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Բանբերի սույն հատորը նվիրվում է Մատենադարանի տնօրեն, 

ԳԱԱ թղթակից անդամ  

Հրաչյա Թամրազյանի հիշատակին 

 
 
 
 

Տպագրվում է Մաշտոցի անվան Մատենադարանի 
գիտական խորհրդի որոշմամբ 

 
 

 
Խմբագրական խորհուրդ` Վ. Տեր-Ղևոնդյան (գլխ. խմբագիր), Գ. Տեր-Վար-

դանյան, Գ. Մուրադյան (պատասխանատու քարտուղար), Կ. Մաթևոսյան Օ. 
Վարդազարյան, Գ. Գասպարյան,  Վ. Թորոսյան 

«Բանբեր Մատենադարանի», Հ. 23 Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ին-տ. 
– Եր.։ «Նաիրի» հրատ., 2016։  
Հ. 23/խմբ. Վ. Տեր-Ղևոնդյան, 2016։ 

«Բանբեր Մատենադարանի» 23-րդ հատորում ընդգրկված են «Նարեկա-

ցիական ընթերցումներ» 2-րդ միջազգային գիտաժողովի (28-29 հոկտեմբերի, 

2016) նյութերը, Տայքին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (22-24 հունիսի, 

2016) նյութերի ընտրանի, ինչպես նաև հայագիտության տարբեր բնագավառ-

ների նվիրված հոդվածներ, Մատենադարանում պահվող ձեռագրերի նկարա-

գրություն և հին բնագրերի հրապարակումներ:  

 





… Եռ ռգվչ՟ոգջ, թղ ռգվչթմ ս՟վթմգվթ ՟յի՟ս՟մւզ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մնրղ, 

նվ գջ ծ՟ղ՟վնրղ գղ թղ խգմջ՟ավնրէճ՟մ, թղ ջսգհլ՟անվլնրէճ՟մ խ՟վօնվ՟-

անրճմ ղ՟ջզ, նրվ թ ղթ գմ գխգժ մյռ՟լ ծնաօնվ ջխթդՠմգվզ – ՟ճմ ՠնժնվթջ ծ՟ղ՟վ 

ժգտնրմ ե գհգժ կգպւՠգվնրղմգվնռ օ էպթշւ՟կօ դ՟վա՟տնրղմգվնռ – ժթմթ բ՟ մնվ, 

ջւ՟մշգժթ խ՟պնրճտթ յթմնրէճնրմզ, էգ ծթմ, խնէնհ՟ճթմ յգմւթ մնվ՟խգվսնրղզ, 

ծ՟դ՟վ՟ռնվ կգպ՟ավգվթ օ ծմ՟սթո ավւգվթ, ծ՟վճնրվ ծ՟դ՟վ՟ռնվ ռ՟վգվ՟-

ավգվթ կգպւՠգվնրղզ, աթս՟խ՟մ ՟մըիսգժթ մռ՟ձնրղմգվզ, Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ 

ինվւ՟ճթմ նր ս՟վ՟լ՟խ՟մ դ՟վա՟տնրղմգվզ օ ռգվչ՟ոգջ ծ՟ճ՟ագսմգվթ մնվ, 

ս՟հ՟մբ՟ռնվ նր յմնվծ՟յ՟ս ջգվնրմբմգվթ ՟ջո՟վգդ ղսմգժզ, նվնմտնռ Մ՟-

սգմ՟բ՟վ՟մզ ղգվ ծնաօնվ ՟մբ՟ջս՟մնրղ ռգվ՟լռգժ ե լ՟հխնրմ ղթ ո՟վսգդթ: 

Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ մնվ՟խգվսնրղմ, ՟պ՟մտ շ՟ց՟դ՟մտնրէճ՟մ, ռգվչթմ 

ս՟ջմ՟ղճ՟խմգվթ ո՟սղ՟ղյ՟խնրէ՟ճթմ ՟ղգմ՟ղգլ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմ ե՝ ղգվ 

՟մխ՟ի ոգս՟խ՟մնրէճ՟մ ՟ղգմ՟ղգլ կգպւՠգվնրղմգվթտ ղգխզ: 

Իվնւ ՟ճբ ռգվ՟խգվսնրղզ դ՟վղ՟մ՟ծվ՟յ եվ, օ մվ՟ սգջթժւզ՝ «ջթվս 

ո՟սպգժնր շ՟ց ո՟ճլ՟պ», թմշոգջ Չ՟վգմտմ ե ավգժ Թ՟ղ՟մճ՟մթ ղ՟ջթմ… 

Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մզ ղգվ Սվՠ՟դ՟մ ծթյնհնրէճ՟մ յսգղ՟վ՟մմ ե, նվզ խգմ-

բ՟մթ ե ո՟ծնրղ ջգվնրմբմգվթ յհէ՟մ, ՟ճմ խ՟վլգջ ղգվ խնվնրջճ՟ժ բվ՟իսթ 

ռգվծնրյմ ե, նվզ ժնրջ՟ռնվնրղ ե ղգվ ժթմգժնրէճ՟մ ձ՟մ՟ո՟վծզ օ խ՟մինվնյնրղ 

ղգվ ՟ո՟ա՟մ: 

 

 

Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ գժնրճէթտ թվ լմմբճ՟մ  

60-՟ղճ՟խթ ՟պթէնռ ղթչնտ՟պղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ 

Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մ, 5 բգխսգղՠգվթ, 2014



ՀՐԱՉՅԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ 

Մգվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ ւթշ գմ ՟ճմ ղս՟ռնվ՟խ՟մմգվզ, նռւգվ ղթմշօ ռգվչ՝ 

՟մխ՟ի ծ՟մա՟ղ՟մւմգվթտ, ծ՟ռ՟ս՟վթղ գմ ղմ՟տգժ թվգմտ խնշղ՟մզֆ Հվ՟շճ՟ 

Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ռջս՟ծնվգմ ՟ճբ ղս՟ռնվ՟խ՟մմգվթտ եվֆ Եռ ՠ՟վգՠ՟իսնրէճնրմ 

ոգսւ ե ծ՟ղ՟վգժ, նվ ծգմտ մ՟՛ ջս՟մկմգտ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ սմփվթմնրէճնրմզ 

2007 է. ջխջ՟լֆ 

Եռ թջխ՟ոգջ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ բ՟ռ՟մ՟մւթ օ ծ՟ռ՟ս՟ղւթ ղ՟վբ եվֆ  

Ովոգջ ՠ՟մ՟ջսգհլ՝ ՟մի՟ց՟մ ծգսօգտ ղգվ ոնգդթ՟ճթ բ՟ջ՟խ՟մ 

՟ռ՟մբմգվթմ՝ բվ՟մւ ՟մզմբծ՟ս է՟վղ՟տմգժնռ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղգվ ղ՟սգմ՟-

աթվմգվթ խգմջնրմ՟խ ՟ռթյնռֆ Ավբգմ մնվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ մ՟ ղգվ ՠ՟մ՟ջ-

սգհլնրէճնրմ ՠգվգտ բ՟վգվնռ ՠճնրվգհ՟տ՟լ հայի քրիստոնեությունը էգ՛ թվ 

՟պ՟ւգժ՟խ՟մ ՟վղ՟սմգվնռ, էգ՛ թվ ՟մդթչնրղ ՟ռ՟մբ՟ո՟ծնրէճ՟ղՠ օ էգ 

՟դաթ թմւմնրէճնրմզ ծ՟ջս՟սնհ օ ռգվ՟ծ՟ջս՟սնհ ծ՟վ՟ջնրէճնրմմգվնռֆ Ս՟ 

ղթ ծ՟ղ՟բվնրէճնրմ եվ, նվ ծնրճջ եվ մգվյմշնրղ, ւ՟մթ նվ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ա՟հ՟-

ց՟վ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ծթղւնրղ ղ՟վբնր ՟դմթռ խգվո՟վմ ե՝ թ ծ՟խ՟բվնրէճնրմ 

թվ՟խ՟մնրէճ՟մ ղգչ լ՟հխնհ ջսնվնրէճ՟մ, ջգվմ ե՝ թ ծգձնրխջ լ՟ռ՟ժռնհ ՟սգ-

ժնրէճ՟մ, օ ծ՟ռ՟սզ՝ թ ծ՟խ՟բվնրէճնրմ ծնաօնվ ՟հ՟մբ՟ռնվնրէճ՟մֆ 

Թ՟ղվ՟դճ՟մմ թվ նհչ ավ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ, թմշոգջ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ, 

՟հնէնրղ եվ ղգդ ծ՟ղ՟վ, ծնվբնվնրղ եվ ղգդ ծհխգժ նր խ՟ս՟վգժ՟անվլգժ մգվւթմ 

ղ՟վբնրմ, ո՟սա՟ղմգվ եվ ծհնրղ ղ՟ւվ՟անվլգժնր օ ղ՟ւվ՟անվլռգժնր, ո՟սռթ-

վնրղ եվ սգջմգժ ՠ՟վթմ օ ղգվըգժ շ՟վզ, օ ՟մա՟ղ շ՟վ՟ղթսմգվթմ բ՟վկթ ՠգվգ-

ժնր ղգլ ծ՟ռ՟ս նրմգվֆ Նվ՟ ո՟սա՟ղմգվզ ղթ՟ճմ ղգխ ՟ս՟հկ նրմգմ՝ ղ՟վբնր 

ՠ՟վնճ՟խ՟մ մխ՟վ՟աթվզ, նրվ ՠ՟մ՟ջսգհլզ, է՟վաղ՟մթշզ, աթսմ՟խ՟մզ, ոգ-

ս՟խ՟մ անվլթշզ մգվբ՟յմ՟խռնրղ ե դ՟վղ՟մ՟ժթնվգմ, ղթ՟ջմ՟խ՟մ ե բ՟պմնրղ 

օ ՟մՠգխ՟մգժթ՝ ՟ղգմ սգջ՟խթ ՟վբ՟վ՟տնրղմգվթ ծ՟մբգոֆ 

Գվ՟խ՟մ ՟ջո՟վգդ թչմգժնռ XX բ՟վթ 80-՟խ՟մ էռ՟խ՟մմգվթմ՝ Թ՟ղ-

վ՟դճ՟մզ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ինջւթ մնվ՟վ՟վ՟խ՟մ թղ՟ջս՟ՠ՟մնրէճ՟մ ծթղ-

մ՟բթվմգվթտ ղգխզ գհ՟ռֆ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟յի՟վծզ ծ՟ճնտ 

ժգդռթ օ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ՠ՟դղ՟էթռ մնվ գվ՟խմգվթ ՠ՟տ՟ծ՟ճսղ՟մ օ դ՟վ-

ա՟տղ՟մ խգմջնրմ՟խ նրհգտնրճտ բ՟վկ՟ռֆ Ըջս ենրէճ՟մ, Թ՟ղվ՟դճ՟մմ զմսվգտ 

ՠ՟մ՟ջսգհլգժնր ՟ղգմ՟բըռ՟վ գհ՟մ՟խզ, ւ՟մթ նվ ՟ռ՟մբ՟խ՟մ կօգվթ ղգչ 

մնվ՟վ՟վ ժթմգժզ ՠնռ՟մբ՟խ՟ճթմ ծդնվ ժթտւգվթ ռխ՟ճնրէճնրմմ եֆ 

XX բ՟վնրղ կօ՟ռնվռ՟լ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ինջւթ ագվթվ՟ո՟յս՟խ՟մ 

ՠ՟դղ՟էթռ ծնջ՟մւմգվ գմ մգվ՟պռ՟լ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ոնգդթ՟ճնրղ, ջ՟խ՟ճմ նշ 

էգ նվոգջ ո՟վդ ծգսօնհնրէճնրմ խ՟ղ նձ՟ռնվնրղ, ՟ճժ նվոգջ ղգխմ՟խգս օ 

ծ՟ճ՟տւ, նվոգջ ՟վկ՟ա՟մւ ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտ խճ՟մւթ թվնհնրէճնրմմգվթմֆ Աճջ 



Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ծթյ՟ս՟խթմ 7 

 

՟պնրղնռ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմզ մնվ ծ՟մավռ՟մմգվթ օ ս՟վ՟լւ-

մգվթ մռ՟ձղ՟մ ռ՟պ փվթմ՟խ եֆ Աջռ՟լթ ռխ՟ճնրէճնրմմ ե մ՟օ ՟ճմ ց՟ջսզ, նվ 

Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մզ է՟վաղ՟մգժ օ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե XX բ՟վ՟ջխդՠթ պնրջ՟խ՟մ 

ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճ՟մ ՟խ՟մ՟ռնվ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվթ՝ Բ. Պ՟ջսգպմ՟խթ, Ս. Եջգ-

մթմթ օ ՟ճժնտ գվխգվզ, թմշոգջ մ՟օ խ՟դղգժ օ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե «XX բ՟վ՟ջխդՠթ 

պնրջ՟խ՟մ ոնգդթ՟մ» ընհնռ՟լնրմ, նվզ լվ՟ավ՟ճթմ ծ՟ճս եվ ավ՟խ՟մնրէճնրմզ 

ռգվ՟խգմբ՟մ՟տմգժնր՝ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ բ՟ռ՟մ՟լ մնվ ջխդՠնրմւմգվթֆ 

Ամխ՟ջխ՟լ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ա՟հ՟ց՟վթ մռթվճ՟ժ ե, օ, նվոգջ աթսմ՟խ՟մ նր 

ՠ՟մ՟ջգվ, թվ աթս՟խ՟մ անվլնրմգնրէգ՟մ նհչ զմէ՟տւնրղ ղգհռ՟չ՟մ ՟յի՟-

սնրղ եվ՝ յվչ՟մ՟պնրէճ՟մ ղգչ բմգժնռ մնվ՟մնվ ղնսգտնրղմգվ օ ծթղմ՟վ՟վ 

ղգխմ՟խգսգվ՝ ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ մ՟վգխ՟տթ՟աթնրէճ՟մ օ X բ՟վթ ծ՟ճ ղ՟սգմ՟-

ավնրէճ՟մ նրջնրղմ՟ջթվղ՟մ ՠմ՟ա՟ռ՟պնրղֆ Հ՟սխ՟ոգջ մվ՟ ռգվչթմ ղգմ՟-

ավնրէճնրմմգվզ՝ «Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ մնվոժ՟սնմ՟խ՟մնրէճնրմզ», «Գվթանվ 

Ն՟վգխ՟տթմ օ Կթժթխթ՟ճթ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ բովնտզ», «Գվթանվ Ն՟-

վգխ՟տթմ օ մ՟վգխճ՟մ բովնտզ» (գպ՟ծ՟սնվ), թմշոգջ մ՟օ ռգվչթմ ս՟վթմգ-

վթմ ժնրճջ սգջ՟լ՝ X բ՟վթ ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմմ ՟ղցնցնհ «Մ՟սգմ՟աթվւ Հ՟-

ճնտ» ղ՟սգմ՟յ՟վթ գվխնր ջսռ՟վ՟լ՟ռ՟ժ ծ՟սնվմգվզ, նվնմտ խ՟դղնհմ նր 

իղՠ՟աթվմ ե Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մզ, ղթ՟մա՟ղ՟ճմ մնվ ծնվթդնմմգվ գմ նրվռ՟ալնրղ 

Հ՟ճնտ ո՟սղնրէճ՟մ օ ծ՟ճ ղյ՟խնրճէթ ծ՟ղ՟վ ՟ճբ յվչ՟բ՟վկ՟ճթմ ցնրժգվթ նր-

ջնրղմ՟ջթվղ՟մ ՠմ՟ա՟ռ՟պնրղֆ Աճջ ծ՟սնվմգվնրղ, թ էթռջ ՠ՟մ՟ջթվնրէճ՟մզ 

ծ՟ճսմթ գվխգվթ, ՠ՟դնրղ մնվ՟ծ՟ճս ՠմ՟ավգվ գմ ծվ՟ս՟վ՟խռգժ, նվնմւ 

՟ղՠնհչ՟տմնրղ գմ ծ՟ճ՟աթսնրէճ՟մ ո՟սխգվ՟տնրղմգվզ ՟ճբ յվչ՟մթ ծ՟ճ 

ընհնռվբթ ո՟սղնրէճ՟մ օ ղյ՟խնրճէթ ղ՟ջթմֆ  

Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մզ մնվ ծ՟մավռ՟մմգվթ չ՟ս՟անռ եվֆ  

Նվ՟ սմփվթմնրէճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մզ ռգվ՟խգվսռգտ՝ խ՟պնրտ-

ռգտ ռ՟վշ՟խ՟մ օ ՟վիթռ՟ճթմ մնվ ղ՟ջմ՟յգմւզ, թջխ ծթմ ղ՟ջմ՟յգմւմ ՟ղՠնհ-

չնռթմ ռգվ՟լռգտ է՟մա՟վ՟մ՟ճթմ ծ՟ղ՟ժթվթ, թմշզ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմ ջսգհլգտ 

՟վբթ՟խ՟մ՟տմգժնր կգպ՟աթվ օ սո՟աթվ ծ՟ռ՟ւ՟լնրմգվթ ո՟ծո՟մնրէճ՟մ 

ո՟ճղ՟մմգվզ, ղգլ՟տ՟ռ տնրտ՟բվռնհ տնրտ՟մղնրյմգվթ էթռզ՝ ծմ՟վ՟ռնվնր-

էճնրմ ջսգհլգժնռ ՟պ՟ռգժ ժ՟ճմ լ՟ռ՟ժնռ ծ՟մվ՟ծպշ՟խգժնր ղգվ ծնաօնվ ա՟մ-

կգվզֆ Պ՟ճղ՟մմգվ ջսգհլռգտթմ ղթչ՟դա՟ճթմ շ՟ցնվնյթշմգվթմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջ-

ի՟մ աթս՟ընհնռմգվ, ջգղթմ՟վմգվ օ ռ՟վոգսնրէճ՟մ բ՟ջգվ ՟մտխ՟տմգժնր 

ծ՟ղ՟վֆ Եռ ՟ճջփվ, յմնվծթռ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ չ՟մւգվթ, Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մզ ծդնվ ղթ 

խ՟պնրճտ ե՝ թվ աթս՟խ՟մ, աթս՟սգիմթխ՟խ՟մ ջսնվ՟ՠ՟ը՟մնրղմգվնռ օ է՟մ-

ա՟վ՟մ՟ճթմ ծ՟ղ՟ժթվնռֆ  

Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մնրղ ռգվչթմ ս՟վթմգվթմ խ՟ս՟վռ՟լ ՟վղ՟ս՟խ՟մ ցնցն-

ինրէճնրմմգվզ ծթղմ՟խ՟մնրղ ո՟ճղ՟մ՟ռնվռ՟լ գմ ՟ճմոթջթ ծթղմ՟վ՟վ լվ՟-

ավգվթ թվ՟խ՟մ՟տնրղնռ, թմշոթջթւ գմ աթս՟սգիմթխ՟խ՟մ մնվ ՠ՟ըթմմգվթ 

ջսգհլնրղզ, ջգվմբ՟ցնինրէճ՟մ իմբթվզ ժնրլգժնր մո՟ս՟խնռ գվթս՟ջ՟վբմգ-
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վթ ղգլ մգվծնջւթ ՟ո՟ծնռնրղզ, քնմբ՟ճթմ օ ռգվ՟խ՟մամնհ՟խ՟մ ՟յի՟-

ս՟մւմգվթ ՟վբթ՟խ՟մ՟տնրղզ, ՟վսգվխվթ աթս՟խ՟մ ծ՟ջս՟սնրէճնրմմգվթ 

ծգս խ՟ոգվթ ՟ղվ՟ոմբնրղմ նր զմբժ՟ճմնրղզ, կգպ՟աթվ ծ՟ռ՟ւ՟լնրմգվթ էռ՟ճ-

մ՟տղ՟մ ՟յի՟ս՟մւմգվթ խ՟դղ՟խգվոնրղզ, է՟մա՟վ՟մ՟ճթմ ծ՟ղ՟ժթվթ զմբ-

ժ՟ճմնրղմ նր ՟վբթ՟խ՟մ՟տնրղզֆ Աճջ օ ՟ճժ ՠ՟դնրղ լվ՟ավգվթ նագյմշղ՟մ նր 

խ՟դղ՟խգվող՟մ ՟մինմչ, ՟ղգմփվճ՟ ջ՟ս՟վնհմ եվ Թ՟ղվ՟դճ՟մզֆ 

Թ՟ղվ՟դճ՟մթ սմփվթմնրէճ՟մ ս՟վթմգվթմ մվ՟ ՟մղթչ՟խ՟մ նագխնշնրղնռ 

օ ՟ղգմփվճ՟ չ՟մւգվթ յմնվծթռ Ավտ՟ինրղ՝ Գ՟մկ՟ջ՟վթ ռ՟մւթ ծ՟վօ՟մնր-

էճ՟ղՠ ՠ՟տռգտ Ավտ՟իթ կգպ՟ավ՟խ՟մ ա՟մկգվզ մգվխ՟ճ՟տմնհ Մ՟սգմ՟բ՟-

վ՟մթ ղ՟ջմ՟ձճնրհզֆ Հ՟սխ՟ոգջ կգպ՟ավ՟ճթմ քնմբթ ծ՟վջս՟տղ՟մ անվլնրղ 

՟ճբ ս՟վթմգվթմ ՟մմ՟ի՟բգո ՟վբճնրմւմգվ ավ՟մտռգտթմֆ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ 

կգպ՟ավ՟ճթմ ծ՟ռ՟ւ՟լնրմ Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մթ սմփվթմնրէճ՟մ ս՟վթմգվթմ ՟ռգ-

ժ՟տ՟ռ յնրվչ 2000 ղթ՟ռնվնռ, թջխ կգպւ ՠգվռ՟լ ՟վիթռ՟ճթմ ռ՟ռգվ՟ավգվթ 

էթռմ ՟մտմնրղ ե 30000 ղթ՟ռնվթտֆ  

Ս՟ ռխ՟ճնրէճնրմմ ե Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ՟մխ՟ջգժթ ռ՟վշ՟վ՟վ՟խ՟մ յմնվծթֆ 

Վ՟վշ՟վ՟վնրէճնրմ, նվ սռճ՟ժ բգունրղ ծթղմռ՟լ ե ՟յի՟ս՟մւ՟ճթմ ՟պնհչ 

ղէմնժնվսթ ջսգհլղ՟մ ագվ՟խ՟ճնրէճ՟մ ռվ՟ֆ 

Մգվ ծ՟ճվգմթւթ օ ծ՟ճ ընհնռվբթ ծնաօնվ ջ՟ծղ՟մմ ջխջռնրղ ե Մ՟սգմ՟-

բ՟վ՟մթտֆ 

Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ղգվ ծնաօնվ գդգվւմգվթ օ ղյ՟խնրճէթ ո՟յսո՟մթ 

ռ՟պ փվթմ՟խ գհ՟ռ ղգդ ծ՟ղ՟վֆ Դ՟ ե մվ՟ ծ՟հէ՟մ՟խզ ղ՟ծռ՟մ ծ՟մբգո… 

Գնրվագմ Գ՟ջո՟վճ՟մ 



ՀՐԱՉՅԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆԻ ԿԵՆՍԱՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հվ՟շճ՟ Հվ՟մսթ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ լմռգժ ե 1953 է. բգխսգղՠգվթ 5-թմ, Եվօ՟-

մնրղ: 

1971 է. ՟ռ՟վսգժ ե Եվօ՟մթ Ն. Կվնրոջխ՟ճ՟ճթ (՟ճըղ՝ Նթխնժ Ահՠ՟ժճ՟մ) 

՟մռ՟մ բովնտզ: 

1976 է. ՟ռ՟վսգժ ե ԵՊՀ ՠ՟մ՟ջթվնրէճ՟մ ք՟խնրժսգսզ: 

1977-1988 էէ. ՟յի՟սգժ ե Մգջվնո Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մնրղ, 

ջխդՠնրղ նվոգջ ՟ռ՟ա ժ՟ՠնվ՟մս, ՟ո՟` խվսջգվ օ ՟ռ՟ա աթս՟յի՟սնհ: 

1983 է. ո՟յսո՟մգժ ե էգխմ՟լնր՟խ՟մ ՟սգմ՟ինջնրէճնրմ` «Ամ՟մթ՟ 

Ն՟վգխ՟տթմ օ X բ. ծ՟ճ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմզ» էգղ՟ճնռ: 

1999 է. ո՟յսո՟մգժ ե բնխսնվ՟խ՟մ ՟սգմ՟ինջնրէճնրմ «Ն՟վգխճ՟մ բովն-

տզ» էգղ՟ճնռ՝ ջս՟մ՟ժնռ ՠ՟մ՟ջթվ՟խ՟մ աթսնրէճնրմմգվթ բնխսնվթ ՟ջսթձ՟մ: 

1985 է. զմսվռգժ ե Հ՟ճ՟ջս՟մթ Գվնհմգվթ ղթնրէճ՟մ ՟մբ՟ղ: 

1988 է. «Սնռգս՟խ՟մ ավնհ» (՟ճմնրծգսօ՝ «Ն՟թվթ») ծվ՟ս՟վ՟խշնրէճնր-

մնրղ` աժի՟ռնվ իղՠ՟աթվ: 

1991-1994 էէ. «Ն՟թվթ» ծվ՟ս՟վ՟խշնրէճ՟մ սմփվգմ: 

1994 է. ՀՀ Կ՟պ՟ռ՟վնրէճ՟մմ ՟պզմէգվ Հվ՟սանվլռ՟վշնրէճ՟մ ոգս: 

1995-1997 էէ. ՀՀ Տգհգխ՟սռնրէճ՟մ մ՟ի՟վ՟վ: 

1997-2007 էէ. «Ն՟թվթ» ծվ՟ս՟վ՟խշնրէճ՟մ աժի՟ռնվ սմփվգմ օ ծ՟ղ՟-

սգհնրէճ՟ղՠ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ՟ռ՟ա աթս՟յի՟սնհ: 

2007-2016 էէ. Մգջվնո Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ սմփվգմ: 

2015 է.  զմսվռգժ ե Մթժ՟մթ Աղՠվնդթ՟մ ՟խ՟բգղթ՟ճթ ՟մբ՟ղ, թմշոգջ 

մ՟օ ջս՟տգժ ե ՟խ՟բգղթ՟ճթ Ավօգժւթ ՠ՟ըմթ ՟խ՟բգղթխնջթ խնշնրղ: 

2015 է. զմսվռգժ ե ՀՀ ԳԱԱ էհէ՟խթտ ՟մբ՟ղ: 

Մվտ՟մ՟խմգվ 

Թ՟վաղ՟մ՟խ՟մ անվլնրմգնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ 

1984 է. «Առ՟մա՟վբ» էգվէթ ղվտ՟մ՟խ: 

1985 է. «Գ՟վնրմ» ՟ղջ՟ավթ ղվտ՟մ՟խ: 

2003-2005 էէ. Հ՟ճ-պնրջ՟խ՟մ (ջժ՟ռնմ՟խ՟մ) ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մթ օ Հ՟ճ՟ջս՟-

մթ Գվնհմգվթ ղթնրէճ՟մ ջ՟ծղ՟մ՟լ «Լօնմ Մխվսշճ՟մթ» ՟մռ՟մ ղվտ՟մ՟խմգվ:  

2014 է. ՌԴ ավնհմգվթ ղթնրէճ՟մ «Ս. Ա. Եջգմթմթ ՟մռ՟մ «Ոջխգ ՟յնրմ» 

ավ՟խ՟մ-ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ ղվտ՟մ՟խ օ յւ՟մյ՟մ` «ՌԴ օ ՀՀ ընհնռնրվբմգվթ ղթչօ 

ղյ՟խնրէ՟ճթմ խ՟ոգվթ ՟ղվ՟ոմբղ՟մ ծ՟վտնրղ ղ՟սնրտ՟լ լ՟պ՟ճնրէճնրմմգվթ 

ծ՟ղ՟վ»: 
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ՌԴ ավնհմգվթ ղթնրէճ՟մ Մ. Յնր. Լգվղնմսնռթ ՟մռ՟մ բթոժնղ օ ղգբ՟ժ` ՠ՟-

մ՟ջսգհլ՟խ՟մ-է՟վաղ՟մ՟խ՟մ անվլնրմգնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ: 

Գվ՟խ՟մ և ծ՟ճ՟աթս՟խ՟մ անվլնրմգնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ 

1991 է. Հ՟ճ՟ջս՟մթ Գվնհմգվթ ղթնրէճ՟մ Առ. Իջ՟ծ՟խճ՟մթ ՟մռ՟մ 

ղվտ՟մ՟խ «Ննվ սնղ՟վ» ընհնռ՟լնրթ ծ՟ղ՟վ:  

2003 է. «Տ՟վռ՟ ժ՟ռ՟անրճմ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ընհնռ՟լնր», ղվտ՟մ՟խ` 

«Զռ՟վէ աթսնրէճնրմ» ընհնռ՟լնրթ ծ՟ղ՟վ: 

2007 է. Հ՟ճ՟ջս՟մթ Գվնհմգվթ ղթնրէճ՟մ «Գվ՟խ՟մ ռ՟ջս՟խթ ծ՟ղ՟վ» 

յւ՟մյ՟մ: 

2010 է. Թգւգճ՟մ Մյ՟խնրէ՟ճթմ ղթնրէճ՟մ «Վ՟ծ՟մ Թգւգճ՟մթ» ղվտ՟մ՟խ` 

«Մ՟ճվ ծհ՟տւ» ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ընհնռ՟լնրթ ծ՟ղ՟վ: 

2011 է. «Աղգմ՟ճմ ծ՟ճնտ խ՟էնհթխնջ Վ՟դագմ Ապ՟չթմ» ղգբ՟ժ «ծ՟ճ ավ՟-

խ՟մնրէճ՟մ, ավ՟խ՟մ՟աթսնրէճ՟մ ՠմ՟ա՟ռ՟պնրղ նրմգտ՟լ լ՟մվ՟խյթպ ՟ռ՟մ-

բթ օ ՟մնրվ՟մ՟ժթ լ՟պ՟ճնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ ծ՟ճ՟աթսնրէճ՟մ ՟ջո՟վգդնրղ»: 

Գ՟ժնրջս Կճնրժոգմխճ՟մ ծթղմ՟վխնրէճ՟մ 50-՟ղճ՟խթ ծնրյ՟ղգբ՟ժ` «ծ՟ղ՟սգհ 

աթս՟խ՟մ, ղյ՟խնրէ՟ճթմ, ՟դա՟մռգվ ՟վբճնրմ՟ռգս անվլնրմգնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ»: 

2011 է. «Հ՟ճվգմթւթմ ղ՟սնրտ՟լ լ՟պ՟ճնրէճնրմմգվթ ծ՟ղ՟վ» 2-վբ ՟ջ-

սթձ՟մթ ղգբ՟ժ: 

2012 է. ՀՀ Ն՟ի՟ա՟ծթ ղվտ՟մ՟խ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ՟ջո՟վգդնրղ: 

2013 է. ՀՀ ԳԱԱ ծնրյ՟ղգբ՟ժ` «Հ՟ճ՟աթսնրէճ՟մզ ղ՟սնրտ՟լ ղգլ լ՟պ՟-

ճնրէճնրմմգվթ ծ՟ղ՟վ»: 

2015 է. ԱՊՀ գվխվմգվթ ղթչինվծվբ՟վ՟մ՟խ՟մ ռգծ՟ընհնռթ Չթմաթդ Աճէ-

ղ՟սնռթ ՟մռ՟մ ավ՟խ՟մ ղվտ՟մ՟խ: 

2015 է. Լգպմ՟ճթմ Ղ՟վ՟ՠ՟հթ Հ՟մվ՟ոգսնրէճ՟մ «Վ՟շ՟ա՟մ Բ՟վգո՟յ-

սթ» ՟մռ՟մ ղվտ՟մ՟խ: 

Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ 2007-2016 էէ.  խ՟վևնվ՟անրճմ կգպւՠգվնրղմգվզ 

2007-2016 թթ. Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ՟յի՟ս՟խ՟դղթ ծ՟ղ՟ժվնրղ 250 ՟յ-

ի՟սնհմգվնռ, նվնմտթտ 90-զ՝ աթս՟յի՟սնհ, թմզ աթս՟խ՟մ ՠ՟ըթմմգվթ ծ՟-

ղ՟ժվղ՟մզ դնրա՟ծգպ օջ թմզ ՠ՟ըթմմգվթ օ իղՠգվթ խ՟դղ՟ռնվնրղ: 

Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ կգպ՟ավ՟խ՟մ ծ՟ռ՟ւ՟լնրթ, ծ՟ղ՟ժվղ՟մ, մռթվ՟սռնր-

էճնրմմգվթ, նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվթ ռվ՟ ծթղմռ՟լ ռգվ՟ծ՟յռ՟վխմգվթ նր 

ձյավսնրղմգվթ ՟վբճնրմւնրղ` յնրվչ 5000 կգպ՟ավգվթ ծ՟ռգժնրղ (17 500-թտ 

22.550), կգպ՟ավգվթ էռ՟ճմ՟տղ՟ղՠ ջո՟ջ՟վխղ՟մ  մնվ ծ՟ղ՟խ՟վաթ մգվբվնրղ:  

Ֆնմբգվթ ո՟ծո՟մնրէճ՟մ օ ռգվ՟մնվնաղ՟մ ՟ջո՟վգդնրղ ՟վսգվխվթ 70-թտ 

՟ռգժ խգմսվնմմգվթ ծգս ծ՟ղ՟անվլ՟խտնրէճ՟մ ո՟ճղ՟մ՟ավգվ:  

2007-2016 էէ. Ավիթռ՟ճթմ քնմբգվթ ծ՟ղ՟ժվղ՟մ, գհ՟լ մճնրէգվթ աթ-

ս՟խ՟մ ղյ՟խղ՟մ օ նրջնրղմ՟ջթվղ՟մ ՟վբճնրմւնրղ` ղնս 42.000 ղթ՟ռնվնռ 

ծ՟վջս՟տնրղ: 
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2011 թ. Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ աթս՟խ՟մ ղ՟ջմ՟ձճնրհթ մնվ ղ՟ջմ՟յգմւթ ՠ՟-

տնրղ: 

2013 թ. Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ծթմ յգմւթ ռգվ՟մնվնանրղ օ ՠ՟տնրղ՝ նվոգջ 

է՟մա՟վ՟մ՟ճթմ ծ՟սռ՟լ`  մ՟իխթմ 1-թ ցնի՟վգմ 14 տնրտ՟բվնրէճնրմմգվնռ: 

2015 թ. Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ղ՟ջմ՟ձճնրհթ ՠ՟տնրղ Ավտ՟-

ինրղ («Մգջվնո Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մ-Գ՟մկ՟ջ՟վ» աթս՟ղյ՟-

խնրէ՟ճթմ խգմսվնմ): 

«Մ՟սգմ՟աթվւ ծ՟ճնտ» ղ՟սգմ՟յ՟վթ Զ-Ի ծ՟սնվմգվթ, «Ցնրտ՟խ Ձգպ՟-

ավ՟տ» ղ՟սգմ՟յ՟վթ Դ-Թ ծ՟սնվմգվթ, Ցնրտ՟խ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ կգպ՟աթվ 

Ղնրվ՟մմգվթ, Ցնրտ՟խ կգպ՟ավ՟տ Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ (ծ՟սնվ 

Գ) ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմ, «Բ՟մՠգվ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ» ընհնռ՟լնրթ 18-22 ծ՟-

ղ՟վմգվթ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմ: 

2012 թ. ԱՊՀ անվլ՟բթվ խնղթսգթ (ւ. Մթմջխ) նվնյղ՟ղՠ` «ղյ՟խնրէ՟ճթմ 

ը՟պ՟մանրէճնրմ» նրհհնրէճ՟ղՠ Մգջվնո Մ՟յսնտթ ՟մռ. ծթմ կգպ՟ավգվթ աթ-

ս՟ծգս՟դնս՟խ՟մ թմջսթսնրսթմ ԱՊՀ ՠ՟դ՟ճթմ խ՟դղ՟խգվոնրէճ՟մ խ՟վա՟-

ռթձ՟խթ յմնվծնրղ: 

2012 թ. Զղղ՟պթ ռ՟մւթ ղգլ՟ռնվ ծ՟ճվ, Պ՟սվթ՟վւ՟խ՟մ Կհգվթ Մթ՟ՠ՟-

մնրէճ՟մ Ըմբծ՟մնրվ ցնի՟մնվբ ագվոլ. Գ՟ՠվթգժ Թ.Ծ.Վ. Մնրվ՟բճ՟մթ օ Մ՟-

սգմ՟բ՟վ՟մթ սմփվթմնրէճ՟մ ղթչօ ծ՟ղ՟կ՟ճմ՟ավթ ջսնվ՟ավնրղ՝ Զղղ՟պթ 

ռ՟մւթ շտնրտ՟խ՟ավռ՟լ-շմխ՟վ՟ավռ՟լ կգպ՟ավգվթ մխ՟վ՟ավնրէճ՟մ օ կգպ՟-

ավ՟տնրտ՟խթ ո՟սվ՟ջսնրէճ՟մ ՟յի՟ս՟մւմգվզ խ՟ս՟վգժնր ռգվ՟ՠգվճ՟ժ: 

Սվ՟ ՟վբճնրմւնրղ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ղթ ինրղՠ աթս՟յի՟սնհմգվթ թվ՟խ՟մ՟տ-

վ՟լ ղնս 500 կգպ՟ավգվթ մ՟իմ՟խ՟մ մխ՟վ՟ավնրէճնրմ օ էռ՟ճմ՟տնրղ («Ցնր-

տ՟խ ծ՟ճգվգմ կգպ՟ավ՟տ Զղղ՟պթ ռ՟մւթ ղ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ, ծ՟սնվ Գ.» ծվ՟-

ս՟վ՟խնրէճ՟մ ո՟սվ՟ջսնրղ): 

2014 թ. «Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ գվթս՟ջ՟վբ աթս՟յի՟սնհմգվթ ղթ՟ռնվնրղ» 

ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ խ՟դղ՟խգվոնրէճ՟մ ծթղմ՟բվնրղ: 

2015 թ. Մ՟վթ՟ օ Բգ՟սվթջ Ղվբճ՟մմգվթ խնհղթտ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ մ՟-

ի՟կգպմնրէճ՟ղՠ «Մ՟յսնտ» ծ՟ճ ղյ՟խնրճէթ ո՟ծո՟մղ՟մ օ դ՟վա՟տղ՟մ 

ծթղմ՟բվ՟ղթ ջսգհլնրղ: 

Պ՟վՠգվ՟խ՟մ աթս՟ընհնռմգվթ ծթղմ՟բվնրղ 

 2011 թ. «Հթյնհնրէճ՟մ խգվո՟վ՟մւմգվզ» ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռ (6 

աթս՟ընհնռ): 

 2012 թ. Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ «Եվթս՟ջ՟վբ՟խ՟մ աթս՟ընհնռ» (գվխնր 

աթս՟ընհնռ- 2013 է., 2016 է.): 

 2016 թ. «Ն՟վգխ՟տթ՟խ՟մ զմէգվտնրղմգվ» ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռ: 
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Մթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռմգվթ խ՟դղ՟խգվոնրղ  

2008 թ. Լօնմ Խ՟շթխճ՟մթ լմմբճ՟մ 90-՟ղճ՟խթմ մռթվռ՟լ Հ՟ճ՟աթս՟խ՟մ 

ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռ: 

 2009 թ. Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ծթղմ՟բվղ՟մ ծթջմ՟ղճ՟խթմ 

մռթվռ՟լ ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟խ՟մ մջս՟յվչ՟մ: 

 2011 թ. Մգջվնո Մ՟յսնտթ լմմբճ՟մ 1650-՟ղճ՟խթմ մռթվռ՟լ ղթչ՟դա՟-

ճթմ աթս՟ընհնռ: 

2011 թ. Հ՟ճ՟աթս՟խ՟մ օ թվ՟մ՟աթս՟խ՟մ ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռ՝ 

մռթվռ՟լ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ կգպ՟ավ՟խ՟մ ը՟պ՟մանրէճ՟մ թվ՟մ՟աթս՟խ՟մ 

՟վըգւթմ (Իվ՟մթ Իջժ՟ղ՟խ՟մ ծ՟մվ՟ոգսնրէճ՟մ սգիմնժնաթ՟մգվթ օ 

ծգս՟դնսնրէճնրմմգվթ մ՟ի՟վ՟վնրէճ՟մ ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟խ՟մ ծ՟ղ՟անվ-

լ՟խտնրէճնրմմգվթ խգմսվնմթ, Սո՟ծ՟մթ ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մթ օ ՀՀ-նրղ ԻԻՀ բգջո՟-

մ՟ս՟մ ղյ՟խնրճէթ խգմսվնմթ ծգս ծ՟ղ՟սգհ): 

2014 թ. Հ՟ճ՟աթս՟խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվթ ղթչ՟դա՟ճթմ զմխգվ՟խ-

տնրէճ՟մ (AIEA) 13-վբ աթս՟ընհնռ:   2015 թ. «Վգվ՟ով՟լ ղյ՟խնրճէ». աթ-

ս՟ընհնռ՝ մռթվռ՟լ տգհ՟ջո՟մնրէճ՟մ 100-վբ ս՟վգժթտթմ: 

2016 թ. «Պ՟սղ՟խ՟մ Տ՟ճւ. Պ՟սղնրէճնրմ, ղյ՟խնրճէ, բ՟ռ՟մ՟մւ» (Մ՟յ-

սնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ, «Հ՟ճ՟ջս՟մթ ՠճնրդ՟մբ՟աթս՟խ՟մ նրջնրղ-

մ՟ջթվնրէճնրմմգվթ ՟դա՟ճթմ խնղթսգթ»  մ՟ի՟կգպմնրէճ՟ղՠ, թմշոգջ մ՟օ ՀՀ 

Գթսնրէճնրմմգվթ ՟դա՟ճթմ ՟խ՟բգղթ՟ճթ ղ՟ջմ՟խտնրէճ՟ղՠ): 

Գթս՟ընհնռմգվ 

2007 թ. Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ 30-վբ աթս՟խ՟մ մջս՟յվչ՟մ: 

2016 թ. «Ճ՟ղցնվբնրէճնրմ ծ՟ճ սո՟ավնրէճ՟մ ւ՟պնրհթմգվնռ». աթս՟-

ընհնռ՝ մռթվռ՟լ Ոջխ՟մ Եվօ՟մտնր լմմբճ՟մ 400-՟ղճ՟խթմ:  

Խնյնվ տնրտ՟բվնրէճնրմմգվ 

2010 է. 

Կնղթս՟ջթ լմմբճ՟մ 140-՟ղճ՟խթմ մռթվռ՟լ տնրտ՟բվնրէճնրմ 

Կթժթխթ՟ճթ ղ՟մվ՟մխ՟վշնրէճնրմ 

Սթղգնմ Եվօ՟մտնր 300-՟ղճ՟խթմ մռթվռ՟լ տնրտ՟բվնրէճնրմ 

Պ՟վջխգվգմ կգպ՟ավգվ 

2011 է.  

Վգվ՟մնվնառ՟լ խ՟դղգվ 

Մ՟յսնտթ լմմբճ՟մ 1650-՟ղճ՟խթմ մռթվռ՟լ տնրտ՟բվնրէճնրմ 

Ձգպ՟ավգվթ ո՟սձգմմգվթ տնրտ՟բվնրէճնրմ 

2012 է.  

Հ՟ճնտ ավ՟սոնրէճ՟մ 500-՟ղճ՟խթմ մռթվռ՟լ տնրտ՟բվնրէճնրմ 
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Ավտ՟իթ ղ՟մվ՟մխ՟վշնրէճնրմ 

Պ՟վջխգվգմ կգպ՟ավգվ 

Ձգպ՟ավգվթ ո՟ս՟պթխմգվ 

Ձգպ՟ավգվթ ո՟սձգմմգվ 

2013 է.  

Շթվ՟խ՟տթ – 1400 

Հ՟ժգո՟ծ՟ճգվթ կգպ՟անվլնրէճնրմզ 

2015 է.  

«Վգվ՟ով՟լ կգպ՟ավգվ». տգհ՟ջո՟մնրէճ՟մ 100-վբ ս՟վգժթտթմ մռթվ-

ռ՟լ տնրտ՟բվնրէճնրմ (3 բ՟ծժթձ) 

Պ՟վջխգվգմ կգպ՟ավգվ 

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ. «Ն՟վգխ՟տթ՟խ՟մ զմէգվտնրղմգվ» ղթչ՟դա՟ճթմ աթ-

ս՟ընհնռթ յվչ՟մ՟խմգվնրղ ՟մտխ՟տռնհ ղգլ տնրտ՟ծ՟մբգջ 

Լնրջ՟մխ՟վթշ Ամէնր՟մ ի՟մ Սօվնրաթմթ օ ագհ՟մխ՟վթշ Ամբվգ Սօվնրաճ՟-

մթ ՟վռգջսթմ մռթվռ՟լ տնրտ՟ծ՟մբգջ (4 բ՟ծժթձ). «Մյ՟խնրճէմգվթ ծ՟մբթ-

ոնրղ» ինվ՟ավնռ ջգղթմ՟վթ ՟մտխ՟տնրղ: 

Աղջսգվբ՟ղթ ծմ՟սթո ավւգվթմ մռթվռ՟լ տնրտ՟ծ՟մբգջ 

ՀՐԱՉՅԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Մգմ՟ավնրէճնրմմգվ  

1. Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթ. Կճ՟մւմ նր ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմզ, Եվօ՟մ, 1986, 

364 եչ: 

2. Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ, Եվօ՟մ, 1999, 236 եչ: 

Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ, Եվօ՟մ, 2001, 236 եչ: 

3. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ մնվոժ՟սնմ՟խ՟մնրէճնրմզ, Եվօ՟մ, 2004, 440 եչ: 

Григор Нарекаци и неоплатонизм, перевод М. Дарбинян-Ме-

ликян, Ереван, 2011, 520 с. 

4. Սնրվՠ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր խճ՟մւզ, Եվօ՟մ, 2005, 116 եչ:  

Սնրվՠ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր խճ՟մւզ, Եվօ՟մ, 2015, 116 եչ: 

5. Saint Grégoire de Narek, Erévan, 2006, 96 p. 

6. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ Կթժթխթ՟ճթ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ բովն-

տզ, Եվօ՟մ, 2007, 184 եչ: 

7. Ճ՟պ ջվՠնճմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ, Եվօ՟մ, 2009, 55 եչ: 

8. Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր «Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Սնրվՠմ Կ՟էնհթխե գխգ-

հգտթ» գվխզ, Եվօ՟մ, 2013, 63 եչ: 

9. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ, Գթվւ Ա (Բմ՟ավ՟աթս՟-

խ՟մ ծգս՟դնսնրէճնրմմգվ), Եվօ՟մ, 2013, 332 եչ: 

10. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ, Գթվւ Բ, Եվօ՟մ, 2015, 455 եչ: 

11. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ, Գթվւ Գ, Եվօ՟մ, 2017, 450 եչ: 
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Մ՟սգմ՟յ՟վգվ 

12. «Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ. Մ՟սգմ՟ավնրէթրմւ», Մ՟սգմ՟աթվւ ծ՟ճնտ, ԺԲ 

ծ՟սնվ, ՟պ՟չ՟ՠ՟մթ ծգհթմ՟խ, խ՟դղնհ օ իղՠ՟աթվ` Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մ, Ամ-

էթժթ՟ջ, 2008, 1200 եչ: 

13. «Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ օ Ժ. բ՟վթ ծ՟ճ ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմզ», Մ՟սգ-

մ՟աթվւ ծ՟ճնտ, Ժ ծ՟սնվ, ՟պ՟չ՟ՠ՟մմգվթ ծգհթմ՟խ, ՠմ՟ավ՟աթս՟խ՟մ 

ծգս՟դնսնրէճնրմմգվթ օ ւմմ՟խ՟մ ՠմ՟ավգվթ ղթ ղ՟ջթ ո՟սվ՟ջսնհ, խ՟դ-

ղնհ օ իղՠ՟աթվ` Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մ. Ամէթժթ՟ջ, 2009, 1159 եչ: 

Մ՟սգմ՟աթվւ ծ՟ճնտ, Ժ ծ՟սնվ. Ապ՟չ՟ՠ՟մմգվ 

«Ժ բ՟վթ ծ՟ճ ղ՟սգմ՟ավնրէթրմզ», եչ 11-16: 

«Խնջվնռ Ամկգր՟տնր ավ՟խ՟մ ը՟պ՟մանրէգ՟մ ծ՟վտթ յնրվչ», եչ 19-34: 

«Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթ», եչ 311-327: 

«Հ՟խ՟ձ՟պնրէթրմ զմբբեղ է՟րմբվ՟խգտրնտմ», եչ 428-438: 

«Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր «Հ՟ր՟ս՟վղ՟ս» բ՟ր՟մ՟ՠ՟մ՟խ՟մ գվխզ», եչ 

456-479: 

«Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր «Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Սնրվՠմ Կ՟էնրհթխե գխգ-

հգտթ» գվխզ», եչ 599-618: 

«Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնրմ ռգվ՟ավնրնհ գվխգվթ ծգհթմ՟խ՟ճթմ ո՟սխ՟մգժնր-

էգ՟մ ծ՟վտզ մնվ ց՟ջսգվթ ժնճջթ մգվւնճ», եչ 1017-1018: 

«Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ ռ՟ջմ ռ՟վբ՟ոգս՟տ գր թղ՟ջսնրմ 

ւ՟ծ՟մ՟ճթտ ռ՟իձ՟մթ ՠ՟մ անռնրէգ՟մ գր ղիթէ՟վնրէգ՟մ», եչ 1095-1102: 

Մ՟սգմ՟աթվւ ծ՟ճնտ, Ժ ծ՟սնվ. Բմ՟ավգվ 

Խնջվնռ Ամկգր՟տթ 

«Բ՟մւ Եվ՟մգժրնճմ Խնջվնռ՟ճ ՟պ ռ՟ջմ գխգհգտ՟խ՟մջմ», եչ 228-234: 

Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթ 

«Խվ՟ս ւ՟ծ՟մ՟ճթտ», «Խվ՟ս ռ՟ջմ ծ՟ղՠգվնրէգ՟մ գր ի՟հ՟հնրէգ՟մ», 

«Խվ՟ս ռ՟ջմ ինմ՟վծնրէգ՟մ», «Բ՟մւ ՟հ՟րէթտ», «Վ՟ջմ ՟մտ՟րնվ ՟յի՟վ-

ծթջ», «Յ՟հ՟աջ ինվծվբնտ դանրյնրէգ՟մ», «Խվ՟սւ նագյ՟ծւ ճ՟հ՟աջ դհչղ՟մ 

գր ՟վս՟ջնր՟տ թ իմբվնճ Գվթանվթ Մթ՟ճմ՟խգտթ», «Խ՟րջւ գր իվ՟սւ ՟րգս՟-

վ՟մ՟խ՟մ, ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ գր ղ՟վա՟վե՟խ՟մ, նվ ս՟մթմ դղգդ թ խգ՟մջմ ճ՟րթ-

սգմ՟խ՟մ գր նշ ս՟մ ինսնվգժ ճ՟չ խ՟ղ ճ՟ծգխ», «Ննվթմ Ամ՟մթ՟ճթ աժի՟րն-

վգ՟ժ գր ծ՟ղ՟պ՟րս ՠ՟մւ ռ՟ջմ ճ՟պ՟չ ՟ջ՟տգժնտբ», եչ 328-428: 

«Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Սնրվՠմ Կ՟էնհթխե գխգհգտթ», եչ 619-646: 

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ 

«Վ՟ջմ ռ՟վբ՟ոգս՟տ գր թղ՟ջսնրմ ւ՟ծ՟մ՟ճթտ ռ՟իձ՟մթ ՠ՟մ անռնր-

էգ՟մ գր ղիթէ՟վնրէգ՟մ», եչ 1095-1105: 
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Հնբռ՟լմգվ և նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվ 

1. «Գթվւ Ծ՟հխ՟մտ»-թ ո՟սղ՟խ՟մ ծթղւգվզ», ԼՀԳ, 1977, էթռ 9,       

եչ 70-75: 

2. «Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր իվ՟ս՟յ՟վւզ», ԼՀԳ, 1979, էթռ 11, եչ 78-93: 

3. «Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր «Վ՟ջմ ՟մտ՟ռնվ ՟յի՟վծթջ» ՠ՟մ՟ջսգհ-

լնրէճնրմզ», ՊԲՀ, 1980, էթռ 4, եչ 184-195: 

4. «Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր «Հ՟ճնտ ո՟սղնրէճ՟մ» ծ՟վտթ յնրվչ», ԲԵՀ, 

1980, էթռ 3, եչ 185-189: 

5. «Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթմ օ X բ՟վթ ծ՟ճ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմզ», 

Եվօ՟մ, 1983 (էգխմ՟լնր՟խ՟մ ՟սգմ՟ինջնրէճ՟մ ջգհղ՟աթվ), 26 եչ: 

6. «Բ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ», Մթչմ՟բ՟վճ՟մ 

ծ՟ճ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռ, 1986, էգդթջմգվ, ծ՟ճգվգմ, 

պնրջգվգմ, ԳԱ ծվ՟ս., եչ 63-66, 193-196: 

7. «Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթմ օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանր-

էգ՟մ» գվխզ», ԲԵՀ, 1993, էթռ 2, եչ 134-140: 

8. «Պճնրէ՟անվ՟-ոժ՟սնմ՟խ՟մ էռթ ցթժթջնց՟ճնրէճնրմզ Ն՟վգխճ՟մ 

բովնտթ ավ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէնրղ», Այս՟մ՟խ (ծ՟ճ՟աթս՟խ՟մ ո՟վՠգվ՟-

աթվւ), Ա, Եվօ՟մ, 1995, եչ 35-48: 

9. «Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ», Գ՟վնրմ (ավ՟խ. ծ՟ջ. ծ՟մբգջ), 1995, էթռ 5, 

եչ 62-63: 

10. «Խնջվնռ Ամկօ՟տնր ավ՟խ՟մ ը՟պ՟մանրէճ՟մ ծ՟վտթ յնրվչ», ԲԵՀ, 

1997, էթռ 1, եչ 88-93: 

11. «Ս՟հղնջմգվթ ղգխմնրէճնրմմգվզ Ն՟վգխճ՟մ բովնտթ ավ՟խ՟մ ՟ռ՟մ-

բնրճէնրղ», ԲԵՀ, 1998, էթռ 3, եչ 181-190: 

12. «Բ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ իմբթվմգվզ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր 

ջսգհլ՟անվլնրէճ՟մ ղգչ», Այս՟մ՟խ (ծ՟ճ՟աթս՟խ՟մ ո՟վՠգվ՟աթվւ), Բ, 

1998, եչ 114-133: 

13. «Խնջվնռ Ամկօ՟տնր իվ՟սմգվմ նր ւ՟վնդմգվզ», ՊԲՀ, 1999, էթռ 2-

3, եչ 241-249: 

14.  «Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ջսգհլ՟անվլնրէճ՟մ ո՟սխգվ՟ճթմ ծ՟ղ՟-

խ՟վազ օ ոնգսթխ՟մ», Բճնրվ՟խմ (ավ՟խ՟մ ծ՟մբգջ), 1998, էթռ 1, եչ 4-5: 

15.  «Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ թվ «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ» գվխթ ծ՟վ՟-

խ՟ճնրէճ՟մ օ ծնաօնվ ծգպ՟մխ՟վթ ղ՟ջթմ», Գ՟վնրմ, 1999, էթռ 5, եչ 39-42: 

16.  «Բ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ զմխ՟ժնրղզ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր 

«Մ՟սգ՟մնրղ», Գվ՟խ՟մ էգվէ, 1998, էթռ 7, եչ 10-11: 

17.  «Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր սգջթժւմգվզ օ ՟ջսռ՟լ՟տղ՟մ ա՟հ՟ց՟վզ 

մվ՟ «Մ՟սգ՟մնրղ», Հ՟ճ՟տւ Եվօ՟մթտ (՟ղջ՟աթվ), 1999, էթռ 6, եչ 40-42:  

18.  «Բ՟մ՟վռգջսթ Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ», Հ՟ճ՟տւ Եվօ՟մթտ, 1999, էթռ 

11, եչ 42-45: 
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19.  «Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ» (բնխսնվ՟խ՟մ ՟սգմ՟ինջնրէճ՟մ ջգհղ՟-

աթվ), Եվօ՟մ, 1999, 50 եչ: 

20.  «Խնջվնռ Ամկօ՟տնր «Մգխմնրէթրմ ը՟ղ՟խ՟վանրէգ՟մ» գվխմ թՠվօ 

խվէ՟խ՟մ կգպմ՟վխ», Այս՟մ՟խ (ծ՟ճ՟աթս՟խ՟մ ո՟վՠգվ՟աթվւ), Գ, 2000,  

եչ 93-98: 

21.  «Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ Կթժթխթ՟ճթ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ 

բովնտզ», AIEA (Հ՟ճխ՟խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվթ ղթչ՟դա՟ճթմ զմխգվ՟խտնր-

էճնրմ), IX, Generalkonferenz. Würzburg, Oktober, (էգդթջմգվ), 2002, եչ 23: 

22.  «Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ Կթժթխթ՟ճթ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ 

բովնտզ», ՊԲՀ, 2003, էթռ 2, եչ 40-58: 

23.  Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ». 1173 է. կգպ՟ավթ 

մղ՟մ՟ծ՟մնրէճնրմզ, Ապ՟չ՟ՠ՟մ, Եվօ՟մ, 2004, եչ 5-23: 

24.  «Ն՟վգխ՟տթ՟աթսնրէճ՟մ իմբթվմգվմ նր ծգպ՟մխ՟վմգվզ», Հ՟ճ՟ջ-

ս՟մթ Հ՟մվ՟ոգսնրէճնրմ (փվ՟էգվէ), 4 ծնխսգղՠգվթ, 2003, եչ 4: 

25.  «Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ մնվոժ՟սնմ՟խ՟մնրէճնրմզ», Գ՟վնրմ, 2004, 

եչ 40-46: 

26.  «X բ՟վթ ծ՟ճ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճ՟մ ցթժթջնց՟ճ՟խ՟մ ծթղւգվզ», 

Գվ՟խ՟մ՟աթս՟խ՟մ ծ՟մբգջ, էթռ 1, 2005, եչ 20-26: 

27.  «Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ Կթժթխթ՟ճթ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ 

բովնտզ» (Նգվջգջ Լ՟ղՠվնմ՟տթմ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ռ՟վւ՟աթվ օ ղգխմ՟-

ՠ՟մ), «Հ՟ջխ» ծ՟ճ՟աթս՟խ՟մ ս՟վգաթվւ, Ամէթժթ՟ջ-Լթՠ՟մ՟մ, 2009,        

եչ 139-147: 

28.  «Նգվջգջ Լ՟ղՠվնմ՟տթմ ծնաօնվ ՟վռգջսմգվթ ղ՟ջթմ», Լօնմ Խ՟շթխ-

ճ՟մ-90 (մճնրէգվ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ծթղմ՟բթվ սմփվգմթ լմմբճ՟մ 90-՟ղճ՟խթմ 

մռթվռ՟լ ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռթ), Եվօ՟մ, 2010, եչ 255-261: 

29.  «Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր «Նգվՠնհ ՟ջ՟տգ՟ժ թ Սնրվՠմ Կ՟էնհթխե 

Եխգհգտթ» գվխզ», Էչղթ՟լթմ, 2009, էթռ 7, եչ 40-60: 

30.  «Դթնմթջթնջ Ավգնո՟ա՟տթմ օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ», Էչղթ՟լթմ, 

2010, էթռ 11, եչ 50-73: 

31.  «Սսգհլ՟անվլ ՟մծ՟սթ օ ՟վռգջսթ սգջնրէճ՟մ իմբթվմգվզ Մգջ-

վնո Մ՟յսնտթ «Յ՟ձ՟ի՟ո՟սնրղ ձ՟պգվնրղ», ԲՄ, 2012, էթռ 19, եչ 9-20: 

32.  «Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր «Մգխմնրէթրմ «Ո՞ռ ե բ՟»-թ գվխզ», ԲՄ, 2014, 

էթռ 20, եչ 45-49: 

33.  «Դթնմթջթնջ Ավգնո՟ա՟տթմ օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ», Հ՟ճ՟աթս՟-

խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվթ ղթչ՟դա՟ճթմ զմխգվ՟խտնրէճ՟մ (AIEA) 13-վբ 

ծ՟ղ՟ընհնռ, էգդթջմգվ, Եվօ՟մ, 2014, եչ 5-8: 

34.  «Դթնմթջթնջ Ավգնո՟ա՟տթմ օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ», ԲՄ, 2014, 

էթռ 21, եչ 15-34: 

35.  «Բ՟մ՟ջսգհլնրէճ՟մ ծ՟վ՟խ՟ճնրէճ՟մ ինվծնրվբմ զջս Գվթանվ 

Ն՟վգխ՟տնր», ԲՄ, 2015, էթռ 22, եչ 31-47: 
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36.  « La vie de Saint Grégoire de Narek » (aperçu critique), Saint 

Grégoire de Narek : théologien et mystique , ed. J.-P. Mahé and B. L. 

Zekiyan, Orientalia Christiana Analecta 275, colloque international tenu 

à l‘Institut Pontifical Oriental, Rome, 2006, pp. 33-49. 

37.  « L‘école de Narek et la littérature arménienne du X siècle », Saint 

Grégoire de Narek et la liturgie de l‘église, colloque international 

organisé par le Patriarcat arménien catholique de l‘Université Saint-

Esprit de Kasilik (USEK), Liban, 2010, pp. 125-133, Revue théologique 

de Kasilic, n° 3-4. 

38.  ―The Visions of Grigor Narekac'i‖, The Armenian Apocalyptic 

Tradition: A Comparative Perspective, ed. Kevork B. Bardakjian and 

Sergio La Porta, Brill, 2014, pp. 437-442. 

39.  Grégoire de Narek, Le livre de lamentation, introduction, 

traduction et notes établies par Annie et Jean-Pierre Mahé, Erévan, 2012, 

postface par Hrachya Tamrazian, pp. 487-520. 

40.  Gregorio di Narek, Il libro della lamentation, Jerevan, 2016, 

traduzione e note di Boghos Levon Zekiyan, prefazione di Hrachya 

Tamrazyan, pp. 3-7. 

41.  Narekas Grigors, Žēlabu Grāmata, Riga, 2017 (no senarmēņu 

valodas tulkojusi Valda Salmiņa), Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, Մ՟սգ՟մ նհՠգվ-

անրէգ՟մ (ժ՟սռթգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ՝ Վ՟ժբ՟ Ս՟ժղթմճ՟ճթ, մգվ՟լնր-

էճնրմզ՝ Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մթ, եչ 5-7): 

Բ՟տղ՟մ ինջւ (սո՟աթվ) 

42.  «Բ՟տղ՟մ ինջւ», Լօնմ Խ՟շթխճ՟մ 90. Նճնրէգվ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ 

ծթղմ՟բթվ սմփվգմթ լմմբճ՟մ թմմջնրմ՟ղճ՟խթմ մռթվռ՟լ ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟-

ընհնռթ (9-11 ծնխսգղՠգվթ 2008 է.), Եվօ՟մ, 2010, եչ 7-8: 

43.  «Մ՟յսնտթ ինվծնրվբզ» (Մգջվնո Մ՟յսնտթ լմմբճ՟մ 1650-՟ղճ՟խթմ 

մռթվռ՟լ ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռթ ՠ՟տղ՟մ ինջւ), ԲՄ, էթռ 19,  2012, եչ 5-7: 

44.  «Հ՟ճ՟աթս՟խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվթ ղթչ՟դա՟ճթմ զմխգվ՟խ-

տնրէճ՟մ (AIEA) 13-վբ ծ՟ղ՟ընհնռթ ՠ՟տղ՟մ ինջւ», ԲՄ, էթռ 21, Եվօ՟մ, 

2014, եչ 6-9: 

45.  «Ն՟վգխ՟տթ՟խ՟մ զմէգվտնրղմգվ, Բ՟տղ՟մ ինջւ», ԲՄ, էթռ 22,  

2015, եչ  5-9: 

Բ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ընհնռ՟լնրմգվ 

1. «Եէգ խ՟վնսզ խճ՟մւթ մյ՟մ ե», 1982: 

2. «Աո՟խգ ւ՟հ՟ւ», 1985: 

3. «Ձ՟ճմգվթ խհդթ», 1989: 
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4. «Ննվ սնղ՟վ», 1991: 

5. «Լպնրէճ՟մ լգջ», 1995: 

6. «Ահգհմ՟ռնվ», 1999: 

7. «Պ՟յ՟վռ՟լ ՟ղվնտ», 1999: 

8. «Զռ՟վէ աթսնրէճնրմ», 2001: 

9. «Հ՟վ՟ջնրէճնրմմգվ», 2003: 

10.  Հ՟ղժգս», 2002: 

11. «Մթ ծնանր է՟սվնմ», 2005: 

11. ―Ars poetica‖, 2007: 

12. «Աջ՟տնհ գվխթվ», 2007: 

13. «Մ՟ճվ ծհ՟տւ», 2008: 

14. Բ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմմգվ, եջջգմգվ, ավ՟խ՟մ բթղ՟մխ՟վմգվ, ծնբռ՟լ-

մգվ, 2010: 

15. «Սվՠ՟դ՟մ ի՟ռ՟վ», 2011: 

16. «Մ՟վբ-՟խմէ՟վէ», 2012: 

17. «Նգվ՟յի՟վծ», 2013: 

18. «Սվՠ՟դ՟մ ի՟ռ՟վ», 2015: 

19. «Շհէ՟ճռ՟լ փվգվ», 2016: 

Թ՟վաղ՟մ՟խ՟մ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ընհնռ՟լնրմգվ 

1. XX բ՟վ՟ջխդՠթ պնրջ՟խ՟մ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմզ, խ՟դղնհ, իղՠ՟աթվ, 

ղթ յ՟վւ ծգհթմ՟խմգվթ է՟վաղ՟մթշ՝ Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մ, Եվօ՟մ, 1982: 

2. Սգվագճ Եջգմթմ, Բ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմմգվ օ ոնգղմգվ, Եվօ՟մ, 1982: 

3. Սգվագճ Եջգմթմ, Բ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմմգվ օ ոնգղմգվ, խ՟դղնհ` Հ. 

Թ՟ղվ՟դճ՟մ, Եվօ՟մ,  2005: 

4. Բնվթջ Պ՟ջսգպմ՟խ, Եվօ՟մ, 1985: 

5. Վժ՟բթղթվ Մ՟ճ՟խնռջխթ, Վ՟հ յվչ՟մ (ոնգղմգվ օ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմ-

մգվ), Եվօ՟մ, 1996: 

6. Բնվթջ Պ՟ջսգպմ՟խ, Բ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմմգվ, Եվօ՟մ, 1985, 1994: 

Բնվթջ Պ՟ջսգպմ՟խ, Բ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմմգվ, Եվօ՟մ, 2010: 

Հնբռ՟լմգվ ՟վբթ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ղ՟ջթմ 

1. «Եվխվթ ՟հզ», «Ավ՟վ» ղյ՟խնրէ՟ճթմ ծ՟ռգժռ՟լ, Եվօ՟մ, 1996, էթռ 1: 

2. «Բ՟պզ կասնրղ ե ծ՟ռթսգմնրէճ՟մ» (ծնբռ՟լ՟յ՟վ), Հ՟վ՟ջնրէճնրմ-

մգվ, Եվօ՟մ, 2003, եչ 453-484: 

3. «Լթմգժնրէճ՟մ ձ՟մ՟ո՟վծ», Հ՟ճ՟ջս՟մթ Հ՟մվ՟ոգսնրէճնրմ, ծ՟ռգժ-

ռ՟լ, էթռ 6, 1990, եչ 44-48: 
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4. «Ավը՟մթ ժթմգմւ թվ ՠ՟վգանրէ ծ՟ճ՟տւթմ» (Հվ՟մս Մ՟էօնջճ՟մթ 

՟վկ՟խթ ղ՟ջթմ), Գվ՟խ՟մ էգվէ, էթռ 18, 13 ղ՟ճթջթ, 2005, եչ 4: 

5 «Ն՟ի ոգսւ ե ծնանր ՟մբնրմբթտ ռգվ ղ՟աժտգժ (Հ՟ջ՟վ՟խնրէճնրմզ օ 

ղյ՟խնրճէզ)», Ժ՟ղ՟մ՟խ,  էթռ 155, 24 փանջսնջթ, 2006: 

Գվւգվթ ՟պ՟չ՟ՠ՟մմգվ 

 1. Բնվթջ Պ՟ջսգպմ՟խ, Բ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմմգվ, Եվօ՟մ, 1985, 1994, 

ծ՟ռգժնրղմգվնռ՝ 2010: 

2. Վժ՟բթղթվ Մ՟ճ՟խնռջխթ, Վ՟հ յվչ՟մ (ոնգղմգվ օ ՠ՟մ՟ջսգհլնր-

էճնրմմգվ), Եվօ՟մ, 1996: 

3. Սգվագճ Եջգմթմ, Բ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմմգվ օ ոնգղմգվ, Եվօ՟մ, 2005: 

4. Ահ՟ջթ Աճռ՟դճ՟մ, Ըմսթվ գվխգվ, Եվօ՟մ, 2001: 

5. Լօնմ Խգշնճ՟մ, Եվվնվբ նրհթմ, Ավյ՟խ ՟վւ՟, Դվ՟ջս՟ղ՟ս Նգվւթմթ, 

Եվօ՟մ, 2002: 

6. Էբռ՟վբ Մթժթսնմճ՟մ, Աճջ ո՟ծթմ, Եվօ՟մ, 2003: 

7. Այնս Առբ՟ժճ՟մ, Հթյ՟ս՟խթ դ՟վբ՟սնրց, ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմմգվ, 

Եվօ՟մ, 2005: 

 
 



 

«ՆԱՐԵԿԱՑԻԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ» 

(28-29 ծնխսգղՠգվթ, 2016)`  

ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՐԱՉՅԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ 

ՆՅՈՒԹԵՐ  

ԺԱՆ-ՊԻԵՌ ՄԱՀԵ 

ՀՐԱՉՅԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆԸ ԵՎ ՆԱՐԵԿԱՑԻԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Բանալի բառեր` Ն՟վգխ, Խնջվնռ Ամկօ՟տթ, Փթժնմ, մնվոժ՟սնմ՟խ՟մնրէճնրմ, 

ինվծվբ՟ո՟յսնրէճնրմ, ՟վս՟ջնրւ, թմւմ՟ինջնրէճնրմ, ինջսնռ՟մնրէճնրմ: 

Բնժնվջ լ՟մնէ գմւ Ն՟վգխթ ռջգղ՟ՠ՟մ մ՟իգվա՟մւթմ․ «Ձ՟ճմ ծ՟պ՟շ՟-

մ՟տ ծգլնրէգ՟մ նհՠնտ ջվսթտ ՟հ՟հ՟խթ / Քգդ ռգվզմլ՟ճգղ, սգջնհբ ա՟հս-

մգ՟տ …» (Մ՟սգ՟մ, Ա, 1)
1
ֆ Բ՟ճտ էգվօջ ո՟խ՟ջ ծ՟ճսմթ գմ Մ՟սգ՟մ-թ 

ռգվչթմ ինջւգվզ․ «Աղգմ՟ճմթր ղ՟ծ՟տգ՟ժ ծնաթջ ղ՟վղմնռջ ղգհ՟տ՝ / Շմնվ-

ծ՟րւ Քն, աէ՟լ, թ Քգդ դ՟րվ՟տգ՟ժ՝ Քօ մնվնագտ՟ճտ, / Զ՟սգ՟ժ թ ղգհ՟տ ՟մղ՟ծ 

խգմբ՟մնրէգ՟ղՠ՝ / Ի ճ՟վնրէգ՟մմ ՟վբ՟վնտ» (Մ՟սգ՟մ, ՂԵ., 3)ֆ  

Ած՟ ՟ճջ ՠ՟պգվմ գղ նրդնրղ ՟վս՟ջ՟մգժ ՟ճջփվ օ ՟ճջսգհ՝ Մ՟սգմ՟բ՟-

վ՟մթ ջվՠ՟ռ՟ճվնրղ, ժնրջ՟ծնաթ ՟խ՟բգղթխնջ Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ գվ՟մ՟-

յմնվծ ծթյ՟ս՟խթմֆ Վգվչթմ 50 ս՟վթմգվթ զմէ՟տւնրղ գհգժ գմ, ՟մյնրյս, ղթ 

ւ՟մթ ՟խ՟մ՟ռնվ մ՟վգխ՟տթ՟ագսմգվ, նվնմտ ՟մնրմմգվզ խ՟վնսնռ գղ նագխն-

շնրղ` Պ՟վնրճվ Սօ՟խ, Մխվսթշ Մխվճ՟մ, Վ՟դագմ Գօնվաճ՟մ, Լօնմ Մխվսշճ՟մ, Ավ-

յ՟ժնրճջ Ղ՟դթմճ՟մ, Պնհնջ Խ՟շ՟սվճ՟մ օ նրվթյմգվֆ Բնժնվթ ՟յի՟ս՟մւմգվթմ, 

գվՠգղմ եժ ՟մկմ՟խ՟մ փամնրէճ՟մզ, ո՟վս՟խ՟մ գղ դանրղֆ  

Ս՟խ՟ճմ 1980-՟խ՟մ էռ՟խ՟մմգվթմ, Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ՟պ՟չթմ 

ավռ՟լւմգվզ խ՟վբ՟ժթջ, թջխնրճմ ի՟մբ՟ռ՟պռգտթ օ ղթ՟մա՟ղթտ աս՟ ռ՟հնրտ 

լ՟ա՟լ թղ ՠնժնվ ծ՟վտ՟բվնրղմգվթ ծջս՟խ ո՟ս՟ջի՟մզֆ Իմշոգ՞ջ խ՟վնհ գղ 

ՠ՟տ՟սվգժ ՟ճջ ծ՟մխ՟վլ՟աճնրս յժ՟տնրղզֆ Աճմ ը՟ղ՟մ՟խ ՟վբգմ ւ՟չ՟լ՟մնէ 

եթ Մ՟սգ՟մ-թմ, սնանվռ՟լ եթ ՠ՟մ՟ջսգհլթ ինջւնռ, մվ՟ յմշնռ, ՠ՟ճտ բգպ 

շեթ ռգվլ՟մգժ գվխթ խ՟պնրտռ՟լւթ օ ենրէճ՟մ ՟պգհլռ՟լզֆ  

Չեթ ծ՟ջխ՟մնրղ, էգ նվսգհթտ ե լ՟ագժ Ն՟վգխզ, նվ ը՟ղ՟մ՟խթմ ե ո՟ս-

խ՟մնրղ, խ՟ղ թմշնր ե գվօ՟մ գխգժ X բ՟վթ Վ՟ջոնրվ՟խ՟մնրղֆ Չե՞ նվ ծգհթմ՟խզ 

                                                           
1
 Մ՟սգ՟մթ ծհնրղմգվմ ՟վռ՟լ գմ զջս Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, Մ՟սգ՟մ Ոհՠգվանրէգ՟մ, ՟յ-

ի՟ս՟ջթվնրէճ՟ղՠ Պ․Խաչատրյանի օ Ա․Ղազինյանի, Եվօ՟մ, 1985: 
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ինջւմ նրհհնրղ ե նշ էգ ծ՟սնրխ ծ՟ճգվթմ, ՟ճժ «՟պ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ջ՟վ՟խ սմխգ-

տգ՟ժ ճգվխվթ ՟դա ՠ՟մ՟խ՟մ՟տ» (Մ՟սգ՟մ, 3, 2), ՟ճջթմւմ ՠնժնվ ծնհ՟լթմ 

ղ՟վբխ՟մտ, մնրճմթջխ քվ՟ջթ՟տթմգվթմֆ Բ՟տթ ՟ճբ ՠ՟մ՟ջսգհլզ նշ ղթ՟ճմ թվ 

ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտմգվթ ղ՟ջթմ ե ղս՟լնրղ, ՟ճժ մո՟ս՟խ նրմթ ինջսնռ՟մգժ ՠնժնվ 

ղ՟վբխ՟ճթմ ղգհւգվզ՝ «Ի ջխդՠմ՟ծ՟ճվմ ջխջգ՟ժ ղթմշօ թ ջո՟պնրղմ լմմբնտ 

մնվ՟» (Մ՟սգ՟մ, ՀԲ., 1), ՟ճջթմւմ` Աբ՟ղթտ ղթմշօ ՟ճմ ջգվնրմբմգվզ, նվ ոթ-

սթ ՟ովգմ ղգդմթտ ծգսն ա՟ժթւ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խմգվնրղֆ  

Ած՟ ՟ճբոթջթ մո՟ս՟խմգվ նրմգտնհ Մ՟սգ՟մ-զ խ՟վլգջ էգ շթ խ՟վնհ 

ղգխ ռ՟ճվթ օ ղգխ ը՟ղ՟մ՟խթ ՟վա՟ջթւզ ծ՟մբթջ՟մ՟ժֆ Հ՟դթռ էգ ծմ՟վ՟ռնվ 

ժթմթ ռգվ՟ավգժ ՟ճմ ղգխ ղ՟վբխ՟ճթմ ծգհթմ՟խթֆ Առգժթ յնրս, էռնրղ ե, ՟ճմ 

գվխմւթտ զմխ՟լ ղթ ՟ջսռ՟լ՟ճթմ ծ՟ճսմնրէճնրմ եֆ Բ՟ճտ թմւզ՝ Գվթանվ Ն՟վգ-

խ՟տթմ, էնրճժ շթ ս՟ժթջ ղգդ ՟ճջոթջթ ջվՠ՟ոթհլ ռ՟վխ՟լ զմբնրմգժ, նվնռծգսօ 

ՠ՟դղթտջ թմւմ թվգմ ե մխ՟վ՟ավնրղ` «ճգսթմ ՠ՟մ՟ծթրջ՟տ օ խվսջգվ ռ՟վը՟-

ոգս՟տ» (Մ՟սգ՟մ, ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մ), աթվւզ ծնվթմգժթջ «սիվ՟սգջ՟խ ղվնռ» 

(Մ՟սգ՟մ, ԼԴ., 10), ՟ճջթմւմ ղէմ՟անրճմ, սինրվ է՟մ՟ւնռֆ  

Չաթսգթ, էգ թմշոգջ ժնրլգղ ՟ճջ ջքթմւջ՟ճթմ ծ՟մգժնրխզ, գվՠ խ՟վբ՟տթ 

Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ծնբռ՟լմգվզ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր ջսգհլ՟անվլնրէճնրմ-

մգվթ, ծ՟սխ՟ոգջ Խվ՟ս-մգվթ ղ՟ջթմֆ Ախմծ՟ճսնվգմ ղգխ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խթտ թ 

ռգվ ղնպ՟տռ՟լ ՟ճբ ւգվէնհ՟խ՟մ աժնրիանվլնտմգվթ ռգվ՟ասմռգժզ ո՟սղ՟-

խ՟մ յհէ՟ճթ խնվջռ՟լ փհ՟խմ եվ ՠգվնրղ` Մ՟սգ՟մ-թ լմնրմբզ ծգս՟դնսգժնր 

ծ՟ղ՟վֆ  

Տ՟վթմգվթ զմէ՟տւնրղ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ խ՟պնրտգժ ե գվգւ ավւթտ ՠ՟հխ՟տ՟լ 

գպ՟ղնրս ղթ խնէնհ՟ճթմ բ՟վո՟ջ, նվթ յմնվծթռ ղ՟սշգժթ ե բ՟պմնրղ ղթչմ՟-

բ՟վճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մթ աժի՟ռնվ ավ՟խ՟մ օ ծնաօնվ բվ՟իսզ՝ Ն՟վգխճ՟մ բովնտզֆ  

Բնժնվջ աթսգմւ, նվ Վ՟ջոնրվ՟խ՟մզ գհգժ ե Որվ՟վսնրթ օ ծ՟ճ ընհնռվբթ 

թջխ՟խ՟մ փվվ՟մզֆ Ե՞վՠ ե Հ՟ճ՟ջս՟մմ ՟ճբ փվվ՟մզ խնվտվգժֆ Կ՟վլնրղ գղ` 

ծմնրղ, ծ՟ղգմ՟ճմ բգոջ` Ապ՟չթմ Այի՟վծ՟ղ՟վսթտ յ՟ս ՟ռգժթ ռ՟հֆ Աճբ ծ՟վ-

տնրղ, զջս գվօնրճէթմ, ռձպ՟խ՟մ բգվ ե ի՟հ՟տգժ 1210 է. Իռ՟մե Եվխ՟ճմ՟ՠ՟-

դնրխթ` Խժ՟էնրղ խվ՟լ ո՟վսնրէճնրմզֆ Եէգ Զ՟ւ՟վճ՟մմգվթմ ծ՟չնհռգվ ՟ճմ 

ը՟ղ՟մ՟խ ծ՟վ՟ռ՟ճթմ Հ՟ճ՟ջս՟մզ ՟դ՟ս՟ավգժ ղ՟ծղգբ՟խ՟մ ժլթտ, ծգս՟ա՟ 

բ՟վգվթ զմէ՟տւնրղ Վ՟ջոնրվ՟խ՟մթ ձ՟խ՟ս՟աթվզ ժվթռ ս՟վՠգվ խժթմգվֆ 

Վ՟մւգվ նր գխգհգտթմգվ խռգվ՟խ՟պնրտռգթմ, ՟ճժ՟դաթմգվզ խէնրժ՟մ՟ճթմ, ծ՟ճ 

ՠմ՟խշնրէճնրմզ խ՟ղվ՟ոմբռգվֆ  

Նգվխ՟ճնրղջ տգհ՟ջո՟մնրէճ՟մ ծգսօ՟մւնռ ծ՟ճգվթ ղ՟ջթմ ծթյնհնրէճնրմմ 

՟ղՠնհչնռթմ չմչռգժ, ՟վղ՟ս՟իթժ ե ՟վռգժ Վ՟մ՟ ժձթ ՟ցգվթտֆ Ն՟վգխ՟ռ՟մ-

ւթտ նշ ղթ ւ՟վ շթ ղմ՟տգժֆ Ապսգվ խհդնր ՟մնրմզ ղնպ՟տնրէճ՟մ ե ղ՟սմռգժ․ 
՟ճջփվռ՟ ՠմ՟խթշմգվմ ՟ճմ Kuş adası գմ ՟մռ՟մնրղֆ Բ՟ճտ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ՟յ-

ի՟ս՟ջթվնրէճնրմմգվթ ծթղ՟մ ռվ՟ մճնրէ՟ոգջ ՟մծգս՟տ՟լ Ն՟վգխճ՟մ բովն-

տզ ղսնռթ ՟ղՠնհչ՟ոգջ ո՟ծո՟մգժ գմւֆ Նգվւնրջս գմւ ձ՟մ՟շնրղ մվ՟ ՟պփվ-
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ճ՟ խճ՟մւզ, մվ՟ ռ՟վբ՟ոգսմգվթ ՟մնրմմգվզ, գվխգվզ օ բովնրէճնրմզֆ Հվ՟շճ՟ 

Թ՟ղվ՟դճ՟մթ հգխ՟ռ՟վնրէճ՟ղՠ ՟ճբ ՠնժնվզ ծ՟ռ՟ւռգժ, ծվ՟ս՟վ՟խռգժ ե Մ՟-

սգմ՟աթվւ Հ՟ճնտ ղ՟սգմ՟յ՟վթ Ժ օ ԺԲ ծ՟սնվմգվնրղֆ  

Թ՟ղվ՟դճ՟մզ գվգւ աթվւ ե մռթվգժ ՟ճբ ծնաօնվ ը՟պ՟մանրէճ՟մզ` Ամ՟մթ՟ 

Ն՟վգխ՟տթ (1986 է․), Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ (1999 է․)2
 օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟-

տթմ օ մնվոժ՟սնմ՟խ՟մնրէճնրմզ (2004 է․)ֆ Նվ՟ ՟մտ՟լ ղս՟ռնվ ձ՟մ՟-

ո՟վծմ, զջս թջ, ՠ՟ը՟մռնրղ ե գվխնր ծ՟մավռ՟մթֆ Մթ խնհղթտ մխ՟վ՟ավռգժ գմ 

Ն՟վգխ՟ռ՟մւթ ո՟սղ՟խ՟մ յվչ՟մ՟խզ, ղս՟ռնվ՟խ՟մ ղէմնժնվսզ, նրջղ՟մտ 

զմէ՟տւզ, վ՟ՠնրմ՟ոգսմգվթ ղգէնբմգվմ նր ռ՟վբ՟ոգսնրէճնրմմգվզֆ Մճնրջ 

խնհղթտ ռգվժնրլռգժ գմ Խնջվնռ Ամկօ՟տնր օ Ամ՟մթ՟ նր Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ-

մգվթ գվխգվթ ՟պմշնրէճնրմմգվզ ծ՟ճնտ մ՟ինվբնհ ղ՟սգմ՟ավնրէճ՟մ ծգս` ծ՟ս-

խ՟ոգջ մնվոժ՟սնմ՟խ՟մ ա՟հ՟ց՟վմգվթ սգջ՟մխճնրմթտֆ  

Հ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ, Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ ՟ռգժթ ջգվս օ ծ՟ձ՟ի՟խթ յցնրղմգվ ե 

նրմգտգժ Ամ՟մթ՟ ռ՟մ՟ծնվ, ւ՟մ Խնջվնռ Ամկօ՟տնր ծգսֆ Ս՟խ՟ճմ ՠ՟մ՟ջսգհ-

լզ ՟ղգմ՟ղգլ նրյ՟բվնրէճնրմմ ե բ՟վկվգժ թվ ծնվ` Խնջվնռթ ավռ՟լւմգվթմ, նշ 

ղթ՟ճմ Բ՟տ՟ճ՟ճսնրէթրմ խ՟վա՟տ գխգհգտրնճ ւ՟վնդնրէգ՟մտ օ ՟հ՟րէթտ գվ-

խթմ, նվթ ծթյ՟ս՟խ՟վ՟մզ ծգմտ թմւմ ե ավգժ
3
, ՟ճժօ, զջս գվօնրճէթմ, իվ՟ս՟-

խ՟մ ավռ՟լւմգվթմ
4
ֆ  

Մ՟սգ՟մ-թ ղթ ւ՟մթ ծթղմ՟խ՟մ ծ՟սխ՟մթյ ՟խմգվօ՟ՠ՟վ ՠ՟տ՟ծ՟ճսնրղ 

ե Խնջվնռթ ՟դբգտնրէճնրմզֆ Ն՟ի օ ՟պ՟չ` թմշոգջ օ Խնջվնռզ, Գվթանվզ ծ՟-

ղ՟վկ՟խնրէճնրմ ե նրմգտգժ «՟պ Աջսնր՟լ ի՟րջնրէթրմմ, օ նվոեջ Մնռջեջմ ճԱջ-

սնրլնճ սգջնրէթրմմ նարնռ»
5
ֆ  

Եվխվնվբ` Ն՟վգխ՟տթմ ծնվթտ ե ջնռնվգժ ՟հնէգժ «՟վէնրմ ղս՟րւ օ ՟մ-

դՠ՟հ ինվծվբնռ օ խ՟ս՟վգ՟ժթղ՟ջս ծնանռ»
6
ֆ Որջսթ օ Մ՟սգ՟մ-թ ավգէգ 

ՠնժնվ աժնրիմգվզ ռգվմ՟ավռ՟լ գմ «(…) մնվթմ ծջխնհթ (…) թ ինվնտ ջվսթտ 

ի՟րջւ զմբ Աջսնրլնճ»ֆ  

Եվվնվբ` ՟վէնրմ ղմ՟ժնր ծ՟ղ՟վ ՟մծվ՟ըգյս ե ՟դ՟սռգժ ՟մաթվ ՟վ՟լ ՟-

հնէւմգվթտ, ղգւգմ՟ճ՟ՠ՟վ խվխմռնհ կօ՟ՠ՟մնրէճնրմմգվթտֆ Հգսօ՟ՠ՟վ, ոգսւ 

ե ծվ՟ը՟վռգժ ղ՟վա՟վգմգվթ, Քվթջսնջթ օ ՟պ՟ւճ՟ժմգվթ ՠ՟պ՟տթ ղգչՠգվնրղ-

մգվթտ` մվ՟մտ ինջւգվզ թջխ՟ոգջ ճնրվ՟տմգժնր ծ՟ղ՟վ, ՠ՟տ՟ծ՟ճսգժնռ բվ՟մւ 

մնվ ՠ՟պգվնռ օ թջխնրճմ ՟մտմգժնռ ջվսթ ինջւթմ օ ժնրպ, ՟մինջ ինխղ՟մֆ  

Օվթմ՟խ, նվոգջ ՟ՠգհ՟ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ Ս՟հղնջ՟վ՟մմ ՟մաթվ 

աթսգվֆ Հգսօ՟ՠ՟վ Մ՟սգ՟մ-թ Կ.-ԿԱ. աժնրիմգվնրղ ՠ՟մ՟ջսգհլզ ՟ռգժնվբ ե 

ծ՟ղ՟վնրղ ղգխ ջ՟հղնջթ խգջ սմթտ ՟ռգժ ղգչՠգվգժֆ Աճբւ՟մզ ՠ՟ռ՟խ՟մ ե 

                                                           
2
 Գվւթ գվխվնվբ ծ՟սնվզ ժնրճջ ե սգջգժ 2016 էռ՟խ՟մթմֆ  

3
 Տգ՛ջ Մ՟սգմ՟աթվւ Հ՟ճնտ, Ժ ծ., Ժ բ՟վ, Ամէթժթ՟ջ-Լթՠ՟մ՟մ, 2009, եչ 227ֆ 

4
 Հ․ Թ՟ղվ՟դճ՟մ, Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ, ծ․ 1, Եվօ՟մ, 1999, եչ 52-67.  

5
 Տգ՛ջ Մ՟սգմ՟աթվւ Հ՟ճնտ, Ժ ծ., Ժ բ՟վ, եչ 226, §§ 608-609: 

6
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Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ օ մ՟վգխ՟տթ՟աթսնրէճնրմզ 23 

 

ղմ՟տ՟լզ ռգվծթյգժնր ծ՟ղ՟վ. «Զթ՞՟վբ էե՝ ինվս՟խգջտթմ ՠ՟դնրխւ ղգհ՟րնվթ 

օ շ՟վթ — օ դ՟ճժմ նվ դխմթ» (Մ՟սգ՟մ, Կ. ,1)ֆ Ամյնրյս, ռ՟մ՟խ՟մմգվզ յ՟վնր-

մ՟խնրղ եթմ ՟վս՟ջ՟մգժ Դ՟ռէթ գվազ, ՠ՟ճտ թմւզ՝ Գվթանվմ ՟վբգմ ջժ՟տգժ եվ 

բգոթ գվխմւթ ՠ՟վկնրմւմգվզ խ՟ղ ջնրդռգժ եվ թվ ջվսթ ինվւզ՝ «դա՟ճնրէգ՟մտ 

ինվծվբ՟խթվ ջգմգխթ» (Մ՟սգ՟մ, Ա., 1)ֆ Ած՟ ՟ճջ ՟վռգջսզ, մ՟, ՟մխ՟ջխ՟լ 

ջնռնվգժ եվ Ամկօ՟տնր ղգխմնրէճնրմմգվմ զմէգվտգժնռֆ  

Հ՟ճսմթ ե ՠնժնվթջ, նվ Մ՟սգ՟մ-թ ավգէգ ՠնժնվ աժնրիմգվթ ռգվմ՟ավթ 

՟պ՟չթմ ՠ՟պմ ե «ռգվջսթմ», օ խ՟ղ «ռգվջսթմ ճ՟րգժնր՟լ խվխթմ ծգլնրէ՟մ»ֆ 

Ըմէգվտնհթ ծ՟ղ՟վ ՟ճջ ղ՟խՠ՟ճզ իթջս ռծ՟սգտմնհ եֆ Սսնրա՟ՠ՟մնրէճնրմթտ 

գժմգժնռ՝ «ռգվջսթմ» ՟ճժ մյ՟մ՟խնրէճնրմ նրմթ ւ՟մ «մնվթտ», «խվխթմ», «բ՟վ-

կգ՟ժ» օ ՟ճժմֆ Սթդթցնջճ՟մ ՟յի՟ս՟մւթ ՟վկ՟ա՟մազ խ՟վլգջ ժթմթ ՟ճմֆ 

Մ՟սգ՟մ-թ ղգխ ՟հնէւ խ՟վբ՟ժնրտ ծգսն, ջխջնրղ գջ ծնրճջ ց՟ճց՟ճգժ, էգ սգհ 

գջ ծ՟ջգժ, յնյ՟ցգժթ ՟վբճնրմւ խսգջմգջ, շե՞ նվ Սթդթցնջթ ոգջ` դհչղ՟մ օ ՟-

ո՟յի՟վնրէճ՟մ ձմյնհ լ՟մվնրէճ՟ղՠ ւ՟վ գջ ՠ՟վկվ՟տվգժ ջ՟վթ ա՟ա՟էֆ Բ՟ճտ 

ծ՟դթռ սգհ ծ՟ջ՟լ` «ռգվջսթմ» ՠ՟պթմ դնրազմէ՟տ, ւ՟վզ մգվւօ ե աժնվռնրղ, օ 

՟ղգմ թմշ ոգսւ ե ջխդՠթտ խվխմգժֆ Հմ՟վ՟ռնվ շե շս՟ժ ՟ճմ ծ՟վտզ, էգ ւ՟-

մթ՞՟մա՟ղ օ ղթմշօ գ՞վՠ ե ՟ճբոգջ ժթմգժնրֆ  

Իմշնր՞ Մ՟սգ՟մ-մ նրմթ 95 աժնրի օ նշ 100 խ՟ղ 1000ֆ Կնհղմնվնյռգժնր 

ծ՟ղ՟վ ոգսւ ե բթղգժ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր՝ Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ծ՟ճսմ՟ՠգ-

վ՟լ, ղգխմ՟ՠ՟մ՟լ օ ծվ՟ս՟վ՟խ՟լ Խվ՟ս-մգվթմֆ Ամխ՟ջխ՟լ, նվոգջ ՟պ՟չ-

մնվբ օ ռ՟մ՟ծ՟ճվ, Ամ՟մթ՟մ ՟մզմբծ՟ս իվ՟սմգվ եվ ս՟ժթջ Ն՟վգխթ ռ՟-

մ՟խ՟մմգվթմֆ Բ՟ճտ թվգմ՝ իվ՟ս՟սնրթմ, ն՞ռ խ՟վնհ ե իվ՟սգժֆ Աջսռ՟լ 

՟մյնրյս` Քվթջսնջթ օ Սնրվՠ Հնանր կ՟ճմնռֆ Ս՟խ՟ճմ ղ՟վբզ ջսգհլռգժ ե զջս 

Աջսլն ո՟սխգվթ, ՟ճջթմւմ` ՟մկմթյի՟մնրէճ՟ղՠ փըսռ՟լֆ Որվգղմ, Ամ՟մթ՟ճթ 

իվ՟սմգվմ նրհհռ՟լ գմ գհգժ նշ ղթ՟ճմ նրվթյմգվթմ, ՟ճժօ ծգմտ թվգմֆ  

Հգսօ՟ՠ՟վ, Խվ՟ս-մգվզ խ՟վգժթ ե ծ՟ղգղ՟սգժ Օանջսթմնջթ Soliloquia-

մգվթ, ՟ճջթմւմ` «թմւմ՟ինջնրէճնրմմգվթ» ծգս, նվնմտնրղ մվ՟ ղթսւզ խ՟ղ նաթմ 

թմւմ թվ ծգս ե ինջնրղ, ծ՟ջս՟սգժնռ ջվսթ բ՟վկզ օ նվնմգժնռ ձյղ՟վսնրէճնրմզֆ  

Խվ՟սմգվնրղ մնրճմոգջ, Ամ՟մթ՟մ ծնվբնվնրղ ե թմւմ թվգմ գվօ՟մ ծ՟մգժ 

ղսւթ ժնրպ կ՟ճմնռ, ի՟ճս՟պ՟խգժ ՟մտ՟ռնվ ՟յի՟ծթջ ո՟սվ՟մւմգվմ նր ջսգ-

վզֆ «Յնվը՟ղ ժթմթ ւգդ մջսգժ / ճնրսգժ օ ճզղոգժ օ ճնրվ՟ի՟մ՟ժ, / բնր դ՟՛ճմ ՟լ 

դղս՟ր, / էե ՟ծ՟ր՟ջթխ ճ՟պմգղւ օ ց՟պջ ս՟ղւ, / օ ՟մտ՟մե նրվ՟ինրէթրմջֆ / 

Եր ճնվը՟ղ սգջ՟մգջ ղ՟վբ ց՟պ՟րնվ, դ՟վբ՟վնրմ, / բնր դ՟՛ճմ ՟լ դղս՟ր, / էե 

՟ծ՟ր՟ջթխ ռ՟իձ՟մթ օ թ ծնհ բ՟պմ՟ճ
7
ֆ  

Իմշոգջ թվ՟ռ՟տթնվգմ ՠ՟տ՟սվգժ ե Թ՟ղվ՟դճ՟մզ, ՟ճջ ինխնրղմգվթ խ՟ղ 

մգվւթմ ինջ՟խտնրէճնրմմգվթ մո՟ս՟խմ եվ դհչղ՟մ ՟վս՟ջնրւ ՟պ՟չ ՠգվգժֆ 

Բնժնվջ բվ՟մտթտ ժ՟ռ ո՟յսո՟մռգժ աթսգմւ՝ ղգվ ջվսթ խ՟վլվնրէճ՟ղՠ, 
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 Տգ՛ջ Մ՟սգմ՟աթվւ Հ՟ճնտ, Ժ ծ՟սնվ, Ժ բ՟վ, եչ 351, §§ 23, 24: 



24 Ժ.-Պ. Մ՟ծգ 

 

՟ճջթմւմ` գջ՟ջթվնրէճ՟մ խգհօնռ խ՟ղ ՟ռգժթ ձթյս ՟ջ՟լ՝ դվ՟ծնռֆ Ս՟խ՟ճմ 

գխգ՛ւ ո՟սխգվ՟տմգմւ ՟ղգմ՟ւ՟վջթվս ղթ ղ՟վբնր, ՟ջգմւ` ղթ բ՟ը՟մ ՟վւ՟ճթ 

խ՟ղ ՠպմ՟խ՟ժթ, նվզ ծ՟դ՟վ՟ռնվ ՟մղգհ դնծգվթ ՠ՟մս՟վխգժ խ՟ղ ջո՟մգժ ե 

սռգժ… օ մվ՟մ խճ՟մւնրղ անմգ ղգխ ՟մա՟ղ, ղթ ՟ճմոթջթ բ՟պզ ռթյս խ՟ղ 

ջ՟վջ՟ցգժթ ցնվկ՟մւ ե ո՟ս՟ծգժ, նվթտ մ՟ գվՠգւ շթ ղիթէ՟վռգժֆ Վգվւզ խթ-

ջնռ շ՟ց ղնպ՟տռ՟լ ե, ՠ՟ճտ ջոթմ բգպ խ՟, ժվթռ շթ ՠնրըռգժ, ՟մչմչգժթ եֆ Որջսթ 

օ գէգ ո՟ս՟ծ՟ՠ՟վ ծթյգտմգմւ ՟ճբ ղ՟վբնրմ թվ խվ՟լ տ՟ռզ, մ՟ ՟մո՟ճղ՟մ 

ոգսւ ե ժ՟ֆ Ած՟ մգվւթմ ՟ղվնտմ ՟ճբոգջ ՠ՟տգժնռ, ծմ՟վ՟ռնվ խբ՟պմ՟ մվ՟ 

ջվսթ խ՟վլվնրէճնրմզ ղգհղգժ օ նրհհնվբգժ մվ՟մ բգոթ դհչնրղֆ Աճբ մո՟ս՟խթմ 

ծ՟ջմգժնր ծ՟ղ՟վ մվ՟մ ոգսւ ե ՠճնրվ՟ռնվ ղս՟ո՟սխգվմգվ տնրճտ ս՟ժ, օ 

էգվօջ բվ՟մտթտ ղգխզ տ՟ռ՟աթմ ծնրյգվ ՟վէմ՟տմթֆ  

Ննրճմ ղգէնբթմ ե բթղնրղ մ՟օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմֆ Մ՟սճ՟մթ 8-վբ օ 9-վբ 

աժնրիմգվնրղ ՠ՟մ՟ջսգհլզ ինջւմ նրհհնրղ ե նշ էգ Աջսլնրմ, ՟ճժ ջգց՟խ՟մ 

ծնանրմ․ «Եր ՟վբ, դթ՞մշ անվլգջտգջ, ՟մկմ թղ խնվնրջգ՟ժ, / խ՟ղ նր՞վ է՟ւթտգջ, 

խ՟ղ դթ՟՞վբ ՟ովգջտգջ, / խ՟ղ ն՞վոգջ գժտգջ թ ղգհ՟տբ ՠ՟մսե (…)» (Մ՟-

սգ՟մ, Ը., 1)ֆ Բ՟մսթ ո՟սգվզ ւ՟մբգժնր ծ՟ղ՟վ, ոգսւ ե ղգհ՟ռնվ ծնանրմ 

ՠ՟պգվնռ ւ՟վխնլգժ․ «Եր ռ՟ջմ դթ գբթ դւգդ մո՟ս՟խ / ծ՟մբեո գվգջ՟տ սգ-

ջնրէգ՟մ ղս՟տջ, / ՟մկմ թղ ՟մոթս՟մ, / ռթղ՟րւ կագժնտ ՟վկ՟մ՟տ ՠ՟մթտ 

(…)» (Մ՟սգ՟մ, Թ., 3)ֆ  

Իմշ ինջւ, ւ՟վգվթ ոգջ մգսռնհ ՠ՟պգվզ նշ էգ ռգվ՟տ՟խ՟մ ինջւգվ գմ, 

՟ճժ ղս՟ո՟սխգվմգվֆ Սվ՟մւ ծ՟ճգժնր ոգջ ՟վս՟տնժնրղ գմ ղգհւթտ ՟ճժ՟մբ՟խ-

ռ՟լ ծնանր բթղ՟ալգվզ․ «Զթ՞մշ ՟րվթմ՟խ ՟պ ՟ճջ ւգդ մղ՟մ՟անրճմ օ ճ՟վղ՟-

վ՟խ՟մ / ՟ջս՟մ՟րվ գբթտ, ՟մկմ թղ ո՟վս՟ռնվ» (Մ՟սգ՟մ, Բ., 1)ֆ Հգսօ՟-

ՠ՟վ, նշ էգ ժնխ ՠ՟պգվնռ, ՟ճժ ո՟սխգվմգվնռ ե Գվթանվզ ւ՟վխնլնրղ թվ ծնաթմ, 

Ամ՟մթ՟ճթ օ Ոռջե ղ՟վա՟վգթ իվ՟սմգվթմ ծգսօգժնռ․ «Ապե՛ւ զմբ կգդ ՠ՟մջ, 

՟ջե Ոռջեե, / օ բ՟վկ՟վնր՛ւ ՟պ Տեվ Աջսնր՟լ կգվ, / գր ՟ջ՟տե՛ւ տմ՟՝ խ՟վնհ 

գջ էնհնրժ դղգհջ» (Մ՟սգ՟մ, ԻԸ., 4)ֆ  

Հ՟ճսմթ ե, նվ Օանջսթմնջզ Soliloquia-մ ավգժ ե թվ բ՟վկթտ ւթշ ծգսն՝ 386 

էռ՟խ՟մթմ, թջխ բվ՟մթտ 11-13 ս՟վթ ՟մտ, ՟ճջթմւմ 397-400 էռ՟խ՟մմգվթմ, 

ծնվթմգժ ե Confessiones՝ ինջսնռ՟մնրէճնրմմգվ, ինջւգվ ՟պ Աջսռ՟լֆ Նղ՟-

մ՟ոգջ, Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ մ՟ի մգվյմշռգժ ե Ամ՟մթ՟ճթ իվ՟ս՟խ՟մ ղգմ՟-

ինջնրէճնրմմգվթտ, թջխ ծգսն ռգվ՟լգժ բվ՟մւ Աջսլնրմ նրհհռ՟լ ձ՟պգվթ օ 

՟հնէւմգվթֆ  

Ամ՟մթ՟ճթ ՟հՠճնրվմգվթ յ՟վւնրղ Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մմ թվ՟ռ՟ղՠ ծթյ՟ս՟-

խնրղ ե Մգջվնո Մ՟յսնտթմ, ծ՟սխ՟ոգջ մվ՟ յ՟վ՟խ՟մզ. «Զհչղ՟մ թղնճ դ՟վս՟-

ջնրջ / Ամխ՟մգղ ՟պ՟չթ Քն՝ Քվթջսնջ»
8
ֆ Կ՟վգժթ ե ՟ռգժ՟տմգժ Կնվճնրմթ ռխ՟-

ճնրէճնրմզ․ «… գր ՟պ՟րգժ ՟հ՟րէջ ղյսմչգմ՟ղպնրմշջ օ ՠ՟դխ՟ս՟վ՟լ ո՟հ՟-

ս՟մջ ՟պ Աջսնր՟լ օ ՟վս՟ջնրջ ՟մբ՟բ՟վջ» (Կնվճնրմ, Վ՟վւ Մ՟յսնտթ, V)ֆ  
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 Հ․ Թ՟ղվ՟դճ՟մ, Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթ, խճ՟մւզ օ ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմզ, Եվօ՟մ, 1986, եչ 298:  



Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ օ մ՟վգխ՟տթ՟աթսնրէճնրմզ 25 

 

Իմշ ռգվ՟ՠգվնրղ ե դհչղ՟մ ՟վս՟ջնրւթմ, ո՟վդ ե, նվ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟-

տթմ օ Մգջվնո Մ՟յսնտզ խթվ՟պգժ գմ Եռ՟ավ Պնմս՟տնր իվ՟սմգվզ, նվնմւ 

ղգչՠգվռնրղ գմ «Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ օ ՟վս՟ջնր՟տ» գվխնրղ․ «Յնվը՟ղ ինվ-

ծնրվբւ ո՟սգվ՟դղնհթմ թ ռգվ՟ճ ւն գխգջտե, բնր զմբբգղ ՟ինճ՟մթմ դսեա ՟վ-

ս՟ջնր՟տմ նրհհգջչթվ»
9
ֆ Աճջոթջնռ, Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ խ՟դղ՟լ՝ Ամ՟մթ՟ 

Ն՟վգխ՟տնր Խվ՟ս՟ավւթ ւմմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվզ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմ ե ս՟ժթջ 

ռգվ՟ասմգժ Ն՟վգխթ ՟վղ՟սմգվզ ծ՟ճնտ թմւմնրվնրճմ օ է՟վաղ՟մ՟խ՟մ ղ՟սգ-

մ՟ավնրէճ՟մ ղգչֆ  

Աջսլն ձ՟մ՟շնհնրէճ՟մ գվխնր ձ՟մ՟ո՟վծ խ՟ֆ Ապ՟չթմզ՝ ջվսթմզ խ՟ղ 

՟վտնրմւմգվթմզ, ղթջսթխ՟խ՟մ, ինվծվբ՟ո՟յս՟խ՟մ ՠմնրճէ նրմթֆ Աճմ ծգմ-

ռնրղ ե մ՟ի օ ՟պ՟չ ՟ջսռ՟լ՟յմշ՟ճթմ օ ծ՟ճվ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվթ ռվ՟ֆ 

Եվխվնվբ ձ՟մ՟ո՟վծզ ցթժթջնց՟ճ՟խ՟մ եֆ Աճմ փասռնրղ ե «՟վս՟ւթմ» ծգհթ-

մ՟խմգվթ գվխգվթտ օ ՟ղգմթտ յ՟ս ս՟վ՟լռ՟լ ե գհգժ XI բ՟վնրղ ծճնրջթջ՟ճթմ 

Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ, ծ՟սխ՟ոգջ Ս՟մ՟ծմ՟ ռ՟մւնրղ, թմշոգջ սգհգխ՟մնրղ գմւ 

Գվթանվ Մ՟աթջսվնջթ՝ Ս՟վաթջ ռ՟վբ՟ոգսթմ ծհ՟լ էհէթտ
10

ֆ  

Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ծգս՟դնսնրէճնրմմգվթ յմնվծթռ աթսգմւ, նվ Ամ՟մթ՟ ռ՟մ՟-

ծ՟ճվզ լմռգժ ե Աճվ՟վ՟սնրղ օ Ավյ՟վնրմթւթտ գխգժ ե Ռյսնրմթւ՝ Ն՟վգխ՟ռ՟մւզ 

ծթղմ՟վխգժնր ծ՟ղ՟վֆ Հգսօ՟ՠ՟վ, Ն՟վգխճ՟մ բովնտմ փըսռ՟լ ե ծգսօճ՟ժ 

՟պ՟մկմ՟ծ՟սխնրէճ՟ղՠ․ ՟ճմ ղթ՟ռնվնրղ ե ծ՟վ՟ռ՟ճթմ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ղթջսթ-

խ՟խ՟մ օ ծճնրջթջ՟ճթմ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ցթժթջնց՟ճ՟խ՟մ ղնսգտնրղմգվզֆ  

Վգվչթմջ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ղ՟մվ՟ղ՟ջմնվգմ նրջնրղմ՟ջթվգժ ե մնվոժ՟սնմ՟-

խ՟մնրէճ՟մզ մռթվռ՟լ թվ ավւնրղֆ Ն՟ տնրճտ ե սռգժ, նվ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ 

ղյս՟ոգջ ծթղմռգժ ե Դ՟ռթէ Ամծ՟հէթ, Ամ՟մթ՟ Շթվ՟խ՟տնր, Դթնմթջթնջ 

Ավգնո՟ա՟տնր օ Փթժնմ Աժգւջ՟մբվ՟տնր գվխգվթ ռվ՟ֆ Սվ՟մւ ղգչՠգվգժնռ, 

Թ՟ղվ՟դճ՟մզ մխ՟վ՟ավգժ ե ւվթջսնմճ՟ճթ ծնաօնվ ղ՟ծզ՝ ՟դ՟ս՟ավնրղզ խվւգ-

վթտ օ մվ՟ ՟ջսռ՟լ՟տղ՟մ ցնրժգվզ, նվնմւ ՟վս՟տնժռ՟լ գմ Մ՟սգ՟մ-թ զմբ-

ծ՟մնրվ խ՟պնրտռ՟լւնրղֆ Աճբ ռգվժնրլնրէճնրմմգվզ ՟մըիսգժթ գմ օ մնվ ժնրճջ գմ 

ջցպնրղ Ն՟վգխճ՟մ բովնտթ ավ՟խ՟մ ջսգհլ՟անվլնրէճ՟մ ռվ՟ֆ  

Իղ խնհղթտ խտ՟մխ՟մ՟ճթ ՟ռգժ՟տմգժ ղթ բթս՟վխնրղֆ Ննվոժ՟սնմ՟խ՟մնր-

էճնրմզ ծգէ՟մնջ՟խ՟մ լ՟անրղնռ ցթժթջնց՟ճնրէճնրմ եֆ Ս՟խ՟ճմ, շոգսւ ե գդ-

վ՟խ՟տմգժ, նվ ՟ճմ զմբնրմգժնռ, Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ յգհռգժ ե ՟ջսռ՟լ՟յմշճ՟մ 

օ ւվթջսնմգ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէմգվթտֆ Իվ՟խ՟մնրէճնրմմ ՟ռգժթ ՠ՟վբ եֆ Վգվչգվջ 

Օժա՟ Վ՟վբ՟դ՟վճ՟մզ Փթժնմթ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղ՟ջթմ նրյ՟ավ՟ռ 

ծնբռ՟լ ծվ՟ո՟վ՟խգտ
11

ֆ Դվ՟մնրղ յգյսռնրղ ե գվգւ խ՟վօնվ խգս. Ա) զջս 
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 Տգ՛ջ Մ՟սգմ՟աթվւ Հ՟ճնտ, Ժ ծ., Ժ բ՟վ, եչ 395, § 243: 

10
 Տգ՛ջ Գվթանվ Մ՟աթջսվնջ, «Թնրհէւ օ շ՟ց՟ՠգվ՟խ՟մւ», Մ՟սգմ՟աթվւ Հ՟ճնտ, ԺԱ բ՟վ, 
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 O. Vardazaryan, “The „Armenia Philo‟ : A Remnant of An Unknown Tradition,” in 

Studies on the Ancient Armenian Version of the Philo‘s Works, eds. S. Mancini-

Lombardi, P. Pontani, Brill: Leiden & Boston, 2011, եչ 191-216.  



26 Ժ.-Պ. Մ՟ծգ 

 

Փթժնմթ ծ՟ճգվգմ ժնրլղնրմւմգվթ՝ գՠվ՟ճգտթ աթսմ՟խ՟մզ լ՟մնէ՟տգժ ե ջնրվՠ 

Պգսվնջթ ծգս, ղխվսռգժ ե ջնրվՠ Հնռծ՟մմգջ ՟պ՟ւճ՟ժթ խնհղթտ օ ռխ՟ճնրէճնրմ 

ե ս՟ժթջ Եվնրջ՟հգղթտ ա՟հէ՟լ ՟պ՟չթմ ւվթջսնմճ՟ ծ՟ղ՟ճմւթ ղ՟ջթմ, նվզ 

ծգսօգժ ե Հ՟խնՠ Տգ՟պմգհՠնվ խ՟վա՟լ ս՟վգխ՟մ լթջ՟խ՟ս՟վնրէճ՟մզ, Բ) 

ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մռ՟լ Փթժնմթ գվխգվզ ծ՟ղ՟իղՠռ՟լ գմ նվնյ՟խթ ծգվէ՟խ՟-

մնրէճ՟ղՠ՝ ղթ ղս՟ճթմ ձ՟մ՟ո՟վծ նրվռ՟ալգժնր ծ՟ղ՟վֆ Կ՟վլնրղ գմւ` Ն՟ի՟-

իմ՟ղնրէճնրմթտ բգոթ Աջսլնր ինխնրղզ ս՟մնհ ՟ճբ ձ՟մ՟ո՟վծզ ջգվս խ՟ո 

նրմթ մնվոժ՟սնմ՟խ՟մ ջխդՠնրմւմգվթ ծգսֆ Գ) Փթժնմթ ձ՟պգվզ, ծմ՟վ՟ռնվ ե, 

փաս՟անվլռգժ գմ ռ՟հւվթջսնմգ՟խ՟մ Եվնրջ՟հգղնրղ գվ՟ի՟մգվթմ օ մնվզմ-

լ՟ ւվթջսնմճ՟մգվթմ նրջնրտ՟մգժնր ծ՟ղ՟վֆ Աճբ ո՟սձ՟պնռ ե, նվ բվ՟մւ ծ՟-

ճգվգմ գմ է՟վաղ՟մռգժ օ խ՟վօնվ սգհ գմ ավ՟ռգժ ծ՟ճնտ գխգհգտ՟խ՟մ ավ՟խ՟-

մնրէճ՟մ ղգչֆ  

Ովնյ շ՟ցնռ մնրճմմ ե ո՟ս՟ծգժ մ՟օ Դ՟ռթէ Ամծ՟հէթ բգունրղ․ շմ՟ճ՟լ 

մվ՟ ցթժթջնց՟ճ՟խ՟մ գվխգվզ ՟մսթխ աթս՟խ՟մ ղսւթ ՟մխ՟ոսգժթ ղ՟ջ գմ 

խ՟դղնրղ, մ՟ ղթյս ծ՟ղ՟վռգժ ե ւվթջսնմճ՟ ծգհթմ՟խ, մ՟օ մվ՟մ ռգվ՟ավռգժ 

գմ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ գխգհգտնր բ՟ռ՟մնրէճնրմզ ո՟յսո՟մնհ ծ՟խ՟ձ՟պնրէճնրմ-

մգվֆ Իջխ Դթնմթջթնջ Ավգնո՟ա՟տնր ղ՟ջթմ ո՟սղնրղ գմ, էգ գհգժ ե Պնհնջ 

՟պ՟ւճ՟ժթ ծ՟ռ՟ս՟վթղ նրմխմբթվմգվթտ ղգխզֆ  

Հգսօ՟ՠ՟վ, ծ՟ճ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղ՟սգմ՟աթվմգվթ ծ՟ղ՟վ մնվոժ՟սնմ՟-

խ՟մ ջխդՠնրմւմգվզ նշ ղթ բգունրղ ինվէ շգմ ւվթջսնմգ՟խ՟մնրէճ՟մզ, ՟ճժ զմբ-

ծ՟խ՟պ՟խզ՝ ղ՟ջ գմ խ՟դղնրղ ՟պ՟ւգժ՟խ՟մ օ Եվնրջ՟հգղթ ջնրվՠ ւ՟հ՟ւթ 

ը՟պ՟մանրէճ՟մֆ  

Մ՟սգ՟մ-թ 46-վբ աժնրիզ ժ՟ռ ցնվկ՟ւ՟վ ե` ծ՟ջխ՟մ՟ժնր ծ՟ղ՟վ, էգ թմշ-

ոգջ ե Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ խ՟վնհ՟մնրղ ծ՟յսգտմգժ ցթժթջնց՟ճ՟խ՟մ օ ՟ջս-

ռ՟լ՟յմշճ՟մ ա՟հ՟ց՟վմգվզֆ Բ՟մ՟ջսգհլզ ցնվկնրղ ե ո՟ս՟ջի՟մգժ ծգսօճ՟ժ 

ծ՟վտթմ․ «Թգ ճն՞ռ օ ճն՞ճվ ո՟սխգվ օ ռ՟ջմ ն՞ճվ անճ՟տ՟ճ» (Մ՟սգ՟մ, ԽԶ., 1)ֆ 

Ճամնրէճ՟մ ՠնժնվ ՟ռ՟մբնրճէմգվնռ ծ՟մբգվկ, ւվթջսնմգնրէճնրմզ՝ ոժ՟սնմ՟-

խ՟մ ցթժթջնց՟ճնրէճ՟մզ ծ՟խ՟պ՟խ, շթ խ՟վնհ ղ՟վղթմզ ՟վծ՟ղ՟վծգժ օ ժվթռ 

բ՟ս՟ո՟վսգժ, նվնռծգսօ Աբ՟ղթ ղ՟վղթմզ Աջսլն կգպւթ անվլմ ե, Քվթջսնջզ 

ղ՟վղմ՟տգժ ե թվ՟ոգջ, օ նշ գվօնրէ՟ոգջ՝ «ղ՟վղմնռ ճ՟վգ՟ր թ ղգպգժնտ» օ 

«ղ՟վղմնռ ծ՟ղՠ՟վկ՟ր ճգվխթմջ»ֆ Հգսօ՟ՠ՟վ, ծնհ՟լթմ ղ՟վբզ ջսգհլռգժ ե 

զջս Աջսլն ո՟սխգվթ, նշ ղթ՟ճմ ծնանռ ՟ճժօ ղ՟վղմնռֆ  

Աճբ ե յգյսնրղ Ն՟վգխզ յ՟ս ծջս՟խ խգվոնռ․ «Ած՟ թ ճնսջ ս՟մնհ՟խ՟մջ 

/ (…) զջս կօնճ ծվգյս՟խթ խ՟պնրտ՟վ (…) / Իՠվ դձվ՟ա ՠ՟դղ՟ՠգվ՟մգ՟մ/ թ 

ճ՟յս՟մ՟խթ, ղ՟վղմթբ ծ՟ջս՟սգտ՟ր աժինճբ ՠնժնվնրէթրմ, / (…) դԱջսնր՟լ 

սգջ՟մգժ օ դղմ՟տ՟խ՟մ՟տմ թղ՟ջս՟ջթվգժ» (Մ՟սգ՟մ, ԽԶ., 1)ֆ Աճջոթջնռ, 

ղ՟վբզ նշ էգ ղ՟վղմնրղ ՠ՟մս՟վխռ՟լ ծնաթ ե, ՟ճժ ղ՟վղմ՟ռնվ յ՟հխ՟ո ե սգ-

ջ՟մգժթ օ ՟մսգջ՟մգժթ ՟յի՟վծմգվթ ղթչօֆ  

Քմմ՟վխգժնռ Պնհնջ Խ՟շ՟սվճ՟մթ ծվ՟ս՟վ՟խ՟լ՝ ռթձգժթ ծգհթմ՟խնր-



Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ օ մ՟վգխ՟տթ՟աթսնրէճնրմզ 27 

 

էճ՟ղՠ, ՠ՟ճտ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնրմ ռգվ՟ավռնհ 15 գվխ
12

, Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ 

ասգժ ե, նվ բվ՟մտթտ 6-զ ո՟սխ՟մնրղ գմ ղգլ ՠ՟մ՟ջսգհլթ ավշթմֆ Ն՟ բվ՟մւ 

ռգվջսթմ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե Մ՟վէ՟ Ավ՟ՠճ՟մթ ծգս ՟յի՟ս՟խտնրէճ՟ղՠ
13

ֆ  

Ն՟ի օ ՟պ՟չ ինջսնռ՟մգղ, նվ բգպ ը՟ղ՟մ՟խ շգղ նրմգտգժ ժվթռ նրջնրղ-

մ՟ջթվգժնր ՟ճբ ՠ՟վբ ծ՟վտզֆ Իղ խ՟վլթւնռ, ոգսւ ե ծ՟յռթ ՟պմգժ նշ ղթ՟ճմ 

ՠմ՟ավգվթ նձմ նր ՠնռ՟մբ՟խնրէճնրմզ, ՟ճժօ կգպ՟ավ՟աթս՟խ՟մ ՠնժնվ ծ՟մա՟-

ղ՟մւմգվզֆ Օվթմ՟խ` Ն՟վգխ՟տնրմ ռգվ՟ավռնհ իվ՟սմգվզ, զջս թջ` յ՟ս խ՟ջ-

խ՟լգժթ ռգվմ՟աթվ նրմգմ․ «Սվՠնճ ռ՟վբ՟ոգսթ ճնւմգվ՟մգ՟մ ղգմ՟րնվթ 

Գվթանվթ՝ ծ՟ղ՟պ՟րսթ ՠ՟մ իվ՟սնր ռ՟ջմ նրհթհ ծ՟ր՟սնճ օ ղ՟ւնրվ ռ՟վնրտ 

՟պ՟ւթմնրէգ՟մ, թ իմբվնճ մնվթմ ծ՟վ՟դ՟սթ Վ՟վբ՟մ՟ճ բթր՟մ՟բովթ»
14

ֆ  

«Հ՟վ՟դ՟ս» ՠ՟պզ թմշոգ՞ջ ծ՟ջխ՟մ՟ժ ՟ճջսգհֆ Ովւ՟մ աթսգմւ, Գվթանվ 

Ն՟վգխ՟տթմ գվխնր գհՠ՟ճվ ե նրմգտգժ ղթ՟ճմ՝ Հնռծ՟մմգջ օ Ս՟ծ՟խֆ Վ՟վբ՟մ 

՟մնրմնռ ծ՟վ՟դ՟ս ղգդ ծ՟ճսմթ շեֆ Նղ՟մ՟ոգջ «բթր՟մ՟բոթվ» խնշնրղզ ղէթմ 

ե Ավլվնրմճ՟տ Վ՟ջոնրվ՟խ՟մնրղֆ Հ՟ճնտ ո՟սղնրէճ՟մ ղգչ, խ՟վնհ ե գհ՟լ 

ժթմգժ ղգխթտ ՟ռգժթ «ճնւմգվ՟մգ՟մ ղգմ՟րնվ Գվթանվ»ֆ Մթ ինջւնռ, գէգ ավթշզ 

մո՟ս՟խ նրմգմ՟վ Խվ՟ս-մգվզ Ն՟վգխ՟տնրմ ռգվ՟ավգժնր, ՟մո՟ճղ՟մ ՟ռգժթ 

ծջս՟խ խ՟վս՟ծ՟ճսռգվ
15

ֆ  

Հգսօ՟ՠ՟վ, ղթ՟ճմ ՠնռ՟մբ՟խնրէճ՟մ ռվ՟ ծթղմռգժնռ խ՟վգժթ եվ գմէ՟-

բվգժ էգվօջ, էգ Խվ՟ս-մգվզԳվթանվ Ն՟վգխ՟տնր գվխմ գմֆ Բ՟ճտ մխ՟սռնհ մղ՟-

մնրէճնրմմգվզ օ ՟պմշնրէճնրմմգվզ ՟մռթձգժթ ՟ո՟տնրճտմգվ շգմ ո՟վնրմ՟խնրղֆ 

Հմ՟վ՟ռնվ ե` Ն՟վգխ՟տնր ձ՟պգվթտ մգվյմշռ՟լ ղգխ նրվթյ Գվթանվ ռ՟վբ՟ոգս 

՟ճբ իվ՟ս՟խ՟մ գվխզ ծնվթմ՟լ ժթմթֆ Որվգղմ, թղ խ՟վլթւնռ, շոգսւ ե յս՟ոգժ 

ռգվչմ՟խ՟մ գդվ՟խ՟տնրէճնրմմգվ ՟մգժթջֆ  

Ֆվ՟մջթ՟խ՟մ բ՟ջ՟խ՟մ ավ՟խ՟մնրէճնրմ նրջնրղմ՟ջթվնհ ՠնժնվ նրջ՟մնհ-

մգվթ ոգջ, գջ եժ ւջ՟մ ս՟վգխ՟մ ծ՟ջ՟խնրղ խ՟վբ՟տգժ գղ ծպշ՟խ՟ռնվ ավ՟խ՟-

մ՟ագս Սգմս-Բճնռթ (Sainte-Beuve) աթվւզ XVII բ՟վթ ՟ղգմ՟ծ՟ղՠ՟ռ՟ռնվ 

ավ՟խ՟մ փչ՟իթ՝ Պնվս Ռնր՟ճ՟ժթ (Port-Royal) ռ՟մւթ ղ՟ջթմֆ Սխդՠնրղ խ՟վ-

լնրղ եթ, էգ ծ՟վտզ ժնխ ՟ջսռ՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ՠմնրճէ նրմթֆ Բ՟ճտ ավւթ ղգչ 

ինվ՟մ՟ժնռ, ծ՟ջխ՟տ՟, նվ բգուգվզ ժ՟ռ զղՠպմգժնր ծ՟ղ՟վ ոգսւ ե նագխնշգժ 

Ֆվ՟ջթ՟ճթ ՟ղՠնհչ ղս՟ռնվ՟խ՟մ դ՟վա՟տնրղզ XVI-XVII բ՟վգվթ զմէ՟տւնրղֆ  

Ած՟ մնրճմ սո՟ռնվնրէճնրմմ գղ ջս՟տգժ, ղգվ ջթվգժթ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ գվխգվզ 

խ՟վբ՟ժնրտֆ Ն՟վգխճ՟մ բովնտթ ո՟սղնրէճնրմզ ռգվժնրլգժզ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմ 

                                                           
12

 Պ․Խ՟շ՟սվճ՟մ, Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ ծ՟ճ ղթչմ՟բ՟վզ, Ս․Էչղթ՟լթմ, 1996.  
13

 Տգ՛ջ Մ՟սգմ՟աթվւ Հ՟ճնտ, Ժ ծ՟սնվ, Ժ. բ՟վ, եչ 1017-1112, օ Մ՟սգմ՟աթվւ Հ՟ճնտ, ԺԲ 

ծ՟սնվ, Ժ. բ՟վ` Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, եչ 884-912 օ 1009-1086: 
14

 Մ՟սգմ՟աթվւ Հ՟ճնտ, ԺԲ ծ՟սնվ, Ժ բ՟վ` Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, եչ 1022: 
15

 Տգ՛ջ Թ․ Մթմ՟ջճ՟մ, «Վ՟վբ՟մ բթռ՟մ՟բովթ թմւմնրէճ՟մ իմբվթ յնրվչ», Էչղթ՟լթմ, 

2006, Ե, եչ 27-33ֆ Ըջս ծգհթմ՟խթ` Խվ՟ս-մգվթ ծգհթմ՟խզ Գվթանվ Սխօպ՟տթմ ե, թջխ Վ՟վ-

բ՟մ բթռ՟մ՟բոթվզ Վ՟վբ՟մ Ավօգժտթմ եֆ  
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ե զմկգպնրղ նշ ղթ՟ճմ լ՟մնէ՟մ՟ժնր ծ՟ճ գվգւ ծ՟մձ՟վգհ ղ՟սգմ՟աթվմգվթ՝ 

Խնջվնռթ, Ամ՟մթ՟ճթ օ Գվթանվթ ծգս, ՟ճժօ ծ՟ջխ՟մ՟ժնր ՟պ՟չթմ ծ՟դ՟-

վ՟ղճ՟խթ ծ՟ճ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ զմբծ՟մնրվ մյ՟մ՟խնրէճնրմզֆ  

Աճջփվ ն՛շ Պնվս-Ռնր՟ճ՟ժզ, ն՛շ եժ Ն՟վգխ՟ռ՟մւզ շխ՟մֆ Բ՟ճտ ՟ճբ ռջգղ 

ջվՠ՟վ՟մմգվթ ծնաօնվ ը՟պ՟մանրէճնրմզ ժվթռ ո՟ծո՟մռգժ եֆ Եվօ՟մթ Մ՟յ-

սնտթ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մզ ՟ճմ ռ՟ճվմ ե, նվսգհ ծ՟ճ ընհնռվբթ ծթյնհնրէճ՟մ 

մյի՟վմգվզ խ՟վնհ՟մնրղ գմ մնվ խճ՟մւ ասմգժ աթսնրէճ՟մ յմնվծթռֆ Մգվ ջթվգ-

ժթ զմխգվզ՝ ժնրջ՟ծնաթ ՟խ՟բգղթխնջ Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մմ ՟ճմ ղգլ օ ՟դա՟-

մռգվ աթսմ՟խ՟մմգվթտ ե գհգժ, նռւգվ թվգմտ ընհնռվբթ օ ծ՟ղ՟ղ՟վբխ՟ճթմ ծթ-

յնհնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ նշ ղթ՟ճմ ցվխգժ, ՟ճժօ ռգվ՟խգվսգժ գմ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ Հ՟ճ՟ջ-

ս՟մթ ՟ղգմ՟ց՟պ՟ռնվ ջիվ՟մւզֆ  

Հվ՟շճ՟մ ՠ՟մ՟ջսգհլ եվֆ Նվ՟ ՟ճբ յմնվծզ ծ՟ղ՟վնրղ գղ գվխմ՟ճթմ խ՟ո 

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ծգսֆ Quis caelum possit nisi caeli munera nosse ? / Et 

reperire deum, nisi pars ipse deorum est ? (Manilius, Astronomica I, 631-

632) - «Ո՞ռ խ՟վնհ ե ձ՟մ՟շգժ գվխթմւզ, գէգ նշ գվխմ՟ճթմ յմնվծզֆ / Եր ն՞ռ խ՟-

վնհ ե ասմգժ Աջսլնրմ, գէգ թմւմ ՟ջսռ՟լմգվթտ ղգխզ շե»:  

JEAN-PIERRE MAHÉ 

HRACHYA TAMRAZYAN ET NAREKAVANK„ 

Mots-clef: Narek, Xosrov, Philon, néoplatonisme, mystique, larmes, 

soliloque, confession. 

Les travaux de Hrachya Tamrazyan ont tiré de l‘oubli où elles 

avaient sombré depuis près de mille ans, les productions poétiques et 

musicales, philosophiques et théologiques de Narekavank‗, principal 

foyer intellectuel de l‘Arménie méridional au Xe siècle. Dans ses deux 

premiers ouvrages, Anania Narekac‗i, sa vie, son oeuvre (1986) et 

L‘école de Narek (1999, 2016), il a reconstitué le milieu d‘origine de 

Grégoire de Narek. Dans Grégoire de Narek et le néoplatonisme, il a 

retracé les liens du Matean avec la littérature arménienne antérieure, 

aussi bien originale que traduite du grec ou du syriaque. 

À son père Xosrov, Grégoire a emprunté l‘idée de la veille spirituelle 

et de l‘art de parler à Dieu. De son maître Anania, il a appris à passer du 

soliloque à la confession, un peu comme Augustin en Occident. La source 

de cette voie mystique de la connaissance de Dieu par le cœur et par les 

larmes est Évagre le Pontique, traduit en arménien à l‘époque de Maštoc‗. 

Au nord de l‘Arménie, d‘où Anania était originaire, on pratiquait 

aussi une voie philosophique d‘inspiration néoplatonicienne. Grégoire a 

su combiner les deux voies. Comme Hrachya Tamrazyan l‘a bien montré, 
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il a connu le néoplatonisme par les versions arméniennes de David, 

Philon et Denys l‘Aréopagite. Ce fonds de philosophie païenne était 

depuis longtemps christianisé. Quant à Philon, c‘était un héritage de 

l‘école catéchétique de Jérusalem. 

En éditant dans les Matenagirk‗ Hayoc‗ (vol. X et XII) toute la 

production de l‘école de Narek, Hrachya Tamrazyan a accompli une 

extraordinaire œuvre de mémoire. 

ЖАН-ПЬЕР МАЭ 

ГРАЧЬЯ ТАМРАЗЯН И МОНАСТЫРЬ НАРЕКАВАНК 

Ключевые слова: Нарек, Хосров Андзеваци, Филон, неоплато-

низм, мистика, слезы, разговор с самим собой (soliloquia), исповедь. 

Труды Грачья Тамразяна спасли от почти тысячелетнего забве-

ния поэтическое и музыкальное, философское и богословское насле-

дие монастыря Нарекаванк, главного интеллектуального центра юж-

ной Армении X в. В двух своих первых книгах, ―Анания Нарекаци: 

жизнь, труды‖ (1986) и ―Нарекская школа ‖ (1999, 2016), он вос-

произвел среду, в которой сформировался Григор Нарекаци. В книге 

―Григор Нарекаци и неоплатонизм‖ он проследил связи ―Нарека‖ 

(―Книги скорбных песнопений‖) с армянской литературой пред-

шествующего периода, как оригинальной, так и переведенной с гре-

ческого и сирийского.  

От своего отца Хосрова Григор перенял идею духовного бдения 

и искусство разговора с Богом. У своего учителя Анании он на-

учился переходить от разговора с самим собой к исповеди, подобно 

Августину на Западе. Источником такого мистического пути по-

знания Бога через сердце и слезы является Евагрий Понтийский, 

переведенный на армянский в эпоху Маштоца. 

На севере Армении, откуда Анания был родом, практиковался 

также философский путь вдохновения, неоплатонический. Григор 

сумел совместить оба пути. Как показал Грачья Тамразян, с неопла-

тонизмом он был знаком благодаря армянским переводам Давида, 

Филона и Дионисия Ареопагита. Эти основы языческой философии 

уже давно были христианизированы. Что касается Филона, это было 

наследие катехетической школы Иерусалима. 

Издание Грачья Тамразяном всей продукции Нарекской школы 

в серии Матенагирк Хайоц (X и XII тома) можно считать эпохаль-

ным достижением в арменоведении. 



 

ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԿԼԱՈՒԴԻՈ ԳՈՒՋԵՐՈՏՏԻ 

ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ԾԻՍԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ՈՐՈՇ 
ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

Նգվխ՟ճ դգխնճտզ ոթսթ շծթղմնրթ ՠ՟մ՟ջթվ՟խ՟մ իջս՟ո՟ծ՟մչ ւմմնր-

էգ՟մ ղզ, խ՟ղ ՠմ՟աթվմգվնր ը՟ղ՟մ՟խ՟ավ՟խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէգ՟մ, խ՟ղ 

՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ էե թղ՟ջս՟ջթվ՟խ՟մ ղ՟մվ՟դմթմ ռգվժնրլնրղթ ղզ օ խ՟ղ 

էգխնրդ ժնխ ՟մնմտ շ՟ց՟ՠգվնրէգ՟մ, գվ՟ըյսնրէգ՟մ խ՟ղ ձ՟վս՟ջ՟մ՟խ՟մ նր 

ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ցնի՟ՠգվնրէթրմմգվնրմ ռգվ՟ՠգվգ՟ժ ՠլ՟իմբթվ ծգս՟դփ-

սնրէգ՟մ ղզ ռվ՟ճ: Ամ ո՟վդ՟ոեջ խ‘նրդե ՠնժնվ՟ծ՟ճգ՟տ սո՟րնվնրէթրմ ղզ 

զմկգպգժ, Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթթ Մ՟սգ՟մզ զմէգվտնհթ ղզ ծ՟խ՟դբգտնրէթրմզ 

ծ՟ջխմ՟ժնր ցնվկ ղզ զժժ՟ժ, ծ՟մբթո՟բվգժնռ դ՟ճմ՝ լթջ՟խ՟մ անվլ՟լնրէգ՟մ 

ծ՟ղ՟վ յ՟վ՟բվնր՟լ թվ ավնրէթրմմգվնրմ: 

Կզ ո՟ս՟ծթ նվ, ՟պ՟չթմ ՟խմ՟վխթմ, ղեխզ ծ՟վտմե՝ էե թ՛մշոեջ խ՟վգժթ ե 

նվ Եվա Եվանտթ ղգխմնրէգ՟մ ծգհթմ՟խզ զժժ՟ճ մ՟գր Նգվՠնհգ՟մմգվզ յ՟վ՟բվնհ 

ղթգրմնճմ ՟մկզ: Ավբ՟վգր, ՟պ՟չթմթմ ավգէե ջհ՟ավ՟խ՟մ ո՟վդնրէգմեմ՝ խ՛՟մտ-

մթմւ ՟պ՟ս՟դգհ ո՟սխգվմգվնր ջ՟ծ՟մւթ ղզ՝ նվնմւ ճ՟ձ՟ի խզ ծ՟մանրտնրթմ 

օ թվ՟վ խզ խ՟մշգմ, նր ՟պ՟րգժ ճ՟ձ՟ի՟խթ խզ ճ՟ճսմնրթմ թՠվգր ՟ջսնր՟լ՟-

յմշգ՟մ ղեչՠգվնրղմգվնր ընհնռ՟լնր, գվՠգղմ ՠ՟պ՟տթ, գվՠգղմ ռգվճթյնր՟լ նվ-

ոեջ ծ՟մաթսնրէթրմ, գվՠգղմ մնճմթջխ ղգխմ՟ՠ՟մնր՟լ օ թվ՟վնր ղեչ կնրժնր՟լ: 

Հ՟ղ՟մղ՟մ ռ՟վ՟մնրղ ղզ խ՟վգժթ ե ասմգժ ՟ճմ ՟մկթմ ղեչ, նվ խզ ջնրդնրթ 

Գ՟մկ՟վ՟մթ ո՟ս՟պթխմգվնրմ՝ ՟ճմւ՟մ ՟խմճ՟ճսփվեմ մգվյմշնր՟լ լթջ՟խ՟մ 

անվլ՟լնրէգմեմ՝ նվ էգվգրջ մնճմթջխ ՠ՟տ՟ճ՟ճս էնրթ, ՟պ մնր՟դմ ղ՟ջ՟ղՠ ՟ճմ 

նագխնշնր՟լ ո՟սխգվմգվնրմ ծ՟ղ՟վ, ՟ճմնր, նվ ւ՟հնր՟լ գմ նվնյ՟խթ ծ՟ջ՟-

վ՟խ՟տ ջխդՠմ՟հՠթրվե ղզ (koine), նվ ՟վգրգժգ՟մ ՟ճժ լեջգվնր ղեչ խ՟վգժթ ե 

ասմգժ, ճ՟սխ՟ոեջ ՠթրդ՟մբ՟խ՟մթմ, նվնր նրէկ՟ճմգ՟մ խ՟դղթմ Գվթանվ ւ՟չ՟-

լ՟մփէ եվ, օ դ՟ճմ խզ ծ՟ղգղ՟սե «Մ՟սգ՟մ Ոհՠգվանրէգ՟մ»թ ՟հ՟հ՟խթ օ ծգ-

լգլ՟մւթ ջ՟ջսթխ ճնվկ՟մւթմ, նագխնշնրղթմ՝ նվ իփջւզ խզ իժե, բնրվջ խզ տ՟ճ-

սգտմե՝ թվ ՟մՠ՟ր՟վ՟վնրէգ՟մ աթս՟խթտ ծնաթթ ղզ ՟մջ՟ծղ՟մ տ՟րեմ. ծնաթ 

ղզ՝ նվ խզ ճ՟ճսմնրթ ՟ոյ՟ծ՟վ, ռ՟վ՟մնս, գվՠգղմ մնճմթջխ ՟վա՟ծ՟սգժթփվեմ 

ռվբնռ՟լ՝ ՟մխ՟վգժթ յմնվծւթ ղզ մգվինրընրղեմ, յ՟ս ճ՟վ՟խ՟վլ՟ճթմ՝ ո՟վդ՟-

ոեջ զմխ՟ժնրգժնր ծ՟ղ՟վ թջխ, օ ՟պ՟րգժ գրջ՝ զղՠպմնր՟լ դ՟ճմ ցնվկզմխ՟ժնհեմ: 

Ող՟մւ նրդ՟լ գմ ՟ճջ ծ՟խ՟բվնրէթրմմգվզ ռգվ՟ավգժ յ՟վ՟բվնրէգ՟մ 

ս՟վՠգվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրմ օ նվնռ՝ ծգհթմ՟խթ ծ՟ջնրմնրէգ՟մ ս՟վՠգվ ծ՟մա-

վնր՟մմգվնրմ, նրվթյմգվ՝ ս՟վՠգվ ավ՟խ՟մ ջգպթ, օ ՟ճժւ՝ ո՟սնրթվնհթմ ՟խմխ՟-

ժնրէթրմմգվնրմ: Ող՟մւ նրդ՟լ գմ տնճտ ս՟ժ ղյ՟խնրէ՟ճթմ, ծնագրնվ, ՟ջսնր՟-
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լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ, ինվծվբ՟դա՟լ՟խ՟մ օ մնճմթջխ ծնագՠ՟մ՟խ՟մ խ՟պնճտթմ ճ՟չնվ-

բ՟խ՟մնրէթրմզ, նվ ս՟պ՟տթփվեմ գդվ՟խ՟տմգժթ ե ժգդնր՟խ՟մ ց՟ճժ՟ս՟խնրղ-

մգվեմ, Ն՟վգխթ Տգջ՟մնհթմ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ծ՟մձ՟վեմ` թ ռգվչնճ տնճտ ս՟ժնր 

ծ՟ղ՟վ, էե ծգհթմ՟խթմ ղեչ ծ՟խ՟ջնրէթրմ շխ՟ճ: 

Աճջսգհ ոթսթ նրդեթ ծ՟ղ՟պփս խգվոնռ խ՟մա ՟պմգժ Գ՟մկ՟վ՟մթ ավ՟-

խ՟մ օ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ճ՟սխ՟մթյմգվնրմ ռվ՟ճ, ծ՟ջմգժնր ծ՟ղ՟վ ՟ո՟ 

՟ճբ ծ՟խ՟բվնրնհ սո՟րնվնրէթրմմգվնր ՠ՟մ՟րնվ բվբ՟ո՟սձ՟պթ ղզ, նվ խ՟վգ-

մ՟ճ ծ՟ղգղ՟սնրթժ Մ՟սգ՟մթ զմէգվտնրղթմ: 

Հ՟ս՟խսնրվ ճփվթմնր՟լմգվնր ո՟վ՟ա՟ճ ղզմ ե, ՟պմնր՟դմ ղթմշգր տ՟ճըղ 

ղգդթ ծ՟ջ՟լզ. «Գ՟մկ» խ՟ղ «Ք՟վնդ»-թ անռգվա՟ճթմ խ՟պնճտզ ՠնժնվնռթմ մնճ-

մ՟մղ՟մ խզ էնրթ զժժ՟ժ բ՟ջ՟խ՟մ Շ՟վ՟խ՟մթ ղզ, ճ՟վղ՟վգժնռ գվՠգղմ մգվ-

ց՟խնր՟լ ՠ՟մ՟կգրգվնր ՠմ՟մթրէ՟ճթմ խնրս՟խնրղթմ, գվՠգղմ մխ՟սգժթփվեմ ծգ-

պ՟մ՟ժնռ լթջ՟խ՟մ ը՟ղգվանրէգ՟մ գվա՟ջ՟տնրէգ՟մ ո՟սխգվեմ օ ՟ջսնր՟-

լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ զղՠպմնրղեմ, ՠ՟ճտ ՠմ՟ր գվՠգւ ՟վս՟ճ՟ճսնրէգ՟մ խգվոեմ: 

Ապ՟րգժ գրջ, ՟մյցնէգժթփվեմ «Ն՟վգխգ՟մ» խզ էնրթ «ս՟հ» խ՟ղ «ցնի» խ՟ղ 

«ղգհգբթ»թ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ նձզ, թվ ծ՟վխ՟բվնհ մղ՟մ՟կ՟ճմնրէթրմմգվնռ, 

ղվձ՟ծ՟վնհ ճ՟վ՟խվխմնրէթրմմգվնռ օ ՟վվսփջվ՟ծնջւգվնռ, գվՠգղմ ՟մղգխմգժթ 

դգհշնրղմգվնռ խ՟ղ ՟մգվգր՟խ՟ճգժթ խ՟մնմ՟դ՟մտնրէթրմմգվնռ, իթդ՟ի ցնի՟-

ՠգվնրէթրմմգվնռ, դ՟վղ՟մ՟ժթ ծ՟ղ՟դա՟տ՟խ՟մնրէթրմմգվնռ: 

Յփվթմնր՟լւմգվնր ՟պ՟չթմ օ գվխվնվբ ջգպթ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ո՟վնր-

մ՟խնրէթրմմգվզ ՟մէգվթփվեմ ծգսգրնհ՟խ՟մ օ ճ՟ձ՟ի դնրա՟բթոնհ խզ էնրթմ, 

թջխ ՟վս՟ճ՟ճսնրէթրմզ՝ յ՟ս ՟ճժ՟դ՟մգ՟ժ: Իվգմտ ս՟վՠգվնրէգ՟մ ՟դբգտնր-

էթրմզ, ջ՟խ՟ճմ, ջնջխ նձ՟ճթմ շե: Եէե «Գ՟մկ»-թ ղզ ՟պ՟ջթշ մխ՟վ՟ավնրէթրմզ  

ավգէե նրջնրտնհ՟խ՟մ, ճջս՟խ ե օ ավգէե ղթյս ղթթղ՟ջս նր ղթ՟կգր ջ՟ծղ՟մգ-

ժթ, գվխվնվբ խգվո՟վթմ ղեչ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ո՟վնրմ՟խնրէթրմզ ՟խմ՟վխ-

մգվնռ ՟պժտնրմ խզ բ՟պմ՟ճ, ՠ՟տ՟ճ՟ճս, ջ՟խ՟ճմ նշ մ՟ի՟սգջգժթ: Պ՟վդ՟ոեջ 

՟րգժթ բընր՟վ ՟վս՟ճ՟ճսնրէթրմ օ ղգխմ՟ՠ՟մնրէթրմ ղզ շե, նվւ՟մ ՠ՟պ՟դգհ-

շնրղթ խ՟դղ ղզ, նվ ՠ՟դղ՟դ՟մ՝ նշ ղթթղ՟ջս, նագխնշնրղմգվ խզ էնճժ՟սվե, ջ՟-

խ՟ճմ խ՟վնհ գմ դթվ՟վ ծգս՟ոմբգժ օ թվ՟վնր ռվ՟ճ խնրս՟խնրթժ, դթվ՟վ ՟ղՠնհ-

չ՟տմգժ օ մնճմթջխ դթվ՟վ ծ՟խ՟ջգժ: 

Աճջ կգրգվզ ՟վս՟խ՟վափվեմ Ն՟վգխգ՟մ նձզ խզ խ՟դղգմ՝ ծ՟ջս՟սգժնր ՟ջ-

սնր՟լ՟ճթմթմ ՠ՟տ՟ջնրէթրմզ: Չխ՟վգմ՟ժնռ ժպգժ Աջսնրլնճ ղ՟ջթմ, ՟վս՟ճ՟ճ-

սնր՟լ իփջւզ խզ ղգվըե՝ ղթմշ խզ ծ՟ջս՟սե, խզ ղթ՟տմե ճ՟վ՟խ՟վլ՟ճթմ գմէ՟-

խ՟մգվ. թ ռգվչնճ խ‘՟վս՟ճ՟ճսե սվ՟ղ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ՠ՟տ՟վկ՟խ ծ՟խ՟ջ՟խ՟մնր-

էթրմզ, նվ ւվթջսնմենրէգ՟մ ծթղզ խզ խ՟դղե, օ նվ յ՟մէ՟ծ՟վ՟լ ե Ավգրգժւզ, 

թմշոեջ մ՟օ ՟պ՟չթմ ւվթջսնմգ՟ճ Ավգրղնրսւզ: Ամծնրմթմ՝ ջ՟ծղ՟մ՟ց՟-

խնրթժզ, Ամմթրէ՟խ՟մթմ՝ յփյ՟ցգժթ բ՟պմ՟ժզ, դնրս Հնաթթմ՝ ղ՟վղմ՟մ՟ժզ, 

Ամգհլթմ՝ ղ՟ծխ՟մ՟տնր զժժ՟ժզ, նշմշ՟տնրղթ ա՟ա՟էմ՟խեսթմ՝ Փվխ՟վ՟վ զժժ՟ժզ, 

ղ՟ծխ՟մ՟տնրթմ՝ Կգմ՟վ՟վ զժժ՟ժզ, ՠնժնվնռթմ ո՟վսնրնհթմ՝ Յ՟հէ՟խ՟մ զժժ՟ժզ: 
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Վգվչ՟ոեջ, ՟ճջսգհ Աջսնրլնճ ՟մձ՟պգժթնրէթրմզ խզ ճ՟ճսմնրթ՝ նվ ղ՟վբ խզ 

բ՟պմ՟ճ, խզ ղգպմթ օ ճ՟վնրէթրմ խ‘՟պմե օ դնրա՟ծգպփվեմ, ՟ջսնր՟լ՟մ՟ժզ՝ 

ղ՟վբխ՟ճթմ ՟վ՟վ՟լթմ, թմշոեջ Տ՟մէեմ ոթսթ զջեվ մգվ՟ջսնր՟լ՟տնրղզ խ՟ղ 

՟ջսնր՟լգհնրէթրմզ (indiarsi) (Ավւ՟ճնրէթրմ, Դ, 28): Հվենրէթրմմ նր Իջժ՟ղնր-

էթրմզ բ՟վգվ յ՟վնրմ՟խ տնճտ սնր՟լ գմ, էե նվւ՟մ բընր՟վ, ղթմշգր թջխ ՟մ՟-

ինվը խվմ՟ճ զժժ՟ժ ՟ճջ ճ՟վ՟խ՟վլնրէթրմզ, օ ա՟ճէ՟խհ՟լ գմ: 

Ն՟վգխ՟տթմ ծ՟ր՟մ՟ՠ՟վ ՟ճջ «ցվխ՟անվլ սմփվեմնրէգ՟մ» ՟ղգմ՟ՠ՟վկվ 

գվաթշմ ե, նվ ՟ճմւ՟մ ծգպնր խզ էնրթ զժժ՟ժ Փ՟ջւ՟ժթ «ցթժթջնց՟մգվնր ՟ջսնր-

լնճ»-մ ՟մծ՟ջ՟մգժթ խ՟ս՟վգժնրէգմեմ, օ նվնռ՝ յ՟ս ՟մծ՟ր՟մ՟խ՟մ ե մ՟գր 

բվ՟ո՟յս ղս՟լնհնրէգ՟մ ծգսգրնվբմգվնրմ ՟ժ: 

Հգսգրգ՟ժ ո՟սխգվմգվեմ ղթ՟ճմ ղեխթմ ոթսթ ՟մբվ՟բ՟պմ՟ղ: «Ծմմբգ՟մ 

ս՟հ»-թմ ղեչ ՟ծ՟ր՟ջթխ խզ ճ՟ճսմ՟ՠգվնրթ «լնտ»-թ ցնի՟ՠգվնրէթրմզ: Յնռ-

ծ՟մմնր ՟րգս՟վ՟մթ ճ՟պ՟չ՟ՠ՟մթմ ղեչ (Ա 18), խզ իփջնրթ Աջսնրլնճ Մթ՟լմթ 

ղ՟ջթմ նվ ե «թ լնտ Հփվ» (eis ton kolpon tou Patros): Դեոթ ռ՟ճվ յ՟վընրղ, 

թմշոեջ խզ սգջմնրթ, օ նշ էե սգհթ ղեչ յ՟վընրղ, թմշոեջ ՟վբթ ժգդնրմգվնրմ ղեչ 

խզ ղթսթմ է՟վաղ՟մգժ, ծ՟ղ՟վըեւ ՠ՟մ՟կգրթ ղզ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէգ՟մ ո՟սձ՟պնռ: 

Հ՟ճգվեմ է՟վաղ՟մնրէթրմզ խ՟ս՟վգ՟ժ խգվոնռ խզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մե ճնրմ՟-

վեմ ՠմ՟ավթմ, ցնի՟վթմգժնռ մնճմթջխ «Աջսնր՟լ»՝ «Ովբթ»-նռ (թմշոեջ խզ 

ռխ՟ճգմ խ՟վա ղզ ճնրմ՟վեմ կգպ՟ավգվ օ յ՟ս ղզ է՟վաղ՟մնրէթրմմգվ): Ամ խզ 

ո՟ծո՟մե մնճմ յ՟վընրղզ բեոթ սգհ (նվ ե թ լնտ Հփվ): Ըժժ՟ժզ (ե), նրվգղմ 

խ՟ճնրմնրէթրմ շթ մյգվ, ՟ճժ յ՟վընրղ, ցնի՟բ՟վկ ցմսպսնրւ, Հփվ օ Ովբրնճ 

ղթչգր նհչ՟անրվնրղ, ՟ճմ, թմշ նվ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ գդվնռ խզ խնշնրթ «յվչ՟-

ՠգվնրէթրմ», ճնրմ՟վեմ «perikhoresis», ժ՟սթմգվեմ «circumincessio»՝ Սթվնճ 

ճ՟րթսգմ՟խ՟մ յ՟վընրղզ Ս. Եվվնվբնրէգ՟մ գվգւ Ամկգվնրմ ղթչգր: 

Ած՟ր՟ջթխ, նրվգղմ, Ն՟վգխթ ղփս «թ լնտ Ծմնհթ» ՟վյ՟ժնճջ ՟մնրմզ («Տ՟հ 

լմմբգ՟մ», Բ՟. 4) խզ ճ՟ճսմնրթ գվՠ Կնճջզ լմնրմբ խնր ս՟ճ «թվ լնտթմ լ՟հթ-

խթմ» («լնտնճ թրվնճ») (Բ՟. 6): Բ՟մթմ թ ճ՟րթսգմթտ լմնրմբզ խզ բ՟պմ՟ճ ղ՟վբ-

խ՟ճթմ լմնրմբ: Եվխնր անվլնհնրէթրմմգվմ ՟ժ խզ խ՟ս՟վնրթմ լնտթմ ղեչ, Հփվ՝ 

՟պ՟չթմզ, Կնճջթմ՝ գվխվնվբզ: Ծմնրմբթ ՟ճջ յ՟վընրղզ՝ ջեվմ ե, գվանր՟լ նվոեջ 

՟ջսնր՟լ՟ճթմ մ՟ի՟կգպմնրէթրմ՝ նվ գվխնր լմնրմբմգվզ խզ ղթ՟տմե: Աղոզ, նվ 

լ՟լխ՟լ եվ Մ՟վթ՟ղ Կնճջզ ծվգյս՟խթ ՟րգսղ՟մ ՟սգմ օ մ՟ի՟ոեջ ՟պ՟չմնվ-

բ՟լ եվ Իջվ՟ճեժթ ընհնռնրվբզ բեոթ Արգսգ՟տ գվխթվզ, ղգվ ռվ՟ճ ՟մկվգրգժ 

սնր՟լ եվ ջթվնճ ւ՟հտվնրէթրմզ: Սեվզ, նրվգղմ, ՟ղոե ղզ խզ լմթ, ջ՟խ՟ճմ ՟ճջ 

ոթսթ շո՟ս՟ծեվ, գէե մնճմ թմւզ ՟ղոզ ջեվե ղհնր՟լ շզժժ՟վ (Բ՟. 10): «Սեվզ՝ 

նվ ՟վգրզ օ ղթրջ ՟ջսհգվզ խզ յ՟վըե» ոթսթ զջեվ Տ՟մէեմ (Ավւ՟ճնրէթրմ, ԼԳ. 

145): Աղոթ յ՟վընրղզ ղթգրմնճմմ ե՝ դնվ սգջ՟լ եթմւ ՟րգս՟վ՟մ՟խ՟մ Բ՟մթմ 

յ՟վընրղթմ ղեչ: Աճջոեջ, խզ յ՟վնրմ՟խե Գվթանվ, ջեվզ խզ ճ՟ճսմ՟ՠգվե ջեվզ, 

լմ՟լ՝ ջեվեմ: Եր ՟ճջոեջ, ջթվնճ սգմշ՟մւզ էնճժ խնր ս՟ճ ջթվնճմ ղթ՟մ՟ժ ջեվթմ: 

Աճջ նրըամ՟անճմ ՠ՟մ՟կգրթմ ղեչմ ե ճ՟մծնրմջ ցնիծգս՟ոմբնրղզ Աղգմ՟ջնրվՠ 
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Եվվնվբնրէգ՟մ ՟մկգվնրմ, մ՟գր թվգմտ ՟մղ՟սնճտ գվ՟մնրէգմեմ բնրվջ նժնվսթ 

ղզ ղեչ, ղթմշ խզ ցնրէ՟մ մգվղ՟վբ՟տմգժնր Բ՟մզ Կնրջ՟ղփվ լնտթմ ղեչ: 

Ննճմւ՟մ ծվ՟ոնրվթշ ե ը՟ղ՟մ՟խթ ինվծնրվբզ՝ Յթջնրջթ Տգ՟պմզմբ՟պ՟-

չնրղթմ ղեչ (Տթվնչ ւ՟պ՟ջմփվգ՟ճ Տ՟ձ՟վ ա՟ժզ): Ծգվնրմթ Սթղենմ, նվ խ՟միթ-

ղ՟տ գհ՟լ եվ էե՝ ոթսթ շղգպմեվ ղթմշգր ՟յի՟վծթջ Փվխթշզ սգջմեվ, իփջւթմ 

թվ՟խ՟մ՟տնրղզ խզ սգջմե, խ՟մի՟ջ՟տ ղ՟վա՟վենրէթրմզ, Բ՟մթմ ճ՟մխ՟վլ՟խթ 

ը՟ղ՟մնրղնռ «ժթ ինվծնրվբնռ» (ինվծվբ՟ՠգվ, Գ՟. 20): Հփվղե մ՟ի՟ջ՟ծղ՟-

մնր՟լ ը՟ղ՟մ՟խթմ ժվնրղմ ե. օ ՟ճջ խ‘թվ՟խ՟մ՟մ՟ճ ռ՟վբթմ ցէէնրղնռզ Մփվ 

լնտթմ ղեչ, ՟ճջթմւմ՝ Բ՟մթմ ղեչ, նվ ղ՟վղթմ խ‘զժժ՟ճ: Արգս՟վ՟մթ փվմ ե (՟րգ-

ս՟ՠգվ, Գ՟. 20), ՟ճջթմւմ` Բ՟վթ Արգսղ՟մ, նվմ ե մնճմթմւմ  Արգս՟վ՟մթ մյ՟-

մ՟խնրէթրմզ: «Ննվ գվ՟մնրէգ՟մ» փվմ ե (մնվ գվ՟մգ՟ժ, Գ՟. 22). ՟ճմ ե՝ ը՟ղ՟-

մ՟խթմ օ  ՟մնվ խ՟ս՟վղ՟մ, նվ զջս Յնռծ՟մմնր Արգս՟վ՟մթմ ղեչ տնճտ խնր ս՟ճ 

Բ՟մթմ՝ ղ՟ծնր՟մ – ՠ՟վկվ՟տնրղթ – ց՟պ՟րնվնրէգ՟մ ո՟ծզ, օ մ՟ր՟խ՟սթւմ ե 

մնվ ՟վ՟վշ՟անվլնրէգ՟մ ղզ: Աճջ «մնվ գվխթմւ գր մնվ գվխթվ» (Յ՟ճսմնրէթրմ 

Յնռծ՟մմնր ԻԱ. 11) ՠ՟մ՟կգրզ Գվթանվթ ագվ՟դ՟մտփվեմ ծ՟ձնճ ՠմ՟մթրէ ղզմ ե 

օ թվ ՠնժնվ  անվլգվզ խ‘նհնհե` մգվ՟պգ՟ժ Մ՟սգ՟մզ, նրվ ջսգհլ՟անվլնրէգ՟մ 

ռգվ՟մնվնանրղզ (՟ճմ՝ դնվ ՟մ ճ՟ձ՟ի «Գ՟վնրմ» խզ խնշե) ճնճջթ դգցթրպ ղզ խզ 

մգվյմշե նհՠեմ ՟ճվ՟լ խնխնվբթմ` ՟մ՟խմխ՟ժ ՟մխ՟վգժթ մգվյմշնրղ ղզ, ռգվ՟-

ծ՟ջ, նվոեջ ջնջխ յմնվծւ ագվ՟անճմ նրը՟է՟ցնրէգ՟մ ղզ ո՟ծնրմ: Քվթջսնջթ 

ճ՟վնրէգ՟մ մղ՟մ, գվՠ ՟մ թվ ա՟ծզ խզ ՠ՟վկվ՟մ՟ճ, «շնվ ՟մ՟ո՟ս»ե ղզ 

գժժգժնռ, գպ՟տնհ գվխվեմ՝ բեոթ խնրջ՟խ՟մ ռգծ՟անճմ գվխթմւզ (Յ՟վնրէթրմ, Տ՟հ, 

Զ՟. 14-15): Տթվնչ փվմ ե, ՟մռ՟իձ՟մ փվ, լ՟մփէ՝ ղթ՟ճմ Աջսնրլնճ: 

Սթվնճ ը՟ղմ ե, ՟պ՟րփսգ՟մ ը՟ղզ, ՟վգրգժւեմ լ՟անհ ՟պ՟րփսգ՟մ ՟ջսհթ 

ը՟ղմ ե: Եր ջեվզ ղ՟մ խնր ա՟ճ («ձգղգ՟ժ»` «Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ», Զա. 2), խզ յվչ՟-

ա՟ճթ («ջթվնճ յվչ՟մ», Զա. 10)` ՟ջսհգվնռ յվչ՟ո՟սնր՟լ: Ծնռզ ՟վ՟ա խզ 

յ՟վըթ, խզ ճ՟պ՟չ՟մ՟ճ («ռ՟հզմէ՟տ ՟լգ՟ժ», Զա. 14) բեոթ ՟վգրգժգ՟մ բնրպզ: 

Որ ՟ճջ բվ՟մ ղեչ Մ՟ծեմ ՟վյ՟ժնճջ խզ խ՟վբ՟ճ, նվ ռվ՟տգվեմ «բնրպմ գվխմթտ» 

խզ խնշնրթ, Տեվգ՟մ՝ Եդգխթեժթ (ԽԷ. 1-2) մխ՟վ՟ավ՟լ բնրպզ` Կնճջթմ ղ՟վղմթմ 

մղ՟մ ց՟խ, «ջցպնր՟լ տփհ»-նռ ՠգհղմ՟րնվնր՟լ: Լվնրղթ ը՟ղմ ե («ը՟ղ խ՟-

ս՟վղ՟մ»)՝ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մ գվխվնվբ Տ՟հթմ (Ըՠ. 12) ղեչ: 

Ծնռմ ՟ժ Գվթանվթ ծ՟ղ՟վ խվխմ՟խթ թղ՟ջս նրմթ. ՟ջսգմ՟խ՟մզ՝ զմբնրմ՟-

վ՟մ ՟ղեմ սգջ՟խթ ծվեյմգվնր, ՟ղեմ շ՟վթւթ. օ գվխմ՟ճթմզ՝ ռգվ՟մնվնաղ՟մ 

ռ՟ճվ, ղխվսնրէգ՟մ չնրվգվնր մյ՟մ, նվ ջխջգ՟ժ Քվթջսնջթ` Յնվբ՟մ՟մթ ղեչ ջնր-

դնրղեմ, թվգմ՝ Փվխշթմ զմբ՟պ՟չ ա՟տթմ (Ջվփվծմեւ, Ա. 41-49): Եխգհգտրնճ Տ՟հթ 

գվխնր լնռգվմ գմ («Տ՟հ գխգհգտրնճ», Ժ՟. 13-14), ՟մծնրմ լնռզ, լ՟հթխմգվնր 

անճմնռ ի՟ճս՟ՠհես, նվ խզ մգվխ՟ճ՟տմե Քվթջսնջթ խգվո՟վ՟մ՟ցնինրէթրմզ 

Ապ՟ւգ՟ժմգվնրմ բթղ՟տ, Աճժ՟խգվոնրէգ՟մ Տ՟հթմ ղեչ (է. 5-7), նրվ շգմ ո՟խ-

ջթվ ՟խմ՟վխմգվ Վ՟վբ՟ռ՟պթ սփմթմ՝ թվ ռ՟վբգվնր զմլ՟ճ՟ՠգվնրղնռ՝ ՟րգժթ 

ւ՟մ Պ՟ճլ՟պ՟խգվոնրէգ՟մ ժնճջթմ: 
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Մ՟վթ՟ղ օ Եխգհգտթմ՝ խ՟ս՟վգժ՟ոեջ բգվցնի՟վթմգժթ՝ թմշոեջ ՠ՟վկ-

վ՟անճմ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ղեչ, Գ՟մկ՟վ՟մթ իմչնճւզ խզ ծ՟մբթջ՟մ՟մ: 

Աոյգտնրտթշ գվգրնճէ ղզմ ե կանհ՟խ՟մ սգմբզ՝ Եխգհգտրնճ օ ՟մնվ սթգդգ-

վ՟խ՟մնրէգ՟մ ծ՟մբեո,  Եխգհգտրնճ մնրթվնր՟լ Տ՟հթմ ղեչ, «մ՟ի՟յ՟րթհ 

ժնճջթ՝ ՠնժնվ ՟դագվնրմ ծ՟ղ՟վ» («Ք՟վնհ գխգհգտրնճ», Ժ. 19), «մյ՟մ՝ ծգպ՟րնվ 

՟դագվնր ծ՟ղ՟վ, ՟յի՟վծթջ խնշ՝ ցնհթ կ՟ճմնռ» (Ժ. 36-37), նվոեջ սթո՟վ 

՟ճժ՟դ՟մ կգրգվնր, ՠ՟դղ՟կգր յեմւ, ծմ՟դ՟մբնրէգ՟մ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ռ՟ճվ՝ ը՟-

ղ՟մ՟խմգվնր օ ՟դագվնր ծ՟ղ՟վ, ծ՟ր՟ւնր՟լ Քվթջսնջթ ՟մնրմնռ (ծղղս. Ժ. 

80-87), խնրվլւթմ ջգհղնր՟լ՝ նվոեջ ՟պ՟մտ ջսթոնհնրէգ՟մ ՠ՟վթ ա՟ժնրջս 

(«՟մՠպմ՟բ՟ս»), կգպւե ՠպմ՟լ («կգպ՟ղՠ»), ց՟ցխ՟մխ՟ս ջթվնռ («ջթվնռ 

ւ՟հտվնրէգ՟ղՠ») օ ո՟յսո՟մնրէգ՟մ բհգ՟խզ ՟պ՟չմնվբնր՟լ (Ժ. 100-102), 

գվխմւթ օ գվխվթ մգվբ՟յմ՟խնրէթրմ, ՠ՟վկվնրէթրմ օ ինվնրէթրմ («Տ՟հ գխգ-

հգտրնճ», Ժ՟. 1-2): Թպշնրմ ղզ խ‘՟վէմմ՟ճ նր խ‘գվաե ծգէ՟մնջմգվնրմ, ՠնժնվ 

ղ՟վբխ՟մտ խ‘գվաե, նվոեջդթ ի՟շթմ ռվ՟ճ Քվթջսնջթ ՟վգ՟մ ՟ճագխնրէւթմ 

ղթ՟մ՟մ՝ թմշոեջ մ՟գր Կ՟մ՟ ծ՟վջ՟մթւթ ՠ՟ը՟խթմ: Եխգհգտրնճ ինվծնրվբզ 

խ‘գդվ՟ց՟խնրթ իվ՟իձ՟մ՟ճթմ ծվ՟րեվնռ ղզ, ՟վգրգժգ՟մ ծ՟մբթջ՟ձ՟յթ թրվ՟-

ճ՟սնրխ նձնռ ղզ. «խզ ծվ՟նրթվգղ, խզ ծվ՟նրթվգղ ծ՟մբթջ՟ձ՟յթմ. Եխե՛ւ, մնվ 

ընհնռնրվբմգվ, խգվե՛ւ, խգվե՛ւ թղ ծ՟տջ գր իղգտե՛ւ թղ աթմթջ: Ապճ՟րես ՟ովգ-

տե՛ւ, ճ՟րթսգ՟մ բ՟վգվնռ» (Ժՠ. 10-14): 

Եր ղթգրմնճմ սփմ՟խ՟մ ղէմնժնվսնռ՝ ՟վգրգժգ՟մ ցնի՟ՠգվնրէթրմմգվնռ 

՟պժտնրմ, ո՟վջխ՟խ՟մ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէգ՟մ ո՟վսեդմգվնր ծ՟ձնճւմգվնռ իվ՟-

ինրջնր՟լ, ճփվթմնրգտ՟ր մ՟գր «Վգվ՟ցնիղ՟մ Մգհգբթմ», նրվ ՟պ՟րգժ ւ՟մ 

գվՠգւ Աջսնր՟լ՟ղ՟ճվ օ Եխգհգտթ դթվ՟վ խզ ծգս՟ոմբգմ նր խզ մնճմ՟մ՟մ. մն-

ձթմգվ՝ նվոեջ Վ՟ծ՟ամթ կնիւն, խ՟ղ՟վ՟կգր ճփմւգվ, ժնրջ՟ց՟ճժ ՟ջսհ, լնռ՟-

մղ՟մ ՟շւգվ, մպմգմթ՟մղ՟մ էնրյգվ, լ՟հխ՟դ՟վբնր՟լ բ՟ցմթ, նվնր տփհնրմզ 

ջթվնռ սվնց՟լ ջվսե խզ լմթ, գվա օ ո՟վ, ՟ժգլ՟լ՟մ էթխնրմւմգվ, ռ՟վբթ 

էգվէթ մղ՟մ յվէնրմւմգվ, ւմ՟վ՟մղ՟մ ժգդնր, գվգջզ լ՟լխնհ՝ դ՟վբ՟վնր՟լ 

ռ՟վջգվ, ռ՟վբգ՟ճ խնրվլւգվ, ղ՟մթյ՟խգ՟ճ կգպւգվ, ջնրհ ծ՟մբգվկ՟մւ, ո՟-

սնր՟խ՟մ ՟խ՟մմգվնռ ափսթ, խ՟էխէնհ ժնճջթ խ՟էթժմգվ, գվՠ թվ նսմ՟ւ՟ճժգվնռ 

խզ յ՟վըթ («Մգհգբթ լմմբգ՟մ», ԺԴ ՟.): Ս՟ճգ՟է Ննռ՟ճթ խ՟ղ Լ՟ճժ՟ Նթդ՟ղթթ 

բթղ՟տ խզ ասմնրթմւ: 

Վգծ՟անճմ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմ` ՟պ մնր՟դմ ՟ղգմեմ ՟րգժթ ւմ՟վգվա՟խ ղ՟-

ջգվնրմ ղեչ: Աջսնր՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ մթրէգվ՝ գհ՟մ՟խ՟րնվնրղնռ խ՟ս՟վնր՟լ, 

ծ՟ձգժթ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթթ, ՟մծգս՟դփսգժթ ինվնրէգ՟ղՠ օ ՟վս՟ջնռնվ ին-

վ՟է՟ց՟մտ ՟խմ՟վխմգվնռ: 

Բ՟ճտ օ ՟ճմոեջ, ւ՟չ՟ռ՟վը գմւ Մ՟սգ՟մթ՝ նհՠգվանրէգ՟մ ՟հ՟հ՟խթմ, 

նվոեջդթ ղգմւ ղգդթ ծ՟վտ շս՟մւ, էե ն՞ռ ե թջխ՟ոեջ Գվթանվզ օ էե թմշոե՞ջ 

խ՟վնհ ե ագհգտխնրէգ՟մ յնհյնհնրղզ դնրանրթժ՝ ՟ո՟յի՟վ՟մւե ս՟մչնր՟լ 

ղ՟վղմթ ղզ ղնիթվթմ ծգս: Եր ձթյբ ՟ճբ ե Մ՟սգ՟մթմ ՟վս՟ջնռնվ մնվնրէթրմզ, 
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նվ ղգդ ւթշ ղզ էգվ՟ծ՟ր՟ս խզ էնհնր թվ ծվ՟յ՟ագհ ավ՟խ՟մ ՟վս՟բվնրէգ՟մ 

ղմ՟տնվբթմ բթղ՟տ, օ ճ՟սխ՟ոեջ ծնմ, նրվ ղգդթ ՟ճմւ՟մ ի՟հ՟հ՟լ խզ էնրթ 

ցվխնրէգ՟մ ժ՟ր՟սգջնրէգ՟ղՠ: 

Ավբ՟վգր, «Գ՟մկ՟վ՟մզ» լթջ՟խ՟մ ՟հփէւեմ ս՟վՠգվ գվխ ղզմ ե, նվ թվ 

թջխ ՠմնրէգ՟ղՠ ՟դաթ ղզ ՠթրվգհ՟տ՟լ ճթյ՟ս՟խզ խզ խ՟դղե: Հ՟ղ՟ճմ 

ցվխնր՟լմգվնրմ գվազ, ընհնռ՟վ՟մթ գվազ: Ամ անռ՟ՠ՟մնրէգ՟մ օ խ՟ղ ՟ժ 

ինվծնրվբթմ կ՟ճմզ խ‘՟վս՟ճ՟ճսե: Խփջւգվ գմ, նվնմտղնռ ւվթջսնմգ՟ճ ՟ղեմ 

ընհնռնրվբ խզ չ՟մ՟ճ Քվթջսնջթ անվլթմ զմխգվ՟մ՟ժ, նվ ճ՟սխ՟ոեջ ընհնռթ 

անրղ՟վղ՟մ ղթչնտ՟ր խզ ցվխե ինվծվբ՟խ՟մ ջնրվՠ մյ՟մմգվնր ղթչնտ՟ր, նրվ 

թջխ՟խ՟մ ծ՟ղ՟վգմ՟խտնրէթրմ ղզ խզ ջսգհլնրթ՝ Տթվնչ ծգս, օ նվ ծ՟ր՟ս՟-

տգ՟ժմգվնրմ խզ ծ՟ջմթ ռ՟ճվգվնր օ բ՟վ՟աժնրիմգվնր ս՟վՠգվնրէգ՟մզ ղեչ: 

Խփջւգվզ «ցնի՟մտնր՟լ» իփջւգվ գմ, ՠմ՟մթրէթ ղզ յնրվչ ՟մջ՟ծղ՟մ ցնցն-

ինրէթրմմգվ գմ: Ահփէւզ ՟ր՟մբնրէթրմ ե, ղ՟մ՟ր՟մբ էե՝ աժի՟րնվ ծ՟հնվբ՟ղթ-

չնտմ ե ՟ր՟մբնրէգ՟մ. ՟ճջթմւմ՝ ջգվնրմբե ջգվնրմբ ծ՟ր՟սւթ ցնի՟մտնրղմ ե: 

Բ՟տ՟ճ՟ճս ե, նվ թրվ՟ւ՟մշթրվ ջգվնրմբ խզ խ՟մնմ՟րնվե նր խզ խ՟հ՟ո՟վե 

՟ր՟մբնրէթրմզ, թվ ղ՟ջմ՟խտնրէթրմզ խզ ՠգվե, դ՟ճմ խ‘զմէգվտե, դ՟ճմ խզ ղգխ-

մ՟ՠ՟մե նր խ‘գվաե, թվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնր ճ՟սնրխ քթդթւ՟խ՟մ օ ծնագրնվ խգմջ՟-

ղթչնտմգվնռ: Ս՟խ՟ճմ խզ ղմ՟ճ ը՟ճպզ՝ ղյս՟խ՟մփվեմ ռ՟րգվ՟խ՟մթ գր անվլփմթմ: 

«Գ՟մկ՟վ՟մթ» Գվթանվզ` սփմգվնր ռգվ՟ՠգվգ՟ժ թվ ՠմ՟ավգվնր ռգվ՟ավնր-

ղթ ինվծվբ՟րնվնրէգ՟ղՠ, գվՠգղմ ղգխմ՟ՠ՟մնրէգ՟մ իթջս բընր՟վնրէգ՟ղՠ, 

լթջ՟խ՟մ ծգհթմ՟խ ե, օ թվ իփջթժզ ՠնժնվթմ ծ՟ղ՟վ ՟հփէւ ե: Եր գէե, թ ռգվչնճ, 

Հ՟ճ գխգհգտրնճ ո՟յսփմ՟խ՟մ ՟հփէւթմ ղեչ թվղե յ՟ս ՠ՟մ շե ղմ՟տ՟լ, ծ՟ր՟-

մ՟ՠ՟վ նվնռծգսօ ՟մ ՟ճջ ծգհթմ՟խ՟լ ավնրէգ՟մ ղեչմ ՟ժ ՟ճմւ՟մ ՟մկմ՟խ՟մ 

ե օ թվ ՟վկ՟ա՟մամգվզ ՟ճմւ՟մ ՟ճժ՟դ՟մ նր ՠ՟դղ՟դ՟մ գմ, նվ խ՟վնհ ե 

դ՟մնմւ՝ ս՟ամ՟ո՟լ ընհնռ՟խ՟մմգվնր՝ նվոեջ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ, ի՟հ՟հ՟լ, սթգ-

դգվ՟խ՟մ կ՟ճմ ղզ ժջգժթ բ՟վկմգժ: Աճջ ե Ն՟վգխզ, օ ՟ճջ ե ժգդնրթ նձզ, նվղնռ 

խ‘՟վս՟ճ՟ճսնրթ: Գնրտե ս՟խ՟րթմ յ՟ս ՠ՟մ խ՟ճ թվղե, նվոեջդթ ընհնռնրվբզ 

խ՟վգմ՟ճ ծ՟ջխմ՟ժ թվ ժգդնրմ: Աճմ թմշ նվ ղգդ խզ սո՟րնվե լթջ՟խ՟մ ՟մ՟մկ-

մ՟րնվ էգվնրէգ՟ղՠ, թվ ղեչ ՟մկմ՟րնվզ խզ անվլե: 

Կ‘նրդգմւ անրտե զջգժ, նրվգղմ, նվ Մ՟սգ՟մզ ժնխ ՟մկմ՟խ՟մ նհՠթ գ՞վա ղզմ 

ե, ՟մխվխմգժթ, նրըամփվեմ խ՟ոնր՟լ խգ՟մւթմ, դա՟ճ՟խ՟մնրէգ՟մ, Գվթանվ 

ղ՟վբնր նհՠգվանրէգ՟՞մ… օ ՟՞ճջ ղթ՟ճմ: Շ՟ս ղ՟խգվգջ՟ճթմ ոթսթ զժժ՟վ բվ՟-

խ՟մփվեմ ո՟ս՟ջի՟մգժ: Վջս՟ծ՟ՠ՟վ, ղգվ իջսփվեմ ՟մծ՟ս՟խ՟մ դա՟ճմնր-

էգ՟մ ծ՟ղ՟վ, անճնրէգմ՟ո՟յսնրէգմե ղզ բվնյղնր՟լ, նվնրմ ղեչ ծ՟վտնրղթմ 

մգհնրէթրմզ ծվ՟ոնրվթշ խզ էնրթ՝ ՟րգժթ ւ՟մ նվգրե ՟պ՟վխ՟ճ՟խ՟մ ո՟ս՟ջի՟-

մե, նվնռ մղ՟մ մ՟իզմսվնրէթրմ ղզ ՟մինրջ՟ցգժթփվեմ խզ ճ՟ճսմ՟ՠգվնրթ: Ս՟-

խ՟ճմ յ՟ս լ՟մվ ջի՟ժ ղզ ոթսթ զժժ՟վ ՟ջնվ ղթ՟ճմ ջ՟ծղ՟մ՟ց՟խնրթժ. Ն՟վգխզ 

ոթսթ մգվխ՟ճ՟տնրեվ նվոեջ ը՟ղ՟մ՟խ՟ռվեո ՠ՟մ՟ջսգհլ ղզ, մ՟ի՟յ՟րթհ 

ղզ, պ՟ծռթվ՟ճ ղզ: Ա՞ճջ ե ղգլնրէթրմզ: 
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Կզ խ՟վլգղ, էե Մ՟սգ՟մթմ ՟մղ՟սշգժթ ղգլնրէթրմզ ջ՟ ե, ՠ՟ճտ մ՟գր նր 

ճ՟սխ՟ոեջ` ՟ջնվ ծ՟խ՟պ՟խզ: Վջս՟ծ՟ՠ՟վ ՟մծ՟սթմ ցնվկ՟պնրէթրմմ ե, 

ղգլ՟ոեջ ՠմնվնյնր՟լ թվ ո՟սղնրէգմեմ, ՠ՟ճտ ՟մ ղ՟վբխ՟ճթմ ո՟սղնրէգ՟մ 

մյ՟մ՟ՠ՟մ խզ բ՟պմ՟ճ, նրվ ՠնժնվզ թվգմտ ՟մկմ՟խ՟մ անճնրէգ՟մ ո՟սխգվզ 

տնժ՟տ՟լ խզ սգջմգմ, նշ էե ղ՟վբխ՟ճթմ բթղ՟աթլգվզ նվոեջ ջսնվնանրէթրմ, 

՟ճժ ՟ճմ ղ՟վբխ՟ճթմզ, նվ ճ՟սխ՟մթյմ ե յ՟սգվնրմ, ՠնժնվթմ օ թրվ՟ւ՟մշթրվթմ: 

Ն՟վգխզ ՟ջնվ ՠնժնվնռթմ աթս՟խթտ ե օ դ՟ճմ ճջս՟խփվեմ խզ ծ՟ջս՟սե. թվ 

տ՟րզ՝ տ՟րթմ կ՟ճմմ ե, ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ ճ՟մտ՟մւթմ. «խ՟ղ՟րնվ՟ոեջ ղգհ՟-

բվգժնռ թմւդթմւջ՝ խզ ռխ՟ճգղ, էե ՟մմգվգժթ ճ՟մտ՟մւմգվնրջ ծ՟ղ՟վ ՠթրվ ՠ՟ղ-

ՠ՟ջ՟մւմգվնր ՟վը՟մթ գղ, մ՟ի՟ծ՟ճվ Աբ՟ղեմ ջխջգժնռ ղթմշգր ղ՟վբխ՟ճթմ 

ռգվչթմ լմնրմբզ անվլնր՟լ ղգհւգվզ թղ ղեչջ նրմգմ՟ժնռ, նր ՟ղգմնրմ ծ՟ղ՟վ գջ 

թմւջ ո՟վս՟խ՟մ դա՟ժնռ» (Մ՟սգ՟մ Ոհՠգվանրէգ՟մ, ՀԲ. ՟): Ամ ծ՟ժնտ ղզմ ե, 

նվնրմ ղեչ խզ կնրժնրթմ ՟ղՠնհչ ղ՟վբխնրէգ՟մ գհգվ՟խ՟մ ծ՟վտ՟խ՟մմգվզ: Ս՟-

խ՟ճմ, ՟րգժթմ գրջ` ծ՟պ՟շ՟մւ-ղ՟վբմ ե, նվ ՟դ՟սփվեմ նր աթս՟խթտփվեմ խ‘զմ-

բնրմթ ՟յի՟վծթջ տ՟րզ թվ ղեչ խվգժ: 

Մ՟սգ՟մզ ղգդ խ‘՟պթմւմե, ւ՟մթ նվ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ գվխ ղզմ ե, դնծմ ե, 

նվ ՟մ՟ջնրմմգվնր ՟վգ՟մ խզ յ՟հ՟իե՝ ս՟պ՟ո՟լ խգ՟մւզ ՟մծ՟ս-ղ՟վբխնր-

էգ՟մ: Ձ՟ճմմ ե ՟մնվ, նվ ՠնժնվթմ օ թրվ՟ւ՟մշթրվթմ ծջխ՟ճ ի՟շզ ջս՟մկմ՟լ ե: 

Եր ձթյբ ՟ճջ ՠ՟մթմ ծ՟ղ՟վ, նվնռծգսօ, թ ռգվչնճ, ՟մ գհ՟լ ե «ո՟սխգվ օ մղ՟-

մնրէթրմ» Քվթջսնջթ՝ սթգդգվ՟խ՟մ ւ՟րթշթմ, օ էե Գվթանվ աթսե, նվ խվմ՟ճ 

ճնրջ՟ժ՝ Աջսնրլնճ մգվնհնրէգ՟մ, ժնճջթմ, ՟պխ՟ի ՟հ՟հ՟խթ ժպնրէգմեմ ՟մբթմ: 

Ամ թմւմթվգմ ծ՟ղ՟վ շ‘՟հգվջգվ, ՠնժնվթմ ծ՟ղ՟վ խ‘՟հգվջե: Ի ս՟վՠգվնրէթրմ 

լեջթմ օ թվ ժգդնրթմ, թվ ՠ՟վգիփջնրէթրմզ յմնվծ՟ՠգվ ե, ւ՟մթ նվ թվ ծգլգլ՟մ-

ւզ ՟մյցնէգժթփվեմ թվզ խզ ղմ՟ճ, ջ՟խ՟ճմ խ‘զմբնրմթ, թրվ՟ւ՟մշթրվթմ տ՟րզ խզ 

ղ՟վջե օ ՟ջնվ ծ՟ղ՟վ ՟ժ ՠնժնվթմմ ե: Ամծ՟ս՟խ՟մթմ ղեչ, նվ ծ՟ղ՟յի՟վ-

ծ՟ճթմ խ‘զժժ՟ճ, թվ գվգջզ խ‘՟ճժ՟խգվոնրթ Քվթջսնջթ բթղ՟աթլնռ, նվ Մգլ 

Ք՟րթշմ ե, թմշոեջ թրվ՟ճ՟սնրխ օ ճ՟ղ՟պփվեմ խզ ճ՟ճսմնրթ Հ՟ճնտ ծնագրնվ 

՟ր՟մբնրէգ՟մ ղեչ: Իվ ղեչ յնրմշ խ‘՟պմե ցվխնրէգ՟մ ինվ թղ՟ջսզ, ղ՟սնր-

տնր՟լ նշ ՟ճմւ՟մ ծ՟մբ՟վս ՟մկե ղզ, նվ դ՟ճմ խ‘զմբնրմթ նվոեջ ը՟ղ՟մ՟խթ 

ղեչ խ՟ս՟վնր՟լ գհգժնրէթրմ ղզ, ՟ճժ նվոեջ ջո՟ջղ՟մ կ՟ճմ, ՟վ՟վշ՟անվլնր-

էգ՟մ կ՟ճմզ՝ լմմբ՟ՠգվնրէգ՟մ գվխնրմւթմ ղեչ, ցվխնր՟լ՝ ժնխ ճնճջնռ (ծղղս. 

Հպնղ Ը. 22-24): Գվթանվ՝ Քվթջսնջթ գվխվնվբ ա՟ժջսգ՟մ ՟հգվջմ ե, ւ՟մթ 

՟հեսզ, մնճմթջխ գէե ՟վբեմ ցվխնր՟լ, խզ յ՟վնրմ՟խե: «Ավբեմ»-մ ե, ՠ՟ճտ 

ճ՟սխ՟ոեջ «ս՟խ՟րթմ»-զ, թհկզ, նվ ղ՟վբխ՟ճթմ ղ՟վղթմզ ռգվչ՟ոեջ օ 

դա՟ժթփվեմ ՟դ՟սնր՟լ զժժ՟ճ օ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ նհնհնրթ: 

Եէե լթջ՟խ՟ս՟վնրէթրմզ խզ սփմ՟իղՠե Քվթջսնջ Փվխշթ ո՟սղնրէգ՟մ 

apex-զ (ա՟ա՟էմ՟խեսզ), Մ՟սգ՟մզ ղգվ ՟ճջփվգ՟ճթմ ս՟խ՟րթմ ՟մխ՟ո, իգհձ 

ո՟սղնրէգ՟մ կ՟ճմմ ե, ցվխնրէգ՟մ ճ՟ճսմ՟ՠգվնրղթմ ՟խմխ՟ժնրէգ՟ղՠ, նվոեջ-

դթ սթգդգվւթ ծթրջնր՟լւթմ ղեչ մգվէ՟ց՟մտե, ՟ճմ սթգդգվւթմ, նվ գմէ՟ծնհմ ե 

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթթ ՠնժնվ գվխգվնրմ: 



 

ԹԵՈ ՄԱԱՐՏԸՆ ՎԱՆ ԼԻՆՏ 

FOR WHOM THE BELL TOLLS. ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ ՂԲ 
ԲԱՆԸ ԵՒ ՋՈՆ ԴՈՆԻ «ՈՒՄ ՀԱՄԱՐ Է ՂՕՂԱՆՋՈՒՄ ԶԱՆԳԸ»  

 (ԱՂՕԹՔՆԵՐ ԱՆՍՊԱՍԵԼԻ ԴԻՊՈՒԱԾՆԵՐԻ ԱՌԹԻՒ, XVII)  

Ն՟վգխ՟տթ՟խ՟մ զմէգվտնրղմգվզ ՟ճջ ս՟վթ խ՟դղ՟խգվորնրղ գմ գվխվնվբ 

՟մա՟ղ: Մգմւ ՟վբեմ ճթյգժ գմւ, նվ ՟ճջ նհչնրմգժթ մ՟ի՟կգպմնրէթրմզ, թմշոեջ 

գր մնճմւ՟մ ՠ՟վգճ՟չնհ ՟ճժ  լվ՟ավգվ, ծ՟մբեջ ՠգվգտ ծ՟մանրտգ՟ժ ղգվ ջթվգժթ 

զմխգվ գր անվլ՟խթտ, ջթվնր՟լ գր ճ՟վանր՟լ աթսմ՟խ՟մ նր ՠ՟մ՟ջսգհլ, Մ՟-

սգմ՟բ՟վ՟մթ Տմփվեմ Հվ՟շգ՟ճ Թ՟ղվ՟դգ՟մզ: Յփբնր՟լջ մնրթվնրղ գղ թվ ճթ-

յ՟ս՟խթմ, ճնճջ ց՟ճց՟ճգժնռ, նվ անրտե բ՟ թվգմ ծ՟ձնճւ խո՟սձ՟պեվ:  

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ»-զ ղգդ ճթյգտմնրղ ե ՠմնր-

էգ՟մ, ղգվ խգ՟մւթ ո՟ճղ՟մ՟խ՟մ ռթձ՟խթ գր ՟մինրջ՟ցգժթ ռ՟իձ՟մթ ղ՟ջթմ: 

Մթ խնհղթտ ՠնժնվջ ղթ՟րնվնր՟լ գմւ ղ՟ծնր՟մ գմէ՟խ՟ճ ժթմգժնր ծ՟մա՟-

ղ՟մւնռ: Մթրջ խնհղթտ մնճմ յմշնռ ւվթջսնմգ՟ճ ղս՟լնհզ, ՟ղեմ ւվթջսնմգ՟ճ 

ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ խ‘՟րգժ՟տմթ, էե մ՟գր ճ՟վնրէգ՟մ ճնճջնռ գմւ ՟ովնրղ: Յփբնր՟լջ 

յփյ՟ցնրղ ե ՟ճբ գվխնր ծթղմ՟խ՟մ էգղ՟մգվթ ղթ՟ծթրջնր՟լնրէթրմզ: Եէե Ջնմ 

Դնմթ ջսգհլ՟անվլնրէթրմզ է՟հղ՟մ դ՟մաթ ղթչնտնռ ղգպմգժնր ղ՟ջթմ ղթ 

ինվծվբ՟լնրէթրմ ե, ՟ո՟ Ն՟վգխ՟տնր «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ»-թ թմմջնր-

մգվխնրգվնվբ ՠ՟մզ ը՟ղ՟ծ՟վթմ ե մգվխ՟ճ՟տմնրղ նվոեջ ճ՟վնրէգ՟մ մյ՟մ: 

Իվգմտ կ՟ճմզ, թվգմտ խնշզ, գր գվխվնվբթջ մթրէ՟խ՟մ ՠմնճէզ, թվ ՟ջսնր՟լ՟-

յմշ՟ճթմ, թմշոեջ մ՟գր ՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ դնրանվբնրէթրմմգվզ ս՟վՠգվ ցնի՟-

ՠգվնճէմգվ խ՟ղ ՟ճժ՟ՠ՟մնրէթրմմգվ գմ ճ՟պ՟չ ՠգվնրղ, նվնմւ ռգվչնրղ ղ՟վբ 

՟վ՟վ՟լթ ճ՟րգվը՟խ՟մ ճնճջմ նր ծվձնր՟մւմ գմ մգվխ՟ճ՟տմնրղ
1
:  

Իմշն՞ր Ջնմ Դնմ գր Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ: Եվխնրջմ եժ թվգմտ ժգդնրթ գր ղյ՟-

խնճէմգվթ ՟ղգմ՟մյ՟մ՟րնվ ՠ՟մ՟ջսգհլմգվթտ գմ: Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ջսգհ-

                                                           
1
 Օաս՟անվլնր՟լ ծվ՟ս՟վ՟խնրէթրմմգվ` John Donne, Selections from Divine Poems, 

Sermons, Devotions, and Prayers, ed. John Booty (The Classics of Western 

Spirituality), New York – Mahwah, 1990; John Donne, Devotions upon Emergent 

Occasions. Together with Death’s Duel (Ann Arbor Paperbacks), Ann Arbor, Michigan, 

1959 (2000), Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ (ՄՀ, ԺԲ ծ՟սնվ, ը բ՟վ Գվթանվ 

Ն՟վգխ՟տթ), Եվգր՟մ 2012: Ջնմ Դնմթ ջսգհլ՟անվլնրէգ՟մ ղ՟ջթմ ո՟սխգվ՟տնրղ խ՟դղգ-

ժնր ծ՟ղ՟վ խ՟վնհ գմ փաս՟խ՟վ ժթմգժ ծգսգր՟ժ խ՟ճւեչգվզ`  

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/john-

donne,http://digitaldonne.tamu.edu/, 
http://contentdm.lib.byu.edu/cdm/search/collection/JohnDonne/mode/all: 

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/john-donne
https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/john-donne
http://digitaldonne.tamu.edu/
http://contentdm.lib.byu.edu/cdm/search/collection/JohnDonne/mode/all
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լ՟անվլնրէթրմմգվզ ՠմ՟ավնռ խ՟վբ՟ժնր ծ՟ղ՟վ ՟վըե ավ՟ՠ՟վ ջնռնվգժ: Ն՟վգ-

խ՟տթմ նշ ղթ՟ճմ ծվ՟յ՟ժթ ՠ՟մ՟ջսգհլ ե, ՠ՟մթ խ՟ի՟վբ, ՟ճժգր ՠըթյխ՝ կ՟ճմնռ 

գր թղ՟ջսնռ ՠնրընհ: Ջնմ Դնմզ ղգլ ծգհթմ՟խնրէթրմ նրմեվ նվոեջ ւ՟վնդթշ, թվ 

ը՟ղ՟մ՟խթմ յ՟ս ճ՟ճսմթ եվ, գր ռգվչթմ բ՟վնրղ մվ՟ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմմգվմ 

նր ՟վկ՟խ եչգվզ խվխթմ յ՟ս ՠ՟վկվ գմ ամ՟ծ՟սրնրղ:  

Ն՟ի նրվնր՟ալգմւ Ջնմ Դնմթ խգ՟մւմ նր ջսգհլ՟անվլնրէթրմմգվզ: Ո՞ռ եվ 

Ջնմ Դնմզ, գր թմշն՞ր գղ մվ՟ անվլգվթտ ղեխզ ՠ՟հբ՟սնրղ Ն՟վգխթ ծգս: Ապ՟չթմ 

ծ՟վտթմ ո՟ս՟ջի՟մգժնր ծ՟ղ՟վ ոգսւ ե սգհ՟ցնինրգժ Ամաժթ՟: Ջնմ Դնմզ 

լմնրգժ ե 1573-թմ, խ՟էնժթխ զմս՟մթւնրղ: Կ՟էնժթխ ժթմգժզ ՟ճմ ը՟ղ՟մ՟խ՟-

յվչ՟մթ Ամաժթ՟ճնրղ ծգյս շեվ. 1593-թտ ջխջ՟լ` Ամաժթխ՟մ գխգհգտթմ շձ՟մ՟շնհ 

ղ՟վբխ՟մտ՝ ՟ճջոեջ խնշնր՟լ recusants, նվնյ՟խթ ո՟սթըմգվթ եթմ գմ-

է՟վխնրղ:  

Ջնմ Դնմթ ծ՟ճվզ ղ՟ծ՟տ՟ր, գվՠ մ՟ գվգւ ս՟վգխ՟մ եվ: 1584 էնր՟խ՟մթ 

ծնխսգղՠգվթմ ս՟ջմղեխ ս՟վգխ՟մնրղ մ՟ ղս՟ր Հ՟վէ Հնժ (Hart Hall)՝ Օւջ-

քնվբթ ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մթ ւնժեչմգվթտ ղեխզ գր ս՟վՠգվ ՟պ՟վխ՟մգվ նրջնրղմ՟ջթ-

վգտ: Հ՟ր՟մ՟ՠ՟վ գվգւ ս՟վթ ՟մտ ամ՟տ Քեղՠվթչ: 1592-թ ղ՟ճթջթմ գվթս՟-

ջ՟վբ Ջնմզ (մվ՟մ մ՟գր Ջեւ եթմ ՟մնր՟մնրղ), ցնի՟բվնրգտ Լնմբնմթ ճ՟ճսմթ 

Լթմւնժմ Իմ (Lincoln Inn)՝ թվ՟ր՟ՠ՟մ՟խ՟մ նրջնրղզ յ՟վնրմ՟խգժնր ծ՟ղ՟վ: 

Չմ՟ճ՟լ ծ՟ր՟ջսթ սգհգխնրէթրմմգվ շխ՟մ, Ջնմ Դնմզ բ՟վկգժ ե Ամաժթխ՟մ գխգ-

հգտնր ծգսգրնվբ, ՟ր՟վսգժ նրջնրղմ՟պնրէթրմզ Լթմւնժմ Իմնրղ գր ղթ ւ՟մթ ս՟-

վթ ձ՟ղՠնվբգժ ե: 1596-թմ ղ՟ջմ՟խտգժ ե Կ՟բթդ գր Ադնվգ՟մ խհդթմգվթ բեղ 

Ամաժթ՟ճթ պ՟դղ՟խ՟մ անվլնհնրէթրմմգվթմ: Յ՟չնվբ ս՟վթ լ՟պ՟ճնրէգ՟մ ե 

՟մտգժ Սեվ Թնղ՟ջ Էչզվէզմթ (Sir Thomas Egerton) ղփս` նվոեջ ՟մկմ՟խ՟մ 

ւ՟վսնրհ՟վ: Էչզվէզմզ դՠ՟հգտմնրղ եվ Ամաժթ՟ճթ ՟ղգմ՟խ՟վգրնվ ո՟յսփմ-

մգվթտ ղեխզ գր ՠ՟վկվ եվ ամ՟ծ՟սնրղ Դնմթ խ՟ս՟վ՟լ ՟յի՟ս՟մւզ:  

Ջնմ Դնմզ ղթմշգր թվ խգ՟մւթ ռգվչզ ղգլ ծգս՟ւվւվնրէթրմ ե տնրտ՟ՠգվգժ 

ոգսնրէգ՟մ խ՟պ՟ռ՟վղ՟մ իմբթվմգվթ ծ՟մբեո: Ն՟ նրդնրղ եվ ՟ճբ ՟ջո՟-

վեդնրղ ՟մնրմ ծ՟մգժ, ջ՟խ՟ճմ բ՟ սգհթ շնրմգտ՟ր: Էչզվէզմթ ս՟մմ եվ ծ՟ջ-

ս՟սռգժ ս՟ջմճնէ ս՟վգխ՟մ Ամ Մնվզ (Anne More)՝ Էչզվէզմթ ւվնչ ՟հչթխզ: 

Ջնմմ նր Ամզ ջթվ՟ծ՟վնրգտթմ գր 1601 բգխսգղՠգվթմ ա՟հսմթ ոջ՟խնրգտթմ: 

Դնմզ ղթ ւ՟մթ ՟ղթջ ՟մտ ղթ՟ճմ ծ՟ղ՟վկ՟խնրգտ ինջսնռ՟մգժ բ՟ Ամթ ծփվզ՝ 

Ջնվչ Մնվթմ (George More), նվ Ամաժթ՟ճթ ինվծվբ՟վ՟մթ ՟մբ՟ղ եվ: Ն՟ 

իթջս ՠ՟վխ՟տ՟ր գր կգվՠ՟խ՟ժգժ սնրգտ Դնմթմ՝ մվ՟մ ջ՟ս՟վ՟լ զմխգվմգվթ 

ծգս ղթ՟ջթմ, ցնվկգժնռ մ՟գր շգհգ՟ժ ճ՟ճս՟վ՟վգժ ՟ղնրջմնրէթրմզ: Ս՟խ՟ճմ 

1602-թմ ՟ղնրջմնրէթրմզ ռ՟րգվ՟տնրգտ, գր Ջնվչ Մնվզ ծ՟յսնրգտ թվ ցգջ՟ճթ 

ծգս, ՠ՟ճտ Դնմմ ՟ճժգրջ շխ՟վնհ՟տ՟ր ՟յի՟սգժ Էչզվէզմթ ղփս գր ճ՟չնվբ ս՟ջ-

մգվգւ ս՟վթմգվթ զմէ՟տւնրղ ՠ՟դղ՟դ՟ր՟խ զմս՟մթւզ ո՟ծգտ շ՟ց՟դ՟մտ 

մգհ ո՟ճղ՟մմգվնրղ, ՟պ՟մտ ո՟յսփմթ գր ղթ՟ճմ զմխգվմգվթ փամնրէգ՟ղՠ: 
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Դնմզ ղյս՟ոեջ նրջնրղմ՟ջթվնրղ եվ Աջսնր՟լ՟յնրմշզ, դՠ՟հրնրղ եվ ՟ջ-

սնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟ղՠ, դնրա՟ծգպ՟ՠ՟վ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմմգվ եվ ավնրղ՝ ժ՟սթ-

մգվեմ գր ՟մաժգվեմ: Պգս՟խ՟մ լ՟պ՟ճնհթ ՟ջո՟վեդզ մվ՟ ծ՟ղ՟վ ց՟խ եվ: 

Դնմզ ճ՟ճսմթ բ՟վկ՟ր նվոեջ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ գր ծպգսնվ գր Ամաժթ՟ճթ է՟ա՟-

րնվ Ջգճղջ I (James I, 1603-1625), ծ՟ղնդնրղ եվ մվ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճ բ՟պմ՟ժ: Դն-

մզ գվխ՟վ բթղ՟բվնրղ եվ, ւ՟մթ նվ ծ՟ղնդնր՟լ շեվ, էե ՟վը՟մթ ե, ՠ՟ճտ թ ռգվ-

չնճ սգհթ սնրգտ է՟ա՟րնվթ ճնվբնվմգվթմ գր 1615-թ ճնրմնր՟վթմ կգպմ՟բվնրգտ 

ւ՟ծ՟մ՟ճ: 1617-թմ Դնմթ խթմզ՝ Ամզ լմմբ՟ՠգվգժթջ ղ՟ծ՟տ՟ր, թմշզ մվ՟ ծ՟ղ՟վ 

լ՟մվ ճ՟վնր՟լ եվ: 1621-թմ Դնմզ բ՟վկ՟ր Ամաժթ՟ճթ ՟ղգմ՟ծպշ՟խ՟րնվ ՝ Ս. 

Պփհնջթ ս՟ձ՟վթ ՟ր՟ա ւ՟ծ՟մ՟ճ (Dean of Saint Paul‘s Cathedral): 1623-թմ 

ղ՟ծ՟ղգվկ ռթձ՟խնրղ եվ, գվՠ ավգտ «Ահփէւմգվ ՟մջո՟ջգժթ բթոնր՟լմգվթ 

՟պէթր» (Devotions upon Emergent Occasions): 1631-թմ, ղ՟ծթտ ղեխ ՟ղթջ 

՟պ՟չ, է՟ա՟րնվթ մգվխ՟ճնրէգ՟ղՠ ՟վս՟ջ՟մգտ թվ ռգվչթմ ւ՟վնդզ՝ «Մ՟-

ծնր՟մ ղգմ՟ղ՟վսզ» (Death’s Duel), գր ղ՟ծ՟տ՟ր ղ՟վսթ 31-թմ:  

Ջնմ Դնմթ «Ահփէւմգվ ՟մջո՟ջգժթ բթոնր՟լմգվթ ՟պէթր» գվխթ գր Ն՟վգ-

խ՟տնր «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ» ոնգղթ դնրա՟բվղ՟մ յ՟վը՟պթէմ թմկ ծ՟-

ղ՟վ իթջս ՟մկմ՟խ՟մ ե: Իմկ ղթյս ծգս՟ւվւվգժ գմ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէգ՟մ գր 

ՠ՟վգո՟յսնրէգ՟մ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմմգվզ, թմշոեջ մ՟գր ժգդնրթ գր խվփմթ ցն-

ի՟պմշնրէթրմմգվզ: Վգվչ՟ոեջ՝ ռ՟հնրտ թղ նրյ՟բվնրէթրմզ ավ՟րգժ եվ ՟մաժթ՟-

տթ՝ ՟ճջոեջ խնշնր՟լ metaphysical՝ ՠմ՟դ՟մտ ՠ՟մ՟ջսգհլթ գր ՟ո՟ա՟ճ գխգ-

հգտ՟խ՟մթ ջսգհլ՟անվլնրէթրմզ, ճ՟սխ՟ոեջ` ջթվ՟ճթմ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմ-

մգվզ, թջխ բվ՟մթտ ւթշ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ թղ ծգս՟ւվւվնրէգ՟մ նժնվսնրղ ճ՟ճսմ-

ռգտթմ X բ՟վթ ծ՟ճ խվփմ՟րնվ-ՠ՟մ՟ջսգհլ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր գվխգվզ: 

Աճջ դնրա՟բվնրղմ թմկ ծգս՟ւվւթվ եվ էրնրղ. էեոես Ն՟վգխ՟տնր ւգվէ-

նր՟լմգվզ ինվ՟ոեջ նրջնրղմ՟ջթվրնրղ գմ, Ջնմ Դնմթ խվփմ՟խ՟մ անվլգվզ 

ո՟խ՟ջ նրյ՟բվնրէգ՟մ գմ ՟վը՟մ՟տվգժ, թմշոեջ ՟մաժթ՟իփջ ՟յի՟վծնրղ, 

՟ճմոեջ եժ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ: Ջնմ Դնմթ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմմգվնրղ խ՟վգրնվ բգվ 

գմ ի՟հնրղ դա՟ճ՟խ՟մ ՟յի՟վծզ գր ղ՟վբնր ծթմա դա՟ճ՟վ՟մմգվզ: Նվ՟ ջթվ՟-

ճթմ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմմգվնրղ ս՟վց՟ժթտ ո՟սխգվմգվզ ՠ՟ր՟խ՟մ՟շ՟ց յ՟ս 

գմ, զջս թջ՝ ՟վս՟ճ՟ճսնր՟լ ճնրղնվնռ գր ղգլ ճ՟վա՟մւնռ: Ըմբծ՟մվ՟ոեջ, Ջնմ 

Դնմմ ՟շւթ ե զմխմնրղ ՟յի՟վծզ, խգ՟մւթ ՠնժնվ գվգրնճէմգվմ զղՠպմգժնր ղգլ 

նրմ՟խնրէգ՟ղՠ, գր բ՟ դնրանվբնրգժնռ թվ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ս՟հ՟մբթ ծգս, 

ղգդ ո՟վագրգժ ե խգ՟մւթ դ՟մ՟դ՟մ ՠմ՟ա՟ր՟պմգվթ գր բթոնր՟լմգվթ ծվ՟յ՟ժթ 

մխ՟վ՟ավնրէթրմմգվ, ավնր՟լ թրվ՟ճ՟սնրխ ՠ՟վնխխն նձնռ, նվսգհ խ՟վգրնվ բգվ 

գմ ի՟հնրղ ծ՟խ՟բվնրէթրմմգվզ:  

Դնմթ մխ՟վ՟ավնրէթրմզ ղգդ ճթյգտմնրղ ե Կնջս՟մբթմ Եվդմխ՟տնր ՠ՟մ՟-

ջսգհլնրէթրմմգվթ ծթղմ՟խ՟մ էգղ՟մ, նվսգհ, թմշոեջ գջ գղ բվ՟մւ զմխ՟ժնրղ, 

ՠ՟մ՟ջսգհլմ թվ ջեվզ գր սգմշ՟մւզ գվթս՟ջ՟վբ գվաշնրծնր՝ Մնվձթ ծ՟մբեո 

զմխ՟ժնրղ ե նվոեջ կասնրղ ՟պ Աջսնր՟լ: Ջնմ Դնմթ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէնրմմգվզ 
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մ՟գր ճթյգտմնրղ գմ Մթջ՟ւ Մգլ՟վգմտթ ինվծվբ՟ո՟յս՟խ՟մ ւգվէնր՟լմգվզ, 

փվթմ՟խ՝ «Ձղպ՟մ ո՟վդ աթյգվ»-զ, նվսգհ գրջ ինվծվբ՟րնվ խգվոնռ ղթ՟ծթր-

ջ՟լ գմ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ գր ՠմ՟դ՟մտ՟խ՟մ՝ ղգս՟քթդթխ՟խ՟մ նրըգվզ: Մգ-

լ՟վգմտմ թվ ռգվ՟ՠգվղնրմւզ Ն՟վգխ՟տնր ծ՟մբեո ՟վս՟ծ՟ճսգժ ե թվ ծվ՟յ՟ժթ 

«Ն՟վգխ՟տթթ ծգս» ՟վկ՟խ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէգ՟մ ղեչ: Վգվչ՟ոեջ, Ն՟վգխ՟տթմ 

թմւմ ե տնճտ սնրգժ, էե նվւ՟մ ինվմ եվ խգ՟մւթ գվգրնճէմգվթ թվ դա՟ճ՟խ՟մ 

զմխ՟ժնրղզ, էե թմշոեջ եվ թմւմ թվ դա՟ճ՟վ՟մմգվթ ղթչնտնռ ծթ՟մնրղ Աջսլնճ 

՟վ՟վշնրէգ՟ղՠ, ժթմթ բ՟ ՠմնրէթրմզ, Աջսնր՟լ՟ղ՟ճվզ՝ նվոեջ խթմ, էե գխգհգ-

տթմ: Աճբ ՠնժնվթմ ղթ՟րնվնրղ ե Հթմ Կս՟խ՟վ՟մթ «Եվա գվանտ»-թ մվ՟ ղգխմնր-

էթրմզ, նվսգհ է՟ա՟րնվթ գր խմնչ ջեվզ ՠ՟տ՟սվնրղ ե նվոեջ Աջսլնճ ճ՟վ՟-

ՠգվնրէթրմզ գխգհգտնր ծգս:  

Արգժ՟տմգղ, մգվխ՟ճ՟տնրնհ էգղ՟մ խ՟վգժթ եվ կգր՟խգվոգժ մ՟գր ՟ճժ խգվո, 

յգյսգժնր ծ՟ղ՟վ մվ՟ ՟վբթ՟խ՟մնրէթրմմ նր ՟պմշնրէթրմզ ղգվ ՟ճջփվնր՟ճ 

խգ՟մւթմ: Խնվ՟աթվզ խ՟վնհ եվ ՟ճջոեջ ծմշգժ` «Ջնմ Դնմ գր Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ` 

խթվ՟պ՟խ՟մ ավ՟խ՟մ՟աթսնրէթրմ», խ՟ղ «Փնի՟խգվոնրէթրմ` ինվծվբ՟ո՟յ-

ս՟խ՟մ սգւջսգվթ խ՟վգրնվնրէթրմզ ՟վբթ ո՟ճղ՟մմգվնրղ»:  

Աճջ էգղ՟ճթ յնրվչ իփջգժթջ բընր՟վ ե աթսմ՟խ՟մթ ծգպ՟րնվնրէթրմ ո՟ծգժ, 

՟մկմ՟խ՟մ ղ՟ջմ՟խտնրէգ՟մ կասնրղզ դջոգժ: Իղ ծ՟ղնդղ՟ղՠ՝ ղ՟մ՟ր՟մբ ՟ճջ 

սթոթ ավնր՟լւմգվզ ղգդ՟մթտ ՟մղթչ՟խ՟մ ՟մկմ՟խ՟մ ղ՟ջմ՟խտնրէթրմ գմ 

ո՟ծ՟մչնրղ: Ամխ՟ջխ՟լ, խ՟վգժթ ե նվնյ ծգս՟դփսնրէթրմմգվ խ՟ս՟վգժ, աթս՟-

խ՟մ գդվ՟ճ՟մանրղմգվթ ա՟ժ, բ՟ ձթյս ե գր ՟մծվ՟ըգյս, ՟րգժթմ` բ՟ ղգվ ո՟վ-

ս՟խ՟մնրէթրմմ ե, ՠ՟ճտ խ՟մ մ՟գր ՟ճբ սգւջսգվթ ՠնռ՟մբ՟խնրէթրմթտ ՠինհ 

՟ճժ խ՟վաթ՝ ո՟ս՟ջի՟մ ո՟ծ՟մչնհ ծ՟վտգվ: Աժՠեվ Կ՟ղթրմ խգ՟մւթ ՟վըեւթ 

ղ՟ջթմ ծ՟վտթ ՟պթէնռ ՟ջգժ ե. «մ՟ի ոեսւ ե ո՟ս՟ջի՟մգժ (il faut d’abord 

répondre)
2
: Որվգղմ, ն՞վմ ե ղգվ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմզ ՟ճբ ագվՠմ՟խ՟մ ՟յի՟վծթ 

էգղ՟մ յփյ՟ցնհ ՠմ՟ավգվթ ծգս: Աղեմ նւ ոեսւ ե ՟ճմ թվ ծ՟ղ՟վ ճ՟ճսմ՟ՠգվթ, 

գր ՟ճբ նվնմնրղմգվզ, ՟ճբ ճ՟ճսմ՟ՠգվնրղզ, խ՟վնհ ե ղգլ ցնցնինրէթրմմգվ ճ՟-

պ՟չ ՠգվգժ ղեխ ՟մկթ խգ՟մւնրղ:  

Ըմբծ՟մնրվ ՟պղ՟ղՠ խ՟վնհ գմւ թմւմգվջ ղգդ ծ՟վտ ս՟ժ, էե թմշոեջ գմ 

ինվծվբ՟ո՟յս սգւջսգվզ ցնինրղ ղգվ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմզ ագվՠմ՟խ՟մ ՟յի՟վ-

ծթ ծգս: Դվ՟ ծգս ՟մղթչ՟ոեջ խ՟ոնր՟լ ե մ՟գր ղեխ նրվթյ ծ՟վտ, էե թմշթ՞ 

ռվ՟ճ ե ծթղմնր՟լ ղգվ ռգվ՟ՠգվղնրմւմ նրվթյմգվթ ծ՟մբեո ՟ճջփվնր՟ճ ՟յի՟վ-

ծնրղ՝ ղթ ՟յի՟վծնրղ, նվզ խ՟վնհ ե ժթմգժ ոնջս-ղնբգպմ (ծգս-՟վբթ՟խ՟մ) խ՟ղ, 

թմշոեջ խՠմնվնյգթ թմկ լմ՟լ գվխթվզ՝ ոնջս-ւվթջսնմգ՟ճ:  

Աճըղ ՟մտմգմւ ՠմ՟ավգվթմ, մ՟ի՝ Ջնմ Դնմթ գվխգվթմ: Սխջգմւ ղթ ՠ՟մ՟-

ջսգհլնրէթրմթտ, նվզ Դնմզ ավգժ ե լ՟մվ ծթր՟մբնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ՝ 1623 խ՟ղ 

1630-թմ: Աճջսգհ ինվծվբ՟ո՟յս ՠ՟մ՟ջսգհլզ յփյ՟ցնրղ ե ծթր՟մբնրէգ՟մ 

                                                           
2 Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, 1961, 15.  
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ռգվչթմ ցնրժզ գր ՟ճժ ՟յի՟վծթ թվ՟խ՟մնրէթրմմգվզ, բթղգժնռ աթսնրէգ՟մ ռգվ-

չթմ ճ՟ճսմ՟անվլնրէթրմմգվթ, թվ ը՟ղ՟մ՟խթ ծ՟ղ՟վ բգպգրջ մնվ յնրվչգվխվգ՟ճ 

մ՟ր՟վխնրէթրմմգվթ ճ՟ճսմ՟ՠգվնրղմգվթ, ՠըյխ՟խ՟մ ղթչ՟ղսնրէթրմմգվթ, մ՟գր 

Աջսնր՟լ՟յմշթ թվ ինվ թղ՟տնրէգ՟մզ:  

Օվծմգվա Աջսլնրմ, թղ Աջսլնրմ` [ավնր՟լ] թղ ծթր՟մբնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ.  

Ք՟մթ նվ ա՟ժթջ գղ ՟ճմ ջնրվՠ ջգմգ՟խզ,  

Ովսգհ ւն Սվՠգվթ գվաշ՟իղՠթ ծգս զմբղթյս 

Իմկ խբ՟վկմգմ ւն գվ՟ըյսնրէթրմզ, ա՟ժթջ գղ 

գր մնր՟ա՟վ՟մմ գղ ժ՟վնրղ ՟ճջսգհ, բպ՟մ ղփս 

գր թմշ նվ ոթսթ ՟մգղ ՟ճմ ը՟ղ՟մ՟խ, ՟ճջսգհ գղ խ՟մի՟ր ղս՟լնրղ:  

Մթմշբգպ թղ ՠըթյխմգվմ թվգմտ ջթվնճ նրընռ բ՟վկգժ գմ 

Այի՟վծ՟աթվմգվ, գր գջ՝ թվգմտ ւ՟վսգդզ, նվ ցպնրգժ գղ 

Մեչւթ ռվ՟ճ ՟ճջ ՟մխնհմնրղ, ՟ճմոեջ, նվ թվգմտ ղթչնտնռ խտնրտ՟բվնրթ,  

Ով ջ՟ ե թղ ծ՟վ՟ր-՟վգրղսգ՟մ ճ՟ճսմ՟անվլնրէթրմզ՝ 

սգմբթ մգհնրէգ՟ղՠ, ՟ճջ մգհնրտմգվնռ ղգպմգժզ:  

Հվձրնրղ գղ, նվ ՟ճջ մգհնրտմգվթ ղեչ թղ ՟վգրղնրսւմ գղ սգջմնրղ,  

Ովնռծգսգր, էեոես գր մվ՟մտ ծնջ՟մւգվզ նշ ղգխթմ  

շգմ էնհմնրղ ռգվ՟բ՟պմ՟ժ,  

Իմշոե՞ջ թղ ՟վգրղնրսւզ խ՟վնհ ե ռմ՟ջգժ թմկ: Ավգրղնրսւմ նր ՟վգրգժւզ 

Բնժնվ ս՟ց՟խ ւ՟վսգդմգվթ ռվ՟ճ (գր գջ ՟ճմոթջթմ գղ) ղեխ գմ,  

Աճմոեջ եժ ղ՟ծզ ճ՟վնրէգ՟մմ ե բթոշնրղ:  

Ավբգփ՞ւ, Խ՟հ՟հ փռխթ՟մնջմ ե թղ սնրմզ գր խ՟ղ 

Ավգրգժգ՟մ ծ՟վջսնրէթրմմգ՞վզ, Եվնրջ՟հգ՞ղզ. 

Ամգ՟մզ, գր Մ՟ագժ՟մզ, գր Ջթՠվ՟ժէ՟վզ՝ 

Բնժնվմ եժ մգհնրտմգվ գմ գր ջնջխ մգհնրտմգվ,  

նվնմւ մվ՟մտ ղփս գմ ս՟մնրղ,   

Լթմթ ՟ճմսգհ, նվսգհ Յ՟ՠգէմ եվ ՠմ՟խրնրղ, խ՟ղ Ք՟ղզ, խ՟ղ Սգղզ:  

Մգմւ խ՟վլնրղ գմւ, նվ Եբգղթ Դվ՟իսմ նր Գնհանէ՟մ,  

Քվթջսնջթ ի՟շմ նր Աբ՟ղթ լ՟պզ ղթգրմնճմ սգհնրղ եթմ խ՟մամ՟լ:  

Ն՟ճթ՛վ, Տե՛վ գր ասթ՛վ գվխնր Աբ՟ղթմ եժ, նվ թղ ղեչ գմ ծ՟մբթոգժ,  

Մթմշ ՟պ՟չթմ Աբ՟ղթ ւվսթմւզ բեղւթջ յնրվչմ ե,  

Թն՛հ ռգվչթմ Աբ՟ղթ ՟վթրմմ թղ ծնաթմ զմբավխթ:  

Ավբ, մվ՟ լթվ՟մնր ղեչ ց՟է՟էնր՟լ թմկ զմբնրմթ՛վ, Տե'վ,   

Նվ՟ ՟ճջ ցյգվթ ղթչնտնռ սն՛րվ թմկ մվ՟ ղթրջ է՟ազ, 

Եր, թմշոեջ նրվթյմգվթ ծնաթմգվթմ ւ՟վնդգժ գղ ւն իփջւգվզ,  

 Թն՛հ ջ՟ ժթմթ թղ Տնհզ՝ թղ Ք՟վնդմ թղ ծնանր ծ՟ղ՟վ. 

  «Տեվզ մվ՟ ծ՟ղ՟վ ե ռ՟ճվ ատնրղ, նվ ճ՟վնրէթրմ ս՟ճ»:  
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Վգվչթմ սնհզ ՠմնրէ՟ավնրղ ե Դնմթ ցնվկ՟պնրէթրմզ. մխ՟վ՟ավնր՟լ յ՟վ-

ընրղզ բեոթ տ՟լ ռգվչմ՟խ՟մ շե, զմբծ՟խ՟պ՟խզ` ռգվչմ՟խ՟մմ ե յ՟վընրղզ բե-

ոթ ռգվ՝ ճ՟վնրէգ՟մ ճնջնռ, գր ճ՟վնրէթրմմ թմւզ: Նղ՟մ ղթ ՠ՟մ սգջմնրղ գմւ 

Ն՟վգխթ` ը՟ղ՟ծ՟վթմ մնրթվնր՟լ թմմջնրմգվխնրգվնվբ ՠ՟մնրղ, ՟ճմ ս՟վՠգվնր-

էգ՟ղՠ, նվ ՟ճջսգհ ջխդՠթտ գրգէ ճ՟վնրէգ՟մ ճնճջզ խ՟ճ:  

 «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ» գր «Ահփէւմգվ ՟մջո՟ջգժթ բթոնր՟լմգվթ 

՟պէթր»՝ գվխնրջմ եժ ՟հփէւթ գր ինվծվբ՟լղ՟մ ջսգհլ՟անվլնրէթրմմգվ գմ, նվ-

սգհ ղ՟վբ ՟վ՟վ՟լզ թվ ս՟ամ՟ոթ ը՟ղթմ Աջսլնրմ ե ՟հ՟հ՟խնրղ՝ de 

Profundis՝ «թ ինվնտ ջվսթ»: Դնմթ բեունրղ բ՟ ծթր՟մբնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ե, 

գվՠ մ՟ ղ՟ծ՟ղգվկ ե՝ ղթ ռթձ՟խ, նվմ թմւմ զմխ՟ժնրղ ե նվոեջ անճնրէգ՟մ ձամ՟-

ը՟ղ: Իջխ Ն՟վգխ՟տնր բեունրղ լմմբգ՟մ ո՟ծթտ գմւ յ՟վնրմ՟խ անճնրէգ՟մ 

ձամ՟ը՟ղ ՟ովնրղ, մ՟գր յ՟վնրմ՟խ նշ ղթ՟ճմ ցվխնրէգ՟մ ճնճջ, ՟ճժգր ռջս՟-

ծնրէթրմ խ՟վնհ գմւ նրմգմ՟ժ` ծթղմնր՟լ Աջսլնճ ջթվնճ ռվ՟ճ:  

Եվխնր անվլմ եժ գխգհգտ՟խ՟մմգվթ ՟վս՟ջ՟մ՟լ՝ ղ՟վբխ՟ճթմ ռթձ՟խթմ ռգ-

վ՟ՠգվնհ ՟հփէւմգվ գմ գր ռխ՟ճնրղ գմ ՟ճբ գվխնր ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթ խ՟ս՟-

վգ՟ժ ռջս՟ծնրէթրմզ Քվթջսնջ-Աջսլնրմ: Եվխնրջմ եժ չգվղգպ՟մբ ղսւգվթ ՟վ-

բթրմւ գմ, գր գվխնրջմ եժ՝ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ սգջ՟մխթրմթտ ծվ՟յ՟ժթ: Ս՟խ՟ճմ 

՟ճբ դնրա՟ծգպմգվզ ՟ղգմ՟ծթղմ՟խ՟մզ շգմ մգվխ՟ճ՟տմնրղ: Եվխնր ՠ՟մ՟ջսգհլ-

մգվմ եժ ճ՟սնրխ մվՠ՟դա՟տնրէգ՟ղՠ գմ փըսնր՟լ ցվխնրէգ՟մ ո՟սղնրէգ՟մ 

ղեչ գհ՟լ ո՟վ՟սնւջմգվթ, թմշոեջ մ՟գր ժգդնրթ գր ո՟սխգվմգվթ ծմ՟վ՟րնվնր-

էթրմմգվնռ բվ՟մւ տնրտ՟բվգժնր ծ՟մբեո: Չմ՟ճ՟լ մվ՟մւ ՟ճբ ՟պնրղնռ գդ՟խթ 

շգմ – Քվթջսնմենրէթրմզ ծթղմնր՟լ ե ո՟վ՟սնւջթ ռվ՟ճ – ՠ՟ճտ գվխնրջմ եժ ին-

վզ աթս՟խտնրղ գմ, նվ յմնվծզ գր նհնվղ՟լնրէթրմզ ո՟վ՟սնւջ՟ժ գվգրնճէմգվ գմ:  

Հ՟ղգղ՟սնրէգ՟մ գրջ ղթ գդվ խ՟ճ՝ անվլգվթ ՠմնճէզ. էե՛ ղեխզ, էե՛ ղթրջզ 

խգ՟մւզ ցնի՟խգվոգժնր անվլթւ ե: Դվ՟մւ ագհ՟աթս՟խ՟մ մո՟ս՟խնռ շգմ 

ավնր՟լ (ագհ՟աթս՟խ՟մզ գմէ՟վխնր՟լ ե ղթ ՟րգժթ ՠ՟վբ մո՟ս՟խթ), շմ՟ճ՟լ 

գէե ղ՟վբ բվ՟մւ խ՟վբ՟ճ ջնջխ ծ՟ձնճւթ ծ՟ղ՟վ, խ՟վնհ ե մ՟գր փանրս ւ՟հգժ 

բվ՟մտ ծնագխ՟մ նրըթտ նր ինվնրէթրմթտ:  

Դնմթ «Ահփէւմգվ ՟մջո՟ջգժթ բթոնր՟լմգվթ ՟պէթր» գվխզ ավնրգժ ե 1623 

էնր՟խ՟մթ կղպ՟մզ, գվՠ Լնմբնմթ Սնրվՠ Պփհնջ ս՟ձ՟վթ ՟ր՟ա ւ՟ծ՟մ՟մ լ՟մվ 

ծթր՟մբ եվ նր ղ՟ծ՟ղգվկ: Հթր՟մբնրէթրմզ սգրգտ գվգւ յ՟ՠ՟է, գր ՟ճբ զմէ՟տ-

ւնրղ Դնմզ յ՟ս ինվծգտ ղ՟ծնր՟մ ղ՟ջթմ՝ ջնռնվ՟խ՟մթտ ՟րգժթ, շմ՟ճ՟լ յ՟ս 

՟մա՟ղ եվ ՟պթէ նրմգտգժ ղ՟ծնր՟մ ղ՟ջթմ ղս՟լգժնր: Ս՟խ՟ճմ ճ՟ճսմթ ւ՟վնդթ-

շզ ՟պնհչ՟տ՟ր գր ՟ղՠնհչ՟տվգտ թվ Ահփէւմգվզ` ՠ՟հխ՟տ՟լ 23 աժիթտ (խ՟ղ 

խ՟ճ՟մթտ խ՟ղ ՟ջսթձ՟մթտ): Աղեմ ՟ջսթձ՟մ գվգւ ՠ՟ըթմ նրմթ:  

Աղՠնհչ՟խ՟մ ռգվմ՟աթվմ ե՝ «Ահփէւմգվ ՟մջո՟ջգժթ բթոնր՟լմգվթ ՟պ-

էթր գր թղ ծթր՟մբնրէգ՟մ նվնյ ՟ջսթձ՟մմգվ` ՠ՟ը՟մնր՟լ» (Devotions upon 

Emergent Occasions and several Steps in my Sickness. Digested into)` 1. 

Խնվծվբ՟լնրէթրմմգվ ղգվ ղ՟վբխ՟ճթմ ռթձ՟խթ ղ՟ջթմ (Meditations upon our 
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Humane Condition), 2. Բնհնւմգվ գր ռթձ՟ՠ՟մնրէթրմմգվ Աջսլնճ ծգս 

(Expostulations, and Debatements with God), 3. Ահփէւմգվ ՟պ Աջսնր՟լ 

ս՟վՠգվ ՟պթէմգվնռ  (Prayers, upon the several occasions, to Him):  

Բ՟ը՟մնրղզ գր ինվծվբ՟լնրղմգվթ սգիմթխ՟մ անրտե նվնյ ՟պմշնրէթրմմգվ 

նրմթ Իամ՟սթնջ Լնճնժ՟տնր «Հնագխ՟մ Վ՟վը՟մւմգվ»-թ ղփսգտղ՟մ ծգս, մ՟գր 

ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտ ՟մաժթ՟խ՟մ ծնագրնվ ծգհթմ՟խմգվթ ՟դբգտնրէթրմ խ՟վնհ ե 

՟պխ՟ճ ժթմգժ:  

Որյ՟բվնրէթրմ խնրդեթ ծվ՟րթվգժ Ահփէւմգվթ 17-վբ աժիթ ռվ՟ճ, նվզ ծ՟ր՟-

մ՟ՠ՟վ ավւթ ՟ղգմ՟ճ՟ճսմթ ղ՟ջմ ե մգվխ՟ճ՟տմնրղ: Յգսնճ յ՟ս խ՟վձ խ՟մբվ՟-

բ՟պմ՟ղ «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ» 92-վբ ՠ՟մթմ` մնրթվնր՟լ ը՟ղ՟ծ՟վթմ:  

Ահփէւմգվ XVII   

Nunc lento sonito dicunt, morieris. Now, this bell tolling softly for 

another, says to me: Thou must die. «Ավբ ՟ճջ դ՟մազ, նվ ղգհղփվեմ հփհ՟մ-

չնրղ ե նրվթյթ ծ՟ղ՟վ, թմկ ՟ջնրղ ե` բնր ոեսւ ե ղգպմգջ»:  

XVII Խնվծվբ՟լնրէթրմ 

1. «Գնրտե ՟ճմ ղ՟վբզ, նրղ ծ՟ղ՟վ հփհ՟մչնրղ ե դ՟մազ, ՟ճմւ՟մ լ՟մվ 

ծթր՟մբ ե, նվ շաթսե, էե թվ ծ՟ղ՟վ ե հփհ՟մչնրղ. գր անրտե գջ թմկ թվ՟խ՟մթտ 

՟ճմւ՟մ ՟պնհչ գղ ծ՟ղ՟վնրղ, նվ թմկ յվչ՟ո՟սնհմգվմ նր ռթձ՟խջ սգջմնհ-

մգվմ ՟ճմ թմկ ծ՟ղ՟վ գմ ծմշգտվգժ, թջխ գջ սգհգ՟խ շգղ»:  

2. «Եխգհգտթմ ծ՟ղ՟ո՟վց՟խ ե, զմբծ՟մվ՟խ՟մ, մնճմոթջթւ գմ մվ՟ ՠնժնվ 

՟վ՟վւմգվզ. մվ՟ ՟վ՟լ ՟ղեմ ՠ՟մ ՠնժնվթջ ե ո՟սխ՟մնրղ»:  

3. «Եվՠ մ՟ գվգի՟ճ ե ղխվսնրղ, ՟ճբ անվլնհնրէթրմմ թմկ ե ռգվ՟ՠգվնրղ, 

նվնռծգսգր ՟ճբ գվգի՟մ թվ ղխվսնրէգ՟ղՠ ղթ՟տ՟լ ե ՟ճմ ղ՟վղմթմ, նվզ մ՟գր 

թղ աժնրիմ ե
3
, գր ո՟սնր՟ջս՟լ ՟ճմ ղ՟վղմթմ, նվթ ղթ ղ՟ջմ գղ խ՟դղնրղ»:  

4. «Եր գվՠ ՟ճմ (գխգհգտթմ) ղ՟վբ ե է՟հնրղ, ՟ճբ անվլնհնրէթրմմ թմկ ե ռգ-

վ՟ՠգվնրղ: Աղՠնհչ ղ՟վբխնրէթրմզ ղթ ծգհթմ՟խթտ ե գր ղթ ծ՟սնվ ե խ՟դղնրղ. 

գվՠ ղթ ղ՟վբ ղ՟ծ՟մնրղ ե, ավւթտ ղթ աժնրի ո՟սպնր՟լ շե, ՟ճժ է՟վաղ՟մնր՟լ, 

ցնի՟բվնր՟լ ղթ ՟րգժթ ժ՟ր ժգդնրթ, գր թրվ՟ւ՟մշթրվ աժնրի ոեսւ ե ՟ճբոեջ 

է՟վաղ՟մնրթ. Աջսնր՟լ ս՟վՠգվ է՟վաղ՟մթշմգվ (ցնի՟բվթշմգվ) ե փաս՟անվ-

լնրղ, նվնյ ղ՟ջգվ է՟վաղ՟մնր՟լ գմ լգվնրէգ՟մ ղթչնտնռ, նրվթյմգվզ` ծթր՟մ-

բնրէգ՟ղՠ, ՟ճժւ` ՟վբ՟վնրէգ՟ղՠ, ՠ՟ճտ ՟ղեմ ղթ է՟վաղ՟մնրէթրմ Աջսլնճ կգպ-

ւնռ ե, գր մվ՟ կգպւզ խռգվ՟խ՟դղթ ղգվ ՠնժնվ ջցպնր՟լ եչգվմ ՟ճմ ղ՟սգմ՟-

բ՟վ՟մթ ծ՟ղ՟վ, նվսգհ ՟ղեմ աթվւ ղթրջթ ծ՟ղ՟վ ՠ՟տ ռթձ՟խնրղ ե բվնր՟լ»:  

5. «Աճբ ո՟սձ՟պնռ, նրվգղմ, թմշոեջ դ՟մազ հփհ՟մչգժնռ խ՟մշնրղ ե նշ 

ղթ՟ճմ ւ՟վնդշթմ, ՟ճժգր [՟ղՠնհչ] ծ՟ղ՟ճմւզ, ՟ճմոեջ եժ ՟ճջ դ՟մազ ղգդ ՠնժն-
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 Իվ ղխվսնրէգ՟ղՠ գվգի՟մ բ՟պմնրղ ե գխգհգտրնճ ՟մբ՟ղ. Դնմմ եժ ե գխգհգտրնճ ՟մբ՟ղ, գր 

գխգհգտթմ ե մվ՟մ հգխ՟ռ՟վնրղ (Կնհ. Ա 18): 
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վթջ ե խ՟մշնրղ, ջ՟խ՟ճմ նվւ՟՜մ ՟րգժթ յ՟ս ե խ՟մշնրղ թմկ, նրղ ՟ճջ ծթր՟մբնր-

էթրմմ ՟ճմւ՟մ ղգվկգտվգժ ե ղ՟ծնր՟մ բպ՟մզ»:  

6. «Մթ ռեձ խ՟վ, նվզ ղթմշգր ՟մա՟ղ բ՟ս՟խ՟մ անվլ բ՟վկ՟ր (մվ՟ ղեչ 

ի՟պմնր՟լ եթմ ՠ՟վգո՟յսնրէթրմ գր ՟վը՟մ՟ո՟սրնրէթրմ, մ՟գր ծ՟ր՟սւ նր 

ճ՟վա՟մւ), էե խվփմ՟խ՟մ ղթ՟ՠ՟մնրէթրմմգվթտ ն՞վմ ՟պ՟րփսգ՟մ ՟պ՟չթմզ 

ոեսւ ե դ՟մազ ծմշգտմթ ՟հփէւթ խ՟մշգժնր ծ՟ղ՟վ: Ովնյնրգտ, նվ ՠնժնվթտ ռ՟հ 

՟վէմ՟տ՟լմգվզ ոեսւ ե ՟պ՟չթմզ ծմշգտմգմ դ՟մազ»:  

7. «Եէե ձթյս ծ՟ջխ՟մ՟մւ ՟վը՟մո՟սրնրէթրմմ ՟ճջ դ՟մաթ, նվ ղգվ գվգ-

խնճգ՟մ ՟հփէւթ ծ՟ղ՟վ ե հփհ՟մչնրղ, ղգմւ ՟ճմ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ ղգվզ խբ՟վկ-

մգմւ` ՟պ՟րփսգ՟մ յնրս ռգվ խգմ՟ժնռ, ՟ճմ աթս՟խտնրէգ՟ղՠ, նվ ՟ճմ ղգվզ 

խբ՟պմ՟ճ, թմշոեջ մվ՟մմ ե, նրղ թջխ՟ոեջ ո՟սխ՟մնրղ ե»:  

8. «Զ՟մամ ՟ճմ ղ՟վբնր ծ՟ղ՟վ ե հփհ՟մչնրղ, նռ խ՟վլնրղ ե, էե թվ ծ՟ղ՟վ 

ե հփհ՟մչնրղ: Թեոես ՟ճմ մնվթտ խզմբծ՟սնրթ, ջ՟խ՟ճմ ՟ճմ ռ՟ճվխգ՟մթտ, գվՠ 

՟ճբ բեուզ ջխջգտ ՟դբգժ թվ ռվ՟ճ, մ՟
4
 ղթ՟տգժ ե Աջսլնճ ծգս»:  

9. «Ո՞ռ թվ ՟շւգվզ շթ ՠ՟վկվ՟տմթ բեոթ ՟վգրզ, գվՠ ՟ճմ լ՟անրղ ե: Կ՟ղ 

ն՞ռ թվ ծ՟ճգ՟տւզ աթջ՟ջսհթտ խծգպ՟տմթ, գվՠ ՟ճմ գվգրնրղ ե»:  

10. «Ո՞ռ ե ՟խ՟մչ բմնրղ դ՟մաթմ, թմշ ՟պթէնռ եժ նվ հփհ՟մչգժթջ ժթմթ: 

Բ՟ճտ ն՞ռ խ՟վնհ ե ՟մծ՟հնվբ ղմ՟ժ հփհ՟մչթմ, նվմ ՟յի՟վծթտ ս՟մնրղ ե թվ ղթ 

ղ՟ջմթխզ»:  

11. «Ոշ ղթ ղ՟վբ խհդթ շե՝ թմւմ թվ ղգչ ՟ղցնցնր՟լ: Աղեմ ղ՟վբ ղթ մյի՟վ 

ե ղ՟ճվտ՟ղ՟ւթ, ղթ ղ՟ջմթխ ե գվխվթ»:  

12. «Եէե լնռզ տ՟ղ՟ւթտ ղթ ծնհ՟ՠգխնվ ե ս՟մնրղ, Եռվնո՟մ խմնր՟դթ, 

թմշոեջ խմնր՟դեվ, գէե ս՟մեվ ծվնր՟մբ՟մզ, ս՟մեվ ւն ՠ՟վգխ՟ղթ խ՟ղ ւն 

ջգց՟խ՟մ խ՟ժնր՟լւզ: Իրվ՟ւ՟մշթրվ ղ՟վբնր ղ՟ծ մնր՟դգտմնրղ ե թմկ, ւ՟մդթ 

գջ ղ՟վբխնրէգ՟մ ղ՟ջմթխմ գղ: Հգսգր՟ՠ՟վ, ՠմ՟ր նշ ղեխթմ ղթ նրհ՟վխթ՛վ 

թղ՟մ՟ժնր, էե նրղ ծ՟ղ՟վ ե հփհ՟մչնրղ դ՟մազ, ՟ճմ ւգդ ծ՟ղ՟վ ե հփհ՟մչնրղ»:  

13. «Ոշ եժ ջ՟ խ՟վնհ գմւ էյնր՟պնրէգ՟մ նհնվղնրէթրմ խ՟ղ էյնր՟պնր-

էգ՟մ ցնի՟պնրղ ՟մնր՟մգժ, նվոեջ էե էյնր՟պ շգմւ ղգմւ ղգդմնռ, ՟ճժ ոեսւ ե 

ծ՟վգր՟մթ սմթտ ՟րգժթմ ՠգվգմւ՝ ղգդ ռվ՟ճ ռգվտմգժնռ ղգվ ծ՟վգր՟մմգվթ 

էյնր՟պնրէթրմզ»:  

14. «Յթվ՟րթ, ջ՟ մգվգժթ զմշ՟ւ՟հտնրէթրմ խժթմեվ, ւ՟մդթ բըՠ՟իսնր-

էթրմզ ծ՟վջսնրէթրմ ե գր ղ՟վբթխ ծ՟ղ՟վգ՟ճ ՟հւ՟ս գմ»:  

15. «Ոշ ղթ ղ՟վբ ՟ճմւ՟մ բըՠ՟իսնրէթրմ շնրմթ, նվզ ծ՟ջնրմ ժթմթ գր ՟ճբ 

բըՠ՟իսնրէգ՟ղՠ՝ Աջսլնրմ ՟վը՟մթ ժթմթ…»:  

16. «Եէե ղ՟վբ ա՟մկ ե ս՟մնրղ կնրժ՟խսնվթ խ՟ղ ղթ խսնվ նջխնր կգրնռ գր 

բվ՟մթտ ղ՟ջ շնրմթ խ՟միթխ բվ՟ղնռ, մվ՟ ա՟մկզ շթ լ՟լխթ ձ՟ղցնվբ՟խ՟մ 

լ՟իջգվզ»:  
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 Աճջթմւմ` ՟ճբ ղ՟վբզ: 
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17. «Փնվկ՟մւզ ա՟մկ ե թվ ենրէգ՟ղՠ, ՠ՟ճտ խթվ՟պնրէգ՟ղՠ խ՟միթխ բվ՟ղ 

շե, գէե մվ՟ փամնրէգ՟ղՠ ՟րգժթ նր ՟րգժթ շղփսգմ՟մւ ղգվ ս՟մզ` բվ՟իսթմ»:  

18. «Գնրտե ղթ նրվթյ ղ՟վբ եժ ե ծթր՟մբ՝ ղ՟ծ՟տնր ծթր՟մբնրէգ՟ղՠ, գր ՟ճջ 

ծթր՟մբնրէթրմզ անրտե մվ՟ ՟հթւմգվնրղ ե ասմրնրղ, թմշոեջ նջխթմ՝ ծ՟մւնրղ, գր 

՟մփանրս ե թվ ծ՟ղ՟վ. ՠ՟ճտ ՟ճջ դ՟մազ, նվմ թմկ ծգս մվ՟ ծթր՟մբնրէգ՟մ 

ղ՟ջթմ ե իփջնրղ, ՟ճբ նջխթմ ծ՟մնրղ ե գր թմկ ծ՟ղ՟վ խփաս՟անվլթ [բ՟ ծմ՟-

վ՟րնվ ե], գէե նրվթյթ ռս՟մաթ ղ՟ջթմ ինվծգժնռ, գջ դմմգղ թղ ջգց՟խ՟մմ նր 

՟ճբոթջնռ թմւջ թմկ ՟ո՟ծնռգղ` ՟ո՟րթմգժնռ Աջսլնրմ, նռ ղգվ ղթ՟խ ՟ո՟ծն-

ռնրէթրմմ ե»:  

XVII  Վթձ՟ՠ՟մնրէթրմ 

19. «Աջսնր՟լ թղ, Աջսնր՟լ թղ, ՟վբգփ՞ւ ժնճջզ ի՟ր՟վթտ ծ՟մգժնր ւն 

ղթչնտմգվթտ ղեխմ ՟ճմ ե, նվ մվ՟մ, նրղ ծ՟ղ՟վ հփհ՟մչնրղ ե դ՟մազ, ՟ճըղ՝ թվ 

՟ճջ ՟հփս սգջնհնրէգ՟ղՠ ռգվ՟խ՟տնր, ռգվ՟սգջնրշ, գոթջխնոնջ գջ մյ՟մ՟-

խնրղ ՠնժնվ մվ՟մտ ռվ՟ճ, նռւգվ մվ՟
5
 կ՟ճմզ խժջգմ ՟ճջ դ՟մաթ ղեչ, գր ՟ճջ անվ-

լնհնրէգ՟ղՠ ղգդ խծ՟ջս՟սգմ ծ՟ջս՟սնրղ»:  

20. «Ավբգփ՞ւ սխ՟վնրէթրմթտ նրը ւ՟հգժնր ւն ղթչնտմգվթտ ղեխմ ՟ճմոեջ 

՟մգժմ ե, նվ ղեխմ, նռ շթ խ՟վնհ ՟մխնհմնրտ ռգվ խգմ՟ժ խ՟ղ ՟մխնհմնրղ յ՟վ-

ընրգժ, ա՟ճ թղ սնրմզ գր ՟ճբ ծմշղ՟ղՠ թմկ ծ՟հնվբթ ՟պնհչ գր ՟պնճա ճնվբնվ-

մգվթ նրըզ»:  

21. «Աջսնր՟լ թ՜ղ, Աջսնր՟լ թ՜ղ, թմշոթջթ՜ նվնս շե ժ՟ր ժ՟վնր՟լ լմլհ՟մ, 

թմշոթջթ՜ իպոնս կ՟ճմ, թմշոթջթ՜ խնյս կ՟ճմ շե ղ՟ւնրվ ծմշնհ գվագծնմզ, գէե 

բնր ՠ՟վգծ՟ձգջ մվ՟մ ւն կ՟ճմզ ծ՟հնվբգժ»:  

22. «Եր ն՜վ գվագծնմզ ժ՟ր շգմ մռ՟անրղ, գէե ւն կգպւզ մվ՟ ռվ՟ճ ժթմթ: Քն 

կ՟ճմզ, ւն կգպւմ ՟ճջ ծմշղ՟մ ղեչ ե, գր ՟ճջ ղեխ ծմշղ՟մ ղեչ գջ ՟ճջ ՟ղՠնհչ ծ՟-

ղգվամ գղ ժջնրղ»:  

23. «Լջնրղ գղ ւն Յ՟խնՠթմ, նվմ թվ նվբթմգվթմ ե խ՟մշնրղ գր ՟ջնրղ. «ընհն-

ռգտ՟վնրւ, դթ ո՟սղգտթտ կգդ թմշ նվ ո՟ս՟ծգտթ կգդ թ ռ՟իձ՟մթ ՟րնրվտ»
6
, 

թմւմ ՟ջնրղ ե. «Աճմ, թմշ գջ գղ ծթղ՟, բնրւ ոեսւ ե ժթմգւ ճգսնճ»:  

24. «Լջնրղ գղ, էե թմշոեջ ե ւն Մնռջեջմ ՟ջնրղ թմկ գր ՠնժնվ մվ՟մտ, նռ 

՟ճջ կ՟ճմթ ծ՟ջ՟մգժթնրէգ՟մ յվչ՟մ՟խնրղ ե. «Աճջ ե ՟րվծմնրէթրմ դնվ ՟րվծ-

մգ՟տ [դկգդ] ճ՟պ՟չ ւ՟մ դռ՟իձ՟մգժմ [թղ]»
7
, ՟ճջթմւմ՝ ղգպմգժնրտ ՟պ՟չ բնրւ 

ղ՟ծզ ոթսթ բթսեւ թղ ղ՟ծնր՟մ ղեչ»:  

25. «Լջնրղ գղ, թմշոեջ ե ղ՟վա՟վեմ ՟ջնրղ Եդգխթ՟ճթմ. «Հվ՟ղ՟մ սնրվ 

ռ՟ջմ ս՟մ ւնճ, դթ ղգպ՟մթջ բնր գր նշ ՟ովգջտթջ»
8
: Ն՟ փաս՟անվլնրղ ե է՟-
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 Աճջթմւմ` ծթր՟մբթ: 

6
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7
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8
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ա՟րնվթ զմս՟մթւզ, գր ՟մնր՟մնրղ ջ՟ «սնրմզ խ՟վաթ ՠգվգժ», ՟ճմ մո՟ս՟խնռ, 

նվոեջդթ մ՟ի՟ո՟սվ՟ջսթ ղգդ ղ՟ծնր՟մ ղ՟ջթմ ինվծվբ՟լգժնրմ»:  

26. «Լջնրղ գղ, էե թմշոեջ ե կգվ ՟պ՟ւգ՟ժմ ՟ջնրղ. «Իվ՟րնրմջ ծ՟ղ՟վթղ 

ղթմշբգպ գղ թ ղ՟վղմթ ՟ջս` դ՟վէնրտ՟մգժ կգդ ճթյ՟ս՟խփւ: Գթսգղ էե ռ՟հռ՟-

հ՟խթ ե ժթմգժնտ ղգվխ՟մ՟ժ ճթմեմ ղ՟վղմնճջ»
9
: Ս՟ մվ՟ խս՟խթ ծվ՟ո՟վ՟խնրղմ 

ե, գր ՟ճջ դ՟մամ ե ղգվ ը՟պ՟մանրէթրմզ, մվ՟ մգվխ՟ճ ռթձ՟խթ խթվ՟պնրղզ ղգվ 

փաս՟անվլղ՟մ ծ՟ղ՟վ»:  

27. «Լջնրղ գղ ՟ճմ, թմշ ՠնժնվ ծմշթրմմգվզ գվ՟ըյսնրէթրմ ե բ՟վկմնրղ գր 

՟ղեմ գվ՟ըյսնրէթրմ՝ խ՟ս՟վգ՟ժ, ժջնրղ գղ, էե թմշոեջ ե ւն նվբթմ թմւմ ՟ջնրղ. 

«Մթ իպնռգջտթմ ջթվսւ կգվ», ղթ՟ճմ գջ գղ ժջնրղ ՟ճմ ցնցնինրէթրմզ, նվ ղթմշ 

ւն նվբթմ ՟ջնրղ ե ՟ճմսգհ. «գվէ՟ղ գր ո՟սվ՟ջսգղ կգդ սգհթ», ՟ճջ ղ՟վբզ 

՟ճջ ծմշղ՟մ ղթչնտնռ ՟ջնրղ ե. Եջ նրհ՟վխնրղ գղ ւգդ` ագվգդղ՟մթ ծ՟ղ՟վ ղթ 

սգհ ո՟սվ՟ջսգժնր»:  

28. «Բ՟ճտ ն՜ռ Աջսնր՟լ թղ, Աջսնր՟լ թղ, գէե բվ՟իսզ ց՟պւ ե գր նրվ՟-

ինրէթրմ, թմշն՞ր ց՟պ՟րնվ գր նրվ՟ի՟ժթ թվգվզ ղգդ շգմ ՟պ՟չմնվբնրղ, շգմ 

ծ՟ղնդնրղ ղսմգժ բվ՟իս»:  

29. «Քն ը՟պ՟մանրէթրմմգվզ ւն ՟պ՟չթմ խս՟խնրղ՝ Հթմ Կս՟խ՟վ՟մնրղ, 

՟պ՟սնրէթրմ գր ճ՟հէ՟մ՟խ եթմ, աթմթ գր թրհ, խ՟է գր ղգհվ, զմխգվմգվթ բ՟-

յթմւմգվ, էյմ՟ղթմգվթ խնվլ՟մնրղ, ի՟հ՟հ ջվսգվ նր դնր՟վէ բեղւգվ, գր ՟ճջ 

ջվ՟ծմգվնռ ս՟վ՟վ մվ՟մտ ւն մմչ՟ջգմգ՟խ, ՟ճջ ց՟պւնռ գր նրվ՟ինրէգ՟ղՠ՝ 

բեոթ բվ՟իսթ նրվ՟ինրէթրմմ նր ց՟պւզ:  

30. «Իմշն՞ր գջ ցնիգժ ւն ծթմ անվլգժ՟խգվոզ գր ս՟վգժ ղգդ խ՟վա՟ո՟ծնր-

էգ՟ղՠ գր ղգպտմգժնռ, ջա՟ժնռ նր նհՠ՟ժնռ, նհնվղգժթ ՟վբթրմւմգվթ գր ՟ճբ 

էյնր՟պնրէգ՟մ նհնվղգժթ խ՟մի՟դա՟տնրղմգվթ ղթչնտնռ, ղգդ ռգվ՟ավգժնռ 

նրվթյմգվթ էյնր՟պնրէթրմզ գր սթվգժնռ մվ՟մտ էյնր՟պնրէգ՟մզ, ՟ջգջ ղգդ գմ 

ո՟սխ՟մնրղ՝ թ ռմ՟ջ ղգդ»:  

31. «Ավբգփ՞ւ բվ՟իսթ ց՟պւմ թմւմթմ խ՟ս՟վգժ՟անվլնհ շե, ՟ճժ ՟ճջ ՟յ-

ի՟վծնրղ ռծ՟սնրէգ՟մ գր ՟մց՟պնրմ՟խնրէգ՟մ ծ՟խ՟ո՟սխգվթ խ՟վթւմ նրմթ՝ 

բ՟ թվ՟անվլգժնր ծ՟ղ՟վ»:  

32. «Ավբգփ՞ւ բվ՟իսթ նրվ՟ինրէթրմմ թմւմթմ խ՟ս՟վգժ՟անվլնհ շե, ՟ճժ 

՟ճջ խգ՟մւթ էէրնրէգ՟մ խ՟վթւմ նրմթ՝ մվ՟մ ծ՟ղ ծ՟հնվբգժնր ծ՟ղ՟վ»:  

33. «Ավբգփ՞ւ ՟ճբ ց՟պւմ նր ՟ճբ նրվ՟ինրէթրմզ ղթ՟ճմ ճ՟վ՟ՠգվ՟խ՟մ 

ց՟պւ գր ճ՟վ՟ՠգվ՟խ՟մ նրվ՟ինրէթրմ գմ գր նշ էե թմւմթմ ՟ճբոթջթւ, ՟ճժ ՟ճջ 

՟յի՟վծթ սվսղնրէգ՟մ գր ՟մց՟պնրմ՟խնրէգ՟մ ծ՟ղգղ՟ս»:  

34. «Գթսգղ, Աջսնր՟լ թ՜ղ՝ ՟ճմ ՠնժնվնռթմ ՟ճժ ե»:  

35. «Ք՟մթ նվ բնր թմւբ, նվ ՟ղեմ թմշ գջ, մթրէթտ շգջ ջսգհլնր՟լ, ւգդ ծգս 

գհ՟լ նրվ՟ինրէթրմմգվմ նր ց՟պւմ եժ ջսգհլնր՟լ շգմ ՟ճջ ծ՟մա՟ղ՟մւմգվթտ 

գր նշ ղեխթտ` [՟ճմ ե] ե՟խ՟մ նրվ՟ինրէթրմթտ գր ե՟խ՟մ ց՟պւթտ»:  
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36. «Բ՟ճտ թմշն՞ր նրվգղմ, Աջսնր՟՜լ թղ, շգջ տ՟մխ՟մնրղ, նվ բվ՟մւ ՟ճջ-

սգհ ջխջնրգմ»:  

37. «Նգվթվ, ն՜ռ Աջսնր՟լ, ՟ճջ ՟մյմնվծ՟խ՟ժ ՟մինծգղնրէթրմզ. ծ՟վտ-

մնրղ գղ, էե թմշն՞ր բնր շգջ ջսգհլնրղ (ՠ՟ճտ ՟ճըղ թղ ղեչ ասմնրղ գղ, նվ բնր 

[զմբծ՟խ՟պ՟խզ՝ ] բ՟ ՟մնրղ գջ) ՟ճմոթջթ նրվ՟ինրէթրմ, ՟ճմոթջթ ց՟պւ, նվ 

գջ թմկ ծ՟ղ՟վ, ՠնժնվթ ծ՟ղ՟վ ՟ճմ գդվ՟խ՟տնրէգ՟մմ գղ ճ՟մագժ, էե մվ՟մւ, 

նռւգվ ՟ճջ ՟յի՟վծնրղ թվգմտ ռյսթ ղգչ նրվ՟ինրէթրմ շգմ ասմնրղ, խ՟ղ ց՟պւ՝ 

թվգմտ զմխձնր՟լնրէգ՟մ ղեչ, ՟ծ՟րնվ ռս՟մաթ գմ գմէ՟վխրնրղ՝ գվխնրջթտ եժ 

դվխնրգժնր ա՟ժթւ ՟յի՟վծնրղ»:  

XVII Ահփէւ  

38. «Ո՜ռ ճ՟րգվը՟խ՟մ գր ՟ղգմ՟յմնվծ Աջսնր՟լ, նվ ՠ՟վգծ՟ձգժ գջ ղգդ 

ծգս իփջգժ՝ նշ ղթ՟ճմ ՠմնրէգ՟մ կ՟ճմնռ, նվ ղգվ ջվսգվնրղ ե իփջնրղ, գր ւն ՠ՟-

մթ կ՟ճմնռ, նվ ղգվ ՟խ՟մչթմ ե իփջնրղ, ՟ճժ մ՟գր ՟մՠ՟մ ՟վ՟վ՟լմգվթ իփջ-

ւնռ, Բ՟հ՟՟ղթ եյթ ղթչնտնռ, ՟մծ՟ր՟ս ղ՟վբխ՟մտ ձ՟պգվնռ, Պթհ՟սնջթ ինջ-

սնռ՟մնրէգ՟ղՠ, թվ թջխ՝ ջ՟ս՟մ՟ճթ իփջւնռ, ւն նվբնր ձ՟մ՟շղ՟ղՠ գր ռխ՟ճնր-

էգ՟ղՠ, ՟ճջ սինրվ գր է՟հղ՟մ դ՟մաթ հփհ՟մչթ ղեչ գջ ինմ՟վծ՟ՠ՟վ զմբնր-

մնրղ գղ ւն կ՟ճմզ»:  

39. «Եր մ՟ի փվծմնրղ գղ ւն ց՟պ՟րնվ ՟մնրմզ, նվ ՟ճջ ծմշղ՟մ գր կ՟ճմթ 

ղեչ խ՟վնհ գղ ժջգժ ւն ծվ՟ծ՟մամգվզ՝ ինվծգժնր ծ՟ղ՟վ թղ ջգց՟խ՟մ ռթձ՟խթ 

ղ՟ջթմ, նրվթյ ղ՟վբնր ռթձ՟խնրղ ասմնրգժնռ, գր թղ՟մ՟ժնր, էե ՟ճջ նրվթյթ ծ՟-

ղ՟վ հփհ՟մչնհ դ՟մազ անրտե թմկ եժ մգվջ ս՟մթ»:  

40. «Ք՟մթ նվ ղգհւգվթ ծ՟սնրտնրղզ ղ՟ծմ ե
10

, գջ մվ՟մ ՟վը՟մթ գղ, ւ՟մթ 

նվ ղ՟ծզ ծթր՟մբնրէգ՟մ ռգվչմ ե, ՟ճմ ո՟սխ՟մնրղ ե թմկ, գր էեոգսգր ՟ճմոթ-

ջթ ՟մծմ՟դ՟մբ լ՟պ՟ճ գղ, նվ խ՟վնհ եթ ղգպմգժնրտ ռ՟իգմ՟ժ, ՟ճմնր՟ղգմ՟ճմթր 

գջ շգղ ռ՟իգմնրղ ւգդ ոեջ նհնվղ՟լ սթվնչ ղփս ա՟ժ: Որջսթ, ն՜ռ Աջսնր՟լ թղ, 

ւն կգպւմ գղ ճ՟մկմնրղ թղ ծնաթմ, աթսգղ, նվ բնր ՟ճմ խզմբնրմգջ՝ ՟ովգղ, էե 

ղգպմգղ»:  

41. «Ովնռծգսգր ւն լ՟պ՟ճ Դ՟րթէզ բ՟ ՟վգտ
11

, գվՠ թվգմ ւն ո՟յսո՟-

մնրէգ՟մ ս՟խ բվգտ՝ թվ խգ՟մւմ ՟ո՟ծնռգժնր ծ՟ղ՟վ, գր ւն փվծմգ՟ժ նվբթմ 

՟վգտ բ՟, գվՠ ղ՟ծ՟մ՟ժթջ թվ ծնաթմ ճ՟մկմգտ»:  

42. «Հ՟ճս՟վ՟վթ՛վ ւն խ՟ղւմ թղ ղ՟ջթմ, ն՛ռ Տեվ, խգ՟մւթ խ՟ղ ղ՟ծնր՟մ 

ծ՟ղ՟վ ւն զմսվ՟լ ո՟ծթմ, զմբնրմթ՛վ ՟ճըղ թղ ՟մկմ՟սնրվ ժթմգժզ, ւն կգպւմ 

գղ, ն՛ռ Տեվ, ճ՟մկմնրղ թղ ծնաթմ»:  

43. «Եր ՟ճջոեջ, ն՛ռ Աջսնր՟լ թղ, ւն իվ՟սնռ մ՟ի՟ո՟սվ՟ջսնր՟լ, ւն 

ո՟սընռ ղգհղ՟տ՟լ, գր ւն ծնանր ՟դբգտնրէգ՟ղՠ ւն խ՟ղւթմ ծ՟ղ՟խգվոնր՟լ, 

ծնանրջ ծ՟ղ՟վ ւն մգվնրղզ ջս՟տ՟լ ժթմգժնռ գր ղ՟վղմթջ ծ՟ղ՟վ ղգհղ՟տնրղ 
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 Ս՟հ. Լ 5 (Դնմթ ծ՟ղ՟վ` Ս՟հ. 31.5): 
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շծ՟ճտգժնռ, ծ՟ղ՟վկ՟խրնրղ գղ, ն՛ռ Տեվ, ինմ՟վծ՟ՠ՟վ ՟հփէւմգվջ ճհգժ ՟պ ւգդ 

մվ՟ ՟չ՟խտնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ, նրղ դ՟մաթ կ՟ճմզ խ՟մշգժ ե թմկ ՟ճջ լեջթմ»:  

44. «Պ՟ծթ՛վ մվ՟ ծնաթմ, ն՛ռ Աջսնր՟լ, ղթմշգր ՟ճբ ծնաթմ ժթնռթմ ւմմ՟լ 

խժթմթ թվ ռթձ՟խզ, գր թմշւ՟մ ւթշ վնոե եժ նրմգմ՟ճ ղմ՟ժնր ՟ճբ ղ՟վղմնրղ, էն՛հ 

ւն Հնանր դփվնրէթրմզ ճ՟սնրտթ ը՟ղ՟մ՟խթ ջ՟խ՟րնրէթրմզ գր ՠ՟վգժ՟րթ մվ՟ 

ռթձ՟խզ, ղթմշգր մ՟ ռ՟իձ՟մնրթ: Նգվխ՟ճ՟տվն՛ր մվ՟մ թվ ղգհւգվզ, ՟ճմոեջ նվ 

թղ՟մ՟ճ, էե թմշ գջ մգվնրղ, գր խ՟ջխ՟լ շնրմգմ՟ճ ւն մգվղ՟մ ռգվ՟ՠգվգ՟ժ. էնհ 

մ՟ խ՟մա ՟պմթ թվ ղգհւգվթ ՟մջ՟ծղ՟մնրէգ՟մ ռվ՟ճ, ՠ՟ճտ խ՟մա ՟պմթ
12

ւն 

նհնվղնրէգ՟մ ՟մռգվչնրէգ՟մ ռվ՟ճ, էնհ մխ՟սթ թվ էգվնրէթրմմգվզ, ՠ՟ճտ ո՟-

վնրվնրթ ւն նվբթ Յթջնրջ Քվթջսնջթ ՟վը՟մթւմգվնռ, մգվւթմ ղիթէ՟վնրէթրմ 

մգվյմշթ՛վ մվ՟ ջվսթմ, գր դփվնրէթրմ ո՟վագրթ՛վ մվ՟մ՝ բվ՟ ՟վս՟ւթմ ռխ՟-

ճնրէթրմմգվզ ս՟ժնր, ՟ճմոեջ, նվ ՠնժնվ մվ՟մ յվչ՟ո՟սնհմգվզ բվ՟մթտ ղիթ-

է՟վնրգմ գր նրմգմ՟մ ՟ճջ իվ՟սզ, ՟մա՟ղ ՟ճմ ւ՟ճւ՟ճղ՟մ ղեչ, էե շմ՟ճգ՟լ 

ղ՟վղթմզ ամնրղ ե ՟ղեմ ղ՟վղմթ ձ՟մ՟ո՟վծնռ, ՠ՟ճտ ծնաթմ ամնրղ ե ՠնժնվ 

ջվՠգվթ ձ՟մ՟ո՟վծնռ»:  

45. «Եվՠ ւն նվբթմ ի՟շթ ռվ՟ճ ՠ՟տ՟խ՟մշգտ. «Աջսնր՟լ թղ, Աջսնր՟լ թղ, 

թմշն՞ր գջ թմկ ժւգժ»
13

, նշ ՟ճմւ՟մ թվ ՟մկթ ՟մնրմթտ եվ իփջնրղ, ՟ճժ գխգհգտնր 

՟մկթ գր մվ՟ շ՟վշ՟վնր՟լ ՟մբ՟ղմգվթ ՟մնրմթտ, նռւգվ թվգմտ ինվթմ ղս՟ծն-

անրէթրմմգվնրղ խ՟վնհ եթմ ռ՟իգմ՟ժ ւգդմթտ ժւռգժնրտ»:  

46. «Աճջ ծթր՟մբզ, ն՛ռ ՟ղեմփվծմգ՟ժ Աջսնր՟լ, մվ՟մտթտ ղեխմ ե. ջվ՟ փա-

սթմ գր ճ՟մնրմ ջվ՟ ժջթ՛վ` ւն նվբթմ թմշոեջ ե խ՟մշնրղ ե ՟պ ւգդ. «Աջսնր՟լ թղ, 

Աջսնր՟լ թղ, թմշն՞ր գջ թմկ ժւգժ», գր ղթ՛ ժւթվ մվ՟մ, ՟ճժ ւն կգպւնռ մվ՟ ղ՟վ-

ղթմզ բթվ ագվգդղ՟մ (գէե բ՟ ե մվ՟մ ռգվ՟ՠգվնհ ւն նվնյնրղզ) գր ՟չնռբ զմ-

բնրմթվ մվ՟ ծնաթմ ւն ՟վւ՟ճնրէգ՟մ ղեչ գր ղթ՟տվն՛ր մվ՟մ գր ղգդ ջվՠգվթ ծ՟-

հնվբ՟խտնրէգ՟ղՠ»:  

47. «Աղեմ»:  

Ն՟վգխ՟տնր զմէգվտնրղմգվթ զմէ՟տւնրղ ովնքգջնվ Մ՟ծեմ մյգտ Ամ՟մթ՟ 

Ն՟վգխ՟տնր ՟դբգտնրէթրմզ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր Մ՟սգ՟մ-թ ռվ՟ճ, ղ՟մ՟ր՟մբ 

՟վս՟ջնրւնռ ինվծվբ՟լգժնր ՟պթէնռ
14

: Չխվխմգմւ, ՟ճժ ցնի՟վեմմ ՟մբվ՟-

բ՟պմ՟մւ Մ՟սգ՟մ-թ 92-վբ` ը՟ղ՟ծ՟վթմ մնրթվնր՟լ ՠ՟մթմ:  

Իմշոեջ ովնքգջնվ Մ՟ծեմ ե ՠ՟տ՟սվգժ թվ է՟վաղ՟մնրէգ՟մ ղեչ, 92-վբ գր 

93-վբ ՠ՟մգվզ բթոսթւնջ` գվխցգհխ ջվՠ՟ո՟սխգվ գմ խ՟դղնրղ, գր Եխգհգտնրմ 

                                                           
12

 Աճջթմւմ` խգմսվնմ՟մ՟ճ, նրյ՟բվնրէթրմ ՠգրգպթ: 
13

 Մ՟սէ. ԻԷ 46, Մխ. ԺԵ 34: 
14

 Տգ՛ջ Annie et Jean-Pierre Mahé, Grégoire de Narek Tragédie. Matean Ołbergut'ean 

Le Livre de Lamentation, Louvain: Peeters, 2000, գր ավւթ մգվ՟լնրէգ՟մ` ՟պ՟մկթմ ծվ՟-

ս՟վ՟խնր՟լ ծ՟ճգվեմ է՟վաղ՟մնրէթրմզ: Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր ղ՟ջթմ ՟պ՟չթմ ՟ղՠնհչ՟-

խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ սգ՛ջ Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մ, Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթ. Կճ՟մւզ օ ղ՟սգ-

մ՟ավնրէթրմզ, Եվօ՟մ 1986: 
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մնրթվնր՟լ Բ՟մ 75-թ ծգս ղթ՟ջթմ դփվգհ ռխ՟ճնրէթրմ գմ Թնմբվ՟խգ՟մմգվթ 

բեղ: Բ՟մ 92-զ խնշ ե ՟մնրղ ը՟ղ՟ծ՟վթ կ՟ճմնռ` ղս՟լգժնր նշ էգ ղ՟ծնր՟մ, ՟ճժ 

զմբծ՟խ՟պ՟խզ` ճ՟վնրէգ՟մ ղ՟ջթմ: Օվնր՟ճ ժնրջ՟ՠ՟տթմ ը՟ղ՟ծ՟վթ կ՟ճմզ ղգդ 

խ՟մշնրղ ե Աջսլնճ մգվխ՟ճնրէգ՟ղՠ լթջ՟խ՟ս՟վնրէգ՟մ, մվ՟ կ՟ճմզ ղգդ 

ս՟մնրղ ե բեոթ ճ՟րգվը՟խ՟մ ժնճջ: Աճջ Բ՟մզ ղթ յ՟ս ագհգտթխ փվթմ՟խ ե մվ՟, 

էե թմշոեջ ե Ն՟վգխ՟տթմ թվ Մ՟սգ՟մ-նրղ ղթ՟րնվնրղ ՟ջսնր՟լ՟յմշ՟ճթմ գր 

՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ ս՟վվգվզ` թվ ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտմգվթ աթս՟խտնրէգ՟մ ղեչ գհ՟լ 

ո՟սխգվմգվմ ՟վբթ՟խ՟մ՟տմգժնր, ՟վէմ՟տմգժնր ծ՟ղ՟վ, նվոեջդթ ղ՟վբզ 

ղ՟վղմնռ, ղսւնռ նր ծնանռ ձ՟մ՟ո՟վծ զմխմթ բեոթ Քվթնջսնջ: Ըջս ընհնռվբթ 

ղփս ՟ր՟մբնր՟լ ՟պ՟ջոգժթ՝ բ՟վՠմնտնրղ ժջնր՟լ դ՟վխգվզ Մ՟ջթջնրղ ՠ՟մ-

ս՟վխնր՟լ Ավս՟ր՟դբթ յհէ՟մգվզ ոթմբ գմ ո՟ծնրղ, նվոեջդթ մ՟ շ՟դ՟սնրթ: 

Ն՟վգխ՟տթմ ոմբնրղ ե բվ՟ ցնի՟վեմ, նվ ը՟ղ՟ծ՟վթ դ՟վխգվթ կ՟ճմզ ղգդ 

ճթյգտմնրղ ե Քվթջսնջթ ի՟շթ ղ՟ջթմ, գր մվ՟ ղթչնտնռ ղգվ ցվխնրէգ՟մ`  

Մստե՛ կ՟ճմբ ՟ճբ ՟ջսնր՟լ՟վգ՟ժ զմբ ո՟սնր՟ջս ճ՟րբթտջ յ՟հխ՟-

ոնրէե՟մ` ծ՟մգժ թ ծնարնճջ դո՟վսթջ բթր՟տ գր դղնրսջ ՟մթլթտ գր ղգհ՟տ 

՟ո՟խ՟մնրէգ՟մ (ՂԲ.է): 

Կտ՟մխ՟մ՟ճթ ՟ր՟վսգժ ղթ բթսնհնրէգ՟ղՠ, նվմ ՟րգժթ յնրս ՟մկմ՟խ՟մ, 

ւ՟մ աթս՟խ՟մ յգյս՟բվնրղ նրմթ: Աճբոթջթ բթսնհնրէթրմ թմկ էնճժ գղ ս՟ժթջ, 

նվնռծգսգր գր՛ Ջնմ Դնմզ, գր՛ Սնրվՠ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ նշ ղթ՟ճմ աթսնրէգ՟մ 

նրջնրղմ՟ջթվնրէգ՟մ «մթրէ» գմ մգվխ՟ճ՟տմնրղ: Աճբ գվխնր ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ-

մգվզ` խվփմթ ղ՟ջթմ ղս՟լնհմգվ գր ՠ՟մ՟ջսգհլմգվ՝ Դնմզ գր Ն՟վգխ՟տթմ, գվ-

խնր ծվ՟յ՟ժթ մնրեվ գմ ղգդ գմ ո՟վագրգժ: Ս՟խ՟ճմ ղգդ մնրեվ գմ սնրգժ նշ էե 

տնրտ՟ցգհխնրղ տնրտ՟բվգժնր, ծգպնրթտ ծվձնրգժնր, խ՟ղ ՟պ՟մտ ՟մկմ՟խ՟մ ղ՟ջ-

մ՟խտնրէգ՟մ նրջնրղմ՟ջթվգժնր ծ՟ղ՟վ: Աճբ գվխնր ա՟մկզ սնրգժ գմ ղգդ` նվոեջ 

ւվթջսնմգ՟մգվթ, նվ բվ՟մտնռ ՟ովգմւ, դ՟վա՟տմգմւ ղգվ մգվւթմ խգ՟մւզ, 

՟րգժթ ՟վը՟մթ ժթմգմւ Աջսլնճ ՟վ՟վ՟լ խնշնրգժնր: Գթս՟խ՟մ ՟յի՟ս՟մւմ, 

թծ՟վխե, բվ՟մ շթ ի՟մա՟վնրղ, թմշոեջ մ՟գր նրջնրղմ՟ջթվնրէգ՟մ ղեչ ՟ճբ 

՟մկմ՟խ՟մ ս՟վվզ շթ ի՟մա՟վնրղ աթսնրէգ՟մզ:  

Վգվչթմ իփջւզ ճ՟մկմնրղ գղ Ն՟վգխ՟տնրմ` Բ՟մ 92 ՟պ՟չթմ ՠ՟ըմթտ. 

«Գնծ՟մ՟ղ դւեմ, է՟ա՟րնվ, ղթ՟ճմ ղ՟վբ՟ջեվ, ՟վ՟վթշ գվխմթ գր գվխվթ, Ովբթ 

Աջսնրլնճ խգմբ՟մրնճ, ՟ճմ թմշ դ՟վէնրտգ՟ժ ՟մկխնրէգ՟ղՠ ջթվնճ ւն ճթյ՟ս՟խթ 

թ ժվնրէթրմ ծմշղ՟մ ց՟ճսթբ ծվ՟րթվղ՟մ, նվնռ ՠ՟իգ՟ժ դկ՟ճմ՟վկ՟խնրէգ՟մտմ 

դ՟դբնհ՟վ՟մ` ջէ՟ցգտ՟ւ, խ՟մամգտ՟ւ` թ ռգվ ճ՟վնրտգ՟ժ թ ղգպ՟րվթմ՟խջ 

էղվղ՟մե, նրջսթ թՠվ խնշղ՟ղՠ ջցնց՟մ՟տ ՠ՟մթ` ՠգվգ՟ժ կագտ՟ւ թ ը՟ղ 

ո՟յս՟ղ՟մ ՟րվծմ՟ՠ՟մնրէգ՟մ` ճ՟մբթղ՟մ ժթմգժ Քգդ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ ծ՟մբեո 

ծ՟սնրտղ՟մջ ՠգղթ»:  
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ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ 

ԱՂՕԹՔՆԵՐ ԱՆՍՊԱՍԵԼԻ ԴԻՊՈՒԱԾՆԵՐԻ ԱՌԹԻՒ ՄԱՏԵԱՆԻ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

The Stations of the Sickness 

Հթր՟մբնրէգ՟մ ՟ջսթձ՟մմգվ 

1.  INSULTUS MORBI PRIMUS
15

 

The first Alteration, the first Grudging of the Sickness – «Ապ՟չթմ 

ցնցնինրէթրմզ, ծթր՟մբնրէգ՟մ ՟պ՟չթմ շ՟վ՟խ՟ղնրէթրմզ»:  

2. POST ACTIO LAESA 

The strength and the function of the senses, and other faculties, 

change and fail – «Զա՟ճ՟վ՟մմգվթ գր ղթրջ նրմ՟խնրէթրնրմմգվթ նրըմ նր անվ-

լնրմենրէթրմզ ցնիրնրղ գր ջո՟պրնրղ գմ»:  

3. DECUBITUS SEQUITUR TANDEM 

The patient takes his bed – «Հթր՟մբզ ՟մխնհթմ ե ո՟պխնրղ»:  

4. MEDICUSQUE VOCATUR 

The physician is sent for – «Բըթյխ գմ խ՟մշնրղ»:  

5. SOLUS ADEST 

The physician comes – «Բըթյխզ ա՟ժթջ ե»:  

6.  METUIT 

The physician is afraid – «Բըթյխզ ռ՟իգմնրղ ե»:  

7.  SOCIOS SIBI JUNGIER INSTAT 

The physician desires to have others joined with him – «Բըթյխզ 

տ՟մխ՟մնրղ ե, նվ նրվթյմգվմ թվգմ ղթ՟մ՟մ»:  

8. ET REX IPSE SUUM MITTIT 

The king sends his own physician – «Թ՟ա՟րնվմ թվ ՟մկմ՟խ՟մ ՠըյխթմ 

ե նրհ՟վխնրղ»:  

9. MEDICAMINA SCRIBUNT 

Upon their consultation, they prescribe – «Խնվծվբ՟խտգժնրտ ծգսնճ 

մյ՟մ՟խնրղ գմ»:   

10. LENTE ET SERPENTI SATAGUNT OCCURRERE MORBO 

They find the disease to steal on insensibly, and endeavour to meet it 
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 Լ՟սթմգվեմ գր ՟մաժգվեմ ՠմ՟ավգվզ ժվթր շգմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ: Լ՟սթմգվեմթ ՟պխ՟-

ճնրէթրմմ նր անվլ՟լնրէթրմզ ՠ՟տ՟սվգժնր ծ՟ղ՟վ ռ՟վխ՟լմգվ գմ ՟պ՟չ՟վխնրգժ, յգյսգժնռ 

ժ՟սթմգվեմթ խ՟վգրնվ բգվզ գվխթ ղգխմ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ: Տգ՛ջ Mary Arshagouni, ―The 

Latin ‗Stationes‘ in John Donne‘s ‗Devotions upon Emergent Occasions‘‖, Modern 

Philology, 89 no. 2 (1991), 196-210: Աճջսգհ շգմւ խ՟վնհ ՟ճբ ծ՟վտթմ ՟մբվ՟բ՟պմ՟ժ: Հ՟-

ճգվեմ գմւ է՟վաղ՟մգժ ղթ՟ճմ ՟մաժգվեմ ինվ՟ավգվզ, թջխ ժ՟սթմգվեմմգվզ ղգլ ղ՟ջ՟ղՠ 

բվ՟մտ թղ՟ջսմ գմ ՟վս՟ճ՟ճսնրղ, գվՠգղմ՝ ՟րգժթ ջգհղ:  



Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ ՂԲ ՠ՟մզ օ Ջնմ Դնմթ «Որղ ծ՟ղ՟վ ե ...» 51 

 

so – «Գսմնրղ գմ, նվ ծթր՟մբնրէթրմզ յ՟վնրմ՟խնրղ ե ՟մմխ՟ս նրըամ՟մ՟ժ, գր 

կասնրղ գմ մնճմ խգվո զմբբթղ՟մ՟ժ մվ՟մ»:  

11. NOBILIUSQUE TRAHUNT, A CINCTO CORDE, VENENUM,  

 SUCCIS ET GEMMIS, ET QUAE GENEROSA, MINISTRANT  

 ARS ET NATURA, INSTILLANT 

They use cordials, to keep the venom and the malignity of the 

disease from the heart – «Սվսթ բգհ գմ փաս՟անվլնրղ՝ ջթվսզ ծթր՟մբնրէգ՟մ 

էնճմթտ գր խնվլ՟մ՟վ՟վ ՟դբգտնրէթրմթտ ո՟յսո՟մգժնր ծ՟ղ՟վ»:  

12.  ----------------------------------- SPIRANTE COLOMBA 

 SUPPOSITA PEDIBUS, REVOCANTUR AD IMA VAPORES 

They apply pigeons, to draw the vapours from the head – «Կթվ՟պնրղ 

գմ ՟հ՟րմթմգվ՝ անժնվյթմգվզ աժիթտ ծ՟մգժնր մո՟ս՟խնռ»:   

13. INGENIUMQUE MALUM, NUMEROSO STIGMATE, FASSUS 

 PELLITUR AD PECTUS, MORBIQUE SUBURBIA, MORBUS 

The sickness declares the infection and malignity thereof by spots – 

«Հթր՟մբնրէթրմզ ՠլգվնռ թ ճ՟ճս ե ՠգվնրղ ռ՟վ՟խնր՟լնրէթրմմ նր մվ՟ ռմ՟ջ՟-

խ՟վնրէթրմզ»:  

14. IDQUE NOTANT CRITICUS MEDICI EVENISSE DIEBUS  

The Physicians observe these accidents to have fallen upon the 

critical day – «Բըթյխմգվզ մխ՟սնրղ գմ, նվ ՟ճջ գհգժնրէթրմմգվզ ռձպ՟խ՟մ 

ցնրժ գմ ղսգժ»:  

15. INTEREA INSOMNES NOCTES EGO DUCO, DIESQUE 

I sleep not day or night – «Չգղ ւմնրղ աթյգվ-տգվգխ»:  

16.  ET PROPERARE MEUM CLAMANT, E TURRE PROPINQUA,  

 OBSTREPERAE CAMPANAE ALIORUM IN FUNERE, FUNUS 

From the bells of the church adjoining, I am daily remembered of my 

burial in the funeral of others– «Հ՟վգր՟մ գխգհգտնր դ՟մա՟խմգվզ նրվթյմգվթ 

ճնրհ՟վխ՟րնվնրէգ՟ղՠ թմկ ՟ղեմ փվ ճթյգտմնրղ գմ թղ է՟հղ՟մ ղ՟ջթմ»:  

17. NUNC LENTO SONITU DICUNT, MORIERIS 

Now, this bell tolling softly for another, says to me, Thou must die – 

«Հթղ՟ ՟ճջ դ՟մազ նվ ղգհղփվեմ հփհ՟մչնրղ ե նրվթյթ ծ՟ղ՟վ, ՟ջնրղ ե թմկ, էե 

բնր ոեսւ ե ղգպմգջ»:  

18. ------------------------------------------------AT INDE 

 MORTUUS ES, SONITU CELERI, PULSUQUE AGITATO 

The bell rings out, and tells me in him, that I am dead – «Զ՟մազ 

հփհ՟մչնրղ ե, գր մվ՟ ղեչ թմկ ՟ջնրղ ե, նվ ղգպգժ գղ»:  

19. OCEANO TANDEM EMENSO, ASPICIENDA RESURGIT 

 TERRA; VIDENT, JUSTIS, MEDICI, JAM COCTA MEDERI 

 SE POSSE, INDICIS 
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At last the physicians, after a long and stormy voyage, see land: 

They have so good signs of the concoction of the disease, as that they 

may safely proceed to purge – «Վգվչ՟ոեջ ՠըթյխմգվզ, գվխ՟վգր ցնէնվխ՟-

ժթտ ձ՟ղՠնվբնրէթրմթտ ծգսնճ տ՟ղ՟ւ գմ սգջմնրղ. ծթր՟մբնրէգ՟մ դ՟վա՟տղ՟մ 

՟ճմոթջթ ժ՟ռ մյ՟մմգվ նրմգմ, նվ ՟պ՟մտ ռս՟մաթ խ՟վնհ գմ ժնրլնհ՟խ՟մ ս՟ժ»:  

20. ID AGUNT 

Upon these indications of digested matter, they proceed to purge – 

«Մ՟վջ՟լ մթրէթ մյ՟մմգվզ ջս՟մ՟ժնրտ ծգսնճ ՟մտմնրղ գմ ժնրլնհ՟խ՟մ ս՟ժնրմ»:  

21. ------------------------------- ATQUE ANNUIT ILLE,  

 QUI, PER EOS, CLAMAT, LINQUAS JAM, LAZARE, LECTUM  

God prospers their practice, and he, by them, calls Lazarus out of his 

tomb, and me ouf of my bed – «Աջսնր՟լ մվ՟մտ անվլզ ճ՟չնհգտմնրղ ե գր 

մվ՟մտ ղթչնտնռ խ՟մշնրղ Ղ՟դ՟վնջթմ թվ ագվգդղ՟մթտ»:  

22. SIT MORBI FOMES TIBI CURA 

The physicians consider the root and occasion, the embers, and 

coals, and fuel of the disease, and seek to purge or correct that – «Բըթյխ-

մգվզ ւմմնրղ գմ ծթր՟մբնրէգ՟մ ՟վղ՟սմ նր ո՟սձ՟պզ, խ՟ճլգվզ, ՟լնրիմ նր 

ռ՟պգժթւզ գր ցնվկնրղ ղ՟ւվգժ խ՟ղ նրհհգժ ՟ճմ»:  

23. METUSQUE, RELABI 

They warn me of the fearful danger of relapsing – «Իմկ դանրյ՟տմնրղ 

գմ խվխթմ ծթր՟մբ՟մ՟ժնր ՟ծ՟րնվ ռս՟մաթ ղ՟ջթմ»:  

THEO MAARTEN VAN LINT 

THE BOOK OF LAMENTATION’S PRAYER 92 AND JOHN DONNE‟S 

FOR WHOM THE BELL TOLLS (DEVOTIONS UPON EMERGENT 

OCCASIONS, XVII) 

Keywords: Grigor Narekac‗i, John Donne, mystical poetry, 

Christianity, Early Modern literature, Medieval poetry, metaphysical 

poets, translation.  

The article briefly presents the life and work of John Donne (1573-

1631), touching upon his transition from baroque love poet to devout 

priest, and from Catholic born in a recusant family to Dean of St Paul‘s 

Cathedral in London. It presents two works written in times of grave 

illness, the poem A Hymn to God my God in my sickness and a chapter 

from his Devotions Upon Emergent Occasions (1624), and indicates 

some of the features comparable with Prayer 92 from Grigor Narekac‗i‘s 

Book of Lamentation, devoted to the simandron. As far as known, this is 

the first attempt at a translation of these works in Eastern Armenian.  
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ТЕО МААРТЕН ВАН ЛИНТ 

КНИГА СКОРБНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ, МОЛИТВА 92, И ПО КОМ 

ЗВОНИТ КОЛОКОЛ ДЖОНА ДОННА  

(Молитвы по возникающим поводам, XVII) 

Ключевые слова: Григор Нарекаци, Джон Донн, мистическая поэзия, 

христианство, ранняя современная литература, средневековая литература, 

метафизические поэты, перевод.  

Статья кратко представляет жизнь и деятельность Джон Донна (1573-

1631), превращение поэта любви, пишущего в стиле барокко, в священ-

ника по призванию, и католика, рожденного в семье рекусантов, в декана 

англиканского Собора Святого Павла в Лондоне. Два произведения, на-

писанные во время серьезных болезней автора: Гимн Богу моему, написан-

ный во время болезни, и глава из Молитвы по возникающим особым пово-

дам (1624) оказывается возможным сопоставить с молитвой 92 из Книги 

скорбных песнопений Григора Нарекаци, посвященной симандру. В статье 

предлагается первый опыт перевода названных произведений Джона 

Донна на восточно-армянский язык.  

 



 

Տ. ՇԱՀԵ Ծ. ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԱՆԱՆՅԱՆ 

ՍՈՂՈՄՈՆԻ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻՆ 

(Ս. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր խնհղթտ ՟ջսռ՟լ՟յմշճ՟մ ՟մռ՟ռգվ ավւթ 

փաս՟անվլղ՟մ ղթ փվթմ՟խ) 

Բանալի բառեր` Սՠ. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, Մ՟սգ՟մ Ոհՠգվնրէգ՟մ, ՟մռ՟-

ռգվ ավ՟խ՟մնրէճնրմ, Սնհնղնմ է՟ա՟ռնվ, ՟ո՟յի՟վնրէճնրմ: 

Ն՟վգխ ղ՟սճ՟մթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ, խ՟վգժթ ե ՟ջգժ, ծ՟ճ՟աթսնրէճ՟մ 

՟ղգմ՟ՠգհղմ՟ռնվ նժնվսմգվթտ ղգխմ ե: Ս. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ջսգհլ՟լ գվ-

խթմ ՟մբվ՟բ՟վկգժ նր յ՟վնրմ՟խնրղ գմ ՟մբվ՟բ՟պմ՟ժ էգ՛ ՟ջսռ՟լ՟ՠ՟մմգ-

վզ, էգ՛ ՠ՟մ՟ջգվմգվզ, էգ՛ ցթժթջնց՟մգվզ, էգ՛ ժգդռ՟ՠ՟մմգվզ օ էգ՛ մնրճմթջխ 

(ջ՟ ՠ՟ռ՟խ՟մ մնվ գվօնրճէ ե) ՠըթյխ-ծնագՠ՟մմգվզ: Ս՟խ՟ճմ, ծ՟խ՟պ՟խ ՟ճջ-

ւ՟մ նրջնրղմ՟ջթվռ՟լ ժթմգժնրմ` Ն՟վգխ ղ՟սճ՟մնրղ խթվ՟պռ՟լ ջխդՠմ՟հՠճնրվ-

մգվթ ռգվծ՟մղ՟մ ՟պնրղնռ, ՟վբթ մ՟վգխ՟աթսնրէճ՟մ ղգչ բգպ ՠ՟ռ՟խ՟մ յ՟ս 

ՠ՟մ խ՟ ՟մգժնր: Սնրճմ ծնբռ՟լզ մռթվռ՟լ ե ՟ճբոթջթ ջխդՠմ՟հՠճնրվմգվթտ ղգ-

խթ ւմմ՟վխղ՟մզ, նվմ թվ ՠմնրճէնռ նր ՠնռ՟մբ՟խնրէճ՟ղՠ, էգվօջ, Ն՟վգխ ղ՟ս-

ճ՟մթ խգմսվնմ՟խ՟մ էգղ՟ճթ` ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ սգջ՟խ՟մ-՟ջսռ՟լ՟ՠ՟մ՟-

խ՟մ ծթղւգվթտ ղգխմ ե: Խնջւզ Ի Մգխմնրէգմե Մմ՟տնվբ՟տ ռ՟ջմ ՟ո՟յի՟-

վնրէգ՟մ Սնհնղնմթ ինվ՟ավնռ ՟մռ՟ռգվ ավռ՟լւթ ղ՟ջթմ ե, նվթ ՟դբգտնր-

էճ՟մ օ նրհհ՟խթ ղգչՠգվղ՟մ ծգսւգվզ մխ՟սգժթ գմ Ն՟վգխթ ԽԸ աժինրղ:  

Իմշոգջ ՟վբգմ մխ՟սնրղ ե ՟ճջ ՟մռ՟ռգվ գվխթ ւմմ՟խ՟մ ՠմ՟ավթ ծվ՟ս՟-

վ՟խթշ Մ՟ճւժ Սէննրմզ, թ ղգխմնրէգմե ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմզ ռգվ՟ՠգվնրղ ե Եց-

վգղ Աջնվնրմ ռգվ՟ավռ՟լ Մմ՟տնվբ՟տ ավւթ ո՟սնրղթ ծթղ՟մ ռվ՟ ջսգհլռ՟լ 

՟մռ՟ռգվ ղթ գվխթ ղգխմնրէճ՟մզ, ւ՟մթ նվ ՠմ՟ավնրղ Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնր-

էճ՟մ գվխնր բվռ՟ամգվթտ ծգսն բվռ՟լ ե Եցվգղ Աջնվնրմ ռգվ՟ավռ՟լ ղգխմնր-

էճնրմզ
1
: Ըջս Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ո՟սղնհ ՟մռ՟ռգվ ավռ՟լ-

ւթ` թղ՟ջսնրմ ՟վւ՟ճթ ՟ո՟յի՟վնրէճնրմզ ցնի՟մտռգժ ե գվխնր ս՟վՠգվ ո՟-

սնրղմգվնռ
2
.  

 

                                                           
Տգ´ջ M. E. Stone, Selected Studies in Pseudepigrapha and Apocrypha, with Special 

Reference to the Armenian Tradition,  E. J. Brill: Leiden–New York–København–Köln, 

1991, pp. 61-64:

Տգ´ջ ՟մբ, եչ 66-67:  
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ՏԱՐԲԵՐԱԿ Ա ՏԱՐԲԵՐԱԿ Բ 

Իջխ Սնհնղնմ ՟վ՟վ թրվ խ՟մ՟ճջ  

ՠ՟դնրղջ, գրէմ ծ՟վթրվ,…. գր ճ՟ճս-

մ՟ոեջ ոնպմխգտ՟ր բեղ ճ՟մբթղ՟մ 

ս՟ձ՟վթմ գր էյմ՟ղգ՟տմ թրվնտ: 

Բ՟ճտ գհգր մղ՟ ը՟ղ ո՟վ՟ոնճ թ ջգ-

մգխթ թրվնրղ ինվծգտ՟ր թ ղթսջ թրվ 

ճթյգ՟ժ դո՟սնրեվ ծ՟րվ թրվնճ Դ՟րէթ. 

Գմ՟ժ ւգդ, ՟ջե, թ ձ՟մ՟ո՟վծջ 

Տգ՟պմ գր ճ՟րվեմջ Մնռջթջթ լ՟պ՟ճթ 

մնվ՟: Իՠվգր ճթյգ՟տ դո՟սնրեվջ 

ծ՟րվ թրվնճ, գր դը՟ղ ղ՟ծնրմ Դ՟րէթ, 

գժ՟տ մ՟ թ ինվնտ ջվսե թրվղե ղթմշգր 

նպնա՟մգժ դջգմգ՟խջ գր դղ՟ծթձջ թրվ 

թ ս՟մ կղգվնտ՟տ ՟վւ՟ճնրէգ՟մ թրվնճ: 

Եր գբ ջ՟ծղ՟մ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ 

՟մկթմ թրվնճ դբնրվջ ջգմգխթ թրվնճ 

թմւմթմ ՠ՟մ՟ժ ՟պ՟մտ ՠ՟տնհթմ…. 

Ըջս ՟ճժնրղ ՟ճջոեջ: Իջխ Սնհն-

ղնմ թ ռգվ՟ճ ՟ճջւ՟մ ճ՟մտ՟մ՟տ թ 

ղգլթ սվսղնրէգ՟մ գհգ՟ժ, ՟մճնրջնր-

էգ՟ղՠ խնշգ՟տ դջգմգխ՟ոգս թրվ գր 

ծվ՟ղ՟ճգ՟տ ՟ճվգժ դՠ՟դղնրէթրմ ավնտ 

թրվնտ դնվ եվ ի՟րջգ՟ժ թ յմնվծ՟տ 

ծնարնճմ գր մնվ՟ ՟վ՟վգ՟ժ դծվ՟-

ղ՟մմ. ՟ո՟ ծ՟վտգ՟ժ Ս՟հնղնմթ գէե 

Զթ՞մշ սգջգվ. գր մ՟ ՟ջե. Լնճջ ՟մՠ՟ր 

զմբ ՠնտնճմ ռգվ՟տ՟ր ճգվխթմջ. գր մ՟ 

ռ՟ջմ ՟ճմվ գժ՟տ թ ինվնտ ջվսե 

թրվղե:     

Աճջ բվռ՟ամգվթ ղ՟ջթմ ղգխմնրէճնրմմգվզ ւ՟հռ՟լ գմ Եցվգղ Աջնվնրմ 

ռգվ՟ավռ՟լ` Մմ՟տնվբ՟տ ավւթ ղգխմնրէճ՟մ գվգւ ծ՟սռ՟լմգվթտ. 

ՀԱՏՎԱԾ Ա ՀԱՏՎԱԾ Բ 

Եվ՟մգժթ Եցվգղ ՟ջե ՟ճջոեջ. Եէե 

Սնհնղնմ թղ՟ջսնրմմ ճգս ղգհ՟տմ գր 

ծգպ՟մ՟ժնճմ ճԱջսնրլնճ թ ի՟ՠթտ 

խ՟մ՟մտմ, ճ՟րնրվ ղթնրղ մջսեվ թ 

կղգվնտ` թ ս՟մ ծ՟րվ թրվնճ Դ՟րէթ, գր 

ճթյգ՟տ դո՟սնրթվ՟մ մնվ՟ թ ը՟ղ 

ղ՟ծնրմ, գր գղնրս թ ջգմգ՟խ թրվ, գր 

գժ՟տ ՟պ՟չթ Տգ՟պմ ժ՟ժթրմ ղգլ. գր 

գբ ջ՟ծղ՟մ ՟մկթմ թրվնճ ժ՟ժ ղթմշգր թ 

բնրպմ ջգմգխթմ, ՟պ՟մտ կգպթմ ՠ՟տտե 

դնվ ՟ճժւմ ՟ջգմ ց՟խգջտթ. ՠ՟ճտ 

ՠ՟մ՟ժմ ե թ բեո մյ՟մ՟խ ժթմգժ ՠ՟տ-

ղ՟մ բվ՟մ նհնվղնրէգ՟մ Աջսնրլնճ. 

նվոեջ գր գհգրմ: Զթ ՠ՟տ՟ր բնրպմ 

ջգմգխթմ թմւմթմ.   

Եր թՠվգր ղգվըգտ՟ր մ՟ ճփամ՟խ՟-

մնրէգմե Տգ՟պմ, ծվ՟ղ՟ճգ՟տ ջգմգ-

խ՟ոգսթմ թրվնճ ծվխեդ ՟պմգժ դթրվ 

ավգ՟մմ` նվ եթմ ծնարնռ աթսնր-

էգ՟ղՠ գվգւ ծ՟դ՟վ ՟պ՟խ՟տ: Ի 

ղ՟ճվթտմ Լթՠ՟մ՟մնր ղթմշգր տդն-

ո՟ճմ նվ ճնվղմ գժ՟մե. գր թ էպշմնտ 

գր թ ա՟դ՟մ՟տ գր թ ջնհմնտ. ՠ՟ճտ 

՟պգ՟ժ ղ՟ջմ թմշ է՟անրտ՟մեվ, դնվ 

գր ճգսնճ թջխ ավգտթմ ՠ՟վգխ՟ղւմ 

Եդգխթ՟ճթ: Եր թՠվգր ծ՟վտ՟մեվ Սն-

հնռղնմ ռ՟ջմ ո՟սնրթվ՟մ՟տմ  ծվխթ-

դնրէգ՟մ, էե ՟վբ՟վգր խթդգտ՟՞մ ՠն-

ժնվ ավգ՟մմ, գր դթ՞մշ մյ՟մ ծ՟ճգ-

տ՟լմ տնրտ՟մեվ: Պ՟ս՟ջի՟մգ՟ժ 

ջգմգխ՟ոգսմ ՟ջե. Բնվՠնւգ՟ժ ՠն-

տնճմ` ծնրվ խթդ՟մնհ ռգվ՟տգ՟ժ ղս՟-

մեվ զմբ գվխմթրւ: Պ՟ս՟ջի՟մգ՟ժ 
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Սնհնռղնմ ՟ջե. Աճմ` ծնաթմ ջնրվՠ եվ 

նվ ՟դբգ՟ժ եվ թմկ իփջգժ դմնջ՟: Եր 

գհգ՟ժ ճ՟վս՟ջնրջ` դհչ՟տգ՟ժ գժ՟տ 

բ՟պմ՟ոեջ. գր ծ՟ղ՟վգտ՟ր մղ՟ Աջ-

սնր՟լ ճ՟ո՟յի՟վնրէթրմ:  

ՀԱՏՎԱԾ Գ 

… ՟ո՟ գժգ՟ժ ՟վս՟ւջ գր ՟ջ՟տ թ ղսթ թրվնրղ, գէե ՠ՟դղնրէթրմ ավգ՟մտմ 

թղ ո՟սձ՟պ ժթմթ ՠ՟դղ՟տ խնվջսգ՟մ, էգվ՟մ՟ժնճ ճԱջսնրլնճ գր թ ՠ՟վգ՟տ 

անվլնտ: Ք՟մդթ ՟ջգմ, էե մ՟ ՟ճմ ՟ղգմ՟ճմ թղ՟ջսնրէգ՟ղՠ զմբե՞վ ղգխմգտ՟ր 

թ Տգ՟պմե, գէե ՠ՟վթ ե ո՟յսգժմ դմ՟: Եր ծվ՟ղ՟ճգ՟տ ծ՟ր՟ս՟վղ՟տ թրվնտ 

՟ճվգժ դ՟ղգմ՟ճմ ավգ՟մմ` նվւ եթմ թ մղ՟մե ՟ջ՟տգ՟ժւմ ճ՟պ՟խջ գր ճփվծմնր-

էթրմջ, թՠվգր նրէ ծ՟դ՟վ: Ովւ գր սվսղնրէգ՟ղՠ գժթմ ճգվգջ՟տ մնվ՟, ինվծգ-

տ՟մ գր նշ ՟ճվգտթմ. գր գխգ՟ժ ո՟սղգտթմ, գէե ժնրջնռ գր ՟մնրյ ծնսնռ ժտ՟ր 

՟ղգմ՟ճմ գվխթվ, գր ՟ո՟ ծ՟ր՟ւգ՟ժ ռգվ՟տ՟ր ճգվխթմջ նվոեջ դ՟հ՟րմթ, գր 

ղսգ՟ժ լ՟լխգտ՟ր: Եր ժնրգ՟ժ դ՟ճջ` գծ՟վ դմ՟ ջթվս թրվ, գր սվսղգ՟ժ թ իհձե 

ղս՟տմ ծգհկմնճվ
3
: 

Ս. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ թվ Մ՟սճ՟մթ ԽԸ աժինրղ Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնր-

էճ՟մ «ծթյ՟ս՟խ՟վ՟մմ» թՠվօ թվ ՟մկմ՟խ՟մ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ փվթմ՟խ ե մխ՟-

սնրղ.  

Աճջ Սնհնղնմթ ճնրջնճ ՟հգվջ՟մւ թղնճջ ՟պգ՟ժ սթո, 

Ք՟մդթ նշ ՟ճժ նւ ՠ՟դղ՟դգհ, նվւ՟մ դմ՟ թմկ դնրա՟յ՟րթհ…. 

Աճժ ւ՟մդթ ջ՟ջսթխջ գր ւջսղմգժթջ նրմթ Սնհնղնմ  

Զբ՟վկթմ թրվնճ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մ` թմւմ՟ո՟վջ՟րմ խյս՟ղՠնրէգ՟ղՠ, 

Իՠվ ղգպգ՟ժ թջխ՟ոեջ ծ՟ղ՟ճմ ՟յի՟վծթջ ՟մկմ՟ջթվնրէգ՟մ, 

Զնվ գէե դթջխմ նւ մխ՟սգջտե, Որմ՟ճմնրէգ՟ղՠւմ ե թղ՟մ՟ժթ, 

Աճժ գր թ ղ՟սգ՟մջ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ  գր թ աթվջ Աւթ՟ճ Սթժնմ՟տրնճ, 

Յնվնրղ դցնճէմ թրվնրղ զմէ՟տթտմ ՟վս՟ջնրգժթջ թղմ ճգհ՟մ՟խե… 

Զ՟ճջ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟ջնրմջ ՠ՟մթտ ինջսնռ՟մ՟խ՟մ խ՟մնմ՟բվնրէթրմ 

Ի ջթվսջ ՠմ՟րթտ մ՟ի՟ջգվղ՟մգ՟տ ընհնռնհջ` 

Կ՟մնմ՟բթվ բ՟վկգժնտ դհչղ՟մ… 

Ով ճնամ՟ծնջ՟մ ՟վս՟ջնր՟տ գժթրւ  

Զղեչ ճ՟ս՟խթ ճ՟վխթմ ծգհգհգ՟ժ ՟ո՟վ՟մթտմ թրվ իվ՟իձ՟մնրէգ՟մ` 

Ս՟ջսխ՟խջխթլմ ՟ո՟յ՟ր՟մ՟րւ, 

Հ՟րվմ խվթտմ ագվ՟դ՟մտգ՟տ` նհնվղգժթ նարնճմ ծգլնրէգ՟ղՠ:  

Մ՟սճ՟մթ ժնրլղնրմւմգվնրղ օ ղգխմնրէճնրմմգվնրղ
4
, թմշոգջ մ՟օ ՟վբթ 

նվնյ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվնրղ ՟ճջ ծ՟սռ՟լթմ սվռ՟լ ՠ՟տ՟սվնրէճնրմմգվզ 

                                                           
3
 Տգ´ջ ՟մբ, եչ 67-68:  

4
Ն՟վգխթ ժնրլղնրմւմգվթ ղ՟ջթմ ՟ռգժթ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ Պ. Խ՟շ՟սվճ՟մ, Գվթանվ Ն՟վգ-

խ՟տթմ օ ծ՟ճ ղթչմ՟բ՟վզ, Ս. Էչղթ՟լթմ, 1996, եչ 240-320:



Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճնրմզ օ Ս. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ 57 

 

ավգէգ մնրճմմ գմ
5
: Աճջոգջ, Մ՟սճ՟մթ նվնյ կգպ՟ավգվնրղ ՟ճջ աժիթ ծ՟ղ՟վ ժնր-

ջ՟մտւմգվնրղ, ինվ՟ավթ բթղ՟տ, ՟պխ՟ գմ մյնրղմգվ` «Ապ Սնհնղնմ», «Սնհնղն-

մթ ե», «Վ՟ջմ խպնտմ Սնհնղնմթ Իջվ՟ճեժթ», «Ի Սնհնղնմ ՟վւ՟ճ» օմ, թմշզ ռխ՟-

ճնրղ ե, նվ ՟վբգմ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ավթշմգվզ ծ՟սնրխ նրյ՟բվնրէճնրմ գմ ծվ՟ռթվգժ 

՟ճմ ՠ՟մթ ռվ՟, նվ ԽԸ աժնրիմ ՟ղՠնհչնրէճ՟ղՠ մռթվռ՟լ ե Սնհնղնմթմ նր մվ՟ 

՟ո՟յի՟վնրէճ՟մզ
6
: Մթչմ՟բ՟վճ՟մ ղգխ ՟ճժ ժնրլղնրմւ (կգպ. ՄՄ 5650) ղգխ-

մնրղ ե «Աճժ գր թ ղ՟սգ՟մջ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ  գր թ աթվջ Աւթ՟ճ Սթժնմ՟տրնճ, Յն-

վնրղ դցնճէմ թրվնրղ զմէ՟տթտմ ՟վս՟ջնրգժթջ թղմ ճգհ՟մ՟խե…» ՟վս՟ծ՟ճ-

սնրէճնրմզ ծգսօճ՟ժ ծգս՟ւվւթվ սգհգխնրէճ՟ղՠ. «Ք՟ծ՟մ՟ճւ ճգս բ՟վկթմ իփ-

ջգտ՟մ գր ավգտթմ ՠ՟դնրղ ՠ՟մջ ռ՟ջմ Սնհնղնմթ գր ՠ՟դնրղւ` ռ՟ջմ ՟ճժ թվթ, նվ 

շե ծվ՟ղ՟ճգ՟ժ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ աթվջ, ՠ՟ճտ ո՟սղնրէթրմ ե, գր ճթյգմ ռ՟վբ՟-

ոգսւ գխգհգտրնճ, Երջգՠթ գր ՟ճժւ: Եր շե ՟ճըղ թ ղթչթ Գթվւ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ, նվ ՠ՟-

դնրղ թմշ ո՟սղգմ ռ՟ջմ բ՟վկթմ Սնհնղնմթմ: Աճժ գր Աւթ՟ Սթժնմ՟տթ ՠ՟դնրղ 

թմշ ո՟սղե ռ՟ջմ դհչղ՟մմ: Աճջ Աւթ՟ճջ ղ՟վա՟վե եվ գր ճ՟րնրվջ Սնհնղնմթ…»
7
: 

Ն՟վգխթ ղգխմթշմգվթտ Հ՟ճվ Գ՟ՠվթգժ Առգսթւճ՟մմ նր Հ՟խնՠ ո՟սվթ՟վւ Ն՟ժ-

ճ՟մզ
8
 ռգվնՠգվճ՟ժ ծ՟սռ՟լմ թվ՟ռ՟ղՠ ծ՟ղգղ՟սնրղ գմ Բ Մմ՟տ. Թ 29-նրղ ՟պ-

խ՟ ռխ՟ճնրէճ՟մ ծգս, նվսգհ ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ մյռ՟լ ե. «Սնհնղնմթ ո՟սղնր-

էգ՟մ ղմ՟տ՟լ ղ՟ջզ, ջխդՠթտ ղթմշգր ռգվչզ, ավնր՟լ գմ Ն՟է՟մ ղ՟վա՟վեթ 

ավնր՟լւմգվնրղ, ջթժնմ՟տթ Աւթ՟ճթ ավնր՟լւմգվնրղ, սգջ՟մնհ Յնռգժթ` Ն՟ՠ՟-

էթ նվբթ Յգվնՠնռ՟ղթմ ռգվ՟ՠգվնհ սգջթժւնրղ»: Առգսթւճ՟մզ մնրճմթջխ ծ՟-

ռ՟մ՟խ՟մ ե ծ՟ղ՟վնրղ ՟ճմ ց՟ջսզ, նվ Ն՟վգխ՟տթմ ՟խմ՟վխնրղ ե Գ Թ՟ա. ԺԴ 

19-նրղ ծթյ՟ս՟խռնհ Իջվ՟ճգժթ է՟ա՟ռնվմգվթ ը՟ղ՟մ՟խ՟ավնրէճ՟մ աթվւզ
9
: 

Բմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ, մյռ՟լ ՠնժնվ գվխգվթ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէճ՟մ ո՟սձ՟պնռ ՠգվռնհ ՠ՟-

տ՟սվնրէճնրմմգվմ նրմգմ դնրս գմէ՟բվնրէճ՟մ ՟վըգւ: Առգժթ ծգս՟ւվւթվ ե 

բթս՟վխգժ ԽԸ աժինրղ Ն՟վգխ՟տնր ծ՟հնվբ՟լ ղգխ ՟ճժ սգհգխնրէճնրմ: Ն՟ Սնհն-

ղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ խ՟ղ բ՟վկթ «ծթյ՟ս՟խ՟վ՟մ» ե ծ՟ղ՟վնրղ Որմ՟ճմնր-

էգ՟մտ աթվւզ. «Զբ՟վկթմ թրվնճ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մ` թմւմ՟ո՟վջ՟րմ խյս՟ղՠնր-

էգ՟ղՠ, Իՠվ ղգպգ՟ժ թջխ՟ոեջ ծ՟ղ՟ճմ ՟յի՟վծթջ ՟մկմ՟ջթվնրէգ՟մ, Զնվ 

գէե դթջխմ նւ մխ՟սգջտե, Որմ՟ճմնրէգ՟ղՠւմ ե թղ՟մ՟ժթ…»: Վ՟հ գխգհգտնր 

ծ՟ճվգվթ, թմշոգջ մ՟օ ծվգ՟խ՟մ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվնրղ Որմ՟ճմնր-
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Տգ՛ջ Grégoire de Narek, Tragédie. Matean ołbergut’ean: Le Livre de Lamentation, 

introduction, traduction et notes par Annie et Jean-Pierre Mahé (Corpus Scriptorum 

Chritianorum Orientalium, vol. 584, Subsidia 106), Louvain 2000, p. 468, n. 713.  

Տգ՛ջ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ, ՟յի. Պ. Խաչատրյանի, Ա. Ղազինյանի, 

Եվօ՟մ, 1985,  եչ 1054:  
7
 Տգ՛ջ ՟մբ, եչ 1055:  

8
 Տգ՛ջ Յ՟խնՠ ՟վւգոթջխնոնջ Ն՟ժգ՟մ, Մգխմնրէթրմ ՟հփէթտ գր մգվՠնհթմ՟տ Սվՠնճմ Գվթան-

վթ Ն՟վգխ՟տրնճ, Կ. Պփժթջ, 1745, եչ 348-366; Հ. Գ՟ՠվթգժ Արգսթւգ՟մ, Ն՟վգխ ՟հփէթտ ծ՟ղ՟-

պփս գր դանրյ՟րնվ ժնրլղ՟ղՠւ ՠ՟տ՟ճ՟ճսգ՟ժ, Վգմգսթխ, Ս. Ղ՟դ՟վ, 1859, եչ 244-251:   
9
 Տգ՛ջ ՟մբ, եչ 248-249:  



58 ս. Շ՟ծգ լ. ռ՟վբ՟ոգս Ամ՟մճ՟մ 

 

էճ՟մ խ՟ղ Ժնհնռնհթ աթվւզ ավգէգ ղթյս մնրճմ՟տռգժ ե Սնհնղնմթ բ՟վկթ ո՟ս-

ղնրէճ՟մ ծգս
10

: Աճջոգջ, փվթմ՟խ, Ժնհնռնհթ Թ՟վանրղթ ղգչ մյռնրղ ե, նվ գվՠ 

Սնհնղնմմ Աջսլն ծնանռ անրյ՟խգտ Իջվ՟ճգժթ է՟ա՟ռնվնրէճ՟մ ՠ՟ը՟մնրղզ օ 

Տթվնչ ս՟ձ՟վթ խնվլ՟մնրղզ, ՟ջ՟տ. «Որմ՟ճմնրէթրմ նրմ՟ճմնրէգ՟մտ, ՟ղգմ՟ճմ 

թմշ զմբնրմ՟ճմ ե…»
11

: Այի՟վծթ նրմ՟ճմնրէճնրմզ Ժնհնռնհթ ավւնրղ ւվթջսն-

մճ՟մգվթմ ՠգվնրղ ե ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ օ ՟ջսռ՟լ՟ճթմ ջթվն ձ՟մ՟շնհնրէճ՟մ: 

Աճջ ռգվչթմ ղգխմնրէճնրմզ գխգհգտ՟խ՟մ ծ՟ճվգվթ (ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ Ս. Գվթանվ 

Նճնրջ՟տնր բ՟ջ՟խ՟մ ղգխմնրէճ՟մ) օ նրջնրտթշմգվթ զմխ՟ժնրղմ ե Ժնհնռնհթ 

ավւթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ
12

: Ն՟վգխ՟տթմ թմւմ եժ ՟ճջ ծ՟ղնդնրղմ նրմթ. «Զ՟ճջ ՟ղգ-

մ՟ճմ ղ՟ջնրմջ ՠ՟մթտ ինջսնռ՟մ՟խ՟մ խ՟մնմ՟բվնրէթրմ, Ի ջթվսջ ՠմ՟-

րթտ մ՟ի՟ջգվղ՟մգ՟տ ընհնռնհջ` Կ՟մնմ՟բթվ բ՟վկգժնտ դհչղ՟մ…»: Ս՟-

խ՟ճմ ծգս՟ա՟ սնհգվնրղ Մ՟սճ՟մթ ծգհթմ՟խզ ՠգվնրղ ե ղթ ո՟սխգվ, նվմ 

՟պխ՟ շե ն՛շ Ժնհնռնհթ ավւնրղ, ն՛շ եժ ռգվզ ծթյ՟ս՟խռ՟լ ծ՟ճվ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ղգխ-

մնրէճնրմմգվնրղ.  

Ով ճնամ՟ծնջ՟մ ՟վս՟ջնր՟տ գժթրւ  

Զղեչ ճ՟ս՟խթ ճ՟վխթմ ծգհգհգ՟ժ ՟ո՟վ՟մթտմ թրվ իվ՟իձ՟մնրէգ՟մ` 

Ս՟ջսխ՟խջխթլմ ՟ո՟յ՟ր՟մ՟րւ, 

Հ՟րվմ խվթտմ ագվ՟դ՟մտգ՟տ` նհնվղգժթ նարնճմ ծգլնրէգ՟ղՠ:  

Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ ՟ճջ ո՟սխգվմ ՟պխ՟ ե ղթ՟ճմ Ի ղգխմնրէգմե 

Մմ՟տնվբ՟տ ռ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ գվխնրղ: Աճջոթջնռ, Ն՟վգխ՟տթմ ծ՟-

չնվբ՟ՠ՟վ էռ՟վխնրղ ե Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ՟խմ՟վխնհ մվ՟ 

թջխ ավ՟լ գվխգվզ (Ժնհնռնհ օ Հնՠթ աթվւ, նվթմ մնրճմ աժինրղ ՟մռ՟մնրղ ե` 

«…Արջս՟տրնճմ, թ մղ՟մե ջսգհլգ՟ժմ ՠ՟դղ՟ծվ՟յ՟րնվմ ղ՟վա՟վե՟ձ՟պմ 

ո՟սղ՟ավնրէթրմ»)` ռգվչնրղ ղգչՠգվգժնռ մ՟օ Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ 

ղ՟ջթմ ո՟սղնհ ՟ճջ ՟մռ՟ռգվ ավւթտ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ ծ՟սռ՟լզ: Ի բգո, 

՟վբգմ ՟ճջ գվխթ նր Ն՟վգխ՟ղ՟սճ՟մթ ղթչօ ՟պխ՟ մղ՟մնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ՟խմ՟վ-

խգժ եթմ Միթէ՟վճ՟մ գվխնր մյ՟մ՟ռնվ ծ՟ճ՟ագսմգվ` Գ՟ՠվթգժ Առգսթւճ՟մմ թվ 

Ն՟վգխթ ղգխմնրէճ՟մ ղգչ օ Բ՟վջգհ Ս՟վաթջճ՟մմ թվ խ՟դղ՟լ Վգմգսթխթ Միթ-

է՟վճ՟մ ղթ՟ՠ՟մնրէճ՟մ կգպ՟ավ՟տնրտ՟խնրղ
13

: Ս՟խ՟ճմ գվխնրջմ եժ կգպւթ 

ս՟խ շնրմգթմ ռգվնմյճ՟ժ ՟մռ՟ռգվ ավւթ ՠմ՟աթվզ` ՟մծվ՟ըգյս ՟հՠճնրվ՟աթ-

ս՟խ՟մ ծ՟ղգղ՟սնրէճնրմզ խ՟ս՟վգժնր ծ՟ղ՟վ:  
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 Տգ՛ջ Shahé Ananyan, "La figure de Salomon et les livres sapientiaux dans la tradition 

arménienne," Revue des Etudes Arméniennes 34 (2012), pp. 30-34: Հղղս. մ՟օ C. 

Mopsik, L’Ecclésiaste et son double araméen (Qohélet et son Targum), Verdier, 1990:
11

 Տգ՛ջ C. Mopsik, մյռ. ՟յի., եչ 33:  
12

 Տգ՛ջ Grégoire de Nysse, Homélies sur l’Ecclésiaste, coll. Sources Chrétiennes 416, 

Paris 1996, pp. 113-123:  
13

 Տգ՛ջ Հ. Բ՟վջգհ Վ. Ս՟վաթջգ՟մ, Մ՟ճվ տնրտ՟խ ծ՟ճգվեմ կգպ՟ավ՟տ ղ՟սգմ՟բ՟վ՟մթմ Միթ-

է՟վգ՟մ թ Վգմգսթխ, ծս. Ա, Վգմգսթխ, Ս. Ղ՟դ՟վ, 1914, եչ 109:  



Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճնրմզ օ Ս. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ 59 

 

Ամծվ՟ըգյս գմւ ծ՟ղ՟վնրղ յգյսգժ օջ գվխնր խ՟վօնվ ծ՟մա՟ղ՟մւ: Ս. 

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ ՟ո՟յի՟վնհ Սնհնղնմթ խգվո՟վթ ղգչ սգջմնրղ ե 

ինվծվբ՟դա՟լ՟խ՟մ-ծնաօնվ խճ՟մւթ ծ՟ղ՟վ գվխնր խ՟վօնվ՟անրճմ անվլնմ` 

ջվսթ ՟ո՟յի՟վնրէճնրմ օ դհչղ՟մ, բ՟վկթ ՟վս՟ջնրւմգվ: Ն՟վգխ՟տթմ թվ գվ-

խթ ԽԸ աժինրղ ՟ճջ գվխնր ծ՟ջխ՟տնրէճնրմմգվզ ասմնրղ ե Սնհնղնմթ ավւթ` Ժնհն-

ռնհթ գվխնրղ օ մվ՟ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ո՟սղնհ բվռ՟անրղ, նվսգհ ղ՟ջ-

մ՟ռնվ՟ոգջ ՟ջռնրղ ե. «…գժ՟տ մ՟ թ ինվնտ ջվսե թրվղե ղթմշգր նպնա՟մգժ դջգ-

մգ՟խջ գր դղ՟ծթձջ թրվ թ ս՟մ կղգվնտ՟տ ՟վւ՟ճնրէգ՟մ թրվնճ»: Հ՟սխ՟մյ՟-

խ՟մ ե, նվ «թ ինվնտ ջվսե» ՟վս՟ծ՟ճսնրէճ՟ղՠ ե ՟ղգմթտ ՟ռգժթ ծ՟սխնվնյռգժ 

Ս. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ՟հնէ՟ղ՟սճ՟մզ… 

Ամծվ՟ըգյս զմբծ՟մվ՟տնրղմգվզ էնհմգժնռ ղգխ ՟ճժ ՟պթէթ օ ջ՟ծղ՟մ՟-

ց՟խռգժնռ ղթ՟ճմ ՟հՠճնրվմգվթ ՟ճջ ւմմնրէճ՟ղՠ` խ՟վնհ գմւ գդվ՟խ՟տմգժ:  

Ա. Սնրվՠ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր Ահնէ՟ղ՟սճ՟մնրղ խթվ՟պռ՟լ ջնրվՠավ՟ճթմ 

օ ՟վս՟ջնրվՠավ՟ճթմ, ՟մռ՟ռգվ նր ո՟վ՟խ՟մնմ գվխգվթտ, թմշոգջ մ՟օ ծ՟ճվ՟-

ՠ՟մ՟խ՟մ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ջխդՠմ՟հՠճնրվմգվթ ռգվծ՟մնրղմ ՟ճջփվ ղգլ՟ոգջ 

խ՟վնհ ե մո՟ջսգժ Ն՟վգխթ ՟պ՟ռգժ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ զմխ՟ժղ՟մմ նր ՠ՟տ՟սվնր-

էճ՟մզ: 

Բ. Վգվնմյճ՟ժ ՟հՠճնրվ՟աթս՟խ՟մ բթս՟վխնրղզ օջ ղգխ ՟մա՟ղ ա՟ժթջ ե 

՟ո՟տնրտգժնր, նվ Ն՟վգխ ղ՟սճ՟մթ ղգչ խթվ՟պռ՟լ ջխդՠմ՟հՠճնրմգվթ ռգվծ՟-

մնրղզ ժնրվչ մգվբվնրղ խ՟վնհ ե բ՟պմ՟ժ ծգսօճ՟ժ ծ՟վտնրղ` ՟վբճն՞ւ Ն՟վգխզ 

ավռգժ ե թՠվօ ղգխ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ անվլ, էգ՞ ս՟վՠգվ ս՟վթմգվթ նր ՟պթէմգվթ 

ծ՟ղ՟վ ավռ՟լ ՟հնէւմգվթ ղգխսգհղ՟մ ՟վբճնրմւնրղ: Ահՠճնրվմգվթ խթվ՟պղ՟մ 

օ բվ՟մտ սվռ՟լ ղգխմ՟ՠ՟մնրէճնրմմգվթ ւմմ՟վխնրղզ ծ՟ձ՟ի ՠգվնրղ ե Ն՟վգ-

խթ ղգչ թվ՟վթտ ՠ՟ռ՟խ՟մ ս՟վՠգվ ղ՟ջգվնրղ դգսգհռ՟լ աժնրիմգվթ ղթչօ 

՟մջո՟ջգժթ մղ՟մնրէճնրմմգվթ:  

о. ШАЭ АНАНЯН 

ПОКАЯНИЕ СОЛОМОНА И СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ НАРЕКАЦИ. 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АПОКРИФИЧЕСКИХ КНИГ В 

КНИГЕ СКОРБНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ 

Ключевые слова: Св. Григор Нарекаци, Книга скорбных песно-

пений, апокрифы, царь Соломон, покаяние. 

Автор предлагает, на примерe использования апокрифа ―По-

каяние царя Соломона‖ в 48-ой главе Книги скорбных песнопений 

Св. Григора Нарекаци, новый механизм исследования патристи-

ческих, библейских и апокрифических источников, использованных 

в знаменитой книге Св. Григора Нарекаци, а именно: а) иденти-

фикация дословных цитат из патристических, библейских и апокри-
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фических источников в Книге скорбных песнопений, и б) изъяснение 

специальных оборотов и богословских терминов в установленных 

источниках, которые так или иначе отразились в Книге скорбних 

песнопений. Подобные исследования могут оказаться весьма полез-

ными для изучающих Книгу с точки зрения богословских взглядов 

Св. Григора Нарекаци и сложения литературной формы этого произ-

ведения, а также для уточнения даты его создания.  

R. F. SHAHE ANANYAN  

THE REPENTANCE OF SOLOMON AND ST. GREGORY OF 

NAREK: AN EXAMPLE OF USING APOCRYPHA IN THE BOOK 

OF LAMENTATIONS 

Keywords: St. Gregory of Narek, Book of Lamentations, apocrypha, 

King Solomon, repentance. 

Based on the example of the use of the apocryphon King Solomon’s 

Repentance in chapter 48 of St. Grigor Narekatsi‘s Book of Lamentations, 

the author suggests a new mechanism for studying the patristic, biblical 

and apocryphal sources of this famous work, namely: a) identification of 

verbatim quotations from these sources in the Book of Lamentations, and 

b) explanation of special idioms and theological terms in these sources, 

which in some way have been reflected in the Book of Lamentations. 

Such studies may prove to be useful for understanding Narekatsi‘s 

theological views and the literary form of his work, as well as for 

clarifying the date of its creation.  

.   

 

 



 

ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ 

ՁԱՅՆԻ, ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՀՆՉՈՂՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ 
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ՊԱՏԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Բանալի բառեր` կ՟ճմ՟ո՟սխգվ, կ՟ճմ՟մղ՟մ՟խնրղ, ինվծվբ՟կ՟ճմգվ, ծմշնրճէ-

՟յի՟վծմգվ, Ննվ նագհգմ գվագտնհնրէճնրմ, յմշ՟ռնվ անվլթւ, ծնաօնվ յնրվէգվթ 

ոսնրհ, նագհգմ կ՟ճմգվ՟մամգվ, սթգդգվ՟խ՟մ ղգհգբթ, կ՟ճմթ ցնի՟խգվոնրղմգվ, ՟մ-

ջո՟պ գվագտնհնրէճնրմ՝ ծ՟վ՟ծմշնհնրէճնրմ, պթէղթ ւ՟ռնհ-ղ՟ւվ՟անվլնհ դնվնրէճնրմ: 

Եվագտնհնրէճ՟մ ծմշճնրմ՟ճթմ «ո՟սխգվմգվ», սթգդգվ՟խ՟մ գվ՟ըյսնրէճնրմ 

(ս՟հգվ)  

Քվթջսնմգ՟խ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվմ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ, գժմգժնռ սթգդգվ՟խ՟մ 

Բ՟մթ ագվ՟անրճմ ՟վըգւթտ, ծ՟ղ՟խռ՟լ գմ ինջւթ, կ՟ճմթ, գվ՟ըյսնրէճ՟մ ՟ղգ-

մ՟ինվնրմխ դա՟տնհնրէճ՟ղՠ:  

Ձ՟ճմթ ՟ղգմ՟մնրվՠ է՟ց՟մտնրղմգվզ, մվ՟ ծմշնհնրէճ՟մ ծգս խ՟ոռ՟լ 

՟ղգմ՟դա՟ճնրմ ՠմնվնյնրղմգվզ ծ՟պմնրղ գմ Ն՟վգխ՟տնր ս՟հ-սգջթժմգվնրղ՝ 

նագհգմ նժնվսմգվնրղ կգպւ ՠգվգժնռ թվգմտ անրմգհ նր մվՠթմ յհ՟վյմգվզ: Սվ՟մւ 

բ՟պմնրղ գմ ժնրջգհգմ սգջթժւթ ղգչ ՠ՟տռնհ ծգպ՟մխ՟վ, բ՟մբ՟հ ջ՟ծնրղ պթէ-

ղգվթ, ծ՟վ՟խվխմնրէճնրմմգվթ, ծնջւգվթ նր բ՟վկգվթ, ծմշճնրմ՟ճթմ խնրս՟խնրղ-

մգվթ նր ս՟վ՟լնրղմգվթ ղգչ: Եռ ՟ղգմ ՟մա՟ղ ՟ոյգտմնրղ ե ՠ՟մ՟ջսգհլ-ՠ՟-

պ՟ջսգհլթ ՟ճջ ղնանրէճնրմզ, նվնռ մ՟ խգվսնրղ ե թվ խ՟ի՟վբռ՟լ ս՟վ՟լնր-

էճնրմմգվզ, կ՟ճմ՟ո՟սխգվմգվմ նր նագհգմ ղգհգբթմգվզ ՟ջսռ՟լ՟խգվո ծճնրջ-

ռ՟լւմգվթ ղգչ:  

«Ծմմբգ՟մ» ղգհգբթնրղ ո՟սխգվ՟մնրղ ե Աջսռ՟լ՟ղնվմ զմլ՟ճռնհ «Եվա 

դ՟վղ՟մ՟ժթ, գվա շարժվարժենի»-մ
1
: Աճջ մնվ՟ջսգհլ ՠ՟պնռ («յ՟վընրմ օ 

ռ՟վը»), զջս ենրէճ՟մ, ՟վս՟ծ՟ճսռնրղ ե գվա՟ջ՟տնրէճ՟մ էգ՛ նագհգմ ՟մ-

մճնրէ-էգէօ՟ջ՟ծ՝ յ՟վընրմ ՠմնրճէզ, էգ՛ ՟վռգջսթ ծղսնրէճնրմզ՝ ագհագհ՟մւ-

մգվթ «՟մՠպմ՟դՠնջ» ՟վ՟ազմէ՟տ խնհղզ: Մ՟վթ՟ղթ գվագտնհնրէճնրմզ ՠմնվնյ-

ռնրղ ե ՠ՟պ՟ծճնրջռ՟լւնռ, նվ մ՟օ դնրս ծմշնհնրէճ՟ղՠ՝ ՠ՟հ՟կ՟ճմմգվթ խնր-

ս՟խնրղմգվնռ, դնրճա մղ՟մ՟խնրղմգվնռ, ջսգհլնրղ ե գժօեչմգվթ տնժտժ՟տնհ 

մվՠ՟խգվս, ի՟հ՟տխնրմ դ՟վբ՟մ՟իյ՟ճթմ սո՟ռնվնրէճնրմզ՝ «՟սթձ՟՜հ-ո՟-

                                                           
1
 Աճջ օ ծգս՟ա՟ զմբալնրղմգվզ ղգվմ գմ: Ս. Գ՟ո՟ղ՟ձճ՟մզ յգյսնրղ ե ՟ճջ ՠ՟պթ ՟պ՟չթմ 

՟վղ՟սթ մյ՟մ՟խնրէճնրմզ՝ «յ՟վըգժնր, յ՟ս յ՟վըղնրմւ զմնհ» (սգ՛ջ Ս. Գ՟ՠ՟ղ՟ձգ՟մ, Ննվ 

ՠ՟պաթվւ ծ՟ճգվեմ ժգդնրթ, Կ. Պփժթջ, 1910), Լ. Հնռծ՟մմթջճ՟մզ՝ գվխվնվբ ՟վղ՟սթմզ՝ 

«ռ՟վը» (սգ՛ջ Լ. Հնռծ՟մմթջճ՟մ, Գվ՟ՠ՟վթ ՠ՟պ՟վ՟մ. Ննվ ծ՟ճխ՟դճ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մնրղ շռխ՟ճ-

ռ՟լ ՠ՟պգվ, Եվօ՟մ, 2010):  



62 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 

սթձ՟հ, ջսհթ-իսհթ»: Աճջսգհ ՠ՟պթղ՟ջսմգվթմ դնրա՟ծգպ ծճնրջռնրղ ե ՠ՟-

պ՟մղ՟մ՟խնրղմգվթ, մնրճմ ծմշնրճէմգվթ յնրվչ յ՟վ՟ծ՟վռնհ թղ՟ջսմգվթ յհէ՟մ: 

«Ասթձ՟հ» օ «ո՟սթձ՟հ»
 
ՠ՟պգվզ ՠ՟տ՟սվռնրղ գմ նվոգջ «նժնվնրմ»

 2
, 

«իսհթ»-մ՝ «՟ինվըգժթ, ծգյս՟ժթ»
 3,

 թջխ «ջսհթ»-մ Հ. Աձ՟պճ՟մզ խ՟ոնրղ ե 

«ջսգհմ» ՠ՟պթ ծգս
4
. գվ՟ըյս՟խ՟մ ՟պնրղնռ ՟ղգմ՟զմբծ՟մնրվ թղ՟ջսնռ ՟ճմ 

ղ՟սմ՟մյնրղ ե ծ՟վնրջս, ձճնրհ՟ռնվռ՟լ գվագտնհնրէճնրմ («ջսգհմ»-թ նրհթհ 

մյ՟մ՟խնրէճնրմմ ե «ձճնրհ, լթժ, տնհնրմ»): «Սսգհմ» ՠ՟պթ ծգս ե խ՟ոռնրղ օ 

«ջսգհթ» գվ՟ըյս՟խ՟մ գդվզ՝ նվոգջ «լ՟մվ գհ՟մ՟խնռ ագհագհգ՟ժ», նրէ-

կ՟ճմ ծթղմ՟խ՟մ ծ՟ղ՟խ՟վաթտ «ձճնրհ՟ռնվռ՟լ» գվագտնհնրէճնրմ, ՟պ՟ռգժ 

ՠ՟վբ-դ՟վբ՟վնրմ գժօեչ՟ճթմ ծ՟ղ՟խ՟վա
5
:  

Աճջ գժօեչմգվզ ծնջնրղ ղթ՟ի՟պմռնրղ գմ գվխէգվէ ՠգվ՟մթ յնրվէգվթտ լն-

վ՟տնհ ռ՟վբթ ժգդռթ ւ՟հտվգվանհ ս՟ռհթ ղգչ.  

Ասթձ՟՜հ-ո՟սթձ՟՜հ ջսհթ-իսհթ գվանռ. 

Հնջեվ դգժօգժջմ զմբ ղթղգ՟մջ.  

Հ՟մբ՟վսթխ ի՟հ՟ճվ, էթխմեէգխթմ ձգղեվ:  

Բգվ՟մմ գվխէգվէթ, ռ՟վբմ թ յվէ՟մտմ խ՟էեվ.  

Լգդնրթմ յ՟վընհթմ ւ՟հտվգվա՟մ՟ճվ ս՟րթհմ: 

Խմխգ՟ժ թ խմբվխե ՠնրվնր՟պ՝ ծվնռ ՟ջսնր՟լ՟ճմնռ ժտգ՟ժ,  

Ձ՟ճմ ւ՟հտվ՟մնր՟ա, նվ թ մղ՟մե ծմշեվ:  

 («Մգհգբթ Ծմմբգ՟մ»
6
) 

                                                           
2
 Աճջ գվխնր ՠ՟պմ նրմգմ մնրճմ մյ՟մ՟խնրէճնրմզ (գվխնրջմ եժ ռխ՟ճռ՟լ գմ Ս. Գ՟ո՟ղ՟ձճ՟մթ 

ՠ՟պ՟վ՟մնրղ. Պ՟սթձ՟հզ՝ նվոգջ նժնվնրմ, ՟սթձ՟հզ՝ մվ՟մ ծ՟ղ՟վըգւ՝ սգ՛ջ Ննվ ՠ՟պ-

աթվւ ծ՟ճգվեմ ժգդնրթ), Գ. Ջ՟ծնրխճ՟մզ մյնրղ ե. «՟սթձ՟հ՝ ց՟է՟էռ՟լ, նժնվնրմ: Հ՟ռ՟մ՟-

ՠ՟վ «ո՟սթձ՟հ»-թտ՝ ՟սթձ՟հ-ո՟սթձ՟հ խվխմնրէճ՟մ ղգչ ո-մ խնվտվ՟լ (Գ. Ջ՟ծնրխճ՟մ, 

Հ՟ճգվգմ ջսնրա՟ՠ՟մ՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ, Եվօ՟մ, 2010): Հ. Աձ՟պճ՟մզ «ո՟սթձ՟հզ» ծ՟ղ՟-

վնրղ ե «՟մջսնճա ՠ՟պ», նվ ղգխ ՟մա՟ղ նրմթ Ն՟վգխ՟տթմ, «ՆԲՀԼ ճթյնրղ ե «՟սթձ՟հ» 

ՠ՟պթ ծգս, ՠ՟ճտ ղնպ՟մնրղ ե ղգխմգժ: ՋԲ (Ջ՟իչ՟իգ՟մ, Բ՟պաթվւ Հ՟ճ-թս՟ժգվգմ, Վգմգսթխ, 

1837՝ Ա. Թ.) ղգխմնրղ ե «նժնվ՟ո՟ս, ա՟ժ՟վ՟ո՟ս ց՟վգ՟ժ, ո՟սգժնռ ո՟սգ՟ժ, ոժժնր՟լ, 

նժզվսխ՟լ»: Ննրճմզ ծգհթմ՟խզ մյնրղ ե «՟սթձ՟հ»-թ ծգս խ՟ոռ՟լ (սգ՛ջ Հ. Աձ՟պճ՟մ, Հ՟-

ճգվգմ ՟վղ՟ս՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ, Ա. ծ., Եվօ՟մ, 1971, Դ ծ., Եվօ՟մ, 1979): 
3
 Տգ՛ջ Ս. Մ՟ժի՟ջգ՟մտ, Հ՟ճգվգմ ՠ՟տ՟սվ՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ, Եվօ՟մ, 1944, մնրճմզ՝ Ս. Գ՟-

ՠ՟ղ՟ձգ՟մ, Ննվ ՠ՟պաթվւ ծ՟ճգվեմ ժգդնրթ:  
4
 Տգ՛ջ Հ. Աձ՟պճ՟մ, Հ՟ճգվգմ ՟վղ՟ս՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ, Դ ծ.:  

5
 Ննրճմ սգհնրղ: 

6
 Տգ՛ջ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Գ՟մկսգսվ», ՄՀ, Ժ բ՟վ, ԺԲ ծ., Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, Ամէթժթ՟ջ-

Լթՠ՟մ՟մ, 2008, եչ 715-716 (՟ճջնրծգսօ՝ ՄՀ ԺԲ), գվխթ ՟մռ՟մնրղմ նր եչզ: Աճջ ս՟հթ ղճնրջ 

ս՟վՠգվ՟խնրղ մյռ՟լ ե՝ «Ասթձ՟հ-ո՟սթձ՟հ ջսհթ-ծսհթ ծնրպմ». «ծնրպմ» ՠ՟պզ .Գ. Ջ՟-

ծնրխճ՟մզ ՠ՟տ՟սվնրղ ե նվոգջ «ւհ՟մտւ՞» (սգ՛ջ Հ՟ճգվգմ ջսնրա՟ՠ՟մ՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ, 

Եվօ՟մ 2010): Հ. Աձ՟պճ՟մզ մյնրղ ե, նվ ՟ճջ ՠ՟պթ ՟պ՟մկթմ անվլ՟լնրէճ՟մզ շթ ծ՟մբթ-

ոնրղ, օ ՠ՟պզ ծթյ՟ս՟խռնրղ ե ղթ՟ճմ Մ. Առագվճ՟մթ ՠ՟պ՟վ՟մնրղ (Ապկգպմ ՠ՟պ՟վ՟մ ծ՟ճ-

խ՟դմգ՟մ ժգդնրթ, Վգմգսթխ, 1865. սգ՛ջ Հ. Աձ՟պճ՟մ, Հ՟ճգվգմ ՟վղ՟ս՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ, ծ. Գ, 

Եվօ՟մ, 1977): «Հսհթ» ՠ՟պզ, ՠ՟տթ մյռ՟լթ, շթ ծ՟մբթոնրղ ղգդ ծ՟ճսմթ նշ ղթ ՟ճժ ՠ՟պ՟-
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Ավբգմ մճնրէ՟խ՟մ ս՟ռհթ կ՟ճմզ Ղ՟դ՟վնջթ Հ՟վնրէճ՟մ ա՟մկնրղ Ն՟վգ-

խ՟տթմ ՟վէմ՟տմնրղ ե ՟ճժ ՠ՟պ՟խգվսռ՟լւմգվնրղ: Աճմ ո՟սխգվ՟մնրղ ե մ՟ի 

նվոգջ ՟ծ՟դ՟մա, նվթմ մգվծճնրջռնրղ ե Տթվնչ խգմբ՟մ՟սնր կ՟ճմզ. 

Սխդՠմ՟դ՟վբ անճթր ՟մ՟ճվ գվՠգղմ թ մնճմ ռ՟ճվթ, 

Վայր ճոխ ճեմէին տաւիղ, ՟ղթմ ՠգվգժնճ ՟րվծ՟ջ. 

Արվծ՟ջ ռ՟հ՟րես ռձթպ, ջեվ ծ՟ղՠգվ՟ս՟վ ղ՟ծթմ… 

Քնվւ ւ՟չ՟ծ՟ր՟ս ճնրջնռ զմբ ՟պ՟չ գժ՟մգմ Փվխշթմ… 

– Փվխթ՛շ, Տեվ Յթջնրջ Քվթջսնջ, գէե ՟ջս եթվ բթոգ՟ժ, 

Եհՠ՟ճվմ թղ ն՛շ եվ ղգպգ՟ժ, 

Ե՛խ օ սգ՛ջ դ՟հես ՟հես՟խնլ ջվսթ. 

Սվսթտ ձ՟մ՟ո՟վծ ձայն աղերսագոչ ողբոց… 

Ձայն կենդանատուն ձայնէր. «Ղ՟դ՟՛վ, գխ ՟վս՟ւջ»:  

Աճմնրծգսօ «ջւ՟մշգժ՟ծվ՟յ իղՠթ» ծ՟վնրէճ՟մ ՟ռգսթջթտ ծգսն Քվթջսն-

ջթ ձ՟մ՟ո՟վծմ նրհգխտնհ գվամ նր ս՟ռհթ կ՟ճմզ ՠմնվնյռնրղ գմ նվոգջ «գպ՟-

ջսպթշ» օ «ՠ՟ղՠգվա՟ճթմ»: Բ՟ղՠզ ւմ՟վթ ՟ղգմ՟ծ՟ջս, է՟ռ կ՟ճմ ՟վկ՟խնհ 

ժ՟վմ ե
7
, գպ՟ջսպթշզ՝ նվոգջ գպգվանրէճնրմ («ջպթմշ»՝ ՟ճջսգհ ՟ղգմ՟զմբծ՟-

մնրվ գվա թղ՟ջսնռ
8
), ց՟ջսնվգմ Սնրվՠ Եվվնվբնրէճ՟մմ նրհհռ՟լ գվագտնհնր-

                                                                                                                                              
վ՟մնրղ: Բ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ սնհմ ՟ճջ բգունրղ խ՟վնհ ե խ՟ոռգժ մ՟ինվբթ ծգս՝ «Ձգպ՟տմ 

գհթյնճ խ՟ղ՟վ՟կօ խ՟ոեվ. Ասթձ՟հ-ո՟սթձ՟հ, ջսհթ-ծսհթ ծնրպմ»: Ապ՟չթմ ս՟վՠգվ՟-

խզ, ջ՟խ՟ճմ, ՟ռգժթ ծ՟ռ՟ջսթ ե էռնրղ: 
7
 «Բ՟ղՠ՝ ծ՟ջս էգժմ ւմ՟վթ ինյնվ՟կ՟ճմ օ կ՟ճմ ինյնվ» (ՆԲՀԼ): «Խնյնվ» ՠ՟պթ թղ՟ջսմ ե 

«՟մնհնվխ, խնյս, ՟մծ՟վէ, ինվէնրՠնվէ, ծ՟ջս, իթջս» (մնրճմ սգհնրղ): «Բ՟ղՠգվա՟ճթմ» 

՟ղՠնհչ՟խ՟մ ՠ՟պզ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ ե ՠ՟պ՟վ՟մթ ծ՟ռգժռ՟լնրղ՝ «ՠ՟ղՠգվա՟ճթմ. նվ ծ՟մե 

դՠ՟ղՠ խ՟ղ ո՟ղո կ՟ճմ գվանտ՝ զջս ծ՟ջս ՟հգ՟տ ւմ՟վթ». ՟ճջսգհ ծգհթմ՟խզ ս՟ժթջ ե 

մ՟օ Ն՟վգխ՟տնր Հ՟վնրէճ՟մ ս՟հթ ղթ ս՟վզմէգտռ՟լ՝ «Ջմ՟վ ւմ՟վ ս՟րթհ՝ ՠ՟ղՠ յ՟վըն-

հթմ ւ՟հտվ՟կ՟ճմգ՟ժ» (սգ՛ջ ՆԲՀԼ. ծ. Բ, Մմ՟տնվբւ օ ճ՟րգժնր՟լ [Մմ՟տնվբւ մնվ՟աթրս 

ՠ՟պթտ օ ռխ՟ճնրէգ՟մտ ճ՟րնրվջ սո՟ավնրէգ՟մ թ ռգվ գվօգժնճ]): Չմ՟ճ՟լ ջվ՟մ, ՟ճջ ՠ՟պզ 

ծ՟ճսմռնրղ ե Լ. Հնռծ՟մմթջճ՟մթ՝ Հ՟ճխ՟դճ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մնրղ շռխ՟ճռ՟լ ՠ՟պգվթ ՠ՟պ՟-

վ՟մնրղ՝ ՠմնրէ՟ավռգժնռ նվոգջ «ՠ՟ղՠ կ՟ճմնռ» ծմշնհնրէճնրմ (սգ՛ջ, Գվ՟ՠ՟վթ ՠ՟պ՟վ՟մ. 

Ննվ ծ՟ճխ՟դճ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մնրղ շռխ՟ճռ՟լ ՠ՟պգվ): 
8
 Աճջ ՠ՟պզ ծ՟մբթոնրղ ե Ս. Գ՟ո՟ղ՟ձճ՟մթ ՠ՟պ՟վ՟մնրղ (մ՟օ «գպ՟ջպթշ» կօնռ)՝ նվ-

ոգջ «գվգւ կ՟ճմ ծ՟մնհ» (սգ՛ջ Ննվ ՠ՟պաթվւ ծ՟ճգվեմ ժգդնրթ). մվ՟մ գվխվնվբնրղ ե Լ. Հնռ-

ծ՟մմթջճ՟մզ` «գպ՟կ՟ճմ, գվգւ կ՟ճմ ծ՟մնհ» (սգ՛ջ Գվ՟ՠ՟վթ ՠ՟պ՟վ՟մ. Ննվ ծ՟ճխ՟դճ՟մ 

ՠ՟պ՟վ՟մնրղ շռխ՟ճռ՟լ ՠ՟պգվ): «Սպթմշ» ՠ՟պ՟ծնբռ՟լթ ս՟խ «գպ՟ջսպթշ», «գպ՟ջպթշ» 

ՠ՟պգվզ ռխ՟ճռ՟լ գմ Հ. Աձ՟պճ՟մթ «Հ՟ճգվգմ ՟վղ՟ս՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ»-նրղ: Վգվչթմջ 

ծհնրղ ե «ջպթմշ» գդվթ ՟պ՟չմ՟ճթմ ՟հՠճնրվմգվթտ ղգխթմ (Դթնմթջթնջ Թվ՟խ՟տնր ւգվ՟խ՟-

մնրէճ՟մ ղգխմնրէճ՟մ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մզ), նվսգհ «ջպթմշ»-մ փաս՟անվլռնրղ ե 

«ղվղնրմչ» ՠ՟պթ ծգս` ջնջխ «ջռջռնտ» թղ՟ջսնռ (ζηγμόο, սգ՛ջ Ն. Աբնմտ, Հ՟ճգվգմ՟աթ-

ս՟խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվ, Եվխգվ Գ, Եվօ՟մ, 2008, եչ 6-7), ՟ճմնրծգսօ՝ Մ՟աթջսվնջթ 

40-վբ էհէթմ, նվսգհ ՟ճմ փաս՟անվլռ՟լ ե «գվա, ժխսթ գվա» թղ՟ջսնռ, թջխ Ն՟վգխ՟տնր 

ա՟մկնրղ ջվ՟մթտ ՠ՟վբռ՟լ «գպ՟ջպթշ», «գպ՟ջսպթշ» կօգվթ ծգս խ՟ոռ՟լ ս՟ժթջ ե զմբ-

ծ՟մնրվ «գվա» մյ՟մ՟խնրէճնրմզ՝ զջս Եվգղթ՟ ռ՟վբ՟ոգսթ ՠ՟պ՟վ՟մթ. «ղվղնրմչ օ ջպթմշ 

՟ջթ, դնվ կ՟ճմթր մնր՟ագմ» (Բ՟պաթվւ Հ՟ճնտ ՟վ՟վգ՟ժ թ Ս. Էչղթ՟լթմ, Երեմիայ վարդապե-



64 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 

էճնրմմ ե: Բնրմ մռ՟ազ ծմշճնրմ՟ռնվռնրղ ե կ՟ճմ՟վկ՟խղ՟մ մղ՟մ՟խղ՟ղՠ՝ մխ՟-

վ՟ավ՟խ՟մ «ս՟ռթհ՟ոձթպ» ՠ՟պնռ (նվոգջ ս՟ռհ՟մռ՟ա, «ւմ՟վթ էգժգվզ 

դ՟վմնհ»
9
). ՟ճջսգհ յգյսռ՟լ ե կ՟ճմթ ՟վս՟լղ՟մ ո՟ծզ՝ ժ՟վգվթմ ծոռգժնրտ 

՟պ՟չ՟տնհ «՟հղնրխզ»:  

Աճջ խնրս՟խնրղմգվզ լմնրղ գմ անրմգհ, «յնյ՟ցգժթնրէճ՟մ» ՟ջսթձ՟մթ 

ծ՟ջտռ՟լ կ՟ճմ՟ո՟սխգվթ «ղ՟վղթմզ», նվ ՟պ՟ռգժ իս՟տմնրղ, ծ՟վջս՟տմնրղ 

ե ՠմնրէճ՟մ, կօգվթ ցէէնրղթ սգջ՟վ՟մզ. գպգվանրէճ՟մ ՠմնվնյղ՟մ ծ՟ղ՟վ Ն՟-

վգխ՟տթմ օջ զմսվնրղ ե նշ էգ «ջպթմշ» խ՟ղ «ջպթշ», ՟ճժ ՟ռգժթ «է՟մկվ»՝ 

«ջսպթշ» կօզ («Տ՟րթհ գպ՟ջսպթշ, ՠ՟ղՠգվա՟ճմնտ ս՟րթհ, Տ՟րթհ՟ոձթպ՝ գվա 

Գ՟ժթժգ՟ դնր՟վձթտ»):  

Եռ ՟ճջ ռ՟պ մռ՟ազ բվռ՟առնրղ ե ծնաօնվ օ դա՟ճ՟խ՟մ ՟յի՟վծմգվթ վե-

րածնության, ՠնրճջգվթտ նր լ՟հթխմգվթտ ջթվն ՠպմխնրղնռ լթ՟լ՟մթ նր ՟վցթթ 

գվ՟մամգվթմ ղթ՟ի՟պմռնհ ժնրջգ ՟վ՟ծգսմգվթ սգջ՟վ՟մնրղ. 

Խնրղՠջ գվ՟ղ սհ՟ճնտմ գվցմ՟էգվէթտ լ՟հխ՟մտ,  

Ոջսթմ՟խնսնվ ՟վղ՟րգմգ՟տ մնձթ… 

Խնրպմ ծ՟դվեռ՟վբթմ ղ՟մնրյ՟խ՟ՠգվ ՠթրվթմ, 

Բթրվ ջթվնհ՟ճմնտ ՟լեվ, անճմ լթ՟լ՟մթմ ի՟պմգ՟ժ,  

Խ՟պմ թ ինրպմ ՟ծթմ, ծնճժ լգվնրմգ՟տ ոգվձթտ.  

Տգվօ կթէգմգ՟տ ս՟վ՟լ՟մգմ զմբ նսթրւ,  

Ըմբ նսթրւ ղ՟ւվնհթմ ղ՟ւվթմ՟ձգղ ծվ՟վցթմ,  

Տ՟րթհ գպ՟ջսպթշ, ՠ՟ղՠգվա՟ճմնտ ս՟րթհ,  

Տ՟րթհ՟ոձթպ՝ գվա Գ՟ժթժգ՟ դնր՟վձթտ. 

Զնր՟վձ ա՟վմ՟մ՟ՠնճջ, Ննվ Սթնմթ զմլ՟ճ…» 

 («Գ՟մկ թ Յ՟վնրէթրմ Ղ՟դ՟վնր», ՄՀ ԺԲ, եչ 641-642):  

                                                                                                                                              
տի, սո. թ ճԱժթխփպմ՟ճ, 1698, եչ 217. սգ՛ջ Հ. Աձ՟պճ՟մ, Հ՟ճգվգմ ՟վղ՟ս՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ, Դ 

ծ., Եվօ՟մ, 1979): «Սպթմշ»-զ խ՟ Հ՟ճխ՟դճ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մնրղ թվ մ՟իմ՟խ՟մ մյ՟մ՟խնր-

էճ՟ղՠ. «ջպթմշւ, ջպթշւ, ջպթձւ, յպթմշ, յպմշթրմ, յյթրմ, ջնրժնրղմ, ծմշթրմ թՠվ ջվմաթ, ձ՟ի՟վ՟-

խթ օ ՟ճժմ» (ՆԲՀԼ): «Շպթշ» կօնռ ՟ճջ գդվզ Ն՟վգխ՟տթմ փաս՟անվլնրղ ե օ ՟ճժնրվ՝ ՠմնվնյգ-

ժնռ, ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ Սնրվՠ Աջսռ՟լ՟լմթմ մռթվռ՟լ թվ մգվՠնհզ. «…օ ՟վբ ՟ծ՟ ջխջտնրւ 

դխմթ ալ՟ավնրէգ՟մ անրղ՟վ՟ծնժնռ ո՟սղ՟ՠ՟մնրէգ՟մջ ի՟պմգժ բնրմ թմշ ավնրէթրմջ 

ծ՟ղ՟պ՟րս՟աթվ բվնր՟սթտ… ջվՠնճ Տթվնրծրնճմ օ Աջսնր՟լ՟լմթմ, զմլ՟ճ ղ՟սնրտգ՟ժ 

ոսնրհ ծ՟ձնրէգ՟մ խ՟ղ՟տմ ենրէգ՟մ ՟մձ՟պմ թջխնրէգ՟մ՝ դյպթշ յմնվծ՟տ ՠգվխվ՟ժթվ 

յվէ՟մտ, թ ծնս ՟մնրյթտ» (Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Պ՟սղնրէթրմ Աո՟վ՟մթտ Սնրվՠ Խ՟շթմ», 

ՄՀ ԺԲ, եչ 929): 
9
 Ըջս Ս. Գ՟ո՟ղ՟ձճ՟մթ՝ «ւմ՟վթ էգժգվ» (սգ՛ջ Ննվ ՠ՟պաթվւ ծ՟ճգվեմ ժգդնրթ), զջս Լ. Հնռ-

ծ՟մմթջճ՟մթ՝ «ս՟ռհ՟մռ՟ա» (սգ՛ջ Գվ՟ՠ՟վթ ՠ՟պ՟վ՟մ. Ննվ ծ՟ճխ՟դճ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մնրղ 

շռխ՟ճռ՟լ ՠ՟պգվ): Հ. Աձ՟պճ՟մզ մգվխ՟ճ՟տմնրղ ե «ոձթպ» ՟վղ՟սզ՝ նվոգջ «ւմ՟վթ էգժգվզ 

դ՟վմգժզ. ՟վղ՟ս ՟պ՟մկթմ, ՟մանվլ՟լ՟խ՟մ, նվթտ՝ ոձպգժ. ւմ՟վթ էգժգվզ դ՟վմգժ». ՟ճ-

մնրծգսօ մնրճմ թղ՟ջսնռ՝ «ս՟րթհ՟ոձթպ» կօզ՝ «ւմ՟վթ էգժգվզ դ՟վմնհ» (սգ՛ջ Հ. Աձ՟պ-

ճ՟մ, Հ՟ճգվգմ Ավղ՟ս՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ, Դ ծ.):  
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Ապծ՟ջ՟վ՟խ ծ՟ճ ղ՟սգմ՟ավնրէճ՟մ ղգչ ՠ՟դղթտջ ո՟սխգվռնրղ ե ՠմնրէճ՟մ դ՟վ-

էնմւթ, ՟վէմ՟տնհ ՠմնրէճ՟մ նր խգմբ՟մթմգվթ ս՟վ՟լ՟լ դ՟վղ՟մ՟ծվ՟յ գվագտթխ կ՟ճ-

մգվթ, ջվ՟մ ղթ՟տնհ ծնաօնվ փվծմգվանրէճնրմմգվթ սգջ՟վ՟մզ: Սվ՟ ՟ղգմ՟ագհգտթխ 

փվթմ՟խմգվմ գմ Ս՟ծ՟խ Ձնվ՟ցնվգտնր «Ավղ՟ռգմճ՟տ» օ Թգնբնվնջ Քպէգմ՟ռնվթ՝ 

Սնրվՠ Կնրճջթմ մռթվռ՟լ ձ՟պգվզ
10

: Ոհչ սթգդգվւզ ծ՟ղ՟խռնրղ ե ս՟վ՟սգջ՟խ ծմշն-

հնրէճնրմմգվնռ, խճ՟մւթ ՠնժնվ կօգվմ ՟ճմ ՟վս՟լնրղ գմ թվգմտ նժնվսմգվթտ, նր ս՟վ՟-

լռնրղ ե ՟վ՟վշնրէճ՟ղՠ ղգխ ՠ՟դղ՟կ՟ճմնրէճնրմզ: Նղ՟մ ո՟սխգվթ ծ՟մբթոնրղ գմւ 

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր «Եվա Եվանտթ» «Ձ՟ճմ ս՟սվ՟խթ ժջգժթ գհօ ճգվխվթ ղգվնրղ» սգ-

հթթ ղգխմնրէճ՟մ ղգչ (Եվա Բ. 12): Աճջսգհ ծգհթմ՟խզ ագհգտթխ ծ՟ղգղ՟սնրէճնրմ ե 

՟մնրղ ջվՠ՟ջ՟տ ՟ճվգվթ օ ա՟վմ՟մ գվագտթխ ծ՟ռւգվթ ղթչօ. թմշոգջ էպշնրմմգվմ գմ 

ս՟վ՟լնրղ թվգմտ ձպռնհճնրմզ, ՟ճմոգջ ծնաօնվ ա՟վմ՟մզ ս՟վ՟լնրէճնրմմգվնրղ 

ջցպռնրղ գմ ծվգյս՟խ՟ճթմ գվա՟ջ՟տնրէճնրմմգվզ. «Ովոեջ ծ՟րւ թ ը՟ղ ա՟վմ՟ճմնճմ 

՟վ՟րվ՟մ՟մ օ ս՟վ՟լ՟մթմ զմբ գվխթվ, մնճմոեջ օ թ ա՟ժ ծնաօնվ ա՟վմ՟ճմնճջ տմլ՟մ 

ջնրվՠւմ, ղ՟մ՟ր՟մբ ՟պ՟ւգ՟ժւ օ ղ՟վա՟վեւ օ ռ՟վբ՟ոգսւ օ նվւ մնտ՟ ւ՟վնդնր-

էգ՟ղՠ ծվգյս՟խ՟ճթմ օ ծնաօնվ գվանռւ ՟րվծմգմ դԱջսնր՟լ թ աթյգվթ օ թ սնրզմ-

չգ՟մ: Աճջ ե՝ «Ձ՟ճմ ս՟սվ՟խթ ժջգժթ գհօ ճգվխվթ ղգվնրղ»: Աճաթւ լ՟հխգտթմ օ գսնրմ 

դծնս թրվգ՟մտ: Աճաթ՝ դծ՟ր՟ս՟տգ՟ժջ ՟մնր՟մգ՟տ, նվւ լ՟հխգտ՟մ ՟ճժ օ ՟ճժ օ ոեջ-

ոեջ անրմնռւ օ ոսհնռւ օ ծնսնռւ…»
11

:  

Ապծ՟ջ՟վ՟խ Ն՟վգխ՟տնր ս՟հգվնրղ ծնաօնվ ա՟վմ՟մ, ՠնրճջգվթ ցէէնրղթ, անրճ-

մգվթ ձ՟պ՟աղ՟մ գվ՟մամգվզ ղյս՟ոգջ նրհգխտռնրղ գմ գվ՟ըյսնրէճ՟մ կ՟ճմգվ՟մա-

մգվնռ: Հնաօնվ գվագտնհնրէճ՟մ՝ նվոգջ ծվգյս՟խ՟ճթմ խգտնրէճ՟մ, սթգդգվ՟խ՟մ ժնր-

ջգվանրէճ՟մ նժնվսմգվթմ կնրժռգժնր ո՟սխգվմգվզ ՠ՟դնրղ գմ Ն՟վգխ՟տնր ւգվէռ՟լմգ-

վնրղ (սգ՛ջ ջսնվօ):  

Բմնրէճ՟մ լ՟ռ՟ժնրղթտ, ՟վ՟վղ՟մ դ՟վղ՟մ՟ժթ եչւթտ խ՟էնհ խ՟ղ մվ՟ ղգչ 

դմա՟տնհ գվ՟ըյսնրէճ՟մ էվէպնրղմ ե ծ՟պմնրղ Վ՟վբ՟ռ՟պթ օ Հ՟վնրէճ՟մ 

ս՟հգվնրղ: Աճջսգհ գվ՟ըյսնրէճ՟մ ինվծվբ՟ո՟սխգվզ խ՟ոռնրղ ե ՟ռգժթ 

ինվնրմխ նժնվսմգվթ ծգս: Աճմ լմնրմբ ե ՟պմնրղ «՟մնջվ»-նագհգմ ս՟վ՟-

լնրէճնրմմգվթտ, սթգդգվ՟խ՟մ դ՟վղ՟մ՟ժթ ինվծվբ՟ո՟սխգվմգվթտ նր ՠմնր-

էճ՟մ ղգչ ջվ՟ ՟մբվ՟բ՟վկնրղմգվթտ՝ ՟վցթթ ռ՟վջգվթտ ռ՟պռնհ անծ՟վ ռ՟վ-

բթտ, գվխմ՟ճթմ լնռ՟ճթմ լ՟հխթ լ՟ռ՟ժնրղթտ ղթմշօ ձճնրհթ ռվ՟ յնհյնհ՟տնհ 

ոսնրհզ, նվթմ ջմնրղ ե սգվօզ. ՟ճջսգհ եժ ծ՟ճսմռնրղ ե ս՟ռթհզ. «Տգվօմ 

ս՟րթհ սնրնհթմ, Զնվ գվաեվ Դ՟րթէ ծվ՟յ՟ժթմ»:  

Գնծ՟վ ռ՟վբմ ռ՟պ ՟պգ՟ժ 

Ի ռգծթտ ռ՟վջթտմ ՟վցգմթտ. 

Ի ռգվ թ ռգվ՟ճ ռ՟վջթտ 

Եվցթմ գվցմնրմ՟խ լ՟հխթմ, 

Շնհյնհեվ ոզսնրհմ թ ձհթմ: 

Քվւնրղ ռ՟խ՟ջթվ ոսնրհմ, 

                                                           
10

 «Եվ՟մգժրնճմ Թգնբնվնջթ ղթ՟ճմ՟խգտթ Գնռգջս թ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմմ օ թ ղթյս Կնճջմ 

Մ՟վթ՟ղ», «Ս՟ծ՟խ՟ճ ծ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ ՟ջ՟տգ՟ժ Յ՟վղ՟րգմգ՟տմ փվ, նվ ե նհնան-

ղգ՟մ», սգ՛ջ Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ Մ՟սգմ՟ավնրէթրմւ, Վգմգսթխ, 1833, 1953: 
11

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Մգխմնրէթրմ Եվանտ Եվանճմ Սնհնղնմթ», ՄՀ ԺԲ, եչ 788: 
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Ծ՟ր՟ժեվ լ՟հթխ լնռ՟ճթմ:  

Ի ծ՟ղ՟ս՟վ՟լ լնռեմ  

Պհոչեվ անճմզմ ՟ճմ լ՟հխթմ.  

Սմ՟մեվ ինրպզմ սգվօնռ. 

Տգվօ ս՟րթհ սնրնհթմ, 

Զնվ գվաեվ Դ՟րթէ ծվ՟յ՟ժթմ: 

Աճջ ՟մռգվչնվգմ թ ռգվ լ՟ռ՟ժռնհ, ռ՟պռնհ, ոհոչ՟տնհ ժնրջ՟լ՟հխթ, ս՟-

վ՟լնրէճնրմմգվ «ՠ՟տնհ» ժնրջ՟ծգհնրղթտ ո՟սխգվզ ս՟ռհնռ ՟մտմնրղ ե գվխ-

վ՟ճթմ անրճմգվթ բ՟յսզ («Ի ցնրմչ ինրպմգվ՟ղ ռ՟վբթտ անճմդանճմ լ՟հխնրմւ 

լ՟հխգտ՟մ, ՟ճջ ջ՟րջ օ ս՟րջ՟ի լ՟պգվբ ռ՟վբ՟անճմ նջսջ ՟վկ՟խգտթմ»): Եռ 

տնհնռ խվխթմ ռգվզմէ՟տ է՟ց՟պնրղ ե բգոթ ՟ղո, գվխթմւ, ՟վգա՟խ, ժնրջթմ, 

ջվ՟ յնրվչ ՟ջսհգվ, օ ՠ՟վկվ՟անրճմ սթգդգվ՟խ՟մ գվ՟ըյս՟խ՟մ գվխնր ի՟շ՟-

կօ յվչ՟ոսնրճսմգվ («անրմբ-անրմբ ի՟շ՟կօ ամբ՟խ, Յ՟րվթմնր՟լ գվխմթտ 

յվչ՟մ՟խ»).  

Շնրյ՟մզմ յնհեվ ծնռսթմ, 

Շնհյնհեվ բեղ ՟վգա՟խ՟մմ: 

Աճմ ծթրջթջ՟ճթմ ծ՟րեմ 

Հնռ ծ՟վգ՟ժ անծ՟վ յնրյ՟մթմ. 

Յ՟ճմ ծ՟վ՟ր՟ճթմ ժգպմեմ 

Ք՟հտվ ՟րբնռ տ՟րհեվ յնրյ՟մթմ: 

Շնրյ՟մզմ յ՟հնռ ժտգ՟ժ, 

Շնհ յ՟հնռ օ յ՟վ ղ՟վա՟վսնռ. 

Ծ՟հխնրմւբ ՟ղեմ յ՟հ ՟պթմ, 

Շ՟հմ՝ ճ՟ղոեմ, ՟ղոմ՝ ճ՟վգա՟մեմ: 

Աջսհնրմւբ ՟ղեմ յնրվչ ՟պթմ 

Դեղ ժնրջմթմ՝ անրմբ-անրմբ ՠնժնվթմ. 

Գնրմա-անրմբ ի՟շ՟կօ ամբ՟խ, 

Յ՟րվթմնր՟լ գվխմթտ յվչ՟մ՟խ: 

(«Տ՟հ Վ՟վբ՟ռ՟պթմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 704-705):  

Բմնրէճ՟մ, անրճմգվթ ցէէնրղթ նր լ՟ռ՟ժնրղթ ինվնրմխ ջվսնրղ՝ ռ՟ճվեչւթ 

նր ռգվգժւթ ծ՟մանրճտմգվնրղ հնհ՟մչնրղ ե դ՟վղ՟մ՟ժթ ս՟ռթհզ: Աճմ ծմշնրղ ե 

ինվզ, ՟վ՟վշնրէճ՟մ ջվսթ ղգչ ծգհռնհ, մվ՟ ջթվնռ ՠպմխռ՟լ, ձ՟պ՟անհ ս՟վ՟-

լնրէճնրմմգվթ ժնրջգ յ՟ռթհմգվնրղ, ՠմնրէճ՟մ տնժ՟մւմգվթ ղգչ: 

Ոհչ սթգդգվւմ ե ծ՟ղ՟խռ՟լ կ՟ճմնռ, ծգհգհռ՟լ գվխմ՟ճթմ մգվբ՟յմ՟խնր-

էճնրմմգվնռ: Տթգդգվ՟խ՟մ գվ՟ըյսնրէճ՟մ ՟մսթխ նրջղնրմւզ յ՟վ՟բվռ՟լ ե 

Պժ՟սնմթ «Տթղգնջ»-նրղ. սթգդգվւթ ծնաթմ խ՟պնրտռգժ ե գվգւ ջխդՠնրմւ ո՟վնր-

մ՟խնհ իս՟մճնրէթտ, նվ ծ՟ռ՟ջ՟վ՟շ՟ց, զջս գվ՟ըյս՟խ՟մ ծ՟ղ՟ղ՟ջմնր-

էճնրմմգվթ, ՠ՟ը՟մռգժ նր խ՟ո՟խտռգժ ե ռգվջսթմ: Աճմնրծգսօ ՟ճմ խթջռգժ ե գվ-

խնր ղ՟ջթ օ ռգվ՟լռգժ ղթղճ՟մտ ի՟շ՟կօ ծ՟սնհ, թվ՟վ ղգչ բվռ՟լ գվխնր ի՟-

շ՟կօ յվչ՟մմգվթ (Plato Tim. 35b-36c): Աճջ գվխնր յվչ՟մմգվթ յվչ՟ոսնրճսմգ-

վթտ ղգխնրղ ՟վլ՟վլռնրղ ե գվխմ՟ճթմ գվ՟ըյսնրէճնրմզ, ղճնրջնրղ՝ ՠնժնվ սթգդգ-

վ՟խ՟մ անճգվթ, մվ՟ ղգչ ջ՟ծնհ թվգվթ ՟մկ՟ճմ ինջւզ: Եվխնր ի՟շ՟կօ ամբգվթ 

ո՟սխգվզ ծճնրջռնրղ ե, թմշոգջ սգջ՟մւ, «Վ՟վբ՟ռ՟պթ» ս՟հնրղ («անրմբ-

անրմբ ի՟շ՟կօ ամբ՟խ, Յ՟րվթմնր՟լ գվխմթտ յվչ՟մ՟խ»): Աճմնրծգսօ, ՟ճջ ղ՟-

ւնրվ յվչ՟մմգվթ ծ՟մանրճտմգվնրղ եժ, զջս Պժ՟սնմթ, սգհ՟բվռնրղ գմ գվխմ՟ճթմ 

ժնրջ՟սնրմգվզ, նվ ՟վլ՟վլնրղ գմ ՟վբգմ գվխմ՟ճթմ գվ՟ըյսնրէճնրմզ: Նվ՟մտթտ 

ճնրվ՟ւ՟մշճնրվզ, զջս գվխվ՟ամբթտ թվ ծգպ՟ռնվնրէճ՟մ, ՟վկ՟խնրղ ե սթգդգվ՟-

խ՟մ ժ՟վթ ղգչ թվ ծմշճնրմզ՝ ղճնրջմգվթ ծգս խ՟դղգժնռ գվխմ՟ճթմ ծգոս՟ինվբզ 

(Plato Tim. 37d-38e):  
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Ն՟վգխ՟տթմ ջ՟ ռգվ՟խգվսնրղ ե ս՟ռհթ ո՟սխգվթ ղգչ, նվ ս՟վ՟լռնրղ ե 

ՠնժնվռ՟լ ՟ջսհգվթ ջթվն յվչ՟մթ ղգչ՝ բգոթ ռգվ նր ռ՟վ, սգհթտ սգհ. մ՟ինվբ 

ս՟հնրղ ՟ճմ ջցպռ՟լ եվ ՠ՟վկվ՟անրճմ գվխմ՟ճթմ ս՟վ՟լնրէճնրմմգվնրղ
12

.  

Մթ՞էե ճ՟ճմ թ ռ՟ճվ,  

Մթ՞էե ճ՟ճմ թ ռ՟ճվ ռ՟ճվթ  

Տ՟րթհ ս՟վ՟լգ՟ժ.  

Կ՟ղ ջթվնճ յվչ՟մ,  

Կ՟ղ ջթվնճ յվչ՟մ ՟պգ՟ժ,  

Աջսգհՠւ ՠնժնվգ՟ժ»  

 («Տ՟հ Յ՟վնրէգ՟մ», ՄՀ ԺԲ, եչ 651):  

Սւ՟մշ՟տղ՟մ ՟ճջ յվչ՟մ՟կօ ոսնրճսմգվնրղ թվ՟վ խտռնհ, ծ՟մբ՟վս լ՟-

ռ՟ժռնհ ս՟վ՟լնրէճնրմմգվթ ղգչ (գպ՟սնհ սմգվթ ղգչ խմխռնհ ջխդՠմ՟ղ՟ջգվնռ 

՟վկ՟ա՟մւնհ սնհգվնռ) ՟ճջ կ՟ճմզ դմանրղ ե ՟վօթ յնհւթտ, ծճնրջռնրղ ՠմնր-

էճ՟մ ժնրջգ տ՟մտթմ, ղթ՟մնրղ խվխմ՟ս՟վ՟լնրէճնրմմգվթ ՟վկ՟ա՟մւթմ.  

Ահգվջ կ՟ճմ՟հթ, 

Ահգվջ կ՟ճմ՟հթ ՟պմեվ 

Ի լ՟ճվջ ՟վօնր: 

Ի դ՟վբ յ՟րթհթտ, 

Ի դ՟վբ յ՟րթհթտ ց՟ճժգ՟ժ  

Ոջխգէգժ յնհթտ: 

(ՄՀ ԺԲ, եչ 652) 

«Ք՟պ՟ջմփվճ՟ ա՟ժջսճ՟մ» ս՟հնրղ Լնանջթ դ՟վղ՟մ՟ժթ սթգդգվ՟խ՟մ 

եչւթ սգջ՟վ՟մնրղ, նվ ծ՟ջմնրղ ե ղթմշօ Քվթջսնջթմ ո՟սջո՟վ՟լ Մ՟վթ՟ղթ 

ղ՟վղթմ, ՟ճջ ճնէմգվաճ՟ ՟հթմ խ՟ոռնրղ ե ավելի խորին հնչույթի՝ դեռևս տա-

րածություններից վեր տիեզերական Բանի հետ. 

Մթմմ եթմ գժ թ մղթմմ թ ճգվխնրտ,  

Մթ գվխ՟խթ ծ՟մանճմ եթտ դնր՟վձ ղթյս.  

Միշտ անբաւ այսր հրաշունակի բան,  

Բան խորհրդաբեր ևթներգին աղի չափ,  

 

Չ՟ց ռ՟ճվ ՟ջո՟վեդ թչգ՟ժ թ սգհթ  

ս՟վվ՟ճմնճ ս՟վց 

Տ՟վց թ ռգվ ՟վց՟ճթմ ս՟վց, 

Տ՟վց թ ռ՟ճվ մնրջի՟ճ՟րվեմ ձեղ 

Ճեղ խնրջթմ՟լնտ լ՟հթխ, ռ՟վբ ցէէգ՟ժ թ  

աթվխջ ղ՟րվ: 

 («Տ՟հ ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ճ Գ՟ժջսգ՟մ Տգ՟պմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 635
13

 )  

                                                           
12

 Աճջ ղ՟ջթմ սգ՛ջ Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ, «Թթռզ՝ նվոգջ սգջնրէճ՟մ օ ջսգհլ՟անվլնրէճ՟մ ծթղւ. 

Ամսթխ ՟ռ՟մբնրճէթ ՟վս՟տնժնրղմ նր ռգվ՟խգվոնրղմգվզ ծ՟ճ ղթչմ՟բ՟վնրղ», ԲՄ, 20, 

2014 եչ 319-321: 
13

 Աճջ օ ծ՟չնվբնհ ա՟մկթ ռգվժնրլնրէճնրմզ մնվոժ՟սնմ՟խ՟մ անճ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ծ՟ղ՟խ՟վաթ 
լթվնրղ մգվխ՟ճ՟տվգժ ե Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մզ (սգ՛ջ մվ՟ «Թռթ ցթժթջնց՟ճնրէճնրմզ օ ՟վռգջսթ 
անճ՟ՠ՟մ՟խ՟մ սգջնրէճնրմզ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր գվխգվնրղ», Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ մնվ-
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Աճջ ՟մձ՟պգժթ եչւզ բ՟վկճ՟ժ ինվծվբ՟ռնվ ՠ՟պ՟յհէ՟մգվնռ ո՟սխգվ՟-

մնրղ ե Ղ՟դ՟վնջթ Հ՟վնրէճ՟մ ա՟մկնրղ. ՟ճջ ՟մա՟ղ ՟ճմ ծ՟մավռ՟մնրղ-թչմնրղ 

ե ղթմշօ ՟ռ՟մ՟խթ ռվ՟ ՠ՟դղ՟լ Քվթջսնջթ գվխվ՟ճթմ ՟վ՟ծգսմգվ՝ ՟մեթտ 

գհնհ Է-թտ բգոթ սթո, սթոթտ մգվզմբնրմ՟խ մգվ, մգվզմբնրմ՟խ մգվ-թտ մգվՠն-

հ՟խ՟մ մռ՟ջս՟սթո խգվո, խգվոթտ յնրւ, ՟վբգմ ս՟վ՟լնրէճ՟մ ղգչ յնրւթտ խգս 

օ ռգվչ՟ոգջ խգսթտ եժ ղգս՝ խյթպ, ՟ճջթմւմ նվնյ՟խթ, մճնրէ՟խ՟մ է՟մկվ՟տնրղ:  

Ավ՟վշնրէճ՟մ ՟ճջ անսնրտ եժ՝ ՟վբգմ ծավալային-զանգվածային դաշտ 

մտնող մետ-կշռից (նաև ռիթմի նշանակություն կարող է ունենալ), ծնունդ է 

առնում երաժշտությունը: Եռ սթգդգվ՟խ՟մ ձ՟ղցնվբնրէճնրմթտ սգջ՟վ՟մզ 

սգհ՟ցնիռնրղ ե Է-թ գվխվ՟ճթմ ձ՟մ՟ո՟վծնվբնրէճ՟մ ռ՟ճվգվ, նվմ նրհգխտռնրղ 

ե գվ՟ըյս՟խ՟մ անրմգհ սնմ՟իղՠնրէճ՟ղՠ, կթէգմնր նջսգվնռ, «նջս՟դռ՟վձ» 

գվանռ օ թվ ՟վւ՟ճ՟ձգղ ՟վ՟ծգսմգվնռ կնրժռնրղ գվխմ՟ճթմ լթ՟լ՟մ՟ց՟ճժ 

յ՟ռթհմգվթմ: Եռ ՟ճջսգհ խվխթմ գվ՟ըյսնրէճնրմզ ս՟վ՟լռնրղ ե սթգդգվ՟խ՟մ 

յմշ՟պնրէճ՟մ՝ գժ օ եչւգվթ ջվսնրղ
14
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Կէտ խ՟ս՟վգժնտ խտնվբ՟խտգ՟ժ օ ե՟խ՟տգ՟ժ մէտ
15

.  

Մէտ տաղերամին կ՟ճմ՟ջսգհլգ՟ժ գՠվ՟ճ՟խ՟մ սհ՟ճւ,  

Տհ՟ճւ անռ՟ջ՟մ՟խ՟մ ծ՟ղ՟մա՟ղ՟ճմ ձիթաստանեան ոստազուարճ երգ.  

Եվա նռջ՟մմ՟ճ՟ՠգվ, ՟վւ՟ճ՟ձգղ պ՟ծ
16

,  

                                                                                                                                              
ոժ՟սնմ՟խ՟մնրէճնրմզ, Եվօ՟մ, 2004, եչ 124-128): Հգհթմ՟խզ մյնրղ ե. «Սվՠ՟դմ՟անրճմ 
Էնրէճնրմզ՝ ղգխզ, բ՟պմնրղ ե գվխնրջ, նվզ գժմնրղ ե, ՠինրղ ե ղգխթտ «դռ՟վձնրէճ՟ղՠ», օ ՟ճբ 
՟ջսռ՟լ՟ճթմ ՠիղ՟մ ծգս ե խ՟ոռնրղ մ՟օ «ծվ՟յնրմ՟խ ՠ՟մթ»՝ ինջւթ օ ՟ջսռ՟լ՟ճթմ 
շ՟ցթ ինվծնրվբզ, նվ խ՟ոռ՟լ ե էռգվթ ՟ջսռ՟լ՟ճթմ ինվծվբթ ծգս օ ՟ճբ ս՟հնրղ 
՟պմշռնրղ ե մ՟օ ճնէ էռթ «ինվծվբ՟ՠգվ» դնվնրէճ՟մզ, նվնռ ջսգհլռնրղ ե գվազ, ղգհգբթմ» 
(մնրճմ սգհնրղ, եչ 124-125), «Աջսռ՟լ թվ ղ՟վբգհնրէճ՟ղՠ թվ՟վ ե խ՟ոնրղ ՟ջսռ՟լ՟ճթմ 
՟յի՟վծմ նր ՠմնրէճնրմզ՝ ծմշգտմգժնռ ՟ջսռ՟լ՟ճթմ «դնր՟վձ, ծվ՟յնրմ՟խ» ինջւմ նր 
ղգհգբթմ: Եռ ինվծվբ՟ռնվ ՟ճբ խ՟ոզ, ռգվզմէ՟տ օ ռ՟ճվզմէ՟տ ՟ճբ յ՟վընրղզ, նվնռ անճ՟-
ռնվռնրղ օ յ՟վըռնրղ գմ ենրէճնրմմգվթ ՟յի՟վծմ նր ՠմնրէճնրմզ՝ գմէ՟վխռ՟լ ՟ջսռ՟լ՟ճթմ 
շ՟ցթմ, խ՟ճ՟մնրղ ե ՟ջսռ՟լ՟ճթմ ենրէճնրմմգվթ ռ՟ճվեչւնռ բգոթ ս՟վ՟լնրէճնրմզ («ռ՟ճվ 
՟ջո՟վգդ թչգ՟ժ թ սգհթ»), նվթ ղթչնտնռ խ՟դղ՟ռնվռնրղ ե, ս՟վվ՟մնրղ ե ՠմնրէճնրմզ 
(«ս՟վվ՟ճմնճ ս՟վց»): Եռ ՟ճջ ՟ղգմզ խ՟ս՟վռնրղ ե ՟ջսռ՟լ՟ճթմ ջթվնռ, ս՟վց՟մւնռ, 
նվնռ ժթ ե նհչ ՠմնրէճնրմզ» (եչ 143-144): 
14

 Աճջ ա՟մկթ ՟պ՟չթմ ծ՟սռ՟լթ ծգս խ՟ոռ՟լ («Էմ մնվնճ մնվթմ մնճմ մթրէ…Մես ս՟հգ-
վ՟ղթմ կ՟ճմ՟ջսգհլգ՟ժ գՠվ՟ճ՟խ՟մ սհ՟ճւ») Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մզ մյնրղ ե. «Սսգհլռնրղ ե 
ռգվզմէ՟տ օ ռ՟ճվզմէ՟տ յ՟վըղ՟մ ղթ խ՟պնրճտ, մճնրէգհգմ օ ՟մմճնրէգհգմ ՟յի՟վծմգվթ 
՟մռգվչ ղթ յվչ՟ոսնրճս… Աճջ ծ՟սռ՟լնրղ օջ Ն՟վգխ՟տթմ յգյսնրղ ե ս՟հթ, ղգհգբնր 
՟ջսռ՟լ՟ճթմ ենրէճնրմզ, նվմ ՟ճջ բգունրղ մվ՟ անճ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ծ՟մանրճտմ ե. Գգվ՟անրճմ 
ենրէճ՟մ օ մվ՟մթտ ՠի՟լ ենրէճնրմմգվթ ՟յի՟վծթ ծգս, էռգվթ ոգջ՝ թՠվօ ՟վ՟վշ՟անվլ 
դնվնրէճ՟մ, խ՟ոռ՟լ ե շ՟ցթ (ղես) ա՟հ՟ց՟վզ, նվնռ «կ՟ճմ՟ջսգհլռնրղ» ե ս՟հզ… ջ՟ 
օջ ՟վռգջսթ «անճ՟ՠ՟մ՟խ՟մ» սգջնրէճ՟մ ղթ մղնրյ ե՝ մգվ՟ղցնցռ՟լ Գվթանվ Ն՟վգխ՟-
տնր՝ ՟ջսռ՟լ՟ճթմ ՟վ՟վշ՟անվլնրէճ՟մ յհէ՟ճթմ «ե՟խտռ՟լ» ս՟հթ ղթ ւ՟մթ սնհգվնրղ… 
Աճջ ՟ղգմթ ծգս, ՟ծ՟, ե՟խտռ՟լ ե ՟վռգջսթ գվխզ՝ մգվծճնրջռ՟լ ինջւթտ, ո՟սխգվթտ, ղգ-
հգբնրտ, նվ ջսգհլռ՟լ ե ՟ջսռ՟լ՟ճթմ շ՟ցնռ և ղթչ՟մխճ՟ժ ե ՟մմճնրէգհգմ և մճնրէգհգմ 
՟յի՟վծմգվթ ղթչև» (զմբալնրղմգվզ՝ ղգվզ. սգ՛ջ Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մ, մնրճմ սգհնրղ, եչ 126-127): 
15

 «Մես. ղթչթմ խես խյպնտ, նվ բնճդմ թվփւ ղթսե, ՟ճջթմւմ ծ՟խթ թ ղթ խնհղմ, շ՟ց, խյթպ…» 
(ՆԲՀԼ):  
16

 «Ճ՟մ՟ո՟վծ, նրհթ, ՟վ՟ծգս» (ՆԲՀԼ): 
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Ռ՟ծ ՟վւ՟ճ՟ձգղ կնվկ՟կնրխ լթ՟լ՟մթմ ամ՟տւ,  

Գմ՟տւ ժնրջ՟յ՟րթհ, ճ՟ր՟մ՟խ՟ր գխւ…  

Ժնհնռւ գՠվ՟ճ՟խ՟մ ծնճժւ ՠթրվնտ գվա՟ՠ՟մգմ ց՟՜պւ,  

Փ՟պզ՜ւ ժնրջ՟սնրթմ ՟ճըղ, ճ՟րթսգ՟՜մջ. Աղեմ:  

 («Տ՟հ թ Յ՟վնրէթրմ Ղ՟դ՟վնր», ՄՀ ԺԲ, եչ 645-646):  

Եվ՟ըյսնրէճնրմզ խյթպ-«ղգս»-թ՝ պթէղթ, ճնէմ՟հթ խգմբ՟մ՟տ՟լ ւմ՟վթ՝ 

նվոգջ Սնրվՠ Հնանր ճնէ յմնվծմգվթ ծգս ե խ՟ոռնրղ մ՟օ Սնրվՠ Հնանր 

Գ՟ժջսճ՟մ ս՟հնրղ («Հվնռ ղ՟ւվնհթմ ռգվ ՟պ՟ւգղւ թմմ՟ՠ՟վ գվա թ մ՟ ղես՝ 

գրէմ՟հթ յմնվծ՟տ Հնարնճմ Սվՠնճ…»)
17

: Աճջ գվխնր ՟սվթՠնրսմգվթմ ղթ՟մնրղ ե 

օ թմզ ինվծվբ՟մյ՟խ՟մ էթռզ, նվ, խ՟վլգջ էգ, ռգվ՟ՠգվնրղ ե գվ՟ըյս՟խ՟մ 

խյպթմ («Իմմ՟ՠ՟վ գվա թ մ՟ ղես»):  

Ըջս սնմթ ինվծվբթ` Ն՟վգխ՟տթմ խգվսնրղ ե ՟ջսռ՟լ՟ճթմ մգվյմշ՟մւթ 

ծնվկ՟մւմգվնրղ լ՟ռ՟ժռնհ ծմշճնրմ՟ճթմ ս՟վ՟լնրէճնրմզ ռգվթմ նժնվսմգվթ 

ծ՟ճվ՟յ՟վը ՠիղ՟մ ծ՟մխ՟վլ՟ծմշճնրմ կ՟ճմթտ, մվ՟ ծնհղ՟ծնրմշ ՠնտնռ 

մգվյմշռնհ-լ՟ռ՟ժռնհ ի՟պմթինրպմ ժգդնրմգվթտ («ՠնտ՟սթո ինրպմ՟ղ՟-

մնր՟լ»), ջվ՟մտ ՠճնրվ՟խգվո, ՟ռգս՟ւ՟վնդ ՟վկ՟ա՟մւմգվնռ ժտռնհ փբթտ, նվ 

ոջ՟խռնրղ ե ՟ճջ ծվնռ ղ՟ւվ՟անվլռ՟լ, ծվնռ ղ՟ւվ՟անվլնհթմ ՟պ՟ւռնհ 

թմմ՟շ՟ց, ճնէմ՟յմնվծ գվանռ: Աճջ ծ՟սռ՟լզ Գնվլւ Ապ՟ւգժնտթ Հնագ-

ա՟ժջսճ՟մզ մռթվռ՟լ ո՟սխգվթ ծ՟վ՟ջնրէճնրմ ե, գվՠ ՠնտգհգմ ժգդնրմգվմ 

թչմնրղ գմ ՟պ՟ւճ՟ժմգվթ ռվ՟, օ մվ՟մտթտ ճնրվ՟ւ՟մշճնրվզ Սնրվՠ Հնանր մգվ-

յմշ՟մւնռ ջխջնրղ ե ինջգժ ս՟վՠգվ ժգդնրմգվնռ. 

Յ՟մխ՟վլ՟ծմշգ՟տ ծ՟ճվ՟յ՟վը ՠհինրղմ 

Հվ՟ծնջ՟ռս՟խ ՠնտ՟յ՟րթհ գպ՟մբմ, նվնճ բվ՟մբմ թ ճգվխմթտ 

Հնհղ՟ծմշգ՟տ ՠնտ թ ՠնտ՟սթո ինրպմ՟ղ՟մնր՟լ ժգդնր՟տմ: 

Ի կ՟ճմ ՠթրվ՟խգվո՝ ՟րբթմ՟սթո
18

 ժվնրղմ, 

Արգս՟ւ՟վնդ՝ սվսղ՟խ՟մ՟տ բ՟ջնրտ, 

Պգսվնջգ՟մ գվ՟ղ՝ ծվ՟րթվնհ՟խ ՠ՟վգ՟տ: 

Հվնռ ղ՟ւվնհթմ ռգվ ՟պ՟ւգղւ  

Իմմ՟ՠ՟վ գվա թ մ՟ ղես՝ 

Երէմ՟հթ յմնվծ՟տ Հնարնճմ Սվՠնճ: 

(«Տ՟հ Սնրվՠ Հնարնճմ Գ՟ժջսգ՟մ», ՄՀ ԺԲ, եչ 674
19

): 

                                                           
17

 Աճջ ինվծվբ՟մթյմգվզ նրմթռգվջ՟ժ գմ ծ՟ճ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղ՟սգմ՟ավնրէճ՟մ ղգչ (՟ճջ 

ղ՟ջթմ սգ՛ջ ղգվ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ՝ «Մ՟վբնր խ՟դղնրէճ՟մ սգջնրէճ՟մ ռգվ՟թղ՟ջս՟-

ռնվնրղզ ծ՟ճ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղգխմնհ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէթ ղգչ»՝ «Տ՟ջմ՟հթ ջ՟հղնջ՟վ՟մթ օ 

ճնէմ՟հթ ւմ՟վթ ինվծնրվբզ», Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ, Էջջգմգվ օ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվ, Եվօ՟մ, 

2013, եչ 244-254): 
18

 «Օբթ մղ՟մ» (սգ՛ջ փվթմ՟խ Ս. Գ՟ՠ՟ղ՟ձգ՟մ, Ննվ ՠ՟պաթվւ ծ՟ճգվեմ ժգդնրթ):  
19

 Հղղս. Գնվլւ Բ. 2-6. «օ գհօ ճ՟մխ՟վլ՟խթ ծմշթրմ ճգվխմթտ՝ գխգ՟ժ թՠվօ ջ՟ջսթխ ծնհղնճ. 

օ գժթտ դ՟ղգմ՟ճմ սնրմմ, ճնվնրղ մջսեթմ: օ գվօգտ՟մ մնտ՟ ՠ՟ը՟մգ՟ժ ժգդնրւ թՠվօ թ ծվնճ, 



70 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 
Սնրվՠ Հնանր ց՟պ՟ՠ՟մնրէճնրմթտ, մվ՟ ՟մնրմմգվթտ ծգսն ւգվէնհզ 

իմբվնրղ ե էնրճժ ս՟ժ թվգմ Եվվնվբնրէճ՟մզ ծհգժ թվ ղյս՟սօ գվագտնհնրէճնրմզ. 

Կ՟ղգտնհ ՠ՟վգ՟տ, ՠ՟վգանվլգ՟՛ ճթջ՝ թ ՠ՟դղ՟ղգհջ 

Եվագժ գվագմթտ ո՟սթր ղթյս ե՟խ՟մթբ՝ խ՟ղ՟ր ւն 

օ դթջ ռգվ՟մնվնագ՟ թ ց՟պջ
20

:  

Տ՟վ՟լնրէճնրմմգվզ ժտմնհ ՠ՟վՠ՟պմգվթ ՟վկ՟ա՟մւմգվթ լ՟ռ՟ժնրղզ օջ 

Ն՟վգխ՟տթմ մգվխ՟ճ՟տմնրղ ե դ՟վղ՟մ՟ժթ իսնրէճ՟ղՠ ղթ՟ճմ ղթ ցնւվ ծ՟սռ՟-

լնրղ ՠ՟պ՟ՠ՟վբնրղմգվթ, ՠ՟պ՟ո՟սխգվմգվթ ծնվկ՟մւմգվթ ղգչ («ծ՟մխ՟վ-

լ՟ծմշգժզ», «ծնհղ՟ծմշգժզ». «ՠճնրվ՟խգվո», «փբ՟սթո» կ՟ճմթ ս՟վ՟լգժզ՝ 

ս՟վ՟լնրէճնրմմգվզ ժտմգժզ [«՟րբթմ՟սթո ժվնրղմ»], ծվթ ծնվկ՟մւմգվնռ 

ս՟վ՟լռնհ [«ծվ՟ծնջ՟ռս՟խ»], ՠնտգվթ ձ՟մ՟ո՟վծմգվնռ զմէ՟տնհ 

[«ՠնտ՟յ՟ռթհ»], ի՟պմթինրպմ ծճնրջռ՟լ [«ինրպմ՟ղ՟մռ՟լ»
21

] ժգդնրմգվթ 

ՠ՟ը՟մռնհ ՟ջսռ՟լ՟ճթմ «գպ՟մբզ»): Սվ՟մւ ջսգհլնրղ գմ գվխմւթտ գվխթվ 

կառնհ մգվյմշ՟մւթ, ծվգհգմ ծնհղ՟ոսնրճսթ ղգչ ՠճնրվ՟ռնվ ժգդնրմգվթ 

ՠ՟ը՟մղ՟մ նր ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խճ՟ ծմշնհնրէճ՟մ ո՟սխգվզ, նվթ գսօնրղ ՠ՟տռնրղ 

ե գվխվթտ ծ՟պմնհ գվազ: 

Ննրճմ ինվծվբթմ մռթվռ՟լ ղգխ ՟ճժ ս՟հնրղ օջ մգվխ՟ճ՟տռնրղ ե «ղգլ՟-

ծմշճնրմ» ծնհղթմ, ծվգհգմ ժգդնրմգվնռ մնվնառնհ գվխվթ ՟հղնրխթմ ղթ՟տնհ ծվգյ-

ս՟խ՟ճթմ ո՟վգվանրէճնրմզ, ջգվնռՠգ՟խ՟մ ջվՠ՟ջ՟տնրէճնրմզ. 

Ձ՟ճմթր տմլնրէգ՟ղՠ, ւ՟հտվ՟մնր՟ա ծմշղ՟ղՠ,  

Քգդ գհ՟մ՟խգղւ դջվնռՠե՟խ՟մ ՠ՟վՠ՟պմ,  

Եպ՟խթ ծթրջղ՟ղՠ գվգւ՟մկմգ՟ ոգսթմ  

Մթ ՟ջսռ՟լնրէգ՟մ օ ծ՟ղ՟անճ ՠմնրէգ՟մ…  

Ձ՟ճմ ՟րգս՟րնվ ՟ճջ՟րվ ծմշգ՟տ Սթնմ՝  

Ադա՟տ օ ՟դ՟մտ ճԵվնրջ՟հեղ ւ՟հ՟ւ:  

Լգդնր՟րւ ծվգհթմ՟րւ մնվ մնվնաթ գվխթվ,  

Պ՟վե տմլ՟ժնռ ծվգյս՟խ՟խ՟մ գվանռւ…  

Ծ՟անրղմ ց՟պ՟տ ՟ճջ՟րվ ճ՟վցրնճմ ց՟ճժգ՟տ,  

Լգդնր՟րւ ծվգհթմ՟րւ ղգլ՟ծմշթրմ ծնհղնռ…  

 («Տ՟հ Գ՟ժջսգ՟մ Սնրվՠ Հնարնճմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 741-742) 

Սնրվՠ Հնանռ մգվյմշռնհ, ծ՟դ՟վ՟ժգդնր ՟հղնրխնռ ժտռնհ ՟յի՟վծթ լ՟ագվթ, 

՟պ՟ւճ՟ժմգվթ յնրվէգվթտ սթգդգվ՟լ՟ռ՟ժ ւ՟վնդմգվթ ՠիղ՟մ, ջվ՟ ղգչ ծգհ-

ռնհ ծվգյս՟խ՟ճթմ ո՟վգվանրէճնրմմգվթ ո՟սխգվզ ծ՟մբթոնրղ ե օ ՟ճժնրվ
22

:  

                                                                                                                                              
օ մջս՟ր թրվ՟ւ՟մշթրվ թ ռգվ՟ճ մնտ՟: օ ժտ՟մ ՟ղգմգւգ՟մ Հնարնռ Սվՠնռ, օ ջխջ՟մ ի՟րջգժ 

ճ՟ճժ ժգդնրջ, նվոեջ օ Հնաթմ ս՟ճվ ՠ՟վՠ՟պգժ մնտ՟»: 
20

 Ննրճմ սգհնրղ: 
21

 «Խթս թվ՟վնր ծգս ծթրջնր՟լ՝ ի՟պմնր՟լ» (Ս. Գ՟ՠ՟ղ՟ձգ՟մ, Ննվ ՠ՟պաթվւ ծ՟ճգվեմ ժգդնրթ): 
22

 «Սնրվՠ Հնարնճ ջ՟ջսթխ օ ՟ծ՟րնվ ծմշղ՟ղՠ օ նվնսթրւ օ յ՟վըղ՟ղՠ օ ծվ՟ՠնրհի օ խ՟ճ-
լ՟խմ՟ս՟վ՟ց տնժ՟տղ՟ղՠ խթդ՟մնհ ժգդնր՟տմ ՠ՟դղնրէգ՟ղՠ ՠ՟վը՟մգ՟ժ…», «Ի ս՟րմ 
ծ՟մբթջթ ղգլթ անռգջսթ օ թ ՠ՟մ՟խ՟մտջ բ՟ջնրտ իղՠգ՟ժ մնր՟աթ, ՟ջս ՟րվծմթ խվխթմ 
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Հմշճնրմզ ձգհւնրղ ե սթգդգվւթ ջթվսզ, ս՟վ՟լռնրղ-լ՟ռ՟ժռնրղ ՠպմխռնրղ 

՟վ՟վշնրէճ՟մ լ՟ագվնրղ, ծգհգհնրղ մվ՟ ՟ղգմ ղ՟ջմթխզ, ՟հղխնրղ ՟ղգմ 

լմնրմբթ նր լ՟ռ՟ժղ՟մ ղգչ օ ծմշնրղ, խ՟մշնրղ մվ՟ ՟ղգմ՟ինվնրմխ սգջ՟վ՟մ-

մգվթ գսմ՟ինվյթտ:  

Սնրվՠ Խ՟շթմ մռթվռ՟լ ս՟հնրղ ՟ճջ խ՟մշզ Գ՟ՠվթգժճ՟մ ցնհթ ոգջ նհնվ-

ղթխ կ՟ճմ ե ՟վկ՟խնրղ Խ՟շթտ՝ ծ՟ռւզ խ՟մշնրղ ե թվ ծ՟վջմ՟տնրթմ՝ գխգհգտնրմ: 

Եռ ՟ճջ կ՟ճմզ ո՟վնրվռնրղ ե թվգմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ ղթչ՟ռ՟ճվնռ. ՟ճմ ծմշնրղ 

ե մվՠ՟ծճնրջ, «մնջվ», ժպնրէճ՟ղՠ, ղ՟ւնրվ է՟իթլնռ ծ՟ագտ՟լ ս՟վ՟լնրէճնրմ-

մգվնրղ, նվ ծգհթմ՟խզ խգվսնրղ ե կ՟ճմ՟վխնրղմգվթ խվխմնրէճնրմմգվնռ՝ զմբալգ-

ժնռ մ՟օ ծգպ՟ռնվ խ՟մշթ, ծգպ՟ռնվ բ՟ս՟վխ, ՠ՟տ ս՟վ՟լնրէճ՟մ սո՟ռնվնր-

էճնրմզ («Ամմզղ՟մթմ ն՞ռ մզղ՟մ. Ամմզղ՟՜մ» բ՟վկգվնռ, նվ խվխմ՟ո՟սխռնրղ 

գմ ցնիթ՝ ծ՟ռւթ ո՟ս՟ջի՟մթ ղգչ
23

). 

Հ՟րթխ ղթ ո՟ճլ՟պ խ՟տգ՟ժ 

Ի ճ՟ճմ ի՟շ՟էօթմ ռգվ՟ճ, 

Թօջ ՟վլ՟է՟լ՟ժ նրմեվ 

Ավգա՟խ՟մ յնհնճմ մղ՟մ: 

Ամմզղ՟մթմ ն՞ռ մղ՟մ. 

Ամմզղ՟՜մ: 

Զկ՟ճմթխմ նհնվղթխ ՟լեվ՝  

Գ՟ՠվթեժգ՟մ ցնհնճմ մզղ՟մ, 

Զ՟շգվմ ՟վս՟ջնր՟րւ ժզմնճվ՝  

Ապ՟ր՟րսնրմ տ՟րհնճմ մզղ՟մ: 

Ամմզղ՟մթմ ն՞ռ մղ՟մ. 

Ամմզղ՟՜մ: 

(«Տ՟հ Սնրվՠ Խ՟շթմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 735) 

Աճջոգջ Ն՟վգխ՟տնր ս՟հգվնրղ, ա՟մկգվնրղ ՟ղգմնրվգւ ծնանր ծ՟ճ՟տւթ 

՟պչօ սգջթժմգվթ լ՟ռ՟ժղ՟մզ դնրա՟ծգպ ՟վէմ՟մնրղ ե ծգպ՟ռնվ խ՟ղ մգվջթտ 

ՠինհ, թվ գսօթտ ս՟մնհ-ռգվ՟տ՟վխնհ խ՟ղ ղնսգտնհ-՟ծ՟ամ՟տնհ, խվխմ՟-

ո՟սխռնհ խ՟ղ բ՟ս՟վխնրէճ՟մ ղգչ մվՠ՟աթլ ալ՟ավնհ կ՟ճմզ: Սնռնվ՟ՠ՟վ 

սգջթժւթ «յմշ՟ռնվնրղզ»՝ ջվ՟ ղգչ կ՟ճմթ ՟վէմ՟տնրղզ, ծմշգտնրղզ Ն՟վգխ՟տնր 

ւգվէռ՟լմգվնրղ մ՟ի՟ո՟սվ՟ջսռնրղ ե թվ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ «ս՟վ՟լնր-

էճ՟ղՠ»՝ ՠ՟պ՟յգվսգվնռ, պթէղգվնռ, մգվւթմ յհէ՟ճ՟խ՟մ բ՟վկգվնռ ՟անրտռնհ 

սնհգվնռ ՠ՟տռնհ ծմշճնրմ՟ճթմ ղթչ՟ռ՟ճվնռ, նվնմտ անրմ՟ճթմ-ս՟վ՟լ՟խ՟մ 

լ՟ժւգվնրղ խ՟վնհ ե ղ՟վղթմ ՟պմգժ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ կ՟ճմզ:  

Եվ՟ըյսնրէճնրմմ ՟ճջսգհ փըսռնրղ ե անճ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ՟ղգմ՟ինվ թղ՟ջս-

մգվնռ օ ծմշնհնրէճնրմմգվթ ՟ղգմ՟ՠ՟դղ՟դ՟մ ղ՟վղմ՟տնրղմգվնռ: 

                                                                                                                                              
ՠ՟հկ՟մ՟րւ, ւ՟մ թ բվ՟իսմ ռ՟ճգժշ՟խ՟մ» (Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Մ՟սգ՟մ», ՀԵ. ԺԱ): 
«Երէ՟մ՟ջմգխթ գվխ՟խթ ժգդնր՟տմ ՟ճժ՟ջգպմ կ՟ճմթտմ թ ղթ սգջ՟խ դնրա՟յնրվէմ ի՟րջ՟-
խտնրէգ՟մ ծ՟ղ՟ծ՟ր՟ւթշւ, ՠ՟վը՟մգժնտ ճնւմ՟խթ ՟դա՟տ՝ ՟մջ՟ջ՟մգժթ յ՟հխ՟ու ջթվնճ, 
բ՟ջւ օ բ՟ջ՟ոգսւ ռ՟ճգժշ՟խ՟մւ ո՟վնրտ…» (Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Նգվՠնհ թ ջնրվՠ 
՟պ՟ւգ՟ժջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 984): 
23

 Եջ ի՟շ խ՟մազմգժ խ՟ղթղ.  

Ամմզղ՟՜մ: 

– Ամմզղ՟մ ե, 
Ամմզղ՟մթմ ն՞ռ մզղ՟մ: 

– Ի ի՟շ գժ՟մգժ խ՟ղթղ. 
Ամմզղ՟՜մ: 
– Ամմզղ՟մ ե. 
Ամմզղ՟մթմ ն՞ռ մղ՟մ…  

(մնրճմ սգհնրղ, եչ 737): 
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Ձ՟ճմթ ձ՟ղցնվբնրէճնրմզ 

Ձ՟ճմթ անճ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ինվզ մյ՟մ՟խնրէճ՟մ ծգս խ՟ոռ՟լ դ՟վղ՟մ՟ժթ 

ո՟սխգվ ե ծ՟պմնրղ մ՟օ Սնհնղնմթ ս՟ձ՟վթ մխ՟վ՟ավնրէճ՟մ ղգչ: Աճջսգհ 

ղսւթ ծ՟ճ՟տւթ ՟պ՟չ ՟ջսթձ՟մ՟խ՟մ խ՟մամգտռնրղ-մխ՟վռնրղ ե ս՟ձ՟վզ՝ նվ-

ոգջ սթգդգվւթ ջվսնրղ դգսգհռնհ, մվ՟ ծնաօնվ իս՟մճնրէզ ո՟վնրմ՟խնհ 

ջվՠ՟դ՟մ խ՟ս՟վգժ՟սթո-ս՟վ՟լնրէճնրմ: Աճմ ինվծվբ՟մյնրղ ե նագհգմ 

՟վ՟վշ՟անվլնրէճնրմզ: Եռ ջվ՟մ դնրա՟ծգպ ծճնրջռնրղ ե կ՟ճմթ ռգվ՟թղ՟ջս՟-

ռնվղ՟մ ինվծվբ՟ռնվ նրհթմ: Ավ՟վղ՟մ, ջսգհլ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ծթղւնրղ զմխ՟լ ե 

կ՟ճմթ ձ՟մ՟ո՟վծնվբնրէճնրմզ՝ թվ ւ՟նջ՟ճթմ ՟մս՟վ՟մչ՟ս ՟հղխ՟ճթմ 

խնրս՟խնրղմգվթտ ղթմշ խ՟վա՟ռնվռ՟լ-պթէղ՟ռնվռ՟լ՝ նագհգմ՟տ՟լ ծմշճնրմզ: 

Զ՟րվւմ թ ռգվնրջս թչգ՟ժ ՟պ Սնհնղնմ ՟վւ՟ճմ,  

Շթմեթմ դս՟ձ՟վմ, ՟վխեթմ դւ՟վմ,  

Քգվեթմ դռեղզմ ՟վկ՟մ՟բվգ՟ժ ց՟ճսթտմ
24

: 

Տ՟ձ՟վթ ծթղւզ բմգժթջ կ՟ճմզ բվջօնվռնրղ ե բգպօջ թվ ՟մս՟վ՟մչ՟ս, 

ս՟վգվ՟ճթմ, մ՟իմ՟խ՟մ-ւ՟նջ՟ճթմ նրըթ ղգչ: Պ՟սխգվռնրղ գմ ղգլ, «՟հղխ՟-

ճթմ» ս՟վ՟լնրէճնրմմգվզ, ջվ՟մտ ղգչ խնյս մճնրէթտ կօ՟խգվսնրղզ՝ ծնհ, գվխթվ, 

ւ՟վթմ ծ՟վռ՟լմգվ ղնրվձնռ. 

Դնհ՟տ՟ր գվխթվ, յ՟վըգտ՟մ ժգվթմւ,  

Հպշ՟խգտ՟մ ՠ՟վկնրմւ, ո՟ս՟պգտ՟մ ՟վկ՟մւ՝  

Ի կ՟ճմե նրպմ՟ճբզհզվբ
25

 ձ՟ճէղ՟մտմ:  

  Սվ՟մ ծ՟չնվբնրղ ե ս՟ձ՟վթ ՟ջսթձ՟մ՟խ՟մ մխ՟վ՟խգվսնրէճնրմզ՝ ռգվ-

ռ՟վ, թվ՟վ յ՟վ՟խտռնհ ղ՟ջմթխմգվնռ՝ խ՟ոգվնռ, խ՟ղ՟վմգվնռ. ՟ճջ ՟ջսռ՟-

լ՟ճթմ ձ՟վս՟վ՟յթմնրէճնրմզ լ՟ռ՟ժռնրղ ե պթէղթ խ՟վա՟ռնվ ՠ՟մ՟ջսգհ-

լ՟խ՟մ ծնջւթ ղգչ.  

Ի ռգվմ՟խ՟մ ջգղնտմ՝ դռ՟վջմ ծ՟ս՟մեթմ,  

Ի մգվւջ՟խ՟մ ջգղնտմ՝ դմնրյմ ւ՟մբ՟խեթմ,  

Ոջխեի՟հ՟տ ՟պմեթմ դ՟վլ՟է՟ո՟ս ՠօգպջմ՝  

Ի ժզլ՟խե թ ժզլ՟տմ,  

Շնհմ՟մղ՟մ յ՟վգվ դՍնհնղնմ ՟խջմ, խ՟ղ՟վ՟խ՟ո խ՟ոեվ՝  

Ի խնդ՟խե թ խնդ՟խ
26

. 

Հ՟ր էթէհնրմջ ՟պմեվ դ՟ճմ ղ՟վա՟վս՟յ՟վգվմ… 

                                                           
24

 ՄՀ ԺԲ, եչ 731: 
25

 Աճջ ՠ՟պ՟ՠ՟վբնրղնռ բ՟վկճ՟ժ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ ե ՟ղՠնհչ՟խ՟մ ՠ՟պ՟ո՟սխգվ՝ անվլթւթ, 
մվ՟ անվլնհնրէճ՟մ, ՟վկ՟խ՟լ կ՟ճմթ («նրպմ» մյ՟մ՟խնրղ ե «ղնրվձ», մ՟օ «նրվ՟ա»): 
26

 «Շգմւթ ո՟ծ՟մա, խ՟ո, ՠ՟վ՟րնվմգվթ ռգվմ՟ի՟վթջիզ, ռգվօթ յգղւզ, յթմնր՟լւթ բնրվջ 
խ՟վխ՟պնր՟լ ղ՟ջզ» (Հ. Աձ՟պճ՟մ, Հ՟ճգվգմ ՟վղ՟ս՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ, ծ. Բ, Եվօ՟մ, 1973): 
Ննրճմզ ՆԲՀԼ՝ «ո՟ծ՟մա, խ՟ո յթմնր՟լնտ օ ռգվմ՟ի՟վթջի ՠ՟վ՟րնվ՟տ նվոեջ խդ՟խ 
բվ՟մմ օ թ բնրվջ գժգ՟ժ խնհղմ յթմնր՟լնճ»: 
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Եռ անրճմգվթ ձ՟պ՟անրղթտ ծգսն («դ՟վբ դ՟ղգմ՟ճմ անրմնտմ, զդյնհմ օ 

դյնրյ՟մմ, զդճնվբ՟մմ օ դլթվ՟մթմ, օ դՠգծգդմ օ զդՠնտ՟անճմ խ՟վղթվմ») ՟ճջ-

սգհ՝ նվոգջ ս՟ձ՟վթ ղ՟ջմթխմգվ, բվռ՟առնրղ գմ նագհգմ սթգդգվւթ ՠմ՟խթշ-

մգվզ դ՟վղ՟մւ-ծ՟վտ՟բվնրղնռ. 

Ո՞րղ մզղ՟մ գմ գվխթմւմ, ն՞րղ մզղ՟մ գմ ինվ՟մւմ,  

Ո՞րղ մզղ՟մ գմ ղ՟վբ՟խմ, ն՞րղ մզղ՟մ գմ ոզջ՟խւմ, 

Ո՞րղ մզղ՟մ գմ ջթրմւմ, ն՞րղ մզղ՟մ գմ ագվ՟մւմ, 

Ո՞րղ մզղ՟մ գմ ի՟վթջիզմ, խ՟ղ ն՞րղ ռ՟ճգժ ե ս՟ձ՟վմ: 

Սվ՟մ թ ո՟ս՟ջի՟մ ո՟սխգվ՟մնրղ ե նագհգմ յմշ՟ռնվ ս՟ձ՟վզ ղ՟վբ՟խ 

-ղ՟վա՟վգմգվթ, ոջ՟խ-՟պ՟ւճ՟ժմգվթ, ջճնրմ-ղ՟վսթվնջմգվթ, ագվ՟մ-ւգվնռՠգմգ-

վթ, ի՟վթջի-Սնրվՠ Կնրճջթ, ս՟ձ՟վ-Փվխշթ կօնռ, նվնմտ մխ՟վ՟ավնրէճ՟մմ ՟մտ-

մնրղ ե ւգվէնհզ օ մնրճմ ծ՟մբ՟վս-դ՟վղ՟տ՟խ՟մ պթէղթ ղգչ ծ՟վտմնրղ ՟ճջ ՠն-

ժնվթ՝ ինվ՟մմգվթ, խ՟ղ՟վմգվթ, խնդ՟խմգվթ, ռ՟վ՟անրճվմգվթ, խ՟մէգհմգվթ, դ՟մ-

ա՟խմգվթ էթռզ: Աճջ խվխմնրէճնրմմգվթ ղգչ ՟ռգժթ բ՟մբ՟հ, ՟ջգջ խ՟ի՟վբռ՟լ 

յ՟վընրղմգվթ ղգչ ե ՠ՟տռնրղ ս՟ձ՟վթ ո՟սխգվզ, մվ՟ մգվւթմ, ՟ռգժթ նր ՟ռգժթ 

լ՟ռ՟ժռնհ ս՟վ՟լնրէճնրմմգվզ, զմբալռնրղ ե ջվ՟մտ ո՟ճլ՟պ՟խգվսնրէճնրմզ. 

– Եվխթմւմ՝ գվխմթտ մզղ՟մ, ինվ՟մւմ՝ ինվ՟մ՟տ մզղ՟մ. 

Մ՟վբ՟խզմ՝ ղ՟վա՟վեթտ մզղ՟մ, ոզջ՟խւմ՝ ՟պ՟ւգժնտ մզղ՟մ. 

Սթրմգվմ՝ ղ՟վսթվնջ՟տ մզղ՟մ, ագվ՟մւմ՝ ջգվնռՠեթտ մզղ՟մ. 

Խ՟վթջիմ՝ Սվՠնճ Կնրջթմ, ս՟ձ՟վզջ ռ՟ճգժ ե Փվխշթմ: 

Խնճ՟խւմ՝ ինճ՟մզղ՟մ օ ջթրմւմ՝ ՠօգպ՟ոթմբ. 

Խ՟վթջիմ ե ղ՟վա՟վս՟ծ՟ս, ծթղնրմւմ ե ՟մզմբծ՟ս է՟հղ՟ղՠ. 

Դնրպմ օ ղնրսզմ՝ ագհգտխ՟սգջթժ. 

Եվխթվմ լթվ՟մ՟անճմ նվոեջ լնռնր մզղ՟մ: 

Ք՟՞մթ էթր ինվ՟մ՟տմ, ւ՟՞մթ էթր խ՟ղ՟վ՟տմ, 

Ք՟՞մթ էթր խնդ՟խ՟տմ, ւ՟մթ՞ էթր ռ՟վ՟անրվ՟տմ… 

Աճջոգջ ՠ՟վկվ՟տռնրղ-խտռնրղ, անրճմ-թղ՟ջս-էթռ գմ ՟պմնրղ ս՟ձ՟վթ 

ո՟սխգվմգվզ ծ՟ճգտնհնրէճ՟մ ՟պ՟չ: Եռ ռգվչնրղ ՟ճջ լթջ՟խ՟մ ց՟խ ս՟վ՟-

լնրէճ՟մզ ծ՟ղ՟խնրղ ե ՟վբգմ նագհգմ՟տռ՟լ ծմշճնրմզ, օ ՠնժնվնռթմ ՟ճժ մգվ-

բ՟յմ՟խնրէճնրմմգվնրղ ե էմբնրղ ս՟ձ՟վզ.  

Կ՟վագտ՟մ զջո՟ջ՟րնվւմ ղգլթ ջվՠնճ ս՟ձ՟վթմ.  

Ք՟վյեթմ դժ՟վգվմ, ձնի՟ճթմ ձ՟ի՟վ՟խւմ,  

Դհզվբ՟ճվ ս՟ձ՟վմ, ձթշեթմ լթլգպմթւմ,  

Հզմշեթմ դ՟մա՟խւմ, օ տմլ՟ճվ Սնհնղնմ ՟վւ՟ճմ.  

Եվազջ թ ՠ՟վկնրմջ գվաեթմ մնր՟ագժնռ, Աջեթմ՝ ՟ժեժնրթգ՟՜ճ, ՟ժեժնրթգ՟՜ճ: 

(«Գնռ՟ջ՟մնրէթրմ թ Սնհնղնմթ ս՟ձ՟վթմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 731-732):  
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Ձ՟ճմզ ռգվ՟խգվսռնրղ, մվՠ՟մնրղ ե էպշմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվթ 

անրմգվ՟մամգվնրղ (էպշմթ կ՟ճմզ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղգխմնհ՟խ՟մ ծ՟ղ՟խ՟վանրղ 

ծվգյս՟խ՟ճթմ ժգդռթ, թղ՟ջս՟ճթմ ՟ճժ նժնվսմգվ է՟ց՟մտգժնր ինվծնրվբմ նրմթ. 

ջվ՟ փվթմ՟խմգվզ ՠ՟դնրղ գմ ղգխմնրէճնրմմգվնրղ, սգ՛ջ մ՟օ ռգվզ):  

Աճջոգջ ծ՟մբ՟վս՟ծնջ պթէղգվնրղ ւ՟մբ՟խռնրղ ե նագհգմ ՟մնէզ, յ՟վ՟-

ծ՟վռնրղ գմ ղթղճ՟մտ մվ՟ ՟պգհլռ՟լ՟ճթմ դ՟վբ՟մ՟իյ-ենրէճնրմմգվզ օ նհնհ-

ռնրղ ո՟ճլ՟պ մգվբ՟յմ՟խնրէճնրմմգվնռ: Կվխմռնհ կ՟ճմ՟վխնրղմգվթ բ՟վկգ-

վնրղ ծճնրջռնրղ ե ՟ջսթձ՟մ՟խ՟մ ծ՟պմնրղթ խ՟ի՟վբ՟մւզ՝ ս՟ձ՟վմ թվ 

անրմ՟ճթմ-ծմշճնրմ՟ճթմ ՟ղՠնհչնրէճ՟մ ղգչ. ՟ճմ ղ՟վղմ՟մնրղ ե ՠ՟մ՟ջսգհլնր-

էճ՟մ նհչ խ՟պնրճտնրղ՝ ո՟սխգվմգվթ է՟վէնրղթ ղգչ, խվխմնրէճնրմմգվթ յհէ՟մգ-

վնրղ. օ կ՟ճմմ ՟մտմնրղ ե թվ զմէ՟տւզ ջվ՟ գսմ՟ինվւնրղ: 

Ն՟վգխ՟տնր ս՟հգվզ յմշնրղ գմ, ծնվբնրղ գմ կ՟ճմ՟ճթմ ՟ժթւմգվթ, ղգհգ-

բթմգվթ ՟վկ՟ա՟մւմգվթ ղգչ, նվ մգվծճնրջռնրղ գմ անրմ՟ճթմ ծ՟ղ՟խ՟վաթմ: Գգ-

հ՟վռգջս՟խ՟մ ղս՟ծհ՟տնրղմ թվ՟անվլռնրղ ե օ՛ պթէղ՟խ՟մ-ՠ՟պ՟վղ՟ս՟ճթմ 

ծճնրջռ՟լւմգվնրղ, օ՛ ջվ՟մտ ղգչ ՟վս՟ծ՟ճսռնհ թղ՟ջսմգվնրղ. ՟ճջ գվխնրջմ 

զմէ՟մնրղ գմ դնրա՟ծգպ՝ բ՟մբ՟հ ՠ՟տգժնռ ժգդռ՟ջսգհլնրէճ՟մ թվգմտ ՟պգհլ-

ռ՟լ՟ճթմ ծ՟մանրճտմգվնրղ ո՟սնրղ-ո՟սխգվմգվզ: 

Ն՟վգխ՟տնր «Մ՟սգ՟մզ», ս՟հգվզ, մգվՠնհմգվզ օ ղգխմնրէճնրմմգվզ ծ՟պ-

մնրղ գմ նվոգջ յ՟վընրմ-ղյս՟ՠնրի, խգմբ՟մթ ծմշգհ-՟ջնրմ ՟մնէմգվ: Ըջս 

Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ՝ ՟ճջսգհ ՠ՟պ-ո՟սխգվմգվնրղ իս՟տռ՟լ անրմ՟ի՟հգվզ, 

«ՠ՟պ՟յի՟վզ, անրմ՟յի՟վծզ՝ ոնգսթխ՟ճթ ս՟վվգվթ, ՟պկ՟ճմնրճէթ օ ՠ՟հ՟-

կ՟ճմնրճէթ ՠ՟վկվ՟վռգջս խթվ՟պնրէճ՟ղՠ մ՟օ ղգհգբ՟ճթմ ծնջւգվ գմ կօ՟ռն-

վնրղ նր ս՟վ՟լնրղ՝ ծ՟ջտմգժնռ խ՟ս՟վճ՟ժ ՟վս՟ծ՟ճսշ՟խ՟մնրէճ՟մ»
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: Ձ՟ճ-

մ՟ճթմ ծնջ՟մւմգվզ է՟ց՟պնրղ գմ ՠնժնվ մգվջնրդնրղմգվթ նր ՟վս՟դգհնրղմգվթ 

ղգչ՝ նվոգջ գսթմ ոժ՟մնրղ ՠ՟տռնհ ինվծվբ՟ո՟սխգվ օ նհչ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟-

խ՟մ ծճնրջռ՟լւզ ո՟վնրվնհ նագհգմ ղթչ՟ռ՟ճվ, մգվւթմ, ինվնրմխ կ՟ճմ օ դնրս 

՟վս՟ւթմ ծմշճնրմ՟ճթմ ս՟վ՟լնրէճ՟մ քնմ, օ ռգվչ՟ոգջ ւգվէռ՟լթ ծմշճնրմ՟-

ճթմ-պթէղ՟խ՟մ զմէ՟տւզ լ՟ռ՟ժնհ ջխթդՠ խ՟ղ ՟ծ՟ամ՟տնհ պթէղ՟խ՟մ ծնվ-

կ՟մւմգվ լմնհ ս՟վգվւ, թմշոգջ «Մ՟սգ՟մնրղ»:  

Ձ՟ճմ՟ճթմ ղնա՟խ՟մ յհ՟վյմգվզ մգվծնջգժ-ւ՟վ՟տգժ գմ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ 

մխ՟վգմ տ՟մտթ ղգչ՝ պթէղ՟ռնվգժնռ է՟վէնհ ո՟սխգվ՟յ՟վգվթ մգվբ՟յմ՟խ 

ծնջւգվզ, ջվ՟մւ խգվսգժնռ թվգմտ շ՟ցգվնրղ նր բ՟վկգվնրղ, ծճնրջգժնռ ո՟ս-

խգվմգվթ ղգչմ նր յնրվչզ:  

Եվ՟ըյսնրէճնրմմ ՟ճջսգհ ծ՟պմնրղ ե նվոգջ ինվ՟ո՟սխգվ գվխնր ՟յ-

ի՟վծմգվթ ծ՟մանրճտթ խգսնրղ, ՠ՟վկվ՟անրճմ նժնվսմգվնրղ օ ՠմնրէճ՟մ ո՟վնր-

մ՟խմգվնրղ: Եռ մվ՟ ծմշնհնրէճնրմմգվզ ռգվ՟վէմ՟տռնրղ գմ ՟ղգմ՟անրմգհ նր 

ՠ՟դղ՟դ՟մ կօգվնռ: 
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Մ՟վբ ծնաևնվ ւմ՟վ. Տթգդգվ՟խ՟մ ՠ՟դղ՟կ՟ճմնրէճնրմ (մգվՠնհմգվ) 

Ն՟վգխ՟տնր ւգվէռ՟լմգվնրղ ՟վս՟տնժռ՟լ գմ օ գվ՟ըյսնրէճ՟մ ծգս 

խ՟ոռնհ ՟ճժ ՟պգհլռ՟լ՟ճթմ ինվծվբ՟ո՟սխգվմգվ, նվ ՠինրղ գմ ւվթջսնմգ՟-

խ՟մ ծնաօնվ խգմտ՟հ՟ռ՟վնրէճ՟մ, ՟ճջսգհ ՠճնրվգհ՟տ՟լ գվ՟ըյսնրէճ՟մ ղ՟-

ջթմ նրջղնրմւթ ինվզ ՟խնրմւմգվթտ:  

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյսնրէճ՟մ զմխ՟ժնրղմգվզ ւվթջսնմգ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէնրղ 

կգպւ գմ ՠգվնրղ թվգմտ ՟ղգմ՟ռգվ՟տ՟վխռ՟լ օ ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ ՟ղգմ՟խգմբ՟-

մթ, ՟ղգմնրվ էվէպ՟տնհ օ գվօ՟խռնհ գվ՟մամգվզ: Եվ՟ըյսնրէճնրմզ է՟ց՟մ-

տնրղ ե ՟ղգմնրվ՝ թղ՟ջսմգվթ ՟ղգմ՟ինվթմ նր ՟մ՟վս՟ծ՟ճսգժթ, ՟ղգմ՟մգվ-

ւթմ նր ծգպ՟ռնվ յգվսգվ՝ բ՟պմ՟ժնռ ՟ճժ ծմշնհնրէճնրմ: Աճմ մ՟ի օ ՟պ՟չ խ՟ո-

ռնրղ ե սթգդգվ՟խ՟մ «Բ՟մթ» ծգս, նվ ղ՟վղթմ ե ՟պմնրղ, ՟վէմ՟մնրղ օ ղ՟վ-

բնր, մվ՟մթտ ՟վս՟լռնհ ծնաօնվ գվագտնհնրէճ՟մ սթվնրճէմգվնրղ: 

Քվթջսնմգ՟խ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվզ ծ՟ղ՟խռ՟լ գմ ՟ճջ դա՟տնհնրէճ՟ղՠ. 

գվ՟ըյսնրէճնրմզ ծնվբնրղ ե ՟ղգմթ ղգչ նր ՟ղգմթտ, բնրվջ ա՟ժթջ թվ ծմշնհնր-

էճ՟մ ջ՟ծղ՟մմգվթտ, ց՟վռնրղ թվ ժպնրէճնրմմգվթմ, ւ՟վ՟տ՟լ-խ՟ի՟վբռ՟լ 

թվգվթմ, ՠ՟դղ՟կ՟ճմնրղ ՟վ՟վ՟լմգվթ ղգչ նր ռգվ՟բ՟պմնրղ թմւմ թվգմ, ջսգհ-

լնրղ ՟ճժ, ՟վս՟ը՟ղ՟մ՟խճ՟ ծ՟մանրճտմգվ: Եռ մվ՟մնռ ծ՟ղ՟խռ՟լ ծնաթմ 

ՠմ՟խռնրղ ե ՟ճջ ՟ղգմթ ջվսնրղ: Աճմ բ՟պմնրղ ե ծ՟ղ՟խ ժջնհնրէճնրմ: Աճջոգջ 

կ՟ճմմ թվգվթ ղգչ ծնանր, խգմբ՟մնրէճ՟մ, ՟ջսռ՟լ՟ճթմ խ՟մշթ ինվծվբ՟մթյմ ե՝ 

՟ռգժթ նր ՟ռգժթ մնրվՠ նր ՟մնվջ՟ժթ, ՟ռգժթ նր ՟ռգժթ մգվւթմ, խ՟ի՟վբռ՟լ 

բ՟վկնհ ցնի՟խգվոնրղմգվնռ, ծվգյս՟խ՟ճթմ դգհնրղմգվթտ ղթմշ սթգդգվւթ ին-

վնրմխ ՟վռ՟վկ՟մմգվնրղ թղ՟ջսմգվթ նր թվգվթ ժնրպ ղգվկգտնրղմգվզ
28

: Աճջ 

ջվՠ՟դ՟մ բ՟յս ղսմգժնր, փլռգժնր ինվծնրվբզ ո՟սխգվռնրղ ե ծնանր «գվ՟ըյս՟-

մ՟ժնր», մնվ ծմշնհնրէճնրմմգվնռ ծ՟ագմ՟ժնր ՟ճժ՟ՠ՟մնրէճ՟ղՠ: Կգմբ՟մ՟տնհ, 

գվագտթխ-՟ջ՟տնհ ծնաթմ՝ Աջսլն ւմ՟վզ, ծմշնրղ ե Բ՟մթ ղ՟սմգվթ ս՟խ, թվ զմ-

բգվւմգվթտ բնրվջ ՠգվնրղ մվ՟ թղ՟ջսմգվզ, է՟ց՟մտնրղ նագհգմ ո՟վգվանր-

էճնրմմգվթ օ մճնրէ՟խ՟մ «՟մՠ՟մ» ՟յի՟վծմգվթ ՟մկ՟ճմ ՟խմ՟վխմգվթ ծ՟ռգվը 

յվչ՟ոսնրճսմգվթ բ՟յս
29

:  
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 Աճջ ղ՟ջթմ սգ՛ջ ղգվ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ, «Մ՟վբնր խ՟դղնրէճ՟մ սգջնրէճ՟մ ռգվ՟-

թղ՟ջս՟ռնվնրղզ ծ՟ճ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղգխմնհ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէթ ղգչ», եչ 159-306, 402-490:  
29

 Քվթջսնմգ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէնրղ ս՟վ՟լռ՟լ ե ՟վ՟վշ՟անվլնրէճ՟ղՠ ղգխ ջցպռ՟լ, ս՟-
վ՟սգջ՟խ ցնի՟խգվոնրղմգվնռ մվ՟ անճնրէճ՟մ ՟մջո՟պնրէճնրմմ նր նագհգմնրէճնրմզ ՠ՟-
վգծպշ՟խնհ թվգվթ, սթգդգվ՟խ՟մ ժնրջ՟սնրմգվթ սգջ՟վ՟մզ. ջվ՟մւ ՟ջգջ թվգմտ խ՟վա՟-
ռնվ ղ՟վղմնրղ տնրճտ գմ ս՟ժթջ թվգմտ ծհ՟տ՟լ ՟վ՟վշթմ, ՟դբ՟վ՟վնրղ մվ՟ ղ՟ջթմ: Ս՟ 
լմնրղ ե ՟վ՟վշնրէճ՟մ ինվնրմխ ժպնրէճ՟մ, Աջսլն ՟մթղ՟մ՟ժթ, ՟մզմբծ՟ս՟խ՟մ մգվխ՟-
ճնրէճ՟մ, ժնրպ լ՟ռ՟ժռնհ սթգդգվւթ ՠնժնվ լ՟ագվզ ժտմնհ, ՟հ՟հ՟խնհ փվծմգվանրէճ՟մ ճնրվ-
փվթմ՟խ ռգվ՟ովնրղզ: Մ՟վբմ ՟ճջսգհ բ՟պմնրղ ե սթգդգվ՟խ՟մ նրմխմբթվ: Հ՟ճ ղ՟սգմ՟-
ավնրէճ՟մ ղգչ ՠ՟դղթտջ ռգվ՟վլ՟վլռնրղ ե սթգդգվ՟խ՟մ ղնրմգսթխմգվթ, ս՟վ՟լնրէճնրմմգ-
վնրղ ծմշնհ ՟մկ՟ճմ, ո՟ճլ՟պ ւ՟վնդթ, սթգդգվ՟խ՟մ ավգվթ ո՟սխգվզ, նվ ռգվ՟վէմ՟տմնրղ 
ե մ՟օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ «Վ՟ջմ նրհթհ ծ՟ր՟սնճ օ ղ՟ւնրվ ռ՟վնրտ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ» 
ղգխմնրէճ՟մ ղգչ (սգ՛ջ Մ՟սգմ՟աթվւ ծ՟ճնտ, Ժ ծ., Ամէթժթ՟ջ-Լթՠ՟մ՟մ, 2009, եչ 1052-1053. 
՟ճջնրծգսօ՝ ՄՀ Ժ):  
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Իվ «յմշ՟ռնվ» անվլթւնռ ղ՟վբմ ՟վս՟լնրղ ե Ննվ, ծնաօնվ գվագտնհնր-

էճնրմզ: Աճջ ծ՟ղ՟սգւջսնրղ ղ՟վբ-ւմ՟վզ ծ՟խ՟բվռնրղ ե ծգէ՟մնջ մճնրէ՟խ՟մ 

-դա՟ճ՟խ՟մ անվլթւմգվթմ. ծ՟ղ՟ւվթջսնմգ՟խ՟մ ՟ճջ ինվծվբ՟ո՟սխգվզ
30

 

ծ՟ճսմռնրղ ե Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ւգվէռ՟լմգվնրղ: 

Աճջոգջ՝ ՟պ՟ւճ՟ժմգվզ ՠմնվնյռնրղ գմ նվոգջ «ս՟պ ՟ղ՟մ՟խ՟տ լմմբնտ 

ղ՟վբխնրէգ՟մ մնր՟աւ»
31

, ի՟շթ մգվւն ընհնռռնհ գխգհգտթմ՝ ծ՟ռ՟ս՟տճ՟ժմգ-

վզ՝ ջ՟հղնջմգվթ ծնագս՟ռթհ ւմ՟վ՟ծ՟վնրէճ՟մ անվլթւմգվ
32

 (ջսնվօ), Աջսլն 

ինվծնրվբմգվթ ղգչ ՠմ՟խռնհ ծնանրտ լմնրմբ ՟պմնհ մգվՠնհզ՝ «ծվ՟յ՟ո՟սնրղ 

բվնր՟ս՟խ՟մթ», «ծվգյս՟խ՟խ՟մ ժգդնրթմ բթրվգվ՟ա օ ծվ՟մթրէ՟խ՟մ գվանտ 

անվլթ, ՠ՟վգՠ՟մ ՠ՟մթ ճ՟հէ՟խ՟մ կ՟ճմթ»
33

: Սնրվՠ ՟պ՟ւճ՟ժմգվթ մգվՠնհնրղ 

Ն՟վգխ՟տթմ թվ գվամ ՟մռ՟մնրղ ե «ս՟պթ գվաթ ոսհ՟լթմ ձճնրհ, Սնրվՠ Եվվնվ-

բնրէճ՟մ ՟մռ՟մ ենրէճ՟մ ոջ՟խնհ նր մնվնանհ», նվ ղթ՟մնրղ ե գվխմ՟ճթմ ծ՟վ-

ջ՟մգխ՟մ ո՟վթմ խտնվբռ՟լ ՟պ՟ւճ՟ժմգվթմ
34

: 

Աճբ գվագտնհնրէճ՟ղՠ ծնաթմ ՠ՟վկվ՟մնրղ ե ռգվթմ ջվՠ՟վ՟մմգվթ նժնվս, 

ջգվնռՠգմգվթ ծգս ղթ՟ջթմ ցնհ ծմշգտմնրղ գվգւջվՠճ՟մզ գվագժնռ, բ՟պմնրղ 

Սնրվՠ Եվվնվբնրէճ՟մ ծնաօնվ ծմշնրղմգվթ Քմ՟վ. 

ԶՀնաթբ խգմ՟վ՟վ ՟պ թ Հ՟րվե ՠհինրղմ… 

Ի ջվՠ՟վ՟մթբ ռգվ ծ՟ղՠ՟վկգ՟ժ ջնրվՠ, 

Ի կ՟ճմ ցնհնճ գվագղւ ւգդ դգվաջ՝ 

Ըմբ ջգվնռՠեթտմ, գվգւջզվՠգ՟մզջ ջնրվՠ: 

Սնրվՠ Եվվնվբնրէգ՟մբ ՟վը՟մ՟ջտնրւ ժթմգժ  

Քզմ՟վ ղթյս ծնաօնվ ծմշղ՟տ,  

Յ՟ճըղնրջ օ ճ՟րես գվագժ դց՟պջ ճ՟րթսգմթտ: 

 («Տ՟հ Հ՟ղՠ՟վկղ՟մմ Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ», ՄՀ ԺԲ, եչ 665)  
Ս՟հղնջգվանրէճնրմզ բ՟պմնրղ ե ՟մփանրս, գվՠ ծնաթմ ՟մոսնրհ ե ղմնրղ 

սթգդգվ՟խ՟մ ՟ճջ ՠ՟դղգվանրէճ՟մ ղգչ (թմշոգջ ոսհ՟ժթտ ձճնրհ ե ՟ճջ ծմշնրճէ-

մգվթ ղգչ մնվնառնհ գվազ).  

Ք՟մդթ դթ՟՞վբ թ ճ՟վբթրմջ թմկ ՟րասթտ ջ՟հղնջմ գխգջտե, 

Յնվը՟ղ ՟մոսնրհ թ ՠ՟դղգվանրէգմեմ ժթմթտթղ՝ 

Ոշ մնր՟ագժ Հնարնռ, զջս էգժ՟բվգժնճմ Պ՟րհնջթ (ծղղս. Ա. Կնվմէ. ԺԳ. 15): 

(«Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ», Կ. Գ)  
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 Աճջ ղ՟ջթմ սգ՛ջ ղգվ մյռ՟լ ՟յի՟սնրէճնրմզ, եչ 216-217, 225-244 օ ՟ճժնրվ: 
31

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Նգվՠնհ թ ջնրվՠ ՟պ՟ւգ՟ժջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 979: 
32

 Հղղս. «Ս՟հղնջգ՟տ գվՠգղմ Դ՟րթէ, ջ՟հղնջգղւ օ ղգւ զմբ Դ՟րէ՟ճ ՟ճջփվ. Ն՟ ւմ՟վ 

նրմգժնռ ճ՟մյնրմշ մգվբթտ, օ գխգհգտթ ւմ՟վ նրմթ թ յմշ՟ռնվ մգվբթտ: Լգդնրւ ղգվ ՟հթւ ւմ՟վթ 

գմ…» (Յնռծ՟մ Ոջխգՠգվ՟մ, «Ի ջ՟հղնջմ ՃԽԵ». սգ՛ջ Յովհաննու Ոսկեբերանի Ճ՟պւ, Վգ-

մգսթխ, 1861, եչ 113): 
33

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Նգվՠնհ թ ջնրվՠ Յ՟խնՠ Մլՠմ՟ճ ՠ՟մ մնրթվ՟խ՟մ անռգջսթ», ՄՀ 

ԺԲ, եչ 1002: 
34

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Նգվՠնհ թ ջնրվՠ ՟պ՟ւգ՟ժջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 984: 



Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ... 77 

 

 

Եր զմբե՞վ ե թմկ ՠմ՟րմ, նվ թ ջ՟հղնջթմ,  

Աճմոթջգ՟տ ՠ՟մթտմ թ խթվ ՟վխ՟մգժ…  

Հ՟մ՟ո՟դ գվագժ թղնռւջ ս՟րհ՟րւ...  

Զթ՟՞վբ, նվ նշ ղթ՟տնրտթ ճթղնտջ խվթտ խ՟էթժ ղթ ոհսնվ  

Ըմբ ճջս՟խ ՟վս՟րջվ ՟հՠգվտ գվանհթմ… 

 («Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ», ԿԱ. Ա) 

Աճջսգհ, ՟յի՟վծմգվթ մգվջնրղ, մվ՟մտ ծ՟ղ՟մռ՟ամգվթ ՟պգհլռ՟լ՟ճթմ-

ջվՠ՟դ՟մ ծ՟մանրճտմգվթ ղգչ, նրվ է՟ց՟մտնրղ նր ՠմ՟խնրէճնրմ ե ծ՟ջս՟սնրղ 

ծնաթմ թվ ւմ՟վնռ, տ՟մխ՟տ՟լ մգվւթմ-՟վս՟ւթմ կ՟ճմ, ղթսւ, ժպնրէճնրմ, բ՟պ-

մնրղ ե ՟ճբ ծ՟ղ՟ծմշնրճէթ ղթ տնժ՟վկ՟խնրղզ, յճնրհզ, մգվծճնրջնրղզ մվ՟ ջվսթմ: 

Աճջսգհ ՟մջո՟պ ՠինրղթ նժնվսմ ե, նրվ շթ ի՟ղվնրղ, շթ ժպնրղ ց՟պ՟ՠ՟մնր-

էճնրմզ. օ ւգվէռ՟լզ բ՟պմնրղ ե ՠ՟տ՟վկ՟խ ս՟վ՟լնրէճնրմ:  

Եվագտնհնրէճ՟ղՠ սթգդգվւթ ՟ղգմ՟մնրվՠ փվծմգվանրէճ՟մ նժնվսմգվզ է՟-

ց՟մտգժնր օ ՟մժպգժթ ո՟վգվանրէճ՟մզ խտռգժնր ո՟սխգվմգվզ ՠ՟դղ՟էթռ գմ 

Ն՟վգխ՟տնր մգվՠնհմգվնրղ: 

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ ՠ՟դղթտջ մյնրղ ե թվ մգվՠնհմգվթ, նհՠ՟ջ՟տնրէճնրմ-

մգվթ՝ նվոգջ խգմբ՟մթ, ծմշնհ նագհգմ ղ՟վղթմմգվթ ղ՟ջթմ: Սվ՟մւ ՟ղցնցնրղ 

գմ ՠնժնվ նհՠգվմ նր ծգլգլ՟մւմգվզ, խ՟մշգվզ, խ՟մի՟կ՟ճմնրէճնրմմգվմ նր մն-

վ՟ջ՟տթխ գվագվզ, սթգդգվ՟խ՟մ մգվբ՟յմ՟խնրէճնրմմգվթմ ծ՟ղ՟յնրմշ կ՟ճմ՟վ-

խնրղմգվմ նր մվՠթմ ղթ՟կնրժնրղմգվզ: Եռ ղ՟ծխ՟մ՟տնր ղ՟վբնր ցնի՟վգմ ղթյս 

՟հ՟հ՟խնրղ գմ «՟մբ՟բ՟վ ծմշղ՟ղՠ ծգլնրէգ՟մ ժ՟ժնճ ՟պ՟մտ ժպգժնճ» («Մ՟-

սգ՟մ», ԿԶ. Ա): Աջսռ՟լ՟լմթմ մռթվռ՟լ մգվՠնհթ ՟ռ՟վսթմ մյռնրղ ե ՟ճջ 

«գվա՟ավնրէճ՟մ» նագհգմ ղ՟վղմթ ծ՟վ՟ծմշնհնրէճնրմզ. ՟ճմ խգմբ՟մթ ե՟խ ե, 

ւ՟մթ նվ ջվ՟ ոգջ ծճնրջռ՟լ ե ղ՟վղմթտ նր ծնանրտ՝ ՟ջ՟տնհթ «ցնի՟սվռ՟լ» 

(Բ ս՟վՠ.՝ զմլ՟ճռ՟լ) ղ՟վղմթ է՟մ՟ւնռ յ՟վռ՟լ ավթտ նր դա՟ճ՟խ՟մ յմշթ 

ինջւթ ո՟սխգվթտ, նվոգջդթ ՟ճջ գվխնրջթ՝ ղ՟վղմթ նր յմշթ՝ ղգխ խգմբ՟մթ ՟վ՟-

վ՟լթ ղգչ ղթ՟ի՟պմնրէճնրմթտ ծ՟վ՟ը՟ղ ց՟պ՟ռնվռթ Աջսռ՟լ՟ղ՟ճվզ, թմշ-

ոգջ ՟մգհլ ո՟յսնմճ՟մգվթ փվծմ՟ՠ՟մնրէճնրմթտ (Ա ս՟վՠ.՝ թմշոգջ ՟մգհլ՟-

խ՟մ ց՟պ՟ՠ՟մնհթտ)
35

: Խ՟շթ մգվՠնհնրղ մվ՟ ծգս խ՟ոռ՟լ ՠնժնվ ինվծվբ՟-

ո՟սխգվմգվզ ծճնրջգժնրտ ծգսն ւգվէնհզ մյնրղ ե. ՟ճջ մռ՟ամգվնռ ե ՟ճջնրծգս 

ծ՟ռգս ղ՟ւվ՟անվլռգժնռ օ մռթվ՟խ՟մ ո՟ս՟վ՟ա ղ՟սնրտգժնռ ղ՟վբզ անռ՟-
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 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Կնճջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 962, 974: Աճջ մգվՠնհմ ՟մռ՟-

մնրղ ե «դՠ՟մ գվանրէգ՟մ ՠգվ՟մնճ յվէ՟մտ ղգվնրղջ ժգդնրթ», «դգվա՟ավնրէթրմ ջ՟խ՟ր՟-

ղ՟ջմգ՟ճ ղգվջ անռգջսթ ՟մչմչ՟խ՟մ ս՟պ», նվնռ ղթյս ց՟պ՟ռնվռգժնր ե Աջսռ՟լ՟-

ղ՟ճվզ օ թվ իմբվ՟մւմգվթ ղթչնտնռ ո՟վաօգժնր ե ղ՟վբնրմ ՟մբ՟ս՟ո՟վս ծ՟ղ՟վկ՟խնր-

էճնրմ Դ՟ս՟ռնվթ ՟սճ՟մթ ՟պ՟չ, ՟ճմսգհ եժ ՟վը՟մ՟մ՟տմգժնռ թվ գվ՟մնրէճ՟մզ ծ՟մբթ-

ոգժնրմ օ ինջւթ զմլ՟մգվնռ ց՟պ՟ՠ՟մգժնրմ (ՄՀ ԺԲ, եչ 962-963): 
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ՠ՟մգժնր ի՟շզ
36

. ՟ճջոթջթ, ՟ճջւ՟մ «զմսվ՟խ՟մ», «ՠ՟վգդ՟վբ» ՠ՟պգվնռ ե 

՟ճմ ղթյս ՠ՟վգՠ՟մռնրղ
37

: Աճջ նժնվսմգվնրղ ղթ՟ծճնրջռնրղ գմ կ՟ճմզ՝ յմշ՟ռնվ 

ո՟սխգվզ, ղ՟վղթմ-աթվզ, գվա-պթէղգվմ նր ջվ՟մտ գսօնրղ ՠ՟տռնհ թղ՟ջսմգ-

վզ: Աջսռ՟լ՟լմթմ մռթվռ՟լ մգվՠնհզ ծգհթմ՟խզ «յպթշ», թջխ Խ՟շթ մգվՠնհզ 

«գվանհ՟ՠ՟վՠ՟պ ՠ՟վգՠ՟մնրէթրմ» ե ՟մռ՟մնրղ: 

Հմշնհնրէճ՟մ ՟ղգմ՟ինվթմ նր ղ՟ւնրվ սթվնրճէմգվ է՟ց՟մտ՟լ ՟մռգվչ՟-

մ՟ժթ գվագտնհնրէճնրմզ ծ՟խ՟բվռնրղ ե, թմշոգջ մյգտթմւ, «մճնրէ՟խ՟մ» 

գվ՟ըյսնրէճ՟մզ: Աճմ ՟վս՟լռնրղ ե ղթ՟ճմ յմշ՟ռնվ անվլթւնռ՝ ղ՟վբխ՟ճթմ 

կ՟ճմնռ օ ղթ՟կնրժռնրղ ծվգյս՟խմգվթ կ՟ճմգվթմ: Աճջ ծ՟ղ՟սգւջսնրղ Ն՟վգխ՟-

տթմ խգվսնրղ ե ՠ՟պգվ, մնվ ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմմգվ, թմշոգջ «ծնաթ՟ս՟րթհ 

ւմ՟վ՟ծ՟վնրէճնրմ»
38

, «ռ՟վբթ ժգդռթ ւ՟հտվգվա՟տնհ ս՟ռթհ», «ծնագյ՟վը 

ւմ՟վ»
39

:  

Աճջսգհ խ՟վօնվ գմ գվգւ ՟սվթՠնրսմգվ՝ գվագտնհնրէճ՟մ «՟մմճնրէ», ՟ճ-

մնրծգսօ ՟մջո՟պ՝ ծ՟վ՟ը՟ղ ժթմգժզ, օ ղ՟ւվ՟անվլռ՟լ-գվ՟ըյս՟տ՟լ, ղ՟վղ-

մթ խգմբ՟մթ ՟մբ՟ղմգվնռ ջվ՟ թվ՟անվլնրղզ: Սվ՟մտ ծ՟ղ՟վ Գվթանվ Ն՟վգխ՟-

տթմ նրմթ ՠ՟դղ՟էթռ ագհգտթխ կօ՟խգվոնրղմգվ՝ գվագտնհնրէճնրմ «՟մէ՟վէ 

ՠգվ՟մնռ», «՟մ՟վագժ յնրվէգվնռ», «՟մմթվծգժթ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճնրմ», հրանյութ 

՟դաթ «անհանգչելի մռ՟ա մգվՠնհթտ», մգվյմշ՟մւթ շո՟խ՟ջնհ ծնվկ՟մւզ, ՟ճմ 

ՠիգտմնհ անվլթւթ ղ՟ւվ՟անվլնրղզ ո՟սխգվ՟մնրղ ե «ժթ ՠգվ՟մ», «ՠգվխվ՟ժթվ 

ՠգվ՟մ», «զմսթվ յնրվէգվ», «ղ՟ւնրվ ժգդնր», «զհկ՟կ՟ճմնրէճնրմ», «կ՟ճմ ղ՟-

ւնրվ զմլ՟ճթ» օ ՟ճժ ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմմգվնռ:  

Աղՠնհչնռթմ նագհգմ գվագտնհնրէճ՟մ ո՟սխգվմգվնռ նր ջվ՟մտ ո՟ճլ՟պ 

ծմշնրճէմգվնռ գմ է՟ց՟մտռ՟լ Ն՟վգխ՟տնր մգվՠնհմգվզ: Սնրվՠ Խ՟շթմ մռթվ-

ռ՟լ ւգվէռ՟լնրղ օջ ծ՟խ՟բվռնրղ գմ անկենդան գվ՟ըյսնրէճնրմզ օ բանավոր 

մարդու ո՟ս՟վ՟ա-ց՟պ՟սվնրէճնրմզ, նվ սգջգժ ե Կենդանի փայտը, ՟ճժ նշ 

անշունչ տապանակը խ՟ղ ս՟իս՟խթ ռվ՟ ավռ՟լ փվգմւզ: Աճջ ձ՟պթ ց՟պ՟-

ՠ՟մնրէճնրմզ ի՟վջիռ՟լ ե Եջ՟ճնր՝ «Եվխթմւմ թղ ՟էնպմ ե օ գվխթվզ՝ նսւգվթ 
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 Ննրճմ սգհնրղ, Ա ս՟վՠ., եչ 940: Նղ՟մ՟սթո կօ՟խգվոնրղ ե Ն՟վգխ՟տթմ ս՟ժթջ Մ՟-

վթ՟ղթ ՠմնվնյնրղմգվթտ ծգսն. «Ավբ, ճ՟ճջւ՟մջ օ թ ջնճմոթջթջ, օ ճօջ զմսվգժ՟խ՟մ գվաջ 

ՠ՟մ՟ծթրջթտ ագվ՟ծպշ՟խգ՟ժ գջ» («Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Կնճջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 959): 
37

 Ննրճմ սգհնրղ: 
38

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Ճ՟պ ժնրջնճ Խ՟շթ», ՄՀ ԺԲ, եչ 939: 
39

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ , «Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Կնճջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 958: Բ՟դղ՟էթռ գմ մղ՟մ 

փվթմ՟խմգվմ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ ծ՟ճ ղ՟սգմ՟ավնրէճ՟մ ղգչ. Թգնբնվնջ Քպէգմ՟ռնվմ, փվթմ՟խ, 

՟ճջ ծ՟ղ՟սգւջսնրղ փաս՟անվլնրղ ե «ծնաթ՟մգվխ օ ղ՟վղմ՟ւմ՟վ» գվանհ, ծթմ ը՟ղ՟-

մ՟խմգվթտ կ՟ճմնհ Դ՟ռէթ ո՟սխգվզ (սգ՛ջ Թգնբնվնջ Քպէգմ՟րնվ, «Նգվՠնհգ՟մ թ Սնրվՠ 

Խ՟շմ ՟ջսնր՟լզմխ՟ժ օ թ սմփվեմնրէթրմ Տգ՟պմ ղգվնճ օ Փվխշթմ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ», 

Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ Մ՟սգմ՟ավնրէթրմւ, Վգմգսթխ, 1833, եչ 159): Ըջս ՆԲՀԼ-

թ ՟ճջ ՠ՟պզ ռխ՟ճռ՟լ ե բգպօջ Աա՟է՟մագհնջթ գվխնրղ. «Ըջս ջ՟հղնջթ ղ՟վղմ՟ւմ՟վ 

բ՟րէգ՟մ գվանտմ»` խ՟ոռ՟լ բ՟վկճ՟ժ Դ՟ռէթ ջ՟հղնջմգվթ ծգս: 



Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ... 79 

 

 

ո՟սռ՟մբ՟մզ» (Եջ. ԿԶ. 1) ինջւգվթ ռվ՟: Սվ՟մւ Աջսլնրմ փէօ՟մգժնր, ո՟-

վնրմ՟խգժնր սգջ՟վ՟մնռ ՟պ՟ռգժ ղնս գմ սթգդգվ՟խ՟մ ի՟շթ ինվծվբթմ օ 

«ծնագժթտ ժգդռնռ», «ՠ՟մթ ՠինրղնռ» ՟ղցնցնրղ գմ Քվթջսնջթ՝ գվխմ՟ճթմ ենր-

էճ՟մ, ՟ջսռ՟լ՟ճթմ եչւթ, ի՟շթմ ՠ՟դղգժնր խ՟մի՟սգջնրէճնրմզ
40

: Եվ՟ըյսնր-

էճ՟մ ծգս խ՟ոռնհ ինվծվբ՟ՠ՟մնրէճ՟մ գվխվնվբ ծ՟մանրճտզ ՠինրղ ե ՟ճջ ՟-

ջնրճէթտ: Խ՟շթ ո՟սխգվթ ղթչնտնռ թվ՟վ գմ խտռնրղ, ղթղճ՟մտ մգվծճնրջռնրղ ՠն-

ժնվ ՟յի՟վծմգվզ, մվ՟մւ ո՟վնրմ՟խնրղ գմ ղ՟վբգհ՟տ՟լ Տթվնչմ նր ո՟վնր-

մ՟խռնրղ մվ՟մնրղ օ ՟ճջ ջգվս՟ձնրղ-՟մբվ՟բ՟վկնրղմգվնրղ լ՟ռ՟ժնրղ թվ՟-

խ՟մ դ՟վղ՟մ՟ժթ ՠ՟դղ՟կ՟ճմնրէճնրմզ: Խ՟շզ բ՟պմնրղ ե սթգդգվւթ ծ՟մանրճտզ, 

խթդ՟խգսզ, նվթտ ՠինրղ ե ՠ՟դղ՟յգվս նր ՠ՟դղ՟մթջս ծ՟ղ՟կ՟ճմնրճէզ: 

Աճջ ձ՟պթմ մգվծճնրջռ՟լ գմ ծմշնհնրէճ՟մ, գվ՟ըյսնրէճ՟մ՝ ւվթջսնմգ՟-

խ՟մ ցնվկ՟պնրէճ՟մ ղգչ ծ՟ջս՟սռ՟լ ՠնժնվ ո՟սխգվմգվզ՝ ջխջ՟լ ՟մխգմբ՟մ 

գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվթտ, ՠմնրէճ՟մ ՟մկ՟ճմ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճնրմթտ, ռգվչ՟տ-

վ՟լ գվխմ՟ճթմ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճ՟ղՠ օ մնվ նագհգմ գվագտնհնրէճ՟ղՠ: Գվթանվ 

Ն՟վգխ՟տթմ մյնրղ ե՝ գէգ Եջ՟ճթմ ՟ճջ ինջւգվնռ «ձյավս՟ՠ՟մգտ» օ «գվա՟-

ավգտ» ՠնժնվ ենրէճնրմմգվզ ո՟վնրմ՟խնհթ՝ ՟ճջ ենրէճնրմմգվթ ղգչ ո՟վնրմ՟խ-

ռգժզ («դՈրմնհմ եթտ ո՟վնրմ՟խգ՟ժ ճե՟խ՟տ գվա՟ավգ՟տ»), ՟ճջ ջսռգվ՟խ՟մ 

մ՟ի՟սթոզ («դնրվնր՟խ՟մ սգջ՟խ»), ՟ո՟ նվւ՟՜մ ՟պ՟ռգժ ղգմւ գմւ խ՟վնս 

ծ՟ճսմ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ինջւթ դնվնրէճ՟մզ, ի՟շթ ինվծվբթ դնվնրէճ՟մ ո՟ճլ՟-

պնրէճնրմզ ծ՟ղՠ՟ռգժնրմ
41

:  

Սթնմնրղ ղթ՟ճմ ՟ո՟ա՟ճթ գվօնրճէմգվթ տ՟մխնրէճնրմմ եվ սնմռնրղ «՟ղգ-

մ՟ո՟սխ՟պ ո՟սռ՟ջթվնրէճ՟ղՠ» ՟մդա՟ճ՟խ՟մ ս՟ռհնռ («ս՟րհ՟տ գվա՟-

վ՟մ՟րւմ ծմշեվ օ դանրյ՟ոեջ, ջվսթ ջ՟վջ՟ցղ՟ղՠ ղթյս գվխվո՟աեվ»): Եռ 

զջս ՟ճժ սգջնրէճ՟մ՝ ղ՟վա՟վգ՟խ՟մ (ինջւզ ջ՟հղնջ՟ջ՟տ Դ՟ռէթ ղ՟ջթմ ե) 

՟խմ՟վխթ, ՟մս՟պթ լ՟պգվմ գմ ծվձռ՟մւնռ տմլնրղ՝ ձ՟մ՟շգժնռ ջսգհլնհթ 

ծ՟ճսմնրէճնրմզ (՟խմ՟վխնրղ ե Ս՟հ. ՂԷ. 12-13. «Դ՟յսմ նրվ՟ի՟մ՟ճ օ ՟ղգմմ, 

նվ մնվ՟մնրղ խ՟ճ, էնհ տմլ՟մ ՟մս՟պթ ՟ղգմ լ՟պգվզ Տթվնչ ՟պ՟չթմ, նվ մ՟ 

ա՟ժթջ ե…»
42

): Եռ գէգ ՟ճջ ղգլ ՟վ՟վշնրէճ՟մ ցնւվ ՟վ՟վ՟լմգվզ, զմբնրմգժնռ 

ջսռգվ՟խ՟մ Գվթ ծվ՟ղ՟մզ, ռ՟ճգժշ՟խ՟մ օ նրվ՟ի՟ժթտ իմբնրէճ՟ղՠ Տմխնհթ օ 

Սսգհլնհթ խգմջ՟ՠգվ ա՟ժնրջսմ գմ մռ՟անրղ «ՠ՟դղ՟բվռ՟ս» կ՟ճմնռ, ՟մՠ՟մ 

ՠգվ՟մթ կ՟ճմթ ՠ՟վՠ՟պնռ, ՟մծ՟ճս, ՟մսթո սգջ՟խթ կգպւգվնրղ օ [մվ՟մթտ] 

՟մղ՟ջմ ՠմնրէճ՟մ նսւգվնրղ (՟խմ՟վխնրղ ե «օ գվխթվմ թղ նսւթ ո՟սռ՟մ-

բ՟մմ ե» ծ՟սռ՟լզ՝ Եջ. ԿԶ. 1), ՟ո՟ նվւ՟մ ՟պ՟ռգժ ոգսւ ե մգվՠնհռթ ի՟շթ 
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 «Աո՟ նրվգղմ թ ծնագժթտմ ժգդնրե ՠհինրղմ խ՟ճժ՟խ՟տ ՠ՟մթտ ռս՟խ՟տ՝ ՠ՟դղ՟խ՟մ Էթմ 

բ՟ր՟մգ՟տ դգվխթմ, օ ծ՟մաշ՟վ՟մ նսթտ ո՟սնր՟մբ՟մ՝ դծվ՟յ՟դ՟մ ի՟շջ ցվխ՟խ՟մ, 

՟մղ՟ծմ թջխնրէգ՟մ ճ՟րբ՟րնվ ղ՟վղմնճմ ի՟պմղ՟ղՠ գբգ՟ժ ՟րէ՟վ՟մ» (Գվթանվ Ն՟վգ-

խ՟տթ, «Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Խ՟շմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 942): 
41

 Ննրճմ սգհնրղ: 
42 Աջսնր՟լ՟յնրմշ ղ՟սգ՟մ Հթմ գր Ննվ Կս՟խ՟վ՟մմգվթ, եչղթ՟լթմ, 1994: 



80 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 

ծ՟ճսմնրէճնրմզ, ղգլ մյ՟մզ… թմշոթջթ զհկ՟խ՟մ կ՟ճմթ մռգվ ոգսւ ե զմկգպթ 

Աջսլն ո՟սխգվմ նրմգտնհ ՠ՟մ՟խ՟մ ղ՟վբզ՝ ՟ճջւ՟մ յմնվծմգվթ ծ՟հնվբ բ՟պ-

մ՟ժնռ: Ք՟մթ նվ գվա՟ՠ՟մնրէճ՟մ ՠիղ՟մ ծնվթմռ՟լւթ, յ՟վ՟բվ՟մւթ ծնժն-

ռնրղզ («ծնժնռնրղմ ճ՟րբնր՟լնճ ՠհիղ՟մ գվա՟ՠ՟մնրէգ՟մջ») խ՟վլվ՟մճնրէ 

ռգղթ ւ՟վթտ ւգվ՟լթմ շթ ռգվ՟ՠգվնրղ
43

:  

Խ՟շթմ, զջս ղ՟վբխ՟ճթմ խ՟վնհնրէճ՟մ, մռթվ՟ՠգվռնրղ ե ւ՟հտվ՟ՠ՟վՠ՟պ 

փվծմնրէճ՟մ ինջւգվթ ղ՟ւնրվ զմլ՟ճթ կ՟ճմզ («կ՟րմգջտնրւ կ՟ճմ ղ՟ւնրվ զմ-

լ՟ճթտ ւ՟հտվ՟ՠ՟վՠ՟պ ՟րվծմնրէգ՟ղՠ»
44

): 

Աճջոգջ Բ՟մթ ջսռգվմ փվծմ՟ՠ՟մնհ ՟մՠ՟մ անվլթւմգվզ ռգվ՟ցնիռնրղ 

գմ Բ՟մթմ սգջ՟լ ՠ՟մ՟խ՟մ, յմշ՟ռնվ գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւթ փվծմգվանրէճ՟մ: 

Մճնրջ յգյս՟բվնրղզ՝ ի՟շթ ղթչնտնռ ջգվս՟ձ՟լ ՟յի՟վծմգվթ՝ ղթղճ՟մտ ղգչ 

ՠ՟դղ՟կ՟ճմնրէճ՟մ լ՟ռ՟ժնրղզ ՟վս՟ծ՟ճսռ՟լ ե ծ՟չնվբնհ յ՟վ՟բվ՟մւնրղ:  

Բճնրվ ծ՟դ՟վ՟ռնվ ՠնտգհգմ դռ՟վէնրմմգվթմ անրղ՟վռնրղ գմ ի՟շնռ բ՟ջ-

սթ՟վ՟խռ՟լ, խթվէ խտնվբնրէճ՟ղՠ թվգմ ծ՟հնվբ ժթմգժնրմ ՟վը՟մ՟տ՟լ յ՟պ՟-

ռթհմգվզ. ղ՟վբ՟ջգվղ ՠնրճջգվթտ ջգվնհ դ՟ռ՟խթ սնծղզ, ՠ՟մ՟խ՟մ ՠ՟դղ՟էթռ 

ՠմնրէճնրմմգվզ ղթ՟ինրղՠ բ՟ջ՟խտնրէճ՟ղՠ նր գվա՟խտնրէճ՟ղՠ, զմլ՟ճռնրղ գմ 

թվ խնհղթտ՝ թվ ղթչնտնռ թվգմ. «Բ՟վգՠ՟մգ՟՛ժ գջ, խգմբ՟մ՟խթ՛վ ՟ջսնր՟լգ՟մ 

մյ՟մ ց՟ճսթբ ցվխնրէգ՟մ, նվ թ ծ՟դ՟վ՟րնվջ ՠթրվնտ ՠնտգհեմ դնր՟վէմնտ 

դդ՟վղ դ՟ր՟խթ ղ՟վբխ՟ջգվղ ՠնրջնտ ՠ՟մ՟խ՟մ ՠ՟դղ՟էթր ՠմնրէգ՟մջ ւգր 

բ՟ջսթ՟վ՟խգ՟ժ՝ թ խթվէ խտնվբնրէթրմ ւնրղ ծ՟հնվբնրէգ՟մ, իվ՟ինճջ ծ՟մ-

բթջթր ղթ՟ինրղՠ բ՟ջ՟խտնրէգ՟ղՠ, ղթ՟ո՟վ գվա՟խտնրէգ՟ղՠ զմլ՟ճգտնրտ՟-

մգջ թ ւգդ ՠ՟դղգժնճբ ղ՟ւնրվ ՟րվծմ՟ՠ՟մջ»
45

:  

Աճջոգջ Բ՟մթ սթվնրճէմգվնրղ լ՟ռ՟ժռնրղ գմ մվ՟մ ո՟վնրմ՟խնհ նր մվ՟ 

ղգչ ո՟վնրմ՟խռնհ, մվ՟մնռ թվ՟վ ղգչ բվռ՟առ՟լ նր ա՟հսմ՟ավռ՟լ ծվգյս՟-

խ՟ճթմ, ՠ՟մ՟խ՟մ նր ՟մՠ՟մ՟խ՟մ ՟յի՟վծմգվթ կ՟ճմգվզ. ի՟շզ խ՟ս՟վգժ՟-

ոգջ ո՟վնրմ՟խգժթ ե բ՟վկմնրղ ՟մՠ՟մ ՟յի՟վծմգվթ ղգչ ծ՟ճսմռ՟լ Բ՟մզ: 

Աճմնրծգսօ Ն՟վգխ՟տթմ ՟մբվ՟բ՟պմնրղ ե ի՟շթ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճ՟մ մ՟ի-

փվթմ՟խմգվթմ՝ Սնհնղնմ թղ՟ջսնրմթ «գվա՟աթվ ս՟պգվնռ», Եդգխթգժթ սգջթժթ 

Աջսլն ո՟սռ՟մբ՟մթ «ագհգտթխ գվա՟ՠ՟մնրէճ՟ղՠ», մնրճմզ բ՟ռ՟մնհ, ՟ճջ 

՟ղգմզ ոջ՟խնհ ջգվնռՠգմգվթ «յվչ՟ո՟վնրէճ՟ղՠ ո՟յսո՟մռ՟լ» նժնվսմգվթ 

գպ՟խթ ջվՠ՟ջ՟տնրէճ՟ղՠ
46

:  

Եռջ ղգխ ՟մա՟ղ ծ՟ճսմռնրղ ե նագհգմ՟տ՟լ, մգվբ՟յմ՟խ թղ՟ջսմգվնռ 

է՟ց՟մտռ՟լ ղ՟վբնր՝ նվոգջ խգմբ՟մթ անվլթւթ ո՟սխգվզ՝ ի՟շթ դնվնրէճ՟ղՠ 

գխգհգտնր ղգչ ծ՟ռ՟ւռ՟լ ՠ՟դղ՟ժգդնր ՟մբ՟ղմգվզ ծ՟ղգղ՟սռնրղ գմ անվլթւ-

մգվթ ծգս, նվ ղյս՟ոգջ ջ՟հղնջմգվթ թղ՟ջսմգվնրղ ՟վկ՟խնրղ գմ թվգմտ ծնագ-
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 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 943: 
44

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 946-947: 
45

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 947: 
46

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 947, ծղղս. Ա ս՟վՠ., եչ 935: 



Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ... 81 

 

 

ս՟ռթհ մռ՟ա՟լնրէճնրմզ: Աճջոգջ մյնրղ ե՝ ի՟շմ ՟պ՟չմնվբնրղ ե նշ ՟մՠ՟մ՟-

խ՟մ ց՟վ՟իմգվզ, ՟ճժ ինծ՟խ՟մնրէճնրմ նրմգտնհ ղ՟վբխ՟ճթմ ծնսզ՝ նվոգջ 

ջ՟հղնջմգվթ գվագվթ հոգիատավիղ քնարահարության գործիքների («անվլթ 

ծմշղ՟մ ջ՟հղնջ՟տ ծնաթ՟ս՟րթհ ւմ՟վ՟ծ՟վնրէգ՟մ»
47

): Նվ՟մ ց՟պ՟ՠ՟մնրղ 

գմ ՠ՟վգդ՟վբ, զմսվ՟խ՟մ ՠ՟պգվնռ՝ ղ՟ւվ՟անվլռգժնռ ծ՟ռգս ՟ճջ մռ՟ամգ-

վնռ օ ո՟ս՟վ՟ա ղ՟սնրտգժնռ
48

: 

Նգվՠնհզ ոջ՟խռնրղ ե ց՟պ՟ՠ՟մնրէճ՟մ սգջ՟վ՟մնռ, ւգվէնհզ իմբվնրղ ե 

էնրճժ ս՟ժ ղթ՟մ՟ժ նր գվա՟խտգժ ծվգյս՟խմգվթ գվխճնրհ՟լ («դանրյ՟խ՟մ») ՟մ-

մթվծգժթ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճ՟մզ, ո՟վ՟խտգժ մվ՟մտ ծգս, ՠ՟վգսվ՟խ՟մ գվա՟ՠ՟-

մնրէգ՟ղՠ ց՟պ՟ռնվգժ Զնվ՟տնրտշթմ ի՟շթ ռվ՟, ի՟շթ ծգս, ՟պ մ՟, ի՟շնռ 

ղթ՟մ՟ժնռ մվ՟մ՝ ՟մռ՟իձ՟մ կ՟ճմթ ց՟պ՟ռնվղ՟ղՠ, մգվՠնհգժնռ, ղթյս ծթյ՟-

ս՟խգժնռ Քվթջսնջթմ Հնվ օ Հնանր ծգս, գվխվո՟ագժթ Սնրվՠ Եվվնվբնրէճնրմզ, 

«նվնրղ ՟մջ՟ծղ՟մ անռնրէթրմ գվանտ…»
49

:  

Աճջոգջ ՟ճջ ձ՟պթ ՟ջսթձ՟մ՟խ՟մ զմէ՟տւնրղ խգմբ՟մ՟տնհ ՠ՟վՠ՟պթմ 

ղթ՟ծճնրջռնրղ գմ ղճնրջ ՠնժնվ՝ «ռ՟հ՟ՠ՟վՠ՟պ» ղ՟վա՟վգ՟խ՟մ գվագվզ
50

, 

ՠմնրէճ՟մ կ՟ճմգվզ՝ բ՟պմ՟ժնռ ղթ՟խ՟մ նագհգմ ղ՟վղթմ օ խգմբ՟մ՟տռնրղ խգմ-

բ՟մթ ենրէճ՟մ ծ՟ճգտնհնրէճ՟մ ղգչ:  

Ննրճմ ղնբգժզ խթվ՟պռ՟լ ե Մ՟վթ՟ղթմ մռթվռ՟լ մգվՠնհնրղ: Աճջսգհ օջ 

սթգդգվ՟խ՟մ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ո՟սխգվնրղ ծ՟ճսմռնրղ ե ՠ՟դղ՟կ՟ճմնրէճ՟մ 

՟ռգժթ ինվթմ զմխ՟ժնրղզ. ղ՟վբգհ՟տղ՟ղՠ կ՟ճմ՝ ՠ՟մ՟խ՟մնրէճնրմ գմ ՟պմնրղ 

՟վ՟վշնրէճ՟մ ՠնժնվ յգվսգվզ, զմբավխռնրղ գմ սթգդգվ՟խ՟մ ՠնժնվ լ՟ռ՟ժմգվզ 

օ ծմշնրղ լ՟ճվգլ՟ճվ՝ Բ՟մթմ ծ՟հնվբ բ՟վկ՟լ ՠնժնվ ղ՟ջմթխմգվնռ՝ մվ՟ ղգչ լ՟-

ռ՟ժռգժնռ, մվ՟մ խվխմնվբգժնռ: Աճջոգջ, զջս Ն՟վգխ՟տնր՝ գէգ գվխթմւզ ո՟ս-

ղնրղ ե Աջսլն ց՟պւզ
51

 օ ծնրբ՟ճթ ընհնռնրվբզ սգջմնրղ եվ ՟մծնբթ ց՟պւմ 

զջս «բթղ՟պնրէճ՟մ» (՟ճջթմւմ՝ գվխթմւզ «ո՟սղնրղ ե» ցնի՟ՠգվ՟ՠ՟վ՝ ղ՟վ-

բնր ղթչնտնռ՝ Ա. Թ.), ՟ո՟ ՟մկմ՟ռնվ Բ՟մթ ղ՟վղթմ ՟պմգժնռ, ոգսւ ե տիրա-

կիր գվխթվմ ՟վը՟մթ զհկ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ ծմշգտմթ ՠգվխվ՟մւթ ՠ՟վՠ՟պնրղմգվզ՝ 

ժլ՟խտգժնռ թվգմ ռգվթմ գվխթմւզ (Բ ս՟վՠ.՝ ծմշգտմթ «ծնճը ձ՟ծնհ՟ոգջ»՝ մգվ-

բ՟յմ՟խ, ծ՟ղ՟ծնրմշ
52

): Աճջ ո՟սձ՟պնռ ծնաօնվ ծվձռ՟մւնռ իվ՟ինրջռգժնռ 

                                                           
47

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 951: 
48

 Ննրճմ սգհնրղ, Ա ս՟վՠ., եչ 940: 
49

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 952, ծղղս. Ա ս՟վՠ., եչ 940-941: 
50

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 951: 
51

 Ա ս՟վՠգվ՟խնրղ մյնրղ ե՝ «Եվխթմւզ ո՟սղնրղ ե Բմ՟խռնհթ ՟վբ՟վնրէճ՟մ ղ՟ջթմ» 

(«Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Կնճջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 953): 
52  Սնրվՠ Կնրճջթմ, թմշոգջ Խ՟շթմ մռթվռ՟լ մգվՠնհմգվզ ո՟ծո՟մռգժ գմ գվխնր՟խ՟մ 

ս՟վՠգվ՟խնռ (սգ՛ջ ՄՀ ԺԲ, Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Ապզմէգվ ավնրէթրմ ջ՟խ՟ր ջնցգջսթջ 

ճ՟վխ՟տգ՟ժ ծթրէթ դմգվՠնհգմթջ ձ՟պ ժնրջնճ Խ՟շթ», եչ 930-941, Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Խ՟շմ [Բ 

ս՟վՠ.], եչ 942-952, «Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Կնճջմ», եչ 953-964, «Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Կնճջմ» [Բ 

ս՟վՠ.], եչ 965-975): 



82 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 

գվխնր բ՟ջթտ ղգխ ինրղՠ [խ՟դղգժնռ] թվ՟անվլնրղ գմ ՟ճջ սնմզ գհ՟խ՟մմգվթ 

դա՟ճ՟խ՟մ ջգպզ օ ծվգյս՟խմգվթ ՟մղ՟վղթմ բ՟ջզ, «Ըմբ նվջ օ ղգւ խտնվբւ… 

ո՟վգղւ ծնագոեջ ս՟վցղ՟ղՠ՝ գվագժնռ ւգդ զմբ գվխմ՟ճմնտբ կ՟ճմ ջվՠ՟ջ՟տ»
53

:  

Աճջ ձ՟պզ ՠ՟տռնրղ ե գվխմ՟ճթմմգվթ ս՟ռհ՟ծ՟վնրէճ՟ղՠ՝ ՠ՟մ՟խ՟վա օ 

ՠճնրվ՟ՠգհնրմ անռգջսնռ (ջսնվօ): Եռ բ՟վկճ՟ժ, թմշոգջ Խ՟շթ մգվՠնհնրղ, Ն՟-

վգխ՟տթմ մյնրղ ե. գէգ ՟ճջ ծնաթ՟մճնրէ, ՟վ՟ազմէ՟տ, ռգվմ՟էպթշ, ՟մգհլ՟-

խ՟մ ց՟պ՟ՠ՟մթշմգվզ՝ նվոգջ գվխվնվբ ժնրճջթ մյնրճժմգվ, թվգմտ խ՟ճ՟մնռ ջսն-

վ՟ճթմմգվթտ ՟ռգժթ ռգծ ժթմգժնռ, «ծնրճը ՟մսգջ՟ՠ՟վ ջո՟ջ՟ռնվնրէճ՟ղՠ» գմ 

ՠ՟վկվճ՟ժ Բ՟մթ ՠմ՟խնրէճ՟մզ (Մ՟վթ՟ղթմ) բթղնրղ ՠ՟վգդ՟վբ ՠգվխվ՟մւնռ, 

զմբ՟վկ՟խ ՟մչվոգս նրմգմ՟ժնռ մվ՟ նր թվգմտ ղթչօ, ՟ո՟ ն՞վ գվազ խ՟վնհ ե 

զջս ՟վը՟մռնրճմ, ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ անռ՟ՠ՟մնրէճ՟ղՠ («ն՞վ գվա ո՟սխ՟մ՟-

աթվ թ ձ՟ծ անռգջսթտ») զմս՟մթ ծ՟վ՟դ՟սնրէճ՟ղՠ ո՟սղգժ Ամսգջթ ղ՟վղ-

մ՟վ՟մթ նր ղգլթ ձգղ՟վ՟մթ (՟ճժ էռ՟վխնրղմգվ) ՟ճջւ՟մ գվ՟մնրէճնրմմգվթ 

ջխդՠմ՟ո՟սձ՟պթ ղ՟ջթմ
54

: Պգսւ ե գվագժ նհչ դնվնրէճ՟ղՠ. «օ ՟վբ, գվագջտե 

ՠ՟մջ զմլ՟ճնրէթրմ ՟րվծմ՟պ՟ւ ց՟պ՟տ սնրշնրէգ՟մ թ ՠ՟հկ՟մ՟տ ց՟ց՟ա-

ղ՟մ ջվսթ, նվւ՟մ դ՟րվգջտե»: 

Ապծ՟ջ՟վ՟խ ՟ճջ ձ՟պմ թվ պթէղգվնրղ ինճ՟մնրղ ե նվոգջ ձ՟վս՟վ՟-

ոգս՟խ՟մ խ՟պնրճտ՝ ՟մռգվչ էռ՟վխնրղմգվթ, ծ՟վ՟խվխմնրէճնրմմգվթ, մնրճմ յ՟-

վ՟ծճնրջ՟խ՟մ խ՟պնրճտմգվնրղ ծ՟մբթո՟բվնրղ-ծ՟ղ՟բվնրղ-ծ՟խ՟բվնրղմգվթ 

դ՟մառ՟լմգվնրղ: Սվ՟մւ ՟պ՟ռգժ թմսգմջթռ գմ բ՟պմնրղ ձ՟պթ ՟ռ՟վսթմ՝ 

ռգվ՟լռգժնռ պթէղ՟խ՟մ խնրս՟խնրղմգվթ: Աճջոգջ ՠմ՟աթվզ ռգվ՟ձնրղ ե խգմ-

բ՟մթ ՠ՟վՠ՟պթ, գվաթ, ՟հնէ՟ջ՟տնրէճ՟մ, նվ ղթ՟ի՟պմգժ ե մգվՠնհ՟խ՟մ ՟վ-

ծգջս՟ծճնրջ՟խ ՟պ՟ջ՟տնրէճնրմզ, ցնի՟սվ՟ՠ՟վ ՟ճժ՟ՠ՟մնրէճ՟մզ. ՟ճջ ՟-

պնրղնռ ՟ճջ օ ի՟շթմ մռթվռ՟լ մգվՠնհմգվթ ղ՟ջթմ Ն՟վգխ՟տթմ ինջնրղ ե բգպ 

Աո՟վ՟մւթ Ս. Խ՟շթ ո՟սղնրէճ՟մ ղգչ. «…ջվՠնճ Տթվնրծրնճմ օ Աջսնր՟լ՟լմթմ, 

զմլ՟ճ ղ՟սնրտգ՟ժ ոսնրհ ծ՟ձնրէգ՟մ… դյպթշ յմնվծ՟տ ՠգվխվ՟ժթվ յվէ՟մտ, թ 

ծնս ՟մնրյթտ… ՠ՟վկվ՟կ՟ճմգջտնրւ գվանհ՟ՠ՟վՠ՟պ ՠ՟վգՠ՟մնրէթրմջ ՟ճջ 

ի՟շ՟մթյ մնվնա մյ՟մթ մնվնա՟մնր՟ա մխ՟վջ ՠ՟մթ, թ խ՟վա անռգջսթ մնվնա 

մգվՠնհթ»
55

: Եռ ՟ճջ պթէղգվզ խտռնրղ գմ սթգդգվ՟խ՟մ գվա՟ջ՟տնրէճնրմմգվթ 

մվՠթմ նագհգմ մգվյմշ՟մւթ ծ՟մանրճտմգվթմ, նվնմտնռ ծ՟ագտ՟լ ե մգվՠնհթ նհչ 

ծճնրջռ՟լւզ: Օվծմ՟ՠ՟մնրէճնրմմգվզ մգվինրընրղ գմ պթէղ՟ռնվռ՟լ խ՟պնրճտ-

մգվթ ղթ՟խգվո-խվխմռնհ ծ՟մանրճտմգվթ ղգչ, մվ՟մտ ՟ռ՟վսթմ, կնրժնրղ, զմբծ՟-

սնրղ բվ՟մւ թվգմտ սգջթժմգվնրղ՝ բնրվջ ժթմգժնռ ՟ճբ պթէղգվթտ (ջսնվօ բվ՟մւ 

զմբլռ՟լ գմ է՟ռ ս՟պ՟սգջ՟խնռ): 
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 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Կնճջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 966: Հղղս. Ա ս՟վՠ. «Ավբ, 

ո՟վգջտնրւ ծնագոեջ ս՟վցղ՟ղՠ, ՠ՟մ՟խւ ՠմ՟խնրէգ՟մ իղՠթ գվխմ՟ճթմ ՟պ՟ա՟ջսթմ. 

Զծնաօնվ ծ՟վջ՟մգ՟տմ դթհկջ ւգդ, ՟ղգմ՟ջն՛րվՠ օ ՟վ՟վշզմխ՟՛ժ Տթվնրծթ օ Աջսնր՟-

լ՟լթմ» ( ՄՀ ԺԲ, եչ 953-954): 
54

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 953, 965: 
55

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Պ՟սղնրէթրմ Աո՟վ՟մթտ Ս. Խ՟շթմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 929:  
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Ռթէղ՟ռնվռ՟լ ծնջւզ ջսգհլռնրղ ե ո՟վՠգվնրէճ՟մ մնրճմ ջխդՠմ՟կօ-ռգվչմ՟-

կօգվնռ («Խմբ՟ օ նրվ՟ի ժգվ կ՟ճմթր գվանտջ ՟րվծմնրէգ՟մ ւնրղբ գվ՟մնրէգ՟մ 

ՠ՟մ՟անռնրէգ՟մ, իվ՟ի՟տթվ օ կ՟ճմթր նհչնրմթ Գ՟ՠվթեժգ՟մ ՟րգսգ՟տմ
56

… 

Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ: Նգվՠնհգ՟՛ժ գջ… ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟ղ՟ճվ: Բգվ՟ծ՟ղՠ՟րգ՟՛ժ գջ… 

ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ: Եվ՟մգ՟՛ժ գջ… ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟ղ՟ճվ»
57

), խ՟ղ մնրճմ խնշնռ 

(ծ՟չնվբնհ «Խվ՟ի՟տթ՛վ»-մգվթ յ՟վւզ. «Խվ՟ի՟տթվ ճ՟րես ծվձնր՟մ՟րւ», «Խվ՟ի՟-

տթվ ծ՟ղ՟ճմ ս՟վց՟մ՟րւ», «Խվ՟ի՟տթվ ՟մՠ՟ր ՠգվխվ՟մ՟րւ», «Խվ՟ի՟տթվ ճնհչնճմ 

մ՟իզմլ՟ճ գվխմ՟ճթմ…». եչ 967-968), նվ ՟ռ՟վսռնրղ ե փվծմ՟ՠ՟մնրէճնրմմգվնռ. 

«Վ՟ջմ ՟ճջնվթխ… ծվգյս՟խ՟տմ ո՟վւ ո՟յսո՟մգ՟ժ, զմբ ՟պ՟ւգժնտմ անրղ՟վ 

բ՟ջ՟խտգ՟ժ, դղթ՟ճմ ՟վը՟մթբ ո՟սնրգ՟ժ անռեթմ, Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ», 

«Վ՟ջմ նվնճ յմնվծ նրմգժնռ ւգդ ՟րվծմգ՟ժւջ… գվ՟մգղւ ւգդ, Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟-

լթմ», «Որջսթ… մնվնա ծ՟ջս՟սգ՟ժ, անծ՟ՠ՟մգղւ դջնրվՠ Տթվ՟ղ՟ճվբ», «Վ՟ջմ 

նվնճ ՠ՟տգ՟ժ դՠգվ՟մ ո՟պ՟րնճմ ՟ղժ՟լթմ նվբրնճմ, ՟րվծմեվ դ՟րվծմգ՟ժբ թ խ՟-

մ՟ճջ, Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ: Ն՟ օ բնր ժտգվ… ՠ՟վՠ՟պնռմ անծնրէգ՟մ… ճ՟րվթ-

մ՟խ ծ՟մվ՟խ՟մ գխգհգտրնճ, նվ ե ւն ղթյս ՟րվծմ՟ՠ՟մ. Զթ գվ՟մգմ… ւգդ ՟ղգմ՟ճմ 

՟դաւ… թ ՠգվխվգ՟ժ ժգդնրջ յվէ՟մտ դնր՟վէմնտ ղթյս ՠ՟վգՠ՟մգ՟ժ…» (եչ 968): 

Հ՟չնվբնհ յ՟վ՟բվ՟մւնրղ ՟ռգժթ գմ իս՟մնրղ պթէղ՟խ՟մ խ՟պնրճտմգվզ՝ կագժնռ 

թվգմտ տ՟մտմ ՟վբգմ մ՟ի՟բ՟ջնրէճնրմմգվթ ղգչ. օ ավգէգ ՠնժնվմ ՟ռ՟վսռնրղ գմ 

գվա՟ՠ՟մնրէճ՟մ սգջ՟վ՟մնռ: Սվ՟մւ ծճնրջռնրղ գմ ծ՟վ՟խվխմնրէճնրմմգվթտ. «Վ՟ջմ 

դթ նշ զմբ ւգդ ղթ՟ճմ, ՟ճժ գր թ ւգդ, ոչ միայն ց՟վգտ՟ր ՠ՟դղգ՟ժ, ՟ճժ գր ՠմ՟խգտ՟ր 

ս՟հ՟ր՟վգ՟ժ, ոչ միայն ղթ՟տ՟ր թ դ՟մանր՟լ ղ՟վղմնճ, ՟ճժ գր ղ՟վբ՟տ՟ր… թ ւեմ 

ջխջգժնճ, նշ ղթ՟ճմ դ՟րբգտ՟ր…՟ճժ գր զմխհղգտ՟ր…
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 Յ՟հ՟աջ նվնճ գր ղգւ գվխվ՟րնվւջ 

դղ՟ս՟խ՟վ՟վբ գր դջո՟ջ՟րնվ ղգլջ ինվծվբնճ գվ՟մգղւ զհկ՟խ՟մ գվա՟րւ… նվ 

դ՟ղգմ՟ճմթ գր ՟ղգմգտնրմ ոջ՟խգ՟ժմ ծնագյնրմշ գվա՟րւ՝ թ ւգդ զմխ՟ժ՟վ, ոչ ի ղ՟ջ-

մե, ՟ճժ թ ժվնրէգմե, նշ ծ՟սղ՟ղՠ, ՟ճժ ծ՟ջս՟սնրէգ՟ղՠ, նշ ՠ՟ը՟մ՟ՠ՟վ, ՟ճժ ՟ղՠնհ-

չ՟ոեջ… Ք՟մդթ … դգվխթվ գր դգվխթմ ս՟վ՟վ ճ՟վա՟մբթ. գր նշ ղթ՟ճմ թ սգջ… ՟ճժ գր 

յ՟րյ՟ցղ՟ղՠ, նշ ղթ՟ճմ նհչնրմգ՟ժ, ՟ճժ գր զղՠպմգ՟ժ…» (եչ 968-969): Աճջ պթէղգվզ 

ռգվ՟խգվսռնրղ գմ կ՟ճմ՟վխնրղմգվթ, ծ՟մա՟ռնվռ՟լ ՟ռ՟վսմգվթ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ 

մգվյմշռ՟լ ո՟սխգվմգվնրղ. «ն՜ռ յմնվծ՟յնրւ ագհնռ… ց՟հց՟հգ՟ժ, ն՜ռ ծ՟ղգջս ծգ-

դնրէգ՟ղՠ… ո՟վ՟ջւնհգտգ՟ժ, ն՜ռ դ՟վբնրւ գվխմ՟ճմնռւ… զմխ՟ժգ՟ժ… Արվծմգ՟ժբ 

ղթ՟ճմ թ խ՟մ՟ճջ՝ յվէ՟ղՠւ ւ՟ծ՟մ՟ճնրծրնճ ղ՟րվ ղ՟վա՟վեթմ Յնռծ՟մմնր, ց՟-

պ՟րնվ գր թ բ՟ջնրտ ծ՟ղ՟դ՟վղ մղ՟մ՟տգհթտջ տ՟մխ՟ժթւ գվա՟րւ մգվՠնհ՟խ՟մջ 

ս՟րհ՟րւ» (եչ 969): Ռթէղզ ո՟վՠգվ՟ՠ՟վ բ՟պմնրղ ե ՟ռգժթ ս՟վ՟լնրմ խ՟ղ թմսգմ-

ջթռ խ՟վձ՟տնհ նր լ՟ռ՟ժռնհ «՟մբ՟ղմգվթ» ծ՟յռթմ. ՟ճջոգջ ՟ճմ թմսգմջթռ՟մնրղ ե 

մնրճմ ջխդՠմ՟կօգվնռ. «Ի ղ՟վբխ՟ճթմ դ՟վղե ծվգյս՟խ գվխմ՟ճթմ, ճգհլ՟խ՟մ՟տ ջգպթտ 
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 Հղղս. Ա. ս՟վՠ. «Խմբ՟ օ նրվ՟՛ի ժգվ կ՟ճմթր գվանրէգ՟մ ո՟սվ՟ջս՟րհ՟տջ ՠ՟մ ան-
ռնրէգ՟մ…» («Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Կնճջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 954): 
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 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Կնճջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 966-967: Աճջ ծ՟սռ՟լնրղ 
՟ճջնրծգսօ եչզ սվռնրղ ե մգվՠնհթ ՠմ՟ավթտ ծգսն: 
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 Աճջսգհ օ ծ՟չնվբնհ փվթմ՟խմգվնրղ շգմ ՠգվռնրղ ՠնժնվ մնրճմ՟սթո էռ՟վխնրղմգվզ, նվ 
ծ՟ձ՟ի ղգլ խ՟պնրճտմգվ գմ խ՟դղնրղ:  
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՟մղ՟ծ ջգվնռՠե, թ ծնհ՟ճթմ մթրէնճ նջխթ Սնցգվ՟ճ, թ լնռ՟ճթմ ՠգվղ՟մտ… Ս՟խջ նվնճ 

թՠվ դմթրէ անվլ՟րմգ՟ճ ՟ճջւ՟մգ՟տ ՠ՟վգ՟տ ՟րվծմգ՟ժ գջ բնր թ խ՟մ՟ճջ» (եչ 970), 

՟ճմնրծգսօ ծճնրջռնրղ ե մնրճմ ծ՟մա՟կօգվնռ, նվ ծ՟մբգջ գմ ա՟ժթջ ցնիմթցնի օ 

ղթղճ՟մտ ղգչ՝ «Ամմթծգժթ բթսղ՟ղՠ… մխ՟սգ՟ժ, խս՟խ ղ՟խ՟աթլ… ծ՟ջս՟սգ՟ժ… 

ս՟պ ս՟վՠգվ՟խ՟մ սնհթր կօ՟տգ՟ժ, սնրղ՟վ սգմշ՟ժթ ՟մջի՟ժ բվնյղգ՟ժ… Զագջս 

ժնրջ՟մթրէ գվխթտ ՟վւ՟ճթմ, ՟րէնտ… ՠմ՟խնհթմ, ճ՟վխ… յթմնհթմ, ՟պթէ… ՟մգհթմ, 

անվլթ… ՠմնրէգ՟մ… ՟րվթմ՟խ նրհհնրէգ՟մ ՟մ՟ճժ՟ճժ՟խ ռվթոնրէգ՟մ, ՟մո՟խ՟ջ… 

էգվնրէգ՟մ, թջխնրծթ… ա՟ր՟պթմ, ղ՟ջմ՟խթտ… աէնրէգ՟մմ, ՟մո՟վս՟խթվմ… 

ռգվջսթմ, ՟մ՟ղ՟մ՟խմ… լմմբգ՟մ: Դնր… բթգտնրտգվ, գր… ո՟վց՟խգտգվ: Եր դխգմտ՟-

հնճջ… կագտգվ, գր… ցնիգտ՟վ, գր… լ՟մնրտ՟վ: գր… ծ՟ղՠ՟վկ՟վ, գր… ծ՟մանրտ՟վ, … 

գր… է՟անրտգվ, գր… ծ՟ջնրտգվ, գր… ծ՟ղ՟վկ՟խգտ՟վ, գր… խ՟տնրտ՟վ, գր… ո՟սնրգ-

տ՟վ: Ավբ ճ՟ճջւ՟մջ գր թ ջնճմոթջթջ, գր ճօջ զմսվգժ՟խ՟մ գվաջ ՠ՟մ՟ծթրջթտ ագ-

վ՟ծպշ՟խգ՟ժ գջ» (եչ 970-971), «Քգր դ՟մղ՟սնճտ ծնրվմ խթդ՟մնհ ՟մ՟ո՟խ՟մ լ՟ջւ-

ղ՟ղՠ լ՟իգտ՟ւ, ւգր դ՟վ՟ագ՟ժմ… սգջ՟ւ, ւգր դ՟մխտնվբմ… մխ՟սգտ՟ւ… ւգր… ՟րվծ-

մ՟ՠ՟մգտ՟ւ… Ավբ ՟ճջւ՟մգ՟տ ջվՠ՟դմ՟խ՟մ ղ՟ջ՟մտջ ձ՟պգտգժնտ բնր ղթ՟ճմ ո՟ս-

ձ՟պ… Տթվ՟ղ՟ճվ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ» (եչ 971): Ռթէղմ թմսգմջթռ՟մնրղ ե Քվթջսն-

ջթմ ռգվ՟ՠգվնհ ծ՟սռ՟լնրղ խվխմ՟խթ ՟մբ՟ղմգվնռ ծ՟վ՟խվխմնրէճնրմմգվնռ, նվնմւ 

թվ՟վ ղգչ մ՟օ խ՟ո գմ ծ՟ջս՟սնրղ (ՠ՟ճտ… նվւ՟մ… մնրճմ գր… զջս նվնրղ, թջխ… նվ 

գր… մնճմ թջխ… նվոեջ), օ ճնրվ՟ւ՟մշճնրվթ ծ՟մա՟կօգվնռ՝ «Ք՟մդթ էե շեվ թ ւեմ ՟-

ձգ՟ժ…նշ եվ ոսհ՟ՠգվգ՟ժ… գր էե շեր ծ՟ղՠնրվգ՟ժ… նշ եվ ձ՟պգտգ՟ժ… գր էե շեվ 

ծգսօգ՟ժ… նշ եվ ւ՟վնդգ՟ժ… Բ՟ճտ ղ՟վղմ՟տ՟ր, նվւ՟մ ղ՟վբ՟տ՟ր, մնճմ գր ճ՟ճսմգ-

տ՟ր, զջս նվնրղ լ՟մնրտ՟ր… Իջխ ղ՟ւվգտ՟ր, նվոեջ գվագտ՟ր, թջխ ղխվսգտ՟ր, նվ գր 

ռխ՟ճգտ՟ր, մնճմ թջխ ո՟սղգտ՟ր, նվոեջ ձ՟պգտ՟ր, թջխ սմ՟մխ՟տ՟ր, նվնռ ձնի՟տ՟ր. 

թջխ ծմ՟դ՟մբգտ՟ր, նվնռ ո՟յսգտ՟ր… թջխ ՟ղ՟շգտնճտ, նվնռ ո՟սխ՟պգ՟տ, թջխ 

ՠգվխվգտնճտ, նվնռ սվսղգտ՟ր, թջխ դագտնճտ, նվնռ ղգվխ՟տ՟ր…»: Մթղճ՟մտ ղգչ ո՟վնր-

մ՟խռնհ ծ՟խ՟բվնրէճնրմմգվթ ՟ճջ ծնվկ՟մւթտ ծգսն պթէղզ բ՟պմնրղ ե ՟պ՟ռգժ ղթ՟-

աթլ-ջվզմէ՟տ բգոթ ռգվ յ՟վընրղնռ՝ ղթ՟ճմ ղգխ ՟մբ՟ղմգվնռ. «գր ջժ՟տ՟ր, նվոեջ 

ռգվմ՟ճթմ, էպգ՟ր, նվոեջ ծնագհեմ, լ՟լխգտ՟ր, նվոեջ դ՟մւմթմ, ց՟իգ՟ր, նվոեջ 

դ՟մծ՟ջ… ՠնջնվ՟ՠնրհի խ՟ճժ՟խ՟րւ մգվխգ՟ր, ՟մխթտ ռթվ՟տմ ինտնռ ծ՟վտ՟ւմմգտ՟ր, 

թ ռգծթտ ՟մղ՟ծ ծվգյս՟խ՟տմ ծ՟ր՟ս՟տ՟ր… 
59

: Որջսթ գր ւգդ ՠգվխվգտգժնճբ դջնռն-

վ՟խ՟մմ ՟րվծմ՟ՠ՟մնրէթրմ ՠ՟մթջ գվխվնվբգղ» (եչ 972): Առ՟վսթմ ՟վբգմ նհչ 

ծճնրջռ՟լւզ է՟ց՟մտնհ ՟ճջ պթէղգվզ խ՟պնրտռնրղ գմ մ՟օ ՠ՟մ՟ժթ ՠ՟պգվնռ. «Արվծ-

մգ՟ժ գջ բնր թ խ՟մ՟ճջ աժնրի մնտթմ ո՟մլ՟մ՟տ, գր ո՟ճլ՟պ ոջ՟խ: Պջ՟խ խնրջնր-

էգ՟մ ղ՟ւնրվ ծ՟վջմնրէգ՟մ, ոջ՟խ զմսվնրէգ՟մ ցնվկ անռնրէգ՟մ, ոջ՟խ… Ավբ… 

ճ՟վը՟մ՟ծ՟ճտ գր ճ՟ղգմ՟դ՟րվ ւնճ ՠ՟վգի՟րջնրէգ՟մբ ղթյս ՟ո՟րթմգ՟ժ՝ ղմ՟ղւ թ 

ծ՟ջս՟սնրէգ՟մ, իմ՟ղգ՟ժւ գր ծ՟անրտգ՟ժւ զմբ ծնռ՟մգ՟ր ո՟յսո՟մնրէգ՟մ ՟ղնրվ 

ո՟սնր՟վթ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լմթբ: Պ՟սնր՟վ ոձմ՟ճ՟րվեմ թ դ՟մ՟դ՟մ ղ՟ւվ՟-

դ՟վբ ՟խ՟մտ ճ՟վղ՟վգ՟ժ, ո՟սնր՟վ ծվ՟ո՟վց՟խ… ո՟սնր՟վ ՠնտ՟մյնճժ… Ովնճ 

՟հ՟ա՟ր ՟րվծմգտ՟ր ՟վբ՟վբ ւնճ խնրջնրէթրմ թ յվէնրմջ մնտթմ… Զւգդ ճ՟րես ՟րվծ-
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 Հղղս. եչ 960:  



Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ... 85 

 

 

մ՟ՠ՟մնրէգ՟ղՠ ղթյս ոջ՟խգղւ թ մնրթվգ՟ժ սգհթջ ջվՠնրէգ՟մ ւնրղ ս՟ձ՟վթ… 

Ավբ, ՟հ՟շգղւ, զմխ՟՛ժ դգվա՟ՠ՟մ ՟րվծմնրէթրմջ ղգվնրղջ ժգդնրթ...» (եչ 972-973):  

Եռ ՟ռ՟վսռնրղ ե ձ՟պզ ծգհթմ՟խթ ՟մռ՟մ՟ս՟պգվթ լ՟ճվ՟խ՟ոնռ խ՟պնրտռ՟լ 

գէգվ՟ճթմ սգջթժմգվնռ. օ ձ՟պթմ մգվծճնրջռ՟լ թվ ՟ճջ ՟մնրմզ իմբվնրղ ե ռգվ՟մխ՟վգժ 

ռգվմ՟ճթմ բովնտթ ղ՟սճ՟մնրղ: Նգվՠնհզ, զջս մվ՟, ծճնրջռ՟լ ե թվ ղ՟վղմթ ավթտ. ջ՟ 

զմբալնրղ գմ մ՟օ թվ ՟մռ՟մ՟ս՟պգվզ, օ յմշթտ՝ նվոգջ խգմբ՟մթ ե՟խ ղթյս Աջսռ՟-

լ՟ղնվզ լ՟պ՟ճնհ:  

Աճջոգջ ՟ղՠնհչնրէճ՟ղՠ ծ՟ղ՟բվ՟ո՟սխգվմգվթ, անրճմգվթ, կ՟ճմգվ՟մա-

մգվթ, պթէղգվթ մվՠթմ է՟հ՟մէնռ ո՟սռ՟լ ՟ճջ ձ՟պթ՝ նվոգջ ՠ՟տ՟պթխ, ՠ՟-

մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟մնէթ, ծճնրջռ՟լւմ ՟ղգմնրվ յվչ՟մ՟խռ՟լ ե գվխմ՟ճթմ-գվխ-

վ՟ճթմ ծ՟ղ՟մռ՟ամգվնռ: Ապծ՟ջ՟վ՟խ ծվգյս՟խ՟ճթմ գվագտնհնրէճ՟մ մգվ-

յմշռ՟լ ո՟սխգվմգվզ՝ նվոգջ կ՟ճմ՟ճթմ ձ՟մ՟ո՟վծնվբնրէճնրմմգվթ, մվ՟ ցն-

ի՟խգվոնրղմգվթ յհէ՟ճթ ռգվչթմ ծ՟մավռ՟մ, ջնռնվ՟ՠ՟վ ոջ՟խնրղ գմ մ՟ինվ-

բնհ մճնրէզ՝ ծգլգլ՟մւզ, նհՠ՟կ՟ճմ ծջխնրղզ խ՟ղ ջվՠթմ, գխգհգտնր ինվծվբթմ 

մռթվռ՟լ մգվՠնհզ: Ձ՟ճմզ, ջնրդռգժնռ սթգդգվ՟խ՟մ ո՟վնրմ՟խմգվթ ղգչ, ՟մտ-

մգժնռ ՟հնէ՟ջ՟տնրէճ՟մ պթէղգվթ զմէ՟տւմգվնռ, ծ՟մավռ՟մնրղ-կնրժռնրղ ե 

ժնրջգվանրէճ՟մ ռգվչթմ խ՟ճ՟մմգվթմ:  

Եվագտնհնրէճ՟ղՠ բգոթ ՟ճջ նժնվսմգվմ ե ձ՟մ՟ո՟վծռնրղ ծնաթմ. «օ նվ 

ժնրջնռ դագտ՟ճտ օ թյի՟մնրէթրմ նրմթղ ճգվխթմջ նրհօնվգժ օ ընդ հրեշտակս 

պարել»
60

, նրվ ղ՟վբխ՟ճթմ գվա՟ջ՟տնրէճնրմզ բ՟պմնրղ ե «ծվգյս՟խ՟խ՟մ ՠ՟դ-

ղ՟ո՟սթխ մնր՟ագվանրէթրմ»
61

, ի՟պմռնրղ-ղթ՟խտռնրղ ե նագհգմմգվթ կ՟ճմգ-

վթմ նր զմբնրմռնրղ մվ՟մտ ծգս ղթ՟ջթմ. «Ամթղ՟մ՟ժթ է՟ա՟րնվ, Ով ռգվ՟րվծ-

մթջ թ ծվգհեմ դ՟րվ՟տմ ՟մժզպգժթ կ՟ճմթր, Հ՟ձգտ՟վ օ թ ջսնվմ՟ճմնտջ Ապմնրժ 

ւգդ ՟րվծմ՟ՠ՟մթշջ…»
62

:  

Հնաևնվ գվագտնհնրէճնրմզ՝ նվոգջ ծվգյս՟խ՟ճթմ խգտնրէճնրմ. «Ննվ» գվագ-

տնհնրէճնրմ
63

 

Օվծմգվանրէճ՟ղՠ ղ՟վբզ խտռնրղ ե ծվգյս՟խմգվթ յմշ՟պնրէճ՟մզ. ՟ճմ ծվգյ-

ս՟խ՟ճթմ խգտնրէճ՟մ՝ ՟մ՟իսնրէճ՟մ նր ՟դ՟սնրէճ՟մ, նվօե խ՟վթւթտ դգվլ 
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 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Մգխմնրէթրմ Եվանտ Եվանճմ Սնհնղնմթ», ՄՀ ԺԲ, եչ 817-818: 
61

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Պ՟սղնրէթրմ Աո՟վ՟մթտ Ս. Խ՟շթմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 917: 
62

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Ք՟վնդ ծ՟ղ՟րվեմ ՟պ՟ւգժնտ օ ծ՟ճվ՟ոգս՟տ», ՄՀ ԺԲ, եչ 743: 
63

 Հնաօնվ «Ննվ» գվաթ ո՟սխգվզ, նվ ծթղմռնրղ ե Ս՟հ. ՂԵ. 1 ծ՟վ՟ջնրէճ՟մ ռվ՟, ւվթջսն-
մգ՟խ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվթ խ՟ճնրմ ինվծվբ՟ո՟սխգվ ե (սգ՛ջ փվթմ՟խ Կհգղգջ Աժգւջ՟մբ-
վ՟տթ, «Խվ՟ս ծգէ՟մնջ՟տ»՝ Clément d‟Alexandrie. Le protreptique, ed. C. Mondésert, 
2

nd
 edn. Paris, 1949, p. 52-193. 1.5-1.6): «Ննվ» փվծմնրէճ՟մ սգջ՟վ՟մնռ ե ՠ՟տռնրղ 

Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր՝ խ՟էնհթխգ գխգհգտնրմ մռթվռ՟լ մգվՠնհզ. ջվ՟մ ղթ՟մնրղ ե մ՟ի՟-
սգջ ւ՟վնդնրէճ՟ղՠ, սթգդգվ՟ւ՟վնդ նր ծնագծմշնհ Դ՟ռթէ մռ՟ագվանհզ, նվ ծվ՟յ՟կ՟ճմգտ 
«ծնագմնր՟ամ ս՟րհթրւ ծվ՟յ՟դ՟վբ՟ոեջ իվ՟ի՟մ՟ժ օ ՠգվխվթժ թ իվ՟իձ՟մջ ջվՠնր-
էգ՟մ ՟ջսնր՟լ՟խգվս նրվ՟ինրէգ՟մտմ ՟պմնրժ դո՟ս՟վ՟աջ…» (ղգչՠգվնրղ ե մնրճմ 
ջ՟հղնջթ «Ապգւ դո՟ս՟վ՟աջ օ ղսգւ թ ջվ՟ծջ մնվ՟» սգհթմ՝ ՂԵ. 8. սգ՛ջ Ամ՟մթ՟ 
Ն՟վգխ՟տթ, «Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠմ խ՟էնհթխգ գխգհգտթ», ՄՀ Ժ, եչ 619):  



86 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 

ժթմգժնռ ղթ՟ճմ ՠգվխվ՟մւթ ոսնրճսմգվթ ղգչ ՠմ՟խնրէճ՟մ կօմ ե. ղգխմգժնռ Եվա 

Եվանտթ «օ խնխնվբւ ւն, թՠվօ դաթմթ ՟դմթր» սգհթմ [Եվա Է 9], Ն՟վգխ՟տթմ 

մյնրղ ե՝ թմշոգջ աթմթմ նրվ՟ի՟տմնրղ ե իղնհմգվթմ, ՟ճմոգջ ՟մ՟վ՟սմգվթ, 

ջվՠգվթ գվագվզ, մվ՟մտ խնխնվբմգվթ «ՠ՟մզ» նրվ՟ի՟տմնրղ գմ գվխմ՟ռնվ ցգ-

ջ՟ճթմ ՟պ՟ռգժ, ւ՟մ ծվգյս՟խմգվթ ջվՠ՟ջ՟տնրէճնրմզ: Զ՟վղ՟մ՟ժթ շե, ւ՟մթ նվ 

ծվգյս՟խմգվզ ց՟պ՟ՠ՟մնրղ գմ խ՟վնհնրէճ՟ղՠ օ ՟մ՟իսնրէճ՟ղՠ, թջխ ղ՟վբզ՝ 

ծնհգհգմ դ՟մառ՟լզ՝ ո՟սռ՟լ ժթմգժնռ ՟իսնռ, մղ՟մռնրղ ե ՟մ՟իսմգվթմ նր 

խ՟վթւ շնրմգտնհմգվթմ: Մ՟վբնր՝ ջգվնռՠգմգվթ խնխնվբմ ՟պմգժմ նր մվ՟մտ գվ-

աթմ կնրժռգժզ ժթ ե ջւ՟մշ՟տղ՟ղՠ. «Կ՟վթ ջւ՟մշղ՟ղՠ ժթ ե խնխնվբ դջգվնռՠեթտ 

՟պմնրժ օ դմնտ՟ճմ գվագժ»
64

 : Օվծմգվանրէճնրմզ Աջսլն խգվ՟խնրվմ ե. ՟ճջոգջ 

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ ղգխմնրղ ե Հնՠթ ավւթ՝ ւ՟վ՟մկ՟ռթ լ՟լնրխ սգհգվնրղ 

ՠմ՟խռնհ նր թվ խգվ՟խնրվզ ցմսվնհ ՟մահթ սգջ՟վ՟մզ (Յնՠ. ԼԹ. 27-28). 

ՠ՟վկվ՟անրճմ փվվ՟մմգվնրղ՝ ղէ՟տգ՟ժ, ՟մձ՟մ՟շգժթ ի՟ռ՟վ՟ճթմ ղգաթ ղգչ 

ՠմ՟խռնհ Հնվ խգվ՟խնրվմ գմ ծվգյս՟խմգվթ օ ղ՟վբխ՟մտ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճնրմզ, 

ծվգյս՟խմգվթ ղյսմչգմ՟ռնվ, ՟մժպգժթ փվծմ՟ՠ՟մնրէճնրմմ նր ջվՠգվթ ՠ՟վթ 

անվլգվմ նր ոսհ՟ՠգվնրէճնրմզ
65

: Աճջսգհ ՟հնէւզ ո՟սխգվ՟մնրղ ե նվոգջ 

ծնաօնվ յնրվէգվթ ոսնրհ, ՟ճմ ՟վ՟ծգսմգվ ե մգսնրղ ծնանր սթգդգվ՟խ՟մ ղգլ 

ձ՟ղցնվբնրէճնրմմգվնրղ. ՟ճջ գվազ, ծթղմռգժնռ բ՟վկճ՟ժ ՂԵ. 1 սգհթթ ռվ՟, Ն՟-

վգխ՟տթմ ՟մռ՟մնրղ ե «ՠ՟մ մնվ՟ջ՟տթխ օ ՟րվծմնրէթրմ մնվ». «Ավբ, ն՛ռ գվ՟-

մգժթ ը՟պ՟մաւ օ նվբթւ Վգվթմ Եվնրջ՟հեղթմ օ ղ՟մխնրմւ ժնրջգհեմ օ ո՟մլ՟ժթ 

՟պ՟ա՟ջսթ, ժնր՟վնրւ դ՟ճջ բան նորասացիկ և աւրհնութիւն նոր, դթ ավգ՟ժ ե, 

գէե՝ «Արվծմգտեւ դՏեվ ճ՟րվծմնրէթրմ թ մնվ» (ՂԵ. 1) օ ընծայաբանական և 

պտղաբերութիւն հոգևոր շրթանց», «դ՟րվնրէգ՟ղՠմ Աջսնրլնճ ՟պ նսմ խնիգջ-

տնրւ թՠվօ դծվգհեմ ժ՟վջ, դջնրվՠ դ՟հ՟րէջ ճգվխթմջ ՟պ՟ւգջտնրւ», «զմբ 

ծվգյս՟խջ ՟րվծմգջտնրւ դԱջսնր՟լ», «Բ՟տտնրւ դյսգղ՟վ՟մջ ղս՟տ ղգվնտ օ 

՟մտտնրւ թՠվօ դՄ՟դնվ՟րէմ՝ ց՟ճժգժնռ զպտուղ աւրհնութեան ի շրթանց մե-

րոց, օ թՠվօ դաթյգվ՟ռ՟վմ ո՟ճլ՟պ՟ջտնրւ» (ծղղս. Յնՠ. ԼԸ. 32)
66

: Իվ ՟ճջ ՠ՟-

մ՟ռնվ ոսհնռ սթգդգվւնռ ղգխ կառ՟լ ՟հնէւթ ծվգհգմ ժ՟վնռ ծնաթմ խճ՟մւթ 

՟ժթւմգվթ լնռթտ ՠ՟վկվ՟մնրղ ե գվխմ՟ճթմ նժնվսմգվ՝ ց՟ճժգժնռ ժնրջ՟սնրմգվթ 

ղգչ, փվծմգվագժնռ ծվգյս՟խմգվթ ծգս, տմլ՟ժնռ Աջսլն ՟պ՟չ օ մվ՟մնռ ջնրդ-

ռգժնռ Սնրվՠ Հնանր թղ՟ջսնրէճ՟մ ՟մբնրմբմգվզ
67

: Սվ՟մ մգվծճնրջռնրղ գմ ռգ-

վթմ նժնվսմգվթ ՟պ՟ռգժ ՟դբգտթխ կ՟ճմ՟ճթմ ծնջ՟մւմգվ. ՠ՟տգժնռ ղսւթ յսգ-
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 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Մգխմնրէթրմ Եվանտ Եվանճմ Սնհնղնմթ», ՄՀ ԺԲ, եչ 856-857: 
65

 Աճջ ծ՟սռ՟լնրղ ՠ՟ռ՟խ՟մ գհլռ՟լ ե կգպ՟աթվզ (Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Մգխմնրէթրմ «Ոռ 

ե բ՟»-թ», ՄՀ ԺԲ, եչ 904-905): 
66

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Մգխմնրէթրմ «Ոռ ե բ՟»-թ», ՄՀ ԺԲ, եչ 908, 909, 910: Ննրճմ խգվո 

Աջսռ՟լ՟լմթմ մռթվռ՟լ մգվՠնհմ ՟մռ՟մռնրղ ե ՟մձ՟պ թջխնրէճ՟մ ՠ՟վգծ՟ձ խ՟ղւթ 

ոսհթ զմլ՟, ՠգվխվ՟ժթ յնրվէգվթ յմնվծմգվթ զմլ՟, թջխ ի՟շթմ ՠ՟վկվ՟կ՟ճմռնհ գվազ՝ «՟ճջ 

ի՟շ՟մթյ մնվնա մյ՟մթ մնվ՟մնր՟ա մխ՟վջ ՠ՟մթ, թ խ՟վա անռգջսթ մնվնա մգվՠնհթ» (ՄՀ 

ԺԲ, եչ 929): 
67

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Մգխմնրէթրմ «Ոռ ե բ՟»-թ», եչ 909: 



Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ... 87 

 

 

ղ՟վ՟մմգվզ օ ՟մտմգժնռ ծ՟վ՟ռ՟ճթմ ծ՟ղ՟ջսգհնրէճնրմմգվնռ, ց՟ճժգժնռ փվծ-

մնրէճ՟մ ոսհնռ, ը՟ղ՟մնրղ գջ Հ՟ճվ ՟ջսռ՟լնրէճ՟մ ՟ծ՟ռնվնրէճ՟մ ղգչ, նվ 

մղ՟մ ե ՟մահթ: Նվ՟ կ՟ագվզ ՟վճ՟մ ՟ռ՟դ՟մթ ղգչ մնվ լմնրմբնռ էնէ՟ցռ՟լ 

՟մժպգժթ «ղգլ՟կ՟ճմնրէճ՟ղՠ» աթյգվ-տգվգխ ՟հ՟հ՟խնրղ գմ Եվվնվբնրէճ՟մ 

ց՟պւզ
68

: Ն՟վգխ՟տթմ խգվսնրղ ե դ՟վղ՟մ՟ժթ, ՟վս՟պնտ սթգդգվ՟խ՟մ ս՟-

վ՟լնրէճնրմմգվ, նվ լմռգժ գմ Հնՠթ ավւթ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ սգհթթ ինվծվբ՟-

ո՟սխգվմգվթտ՝ ՟ղգմ ՟մա՟ղ մնվ ինվծվբ՟կ՟ճմգվնռ, դ՟վղ՟մ՟ծվ՟յ, ՟վս՟-

պնտ ծմշնրճէ-՟յի՟վծմգվնռ, ի՟ճս՟ՠհգս ծ՟ղ՟մռ՟ամգվնռ: Ձ՟ճմ՟ճթմ նժնվսմգ-

վզ ռգվ՟լռնրղ գմ նագխնշնրղմգվթ նրմթռգվջ՟ժ ՟վ՟ծգսմգվթ, օ ղ՟վբմ ՟ճբ ժ՟-

ՠթվթմէնջնրղ՝ բվ՟մւ ծջխնհ, նր ծ՟ռգվը պթէղգվնրղ ՟վկ՟մ՟տմնհ կ՟ճմ՟վխնրթ: 

Ովոգջ սթգդգվ՟խ՟մ ծնաթ՝ գվխմ՟ճթմ գվ՟ըյսնրէճնրմմ նրհգխտնրղ ե ՠնժնվ 

ծնաօնվ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվզ, ՟վէմ՟տռնրղ ՟ղգմ ծվ՟յ՟ց՟պ սգջթժթ ՟պ՟չ: 

«Մգխմնրէթրմ Ոռ ե բ՟»-թ» գվխմ ՟ղՠնհչնռթմ է՟ց՟մտռ՟լ ե կ՟ճմթ, գվագտն-

հնրէճ՟մ խվխմ՟ս՟վ՟լնրէճնրմմգվնռ: Օվծմ՟ՠ՟մնրէճնրմմ նրհգխտնրղ ե Քվթջ-

սնջթմ նհչ ձ՟մ՟ո՟վծթ զմէ՟տւնրղ՝ ՟ջգջ թվ ծնագհգմ տ՟մտնռ յհ՟վյգժնռ 

մվ՟ ծգս՟աթլզ: 

Նվ՟ լմնրմբզ ՟ռգսնրղ գմ ծվգյս՟խմգվզ, ջւ՟մշ՟մ՟ժնռ, ջնջխ՟ժնռ ՟պ ղ՟վբթխ 

Աջսլնր ջթվնրտ, գվագժնռ ՟հ՟հ՟խնրղնռ, «ՠ՟վկվ՟կ՟ճմ ղգլ՟կ՟ճմնրէճ՟ղՠ» «Փ՟պւ թ 

ՠ՟վկնրմջ»
69

, բ՟վկճ՟ժ «ղգլ՟կ՟ճմ» փվծմնրղ գմ ղխվսնրէճնրմզ: «Ած՟ռնվնրէճ՟ղՠ», 

ղգլ ջնջխ՟մւնռ փվծմնրղ գմ մվ՟մ Խ՟շզ ՠ՟վկվ՟մ՟ժթջ, գվՠ ժպնրղ գմ ՠնժնվ ՟վ՟վ՟լ-

մգվմ նր ջ՟ջ՟մռնրղ ե գվխթվզ, գվՠ, ջնրա ՟պմգժնռ, ի՟ռ՟վնրղ գմ ժնրջ՟սնրմգվզ, 

խվխթմ՝ «ղգլ՟կ՟ճմ» փվծմնրղ, ագվգդղ՟մթ ՟ճվթ յնրվչմ նր մգվջնրղ ցնհթ կ՟ճմթ ոգջ 

փվծմնրէճ՟ղՠ գվա գմ ծմշգտմնրղ Հ՟վնրէճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ՝ ղգլ տմլնրէճ՟ղՠ խ՟մ՟մտ 

՟ռգսթջ ղ՟սնրտգժնռ, խ՟մ՟ճւ եժ՝ ՟պ՟ւճ՟ժմգվթմ: Մգլ՟կ՟ճմ փվծմնրղ գմ Հ՟ղՠ՟վկ-

ղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ, գվՠ «ծ՟դ՟վւ ծ՟դ՟վ՟տ օ ՠթրվւ ՠթրվնտ ծվգյս՟խ՟տ օ ծվգյս՟խ՟-

ոգս՟տ ՟պ՟չթ օ դխմթ ՟հ՟հ՟խեթմ, էե՝ «Հ՟ղՠ՟վկե՛ւ, թյի՟մւ, դբվնրմջ կգվ թ ռգվ» 

(Սհղ. ԻԳ. 7): Եռ ռգվչ՟ոգջ, փվծմռնրղ ե Սնրվՠ Եվվնվբնրէճնրմզ ծ՟ռթսճ՟մջ ծ՟ռթսգ-

մթտ ՠնժնվ ՟վ՟վ՟լմգվթ՝ ծվգյս՟խմգվթ օ ղ՟վբխ՟մտ խնհղթտ
70

:  

Ձ՟ճմ՟ճթմ ո՟սխգվմգվմ ՟վէմ՟մնրղ գմ ՟ջսռ՟լ՟ղգվկգտղ՟մ ՟ծգհ ո՟ծգվթմ: 

Եվՠ Աջսռ՟լ թչմնրղ ե «ի՟ռ՟վ՟ճթմ փբնռ օ չվ՟ժթտ ղգանռ» Սթմ՟ճնրղ դ՟վ-

ծնրվ՟լ ծմշգտռնրղ գմ «դկ՟ճմ ՟րվծմնրէգ՟մ, թՠվօ դցնհ ւ՟հտվ օ դծգյս՟ժթ դՠ՟վ-

ՠ՟պմ յնրվչ՟մ՟խթ», օ ժգպզ յ՟վըռնրղ ե՝ բհվբ՟ժնռ Աջսլն ՟ծգհ ց՟պւթտ: Աճբոգջ օ 

գվխմ՟ճթմ դնվւմ նր ՟մ՟իս ծ՟վջ՟մթւթ ՟մղ՟վղմ՟խ՟մ ծ՟ռգվը՟խ՟մ ծ՟վջմգվզ, բն-
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 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 909-910: 
69

 Քվթջսնմգ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէնռ ՟ճջ ծվգյս՟խ՟ճթմ գվագտնհնրէճ՟մմ ե խտռնրղ գխգհգտթմ 

ծ՟ղ՟մռ՟ա «Փ՟պւ թ ՠ՟վկնրմջ» գվանռ («Ըմբ բ՟ջջ գվչ՟մթխ դ՟րվ՟տմ գվա՟խտ՟ժ ծնհգ-

հգմւջ «Փ՟՜պւ թ ՠ՟վկնրմջ» ՟ջգժնռ... Ի դ՟րվջ ռգվթմջ գվա՟ՠ՟մգ՟ժ ճ՟մղ՟վղմնտ ծվգյ-

ս՟խ՟տ». Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Ք՟վնդ թ Սնրվՠ Ծմնրմբմ օ Մխվսնրէթրմմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 628): 
70

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Մգխմնրէթրմ «Ոռ ե բ՟»-թ», ՄՀ ԺԲ, եչ 885: 



88 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 

հ՟ժնռ խթդ՟մնհ, ՟մյգչ ՟մղգվկ՟խ՟ ՟ջսռ՟լ՟ճթմ ծվթտ, ջնջխ՟ժնռ ղթ՟ճմ գպ՟խթ 

ջվՠ՟ջ՟տնրէճնրմ գմ ՟հ՟հ՟խնրղ, դ՟վծնրվ՟լ ս՟ամ՟ոնռ «Սնրվՠ, ջնրվՠ» գմ ՟հ՟-

հ՟խնրղ
71

:  

Մ՟վբխ՟ճթմ նր ծվգյս՟խ՟ճթմ գվագտնհնրէճնրմմգվզ կնրժ՟լ ՟ճջ ծ՟ռգվը՟խ՟մ 

ւ՟հտվ՟մռ՟ա ց՟պ՟ՠ՟մնրէճնրմմ նր ս՟վց՟մւզ Ն՟վգխ՟տթմ ո՟սխգվնրղ ե ՠգվխ-

վ՟մւթ, դռ՟վէնրէճ՟մ, ՟մջո՟պ ժնրջ՟ծգհղ՟մ, ՟մբ՟բ՟վ գվա՟ՠ՟մնրէճ՟մ ՠ՟դղ՟-

էթռ սգջ՟վ՟մմգվնրղ. 

«Նգվՠնհգ՟՛ժ գջ… Բգվ՟ծ՟ղՠ՟րգ՟՛ժ գջ… Եվ՟մգ՟՛ժ գջ ի լեզուս անբիծս ընտրա-

կան շրթանց… Խվ՟ի՟տթ՛վ… նվ թ ժնճջ ց՟պ՟տ տմլնրէգ՟մ յվչ՟ո՟սգտ՟վ, օ գվխ-

վ՟րնվ ղ՟վղմնռ գվխմ՟ճթմ անժ անռգտ՟վ գվանռ… զջս ՠ՟մթ ՟ջսնր՟լ՟դբգտթխ ւնրղբ 

ՠ՟վՠ՟պնճ… ըղձական սրտիւ ի զուարթ լեզուս շրթանց բերկրելոց ղթյս գվ՟մգջտե 

դւգդ Եխգհգտթ բ՟ջնրտմ ՟մբվ՟մխ՟տ, նվւ… ախորժալուր և քաղցրանուագ աւրհնա-

ձայնութեամբք… ց՟պ՟սվգմ»
72

, «Եվ՟մգ՟՛ժ գջ… նվ ՟ղգմ՟ճմթր դ՟ղգմ՟ճմմ ճ՟ղգմգ-

տնրմտ ոջ՟խգ՟ժ հոգեշունչ երգով թ ւգդ զմխ՟ժ՟վ…», «…տ՟մխ՟ժթ գվանռւ մգվՠնհգ՟ժ 

ս՟րհ՟րւ … օ ՟վբ, ՟վբ՟վ՟ՠ՟վ օ ՟վը՟մ՟ոեջ հոգեշարժ քնարաւ դւգդ ծ՟ղՠ՟րգղւ, 

ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ, նվ բազմամասնեայ երգով միշտ աւրհնաբանիւր մարմնով և 

շնչով շնորհապատում վերանորոգեալ… Ած՟ ՟ճջնւթրւ զջս ւնրղբ ՠ՟մթ ճթվ՟րթ 

անարգել շրթամբք դւգդ գվ՟մգջտնրւ»
73

: «Ս՟խջ նվնճ լի բերանով… գվ՟մգղւ դՏթվնր-

ծթբ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ…»
74

: «Փ՟պ՟րնվգղւ ռգվ՟կ՟ճմգ՟ժ մնր՟ա՟րւ ՟րվծմնրէգ՟մ 

գվանռ… ՟րվծմ՟կ՟ճմ անծ՟ՠ՟մնրէգ՟ղՠ, ՟մւմթմ մգվՠնհթր անռգ՟ժ» (ՀԵ. Դ), «՟րվծ-

մգ՟ժ ծ՟մ՟ո՟դ ճ՟րեը ՟մբ՟բ՟վ գվա՟կ՟ճմնրէգ՟ղՠ…» (ԻԶ. Գ):  

Եվՠգղմ ՟ճջ ծ՟ղ՟կ՟ճմնրճէզ խգվսռնրղ ե գվխմ՟ճթմ-գվխվ՟ճթմ ծմշճնրմմգվթ մգվ-

բ՟յմ՟խ ղթ՟ի՟պմնրէճ՟ղՠ:  

Տթգդգվւզ նհնհռ՟լ ե նագհգմ կ՟ճմգվ՟մամգվնռ՝ ռգվմ՟ճթմմգվթ ժնրջ՟ՠգվ՟մ ՠն-

տ՟յմշնրէճ՟ղՠ օ ջվ՟մ խտռնհ գվխվ՟ճթմմգվթ «ծվգյս՟խնվգմ», «ծջս՟խ՟ղս՟ՠ՟վ» 

ո՟վգվանրէճ՟ղՠ (ՂԳ. Բ): «Մ՟սգ՟մթ» ՟ճջ մնրճմ աժնրիզ ՠ՟տռնրղ ե ջգվնռՠգ՟խ՟մ 

գվագտնհնրէճ՟մ սգջ՟վ՟մնռ. «Սնրվՠ, ՟ծ՟րնվ ՟մնրմ… ց՟ց՟ա ճ՟վ՟ինվըգժթ, թ 

ջվՠգվագմթտմ ց՟պ՟սվնհ՟տ ղթյս ջվՠ՟ՠ՟մգ՟ժ» (ՂԲ. Ա), նվթմ խտռնրղ ե ղ՟վբխ՟ճթմ 

՟մբ՟բ՟վ ծգլնրէճնրմզ ՠնժնվ ՟մբ՟ղմգվնռ նր ծնանր նրըգվնռ, կ՟ճմ՟վկ՟խնրէճնրմմ նր 

գվա՟կ՟ճմնրէճնրմզ, անծնրէճ՟մզ ի՟պմռնհ ՟հգվջզ. «օ ՟վբ… կգպմ ծ՟ղՠ՟պմ՟ղ՝ 

ս՟վ՟լղ՟ղՠ ՠ՟դխ՟տջ, գվթխ՟ղ՟մտջ անվլ՟խտնրէգ՟ղՠ, ջվսթջ ծգլնրէգ՟ղՠ, ժգդնրթջ 

օ յվէ՟մտջ կ՟ճմ՟վկ՟խնրէգ՟ղՠ
75

… անծ՟ՠ՟մնրէթրմ Քգդ ռգվզմլ՟ճգղ… Սնրվՠ, Սնրվՠ 

                                                           
71

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 904: 
72

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Նգվՠնհ թ ջնրվՠ Կնճջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 955-956:  
73

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 958:  
74

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 970: 
75

 Աճջսգհ, զջս ենրէճ՟մ, ՟վս՟տնժռ՟լ գմ ծնանր գվգւ ղ՟ջգվզ. ՟մսթխ-ւվթջսնմգ՟խ՟մ 

ծ՟ղ՟խ՟վանրղ ծնաթմ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե «տ՟մխ՟խ՟մ», «՟վթ՟խ՟մ» օ ՠ՟մ՟խ՟մ ծ՟սռ՟լմգ-

վթտ: Սսնվթմ՝ տ՟մխ՟խ՟մ ծ՟սռ՟լզ խ՟ոռնրղ ե գվթխ՟ղմգվթ ծգս, ծնանր «՟վթ՟խ՟մ» 



Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ... 89 

 

 

օ ղթ՟ճմ ղթյս Սնրվՠ, ՟րվծմգ՟ժ ծ՟մ՟ո՟դ ճ՟րեը ՟մբ՟բ՟վ գվա՟կ՟ճմնրէգ՟ղՠ… 

անծնրէթրմ ի՟պմգ՟ժ զմբ ՟հգվջ՝ ՟ջգժ զջս Դ՟րէթ…» (ՂԳ. Թ):  

Հ՟ռգվը գվագտնհնրէճ՟մ յվչ՟ոսնրճսմգվթմ ղթ՟տնհ կ՟ճմգվզ ո՟սխգվ՟մնրղ գմ 

՟ղգմ՟ս՟վՠգվ կօգվնռ՝ ՟մէ՟վէ ՠգվ՟մնռ ծ՟վ՟դռ՟վձ ՠ՟վՠ՟պնհ ց՟պ՟ՠ՟մթշ-

մգվթ
76

, Սնրվՠ Հնանր ջ՟ջսթխ օ ՟ծ՟ռնվ ծմշղ՟ղՠ, ծվ՟ՠնրի, խ՟ճլ՟խմ՟ս՟վ՟ց տն-

ժ՟տղ՟ղՠ խթդ՟մնհ ժգդնրմգվթ ՠ՟դղնրէճ՟մ ՠ՟ը՟մղ՟մ օ ՠ՟մ՟խ՟մմգվթ մռ՟անռ 

(«Մ՟սգ՟մ» ՀԵ. ԺԱ), խ՟ղ մնվ ծվգհգմ ժգդռնռ մնվնառնհ գվխվթ, ՟ճջ ղգլ՟ծմշճնրմ 

ծնհղթմ ղթ՟տնհ ծվգյս՟խ՟ճթմ ո՟վգվանրէճ՟մ, ջգվնռՠգ՟խ՟մ ՠ՟վՠ՟պնռ տմլնրէճ՟մ 

կ՟ճմթ ւ՟հտվ՟մռ՟ա ծմշղ՟ղՠ
77

, ծվ՟մճնրէթ ՟դաթ ՟մծ՟մաշգժթ մգվՠնհմգվթ մռ՟անռ, 

ո՟մլ՟ժթ գվանռ
78

, ծնհղ՟ծնժնռ ծմշղ՟ղՠ ՟պ՟ւճ՟ժմգվթ ՟մկգվթմ ղթ՟ռնվղ՟ղՠ, Տթվ՟-

ղնվզ ց՟պ՟ՠ՟մնհ ջսնվմ՟ճթմմգվթ ծվ՟յ՟կ՟ճմ գվագվնռ, ՟պ՟ւգժ՟ինրղՠ մռ՟աթ գվ-

ա՟ՠ՟մնրէճ՟ղՠ, ջվՠգվթ ղյս՟խ՟մ փվծմնրէճ՟ղՠ ծ՟ռգվը դռ՟վձ ՠգվխվ՟ժթտ սնմթմ
79

, 

գվխվ՟ճթմ ո՟վ՟ռնվմգվթ ՠ՟դղ՟ինրղՠ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճ՟ղՠ, ծնագհգմմգվթ ծնրճժթ, 

՟վցթ՟ց՟ճժ ջգպթ ծգս ծվ՟յ՟դ՟մնրէճ՟ղՠ ո՟վ՟խտգժնռ նր փվծմգժնռ, սթգդգվւթ ղգչ 

դգսգհռ՟լ գխգհգտնրտ ռգվթմ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճ՟մ նժնվսմգվթմ նրհհռ՟լ ՠ՟դղ՟կ՟ճմ 

ծմշնհնրէճ՟մ («ճնամ՟կ՟ճմթր չնխւ, նվ թ ջղ՟, դռգվմ՟խ՟մջմ ծզմշգտնրտ՟մգմ»), գվխ-

վ՟ճթմ ո՟վ՟ռնվմգվթ ո՟ճլ՟պ՟դռ՟վձ ծ՟ղ՟վկ՟խնրէճ՟ղՠ ՟վցթ՟ց՟ճժ ջգվնռՠգմգ-

վթմ ո՟վ՟խտնհ, «ջգվնռՠգ՟ձնի» ռգվթմ ծվ՟յւմգվթմ, «ջվնռՠգ՟ձնի» ռգծգվթմ ո՟-

վ՟խտնհ, ծ՟ղ՟անրմբ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճ՟ղՠ
80

, ծվ՟մճնրէթ ՟դաթ մգվՠնհմգվթ ՟մծ՟մաշգժթ 

մռ՟անռ, ո՟մլ՟ժթ գվանռ
81

 օ ՟ճժմ:  

Հվգյս՟խ՟ճթմ խգտնրէճ՟մ ՟մՠ՟ը՟մգժթ ՟սվթՠնրսմ ե ծնանր ի՟ճս՟մւզ՝ 

ո՟վզ, նվթմ ղթ՟մնրղ գմ ՠնժնվզ. «Պ՟վե Եր՟ բջսգվ՟րւ թրվնռւ թ իմձնճջ՝ 

նրվ՟ինրէգ՟ղՠ դ՟վբ՟վգ՟ժ, Պ՟վ՟խթտ գհգ՟ժ բ՟ջնրտ ջգվնռՠեթտմ…»
82

: Աճմ 

օջ նագհգմ՟տռ՟լ ե՝ ՟վս՟ծ՟ճսռգժնռ նշ ղ՟վղմթ յ՟վընրղմգվնռ, ՟ճժ գվխմ՟ճթմ 

յ՟պ՟ռթհմգվնրղ ծնանր ոսնրճսմգվնռ:  

Ոագհգմ գվագտնհնրէճ՟մ ՟ճջ ռգվ՟ովնրղզ լմնրղ ե ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ծնաօնվ-

ագհ՟աթս՟խ՟մ ցնվկ՟պնրէճ՟մ ղթ ՟ղՠնհչ յգվս ղ՟վբնր ղգչ ինվթմ ծմշնրճէ-

մգվթ ՟վէմ՟տղ՟մ, մվ՟ ս՟վՠգվ ծ՟սռ՟լմգվթ՝ նվոգջ գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւ-

մգվթ ծմշնհնրէճ՟մ, ծնաօնվ գվագտնհնրէճ՟մ ս՟վ՟սգջ՟խ ծմ՟վ՟մւմգվթ ղթչ-

մ՟բ՟վճ՟մ ՟վռգջսզ: Ըջս ջվ՟ ջ՟հղնջմգվնրղ ծթյ՟ս՟խռնհ ՠնժնվ «՟մյնրմշ» 

                                                                                                                                              
խ՟ղ «ջվսղս՟խ՟մ» ղ՟ջզ՝ ջվսթ, ռգվթմ ՠ՟մ՟խ՟մ ծ՟սռ՟լթ նժնվսզ աժնրիմ ե, նվ ՟ճջ-

սգհ ՟վս՟տնժռ՟լ ե Աջսլնրմ ծհռնհ ինջւթ ո՟սխգվնրղ: 
76

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Ք՟վնդ թ ջնրվՠ Հնռծ՟մմգջ Մխվսթշմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 655: 
77

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Տ՟հ Գ՟ժջսգ՟մ Սնրվՠ Հնարնճմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 741-742: 
78

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Ք՟վնդ Սվՠնճմ Խ՟շթմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 717: 
79

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Ք՟վնդ ծ՟ղ՟րվեմ ջնրվՠ ՟պ՟ւգժնտմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 723-726: 
80

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Ք՟վնդ գխգհգտրնճ օ ս՟ո՟մ՟խթմ Տգ՟պմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 691-693: 
81

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Ք՟վնդ Սվՠնճ Խ՟շթմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 717: 
82

 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Ք՟վնդ, ՟ջ՟տգ՟ժ թ ցնինրղմ ՟ղգմ՟րվծմգ՟ժ Սնրվՠ Աջսնր՟լ՟լ-

մթմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 707: 



90 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 

գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվզ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղ՟սգմ՟ավնրէճ՟մ ղգչ ղգխմռնրղ գմ 

նվոգջ յմշ՟ռնվ ղ՟վղմթ ծ՟սռ՟լմգվ, կ՟ճմ՟վս՟ՠգվղ՟մ փվա՟մմգվ խ՟ղ ծն-

անր նրըգվ: Մ՟վբզ «կնրժնրղ» ե թվ ղգչ ՠնժնվ անվլթւմգվթ կ՟ճմգվ՟մամգվմ նր 

ղթ՟մնրղ ծվգյս՟խ՟ճթմ բ՟ջթմ: 

Եվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվզ ռգվ՟լռնրղ գմ նշ ղթ՟ճմ կ՟ճմգվ՟մա-ինվծվբ՟-

ո՟սխգվմգվթ, ՟ճժօ ղ՟վղմթ ղգչ ՟վէմ՟տնհ ծմշճնրմ՟ճթմ-անրմ՟ճթմ ՟ղՠնհչ 

ս՟վ՟լնրէճնրմմգվթ, գվագտնհ ՟հնէւթ դգհնրղմգվնրղ խգմբ՟մթ էվէպ՟տնհ 

կ՟ճմ-նժնվսմգվթ
83

: Նղ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվզ նշ ղթ՟ճմ գվագտնհնրէճ՟մ մվՠթմ 

՟վռգջսթ, ՟ճժօ գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվթ, կ՟ճմ՟վս՟ՠգվղ՟մ, սգղՠվթ զմ-

խ՟ժղ՟մ անրմգհ, ծգս՟ւվւթվ մղնրյմգվ գմ: Նղ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվթ ՟վկ՟ա՟մւ-

մգվ ծ՟ճսմ՟ՠգվնրղ գմւ Ն՟վգխ՟տնր ւգվէռ՟լմգվնրղ: 

Հնաևնվ գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվ 

Հնռծ՟մմգջ Մխվսշթմ մռթվռ՟լ ւ՟վնդնրղ Մ՟վթ՟ղզ ՠմնվնյռնրղ ե նվոգջ 

«՟մինմ՟ռ էղՠնրխ». ՟ճջսգհ ծգհթմ՟խմ ՟խմ՟վխնրղ ե Կ՟վղթվ լնռնռ ՟մտ՟լ 

նր շէվչռ՟լ ծ՟ղ՟մնրմ Մ՟վթ՟ղ ղ՟վա՟վգնրծնր էղՠնրխզ (լնռմ ՟մտմգժնրտ 

ծգսն, զջս Եժթտ ավւթ, Մ՟վթ՟ղմ փվծմգվանրղ ե Աջսլնրմ էղՠխ՟ծ՟վնրէճ՟ղՠ նր 

ո՟վնռ. Եժւ. ԺԵ. 20
84

): Աիսգվթ լնռթ ղգչ շէվչռ՟լ ՟ճջ անվլթւզ ծ՟ղ՟բվռնրղ 

ե «՟մյ՟հ՟ի» խնրջնրէճ՟մ ծգս. 

Յ՟մնր՟մե մ՟իմնճմ Մ՟վթ՟ղ,  

Լնրջ՟րնվ թղմ է՟վաղ՟մ՟ՠ՟վ օ ճ՟մինմ՟ր էղՠխեմ  

Ամյ՟հ՟իբ ճ՟ճսմգտ՟ր խնրջնրէթրմ…  

Ահգվջթր օ ՟վս՟ջսնրանշ կ՟ճմթր ո՟հ՟սթղւ ՟պ ղ՟ճվբ Աջսնրլնճ՝  

Եվա՟ՠ՟մջ օ գվաթշւջ  

օ ՠմ՟ր իղՠգ՟ժւջ՝ թ ճթյ՟ս՟խթ ղգլթջ Յնռծ՟մմնր… 

(«Ք՟վնդ թ ջնրվՠ Հնռծ՟մմգջ Մխվսթշմ», ՄՀ ԺԲ, 660-661) 

Հնռծ՟մմգջ Մխվսթշմ ՟ճջ ւ՟վնդնրղ ՟մռ՟մռնրղ ե «ս՟սվ՟խ ւ՟հտվ՟-

ի՟րջ՝ զջս խ՟մի՟կ՟ճմնրէգ՟մ ծնագո՟սնրղ գվանհթմ խ՟ս՟վղ՟մ»
85

:  
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 Պգսւ ե մյգժ, նվ ՟պ՟ռգժ ծ՟ձ՟ի մղ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվզ բթս՟վխռգժ գմ նվոգջ գխգհգ-

տնրղ գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվթ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէճ՟մ ո՟ճղ՟մմգվնրղ ջվ՟մւ ո՟վդ ՟ճժ՟ՠ՟-

մնրէճ՟մ ռգվ՟լգժնր ՟մծվ՟ըգյսնրէճնրմ: Աճջ գվօնրճէզ, ջ՟խ՟ճմ, յ՟ս ՟ռգժթ ինվզ զղՠպմնրղ-

մգվթ ՟վկ՟ա՟մւ ե օ լմնրղ ե, թ ռգվչն, ղ՟վբխ՟ճթմ կ՟ճմթ ագվդա՟ճնրմ զմխ՟ժղ՟մ, ղ՟վղմթ 

ս՟վՠգվ ծ՟սռ՟լմգվնրղ մվ՟ ՟պ՟չ՟տղ՟մ, ղթ՟կ՟ճմ գվագտնհնրէճ՟մ ս՟վ՟սգջ՟խ ծմ՟-

վ՟մւմգվթ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ՠ՟տ՟պթխ ցնվկզ, թվ սգջ՟խթ ղգչ ՠ՟տ՟վկ՟խ ց՟խ ՟յի՟վծզ: 
84

 Ապծ՟ջ՟վ՟խ Կ՟վղթվ լնռզ ւվթջսնջ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվնրղ մգվխ՟ճ՟մնրղ ե 

նվոգջ ղգհւգվթ ծնվկ՟մւ. ՟ճմ ՠ՟տռնրղ ե Քվթջսնջթ ի՟շնռ՝ Մնռջգջթ ա՟ռ՟դ՟մնռ, նվ 

զմխհղնրղ ե ղ՟վբնր ՟իսգվզ՝ ց՟վ՟ռնմթ գվթռ՟վմգվզ, օ էնրճժ ե ս՟ժթջ ՟մռմ՟ջ ՟մտմգժ 

ծնանրմ. ՟մինմ՟ռ էղՠնրխմ ՟ճջ ծ՟ղ՟սգւջսնրղ բ՟պմնրղ ե ծնանր կ՟ճմզ: 
85

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 656: 



Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ... 91 

 

 

Աճջ ո՟սխգվթմ նվոգջ ծ՟խ՟պ՟խ՟սթո Մ՟սգ՟մթ՝ ղգպնմթմ մռթվռ՟լ 

աժինրղ ծ՟ճսմռնրղ ե նրըամ՟ՠ՟վՠ՟պ, իվնիս՟ծմշճնրմ դ՟վխնհ էղՠնրխզ, նվմ 

թվ «չվ՟տթվ» ինմ՟ռնրէճ՟ղՠ, դա՟ճ՟խ՟մ՝ «՟մռ՟ճգժնրշ», էնրժ՟տմնհ պթէղգ-

վնռ (փաս՟անվլնրղ ե «թուլադաշնակել» ՠ՟պ՟ՠ՟վբնրղզ) մգվւօ ե ւ՟յնրղ նր 

խնվջսճ՟մ ղ՟սմնրղ ղ՟վբնրմ: Սվ՟մ ղթ՟մնրղ ե բ՟վկճ՟ժ «փբ՟ինմ՟ռ ղգհխնր-

էճ՟ղՠ» ա՟ճէ՟խհնհ ւմ՟վզ: Աճջսգհ յգյսռնրղ գմ օ անվլթւմգվթ մռ՟ա՟լնր-

էճ՟մ կօգվզ՝ ւմ՟վթ կ՟ճմ՟վկ՟խնրղզ՝ «կ՟ճմ՟սվնրէճնրմզ» օ էղՠխթ է՟հ՟մ-

է՟ո՟սռ՟լնրէճնրմզ՝ «ղդմ՟վծգջսնրէճնրմզ»: 

«Ք՟մդթ ՟ճջնր ՟րլղ՟ղՠ ծնաօնվ՟խ՟մ՟ր, իդգ՟ժ խ՟ղ ծ՟սգ՟ժ թ ջմնսթ՟ջեվ, 

ղ՟ծ՟խգվո՟վ՟մ, ս՟հսխ՟դ՟դվ՟խ՟մ ծգյսնրէգ՟մտ ծ՟խ՟պ՟խնհթմ
86

, նվ ՟րբ՟ին-

մ՟ր ղգհխնրէգ՟ղՠ դւմ՟վջ կ՟ճմ՟սվ՟խ՟մ
87

 օ խ՟ղ դ՟վխնր՟լ վերածածկութեան 

մզնարհեստ
88

, ուժգնաբարբառ, խրոխտահնչական կազմածոյ թմբկիս գործականու-

թեան ջրացիր իմ գիջութեամբ անվայելուչ թուլադաշնակեալ՝ թ ջսնվօ խնվջսգ՟մ 

ւ՟վյե դ՟րվթմ՟խ ղգվջ անճնրէգ՟մ, խ՟ոթղւ ճնրջնռ ռգվջսթմ բ՟վկգ՟ժ զմբ ՟մձ՟պ 

ինվծվբնճ Խ՟շթ Քնճ» («Մ՟սգ՟մ», Բ՟մ ՂԳ՝ «Ահ՟րէւ է՟վաղ՟մ՟րվեմ ռ՟ջմ ջվՠ՟ժնճջ 

թրհնճմ ղթրպնմթ»): 

Գժիթ ՟ռ՟վսթմ ՟ճջ մճնրէ՟խ՟մ անվլթւմգվթմ ծ՟խ՟բվռնրղ ե ՟մմճնրէ-

նագհգմ գվագտնհնրէճնրմզ, նվ ՟վս՟լռնրղ ե ժգդռնռ, կ՟ճմնռ, յնրվէգվնռ.  

«Եր ւգդ ղթ՟ճմնճ՝ ղթ՟ճմ ՟րլգժնճ ճ՟ղգմգտնրմտ ՟րվծմնրէթրմւ գվանտ, ՟ժեժնրւ ժգ-

դնր՟տ, ծմշղնրմւ կ՟ճմթտ, ճ՟հէ՟խ՟մնրէթ՛րմւ անռգջսթտ, ՠ՟վգՠ՟ջսնրէթրմւ յվէ՟մտ, 

ջվՠ՟ՠ՟մնրէթրմւ ջ՟հղնջ՟տ՝ զջս Հ՟րվ օ Հնարնճբ Սվՠնճ ճ՟րթսգ՟մջ ճ՟րթսգմթտ»: 

Նգվւթմ մռ՟ա՟վ՟մմգվթ ՟ղգմ՟մգվյմշռ՟լ ո՟սխգվզ ծ՟պմնրղ ե Գվթանվ 

Ն՟վգխ՟տնր՝ Աո՟վ՟մւթ Սնրվՠ Խ՟շթմ մռթվռ՟լ մգվՠնհնրղ: Շգյսռնրղ գմ 

բ՟վկճ՟ժ ՠգվ՟մզ, յնրվէգվզ, ժգդնրմ, ՠ՟վՠ՟պզ, նվնմտթտ ոգսւ ե ՠիգտռթ փվծ-

մնրէճնրմզ. ՟ճջսգհ գմ իս՟մնրղ մճնրէ՟խ՟մ գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվզ: Բգվխ-

վ՟ժթվ ՠգվ՟մնռ, փվծմ՟պ՟ւ ՠ՟վՠ՟պնռ, զմսթվ յնրվէգվնռ, ղ՟ւնրվ ժգդռնռ 

ց՟պ՟ՠ՟մնրղ գմ ղ՟վբթխ փվծմնրէճ՟մ ս՟ռհնռ, անշնրղնռ, տմլնրէճ՟մ կ՟ճմնռ, 

նվոգջ շնչավոր քնարներ, անձնավոր փողեր, մարմնեղեն ծնծղաներ՝ լ՟ց 

ս՟ժնռ նր նսւգվնռ ո՟վգժնռ:  

«Եր ղ՟սնրտթմ զմլ՟ճգտթմ յնրվչ դմնռ՟ր ՟խնրղՠ դՠնրվնրղմ իմխնտ չ՟ծթրւ ռ՟պգ-

ժնռւ… օ ՟հ՟հ՟խգտթմ ՠգվխվ՟ժթվ ՠգվ՟մնռ ՟րվծմ՟պ՟ւ ՠ՟վՠ՟պնռ թ յվէնրմջ զմ-

սթվջ, թ ժգդնրջ ղ՟ւնրվջ, թ ծմշնրղմ գվանտ, թ ս՟րթհ ՟րվծմնրէգ՟մտ, թ անշնրղմ ՟դբ-
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 Աճջսգհ ծգհթմ՟խզ «ղթրպնմ» ՠ՟պմ ՟լ՟մտնրղ ե «ղգպմգժ» ՠ՟ճթտ, նվսգհթտ եժ լմնրմբ ե 

՟պմնրղ ՟ճջ ղգխմնրէճնրմզ: 
87

 «Ով թմշ խ՟վե կ՟ճմ՟սնրվ ժթմգժ, ծմշնհ՟խ՟մ, յ՟պ՟շ՟խ՟մ» (ՆԲՀԼ): 
88

 «Մթդմ՝ membrana. Պ՟վնրս՟խ, մնրվՠ ո՟սթշ, է՟հ՟մէ, ղ՟յխ ՠ՟վ՟խ», նվթտ ՠ՟վբռ՟լ 

ե «ղդմ՟վծգջս» ՠ՟պզ՝ նվոգջ «ղդմ՟կօ ՟վծգջս՟անվլգ՟ժ, նվոեջ ղ՟յխմ էղՠխթ նրմխ՟մ. 

ղդմ՟կօ՝ նվ թմշ ե թՠվօ դղթդմ՝ մնրվՠ օ ՠ՟վ՟խ, մղ՟մ է՟հ՟մէթ խ՟ղ ղ՟յխթ» (ՆԲՀԼ):  



92 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 

ղ՟մ, թ կ՟ճմ տմլնրէգ՟մ, թ ւմ՟վ յմշ՟րնվ, թ ցնհ ՟մկմ՟րնվ, թ իմձնճջ ծնաօնվ, թ 

լմլհ՟ճջ ղ՟վղմգհեմ, թ լ՟ցջ կգպթմ, թ սվնցնրղմ խ՟ճէգժնճ խ՟ւ՟րղ՟մ նսթմ՝ ՟ջգժնռ 

դծնագո՟վաօմ օ դ՟ջսնր՟լ՟յնրմշմ ջ՟հղնջ»
89

: 

Աճջսգհ ծգհթմ՟խզ մխ՟վ՟ավնրղ ե ջ՟հղնջ՟ջ՟տնրէճնրմզ («՟ջգժնռ… ջ՟հ-

ղնջ՝ «Եսնրվ գվխթրհ՟լ՟տ ւնտ… [Ս՟հ. ԾԹ. 6]»). օ ծթյ՟ս՟խնրղ ե ՟ճմ 

գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվզ, նվնմւ, զջս Դ՟ռէթ ջ՟հղնջմգվթ, ջնռնվ՟ՠ՟վ 

նրհգխտնրղ եթմ մվ՟ գվազ: Ննվ գվագտնհնրէճ՟մ սթվնրճէնրղ ջվ՟մւ փըսռնրղ գմ 

ՠնժնվնռթմ ՟ճժ մյ՟մ՟խնրէճ՟ղՠ. մղ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվզ ՠ՟դնրղ գմ ծ՟ղ՟ւվթջ-

սնմգ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէնրղ
90

: Դ՟ռէթ ջ՟հղնջ՟վ՟մզ՝ փվծմնրէճ՟մ անվլթւ ս՟-

ռթհմ ՟ճջսգհ խ՟ոռնրղ ե ծգմտ փվծմգվանրէճ՟մ նրմթռգվջ՟ժ անվլ՟պնրճէթ ծգս, 

ւմ՟վզ, թմշոգջ ջնռնվ՟ՠ՟վ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվնրղ՝ ծնանր, նհչ 

՟մկզ՝ ցնհթ, լմլհ՟մ՝ ղ՟վղմթ ծգս: Աճջ ՟ղգմմ եժ թվ՟անվլռնրղ ե ծվգյս՟խ՟-

ճթմ ո՟վթ յվչ՟ոսնրճսմգվնրղ. ո՟վզ օջ խգմբ՟մթ լթջ՟խ՟մ ղթչ՟ռ՟ճվնրղ 

ՠ՟տ՟խ՟ճգժնր ո՟ճղ՟մմգվնրղ ղգխմռնրղ ե «նագհգմ՟տ՟լ», անվլթւմգվթ մղ՟մ՝ 

նվոգջ ս՟վ՟լնրէճ՟մ ղգչ խայտացող, թևածող հոգու ժնրջգհգմ սգջթժ: 

Ննրճմ անվլ՟պնրճէմգվմ նրմգմ ս՟ռթհմ նր ւմ՟վզ մ՟օ Սնրվՠ Կնրճջթմ 

մռթվռ՟լ մգվՠնհնրղ. Տ՟ռթհզ ինվծվբ՟մյնրղ ե փվծմ՟ՠ՟մնրէճնրմզ, ւմ՟վզ՝ ծն-

անր յ՟վընրղմգվզ. ՟ճջ գվագտնհնրէճ՟ղՠ մարդը նորոգվում է շնչով ու մարմ-

նով. «…՟րվծմգ՟՛ժ բնր թ խ՟մ՟ճջ թ յվէնրմջ ղ՟վա՟վե՟ՠգվ ւ՟ծ՟մ՟ճնրծրնճմ… 

թ բ՟ջնրտ ՠմ՟լմ՟տ ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ ծ՟ղ՟դ՟վղմ մղ՟մ՟տգհթտ տ՟մխ՟ժթ գվ-

անռւ ներբողեալ տաւղաւք
91

», «օ ՟վբ, ՟վբ՟վ՟ՠ՟վ օ ՟վը՟մ՟ոեջ հոգեշարժ 

քնարաւ դւգդ ծ՟ղՠ՟րգղւ, ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ, նվ ՠ՟դղ՟ղ՟ջմգ՟ճ գվանռ 

ղթյս ՟րվծմ՟ՠ՟մթրվ ղ՟վղմնռ օ յմշնռ յմնվծ՟ո՟սնրղ ռգվ՟մնվնագ՟ժ…»
92

:  

Աճջ մգվՠնհնրղ գվ՟ըյս՟խ՟մ մճնրէ՟խ՟մ անվլթւմգվզ սգհ՟բվռնրղ գմ 

սրտի մեջ. Ա ս՟վՠգվ՟խնրղ մյռնրղ ե կ՟ճմզ՝ շունչը շարժող զգայական սրտի 

տավիղը. «Գնրղ՟վւ իղՠթտ բ՟ջնր գվչ՟մխ՟տմ ո՟սնր՟ջթվ՟ՠ՟վ ՠ՟մ՟խ՟վա 

օ ՠթրվ՟ՠգհնրմ անռգջսթր դջխդՠմ՟ժնճջմ խգմ՟տ անճթտ թ խթտջ ՠ՟մթտ զհկ՟-

կ՟ճմնրէգ՟մտ, իբր զգայական շնչաշարժ սրտին, տաւղեաւք դագվ՟դ՟մտգ՟ժմ թ 

ճ՟մղ՟սնճտմ լ՟անրղմ ժնրջնճ ռգվ՟բվնր՟սթմ…»
93

: Նգվՠնհթ Բ ս՟վՠգվ՟խնրղ 

ս՟ռհթտ ՠ՟տթ մյռնրղ գմ ցնհգվմ նր ւմ՟վմգվզ, նվ բ՟վկճ՟ժ դգսգհռնրղ գմ 

ջվսթ ղգչ. ՟ճջ ս՟վՠգվ՟խնռ մվ՟՛մւ գմ մյռնրղ, նվոգջ դա՟ճ՟խ՟մ ջվսնռ 
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 Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Պ՟սղնրէթրմ Աո՟վ՟մթտ Ս. Խ՟շթմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 927: 
90

 Նղ՟մ՟սթո ղգխմնրէճնրմմգվ սգ՛ջ ղգվ ՟յի՟սնրէճ՟մ ղգչ, «Մ՟վբնր խ՟դղնրէճ՟մ 

սգջնրէճ՟մ ռգվ՟թղ՟ջս՟ռնվնրղզ ծ՟ճ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղգխմնհ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէթ ղգչ»,   

եչ 198-206, 216-217, 225-254:  
91

 Ճ՟պթ Բ ս՟վՠգվ՟խնրղ փաս՟անվլռ՟լ ե «տ՟մխ՟ժթւ գվա՟րւ մգվՠնհ՟խ՟մջ ս՟րհ՟րւ» 

՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմզ (Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Կնճջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 969) 
92

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 957-958. սգ՛ջ մ՟օ ձ՟պթ գվխվնվբ ս՟վՠգվ՟խզ՝ եչ 969-970: 
93

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 953: 
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յ՟վըռնհ անվլթւմգվ. «Գնրղ՟վւ իղՠթտ բ՟ջնր գվչ՟մխ՟տմ ո՟սնր՟ջթվգմ 

ՠթրվ՟ՠգհնրմ ՠ՟մթրւ անռգջսթ դջխդՠմ՟ժնճջմ խգմ՟տ անճթտ թ խթտջ ՠ՟մթտ զհ-

կ՟կ՟ճմնրէգ՟մտ, օ նվոեջ փողովք տաւղաւք և քնարիւք զգայական սրտի շար-

ժեալ զգործի՝ դագվ՟դ՟մտգ՟ժմ թ ժնճջ ՟մղ՟սնճտ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ ռգվ՟բվնր՟-

սգմ»
94

:  

Սթվսմ եժ նագհգմ՟մնրղ ե ՟ճջ կ՟ճմգվմ ՟պմգժնռ:  

Աճջոգջ գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվզ՝ նվոգջ ծմշնհնրէճ՟մ ջխդՠնրմւմգվ, 

ծգհռնրղ գմ, յմշ՟ռնվռնրղ ՟վս՟ւթմ ս՟վ՟լնրէճնրմմգվնրղ օ մգվւթմ ծմշգվ՟մա-

մգվնրղ, «ժտռնրղ» ղ՟վղմթ, ջվսթ նր մվ՟մթտ ՠինհ ինջւթ ոգջ-ոգջ գվ՟մամգվթ 

ղգչ, ձ՟պ՟անրղ ղ՟վղթմ-անվլթւմգվթտ, յնրվէգվթ ժ՟վգվթտ, ժգդռթտ նր ջցպռնրղ 

նագհգմ կ՟ճմգվ՟մամգվնրղ, ծմշնհնրէճ՟մ ՟ղգմ՟մնրվՠ ջ՟ծղ՟մմգվթմ կնրժռնրղ 

թվգմտ ՠմ՟սթոգվթմ: Սվ՟մւ ղ՟վբնր ղթչնտնռ փլռնրղ գմ ՟վս՟ւթմ-մգվւթմ 

՟ճջ սթվնրճէմգվթ խգմբ՟մնրէճ՟մ ՠնժնվ յմնվծմգվնռ: Իվ ծգվէթմ ղ՟վբմ եժ՝ նվ-

ոգջ գվ՟ըյս՟տ՟լ ՟մնէ, յմշ՟ռնվռնրղ ե ՟ճջ ժնրջգվանրէճնրմմգվթ ծմշգվ՟մա-

մգվնրղ, ՟վս՟լնրղ թվ կ՟ճմթ ղ՟ւնրվ զմլ՟մ:  

Բմնրէճ՟մ, ծնաևնվ ս՟վ՟լնրէճնրմմգվնրղ նագխնշռնհ կ՟ճմզ 

Հթմ լգջթ գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվթ ռգվ՟վէմ՟տղ՟մ ծգս՟ւվւթվ փվթ-

մ՟խ ե մգվխ՟ճ՟տռ՟լ Մ՟սգ՟մթ՝ ը՟ղծ՟վթ խնշմ՟խթմ մռթվռ՟լ աժինրղ («Ի 

ց՟ճսմ գվչ՟մթխ ՠ՟վգՠ՟ջսնրէգ՟մ ը՟ղ՟ծ՟վթմ ինվծվբ՟լնրէգ՟մ, ՟հ՟շ՟մջ 

գբգ՟ժ զմբ խգվո՟վ՟մջ է՟վաղ՟մնրէգ՟մմ». ՂԲ. Ը): Աղՠնհչ աժիթ գսմ՟ինվ-

ւնրղ, գժմգժնռ ջվ՟ ծթղւնրղ զմխ՟լ ՟ճժ՟ՠ՟մ՟խ՟մ փվթմ՟խթտ, կ՟ճմ՟ո՟սխգվ-

մգվթ, ՟հղխ՟ճթմ յգվսգվթ ղգչ նագխնշռնրղ ե մնվ, սթգդգվ՟լ՟ռ՟ժ խ՟մշզ՝ մգվ-

ծճնրջռգժնռ անվլթւմգվթ, ծմշճնրմթ ծգս խ՟ոռ՟լ ջնրվՠավ՟ճթմ ս՟վՠգվ ծ՟վ՟-

ջնրէճնրմմգվթմ: 

Աճջ աժնրիզ ջխջռնրղ ե ղ՟վբնր ՠմնրէճնրմզ էղՠթվթտ ՟վէմ՟տմնհ ՟ջսռ՟-

լ՟ճթմ հնհ՟մչնռ, նվ ղ՟վբնրմ խ՟մշնրղ ե փվծմ՟ՠ՟մնրէճ՟մ
95

: 

Եվխվնվբ գմէ՟աժինրղ յ՟վնրմ՟խռնրղ ե ՟վէմ՟տմնհ կ՟ճմթ ո՟սխգվզ (՟ճմ 

ՠմնվնյնրղ ե «ջ՟ջսթխ նվնսնրղ», «նրըամնրէճնրմ ձ՟ճէղ՟մ», գվխնր լ՟ճվ՟ծգ-

հնրէճնրմմգվթ՝ ղգհղ՟խ՟մ ռ՟մխնռ մթվծթ ղգչ զմխհղնհ նր ՟ծ՟ռնվնրէճ՟ղՠ ծն-

աթմ դ՟վծնրվգտմնհ ՠ՟ինրղթ ղթչօ «զմբնջս դ՟վխռ՟լ», ծ՟վնրէճ՟մ փվռ՟ 

՟ծգհ ՠ՟վՠ՟պթ մ՟իփվթմ՟խ
96

՝ ՂԲ. Բ, «՟հ՟հ՟խ ՠ՟վկվնրէճ՟մ անշղ՟մ»՝ ՂԲ, 
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 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 965: 
95

 «…Զ՟վէնրտգ՟ժ ՟մկխնրէգ՟ղՠ… թ ժվնրէթրմ ծմշղ՟մ ց՟ճսթբ ծվ՟րթվղ՟մ, նվնռ ՠ՟-

իգ՟ժ դկ՟ճմ՟վկ՟խնրէգ՟մտմ դ՟դբնհ՟վ՟մ՝ ջէ՟ցգտ՟ւ, խ՟մամգտ՟ւ՝ թ ռգվ ճ՟վնրտգ՟ժ թ 

ղգպգ՟ժ ՟րվթմ՟խջ էղՠվղ՟մե… ՠգվգ՟ժ կագտ՟ւ թ ը՟ղ ո՟յս՟ղ՟մմ ՟րվծմ՟ՠ՟մնրէգ՟մ՝ 

ճ՟մբթղ՟մ ժթմգժ Քգդ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ ծ՟մբեո ծ՟սնրտղ՟մ ՠգղթ» (ՂԲ. Ա): 
96

 Կնշմ՟խթ ղթչնտնռ ո՟սխգվռնրղ գմ Տթվնչ ծ՟սխ՟մթյմգվզ, զջս ջվ՟ ՟ճմ ծ՟ղգղ՟սռնրղ 

ե օ ի՟շ՟ց՟ճսթ ծգս. ՟ճջ ՟ճժ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ղգխմնրէճնրմզ ՟վս՟ծ՟ճսռ՟լ ե օ աժիթ ինվ՟-

ավնրղ: 



94 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 

Գ): Բգվնրղ ե Եվթւնռթ բ՟վո՟ջմգվթ յնրվչ ծմշ՟լ յգցնվմգվթ ինվծվբ՟ո՟ս-

խգվզ, նվթտ ցժնրդռնրղ գմ ո՟վթջոմգվզ. ջվ՟մթտ ՟պ՟ռգժ նրըաթմ ե ս՟ո՟ժնրղ 

խնշմ՟խզ (ՂԲ. Դ), նվթ խ՟մշզ դ՟վծնրվգտմնրղ ե էյմ՟ղնրմ (ՂԲ. Զ): Յնէգվնվբ 

գմէ՟աժինրղ ծ՟պմնրղ ե սթգդգվ՟լ՟ռ՟ժ կ՟ճմզ՝ Հթմ Կս՟խ՟վ՟մթտ ծ՟վ՟ջնր-

էճնրմմգվնռ (ցնհթ, ղ՟վբխ՟ճթմ տմլնրէճ՟մ կ՟ճմգվթ օ մղ՟մ փվթմ՟խմգվնռ): 

Կգմբ՟մթ, «՟մ՟վագժ ձ՟ճէղ՟ղՠ» ՠնժնվ լ՟ագվմ նր ինվւգվզ, լնռգվզ, խճ՟մւթ 

դգհնրղմգվմ նր ծնվկ՟մւմգվզ ժգտմնհ հնհ՟մչմ թվ դնվգհնրէճ՟ղՠ ծ՟խ՟բվռնրղ 

ե ծթմխս՟խ՟վ՟մ՟ճթմ ՟ղգմ՟նրըաթմ՝ մճնրէ՟խ՟մ 77 գհչգվ՟ցնհգվթ խ՟մշթմ 

(ՂԲ. Է), նվթտ ՟պ՟ռգժ դնվգհ ե խնշմ՟խթ ծ՟ղ՟ջցճնրպ կ՟ճմզ: Սվ՟մթտ ՟մտմնրղ 

ե ղ՟վբնր նժնվսթմ՝ ինջւթմ նր գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվթմ (ՂԲ. Ը):  

Աճջ գմէ՟աժինրղ մնվ խ՟մշզ ծ՟պմնրղ ե ծթմ նր մնվ ծմշնհնրէճ՟մ ծ՟ղ՟-

բվ՟յ՟վգվնրղ, մռ՟ա՟լնրէճ՟մ, լթջ՟խ՟մ ջսռգվմգվթ ՟հղնրխթ ղգչ: Սխդՠնրղ 

մգվխ՟ճ՟մնրղ ե ղ՟վբնրտ ՠինհ ծնագդնրվխ կ՟ճմզ օ ջվ՟ ՟մտ՟լ ձ՟մ՟ո՟վծզ՝ 

ղ՟վղմթ ինվւգվթտ փբթ ռթվ՟ռնվնրէճ՟ղՠ
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 ղթմշ նրմխմբվթ ՟խ՟մչզ: 

Աջ՟տնհմ Աջսլնրմ «իթջս»՝ ՟ճջթմւմ խ՟վլվ, ոթմբ խ՟ղ լ՟մվ, ՟մծ՟վէ ինվւգ-

վթտ շթ ծհնրղ թվ ՟մկթ ՟վկ՟ա՟մւզ («Ո՛շ ՟վկ՟ա՟մւ ՟մկ՟մ՟տ թ ինվնտ թմշ ա՟մշնր-

էգմե իթջսջ ՟պ՟ւգտգ՟ժ»), օ ն՛շ բըմբ՟խ՟ոեջ փբզ ռթվ՟ռնվգժնռ, թմշոգջ նղմ թղ՟ջ-

ս՟խ, ն՛շ «՟մ՟ինվը ջվնրէգ՟ղՠ» ՟խ՟մչզ ղսմգժնռ օ նրհգհթ ՟ղ՟մզ շ՟վ ՟մխ՟ղ՟-

խնրէճ՟ղՠ
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 էմբ՟տմգժնռ, ն՛շ դ՟մա՟խթ ոհմկգ մճնրէզ «բ՟մբ՟շգտմգժնռ»՝ ս՟վնրՠգ-

վգժնռ, ն՛շ ւ՟վզ ջ՟ժթ ւ՟վթմ ՟պ՟մտ ւ՟հտվնրէճ՟մ դ՟վխգժնռ, ՟ճժ ՟ճջ մնվ Սթնմթ «՟մ-

ինվս՟խգժթ ո՟վց՟խ՟վ՟մնռ»՝ Աջսլն ջո՟ջ՟ռնվմգվթ խնհղթտ խ՟դղռ՟լ, նվթ ղ՟-

ջթմ, դանրյնվգմ ՟ճմ ռգվտմգժնռ, ւվթջսնմճ՟ գխգհգտ՟խ՟մմգվզ հօս՟տթմգվթ ցնի՟-

վգմ ջթվնռ ծնա գմ ս՟մնրղ («ղթմ ջ՟ թ ջո՟ջնրտ խ՟դղնր՟լնտ ՟վ՟վշ՟ր՟մբթտմ 

աժի՟րնվ՟տ, դնվ գխգհգտ՟խ՟մւջ ւվթջսնմեթտ զմբ հօս՟խ՟մ՟տմ դանրյ՟րնվ՟ոեջ 

ՠ՟վկգ՟ժ ճ՟մկ՟մկգմ»): Աճջ մնվ կ՟ճմթմ ինվթմ ոժ՟մմգվ գմ ծ՟հնվբնրղ Ժնհնռնհթ 

սգջթժւթ ՟ւժնվ՟խ՟մշթ ծգս ծ՟ղգղ՟սնրէճնրմզ (Ժնհ. ԺԲ. 4), նվ, զջս Ժնհնռնհթ 

ավւթ, ՟վէմ՟տմնրղ ե ՟պ՟ռնսճ՟մ, գվՠ ղ՟վբզ ամնրղ ե թվ ծ՟ռթսգմ՟խ՟մ սնրմզ 

(զջս Ն՟վգխ՟տնր ջ՟ ծվգյս՟խթ կ՟ճմմ ե), թմշոգջ մ՟օ մնվ՝ Առգս՟վ՟մթ յմնվծթ անվ-

լթւթ ո՟սխգվզ, նվ ՟ռգժթ ե ՟վէմ՟տմնրղ ծնաթմ, ւ՟մ Եհթջգգթ ւմ՟վզ (զջս Թ՟ա՟-

ռնվ՟տ ավւթ՝ Եհթջգգմ ղ՟վա՟վգ՟մնրղ ե ղթ՟ճմ ւմ՟վ՟ծ՟վնրէճնրմթտ ծգսն. Դ Թ՟ա. Գ. 

15): Աճջ խ՟մի՟ջ՟տնրէճնրմմգվթ ինվ՟ո՟սխգվնրղ ե նագխնշռնրղ «մնվ» ծմշճնրմզ:  
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 Հղղս. «՟ջ՟տթմ դկ՟ճմ ռթվ՟րնվնրէթրմ ՟րբնճ», Գվթանվ Մ՟աթջսվնջ, «Մգխմնրէթրմ ւգ-

վ՟խ՟մթմ», Մ՟սգմ՟աթվւ ծ՟ճնտ, ծ. ԺԶ, Եվօ՟մ, 2012, եչ 391 (ղգչՠգվնրղ Դ՟ռթէ ղգխմթշթտ. 

ՠմ՟աթվզ խ՟դղգտ՝ Գ. Մուրադյան), մ՟օ. «ւգվէնհւ թ ջ՟ծղ՟մգժմ դկ՟ճմ՝ ռթվ՟րնվնրէթրմ 

փբնճ ՟ջ՟տթմ»  (Դ՟րթէ Ամճ՟հէ, «Ս՟ծղ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվնրէգ՟մ», Եվխ՟ջթվնրէթրմւ ցթժթ-

ջնց՟ճ՟խ՟մւ, ծ՟ղ՟ծ՟ռ՟ւ ւմմ՟խ՟մ ՠմ՟ավգվզ օ  ՟պ՟չ՟ՠ՟մզ Ս. Ավևյ՟սճ՟մթ, Եվօ՟մ, 

1980, եչ 75): 
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 Ամծնը՟վնրէճ՟ղՠ, բըխ՟ղնրէճ՟ղՠ (ՆԲՀԼ). «խ՟ղ՟խ» ՠ՟պմ նրմթ մ՟օ «ծգյս՟ժթ, դռ՟վ-

ձ՟ժթ, ւ՟հտվ» մյ՟մ՟խնրէճնրմմգվզ (ՆԲՀԼ): 



Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ... 95 

 

 

Սվ՟մթտ ծգսն ծգհթմ՟խմ ՟մտմնրղ ե խնմխվգս գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվթ՝ 

ղթ՟ծճնրջգժնռ ջվ՟մւ խնշմ՟խթ կ՟ճմթմ: Նյռ՟լ ծ՟սռ՟լզ անվլթւմգվթ ենրէճ՟մ 

զմխ՟ժղ՟մ ծգս՟ւվւթվ մղնրյ ե: Աճջսգհ մգվխ՟ճ՟տռնրղ գմ ՟պ՟չմնվբ չնրէ՟խ-

մգվթ մգվբ՟յմ՟խռ՟լ ժ՟վգվթ մ՟իգվազ («ջխդՠմ՟ո՟վ մ՟իզմէ՟տնրէգ՟մ 

՟հեճ՟վղ՟վ չնրէ՟խ՟տ»), ՠ՟վգծնրմշ ս՟ռթհմգվթ նհՠգվազ («ՠ՟վգս՟րթհ 

նհՠգվա՟վխնրէգ՟մտ»), «ՠ՟վ՟տնրտ՟խ՟մ»՝ ՠ՟վւգվզ տնրճտ սռնհ, եէթխ՟խ՟մ 

նժնվսթ ծգս ՟պմշռնհ
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 ՠ՟ղՠթպզ՝ ց՟մբթպզ (նվմ ՟պ՟ռգժ ծ՟ղ՟վըգւ ե ջ՟հ-

ղնջմգվնրղ ծթյ՟ս՟խռնհ ւմ՟վթմ). ՟ճմ գվանրղ ե «ՠ՟վ՟պմ՟ՠ՟վ»՝ ՟ճջթմւմ 

՟ջգջ յմշ՟ռնվ ե՟խթ ոգջ («ՠ՟վ՟տնրտ՟խ՟մ ՠ՟ղՠպ՟մ ՠ՟պ՟տթ ՠ՟վ՟պմնր-

էգ՟մտ»
100

): Եռ ռգվչ՟ոգջ «ռգվ՟թղ՟ջս՟ռնվռ՟լ» ջվթմազ ինվծվբ՟մյնրղ ե 

՟պծ՟ջ՟վ՟խ մնվ ծմշճնրմզ՝ մնվնառ՟լ ղ՟վբնրմ, նվ ռգվտմնրղ գմւ ծմթ ցնի՟-

վգմ («ջվթմա մնվնա ՟ճժ թղմ սգջ՟խ՟ր՝ ՟պգ՟ժ ղգդ զմբ ծմնճմ ցնի՟մնվբնր-

էգ՟ղՠ»): Աճմ կ՟ճմ շթ ՟վկ՟խնրղ ծգէ՟մնջ՟խ՟մ, ջսռգվ՟խ՟մ-խպ՟ո՟յս 

կօնռ («ծգէ՟մնջ՟րվեմ նրվնր՟կ՟ճմ ծմշղ՟մ») խ՟ղ ծվգ՟խ՟մ սծ՟ջնրէճ՟ղՠ, նվ 

ինս՟մնրղ ե Տգվզ, ՟ջգժնռ՝ «ծգպ՟տվնր թմկ՟մթտ ւն գվագվթ կ՟ճմզ» (Աղնռջ. 

Ե. 23), օ ջթվնրղ ՟՛ճջ ղգխզ («՟ճժ դջ՟ ջթվգ՟տ օ խվխթմ ո՟սնրգ՟տ ղ՟ւվ՟խ՟մ 

ս՟լղ՟ղՠ»): Աճջոթջնռ ջվթմազ բթսռնրղ ե նվոգջ ՟ղգմ՟զմբծ՟մնրվ 

ինվծվբ՟մթյ, ս՟ռթհզ խ՟ոռնրղ ե բ՟վկճ՟ժ զմբծ՟մնրվ ւգվէնրէճ՟մ՝ ՠ՟վկվ 

նհՠգվանրէճ՟մ (ղճնրջ փվթմ՟խմգվնրղ՝ փվծմգվանրէճ՟մ) ծգս, «չնրէ՟խզ»՝ իղՠ՟-

խ՟ճթմ մ՟իգվաթ, թջխ ւմ՟վ-ց՟մբթպզ բ՟վկճ՟ժ ղ՟վբնր նժնվսթ՝ ՟ճջ բգունրղ 

ՠ՟վւգվթ ղ՟ւվ՟անվլղ՟մ ծգս: Աճջսգհ օջ Ն՟վգխ՟տթմ փաս՟անվլնրղ ե կ՟ճմ-

՟մղ՟մ՟խղ՟մ ծմ՟վ՟մւ (թմշոգջ ս՟ռհ՟ծ՟վնրէճ՟մ ո՟սխգվնրղ): Աճջ ՟մա՟ղ 

մ՟գր ՠ՟հ՟կ՟ճմնրճէնռ յգյսռնրղ ե նրըգհ ՠ՟իճնրմզ (խնշմ՟խթմ ՟ռգժթ ղնս)՝ 

զջս ՟ճջ ծ՟սռ՟լթ ո՟էգսթխ, ո՟սխգվ՟ճթմ իսնրէճ՟մ. «բավ՟տնրտ՟խ՟մ 

բաղՠպ՟մ բապ՟տթ բավ՟պմնրէգ՟մտ»:  

Հ՟չնվբ գմէ՟աժինրղ Ն՟վգխ՟տթմ ո՟սխգվնրղ ե ՟ջսռ՟լ՟ճթմ կ՟ճմթ 

է՟ց՟մտնրղզ ղ՟վբնր ծ՟մանրճտմգվ («Մստե՛ կ՟ճմբ ՟ճբ ՟ջսնր՟լ՟վգ՟ժ զմբ 

ո՟սնր՟ջս ճ՟րբթտջ յ՟հխ՟ոնրէգ՟մ…». ՂԲ. Թ), ծ՟ղգղ՟սնրղ խնշմ՟խզ «չ՟-

ծ՟ռնվ՟խ՟մ» ւմ՟վթ ծգս, մվ՟ գվչ՟մթխ, ՠ՟վգդգխնրճտ կ՟ճմ՟վկ՟խնրէճնրմթտ 

ծգպնր գմ ց՟իշնրղ ՠնժնվ ի՟ռ՟վ՟լթմ նրըգվզ: Վգվչթմ՝ Աջսլն ի՟հ՟հնրէճ՟մ 
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 «Ցնրտթշ խ՟ղ գվօգտնրտթշ ՠ՟վնրտ, ճ՟մբթղ՟մ խ՟տնրտթշ խ՟ղ յ՟վըթտ խվթտ» (ՆԲՀԼ): 
100

 «Բ՟վ՟պմնրէթրմ՝ ՟պմգժմ՝ ՟ճջթմւմ կօ՟տնրտ՟մգժ օ մղ՟մգտնրտ՟մգժմ ջսգհլ՟ՠ՟մնր-

էգ՟ղՠ դՠ՟վջ ղգպգժնտ խ՟ղ ՟մյմշթտ, իփջւ ՟պ ՟մխգմբ՟մջ, խ՟ղ թ բթղ՟տ ՟միփջ խգմբ՟-

մգ՟տ օ սմխնտ. «Բ՟վ՟պմնրէթրմ ե մղ՟մնրէթրմ ՠ՟վնրտ գմէ՟խ՟ճ բթղ՟տ: Եր ՠ՟վ՟պմնր-

էգ՟մ դ՟մ՟դ՟մնրէթրմւ գմ գվգւ» (Պթսնճթտ). ժ՟ճմ՟ՠ՟վ՝ նվոեջ ՟ճժ՟ՠ՟մնրէթրմ, մղ՟մ՟-

ՠ՟մնրէթրմ, թղ՟ջս ինվծվբ՟ռնվ օ ջսգհլ՟ՠ՟մնրէթրմ» (ՆԲՀԼ): Դթղ՟պմնրէթրմ՝ «Ովոեջ 

էե բթղ՟պմգժնրէթրմ, կօ՟տնրտ՟մգժմ զդբեղջ ՟ճժնտ. կօ իփջգժնճ թ բթղ՟տ ՟միփջթտ: «օ 

ՠ՟վ՟պմնրէթրմ ե օ նրվ՟մփվ բեղւմ լ՟մփէւ գմ, ՠ՟ճտ դՠ՟վջմ ճ՟սնրխ ջսգհլ՟մգղւ… օ բթ-

ղ՟պմնրէթրմ, նրվ՟մփվ դՠ՟վջմ ղթ՟մա՟ղ՟ճմ օ դբեղջ ջսգհլ՟մգղւ» (Գթվւ ոթսնճթտ, ՠմ՟-

աթվզ, ՟պ՟չ՟ՠ՟մմ նր լ՟մնէ՟ավնրէճնրմմգվզ Գ. Մուրադյանի, Եվօ՟մ, 1993, եչ 184): 



96 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 

ս՟վ՟լւմգվթմ ղթ՟խտղ՟մ սգջ՟վ՟մնրղ կ՟ճմ-՟ծ՟դ՟մաթ ՟վկ՟ա՟մւմգվզ 

ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ գվ՟մա գմ ջս՟մնրղ. «Բ՟տտթմ խ՟ղ՟րւ Քն, ծդ՟րվ, թ յայս 

ձայն կենաց ժջգժթւ ջվսթտ ճ՟ղ՟պգտգժնտ: Լնրթտգ՛մ ճ՟ճջ ղգլթ ՠ՟վնրէգ՟մ թ 

ւնրղբ ՟խմ՟վխնրէգ՟մ ՟խ՟մչւ իժթտ (Եջ. ԼԵ. 15)… Եհթտթ՛ Քգր ջ՟ ղգդ լուր 

ցնծութեան, ձայն ուրախութեան, բարբառ բերկրութեան, նուագ հանգստեան… 

թեթեւութիւն թառաչմանց…» (ՂԲ. Ժ):  

Աճջոգջ Ն՟վգխ՟տթմ ՟ճջ «ինվծվբ՟կ՟ճմզ» ՟մտխ՟տմնրղ ե սթգդգվւթ, 

ը՟ղ՟մ՟խմգվթ ղթչնռ՝ ՟հ՟հ՟խնհ ՠ՟ՠ՟ինհ, ՟դբ՟վ՟վնհ նր ս՟ո՟ժնհ թվ 

լ՟ռ՟ժնրղմգվթտ, գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվթ ծ՟ղ՟մռ՟ամգվթտ ղթմշօ ի՟հ՟-

հ՟վ՟վ հնհ՟մչմգվզ:  

Ձ՟ճմ՟ճթմ ձ՟ղցնվբնրէճնրմմգվնրղ ծմշճնրմթմ մգվծճնրջռնրղ գմ ջնրվՠավ՟-

ճթմ ինվծվբ՟մթյմգվ, սգջթժմգվ նր ռ՟պ ո՟սխգվմգվ, օ ջվ՟մտ ղթչնռ ղ՟վբմ 

՟մտմնրղ ե թվգմթտ ՟վս՟լռնհ ՠինրղմգվթ ս՟վ՟խգվո ծմ՟վ՟մւմգվնռ, մգվ-

ւթմ ո՟վնրմ՟խմգվթ, ՠնժնվ ՟յի՟վծմգվթ ՟վէմնրէճ՟ղՠ նր ծգհնրղնռ՝ ջսգհլգ-

ժնռ կ՟ճմ՟ճթմ «ծ՟ճսմ՟սգջնրէճ՟մ» դ՟վղ՟մ՟ժթ դնվգհ ծ՟ղ՟մռ՟ամգվ: Այ-

ի՟վծմգվթ ՟վկ՟ա՟մւմգվթ նր մգվւթմ ինվծվբ՟ռնվ մգվբ՟յմ՟խնրէճնրմմգվթ 

յվչ՟ոսնրճսթ ղգչ մգսռ՟լ ծնաթմ ի՟պմնրղ ե թվ ղգչ սթգդգվւթ ՠնժնվ կ՟ճմգվզ 

օ ծմշգտմնրղ ջվ՟մւ թ ժնրվ Ավ՟վշթ: Աճջսգհ ՟վս՟տնժռ՟լ գմ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ 

ինվ նրջղնրմւթ ՟վկ՟ա՟մւմգվ, զջս նվթ ղ՟վբ-ցնւվ սթգդգվւզ խվնրղ ե թվ ղգչ 

՟վ՟վշնրէճ՟մ ՠնժնվ՝ ՠնրջ՟խ՟մ, խգմբ՟մ՟խ՟մ օ ՠ՟մ՟խ՟մ յգվսգվզ: Իվ յնրվչ 

ցպռ՟լ ՟ճջ ՟մՠ՟մ ՟յի՟վծմգվզ ծ՟մկմռ՟լ գմ թվ իմ՟ղւթմ, նվթտ անճ՟մնրղ 

գմ օ թվ մճնրէ՟խ՟մ ո՟վնրմ՟խմգվզ, թվ ղգչ օ թվ ղթչնտնռ ծ՟հնվբռնրղ ինջւթմ 

նր ռգվ՟պ՟ւռնրղ Աջսլնրմ
101

:  

Աճջ ինվծվբ՟ռնվ ո՟սխգվզ ծ՟ճսմռնրղ ե Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր «Հ՟ճգ՟տ թ 

ւգդ» ղգխմնրէճ՟մ ղգչ. ռգվչթմջ յգյսնրղ ե մճնրէ՟խ՟մ է՟հ՟մէմգվթ ղ՟մվ՟-

խվխթս, ՟ջսթձ՟մ՟խ՟մ ՠ՟ը՟մնրղմ նր խ՟դղ՟ւ՟մբնրղզ, նվնմտնռ ՟ջ՟տնհզ 

ճնրվ՟տմնրղ-ընհնռնրղ ե ջվ՟մւ թվ ղգչ ՟ղՠնհչնրէճ՟ղՠ, ժգդնր ՠ՟յինրղ նր ձ՟-

յ՟խնրղ՝ անծնրէճնրմ ղ՟սնրտգժնռ ՟ճջ ՟ղգմզ ո՟վաօնհթմ: Աճջոգջ մխ՟վ՟ավնրղ 

ե՝ թմշոգջ ղ՟վբզ ՠնժնվ անճգվմ թվ ղգչ ՠ՟ը՟մնրղ ե ղ՟ջգվթ, ջ՟ եժ ղ՟ջմ՟սնրղ 

ս՟վվգվթ, խնսնվ՟խնրղ ղ՟մ՟մգիթ ծ՟սթխթ շ՟ցնռ (ջ՟, զջս ենրէճ՟մ, ջնրվՠ-

ավ՟ճթմ ինվծվբ՟ՠ՟մնրէճ՟ղՠ շ՟ցղ՟մ մռ՟դ՟անրճմ ղթ՟ռնվմ ե) նր մվ՟մտ 

ՠնժնվթմ ինջնրմ ժգդնր ՠ՟յինրղ, մվ՟մտնռ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճնրմ ռգվ՟պ՟ւնրղ. 

«Յ՟հ՟աջ նվնճ զմբ թջ ՟պգ՟ժ դՠնժնվ անճջջ թ ղ՟ջնրմջ ՠ՟ը՟մգժնռ օ թ ջսթւջջ 

խնսնվգժնռ, ւ՟մ դխթսնր՟լջ ղ՟մվնրէգ՟մ ծ՟սնճ ղ՟մ՟մինճ՝ ս՟ժնռ ՠմ՟րթտմ 

ի՟րջնրմ ժգդնրջ՝ օ ՟ղգմգւնրղՠւ անծ՟մ՟ղւ դմղ՟մե, նվ գս թմկ թ ռ՟ճգժջ դ՟ճջ 
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 Հղղս. Նգղգջթնջթ, Գվթանվ Նճնրջ՟տնր, Վ՟վբ՟մ Ավօգժտնր ղգխմնրէճնրմմգվզ. ջվ՟մւ 

Հնռծ՟մմգջ Պժնրդ Եվդմխ՟տթմ ռգվ՟ձգտմնրղ ե ռ՟պ նր մգվյմշռ՟լ ո՟սխգվմգվթ (սգ՛ջ Ա. 

Թ՟ղվ՟դճ՟մ, «Մ՟վբնր խ՟դղնրէճ՟մ սգջնրէճ՟մ ռգվ՟թղ՟ջս՟ռնվնրղզ ծ՟ճ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ 

ղգխմնհ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէթ ղգչ», եչ 116-131, 278-292, 296-306): 



Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ... 97 

 

 

՟ղգմ՟ճմ»
102

: Եռ մճնրէ՟խ՟մ յգվսգվթ ՟ճջ ՠ՟վՠ՟պմգվնռ ՟ջ՟տնհզ ղթ՟ծճնրջ-

ռնրղ ե ւվթջսնջ՟ընհնռ ծ՟ճվգվթ ՟հգխթդճ՟ժ փվծմնրէճ՟մ կ՟ճմգվթմ, թջխ նհչ 

ձ՟պզ, թմշոգջ ՟ղգմնրվ, ոջ՟խռնրղ ե գվխմ՟ճթմմգվթ ղյս՟դռ՟վձ ՠգվխվ՟մւթ, 

՟մժպգժթ ց՟պ՟սվնրէճ՟ղՠ ո՟վգվանրէճ՟մ ղգչ
103

: Աճջ ղգխմնրէճնրմմ ՟պծ՟ջ՟-

վ՟խ՝ նվ մռթվռ՟լ ե թմւմ թվգմ մ՟ճգժնր, ծնաօնվ ՟շւթ ՠնժնվ մգվւթմ-՟վս՟ւթմ 

ծ՟ճգտնհնրէճնրմմգվթ ւմմնրէճ՟մզ, թվ ՟պ՟մկթմ ծ՟սռ՟լմգվթ օ ՟ղՠնհչթ 

՟ռ՟վսթմ բ՟վկճ՟ժ յվչ՟մ՟խռնրղ ե նագհգմ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճ՟մ սգջ՟վ՟մմգ-

վնռ: Իջխ ծնանր նր ղ՟վղմթ, ՠնժնվ ՟ովնհմգվթ նր ղ՟ծ՟տ՟լմգվթ ծ՟ճգտնհնր-

էճ՟մ նժնվսնրղ Աջսլնրմ բթղգժզ ցնի՟խգվոռնրղ ե խ՟մշթ «բազմաւրինակ 

հնարիւք, ողոքական սաստկական բանիւք, հրաժարական և մերձաւորիչ բա-

նիւք և խաւսիւք ի տուէ և ի գիշերի»
104

:  

Աճջոգջ ՟վս՟ւթմթտ մգվւթմ բ՟յս ՟մտմգժնռ՝ կ՟ճմզ ս՟վ՟խգվոռնրղ ե 

դ՟մ՟դ՟մ ծմ՟վմգվնռ ծճնրջռնհ ծգլգլ՟մւմգվթ, ՟ո՟յի՟վ՟մւթ պթէղ՟խ՟մ 

ծնջւգվթ՝ թվ ղգլ՟տնհ լ՟ռ՟ժնրղմգվնռ մնվթտ ծգհռգժնռ ՟վս՟ւթմ ս՟վ՟լնր-

էճնրմմգվնրղ նր թվգմ ղթ՟ծճնրջգժնռ սթգդգվ՟խ՟մ ՟ծ՟դ՟մագվզ: Աղգմզ սգ-

հ՟բվռնրղ ե ղ՟վբնր ղգչ, ՟մտմնրղ-իս՟մնրղ, ւ՟ռնրէճնրմ ՟պմնրղ մվ՟ ՠ՟պ՟-

ծնջւգվնրղ, նր ղ՟վբնր կ՟ճմմ եժ ռգվ՟ձնրղ ե սթգդգվ՟հնհ՟մչ լ՟ռ՟ժմգվթ: Սվ՟ 

՟ղգմ՟ռ՟պ փվթմ՟խմգվմ գմ ղ՟վղմ՟ռնվռ՟լ նհՠգվանրէճ՟մ «Մ՟սգ՟մնրղ»: 

Ձ՟ճմ՟ճթմ ս՟վ՟լնրէճնրմմգվզ «Մ՟սգ՟մնրղ». Ռթէղ-ւ՟ռնրէճնրմ 

Հմշճնրմ՟ճթմ-ո՟սխգվ՟ճթմ ծնջ՟մւմգվթ օ պթէղգվթ խգվսղ՟մ սգջ՟խգսթտ 

Մ՟սգ՟մմ փըսռ՟լ ե մգվանվլնրէճ՟մ ՟մծմ՟վթմ նրընռ՝ սթգդգվւթ ՟ղգմ՟ին-

վնրմխ ռ՟ճվգվթտ՝ ջվսթ ինվւթտ ծ՟պմնհ նր մվ՟ լ՟ագվթմ ծ՟ջմնհ-՟հ՟հ՟խնհ, 

ՠ՟ինհ, ծնանր ղգչ ջնրդռնհ, ՟ճմսգհ ՠ՟մ՟կօ պթէղգվնռ ւ՟ռնրէճ՟մ զմէ՟տւ 

՟վ՟վնհ նր ծվգյս՟խ՟ճթմ ժնրջգհգմ ո՟վգվանրէճ՟մ ղգչ ծգհռնհ, ՠպմխռնհ: Աճջ 

ձ՟մ՟ո՟վծթմ, ջվ՟մ դնրա՟ծգպ ծճնրջռնհ ծ՟վ՟ջնրէճնրմմգվթ, խ՟մի՟կ՟ճմնր-

էճնրմմգվթ ս՟ս՟մղ՟մ ՟ռգժթ նր ՟ռգժթ ղգլ ժ՟ճմնրճէնռ ՟ճջ պթէղգվզ ռգվ՟-

ձնրղ գմ սթգդգվ՟խ՟մ ՟ջւթ, ՠ՟ինրղ ՟ջ՟տնհթ ւնրմւգվնրղ, բ՟պմնրղ սթգդգ-

վ՟խ՟մ անմա: Եռ ՟ճջ ՟ղգմթ ՠմ՟խ՟սգհթմ «կ՟ճմ՟վխնրթ» ծնաթմ ե: 

Աճջոգջ Մ՟սգ՟մթ ԼԹ աժինրղ կ՟ճմ՟ճթմ ղթչ՟ռ՟ճվզ ո՟սխգվ՟մնրղ ե 

ծվ՟ո՟վ՟խ՟ճթմ ծգլնրէճնրմ-՟հ՟հ՟խնռ (ԼԹ. Ա. «Ոհնվղգժթ ծգլնրէգ՟ղՠ է՟ի-

լգ՟ժ թ ծնաթ, ՟մ՟շ՟պ ի՟ճս՟պ՟խ՟մ՟րւ ծվ՟ո՟վ՟խ՟ր թ ճգխգհգտթջ ՠ՟դղնր-

էգ՟մ ՟դա՟տ ռգվ՟ո՟սղգտթտ՝ ՠ՟վկվ կ՟ճմթր, ՠ՟վՠ՟պնռ ղգլ՟ր ՟հ՟հ՟խգ-

ժնռ»): Աճմ ՟վս՟լռնրղ ե սթգդգվ՟խ՟մ ՠնժնվ ծ՟պ՟շ՟մւմգվմ ՟ղցնցնհ 

ղ՟սճ՟մ բ՟վկ՟լ ղ՟վղմնռ (ԼԹ. Բ): Սվ՟մ ղթ՟ծճնրջռնրղ գմ գվխմ՟ճթմ ՟ծ՟-
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 «Ճ՟պ ջվՠնճմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ», ՄՀ Ժ, եչ 1042: 
103

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 1072: 
104

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 1071: 



98 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 

դ՟մամ նր ը՟ղ՟մ՟խմգվթ ինվւթտ ՟վկ՟ա՟մւնհ, թ մգվւնրջս ՟մբվ՟բ՟վկնհ 

Տճնրվնջթ բջսգվ 70-՟ղճ՟ ջո՟ջղ՟մ խ՟մշզ` ջսգհլգժնռ ւ՟պ՟յգվս ծմշնհնր-

էճնրմզ (ԼԹ. Գ, Դ)
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: Աճջ ւմ՟վ՟ծ՟վնրէճնրմզ Ն՟վգխ՟տթմ ՠմնվնյնրղ ե նվոգջ 

կատակերգություն, ջնարահարություն, կոծ, քաջ հնչող ողբ ողորմելի և կծե-

ցուցիչ, նվ ՠնհնւնրղ եվ սգջ՟խ-սգջ՟խ՝ «բթղ՟խջ-բթղ՟խջ, խգվոթտ-խգվոթտ 

՟ր՟հ՟խ՟մ՟տ («՟ր՟հ՟խ՟մ»՝ «նհՠ՟խ՟մ, տ՟ռ՟աթմ») զջս խնլնհ՟տմ խ՟-

ւ՟րգժնճ»: Մճնրջ՝ ղ՟սճ՟մ ղ՟վղմթ ծ՟վ՟ջնրէճնրմզ մգվծճնրջռնրղ ե Եդգխթգժթ 

սգջթժթ ծթղ՟մ ռվ՟ (Եդ. Բ. 8-9. Եդգխթգժթմ ծվ՟ծ՟մա ե սվռնրղ նրսգժ ղ՟ա՟-

հ՟էզ, նվթ ռվ՟ մգվւօնրղ նր ռգվօնրղ ավռ՟լ գմ նհՠգվ, ՟հ՟հ՟խմգվ նր 

ռ՟ճգվ): Ն՟վգխ՟տթմ ո՟սխգվնրղ ե՝ թմշոգջ գվագտնհզ ինջնրմ, նհՠ՟ջ՟տնր-

էճնրմմգվթ ծմշնրճէմգվզ իս՟տվ՟լ ղ՟սճ՟մզ խժ՟մնրղ-յմշ՟ռնվնրղ ե ղ՟վղմնրղ՝ 

ՠ՟վբգժնռ ջվ՟ ՠնժնվ ռ՟ճգվմ նր կ՟ճմգվզ («Մ՟սգ՟մջ յմշ՟խ՟մ, ՠ՟վբգ՟ժ թ 

ճթմւգ՟մ մգվւնճ օ ՟վս՟ւնճ նհՠջ օ ռ՟ճջ օ կ՟ճմջ». ԼԹ. Բ):  

Ոհՠմ ՟ճջոգջ ս՟վ՟խգվոռնրղ ե ՟վս՟ւթմ ՟հգխնլնրէճ՟մ, մգվւթմ ծգլգ-

լ՟մւմգվթ, գվխմ՟ճթմ ՟ծ՟դ՟մամգվթ օ գվխվ՟ճթմ նագխնշնրղմգվթ սթվնրճէմգվթ 

ղգչ: Աճջոթջթ լթջ՟խ՟մ-ս՟վ՟լ՟խ՟մ անրմգվ՟մամգվնռ ե ռգվ՟վէմ՟տռնրղ 

ջվսթ ինվւթտ ծ՟պմնհ կ՟ճմզ ՟՛ճջ աժինրղ:  

Հգլնրէճ՟մ, ժ՟ժճ՟տ գվագվզ, ժ՟ժ՟խ՟մ ՠ՟մ՟ծճնրջ խ՟մ՟մտ գհգվ՟խ՟մ 

ինրղՠզ ՠ՟դղթտջ ծթյ՟ս՟խռնրղ գմ նհՠ՟ղ՟սճ՟մնրղ. ջվ՟մտ ծգս խ՟ոռ՟լ 

՟ղգմնրվ յգյսռնրղ ե մ՟ի՝ ողբերը տարատեսակ հյուսելու կանանց հմտությու-

նը, ՟ճմնրծգսօ ծ՟սխ՟ոգջ՝ ռիթմի, հանգի դերը, տարատեսակ բանաստեղծա-

կան չափերի մեջ խոսքը հանդերձավորելու արվեստը, որ, և սա շատ կարևոր 

է, զորեղացնում է ապաշխարանքի ներգործության ուժը, ՠգվնրղ ղ՟ւվ՟անվլ-

ղ՟մ: Խնջւթ ոգջոթջնրէճնրմմգվմ նր ծմ՟վ՟մւմգվզ նրհգխտնրղ գմ նհՠգվթ խ՟մ-

շգվզ, թմւմ՟ի՟վ՟դ՟մնրղմգվզ, «ղգհ՟մգվզ», ծ՟խ՟պ՟խ՟սթո-մնրճմ՟սթո 

ՠ՟պ՟յհէ՟մգվմ նր ինվծվբ՟ո՟սխգվմգվզ՝ ջսգհլգժնռ իս՟տնհ ՠ՟պ՟դ՟մա-

ռ՟լմգվ, ո՟սխգվ՟ճթմ յթխ՟տնրղմգվ, ՟դբգտնրէճ՟մ նրըզ ՟ռգժթ նր ՟ռգժթ 

դնվգհ՟տմնհ ծ՟վ՟խվխմնրէճնրմմգվ, նվ բմնրղ գմ ծնաթմ նվնյ՟խթ նրհնր ղգչ (ջ՟ 

ղթ՟մա՟ղ՟ճմ աթս՟խտռ՟լ փաս՟անվլնրղ ե Ն՟վգխ՟տթմ):  

Աճջոգջ, Մատեանի ԻԶ գլխում Ն՟վգթ՟տթմ մյնրղ ե՝ ղթ՟մնրղ ե ժ՟ժճ՟տ 

ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմ գհ՟մ՟խնհ իղՠթմ, նվ ըստ ձայնի կողկողանքի հանդեր-

ձում են և խոսքի ներդաշնակությունը՝ սմգվթ ՟ռ՟վսզ մնրճմ ավթ ՠգվգժնռ, օ 

ջվ՟մնռ ՟պ՟ռգժ ջ՟ջսթխ ղնվղնւգժնռ ձղժգտմնրղ գմ ջվսթ տ՟ռ՟խտնրէճ՟մ, 

սիվնրէճ՟մ խթվւզ՝ ՟վս՟ջնրւ ՠիգտմգժնռ («ձղժգտնրտ՟մգմ դ՟հգսջ խ՟վգ՟տմ 

ջվսթմ զհկթտ ՟պ ՟վս՟ջնր՟տմ ՠհիղնրմջ»): Նվ՟մտ ծգս, մվ՟մտ ծգլնրէճ՟ղՠ, 
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 Ըջս Եջ՟ճնր ղ՟վա՟վգնրէճ՟մ՝ Տճնրվնջ ւ՟հ՟ւթ բնրջսվմ թվ ւ՟հ՟ւթ խնվլ՟մնրղթտ, 70-

՟ղճ՟ ժւնրղթտ ծգսն ոգսւ ե ւմ՟վ ռգվտմգվ, յվչգվ օ խնլգվ՝ մնվթտ նր մնվթտ գվագվ, ո՟ծգժնր 

ծ՟ղ՟վ մվ՟ ծթյ՟ս՟խզ, օ ճնէ՟մ՟ջնրմ ս՟վթ ծգսն Տգվզ մնվթտ ոգսւ ե ՟ճտգժթ Տճնրվնջթմ, օ 

՟ճմսգհ ոգսւ ե խ՟ս՟վռթ ՟յի՟վծթ ՠնժնվ է՟ա՟ռնվմգվթ ՟պօսնրվզ (Եջ. ԻԳ, 15-17): 



Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ... 99 

 

 

«՟ր՟հ՟խ՟մ» կ՟ճմ՟վկ՟խնրէճ՟ղՠ ս՟վ՟լնրղ գղ ՟մկթջ ռյս՟խվնրէճնրմզ (ԻԶ. 

Ա), «ցնի՟սվնրղ»՝ ցնի՟մ՟խնրղ խնլնրէճնրմզ նհՠ՟խ՟մ գհ՟մ՟խմգվթ ծմ՟-

վ՟մւմգվթ: Աճջոգջ ռյս՟խվնրէճնրմմ թվ խթդ՟խգսնրղ նագհգմ՟մնրղ, ցնի՟-

խգվոռնրղ ե ՠ՟վկվ ւգվէնրէճ՟մ՝ պթէղ՟ռնվռ՟լ-գվագտթխ ինջւթ: Պ՟էնջթ 

ագվ՟անրճմ ժ՟վղ՟մ, պթէղթ ՟ծ՟ամ՟տնհ ՠ՟ինրղմգվնրղ ՟ճմ ջսգհլնրղ ե ւ՟-

ռնրէճ՟մ ՟մխ՟ջգժթ զմէ՟տւ: Աճջսգհ Ն՟վգխ՟տթմ յգյսնրղ ե ծ՟մագվթ «թ»՝ 20 

«ինվծվբ՟խ՟մ» էթռ մյ՟մ՟խնհ ռգվչ՟ռնվնրէճնրմզ (ԻԶ. Բ, ԻԶ. Գ):  

Ռթէղթ ՟դբգտնրէճ՟մ օ բգվթ ղ՟ջթմ ծջս՟խ ինջռնրղ ե մ՟օ ծ՟չնվբ 

աժինրղ, նվսգհ, թմշոգջ Ն՟վգխ՟տթմ ե մյնրղ, մգվբ՟յմ՟խնրղ ե էռգվթ բվնր-

էճնրմզ ռգվզմլ՟ճռնհ նհՠ՟կ՟ճմ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմմգվթմ (՟մռ՟մնրղ ե «խ՟-

խ՟մ գր ծգլնրէթրմ», «ծ՟պ՟շ՟մւ խնհխնհ՟աթմւ», «բ՟պմնրէգ՟մ ժ՟ժնրղմ գր 

՟վս՟ջնր՟տ գվա») օ մնվթտ ա՟հսմ՟լ՟լնրխզ բ՟վկմգժնռ ծ՟ճսմ՟ՠ՟վՠ՟պ, 

ջխջնրղ ե ո՟հ՟ս՟մւմգվթ ձ՟պզ, «ինջսնռ՟մ՟րվեմ, «դհչ՟խ՟մ՟ՠ՟վ», ջխդՠթ 

օ ՠ՟պգվթ ռգվչ՟ռնվնրէճ՟մ ՟մբվ՟բ՟վկնրէճ՟ղՠ մնրճմ ծ՟ղ՟կօնրէճնրմզ 

բմնրղ ծնագխգտնրճտ ինմ՟վծնրէճ՟մ է՟ի՟մկ՟մւթ ղգչ. 

Ած՟ ՟ճբ ջխդՠթ օ ռգվչթ ՟մբվ՟բ՟վկնրէճնրմզ. «Մգհ՟՜ճ ղգլթբ ՠ՟վգ-

վ՟վնրէգ՟մ, ՟մ՟վաջ ղգհ՟ճ, Մգհ՟՜ճ լ՟աղ՟մբ ձ՟պ՟ա՟ճէթտ, ի՟ր՟վջ ղգհ՟ճ, 

Մգհ՟՜ճ յմնվծ՟տբ ՟մՠ՟ր գվ՟իսգ՟տ, ՟վբ՟վգր ղգհ՟ճ…»: Աճջ պթէղ՟ռնվռ՟լ 

բ՟վկգվնռ ինջւմ փըսռ՟լ ե մ՟իմ՟խ՟մ, ղ՟ւվ՟անվլնհ դնվնրէճ՟ղՠ. ՟ճջոգջ 

՟ճջ «ղգհ՟ճ»-մգվթ ՠ՟մ՟կօզ Ն՟վգխ՟տթմ խնշնրղ ե «՟մծգվւգժթ ինջւ» («՟մ-

ծգվւգժթ ՠ՟մ»), «խգմբ՟մնրէգ՟մ խ՟ղնրվչ», «՟միդգժթ խ՟ո», «ծվ՟յ՟ժթ ՠ՟վ-

ՠ՟պ», «ՠ՟հկ՟ժթ ՟հգվջ», «ջվս՟ՠգխ ծմշնրղմ», «կ՟ճմ ՠ՟վգո՟սգծ ծվ՟յ՟րն-

վ՟խ՟մ» օ ՟ճժմ: 

Ապծ՟ջ՟վ՟խ Մ՟սգ՟մթ ՠ՟դղ՟էթռ ծ՟սռ՟լմգվնրղ նհՠգվագվթ ծգս գմ 

՟ղգմ՟յ՟սզ խ՟ոռ՟լ կ՟ճմթ, ՟վս՟լղ՟մ ս՟վ՟սգջ՟խ ՠմնվնյնրղմգվզ՝ խ՟-

խ՟մղ՟մ կ՟ճմթ ՟հթնհնվղ էյռ՟պնրէճնրմ (ԺԸ. Ը), ողբական ձայն, ծ՟պ՟շ՟մւ-

մգվ մռ՟հ կ՟ճմթ (ԺԴ. Ա), նհՠ՟խ՟մ «ււռ՟խ՟մ» (ծգլնհ, ցհկխ՟տնհ) կ՟ճմ 

(ԺԸ. Է), անշնրղ օ ծգլնրէճնրմ (Ի. Ա), նհնվղգժթ կ՟ճմնռ գվա, յմշ՟ցնհթ ղգչ 

«ինյնվ»՝ ՟մծ՟վէ, խնյս ծմշնհ «՟ր՟հջ կ՟ճմթտ ժւնրտ՟մնհ՟տ» (ԻԶ. Գ), «՟հ՟-

հ՟խ կ՟ճմթ ծ՟պ՟շղ՟մ ժ՟ժգ՟տ» (ՀԴ. Բ), ՟մղպնրմշ կ՟ճմ (ԿԶ. Ա), «՟վա՟ծ՟-

ս՟մւնռ» (՟հգխգդ) գհ՟մ՟խնրղ (ՀԳ. Գ), մռ՟դ ծգլնրէճնրմ, ծգլնրէճ՟մ անշնրղ 

(Ի. Ա), նրբական ձայն, նհնվղգժթ կ՟ճմնռ գվա (ԻԶ. Գ), ո՟հ՟ս՟մւթ ծ՟-

պ՟շղ՟մ գվաթ ՠ՟վկնրմւմգվթմ ՟հ՟հ՟խնհ ծգլգլ՟մւմգվթ գհ՟մ՟խմգվ (ԺԲ. Գ) 

օ ՟ճժմ: 

Հգլնրէճ՟մ ռգվ՟խգվսնրղզ, ռգվ՟տ՟վխնրղզ ՠ՟վկվ ւգվէնրէճ՟մ, ՟ջս-

ռ՟լ՟ճթմթ ծգս գվխինջգժնր ո՟էնջթ ՟ջսթձ՟մթ ծ՟ջտռ՟լ ժ՟վղ՟մ Ն՟վգխ՟-

տթմ ՟վս՟ծ՟ճսնրղ ե ս՟վՠգվ խգվո՝ նվոգջ ծգլնրէճ՟մ կ՟ճմթմ դռ՟վձ՟ի՟պզ 

գվխճնրհթ ղթ՟ի՟պմնրղ («գխմ գծ՟ջ ը՟ղ ՠ՟վգո՟սգծ ավգժ թմկ դ՟ճջ մնր՟ա 

կ՟ճմթ ծգլնրէգ՟մ դնր՟վձ՟ի՟պմ գվխթրհթր» (ՀԷ. Ա), «անծնրէթրմ ի՟պմգ՟ժ 

զմբ ՟հգվջ» (ՂԳ. Թ) օ ՟ճժմ): 
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Աճջոգջ կ՟ճմզ՝ նվոգջ սթգդգվ՟խ՟մ ՟հ՟հ՟խնրղ, խ՟մշ, ՟մծմ՟վթմ խ՟-

վնս, նհՠ, ՟ծ՟դ՟մա, ը՟ղ՟մ՟խմգվզ ձգհւնհ ղ՟վա՟վգնրէճնրմ նր մնվ՟ջ՟տթխ 

գվա, կ՟ճմ՝ ՠ՟վՠ՟պնհ ՟մ՟ո՟սնրղ, ՟ջսռ՟լ՟ճթմ մգվխ՟ճնրէճ՟մ ժնրպ, ո՟ճ-

լ՟պ ՟դբ՟վ՟վնրղ, զմբգվւմգվթտ ծ՟պմնհ նր ՟վ՟վշթմ ռգվ՟բ՟վկնհ ծնաօնվ 

յնրվէգվթ ոսնրհ, նվնռ ՟ճմ ձ՟ղցնվբնրղ ե ծ՟ռգվը ՟ջսռ՟լ՟նվնմղ՟մ նրհթ-

մգվնռ, ծնանր ՟ղգմ՟ինվնրմխ ժպնրէճնրմմգվնրղ ՟վէմ՟տռնհ մռ՟ա, ծգհգհնրղ ե 

Ն՟վգխ՟տնր ւգվէռ՟լմգվզ: Սվ՟մւ ՟ղՠնհչնռթմ ծ՟ղ՟խռ՟լ գմ կ՟ճմթ ս՟վ՟-

սգջ՟խ ցնի՟խգվոնրղմգվթ ՟ղգմ՟մվՠթմ նր դնվգհ ծ՟ղ՟մռ՟ամգվնռ. կ՟ճմմ 

՟ղգմ ՟մա՟ղ ծ՟պմնրղ ե ջվսթ ինվւթտ նր ժնրջ՟ծգհռնրղ ռգվթմ սթվնրճէմգվնրղ՝ 

՟ղգմ ՟մա՟ղ ՟ճջ ձ՟մ՟ո՟վծթմ մնվ ՠ՟դղ՟կ՟ճմնրէճնրմմգվ ծ՟ռ՟ւգժնռ թվ 

յնրվչզ: Աճմ մ՟օ բ՟պմնրղ ե խ՟ի՟վբ՟մւ ւգվէնհթ կգպւգվնրղ՝ մգվծնջգժնռ 

կ՟ճմ՟պթէղ՟խ՟մ ս՟վգվւթ ղգչ նր խգվսգժնռ ւգվէռ՟լմգվթ ծմշնհ ղ՟վղթմզ: 

Եռ ՟ջ՟տնհթ նանր ՠ՟տ՟պթխ նրըզ ՟ճջ ժնրջգհգմ-խգմբ՟մթ ենրէճնրմմգվթ 

ջսգհլղ՟մ ղգչ ե՝ ծ՟ռգվը խգմբ՟մթ ինջւթ, նվ ծնվբգժ-զմբավխգժ ե սթգդգվւթ 

ՠնժնվ ղ՟ջմթխմգվզ լ՟ճվգլ՟ճվ՝ ՟ջ՟տնհթ նանր լ՟ռ՟ժմգվզ ս՟վ՟լգժնռ թվ 

մռ՟ամգվթ նհչ ժ՟ճմնրճէնռ: Որ ծմշնրղ-ռգվ՟մխ՟վռնրղ ե ծ՟վ՟ը՟ղ ռգվթմ սթ-

վնրճէմգվնրղ՝ նվոգջ մ՟իյ՟դ՟վբ սթգդգվ՟խ՟մ ս՟վ՟լնրէճնրմմգվնրղ, նվոգջ 

մվ՟ իթհձ, նվոգջ մվ՟ ՟ղգմ՟ինվնրմխ ո՟սխգվ, նվոգջ գվՠգւ շխնվջռնհ 

խճ՟մւթ խ՟վնս, նվոգջ ջթվն, նագխնշղ՟մ ՟մծմ՟վթմ ՠպմխնրղ: 

 

АРУСЯК ТАМРАЗЯН 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗВУКА, МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ В 

ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ ГРИГОРА НАРЕКАЦИ 

 Ключевые слова: звуковой образ, звукоподражание, символ-

звук, звуковые пространства, Новое духовное песнопение, одушев-

ленный инструмент, плод духовных уст, ―душеарфическая‖ игра, 

духовные оттенки звуков, космическая мелодия, путешествие-

преображения звука, неиссякаемое песнопение, вечное звучание, 

катартическая сила ритма, архитектурно-ритмическое, звучащее 

―тело‖ стиха.  

Христианская экзегетическая традиция проникнута глубочай-

шим чувством звука, слова, музыки как скрытого бестелесного 

смысла, звона, возгласа божественного в слоях материи, как враще-

ния и расслоения Логоса. В исследовании представлены образы 

голоса, музыки, космической арфы и мелодии, красочные описания 

духовного песнопения в стихах (тагах) Григора Нарекаци. Эти 

яркие, ―осязаемые‖ звукообразы и звукосимволы, живое ―звучащее 

тело‖ стиха, постепенно раскрываются и воссоздаются в таинствен-

ных слоях ритмико-словесной ткани различными способами звуко-
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подражания, звуковых сгущений, новых словообразований. В тагах, 

одах и толкованиях Григора Нарекаци отображаются все стороны 

средневековых представлений о музыке в контексте эстетического и 

духовного опыта ее освоения; ее онтологическое значение, образ че-

ловеческого музыкального инструмента (―перерождение‖ музыкаль-

ных инструментов в одушевленном инструменте Бога; в речепроиз-

водительных органах человека, в голосе, сердце, теле) и т.п. Каждый 

раз, согласно особому замыслу, Григор Нарекаци пробуждает все-

ленскую полифонию, что рождается в человеке, переливается в кос-

мических пространствах, струится, обволакивает видения духовной 

средой, звучит в небесных песнопениях и голосах библейских 

музыкантов-пророков. Развертываясь в нарастающих ритмических, 

смысло-звуковых пульсациях, она достигает небывалого резонанса 

вселенной и самых потаенных глубин человеческого бытия. 

AROUSSIAK THAMRAZIAN 

LES MÉTAMORPHOSES DU SON ET DE LA SONORITÉ MUSICALE 

DANS LE SYSTÈME D‟IMAGES DE GRÉGOIRE DE NAREK 

Mots clés : images sonores ; imitations sonores ; symboles sonores ; 

univers sonores ; Nouveau chant spirituel ; instrument animé ; fruit de 

lèvres spirituelles ; nuances sonores spirituelles ; mélodie cosmique ; 

métamorphoses du son ; chant inépuisable ; résonance éternelle ; pouvoir 

cathartique, purificatoire du rythme.  

Les exégèses chrétiennes sont profondément imprégnées de la 

perception de la voix, de la parole et de la musique, en tant qu‘émanation 

et éternel déploiement du Logos universel dans les strates de l‘être, en 

tant que présence du sens immatériel, prolongement de la voix et de 

l‘écho divin dans les sphères matérielles.  

La présente étude interroge les images de la voix, de la musique, les 

métaphores de la harpe et de la mélodie universelles dans les chants de 

Grégoire de Narek, les caractéristiques vives et éclatantes du chant sacré 

qu‘on relève dans ses écrits.  

Ainsi, grâce aux imitations sonores, aux mots composés créés par le 

poète, grâce aux accumulations sonores naît, se tisse le corps sensible, 

sonore du poème, se déployant dans les plis mystérieux de la texture 

rythmique-verbale à travers des myriades d‘images et de symboles 

sonores, dotées d‘une présence vive, tangible.  

Les chants, les exégèses, les odes de Grégoire de Narek reflètent tous 

les aspects de la représentation médiévale de la musique dans le contexte 



102 Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ 

 

de l‘appropriation de l‘expérience esthétique et spirituelle de celle-ci. On 

relève en particulier certains de ces aspects : la signification ontologique 

de la musique, la représentation de l‘homme en tant qu‘instrument 

musical (l‘inscription et le réveil des instruments musicaux dans 

l‘instrument animé de Dieu (l‘homme), dans ses organes d‘élocution, les 

cordes vocales, le cœur, le corps), etc.  

Chaque fois Grégoire de Narek évoque, selon sa propre conception 

poétique, la polyphonie cosmique. Naissant dans l‘homme, celle-ci se 

verse dans les espaces cosmiques, les emplissant en tant que fond et 

perspective sonores, s‘y inscrivant en arrière-fond pour se mêler à ses  

visions, pour s‘en emparer, pour retentir en écho dans les chants 

célestes et les voix des musiciens-prophètes.  

Se déployant à travers les structures croissantes rythmiques, 

sémantiques, sonores, elle atteint à une incroyable résonance de sonorités 

qui restent ensevelies dans les profondeurs de l‘être et de la création 

divine. 



 

ԳՈՀԱՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

ՀՐԱՉՅԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆԻ ՆԱՐԵԿԱՑԻԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԳՐՔԵՐԸ 

Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մթ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ Ն՟վգխ՟տթ՟խ՟մ բովնտզ, աթվւ 

Ա (Եվօ՟մ, Ն՟թվթ, 2013) օ աթվւ Բ (2016) ծ՟սնվմգվզ մռթվռ՟լ գմ Ն՟վգխճ՟մ 

բովնտթ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվ Խնջվնռ Ամկօ՟տնր, նվ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ծ՟ճվմ 

եվ, Գվթանվթ նրջնրտթշ նր ՟դա՟խ՟մ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟-

տնր ղ՟ջթմ խգմջ՟ավ՟խ՟մ սռճ՟ժմգվթմ նր ղգլ՟լ՟ռ՟ժ ավ՟խ՟մ ը՟պ՟մանր-

էճ՟մմ ՟պմշռնհ ՠ՟դղ՟էթռ ծ՟վտգվթ: Որվռ՟ալռ՟լ ե մվ՟մտ խճ՟մւթ օ ծ՟ղ՟-

սգհ անվլնրմգնրէճ՟մ ո՟սխգվզ:  

Իմշոգջ Թ՟ղվ՟դճ՟մմ թմւմ ե մյնրղ, ղգմ՟ավնրէճնրմզ մնվ ց՟ջսգվնռ օ 

ռգվժնրլնրէճնրմմգվնռ ծ՟ղ՟ժվնրղ ե մ՟վգխ՟տթ՟աթսնրէճ՟մ ՠմ՟ա՟ռ՟պնրղ թվ 

՟յի՟սնրէճնրմմգվզ` ս՟ջմճ՟խ ծգս՟դնսնրէճնրմմգվ, ղգմ՟ավնրէճնրմմգվ, ղ՟-

սգմ՟յ՟վ՟ճթմ ծ՟սնվմգվ: Դ՟ Ն՟վգխճ՟մ բովնտթ գվօգժթ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվ 

Խնջվնռ Ամկօ՟տնր օ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր խճ՟մւթ օ ջսգհլ՟անվլնրէճ՟մ 

ո՟սղնրէճնրմմ ե: Այի՟սնրէճնրմզ խ՟վգժթ ե ծ՟ղ՟վգժ մգվ՟լ՟խ՟մ նրջնրղմ՟-

ջթվնրէճնրմ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ջսգհլ՟անվլնրէճ՟մ նրջնրղմ՟ջթվղ՟մ ծ՟ղ՟վ, 

նվզ ժվ՟տմնրղ ե ՟ճբ ՠմ՟ա՟ռ՟պնրղ գհ՟լ ինյնվ ՠ՟տզ:  

Ցնրճտ ե սվռ՟լ Ն՟վգխ՟ ռ՟մւնրղ (՟ճմ խ՟պնրտռգժ ե X բ. 30-՟խ՟մ էէ.) 

Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր ծթղմ՟լ բովնտթ բգվզ, նվ բ՟վկ՟ռ ծգս՟ա՟ ՠ՟վկվ՟-

անրճմ բովնտմգվթ օ ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մմգվթ մ՟ի՟սթոզ: Թ՟ղվ՟դճ՟մթ նրջնրղմ՟-

ջթվնրէճ՟մ ժնրճջթ մգվւն ցնիռգժ ե բովնտթ ո՟սղնրէճ՟մ ո՟սխգվզ: Աճմ մգվ-

խ՟ճ՟մնրղ ե նվոգջ ՠ՟վկվ՟անրճմ բովնտ, աթս՟խվէ՟խ՟մ ղթ ծ՟ղ՟խ՟վա, նվթ 

զմբգվւնրղ կօ՟ռնվռգժ ե ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ ղթ դնվգհ ձճնրհ՟ռնվնրղ:  

Ա աթվւզ ծթղմ՟խ՟մնրղ ՠմ՟ավ՟աթս՟խ՟մ նրհհռ՟լնրէճնրմ նրմթ: Բ՟մ՟-

ջթվ՟խ՟մ, ծ՟ձ՟ի ՠ՟պ՟ճթմ ղ՟խ՟վբ՟խթ ռգվժնրլնրէճ՟ղՠ ձյսռնրղ ե մ՟-

վգխ՟ճմ բովնտթտ գժ՟լ գվխգվթ ծգհթմ՟խ՟ճթմ ո՟սխ՟մգժթնրէճնրմզ: Հթյգմւ, նվ 

բվ՟մտ էռնրղ գհգժ գմ ռթձգժթ ջսգհլ՟անվլնրէճնրմմգվ: Օվթմ՟խ, նվնյ գվխգվ 

կգպ՟ավգվնրղ խվնրղ գմ ջնջխ Ամ՟մթ՟ճթ ՟մնրմզ, օ բվ՟մւ ս՟վՠգվ ծգս՟դն-

սնհմգվթ խնհղթտ ռգվ՟ավռգժ գմ մ՟օ ղճնրջ Ամ՟մթ՟մգվթմ` Շթվ՟խ՟տնրմ օ Ս՟-

մ՟ծմգտնրմ: Թ՟ղվ՟դճ՟մթմ ծ՟չնհռգժ ե ՠ՟մ՟ջթվ՟խ՟մ մնրվՠ ռգվժնրլնրէճ՟ղՠ 

ծջս՟խնրէճնրմ ղստմգժ ՟ճբ իվէթմ ծ՟վտգվթ ղգչ: Ն՟ ռգվչմ՟խ՟մ՟ոգջ ՟ո՟-

տնրտգժ ե, նվ «Ս՟խջ ՠ՟տ՟ճ՟ճսնրէգ՟մ էնրնտմ» Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր անվլմ ե, 

ղթմշբգպ ծ՟ճ՟աթսնրէճ՟մ ղգչ ՟ճմ ռգվ՟ավռգժ եվ Շթվ՟խ՟տնրմ:  

Բ աթվւզ մռթվռ՟լ ե ՠմ՟ավգվթ թղ՟ջս՟ճթմ ռգվժնրլնրէճ՟մզ: Աճմ ջխջռնրղ 

ե ղթ նրյ՟ավ՟ռ ո՟սղ՟խ՟մ ՟խմ՟վխնռ` ռգվմ՟ավռ՟լ «Ժ՟ղ՟մ՟խ՟յվչ՟մզ օ 
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բվ՟ ավ՟խ՟մ ՟վկ՟ա՟մւմգվզ Ն՟վգխճ՟մ բովնտթ ղ՟սգմ՟ավնրէճ՟մ ղգչ»: Աճբ 

աժիթտ թղ՟մնրղ գմւ, նվ Խնջվնռ Ամկօ՟տթմ ե ՟ճմ ծգհթմ՟խզ, նվթտ ՟ղգմթտ 

յ՟ս գմւ սգհգխ՟մնրղ X բ՟վթ Հ՟ճ՟ջս՟մթ թվ՟խ՟մնրէճ՟մ ղ՟ջթմ: Մգչՠգ-

վգմւ. «Խնջվնռ Ամկօ՟տնր մխ՟վ՟ավնրէճնրմմգվթտ ծ՟պմնրղ ե ղթչմ՟բ՟վճ՟մ 

ւ՟հ՟ւմ թվ խգմտ՟հնռ նր ՟մտնրբ՟վկնռ` ռ՟ձ՟պ՟յ՟ծ ցնհնտմգվնռ, դռ՟վձ՟-

ժթւմգվնռ նր յռ՟ճսնրէճ՟ղՠ, սնմ՟իղՠնրէճնրմմգվնռ, ցնհնտ՟ճթմ մգվխ՟ճ՟-

տնրղմգվնռ, բգվ՟ջ՟մմգվնռ նր լ՟հվ՟լնրմգվնռ» (եչ 23):  

Իմշոգջ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ղգչ սգւջսզ, ՠ՟պզ օ բվ՟մտնռ ՟վս՟ծ՟ճսռ՟լ 

ա՟հ՟ց՟վմգվզ ջգվսնվգմ նր ՟մՠ՟ը՟մ ղթ՟ծճնրջռ՟լ գմ ղթղճ՟մտ, ՟ճմոգջ եժ 

Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ավւգվնրղ սգջւս՟ՠ՟մ՟խ՟մ ռգվժնրլնրէճնրմզ ծ՟ձ՟ի նրհգխտ-

ռնրղ ե ՟ճջ խ՟ղ ՟ճմ գվխթ ա՟հ՟ց՟վ՟խ՟մ ւմմնրէճ՟ղՠ, օ զմբծ՟խ՟պ՟խզ` 

թղ՟ջս՟ճթմ ռգվժնրլնրէճնրմզ խ՟պնրտռնրղ ե ՠ՟պ՟ճթմ ծգմւթ ռվ՟: Որջսթ ղգվ 

մյ՟լ գվխնր ղ՟խ՟վբ՟խթ ւմմնրէճնրմմգվզ ցնիմգվէ՟ց՟մտռ՟լ գմ, օ մ՟վգխ՟-

տթ՟աթս՟խ՟մ գվխնր ծ՟սնվթ ռգվզ մյ՟լ ՠ՟ը՟մնրղզ թմշ-նվ ՟պնրղնռ 

ո՟ճղ՟մ՟խ՟մ ե:  

Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ գվխնր ծ՟սնվթտ ՟պ՟մկմ՟տմգմւ ղթ ւ՟մթ նրյ՟-

ավ՟ռ ՠ՟տ՟ծ՟ճսնրղ.  

1. Դ՟վթ ՟ճջ մյ՟մ՟ռնվ անվլթշմգվթ խճ՟մւթ նվնյ յվչ՟մմգվ ՟մտգժ գմ 

գխգհգտ՟խ՟մ ռգվթմ թյի՟մնրէճնրմմգվթ ծգս ծ՟խ՟ղ՟վսնրէճ՟մ, ծ՟ձ՟ի մ՟օ 

ծ՟ժ՟լ՟մւթ նր ծգս՟ոմբղ՟մ ղէմնժնվսնրղ: Օվթմ՟խ` Ամ՟մթ՟մ լգվ ս՟վթւնրղ 

ղգհ՟բվռնրղ եվ էնմբվ՟խգտթնրէճ՟մ ղգչ, խ՟էնհթխնջթ ծվ՟ղ՟մնռ մվ՟մ ծգ-

պ՟տվգժ գմ Ն՟վգխ՟ ռ՟մւթտ, ջ՟խ՟ճմ ծգս՟ա՟ճնրղ մ՟ ՟վբ՟վ՟տռգժ նր մգվ-

ղ՟մ ե ՟վը՟մ՟տգժ օ ղ՟ծթտ ծգսն է՟հռգժ Ն՟վգխ՟ Վ՟մւնրղ: Խնջվնռ Ամկօ՟-

տթմ, նվ ո՟ճւ՟վգժ ե գխգհգտ՟խ՟մ թյի՟մնրէճնրմմգվթ շ՟վ՟յ՟ծնրղմգվթ բգղ, 

մ՟օ թվ ՟վս՟ծ՟ճս՟լ ռս՟մա՟ռնվ ծ՟ճ՟տւմգվթ ծ՟ղ՟վ ՠ՟մ՟բվռգժ ե Ամ՟-

մթ՟ Մնխ՟տթ խ՟էնհթխնջթտ: Տգհգխնրէճնրմմգվ խ՟մ, նվ ՟հ՟մբ՟ռնվնրէճ՟մ ղգչ 

ե ղգհ՟բվռգժ ՟մա՟ղ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ:  

2. Նյռ՟լ գվգւ ծգհթմ՟խմգվթտ ՠ՟տթ` նվնյ՟խթ ՟պնրղնռ Ն՟վգխճ՟մ բովն-

տթ մգվխ՟ճ՟տնրտթշ ե մ՟օ Ամ՟մթ՟ճթ ՟յ՟խգվս ո՟սղթշ Որիս՟մգջզ, նռ թվ 

ո՟սղնրէճնրմզ ավգժ ե մվ՟ ծնվբնվնռ, մ՟օ ծգմտ մ՟ ե Ամ՟մթ՟ճթ ղ՟ջթմ սգհգ-

խնրէճնրմմգվթ աժի՟ռնվ ՟հՠճնրվզ: Նվ՟մթտ մ՟օ թղ՟մնրղ գմւ, նվ Ամ՟մթ՟մ 

մնրճմոգջ ղթ շո՟ծո՟մռ՟լ ո՟սղ՟խ՟մ գվխ ե ծգհթմ՟խգժ, նվմ Որիս՟մգջթ 

ծ՟ղ՟վ մղնրյ ե լ՟պ՟ճգժ:  

3. Խնջվնռ Ամկօ՟տնր Ժ՟ղ՟խ՟վանրէճ՟մ օ Պ՟ս՟վ՟աթ ղգխմնրէճնրմմգ-

վզ ղթ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ գվխթ ղ՟ջգվ գմ:  

4. Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ղ՟սմ՟տնրճտ ե ՟վգժ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր մնվ՟-

ծ՟ճս ռ՟վւ ղթ Հ՟ճջղ՟ռնրվւնրղ:  

5. Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթմ ՟դ՟սնվգմ փասռգժ ե ՟մսթխ յվչ՟մթ, թմշոգջ 

մ՟օ V-VI բբ. նր ծգս՟ա՟ճթ մնվոժ՟սնմ՟խ՟մ-ծնրմ՟ՠ՟մ բովնտթ աթս՟խ՟մ 
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ը՟պ՟մանրէճնրմթտ` Դ՟ռթէ Ամծ՟հէթ օ ծ՟ճ ւգվ՟խ՟մմգվթ անվլգվթտ, յվչ՟-

մ՟պնրէճ՟մ ղգչ բմգժնռ ւգվ՟խ՟մ՟խ՟մ-սվ՟ղ՟ՠ՟մ՟խ՟մ, ցթժթջնց՟ճ՟խ՟մ օ 

ղ՟վբ՟խ՟դղ՟խ՟մ ՟վըգւ՟ռնվ ա՟հ՟ց՟վմգվ օ սգհգխնրէճնրմմգվ: Ն՟ խվգժ ե 

մ՟օ Փթժնմ Աժգւջ՟մբվ՟տնր ղգլ ՟դբգտնրէճնրմզ, նվթմ մ՟ ռգվ՟ծ՟ճսմ՟անվլգժ 

ե X բ. օ ծգս՟ա՟ճթ ծ՟ճ ղ՟սգմ՟ավնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ:  

6. Ամ՟մթ՟ օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմգվզ լ՟մնէ եթմ ՟մսթխ ՠըյխ՟աթսնր-

էճ՟մզ օ սգհգխնրէճնրմմգվ գմ ծ՟հնվբնրղ, նվնմւ շխ՟մ ղթմշօ X բ. է՟վաղ՟մ-

ռ՟լ ւվթջսնմճ՟ ծգհթմ՟խմգվթ ղ՟վբ՟խ՟դղ՟խ՟մ գվխգվնրղ:  

7. Մ՟մվ՟ղ՟ջմ ռգվժնրլռ՟լ գմ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր «Հ՟ր՟ս՟վղ՟ս» 

բ՟ռ՟մ՟ՠ՟մ՟խ՟մ գվխզ օ ՟ճմ մգվ՟պնհ` Ամ՟մթ՟ Ս՟մ՟ծմգտնր խ՟դղ՟լ «Հ՟-

խ՟ձ՟պնրէթրմ զմբբեղ Եվխ՟ՠմ՟խ՟տ» ընհնռ՟լնրմ, թմշոգջ օ ՟ճբ գվխնրջթ 

ՠ՟վբ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվզ: Ճյավսռ՟լ ե Ս՟մ՟ծմգտնր բգվզ, նվզ ջ՟ծղ՟մ՟-

ց՟խռնրղ ե իղՠ՟ավնրղնռ, աժի՟խ՟վաղ՟ղՠ, ծ՟ղ՟պնսնրղմգվնռ օ ցնւվթխ ծ՟-

ռգժնրղմգվնռ:  

8. «Հ՟ր՟ս՟վղ՟ս»-նրղ Ամ՟մթ՟մ սվ՟ղ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ռգվժնրլնրէճ՟մ ե գմ-

է՟վխգժ ՟ջսռ՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ բնաղ՟մգվզ, փասռգժնռ Դ՟ռթէ Ամծ՟հէթ սվ՟-

ղ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ծ՟ջխ՟տնրէճնրմմգվթտ նր գդվգվթտ, մ՟օ բթղգժնռ մվ՟ ղյ՟խ՟լ 

ծ՟խ՟ձ՟պնրէճ՟մ ղգէնբմգվթմ:  

9. Ցնրճտ ե սվռ՟լ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր «Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠմ 

խ՟էնրհթխե գխգհգտթ» ձ՟պթ ՟դբգտնրէճնրմզ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ՠ՟պ՟ո՟-

յ՟վթ օ ո՟սխգվ՟ճթմ ծ՟ղ՟խ՟վաթ, ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ մվ՟ գվգւ մգվՠնհմգվթ, 

կօ՟ռնվղ՟մ ռվ՟: Աճբ անվլզ մ՟ինվբգժ ե Գվթանվթ ջսգհլ՟անվլնրէճ՟մզ` 

՟հՠճնրվ օ ՟դբ՟խ լ՟պ՟ճգժնռ մվ՟ ծ՟ղ՟վ: Նգվՠնհզ ավռգժ ե ղթմշօ 977 է., գվՠ 

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ ավգտ «Եվա գվանտ»-թ ղգխմնրէճնրմզ:  

10. «Ամ՟մթ՟ ռ՟վբ՟ոգս»-թմ ռգվ՟ավռ՟լ ս՟ջմռգտ իվ՟սմգվթտ թմմթ 

ծ՟ղ՟վ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ծ՟ջս՟սնրղ ե, էգ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր ավշթ անվլ գմ, 

ո՟վդգժնռ մ՟օ մվ՟մտ ՠնժնվթ ո՟սռթվ՟սնրթ ՟մնրմզ, նվ Ամ՟մթ՟ճթ ՟յ՟-

խգվս Խ՟շթխ գոթջխնոնջմ ե` ՟ո՟ա՟ Խ՟շթխ Ավյ՟վնրմթ խ՟էնհթխնջզ: Որվգղմ, 

իվ՟ս՟աթվւզ խ՟դղռգժ ե ղթմշօ 972 է., գվՠ մ՟ խ՟էնհթխնջ ե զմսվռգժ: Խվ՟ս-

մգվզ մռթվռ՟լ գմ ղթջսթխ խգմտ՟հ՟ռ՟վնրէճ՟մզ օ ծնաօնվ ՟վռգջսմգվթմ:  

11. Մթ իվ՟ս` «Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ օ ՟վս՟ջնր՟տ»` Ամ՟մթ՟մ ավգժ ե գվթ-

ս՟ջ՟վբ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ո՟սռգվնռ, թմշմ ՟ո՟տնրտռնրղ ե դ՟մ՟դ՟մ կգ-

պ՟ավգվնրղ ջցպռ՟լ սգհգխնրէճնրմմգվթ ծղնրս ծ՟ղ՟բվղ՟ղՠ: Աճբ իվ՟սզ ղգլ 

բգվ ե խ՟ս՟վգժ Մ՟սճ՟մթ ջսգհլղ՟մ անվլնրղ:  

11. Առգժթմ, ղգխ ՟ճժ ռգվժնրլնրէճ՟ղՠ ո՟վդռ՟լ ե, նվ «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանր-

էգ՟մ»-զ Գվթանվզ ավգժ ե թվ նրջնրտթշ Ամ՟մթ՟ճթ ծնվբնվմգվնռ օ իվ՟սմգվնռ:  

12. Թ՟ղվ՟դճ՟մթ խ՟վլթւնռ` Գվթանվմ ՟ղՠնհչ՟տվգժ ե Մ՟սճ՟մզ 1001-

1003 էէ., ջ՟խ՟ճմ ՟ճմ խ՟պնրտռգժ ե ծգհթմ՟խթ նհչ ջսգհլ՟անվլ՟խ՟մ խճ՟մւթ 

զմէ՟տւնրղ: Նվ՟մնրղ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟հնէւմգվթտ դ՟ս խ՟մ ՟ճժ ը՟մվթ 
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մղնրյմգվ` իվ՟ս, ւմ՟վ՟խ՟մ ղգմ՟ինջնրէճնրմ, ՟պ՟խ, ղգխմնրէճնրմ, ջսնրա՟-

ՠ՟մնրէճնրմ, ծ՟վ՟ջնրէճնրմ, մգվՠնհ:  

13. Մ՟սճ՟մթ նվնյ աժնրիմգվ` ծ՟սխ՟ոգջ ռ՟մ՟խ՟մմգվթմ մռթվռ՟լ 

իվ՟ս՟-ւ՟վնդ՟սթո ծ՟սռ՟լմգվզ, զմէգվտռգժ գմ գխգհգտնրղ:  

14. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ցթժթջնց՟ճնրէճ՟մ ծթղւնրղ ՠ՟մ՟խ՟մ ծ՟ճգտնհնր-

էճնրմմ ե: Մ՟վբմ թվ ՠ՟մ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ, թղ՟ջս՟ջթվնրէճ՟ղՠ օ ՟վ՟վգժնր կթվ-

ւնռ ծ՟ղ՟տգհ ե ՟ջսլնրմ:  

15. Թ՟ղվ՟դճ՟մմ ՟մբվ՟բ՟վկգժ ե Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր «Գ՟մկսգսվ»-թմ, 

նվ ա՟մկգվթ օ ս՟հգվթ ընհնռ՟լնր ե, յգյսգժնռ, նվ մ՟ ՟ճբ ը՟մվգվթ ջսգհ-

լնհմ ե ծնաօնվ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճ՟մ օ գվ՟ըյսնրէճ՟մ ղգչ:  

16. «Ճ՟պ ջվՠնճմ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տրնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ» գվխթ թղ՟ջս՟ճթմ, 

մ՟օ ՠ՟մ՟ջթվ՟խ՟մ, ՠմ՟ավ՟ճթմ ղ՟մվ՟խվխթս ռգվժնրլնրէճ՟ղՠ ՟ո՟տնրտռգժ 

ե, նվ ՟մտճ՟ժնրղ ռթձ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ՟պթէ գհ՟լ ՟ճջ ձ՟պմ թվնւ Գվթանվթմմ ե: 

Հ՟սխ՟ոգջ նրյ՟ավ՟ռ գմ Մ՟սճ՟մթ ծգս ՠգվռնհ թմշոգջ թղ՟ջս՟ճթմ, ՟ճմ-

ոգջ եժ ՠ՟պ՟տթ դնրա՟ծգպմգվզ:  

17. Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ծ՟սնրխ խ՟մա ե ՟պգժ Ն՟վգխճ՟մ բովնտթ ծ՟ղ՟վ խգմ-

ջ՟խ՟մ ՠ՟պ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ ռվ՟, տնրճտ ս՟ժնռ, նվ ՟հնէւզ, ՠ՟մ՟ջ-

սգհլնրէճնրմմ զմխ՟ժռգժ գմ թՠվօ ՟մղթչմնվբ ՟ջսռ՟լ՟ՠ՟մնրէճնրմ: Ամ՟-

մթ՟ճթ թմւմ՟սթո ՠ՟պ՟ՠ՟վբնրղմգվմ նր ՟ջնտթ՟սթռ ՟մտնրղմգվզ ղթ՟մ՟ժնռ 

յ՟վընրմ՟խ ս՟հ՟շ՟ցնրէճ՟մմ նր ծմշնհնրէճ՟մզ, բ՟վկգժ եթմ ՠմ՟ավթտ ՠմ՟-

աթվ է՟ց՟պնհ ո՟սխգվմգվ օ ժգդռ՟նձ՟խ՟մ խ՟հ՟ո՟վմգվ` թվ՟վ ՟հգվջգժնռ 

ՠմ՟ավգվզ` ծ՟ձ՟ի ՟մմխ՟ս է՟ց՟մտգժնռ մ՟օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր թմւմ՟-

ՠնրի ո՟սխգվ՟յ՟վգվթ ղգչ: Աճջ ՠ՟պ՟յի՟վծզ ծգս՟ա՟ճնրղ է՟ց՟մտգժ ե 

խթժթխճ՟մ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ բովնտ:  

18. Թ՟ղվ՟դճ՟մթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմ զմէգվտգժնռ ջխջնրղ գջ ծ՟ջխ՟-

մ՟ժ, էգ թմշ ծթղւթ ռվ՟, թմշ ՟հՠճնրվմգվթտ ջմռգժնռ ե ծ՟ջնրմ՟տգժ Գվթանվ Ն՟-

վգխ՟տնր «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ» ոնգղթ` «ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ 

ղգչ մ՟իփվթմ՟խզ շնրմգտնհ ւգվէռ՟լւ»-թ (աթվւ Բ, եչ 305) ջսգհլ՟անվլ՟խ՟մ 

ծհ՟տւզ: Օվթմ՟խ, Մ՟սճ՟մթ գվխ՟վ՟յնրմշ ռգվմ՟աթվզ, նվ կգպ՟ավթտ կգպ՟-

աթվ ե ՟մտգժ, ծթյգտմնրղ ե Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր Խվ՟ս՟ավւթ ղ՟ջ խ՟դղնհ 

«Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ օ ՟վս՟ջնր՟տ» ավռ՟լւզ` ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ թվ 

մնվ՟վ՟վ՟խ՟մ սգջնրէճ՟ղՠ:  

19. Գթվւզ գդվ՟ց՟խռնրղ ե Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վ-

ռգջսթ սգջնրէճ՟մ օ ծգս՟ա՟ ծգհթմ՟խմգվթ ռվ՟ բվ՟ ՟դբգտնրէճ՟մ ռգվժնր-

լնրէճ՟ղՠ: Նվ՟մտ էռնրղ գմ Նգվջգջ Շմնվծ՟ժթմ, Գվթանվ Տհ՟մ, Հնռծ՟մմգջ 

Եվդմխ՟տթմ, Վ՟վբ՟մ Աճագխտթմ, Ֆվթխզ օ ՟պ՟չթմ ծգվէթմ` ղգլմ Գվթանվ Ն՟-

վգխ՟տթմ:  

20. Մ՟ջմ՟ռնվ, ՠ՟ճտ յ՟ս նրյ՟ավ՟ռ գդվ՟ծ՟մանրղմգվթտ մյգմւ, փվթմ՟խ 

ծգսօճ՟ժզ` ղթմշօ X բ. անճնրէճնրմ ե նրմգտգժ Էռխժթբգջթ Եվխվ՟շ՟ցնրէճ՟մ 
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ծ՟ճգվգմ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ է՟վաղ՟մնրէճնրմ, ւ՟մթ նվ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթմ ՟մբ-

վ՟բ՟վկգժ ե մվ՟մնրղ ՟վլ՟վլռ՟լ ա՟հ՟ց՟վմգվթմ:  

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ Ն՟վգխ՟տթ՟խ՟մ բովնտզ գվխծ՟սնվճ՟խնրղ խ՟մ 

յ՟ս նրվթյ ծգս՟ւվւվ՟խ՟մ ց՟ջսգվ, նրյ՟ավ՟ռ ՠ՟տ՟ծ՟ճսնրղմգվ օ ինվ՟-

է՟ց՟մտ ռգվժնրլնրէճնրմմգվ: Զնրս աթս՟խ՟մ, ց՟ջսգվթ ռվ՟ ծթղմռ՟լ ղնսգ-

տնրղմ ՟ճջսգհ դնրանվբռ՟լ ե ՠ՟մ՟ջսգհլթմ ծ՟սնրխ մնրվՠ բթսնհ՟խ՟մնր-

էճ՟ղՠ նր ժգդռթ դա՟տնհնրէճ՟ղՠ, ժգդռ՟խ՟մ ի՟հգվթ ս՟խ է՟ւմռ՟լ ինվ 

թղ՟ջսմգվզ ռգվծ՟մգժնր դ՟վղ՟մ՟ժթ խ՟վնհնրէճ՟ղՠ: Աղցնցգժնռ մյգմւ, նվ 

Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ գվՠգղմ ռգվ՟մ՟ճգժ ե մ՟իխթմնրղ թվ թջխ ՟վս՟ծ՟ճս՟լ 

նվնյ սգջ՟խգսմգվ, թմշզ ռխ՟ճնրղ ե թմշոգջ նրջնրղմ՟ջթվռնհ մճնրէթ ՠ՟վբնր-

էճ՟մ, ՟ճմոգջ եժ ՟ճմ ղ՟ջթմ, նվ ռգվժնրլ՟խ՟մ, ՠ՟մ՟ջթվ՟խ՟մ ՟յի՟ս՟մւզ 

մվ՟ ՠ՟դղ՟դՠ՟հ նրհգհնրղ ղյս՟խ՟մ օ յ՟վնրմ՟խ՟խ՟մ ե գհգժ: 
 



 

«ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԱՅՔ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, 
ԴԱՎԱՆԱՆՔ» (22-24 ծնրմթջթ, 2016)  

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ 

Մգլ Հ՟ճւթ ս՟ջմշնվջգվնվբ ՟յի՟վծզ՝ Տ՟ճւզ, ո՟սղ՟խ՟մ գվխ՟վ՟սօ 

նրհթ ե ՟մտգժ օ ղյ՟խնրէ՟ճթմ ծ՟վնրջս ը՟պ՟մանրէճնրմ էնհգժ: Ս՟խ՟ճմ ռգվչթմ 

ղնս ղգխ բ՟վթ զմէ՟տւնրղ ծ՟ճ աթս՟խ՟մ ղթսւզ ավգէգ յվչ՟մտգժ ե ՟ճմ: Ովնյ 

նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվ գմ ՟վռգժ Տ՟ճւթ ո՟սղնրէճ՟մ նժնվսնրղ, թջխ ՟վռգջ-

սթ օ ղյ՟խնրճէթ սգջ՟խգսթտ՝ ծվ՟ս՟վ՟խռգժ ե ղթ՟ճմ Տթվ՟մ Մ՟վնրէճ՟մթ 

«Խնվ՟անրճմ Հ՟ճւ» (1978) ՟յի՟սնրէճնրմզ: Հ՟ճսմթ ե, նվ Տ՟ճւնրղ բգպօջ Մ՟-

ղթխնմճ՟մմգվթ խ՟պ՟ռ՟վղ՟մ յվչ՟մթտ ս՟վ՟լռ՟լ եվ ւ՟հխգբնմ՟խ՟մնր-

էճնրմզ: Թգվօջ բ՟ եվ ո՟սձ՟պզ, նվ մ՟ծ՟մաթ ո՟սղնրէճնրմմ նր ղյ՟խնրճէզ 

ծ՟ղ՟վըգւ նրյ՟բվնրէճ՟մ օ ամ՟ծ՟սղ՟մ շգմ ՟վը՟մ՟տգժ ծ՟ճ ո՟սղ՟աթսնր-

էճ՟մ ղգչ, թմշզ ինշզմբնս ե ծ՟մբթջ՟մնրղ ղգվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ մնվ նրջնրղ-

մ՟ջթվնրէճնրմմգվթ ծ՟ղ՟վ: Մթօմնրճմ ը՟ղ՟մ՟խ, Խնվծվբ՟ճթմ Մթնրէճ՟մ օ 

Թնրվւթ՟ճթ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվնռ ո՟ճղ՟մ՟ռնվռ՟լ` մ՟իխթմնրղ ծմ՟վ՟ռնվ 

շեվ ՟ճտգժգժ Տ՟ճւ օ ծնրյ՟վկ՟մմգվմ թ ղնսն նրջնրղմ՟ջթվգժ:  

Վգվչթմ յվչ՟մնրղ Տ՟ճւթ ծ՟մբգո ղգլ՟տգժ ե ռվ՟տ նրջնրղմ՟ջթվնհմգվթ 

նրյ՟բվնրէճնրմզ, նվնմւ, Տ՟ճւ օ Կհ՟վչւ մ՟ծ՟մամգվթմ ս՟ժնռ Տ՟ն-Կժ՟վչգէթ 

ո՟ճղ՟մ՟խ՟մ ՟մռ՟մնրղզ, Վվ՟ջս՟մնրղ խ՟դղ՟խգվոգժ գմ «Տ՟ն-Կժ՟վչգէթ» 

ինվ՟ավնռ ղթչ՟դա՟ճթմ շնվջ աթս՟ընհնռ (2010-2016)` ծ՟ճ ղ՟ջմ՟խթտմգվթ 

իթջս ջ՟ծղ՟մ՟ց՟խ էռնռ:  

Վ՟հնրտ ծ՟ջնրմ՟տգժ եվ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ օջ Տ՟ճւթմ մռթվռ՟լ լ՟ռ՟ժնրմ նր-

ջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվ թվ՟խ՟մ՟տմգժնր ՟մծվ՟ըգյսնրէճնրմզ: Աճբ նրհհնրէճ՟ղՠ 

՟պ՟չթմ ւ՟ճժզ 2016 էռ՟խ՟մթ ծնրմթջթ 22-24-թմ Մ՟յսնտճ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟-

մնրղ խ՟ճ՟տ՟լ «Պ՟սղ՟խ՟մ Տ՟ճւ. Պ՟սղնրէճնրմ, ղյ՟խնրճէ, բ՟ռ՟մ՟ՠ՟մնր-

էճնրմ» ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռմ եվ` խ՟դղ՟խգվոռ՟լ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ, ՀՀ 

ԳԱԱ Պ՟սղնրէճ՟մ թմջսթսնրսթ օ Բճնրդ՟մբ՟աթսնրէճ՟մ ծ՟ճխ՟խ՟մ ՟դա՟ճթմ 

խնղթսգթ մ՟ի՟կգպմնրէճ՟ղՠ: Հնրմթջթ 22-թմ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ սմփվգմ, 

աթս՟ընհնռթ խ՟դղխնղթսգթ մ՟ի՟ա՟ծ Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ օ խ՟դղխնղթսգթ 

՟մբ՟ղմգվ` Օւջքնվբթ ծ՟ղ՟ժ՟ջ՟վ՟մթ ովնքգջնվ Թգն Մ՟՟վսզմ ռ՟մ Լթմսզ, 

ՀՀ ԳԱԱ Պ՟սղնրէճ՟մ թմջսթսնրսթ սմփվգմ Այնս Մգժւնմճ՟մմ նր Մ՟սգմ՟բ՟-

վ՟մթ Հթմ ՠմ՟ավգվթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճ՟մ ՠ՟ըմթ ռ՟վթշ Էպմ՟ Մ՟մգ՟ Շթվթմ-

ճ՟մմ թվգմտ նհչնրճմ գժնրճէմգվնրղ ՟մբվ՟բ՟վկ՟մ Տ՟ճւթ ո՟սղնրէճ՟մ նրջնրղ-
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մ՟ջթվղ՟մ ծթղմ՟ծ՟վտգվթմ, մյգտթմ ռգվչթմթջ բգվմ Աճջվխնռխ՟ջթ, թմշոգջ 

մ՟օ Բճնրդ՟մբթ՟ճթ ո՟սղնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ:  

Գթս՟ընհնռնրղ յնյ՟ցռգտթմ Տ՟ճւթ ո՟սղնրէճ՟մզ, ղյ՟խնրճէթմ օ բ՟-

ռ՟մ՟ՠ՟մնրէճ՟մզ ՟պմշռնհ ՠ՟դղ՟էթռ ծ՟վտգվ, նվնմւ նրհգխտռգտթմ ՠնրպմ 

ւմմ՟վխնրղմգվնռ: 

Տ՟ճւթ ծմ՟անրճմ յվչ՟մթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ ծմշգտթմ ծգսօճ՟ժ դգխնրտնրղմգվզ՝ 

«Տ՟ճւզ ղ.է.՟. II-I ծ՟դ՟վ՟խղճ՟խմգվնրղ» (Ավղգմ Պգսվնջճ՟մ), «Ասվոգսզ օ 

Տ՟ճւթ ռթյ՟ո՟ւ՟վգվթ իմբթվզ» (Ավջգմ Բնՠնիճ՟մ): 

Ն՟ծ՟մաթ ո՟սղնրէճ՟մզ մռթվռ՟լ գժնրճէմգվմ զմբավխնրղ եթմ ղթչմ՟բ՟-

վթ ՠնժնվ ցնրժգվզ՝ «Հ՟ճ-ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ Ռգխնմխթջս՟ճթմ անվլթշմգվզ Փնւվ 

Աջթ՟ճնրղ (X-XI բբ.): Տ՟ճւթ ՟դմռ՟խ՟մնրէճնրմզ» (Վթ՟բ՟ Հ՟վնրէճնրմնռ՟-

Ֆթբ՟մճ՟մ, ՌԴ), «Թ. բ՟վթ «շխ՟ճ՟տ՟լ» Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջ Ս՟ծ՟խ Մպնրս 

Տ՟ճգտթմ օ մվ՟ խ՟մնմ՟ինրղՠզ «Կ՟մնմ՟աթվւ Հ՟ճնտ»-թ բ՟ջ՟խ՟մ իղՠ՟-

ավնրէճ՟մ ղգչ» (Աժգւջ՟մ Հ՟խնՠճ՟մ), ««Իՠգմգվզ» XI բ՟վթ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ 

ա՟ռ՟պ՟խ՟մ ՟դմռ՟խ՟մնրէճ՟մ խ՟դղնրղ» (Վ՟ժգվթ Սսգո՟մգմխն, ՌԴ), «Մ՟-

ղթխնմճ՟մմգվզ օ Բ՟ավ՟սնրմթմգվզ Տ՟ճւնրղ» (Ավղ՟մ Եհթ՟դ՟վճ՟մ), «Բ՟ա-

վ՟սնրմթմգվթ ծ՟ջս՟սնրղզ Տ՟ճւնրղ» (Լթ՟մ՟ Ն՟դ՟վճ՟մ), «Տ՟ճւթ օ ծ՟վ՟-

խթտ ա՟ռ՟պմգվթ ծ՟ճնրէճնրմզ Ղվթղնրղ XIV-XV բբ.» (Տ՟էօթխ Ս՟վաջճ՟մ, 

Ղվթղ), «Տ՟ճւթ խգմսվնմ՟խ՟մ օ ՟վօգժճ՟մ ա՟ռ՟պմգվթ ՟դա՟ճթմ խ՟դղզ XVI 

բ՟վնրղ (զջս «Գճնրվչթջս՟մթ ռթժ՟ճգէթ զմբ՟վկ՟խ ծ՟վխ՟տնրտ՟խթ»)» (Գգ-

հ՟ղ Բ՟բ՟ժճ՟մ), «Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ ռ՟վշ՟ընհնռվբ՟ավ՟խ՟մ ո՟սխգվզ 

(XVI բ՟վ- XVII բ՟վթ ՟պ՟չթմ խգջ)» (Ավխ՟բթ Ախնոնռ): 

Բ՟դղ՟դ՟մնրէճ՟ղՠ ՟պ՟մկմ՟տ՟մ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մմ նր ՟վռգջսթմ 

ռգվ՟ՠգվնհ գժնրճէմգվզ՝ «Կ՟էնհթխնջ Նգվջգջ Տ՟ճգտթմ նվոգջ Աջսլն ս՟ձ՟վթ 

մնվ սթո՟ՠ՟մ՟խ՟մ խգվո՟վթ ծգհթմ՟խ» (Ն՟դգմթ Ղ՟վթՠճ՟մ), «Եվնրջ՟հգղթ 

Հ՟վնրէճ՟մ ս՟ձ՟վզ օ Տ՟ճւթ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ մղ՟մփվթմ՟խ խ՟պնրճտ-

մգվզ» (Եժգմ՟ Լ՟ռվգմսօ՟, ՌԴ), «Բ՟մ՟խթ ս՟ձ՟վթ ռ՟վոգսմգվթ մյ՟մմգվթ 

ծ՟ճսմ՟ՠգվնրղզ օ մ՟իմ՟խ՟մ ծգս՟դնսնրէճնրմզ» (Դ՟ռթէ Ն՟ծ՟ս՟խճ՟մ), 

«Տ՟ճւ/Տ՟ն. Ննվ եչ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ղգչ» (Պ՟սվթխ Տնմ՟-

ոգսճ՟մ, Ֆվ՟մջթ՟), «Տ՟ճւթ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ս՟ձ՟վմգվզ օ մվ՟մտ սգհզ Հ՟-

ճ՟ջս՟մթ օ Վվ՟ջս՟մթ ձ՟վս՟վ՟ոգս՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէմգվնրղ» (Ավղգմ Ղ՟-

դ՟վճ՟մ, ՌԴ), «Մթչմ՟բ՟վճ՟մ գխգհգտթմգվզ Տ՟ճւնրղ (Տ՟ճւ-Կհ՟վչւ) օ բվ՟մտ 

՟հգվջմգվզ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ծգս» (Ին՟մմ՟ Սսնրքթ-

Պնրժթղգմնր, Հնրմ՟ջս՟մ), «Ամթթ, Բճնրդ՟մբթ՟ճթ օ Բ՟ժխ՟մմգվթ IX-XI բ՟վգվթ 

խգմսվնմ՟աղՠգէ ՠ՟դղ՟ինվ՟մ խ՟պնրճտմգվզ. ծ՟ղգղ՟ս՟խ՟մ ռգվժնրլնր-

էճնրմ» (Սռգսժ՟մ՟ Մ՟ժտօ՟, ՌԴ), «Տ՟ճւթ X-XI բբ. գխգհգտ՟խ՟մ խ՟պնրճտմգվթ 

՟վս՟ւթմ ծ՟վբ՟վղ՟մ ՟պ՟մկմ՟ծ՟սխնրէճնրմմգվզ» (Եխ՟սգվթմ՟ Սղթպմնռ՟, 

ՌԴ), «Տ՟ճւթ օ Ամթթ գխգհգտթմգվթ ւ՟մբ՟խ՟ճթմ ծ՟վբ՟վ՟մւթ ս՟վվգվզ. ագ-

հ՟վռգջս՟խ՟մ զմբծ՟մվնրէճնրմմգվզ օ ՟պ՟մկմ՟ծ՟սխնրէճնրմմգվզ» (Դթ՟մ՟ 
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Գվթանվճ՟մ), «Հճնրջ՟լն ի՟շ՟ւ՟մբ՟խմգվզ Տ՟ճւթ X-XI բբ. ծնրյ՟վկ՟մմգվթ 

ծ՟վբ՟վ՟մւնրղ» (Ավցթմգ Աջվճ՟մ), «Խ՟ինր ռ՟մւթ աժի՟ռնվ գխգհգտնր 

ղնրսւթ ւ՟մբ՟խ՟ճթմ ծ՟վբ՟վ՟մւզ» (Զ՟վնրծթ Հ՟խնՠճ՟մ), «Կգմբ՟մնրմ ձ՟մ-

խնհ ՟վլռթ ո՟սխգվզ Տ՟ճւթ գխգհգտթմգվթ ւ՟մբ՟խ՟ճթմ ծ՟վբ՟վ՟մւնրղ» 

(Եխ՟սգվթմ՟ Լնյխ՟վօ՟, ՌԴ), «Իյի՟մթ ս՟ձ՟վթ նվղմ՟մխ՟վմգվզ օ X-XI բբ. 

ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ ՟վռգջսզ» (Ամմ՟ Զ՟ի՟վնռ՟, ՌԴ), «Տգջթժւմգվթ ո՟սխգվմգ-

վզ Տ՟ճւ մ՟ծ՟մանրղ» (Մ՟վթ՟ Ռ՟ք՟ճգժժ՟ Մգմմ՟, Իս՟ժթ՟), «Եխգհգտ՟ՠ՟մ՟-

խ՟մ էգղ՟մգվզ Տ՟ճւ-Կհ՟վչւթ ինվ՟մթ նվղմ՟մխ՟վմգվնրղ օ մվ՟մտ դ՟վա՟-

տնրղզ Աճջվխնռխ՟ջթ XI-XIII բ՟վթ ջխդՠթ ծնրյ՟վկ՟մմգվնրղ» (Ամմ՟ Մ՟խ՟վն-

ռ՟, ՌԴ), «Ավբռթմթ օ Ավս՟մնրչթ ծ՟ճգվթ ՟ռ՟մբ՟խ՟մ ղյ՟խնրճէզ (ՌԱԹ-նրղ 

ասմռնհ Պ. Ֆժնվգմջխնր ծ՟ռ՟ւ՟լնրթ ծթղ՟մ ռվ՟)» (Լնրջթմգ Ղնրյշճ՟մ, ՌԴ): 

Հմշգտթմ ՠմ՟ավ՟աթսնրէճ՟մզ մռթվռ՟լ գժնրճէմգվ՝ «Ավբճն՞ւ Տ՟ճւնրղ ծ՟-

ճգվգմթտ ե է՟վաղ՟մռգժ Ղնրմխթ՟մնջթ ռվ՟տգվգմ ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէճնրմզ» (Բգվ-

մ՟վ Որսթգ, Ֆվ՟մջթ՟), «Մ՟յսնտճ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ 6200 կգպ՟ավթ ՠմ՟-

ավ՟ճթմ ո՟սխ՟մգժնրէճնրմզ» (Աժՠգվս սգմ Կ՟սգ, Հնժ՟մբթ՟), «Տ՟ճւթ Մ՟ղվ-

ռ՟մ գվխվնրղ 1665 էռ՟խ՟մթմ ջսգհլռ՟լ ը՟ո՟ռգմ՟կօ ծղ՟ճթժզ» (Դ՟ռթէ 

Ղ՟դ՟վճ՟մ): 

Նգվխ՟ճ՟տռգտթմ գժնրճէմգվ մռթվռ՟լ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ գվ՟ըյսնրէճ՟մզ՝ 

«Նգվջգջ Տ՟ճգտթ խ՟էնհթխնջզ օ ծ՟ճ ծնաօնվ գվա՟վռգջսզ» (Ամմ՟ Ավօյ՟ս-

ճ՟մ), խվնմ՟-գխգհգտ՟խ՟մ իմբթվմգվթ՝ «Տ՟ճւզ Հ՟ճնտ գխգհգտնր մռթվ՟ոգս՟-

խ՟մ ծ՟ղ՟խ՟վանրղ» (Ադ՟ս Բնդնճ՟մ), «Հ՟ճգվթ մգվխ՟ճնրէճնրմզ Ս. Աէնջ ժգ-

պ՟մ ռվ՟» (Գօնվա Ղ՟դ՟վճ՟մ, Հնրմ՟ջս՟մ), «Որհհ՟ց՟պնրէճ՟մ իմբթվզ. 

Տ՟ճւթ գոթջխնոնջնրէճնրմմգվզ ծ՟ճգվթ օ թՠգվմգվթ ղթչօ» (Ին՟մմթջ Պ՟մ՟ճն-

սնոնրժնջ, Հնրմ՟ջս՟մ), «Ս. Նթմնճթ ո՟յս՟ղնրմւզ Տ՟ճւ-Կհ՟վչւ ս՟վ՟լ՟-

յվչ՟մթ խմնչ բգվթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճ՟մ ծ՟ղ՟սգւջսնրղ» (Կնպմգժթ՟ Հնպմ, 

Գգվղ՟մթ՟), բվ՟ղ՟աթսնրէճ՟մզ՝ «Դվ՟ղ՟յվչ՟մ՟պնրէճնրմզ Բ՟ավ՟սնրմթմգ-

վթ բ՟վ՟յվչ՟մթ ծ՟ճխ՟խ՟մ թյի՟մ՟ոգսնրէճնրմմգվնրղ (750-1064): Մգխ ՟մ-

ա՟ղ օջ Դ՟ռթէ Կճնրվ՟ո՟հ՟սթ բվ՟ղթ յնրվչ» (Աժգւջ՟մբվ Հ՟խնՠճ՟մ, ՌԴ): 

Զգխնրճտմգվ գհ՟մ մ՟օ Տ՟ճւթ ո՟սղնրէճ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճ՟մ ռգվ՟-

ՠգվճ՟ժ՝ «Դթս՟վխնրղմգվ Ն.Մ՟պթ՝ «Ավւ՟նրմ. Քվթջսնմճ՟մգվթ ղնմհնժգվգմ ՟մ-

ռ՟մնրղզ ծ՟ճ ւ՟հխգբնմ՟խ՟մմգվթ իմբվթ ՟պմշնրէճ՟ղՠ» ծնբռ՟լթ ռգվ՟ՠգվ-

ճ՟ժ» (Էպմ՟ Մ՟մգ՟ Շթվթմճ՟մ), «Տ՟ճւթ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ո՟սղնրէճ՟մ 

նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ օ ինվծվբ՟ճթմ ավ՟ւմմնրէճնրմզ» (Հ՟վնրէճնրմ Մ՟վնր-

էճ՟մ), «Տ՟ճւթ ծնրյ՟վկ՟մմգվթ ՟ճըղճ՟մ ռթձ՟խզ» (Զ՟ռգմ Ս՟վաջճ՟մ՝ ձ՟ղ-

ցնվբ՟խ՟մ ժնրջ՟մխ՟վմգվթ տնրտ՟բվնրէճ՟ղՠ): 

Գթս՟ընհնռթմ ղ՟ջմ՟խտնրէճ՟մ ծ՟ճս եթմ մգվխ՟ճ՟տվգժ ռվ՟տթ աթսմ՟-

խ՟մմգվ Նթմն Ք՟ռէ՟վթ՟մ («Խնվ՟մմգվթ ծ՟վբ՟վ՟մւզ XI բ՟վթ ռվ՟տ՟խ՟մ, 

ծ՟ճխ՟խ՟մ օ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ կգպ՟ավգվնրղ (Մգջսթ՟ճթ Առգս՟վ՟մթ փվթմ՟-
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խնռ)») օ Էխ՟ Դնրհ՟յռթժթմ («Բճնրդ՟մբ՟խ՟մ յ՟վ՟խ՟մմգվթ ծթմ ռվ՟տգվգմ 

է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվմ զջս Տ՟ճւթ Շ՟վ՟խմնտթ»), ջ՟խ՟ճմ մվ՟մւ շմգվխ՟ճ՟տ՟մ: 

Գթս՟ընհնռթ ՟պթէնռ ծվ՟ս՟վ՟խռգժ ե նրհհ՟ց՟պ (ւ՟հխգբնմ՟բ՟ռ՟մ) 

ծ՟ճգվթմ մռթվռ՟լ ծթղմ՟ւ՟վ՟ճթմ ՟յի՟սնրէճնրմմգվթտ ղգխթ՝ Նթխնհ՟ճնջ Մ՟-

պթ «Ավւ՟նրմ». Քվթջսնմճ՟մգվթ ղնմհնժգվգմ ՟մռ՟մնրղզ ծ՟ճ ւ՟հխգբնմ՟խ՟մ-

մգվթ իմբվթ ՟պմշնրէճ՟ղՠ» (Византийский временник, т.12, вып. 1-2, 

1905, сс. 1-68) պնրջգվգմ ղգլ՟լ՟ռ՟ժ ծնբռ՟լթ ծ՟ճգվգմ օ քվ՟մջգվգմ է՟վա-

ղ՟մնրէճնրմզ (Եվօ՟մ, 2016):  

Նգվխ՟ճնրղջ ծվ՟ս՟վ՟խղ՟մ ե ո՟սվ՟ջսռնրղ աթս՟ընհնռթ մճնրէգվթ ըն-

հնռ՟լնրմ: Հգպ՟մխ՟վնրղ լվ՟ավռնրղ գմ էգղ՟ճթմ մռթվռ՟լ մնվ աթս՟ընհնռ-

մգվ, թմշզ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմ խս՟ ՟ռգժթ ՟ղնրվ ծթղւգվթ ռվ՟ բմգժ Տ՟ճւթ օ 

՟պծ՟ջ՟վ՟խ ծ՟ճ ւ՟հխգբնմ՟խ՟մմգվթ ո՟սղնրէճ՟մ օ ղյ՟խնրճէթ նրջնրղմ՟-

ջթվնրէճնրմզ: 

Գթս՟ընհնռթ խ՟դղ՟խգվոնրղզ օ թվ՟խ՟մ՟տնրղզ ՟մծմ՟վ խժթմգվ ՟պ՟մտ 

՟չ՟խթտմգվթ՝ Աղգմ՟ճմ Հ՟ճնտ Կ՟էնհթխնջ Գ՟վգաթմ Բ-թ, ՀՀ ԿԳՆ Գթսնրէճ՟մ 

ոգս՟խ՟մ խնղթսգթ, «Հ՟ճ՟աթս՟խ՟մ ծգս՟դնսնրէճնրմմգվթ ՟դա՟ճթմ զմխգ-

վնրէճ՟մ»՝ «Վ՟վբ՟մ՟մտ ՟ջոգսմգվ»-թ ծգս ծ՟ղ՟խ՟պ՟ռ՟վռնհ խ՟դղ՟խգվ-

ոնրէճ՟մ (The National Association for Armenian Studies and Research- 

NAASR, the ―Knights of Vartan‖ Fund for Armenian Studies, jointly 

administered with NAASR), թմշթ ծ՟ղ՟վ ծ՟ճսմնրղ գմւ ղգվ ինվթմ 

յմնվծ՟խ՟ժնրէճնրմզ: 

Սսնվօ մգվխ՟ճ՟տռնրղ ե Տ՟ճւթմ մռթվռ՟լ աթս՟ընհնռթ մճնրէգվթտ ղթ 

ցնւվ զմսվ՟մթ: 

Ավցթմգ Աջվճ՟մ 



 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՏԱՅՔԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԳՐԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Բանալի բառեր` Տ՟ճւ, Տ՟ճւթ ձ՟վս՟վ՟ոգս՟խ՟մ ծնրյ՟վկ՟մմգվ, ծ՟ճ-

ռվ՟տ՟խ՟մ ձ՟վս՟վ՟ոգս՟խ՟մ ՟պմշ՟խտնրէճնրմմգվ, Կ՟վջթ ղ՟վդ, Ավբ՟-

ծ՟մ, Թնրվւթ՟, Ջ՟մ՟յթ՟, Նթխնժ՟ճ Տնխ՟վջխթ, Տթվ՟մ Մ՟վնրէճ՟մֆ 

Հ՟ղ՟պնս ՟ղցնցնրղ. Հնբռ՟լնրղ ՟մբվ՟բ՟վկ ե ՟վռ՟լ Մգլ Հ՟ճւթ 

Տ՟ճւ ՟յի՟վծթ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ո՟սղնրէճ՟մզ, Հ՟ճ՟ջս՟մթ ՟պ՟չթմ Հ՟մվ՟-

ոգսնրէճ՟մ օ Եվխվնվբ ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ ո՟սգվ՟դղթմ ծ՟չնվբնհ ս՟վթմգ-

վթմ Տ՟ճնտ ՟յի՟վծթ ղ՟ջ խ՟դղնհ Կ՟վջթ ղ՟վդթ ո՟սխ՟մգժնրէճ՟մ ծ՟վտթմ, 

թմշոգջ մ՟օ Տ՟ճւթ ձ՟վս՟վ՟ոգս՟խ՟մ ը՟պ՟մանրէճ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճ՟մ 

նվնյ ծ՟վտգվթֆ Նթխնժ՟ճ Տնխ՟վջխնր 1946 է. ժնրճջ սգջ՟լ “Архитектура 

древней Армении”, ՟ո՟ օ Տթվ՟մ Մ՟վնրէճ՟մթ 1972 է. ժնրճջ սգջ՟լ նր ՟մ-

ղթչ՟ոգջ նշմշ՟տռ՟լ «Տ՟ճւթ ձ՟վս՟վ՟ոգս՟խ՟մ ծնրյ՟վկ՟մմգվզ» ավւթ, 

թմշոգջ օ Տ՟ճւթմ մռթվռ՟լ աժնրիմգվ ո՟վնրմ՟խնհ Մ՟վնրէճ՟մթ ղճնրջ ավւգվթ 

ձ՟խ՟ս՟ավգվթ ւմմնրէճ՟մ փվթմ՟խնռ, մ՟օ Մ՟վնրէճ՟մթ ՟մսթո ծնրյգվթ 

ծթղ՟ղՠ, բթս՟վխռնրղ գմ ինվծվբ՟ճթմ օ ինվծվբ՟ծ՟ճ ավ՟ւմմնրէճ՟մ, ՟ճբ 

ավւգվթ ծգս ՟պմշռնհ ձ՟վս՟վ՟ոգսմգվթ ղնսգտնրղմգվզֆ 

Տ՟ճւթ ձ՟վս՟վ՟ոգս՟խ՟մ ծնրյ՟վկ՟մմգվթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմ նրմթ 

յնրվչ ղգխնրխգջ բ՟վթ ո՟սղնրէճնրմ օ ղ՟ջ ե խ՟դղնրղ ծ՟ճ-ռվ՟տ՟խ՟մ ձ՟վս՟-

վ՟ոգս՟խ՟մ ՟պմշ՟խտնրէճնրմմգվթ ո՟սղնրէճ՟մֆ Գթս՟խ՟մթտ դ՟ս ՟ճմ նրմթ 

մ՟օ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ մյ՟մ՟խնրէճնրմ, թմշզ ղ՟ջմ՟աթս՟խ՟մ ծվ՟ո՟վ՟խնրղմգ-

վնրղ նրհհ՟խթնվգմ շթ յնյ՟ցռնրղ, ջ՟խ՟ճմ ծ՟վխ գհ՟լ բգունրղ ղգչսգհ ե ՠգվ-

ռնրղ էգ՛ ծգս՟դնսնհմգվթ, էգ՛ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ նր ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ անվլթշմգվթ 

խնհղթտֆ Բ՟մմ ՟ճմ ե, նվ ո՟յս՟ղնրմւ՟ճթմ խ՟պնրճտմգվթ (նվնմւ ինվծվբ՟ճթմ 

ս՟վթմգվթմ բթս՟վխռնրղ եթմ ժնխ նվոգջ ծնրյ՟վկ՟մմգվ)՝ նվնյ՟խթ ղյ՟խնրճէթ 

ղ՟ջ խ՟դղգժնր անվլնմզ մյ՟մ՟խ՟ժթ շ՟ցնռ ՟մբվ՟բ՟վկմ ե ՟ճմ թվնհնրէճ՟մ, 

էգ թմշոթջթ եէմթխ՟խ՟մ խ՟դղ նրմգվ ՟ճջ խ՟ղ ՟ճմ գվխվ՟ղ՟ջթ ՠմ՟խշնրէճնրմզ 

ւմմնրէճ՟մ ՟պ՟վխ՟ խ՟պնրճտմգվթ թ ծ՟ճս ա՟ժնր ը՟ղ՟մ՟խ, նվնյ՟խթ ՟պնրղնռ 

մ՟օ ծգս՟ա՟ բ՟վ՟յվչ՟մմգվնրղֆ  

Տ՟ճւթ ո՟վ՟ա՟ճնրղ իմբթվզ ՠ՟վբ՟մնրղ ե մվ՟մնռ, նվ թվ ո՟սղնրէճ՟մ 

թմշ-նվ ծ՟սռ՟լնրղ ՟ճբ գվխվ՟ղ՟ջթ թյինհ ռգվմ՟ի՟ռզ, ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ՝ մ՟օ 

ՠմ՟խշնրէճ՟մ ղթ նվնյ՟խթ ծ՟սռ՟լզ, թմշ-թմշ ո՟սձ՟պմգվնռ ագվ՟ո՟սռնր-

էճնրմ ե ս՟ժթջ ւվթջսնմգնրէճ՟մ ւ՟հխգբնմ՟խ՟մ, խ՟ղ, ՟ռգժթ ձթյս կօ՟խգվո-
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ղ՟ղՠ՝ նրհհ՟ց՟պ ձճնրհթմ, նվմ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ ագվթյինհմ եվ Բճնրդ՟մ-

բ՟խ՟մ խ՟ճջվնրէճ՟մ ղգչ, մ՟օ ծ՟վօ՟մ ռվ՟տ՟խ՟մ թյի՟մնրէճնրմմգվնրղ
1
: 

Տ՟ճնտ ՟յի՟վծթ ծ՟ղ՟վ ձ՟խ՟ս՟ավ՟խ՟մ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խմգվթտ յնրվչ նրէ-

թմզ բ՟վ ՟մտ՝ 1877-78 էէ. մվ՟ ս՟վ՟լւթ ղնս ղգխ գվվնվբզ մգվ՟պռնրղ ե 

ւվթջսնմգ՟խ՟մ ծդնվ խ՟ճջվնրէճ՟մ ղգչ՝ բ՟պմ՟ժնռ մնվ՟ջսգհլ Կ՟վջթ ղ՟վդթ 

(1881 էռ՟խ՟մթտ՝ Ավբ՟ծ՟մթ, Կ՟հդռ՟մթ, Կ՟վջթ օ Օժէթթ փխվնրամգվ (յվչ՟մ-

մգվ) ռ՟վշ՟ս՟վ՟լւ՟ճթմ ՠ՟ը՟մնրղնռ) ղթ ղ՟ջզ2 (սգ՛ջ մգվբթվ, մխ. 1)ֆ Չմ՟-

ճ՟լ Կ՟վջթ ղ՟վդզ ո՟յսնմ՟ոգջ Եվօ՟մթ մ՟ծ՟մաթ ղ՟ջ շեվ խ՟դղնրղ, ջ՟խ՟ճմ 

զմխ՟ժռնրղ եվ նվոգջ ՟ճբոթջթմֆ Աճբ թջխ ո՟սձ՟պնռ ՠմ՟ռ ո՟ս՟ծ՟խ՟մ շեվ, 

նվ ՟մաժթ՟խ՟մ դթմռնվ՟խ՟մ ծվ՟ղ՟մ՟ս՟վնրէճ՟մ ղթ յ՟վւ կգպմ՟վխնրղմգվթ 

ծգսօ՟մւնռ 1919 է. ՟ովթժթ 23-24-թմ Կ՟վջթ ղ՟վդթ ղթ դա՟ժթ ծ՟սռ՟լզ 

ղթ՟տռգտ Հ՟ճ՟ջս՟մթ Հ՟մվ՟ոգսնրէճ՟մզ
3
 օ ղ՟ճթջթտ ջս՟տ՟ռ Վ՟մ՟մբթ մ՟-

ծ՟մա ՟մռ՟մնրղզֆ Ն՟իխթմ Կ՟վջթ ղ՟վդթ ղ՟ջ խ՟դղնհ ծճնրջթջ՟ճթմ Ավբ՟ծ՟մմ 

՟մաժթ՟խ՟մ-ծ՟ճխ՟խ՟մ-ռվ՟տ՟խ՟մ ցնի՟բ՟վկ ծ՟ղ՟կ՟ճմնրէճ՟ղՠ, ՟մտ՟ռ 

Վվ՟ջս՟մթմ, թջխ Օժէթմ անվլմ՟խ՟մնրղ ղմ՟տ էնրվւգվթ սթվ՟ոգսնրէճ՟մ 

ս՟խ, էգոգս ՟մաժթ՟տթմգվզ, ղթմշօ Կ՟վջթ ղ՟վդթտ ծգպ՟մ՟ժզ, ղս՟բթվ եթմ 

՟ճմ ղթ՟տմգժ Բ՟էնրղթ ղ՟վդթմֆ Ս՟խ՟ճմ Վվ՟ջս՟մթ ղգմյօթխճ՟մ խ՟պ՟ռ՟վնր-

էճնրմզ, շՠ՟ռ՟վ՟վռգժնռ Հճնրջթջ՟ճթմ Ավբ՟ծ՟մնռ, յ՟վնրմ՟խ նսմկանրէճնրմ-

մգվ եվ խ՟ս՟վնրղ Ավբ՟ծ՟մթ յվչ՟մթ ծ՟վ՟ռ՟ճթմ ծ՟սռ՟լթ մխ՟սղ՟ղՠ
4
ֆ 

Շթվ՟խ Թնվնջճ՟մթ ծ՟ղնդղ՟ղՠ, բ՟ ո՟ճղ՟մ՟ռնվռ՟լ եվ ՟ճմ ծ՟մա՟ղ՟մւնռ, 

նվ ծ՟ռ՟խմգժնռ Ավբ՟ծ՟մթմ, թմշոգջ մ՟օ մվ՟մթտ բգոթ ծ՟վ՟ռ-՟վօղնրսւ 

զմխ՟լ Օժէթթ ա՟ռ՟պթմ օ ռգվչթմթջ ծ՟վնհ Էվդվնրղթ ռթժ՟ճգէթ Թնվէնրղ, Սոգվ 

օ Բ՟ՠգվբ ա՟ռ՟պմգվթմ, Վվ՟ջս՟մզ ժ՟ճմ ձ՟խ՟սնռ բնրվջ եվ ա՟ժթջ բգոթ 

                                                           
1  Հ՟վտթ յնրվչ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ Н. Я. Марр, ―Аркаун, монгольское название 

христиан, в связи с вопросом об армянах-халкидонитах,‖  в кн.: Н. Я. Марр, Кав-

казский культурный мир и Армения, cоставитель и редактор тома П. М. Мурадян, 

Ереван: «Гандзасар» богословский центр, 1995, с. 209-276, Պ. Մ. Մնրվ՟բճ՟մ, 

««Պ՟սղնրէթրմ Պհմկե  ւ՟հ՟ւթ» դվնրճտթ ծ՟ճխ՟խ՟մ օ ռվ՟տ՟խ՟մ ո՟սնրղմգվթ օ մվ՟մտ 

ցնիծ՟վ՟ՠգվնրէճ՟մ յնրվչ», ԲՄ, 6, 1962, եչ 249-262, В. А. Арутюнова-Фиданян, Ар-

мяне-халкидониты на восточных границах Византийской империи (XI в.), Ереван, 

Айастан, 1980, Տթվ՟մ Մ՟վնրէճ՟մ, Հ՟ճ բ՟ջ՟խ՟մ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ՟խնրմւմգվնրղ, 

Եվօ՟մ, «Մնրհմթ» ծվ՟ս., 2003, եչ 238-246ֆ Հ՟վտթ ւմմ՟վխնրղզ սգ՛ջ մ՟օ Հ՟վնրէճնրմ Մ՟-

վնրէճ՟մ, «Տ՟ճւթ ծնրյ՟վկ՟մմգվթ յնրվչ. ծգպնրջս՟սգջ՟ճթմ ղթ էնհ՟վխղ՟մ ծգսւգվնռ», 

Ադա-Մյ՟խնրճէ, 5 ղ՟վսթ 2011 է., էթռ 4ֆ 
2
 Տգ՛ջ «Կ՟վջթ ղ՟վդ», ՀՍՀ, ծ. 5, Եվօ՟մ, 1979, եչ 346, ւ՟վսգդզ՝ եչ 368-թտ ծգսն՝ մգվ-

բթվնրղֆ  
3
 Գ. Հ. Պգսվնջճ՟մ, «Կ՟վջթ իմբթվզ օ մվ՟ յնրվչ լ՟ռ՟ժռ՟լ ո՟ճւ՟վզ (1918 է. բգխսգղ-

ՠգվ – 1919 է. ՟ովթժ)», ԲԵՀ, 2004, էթռ 3, եչ 34ֆ  
4
 Տգ՛ջ Շթվ՟խ Թնվնջճ՟մ, «Կ՟վջթ ղ՟վդթ ղթ՟տնրղզ Հ՟ճ՟ջս՟մթմ օ Ավբ՟ծ՟մթ յնրվչ ծ՟ճ-

ռվ՟տ՟խ՟մ ս՟վ՟խ՟վլնրէճնրմմգվթ ջխդՠմ՟ռնվնրղզ (1919 է. ծնրմռ՟վ-՟ովթժ)», 21-վբ 

ԴԱՐ, 2016, էթռ 3, եչ 109ֆ 
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Լ՟դթջս՟մ, նվ ժ՟դ ՠմ՟խշնրէճ՟մզ ծ՟ղ՟վնրղ եվ եէմթխ ռվ՟տթ օ կգպւ եվ 

ՠգվնրղ ցժնրդռնհ Օջղ՟մճ՟մ խ՟ճջվնրէճ՟մ Սօ լնռթմ ՟պ՟ցմճ՟ ղթ ո՟սխ՟պգժթ 

ս՟վ՟լւ՝ Բ՟էնրղթտ ավգէգ ղթմշօ Տվ՟ոթդնմֆ Աճբ խգվո Վվ՟ջս՟մզ Հ՟ճ՟ջ-

ս՟մթմ դվխնրղ եվ ջգց՟խ՟մ լնռ՟ճթմ գժւթ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմթտ, ռգվչթմթջ 

ատնրղ ծ՟հնվբ՟խտ՟խ՟մ (ս՟վ՟մտթխ) ժթ՟խ՟ս՟վ խ՟իռ՟լնրէճ՟մ ղգչ, կգպւ 

ՠգվնրղ ծջխ՟ճ՟խ՟մ ՟պօսվ՟սմսգջ՟խ՟մ ՟պ՟ռգժնրէճնրմմգվ
5
ֆ Աճջոթջնռ, թմշ-

ոգջ մխ՟սնրղ ե ծգս՟դնսնհզ, ծ՟ճ-ռվ՟տ՟խ՟մ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվնրղ Ավբ՟-

ծ՟մթ ա՟ռ՟պթ յնրվչ լ՟ճվ ՟պ՟ռ ղթ մնվ ծ՟խ՟ջնրէճնրմ, նվզ յ՟վնրմ՟խռգտ 

ղթմշօ ծ՟մվ՟ոգսնրէճնրմմգվթ խնվլ՟մնրղզ
6
ֆ 1920 է. ՟յմ՟մզ Կ՟վջթ ղ՟վդզ 

փխնրո՟տռգտ ւգղ՟ժ՟խ՟մ Թնրվւթ՟ճթ խնհղթտֆ  

Եվխվնվբ ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ ո՟սգվ՟դղթ ՟ռ՟վսթմ ԽՍՀՄ հգխ՟ռ՟վնր-

էճնրմզ ՠ՟վկվ՟տվգտ Թնրվւթ՟ճթ ՟վօգժճ՟մ նվնյ ս՟վ՟լւմգվ Խնվծվբ՟ճթմ Հ՟-

ճ՟ջս՟մթմ օ Խնվծվբ՟ճթմ Վվ՟ջս՟մթմ ռգվ՟բ՟վկմգժնր ծ՟վտզ
7
ֆ Ըմբ նվնրղ, 

ծթղմ՟ռնվնրղմգվզ ծգսօճ՟ժ ՠմնրճէթ եթմ. իմբվն ՟պ՟վխ՟ ս՟վ՟լւմգվզ «՟մ-

՟վբ՟վ՟տթ կօնռ եթմ իժռգժ Խնվծվբ՟ճթմ Մթնրէճնրմթտ»
 8
, «Հ՟ճգվզ Խնվծվբ՟-

ճթմ Մթնրէճնրմնրղ թվգմտ մգհռ՟լ (ռթվ՟ռնվռ՟լ) գմ դանրղ [ս՟վ՟լւ՟ճթմ ՟պնր-

ղնռ]»
 9
, ս՟վ՟լւմգվզ Հ՟ճ՟ջս՟մթմ ռգվ՟բ՟վկմգժնր ո՟վ՟ա՟ճնրղ ՟յի՟վծթ 

ս՟վՠգվ գվխվմգվնրղ ՠմ՟խռնհ յնրվչ ղգխ ղթժթնմ ծ՟ճգվզ խխ՟վնհ՟մ՟մ ռգվ՟-

բ՟պմ՟ժ ծ՟ճվգմթւ
10

ֆ 1945 է. փանջսնջթմ Պնսջբ՟ղթ խնմքգվ՟մջնրղ Սս՟ժթմթ 

ծմշգտվ՟լ կօ՟խգվոնրղնրղ մյռնրղ եվ. «…Կ՟վջթ յվչ՟մզ, նվզ ղթմշօ ո՟սգվ՟դ-

ղզ [Ապ՟չթմ ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ] ասմռնրղ եվ Հ՟ճ՟ջս՟մթ խ՟դղնրղ, օ Ավբ՟-

ծ՟մթ յվչ՟մզ, նվզ ղթմշօ ո՟սգվ՟դղզ ասմռնրղ եվ Վվ՟ջս՟մթ խ՟դղնրղ»
11

ֆ 

Ն՟իխթմ Կ՟վջթ ղ՟վդթ ՟ո՟ա՟ ո՟սխ՟մգժնրէճ՟մ ծ՟վտզ ս՟վՠգվ կօ՟-

խգվոնրղմգվնռ ՟վլ՟վլռնրղ եվ բթռ՟մ՟աթս՟խ՟մ ս՟վ՟ղ՟խ՟վբ՟խ յցնրղմգ-

                                                           
5
 Շթվ՟խ Թնվնջճ՟մ, «Ավբ՟ծ՟մթ իմբթվզ ծ՟ճ-ռվ՟տ՟խ՟մ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվնրղ (1920 

է. ծնրմռ՟վ-փանջսնջ)», ԲԵՀ. Մթչ՟դա՟ճթմ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվ, ւ՟հ՟ւ՟աթսնրէճնրմ, 2014, 

էթռ 2, եչ 3-4ֆ 
6
 Շթվ՟խ Թնվնջճ՟մ, «Կ՟վջթ ղ՟վդթ ղթ՟տնրղզ Հ՟ճ՟ջս՟մթմ», եչ 109ֆ  

7 Հ՟վտզ ծ՟մա՟ղ՟մնվգմ բթս՟վխռ՟լ ե ղթ յ՟վւ ծվ՟ո՟վ՟խնրղմգվնրղ, նվնմտթտ ռգվչթմ 

ս՟վթմգվթմ ժնրճջ սգջ՟լ ՟պ՟ռգժ ՟ղՠնհչ՟խ՟մմգվզ ծգսօճ՟ժմգվմ գմ. Джамиль Гасан-

лы, СССР-Турция: от нейтралитета к холодной войне (1939-1953 гг.), Москва: 

изд-во «Центр Пропаганды», 2008: Քվթջսթմգ Մգժւնմճ՟մ, ԽՍՀՄ-Թնրվւթ՟ ծ՟վ՟ՠգվնր-

էճնրմմգվզ. Հ՟ճխ՟խ՟մ ծ՟վտզ, ջօլնռճ՟մ մգհնրտմգվթ իմբթվզ օ բ՟յմ՟խթտ ոգսնրէճնրմմգվզ 

(1945-1947 էէ.), Եվօ՟մ, Հգհթմ՟խ՟ճթմ ծվ՟ս., 2013ֆ 
8  “Запись беседы Народного комиссара иностранных дел СССР с Министром 

иностранных дел Великобритании,‖ в кн.: Армения и советско-турецкие отноше-

ния в дипломатических документах 1945-1946 гг. Ред. А. Киракосян, Ереван: изд-

во «Тигран Мец», 2010, с. 257. 
9
 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 256-257ֆ  

10
 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 258ֆ 

11
 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 262ֆ  
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վնրղ, ջ՟խ՟ճմ ղգխ-գվխնր խ՟վօնվ, նրհգմյ՟ճթմ ծվ՟ո՟վ՟խնրղմգվնռ ՟ճմ սգհ ե 

ասմնրղ մ՟օ Վվ՟ջս՟մթ նր Հ՟ճ՟ջս՟մթ ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ-ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ խճ՟մ-

ւնրղֆ Բմնրէ՟ավ՟խ՟մ ե, նվ ջխդՠթտ օգէ ՟ճմ ս՟վՠգվ բվջօնվնրղմգվ նրմգտ՟ռ 

գվխնր ծ՟վօ՟մ գվխվմգվնրղֆ  

Հ՟ճ՟ջս՟մթ օ ծ՟ճխ՟խ՟մ Սցճնրպւթ ո՟վ՟ա՟ճնրղ, 1945-1947 էէ. ագվ՟-

խյպնրղ եվ ծ՟վտզ ինվծվբ՟ճթմ հգխ՟ռ՟վնրէճ՟մմ նր ղթչ՟դա՟ճթմ խ՟դղ՟խգվ-

ոնրէճնրմմգվթմ նրհհռ՟լ բթղնրղմգվնրղ (ՀԿԿ ԿԿ-թ ՟պ՟չթմ ւ՟վսնրհ՟վ, Աղգ-

մ՟ճմ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջ)
12

, ծնրյ՟ավգվնրղ, իմբվ՟ավգվնրղ, նրհգվկմգվնրղ, սգ-

հգխ՟մւմգվնրղ
13

 օ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ գժնրճէմգվնրղ ՟վլ՟վլգժնր խգվոզֆ Դվ՟մտթտ 

ղթ՟ճմ ղգխթ ղ՟ջթմ ծ՟հնվբ՟ավնրէճնրմ ծվ՟ո՟վ՟խռգտ «Սնռգս՟խ՟մ Հ՟ճ՟ջ-

ս՟մ» փվ՟էգվէնրղ՝ 1945 է. ծնրմթջթ 13-թ ծ՟ղ՟վթ ՟պ՟չթմ եչնրղ
14

ֆ Աճբ ծ՟ճ-

ս՟վ՟վնրէճ՟մ ղգչ մյռնրղ եվ, նվ «ծ՟ջգժ ե ը՟ղ՟մ՟խզ, նվ էճնրվւ՟խ՟մ սթվ՟-

ոգսնրէճ՟մ ս՟խ ս՟պ՟ոնհ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ղ՟ջզ ղթ՟տռթ Հ՟ճխ՟խ՟մ Սնռգս՟-

խ՟մ Ռգջոնրՠժթխ՟ճթմ, նվզ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմ խս՟վ ծ՟ճվգմթւ ռգվ՟բ՟պմ՟ժնր 

ղգխնրխգջ ղթժթնմ ծ՟ճգվթ, նվնմւ ՟վս՟ջ՟ծղ՟մնրղ գմ ասմռնրղ էնրվւ՟խ՟մ 

սթվ՟ոգսնրէճնրմթտ ց՟իշգժնր ծգսօ՟մւնռ»ֆ Պ՟սղ՟խ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մզ մխ՟-

սթ նրմգմ՟ժնռ, ղգխ մ՟ի՟բ՟ջնրէճ՟ղՠ ղթ՟ճմ մյռնրղ եվ, նվ ՟ճբսգհ՝ թվգմտ 

ծ՟ճվգմթւնրղ «՟ովգժ գմ ղգվ մ՟ի՟ծ՟ճվգվզ ՟մծթյգժթ ը՟ղ՟մ՟խմգվթտ թ ռգվ, 

օ նվսգհ ղգմւ թմւմգվջ գմւ ՟ովգժ ղթմշօ ՟պ՟չթմ ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ ո՟սգ-

վ՟դղզ»ֆ Կ՟վօնվ նրհգվկ-՟խմ՟վխ եվ ո՟վնրմ՟խռնրղ մ՟օ ծգսօճ՟ժ սնհգվնրղ. 

«Թճնրվւ՟խ՟մ սթվ՟ոգսնրէճ՟մ ս՟խ ՟ճջ խ՟ղ ՟ճմ ը՟ղ՟մ՟խ ասմռ՟լ ւվթջ-

սնմճ՟ ՠնժնվ ընհնռնրվբմգվթտ ղթ՟ճմ ծ՟ճգվմ գմ, նվ թվգմտ ծ՟վ՟դ՟ս ծնհգվզ 

բգպ շգմ ՟դ՟ս՟ավգժ Թճնրվւթ՟ճթտ»ֆ  

                                                           
12

 Ց՟մխզ (1946 է. ցգսվռ՟վթ 23-թ բվնրէճ՟ղՠ) սգ՛ջ ծգսօճ՟ժ ց՟ջս՟էհէնրղ. ―Справка 

НКИД Армянской ССР «Обращения зарубежных армянских организаций к руко-

водителям великих держав и конференций Объединенных Наций по вопросу при-

соединения армянских земель в Турции к Советской Армении»,‖ в кн.: Армения и 

советско-турецкие отношения в дипломатических документах 1945-1946 гг., с. 

90-94: Ց՟մխթ ռգվժնրլնրէճնրմզ (1946 է. ղ՟ճթջթ 13-թ բվնրէճ՟ղՠ) սգ՛ջ մնրճմ սգհնրղ, եչ 

153-162ֆ Աղգմ՟ճմ Հ՟ճնտ խ՟էնհթխնջթ զմսվնրէճ՟մ ՟պէթռ Էչղթ՟լմնրղ 1945 է. ծնրմթջթմ 

ծվ՟ռթվռ՟լ Ադա՟ճթմ գխգհգտ՟խ՟մ ընհնռթ բթղնրղզ Սս՟ժթմթմ սգ՛ջ Գ՟ՠվթեժ Լ՟դգ՟մ, 

Հ՟ճ՟ջս՟մ գր Հ՟ճ բ՟սզ ծ՟ճ օ պնրջ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմմգվնր ժնճջթմ ս՟խ, Եվօ՟մ, «Աբ՟մ՟» 

ծվ՟ս., 1991, եչ 349-353ֆ    
13

 Տգ՛ջ ―Докладная записка Министра иностранных дел Армянской ССР С. К. Ка-

рапетяна заместителю министра иностранных дел СССР С. И. Кавтарадзе «О быв-

ших армянских территориях, отошедших к Турции и о возможностях возвра-

щения на родину армян, проживающих за рубежом»,‖ в кн.: Армения и советско-

турецкие отношения в дипломатических документах 1945-1946 гг., с. 63-90: Տգ՛ջ 

մ՟օ Քվթջսթմգ Մգժւնմճ՟մ, ԽՍՀՄ-Թնրվւթ՟ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվզ, եչ141-164ֆ   
14 ««Աղգվթխ՟ճթ ծ՟ճ ՟դա՟ճթմ ինվծվբթ» բգխժ՟վ՟տթ՟մ», Սնռգս՟խ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մ, 13 ծնր-

մթջթ 1945 է., էթռ 118ֆ  
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Սո՟ջռգժթւ ծ՟ճվգմ՟բ՟վկնրէճ՟մ անվլնմնռ եվ ծթղմ՟ռնվնրղ ծ՟ճխ՟խ՟մ 

ս՟վ՟լւմգվթ ռգվ՟բ՟վկթ ՟մծվ՟ըգյսնրէճնրմզ մ՟օ Հ՟ճ՟ջս՟մթ խնրջ՟խտ՟-

խ՟մ հգխ՟ռ՟վզ, նռ ՠ՟վկվ՟կ՟ճմգտ (ծ՟մվ՟ճմ՟տվգտ) իմբթվզ ղթ՟ճմ ղգխ ՟մ-

ա՟ղ, 1946 է. ցգսվռ՟վթ 1-թմ, Եվօ՟մնրղ, օ ՟ճմ եժ մ՟իզմսվ՟խ՟մ խ՟ղո՟-

մթ՟ճթ յվչ՟մ՟խմգվնրղ ՟վս՟ջ՟մռ՟լ ձ՟պնրղ, նվզ գվխնր փվ ՟մտ ծվ՟ս՟վ՟խ-

ռգտ «Սնռգս՟խ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մ» օ «Коммунист» փվ՟էգվէգվնրղ, ՟ճջթմւմ՝ 

սգհ՟խ՟մ, ծ՟մվ՟ոգս՟խ՟մ ղ՟ղնրժնրղ
15

ֆ Պ՟ծ՟մչթ կօ՟խգվոնրղմգվզ ծգ-

սօճ՟ժ ՠմնրճէթ եթմ. «... Ավս՟ջ՟ծղ՟մճ՟մ ծ՟ճգվթ էթռզ ղնս ղգխ ղթժթնմ եֆ 

Իծ՟վխգ, ղգմւ ՠնժնվթմ շգմւ խ՟վնհ՟մ՟ զմբնրմգժ Հ՟ճ՟ջս՟մթ մգվխ՟ճթջ սգվթ-

սնվթ՟ճնրղֆ Աղգմ՟նրյ՟բթվ ծ՟յռ՟վխնրղնռ... ղգմւ ՟պ՟չթխ՟ ս՟վթմգվնրղ 

Հ՟ճ՟ջս՟մթ մգվխ՟ճթջ սգվթսնվթ՟ճնրղ խ՟վնհ գմւ զմբնրմգժ ղ՟ւջթղնրղ 350-

400 ծ՟դ՟վ ղ՟վբֆ Աճմթմշ տ՟մխ՟տնհմգվզ յ՟ս ՟ռգժթ յ՟ս գմֆ Մգմւ թմշոգջ 

ոգսւ ե ռ՟վռգմւ ղմ՟տ՟լմգվթ ծգսֆ Մմ՟տ՟լ 500-600 ծ՟դ՟վ ծ՟ճգվթմ զմ-

բնրմգժնր ծ՟ղ՟վ, ղգմւ ծ՟վտ գմւ բմնրղ, նվ Սնռգս՟խ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մթմ ռգ-

վ՟բ՟վկռգմ Թճնրվւթ՟ճթ խնհղթտ դ՟ռէռ՟լ ծ՟ճխ՟խ՟մ ղ՟վդգվզ [զմբալնրղզ 

ղգվմ  ե – Հ. Մ.]», «Թճնրվւթ՟ճթ խնհղթտ ՠպմթ խգվոնռ դ՟ռէռ՟լ ՟ճբ [Ղ՟վջթ օ 

Ավբ՟ծ՟մթ փխվնրամգվ] օ ղճնրջ ծ՟ճխ՟խ՟մ ղ՟վդգվզ ռգվ՟բ՟վկմգժնր ռգվ՟-

ՠգվճ՟ժ ծ՟ճգվթ ո՟ծ՟մչզ ՟վբ՟վ՟տթ ո՟ծ՟մչ ե», «Եռ ղթ՟ճմ բվ՟մթտ [փվթմ՟-

խ՟մ ո՟ծ՟մչմգվթ ՠ՟ռ՟վ՟վնրղթտ] ծգսն ղգմւ խ՟վնհ խժթմգմւ ծ՟ճս՟վ՟վգժ, 

նվ ո՟ճղ՟մմգվ գմւ ջսգհլգժ ՟վս՟ջ՟ծղ՟մնրղ ասմռնհ օ թվ ը՟ղ՟մ՟խթմ թվ 

ծ՟ճվգմթ ծ՟վ՟դ՟ս ծնհգվթտ Թճնրվւթ՟ճթ խնհղթտ ռս՟վռ՟լ ՠնժնվ ծ՟ճգվթմ ռգ-

վ՟բ՟վկմգժնր ծ՟ղ՟վ»ֆ Հ՟ճխնղխնրջթ հգխ՟ռ՟վմ թվ ինջւնրղ ՟մբվ՟բ՟պմնրղ 

ե մ՟օ XX բ՟վ՟ջխդՠթ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվթմ, ւմմ՟վխգժնռ Թնրվւթ՟ճթ ռ՟վ-

շ՟ոգս Ս՟վ՟չփհժնրթ ծ՟ճս՟վ՟վնրէճնրմզ ղ՟ղնրժթ ծ՟ղ՟վ, նրվ յնյ՟ցռնրղ եվ 

                                                           
15 «Մթնրէճ՟մ Սնռգսթ Եվօ՟մթ զմսվ՟խ՟մ փխվնրաթ զմսվնհմգվթ ընհնռզֆ Ըմխ. Գվ. Հ՟վնր-

էճնրմճ՟մթ ձ՟պթտ», Սնռգս՟խ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մ, 3 ցգսվռ՟վթ 1946 է., էթռ 29ֆ «Общее соб-

рание избирателей Ереванского избирательного округа. Из речи тов. Арутюняна 

Гр. А.», Коммунист, 3 февраля 1946 г., № 29: Ճ՟պթմ ՟մբվ՟բ՟վկ գհ՟ռ մ՟օ «Պվ՟ռ-

բ՟ճնրղ», ջ՟խ՟ճմ գվխվնվբ եչթ ջսնվթմ կ՟ի ՟մխճնրմնրղ, ՟ճջթմւմ՝ ՟ղգմ՟շգվօ՟տնհ սգհգ-

վթտ ղգխնրղ, թջխ ղգդ ծգս՟ւվւվնհ ծ՟վտզ յնյ՟ցռ՟լ եվ զմբ՟ղգմզ ղգխ մ՟ի՟բ՟ջնրէճ՟ղՠ. 

―Весь армянский народ ставит вопрос о возвращении Советской Армении армян-

ских земель, насильственно захваченных Турцией‖ («Ոհչ ծ՟ճ ընհնռնրվբզ ծ՟վտ ե 

ՠ՟վկվ՟տմնրղ` Թնրվւթ՟ճթ ՠպմ՟ավ՟ռ՟լ ծ՟ճխ՟խ՟մ ս՟վ՟լւմգվզ Խնվծվբ՟ճթմ Հ՟ճ՟ջս՟-

մթմ ռգվ՟բ՟վկմգժնր ղ՟ջթմ», սգ՛ջ ―В столице Армении,‖ Правда, 5 февраля 1946 г.: 
Քթշ ՟ռգժթ յ՟ս ղ՟խգվգջ եվ մռթվռ՟լ, ջ՟խ՟ճմ մնրճմոգջ շգվօ՟տնհ սգհնրղ (գվվնվբ եչթ 

ջսնվթմ կ՟ի ՟մխճնրմնրղ) Հ՟ճխ. ԽՍՀ ԳԱ էհէ՟խթտ-՟մբ՟ղ Աժգւջգճ Ջթռգժգանռթ Մնջխ-

ռ՟ճնրղ, ԽՍՀՄ Ժնհխնղինվծթմ խթտ անվլնհ ՠ՟վկվ՟անրճմ բովնտմգվթ խնղթսգթ ժգխտթնմ 

բ՟ծժթձնրղ խ՟վբ՟տ՟լ ծվ՟ո՟վ՟խ՟ճթմ բ՟ջ՟ինջնրէճ՟մզ, նվզ ռգվմ՟ավռ՟լ եվ «Հ՟ճ՟ջ-

ս՟մ օ Թնրվւթ՟»ֆ Հվ՟ո՟վ՟խղ՟մ ղգչ Հ՟ճ՟ջս՟մթմ թվ ո՟սղ՟խ՟մ ծնհգվթ ռգվ՟բ՟վկթ 

՟մծվ՟ըգյսնրէճնրմզ խվխթմ ո՟ճղ՟մ՟ռնվռնրղ եվ ծ՟ճվգմ՟բ՟վկնրէճ՟մ անվլնմնռֆ Տգ՛ջ 

“Армения и Турция,” Правда, 22 февраля 1946 г.:       
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1918 է. թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվթ ամ՟ծ՟ս՟խ՟մզ (՟ճբ էռնրղ ՟ճջոգջ խնշռ՟լ 

«ծ՟մվ՟ւռգմ» Կ՟վջնրղ օ Ավբ՟ծ՟մնրղ), մյնրղ ե Թճնրվւ՟ծ՟ճ՟ջս՟մթ ղ՟ջթմ 

բգխվգսզ, մ՟օ Բվգջս-Լթսնռջխթ ո՟ճղ՟մ՟աթվզ, ծզմէ՟տջ «յմնվծ՟խ՟ժնրէճ՟մ 

ինվթմ դա՟տղնրմւմ» ե ծ՟ճսմնրղ «ծ՟ճ ընհնռվբթ ցվխ՟վ՟վ Ինջթք Վթջջ՟վթն-

մնռթշ Սս՟ժթմթմ», մյնրղ ե «պնրջմգվզ նվոգջ ծ՟ճ ընհնռվբթ թջխ՟խ՟մ ՠ՟վգ-

խ՟ղմգվ» ծ՟մա՟ղ՟մւզ, օ ՟ճժմֆ Իվ ինջւթ ՟ռ՟վս՟խ՟մ ղ՟ջնրղ Գվթանվ Հ՟-

վնրէճնրմճ՟մմ ՟ջնրղ ե. «Հ՟ճ ընհնռնրվբզ, նվմ ՟ճմոգջ ՟խսթռնվգմ ղ՟ջմ՟խտգժ 

ե էճնրվւ խ՟պ՟ռ՟վնրէճ՟մ ՟ավգջթ՟ճթ բգղ ղհռնհ ո՟սգվ՟դղմգվթմ, ծ՟ճ ըն-

հնռնրվբզ, նվմ ՟ճմոգջ ՟վթ՟ՠ՟վ ղ՟վսմշգժ ե Հ՟ճվգմ՟խ՟մ ղգլ ո՟սգվ՟դ-

ղնրղ ք՟յթջս՟խ՟մ Գգվղ՟մթ՟ճթ բգղ, ծ՟ռ՟ս՟տ՟լ ե, նվ մվ՟ ՟վբ՟վ՟տթ 

ո՟ծ՟մչմգվզ ՟ճջ ՟մա՟ղ ՟վբգմ խՠ՟ռ՟վ՟վռգմֆ Սնռգս՟խ՟մ Մթնրէճ՟մ ըն-

հնռնրվբմգվթ ո՟յսո՟մնրէճ՟ղՠ, Մթնրէգմ՟խ՟մ խ՟պ՟ռ՟վնրէճ՟մ ո՟յսո՟-

մնրէճ՟ղՠ, ղգմւ խծ՟ջմգմւ ղգվ փվթմ՟խ՟մ ո՟ծ՟մչմգվթ ՠ՟ռ՟վ՟վղ՟մզ»ֆ      
Վվ՟ջս՟մթ ո՟վ՟ա՟ճնրղ նվբգավռգտ ՟ճժ ղնսգտնրղֆ 1945 է. ՟ղպ՟մզ 

ծ՟մվ՟ոգսնրէճ՟մ խնղնրմթջս՟խ՟մ (ՠնժյօթխճ՟մ) խնրջ՟խտնրէճ՟մ խգմսխնղթ 

՟պ՟չթմ ւ՟վսնրհ՟վ Կ՟մբթբ Չ՟վխռթ՟մթմ ծ՟վտզ ւմմ՟վխգտ ծ՟մվ՟ոգսնր-

էճ՟մ հգխ՟ռ՟վնրէճ՟մ ծգս, թմշթտ ծգսն աթս՟խ՟մ ծ՟ջս՟սնրէճնրմմգվթ ՟պչօ 

իմբթվ բվռգտ ո՟սվ՟ջսգժ ո՟սղ՟՟դա՟ավ՟խ՟մ նր ՟յի՟վծ՟ավ՟խ՟մ սգ-

հգխ՟մւ, նվսգհ խծթղմ՟ռնվռգվ Բ՟էնրղթ փխվնրաթ ծ՟վ՟ռ՟ճթմ ծ՟սռ՟լթ, 

Ավբռթմթ, Ավբ՟ծ՟մթ օ Օժէթթ յվչ՟մմգվթ ՠ՟տ՟վկ՟խ ո՟սխ՟մգժնրէճնրմզ 

ռվ՟տ ընհնռվբթմֆ Դվ՟մթտ ծգսն Վվ՟տ՟խ՟մ ԽՍՀ ՟վս՟ւթմ անվլգվթ մ՟ի՟-

վ՟վ Գգնվաթ Կթխմ՟կգմ մ՟ղ՟խնռ բթղնրղ ե ԽՍՀՄ Նգվւթմ անվլգվթ ընհխնղ 
Լ՟ռվգմսթ Բգվթ՟ճթմ, ՟ո՟ օ թմւմ ե ղգխմնրղ Մնջխռ՟ֆ Վվ՟տ՟խ՟մ խնհղթ մ՟-

ղ՟խնրղ մ՟օ ՠնհնւ եվ ծ՟ճսմռնրղ, նվ Հ՟ճ՟ջս՟մթ մգվխ՟ճ՟տվ՟լ սգհգխ՟մւթ 

ծթղ՟մ ռվ՟ ԽՍՀՄ ցնի՟վսանվլմ՟ի՟վ՟վթ խ՟դղ՟լ սգհգխ՟մւնրղ Ավբ՟ծ՟-

մթ օ Օժէթթ յվչ՟մմգվզ մ՟ի՟սգջռնրղ ե ղթ՟ռնվգժ Հ՟ճ՟ջս՟մթմ16ֆ 1945 է. 

ջգոսգղՠգվթ 4-թմ Գ. Կթխմ՟կգմ ճնէ խգսթտ ՠ՟հխ՟տ՟լ ղգխ ՟ճժ սգհգխ՟մւ (―К 

вопросу о грузинских территориях, включенных в состав Турции‖) ե 

մգվխ՟ճ՟տմնրղ ԽՍՀՄ ՟վսանվլմ՟ի՟վ՟վ Վճ՟շգջժ՟ռ Մնժնսնռթմ օ գվխնր 

ցնի՟վսանվլմ՟ի՟վ՟վմգվթմ՝ Ամբվգճ Վթյթմջխնրմ նր Վժ՟բթղթվ Դգխ՟մնդն-

ռթմֆ Դվ՟մնրղ ՟պ՟չ՟վխռնրղ եվ Վվ՟տ. ԽՍՀ-թմ ղթ՟տմգժ մ՟իխթմ Բ՟էնրղթ փխ-

վնրաթ ծ՟վ՟ռ՟ճթմ ղ՟ջզ, Ավբ՟ծ՟մթ, Ավբռթմթ օ Օժէթթ փխվնրամգվզ
17

ֆ Աճբ 

սգհգխ՟մւթմ խտռնրղ եվ 14-եչ՟մնտ ղգխ ՟ճժ սգհգխ՟մւ (ռգվմ՟ավռ՟լ “Об 

отторгнутых Турцией грузинских провинциях”), խ՟դղռ՟լ ՟խ՟բգղթ-

խնջ Սթղնմ Ջ՟մ՟յթ՟ճթ (նվզ Վվ՟տ՟խ՟մ ԽՍՀ Գթսնրէճնրմմգվթ ՟խ՟բգղթ՟ճթ 

                                                           
16

 Մ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ Джамиль Гасанлы, СССР-Турция: от нейтралитета к хо-

лодной войне,  с. 267-268:   
17 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 269ֆ 
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ցնիմ՟ի՟ա՟ծմ եվ) խնհղթտֆ Սվ՟ ո՟սղ՟խ՟մ ղ՟ջզ, խ՟վգժթ ե ՟ջգժ, մնրճմ՟-

խ՟մ եվ ջսնվօ բթս՟վխռնհ գվխնր ռվ՟տ ՟խ՟բգղթխնջմգվթ մ՟ղ՟խթ ծգս
18

ֆ 
Հ՟ճ՟ջս՟մթ նր Վվ՟ջս՟մթ ծ՟մվնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ ց՟խ ՟ճջ ՟մտնրբ՟վկթմ 

ծգսօնրղ ե նվ՟խ՟ոգջ ՟ճժ ւ՟ճժ՝ իմբվթ ծ՟մվ՟ճմ՟տնրղ (ջ՟խ՟ճմ ղթ՟մա՟ղ՟ճմ 

ս՟վՠգվ խգվո) էգ՛ Վվ՟ջս՟մթ, էգ՛ ԽՍՀՄ ղ՟խ՟վբ՟խնռֆ 1945 է. բգխսգղՠգվթ 

14-թմ, ԽՍՀՄ-թ, ԱՄՆ-թ օ Մգլ Բվթս՟մթ՟ճթ ՟վս՟ւթմ անվլգվթ մ՟ի՟վ՟վմգվթ 

ղնջխնռճ՟մ ծ՟մբթոնրղթտ (բգխս. 16-26) գվխնր փվ ՟պ՟չ Թՠթժթջթթ «Կնղնր-

մթջս» էգվէնրղ ռվ՟տգվգմ ծվ՟ո՟վ՟խռնրղ ե ՟խ՟բգղթխնջմգվ Ս. Ջ՟մ՟յթ՟ճթ 

օ Ն. Բգվկգմթյռթժնր մ՟ղ՟խզ «Թնրվւթ՟ճթ մխ՟սղ՟ղՠ նրմգտ՟լ ղգվ փվթմ՟խ՟մ 

ո՟ծ՟մչմգվթ ղ՟ջթմ» ռգվս՟պնրէճ՟ղՠ
19

, նվզ բգխսգղՠգվթ 20-թմ է՟վաղ՟մ-

ռնրղ նր ծվ՟ս՟վ՟խռնրղ ե Հ՟ղԿ(ՠ)Կ ԿԿ-թ, ԽՍՀՄ ՟յի՟ս՟ռնվմգվթ ո՟սա՟-

ղ՟ռնվմգվթ ինվծնրվբմգվթ օ Կ՟վղթվ ՠ՟մ՟խթ ՠ՟դղ՟ղթժթնմ սո՟ւ՟մ՟խ 

նրմգտնհ ղ՟ղնրժթ ո՟յսնմ՟խ՟մ փվա՟մմգվնրղ՝ «Պվ՟ռբ՟», «Իդռգջսթ՟» օ 

«Կվ՟ջմ՟ճ՟ Զռգդբ՟»ֆ «Պվ՟ռբ՟ճթ» ո՟վ՟ա՟ճնրղ ՟ճմ ավ՟ռնրղ եվ գվխվնվբ 

եչթ յնրվչ գվգւ ւ՟պնվբզ
20

ֆ Հնբռ՟լմ ՟ղՠնհչնրէճ՟ղՠ ծգպ՟վկ՟խռնրղ ե Մնջխ-

ռ՟ճթ պ՟բթնճնռ
21

ֆ Ըմբ՟վկ՟խ մ՟ղ՟խ-ծնբռ՟լնրղ ծգհթմ՟խմգվզ ծ՟մա՟ղ՟մ՟ժթ 

եւջխնրվջ գմ խ՟ս՟վնրղ ո՟սղնրէճ՟մ ինվւգվզ (ծ՟ջմգժնռ ղթմշօ ղ.է.՟. II ծ՟-

դ՟վ՟ղճ՟խ)
22

, օ ո՟սղ՟խ՟մթտ դ՟ս մ՟օ ՟դա՟ավ՟խ՟մ, ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ, ղյ՟-

                                                           
18 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 270-273ֆ  
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 Աճբ ղ՟ջթմ զմէգվտնհմգվթմ սգհգխ՟տռնրղ ե «Պվ՟ռբ՟ճնրղ» սո՟ավռ՟լ ծնբռ՟լթ 

մգվ՟լ՟խ՟մ ո՟վդ՟ՠ՟մղ՟մ ղգչ. ―В тбилисской грузинской республиканской газе-
те «Коммунисти» 14 декабря опубликовано письмо в редакцию академиков Джа-
нашиа и Бердзенишвили под заголовком «О наших законных претензиях к 
Турции». Ниже приводится перевод этого письма‖ («Թՠթժթջթթ ծ՟մվ՟ոգս՟խ՟մ 
ռվ՟տգվգմ Կնղնրմթջս էգվէթ բգխսգղՠգվթ 14-թ ծ՟ղ՟վնրղ ծվ՟ս՟վ՟խռգժ ե ՟խ՟բգղթ-
խնջմգվ Ջ՟մ՟յթ՟ճթ օ Բգվկգմթյռթժնր «Թնրվւթ՟ճթտ ղգվ փվթմ՟խ՟մ ո՟ծ՟մչմգվթ ղ՟ջթմ» 

ռգվս՟պնրէճ՟ղՠ մ՟ղ՟խզ: Սսնվօ ՠգվռնրղ ե ՟ճբ մ՟ղ՟խթ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ»), Правда, 
20 декабря 1945 г., № 301ֆ Բմնրէ՟ավ՟խ՟մ ե, նվ ՟վսանվլմ՟ի՟վ՟վմգվթ ՟ճբ ծ՟մբթո-
ղ՟մ ՟պէթռ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ ե նվօե ՟վկ՟ա՟մւ Հ՟ճ՟ջս՟մթտ, ցնի՟վգմմ ՟պխ՟ գմ գվխնր 
ծգպ՟ավգվ ԱՄՆ-թտ, նվնմւ, թ ս՟վՠգվնրէճնրմ ղ՟ղնրժթ ծվ՟ո՟վ՟խղ՟մ` շգմ նրմգտգժ ծ՟մ-
վ՟ճթմ բվջօնվնրղ ինվծվբ՟ճթմ ւ՟հ՟ւ՟տթմգվթ ծ՟ղ՟վֆ Տգւջսգվզ սգ՛ջ ―Телеграммы 
Армянского Национального Совета в Америке и Американского Комитета за 

справедливое отношение к Армении Совещанию Министров Иностранных Дел в 
Москве,‖ в кн.: Армения и советско-турецкие отношения в дипломатических 
документах 1945-1946 гг., с. 183-184.  
20

 С. Джанашиа, доктор исторических наук, действительный член Академии наук 

Грузинской ССР, Н. Бердзенишвили, действительный член Академии наук 

Грузинской ССР, ―Письмо в редакцию газеты «Коммунисти» о наших законных 

требованиях к Турции,‖ Правда, 20 декабря 1945 г., № 301. 
21 Տգ՛ջ Джамиль Гасанлы, СССР-Турция: от нейтралитета к холодной войне,    

с. 315. 
22 Հզմէ՟տջ (ՠ՟ճտ նշ թ ղթչթ ՟ճժնտ) մյռնրղ եվ, նվ X բ՟վնրղ ռվ՟տ՟խ՟մ սթվ՟ոգսնրէճ՟մ 

ս՟խ գմ գհգժ Կ՟վթմզ, Հ՟վւզ, Աո՟ծնրմթւզ, Դգվչ՟մզ, Տ՟վնմզ, Մ՟մ՟դխգվսզ, նվ Վվ՟ջ-

ս՟մթ ծ՟վ՟ռ՟ճթմ ջ՟ծղ՟մզ ծ՟ջմնրղ եվ Վ՟մ՟ ժթձ օ ՟ճժմֆ    
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խնրէ՟ճթմ նր ՟ճժ սռճ՟ժմգվնռ «ծթղմ՟ռնվնրղ» գմ թվգմտ ո՟ծ՟մչմգվզ Վվ՟ջ-

ս՟մթ ս՟վ՟լւթ ղ՟ջ խ՟դղնհ, Թնրվւթ՟ճթ խնհղթտ «1920 է. ռգվչթմ – 1921 է. 

ջխդՠթմ ՠպմ՟դ՟ռէռ՟լ Ավբ՟ծ՟մթ, Օժէթթ, Ավբռթմթ փխվնրամգվթ օ Բ՟էնրղթ 

փխվնրաթ ծ՟վ՟ռ՟ճթմ ղ՟ջթ, թմշոգջ մ՟օ ՟ռգժթ ռ՟հ ավ՟ռռ՟լ ՠմթխ ռվ՟տ՟-

խ՟մ ծնհգվթ մխ՟սղ՟ղՠ»ֆ Ն՟ղ՟խնրղ ՠ՟դղթտջ, նվոգջ Հ՟վ՟ռ՟ճթմ Վվ՟ջ-

ս՟մթ ղ՟ջ, ծթյ՟ս՟խռնրղ ե Տ՟փ-Կժ՟վչգէթմ (Տ՟ճւ-Կհ՟վչւզ)ֆ Բմնրէ՟ավ՟խ՟մ 

ե, նվ «ճնրվ՟ծ՟սնրխ ռվ՟տ՟խ՟մ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ց՟ճժնրմ ծնրյ՟վկ՟մմգ-

վթ» յ՟վւնրղ ծթյ՟ս՟խռնրղ եթմ (ռվ՟տ՟խ՟մ ս՟պ՟բ՟վկնրէճ՟ղՠ) 12 ծնաօնվ 

խ՟պնրճտմգվ, նվնմտթտ 5-զ Տ՟ճւնրղ եթմ (Բ՟մ՟խ, Խ՟ինր, Օյխ, Իյի՟մ
23

, Փ՟-

մ՟ջխգվս), Շ՟սՠգվբմ եժ ծ՟ճխ՟խ՟մ գխգհգտթմգվ նրմգտնհ ՟ղվնտ-ՠմ՟խ՟ռ՟ճվ 

եվ Կհ՟վչւնրղֆ Ն՟ղ՟խ-ծնբռ՟լթ ռգվչմ՟ղ՟ջնրղ ռվ՟տթ աթսմ՟խ՟մմգվզ 

ծ՟ճս՟վ՟վնրղ գմ, նվ «Վվ՟տ ընհնռնրվբզ ոգսւ ե ծգս ջս՟մ՟ թվ ծնհգվզ, 

նվնմտթտ մ՟ գվՠգւ շթ ծվ՟ը՟վռգժ օ շթ եժ խ՟վնհ ծվ՟ը՟վռգժֆ Մգմւ մխ՟սթ 

նրմգմւ Ավբ՟ծ՟մթ, Ավբռթմթ, Օժէթթ, Թնվէնրղթ, Իջոթվթ [Սոգվթ], Բ՟ճՠնրվէթ, 

Գճնրղնրյ[ի]՟մգթ, Ավօգժճ՟մ Լ՟դթջս՟մթ (մգվ՟պճ՟ժ Տվ՟ոթդնմթ օ Կգվ՟-

ջնրմթ) յվչ՟մմգվզ, ՟ճջթմւմ՝ [նվնմւ] Վվ՟ջս՟մթտ իժռ՟լ ծնհգվթ ղգխ ղ՟ջմ 

գմ ղթ՟ճմ»
 24

ֆ Աճջոթջնռ, ՟պ՟մտ Կ՟վջթ ՟մնրմզ ս՟ժնր, ՟ճջսգհ ծթյ՟ս՟խռնրղ 

գմ Կ՟վջթ ղ՟վդթ ղ՟ջ խ՟դղնհ յվչ՟մմգվզ՝ Ավբ՟ծ՟մ օ Օժէթֆ 

Աճջ ց՟ջս՟էնրհէմ թվ աթս՟խ՟մ «ծթղմ՟ռնվռ՟լնրէճ՟ղՠ» օ ո՟էնջնռ 

ՠմ՟ռ ծ՟ղ՟բվգժթ շե գվխնրջնրխգջ ՟ղթջ ՟մտ ծմշ՟լ խնրջ՟խտ՟խ՟մ-ւ՟հ՟ւ՟-

խ՟մ անվլթշ Գվթանվ Հ՟վնրէճնրմճ՟մթ ռգվզ ծթյ՟ս՟խռ՟լ ձ՟պթ ՟պ՟մկթմ 

բվռ՟ամգվթ ծգսֆ Ս՟ յ՟ս ՟ռգժթ նրըգհ, ՟ռգժթ ծդնվ օ ՟դբգտթխ սգւջս եֆ Եռ 

                                                           
23 Պգսւ ե մխ՟սգժ, նվ Օյխռ՟մւ, Խ՟ինր օ Իյի՟մ ս՟ձ՟վմգվզ 1878 է. Բգպժթմթ ո՟ճղ՟մ՟-

ավնռ ղմ՟տգժ գմ Օջղ՟մճ՟մ Թնրվւթ՟ճթ խ՟դղնրղ, ՟ճջթմւմ՝ Կ՟վջթ ղ՟վդթ ղ՟ջ շեթմ խ՟դ-

ղնրղֆ Տգ՛ջ Ավխ՟բթ Ախնոնռ, «Օժէթթ փխվնրաթ ռ՟վշ՟ընհնռվբ՟ավ՟խ՟մ մխ՟վ՟աթվզ 1878-

1897 էէ.», Հ՟ճնտ ո՟սղնրէճ՟մ ծ՟վտգվֆ Գթս՟խ՟մ ծնբռ՟լմգվթ ընհնռ՟լնր, էթռ 12, իղՠ. 

ինվծնրվբ Ա. Մելքոնյան օ նրվթյմգվ), Եվօ՟մ, ՀՀ ԳԱԱ ո՟սղնրէճ՟մ թմջսթսնրս, 2011,     

եչ 208-209ֆ     
24 Հ՟ջխ՟մ՟ժթ ե, նվ ՟ճջ ո՟ծ՟մչմգվզ մգվխ՟ճ՟տռգժ գմ Սս՟ժթմթ աթսնրէճ՟ղՠ, ւ՟մթ նվ 

՟պ՟մտ մվ՟ էնրճժսռնրէճ՟մ նշ նւ շեվ ծ՟ղ՟վկ՟խռթ մղ՟մ ՠնռ՟մբ՟խնրէճ՟ղՠ ծնբռ՟լ 

սո՟ավգժֆ Տգ՛ջ Քվթջսթմգ Մգժւնմճ՟մ, ԽՍՀՄ-Թնրվւթ՟ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվզ, եչ 87ֆ Ամնրհ-

հ՟խթնվգմ բ՟ ե ծ՟ջս՟սնրղ մ՟օ 1945 է. ծնխսգղՠգվթմ մնրճմ ՟խ՟բգղթխնջմգվթ՝ Սս՟-

ժթմթ ծգս ծ՟մբթող՟մ ց՟ջսզ, նվթ ը՟ղ՟մ՟խ խ՟ճ՟տ՟լ դվնրճտմգվզ ծ՟մա՟ղ՟մ՟ժթ 

մգվխ՟ճ՟տռ՟լ գմ Նթխն Բգվկգմթյռթժնր ռգվչգվջ պնրջգվգմ է՟վաղ՟մռ՟լ օ ծ՟մվնրէճ՟մզ 

ղ՟սշգժթ բ՟վկ՟լ ծնրյգվթ ղթ բվռ՟անրղֆ Զվնրճտմգվնրղ ղգլ սգհ ե ծ՟սխ՟տռգժ Վվ՟ջս՟մթ 

օ ս՟վ՟լ՟յվչ՟մթ ո՟սղնրէճ՟մ օ, ց՟ջսնվգմ, Սս՟ժթմթ նրհհ՟խթ տնրտնրղմգվնռ կօ՟-

ռնվռնհ ո՟սղ՟յթմ՟վ՟վնրէճ՟մ ծ՟վտգվթմֆ Մ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ “Сталин, безусловно, 

был грузинским патриотом...‖,  

http://politforumi.com/rus/1044/niko-berdzenishvili-stumrad-stalintan.html (22.12.2011);  

http://www.kavkazoved.info/news/2012/11/28/berdzenishvili-stalin-bezuslovno-byl-

gruzinskim-patriotom.html (28.11.2012)։Վգվնմյճ՟ժ ՟հՠճնրվզ ծնրյգժնր օ ւմմ՟վխնրղմգվթ 

ծ՟ղ՟վ յմնվծ՟խ՟ժնրէճնրմ գղ ծ՟ճսմնրղ Հ՟վնրէճնրմ Խնրբ՟մճ՟մթմֆ       

http://politforumi.com/rus/1044/niko-berdzenishvili-stumrad-stalintan.html
http://www.kavkazoved.info/news/2012/11/28/berdzenishvili-stalin-bezuslovno-byl-gruzinskim-patriotom.html
http://www.kavkazoved.info/news/2012/11/28/berdzenishvili-stalin-bezuslovno-byl-gruzinskim-patriotom.html
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նվ ո՟խ՟ջ խ՟վօնվ շե՝ ջսնվ՟ավռ՟լ ե աթսմ՟խ՟մ-՟խ՟բգղթխնջմգվթ խնհղթտֆ 

Հ՟ճ՟ջս՟մթ հգխ՟ռ՟վթ ինջւնրղ ո՟սղ՟խ՟մ ծթղմ՟ռնվղ՟մ ցնվկ ՟մա՟ղ 

շխ՟՝ ղթ  ւ՟մթ ՠ՟պգվթտ նր խթջ՟ս ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմմգվթտ դ՟ս
25

 օ յգյսզ 

բվռ՟լ ե ագվ՟դ՟մտ՟ոգջ ծ՟ճվգմ՟բ՟վկնրէճ՟մ անվլնմթ ռվ՟, նվզ շթ խ՟վնհ 

խգմջ՟անվլռգժ ՟պ՟մտ ժվ՟տնրտթշ ծնհգվթ, ղթմշբգպ ռվ՟տ ո՟վ՟ա՟ճնրղ յգյ-

ս՟բվնրղզ ժվթռ ՟ճժ ե՝ ՟ճջ ծնհգվզ ոգսւ ե ղգ՛դ (ռվ՟տթմգվթմ) ռգվ՟բ՟վկռգմ, 

ւ՟մթ նվ բվ՟մւ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խմգվ յ՟վնրմ՟խ ղգ՛վմ գմ գհգժֆ Եռ ինջւ ՟մա՟ղ 

շխ՟ ն՛շ պնրջ, ն՛շ ԽՍՀՄ ընհնռնրվբմգվթ փը՟մբ՟խնրէճ՟մ ղ՟ջթմ, ն՛շ եժ ծնրճջգվ 

գմ խ՟ոռնրղ ԽՍՀՄ խ՟պ՟ռ՟վնրէճ՟մ ծգսֆ Հգհթմ՟խմգվթ ռջս՟ծնրէճնրմզ՝ զջս 

սգւջսթ, ա՟ժթջ ե ղթ՟ճմ նր ղթ՟ճմ թվգմտ իմբվթ ՟վբ՟վ՟տթնրէճ՟մ աթս՟խտնր-

ղթտֆ Ս՟ թջխ՟խ՟մ ո՟ծ՟մչ՟սթվ՟խ՟մ սգւջս ե, նվթմ ՟մղթչ՟ոգջ սգհճ՟խ 

բ՟վկ՟ռ նհչ ՟յի՟վծզ
26

ֆ 

Եէգ ղթմշ ՟ճջ ծվ՟ո՟վ՟խնրղմգվզ Տ՟ճւթ օ մվ՟ ձ՟վս՟վ՟ոգս՟խ՟մ ը՟-

պ՟մանրէճ՟մ իմբթվզ ւմմ՟վխռնրղ եվ ղ՟ջմ՟աթս՟խ՟մ ծ՟ղգղ՟ս՟ՠ՟վ մգհ 

յվչ՟մ՟խմգվնրղ (Բ՟ւվ՟կգ-Մթւգժ՟կգ, Թ՟հ՟ճյռթժթ, Մ՟պ, Չնրՠթմ՟յռթժթ)
 27

, 

՟ո՟ ռվ՟տ՟ժգդնր օ պնրջ՟ժգդնր ՟ճջ ծնբռ՟լմգվթ յմնվծթռ ՟ճմ բ՟վկ՟ռ ժ՟ճմ 

դ՟մառ՟լմգվթմ ծնրդնհ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ ծ՟վտ
28

ֆ Որդնրղ գղ ծ՟սնրխ յգյսգժ՝ 

                                                           
25 Չթ ՠ՟տ՟պռնրղ, նվ ո՟սղ՟խ՟մ ծթղմ՟ռնվղ՟մ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէճնրմզ ո՟ճղ՟մ՟ռնվռ՟լ եվ 

՟վբգմ թջխ բվ՟ ՟պխ՟ճնրէճ՟ղՠ «Պվ՟ռբ՟ճնրղ» օ ծ՟խ՟պ՟խ, խ՟ղ, ծ՟ղգմ՟ճմ բգոջ, ռթ-

ձ՟վխռնհ էգդգվ ՟պ՟չ ւ՟յգժզ խմյ՟մ՟խգվ ծ՟խ՟պ՟խռգժ գվխվթ ՠ՟վկվ՟անրճմ հգխ՟ռ՟վթմֆ 

Մթ՟ը՟ղ՟մ՟խ ոգսւ ե մյգժ, նվ ինվւ՟ճթմ ո՟սղ՟խ՟մ ծթղմ՟ռնվնրղզ ավգէգ թջո՟պ 

ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ եվ մ՟օ էթռ 13 լ՟մնէ՟ավնրէճ՟մ ղգչ ծթյռ՟լ՝ Հ՟ճխ՟խ՟մ ԽՍՀ ՟վս՟ւթմ 

անվլգվթ մ՟ի՟վ՟վ Ս՟ծ՟խ Կ՟վ՟ոգսճ՟մթ մգվխ՟ճ՟տվ՟լ սգհգխ՟մւնրղֆ       
26  «Ն՟ղ՟խթմ» ՟յի՟վծթ ՟վկ՟ա՟մւմգվթ ղ՟ջթմ սգ՛ջ Джамиль Гасанлы, СССР-

Турция: от нейтралитета к холодной войне, с. 321, 328-336: 
27

 Д. З. Бакрадзе, Статьи по истории и древностям Грузии, СПб., 1887. Прило-

жение к LV-му тому Записок императорской Академии наук, № 1; Н. Я. Марр, 

―Аркаун, монгольское название христиан, в связи с вопросом об армянах-хал-

кидонитах‖; Его же, ―Введение,‖ в кн.: Георгий Мерчул, Житие св. Григория 

Хандзтийского. Грузинский текст. Введение, издание, перевод Н. Марра. СПб., 

1911; Его же, Батум, Ардаган, Карс: исторический узел межнациональных отно-

шений Кавказа, Петроград, 1922; Е. Такайшвили, Источники грузинских лето-

писей. Три хроники, Тифлис, 1900; Его же, ―Бана,‖ в кн.: Материалы по архео-

логии Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского Архео-

логического Общества, вып. XII, под ред. графини Уваровой. Москва, 1909, с. 88-

117; Его же, Альбом древнегрузинской архитектуры, Тбилиси, 1924 (на груз. яз.); 

Его же, Археологическая экспедиция в Кола-Олтиси и Чанглы в 1907 г., Париж, 

1938 (на груз. яз.); Г. Н. Чубинашвили, История грузинского искусства, т. 1. 

Тбилиси, 1936 (на груз. яз.); Г. Н. Чубинашвили, Н. П. Северов, Пути гру-

зинской архитектуры, Тбилиси, 1936. 
28 Հ՟մնրմ ՟վբ՟վնրէճ՟մ ոգսւ ե մխ՟սգժ, նվ Տ՟ճւթ ո՟սղնրէճ՟մմ նր նվնյ ծնրյ՟վկ՟մ-

մգվթմ մռթվռ՟լ ւմմ՟վխնրղմգվնրղ օ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվնրղ ՟ճբ գվխվ՟ղ՟ջզ նվոգջ 

ռվ՟տ՟խ՟մ ս՟վ՟լւ բթս՟վխգժնր ցնվկգվ գհգժ գմ ղթմշօ 1945 է. «Պվ՟ռբ՟ճթ» ծվ՟ո՟-
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Խնվծվբ՟ճթմ Մթնրէճնրմնրղ Տ՟ճւթ ծ՟վտմ ՟պ՟չթմ ՟մա՟ղ ծվ՟ո՟վ՟խ՟ճմնվգմ 

ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ՟տռգտ Վվ՟ջս՟մթ՛ աթս՟խ՟մ ծ՟մվնրէճ՟մ խնհղթտ (ոգս՟խ՟մ-

խնրջ՟խտ՟խ՟մ հգխ՟ռ՟վնրէճ՟մ ո՟սռգվթ ո՟ճղ՟մմգվնրղ)
 29

ֆ Ամխ՟ի ՟ճմ ծ՟մ-

ա՟ղ՟մւթտ, նվ (ղգվ ամ՟ծ՟սղ՟ղՠ) «Պվ՟ռբ՟ճնրղ» ծվ՟ս՟վ՟խռ՟լ ծնբռ՟լզ 

խ՟պնրտռ՟լ եվ խգհլ աթս՟խ՟մ ծթղւգվթ ռվ՟, ջ՟խ՟ճմ ՟ջսթձ՟մ՟ՠ՟վ Տ՟ճւթ 

(ռվ՟տ՟խ՟մ կօ՟խգվող՟ղՠ՝ Տ՟փ-Կժ՟վչգէթթ) ծ՟վտզ բ՟վկ՟ռ մ՟օ Վվ՟ջս՟մթ 

ընհնռվբթ ՟դա՟ճթմ թմւմնրէճ՟մ ղ՟ջֆ Մթօմնրճմ ը՟ղ՟մ՟խ «Պվ՟ռբ՟ճթ» ծվ՟-

ո՟վ՟խղ՟ղՠ մվ՟ ՠ՟դղ՟ղթժթնմ զմէգվտնհմգվթ՝ ՟ճջթմւմ ինվծվբ՟ճթմ ւ՟հ՟-

ւ՟տթմգվթ ղգչ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմ ջսգհլռգտ ՟ղվ՟ավգժնր ՟ճմ ա՟հ՟ց՟վզ, նվ 

Թնրվւթ՟մ Վվ՟ջս՟մթ՛տ ե ծնհգվ ավ՟ռգժ օ ո՟վս՟ռնվ ե Վվ՟ջս՟մթ՛մ ծնհգվ 

ռգվ՟բ՟վկմգժ
30

: Հ՟ճ՟ջս՟մթ ՟մնրմմ ՟ճջ ծ՟ղ՟սգւջսնրղ շեվ յնյ՟ցռնրղֆ  

Եռ ՟ճջ ծգսմ՟ինվւթ ռվ՟ ծ՟մխ՟վլ` 1946 է. Եվօ՟մնրղ, Հ՟ճխ՟խ՟մ ԽՍՀ 

Գթսնրէճնրմմգվթ ՟խ՟բգղթ՟ճթ մ՟ի՟ա՟ծնրէճ՟մ օ Ախ՟բգղթ՟ճթ ովգդթբգմս 

Հնռջգց Օվՠգժնր նվնյղ՟ղՠ նր իղՠ՟ավնրէճ՟ղՠ ծվ՟ս՟վ՟խռնրղ ե Ն. Մ. Տն-

խ՟վջխնր “Архитектура древней Армении” լ՟ռ՟ժնրմ՝ յնրվչ 400 եչ նր 

165 ժնրջ՟մխ՟վմգվնռ նր ալ՟ավգվնռ, 4.000 փվթմ՟խ սո՟ւ՟մ՟խնռ ՟յի՟սնր-

էճնրմզֆ Հգհթմ՟խմ ՟մբվ՟բ՟պմնրղ ե մ՟օ ծ՟ճ-ռվ՟տ՟խ՟մ ձ՟վս՟վ՟ոգս՟-

                                                                                                                                              
վ՟խնրղզ ռգվզ ծթյռ՟լ Թ՟հ՟ճյռթժնր օ Չնրՠթմ՟յռթժնր ՟յի՟սնրէճնրմմգվնրղֆ Ս՟խ՟ճմ ղթ 

ՠ՟մ ե բվ՟ ղ՟ջթմ ո՟վդ՟ոգջ մյգժզ, ղգխ ՟ճժ ՠ՟մ, գվՠ ՟ճմ բ՟պմնրղ ե ՟դա՟ճթմ ծ՟ճգ-

տ՟խ՟վաթ ՠ՟հխ՟տնրտթշ ղ՟ջֆ Տգ՛ջ, ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ, Ս. Մթւգժ՟կգթ/Դ. Բ՟ւվ՟կգթ գժնրճէզ 

օ Ե. Թ՟հ՟ճյռթժնր ՟յի՟սնրէճնրմզֆ Տգ՛ջ Труды V Археологического съезда в Тифлисе, 

под ред. граф. Уваровой, Москва, 1887, с. LXXXVIII-LXXXIX; Е. Такайшвили, 

Археологическая экспедиция 1917-го года в южные провинции Грузии, Тбилиси: 

изд-во АН Грузинской ССР, 1952 (ավւթ իղՠ՟աթվ Ա. Շ՟մթկգմ ՟պ՟չթմ թջխ եչնրղ մյնրղ 

ե, նվ ՟յի՟սնրէճնրմզ յ՟վ՟բվռգժ ե 1953 է.-թտ 35 ս՟վթ ՟պ՟չ, ՟ճմ ե՝ 1918 է.)ֆ  
29 Վվ՟տ ՟խ՟բգղթխնջմգվթ մգվխ՟ճ՟տվ՟լ ս՟վ՟լւ՟ճթմ ո՟ծ՟մչմգվզ խվխմռգտթմ նրհթհ 

գվխնր ՟ղթջ ՟մտ (Գվթանվ Հ՟վնրէճնրմճ՟մթ ինջւթտ՝ գվգւ յ՟ՠ՟է ծգսն) Վվ՟տ՟խ՟մ ԽՍՀ 

խնղնրմթջս՟խ՟մ (ՠնժյօթխճ՟մ) խնրջ՟խտնրէճ՟մ խգմսխնղթ ՟պ՟չթմ ւ՟վսնրհ՟վ Կ՟մբթբ 

Չ՟վխռթ՟մթթ ինջւնրղ. ―Но остается неосуществленной одна вековая мечта 

грузинского народа: восстановление территориальной целостности Грузии. Вне ее 

границ все еще остаются исконные грузинские земли, районы Артаана (Ардага-

на), Артвини, Ольты, Тортума, Байбурта, Испира, Гюмюшханэ, Лазистан. Поэто-

му понятны настойчивые требования грузинской советской общественности о 

возвращении Грузии отторгнутых от нашей Родины территорий, являющихся 

колыбелью культуры и государственности грузинского народа,‖ սգ՛ջ К. Чарк-

виани, ―25-летие Советской Грузии,‖ Правда, 25 февраля 1946 г.: «Ն՟ղ՟խթ» ո՟ս-

ռգվ ժթմգժնր ծ՟մա՟ղ՟մւզ յգյսռնրղ ե մ՟օ Ջ. Հ՟ջ՟մժթթ ՟յի՟սնրէճնրմնրղ, սգ՛ջ Джа-

миль Гасанлы, СССР-Турция: от нейтралитета к холодной войне, с. 316-317:   
30 Ավբգմ թջխ 1949 է. ռվ՟տ ավնհ Իժճ՟ Մնջ՟յռթժթմ ծգհթմ՟խնրղ ե «Ջվ՟ջնրճդ ՟վռ՟լ ւ՟-

վգվ» (―Потопленные камни‖) ռգվմ՟ավնռ ոթգջ, մռթվռ՟լ Թնրվւթ՟ճթ խնհղթտ Վվ՟ջս՟-

մթտ իժռ՟լ ծնհգվնրղ ռվ՟տթմգվթ ղհ՟լ ՟դ՟ս՟ավ՟խ՟մ ո՟ճւ՟վթմֆ Աճբ ոթգջթ ծ՟ղ՟վ 

ծգհթմ՟խզ 1951 է. ՟վը՟մ՟տ՟ռ ջս՟ժթմճ՟մ ղվտ՟մ՟խթ (գվխվնվբ ՟ջսթձ՟մ), թջխ աժի՟-

ռնվ բգվ՟խ՟ս՟վ Ախ՟խթ Խնվ՟ռ՟մ ՟վը՟մ՟տ՟ռ մնրճմ ղվտ՟մ՟խթ գվվնվբ ՟ջսթձ՟մթմֆ   



122 Հ. Մ՟վնրէճ՟մ 

 

խ՟մ ՟պմշնրէճնրմմգվթմ նր բվ՟մնռ շՠ՟ռ՟վ՟վռգժնռ, «ծ՟ղ՟վկ՟խռնրղ ե» 15 եչ 

մռթվգժ Տ՟ճւթ X բ՟վթ ձ՟վս՟վ՟ոգս՟խ՟մ բովնտթմ՝ ծնաօնվ խ՟պնրճտմգվթ 

ղգչ ծթղմ՟խ՟մնրղ սգջմգժնռ ծ՟ճ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ բվջօնվնրղմգվ
31

 օ 

՟պ՟չթմ թջխ ո՟վՠգվնրէճ՟մ ղգչ մյգժնռ, նվ ՠմ՟խշնրէճ՟մ ծթղմ՟խ՟մ դ՟մա-

ռ՟լզ խ՟դղնրղ եթմ ւ՟հխգբնմ՟խ՟մնրէճնրմ զմբնրմ՟լ ծ՟ճգվզ
32

ֆ 

Վվ՟տ ղ՟ջմ՟աթս՟խ՟մ (էգվօջ մ՟օ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ) յվչ՟մ՟խմգվնրղ Ն. 

Տնխ՟վջխնր ավւթ Տ՟ճւթմ ռգվ՟ՠգվնհ ծ՟սռ՟լմ ՟պ՟չթմ ծգվէթմ զմխ՟ժռնրղ ե 

թՠվօ նսմկանրէճնրմ «թվգմտ» ս՟վ՟լւմգվթ մխ՟սղ՟ղՠֆ Եռ ո՟ս՟ջի՟մզ շթ 

նրյ՟մնրղֆ Ս՟խ՟ճմ ՟ճմ նվ՟խ՟ոգջ ս՟վՠգվռնրղ եվ ւմմնրէճ՟մ գմէ՟խ՟ ՟յ-

ի՟սնրէճնրմթտ ՟վբգմ թջխ թվ ռգվմ՟ավնռ. 1947 է. ՟պ՟մկթմ ավւնրճխթ (53 եչ, 

5.000 սո՟ւ՟մ՟խնռ) կօնռ Թՠթժթջթնրղ ժնրճջ ե սգջմնրղ ՟խ՟բ. Ջ՟մ՟յթ՟ճթ 

«Պ՟սղ՟խ՟մ ձյղ՟վսնրէճ՟մ իգհ՟էճնրվղ՟մ ղթ փվթմ՟խթ ղ՟ջթմֆ Ն. Տնխ՟վջ-

խնր «Հթմ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճնրմզ» ավւթ ՟պէթռ» պնրջ՟ժգդնր 

՟յի՟սնրէճնրմզ
33

: Ախ՟բգղթխնջթ՝ Ն. Տնխ՟վջխնր ավւթմ սվռնհ օ ՟մէ՟ւնրճտ 

խնոսնրէճ՟ղՠ ՟շւթ զմխմնհ նվ՟խնրղմգվզ («ո՟սղնրէճ՟մ ժթխռթբ՟սնվ» օ 

՟ճժմ) իթջս ՠմնրէ՟ավ՟խ՟մ եթմ ը՟ղ՟մ՟խ՟յվչ՟մթմֆ Ըմբ նվնրղ, ավւնրճխթ 

եչգվթ ձմյնհ ղգլ՟ղ՟ջմնրէճնրմզ՝ յնրվչ 80%-զ (եչ 11-53), մռթվռ՟լ եվ Ն. 

Տնխ՟վջխնր ՟յի՟սնրէճ՟մ 15 եչ՟մնտ Տ՟ճւթ ծ՟սռ՟լթ ւմմնրէճ՟մզ, ՟ռգժթ 

ձթյս՝ ղգվըղ՟մզ
34

: Իմշնր՞ֆ Թգվօջ ՟ճմ ո՟սձ՟պնռ, նվ, թմշոգջ ՟մէ՟ւնրճտ 

ավնրղ ե «ւմմ՟բ՟սնրէճ՟մ» ծգհթմ՟խզ, «[Տնխ՟վջխնր] Գվւթ «ղգիզ» ցնվկ ե 

՟ղՠնհչ ծ՟վ՟ռ՟ճթմ Վվ՟ջս՟մզ, թվ ՠմ՟խշնրէճ՟ղՠ օ ղյ՟խնրճէնռ մգվխ՟ճ՟տ-

                                                           
31

 Н. М. Токарский, ―Тайкская архитектурная школа X в.,‖ в кн.: Н. М. То-

карский, Архитектура древней Армении, Ереван: изд-во АН Армянской ССР, 

1946, с. 200-214: Ն. Տնխ՟վջխնր աթվւզ՝ ժվ՟տռ՟լ օ ռգվ՟իղՠ՟ավռ՟լ, ռգվ՟ծվ՟ս՟վ՟խ-

ռգտ 15 ս՟վթ ՟մտ, ջ՟խ՟ճմ ՟պ՟մտ Տ՟ճւթմ մռթվռ՟լ աժիթֆ Տգ՛ջ. Н. М. Токарский, 

Архитектура Армении IV-XIV веков, Ереван: Армгосиздат, 1961: Աճբ ղգմ՟ավնրէճ՟մ 

ծ՟ղ՟վ 1962 է. մ՟ ջս՟տ՟ռ ՟վռգջս՟աթսնրէճ՟մ բնխսնվթ աթս՟խ՟մ ՟ջսթձ՟մֆ Թգվօջ 

1970-՟խ՟մ էէ. ՟պ՟չթմ խգջթմ եվ, նվ մ՟ յ՟վ՟բվգտ Տ՟ճւթ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մզ մռթվ-

ռ՟լ թվ ՟յի՟սնրէճնրմզ (68 եչ սգւջս, 73 ժնրջ՟մխ՟վ օ ալ՟աթվ), նվզ ժնրճջ սգջ՟ռ մվ՟ 

ղ՟ծռ՟մթտ ծգսն ղթ՟ճմֆ Տգ՛ջ Н. М. Токарский, Из истории средневекового 

строительства в Тайкском княжестве, отв. ред. М. М. Асратян, Ереван: изд-во 

«Айастан», 1988. 
32 Դ՟ ծմշնրղ եվ ծգսօճ՟ժ խգվո. «Основную массу населения составляли армяне, быв-

шие здесь исконными приверженцами халкидонитства [...]», Н. М. Токарский, 

Архитектура древней Армении, с. 200. 
33

 Акад. С. Джанашиа, Об одном примере искажения исторической правды. По 

поводу книги Н. Токарского “Архитектура древней Армении”, Тбилиси: изд-во 

«Заря Востока», 1947. 
34 Բմնրէ՟ավ՟խ՟մ ե, նվ Սթղնմ Ջ՟մ՟յթ՟ճթ ավւնրճխզ շթ խնվտվգժ թվ ՟ճըղգ՟խ՟մնրէճնրմմ 

՟մա՟ղ ղգվ փվգվնրղ, թմշթ ռխ՟ճնրէճնրմմ ե ՟յի՟սնրէճ՟մ ՟վս՟սոնրղզ ռգվչգվջ ժնրճջ սգ-

ջ՟լ ծգսօճ՟ժ ընհնռ՟լնրնրղ. Некоторые вопросы истории Грузии в армянской ис-

ториографии, научн. ред.: акад. Давид Мусхелишвили. Тбилиси, 2009, с. 11-64:  
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մգժ թՠվօ ՟ճժ ՟դա՟ճթմ [թղ՟՝ ծ՟ճխ՟խ՟մ] ՟յի՟վծ»
35

, «՟ճբ ծ՟մվ՟ծ՟ճս ց՟ջ-

սգվթ մխ՟սղ՟ղՠ անվլ՟բվռնհ ՠպմնրէճնրմզ, բվ՟մտ մգվխ՟ճ՟տմգժզ ծվգյ՟ռնվ 

՟հ՟ռ՟հղ՟մ սգջւնռ, Տնխ՟վջխնրմ ոգսւ ե գհգժ ՟ճժ, ն՛շ աթս՟խ՟մ մո՟ս՟խ-

մգվթ ծ՟ղ՟վ»
36

ֆ   

1947-թ ս՟վգռգվչթմ Կ՟վջթ նր Ավբ՟ծ՟մթ ՟մնրմզ խվխթմ յնյ՟ցռնրղ ե 

ինվծվբ՟ճթմ խգմսվնմ՟խ՟մ ղ՟ղնրժթ՝ «Պվ՟ռբ՟ճթ» օ «Իդռգջսթ՟ճթ» եչգվնրղ 

(ծնխսգղՠգվթ 28), ՟ճջ ՟մա՟ղ ՄԱԿ-նրղ ԽՍՀՄ մգվխ՟ճ՟տնրտթշ Վթյթմջխնր խնհ-

ղթտ
37

, նր խվխթմ ծմշնրղ ե կօ՟խգվոնրղ, նվ ՟ճբ ծնհգվզ ռվ՟տ՟խ՟մ գմ օ ոգսւ ե 

ռգվ՟բ՟վկռգմ Վվ՟տ՟խ՟մ ծ՟մվ՟ոգսնրէճ՟մզ, ռվ՟տ ընհնռվբթմֆ Հ՟սխ՟-

մյ՟խ՟մ ե, նվ ինվծվբ՟ճթմ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ անվլթշմ թվ ինջւնրղ նվոգջ ծթղմ՟-

ռնվնրղ մյնրղ ե ռվ՟տթ գվխնր ՟խ՟բգղթխնջմգվթ ծվ՟ո՟վ՟խնրղզ «Պվ՟ռ-

բ՟ճնրղ»
38

: Մթմշբգպ ծ՟ճգվթ նր Հ՟ճ՟ջս՟մթ ՟պմշնրէճնրմմ ՟ճբ ծնհգվթմ ծ՟մ-

վնրէճ՟մզ ղ՟սշգժթ խգմսվնմ՟խ՟մ, ո՟յսնմ՟խ՟մ ղ՟ղնրժնրղ, թմշոգջ մ՟օ 

ո՟յսնմ՟խ՟մ ծպգսնվ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ղգչ, ՟վբգմ շթ ՠ՟վկվ՟կ՟ճմռնրղֆ  

Փնի՟վգմզ, Տնխ՟վջխնր աթվւզ ղգխ ս՟վթ ՟մտ ավ՟ինջռնրղ ե ծ՟ճ՟ջս՟մ-

ճ՟մ աթսմ՟խ՟մմգվթ խնհղթտ (Բ. Ապ՟ւգժճ՟մ, Վ. Հ՟վնրէճնրմճ՟մ)
39

 օ նվ՟խռնրղ 

                                                           
35

 С. Джанашиа, Об одном примере искажения исторической правды, с. 11. 
36

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 31ֆ 
37 ―Речь А. Я. Вышинского на заседании политического комитета Генеральной Ас-

самблеи 24 октября 1947 г.,‖ Правда, 28 октября 1947 г., № 286.  
38

 Ճ՟պնրղ ծհնրղ եվ ՟վռնրղ Գժի՟ռնվ ՟ջ՟ղՠժգ՟ճնրղ Թնրվւթ՟ճթ մգվխ՟ճ՟տնրտշթ [ովմ 

Ս՟վցգվ] ինջւթմ, նվզ ղգհ՟բվնրղ եվ ԽՍՀՄ-թմ Թնրվւթ՟ճթտ նվնյ ս՟վ՟լւմգվ ռգվտմգժնրմ 

նրհհռ՟լ ւ՟վնդշնրէճնրմ թվ՟խ՟մ՟տմգժնր ղգչ, «մխ՟սթ նրմգմ՟ժնռ Կ՟վջզ, Ավբ՟ծ՟մզ, օ 

[Թնրվւթ՟ճթ մգվխ՟ճ՟տնրտթշզ] ծհնրղ ՟վգտ ղնջխնռճ՟մ ղ՟ղնրժնրղ գվխնր ռվ՟տթ ՟խ՟բգղթ-

խնջմգվթ մ՟ղ՟խթմ, նվնմւ ՟ո՟տնրտնրղ եթմ, նվ ծգմտ ՟ճբ ծնհգվզ... ՠմթխ ռվ՟տ՟խ՟մ ծն-

հգվ գմֆ Դ՟ ՟ճմւ՟մ ծ՟ղնդթշ ե ՟ո՟տնրտռ՟լ, նվ գջ ինվծնրվբ գղ ս՟ժթջ ովմ Ս՟վցգվթմ 

ղգխ ՟մա՟ղ օջ զմէգվտգժ ռվ՟տթ ՟խ՟բգղթխնջմգվթ (բ՟ Ջ՟մ՟յթ՟մ օ Բգվկգմթյռթժթմ գմ, 

Վվ՟տ՟խ՟մ աթսնրէճնրմմգվթ ՟խ՟բգղթ՟ճթ թջխ՟խ՟մ ՟մբ՟ղմգվ) մ՟ղ՟խզ, նվնմւ ղթ՟մ-

ա՟ղ՟ճմ ՟խ՟բգղթ՟խ՟մ նձնռ, ՟հՠճնրվմգվթմ զմբ՟վկ՟խ ծհնրղմգվ խ՟ս՟վգժնռ [տնրճտ գմ 

ս՟ժթջ], նվ մնրճմթջխ ՟ճմ ը՟ղ՟մ՟խ, գվՠ Թնրվւթ՟մ ավ՟ռգժ եվ ՟ճբ յվչ՟մմգվզ, ՟ճմնր՟ղգ-

մ՟ճմթռ ՟մի՟է՟վ եվ էնհգժ թվգմտ թջխ ռվ՟տ՟խ՟մ ՟մռ՟մնրղմգվզֆ 1595 է. ծվ՟ո՟վ՟խ-

ռգժ եվ «Վվ՟տ՟խ՟մ [Գնրվչթջս՟մթ] ռթժ՟ճգէթ զմբ՟վկ՟խ պգգջսվ [բ՟ռէ՟վ]» ց՟ջս՟-

էնրհէզ, նվզ մգվխ՟ճնրղջ ո՟ծռնրղ ե Վվ՟տ՟խ՟մ աթսնրէճնրմմգվթ ՟խ՟բգղթ՟ճնրղ, նվզ, թ 

էթռջ ՟ճժ յվչ՟մմգվթ, մխ՟վ՟ավնրղ ե օ ՟ճմոթջթ [յվչ՟մմգվ], նվոթջթւ գմ Չթժբթվթ, Պնտ-

ինռթ, Փ՟մճ՟խթ (Բ՟մ՟), Ավբ՟ծ՟մթ, նվսգհ ՟ովնրղ գմ ղթ՟ճմ ռվ՟տթմգվ, նվսգհ շմշթմ 

ւ՟մ՟խնրէճ՟ղՠ էնրվւգվ խ՟մ, խ՟ղ ՠմ՟ռ շխ՟մֆ Եռ, ՟ճբոթջնռ, ՟ճբ մ՟ղ՟խթ ծգհթմ՟խմգվզ 

ի՟հ՟հ կօնռ, թմշոգջ օ ռ՟ճգժ ե ՟խ՟բգղթխնջմգվթմ, նվնմւ, թծ՟վխգ, յ՟ս ւ՟հ՟ւ՟տթ՟-

խ՟մ ՟մկթմւ գմ, ծ՟մբգջ գմ ա՟ժթջ ՟ճմ ՠ՟մթ փասթմ, նվ ՟ճբ ծնհգվզ ռգվ՟բ՟վկռգմ Վվ՟-

տ՟խ՟մ ծ՟մվ՟ոգսնրէճ՟մզ, ռվ՟տ ընհնռվբթմ ո՟սղ՟խ՟մ, ՟դա՟ավ՟խ՟մ, ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ 

օ ՟ճժ ծթղւգվնռֆ Դ՟ ՟վբ՟վ՟տթ ե ՟ճմ ո՟սձ՟պնռ, նվ ՟ճբ ծնհգվզ ռվ՟տ՟խ՟մ գմ»ֆ Տգ՛ջ 

մ՟օ. Քվթջսթմգ Մգժւնմճ՟մ, ԽՍՀՄ-Թնրվւթ՟ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվզ, եչ 109-110ֆ  
39

 Բ. Ապ՟ւգժճ՟մ, Վ. Հ՟վնրէճնրմճ՟մ, «Գվ՟ինջնրէճնրմ. Н. М. Токарский, ―Архитектура 

древней Армении,‖ Издательство Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1946, 



124 Հ. Մ՟վնրէճ՟մ 

 

նվոգջ «ՠնրվընր՟խ՟մ մ՟տթնմ՟ժթդղթմ» սնրվւ սռնհ ՟յի՟ս՟մւ
40

, թջխ Տ՟ճ-

ւթ ղ՟ջնռ մյռնրղ ե, նվ «Մթ՟մա՟ղ՟ճմ ՟վ՟ս՟ռնվ ե Տնխ՟վջխնր ավւթ՝ «Տ՟ճւթ 

ձ՟վս՟վ՟ոգս՟խ՟մ բովնտզ X բ՟վնրղ» ինվ՟աթվզ խվնհ աժնրիզֆ Ն՟ի, 

ոգսւ ե ՟ջգժ, նվ ծ՟ճ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ո՟սղնրէճ՟մզ ռգվ՟ՠգվնհ ավւնրղ 

՟ճջ աժնրիմ ՟մ՟վբ՟վ՟տթ օ սգմբգմտթնդ խգվոնռ ե սգհ ասգժ, նվնռծգսօ X 

բ՟վնրղ Տ՟ճւթ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճնրմզ ծ՟ճխ՟խ՟մ շեվ, խ՟ղ թմշ-նվ թմւմնրվնրճմ 

բովնտ շեվ մգվխ՟ճ՟տմնրղ, թմշոգջ ոմբնրղ ե Տնխ՟վջխթմ (եչ 202), ՟ճբ բ՟վնրղ 

Տ՟ճւնրղ օ Կհ՟վչւնրղ (Տ՟ն-Կժ՟վչգէ) խ՟վնհ ե ինջւ ժթմգժ ղթ՟ճմ ռվ՟տ՟խ՟մ 

ձ՟վս՟վ՟ոգս՟խ՟մ բովնտթ օ ռվ՟տ՟խ՟մ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ղ՟ջթմֆ Իյ-

ի՟մթ, Օյւթ, Տՠգէթ, Խ՟ինրժթ ձ՟վս՟վ՟ոգս՟խ՟մ ծնրյ՟վկ՟մմգվզ ռվ՟տ 

ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մմ գմ ո՟սխ՟մնրղ»
41

ֆ Գվ՟ինջմգվզ գդվ՟խ՟տմնրղ գմ. 

«Բգվռ՟լ ց՟ջսգվզ ռխ՟ճնրղ գմ, նվ ծգհթմ՟խզ շթ տնրտ՟ՠգվգժ ՟մծվ՟ըգյս 

ժվչնրէճ՟մ օ ո՟ս՟ջի՟մ՟սռնրէճ՟մ դա՟տղնրմւ ՟ճջոթջթ ղթ խ՟վօնվ ՠմ՟ա՟-

ռ՟պթմ մռթվռ՟լ թվ ջթջսգղ՟սթխ յ՟վ՟բվնրէճնրմզ խ՟դղգժթջֆ Ն՟ շթ խ՟վնհ՟-

տգժ ծ՟հէ՟ծ՟վգժ ղգվ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ո՟սղնրէճ՟մ ղթ յ՟վւ խ՟վօնվ 

ովնՠժգղմգվզ օ, նվ ՟ռգժթ ռ՟սմ ե, թվ ավւնրղ էնրճժ ե սռգժ ծ՟ճխ՟խ՟մ օ 

ռվ՟տ՟խ՟մ խնրժսնրվ՟մգվթ ծ՟խ՟բվնրէճնրմ օ ո՟սղ՟խ՟մ ց՟ջսգվթ 

՟հ՟ռ՟հնրղ [զմբալնրղմ թղմ ե – Հ. Մ.]», «Աճջ ՟ղգմթ ծ՟ղ՟վ, թծ՟վխգ, ՟պ՟-

չթմ ծգվէթմ ոգսւ ե բ՟ս՟ո՟վսգժ ծգհթմ՟խթմ, ջ՟խ՟ճմ խյս՟ղՠ՟մւթ գմ ՟վ-

ը՟մթ մ՟օ ծվ՟ս՟վ՟խնհմգվզ»
42

: Չմ՟ճ՟լ ՟ղգմ՟ռգվչթմ մ՟ի՟բ՟ջնրէճ՟ղՠ 

«խյս՟ղՠ՟մւթ» ջժ՟ւմգվմ նրհհռնրղ եթմ Պ՟սղնրէճ՟մ թմջսթսնրսթմ (նվթ 

՟յի՟ս՟խթտմ եվ Տնխ՟վջխթմ)
 43

, ջ՟խ՟ճմ ո՟վդ եվ, նվ ինջւզ ռգվ՟ՠգվնրղ եվ 

Հնռջգց Օվՠգժնրմ, նռ ծվ՟ռթվգժ եվ ավւթ ծգհթմ՟խթմ Հ՟ճ՟ջս՟մ օ նրղ ՟մնրմմ 

եվ յգյսռ՟լ ավւթ ռգվմ՟ավթ ծ՟չնվբ թջխ եչնրղֆ Նխ՟սգմւ, նվ 1947 է. ծնրմ-

ռ՟վթմ Հնռջգց Օվՠգժթմ ՟վբգմ ՟դ՟սռգժ եվ Հ՟ճ՟ջս՟մթ Գթսնրէճնրմմգվթ 

՟խ՟բգղթ՟ճթ ովգդթբգմսթ ո՟յսնմթտ ջգց՟խ՟մ բթղնրղթ ծ՟ղ՟կ՟ճմ
44

: 

                                                                                                                                              
382 страницы, с 96 таблицами», Տգհգխ՟աթվ Հ՟ճխ՟խ՟մ ՍՍՌ Գթսնրէճնրմմգվթ ՟խ՟բգ-

ղթ՟ճթ, ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ աթսնրէճնրմմգվ, 1948, էթռ 2,  եչ 79-88ֆ  
40

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 80, 81ֆ 
41

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 81ֆ 
42

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 88ֆ  
43 1941 է. ՟ովթժթտ ղթմշօ 1945 է. ՟ովթժզ Ն. Մ. Տնխ՟վջխթմ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ո՟սղ՟խ՟մ 

ծնրյ՟վկ՟մմգվթ ո՟ծո՟մնրէճ՟մ խնղթսգթ մ՟ի՟ա՟ծթ սգհ՟խ՟ժմ եվֆ Ննրճմ էռ՟խ՟մթմ 

«ցնի՟բվռգժնռ Հ՟ճխ՟խ՟մ ՍՍՀ մնվ՟ջսգհլ Գթսնրէճնրմմգվթ ՟խ՟բգղթ՟ճթ ո՟սղնրէճ՟մ 

թմջսթսնրսզ, ս՟վթմգվթ զմէ՟տւնրղ խ՟ս՟վ՟լ ծգս՟դնսնրէճնրմմգվթ թվ ՟վբճնրմւմգվզ 

Տնխ՟վջխթմ ՟ղցնցգտ «Հթմ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճնրմզ» ջսռ՟վ՟լ՟ռ՟ժ ղգ-

մ՟ավնրէճ՟մ ղգչ (1946)»ֆ Տգ՛ջ Վ. Հ՟վնրէճնրմճ՟մ, «Ն. Մ. Տնխ՟վջխթ» [ղ՟ծ՟ինջ՟խ՟մ], 

ՊԲՀ, 1978, էթռ 1, եչ 293ֆ  
44

 Տթվ՟մ Մ՟վնրէճ՟մթ ՟մկմ՟խ՟մ ՟վիթռնրղ ո՟ծռնրղ ե ՟խ՟բգղթխնջ Վ՟վ՟դբ՟ս 

Հ՟վնրէճնրմճ՟մթ 2004 է. մնճգղՠգվթ 30-նռ էռ՟ավռնհ մ՟ղ՟խզ Մ՟վնրէճ՟մթմ, նրվ մ՟ղ՟-

խ՟աթվզ, ՟մբվ՟բ՟պմ՟ժնռ Տնխ՟վջխնր ավւթ ավ՟ինջ՟խ՟մթ ծ՟վտթմ, ավնրղ ե. «Հ՟վխ գղ 



Տ՟ճւթ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ո՟սղնրէճ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ... 125 

 

 

Թգվօջ ավ՟ւմմնրէճ՟մ
45

 ՟վըգւթ մղ՟մ ավ՟ինջ՟խ՟մմգվթ շ՟վը՟մ՟մ՟ժնր 

տ՟մխնրէճնրմմ եվ ո՟սձ՟պմ ՟ճմ թվնհնրէճ՟մ, նվ ծգս՟ա՟ գվխնր ս՟ջմ՟ղճ՟խթ 

զմէ՟տւնրղ ծ՟ճ՟ջս՟մճ՟մ ղ՟ջմ՟աթս՟խ՟մ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմմգվնրղ Տ՟ճւթ 

ծնրյ՟վկ՟մմգվզ բթս՟վխռնրղ եթմ ժնխ ծ՟ղգղ՟սնրէճնրմմգվթ ծ՟ղ՟սգւջսնրղ, 

իմբթվ շեվ բվռնրղ ծ՟վտթ մխ՟սղ՟ղՠ ՟ռգժթ ծ՟ղ՟ժթվ ղնսգտնրղ նվբգավգժնր
46

: 

Լ՟ճմ ՟պնրղնռ բ՟ մ՟օ ինվծվբ՟ճթմ «ընհնռնրվբմգվթ ՠ՟վգխ՟ղնրէճ՟մ» օ 

«ջնտթ՟ժթջս՟խ՟մ թմսգվմ՟տթնմ՟ժթդղթ» խգհլ ա՟հ՟ց՟վ՟ինջնրէճնրմմգվթ 

բվջօնվնրղ եվֆ Ած՟ մղ՟մ թվ՟ռթձ՟խնրղ, 1960-՟խ՟մմգվթ ջխդՠթմ Տթվ՟մ Մ՟-

վնրէճ՟մզ յ՟վ՟բվգտ «Բ՟մ՟խ ս՟ձ՟վզ» ՟յի՟սնրէճնրմզ, նվզ ոգսւ ե ժնրճջ 

սգջմգվ 1964 է. օ նվթ ծ՟ղ՟վ խ՟վլթւ եվ ավգժ ՟խ՟բգղթխնջ Ս. Տ. Եվգղճ՟մզ
47

: 

                                                                                                                                              
ծ՟ղ՟վնրղ [մյգժ], նվ ՟ճբ ծնբռ՟լնրղ թղ ՠ՟ըթմզ ռգվ՟ՠգվնրղ ե ղթ՟ճմ ավւթ խ՟պնրտռ՟լ-

ւթմ, մվ՟ զմէ՟տւթ ձյավթս յ՟վ՟բվղ՟մ, մ՟օ ՟պ՟մտ զմբավխգժնր նրյ ղթչմ՟բ՟վզֆ Եվՠ 

ռվ՟տթմգվզ ռ՟ճմ՟ջնրմ ՠ՟վկվ՟տվթմ ավւթ բգղ՝ Տ՟ճւթ խ՟ո՟խտնրէճ՟ղՠ, Հ՟ճ՟ջս՟մթ խնր-

ջ՟խտ՟խ՟մ ռգվթմ ՟սճ՟մմգվզ ո՟վս՟բվգտթմ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ ամ՟ծ՟ս՟խ՟մ ս՟ժ, թմշզ 

ջսթոռ՟լ գհ՟ռ խ՟ս՟վգժ Բ՟ՠխգմ Ապ՟ւգժճ՟մզ՝ ծ՟խ՟պ՟խ թվ խ՟ղւթֆ Աճջ ե ձյղ՟վսնր-

էճնրմզ»ֆ 
45

 Աճջ թղ՟ջսնռ ՠմնրէ՟ավ՟խ՟մ ե ո՟սղ՟ՠ՟մ Ավղ՟մ Կթվ՟խնջճ՟մթ բթս՟վխնրղզ. 

«Խնվծվբ՟ճթմ ա՟հ՟ց՟վ՟ինջնրէճնրմզ օ ավ՟ւմմնրէճնրմզ իջսնվգմ ծգսօնրղ եթմ ծ՟ճ ըն-

հնռվբթ ո՟սղ՟խ՟մ ՟մտճ՟ժթ օ ծ՟ճ-էնրվւ՟խ՟մ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվթ ժնրջ՟ՠ՟մղ՟մ օ 

նրջնրղմ՟ջթվնրէճ՟մ ծ՟վտգվնրղ «թմսգվմ՟տթնմ՟ժթդղթ» օ «բ՟ջ՟խ՟վա՟ճթմ» ղնսգտղ՟մ 

ջխդՠնրմւմգվթմ, անվլնհ ա՟հ՟ց՟վ՟ինջ՟խ՟մ յվչ՟մ՟խմգվզ ի՟իսնհմգվթմ ո՟սընրղ եթմ, 

մվ՟մտ մգվխ՟ճ՟տռնրղ եթմ ղգհ՟բվ՟մւմգվ «մ՟տթնմ՟ժթդղթ օ ՠնրվընր՟խ՟մ փՠճգխսթռթդ-

ղթ» ղգչ»: Арман Киракосян, ―Предисловие,‖ в кн.: Армения и советско-турецкие 

отношения в дипломатических документах 1945-1946 гг., с. 49:  
46

 Ամա՟ղ ծ՟ճ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ո՟սղնրէճ՟մզ մռթվռ՟լ ՟պ՟չթմ ՟խ՟բգղթ՟խ՟մ 

զմբծ՟մվ՟տմնհ ՟յի՟ս՟մւնրղ զմբ՟ղգմզ մխ՟սռնրղ ե, նվ Իյի՟մզ խ՟պնրտգժ ե Նգվջգջ 

խ՟էնհթխնջզ, օ նվ «X բ՟վնրղ Զռ՟վէմնտթ ծնվթմռ՟լւզ թվ բվջօնվնրղմ ե ասմնրղ ռվ՟տ՟-

խ՟մ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ղգչ, Բ՟մ՟ճնրղ [ինջւզ մնրճմ Նգվջգջթ խ՟պնրտ՟լ Բ՟մ՟խ 

ս՟ձ՟վթ ղ՟ջթմ ե]...»ֆ Տգ՛ջ. Ս. Խ. Մմ՟տ՟խ՟մճ՟մ, «Հ՟ճխ՟խ՟մ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճնրմզ 

VI բ՟վթ գվխվնվբ խգջթտ ղթմշօ VII բ՟վթ ռգվչզ», Ախմ՟վխմգվ ծ՟ճ ՟վռգջսթ ո՟սղնրէճ՟մ. 

2. Ախմ՟վխ ծ՟ճ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ո՟սղնրէճ՟մ, իղՠ՟աթվմգվ Բ. Ն. Առաքելյան, Մ. Դ. 

Մազմանյան, Եվօ՟մ, Հ՟ճխ. ՍՍՌ ԳԱ ծվ՟ս., 1964, եչ 163ֆ Իվ՟ռթձ՟խթ բվ՟խ՟մ ցնցնինր-

էճնրմ ե ՟վկ՟մ՟ավռնրղ ժնխ 1960-՟խ՟մմգվթ ռգվչթմ, ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ Б. Н. Аракелян, 

В. М. Арутюнян, С. Х. Мнацаканян, О некоторых вопросах истории армянской 

архитектуры (по поводу книги Г. Н. Чубинашвили «Разыскания по армянской 

архитектуре»), Ереван: изд-во АН Арм. ССР, 1969:     
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 Կ՟վլթւնրղ ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ ավռ՟լ ե. «Ամկթ ո՟յս՟ղնրմւթ ս՟վթմգվթմ ծ՟ճ՟ագսմգվթ 

ծ՟ղ՟վ ռգվ՟տ՟ռ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմզ ինջգժնր Տ՟ճւ գվխվ՟ղ՟ջթ ո՟սղ՟խ՟մ ծնրյ՟վկ՟մ-

մգվթ օ մվ՟ ո՟սղնրէճ՟մ ղ՟ջթմֆ Պ՟սղ՟խ՟մ ջխդՠմ՟հՠճնրվմգվզ օ ծմ՟աթս՟խ՟մ 

սռճ՟ժմգվզ խ՟վգժթ եվ ժնրջ՟ՠ՟մգժ ղթ՟ճմ նվնյ խ՟մի՟ղս՟լռ՟լ սգջ՟մխճնրմնռֆ Մթ՟ճմ 

ռգվչգվջ, գվՠ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմ սվռգտ ինջգժնր ո՟սղնրէճ՟մ օ ղյ՟խնրճէթ ծ՟վտգվթ ղ՟-

ջթմ փՠճգխսթռ բթվւգվթտ, ջսգհլռգտթմ ո՟ճղ՟մմգվ նրջնրղմ՟ջթվգժնր ՟ճմոթջթ ծ՟վտգվ, 

թմշոթջթմ ե ՟պ՟չ՟բվռ՟լ ՟յի՟սնրէճնրմզ»ֆ Տթվ՟մ Մ՟վնրէճ՟մ, Հ՟ճ բ՟ջ՟խ՟մ ձ՟վս՟-

վ՟ոգսնրէճ՟մ ՟խնրմւմգվնրղ, եչ 181-182ֆ Աճջթմւմ` «Բ՟մ՟խ ս՟ձ՟վզ» ՟յի՟սնրէճ՟մ 



126 Հ. Մ՟վնրէճ՟մ 

 

Ս՟խ՟ճմ բվ՟մ ցնի՟վթմգժնր գխ՟ռ «Տ՟ճւթ ձ՟վս՟վ՟ոգս՟խ՟մ ծնրյ՟վկ՟մ-

մգվզ» ՟ռգժթ զմբ՟վկ՟խ ՟յի՟սնրէճնրմզ (Բ՟մ՟խթմ մռթվռ՟լ ՟պ՟մկթմ 

աժինռ), նվզ ոգսւ ե ժնրճջ սգջմգվ 1970 է., ՠ՟ճտ ժնրճջ սգջ՟ռ 1972 է. 5.000 

փվթմ՟խ սո՟ւ՟մ՟խնռ, նվթտ 4.000 փվթմ՟խզ Վվ՟ջս՟մթ խնղխնրջթ խգմսխնղթ 

ա՟հ՟ց՟վ՟խ՟մ ալնռ ւ՟վսնրհ՟վ Սսնրվնր՟ճթ բվբղ՟ղՠ, Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ 

մնրճմ ո՟յսնմզ դՠ՟հգտմնհ Ռ. Խ՟շ՟սվճ՟մթ խ՟վա՟բվնրէճ՟ղՠ նշմշ՟տռգտ
48

: 

Ս՟խ՟ճմ խ՟վձ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ, զմբ՟պ՟չգժնռ ջսգհլ՟անվլ՟խ՟մ ղթ ւ՟մթ 

ղթնրէճնրմմգվթ ՟պ՟չ՟վխթմ, ՀԿԿ խգմսխնղթ ՟պ՟չթմ ւ՟վսնրհ՟վ Ա. Ե. Քն-

շթմճ՟մթ խնհղթտ խ՟վա՟բվնրէճնրմ գհ՟ռ ՟ճբ աթվւզ ռգվ՟ծվ՟ս՟վ՟խգժֆ Աճմ 

ժնրճջ սգջ՟ռ ղթ՟ճմ 1978 է.
49

, ջ՟խ՟ճմ մնվ ռգվմ՟ավնռ` ՟պ՟մտ «Տ՟ճւ» ՟մ-

ռ՟մֆ Ժ՟ղ՟մ՟խ ՟մտ ՟յի՟սնրէճ՟մ ցնւվ-թմշ ծ՟ղ՟պնսռ՟լ ս՟վՠգվ՟խզ 

սգհ աս՟ռ Տթվ՟մ Մ՟վնրէճ՟մթ պնրջգվգմ ղգմ՟ավնրէճ՟մ ղգչ
50

: Մգջվնո ՟վ-

ւգոթջխնոնջ Այձճ՟մթ ծնա՟լնրէճ՟ղՠ 2003 է. ժնրճջ սգջ՟լ «Հ՟ճ բ՟ջ՟խ՟մ 

ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ՟խնրմւմգվնրղ» յնրվչ 500 եչ՟մնտ ՟յի՟սնրէճ՟մ ՟ռգ-

ժթ ւ՟մ խգջզ մռթվռ՟լ եվ Տ՟ճւթ, թմշոգջ մ՟օ Վվ՟ջս՟մթ ղթ յ՟վւ ՟պ՟մտւ՟-

ճթմ ծնրյ՟վկ՟մմգվթ բթս՟վխղ՟մզֆ 

Տթվ՟մ Մ՟վնրէճ՟մթ ՟վիթռնրղ խ՟ գվխնր սգսվ՟խ, ռգվմ՟ավռ՟լ «Տ՟ճւ. 

1974» օ «Պ՟սղնրէճնրմ Տ՟ճւթ ձ՟վս[՟վ՟ոգս՟խ՟մ] ծնրյ[՟վկ՟մմգվթմ] 

մռթվռ՟լ ավւգվթ սո՟ավնրէճ՟մ», զմբծ՟մնրվ ՟պղ՟ղՠ 50 օ 17 եչ լ՟ռ՟ժնռֆ 

Սվ՟մտնրղ ղ՟մվ՟ղ՟ջմնվգմ մխ՟վ՟ավռնրղ գմ ծգհթմ՟խթ` 1963-64 էռ՟խ՟մթտ 

թ ռգվ իմբվթմ ՟մբվ՟բ՟պմ՟ժնր ո՟սձ՟պմգվզ, աթս՟ծգս՟դնս՟խ՟մ 

՟յի՟ս՟մւթ զմէ՟տւզ, ծթյ՟ս՟խռնրղ գմ զմսվռ՟լ էգղ՟սթխ՟ճթ յնրվչ ինջ-

ւնռ օ անվլնռ ՟չ՟խտնհմգվզ օ նաօնվնհմգվզ (փվթմ՟խ, ձ՟վս՟վ՟ոգսմգվ 

Հնռծ՟մմգջ Մ՟վա՟վճ՟մ, Մթւ՟ճգժ Մ՟դղ՟մճ՟մ, Ավլռթմ Գվթանվճ՟մ, Ռ՟քն Իջ-

վ՟ճգժճ՟մ, Լօնմ Բ՟ՠ՟ճ՟մ, Մնրվ՟բ Հ՟ջվ՟էճ՟մ, Լօնմ Զնվճ՟մ, ավնհմգվ Հվ՟շճ՟ 

Քնշ՟վ, Սգվն Խ՟մդ՟բճ՟մ, ՟վռգջս՟ագսմգվ Մ՟վսթվնջ Ս՟վճ՟մ, Ռնրՠգմ 

Զ՟վճ՟մ, ո՟սղ՟ՠ՟մմգվ Սնրվգմ Եվգղճ՟մ, Ռ՟ք՟ճգժ Թ՟բօնջճ՟մ, խնրջ՟խտ՟-

խ՟մ օ ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ անվլթշմգվ Ջնմ Կթվ՟խնջճ՟մ, Կ՟վժգմ Դ՟ժժ՟ւճ՟մ, Հվ՟-

շթխ Սթղնմճ՟մ, Վ՟վբագջ Հ՟ղ՟դ՟ջոճ՟մ, Միթէ՟վ Դ՟ռէճ՟մ, ծվ՟ս՟վ՟խշնր-

                                                                                                                                              
ջսգհլնրղզ ՟պ՟չթմ ծգվէթմ ո՟ճղ՟մ՟ռնվռ՟լ եվ իվնրյշնռճ՟մ «կմծ՟ժթ» ս՟վթմգվթ անվ-

լնմնռֆ  
48 Տգ՛ջ Տթվ՟մ Մ՟վնրէճ՟մ, Հ՟ճ բ՟ջ՟խ՟մ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ՟խնրմւմգվնրղ, եչ 182ֆ 
49 Տթվ՟մ Մ՟վնրէճ՟մ, Հ՟ճ ձ՟վս՟վ՟ոգսնրէճ՟մ ծնրյ՟վկ՟մմգվ. Խնվ՟անրճմ Հ՟ճւ, Եվօ՟մ, 

«Սնռգս՟խ՟մ ավնհ», 1978, 183 եչ (պնրջգվգմ օ քվ՟մջգվգմ ՟ղցնցնրղմգվնռ)ֆ Նխ՟սգմւ, 

նվ Ա. Ե. Քնշթմճ՟մզ ծ՟մվ՟ոգսնրէճ՟մ խնղխնրջթ հգխ՟ռ՟վթ ո՟յսնմնրղ ղմ՟տ ղթմշօ 

1974 է. մնճգղՠգվզֆ 
50 Тиран Марутян, Архитектурные памятники: Звартноц, Аван, Собор Анийской 

Богоматери…, Ереван: изд-во ―Хорурдаин грох‖, 1989, 269 с. (с резюме на анг-

лийском языке). Գվւթ սգւջսթ 94 եչզ, ՟ճջթմւմ՝ ՟ռգժթ ւ՟մ 1/3-զ, սգհ՟բվռ՟լ եվ ―Ар-

хитектурные памятники Глубинной Армении‖ ռգվմ՟ավթ մգվւնֆ  
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էճ՟մ հգխ՟ռ՟վմգվ օ ՠ՟ըմթ ռ՟վթշմգվ Մխվսթշ Ս՟վաջճ՟մ, Գօնվա Ավյ՟խճ՟մ, 

Գվթանվ Զ՟վգճ՟մ, Վթխսնվ Բ՟ժ՟ճ՟մ, Վնժնբճ՟ Վ՟վբ՟մճ՟մ), թմշոգջ մ՟օ 

ս՟վՠգվ խգվո ինշզմբնսնհմգվզ (Վ՟վ՟դբ՟ս Հ՟վնրէճնրմճ՟մ, Սսգց՟մ Մմ՟-

տ՟խ՟մճ՟մ, Կգմսխնղթ ւ՟վսնրհ՟վ Ռնՠգվս Խ՟շ՟սվճ՟մ, «Հ՟ճ՟ջս՟մ» ծվ՟ս. 

սմփվգմ Վ՟ծ՟ամ Մխվսշճ՟մ, «Սնռգս՟խ՟մ ավնհ» ծվ՟ս. սմփվգմ Հ՟վնրէճնրմ 

Ֆգժգւճ՟մ օ ՟ճժւ)ֆ Տգսվ՟խմգվնրղ ծ՟մա՟ղ՟մ՟ժթնվգմ մգվխ՟ճ՟տռնրղ գմ ծգհթ-

մ՟խթ բգագվնրղմգվզ Տ՟ճւթ, Խնվ՟անրճմ Հ՟ճւթ օ ―Архитектурные памят-

нòики‖ ավւգվթ սո՟ավնրէճ՟մ իմբվթ յնրվչֆ Խնվծվբ՟ծ՟ճ ավ՟ւմմնրէճնրմմ 

՟յի՟սնրղ եվ նրհհ՟խթ, ՠ՟ճտ ՟ռգժթ յ՟ս՝ ՟մնրհհ՟խթ կօգվնռֆ Մ՟վնրէճ՟մթ 

ավւգվթ ծվ՟ս՟վ՟խղ՟մ ձ՟խ՟ս՟ավթ ծգմւթմ խ՟վգժթ ե ՟ջգժ, նվ բվ՟ ծթղ-

մ՟խ՟մ բվջօնվնրղմգվմ եթմ. 
 ՟ղթջմգվնռ նր ս՟վթմգվնռ անվլզ կակագժզ (ծ՟սխ՟ոգջ բ՟ «ժ՟ռ» եվ 

ծ՟չնհռնրղ Հ՟վնրէճնրմ Ֆգժգւճ՟մթմ, նռ խ՟վնհ՟տ՟ռ պնրջգվգմ ավւթ ծվ՟ս՟-

վ՟խնրէճնրմզ 1982 է.-թտ կագժ ղթմշօ 1989 է.), ՟ճբ խգվո ծգհթմ՟խթմ «խնս-

վգժնր» ցնվկգվզ,  

 ավւթ կգպ՟աթվզ ՠ՟դղթտջ խ՟վլթւթ նրհ՟վխգժզ օ ՟մա՟ղ բվ՟խ՟մ ՟վ-

կ՟ա՟մւմգվթտ ծգսն, ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ, խվխթմ մնրճմ աթս՟ծգս՟դնս՟խ՟մ օ 

ղյ՟խնրէ՟ճթմ ծթղմ՟վխնրէճնրմմգվզ խ՟վլթւթ նրհ՟վխգժզ,  

 ղ՟ջմ՟աթս՟խ՟մ ծ՟մվնրէճ՟մ ձ՟մ՟շռ՟լ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվթ խնհղթտ 

ա՟հ՟ց՟վ՟ինջ՟խ՟մ ՠմնրճէթ ոթս՟խ՟ռնվնրղմգվնռ ավ՟ինջ՟խ՟մմգվթ 

ծվ՟ո՟վ՟խնրղզ օ ՟ճբոթջնռ նվնյ՟խթ էգղ՟ճթ նրհհնրէճ՟ղՠ ծգս՟դնսնրէճնրմ-

մգվ թվ՟խ՟մ՟տմգժնր ց՟ջս՟տթ ՟վագժ՟ց՟խնրղզ, 

 ղ՟ջմ՟աթս՟խ՟մ ծ՟մվնրէճ՟մ ձ՟մ՟շռ՟լ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվթ խնհղթտ 

՟մնվնյ, գվխթղ՟ջս խ՟վլթւմգվ յ՟վ՟բվգժզ օ ՟ճբ խգվո իմբթվզ ղ՟ջմ՟աթս՟-

խ՟մթտ ռ՟վշ՟վ՟վ՟խ՟մ ծ՟վէնրէճնրմ սգհ՟ցնիգժզֆ Աճջթմւմ` ՟ճջ ո՟վ՟-

ա՟ճնրղ ծգմտ ՟ճբ ղ՟ջմ՟ագսմգվմ (սռճ՟ժ բգունրղ՝ ձ՟վս՟վ՟ոգս-ղ՟ջմ՟-

ագսմգվմ) եթմ ծ՟մբգջ ա՟ժթջ նվոգջ ավ՟ւմմնրէճ՟մ թվ՟խ՟մ՟տղ՟մ ՟մնրհ-

հ՟խթ անվլթւմգվթտ ղգխզ, 

 ռվ՟տ՟խ՟մ անվլնմթ ղ՟ջթմ ծ՟ձ՟ի ՟մնրհհ՟խթ, գվՠգղմ եժ ո՟վդնվնյ 

՟խմ՟վխմգվ ՟մգժզ. «՟ճբ ռվ՟տթմգվթտ ոթսթ ծգպնր ղմ՟ժ», «ավւնրղ ռվ՟տնր 

՟մնրմ խ՟՞, շթ՞ խ՟վգժթ ՟ճբոթջթւ ծ՟մգժ, նրվգղմ շգղ ծվ՟ս՟վ՟խթ» (Ֆգ-

ժգւճ՟մ), «ծգպնր ղմ՟ ՟ճբ մճնրէթտ, յ՟պնս անվլ ե, անվլ շնրմգջ, էգոգսօ 

բվ՟մւ ղգվ ծնրյ՟վկ՟մմգվմ գմ» (Մ՟դղ՟մճ՟մ), խ՟ղ գվՠ ծվ՟ս՟վ՟խշնրէճ՟մ 

իղՠ՟աթվ Մ՟վա՟վթս Թգվդճ՟մզ «չմչնրղ եվ ՟ճմ ՠնժնվ եչգվզ, նվսգհ ծ՟մբթ-

ոնրղ եվ Չնրՠթմ՟յռթժնրմ օ Մմ՟տ՟խ՟մճ՟մթմ»,  

 «ջնտթ՟ժթջս՟խ՟մ թմսգվմ՟տթնմ՟ժթդղթ» ա՟հ՟ց՟վ՟ինջնրէճ՟մ ղթ՟-

խնհղ՟մթ խթվ՟վխնրղզ («ղգմւ շոթսթ ժթմգմւ ռվ՟տթմգվթ ոգջ» օ ՟ճժմ), ղ՟ջ-

մ՟ռնվ՟ոգջ ռ՟իզ մ՟տթնմ՟ժթդղթ ղգչ ղգհ՟բվռգժնրտֆ Աճջ ռ՟իզ ա՟ժթջ եվ 

ջս՟ժթմճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խմգվթտ, գվՠ մ՟տթնմ՟ժթդղթ ղգչ ղգհ՟բվռգժնր ՟վբճնրմ-

ւնրղ ս՟ջմճ՟խ ծ՟դ՟վ՟ռնվ ինվծվբ՟ճթմ ւ՟հ՟ւ՟տթմգվ (՟ճբ էռնրղ օ ծ՟դ՟-



128 Հ. Մ՟վնրէճ՟մ 

 

վ՟ռնվ ծ՟ճ ղ՟վբթխ) ծ՟ճս՟վ՟վռնրղ եթմ ինվծվբ՟ճթմ թյի՟մնրէճ՟մ էյմ՟ղթ-

մգվ, ՟ւջնվռնրղ եթմ խ՟ղ ո՟վդ՟ոգջ ամբ՟խ՟ծ՟վռնրղ
51

ֆ Ախ՟մ՟սգջմգվթտ 

ղգխթ ռխ՟ճնրէճ՟ղՠ, ՀԿԿ ԿԿ ՟պ՟չթմ ւ՟վսնրհ՟վ Ամսնմ Քնշթմճ՟մմ թՠվ ՟ջգժ 

ե. «սգջ, ՟ճջ աթվւզ (թվ ջգհ՟մթ ռվ՟ բվռ՟լ Մ՟վնրէճ՟մթ «Տ՟ճւթ ձ՟վս՟վ՟-

ոգս՟խ՟մ ծնրյ՟վկ՟մմգվզ») շգմւ խ՟վնհ՟մնրղ ծվ՟ս՟վ՟խգժ նվնյ ՟մ՟պնհչ 

ղ՟վբխ՟մտ ո՟սձ՟պնռ, նվնմւ ղգդ ղգհ՟բվնրղ գմ մ՟տթնմ՟ժթդղթ ղգչ»ֆ   

 ՀԿԿ Կգմսխնղթ ՟աթս՟տթ՟ճթ օ ովնո՟ա՟մբ՟ճթ ՠ՟ըմթ ՟մծ՟վխթ ղթ-

չ՟ղսնրէճնրմմգվզ ծվ՟ս՟վ՟խշ՟խ՟մ անվլգվթմ, ՟ճջ ո՟վ՟ա՟ճնրղ՝ Տ՟ճւթ նր 

Վվ՟ջս՟մթ ծնրյ՟վկ՟մմգվթմ ՟պմշռնհ իմբթվմգվթմֆ Մգչՠգվնրղ գղ «Հ՟ճ՟ջ-

ս՟մ» ծվ՟ս՟վ՟խշնրէճ՟մ սմփվգմ Վ՟ծ՟ամ Մխվսշճ՟մթ կօ՟խգվոնրղմգվզ. «ՠ՟ճտ 

՟ճմնր՟ղգմ՟ճմթռ ՟ճջ ՠնժնվզ շգմւ ծ՟ղ՟կ՟ճմգտվգժ [Կգմսխնղթ ծգս]» խ՟ղ 

«գէգ Կգմսխնղզ, նվ թվ նվնյղ՟ղՠ գմւ ՟վգժ [ավւթ նշմշ՟տնրղզ], ՟ճըղ եժ ղգդ 

մնվթտ խ՟մշթ օ մնվ խ՟վա՟բվնրէնրմ ՟մթ, խղստմգմւ 1975 է. քթմ՟մջ՟խ՟մ 

ոժ՟մթ ղգչ, ո՟ս՟ծ՟խ՟մնվգմ, գէգ սգհ ՠ՟տռթ, խ՟վնհ գմւ [19]74 է. IV 

խռ՟վս՟ժ սգհ՟ռնվգմւ»ֆ Ն՟ եվ, թ ղ՟ջմ՟ռնվթ, մ՟օ ջսթոգժ «Տ՟ճւթ ձ՟վ-

ս՟վ՟ոգս՟խ՟մ ծնրյ՟վկ՟մմգվզ» ավւթտ ծ՟մգժ քվ՟մջգվգմ ՟ղցնցնրղզ, 

ծվ՟ս՟վ՟խշնրէճ՟մ նվնյղ՟ղՠ եվ, նվ ավւնրղ սգհ շեվ ասգժ ՟մռ՟մ՟տ՟մխզ օ 

՟մռ՟մ՟էգվէթ պնրջգվգմզ, ռգվչ՟ոգջ «ռգվօթտ» ջս՟տռ՟լ ծվ՟ծ՟մաթ ծթղ՟մ 

ռվ՟ մվ՟ ՟մղթչ՟խ՟մ խ՟վա՟բվնրէճ՟ղՠ եվ ջխջռգժ ՟վբգմ ժնրճջ սգջ՟լ «ավւթ 

խսվ՟սնրղզ»ֆ 

Աճջոթջնռ, Տ՟ճւթ ո՟սղնրէճ՟մ օ ղյ՟խնրճէթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճ՟մ ծ՟վտմ 

թվ ղգչ նրմթ մխ՟սգժթ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ ՠ՟հ՟բվթշ օ ինվծվբ՟ծ՟ճ ավ՟ւմմնրէճ՟մ 

ծգս ղթ՟ջթմ գհգժ ե ՟ճմ ծթղմ՟խ՟մ ինշզմբնսզ, նվմ ե՟ոգջ բըռ՟վ՟տվգժ, խ՟-

վգժթ ե ՟ջգժ՝ ՟վագժ՟ց՟խգժ ե Տ՟ճւթ ծնրյ՟վկ՟մմգվթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճ՟մ անվլզ 

Խնվծվբ՟ճթմ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղֆ «Պ՟սղ՟խ՟մ Տ՟ճւ. ո՟սղնրէճնրմ, ղյ՟խնրճէ, բ՟-

ռ՟մ՟մւ» ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռթ ծվ՟ռթվնրղմ նր ՟մտխ՟տնրղզ ռխ՟ճնրղ գմ, 

նվ Հ՟ճ՟ջս՟մթ Եվվնվբ Հ՟մվ՟ոգսնրէճնրմնրղ ՟ճբ ՟վագժւզ ծ՟հէ՟ծ՟վռ՟լ եֆ 
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Հ՟վնրէճնրմ Մ՟վնրէճ՟մ, Լևնմ Աՠվ՟ծ՟ղճ՟մ, Սս՟ժթմճ՟մ ՠպմ՟ձմյնրղմգվզ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ. 

ո՟սղնրէճնրմ, ծթյնհնրէճնրմ, ՟պփվճ՟» (Հթյնհնրէճ՟մ ՟դա՟ավնրէճնրմ, 5), Եվօ՟մ, ՀՀ ԳԱԱ 

«Գթսնրէճնրմ» ծվ՟ս., 2015ֆ  
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Исследование архитектурных памятников Тайка имеет почти 

полуторавековую историю и является частью армяно-грузинских 

споров относительно архитектурного наследия. Помимо научного, 

оно имеет также политическое значение, что в специальных публи-

кациях по архитектуре прямым образом не затрагивается, но в слу-

чае необходимости выдвигается на первый план как исследовате-

лями, так и политичекими и общественными деятелями. Дело в том, 

что фактор принадлежности культовых зданий к той или иной 

культуре в значительной мере является признаком того, каковым 

был этнический состав населения того или иного региона в период 

возведения этих сооружений, в определенном смысле – и в после-

дующие века. 

В статье в общих чертах рассматривается вопрос изучения архи-

тектурного наследия Тайка; советско-турецкие отношения после Вто-

рой мировой войны, связанные с претензиями на Карсскую область; 

а также некоторые вопросы формирования грузинских террито-

риальных претензий. Сделан акцент на судьбу книг Николая Токар-

ского ―Архитектура древней Армении‖ (1946) и Тирана Марутяна 

―Архитектурные памятники Тайка‖ (1972). Стиль работы советской 

и, в частности, армянской-советской цензуры раскрывается на при-

мере судьбы книг Т. Марутяна, в которых имеются разделы, пос-

вященные архитектуре Тайка. При анализе явления используются 

также материалы из неопубликованных воспоминаний Т. Марутяна. 

HARUTYUN MARUTYAN 

THE STUDY OF THE HISTORY OF TAYK‟S  

ARCHITECTURE AND SOVIET CENSORSHIP 

Кeywords: Tayk, Tayk‘s architectural monuments, Armenian-

Georgian controversies in regard to architectural heritage, Kars region, 

Ardahan, Turkey, Janashia, Nikolay Tokarsky, Тiran Маrutyan. 

 

The study of the architectural monuments of Tayk has begun one 

and a half centuries ago and is part of the history of the Armenian-

Georgian controversies in regard to architectural heritage. It has both 

scientific and political significance, and remains a subject that is not 

directly touched upon in special publications on architecture and is only 

highlighted in case of necessity by researchers or political and public 

figures. Places of worship (which were merely regarded as monuments 
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during the Soviet period) are also indicators for the ethnic structure of the 

region they were built in.    

The present article examines the history of the study of Tayk‘s 

architectural heritage during the Soviet period, the developments of the 

Soviet-Turkish relations after World War II in relation to the territory of 

the former Kars region, as well as some questions about the formation of 

Georgia‘s territorial ―claims.‖ Special attention is devoted to the fate of 

the books The Architecture of Ancient Armenia by Nikolay Tokarsky 

(1946) and The Architectual Monuments of Tayk by Tiran Marutyan 

(1972), which was immediately destroyed. The approach of the Soviet 

and Soviet-Armenian censorship is studied based on the example of the 

fate of Tiran Marutyan‘s books, which contained sections on the 

architecture of Tayk, and his unpublished memoires. 
 



 

ԼԻԱՆԱ ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐԻ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՃՅՈՒՂԻ ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Բանալի բառեր` Տ՟ճւ, Ասվմգվջգծ Բ՟ավ՟սնրմթ, Այնս Կնրվ՟ո՟հ՟ս, 

Գնր՟վ՟ղ Կնրվ՟ո՟հ՟ս, ծ՟ճխ՟խ՟մ, ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ օ ռվ՟տ՟խ՟մ ՟հՠճնրվ-

մգվ, «Վվ՟տ Տ՟վգաթվւ»: 

Մթմշօ VIII բ. գվխվնվբ խգջզ Տ՟ճւզ ո՟սխ՟մնրղ եվ ծ՟ճ մ՟ի՟վ՟վ՟խ՟մ 

սմգվթտ ղգխթմ՝ Մ՟ղթխնմճ՟մմգվթմ: Վգվչթմմգվթջ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ ՟ջո՟վգդթտ 

ծգպ՟մ՟ժնրտ ծգսն գվխվ՟ղ՟ջմ ՟մտմնրղ ե ծ՟ճխ՟խ՟մ ղգխ ՟ճժ մ՟ի՟վ՟վ՟խ՟մ 

ս՟մ՝ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ սմփվթմնրէճ՟մզ օ բ՟պմնրղ մվ՟մտ ջգց՟խ՟մնրէճնր-

մզ: Տ՟ճւնրղ ծ՟ջս՟սռ՟լ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթտ ղգխմ եժ ծթղւ ե բմնրղ ՟ճբ սնծ-

ղթ ռվ՟տ՟խ՟մ ձճնրհթմ: Իմշոգջ մյնրղ ե Ն. Աբնմտզ, ղգլ ե Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ 

բգվզ ծ՟ճնտ ո՟սղնրէճ՟մ ղգչ, ջ՟խ՟ճմ ՟մծ՟ղգղ՟ս մյ՟մ՟ռնվ անվլնմ ծ՟մ-

բթջ՟տ՟մ մվ՟մւ ռվ՟տ ո՟սղնրէճ՟մ ղգչ: Բ՟ռ՟խ՟մ ե մյգժ, նվ ռվ՟տ Բ՟ավ՟-

սնրմթմգվթ սնծղ՟լ՟պզ ծ՟յռնրղ ե գվգւ ծ՟վճնրվթտ ՟ռգժթ ՟մկ, նվնմտթտ ռ՟է-

ջնրմզ գհգժ գմ է՟ա՟ռնվ: «Ոջսգվ ՟վկ՟խգժնռ ՟ղգմ խնհղ Վվ՟տ Բ՟ավ՟սնրմթւ 

խ՟վնհ՟տ՟մ թվգմտ ծնռ՟մնր ս՟խ ՟պմգժ ռվ՟խ՟մ տգհգվթ ՟ղՠնհչնրէճնրմզ» 
1
, 

– ավնրղ ե Ն. Աբնմտզ: Իջխ՟ոգջ, ղգլ ե Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ բգվզ Վվ՟ջս՟մթ էգ՛ 

ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ, էգ՛ ջնտթ՟ժ-սմսգջ՟խ՟մ, թմշոգջ մ՟օ ղյ՟խնրէ՟ճթմ խճ՟մւթ 

ո՟սղնրէճ՟մ ղգչ: Նվ՟մտ յմնվծթռ ռվ՟տ՟խ՟մ գվխվ՟ղ՟ջգվմ նր թյի՟մնր-

էճնրմմգվմ ՟պ՟չթմ ՟մա՟ղ ղթ՟ռնվռգտթմ ղգխ ղթ՟ջմ՟խ՟մ ոգսնրէճ՟մ խ՟դ-

ղնրղ, օ գվխթվզ էօ՟խնիգտ մնվ նր ց՟պ՟ռնվ յվչ՟մ, նվզ սօգտ ղթ ւ՟մթ բ՟վ: 

Հգսօ՟ՠ՟վ, շ՟ց՟դ՟մտ խ՟վօնվռնրղ գմ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ռվ՟տ՟խ՟մ ձճնրհթ 

ջխդՠմ՟ռնվղ՟մ ծթղւգվզ, նվսգհթ՞տ, գ՞վՠ օ թմշոգ՞ջ գմ մվ՟մւ ծ՟ճսմռգժ Վվ՟տ 

թվ՟խ՟մնրէճ՟մ ղգչ:  

Բ՟ավ՟սնրմթմգվզ ծ՟ճսմռգժ գմ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ ՟ջո՟վգդնրղ ՟պ՟ռգժ ռ՟հ 

օ սնծղթ լ՟աղ՟մ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ ծնվթմռգժ գմ ՠ՟դղ՟էթռ ՟ռ՟մբնրէճնրմմգվ: Հ՟ճ 

ո՟սղ՟աթս՟խ՟մ ղթսւզ էռ՟ավնրղ ե ՟ճմ I բ. Ք.՟.
2
: Իջխ ռվ՟տ ո՟սղ՟աթ-

ս՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէթ ծ՟ղ՟կ՟ճմ` Բ՟ավ՟սնրմթմգվզ VI բ՟վթտ գմ ծ՟ճսմռգժ 

ռվ՟տ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ խճ՟մւնրղ: Կ՟մ սգջ՟խգսմգվ, ծ՟ղ՟կ՟ճմ նվնմտ մվ՟մւ ջգ-

վնրղ գմ ռվ՟տ Փ՟պմ՟ռ՟դճ՟մ բթմ՟ջսթ՟ճթտ
3
, թջխ զջս Կ. Թնրղ՟մնռթ` Բ՟ավ՟-

                                                           
1
 Աբնմտ Ն., Եվխգվ, ծ. Ա, Եվօ՟մ, 2006, եչ 478: 

2
 Адонц Н., Армения в эпоху Юстиниана, СПб., 1908, с. 413. 

3
 ინგოროყვა პ., გიორგი მერჩულე, თბილისი, 1954, გვ. 77-79, მამულია გ., 

“ბაგრატიონთა დინასტიის წარმოშობა და ქართლის (იბერიის) სამეფოს 

წარმოქმნა”, ჟურნალი «მნათობი», 1971, № 2, გვ. 179-191. 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94_%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/1954
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սնրմթմգվզ ծ՟ճ է՟ա՟ռնվ՟խ՟մ սմգվթտ ղգխթ՝ Եվռ՟մբնրմթմգվթ յ՟պ՟ռթհմգվմ 

գմ
4
: Կ՟վգժթ ե ծ՟մբթոգժ ՠ՟դղ՟էթռ ՟ճժ սգջ՟խգսմգվթ` ծթղմ՟խ՟մնրղ ծ՟ճ 

Բ՟ավ՟սնրմթմգվթմ ռգվ՟ՠգվնհ, ջ՟խ՟ճմ ղգմւ ՟մբվ՟բ՟պմ՟ժնր գմւ ղթ՟ճմ 

՟ճբ սնծղթ ռվ՟տ՟խ՟մ ձճնրհթմ:  

Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ռվ՟տ՟խ՟մ ձճնրհթ ծթղմ՟բվղ՟մ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ անճնր-

էճնրմ նրմթ ՟հՠճնրվմգվթ գվգւ ծթղմ՟խ՟մ ինրղՠ՝ ծ՟ճխ՟խ՟մ, ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ օ 

ռվ՟տ՟խ՟մ: Դվ՟մւ շգմ մյնրղ Տ՟ճւնրղ մվ՟մտ ծ՟ջս՟սռգժնր ջսնրճա ը՟ղ՟-

մ՟խզ, ջ՟խ՟ճմ ծ՟ճսմթ ե, նվ բ՟ սգհթ ե նրմգտգժ VIII բ. ռգվչգվթտ ղթմշօ IX բ. 

ջխթդՠմ զմխ՟լ ը՟ղ՟մ՟խ՟ծ՟սռ՟լնրղ: Աճբ ղ՟ջթմ ՟պ՟ռգժ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ-

հգխնրէճնրմմգվ խ՟մ ծ՟սխ՟ոգջ ռվ՟տ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվնրղ, նվնմւ ո՟վնրմ՟-

խնրղ գմ թմշոգջ թվ՟խ՟մ, ՟ճմոգջ եժ ծգս՟ա՟ ծգհթմ՟խմգվթ` ղթսնրղմ՟ռնվ 

խգվոնռ ՟ռգժ՟տվ՟լ ղս՟տ՟լթմ ց՟ջսգվ: Ըմբ նվնրղ, մվ՟մւ ծ՟ձ՟ի ղթ՟-

խ՟վլթւ շգմ: Ովւ՟մ եժ «Վվ՟տ Տ՟վգավւթ» ծգհթմ՟խմգվզ ցնվկնրղ գմ ՟մսգջգժ 

Վվ՟տ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ խ՟ոզ մվ՟մտ ծ՟ճ՟խ՟մ ձճնրհթ ծգս, ՟ճմնր՟ղգմ՟ճմթռ, 

՟հՠճնրվմգվնրղ խ՟վգժթ ե ասմգժ ՟ճմ ծ՟ջս՟սնհ ց՟ջսգվ:  

Հ՟ճխ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվթտ ծ՟ճսմթ գմ XIII բ. ո՟սղթշ Վ՟վբ՟մ Ավօգժտնր 

ռխ՟ճնրէճնրմմգվզ, ծ՟ղ՟կ՟ճմ նվթ Հ՟ճնտ թյի՟մ Այնս Կնրճվ Բ՟ավ՟սնրմնր 

(732-748) ջգվնրմբմգվմ գմ ծ՟ջս՟սռգժ Տ՟ճւնրղ օ ծթղմգժ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ 

ռվ՟տ՟խ՟մ ձճնրհզ: Պ՟սղթշզ մ՟ի մյնրղ ե, նվ Այնս Կնրճվթ էնպզ` ջո՟մռ՟լ 

Սղՠ՟ս Բ՟ավ՟սնրմնր նվբթ Այնս Մջ՟խգվզ (ղ՟ծ. 826 է.), խ՟վնհ՟տ՟ռ 

՟վ՟ՠմգվթտ ՟դ՟ս՟ավգժ նվնյ ծնհգվ՝ սթվգժնռ «դՇթվ՟խ օ դԱյնտւ, օ դա՟-

ր՟պմ Տ՟ճնտ»
5
: Ըջս ո՟սղթշթ` բ՟ սգհթ եվ նրմգտգժ «՟մխգժնտմ թ ղգլ ո՟սգ-

վ՟դղթմ»
6
, ՟ճջթմւմ` Բ՟ավօ՟մբթ 775 է. ձ՟խ՟ս՟ղ՟վսթտ ծգսն, նվսգհ 

ծ՟ճգվզ ո՟վսնրէճնրմ խվգտթմ ՟վ՟ՠմգվթտ
7
:  

Որջնրղմ՟ջթվնհմգվթտ նղ՟մւ խ՟վլնրղ գմ, նվ Այնս Մջ՟խգվզ 803-805 էէ. 

Ժ՟ղ՟մ՟խ՟ծ՟սռ՟լնրղ ե սթվգժ Տ՟ճւթմ
8
: Ն՟ Տ՟ճւնրղ խ՟պնրտգտ Կ՟ժղ՟ի 

՟ղվնտզ (զջս Վ՟վբ՟մ Ավօգժտնր՝ Կ՟ղ՟ի)՝ ՟ճմսգհ սգհ՟ցնիգժնռ թվ զմս՟-

մթւզ
9
: Շնրսնռ Այնս Մջ՟խգվթ ՟չ՟խտնրէճ՟ղՠ Ահթնռթսթտ Տ՟ճւ ե սգհ՟ցնի-

ռնրղ նր ՠմ՟խնրէճնրմ ծ՟ջս՟սնրղ ՟ճմսգհ մ՟օ Գմնրմթմգվթ սնծղզ
10

: 

Վ՟վբ՟մզ մգվխ՟ճ՟տմնրղ ե մ՟օ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ռվ՟տ՟խ՟մ ձճնրհթ 

ծթղւգվզ. «Բ՟ճտ ՟ջգժթ ե ՟ջս դջխթդՠմ է՟ա՟րնվ՟տմ Հ՟ճնտ օ Վվ՟տ նվւ թ 
                                                           
4
 Toumanoff C., Studies in Christian Caucasian History, Georgetown University Press, 

1963, p. 277-354. 
5
 Հ՟ր՟ւնրղմ ո՟սղնրէգ՟մ Վարդանայ վարդապետթ ժնրջ՟ՠ՟մգ՟ժ թ Վգմգսթխ, 1862 (՟ճջնր-

ծգսօ՝ Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգս), եչ 76:  
6
 Ննրճմ սգհնրղ: 

7
 Աբնմտ Ն., Եվխգվ, ծ. Ա, եչ 442: 

8
 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 449: 

9
 Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգս, եչ 76: 

10
 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 77: 
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Բ՟ավ՟սնրմգ՟տ ՟մսթ ջգվգտ՟մ... Սղՠ՟ս Բ՟ավ՟սնրմթ դխմթ մնվ՟ Այնս, 

նվբթ Վ՟ջ՟խ՟ճ, դնվ խնրվ՟տնրտթմ Մ՟ղթխնմգ՟մւմ. ջղ՟ ժթմթմ գվխնր նվբթւ, 

Սղՠ՟ս՝ մ՟իմթ է՟ա՟րնվ՟տմ Հ՟ճնտ օ Վ՟ջ՟խ ջխթդՠմ է՟ա՟րնվ՟տմ Վվ՟տ»
11

: 

Պ՟սղթշմ ՟ճմնրծգսօ յ՟վնրմ՟խնրղ ե Վ՟ջ՟խթ ջգվմբթ էռ՟վխնրղզ. «Վ՟ջ՟խ 

ջխթդՠմ է՟ա՟րնվ՟տմ Վվ՟տ. նվնճ նվբթմ Ասվմգվջգծ, ջնվ՟՝ Այնս, ջնվ՟՝ Բ՟-

ա՟վ՟ս, նվնճ գհՠ՟ճվմ Գնվ՟ղ, ծգս ջղ՟՝ Դ՟րթէ նվբթ Բ՟ա՟վ՟ս՟ճ՝ նվ ջո՟-

մ՟ր թ Գնվ՟ղ՟ճ ծփվգհՠփվե թրվղե, նվնճ նվբթմ Ասվմգվջգծ, ջնվ՟ նվբթ Դ՟րթէ. 

ջղ՟ գհՠփվնվբթ Գնրվաեմ, նվնճ նվբթմ Բ՟ա՟վ՟ս, նվ ՟պ թրվ խթմ դբնրջսվ Սգ-

մգւգվթղ՟ճ է՟ա՟րնվթմ Վ՟ջոնրվ՟խ՟մթ: Աճջ ե խ՟վամ»
12

 (սգ՛ջ մգվբթվ, 

՟հճնրջ՟խ 1):  

Վ՟վբ՟մ Ավօգժտթմ ղգխ ՟մա՟ղ օջ մյնրղ ե, նվ Վվ՟տ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ 

ծթղւզ բվգժ ե Այնս Կնրճվթ նվբթ Վ՟ջ՟խ Բ՟ավ՟սնրմթմ. «Յ՟ճմղ ը՟ղ՟մ՟խթ 

՟հղխգ՟ժ Իջղ՟ճգժթ զմբ ղթղգ՟մջ, ծ՟մաշեվ գվխթվմ Հ՟ճնտ, օ ջխջ՟մ դփվ՟մ՟ժ 

թյի՟մւմ ղգվ ճթվ՟ւ՟մշթրվ թրվ սգհջ: Եր ս՟ճվ թյի՟մմ Իջղ՟ճգժթ Այնսթ նվբ-

րնճ Ասվմգվջգծթ նվբրնճ Վ՟ջ՟խ՟ճ, նվբրնճ Այնսնճ Հ՟ճնտ թյի՟մթ՝ դգվխթվմ 

Վվ՟տ. նվնճ գվէգ՟ժ ծմ՟դ՟մբգտնրտ՟մե թմւգ՟մ. օ խ՟ճջվմ ՟պ՟ւե մղ՟ ո՟սթր 

խթրվ՟ո՟հ՟սնրէգ՟մ»
13

: Աճջթմւմ` խվխմռնրղ ե ՟պ՟չթմթտ շնվվնվբ ջգվնրմբզ. 

Այնս Կնրճվ 

Վ՟ջ՟խ 

Ասվմգվջգծ 

Այնս Կնրվ՟ո՟հ՟ս 

Ք՟հռ՟լւնրղ մյռ՟լ Հ՟ճնտ թյի՟մ Այնսզ մնրճմ թմւմ Այնս Կնրճվմ ե, 

Այնս Կնրվ՟ո՟հ՟սզ՝ ռվ՟տ ՟հՠճնրվմգվթտ ծ՟ճսմթ «აშოტ I დიდი 

კურაპალატი»-մ (Այնս I Մգլ Կնրվ՟ո՟հ՟սզ, ղ՟ծ. 826 խ՟ղ 836 է.), թջխ 

խ՟ճջվզ՝ Լօնմ V Հ՟ճխ՟դմմ ե (813-820), նվթտ եժ Այնսզ ջս՟տգժ եվ խնրվ՟ո՟-

հ՟սթ սթսհնջ՝
14

 ծթղւ բմգժնռ խնրվ՟ո՟հ՟սմգվթ ը՟պ՟մա՟խ՟մ թյի՟մնր-

                                                           
11

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 81-82: 
12

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 82: 
13

 Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգս, եչ 77: Վ՟վբ՟մթ գվխթ պնրջգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմնրղ ՠ՟տ՟-

խ՟ճնրղ ե «օ խ՟ճջվմ ՟պ՟ւե մղ՟ ո՟սթր խթրվ՟ո՟հ՟սնրէգ՟մ» ղթսւզ (սգ՛ջ Всеобщая 

история Вардана Великого, перевод и примечания Н. Эмина, Москва, 1861 с. 98), 

նվզ, ջ՟խ՟ճմ, խ՟ ո՟սղթշթ ՟յի՟սնրէճ՟մ ծ՟ճգվգմ ղնջխնռճ՟մ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմնրղ 

(սգ՛ջ Մգլթ Վարդանայ Բարձրբերդեցւոճ Պ՟սղնրէթրմ սթգդգվ՟խ՟մ, թ ժնճջ զմլ՟ճգ՟տ 

Մկրտիչ Էմին, Մնջխռ՟, 1861, եչ 106): Աճբ ծ՟սռ՟լզ ՟պխ՟ ե Ռ. Թնղջնմթ ՟մաժգվգմ 

է՟վաղ՟մնրէճնրմնրղ. “And the emperor sent him [Այնս Կնրվ՟ո՟հ՟ս-Լ.Ն.] the honor of 

the title of Curopalates”, սգ՛ջ R.W. Thomson, “The Historical Compilation of Vardan 

Arewelcʻi,” Dumbarton Oaks Papers, 43, 1989 (pp. 125-226), p. 182: 
14

 Վվ՟տ նրջնրղմ՟ջթվնհմգվթ ծ՟ղ՟կ՟ճմ` Այնս Բ՟ավ՟սնրմնրմ խնրվ՟ո՟հ՟սթ սթսհնջ ե 

յմնվծգժ Լօնմ VI խ՟ճջվզ (Картлис Цховреба, История Грузии, главный редактор Р. 

Метревели, Тбилиси, 2008, с. 166, прим. 22 (՟ճջնրծգսօ՝ Картлис Цховреба, 

2008)), ջ՟խ՟ճմ ռգվչթմջ թյիգժ ե 886-912 էէ. (սգ՛ջ Կնջս՟մբթմ Ծթվ՟մ՟լթմ, Օս՟վ 
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էճ՟մզ: Հ՟ճսմթ շե, էգ Վ՟վբ՟մմ ՟ճջ խ՟վօնվ ռխ՟ճնրէճնրմմգվմ թմշ ՟հՠճնրվթտ 

ե ւ՟հգժ: Ն. Աբնմտզ օ Մ՟վխռ՟վսզ ծ՟խռ՟լ գմ խ՟վլգժնր, նվ ՟ճբ ՟հՠճնրվզ 

IX-X բբ. ո՟սղթշ Շ՟ոնրծ Բ՟ավ՟սնրմնր խնվ՟լ գվխմ ե
15

: Ս՟խ՟ճմ, թմշոգջ Ն. 

Աբնմտմ ե մյնրղ, «բըռ՟վ ե ոմբգժ ՟ճջ գմէ՟բվնրէճ՟մ ռվ՟»
16

, ւ՟մդթ Վ՟վբ՟մ 

ո՟սղթշթ էռ՟վխ՟լ ջգվմբ՟ՠ՟մնրէճ՟մ աթլզ ծ՟ջմնրղ ե ղթմշօ Վ՟ջոնրվ՟-

խ՟մթ Սգմգւգվթղ է՟ա՟ռնվթ ցգջ՟մ, նռ ղթ՟տճ՟ժ Վվ՟տ՟խ՟մ ոգսնրէճ՟մ 

է՟ա՟ռնվ Գգնվաթ I-մ եվ (1014-1027), ՟ճժ նշ էգ, թմշոգջ ո՟սղթշմ ե մյնրղ՝ 

Բ՟ա՟վ՟սզ: Վ՟վբ՟մ ո՟սղթշթ ղնս մխ՟սռնրղ գմ յցնէնրէճնրմմգվ, խ՟ոռ՟լ 

՟ճջ ռգվչթմ գվգւ ՟մկմ՟ռնվնրէճնրմմգվթ ՝ Դ՟ռէթ, Գնրվագմթ նր Բ՟ա՟վ՟սթ 

ծգս: Ն՟ի ո՟սղթշզ շթ մյնրղ Դ՟ռէթ գհՠնվ ՟մնրմզ օ ռգվչթմթջ գհՠնվնվբթ ե 

խնշնրղ Գնրվագմթմ, թջխ ջվ՟ նվբնրմ՝ Բ՟ա՟վ՟սթմ, խնշնրղ Սգմգւգվթղթ ցգջ՟: 

Ն. Աբնմտզ մյնրղ ե, նվ Վ՟վբ՟մթ ՠմ՟աթվզ խ՟ղ ի՟է՟վռ՟լ ե խ՟ղ թմւմ ե 

ջի՟ժ զմբփվթմ՟խգժ թվ ՟հՠճնրվզ օ ասմնրղ ե, նվ ոգսւ ե խ՟վբ՟ժ «ջնվ՟ նվբթ 

Դ՟րթէ, ջղ՟ գհՠփվնվբթ <Բ՟ա՟վ՟ս, նվնճ նվբթ> Գնրվաեմ, նվնճ նվբթ Բ՟ա՟-

վ՟ս, <նվնճ նվբթ Գթնվաթ> ՟պ թրվ խթմ դբնրջսվ Սգմգւգվթղ՟ճ»
17

 [զմբալնրղզ 

ղգվմ ե – Լ. Ն. ]: Աճմ, նվ Սգմգւգվթղ Ավլվնրմնր ցգջ՟մ գհգժ ե Վվ՟տ Գգնվաթ I 

է՟ա՟ռնվզ, ծ՟ջս՟սռնրղ ե մ՟օ ՟ճժ ՟հՠճնրվմգվնռ
18

: Վգվչթմջ գհգժ ե Վվ՟տ 

է՟ա՟ռնվ Բ՟ավ՟ս III-թ (1008-1014) նվբթմ օ Գնրվագմթ էնպզ: Իջխ Գնրվագմզ 

գհգժ ե Բ՟ավ՟ս Ռգառթմթթ նվբթմ օ Սղՠ՟սթ էնպզ, ծգսօ՟ՠ՟վ Դ՟ռէթ գհ-

ՠ՟ճվզ Սղՠ՟սմ ե, օ Վ՟վբ՟մ ո՟սղթշթ մյ՟լ գհՠնվնվբթմ ոգսւ ե ծ՟ղ՟վգժ 

Բ՟ավ՟ս Ռգառթմթթմ (սգ՛ջ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 1)*: Չթ ՠ՟տ՟պռնրղ, նվ Վ՟վ-

բ՟մ ո՟սղթշմ ՟ճջ սգհգխնրէճնրմմգվթ ղթ ղ՟ջզ ւ՟հգժ ե Շ՟ոնրծ Բ՟ավ՟սնր-

մնրտ, թջխ ղմ՟տ՟լ ղ՟ջգվմ ՟ռգժ՟տվգժ ՟ճժ ՟հՠճնրվմգվթտ:  

Բճնրդ՟մբ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվթտ X բ. ո՟սղթշ օ խ՟ճջվ Կնջս՟մբթմ Ծթվ՟-

մ՟լթմմ ե ՟մբվ՟բ՟վկգժ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ռվ՟տ՟խ՟մ ձճնրհթմ, նվնմտ մ՟ 

՟մռ՟մնրղ ե «թՠգվմգվ»: Պ՟սղթշ խ՟ճջվզ «Կ՟ճջվնրէճ՟մ խ՟պ՟ռ՟վղ՟մ ղ՟-

                                                                                                                                              
՟հՠճնրվմգվզ Հ՟ճ՟ջս՟մթ օ ծ՟ճգվթ ղ՟ջթմ, 6, Բճնրդ՟մբ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվ, Բ, է՟վաղ՟մնր-

էճնրմ ՠմ՟ավթտ, ՟պ՟չ՟ՠ՟մ օ լ՟մնէ՟ավնրէճնրմմգվզ՝ Հ. Բարթիկյանի, Եվօ՟մ, 1970 

(՟ճջնրծգսօ՝ Կնջս՟մբթմ Ծթվ՟մ՟լթմ), եչ 230, լ՟մ. 7), ՟ճջթմւմ՝ Այնս Բ՟ավ՟սնրմնր 

ղ՟ծթտ (826) 60 ս՟վթ ՟մտ:  
15

 Աբնմտ Ն., Եվխգվ, ծ. Ա, եչ 479, լ՟մ. 2, ծղղս. Marquart J., Osteuropäische und 

Ostasiatische Streifrüge, Leipzig, 1903, p. 402-403: 
16

 Աբնմտ Ն., Եվխգվ, ծ. Ա, եչ 479, լ՟մ. 2: 
17

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 479-480, լ՟մ. 2: 
18

 Մ՟վղ՟յգմթ Կ՟էնհթխգ գխգհգտնր ծ՟վ՟ռ՟ճթմ ո՟սթմ ո՟ծո՟մռ՟լ ՟վկ՟մ՟ավնրէճ՟մ 

ղգչ խ՟վբնրղ գմւ. «Եջ Մ՟վթ՟ղ ՟րի՟դ՟տ գր ծ՟ճնտ է՟անրծթ, բնրջսվ ղգլթմ Սգմգւգվթղ՟ճ 

գր էնպմ Գ՟ախ՟ճ Հ՟ճնտ ՟վւ՟ճթ» (սգ՛ջ Վթղ՟խ՟մ ս՟վգաթվ, տնրտ՟խ ընհնռ՟լնտ ՟վկ՟մ՟-

ավնրէգ՟մտ ծ՟ճնտ, խ՟դղգտ Կ. Կոստանեանց, Ս.-Պգսգվՠնրվա, 1913, եչ 18, ծղղս. Орбели 

И. А., Избранные труды, Ереван, 1963, с. 444.). 

* Ահճնրջ՟խնրղ ռգվչթմ գվգւ զմբալռ՟լ ՟մնրմմգվզ՝ Սղՠ՟ս, Բ՟ավ՟ս Ռգառթմթ օ Գգնվաթ I, 

՟ռգժ՟տռ՟լ գմ ղգվ խնհղթտ, ջգվմբ՟ՠ՟մնրէճ՟մ աթլմ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ մգվխ՟ճ՟տմգժնր ծ՟ղ՟վ: 



Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ռվ՟տ՟խ՟մ ձճնրհթ ջխդՠմ՟ռնվնրղզ 135 

 

 

ջթմ» ՟յի՟սնրէճ՟մ ՟ղՠնհչ գվխնր աժնրի (45, 46) մռթվգժ ե թՠգվմգվթ օ 

մվ՟մտ լմմբ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ո՟սղնրէճ՟մզ
19

: Պ՟սղթշզ մյնրղ ե, նվ մվ՟մւ ջգ-

վնրղ գմ «Դ՟ռթէ ղ՟վա՟վգթ ծ՟վձթտ՝ Որվթ՟ճթ [խթմ Բգվջ՟ՠգթտ]»
20

: Ննրճմ 

ջգվմբթտ ե մ՟օ Մ՟վթ՟ղ Աջսռ՟լ՟լթմզ, նրջսթ օ մվ՟մւ ՟դա՟խթտ գմ ծ՟ղ՟վ-

ռնրղ Ս. Կնրճջթմ
21

: Ըջս Ծթվ՟մ՟լմթ` մվ՟մտ ջգվմբթտ գվխնր գհՠ՟ճվ՝ Դ՟ռթէզ օ 

Սո՟մբթ՟սզ գխգժ գմ Եվնրջ՟հգղթտ օ ծ՟ջս՟սռգժ Պ՟վջթտ գվխվնրղ, ՟ճջթմւմ` 

՟ճմսգհ, նրվ ՟ճըղ ՠմ՟խռնրղ գմ
22

, ՟ո՟ մգվխ՟ճ՟տմնրղ ե մվ՟մտ ջգվմբ՟ՠ՟-

մնրէճնրմզ. «Վգվնծթյճ՟ժ Դ՟ռթէզ՝ Սո՟մբթ՟սթ գհՠ՟ճվզ, նրմգտ՟ռ Պ՟մավ՟ս 

՟մնրմնռ ղթ նվբթ: Պ՟մավ՟սմ նրմգտ՟ռ նվբթ՝ Այնսթմ: Այնսմ նրմգտ՟ռ նվբթ 

Աբվ՟մ՟ջգթմ, նվզ ծպնղգ՟տթմգվթ ւվթջսնջ՟ջգվ խ՟ճջվ Լօնմթ խնհղթտ ՟վը՟-

մ՟տ՟ռ խնրվ՟ո՟հ՟սթ ո՟սռթմ: Սո՟մբթ՟սզ՝ ռգվնծթյճ՟ժ Դ՟ռէթ գհՠ՟ճվզ 

ռ՟իձ՟մռգտ ՟մդ՟ռ՟խ»
23

(սգ՛ջ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 2):  

Եէգ ծ՟ղգղ՟սգմւ Վ՟վբ՟մ ո՟սղթշթ օ Կնջս՟մբթմ Ծթվ՟մ՟լմթ մգվխ՟-

ճ՟տվ՟լ ջգվմբ՟ՠ՟մնրէճնրմզ, խմխ՟սռգմ նվնյ մղ՟մնրէճնրմմգվ օ ս՟վՠգվնր-

էճնրմմգվ: Պ՟սղ՟աթվ խ՟ճջգվ ղնս ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ գմ Այնս Կնրճվզ, մվ՟ նվբթ 

Վ՟ջ՟խզ օ ռգվչթմթջ նվբթ Ասվմգվջգծզ, ՠ՟ճտ խ՟մ օ նրվթյ ս՟վՠգվնրէճնրմ-

մգվ: Կնջս՟մբթմ Ծթվ՟մ՟լմթ ղնս ՟պ՟չթմ օ գվվնվբ՝ Դ՟ռթէ օ Այնս, ՟մնրմ-

մգվթ սգհգվզ ցնիռ՟լ գմ, թմշմ ՟պ՟չթմզ մխ՟սգժ ե Մ՟վխռ՟վսզ
24

 (սգ՛ջ մգվ-

բթվ, ՟հճնրջ՟խ 3): Բ՟տթ ՟ճբ, խ՟ճջգվ մյ՟լ Պ՟մավ՟սզ մնրճմ Բ՟ա՟վ՟սմ ե 

խ՟ղ Բ՟ավ՟սզ, թջխ Աբվ՟մ՟ջգ Կնրվ՟ո՟հ՟սզ՝ մնրճմ թմւմ Ասվմգվջգծզ, նվմ 

՟ճբ խնշնրղզ ջս՟տգժ եվ Բճնրդ՟մբթ՟ճթ Լօնմ VI Իղ՟ջս՟ջգվ (886-912) 

խ՟ճջվթտ, թջխ ծգս՟ա՟ճնրղ բ՟վկգժ Վվ՟տ ՟պ՟չթմ է՟ա՟ռնվզ: Աճմ, նվ Կնջ-

ս՟մբթմթ մյ՟լ ջգվմբ՟ՠ՟մնրէճ՟մ աթլզ ցնցնիռ՟լ ե, խ՟վգժթ ե ծ՟ջս՟սգժ 

մ՟օ ռվ՟տ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվնռ: 

Վջս՟ծ խ՟վգժթ ե ՟ջգժ, նվ Ծթվ՟մ՟լմթ ռխ՟ճնրէճնրմմգվզ լ՟անրղ գմ ռվ՟-

տ՟խ՟մ ՟հՠճնրվթտ: Որջնրղմ՟ջթվնհմգվթ ծ՟ղ՟կ՟ճմ` մ՟ ՟ճբ սգհգխնրէճնրմմգ-

վզ ռգվտվգժ ե ղթ դվնրճտթտ, նվ ոսսռնրղ եվ խ՟ճջգվ՟խ՟մ ո՟ժ՟սնրղ Ասվմգվ-

ջգծ Կնրվ՟ո՟հ՟սթ (Ասվմգվջգծ I է՟ա՟ռնվթ (899-923)) Կնջս՟մբմնրոնժթջ 

՟ճտգժնրէճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ` 922 է.
25

: Բ՟տթ ՟ճբ, զջս Ծթվ՟մ՟լմթ` Բ՟ավ՟սնրմթ-

                                                           
19

 Կնջս՟մբթմ Ծթվ՟մ՟լթմ, եչ 13-23: 
20

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 13: 
21

 Ննրճմ սգհնրղ: 
22

 Ննրճմ սգհնրղ: 
23

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 14: 
24

 Marquart J., մյռ. ՟յի., p. 403.  
25

 Աբնմտ Ն., Եվխգվ, ծ. Ա, եչ 480-481, სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა ტაო–

კლარჯეთის ბაგრატიონთა შესახებ, გამოცემა მესამე, ტექსტი გამოსცა 
ვრცელი შესავლით, შენიშვნებით და ორი გენეალოგიური ტაბულით 

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილმა წევრმა ე. 

თაყაიშვილმა, თბილისი, 1949 (՟ճջնրծգսօ՝ სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა), გვ. 24: 
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մգվզ լ՟անրղ գմ ծվգ՟մգվթ է՟ա՟ռնվ Դ՟ռէթ ջգվմբթտ, օ, թմշոգջ ռգվզ մյռգտ, 

մնրճմմ գմ ռխ՟ճնրղ մ՟օ ռվ՟տ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվզ`
26

 շմյգժնռ մվ՟մտ լ՟աղ՟մ 

խ՟ոզ ծ՟ճ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ծգս: Ս՟խ՟ճմ, զջս ո՟սղ՟աթվ խ՟ճջգվ սգհգխնր-

էճնրմմգվթ` ռվ՟տ՟խ՟մ ՟հՠճնրվթտ լ՟աղ՟մ ղ՟ջթմ խ՟վգժթ ե բ՟սգժ մ՟օ ծգմտ 

Ծթվ՟մ՟լմթ նրհհ՟խթ ռխ՟ճնրէճնրմթտ. «Իՠգվմգվթ խնրվ՟ո՟հ՟սմգվզ, տ՟մխ՟-

մ՟ժնռ թվգմտ ռգծ՟տմգժ, ՟ջնրղ գմ էգ ջգվնրղ գմ Դ՟ռթէ ղ՟վա՟վգթ ծ՟վձթտ»
27

 

[զմբալնրղզ ղգվմ ե – Լ. Ն.]: Աճջթմւմ` խ՟ճջվմ թմւմ ե ռխ՟ճնրղ, նվ թվ սգհգխնր-

էճնրմմգվզ ծ՟ճսմգժ գմ ռվ՟տ, ՟ճջթմւմ՝ Բ՟ավ՟սնրմթ խնրվ՟ո՟հ՟սմգվզ, զմբ 

նվնրղ, յգյսգժնռ, նվ մվ՟մւ «թվգմտ ռգծ՟տմգժնր» ծ՟ղ՟վ գմ մ՟ի՟ծ՟ճվ զմս-

վգժ Դ՟ռէթմ:  

Բճնրդ՟մբ՟տթ ո՟սղթշզ ծ՟ճսմնրղ ե մ՟օ Դ՟ռթէ օ Սո՟մբթ՟ս գհՠ՟ճվ-

մգվթ` Եվնրջ՟հգղթտ ա՟հէգժնր ը՟ղ՟մ՟խզ. «Եվնրջ՟հգղթտ ա՟հէգժնր օ թվգմտ 

՟ճըղճ՟մ գվխթվզ ա՟ժնրտ օ ՠմ՟խռգժնրտ ղթմշօ փվջ ՟մտգժ ե 400 խ՟ղ 500 ս՟վթ, 

՟ճըղ ՟յի՟վծթ ՟վ՟վշ՟անվլնրէճ՟մ 6460 էռ՟խ՟մմ ե, թմբթխսթնմթ 10-վբ 

ս՟վթմ, ւվթջսնջ՟ջգվ օ լթվ՟մ՟լթմ խ՟ճջվգվ Կնջս՟մբթմթ օ Ռնղ՟մնջթ 

է՟ա՟ռնվնրէճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խզ»
28

: Կնջս՟մբթմ խ՟ճջվզ մնրճմ թմւզ՝ Կնջս՟մբթմ 

Ծթվ՟մ՟լթմմ ե (913-959 էէ.), Ռնղ՟մնջզ` մվ՟ նվբթ Ռնղ՟մնջ II-զ (959-963), 

թջխ ՟յի՟վծթ ՟վ՟վշ՟անվլնրէճ՟մ 6460 էռ՟խ՟մզ օ թմբթխսթնմթ 10-վբ ս՟-

վթմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե 952 է.
29

, ՟ճջթմւմ, զջս Ծթվ՟մ՟լմթ, Բ՟ավ՟սնր-

մթմգվզ Եվնրջ՟հգղթտ ա՟հէգժ գմ ղնս 452 խ՟ղ 552 էէ.: Ն. Աբնմտզ ասմնրղ ե, 

նվ ռգվնծթյճ՟ժ Դ՟ռթէզ ն՛շ 452 է. օ ն՛շ 552 է. ՟մկ շեվ խ՟վնհ ժթմգժ, ՟ճժ VIII բ. 

ռգվչթ օ IX բ. ջխդՠթ, զմբ նվնրղ, մվ՟ խ՟վլթւնռ` ՟ճբ ւ՟ճժնռ ցնվկ ե ՟վռգժ 

ծմ՟տմգժ խնրվ՟ո՟հ՟սմգվթ լ՟անրղզ
30

: Աճջթմւմ` թ ս՟վՠգվնրէճնրմ Վ՟վբ՟մ 

Ավօգժտնր, Կնջս՟մբթմ Ծթվ՟մ՟լթմզ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ռվ՟տ՟խ՟մ ձճնրհթ 

ծթղւգվզ ծ՟ջտմնրղ ե V-VI բբ.:  

Իմշոգջ ռգվզ մյռգտ, ռվ՟տ ՟հՠճնրվմգվմ ՟պ՟ռգժ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ գմ մգվխ՟-

ճ՟տմնրղ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ռվ՟տ՟խ՟մ ձճնրհթ ՟պ՟չ՟տղ՟մ ծթղւգվզ: Աճբ ՟հ-

                                                           
26

 სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 57–59, Летопись Картли, перевод, введе-

ние и примечания Г. В. Цулая, Памятники грузинской исторической литературы, 

IV, Тбилиси, 1982 (՟ճջնրծգսօ՝ Летопись Картли), с. 48, Вахушти Багратиони, 

История царства грузинского, перевел, снабдил предисловием, словарями и 

указателем Н. Т. Накашидзе, Тбилиси, 1976 (՟ճջնրծգսօ՝ Вахушти Багратиони), 

с. 183. 
27

 Կնջս՟մբթմ Ծթվ՟մ՟լթմ, եչ 13: 
28

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 14: 
29

 «Կնջս՟մբթմ Ծթվ՟մ՟լթմ» ՟յի՟սնրէճ՟մ 230 եչթ էթռ 8 լ՟մնէ՟ավնրէճնրմնրղ ծ՟ռ՟-

մ՟ՠ՟վ ռվթո՟խ ե ջովբգժ. մյռ՟լ ե «՟յի՟վծթ ՟վ՟վշ՟անվլնրէճ՟մ 6460 է. ծ՟ղ՟ո՟-

ս՟ջի՟մնրղ ե ղ. է. 925 է.», նվզ ոգսւ ե ժթմթ 952 է. (ծղղս. Ն. Աբնմտ, Եվխգվ, ծ. Ա, եչ 480-

481, სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 23): 
30

 Աբնմտ Ն., Եվխգվ, ծ. Ա, եչ 481-481: 
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ՠճնրվմգվթտ գմ Դ՟ռէթ նվբթ Սղՠ՟սթ
31

, Ջնր՟մյգվ Ջնր՟մյգվթ՟մթ
32

, ՟վւ՟ճ՟դմ 

Վ՟ինրյսթ գվխգվզ
33

, թմշոգջ մ՟օ սգհգխնրէճնրմմգվ գմ ո՟ծո՟մռգժ «Վվ՟տ 

Տ՟վգավւնրղ»
34

 օ «Վվ՟տ բ՟վկզ»
35

 ՟յի՟սնրէճնրմմգվնրղ: 

Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ լ՟անրղմ՟ՠ՟մնրէճնրմմ ՟պ՟ռգժ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ մգվխ՟-

ճ՟տմնրղ ե XI բ. ռվ՟տ ո՟սղթշ Դ՟ռէթ նվբթ Սղՠ՟սզ՝ ջխջգժնռ Աբ՟ղթտ նր մվ՟ 

ջգվմբթտ, ծ՟ջտմգժնռ ղթմշօ Դ՟ռթէ ղ՟վա՟վգ օ Սնհնղնմ, նվնմւ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջ-

ի՟մնրղ գմ Հթմ օ Ննվ Կս՟խ՟վ՟մմգվթ ՟մնրմմգվթ յ՟վւթմ, ՟ո՟ ծգհթմ՟խզ, 

մվ՟մտթտ ծգսն ՟ռգժ՟տմգժնռ մնվ ՟մնրմմգվ, ջգվմբ՟ՠ՟մնրէճ՟մ աթլզ ծ՟ջտ-

մնրղ ե նղմ Սնհնղնմթ, նվզ 88-վբ ջգվնրմբմ ե Աբ՟ղթտ ծգսն
36

: Հ՟ղ՟կ՟ճմ 

Սղՠ՟սթ` ՟ճջ Սնհնղնմմ նրմգվ ճնէ նվբթ, նվնմւ եժ բ՟վկ՟մ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ 

մ՟ի՟ծ՟ճվգվզ: Բմ՟ավնրղ մյռնրղ ե, նվ մվ՟մւ ա՟ժթջ գմ «Եխժգտ Ռ՟ւ՟ճգժ է՟-

անրծնր ղնս օ ղխվսռնրղ մվ՟ խնհղթտ: Նվ՟մւ ղմ՟տթմ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ օ ղթմշ 

փվջ մվ՟մտ ջգվնրմբմգվմ թյինրղ գմ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ»
37

: Մ. Բվնջջգմ ՟ռգժ՟տ-

մնրղ ե, նվ գհՠ՟ճվմգվզ գխգժ գմ Պ՟հգջսթմթտ
38

: «Եխժգտ»-զ (ՠմ՟ավնրղ՝ 

ეკლეცი), ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ, «Այի՟վծ՟տնճտ»-թտ ծ՟ճսմթ` Մգլ Հ՟ճւթ Բ՟վկվ Հ՟ճւ 

մ՟ծ՟մաթ Եխգհճ՟տ ա՟ռ՟պմ ե
39

: Ըջս Ժ. Սգմս-Մ՟վսգմթ` Եխգհգ՟տ ա՟ռ՟պզ 

խ՟ղ Եխգհետզ մնրճմ Ախթժթջգմգմ ե, նվսգհթտ ջխթդՠ գմ ՟պմնրղ Եցվ՟սթ 

՟խնրմւմգվզ
40

: Աճբ ծթղւնռ եժ, ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ, Սղՠ՟սթ գվխթ պնրջգվգմ է՟վաղ՟-

մնրէճ՟մ ծգհթմ՟խ Մ. Լնվբխթո՟մթկգմ Եխժգտթ ցնի՟վգմ ավնրղ ե Ախթժթջգմգ
41

: 

Մ. Բվնջջգմ ՟ճբ ա՟ռ՟պզ ծ՟ղգղ՟սնրղ ե մ՟օ Եհգաթւթ խ՟ղ Եհգամ՟կնվթ ծգս, 

նվզ ասմռնրղ ե Սճնրմթւնրղ
42

: Աճմնր՟ղգմ՟ճմթռ, խ՟վլնրղ գմւ` ինջւզ Բ՟վկվ 

Հ՟ճւթ Եխգհճ՟տ ա՟ռ՟պթ ղ՟ջթմ ե, ւ՟մդթ Սղՠ՟ս ո՟սղթշթ ծգս՟ա՟ սգհգխնր-

էճնրմմգվթտ գվօնրղ ե, նվ ճնէ գհՠ՟ճվմգվթտ շնվջմ ՟ճբսգհթտ ամ՟տգժ գմ Ք՟վէժթ 

                                                           
31

 სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა.  
32

 Джуаншер Джуаншериан, Жизнь Вахтанга Горгасала, Картлис Цховреба, 

Тбилиси, 2008 (՟ճջնրծգսօ՝ Джуаншер Джуаншериан). 
33

 Вахушти Багратиони, История царства грузинского.  
34

 Матиане Картлиса, перевод, введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе, 

Тбилиси, 1976 (՟ճջնրծգսօ՝ Матиане Картлиса), Летопись Картли, Картлис 

Цховреба, 2008. 
35

 Такайшвили Е., Источники Грузинских летописей, три хроники, Тифлис, 1900. 
36

 სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 57-58.  
37

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 58. 
38

 Brosset M., Histoire de la Georgie, S.-Petersbourg, 1849, p. 218. 
39

 Եվգղճ՟մ Ս., Հ՟ճ՟ջս՟մզ զջս «Այի՟վծ՟տնճտ»-թ, Եվօ՟մ, 1963, եչ 106: 
40

 Saint-Martin J., Mémoires historiques et géographiques sur L‘Arménie, tome I, 

Paris, 1818, p. 45. 
41

 Сумбат Давитис-дзе, История и повествование о Багратионах, перевод, вве-

дение и примечания М. Д. Лордкипанидзе, Памятники грузинской исторической 

литературы, III, Тбилиси, 1979 (՟ճջնրծգսօ՝ Сумбат Давитис-дзе), с. 28. 
42

 Brosset M., Histoire de la Georgie, p. 218. 
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խ՟ղ Վթվւ, թջխ Եխգհճ՟տ ա՟ռ՟պմ ՟պ՟ռգժ ղնս ե ասմռնրղ Վթվւթմ, ւ՟մ 

Եհգաթւզ խ՟ղ Եհգամ՟կնվզ: Իջխ ո՟սղթշթ մյ՟լ Ռ՟ւ՟ճգժ է՟անրծթմ ՟ճժնրվ 

ծ՟ճսմթ շե: Սղՠ՟սթ «Պ՟սղնրէճ՟մ» ջնրճմ ծ՟սռ՟լզ խ՟վօնվռնրղ ե մվ՟մնռ, 

նվ յգյսռնրղ ե ճնէ գհՠ՟ճվմգվթ ա՟ժզ Հ՟ճ՟ջս՟մ, նվզ ռվ՟տգվգմ ՠմ՟ավնրղ 

մյռնրղ ե სომხითი43
 (Սնղիթէթ) կօնռ: Աճջթմւմ, գէգ մնրճմթջխ ՟ճբ ո՟սղնր-

էճնրմմ թվ՟խ՟մ ե, ՟ո՟ ծջս՟խ գվօնրղ ե, նվ Բ՟ավ՟սնրմթմգվզ Հ՟ճ՟ջս՟մթտ 

գմ ՟մտգժ Վվ՟ջս՟մ: 

Եհՠ՟ճվմգվթտ գվգւթմ Ռ՟ւ՟ճգժ է՟անրծթմ ՟մռ՟մ՟ցնինրղ ե՝ խնշգժնռ՝ 

ղգխթմ Մնյ՟ժգ, ղճնրջթմ՝ Բ՟ավ՟ս, նվմ եժ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ մ՟ի՟ծ՟ճվմ ե, թջխ 

գվվնվբթմ՝ Աՠա՟ռ՟վ
44

: Դ՟ռէթ նվբթ Սղՠ՟սզ ծ՟չնվբթռ մյնրղ ե գհՠ՟ճվմգվթտ 

ղճնրջ շնվջթ ՟մնրմմգվզ՝ Գնր՟վ՟ղ, Ս՟ծ՟խ, Աջ՟ղ օ Վ՟վ՟դռ՟վբ, ՟ո՟ ծ՟ռգ-

ժնրղ, նվ մվ՟մւ ամ՟տթմ Ք՟վէժթ, օ նվ մվ՟մտթտ Գնր՟վ՟ղզ բ՟վկ՟ռ եվթջէ՟ռ
45

 

նր Վվ՟տ Բ՟ավ՟սնրմթմգվմ ՟ճջ Գնր՟վ՟ղթ ջգվնրմբմգվզ գմ
 46

: Բճնրդ՟մբ՟խ՟մ 

խ՟ճջվ Հնրջսթմթնջ II (565-578)
47

 մվ՟մ յմնվծնրղ ե խնրվ՟ո՟հ՟սթ սթսհնջ
48

: 

Փ՟ջսնվգմ, Գնր՟վ՟ղզ ոգսւ ե ժթմթ VI բ՟վթ ՟մկ, ՟ճջթմւմ` զջս Դ՟ռթէ 

ո՟սղթշթ` Վվ՟տ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ծթղւզ բվռգժ ե VI բ., թմշզ ծ՟ղզմխմնրղ ե 

Կնջս՟մբթմ Ծթվ՟մ՟լմթ մյ՟լ ը՟ղ՟մ՟խ՟ծ՟սռ՟լթմ: 

Աճմնր՟ղգմ՟ճմթռ, ՟մծ՟ջխ՟մ՟ժթ ե, էգ թմշնր ե Վվ՟տ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ 

մ՟ի՟ծ՟ճվզ խնշռնրղ նշ էգ Բ՟ա՟վ՟ս խ՟ղ Բ՟ավ՟ս, ՟ճժ Գնր՟վ՟ղ: Վվ՟տ՟-

խ՟մ ղճնրջ ՟հՠճնրվմգվմ օջ սգհգխնրէճնրմմգվ գմ ո՟ծո՟մգժ Գնր՟վ՟ղ խնրվ՟-

ո՟հ՟սթ ղ՟ջթմ: Ըմբ նվնրղ, «Վվ՟տ բ՟վկ»-նրղ օջ ինջռնրղ ե ռգվչթմթջ ղ՟-

ջթմ, ջ՟խ՟ճմ շթ մյռնրղ, նվ մ՟ Բ՟ավ՟սնրմթ եվ խ՟ղ մվ՟մտ մ՟ի՟ծ՟ճվզ
49

: 

Հ՟ղ՟կ՟ճմ Դ՟ռէթ նվբթ Սղՠ՟սթ` Գնր՟վ՟ղ խնրվ՟ո՟հ՟սթմ ծ՟չնվբնրղ ե 

նվբթմ՝ Սսգց՟մնջզ, նվզ գհՠնվ՝ Դգղգսվգթ ծգս խ՟պնրտնրղ ե Մտիգէթթ Ջռ՟վթ 

                                                           
43

 Վվ՟տ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվնրղ ղթմշօ XVIII բ. «Հ՟ճ՟ջս՟մ»-զ ծ՟մբթոնրղ եվ օ՛ 

«სომხითი» օ՛ «სომხეთი» (Սնղիթէթ օ Սնղիգէթ) կօգվնռ, ՠ՟ճտ «სომხითი» եվ խնշ-

ռնրղ մ՟օ ծ՟ճ-ռվ՟տ՟խ՟մ ջ՟ծղ՟մ՟ճթմ ս՟վ՟լւզ: XVIII բ. Աջսթձ՟մ՟ՠ՟վ «Հ՟ճ՟ջ-

ս՟մ»-զ ջխջգտ խնշռգժ «სომხეთი», թջխ «სომხითი»-թմ՝ ռգվ՟ՠգվռնրղ եվ ծ՟ճ-ռվ՟-

տ՟խ՟մ ջ՟ծղ՟մ՟ճթմ ս՟վ՟լւթմ (սգ՛ջ Сумбат Давитис-дзе, եչ 44, լ՟մ. 10): Սղՠ՟սթ 

գվխնրղ ւ՟մթտջ փաս՟անվլռնրղ ե «სომხითი» կօզ, նվզ է՟վաղ՟մնրղ գմ “Армения”, օ 

ղթ՟ճմ ղգխ բգունրղ, մխ՟սթ նրմգմ՟ժնռ ջ՟ծղ՟մ՟ճթմ ս՟վ՟լւզ, Է. Թ՟հ՟թյռթժթմ ավնրղ ե 

“Сомхити” (սգ՛ջ Такайшвили Е., Источники Грузинских летописей, три хро-

ники, с. 122, ծղղս. Сумбат Давитис-дзе, եչ 28):  
44

 სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 59. 
45

 «Էվթջէ՟ռ» ռվ՟տ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվնրղ մյ՟մ՟խնրղ ե յվչ՟մթ խ՟պ՟ռ՟վթշ, նվզ 

ծ՟ջս՟սռնրղ եվ է՟ա՟ռնվթ խնհղթտ (ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ Сумбат Давитис-дзе, եչ 45, 

լ՟մնէ. 12): 
46

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 58: 
47

 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი II, თბილისი, 1973, გვ. 271. 
48

 სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 59. 
49

 Такайшвили Е., Источники Грузинских летописей, три хроники, с. 42. 
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(Ս. Խ՟շ) գխգհգտթմ
50

: Վգվչթմթջ ո՟սթմ ո՟ծո՟մռ՟լ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմզ օջ 

ռխ՟ճնրղ ե, նվ ՟ճմ խ՟պնրտգժ գմ Սսգց՟մնջ օ Դգղգսվգ գհՠ՟ճվմգվզ
51

: Սղՠ՟սզ 

Սսգց՟մնջթմ ՟մռ՟մնրղ ե «Մգլ», մ՟ խվնրղ եվ «ղէ՟ռ՟վ» սթսհնջզ
52

, թջխ 

մվ՟ խ՟պ՟ռ՟վղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ խ՟էնհթխնջմ Բ՟վէժնղմ
53

 եվ (591-595): Ըջս 

ռվ՟տ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվթ` Սսգց՟մնջթտ ծգսն ղէ՟ռ՟վ ե գհգժ Աբ՟վմ՟ջգմ, 

նվթմ Սղՠ՟ս ո՟սղթշզ խնշնրղ ե Սսգց՟մնջթ նվբթ
54

 (սգ՛ջ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 4):  

XI բ. Վվ՟տ ծգհթմ՟խ Ջնր՟մյգվզ ծթյ՟ս՟խնրղ ե նղմ Գնր՟վ՟ղթ` Վ՟ի-

է՟մա Գնվա՟ջ՟ժթ ծնրճմ խմնչթտ լմռ՟լ նվբնր՝ Մթծվբ՟սթ դ՟վղթխթմ (սգ՛ջ 

մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 5), նվմ թյինրղ եվ Կհ՟վչւնրղ օ Ջ՟ռ՟իւնրղ, ջ՟խ՟ճմ Բճնր-

դ՟մբթ՟ճթ խ՟ճջվթտ  խնրվ՟ո՟հ՟սթ սթսհնջ ջս՟մ՟ժնռ, նրհ՟վխռգտ Մտիգէ
55

: 

Ջնր՟մյգվթ ո՟սղնրէճ՟մ ռվ՟տգվգմ ՠմ՟ավնրղ, ջ՟խ՟ճմ, շթ մյռնրղ, նվ ՟ճջ 

Գնր՟վ՟ղզ գհգժ ե Վվ՟տ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ մ՟ի՟ծ՟ճվզ
56

: Ըմբ նվնրղ, Ս. 

Կ՟նրիշթյռթժթմ «Վվ՟տ Տ՟վգավւթ» ռվ՟տգվգմ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմնրղ ՟ռգժ՟տ-

վգժ ե ծգսօճ՟ժզ. «ხოლო ესე გუარამ იყო დედით ხოსროიანი და 
მამით ბაგრატოანი. და ესე ბაგრატოანნი შვილისშვილნი და 
ნათესავნი არიან ამა გუარამისნი»

57
 («Աճջ Գնր՟վ՟ղզ ղնվ խնհղթտ Խնջ-

վնռնրմթ եվ օ ծնվ խնհղթտ` Բ՟ավ՟սնրմթ: Եռ մ՟ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ էնպմ եվ, օ 

խ՟մ ՟ճբ Գնր՟վ՟ղթ ծ՟վ՟դ՟սմգվզ»), նվզ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ ե ծթղմ՟խ՟մ սգւջ-

սթտ: Աճբ ծ՟սռ՟լզ մ՟ ՟ռգժ՟տվգժ ե Դ՟ռէթ նվբթ Սղՠ՟սթ սգւջսթ կգպ՟-

ավգվթտ: Բ՟տթ ՟ճբ, Է. Թ՟հ՟թյռթժթմ մ՟օ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ մգվխ՟ճ՟տմնրղ ե, նվ 

«Վվ՟տ Տ՟վգավւթ» մ՟իմ՟խ՟մ սգւջսնրղ, նվսգհ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ ե Դ՟ռէթ 

նվբթ Սղՠ՟սթ սգւջսզ, նշ ղթ ինջւ շխ՟ Գնր՟վ՟ղթ Բ՟ավ՟սնրմթ լ՟աղ՟մ ղ՟-

ջթմ
58

: Աճջթմւմ` Գնր՟վ՟ղթմ Բ՟ավ՟սնրմթ լ՟անրղ ռգվ՟ավգժմ ջխջռգժ ե Սղՠ՟ս 

ո՟սղթշթտ, թմշմ ՟վբգմ թջխ ծթղւ ե ս՟ժթջ ըիսգժնր ՟ճբ սգջ՟խգսզ:  

                                                           
50

 სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 59. 
51

 Чубинашвили Г. Н., Памятники типа Джвари, Тбилиси, 1948, с. 22-23. 
52

 «Մէ՟ռ՟վ» խ՟ղ «ղէ՟ռ՟վթ» ռվ՟տգվգմ մյ՟մ՟խնրղ ե աժի՟ռնվ, խ՟պ՟ռ՟վթշ, ագվթյ-

ի՟մ: Ահՠճնրվմգվնրղ ՟ճբոգջ գմ խնշռնրղ սգհ՟խ՟մ թյի՟մմգվզ խ՟ղ խ՟պ՟ռ՟վթշմգվզ 

(ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ Сумбат Давитис-дзе, եչ 49, լ՟մնէ. 51):  
53

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 60: Բ՟վէժնղզ խ՟էնհթխնջ ե գհգժ գվխնր ՟մա՟ղ: Սղՠ՟սզ ղգխ ՟մա՟ղ 

մվ՟մ խնշնրղ ե Մտիգէթ խ՟էնհթխնջ՝ Ս՟ղնրգժթտ ծգսն (ինջւզ Ս՟ղնրգժ IV (582-591) ղ՟-

ջթմ ե, սգ՛ջ სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 59), թջխ գվխվնվբ ՟մա՟ղ մվ՟մ ՟մ-

ռ՟մնրղ ե «գվխվնվբ Բ՟վէժնղ» (մնրճմ սգհնրղ, եչ 60), ջ՟խ՟ճմ բ՟ մնրճմ ՟մկմ ե, ո՟վդ՟-

ոգջ մ՟ գվխնր ՟մա՟ղ ե բ՟վկգժ խ՟էնհթխնջ (սգ՛ջ Такайшвили Е., Источники 

Грузинских летописей, три хроники, եչ 132, լ՟մ. 5):  
54

 სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 60. 
55

 Джуаншер Джуаншериан, с. 105. 
56

 ქართლის ცხოვრება, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის 
მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ, ტომი I, თბილისი, 1955, გვ. 218 (՟ճջնրծգսօ՝ 
ქართლის ცხოვრება, ტომი I, 1955), Картлис Цховреба, 2008, с. 105. 
57

 ქართლის ცხოვრება, ტომი I, 1955, გვ. 218. 
58

 Такайшвили Е., Источники Грузинских летописей, три хроники, с. 42-43, 
прим. 4. 



140 Լ. Ն՟դ՟վճ՟մ 

 

Ջնր՟մյգվ ո՟սղթշզ օջ մյնրղ ե, նվ Գնր՟վ՟ղ Կնրվ՟ո՟հ՟սթմ ծ՟չնվբնրղ 

ե նվբթմ՝ Սսգց՟մնջզ, նվմ թվգմ է՟ա՟ռնվ եվ ծպշ՟խգժ, ջ՟խ՟ճմ մվ՟մ ձ՟մ՟-

շնրղ գմ նվոգջ ղէ՟ռ՟վ
59

: Ջնր՟մյգվզ մվ՟մ ծ՟ղ՟վնրղ ե «՟մծ՟ռ՟ս» օ 

՟ջնրղ, նվ Սսգց՟մնջզ շեվ լ՟պ՟ճնրղ Աջսլնրմ
60

: Ջնր՟մյգվզ օջ Սսգց՟մնջթ 

գհՠ՟ճվ ե ծ՟ղ՟վնրղ Դգղգսվգթմ (սգ՛ջ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 5), նվզ խ՟պնրտգժ ե 

Ջռ՟վթթ գխգհգտթմ
61

: Պ՟սղթշմ ՟ռգժ՟տմնրղ ե, նվ Սսգց՟մնջմ թյինրղ եվ 

՟ղՠնհչ Ք՟վէժթթ ռվ՟ օ մջսնրղ եվ Թՠթժթջթնրղ
62

: «Վվ՟տ բ՟վկ»-նրղ օջ 

մյռնրղ ե, նվ Գնր՟վ՟ղթմ ծ՟չնվբնրղ ե նվբթմ` Սսգց՟մնջզ, նվթ գհՠ՟ճվմ եվ 

Դգղգսվգմ
63

 (սգ՛ջ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 6): Աճբ ը՟ղ՟մ՟խ՟ծ՟սռ՟լզ ծ՟ղ՟ո՟-

ս՟ջի՟մնրղ ե Բճնրդ՟մբ՟խ՟մ Մնվթխ (582-602), Փնխ՟ջ (602-610) օ Հգվ՟խժ I 

(610-641) խ՟ճջվգվթ ա՟ծ՟խ՟ժղ՟մզ
64

:  

«Վվ՟տ բ՟վկ»-նրղ օ Ջնր՟մյգվթ Պ՟սղնրէճնրմնրղ մնրճմոգջ Սսգց՟մնջթտ 

ծգսն խ՟պ՟ռ՟վթշ ե ծթյռնրղ Աբ՟վմ՟ջգմ խ՟ղ Ասվմգվջգծզ
65

 (սգ՛ջ մգվբթվ, 

՟հճնրջ՟խ 5, 6): Ս՟խ՟ճմ, թ ս՟վՠգվնրէճնրմ Դ՟ռէթ նվբթ Սղՠ՟սթ` ՟ճմսգհ 

Ասվմգվջգծզ շթ ծ՟ղ՟վռնրղ Սսգց՟մնջթ նվբթմ
66

, ՟ռգժթմ, Ջնր՟մյգվզ մվ՟մ 

խնշնրղ ե Վ՟իէ՟մա Գնվա՟ջ՟ժթ նվբթ Դ՟շգթ էնպզ, ՟ճջթմւմ՝ Բ՟խնրվթ նվբթմ, 

նվմ թյինրղ եվ Կ՟իգէնրղ (սգ՛ջ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 5): Ասվմգվջգծթմ Բճնրդ՟մ-

բ՟խ՟մ խ՟ճջվ Հգվ՟խժ I-զ մյ՟մ՟խնրղ ե Ք՟վէժթթ խ՟պ՟ռ՟վթշ օ Թՠթժթջթմ 

ծ՟մկմնրղ մվ՟մ 
67

: Պ՟սղթշզ մ՟օ ՟ռգժ՟տմնրղ ե, նվ Սսգց՟մնջթ նվբթմգվզ 

ղմ՟տթմ Կհ՟վչւթ ժգպմգվնրղ, ջ՟խ՟ճմ շթ մյնրղ մվ՟մտ ՟մնրմմգվզ
68

: Կ՟ջխ՟լթտ 

ռգվ ե, նվ գվգւ ՟հՠճնրվմգվնրղ մյռ՟լ Ասվմգվջգծզ ղթօմնրճմ ՟մկմ ե, ւ՟մթ նվ 

ՠնժնվմ եժ մվ՟ խ՟պ՟ռ՟վղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խթ խ՟էնհթխնջմգվ գմ ՟մռ՟մնրղ Հնռ-

ծ՟մմգջ II-թմ (610-619), Բ՟ՠթժ՟թմ (619-629) օ Թ՟ՠնվթմ (629-634)
69

 : Աճջ-

ոթջնռ, ծ՟յռթ ՟պմգժնռ ծ՟սխ՟ոգջ Ջնր՟մյգվթ օ «Վվ՟տ բ՟վկ»-թ սգհգխնր-

էճնրմմգվզ, խ՟վգժթ ե ց՟ջսգժ, նվ Ասվմգվջգծզ ռգվնծթյճ՟ժ Գնր՟վ՟ղթ 

ջգվմբ՟խթտզ շեվ, օ ՟մա՟ղ, գէգ ռգվչթմթջ զմբնրմգմւ նվոգջ Բ՟ավ՟սնրմթ-

մգվթ մ՟ի՟ծ՟ճվ, ՟ո՟ Ասվմգվջգծթտ ջխջ՟լ ՟ճբ ջգվնրմբզ ցնիռնրղ ե: Ախմ-

                                                           
59

 ქართლის ცხოვრება, ტომი I, 1955, გვ. 222, Джуаншер Джуаншериан, с. 106.  
60

 Ննրճմ սգհնրղ: 
61

 Джуаншер Джуаншериан, с. 106. 
62

 Ննրճմ սգհնրղ: 
63

 Такайшвили Е., Источники Грузинских летописей, три хроники, с. 44. 
64

 Такайшвили Е., Источники Грузинских летописей, три хроники, с. 44-45, 

Джуаншер Джуаншериан, с. 106. 
65

 Такайшвили Е., Источники Грузинских летописей, три хроники, с. 45, 

Джуаншер Джуаншериан, с. 107. 
66

 Ննրճմ սգհնրղ: 
67

 Джуаншер Джуаншериан, с. 107. 
68

 Ննրճմ սգհնրղ: 
69

 სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 60, Такайшвили Е., Источники 

Грузинских летописей, три хроники, с. 45, Джуаншер Джуаншериан, с. 107. 
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ծ՟ճս ե, նվ ՟ճջսգհ խգհլռ՟լ ե Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ լ՟անրղմ նր ջգվբ՟ՠ՟մնր-

էճ՟մ աթլզ:  

Ասվմգվջգծթ ղ՟ծթտ ծգսն մվ՟մ ցնի՟վթմնրղ ե նվբթմ՝ Սսգց՟մնջզ
70

 

(ո՟ճղ՟մ՟խ՟մ խնշգմւ Սսգց՟մնջ II), նվթմ Ջնր՟մյգվմ ՟մռ՟մնրղ ե ջնրվՠ օ 

ծ՟ռ՟ս՟տճ՟ժ, գխգհգտթմգվ խ՟պնրտնհ
71

: Սսգց՟մնջզ ծթյ՟ս՟խռնրղ ե մ՟օ 

«Ավշթժ է՟ա՟ռնվթ ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէճնրմ»-նրղ, նվսգհ մ՟ ծ՟մբգջ ե ա՟ժթջ նվոգջ 

Ասվմգվջգծթ նվբթ` «ծպշ՟խ՟ռնվ Վ՟իէ՟մաթ տգհթտ»
72

: Աճջ Սսգց՟մնջ II-թտ 

ծգսն «Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ» ձճնրհ՟ավնրէճ՟մ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ ՟հՠճնրվմգվթ սգհգ-

խնրէճնրմմգվզ շգմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ղթղճ՟մտ: 

Հ՟ղ՟կ՟ճմ Սղՠ՟ս ո՟սղթշթ` Սսգց՟մնջթտ ծգսն եվթջէ՟ռ ե բ՟պմնրղ 

նվբթմ՝ Գնր՟վ՟ղ խնրվ՟ո՟հ՟սզ, մվ՟մթտ ծգսն՝ ռգվչթմթջ նվբթմ՝ Վ՟վ՟դ-Բ՟-

խնրվ ՟մէթո՟սնջզ, նվզ ա՟վբ՟ՠ՟մտթմգվթմ բ՟վկվգտ ւվթջսնմճ՟, նվթտ ծգսն 

Նգվջգմ, ՟ո՟ Նգվջգթ նվբթմգվզ՝ Փթժթոգմ, Սսգց՟մնջզ օ Ասվմգվջգծզ, ՟ո՟ 

ռգվչթմթջ նվբթմգվզ՝ Գնրվագմ եվթջէ՟ռմ նր Այնս խնրվ՟ո՟հ՟սզ
73

 (սգ՛ջ մգվ-

բթվ, ՟հճնրջ՟խ 4) : Վգվչթմջ մնրճմ թմւզ` Վ՟վբ՟մթ օ Կնջս՟մբթմ Ծթվ՟մ՟լմթ 

ծթյ՟ս՟խ՟լ Այնս I Մգլ խնրվ՟ո՟հ՟սմ ե: Սղՠ՟ս ո՟սղթշզ Այնս Կնրվ՟ո՟-

հ՟սթտ ծգսն ծթյնրղ ե մվ՟ նվբթմգվթմ՝ Ասվմգվջգծ, Բ՟ա՟վ՟ս օ Գնր՟վ՟ղ
74

 

(սգ՛ջ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 4): 

Սսգց՟մնջթ ջգվնրմբմ ՟ճժ ձճնրհ՟ավնրէճ՟ղՠ ե սվռ՟լ «Վվ՟տ բ՟վկ»-նրղ, 

ծ՟ղ՟կ՟ճմ նվթ, Սսգց՟մնջթտ ծգսն եվթջէ՟ռմգվ գմ գհգժ. «Գնր՟վ՟ղ խնրվ՟-

ո՟հ՟սզ, Գնր՟վ՟ղ Կվսջգվզ (պնրջ. սգւջսնրղ՝ ―Молодой‖), ՟ո՟՝ Ավյնրյ՟ 

խնրվ՟ո՟հ՟սզ, Վ՟վ՟դ-Բ՟խնրվ ՟ո՟ճ-ո՟սվթխնջզ
75

, նվզ ա՟վբ՟ՠ՟մտթմգ-

վթմ բ՟վկվգտ ւվթջսնմճ՟, ծգսն՝ Նգվջգմ օ թվ նվբթմգվզ՝ Փթժթոոզ, Սսգց՟-

մնջզ, Աբվմգջգմ, Բ՟հբ՟բթ նվբթ Գնր՟վ՟ղ Բ՟խնրվթ՟մզ, օ Աբվմգջգթ նվբթ-

մգվզ՝ Սսգց՟մնջզ, Այնս խնրվ՟ո՟հ՟սզ օ Գնր՟վ՟ղզ»
76

 (զմբլնրղզ ղգվմ ե – 

Լ. Ն.) (սգ՛ջ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 6): Ըմբալռ՟լ ՟մկմ՟ռնվնրէճնրմմգվզ ծ՟ճսմթ 

շգմ ն՛շ Սղՠ՟սթմ, ն՛շ «Վվ՟տ Տ՟վգավւթ» ղճնրջ ծգհթմ՟խմգվթմ: Չթ ՠ՟տ՟պռնրղ 

մվ՟մտ նշ թվ՟խ՟մ ո՟սղ՟խ՟մ ՟մկգվ ժթմգժզ: 

Սսգց՟մնջթ ջգվնրմբզ ՠնժնվնռթմ ՟ճժ ձճնրհ՟ավնրէճ՟ղՠ ե մգվխ՟ճ՟տմնրղ 

Ջնր՟մյգվզ: Ըջս մվ՟` Սսգց՟մնջմ նրմգվ գվխնր նվբթ՝ Մթծվմ նր Ավշթժզ օ 

                                                           
70 სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 61, Джуаншер Джуаншериан, с. 107, 

Такайшвили Е., Источники Грузинских летописей, три хроники, с. 45. 
71

 Джуаншер Джуаншериан, с. 107. 
72

 Летопись Картли, с. 42. 
73

 სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 61. 
74

 Ննրճմ սգհնրղ: 
75

 Է. Թ՟հ՟թյռթժթմ խ՟վլնրղ ե, նվ ոգսւ ե ժթմթ «՟մսթո՟սվթխնջ», նվզ կգպ՟ավգվթ ՟հ՟-

ռ՟հղ՟մ ծգսօ՟մւ ե (սգ՛ջ Такайшвили Е., Источники Грузинских летописей, три 

хроники, եչ 46, լ՟մ. 7): 
76

 Такайшвили Е., Источники Грузинских летописей, три хроники, с. 46-47. 
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մվ՟մտ ղթչօ եժ ՠ՟ը՟մգտ թվ թյի՟մնրէճնրմմ նր ծ՟վջսնրէճնրմզ
77

 (սգ՛ջ մգվ-

բթվ, ՟հճնրջ՟խ 5): Աճմ ղ՟ջթմ, նվ Ավշթժմ ե գհգժ Սսգց՟մնջթ նվբթմ, ռխ՟ճնրղ ե 

մ՟օ ռվ՟տ՟խ՟մ ղգխ ՟ճժ Ամ՟մնրմ ՟հՠճնրվ՝ «Սնրվՠ ռխ՟ Ավշթժզ Վվ՟տ 

է՟ա՟ռնվ»-թ ծգհթմ՟խզ, օ ծ՟ռգժնրղ, նվ մ՟ Վ՟իէ՟մա Գնվա՟ջ՟ժթ ջգվմբթտ 

եվ օ Խնջվնռնրմթ եվ
78

: Մ. Բվնջջգմ օջ մվ՟մ ծ՟ղ՟վնրղ ե Խնջվնռնրմթ
79

: Հ՟-

ղ՟կ՟ճմ Ջնր՟մյգվթ` Ավշթժմ նրմգվ գվխնր նվբթ՝ Հնռծ՟մմ նր Ջնր՟մյգվզ, օ շնվջ 

բնրջսվ՝ Գնրվ՟մբնրիսզ, Մ՟վթ՟ղզ, Մթվ՟մբնրիսզ օ Շնրյ՟մզ
80

 (սգ՛ջ մգվ-

բթվ, ՟հճնրջ՟խ 5): «Վվ՟տ Տ՟վգավւ»-նրղ եժ ե մյռնրղ, նվ Ավշթժմ նրմգվ գվխնր 

նվբթ՝ Հնռծ՟մզ օ Ջնր՟մյգվզ
81

 (սգ՛ջ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 7): Մթծվթ, Ավշթժթ օ 

ռգվչթմթջ նվբթմգվթ ղ՟ջթմ նվօե սգհգխնրէճնրմ շխ՟ ն՛շ Սղՠ՟ս ո՟սղթշթ ղնս, 

ն՛շ եժ «Վվ՟տ բ՟վկ»-նրղ: Աճջ Ավշթժզ Վվ՟տ է՟ա՟ռնվ Ավշթժ II-մ եվ, նվզ մ՟ի 

խ՟պ՟ռ՟վգժ ե գհՠնվ ծգս, ՟ո՟ ռգվչթմթջ ղ՟ծթտ ծգսն թյիգժ ե ղթ՟մկմճ՟
82

 

(663-668, 668-718): «Վվ՟տ Տ՟վգավւնրղ» «Սնրվՠ ռխ՟ Ավշթժթ ռխ՟ճ՟ՠ՟մնր-

էճնրմզ»
83

 ռգվմ՟ավնռ ղթ ցնւվ ծ՟սռ՟լ ե դգսգհռ՟լ, նվնրղ մգվխ՟ճ՟տռնրղ 

գմ մնրճմ ՟ճբ Ավշթժ է՟ա՟ռնվթ խճ՟մւմ նր անվլնրմգնրէճնրմզ: Վվ՟տ գխգհգտթմ 

ջվՠ՟տվգժ ե մվ՟մ օ ծնրմթջթ 21 մյռնրղ ե նվոգջ ՟ճբ ջվՠթ փվ
84

: 

Ջնր՟մյգվթ ո՟սղնրէճ՟մ` Ավշթժ է՟ա՟ռնվթմ ռգվ՟ՠգվռնհ ծ՟սռ՟լնրղ, 

ո՟ծո՟մռգժ ե յ՟ս խ՟վօնվ ղթ ռխ՟ճնրէճնրմ, նվթտ գվօնրղ գմ Բ՟ավ՟սնրմթ-

մգվթ ռվ՟տ՟խ՟մ ձճնրհթ ՟պ՟չ՟տղ՟մ թվ՟խ՟մ օ ծ՟ռ՟ջսթ ո՟սղնրէճ՟մ նվնյ 

բվռ՟ամգվ, մ՟օ մյղ՟վռնրղ ե մվ՟մտ խ՟ոզ ծ՟ճ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ծգս: «Աճբ 

ը՟ղ՟մ՟խ մվ՟ [Ավշթժթ – Լ. Ն.] ղնս գխ՟ռ ղթ թյի՟մ՝ Դ՟ռթէ ղ՟վա՟վգթ 

ջգվմբթտ, Աբ՟վմ՟ջգ ՟մնրմնռ՝ Աբ՟վմ՟ջգ Կնրճվթ գհՠնվնվբթմ, նվթ ծ՟ճվմ ՟դ-

ա՟խթտ եվ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթմ, թջխ ծնրճմգվթ խնհղթտ խ՟պ՟ռ՟վթշ եվ մյ՟մ՟խ-

ռգժ Հ՟ճ՟ջս՟մթ խնհղգվնրղ: Էղթվ Խնրժթ (Ք՟վէժթթ) ավ՟ռղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ մ՟ 

ամ՟տգժ եվ Գնր՟վ՟ղ խնրվ՟ո՟հ՟սթ նվբթմգվթ ղնս՝ Կհ՟վչւ օ ղմ՟տգժ եվ ՟ճմ-

սգհ»
85

: Աճբ Աբ՟վմ՟ջգմ խ՟ղ Ասվմգվջգծմ Ավշթժթտ ս՟վ՟լւ ե իմբվնրղ, թջխ 

ռգվչթմջ մվ՟մ ե ս՟ժթջ Շնրժ՟ռգվմ նր Ավս՟ծ՟մզ
86

: Ջնր՟մյգվթ մյ՟լ Ասվմգվ-
                                                           
77

 Джуаншер Джуаншериан, с. 108. 
78

 ქართლის ცხოვრება, ტომი I, 1955, გვ. 246-247, Картлис Цховреба, 2008, с. 135-

136. 
79

 Brosset M., Histоire de la Georgie, p. 248. 
80

 Джуаншер Джуаншериан, с. 112. 
81

 Летопись Картли, с. 47, Картлис Цховреба, 2008, с. 139, Матиане Картлиса,    

с. 27. 
82

 Джуаншер Джуаншериан, с. 111-112: Վվ՟տ ո՟սղ՟աթվմգվթտ նղ՟մւ Ավշթժթ 

խ՟պ՟ռ՟վղ՟մ ս՟վգէռգվզ ծ՟ջտմնրղ ե ղթմշօ 745 է. (705-745) սգ՛ջ Картлис Цховреба, 

2008, с. 137, прим. 1: 
83

 Картлис Цховреба, 2008, с. 135-136. 
84

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 137, լ՟մ. 1: 
85

 ქართლის ცხოვრება, ტომი I, 1955, გვ. 243, Джуаншер Джуаншериан, с. 112. 
86

 Ննրճմ սգհնրղ: 
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ջգծ Կնրճվզ Հ՟ճնտ թյի՟մ Այնս Կնրճվմ եվ, թջխ մվ՟ գհՠնվնվբթ Աբ՟վմ՟ջգմ 

(թվ՟խ՟մնրղ նվբթմ եվ)՝ Վ՟ջ՟խզ խ՟ղ ռգվչթմթջ նվբթ Ասվմգվջգծզ: Հմ՟վ՟ռնվ 

ե` ՟ճջ գվխնրջզ մնրճմ՟տռգժ գմ օ խնշռգժ Ասվմգվջգծ: Աճջ Ասվմգվջգծթ ղ՟ջթմ 

սգհգխնրէճնրմմգվ գմ ո՟ծո՟մռգժ մ՟օ «Վվ՟տ Տ՟վգավւ»-նրղ, զջս նվթ, Ավշթժթ 

նվբթ Ջնր՟մյգվմ ՟ղնրջմ՟մնրղ ե ծթյճ՟ժ Ասվմգվջգծթ բջսգվ՝ Լ՟ս՟ռվթ՟ճթ 

ծգս, Ասվմգվջգծմ եժ ծթյռնրղ ե Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ սնծղթտ
87

: Ըմբ նվնրղ, «Տ՟-

վգավւթ» ծգհթմ՟խմ ՟ռգժ՟տմնրղ ե, նվ Ջնր՟մյգվթ ղ՟ճվզ բգղ եվ ՟ճբ ՟ղնրջմնր-

էճ՟մզ, «ւ՟մթ նվ շաթսգվ, նվ մվ՟մւ (Բ՟ավ՟սնրմթմգվզ) Դ՟ռթէ ղ՟վա՟վգթ 

ջգվմբթտ գմ, թջխ գվՠ թղ՟տ՟ռ, ջթվգտ նվբնր խմնչզ»
88

: Աճջոթջնռ, մվ՟մտ 

՟ղնրջմնրէճ՟ղՠ թվ՟խ՟մնրղ ՟պ՟չթմ ՟մա՟ղ ղթ՟ռնվռնրղ գմ Բ՟ավ՟սնրմթմգվմ 

նր Վ՟իէ՟մա Գնվա՟ջ՟ժթ ջգվնրմբզ: Թռնրղ ե` Ջնր՟մյգվթտ նր Լ՟ս՟ռվթ՟թտ ծգսն 

թյի՟մնրէճնրմզ ոգսւ ե ը՟պ՟մագվ մվ՟մտ նվբթմ, ջ՟խ՟ճմ Ջնր՟մյգվթ ղ՟ծթտ 

ծգսն թյի՟մնրէճնրմմ ՟մտմնրղ ե Ասվմգվջգծթ ջգվմբթմ, ՟պ՟ռգժ ծջս՟խ՝ Լ՟-

ս՟վթ՟ճթ գհՠնվզ: Աճջթմւմ` Ջնր՟մյգվթտ ծգսն զմբծ՟սռնրղ ե Խնջվնռճ՟մ բթ-

մ՟ջսթ՟ճթ խ՟պ՟ռ՟վնրղզ օ ջխջռնրղ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ թյի՟մնրէճ՟մ ը՟ղ՟-

մ՟խ՟յվչ՟մզ: 

 «Վվ՟տ Տ՟վգաթվւզ» Ասվմգվջգծթտ ծգսն ծթյնրղ ե նղմ Այնս խնրվ՟ո՟-

հ՟սթ, նվմ թյինրղ եվ Ք՟վէժթթ ռվ՟
89

, ջ՟խ՟ճմ շթ մյնրղ, նվ ռգվչթմջ Ասվմգվ-

ջգծթ նվբթմ եվ: Առգժթմ, «Ք՟վէժթջ Ցինռվգՠ՟ճթ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնր-

էճնրմնրղ Այնսզ ծթյռնրղ ե նշ էգ Ասվմգվջգծթտ, ՟ճժ Ջնր՟մյգվթտ ծգսն. «Եր 

ղգպ՟մ նվբթւմ Ավշժթմ՝ Իր՟մե օ Ջնր՟մՠգվ. օ խ՟ժ՟ր դսգհթ մնտ՟ Կթրվ՟ո՟-

հ՟սմ Այնս. օ ղգլ՟վգ՟տ դմ՟ խ՟ճջվմ»
90

: Հթյճ՟ժ Այնսմ ՟մխ՟ջխ՟լ, մնրճմ 

թմւզ՝ Այնս I Կնրվ՟ո՟հ՟սմ եվ, նվզ մյռնրղ ե Սղՠ՟սթ «Պ՟սղնրէճնրմ»-նրղ, 

«Վվ՟տ բ՟վկ»-նրղ, ծ՟ճխ՟խ՟մ նր ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվնրղ, թմշոգջ մ՟օ 

Գգնվաթ Մգվշնրժթ ղնս
91

, թջխ Այնսթ նվբթմգվ եթմ Բ՟ավ՟սզ, Ասվմգվջգծզ օ 

Գնր՟վ՟ղզ
92

 (սգջ՛ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 7, ծղղս. ՟հճնրջ՟խ 1, ՟հճնրջ՟խ 4): Ս՟-

խ՟ճմ, թ ս՟վՠգվնրէճնրմ «Վվ՟տ Տ՟վգաթվւթ», ՟ճջ ՠնժնվ ՟հՠճնրվմգվնրղ Այնսզ 

ծ՟ղ՟վռնրղ ե Ասվմգվջգծ Բ՟ավ՟սնրմնր նվբթմ: Աճմ, նվ ՟հՠճնրվմգվնրղ ծթյ՟-

ս՟խռնհ Այնսմգվզ ղթօմնրճմ ՟մկմ ե, խ՟վգժթ ե ռջս՟ծ ՟ջգժ, գժմգժնռ բվ՟մ-

տնրղ մվ՟ ջգվմբթ էռ՟վխնրղթտ: Աճբ յ՟վւնրղ ՠ՟տ՟պնրէճնրմ ե «Վվ՟տ բ՟վկ»-զ, 
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 Картлис Цховреба, 2008, с. 140. 
88

 Ննրճմ սգհնրղ: 
89

 Ննրճմ սգհնրղ, Летопись Картли, с. 48. 
90

 «Ք՟վէժթջ Ցինռվգՠ՟ճթ» խ՟ղ Վվ՟տ ո՟սղնրէճ՟մ ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ, ռվ՟տգ-

վգմ ՠմ՟աթվզ օ ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ նրջնրղմ՟ջթվնրէճ՟ղՠ օ ՠ՟պավւնռ ժնրճջ 

զմլ՟ճգտ Իլիա Աբուլաձեն, Թՠթժթջթ, 1953, եչ 213: 
91

 Георгий Мерчул, Житие Григория Хандзтийского, перевод Н. Я. Марра 

(Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии, кн. VII), СПб., 1911, с. 

92, 95 и др. 
92

 Картлис Цховреба, 2008, с. 142. 
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նվսգհ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ձճնրհ՟ավնրէճնրմմ ՟ռ՟վսռնրղ ե ծգմտ Այնս խնրվ՟-

ո՟հ՟սնռ
93

: 

Աճջոթջնռ, ռվ՟տ ՟հՠճնրվմգվնրղ ջսգհլռգտ ՟ճմ խ՟ոզ, զջս նվթ, Վվ՟տ 

Բ՟ավ՟սնրմթմգվզ լ՟անրղ գմ ծ՟ճ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթտ: Իմշոգջ ռգվզ մյռգտ, 

Այնս Կնրվ՟ո՟հ՟սթտ ջխջ՟լ, ՟հՠճնրվմգվթ սգհգխնրէճնրմմգվզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջ-

ի՟մնրղ գմ ղթղճ՟մտ: Այնս Կնրվ՟ո՟հ՟սթմ ցնի՟վթմգտ ղթչմգխ նվբթմ՝ Բ՟ա-

վ՟սզ, ը՟պ՟մագժնռ խնրվ՟ո՟հ՟սթ սթսհնջզ, ՟ո՟` ջվ՟ նվբթ Դ՟ռթէզ, թջխ 

ռգվչթմթտ ծգսն՝ ջվ՟ նվբթ Աբ՟վմ՟ջգմ
94

 (Ասվմգվջգծզ), նվզ Հ՟ճնտ է՟ա՟ռնվ 

Սղՠ՟ս I խնհղթտ 899 է. ծպշ՟խռգտ է՟ա՟ռնվ, թջխ Բճնրդ՟մբ՟խ՟մ խ՟ճջվզ մվ՟մ 

յմնվծգտ խնրվ՟ո՟հ՟սթ սթսհնջ: Աճջթմւմ` խվխմռնրղ ե Վ՟վբ՟մ Ավօգժտնր մգվ-

խ՟ճ՟տվ՟լ ձճնրհ՟ավնրէճնրմզ (ծղղս. ՟հճնրջ՟խ 1, ՟հճնրջ՟խ 4 օ ՟հճնրջ՟խ 7):  

Այնս I խնրվ՟ո՟հ՟սթ ծ՟ճվ Ասվմգվջգծ Բ՟ավ՟սնրմնր մ՟իմթմգվթ 

ձճնրհ՟ավնրէճնրմմ ՟ճժ ե խգվո ե սվռ՟լ «Վվ՟տ Տ՟վգավւթ» ծ՟ճգվգմ է՟վա-

ղ՟մնրէճնրմնրղ. «մվ՟ ծ՟ճվզ՝ [Ասվմգվջգծթ – Լ. Ն.] Նգվջգծզ, Վ՟վ՟դ-Բ՟խնրվ 

՟մսթո՟սվթխթ նվբթմ օ ՟ճջ Վ՟վ՟դ-Բ՟խնրվթ ծ՟ճվզ՝ Գռ՟վ՟ղ ՟մռ՟ղՠ խճնր-

վ՟ո՟հ՟սզ՝ Սսգց՟մմնջ Ապ՟չթմթ նվբթմ օ Դգղգսվգթ գհՠ՟ճվզ, ջվ՟մւ 

ռ՟իձ՟մռգժ եթմ, օ ՟ճջ Ասվմգվջգծթ գհՠ՟ճվմգվզ՝ Փթժթոգ օ Սսգց՟մմնջ 

՟մռ՟ղՠ, մնրճմոգջ ղ՟ծ՟տգժ եթմ»
95

: Մ. Բվնջջգմ օջ ո՟ծո՟մգժ ե ՟ճբ ձճնրհ՟-

ավնրէճնրմզ
96

, նվզ մյռ՟լ ե մ՟օ Ս. Կ՟նրիշթյռթժթթ ծվ՟ս՟վ՟խ՟լ ռվ՟տգվգմ 

սգւջսնրղ
97

: Սղՠ՟սթ սգւջսթ ծ՟ղգղ՟ս ՟ճջսգհ Վ՟վ՟դ-Բ՟խնրվթ ծ՟ճվզ 

Սսգց՟մնջ I-թ նվբթ Գռ՟վ՟ղ խնրվ՟ո՟հ՟սմ ե, թջխ Սղՠ՟սթ ղնս Գնր՟վ՟ղ 

խնրվ՟ո՟հ՟սթ ծ՟ճվզ Սսգց՟մնջ II եվ
98

: 

Աճջ ձճնրհ՟ավնրէճնրմզ մնրճմնրէճ՟ղՠ խվխմռնրղ ե ռվ՟տ ղգխ ՟ճժ ՟հՠճնրվնրղ՝ 

XVIII բ. ծգհթմ՟խ ՟վւ՟ճ՟դմ Վ՟ինրյսթ ղնս
99

 (սգ՛ջ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 8): Վգվ-

չթմջ մնրճմոգջ մգվխ՟ճ՟տմնրղ ե Վվ՟տ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ձճնրհ՟ավնրէճնրմզ` 

ավգէգ մնրճմնրէճ՟ղՠ խվխմգժնռ Դ՟ռէթ նվբթ Սղՠ՟սթ ս՟վՠգվ՟խզ: Ս՟խ՟ճմ 

Վ՟ինրյսզ մխ՟սգժ ե ՟հՠճնրվմգվթ սգհգխնրէճնրմմգվթ ՟մծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնր-

էճնրմզ, նրջսթ ցնվկգժ ե ծ՟վէգժ օ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ կօնռ մգվխ՟ճ՟տմգժ Բ՟ավ՟-

սնրմթմգվթ ձճնրհ՟ավնրէճնրմզ՝ ՟ռգժ՟տմգժնռ մնվ ՟մնրմմգվ: Ի ս՟վՠգվնրէնրմ 

Սղՠ՟սթ` Վ՟ինրյսզ մխ՟սգժ ե մ՟օ ՟ճմ խ՟վօնվ ծ՟մա՟ղ՟մւզ, նվ Վվ՟տ Բ՟ա-

վ՟սնրմթմգվթ մ՟ի՟ծ՟ճվզ խնշռնրղ ե Գնր՟վ՟ղ օ ցնվկգժ ե յսխգժ ՟ճբ ՠ՟տ-
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 Такайшвили Е., Источники Грузинских летописей, три хроники, с. 47. 
94

 Картлис Цховреба, 2008, с. 141-144, სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 63-64, 

Георгий Мерчул, Житие Григория Хандзтийского, с. 105. 
95

 «Ք՟վէժթթ ղ՟սճ՟մ», է՟վաղ՟մնրէճնրմզ՝ Վ. Մարտիրոսյանի օ Հ. Մկրտումյանի, ղ՟ջ Ա, 

ԼՀԳ, 1989, էթռ 9, եչ 62: 
96

 Brosset M., Histoire de la Georgie, p. 259. 
97

 ქართლის ცხოვრება, ტომი I, 1955, გვ. 252. 
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 სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, გვ. 61. 
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 Вахушти Багратиони, с. 186. 
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էնհնրղզ: Հ՟ղ՟կ՟ճմ Վ՟ինրյսթ` Սնհնղնմթ նվբթ Գնրվ՟ղզ խ՟ղ Գնր՟վ՟ղմ 

նրմգտգժ ե գվխնր նվբթ՝ Բ՟ավ՟ս, թջխ գվխվնվբթ ՟մնրմզ շթ մյռնրղ: Գնրվ՟ղզ 

ղ՟ծ՟տգժ ե 532 է. խ՟ղ զջս ռվ՟տ՟խ՟մ սնղ՟վթ՝ 284 է.: Նվ՟մ ծ՟չնվբնրղ ե 

նվբթմ` Բ՟ավ՟սզ, նվզ ղ՟ծ՟տգժ ե 568 է. (զջս ռվ՟տ՟խ՟մ սնղ՟վթ` 320 է.)
100

: 

Վվ՟տ ՟հՠճնրվմգվթտ օ նշ ղգխզ շթ ծթյ՟ս՟խնրղ Գնրվ՟ղթ նվբթ Բ՟ավ՟սթմ, 

ծգսօ՟ՠ՟վ խ՟վգժթ ե գմէ՟բվգժ, նվ ռգվչթմջ ծնվթմռգժ ե Վ՟ինրյսթ խնհղթտ, օ 

նշ ՟պ՟մտ ո՟սձ՟պթ: Ավւ՟ճ՟դմ Վ՟ինրյսզ մխ՟սգժ ե, նվ գէգ Բ՟ավ՟սնրմթ-

մգվթ սնծղզ ջգվնրղ ե Գնր՟վ՟ղթտ, թմշոգջ ռխ՟ճնրղ գմ ՟ճժ ՟հՠճնրվմգվզ, 

ծգսօ՟ՠ՟վ` մվ՟մւ ոգսւ ե խնշռգթմ Գնրվ՟ղճ՟մմգվ (խ՟ղ Գնր՟վ՟ղճ՟մմգվ), նշ 

էգ Բ՟ավ՟սնրմթմգվ, նրջսթ մ՟ ՟ռգժ՟տմնրղ ե մնվ ՟մնրմմգվ, ՟ճջթմւմ` 

Գնրվ՟ղ խնրվ՟ո՟հ՟սթտ ծգսն թյինրղ ե նվբթմ` Բ՟ավ՟սզ, նվթտ ծգսն` ջվ՟ 

նվբթ Գնրվ՟ղ խնրվ՟ո՟հ՟սզ: Աճջ Գնրվ՟ղզ, թմշոգջ ռխ՟ճնրղ ե Վ՟ինրյսզ, 

Մթծվբ՟սճ՟մ սնծղթտ եվ, ջ՟խ՟ճմ, ցնիգժնռ սնծղթ ՟մնրմզ, ծնվ ՟մնրմնռ 

խնշգտ Բ՟ավ՟սնրմթ
101

: Աճբ ո՟սձ՟պնռ եժ մվ՟մտ սնծղզ խնշռգտ Բ՟ավ՟սնրմթ: 

Վ՟ինրյսզ ղգխ ՟ղա՟ղ օջ ծ՟ջս՟սնրղ ե ՟ճբ ՟ղգմզ
102

:  Բ՟տթ ՟ճբ, ծգհթմ՟խզ 

մ՟օ ՟ռգժ՟տմնրղ ե մվ՟մտ ղ՟ծռ՟մ էռ՟խ՟մմգվզ: Ըջս ՟վւ՟ճ՟դմ Վ՟ինրյսթ` 

՟ճջ Գնրվ՟ղ խնրվ՟ո՟հ՟սզ ղ՟ծ՟տգժ ե 600 է. (զջս ռվ՟տ՟խ՟մ սնղ՟վթ՝ 352), 

նվթտ ծգսն ծթյռնրղ գմ մվ՟ գվխնր նվբթմգվզ՝ Սսգց՟մնջզ օ Դգղգսվգմ
103

 

(սգ՛ջ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 8): Հ՟ղ՟կ՟ճմ ո՟սղթշթ` Դգղգսվգմ ռ՟հ եվ ղ՟ծ՟-

տգժ, թջխ Սսգց՟մնջզ՝ 619 է. (զջս ռվ՟տ՟խ՟մ սնղ՟վթ՝ 371)
104

: Վգվչթմթջ  

ջգվնրմբզ, թ ս՟վՠգվնրէճնրմ Սղՠ՟սթ նր  Ջնր՟մյգվթ «Պ՟սղնրէճ՟մ» օ «Վվ՟տ 

բ՟վկ»-թ, ՟ճժ ձճնրհ՟ավնրէճ՟ղՠ ե մգվխ՟ճ՟տռ՟լ Վ՟ինրյսթ ՟յի՟սնրէճնրմնրղ, 

թմշոգջ ռգվզ մյգտթմւ (սգ՛ջ մգվբթվ, ՟հճնրջ՟խ 8, ծղղս. ՟հճնրջ՟խ 4, 5, 6): Աճջ-

թմւմ` խ՟վգժթ ե զմբալգժ ՟հՠճնրվմգվթ ծգվէ՟խ՟մ ՟մծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրէճնրմզ:  

Աճջոթջնռ, ծ՟ղգղ՟սգժնռ ՟հՠճնրվմգվթ սգհգխնրէճնրմմգվզ` ծ՟մանրղ գմւ 

՟ճմ գդվ՟խ՟տնրէճ՟մ, նվ ղթմշօ Ասվմգվջգծ օ Այնս Կնրվ՟ո՟հ՟ս ՠնժնվ ծթյճ՟ժ 

՟մկգվզ խ՟ո շնրմգմ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ծգս: Որջսթ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ռվ՟-

տ՟խ՟մ ձճնրհթ ծթղմ՟բթվ ոգսւ ե ծ՟ղ՟վգժ Ասվմգվջգծթմ: Հգսօ՟ՠ՟վ, Բ՟ա-

վ՟սնրմթմգվթ ռվ՟տ՟խ՟մ ձճնրհթ ՟պ՟չ՟տղ՟մ ղթ՟խ օ ծ՟ռ՟ջսթ ռխ՟ճնրէճնրմ-

մգվզ ո՟ծո՟մռգժ գմ Վ՟վբ՟մ Ավօգժտնր օ Ջնր՟մյգվթ «Պ՟սղնրէճնրմմգվնրղ», 

թջխ ղմ՟տ՟լմգվզ ղ՟ջ՟ղՠ թվ՟խ՟մ ո՟սղ՟խ՟մ ՟մկմ՟ռնվնրէճնրմմգվ գմ, 

ՠ՟ճտ նշ Բ՟ավ՟սնրմթմգվ: Ըմբ նվնրղ, Գնր՟վ՟ղ Կնրվ՟ո՟հ՟սզ օ մվ՟ ջգվնրմ-

բզ` ղթմշօ Ասվմգվջգծ օ Այնս խնրվ՟ո՟հսզ, ծ՟ղ՟վռգժ գմ մ՟օ ծմ՟վ՟լն
105

: 

Աճմ, նվ մվ՟մւ Բ՟ավ՟սնրմթ շգմ օ խ՟ո շնրմգմ ռգվչթմմգվթջ ծգս, ծ՟ջ-
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 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 185: 
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 Ննրճմ սգհնրղ: 
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 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 192-193: 
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 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 186: 
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 Աբնմտ Ն., Եվխգվ, ծ. Ա, եչ 488: 
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ս՟սռգտ ծգմտ ռվ՟տ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվթ ծ՟ղգղ՟սնրէճ՟ղՠ, ջ՟խ՟ճմ ծ՟ղ՟ղթս 

շգմւ ՟ճմ խ՟վլթւթմ, նվ Գնր՟վ՟ղզ օ մվ՟ ջգվբթ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվզ ո՟սղ՟-

խ՟մ թվ՟խ՟մ բգղւգվ շգմ գհգժ, ւ՟մթ նվ բըռ՟վ ե ո՟սխգվ՟տմգժ, նվ ՟հՠճնրվ-

մգվմ ՟մծթղմ ծնվթմռ՟լ ՟ճբւ՟մ յ՟ս ՟մկգվ գմ ո՟վնրմ՟խնրղ: Առգժթ ծգյս 

խժթմգվ անճնրէճնրմ նրմգտ՟լ ՟մկգվթմ նվօե խգվո խ՟ոգժ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ 

ծգս օ մվ՟մտ ռգվ՟ավգժ Բ՟ավ՟սնրմթ լ՟անրղ, ւ՟մ ջսգհլգժ մնվ բգղւգվ: Բ՟-

տթ ՟ճբ, ո՟ս՟ծ՟խ՟մ շե, նվ Գնր՟վ՟ղմ նր մվ՟ ծ՟չնվբմգվմ ՟վճնրմ՟խտ՟խ՟մ 

խ՟ո գմ նրմգտգժ Վվ՟տ է՟ա՟ռնվ Վ՟իէ՟մա Գնվա՟ջ՟ժթ օ Խնջվնռճ՟մ բթմ՟ջ-

սթ՟ճթ ծգս: Աճբ թյի՟մմգվզ շգմ ծնվթմռգժ, ՟ճժ մվ՟մտ ցնվկգժ գմ ռգվ՟ավգժ 

Բ՟ավ՟սնրմթ լ՟անրղ, թմշզ գվՠգղմ ՟վռգժ ե ՟հ՟հ՟խնհ ՟մծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟-

մնրէճնրմմգվնռ: Եռ, թ ռգվչն, մվ՟մտ անճնրէճնրմզ ց՟ջսռգժ ե ռթղ՟աթվ ՟վկ՟-

մ՟ավնրէճնրմմգվնռ օ մվ՟մտ ծ՟ս՟լ բվ՟ղմգվնռ. ծ՟ճսմ՟ՠգվռգժ գմ ՠ՟դղ՟-

էթռ բվ՟ղմգվ, նվնմտ ռվ՟ խ՟վգժթ ե խ՟վբ՟ժ Սսգց՟մնջ I–թ օ Սսգց՟մնջ II-թ 

՟մնրմմգվզ
106

: 

Աճջոթջնռ, շմ՟ճ՟լ ռվ՟տ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվթ ռխ՟ճնրէճնրմմգվթմ, ծ՟ջս՟-

ս՟ոգջ խ՟վգժթ ե յգյսգժ Վվ՟տ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ լ՟անրղզ ծ՟ճ Բ՟ավ՟սնրմթ-

մգվթտ: Ս՟խ՟ճմ ջի՟ժ խժթմգվ գմէ՟բվգժ, նվ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ծ՟ճխ՟խ՟մ 

ձճնրհթ ծգս խ՟ո շնրմգմ՟ժնր ղ՟ջթմ ՟ճբ ռխ՟ճնրէճնրմմգվզ ջսգհլռգժ գմ դնրս 

Վվ՟տ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթմ ծվգ՟խ՟մ լ՟անրղ ռգվ՟ավգժնր, ՟պ՟ռգժ ծջս՟խ` Դ՟-

ռթէ ղ՟վա՟վգթտ ջգվգժմ ՟ո՟տնրտգժնր ծ՟ղ՟վ: Բ՟դղ՟էթռ նրջնրղմ՟ջթվնհմգվ 

գմ ՟մբվ՟բ՟վկգժ Վվ՟տ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ծվգ՟խ՟մ լ՟աղ՟մ ժգագմբթ ջսգհլ-

ղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խթմ օ բվբ՟ո՟սձ՟պմգվթմ: Մ՟վխռ՟վսթ խ՟վլթւնռ` ժգագմբզ 

ջսգհլռգժ ե IX-X բբ. ջխդՠմգվթմ
107

 , ծ՟ղ՟կ՟ճմ Կ. Կգխգժթկգթ օ Պ. Իմանպնխ-

ռ՟ճթ՝ IX բ. ջդՠմգվթմ, Այնս խնրվ՟ո՟հ՟սթ խ՟պ՟ռ՟վղ՟մ յվչ՟մնրղ
108

: Լգ-

ագմբթ ջսգհլնրղզ IX բ՟վթ ծգս ե խ՟ոնրղ մ՟օ Ս. Ջ՟մ՟յթ՟մ
109

: Է. Թ՟հ՟թյ-

ռթժթմ ժգագմբթ ջսգհլղ՟մ ծթղւգվզ սգջմնրղ ե VIII բ. գվխվնվբ խգջթմ, օ զջս 

մվ՟` ՟ճմ ցնցնինրէճնրմմգվթ ե գմէ՟վխռգժ օ XI բ. զմբնրմգժ ե ՟ճմ սգջւզ, նվզ 

սվռ՟լ ե Սղՠ՟ս ո՟սղթշթ գվխնրղ
110

: Լգագմբթ կօ՟ռնվնրղմ Այնս Բ՟ավ՟սնր-

մնր խ՟պ՟ռ՟վղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ՟յվչ՟մթ ծգս գմ խ՟ոնրղ մ՟օ Մ. Լնվբխթո՟մթ-

կգմ
111

 օ ՟ճժւ: Աճջթմւմ` նրջնրղմ՟ջթվնհմգվզ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ լ՟աղ՟մ ծվգ՟-

խ՟մ ռ՟վխ՟լթ ծթղւնրղ ղգլ ղ՟ջ՟ղՠ բմնրղ գմ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ բվբ՟ո՟սձ՟պ-
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մգվ` գժմգժնռ Տ՟ճւթ օ Կհ՟վչւթ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ ծդնվ՟տղ՟մ ծ՟մա՟ղ՟մւթտ: 

Ս՟խ՟ճմ ՟ճբ ժգագմբթ ջսգհլղ՟մզ մո՟ջսգժ գմ մ՟օ ՟ճժ ծ՟մա՟ղ՟մւմգվ:  

Վվ՟տ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվթ ղգլ ղ՟ջզ ո՟սխ՟մնրղ ե XI բ., գվՠ Տ՟ճւնրղ օ 

Կհ՟վչւնրղ ժ՟ճմնվգմ ս՟վ՟լռ՟լ եվ ւ՟հխգբնմ՟խ՟մ բ՟ռ՟մ՟մւզ: Որջսթ շթ 

ՠ՟տ՟պռնրղ, նվ ռվ՟տ ո՟սղթշմգվզ, գժմգժնռ ծ՟ճ-ռվ՟տ՟խ՟մ բ՟ռ՟մ՟խ՟մ 

ս՟վՠգվնրէճնրմմգվթտ, կասնրղ եթմ ՟պ՟կմ՟տմգժ մ՟օ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ՟-

ծ՟սռ՟լնրղ Վվ՟տ թյինհ ի՟ռթ՝ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ խ՟ոզ ծ՟ճխ՟խ՟մթ ծգս օ 

ծնվթմգժ գմ մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ մնվ լ՟անրղ նր ձճնրհ՟ավնրէճնրմ: Թգ նվւ՟մ խ՟վօնվ 

եվ խվնմ՟խ՟մ անվլնմզ, խ՟վգժթ ե բ՟սգժ մ՟օ Վվ՟տ Բ՟ավ՟սնրմթմգվթ լ՟ա-

ղ՟մ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ Թնռղ՟ Մգլնցգտնր ռխ՟ճնրէճնրմթտ. «[Բ՟ավ՟սնրմթմգվզ - Լ. 

Ն.] է՟ա՟րնվւ գհգմ ճգս տգհթմ Ավյ՟խնրմգ՟տ...օ թ մգհնրէգմե ՟մփվթմ՟տ ց՟-

ինրտգ՟ժ թ սնրմմ Վվ՟տ՝ գհգմ նրվ՟տփհւ ձյղ՟վսնրէգ՟մմ օ ծ՟ր՟սնռւմ 

ւ՟հխգբնմթխ»
112

 (զմբալնրղզ ղգվմ ե – Լ.Ն.): 

LIANA NAZARYAN 

THE ORIGINS OF THE GEORGIAN BRANCH OF THE BAGRATIDS  

Keywords: Tayk, Atrnerseh Bagratid, Ashot kurapalat, Guaram 

kurapalat, Armenian, Byzantine and Georgian sources, “Georgian Annals‖. 

Until the second half of the 8th century, Tayk was the fiefdom of the 

Armenian princely Mamikonean family. The Mamikoneans were 

succeeded by another Armenian noble house, the Bagratids. A member 

of the Bagratid family from Tayk founded the Georgian branch of the 

dynasty. Under their command the Georgian princedoms for the first time 

united in a single state, and the country entered a new and glorious era 

that lasted for several centuries. So it is of great importance to find out 

whence, when and how the Bagratids appeared on the Georgian political 

arena. 

There are three groups of sources that shed light on the formation of 

the Georgian branch of the Bagratids: Armenian, Byzantine and 

Georgian. Although they do not mention the exact date of its formation, 

it is known to have occurred between the late 8
th

 and early 9
th

 centuries. 

More detailed information can be found in Georgian sources. The authors 

of the Georgian Annals keep silent on the relations between the Georgian 

Bagratids and their Armenian branch, but other sources corroborate this 

relationship.  
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ЛИАНА НАЗАРЯН 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРУЗИНСКОЙ ВЕТВИ БАГРАТИДОВ 

Ключевые слова: Тайк, Атрнерсеh Багратид, Ашот курапалат, 

Гуарам курапалат, армянские, византийские и грузинские источ-

ники, ―Грузинская летопись‖. 

До второй половины VIII в. Тайк принадлежал одному из ар-

мянских княжеских родов, Мамиконянам. После их ухода с полити-

ческой арены, регионом завладели Багратиды – другой армянский 

княжеский род. Именно один из них основал грузинскую ветвь той 

же династии. Под их началом грузинские княжества впервые объе-

динились в единое государство, и страна вступила в новый и слав-

ный период, длившийся несколько столетий. Поэтому крайне важно 

узнать откуда, как и когда Багратиды появились на грузинской 

политической сцене. 

Формирование грузинской ветви Багратидов освещается в трех 

группах источников: армянских, византийских и грузинских. Хотя 

они не указывают точную дату ее возникновения, однако известно, 

что это произошло в период с конца VIII по начало IX века. Более 

подробные сведения об этом можно найти именно в грузинских ис-

точниках. Несмотря на то что, авторы ―Грузинской летописи‖ тща-

тельно обходят молчанием факт родства грузинских Багратидов с их 

армянской ветвью, источники содержат сведения, подтверждающие 

эту связь. 



 

ԱՐԿԱԴԻ ԱԿՈՊՈՎ 

ԹՈՐԹՈՒՄԻ ԳԱՎԱՌԻ ՎԱՐՉԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ  
(XVI բ. -XVII բ. ՟պ՟չթմ խգջ) 

Բանալի բառեր` Թնվէնրղ, ընհնռվբ՟ավնրէճնրմ, ռգվ՟ՠմ՟խգտնրղ, ղ՟ծղգ-

բ՟խ՟մ՟տնրղ, խգջխգջմգվ, Օջղ՟մճ՟մ խ՟ճջվնրէճնրմ, Տ՟ճւ, ՠմ՟խշնրէճնրմ:  

XIV բ. Փնւվ Աջթ՟ճթ լնռ՟ցմճ՟ յվչ՟մմգվնրղ օ Բ՟ժխ՟մճ՟մ էգվ՟խհդնրղ 

խ՟ս՟վգժնռ ղթ յ՟վւ մռ՟ձնրղմգվ` մնվ՟ջսգհլ Օջղ՟մճ՟մ ոգսնրէճնրմմ թվ 

դ՟ռէնհ՟խ՟մ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մնրէճնրմմ ՟խսթռ՟տվգտ մ՟օ Ավօգժւնրղ: 1473 է. 

ծ՟հէ՟մ՟խ ս՟մգժնռ ՟խ-խնճնրմժնր Որդնրմ-Հ՟ջ՟մթ մխ՟սղ՟ղՠ` էնրվւգվզ մգվ-

ինրըգտթմ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ՟վօղսճ՟մ՝ Դգվչ՟մ օ Եխգհճ՟տ ա՟ռ՟պմգվ, թջխ 1545-

1549 էէ. ավ՟ռգտթմ Ս՟ղտիգթ ՟է՟ՠգխնրէճ՟մ ղ՟ջ խ՟դղնհ ո՟սղ՟խ՟մ Մգլ 

Հ՟ճւթ Տ՟ճւ մ՟ծ՟մազ
1
:  

1555 է. Աղ՟ջթ՟ճնրղ խմւռ՟լ ո՟ճղ՟մ՟ավնռ, թ էթռջ ՟ճժնտ, Օջղ՟մճ՟մ 

սթվ՟ոգսնրէճ՟մ ս՟խ ՟մտ՟ռ մ՟օ ռգվչթմ ս՟վթմգվթ ղգվ նրջնրղմ՟ջթվնր-

էճ՟մ ՟պ՟վխ՟ Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պզ:  

Հ՟ջս՟սռգժնռ Ավօղսճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ՝ էնրվւգվզ կգպմ՟ղնրի գհ՟մ 

ս՟վ՟լ՟յվչ՟մթ ճնրվ՟տղ՟մզ՝ գվխվ՟ղ՟ջզ ո՟վՠգվ՟ՠ՟վ սվնծգժնռ ռ՟վշ՟-

ս՟վ՟լւ՟ճթմ ղգլ նր ցնւվ ղթ՟ռնվմգվթ
2
: Աճջ ՟պնրղնռ, էգվօջ ՠ՟տ՟պնրէճնրմ 

ե խ՟դղնրղ Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պզ, նվզ ղյս՟ոգջ ղմ՟տ Ավօղսճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մթ 

ս՟վ՟լւնրղ կօ՟ռնվռ՟լ ՟ղգմ՟ինյնվ ռ՟վշ՟ս՟վ՟լւ՟ճթմ ղթ՟ռնվթ` Էվդվնր-

ղթ եճ՟ժգէթ ղ՟ջ
3
:  

                                                           
1
 Տգ´ջ Տ՟յգ՟մ Յ., «Տ՟ճւ, բվ՟տթւ օ Խնսնվչնրվ», Հ՟մբեջ Աղջփվգ՟ճ, 1971, էթր 1–3, եչ 36, 

Թնրվւ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվզ Հ՟ճ՟ջս՟մթ, ծ՟ճգվթ օ Ամբվխնռխ՟ջթ ղճնրջ ընհնռնրվբմգվթ ղ՟ջթմ, ծ. 

Ա, Եվօ՟մ, 1961, եչ 31: 
2
 Խնյնվ՟անրճմ ղթ՟ռնվմգվզ խնշռնրղ եթմ եճ՟ժգէմգվ (մ՟ծ՟մամգվ), նվնմտ աժի՟ռնվնրղ եթմ 

ջնրժէ՟մթ մյ՟մ՟խ՟լ խ՟պ՟ռ՟վթշմգվզ` ՠգճժգվՠգճթմգվզ խ՟ղ ղթվղթվ՟մմգվզ: Էճ՟ժգէմգվզ ՠ՟-

ը՟մռնրղ եթմ ժթռ՟մգվթ խ՟ղ ջ՟մչ՟խմգվթ (ա՟ռ՟պ), նվնմտ խ՟պ՟ռ՟վթշմգվզ խնշռնրղ եթմ 

ջ՟մչ՟խՠգճգվ խ՟ղ ղթվժթռ՟մգվ: Սվ՟մւ օջ մյ՟մ՟խռնրղ եթմ ջնրժէ՟մթ խնհղթտ, ջ՟խ՟ճմ մվ՟ 

ծգս ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվզ թվ՟խ՟մ՟տմնրղ եթմ մ՟ծ՟մա՟ոգսգվթ ղթչնտնռ: Ս՟մչ՟խմգվզ 

ՠ՟ը՟մռնրղ եթմ մ՟ծթգմգվթ (աճնրհ՟իղՠգվթ), նվնմտ աժիթմ խ՟մամ՟լ եթմ խ՟ճղ՟խ՟ղմգվզ 

խ՟ղ ղճնրբթվմգվզ (ագհչ՟ռ՟ա): Տգ´ջ Ս՟ֆվ՟ջսճ՟մ Ա. Խ., «Օջղ՟մճ՟մ խ՟ճջվնրէճ՟մ ռ՟վշ՟-

խ՟մ ՠ՟ը՟մնրղզ XVII բ.», Ավօգժ՟աթս՟խ՟մ ընհնռ՟լնր, ծ. 1, Եվօ՟մ, 1960, եչ 285: 
3
 Տգ´ջ  Թնրվւ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվզ Հ՟ճ՟ջս՟մթ, ծ՟ճգվթ օ Ամբվխնռխ՟ջթ ղճնրջ ընհնռնրվբմգվթ 

ղ՟ջթմ, ծ. Բ, է՟վաղ՟մնրէճնրմ էնրվւ՟խ՟մՠմ՟ավգվթտ, մգվ՟լ՟խ՟մ ՟խմ՟վխմգվնռ, լ՟մն-

է՟ավնրէճնրմմգվնռ օ ծ՟ռգժռ՟լնռ, խ՟դղգտ Ա. Խ. Սաֆրաստյան, Եվօ՟մ, 1964, եչ 219–220, 

ծ. Գ, Էռժթ՟ Չգժգՠթ, Եվօ՟մ, 1967, եչ 27: 
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Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պզ սգհ՟ավռնրղ ե «Այի՟վծ՟տնճտ»-ճ՟մ Տ՟ճւ մ՟ծ՟մաթ 

Ու՟հգ օ Ադնվբ՟տցնվ ա՟ռ՟պմգվնրղ՝ Թնվէնրղ ագսթ օ մվ՟ ռս՟խմգվթ ՟ռ՟-

դ՟մնրղ: Կժթղ՟ճ՟խ՟մ օ ՟յի՟վծ՟ավ՟խ՟մ ո՟ճղ՟մմգվնռ ա՟ռ՟պմ ՟պ՟մկմ՟-

ծ՟սնրխ ղթ յվչ՟մ ե՝ ո՟սռ՟լ կնվգվնռ նր ժգպմգվնռ
4
:  

Ովոգջ Էվդվնրղթ մ՟ծ՟մաթ ծճնրջթջ՟ճթմ ա՟ռ՟պ` Թնվէնրղթ ժթռ՟մ կօ՟ռնվ-

ռգժ ե XVI բ. գվխվնվբ խգջթմ: Հ՟վ՟ռ-՟վօգժւթտ ՟ճմ ջ՟ծղ՟մ՟խթտ եվ Էվդվնրղթ 

մ՟ծ՟մաթ Մ՟ղվռ՟մթ, ծ՟վ՟ռթտ` Էվդվնրղթ օ Վգվթմ Բ՟ջգմթ, ՟վօղնրսւթտ` Սոգ-

վթ ա՟ռ՟պմգվթմ, ծճնրջթջ-՟վօղնրսւթտ` Աի՟ժտի՟ճթ (Չժբզվ) մ՟ծ՟մաթ Բգվ-

բ՟ավ՟խթ (Կթջխթղթ), ծճնրջթջթտ` Թ՟ռնրջւ՟վթ օ ծճնրջթջ-՟վօգժւթտ Օժէթթ ա՟-

ռ՟պմգվթմ: Գ՟ռ՟պ՟խգմսվնմ Թնվէնրղ ՟ռ՟մզ ասմռնրղ եվ Էվդվնրղ ւ՟հ՟ւթտ 

ղնս 55 խղ ծգպ՟ռնվնրէճ՟մ ռվ՟` Թնվէնրղ ագսթ ռգվթմ ծնջ՟մւթ յվչ՟մնրղ` 

Հ՟վխօնվ ժգպ՟մ կնվ՟ծնռսնրղ: Առ՟մթտ նշ ծգպնր` ղթ ՠ՟վկվ ը՟ճպթ ռվ՟ եվ 

ասմռնրղ մնրճմ՟մնրմ ՠգվբզ. «Մգլ՟ս՟վ՟լ ե ՠգվբջ ՟ճջ ւ՟մ դ՟ճժջ օ ՟ծգհ, 

ծթղմ՟տգ՟ժ ճգդվ ւ՟վ՟ց՟մմ, նվ ՟պ ագսնճմ ՟վխգ՟ժ ո՟վջո՟տմ զջս ինսնվ-

մ՟խ կօնճ ւ՟վ՟ը՟ճպթմ»
5
:  

Սխջ՟լ XVI բ. գվխվնվբ խգջթտ Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պզ ՠ՟ը՟մռնրղ եվ 4 

աճնրհ՟իղՠգվթ` Թնվէնրղթ, Լջխ՟ռթ, Ահչվթխթ օ Խ՟ինրթ, նվնմտ խգմսվնմմգվզ 

մնրճմ՟մնրմ ՠմ՟խ՟ռ՟ճվգվմ եթմ
6
: Թնվէնրղթ մ՟ծթգմ դՠ՟հգտմնրղ եվ ա՟ռ՟պթ 

ծ՟վ՟ռ՟ճթմ օ խգմսվնմ՟խ՟մ, Լջխ՟ռթ մ՟ծթգմ` ՟վօգժճ՟մ, Ահչվթխթ մ՟ծթգմ` 

՟վօղսճ՟մ, թջխ Խ՟ինրթ մ՟ծթգմ` ծճնրջթջ՟ճթմ յվչ՟մմգվզ:  

Իմշ ռգվ՟ՠգվնրղ ե XVI-XVII բբ. Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ ընհնռվբ՟ավ՟խ՟մ 

ո՟սխգվթ ռգվծ՟մղ՟մզ, ՟ո՟ բըռ՟վթմ ՟ճջ իմբթվմ ե՛ժ ՟ռգժթ ե ՠ՟վբ՟մնրղ, 

ւ՟մթ նվ ը՟ղ՟մ՟խ՟ծ՟սռ՟լզ ժնրջ՟ՠ՟մնհ ջխդՠմ՟հՠճնրվմգվզ իթջս ջ՟խ՟ռ 

գմ նր էգվթ: Պ՟յսնմ՟խ՟մ սռճ՟ժմգվնրղ ավգէգ ղթյս ո՟խ՟ջգտռ՟լ եվ ծ՟ճգվթ 

էթռզ: Սվ՟մ ՟ռգժ՟տվ՟լ` ո՟յսնմճ՟մգվզ ՠ՟ռ՟խ՟մ՟մնրղ եթմ ղ՟ծղգբ՟խ՟մ 

ՠմ՟խշնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ս՟մնրսգվգվթ ծ՟հնվբ՟լ շ՟ց՟դ՟մտռ՟լ սռճ՟ժմգվնռ: 

Դվ՟մւ նշ ղթ՟ճմ ՟մ՟շ՟պ շեթմ, ՟ճժ ՟ռգժթմ` մգվխ՟ճ՟տմնրղ եթմ Ավօղսճ՟մ Հ՟-

ճ՟ջս՟մթ ՠմ՟խշնրէճ՟մ թվ՟խ՟մ ՟դա՟ճթմ խ՟դղթտ ՠ՟ռ՟խ՟մթմ ծգպնր ղթ ո՟ս-

խգվ:  

Ավօղսճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ընհնռվբ՟ավնրէճ՟մ ՟պ՟մկմ՟ծ՟սխնրէճնրմմգվմ 

նրջնրղմ՟ջթվգժնռ` ՟խ՟բգղթխնջ Ա. Մգժւնմճ՟մզ ծ՟մագժ ե ՟ճմ գդվ՟խ՟տնրէճ՟մ, 

նվ աճնրհ՟խ՟մ ծ՟ճ զմս՟մթւմգվթ ՟մբ՟ղմգվթ էթռզ ՠ՟հբ՟սգժթջ` ղթչթմզ 

                                                           
4
 Տգ´ջ Ա-Դն, Վ՟մթ, Բթէժթջթ գր  Էվդվնրղթ ռթժ՟ճգէմգվզ, Եվգր՟մ, 1912, եչ 200: 

5
 Ս՟վաթջգ՟մ Ն., Տգհ՟ավնրէթրմ թ Փնւվ օ թ Մգլ Հ՟ճջ, Վգմգսթխ, 1864, եչ 85: 

6
 ოსმალურივრცელიდამოკლედავთრებიტაო-კლარჯეთისშესახებ (XVI-XVIII 

საუკუნეები), ოსმალურიტექსტიქართულითარგმანით, შესავლით, 

მცირეშენიშვნებითადაფაქსიმილეებითგამოსაცემადმოამზადაპროფ. 

ნოდარშენგელიამ, თბ., 2013, გვ. 237-293.   
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ոգսւ ե զմբնրմգժ 8-զ, էնրվւգվթմզ` 6-7, ւվբգվթմզ` ՟ռգժթ ո՟խ՟ջ
7
: Տ՟ճւնրղ, 

ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պնրղ, օջ խթվ՟պգժթ եվ ՠմ՟խշնրէճ՟մ ՠ՟հ-

բ՟սղ՟մ ՟ճմ ՠ՟մ՟կօզ, նվզ ՠմնվնյ ե Ավօղսճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ղճնրջ յվչ՟մմգ-

վթմ
8
: Աճբ ս՟վՠգվ՟խնռ խ՟ս՟վռ՟լ ծ՟յռ՟վխզ ծ՟ղ՟բվգժնռ Տ՟ճւթ ղգխ ՟ճժ 

ա՟ռ՟պթ` Բ՟մ՟խթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ նրմգտ՟լ ցնւվթյ՟սգ ռջս՟ծգժթ սռճ՟ժմգվթ 

ծգս, ծ՟մագտթմւ ՟ճմ գդվ՟խ՟տնրէճ՟մ, նվ XVI բ. ռգվչթմ աճնրհ՟խ՟մ ՠմ՟խ՟-

ռ՟ճվգվթ ղթչթմ իսնրէճնրմզ խ՟դղնրղ եվ 30 լնրի, նրջսթ Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ 

53 ՠմ՟խ՟ռ՟ճվգվնրղ ոթսթ ժթմգվ յնրվչ 1590 զմս՟մթւ` ղնս 12700 ՠմ՟խշնր-

էճ՟ղՠ
9
:  

Աճջ ծ՟յռ՟վխմգվնրղ ծջս՟խնրէճնրմ ղստմգժնր ղգչ ղգդ ՟խ՟ղ՟ճթտ փամնր-

էճ՟մ ծ՟ջ՟մ ղգվ ռվ՟տթ անվլզմխգվմգվզ, նվնմւ, թ ս՟վՠգվնրէճնրմ ծ՟ճ ծգս՟-

դնսնհմգվթ, ՟դ՟սռ՟լ գմ ՟վծգջս՟խ՟մ ինշզմբնսմգվթտ օ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմ 

նրմգմ ՟ճտգժգժ Թնրվւթ՟` սգհնրղ լ՟մնէ՟մ՟ժնր փջղ՟մճ՟մ ՟վիթռմգվթմ: Աճբ 

անվլնրղ ՟շւթ զմխ՟լ ծգս՟դնսնհմգվթտ ե Թՠթժթջթթ ոգս՟խ՟մ ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մթ 

ովնքգջնվ Ն. Շգմագժթ՟մ, նռ 2013 է. ծվ՟ս՟վ՟խգտ Թնրվւթ՟ճթ ՟վիթռմգվնրղ 

ո՟ծո՟մռնհ ղթ ւ՟մթ ծ՟վխ՟տնրտ՟խմգվ (բ՟ռէ՟վմգվ)՝ ՠմ՟ավթ ժգդռնռ օ 

ռվ՟տգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟ղՠ` «Օջղ՟մճ՟մ լ՟ռ՟ժնրմ օ ծ՟խթվձ բ՟ռէ՟վմգվզ 

Տ՟ն-Կժ՟վչգէթթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ» ռգվմ՟ավնռ: «Դ՟ռէ՟վմգվնրղ» մգվխ՟ճ՟տռ՟լ գմ 

Տ՟ճւթ Թնվէնրղ օ Մ՟ղվռ՟մ ա՟ռ՟պմգվզ, թմշոգջ մ՟օ ծ՟վ՟խթտ յվչ՟մմգվզ, 

նվնմտ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ ռվ՟տ՟աթսնրէճ՟մ ղգչ ծ՟ջխ՟մ՟ժթ ո՟սձ՟պմգվնռ 

աթս՟խ՟մ ղգլ ծգս՟ւվւվնրէճնրմ ե ՟պ՟չ՟տմնրղ: «Դ՟ռէ՟վմգվնրղ» մգվխ՟ճ՟տ-

ռ՟լ գմ ՠնժնվ ՠմ՟խգտռ՟լ օ ՟մղ՟վբ՟ՠմ՟խ ՠմ՟խ՟ռ՟ճվգվթ ՟մռ՟մնրղմգվմ 

զջս աճնրհ՟իղՠգվթ, բվ՟ղ՟խ՟մ օ ՠմ՟ղէգվւ՟ճթմ ծ՟վխթ սգջ՟խմգվզ օ շ՟ցզ, 

ՠմ՟խ՟ռ՟ճվգվթ լիգվթ ւ՟մ՟խզ, մվ՟մտ մ՟ծ՟ոգսմգվթ ՟մռ՟մ՟տ՟մխգվզ, 

նվնմւ ՠ՟տ՟պթխ մճնրէ գմ ս՟վ՟լ՟յվչ՟մթ ընհնռվբ՟ավ՟խ՟մ ո՟սխգվզ ռգվ-

ծ՟մգժնր ծ՟ղ՟վ:  

Ժ՟ղ՟մ՟խթ ծ՟ճխ՟խ՟մ, ռվ՟տ՟խ՟մ նր էնրվւ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվթ ծ՟ղ՟-

բվնրէճնրմթտ ծջս՟խ գվօնրղ ե, նվ շմ՟ճ՟լ IX-X բբ. Տ՟ճւթ օ ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ 

Թնվէնրղթ ծ՟ճնրէճ՟մ ւ՟հխգբնմ՟խ՟մ՟տղ՟մզ, թմշոգջ մ՟օ ծգս՟ա՟ բ՟վգվթ 

զմէ՟տւնրղ գվխվ՟ղ՟ջնրղ սգհթ նրմգտ՟լ նշ ծ՟ճ՟մո՟ջս եէմթխ սգհ՟յ՟վ-

ըգվթմ, Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պնրղ անմգ ղթմշօ XVI բ. գվխվնվբ խգջզ ղգլ՟ղ՟ջ-

մնրէճնրմ եվ խ՟դղնրղ սգհ՟ՠմթխ ծ՟ճ ս՟վվզ (՟պ՟ւգժ՟խ՟մ օ ւ՟հխգբնմթխ 

նրհհ՟ց՟պ), նվթ խնհւթմ փվզջսփվգ ծ՟ճսմռնրղ եթմ գխռնվ եէմթխ՟խ՟մ ՟ճժ 

                                                           
7
 Տգ´ջ Մգժւնմճ՟մ Ա., Էվդվնրղ. Էվդվնրղթ մ՟ծ՟մաթ ծ՟ճ ՟դա՟ՠմ՟խշնրէճնրմզ XIX բ. ՟պ՟չթմ 

գվգջմ՟ղճ՟խթմ, Եվօ՟մ, 1994, եչ 111–112: 
8
 Տգ՛ջ Եվ՟մճ՟մ Գ., Հ՟ճ զմս՟մթւթ ՟մբ՟ղմգվթ ղթչթմ էռ՟ւ՟մ՟խմ զջս XV բ՟վթ կգպ՟ավգ-

վթ ծթյ՟ս՟խ՟վ՟մմգվթ (Վ՟ջոնրվ՟խ՟մթ փվթմ՟խնռ), Եվօ՟մ, 2015: 
9
 Տգ´ջ Ախնոնռ Ա., Տ՟ճւ. ռ՟վշ՟ընհնռվբ՟ավ՟խ՟մ ո՟սխգվզ XVI բ՟վթտ ղթմշօ XIX  բ՟վթ I 

գվգջմ՟ղճ՟խզ, Եվօ՟մ, 2013, եչ 133: 
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իղՠգվ: «Դ՟ռէ՟վմգվթ» ծ՟ղ՟խնհղ՟մթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմթտ գվօնրղ ե, նվ 

Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ ՠմ՟խ՟ռ՟ճվգվթ ղգլ ղ՟ջնրղ ՠմ՟խթշմգվզ ւվթջսնմճ՟ եթմ օ 

խվնրղ եթմ ծ՟ճխ՟խ՟մ նր ռվ՟տ՟խ՟մ խ՟ղ ծ՟ճգվթ օ ռվ՟տթմգվթ ղգչ ղգլ ս՟-

վ՟լնրղ աս՟լ ՟մնրմմգվ: Հ՟ճգվթ յվչ՟մնրղ ժ՟ճմնվգմ անվլ՟լռնհ ՟մնրմմգվ 

ծ՟մբթոնրղ գմւ Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ ավգէգ ՠնժնվ ՠմ՟խ՟ռ՟ճվգվնրղ: Սսնվօ 

մգվխ՟ճ՟տռնրղ ե Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պմ թվ ծ՟վխղ՟մ գմէ՟խ՟ ՠմ՟խ՟ռ՟ճվգվնռ:  

N Բմ՟խ՟ռ՟ճվթ 

՟մռ՟մնրղզ 

Հ՟վխթ 

շ՟ցզ 

(՟խշգ) 

Ծիգվթ 

էթռզ 

Հթյ՟ս՟խռնհ ծ՟ճխ՟խ՟մ խ՟ղ 

ծ՟ճգվթ յվչ՟մնրղ ղգլ ս՟-

վ՟լնրղ նրմգտնհ ՟մկմ՟-

մնրմմգվզ Էչ
մ 

զջ
ս

 

ծ՟
վխ

՟
տն

րտ
՟

խթ
 

1 2 3 4 5 

6
 

ԹՈՐԹՈՒՄԻ ՆԱՀԻԵ 

1 Թնվէնրղ 

(պ՟ՠ՟է) 
18000 54 

Խգժչռ՟վ՟ Հ՟խնՠթ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Առ՟մգջ, Կթվ՟խնջ Բ՟թմ-

բնրվթ, մվ՟ նվբթ Աղթվ ՠգխ, 

Ս՟վաթջ, Խնչ՟ Հ՟ճխթ, Առ՟ւ, 

Ամբվթ՟ջ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Փթվ՟-

դթդ, Կնրՠ՟բ Առ՟բթ, Առ՟բ 

Վ՟վոգսթ, Խ՟շ՟սնրվ, մվ՟ 

նվբթ Կթվ՟խնջ, Խ՟շ՟սնրվ 

Ք՟ժխ՟ժնրվթ, մվ՟ նվբթ Բթժհ-

վ՟բ, Խ՟շ՟սնրվ Ս՟վւթջթ, 

մվ՟ նվբթ Սթղնմ, մվ՟ գհՠ՟ճվ 

Ապ՟ւգժ, Կթվ՟խնջ, Աէ՟ՠգխ 

Օռժգէ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Մ՟մնրխ, 

Թգնբնվ Մ՟մնրխ, մվ՟ նվբթ 

Վ՟վՠ՟վէն, Խ՟շ՟սնրվ Գթվ-

անվթ, Խ՟շ՟դ՟բ, Ջթծ՟մ Խ՟-

շ՟սնրվթ, Աղթւ Խնսՠթւ՟վթ 

237-

238 

2 

Պնշգմտ 8000 38 

Իջսգց՟մնջ Հնռծ՟մթ, 

Պգսվնջ Իջղթի՟մթ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվմգվ Աժէնրմ, Քթՠվնջ, 

Առ՟բ՟ժգէ, Իջղթի՟մ, Գ՟ՠ-

վթգժ Օռժէգթ, մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ 

Գգժ՟ՠգվ նր Գգժՠ՟բ, Ավղգմ՟ւ 

Խնբՠթւ՟վթ, Ս՟՟բգէ Վ՟վն-

ջթ, Աղթչթծ՟մ Պնհնջթ, Վ՟վ-

է՟դթդ Մ՟խՠթժթ, մվ՟ գհՠ՟ճվ 

Կթվ՟խնջ, Վ՟վէ՟դ՟բ Փթվնր-

238-

240 
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ղթ, մվ՟ նվբթմգվ Փթվ՟մթջգ, 

Ննրվ՟մժթ, Սնրժէ՟մ, Բ՟ՠ՟, 

Գ՟ժնրջս Ռ՟ջս՟խթ, մվ՟ նվ-

բթ Վ՟վէ՟յ, Սթղ՟ռթժ Աղթվ-

դ՟բգթ, մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ Խ՟-

շ՟սնրվ օ Բ՟վէժնջ, Սթղնմ Չն-

ՠ՟մթ, Առ՟մթւ Փթվնրղթ, Օբ՟-

ժգէ Փթվնրղթ, Իջսգց՟մ Փթ-

վնրղթ, Վ՟վց՟վժ՟ Փթվնրղթ 

3 Սիսնվնրս 7000 39 

Թնվնջ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Սթղնմ, 

Վ՟վէնրռ՟մ, Զ՟մնջ, Դ՟ռթէ, 

Խնյ՟վ Ն՟դ՟վ Միթէ՟վթ, Ս՟-

բ՟խ Մ՟վսթվնջ, Թնվնջ Մնր-

վ՟բ, Աջ՟սնրվ Լնջՠ՟վթժնրջթ, 

Վ՟վէ՟ՠգէ Զթվ՟ՠգա, Ղ՟դ՟-

վնջ, Գթվւնվ Բ՟դ Ադթդթ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Թթնրբնվ, Շ՟ծմ՟դ՟վ 

Միթէ՟վ, Ս՟վւթջ Մնրվ՟բ, 

Ռ՟ղ՟մթժ Մ՟վսթվնջ, Գ՟ջ-

ո՟վ Կնչ՟ Գթվանվ, Կթվ՟խնջ 

Մ՟վսթվնջ, Գգժթՠգա Առ՟մթ  

240-

241 

4 Վ՟մւ 6000 16 

Աջ՟սնրվ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Որվ-

ՠ՟մ, մվ՟ նվբթ Աՠվ՟մնրջ, 

Կթվ՟խնջ Տթվ՟սնրվթ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Դ՟բնրվ, Գ՟ՠվթգժ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Առ՟մգջ, Վ՟վ-

է՟մ Աջց՟բնրվ, Թնվնջ 

241 

5 Տ՟մւ՟վ 5000 7 

Գթվանժ Դ՟ռթէ, Մ՟վսթվնջ 

Չնՠ՟մ, Զ՟ւ՟վ Փթվնրղթ, Կթ-

վ՟խնդ Դ՟ռթէ 

242 

6 Չգվՠթժ 5000 29 

Սնրժգճղ՟մ Առ՟մթջթ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Գվթանվ, Աջռ՟բնրվ 

Մթւթժթ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Կ՟վ՟-

ոգս, Կթվ՟խնջ Սթղ՟նրժ, Մթ-

վթղ՟մ Վ՟վէ՟մ, մվ՟ գհՠ՟ճվ-

մգվ Աղվ՟ւ, Աղնրվ, Օջխ՟վ 

242-

243 

7 Մ՟ջվ՟ւնրժ 4000 6 – 243 

8 Սնրւնրվգւ 5000 12 

Կթվ՟խնջ Ջթվ՟ժ, մվ՟ նվբթ 

Բ՟թմբնրվ, Ղ՟ճէղ՟դ Փթվնրղթ, 

մվ՟ նվբթ Գթվւնվ, Զ՟ւ՟վ 

Փթվնրղթ 

243-

244 

9 Ք՟վմ՟հնրջ 2000 9 

Ախնց Փթվնրդթ, Ախնց Բնր՟-

աթվթ, Վ՟վէ Ավմնրջ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Աղթվդ՟բգ 

244 
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10 Գթվւնրվմթւ 2000 6 – 244 

11 Առթշ 2000 – – 245 

Աճժ ծ՟վխգվ 58000 – – 245 

Ըմբ՟ղգմզ 122000 216 – 

Լ Ս Կ Ա Վ Ի Ն Ա Հ Ի Ե 

1 Վգվթմ Լջխ՟ռ 13000 87 

Աղթվ Աջռ՟բնրվ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Մ՟ի՟վ՟ՠթժ, Հնռջգց 

Մնրվ՟բ, մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ 

Մխվսթշ, Շգծվթղ՟մ նր Ա-

մնրւ, Գթվւնվ, Մ՟վսթվնջ, 

Մխվսթշ Փթվնրղթ, Աջռ՟-

բնրվ, Կթվ՟խնջ Թնցթմթւ, 

մվ՟ Շ՟ծ՟ղթվ, մվ՟ գհՠ՟ճվ 

Ս՟վւթջ, Վ՟վէ՟դթդ Վ՟ջ՟-

ղգւ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Աղթ-

վ՟ջվջժ՟մ, Գթվւնվ Ամՠթժ, 

Շ՟ծխնրՠ՟բ Վ՟ՠթժ, մվ՟ նվ-

բթմգվ Առ՟մթւ օ Կ՟ՠվթժ, 

Գթվւնվ Փթվ՟դթդ, Պգսվնջ 

Գգժ՟դթդ, Վ՟վէ՟ՠթւ, Գ՟ՠ-

վթգժ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Աջ՟-

սնրվ, Դթժ՟չթ Ախնց, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Ջնչթխ, Մթմ՟ջ Փթ-

վնրժթ, Սթււ՟մնջ Փթվնրղթ, 

Վ՟վ՟դթդ, Կ՟վ՟ՠգբ, Ս՟վ-

ւթջ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Թնռղ՟ջ 

245-

247 

2 Վ՟վթմ Լջխ՟ռ 12000 52 

Կթվ՟խնջ Աջվ՟ռ, Վ՟վ-

է՟ՠգա Սթղնմ, մվ՟ Ախնց, 

Ս՟վւթջ Թնվնջ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Օղՠթւ, Մխվսթշ Ս՟վ-

ւթջ, Բ՟բՠթւ՟վ Խ՟շ՟սնրվ, 

մվ՟ նվբթ Խ՟շ՟սնրվ, Վ՟վ-

է՟դ Աջց՟բնրվ, մվ՟ 

Մխվսթշ, Թ՟է՟վ Մթմ՟ջ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Թնվնջ, Շղ՟-

ռնմ Շ՟ծո՟վնմ, Ավսնրյ 

Բ՟դ՟դթդ, Մ՟վւ՟վ Մնր-

վ՟բ, Մխվսթշ Աէ՟մ՟ջթ, 

Վ՟վէ՟դթդ Մնրջ՟ 

247-

248 

3 Նթի՟հ 15000 60 

Ս՟վւթջ Գնրվչթ, Գգժ՟ղթվ 

Առ՟ւ, Ախնց Օմբ՟ցթվ, Զ՟-

վն, մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ Մխվսթշ 

նր Շգճի՟ղթվ, Մխվսթշ Դգ-

ղթվ, մվ՟ նվբթ Առ՟բթջ, 

248-

249 
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Առ՟մգջ Աջվ՟է, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվմգվ Դթղթսվթ նր Մնրվ-

չ՟, Ջնրժնրջթ Մթւ՟ճգժ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Զ՟վէղ՟մթխ, Ախնց 

Աղվն, մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ Աղթվ-

ՠգա նր Նթխ՟բնվ, Վ՟վէ՟-

դթվ Խնջվնռ, Խ՟շ՟սնրվ Փթ-

վնրժ, Մ՟վսթվնջ Ջնչթխ, Գթվ-

անվ Գնրժնրղ, Վ՟վէ՟դթդ Փթ-

վնրղթ 

4 Բգէհ՟վ 3000 15 

Գթվւնվ Ավՠն, Ս՟ղռգժ Ա-

բ՟ղթ, Գթնվաթ Խ՟շ՟սնրվթ, 

Կթվ՟խնջ Ռնրջծ՟մթ, Գթվ-

անվ Վ՟վց՟վթջթ, Շ՟ծվթ-

ՠ՟վ Վ՟վց՟վթջթ, Օռ՟մգջ 

Ս՟բ՟խթ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Կնրժ-

դգէ, Մ՟վսթվնջ Փթվնրժթ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ Ս՟վւթջ, 

Առժ՟ժգէ նր Սթղ՟ռթժ 

249-

250 

5 Բյմխնտ 3000 13 

Գթվանվ Գ՟ՠվթգժթ, Գթվ-

անվ Փթվնրղթ, Մխվսթշ Փթվ-

ռգժթ, Աէ՟ՠգխ Մ՟ղթխ, Ս՟վ-

ւթջ Կնրՠ՟բ 

250 

6 Օջւթւ՟ռ 5000 30 

Վ՟վէ՟մ ւգէինրբ՟, մվ՟ 

գհՠ՟ճվմգվ Աժթՠ՟բ նր Շգճ-

ի՟դթդ, Վ՟վէ՟մ Խնյագժբթ, 

Ջ՟վ՟բժգէ Մնրվ՟բ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվմգվ Գթվանվ նր Ջն-

չթխ, Առ՟մթջ Աջ՟սնրվթ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Ապ՟ւգժ, Գգժ-

ՠգա Առ՟մթջթ, Գգժ՟դթդ Փթ-

վնրժթ, Մ՟վսթվնջ Փթվնրղթ, 

Դ՟ռթէ Թնռղ՟ջ, Առ՟մգջ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Գ՟ՠվթգժ, Թն-

վնջ Շ՟ծղնրվ՟բ, Առ՟մթջ 

Մ՟վՠթգժ, Ադթդ Գթվանվ, 

Առ՟բժգէ, մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ 

Մ՟վսթվնջ նր Սթղ՟նրժ 

250-

251 

7 
Զ՟վնրւ 

(Կ՟վ՟ՠ՟դ) 
3000 – – 251 

8 Ահ՟ջգվ 1600 – – 251 

9 Սթմ՟ւ 8000 12 

Մ՟վխնդ Գ՟ՠվթգժ, մվ՟ 

նվբթ Աժ՟ծռգվղթյ, Գգժ՟-

ՠթվ, Բթժ՟ւ Խ՟շ՟սնրվ, մվ՟ 

251-
252 
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գհՠ՟ճվ Մթվնրջնրղ՟բ, Վ՟-

վ՟դ՟ Մ՟մնրխ, Կթվ՟խնջ 

Մ՟ւթ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Օռժգէ 

10 Ղ՟դ՟վգմտ 5000 15 

Ս՟վւթջ Խ՟շ՟սնրվթ, Փթ-

վ՟դթդ Ախնցթ, Վ՟վէ՟դթդ 

Փթվնրժթ, Կթվ՟խնդ Ննրվ-

ՠգաթ, Կթվ՟խնդ Ապ՟ւգժթ, 

Վ՟վէ՟մ Աղթվբ՟վթ 

252 

11 Մթծ՟չնրվ 4000 – – 252 

12 Ահթչնրվ 3000 – – 253 

13 Բ՟վթժթջ 5000 12 

Թնվնջ Կ՟ՠնրժ, Մթվթի՟մ 

Մ՟վւ՟վ, Սթղնմ ՠգխ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Թնվնջ, Աղթ՟դթդ 

Թնվնջ, Մ՟վւ՟վ Կնչ՟, 

Ախնց Աՠվ՟մնրջ 

253 

14 Կ՟էմ՟չնրվ 7000 – – 253 

15 Խթէ՟դ ռգվնրւ 10000 30 

Դ՟մթգժ ւգէինրբ՟ Սթղ՟-

ռգժթ, մվ՟ նվբթ Սթղ՟ռգժ, 

Աղթվռ՟վէ Մ՟մնրխթ, մվ՟ 

նվբթ Օռժգէ, Մ՟վխնդ Վ՟-

ջ՟ՠգաթ, Թ՟բ՟նրյ Խ՟շ՟-

սնրվթ, Աջռ՟բնրվ Շ՟ծՠնր-

բ՟ւթ, Ջ՟մխնրժթ Խ՟շ՟սնր-

վթ, Վ՟վ՟դ 

235-

254 

16 Պ՟վ 9000 16 

Փթվնրղթ նվբթմգվ` Սթղ՟-

ռնրմ, Դնրւթ, Թթնրբնվ, Ա-

խթժՠգա, Խ՟շ՟սնրվ, Ռգռ-

ցթվժգէ, Ջ՟մ՟դթդ, Մնր-

վ՟բյ՟ծ Սթղ՟նրմ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Մթսթշ,  

254-

255 

17 Քգչմգէ 22000 77 

Աջռ՟բնրվ Դ՟բնրվ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Խ՟շ՟սնրվ, Մ՟-

էօնջ Գթվւնվ, Առ՟մթւ Խ՟-

շ՟սնրվ, մվ՟ գհՠ՟ճվ 

Մխվսթշ, Բնրմչնրվ Գթվւնվ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ Ննրվ՟ժթ, 

Մթվռգժգէ, Կթդ՟վժգէ, Մ՟-

էգնրջ Առ՟ւթ, Շ՟ծհնրժթ 

Ս՟վւթջ, Բնհբթ Մ՟էգնրջ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ Վ՟վ՟դթդ 

նր Մխվսթշ, Փգթդնրժ՟ծ 

Մխվսթշ, մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ 

Սնրժէ՟մ՟ժթ, Ննրվ՟ժթ նր 

Ախնց, Առ՟մգջ Քթանդ, մվ՟ 

255-

256 
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գհՠ՟ճվմգվ Գթվւնվ նր Վ՟-

ջթժ, Գգժ՟ղթվ Փթվնրղթ, Մգժ-

ւթւ Օռ՟մ, Մթվթղ՟մ Օռ՟մ, 

Կթվ՟խնջ Սթջէգ, մվ՟ Կվ՟-

ՠգժ, մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ Աՠգժ 

Աղթվ՟, Զ՟ւ՟վ նր Ամթւ, Օ-

ռ՟մ Սթջէգ, Գթնվաթ Օռ՟մ  

Ըմբ՟ղգմզ 128600 419 
  

Ա Ղ Ջ Ր Ի Կ Ի Ն Ա Հ Ի Ե 
 

1 Մգլ Ահչվթխ 9000 32 

Իջսգէ՟մնջ Կ՟վ՟ՠթէթ, 

Մ՟վւ՟վ Սթղ՟նրմթ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվմգվ Զ՟բթՠգա, Ննր-

ծ՟մ, Սգթբբնրվ, Ս՟վւթջ 

Ննրծ՟մթ, Դ՟նրբ Մ՟վւ՟վթ, 

Մթվժգէ Ս՟ծ՟ւթ, Աջ՟բնրվ 

Մգժթւթ, Ախնց Աղթվ՟դ՟բթ, 

Բ՟վնջ Ախնցթ, Աջ՟բնրվ 

Մ՟մնրխթ, Բ՟բնրվՠգա Զ՟-

ւ՟վթ, Ս՟վթՠգա Զ՟ւ՟վթ, 

Կթվ՟խնջ Բ՟վՠնրժգէթ, 

Մխվսթշ Զ՟վնրւթ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Խնչ՟ Ադթդ 

256-

257 

2 Պնշգմտ 16000 29 

Աջ՟սնրվ Ավնրչթ, Էղթվ-

ռ՟վ՟մ Մխվսշթ, Մ՟վխնդ Ա-

է՟ՠ՟աթ, Ախնց Ադ՟վ՟խթ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Գնրվաթւ, Խնչ՟ 

Ադթդ Գգժ՟ղթվթ, մվ՟ նվբթ 

Մ՟վսթվնջ, Առ՟մթջ Մթմ՟-

ջթ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Աջռ՟բնրվ 

257-

258 

3 Քտի՟ 20000 102 

Աջվ՟է Օռ՟մ, մվ՟ նվբթ 

Ամռ՟ժռ՟վ՟մ, մվ՟ գհՠ՟ճվ-

մգվ Օջւթ նր Աջվ՟է, Գգժ՟-

դթդ Խ՟շղ՟մթ, Իՠվ՟ծթղ 

Իռ՟մգ, մվ՟ նվբթ Ախնց, 

Մ՟վւ՟վ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Աղթվ-

ղգժթւ, Խ՟շ՟սնրվ Դ՟նրբ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Բ՟վէժնջ, Աջ-

ց՟բնրվ Աջվ՟է, Վգժթի՟մ 

Մթվ՟ւ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Ամբն-

ՠգա, Առ՟ւթ Մ՟ի՟վ, Դ՟-

ՠ՟մ Օջւթ, Ս՟ծ՟խ Դ՟բնրվ, 

258-

261 
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մվ՟ նվբթմգվ Ս՟բ՟մն, Դ՟-

բնրվ, Կթվ՟խնջ նր Ղ՟դ՟-

վնջ, Վ՟վ՟դթդ Խ՟շղ՟ւթ, 

Մխվսթշ, Ղ՟դ՟վնջ Իջսգ-

ց՟մ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Կթվ՟-

խնջ, Ախնց Գթվանժ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվմգվ Դթՠ՟մ, Ննրվ՟բմն 

նր Գթվւնվ, Հ՟խբթժ՟ Ս՟վ-

ւթջ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Պգսվնջ, 

Գթվւնվ Սթղ՟նրմ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Շ՟ծ՟դթդ, Նթխնժ՟ 

Վ՟վէ՟մ, Թնվնջ Կ՟վ՟-

ոգս, Օռ՟մ, Կթվ՟խնջ, Կթ-

վ՟խնջ Զ՟բթ, մվ՟ նվբթմգվ 

Առ՟մգջ նր Մ՟վսթվնջ 

4 Ահչվթխ 10000 25 

Առ՟մգջ Դ՟մթգժ, Խ՟շ՟-

սնրվ Փթվնրղ, մվ՟ գհՠ՟ճվ 

Շգւգվ, Աղթվ՟դթդ Կթվ՟-

խնդ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Գթվանվ, 

Վ՟ծ՟մ, Թնվնջ, Ջնրժթ Ադթդ 

Մ՟վսթվնջ, Ս՟վնդ Կթվ՟-

խնջ, Փթվնրղթ Կթվ՟խնջ, 

Աղթվչթծ՟մ Սթղ՟նրմ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Խ՟շ՟սնրվ 

261-

262 

5 Քթջղ՟ջ 7000 14 

Դ՟բնրվ Խ՟շթւ, Վ՟վէ՟-

դթդ Խնչ՟, մվ՟ գհՠ՟ճվ Թն-

վնջ, Շ՟ծջնրռ՟վ Մ՟ղթւ, 

Գնրվչթ Մ՟վխնդ 

262 

6 Չ՟մխվգջ 7000 44 

Թգնբնվ Կ՟վ՟անդ, Մ՟վ-

ւ՟վ, Աջռ՟բնրվ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվմգվ Կնրդ՟մ, Աղթվ՟մ, 

Վթվ՟մթջգ, Բնրվժգէ նր Վ՟վ-

էօ՟մ, Ադ՟բ, մվ՟ գհՠ՟ճվ-

մգվ Վ՟վէ՟դ՟բ, Աՠ՟ջ նր 

Վ՟վէօ՟մ, Գ՟ժնրջս, մվ՟ 

գհՠ՟ճվմգվ Մգժթւջ՟բ նր Օբ-

ժ՟ծ, Ս՟վւթջ Զ՟ւ՟վ, Գթվ-

անվ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Բ՟վՠ՟բ, 

Վ՟վէ՟վնջ Դ՟ռթէ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Ախնց, Իռ՟մ Փթվնրղթ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Գթվանվ, Գ՟ՠ-

վթգժ Ս՟վաթջ  

262-

264 
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7 Ավչնրջ 4000 7 – 264 

8 Աճագխ 7000 33 

Վ՟վէօ՟մ, Աջ՟էնրվ Ն՟-

դ՟վ, մվ՟ գհՠնվնվբթ Զ՟-

ւ՟վ, Սթղնմ Աջբնրվ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Զթվթՠգա, Բ՟ավ՟ս 

Առ՟մ, Ննրվՠթծ՟մ Գթվանվ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Բնրվհ՟ժ, Ա-

խնց, մվ՟ գհՠ՟ճվ Հ՟թժ, 

Մ՟վւ՟վ Հ՟ճխթ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Կթվ՟խնջ, Ադթդՠգա 

Մթժթդ՟վթ, մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ 

Ախնց նր Կթվ՟խնջ, Վ՟ջ՟խ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Կթվ՟խնջ, Դ՟-

խթբ՟վ Առ՟մթ, մվ՟ գհՠ՟ճվ 

Մգժթւ, Թնվնջ Ս՟վւթջ, 

Ախնց Գթվւնվ (ղ՟ծղգբ՟-

խ՟մ ե), մվ՟ գհՠ՟ճվ Գ՟ՠ-

վթգժ, Աղթվռ՟մ Դ՟ռթէ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Աջւռ՟մ, Իջ-

սգէ՟մնջ, Մ՟մնրխ, Բ՟ծ՟-

բնրվ Գ՟ՠվթգժ 

2

64-

264 

9 Քնջ՟ւթժթջ՟ – – – 265 

10 Զթմ՟խգվ 7000 24 

Աղթվռ՟մ Առ՟մ, մվ՟ նվ-

բթ Պ՟վնմ Վ՟վ՟մ, Վ՟վէ՟-

դգջ Ախնց, մվ՟ նվբթ Որժնր-

ՠթվ, Առ՟ժ Վ՟վէ՟դգջ, Դ՟-

բնրվ Կթվ՟խնջ, մվ՟ գհՠ՟ճվ 

Բ՟ՠթժ, Պգսվնջ, Աղթվբ՟ 

Առ՟մթջ, Խ՟շ՟սնրվ Փթվնր-

ղթ, մվ՟ նվբթ Գգժ՟ջժ՟մ, 

Գթվանվ Փթվնրղթ, մվ՟ նվբթ 

Աժգւջ, Ջ՟ղժթւ Մթվ՟մ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Գթվանվ, Մ՟ղթվ 

Առ՟մ, Խ՟շ՟սնրվ շնՠ՟մ, 

Գթվանվ Աջռ՟բնրվ, Մ՟վ-

ւ՟վ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Զ՟ւ՟վ 

266 

11 Վ՟իէթխ՟մտ 8000 16 

Սթղնմ Ս՟ղթխ, Զնրժցթխ՟վ 

Ամսնմ, Ադ՟բ, Փթվնրղ, Ամ-

բվթ՟ջ Թգնբնվ, Օռ՟մ Սնրժ-

է՟մյ՟ծ, Թգնբնվ Փթվնրղթ, 

մվ՟ նվբթ Վ՟վէ՟դթդ, 

Մխվսթշ Փթվնրղթ 

266-

267 
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12 Խ՟յնրս 7000 15 շ՟ղնրջմ՟տ՟լմգվ 267 

13 Գգհթխ 2000 18 

Թնվնջ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Զ՟-

մնջ, Ամսնմ Թնվնջ, Գթվանժ 

Փթվնրղթ, Գթնվաթ Կթվ՟խնջ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Բ՟վ՟, Վ՟վ-

է՟դթդ Աջց՟բնրվ, Ախնց 

Թնվնջթ, Էժթ՟ Մ՟վսթվնջթ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Ս՟վւթջ 

268 

14 Ննվյգմ
10

 8000 27 

Կթվ՟խնջ Թգնբնվ, Հնրբ՟-

ռգվբթ Ապ՟ւգժ, Մ՟վսթվնջ 

Կ՟վՠգժ, Վ՟վէ՟դթդ, Խ՟շ՟-

սնրվ Փթվռգժթ, Էժթջ՟ Բնր-

բ՟վմն, մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ 

Ննվբՠգա նր Կթվ՟խնջ, Մ՟վ-

խնդ Փթվնրղթ, մվ՟ գհՠ՟ճվ 

Ն՟դ՟վ, Մխվսթշ, մվ՟ նվ-

բթմգվ Ս՟բ՟խ նր Ջթծ՟մ, 

Գ՟ժնրջս Մթւ՟թժ, Վ՟վէ՟-

դթվ Խնրբ՟ռգվբթ, Աղթվ 

Ադ՟բթ, մվ՟ նվբթ Ս՟վւթջ, 

Խնրբ՟ռգվբթ Ապ՟ւգժ, մվ՟ 

նվբթմգվ Վ՟վէ՟դթդ նր 

Շգծթվղ՟մ 

268-

269 

15 Վ՟վբթյգմ 4000 16 

Աղթվղգժթւ ւգէինրբ՟, Մթ-

ւգժ Փթվնրղթ, Գթվւնվ, Ղ՟դ՟-

վնջ, Վ՟վէ՟դթջ, Վ՟վէ՟մ, 

մվ՟ նվբթ Խնրբ՟ռգվբթ  

269-

270 

16 
Վգվթմ 

Քնրւռ՟մթւ 
3500 – – 270 

17 
Վ՟վթմ 

Քնրւռ՟մթւ 
2000 – – 270 

18 Նթի՟մ՟մջ 1500 – 
 

270 

19 Ավչնրմթջ 2000 8 – 270 

Ըմբ՟ղգմզ 125000 410 
  

Խ Ա Խ ՈՒ Ի Ն Ա Հ Ի Ե 
 

1 Խ՟ինր 24751 43 

Գթվւնվ ւգէինրբ՟ Կթվ՟-

խնջթ, Իջսգց՟մնջ Ախնցթ, 

Սթղնմ Աղթվ՟դթդթ, Կթվ՟-

270-

272 

                                                           
10

 Ննվյգմտթմգվթ ղթ ղ՟ջզ 1830 է. ծ՟ջս՟սռգտ Աի՟ժտի՟ճթ ա՟ռ՟պնրղ: 
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խնջ, մվ՟ նվբթ Վ՟վէնրժգէ, 

Առ՟ւ, Խնրբ՟ռգվբթ Առ՟-

մթւթ, մվ՟ նվբթ Գ՟ՠվթգժ, 

Կթվ՟խնջ Բ՟ւթ, Աջռ՟բնրվ, 

Մթւ՟թժ Աժգւջ՟մթ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Առ՟ւ, Զ՟վնրվ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվմգվ Զ՟ւ՟վ նր Շ՟ծ-

մ՟դ՟վ, Վ՟վժթմ Կթվ՟խնջթ 

2 Վիթխ 12000 55 

Մնրջՠգա Մխվսթշ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Բ՟բթվՠգա, Մ՟վ-

ւ՟վ, մվ՟ նվբթ Բ՟վէնջ, 

Գթվանվ Փթվնրղթ, մվ՟ նվբթ 

Թգնբնվ, Բ՟ժթւ Աբվթ՟մ, 

մվ՟ նվբթ Մ՟մնրխ, Վ՟վ-

է՟մ Մ՟վխնդ, Շ՟բվն Ապ՟-

ւգժ, Աղթվխնրվ Վթվյթղ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Գթվւնվ, Զնրժցթխ՟վ 

Փթվնրժթ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Մթ-

մ՟ջ, Թնվնջ, մվ՟ գհՠ՟ճվ-

մգվ Փգվ՟ղնրյ նր Օվբ՟ժգէ, 

Առխ՟վնրջ Ախնցթ, մվ՟ նվ-

բթ Ախնց, Մ՟վխնդ Գգժ՟-

դթդ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Վ՟վջթղ, 

Խ՟շ՟սնրվ Սթղնմ, Կթվ՟խնջ 

Սգժթղ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Բնրբ՟-

ժգէ, մվ՟ նվբթ Վ՟ջթժ, Շ՟-

ծ՟ժթ Առ՟մգջթ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Մթվդ՟ժթ, Գ՟ժնրջս 

Վ՟վբ՟ոգս, Խ՟շ՟սնրվ Կ՟-

մթխթ, մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ 

Փթվհնրժթ նր Բնրբ՟խ, Առ՟-

մգջ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Մթծվ՟ՠ, 

Թնվնջ Շ՟ծ՟ժթթ նվբթ 

272-

274 

3 Ըմխնրդգւ 8000 26 

Զ՟դնրվ Ապ՟ւթժթ, Խ՟շ՟-

սնրվ Առ՟բնրւթ, Վ՟վէ՟-

դթդ, Իջսգց՟մ Ապ՟ւթժթ, 

Դ՟մթգժ 

274-

275 

4 Աովմգջ 8000 31 

Գթվւնվ, Վ՟վէ՟ՠթժ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվմգվ Ախնց նր Ք՟-

ւնրջ, Առ՟ւ Սգթբ, Մ՟վխնջ 

Փթվՠնրբ՟հթ, Վ՟վէ՟դթվ 

Գթվւնվ 

275-

276 
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5 Գգհնրս 3000 19 

Պնհնջ Ս՟վաջթ, Ադ՟վթ 

Դ՟մթգժ, մվ՟ նվբթմգվ Գթվ-

անվ նր Աբ՟ՠթւ, Գթվանվ 

Խ՟շ՟բնրվ, Պգսվնջ Ավջ-

ժ՟մ, Խ՟շ՟սնրվ Սթղնմ, Ա-

ժգւջ՟մ, Մ՟վսթվնջ Աՠ՟ջթ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Ք՟ւնրջ 

276 

6 Ամթ 3000 8 

Ապ՟ւգժ, մվ՟ նվբթմգվ 

Վ՟վէ՟դթվ, Շգծթվՠ՟մ նր 

Օռժգէ, Վ՟վէնրժգէ Գթվւնվ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Դ՟նրբ, Աջ՟-

սնրվ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Գթվանժ 

277 

7 Բ՟վբնջ՟մտ 10000 21 

Առ՟մ Բնրբ՟խթ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Ջթվՠ՟մ, Առժ՟ժգէ 

Վ՟վէ՟դթդ, Միթէ՟վ Առ՟-

խթ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Փթժն, Գ՟ՠ-

վթգժ Թգնբնվ, մվ՟ նվբթ 

Առ՟մթջ, Բ՟ավ՟ս Զ՟ւ՟-

վթ, Նթխ՟մնջ Զ՟ւ՟վթ 

277-

278 

8 Կ՟հմնրս 5000 26 
Թնվնջ, Կթվ՟խնջ Փթվնրժթ, 

Խ՟շ՟սնրվ Փթվնրժթ 

278-

279 

9 Օբգւ 29000 50 

Մնրվ՟բՠգա Աղթվջ՟վաջթ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Դթ՟վ, Դ՟մթգժ, 

Խ՟շ՟սնրվ Թ՟էօնջթ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Աջռ՟բնրվ, Խ՟շ՟-

սնրվ Կթվ՟խնջթ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Դ՟ռժգէի՟մ, մվ՟ նվ-

բթ Կթվ՟խնջ, Գգժ՟դթդ Ք՟-

ւնրջթ, Առ՟մգջ Սթղնմթ, 

մվ՟ նվբթ Ամբթղ, Սթղնմ 

Թնվնջթ, մվ՟ նվբթ Ջ՟մթւ, 

Բ՟մթւ Աջռ՟բնրվթ, մվ՟ 

նվբթմգվ Աժՠ՟մթւ նր Դնր-

խ՟վՠգժ, Ննրվ՟դթդ Խ՟շ՟-

սնրվթ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Շ՟-

բ՟մն, Կթվ՟խնջ Ննրվ՟պմն, 

Շ՟ծ Կթվ՟խնջթ, մվ՟ նվբթ 

Ացթվհ՟ժ, Մ՟վւ՟վմթջ Ավջ-

ժ՟մթ, Մ՟վ՟ւ Կթվ՟խնջթ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ Աՠվ՟մնջ 

նր Փթվհնրժթ, Թ՟էգնրջ Աց-

վ՟մնջթ, մվ՟ նվբթմգվ Զ՟-

ւ՟վ նր Ննրռ՟բ՟ՠգա 

279-

280 
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10 Սնրվՠփծ՟մ 8000 14 

Շ՟ծջնրռ՟վ ւգէինրբ՟, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Դ՟ռթէ, Կթվ՟-

խնջ Փթվնրղթ, Գ՟ՠվթգժ, 

Վ՟վէ՟ՠթէ, Առ՟մթջ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Աղթվ՟դթդ, Գ՟ՠ-

վթգժ Բ՟ծ՟վթ, մվ՟ նվբթ 

Աղթվ 

280-

281 

11 Վգվթմագհ
11

 8000 16 

Ս՟վւթջ Վ՟ծ՟մթ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Խ՟շ՟սնրվ, Կթվ՟-

խնջ Թթնրբնվ 

281 

12 Վ՟հ՟ռգվ 6000 15 Տգհգխնրէճնրմ շխ՟ 281 

13 Կնրխնրյթվգ 3000 10 Տգհգխնրէճնրմ շխ՟ 281 

14 Ադնվբ 15000 27 

Աղթվռ՟ժգէ Օռժգէթ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվմգվ Վ՟վէ՟դթվ նր 

Ամբվթ՟ջ, Սթղնմ Մ՟վՠգէթ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ Աղթվ՟դ՟բ 

նր Բ՟ժթւ, Շգթի՟դթդ Սթ-

ղնմ, մվ՟ գհՠ՟ճվմգվ Բ՟ա-

վ՟ս նր Էժթ՟ջ  

281-

282 

15 Օմէգէ
12

 2500 13 

Գգժթէՠ՟վ Դ՟նրբթ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Աջռ՟բնրվ, Փթվւգջ 

Մ՟վւ՟վթ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Խ՟-

շ՟սնրվ 

283 

16 Օէհ՟ 5000 23 

Աՠ՟ջ Գթվւնվթ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Բնրբ՟խ, Մխվսթշ Գթ-

բգմ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Բ՟թմ-

բնրվ, Գ՟ՠվթգժ Վ՟վ՟դթ, 

Գ՟ՠվթգժ Գգժ՟դթդթ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Կ՟վՠգժ, Վ՟վջթղ 

Գ՟ՠվթգժթ, Ախնց Թ՟է՟վ՟-

ջթ, Օջթո Թնվնջթ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվ Ննրվ՟պմն 

283-

284 

17 Իջ 2500 20 

Դնրժթւ Խ՟շթխթ, Գ՟ՠվթգժ 

Ջ՟ծթժթ, Գ՟ՠվթգժ Ս՟ծթժթ, 

Սնրվ՟դժգէ Ս՟ղթւթ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվմգվ Վ՟վէ՟դթվ նր 

Մ՟իվնրժգէ 

284-

285 

18 Օյւռ՟մւ
13

 7000 30 Գթնվաթ Կթվ՟խնջթ, մվ՟ 285-
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 Մգջվնո Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մնրղ ո՟ծռնհ կգպ՟ավգվթտ ղգխզ, ավռ՟լ 1663 

է. Վգվթմ աճնրհնրղ  Աՠվ՟ծ՟ղ ւ՟ծ՟մ՟ճթ կգպւնռ, ռխ՟ճնրղ ե ՟ճմսգհ Կ՟էնհթխգ գխգհգտնր 

՟պխ՟ճնրէճ՟մ ղ՟ջթմ: Տգ՛ջ ՄՄ 8624, եչ 96ՠ: 
12

 Հմ՟վ՟ռնվ ե` Օկնրս: 
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նվբթ Օռժգէ, Ախնց, Կթվ՟-

խնջ Մ՟ւջթղգթ, մվ՟ նվբթ 

Մգջւնրվ, Գ՟ՠվթգժ Օջթո, 

Իՠվ՟ծթղ Հնՠթ, մվ՟ նվբթ 

Զ՟ւ՟վ, Ամբվ՟մթխ 

286 

19 Օյւ 18930 43 

Կ՟վ՟ոգս, մվ՟ գհՠ՟ճվ 

Զ՟ւ՟վ, Աէ՟ՠգա Խ՟շ՟-

սնրվ, մվ՟ գհՠ՟ճվ Ամբ-

վթ՟ջ, Օռժգէ Մգջվնոթ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվ Ամբվթ՟ջ, Թնբնջ 

Միթէ՟վթ, Թնվնջ Ածՠ՟բթ, 

մվ՟ նվբթ Մթվ՟մջ՟  

286-

287 

20 Զիթխ (Ծիթխ) 12000 30 

Լնղ՟մ Գթվւնվթ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվմգվ Աժգւջթ նր Վ՟վկգժ, 

Աթժ՟վնրժ Բ՟ավ՟սթ, մվ՟ 

նվբթմգվ Աղթվ՟դթդ նր Գթվ-

անվ, Օջթո Առ՟մթւ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվմգվ Մ՟ինվնՠգժ նր 

Մնրվ՟բ, Աղթվ՟պմն Աՠվ՟-

ղթ, մվ՟ նվբթմգվ Կթվ՟խնջ 

նր Քգէնրժ, Մ՟վխնդ 

287-

288 

21 Էյխթկնվ 12000 20 
Շգվղ՟դ՟մ, մվ՟ գհՠ՟ճվ 

Կթվ՟խնջ, Առ՟մթւ Թգնբնվթ 
289 

22 Խ՟վջ 6000 30 

Ամբթվՠգա Ախնցթ, մվ՟ 

գհՠ՟ճվմգվ Զ՟ւ՟վ նր 

Փթվժգէ, Մնրվ՟բ Դ՟մթգժթ 

290 

23 Լգւ 7000 20 

Կթվ՟խնջ, մվ՟ գհՠ՟ճվ 

Աՠվ՟ղ, Ամսնմ ւ՟ծ՟մ՟, 

մվ՟ նվբթմգվ Գթվանվ նր 

Աժէ՟դ՟վ 

291 

24 Թօ 5000 25 

Սնրժէ՟մ Աղթվթ, մվ՟ գհ-

ՠ՟ճվմգվ Ախնց նր Միթէ՟վ, 

Առ՟ւ, Սթղնմ Առ՟մթւթ, 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Աժթ՟ 

291-

292 

25 Խ՟վէթի՟ 8000 20 

Բ՟բթվՠգա Ախնց, Ախնց 

Զնրժցթխ՟վ, մվ՟ նվբթ Վ՟վ-

մթւՠթւ, Պնհնջ Օջվ՟մթւ, 

292-

293 
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 Հ՟խնՠ Կ՟վմգտթմ ինջգժնռ Օյւթ օ Խ՟ինրթ ռ՟մւգվթ, թմշոգջ մ՟օ Տ՟ճւթ ղճնրջ ծվ՟-

յ՟խգվս խ՟պնրճտմգվթ ղ՟ջթմ` ավնրղ ե. «…ճ՟վ օ մղ՟մ նշ անճ մնտ՟, ՠ՟ճտ էե ժթմթ ղթ՟ճմ 

ջնրվՠ Սնցթ թ Կնջս՟մբթմնրոփժթջ»: Տգ´ջ Յ՟խնռՠ Կ՟վմգտթ,  Տգհ՟աթվ Վգվթմ Հ՟ճնտ, ճթյ՟-

ս՟խ՟վ՟մ ԺԷ բ՟վնր, Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս, 1903, եչ 17: 



Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ ռ՟վշ՟ընհնռվբ՟ավ՟խ՟մ ո՟սխգվզ  165 

 

 

մվ՟ գհՠ՟ճվ Ադվթ, Առ՟ւ, 

Աէ՟ՠգա Ադթդթ, մվ՟ նվբթ 

Առ՟ւ, Բ՟դ՟դթդ, մվ՟ նվ-

բթմգվ Ք՟ւնրջ նր Մ՟մնրխ 

Ըմբ՟ղգմզ 228681 635   

Ընդամենը 

Թորթումի լիվայում 604281 1680 
13440 

 

Փ՟ջսնվգմ, XVI բ. ռգվչթմ Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պմ նրմգվ 10 ժւռ՟լ նր 62 

ՠմ՟խգժթ աճնրհ՝ 1680 լնրի խ՟ղ յնրվչ 13440 ղ՟վբ ՟դա՟ՠմ՟խշնրէճ՟ղՠ: Եէգ 

՟ճբ աճնրհգվնրղ ՟պխ՟ 1680 լնրիզ ՠ՟ը՟մգմւ ա՟ռ՟պթ աճնրհգվթ էռթմ, 

խջս՟տռթ, նվ Թնվէնրղթ աճնրհգվնրղ ՠմ՟խշնրէճ՟մ ղթչթմ էթռզ խ՟դղնրղ եվ 27 

լնրի
14

: Իմշ ռգվ՟ՠգվնրղ ա՟ռ՟պթ ծ՟ճնրէճ՟մզ, ՟ո՟ ՟ճմ ծ՟ռ՟ջ՟վ՟շ՟ց շեվ 

սգհ՟ՠ՟յիռ՟լ: Եէգ Թնվէնրղթ, Լջխ՟ռթ օ Ահչվթխթ աճնրհ՟իղՠգվնրղ ծ՟ճգվզ 

խ՟դղնրղ եթմ ձմյնհ ղգլ՟ղ՟ջմնրէճնրմ (՟ռգժթ ւ՟մ գվխնր գվվնվբզ), ՟ո՟ 

ծճնրջթջնրղ` Խ՟ինրթ աճնրհ՟իղՠնրղ, ՟ճբ էթռմ ՟ռգժթ ւթշ եվ:  

Ամծվ՟ըգյս գմւ ծ՟ղ՟վնրղ մյգժ, նվ Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ ՠմ՟խ՟ռ՟ճվգվնրղ 

ծ՟մբթոնրղ գմւ մ՟օ ռվ՟տ՟խ՟մ ՟մկմ՟մնրմմգվթ: Հ՟ձ՟ի խ՟վգժթ ե ծ՟մ-

բթոգժ բգուգվթ, գվՠ ծ՟ճվմ նրմգտգժ ե ռվ՟տնր, նվբթմ` ծ՟ճթ, խ՟ղ գհՠ՟ճվմգվթտ 

ղգխզ ծ՟ճթ, ղճնրջզ` ռվ՟տնր ՟մնրմ: Օվթմ՟խ Քտի՟ աճնրհթ ՠմ՟խթշ Իՠվ՟ծթղ 

Իռ՟մգթ նվբնր ՟մնրմզ Հ՟խնՠ եվ, Օյւռ՟մւ աճնրհթ ՠմ՟խթշ Կթվ՟խնջթ նվբթ 

Գթնվաթթ նվբթմգվթտ ղգխթ ՟մնրմզ` Օռժգէ, ղճնրջթմզ` Ախնց, Բթմծ՟ս աճնրհթ 

ՠմ՟խթշ Գթնվաթթ ծնվ ՟մնրմզ` Խ՟շ՟սնրվ: Նղ՟մ ց՟ջսգվզ ռխ՟ճնրղ գմ ի՟պզ 

ՠմ՟խշնրէճնրմ նրմգտնհ աճնրհգվթ անճնրէճ՟մ, մվ՟մտնրղ գվխնր ՟դանրէճնրմմգվթ 

ղթչօ նշ ղթ՟ճմ ծ՟մբնրվընհ՟խ՟մ, ՟ճժ մ՟օ ՠ՟վճ՟տ՟խ՟ղ ռգվ՟ՠգվղնրմւթ ղ՟-

ջթմ: Աճջոթջթ թվ՟ռթձ՟խզ կօ՟ռնվռգժ եվ մ՟ինվբ` Ս՟ղտիգթ ՟է՟ՠգխնրէճ՟մ 

յվչ՟մնրղ օ խ՟վնհ եվ ժթմգժ մ՟օ ծ՟ճնրէճ՟մ յվչ՟մնրղ ւ՟հխգբնմ՟խ՟մնրէճ՟մ 

ս՟վ՟լղ՟մ ծգսօ՟մւ: Վվ՟տթմգվթ մգվխ՟ճնրէճնրմզ ա՟ռ՟պնրղ ՠ՟տ՟սվռնրղ ե 

մ՟օ ՟ճմ ծ՟մա՟ղ՟մւնռ, նվ Տ՟ճւթ աժի՟ռնվ ծնաօնվ խգմսվնմմգվթտ Օյւռ՟մւզ 

օ Խ՟ինրմ, նվնմւ ասմռնրղ եթմ Խ՟ինրթ աճնրհ՟իղՠթ ս՟վ՟լւնրղ, ւ՟հխգբն-

մ՟խ՟մ մյ՟մ՟ռնվ ռ՟մ՟խ՟մ ծ՟ղ՟ժթվմգվ եթմ օ, ՠմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ, բգոթ թվգմտ 

ոթսթ կագթմ ռվ՟տթ ռգվ՟ՠմ՟խթշմգվթ: Չմ՟ճ՟լ ՟ճբ ծ՟մա՟ղ՟մւզ շեվ ի՟մ-

ա՟վնրղ, նվ մնրճմ Խ՟ինրթ աճնրհ՟ոգսզ ժթմգվ ծ՟ճ՟դաթ Գթվւնվզ:  

Ի բգո, «Դ՟ռէ՟վմգվթ» է՟վաղ՟մթշ օ ծվ՟ս՟վ՟խնհ ովնքգջնվ Ն. Շգմ-

ագժթ՟մ յ՟ս եվ տ՟մխ՟մնրղ Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ ս՟վ՟լւնրղ ծմ՟վ՟ռնվթմջ 

ղգլ էռնռ ռվ՟տթմգվթ սգջմգժ: Աճջ խ՟վօնվ ծ՟մա՟ղ՟մւնռ ե ՠ՟տ՟սվռնրղ 
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 Հ՟ղգղ՟սնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ մյգմւ, նվ Տ՟ճւթ ղգխ ՟ճժ` Բ՟մ՟խթ ա՟ռ՟պնրղ ՟ճբ էթռզ 30 եվ: 
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ա՟ռ՟պթ ս՟վ՟լւնրղ ՠ՟դղ՟էթռ «Գթվանժմգվթ» օ «Գթվւնժմգվթ» ՟պխ՟ճնր-

էճնրմզ: Աճջ ՟մռ՟մ՟կօգվզ ռվ՟տթմգվթ յվչ՟մնրղ ս՟վ՟լռ՟լ շգմ` թ ս՟վՠգ-

վնրէճնրմ «Գվթանժթ»: Աճջսգհ նրհհ՟խթ ցնվկ ե խ՟ս՟վռ՟լ ռվ՟տ՟խ՟մ՟տմգժ 

ծ՟ճգվթմ` տնրճտ ս՟ժնր ծ՟ղ՟վ, նվ ռվ՟տ՟խ՟մ ս՟վվզ ս՟վ՟լ՟յվչ՟մնրղ գէգ նշ 

ագվ՟խյպնհ, ՟ո՟ անմգ ժ՟ճմնվգմ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ ե գհգժ:  

Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պզ դգվլ շթ ղմնրղ էնրվւ-ո՟վջխ՟խ՟մ ո՟սգվ՟դղմգվթ 

ո՟սձ՟պ՟լ ՟վծ՟ռթվւմգվթտ՝ ւ՟մթտջ բ՟պմ՟ժնռ ո՟սգվ՟դղթ է՟սգվ՟ՠգղ: 

Մ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ «Թնրթմ ՌԼԹ (1590) եվ Ավդպնրղ ւ՟հ՟ւ ՟ճժ՟դաթ նվբթւմ թ 

ո՟սթր խնշգտթմ դւվթջսնմգ՟ճ… օ ղգլ ջնրա գհգր ւ՟հ՟ւթմ, ւ՟մդթ դԹնվբնր-

ղնր կնվգվմ սթվգտթմ»
15

: Հ՟ձ՟ի ո՟սգվ՟դղմգվմ նրհգխտռնրղ եթմ մ՟օ ՠպմ՟-

ա՟հէնռ: Մ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ 1629 է., գվՠ «գխգ՟ժ Խ՟ժթժ ց՟յ՟մ ռ՟դթվ թ ռգվ՟ճ 

Աո՟դթմ, շխ՟վ՟տ ՟պմնրժ, ՟ո՟ ՟յի՟վծջ ՟րգվգ՟տ թ է՟ժ՟մ, թ ջնրվ ջնրջգվթ, 

թ ագվնրէթրմ ռ՟վգտ` դԵվդմխ՟մ, Ապդվնրղ, Բ՟ջգմ, Թնվէնղ օ ՟ճժ ա՟ր՟պւ, օ 

ամ՟տ թ Թ՟րի՟ս»
16

:  

XVII բ. ՟պ՟չթմ խգջթմ Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ եէմնընհնռվբ՟ավ՟խ՟մ ո՟ս-

խգվթ ղ՟ջթմ ՟վըգւ՟ռնվ սգհգխնրէճնրմմգվ ե ծ՟հնվբնրղ ը՟ղ՟մ՟խ՟յվչ՟մթ 

ծգհթմ՟խ Հ՟խնՠ Կ՟վմգտթմ, ծ՟ղ՟կ՟ճմ նվթ` «Եր եթմ ՠմ՟խթշւ գվխվթջ խեջ Հ՟ճ 

՟դա՟ր օ խեջմ խվփմթրւ Վվ՟տթ, ՠ՟ճտ Հ՟ճթ ժգդնր՟ր իփջեթմ» 
17

: Աճջ ՟պթէնռ Հ. 

Տ՟յճ՟մզ ավնրղ ե. «Հ՟ճ ՟դա՟ր օ խվփմթրւ Վվ՟տթ` ծ՟խ՟բվնրէթրմ գմ խվփմ՟-

խ՟մ սգջ՟խեսնռ, նշ էե ՟դա՟ճթմ, թմշոեջ ՟վբեմ «ծ՟ճթ ժգդնր՟ր» խզ տնրտզմե: 

Աջնմւ «ռվ՟տթ» եթմ ՟ճմոեջ` թմշոեջ ՟ճջփվ «Firengi» խ՟ղ «Փվ՟մխ» Հ՟ճգվ: 

Իմշոեջ Բթրդ՟մբգ՟մտ թյի՟մնրէգ՟մ մգվւօ նրմգտ՟լ գմւ մ՟օ յ՟ս ՠ՟դղ՟էթր 

«ծնպնղ» Հ՟ճգվ, նվնմտղե ՟ճջփվ ՟ժ խ՟մ ճնրմ՟լեջ, ՠ՟ճտ ս՟խ՟րթմ ծ՟ճ՟իփջ 

Հ՟ճ-Հնպնղմգվ, մնճմոեջ ո՟սղնրէգ՟մ ՠգվղ՟ղՠ նրմգտ՟լ գմւ «խվփմթրւ 

ռվ՟տթ» Հ՟ճգվ – շծ՟յնրգժնռ ժթնռթմ ռվ՟տ՟լ` թմշոեջ մ՟օ ճնրմ՟տ՟լ նր 

խնվջնր՟լ Հ՟ճգվնր ՠ՟դղնրէթրմ ղզ»
18

:  

1639 է. Կ՟ջվգ-Շթվթմթ ծ՟յսնրէճ՟մ ո՟ճղ՟մ՟ավթ խմւնրղթտ ծգսն էնրվ-

ւ՟խ՟մ խ՟պ՟ռ՟վնրէճնրմզ կգպմ՟ղնրի գհ՟ռ մռ՟ձռ՟լ ընհնռնրվբմգվթ ղ՟ծ-

ղգբ՟խ՟մ՟տղ՟մ անվլզմէ՟տթմ: Հ՟խնՠ Կ՟վմգտթմ ավնրղ ե. «Ի ՠ՟դղ՟մ՟ժմ 

Հ՟ա՟վ՟տնտմ թ ը՟ղ՟մ՟խջ ղգվ թ էնր՟խ՟մթջ ՌՂԲ. (1643 է. ) ՟ղթմ գհօ ծվ՟-

ղ՟մ ղգլ խ՟ճջգվեմ Սս՟ղոփժ՟ճ թ ռգվ՟ճ ղփժժ՟ճթ ղթնչ, նվ եվ ճնճը ՟մնր՟մթ օ 

՟պ՟չ՟խ՟ճ եվ ւ՟հ՟ւթջ Ավդվնրղ՟ճ օ ց՟յ՟մգվ՟տ` Ջ՟ք՟վ ՟մնրմ ը՟մս՟ՠ՟-

վնճ օ ւվթջսնմգթտ է՟ջթո, ճ՟յի՟վծ՟աթվ ՟պմգժ դՠնժնվ յվչ՟խ՟ճ գվխթվջ Ավդ-

                                                           
15

 Դթռ՟մ Հ՟ճնտ ո՟սղնրէգ՟մ, խ՟դղգտ Գիւտ քահանայ Աղանեանց, աթվւ Ժ, Թթքժթջ, 1912,     

եչ 102: 
16

 Հ՟ճգվգմ կգպ՟ավգվթ ԺԷ բ. ծթյ՟ս՟խ՟վ՟մմգվ, ծ. Բ (1621–1640), խ՟դղգտթմ Վ. Հակոբյանը օ 

Ա. Հովհաննիսյանը, Եվօ՟մ, 1978, եչ 327: 
17

 Յ՟խնռՠ Կ՟վմգտթ, մյռ. ՟յի., եչ 18: 
18

 Տգ´ջ Տ՟յգ՟մ Յ., Հ՟ճ ՠմ՟խշնրէթրմզ Սօ լնռեմ ղթմշգր Կ՟վթմ, Վթգմմ՟, 1921, եչ 68–69: 



Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ ռ՟վշ՟ընհնռվբ՟ավ՟խ՟մ ո՟սխգվզ  167 

 

 

վնրղ՟ճ: Եռ գժգ՟ժ ՟վ՟վ բ՟րս՟վ օ խ՟ոգ՟տ լ՟մվ ի՟վ՟ձ, օ գժթմ ղգլ օ ցնւվ 

թ է՟ա՟րնվ՟խ՟մ բ՟րս՟վմ. օ գվխվթջ Վվ՟տթւմ ՟ղգմ՟ճմ ճգվխնրտգ՟ժւ թ ճ՟ծե 

ի՟վ՟ձթմ ճփվեմջ Մ՟ծղգսթ. ՟ո՟ ՟դաջ Հ՟ճնտ ղմ՟տթմ թ ռգվ՟ճ ծ՟ր՟սնտմ 

նհնվղնրէգ՟ղՠմ Քվթջսնջթ օ ՟հփէթրւ ջնրվՠ Լնրջ՟րնվշթմ»
19

: Մգխ ՟ճժ 

դ՟մառ՟լ՟ճթմ ղ՟ծղգբ՟խ՟մ՟տղ՟մ ղ՟ջթմ ե ռխ՟ճնրղ Ղ. Իմձթձճ՟մզ: Ըջս մվ՟` 

«…դմ՟իխթմ ծ՟ճխ՟դնրմ ՠմ՟խշ՟տ Թնվէնրղ՟ճ, էգ կ՟մկվ՟տգ՟ժւ թ ՠպմնրէգմգ 

օ թ դվխ՟մ՟տ, բ՟վկ՟մ ՟պ ծ՟ջ՟վ՟խ թ խվփմջ ս՟ձխ՟տ», շմ՟ճ՟լ աճնրհգվզ 

յ՟վնրմ՟խնրղ եթմ ղմ՟ժ «զջս ղ՟ջթմ ՠմ՟խգ՟ժ թ ծ՟ճնտ օ զջս ղ՟ջթմ թ 

ս՟ձխ՟տ»
20

:  

Բպմթ ղ՟ծղգբ՟խ՟մ՟տնրղզ էնրվւ խ՟պ՟ռ՟վնհ յվչ՟մ՟խմգվթ խնհղթտ ՟ճմ-

ոթջթ ցնրէնռ ՟պ՟չ ս՟վռգտ, նվ յ՟ս ւթշ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ ՟ղՠնհչ Տ՟ճւնրղ 

ւ՟հխգբնմթխ գխգհգտթմ բ՟բ՟վգտ անճնրէճնրմ նրմգմ՟ժնրտ: Խնջգժնռ Տ՟ճնտ 

՟յի՟վծթ մյ՟մ՟ռնվ ծնաօնվ խգմսվնմմգվթ ղ՟ջթմ (Իյի՟մ, Բ՟մ՟խ, Օյւ, Խ՟-

ինր օ ՟ճժմ)` Վ՟ինրյսթ ՟վւ՟ճ՟դմ Բ՟ավ՟սթնմզ յգյսնրղ եվ բվ՟մտ է՟ցնրվ 

ժթմգժզ
21

: Բմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ, բ՟ խնվլ՟մ՟վ՟վ ՟դբգտնրէճնրմ էնհգտ թմշոգջ ղգջ-

իգվթ նր ռվ՟տ՟տ՟լ ծ՟ճգվթ, ՟ճմոգջ եժ ծ՟ճնրէճ՟մ ՟ճմ ղթ ջսռ՟վ ծ՟սռ՟լթ 

ռվ՟, նվմ ՟վբգմ ղթ ւ՟մթ բ՟վ ե, թմշ զմբնրմգժ եվ ւ՟հխգբնմ՟խ՟մնրէճնրմ: Հ. 

Տ՟յճ՟մմ ՟ճջ ՟պթէնռ ավնրղ ե, նվ խհդթ՟տ՟լ, ՟պ՟մտ աժի՟ռնվ խգմսվնմթ 

մռթվ՟ոգսնրէճ՟մ ղմ՟ժնռ, ծ՟ճ՟ինջ-ռվ՟տ՟լգջ ՟ճջ ծ՟ճնրէճ՟մզ ղթ ՟պթէ եվ 

զմբ՟ղգմզ ո՟խ՟ջնրղ, նվոգջդթ դ՟մառ՟լ՟ՠ՟վ ղ՟ծղգբ՟խ՟մ՟մ՟ճթմ: Եռ 

՟ճբոթջթ ՟պթէ մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ բ՟վկ՟ռ 1643 է. «լ՟մվ ի՟վ՟ձզ»
22

:  

Իյի՟մնրէճնրմմգվթ ջո՟պմ՟ժթւթ ս՟խ ղ՟ծղգբ՟խ՟մ՟տ՟լ ծ՟ճնրէճ՟մ ղթ 

դա՟ժթ ղ՟ջմ ՟պգվգջ եվ զմբնրմգժ թջժ՟ղզ: Նվ՟մւ տգվգխնռ եթմ ղթ՟ճմ ղ՟ծղգ-

բ՟խ՟մ, թջխ աթյգվզ բ՟պմնրղ եթմ ւվթջսնմճ՟մգվ` ա՟հսմթ ծ՟ձ՟իգժնռ գխգհգ-

տթմգվ, խ՟ս՟վգժնռ ւվթջսնմգ՟խ՟մ դ՟մ՟դ՟մ լգջգվ: Աճբփվթմ՟խ ՠմ՟խշնր-

էճնրմզ ծ՟ճսմթ եվ «խգջխգջմգվ» ՟մնրմնռ` ՟ճջթմւմ` խգջ ծ՟ճ-ւվթջսնմճ՟ օ խգջ 

էնրվւ-ղ՟ծղգբ՟խ՟մ: Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ խգջխգջմգվթ դա՟ժթ ղ՟ջզ ավգէգ 

նշմշնռ շեվ ս՟վՠգվռնրղ ղմ՟տ՟լ ծ՟ճ ՠմ՟խշնրէճնրմթտ: Նվ՟մտթտ յ՟սգվմ ՟մ-

ա՟ղ ՟մռ՟վը եթմ ինջնրղ էնրվւգվգմ, թջխ մվ՟մտ էնրվւգվգմթ ղգչ ծջխ՟ճ՟խ՟մ 

էթռ եթմ խ՟դղնրղ ծ՟ճգվգմ ՠ՟պգվզ, ծ՟սխ՟ոգջ ծ՟ճխ՟խ՟մ ՟մկմ՟մնրմմգվզ, 

նվնմտ ՟ռգժ՟տռ՟լ եվ էնրվւ՟խ՟մ «փհժթ» ռգվչ՟ռնվնրէճնրմզ` Կնջս՟մ-փհժթ, 

Կթվ՟խնջ-փհժթ, Գ՟ջո՟վ-փհժթ օ ՟ճժմ: Հ՟ճխ՟խ՟մզ օ ւվթջսնմգ՟խ՟մզ ծ՟սխ՟-

                                                           
19

 Յ՟խնռՠ Կ՟վմգտթ, մյռ. ՟յի., եչ 18: 
20

 Իմձթձգ՟մ Ղ., Այի՟վծ՟ավնրէթրմ շնվթտ ղ՟ջ՟մտ ՟յի՟վծթ, Մ՟ջ Ա, ծ. Ա, Աջթ՟, Վգմգսթխ, 

1806, եչ 93-94: 
21

 Տգ´ջ Վվ՟տ ՟հճՠնրվմգվզ Հ՟ճ՟ջս՟մթ օ ծ՟ճգվթ ղ՟ջթմ, խ՟դղգտ Լ. Մելիքսեթ-Բեկը, ծ. Գ, 

Եվօ՟մ, 1955, եչ 84-85: 
22

 Տ՟յգ՟մ Յ., «Տ՟ճւ, բվ՟տթւ օ Խնսնվչնրվ», ՀԱ, 1970, 7-9, եչ 292: 



168 Ա. Ախնոնռ 

 

ոգջ ժ՟ռ եվ ո՟ծո՟մռ՟լ խգջխգջ խ՟մ՟մտ յվչ՟մնրղ
23

: Կ՟վօնվ ե մյգժ մ՟օ, նվ 

Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ ծ՟ճ ՠմ՟խշնրէճ՟մ ղթ ղ՟ջզ ժ՟դգվթ ՠպմնրէճնրմմգվթտ ՟-

դ՟սռգժնր ծ՟ղ՟վ ծ՟ձ՟ի թվգմ մգվխ՟ճ՟տմնրղ եվ նշ ղթ՟ճմ ղ՟ծղգբ՟խ՟մ, ՟ճժօ 

ժ՟դ, նրջսթ օ մվ՟մտ ծ՟ձ՟ի ՟մռ՟մնրղ եթմ նշ էգ խգջխգջմգվ, ՟ճժ ծ՟ճ-ժ՟դգվ
24

:  

Աճջոթջնռ, Թնվէնրղթ ա՟ռ՟պթ ՠմ՟խ՟ռ՟ճվգվզ ղգլ՟ոգջ սնրընրղ եթմ 

Օջղ՟մճ՟մ խ՟ճջվնրէճ՟մ ռ՟վ՟լ ծ՟ճ՟խնվլ՟մ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մնրէճնրմթտ: XVII 

բ՟վթ խգջգվթմ ջխջռ՟լ օ ծգս՟ա՟ճնրղ յ՟վնրմ՟խռ՟լ ծ՟ճնրէճ՟մ ղ՟ծղգբ՟խ՟-

մ՟տղ՟մ անվլզմէ՟տզ, թմշոգջ մ՟օ 1830 է. ՟վօղս՟ծ՟ճնրէճ՟մ ռգվ՟ՠմ՟խգ-

տնրղզ Հ՟ճխ՟խ՟մ ղ՟վդնրղ օ Աի՟ժւ՟ժ՟ւնրղ նր Աի՟ժտի՟ճնրղ, ՟մբ՟պմ՟ժթ 

խգվոնռ ցնիգտթմ ա՟ռ՟պթ եէմնխվնմ՟խ՟մ օ ընհնռվբ՟ավ՟խ՟մ ո՟սխգվզ: 

Աճջնրծ՟մբգվկ, ղթմշօ Հ՟ճնտ Մգլ գհգպմզ Թնվէնրղթ ղթ յ՟վւ ՠմ՟խ՟ռ՟ճվգվ 

յ՟վնրմ՟խնրղ եթմ ղմ՟ժ ծ՟ճ՟ՠմ՟խ:  

АРКАДИЙ АКОПОВ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ОБЛАСТИ ТОРТУМ (XVI век – I половина XVII века) 

Ключевые слова: Тортум, демография, переселение, исламиза-

ция, ―кескесы‖, Османская империя, Тайк, население.  

Один из ―ашхаров‖ исторической Великой Армении – Тайк, в 

XVI веке был захвачен Османской империей и был включен в 

состав новообразованных эялетов. Тортумская область (лива) Тайка 

вошла в состав Эрзурумского эялета. Во второй половине XVI века 

Тортумская лива была разделена на 4 нахие: Тортум, Лскав, 

Ахджрик и Хаху. Население области, подавляющее большинство 

которого были армяне (последователи Армянской апостольской 

церкви, а также православные), было распределено по 62 селам и 

составляло 1680 семей (13440 человек).  

Османское иго тяжелейшим образом отразилось на демографи-

ческой картине Тортума. Для армян настоящим ужасом стали войны 

между Турцией и Персией, которым сопутствовали погромы и 

насильственные переселения. В 1643 г. Османское правительство 

ужесточило налоговую политику по отношению к немусульман-

скому населению, в результате чего православная часть армян Тор-

тумской области предпочла принять ислам, хотя многие продол-
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жали придерживаться христианских традиций. Такие мусульмане 

были известны под именем ―кескесы‖ (наполовину армяне-хрис-

тиане, наполовину турки-мусульмане).  

 

ARKADI AKOPOV 

THE ADMINISTRATIVE AND DEMOGRAPHIC PICTURE OF THE 

TORTUM REGION (16
th

 – early 17
th

 centuries) 

Keywords: Tortum, demography, relocation, Islamization, keskeses, 

Ottoman Empire, Tayk, population.  

In the 16
th

 century, the territory of historical Tayk was conquered by 

the Ottoman Empire. Settling in the region, the Turks started to rule over 

it, regularly dividing it into large and small administrative units. In this 

respect, the sanjak of Tortum was an exception, since it remained as the 

northern part of the largest eastern administrative unit of the Ottoman 

Empire – the Erzurum Eyalet. In the 2
nd

 half of the 16
th

 century, the 

sanjak of Tortum was divided into the following nahies (districts) – 

Tortum, Lskav, Aghjrik, Khakhu and 62 villages with 1360 families 

(13440 people). The majority of them were Orthodox and Apostolic 

Armenians.  

In 1643, the Ottoman government toughened its tax policy, targeting 

the non-Muslim population. The Apostolic Armenians preserved their 

faith, but the Orthodox Armenians and the Georgians of Tortum 

preferred to adopt Islam. A significant part of the Muslim Armenians 

secretly observed the Christian rites and attended churches. They are 

known as ―keskes‖-es (half Armenian Christians, half-Turkish Muslims). 

Keskes women in particular preserved their Christian and Armenian 

identity.  



 

ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՈՐԳԻ ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ 

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ 1728 Թ. ՕՍՄԱՆՅԱՆ ՀԱՐԿԱՑՈՒՑԱԿԸ 

Բանալի բառեր` Ավօգժճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մ, Կ՟էնհթխնջ՟խ՟մ բթռ՟մ, ծ՟վխ՟-

ղ՟սճ՟մ, էհէ՟ո՟մ՟խ, ծ՟վխգվ, ղ՟ծ՟ժ, հնրվնրյ, ՟խշգ: 

Մգջվնո Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ (՟ճջնրծգսօ՝ Մ՟սգմ՟բ՟-

վ՟մ) Կ՟էնհթխնջ՟խ՟մ բթռ՟մնրղ Վ՟հ՟վյ՟ո՟սթ ղ՟ջթմ ո՟ծո՟մռգժ ե փջ-

ղ՟մճ՟մ 4 ծ՟վխ՟տնրտ՟խ, նվնմւ խ՟վօնվ մյ՟մ՟խնրէճնրմ նրմգմ աճնրհթ ո՟ս-

ղնրէճ՟մ ժնրջ՟ՠ՟մղ՟մ ծ՟ղ՟վ: Դգպօջ 1960 է. Հ՟խնՠ Փ՟ց՟դճ՟մզ է՟վաղ՟-

մգժ ե Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս աճնրհթ 1725 է. փջղ՟մճ՟մ ծ՟վխ՟տնրտ՟խզ
1
, նվսգհ խ՟-

վօնվ մխ՟ս՟պնրղմգվ ե ծ՟ճսմգժ մ՟օ Օջղ՟մճ՟մ խ՟ճջվնրէճ՟մ խնհղթտ 1728 է. 

խ՟դղռ՟լ մնվ ծ՟վխ՟տնրտ՟խթ օ թվ՟խ՟մ՟տվ՟լ ծ՟վխ՟ճթմ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մնր-

էճ՟մ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ: Ս՟խ՟ճմ ղթմշօ ծթղ՟ շնրմգմւ Վ՟հ՟վյ՟ո՟սթ 1728 է. փջ-

ղ՟մճ՟մ ծ՟վխ՟տնրտ՟խթ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ, նվզ խփամթ 

փջղ՟մճ՟մ թյի՟մնրէճնրմմգվթ ծ՟վխ՟ճթմ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մնրէճ՟մ ՟պ՟ռգժ ՟ղՠնհ-

չ՟խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճ՟մզ: 

1728 է. ծ՟վխ՟տ՟մխզ
2
 թվ ՠնռ՟մբ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ ՠ՟ռ՟խ՟մթմ ս՟վՠգվ-

ռնրղ ե 1725 է. ռ՟ռգվ՟ավթտ:  Իմշոգջ ՟վբգմ տնրճտ ե սռգժ Հ՟խնՠ Փ՟ց՟դ-

ճ՟մմ թվ ՟յի՟ս՟մւնրղ, Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս աճնրհթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ ղգդ ծ՟ջ՟լ 4 

ծ՟վխ՟տնրտ՟խթ ծթղւնրղ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ՟ՠ՟վ զմխ՟լ գմ ծթչվ՟ճթ 1137 

(1725) օ 1140 (1728) էէ. տնրտ՟խ՟ավնրղմգվզ
3
, նվնմւ յ՟ս խ՟վօնվ ՟հՠճնրվ 

գմ Ավօգժճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մթ զմխգվ՟ճթմ-սմսգջ՟խ՟մ ո՟սղնրէճ՟մ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ: 

Կ՟էնհթխնջ՟խ՟մ բթռ՟մթ ղճնրջ գվխնր էհէ՟ո՟մ՟խմգվզ (1ա, 293, 332), 

նվնմւ մնրճմոգջ ծ՟վխ՟տնրտ՟խ գմ, ՟պ՟չթմզ՝ 1725 է. ծ՟վխ՟տնրտ՟խթ ո՟վջ-

խգվգմ ո՟սձգմմ ե, թջխ գվխվնվբզ՝ շմշթմ ցնցնինրէճնրմմգվնռ ՟վս՟տնժնրղ ե 

1728 է. ծ՟վխ՟տնրտ՟խթ ՠնռ՟մբ՟խնրէճնրմզ: 

Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս աճնրհթ ՠմ՟խշնրէճնրմզ 1728 է. փջղ՟մճ՟մ ծ՟վխ՟տնրտ՟-

խնրղ, թ ս՟վՠգվնրէճնրմ մ՟ինվբթ, մգվխ՟ճ՟տռ՟լ շե զջս ղ՟ծ՟ժմգվթ (նվնմւ 

1725 է. ց՟ջս՟էհէնրղ էռնռ 4 եթմ),  ՟ճժ՝ ծ՟չնվբ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ յ՟վ՟բվռ՟լ 

                                                           
1
 Հ. Փ՟ց՟դճ՟մ, «Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս աճնրհթ 1725 օ 1728էէ. էնրվւ՟խ՟մ ծ՟վխ՟տնրտ՟խ-

մգվզ», ԲՄ N 5, Եվօ՟մ, 1960, եչ 431-464: 
2
 Մ՟յսնտճ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մ, Կ՟էնհթխնջ՟խ՟մ բթռ՟մ, էհէ. 1ա, ռ՟ռ. 320 (՟ճջնրծգսօ` 

Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մ, Կ/բ)ֆ 
3
 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 439: 



Վ՟հ՟վյ՟ո՟սթ 1728 է. փջղ՟մճ՟մ ծ՟վխ՟տնրտ՟խզ 171 

 

 

գմ ծ՟վխ՟սնրմգվթ ՟մնրմ-ծ՟ճվ՟մնրմմգվզ: Ըջս ղ՟ծ՟ժմգվթ աճնրհգվթ ՠ՟ը՟-

մնրղմ Ավօգժճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ բգպօջ ծ՟ճսմթ ե Սգքճ՟մ Իվ՟մթ ռ՟վշ՟խ՟մ 

ծ՟ղ՟խ՟վաթտ, գվՠ աճնրհզ մգվխ՟ճ՟տռգժ ե ղ՟ծ՟ժ՟ճթմ ՠ՟ը՟մնրղմգվնռ օ ՟ղգմ 

աճնրհթտ ջս՟տռնհ ծ՟վխգվթ ւ՟մ՟խնռ
4
: Շ՟ս ծ՟ռ՟մ՟խ՟մ ե, նվ 1725 է. փջ-

ղ՟մճ՟մ թյի՟մնրէճնրմմգվթ խնհղթտ  խթվ՟պռգժ ե սռճ՟ժ գվխվ՟ղ՟ջթ ավ՟մտ-

ղ՟մ խ՟վազ, ջ՟խ՟ճմ 3 ս՟վթ ՟մտ, ՟ռգժթ ՟ղվ՟ոմբռգժնռ Ավօգժճ՟մ Հ՟ճ՟ջ-

ս՟մնրղ, ռ՟վռգժ գմ ՟ճժ խգվո: 

Հ՟վխ՟տնրտ՟խթ ՟պ՟չթմ ղ՟ջնրղ էռ՟վխռնրղ գմ Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս աճնրհնրղ 

՟ովնհ 516 ծ՟վխ՟սնրմգվթ ՟մնրմմգվզ, նվնմւ, բ՟սգժնռ ՟մկմ՟մնրմմգվթտ, 

ղթ՟ճմ ծ՟ճ՟դաթ եթմ
5
: Աճբ ծ՟սռ՟լթտ ծգսն ՟մտնրղ ե խ՟ս՟վռնրղ աճնրհթ ՟ճմ 

ջգց՟խ՟մնրէճ՟մզ, նվզ ո՟սխ՟մնրղ եվ ՠմ՟խշնրէճ՟մզ: Աճբ սռճ՟ժմգվթ ծ՟ղ՟-

կ՟ճմ՝ զմբծ՟մնրվ ՟պղ՟ղՠ, աճնրհ՟տթմգվթ ՟ճաթմգվզ մռ՟դ՟անրճմզ 81-մ եթմ
6
, 

չվ՟հ՟տմգվզ՝ 11 օ խ՟վ զմբ՟ղգմզ ղգխ ծնհ՟ս՟վ՟լւ
7
: 

Հ՟վխ՟տնրտ՟խնրղ ՟ճմնրծգսօ էռ՟վխռնրղ ե ՟ճմ ջգց՟խ՟մնրէճնրմզ, նվզ 

ո՟սխ՟մգժ ե Էչղթ՟լմթ Մ՟ճվ Աէնպթմ: Թռ՟վխռ՟լմգվթ ղգչ սգհ գմ ասգժ 1 

ւ՟վ՟ռ՟մ՟սնրմ, 3 ռ՟վգժ՟ծնհ, ՟ճաթ, գվխնր ՟պ՟մկթմ ռ՟վգժ՟ծնհ, չվ՟հ՟տ, 

կթէծ՟մ, ջ՟խ՟ճմ ՠ՟տ՟պնրէճ՟ղՠ ՟պ՟չթմ գվխնրջթ, ց՟ջս՟էհէթ ՟ճբ ծ՟ս-

ռ՟լնրղ ղճնրջ ջգց՟խ՟մնրէճ՟մ սգջ՟խմգվթ ւ՟մ՟խթ յնրվչ նվօե ծթյ՟ս՟խնր-

էճնրմ շխ՟: Առգժթմ՝ զմէ՟տթխ օ 1ա, 332 ռ՟ռգվ՟ավթ (1731 է.) ծ՟ղգղ՟սնր-

էճնրմթտ ո՟վդռնրղ ե, նվ ռգվնմյճ՟ժ 2 ՟պ՟մկթմ ռ՟վգժ՟ծնհգվթտ ղգխզ ռգվչթմ 

ց՟ջս՟էհէնրղ ՟մռ՟մռ՟լ ե բթմա ՠ՟պնռ: Հ՟վխգվթմ ռգվ՟ՠգվնհ ծ՟սռ՟-

լնրղ ղգմւ սգջմնրղ գմւ գխգհգտնրմ ո՟սխ՟մնհ 1 բթմաթ օ 2 կթէծ՟մթ ղ՟ջթմ 

սգհգխնրէճնրմ, նվզ խ՟վնհ ե մյ՟մ՟խգժ, նվ մ՟ինվբ ծ՟սռ՟լնրղ փջղ՟մճ՟մ թյ-

ի՟մնրէճնրմմգվզ բթմաթ ցնի՟վգմ եթմ ռ՟վգժ՟ծնհ ՟վկ՟մ՟ավգժ, թջխ կթէծ՟մ-

մգվզ 2 ծ՟ս եթմ: 

Սգց՟խ՟մնրէճ՟մ ւ՟մ՟խթ յնրվչ ջսգհլռ՟լ ՟մնվնյնրէճնրմզ, նվմ ՟պխ՟ ե 

մ՟օ եչղթ՟լմ՟ո՟սխ՟մ թմշւթ ո՟վ՟ա՟ճնրղ, մյնրղ ե մ՟օ Սթղգնմ Եվօ՟մտթմ 

թվ «Ջ՟ղՠպ» ՟յի՟սնրէճ՟մ ղգչ, նվսգհ զմբծ՟մնրվ ՟մբվ՟բ՟վկ խ՟ս՟վգժնռ 

իմբվն ՟պ՟վխ՟ ց՟ջս՟էհէթ սռճ՟ժմգվթմ, ծո՟մտթխ խգվոնռ ց՟ջսնրղ ե, նվ 

                                                           
4
 Հ. Փ՟ց՟դճ՟մ, «Պգս՟խ՟մ օ ՟վւնրմ՟խ՟մ ծնհգվմ նր մվ՟մտ գխ՟ղնրսմգվթ սմփվթմղ՟մ 

խ՟վազ Ավօգժճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ 16-17-վբ բբ.», ԲԵՀ, ծ.1, Եվօ՟մ, 1967, եչ 98: 
5
 Թգոգս ծ՟վխ՟տնրտ՟խնրղ ՟պխ՟ գմ նշ ծ՟ճխ՟խ՟մ ՟մնրմմգվ օ ծ՟ճվ՟մնրմմգվ, ջ՟խ՟ճմ 

մղ՟մ բգուգվնրղ բվ՟մտթտ ղգխթ ռգվլ՟մնրէճ՟ղՠ ո՟վդգժ գմւ մվ՟մտ ծ՟ճ ժթմգժզ. 

ղնրջնրժղ՟մ՟խ՟մ ծ՟ճվ՟մնրմ խվնհմգվթ ՟մնրմմգվզ ծ՟ճխ՟խ՟մ գմ օ ծ՟խ՟պ՟խզ: 
6
 Կ՟վօնվ ե ղ՟սմ՟մ՟յգժ ՟ճմ թվնհնրէճնրմզ, նվ նվօե ջգց՟խ՟մնրէճնրմ էռ՟վխգժթջ, էգոգս 

բվ՟ մգվւօթ ղ՟ջնրղ սվռ՟լ եվ - قطعه «ւ՟մ՟խ» ՠ՟պզ, ջ՟խ՟ճմ սգհ-սգհ նվնյ՟խթ էթռ 

՟վկ՟մ՟ավռ՟լ շե: Աճբ թջխ ո՟սձ՟պնռ ոգսւ ե ծ՟ղ՟վգժ, նվ սռճ՟ժ ՟մծ՟սթ ջգց՟-

խ՟մնրէճնրմզ մռ՟դ՟անրճմզ 1 ծ՟ս եվ: 
7
 Հ՟խնՠ Փ՟ց՟դճ՟մզ ռվթող՟ղՠ ղ՟սմ՟մյգժ եվ 87 ՟ճաթ, 10 չվ՟հ՟տ, նրջսթ ՟ճբ էռգվզ 

ռգվ՟մ՟ճգժթ գմ: 
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ծջս՟խ շթ մյռնրղ գխգհգտնր ՟ճմ ՟ճաթմգվթ, չվ՟հ՟տմգվթ օ ՟ճժ ջգց՟խ՟մնր-

էճ՟մ ձյավթս էթռզ, նվնմւ ՟դ՟սռ՟լ գմ գհգժ ծ՟վխգվթտ
8
: Իջխ՟ոգջ, գէգ 

ծ՟յռթ շ՟պմգմւ ղթ՟ճմ 1 ւ՟վ՟ռ՟մ՟ս՟մ, 3 ռ՟վգժ՟ծնհթ, 1 բթմաթ օ գվխնր 

կթէծ՟մթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ սռճ՟ժմգվզ, ՟ո՟ նրմգտռ՟լւթ ղճնրջ սգջ՟խմգվթ բգո-

ւնրղ ծջս՟խ ւ՟մ՟խ մյռ՟լ շե: 

Հ՟չնվբ ծ՟սռ՟լզ ռգվ՟ՠգվնրղ ե ծ՟վխգվթ սռճ՟ժմգվթմ: Հ՟խնՠ Փ՟ց՟դ-

ճ՟մզ ձթյս մխ՟սգժ ե, նվ աճնրհթտ ա՟մկռնհ ծ՟վխգվթ զմբծ՟մնրվ անրղ՟վզ 

1725-1728 էէ. զմէ՟տւնրղ 91.515 ՟խշգթտ ծ՟ջգժ ե 211.322 ՟խշգթ, ՟ճբոթ-

ջնռ, ծ՟վխթ շ՟ցզ գվգւ ս՟վռ՟ զմէ՟տւնրղ ՠ՟վկվ՟տգժ ե 2.3 ՟մա՟ղ
9
: Ի ս՟վ-

ՠգվնրէճնրմ 1725 է. ծ՟յռ՟պղ՟մ, ՟ճջ ՟մա՟ղ ա՟մկռգժ գմ 9 ՟մնրմ մնվ ծ՟վ-

խգվ՝ պ՟ջղ-թ բճնմնրղթ (բ՟վկթ ծ՟վխ), նջոթ, ջթջգպթ, ղվաթ ս՟ջ՟մնվբթ, 

՟մ՟ջնրմմգվթ ծ՟վխթ, ՟պռնրճսթ ս՟ջ՟մնվբթ, ինսթ ամթ, շ՟վշթմգվթ սնրվւթ օ 

՟շւ՟ժնրջ՟մւթ ծ՟ղ՟վ, նվնմտ զմբծ՟մնրվ էթռզ ծ՟ռ՟ջ՟վ ե 15.165 ՟խշգթ: 

Դվ՟մ ոգսւ ե անրղ՟վգժ ՟ճմ ս՟վՠգվնրէճնրմզ, նվզ ՠ՟տթ ռգվնմյճ՟ժ ծ՟վխգվթտ, 

՟պ՟չ՟տգժ ե 3 ս՟վթ ծգսն, թմշզ խ՟դղնրղ ե 104642 ՟խշգ: Հգսօ՟ոգջ 1725 է. 

օ 1728 է. ս՟վՠգվնրէճ՟մ անրղ՟վզ ծ՟ռ՟ջ՟վ ե 119807 ՟խշգթ՝ ՟ղՠնհչզ 

խ՟դղգժնռ 221322 ՟խշգ
10

: 

Թգոգս Հ՟խնՠ Փ՟ց՟դճ՟մզ ծ՟վխ՟շ՟ցթ ՟ռգժ՟տղ՟մ ծ՟ղ՟վ էռ՟վխնրղ ե 

ղթ յ՟վւ ծ՟ռ՟մ՟խ՟մ ո՟սձ՟պմգվ, թմշոթջթւ գմ՝ ՠմ՟խշնրէճ՟մ ՟ձ, նպնաղ՟մ 

տ՟մտթ զմբ՟վկ՟խնրղ, մնվ ծնհգվթ ճնրվ՟տնրղ, ՟ճմնր՟ղգմ՟ճմթռ, ասմնրղ ե 

մ՟օ, նվ բվ՟մտ ՟ռգժ՟տնրղզ ո՟ճղ՟մ՟ռնվռ՟լ ե փջղ՟մճ՟մ թյի՟մնրէճնրմ-

մգվթ խնհղթտ խթվ՟պռնհ մնվ ծ՟վխ՟ճթմ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ
11

: Աղգմօթմ 

շղգվըգժնռ ՟ճբ սգջ՟խգսզ՝ ոգսւ ե մյգժ, նվ ծ՟վխ՟բվնրճւմգվթ ՟ռգժ՟տնրղզ 

դա՟ժթ շ՟ցնռ խ՟վնհ եվ ո՟ճղ՟մ՟ռնվռ՟լ ժթմգժ մնվ ծ՟յռ՟պռ՟լ ղ՟վբխ՟մ-

տնռ, նվնմւ ավ՟մտռ՟լ շգմ գհգժ 3 ս՟վթ ՟պ՟չ, թջխ 1728 է. ՟վբգմ սգհ գմ 

ասգժ ւմմնրէճ՟մ ՟պ՟վխ՟ ծ՟վխ՟տ՟մխնրղ: Դ՟ մյ՟մ՟խնրղ ե, նվ ՟ճբ ղ՟վբ-

խ՟մտթտ օջ ծ՟վխգվ ա՟մկռգժնր եթմ, ծգսօ՟ՠ՟վ՝ նվնյ ՟ձ ջո՟ջգժթ եվ: Բ՟տթ 

՟ճբ, շոգսւ ե ղնպ՟մ՟ժ, նվ ծ՟ղգղ՟ս՟խ՟մ խ՟վանռ ծ՟վխգվմ ՟պ՟ռգժ մռ՟դ 

եթմ 1725 է. ՟ճմ ո՟սձ՟պնռ, նվ փջղ՟մճ՟մ թյի՟մնրէճնրմմգվզ, նվնմւ ղնս՟-

ռնվ՟ոգջ ղգխ ս՟վթ ՟պ՟չ եթմ ծ՟ջս՟սռգժ գվխվնրղ, ծ՟վխգվթ ա՟մկղ՟մ անվ-

լնրղ ջխդՠմ՟ոգջ ՠ՟ռ՟խ՟մ դանրյ՟ռնվ եթմ օ ռ՟վնրղ եթմ ջթվ՟յ՟ծգժնր ւ՟-

                                                           
8
 Ջ՟ղՠպ. աթվւ նվ խնշթ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մ ՟վկ՟մ՟տնրտթշ ծ՟ճգժթ օ ո՟վնրմ՟խնհ ՠմ՟րթտ 

նվոթջնրէգ՟մտ Սվՠնճ Աէնպնճջ, օ թրվնճ յվչ՟խ՟ճթտ ռ՟մփվեթտմ: Հ՟ղ՟ընհնռգտգ՟ժ գր յ՟-

վ՟բվգտգ՟ժ Ի Սթղեփմե տ՟ր՟ծ՟վ գր թ ռյս՟խնլ խ՟էնրհթխնջե գվգր՟մտթնճ: Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս 

1873, եչ 134 (՟ճջնրծգսօ՝ Ջ՟ղՠպ): 
9
 Հ՟խնՠ Փ՟ց՟դճ՟մ, «Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս աճնրհթ 1725 օ 1728էէ. էնրվւ՟խ՟մ ծ՟վխ՟տնրտ՟խ-

մգվզ», եչ 442: 
10

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 443: 
11

 Ննրճմ սգհնրղ: 
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հ՟ւ՟խ՟մնրէճնրմ
12

: Ս՟խ՟ճմ, ո՟ճղ՟մ՟ռնվռ՟լ ՟պ՟չի՟հ՟տղ՟մ ո՟ճղ՟մմգ-

վնռ օ Աճջվխնռխ՟ջնրղ պնրջ-էնրվւ՟խ՟մ ջ՟ծղ՟մ՟դ՟սղ՟մ անվլզմէ՟տթ 

՟ռ՟վսնռ, մվ՟մւ 1727-1728 էէ. ջխջգտթմ թվգմտ ՟ռգժթ ռջս՟ծ դա՟ժ Ավօգժ-

ճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ, թմշզ, փվթմ՟խ, խ՟վնհ գմւ մխ՟սգժ ո՟ծ՟մչռգժթւ ծ՟վխգվթտ: 

Վգվչ՟ոգջ, ռ՟ռգվ՟ավթ ռգվչթմ ծ՟սռ՟լզ ռգվ՟ՠգվնրղ ե Էչղթ՟լմթ 

ռ՟մւթմ սվռ՟լ թվ՟ռնրմւմգվթմ, նվսգհ մյռ՟լ գմ խգմսվնմ՟խ՟մ թյի՟մնր-

էճնրմմգվթ խնհղթտ գխգհգտնրմ յմնվծռ՟լ ՟վսնմնրէճնրմմգվմ նր մվ՟ ռվ՟ 

բվռ՟լ ո՟վս՟խ՟մնրէճնրմմգվզ: Հ՟վխ՟տնրտ՟խթ ՟ճբ ղ՟ջզ էնրճժ ե ս՟ժթջ 

նվնյ ծ՟վտգվթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ խ՟վօնվ գդվ՟ծ՟մանրղմգվ ՟մգժ, նվնմտ ղ՟ջթմ, տ՟-

ռնւ, նվօե ծթյ՟ս՟խնրէճնրմ շխ՟ Սթղգնմ Եվօ՟մտնր «Ջ՟ղՠպ» ՟յի՟սնրէճնր-

մնրղ: Առգժթմ՝ ջնրճմ ռ՟ռգվ՟ավթ օ «Ջ՟ղՠպ»-թ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ ծ՟սռ՟լթ 

ծ՟ղգղ՟սնրէճնրմթտ ո՟վդռնրղ ե, նվ բվ՟մտ ղթչօ ՟պխ՟ գմ մյ՟մ՟խ՟ժթ ս՟վ-

ՠգվնրէճնրմմգվ: Ս՟ ծ՟ջս՟սնրղ ե ՟ճմ սգջ՟խգսզ, նվ Սթղգնմ Եվօ՟մտթմ 

ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ լ՟մնէ շթ գհգժ ռ՟ռգվ՟ավգվթ ՠնռ՟մբ՟խնրէճ՟մզ, 

՟ճժ` ղթ՟ճմ բվ՟մտ ծ՟ղ՟պնս մխ՟վ՟ավնրէճ՟մզ: Վ՟ռգվ՟ավթ է՟վաղ՟մնրէճնր-

մզ ղգդ էնրճժ ե ս՟ժթջ ՟ռգժթ ծ՟մա՟ղ՟մնվգմ սգհգխ՟մ՟ժ փջղ՟մճ՟մ թյի՟մ՟-

ռնվմգվթ՝ Մ՟ճվ Աէնպթ մխ՟սղ՟ղՠ թվ՟խ՟մ՟տռնհ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մնրէճ՟մզ: 

Հ՟ճնտ գխգհգտնրմ ռգվ՟ՠգվնհ ռ՟ռգվ՟ավթ ՟պ՟չթմ ղ՟ջնրղ յ՟վ՟բվռ՟լ 

գմ գխգհգտնրմ յմնվծռ՟լ ՟վսնմնրէճնրմմգվզ, նվնմտ յմնվծթռ Մ՟ճվ Աէնպթմ 

ո՟սխ՟մնհ ղթ յ՟վւ ջգց՟խ՟մնրէճ՟մ սգջ՟խմգվ ղ՟հ՟ք
13

 եթմ ծ՟ճս՟վ՟վ-

ռնրղ: Նյռնրղ ե 2 անրէ՟մթ, 1500 ջնղ՟վ խ՟դղնհ ծնհթ, 500 աժնրի ՟մ՟ջնրմթ, 2 

կթէծ՟մթ, 2 բթմա չվ՟հ՟տթ, ջգց՟խ՟մնրէճնրմ ծ՟մբթջ՟տնհ ՟ճաթմգվթ
14

, 

գխգհգտնրմ ո՟սխ՟մնհ 4 ռ՟մւգվթ ղ՟ջթմ: Եխգհգտթմ ՟դ՟սռնրղ եվ թջցգմչթտ, 

ի՟վ՟չթտ օ թվ՟ռնրմւ նրմգվ սթվգժնր ծ՟ճ՟դաթ ՠմ՟խշնրէճ՟մ ՟ճմ ջգց՟խ՟մնր-

էճ՟մզ, նվմ ՟մը՟պ՟մանրէճ՟մ ո՟սձ՟պնռ բ՟ս՟վխ եվ ղմ՟տգժ: Բ՟տթ ՟ճբ, 

ծթյ՟ս՟խռնրղ գմ մ՟օ Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս, Օյ՟խ՟մ, Մ՟ջս՟վ՟ աճնրհգվզ, նվնմւ 

ծ՟վխ՟սնր եթմ Էչղթ՟լմթմ: Աճբ ՟ղգմթտ ծգսն թյի՟մնրէճնրմմգվզ գխգհգտնրտ 

ո՟ծ՟մչնրղ գմ Եվօ՟մթ խ՟պ՟ռ՟վթշմգվթմ ռձ՟վգժ ս՟վգխ՟մ 350 հնրվնրյ, թջխ 

փջղ՟մճ՟մ դթմռնվմգվթմ՝ 1 ՟խշգ
15

 օ նվնյ ւ՟մ՟խնրէճ՟ղՠ տնվգմ
16

: Աճջ ՟ղգմզ 

լ՟մնրտռնրղ եվ ՠ՟յբգքէգվբ՟վ Իՠվ՟ծթղ ց՟յ՟ճթմ: 

                                                           
12

 Հ՟խնՠ Փ՟ց՟դճ՟մ, «Ննվ մճնրէգվ Ավօգժճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ էնրվւ՟խ՟մ թյի՟մնր-

էճնրմմգվթ ծ՟վխ՟ճթմ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մնրէճ՟մ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ», ԲՄ  N 16, Եվօ՟մ, 1994, եչ 198: 
13

 Հ՟վխգվթտ ՟դ՟սռ՟լ: Օջղ՟մգվգմնրղ ՟ճբ ՠ՟պզ անվլ՟լռնրղ ե “معاف”- «ղնր‟՟ք» կօնռ, 

ջ՟խ՟ճմ ՟ճմ ծ՟ճխ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվնրղ ծ՟ճսմթ ե «ղ՟հ՟ք» ս՟վՠգվ՟խնռ: 
14

 Աճջսգհ մնրճմոգջ բվ՟մտ ւ՟մ՟խզ մյռ՟լ շե: 
15

 Ախշգ՝ ցնւվ ՟վլ՟էճ՟ բվ՟ղ, հնրվնրյթ 1/120 ղ՟ջզ: 
16

 Դթմաթ 1/6 ղ՟ջզ: 
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Սթղգնմ Եվօ՟մտթմ, ծթչվ՟ճթ 1140 է. (1728 է.) ծ՟վխ՟տնրտ՟խզ մխ՟վ՟-

ավգժթջ
17

 ծթյ՟ս՟խնրղ ե 3 ռ՟մւ, 600 աժնրի ՟մ՟ջնրմ, ՟ճմթմշ ՠմ՟ավթ ձյավթս 

ռգվլ՟մնրէճ՟մ յմնվծթռ, թմշոգջ ՟վբգմ ռգվօնրղ մյռգտ, ղ՟հ՟ք ծ՟ճս՟վ՟վ-

ռ՟լ ռ՟մւգվզ 4 եթմ, թջխ ՟մ՟ջնրմմգվթ էթռզ՝ 500: Ի բգո, մնրճմ ՟հՠճնրվնրղ 

նվօե սգհգխնրէճնրմ շխ՟ մ՟օ ռգվզ մյռ՟լ 1 ՟խշգթ օ տնվգմթ ղ՟ջթմ: 

1728 է. Մ՟ճվ Աէնպթմ սվռ՟լ թվ՟ռնրմւմգվզ ՠ՟ռ՟խ՟մ նրյ՟ավ՟ռ գմ: 

Բ՟մմ ՟ճմ ե, նվ մ՟ինվբ ծ՟վխ՟ղ՟սճ՟մթ ծ՟ղգղ՟սնրէճ՟ղՠ ջ՟ծղ՟մռնրղ եթմ 

ավգէգ ս՟վՠգվ թվ՟ռնրմւմգվ: Ս՟խ՟ճմ յմնվծթռ Սթղգնմ Եվօ՟մտնր սգհգխնր-

էճնրմմգվթ օ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մնրղ ո՟ծռնհ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ ռ՟ռգվ՟ավգվթ՝ 

խ՟վնհ գմւ ց՟ջսգժ, նվ 1725 է. ծ՟վխ՟ղ՟սճ՟մնռ ջ՟ծղ՟մռ՟լ թվ՟ռնրմւմգ-

վզ ցնցնինրէճ՟մ գմ գմէ՟վխռգժ նշ էգ 1728 է., ՟ճժ 1726 է., նվթտ ծգսն ջգ-

ց՟խ՟մնրէճ՟մզ ռգվ՟ՠգվնհ բվնրճէմգվզ մնրճմնրէճ՟ղՠ յ՟վ՟բվռգժ գմ մ՟օ 

1727 է.
18

: 

Հ՟չնվբ նրյ՟ավ՟ռ թվնհնրէճնրմզ ռգվ՟ՠգվնրղ ե եչղթ՟լմ՟ո՟սխ՟մ աճնր-

հգվթմ, նվնմւ 1725 է. ծ՟վխ՟ղ՟սճ՟մնրղ  5-մ եթմ՝ Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս, Օյ՟խ՟մ, 

Մ՟ջս՟վ՟, Ֆվ՟մխ՟մնտ, Քթվ՟յժնր, օ գխգհգտթմ բվ՟մտթտ խ՟վնհ եվ ծ՟վխգվ 

ա՟մկգժ: Սթղգնմ Եվօ՟մտնր սգհգխնրէճնրմմգվնռ, ՟ճբ էռ՟խ՟մթմ ՠնժնվ ղնրժ-

ւ՟ճթմ աճնրհգվզ (ղգվ խ՟վլթւնռ ինջւզ ՟ճբ ծթմաթ ղ՟ջթմ ե), ծ՟ղ՟վռնրղ եթմ 

ղ՟հ՟ք
19

: Ս՟խ՟ճմ, ՟ճբ բգունրղ թմշնր՞ 1728 է. ռ՟ռգվ՟ավնրղ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ 

գմ Քթվ՟յժնր, Ֆվ՟մխ՟մնտ աճնրհգվզ (1726 է. թ ռգվ), օ շխ՟մ բվ՟մ ծ՟չնվբնհ 

ղճնրջ ռ՟ռգվ՟ավգվնրղ մնրճմոգջ: Մգմւ ծ՟խռ՟լ գմւ խ՟վլգժնր, նվ Ֆվ՟մխ՟-

մնտմ նր Քթվ՟յժնրմ, ՟մծ՟ճս ո՟սձ՟պմգվնռ, ՟ճժօջ ռ՟մւ՟ո՟սխ՟մ աճնրհգվ 

շեթմ: 

Սթղգնմ Եվօ՟մտթմ, ինջգժնռ Ֆվ՟մխ՟մնտ աճնրհթ ղ՟ջթմ, ղ՟սմ՟մյմնրղ ե, 

նվ Աՠվ՟ծ՟ղ Մյգտնր փվնւ (1730-1734 էէ.) ՟ճբ աճնրհզ շւ՟ռնվնրէճ՟մ 

ղ՟խ՟վբ՟խթ եվ ծ՟ջգժ, օ ծմ՟վ՟ռնվ ո՟սձ՟պմգվթտ ղգխզ ծ՟ղ՟վնրղ ե փս՟վ 

սթվ՟ոգսնհմգվթ (փջղ՟մտթմգվթ) ծ՟վխ՟ճթմ ծ՟վջս՟ծ՟վթշ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մնր-

էճնրմզ
20

: Նղ՟մ ո՟ճղ՟մմգվնրղ աճնրհ՟տթմգվմ Աՠվ՟ծ՟ղ Մյգտնրտ իմբվնրղ գմ 

600 հնրվնրյ, ո՟վս՟ռնվռգժնռ ռձ՟վգժ՝ 1 ս՟ջ՟մնվբթտ ՠ՟տթ, օջ ղգխզ, զմբ-

ծ՟մնրվ ՟պղ՟ղՠ՝ ՠգվւթ 1/5-զ
21

: Աճբ սգհգխնրէճ՟ղՠ ջս՟տռնրղ ե, նվ Ֆվ՟մխ՟-

մնտզ իմբվ՟մւ-բթղնրղթ ը՟ղ՟մ՟խ ծ՟ղ՟վռնրղ եվ գխգհգտ՟ո՟սխ՟մ խ՟ժ-

ռ՟լւ, ծ՟խ՟պ՟խ բգունրղ, բվ՟մթտ ՟պ՟չ ս՟ջ՟մնվբ շեվ ռձ՟վթ: Աճբ անվ-

լ՟վւթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ ծջս՟խ ս՟վգէթռ շթ մյռնրղ, նրջսթ ծմ՟վ՟ռնվ եվ խ՟վլգժ, 

նվ ՟ճմ խ՟վնհ եվ սգհթ նրմգմ՟ժ ղթ՟ճմ ծթչվ՟ճթ՝ 1144 (1732 է.) ծվնռ՟վս՟-

                                                           
17

 Ջ՟ղՠպ, եչ 243: 
18

 Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մ, Կ/բ, էհէ. 1ա, ռ՟ռ. 306, 314: 
19

 Ջ՟ղՠպ, եչ 249: 
20

 Ջ՟ղՠպ, եչ 113: 
21

 Ննրճմ սգհնրղ: 
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խթտ ծգսն
22

, ւ՟մթ նվ ղգվ կգպւթ ս՟խ գհ՟լ մ՟ինվբ ռ՟ռգվ՟ավգվնրղ աճնրհզ 

շթ ծթյ՟ս՟խռնրղ: Ս՟խ՟ճմ Սթղգնմ Եվօ՟մտթմ ծթյ՟ս՟խգժնռ ծթչվ՟ճթ 1147 է. 

(1734 է.) Հնրջգճմ ց՟յ՟ճթ ծվնռ՟վս՟խզ
23

, մյնրղ ե մնվթտ Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս, 

Օյ՟խ՟մ, Մ՟ջս՟վ՟ աճնրհգվթ ծ՟վխ՟սնր ժթմգժզ, օ նշ ղթ ինջւ ծթյճ՟ժ գվխնր 

աճնրհգվթ ղ՟ջթմ: 

Եէգ շժթմգվ ռգվչթմ սգհգխնրէճնրմզ, ՟ո՟ խգմէ՟բվգթմւ, նվ Ֆվ՟մխ՟մնտզ 

ռգվ՟բ՟վկռգժ ե Աՠվ՟ծ՟ղ Մյգտնր խճ՟մւթ ռգվչթմ ս՟վթմգվթմ, ջ՟խ՟ճմ ռգվչթմ 

ռ՟ռգվ՟աթվզ ծ՟խ՟ջնրէճ՟մ սգհթւ սռգտ, նվթ ո՟ս՟ջի՟մմ ՟պ՟ճըղ շնրմգմւ: 

1728 է. ծ՟վխ՟տնրտ՟խթ ՟հՠճնրվ՟աթս՟խ՟մ ՟վըգւմգվթտ ղգխմ ՟ճմ ե, նվ 

ց՟ջս՟էհէնռ գխգհգտնրմ յմնվծռ՟լ ՟վսնմնրէճնրմմգվմ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ռ՟խ՟-

մնրէճ՟ղՠ նրըթ ղգչ գմ գհգժ ղթմշօ Ավօգժճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ Օջղ՟մճ՟մ թյի՟-

մնրէճնրմմգվթ մգվխ՟ճնրէճ՟մ ՟ռ՟վսզ (1736 է.): Դվ՟ ց՟ջս՟տթ ռխ՟ճնր-

էճնրմմ գմ ռգվնծթյճ՟ժ 332, 338 ռ՟ռգվ՟ավգվզ: 

Հթղմռգժնռ 1728 է. ծ՟վխ՟տնրտ՟խթ սգհգխնրէճնրմմգվթ ռվ՟, ծմ՟վ՟ռնվ ե 

ո՟սխգվ՟տնրղ խ՟դղգժ ՠմ՟խշնրէճնրմթտ ա՟մկռնհ ծ՟վխ՟շ՟ցթ, Աճջվխնռխ՟ջթ՝ 

ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ Ավօգժճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մթ զմխգվ՟ճթմ-սմսգջ՟խ՟մ ռթձ՟խթ ղ՟-

ջթմ: Հ՟յռթ ՟պմգժնռ գժթտ օ ղսթտ ղթ ւ՟մթ ծ՟մա՟ղ՟մ՟ժթտ տնրտ՟խմգվթ 

(բգքէգվ-թ ղնրխ՟էթ՟է) օ ծ՟վխգվթ ծ՟սնրտղ՟մզ ռգվ՟ՠգվնհ ո՟յսնմ՟խ՟մ 

սռճ՟ժմգվզ՝
24

 խ՟վնհ գմւ գդվ՟խ՟տմգժ, նվ ծ՟վխգվզ ծգսդծգսգ ՟ռգժ՟մնրղ եթմ: 

Աճմ մ՟օ ՟մշ՟ց խ՟վօնվ ց՟ջս՟էնրհէ ե ընհնռվբ՟ավ՟խ՟մ սգջ՟մխճնր-

մթտ, նվթ յմնվծթռ սգհգխ՟մնրղ գմւ, էգ ւ՟մթ ծ՟վխ՟սնր օ թմշ ջգց՟խ՟-

մնրէճնրմ ե գհգժ Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս աճնրհնրղ: Աճջ ց՟ջս՟էնրհէմ թվ ՠնռ՟մբ՟խնր-

էճ՟ղՠ՝ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգհգխնրէճնրմմգվնռ յ՟ս ՟ռգժթ զմբավխնրմ օ զմբ՟վկ՟խ ե 

մ՟ինվբթտ: 

1728 է. ռ՟ռգվ՟ավթ փջղ՟մգվգմ ՠմ՟ավթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ նր մվ՟ 

ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ խմո՟ջսգմ Ավօգժճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մթ զմխգվ՟ճթմ-

սմսգջ՟խ՟մ ո՟սղնրէճ՟մ ՟ռգժթ ժ՟ճմ ծգս՟դնսնրէճնրմմգվթ թվ՟խ՟մ՟տ-

ղ՟մզ: 

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ 1728 Թ. ՀԱՐԿԱՑՈՒՑԱԿԸ
25

 

Եվօ՟մթ ժթռ՟ճնրղ ասմռնհ Կ՟վՠթթ մ՟ծթ՟ 

Որշւթժթջգ աճնրհզ, նվզ  գմէ՟խ՟ ե Կ՟վՠթթմ 

                                                           
22

 Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մ, Կ/բ, էհէ. 1ա, ռ՟ռ. 338: 
23

 Ջ՟ղՠպ, եչ 252: 
24

 Հ՟խնՠ Փ՟ց՟դճ՟մ, «Սնքթ՟ճթ Կթվթժ օ Մգէնբթթ ընհնռվբ՟խ՟մ ավ՟բ՟վ՟մթ փջղ՟մճ՟մ 

բթռ՟մ՟խ՟մ ռ՟ռգվ՟ավգվզ», ՊԲՀ, 1984 (3), եչ 199-205: 
25

 Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մ, Կ/բ, էհէ. 1ա., ռ՟ռ. 320, 11 եչ, (38x13 ջղ), ՠմ՟աթվ, ավռ՟լ փջղ՟մճ՟մ 

«ջ՟ճ՟հժ՟ղ՟» ավնրէճ՟ղՠ. ՟պ՟չթմ եչզ Սնրժէ՟մ Ածղգբ 3-վբթ էնրհվ՟մ ե, 9-11 եչգվզ 

ղ՟ւնրվ: 
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1.Աժգւջ՟մ՝ նվբթ Մգժւնրղթ 

2. Մխվսնրղ՝ նվբթ Մգժւնրղթ 

3. Մ՟վւ՟ջ (՞)՝ նվբթ Մ՟վխնջթ 

4. Ս՟վնրի՟մ՝ նվբթ Առ՟աթ 

5. Խ՟շնրղ՝ նվբթ Հ՟վնրէճնրմթ 

6. Թ՟վի՟մ՝ նվբթ Գվթանվթ 

7. Գվթանվ՝ նվբթ Թ՟վի՟մթ 

8. Սթղնմ՝ նվբթ Խ՟շթխթ 

9. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Խ՟շնրղթ 

10. Սթց՟մ՝ նվբթ Խ՟շնրղթ 

11. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Օծ՟մթ 

12. Վ՟վբ՟մ՝ նվբթ Օծ՟մթ 

13. Աջ՟ղ՝ նվբթ Ահ՟ՠգխթ 

14. Կ՟վ՟ՠգխ՝ նվբթ Մ՟էնջթ 

15. Սթղնմ՝ նվբթ Ղնրխ՟ջթ 

16. Խնբ՟ռգվբթ՝ նվբթ Գ՟ժնրջ-

սթ*
26

 

17. Ն՟ռ՟ջ՟վբ՝ նվբթ Խ՟շ՟սնրվթ 

18. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Ն՟ռ՟ջ՟վ-

բթ* 

19. Ղնրվՠ՟մ՝ նվբթ Խ՟շ՟սնրվթ 

20. Մխվսնրղ՝ նվբթ Խ՟շ՟սնրվթ 

21. Ս՟ծ՟խ՝ նվբթ Թ՟ՠնրվթ 

22. Վ՟վբօ՟մ՝ նվբթ Թ՟ՠնրվթ* 

23. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Աջնրՠթ 

24. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Ա(ճ)ռ՟դթ* 

25. Վ՟վբ՟մ՝ նվբթ Քնրբվ՟ծթ 

26. Ապ՟ւգժ՝ նվբթ Վ՟վբ՟մթ* 

27. Դնժնրղ՝ նվբթ Հնռջգցթ (՞) 

28. Ոջխ՟մ՝ նվբթ Ահ՟ՠգխթ 

29. Ջծ՟մ՝ նվբթ Մ՟բվնջթ (՞) 

30. Ոջխ՟մ՝ նվբթ Ջծ՟մթ 

31. Մթվ՟ՠ՝ նվբթ Ջծ՟մթ 

32. Մխվսթշ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

                                                           
26 Աջսհ՟մթյնռ ցնի՟վթմնրղ գմւ նվնյ ՟-

մնրմմգվթտ ծգսն ավռ՟լ ՟վ՟ՠ՟ս՟պ «م»՝ 

«ղթղ» ս՟պզ, նվթ մյ՟մ՟խնրէճնրմմ ՟-

պ՟ճըղ ո՟վդ շե: 

33. Ոջխ՟մ՝ նվբթ Աժգւջ՟մթ 

34. Մգժւնրղ՝ նվբթ Սթծվ՟մթ 

35. Թնհթւ՝նվբթ Մգժւնրղթ 

36. Բնրհբ՟ (՞)՝ նվբթ Թնհթւթ* 

37. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Թ՟ծղ՟ջոթ 

38. Ա(ճ)ռ՟դ՝ նվբթ Աղթվի՟մթ 

39. Սնրժէ՟մ՝ նվբթ Գնրվնրւթ 

40. Ղ՟ղ՟վ (՞)՝ նվբթ Մնռջգջթ 

41. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Խ՟շ՟սնրվթ 

42. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Առգսթջթ 

43. Ահ՟ղ՟ժ՝ նվբթ Պգսվնջթ 

44. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Ֆգյ՟չ՟մթ 

45. Մ՟վխնջ՝ նվբթ Աժգւջ՟մթ 

46. Ն՟մնրղ՝ նվբթ Հ՟վնրէճնրմթ* 

47. Հ՟խնՠ՝ նվբթ Ն՟մնրղթ* 

48. Ն՟ռ՟ջ՟վբ՝ նվբթ Աղթվի՟մթ* 

49. Մ՟վնրւ՝ նվբթ Աղթվի՟մթ 

50. Բնրհբ՟ (՞)՝ նվբթ Աղթվի՟մթ* 

51. Պնհնջ՝ նվբթ Աղթվի՟մթ 

52. Քնրւթ՝ նվբթ Ահ՟ՠգխթ 

53. Սթց՟մ՝ նվբթ Բնրհբ՟ճթ 

54. Գվթանվ՝ նվբթ Ապ՟ւգժթ 

55. Դթժ՟մ՝ նվբթ Թնվնջթ 

56. Ահ՟ՠ՟ՠ՝ նվբթ Թնվնջթ 

57. Առգսթջ՝ նվբթ Խ՟շ՟սնրվթ 

58. Խ՟շնրղ՝ նվբթ Ա(ճ)ռ՟դթ 

59. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Ա(ճ)ռ՟դթ 

60. Աժգւջ՟մ՝ նվբթ Ա(ճ)ռ՟դթ 

61. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Խ՟շգվթ (՞) 

62. Իջվ՟ճգժ՝ նվբթ Խ՟շգվթ (՞)* 

63. Ղօնմբ՝ նվբթ Խ՟շնրղթ 

64. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Ղօնմբթ 

65. Գնրվնրւ՝ նվբթ Ղօնմբթ* 

66. Դթժ՟մ՝ նվբթ Գվթանվթ 

67. Ա(ճ)ռ՟դ՝ նվբթ Դթժ՟մթ 

68. Աջսռ՟լ՟սնրվ՝ նվբթ Ս՟բգւթ 

69. Ն՟ռ՟ջ՟վբ՝ նվբթ Ս՟բգւթ 

70. Գնրվնրւ՝ նվբթ Հ՟խնՠթ 

71. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Ապ՟ւգժթ 
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72. Մ՟խ՟վ՝ նվբթ Ապ՟ւգժթ 

73. Մթվ՟ՠ՝ նվբթ Ապ՟ւգժթ 

74. Ած՟վնմ՝ նվբթ Մ՟խ՟վթ 

75. Ղ՟դ՟վնջ՝ նվբթ Մթվ՟ՠթ 

76. Դ՟ռթէ՝ նվբթ Մգժթւթ 

77. Ս՟ծ՟խ՝ նվբթ Խ՟շնրղթ 

78. Գվթանվ՝ նվբթ Խ՟շնրղթ 

79. Աժգւջ՟մ՝ նվբթ Խ՟շնրղթ 

80. Մխվսնրղ՝ նվբթ Խ՟շնրղթ 

81. Գօնվա՝ նվբթ Ա(ճ)ռ՟դթ 

82. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Ա(ճ)ռ՟դթ* 

83. Դ՟ռթէ՝ նվբթ Մխվսնրղթ 

84. Առգսթւ՝ նվբթ Պ՟ոթ 

85. Վ՟վբ՟դ՟վ՝ նվբթ Մխվսնրղթ* 

86. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Պնհնջթ 

87.  Մթվ՟ՠ՝ նվբթ Օծ՟մթ 

88. Բնրբ՟հ՝ նվբթ Ս՟վնրի՟մթ 

89. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Ղ՟դ՟վթ 

90. Պգսվնջ՝ նվբթ Օծ՟մթ 

91. Ք՟ջգվ՝ նվբթ Սօ՟մթ 

92. Ք՟ծ՟մ՟ Կ՟վ՟ոգս՝ նվբթ 

Մնռջգջթ 

93. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Մնռջգջթ 

94. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

95. Մխվսնրղ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

96. Կ՟վ՟ոգս՝ նվբթ Սօ՟մթ 

97. Մգժթւ՝ նվբթ Կ՟վ՟ոգսթ 

98. Բգւթՠ՟վ՝ նվբթ Պնհնջթ 

99. Գվթանվ՝ նվբթ Խ՟շ՟սնրվթ 

100. Ս՟ծ՟խ՝ նվբթ Հ՟վնրէճնրմթ 

101. Սթղնմ՝ նվբթ Կ՟վ՟ոգսթ 

102. Ահ՟չ՟մ՝ նվբթ Կ՟վ՟ոգսթ 

103. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Կ՟վ՟ոգսթ 

104. Թ՟վի՟մ՝ նվբթ Սթղնմթ 

105. Գվթանվ՝ նվբթ Մ՟ղռգժթ 

106. Ս՟հ՟ղ՝ նվբթ Գվթանվթ* 

107. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Հնռջգցթ (՞) 

108. Պգսվնջ՝ նվբթ Ս՟վաջթ* 

109. Հնռջգց (՞)՝ նվբթ Ս՟վաջթ* 

110. Աջսռ՟լ՟սնրվ՝ նվբթ Հ՟վնր-

էճնրմթ 

111. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Հ՟վնրէճնր-

մթ* 

112. Խթվւ՟ջ՟ (՞)՝ նվբթ Հ՟վնր-

էճնրմթ* 

113. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Պգսվնջթ 

114. Կթվ՟խնջ՝ նվբթ Գվթանվթ 

115. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Թ՟բօնջթ 

116. Մնրվ՟բ՝ նվբթ Փթժթոնջթ 

117. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Փթժթոնջթ 

118. Պնհնջ՝ նվբթ Փթժթոնջթ 

119. Մ՟էնջ՝ նվբթ Ղ՟դ՟վթ (՞) 

120. Ղօնմբ՝ նվբթ Հ՟վնրէճնրմթ* 

121. Բնրհբ՟ (՞)՝ նվբթ Առգսթջթ 

122. Թնէնժ՝ նվբթ Ս՟ՠնրժթ (՞) 

123. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Աժթի՟մթ 

124. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Ս՟վաջթ* 

125. Ս՟ւնրմ՝ նվբթ Ա(ճ)ռ՟դթ 

126. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Ա(ճ)ռ՟դթ 

127. Ս՟ծ՟խ՝ նվբթ Դ՟մթգժթ 

128. Կ՟վ՟ոգս՝ նվբթ Դ՟մթգժթ* 

129. Մնրվ՟բ՝ նվբթ Ղ՟դ՟վթ (՞) 

130. Կ՟վ՟ոգս՝ նվբթ Մնրվ՟բթ 

131. Իջվ՟ճգժ՝ նվբթ Մնրվ՟բթ 

132. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Մնրվ՟բթ 

133. Դթժ՟մ՝ նվբթ Ղ՟դ՟վթ (՞) 

134. Գվթանվ՝ նվբթ Դթժ՟մթ 

135. Կ՟վ՟ոգս՝ նվբթ Դթժ՟մթ* 

136. Խ՟շթխ՝ նվբթ Հնռջգցթ (՞) 

137. Քնշ՟վ՝ նվբթ Աՠվ՟ծ՟ղթ 

138. Ք՟ծ՟մ՟ Ս՟վաթջ՝ նվբթ Ն՟-

ռ՟ջ՟վբթ 

139. Թնհթւ՝ նվբթ Ն՟ռ՟ջ՟վ՟բթ 

140. Դ՟ռթէ՝ նվբթ Վ՟է՟մթ 

141. Ղ՟դ՟վ (՞)՝ նվբթ Հ՟ՠգէթ (՞) 

142. Ամսնմ՝ նվբթ Թ՟բօնջթ 
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143. Մ՟վսթվնջ՝ նվբթ Թ՟բօնջթ* 

144. Իջ՟չ՟մ՝ նվբթ Ն՟դ՟վթ 

145. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Ն՟դ՟վթ 

146. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Մխվսշթ 

147. Սնհնղնմ՝ նվբթ Մ՟վխնջթ 

148. Սնրւթ՟ջ՝ նվբթ Սնհնղնմթ 

149. Հ՟խնՠ՝ նվբթ Աղթվ՟ճթ 

150. Աղթվ՟՝ նվբթ Աղթվ՟ճթ* 

151. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Ավջժ՟մթ 

152. Մ՟վխնջ՝ նվբթ Ավջժ՟մթ 

153. Յ՟հնրՠ՝ նվբթ Ավջժ՟մթ 

154. Մխվսթշ՝ նվբթ Թնվնջթ 

155. Աջսռ՟լ՟սնրվ՝ նվբթ Մխվսշթ 

156. Խ՟շթխ՝ նվբթ Թնվնջթ 

157. Մգժւնրղ՝ նվբթ Մթվ՟ՠթ* 

158. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Խ՟էգվթ 

159. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Մթմ՟ջթ 

160. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Մթմ՟ջթ 

161. Ամսնմ՝ նվբթ Ղ՟դ՟վնջթ 

162. Հ՟խնՠ՝ նվբթ Գվթանվթ 

163. Առգսթջ՝ նվբթ Գվթանվթ 

164. Ս՟ծ՟խ՝ նվբթ Պգսվնջթ 

165. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Առգսթջթ 

166. Օծ՟մ՝ նվբթ Առգսթջթ* 

167. Խ՟շ՟սնրվ՝ նվբթ Առգսթջթ* 

168. Կ՟վ՟ոգս՝ նվբթ Առգսթջթ* 

169. Բնրհբ՟ (՞)՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

170. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

171. Աջսռ՟լ՟սնրվ՝ նվբթ Մխվսշթ 

172. Հ՟խնՠ՝ նվբթ Աջսռ՟լ՟սնրվթ 

173. Առ՟ա՝ նվբթ Վ՟դագմթ 

174. Խ՟շնրղ՝ նվբթ Մ՟էնջթ 

175. Գվթանվ՝ նվբթ Կթվ՟խնջթ 

176. Որժնրղ՝ նվբթ Թնռղ՟ջթ 

177. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Խնվթւթ 

178. Մ՟ժի՟ջ՝ նվբթ Կթվ՟խնջթ* 

179. Թնհթւ՝ նվբթ Բ՟ժ՟ջ՟մթ 

180. Թնհթւ՝ նվբթ Զ՟ւ՟վգթ 

181. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Զ՟ւ՟վգթ 

182. Մ՟մդնրժ՝ նվբթ Վ՟վբ՟մթ* 

183. Ս՟ծ՟խ՝ նվբթ Առգսթջթ* 

184. Խնջվնռ՝ նվբթ Առգսթջթ* 

185. Բնրբ՟հ՝ նվբթ Ն՟մ՟ղթ 

186. Պգսվնջ՝ նվբթ Բնրբ՟հթ 

187. Ք՟ւնջ՝ նվբթ Բնրբ՟հթ* 

188. Մ՟վսթվնջ՝ նվբթ Վ՟դագմթ 

189. Պգսվնջ՝ նվբթ Գվթանվթ 

190. Սթղնմ՝ նվբթ Մխվսշթ 

191. Ղ՟դ՟վ (՞)՝ նվբթ Ս՟ծ՟խթ* 

192. …..՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

193. Գվթանվ՝ նվբթ Վ՟ջ՟խթ 

194. Ն՟ռ՟ջ՟վբ՝ նվբթ Գվթանվթ* 

195. Ա(ճ)ռ՟դ՝ նվբթ Գվթանվթ 

196. Մ՟վնրւ՝ նվբթ Ղնրխ՟ջթ 

197. Ահ՟ՠ՟ՠ՝ նվբթ Հ՟վնրէճնրմթ* 

198. Գվթանվ՝ նվբթ Մնրվ՟բթ 

199. Աղթվի՟մ՝ նվբթ Մխվսշթ 

200. Բ՟ժ՟ջ՟մ՝ նվբթ Մխվսշթ* 

201. Գվթանվ՝ նվբթ Բ՟ժ՟ջ՟մթ 

202. Մթվդ՟՝ նվբթ Խ՟շ՟սնրվթ 

203. Հ՟խնՠ՝ նվբթ Մթվդ՟ճթ* 

204. Իջվ՟ճգժ՝ նվբթ Խ՟շնրջթ (՞)* 

205. Աժ՟ռգվբթ՝ նվբթ Թնհթւթ 

206. Ս՟ք՟վ՝ նվբթ Աջսռ՟լ՟սնր-

վթ* 

207. Մխվսնրղ՝ նվբթ Ավջժ՟մթ* 

208. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Ավջժ՟մթ* 

209. Մխվսնրղ՝ նվբթ Բ՟հջ՟ճթ (՞) 

210. Պգսվնջ՝ նվբթ Հնռծ՟մմգջթ 

211. Բ՟ՠ՟բ՝ նվբթ Աջսռ՟լ՟սնր-

վթ* 

212. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Թնռղ՟ջթ* 

213. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Ս՟ծ՟խթ* 

214. Ավջժ՟մ՝ նվբթ Մ՟վխնջթ 

215. Ս՟ծ՟խ՝ նվբթ Ավջժ՟մթ 

216. Բ՟վջգհ՝ նվբթ Թնվնջթ 

217. Գնրվնրւ՝ նվբթ Թնվնջթ 

218. Փթժթոնջ՝ նվբթ Մ՟ջվ՟քթ 
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219. Մխվսթշ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

220. Ապ՟ւգժ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

221. Գվթանվ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

222. Ավնրղ՝ նվբթ Ս՟վաջթ* 

223. Յ՟հնրՠ՝ նվբթ Ն՟մնրղթ* 

224. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Յ՟հնրՠթ* 

225. Ահ՟ղ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

226. Դ՟ռթէ՝ նվբթ Մ՟տ՟խթ (՞) 

227. Գվթանվ՝ նվբթ Մ՟տ՟խթ (՞) 

228. Նգվջգջ՝ նվբթ Դ՟ռէթ* 

229. Ս՟ծ՟խ՝ նվբթ Մխվսշթ 

230. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Ս՟ծ՟խթ* 

231. Նգվջգջ՝ նվբթ Հ՟վնրէճնրմթ 

232. Գվթանվ՝ նվբթ Կ՟վ՟ոգսթ 

233. Կթվ՟խնջ՝ նվբթ Գ՟ժնրջսթ 

234. Գվթանվ՝ նվբթ Կթվ՟խնջթ 

235. Հնռջգց (՞)՝ նվբթ Մթվդ՟ի՟մթ 

236. Բնրհբ՟ (՞)՝ նվբթ Աջսռ՟լ՟-

սնրվթ 

237. Մթվդ՟՝ նվբթ Պգսվնջթ 

238. Դ՟ռթէ՝ նվբթ Ամ՟մթ՟ճթ 

239. Աժթի՟մ՝ նվբթ Կ՟վ՟ոգսթ 

240. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Կ՟վ՟ոգսթ* 

241. Ն՟ծ՟ոգս՝ նվբթ Ամսնմթ 

242. Բնրհբ՟մթ՝ նվբթ Գ՟ժնրջսթ 

243. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Բնրհբ՟մթ* 

244. Ղ՟ջգղ՝ նվբթ Որժնրի՟մթ 

245. Պնհնջ՝ նվբթ Որժնրի՟մթ 

246. Ֆվ՟մանրժ՝ նվբթ Որժնրի՟մթ 

247. Ահթՠ՟վ՝ նվբթ Մ՟վսթվնջթ 

248. Թ՟վի՟մ՝ նվբթ Մթվ՟ւթ 

249. Պգսվնջ՝ նվբթ Խ՟շ՟սնրվթ 

250. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Պգսվնջթ 

251. Մխվսնրղ՝ նվբթ Պգսվնջթ 

252. Ջծ՟մ՝ նվբթ Գճնրժմ՟դ՟վթ 

253. Հ՟խնՠ՝ նվբթ Ջծ՟մթ* 

254. Մ՟ժի՟ջ՝ նվբթ Ջծ՟մթ* 

255. Մ՟հ՟ւթ՟՝ նվբթ Գվթանվթ 

256. Գվթանվ՝ նվբթ Ահ՟չ՟մթ 

257. Սնհնղնմ՝ նվբթ Փթժթոնջթ 

258. Բնրհբ՟ (՞)՝ նվբթ Ղ՟դ՟վթ (՞) 

259. Ա(ճ)ռ՟դ՝ նվբթ Գվթանվթ 

260. Ավնրղ՝ նվբթ Ղնրխ՟ջթ 

261. Սթց՟մ՝ նվբթ Գվթանվթ 

262. Իջվ՟ճգժ՝ նվբթ Նգվջգջթ 

263. Առ՟ա՝ նվբթ Ամ՟մթ՟ճթ* 

264. Կ՟վ՟ոգս՝ նվբթ Հ՟խնՠթ 

265. Մ՟էնջ՝ նվբթ Կ՟վ՟ոգսթ 

266. Որժնրՠգխ՝ նվբթ Պգսվնջթ 

267. Առ՟մ՝ նվբթ Որժնրՠգխթ 

268. Ն՟մնրղ՝ նվբթ Վ՟վբ՟մթ 

269. Գվթանվ՝ նվբթ Կ՟վ՟ոգսթ 

270. Բ՟հբ՟ջ՟վ՝ նվբթ Հ՟խնՠթ 

271. Հ՟ժթՠգխ՝ նվբթ Մմ՟տ՟խ՟մթ 

272. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Աբ՟ղթ* 

273. Ահ՟ղ՟ժ՝ նվբթ Մթմ՟ջթ 

274. Մ՟ժի՟ջ՝ նվբթ Մթմ՟ջթ* 

275. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Մթմ՟ջթ 

276. Պգսվնջ՝ նվբթ Մթմ՟ջթ 

277. Ահթՠ՟մ՝ նվբթ Իջ՟չ՟մ 

278. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Գօնվաթ 

279. Ա(ճ)ռ՟դ՝ նվբթ Յ՟հնրՠթ 

280. Ավս՟յգջ՝ նվբթ Մմ՟տ՟խ՟մթ 

281. Բ՟հբ՟ջ՟վ՝ նվբթ Հ՟խնՠթ 

282. Մ՟վխնջ՝ նվբթ Հ՟վնրէճնրմթ 

283. Բնրհբ՟ (՞)՝ նվբթ Ն՟մնրղթ 

284. Բգւթՠ՟վ՝ նվբթ Մխվսշթ 

285. Կ՟վ՟ոգս՝ նվբթ Մխվսշթ* 

286. Կ՟վ՟ոգս՝ նվբթ Մխվսշթ* 

287. Խ՟շնրղ՝ նվբթ Ահնրղթ 

288. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Սթց՟մթ 

289. Ավ՟ղ՟ճթջ՝ նվբթ Սթց՟մթ* 

290. Բ՟վջգհ՝ նվբթ Սթց՟մթ* 

291. Մխվսթշ՝ նվբթ Զ՟ւ՟վգթ 

292. Զ՟ւ՟վգ՝ նվբթ ….. 

293. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Զ՟ւ՟վգթ 
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294. Դգջթղ (՞)՝ նվբթ Զ՟ւ՟վգթ 

295. Աջսռ՟լ՟սնրվ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

296. Ղ՟դ՟վ (՞)՝ նվբթ Ս՟վաջթ* 

297. Աժ՟աճ՟դ՝ նվբթ Բնրբ՟հթ 

298. Դ՟ռթէ՝ նվբթ Բնրբ՟հթ 

299. Մթմ՟ջ՝ նվբթ Փթժթոնջթ 

300. Թ՟բօնջ՝ նվբթ Մ՟վխնջթ 

301. Իջվ՟ճգժ՝ նվբթ Մ՟վխնջթ 

302. Դ՟ռթէ՝ նվբթ Գվթանվթ 

303. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Դ՟ռէթ* 

304. Աժգւջ՟մ՝ նվբթ Նգվջգջթ 

305. Բ՟վջգհ՝ նվբթ Գ՟ժնրջսթ 

306. Սթց՟մ՝ նվբթ Գ՟ժնրջսթ 

307. Պգսվնջ՝ նվբթ Գ՟ժնրջսթ* 

308. Սնհնղնմ՝ նվբթ Սթց՟մթ* 

309. Ս՟ծ՟խ՝ նվբթ Սթց՟մթ* 

310. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Սթց՟մթ* 

311. Նգվջգջ՝ նվբթ Վ՟դագմթ 

312. Բ՟վջգհ՝ նվբթ Նգվջգջթ 

313. Ահ՟ղ՝ նվբթ Ապ՟ւգժթ 

314. Ա(ճ)ռ՟դ՝ նվբթ Ահ՟ղթ* 

315. Դնմնրղ՝ նվբթ Վ՟վբ՟մթ 

316. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Դնմնրղթ* 

317. Մխվսթշ՝ նվբթ Փթվնրղթ 

318. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Վ՟վբ՟մթ 

319. Թ՟վի՟մ՝ նվբթ Գ՟ժնրջսթ 

320. Մխվսթշ՝ նվբթ Գ՟ժնրջսթ 

321. Խ՟ղջ՟՝ նվբթ Բ՟հբ՟ջ՟վթ 

322. Ապ՟ւգժ՝ նվբթ ….. 

323. Սթց՟մ՝ նվբթ Ապ՟ւգժթ* 

324. Զ՟ւ՟վգ՝ նվբթ Վ՟դագմթ* 

325. Թնվնջ՝ նվբթ Պգսվնջթ 

326. Աժգւջ՟մ՝ նվբթ Ա(ճ)ռ՟դթ 

327. Մ՟վա՟վգ՝ նվբթ Սթց՟մթ 

328. Բնրբ՟հ՝ նվբթ Նգվջգջթ 

329. Աՠվ՟ծ՟ղ՝ նվբթ Բնրբ՟հթ* 

330. Ած՟վնմ՝ նվբթ Բնրբ՟հթ* 

331. Մ՟էնջ՝ նվբթ Նգվջգջթ 

332. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Մ՟էնջթ 

333. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Աՠ՟մթ (՞) 

334. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Սսգց՟մթ 

335. Ահ՟ղ՟ժ՝ նվբթ Օծ՟մթ 

336. Մխվսթշ՝ նվբթ Հնռծ՟մմգջթ 

337. Պգսվնջ՝ նվբթ Ն՟դ՟վթ 

338. Սթղնմ՝ նվբթ Գվթանվթ 

339. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ ….. 

340. Պգսվնջ՝ նվբթ Փթժթոնջթ 

341. Փթժթոնջ՝ նվբթ Պգսվնջթ 

342. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Որժնրՠգխթ 

343. Գվթանվ՝ նվբթ Որժնրՠգխթ* 

344. Գվթանվ՝ նվբթ Սթղնմթ* 

345. Աբ՟ղ (՞)՝ նվբթ Գ՟ժնրջսթ* 

346. Աՠվ՟ծ՟ղ՝ նվբթ Մթվդ՟ճթ 

347. Կ՟վ՟ոգս՝ նվբթ Մթվդ՟ճթ 

348. Գնրվնրւ՝ նվբթ Մթվդ՟ճթ 

349. Առգսթջ՝ նվբթ Գնրվնրւթ 

350. Նգվջգջ՝ նվբթ Կ՟վ՟ոգսթ 

351. Բգւթՠ՟վ՝ նվբթ Վ՟է՟մթ 

352. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Վ՟վբ՟մթ 

353. Մթվ՟ւթ՝ նվբթ Սթց՟մթ 

354. Ա(ճ)ռ՟դ՝ նվբթ Սթց՟մթ 

355. Խ՟ջ (՞)՝ նվբթ Ա(ճ)ռ՟դթ* 

356. Ա(ճ)ռ՟դ՝ նվբթ Առ՟ղթ 

357. Թնվնջ՝ նվբթ Հ՟խնՠթ 

358. Պնհնջ՝ նվբթ Հ՟վնրէճնրմթ 

359. Վ՟վբ՟մ՝ նվբթ Հ՟վնրէճնրմթ 

360. Մխվսթշ՝ նվբթ Հ՟վնրէճնրմթ 

361. Փթժթոնջ՝ նվբթ Պնհնջթ 

362. Խ՟շնրղ՝ նվբթ Մնռջգջթ 

363. Մխվսնրղ՝ նվբթ Փթժթոնջթ 

364. Հ՟խնՠ՝ նվբթ Հնռծ՟մմգջթ* 

365. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Թնհթւթ 

366. Գվթանվ՝ նվբթ Թնհթւթ* 

367. Թնհթւ՝ նվբթ Գվթանվթ 

368. Առգսթջ՝ նվբթ Մ՟վա՟վգթ 

369. Գվթանվթ՝ նվբթ Մ՟վա՟վգթ 

370. …..՝ նվբթ Մ՟վա՟վգթ 

371. Մթվ՟ՠ՝ նվբթ Մ՟վա՟վգթ 
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372. Սթղնմ՝ նվբթ Մթվ՟ՠթ* 

373. Ս՟ք՟վ՝ նվբթ Ամ՟մթ՟ճթ 

374. Նգվջգջ՝ նվբթ Փթժթոնջթ 

375. Դնրւգվ ՝նվբթ Ահ՟չ՟մթ 

376. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Ահ՟չ՟մթ 

377. Աջնրՠ՝ նվբթ Ահ՟չ՟մթ 

378. Հնրջթխ՝ նվբթ Թնրջթխթ 

379. Գօնվա՝ նվբթ Թնրջթխթ 

380. Բգւթՠ՟վ՝ նվբթ Թնրջթխթ 

381. Առ՟ա՝ նվբթ Թնվնջթ 

382. Ավջժ՟մ՝ նվբթ Թնվնջթ 

383. Մգժթւ՝ նվբթ Թնվնջթ 

384. Ն՟ծ՟ոգս՝ նվբթ Հնռծ՟մմգջթ 

385. …..՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

386. Վ՟վնջ՝ նվբթ Ս՟վաջթ* 

387. Վ՟վբ՟մ՝ նվբթ Գվթանվթ 

388. Գվթանվ՝ նվբթ Վ՟է՟մթ 

389. Մխվսնրղ՝ նվբթ Առգսթ (՞) 

390. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Պգսվնջթ 

391. Ահ՟բ՟բ՝ նվբթ Գ՟ժնրջսթ* 

392. Ն՟մնրղ՝ նվբթ Գ՟ժնրջսթ 

393. Փթժնրղ՝ նվբթ Պգսվնջթ 

394. Հ՟խնՠ՝ նվբթ Վ՟վբ՟մթ 

395. Բգւթՠ՟վ՝ նվբթ Վ՟է՟մթ 

396. Գվթանվ՝ նվբթ Օծ՟մթ 

397. Վթվ՟ՠ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

398. Ն՟մնրղ՝ նվբթ Բ՟ւնջթ 

399. …..՝ նվբթ Մ՟մնրխթ 

400. Փթժնրղ՝ նվբթ Ղ՟դ՟վթ 

401. Մնռջգջ՝ նվբթ Փթժնրղթ* 

402. Հ՟խնՠ՝ նվբթ Ս՟վնրղթ 

403. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Ս՟վնրղթ 

404. Աժգւջ՟մ՝ նվբթ Մ՟վա՟վգթ 

405. Գվթանվ ՝նվբթ Աժգւջ՟մթ* 

406. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Փ՟մնջթ 

407. Թնհթւ՝ նվբթ Ամսնմթ 

408. Բգւթՠ՟վ՝ նվբթ Աջսռ՟լ՟-

սնրվթ 

409. Սնհնղնմ՝ նվբթ Սնհնղնմ ւ՟-

ծ՟մ՟ճթ* 

410. Վ՟վբ՟դ՟վ՝ նվբթ Ղ՟դ՟վնջթ 

411. Վ՟վբ՟դ՟վ՝ նվբթ Ս՟ք՟վթ 

412. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Ս՟ք՟վթ* 

413. Դ՟ռթէ՝ նվբթ Դ՟մթգժթ 

414. Ահ՟ղ՟ժ՝ նվբթ Հ՟խնՠթ 

415. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Փ՟մնջթ 

416. Յ՟հնրՠ՝ նվբթ Մմ՟տ՟խ՟մթ 

417. Սթց՟մ՝ նվբթ Մմ՟տ՟խ՟մթ 

418. Ղօնմբ՝ նվբթ Գվթանվթ 

419. Բնրհբ՟՝ նվբթ Գվթանվթ 

420. Պնհնջ՝ նվբթ Մնրվ՟բթ* 

421. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Ապ՟ւգժթ* 

422. Ա(ճ)ռ՟դ՝ նվբթ Յ՟հնրՠթ 

423. Դթժ՟մշթ՝ նվբթ Ղ՟դ՟վթ 

424. Կ՟վ՟ոգս՝ նվբթ Փթժթոնջթ 

425. Մ՟վնրւ՝ նվբթ Փթժթոնջթ 

426. Վ՟վբ՟մ՝ նվբթ Առգսթջթ 

427. Ղ՟դ՟վ (՞)՝ նվբթ Առգսթջթ 

428. Գվթանվ՝ նվբթ Առգսթջթ* 

429. Ասթխ՝ նվբթ Գվթանվթ 

430. Դ՟ռթէ՝ նվբթ Գվթանվթ 

431. Բգխմ՟դ՟վ՝ նվբթ Դ՟ռէթ 

432. Աՠա՟վ՝ նվբթ Դ՟ռէթ 

433. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ ….. 

434. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ ….. 

435. Ավսգղ՝ նվբթ ….. 

436. Ա(ճ)ռ՟դ՝ նվբթ Մմ՟տ՟խ՟մթ* 

437. Ղ՟դ՟վ (՞)՝ նվբթ Գօնվաթ* 

438. Գօնվա՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

439. Փթժնրղ՝ նվբթ Գօնվաթ 

440. Առգս՝ նվբթ Քօ՟բթ* 

441. Մթվ՟ՠ՝ նվբթ Գօնվաթ 

442. Գվթանվ ՝նվբթ Ս՟վաջթ 

443. Մ՟բվնջ (՞)՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

444. Գվթանվ՝ նվբթ Վթվ՟ւթ 

445. Գօնվա՝ նվբթ Վ՟դագմթ 
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446. Սնրժէ՟մ՝ նվբթ Գօնվաթ 

447. Առգսթջ՝ նվբթ Թ՟վի՟մթ 

448. Ած՟վնմ՝ նվբթ ….. 

449. …..՝նվբթ Դ՟մթգժթ 

450. Մ՟մնրխ՝ նվբթ Մնռջգջթ 

451. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

452. Պգսվնջ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

453. Նգվջգջ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

454. Մ՟ջվ՟ք՝ նվբթ Մգժթւջգէթ 

455. Մխվսնրղ՝ նվբթ Ղ՟դ՟վթ (՞)* 

456. Մխվսնրղ՝ նվբթ Ապ՟ւգժթ 

457. Առգսթջ՝ նվբթ Մ՟բվնջթ (՞) 

458. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Հնռջգցթ 

459. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Հնռծ՟մմգ-

ջթ 

460. Մ՟ժի՟ջ՝ նվբթ Հնռծ՟մմգջթ* 

461. Հնռ՟ջ՟ց՝ նվբթ Սթղնմթ 

462. Շթվռ՟մ՝ նվբթ Սթղնմթ* 

463. Ղ՟դ՟վ (՞)՝ նվբթ Սթղնմթ* 

464. Վ՟է՟մ՝ նվբթ Գվթանվթ 

465. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Վ՟վբ՟մթ* 

466. Գվթանվ՝ նվբթ Վ՟է՟մթ 

467. Ոջխ՟մ՝ նվբթ Թօ՟մթ 

468. Բնրհբ՟ (՞)՝ նվբթ Թօ՟մթ 

469. Աՠա՟վ՝ նվբթ Թօ՟մթ 

470. Իջվ՟ճգժ՝ նվբթ Զ՟ւ՟վգթ 

471. Աժգւջ՟մ՝ նվբթ Զ՟ւ՟վգթ 

472. Հնռջգց (՞)՝ նվբթ Թօնջթ 

473. Մ՟վսթվնջ՝ նվբթ Ավջժ՟մթ 

474. Բ՟հվ՟ղ՝ նվբթ Կ՟վ՟ոգսթ 

475. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Հնռծ՟մ-

մգջթ* 

476. Բ՟հջ՟՝ նվբթ Գվթանվթ 

477. Ահ՟չ՟մ՝ նվբթ Բ՟հջ՟ճթ 

478. Ս՟վաթջ՝ նվբթ Վ՟վբ՟մթ 

479. Ա(ճ)ռ՟դ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

480. Աժգւջ՟մ՝ նվբթ Ս՟վաջթ* 

 

 

481. Մ՟բվնջ (՞)՝ նվբթ Գվթանվթ 

482. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Գվթանվթ* 

483. Վ՟վբօ՟մ՝ նվբթ Ն՟ռ՟ջ՟վբթ 

484. Ն՟դ՟վ՝ նվբթ Սթղնմթ 

485. Պնհնջ՝ նվբթ Խ՟շնրղթ 

486. Ղօնմբ՝ նվբթ Դ՟ռէթ* 

487. Ս՟ծ՟խ՝ նվբթ Ն՟մնրղթ 

488. Մխվսնրղ՝ նվբթ Ն՟մնրղթ 

489. Թօնջ՝ նվբթ Ն՟մնրղթ 

490. Սթց՟մ՝ նվբթ Փթժթոնջթ 

491. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Մգժթւջգէթ 

492. Ավնրղ՝ նվբթ Թնռղ՟ջթ 

493. Բնրհբ՟(՞)՝ նվբթ Ավսգղթ 

494. Դ՟ռթէ՝ նվբթ Մնռջգջթ 

495. Մխվսնրղ՝ նվբթ Մնռջգջթ 

496. Աջ՟ղ(՞)՝ նվբթ Փթվնրղթ 

497. Իջվ՟ճգժ՝ նվբթ Ս՟ծ՟խթ 

498. Գ՟ժնրջս՝ նվբթ Ահ՟չ՟մթ 

499. Նգվջգջ՝ նվբթ Ս՟վնրի՟մթ 

500. Ս՟ծ՟խ՝ նվբթ Ս՟վնրի՟մթ* 

501. Մմ՟տ՟խ՟մ՝ նվբթ Յ՟հնրՠթ 

502. Պգսվնջ՝ նվբթ Մթվդ՟ճթ 

503. Պ՟ո՝ նվբթ Գվթանվթ 

504. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Գվթանվթ 

505. Ոջխ՟մ՝ նվբթ Մ՟վխնջթ 

506. Մ՟վխնջ՝ նվբթ Ոջխ՟մթ 

507. Մ՟էնջ՝ նվբթ Ն՟ռ՟ջ՟վբթ 

508. Հ՟վնրէճնրմ՝ նվբթ Մխվսշթ 

509. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Մխվսշթ 

510. Հնռծ՟մմգջ՝ նվբթ Խ՟շ՟սնրվթ 

511. Խ՟շնրղ՝ նվբթ Հնռծ՟մմգջթ* 

512. Քնշ՟վ՝ նվբթ Հնռծ՟մմգջթ 

513. Իջվ՟ճգժ՝ նվբթ ….. 

514. Ահ՟ՠգխ՝ նվբթ Փ՟մնջթ 

515. Աջսռ՟լ՟սնրվ՝ նվբթ Ս՟վաջթ 

516. Կ՟վ՟ոգս՝ նվբթ Խ՟շթխթ 
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Աճաթմգվ, ծնհ՟ս՟վ՟լւ օ չվ՟հ՟տմգվ:  

1. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ս՟վաջթ նվբթ՝ Մխվսշթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

2. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Աժգւջ՟մթ նվբթ՝ Ոջխ՟մթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

3. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Կ՟վ՟ոգսթ նվբթ՝ Դգջթղթ (՞) սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

4. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Սօ՟մթ նվբթ՝ Կ՟վ՟ոգսթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

5. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ապ՟ւգժթ նվբթ՝ Գվթանվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

6. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Թնվնջթ նվբթ՝ Դթժ՟մթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

7. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Խ՟շ՟սնրվթ նվբթ՝ Առգսթջթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

8. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ա(ճ)ռ՟դթ նվբթ՝ Հնռծ՟մմգջթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

9. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Խ՟շնրղթ նվբթ՝ Ասթխթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

10. 2 ՟ճաթ, նվնմւ ասմռնրղ գմ Խ՟շնրղթ նվբթ՝ Ս՟ծ՟խթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

11. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ս՟վաջթ նվբթ՝ Հ՟վնրէճնրմթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

12. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Կ՟վ՟ոգսթ նվբթ՝ Սթղնմթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

13. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Դ՟մթգժթ նվբթ՝ Ս՟ծ՟խթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

14. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ղ՟դ՟վթ (՞) նվբթ՝ Դթժ՟մթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

15. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Թնվնջթ նվբթ՝ Մխվսթշ ւ՟ծ՟մ՟ճթ սվ՟-

ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

16. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ս՟վաջթ նվբթ՝ Գ՟ժնրջսթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

17. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Հնռջգցթ (՞) նվբթ՝ Խ՟շթխթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

18. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Աՠվ՟ծ՟ղթ նվբթ՝ Քնշ՟վթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

19. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ն՟ռ՟ջ՟վբթ նվբթ՝ Ս՟վաթջ ւ՟ծ՟մ՟ճթ սվ՟-

ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

20. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ն՟մ՟ղթ նվբթ՝  Բնրբ՟հթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

21. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ղնրխ՟ջթ նվբթ՝ Սթղնմթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

22. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Հ՟վնրէճնրմթ նվբթ՝ Ահ՟ՠ՟ՠթ սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

23. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մնրվ՟բթ նվբթ՝ Գվթանվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

24. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մխվսշթ նվբթ՝ Աղթվի՟մթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

25. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Խ՟շ՟սնրվթ նվբթ՝ Մթվդ՟ճթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 
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26. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ս՟ծ՟խթ նվբթ՝ Մմ՟տ՟խ՟մթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

27. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մ՟ջվ՟քթ նվբթ՝ Փթժթոնջ ւ՟ծ՟մ՟ճթ սվ՟ղ՟-

բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

28. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Յ՟հնրՠթ նվբթ՝ Ս՟վաջթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

29. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մ՟տ՟խթ (՞) նվբթ՝ Դ՟ռէթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

30. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Գ՟ժնրջսթ նվբթ՝ Գվթանվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

31. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Կ՟վ՟ոգսթ նվբթ՝ Աժթի՟մթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

32. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ամսնմթ նվբթ՝ Ն՟ծ՟ոգսթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

33. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Որժնրի՟մթ նվբթ՝ Ղ՟ջգղթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

34. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մ՟վսթվնջթ նվբթ՝ Ահ՟ՠ՟ՠթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

35. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Խ՟շ՟սնրվթ նվբթ՝ Պգսվնջթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

36. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Փթժթոնջթ նվբթ՝ Սնհնղնմթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ 

37. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Նգվջգջթ նվբթ՝ Իջվ՟ճգժթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

38. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Հ՟խնՠթ նվբթ՝ Կ՟վ՟ոգսթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

39. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Պգսվնջթ նվբթ՝ Որժնրՠգխթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

40. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Կ՟վ՟ոգսթ նվբթ՝ Գվթանվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

41. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մմ՟տ՟խ՟մթ նվբթ՝ Հ՟ժթՠգխթ սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

42. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մթմ՟ջթ նվբթ՝ Ահ՟ղ՟ժթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

43. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մմ՟տ՟խ՟մթ նվբթ՝ Ավս՟յգջթ սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

44. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Սթց՟մթ նվբթ՝ Ապ՟ւգժթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

45. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Զ՟ւ՟վգթ նվբթ՝ Մխվսնրղթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

46. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ապ՟ւգժթ նվբթ՝ Ահ՟ղթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

47. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Վ՟վբ՟մթ նվբթ՝ Դնժնրղթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

48. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Վ՟վբօ՟մթ նվբթ՝ Գ՟ժնրջսթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

49. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մ՟ջվ՟քթ նվբթ՝ Մ՟վխնջթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

50. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Փթժթոնջթ նվբթ՝ Պգսվնջթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 
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51. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Որժնրՠգխթ նվբթ՝ Հնռծ՟մմգջթ սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

52. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Գ՟ժնրջսթ նվբթ՝ Աբ՟ղթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

53. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մթվդ՟ճթ նվբթ՝ Աՠվ՟ծ՟ղթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

54. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մթվդ՟ճթ նվբթ՝ Կ՟վ՟ոգսթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

55. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Հ՟վնրէճնրմթ նվբթ՝ Պնհնջթ սվ՟ղ՟բվնրճէ՟մ 

ս՟խ: 

56. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մնռջգջթ նվբթ՝ Խ՟շնրղթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

57. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ամ՟մթ՟ճթ նվբթ՝ Ս՟ք՟վթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

58. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ահ՟չ՟մթ նվբթ՝ Ղնրխ՟ջթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

59. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Հնռծ՟մմգջթ նվբթ՝ Ն՟ծ՟ոգսթ սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

60. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Առգսթ նվբթ՝ Մխվսնրղթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

61. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Վ՟վբ՟մթ նվբթ՝ Հ՟խնՠթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

62. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Փ՟մնջթ նվբթ՝ Մմ՟տ՟խ՟մթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

63. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ապ՟ւգժ նվբթ՝ Մմ՟տ՟խ՟մթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

64. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Առգսթջթ նվբթ՝ Բնրհբ՟ճթ (՞) սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

65. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ս՟վաջթ նվբթ՝ Գօնվաթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

66. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մգժթւջգէթ նվբթ՝ Մ՟ջվ՟քթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

67. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Պգսվնջթ նվբթ՝ Առգսթջթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

68. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ղ՟դ՟վթ (՞) նվբթ՝ Մխվսշթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

69. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե ….. նվբթ՝ Ած՟վնմթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

70. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Գվթանվթ նվբթ՝ Վ՟է՟մթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

71. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Թօ՟մթ նվբթ՝ Ոջխ՟մթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

72. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Վ՟վբօ՟մթ նվբթ՝ Ս՟վաջթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

73. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Ն՟ռ՟ջ՟վբթ նվբթ՝ Վ՟վբօ՟մթ սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

74. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Խ՟շնրղթ նվբթ՝ Պնհնջթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

75. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Թնբթխթ նվբթ՝ Մթվհ՟ջգղթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ, Աժ՟ծ՟չթ աճնրհթտ: 
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76. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Մգժւնրղթ նվբթ՝ Աժգւջ՟մթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

77. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Փթժթոնջթ նվբթ՝ Մխվսշթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

78. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Հնռծ՟մմգջ ւ՟ծ՟մ՟ճթ նվբթ՝ Հ՟խնՠթ 

սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

79. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Թնհթւթ նվբթ՝ Գ՟ժնրջսթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

80. 1 ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե Թնհթւթ նվբթ՝ Գվթանվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

81. 1 ռ՟վգժ՟ծնհ, նվզ ասմռնրղ ե Մգժւնրղթ նվբթ՝ Աժգւջ՟մթ  սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

82. 2 չվ՟հ՟տ, նվնմւ ասմռնրղ գմ Մգժւնրղթ նվբթ՝ Աժգւջ՟մթ սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

83. 1 չվ՟հ՟տ, նվզ ասմռնրղ ե Ն՟ռ՟ջ՟վբթ նվբթ՝ Ս՟վաջթ սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

84. 1 չվ՟հ՟տ, նվզ ասռնրղ ե Թնվնջթ նվբթ՝ Բ՟վջգհթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

85. 1 չվ՟հ՟տ, նվզ ասմռնրղ ե Խ՟շ՟սնրվթ նվբթ՝ Պգսվնջթ սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

86. 1 չվ՟հ՟տ, նվզ ասմռնրղ ե Փթժթոնջթ նվբթ՝ Սնհնղնմթ սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

87. 1 չվ՟հ՟տ, նվզ ասմռնրղ ե Մմ՟տ՟խ՟մթ նվբթ՝ Հ՟ժթՠգխթ սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

88. 1 չվ՟հ՟տ, նվզ ասմռնրղ ե Մթվդ՟ի՟մթ նվբթ Կ՟վ՟ոգսթ սվ՟ղ՟-

բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

89. 1 չվ՟հ՟տ, նվզ ասմռնրղ ե Մ՟վա՟վգթ նվբթ՝ Մթվ՟ՠթ սվ՟ղ՟բվնր-

էճ՟մ ս՟խ: 

90. 1 չվ՟հ՟տ, նվզ ասմռնրղ ե Թնվնջթ նվբթ՝ Առ՟աթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

91. 1 չվ՟հ՟տ, նվզ ասռնրղ ե Գճնրժմ՟դ՟վթ նվբթ՝ Ջծ՟մթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ 

ս՟խ: 

Վգվնծթյճ՟ժ աճնրհթ Էչղթ՟լմթ ռ՟մւզ, նվզ ծ՟ճսմթ ե Որշւթժթջ՟ ՟մնրմնռ: 

Էչղթ՟լմթ ռ՟մւթմ ո՟սխ՟մնհ 1 ւ՟վ՟ռ՟մ՟սնրմ, նվզ ասմռնրղ ե ծթյճ՟ժ 

աճնրհթ Աջսռ՟լ՟սնրվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

Էչղթ՟լմթ ռ՟մւթմ ո՟սխ՟մնհ ՟ճաթ, նվզ ասմռնրղ ե ծթյճ՟ժ աճնրհթ 

Աջսռ՟լ՟սնրվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

Էչղթ՟լմթ ռ՟մւթմ ո՟սխ՟մնհ 3 ռ՟վգժ՟ծնհ, նվնմւ ասմռնրղ գմ ծթյճ՟ժ 

աճնրհթ Աջսռ՟լ՟սնրվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

Էչղթ՟լմթ ռ՟մւթմ ո՟սխ՟մնհ 1 բթմա, նվզ ասմռնրղ ե ծթյճ՟ժ աճնրհթ 

Աջսռ՟լ՟սնրվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

Էչղթ՟լմթ ռ՟մւթմ ո՟սխ՟մնհ չվ՟հ՟տ, նվզ ասմռնրղ ե ծթյճ՟ժ աճնրհթ 

Աջսռ՟լ՟սնրվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

Էչղթ՟լմթ ռ՟մւթմ ո՟սխ՟մնհ ռ՟վգժ՟ծնհ, նվզ ասմռնրղ ե ծթյճ՟ժ աճնրհթ 

Աջսռ՟լ՟սնրվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 
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Էչղթ՟լմթ ռ՟մւթմ ո՟սխ՟մնհ կթէծ՟մ, նվզ ասմռնրղ ե ծթյճ՟ժ աճնրհթ 

Աջսռ՟լ՟սնրվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ: 

Հ՟ջնրճէ՝ 

Իջցգմչ - 390 սմթտ, աթմզ՝ 9900 

126 ՟ղնրվթ, աթմզ՝ 3150 

6 ՟ճվթ, աթմզ՝ 36 

Ռ՟ջղ-թ բճնմնրղ` 1200 

Ցնվգմ - 2000 ւթժգ
27

, աթմզ՝ 60000 

Գ՟վթ - 1800 ւթժգ, աթմզ՝ 36000 

Կնվգխ՝ 200 ւթժգ, աթմզ՝ 4000 

Ոջո՝ 100 ւթժգ, աթմզ՝ 6000 

Սթջգպ՝ 59 ւթժգ, աթմզ՝ 6540 

Բ՟մչ՟վ՟մնտմգվթ ս՟ջ՟մնվբ՝ 1000 

Աճաթմգվթ ս՟ջ՟մնվբ՝ 10000 

Մվաթ ս՟ջ՟մնվբ՝  500 

Ոշի՟վմգվթ (ջնռնվնրէ՟ճթմ) ծ՟վխ՝ 3000 

Ամ՟ջնրմմգվթ ծ՟վխ՝ 300 

Հթյճ՟ժ աճնրհթ 2 անվլնհ մգվխ՟սմգվզ՝   2400 

Գճնրհթ ՠմ՟խթշմգվթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ ասռնհ 11 անվլնհ չվ՟հ՟տ՝   660 

Էչղթ՟լմթ ռ՟մւթ 2 կթէծ՟մզ 

Էչղթ՟լմթ ռ՟մւթ չվ՟հ՟տզ 

Էչղթ՟լմթ ռ՟մւթ 1 բթմազ 

Ապռնրճսթ ս՟ջ՟մնվբզ՝ 120 

Խնսթ աթմզ՝ 174  

Կնրճջ ՟հչթխմգվթ օ ՟ճվթմգվթ ծ՟վջմնրէճ՟մ ծ՟վխզ՝  90 

Հնհթ է՟ցնրթ ծ՟վխզ՝ 100 

Չ՟վշթմգվթ սնրվւզ՝ 20 

Աշւ՟ժնրջ՟մւթ սնմզ՝ 211 

Հ՟մտ՟մւթ օ նձթվթ, ՠ՟բծ՟ռ՟ճթ
28

 ՟բ՟էթ, զմբծ՟մնրվթ օ ի՟ջջթ ՠգճէ-

նրժ ղ՟ժթ, ՠ՟տ՟խ՟ճնհ օ խնվ՟լ ՟ով՟մւմգվթ, բ՟յս՟ո՟ծնրէճ՟մ, ց՟ի՟լ 

լ՟պ՟մգվթ օ ՟հ՟իթմգվթ ամթ, ՟մ՟ջնրմմգվթ՝ կթնր օ խնռթ, լիթ, ՠ՟հմթւթ (՞) 

օ ՟ճժմթ ծ՟ղ՟վ ՝ 12321, զմբծ՟մնրվ՝ 211322
29

: 

                                                           
27

 Ըմբգհգմթ (տնվգմ, ա՟վթ օ ՟ճժմ) շ՟ցղ՟մ ղթ՟ռնվ, նվզ ս՟վՠգվ ե գհգժ զջս ը՟ղ՟մ՟-

խ՟յվչ՟մթ: 
28

 Ձվթ, ՟պ՟մտ բվ՟ղթ: 
29 Տգ՛ջ մ՟օ՝ Հ. Փ՟ց՟դճ՟մ, «Վ՟հ՟վյ՟ո՟ս աճնրհթ 1725 օ 1728 էէ. էնրվւ՟խ՟մ ծ՟վխ՟-

տնրտ՟խմգվզ», եչ 441: 
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Վգվնծթյճ՟ժ աճնրհնրղ, Էչղթ՟լմթ ռ՟մւթ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ, նվզ 

ծ՟ճսմթ ե Որշւթժթջգ ՟մռ՟ղՠ, 2 անրէ՟մ ե ասմռնրղ թվ  դնրճա [գդգվնռ]: Հթյճ՟ժ 

աճնրհթ ս՟վ՟լւնրղ ռ՟մւգվթմ ծ՟վխ՟սնր ջ՟ծղ՟մմգվզ օ ղթ ղ՟ջզ, նվզ ՠմ՟խ-

շնրէճ՟մ խնհղնրղ ե [կգպւնրղ ե], 1500 ջնղ՟վ տնվգմ խ՟դղնհ ՟վսգվզ ղյ՟խռնրղ 

գմ: Լթմգժնռ ռ՟խք՟ճթմ ծնհգվ՝ ՟վսգվթտ օ ՟ճաթմգվթտ ս՟ջ՟մնվբմ նր պ՟ջղմ 

՟ղՠնհչնրէճ՟ղՠ ՠմ՟ղէգվւթ սգջւնռ ռգվնծթյճ՟ժ Որշւթժթջգ, ծ՟վ՟խթտ ասմռնհ 

Օյ՟խ՟մ օ Մ՟ջս՟վ՟ աճնրհգվթտ ոգսւ ե [ա՟մկռթ]: Աճմ ՠ՟մթտ ծգսն, գվՠ 

ծթյճ՟ժ ռ՟մւթմ ծ՟վխ՟սնր ՠմ՟խթշմգվզ ջս՟տռ՟լ ծ՟տ՟ծ՟սթխթտ յ՟վթ՟է՟-

խ՟մ ս՟ջ՟մնվբմգվմ նր ՟մնրհհ՟խթ ծ՟վխգվզ ոգսնրէճ՟մզ սվ՟ղ՟բվգմ, Որշ-

ւթժթջգ օ Օյ՟խ՟մ աճնրհգվթ ՠմ՟խթշմգվզ ոգսւ ե ծնը՟վնրէճ՟ղՠ գխգհգտնրմ 

ռձ՟վգմ ՠմ՟ղէգվւթ 1/10-զ, թջխ Մ՟ջս՟վ՟ աճնրհթ ՠմ՟խթշմգվզ՝ 2/10-զ: 

Հթյճ՟ժ գխգհգտնրմ ո՟սխ՟մնհ էռնռ շնվջ ռ՟մւգվնրղ մղ՟մ՟ոգջ, ռ՟խք՟ճթմ 

ջգց՟խ՟մնրէճ՟մ թվ՟ռնրմւնռ, գվխվ՟անվլ՟խ՟մ ծնհգվթտ օ ՟ղՠնհչ ծ՟ջնրճ-

էթտ ոգսւ ե ռձ՟վռթ ռ՟մւգվնրղ ասմռնհ ծնաօնվ՟խ՟մմգվթմ: Սգց՟խ՟մնր-

էճ՟մ թվ՟ռնրմւնռ գխգհգտնրմ ե ո՟սխ՟մնրղ 500 աժնրի ՟մ՟ջնրմ: Վգվնմյճ՟ժ 

ավ՟մտռ՟լ ՠմ՟խթշմգվթ յվչ՟մնրղ, անվլգժնր ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմ նրմգտնհմգվթտ 

դ՟ս, ՟յի՟սնրմ՟խ ծնաօնվ՟խ՟մմգվզ ՟դ՟սռնրղ գմ չթդճգ, թջցգմչ օ ՟ճժ ո՟-

ծ՟մչռգժթւ ծ՟վխգվթտ: 1/10-թ շ՟ցնռ ծ՟վխգվ ոգսւ ե ա՟մկռգմ 2 կթէծ՟մթտ, 2 

բթմա չվ՟հ՟տթտ օ ջգց՟խ՟մ ՟ճաթմգվթտ: Բ՟տթ ՟ճբ, թվ՟ռնրմւ ե սվռնրղ ՟ճմ 

անրճւթ մխ՟սղ՟ղՠ, նվզ [բ՟ս՟վխ ե ղմ՟տգժ] ՟մը՟պ՟մանրէճ՟մ ծգսօ՟մւնռ: 

[Եխգհգտթմ] ոգսւ ե ռձ՟վթ Եվօ՟մթ ծ՟հէ՟խ՟մ խ՟պ՟ռ՟վթշմգվթմ ս՟վգ-

խ՟մ 350 հնրվնրյ օ բվ՟մթտ ՠ՟տթ՝ 1 ՟խշգ տնվգմ, ՟ճջ ՟մա՟ղ Եվօ՟մթ ՠգվբզ 

ավ՟ռ՟լ ծ՟հէ՟խ՟մ դթմռնվմգվթմ, նվնմւ թվգմտ լ՟պ՟ճնրէճնրմմ գմ թվ՟խ՟-

մ՟տմնրղ ՟ղգմ՟ճմ ՟մկմնրվ՟տնրէճ՟ղՠ օ ո՟վխգյսնրէճ՟ղՠ: Հ՟խ՟պ՟խ յ՟-

վթ՟է՟խ՟մ փվգմւմգվթմ շանվլգժնր, թմշոգջ մ՟օ Եվօ՟մթ ի՟մգվթմ ս՟վգխ՟մ 

350 հնրվնրյթ շ՟ցնռ ռձ՟վղ՟մ օ սվռ՟լ ՟վսնմնրէճնրմմգվթմ ծգսօգժնր 

ծ՟ղ՟վ Եվօ՟մթ ւ՟բթթ խնհղթտ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ իմբվ՟աթվզ Կ՟ճջգվ՟խ՟մ բթ-

ռ՟մթ խնհղթտ ժթ՟դնվռ՟լ ՠ՟յբգքէգվբ՟վթմ՝ Իՠվ՟ծթղ ց՟յ՟ճթմ (էնհ նվ մվ՟ 

ց՟պւզ ծ՟վ՟սօ ժթմթ) լ՟մնրտռգտ, օ ՟վսնմնրէճնրմմգվզ մնվ ղ՟սճ՟մնրղ 

՟վկ՟մ՟ավռգտթմ: 

Ավւ՟ճ՟խ՟մ մնվ զմբ՟վկ՟խ բ՟ռէ՟վթ ո՟սձգմմ ՟ճջ ե, նվ ծթյռգտ: 

Գվռգտ ծ՟դ՟վ ծ՟վճնրվ ւ՟պ՟ջնրմ – 1140 էռ՟խ՟մթ յգռռ՟ժ ՟ղջռ՟ ջխդՠ-

մգվթմ (1728 է. ղ՟ճթջթ 11-20-վբ փվգվզ): 
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ГЕОРГИЙ МИРЗАБЕКЯН 

ОСМАНСКИЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЕСТР ВАГАРШАПАТА 1728 Г. 

Ключевые слова: Восточная Армения, Диван католикосата, 

налоговый реестр, папка, налоги, махал, гуруш, акче. 

В “Диване” армянского католикосата (архивный отдел Матена-

дарана) сохранилось четыре налоговых реестра села Вагаршапат, 

два из которых (1725, 1728 гг.) являются всеобщей переписью насе-

ления села. В отличие от переписи 1725г., в 1728 г. село перестало 

делиться на четыре квартала. В документе насчитываются 516 ар-

мянских налогоплательщиков в селе Вагаршапат. В статье прила-

гается также список жителей, которые владели мельницами, садами, 

землей (количество владений не всегда обозначается цифрой). Мест-

ные крестьяне в 1728 г. платили османским властям более крупную 

дань, чем в 1725 г. Помимо ряда привилегий, обновился новый курс 
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политики османских властей по отношению к Св. Престолу, кото-

рый, по всей вероятности стал взимать налоги только с трех сел – 

Вагаршапат, Ошакан, Мастара.  

Османский текст и армянский перевод реестра 1728 г. может 

способствовать более широкому исследованю социально-экономи-

ческой истории Восточной Армении.  

GEORGI MIRZABEKYAN 

VAGHARSHAPAT'S  OTTOMAN TAX REGISTER OF 1728 

Keywords: Eastern Armenia, Divan of the Catholicosate, tax 

register, folder, taxes, mahal, guruş, akçe. 

Four tax registers from the village of Vagharshapat are kept in the 

“Divan” of the Armenian Catholicosate (Department For Preservation 

and Research of Archival Documents, Matenadaran). Two of the tax 

registers (from 1725 and 1728) describe the general census of the 

village‟s population. Unlike the tax register of 1725, the village was not 

divided into 4 quarters in 1728. The document from Vagharshapat 

contains a list of 516 Armenian taxpayers. There is also a list of people 

who owned mills, gardens, land (the amount of possessions is not always 

indicated in numbers). The local residents paid more taxes to the 

Ottoman government in 1728 than in 1725. In addition to other privileges, 

the Ottoman government renewed its policy towards the Holy See, which 

most likely began to collect taxes only from 3 villages: Vagharshapat, 

Oshakan and Mastara.  

The Ottoman text and the Armenian translation of the 1728 tax 

register may serve as a basis for more comprehensive research on the 

socio-economic history of Eastern Armenia. 



 

ՎԵՆԵՐԱ ՄԱԿԱՐՅԱՆ, ՄՈՎՍԵՍ ԽԵՉՈ 

ՇԱՐԻԱ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՀԱԼԵՊԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

(XVII-XIX բբ.) 
(զջս Մ՟յսնտճ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ՟վ՟ՠգվգմ ռ՟ռգվ՟ավգվթ սռճ՟ժմգվթ) 

Բանալի բառեր` թջժ՟ղ՟խ՟մ թվ՟ռնրմւ, ռ՟ռգվ՟աթվ, ՟ղնրջմ՟խ՟մ ո՟ճ-

ղ՟մ՟աթվ, բ՟ս՟վ՟մ, Հ՟ժգո, Սթվթ՟, Օջղ՟մճ՟մ խ՟ճջվնրէճնրմ, Հ՟ճխ՟խ՟մ 

ղթժժգէ, Շ՟վթ՟, թջժ՟ղ, ւվթջսնմճ՟մգվ: 

2015 է. ջգոսգղՠգվթմ Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ՟վիթռ՟ճթմ 

ՠ՟ըթմզ ծ՟վջս՟տ՟ռ 13 մնվ ՟վ՟ՠ՟ս՟պ ռ՟ռգվ՟ավգվնռ, նվնմտթտ 11-զ 

՟վ՟ՠգվգմ գմ, թջխ 2-զ` փջղ՟մգվգմ (№ 5, 13)1: Դվ՟մւ ՟ճըղ ղ՟ջ գմ խ՟դղնրղ 

՟ճբ ՟վիթռթ «XVII-XIX բբ. ՟վ՟ՠգվգմ օ փջղ՟մգվգմ ռ՟ռգվ՟ավգվթ ՟մղյ՟խ 

քնմբթ»2: Նյռ՟լ ռ՟ռգվ՟ավգվզ XVII-XIX բ՟վգվթ Հ՟ժգոթ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟-

վ՟մմգվթ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվմ գմ (siğil)՝3 ծ՟ժգո՟ծ՟ճնրէճ՟մ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ: 

Դվ՟մտ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմ ե ս՟ժթջ ո՟սխգվ՟տնրղ խ՟դ-

ղգժ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ փջղ՟մ՟ծո՟ս՟խ ւվթջսնմճ՟մգվթ օ ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ` սռճ՟ժ 

ը՟ղ՟մ՟խ՟յվչ՟մնրղ ծ՟ժգո՟ծ՟ճ ծ՟ղ՟ճմւթ խ՟վա՟ռթձ՟խթ, խվնմ՟խ՟մ 

իսվ՟խ՟մնրէճնրմմգվթ, մգվծ՟ղ՟ճմւ՟ճթմ խճ՟մւթ, ղթչծ՟ղ՟ճմւ՟ճթմ ծ՟վ՟ՠգ-

վնրէճնրմմգվթ, իմբթվմգվթ, բվ՟մտ ժնրլղ՟մ կօգվթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ:  

Մգմւ շաթսգմւ, էգ գվՠ ե կօ՟ռնվռգժ ՟ճբ ավ՟մտ՟ղ՟սճ՟մմգվզ ո՟ծո՟-

մգժնր ջնռնվնրէճնրմզ, ջ՟խ՟ճմ խ՟վլթւ խ՟, նվ ՟ճբ գվօնրճէզ ՠմնվնյ եվ թջժ՟-

ղ՟խ՟մ մ՟իխթմ ոգսնրէճնրմմգվթմ օջ: Օվթմ՟խ, Ջնմ Մ՟մբ՟ռթժզ մյնրղ ե. 

«Լնրվչ ծթղւ նրմգմւ գմէ՟բվգժնր, նվ ավ՟ռնվ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվթ ո՟ծո՟-

մնրղզ ջս՟մբ՟վս թվ՟ռ՟խ՟մ զմէ՟տ՟խ՟վա եվ ճնրվ՟ւ՟մշճնրվ Իջժ՟ղ՟խ՟մ 

խ՟պ՟ռ՟վնրէճ՟մ բ՟ս՟վ՟մմգվթ ծ՟ղ՟վ, նվնմւ նրմգթմ նվնյ՟խթ ծ՟ջս՟ս-

                                                           
1
 Օջղ՟մգվգմ գվխնր ռ՟ռգվ՟ավգվզ բնրվջ գմ ջնրճմ ծնբռ՟լթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճ՟մ յվչ՟մ՟խ-

մգվթտ:  

Նյռ՟լ քնմբթ ռ՟ռգվ՟ավգվզ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթմ ե մռթվ՟ՠգվռգժ Մթծվ՟մ Մթմ՟ջճ՟մզ: ՄՄ 

՟վիթռ՟ճթմ քնմբթ Ավ՟ՠ՟ս՟պ ծ՟ռ՟ւ՟լնրմ ՟ճըղ զմբավխնրղ ե 38 ՟վ՟ՠգվգմ (ջվ՟մտ 

ղգլ ղ՟ջզ ո՟վջխգվգմ ռ՟ռգվ՟ավգվթ ՟վ՟ՠգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմ գմ), ղնս 350 փջղ՟մգ-

վգմ օ 2000 ո՟վջխգվգմ ռ՟ռգվ՟աթվ: 
2 Ք՟մթ նվ սռճ՟ժ քնմբզ բգպօջ ՟մղյ՟խ ե, ծգսօ՟ՠ՟վ մվ՟ ռ՟ռգվ՟ավգվթ ծ՟ղ՟վմգվզ 

բգպօջ ո՟ճղ՟մ՟խ՟մ գմ օ ծգս՟ա՟ճնրղ խ՟վնհ գմ ցնցնիռգժ: 
3
 «Սթչթժ» սգվղթմզ ՠ՟պ՟տթնվգմ մյ՟մ՟խնրղ ե ղ՟սճ՟մ, տնրտ՟խ: 



Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվթ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվզ... 195 

 

 

ռ՟լ ռ՟վշ՟խ՟մ կօ խ՟ղ անրտգ մ՟օ ղթ ւ՟մթջթ ծ՟ղ՟վ, նվնմւ շնրմգթմ»4: Իջխ 

՟ծ՟ Ռ. Էՠթգբմ նր Ջ. Յնմազ, ծթղւ զմբնրմգժնռ ո՟սղ՟խ՟մ սգհգխնրէճնրմմգվզ` 

ծ՟ղնդռ՟լ գմ, նվ բ՟ս՟վ՟մմգվթ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվզ խ՟վօնվ բգվ եթմ 

ի՟հնրղ թջժ՟ղ՟խ՟մ փվգմւնրղ բգպ յ՟ս ռ՟հ ը՟ղ՟մ՟խմգվթտ, շմ՟ճ՟լ բվ՟մւ 

զմբծ՟մնրվ ՟պղ՟ղՠ ՟մսգջռ՟լ եթմ Շ՟վթ՟ճթ փվթմ՟խ՟մ սգջնրէճ՟մ ղգչ5: Ով-

ոգջ ց՟ջս՟վխ մվ՟մւ մգվխ՟ճ՟տմնրղ գմ թվգմտ նրջնրղմ՟ջթվ՟լ ՟վկ՟մ՟-

ավնրէճնրմմգվթտ ղգխզ, նվսգհ մյռնրղ ե, նվ ղթ ւ՟բթ(բ՟ս՟ռնվ) ՟դ՟սռգժ ե 

ո՟յսնմթտ թվ ավ՟մտ՟ղ՟սճ՟մմգվթ ղ՟ջթմ ո՟սյ՟ձ կօնռ ծնա շս՟մգժնր 

ո՟սձ՟պնռ6:  

Ն՟ի՟փջղ՟մճ՟մ յվչ՟մնրղ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվթմ ծ՟ղ՟վըգւ եթմ օ ս՟-

վ՟լռ՟լ ղ՟չժթջ ՟ժ-ծնրւղ-զ (mağlis āl ḥukm) օ ՟ռգժթ ւթշ անվլ՟լ՟խ՟մ 

ղ՟չժթջ ՟ժ-ւ՟բ՟մ (mağlis āl qaḍā‘)7: Իջխ ՟ծ՟ փջղ՟մճ՟մ յվչ՟մնրղ յ՟վթ՟ 

բ՟ս՟վ՟մմգվզ խնշռնրղ եթմ ղ՟ծւ՟ղ՟ (maḥkama):  

Մթմշօ XIX բ՟վզ փջղ՟մճ՟մ յ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվնրղ ղգլ՟ղ՟ջմնրէճնրմ 

եթմ խ՟դղնրղ Հ՟մ՟քթ ւ՟բթմգվզ, նվնմտ ղ՟ճվգմթ ժգդնրմ էնրվւգվգմմ եվ8: 

Ավ՟ՠ՟խ՟մ գվխվմգվնրղ բ՟սգվզ ղթչմնվբ՟ռնվռնրղ եթմ ղգխմ՟ՠ՟մ-է՟վաղ՟-

մթշմգվնռ, նվնմւ էնրվւգվգմ եթմ է՟վաղ՟մնրղ ծ՟ճտգվզ օ ծ՟խ՟ծ՟ճտգվզ, թջխ 

ւ՟բթթ ծ՟վտգվզ է՟վաղ՟մնրղ եթմ ծ՟ճտնվբթ ղ՟ճվգմթ ժգդռնռ: Ջնմ Մ՟մբ՟ռթժզ 

մյնրղ ե, նվ Սթվթ՟ճնրղ օ Պ՟հգջսթմնրղ ծ՟ճսմ՟ՠգվռ՟լ ջթչթժմգվթ ղգլ՟ղ՟ջ-

մնրէճնրմմ ՟վ՟ՠգվգմ ե: Բ՟տ՟պնրէճնրմ գմ խ՟դղնրղ բ՟ս՟վ՟մթ ո՟յսնմճ՟-

մգվթ, դթմռնվ՟խ՟մմգվթ օ ը՟պ՟մանրէճ՟մ անվլգվթ նվնյնրղմգվզ, քթմ՟մջ՟-

խ՟մ դգխնրճտմգվմ նր ց՟ջս՟էհէգվզ, նվնմւ ՠնժնվզ ավռ՟լ գմ փջղ՟մգվգմ9: 

Ս՟խ՟ճմ զջս գվօնրճէթմ ՟ճբ փվթմ՟շ՟ցնրէճնրմզ ղթյս շե նվ ո՟ծո՟մռգժ ե, 

ւ՟մթ նվ ջնրճմ ծնբռ՟լթ յվչ՟մ՟խմգվնրղ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ` Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մնրղ 

ո՟ծռնհ Հ՟ժգոթ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվթ ՟վկ՟մ՟աթվ ռ՟ռգվ՟ավգվթ յ՟վւնրղ 

խ՟մ ՟վ՟ՠգվգմնռ ավռ՟լ օ՛ ը՟պ՟մանրէճ՟մ ռձթպ (№ 1) օ՛ քթմ՟մջ՟խ՟մ 
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ծ՟յռգսռնրէճնրմ (№ 3), թմշոգջ մ՟օ՝ փջղ՟մգվգմնռ ավռ՟լ խգմտ՟հ՟ճթմ 

ՠմնրճէթ ՟վկ՟մ՟աթվ ռ՟ռգվ՟աթվ (13), նվնմւ ՠնժնվմ եժ ՠմփվթմ՟խմգվ գմ10: 

Ք՟բթ խ՟ղ բ՟ս՟ռնվ բ՟պմ՟ժնր ծ՟ղ՟վ էգխմ՟լնրմ ՟մտմնրղ եվ նրջղ՟մ 

գվխ՟վ՟սօ յվչ՟մ՝ մ՟ի, նրջնրղմ՟պնրէճնրմ ղ՟բվ՟ջ՟ճնրղ, նվթտ ծգսն բ՟պ-

մնրղ եվ ջխջմ՟խ (mulazim): Եռջ 7 ս՟վթ՝ թվ՟ռ՟աթսնրէճ՟մ նրջնրտթշ բ՟պմ՟-

ժնր ծ՟ղ՟վ (mudarris): Շվչ՟մմգվնրղ բ՟ ՟ռ՟վսռնրղ եվ սգհ՟խ՟մ ղնրքէթթ 

խ՟ղ յվչ՟մ՟ճթմ ղնրբ՟վվթջթ ՟ջսթձ՟մնռ, ջ՟խ՟ճմ ղ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւնրղ մվ՟մւ 

թվ՟ռնրմւ նրմգթմ ՟մտմգժնր ղնրբ՟վվթջմգվթ ՟ղՠնհչ ս՟ջ ՟ջսթձ՟մմգվզ, 

ռգվչնրղ ժթմգժնռ Սնրժգճղ՟մթգ ղդխթէնրղ, ՟ճմնրծգսօ, ՟ռ՟վսգժնռ օ աթս՟խ՟մ 

՟ջսթձ՟մ ջս՟մ՟ժնռ, ծ՟ռ՟խմգժնր ո՟յսնմթ խ՟ճջվնրէճ՟մ բ՟ս՟խ՟մ ծ՟ղ՟-

խ՟վաթ ՠ՟վկվ՟անրճմ իղՠգվնրղ11: Աճբ ծ՟ղ՟խ՟վաթ ջսնվթմ ինրղՠզ մգվ՟պնրղ 

եվ Գ՟ժ՟է՟ճթ, Սխճնրս՟վթ, Էճնրոթ, Եվնրջ՟հգղթ, Զղճնրպմթ՟ճթ (Իդղթվ), Եմթյգ-

ծթվթ, Հ՟ժգոթ օ Ս՟ժնմթխթ ւ՟բթմգվթ ավ՟ջգմճ՟խմգվզ, նվնմւ ջ՟ծղ՟մռնրղ եթմ 

ծ՟ռ՟ւ՟խ՟մնվգմ նվոգջ ղնրիվ՟չ բ՟ս՟ռնվմգվ (mukhraj mullalari)12: Եվխ-

վնվբ ինրղՠզ մգվխ՟ճ՟տմնրղ եթմ «շնվջթ բ՟ս՟ռնվմգվ»-զ (ārba‗a mullalari)՝ 

Աբվթ՟մ՟ոնժջթ (Էբթվմգ), Բնրվջ՟ճթ, Կ՟ծթվգթ օ Դ՟ղ՟ջխնջթ բ՟ս՟ռնվմգվզ: 

Հ՟չնվբ ինրղՠզ խ՟դղռ՟լ եվ Մգււ՟ճթ օ Մ՟բթմ՟ճթ բ՟ս՟ռնվմգվթտ (ḥara-

maīn mullalari), ՟ճմնրծգսօ, զջս բ՟ս՟խ՟մ ՟ջսթձ՟մ՟խ՟վաթ, Սս՟ղՠնրժթ 

ւ՟բթմ եվ, ՟ո՟՝ Ամ՟սնժթ՟ճթ ւ՟բթ-՟ջւգվզ, Ռնրղգժթթ (Բ՟ժխ՟մմգվ) ւ՟բթ-

՟ջւգվզ օ ռգվչ՟ոգջ Շգճի նրժ-Իջժ՟ղզ՝ Սս՟ղՠնրժթ ղգլ ղնրքէթմ, Օջղ՟մճ՟մ 

խ՟ճջվնրէճ՟մ ՟ղՠնհչ նրժգղ՟ճթ աժի՟ռնվզ13:  

Օջղ՟մճ՟մ յվչ՟մնրղ խ՟ճջվնրէճ՟մ ՠնժնվ ղգլ օ խ՟վօնվ՟անրճմ ւ՟հ՟ւ-

մգվմ նրմգտգժ գմ մնրճմթջխ ղթ ւ՟մթ յ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվ: Հ՟ժգոնրղ անվլգժ ե 

5 յ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մ, նվսգհ մջսնրղ եթմ ւ՟բթթ մյ՟մ՟խ՟լ մ՟ճթՠմգվզ14:  
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 Աճջ քնմբթ ՠնժնվ 12 ռ՟ռգվ՟ավգվմ եժ ՠմփվթմ՟խմգվ գմ, ՠ՟տ՟պնրէճնրմ ե խ՟դղնրղ ղթ՟ճմ 

փջղ՟մգվգմ N 5 ռ՟ռգվ՟աթվզ, նվզ մ՟ղ՟խ-ծ՟յռգսռնրէճ՟մ փվթմ՟խ ե: 
11

 L. Herbert, Jr. Bodman, Political Factions in Aleppo, 1760-1826, The University of 

North California Press, 1963, 46-47. 
12

 Mukhraj (՟վ՟ՠգվգմ «գժւ»)` թջժ՟ղ՟խ՟մ խվնմ՟ռնվմգվթ ՟ջսթձ՟մ: Օջղ՟մճ՟մ ռ՟հ 

յվչ՟մնրղ «ղնժժ՟» գդվնրճէզ գվՠգղմ ցնի՟վթմնրղ եվ «ւ՟բթ» սգվղթմթմ: Տգ՛ջ L. Herbert, 

Jr. Bodman, մյռ. ՟յի., եչ 47: 
13

 Ննրճմ սգհնրղ: Տգ՛ջ մ՟օ The Cambridge History of Turkey, Vol. 3, 1603- 1839, ed. by 

S. Faroqhi, Cambridge University Press, 2006, p. 216: 
14

 L. Herbert, Jr. Bodman, մյռ. ՟յի., եչ 48, սգ՛ջ մ՟օ՝յ Է. Սգղգվձգ՟մ, «Հ՟ճխ՟խ՟մ 
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Հ՟ժգոթ ւ՟բթմ, նվզ, թմշոգջ ռգվզ մյռգտ, ղնրիվ՟չ բ՟ջթտ եվ, մյ՟մ՟խ-

ռնրղ եվ Շգճի նրժ-թջժ՟ղթ խնհղթտ ՟ղգմ ս՟վթ: Նվ՟ ՟ջսթձ՟մզ ծ՟ճսմթ եվ մ՟օ 

նվոգջ [400 ՟վլ՟էթ ղնժժ՟]15:  

Ք՟բթմ ղթօմնրճմ ռ՟ճվնրղ ղթ՟ճմ ղգխ ՟մա՟ղ եվ մյ՟մ՟խռնրղ: Վ՟ժթթ 

(walī) մղ՟մ, մ՟ թվ ո՟յսնմթմ ՟մտմնրղ եվ ղթ՟ճմ Բ՟վկվ Դպ՟մզ ջ՟ծղ՟մռ՟լ 

շ՟ցնռ անրղ՟վ ռձ՟վգժնրտ ծգսն16: Հ՟ջխ՟մ՟ժթ ե, նվ գէգ Օջղ՟մճ՟մ խ՟ճջվնր-

էճնրմնրղ ո՟յսնմմգվզ ամռնրղ եթմ, ծգսօ՟ՠ՟վ լ՟պ՟ճնրէճնրմմգվմ ՟ռգժթ 

ՠ՟վկվ աթմ նրմգթմ: Աճջ ցնիծ՟ղ՟կ՟ճմնրէճ՟մ ծթղ՟մ ռվ՟ խ՟յ՟պւզ օ ՟մ՟վ-

բ՟վ ծ՟վխ՟ծ՟ռ՟ւնրէճնրմզ զմբնրմգժթ եթմ խ՟պ՟ռ՟վնրէճ՟մ ՠնժնվ ՠ՟ըթմմգ-

վնրղ, օ ՟պ՟չ՟բվնրղմգվզ ո՟ճղ՟մ՟ռնվռ՟լ եթմ բվ՟մտ շ՟ցթմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջ-

ի՟մ: Դվ՟ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ ՟մա՟ղ էնրվւ՟խ՟մ ղթ ՟ջ՟տռ՟լւ ե յվչ՟մ՟պռգժ. 

«Եվՠ խ՟յ՟պւզ մգվջ ե ղսմնրղ բպմնռ, ՟վբ՟վնրէճնրմզ ց՟իշնրղ ե ո՟սնրծ՟-

մթտ»17:  

Դ՟ս՟վ՟մնրղ խ՟ճթմ նվնյ էռնռ ավ՟աթվմգվ (kātib), նվնմւ ՟վկ՟-

մ՟ավնրղ եթմ նվնյնրղմգվզ օ մնս՟վմգվ եթմ ՟ճմ ՟պնրղնռ, նվ խ՟դղնրղ եթմ 

փվթմ՟խ՟մ ՟խսգվ, ո՟ճղ՟մ՟ավգվ, մ՟ղ՟խմգվ օ ՟ճժմ, նվնմտ ծ՟ղ՟վ ռձ՟վռնրղ 

եթմ18:  

Պգսւ ե մյգժ մ՟օ, նվ նշ ղթ բթղնհ խ՟ղ ո՟ս՟ջի՟մնհ խնհղ թվ՟ռ՟ո՟յս-

ո՟մ շնրմգվ. ճնրվ՟ւ՟մշճնրվ ղ՟ջմ՟խթտ թմւմ եվ թվգմ ո՟յսո՟մնրղ: Դթղնհ օ 

ո՟ս՟ջի՟մնհ խնհղգվմ նրմգթմ թվգմտ ժթ՟դնվռ՟լ ՟մկթւ՝ ռգւթժմգվ (wakīl)` 

թվգմտ ՟դաթ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվթտ, ջ՟խ՟ճմ խ՟ճթմ մ՟օ բ՟ս՟վ՟մթ ռխ՟մգվ` 

յ՟ծթբ, ծնամ. յնրծնրբ )Šuhūd), նվնմւ թվգմտ ՟յի՟ս՟մւմ եթմ խ՟ս՟վնրղ: 

Շ՟ծթբմգվթ ղ՟ջմ՟խտնրէճնրմզ ՟ո՟ծնռնրղ եվ մ՟օ բ՟սթ զմէ՟տւնրղ օ 

ռձթպմգվթ խ՟ճ՟տղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ո՟վս՟բթվ ծ՟ղ՟վռնհ ղնրջնրժղ՟մմգվթ ռխ՟-

ճնրէճնրմզ: Դ՟ս՟վ՟մմ նրմգվ մ՟օ ծ՟վխ՟ծ՟ռ՟ւ (subaşı), նռ բթղնհմգվթտ 

անրղ՟վ եվ ծ՟ռ՟ւնրղ19: Իմշ ռգվ՟ՠգվնրղ ե ռխ՟մգվթմ, ՟ո՟ ոգսւ ե մյգժ, նվ 

մվ՟մւ յ՟ս խ՟վօնվ բգվ եթմ խ՟ս՟վնրղ բ՟ս՟ռ՟վնրէճ՟մ զմէ՟տւնրղ օ 

ռձթպմգվթ խ՟ճ՟տղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ: Նվ՟մտ, թմշոգջ մ՟օ է՟վաղ՟մշթ ՟մնրմմգվզ 

ո՟վս՟բթվ մյռնրղ եթմ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվթ ռգվչնրղ:  

Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվթ ռ՟ռգվ՟աթվ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվթմ ՟մբվ՟-

բ՟պմ՟ժթջ՝ ծ՟վտ ե ՟պ՟չ՟մնրղ, էգ թմշնր՞ գմ ւվթջսնմճ՟մգվզ, ՟ճբ էռնրղ մ՟օ 

ծ՟ճգվզ, բթղգժ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվ, ՟ճմ բգունրղ, գվՠ անվլնրղ եթմ Մթժժգէ 

բ՟ս՟վ՟մմգվ:  
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 L. Herbert, Jr. Bodman, մյռ. ՟յի., եչ 48: 
16

 .191، صتاريخ حلة الطبيعي، أ. وب. راسل 
17

 S. Bey, Turkey, and Armenia and How They Happened, 1898, p. 134. 
18

 L. Herbert, Jr. Bodman, մյռ. ՟յի., 49: 
19

 Ննրճմ սգհնրղ: 
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Իմշոգջ աթսգմւ, փջղ՟մճ՟մ սթվ՟ոգսնրէճ՟մ յվչ՟մնրղ, ջխջ՟լ 1461 է. 

փջղ՟մ՟ծո՟ս՟խ ՟ղՠնհչ ծ՟ճնրէճնրմզ ղսմնրղ եվ Հ՟ճխ՟խ՟մ ղթժժգէթ խ՟դղթ 

ղգչ՝ Կ. Պնժջթ ծ՟ճնտ ո՟սվթ՟վւթ աժի՟ռնվնրէճ՟ղՠ20: Մթժժգէթ յվչ՟մ՟խմգվնրղ 

անվլնրղ եթմ մ՟օ ղթժժգէ բ՟ս՟վ՟մմգվ, նվնմւ թվ՟ռ՟ջնր եթմ ժնրլգժնր մգվ-

ծ՟ղ՟ճմւ՟ճթմ օ ւվթջսնմճ՟ ՟ճժ ծ՟ղ՟ճմւմգվթ ղթչօ ՟պ՟չ՟տ՟լ ավգէգ ՠնժնվ 

ծ՟վտգվզ: Ճթյս ե, ծթղմ՟խ՟մնրղ զմս՟մգխ՟մ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվթ ո՟վդգտ-

ղ՟մ ծ՟ղ՟վ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվմ թվ՟ռնրմւ նրմգթմ խ՟ղ՟ռնվ խգվոնռ զմսվգժնր 

խ՟՛ղ թվգմտ ջգց՟խ՟մ խվնմ՟խ՟մ ծ՟ղ՟ճմւթ խ՟՛ղ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մզ, նվթ 

բգունրղ, ղնրջնրժղ՟մ բ՟ս՟ռնվթ՝ ւ՟բթթ, ռձթպմգվզ ծթղմռնրղ եթմ Իջժ՟ղ՟-

խ՟մ թվ՟ռնրմւթ ռվ՟: Ովնյ բգուգվնրղ եվ ղթ՟ճմ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մ բթղգժմ 

՟մինրջ՟ցգժթ, փվթմ՟խ, գէգ խնհղգվթտ ղգխզ ղնրջնրժղ՟մ եվ, խ՟ղ մգվավ՟ռռ՟լ 

եվ ւվգ՟խ՟մ անվլնրղ, խ՟ղ ծ՟ճտզ ռգվ՟ՠգվնրղ եվ ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ խ՟վաթ 

ի՟իսղ՟մզ: Նյգմւ մ՟օ, նվ բ՟ս՟վ՟մմգվզ ագմբգվ՟ճթմ ծթղնրմւմգվնռ շեթմ 

անվլնրղ: Հ՟վխ գհ՟լ բգունրղ սհ՟ղ՟վբ էգ խթմ ծ՟ռ՟ջ՟վ՟ոգջ ո՟վս՟ռնվ 

եթմ մգվխ՟ճ՟մ՟ժ բ՟ս՟վ՟մ: Եէգ մվ՟մւ թ ռթձ՟խթ շեթմ մգվխ՟ճ՟մ՟ժ, խ՟վնհ 

եթմ թվգմտ ցնի՟վգմ նրհ՟վխգժ նվօե ղգխթմ21: 

Ովնյ աթսմ՟խ՟մմգվ յվչ՟մ՟պնրղ գմ ՟ճմ խ՟վլթւզ, նվ խ՟ճջվնրէճ՟մ ս՟վ-

ՠգվ յվչ՟մմգվնրղ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվթ՝ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվ բթղգժնր գվօնրճէզ 

խ՟ոռ՟լ եվ սռճ՟ժ յվչ՟մնրղ թվգմտ խ՟դղ՟լ էռթտ: Աճմսգհ, նվսգհ նշ ղնրջնրժ-

ղ՟մմգվզ ցնւվ էթռ եթմ խ՟դղնրղ, ՟ռգժթ յ՟ս խ՟վթւ նրմգթմ ծնռ՟մ՟ռնվնր-

էճնրմ ջս՟մ՟ժնր բ՟ս՟վ՟մմգվթտ թվգմտ թվ՟ռնրմւմգվզ ո՟յսո՟մգժնր ծ՟-

ղ՟վ: Ռ. Ջգմմթմազ մյնրղ ե, նվ Կգջ՟վթ՟ճթ ղնրջնրժղ՟մ օ նշ ղնրջնրժղ՟մ խ՟-

մ՟մտ՝ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվնրղ մգվավ՟ռռ՟լնրէճնրմզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ՟-

ՠ՟վ 73% օ 27% ծ՟վ՟ՠգվ՟խտնրէճ՟ղՠ եվ22: Իջխ ՟ծ՟, 1582-88էէ. ՟վկ՟մ՟-

ավնրէճնրմմգվթ սռճ՟ժմգվնռ` Ամխ՟վ՟ճթ նշ ղնրջնրժղ՟մ ՠմ՟խշնրէճ՟մ ղթ՟ճմ 9%, 

Աղ՟ջթ՟ճնրղ՝ 4% օ Կ՟վ՟ղ՟մնրղ 0% ե բթղգժ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մ23:  

Կ՟ճջվնրէճ՟մ ս՟վՠգվ ւ՟հ՟ւմգվթ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվթ ռ՟ռգվ՟ավգվմ 

նրջնրղմ՟ջթվգժթջ, աթսմ՟խ՟մմգվզ խ՟դղգժ գմ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվթ՝ բ՟ս՟վ՟մ-
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 Աճջ ղ՟ջթմ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ՝ Վ. Մ՟խ՟վճ՟մ, «Հ՟ճխ՟խ՟մ ղթժժգէթ խ՟դղ՟ռնվնրղզ օ Կ. 

Պնժջթ ծ՟ճնտ ո՟սվթ՟վւմգվթ թվ՟ռ՟ջնրէճնրմմգվզ», Էչղթ՟լթմ, Օանջսնջ, 2016, եչ 111-

132: 
21

A. Sonbol, “Women in Shari‟ah Courts: A Historical and Methodological 

Discussion”, Fordham International Law Journal, Volume 27, Issue 1, 2003, p. 246. Աճջ 

ղ՟ջթմ ղ՟վմ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ մ՟օ՝ R. Jennings, “Women in Early 17
th

 Century Ottoman 

Judicial Records: The Sharia Court of Anatolian Kayseri”, Journal of the Economic and 

Social History of the Orient, Vol. 18, No. 1, Jan., 1975, Brill, pp. 53-114, at 61: 
22

 R. Jennings, մյռ. ՟յի., եչ 59: 
23

 P. Kayaalp, “The Use of Islamic Court Records in the Study of the Status of Women 

in Ottoman Society”, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 

2 No. 1, January, 2012, p. 159. 
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մգվ բթղգժնր ծթղմ՟խ՟մ ո՟սձ՟պմգվթ ռթձ՟խ՟ավնրէճնրմզ օջ: Օվթմ՟խ՝ Ն՟-

չնր՟ ՟ժ-Ք՟է՟մզ, նրջնրղմ՟ջթվգժնռ Դ՟ղ՟ջխնջթ ղ՟ծւ՟ղ՟մգվթ (փջղ՟մճ՟մ 

յվչ՟մթ յ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվթ) ռ՟ռգվ՟ավգվզ, մյնրղ ե, նվ Դ՟ղ՟ջխնջթ 

դթղղթմգվզ (թջժ՟ղ՟խ՟մ ոգսնրէճ՟մ ւվթջսնմճ՟ օ ծվգ՟ ծո՟ս՟խմգվզ) ամնրղ 

եթմ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվ` ծթղմ՟խ՟մնրղ ավ՟մտգժնր օ մնս՟վնռ ծ՟ջս՟սգժնր 

թվգմտ քթմ՟մջ՟խ՟մ անվլ՟վւմգվզ24: Նյռնրղ ե մ՟օ, նվ նշ ղնրջնրժղ՟մ բթղնհ-

մգվզ, բթղգժնռ բ՟ս՟վ՟մ, տնրտ՟ՠգվնրղ եթմ թջժ՟ղ՟խ՟մ թվ՟ռ՟խ՟մ ով՟խ-

սթխ՟ճթ, ս՟վ՟լռ՟լ թվ՟ռ՟խ՟մ մնվղգվթ սո՟ռնվթշ աթսգժթւմգվ:  

Ռ. Օդբգղթվզ, նվմ նրջնրղմ՟ջթվգժ ե XVIII բ՟վթ ռգվչթ Թնխ՟սթ ջթչթժ-

մգվզ, մխ՟սնրղ ե, էգ թմշոգջ Կնմթ՟ճնրղ, նշ ղնրջնրժղ՟մմգվմ փաս՟անվլնրղ եթմ 

բ՟ս՟վ՟մզ ո՟յսնմ՟ոգջ թվգմտ ՟ղնրջմ՟խ՟մ ո՟ճղ՟մ՟աթվզ խմւգժնր ծ՟-

ղ՟վ, շմ՟ճ՟լ ՟ճմ ՠ՟մթմ, նվ բ՟ ծջխռնրղ օ շեվ իվ՟ինրջռնրղ մվ՟մտ խվնմ՟-

խ՟մ թյի՟մնրէճնրմմգվթ՝ գոթջխնոնջթ օ վ՟ՠթթ խնհղթտ25:  

Թնրվւ ո՟սղ՟ՠ՟մ Հ. Իմ՟ժչթւզ ավնրղ ե, նվ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ խ՟ճջվնրէճ՟մ 

՟վօգժճ՟մ յվչ՟մմգվնրղ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվզ բթղնրղ եթմ ծթղ-

մ՟խ՟մնրղ ղ՟ծ՟տ՟լթ անրճւթ ՠ՟ը՟մղ՟մ օ ՟ղնրջմնրէճ՟մ ծգս խ՟ոռ՟լ ռգ-

ձգվթ ը՟ղ՟մ՟խ. ցգջ՟ճթ օ ծ՟վջթ ղ՟ճվգվզ բթղնրղ եթմ մյ՟մ՟բվնրէճ՟մ 

(namzedlik) ծգս խ՟ոռ՟լ մռգվմգվթ՝ խսնվգհգմզ օ նջխգհգմզ ծգս ռգվ՟-

բ՟վկմգժնր խ՟ղ մյ՟մ՟բվնրէճնրմզ շգհճ՟ժ ծ՟ճս՟վ՟վգժնր ծ՟ղ՟վ26:  

Աղՠնհչ խ՟ճջվնրէճ՟մ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվթ՝ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվթմ ռգվ՟-

ՠգվնհ ջթչթժմգվթ ղգլ ղ՟ջզ խ՟դղնրղ գմ խ՟մ՟մտ ծ՟ճտգվզ՝ ծթղմ՟խ՟մնրղ 

՟ղնրջմնրէճնրմզ խ՟ղ ՟ղնրջմ՟ժնրլնրէճնրմզ ավ՟մտգժնր ծ՟ղ՟վ. մվ՟մւ ՟խմխ՟-
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 N. Al-Qattan, “Dhimmis in the Muslim Court: Legal Autonomy and Religious 

Discrimination”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 31, No. 3, Aug., 

1999, pp. 429-444, at 433: «Զթղղթ» բ՟ս՟վ՟մմգվթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ գվօ՟մ ծ՟մգտ 

1775-թտ 1860էէ. Վգվ՟ՠգվնհ ծ՟վճնրվ ջթչթժ, նվնմտնրղ Դ՟ղ՟ջխնջթ ւվթջսնմճ՟ օ ծվգ՟ 

ծ՟ղ՟ճմւմգվթ ՟մբ՟ղմգվ բթղգժ եթմ թվգմտ ծ՟ճտգվնռ ղ՟ծւ՟ղ՟: Դվ՟մւ թ ծ՟ճս գմ ա՟ժթջ 

նվոգջ բթղնհմգվ, ռխ՟մգվ, իմ՟ղ՟խ՟ժմգվ, անվլ՟խ՟ժմգվ, ամնվբմգվ, ռ՟ձ՟պ՟խ՟մմգվ օ 

ծ՟վօ՟մմգվ: Եռ բ՟ ՠ՟տ՟պթխ շեվ Դ՟ղ՟ջխնջթ ծ՟ղ՟վ, ւ՟մթ նվ ՟ճբ գվօնրճէզ ՠմնվնյ եվ 

փջղ՟մճ՟մ ՠնժնվ ւ՟հ՟ւմգվթմ, սգ՛ջ մնրճմ սգհնրղ, եչ 429: 
25

 R. Özdemir, “Tokat‟ta Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1771-1810)”, B211, C. LIV 

(1990): 993-1052, at 1016. 
26

 H. Inalcik, D. Quataert, An Econimic and Social History of the Ottoman Empire, 

1300-1600, vol. 1, Cambridge University Press, 1994, p. 602: Վ՟հ XVII բ՟վթ բ՟ս՟-

խ՟մ ավ՟պնրղմգվզ ռխ՟ճնրղ գմ մ՟օ, նվ ցգջ՟մ խ՟վնհ եվ ռգվ՟բ՟վկմգժ մյ՟մթ մռգվմգվզ 

՟ճմ բգունրղ, գվՠ մյ՟մ՟բվնրէճնրմզ ռգվչ ե բվռնրղ ծ՟վջթ մ՟ի՟կգպմնրէճ՟ղՠ: Իջխ զջս 

XVIII բ՟վ՟խգջթ ց՟ջս՟էհէգվթ՝ ծթղմ՟խ՟մնրղ մյ՟մ՟բվնրէճ՟մ շգհ՟վխնրղթտ ծգսն 

ծ՟վջզ օ մվ՟ զմս՟մթւզ ո՟վս՟ռնվ շեթմ ռգվ՟բ՟վկմգժ մռգվմգվզ: Եռ գէգ ՟մա՟ղ ցգ-

ջ՟մ ո՟ծ՟մչնրղ եվ, բ՟ս՟վ՟մզ բ՟ էնհմնրղ եվ ծ՟վջթ ծ՟ճգտնհնրէճ՟մզ: Աճջ ղ՟ջթմ 

՟պ՟ռգժ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ՝ L. Elbirlik, Negotiating Matrimony: Marriage, Divorce, and 

Property Allocation Practices in Istanbul, 1755-1840. Doctoral dissertation, Harvard 

University, 2013, p. 45-47: 
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ժնրղ եթմ թջժ՟ղ՟խ՟մ փվգմւնռ ջ՟ծղ՟մռ՟լ քթմ՟մջ՟խ՟մ ցնիծ՟սնրտնրղ 

՟ղնրջմ՟ժնրլնրէճնրմթտ խ՟ղ ՟ղնրջմնր ղ՟ծթտ ծգսն27: Թնրվւ ո՟սղ՟ՠ՟մ Ա. 

Ք՟վ՟ս՟յզ, նրջնրղմ՟ջթվգժնռ Բնրվջ՟ճթ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվնրղ ո՟ծռնհ` 

ծ՟ճգվթմ ռգվ՟ՠգվնհ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվզ, նվոգջ ծ՟ճգվթ՝ ՟ղնրջմնրէճնրմ-

մգվզ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվնրղ ավ՟մտղ՟մ ո՟սձ՟պ մյնրղ ե Շ՟վթ՟ բ՟ս՟-

վ՟մթմ ռձ՟վռնհ ծ՟ղգղ՟ս՟ՠ՟վ տ՟լվ ծ՟վխզ՝ թ ս՟վՠգվնրէճնրմ ծ՟ճխ՟խ՟մ 

գխգհգտթմգվնրղ ՟ղնրջմնրէճ՟մ ավ՟մտղ՟մ ծ՟ղ՟վ ջ՟ծղ՟մռ՟լ ծ՟վխ՟շ՟ցթ28: 

Ըմբ նվնրղ, խ՟ճթմ ՟ղնրջմ՟ժնրլնրէճ՟մ ս՟վՠգվ սգջ՟խմգվ, նվնմւ մ՟ի՟սգ-

ջնրղ եթմ խմնչզ ծ՟ջ՟մգժթւ ՟ովնրջս՟բվ՟ղ (՟ժթղգմս) ս՟վՠգվ շ՟ցգվ29: Իջխ 

բվ՟մւ խ՟ս՟վգժնր ծ՟ղ՟վ բ՟ս՟վ՟մթմ ոգսւ ե ռձ՟վռգվ փվգմւնռ ջ՟ծղ՟մ-

ռ՟լ ծջս՟խ անրղ՟վթ շ՟ց, փվթմ՟խ՝ գէգ նշ ղնրջնրժղ՟մ խթմզ նվնյգժ եվ ՟ղնրջ-

մ՟ժնրլռգժ, ւ՟մթ նվ մ՟ ՟սնրղ ե թվ ՟ղնրջմնրմ, մ՟ ղթ՟ճմ ոգսւ ե ծ՟վխ՟ծ՟-

ռ՟ւթմ ռձ՟վգվ 5 հնրվնրյ` ծվ՟ը՟վնրղ ջս՟մ՟ժնր ծ՟ղ՟վ30:  

Ա. Ս՟ճբ՟ղզ, նվմ նրջնրղմ՟ջթվգժ ե XIX բ՟վթ Տվ՟ոթդնմթ «նշ ո՟յսնմ՟-

խ՟մ» ՟ղնրջմնրէճնրմմգվզ, ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ 1830 օ 1844 էռ՟խ՟մմգվթ ղթչօ 

զմխ՟լ ը՟ղ՟մ՟խ՟ծ՟սռ՟լնրղ, գխգժ ե ՟ճմ գդվ՟ծ՟մաղ՟մ, նվ ջնրժէ՟մ Մ՟ծ-
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 R. Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadi Courts: The Practice of Sofia Sheriat 

Court, Seventeenth Century”, ILS 4, no. 1, 1997, 55-56, L. K. Elbirlik, մյռ. ՟յի., եչ 42, 

N. Al-Qattan, մյռ. ՟յի., եչ 433: 
28

 Տգ՛ջ՝ A. Karataş, “Fethinden XIX Yüzyılın Sonlarına Kadar Bursa‟da Ermeniler”, T. 

C. Uludağ Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 14, Sayı: 2, 2005, s. 81-106, s. 87. 
29

 Աճջ ղ՟ջթմ Կգջ՟վթ՟ճթ փվթմ՟խնռ, սգ՛ջ մ՟օ R. Jennings, մյռ. ՟յի., եչ 82-97: Աղնրջ-

մ՟ժնրլնրէճ՟մ (՟վ՟ՠգվգմ՝ ṭalāq) ՟պ՟չթմ կօզ, դնրս ՠ՟մ՟ռնվ անվլնհնրէճնրմ ե, գվՠ “boş 

ol” (ծվ՟ը՟վռնրղ գղ) ՠ՟պգվմ ՟վս՟ջ՟մգժնռ՝ ծ՟ճսմնրղ գմ ՟ղնրջմ՟ժնրլնրէճ՟մ ղ՟ջթմ: 

Աճմ ո՟յսնմ՟խ՟մնրէճնրմ օ ռխ՟մգվթ մգվխ՟ճնրէճնրմ շթ ո՟ծ՟մչնրղ: Աճջ բգունրղ ՟ղնր-

ջթմզ ո՟վս՟ռնվ եվ ռձ՟վգժ խմնչզ փըթսթ ղմ՟տ՟լ ղ՟ջզ (mahr mū‟ağal) օ ՟ժթղգմս 

(nafaqa), թմշոգջ մ՟օ ՟ովնրջս՝ խմնչ գվգւ ՟ղջռ՟ ջո՟ջղ՟մ յվչ՟մնրղ (ʿidda), փվգմւմ 

՟վագժնրղ եվ խմնչ ՟ղնրջմնրէճնրմզ ղթմշօ գվգւ բ՟յս՟մ՟ճթմ յվչ՟մթ ՟մտնրղ, նվոգջդթ 

խ՟միթ ծ՟ռ՟մ՟խ՟մ ծհթնրէճնրմզ օ գվգի՟ճթ լ՟աղ՟մ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ յցնէնրէճնրմզ: Եվխ-

վնվբ կօզ (muḫālaʿā կամ ḫulʿ)՝ ո՟յսնմ՟խ՟մ ՟ղնրջմ՟ժնրլղ՟մ խմնչ ո՟ծ՟մչմ ե: Իվ՟-

ռ՟խ՟մ սգվղթմ՟ժնաթ՟ճնռ ḫulʿ մյ՟մ՟խնրղ ե՝ ՟ղնրջմ՟խ՟մ ո՟ճղ՟մ՟ավնռ, ՟ղնրջմնր 

ծ՟ղ՟կ՟ճմնրէճ՟ղՠ խմնչզ՝ ՟ղնրջմ՟ժնրլնրէճնրմ մ՟ի՟կգպմգժնր սվռ՟լ թվ՟ռնրմւ, թմշթ 

ցնի՟վգմ խթմզ ո՟վս՟ռնվ եվ ծվ՟ը՟վռգժ թվ փըթսթտ օ սվ՟ղ՟բվռնհ ՟ովնրջսթտ: Ḫulʿ-
զ ծ՟ձ՟ի ժնրլռնրղ ե ՟պ՟մտ բ՟ս՟ռնվթ մգվավ՟ռղ՟մ՝ ո՟ճղ՟մնռ, նվ խթմզ մ՟ի՟ոգջ 

կգպւ ՠգվթ ՟ղնրջմնր ծ՟ղ՟կ՟ճմնրէճնրմզ: Աղնրջմ՟ժնրլնրէճ՟մ ռգվչթմ կօզ (tafrīq) ո՟ծ՟մ-

չնրղ եվ թվ՟ռ՟խ՟մ ղթչ՟ղսնրէճնրմ, օ ՟ճջ բգունրղ ՟ղնրջմնր ծ՟ղ՟կ՟ճմնրէճնրմմ 

՟ղգմօթմ եժ ո՟վս՟բթվ շեվ: Կթմմ ՟ղնրջմ՟ժնրլռնրղ եվ ծգսօճ՟ժ ո՟սձ՟պմգվթ ծ՟ղ՟վ՝ 

խվնմ՟ցնինրէճնրմ, ՟ժխնծնժթ շ՟վ՟յ՟ծնրղ, ռ՟ս խ՟ղ բ՟ը՟մ ռգվ՟ՠգվղնրմւ, ժւնրղ, 

թղոնսգմտթ՟ օ ջգպ՟խ՟մ տ՟մխնրէճ՟մ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէճնրմ: Ած՟ ՟ճջ բգուգվնրղ խթմմ 

թվ՟ռնրմւ նրմգվ էգքվթխ իմբվգժնր, օ ՠ՟ռ՟վ՟վ ՟ո՟տնրճտմգվթ բգունրղ սհ՟ղ՟վբզ ո՟վ-

ս՟ռնվ եվ ՟ղնրջմ՟ժնրլռգժ: Առգժթ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ L. K. Elbirlik, մյռ. ՟յի., եչ 129-

130, 160, 173:  
30

 L. K. Elbirlik, մյռ. ՟յի., եչ 98: 
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ղնրբ 2-վբթ փվնւ (1808-1839էէ.) Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվնրղ ՟ղնրջմ՟խ՟մ ո՟ճ-

ղ՟մ՟ավգվթ ավ՟մտնրղզ ո՟վս՟բվռգժ ե ոգսնրէճ՟մ խնհղթտ31:  

Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մնրղ ո՟ծռնհ Հ՟ժգոթ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվթ ռ՟ռգվ՟ավգ-

վթտ (՟ղնրջմնրէճ՟մ՝ № 6, ը՟պ՟մանրէճ՟մ՝ № 1, ս՟մ ծգս խ՟ոռ՟լ ծ՟վօ՟մմգվթ 

ռգձգվ՝ № 2, 8, 11, 12, ս՟մ ՟պւ նր ռ՟ձ՟պւ՝ № 9, 10, ՟դա՟խ՟մմգվթ ղթչօ 

լ՟ա՟լ ռգձ՝ № 7, ծ՟ճ ծ՟ղ՟ճմւթմ ռգվ՟ՠգվնհ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվ՝ № 3, 4) 

ղթ՟ճմ ղգխմ ե ՟ղնրջմ՟խ՟մ ո՟ճղ՟մ՟աթվ՝ № 6-զ: Աճմ ծ՟ճթ օ ՟ջնվնր ղթչօ 

՟ղնրջմնրէճ՟մ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմ ե, Հթչվ՟ճթ 1168 (1754 է.): Աչ՟ղչ՟մ ՠթմէ 

Սթղնմզ ՟ջնվթ (sirīānī) ծ՟ղ՟ճմւթտ (ṭā‘ifa) ՟ղնրջմ՟մնրղ ե ՟դանրէճ՟ղՠ ծ՟ճ 

Սսգց՟մ նր՟ժ՟բ Նթխնհնջթ ծգս: Ըջս թջժ՟ղ՟խ՟մ զմբնրմռ՟լ փվգմւթ` սհ՟մ 

ս՟ժթջ ե 10 հնրվնրյ բվ՟ղ փըթս (mahr)32: Ովոգջ խ՟մի՟ռձ՟վ (muqaddam) 

՟հչթխմ ՟պկգպմ ջս՟տգժ եվ 5 հնրվնրյ, ՠ՟ը՟մռգժնրտ ծգսն, նվոգջ ՟ռ՟վս 

(mu‘aḫar), ջս՟մ՟ժնր եվ օջ 5 հնրվնրյ: Աճբ ՟ղգմզ սգհթ ե նրմգմնրղ գվխնր 

խնհղգվթ ՟ղնրջմ՟խ՟մ ռգւթժմգվթ մգվխ՟ճնրէճ՟ղՠ: Վ՟ռգվ՟ավթ ռգվչնրղ 

մյռ՟լ գմ մ՟օ բ՟ս՟վ՟մթ գվգւ ռխ՟մգվթ ՟մնրմմգվզ33:  

Հ՟վխ ե մյգժ, նվ, զջս Շ՟վթ՟ճթ, գէգ ՟ղնրջմ՟տնհ խնհղգվզ շգմ մգվխ՟ճ՟-

տգժ խ՟ղ ՟ղնրջմ՟մ՟ժնր ծ՟ղ՟վ թվ՟ռ՟խ՟մ ս՟վթւթտ ցնւվ գմ, ՟ղնրջմ՟խ՟մ 

ո՟ճղ՟մ՟աթվզ խ՟վնհ եվ խմւռգժ փվթմ՟խ՟մ իմ՟ղ՟խ՟ժմգվթ (wālī) խ՟ղ 

ռջս՟ծռ՟լ ՟մկ՟մտ (wakīl) մգվխ՟ճնրէճ՟ղՠ34: Շ՟վթ՟ճթ ծ՟ղ՟կ՟ճմ` ՟հչթխզ 

ծ՟ղ՟վռնրղ ե ՟ղնրջմնրէճ՟մ գմէ՟խ՟ (bālīġa) 9 ս՟վգխ՟մթտ, թջխ սհ՟ղ՟վբզ 

(bāliġ)՝ 12 ս՟վգխ՟մթտ35:  

Իմշ ռգվ՟ՠգվնրղ ե փըթսթմ, ՟ո՟ մյգմւ, նվ ՟ճմ, զջս ծ՟մ՟քթ՟խ՟մ 

՟ռ՟մբնրճէթ` ՟ղնրջմ՟խ՟մ ո՟ճղ՟մ՟ավթ ծթղւմ ե ծ՟ղ՟վռնրղ: Ովոգջդթ 

՟ղնրջմնրէճնրմզ ծ՟ղ՟վռթ ռ՟ռգվ՟խ՟մ օ ո՟վս՟բթվ, ՟ո՟ա՟ ՟ղնրջթմմ նր 

խթմզ ոգսւ ե ծ՟ղ՟կ՟ճմնրէճ՟մ ա՟ճթմ փըթսթ անրղ՟վթ յնրվչ, նվզ սվռնրղ եվ 

՟մղթչ՟ոգջ ծ՟վջթմ խ՟ղ, գէգ ՟մշ՟ց՟ծ՟ջ եվ` մվ՟ ծնվզ: Ս՟խ՟ճմ բ՟ ոգսւ 

շե յցնէգժ ծ՟վջ՟մգխ՟մ անրղ՟վթ (başlık) խ՟ղ ցգջ՟ճթ ս՟մզ ծ՟վջթմ սվռնհ 
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 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 43: A. Saydam, “Trabzon‟da „Gayri Resmi Nikah‟ın Doğurduğu 

Problemler ve Boşanma Davaları (1830-44)” , OAXX, 2000 ss. 329-353, s. 331. 
32

 Հգմտ ջխդՠթտ ՟ղնրջմնրէճնրմզ բթսռնրղ ե նվոգջ ո՟ճղ՟մ՟ավ՟ճթմ անվլնհնրէճնրմ, նվզ 

սգհթ ե նրմգմնրղ ցգջ՟ճթ ս՟մզ, գվՠ ծ՟վջթ զմս՟մթւթ ծգս ծ՟ղ՟կ՟ճմնրէճ՟մ եթմ ա՟ժթջ 

փըթսթ (mahr) բվ՟ղ՟խ՟մ շ՟ցթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ: Աճմ սվռնրղ եվ ՟մղթչ՟ոգջ ծ՟վջթմ խ՟ղ, 

գէգ ծ՟վջմ ՟մշ՟ց՟ծ՟ջ եվ՝ մվ՟ ծնվզ: Տգ՛ջ L. K. Elbirlik, մյռ. ՟յի., եչ 37: 
33

 Օջղ՟մճ՟մ Հ՟մ՟քթ ով՟խսթխ՟ճնրղ ՟ղնրջմնրէճնրմզ (ʿaḳd-i nikāh) ո՟ծ՟մչնրղ եվ 

ղնրջնրժղ՟մ ՟վ՟խ՟մ ջգպթ գվխնր ռխ՟մգվթ մգվխ՟ճնրէճնրմ, նվնմւ ոգսւ ե ժթմգթմ ՟դ՟ս օ 

ղս՟ռնվ նրմ՟խ ղգլ՟ծ՟ջ՟խմգվ խ՟ղ գվխնր խթմ օ ղգխ սհ՟ղ՟վբ ռխ՟մգվթ մգվխ՟ճնրէճնրմ: 

Տգ՛ջ՝ L. K. Elbirlik, մյռ. ՟յի., եչ 48:  
34

 A. Sonbol, մյռ. ՟յի., եչ 246: 
35

 L. K. Elbirlik, մյռ. ՟յի., եչ 49: 
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մռգվմգվթ ծգս (kalın)36, նվնմւ ս՟վ՟լ՟յվչ՟մթ ընհնռնրվբմգվթ ղնս ս՟-

վ՟լռ՟լ ՟ռ՟մբնրճէ գմ օ ձ՟մ՟շռ՟լ խ՟ղ ո՟վս՟բվռ՟լ շգմ Շ՟վթ՟ճնռ37: 

Ըմբ նվնրղ, ս՟վՠգվ ը՟ղ՟մ՟խ՟յվչ՟մմգվնրղ անրղ՟վթ շ՟ցզ ս՟ս՟մռնրղ եվ օ 

խ՟իռ՟լ եվ ցգջ՟ճթ սմսգջ՟խ՟մ ռթձ՟խթտ օ գխ՟ղնրսմգվթտ38: 

Օջղ՟մճ՟մ յվչ՟մթ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվթ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվմ նրջնրղ-

մ՟ջթվնհ ղ՟ջմ՟ագսմգվզ ց՟ջսնրղ գմ, նվ ւվթջսնմճ՟ գվխնր ս՟վՠգվ ծ՟-

ղ՟ճմւմգվթ ղթչօ ՟ղնրջմնրէճ՟մ ավ՟մտնրղզ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մնրղ ս՟վ՟լռ՟լ 

գվօնրճէ եվ: Շ՟ս ծ՟դռ՟բգո, ջ՟խ՟ճմ ծ՟մբթոնրղ եթմ մ՟օ ծ՟ճգվթ ղթչօ 

՟ղնրջմնրէճ՟մ փվթմ՟խմգվ՝ ՟վկ՟մ՟ավռ՟լ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվնրղ: Օվթմ՟խ՝ 

Է. Սգղգվձճ՟մզ, մյնրղ ե, նվ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մթ՝ ծ՟ճգվթ ՟ղնրջմնրէճ՟մ ռգվ՟-

ՠգվճ՟ժ թվ նրջնրղմ՟ջթվ՟լ 204 ռ՟ռգվ՟ավգվթտ (XVI-XVIII բբ.) գվխնր ծ՟ճթ 

ղթչօ ՟ղնրջմնրէճ՟մ ՟վկ՟մ՟ավնրէճ՟մ ղթ՟ճմ 13 ռ՟ռգվ՟աթվ ե ծ՟մբթոգժ, 

թջխ ղմ՟տ՟լզ ծ՟ճթ օ ւվթջսնմճ՟ ՟ճժ ծ՟ղ՟ճմւթ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվթ ղթչօ 

՟վկ՟մ՟ավռ՟լ ՟ղնրջմնրէճ՟մ ո՟ճղ՟մ՟ավգվ գմ39:  

Եէգ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվզ բթղնրղ եթմ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվ թվգմտ ՠն-

հնւմգվթ ծ՟ղ՟վ ՟վբ՟վ ո՟ս՟ջի՟մ ջս՟մ՟ժնր ծ՟ղ՟վ, ՟ո՟ ոգսւ ե մյգժ, 

նվ ծգմտ ՟ճբ բ՟ս՟վ՟մմգվթ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվնրղ ծ՟ղ՟ս՟վ՟լ սգջմնրղ 

գմւ ՟դա՟ճթմ օ բ՟ռ՟մ՟խ՟մ իսվ՟խ՟մնրէճ՟մ գվօնրճէմգվ նշ ղնրջնրժղ՟մմգ-

վթ ՟մնրմմգվթ ավ՟պղ՟մ բգուգվնրղ: Իջխ ՟դա՟ճթմ խ՟ղ ծ՟ղ՟ճմւ՟ճթմ ո՟ս-

խ՟մգժնրէճ՟մ մյնրղզ թմւմթմ իսվ՟խ՟մնրէճ՟մ բվջօնվնրղ եվ, ւ՟մթ, նվ նշ ղթ 

ղնրջնրժղ՟մթ բգունրղ ռգվչթմթջ ՟դա՟ճթմ ո՟սխ՟մգժնրէճնրմզ շեվ մյռնրղ40:  

Ավկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվթ ղգչ ւվթջսնմճ՟մգվթ նր ծվգ՟մգվթ ո՟սխ՟մգժնր-

էճնրմմ ՟մղթչ՟ոգջ ո՟վդ եվ բ՟պմնրղ, օ բ՟ ՟ղգմօթմ եժ մվ՟մտ ՟դաթմ 

ՠմնվնյ ՟մնրմմգվթտ շեվ: Ի ս՟վՠգվնրէճնրմ ղնրջնրժղ՟մ ծ՟ճտնվբմգվթ` նշ ղնր-

ջնրժղ՟մմգվթ ՟մնրմմգվթ ռգվչնրղ ո՟վս՟բթվ ՟ռգժ՟տռնրղ ե ւվթջսնմճ՟ (āl-

nasranī) խ՟ղ ծվգ՟ (āl-yhūdī) ՠ՟պզ, ՟ո՟ ՟դա՟ճթմ ո՟սխ՟մգժնրէճնրմզ 

(փվթմ՟խ՝ ՟ջնվթ āl-sirīānī, թմշոգջ սգջ՟մւ ռգվզ մյռ՟լ № 6 ռ՟ռգվ՟ավնրղ):  
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 Մ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ մնրճմ սգհնրղ, եչ 194: 
37

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 193-194: 
38

 Մգվթռգբգվզ մխ՟սնրղ ե, նվ XVIII բ՟վթ ռգվչթմ ս՟ջ՟մ՟ղճ՟խմգվնրղ փըթսթ ծգս՟-

կառ՟լ ղ՟ջթ ջ՟ծղ՟մռ՟լ ՟մռ՟մ՟խ՟մ ՟վըգւզ 150-500 հնրվնրյ եվ, ղթչթմզ՝ 200 հնրվնրյ: 

Իջխ ՟ծ՟ XIX բ՟վթ 2-վբ օ 3-վբ ս՟ջմ՟ղճ՟խմգվնրղ ՟ճբ շ՟ցզ ս՟վՠգվ եվ՝ 25 հնրվնրյթտ 

ղթմշօ 3,000 հնրվնրյ, ղթչթմզ 500 հնրվնրյ, թմշզ մ՟ խ՟ոնրղ ե ՟ճբ յվչ՟մնրղ ամգվթ զմբծ՟-

մնրվ ՠ՟վկ՟տղ՟մ ծգս: Տգ՛ջ M. Meriwether, The Kin Who Count: Family And Society 

in Ottoman Aleppo, 1770-1840. Austin: University of Texas Press, 1999, p. 118. 
39

 E. Semerdjian, “Armenian Women, Legal Bargaining, and Gendered Politics of 

Conversion in Seventeenth- and Eighteenth Century Aleppo”, Journal of Middle East 

Women‘s Studies, March, 2016, pp. 2-30, at 20. 
40

 B. Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World, Cambridge University 

Press, 2001, pp. 32. 
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Ս՟խ՟ճմ ղնրջնրժղ՟մ – նշ ղնրջնրժղ՟մ դ՟մ՟դ՟մնրղմ ՟ճջւ՟մնռ շեվ ջ՟ծ-

ղ՟մ՟ց՟խռնրղ: Ննրճմ ռ՟ռգվ՟ավթ (№ 6) փվթմ՟խնռ ՟մբվ՟բ՟պմ՟մւ մ՟օ նշ 

ղնրջնրժղ՟մ սհ՟ղ՟վբխ՟մտ ՟մնրմմգվթ ՟վկ՟մ՟ավնրէճ՟մզ: Օվթմ՟խ` մնրճմ 

Սսգց՟մ նր՟ժ՟բ Նթխնհնջթ (Նթխնհնջթ սհ՟ Սսգց՟մ) ՟մռ՟մ ՟պթէնռ ոգսւ 

ե նրյ՟բվնրէճնրմ բ՟վկմգժ «նր՟ժ՟բ»՝ «սհ՟» ՠ՟պթմ: Մնրջնրժղ՟մմգվթ բգո-

ւնրղ սհ՟ղ՟վբխ՟մտ ՟մնրմմգվզ ավռնրղ գմ ծգսօճ՟ժ կօնռ՝ փվթմ՟խ՝ Մնրջ՟ թՠմ 

Իՠվ՟ծթղ, ՟ճջթմւմ «նր՟ժ՟բ» ՠ՟պթ ցնի՟վգմ ավռնրղ գմ «թՠմ», «ՠմ», «ՠմնր» 

ՠ՟պգվզ, նվնմւ ջ՟խ՟ճմ մնրճմ թղ՟ջսմ գմ ՟վս՟ծ՟ճսնրղ41: Ռ. Ջգմմթմաջզ, 

մյնրղ ե, նվ ՟ճջ գվօնրճէզ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մթ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվնրղ մխ՟ս-

ռնրղ ե ՟վբգմ XVII բ՟վ՟ջխդՠթտ42:  

Ավ՟խ՟մ ջգպթ ՟ճմ ՟մնրմմգվթ ավ՟մտղ՟մ բգունրղ, նվնմւ խթվ՟պգժթ եթմ 

օ՛ ղնրջնրժղ՟մմգվթ օ՛ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվթ խնհղթտ, ղնրջնրժղ՟մ – նշ ղնրջնրժղ՟մ 

ս՟վՠգվնրէճնրմզ ծջս՟խգտմգժնր ծ՟ղ՟վ ւ՟էթՠմգվզ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվթ բգո-

ւնրղ բվ՟մւ ավնրղ եթմ ջի՟ժ նրհհ՟ավնրէճ՟ղՠ: Աճբ գվօնրճէզ ջս՟տգժ ե 

«ՠմ՟ավ՟ճթմ իսվ՟խ՟մնրէճնրմ» ՟մռ՟մնրղզ: Օվթմ՟խ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ 

մյռ՟լ ծ՟ռ՟ւ՟լնրթ № 8 ռ՟ռգվ՟աթվզ (Հթչվ՟ճթ 1129 է. Ռ՟չ՟ՠ ՟ղջթ 

23/1717է. ծնրժթջթ 3), նվզ Հ՟ժգոթ ՟ժ-Ս՟ժթՠգ43 է՟հ՟ղ՟ջնրղ ՟ովնհ գվխնր 

ւվթջսնմճ՟ ծ՟վօ՟մմգվթ՝ Իժճ՟ջ նր՟ժ՟բ Քՠվ՟թժթ (Գ՟ՠվթգժ) օ Ս՟քվթգ ՠթմէ 

Ք՟վւնրվթ (Գվթանվ) սմգվթ ղթչօ ո՟սմգյ ՠ՟վկվ՟տմգժնր ռգվ՟ՠգվճ՟ժ ծ՟ճտ ե: 

«Գ՟ՠվթգժ» ՟մնրմմ ՟ճջսգհ ավռ՟լ ե ջի՟ժ նրհհ՟ավնրէճ՟ղՠ՝ Քՠվ՟թժ, ղթմշբգպ 

ղնրջնրժղ՟մ ՟մկթ բգունրղ (մգվխ՟ճնրղջ մ՟օ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվթ բգունրղ) ՟ճմ 

ավռնրղ ե ձթյս նրհհ՟ավնրէճ՟ղՠ՝ Ğ ս՟պնռ՝ Ջՠվ՟թժ:  

Իմշոգջ նվ ղնրջնրժղ՟մմգվթ բգունրղ Գ՟ՠվթգժ ՟մնրմզ ավռնրղ ե ձթյս 

նրհհ՟ավնրէճ՟ղՠ, թջխ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվթ բգունրղ՝ ջի՟ժ, ՟ճմոգջ եժ Ղնրվ՟-

մնրղ ծ՟մբթոնհ ղճնրջ ՟մնրմմգվզ, նվնմւ խթվ՟պգժթ գմ գվգւ (ւվթջսնմճ՟, 

ղնրջնրժղ՟մ, ծվգ՟) խվնմմգվզ բ՟ռ՟մնհ ՟դագվթ ծ՟ղ՟վ, փվթմ՟խ՝ Մնրջ՟ (Մնռ-

ջգջ), Իջ՟ (Հթջնրջ), Յնրջնրք (Հնռջգց) օ ՟ճժմ, ղնրջնրժղ՟մմգվթ բգունրղ 

ավռնրղ գմ ձթյս նրհհ՟ավնրէճ՟ղՠ՝ s-նռ, թջխ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվթ բգունրղ՝ ṣ: 
Օվթմ՟խ` մյռ՟լ քնմբթ № 11 ռ՟ռգվ՟ավնրղ (Հթչվ՟ճթ 1071է., 16 Ջնրղ՟բ՟ 

՟ժ-՟նր՟ժ/ 18 ծնրմռ՟վթ, 1661է.), նվզ ւվթջսնմճ՟մգվթ ղթչօ ս՟մ ռգձթ ժնրլ-

ղ՟մ ծ՟ճտ ե, Մ՟խջնրբ նր՟ժ՟բ Կ՟վ՟ոգս ՟ժ-մ՟ջվ՟մթմ, Ն՟՟ղ՟ նր՟ժ՟բ Ք՟-

ժ՟ղթվզ օ Իջ՟ նր՟ժ՟բ Յնրջնրքզ ՠնհնւնրղ գմ նղմ Գնծ՟վ ՠթմէ Վ՟մգջ ՟ժ-մ՟ջ-
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 Աճջ ղ՟ջթմ սգ՛ջ մ՟օ S. Bey, մյռ. ՟յի., եչ 35, N. Al-Qattan, “Textual Differentiation 

in the Damascus Sijil, Religious Discrimination or Politics of Gender,” in Women the 

Family and Divorce Laws in Islamic History, New York: Syracuse, Syracuse University 

Press, 1996, pp. 191-201, at 194:  
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 R. Jennings, մյռ. ՟յի., եչ 53:  
43

 Կ՟ղ Ս՟ժթՠթճգ: 



204 Վ. Մ՟խ՟վճ՟մ, Մ. Խգշն 

 

վ՟մթճգթ բգղ, նվթ սնրմզ ղսմնրղ ե ՟նր՟վթբթ ջնրժէ՟մթճգթ ղգչ44: Իջ՟ օ Յնր-

ջնրք ՟մնրմմգվմ ՟ճջ ռ՟ռգվ՟ավնրղ ավռ՟լ գմ ջի՟ժ նրհհ՟ավնրէճ՟ղՠ՝ ṣ ս՟-

պնռ: Իջխ ՟ծ՟ մնրճմ քնմբթ № 9 ռ՟ռգվ՟ավնրղ (Հթչվ՟ճթ 1084 է., Ռ՟ՠթ ՟ժ-

Անր՟ժ 22/7 ծնրմթջթ, 1673 է.), նվզ ս՟մ ՟պւ նր ռ՟ձ՟պւթ նվնյնրղ ե, նվոգջ 

ռխ՟ճնրէճնրմ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ ց՟ջս՟էհէնրղ մյռնրղ ե գվխնր ռխ՟ճթ ՟մնրմ՝ 

Յնրջնրք Բ՟յթվ թՠմ Բ՟ժթ օ Ավջժ՟մ Բ՟յթվ թՠմ Յնրջնրք, զմբ նվնրղ Յնրջնրք ՟-

մնրմզ ավռ՟լ ե ձթյս նրհհ՟ավնրէճ՟ղՠ: Ըջս ջնրճմ ռ՟ռգվ՟ավթ` ւ՟ծ՟մ՟ 

(qasīs) Պնհնջ նր՟ժ՟բ Մնրվ՟բզ թվ ղ՟ծ՟տ՟լ` ծ՟ժթւ ՟ժ-դթղղ՟ Վ՟մգջ գհՠնվ 

խմնչթտ՝ Խ՟էնրմ ՠթմէ Կ՟վ՟ոգս ՟ժ-դթղղթճ՟ օ մվ՟ նվբնրտ՝ Մնրվ՟բ նր՟ժ՟բ 

Վ՟մգջթտ ամնրղ ե Բ՟ՠ ՟ժ-Ն՟ջվ է՟հ՟ղ՟ջթ ծ՟վօ՟մնրէճ՟ղՠ ասմռնհ թվգմտ 

ծ՟ղ՟սգհ ս՟մ մվ՟մտ ՠ՟ըթմզ՝ 114 ՟ջ՟բթճգ45 հնրվնրյնռ: Ախմծ՟ճս ե ՟ճջ օ 

ռգվզ մյռ՟լ գվխնր ՟մնրմմգվթ բգունրղ «թՠմ» օ «նր՟ժ՟բ» ՠ՟պգվթ փաս՟-

անվլղ՟մ ց՟ջսզ:  

Հ՟վխ ե մյգժ մ՟օ «ծ՟ժթւ ՟ժ-դթղղ՟» գդվնրճէզ: Hālik (hālika-թա., ՟վ՟ՠ.՝ 

«ղգպ՟լ, նշմշ՟տռ՟լ, ռգվ՟տռ՟լ») փաս՟անվլռնրղ ե ղթ՟ճմ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվթ 

ո՟վ՟ա՟ճնրղ, թջխ ղնրջնրժղ՟մմգվթ բգունրղ` mutaūaffa (՟վ՟ՠ. «ծ՟մ-

անրտճ՟ժ»)46: Աճջ գվօնրճէզ ծ՟մբթոնրղ ե մ՟օ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ քնմբթ № 1 ռ՟-

ռգվ՟ավնրղ (Հթչվ՟ճթ 1042է./1632է.): Աճմ Հ՟ժգոթ ծ՟ճ ծ՟ղ՟ճմւթ մգվխ՟ճ՟-

տնրտթշ hālika Կ՟ղ՟վ ՠթմէ Ս՟վաթջթ ղ՟ծթտ ծգսն մվ՟ գվգի՟մգվթ՝ Ֆ՟բ-

ժ՟ժժ՟ծ նր՟ժ՟բ Մ՟մջնրվթ (սհ՟մ), Սթււ՟վ՟ծ ՠթմէ Մ՟մջնրվթ (՟հչթխզ) օ 

մվ՟ ՟ղնրջմնր՝ Ղ՟դ՟ժ նր՟ժ՟բ Ջթվչնջթ, Յ՟ջղթմ ՠթմէ Մ՟մջնրվթ (ղճնրջ ՟հ-

չթխզ) օ մվ՟ ՟ղնրջմնր՝ Յ՟խնՠ նր՟ժ՟բ ‗Աէ՟ժժ՟ծթ ղթչօ ս՟մ ռգձթ ժնրլղ՟մ 

՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմ ե: Ի ռգվչն մվ՟մւ ՠնժնվմ եժ զմբնրմգժ գմ բ՟ս՟վ՟մթ ռձթպմ 

՟պ ՟ճմ, նվ Հ՟ժգոթ Ջթբ՟ճբ՟ է՟հ՟ղ՟ջթ իմբվն ՟պ՟վխ՟ ծ՟մբթջ՟տնհ 

սնրմզ ղնրժւմ ե (ջգց՟խ՟մնրէճնրմ) Նթխնժ՟ նր՟ժ՟բ Ս՟վաթջթ:  

Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մթ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմմգվմ նրջնրղմ՟ջթվնհ աթսմ՟խ՟մ-

մգվզ մյնրղ գմ, նվ ռ՟հ յվչ՟մթ փջղ՟մճ՟մ ջթչթժմգվնրղ (ղթմշօ XVII բ՟վ), փվթ-

մ՟խ, ճնրվ՟ւ՟մշճնրվ դթղղթ սհ՟ղ՟վբ մյռնրղ եվ նվոգջ āl-zmmī āl-mad‗ū, 

walad āl-mad‗ū օ նվոգջ hālik, գվՠ ղ՟ծ՟տ՟լ եվ: Աճջթմւմ, ՟ճջ յվչ՟մնրղ 

՟ռգժ՟մնրղ եթմ ղթ՟ճմ ՟ճբ ղ՟խբթվմգվզ, թջխ āl-nasranī, āl-rumī սգվղթմմգվզ 
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 Աճջ քնմբթ ղգխ ՟ճժ ռ՟ռգվ՟ավթտ՝ № 12, ո՟վդ ե բ՟պմնրղ, նվ մնրճմ ՟ճբ Գնծ՟վ ՠթմէ 

Վ՟մգջթ ս՟մ ծգս խ՟ոռ՟լ ղթ ւ՟մթ բ՟սգվ գմ գհգժ: Ի ռգվչն № 12 ռ՟ռգվ՟աթվզ 

ռգվչմ՟խ՟մ ռձթպմ ե՝ ծփանրս Գնծ՟վ ՠթմէ Վ՟մգջթ, ւ՟մթ նվ ՟ճջ ռ՟ռգվ՟ավնրղ նվոգջ 

ՠնհնւ՟վխնհ Պգսվնջ նր՟ժ՟բ Ջնվչնջթ ՟մնրմզ ՟նր՟վթբ ջնրժէ՟մթճգթ ղգչ շթ մյռնրղ: 
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 Մգխ ՟ջ՟բթճգ հնրվնրյզ (Esedî guruş) ծ՟ռ՟ջ՟վ ե 3 քվ՟մջթ՟խ՟մ քվ՟մխթ խ՟ղ 20 

՟վլ՟էթ: Գնվլ՟լնրէճ՟մ ղգչ ե ղսգժ  XVII բ՟վթտֆ Տգ՛ջ՝ 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=260458  
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 Տգ՛ջ մ՟օ S. Bey, մյռ. ՟յի., եչ 35, N. Al-Qattan, “Textual Differentiation in the 

Damascus Sijil, Religious Discrimination or Politics of Gender”, եչ 194: 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=260458
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շեթմ խթվ՟պռնրղ47: Աճմնրծգսօ դթղղթ սհ՟ղ՟վբզ մյռնրղ եվ նվոգջ āl-ḫūāğa, 

ibn āl-ḫūāğa խ՟ղ wlad48:  

Իա՟խ՟մ ջգպթ ՟մնրմմգվթ մյղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ բ՟ս՟վ՟մթ ւ՟էթՠմգվզ օ՛ 

ղնրջնրժղ՟մ օ՛ նշ ղնրջնրժղ՟մ խ՟մ՟մտ բգունրղ փաս՟անվլնրղ եթմ «ՠթմէ»՝ 

(«՟հչթխ») ՠ՟պզ, փվթմ՟խ` Ֆ՟էթղ՟ ՠթմէ Մնրծ՟ղղ՟բ խ՟ղ Մ՟վթ՟ղ ՠթմէ Պն-

հնջ: Ս՟խ՟ճմ ս՟վՠգվ եթմ ղնրջնրժղ՟մ օ նշ ղնրջնրժղ՟մ խ՟մ՟մտ ՟մնրմմգվթմ 

խտռ՟լ ղ՟խբթվմգվզ. āl-kāmila āl-mar‘a, āl-kāmila āl-‗īsaūīa, āl-ḥurma49 

(«՟մէգվթ խթմ, ւվթջսնմճ՟ խթմ, խթմ») սգվղթմմգվզ սռգժ գմ ղթ՟ճմ ւվթջսնմ-

ճ՟ խ՟մ՟մտ, թջխ qadin, āl-sa‗īda, āl-maṣūna («ո՟վխգյս խթմ»)՝ ղնրջնրժղ՟մ 

խ՟մ՟մտ50: 

Իմշոգջ ռգվզ մյռգտ, ՟ճջ ռ՟ռգվ՟ավգվթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ ժնրճջ ե 

ջցպնրղ մ՟օ սռճ՟ժ ը՟ղ՟մ՟խ՟յվչ՟մնրղ ծ՟ժգո՟ծ՟ճնրէճ՟մ մգվծ՟ղ՟ճմւ՟ճթմ 

խճ՟մւթ ս՟վՠգվ ՠմ՟ա՟ռ՟պմգվթ ռվ՟: Օվթմ՟խ № 9 ռ՟ռգվ՟ավնրղ ծթյ՟ս՟խ-

ռ՟լ ւ՟ծ՟մ՟ Պնհնջ նր՟ժ՟բ Մնրվ՟բթ ՟մկթ ծգս խ՟ոռ՟լ ղգխ ՟ճժ՝ № 4 

ռ՟ռգվ՟ավթտ (Հթչվ՟ճթ 1087է. Զնրժ-ծ՟չ ՟ղջթ 13-թմ/16 ցգսվռ՟վթ, 1677 է.) 

ո՟վդ ե բ՟պմնրղ, նվ ռգվչթմջ ծ՟ճ ծ՟ղ՟ճմւթտ Հ՟ժգոթ գոթջխնոնջնրէճ՟մզ 

ծ՟ջ՟մգժթւ գխ՟ղնրսմգվզ ծ՟ռ՟ւնհմ ե: Շ՟ս խ՟վօնվ ե ռ՟ռգվ՟ավթ ՠնռ՟մ-

բ՟խնրէճնրմզ. բ՟ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մթ ծ՟ջս՟սնրղմ ե ՟պ ՟ճմ, նվ ՟ճբ էռ՟-

խ՟մթմ Հ՟ժգոթ ծ՟ճ ւվթջսնմճ՟ ծ՟ղ՟ճմւթ գոթջխնոնջ Պնհնջ նր՟ժ՟բ Ադ՟վզ 

ծ՟ճ ծ՟ղ՟ճմւթ ո՟սվթ՟վւ Ադ՟վթ՟ ՟ժ-Ն՟ջվ՟մթթ ռգւթժմ ե՝ մգվխ՟ճ՟տնրտթշզ, 

թջխ նվոգջ Հ՟ժգոթ ծթյ՟ս՟խռ՟լ գոթջխնոնջթ ռգւթժ օ գոթջխնոնջնրէճ՟մզ 

ծ՟ջ՟մգժթւ գխ՟ղնրսմգվթ ծ՟ռ՟ւնհ, ծ՟ջս՟սռնրղ ե մնրճմ № 9 ռ՟ռգվ՟ավնրղ 

ծթյ՟ս՟խռ՟լ Պնհնջ նր՟ժ՟բ Մնրվ՟բզ: Որյ՟բվնրէճ՟մ ՟վը՟մթ ե, նվ մ՟ի 

ռգվզ մյռ՟լ ո՟սվթ՟վւ ՠ՟պթ ցնի՟վգմ փաս՟անվլռ՟լ ե ՟վ՟ՠգվգմ baṭrīk` 

«խ՟էնհթխնջ», թմշմ ՟մսգհճ՟խնրէճ՟մ ծգսօ՟մւ ե: 1677 է. Ադ՟վթ՟ ՟մնրմ շթ 

ծ՟մբթոնրղ ն՛շ Կ. Պնժջթ օ ն՛շ եժ Եվնրջ՟հգղթ ծ՟ճնտ ո՟սվթ՟վւմգվթ տ՟մխնրղ: 

Որջնրղմ՟ջթվնրէճ՟մ ՟վբճնրմւնրղ ո՟վդգտթմւ, նվ ինջւմ ՟ճջսգհ ռջս՟ծ՟-

ՠ՟վ Սջթ Ս՟ծ՟խ Ա. Մգճի՟մգչթթ ծ՟խ՟էնպ Ադ՟վթ՟ Կ՟վխ՟պգտնր ղ՟ջթմ ե, 

նվնմտ ո՟յսնմ՟ռ՟վղ՟մ էռ՟խ՟մմգվթ ծգս խ՟ոռ՟լ յցնէնրէճնրմ խ՟: Ըջս 

Չ՟ղշճ՟մթ` Ս՟ծ՟խ Ա. Մգճի՟մգչթթ ո՟յսնմ՟ռ՟վղ՟մ էռ՟խ՟մմգվմ գմ 1679-

1684 էէ., թջխ Ադ՟վթ՟մ ծ՟խ՟էնպ ե բ՟վկգժ 1683 է. օ ո՟յսնմ՟ռ՟վգժ ծթմա 
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 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 159: 
48

 Ննրճմ սգհնրղ: 
49

 Ավ՟ՠգվգմ ḥaram ՟վղ՟սթտ՝ ՟վագժւ, ՠմնվնյնրղ ե ՟մ՟ղնրջմ՟տ՟լ խմնչզ, նվզ, զջս Շ՟-

վթ՟ճթ, ՟ղնրջնր «ջվՠնրէճնրմ»-մ ե օ ծ՟ղ՟վռնրղ ե «՟մծ՟ջ՟մգժթ», «ոթհլ» ղճնրջ սհ՟-

ղ՟վբխ՟մտ ծ՟ղ՟վ:  
50

 Հ՟ղգղ՟սնրէճնրմ ե ՟վռգժ ղթօմնրճմ ը՟ղ՟մ՟խթ գվխնր՝ ղնրջնրժղ՟մմգվթմ օ նշ ղնրջնրժ-

ղ՟մմգվթմ ռգվ՟ՠգվնհ ջթչթժմգվթ ղթչօ, սգ՛ջ N. Al-Qattan, “Textual Differentiation in 

the Damascus Sijil, Religious Discrimination or Politics of Gender”, եչ 197: 



206 Վ. Մ՟խ՟վճ՟մ, Մ. Խգշն 

 

ս՟վթ51: Մթ՟ճմ Կթժթխթն ՟էնպ՟խթտ խ՟էնհթխնջ Բ՟ՠխգմ Կճնրժգջգվճ՟մթ նրջնրղ-

մ՟ջթվնրէճ՟մ ՟վբճնրմւնրղ ե նվոգջ մվ՟ ծ՟խ՟էնպնրէճ՟մ ջխթդՠ ծ՟ջս՟սռգժ 

1677է.52:  

Աճջոթջնռ Բ՟ՠխգմ խ՟էնհթխնջթ ժ՟ճմ՟լ՟ռ՟ժ նրջնրղմ՟ջթվնրէճ՟մ ՟վ-

բճնրմւմգվզ ծ՟ջս՟սռնրղ գմ մ՟օ ղգվ ՟հՠճնրվնռ՝ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ռգվնմյճ՟ժ 

՟վ՟ՠգվգմ ռ՟ռգվ՟ավնռ: Վգվչթմթջ սգհգխնրէճնրմմգվզ խ՟վօնվ գմ մ՟օ ՟ճմ 

՟պնրղնռ, նվ ժթմգժնռ բ՟ս՟վ՟մթ ՟վկ՟մ՟ավնրէճնրմ` ՟ճմ ո՟յսնմ՟խ՟մ 

ց՟ջս՟էնրհէ ե:  

Նյռ՟լ ռ՟ռգվ՟ավթտ ո՟վդ ե բ՟պմնրղ ղթ յ՟ս խ՟վօնվ ծ՟մա՟ղ՟մւ օջ: 

Թգօ Օջղ՟մճ՟մ խ՟ճջվնրէճ՟մ ծ՟ճգվթմ մգվծ՟ղ՟ճմւ՟ճթմ օ խվնմ՟խ՟մ ծ՟վտգվզ 

ժնրլգժնր ծ՟ղ՟վ ղթժժգէ ծ՟ղ՟խ՟վաթ յվչ՟մ՟խնրղ նվնյ՟խթ ՟դ՟սնրէճնրմ եվ 

սվռ՟լ, ջ՟խ՟ճմ ՟մա՟ղ ծ՟ճնտ մգվգխգհգտ՟խ՟մ խճ՟մւնրղ խ՟ս՟վռնհ տ՟մխ՟-

տ՟լ ցնցնինրէճնրմ ռգվ՟ծջխռնրղ օ ծ՟ջս՟սռնրղ եվ փջղ՟մճ՟մ թյի՟մնր-

էճնրմմգվթ խնհղթտ: Աճջ ղ՟ջթմ ե ռխ՟ճնրղ մ՟օ մյռ՟լ քնմբթ № 3 ռ՟ռգվ՟-

աթվզ (Հթչվ՟ճթ 1240-41էէ./1825է.): Աճմ Հ՟ժգոթ ծ՟ճ գոթջխնոնջ Աքվ՟ղ ՟ժ-

Ավղ՟մթթ (Եցվգղ Հ՟ճթ)  ս՟վգխ՟մ ծ՟յռգսռնրէճնրմմ ե ծ՟ճ ծ՟ղ՟ճմւթ ռ՟խքգվթ 

գխ՟ղսթ օ լ՟իջգվթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ՝ 1240 է. Ռ՟չ՟ՠ ՟ղջռ՟ ջխդՠթտ ղթմշօ 1241 է. 

Ջնրղ՟բ՟ ՟ժ-Ս՟մթ ՟ղթջզ (1825 է. ցգսվռ՟վթտ ղթմշօ 1826 է. ծնրմռ՟վ): 

Փ՟ջսնվգմ ռգվզ մյռ՟լ ց՟ջս՟էհէգվզ մնրճմոգջ խ՟վգժթ ե բթս՟վխգժ 

նվոգջ ղթժժգէ բ՟ս՟վ՟մմգվթ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէճ՟մ խ՟ղ բվ՟մտ ղ՟ջմ՟խթ անվլնր-

մգնրէճ՟մ ռխ՟ճնրէճնրմ: Ոշ ղնրջնրժղ՟մմգվթ` Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվ բթղգժնր ծ՟-

ձ՟ի՟խ՟մնրէճ՟մ, ղթժժգէ բ՟ս՟վ՟մմգվթ՝ ջթչթժմգվնրղ ծթյ՟ս՟խնրէճ՟մ ՠ՟տ՟-

խ՟ճնրէճնրմզ ո՟սղ՟ՠ՟մմգվթմ էնրճժ ե ս՟ժթջ գմէ՟բվգժ, նվ դթղղթմգվզ շնրմգթմ 

թվգմտ մգվւթմ բ՟ս՟խ՟մ ՟ո՟վ՟սզ խ՟ղ, ծ՟ղգմ՟ճմ բգոջ, ՟ճմ յ՟ս էնրճժ եվ53:  

Աճջ ծ՟վտթ ժնրջ՟ՠ՟մղ՟մ ծ՟ղ՟վ ոգսւ ե ծ՟յռթ ՟պմգժ ղթ ւ՟մթ մվՠնր-

էճնրմ. Օջղ՟մճ՟մ յվչ՟մնրղ բ՟ս՟վ՟մմգվզ խ՟վօնվ ջխթդՠ բվգտթմ ոգսնրէճ՟մ 

օ խվնմթ ղթչօ խ՟ոթ54: Թգօ, ծ՟ղ՟կ՟ճմ թջժ՟ղթ` ՠ՟տթ խվնմ՟խ՟մ փվգմւթտ (յ՟-

վթ՟) նշ ղթ ՟ճժ փվգմւ շեվ խ՟վնհ ժթմգժ, ՟ճմնր՟ղգմ՟ճմթռ փջղ՟մճ՟մ թյի՟մնր-

էճնրմմգվզ ձ՟մ՟ո՟վծ ՠ՟տգտթմ մ՟օ ջնրժէ՟մթ փվգմջբվ՟խ՟մ թյի՟մնրէճ՟մ 

ծ՟ղ՟վ՝ ծվ՟ո՟վ՟խգժնռ ՟յի՟վծթխ փվգմւմգվ55: 

                                                           
51

 Մ. Չ՟ղշճ՟մտ, Հ՟ճնտ ո՟սղնրէթրմ, ծ. Գ, Ժ՟ղ՟մ՟խ՟ավնրէթրմ, Եվօ՟մ, 1984, եչ 111:  
52

 Բ. Ա. Աէնպ՟խթտ խ՟էնհթխնջ Մգլթ Տ՟մմ Կթժթխթն Կճնրժգջգվգ՟մ, Պ՟սղնրէթրմ խ՟էնհթ-

խնջ՟տ Կթժթխթնճ, Ամէթժթ՟ջ-Լթՠ՟մ՟մ, 1939, եչ 415: Աճջ ղ՟ջթմ սգ՛ջ մ՟օ՝ Վ. Մ՟խ՟վճ՟մ, 

«Կթժթխթնճ Ադ՟վթ՟ճ Կ՟վխ՟պգտնր ծ՟խ՟էնպնրէգ՟մ էնր՟խ՟մթ յնրվչ (XVII-XVIII)», 

սո՟ավնրէճ՟մ ղգչ:   
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 N. Al-Qattan, “Dhimmis in the Muslim Court: Legal Autonomy and Religious 

Discrimination,” p. 431- 432, A. Cohen, Jewish Life Under Islam; Jerusalem in the 

Sixteenth Century, Cambridge, Mass.; Harvard University Press, 1984, pp. 116, 126, 131. 
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 K. Barkey, Islam and Toleration: Studying the Ottoman Imperial Model, Published 

online, Springer Science + Business Media, LLC 2007, p. 12. 
55

 K. Barkey, մյռ. ՟յի., եչ 13: 
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Աճջոթջնռ, փջղ՟մճ՟մ ՟վբ՟վ՟բ՟սնրէճնրմզ ծթղմռ՟լ եվ գվխնր՝ բթմ՟ջ-

սթ՟խ՟մ փվգմւթ (qānūn) օ թջժ՟ղ՟խ՟մ փվգմւթ (յ՟վթ՟) ռվ՟, նվնմտ 

խ՟վօնվնրէճնրմզ ծջս՟խնվգմ շթ սվռ՟լ56: Հ՟ղ՟կ՟ճմ խ՟ճջգվ՟խ՟մ թվ՟ռ՟խ՟մ 

ծվնռ՟վս՟խմգվթ ('adaletnameler)՝ սգհ՟ճթմ ւ՟բթմգվզ աժի՟ռնվ՟ոգջ ո՟-

ս՟ջի՟մ՟սնր եթմ «ջնրժէ՟մթ ՟վբ՟վ՟բ՟սնրէճնրմզ» ՟ղվ՟ոմբգժնր ծ՟ղ՟վ, 

թմշմ զմբծ՟մնրվ ՟պղ՟ղՠ մյ՟մ՟խնրղ եվ ծո՟ս՟խմգվթ ՟մռս՟մանրէճ՟մ օ 

ՠ՟վփվնրէճ՟մ ո՟ծո՟մնրղ57: Տգհ՟խ՟մ բ՟ս՟վ՟մմգվզ մ՟օ «դջոնհ նրը» եթմ 

սգհ՟խ՟մ թյի՟մնրէճնրմմգվթ բգղ58: 

Որջսթ, ղթ խնհղ բմգժնռ ղթժժգէ ծ՟ղ՟խ՟վաթ ջ՟ծղ՟մմգվնրղ դթղղթմգվթմ 

սվռ՟լ մգվծ՟ղ՟ճմւ՟ճթմ թմւմ՟ռ՟վնրէճնրմզ, ՟մծմ՟վթմ գմւ ծ՟ղ՟վնրղ 

«ջնրժէ՟մթ ՟վբ՟վ՟բ՟սնրէճ՟մ» ծ՟ջս՟սնրղզ ղթժժգէ բ՟ս՟վ՟մմգվթմ 

ռջս՟ծգժնր ծ՟մա՟ղ՟մւզ: Թգօ խ՟վգժթ ե ոմբգժ, նվ ո՟սվթ՟վւթ գմէ՟խ՟ճնր-

էճ՟մ մգվւն անվլնհ ղթ ղ՟վղթմ թվ՟ռնրմւ ե նրմգտգժ խ՟ճ՟տմգժ մգհ մգվծ՟-

ղ՟ճմւ՟ճթմ խճ՟մւթմ ռգվ՟ՠգվնհ նվնյնրղմգվ (՟ղնրջմնրէճ՟մ, լմնրմբթ, խմնրմ-

ւթ, է՟հղ՟մ ռխ՟ճ՟խ՟մմգվ ս՟ժզ, զմս՟մգխ՟մ խ՟ղ մգվծ՟ղ՟ճմւ՟ճթմ ղ՟մվ 

ռգձգվթ ժնրլնրղ օ ՟ճժմ), ջ՟խ՟ճմ փջղ՟մճ՟մ ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ, ռ՟վշ՟խ՟մ օ 

խվնմ՟խ՟մ ծ՟ղ՟խ՟վագվթ նվօե ղ՟վղմթ ռգվ՟ՠգվնհ ՟մա՟ղ շմշթմ ծ՟ճտգվզ 

բվռգժ գմ Շ՟վթ՟ բ՟ս՟վ՟մմգվթ թվ՟ռ՟ջնրէճ՟մ մգվւն: Հ՟ջխ՟մ՟ժթ ե, նվ ՟ճբ 

էգվթ խ՟ղ ղ՟ջմ՟խթ թմւմ՟ռ՟վնրէճնրմմ եժ՝ թ բգղջ ղթժժգէ ծ՟ղ՟խ՟վաթ, 

մնրճմոգջ ղ՟ջ եվ խ՟դղնրղ փջղ՟մճ՟մ ռ՟վշ՟ծ՟ղ՟խ՟վաթ, նվթ ղթչնտնռ ռգվ՟-

ծջխռնրղ եթմ ՟մա՟ղ մգհ մգվծ՟ղ՟ճմւ՟ճթմ ծ՟ճտգվմ նր ռձթպմգվզ: 

Թ՟մդթղ՟էթ պգքնվղմգվնռ (1839, 1856 էէ.) ս՟վՠգվ՟խղ՟մ, իսվ՟խ՟-

մնրէճ՟մ օ ղնրջնրժղ՟մթ փվթմ՟խ՟մ ագվ՟դ՟մտնրէճ՟մ ծ՟ղ՟խ՟վազ ռգվ՟տ՟ռ: 

Թգօ խվնմ՟խ՟մ բ՟ս՟վ՟մմգվզ ղմ՟տթմ, ջ՟խ՟ճմ բվ՟մտ անվլ՟պնրճէմգվզ 

ջ՟ծղ՟մ՟ց՟խռգտթմ: Եվօ՟մ գխ՟մ մնվ` Խ՟պզ բ՟ս՟վ՟մմգվ, նվնմւ զմբնրմնրղ 

եթմ խվնմ՟խ՟մ ս՟վՠգվ ծ՟ղ՟ճմւմգվթ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվթ ՟պօսվ՟ճթմ, 

ւվգ՟խ՟մ օ ւ՟հ՟ւ՟տթ՟խ՟մ ՟ճժ բգուգվթմ ՟պմշռնհ ծ՟ճտգվ: Աճմնրծգսօ, 

ջխջ՟լ 1869է., ՟յի՟վծթխ բ՟ս՟վ՟մմգվմ (nizamiye) զմբնրմնրղ եթմ ղնրջնրժ-

ղ՟մմգվթմ օ նշ ղնրջնրժղ՟մմգվթմ ռգվ՟ՠգվնհ օ՛ ւ՟հ՟ւ՟տթ՟խ՟մ օ՛ ւվգ՟խ՟մ 

ծ՟ճտգվ59: 

                                                           
56

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 14: 
57

 B. Ergene, “Local Court, Provincial Society and Justice in The Ottoman Empire”, 

Studies in Islamic Law and Society; Vol. 17, Leiden – Boston: Brill, 2003, p. 104. 
58

 Ննրճմ սգհնրղ: Ս՟խ՟ճմ նվւ՟մ եժ ծդնվ ժթմգթմ ջնրժէ՟մ՟խ՟մ «խ՟մնրմմգվզ», ղթօմնրճմ ե` 

փջղ՟մճ՟մ լ՟ճվ՟ղ՟ջգվթ թյի՟մնրէճնրմմգվզ ծ՟ղգղ՟ս՟խ՟մ ՟պնրղնռ բվ՟մւ ծգսօնհ՟-

խ՟մնվգմ շեթմ խթվ՟պնրղ, օ գվՠգղմ ՟մծմ՟վ եվ մվ՟մտ ո՟վս՟բվգժ, սգ՛ջ B. Masters, մյռ. 

՟յի., եչ 36: 
59

 D. Quataert, The Ottoman Empire, 1700-1922, Second Edition, Cambridge 

University  Press, 2005, p. 201. 
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ВЕНЕРА МАКАРЯН, МОВСЕС ХЕЧО 

ДОКУМЕНТЫ ШАРИАТСКИХ СУДОВ О СТАТУСЕ АРМЯН 

АЛЕППО (XVII-XIX вв.)  

(По арабским документам Матенадарана) 

Ключевые слова: исламский закон, судебные документы, брач-

ный договор, Армянский миллет, Алеппо, Сирия, Османская импе-

рия, Шариат, ислам, христиане. 

Под османским владычеством все армяне, в том числе армян-

ская община Сирии, являлись частью Армянского миллета и пользо-

вались определенной автономией в общественной жизни. Вопросы 

армянской общины решались в судебном порядке Армянского мил-

лета. Однако зафиксированы случаи, когда армяне Сирии, помимо 

судов миллета, обращались также к местным шариатским судам не 

только в обязательных случаях, установленных властями, но и доб-

ровольно. Об этом свидетельствуют документы шариатских судов 

Алеппо, 13 из которых хранятся в Матенадаране. 

Эти материалы содержат сведения как об армянской общине, 

так и о христианах Османской империи в целом, в частности, об их 

статусе, общественной жизни, религиозной дискриминации, конф-

ликтах и путях их решения. 

VENERA MAKARYAN, MOVSES KHECHO 

THE STATUS OF ARMENIANS IN ALEPPO ACCORDING TO THE 

RECORDS OF SHARIA COURTS (XVII-XIX cc.) 

(Based on Matenadaran‘s Arabic documents) 

Keywords: Sharia courts, court records, Armenian Millet, Aleppo, 

Syria, Ottoman Empire, Sharia, Islam, Christians. 

Under the Ottoman rule, Armenian citizens, including the Armenian 

community of Syria, were part of the Millet System. They enjoyed 

certain autonomy in their community, and issues of concern were 

resolved in the Millet courts. In addition to the Millet courts, Syrian 

Armenians sometimes took their cases to the local Sharia courts not only 

in mandatory cases but also voluntarily. Many records of Sharia courts in 

Aleppo, 13 of which are kept in Matenadran, refer to this fact. 

The documents contain information about the Christian citizens of 

the Ottoman Empire, particularly the status of Armenians in Aleppo, and 

touch upon issues such as community life, inter-communal relations, 

religious discrimination, conflicts and their resolution. 



 

RAÏSSA AMIRBEKYAN 

UN PORTRAIT EN MINIATURE DU XV
E
 SIECLE: 

SULTAN BAYSUNKUR BAHADOR KHAN, PRINCE 
TIMURIDE (COLLECTION DU MATENADARAN) 

Mots-clés: dynastie des Timurides en Inde, art timuride, illumination 

des manuscrits timurides, Sultan Baysunkur Khan Prince Timurid,, 

peinture miniature Portrait en Perse, les collections de Matenadaran, 

Shahrokh Mirza, Dawlat Shah Samarkandy, kitabkhaneh, Herat école 

artistique. 

La présente communication est une tentative de présenter un 

exemplaire rare de portrait en miniature du XV
e
 siècle du Fonds en 

graphie arabe des manuscrits du Maténadaran. Le milieu culturel de la 

création de cette œuvre est la ville de Herat à la limite des XIV
e
–XV

e
 

siècles (voir feuille encartée, fig. N 1). Le phénomène culturel de cette 

époque de Herat est largement connu : il se caractérise par le changement 

d’orientation de la conscience de l’élite de la société, tant dans le 

contexte social que culturel. Ce processus a trouvé son écho formel dans 

les œuvres de tendance timuride, parvenues à nos jours. Toutefois, plus 

important encore est le processus de la perception repensée de la forme 

artistique qui est, de tout temps, l’équivalent visuel de telle ou telle 

réalité. Par ailleurs, toute la conception du monde de l’artiste de Herat 

n’est pas fixée dans le cadre du même complexe téléologique 

traditionnel, basé sur une conventionalité extrême des personnages et 

d’un symbolisme concret et établi. Ce qui est nouveau, c’est la tentative 

de se rapprocher d’une représentation plus réelle des situations de la vie 

quotidienne et de leurs parties intégrantes, sans sortir toutefois des limites 

du phénomène traditionnel connu et organisé en complexe depuis des 

siècles. On remarque aussi la progressivité du processus, le passage du 

style conventionnellement graphique à celui de la représentation 

plastique dans la mentalité artistique.  

L’on sait que dans la tradition islamique tout métier était considéré 

comme un don divin. La conscience esthétique des formes artistiques ne 

le cédait en rien aux postulats rhétoriques de l’islam. Quant à la maîtrise 

artistique, elle était considérée comme un avantage considérable par 
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rapport aux autres. C’est pourquoi, même les personnes royales ap-

préciaient l’art, le protégeaient et tâchaient de s’y initier.  

Dès lors, le mécénat exercé par Shahrokh
1
, et surtout par son fils 

Baysunkur 2, alors qu’il était gouverneur civil (vizir) de Herat de 1417-

1418 à 1433, en est un brillant exemple.  

Baysonkur était une personnalité fort remarquable. L’on peut dire 

sans exagérer qu’il était le phénomène de son époque. D’après Davlat 

Chah Samarkandi, auteur de la fin du XV
e
 siècle, d’éminents calligra-

phes, peintres, doreurs et relieurs, venus des différentes régions et villes 

d’Iran, travaillaient dans sa kitabkhaneh (scriptorium et bibliothèque). On 

peut citer parmi eux Seyd Ahmad Naghach, Hodja ’Ali Moussavir, le 

relieur Kavyl ad-Din Tabrizi et le calligraphe Djafar Tabrizi.  

Nous ne connaissons pas d’œuvres signées de maîtres ayant œuvré 

dans cette kitabkhaneh. Toutefois, les œuvres des historiens de l’époque 

de Shahrokh mentionnent des noms d’artistes, tels Ghiyas ed-Dīn 

Naghach, Mavlana Khalīl Moussavir, Seyd Ahmad Naghach, Hodja ’Ali 

Moussavir, Ghiyas ed-Din Pir-Ahmad Zarkuba Tabrizi, Amir Khalil, 

favori de Baysunkur et d’autres.  

                                                           
1
 Chahrokh Mirza (1377-1447), fils cadet de Tamerlan. A partir de 1397, il règne au 

Khorassan. Les plus grands poètes de son époque vivent à sa cour : Alicher Navoï et 

Abdorahman Djami. Pour plus de détails, voir : S. Lane-Pool, ―Les dynasties 

musulmanes‖, tr. de l‘anglais en russe et notes de V.V. Bartold, Moscou, 2004; Mou’iz 

al-ansab (Généalogie glorieuse), Introduction, traduction du persan, notes, préparation 

du fac-simile à l‘édition de C.K. Vahidov. Histoire du Kazakhstan dans les sources 

iraniennes, T.Z. Almati, Dayk Press, 2006, p. 116, 119; Ismaïl Aka, Mirza Şahruh 

zamaninda Timurlu imparatorluğu (1411-1447), Habilitation thesis, Ankara, 1978; 

Stchoukine I., Les peintures des manuscrits timurides, Paris, 1954 ; Jackson, Peter 

(ed.); The Cambridge History of Iran, vol.. 6: The Timurid and Sefevid Periods 

(London, 1968 et seq.); Stchoukine I., Les peintures des manuscrits timurides, Paris, 

1954 ; An Oriental Biographical Dictionary, Thomas William Beale, London 1894, 

(repr. N.-Y., 1965), p. 367 et passim. 
2
 Baysunkur Mirza, troisième fils de Mirza Shahrokh et et petit-fils de Tamerlan. Il est 

né en 1399 et décédé en 1434, avant son père. Voir S. Lane-Pool, ―Les dynasties 

musulmanes‖…, p. 227 ; An Oriental Biographical Dictionary, p.100 ; BĀYSONĞOR, 

ĞĪĀT-AL-DIN B. ŞĀHROK B. TĪMŪR (799 H.-837 H. / 1397-1433; J. Aubin, « Le 

mécénat timouride à Chiraz », Stud Isl , 8, 1957, p. 71-88 ; The Cambridge History of 

Iran, vol. 6, The Timurid and Safavid Periods, ed. by Jackson P., Cambrige, 1986, 

pp.101-105; The Islamic Dynasties. A Chronological and Genealogical Handbook. 

Edinbourgh, 1967, p. 210; Bosworth C.O., An Oriental Biographical Dictionary. 

London, 1894 (repr. N.-Y., 1969), p. 367; Z. Safa, Persian Literature in the Timurid 

and Türkmen Periods (782-907 H./1380-1501) » ; Ibid., p.. 913-928; Robinson B.W., 

―Prince Baysunghur and the Fables of Bidpai‖, in Oriental Art, N.S. 16, 1970, p. 143-154;  

http://www.google.am/search?hl=hy&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+William+Beale%22
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De l’avis unanime des chercheurs, le style de la présentation artisti-

que des manuscrits sortis des ateliers de Baysunkur est basé sur les ca-

nons de l’école de Chiraz d’avant la période des Timurides
3
. Nous pré-

sentons à l’attention des lecteurs une miniature de la collection du Ma-

ténadaran, le portrait du prince Timuride Bāhador khan Bāykārā, ce qui 

est attesté par l’inscription du fond de la miniature : « Sultan Bāhador »
4
.  

La miniature a été remise au Maténadaran en 1980, au nombre d’une 

collection de miniatures iraniennes, conformément au testament de 

Louise Aslanian (Paris, France), propriétaire de la collection.  

Les dimensions de la composition sont de 13,5 x 15,5 cm. La 

miniature est exécutée sur du papier épais non lustré, de couleur crème et 

de production orientale. Le portrait est sans fond. Il se distingue par le 

raffinement du dessin, la richesse et l’harmonie de la gamme chro-

matique, caractéristique de l’école de Herat du XV
e
 siècle

5
. La miniature 

comporte deux sceaux, à gauche et à droite du portrait, ainsi qu’un sceau 

près du bord gauche, qui porte des traces d’endommagement conscient.  

En même temps, cette miniature sort du standard de la tendance de 

Herat du fait qu’on constate le désir évident du peintre de rendre la 

ressemblance de portrait, les caractéristiques relatives à l’âge et à la 

                                                           
3
 L'époque des Timurides, surtout celle de Chahrokh et de Baysunkur, est devenue l‘âge 

d‘or de la création de livres manuscrits raffinés. - Aïni S., Alicher Navoï, Stalinabad, 

1948 (en russe); Akimouchkine O.F., Ivanov, A.A., Les miniatures iraniennes des 

XIV
e
-XVII

e
 siècles, Moscou, 1968 (en russe); Bartold V.V., l’Iran, aperçu historique , 

Tachkent, 1926, p. 39 (en russe); Idem, Iran, Tachkent, …. (en russe).  
4
 Aïni L., « La miniature timuride et sa spécificité » dans Peuples d’Asie et d’Afrique, 

1971, № 3 (en russe); Idem, « L‘évolution du milieu spatial dans la miniature de la 

haute époque (d‘après certaines œuvres des ХII
e
 – ХIV

e 
siècles) » dans Peuples d’Asie 

et d‘Afrique, 1976, № 1, p.145-152 (en russe); Akimouchkine O.F., Ivanov A.A., 

Moscou, 1968 (en russe); Idem, La « Bibliothèque » de Baysunkur Mirza à Herat 

(1397-1433) : fonctions, organisation, composition, production dans Interaction et 

inter-influence des civilisations et des cultures d’Orient. III
e
 Conférence soviétique 

d‘orientalistes, Moscou, 1988 (en russe). 
5
 Bartold V., Histoire de la littérature et de la culture d’Iran, Moscou, 1988 (en russe); 

Idem, L’Islam et la culture du monde musulman, Мoscou, 1992 (en russe); Idem, 

Histoire de l‘Etat iranien et de sa culture, Мoscou, 1971; Gray B., « Les problèmes de 

l‘histoire de l‘école timuride de l‘enluminure », Exposé au Symposium L’art d’Asie 

Centrale à l’époque des Timurides, Samarkand, 1969 (en russe); Déniké B.P., L’art de 

l’Orient, Kazan, 1923 (en russe); Idem, La peinture de l’Iran, Мoscou, 1938 (en russe); 

Dust Mohammad, « Traité sur les calligraphes et les peintres », traduction de G.I. 

Kostygova dans Les maîtres des arts parlent des arts, t. 1. Moscou, 1965 (en russe); 

Qāżī Ahmad, Traité sur les calligraphes et les peintres, Leningrad, 1947 (en russe). 
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situation sociale du modèle, ainsi que son état émotionnel
6
. Toutefois, 

selon nous, la précision absolue du rendu de la caractéristique indivi-

duelle est exclue. Cette tendance n’était pas caractéristique pour la pé-

riode examinée de l’art de Herat. D’autre part, ne disposant pas d’autres 

portraits de Baysunkur Bāhador Khan, il est difficile d’en juger avec 

conviction.  

Le costume du modèle est dans le style du XV
e
 siècle

7 . La situation 

d’élite du modèle est mise en relief évidence par les accessoires : 

carquois et flèches d’or, richement sertis de pierres précieuses, un 

plumage majestueux, etc.  

Le coloris de la miniature fait écho à la gamme chromatique des 

compositions connues qui illustrent les manuscrits de l’école de Herat du 

XV
e
 siècle. La composition du portrait se distingue par un assemblage 

audacieux de riches nuances du bleu, du rouge, du vert et de l’argenté, 

dont les racines remontent à la radieuse palette multicolore des chefs-

d’œuvre de Sultani et des autres maîtres des écoles du XIV
e
 siècle de 

Bagdad et de Chiraz
8
. Comme dit, le fond du portrait en question est le 

papier qui lui sert de support. L’absence de fond architectural, de paysage 

ou d’objets d’intérieur est apparemment appelé à rendre plus actif 

l’action du principal objet visuel sur le spectateur. La figure du modèle, 

assortie de l’inscription, en l’absence de tout élément de perspective 

aérienne, représente justement le phénomène, formé sur la base des 

                                                           
6
 Rice D.T., Islamic Art. London, 1996; Robinson, B.W., Islamic Painting and the Art 

of the Book. London, 1976; Schimmiel, A. Calligraphy and Islamic Culture. New 

York, 1984; Stchoukine I. Les peintures des manuscrits Timurides, Paris, 1954; Titley, 

N.M. Persian Miniature Painting and its Influence on the Art of Turkey and India. 

London, 1983; Welsh, S.C. The Art of Mughal India. London, 1963; Wilkinson, J.V.C. 

Mughal Painting, 1949. 
7
 Binyon. L. et al., Persian Miniature Painting, London. 1933. W. Hinz, ―Quellenstudien 

zur Geschichte der Timuriden.‖ ZDMG 90, 1936. pp. 357-98; E. Kühnel, ―History of 

Miniature Painting and Drawing‖. in Survey of Persian Art V, pp. 1829-97. esp. pp. 

1829-58; Qāżī Aḥmad, tr Minorsky. H. R. Roemer. Staatsschreiben der Timuridenzeit, 

Wiesbaden. 1952; T. W. Arnold, Painting of Islam, Oxford, 1928. 
8
 Robinson B.W., Persian Paintings in the John Rylands Library: a Descriptive 

Catalogue. London, AMAZONE, 1980; idem, Fifteenth-Century Persian Painting: 

Problems and Issues (Hagop Kevorkian Series on Near Eastern Art and Civilization). 

NYU Press, 1991; idem, Persian Miniature Painting from Collections in the British 

Isles, H. M. S. O., 1967; idem, Persian Painting: From the Mongols to the Qajars, ed. 

R. Hillenbrand, Pembroke Persian Papers, vol. 3 of Pembroke papers, Pembroke 

College, Cambridge, I. B. Tauris, 2001; Stchoukine I., Les peintures des Manuscrits 

Timurides.  
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principes traditionnels de la conception islamique, et appréciant la 

projection de l’espace figuré, uniquement basé sur un vaste spectre de 

connaissances compréhensibles seulement aux spectateurs initiés.  

Tous les détails de la miniature étudiée témoignent en faveur de ce 

que l’auteur en est sans doute possible un excellent artiste. Toutefois, 

notre intention n’est ni sa localisation, ni son identification. La logique de 

l’originalité culturelle, comme manifestation concrète de l’état objectif de 

la culture elle-même, – en l’occurrence de la culture islamique – est 

indéniable et, dès lors, l’action libre d’une individualité concrète d’artiste 

ne peut être à la base de son argumentation.  

La question de la personne du peintre ne se discute pas non plus à 

cause de l’originalité de l’axe central et fondamental des auteurs 

d’œuvres d’art dans la tradition religieuse islamique, basée sur le modèle 

intemporel de la conscience. C’est pourquoi l’absence de caractéristiques 

individuelles des portraits dans l’art islamique est compensée par la 

présence d’inscriptions, en particulier du nom du propriétaire du portrait.  

La miniature en question, comme nous l’avons noté ci-dessus, est 

dotée de trois sceaux, contenant une information tant sur le modèle du 

portrait que sur ses deux propriétaires suivants. Si l’un de ceux-ci n’est 

pas un personnage historique (l’on sait seulement qu’il a acquis cette 

miniature « Le 2 du mois de Cha’aban 1112 de l’Hégire / 1700/ dans la 

belle ville d’Aurangabad », le deuxième n’est autre que Chah ‘Alamguir. 

Ainsi, il s’ensuit que la miniature du Maténadaran, représentant le petit-

fils de Tamerlan et le fils de Shahrokh, a appartenu à une certaine époque 

à Aurangzeb, successeur de Chah Djahan, ayant reçu, selon la tradition, 

un titre analogue à celui de son grand-père : ‘Alamguir (conquérant de 

l’Univers). Il est le sixième et le dernier des Grands Mogols. L’on sait 

qu’à sa mort en 1707, il régnait pratiquement sur tout le territoire de 

l’Inde, y compris le sud et la partie la plus élevée du Deccan
9
.  

                                                           
9

 Nom officiel d‘Aurangzeb Muhiy ad-Din Abu-l-Mozaffar Aurangzeb Bāhador 

‗Alamguir, voir : Wright H.N., Catalogue of the Coins in the Indian Museum. Calcutta, 

vol. II-III. Delhi, 1972, p.131; The Islamic Dynasties, p. 210 (1699-1759); Empereur de 

l‘Etat des Grands Mogols en Inde, 1754-1759. Son grand-père Aurangzeb ‗Alamguir 

Muhiy ad-Din Padichah d‘Inde, de la dynastie des Grands Mogols, a régné en 1658-

1707. Fils de Chah Djahan I
er

, il est né le 3 novembre 1618 et décédé le 3 mars 1707. 

Aurangzeb (1618-1707), nom complet : Muhiy ad-Din Abu-l-Mozaffar Sultan 

Mohammad Aurangzeb, titre ‗Alamguir, « conquérant de l‘Univers »; pers. اتو هیالد یمح 

ریعالمگ ةیاوروگز محمد مظفر  , empereur (padichah) de l‘Etat des Grands Mogols (1658-

1707), sous le règne duquel l‘Etat a acquis son plus grand territoire et sa plus grande 

puissance. Ryjkov K.V., « Tous les monarques du monde », dans Orient Musulman. 
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La personnalité de Chah ‘Alamguir est décrite de façon très 

contradictoire par ses contemporains. Il est toutefois indiscutable que 

c’était un homme remarquable que distinguaient une énergie incroyable, 

un esprit ferme, de l’astuce et de bonnes qualités de chef. Il avait le don 

de se soumettre même ses ennemis potentiels.  

Le fait de l’appartenance de cette miniature de la collection du 

Maténadaran à une personnalité aussi remarquable de son époque lui 

confère, à notre avis, une valeur et un charme particuliers.  

Dans le portrait en question, nous remarquons l’assemblage, dans le 

cadre d’une seule miniature, de deux axes communicatifs : plastique et 

épigraphique, caractéristique de la tradition culturelle islamique où 

l’inconstance de l’extérieur humain et la constance de son essence sont 

liées à son nom qui était toujours considéré comme la caractéristique la 

plus stable de la personnalité, tant dans la littérature que dans les arts 

plastique de cette culture. Le « nom-âme », gravé au-dessus de l’image 

de tel ou tel personnage dans une œuvre d’art orientale, servait en règle 

générale à la remplir de sens, l’emportant bien au-delà des limites du 

sujet concret
10

. Dès lors, le rôle des inscriptions se limite à conférer à la 

composition plastique un caractère associatif et rempli de sens, ainsi qu’à 

compenser l’absence de plénitude et d’exactitude de caractéristiques 

individuelles du portrait. Ainsi, le caractère profane constitue dans ce 

portrait une dichotomie avec le principe culturel de l’épigraphe qui 

l’accompagne.  

Toute dichotomie, à son tour, est porteuse d’un certain code 

informatif, rempli de signification sacrale, suivant le genre des principes 

qui la composent, et grâce à la graphie arabe qui oriente l’initié vers 

l’Univers. D’autant plus que l’existence des schémas compositionnels 

plastiques et épigraphiques associés peut être suivie et fixée dans l’art des 

                                                                                                                                              
XV

e
-XX

e
 siècles, Livre de référence, Мoscou, Vetche, 2004 (en russe). 
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 Ghafourov A., Le nom et l’histoire (Sur les noms des Arabes, des Persans, des 

Tadjiks et des Turcs). Dictionnaire, Мoscou, 1987, p. 10 (en russe); Gorbovski, « La 

Magie des noms » dans Culture soviétique, 27.01.1990 (en russe) ; Braginski V.I., « La 

doctrine de l‘incarnation de l‘image dans le mot dans la littérature classique 

malaysienne » dans La poésie de l’Orient. La spécificité de l‘image artistique, Мoscou, 

1983, p.61, 67, 75, 81 (en russe); L’art traditionnel de l’Orient, Dictionnaire 

terminologique. Auteurs et compilateurs : Vinogradova N.A., Kaptereva T.P., 

Starodoub T.K., Мoscou, 1997 (en russe) ; Choukourov C., L’art et le mystère, 

Мoscou, 1999 (en russe) ; Idem, Le personnage humain dans l’art de l’islam, Мoscou, 

2004 (en russe) ; Burckhardt T., Art of Islam. Language and Meaning. World of Islam 

Festival Trust, 1969; Grabar O., Mostly Miniatures. An Introduction to Persian 

Painting, Princeton, 2000; Nasr S., Islamic Art and Spirituality, New York, 1987. 
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peuples unis par la même religion, à partir de ses périodes les plus 

reculées
11

. 

Les arts plastiques dans leur ensemble et la miniature en particulier 

reflètent avec évidence bien des positions très importantes pour la pensée 

théorique de l’islam. Une place importante y est faite à la recherche de la 

réponse à la question de l’interprétation plastique de postulats aussi 

fondamentaux que l’anthropomorphisation d’Allah et la définition de la 

place de l’être humain dans le monde des formes et des idées. Il est 

parfaitement naturel que, dès lors, les postulats rhétoriques de l’islam 

soient fondamentaux pour la prise de conscience esthétique et le choix 

des formes plastiques par le peintre. C’est pourquoi, outre le choix de 

communications visuelles de la composition, visibles aux non initiés, un 

contenu plus profond et sous-entendu est proposé aux initiés à travers un 

système de signes, comme notions explicatives. 

Comme conclusion, nous voudrions noter ce qui suit :  

La miniature du XV
e
 siècle de l’école de Herat, représentant le 

portrait du prince timuride Baysunkur Bāhador Khan, de la collection du 

Maténadaran, est l’une de ces œuvres de la miniature orientale qui 

présentent un intérêt certain, d’une part, comme exemplaire typique de la 

production d’une ketabkhaneh royale et, d’autre part, comme un 

document rare de son époque par ses paramètres visuels.  

Examinée du premier point de vue, la miniature reflète tout le 

complexe des formes et des procédés artistiques caractéristiques de 

l’école du XV
e
 siècle de Herat ; alors que vue du deuxième, elle présente 

des traits qui lui confèrent de l’originalité et, dans une certaine mesure, 

de la rareté. Le premier s’explique apparemment par la stabilité générale 

des schémas iconographiques et des autres parties intégrantes de la 

composition des miniatures, caractéristiques pour la tradition culturelle 

islamique.  

Quant à la logique de l’originalité culturelle du portrait en question, 

elle est, à notre avis, plutôt le résultat du potentiel créatif objectif que 

possédait son auteur, assorti du fond culturel de l’époque.  

                                                           
11

 Dokhoudoeva L.A., Catalogue des manuscrits orientaux illustrés de l’Académie des 

sciences de la RSS du Tadjikistan, Douchanbé, 1986 ; Les manuscrits islamiques dans 

les collections de Moscou. Musée National d‘Histoire, Catalogue de l‘exposition, 

Мoscou, 2004, auteurs et compilateurs Zaïtsev I.V., Kaziev A.Y. (en russe). Les 
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phie et de la reliure médiévales, Bakou, 1966 ; Les miniatures du Khamsé de Nizami, 
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Le modèle de la conscience hors-temps, sur lequel se base toute 

œuvre d’art dans la tradition islamique, est accompagné dans l’essence de 

cette composition en miniature d’éléments du phénomène chronologique 

et spatial concret, y compris l’épigraphie.  

Il nous semble que la présentation aux milieux scientifiques de la 

miniature étudiée ci-dessus, conservée dans le Fonds en graphie arabe du 

dépôt universellement connu du Maténadaran Machtots d’Erevan, attirera 

l’attention des chercheurs et permettra d’enrichir les notions existant sur 

l’école du XV
e
 siècle de Herat, en complétant par là-même l’histoire de 

l’art des peuples d’Orient.  

ՌԱԻՍԱ ԱՄԻՐԲԵԿՅԱՆ 

ԹԵՄՈՒՐՅԱՆ ԻՇԽԱՆ ՍՈՒԼԹԱՆ ԲԱՅՍՈՆՂՈՒՐ ԲԱՀԱԴՈՒՐ ԽԱՆԻ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ 

ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ (ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ) 

Բանալի բառեր՝ Հմբխ՟ջս՟մթ Թգղնրվճ՟մ ծ՟վջսնրէճնրմ, Թգղնրվճ՟մմգվթ 

՟վռգջսզ, էգղնրվճ՟մ է՟ա՟ը՟պ՟մա Բ՟ճջնմհնրվ Բ՟ծ՟բնրվ ի՟մ, ո՟վջխ՟-

խ՟մ ղ՟մվ՟մխ՟վ բթղ՟մխ՟վ, Շ՟ծ Րնրծ ղթվդ՟, Դ՟ռժ՟է յ՟ծ Ս՟ղ՟վհ՟մբթ, 

ւթէ՟ՠի՟մ՟, յ՟ծ Ջ՟ծ՟մ, Հգվ՟էթ ՟վռգջսթ բովնտ: 

Հնբռ՟լզ մգվխ՟ճ՟տմնրղ ե Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ՟վ՟ՠ՟ս՟պ կգպ՟ավգվթ ղթ 

մղնրյ` Թգղնրվճ՟մ թյի՟մ Բ՟ծ՟բնրվ ի՟մ Բ՟ճւ՟վթ, նվզ ծ՟ճսմթ եվ նվոգջ 

Բ՟ճջնմհնրվ Մթվդ՟ Ղթճ՟ջ եբ-Դթմ Բ՟ճջնմհնրվ թՠմ Շ՟ծվնրծ (1397-1433 էէ.), 

XV բ. ծ՟դռ՟աճնրս ղ՟մվ՟մխ՟վ բթղ՟մխ՟վզ:   

Բ՟ճջնմհնրվզ գհգժ ե է՟ա՟ը՟պ՟մա, ջ՟խ՟ճմ 1433 է. ռվ՟ ծ՟ջ՟լ ՟մը՟-

ղ՟մ՟խ ղ՟ծզ (36 ս՟վգխ՟մնրղ) դվխգժ ե մվ՟մ էգղնրվճ՟մ ա՟ծզ դՠ՟հգտմգժնր 

ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմթտ: Ն՟ յ՟ս ՠ՟մ ե ՟վգժ Հգվ՟էզ Թգղնրվճ՟մ խ՟ճջվնրէճ՟մ 

ղյ՟խնրէ՟ճթմ խգմսվնմզ բ՟վկմգժնր ծ՟ղ՟վ, խճ՟մւթ խնշգժնռ էճնրվւ՟խ՟մ օ 

ո՟վջխ՟խ՟մ ղյ՟խնրճէմգվթ ղթ ջթմէգդ, նվթ ՟շւթ զմխմնհ բգվմ զմբնրմնրղ ե 

ո՟վջխ՟խ՟մ ը՟պ՟մանրէճ՟մ ՟ճջփվռ՟ ծգս՟դնսնհմգվթ ղգլ՟ղ՟ջմնրէճնրմզ: 

Բ՟ճջնմհնրվզ ագհ՟ավնրէճ՟մ ՟վռգջսթ ջթվ՟ծ՟վ եվ: Մգծյգբթ ղդխթէնրղ (Գն-

ծ՟վյ՟բ) ո՟ծո՟մռգժ ե մվ՟ խ՟ս՟վ՟լ ագհ՟ավնրէճ՟մ ղգխ մղնրյ: Ըջս յվչ՟-

մ՟պռնհ ղթ սգջ՟խգսթ՝ ծ՟մվ՟ծ՟ճս Բ՟ճջնմհնրվթ Ղնրվ՟մզ զմբփվթմ՟խռգժ ե 

մվ՟ կգպւնռ (1433 է., ղթ՟ճմ ղթ ւ՟մթ էգվէ ե ո՟ծո՟մռգժ): 

Բ՟ճջնմհնրվթ ւգէ՟ՠի՟մ՟մ ծթյ՟ս՟խռնրղ ե նվնյ ո՟սղթշմգվթ ՟յի՟-

սնրէճնրմմգվնրղ: Աճբ ծթ՟ջւ՟մշ ավ՟ս՟մ ղ՟ջթմ ձյավթս սգհգխնրէճնրմմգվ գմ 

ո՟ծո՟մռգժ Սս՟ղՠնրժթ Թնցի՟մգ Ս՟վ՟ճ է՟մա՟վ՟մնրղ 1948 է. ծ՟ճսմ՟-

ՠգվռ՟լ ղթ ց՟ջս՟էհէնրղ, նվզ խ՟դղգժ ե Բ՟ճջնմհնրվթ ավ՟ս՟մ խ՟պ՟ռ՟վթշզ 

(ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ՝ Քգղ՟ժգբբթմ Ջ՟ք՟վ Աժթ Բ՟ճջնմհնրվթ Թգՠվթդթմ): Բ՟ճջնմ-

հնրվթ ծ՟վնրջս ավ՟բ՟վ՟մթտ ղգդ ե ծ՟ջգժ զմբ՟ղգմզ 19 կգպ՟աթվ, նվնմւ 
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ղթմշօ փվջ եժ շգմ խնվտվգժ Ավօգժւթ ավւ՟վռգջսթ ՠ՟տ՟պթխ մղնրյմգվթ թվգմտ 

մյ՟մ՟խնրէճնրմզ: Դվ՟մտ յ՟վւնրղ ե Բ՟ճջնմհնրվթ ծպշ՟խ՟ռնվ Շ՟ծմ՟ղգմ, նվզ 

ջնջխ յ՟ս ՟վըգւ՟ռնվ ՟վռգջսթ անվլ շե. ՟ճբ մվՠ՟ագհ օ յւգհ կգպ՟աթվզ 

ռխ՟ճնրղ ե, էգ նվւ՟մ եթմ էգղնրվճ՟մ էճնրվւգվզ կասնրղ մգվավ՟ռռգժ ո՟վջ-

խ՟խ՟մ ղյ՟խնրէ՟ճթմ ծ՟ղ՟սգւջսթ ղգչ: 

Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ղ՟մվ՟մխ՟վ բթղ՟մխ՟վմ ՟ճբ ը՟մվթ ծ՟դռ՟աճնրս 

մղնրյ ե XV բ. Հգվ՟էթ ՟վռգջսթ ծ՟ղ՟վ: Աճմ մգվ՟պնրղ ե է՟մա՟վ՟մ՟ճթմ 

ծ՟դռ՟աճնրս մղնրյթ ՠնժնվ ծ՟սխ՟մթյմգվզ. ՠ՟վկվ ագհ՟վռգջս՟խ՟մ ղ՟խ՟վ-

բ՟խ, ո՟սխգվռնհ ՟մկթ ղ՟ջթմ սգհգխնրէճնրմմգվ ո՟վնրմ՟խնհ ղ՟խ՟ավնր-

էճնրմ, բթղ՟մխ՟վթ ջգց՟խ՟մ՟սգվգվթ խմթւմգվ (բվ՟մտթտ գվխնրջզ ո՟սխ՟-

մնրղ գմ Ջ՟ծ՟մ յ՟ծթ ծ՟չնվբ` Մնանժ ց՟բթյ՟ծ Առվ՟մադգՠթմ (1618-1707), 

նվթ ժվթռ ՟մնրմմ ե Մնրծճթ նրբ - Դթմ Աՠնր - ժ – Մնրդ՟ք՟վ Առվ՟մադգՠ, սթս-

հնջզ՝ Ալամգիր` «Այի՟վծ՟խ՟ժ». ո՟վջխգվգմ մյ՟մ՟խնրղ ե Մգլ Մնանժմգվթ 

սգվնրէճ՟մ խ՟ճջվ (ց՟բթյ՟ծ) (1658-1707), նվմ զջս ՟ռ՟մբնրէճ՟մ` թվ 

ո՟ոթտ ե ռգվտվգժ Աժ՟ղաթվ սթսհնջզ: 

Մ՟մվ՟մխ՟վզ ո՟ծռնրղ ե Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ Լնրթդ Աջժ՟մճ՟մթ (Փ՟վթդ) 

քնմբթ կգպ՟ավգվթ իղՠնրղ, էթռ 1999 էհէ՟ո՟մ՟խնրղ, №12:  

РАИСА АМИРБЕКЯН 

ПОРТРЕТНАЯ МИНИАТЮРА XV ВЕКА: ТИМУРИДСКИЙ ПРИНЦ 

СУЛТАН БАЙСУНКУР БАХАДУР ХАН 

 (КОЛЛЕКЦИЯ МАТЕНАДАРАНА) 

Ключевые слова: Тимуридская династия в Индии, искусство 

Тимуридов, иллюминация тимуридских рукописей, Султан Байсун-

кур хан принц Тимуридский, портретная миниатюра Персии, Шах-

рух Мирза, Давлат шах Самарканди, китабхане, Гератская худо-

жественная школа. 

Статья является опытом презентации редкого экземпляра порт-

ретной миниатюры XV века тимуридского принца Бахадур хана 

Байкара, известного как Байсункур Мирза (Гияс ад-Дин Байсункур 

ибн Шахрух (1397-1433), из коллекции арабографических рукопи-

сей Матенадарана (коллекционнaя группa Луизы Асланян (Париж), 

папка № 1999, № 12). 

Фактически Байсункур был крон-принцем, и только ранняя 

смерть в 1433 году (прожил 36 лет) не дала ему возможности занять 

тимуридский трон. Байсункур много сделал для превращения Герата 

в культурный центр Тимуридской империи, осуществляя синтез 

тюркской и персидской культур. Его выдающаяся роль признана 
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большинством сегодняшних исследователей персидского культур-

ного наследия. Байсункур был большим поклонником искусства 

каллиграфии. Сохранился созданный им образец на стене мечети в 

Мешхеде (Мечеть Гохаршад). Существует также мнение, что знаме-

нитый Коран Байсункура (завершен в 1433 г.), от которого сох-

ранилось лишь несколько листов, был переписан им самим. 

Китабхане Байсункура упоминают в своих трудах несколько 

историков. Точные сведения об этом феноменальном скрипториуме 

содержатся в документе, обнаруженном в 1948 г. в Музее Топкапы 

Сарай в Стамбуле и составленным управляющим китабхане (воз-

можно, Камаладдином Джафаром Али Байсункури Табризи). Из 

всей богатой библиотеки Байсункура до наших дней дошло всего 19 

манускриптов, однако и по сей день они не утратили своего значе-

ния как раритеты книжного дела Востока. 

―Шахнаме‖ Байсункура является не просто ценнейшим культур-

ным артефактом. Богатство и изысканность этого манускрипта – де-

монстрация того, в какой мере и с каким желанием тюрки-Тимури-

ды стремились вписаться в традиционный персидский культурный 

контекст. 

Портретная миниатюра Матенадарана представляет собой ред-

кий для Герата начала XV века образец этого жанра, она содержит в 

себе все необходимые параметры музейного раритета: высокий 

художественный уровень, надпись, содержащую сведения о портре-

тируемом, владельческие печати (две из них принадлежат моголь-

скому падишаху Аурангзебу (1618-1707), полное имя Мухйи уд-Дин 

Абу-л-Музаффар Султан Мухаммад Аурангзеб, титул Аламгир, 

―владыка мира‖; перс. ریعالمگ ةیاوروگز محمد هیالد یمح مظفر اتو  ) — импе-

ратору (падишаху) державы Великих Моголов (1658-1707), преем-

нику шаха Джахана, принявшему по традиции титул, созвучный ти-

тулу своего деда – Аламгир. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1658_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՕԼԳԱ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՄԱՇՏՈՑԸ ԴԱՐՁԱՎ «ԱԿԻՄԻՏ» 

Բանալի բառեր` Կնվճնրմ, ՠմ՟ավ՟աթսնրէճնրմ, Կնջս՟մբմնրոնժթջ, Թգնբնջ 

Փնւվ, Ասսթխնջ ո՟սվթ՟վւ, Ախթղթս խ՟ղ Ամծ՟մաջսթտ ռ՟մւ, գխգհգտնր 

ո՟յսո՟մ (եխժգջթգխբթխնջ), «Տ՟ջմթմզ ՠ՟դղնտմգվթ ջվ՟ծ», ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ 

՟վւնրմթւթ ՟վ՟վնհ՟խ՟վա, ՟խնրղՠ, ջսնրա՟ՠ՟մնրէճնրմ: 

Սնրճմ ծնբռ՟լնռ խվխթմ ցնվկ գմւ ՟մնրղ ՟մբվ՟բ՟պմ՟ժ Կնվճնրմթ «Վ՟վւ 

Մ՟յսնտթ» գվխթ զմբ՟վկ՟խ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ՟պգհլռ՟լմգվթտ ղգխթմ
1
: 

Մ՟յսնտմ թվ ժնրջ՟ռնվշ՟խ՟մ ՟պ՟ւգժնրէճնրմզ յ՟վնրմ՟խգժնր մո՟ս՟խնռ 

՟յ՟խգվսմգվթ ծգս ՟մտմնրղ ե Փնւվ Հ՟ճւթ ջ՟ծղ՟մզ օ ՟ճջոթջնռ ծ՟ճսմռնրղ 

Բճնրդ՟մբ՟խ՟մ խ՟ճջվնրէճ՟մ ս՟վ՟լւնրղ: Աճջսգհ մվ՟մ ղգլ նաօնվնրէճ՟ղՠ 

զմբնրմնրղ գմ սգհթ ծնաօնվ՟խ՟մնրէճնրմմ նր ընհնռնրվբզ, թջխ «՟յի՟վծթ 

ջո՟ճ՟ոգս» Ամ՟սնժթջզ
2
, դգխնրտգժնռ ղ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւ, Թգնբնջ Փնւվթ ՟վւնր-

մթւթտ ղթ ս՟վփվթմ՟խ ո՟ս՟ջի՟մ ե ջս՟մնրղ Մ՟յսնտթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ. 

«…ծվ՟ղ՟մ գժ՟մեվ՝ ռ՟ճգժնրշ ղգլ՟վ՟մ՟րւ դՍնրվՠմ՝ Ախնրղթս ՟մնրմ 

խնշգժնճ»
3
: 

«Վ՟վւթ» զմբ՟վկ՟խ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ծ՟վ՟դ՟ս ՠմ՟աթվմ ՟պ՟չթմ ՟մ-

ա՟ղ սո՟ավռգժ ե Վգմգսթխնրղ 1833 է.
4
, թջխ ղթ խ՟վձ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ, 1836-

37 էէ., ժնրճջ զմլ՟ճռգտ «Ննվ Բ՟պաթվւ Հ՟ճխ՟դգ՟մ Լգդնրթ» գվխծ՟սնվճ՟խզ, 

նվսգհ ՟մծ՟ջխ՟մ՟ժթ «՟խնրղթս»-զ մնրճմ՟տռնրղ ե «՟խթղթս» ՠ՟պթմ: Աճջ 

մնրճմ՟տնրղզ, ՟մյնրյս, ո՟սխ՟մնրղ եվ ծ. Մխվսթշ Առագվճ՟մթմ
5
: Հ՟ճնտ գխգհգ-

                                                           
1
 Ն՟ինվբ ցնվկզ սգ՛ջ Օ. Վ՟վբ՟դ՟վճ՟մ, «Ախնրղթս» օ «ջոնրբեւ» ՠ՟պգվզ Մգջվնո Մ՟յ-

սնտթմ ռգվ՟ՠգվնհ ՟հՠճնրվմգվնրղ», Մթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռ՝ մռթվռ՟լ ծ՟ճնտ ավգվթ աճնր-

սթ 1600-՟ղճ՟խթմ (Եվօ՟մ, 12-17 ջգոսգղՠգվթ, 2005 է.), Զգխնրտնրղմգվթ ընհնռ՟լնր, 

Եվօ՟մ, 2006, եչ 457-468: 
2
 Ըմբ՟վկ՟խ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ավշ՟ավգվթ զմէգվտնրղմ ե «Ամսթնի/Ամսթնւ/Ամսգջթջ/Ամսթջթ». 

ղթ՟ճմ գվխնրջնրղ (bc) խ՟վբնրղ գմւ «Ամ՟սնհ»: Ամ՟սնհթջթ իմբվթ սգջնրէճնրմզ սգ՛ջ G. 

Winkler, Koriwns Biographie des Mesrop Maštocʻ. Übersetzung und Kommentar 
(Orientalia Christiana Analecta, 245), Roma: Pontificio Instituto Orientale, 1994,         

S. 322-323:  
3
 Կնվճնրմ, Վ՟վւ Մ՟յսնտթ, ԺԶ, Եվօ՟մ, 1941, եչ 65 = Կնվճնրմ, Վ՟վւ Մ՟յսնտթ, ԺԷ.4 (ՄՀ, Ա 

ծ՟սնվ, Ե բ՟վ, Ամէթժթ՟ջ – Լթՠ՟մ՟մ, 2003, եչ 244): 
4
 Կնվթրմ ռ՟վբ՟ոգսթ, Մ՟ղՠվե Վգվլ՟մնհթ և Դ՟րէթ Ամճ՟հէթ Մ՟սգմ՟ավնրէթրմւ, Վգմգ-

սթխ, 1833 (՟խնրղթսթմ ռգվ՟ՠգվնհ ծ՟սռ՟լզ` եչ 16): 
5
 Տգ՛ջ Մ. Առագվճ՟մթ ռգվ՟ո՟սղ՟լ «Վ՟վւ Սվՠնճմ Մգջվնո՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ». «օ գժ ծվ՟-

ղ՟մ թ խ՟ճջգվե ռ՟ճգժնրշ ղգլ՟վ՟մ՟րւ խնշգժ դջնրվՠմ Մգջվնո ՟խնրղթս, ՟ճմ ե զջս ճնրմ՟տ 



220 Օ. Վ՟վբ՟դ՟վճ՟մ 

 

տնր ջվՠգվթ ռ՟վւգվ ծ՟ռ՟ւնհմ նր ղյ՟խնհզ շեվ խ՟վնհ շմխ՟սգժ Հնռծ՟մմգջ 

Կ՟ժթռթսգջթ (Խվձթէ՟խճ՟տ՝ ծ՟ճ ՟ռ՟մբնրէճ՟մմ ՟ռգժթ ծ՟ճսմթ ե «իհ՟խգ՟տ», 

«ծթրհ՟ՠմ՟խ» կօնռ) ռ՟վւնրղ ծ՟մբթոնհ Ախթրղթս խ՟ղ Ամծ՟մաջսթտ ռ՟մւթ 

ծթյ՟ս՟խնրղզ
6
: Վ՟վւթ լ՟մնէ՟ավնրէճնրմմգվնրղ, ռթձ՟վխգժնռ Ժ՟մ Բնժժ՟մբթ 

էռ՟ավնրղզ (ձթդռթս աթսմ՟խ՟մզ ռ՟վւթ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվզ ռգվ՟ավնրղ եվ 

Թգնբնջ Փնւվ խ՟ճջգվ ռգվչթմ ս՟վթմգվթմ, խ՟ղ մնրճմթջխ Մ՟վխթ՟մնջթ ա՟ծ՟-

խ՟ժնրէճ՟մ ջխդՠթմ, նվոգջ terminus post quem զմբնրմգժնռ ռ՟մւթ ծթղմ՟-

բվղ՟մ ղ՟ջթմ Նթխգցնվնջ Կ՟ժժթջսնջթ ծ՟հնվբ՟լ սռճ՟ժզ՝ նշ յնրս ւ՟մ 425 է.), 

Մ.Առագվճ՟մզ ավնրղ ե. 

« ... օ ջ՟խ՟ճմ զջս ղգդ ճ՟ճմ ՟ղջ ՟վբգմ ծ՟մբթջ՟տգ՟ժ եվ խ՟վամ խ՟ղ 

ռ՟մւմ ՟ճմ, ղթմշօ դ՟մնրմ ո՟սրնճ ջվՠնճմ Մգջվնո՟ճ՝ մնռթմ խնշղ՟ղՠ 

ղգլ՟վգտթմ ճնճմւ. ՟ո՟ անմե ւջ՟մ ՟ղփւ ճ՟պ՟չ անճվ ՟ճմ նրիս, օ ՟ճմոեջ 

՟մխ՟մթ ճ՟րնրվջ Ավխ՟բգ՟ճ ծփվ ցնւնրմ Թգնբնջթ»
7
: 

Վ՟մւթ ո՟սղնրէճ՟մ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ Մ. Առագվճ՟մզ ջի՟ժռգժ ե: XX բ՟վթ 

ծգս՟դնսնրէճնրմմգվզ` ՟վռ՟լ ՟հՠճնրվմգվթ յ՟ս ՟ռգժթ ժ՟ճմ ծգմւթ ռվ՟, ւ՟մ 

գհգժ եվ Միթէ՟վճ՟մ ծնվ սվ՟ղ՟բվնրէճ՟մ ս՟խ, տնրճտ սռգտթմ, նվ «սւմնհ 

ջ՟հղնջգվանրէճ՟ղՠ» ո՟վ՟ոնհ ղգմ՟խճ՟տմգվթ յ՟վըղ՟մ ՟պ՟չմնվբ Աժգւ-

ջ՟մբվնջզ ղ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւնրղ նվօե ռ՟մւ շթ ծթղմգժ, ՟ճժ թվ ՟յ՟խգվսմգվնռ 

ծ՟մբգվկ ՠմ՟խռնրղ եվ ջՠ. Մգմ՟ջթ գխգհգտնր յնրվչ, թջխ ռս՟վռգժնրտ ծգսն թ 

ռգվչն ՟ո՟ջս՟մ ե ասգժ Սօ լնռթ ՟ցթմ` Գնղնմ ռ՟մւնրղ (նվզ, էգվօջ, թմւմ եժ 

ծթղմգժ ե, ջ՟խ՟ճմ ՟հՠճնրվմգվմ ՟մջսնրճա գմ), նվսգհ օ ռ՟իձ՟մռգժ ե 

ղնս՟ռնվ՟ոգջ 430 է.: Նվ՟ ՟յ՟խգվս Հնռծ՟մմգջթ
8

 ծթղմ՟լ ծ՟ջս՟-

սնրէճնրմմ զջս ծթղմ՟բվղ՟մ ռ՟ճվթ` խնշռնրղ եվ Իվթմթնմ, օ ղթ՟ճմ յ՟ս ՟ռգժթ 

նրյ, խ՟ղ Հնռծ՟մմգջթ ռգվչթմ ս՟վթմգվթմ, խ՟ղ եժ ռ՟մւթ գվխվնվբ ՟պ՟չմնվբ 

Մ՟վխգժժնջթ փվնւ, ՟ճմ ջխջգժ գմ ՟մռ՟մգժ κνλὴ ηῶλ Ἀθνηκήησλ («՟մմթմչմգ-

                                                                                                                                              
՟աթղթբթջ. նվ է՟վաղ՟մթ ՟մմթմչ խ՟ղ սւմնհ խ՟ղ ՟մծ՟մաթջս. դթ դ՟ճջ ՟մնրմ ս՟ճթմ 

գվօգժթ ռ՟վբ՟ոգս՟տ ՟մկ՟մկթվ ո՟վ՟ոգժնտ թ ւ՟վնդնրէճնրմ ՠ՟մթմ, նվոեջ օ ծջխնհ ղթ-

՟մկ՟մտ, նվոթջթ եթմ ՠմ՟խգ՟ժւմ թ ռ՟մջ ՟մծ՟մաջսթտ, ճնվնտ գժթմ ՟վւ գվօգժթւ թղ՟ջ-

սնրէգ՟ղՠ օ ջվՠնրէգ՟ղՠ», Լթ՟խ՟ս՟վ ռ՟վւ օ ռխ՟ճ՟ՠ՟մնրէթրմւ ջվՠնտ, նվ խ՟մ թ ծթմ Տփ-

մ՟տնճտթ Եխգհգտրնճ Հ՟ճ՟ջս՟մգ՟ճտ, ճփվթմգ՟ժ ռ՟րգվ՟խ՟մ ՠ՟մթրւ ձ՟պզմսվ՟տ ղգվնտ օ 

՟ճժնտ ՟դա՟տ, ծ՟մբգվկ լ՟մփէնրէգ՟ղՠւ թ հ. Մկրտիչ վարդապետէ Աւգերեան, ծ. Ե, 

Վգմգսթխ, 1813, եչ 300: 
6

 «Հ՟մբթոգտ՟ր մղ՟ ղթ՟ճմ՟խգ՟տ ղթ ճ՟մծ՟մաջսթտ ռ՟մ՟տմ՝ նվ օ ՟աթղթբնջ խ՟ղ 

՟խթրղթս խնշթ» (Վ՟վւ գվ՟մգժնճմ Յնռծ՟մմնր նվբրնճ Երսվնոթնջթ խ՟ղ՟րնվ ՟հւ՟սգժնճմ 

ռ՟ջմ Քվթջսնջթ), Լթ՟խ՟ս՟վ ռ՟վւ, ծ. Թ, Վգմգսթխ, 1813, եչ 371, սգ՛ջ մ՟օ «Հ՟մբթոգ-

տ՟ր մղ՟ ղթ՟ճմ՟խգ՟տ ղթ ճ՟մծ՟մաջսթտ ռ՟մ՟տմ՝ նվ խնշթ ՟խթրղթս», Վ՟վւ Սվՠնտ Հ՟վ՟մտ 

օ ւ՟հ՟ւ՟ռ՟վնրէթրմւ մնտթմ զջս խվխթմ է՟վաղ՟մնրէգ՟մ մ՟իմգ՟տ, ծ. Ա, Վգմգսթխ, 1855, 

եչ 127:  
7
 Լթ՟խ՟ս՟վ ռ՟վւ, ծ. Թ, եչ 387:  

8
 Ովթմ շթ խ՟վգժթ մնրճմ՟տմգժ ռգվնծթյճ՟ժ ջվՠթ ծգս, թմշզ ը՟ղ՟մ՟խթմ ջի՟ժղ՟ղՠ ՟վգժ ե 

սնհգվթջ ծգհթմ՟խզ (սգ՛ջ Օ. Վ՟վբ՟դ՟վճ՟մ, «Ախնրղթս», եչ 460): 
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վթ ղգմ՟ջս՟մ»)
9
: Ըմբ նվնրղ ՠմ՟ռ ո՟վդ շե, էգ նրղ ե ռգվ՟ՠգվնրղ ՟ճբ 

՟մռ՟մնրղզ՝ ռ՟մ՟խ՟մմգվթ՞մ, գվխմ՟ճթմ դնվնրէճնրմմգվթ՞մ՝ ծվգյս՟խմգվթմ, 

նվնմտ ցնվկնրղ եթմ մղ՟մռգժ «՟մմթմչ ջ՟հղնջ՟ջ՟տմգվզ», էգ՞ գվխնրջթմմ եժ 

ղթ՟ջթմ
10

: Խմբթվմ ՟ճմ ե, նվ ձամ՟խճ՟տմգվթ ՟ճբ սգջ՟խթմ ռգվ՟ՠգվնհ 

՟հՠճնրվմգվնրղ մվ՟մւ՝ յ՟վըղ՟մ ծթղմ՟բվթմ մգվ՟պճ՟ժ, գվՠգւ ՠ՟տ՟ծ՟ճս 

ἀκοίμηηος ղ՟խբթվնռ շգմ ՠմնվնյռնրղ: Առգժթմ, ՟ճբ ղ՟խբթվզ ո՟սխ՟մնրղ եվ 

ՠ՟վկվ նձթմ օ յգյսռ՟լ ոնգսթխ գվ՟մա նրմգվ (՟ճջթմւմ՝ ՟պփվճ՟ օ, ՟պ՟ռգժ 

օջ` ո՟յսնմ՟խ՟մ ինջւնրղ ւթշ ջո՟ջգժթ եվ) օ ՟պ՟մկթմ թվ՟խ՟մ ՟մկ՟մտ 

ո՟վ՟ա՟ճնրղ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ շթ խթվ՟պռգժ
11

:  

                                                           
9
 Գվ՟խ՟մնրէճ՟մ սգջնրէճնրմզ սգ՛ջ G. Dagron, “La vie ancienne de saint Marcel 

l‟Acémète,” Analecta Bollandiana, t. 86 (1968), fasc. 1-2, p. 271, n.1: Մ՟վխգժժնջթմ 

մռթվռ՟լ ս՟հնրղ ՟ճբ ՟մռ՟մնրղզ ՟մղթչ՟ոգջ խ՟ոռնրղ ե մվ՟ անվլնրմգնրէճ՟մ ծգս. 

«…Աղգմ ղթ գվխվթտ օ ժգդռթտ օ լնռթտ / Հնս ծ՟ռ՟ւգժնռ, / Ովթ ծգս ծնաօնվ անռ՟ջ՟մւ-

մգվ/ Կ՟ս՟վգժնռ ՟մմթմչնվգմ, / Ամնրմ գջ սռգժ / Հնսթբ ւն՝ Ամմթմչ» (Ἐθ πάζεο γῆο θαὶ 
γιώζζεο θαὶ ζαιάζζεο/ ζπλήζξνηζαο ηὸ πνίκληνλ·/ κεζ‘ ὧλ αἰλέζεηο πλεπκαηηθὰο / 

ἐθηειέζαο ἀθνηκήησο, / ἐπσλπκίαλ δέδσθαο / ηῇ πνίκλῃ ζνπ Ἀθνίκεηνλ, ―Canones 

Decembris‖ 29, canon 53, oda 3, in: A. Kominis, G. Schirò, Analecta hymnica graeca 

e codicibus eruta Italiae inferioris, vol. 4, Rome: Istituto di Studi Bizantini e 

Neoellenici, Università di Roma, 1976):  
10

 Տգ՛ջ Մ՟վխգժժնջթ ռ՟վւնրղ Աժգւջ՟մբվնջթ ղ՟ջթմ. ὃο… πξῶηνο ἔζεθελ ηύπνλ 

ἀπαύζησο ὑκλεῖλ ηὸλ ζεὸλ δηαδνρῇ ηῶλ ιεηηνπξγνύλησλ, ἀγγειηθὴλ πνιηηείαλ ἐπὶ γῆο 

ηνῖο ἀλζξώπνηο παξαδνύο [«նվմ … ՟պ՟չթմմ եվ, նռ սռգտ Աջսլնրմ ՟մբ՟բ՟վ փվծմգվ-

ագժնր փվթմ՟խզ, լթջ՟խ՟ս՟վմգվթ ծգվէ՟ցնինրէճ՟ղՠ, գվխվթ ռվ՟ յմնվծգժնռ ղ՟վբխ՟մտ 

ծվգյս՟խ՟ճթմ ռ՟վւթ [փվթմ՟խզ]»], G. Dagron, La vie ancienne..., p. 290: Տգ՛ջ մ՟օ Թգն-

բնվգսնջ Կթվ՟տնր մ՟ղ՟խթ ջխթդՠզ. «Մ՟վխգժժնջթմ՝ Ամծ՟մաջսթտ ռ՟մ՟ծնվզ. Փ՟ճժնրղ ե 

Աջսռ՟լո՟յսնրէճ՟ղՠ Ձգվ անռ՟վը՟մ խճ՟մւզ, գվխվթ ռվ՟ տնրտ՟բվգժնռ ծվգյս՟խ՟ճթմ 

ռ՟վւթ սթո՟վզ»` Μαξθέιιῳ ἀξρηκαλδξίηῃ ηῶλ Αθoηκήησλ. Λακπξύλεη κὲλ ὑκῶλ ηὴλ 

ζενζέβεηαλ ὁ ἀμηέπαηλνο βίνο, ηῆο ηῶλ ἀγγέισλ πνιηηείαο ἐλ ηῇ γῇ ηὴλ εἰθόλα δεηθλύο 

(Theodoreti Cyrrensis Epistula 142 (Collectio Syrmondiana), in: Théodoret de Cyr, 

Correspondance, III, éd., Y. Azéma, Sources chrétiennes, 111, Paris: Éditions du Cerf, 

1965): «Հվգյս՟խ՟ճթմ ռ՟վւ» ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմզ շ՟ց՟դ՟մտ ս՟վ՟լռ՟լ ե ձամ՟ռնվ՟-

խ՟մ օ ռ՟մ՟խ՟մ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ղգչ, օ բվ՟մ խ՟վգժթ եվ ծ՟սնրխ նվօե մյ՟մ՟խնրէճնրմ 

շռգվ՟ավգժ, գէգ խ՟վօնվ ՟հՠճնրվմգվթտ ղգխզ շռխ՟ճգվ, նվ Աժգւջ՟մբվնջթ խ՟վա՟լ ՟մմթմչ 

ջ՟հղնջգվանրէճնրմզ նշ ՟ճժ թմշ ե, գէգ նշ գվխմ՟ճթմ դնվնրէճնրմմգվթ ՟մբ՟բ՟վ Աջսռ՟լփվծ-

մնրէճ՟մ աթս՟խտռ՟լ մղ՟մ՟խնրղզ. «...թղ Փվխշթմ մ՟օ գվխվթ ռվ՟ ց՟պ՟ՠ՟մգտթմ ծվգյ-

ս՟խմգվզ. ղգմւ եժ ծվգյս՟խմգվթ ծգս ղթ՟ջթմ ց՟պ՟ՠ՟մգմւ Նվ՟մ: Եռ խ՟վագտ ... մ՟օ 

ջնրվՠ ծվգյս՟խմգվթ փվծմգվանրէճնրմզ` աթյգվ օ տգվգխ ճնէ՟մ՟ջնրմ ճնէ ՟մա՟ղ, ՟ճմ ե` 

«Փ՟պւ թ ՠ՟վկնրմջ Աջսնրլնճ, օ ճգվխթվ ի՟հ՟հնրէթրմ, թ ղ՟վբթխ ծ՟ձնրէթրմ» » (Ղխ. Բ 

14)` «ηὸλ ζσηῆξά κνπ νἱ ἄγγεινη θαὶ ἐπὶ γῆο ἐδόμαζαλ· θαὶ ἡκεῖο νὖλ ζὺλ ηνῖο ἀγγέινηο 

δνμάζσκελ. θαὶ ἐπνίεη… θαὶ ηὴλ ὑκλνινγίαλ ηῶλ ἁγίσλ ἀγγέισλ λπθηὸο θαὶ ἡκέξαο 

ἑβδνκεθνληάθηο ἑπηὰ ἥηηο ἐζηίλ· ―Δόμα ἐλ ὑςίζηνηο ζεῷ θαὶ ἐπὶ γῆο εἰξήλε, ἐλ 

ἀλζξώπνηο εὐδνθία‖ (Septuaginta, Odae, 14:1-3, cf. Lc 2:14), ―Vita Alexandri,‖ 30, in 

E. de Stoop, Vie d' Alexandre l' Acémète (Patrologia Orientalis 6, fasc. 5), Paris: 

Firmin-Didot et Companie, 1911 (repr. 1971):  
11

 Օ. Վ՟վբ՟դ՟վճ՟մ, «Ախնրղթս», եչ 457-460. ՟ճջ գդվ՟խ՟տնրէճնրմզ ծ՟ջս՟սռնրղ ե մ՟օ 

«Հնրմ՟վգմ Լգդռթ Գ՟մկ՟վ՟մ» էռ՟ճթմ յսգղ՟վ՟մթ (Thesaurus Linguae Graecae© Digi-



222 Օ. Վ՟վբ՟դ՟վճ՟մ 

 

«Վ՟վւ Մ՟յսնտթ»-թ ւմմ՟խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճ՟ղՠ դՠ՟հռնհ ՠ՟մ՟ջգվ-

մգվզ ւ՟չ աթս՟խտգժ գմ Մ.Առագվճ՟մթ ՟պ՟չ՟վխ՟լ մնրճմ՟տնրղթտ ՠինհ բըռ՟-

վնրէճնրմմգվզ
12

: Փնվկգվ գմ ՟վռգժ ո՟վդ՟ոգջ ռգվ՟տմգժ իմբթվզ, գմէ՟բվգ-

ժնռ ղգդ ծ՟ջ՟լ ավշ՟ավգվթ մ՟իփվթմ՟խթ ո՟խ՟ջ՟ռնվ ժթմգժզ: Ըջս ՟ճբ գմէ՟-

բվնրէճ՟մ` թմշ-նվ ո՟ծթ ավթշզ թվ՟վ ե խտգժ ղթմշ ՟ճբ ՟մղթչ՟խ՟մ խ՟ո 

շնրմգտնհ ծ՟սռ՟լմգվ, թմշթ ծգսօ՟մւնռ ի՟իսռգժ ե յ՟վ՟բվ՟մւթ զմէ՟տ-

ւզ
13

: Բմ՟ավ՟աթս՟խ՟մ սգջ՟խգսթտ ջ՟ էնրճժ ժնրլնրղ ե, ւ՟մթ նվ ղգդ ծ՟ջ՟լ 

ավշ՟ավգվնրղ ջնրճմ սգհթթ ռմ՟ջռ՟լ ժթմգժնր նվօե ՟ճժ մյ՟մ շխ՟. ՠ՟տթ ՟ճբ` 

ոգսւ ե ծթյգժ, նվ ՟խնրղթս-՟խթ(ր)ղթս մնրճմ՟տնրղմ թմւմթմ ջնջխ գմէ՟բվնր-

էճնրմ ե: 

Կ՟վգժթ եվ մ՟օ ցնվկգժ ասմգժ նվօե ո՟սյ՟ձ ջվՠ՟ավնրէճնրմ: Տնհգվթջ 

ծգհթմ՟խթ գվՠգղմթ գմէ՟բվնրէճ՟ղՠ, Կնվճնրմզ ցնվկգժ ե ռգվ՟վս՟բվգժ ծնր-

մ՟վգմ ծվնռ՟վս՟խթ ՠմ՟աթվզ, նվսգհ «՟խնրղթս ՟մնրմ» ծ՟սռ՟լթ ցնի՟-

վգմ ջխդՠթտ գհգժ եվ ծնրմ՟վգմ ՟ջխնրղգմնմ՝ ἀζθνύκελνλ ՠ՟պզ: Դվ՟մնռ ՟վ-

ւնրմթւզ օ Ասսթխնջ ո՟սվթ՟վւզ ձ՟մ՟շնրղ եթմ Մ՟յսնտթմ թՠվօ «ձամնհթ», 

թմշմ թվ ՟հնս ՟վկ՟ա՟մւմ ե ասմգժ մ՟օ Կգհլ Կնվճնրմթ
14

 օ Մնռջգջ Խնվգմ՟-

տնր (Գ, 57) ՠմ՟ավգվթ ՟ճմ ծ՟սռ՟լմգվնրղ, նվսգհ Ասսթխնջզ Մ՟յսնտթմ կգպ-

մ՟բվնրղ ե «գխհգջթ՟ջսթխնջ»
15

: Աճջ ձ՟մ՟շնրղզ Մ՟յսնտթմ ս՟ժթջ եվ persona 

grata-թ խ՟վա՟ռթձ՟խ օ ՟դ՟սնրղ ՟հ՟մբ՟ռնվ խ՟ղ ժվսգջ ժթմգժնր խ՟ջխ՟-

լ՟մւմգվթտ: Բ՟ճտ իմբթվմ ՟ճմ ե, նվ խ՟ճջգվ՟խ՟մ ծվնռ՟վս՟խզ խ՟ղ նրհգվկզ 

ո՟յսնմ՟խ՟մ ռ՟ռգվ՟աթվ ե, թվ՟ռ՟խ՟մ ՟խս, նվնրղ ՟ղգմ թմշ ոթսթ կօ՟-

խգվոռգվ ո՟վդ նր ծջս՟խ, օ ՟ճբոթջթ ժ՟ճմթղ՟ջս ՠմնվնյնրղ բըռ՟վ էգ խթ-

վ՟պռ՟լ ժթմգվ: Բ՟տթ ՟ճբ, թմշն՞ր Կնվճնրմմ ՟մէ՟վաղ՟մ ոթսթ էնհմգվ ղթ 

ՠ՟պ, նվթ ծ՟ղ՟վըգւզ՝ «ձամ՟րնվ», «խվփմ՟րնվ», ՟պխ՟ եվ ծ՟ճգվգմնրղ: 

                                                                                                                                              
tal Library. Ed. Maria C. Pantelia. University of California, Irvine. http://stephanus. 

tlg.uci.edu (accessed Mar. 4, 2017), ՟ճջնրծգս TLG) ռգվչթմ ս՟վՠգվ՟խնռ խ՟ս՟վռ՟լ 

ռթձ՟խ՟ավնրէճ՟ղՠ: Մթ՟խ ՠ՟տ՟պնրէճնրմզ Հնռծ՟մմգջ Սխթժթտգջթ ո՟սղնրէճ՟մ ղգչ ղգչ-

ՠգվռ՟լ եոթավ՟ղմ ե, նվնրղ իմբվռնրղ ե «ո՟ծո՟մգժ սւմնհ է՟ա՟ռնվթ (թղ՟՝ Հնրջսթմթ-

՟մնջ Ա-թ) թյի՟մնրէճնրմզ»` θνηξαλίελ βαζιλῆος ἀκοιμήηοιο θπιάμνη (Vita Basilii, 41, 

34: Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. J. Thurn, (Corpus Fontium Historiae 

Byzantinae. Series Berolinensis 5), Berlin: De Gruyter, 1973): Ս՟խ՟ճմ բըռ՟վ շե մխ՟-

սգժ, նվ ղ՟խբվթ ՟ճջոթջթ անվլ՟լնրէճնրմզ էգժ՟բվռ՟լ ե ս՟հ՟շ՟ցնրէճ՟ղՠ՝ ՟վկ՟խթ ո՟-

վ՟ա՟ճնրղ ՟ճմ խռգվ՟ՠգվգվ «թյի՟մնրէճ՟մզ»:  
12

 Գվ՟խ՟մնրէճ՟մ սգջնրէճնրմզ սգ՛ջ G.Winkler, S. 331-332:  
13

 Հ.Պգվոգվգ՟մ, Հ՟ճխ՟խ՟մւ. «Ախնրղթս ՟մնրմ խնշգժնճ», ՀԱ, 1968, եչ 176: Աճջ թվ գմէ՟-

բվնրէճնրմզ Հ. Պգվոգվճ՟մզ ղթ՟ծճնրջնրղ ե Հ. Թնվնջճ՟մթ ռ՟վխ՟լթմ (սգ՛ջ ջսնվօ):  
14

 Կնվթրմ, Պ՟սղնրէթրմ ռ՟վնրտ օ ղ՟ծնր՟մ ջվՠնճմ Մգջվնո՟ճ ռ՟վբ՟ոգսթ, ղգվնճ է՟վա-

ղ՟մշթ, Վգմգսթխ, 1894, եչ 27: 
15

 Օ. Վ՟վբ՟դ՟վճ՟մ, «Ախնրղթս», եչ 464-465. ἀζθνύκελος բգվՠ՟ճթ ծ՟ճտ՟խ՟մ ծնժնռզ, 

«խնշգժ» ՠ՟ճթ նրհթհ իմբթվմ ե: 

http://stephanus/
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Հ՟ղ՟սգւջսթմ ղթ յ՟ս ՟ռգժթ ծ՟վղ՟վ ժնրլնրղ ը՟ղ՟մ՟խթմ ՟պ՟չ՟վխգժ 

ե ծ. Հնռծ՟մմգջ Թնվնջճ՟մզ: Ն՟ի օ ՟պ՟չ մ՟ կգվՠ՟դ՟սռգժ ե Մ.Առագվճ՟մթ 

ծնրյ՟լ «գխհգջթ՟ջսթխնջ» (ἐθθλεζιαζηηθόο) օ «՟խնրղթս» ՠ՟պգվթ գմէ՟-

բվճ՟ժ մնրճմթղ՟ջսնրէճնրմթտ
16

. ծթղմռգժնռ Կգհլ-Կնվճնրմթ՝ ՟պ՟չթմ ծ՟ճ՟տւթտ 

՟հ՟ռ՟հռ՟լ գխգհգջթխսթխնջ զմէգվտռ՟լթ ռվ՟, Հ.Թնվնջճ՟մզ ղգխմ՟ՠ՟մնրղ 

ե ՟ճմ թՠվօ «գխժգջթգխբթխնջ» (ἐκκλεζιέκδικος)՝ «գխգհգտ՟խ՟մ ո՟յս-

ո՟մ»
17

: Աճջ բգունրղ թմշ-նվ շ՟ցնռ թղ՟ջս՟ռնվռնրղ ե մ՟օ ղթմշ ՟ճբ ՟մծ՟ջ-

խ՟մ՟ժթ ղմ՟տնհ կգպմ՟բվնրէճնրմզ, ւ՟մթ նվ կգպմ՟բվնրղ գմ նշ էգ ո՟վդ՟ոգջ 

«գխգհգտ՟խ՟մ», ՟ճժ նվնյ՟խթ գխգհգտ՟խ՟մ ո՟յսնմթ` ջ՟վխ՟ռ՟աթ, ւ՟ծ՟մ՟-

ճթ, օմ
18

: Աո՟ օ «՟խնրղթս»-զ ծ՟ղ՟վգժնռ ՠմ՟ավթ ՟հ՟ռ՟հնրղ, Թնվնջճ՟մզ, 

ծգս՟ա՟ բգուգվթ զմէ՟տւթտ գժմգժնռ, տ՟մխ՟մնրղ ե ծ՟սռ՟լթմ ռգվ՟ավգժ 

«ճ՟վւնրմթ բնրպմ ՟պ՟ւգժ (ճհգժ, ճնրհ՟վխգժ)» խ՟ղ մղ՟մ ղթ թղ՟ջս
19

: Ս՟խ՟ճմ 

գէգ մնրճմթջխ զմբնրմգմւ, նվ ջխդՠմ՟խ՟մ զմէգվտռ՟լզ ՠմ՟ավթ ռմ՟ջռ՟լ ժթ-

մգժնր ո՟սձ՟պնռ ՟մձ՟մ՟շգժթ ե բ՟վկգժ, ս՟վփվթմ՟խ ե էռնրղ, նվ ծգս՟ա՟ 

ավթշզ, ցնվկգժնռ ռգվ՟խ՟մամգժ սգհթթ թղ՟ջսզ, ՟ճմ ժվ՟տվգժ ե օջ ղթ ՟մծ՟ջ-

խ՟մ՟ժթ ՠ՟պնռ: Հթյգմւ խվխթմ, նվ ՟խնրղթս օ ՟խթրղթս ՠ՟պգվթ մնրճմնր-

էճնրմզ խ՟վնհ ե մ՟օ էռ՟տճ՟ժ ժթմգժ, ղ՟մ՟ռ՟մբ նվ ռգվչթմզ ծ՟ճ ծգհթմ՟խմգ-

վթմ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ լ՟մնէ շեվ՝ Հնռծ՟մմգջ Խվձթէ՟խճ՟տթ ռ՟վւզ բվ՟ անվլ՟լ-

ղ՟մ ղթ՟խ ռխ՟ճնրէճնրմմ ե: Աճմնր՟ղգմ՟ճմթռ խ՟վլնրղ գմւ` ժնրլնրղ խ՟վգժթ ե 

ասմգժ` յ՟վըռգժնռ ծգմտ Թնվնջճ՟մթ տնրճտ սռ՟լ նրհհնրէճ՟ղՠ: 

Ավւնրմ՟խ՟մ խ՟վա՟բվնրէճ՟ղՠ Մ՟յսնտմ նրհօնվռնրղ ե Կնմջս՟մբմնր-

ոնժթջ` խ՟ճջգվմ նր ո՟սվթ՟վւթմ մգվխ՟ճ՟մ՟ժնր: Մ՟ճվ՟ւ՟հ՟ւնրղ մ՟ 

ծ՟ճսմռնրղ ե Զ՟սխթ սնմթմ՝ գվՠ ՟վւնրմթւնրղ ղգլ զմբնրմգժնրէճնրմմգվ-

իմչնրճւմգվ եթմ խ՟դղ՟խգվոռնրղ: Աճբոթջթ զմբնրմգժնրէճնրմզ խնշռնրղ եվ 

                                                           
16 ՆԲՀԼ, ՟խնրղթս, գխժգջթ՟ջսթխնջ ՠ՟պ՟ծնբռ՟լմգվզ:  
17

 Յ. Թնվնջգ՟մ, «Ք՟մթ ղզ իմբվ՟խ՟մ խեսգվ Կնվգ՟մ ավւթմ ղեչ», Բ՟դղ՟ռեո, 1932, եչ 8-

9, ծհնրղ ե J. Pargoire, L‘église Byzantine de 527 à 847, éd. J. Gabalda, Paris: Libraire 

Victor Lecoffre, 1923, p. 65: Պ՟յսնմթ ենրէճնրմզ ջ՟ծղ՟մռնրղ ե ծգսօճ՟ժ խգվո. «Պ՟յս-

ո՟մ գխգհգտ՟խ՟մ թվ՟ր՟մտ օ խվփմւթ ռ՟վբ՟ոգսնրէգ՟մ, ծջխնհ գխգհգտ՟խ՟մ ա՟մկնրտ 

օ ռ՟մւգվնր խ՟վա՟ո՟ծնրէգ՟մ», թմշոգջ մ՟օ «Դ՟ս՟րնվ ի՟հ՟հնրէգ՟մ խ՟ղ ո՟յսնր-

էգ՟մ խվփմ՟խ՟մ ռեձգվնր օ իմբթվմգվնր ղեչ», Յ. Թնվնջգ՟մ, մնրճմ սգհնրղ, եչ 9:  
18 Թգոգս կգպմ՟բվնրէճնրմմ ՟ճջ բգունրղ օջ ո՟վս՟բթվ շեվ. մղ՟մ թվ՟ռ՟ո՟յսո՟մմգվ 

խ՟վնհ եթմ ռ՟վկռգժ խ՟ղ մյ՟մ՟խռգժ գխգհգտնր խնհղթտ թմշոգջ ծնաօնվ՟խ՟մ բ՟ջթտ, ՟ճմ-

ոգջ եժ ՟յի՟վծ՟խ՟մմգվթտ (սգ՛ջ Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World, 

eds. G.W. Bowersock, P.R.L.Brown, O.Grabar, Harvard UP, 2000, pp. 405-406, s.v. 

“Defensor ecclesiae”): Ձգպմ՟բվնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ո՟սխգվ՟տնրղզ, էգվօջ, ջխդՠմ՟խ՟մ 

ՠմ՟ավթ ռգվ՟թղ՟ջս՟ռնվղ՟մ ՟վբճնրմւ ե. ւ՟մթ նվ նվօե ՟ճժ սգհ Մ՟յսնտթ ծնաօնվ՟խ՟մ 

ժթմգժնր ղ՟ջթմ շթ ինջռնրղ: Աճմ ո՟ծթտ, գվՠ գխգհգջթխսթխնջ-մ զմխ՟ժռգժ ե թՠվօ գխժգջթ՟ջ-

սթխնջ, մյ՟մ՟խնրղզ (խ՟վան՞րղզ) խ՟վնհ եվ ռգվ՟լռգժ կգպմ՟բվնրէճ՟մ: 
19

 Յ. Թնվնջգ՟մ, «Ք՟մթ ղզ իմբվ՟խ՟մ խգսգվ Կնվգ՟մ ավւթմ ղեչ», Բ՟դղ՟ռեո, 1931,         

եչ 471-473:  
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κληηόριον (var. κληηώριον) խ՟ղ κλήζις: Եէգ Ամ՟սնժթջթ ջս՟տ՟լ նրհգվկզ 

մղ՟մ սնմ՟իղՠնրէճ՟մ թմշ-նվ ղթ ծվ՟ռգվ եվ, ՟ո՟ խ՟վգժթ ե ցնվկգժ ձյսգժ, էգ 

՟ճբ ծվ՟ռգվզ թմշոգջ խ՟վնհ եվ կօ՟խգվոռ՟լ ժթմգվ:  

Պ՟ս՟ջի՟մզ խ՟վգժթ ե ասմգժ խ՟ճջգվ՟խ՟մ ՟վ՟վնհ՟խ՟վաթ կգպմ՟վխմգ-

վնրղ, ծ՟սխ՟ոգջ, IX բ՟վթ ո՟յսնմճ՟ Ֆթժնէգնջթ «Կժգսնվնժնաթնմ» խնշռնհ 

նրհգտնրճտնրղ
20

, նվզ ծգս՟ա՟ճնրղ ղ՟ջ ե խ՟դղգժ Կնջս՟մբթմնջ Ծթվ՟մ՟լմթ «Ավ-

ւնրմթւթ ՟վ՟վնհ՟խ՟վաթ ղ՟ջթմ»
21

 ՟յի՟սնրէճ՟մ: Պ՟վդռնրղ ե, նվ մղ՟մ զմբնր-

մգժնրէճնրմմգվ խ՟դղ՟խգվոռնրղ եթմ ղթ ջվ՟ծնրղ
22

, նվզ խնշռգժ ե ηξίθιηλνλ 

ηῶλ δεθαελλέα (ηζ´) ἀθ(θ)νπβίηων
23

՝ «Տ՟ջմթմզ ՠ՟դղնտմգվթ ջվ՟ծ», նվսգհ 

ծճնրվգվզ, ՟մսթխ ջնռնվնրճէթ ծ՟ղ՟կ՟ճմ, զմխնհղ՟մնրղ եթմ, ՟ճժ նշ մջսնրղ, 

ճնրվ՟ւ՟մշճնրվ ջգհ՟մթ ղնս` ս՟ջմգվխնր ծնաթ
24

: Ըմբ նվնրղ մգվջ ծվ՟ռթվգժնր, 

մգվխ՟ճ՟տմգժնր, ծճնրվգվթմ ՟ճջ խ՟ղ ՟ճմ ջգհ՟մթ յնրվչ սգհ՟ռնվգժնր (ծ՟յռթ 

՟պմգժնռ խ՟ճջգվ՟խ՟մ ջգհ՟մթմ ՟ռգժթ ղնս խ՟ղ ծգպնր ասմռգժզ, ջգհ՟մթ 

յնրվչ դՠ՟հգտվ՟լ սգհմ թջխ) օ, թ ռգվչն` զմբնրմգժնրէճ՟մ ՟ռ՟վսթմ ջգհ՟մթտ 

ծգս խ՟մշռգժնր խ՟վազ, թմշոգջ մ՟օ ղմ՟տ՟լ անվլնհնրէճնրմմգվզ (դագջս՟ցն-

ինրէճնրմզ, զմլ՟մգվթ ծ՟մկմնրղմ նր զմբնրմնրղզ օ ՟ճժմ) էգժ՟բվռ՟լ եթմ ծվ՟-

ռթվռ՟լմգվթ ո՟սթռմգվթ, ո՟յսնմմգվթ օ խնշնրղմգվթ ՠ՟վբ՟անրճմ ծ՟ղ՟խ՟վ-

անռ: Աճջսգհթտ ոգսւ ե ՠիգտմգժ «ռ՟ճգժնրշ ղգլ՟վ՟մփւ» ՠ՟մ՟կօզ՝ Մ՟յսնտթ 

՟ճտգժնրէճնրմզ, ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ, ոգսւ ե խ՟դղ՟խգվոռ՟լ ժթմգվ ՟վւնրմ՟խ՟մ լթ-

ջ՟խ՟վաթ նվնյ՟խթ խգսթմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ: Ֆթժնէգնջթ նրհգտնրճտնրղ 

ասմնրղ գմւ մղ՟մ ղթ ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմ, նվզ խ՟վլգջ էգ ծ՟ջս՟սնրղ ե ղգվ 

՟ճջ գմէ՟բվնրէճնրմզ ՝ ՟ճջոգջ, ռ՟մ՟ծ՟ճվգվթմ մգվջ գմ ծվ՟ռթվնրղ օ սգհ՟-

ռնվնրղ θαηὰ ηὴλ νἰθείαλ ηάμηλ θαὶ ἁξκόδνπζαλ δόμαλ («զմբնրմռ՟լ 

խ՟վանռ օ ո՟սյ՟ձ ո՟սռնռ»)
25

: Ֆթժնէգնջթ ը՟ղ՟մ՟խ Զ՟սխ՟խ՟մ զմբնր-

                                                           
20

 Հգհթմ՟խթ օ կգպմ՟վխթ ղ՟ջթմ սգ՛ջ N. Oikonomides, Les listes de préséance 

byzantines des IXe et Xe siècles, Paris, 1972, pp. 65-81: 
21

 Հհնրղմգվթ ծ՟ղ՟վ փաս՟անվլնրղ գմւ Ի. Ռ՟ճջխգթ ծվ՟ս՟վ՟խ՟լ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ 

ՠմ՟աթվզ. Constantini Porphyrogeniti De cerimoniis aulae byzantinae, ed. I.I.Reiske, 

Bonn, 1829 (՟ճջնրծգս` Reiske): 
22 Մգլ Պ՟ժ՟սթ յթմնրէճնրմմգվթտ ղգխմ եվ, նվմ, զջս Գգնվաթնջ Կնբթմնջթ` ո՟ծո՟մռգժ եվ 

բգպօջ Կնջս՟մբթմնջ Մգլթ ը՟ղ՟մ՟խմգվթտ, սգ՛ջ Codin., 18B, Georgii Codini 

Excerpta de antiquitatibus Constantinopolitanis, ex recognitione I.Bekkeri (Corpus 
Scriptorum Historiae Byzantinae, v.15), Bonn, 1843: Դվ՟ էգվօջ ՟ղգմ՟ռ՟հ ծթյ՟ս՟-

խնրղմ ՟հՠճնրվմգվնրղ էռ՟ավռնրղ ե 491 է. (The Cambridge Ancient History, ed. 

A.Cameron, B.Ward-Perkins, M.Whitby, vol. XIV, Cambridge UP, 2000, p.140): 
23 Ձգպ՟ավգվնրղ նրհհ՟ավնրէճնրմմ ՟մխ՟ճնրմ ե. Reiske-մ ՠգվնրղ ե ղգվէ ղգխ, ղգխ գվխնր κ-

նռ, Oikonomides-զ՝ ղթյս գվխնրջնռ:  
24 Սվ՟ծթ մյ՟մ՟խնրէճ՟մ ղ՟ջթմ մ՟ի՟ծնրջսթմթ՟մնջճ՟մ բ՟վգվնրղ օ Հնրջսթմթ՟մնջ Ա-

թ ը՟ղ՟մ՟խ սգ՛ջ Ch. Diehl, Justinien et la civilisation byzantine au VIe siècle, Paris, 

1901, p. 83: Սվ՟ծթ մխ՟վ՟ավնրէճնրմզ սգ՛ջ N. Oikonomides, p. 164-165, n. 136: 
25

 Reiske, 747; Oikonomides, 175, 22: Ն. Իխնմնղթբթջմ ՟ճջ սգհթմ ծ՟ջխ՟մնրղ ե թՠվօ 

«զջս ճնրվ՟ւ՟մշճնրվթ ՟ջսթձ՟մթ օ ճնրվ՟ւ՟մշճնրվթմ ծ՟ջմնհ ո՟սռթ»՝ ―selon le rang de 
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մգժնրէճնրմզ, թ ս՟վՠգվնրէճնրմ Սնրվՠ Ծմմբճ՟մ փվգվթ` ՟մտմնրղ եվ Քվթջնսվթխ-

ժթմնջնրղ (Ոջխգ ջվ՟ծնրղ), ջ՟խ՟ճմ ռգվչթմջ խ՟պնրտռգժ ե VI բ՟վթտ նշ յնրս
26

, 

՟ճմոգջ նվ Մ՟յսնտթմ ոգսւ ե զմբնրմգթմ ծգմտ «Տ՟ջմթմզ ՠ՟դղնտմգվթ ջվ՟-

ծնրղ»:  

Ֆթժնէգնջթ ղթ ւ՟մթ խթվ՟պնրէճնրմմգվթտ խ՟վգժթ ե գդվ՟խ՟տմգժ, նվ անճնր-

էճնրմ ե նրմգտգժ ծ՟ռ՟ւ՟խ՟մ ηὰ ἀθνύβηηα («ՠ՟դղնտմգվ») ՟վս՟ծ՟ճսնր-

էճնրմզ, նվզ անվլ՟լռնրղ եվ ռգվնծթյճ՟ժ ջվ՟ծնրղ խ՟դղ՟խգվոռնհ զմբնրմգժնր-

էճնրմ-իմչնրճւմգվթ թղ՟ջսնռ. «օ ՟ճջ փվռ՟մթտ (՟ճջթմւմ՝ Սնրվՠ Ծմնրմբթտ) 

ոգսւ ե ջխջգժ ՟խնրՠթսմգվթ զմբնրմգժնրէճնրմզ»՝ ἀπὸ ηαύηεο ἄξρεηαη ἡ 

θιῆζηο ηειεῖζζαη ηῶλ ἀθνπβίησλ
27

, «մնրճմ ՟խնրՠթսմգվթ գվվնվբ փվզ»՝ ἐπὶ 

δὲ ηῆο ηξίηεο ἡκέξαο ηῶλ αὐηῶλ ἀθνπβίησλ
28

, «մնրճմ ՟խնրՠթսմգվթ 

ճնէգվնվբ փվզ»՝ ἐπὶ δὲ ηῆο ἑβδόκεο ἡκέξαο ηῶλ αὐηῶλ ἀθνπβίησλ
29

, 

«մնրճմ ՟խնրՠթսմգվթ նրէգվնվբ փվզ»՝ ἐπὶ δὲ ηῆο ὀγδόεο ἡκέξαο ηῶλ αὐηῶλ 

ἀθνπβίησλ
30

, օմ: Աճջթմւմ, ծպշ՟խ՟ռնվ ջվ՟ծնրղ խ՟դղ՟խգվոռնհ սնմ՟-

իղՠնրէճնրմմգվթմ խ՟մշգժնր ծ՟ղ՟վ ՠ՟ռ՟խ՟մ եվ ծվ՟ռթվգժ «՟խնրՠթսմգվթ»՝ 

ἐπὶ ηῶλ ἀθνπβίησλ
31

 խ՟ղ εἰο ηὰ ἀθνύβηηα: 

Աճըղ ցնվկգմւ սգջմգժ, էգ իմբվն ՟պ՟վխ՟ սնհզ ծնրմ՟վգմ թմշոգջ խծմշգվ: 

«ծվ՟ղ՟մ գժ՟մեվ». նրմգմւ մղ՟մ «գժ ծվ՟ղ՟մ» խ՟ո՟խտնրէճնրմզ Ղնրխ՟-

ջթ ՟ռգս՟վ՟մնրղ (Ղխ. Բ 1), նվթմ ծնրմ՟վգմ ՠմ՟ավնրղ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ 

ե ἐμῆιζελ δόγκα: Ս՟խ՟ճմ δόγκα-թ ցնի՟վգմ, նվզ մյ՟մ՟խնրղ ե «ո՟յսն-

մ՟խ՟մ նվնյնրղ, տնրտնրղ», ՟ճջսգհ ՟ռգժթ ծ՟վղ՟վ խժթմգվ κέλεσζις՝ «ծվ՟-

ղ՟մ» ՠ՟պզ, նվզ ՟վ՟վնհ՟խ՟վանռ ո՟ծ՟մչռնհ խ՟ճջգվ՟խ՟մ ծվնռ՟վս՟խթ 

խ՟մնմ՟ռնվ ջխթդՠմ եվ (ծղղ. θέιεπζηο ἐθ ηῶλ θηινρξίζησλ δεζπόησλ πξὸο 

ηὸλ ὁ δεῖλα՝ «Քվթջսնջ՟ջգվ սթվ՟խ՟ժմգվթտ՝ ՟ճջթմշ ՟մկթմ [նրհհռ՟լ]ծվ՟-

ղ՟մ»
32

):  

«ռ՟ճգժնրշ ղգլ՟վ՟մ՟րւ»՝ θαηὰ ἁξκόδνπζαλ δόμαλ,  

                                                                                                                                              
chacun et l‘honneur qui lui convient‖ (Oikonomides, 174): Ս՟խ՟ճմ թմշոթջթ՞ ՟ջսթ-

ձ՟մմգվնռ ոգսւ ե թվ՟վթտ ս՟վՠգվռգթմ ռ՟մ՟ծ՟ճվգվզ: 
26

 Տգ՛ջ M. Featherstone, ―The Chrysotriklinos as Seen through De Cerimoniis‖, in: 

Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Kulturgeschichte 

[= Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik 7], ed. L.Hoffmann, Wiesbaden, 

2005, p. 845, n.1: 
27

 Reiske, 749; Oikonomides, 177, 21. 
28

 Reiske, 745; Oikonomides, 173, 5. 
29

 Reiske, 749; Oikonomides, 179, 5. 
30

 Reiske, 750; Oikonomides, 179, 20. 
31

 Հղղս. ἐπὶ δὲ ηῶλ ινηπῶλ ἀθνπβίησλ δεῖ ὑκᾶο θαιεῖλ πξεζβπηέξνπο ηνῦ κεγάινπ 

παιαηίνπ…` «թջխ [՟դ՟ս] ղմ՟տ՟լ ՠ՟դղնտմգվթմ ոթսթ ծվ՟ռթվգմւ Մգլ Պ՟ժ՟սթ գվգտմգ-

վթմ…», Reiske, 755; Oikonomides, 185, 26:  
32

 Reiske, 687, 688, 690, 691. 
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«դՍնրվՠմ». ՟ճջ ղ՟խբթվզ օջ խ՟ջխ՟լգժթ ե էռ՟տգժ նվնյ նրջնրղմ՟ջթվնհ-

մգվթ
33

: Կ՟ջխ՟լզ էգվօջ ՟վբ՟վ՟տռ՟լ խժթմգվ, գէգ ՟ճջ ՠ՟պզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջ-

ի՟մգվ ղթ՟ճմ ծնրմ՟վգմ ἅγιος ՠ՟պթմ: Բ՟ճտ բ՟ ղթ՟խ ծմ՟վ՟ռնվ ծ՟ղ՟վըգւզ 

շե. ՠ՟դղթտջ ծ՟ճգվգմ ՠ՟պզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե ὅζιος ղ՟խբվթմ
34

, նվզ 

մյ՟մ՟խնրղ ե ո՟վդ՟ոգջ «՟ջսռ՟լ՟ո՟յս» օ ղթ՟մա՟ղ՟ճմ ծ՟վթվ ե ծմշնրղ 

՟յ՟խգվսթ օ ղսգվթղ ՟յի՟ս՟խտթ յնրվէգվնրղ
35

:  

«Ախնրղթս [՟մնրմ]». ՟խնրղթս-զ ՟խնրՠթս-թ ծգս ռջս՟ծնվգմ մնրճմ՟տ-

մգժնր ծ՟ղ՟վ ոգսւ ե բթսգժ ռգվչթմթջ ո՟սղնրէճնրմզ: Բ՟պթ ջխդՠմ՟կօզ՝ 

ἀκκούβιηον (ՠ՟դղնտ) ՟պ՟չ՟տգժ ե ժ՟սթմգվգմ accubitum մնրճմթղ՟ջս 

անճ՟խ՟մթտ, նվմ թվ ծգվէթմ ՟լ՟մտռ՟լ ե accumbo («ո՟պխգժ թմշ-նվ ղգխթ 

խնհւթմ (իմչնրճւթ ը՟ղ՟մ՟խ), զմխնհղ՟մգժ») ՠ՟ճթտ: Փնի՟պռգժնռ, ծնրմ՟վգ-

մնրղ ՟ճմ ջս՟տ՟ռ ἀθνύκβσ/ ἀθνπκβίδσ/ ἐπαθνπκβίδσ կօզ
36

. բվ՟ ՟դբգ-

տնրէճ՟ղՠ անճ՟խ՟մզ մնրճմոգջ գվՠգղմ ավռնրղ եվ մ՟օ ἀθνύκβηηνλ (՟խնրղՠթ-

սնմ)
37

: Բմ՟ավգվնրղ ՟ճբ կօզ յ՟ս ս՟վ՟լռ՟լ շե՝ «Հնրմ՟վգմ ժգդռթ ա՟մկ՟-

վ՟մ»-զ (TLG) տնրճտ ե ս՟ժթջ զմբ՟ղգմզ 6 անվլ՟լնրէճնրմ
38

, ՠ՟ճտ ո՟ս-

խ՟պգժթ ը՟ղ՟մ՟խ՟ճթմ զմբավխնրղնռ՝ ղ.է. III-թտ ղթմշօ XIV բ՟վ: Ս՟ ծգմտ ՟ճմ 

                                                           
33

 G.Winkler, S. 330-331. 
34

 Մթ՟ճմ Ս՟հղնջմգվթ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղգչ` 20 ՟մա՟ղ:  
35

 ὅζηνο և ἅγηνο ՠ՟պգվթ անվլ՟լնրէճ՟մ ղ՟ջթմ սգ՛ջ Хр.М.Лопарев, Греческие 

жития святых VIII и IX веков. Опыт научной классификации памятников 

агиографии с обзором их с точки зрения исторической и историко-литератур-

ной. Часть I: Современные жития, Петроград, 1914, с. 16-17: 
36

 Առ՟մբռ՟լ ե ՟ռգժթ ւ՟մ 400 անվլ՟լնրէճնրմ, ծթղմ՟խ՟մնրղ` ռ՟մ՟խ՟մ ռ՟ռգվ՟ավգվնրղ:  
37

 XIII բ՟վթ Կգհլ-Զնմ՟վ՟ջթ ՠ՟պ՟վ՟մզ ՟մղթչ՟ոգջ ՠիգտմնրղ ե ղգխզ ղճնրջթտ. 

Ἀθνύκβσ. ηὸ ἀλαπίπησ παξὰ Ῥσκαίνηο· ὅζελ θαὶ ἀθνύκβηηα («Ախնրղՠն». ծպնղգ՟տթմգ-

վթ ղնս «ո՟պխգժ», նվսգհթտ օ «՟խնրղՠթս՟»՝ ՠ՟դղնտմգվ) (Iohannis Zonarae Lexicon 

ex tribus codicibus manuscriptis, ed. J.A.H. Tittmann, vol.1., Leipzig: Crusius, 1808 

(repr. Amsterdam: Hakkert, 1967), p. 114, l. 28): Հգս՟ւվւթվ ե, նվ ՠ՟մ՟ջգվմ եժ ե ՟լ՟մ-

տճ՟ժ ՠ՟պզ ՠգվնրղ ծնամ՟խթ էռնռ: Աճջ մնրճմ ՠ՟տ՟սվնրէճնրմզ XIV բ՟վնրղ խվխմնրղ ե 

՟ջսռ՟լ՟ՠ՟մ Մ՟սէգնջ Վժ՟ջս՟վթջզ (Collectio alphabetica, 3.19: Γ.Α. Ράλλης, Μ. 

Πότλῆς, Σύνηαγμα ηῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων ηῶν ηε ἁγίων καὶ πανεσθήμων ἀπο-

ζηόλων, καὶ ηῶν ἱερῶν οἰκοσμενικῶν καὶ ηοπικῶν ζσνόδων, καὶ ηῶν καηὰ μέρος ἁγίων 
παηέρων, Ἀζήλα: Αὐγή, 1859): Իվ՟խ՟մնրղ, ջ՟խ՟ճմ, ժ՟սթմգվգմնրղ անճ՟խ՟մզ խ՟դղռ՟լ 

ե ՠ՟ճթ նշ էգ մգվխ՟ճթ accumb-, ՟ճժ ծ՟վ՟խ՟ս՟վ բգվՠ՟ճթ accub- ծթղւթտ, օ ձթյս կօզ 

խժթմգվ ἀθθνύβηηνλ, օ նշ ἀθνύκβηηνν: Բ՟ճտ ռգվչթմթջ ս՟վ՟լղ՟մզ մո՟ջսգտթմ, ծ՟-

ռ՟մ՟ՠ՟վ, ծնրմ՟վգմթ դ՟վա՟տղ՟մ մգվւթմ անվլնմմգվզ: Ավբգմ ռ՟հ ղթչմ՟բ՟վնրղ ծնր-

մ՟վգմթ ո՟ճէ՟խ՟մմգվզ ռգվ՟լռգտթմ յց՟խ՟մմգվթ, նրջսթ օ ἀθθνύβηηνν-թ ՠ՟պ՟ղթչթ 

«ՠ»-մ խ՟վբ՟տռնրղ եվ «ռ»: Բ՟տ՟պնրէճնրմ եթմ խ՟դղնրղ ղթ՟ճմ ՟ճմ բգուգվզ, գվՠ ո՟ճ-

է՟խ՟մթմ մ՟ինվբնրղ եվ նվօե պմա՟ճթմ, ՟ճջթմւմ՝ ἀθνύκβηηνν ՠ՟պ՟կօնրղ յ՟վնրմ՟խնրղ 

եթմ խ՟վբ՟ժ «ղՠ» խ՟ո՟խտնրէճնրմզ, նվմ, թվ ծգվէթմ, ջնռնվ՟խ՟մ «ՠ»-թ ՟մծգս՟տղ՟մ 

ո՟ճղ՟մմգվնրղ ծգսդծգսե ջխջգտ ցնի՟վթմգժ մվ՟մ, ՟ճջթմւմ՝ ἀθνύκβηηνλ ավնրէճ՟ղՠ 

ՠ՟պզ ո՟ծո՟մգտ թվ ջխդՠմ՟խ՟մ acubiton ծմշնհնրէճնրմզ: Պ՟վդ ե, նվ ՠ՟պզ ծ՟ճգվգմ ե 

ցնի՟պռգժ ղթմշօ ՟ճջ ռգվչթմ ցնցնինրէճնրմզ:  
38

 Թգօ կգպ՟ավ՟ճթմ ռխ՟ճնրէճնրմմգվզ խ՟վնհ գմ օ ՟ռգժթ յ՟ս ժթմգժ: 
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կօմ ե, նվզ բ՟ջ՟խ՟մ ծ՟ճգվգմնրղ սռգտ ՟խնրղՠ ՠ՟պզ
39

: Հգս՟ւվւթվ ե, նվ V 

բ՟վթ ծ՟ճ ծգհթմ՟խմգվթ ՠմ՟ավգվնրղ ՟ճջ ՠ՟պզ օջ ծ՟դռ՟բգո ե, ՟ճմ նրմթ ղգ-

խ՟խ՟մ անվլ՟լնրէճնրմ Բնրդ՟մբթ օ Եհթյգթ ո՟սղ՟խ՟մ գվխգվնրղ` «ջգհ՟մ», 

«ձ՟յխգվնրճէ» թղ՟ջսնռ
40

: Իջխ ծգս՟ա՟ ծգհթմ՟խմգվթ ղնս, թմշոգջ օ ՠ՟վ-

ՠ՟պմգվնրղ («՟անրղ/ ՟ա՟ղ/ ՟ա՟մ (փվ, ընհնռնրվբ օմ)» կօնռ 
41

) ՟ճջ ՠ՟պմ 

նրմթ ցնի՟ՠգվ՟խ՟մ թղ՟ջս՝ «ծ՟մբգջ, սնմ՟իղՠնրէճնրմ»
42

: Հ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ 

՟ճջսգհ ե, նվ ո՟ծո՟մռգժ ե ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ ՟վւնրմթւթ յւգհ զմբնրմգժնրէճնրմ-

մգվթ ծթյ՟ս՟խզ: Եէգ ՟ճբոգջ ե, «…ծվ՟ղ՟մ գժ՟մեվ՝ ռ՟ճգժնրշ ղգլ՟վ՟մ՟րւ 

դՍնրվՠմ՝ Ախնրղթս ՟մնրմ խնշգժնճ» ծ՟սռ՟լթ Ախնրղթս զմէգվտնրղզ խ՟վգժթ 

եվ ո՟վդ՟ոգջ ջվՠ՟ավգժ ճԱխնրղՠջմ: Բ՟պթ ռմ՟ջռ՟լ ժթմգժնր ո՟սձ՟պնռ 

ջխդՠթ ճ-մ զմխգժ ե, թջխ ՠջմ ինրղՠզ` խ՟վբ՟տռգժ թՠվօ թս: Կնշգժ («խ՟մշգժ» 

թղ՟ջսնռ) ՠ՟ճզ օջ ռգվ՟թղ՟ջս՟ռնվռգժ ե օ զմխ՟ժռգժ «՟մռ՟մգժ» մյ՟մ՟խնր-

էճ՟ղՠ: Աճջ թղ՟ջսմ ՟ռգժթ ծջս՟խ ՟վս՟ծ՟ճսգժնր ծ՟ղ՟վ ՟ռգժ՟տռգժ ե ՟մնրմ 

ՠ՟պզ՝ էգվօջ մ՟իզմէ՟տ սնհգվթ ՟դբգտնրէճ՟ղՠ. «նվ ՟մնր՟մգ՟ժ խնշեվ Ամ՟-

սնհթջ», «նվնրղ ՟մնրմ Թենբնջ խնշեթմ»: Կ՟վգժթ ե մ՟օ գմէ՟բվգժ, նվ 

ռ՟վւ՟աթվզ ցնվկգժ ե ռգվ՟վս՟բվգժ` ս՟պ՟բ՟վկգժ ծգմտ ծնրմ՟վգմ ՠ՟պմ թվ 

ծնամ՟խթ ջգպ՟խ՟մթ կօնռ` ἐπὶ ηῶλ ἀθνπκ(β)ίησλ, ՟վբգմ ՟մխ՟ճնրմ β ծմշճնր-

մնռ՝ ճԱխնրղթս՟րմ
43

. ՟ճմ ծգս՟ա՟ճնրղ մնրճմոեջ խնվտվգժ ե ճ մ՟իբթվզ, թջխ 

՟րմ ինրղՠմ ՟մչ՟սռգժնռ՝ ռգվ՟լռգժ ՟(մն)րմ-թ:  

Եէգ ղգվ գմէ՟բվնրէճնրմզ ձթյս ե, ՟ո՟ Վ՟վւթ ջնրճմ սգհթնրղ (ջվՠ՟-

ավռ՟լ *«…ծվ՟ղ՟մ գժ՟մեվ՝ ռ՟ճգժնրշ ղգլ՟վ՟մ՟րւ դՍնրվՠմ՝ ճԱխնրղՠջմ / 

ճԱխնրղթս՟րմ խնշգժնճ») խվխթմ ծ՟մբթոնրղ գմւ ծնրմ՟վգմ թմշ-նվ ղթ ՠմ՟ավթ 

ծգսւթ
44

, նվմ ՟ղՠնհչնրէճ՟ղՠ ծմշգժ ե ղնս՟ռնվ՟ոգջ ՟ճջոգջ.  
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 Հվ. Աձ՟պճ՟մզ (Հ՟ճգվեմ ՟վղ՟ս՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ, «՟խնրղՠ» ՠ՟պ՟ծնբռ՟լզ) ծթղմռնրղ ե 

Խ. Որհնրվթխճ՟մթ ղթ ագհգտթխ ՟խմ՟վխթ ռվ՟, նվնրղ ծգհթմ՟խզ ՠ՟տ՟սվնրղ ե ՟խնրղՠ ՠ՟պթ 

ջսնրա՟ՠ՟մնրէճնրմզ՝ գժմգժնռ ժ՟սթմգվգմ անճ՟խ՟մթ օ ՠ՟ճթ կօթտ օ մյ՟մ՟խնրէճնրմթտ (Խ. 

Որհնրվթխգ՟մ, «Եպ՟խղՠ՟մնտ էե՞ գպ՟խզղո՟մնտ», Աղգմնրմ ս՟վգտնճտզ, Կ.Պփժթջ, 1909, եչ 

226-228): Ս՟խ՟ճմ ծ՟ճգվգմնրղ ռ՟հղթչմ՟բ՟վճ՟մ ցնի՟պնրէճնրմմ ՟մղթչ՟խ՟մնվգմ 

ժ՟սթմգվգմթտ ւթշ ծ՟ռ՟մ՟խ՟մ ե, օ ՟ճմ շոգսւ ե մյ՟մ՟խգվ «ծ՟մբթջ՟ռնվ ընհնռ»: 
40

 Հ՟ճխ՟խ՟մ Հ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ (՟ճջնրծգս՝ Հ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ), ծ. 3Ա (Փ՟ռջսնջ Բնրդ՟մբ), 

Եվօ՟մ, 1974, եչ 12. «թ մնվ՟ ՟խզղՠթ բ՟վղ՟մեթմ ՠ՟դղգ՟ժւ»: Հ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ, ծ. 5Ա 

(Եհթյե), Եվօ՟մ, 1974, եչ 8. «ՠնժնվգտ՟ր ՟խնրղՠ ՠ՟դղ՟խ՟մթմ օ ծ՟հնվբգտ՟մ ՟ղգմ՟ճմւմ 

թ խգվ՟խնրվմ»: 
41

 Տգ՛ջ ՆԲՀԼ օ Հվ. Աձ՟պգ՟մ, Հ՟ճգվեմթ ՟վղ՟ս՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ, Եվօ՟մ, 1926, «՟խնրղՠ» 

ՠ՟պ՟ծնբռ՟լմգվզ: 
42

 Տգ՛ջ Հ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ, ծ. 8 (Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ), Եվօ՟մ, 1975, եչ 

11. «ՠ՟դղգ՟ժ թղ թ աժնրի ՟խղՠթտ բ՟ջնր ՟ճմվ գվ՟ի՟մ՟տ», ՆԲՀԼ, ՟խնրղՠ (եչ 27):  
43 Հգս՟ւվւթվ ե, նվ ծ՟ճ ՠ՟վՠ՟պ՟ճթմ կօգվթ մղ՟մ, ծթմ ռվ՟տգվգմթ აკუმი (՟խնրղթ՝ «ՠ՟դ-

ղնտ, մջս՟վ՟մ», սգ՛ջ Հվ. Աձ՟պգ՟մ, Ննրճմ սգհնրղ) ՠ՟պզ մնրճմոգջ խնվտվգժ ե «ՠ» ՠ՟հ՟-

կ՟ճմզ: Թգվօջ Կնվճնրմթ ՠմ՟ավթ «՟խնրղթս»-մ եժ, ՟պ՟մտ «ՠ»-թ, ՠ՟վՠ՟պ՟ճթմ ս՟վՠգվ՟խ ե:  
44

 Տգ՛ջ Օ.Վ՟վբ՟դ՟վճ՟մ, «Վ՟վւ Մ՟յսնտթ» գվխնր ջվՠ՟ավնրղմգվզ օ Ղ՟դ՟վ Փ՟վոգտնր 

ռխ՟ճնրէճնրմզ», ԲՄ, 8, Եվօ՟մ, 2008, եչ 41-57: 
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*ἡ θέιεπζηο ἐμῆιζελ θαηὰ ηὴλ ἁξκόδνπζαλ δόμαλ ηὸλ ὅζηνλ ἐπὶ 
ηῶλ ἀθνπκβίησλ/ εἰο ηὰ ἀθνύβηηα θαιέζαζα
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/θαιέζαη: 

Ս՟ թ՞մշ ՠմ՟աթվ եվ օ թ՞մշ բգվ ե ի՟հ՟տգժ Վ՟վւթ խ՟դղ՟ռնվղ՟մ զմէ՟տ-

ւնրղ, ՟պ՟ճըղ ՟մծ՟ճս ե: Ս՟խ՟ճմ օջ ղգխ ՟մա՟ղ ծնրմ՟վգմ ծթղւթ ռգվ՟խ՟մա-

մնրղզ էնրճժ ե ս՟ժթջ, ծ՟ղ՟վճ՟ դգվլ ղմ՟ժնռ ջվՠ՟ավնրղմգվթտ, ռգվ՟խ՟մամգժ 

մ՟օ ՠմ՟ավթ ՟ռգժթ զմբնրմգժթ թղ՟ջսզ:  

ОЛЬГА ВАРДАЗАРЯН 

КАК МАШТОЦ СТАЛ АКИМИТОМ 

Ключевые слова: Корюн, текстология, Константинополь, Фео-

досий Младший, патриарх Аттик, монастырь aкимитов (―неусы-

пающих‖), церковный защитник (экклесиэкдик, defensor ecclesiae), 

―Триклиний 19-и лож‖, византийский придворный церемониал, ―а-

кумб‖, этимология.  

Согласно пространной редакции ―Жития Маштоца‖, деятель-

ность Маштоца в армянских землях, принадлежавших Византии, на-

чалась со странного распоряжения имперской канцелярии ―с подо-

бающими почестями именовать святого акумитом‖ (Корюн, гл. 16). 

Существует давняя филологическая традиция, отождествляющая пос-

леднее слово с названием монастыря Акимитов (―неусыпающих‖); 

между тем Маштоц не мог так именоваться, во-первых, потому что 

монастыря с таким  названием в его время не существовало, а во-

вторых, потому что данный эпитет, принадлежащий к высокому 

стилю (следовательно, неуместный в повседневной или канцеляр-

ской речи), никогда не прилагался к конкретным людям, – даже к 

тем, кто имел отношение к упомянутому монастырю.  

Вследствие загадочного распоряжения Маштоц отправляется в 

столицу и оказывается там в дни празднования Пасхи, когда при 

дворе было принято устраивать торжественные приемы-пиры. В V 

веке они должны были проходить в одной из древнейших построек 

Большого дворца, в так называемом ―Триклинии 19 лож‖, в котором 

гости, по античному обыкновению, возлежали, а не сидели. Анализ 

упоминаний этого триклиния в руководстве по дворцовому церемо-

ниалу IX века, ―Клеторологии‖ Филофея, показывает, что собира-

тельное ―ложи‖ (аккубита) использовалось для обозначения самих 
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 Ամտճ՟ժ խ՟ս՟վճ՟ժթ մգվանվլ՟խ՟մ բգվՠ՟ճ (participium aoristi activi)` ծ՟ղ՟կ՟ճմգտ-

ռ՟լ θέιεπζηο («ծվ՟ղ՟մ») անճ՟խ՟մթ ծգս: 
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приемов; следовательно, приглашение на подобный прием могло 

звучать как приглашение ―на аккубиты‖. Среди вариантов написа-

ния слова ―ложе‖ имеется форма ―акумбитон‖, которaя в армянском 

языке дало слово ―акумб‖ в значении ―стола, трапезы‖, а также (в 

постклассическую эпоху) ―торжественного собрания, хора, сонма‖. 

Можно думать, что в тексте жития было употреблено либо это сло-

во, впоследствие поврежденное, либо же прямая транслитерация 

греческого слова, с возможно диалектальным выпадением ―б‖ после 

―м‖. Иными словами, Маштоца было велено не ―прозывать (имено-

вать) aкумитом‖, а ―позвать (пригласить) на aкумиты‖. Реконструк-

ция греческого источника, использованного в ―Житии‖ (природа это-

го текста пока неясна), уже не в первый раз позволяет, не прибегая к 

сложным конъектурам, восстановить смысл непонятного пассажа.  

 

OLGA VARDAZARYAN 

HOW MASHTOTS BECAME ACOIMETOS 

Keywords: Koryun, text criticism, Constantinople, Theodosius the 

Younger, Patriarch Atticus, Monastery of the Acoimetoi (―sleepless 

ones‖), church defender (ecclesiecdicos, defensor ecclesiae), ―Triclinium 

of 19 couches,‖ Byzantine court ceremonial, ―akumb,‖ etymology. 

According to the longer recension of The Life of Mashtots, Mashtots‘ 

activities in the Armenian lands which belonged to Byzantium began 

with the strange order from the Imperial Chancellery ―to call the saint 

akumit with proper honors‖ (Koryun, Chapter 16). There is an old 

philological tradition according to which the word akumit is identified 

with the name of the Monastery of the Acoimetoi (―sleepless ones‖); 

however, Mashtots could not have been named so. Firstly, there was no 

monastery bearing this name when he visited Byzantium. Secondly, this 

epithet belongs to elevated style (hence, it is inappropriate in everyday or 

formal language), and, besides, it was never attributed to specific people, 

even to those related to the monastery. 

Following the mysterious order, Mashtots went to the capital just in 

time for Easter celebrations, when it was customary to organize solemn 

reception-feasts at the court. In the 5
th

 century, they were typically held 

in one of the oldest buildings of the Grand Palace, the so-called 

―Triclinium of nineteen couches,‖ where guests, according to an ancient 

custom, reclined instead of sitting. An analysis of the references to this 

Triclinium in the 9
th

 century guide to the palace ceremonial, the 
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Cletorology of Philotheus, shows that the collective noun ―couches‖ 

(accubita) was used to designate the receptions themselves. Therefore, an 

invitation to such a reception could sound like an invitation to the 

accubita. One of the orthographic variants of the Greek word for ―couch‖ 

is ἀθνύκβηηoλ, which in Armenian was transformed into akumb, meaning 

―meal, banquet,‖ or ―solemn assembly, choir‖ in the Post-Classical 

period. One might suppose that either this word was used in the Life of 

Mashtots and subsequently corrupted, or the Greek word was 

transliterated, with a possible dialectal loss of the letter b after m. In other 

words, it was not ordered to ―call (name)‖ Mashtots ―Akumit‖ but ―to 

invite‖ him ―to the acumita (acumbita / accubita).‖ Thanks to the 

reconstruction of the excerpt from a hypothetical Greek source of the Life 

of Mashtots (the nature of which is still unclear) once again the meaning 

of an incomprehensible passage is restored, without resorting to complex 

conjectures. 



 

ՄԱՐԻ ՄԱՄՅԱՆ 

«ՄԱՆԿՈՒԹԵԱՆ ԱՒԵՏԱՐԱՆ»-Ի ԵՒ ՀԱԿՈԲՈՍԻ ՆԱԽԱԱՎԵՏԱՐԱՆԻ 
ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

   (ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ)   

Բանալի բառեր` Հթջնրջ, Հ՟խնՠնջ Տգ՟պմգհՠ՟ճվ, ծ՟ճխ՟խ՟մ Մ՟մխնրէճ՟մ 

՟ռգս՟վ՟մ, Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մ, ո՟վ՟խ՟մնմ ավւգվ, ւվթջսնմգ՟խ՟մ ավ՟խ՟-

մնրէճնրմ: 

Հ՟ճ՟ջս՟մզ, թմշոգջ ճնրվ՟ւ՟մշճնրվ ւվթջսնմճ՟ գվխթվ, ՟մղ՟ջմ շթ ղմ՟-

տգժ ՟ճմ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվթտ, նվնմւ ծ՟սնրխ գմ ռ՟հւվթջսնմգ՟խ՟մ ո՟ս-

ղնրէճ՟մզ: Իջխ ւվթջսնմճ՟ ՟յի՟վծթ ՟պ՟չթմ բ՟վգվթ ենրէճ՟մ ղ՟ջթմ ծմ՟վ՟-

ռնվ շե ձթյս ո՟սխգվ՟տնրղ խ՟դղգժ ՟պ՟մտ ը՟ղ՟մ՟խթ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ծ՟ղ՟-

խնհղ՟մթ նրջնրղմ՟ջթվղ՟մ, ւ՟մթ նվ ՟ճմ ղգլ բգվ ե ի՟հ՟տգժ մնվ խվնմթ կօ՟-

ռնվղ՟մ անվլնրղ:  

Աճջ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ խ՟վօնվ ղ՟ջմ գմ խ՟դղգժ ո՟վ՟խ՟մնմ ավռ՟լւմգվզ, 

օ ՟պ՟չթմ ծգվէթմ ՟ճմ ՟ռգս՟վ՟մմգվզ, նվնմւ ո՟վնրմ՟խնրղ գմ Հթջնրջթ 

ղ՟մխնրէճ՟մ ս՟վթմգվթ, էգօ գվՠգղմ ղս՟տ՟լթմ, ջ՟խ՟ճմ ղգլ ծգս՟ւվւվնր-

էճնրմ մգվխ՟ճ՟տմնհ ո՟սղնրէճնրմմգվզ: Դվ՟մւ ղթ խնհղթտ ժվ՟տմնրղ գմ Հթջնր-

ջթ լմմբճ՟մ ղ՟ջթմ մնվխս՟խ՟վ՟մճ՟մ ծ՟ճսմթ սգհգխնրէճնրմմգվզ, ղճնրջ 

խնհղթտ ՟վս՟ծ՟ճսնրղ գմ ւվթջսնմգ՟խ՟մ ՟ճջ խ՟ղ ՟ճմ նրհհնրէճ՟մ բ՟ռ՟մ՟-

ՠ՟մ՟խ՟մ (ծ՟ձ՟ի մ՟օ` ծգվկռ՟լնհ՟խ՟մ) ա՟հ՟ց՟վմգվ:  

Հթջնրջթ ղ՟մխնրէճ՟մ ո՟սղնրէճնրմզ մգվխ՟ճ՟տմնհ ՟ճջ ո՟վ՟խ՟մնմ 

ավռ՟լւմգվզ ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ղգչ ծ՟ճսմթ գմ «ղ՟մխնրէճ՟մ» 

՟ռգս՟վ՟մմգվ ՟մռ՟մնրղնռ: Սվ՟մտթտ ծ՟ճգվգմնռ ո՟ծո՟մռգժ գմ գվխնրջզ` 

Հ՟խնՠնջթ մ՟ի՟՟ռգս՟վ՟մզ1,նվ ւվթջսնմգ՟խ՟մ ծմ՟անրճմ (II բ.) 2նր ՟ղգ-

                                                           
1
 Պ՟վ՟խ՟մնմմ ՟ճջոթջթ ՟մռ՟մնրղ ե ջս՟տգժ Գ. Պնջսգժթտ, նռ ծնրմ՟վգմ ՠմ՟աթվզ ժ՟-

սթմգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟ղՠ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե 1552 է., սգ՛ջ Postel G., Protevangelion sive 

de natalibus Iesu Christi et ipsius matris Virginis Mariae. Sermo historicus divi Iacobi 

Minoris, Basilea, 1552. pp. 24-70: Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մ ՟մռ՟մնրղզ ո՟վ՟խ՟մնմթմ ե 

սվռգժ գժմգժնռ ՟ճմ ծ՟մա՟ղ՟մւթտ, նվ ՟ճջսգհ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ ո՟սղնրէճնրմմգվզ մ՟ինվ-

բնրղ գմ խ՟մնմ՟խ՟մ ՟ռգս՟վ՟մմգվնրղ սգհ աս՟լ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվթմ: Մ՟ա՟հ՟էճ՟ 

ծմ՟անրճմ ավշ՟ավգվնրղ, թմշոգջ փվթմ՟խ` Մ. Բնբղգվթ ծ՟ռ՟ւ՟լնրթ (Ժմօ) ղթ կգպ՟ավնրղ 

(Papyrus, Bodmer V, III բ., սգ՛ջ Testuz M., Papyrus Bodmer V. Nativité de Marie, 

Geneva, 1958) ո՟վ՟խ՟մնմզ ռգվմ՟ավռ՟լ ե «Մ՟վթ՟ղթ լմնրմբզ: Հ՟խնՠնջթ Հ՟ճսմնր-

էճնրմզ» (Γέλεζηο Μαξίαο. Ἀπνθάιπςηο Ἰαθώβ):  
2
 Պ՟վ՟խ՟մնմզ էռ՟ավռգժ ե II բ.` ծ՟յռթ ՟պմգժնռ ՟ճմ ծ՟մա՟ղ՟մւզ, նվ ավւթտ ղգչՠգվնրղ-

մգվ գմ ՟վգժ ՟վբգմ II-III բբ. ւվթջսնմճ՟ ՟ճմոթջթ ծգհթմ՟խմգվ, թմշոգջ փվթմ՟խ` Ովնաթ-
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մթտ ծ՟ճսմթ ավռ՟լւմգվթտ ղգխմ ե, օ ծգս՟ա՟ճնրղ ջվ՟ ծթղ՟մ ռվ՟ ավռ՟լ օջ 

ղգխ «ղ՟մխնրէճ՟մ» ՟ռգս՟վ՟մ3, նվզ, ջ՟խ՟ճմ, թվ ՠնռ՟մբ՟խնրէճ՟ղՠ ե՟խ՟-

մնվգմ ս՟վՠգվռնրղ ե Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթտ4:  

Հ՟խնՠնջթ մ՟ի՟՟ռգս՟վ՟մմ, զջս զմբնրմռ՟լ սգջ՟խգսթ, ավռգժ ե 

Եաթոսնջնրղ, ւվթջսնմճ՟ բ՟վկ՟լ ղթ ծգէ՟մնջթ կգպւնռ5: Թգօ ղգմւ ծջս՟խ 

սգհգխնրէճնրմմգվ շնրմգմւ ՟ճմ ղ՟ջթմ, էգ ւվթջսնմգ՟խ՟մ թմշոթջթ ծ՟ղ՟ճմ-

ւնրղ օ թմշ մխ՟ս՟պնրղմգվնռ ե ջսգհլռգժ գվխզ6, ՟ճմնր՟ղգմ՟ճմթռ, նրհհ՟-

բ՟ռ՟մնրէճ՟մ սգջ՟մխճնրմթտ ՟ճմ ՟ղգմթտ ՟մռմ՟ջ ո՟վ՟խ՟մնմմգվթտ ղգխմ ե 

ծ՟ղ՟վռնրղ: Նվ՟մնրղ սգհ գմ ասգժ ՟ճմոթջթ բվնրճէմգվ, նվնմւ ժթնռթմ ծ՟ղ՟-

ծնրմշ գմ ւվթջսնմգ՟խ՟մ նրհհ՟բ՟ռ՟մ ծ՟ռ՟սթմ: Պ՟վ՟խ՟մնմնրղ ծջս՟խն-

վգմ նրվռ՟ալռնրղ ե Սնրվՠ Կնրճջ Մ՟վթ՟ղթ` ՟վբգմ ՟ճբ բ՟վ՟յվչ՟մնրղ կօ՟-

                                                                                                                                              
մգջզ (―ηῆο βίβινπ Ἰαθώβνπ‖ – «Հ՟խնՠնջթ ավւթ», սգ՛ջ Origéne, Commentaire sur 

Evangile selon Matthieu, Vol. 1, ed. Girod R., Paris, 1970, p. 216), Կհգղգջ Աժգւջ՟մբվ՟-

տթմ (սգ՛ջ Clement of Alexandria, Miscellanies (Stromata), book VII; the Greek text 

with introduction, translation, notes, dissertations and indices, by Hort F. J. and Mayor 

J. B., London, 1902, p. 165) օ Հնրջսթմնջ Վխ՟մ (սգ՛ջ Justin Martyr‘s Dialogue with 

Trypho the Jew, trans. and notes by Brown H., vol. II, Oxford, ch. LXXVIII, p. 20):  
3
 Հ՟ճգվգմ ՠ՟դղ՟էթռ կգպ՟աթվ ղ՟սճ՟մմգվնրղ ո՟ծո՟մռ՟լ ՟ճջ ո՟վ՟խ՟մնմթմ յ՟ս 

ծ՟ձ՟ի ծ՟մբթոնրղ գմւ «Արգս՟վ՟մ Մ՟մխնրէգ՟մ Տգ՟պմ», «Մ՟մխ՟խ՟մ Արգս՟վ՟մ», 

«Տհ՟ճ՟՟րգս՟վ՟մ», «Գթվ սհ՟ճնրէգ՟մ Քվթջսնջթ», «Մ՟մխնրէթրմ Յթջնրջթ» օ գվՠգղմ 

եժ` «Արգս՟վ՟մ ղ՟մխնրէգ՟մ» ինվ՟ավնռ, թմշոգջ փվթմ՟խ` Եհղ. 3062 կգպ՟ավնրղ ո՟ծ-

ո՟մռ՟լ գվխզ, սգ՛ջ Մ՟ճվ տնրտ՟խ կգպ՟ավ՟տ Սվՠնտ Յ՟խնՠգ՟մտ, խ՟դղ. Ն. արք. Պողարյան, 

ծ. 9, Եվնրջ՟հեղ, 1979, եչ 282: Տգ'ջ մ՟օ` Ս. ռվբ. Միջգ՟մ, «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ-

մգվ», Սթնմ, 1972, է. 46, եչ 235: Աճջ ո՟վ՟խ՟մնմթ ղ՟ջթմ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ ղգվ մ՟ինվբ 

ծնբռ՟լնրղ` Մ՟ղճ՟մ Մ., «Գթվ Տհ՟ճնրէգ՟մ ՟ռգս՟վ՟մզ», ԲՄ, ծ. 22, 2015, եչ 334-349:  
4
 Մգդ ծ՟ճսմթ ՠնժնվ, ՟ճջոգջ խնշռ՟լ «ղ՟մխնրէճ՟մ» ՟ռգս՟վ՟մմգվզ ավռգժ գմ Ն՟ի՟-

՟ռգս՟վ՟մթ ծթղ՟մ ռվ՟: Բ՟տ՟պնրէճնրմ ե II բ՟վնռ էռ՟ավռնհ «Թնռղ՟ Իջվ՟ճգժ՟տթ ցթ-

ժթջնց՟ճթ ո՟սղնրէճնրմզ Քվթջսնջթ ղ՟մխնրէճ՟մ ղ՟ջթմ» ո՟վ՟խ՟մնմզ, նվ ո՟վնրմ՟-

խնրղ ե Հթջնրջթ 5-12 ս՟վգխ՟մմ զմխ՟լ ը՟ղ՟մ՟խ՟յվչ՟մզ օ մվ՟` ՟ճբ ս՟վթմգվթ զմէ՟տ-

ւնրղ խ՟ս՟վ՟լ ՠ՟դղ՟էթռ ծվ՟յ՟անվլնրէճնրմմգվզ, սգ՛ջ Свенцицкая И. С., Тайные 

писания первых христиан, Москва, 1980, с. 172: Աճջ ո՟վ՟խ՟մնմթ ՟վբթ օ ՟ղՠնհչ՟-

խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ սգ՛ջ Burke T., The Infancy Gospel of Thomas: The Text, Its 

Origins, and Its Transmission, Toronto, 2001:  
5
 Findlay Α., Byways in Early Christian Literature. Studied in the Non Canonical 

Gospels and Acts, Edinburgh, 1923, p. 150-151. 
6
 Ովնյ ը՟ղ՟մ՟խ յվչ՟մ՟պռգժ ե ՟ռգս՟վ՟մթ` չ՟ս՟անռ՟խ՟մ ավնրէճնրմ ժթմգժնր ռ՟վխ՟-

լզ, նվմ նրհհռ՟լ ե գհգժ Ցգժջնրջթ «Ճյղ՟վթս Խնջւ» ծ՟խ՟ւվթջսնմգ՟խ՟մ ՟յի՟սնրէճ՟մ 

բգղ (Celsus, On the true Doctrine, a Discourse against the Christians, trans. by J. 

Hoffmann, Oxford, 1987): Ցգժջնրջթ ՟ճջ գվխզ ղգդ շթ ծ՟ջգժ, ՟ճմ ծ՟չնհռգժ ե ղ՟ջ՟ղՠ ռգվ՟-

խ՟մամգժ յմնվծթռ Ովնաթմգջթ գվխթ, սգ՛ջ Origen, Contra Celsum, ed. and tr. Chadwick 

H., Cambridge, 1953: Ովնյ աթսմ՟խ՟մմգվ եժ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մզ բթս՟վխգժ գմ նվոգջ մգվ-

ՠնհ՟խ՟մ գվխ, սգ՛ջ փվթմ՟խ` Hock R., The Infancy Gospels of James and Thomas: With 

Introduction, Notes, and Original Text Featuring the New Scholars Version Translation 

(Scholars Bible), Santa Rosa, 1995, p. 15-20:  
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ռնվռնհ ո՟յս՟ղնրմւզ, նվսգհ ՟պ՟չմ՟ճթմ եվ բ՟պմնրղ մ՟օ մվ՟ ծ՟ռթսգմ՟-

խ՟մ խնրջնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ա՟հ՟ց՟վզ: Իվ ՟ճջ ծ՟սխ՟մթյմգվթ, թմշոգջ մ՟օ 

Մ՟վթ՟ղթ նր Հթջնրջթ լմմբճ՟մ ղ՟ջթմ ծգս՟ւվւվ՟յ՟վը ո՟սղնրէճնրմմգվթ 

յմնվծթռ ե, նվ ո՟վ՟խ՟մնմզ ղգլ ս՟վ՟լնրղ ե ասգժ ծ՟սխ՟ոգջ ւվթջսնմճ՟ 

Ավօգժւնրղ: Ավօղնրսւնրղ, ջ՟խ՟ճմ, Հգվնմթղնջ Եվ՟մգժնր ձմյղ՟մ ս՟խ (նրղ 

ծ՟ղ՟վ զմբնրմգժթ շեվ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մնրղ ՟վլ՟վլռ՟լ ՟ճմ ա՟հ՟ց՟վզ, 

զջս նվթ` Հնռջգցզ, ղթմշ Մ՟վթ՟ղթ իմ՟ղ՟խ՟ժնրէճնրմմ ջս՟մկմգժզ, նվբթմգվ ե 

նրմգտգժ մ՟իխթմ ՟ղնրջնրմնրէճնրմթտ) աթվւմ թ ջխդՠ՟մե շթ զմբնրմռգժ օ ՟վագժ-

ւթ ս՟խ ե բվռգժ7: Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մզ, ջ՟խ՟ճմ, ծ՟ճսմթ ե գհգժ մ՟օ ժ՟սթմ՟-

խ՟մ ՟յի՟վծնրղ, նվսգհ ՟ճմ յվչ՟մ՟պռգժ ե ՟ճժ ՟մռ՟մնրղմգվնռ օ, թծ՟վխգ, 

՟պ՟մտ Հնռջգցթ մ՟իխթմ խմնչ ղ՟ջթմ նվօե ծթյ՟ս՟խնրէճ՟մ8:  

Հ՟խնՠնջթ մ՟ի՟՟ռգս՟վ՟մմ ՟ճմ ծ՟դռ՟աճնրս ավռ՟լւմգվթտ ե, նվ ծ՟-

ճգվգմ ե է՟վաղ՟մռգժ գվխնր ՟մա՟ղ9, թմշզ ՠ՟տ՟պթխ գվօնրճէ ե ծ՟ճ է՟վաղ՟-

մ՟խ՟մ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ղգչ10: Վգմգսթխթ Միթէ՟վճ՟մ Մթ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ղ՟սգ-

մ՟բ՟վ՟մթ կգպ՟ավգվթ ծթղ՟մ ռվ՟ ո՟վ՟խ՟մնմթ գվգւ ս՟վՠգվ՟խմգվզ ծվ՟-

ս՟վ՟խգժ ե Ե. Տ՟ճգտթմ 1898 է.` «Հ՟ս՟խնսնվւ թ ավնտ սհ՟ճնրէգ՟մ Քվթջսն-

                                                           
7
 Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մզ սգհ ե ասգժ Գգժ՟ջթնջ I ո՟ոթմ (492-496 էէ.) ռգվ՟ավռնհ «Ավագժ-

ռ՟լ ավւգվթ բգխվգս»-նրղ (“Decretum Pseudo-Gelasianum”), սգ՛ջ Hennicke E., New 

Testament Apocrypha, Gospels and Related Writings, ed. By Sehnecmelckher W., Еng. 

trans. By Wilson McL. R., London, 1991, p. 38-39:  
8
 Տգ՛ջ Скогорев А., Апокрифические деяния апостолов. Арабское Евангелие детст-

ва Спасителя. Исследования. Переводы. Комментарии, СПб, 2000, с. 52:  
9
 Ըջս պնրջ մյ՟մ՟ռնվ ՟ջնվ՟ագս Ե. Մգյշգվջխ՟ճ՟ճթ` ՟ջնվ՟խ՟մ ավ՟ռնվ ՟ռ՟մբնրէճնրմզ 

օջ ո՟ծո՟մգժ ե Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ` ծնրմ՟վգմթտ ՟վռ՟լ գվխնր ս՟վՠգվ է՟վաղ՟մնր-

էճնրմմգվ, նվնմւ մգվխ՟ճ՟տմնրղ գմ ո՟վ՟խ՟մնմթ մ՟իմ՟խ՟մ օ իղՠ՟ավռ՟լ ս՟վՠգվ՟խ-

մգվզ, սգ՛ջ Мещерская Е. Н., “ „Протоевангелие Иакова‟ в составе сирийской ком-

пиляции „История Девы Марии‟,” Вестник Санкт-Петербургского университета 

(9), СПб., 2015, с. 43:  
10

 Տգ՛ջ Calzolari V., “Les récits apocryphes de l'enfance dans la tradition arménienne”, 

Infancy Gospels, Stories and Identities, ed. by Clivaz C., Dettwiler A., Devillers L., and 

Norelli E., Mohr Siebeck, 2011, p. 564: Հ՟ճ թվ՟խ՟մնրէճ՟մ ղգչ խվխմ՟խթ է՟վաղ՟մնր-

էճ՟մ փվթմ՟խմգվ գմ Դթնմթջթնջ Ավգնո՟ա՟տնր օ Իամ՟սթնջ Աջսռ՟լ՟դաճ՟տթ գվխգվզ: 

Դթնմթջթնջ Ավգնո՟ա՟տնր գվխգվմ ՟պ՟չթմ ՟մա՟ղ ծ՟ճգվգմ ե է՟վաղ՟մգժ Սսգց՟մնջ 

Սճնրմգտթմ VIII բ., թջխ գվխվնվբ ՟մա՟ղ գվխգվզ է՟վաղ՟մգժ ե Սսգց՟մնջ Լգծ՟տթմ XVII բ.: 

Իամ՟սթնջթ էհէգվզ մ՟ի է՟վաղ՟մռգժ գմ ՟ջնվգվգմթտ V բ., ՟ո՟ XVIII բ. Մգժւթջգբգխ 

Կ. Պնժջգտթմ ՟ճմ է՟վաղ՟մգժ ե ծնրմ՟վգմթտ, սգ՛ջ Տգվ-Սսգց՟մճ՟մ Ա., «Մգժւթջգբգխ Կնջ-

ս՟մբմնրոնժջգտնր է՟վաղ՟մ՟խ՟մ անվլնրմգնրէճնրմզ», ԲԵՀ, 3 (57), Եվօ՟մ, 1985, եչ 166-

172: Հ՟ճսմթ գմ մ՟օ Հնռծ՟մմգջ Դ՟ղ՟ջխ՟տնր Ահՠթրվ աթսնրէգ՟մ գվխթ խվխմ՟խթ` 

ծնրմ՟վգմ ծ՟ղ՟պնս (Բ՟ա՟վ՟ս Մ՟ղթխնմճ՟մ, X բ.) օ ռվ՟տգվգմ զմբ՟վկ՟խ (Սթղգնմ 

Պհմկ՟ծ՟մգտթ, XIII բ.) է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվզ, սգ'ջ Ախթմճ՟մ Ա., Սթղենմ Պհմկ՟ծ՟մգտթ գր 

թվ է՟վաղ՟մնրէթրմմգվզ ռվ՟տգվեմե, Վթգմմ՟, 1951, եչ 57-101:  
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ջթ»11 զմբծ՟մնրվ ինվ՟ավթ ս՟խ: Նվ՟ ծվ՟ս՟վ՟խ՟լ Ա օ Բ ս՟վՠգվ՟խմգվզ 

ո՟ծո՟մգժ գմ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ մ՟իմ՟խ՟մ սգջւզ, թջխ Գ ս՟վՠգվ՟խզ 

մգվխ՟ճ՟տմնրղ ե ո՟վ՟խ՟մնմթ մնվ օ ծ՟ղ՟պնս կօզ12:  

Ե. Տ՟ճգտթմ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե մ՟օ ռգվնմյճ՟ժ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-զ` 

«Գթվւ Տհ՟ճնրէգ՟մ Քվթջսնջթ» ինվ՟ավնռ (մգվխ՟ճ՟տմնրղ ե ո՟վ՟խ՟մնմթ Ա 

օ Բ ս՟վՠգվ՟խմգվզ13) : Եվխթ ՟պ՟չթմ ծ՟սռ՟լզ, ՟ճմ ե` I-XIV աժնրիմգվզ 

(Մ՟վթ՟ղթ լմմբճ՟մ օ ղ՟մխնրէճ՟մ, Հնռջգցթ ղնս մվ՟ իմ՟ղ՟խ՟ժնրէճ՟մ, 

՟ռգսղ՟մ օ Հթջնրջթ լմմբճ՟մ ո՟սղնրէճնրմմգվզ) ո՟վնրմ՟խնրղ գմ Հ՟խնՠնջթ 

մ՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ զմբ՟վկ՟խ նր ձնի՟տռ՟լ ս՟վՠգվ՟խզ: Հ՟ճխ՟խ՟մ ավ՟-

ռնվ ՟ռ՟մբնրէճ՟մ ղգչ օ՛ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մզ, նվզ նվոգջ ՟պ՟մկթմ ավռ՟լւ 

ծ՟ճգվգմ ե է՟վաղ՟մռգժ ծնրմ՟վգմթտ14, օ՛ «Մ՟մխնրէգ՟մ Արգս՟վ՟մ»-զ ռգվ՟-

ավռնրղ գմ Հ՟խնՠնջ Տգ՟պմգհՠնվզ15, ՟ճբ թջխ ո՟սձ՟պնռ ծ՟ձ՟ի յցնէնր-

էճնրմ ե ՟պ՟չ՟մնրղ ՟ճջ գվխնր ո՟վ՟խ՟մնմմգվմ թվ՟վթտ ս՟վ՟մչ՟սգժնր 

ծ՟վտնրղ16: Աճջոգջ փվթմ՟խ` մյ՟մ՟ռնվ ծ՟ճ՟ագս Ֆ. Կնմթՠգվզ, թվ՟խ՟մնրղ 

կգպւթ ս՟խ նրմգմ՟ժնռ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-զ, գմէ՟բվգժ ե, նվ բ՟ Ն՟-

ի՟՟ռգս՟վ՟մմ ե: Ն՟, ջ՟խ՟ճմ, թվ՟ռ՟տթնվգմ մյգժ ե, նվ թվ կգպւթ ս՟խ գհ՟լ 

ավռ՟լւզ է՟վաղ՟մռգժ ե ՟ջնվ՟խ՟մ ծմ՟անրճմ սգւջսթտ, նվթմ լ՟մնէ ե գհգժ 

                                                           
11

 Ամխ՟մնմ աթվւ Ննվ Կս՟խ՟վ՟մ՟տ, խ՟դղ. Տ՟ճգտթ Ե., Թ՟մա՟վ՟մ ծ՟ճխ՟խ՟մ ծթմ օ մնվ 

բովնրէգ՟մտ, Բ, Վգմգսթխ, 1898, եչ 237-267 (՟ճջնրծգս` Ամխ՟մնմ աթվւ Ննվ Կս՟խ՟վ՟մ՟տ):  
12

 Stricker de E., La forme la plus ancienne du Protévangile de Jacques. Recherches 

sur le papyrus Bodmer 5, Bruxelles, 1961, p. 357.  
13

 Ամխ՟մնմ աթվւ Ննվ Կս՟խ՟վ՟մ՟տ, եչ 1-235:  
14

 Հնրմ՟վգմ նր ՟ջնվգվգմ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մմգվզ ծ՟ղգղ՟ս՟խ՟մ ռգվժնրլնրէճ՟մ ե գմ-

է՟վխգժ Մգյշգվջխ՟ճ՟մ, սգ՛ջ Мещерская Е. Н., “Протоевангелие Иакова в сирий-

ской традиции. Тексты. Издания. Версии”. Вспомогательные исторические дис-

циплины, т. XXX. СПб., 2007, с. 13-27: Աճջ ծ՟ղգղ՟սնրէճնրմմգվզ օջ ղգխ ՟մա՟ղ ց՟ջ-

սնրղ գմ ծ՟ճգվգմ ՠմ՟ավթ` ծնրմ՟վգմթտ է՟վաղ՟մռ՟լ ժթմգժնր թվնհնրէճնրմզ: Աջնվգվգմ 

սգւջսմ ՟մաժգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟ղՠ սգ՛ջ Wright W., Contribution to the Apocryphal 

Literature of the New Testament, London, 1865, մ՟օ` Lewis S., Apocrypha Syriaca: The 

Protevangelium Jacobi and Transitus Mariae, Cambridge, 1902:  
15

 Ըմբծ՟մվ՟ոգջ, Հ՟խնՠնջ Տգ՟պմգհՠնվ խգվո՟վզ մյ՟մ՟խ՟ժթտ բգվ ե ի՟հ՟տգժ ՟պ՟չթմ 

բ՟վգվնրղ ավռ՟լ ծնրբ՟-ւվթջսնմգ՟խ՟մ օ, նվ ՟պ՟ռգժ ծգս՟ւվւվ՟խ՟մ ե` ամնջսթխճ՟մ 

ո՟վ՟խ՟մնմ ավռ՟լւմգվնրղ, սգ՛ջ Painter J., Just James: The Brother of Jesus in 

History and Tradition, South Carolina, 2004, pp.159-200: Տգ՟պմգհՠ՟ճվմ ե՟խ՟մ բգվ 

նրմթ մ՟օ ծ՟ճխ՟խ՟մ ւվթջսնմգ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրէճ՟մ ղգչ, մվ՟մ ե ռգվ՟ավռգժ մ՟օ ղթչմ՟բ՟-

վնրղ ղգլ ընհնռվբ՟խ՟մնրէճնրմ ռ՟ճգժնհ «Յթյ՟ս՟խ՟վ՟մւ Պթհ՟սնջթ» ո՟վ՟խ՟մնմ գվխզ:  
16

 Աճջ յցնէղնրմւմ ՟պխ՟ ե մ՟օ ծ՟ճգվգմ կգպ՟ավգվնրղ, ՟ճջոգջ փվթմ՟խ` ՄՄ 717 կգպ՟ավթ 

ավթշզ գվխմ ՟մռ՟մնրղ ե «Արգս՟վ՟մմ ՟պ՟չթմ» (է. 125 ՠ), թմշթտ խ՟վգժթ ե գմէ՟բվգժ, նվ 

ինջւզ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ ղ՟ջթմ ե, ղթմշբգպ գվխթ ՠնռ՟մբ՟խնրէճնրմզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջ-

ի՟մնրղ ե «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-թմ: Նխ՟սգմւ մ՟օ, նվ «ղ՟մխնրէճ՟մ» ղգվ գվխնր 

՟ռգս՟վ՟մմգվզ ծ՟ճգվգմ կգպ՟ավգվնրղ յ՟ս ծ՟ձ՟ի ծ՟մբգջ գմ ա՟ժթջ ղթօմնրճմ ինվ՟-

ավնռ, ջ՟խ՟ճմ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-զ ո՟վնրմ՟խնհ կգպ՟ավգվթ էթռզ դա՟ժթնվգմ 

ագվ՟դ՟մտնրղ ե Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ կգպ՟ավգվթմ:  



«Մ՟մխնրէգ՟մ Արգս՟վ՟մ»-թ օ Հ՟խնՠնջթ մ՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ ... 235 

 

 

բգպօջ ջՠ. Եցվգղ Աջնվթմ (307-373)17: Հ՟սխ՟մյ՟խ՟մ ե, նվ ղթ՟ճմ ծ՟ճխ՟խ՟մ 

՟ռ՟մբնրէճնրմմ ե «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-զ ռգվ՟ավգժ ե Հ՟խնՠնջ Տգ՟պմ-

գհՠնվզ, թմշզ ղթ՟ճմ ռգվչթմթջ` Հթջնրջթ գհՠ՟ճվ ժթմգժնր ո՟վ՟ա՟ճնռ ՠ՟տ՟-

սվգժզ ՠ՟ռ՟վ՟վ շե, գէգ մնրճմթջխ ծ՟յռթ ՟պմգմւ ՟ճմ, նվ գվխզ ավռգժ ե Ն՟-

ի՟՟ռգս՟վ՟մթ ծթղ՟մ ռվ՟: Աճջ թվնհնրէճնրմզ էգվօջ խ՟վգժթ ե ՠ՟տ՟սվգժ 

՟ճժ ծ՟մա՟ղ՟մւնռ. թ ս՟վՠգվնրէճնրմ Ավօգժճ՟մ ւվթջսնմգ՟խ՟մ գխգհգտթմգ-

վնրղ գվՠօե ՟վագժւթ ս՟խ շբվռ՟լ Հ՟խնՠնջթ մ՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ` ղգվ ղճնրջ 

«ղ՟մխնրէճ՟մ» ՟ռգս՟վ՟մմ զմբավխռգժ ե ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ՟վագժռ՟լ ավւգվթ 

ՠնժնվ ծ՟ճսմթ տ՟մխգվնրղ (ծմ՟անրճմզ էռ՟ավռնրղ ե VI բ՟վնռ)18
, նվնմտ էռնրղ 

՟պ՟մկմ՟խթ խ՟վօնվնրէճնրմ նրմթ Միթէ՟վ Աճվթռ՟մգտնր խ՟դղ՟լ օ զմբփվթ-

մ՟խ՟լ տնրտ՟խզ (XIII բ.)19: Որջսթ ժթնռթմ ծ՟ռ՟մ՟խ՟մ ե էռնրղ ՟ճմ, նվ ո՟-

վ՟խ՟մնմթ ռգվ՟ավնրղզ Հ՟խնՠնջ Տգ՟պմգհՠնվզ ՟վռգժ ե աթվւմ ՟վագժւթտ 

ծ՟մգժնր օ ՟ճմ յվչ՟մ՟պնրէճ՟մ ղգչ բմգժնր ղհնրղնռ:  

Հ՟ճխ՟խ՟մ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-զ, թմշոգջ ՟վբգմ մյգտթմւ, Ն՟-

ի՟՟ռգս՟վ՟մթտ ս՟վՠգվռնրղ ե ղթ յ՟վւ ե՟խ՟մ ՟պ՟մկմ՟ծ՟սխնրէճնրմ-

մգվնռ: Աճջ ս՟վՠգվնրէճնրմմգվզ ո՟ճղ՟մ՟ռնվռ՟լ գմ ՟ճմ ծ՟մա՟ղ՟մւնռ, նվ 

ո՟վ՟խ՟մնմնրղ ՟վս՟տնժռ՟լ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ ծ՟ս-

ռ՟լմգվզ նվօե ՟պմշնրէճնրմ շնրմգմ ծնրմ՟վգմ ՠմ՟ավթ ծգս օ խվնրղ գմ ՟ջն-

վ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրէճ՟մ ծգսւգվ20: Ըջս ՟ճբղ` նվնյ աթսմ՟խ՟մմգվ գդվ՟խ՟տվգժ 

գմ, նվ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-թ ՟պ՟չթմ 14 աժնրիմգվզ ցնի՟պռգժ գմ 

ծնրմ՟վգմթտ ՟ջնվգվգմ է՟վաղ՟մռ՟լ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ ռգվ՟իղՠ՟ավնր-

էճնրմմգվթտ նվօե ղգխթտ, օ նվոգջ ծ՟ռ՟մ՟խ՟մ ՟հՠճնրվ բթս՟վխռգժ ե մ՟ի օ 

՟պ՟չ ՟վօգժ՟-՟ջնվ՟խ՟մ (մգջսնվ՟խ՟մ) լ՟անրղ նրմգտնհ «Պ՟սղնրէթրմ գ-

վ՟մգժնճմ Մ՟վթ՟ղնր»21 ո՟վ՟խ՟մնմ ավռ՟լւզ22: Մգվ ՟մտխ՟տվ՟լ դնրա՟ծգպ-

                                                           
17

 Տգ՛ջ Conybeare F., “Protevangelium Iacobi, From an Armenian Manuscript in the 

Library of the Mkhitarists in Venice,” American Journal of Theology (1), 1897, pp. 424-442:  
18

 Տգ՛ջ Ամ՟ջճ՟մ Հ., Հ՟ճխ՟խ՟մ ղ՟սգմ՟աթսնրէճնրմ, Ե-ԺԸ բբ., ծ. Ա, Եվօ՟մ, 1959, եչ XI, 

XXXVIX-XL: Ավագժռ՟լ ավւգվթ ՟ճջ տնրտ՟խզ ղգդ ե ծ՟ջգժ ՄՄ 1869 կգպ՟ավնրղ (1584-

1589 էէ.), 391ՠ:  
19

 Տգ՛ջ Միթէ՟վ Աճվթռ՟մգտթ, Պ՟սղնրէթրմ Ժ՟ղ՟մ՟խ՟ավ՟խ՟մ, ծվս. Ք. Պատկանյանի, Ս. 

Պգսգվՠնրվա, 1867, եչ 33:  
20

 Աճջ ղ՟ջթմ ՟ռգժթ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ Terian A., The Armenian Gospel of the Infancy, 

with Three Early Versions of the Protevangelium of James, Oxford, 2008, pp. XXII-

XXIV, Peeters P., Evangiles apocryphes, vol. II. L'évangile de l'enfance, rédactions 

syriaques, arabe et arméniennes, Paris, 1914, p. XXIX: Հ՟խ՟պ՟խ խ՟վլթւմ ե ՟վս՟-

ծ՟ճսգժ ղթ՟ճմ ՠգժաթ՟տթ մյ՟մ՟ռնվ աթսմ՟խ՟մ Սսվթխգմ, նռ ծ՟ճխ՟խ՟մ «Մ՟մխնրէգ՟մ 

՟րգս՟վ՟մ»-թ ծ՟ղ՟վ ծթղւ ե զմբնրմգժ ծնրմ՟վգմթտ է՟վաղ՟մռ՟լ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մզ, 

սգ՛ջ Stricker de E., La forme la plus ancienne du Protévangile de Jacques…, p. 372:  
21

 XII բ՟վթ ՟ջնվ՟խ՟մ ՟ճջ գվխթ ՟մաժգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ սգ՛ջ Budge W., The 

History of the Blessed Virgin Mary and the History of the Likeness of Christ, which the 

Jews of Tiberias made a mock at, London, 1899:  
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մգվզ, ջ՟խ՟ճմ, տնրճտ գմ ս՟ժթջ, նվ ՟ճջ գվխնր ո՟վ՟խ՟մնմմգվզ ՠ՟ռ՟խ՟մ ւթշ 

զմբծ՟մվնրէճնրմմգվ նրմգմ, թմշմ եժ մռ՟դգտմնրղ ե ՟ճջ սգջնրէճ՟մ ձյղ՟վս՟-

տթնրէճ՟մ ծ՟ռ՟մ՟խ՟մնրէճնրմզ: Ըջս թվնհնրէճ՟մ, ղգմւ անվլ նրմգմւ ՟ջնվ՟-

խ՟մ լ՟աղ՟մ, ջ՟խ՟ճմ ղգդ շծ՟ջ՟լ ղթ թմշ-նվ ՟ճժ ո՟վ՟խ՟մնմ ավռ՟լւթ ծգս23:  

Ե՛ռ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մզ, օ՛ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-մ ջխջռնրղ օ ՟մ-

մյ՟մ ս՟վՠգվնրէճ՟ղՠ մգվխ՟ճ՟տմնրղ գմ Մ՟վթ՟ղթ լմնհմգվթ` Հնռ՟խթղթ օ Ամ-

մ՟ճթ24 ո՟սղնրէճնրմզ, նվնմւ դվխռ՟լ գմ դ՟ռ՟խ նրմգմ՟ժնր խ՟վնհնրէճնրմթտ 

(«Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-նրղ զմբավխռ՟լ շե ղթ՟ճմ Ամմ՟ճթ օ մվ՟ ՟հ՟իթմ 

Յնրէթմեթ գվխինջնրէճնրմզ): Սնրվՠավ՟ճթմ ՟ռ՟մբնրէճ՟մ ծգսօնրէճ՟ղՠ, գվխ՟վ 

՟հնէւմգվթտ ծգսն Աջսռ՟լ ՟ղնրջթմմգվթմ դ՟ռ՟խ ե ինջս՟մնրղ, օ լմռնրղ ե 

Մ՟վթ՟ղզ: Հ՟սխ՟մյ՟խ՟մ ե, նվ ծ՟ճխ՟խ՟մ ղ՟մխնրէճ՟մ ՟ճջ գվխնր ՟ռգս՟-

վ՟մմգվնրղ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ Մ՟վթ՟ղթ ճնէ՟ղջճ՟ («Եր թՠվգր ճհնրէթրմ Ամմ՟ճթ 

ճ՟րնրվջ գվխգրվթրվ օ ս՟ջ, նվ ե ՟ղթջ գփէմ օ մնճմ ը՟ղ՟ճմ ճփէմգվնվբ ը՟ղնր 

լմ՟մեվ Ամմ՟ճ դղ՟մնրխմ թրվ ջնրվՠ, թ ժ[մ]նրժ ՟ղջնճ ւջ՟մ օ ղթ, նվ ե ջգոսգղ-

ՠգվթ նրէ»25) օ գվՠգղմ եժ` նրէ՟ղջճ՟ («օ ճ՟ղջգ՟մմ նրէգվվնվբթ լմ՟մեվ…»26) 

լմմբճ՟մ ո՟սղնրէճ՟մզ ծ՟մբթոնրղ գմւ ղթ՟ճմ Բնբղգվճ՟մ ռգվնմյճ՟ժ կգպ՟-

ավնրղ. Մ՟վթ՟ղզ թմմ՟ղջճ՟ ե լմռնրղ օ՛ զջս «Պ՟սղնրէթրմ գվ՟մգժնճմ Մ՟-

վթ՟ղնր» ՟ջնվ՟խ՟մ գվխթ, օ՛ ծնրմ՟վգմ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ ծգս՟ա՟ իղՠ՟-

ավնրէճնրմմգվթ, օ էգ՛ ծ՟ղգղ՟ս՟ՠ՟վ նրյ ը՟ղ՟մ՟խ՟յվչ՟մնրղ ավռ՟լ ժ՟սթ-

մգվգմ խգհլ-Մ՟սէգնջթ ղ՟մխնրէճ՟մ ՟ռգս՟վ՟մթ27: Ըջս ծթմխս՟խ՟վ՟մճ՟մ օ 

ռ՟հւվթջսնմգ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրէճ՟մ` ճնէ ՟ղջ՟խ՟մ լմռ՟լ ղ՟վբթխ ՟պ՟մկմ՟-

մնրղ եթմ ՟վս՟ջնռնվ ձ՟խ՟ս՟ավնռ28, օ ՟ճջ ա՟հ՟ց՟վզ, նվ ՟վս՟ծ՟ճսռ՟լ 

                                                                                                                                              
22

 Burke T., The Infancy Gospel of Thomas: Syriac, http: //www.tonyburke.ca/infancy-

gospel-of-thomas/the-infancy-gospel-of-thomas-syriac/ . 
23

 Terian A., The Armenian Gospel of the Infancy…, p. XXIV. 
24

 Հնռ՟խթղթ օ Ամմ՟ճթ ծթյ՟ս՟խնրէճ՟մ սնմզ Հ՟ճ Եխգհգտթմ խ՟ս՟վնրղ ե Յնրհ՟ՠգվ խ՟-

մ՟մտ ծգս, Վգվցնիղ՟մ թմմփվգւթմ ծ՟չնվբնհ գվգւյ՟ՠէթ փվզ:  
25

 ՄՄ7574, է. 13՟: «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-թ ծմ՟անրճմ նր ՟ղՠնհչ՟խ՟մ ս՟վՠգվ՟խզ 

ո՟ծո՟մռգժ ե ՄՄ 7574 կգպ՟ավնրղ, նվզ օ ՟մաժգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟ղՠ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե 

՟մռ՟մթ աթսմ՟խ՟մ Ա. Տգվճ՟մզ, սգ՛ջ Terian A., The Armenian Gospel of the 

Infancy…: Մգվ ծգս՟ա՟ ղգչՠգվնրղմգվզ ո՟վ՟խ՟մնմթտ խ՟վռգմ զջս ՟ճջ կգպ՟ավթ:  
26

 Ամխ՟մնմ աթվւ Ննվ Կս՟խ՟վ՟մ՟տ, եչ 239:  
27

 Տգ՛ջ Tischendorf C., EvangeliaApocrypha, adhibitis plurimis codicibus graecis et 

latinis maximam partem nunc primum consultis atque ineditorum copia insignibus, 

Lipsiae, 1874, pp. 51-112: Առգս՟վ՟մմ ՟ճջ ՟մռ՟մնրղնռ յվչ՟մ՟պնրէճ՟մ ղգչ ե բվռգժ 

յնրվչ 150 ս՟վթ ՟պ՟չ, գվՠ ագվղ՟մ՟տթ աթսմ՟խ՟մ Կ. Թթյգմբնվքզ ծվ՟ս՟վ՟խգտ ՟ռգ-

ս՟վ՟մթ ժ՟սթմգվգմ կգպ՟ավգվզ` ՟ճբ էռնրղ մ՟օ խգհլ Հթգվնմթղնջթ նր գվխնր գոթջխն-

ոնջմգվթ ղթ մ՟ղ՟խ՟ավնրէճնրմ, նվ նվոգջ մ՟ի՟ՠ՟մ խտռ՟լ եվ ո՟վ՟խ՟մնմթմ: Աճջ խգհլ 

էհէ՟խտնրէճնրմթտ սգհգխ՟մնրղ գմւ, էգ թՠվ Հթգվնմթղնջզ ժ՟սթմգվգմթ ե է՟վաղ՟մգժ Հթ-

ջնրջթ ղ՟մխնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ո՟սղնհ` Մ՟սէգնջթ գՠվ՟ճգվգմ ՟ռգս՟վ՟մզ:  
28

 Horst van der P., “Sex, Birth, Purity and Asceticism in the Protevangelium Jacobi”, 

A Feminist Companion to Mariology, ed. by A.-J. Levine, Clevland, 2005, p. 56-65, 

http://www.tonyburke.ca/infancy-gospel-of-thomas/the-infancy-gospel-of-thomas-syriac/
http://www.tonyburke.ca/infancy-gospel-of-thomas/the-infancy-gospel-of-thomas-syriac/
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ե մ՟օ ծ՟ճխ՟խ՟մ ո՟վ՟խ՟մնմ ՟ռգս՟վ՟մմգվթ ղգչ, ինվծվբ՟մյնրղ ե Մ՟-

վթ՟ղթ ագվՠմ՟խ՟մ ենրէճնրմզ29:  

Մ՟վթ՟ղթ լմմբճ՟մզ ծ՟չնվբնհ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվզ (մվ՟ մռթվ՟ՠգվնր-

ղզ ս՟ձ՟վթմ օծ՟մկմնրղզ Հնռջգցթ իմ՟ղ՟խ՟ժնրէճ՟մզ) էգ՛ Ն՟ի՟՟ռգս՟-

վ՟մզ, օ էգ՛ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-զ մգվխ՟ճ՟տմնրղ գմ ավգէգ մնրճմնր-

էճ՟ղՠ: Վգվչթմթջ ՠնռ՟մբ՟խնրէճնրմզ, ջ՟խ՟ճմ, յգյս՟խթնվգմ ցնիռնրղ ե 

Հթջնրջթ լմմբճ՟մ ՟ռգսղ՟մ բվռ՟անրղ: Ըմբ նվնրղ ՟ճջ օ ջսնվօ մգվխ՟ճ՟տ-

ռ՟լ ՟պ՟մկմ՟ծ՟սխնրէճնրմմգվզ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-մ թմւմ՟սթո գմ 

բ՟վկմնրղ ն'շ ղթ՟ճմ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ, ՟ճժ մ՟օ ղճնրջ «ղ՟մխնրէճ՟մ» ՟ռգ-

ս՟վ՟մմգվթ ծ՟ղգղ՟սնրէճ՟ղՠ:  

Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ ՟մ՟մնրմ ծվգյս՟խզ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-նրղ 

Ղնրխ՟ջթ ՟ռգս՟վ՟մթ (Ա, 26) մղ՟մնհնրէճ՟ղՠ, ջս՟մնրղ ե Գ՟ՠվթգժ ՟մռ՟-

մնրղզ: Աճջ ո՟սղնրէճնրմզ մգվխ՟ճ՟տմգժթջ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մմ զմբծ՟մնրվ ՟պ-

ղ՟ղՠ խվխմնրղ ե մնվխս՟խ՟վ՟մճ՟մ ՟ռ՟մբնրէճնրմզ, զջս նվթ, Մ՟վթ՟ղզ ծմ՟-

դ՟մբնրէճ՟ղՠ ե զմբնրմնրղ թվ ծհթնրէճնրմմ նր Հթջնրջթ ղ՟ճվզ բ՟պմ՟ժնր թվ 

՟պ՟ւգժնրէճնրմզ: Մթմշբգպ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-թ ծգհթմ՟խզ, զմբ՟վ-

կ՟խգժնռ Ղնրխ՟ջթ ՟ռգս՟վ՟մնրղ Մ՟վթ՟ղթ ծ՟վտնրղզ ծվգյս՟խթմ. «Զթ՟՞վբ 

ժթմթտթ թմկ ՟ճբ, ւ՟մդթ դ՟ճվ նշ աթսգղ» (Ղնրխ. Ա 34) `ՠ՟դղ՟էթռ ծ՟ռգժնրղմգվ 

ե ՟մնրղ սգւջսնրղ օ ծգս՟ւվւթվ բվռ՟ամգվնռ մգվխ՟ճ՟տմնրղ Մ՟վթ՟ղթ ՟վ-

կ՟ա՟մւմ թվ ծվ՟յ՟ժթ խգվոնռ ծհթ՟մ՟ժնր ղ՟ջթմ ժնրվզ ժջգժթջ30: Հվգյս՟խթ 

ինջւգվթ մխ՟սղ՟ղՠ Մ՟վթ՟ղթ խ՟ջխ՟լ՟ղսնրէճնրմզ խ՟դղնրղ ե ՟ճջ գվխին-

ջնրէճ՟մ խնվթդզ, զմբ նվնրղ, մվ՟ ծթղմ՟խ՟մ ղս՟ռ՟ինրէճնրմզ նշ ՟ճմւ՟մ «՟-

պ՟մտ ՟ճվմ» ծհթ՟մ՟ժնր ծ՟մա՟ղ՟մւմ ե, ՟ճժ ՟ճմ, նվ ղթանրտգ թվգմ ծ՟ճսմռ՟լ 

ծվգյս՟խզ խգվո՟վ՟մ՟ցնիռ՟լ ջ՟ս՟մ՟մ ե, նռ ցնվկնրղ ե ի՟ՠգժ թվգմ. 

«Եվխմշթղ թ ւեմ, դթ ւ՟հտվնրէգ՟ղՠ ՠ՟մջ ՠ՟վՠ՟պգ՟ժ իփջթջ զմբ թջ, օ խ՟վթ 

ճնճը դ՟վղ՟տնրտ՟մգջ դթջ ճ՟ջգժբ ւն զմբ թջ. ղթ՞էե ի՟ՠգնրէգ՟ղՠ ՠ՟մթրւ 

խ՟ղթջ ո՟սվգժ դթջ` նվոգջ դմ՟ի՟ղ՟ճվմ Եր՟ճ, նվ զմբ ՟ջգժ ՠ՟մթմ` ւ՟հտվ օ 

նհնւ՟խ՟մ իփջթրւ ծ՟ր՟մգտնճտ դմ՟, օ ճգսնճ դղ՟ծ ը՟պ՟մագ՟տ» 31 : Ըջս 

                                                                                                                                              
սգ՛ջ մ՟օ մնրճմթ` “Seven Months‟ Children in Jewish and Christian Literature from 

Antiquity‖, Ephemerides Theologicae Lovanienses 54, 1978, pp. 346-360:  
29

 Մ՟վթ՟ղթ ռ՟հ՟ը՟ղ լմմբճ՟մմ ՟ճժ ՠ՟տ՟սվնրէճնրմ ե ս՟ժթջ ՄՄ 6980 կգպ՟ավթ ծ՟ղ՟-

պնս «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-թ ավթշզ. «Իՠվօ Է ՟ղթջ գհօ լմ՟ր դՄ՟վթ՟ղ ռ՟ջմ ց՟ց՟-

ա՟մ՟տ ջվսթտ մնտ՟ ցնրէ՟ոեջ գհօ լմնրմբ մնվ՟. Է ՟ղջնճ ՟ճժ նշ եվ գհգ՟ժ ՟ճմոեջ…» (է. 25՟):  
30

 ՄՄ 7574-նրղ Մ՟վթ՟ղթ օ ծվգյս՟խթ գվխինջնրէճնրմզ դՠ՟հգտնրղ ե յնրվչ 5 էգվէ (25ՠ-30ՠ):  
31

 ՄՄ 7574, է. 28՟-ՠ: Ս՟ս՟մ՟ճթտ ի՟ՠռգժնր Մ՟վթ՟ղթ ղս՟ռ՟ինրէճնրմզ սգհ ե ասգժ 
մ՟օ «Եվ՟մգժնճմ Յնծ՟մմնր Ոջխգՠգվ՟մթ ՟ջ՟տգ՟ժ ճ՟րգսթջ խնրջթմ Մ՟վթ՟ղնր» ձ՟պնրղ. 
«Եր ՟ջե տԳ՟ՠվթեժ. Ի ՠ՟տ գ'վէ, թ ՠ՟տ գ'վէ ճթմեմ, ն'ռ ՟ճվբ ի՟ՠնհ՟խ՟մ, նվ գխգ՟ժ ՟պ թջ, 
գր ծ՟ղ՟վթջ խնհնոսգժ դթջ նվոեջ դղ՟ճվմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ դԵր՟ճ: Ոշ ճ՟հէգջտե ո՟սթվ ՠ՟մ 
ւն դինվ՟իվ՟ս ղթսջ թղ, ՟ճժ գվէ, ամ՟ բնր ճթմեմ մ՟ի ւ՟մ դա՟ժ լգվնճմ` ո՟ծո՟մնհթմ 
թղնճ, ց՟իթվ, ամ՟ թ սգհրնչեջ, դթ ՟ճվ մ՟ի՟մկնս գր ՠ՟վխ՟ջթվս ե… Ավբ, գէե ա՟ճտե 
՟ջս գր սգջ՟մթտե դւգդ զմբ թջ ի՟րջգժնռ` ծ՟վտե նրվ՟անռ գր ծ՟ստե դաժնրի ւն, գր ժթմթտթ 
թմկ սվսղնրէթրմ գր ՟մբ՟բ՟վ ջնրա գր ՟վս՟ջնրջ», սգ'ջ Եխգհգտ՟խ՟մ ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմ 
Ա, Ս. Յովհան Ոսկեբերան, Ճ՟պւ, Էչղթ՟լթմ, 2008, եչ 72:  
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գվօնրճէթմ, ո՟վ՟խ՟մնմթ ծգհթմ՟խզ ւ՟չ՟սգհճ՟խ ե նշ ղթ՟ճմ ծթմխս՟խ՟վ՟մ-

ճ՟մ խ՟մնմ՟խ՟մ, ՟ճժ մ՟օ ո՟վ՟խ՟մնմ ավ՟խ՟մնրէճ՟մզ, նվսգհ ՟պ՟չթմ ղգհ-

ջ՟անվլնրէճ՟մ ո՟սղնրէճնրմզ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ ե ծգս՟ւվւթվ ղ՟մվ՟ղ՟ջմգվնռ:  

«Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-մ ՟պ՟մկմ՟ծ՟սնրխ ե բ՟վկմնրղ մ՟օ ծվգյ-

ս՟խթ նր Մ՟վթ՟ղթ դվնրճտթմ ծ՟չնվբնհ բվռ՟անրղ ՟վլ՟վլռ՟լ «զմբ նրմխմ 

ծհ՟տղ՟մ» (conceptio per aurem) ա՟հ՟ց՟վզ. «Ննճմ ը՟ղ՟ճմ զմբ ՟ջգժ ՠ՟-

մթմ օ ջվՠնճ խնրջթմ Բ՟մմ Աջսնր՟լ գղնրս ընդ ունկն լսելեացն թ մգվւջ, օ 

ջվՠգտ՟ր ինվծնրվբ ՠմնրէգ՟մ ղ՟վղմնճմ ՟վս՟յմշ՟խ՟մ` ծ՟մբգվկ ՟ղգմ՟ճմ 

դա՟ճնրէգ՟ղՠ գվխնս՟ջ՟մ ՟մբ՟ղփւմ, օ ղ՟ւվգտ՟ր նվոեջ դնջխթ թ ծնրվ. օ 

գհօ ս՟ձ՟վ, ջնրվՠ ՟մ՟վ՟ս օ ՠմ՟խ՟վ՟մ ՟ջսնր՟լնրէգ՟մ մնվ՟»32:  

Աճջ ծ՟ջխ՟տնրէճնրմզ, նվ զմբնրմռ՟լ ե գհգժ մ՟օ ջնրվՠ ՟ռ՟մբնրէճ՟մ 

ղգչ, զջս թջո՟մ՟տթ աթսմ՟խ՟մ Ս՟մսնջ Օսգվնճթ` շթ նրմգտգժ ՟ճմ թղ՟ջսզ, 

թմշոգջ նվ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ ե ղգվ ո՟վ՟խ՟մնմնրղ: Աճմ ՟ռգժթ յ՟ս ծ՟ղ՟ո՟-

ս՟ջի՟մնրղ ե Պնհնջ ՟պ՟ւճ՟ժթ «Աո՟ նրվգղմ ծ՟ր՟սւթ ժջգժնճ գմ, գր ժնրվ թ 

ՠ՟մեմ Քվթջսնջթ» (Հպնղ. Ժ, 17) ինջւգվթմ, նվնմւ ղ՟սմ՟մյնրղ գմ ՟ճմ, նվ 

Մ՟վթ՟ղթ ագվՠմ՟խ՟մ ծհթնրէճնրմզ ՟պ՟չթմ ծգվէթմ ծ՟ռ՟սթ ՟վա՟ջթւ ե 

(ծհ՟տնրղ զջս ծ՟ռ՟սթ) օ ՟ո՟ ղթ՟ճմ` քթդթխ՟խ՟մ գվօնրճէ: Առգսղ՟մ ը՟-

ղ՟մ՟խ Մ՟վթ՟ղթ ղ՟ւվ՟անվլնրղզ ռխ՟ճռ՟լ ե գխգհգտնր ծ՟ճվգվթ գվխգվնրղ, 

ջ՟խ՟ճմ ՟ճջոթջթ ղ՟ւվ՟անվլնրղզ Սնրվՠ Հնանր ծ՟սնրխ յմնվծթ ՟վս՟դգհնրղ 

ե, նվ շթ գմէ՟բվնրղ մ՟ի՟ղգհւթտ ՟դ՟սնրղ, ւ՟մթ նվ Մ՟վթ՟ղզ բվ՟մթտ 

դնրվխ եվ` յմնվծթռ թվգմ սվռ՟լ ՟ճմ ՟պ՟ւգժնրէճ՟մ, նվնռ մ՟ ոթսթ բ՟պմ՟վ 

Տթվնչ ղ՟ճվզ33:  

Պգսւ ե մյգժ, ջ՟խ՟ճմ, նվ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-նրղ սգհ աս՟լ 

«զմբ նրմխմ ծհ՟տղ՟մ» ա՟հ՟ց՟վզ ծ՟ճխ՟խ՟մ մնվ՟ղնրլնրէճնրմ շե, ՟ճմ ծ՟մ-

բթոնրղ գմւ մ՟ի օ ՟պ՟չ՟ջնվ՟խ՟մ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ղգչ օ ծ՟սխ՟ոգջ` ջՠ. 

Եցվգղթ գվխգվնրղ, նվնմւ ղգլ ՟դբգտնրէճնրմ գմ նրմգտգժ Vբ. ծ՟ճ ղ՟սգմ՟ավնր-

էճ՟մ ռվ՟34: Քվթջսնջթմ մռթվռ՟լ թվ ձ՟պնրղ մ՟ ավնրղ ե. «Եժգ՟ժ ծվ՟ղ՟մմ թ 

ղգլ է՟ա՟րնվեմ, օ դխմթ մնվ՟ գղնրս Ովբթ է՟ա՟րնվթմ զմբ բվնրմջ ժջգ-

ժգ՟տմ»35: «Ըմբ նրմխմ ծհ՟տղ՟մ» ա՟հ՟ց՟վզ ջգվսնվգմ ՟պմշռնրղ ե մ՟օ Եռ՟-

Մ՟վթ՟ղ ծ՟վ՟ՠգվ՟խտնրէճ՟մ օ ցվխ՟անվլնրէճ՟մ ա՟հ՟ց՟վթմ, ւ՟մթ նվ սթո՟-

ՠ՟մնվգմ Մ՟վթ՟ղթ խգվո՟վզ խ՟ոռնրղ ե Եռ՟ճթ ծգս: Մթ՟ճմ ծ՟ճգվգմնռ ո՟ծ-

ո՟մռ՟լ ջՠ. Եցվգղ Աջնվնր «Դթ՟սգջջ՟վնմ»-թ ղգխմնրէճ՟մ ծգհթմ՟խզ ավնրղ 

ե. «Եր դթ զմբ նրմխմմ Եր՟ճթ գղնրս ղ՟ծ, զմբ նրմխմ Մ՟վթ՟ղնր ղսթմ խգ՟մւ»36:  
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 Ամբ, է. 30ՠ:  
33

 De Santos Otero A., Los Evangelios ap crifos : colecci n de textos griegos y latinos, 

versi n cr tica, estudios introductorios, comentarios e ilustraciones, Madrid, 1956, p. 380. 
34

 Calzolari V., ―Les récits apocryphes de l'enfance dans la tradition arménienne‖, p. 568. 
35

 Սրբոյն Եփրեմի Մատենագրութիւնք, Ճ՟պւ օ ՟հփէւ, ծ. 4, Վգմգսթխ, 1836, եչ 19` «Ճ՟պ թ 

լմնրմբմ Քվթջսնջթ»:  
36

 Ննրճմթ` Մգխմնրէթրմ Հ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ, նվ զջս շնվթտ Արգս՟վ՟մշ՟տ գր է՟վաղ՟մնրէթրմ ՟պ՟-

խ՟րնվ ՠ՟մթտ գր ՟րգս՟վ՟մ՟խ՟մ  ձ՟պւ, ծ. 2, Վգմգսթխ, 1836, եչ 227:  
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«Ըմբ նրմխմ ծհ՟տղ՟մ» ծ՟ջխ՟տնրէճնրմզ յվչ՟մ՟պռգժ ե մ՟օ ժ՟սթմ օ 

ծնրճմ գխգհգտնր ծ՟ճվգվթ անվլգվնրղ37, զմբ նվնրղ, ՟ճջ ծ՟ջխ՟տնրէճնրմմ Ավօ-

ղնրսւնրղ դ՟վա՟տվգժ ե Պվնխհնջ Կնջս՟մբմնրոնժջգտթ ո՟սվթ՟վւզ 38 , նրղ 

գվխգվզ ծ՟ճգվթ ծ՟ղ՟վ ե՟խ՟մ մյ՟մ՟խնրէճնրմ գմ նրմգտգժ մգջսնվ՟խ՟մնրէճ՟մ 

բգղ ո՟ճւ՟վնրղ: Իվ էհէգվնրղ39 մ՟ ծ՟ճգվթմ դանրյ՟տվգժ եվ մգջսնվ՟խ՟մմգվթ 

՟հ՟մբթ նր մվ՟մտ խ՟ջխ՟լգժթ ավնրէճնրմմգվթ ղ՟ջթմ, նվնմւ յվչ՟մ՟պռնրղ եթմ 

Մթչ՟ագսւնրղ օ նվսգհ ծ՟ճգվզ ծ՟ձ՟ի եթմ ձ՟ղցնվբնրղ Սնրվՠ Գվւթ օ ՟ջն-

վ՟խ՟մ ղգխմնհ՟խ՟մ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ յվչ՟մնրղ40: Պվնխհնջ 

ո՟սվթ՟վւթ ծ՟խ՟մգջսնվ՟խ՟մ ՟ճջ ւ՟վնդշնրէճնրմզ ղթ խնհղթտ օ ղճնրջ խնհ-

ղթտ մվ՟ նվբգավ՟լ «զմբ նրմխմ ծհ՟տղ՟մ» ա՟հ՟ց՟վթ ՟վլ՟վլնրղզ «Մ՟մ-

խնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-նրղ ե՛ժ ՟ռգժթ գմ մռ՟դգտմնրղ ո՟վ՟խ՟մնմթ մգջսնվ՟-

խ՟մ լ՟աղ՟մ ծ՟ռ՟մ՟խ՟մնրէճնրմզ41:  

«Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-թ ՟պ՟մկմ՟ծ՟սխնրէճնրմմգվթ ղ՟ջթմ ինջգ-

ժթջ ՟մծմ՟վ ե յվչ՟մտգժ Հթջնրջթ լմմբճ՟մ ո՟սղնրէճնրմզ, նվզ մգվխ՟ճ՟տմգժթջ 

՟ճջ ՟ռգս՟վ՟մմ ՟պ՟մկմ՟մնրղ ե թվ թմւմ՟սթո ղնսգտղ՟ղՠ: Աճջ ճնրվ՟ծ՟ս-

խնրէճնրմմ ՟վս՟ծ՟ճսռնրղ ե մ՟ի օ ՟պ՟չ ո՟վ՟խ՟մնմթ` Ավ՟վշ՟անվլնրէճ՟մ 

օ Փվխ՟անվլնրէճ՟մ ղթչօ խ՟ղնրվչ ծ՟մբթջ՟մ՟ժնր թվնհնրէճ՟մ ղգչ42: Փվխ՟-

անվլնրէճ՟մ ա՟հ՟ց՟վմ զմբալռնրղ ե մ՟ի օ ՟պ՟չ մ՟ի՟ղ՟ճվ Եռ՟ճթ մգվ-

խ՟ճնրէճ՟ղՠ43, նռ ծ՟մբգջ ե ա՟ժթջ ղ՟մխ՟ՠ՟վկնրծնր բգվնրղ. «Եջ գղ մ՟ի՟-
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 Ավօղնրսւնրղ «զմբ նրմխմ ծհ՟տղ՟մ» էգղ՟մ բ՟վկգժ ե Առգսղ՟մ սգջ՟վ՟մթ ո՟ս-

խգվ՟ավնրէճ՟մ ղթ ղ՟ջզ, ՟ճջ ղ՟ջթմ սգ՛ջ Salvador González J. M., ―‗Per aurem intrat 

Christu sin Mariam’. An iconographic approach to the conceptio per aurem in Italian 

Trecento painting from patristic and theological sources‖, De Medio Aevo, vol. 5 (1), 

2016, pp. 96-105:  
38

 Տգ՛ջ Constas N., ―The Ear of the Virginal Body‘: The Poetics of Sound in the school 

of of Proclus‖ Proclus of Constantinople and the Cult of the Virgin in Late Antiquity, 

Leiden, 2003, 273-309:  
39

 «Թնրհէ Պվնխհգ՟ճ գոթջխնոնջթ ՟պ ջնրվՠմ Ս՟ծ՟խ Հ՟ճվ՟ոգս Հ՟ճնտ գր ՟պ ջնրվՠմ 

Մ՟ըբնտ», Գիրք Թղթոց, Եվնրջ՟հեղ, 1994, եչ 30-40:  
40

 Calzolari V., ―Lés recits apocryphes de l'enfance dans la tradition arménienne”, p. 570. 
41

 Հ՟ճխ՟խ՟մ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-թ լ՟աղ՟մմ ՟մբվ՟բ՟վկգժ գմւ ղգվ բգպօջ ՟մ-

սթո ծնբռ՟լնրղ` «Հ՟ճգվգմ «Արգս՟վ՟մ Մ՟մխնրէգ՟մ Տգ՟պմ»-զ. ՟վագժռ՟լ ո՟վ՟խ՟մնմթ 

ցնի՟խգվոնրղմ „զմբնրմգժթ‟ ավւթ», նվ ՟պ՟չթխ՟ճնրղ ժնրճջ խսգջմթ Էչղթ՟լթմ ծ՟մբգջնրղ:  
42

 Дорфман-Лазарев И., ―Возвращение в рождественскую пещеру: Память пер-

возданного человечества в армянском Писании о детстве Господнем и в родствен-

ных источниках‖, Miscellanea Orientalia Christiana, Восточнохристианское раз-

нообразие, ред. Селезнев Н., Аржанов Ю., Москва, 2014, с. 152. 
43

 Ըջս ո՟վ՟խ՟մնմ ղգխ ՟ճժ ՟ռ՟մբնրէճ՟մ` Հթջնրջզ լմռգժ ե ՟ճմսգհ, նվսգհ է՟հռ՟լ ե 

գհգժ Եռ՟մ, սգ՛ջ Stone M., ―The Bones of Adam and Eve‖, For a Later Generation: the 

Transformation of Tradition in Israel, Early Judaism and Early Christianity, ed. by R. 

A. Argall, B. A. Bow and R. A. Werline, Harrisburg, 2000, pp. 241-244:  Հ՟ճ ո՟սխգվ՟-

ավնրէճ՟մ ղգչ Եռ՟ճթ խգվո՟վզ բ՟վկգժ ե Հթջնրջթ լմմբճ՟մ սգջ՟վ՟մթ ՟մՠ՟ը՟մգժթ ղ՟ջզ:  
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ջսգհլ խթմ Աբ՟ղ՟ճ խթմ, մ՟ի՟ղ՟ճվմ Եր՟ճ, կգպ՟անվլ ո՟սխգվ ՟վ՟վշթմ Աջ-

սնրլնճ, ւ՟մդթ ինջս՟տ՟ր Աջսնր՟լ ղգդ, դթ ծթմա ծ՟դ՟վ շնվջ ծ՟վթրվ ւջ՟մ 

գր գվխնր ս՟վթ ե, նվ տ՟մխ՟ճթ սգջ՟մգժ ՟ճջ լմնրմբ ղ՟մխ՟մջ, դթ թ բընինտ 

գժգ՟ժ զջս ծվ՟ղ՟մթ Տգ՟պմ գխթ սգջ՟մգժ ՟շփւ թղնռ ցվխնրէթրմ թղ, նվ անվ-

լգտ՟ր թմկ»44: Եռ՟-Մ՟վթ՟ղ ինվծվբ՟ռնվ ծ՟վ՟ՠգվ՟խտնրէճ՟մմ ՟մբվ՟բ՟վ-

կգժ գմ բգպօջ ՟պ՟չթմ բ՟վգվթ գխգհգտնր ծ՟ճվգվզ45, ջ՟խ՟ճմ ղգվ ո՟վ՟խ՟մն-

մնրղ ՟վս՟ծ՟ճսռ՟լ ՟ճջ ա՟հ՟ց՟վզ ծթղմխ՟մ՟մնրղ ՟դբռ՟լ ե ջՠ. Եցվգղ 

Աջնվնր ՟ջսռ՟լ՟ՠ՟մնրէճնրմթտ. «Ովոեջ գհօ լմգ՟ժ թ ջխդՠ՟մե Եր՟ճ ճԱբ՟ղ՟ճ 

՟պ՟մտ ՟ղնրջմնրէգ՟մ, ջնճմոեջ Յնռջեց օ Մ՟վթ՟ղ խնճջմ թրվ օ խթմ: Եր՟ճ 

լմ՟ր ջո՟մփհ, ռ՟ջմ ՟ճջնվթխ Մ՟վթ՟ղ լմ՟ր դխգմ՟վ՟վմ, մ՟ լմ՟ր դ՟ճմ` նվ 

գծգհ դ՟վթրմ գհՠփվմ թրվնճ, ՟ճժ ջ՟ լմ՟ր դ՟ճմ` նվ ՟վթրմմ թրվ ծգհ՟ր ճգհՠ՟վտ 

՟մբթ թրվնտ. մ՟ գսգջ դ՟ճմ` նվ գվգվեվմ օ ս՟ս՟մեվմ ՟մթլթրւ գվխվթ, օ ջ՟ 

դ՟ճմ` նվ գՠ՟վկ դ՟մելջմ, օ ՠօգպգ՟տ դմ՟ զմբ ի՟շ՟ց՟ճսմ: Յհնրէգ՟ղՠ խնր-

ջթմ նրջթվ բնր գէե ՟ճմ` նվ ՟պ՟մտ ՟ղնրջմնրէգ՟մ լմ՟ր դԱբ՟ղ թ խնճջ գվխվեմ, 

մ՟ մխ՟վգ՟տ ՟պ՟մտ ՟ղնրջմնրէգ՟մ դԱբ՟ղ գվխվնվբ թ ղեչ խնրջթմ: Եր ւ՟մդթ 

՟պ՟չթմմ ճնվնռ՟ճմ ղփվ թրվնճ բ՟վկ՟ր, բ՟վկգ՟ժ ՟ճջնր գվխվնվբ՟րջ` նվ բ՟վ-

կգ՟ժ ճնվնռ՟ճմ ղփվ թրվնճ նշ բ՟վկ՟ր, բ՟վկ՟ր ՟ճմ` նվ ճնվնռ՟ճմ ղփվ թրվնճ 

է՟հգտ՟ր»46: Եռ՟-Մ՟վթ՟ղ ծ՟վ՟ՠգվ՟խտնրէճ՟մ ծգս՟ւվւթվ դնրա՟ծգպմգվ ե 

՟մտխ՟տմնրղ մ՟օ ջՠ. Հնռծ՟մ Ոջխգՠգվ՟մմ թվ «Յ՟րգսթջ ՟ղեմ՟րվծմգ՟ժ խնր-

ջթմ Մ՟վթ՟ղնր» մգվՠնհնրղ. «Զթ թ մղ՟մե ղ՟ծ սմխգտ՟ր, թ ւեմ` խգ՟մւ ՠնրջ՟-

մթմ, թ մղ՟մե` ոսնրհ ղ՟ծնր, թ ւեմ` լ՟հթխ ՟մէ՟պ՟ղ, թ մղ՟մե` ՟սգժնրէթրմ, թ 

ւեմ` ջեվ օ ի՟հ՟հնրէթրմ, թ մղ՟մ` ի՟ր՟վ՟ճթմ ւնրմ, թ ւեմ` ՟մյթչ՟մգժթ ժնճջ, թ 

մղ՟մե` ՟մելւ, թ ւեմ` ՟րվծմնրէթրմ, թ մղ՟մե` ռձթպ ղ՟ծնր, թ ւեմ` ինջսնրղմ 

խգմ՟տ, թ մղ՟մե` ճթղ՟վնրէթրմ, թ ւեմ` թղ՟ջսնրէթրմ, թ մղ՟մե` ՟մծ՟ր՟սնր-

էթրմ, թ ւեմ` ծ՟ր՟սւ, թ մղ՟մե` ճնրջ՟ծ՟սնրէթրմ, թ ւեմ` ճնրջ՟բվնրէթրմ»47:  

Եռ ռգվչ՟ոգջ` «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-թ օ Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մթ ս՟վ-

ՠգվնրէճնրմմգվթ ղ՟ջթմ ինջգժթջ ՟մծմ՟վ ե շ՟մբվ՟բ՟պմ՟ժ Հթջնրջթ լմմբճ՟մ 

սգջ՟վ՟մթ ղ՟ջ խ՟դղնհ ղնագվթ գվխվո՟անրէճ՟մ բվռ՟աթմ: Աճմ բգունրղ, գվՠ 

Ն՟ի՟՟ռգս՟վ՟մզ ավգէգ մնրճմնրէճ՟ղՠ խվխմնրղ ե Ավօգժւթտ գխ՟լ թմշ-նվ 

ղնագվթ ղ՟ջթմ մնվխս՟խ՟վ՟մճ՟մ ՟մնվնյ սգհգխնրէճնրմզ (Մսէ. Բ, 1-12), 

ծ՟ճխ՟խ՟մ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-նրղ ղնագվթ գվխվո՟անրէճնրմզ օ բվ՟-

մնրղ ՟վլ՟վլռ՟լ Քվթջսնջ-Աբ՟ղ ճնրվ՟ծ՟սնրխ ծ՟վ՟ՠգվ՟խտնրէճ՟մ ղթչնտնռ 

                                                           
44 Աճջ ծ՟սռ՟լզ ղգչՠգվգժ գմւ ՄՄ 9705 կգպ՟ավթտ (է. 44՟), նվսգհ ՠ՟տ՟սվռնրղ ե մ՟օ 

Եռ՟ճթ ՠգվ՟լ խս՟ռթ անվլ՟պնրճէզ. «Ած՟ր՟ջթխ, ի՟մկ՟վնրվ խս՟րջ ռխ՟ճե, դթ ջնռ՟ր 

ո՟սգ՟ժ դղգվխնրէթրմ ղ՟մխ՟մջ լ՟լխգժնճ»: 
45 Ross Mackenzie J. A., ―The Patristic Witness to the Virgin Mary as the New Eve”, 
Marian Studies, vol. 29, Dayton, Ohio, 1978, pp. 70-78. 
46

Սվՠնճմ Եցվգղթ Մ՟սգմ՟ավնրէթրմւ, Մգխմնրէթրմ Հ՟ղ՟ՠ՟վՠ՟պ..., եչ 22:  
47

 Տգ'ջ Ս. Յովհան Ոսկեբերան, “Ճ՟պւ”, եչ 74. 
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՟վս՟ծ՟ճսռնհ ցվխ՟անվլ՟խ՟մ ա՟հ՟ց՟վմգվզ խ՟դղնրղ գմ ՟ճջ ո՟վ՟խ՟մն-

մթ խ՟վօնվ՟անրճմ ղ՟ջզ48:  

Առգս՟վ՟մ՟խ՟մ ինվծվբ՟ռնվ ՟ճջ խգվո՟վմգվզ բ՟վգվ յ՟վնրմ՟խ 

յ՟վըգժ գմ ւվթջսնմճ՟մգվթ ծգս՟ւվւվ՟ջթվնրէճնրմզ՝ ջսգհլգժնռ ս՟վ՟ժգդնր 

ծ՟վնրջս ո՟վ՟խ՟մնմ ՟ռ՟մբնրէճնրմմգվ: Նյռ՟լ ո՟վ՟խ՟մնմմգվթ յ՟վւնրղ 

՟ղգմ՟ռ՟հ էռ՟ավնրղմ նրմթ ՟ջնվ՟խ՟մ «Մնագվթ ծ՟ճսմնրէճնրմ»-զ ավռ՟լւզ, 

նվզ ղնագվթ ղ՟ջթմ ո՟սղնհ ՟ղգմ՟գվխ՟վ օ ՟ղգմ՟ՠնռ՟մբ՟խ ՟ռ՟մբնր-

էճնրմմ ե: Աճջ ո՟վ՟խ՟մնմթ ՟դբգտնրէճ՟ղՠ ե ավռգժ Մ՟սէգնջթ ՟ռգս՟վ՟մթ 

էգվթ ղգխմնրէճնրմզ (Opus Imperfectum in Matthaeum, V բ.)49
: Աճջ ղգխ-

մնրէճ՟մ ծգհթմ՟խմ ՟մծ՟ճս ե, էգօ բ՟վգվ յ՟վնրմ՟խ ՟ճմ ջի՟ժղ՟ղՠ ռգվ՟-

ավռգժ ե ջՠ. Հնռծ՟մ Ոջխգՠգվ՟մթմ:  

Հթղմռգժնռ ՟ճժ՟ժգդնր ՟ռ՟մբնրէճնրմմգվթ ռվ՟` ծ՟ճխ՟խ՟մ ո՟վ՟խ՟մնմմ 

ջսգհլգժ ե թվ ո՟սղնրէճնրմզ: «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-նրղ Առգսնրղթտ ՟մ-

ղթչ՟ոգջ ծգսն Գ՟ՠվթգժ ծվգյս՟խմ նրհօնվռնրղ ե Պ՟վջխ՟ջս՟մ՝ Հթջնրջթ 

լմմբճ՟մ ղ՟ջթմ սգհգխ՟տմգժնր օ Բգէհգծգղ ՟պ՟չմնվբգժնր Պ՟վջխ՟ջս՟մթ 

(Մգժւնմ), Հմբխ՟ջս՟մթ (Գ՟ջո՟վ) օ Ավ՟ՠթ՟ճթ (Բ՟հբ՟ջ՟վ) ղնա-է՟ա՟ռնվ-

մգվթմ, նվնմւ, զջս ծ՟ճխ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրէճ՟մ` ծ՟վ՟դ՟ս գհՠ՟ճվմգվ եթմ50: 

«Մ՟մխնրէգ՟մ ՟ռգս՟վ՟մ»-նրղ ծ՟սնրխ բգվ նրմթ ո՟վջթտ ղնա-է՟ա՟ռնվ 

Մգժւնմզ, նրղ ռթձ՟խռ՟լ ե ՠգվգժնր Աբ՟ղթ օ Աջսլն ղթչօ խմւռ՟լ «Որիս»-զ, 

նվմ ՟դբ՟վ՟վնրղ եվ Մթ՟լթմ Ովբնր ղթչնտնռ թվ՟խ՟մ՟տռնհ ղ՟վբխնրէճ՟մ 

ցվխնրէճնրմզ. «Ես Աջսնր՟լ դնրիսմ օ դգվբնրղմ զմբ մ՟ի՟ծ՟ճվմ ղթչմնվբնր-

էգ՟ղՠ ավգ՟ժ օ խմւգ՟ժ ղ՟ս՟ղՠմ թրվնռ, գէե դռգտ ծ՟դ՟վ ՟ղթ փվ ռգտգվվնվ-

բթ ՟պ՟ւգղ դղթ՟լթմ նվբթմ թղ դՠ՟մմ Աջսնր՟լ, նվ գխգ՟ժ ղ՟վղմ՟մ՟ թ 

դ՟ր՟խե ւնրղղե, օ ժթմթ նվբթմ թղ նվբթ ղ՟վբնճ, օ դւգդ բ՟վկգ՟ժ ռգվջսթմ 

ճ՟պ՟չթմ ց՟պջ ծ՟ջս՟սգտթտ»51:  

«Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-նրղ ղնագվթ ՟պմշնրէճնրմզ Պ՟վջխ՟ջս՟մթ նր 
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 Ըմբծ՟մվ՟ոգջ, Աբ՟ղ-Հթջնրջ խ՟ոզ, նվ ինվծվբ՟մյնրղ ե ղ՟վբխնրէճ՟մ ցվխնրէճնրմզ, 

յգյսռ՟լ ե ծ՟սխ՟ոգջ ծթմխս՟խ՟վ՟մճ՟մ ո՟վ՟խ՟մնմ ավռ՟լւմգվնրղ, նվնմտ դա՟ժթ ղ՟-

ջզ ջսգհլռգժ ե ծ՟ճ թմւմնրվնրճմ ծնհթ ռվ՟: Աբ՟ղթմ օ Եռ՟ճթմ ՟պմշռնհ ո՟վ՟խ՟մնմմգվթ 

ծ՟ճգվգմ ՠմ՟ավգվթ ղթ ղ՟ջզ սգ'ջ Սէննրմ Մ., Պ՟վ՟խ՟մնմ ՠմ՟ավգվ օ ՟ր՟մբնրէթրմմգվ, 

Եվօ՟մ, 2014, եչ 9-37:  
49

 Տգ՛ջ Landau B. Ch., ―One Drop of Salvation from the House of Majesty‖: Universal 

Revelation, Human Mission and Mythical Geography in the Syriac Revelation of the 

Magi, ‖ The Levant: Crossroads of Late Antiquity, ed. E. B. Aitken and J. M. Fossey; 

Leiden, 2014, 83-103:  
50 Աճմ ա՟հ՟ց՟վզ, զջս նվթ ղնագվզ ծ՟վ՟դ՟ս գհՠ՟ճվմգվ եթմ, ծ՟սնրխ ե ծ՟ճխ՟խ՟մ 

՟ռ՟մբնրէճ՟մմ զմբծ՟մվ՟ոգջ, սգ'ջ Ս՟վաթջգ՟մ Բ., Եվգւ է՟ա՟րնվ ղնագվնր դվնճտմ ծ՟ճ-

խ՟խ՟մ ղ՟սգմ՟ավնրէգ՟մ ղգչ օ ՟մնվ խ՟վօնվնրէթրմզ, Վգմգսթխ, 1910:  
51

 ՄՄ7574, է. 62՟: Աջսլն օ Աբ՟ղթ ղթչօ խմւռ՟լ Կս՟խթ ղ՟ջթմ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ 

Stone M. E., Adam's Contract with Satan, the Legend of the Cheirograph of Adam, 

Bloomington, 2002, pp. 63-92:  
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ո՟վջթխմգվթ ծգս խ՟ոռնրղ ե ո՟վ՟խ՟մնմ ՟ճժ ՟ռ՟մբնրէճնրմմգվթ ծգս52: Ա-

վ՟վշնրէճ՟ղՠ ջխջռնհ նր Պգմսգխնջսգնռ ՟ռ՟վսռնհ ղգխ ՟ճժ ՟մռ՟ռգվ 

ավռ՟լւթ («Ք՟վ՟ճվթ ա՟մկգվզ», VI-VII բբ.) ծգհթմ՟խզ ւ՟չ՟սգհճ՟խ ե 

ո՟վջխ՟խ՟մ ղյ՟խնրճէթմ օ թվ գվխթ  XLV-XLVI աժնրիմգվզ մռթվնրղ ե ո՟վ-

ջթխ ղնագվթմ, նվնմտ ծ՟ճսմռ՟լ ՟ջսհթ ղգչ ո՟սխգվռնրղ ե «է՟ա՟խթվ Կնրճջզ` 

ղ՟մնրխզ ավխթմ» 53 : Առ՟մբնրէճ՟մ ծ՟ղ՟կ՟ճմ` ղնագվզ բվ՟իսթտ նշ ծգպնր 

ասմռնհ ժգպ՟մ ւ՟վ՟ճվթտ ռգվտմնրղ գմ Աբ՟ղթ՝ բվ՟իսթտ ՠգվռ՟լ ա՟մկգվզ՝ 

նջխթմ, խմբվնրխմ նր ղճնրպնմզ, օ նրհօնվռնրղ Իջվ՟ճգժ: 
Մնագվթ ՟պմշնրէճնրմզ ո՟վջթխմգվթմ ՠ՟տ՟սվռնրղ ե մ՟օ ջնրվՠավ՟ճթմ օ 

գխգհգտ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրէճ՟ղՠ: Եխգհգտնր ծ՟ճվ ջՠ. Եոթց՟մ Կթով՟տնրմ (315-

403 էէ.) ռգվ՟ավռնհ Ճ՟պգվնրղ ծգհթմ՟խզ ինջնրղ  ե մ՟օ Աՠվ՟ծ՟ղթ Քգսնր-

վ՟ ՟հ՟իմթտ լմռ՟լ ռգտ նվբթմգվթ ղ՟ջթմ, նվնմտ «Ես Աՠվ՟ծ՟ղ ո՟վագրջ, գր 

՟վկ՟խգ՟տ դմնջ՟ ճԻջ՟ծ՟խ՟ճ նվբրնճ թրվնճ, ղթմշբգպ թմւմ խգմբ՟մթ եվ, զմբ 

՟վգրգժջ` ճգվխթվմ ճ՟վգրգժթտ» (Ծմմ. 25: 1-6)54: Ամբվ՟բ՟պմ՟ժնռ Կթով՟տնր 

ձ՟պգվնրղ սգհ աս՟լ Աՠվ՟ծ՟ղթ ւգսնրվ՟լթմ նվբթմգվթ ՟դա՟ՠ՟մնրէճ՟մզ` 

Բ. Ս՟վաջճ՟մզ, զջս Հ. Քճնջգճ՟մթ` թվ ՟յի՟սնրէճ՟մ ղգչ55 ՟վս՟ծ՟ճսնրղ ե 

՟ճմ ղթսւզ, նվ, զջս ենրէճ՟մ, մվ՟մտթտ գմ ջգվգժ Աւգղգմճ՟մ ծ՟վջսնրէճ՟մ 

ծթղմ՟բթվ Կճնրվնջ ՟վւ՟մ (Ք. ՟. 550-529 էէ.) նր մվ՟ ը՟պ՟մամգվզ՝ ծ՟ճ օ 

ո՟վջթխ Ավյ՟խնրմթմգվզ: Սվ՟ ռխ՟ճնրէճնրմմ գմ Կճնրվնջթմ ծ՟ջտգ՟ավռ՟լ 

ղ՟վա՟վգմգվթ անռ՟ջ՟մ՟խ՟մ ինջւգվզ (Բ Մմ՟տ. ԺԱ, 1-10, Եդվթ Բ, 4, 

Դ՟մթգժթ Թ, 6, Եջ՟ճնր ԺԳ, ԺԴ, ԻԱ, ԽԵ, 1-4), նվնմւ ղ՟սմ՟մյնրղ գմ մվ՟ 

ղգջթ՟խ՟մ ՠմնրճէզ օ Քվթջսնջթ մ՟իփվթմ՟խզ ժթմգժնր ծ՟մա՟ղ՟մւզ: Հգսօ՟-

ՠ՟վ, Մգջթ՟ճթ ա՟հ՟ց՟վզ ծ՟սնրխ ե գհգժ նշ ղթ՟ճմ Աՠվ՟ծ՟ղթ փվթմ՟ռնվ ծ՟-

չնվբմգվթմ նր Իջվ՟ճգժթ 12 տգհգվթմ, ՟ճժ մ՟օ «ո՟վէօ՟դմ խ՟ղ ւգսնրվ՟լթմ» 

ջգվնրմբմգվթմ, նվնմւ ո՟ծո՟մգժ գմ Աՠվ՟ծ՟ղթտ ջս՟տ՟լ աթսգժթւմգվզ56»:  
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 Տգ'ջ փվթմ՟խ` Heyden K., ―The Legend of Aphroditianus. A new translation and 

introduction‖, New Testament Apocrypha. More Noncanonical Scriptures, vol. 1, ed. by 

Burke T. and Landau B., Michigan, 2016, pp. 1-16, մ՟օ`Порфирьев И. Я., ―Сказа-

ние Афродитиана Персянина о чуде, бывшем в пeрсидской зeмли, и Слово о рож-

дeстве Христовом и о пришествии волхвов‖,  Апокрифические сказания о ново-

заветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки, Москва, 1890, 

стр. 13-20: «Պ՟սղնրէթրմ Եվ՟մգժնճմ Մ՟վթ՟ղնր»-նրղ Հթջնրջթմ գվխվո՟ագժնր գխ՟լ գվգւ 

ղնագվզ ՟դանրէճ՟ղՠ ո՟վջթխ գմ, սգ՛ջ Budge W., The History of the Blessed Virgin 

Mary…, pp. 35-38:  
53

 Минов С., ―Иранские мотивы в «Пещере сокровищ» и проблемы аккульту-

рации сирийских христиан в Сасанидской империи‖, Символ, журнал христиан-

ской культуры( 61), СПб.-Москва, 2012, с. 12-29. 
54

 Սնրվՠ Եոթց՟մ Կթով՟տթ, Ճ՟պւ, ՟յի. Հ. Քյոսեյանի, Էչղթ՟լթմ, 2013, եչ 8:  
55 Ս՟վաթջգ՟մ Բ., «Եվգւ է՟ա՟րնվ ղնագվնր դվնճտմ ծ՟ճխ՟խ՟մ ղ՟սգմ՟ավնրէգ՟մ ղգչ օ 

՟մնվ խ՟վօնվնրէճնրմզ», Բ՟դղ՟ռեո, Վգմգսթխ, 1910, եչ 68-69: 
56

 Սնրվՠ Եոթց՟մ Կթով՟տթ, Ճ՟պւ, եչ 9: Պ՟վջթխմգվթ նր ծ՟ճգվթ` նվոգջ Աՠվ՟ծ՟ղթ նր 

Քգսնրվ՟ճթ ջգվնրմբմգվ մգվխ՟ճ՟տմգժնր ՟ռ՟մբնրճէթ ղ՟ջթմ սգ՛ջ մ՟օ Terian A., 
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Հ՟սխ՟մյ՟խ՟մ ե մ՟օ ղնագվթ գվխվո՟անրէճ՟մ բվռ՟անրղ օջ ղգխ մնվ՟-

ղնրլնրէճնրմ, նվ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ռ՟մ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ` ո՟սխ՟մնրղ ե ծ՟ճ ծգհթմ՟-

խթմ: Պ՟վ՟խ՟մնմ ՟ռգս՟վ՟մնրղ Հթջնրջզ ղնագվթտ ճնրվ՟ւ՟մշճնրվթմ մգվխ՟-

ճ՟մնրղ ե գվգւ ս՟վՠգվ խգվո՟վ՟մւմգվնռ57, նվնմւ ծ՟ջս՟սնրղ գմ ւվթջսն-

ջ՟ՠ՟մ՟խ՟մ խ՟վօնվ բվնրճէմգվ, զջս նվնմտ՝ ՟) մնվ՟լթմզ իրական Աստված 

ե, նվթմ ինմ՟վծռնրղ գմ գվխմ՟ճթմ նրըգվզ. «Աջե Գ՟ջո՟վ է՟ա՟րնվմ. Յնվը՟ղ 

դխմբվնրխմ ս՟վ՟ճ ղ՟սնրտթ ՟պ՟չթ մնվ՟, սգջթ դմ՟ ղ՟վղմնռ նվբթ Աջսնրլնճ 

ՠ՟դղգ՟ժ ճ՟էնպ ց՟պ՟տ, օ դփվւ ՟մղ՟վղթմւ ջո՟ջ՟րնվեթմ մղ՟»58, ՠ) Ն՟ 

Դ՟ռէթ թագավորական սերունդից է, նվ լմռգժ ե մվ՟ թջխ ւ՟հ՟ւնրղ. «Աջե 

Պ՟հս՟ջ՟վ. Եր թ ղս՟մգժմ թղնճ` սգջթ դմ՟ մջսգ՟ժ թ ՠ՟վկվնրէգ՟մ ա՟ծնճթտ, 

սգջթ դմ՟ ղ՟վղմնռ նվբթ ղ՟վբնճ օ դփվւ ՠ՟դղնրէգ՟մ ՟պ՟չթ մնվ՟` նվւ ՟մ-

խգ՟ժ գվխթվ ո՟ա՟մեթմ մղ՟» 59 , ա) մ՟ փըսռ՟լ ե մարդկային կատարյալ 

բնույթով, նրղ ինվէ շե ս՟պ՟ո՟մւզ, ղթօմնրճմ ՠմնրէճ՟ղՠ մ՟ ղ՟ծ՟մնրղ օ 

ծ՟վնրէճնրմ ե ՟պմնրղ. «Աջե Մգժւնմ. Եջ ղ՟վղմնռ սգջթ դմ՟ թ շ՟վշ՟վ՟մջ ղգ-

պգ՟ժ, բ՟վկգ՟ժ ճ՟վնրտգ՟ժ թջխ օ խգմբ՟մթ»60: Եռ՟ճթմ նր ղնագվթմ ծ՟ճսմռ՟լ 

մնվ՟լթմզ ղ՟վբգհ՟տ՟լ Աջսռ՟լ ե, նվ դնվնրէճնրմ նրմթ ցնիգժնր թվ խգվո՟-

վ՟մւզ՝ ՠ՟տ՟ծ՟ճսմգժնռ թվ ՟մկգվթ ՠ՟դղ՟դ՟մնրէճնրմզ61:  

Աղցնցգժնռ ՟ջռ՟լզ, խ՟վնհ գմւ ծ՟ռգժգժ, նվ ծ՟ճխ՟խ՟մ «Մ՟մխնրէգ՟մ 

՟րգս՟վ՟մ»-զ, ջգվգժնռ Հ՟խնՠնջթ մ՟ի՟՟ռգս՟վ՟մ-թտ օ ռգվչթմթ մղ՟մ մգվ-

խ՟ճ՟տմգժնռ Մ՟վթ՟ղթ նր Հթջնրջթ լմմբճ՟մ ղ՟ջթմ ո՟սղնրէճնրմմգվզ, ՠնռ՟մ-

բ՟խ՟ճթմ ՟պնրղնռ գվՠգղմ ՟ճմւ՟մ ե ծգպ՟մնրղ թվ ՟հՠճնրվթտ, նվ էռնրղ ե, էգ 

ղգմւ անվլ նրմգմւ գվխնր ս՟վՠգվ ջսգհլ՟անվլնրէճնրմմգվթ ծգս: Ըմբ նվնրղ, 

՟ճջ ս՟վՠգվնրէճնրմմգվզ, նվնմտ ծթղւնրղ զմխ՟լ գմ ծթղմ՟խ՟մնրղ ՟ջնվ՟խ՟մ 

՟ռ՟մբնրէճնրմմգվզ, ՟վս՟ծ՟ճսռնրղ գմ ՟ճմոթջթ ծ՟սռ՟լմգվնրղ, նվնմւ ե՟-

խ՟մ մյ՟մ՟խնրէճնրմ նրմգմ թմշոգջ «Մ՟մխնրէգ՟մ ՟րգս՟վ՟մ»-թ լ՟աղ՟մ, 

՟ճմոգջ եժ գվխնրղ ՟վլ՟վլռ՟լ ա՟հ՟ց՟վ՟խ՟մ ծ՟վտգվզ ո՟վդ՟ՠ՟մգժնր ծ՟-

ղ՟վ: Դվ՟մւ ծթղմ՟խ՟մնրղ ռգվ՟ՠգվնրղ գմ ւվթջսնմգ՟խ՟մ բ՟ռ՟մ՟ՠ՟մնր-

էճ՟մ խ՟վօնվ՟անրճմ բվնրճէմգվթմ, նվնմտ ծթղ՟մ ռվ՟ կօ՟ռնվռգժ ե ւվթջսն-

մգնրէճնրմզ նվոգջ ծ՟ղ՟խ՟վառ՟լ խվնմ:  

 

                                                                                                                                              
Patriotism and Piety in Armenian Christianity: the Early Panegyrics on Saint Gregory, 

New York, 2005, pp. 104-105:  
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 Աջնվ՟խ՟մ ո՟վ՟խ՟մնմ ՟ռ՟մբնրէճնրմմգվնրղ Հթջնրջզ ղնագվթմ ե ծ՟ճսմռնրղ ե ՠ՟դ-

ղ՟խգվո ժնրճջթ, մնվ՟լմթ, գվգի՟ճթ, ծմ՟դ՟մբ նր ս՟պ՟ոճ՟ժ ղ՟վբնր, ի՟շճ՟ժթ օ ծ՟վնր-
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МАРИ МАМЯН 

АРМЯНСКИЙ ПЕРЕВОД “ЕВАНГЕЛИЯ ДЕТСТВА” И 

“ПРОТОЕВАНГЕЛИЯ ИАКОВА”: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Ключевые слова: Иисус, Иаков, армянское Евангелие Детства, 

Протоевангелие, апокрифы, христианская литература. 

―Протоевангелие Иакова‖, также как созданное на основе этого 
апокрифа армянское ―Евангелие Детства‖, представляют в основном 
рождение и детство Марии и Иисуса. Однако, армянское ―Евангелие 
Детства‖ отличается от ―Протоевангелия‖ несколькими существен-
ными особенностями. Эти особенности проявляются в сценах Благо-
вещения (необычный диалог с ангелом), Рождения Христа (появле-
ние праматери Евы) и Поклонения волхвов (имена магов). Этим ар-
мянское ―Евангелия Детства‖ отличается не только от ―Протоеван-
гелия‖, но и от других аналогичных апокрифов. Благодаря им не 
только решаются вопросы, связанные с происхождением армян-
ского ―Евангелия Детства‖, но и выявляются отраженные в нем дог-
матические идеи, относящиеся к наиболее важным аспектам хрис-
тианского вероучения (идея о вечном девстве Марии, идея спасения, 
идея воплощения Христа). 

MARI MAMYAN 

THE ARMENIAN TRANSLATION OF THE GOSPEL OF ТHE 

INFANCY AND THE PROTOEVANGELIUM OF JAMES: A 

COMPARATIVE ANALYSIS 

Keywords: Jesus, James, Armenian Gospel of the Infancy, Protoevan-

gelium, apocrypha, Christian literature. 

The Protoevangelium of James, as well as the Armenian Gospel of 
the Infancy created on the basis of this apocryphon, present the birth and 
childhood of Jesus and Mary. Yet, the Armenian Gospel of the Infancy 
contains a number of essential differences from the Protoevangelium. 
The differences between these two apocryphal writings, which are of 
ideological nature, appear in the episodes of the Annunciation (unordinary 
dialogue with the angel), the Nativity of Christ (the appearance of the 
foremother Eve), and the Adoration of the Magi (the names of the Magi). 
The aforementioned differences emphasize the uniqueness of the Arme-
nian Gospel of the Infancy in comparison not only to the Protoevangelium, 
but also to other analogous gospels. Thanks to them, we can not only 
clarify the essential questions related to the origins of the Armenian 
Gospel of the Infancy, but also reveal the dogmatic ideas reflected in this 
apocryphon, which mainly belong to the more important aspects (the idea 
of the Perpetual Virginity of Mary, the idea of Salvation, the idea of the 
Incarnation of Christ) of the Christian doctrine. 



 

 

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԵՌԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԿՈՍՏԻԿՅԱՆ, ՄԵՀԴԻ ԲԱՂԻ 

ԻՐԱՆԻ ՆԱԽԱԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՂ ՁԵՌԱԳՐԵՐԸ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆՈՒՄ 

 Բանալի բառեր` Զվ՟բ՟յս՟խ՟մնրէճնրմ, Առգջս՟, ո՟ծժ՟ռգվգմ, Հ՟վնր-

էճնրմ Թթվճ՟ւճ՟մ, ՠ՟պ՟վ՟մ, է՟վաղ՟մնրէճնրմ: 

Իվ՟մթ մ՟ի՟թջժ՟ղ՟խ՟մ յվչ՟մթ ավ՟խ՟մնրէճնրմթտ ծ՟դռ՟աճնրս մղնրյ-

մգվ գմ ո՟ծո՟մռգժ ղթչթմ ո՟վջխգվգմ (ո՟ծժ՟ռգվգմ) նր Առգջս՟ճթ ժգդնրմգ-

վնռ: Աճբ մղնրյմգվզ ավթ ՟պմռ՟լ ժթմգժնռ ջխջ՟լ IX-X բ՟վգվթտ` յվչ՟մ՟պնր-

էճ՟մ ղգչ գմ ասմռգժ Իվ՟մթ նր Հմբխ՟ջս՟մթ դվ՟բ՟յս՟խ՟մ ծ՟ղ՟ճմւմգ-

վնրղ
1
: Այի՟վծնրղ յ՟ս շգմ կգպ՟ավ՟խ՟մ ծ՟ռ՟ւ՟լնրմգվզ, նվնմտնրղ խ՟մ 

Իվ՟մթ դվ՟բ՟յս՟խ՟մ յվչ՟մթ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ մղնրյմգվ: Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ 

«Աճժ՟ժգդնր կգպ՟ավգվթ» քնմբնրղ ո՟ծռնրղ գմ ո՟ծժ՟ռգվգմ նր Առգջս՟ճթ 

ժգդնրմգվնռ գվգւ կգպ՟ավգվ (կգպ. 125, 129, 130), նվնմւ 1970 է. նվոգջ մռթ-

վ՟սռնրէճնրմ ջս՟տռգժ գմ ԱՄՆ-նրղ ՠմ՟խռնհ ՠ՟մ՟ջսգհլ Մթծվբ՟ս Թթվճ՟ւ-

ճ՟մթտ, նվզ ծ՟ճսմթ եվ մ՟օ Ֆթվբնրջնր «Շ՟ծմ՟ղգթտ» խ՟ս՟վռ՟լ է՟վաղ՟-

մնրէճ՟ղՠ: Նյռ՟լ կգպ՟ավգվզ թվգմտ ՠնռ՟մբ՟խնրէճ՟ղՠ խ՟ոռնրղ գմ մվ՟ ծնվ` 

ՠըթյխ, ՠ՟մ՟ջգվ-՟վօգժ՟ագս օ ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ անվլթշ Հ՟վնրէճնրմ Թթվճ՟ւ-

ճ՟մթ (1845-1919 էէ.) աթս՟խ՟մ ծգս՟ւվւվնրէճնրմմգվթ ծգս օ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟-

ռ՟մ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ մ՟ի՟ոգջ ո՟սխ՟մգժ գմ մվ՟մ: Վգվչթմջ, լմռ՟լ ժթմգժնռ 

Օջղ՟մճ՟մ խ՟ճջվնրէճ՟մ ս՟վ՟լւնրղ ասռնհ Կգջ՟վթ՟ճթ Թ՟ժ՟ջ ՠմ՟խ՟ռ՟ճ-

վնրղ` թվ խճ՟մւթ ս՟ջզ ս՟վթմգվզ (1896-1906 էէ.) ՟մտ ե խ՟տվգժ Իվ՟մնրղ: 

Փ՟վթդնրղ խվէնրէճնրմ ջս՟տ՟լ ՟մռ՟մթ ՠըթյխզ, նվզ Օջղ՟մճ՟մ խ՟ճջվնր-

էճնրմթտ ծգպ՟տգժ եվ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ ծգս՟ոմբնրղմգվթտ ինրջ՟ցգժնր ծ՟ղ՟վ
2
, 

Իվ՟մնրղ բ՟պմնրղ ե յ՟ծթ ՟վւնրմթ ՠըթյխզ, նվթմ ռջս՟ծռ՟լ եվ յ՟ծթ ծ՟վգղթ 

խ՟մ՟մտ նր ՟վւ՟ճ՟դմգվթ ՟պնհչնրէճնրմզ` ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ ցնվկնրղ եվ ՠ՟ռ՟-

վ՟վգժ թվ ՠ՟մ՟ջթվ՟խ՟մ ծգս՟ւվւվնրէճնրմմգվզ: 

                                                           
1 Carlo G. Cereti, ―Middle Persian Լiterature, ‖ Encyclopædia Iranica, available online 

at http://www.iranicaonline.org/articles/middle-persian-literature-1-pahlavi (accessed 

online at 1 March 2017). 
2
 Հ. Թթվճ՟ւճ՟մթ ղ՟ջթմ խգմջ՟ավ՟խ՟մ ղ՟մվ՟ղ՟ջմգվզ սգ'ջ Ա. Աժոնճ՟ձճ՟մ, Պ՟սղնր-

էթրմ ծ՟ճ Կգջ՟վթնճ, ծ. Բ, Գ՟ծթվե, 1937, եչ 2046-8: 

http://www.iranicaonline.org/articles/middle-persian-literature-1-pahlavi
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 Մգլ՟մնրմ ՠըյխթ ծգս՟ւվւվնրէճնրմմգվթ ժ՟ճմ յվչ՟մ՟խմ թվ ղգչ զմբ-

ավխնրղ եվ էգ' ո՟վջխ՟խ՟մ ոնգդթ՟ճթ անծ՟վմգվզ, էգ' ծ՟ճ-թվ՟մ՟խ՟մ ո՟ս-

ղ՟-ծ՟ղգղ՟ս՟խ՟մ ժգդռ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ինվթմ լ՟ժւգվզ օ էգ' դվ՟բ՟յս՟խ՟մ 

խվնմթ ա՟հ՟ց՟վ՟ինջնրէճնրմմ նր ՟ջսռ՟լ՟ՠ՟մնրէճնրմզ: Նվ՟ ՟ճջ ՠ՟դղ՟-

խնհղ՟մթ ծգս՟ւվւվնրէճնրմմգվմ թվգմտ ՟վս՟տնժնրղմ գմ ասգժ մվ՟ սո՟աթվ 

նր ՟մսթո անվլգվնրղ: Հ. Թթվճ՟ւճ՟մզ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվ ե խ՟ս՟վգժ ո՟վ-

ջթտ ոնգդթ՟ճթտ, նվնմտթտ XX բ՟վթ ջխդՠթմ ծվ՟ս՟վ՟խռգժ գմ Ս՟‘՟բնր «Գն-

ժգջէ՟մզ», ծ՟սռ՟լմգվ Ֆթվբնրջնր «Շ՟ծմ՟ղգթտ»
3
: Աճմ, նվ է՟վաղ՟մնրէճնրմ-

մգվզ խ՟ս՟վռ՟լ գմ շ՟ց՟լն ը՟մվթ մվՠնրէճնրմմգվթմ ժ՟ռ՟սգհճ՟խ ղթ ՟մկ-

մ՟ռնվնրէճ՟մ խնհղթտ, ց՟ջսնրղ գմ մվ՟ ծվ՟ս՟վ՟խ՟լ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ` 

մռթվռ՟լ ծ՟ճխ՟խ՟մ ս՟հ՟շ՟ցնրէճ՟մզ, թմշոգջ մ՟օ, քվ՟մջգվգմթտ է՟վա-

ղ՟մռ՟լ Նթխնժ՟ Բնր՟ժնճթ ՟յի՟սնրէճնրմզ ս՟հ՟շ՟ցնրէճ՟մ ղ՟ջթմ
4
: 

 Հ. Թթվճ՟ւճ՟մզ լ՟մնէ ժթմգժնռ ծմբգռվնո՟խ՟մ ո՟սղ՟ծ՟ղգղ՟ս՟խ՟մ 

ժգդռ՟ՠ՟մնրէճ՟մ թվ ը՟ղ՟մ՟խթ խ՟վխ՟պնրմ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվթ` Հճնրՠյղ՟մթ, 

Մգճգթ օ ՟ճժնտ անվլգվթմ
5
, մ՟օ աթս՟խտգժնռ թվ՟մ՟աթսնրէճ՟մ խ՟վօնվնրէճնր-

մզ ծ՟ճ ՠ՟մ՟ջթվնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ` ինվ՟մնրղ ե ո՟վջխգվգմթ նր ծ՟ճգվգմթ ո՟ս-

ղ՟ծ՟ղգղ՟ս՟խ՟մ ժգդռ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ղգչ: Աճջ ՠմ՟ա՟ռ՟պնրղ մվ՟ խ՟ս՟վ՟լ 

նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվթ ՟վբճնրմւմ գմ բ՟պմնրղ «Ավթ՟ծ՟ճ ՠ՟պ՟վ՟մզ»
6
, 

«Հ՟ճգվգմթ դգհլնրղմգվ» (սո. Նճնր Յնվւ, 1917է.), «Հ՟ճ-թվ՟մ՟խ՟մ նրջնրղ-

մ՟ջթվնրէճնրմւ» (սո. Վթգմմ՟, 1922 է.) ՟յի՟սնրէճնրմմգվզ: 

Իվ՟մնրղ ասմռգժնր զմէ՟տւնրղ Հ. Թթվճ՟ւճ՟մզ ծ՟ջտմնրղ ե սթվ՟ոգսգժ 

ո՟ծժ՟ռգվգմթմ օ ՟մա՟ղ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվ խ՟ս՟վգժ ՟ճբ ժգդռթտ ծ՟ճգվգ-

մթ` ծ՟ճ զմէգվտնհթմ մգվխ՟ճ՟տմգժնռ ո՟ծժ՟ռգվգմ ավ՟խ՟մնրէճնրմթտ ղգդ ծ՟-

ջ՟լ ղթ ւ՟մթ մղնրյմգվթ ծ՟ճգվգմ ս՟վՠգվ՟խմգվզ: Թթվճ՟ւճ՟մզ ո՟ծժ՟ռգվգ-

մթտ է՟վաղ՟մնրղ ե ո՟սղ՟խ՟մ նր ՠ՟վնճ՟իվ՟ս՟խ՟մ ՠնռ՟մբ՟խնրէճնրմ 

նրմգտնհ 6 ՟յի՟սնրէճնրմ. «Ավս՟յթվ Բ՟ՠ՟խ՟մ, Կ՟վմ՟ղ՟խզ» (սո. Փ՟վթդ, 

1906), «Ասվո՟ս Մ՟վ՟ջո՟մս՟, Ամբ՟վկզ» (Խվ՟սւ) (սո. Նճնր Յնվւ, 

1909), «Գ՟մկ Շ՟ճգխ՟մզ», «Փ՟վնի Պգվնդզ», «Խնջվնռ Կնր՟ս՟մզ» օ «Մ՟-

սթխ՟մ ձ՟սվ՟խթմ»
7
: Աճբ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվզ խ՟ս՟վռգժ գմ Հմբխ՟ջս՟մթ 

դվ՟բ՟յս՟խ՟մմգվ Դ՟ջսնրվ Խնբ՟ճ՟վ Շ՟ծվթ՟վթ օ Դ՟ջսնրվ Փգյնրէ՟մթ ՟յ-

                                                           
3
 Ս՟՟սթ, Կփժգջս՟մ, է՟վաղ. Յ. Թթվգ՟ւգ՟մթ, Նթր Ենվւ, 1920; Ֆթվբնրջթ, Շ՟ծմ՟ղ՟խ, 

է՟վաղ. Յ. Թթվգ՟ւգ՟մթ, Նթր Ենվւ, 1909: 
4
 Յ. Թթվգ՟ւգ՟մ, Հ՟ճխ՟խ՟մ ս՟հ՟շ՟ցնրէճնրմ, Նթր Ենվւ, 1919, Պնր՟ժնճ, Ավնրգջս ւգվէն-

հ՟խ՟մ, է՟վաղ՟մգտ ա՟հհ. ՠմ՟ավեմ Յ. Թթվգ՟ւգ՟մ, Նթր Ենվւ, 1919: 
5
 Յ. Թթվգ՟ւգ՟մ, Ավթ՟ծ՟ճ ՠ՟պ՟վ՟մ, Վթգմմ՟, 1914, եչ 4: 

6
 Աճջ ՟յի՟սնրէճ՟մ ղ՟ջթմ սգ՛ջ Գ. Գ՟ջո՟վճ՟մ, Հ՟ճ ՠ՟պ՟վ՟մ՟ավնրէճ՟մ ո՟սղնրէճնրմ, 

Եվօ՟մ, 1968, եչ 356-358: 
7
 Վգվչթմ շնվջ ՠմ՟ավգվզ ծվ՟ս՟վ՟խռգժ գմ մվ՟ ղ՟ծթտ ծգսն Վթգմմ՟ճնրղ` ժ՟սթմ՟ս՟պ 

ս՟պ՟բ՟վկղ՟ղՠ նր ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟ղՠ (Յ. Թթվգ՟ւգ՟մ, Չնվջ ո՟ծժ՟րթխ ՠմ՟աթվ-

մգվ, է՟վաղ. ո՟ծժ՟ր ՠմ՟ավեմ, Վթգմմ՟, 1957): 
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ի՟ս՟ջթվնրէճ՟ղՠ ծվ՟ս՟վ՟խռ՟լ ո՟ծժ՟ռգվգմ ՠմ՟ավգվթ նր մվ՟մտ ո՟վջ-

խգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվթ ծթղ՟մ ռվ՟
8
: Իմշոգջ ծգհթմ՟խմ թմւմ ե մյնրղ 

«Կ՟վմ՟ղ՟խթ» ՟պ՟չ՟ՠ՟մնրղ` ՟ճբ գվխթ զղՠպմղ՟մ նր է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ծ՟վ-

տնրղ մվ՟մ փամգժ ե Հմբխ՟ջս՟մթ դվ՟բ՟յս՟խ՟մ Խնբ՟ճ՟վ Շ՟ծվթ՟վզ: Վգվչթ-

մթջ, նվթմ Թթվճ՟ւճ՟մզ ծ՟ղ՟վնրղ ե «Պ՟վջխ՟ջս՟մթ ղթ՟խ դգմբ նր ո՟ծժ՟ր՟-

ագս աթսմ՟խ՟մզ», ՠ՟իս ե ռթձ՟խռնրղ ծ՟մբթոգժ Շթվ՟դնրղ, նվսգհ մվ՟մւ 

գվխ՟վ դվնրճտմգվ գմ նրմգմնրղ
9
: Հ. Թթվճ՟ւճ՟մթ ՟ճջ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվթ 

խ՟վօնվնրէճ՟մ նր աթս՟խ՟մնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ե ինջնրղ մ՟օ ՟ճմ թվնհնրէճնրմզ, 

նվ մ՟ շՠ՟ռ՟վ՟վռգժնռ ռգվզ մյռ՟լ դվ՟բ՟յս՟խ՟մթ ՟պ՟չմնվբնրէճնրմթտ` 

ծ՟ղգղ՟սնրղ ե «Ք՟վմ՟ղ՟խթ» թվ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ Թ. Նճնժբգւգթ ագվղ՟մգ-

վգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ծգս օ անծնրմ՟խնրէճ՟ղՠ մխ՟սնրղ, նվ «զջս ՟ղգմ՟ճմթ 

ծ՟ղ՟կ՟ճմ գմւ, ՠ՟տթ ղթ ւ՟մթ ղ՟մվ ս՟վՠգվնրէճնրմմգվե ճզմէգվտնր՟լզ գր 

ճթղ՟ջս, նվնտ ծ՟ղ՟վ գվՠգղմ թմկ ծ՟վխ գհ՟ր ՟մնվ ղփսգմ՟ժ, գվՠգղմ ՟ժ դմ՟ 

՟պ թջ ծվ՟րթվգժ»
10

:  

Գվ՟խ՟մնրէճ՟մ օ ՟վռգջսթ է՟մա՟վ՟մթ Հ. Թթվճ՟ւճ՟մթ քնմբնրղ ո՟ծ-

ո՟մռգժ գմ Հ. Թթվճ՟ւճ՟մթմ ծ՟ջտգ՟ավռ՟լ գվգւ մ՟ղ՟խմգվ, նվնմւ ց՟ջսնրղ 

գմ ծ՟ճ ՠըթյխ-ՠ՟մ՟ջգվթ օ Իվ՟մթ դվ՟բ՟յս՟խ՟մմգվթ ղթչօ ջգվս ծ՟վ՟ՠգ-

վնրէճնրմմգվթ նր ՟մա՟ղ դվ՟բ՟յս՟խ՟մմգվթ նվնյ իմբթվմգվթ ժնրլղ՟մ 

ծ՟վտնրղ մվ՟ ծ՟մբգջ ՠգվ՟լ փը՟մբ՟խնրէճ՟մ ղ՟ջթմ
11

: Ն՟ղ՟խմգվթտ գվխնրջզ 

ռգվզ մյռ՟լ դվ՟բ՟յս՟խ՟մ Խնբ՟ճ՟վ Շ՟ծվթ՟վթտ գմ, բվ՟մտթտ ղգխզ` էռ՟-

ավռ՟լ 1905 է. Զվ՟բ՟յս՟խ՟մմգվթ Ն՟ջգվթ ղթնրէճնրմթտ, նվնռ յմնվծ՟խ՟ժնր-

էճնրմ ե ծ՟ճսմռնրղ Հ. Թթվճ՟ւճ՟մթմ թվգմտ ծ՟մբգո մվ՟ խ՟ս՟վ՟լ «ՠ՟վթ 

՟վ՟վւմգվթ ծ՟ղ՟վ», նվնմտ ղգչ ծ՟սխ՟ոգջ յգյսռնրղ ե ռգվչթմթջ ղթչմնվբնր-

էճնրմզ ՟վւ՟ճնվբթ Շն‘՟ ՟ժ-Սնժէ՟մգթ
12

 ՟պ՟չ, նվոգջդթ ղթչնտմգվ կգպւ 

՟պմռգմ մվ՟մ գմէ՟խ՟ ձ՟մ՟ո՟վծ՟ճթմ ո՟ծ՟խ՟խգսգվնրղ գվէօգխնհ դվ՟-

                                                           
8
 Յ. Թթվգ՟ւգ՟մ, Չնվջ ո՟ծժ՟րթխ ՠմ՟աթվմգվ, եչ 7: Khudayar Dastur Shahariyar Irani, 

The Pahlavi texts: Containing Andarz-i Adarbad Maraspandan, Andarz-i Vehzad 

Farkho Firuz, Andarz-i Khusru-i Kavadan, Madigan-i Chatrang, And Karnamak-i 

Artakshtar-i Papakan, Bombay, 1899. Աճջ ո՟ծժ՟ռգվգմ ՟յի՟սնրէճ՟մ 1899է. Բնղՠգճ 

ռթղ՟սթո ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ղգխ փվթմ՟խզ, նվզ ծ՟մբթջ՟տգժ ե Հ. Թթվճ՟ւճ՟մթ ջգց՟խ՟-

մնրէճնրմզ, ՟ճըղ ո՟ծռնրղ ե Չ՟վգմտթ ՟մռ՟մ Գվ՟խ՟մնրէճ՟մ օ ՟վռգջսթ է՟մա՟վ՟մթ Հ. 

Թթվճ՟ւճ՟մթ քնմբնրղ, ծ. 137: 
9
 Ավս՟յթվ Բ՟ՠ՟խ՟մ, Կ՟վմ՟ղ՟խ, է՟վաղ. ո՟ծժ՟րգվեմ ՠմ՟ավգմ Յ. Թթվգ՟ւգ՟մ, Փ՟վթդ, 

1906, եչ ԺԱ.: 
10

 Ավս՟յթվ Բ՟ՠ՟խ՟մ, Կ՟վմ՟ղ՟խ, եչ Ի: 
11

 Գվ՟խ. Թ՟մա՟վ՟մ, Հ. Թթվճ՟ւճ՟մթ քնմբ, էթռ 345, 1, 2, 354: 
12

 Շն‟՟ ՟ժ-ջնժէ՟մգ – - شعاع السلطانه  Իվ՟մթ Ղ՟չ՟վ՟խ՟մ յվչ՟մթ սթսհնջմգվթտ ե, նվ խվգժ ե 

Մնդ՟ք՟վգբբթմ յ՟ծթ նվբթ Մգժթւ Մ՟մջնրվ Մթվդ՟մ: Վգվչթմջ թվ ծնվ ա՟ծ՟խ՟ժնրէճ՟մ 

յվչ՟մնրղ 1900/1 օ 1904/5 էէ. մյ՟մ՟խռնրղ ե Իվ՟մթ Ֆ՟վջ մ՟ծ՟մաթ խ՟պ՟ռ՟վթշ ( .ک

.99، ص. 1719قاجاريه، تهران  ۀسليمانی، القاب رجال دور ) :  
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բ՟յս՟խ՟մմգվթտ ծ՟ռգժճ՟ժ անրղ՟վմգվ ա՟մկգժնր բգղ
13

: Հ. Թթվճ՟ւճ՟մզ նվոգջ 

ՠըթյխ ծթյճ՟ժ ՟վւ՟ճնվբնր ղնս` Շթվ՟դնրղ եվ ասմռնրղ
14

 օ ՠմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ խ՟-

վնհ եվ նվնյ ՟դբգտնրէճնրմ նրմգմ՟ժ Ֆ՟վջ մ՟ծ՟մաթ խ՟պ՟ռ՟վթշ ՟վւ՟ճ՟դմթ 

ռվ՟: Հ՟ճ ՠըթյխ-ՠ՟մ՟ջգվթ ջգվս խ՟ոգվզ Իվ՟մթ դվ՟բ՟յս՟խ՟մմգվթ ծգս 

՟խմգվօ գմ մ՟օ դվ՟բ՟յս՟խ՟մ խվնմ՟խ՟մ ա՟հ՟ց՟վ՟ինջնրէճ՟մզ օ ՟վ՟-

վնհ՟խ՟վագվթմ ռգվ՟ՠգվնհ ղթ ւ՟մթ կգպ՟ավգվթտ նր ՟վիթռ՟ճթմ մճնրէգվթտ, 

նվնմւ սգհ գմ ասգժ Չ՟վգմտթ ՟մռ՟մ Գվ՟խ՟մնրէճ՟մ օ Ավռգջսթ է՟մա՟վ՟մթ 

Հ. Թթվճ՟ւճ՟մթ քնմբնրղ
15

:  
Հ. Թթվճ՟ւճ՟մթ ՠ՟դղ՟խնհղ՟մթ ծգս՟ւվւվնրէճնրմմգվմ նր ո՟սղ՟ՠ՟-

մ՟ջթվ՟խ՟մ անվլնրմգնրէճ՟մ ՠմ՟ա՟ռ՟պմգվմ ՟վս՟տնժնհ մղնրյմգվզ ղ՟ջ՟ղՠ 

ծվ՟ս՟վ՟խռգժ գմ մվ՟ նվբնր` Մթծվբ՟ս Թթվճ՟ւճ՟մթ չ՟մւգվնռ: Հթյճ՟ժ կգպ՟-

ավ՟խ՟մ մճնրէգվթտ յ՟սգվմ եժ ռգվչթմթջ խնհղթտ մռթվ՟ՠգվռգժ գմ Չ՟վգմտթ 

՟մռ՟մ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ նր ՟վռգջսթ է՟մա՟վ՟մթմ օ Մ. Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟-

սգմ՟բ՟վ՟մթմ:  

Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ՟վ՟ՠ՟ս՟պ կգպ՟ավ՟խ՟մ ծ՟ռ՟ւ՟լնրթ գվխնր ո՟վջ-

խգվգմ կգպ՟ավգվ (ծ. 1018, 1611) ո՟սխ՟մգժ գմ Հ. Թթվճ՟ւճ՟մթմ, նրմգմ մվ՟ 

խնհղթտ խ՟ս՟վռ՟լ ծ՟ճգվգմ նր ո՟վջխգվգմ ավ՟պնրղմգվ, մ՟օ 1804 է. ծթյ՟-

ս՟խ՟վ՟մ` մվ՟մ մռթվռ՟լ ժթմգժնր ղ՟ջթմ: Աճջ գվխնր կգպ՟ավգվզ Մ՟սգմ՟բ՟-

վ՟մթմ ե մռթվգժ մվ՟ նվբթմ` Մթծվբ՟ս Թթվճ՟ւճ՟մզ 1963 օ 1972 էռ՟խ՟մմգվթմ:  

Պ՟վջխգվգմ կգպ՟ավգվթտ ղգխզ (Ավ՟ՠ՟ս՟պ քնմբ, կգպ. 1611) թվ՟մտթ 

XVIII բ՟վթ մյ՟մ՟ռնվ ՠըթյխ օ ՠ՟մ՟ջսգհլ Սգթբ Մնրծ՟ղղ՟բ Ն՟ջթվ ՟ժ-Դթմ 

Իջք՟ծ՟մթթ (ղ՟ծ. 1769/70 է.) «Բ՟ծ՟վթգ-գ ցթվ ռ՟ չ՟ռ՟մ» (Ծգվնրմնր օ 

գվթս՟ջ՟վբ ա՟վմ՟մ՟ճթմ ւ՟ջթբ) ոնգղթ XIX բ՟վթ զմբփվթմ՟խնրէճնրմմ ե` 

մնրվՠ «մ՟ջէ՟‘ժթհ» ավշնրէճ՟ղՠ` ագհգտթխ ձ՟խ՟ս՟դ՟վբնռ(10ՠ), ժնրջ՟մտ՟-

դ՟վբգվնռ օ սնհ՟ղթչճ՟մ նջխգ ՟ս՟ղմ՟դ՟վբգվնռ (10ՠ-11՟): Թ. 31՟ՠ-թմ 

Հ՟վնրէճնրմ Թթվճ՟ւճ՟մթ խնհղթտ ՟վս՟ավռ՟լ ե ոնգղթ ջխդՠթ ծ՟սռ՟լզ օ 

ջսնվ՟ավռ՟լ մվ՟ խնհղթտ` «Յ. Թթվթ՟ւգ՟մ»: 

Ձգպ՟ավգվթտ ղճնրջզ (Ավ՟ՠ՟ս՟պ քնմբ, կգպ. 1018) ո՟վջխգվգմթ ղթչմ՟-

բ՟վճ՟մ ՠ՟տ՟սվ՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մմգվթտ ղգխթ` Մնրծ՟ղղ՟բ Հնրջգճմ ՠ. Խ՟ժ՟ք 

Թ՟ՠվթդթթ (XVII բ՟վ) «Բնվծ՟մ-գ հ՟էգ‘թ» (Ամռթձգժթ ՟ո՟տնրճտ) 1836 է. 

զմբփվթմ՟խնրէճնրմմ ե Մնրծ՟ղղ՟բ Մ՟ծբթ Խնվ՟ջ՟մթթ խնհղթտ: Աճջ կգպ՟աթվմ 

նրմթ ծգս՟ա՟ճթ ծթյ՟ս՟խ՟վ՟մ (461ՠ) Աժթ ՠ. Մնրծ՟ղղ՟բ Ն՟ջգվ ՠ. Մնրծ՟ղ-

ղ՟բ Իՠվ՟ծթղթ խնհղթտ 1804 է. ՟ովթժթ 7-թմ ՟ճմ ՠըթյխ Թթվճ՟ւճ՟մթմ մռթվգ-

ժնր ղ՟ջթմ`  
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13

 Գվ՟խ. Թ՟մա՟վ՟մ, (Հ.Թ.Ֆ.), էթռ 354: 
14

 Ավս՟յթվ Բ՟ՠ՟խ՟մ, Կ՟վմ՟ղ՟խ, եչ ԺԱ: 
15

 Գվ՟խ. Թ՟մա., Հ. Թթվճ՟ւճ՟մթ քնմբ, էթռ 129-136: 
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 Աճջ կգպ՟աթվզ էգվօջ ղգխմ եվ ՟ճմ ՠ՟պ՟վ՟մմգվթտ, նվնմտթտ Հ. Թթվճ՟ւ-

ճ՟մմ փասռգժ եվ թվ Ավթ՟ծ՟ճ ՠ՟պ՟վ՟մզ ավգժթջ
16

:  

 Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ «Աճժ՟ժգդնր կգպ՟ավգվթ» ծ՟ռ՟ւ՟լնրթ ղգչ սգհ 

աս՟լ մ՟իխթմնրղ Հ. Թթվճ՟ւճ՟մթմ ո՟սխ՟մնհ գվգւ կգպ՟ավգվզ ՠնռ՟մբ՟-

խնրղ գմ ո՟ծժ՟ռգվգմ նր Առգջս՟ճթ ժգդռնռ սգւջսգվ: Մ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ, կգպ՟-

ավգվթտ ղգխզ ՠնռ՟մբ՟խնրղ ե Առգջս՟ճթտ ծ՟սռ՟լմգվ` սնհ՟ս՟խնրղ ո՟ծժ՟-

ռգվգմ (խ՟ղ ղթչթմ ո՟վջխգվգմ) է՟վաղ՟մնրէճ՟ղՠ (կգպ. 125), դվ՟բ՟յս՟-

խ՟մմգվթ ՟հնէւմգվ նր ծ՟սռ՟լմգվ ո՟ծժ՟ռգվգմ նր Առգջս՟ճթ ժգդռնռ ՠ՟պ՟-

վ՟մմգվթտ (կգպ. 129, 130):  

Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ո՟ծժ՟ռգվգմ նր Առգջս՟ճթ ժգդռնռ կգպ՟ավգվթ մխ՟վ՟-

ավնրէճնրմզ խ՟ս՟վռգժ ե թվ՟մտթ ծգս՟դնսնհ Մգծբթ Բ՟հթթ խնհղթտ: Հ՟ճգվգմ 

է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղգչ ծմ՟վ՟ռնվ սգվղթմ՟ՠ՟մ՟խ՟մ էճնրվզղՠպմնրղթտ ինրջ՟-

ցգժնր ծ՟ղ՟վ մխ՟վ՟ավնրէճ՟մ ՟մաժգվգմ ս՟վՠգվ՟խզ օջ զմբավխգժ գմւ ծնբ-

ռ՟լնրղ: 

 
 
Ձգպ. 125 

Ամէռ՟խթվ: Թգվէ` 148. շավռ՟լ 125ՠ-127՟, 146՟-148ՠ: Նճնրէ` պնրջ՟-

խ՟մ էնրհէ` ձմյ՟բվնյղնռ է. 113: Մգլնրէճնրմ` 17,5x22,5: Տնհ` 14: Թ՟մ՟ւ` 

ջօ, գմէ՟ռգվմ՟ավգվզ` խ՟վղթվ: Ամխ՟դղ: Սգց՟խ՟մ՟սթվնչ խմւ՟բվնյղ` 

ՄԻՀՐԴԱՏ ԹԻՐԵԱՔԵԱՆ էէ. 3ՠ, 96ՠ: 

                                                           
16 Յ. Թթվգ՟ւգ՟մ, Ավթ՟ծ՟ճ ՠ՟պ՟վ՟մ, եչ 4: 
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Թէ. 1՟-145ՠ. Առգջս՟, ՟հնէւմգվ: Առգջս՟ճթ ՠմ՟աթվզ Առգջս՟ճթ 

ժգդռնռ` սնհ՟ս՟խնրղ ո՟ծժ՟ռգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟ղՠ: Հ՟սնրխ ՠ՟տ՟-

սվռ՟լ գմ nērang, wāj, āfrīn, barašnom (է. 129) ՠ՟պգվզ: 

1.2 Տգւջսնրղ nīrang (nērang) սգվղթմմ ե խթվ՟պռնրղ նվոգջ դվ՟բ՟յ-

ս՟խ՟մ ՟վ՟վնհնրէճ՟մ խ՟ղ լգջգվթ տնրտնրղմգվ ծգսօճ՟ժ թղ՟ջսմգվնռ` 1) 

խ՟վձ ՟վ՟վնհնրէճնրմ, 2) լթջ՟խ՟մ տնրտնրղմգվ ո՟ծժ՟ռգվգմ (Առգջս՟ճթ 

ժգդռնռ ժթսնրվաթ՟խ՟մ սգւջսգվնռ), 3) Փ՟դգմբ dibāča-թ սգւջսզ 

(nīrangpīrozgarbād, «էնհ ՟վ՟վնհնրէճնրմզ ծ՟չնհ ժթմթ»), 4) ջնրվՠ տժթ 

ղգդզ, 5) խ՟վձ ՟դբգտնրէճնրմ նրմգտնհ ջնրվՠ խ՟ի՟վբ՟մւ
17

: 

1.3 Bāj/wāj-զ ղգլ մյ՟մ՟խնրէճնրմ նրմգտնհ կօ՟խգվոնրղ եվ, նվ մ՟-

ինվբնրղ խ՟ղ նրհգխտնրղ եվ նվնյ՟խթ անվլնհնրէճ՟մ
18

: 

1.4 Ᾱfrīn-զ նվոգջ սգիմթխ՟խ՟մ սգվղթմ մյ՟մ՟խնրղ ե փվծմնրէճնրմ օ 

փաս՟անվլռնրղ ե փվծմ՟ՠ՟մնհ ՟հնէւմգվնրղ` փվծմնրէճ՟մ ՟վ՟վնհնրէճնրմզ 

գդվ՟ց՟խգժնր օ ՠ՟վթ նր ո՟ծ՟ո՟մ նաթմգվթմ խ՟մշգժնր ծ՟ղ՟վ
19

: 

1.5 Barašnom-զ ՟ղգմ՟ՠ՟վբ նր ՟ղգմ՟մյ՟մ՟խ՟ժթ ղ՟ւվ՟անվլղ՟մ 

՟վ՟վնհնրէճնրմմ ե, նվթ ը՟ղ՟մ՟խ ՟հսնսռ՟լ ՟մկզ ղ՟ւվռնրղ ե տժթ ղգ-

դնռ, չվնռ, ցնյնռ նր 9 ղգխնրջթ աթյգվ ՟մտխ՟տմգժնր ղթչնտնռ
20

: 

Ձգպ. 129 

Ամէռ՟խթվ: Թգվէ` 29: Նճնրէ` էնրհէ: Մգլնրէճնրմ` 16,5x21: Տնհ` 14: 

Թ՟մ՟ւ` ջօ, սնհ՟ս՟խնրղ` ո՟վջխգվգմ ծ՟ղ՟վըգւ ՠ՟պգվզ օ գմէ՟ռգվմ՟-

ավգվզ` խ՟վղթվ: Սգց՟խ՟մ՟սթվնչ խմւ՟բվնյղ` ՄԻՀՐԴԱՏ ԹԻՐԵԱՔԵԱՆ էէ. 

24ՠ, 29ՠ: Ննվնառ՟լ նր մնվ՟խ՟դղ: 

1. Թէ. 1ՠ-21՟. Ֆվ՟ծ՟մա-թ Փ՟ծժ՟ռթա: 

2. Թէ. 21ՠ-22՟. Ահնէւմգվ: 

3. Թ. 22՟. Ֆվ՟ծ՟մա-թ Օթղ-Էռ՟ւ, ՟մ՟ռ՟վս: 

4. Թէ. 22ՠ-28ՠ. Ֆվ՟ծ՟մա-թ Փ՟ծժ՟ռթա, էռգվ: 
2.1 Ն՟ի՟թջժ՟ղ՟խ՟մ Իվ՟մթ ՠ՟պ՟աթսնրէճնրմ: Եվխնր ծ՟խթվձ ՠ՟-

պ՟վ՟մմգվթ` Ֆվ՟ծ՟մա-թ Փ՟ծժ՟ռթաթ, Ֆվ՟ծ՟մա-թ Օթղ-Էռ՟ւթ կգպ՟ավգվզ 
ղթչթմ ո՟վջխգվգմնռ (ո՟ծժ՟ռգվգմ) ո՟ծո՟մռ՟լ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ղգչ ղգլ 
էթռ գմ խ՟դղնրղ 

21
: 

                                                           
17

 Boyce J. W. & Kotwal F., “Zoroastrian baj and dron, ” Bulletin of the School of 

Oriental and African Studies, 34, 1971, p. 140. 
18

 Ibid., 1, 57; Modi J. J., Religious Ceremonies and Customs of the Parsis, Bombay. 

2
nd

ed. 1937, p. 15. 
19

 Modi, op. cit., pp. 364-368. 
20

 Modi, pp. 102-141; Hartmann S. S., Parsism: the Religion of Zoroaster, Leiden, 

1980, pl. xix-xx. 
21  Սնհբգվգմ-ղթչթմ ո՟վջխգվգմ-ո՟վէօգվգմ ՠ՟պ՟վ՟մթ ո՟ս՟պթխմգվզ իղՠ՟ավգժ նր 

ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե Հգմմթմազ, ջ՟խ՟ճմ բվ՟մւ ղթմշ փվջ ծ՟ղ՟վռնրղ գմ ՠ՟պ՟աթս՟խ՟մ ծգ-
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2.2 Ֆվ՟ծ՟մա-թ Փ՟ծժ՟ռթա: Այի՟ս՟մւզ զմբավխնրղ ե ՠ՟պգվ, նվնմւ խ՟դղն-

հզ թվգմտ ավնրէճ՟ղՠ «ավթշմգվթ» ծ՟ղ՟վ իմբվ՟ծ՟վնրճտ ե ծ՟ղ՟վգժ, ՟ճջոգջ խնշ-

ռ՟լ (խգհլ)ծգսգվնավ՟ղմգվզ
22

 օ (խգհլ)ո՟սղ՟խ՟մ նրհհ՟ավ՟խ՟մ կօգվզ: Աճջ-

ոթջթ ՠ՟պգվզ ավ՟մտռգժ գմ թվգմտ ո՟ծժ՟ռգվգմ ծ՟ղ՟վըգւմգվթ ծգս: Մճնրջ ՠ՟-

պգվզ օջ նրմգմ իմբվ՟ծ՟վնրճտ խ՟ղ գվխ՟խթ նրհհ՟ավնրէճնրմ: Պ՟ծժ՟ռգվգմ ավթ նշ 

ծջս՟խ ՠմնրճէզ բըռ՟վնրէճնրմմգվ ե ծ՟վնրտնրղ, ւ՟մթ նվ ՟ճՠնրՠգմթ ղգխ ս՟պզ 

խ՟ղ մյ՟մզ խ՟վնհ եվ անվլ՟լռգժ ղգխթտ ՟ռգժթ ծմշճնրմմգվթ ծ՟ղ՟վ: Բ՟տթ ՟ճբ, 

խ՟ո՟խտղ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ նվնյ ս՟պգվ նրվթյ խգվո գմ ավռնրղ օ մղ՟մռնրղ գմ ՟ճժ 

ս՟պգվթ: Աճջ ո՟սձ՟պնռ յ՟ս ՠ՟պգվթ ավ՟ռնվ կօգվզ ս՟վՠգվռնրղ գմ թվգմտ 

՟վս՟ջ՟մնրէճ՟մ կօգվթտ: Ֆվ՟ծ՟մաթ խ՟դղնհզ մյնրղ ե ՟ճջ ՠ՟պգվթտ ղթ ւ՟մթջզ 

օ մվ՟մտ ղթ ւ՟մթ գվխթղ՟ջս կօգվ, թմշոգջ, փվթմ՟խ, Օծվղ՟դբթ ավ՟ռնվ նր ծմշճնր-

մ՟ճթմ կօգվզ: Ժ՟ղ՟մ՟խթ զմէ՟տւնրղ ավթշմգվզ ՟ճջոթջթ կօգվզ ջխջնրղ գմ ս՟-

պ՟բ՟վկգժ Առգջս՟ճթ նր ո՟վջխգվգմթ ս՟պգվնռ, նվոգջդթ ծգս՟ա՟ ավթշմգվթմ 

ցնի՟մտգմ ՟ռգժթ ծգյս ծթյռնհ կօգվնռ: Օվթմ՟խ` ավնրղ եթմ „nhwm‟ Օծվղ՟դբթ 

ծ՟ղ՟վ: Պգսւ ե մյգժ, նվ մվ՟մւ ՟մսգհճ՟խ շեթմ ՠ՟պթ ՟վս՟ջ՟մնրէճ՟մզ խ՟ղ ՠ՟-

մ՟ռնվ կօթմ, ՠ՟ճտ խնբ՟ռնվղ՟մ ՟ճբ ս՟վՠգվ՟խզ ո՟վդ՟ոգջ ղմգղնմթխ կօ եվ
23

 

բվ՟մւ ղս՟ո՟ծգժնր ծ՟ղ՟վ: Բ՟պ՟վ՟մնրղ զմբավխռ՟լ ՠ՟պգվթ գվվնվբ բ՟ջթ ղգչ 

՟ճմ ՠ՟պգվմ գմ, նվնմւ ՟մլ՟մնէ գմ նվնյ ո՟ծժ՟ռգվգմ զմէգվտնհմգվթմ, օ բվ՟մտ 

ծ՟ղ՟վ ծնղ՟մթյմգվ գմ սվռնրղ. փվթմ՟խ` mezog (mezho ջթջգպ) – wenog (bino)24: 

                                                                                                                                              
ս՟դնսնրէճ՟մ շագվ՟դ՟մտռ՟լ կգպւՠգվնրղ (Henning W. B., Sogdica, London, 1940): 
Հգմմթմազ շեվ խ՟վնհ զմբավխգժ ջնհբգվգմթ ղգլ տ՟մխզ (T III T = SO 16201), նվզ ծգս՟-

ա՟ճնրղ 2002 է. սո՟ավգտ Սնրմբգվղ՟մզ (սգ′ջ Sundermann W., ―A Sogdian Word List, 

‖ In Huyse 2002): Հ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ւվթջսնմճ՟ թվ՟մտթմգվթ կգպւնռ ավռ՟լ ճնէ ղթչթմ ո՟վջ-

խգվգմ ՠ՟ճթ փվթմ՟խմգվնռ (ավռ՟լ ծգսգվնավ՟ղմգվնռ, ՠ՟ճտ ո՟ծժ՟ռ՟խ՟մ ավնռ, նվթ ռվ՟ 

ծ՟ղ՟վըգւմգվ գմ մյռնրղ ղթ՟ճմ բգվՠ՟ճմգվթ ծ՟ղ՟վ) ղթ էգվէ ծ՟ճսմ՟ՠգվռգտ Թնրվք՟-

մնրղ, նվզ իղՠ՟ավգտ օ սո՟ավգտ Բ՟վզ (Barr K., ―Remarks on the Pahlavi Ligatures, ‖ 

Bulletin of the School of Oriental Studies, 8, London, 1936, pp. 391-403; Герценберг, 

Л.Г., ―Лингвистическая мысль и языковедческая практика в Иране в домон-

гольское время, ‖ История лингвистических учений, Ленинград, 1981, сс. 96-114; 

Saymiddinov D., Farhangnomahoi Forsii miyona [Middle Persian dictionaries], 

Dushanbe, 1994, apud Baevskii S.I., Early Persian Lexicography: Farhangs of the 

Eleventh to the Fifteenth Centuries. Revised and updated by John Perry, Folkestone, 

2007, p. 46): Աճջ ՠ՟պ՟վ՟մմգվզ տնրճտ գմ ս՟ժթջ ո՟վջխ՟խ՟մ ՠ՟պ՟աթսնրէճ՟մ ռ՟հ 

դ՟վա՟տնրղմգվզ:  
22 Հգսգվնավ՟ղմգվզ ծ՟ձ՟ի փաս՟անվլռնհ ՟վ՟ղգ՟խ՟մ լ՟անրղ նրմգտնհ ՠ՟պգվմ գմ, 

նվնմւ ավռնրղ գմ ՟վ՟ղգգվգմ, ՠ՟ճտ ՟վս՟ջ՟մռնրղ ո՟ծժ՟ռգվգմ, փվթմ՟խ ավռնրղ ե „LHM’ 
(՟վ՟ղգգվգմ - ծ՟տ), ՠ՟ճտ ՟վս՟ջ՟մռնրղ ‘nān’: 
23

 Կ՟մնմմգվթ ծ՟ղ՟խ՟վա, նվզ ծգյս՟տմնրղ ե ՟մծվ՟ըգյս սռճ՟ժմգվ, ց՟ջսգվ ծթյգժզ` 

՟վծգջս՟խ՟մ ՟ջնտթ՟տթ՟մգվ ջսգհլգժնր ղթչնտնռ: 
24 Nyberg H.S., A Manual of Pahlavi. Part I: Texts, Wiesbaden, 1964, pp. 130-136; 

Mackenzie D.N., A Concise Pahlavi Dictionary. London, 1971, pp. xi-xiv; 
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Բ՟պ՟վ՟մզ ծգսօնրղ ե Աււ՟բ՟խ՟մթտ գխնհ ՠ՟պ՟աթս՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէմգ-

վթմ, զջս նվթ ՠ՟պգվզ բ՟ջ՟խ՟վառնրղ գմ ՠնռ՟մբ՟խնրէճ՟մզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ 

30 իղՠնռ, նվնմտթտ ղթ ւ՟մթջզ ռգվմ՟աթվ շնրմգմ. 1. ագվՠմ՟խ՟մ ՟յի՟վծ, 2. ՟յ-

ի՟վծթխ թվգվ, 3. չվգվ, 4. ղվագվ, 5. նրսգժթւ, 6. ՠնրճջգվ, 7. շնվւնս՟մթմգվ, 8. 

էպշնրմմգվ, 9. խգմբ՟մթմգվ, 10. ղ՟վղմթ ղ՟ջգվ, 11. ընհնռնրվբ, 12. ռգվ՟բ՟ջմգվ, 

13. ջսնվ՟բվճ՟ժմգվ, 14. ծգլգժ՟ռ՟վնրէճնրմ, 15. ավշնրէճնրմ, 16. ղգս՟հմգվ, 17. 

բ՟ս՟ռձթպ, 18-23. ՠ՟ճգվ, 24. բգվ՟մնրմմգվ, 25. ՟լ՟խ՟մմգվ, 26. ղ՟խՠ՟ճմգվ, 27 

ը՟ղ՟մ՟խ՟ճթմ ՠ՟ը՟մնրղմգվ, 28. փվռ՟ ՟մնրմմգվ, 29. էռ՟խ՟մմգվ, 30. ՠ՟պգվթ 

՟վս՟ջ՟մնրէճ՟մ ղթ՟ռնվմգվ օ (՟վի՟ճթխ, ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտ) ս՟վՠգվ՟խմգվ
25

: 

Ձգպ. 130 

Ամէռ՟խթվ: Թգվէ` 8: Նճնրէ` գռվնո՟խ՟մ էնրհէ: Մգլնրէճնրմ` 17,5x22: 

Տնհ` 14: Թ՟մ՟ւ` ջօ, գմէ՟ռգվմ՟ավգվզ` խ՟վղթվ: Թգվէգվզ գդվգվթտ մնվնա-

ռ՟լ, ռգվ՟խ՟դղ՟լ: Սգց՟խ՟մ՟սթվնչ խմւ՟բվնյղ` ՄԻՀՐԴԱՏ ԹԻՐԵԱՔԵԱՆ 

է. 7ՠ: 

Թէ. 2-8 ՠնռ՟մբ՟խնրղ ե Ֆվ՟ծ՟մա-գ Օթղ-Էռ՟ւզ, նվթմ ծ՟չնվբնրղ գմ 

՟հնէւմգվ (Յ՟ջմ՟՞): 

Ֆվ՟ծ՟մա-գ Օթղ-Էռ՟ւզ Առգջս՟ճթ ժգդռնռ ՠ՟պգվթ Զգմբ ծ՟ղ՟վըգւ-

մգվթ նր ղգխմնրէճնրմմգվթ ծ՟խթվձ ՠ՟պ՟վ՟մ ե (սգ′ջ ռգվզ սգվղթմմգվ նր 

ղգխմնրէճնրմմգվ): Այի՟սնրէճնրմզ ջխջռնրղ ե Առգջս՟ճթ ժգդռնռ oim «ղգխ» 

ՠ՟պնռ օ ՟ռ՟վսռնրղ մվ՟ ewak ծ՟ղ՟վըգւնռ
26

, նվսգհթտ եժ ՠ՟պ՟վ՟մթ 

՟մռ՟մնրղմ ե: Ապ՟չ՟ՠ՟մզ մգվ՟պնրղ ե ժվթռ ռգվմ՟աթվզ` «Առգջս՟ճթ 

ժգդռնռ ՠ՟պգվթ նր ինջւթ զղՠպմղ՟մ ղ՟ջթմ, ՟ճջթմւմ էգ թմշ գմ օ թմշոգջ 

գմ մվ՟մւ Զգմբգվգմնրղ»: Աճմ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե 27 աժիթտ, նվնմտթտ ղթ ղ՟ջթ 

                                                                                                                                              
Sundermann, ―Mittelpersisch‖ in: Schmitt R. (ed.), Compendium Linguarum 

Iranicarum, 1989, pp. 142-143. 
25

 Պ՟ծո՟մռ՟լ շնվջ ՟պ՟ռգժ ռ՟հ օ ՟վը՟մ՟ծ՟ռ՟ս կգպ՟ավգվմ զմբփվթմ՟խռգժ գմ Իվ՟-

մնրղ. K25, S1, M, TD2 (Barr K., Selections from Codices K 7 and K 25 (Vispered and 

Frahangi Pahlavik) and tracings of the Avesta Codex K 1, Copenhagen: Levin and 

Munksgaard, 1944): Մգխ ՟ճժ նրհհռ՟լ ս՟վՠգվ՟խ խ՟, նվնրղ ՠ՟պգվզ ՟ճՠՠգմ՟խ՟մ խ՟վ-

անռ գմ` նրյ յվչ՟մթ ՟ռ՟մբնրճէթ ծգսօնրէճ՟ղՠ: Նվ՟ գվխնր կգպ՟ավթտ (S2 օ P) ՟պ՟չթմզ 

զմբփվթմ՟խռգժ ե Իվ՟մնրղ, ղճնրջզ` Դ՟ջէնրվ Դ՟վ՟ՠթ կգպւնռ Հմբխ՟ջս՟մնրղ 1756 է.` 

Ամխգսթժ բճնր Պգվվնմթ ծ՟ղ՟վ: Որհհնրղմգվզ մգվ՟պնրղ գմ խգսգվ, նվնմւ շխ՟մ ծթմ ս՟վ-

ՠգվ՟խնրղ: Պ՟ծժ՟ռգվգմ ավնռ ՠ՟պ՟վ՟մթ 7 ո՟ծժ՟ռգվգմ ՠ՟ճ ՠնռ՟մբ՟խնհ ղթ էգվէ 

ծ՟ճսմ՟ՠգվռգժ ե Թնրվք՟մնրղ ասմռ՟լ ղ՟մթւգ՟խ՟մ կգպ՟ավգվնրղ: Հ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ էգվէզ 

թվ՟մտթ ւվթջսնմճ՟մգվթ` III-IV բբ. ավ՟լ ղթ ՠ՟պ՟վ՟մթտ ե: Թգվէթ ռվ՟ բգվՠ՟ճմգվթ 

ո՟ծժ՟ռգվգմ ծ՟ղ՟վըգւմգվմ գմ օ ՠ՟ճ՟խ՟մ կօգվզ ծգսգվնավ՟ղնռ (Tafazzoli A., Vāza-

nama-ye minu-ye karad, Tehran, 1348/1969, p.b): 
26 Ս՟ ՠ՟պթ ավնրէճնրմմ ե օ ՟ռ՟մբ՟խ՟մ ՟վս՟ջ՟մնրէճնրմզ, էգօ ՟ճմ թվ՟խ՟մնրղ ՟վս՟-

ջ՟մռնրղ ե նվոգջ ek (սգ′ջ Tafazzoli A., Tārīkh-i Adabiyyāt-i Īrān Pīsh az Islām 

[History of Pre-Islamic Iranian Literature], Tehran: Nashr-i Naw & Mu‘īn 1387/2008, 

pp. 323-4; Barr K., Selections from Codices K 7 and K 25: 
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մճնրէզ բ՟ջ՟ռնվռ՟լ ե էգղ՟սթխ իղՠգվնրղ` էռ՟խ՟մմգվ օ նվնյ ղ՟խՠ՟ճ-

մգվ (աժնրի 1), բգվ՟մնրմմգվթ, ՠ՟ճգվթ, անճ՟խ՟մմգվթ, ՟լ՟խ՟մմգվթ ջգպմ 

նր էթռզ օ մվ՟մտ ռգվ՟ՠգվնհ նվնյ մճնրէգվ (աժնրի 2), ղ՟վղմթ ղ՟ջգվ օ 

մվ՟մտ ՠմնրէ՟ավթշմգվ (աժնրի 3), ծ՟վ՟ՠգվ՟խ՟մ բգվ՟մնրմմգվ օ նվնյ 

ղ՟խՠ՟ճմգվ (աժնրի 4), ծ՟մտ՟մւմգվ օ ռթվ՟ռնվ՟մւմգվ, մվ՟մտ ո՟սթը-

մգվմ նր սնրա՟մւմգվզ (աժնրի 25), ը՟ղ՟մ՟խթ շ՟ցնրղմգվ (աժնրի 27): Ովնյ 

աժնրիմգվնրղ Առգջս՟ճթ ՠ՟պգվզ բ՟ջ՟ռնվռ՟լ գմ զջս մվ՟մտ ջխդՠմ՟ս՟-

պգվթ (աժնրի 4-5 ղթ ղ՟ջզ օ աժնրիմգվ 5-24): Գժնրի 26-զ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե 

ս՟վ՟ՠմնրճէ մճնրէթտ: 

Բ՟պ՟վ՟մզ խ՟վօնվ ե ծ՟ղ՟վռգժ, ւ՟մթ նվ ՟ճմ ՠնռ՟մբ՟խնրղ ե նվնյ 

ՠ՟պգվ, նվնմւ անճնրէճնրմ գմ նրմգտգժ Ս՟ջ՟մճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ՟յվչ՟մթ Առգջ-

ս՟ճթ ՠմ՟ավգվնրղ օ բվ՟մթտ ծգսն: Նվ՟մտնրղ ՟պխ՟ նվնյ ժգդռ՟ՠ՟մ՟խ՟մ 

գդվգվ (նվնմւ փաս՟անվլռնրղ գմ անճ՟խ՟մմգվթ, ՟լ՟խ՟մմգվթ նր բգվ՟մնրմ-

մգվթ ծնժնռղ՟մ ծ՟ղ՟վ) օջ ղգլ խ՟վօնվնրէճնրմ նրմգմ: Ախմգվօ ե, նվ Նվ՟ 

խ՟դղնհմգվզ լ՟մնէ եթմ Գ՟էգվթմ օ Առգջս՟ճթմ, ջ՟խ՟ճմ ծգպնր եթմ ՟ճբ 

ժգդռթ զղՠպմնրղթտ խ՟ղ մվ՟ սգվղթմնժնաթ՟ճթ ղ՟ջթմ ո՟սխգվ՟տնրղթտ: 

Բմ՟ավթ ծգհթմ՟խզ օ ավնրէճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խմ ՟մծ՟ճս գմ, ջ՟խ՟ճմ ՟ղգմ՟ճմ 

ծ՟ռ՟մ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ ՟ճմ ավռգժ ե IX-X բբ.
27

: 

Ք՟մթ նվ Առգջս՟ճթ ՠ՟պգվթ օ ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմմգվթ յ՟ս ղգչՠգ-

վնրղմգվ շգմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ Առգջս՟ճթ ո՟ծո՟մռ՟լ նշ ՟ղՠնհչ՟-

խ՟մ ՠմ՟ավթմ օ, ծ՟յռթ ՟պմգժնռ ՟ճմ ց՟ջսզ, նվ ՟ճմ բգուգվնրղ, գվՠ ՠ՟-

պ՟ճթմ ղթ՟ռնվմգվթ Առգջս՟ճթ նր Զգմբ ծ՟ղ՟վըգւմգվզ գդ՟խթ գվօնրճէ շգմ, 

խ՟վգժթ ե գմէ՟բվգժ, նվ գէգ նշ ՠնժնվզ, ՟ո՟ անմգ ո՟ծժ՟ռգվգմ ՠ՟պ՟ճթմ 

ղթ՟ռնվմգվթ նր ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմմգվթ ղգլ ղ՟ջզ լ՟անրղ գմ Զգմբթտ: Բ՟-

տթ ՟ճբ յ՟ս ՠ՟ըթմմգվնրղ ղգմւ ասմնրղ գմւ Առգջս՟ճթ ժգդռնռ ղգչՠգվնրղ-

մգվ նր ղգխմ՟ՠ՟մնրէճնրմմգվ, մնրճմթ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ տնրտ՟բվնրղմգվ ո՟ծժ՟-

ռգվգմնռ, թմշոգջ մ՟օ յգհնրղմգվ, նվնմտ ղգլ ղ՟ջզ ռգվ՟ՠգվնրղ գմ թվ՟ռ՟-

աթսնրէճ՟մզ
28

: 

                                                           
27 Tafazzoli A., Tārīkh-i Adabiyyāt-i Īrān, p. 324. 
28

 Malandra W., “Frahangi Oim, ” Encyclopaedia Iranica, vol. 10, 123: Կ՟ ՟յի՟սնր-

էճ՟մ գվխնր կգպ՟աթվ` K20 (ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտ) օ MH6 (զմբփվթմ՟խռ՟լ 1397 է.), նվնմւ լ՟-

անրղ գմ մնրճմ ՟հՠճնրվթտ: Աճբ կգպ՟ավգվզ խ՟դղգժ գմ Դ՟ջէնրվ Հնյ՟մաթ օ Հ՟նրաթ (Haug 

M. & Jamaspji H., An Old Zand-Pahlavi Glossary, Bombay & London, 1867) ՟յի՟-

սնրէճ՟մ ծթղւզ, բվ՟մւ K20-թտ ջգվնհ (գվՠգղմ` MH6-թ ծգս ծ՟ղգղ՟սնրէճ՟ղՠ)` ղգխ բ՟-

վթտ ո՟խ՟ջ ծմնրէճ՟ղՠ զմբփվթմ՟խնրէճնրմմգվ գմ: Վգջէզ մյնրղ ե, նվ գէգ Հ՟նրազ ՟ղ-

ՠնհչնռթմ ծգմռգվ K20-թմ յ՟ս ղնս MH6-թ ռվ՟ օ խ՟ս՟վգվ նվնյ նրհհնրղմգվ, յ՟ս ՟ռգ-

ժթ ձթյս ՠմ՟աթվ խխ՟դղգվ: Հ՟նրազ Դ՟ջէնրվ Հնյ՟մաթ կգպ՟ավգվզ «՟մխ՟ի ՟հՠճնրվմգվ» ե 

ծ՟ղ՟վնրղ: Աճջ ՠմ՟ավթ ծգս խ՟ոռ՟լ ղգխ ՟ճժ իմբթվմ եժ ՟ճմ ե, նվ Առգջս՟ճթ ժգդռնռ z-թ 

օ δ-թ ավնրէճ՟մ կօգվզ յ՟ս մղ՟մ գմ ՟ճջ կգպ՟ավգվնրղ, օ գվՠգղմ բվ՟մտ ղթչօ յցնէնրէճնր-

մզ ծ՟մագտվգժ ե «ջի՟ժ զմէգվտղ՟մ»: Վգջսզ ծգս՟ա՟ճնրղ ՟ռգժ՟տմնրղ ե, նվ Առգջս՟ճթ 
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1. Ms. 125 

Undated; 148 folios, ff. 125b-127a, 146a-148b are blank; Russian 

paper, papermaker‘s seal on f. 113; 17,5x22,5 cm; 14 lines to the page; 

black ink with subtitles in red; unbound; possession seal bearing the 

name of Mihrdat Tiryakian (ՄԻՀՐԴԱՏ ԹԻՐԵԱՔԵԱՆ) on ff. 3b, 96b. 

ff. 1a-145b, codex, prayers, Avestan with interlinear Pahlavi translation, 

nērang, wāj, āfrīn, barašnom (f. 129).  

1.2. In this text the term nīrang (nērang), as a Zoroastrian ritual or a series 

of ritual directions, is applied to the following: 1. A short rite; 2. Ritual 

directions in Pahlavi (in Avestan liturgical texts); 3. The text of the Pazand 

dibāča (nīrang pīrozgar bād, ‗may the ritual be successful); 4. Consecrated 

bull‘s urine (gomēz); 5. A short efficacious holy spell.
29

 

1.3. Bāj/wāj is a particular formula of great significance preceding, 

accompanying or following some action.
30

 

1.4. Ᾱfrīn, as a technical term, denotes blessing and it is applied to 

benedictory prayers that close blessing ceremonies (āfrīnagan) held for 

invoking good and guardian spirits.
31

 

1.5. Barašnom is the most complicated and the most significant 

purification rite in which the polluted person is cleansed with bull‘s urine, 

water, dust, and nine nights of seclusion.
32

 

2. Ms. 129 

Undated; 29 folios; paper; 16,5x21 cm; interlinear Persian words and 

subtitles are in red; 14 lines to the page; possession seal bearing the name 

of Mihirdat Tiryakian on ff. 24b, 29b; repaired and rebound. 

Frahang-i Pahlawīg, f. 1v – f. 21r 

f. 21.v -22 prayers (daily) 

f. 22r Frahang-i Oim-Evak, incomplete 

f. 22v-28v Frahang-i Pahlawig, numbers 

possession seal bearing the name of Mihrdat Tiryakyan. 

                                                                                                                                              
1000 օ ո՟ծժ՟ռգվգմ 2250 ՠ՟պ ե զմբավխռ՟լ ՟յի՟սնրէճ՟մ ղգչ: Առգջս՟ճթ ղնս 880 

ՠ՟պ ՠ՟տ՟սվռնրղ ե ո՟ծժ՟ռգվգմնռ: Տվռնրղ գմ մ՟օ նվնյ թվ՟ռ՟խ՟մ սգվղթմմգվթ ծ՟-

ղ՟վըգւմգվ նր ՠ՟տ՟սվնրէճնրմմգվ, նվնմտ ղթ ղ՟ջզ խ՟վգժթ ե ասմգժ Ավօգժւթ Սնրվՠ Գվւգ-

վնրղ (Sacred Books of the East, vol.37, pp. 40, 44, 51, 56, 64, 79, 104, apud West): 
29

 Boyce J. W. & Kotwal F., ―Zoroastrian baj and dron, ‖ p. 140; Haug M. & 

Jamaspji H., An Old Zand-Pahlavi Glossary, Bombay & London, 1867. 
30

 Ibid., 1, 57; Modi J. J., Religious Ceremonies and Customs of the Parsis. Bombay. 

1937, p. 15. 
31

 Modi, pp. 364-368. 
32

 Modi, pp. 102-141; Hartmann S. S., Parsism: the religion of Zoroaster. Leiden, 

1980, pl. xix-xx. 
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2.1. Lexicography is Pre-Islamic Iran. Manuscripts of two concise 

dictionaries are extant among Middle Persian (Pahlavi) literature: Frahang-i 

Pahlawīg and Frahang-i Oīm Ēwak.
33

 

2.2. Frahang-i Pahlawīg. The work includes words which were apparently 

considered by the compiler to be problematic, in terms of spelling, to debīrs 

―scribes, ‖ i.e. (pseudo-)heterograms
34

 and (pseudo-) historical orthographic 

forms. Such words were compiled together with their Pahlavi equivalents. Other 

entries include words which were problematic and/or ambiguous in terms of 

orthography. The ambiguous nature of the Pahlavi script involves difficulties, 

e.g. one letter of the alphabet or one ligature may be employed to indicate more 

than one phoneme. It may also be the case that in combination, some characters 

(i.e. letters) are written differently from their original forms and resemble other 

letters, therefore, the written forms of many words are different from their 

corresponding pronunciation. The compiler of the Frahang quotes some of 

these words and their unambiguous forms (such as the written and phonetic 

forms of Ohrmazd). In the course of time, scribes would transcribe such words 

in the Avestan and Persian letters to provide themselves and also other scribes 

with forms which could be conveniently committed to memory. For instance, 

they would write ‗nhwm‘ for Ohrmazd. It is to be noted that they were not 

unaware of the pronunciation or the oral form of the word, but this technique of 

encoding was merely mnemonic. The third class of words included in this 

dictionary constitute those unknown to some Pahlavi readers, for which 

synonyms were provided, e.g. mezog (mezho, ―chickpea, garbanzo‖) – wenog 

(bino).
35

 

                                                           
33

 Fragments of a Sogdian-Middle Persian-Parthian dictionary were edited and 

published by Henning in his Sogdica which are still recognized as an unsurpassable 

achievement of lexicographical research (Henning W. B., Sogdica). Henning was not 

able to include the great Sogdian word list T III T = SO 16201, which was later printed 

by Sundermann in 2002 (see Sundermann W., ―A Sogdian Word List‖). A folio with 

seven Middle Persian verbal paradigms (in heterograms, but in Pahlavi script, on which 

equivalents are mentioned merely for infinitives), written apparently by Christian 

Iranians was uncovered in Turfan and was edited and published by Bar (Barr K., , 

―Remarks on the Pahlavi Ligatures‖; Герценберг, Л.Г., ―Лингвистическая мысль и 

языковедческая практика в Иране в домонгольское время‖; Saymiddinov D., 

Farhangnomahoi Forsii miyona [Middle Persian Dictionaries]). These dictionaries 

reveal the early development of Persian lexicography. 
34

 Heterograms were frequently used words of Aramaic origin, written in Aramaic but 

pronounced in Pahlavi, e.g. LHM‘ ―bread‖ was pronounced nān. 
35

 Nyberg H.S., A Manual of Pahlavi. Part I: Texts. Wiesbaden, 1964, pp. 130-136; 

Mackenzie D.N., A Concise Pahlavi Dictionary. London, 1971, pp. xi-xiv; 
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The dictionary follows the lexicographic conventions tracing back to 

Akkadian, hence the categorization of the entries on the basis of subject matter 

in 30 chapters (some without heading): 1. supernatural world 2. mundane things 

3. waters 4. fruits 5. edible things 6. plants 7. quadrupeds 8. birds 9. animals 10. 

members of body 11. people 12. superior people 13. inferior people 14. 

horsemanship 15. writing 16. metals 17. judgment 18-23. verbs 24. pronouns 

25. adjectives 26. adverbs 27. temporal divisions 28. names of days 29. 

numerals 30. units and variant (archaic and modern) spellings of words.
36

 

 Ms. 130 

Undated; 8 folios; European paper without watermark; 17, 5 x 22cm; 

14 lines to the page; black ink with subtitles in red; there are restored 

edges on some folios; repaired and rebound; the possession seal bearing 

the name of Mihirdat Tiryakian is on f. 7b. 

Folios 2-8 contain Frahang-i Oim-Ēvak to be followed by Prayers (Yasna?). 

3.1. Frahang-i Oim-Evak. A concise glossary of Zand equivalent(s) and 

gloss(es) for Avestan words and passages (See above, Terms and definitions). 

The work opens with the Avestan word oim ―one‖ and its equivalent ewak, 
37

 

hence the title of the glossary. The opening section includes the full title: ―On 

the understanding of the Avestan words and speech, i.e. what and how their 

Zand are.‖ It consists of 27 chapters, some of whose material are arranged 

according to the subject-matter, e.g. numerals and some adverbs (chapter1); 

gender and number for pronouns, verbs, nouns, adjectives and some materials 

related to them (chapter 2); body members and their characteristics (chapter 3); 

                                                                                                                                              
Sundermann, ―Mittelpersisch‖ in: Schmitt R. (ed.), Compendium Linguarum 

Iranicarum, 1989, pp. 142-143. 
36

 Four of the earlier extant manuscripts of the work were copied in Iran and they are 

more reliable: K25, S1, M, TD2 (Barr K., Selections from Codices K 7 and K 25). 

Another recension exists which is arranged alphabetically on the basis of a later 

tradition. The two manuscripts: S2 and P, the former was copied in Iran and the latter 

was copied by DasturDarab in India in 1756 for Anquetil du Perron. This recension 

includes entries, none of which may be found in the older recension. A folio of a 

dictionary in Pahlavi script, including seven Pahlavi verbs, was uncovered amongst 

Manichaean manuscripts discovered in Turfan. Apparently, the folio belonged to a 

dictionary copied by Iranian Christians writing their works in Middle Persian and in the 

Pahlavi script in the third or fourth centuries. Pahlavi equivalents of infinitives and 

verbal paradigms in heterogram are to found on the folio (Tafazzoli A., Vāza-nama-ye 

minu-ye karad, Tehran, 1348/1969, p.). 
37

 This is the written form and the traditional pronunciation of the word, though the 

word was pronounced as ek, see Tafazzoli A., Tārīkh-i Adabiyyāt-i Īrān Pīsh az Islām 

[History of Pre-Islamic Iranian Literature], pp. 323-4. 
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relative pronouns and some adverbs (chapter 4); crimes and offenses and their 

punishments and penalties (chapter 25); time measurement (chapter 27). In 

some chapters, Avestan words are arranged according to their initial letters (a 

part of chapter 4 and chapters 5-24). Chapter 26 consists of miscellaneous 

materials.  

The dictionary is considered to be of importance since it contains some 

words which used to be extant in the Avestan texts in the Sassanid era and 

thereafter. Some linguistic terms contained herein (e.g. used for the inflection of 

nouns, adjectives and pronouns) are also of great importance. The compilers 

were apparently aware of Gathic and later Avestan, but scientific and linguistic 

understanding of the language or a terminology for linguistic concepts is not 

evident from the extant text. The authorship and the date of the text are 

unknown, but it was apparently compiled in the ninth or tenth centuries.
38

 As 

many citations of Avestan words and phrases lack any correspondence in the 

extant incomplete text of the Avesta and also considering the fact that in cases, 

where the Avestan and Zand equivalents of lexical units or phrases happen to 

not be hapax legomena, it may be conjectured that if not all, at least a great 

number of the Pahlavi lexical units and phrases derive from the Zand. Besides, 

in a great number of sections, we find Avestan citations and glosses, detailed 

expositions of the same in Pahlavi, as well as digressions, the majority of which 

deal with jurisprudence.
39

 

  

                                                           
38

 Tafazzoli A., Tārīkh-i Adabiyyāt-i Īrān Pīsh az Islām, p. 324. 
39

 Malandra W., ―Frahangi Oim, ‖ Encyclopaedia Iranica, vol. 10, 123. There exist 

two mss of the text, i.e. K20 (contemporary) and MH6 (copied in 1397), which share a 

common origin. The mss which formed the basis of Dastur Hoshang and Haug‘s work 

appear to have been copies less than a century old and descended from K20; but at 

times, he consulted MH6. West maintains that in case Haug had put all his trust in 

MH6, which bears an intimate resemblance with K20, and had made few corrections, he 

would have been able to edit the text far more correctly. Haug regarded Dastur 

Hoshang‘s mss as ―independent authorities.‖ Another problem concerned with the 

edition of this work is that the orthographic forms of the Avestan z and δ bear a close 

resemblance in such mss and, at times, the confusion between the two has caused 

―misreadings.‖ West further adds that approximately 1000 Avestan and 2250 Pahlavi 

words are contained in the work. About 880 Avestan words (independently or co-

occurring with other words in phrases, some of which are from the lost chapters of the 

Avesta) are explained in Pahlavi. Equivalents and explanations have also been provided 

for some legal terms, some of which may be found in Sacred Books of the East (vol.37, 

pp. 40, 44, 51, 56, 64, 79, 104, apud West). 
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KRISTINE KOSTIKYAN, MEHDI BAGHI 

MANUSCRIPTS IN MATENADARAN THAT CONTAIN WORKS OF 

PRE-ISLAMIC IRANIAN LITERATURE 

Keywords: Zoroastrianism, Avesta, Pahlavi, Harutyun Tiryakyan, 

dictionary, translation. 

Mihrdat Tiryakyan, a poet who translated parts of Firdausi‘s 

Shahnameh,  generously donated two Persian manuscripts (Arabic Script 

Collection, ms. 1018, 1611) to Matenadaran in 1963 and 1972, as well as 

three manuscripts containing parts in Pahlavi and Avestan (Non-Ar-

menian Manuscript Collection, ms. 125, 129, 130) in 1970. The manu-

scripts used to belong to the donor‘s father Harutyun Tiryakyan, an 

outstanding physician and philologist, who was interested in the 

comparative linguistics of Persian and Armenian, and published works 

on the subject. In addition to translating Firdausi and Saadi, H. Tiryakyan 

also translated historical and didactic works in Pahlavi. While most of his 

translations and research were published during his lifetime, his son 

Mihrdat continued the efforts after his death. A considerable part of H. 

Tiryakyan‘s personal archive currently residing in the Charentz Museum 

of Literature and Art, as well as the aforementioned manuscripts, refer to 

his time in Persia (from 1896 to 1906), during which he served as the 

chief physician of the Shah‘s harem, his scientific research in 

comparative linguistics, his translations from Middle and New Persian, as 

well as his close ties with the high officials of the Qajar government and 

the Zoroastrian community of Iran. The article describes the manuscripts 

donated to Matenadaran by M. Tiryakyan that contain works in New 

Persian, Middle Persian and Avestan. 

КРИСТИНЕ КОСТИКЯН, МЕХДИ БАГИ 

РУКОПИСИ МАТЕНАДАРАНА, СОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ДОИСЛАМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ключеврые слова: Зороастризм, Авеста, пехлеви, Арутюн Тир-

якян, словарь, перевод. 

Михрдат Тирякян, поэт и переводчик отрывков из ―Шахнаме‖ 

Фирдоуси на армянский, великодушно даровал Матенадарану две 

персидские рукописи (Арабографический фонд, рук. 1018, 1611) в 

1963 и 1972 году, и три рукописи, содержащие тексты на пехлевий-

ском и авестийском языках (Иноязычный фонд, рук. 125, 129, 130) в 
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1970 г. Эти рукописи ранее принадежали отцу дарителя, выдающе-

муся врачу и филологу Арутюну Тирякяну. В сферу интересов А. 

Тирякяна входили вопросы сравнительно-исторической лингвисти-

ки армянского и иранских языков. Он перевел на армянский ―Голес-

тан‖ Саади и отрывок из ―Шахнаме‖ Фирдоуси с персидского, а 

также некоторые сочинения доисламской историко-дидактической 

литературы Ирана с пехлеви. Основная часть его переводов и языко-

ведческих изысканий была опубликована еще при жизни автора, 

часть же былa напечатана позднее усилиями его сына Михрдата 

Тирякана. Значительная часть личного архива А. Тирякяна, хра-

нящегося в Музее литературы и искусства имени Чаренца, а также 

рукописи, принадлежавщие ему, отражают десятилетний период его 

жизни в Иране (с 1896 по 1906 г.) в качестве главного врача шах-

ского гарема, его научные изыскания в области сравнительно-исто-

рического языкознания, его отношения с высокопоставленными 

чиновниками каджарского правительства, а также с зороастрийской 

общиной Ирана. В статье дано описание рукописей, содержащих 

произведения доисламской литературы, подаренных Матенадарану 

М. Тирякяном. 



 

ԲՆԱԳՐԵՐ, ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 

ՋՈՒԼԻԵՏԱ ԷՅՆԱԹՅԱՆ 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳԻ 
«ՅԱՂԱԳՍ ԱՆԿԻՒՆԱՎՈՐ ԹՈՒՈՑ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Բանալի բառեր՝ ղ՟էգղ՟սթխ՟, գպ՟մխճնրմ էռգվ, ւ՟պ՟մխճնրմ էռգվ, 

ս՟ջմծթմամ՟խճնրմ էռգվ, Պճնրէ՟անվ՟ջ, Հթմ Հնրմ՟ջս՟մ, ռ՟մ՟խ՟մ սթոթ 

ՠ՟վկվ՟անրճմ բովնտ: 

Մթչմ՟բ՟վճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ռ՟մ՟խ՟մ սթոթ ՠ՟վկվ՟անրճմ բովնտմգվնրղ 

ծ՟սնրխ նրյ՟բվնրէճնրմ եթմ բ՟վկմնրղ ձյավթս աթսնրէճնրմմգվթ՝ ղ՟էգղ՟սթ-

խ՟խ՟մ, սթգդգվ՟աթս՟խ՟մ, սնղ՟վ՟աթս՟խ՟մ ծ՟վտգվթ ւմմ՟վխնրղմգվթմֆ 

Մ՟էգղ՟սթխ՟մ ծմ՟անրճմ աթսնրէճնրմմգվթտ ղգխմ եֆ Ամծթյգժթ ը՟ղ՟մ՟խ-

մգվթտ մվ՟ դ՟վա՟տղ՟մ ռվ՟ ղգլ ՟դբգտնրէճնրմ ե անվլգժ ՟ճջոգջ խնշռ՟լ 

«ղ՟էգղ՟սթխ՟խ՟մ ՠմ՟աթսնրէճնրմզ»
1
ֆ Բմնրէճնրմզ ծ՟ջխ՟մ՟ժնր օ ՠ՟տ՟սվգ-

ժնր ցնվկգվզ ձյավթս շեթմ խ՟վնհ ժթմգժ ՟պ՟մտ ղ՟էգղ՟սթխ՟խ՟մ ծ՟յռ՟վխմգվ 

խ՟ս՟վգժնր ծղսնրէճ՟մֆ Եվխ՟վ ս՟վթմգվթ, բ՟վգվթ ձ՟մ՟ո՟վծ ե ՟մտգժ աթ-

սնրէճ՟մ ՟ճջ ձճնրհզֆ 

Եէգ ջխդՠնրղ ծ՟յռնրղմգվզ խ՟ս՟վնրղ եթմ ղ՟սմգվթ, ւ՟վգվթ ղթչնտնռ, 

՟ո՟ ծգս՟ա՟ճնրղ ջսգհլռգտթմ էռգվթ նվնյ՟խթ մյ՟մ՟խնրղմգվֆ Եվխ՟վ ը՟-

ղ՟մ՟խ փաս՟անվլռգժ գմ ս՟պ՟ճթմ ծ՟ղ՟խ՟վագվ, թմշոթջթմ եվ (ծնրմ՟վգմթ 

ծգսօնրէճ՟ղՠ) մ՟օ ծ՟ճխ՟խ՟մզֆ Պ՟սղ՟խ՟մ դ՟վա՟տնրղզ ՠգվնրղ եվ էռ՟ճթմ 

ծ՟ղ՟խ՟վագվթ խ՟ս՟վգժ՟անվլղ՟մզֆ Աճըղ ՟ղՠնհչ ՟յի՟վծնրղ անվլ՟լռնհ 

ս՟ջմնվբ՟խ՟մ, ՟ճջոգջ խնշռ՟լ «՟վ՟ՠ՟խ՟մ» ՟պ՟չթմ ծ՟ղ՟խ՟վազ ջսգհլ-

ռգժ ե ղ.է. ռգտգվնվբ բ՟վնրղ Հմբխ՟ջս՟մնրղ, նվսգհ սռճ՟ժ էռթ բթվւթ ցնցն-

ինրէճնրմթտ խ՟իռ՟լ ե մվ՟ ՟վըգւզ. ՟ճջոգջ, 62 օ 627 էռգվնրղ 2-զ ղթ 

բգունրղ ղթ՟ռնվ ե, ղճնրջնրղ՝ ս՟ջմ՟ռնվֆ 

Թռգվթ նր ս՟վ՟լ՟խ՟մ ղ՟վղթմմգվթ նրջնրղմ՟ջթվնրղզ օ մվ՟մտ դ՟վա՟տ-

ղ՟մ ծգս՟դնսնրէճնրմզ ծջխ՟ճ՟խ՟մ մյ՟մ՟խնրէճնրմ նրմթ նշ ղթ՟ճմ ղ՟էգղ՟-

սթխ՟ճթ, ՟ճժօ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ ղ՟վբխ՟ճթմ աթս՟խտնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վֆ 

Աճբ աթսնրէճ՟մ դ՟վա՟տղ՟մ ձ՟մ՟ո՟վծմգվզ օ կօգվզ ս՟վՠգվ ընհն-

ռնրվբմգվթ ղնս ս՟վՠգվ գմ գհգժֆ Հթմ Եաթոսնջթ ղ՟էգղ՟սթխ՟մ, ՟մխ՟ջխ՟լ, 

նրմգտգժ ե մյ՟մ՟խ՟ժթ ՟դբգտնրէճնրմ աթսնրէճ՟մ դ՟վա՟տղ՟մ ծգս՟ա՟ անվլ-

                                                           
1
 К. А. Рыбников, История математики, Москва, 1960, с, 8.  
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զմէ՟տթ ռվ՟ֆ Ըմբնրմռ՟լ ե, նվ գվխվ՟շ՟ցնրէճնրմզ ջխդՠմ՟ռնվռգժ ե Եաթոսն-

ջնրղ ծնհ՟ս՟վ՟լւմգվթ շ՟ց՟ավղ՟մ ծ՟ղ՟վ
2
ֆ 

Ննրճմոթջթ սգհգխնրէճնրմ ո՟ծո՟մռգժ ե ծ՟ճխ՟խ՟մ կգպ՟ավգվնրղ. «Իղ՟ 

դգվխվ՟շ՟ց՟խ՟մմ, նվ գհ՟ւ ՟խ՟մ՟սգջ ճգվխվթմ Եաթոս՟տրնտ, ւ՟մդթ… շ՟-

ցե խ՟մանրմ՟ր ա՟ր՟դ՟մթմ… գվխվթջ դշ՟ց ՟վսնվեթտ ՟մբ՟ջս՟մ՟տմ»
3
: 

Պ՟վդ՟անրճմ ղ՟էգղ՟սթխ՟խ՟մ ծ՟ջխ՟տնրէճնրմմգվզ՝ ս՟վ՟լ՟խ՟մ օ ւ՟-

մ՟խ՟խ՟մ ծ՟յռ՟վխմգվզ, ջսգհլռգժ գմ ղ՟վբխ՟ճթմ ո՟սղնրէճ՟մ ՟վյ՟ժնրճ-

ջթմֆ Եվխվ՟շ՟ց՟խ՟մ ղ՟վղմթ օ էռգվթ ՟պմշնրէճնրմմգվզ, նվնմւ ՟ճջփվ ղգդ 

ծ՟ղ՟վ ո՟վդ օ ջնռնվ՟խ՟մ գմ, թվ՟խ՟մնրղ ՟ՠջսվ՟խս ծ՟ջխ՟տնրէճնրմմգվ 

գմ, նվնմւ խ՟վնհ եթմ ջսգհլռգժ գվխ՟վ՟սօ ղս՟ռնվ ՟յի՟ս՟մւթ ՟վբճնրմ-

ւնրղֆ Մ՟վբխնրէճ՟մ աթս՟խտ՟խ՟մ խճ՟մւթ ցնվկթմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ խ՟-

ս՟վռնրղ ե մ՟օ ղ՟էգղ՟սթխ՟ճթ ո՟սղնրէճ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզֆ 

Ավբգմ ղ.է.՟. ՟պ՟չթմ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խթ խգջգվթմ Եաթոսնջնրղ օ Բ՟ՠգժն-

մնրղ խնրս՟խռ՟լ ղ՟էգղ՟սթխ՟խ՟մ աթսգժթւմգվթ յմնվծթռ ծմ՟վ՟ռնվ ե բ՟պ-

մնրղ ժնրլգժ նշ ղթ՟ճմ խնմխվգս իմբթվմգվ, ՟ճժօ խ՟ս՟վգժ զմբծ՟մնրվ, ՟ՠջս-

վ՟խս, սվ՟ղ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ՟ո՟տնրճտմգվֆ Մ՟էգղ՟սթխ՟խ՟մ ծ՟ղ՟խ՟վագվթ 

ջսգհլնրղմ նր դ՟վա՟տնրղզ իէ՟մնրղ եվ մ՟օ գվխվ՟շ՟ց՟խ՟մ ղ՟վղթմմգվթ 

ձ՟մ՟շնրղմ նր շ՟ց՟ավնրղզֆ Պ՟վդ՟անրճմ ղ՟էգղ՟սթխ՟խ՟մ ծ՟ջխ՟տնրէճնրմ-

մգվնռ ո՟ճղ՟մ՟ռնվռ՟լ աթսնրէճ՟մ լմնրմբզ, նվզ ծգմռ՟լ ե իթջս ՟ո՟-

տնրճտմգվթ ռվ՟, խ՟ս՟վռգտ Հթմ Հնրմ՟ջս՟մնրղ ղ.է.՟. VI-V բբ. Պճնրէ՟անվ՟-

ջթ օ մվ՟ ՟յ՟խգվսմգվթ խնհղթտֆ Տմսգջ՟խ՟մ խ՟դղ՟խգվոռ՟լ անվլնրմգնր-

էճ՟մ ծ՟ղ՟վ ո՟ծ՟մչռնրղ եվ փաս՟անվլռնհ ՟պ՟վխ՟մգվթ օ մվ՟մտ ւ՟մ՟խթ 

ղ՟ջթմ նրմգմ՟ժ խնմխվգս, էգխնրդ խնոթս ամ՟ծ՟ս՟խ՟մմգվ. «Եէգ ջխդՠնրղ 

ծթմ ծնրմ՟խ՟մ ղ՟էգղ՟սթխ՟մ շեվ ս՟վՠգվռնրղ գաթոս՟խ՟մ օ ՠ՟ՠգժնմճ՟մ 

ծ՟յռ՟վխմգվթ ջխդՠնրմւմգվթտ, ՟ո՟… ջխջ՟լ ղ.է.՟. VI բ՟վթտ ծնրճմգվթ ղ՟-

էգղ՟սթխ՟խ՟մ ղս՟լնհնրէճ՟մ ղգչ ՟ռգժթ նր ՟ռգժթ եվ նրըգհ՟մնրղ սգջ՟խ՟մ 

խնհղզ… նվզ թ ռգվչն ՠգվգտ սգջ՟խ՟մ ղ՟էգղ՟սթխ՟ճթ ՟մչ՟սղ՟մզ անվլմ՟-

խ՟մթտ»
4
ֆ  

Ըջս ոճնրէ՟անվ՟խ՟մմգվթ՝ էռգվզ ծ՟մբթջ՟մնրղ գմ ՠնժնվ ՟պ՟վխ՟մգվթ 

ղ՟ջմթխմգվզ, օ ՟յի՟վծմ ՟ղՠնհչնրէճ՟ղՠ էռգվթ օ գվ՟ըյսնրէճ՟մ մգվբ՟յմ՟-

խնրէճնրմ եֆ Աճբ բովնտնրղ ղ՟էգղ՟սթխ՟ճթ խնմխվգս ձճնրհթ՝ էռգվթ սգջնրէճ՟մ 

յմնվծթռ ծմ՟վ՟ռնվ բ՟վկ՟ռ ՠմ՟խ՟մ էռգվթ ծգս ս՟վՠգվ անվլնհնրէճնրմմգվ 

                                                           
2
 История математики с древнейших времен до начала нового времени, том 1, 

Москва, 1970, с. 33. 
3
 ՄՄ 1114, է. 35ՠ, սգ՛ջ մ՟օ Դ՟րթէ Ամճ՟հէ, Ս՟ծղ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվնրէգ՟մ, ծ՟ղ՟ծ՟ռ՟ւ 

ւմմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվզ, է՟վաղ՟մնրէճնրմզ ավ՟ՠ՟վթտ պնրջգվգմ, ՟պ՟չ՟ՠ՟մզ օ լ՟մնէ՟ավնր-

էճնրմմգվզ Ս. Ս. Արևաշատյանի, Եվօ՟մ, 1960, ով՟խւ ԺԷ, եչ 132: 
4
 Э. Кольман, История математики в древности, Москва, 1961, с. 71. 



262 Ջ. Էճմ՟էճ՟մ 

 

խ՟ս՟վգժֆ Քմմ՟վխռնրղ եթմ էռգվթ ՠ՟ը՟մգժթնրէճնրմզ՝ էռ՟ՠ՟մ՟խ՟մ, գվխվ՟-

շ՟ց՟խ՟մ, ծ՟վղնմթխ իմբթվմգվնրղֆ 

Դովնտթ ՟պ՟մկմ՟ծ՟սխնրէճնրմզ ՟ճմ եվ, նվ ՟պ՟մկթմ էռգվթմ օ էռ՟ճթմ 

՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմմգվթմ ռգվ՟ավռնրղ եթմ ա՟հսմթ, խ՟ի՟վբ՟խ՟մ ծ՟սխնր-

էճնրմմգվ, թջխ էռգվթ սգջնրէճ՟ղՠ դՠ՟հռգժզ ծ՟ղ՟վռնրղ եվ զմսվճ՟ժմգվթ անվլզֆ  

Մթ՟ը՟ղ՟մ՟խ խ՟ս՟վռնրղ եթմ գվխվ՟շ՟ց՟խ՟մ ծ՟ջխ՟տնրէճնրմմգվթ ծ՟-

ղ՟խ՟վանրղ օ ՠ՟տ՟վկ՟խգտնրղ, նրհթհ օ խնվ ալգվնռ ջ՟ծղ՟մ՟ց՟խռ՟լ գվխ-

վ՟շ՟ց՟խ՟մ ղ՟վղթմմգվթ ղ՟խգվգջմգվթ օ լ՟ռ՟ժմգվթ ծ՟յռ՟վխմգվֆ 

IX բ՟վթ ծ՟ճսմթ ՟վ՟ՠ աթսմ՟խ՟մ ՟ժ-Ֆ՟վ՟ՠթմ ավնրղ ե. «Թռգվթ աթսնր-

էճ՟մ ղգչ ոգսւ ե ծ՟ջխ՟մ՟ժ գվխնր աթսնրէճնրմ՝ անվլմ՟խ՟մ օ սգջ՟խ՟մֆ 

Գնվլմ՟խ՟մզ նրջնրղմ՟ջթվնրղ ե էռգվզ, ւ՟մթ նվ ինջւզ ամնրղ ե ծ՟յռգժթ 

՟պ՟վխ՟մգվթ ղ՟ջթմ. փվթմ՟խ՝ ղ՟վբխ՟մտ ւ՟մ՟խզ, կթգվթ ւ՟մ՟խզ, ցնհթ ւ՟-

մ՟խզ…օ ՟ճժ թվգվթ ւ՟մ՟խզ… Աճբ աթսնրէճնրմզ ղ՟վբթխ փաս՟անվլնրղ գմ 

յնրխ՟ճ՟խ՟մ օ ւ՟հ՟ւ՟տթ՟խ՟մ անվլգվնրղֆ Թռգվթ սգջ՟խ՟մ աթսնրէճնրմմ 

նրջնրղմ՟ջթվնրղ ե էռգվզ ՠ՟տ՟վկ՟խ թղ՟ջսնռ, ՟մխ՟ի ղ՟վղթմմգվթ խ՟ղ 

՟պ՟վխ՟մգվթ ծ՟յռ՟վխթտֆ Աճմ ւմմ՟վխնրղ ե բվ՟մւ՝ նշ էգ թՠվօ դա՟տղնրմւմգ-

վնռ զմխ՟ժռնհ ՟պ՟վխ՟մգվ, ՟ճժ էռգվմ ՟ճջ բգունրղ ծ՟մբգջ գմ ա՟ժթջ նվոգջ 

զմբծ՟մնրվ ՟ՠջսվ՟խտթ՟մգվ` թմշոգջ զմխ՟ժգժթ, ՟ճմոգջ եժ դա՟տղնրմւմգվթտ 

՟մխ՟ի գհ՟լ թվգվթ ծ՟ղ՟վֆ Աճջ ռգվչթմզ ղ՟ջ ե խ՟դղնրղ ղճնրջ աթսնրէճնրմ-

մգվթ»
5
:  

Մթյս շե, նվ գվխնր ծ՟սռ՟լմգվթ գվխ՟վնրէճնրմմգվթ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմզ 

խ՟վգժթ ե ՟վս՟ծ՟ճսգժ ՟ղՠնհչ էռնռֆ Պգսւ եվ ջսգհլգժ սգջնրէճնրմ զմբծ՟-

մնրվ բգութ ծ՟ղ՟վ. ՟ճմ խ՟վգժթ եվ ՟մգժ գվխվ՟շ՟ցնրէճ՟մ փվթմ՟շ՟ցնրէճնրմ-

մգվնռֆ Օվթմ՟խ, a օ b ծ՟սռ՟լմգվթ ՟վս՟բվճ՟ժզ ՠգվնրղ եվ գվխխնհղ ղ՟վղմթ 

խ՟պնրտղ՟մզ՝ a օ b խնհղգվնռ նրհհ՟մխճ՟մզֆ 

Իՠվօ էռգվթ սգջնրէճ՟մ ծմ՟անրճմ փվթմ՟խ խ՟վնհ ե լ՟պ՟ճգժ Պճնրէ՟ան-

վ՟ջթ էգնվգղզ, զջս նվթ՝ նրհհ՟մխճնրմ գպ՟մխճ՟մ մգվւմ՟կթաթ ւ՟պ՟խնրջթմ 

ծ՟ռ՟ջ՟վ ե գվխնր եչգվթ ւ՟պ՟խնրջթմգվթ անրղ՟վթմֆ Աճջթմւմ, գէգ ՟ճջ գվգւ 

ղգլնրէճնրմմգվթտ գվխնրջզ սվռ՟լ գմ, գվվնվբզ խ՟վգժթ ե ձյավթս ծ՟յռգժ, 

՟պ՟մտ ՟ճմ շ՟ցգժնրֆ Եմէ՟բվնրէճնրմմգվ խ՟մ, նվ Պճնրէ՟անվ՟ջթտ յ՟ս ՟ռգժթ 

ռ՟հ, Բ՟ՠգժնմնրղ օ Եաթոսնջնրղ ծնհ՟ս՟վ՟լւմգվզ շ՟ցնրղ եթմ գվգւ կնհգվթ 

ռվ՟ ՟ղվ՟տռ՟լ գվխ՟վ ո՟վ՟մմգվթ փամնրէճ՟ղՠ, նվնմւ յ՟վըգժնռ օ նրհթհ 

՟մխճնրմ խ՟դղգժնռ ծմ՟վ՟ռնվ եվ ժթմնրղ ծ՟յռգժ գվխ՟վնրէճնրմմգվ
6
ֆ 

 Թռգվզ մգվխ՟ճ՟տռնրղ եթմ խգսգվթ սգջւնռ, նվնմւ ծ՟ռ՟ւռ՟լ գմ գվխվ՟-

շ՟ց՟խ՟մ ո՟սխգվմգվթ՝ գպ՟մխճ՟մ, ւ՟պ՟մխճ՟մ օ ՟ճժ ՠ՟դղ՟մխճնրմմգվթ ղգչֆ 

Մգդ ծ՟ճսմթ «ո՟վդ» էռգվզ, նվնմւ շգմ ՠ՟ը՟մռնրղ ՟վս՟բվթշմգվթ, ՟մռ՟-

                                                           
5
 Аль-Фараби, Математические трактаты, Алма Ата, 1972, сс. 17-18 . 

6
 O. Ope, Приглашение в теорию чисел, Москва, 1980, сс. 9-10. 
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մնրղ եթմ «ալ՟ճթմ» էռգվ, գվխնր ՟վս՟բվթշմգվնռ մգվխ՟ճ՟տռ՟լմգվզ՝ «ծ՟վէ» 

էռգվ, ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ՟ՠ՟վ` գվգւ ՟վս՟բվթշթ բգունրղ՝ «ղ՟վղմ՟խ՟մ» 

էռգվ օ, ռգվչ՟ոգջ, «ՠ՟դղ՟մխճնրմ» էռգվֆ Փ՟ջսնվգմ գվխվ՟շ՟ցնրէճնրմզ 

գվխվնվբ՟ճթմ եվ, էռ՟ՠ՟մնրէճնրմզ ՟պ՟չմ՟ճթմ
7
ֆ  

Կ՟վգժթ եվ խ՟դղգժ ս՟ջմ՟մխճնրմ, ւջ՟մ՟մխճնրմ էռգվ՝ բ՟ջ՟ռնվռ՟լ 

խգմսվնմ՟խ՟մ խգսթ յնրվչ, նվզ զմբծ՟մնրվ բգունրղ յվչ՟ո՟սռ՟լ ե ծ՟ռ՟-

ջ՟վ խնհղգվնռ ՠ՟դղ՟մխճնրմմգվնռֆ 

Հթմ Հնրմ՟ջս՟մնրղ «անվլմ՟խ՟մ օ սգջ՟խ՟մ ղ՟էգղ՟սթխ՟ճթ ղթչօ 

ս՟վՠգվնրէճնրմզ... ռգվ՟ձգտ մվ՟մտ ծ՟խ՟բվղ՟մզ... Պճնրէ՟անվ՟խ՟մ թբգ՟-

ժթջսմգվզ էռգվթ օ մվ՟մտ փամնրէճ՟ղՠ ծ՟յռռնհ թվգվթ ղթչօ ՟մ՟մտ՟մգժթ 

՟մբնրմբ եթմ սգջմնրղֆ Թռգվզ մվ՟մտ ծ՟ղ՟վ «ղ՟ւնրվ թբգ՟մգվ» եթմ... մվ՟մ-

տնռ ոգսւ ե դՠ՟հռգվ ղ՟էգղ՟սթխ՟մ, թջխ ծ՟յռգժ խ՟վգժթ եվ ղթ՟ճմ դա՟տ-

ղնրմւմգվնռ զմխ՟ժռնհ ՟պ՟վխ՟մգվզ... նվնմտնռ դՠ՟հռնրղ եվ ժնաթջսթխ՟մ, 

նվսգհ էռգվզ «ղ՟վղթմ» նրմգթմ»
8
ֆ 

Մ՟էգղ՟սթխ՟ճթ դ՟վա՟տղ՟մ ռվ՟ ծջխ՟ճ՟խ՟մ ՟դբգտնրէճնրմ անվլգտթմ 

սվ՟ղ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ծ՟չնհնրէճնրմմգվզֆ Բմ՟աթս՟խ՟մ աթսգժթւմգվթ սվ՟ղ՟-

ՠ՟մ՟խ՟մ ծ՟չնվբ՟խ՟մնրէճ՟մ ծթղւգվթ թվ՟խ՟մ յ՟վ՟բվ՟մւզ սվռգժ ե ղ.է.՟. 

IV բ՟վնրղ Ավթջսնսգժթ ցթժթջնց՟ճ՟խ՟մ ՟յի՟սնրէճնրմմգվնրղ, նրվ ղս՟լն-

հնրէճ՟մ ծթղմ՟խ՟մ կօգվմ ՟վբգմ նրջնրղմ՟ջթվռ՟լ օ խ՟վա՟ռնվռ՟լ եթմֆ 

Ավթջսնսգժմ ՟ճջոգջ ե մգվխ՟ճ՟տմնրղ ոճնրէ՟անվ՟խ՟մմգվթ խնհղթտ էռգվթ 

շ՟ց՟դ՟մտռ՟լ գվխվո՟անրէճ՟մ անվլզմէ՟տզ. «Աճջոգջ խնշռ՟լ ոճնրէ՟ան-

վ՟խ՟մմգվզ, դՠ՟հռգժնռ ղ՟էգղ՟սթխ՟խ՟մ աթսնրէճնրմմգվնռ, ՟պ՟չթմ ՟մ-

ա՟ղ ինմ՟վծռգտթմ մվ՟մտ ՟պ՟չ օ բ՟ջսթ՟վ՟խռգժնռ մվ՟մտնռ ջխջգտթմ ծ՟-

ղ՟վգժ էռգվթ ջխթդՠզ ՠնժնվ ՟պ՟վխ՟մգվթ ջխթդՠ»
9
ֆ 

Ըջս ոճնրէ՟անվ՟խ՟մմգվթ՝ ղգխ էթռզ մգվխ՟ճ՟տմնհ խգսզ ՟ճժօջ շեվ խ՟-

վնհ ՠ՟ը՟մռգժ, ՟ճմ ղ՟էգղ՟սթխ՟խ՟մ «՟սնղ եվ, ղթ՟ռնվ» եվ թվ ռգվչմ՟խ՟մ 

բթվւնռ
10

ֆ Իջխ գվխնրջզ մգվխ՟ճ՟տռնրղ եվ նվոգջ բգոթ ՟մնվնյնրէճնրմ ամ՟տնհ 

աթլ, գվգւզ` նվոգջ ՟մջ՟ծղ՟մնրէճ՟մ ղ՟վղմ՟ռնվնրղ՝ ղ՟խգվօնրճէթ կօնռ, 

շնվջմ եժ մնրճմ՟տռնրղ եվ ղ՟վղմթ ծգսֆ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ կգպ՟ավգվթտ ղգխնրղ 

ո՟ծո՟մռգժ ե ոճնրէ՟անվ՟խ՟մմգվթ ՟ճբ ո՟սխգվ՟տնրղմգվթ ծգսօճ՟ժ ս՟վ-

ՠգվ՟խզ. «Զաթվւ ՟պ փվթմ՟խ. ավգվմ՝ խես օ սնհգվմ՝ աթլ, օ ղթ էնրիէմ՝ ղ՟-

խգվօնճէ, օ ՟ղգմ աթվւջ՝ ղ՟վղթմֆ Բ՟ճտ շե ՟ղգմօթմ մղ՟մ, դթ խեսգվմ թ աթլմ, 

օ ալգվմ թ ղ՟խգվօնրէթրմ, օ ղ՟խգվօնրէթրմ թ ղ՟վղթմ շգվօ՟ճ ՟շ՟տ, ՟ո՟ 

ղսփւ թղ՟մթմ»
11

ֆ 

                                                           
7
 Э. Кольман, եչ 86:  

8
 Э. Кольман, մյռ. ՟յի.,  եչ 73: 

9
 Аристотель, Метафизика, Мoсква-Ленинград, 1934, сс. 26-27. 

10
 Э. Кольман, մյռ. ՟յի., եչ 86: 

11
 ՄՄ 1716, է. 210: 
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Մգխ օ գվխնր էռգվթ ծգս խ՟ոռ՟լ սգջ՟խգսմգվ ասմնրղ գմւ Դ՟ռթէ Ամ-

ծ՟հէթ, Գվթանվ Տ՟էօ՟տնր օ Հ՟խնՠ Ղվթղգտնր ՟յի՟սնրէճնրմմգվնրղֆ Եէգ Գվ. 

Տ՟էօ՟տթմ ղթ՟ճմ ղգխզ շթ ծ՟ղ՟վնրղ էթռ, ՟ո՟ զջս Դ՟ռթէ Ամծ՟հէթ օ 

Հ՟խնՠ Ղվթղգտնր` մնրճմզ ռգվ՟ՠգվնրղ ե մ՟օ գվխնրջթմֆ 

Ամծ՟հէթ ղնս խ՟վբնրղ գմւ. «Թնր՟խ՟մնրէգ՟մ գվխնր սգջ՟խւ գմ՝ բ՟վ օ 

խնձ՟ս… Ավբ, զմբծ՟մնրվ ջխթդՠմ բ՟վթտմ օ խնձ՟ս՟տմ ղթ՟խմ ե, թջխ բ՟վթմ՝ 

գվխգ՟խմֆ Եր ս՟վ՟խնրջգմ նղ՟մւ, էե գվխգ՟խմ էթր անժնռ, դթ՟վբ ե ջխթդՠմֆ 

Ապ նվջ ՟ջգղւ, գէե նշ անճ էթր գվխգ՟խմ, ռ՟ջմ դթ նշ նրմթ դճ՟սխնրէթրմ էնրնճ 

ճթմւգ՟մ, ռ՟ջմ դթ ՟ղգմ՟ճմ էթր ՠ՟դղ՟ո՟սխգժնռ ղգլ էթր ՠ՟տ՟խ՟ս՟վե, 

ւ՟մ յ՟վ՟բվգժնռ, թջխ գվխգ՟խբ նշ ՟ճբոեջ, ւ՟մդթ ՠ՟դղ՟ո՟սխգժնռ օ յ՟վ՟-

բվգժնռ դմնճմ էթր ՠ՟տ՟խ՟ս՟վե՝ դշնվջմ… Որջսթ ճ՟ճս ե, էե գվխգ՟խբ նշ ե էթր, 

՟ճժ ժնխ ջխթդՠմ էնրնտ»
12

ֆ 

Գվթանվ Տ՟էօ՟տթմ ծ՟ղ՟կ՟ճմ շե բվ՟մ. «Եվխգ՟խմ նշ խ՟վե ջխթդՠմ ժթմգժ, 

դթ էթրջ գվխգ՟խմ թ ղթ՟խեմ ՠ՟հխ՟մ՟ճֆ Ավբ՝ մ՟ի ե նվ ՠ՟հխ՟տնճտմ, ւ՟մ դնվ 

ՠ՟հխ՟տ՟րմֆ Եվխվնվբ՝ գվխգ՟խմ ՠ՟վբ ե, թջխ ղթ՟խզ ո՟վդ, ՟ճժ ՟ղգմ՟ճմ ՠ՟-

հ՟բվգ՟ժ թ ո՟վդե եֆ Աճջոթջնռ, նշ ե գվխգ՟խմ ջխթդՠմ, նվ ե ՠ՟հ՟բվգ՟ժ, ՟ճժ 

ղթ՟խմ ե, նվ ո՟վդ»
13

ֆ 

Հ՟խնՠ Ղվթղգտթմ ծ՟ղ՟ղթս ե Դ՟ռթէ Ամծ՟հէթ ծգս. «Իղ՟ջս՟ջեվմ … 

տնրտ՟մե դբ՟վջմ օ դխնձ՟սջմ… մ՟օ դէթրջմ օ ջխթդՠմ էնրնտ, դղթ՟խմ 

տնրտ՟մե ջխթդՠմ զմբծ՟մնրվ էնրնտ՝ բ՟վթտ օ խնձ՟ս՟տ օ դգվխգ՟խմ՝ բ՟վթտմ… 

Եր տնրտ՟մե դգվխգ՟խմ փվթմ՟խ՟ր՝ նշ անժ էթր, ՟ճժ ջխթդՠմ էնրնտ, ռ՟ջմ դթ 

՟ղգմ՟ճմ էթր ՠ՟դղ՟ո՟սխգ՟ժ ղգլ էթր ՠ՟տ՟խ՟ս՟վե, ւ՟մ դյ՟վ՟բվգ՟ժմ… 

ՠ՟ճտ գվխգ՟խմ նշ ՟ճջոեջ…նրջսթ ճ՟ճս ՟վ՟վ, էե գվխգ՟խմ նշ ե էթր, ՟ճժ 

ջխթդՠմ էնրրտ, ռ՟ջմ նվնճ շնրմթ ճ՟սխնրէթրմ էնրրճ»
14

ֆ 

Ննրճմոթջթ սգջ՟խգս ո՟ծո՟մռգժ ե մ՟օ «Ամ՟մթ՟ճթ Հ՟ճնտ ռ՟վբ՟ոգսթ 

Ս՟խջ ՠ՟տ՟ճ՟ճսնրէգ՟մ էնրնտ» ՟յի՟սնրէճ՟մ ղգչ, նվթ ծգհթմ՟խթ յնրվչ գհգժ 

գմ ս՟վ՟կ՟ճմնրէճնրմմգվ. «… Սխթդՠմ էնրնտբ ղթ՟խմ ե… դջ՟ ՟ջ՟տթմ Պթրէ՟-

անվգ՟մւմ՝ նշ էթր, ՟ճժ ջխթդՠմ էնրնտմ...»
15

ֆ Նյգմւ, նվ ղթմշօ XVI բ՟վթ ռգվչգ-

վզ ղ՟էգղ՟սթխնջմգվզ ո՟ճւ՟վնրղ եթմ ղգխզ էռգվթ յ՟վւզ բ՟ջգժնր ծ՟ղ՟վ
16

ֆ 

                                                           
12

 Դ՟ռթէ Ամծ՟հէ, Ս՟ծղ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվնրէճ՟մ, եչ 112: 
13

 Գվթանվ Տ՟էև՟տթ, Գթվւ ծ՟վտղ՟մտ, Կ. Պնժթջ, 1729, եչ 20: 
14

 ՄՄ 1114, է. 32՟, ՄՄ 6089, է. 94՟, 95՟: 
15

 Ա. Աՠվ՟ծ՟ղճ՟մ, Ամ՟մթ՟ Շթվ՟խ՟տնր ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմզ, Եվօ՟մ, եչ 239, նվսգհ 

ւմմ՟վխռնրղ ե ծգհթմ՟խթ իմբթվզ օ զմբնրմռնրղ, նվ բ՟ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթմ ե (սգ՛ջ       

եչ 72-75, 240)ֆ Հղղս. մ՟օ ՄՀ, Ժ բ՟վ, Ժ ծ՟սնվ, Ամէթժթ՟ջ-Լթՠ՟մ՟մ, 2009, եչ 440-455: 
16

 Д. Я. Стройк, Краткий очерк истории математики, Москва, 1978, с. 82. 
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 Մ՟էգղ՟սթխ՟ճթ խթվ՟պնրղզ անվլմ՟խ՟մ աթսնրէճնրմմգվթ ղգչ՝ թմշոթջթւ 

գմ ՟ջսհ՟աթսնրէճնրմզ, ղգի՟մթխ՟մ, փոսթխ՟մ… զմբծ՟սռգտ ՟մսթխ ՟յ-

ի՟վծթ ցժնրդնրղնռ
17

ֆ 

 Ըմբ նվնրղ, նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվ եթմ ավռնրղ ս՟վՠգվ գվխվմգվնրղ օ 

ս՟վՠգվ ժգդնրմգվնռ. «Տգհ՟խ՟մ ժգդնրմգվնռ, փվթմ՟խ, ծ՟ճգվգմ, ո՟վջխգվգմ 

խ՟ղ թս՟ժգվգմ ավռնրղ եթմ ղթ՟ճմ ս՟վվ՟խ՟մ բ՟ջ՟ավւգվ, ՠ՟ճտ սգջ՟խ՟մ 

՟յի՟սնրէճնրմմգվզ… ավռնրղ եթմ ծնրմ՟վգմ, ՟վ՟ՠգվգմ… ժ՟սթմգվգմ»
18

ֆ 

VI բ՟վնրղ Բճնրդ՟մբթ՟ճնրղ ծ՟ճսմռնրղ գմ ւվթջսնմճ՟ աթսմ՟խ՟մմգվ, 

ջ՟խ՟ճմ ղ՟էգղ՟սթխ՟ճթ դ՟վա՟տղ՟մ ղ՟ջթմ շ՟ց՟դ՟մտ ւթշ գմ սգհգխնր-

էճնրմմգվզ
19

ֆ  

Մ՟էգղ՟սթխ՟ճթ ո՟սղնրէճ՟մ բ՟ջ՟ավւգվնրղ ծ՟սնրխ ծթյ՟ս՟խռնրղ գմ 

Ամ՟մթ՟ Շթվ՟խ՟տնր, Գվթանվ Մ՟աթջսվնջթ օ Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟աթ ՟մնրմ-

մգվզ
20

ֆ 

Ապ՟չթմ ղ՟էգղ՟սթխ՟խ՟մ սգջնրէճնրմմգվզ, նվնմւ խսվռ՟լ եթմ անվլմ՟-

խ՟մ խճ՟մւթ իմբթվմգվթտ, ծթղւ ջսգհլգտթմ ղ՟էգղ՟սթխ՟ճթ՝ թՠվօ ՟մխ՟ի աթ-

սնրէճ՟մ` ջսգհլղ՟մ ծ՟ղ՟վֆ Հթմ ծնրճմգվթ ղ՟էգղ՟սթխ՟խ՟մ սգջնրէճնրմմգ-

վթտ գմ ջգվնրղ ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտ ղ՟էգղ՟սթխ՟ճթ ծթղնրմւմգվզֆ XX բ՟վթ ղ՟էգ-

ղ՟սթխ՟խ՟մ ՟մ՟ժթդթ ծթղմ՟բթվմգվթտ ղգխզ ավնրղ ե, նվ նրջնրղմ՟ջթվգժնռ 

ծնրճմ ղ՟էգղ՟սթխնջմգվթ ՟յի՟ս՟մւմգվզ, «բ՟բ՟վնրղ գջ դ՟վղ՟մ՟ժ ը՟ղ՟-

մ՟խ՟խթտ ղ՟էգղ՟սթխնջմգվթ ծ՟չնհնրէճնրմմգվթ ռվ՟»
21

ֆ 

Ժ՟ղ՟մ՟խ՟խթտ բովնտ՟խ՟մ բ՟ջ՟ավւգվնրղ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ ե ս՟վվ՟խ՟մ 

ղ՟էգղ՟սթխ՟ճթ յվչ՟մզ, նվզ յ՟վնրմ՟խռգժ ե ղ.է.՟. V-VI բ՟վգվթտ ղթմշօ XVI 

բ՟վզֆ 

Պճնրէ՟անվ՟ջթ բովնտնրղ, թմշոգջ ՟ջռգտ, ղ՟էգղ՟սթխ՟ճթտ ՟պ՟մկմ՟տ-

ռգտ ՟պ՟մկթմ ՟պ՟վխ՟՝ էռգվթ սգջնրէճնրմզ, ՟ճջթմւմ ղ՟էգղ՟սթխ՟խ՟մ աթ-

սգժթւմգվզ, նվնմւ ռգվ՟ՠգվնրղ եթմ նշ էգ խնմխվգս էռթմ, ՟ճժ ՠմ՟խ՟մ էռգվթ 

ծգս խ՟ս՟վռնհ անվլնհնրէճնրմմգվթ զմբծ՟մնրվ ծ՟սխնրէճնրմմգվթմ
22

ֆ 

Հ՟ճխ՟խ՟մ կգպ՟ավգվնրղ ո՟ծո՟մռ՟լ` Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟աթ գպ՟մ-

խճնրմ էռգվթ յ՟վւմ ՟ճջոթջթմ ե. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,  

1 3 6 10 15 21 28 36 45 55ֆ 

Իմշոգջ սգջմնրղ գմւ, ՟պ՟չթմ յ՟վւնրղ սվռ՟լ գմ ՠմ՟խ՟մ էռգվզ, թջխ 

գվխվնվբ յ՟վւթ ճնրվ՟ւ՟մշճնրվ ՟մբ՟ղզ ջս՟տռնրղ ե թվ ռգվօթ էռթմ անրղ՟-

                                                           
17

 История математики с древнейших времен до начала нового времени, т. 1, с. 154. 
18

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 155: 
19

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 249: 
20

 Ննրճմ սգհնրղ: 
21

 К. А. Рыбников, История математики, с. 61. 
22

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ 26: 
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վգժնռ թվ կ՟ի խնհղնրղ ավռ՟լ էթռզ, նրջսթ ՟ճբ էռգվզ ղսնռթ թվ՟վ ղթ՟տմնհ 

ալգվնռ գպ՟մխճնրմթ եվ խ՟դղռնրղֆ Աճջսգհթտ եժ «գպ՟մխթրմթ էթռ» ՟վս՟ծ՟ճ-

սնրէճնրմզֆ Ննրճմ ջխդՠնրմւնռ ծ՟յռ՟լ ե «ւ՟պ՟մխթրմթ էռգվթ» յ՟վւզֆ 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 

1 4 9 16 25 36 49 64 81 100ֆ 

Աճջ մնրճմ կօնռ ե մգվխ՟ճ՟տռ՟լ «ս՟ջմծթմա՟մխճնրմթ» էռգվթ յ՟վւզ. 

1 14 27 40 53 66 79 92 105 118 

1 15 42 82 135 201 280 372 477 695ֆ 

Ս՟վխ՟ռ՟ազ ավնրղ ե, նվ ՟ճբ յ՟վւզ խ՟վգժթ ե ՟մռգվչ յ՟վնրմ՟խգժ. «Յգ-

պ՟մխթրմգ՟տ ղթմշ թ շնվգւս՟ջ՟մմ ավգտ՟ր, նշ էե դթ ՟ճբւ՟մ նվնյղնրմւ ՟մ-

խգ՟մտ ՟մխթրմ՟րնվ՟տ էնրնտբ ոգսւ թմշ եթմ, ՟ճժ ռ՟ջմ խվէնրէգ՟մ ղ՟մխ՟մտ 

ղթ՟ճմ, նվշ՟ց դ՟վէնրտ՟մգժ դղթսջ իմբվնհ՟տ օ նշ նվւ՟մ իմբվե ՠմնրէթրմ 

էնրնտ: Վ՟ջմ նվնճ ՠ՟ր՟խ՟մ ծ՟ղ՟վգտ՟ճ խ՟տնրտ՟մգժ դւ՟մ՟խնրէթրմ բնվ՟ 

ղթմշօ տւջ՟մգվնվբ ռգտգվնվբ ծ՟ղ՟վֆ Իջխ գէե ՟ինվըգջտե նւ յ՟վըգժ օջ 

ճ՟պ՟չ՝ բթրվթմ ե թ սնրգտգժնտբ նվւ՟մ օ խ՟ղգջտթ»
23

ֆ 

Հնռծ՟մմգջզ ՠ՟տ՟սվնրղ ե մ՟օ, նվ նրջնրղմ՟ջգվ ղ՟մնրխմգվթ ծ՟ղ՟վ ե 

ո՟սվ՟ջսգժ ՟հճնրջ՟խմգվզ, նվոգջդթ «զջս ՠմնրէգ՟մ էնրնտ ՟մ՟յի՟սւ 

գհթտթմ ճ՟ճմնջթխ օ բթրվ՟ր ծ՟ջտգմ զջս սնրգտգժնճ ՟պ՟չթմ գբգժնճ խ՟մնմ՟տբ, 

նվնրղ ՟ինվըգմմ»
24

ֆ Աճջ ՟ղգմզ թղ՟մ՟ժնռ` նրջ՟մնհմգվզ խ՟վնհ եթմ մ՟օ 

թմւմնրվնրճմ խ՟դղգժ տ՟մխ՟տ՟լ էռգվթ յ՟վւգվֆ Որհհ՟խթ ոգսւ եվ նրմգմ՟ժ 

ս՟վվ՟խ՟մ աթսգժթւմգվ՝ «խնձ՟սւ» (խգմս) էռգվթ՝ 1, 3, 5, 7…, «բ՟վւ» 

(դնրճա) էռգվթ` 2, 4, 6, 8, «ւնր՟ճւ» յ՟վւթ (նվ նրէնռ ջխջռնրղ ե օ նրէ՟խ՟մ 

՟ռգժ՟մնրղ), «խվխմ՟խւ»-թ (գվխնրջթ ՟ջսթձ՟մմգվ գմ)՝ 2, 4, 8, …, 4096, 8192, 

…, 131072, «գվգւխթմւ»-թ` 9, 27, 81, …, 2187, …59049 ղ՟ջթմֆ  

Հ՟ճսմթ ե, նվ ղ.է. ՟պ՟չթմ բ՟վթ ռգվչթմ ՟ով՟լ ծնրճմ աթսմ՟խ՟մ Նթխն-

ղ՟ւնջզ էռգվթ սգջնրէճ՟մզ մռթվռ՟լ ՟պ՟չթմ ՟ռ՟վսնրմ բ՟ջ՟ավւթ ծգհթ-

մ՟խմ եֆ Գվւնրղ ղգլ սգհ ե ծ՟սխ՟տռ՟լ կօ՟ռնվ-՟մխճնրմ՟ռնվ էռգվթմֆ Հգ-

ս՟ա՟ճնրղ ՟ճբ էռգվթտ ծ՟սխ՟ոգջ «գպ՟մխճնրմթմգվզ» ծ՟մվ՟ղ՟սշգժթ եթմ օ 

ղգլ ծ՟ղՠ՟ռ եթմ ռ՟ճգժնրղ էռգվթ նրջնրղմ՟ջթվղ՟մ անվլնրղ Վգվ՟լմմբթ յվչ՟-

մնրղ, գվՠ Ավօղսճ՟մ Եռվնո՟ է՟ց՟մտգտ էռգվթ ծնրմ՟խ՟մ սգջնրէճնրմզ
25

ֆ 

Հ՟ճսմթ «ղնա՟խ՟մ» խ՟ղ «խ՟ի՟վբ՟խ՟մ» ւ՟պ՟խնրջթմգվզ, նվնմտնրղ ջճնր-

մ՟խմգվթ, սնհգվթ օ ՟մխճնրմ՟ալգվթ էռգվթ անրղ՟վզ մնրճմմ ե, ղթչմ՟բ՟վնրղ 

փաս՟անվլռնրղ եթմ թՠվօ խ՟ի՟վբ՟աթվ` ս՟վՠգվ բըՠ՟իսնրէճնրմմգվթտ 

ցվխգժնր ծ՟ղ՟վֆ XVII-XVIII բ՟վգվնրղ օ մնրճմթջխ ՟ռգժթ նրյ, «ղնա՟խ՟մ 

ւ՟պ՟խնրջթմգվթ» ո՟սվ՟ջսնրղզ լ՟հխնրղ եվֆ 

                                                           
23

 Ա. Աՠվ՟ծ՟ղճ՟մ, Հնռծ՟մմգջ Իղ՟ջս՟ջգվթ ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմզ, Եվօ՟մ, 1956, եչ 148: 

Ահճնրջ՟խմգվթտ ղգխնրղ յ՟վնրմ՟խռ՟լ ե ղթմշօ 26 յ՟վւզ: 
24

 Ննրճմ սգհնրղ: 
25

 O. Oре, Приглашение в теорию чисел, Москва, 1980, стр. 11. 
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Հպնղգ՟տթմգվթ ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ խ՟ճջվնրէճնրմզ ծ՟ձ՟ի զմէ՟տնհ ո՟-

սգվ՟դղմգվթ զմէ՟տւնրղ նշմշ՟տմնրղ եվ աթս՟խ՟մ խգմսվնմմգվզ, շջսգհլգժնռ 

բվ՟մւ ռգվ՟խ՟մամգժնր օ դ՟վա՟տմգժնր ո՟ճղ՟մմգվֆ Գթս՟խ՟մ ծթղմ՟խ՟մ 

խգմսվնմթ՝ Աժգւջ՟մբվթ՟ճթ մյ՟մ՟խնրէճնրմզ ի՟ղվնրղ եվֆ Գթսմ՟խ՟մմգվզ 

դվխռնրղ եթմ ոգս՟խ՟մ ծնռ՟մ՟ռնվշնրէճնրմթտֆ 412 է. Աժգւջ՟մբվճ՟մ աթսմ՟-

խ՟մմգվթ ինրղՠզ տվռգտֆ Մմ՟տ՟լ աթսմ՟խ՟մմգվզ ծ՟ռ՟ւռգտթմ Աէգմւնրղ, 

նվսգհ ՟յի՟սգտթմ ղթմշօ 529 է., գվՠ մվ՟մտ անվլնրմգնրէճնրմզ ՟վագժռգտ 

ո՟յսնմ՟խ՟մ նվնյնրղնռֆ  

Հթմ Հնրմ՟ջս՟մթ աթսնրէճ՟մ մռ՟ձնրղմգվզ ը՟պ՟մագտ Բճնրդ՟մբթ՟մֆ 

Ամսթխ յվչ՟մթտ ը՟պ՟մա՟լ ՠմ՟աթս՟խ՟մ աթսգժթւմգվզ VII-XII բ՟վգվնրղ 

յ՟վնրմ՟խնրղ եթմ ժվչնվգմ ռգվ՟խ՟մամռգժ օ ինվզ նրջնրղմ՟ջթվռգժ ՠճնր-

դ՟մբ՟խ՟մ ծ՟ջ՟վ՟խնրէճ՟մ ղգչ
26

ֆ 

VII բ՟վնրղ Բճնրդ՟մբթ՟մ լ՟մվ ը՟ղ՟մ՟խմգվ եվ ՟ովնրղ, ս՟վ՟լւմգվ 

խնվտմնրղ, բովնտմգվ եթմ ց՟խռնրղֆ Ամսթխ աթսնրէճ՟մ աթս՟խմգվզ ո՟խ՟-

ջնրղ եթմֆ Որջնրղմ նր ավ՟աթսնրէճնրմզ, դվխռգժնռ ոգս՟խ՟մ նրյ՟բվնրէճնրմթտ, 

ւ՟յռնրղ եթմ ռ՟մւգվզֆ Տգհգխնրէճնրմմգվ խ՟մ ՟ճմ ղ՟ջթմ, նվ Կ.Պնժջթ բովնտթ 

՟յ՟խգվսմգվզ ցթժթջնց՟ճնրէճ՟մ բ՟ջզմէ՟տմ ՟ռ՟վսգժնր ծ՟ղ՟վ բթղնրղ եթմ 

Տվ՟ոթդնմթ ղթմշ ՟ճբ ՟մծ՟ճս ղթ ծնաօնվ՟խ՟մթ, «նվզ ջնռնվգժ եվ Աէգմւնրղ, 

օ նվթ ղ՟ջթմ ծգս՟ւվւթվ սգհգխնրէճնրմ ե ծ՟ճսմնրղ ծ՟ճ ղ՟սգմ՟աթվ Ամ՟մթ՟ 

Շթվ՟խ՟տթմ»
27

ֆ 

Մ՟էգղ՟սթխ՟ճթ ո՟սղնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ ղգլ մյ՟մ՟խնրէճնրմ նրմգտ՟մ 

բ՟ջ՟խ՟մ ՟յի՟սնրէճնրմմգվթ ղգխմնրէճնրմմգվզֆ Թ՟վաղ՟մնրէճնրմմգվմ նր 

ղգխմնրէճնրմմգվզ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղսւթ կօ՟ռնվղ՟մ խ՟վօնվ՟անրճմ ՟հՠճնրվ գմ 

օ թվգմտ նրվնրճմ սգհմ նրմգմ ձյավթս աթսնրէճնրմմգվթ ո՟սղնրէճ՟մ ղգչֆ 

Իմշոգջ ավնրղ գմ նրջնրղմ՟ջթվնհմգվզ. «Մթչմ՟բ՟վզ ծթմ ՟յի՟վծթտ ՟վ-

ղ՟ս՟ոգջ ս՟վՠգվռնհ ղթ բ՟վ՟յվչ՟մ ե, ՠ՟ճտ օ ՟ճմոգջ ՟ճմ ծթմ ՟յի՟վծթ 

ը՟պ՟մանվբմ եվ»
28

ֆ 

Մգխմնհ՟խ՟մ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ յմնվծթռ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ մնրճմոգջ դ՟վա՟-

մնրղ եվ թմւմնրվնրճմ աթս՟խ՟մ ղթսւզ, թվ՟խ՟մ՟մնրղ եվ ղթ իմբթվ, նվզ ղթմշօ 

XII բ՟վ լ՟մնէ շեվ ՟վօղս՟գռվնո՟խ՟մ ցթժթջնց՟մգվթմ, նվնմւ ջխջգտթմ 

մվ՟մտ նրջնրղմ՟ջթվգժ ռ՟հ ՟վ՟ՠ՟խ՟մ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվթտ
29

ֆ  

                                                           
26

 Е. Самодурова, “Школы и образование”, в кн. Культура Византии, 7-12 вв., 

Мoсква, 1979, с. 296. 
27

 Б.Э. Липшиц, Очерки истории Византийского общества и культуры (8-первая 

половина 9-го века), Мoсква- Ленинград, 1961, с. 362.  
28

 Конрад Н. И., “Средние века в исторнческой науке”, в кн: Из истории 

cоциально – политических идей, Москва, 1955, с. 84. 
29

 С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении (5-6 вв.), 

Ереван, 1973, с. 212. 
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Մգխմնրէճնրմմգվթ ղ՟ջթմ ՟ճջոգջ ե ավգժ IX բ՟վթ մյ՟մ՟ռնվ ղ՟էգղ՟-

սթխնջ-աթսմ՟խ՟մ Մ. Աժ-Խնվգդղթմ. «Ամտ՟լ ը՟ղ՟մ՟խմգվթ օ ընհնռնրվբմգվթ 

աթսմ՟խ՟մմգվզ շգմ բ՟բ՟վգժ թվգմտթտ ծգսն գխնհմգվթ ծ՟ղ՟վ ավւգվ ավգժ 

աթսնրէճ՟մ օ ցթժթջնց՟ճնրէճ՟մ ս՟վՠգվ ՠ՟ըթմմգվթ ղ՟ջթմֆ Ըմբ նվնրղ ծնրճջ 

գմ նրմգտգժ, նվ խ՟վը՟մ՟մ՟մ ց՟պւթ, ՟մղ՟ծնրէճ՟մ… ՟ճմ ՟յի՟ս՟մւթ օ 

բըռ՟վնրէճնրմմգվթ ծ՟ղ՟վ, նվնմւ նրհհռ՟լ գմ գհգժ աթսնրէճ՟մ ծվ՟յ՟ժթ 

ա՟հսմթւմգվզ ՠ՟տ՟ծ՟ճսգժնրմֆ Նվ՟մտթտ ղգխզ ժվ՟տմնրղ ե ՟ճմ, թմշզ շեվ 

՟վռգժ մ՟ինվբմգվթ խնհղթտ, ղճնրջզ ղգխմնրղ ե թվ մ՟ինվբմգվթ ՟յի՟ս՟մւ-

մգվզ, բվ՟մնռ թջխ բճնրվթմ բ՟վկմգժնռ բըռ՟վնրէճնրմմգվզ, ՠ՟տ՟ծ՟ճսնրղ ե 

է՟ւմռ՟լզ, ժնրջ՟ռնվնրղ ձ՟մ՟ո՟վծզ՝ ա՟հսմթւմգվզ բ՟վկմգժնռ ծ՟ջ՟մգժթֆ 

Կ՟ղ նվնյ ավւգվնրղ ասմնրղ ե ՠ՟տէնհնրղմգվ օ ղթ՟տմնրղ ղթղճ՟մտթտ ՟մչ՟ս-

ռ՟լ ղ՟ջգվզ, ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ ծ՟վա՟մւնռ ղս՟լնրղ թվ մ՟ինվբթ ղ՟ջթմ, գվՠգւ 

շւմմ՟բ՟սգժնռ նրվթյմգվթմ օ շո՟վլգմ՟ժնռ թվ խ՟ս՟վ՟լնռ»
30

: 

Մ՟էգղ՟սթխ՟մ նշ ղթ՟ճմ դ՟վա՟մնրղ ե ղճնրջ աթսնրէճնրմմգվթ ՟դբգ-

տնրէճ՟ղՠ, ՟ճժօ թվ մնվ՟անրճմ ղգէնբմգվնռ փամնրղ ե ՟ճբ աթսնրէճնրմմգվթ 

՟պ՟ռգժ ՟վ՟ա ՟պ՟չզմէ՟տթմֆ Թռթ, ղ՟վղմթ, կօթ, ղ՟խգվգջթ, ՠմ՟խ՟մ էռգվթ 

յ՟վւգվզ ՟պ՟չ՟տգժ գմ անվլմ՟խ՟մ խճ՟մւնրղ, ՟ճմնրծգսօ խ՟ս՟վգժ՟անվլռգժֆ 

Հ՟ճսմթ ե, նվ ղ՟էգղ՟սթխ՟ճթ ՟պ՟չթմ ւ՟ճժգվզ մգվխ՟ճ՟տմնհ ՟յի՟սնր-

էճնրմմգվզ խնշռնրղ եթմ «Տ՟վվգվ» խ՟ղ «Հթղնրմւմգվ»ֆ Աճջոգջ եվ խնշռնրղ մ՟օ 

՟ժգւջ՟մբվճ՟մ ղ՟էգղ՟սթխ՟ճթ բովնտթ ՟խ՟մ՟ռնվ բգղւգվթտ ղգխթ՝ Էռխժթ-

բգջթ «Տ՟վվգվ» ռգվմ՟աթվզ խվնհ ՟յի՟սնրէճնրմզ, նվզ ղթմշ փվջ զմխ՟լ ե ղթչ-

մ՟խ՟վա բովնտմգվնրղ բ՟ջ՟ռ՟մբռնհ լվ՟ավթ ծթղւնրղֆ Աճբ ՟յի՟սնրէճ՟մ 

ղթ ծ՟սռ՟լթ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ՟պ՟չթմ ռխ՟ճնրէճնրմզ ս՟ժթջ ե 

թմւզ՝ Գվթանվ Մ՟աթջսվնջզ. «Զգվխվ՟շ՟ց՟խ՟մմ դԵրխժթբնջթմ ջխջ՟ճ է՟վա-

ղ՟մգժ»
31

ֆ 

Հ՟ջխ՟մ՟ժթ ե, նվ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ ՠմ՟խ՟մ աթսնրէճնրմմգվթ ո՟սղնրէճ՟մ 

յվչ՟մ՟խմգվնրղ Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟աթտ ՟պ՟չ Ամ՟մթ՟ Շթվ՟խ՟տթմ (ս՟վ-

վ՟խ՟մ ղ՟էգղ՟սթխ՟), Գվթանվ Մ՟աթջսվնջզ (ծ՟սռ՟լ Էռխժթբգջթտ) լ՟մնէ 

գմ գհգժ ծնրմ՟խ՟մ ղ՟էգղ՟սթխ՟ճթ մռ՟ձնրղմգվթմ օ ՟յի՟սգժ բվ՟մւ մգվբմգժ 

ռ՟մ՟խ՟մ սթոթ բովնտմգվթ լվ՟ավգվնրղֆ 

Ի դ՟վղ՟մջ նրջնրղմ՟ջթվնհմգվթ՝ շմ՟ճ՟լ «Աէգմւնրղ… ճնէ՟ղճ՟ ծ՟ջ՟-

խթտ… բովնտմգվնրղ խ՟վբ՟ժ-ավգժ ջնռնվգտմգժնրտ ՠ՟տթ ջնռնվգտմնրղ եթմ մ՟օ 

ծ՟յռգժնր ՟վռգջսզ, ջ՟խ՟ճմ անվլմ՟խ՟մ էռ՟ՠ՟մնրէճ՟մ նվօե կգպմ՟վխթ 
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 Myxаммед ибн Муса ал-Хорезми, Математические трактаты, Ташкент, 

1983, сс. 20-21. 
31

 Գվթանվ Մ՟աթջսվնջ, Թնրհէւ օ շ՟ց՟ՠգվ՟խ՟մւ, ՄՀ, ԺԱ բ՟վ, ԺԶ ծ՟սնվ, Եվօ՟մ, 2012, 

եչ 330: Հ՟սռ՟լզ ծվ՟ս՟վ՟խռ՟լ ե` Գ.Բ. Պգսվնջճ՟մ, Մ՟էգղ՟սթխ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ Հթմ օ 

Մթչթմ բ՟վգվնրղ, Եվօ՟մ, 1959, եչ 106-114:  
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ղ՟ջթմ սգհգխնրէճնրմ շթ ո՟ծո՟մռգժ»
32

ֆ Աճջ քնմթ ռվ՟ ՟ռգժթ ե ՟վըօնվռնրղ 

ծ՟ճգվգմնռ ո՟ծո՟մռ՟լ Ամ՟մթ՟ Շթվ՟խ՟տնր էռ՟ՠ՟մնրէճ՟մ բ՟ջ՟աթվւզ, 

նվզ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգհգխնրէճնրմմգվ ե ծ՟հնվբնրղ ծ՟ճ թվ՟խ՟մնրէճ՟մ ղգչ VII 

բ՟վնրղ բովնտ՟ծ՟ջ՟խ գվգի՟մգվթմ սվռնհ աթսգժթւմնվթ ղ՟ջթմֆ 

Մ՟էգղ՟սթխ՟խ՟մ աթսգժթւմգվթ սգջ՟խ՟մ ՠ՟վկվ ղ՟խ՟վբ՟խթ ղ՟ջթմ ե 

ռխ՟ճնրղ ծ՟ճգվգմ կգպ՟ավգվնրղ ո՟ծո՟մռ՟լ գպ՟մխճնրմ էռգվթ ղ՟ջթմ XI 

բ՟վթ ՟յի՟սնրէճնրմզ, նվթ ծգհթմ՟խմ ե Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟ազֆ  

Հ՟ռ՟մ՟խ՟մ ե ծ՟ղ՟վռնրղ ՟ճմ ռ՟վխ՟լզ, նվ «Հնռծ՟մմգջզ թվ կգպւթ 

ս՟խ նրմգտգժ ե ղ.է. ջխդՠթ գվխնր մյ՟մ՟ռնվ ղս՟լնհմգվթ՝ Նթխնղ՟ւնջթ, Փթժն-

մթ օ ծգս՟ա՟ ՟ճժ ծգհթմ՟խմգվթ ՟յի՟ս՟մւմգվզ»
33

ֆ 

Նթխնղ՟ւնջզ ՟պ՟չթմմ եվ, նվ ջսգհլգտ էռ՟ՠ՟մնրէճ՟մ՝ թՠվօ թմւմնրվնրճմ 

՟պ՟վխ՟ճթ սգջնրէճնրմ, ՟պ՟մտ գվխվ՟շ՟ց՟խ՟մ ՠ՟տ՟սվնրէճնրմմգվթֆ Ննվ 

ոճնրէ՟անվ՟խ՟մ Նթխնղ՟ւնջզ ծ՟ճսմթ ե թվ «Մ՟էգղ՟սթխ՟ճթ մգվ՟լնրէճնրմ» 

՟յի՟ս՟մւնռ, նվզ ծ՟ջգժ ե ղթմշօ ղգվ փվգվզ օ ծ՟վնրջս ե ՟հճնրջ՟խմգվնռֆ 

«Աճմ ոգսւ ե բթս՟վխգժ նշ ՟ճմւ՟մ թՠվօ աթս՟խ՟մ ՟յի՟սնրէճնրմ, նվւ՟մ 

ոճնրէ՟անվճ՟մ էռգվթ սգջնրէճ՟մ ծ՟մվ՟ղ՟սշգժթ մգվ՟լնրէճնրմ», ավնրղ գմ 

մվ՟ ղ՟ջթմ
34

ֆ 

 Հ՟ճգվգմ կգպ՟ավգվնրղ ո՟ծո՟մռ՟լ «Ամխճնրմ՟ռնվ էռգվզ» ջխդՠնրղ 

ռգվ՟ավռգժ գմ Ամ՟մթ՟ Շթվ՟խ՟տնրմ
35

ֆ Հգս՟ա՟ճնրղ ՟ճբ ռ՟վխ՟լզ շթ զմբնրմ-

ռգժ. «Կ՟ջխ՟լթտ բնրվջ ե, նվ Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟ազ, ՟ովգժնռ XI բ՟վթ ռգվ-

չթմ օ XII բ՟վթ ջխդՠմգվթմ, փասռգժ ե Շթվ՟խ՟տնր՝ ղգդ ծ՟ճսմթ սնղ՟վ՟խ՟մ, 

՟ջսհ՟ՠ՟յի՟խ՟մ նր էռ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ՟յի՟սնրէճնրմմգվթտ, ջ՟խ՟ճմ ՟մխճնր-

մ՟ռնվ էռգվթ ղ՟ջթմ ծ՟ռ՟ջսթ սռճ՟ժմգվ շնրմգմ՟ժնր ո՟սձ՟պնռ նշթմշ շգմւ 

խ՟վնհ ՟ջգժ», ավնրղ ե Գ. Պգսվնջճ՟մզ
36

ֆ  

Ձգպ՟ավգվնրղ ո՟ծո՟մռ՟լ ՟ճբ ՟յի՟սնրէճնրմզ ծ՟մբթոնրղ ե ղթ՟ճմ 

Ս՟վխ՟ռ՟աթ ՟մնրմնռֆ Ա.Աՠվ՟ծ՟ղճ՟մզ բըանծնրղ ե, նվ «բըՠ՟իս՟ՠ՟վ… նշ 

ղթ զմբփվթմ՟խնրէճ՟մ ղգչ շծ՟ճսմ՟ՠգվռգտթմ գվխվ՟շ՟ց՟խ՟մ ալնրղմգվ»
37

ֆ 

Պգսւ ե ՟ջգժ, նվ ՟հճնրջ՟խմգվզ մգվխ՟ճ՟տմգժթջ գվխվ՟շ՟ց՟խ՟մ ալ՟-

ավգվ ալգժմ ՟մծվ՟ըգյս շեֆ Աճջփվ եժ, ՟ջգժնռ «գվխնրջթ ւ՟պ՟խնրջթմ ծ՟ռ՟-

ջ՟վ ե շնվջթ», խ՟ղ «գվխնրջթ ինվ՟մ՟վբզ ծ՟ռ՟ջ՟վ ե նրէթ», ղգմւ բվ՟մտթտ 

ճնրվ՟ւ՟մշճնրվթ ծ՟ղ՟վ ՟պ՟մկթմ ալ՟աթվ՝ ւ՟պ՟խնրջթ խ՟ղ ինվ՟մ՟վբ, շգմւ 

մգվխ՟ճ՟տմնրղֆ Այի՟սնրէճ՟մ ՟հՠճնրվ ե ծ՟ղ՟վռգժ մ՟օ Փթժնմ Աժգւջ՟մբ-
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 Кольман, մյռ. ՟յի., եչ 73: 
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 Գ.Բ. Պգսվնջճ՟մ, Մ՟էգղ՟սթխ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ ծթմ օ ղթչթմ բ՟վգվնրղ, եչ. 148: 
34

 Кольман, մյռ. ՟յի., եչ 189: 
35

 Туманян Т. Г., “О таблице полигональных чисел А. Ширакаци”, Գթս՟խ՟մ 

մճնրէգվթ ընհնռ՟լնր, № 1, եչ 53-59: 
36

 Գ. Պգսվնջճ՟մ, մյռ. ՟յի. եչ 148 : 
37

 Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟աթ ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմզ, եչ 49-52: 
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վ՟տթմ, նվզ ղ.է. ջխդՠմգվթմ «Աժգւջ՟մբվճ՟մ բովնտթ ՟ճմ մյ՟մ՟ռնվ մգվխ՟ճ՟-

տնրտթշմգվթտ ղգխմ ե, նվզ ղգլ բգվ ե խ՟ս՟վգժ ւվթջսնմգ՟խ՟մ ա՟հ՟ց՟վ՟-

ինջնրէճ՟մ կօ՟ռնվղ՟մ անվլնրղֆ Նվ՟ նրջղնրմւնրղ ղթ՟կնրժռնրղ գմ ծվգ՟խ՟մ 

խվնմզ օ ղթջսթքթխ՟տթ՟ճթ գմէ՟վխռ՟լ ծնրմ՟խ՟մ ցթժթջնց՟ճնրէճնրմզ… Փթ-

ժնմթ ՟յի՟սնրէճնրմմգվզ ծ՟ճգվգմ գմ է՟վաղ՟մռգժ V բ՟վնրղ, թջխ XII-XIV 

բ՟վգվնրղ բ՟վկ՟մ ծ՟ճ թղ՟ջս՟ջգվմգվթ ՟խսթռ ղգխմնհ՟խ՟մ անվլնրմգնր-

էճ՟մ ՟պ՟վխ՟», ավնրղ ե Փթժնմթ նրջնրղմ՟ջթվնհ Օ. Վ՟վբ՟դ՟վճ՟մզ
38

ֆ 

Փթժնմմ թվ ՟յի՟ս՟մւմգվնրղ, թվնւ, ՟մբվ՟բ՟վկգժ ե էռգվթ սգջնրէճ՟մզֆ 

Օվթմ՟խ, խնմխվգս բգութ ծ՟ղ՟վ մ՟ ՟ճջոթջթ ծ՟յռ՟վխ ե ՟մնրղ. «Եվգւ՟մ-

խթրմթւ գմ շնվւ ՟ճջնւթխ՝ ՟, ա, դ, ը, նվ ժթմթմ Իֆ Չնվգւ՟մխթրմթւ շնվւ՝ ՟, բ, է, 

ըդ, ժթմթմ Լ օ ա՟մխթրմթւ շնվւ՝ ՟, գ, ըՠ, թՠ, ժթմթմ ւ՟պ՟ջնրմֆ Վգտ՟մխթրմթւ 

շնվւ՝ ՟, դ, Ժգ, թզ, ժթմթմ Ծ, օ գփէմ՟մխթրմթւ շնվւ՝ ՟, ե, Ժզ, Լբ, ժթմթմ ռ՟է-

ջնրմֆ Սնւ՟ յ՟վ՟բվգ՟ժւ լմ՟մթմ դգվխգվթրվմ»
39

ֆ 

Ըջս նրջնրղ՟ջթվնհմգվթ՝ «Հ՟ճ յ՟ս ղ՟սգմ՟աթվմգվթ ղնս, ջխջ՟լ ռ՟հ 

յվչ՟մթտ, ղգմւ ծ՟մբթոնրղ գմւ Փթժնմթ ՟յի՟սնրէճնրմմգվնրղ ՟վլ՟վլռ՟լ 

ա՟հ՟ց՟վմգվթ ծ՟ձ՟ի ավգէգ ՠ՟պ՟տթ յ՟վ՟բվ՟մւթմ, փվթմ՟խ՝ Մնռջգջ Խն-

վգմ՟տնր, Եհթյգթ… Ամ՟մթ՟ Շթվ՟խ՟տնր… Գվթանվ Մ՟աթջսվնջթ… Հնռծ՟մմգջ 

Իղ՟ջս՟ջգվթ… օ ՟ճժնտ ղնս»
40

ֆ 

Ս՟վխ՟ռ՟ազ, թվնւ, գվՠգղմ ծթյ՟ս՟խնրղ նր ռխ՟ճ՟խնշնրղ ե Փթժնմթմֆ 

Աճջոգջ, Զ՟սխթ ծգս խ՟ոռ՟լ բ՟սնհնրէճնրմմգվնրղ մ՟ ղճնրջ մյ՟մ՟ռնվ 

՟մնրմմգվթ ծգս ղգխսգհ ծթյ՟ս՟խնրղ ե մ՟օ Փթժնմթմ
41

ֆ 

Փթժնմթ ղթ ՟յի՟սնրէճնրմ ղգխմռգժ ե ծ՟ճ ծգհթմ՟խթ խնհղթտ «Լնրլղնրմւ 

գփէմթտ ավնտմ Փթժնմթ թղ՟ջս՟ջթվթ Եՠվ՟ճգտրնճ» ռգվմ՟ավնռֆ Մգխմթշթ ՟մկզ 

ծ՟ճսմթ շե, ՠ՟ճտ ւ՟մթ նվ ղգխմնրէճնրմզ մ՟ինվբգժ ե Ս՟վխ՟ռ՟աթ «Յ՟հ՟աջ 

՟մխթրմ՟րնվ էնրնտ» ՟յի՟սնրէճ՟մզ, ՟ո՟ ղգխմթշզ գմէ՟բվգժ ե, նվ ՟ճբ ՟յ-

ի՟սնրէճ՟մ ծգհթմ՟խզ Հնռծ՟մմգջզ ոթսթ ժթմթ. «Ավ՟վգ՟ժ թ ղգվնտ ռ՟վբ՟-

ոգս՟տ, նվոեջ տնրտ՟մե խգվոմ յ՟վ՟բվնրէգ՟մ, ՟ճժ ճնրղղե անժմ ՟մճ՟ճս, դթ 

շխ՟ճվ ճփվթմ՟խթմ ծ՟ղ՟մղ՟մ ՟մնրմ ժնրլնհթմ, ՠ՟ճտ դթ ՟մխթրմ՟րնվ էնրնտ 

իվ՟սմ, նվ թ ռգվբ ե, Ս՟վխ՟ր՟ա Յնռծ՟մմգջ ռ՟վբ՟ոգսմ ե ՟վ՟վգ՟ժ, գր գջ 

դ՟ճմ զմբ ջնճմ ավնտջ գր ջնճմ բ՟ջնրէգ՟ղՠ թ ղթնրղ ՟ցնչ ասթ, ռ՟ջմ նվնճ 

                                                           
38

 Օ. Վ՟վբ՟դ՟վճ՟մ, «Մգխմնհ՟խ՟մ զմէգվտ՟մնրէճնրմմգվզ օ Փթժնմ Աժգւջ՟մբվ՟տնր գվխգ-

վթ ծ՟ճգվգմ ղգխմնրէճնրմմգվզ», ԲԵՀ, № 3, 2000, եչ 118: 
39

 Փթժնմթ Եՠվ՟ճգտրնճ ղմ՟տնվբւ թ Հ՟ճջ, ՟յի՟սնրէգ՟ղՠ Հ. Մ. Աւգերեանց, Վգմգսթխ, 1826, 

եչ 58: Աճջ ՠ՟տ՟սվնրէճնրմզ սվռ՟լ ե. «Ըմբ եվ դհչ՟տ՟րմ Եմնւ՝ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դ՟ո՟յի՟վնր-

էգ՟մ ՟ջե խգ՟ժ ՟ղջ ծ՟վթրվ ռ՟էջնրմ օ ծթմա, թջխ ճգս ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մմ գվխգվթրվ»՛ 

աժինրղ: 
40

 Գ. Գվթանվճ՟մ, «Փթժնմ Աժգւջ՟մբվ՟տնր ՟յի՟սնրէճնրմմգվթ ծ՟ճ ղգխմնրէճնրմմգվզ», ԲՄ, 

№ 5, 1960, եչ 96: 
41

 Հնռծ՟մմգջ Իղ՟ջս՟ջգվթ ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմզ, եչ 241: 
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էնրգտ՟ր թմկ էե գր դ՟ճջ ժնրլղնրմւջ մ՟ թտե ՟վ՟վգ՟ժ, ւ՟մդթ գր ՠ՟մմ ծ՟-

ղ՟մղ՟մ գվգրթ մնվթմ յ՟վ՟բվնրէգ՟մմ, ՟ճժ էե թ մղ՟մթ թտե գր էե նշ, ջ՟խ՟ճմ 

ղգվնտ ռ՟վբ՟ոգս՟տ գվգրթ ՟վ՟վգ՟ժ»
42

ֆ 

Աճջսգհթտ եժ գդվ՟խ՟տնրէճնրմ. «Հնռծ՟մմգջզ թվ Յ՟հ՟աջ ՟մխթրմ՟րնվ 

էնրնտ ՟յի՟սնրէճ՟մ ղգչ Փթժնմթ «Յ՟հ՟աջ ս՟ջմ ՠ՟մթտ» ՟յի՟սնրէճնրմթտ 

փասռգժ ե ս՟պ՟տթ, նրհհ՟խթ ո՟սձգմ՟ծ՟մգժ ե ՟ճմ»
43

ֆ 

Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟աթ ՠմ՟աթս՟խ՟մ, սթգդգվ՟աթս՟խ՟մ ծ՟ճ՟տւմգվզ 

ւմմ՟վխգժթջ նրջնրղմ՟ջթվնհմգվզ ծթղմռնրղ գմ «Լնրլղնրմւ գփէմթտ ավնտմ Փթժն-

մթ» ՠմ՟ավթ ռվ՟, նվթ ծգհթմ՟խզ զջս մվ՟մտ՝ ծգմտ Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟ամ ե
44

ֆ 

Ս՟խ՟ճմ խ՟ մ՟օ ՟ճժ սգջ՟խգս. «Հթյճ՟ժ ՠմ՟աթվզ… Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟-

ռ՟աթ ավշթմ ո՟սխ՟մգժ շեվ խ՟վնհ… Եէգ Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟աթմ ՟դ՟սգմւ 

՟ճջ ՠմ՟ավթ ծթղ՟մ ռվ՟ ՟վռ՟լ ՠնժնվ ռգվ՟ավնրղմգվթտ, մ՟ բ՟վկճ՟ժ ՟ղնրվ 

ՠ՟դղ՟լ խղմ՟ թվ ո՟սռ՟ռնվ ո՟սռ՟մբ՟մթմ»
45

ֆ 

Ամխ՟ջխ՟լ, Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟ազ ղգվ ղճնրջ ղ՟սգմ՟աթվմգվթ մղ՟մ 

լ՟մնէ ե գհգժ Փթժնմթ ՟յի՟ս՟մւմգվթ ծգս, ՠ՟ճտ ՠ՟դղ՟խճնրմ էռգվթ ՟հճնր-

ջ՟խմգվզ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ է՟վաղ՟մգժնր, ՠ՟տ՟սվ՟խ՟մ սգւջս ավգժնր ծ՟ղ՟վ 

ոգսւ եվ ղնսթխթտ նրջնրղմ՟ջթվգժ ծնրմ՟խ՟մ բովնտմգվթ էռգվթ սգջնրէճնրմզ, 

նվթտ ծգսն ղթ՟ճմ ծ՟ճգվգմ ՟ճմ մգվխ՟ճ՟տմգժ ռ՟մ՟խ՟մ սթոթ ՠ՟վկվ՟անրճմ 

բովնտմգվնրղֆ 

Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟ազ ՠ՟վկվ ե ամ՟ծ՟սռգժ նշ ղթ՟ճմ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ 

ծգս՟ա՟ ջգվնրմբմգվթ խնհղթտ
46

, ՟ճժօ ծ՟վօ՟մ Վվ՟ջս՟մնրղ. «Աճժ թմւմ 

(Վվ՟ջս՟մթ է՟ա՟ռնվ Դ՟ռթէ Շթմ՟վ՟վզ – Ջ.Է.) ջթվեվ ՟դամ Հ՟ճնտ օ դգխգ-

հգտթջմ օ դնղմ ծպգսնվ ռ՟վբ՟ոգս թ Հ՟հո՟ս Ս՟վխ՟ր՟ա ՟մնրմ. ինջսն-

ռ՟մեվ մղ՟ դճ՟մտ՟մջ թրվ օ խնվ՟տնրտգ՟ժ դո՟սնր՟խ՟մ աժնրիմ՝ փվծմեվ թ 

մղ՟մե… Եր է՟ա՟րնվմ ծ՟ղՠնրվեվ օ ՟ջեվ՝ ՟մո՟խ՟ջ ժթտթ ծնսջ ՟ճջ ճթմեմ, 

ծ՟ճվ ո՟սնր՟խ՟մ»
47

ֆ 

Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟աթ ՟յի՟սնրէճնրմզ ո՟ծո՟մռգժ ե Մ՟սգմ՟բ՟-

վ՟մթ ղգխ ս՟ջմճ՟խթտ ՟ռգժթ կգպ՟ավգվնրղֆ Գ. Պգսվնջճ՟մզ մյնրղ ե բվ՟մտթտ 

գվգւզ՝ ՄՄ 1770, 4150, 8973, նվնռծգսօ ղճնրջմգվզ ե՟խ՟մ նշթմշ շգմ ՟ռգժ՟տ-

մնրղ բվ՟մտ ՠնռ՟մբ՟խնրէճ՟մ ռվ՟»
48

ֆ 

                                                           
42

 ՄՄ 2595, է. 241ՠ: 
43

 Հնռծ՟մմգջ Իղ՟ջս՟ջգվթ ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմզ, եչ 58, Գ. Բ. Պգսվնջճ՟մ, մյռ. ՟յի., եչ152: 
44

 Կ. Մթվնրղճ՟մ, Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟աթ ՟յի՟վծ՟ճ՟տւզ, Եվօ՟մ, 1984, եչ 63, Գ. Գվթանվ-

ճ՟մ, «Փթժնմ Աժգւջ՟մբվ՟տնր ՟յի՟սնրէճնրմմգվթ ծ՟ճ ղգխմնրէճնրմմգվզ», եչ 95-110: 
45

 Փ. Փ. Ամէ՟ոճ՟մ, «Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟աթմ ռգվ՟ավռ՟լ, Լնրլղնրմւ գփէմթտ ավնտմ 

Փթժնմթ ՠմ՟ավթ ՟պմշնրէճ՟ղՠ», ՊԲՀ, 1983, № 1, եչ 177: 
46

 Ա. Ղ՟մ՟ժ՟մճ՟մ, Առ՟մբ՟ո՟սնրղ, Ե., 1969, եչ 320 
47

 Լ. Մգժթւջգէ-Բգխ, Վվ՟տ ՟հՠճնրվմգվզ Հ՟ճ՟ջս՟մթ օ ծ՟ճգվթ ղ՟ջթմ, Եվօ՟մ, 1934, եչ 219: 
48

 Գ. Բ. Պգսվնջճ՟մ, մյռ. ՟յի., եչ 138: 
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Մգմւ ՟հճնրջ՟խմգվզ մգվխ՟ճ՟տմնրղ գմւ զջս ՄՄ 1770, ՄՄ 2595, ՄՄ 

4150 օ ՄՄ 8973 կգպ՟ավգվթֆ Բ՟վգՠ՟իս՟ՠ՟վ, բվ՟մտթտ ՄՄ 4150-թ գվխնր 

՟հճնրջ՟խմգվթ (է. 23՟, 26՟) ռգվօնրղ ՟պխ՟ ե. «Յնռծ՟մմնր ւ՟ծ՟մ՟ճթ դ՟մ-

խթրմ՟րնվ էնրնտմ թ ցնի՟ՠգվնրէգմե գվխվ՟շ՟ցնրէգ՟մ կգրնտ» ՠ՟տ՟սվնր-

էճնրմզֆ  

Պ՟վդ ե բ՟պմնրղ, նվ ՟հճնրջ՟խմգվզ նշ էգ ղգի՟մթխ՟խ՟մ ՟վս՟ավնր-

էճնրմմգվ գմ ծնրմ՟վգմթտ, ՟ճժ խ՟դղռ՟լ գմ զջս Պճնրէ՟անվ՟ջթ ղ՟էգղ՟սթ-

խ՟խ՟մ սգջնրէճ՟մ, թմշթ ղ՟ջթմ ռխ՟ճնրղ ե մ՟օ խթտ սգւջսզֆ 

Բմ՟աթվզ ո՟սվ՟ջսգժ գմւ գվգւ ՟հՠճնրվմգվթտ՝  

Ա – Ա. Աՠվ՟ծ՟ղճ՟մ, Հնռծ՟մմգջ Իղ՟ջս՟ջգվթ ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմզ 

ավւթտ,  

Բ – ՄՄ 2595 (էէ. 237՟-240՟),  

Գ – ՄՄ 1770, (էէ. 354ՠ-358՟): 

ՄՄ 4150-նրղ ՟հճնրջ՟խմգվզ խ՟մ, ՠ՟ճտ սգւջսզ շխ՟, թջխ ՄՄ 8973-նրղ 

՟հճնրջ՟խմգվթ ծգս ղգխսգհ խ՟ ցնւվթխ սգւջս, նվզ մղ՟մ շե ղճնրջմգվթմֆ Աճմ 

ՠգվռ՟լ ե ռգվչնրղֆ 



Հնռծ՟մմգջ Ս՟վխ՟ռ՟աթ «Յ՟հ՟աջ ՟մխթրմ՟ռնվ էնրնտ» ... 273 
 

 

Յնծ՟մմեջ ւ՟ծ՟մ՟ճթ
1
 Յ՟հ՟աջ ՟մխթրմ՟րնվ

2
 էնրնտ

3
 

Զթ թ ճնրջնրղմ՟ջեվ ղ՟մխ՟մտ նվւ խ՟ղթտթմ
4
 օ ՟ինվըգմ դռ՟վընրղմ

5
, նվ զջս 

ՠմնրէգ՟մ էնրնտ
6
 ՟մ՟յի՟սւ գհթտթմ ճ՟ճմնջթխ

7
 օ բթրվ՟ր ծ՟ջտգմ զջս սնրգ-

տգժնճ
8
 ՟պ՟չթմ

9
 գբգժնճ

10
 խ՟մնմ՟տբ, նվնրղ ՟ինվըգմմ

11
ֆ 

Ավբ՝ ՟պ՟չթ
12

 խ՟վա ինվ՟մնճբ
13

՝ ճգպ՟մխթրմգ՟տմ
14

 ջխջգ՟ժ ղթմշ թ շնվգւս՟-

ջ՟մ ՟մխթրմթջմ
15

 էթր նրմթ՝ զմբ ՠնհՠնչջմ օ դ՟վղ՟սջմ
16

 խ՟վա զջս խ՟վաթ բ՟-

ջգ՟ժ, դթ ՟մ՟յի՟ս գհթտթջֆ 

Իջխ ՟ճժ գվխնր խ՟վաւմ նշ ՟ճջոեջ, ՟ճժ ղթմ՝ ՟վղ՟սմ
17

 օ ղթրջմ
18

 լմնրմբւմ
19

՝ 

դ՟մ՟դ՟մգ՟ժւ զջս ինվծվբնտֆ Եր նվ ՟ճժ թ
20

 բնջ՟ ՠգվթ ինվծնրվբ՝ ավգ՟ժ ե ՟ծ՟ֆ 

Յգպ՟մխթրմգ՟տ ղթմշ թ շնվգւս՟ջ՟մմ
21

 ավգտ՟րֆ Ոշ էե դթ ՟ճբւ՟մ
22

 նվնյղնրմւ ՟մ-

խգ՟մտ
23

 ՟մխթրմ՟րնվ՟տ էնրնտբ
24

 ոեսւ թմշ եթմ, ՟ճժ ռ՟ջմ խվէնրէգ՟մ ղ՟մխ՟մտ 

ղթ՟ճմ, նվշ՟ց դ՟վէնրտ՟մգժ դղթսջ իմբվնհ՟տ
25

 օ նշ նվւ՟մ
26

 իմբվե
27

 ՠմնրէթրմ 

էնրնտ
28

ֆ 

Վ՟ջմ նվնճ ՠ՟ր՟խ՟մ ծ՟ղ՟վգտ՟ճ խ՟տնրտ՟մգժ դւ՟մ՟խնրէթրմ բնվ՟ ղթմշօ 

                                                           
1
 Գ ւ՟ծ՟մ՟ճթմ 

2
 Գ ՟մաթրմ՟րնվ 

3
 Գ էզրնտ 

4
 Գ խ՟ղգտթմ 

5
 Գ դռ՟վընրղզմ 

6
 Գ էրնտ 

7
 Գ ՟ճմնջթխ 

8
 Գ սզրգտգժնճ 

9
 Բ Գ ՟պ՟չթ 

10
 Գ գբգ՟ժ 

11
 Գ ՟ինվըեմմ 

12
 Բ Գ ՟պ՟չթմ 

13
 Բ Գ ինվ՟մ՟տբ 

14
 Գ ճգպ՟մխթրմգ՟տզմ 

15
 Գ ՟մխթրմթջ 

16
 Գ դ՟վղ՟սջզմ 

17
 Գ ՟վղ՟սզմ 

18
 Գ ղթնրջզմ 

19
 Գ լմնրմբւզմ 

20
 Բ ղթմշ ցի թ 

21
 Գ շնվգւս՟ջ՟մզմ 

22
 Գ ՟ճսւ՟մ 

23
 Գ ՟մխգ՟տ 

24
 Գ էզրնտբ 

25
 Գ իզմբվնհ՟տ 

26
 Բ նվւ 

27
 Գ իզմբվե 

28
 Գ էզրնտ 
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տւջ՟մգվնվբ ռգտգվնվբ
29

 ծ՟ղ՟վֆ Իջխ գէե ՟ինվըգջտե նւ յ՟վըգժ օջ ճ՟պ՟չ՝ բթրվթմ 

ե թ սնրգտգժնտբ՝ նվւ՟մ օ խ՟ղգջտթ
30

ֆ 

Յնվը՟ղ ՠ՟դղ՟ո՟սխգժ ջխջ՟մթ դԵ էթր, ՟ջգժնռ Եթտջ Ե՝ ժթմթ ԻԵ, նվ ե ՠնժնվ 

օ
31

 ւ՟պ՟մխթրմթ, դթ Եեմ ջխջ՟ր օ թ Ե ՟ր՟վսգտ՟րֆ Դ՟վկգ՟ժ մնճմ
32

 էթրջ ե օ ւ՟-

պ՟մխթրմթֆ 

Բ՟ճտ ո՟վս ե աթսգժ դ՟վնրգջս ւ՟պ՟մխթրմթ էնրնտմ
33

ֆ Զթ ջխթդՠմ ՟ղգմ՟ճմ 

ւ՟պ՟մխթրմթտ օ ծթմա՟մխթրմթտ, օ ռգտ՟մխթրմթտ օ գպ՟մխթրմթտ օ ՟ղգմ՟ճմ էնրնտ՝ 

ղթ՟խմ ե, օ ճնվը՟ղ խ՟ղթջ ւ՟պ՟մխթրմթ էթր ՟պմգժ
34

, ՟ճջոգջ եֆ Ն՟ի բմգժ դղթ՟խմ 

օ էնհնրժ զմբ ղեչմ Բ օ ՟պմնրժ դԴմ օ էնհնրժ զմբ ղեչմ Դ
35

, օ ՟պմնրժ Թ օ էնհնրժ Զ օ 

՟պմնրժ ԺԶ օ էնհնրժ Ը, ՟պմնրժ ԻԵ
36

ֆ Եր ՟ճջոեջ ւջ՟մնրծթմա ւ՟պ՟մխթրմթ ե օ ՠնժնվֆ 

Աճջոեջ ե ՠնժնվ օ ւ՟պ՟մխթրմթ ԼԶ, դթ ջխջգ՟ժ ե Զե, թ Զ ՟ր՟վսգտ՟ր, օ ւ՟-

պ՟մխթրմթ՝ ճնվը՟ղ թ ԻԵեմ Ժ էնհնրջ օ ՟պմնրջ դԼԶմ՝ Զմ, զջս ՟պ՟չթմ էնհնր՟լնրմ, 

նվ թ ղեխեմ ղթմշօ թ Դ էնհգվֆ 

Ք՟մթ խ՟ղգմ՟ջ գվխ՟վգժ դւ՟պ՟մխթրմթ էթրմ Բ, Բ ՟րգժտնր թ էնհնրժմ, նվ 

էնհնրթ
37

ֆ Ի ղթ՟խեմ ղթմշօ թ շնվջ՝ Բ, օ թ Դեմ ղթմշօ թ ճթմմ՝ Դ, օ ճմմեմ
38

 ղթմշօ թ ԺԶ՝ 

Զ օ ԺԶեմ ղթմշօ ԻԵ՝ Ը, օ ԻԵեմ ղթմշօ ԼԶ՝ Ժֆ Աճջոեջ ճնվը՟ղ ԲԲ ՟րգժտմգջ թ էնհնրժմ 

զջս ՟պ՟չթմ էնհժնճմ, նվ թ ղեխեմ ղթմշօ թ շնվջ, նվւ՟մ խ՟ղթջ գվխ՟վգջ դւ՟պ՟մ-

խթրմթբֆ Դ՟վկգ՟ժ օ գպ՟մխթրմթմ ՟ճջոեջ՝ նվ բմգջ ՟պ՟չթմ դղթ՟խմ, նվ էնհնրջ ղեխ 

ղթ, օ ՟պմնրջ դԳ օ ճգս Գթմ խվխմգ՟ճո՟սխգ՟ճ դէնհժնճմ օ ՟պ Զմ օ էնհ Գմ օ ՟պ 

դԺմ օ ՟ճջոեջ ղթ ղթ ճ՟րգժժնռ
39

 թ էնհնրժմ զջս ՟պ՟չթմ ղթնճմ, օ թ ղեխեմ ղթմշօ Գֆ 

Աճջոեջ ծթմա՟մխրթմթմ բզմե դղեխմ օ էնհնր Գ, օ ՟պմնր դԵ օ էնհնր Զ, օ ՟պ-

մնր ԺԲֆ Եր ՟ճջոեջ՝ թ խ՟վաթմ՝ Գ, Գ ՟րգժտմե թ էնհնրժմֆ Աճջ ՟վնրգջս ե թ ռգտ՟մխթր-

մթւմ, օ թ խ՟վամ ՠգվե: Եր ՟ճջվ ՟հ՟ա՟ր
40

 ո՟սնր՟խ՟մ ծ՟ղ՟վգտ՟ր
41

 դս՟վնվնյ 

ւ՟մ՟խմ, ւ՟մ դյ՟վնրմ՟խմ, նվոգջդթ թ ղթնրղ ը՟ղնր դ՟մ՟դ՟մ խգվո՟վ՟մբ
42

, 

նվոեջ ԻԵ, նվ գհօ ՠնժնվ օ ւ՟պ՟մխրթմթֆ 
 

                                                           
29

 Բ շնվվնվբ ցի ռգտգվնվբ 
30

 Գ խ՟ղգջտթջ 
31

 Գ թ ցի օ 
32

 Գ մնճմբ 
33

 Գ էզրնտմ 
34

 Գ շթւ Զթ…՟պմգժ  
35

 Գ Գ ցի Դ 
36

 Գ ԺԵ 
37

 Գ էնհնրթ 
38

 Գ ճթմմեմ 
39

 Գ ճփգժժնռ 
40

 Գ ՟հ՟ափ 
41

 Գ ծ՟ղ՟վգտփ 
42

 Գ խգվո՟վ՟մջ 
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Խվ՟ս ւնրգթտ
43

 

Տգջ դթ թ ղթ՟խե ծթմագվնվբմ տ՟մա ՠգվե, դծթմամ՝ ճ՟ղգմ՟ճմ ՟մխթրմ՟րնվջֆ 

Ննճմոեջ օ ռգյս՟ջ՟մգվնվբմ թ ղթ՟խե՝ դռգտգվգ՟խմ, օ ւջ՟մգվնվբ ՟պ՟չմգվնվբմ 

թ ղթ՟խե՝ դղթ՟խմ, օ
44

 ւջ՟մ օ ծթմագվնվբմ թ ղթ՟խե դւջ՟մ օ ծթմամֆ Եր էե
45

 յ՟-

վ՟բվգջտգջ դջնջ՟ ղթ զջս ղթնչե, ւ՟պ՟մխթրմթջ լմ՟մթմ. գվխթտջ՝ Բ, գվթտջ՝ Գ, 

շնվթտջ Դ, ծմաթտջ Ե, ռգտթտջ՝ Զ, օէմթտջ՝ եֆ 

Եր նվւ ղթ՟մա՟ղ՟ճմ
46

 ՟ճջոթջ՟ՠ՟վ ի՟հ՟տնրջտգջ ճ՟պ՟չ դւ՟մ՟խնրէթրմջ 

էնրնտ, ՟ղգմգւգ՟մ շնվգւ՟մխթրմթջ լմ՟մթժ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ ՠմ՟րնվգտ՟մ, նվոեջ օ 

՟ճժւմ՝ ՟ճժ՟դա դ՟ճժջմ ՟մխթրմ՟րնվջ՝ զջս ճ՟վ՟կանրէե՟մ յ՟վըղ՟մ էնր՟խ՟մ 

՟վնրգջս՟րնվնրէգ՟մմ
47

ֆ 

Եր ե ՟ճջոեջ. գվխթտջ Բ՝ շնվւ, գվթտջ Գ՝ Թ, շնվթտջ Դ՝ ԺԶ, ծմաթտջ Ե՝ ԻԵ, ռգտթտջ 

Զ՝ ԼԶ, օէմթտջ Է՝ ԽԹ, նրէթտջ Ը՝ ԿԴ, թմմթտջ Թ՝ ՁԱ, ս՟ջմթտջ
48

 Ժ՝ Ճ, ղգս՟ջ՟մթտջ 

ԺԱ՝ ՃԻԱ, գվխնս՟ջ՟մթտջ ԺԲ՝ ՃԽԴ, գվգւս՟ջ՟մթտջ
49

 ԺԳ՝ ՃԿԹ, շնվգւս՟ջ՟մթտջ 

ԺԴ՝ ՃՂԶ, ծմագս՟ջ՟մթտջ ԺԵ՝ ՄԻԵֆ 

Եր նվւ՟մ ՟ճջոթջթ ՟րվթմ՟խ՟ր, զջս ջղթմ կօնճ, ՟ձգտնրտ՟մգջ դծ՟ղ՟վ խ՟վ-

աթբ՝ աստգջ դւ՟պ՟մխթրմ՟տ
50

 յ՟վջ զջս ճ՟վ՟բվնրէգ՟մ ճ՟րգժնր՟լնտմ, նվոեջ 

՟ծ՟ տնրտ՟մթ թ ճ՟ս՟խթտբ
51

 օ թ ՠ՟վբգտգժնտ: Եր ջխջգ՟ժ ճնրհ՟մխթրմգ՟տմ, նվւ թ 

ղթ՟խե ղթ զջս ղթնչե դղթնռ լմ՟մթմ, ճ՟րգժգտգժնռ դ՟ղգմ՟ճմ սգջտգջ թ խ՟վաթ 

դ՟մխթրմ՟րնվջբ, ւ՟մ դմ՟ի՟բ՟ջգ՟ժմ ճ՟մկմթրվջ
52

 աթվջ ղթնռ ճ՟րգժգտգ՟ժջ
53

ֆ 

Եր դթ ո՟վդ՟ՠ՟վ ՟ջ՟տթտֆ Եպ՟մխթրմթւմ ղթնռ զջս ՟ղգմ՟ճմթ, թջխ ւ՟պ՟մ-

խթրմթւմ՝ գվխնր՟րւ, օ ծթմա՟մխթրմթւմ՝ գվթրւ, թջխ ռգտ՟մխթրմթւմ՝ շնվթրւ օ օէ՟մ-

խթրմթւմ՝ ծմաթր: Եր ՟ճջոեջ ճնձ ՟մխգ՟ժ դ՟մ՟ր՟վսմ ՟ր՟վսգմֆ Բմնրէթրմ ճԱվ՟վ-

շթմ ՟ղգմ՟ճմթ անռգջսֆ 

 

 

 

                                                           
43

 Գ շթւ Խվ՟ս ւնրգթտ 
44

 Գ գէե 
45

 Բ գէե ցի գր էե 
46

 Բ ղթ ՟մա՟ղ ցի ղթ՟մա՟ղ՟ճմ 
47

 Բ Գ ՟վնրգջս՟րնվնրէգ՟մ 
48

 Բ ս՟ջ՟մտ 
49

 Բ Գ ս՟ջմօգվթտջ 
50

 Գ դւ՟պ՟մխթրմգ՟տ 
51

 Բ ճ՟սխթտբ Գ ճ՟ճս խթտս 
52

 Բ ճ՟մտմթրվջ 
53

 Գ ճ՟րգտգ՟ժջ 
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Վ՟ջմ ւնրգթտ
54

 

Քնրգ՟ճւ
55

 խվխմ՟խւ՝ Դ, Ը, ԺԶ, ԼԲ, ԿԴ, ՃԻԸ, ՄԾԶ, ՇԺԲ, ՌԻԴ, ՍԽԸ, ՏՂՁ, 

ՓՃՂԲ
56

, ԱՑՅՁԴ, ԳՍՉԿԸ
57

, ԶՐՇԼԶ, ԺԳՌՀԲ
58

, ԻԶՍՃԽԴ
59

ֆ 

Քնրգ՟ճւ գվգւխթմւ
60

՝ Գ, Թ, ԻԷ, ՁԱ, ՄԽԳ, ՉԻԹ, ՍՃՁԷ, ՑՇԿԱ, ԱՔՈՁԳ
61

, ԵՔԽԹ, 

ԺԷՌԻՃԽԷ
62

, ԾԳՌՆԽԱ, ՃԾԹՏՅԻԳ
63

, ՆՀԸՍՋԿԹ
64

ֆ Եվխթտջ՝ Գ, Չնվթտջ՝ ԻԴ, գվթտջ՝ Դ, 

ծմաթտջ՝ Կ, շնվթտջ՝ Ե, ռգտթտջ՝ ՃԻ, ծմաթտջ
65

՝ Զ, օէմթտջ
66

՝ ՄԺ, ռգտթտջ՝ Է, նրէթտջ
67

՝ 

ՅԼԶֆ 

Յ՟հ՟աջ ւ՟պ՟խթմ օ ս՟ջմգվգխթմ
68

ֆ Է դ՟րվնրէգ՟ղՠ
69

 Ժ շնվվգ՟խմ, ւ՟մդթ 

թրվնռւ մ՟ի՟խ՟ճթրւ ՠ՟վբգ՟ժ լմ՟մթ դԺ, օ ՟ճջոեջ
70

 նշ ղթ՟ճմ թ ղթ՟խջ, ՟ճժ օ թ 

ս՟ջմգ՟խջ, օ թ ծ՟վթրվգ՟խջ, օ թ
71

 ծ՟դ՟վգ՟խջ: Վ՟ջմ դթ նվոեջ ս՟ջմգվգ՟խմ թ 

շնվթտ, ՟ճջոեջ ծ՟վթրվմ թ ւ՟պ՟ջմե, օ ծ՟դ՟վմ թ շնվջ ծ՟վթրվնտ լմ՟մթժ
72

 ե ՠմ՟-

րնվգ՟ժ, օ ՠթրվմ՝ թ ծ՟դ՟վ՟տ շնվթտֆ 

Եր խ՟ս՟վնրղմ էնրնտ ՟ղգմ՟ճմթ աժի՟րնվգ՟ժ ՠնռ՟մբ՟խթ ս՟ջ՟ղՠ, ռ՟ջմ 

նվնճ խնշթ ջնրվՠ օ ՟ղգմ՟խ՟ս՟վ: Մթ՟խ՟րւ
73

 ս՟ջ՟ղՠւ
74

 թմւմ անճ՟տգ՟ժ օ ս՟-

ջ՟մտ ս՟ջ՟ղՠւ՝ ծ՟վթրվգ՟խմ, թջխ ծ՟վթրվգխ՟րւ
75

 ս՟ջ՟ղՠւ՝ ծ՟դ՟վգ՟խմ, օ 

ՠթրվմ՝ թ ծ՟դ՟վ՟տ ս՟ջ՟մտֆ Եր խ՟տգ՟ժ բ՟բ՟վե ճ՟մա՟խ՟մ՟ր շնվգխթմ
76

, դթ նվ-

ոեջ լմ՟մթ, ջնճմոեջ օ ՟ր՟վսգ՟ժ գդգվե շնվվգ՟խմ, ւ՟մդթ ՠմնրէթրմ նրմթ
77

 

լմմբ՟խ՟մ, ծ՟ջս՟սնրմ օ խգմբ՟մ՟ջեվֆ Եր ե ւ՟չ՟ճ՟վղ՟վ ՟պ անճ՟տնրէթրմ եթտջֆ 

                                                           
54

 Գ շթւ Վ՟ջմ ւնրգթտ  
55

 Գ նրգ՟ճւ 
56

 Բ ԳՃՂԲ 
57

 Բ ԳՍՃԿԸ 
58

 Բ Ժ ԳՌՀԶ 
59

 Գ ԻԶՃԽԴ 
60

 Գ շթւ ւնրգ՟ճւ գվգւխթմւ  
61

 Գ ԱՔՈՁԴ 
62

 Բ ԺԷՌՃԽԷ: Գ ԾԷՌՃԽԷ 
63

 Բ ՃԺԲՏՅԻ Գ 
64

 Բ ՆԺԸՍՋԿԹ 
65

 Գծմխթտջ 
66

 Բ գփէմթտջ 
67

 Բ Ը/8/թտ 
68

 Գ շթւ Յ՟հ՟՟աջ ւ՟պ՟խթմ օ ս՟ջմգվգխթմ  
69

 Բ Գ դփվնրէգ՟ղՠ 
70

 Բ Գ ՟ճջ 
71

 Գ շթւ թ 
72

 Գ լմ՟մթ 
73

 Բ ղթ՟խփւ 
74

 Գ ս՟ջգ՟ղՠւ 
75

 Բ Ճ գխփւ 
76

 Բ շնվվգխթմ 
77

 Գ շթւ նրմթ 
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Եր շ՟ց ՟ղգմ՟ՠ՟րնրէգ՟մ էնրնտ, նվնճ յ՟վ՟բվնրէթրմ լմ՟մթ դԾԵմ, նվ ե 

գպ՟մխթրմթ, օ ս՟ջմգվնվբ թ ղթ՟խե գպ՟մխթրմգ՟տմ, ղթ՟մա՟ղ՟ճմ օ գրէմ՟մխթրմթֆ 

Հթմագվնվբ
78

 թ ղթ՟խե, ճնվնրղ բ՟վթտ
79

 օ խնձ՟ս՟տ
80

 ջխդՠմ՟րնվ՟անճմ
81

 գմ, բ՟վթտ 

գվխնրտ, օ խնձ՟ս՟տ գվթտ օ բ՟վգխնձ՟ս՟տ ծմաթտֆ Ն՟օ՝ ւնրգթտ խվխմ՟ո՟սխ՟տ 

օ գվգւխմ՟տ, զջս նվնրղ՝ շնվւմ, օ նրէմ, օ գվգւմ, օ թմմֆ Իջխ նվ թ մղ՟մե, նվոեջ 

ճ՟վղ՟սնճ ՠնրջգ՟ժ՝ ծթմամ օ ծթջնրմմ, ճնժնռջ ՟պ ՟ջ՟տգժնռւբ նրմթ ՟պ՟ւթմնր-

էթրմջֆ 

Ապ՟չթմ
82

՝ դթ անճ՟տ՟ր թ ւնրեթտ, օ թ խվխմ՟խե, օ ճգվգւխմե ճ՟ճմնտթխ, նվ ղթ 

զջս ղթնչե յ՟վ՟բվգտ՟մֆ Ի խվխմ՟խե ՟ճջոեջ՝ Ա, Բ, Դ, Ը, ժթմթմ ջնւ՟ ԺԵֆ Եվգւխթմւ, 

օ ճգվգւխմեմ՝ Ա, Գ, Թ, ԻԷ յ՟վ՟բվգ՟ժւ ջնւ՟ ժթմթմ ԾԵֆ 

Եվխվնվբ՝ ԾԵ էթրմ ս՟ջմգխթմ յ՟վ՟բվնրէթրմ, թջխ ճՁԵմ դ՟րվնրէգ՟ղՠ
83

 ս՟ջ-

մգխթմ ե, ւ՟մդթ էե դթրվ՟ւ՟մշթրվ նւ
84

 թ ջնտ՟մե
85

, թ ղթ՟խեմ ղթմշ թ ս՟ջմգ՟խմ, 

ՠ՟դղ՟ո՟սթխ ՟վ՟վգ՟ժ յ՟վ՟բվգջտգջ դգվգւծ՟վթրվնտմ դՁ օ ծմաթմ
86

 թջխ ճՁգմ 

ԾԵթմ օէմ՟ո՟սթխ եֆ 

Եվվնվբ՝ գէե էնրգջտգջ դղթմմ
87

՝ աստգջ Զ
88

 զջս ՠ՟հ՟բվնրէգ՟մմ
89

 ս՟ջմգ՟խ 

դԾԵմֆ 

Չնվվնվբ՝ ջգպ՟խ՟մ՟անճմ ռգտգ՟խ՝ թմւմ ճթմւգ՟մ ՠ՟դղ՟ո՟սթխ
90

 գբգ՟ժ 

դ՟րվնրէթրմ
91

 ե, նվ լմ՟մթ դԼԶ, նվնճ գվխթտջ շնվւ ղ՟ջնրմւմ
92

 լմգ՟ժ ՟ճջոեջֆ Եվ-

խթտջ՝ Ը օ Ժ, գվթտջ՝ գվխնս՟ջ՟մ, շնվթտջ՝ թմմ, ռգտթտջ՝ ռգտ, թմմթտջ՝ շնվւ, գվխնս՟-

ջ՟մթտջ՝ գվգւ, ս՟ջմօնրէթտջ՝ գվխնր, գվգջնրմ օ ռգտթտջ՝ ղթ: Մթ՟մա՟ղ՟ճմ 

ղ՟ջնրմւ նրէ էթր՝ ԾԵ: 

Հթմագվնվբ՝ դթ թ ղ՟խգպ՟մխթրմգ՟տ ծմաթտ ղթ զջս ղթնչե, լմ՟մթ
93

 ԾԵ, 

՟ճջոեջ՝ Գ, Զ, Ժ, ԺԵ, ԻԱ, ժթմթ
94

 ԾԵֆ 

                                                           
78

 Բ թ ծթմագվնվբ 
79

 Գ ս՟վթտ 
80

 Գ թ խնձ՟ս՟տ 
81

 Բ ջխդՠմ՟րնվ՟անճմւմ 
82

 Գ ՟պ՟չթմմ 
83

 Բ դփվնրէգ՟ղՠ 
84

 Գ էթր ցի էե 
85

 Բ Գ ջնտ՟մե 
86

 Գ ծմխթմ 
87

 Բ դղթմ 
88

 Գ շթւ Զ 
89

 Բ ՠ՟հ՟բվնրէգ՟մ 
90

 Գ ՠբ՟դ՟ո՟սթխ 
91

 Բ դփվնրէթրմ 
92

 Բ Գ ղ՟ջնրմւ 
93

 Գ լմ՟մթմ 
94

 Բ ժթմթմ 
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Վգտգվնվբմ՝ դթ օ թ ւ՟պ՟մխթրմգ՟տ բ՟վկգ՟ժ ծմաթտ լմ՟մթ ԾԵմ, թՠվնր էե 

նվոեջ՝ Ա, Դ, Թ, ԺԶ, ԻԵ
95

, ժթմթ ԾԵֆ 

Երէմգվնվբ
96

 ւ՟մդթ նրմթ ճթմւգ՟մ ս՟ջմգ՟խ
97

 օ ճգվխվ՟շ՟ցնրէգմե դ՟մ՟-

դ՟սմ
98

 ՠմնրէթրմ օ դդ՟ս՟խ՟մ: ՟մ՟դ՟սմ խ՟վագ՟ժ բ՟ջթ զջս մյ՟մթ ղթ՟ճմ, 

թջխ դ՟ս՟խ՟մմ զջս գվթտ սգջ՟խ՟տ ղ՟խգվօ՟խ՟մ ալնճ, գվօղ՟մ օ ծ՟ջս՟ս-

մնճ, ւ՟դթ նվ գվխնրւ մյ՟մ՟րւ ճ՟մխ՟տգ՟ժ
99

 ե՝ աթլ ե, թջխ նվ
100

 գվխնրտմ դ՟սգ՟ժ ե, 

ղ՟խգվօնրճէ
101

 ե՝ լնվգ՟ժ թ ժ՟ճմնրէթրմ ալթմ, թջխ նվ գվթջ՝ ծ՟ջս՟սնրմ, գվխ՟ճ-

մնրէթրմ
102

 օ ժ՟ճմնրէթրմ
103

, ինվնրէթրմ ՟վգ՟ժ
104

 նվնռւ
105

 անճ՟մ՟ճ ՠմնրէթրմջ
106

, 

ւ՟մդթ ՟ռգժթ ւ՟մ դգվթտ դ՟սնրէթրմջ նշ լմ՟րֆ 

Եր ջխդՠմ՟սթու ջնտ՟ էթրւ գմ, ՟մդ՟ս մյ՟մթմ՝ ղթմ, օ ալթմ՝ գվխնրմ: Եր ռգվ 

թ ռգվնճ գվօղ՟մ
107

՝ գվգւմ օ ծ՟ջս՟սմնճմ
108

՝ շնվւմ, նվնտ
109

 յ՟վ՟բվնրէթրմւ՝ ղթնճ օ 

գվխնրտ, օ գվթտ, օ շնվթտ խ՟ս՟վգմ ս՟ջմգ՟խմֆ Աճջվ ՟ղգմ՟ճմթ ՟հ՟ա՟ր օ ջնտնրմ 

ճ՟մխ՟խտ՟տ
110

 օ մղ՟մթտ՝ ճ՟պ՟չմնտ
111

 թղ՟ջսմնտ, նվւ ջնռնվգտթմ բմգժ դ՟մնր՟մջ 

նշ ռ՟ճվ՟ո՟վ, ՟ճժ զջս թվ՟տմ ՟մնր՟մգտ՟ր ս՟ջմգ՟խ ռ՟ճգժշ՟ոեջ, ւ՟մդթ ՟պ թ 

ս՟մգժնճ դ՟ղգմ՟ճմ ՟դաջ էնրնտ օ ՠ՟րգժնճ ՟պ ՟ղգմգջգ՟մ, էե էթրւ թտգմ, օ էե 

ՠ՟մւ, նվ զջս էնրնտ գմ, խ՟ղ ծ՟ղգղ՟սնրէթրմւ օ ճ՟վղ՟վնրէթրմւ, օ յ՟վ՟կ՟ճմնր-

էթրմւ, ՟մնր՟մգտ՟ր ս՟ջմգ՟խֆ 

Ովոեջ ս՟վթ, դթ դ՟րնրվջ օ դյ՟ՠ՟էջ օ դ՟ղթջջ օ դգհ՟մ՟խջ ճթմւգ՟մ ՠգ-

վգժնճ
112

 ՟հ՟ա՟ր օ թմւգ՟ղՠֆ Ն՟օ դլմնրմբջ
113

 ՟ղգմ՟ճմ ՟դա՟տ, յմշ՟րնվ՟տ օ ՟մ-

յմշթտ օ ո՟սձ՟պ՟տ ջնտ՟ խնշգտ՟ր ս՟վթֆ Բ՟ր՟խ՟մ սնր՟ր ւգդ ռ՟ջմ ՟ճջնտթխֆ 

 

 

                                                           
95

 Գ շթւ  
96

 Բ գփէմգվնվբ 
97

 Բ Գ ս՟ջմգ՟խբ 
98

 Բ Գ դ՟մդ՟սմ  
99

 Բ ճ՟մխգտգ՟ժ 
100

 Գ շթւ 
101

 Բ ղ՟խգվօնրէթրմ 
102

 Բ գվխ՟ճմնրէգ՟մ 
103

 Բ ժ՟ճմնրէգ՟մ 
104

 Բ ՟պգ՟ժ 
105

 Գ նվնճ 
106

 Բ ՠմնրէթրմ 
107

 Բ գվօղ՟մմ 
108

 Գ ծ՟ջս՟սրմ  
109

 Գ նվ նշ 
110

 Բ ճ՟մա՟խտ՟տ 
111

 Բ ճ՟պ՟չմնտմ Գ ՟պ՟չմնտմ 
112

 Գ ՠգվգժնռ 
113

 Գ դլմնրմբ 
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ԵՌԱՆԿԻՒՆ ՔԱՌԱՆԿԻՒՆ ՀԻՆԳԱՆԿԻՒՆ ՎԵՑԱՆԿԻՒՆ ԵՒԹՆԱՆԿԻՒՆ ՈՒԹԱՆԿԻՒՆ 

Ա ԱՕ Ա ԱՕ Ա ԱՕ Ա ԱՕ Ա ԱՕ Ա ԱՕ 

Բ Գ Գ Դ Դ Ե Ե Զ Զ Է Է Ը 

Գ Զ Ե Թ Է ԺԲ Թ ԺԵ ԺԱ ԺԸ ԺԳ ԻԱ 

Դ Ժ Է ԺԶ Ժ ԻԲ ԺԳ ԻԸ ԺԶ ԼԴ ԺԹ Խ 

Ե ԺԵ Թ ԻԵ ԺԳ ԼԵ ԺԷ ԽԵ ԻԱ ԾԵ ԻԵ ԿԵ 

Զ ԻԱ ԺԱ ԼԶ ԺԶ ԾԱ ԻԱ ԿԶ ԻԶ ՁԱ ԼԱ ԶԶ 

Է ԻԸ ԺԳ ԽԹ ԺԹ Հ ԻԵ ՂԱ ԼԱ ՃԺԲ ԼԷ ՃԼԳ 

Ը ԼԶ ԺԵ ԿԴ ԻԲ ՂԲ ԻԹ ՃԻ ԼԶ ՃԽԸ ԽԳ ՃՀԶ 

Թ ԽԵ ԺԷ ՁԱ ԻԵ ՃԺԷ ԼԳ ՃԾԳ ԽԱ ՃՁԹ ԽԹ ՄԻԵ 

Ժ ԾԵ ԺԹ Ճ ԻԸ ՃԽԵ ԼԷ ՃՂ ԽԶ ՄԼԵ ԾԵ ՄՁ 

ԺԱ ԿԶ ԻԱ ՃԻԱ ԼԱ ՃՀԶ ԽԱ ՄԼԱ ԾԱ ՄՁԶ ԿԱ ՅԽԱ 

ԺԲ ՀԶ ԻԳ ՃԽԴ ԼԴ ՄԺ ԽԵ ՄՀԶ ԾԶ ՅԽԲ ԿԷ ՆԸ 

ԺԳ ՂԱ ԻԵ ՃԿԹ ԼԷ ՄԽԷ ԽԹ ՅԻԷ ԿԱ ՆԳ ՀԳ ՆՁԱ 

ԺԴ ՃԵ ԻԷ ՃՂԶ Խ ՄՁԷ ԾԳ ՅՀԸ ՀԶ ՆԿԹ ՀԹ ՆԿ 

ԺԵ ՃԻ ԻԹ ՄԻԵ ԽԳ ՅԼ ԾԷ ՆԼԵ ՀԱ ՇԽ ՁԵ ՈԽԵ 

ԺԶ ՃԼԶ ԼԱ ՄԾԶ ԽԶ ՅՀԶ ԿԱ ՆՂԶ ՀԶ ՌԺԶ ՂԱ ՉԼԶ 

ԺԷ ՃԾԳ ԼԳ ՄՁԹ ԽԹ ՆԻԵ ԿԵ ՇԿԱ ՁԱ ՌՂԷ ՂԷ ՊԼԳ 

ԺԸ ՃՀԱ ԼԵ ՅԻԴ ԾԲ ՆՀԷ ԿԹ ՈԼ ՁԶ ՉՁԳ ՃԳ ՋԼԶ 

ԺԹ ՃՂ ԼԷ ՅԿԱ ԾԵ ՇԼԲ ՀԳ ՉԳ ՂԱ ՊՀԴ ՃԹ ՌԽԵ 

Ի ՄԾ ԼԹ Ն ԾԸ ՇՂ ՀԷ ՉՁ ԷԶ ՋՀ ՃԺԵ ՌՃԿ 

ԻԱ ՄԼԱ ԽԱ ՆԽԱ ԿԱ ՈԾԱ ՁԱ ՇՀԱ ՃԱ ՌՀԱ ՃԻԱ ՌՄՁԱ 

ԻԲ ՄԾԳ ԽԳ ՆՁԴ ԿԴ ՉԺԵ ՁԵ ՃԽԶ ՃԶ ՌՃՀԷ ՃԻԷ ՌՆԸ 

ԻԳ ՄՀՂ ԽԵ ՇԻԹ ԿԷ ՉՁԲ ՁԹ ՌԼԵ ՃԺԱ ՌՄՄԸ ՃԼԳ ՌՇԽԱ 

ԻԴ Յ ԽԷ ՇՀԶ Հ ՊՁԲ ՂԳ ՌՃԻԸ ՃԺԶ ՌՆԴ ՃԼԹ ՌՈՁ 

ԻԵ ՅԵԷ ԽԹ ՈԻ ՀԳ ՋԵԵ ՂԷ ՌՄԷԵ ՃԻԱ ՌՇԻԵ ՃԽԵ ՌՊԻԵ 

ԻԶ ՅԾԱ ԾԱ ՈՀԶ ՀԶ ՌԱ ՃԱ ՌՅԻԶ ՃԻԶ ՌՈԾԱ ՃԾԱ ՌՋ 
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Ա ԱՕ Ա ԱՕ Ա ԱՕ Ա ԱՕ Ա ԱՕ Ա ԱՕ 

Ը Թ Թ Ժ Ժ ԺԱ ԺԱ ԺԲ ԺԲ ԺԳ ԺԳ ԺԴ 
ԺԵ ԻԴ ԺԷ ԺԹ Լ ԻԱ ԼԳ ԻԳ ԼԶ ԻԵ ԻԷ ԼԹ 
ԻԲ ԽԶ ԻԵ ԾԲ ԻԸ ԾԸ ԼԱ ԿԴ ԼԴ Հ ԼԵ ՀԶ 
ԻԹ ՀԵ ԼԳ ՁԵ ԼԷ ՂԷ ԽԱ ՃԵ ԽԵ ՃԺԵ ԽԹ ՃԻԷ 
ԼԶ ՃԺԱ ԽԱ ՃԽԶ ԽԶ ՃԽԱ ԾԱ ՃԾԶ ԾԶ ՃՀԱ ԿԱ ՃՁԶ 
ԽԳ ՃԾԴ ԽԹ ՃՀԵ ԾԵ ՃՂԶ ԿԱ ՄԺԷ ԿԷ ՄԼԸ ՀԳ ՄԾԹ 
Ծ ՄԴ ԾԷ ՄԼԲ ԿԴ ՄԿ ՀԱ ՄՁԸ ՀԸ ՅԺԶ ՁԵ ՅԽԴ 
ԾԷ ՄԿԱ ԿԵ ՄՂԷ ՀԳ ՅԼԳ ՁԱ ՅԿԹ ՁԹ ՆԵ ՂԷ ՆԽԱ 
ԿԴ ՅԻԵ ՀԳ ՅՀ ՁԲ ՆԺԵ ՂԱ ՆՀ Ճ ՇԵ ՃԲ ՇԾ 
ՀԱ ՅՂԶ ՁԱ ՆԾԱ ՂԱ ՇԶ ՃԱ ՇԿԱ ՃԺԱ ՈԺԶ ՃԽԱ ՈՀԱ 
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ՀԸ ՆՀԴ ՁԹ ՇԵ Ճ ՈԶ ՃԺԱ ՈՀԲ ՃԻԲ ՉԼԸ ՃԼԳ ՊԴ 
ՁԵ ՇԾԹ ՂԷ ՈԼԷ ՃԹ ՉԺԷ ՃԻԱ ՉՂԳ ՃԼԳ ՊՀԱ ՃԽԵ ՋԽԹ 
ՂԲ ՈԾԱ ՃԵ ՉԽԲ ՃԺԸ ՊԼԳ ՃԼԱ ՋԵԴ ՃԽԴ ՌԺԵ ՃԾԷ ՌՃԶ 
ՂԹ ՉԾ ՃԺԳ ՊԹԵ ՃԵԷ ՋԿ ՃԽԱ ՌՀԷ ՃԾԵ ՌՃՀ ՃԿՀ ՌՄՀԵ 
ՃԶ ՊԾԶ ՃԻԱ ՋՀԶ ՃԼԶ ՌՂԶ ՃԾԱ ՌՄԺԶ ՃԿԶ ՌՅԼԶ ՃՁԱ ՌՆԾԶ 

ՃԺԳ ՋԿԹ ՃԻԹ ՌՃԵ ՃԵԵ ՌՄԽԱ ՃԿԱ ՌՅՀԷ ՃԿԷ ՌՇԾԳ ՃՂԳ ՌՈԽԹ 
ՃԻ ՌՁԹ ՃԼԷ ՌՄԽԲ ՃԾԴ ՌՅՂԵ ՃՀԱ ՌՇԽԸ ՃՁԸ ՌՉԱ ՄԵ ՌՊԾԴ 
ՃԻԷ ՌՄԺԶ ՃԽԵ ՌՅՁԷ ՃԿԳ ՌՇԾԸ ՃՁԱ ՌՉԻԹ ՃՂԹ ՌՋՄԾԷ ՍՀԱ  

ՃԼԴ ՌՅԾ ՃԾԳ ՌՇԽ ՃՀԲ ՌՉԼ ՃՂԱ ՌՋԻ ՄԺ ՍՃԺ ՄԻԹ ՍՅ 
ՃԽԱ ՌՆՂԱ ՃԿԱ ՌՉԱ ՃՁԱ ՌՋԺԱ ՄԱ ՍՃԻԱ ՄԻԱ ՍՅԼԱ ՄԽԱ ՍՇԽԱ 
ՃԽԸ ՌՈԼԹ ՃԿԸ ՌՊՀ ՃՂ ՍՃԱ ՄԺԱ ՍՅԼԲ ՄԼԲ ՍՇԿԳ ՄԾԳ ՍՉՂԴ 
ՃԾԵ ՌՈԼԹ ՃԿԷ ՃՂԹ ՍՅ ՄԻԱ ՍՂԾԳ ՄԽԳ ԱՊԶ ՄԿԵ ՎԾԹ ՍՃԷ 
ՃԿԲ ՌՋՑԶ ՃՁԵ ՍՄԼԲ ՄԸ ՍՂԸ ՄԼԱ ՍՉՁԴ ՄԾԴ ՎԿ ՄՀԷ ՎՅԼԶ 
ՃԿԹ ՍՃԻԵ ՃՂԳ ՍՆԻԷ ՄԺԷ ՍՉԻԵ ՄԽԱ ՎԻԵ ՄԿԵ ՅՎԻԵ ՄՁԹ ՎՈԻԵ 
ՃՀԶ ՍՅԱ ՄԱ ՍՈԻԶ ՄԻԶ ՍՋԾԱ ՄԾԱ ՎՄՀԶ ՄՀԶ ՎՈԱ ՅԱ ՎՋԻԶ 
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Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա 

Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ ԺԳ 

Գ Ե Է Թ ԺԱ ԺԳ ԺԵ ԺԷ ԺԹ ԻԱ ԻԳ ԻԵ 

Դ Է Ժ ԺԳ ԺԶ ԺԹ ԻԲ ԻԵ ԻԸ ԼԱ ԼԴ ԼԷ 

Ե Թ ԺԳ ԺԷ ԻԱ ԻԵ ԻԹ ԼԳ ԼԷ ԽԱ ԽԵ ԽԹ 

Զ ԺԱ ԺԶ ԻԱ ԻԶ ԼԱ ԼԶ ԽԱ ԽԶ ԾԱ ԾԶ ԿԱ 

Է ԺԵ ԺԹ ԻԵ ԼԱ ԼԷ ԽԳ ԽԹ ԾԵ ԿԱ ԿԷ ՀԳ 

Ը ԺԵ ԻԲ ԻԹ ԼԶ ԽԳ Ծ Է ԿԴ ՀԼԱ ՀԸ ՁԵ 

Թ ԺԷ ԻԵ ԼԳ ԽԱ ԽԹ ԾԷ ԿԵ ՀԳ ՁԱ ՁԹ ՂԷ 

Ժ ԺԹ ԻԸ ԼԷ ԽԶ ԾԵ ԿԴ ՀԳ ՁԲ ՂԱ Ճ ՃԹ 

ԺԱ ԻԱ ԼԱ ԽԱ ԾԱ ԿԱ ՀԱ ՁԱ ՂԱ ՃԱ ՃԺԱ ՃԻԱ 

ԺԲ ԻԳ ԼԴ ԽԵ ԾԶ ՀԷ ՀԸ ՁԹ Ճ ՃԺԱ ՃԻԲ ՃԼԳ 

ԺԳ ԻԵ ԼԷ ԽԹ ԿԱ ՀԳ ՁԵ ՂԷ ՃԹ ՃԻԱ ՃԼԳ ՃԽԵ 

ԺԴ ԻԷ Խ ԾԳ ԿԶ ՀԹ ՂԲ ՃԵ ՃԺԷ ՃԼԱ ՃԽԴ ՃԾԵ 

ԺԵ ԻԹ ԽԳ ԾԷ ՀԱ ՁԵ ՂԹ ՃԺԳ ՃԻԷ ՃԽԱ ՃԾԵ ՃԿԹ 

ԺԶ ԼԱ ԽԶ ԿԱ ՀԶ ՂԱ ՃԶ ՃԻԱ ՃԼԶ ՃԾԱ ՃԿԶ ՃՁԱ 

ԺԷ ԼԳ ԽԹ ԿԵ ՁԱ ՂԷ ՃԺԳ ՃԻԹ ՃԽԵ ՃԿԱ ՃՀԷ ՃՂԳ 

ԺԸ ԼԵ ԾԲ ԿԹ ՁԶ ՃԳ ՃԵ ՃԼԷ ՃԾԴ ՃՀԱ ՃՁԸ ՄԷ 

ԺԹ ԼԷ ԾԵ ՀԳ ՂԱ Բ ՃԻԷ ՃԽԵ ՃԿԳ ՃՁԱ ՃՂԹ ՄԺԷ 
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Ի ԼԹ ԾԸ ՀԷ ՂԶ ՃԺԵ ՃԼԴ ՃԾԳ ՃՀԲ ՃՂԱ ՄԺ ՄԻԹ 

ԻԱ ԽԱ ԿԱ ՁԱ ՃԱ ՃԻԱ ՃԽԱ ՃԿԱ ՃՁԱ ՄԱ ՄԵԱ ՄԽԱ 

ԻԲ իԳ ԿԴ ՁԵ ՃԶ ՃԵԷ ՃԽԸ ՃԿԸ ՃՂ ՄԺԱ ՄԼԲ ՄԾԳ 

ԻԳ ԽԷ ԿԷ ՁԹ ՃԺԱ ՃԼԳ ՃԾԵ ՃՀԷ ՃՂԹ ՃՄԻԱ ՄԽԳ ՄՀԵ 

ԻԴ ԽԷ Հ ՂԳ ՃԺԳ ԼԹ ՃԿԲ ՃՁԵ ՄԸ ՄԼԱ ՄԾԴ ՄՀԵ 

ԻԵ ԽԹ ՀԳ ԾԷ ՃԱ ՃԽԵ ՃԿԹ ՃՂԳ ՄԺԷ ՄԽԱ ՄԿԵ ՄՁԹ 

ԻԶ ԾԱ ՀԶ ՃԱ ՃԻԶ ՃԾԱ ՃՀԶ ՄԱ ՄԻԶ ՄԾԱ ՄՀԶ ՅԱ 

Ձգպ. ՄՄ 2595, է. 238՟  

Ձգպ. ՄՄ 1770, է. 363ՠ 

Ե
պ

՟
մ
խ
թ
րմ

թ
 

Ք
՟

պ
՟

մ
խ
թ
րմ

թ
 

Հ
թ
մ
խ՟

մ
խ
թ
րմ

թ
 

Վ
գ
տ
՟

մ
խ
թ
րմ

թ
 

Ե
րէ

մ
՟

մ
խ
թ
րմ

թ
 

Ո
րէ

՟
մ
խ
թ
րմ

թ
 

Ի
մ
մ
՟

մ
խ
թ
րմ

թ
 

Տ
՟

ջ
մ
՟

մ
խ
թ
րմ

թ
 

Ա
Ժ

՟.՟
մ
խ
թ
րմ

թ
 

Բ
Ժ

՟.՟
մ
խ
թ
րմ

թ
 

Գ
Ժ

՟.՟
մ
խ
թ
րմ

թ
 

Դ
Ժ

՟.՟
մ
խթ

րմ
թ
 

Տ
գ
ջ
 „

թ
 ղ

թ
՟

խ
ե 

 Է
՟.գ

վն
վբ

մ
 տ

՟
մ
խ
 ՠ

գվ
ե 

դ
ծ
թ
մ
խ
մ
 ՟

՟ղ
 ՟

մ
խթ

րմ
՟

րն
վջ

ֆ 
Ն

ն
ճմ

ո
եջ

 օ
 ռ

գ
յս

՟
ջ
՟

մ
գ
վն

վբ
մ
 „

թ
 ղ

թ
՟

խ
ե 

դ
Զ

՟. 
գ
վգ

՟
խ
ւ 

օ
 Ի

՟.գ
վն

վբ
 

՟
պ

՟
չթ

մ
. 

գ
վվ

ն
վբ

մ
 թ

 ղ
թ
՟

խ
ե 

դ
ղ
թ
՟

խ
մ
. 
օ

 Ի
՟. 

օ
 Ե

.գ
վն

վբ
մ
 թ

 ղ
թ
՟

խ
ե 

դ
Ի
՟. 

օ
 Ե

՟.ֆ
 

 

Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա 

Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ ԺԳ 

Զ Թ ԺԲ ԺԵ ԺԸ ԻԱ ԻԷ Լ ԼԳ ԼՂ ԼԶ ԼԹ 

Ժ ԺԶ ԻԲ ԻԸ ԼԴ Խ ԽԶ ԾԲ ԾԸ ԿԴ Հ ՀԶ 

ԺԵ ԻԷ ԼԵ ԽԷ ԾԵ ԿԷ ՀԵ ՁԷ ՂԵ ՃԷ ՃԺԷ ՃԻԷ 

ԻԱ ԼԶ ԾԱ ԿԶ ՁԱ ՂԶ ՃԺԱ ՃԻԶ ՃԽ ՃԾԶ ՃՀԱ ՃԶ 

ԻԸ ԽԹ Հ ՂԱ ՃԺԲ ՃԼԳ ՃԾԴ ՃՀԴ ՃՂԶ ՄԺԷ ՄԼԸ ՄԾԹ 

ԼԶ ԿԴ »Բ ՃԻ ՃԽԸ ՃՀԶ ՄԴ ՄԼԲ ՄԿ ՄՁԸ ՅԺԶ ՅԽԴ 

ԽԵ ԾԱ ՃԺԷ ՃԺԳ ՃՁԹ ՄԵԷ ՄԿԱ ՄՂԷ ՅԼԳ ՅԿԹ ՆԷ ՆԽԱ 

ԾԷ Ճ ՃԽԵ ՃՂ ՄԼԷ ՄՁ ՅԷ ՅՀ ՆԺԵ ՆԿ ՇԷ ՇԾ 

ԿԶ ՃԻԱ ՃՀԶ ՃԼԱ ՄՁԶ ՅԽԱ ՅՂԶ ՆԾԱ ՇԶ ՇԿԱ ՈԺԶ ՈՀԱ 

ՀԸ ՃԽԴ ՄԺ ՄՀԶ ՅԽԲ ՆԸ ՆՀԴ ՇԽ ՈԶ ՈՀԲ ՉԼԸ ՊԴ 

ՂԱ ՃԿԹ ՄԽԷ ՅԻԷ ՆԳ ՆՁԱ ՂԾԲ ՈԼԷ ՉԺԷ ՉՂԳ ՊՀԱ ՋԽԹ 

ՃԷ ՃՂԶ ՄՁԷ ՅՀԸ ՆԿԹ ՇԿ ՈԾԱ ՉԽԲ ՊԼԳ ՋԻԴ ԺԷ ՌԶ 

ՃԻ ՄԻԷ ՅԼ ՆԼԵ ՇԽ ՈԽԵ ՉԾ ՊԾԵ ՋԿ ՌԿԵ ՌՃՀ ՌՄՀԵ 

ՃԼԶ ՄԾԶ ՅՀԶ ՆՂԶ ՉԼԶ ՊԾՂ ՋՀԶ ՌՂԶ ՌՄԺԶ ՌՅԼԶ ՌՆԾԶ ՌՆԾԶ 

ՃԾԳ ՄՁԹ ՆԻՍ ՂԿԱ ՈՂԷ ՊԼԳ ՋԿԹ ՌՃԵ ՌՄԽԱ ՌՄՀԵ ՌՇԾԳ ՌՈԽԹ 

ՃՀԱ ՅԻԴ ՆՀԵ ՈԼ ՉՁԳ ՋԼԶ ՌՁԹ ՌՄԽԲ ՌՅՂԷ ՌՇԽԸ ՌՉԱ ՌՊԾԴ 

ՃՂ ՅԿԱ ՂԼԲ ՉԳ ՊՀԴ ՌԽԵ ՌՄԺԶ ՌՅՁԷ ՌՆԸ ՌՉԵԹ ՌՋ ՍՀԱ 

ՄԺ Ն ՂԶ ՉՁ ՋՀ ՌՃԿ ՌՅԾ ՌՇԽ ՌՉԼ ՌՋԵ ՍՃԺ ՍՅ 

ՄԼԱ ՆԽԱ ՈԾԱ ՊՀԱ ՌՀԱ ՌՄՁԱ ՌՆՂԱ ՌՉԱ ՌՋԺԱ ՍՃԻԱ ՍՅԼԱ ՍՇԽԱ 

ՄԾԳ ՆՁԴ ՉԵ ՋԽԶ ՌՃՀԵ ՌՆԸ ՌՈԼԹ ՌՊՀ ՍՃԱ ՍՅԼԲ ՍՂԿԳ ՍՉՂԴ 

ՄՀԶ ՇԻԹ ՂՁԲ ՌԼԵ ՌՄՁԸ ՌՂԽԱ ՌՉՂԴ ՍԽԷ ՍՅ ՍՂԾԳ ՍՊՂ ՎԾԹ 

Յ ՇՀԶ ՊԾԲ ՌՃԻԸ ՌՆԳ ՌՈՁ ՌՋԾԶ ՍՄԼԲ ՍՇԸ ՍՉՄԴ ՎԿ ՎՅԼԶ 

ՅԵԷ ՈԻԷ ՋԵԷ ՌՄԻԷ ՌՇԻԷ ՌՊԵԷ ՍՃԵԷ ՍՆԻԷ ՍՉԻԷ ՎԵԷ ՎՅԻԷ ՎՈԻԵ 

ՅԾԱ ՈՀՂ ՌԱ ՌՅԻԶ ՌՈԾԱ ՌՋՀԶ ՍՅԱ ՍՈԻԶ ՍՋԾԱ ՎՄՀԶ ՎՈԱ ՎՋԻԵ 
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ՅՈՀԱՆՆՈՒ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ԶԱՆԿԻՒՆԱՒՈՐ ԹՈՒՑՆ Ի ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹԵՆԷ ԵՐԿԱՉԱՓՈՒԹԵԱՆ ՁԵՒՈՑ 

Եպ՟մխթրմթ 

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ 

Ա Գ Զ Ժ ԺԵ ԻԱ ԼԶ ԼԶ ԽԵ ԾԵ 

Ա Գ Ե Է Թ ԺԱ ԺԳ ԺԵ ԺԷ ԺԹ 

Ք՟պ ՟մխթրմթ 
Ա Դ Թ ԺԶ ԻԵ ԼԶ ԽԹ ԿԴ ՁԱ Ճ 

Ա Դ Է Ժ ԺԳ ԺԶ ԺԹ ԻԲ ԻԵ ԻԸ 

Հթմա 

՟մխթրմթ 

Ա Ե ԺԲ ԻԲ ԼԵ ԾԱ Հ ՂԲ ՃԾԷ ՃԱԵ 

Ա Ե Թ ԺԳ ԺԷ ԻԱ ԻԵ ԻԹ ԼԳ ԼԵ 

Վգտ ՟մխթրմթ 
Ա Զ ԺԵ ԻԸ ԽԵ ԿԶ ՂԱ ՃԻ ՃԾԳ ՃՂ 

Ա Զ ԺԱ ԺԶ ԻԱ ԻԶ ԼԱ ԼԶ ԽԱ ԽԶ 

Երէ ՟մխթրմթ 
Ա Է ԺԸ ԼԴ ԾԵ ՁԱ ՃԾԲ ՃԽԸ ՃՁԹ ՄԼԵ 

Ա Է ԺԳ ԺԹ ԻԵ ՀԱ ԼԵ ԽԳ ԽԹ ԾԵ 

Որէ ՟մխթրմթ 

 

Ա Ը ԻԱ Խ ԻԵ ՂԶ ՃԼԳ ՃՀԶ ՄԻԵ ՄՁ 

Ա Ը ԺԵ ԻԲ ԻԹ ԼԶ ԽԳ Ծ ԾԵ ԿԴ 

Իմմ ՟մխթրմթ 

 

Ա Թ ԻԴ ԽԶ ՀԵ ՃԺԱ ՃԾԴ ՄԴ ՄԿԱ ՅԻԵ 

Ա Թ ԺԷ ՀԵ ԼԳ ԽԱ ԽԹ ԾԷ ԿԵ ՀԳ 

Տ՟ջմ՟մխթրմթ 

 

Ա Ժ ԻԷ ԾԲ ՁԵ ՃԻԶ ՃՀԵ ՄԼԲ ՄՂԷ ՅՀ 

Ա Ժ ԺԹ ԻԸ ԼԷ ԽԶ ԾԵ ԿԴ ՀԳ ՁԲ 

Մգս՟ջ՟մ 

՟մխթրմթ 

Ա ԺԱ Լ ԾԸ ՂԵ ՃԽԱ ՃՂԶ ՄԿ ՅԼԳ ՆԺԵ 

Ա ԺԱ ՀԱ ԼԱ ԽԱ ԾԱ ԿԱ ՀԱ ՁԱ ՂԱ 

Եվխնս՟ջ՟մ 

՟մխթմթ 

Ա ԺԲ ԼԳ ԿԴ ՃԵ ՃԾԶ ՄԺԷ ՄՁԸ ՅԿԹ ՆԿ 

Ա ԺԲ ՀԳ ԼԴ ԽԵ ԺԶ ԿԵ ՀԸ ՁԹ Ճ 

Եվգւս՟ջ՟մ 

՟մխթրմթ 

Ա ԺԳ ԼԶ Հ ՃԺԵ ՃՀԱ ՄԼԸ ՅԺԶ ՆԵ ՇԵ 

Ա ԺԳ ԻԵ ԼԷ ԽԹ ԿԱ ՀԳ ՁԵ ՂԷ ՃԹ 

Չնվգւս՟ջ՟մ 

՟մխթրմթ 

Ա ԺԴ ԼԹ ՀԶ ՃԻԵ ՃՁԶ ՄԾԹ ՅԽԴ ՆԽԱ ՇԾ 

Ա ԺԴ ԻԷ Խ ԾԳ ԿԶ ՀԹ ՂԲ ՃԵ ՃԺԸ 

Հթմագս՟ջ՟մ 

՟մխթրմթ 
Ա ԺԵ ԽԲ ՁԲ ՃԼԵ ՄԱ ՄՁ ՅՀԲ ՆՀԷ ՇՂԵ 

Կնձ՟ս Ա Գ Ե Է Թ ԺԱ ԺԳ ԺԵ Ժ Լ Ծ Կ Ղ Ճ Յ Շ Չ 

Դ՟վւ Բ Դ Զ Ը Ժ ԺԲ ԺԴ ԺԶ Ի Խ Կ Ձ Ճ Մ ՆՈ ՊՌ ՍՏ 

Քնրգ՟ճւ Գ ԺԶ ԻԴ ԼԲ Խ ԽԸ ԾԶ ԿԴ Ը ԺԶ ԼԲ ԿԴ ՃԻԸ ՄԺԶ ՌԺԲ ՌԻԴ ՍԽԸ 

Ձգպ. ՄՄ 4150, 23՟-24՟ 

Եպ՟մխթրմթ 

ԺԱ ԺԲ ԺԳ ԺԴ ԺԵ ԺԶ ԺԷ ԺԸ ԺԹ Ի ԻԱ 

ԿԶ ՀԸ ՂԱ ՃԵ ՃՈ ՃԼԶ ՃԾԳ ՃՀ ՃՂ ՄԺ ՄԼԱ 

ԻԱ ԻԳ ԻԵ ԻԷ ԻԹ ԼԱ ԼԳ ԼԵ ԼԷ ԼԹ ԽԱ 

Ք՟պ՟մխթրմթ 
ՃԻԱ ՃԽԴ ՃԿԹ ՃՂԶ ՄԻԵ ՄԾԶ ՄՁԹ ՅԻԴ ՅԿԱ Ն ՆԽԱ 

ԼԱ ԼԴ ԼԷ Խ ԽԳ ԽԶ ԽԹ ԾԲ ԾԵ ԾԸ ԿԱ 

Հթմա՟մխթրմթ 
ՃՀԶ ՄԺ ՄԽԷ ՄՁԷ ՅԼ ՅՀԶ ՆՀԷ ՆՀԷ ՇԼԲ ՇՂ ՈԾԱ 

ԽԱ ԽԵ ԽԹ ԾԳ ԾԷ ԿԱ ԿԵ ԿԹ ՀԳ ՀԷ ՁԱ 

Վգտ՟մխթրմթ 
ՄԼԱ ՄՀԶ ՀԻԵ ՅՀԸ ՆԼԵ ՆՂԶ ՇԿԱ ՈԼ ՉԳ ՉՁ ՊԿԱ 

ԾԱ ԾԶ ԿԱ ԿԶ ՀԱ ՀԶ ՁԱ ՁԶ ՂԱ ՂԶ ՃԱ 
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Երէ՟մխթրմթ 
ՄՁԶ ՅԽԲ ՆԳ ՆԿԹ ՇԽ ՈԺԶ ՈՂԶ ՉՁԳ ՊՀԴ ՋՀ ՌՀԱ 

ԿԱ ԿԷ ՀԳ ՀԹ ՁԵ ՂԱ ՂԷ ՃԳ ՃԹ ՃԺԵ ՃԻԱ 

Որէ՟մխթրմթ 
ՅԽԱ ՆԸ ՆՁԱ ՇԿ ՈԽԵ ՉԼԶ ՊԼԳ ՋԼԶ ՌԽԵ ՌՃԿ ՌՄՁԱ 

ՀԱ ՀԸ ՁԵ ՂԲ ՂԹ ՃԶ ՃԺԳ ՃԻ ՃԻԷ ՃԼԴ ՃԽԱ 

Իմմ՟մխթրմթ 
ՅՂԶ ՆՀԴ ՇԺԹ ՈԾԱ ՉԾ ՊԾԶ ՃԿԹ ՌՁԹ ՌՄԺԶ ՌՅԺ ՌՆՂԱ 

ՁԱ ՁԹ ՂԵ ՃԵ ՃԺԳ ՃԻԱ ՃԻԹ ՃԼԷ ՃԽԵ ՃԾԳ ՃՆԱ 

Տ՟ջմ՟խթրմթ 
ՆԾԱ ՇԽ ՈԼԷ ՉԽԲ ՊԾԵ ՋՀԶ ՌՃԵ ՌՄԽԲ ՌՅՁԷ ՌՇԽ ՌՉԱ 

ՂԱ Ճ ՃԹ ՃԺԸ ՃԻԷ ՃԼԶ ՃԽԵ ՃԾԴ ՃԿԳ ՃՀԲ ՃՁԱ 

Մգս՟ջ՟մ 

՟մխթրմթ 

ՇԶ ՈԶ ՉԺԵ ՊԼԳ ՃԿ ՌՂԶ ՌՄԽԱ ՌՅՂԵ ՌՇԾԸ ՌՉԼ ՌՋԺԱ 

ՃԱ ՃԺԱ ՃԻԱ ՃԼԱ ՃԽԱ ՃԾԱ ՃԿԱ ՃՀԱ ՃՁԱ ՃՂԱ ՄԱ 

Եվխնս՟ջ՟մ 

՟մխթրմթ 

ՇԿԱ ՈՀԲ ՉՂԳ ՃԻԴ ՌԿԵ ՌՄԶ ՌՅՀԷ ՌՉԽԸ ՌՉԻԹ ՌՋԻ ՍՃԻԱ 

ՃԺԱ ՃԻԲ ՃԼԳ ՃԽԴ ՃԾԵ ՃԿԶ ՃՀԷ ՃՁԸ ՃՂԹ ՃՄԺ ՄԻԱ 

Եվգւս՟ջ՟մ 

՟մխթրմթ 

ՈԺԶ ՉՀԸ ՊՀԱ ՌԺԵ ՌՃՀ ՌՅԼԶ ՌՇԺԳ ՌՉԱ ՌՋ ՍՃԺ ՍՅՇԱ 

ՃԻԱ ՃԼԳ ՃԽԵ ՃԾԷ ՃԿԹ ՃՁԱ ՃՂ ՄԵ ՄԺԷ ԻԹ ՄԽԱ 

Չնվգւս՟-

ջ՟մ ՟մխթրմթ 
ՈՀԱ ՊԴ ՃԽԹ ՌԺԶ ՌՄՀԵ ՌՆԾԶ ՌՈԽԹ ՌՊԾԴ ՍՀԱ ՍՅ ՍՇԽԱ 

Հթմագս՟-

ջ՟մ ՟մխթրմթ 

ՃԼ ՃԽԴ ՃԾԷ ՃՀ ՃՁԳ ՃՂԶ ՄԹ ՄԻԲ ՄԼԵ ՄԽԸ ՄԿԱ 

ՉԻԶ ՊՀ ՌԻԷ ՌՃՂԷ ՌՅՁ ՌՇՀԶ ՌՉՁԵ ՍԷ ՍՄԽԲ ՍՆՂ ՍՉԾԱ 

Եվգւ 

՟մխթրմթ 
Թ ԻԷ ՁԱ ՄՇԳ ՉԻԹ ՍՃՁԷ ՑՉԿԱ ԻՌՅՁԳ ԿԱՌՁԹ   

Եվթտջ շնվւ ծմաթտջֆ Կ՟ շնվթտջ ծթմագթտջ ՃԻ՟ֆ Հթմասթտջ. ՄԺ՟ֆ Վգտթտջ գրէմնրէթտջ. 

Ձգպ. ՄՄ 4150, էէ. 23ՠ-24ՠ 

Եպ՟մխթրմթ 
Ա Գ Զ Ժ ԺԵ ԻԱ ԻԸ ԼԶ ԽԵ ԾԵ ԿԶ ՀԸ 

ՂԱ ՃԵ ՃԻ ՃԼԶ ՃԾԳ ՃՀԱ ՃՂ ՄԺ ՄԼԱ ՄԾԳ ՄՀԶ Յ 

Ք՟պ՟մխթրմթ 
Ա Դ Թ ԺԶ ԻԵ ԼԶ ԽԹ ԿԴ ՁԱ Ճ ՃԻԱ ՃԽԴ 

ՃԿԹ ՃՂԶ ՄԻԵ ՄԾԶ ՄՁԹ ՅԻԴ ՅԿԱ Ն ՆԽԱ ՆՁԴ ՇԻԹ ՇՀԶ 

Հթմա՟մխթրմթ 
Ա Ե ԺԲ ԻԲ ԼԵ ԾԱ Հ ՂԲ ՃԺԷ ՃԽԵ ՃՀԶ ՄԺ 

ՄԽԷ  ՄՁԷ ՅԼ ՅՀԶ ՆԻԵ ՆՀԷ ՇԲԼ ՇԷ ՈԾԱ ՉԺԵ ՉՁԲ ՊԾԲ 

Վգտ՟մխթրմթ 
Ա Զ ԺԵ  ԻԸ ԽԵ ԿԶ ՂԱ ՃԻ ՃԾԳ ՃՂ ՄԼԱ ՄՀԶ 

ՅԻԳ ՅՀԸ ՆԼԵ ՆՂԶ ՇԿԱ Պ ՉԳ ՉՁ ՊԿԱ ՋԽԶ ՌԼԵ ՌՃԻԸ 

Երէ՟մխթրմթ 
Ա Է ԺԸ ԼԴ ԾԵ ՁԱ ՃԺԲ ՃԽԸ ՃՁԹ ՄԼԵ ՄՁԶ ՅԽԲ 

ՆԳ ՆԿԹ ՇԽ  ՈԺԶ ՈՂԷ ՉՁԳ ՊՀԴ ՋՀ ՌՀԱ ՌՃՀԷ ՌՄՁԸ ՌՆԳ 

Որէ՟մխթրմթ 
Ա Ը ԻԱ Խ ԿԵ ՂԶ ՃԼԳ ՃՀԶ ՄԻԵ ՄՁ ՅԽԱ ՆԸ 

ՆՁԱ  ՇԿ ՈԽԵ ՉԼԶ ՊԼԳ ՋԼԶ ՌԽԵ ՌՃԿ ՌՄՁԱ ՌՆԸ ՌՇԽԱ ՌՈՁ 

Իմմ՟մխթրմթ 
Ա Թ ԻԴ ԽԶ ՀԵ ՃԺԱ ՃԾԴ ՄԴ ՄԿԱ ՅԻԵ ՅՂԶ ՆՀԴ 

ՇԾԹ ՈԾԱ ՉԾ ՊԾԶ ՋԿԹ ՌՁԹ ՌՄԺԶ ՌՅԾ ՌՆՂԱ ՌՈԼԹ ՌՉՂԴ ՌՋԾԶ 

Տ՟ջ՟մխթրմթ 
Ա Ժ ԻԷ ԾԲ ՁԵ ՃԻԶ ՃՀԵ ՄՂԲ ՄՂԷ ՅՀ ՆԾԱ ՇԽ 

ՈԼԷ ՉԽԲ ՊԾԷ ՋՀԶ ՌՃԵ ՌՄԽԲ ՌՅՁԷ ՌՇԽ ՌՉԱ ՌՏՀ ՍԽԷ ՍՄԼԲ 

Մգս՟ջ՟մ 

՟մխթրմթ 

Ա ԺԱ Լ ԾԸ ՂԵ ՃԽԱ ՃՂԶ ՄԿ ՅԼԳ ՆԺԵ ՇԶ ՈԶ 

ՉԺԵ ՊԼԳ ՋԿ ՌՂԶ ՌՄԽԱ ՌՅՂԵ ՌՇԾԸ ՌՉԼ ՌՋԺԱ ՍՃԱ ՍՅ ՍՇԸ 

Եվխնս՟ջ՟մ 

՟մխթմթ 

Ա ԺԲ ԼԳ ԿԴ ՃԵ ՃԾԶ ՄԺԷ ՃՁԸ ՅԿԹ ՆԿ ՇԿԱ ՌՀԲ 

ՉՂԳ ՋԻԴ ՌԿԵ ՌՄԺԶ ՌՅՀԵ ՌՇԽԸ ՌՉԻԹ ՌՋԻ ՍՃԻԱ ՍՅԼԲ ՍՇԾԳ ՍՉՁԴ 
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Եվգւս՟ջ՟մ 

Ամխթրմթ 

Ա ԺԳ ԼԶ Հ ՃԺԵ ՃՀԱ ՄԼԸ ՅԺԶ ՆԵ ՇԵ ՈԺԶ ՉԼԸ 

ՊՀԱ ՌԺԵ ՌՃՀ ՌՅԼԶ ՌՇԺԳ ՌՉԱ ՌՋ ՍՃԺ ՍՅԼԱ ՍՇԿԳ ՍՊԶ ԶԿ 

Չնվգւս՟ջ՟մ 

Ամխթրմթ 

Ա ԺԴ ԼԹ ՀԶ ՃԻԵ ՃՁԶ ՄԾԹ ՅԽԴ ՆԽԱ ՇԾ ՈՀԱ ՊԴ 

ՃԱԹ ՌՃԶ ՌՄՀԵ ՌՆԾԶ ՌՈԽԹ ՌՏԾԴ ՍՀԱ ՍՅ ՍՇԽԱ ՍՉՂԴ ՎԾԹ ՎՅԼԶ 

Հթմագս՟ջ՟մ 

Ամխթրմթ 

Ա ԺԵ ԽԲ ՁԲ ՃԼԵ ՄԱ ՄՁ ՅՀԲ ՆՀԵ ՀՂԵ ՉԻԶ ՊՀ 

ՌԻԷ ՌՃՂԷ ՌՅՁ ՌՇՀԶ ՌՉՁԵ ՄԵ ՍՄԽԲ ՍՆՂ ՍՉԾԱ ՎԻԵ ՎՅԺԲ ՎՈԺԲ 

Կնձ՟ս 
Ա Գ Ե Է Թ ԺԱ ԺԳ ԺԵ ԺԷ ԺԹ ԻԱ ԻԳ 

ԻԵ ԻԷ ԻԹ ԼԱ ԼԱԳ ԼԵ ԼԷ ԼԹ ԽԱ ԽԳ ԽԵ ԽԷ 

Դ՟վւ Բ Դ Զ Ը Ժ ԺԲ ԺԴ ԺԶ ԺԸ Ի ԻԲ ԻԴ 

Քնրգ՟ճւ 

ԻԶ ԻԸ Լ ԼԲ ԼԴ ԼԶ ԼԸ Խ ԽԲ ԽԴ ԽԶ ԽԸ 

Ը ԺԶ ԻԴ ԼԲ Խ ԽԸ ԾԶ ԿԴ ՀԲ Ձ ՁԸ ՂԶ 

Ը ԺԶ ԼԲ ԿԴ ՃԻԸ ՄԾԶ ՇԺԲ ՌԻԴ ՍԽԸ ՏՂԶ ՓՃՂԲ ԺԶՌՅՁԴ 

ԼԲՌՉԿԸֆ ԿԵՌՇԼԶֆՃԼԱՌՀԲֆՄԿԲՌՃԽԴֆ 

Ձգպ. ՄՄ 4150, է. 25՟-25ՠ 

ՅՈՀԱՆՆՈՒ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ԶԱՆԿԻՒՆԱՒՈՐ ԹՈՒՑՆ Ի ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹԵՆԷ ԵՐԿԱՉԱՓՈՒԹԵԱՆ ՁԵՒՈՑ 

Եպ՟մխթրմթ 

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ 

Ա Գ Զ Ժ ԺԵ ԻԱ ԻԸ ԼԶ ԽԵ ԾԵ ԿԶ ՀԸ 

ԺԳ ԺԴ ԺԵ ԺԶ ԺԷ ԺԸ ԺԹ Ի ԻԱ ԻԲ ԻԳ ԻԴ 

ՂԱ Ե ՃԻ ՃԼԶ ՃԾԳ ՃՀԱ ՃՂ ՄԺ ՄԼԱ ՄԾԳ ՄՀԶ Յ 

Ա Գ Ե Է Թ ԺԱ ԺԳ ԺԵ ԺԷ ԺԹ ԻԱ ԻԳ 

Ք՟պ՟մխթրմթ 

Ա Դ Թ ԺԶ Իգ ԼԶ ԽԹ ԿԴ ՁԱ Ճ ՃԻԱ ՃԽԴ 

ԻԵ ԻԷ ԻԹ ԼԱ ԼԳ ԼԵ ԼԷ ԼԹ ԽՆ ԽԳ ԽԵ ԽԷ 

ՃԿԹ ՃՂԶ ՄԻԵ ՄԾԶ ՄՁԹ ՅԻԴ ՅԿԱ Ն ՆԽԱ ՆՁԴ ՇԻԹ ՇՀԶ 

Ա Դ Ե Ժ ԺԳ ԺԶ ԺԹ ԻԲ ԻԵ ԻԸ ԼԵ ԼԴ 

Հթմա՟մխթրմթ 

Ա Ե ԺԲ ԻԲ ԼԵ ՑԱ Հ ՂԲ ՃԺԵ ՃԽԵ ՃՀԶ ՄԺ 

ԼԷ Խ ԽԳ ԽԶ ԽԶ ԽԹ ԾԲ ԾԸ ԿԱ ԿԴ ԿԵ Հ 

ՄԽԷ ՄՁԷ ՅԼ ՅՀԶ ՆԻԵ ՆՀԷ ՇԼԲ ՇՂ ՈԾԱ ՉԺԵ ՉՁԲ ՊԾԲ 

Ա Ե Թ ԺԳ ԺԷ ԻԱ ԻԵ ԻԹ ԼԳ ԼԷ ԽԱ ԽԵ 

Վգտ՟մխթրմթ 

Ա Զ ԺԵ ԻԸ ԽԵ ԿԶ ՂԱ ՃԻ ՃԾԳ ՃՂ ՄԼԱ ՄՀԶ 

ԽԹ ԾԳ ԾԷ ԿԱ ԿԵ ԿԹ ՀԳ ՀԷ ՁԱ ՁԵ ՁԹ ՂԳ 

ՅԻԵ ՅՀԷ ՆԼԵ ՆՂԶ ՇԿԱ ՈԼ ՉԳ ՉՁ ՊԿԱ ՋԽԶ ՌԼԵ ՌՃԻԸ 

Ա Զ ԺԱ ԺԶ ԻԱ ԻԶ ԼԱ ԼԶ ԽԱ ԽԶ ԾԱ ԾԶ 

Երէ՟մխթրմթ 

Ա Է ԺԸ ԼԴ ԾԵ ՁԱ ՃԺԲ ՃԽԸ ՃՁԹ ՄԼԵ ՄՁԶ ՅԽԲ 

ԿԱ ԿԶ ՀԱ ՀԶ ՁԱ ՁԶ ՂԱ ՂԶ ՃԱ ՃԶ ՃԺԱ ՃԺԶ 

ՆԳ ՆԿԹ ՇԽ ՈԺԶ ՈՂԷ ՉՁԳ ՊՀԴ ՋՀ ՌՀԱ ՌՃՀԷ ՌՄՁԸ ՌՆԴ 

Ա Է ԺԳ ԺԹ ԻԵ ԼԱ ԼԷ ԽԳ ԽԹ ԹԵ ԿԱ ԿԷ 

Որէ՟մխթրմթ 

Ա Ը ԻԱ Խ ԿԵ ՂԶ ՃԼԳ ՃՀԶ ՄԻԵ ՄՁ ՅԽԱ ՆԸ 

ՀԳ ՀԹ ՁԵ ՂԱ ՂԷ ՃԳ ՃԹ ՃԺԵ ՃԻԱ ՃԻԷ ՃԼԳ ՃԼԹ 

ՆՁԱ ՇԿ ՈԽԵ ՉԼԶ ՊԼԳ ՋԼԶ ՌԽԵ ՌՃԿ ՌՄՁԱ ՌՆԸ ՇԽԱ ՌՈՁ 

Ա Ը ԺԵ ԻԲ ԻԹ ԼԶ ԽԳ Ծ ԾԷ ԿԴ ՀԱ ՀԸ 
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Իմմ՟մխթրմթ 

Ա Թ ԻԴ ԽԶ ՀԵ ՃԺԱ ՃԾԴ ՄԴ ՄԿԱ ՅԻԵ ՂԶ ՆՀԴ 

ՁԵ ՂԲ ՂԹ ՃԶ ՃԺԳ ՃԻ ՃԻԷ ՃԼԴ ՃԽԱ ՃԽԸ ՃԾԵ ՃԿԲ 

ՇԾԹ ՈԾԱ ՉԾ ՊԾԶ ՋԿԹ ՌՁԹ ՌՄԺԶ ՌՅԾ ՌՆՂԱ ՌՈԼԹ ՌՉՂՌ ՌՋԾԶ 

Ա Թ ԺԷ ԻԵ ԼԳ ԽԱ ԽԹ ԾԷ ԿԵ ՀԳ ՁԱ ՁԹ 

Տ՟ջմ՟մ-

խթրմթ 

Ա Ժ ԻԷ ԾԲ ՁԵ ՃԻԶ ՃՀԵ ՄԼԲ ՄԼԷ ՅՀ ՆԾԱ ՇԽ 

ՂԷ ՃԵ ՃԺԳ ՃԻԱ ՃԻԹ ՃԼԷ ՃԽԵ ՃԾԳ ՃԿԱ ՃԿԹ ՃՀԷ ՃՁԵ 

ՈԼԷ ՉԽԲ ՊԾԵ ՋՀԶ ՌՃԵ ՌՄԽԲ ՌՅՁԵ ՌՇԽ ՌՉԱ ՌՊՀ ՍԽԷ ՍՄԼԲ 

Ա Ժ ԺԹ ԻԸ ԼԵ ԽԶ ԾԵ ԿԴ ՀԳ ՁԲ ՂԱ Ճ 

Մգս՟ջ՟մ 

՟մխթրմթ 

Ա ԺԱ Լ ԾԸ ՂԵ ՃԻԱ ՃՂԶ ՄԿ ՅԼԳ ՆԺԵ ՇԺ ՈԶ 

ՃԹ ՃԺԸ ՃԻԷ  ՃԼԶ ՃԽԵ ՃԾԴ ՃԿԳ ՃՀԲ ՃՁԱ ՃՂ ՃՂԹ ՄԸ 

ՉԺԵ ՊԼԳ ՋԿ ՌՂԶ ՌՄԽԱ ՌՅՂԵ ՌՇԾԸ ՌՉԼ ՌՋԺԱ ՄՃԱ ՍՅ ՍՇԸ 

Ա ԺԱ ԻԱ ԼԱ ԽԱ ԾԱ ԿԱ ՀԱ ՁԱ ՂԱ ՃԱ ՃԺԱ 

Եվխնս՟ջ՟մ 

՟մխթմթ 

Ա ԺԲ ԼԳ ԿԴ ՃԵ ՃԾԶ ՄԺԷ ՄՁԸ ՅԿԹ ՆԿ ՇԿԱ ՈՀԲ 

ՃԻԱ ՃԼԱ ՃԽԱ ՃԾԱ ՃԿԱ ՃՀԱ ՃՁԱ ՃՂԱ ՄԱ ՄԺԱ ՄԻԱ ՄԼԱ 

ՉՂԳ ՋԻԴ ՌԿԵ ՌՄԺԶ ՌՅՀԵ ՌՇԽԸ ՌՇԻԹ ՌՋԻ ՍՃԻԱ ՍՅԼԲ ՍՇԾԳ ՍՉՁԴ 

Ա ԺԲ ԻԳ ԼԴ ԽԵ ԾԶ ԿԵ ՀԸ ՁԹ Ճ ՃԺԱ ՃԻԲ 

Եվգւս՟ջ՟մ 

՟մխթրմթ 

Ա ԺԳ ԼԶ Հ ՃԺԵ ՃՀԱ ՄԼԸ ՅԺԶ ՆԵ ՇԵ ՈԺԶ ՉԼԸ 

ՃԼԳ ՃԽԴ ՃԾԵ ՃԿԶ ՃՀԵ ՃՁԸ ՃՂԹ ՄԺ ՄԻԱ ՄԼԲ ՄԽԳ ՄԾԴ 

ՊՀԱ ՌԺԵ ՌԺՀ ՌՅԼԶ ՌՇԺԳ ՌՉԱ ՌՋՍՃԺ ՍՅԼԱ ՍԼԿԳ ՍՏԶ ՎԻ  

Ա ԺԳ ԻԵ ԼԵ ԽԹ ԿԱ ՀԳ ՁԵ ՂԷ ՃԹ ՃԻԱ ՃԼԳ 

Չնվգւս՟ջ՟մ 

՟մխթրմթ 

Ա ԺԴ ԼԴ ՀԶ ՃԻԵ ՃՁԶ ՄԾԹ ՄԽԴ ՄԽԱ ՇԾ ՈՀԱ ՊԴ 

ՃԽԵ ՃԾԷ ՃԿԹ ՃՁԱ ՃՂԳ ՄԵ ՄԺԷ ՄԻԹ ՄԽԱ ՄԾԳ ՄԻԵ ՄՀԷ 

ՋԽԹ ՌՃԶ ՌՄՀԵ ՌՆԾԶ ՌՈԽԹ ՌՊԾԴ ՍՀԱ ՍՅ ՍՇԽԱ ՍՉՂԴ ՎԾԹ ՎՅԼԶ 

Ա ԺԴ ԻԷ ԾԳ ԿԶ ՀԹ ՂԲ ՃԵ ՃԺԸ ՃԼ ՃԽԴ  

Հթմագս՟ջ՟մ 

՟մխթրմթ 

Ա ԺԵ ԽԲ ՁԲ ՃԼԵ ՄԱ ՄՁ ՉՀԲ ՆՀԷ ՇՂԵ ՉԻԶ ՊՀ 

ՃԾԷ ՃԺՀ ՃՁԳ ՃՂԶ ՄԹ ՄՀԲ  ՄԼԵ ՄԽԸ ՄԿԱ ՄՀԴ ՄՁԷ Յ 

ՌԻԷ ՌՃՂԷ ՌՅՁ ՌՇՀԶ ՌՉՁԵ ՍԷ ՍՄԽԲ ՍՆՂ ՍՁԾԱ ՎԻԵ ՎՅԾԲ ՎՈԾԲ 

Կնձ՟ս 

ԱԳ ԵԷԹ ԺԱ ԺԳ ԺԵ ԺԷ ԺԹ ԻԱ ԻԳ ԻԵ ԻԷ ԼԱ 

ԲԴ ԶԸԺ ԺԲ ԺԴ ԺԶԺԸ ԻՒԲ ԻԴԻ ԶԻԸ ԼԼԲ ԼԴԼԶ ԼԸ Խ 

ԻԽ ԿՁ ՃՄ Ն Ո Պ Ռ Ս Տ Ց Փ  

Դ՟վւ 

Ը ԺԶ ԻԴ ԼԲ Խ ԽԸ ԾԶ ԿԴ ՀԲ Ձ ՁԸ ՂՁ ՃԴ 

Ը ֆԺԶ ֆԼԲֆ ԿԴֆ ՃԻԸֆ ՄԾԶֆ ՇԺԲֆ ՌԻԴ ֆ ՍԽԸֆ Տ  

ՓՃ ՂԲֆ ԺԶ ՈՅ ՁԴֆ ԼԲ ՌՉ ԿԸֆ ԿԵՌ ՇԼԶֆ ՃԼԱ ՌՀԲֆ 

Եվգւ՟մխթրմթ 

Թֆ ԻԷֆ ՁԱֆ ՄԽԳ ֆՉ ԻԹ ֆՍ ՃՁ ԷֆՑ ՉԿԱ ֆԻՌ ՅՁԳֆ 

ԱՆԿ ԻՒՆ ԱՒՈՐ ԹՈԻ ՈՑԴ ՎԱԽ ՃԱՆ ԵՒ ԹՆԵ ՐԵԱ ԿՆԵՀ ԱՄԱՐ 

ԻՍԿԱ ՅԼՔ ԱՒԵԼ ՈՐԴՔ ԳՐԵ ՑԱՆ ՅԱՂ ԱԳՍ ԿՐԹ ՈՒԹԵ՟ ՄԱՆ ԿԱՆՑ 

ԵՒՎԱՐ ԺՄԱՆ ՅԱՐ ԵՍՏ. ՈՐՊ ԵՍԶԻ  ԱՃԵ ՑՈՒ ՍՑԵՆ ՅՈՐԺ ԱՄԵ ՒԿԱՄ 

ԵՍՑԻՆ ԸՍՏ ԱՐ ՈՒ ԵՍՏ ԻՆԽ ՆԴՐ ՈՅ.ՓՌՔ ՔԻ՟ ԱՅ՟ ՄԵՐ 
ՈՅԱ

ՄԷՆ. 

Ձգպ. ՄՄ 4150, էէ. 26՟-26ՠ, 27՟-27ՠ 
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Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Ա Բ Բ Ա Ա Ը Ը Ա Ա Ա Ա 

Բ Գ Գ Դ Դ Ե Ե Զ Զ Է Դ Զ Գ Դ ԺԶ ԻԴ Թ Գ Դ Բ 

Գ Զ Ե Թ Է ԺԲ Թ ԺԵ ԺԱ ԺԸ Զ ԺԲ Ե Թ ԻԴ ԽԸ ԺԸ Թ ԺԶ Դ 

Դ Ժ Է ԺԶ Ժ ԻԲ ԺԳ ԻԸ ԺԶ ԼԴ Ը Ի Է ԺԶ ԼԲ Ձ ԻԷ ԻԷ ԿԴ Ը 

Ե ԺԵ Թ ԻԷ ԺԳ ԼԷ ԺԷ ԽԵ ԻԱ ԾԵ Ժ Լ Թ ԻԵ Խ ՃԻ ԼԶ ՁԱ ՄԾԶ ԺԶ 

Զ ԻԱ ԺԱ ԼԶ ԺԶ ԾԱ ԻԱ ԿԶ ԻԶ ՁԱ ԺԲ ԽԲ ԺԱ ԼԶ ԽԸ ՃԿԸ ԽԵ ՄԽԳ ՌԻԴ ԼԲ 

Է ԻԸ ԺԳ ԽԹ ԺԹ Հ ԻԷ ՂԱ ԼԱ ՃԺԲ ԺԴ ԾԶ ԺԳ ԽԹ ԾԶ ՄԻԴ ԾԴ ՀԻԹ ԱՂԶ ԿԴ 

Ը ԼԶ ԺԵ ԿԴ ԻԲ ՂԲ ԻԹ ՃԻ ԼԶ ՃԽԸ ԺԶ ՀԲ ԺԵ ԿԴ ԿԴ ՄՁԸ ԿԳ ՍՃՁԷ Ա՛ՑՅՁԴ ՃԻԸ 

Թ ԽԷ ԺԷ ՁԱ ԻԵ ՃԺԷ ԼԳ ՃԾԳ ԽԱ ՃՁԹ ԺԸ Ղ ԺԷ ՁԱ ՀԲ ՅԿ ՀԲ ՑՇԿԱ Զ՛ՐՇԼԶ ՄԾԶ 

Ժ ԾԵ ԺԹ Ճ ԻԸ ՃԽԵ ԼԷ ՃՂ ԽԶ ՄԼԵ Ի ՃԺ ԺԹ Ճ Ձ ՆԽ ՁԱ Ա՛ՓՈՁԳ Ի՛Զ՛ՍՃԽԴ ՇԺԲ 

ԺԱ ԿԶ ԻԱ ՃԻԱ ԼԱ ՃՀԶ ԽԱ ՄԼԱ ԾԱ ՄՁԶ ԻԲ ՃԼԲ ԻԱ ՃԻԱ ՁԸ ՇԻԸ Ղ Ե՛ՑԽԹ Ճ՛Դ՛ԻՇՀԶ ՌԻԴ 

ԺԲ ՀԸ ԻԳ ՃԽԴ ԼԴ ՄԺ ԽԵ ՄՀԶ ԾԶ ՅԽԲ ԻԴ ՃԺԶ ԻԳ ՃԽԴ ՂԶ ՈԻԴ ՂԹ    

ԺԳ ՂԱ ԻԵ ՃԿԹ ԼԷ ՄԽԷ ԽԹ ՅԻԷ ԿԱ ՆԳ ԻԶ ՃՁԲ ԻԵ ՃԿԹ ՃԳ ՉԻԸ ՃԸ    

ԺԴ ՃԵ ԻԷ ՃՂԶ Խ ՄՁԷ ԾԳ ՅՀԸ ԿԶ ՆԿԹ ԻԸ ՄԺ ԻԷ ՃՂԶ ՃԺԲ ՊԽ ՃԺԷ    

ԺԵ ՃԻ ԻԹ ՄԻԵ ԽԳ ՅԼ ԾԷ ՆԼԵ ՀԱ ՇԽ Լ ՄԽ ԻԹ ՄԻԷ ՃԻ ՋԿ ՃԻԶ    

ԺԶ ՃԼԶ ԼԱ ՄԾԶ ԽԶ ՅՀԶ ԿԱ ՆՂԶ ՀԶ ՈՅԶ ԼԲ ՄՀԲ ԼԱ ՄԾԶ ՃԻԸ ՌՁԸ ՃԼԷ    

ԺԷ ՃԺԳ ԼԳ ՄՁԷ ԽԹ ՆԻԷ ԿԷ ՀԿԱ ՁԱ ՈՂԷ ԼԴ ՅԶ ԼԳ ՄՁԹ ՃԼԶ ՈՃԻԴ ՃԽԴ    

ԺԸ ՃՀԱ ԼԷ ՅԻԴ ԾԲ ՆՀԷ ԿԹ ՈԼ ՁԶ ՀՁԳ ԼԶ ՅԽԲ ԼԵ ՅԻԴ ՃԽԴ ՌՄԿԸ ՃԾԳ    

ԺԹ ՃՂ ԼԷ ՅԿԱ ԾԷ ՀԼԲ ՀԳ ՉԳ ՂԱ ՊՀԴ ԼԸ ՅՁ ԼԷ ՅԿԱ ՃԾԲ ՌՆԻ ՃԿԲ    

Ի ՄԺ ԼԹ Ն ԾԸ ՇՂ ՀԷ ՇՁ ՂԶ ՋՀ Խ ՆԻ ԼԹ Ն ՃԿ ՈՇՁ ՃՀԱ    
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Եպ՟մխթրմթ 

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ 

Ա Գ Զ Ժ ԺԷ ԻԱ ԻԸ ԼԶ ԽԷ ԾԵ ԿԶ ՀԸ 

ԺԳ ԺԴ ԺԵ ԺԶ ԺԷ ԺԸ ԺԹ Ի ԻԱ ԻԲ ԻԴ ԻԳ 

ՂԱ ՃԵ ՃԻ ՃԼԶ ՃԾԳ ՃՀԱ ՃՂ ՄԺ ՄԼԱ ՄԾԳ ՄՀԶ ՈՅ 

Ք՟պ՟մխթրմթ 

Ա Գ Ե Է Թ ԺԱ ԺԳ ԺԵ ԺԷ ԺԹ ԻԱ ԻԳ 

Ա Դ Թ ԺԶ ԻԷ ԼԶ ԽԹ ԿԴ ՁԱ Ճ ՃԻԱ ՃԽԴ 

ԻԵ ԻԷ ԻԹ ԼԱ ԼԳ ԼԵ ԼԷ ԼԹ ԽԱ ԽԳ ԽԵ ԽԷ 

ՃԿԹ ՃՂԶ ՄԻԵ ՄԾԶ ՄՁԹ ՅԻԴ ՅԿԱ Ն ՆԽԱ ՆՁԴ ՇԻԹ ՇՀԶ 

Հթմա՟մաթրմթ 

Ա Դ Է Ժ ԺԳ ԺԶ ԺԹ ԻԲ ԻԷ ԻԸ ԼԱ ԼԴ 

Ա Ե ԺԲ ԻԲ ԼԵ ԾԱ Հ ՂԲ ՃԺԷ ՃԽԵ ՃՀԶ ՄԺ 

ԼԷ Խ ԽԳ ԽԶ ԽԹ ԾԲ ԾԵ ԾԸ ԿԱ ԿԴ ԿԷ Հ 

ՄԽԷ ՄՁԷ ՅԼ ՅՀԶ ՆԻԵ ՆՀԷ ՇԼԲ ՇՂ ՌԾԱ ՉԺԵ ՉՁԲ ՊԾԲ 

Վգտ՟մաթրմթ 

Ա Ե Թ ԺԳ ԺԷ ԻԱ ԻԵ ԻԹ ԼԳ ԼԷ ԽԱ ԽԵ 

Ա Զ ԺԷ ԻԸ ԽԵ ԿԶ ՂԱ ՃԻ ՃԾԳ ՃՂ ՄԼԱ ՄՀԶ 

ԽԹ ԾԳ ԾԷ ԿԱ ԿԵ ԿԹ ՀԳ ՀԷ ՁԱ ՁԵ ՁԹ ՂԳ 

ՅԻԵ ՅՀԸ ՆԼԵ ՆՂԶ ՇԿԱ ՈԼ ՉԳ ՉՁ ՊԿԱ ՋԽԶ ՌԼԵ ՌՃԻԸ 
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Երէ՟մաթրմթ 

Ա Զ ԺԱ ԺԶ ԻԱ ԻԶ ԼԱ ԼՁ ԽԱ ԽԶ ԾԱ ԾԶ 

Ա Է ԺԸ ԼԴ ԾԵ ՁԱ ՃԺԲ ՃԽԸ ՃՁԹ ՄԼԵ ՄՁԶ ՅԽԲ 

ԿԱ ԿԶ ՀԱ ՀԶ ՁԱ ՁԶ ՂԱ ՂԶ ՃԱ ՃԶ ՃԺԱ ՃԺԶ 

ՆԳ ՆԿԹ ՇԽ ՈԺԶ ՈՂԷ ՉՁԳ ՊՀԴ ՋՀ ՌՀԱ ՌՃՀԷ ՌՄՁԸ ՌՆԴ 

Որէ՟մաթրմթ 

Ա Է ԺԳ ԺԹ ԻԵ ԼԱ ԼԷ ԽԳ ԽԹ ԾԵ ԿԱ ԿԷ 

Ա Ը ԻԱ ԽԱ ԿԵ ՂԶ ՃԼԶ ՃՀԶ ՄԻԵ ՄՁ ՅԽԱ ՆԸ 

ՀԳ ՀԹ ՁԵ ՂԱ ՂԷ ՃԳ ՃԹ ՃԺԵ ՃԻԱ ՃԻԷ ՃԼԳ ՃԼԹ 

ՆՁԱ ՇԿ ՈԽԵ ՉԼԶ ՊԼԳ ՋԼԶ ՌԽԵ ՌՃԿ ՌՄՁԱ ՌՆԸ ՌՇԽԱ ՌՈՁՌՈՁ 

Իմմ՟մաթրմթ 
Ա Ը ԺԵ ԻԲ ԻԹ ԼԶ ԽԳ Ծ ԾԷ ԿԴ ՀԱ ՀԸ 

Ա Թ ԻԴ ԽԶ ՀԵ ՃԺԱ ՃԾԴ ՄԴ ՄԿԱ ՅԻԵ ՅՂԶ ՆՀԴ 

Ձգպ. ՄՄ 8973, է. 40ՠ 

ՁԵ ՂԲ ՂԹ ՃԶ ՃԺԳ ՃԻ ՃԻԷ ՃԼԴ ՃԽԱ ՃԽԸ ՃԾԵ ՃԿԲ 
աթրմթ 

ՇԾԹ ՈԾԱ ՉԾ ՊԾԶ ՋԿԹ ՌՀԹ ՌՄԺԶ ՌՅԾ ՌՆՂԱ ՌՈԼԹ ՌՉՂԴ ՌՋԾԶ 

Ա Թ ԻԵ ԼԳ ԽԱ ԽԹ ԾԷ ԿԵ ՀԳ ՁԱ ՁԹ ՁԹ 

Ժ. 

՟մաթրմթ 

Ա Ժ ԻԷ ԾԲ ՁԵ ՃԻԶ ՃՀԵ ՄԼԲ ՄՂԷ ՅՀ ՆԾԱ ՇԽ 

ՂԷ ՃԵ ՃԺԳ ՃԻԱ ՃԻԹ ԼԷ ՃԽԵ ՃԾԳ ՃԿԱ ՃԿԹ ՃՀԷ ՃՁԵ 

ՈԼԷ ՉԽԲ ՊԾԵ ՋՀԶ ՌՃԵ ՌՄԽԲ ՌՅՁԷ ՌՇԽ ՌՉԱ ՌՊՀ ՄԽԷ ՍՄԼԲ 

Ա Ժ ԺԹ ԻԸ ԼԷ ԽԶ ԾԵ ԿԴ ՀԳ ՁԲ ՂԱ Ճ 

ԱԺ. 

՟մաթրմթ 

Ա ԺԱ Լ ԾԸ ՂԵ ՃԽԱ ՃՂԶ ՄԿ ՅԼԳ ՆԺԵ ՇԶ ՈԶ 

ՃԹ ՃԺԸ ՃԻԷ ՃԼԶ ՃԽԵ ՃԾԴ ՃԿԳ ՃՀԲ ՃՁԱ ՃՂ ՃՂԹ ՄԸ 

ՉԺԵ ՊԼԳ ՋԿ ՌՂԶ ՄԽԱ ՌՅՂԵ ՌՇԾԵ ՌՉՀ ՌՋԺԱ ՍՃԱ ՍՅ ՍՇԸ 

Ա ԺԱ ԻԱ ԼԱ ԽԱ ԾԱ ԿԱ ՀԱ ՁԱ ՂԱ ՃԱ ՃԺԱ 

ԲԺ. 

՟մաթրմթ 

Ա ԺԲ ԼԳ ԿԴ ՃԵ ՃԾԶ ՄԺԷ ՄՁԸ ՅԿԹ ՆԿ ՇԿԱ ՈՀԲ 

ՃԻԱ ՃԼԱ ՃԽԱ ՃԾԱ ՃԿԱ ՃՀԱ ՃՁԱ ՃՂԱ ՄԱ ՄԺԱ ՄԻԱ ՄԼԱ 

ՉՂԳ ՋԻԴ ՌԿԵ ՌՄԺԶ ՌՅՀԷ ՌՇԽԸ ՌՉԻԹ ՌՋԻ ՍՃԻԱ ՍՅԼԲ ՍՇԾԳ ՍՉՁԳ 

Ա ԺԲ ԻԳ ԼԴ ԽԵ ԾԶ ԿԷ ՀԸ ՁԹ Ճ ՈԺԶ ՃԻԲ 

ԳԺ. 

՟՛մաթրմթ 

Ա ԺԳ ԼԶ Հ ՃԺԵ ՃՀԱ ՄԼԸ ՅԺԶ ՆԵ ՇԵ ՈԺԶ ՉԼԸ 

ՃԼԺ ՃԽԴ ՃԾԵ ՃԿԶ ՃՀԷ ՃՁԸ ՃՂԹ ՄԺ ՄԻԱ ՄԼԲ ՄԽԳ ՄԾԴ 

ՊՀԱ ՌԺԵ ՌՃՀ ՌՅՉԶ ՌՇԺԳ ՌՉԱ ՌՋ ՍՃԺ ՍՅԼԱ ՍՇԿԳ ՍՊԶ ՎԿ 

Ա ԺԳ ԻԵ ԼԷ ԽԹ ԿԱ ՀԳ ՁԵ ՂԷ ՃԹ ՃԻԱ ՃԼԳ 

ԴԺ. 

՟՛մաթրմթ 

Ա ԺԳ ԼԹ ՀԶ ՃԻԵ ՃՁԼ ՄԾԹ ՅՇԴ ՆԽԱ ՇԾ ՉՀԱ ՊԴ 

ՃԽԵ ՃԾԷ ՃԿԹ ՃՁԱ ՃՂԳ ՄԵ ՄԺԷ ՄԻԹ ՄԽԱ ՄԾԳ ՄԿԵ ՄՀԷ 

ՋԽԹ ՌՃԶ ՌՄՀԵ ՌՆԾԶ ՌՈԽԹ ՌՊԾԴ ՍՀԱ ՍՅ ՍՇԽԱ ՍՉՂԴ ՎԾԹ ՎՅԼԶ 

Ա ԺԴ ԻԷ Խ ԾԳ ԿԶ ՀԹ ՂԲ ՃԵ ՃԺԸ ՃԼԱ ՃԽԴ 

եը. 

՟մաթրմթ 

Ա ԺԵ ԽԲ ՁԲ ՃԼԵ ՄԱ ՄՁ ՅՀԲ ՆՀԷ ՇՂԵ ՉԻԶ ՊՀ 

ՃԾԷ ՃՀ ՃՁԳ ՃՂԶ ՄԹ ՄԻԲ ՄԼԵ ՄԽԸ ՄԿԱ ՄՀԴ ՄՁԷ Յ 

ՌԻԷ ՌՃՂԷ ՌՅՁ ՌՇՀԶ ՌՉՁԵ ՍԷ ՍՄԽԲ ՍՆՂ ՍՉԾԱ ՎԻԵ ՎՅԺԲ ՎՈԺԲ 

Ձգպ. ՄՄ 8973, է. 41՟ 
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Եպ՟մաթրմթ,  
Ա Գ Զ Ժ ԺԷ ԻԱ ԻԸ ԼԶ ԽԵ ԾԵ ԿԶ ՀԸ 

ՂԱ ՃԵ ՃԻ ՃԼԶ ՃԾԳ ՃՀԱ ՃՂ ՄԺ ՄԼԱ ՄԾԳ ՄՀԶ Յ 

Ք՟պ՟մաթրմթ՛ 
Ա Դ Թ ԺԶ ԻԵ ԼԶ ԽԹ ԿԴ ՁԱ Ճ ՃԻԱ Յ 

ՃԿԹ ՃՂԶ ՄԻԵ ՄԾԶ ՄՁԹ ՅԻԴ ՅԿԱ Ն ՆԽԱ ՆՁԴ ՇԻԹ ՇՀԶ 

Ե.՟մաթրմթ 
Ա Ե ԺԲ ԻԲ ԼԵ ԾԱ Հ ՂԲ ՃԺԷ ՃԽԵ ՃՀԶ ՄԺ 

ՄԽԷ ՄՁԷ ՅԼ ՅՀԶ ՆԻԵ ՆՀԻ ՇԼԲ ՇՂ ՈԾԱ ՉԺԵ ՉՁԲ ՊԾԲ 

Զ.՟մաթրմթ  
Ա Զ ԺԵ ԻԸ ԽԵ ԿԶ ՂԱ ՃԻ ՃԾԳ ՃՂ ՄԼԱ ՄՀԶ 

ՅԻԵ ՅՀԸ ՆԼԵ ՆՂԶ ՇԿԱ ՈԼ ՉԳ ՉՁ ՊԿԱ ՃԽԶ ՌԼԷ ՌՃԻԸ 

Է.՟մաթրմթ  
Ա Է ԴԸ ԼԴ ԾԵ ՁԱ ՃԺԲ ՃԽԸ ՃՁԹ ՄԼԷ ՄՁԶ ՅԽԲ 

ՆԳ ՆԿԹ ՇԽ ՈԺԶ ՈՂԷ ՉՁԳ ՊՀԴ ՋՀ ՌՀԱ ՌՃՀԷ ՌՄՁԸ ՌՆԴ 

Ը.՟մաթրմթ  
Ա Ը ԻԱ Խ ԿԵ ՂԶ ՃԼԳ ՃՀԶ ՄԻԵ ՄՁ ՅԽԱ ՆԸ 

ՆՁԱ ՇԿ ՈԽԵ ՉԼԶ ՊԼԳ ՋԼԶ ՌԽԵ ՌՃԿ ՌՄՁԱ ՌՆԸ ՌՇԽԱ ՌՈՁ 

Թ.՟մաթրմթ  
Ա Թ ԻԴ ԽԶ ՀԵ ՃԺԱ ՃԾԴ ՄԴ ՄԿԱ ՅԻԵ ՅՂԶ ՆՀԴ 

ՇԾԹ ՈԾԱ ՉԾ ՊԾԶ ՋԿԹ ՌՁԹ ՌՄԺԶ ՌՅԾ ՌՆՂԱ ՌՈԼԹ ՌՉՂԴ ՌՋԾԶ 

Ժ.՟մաթրմթ  
Ա Ժ ԻԷ ԾԲ ՁԵ ՃԻԶ ՃՀԵ ՄԼԲ ՄՂԷ ՅՀ ՆԾԱ ՇԽ 

ՈԼԷ ՉԽԲ ՊԾԵ ՋՀԶ ՌՃԵ ՌՄԽԲ ՌՅՁԷ ՌՇԽ ՌՉԱ ՌՊՀ ՍԽԷ ՍՄԼԲ 

ԱԺ.՟մաթրմթ  
Ա ԺԱ Լ ԾԸ ՂԵ ՃԽԱ ՃՂԶ ՄԿ ՅԼԳ ՆԺԵ ՇԶ ՈԶ 

ՉԺԵ ՊԼԳ ՋԿ ՌՂԶ ՌՄԽԱ ՌՅՂԵ ՌՇԾԸ ՌՉԼ ՌՋԺԱ ՍՃԱ ՍՅ ՍՇԸ 

ԲԺ.՟մաթրմթ  
Ա ԺԲ ԼԳ ԿԴ ՃԵ ՃԾԶ ՄԺԷ ՄՁԸ ՅԿԹ ՆԿ ՇԿԱ ՈՀԲ 

ՉՂԳ ՋԻԴ ՌԿԵ ՇՄԺԶ ՌՅՀԷ ՌՇԽԸ ՌՉԻԹ ՌՋԻ ՍՃԻԱ ՍՅԼԲ ՍՇԾԳ ՍՉՁԴ 

ԳԺ.՟մաթրմթ  
Ա ԺԳ ԼԶ Հ ՃԺԵ ՃՀԱ ՄԼԸ ՄԼԸ ՅԺԶ ՆԵ ՇԵ ՈԺԶ 

ՊՀԱ ՌԺԵ ՌՃՀ ՌՅԼԶ ՌՇԺԳ ՌՉԱ ՌՋ ՍՃԺ ՍՅԼԱ ՍՇԿԳ ՍՊՂ ՎԿ 

ԴԺ.՟մաթրմթ  
Ա ԺԴ ԼԹ ՀԶ ՃԻԵ ՃՁԶ ՄԾԹ ՅԽԴ ՆԽԱ ՇԾ ՉՀԱ ՊԴ 

ՋԽԹ ՌՃԶ ՌՄՀԵ ՌՆԾԶ ՌՈԽԹ ՌԱԾԴ ՍՀԱ ՍՅ ՍՇԽԱ ՍՉՂԴ ՎԾԹ ՎՅԼԶ 

ԵԺ.՟մաթրմթ՛  
Ա ԺԵ ԽԲ ՁԲ ՃԼԵ ՄԱ ՄՁ ՅՀԲ ՆՀԷ ՇՂԵ ՉԻԶ ՊՀ 

ՌԻԷ ՌՃՂԷ ՌՅՁ ՌՇՀԶ ՌՉՁԵ ՍԷ ՍՄԽԲ ՍՆԶ ՍՉԾԱ ՎԻԵ ՎՅԺԲ ՎՈԺԲ 

Ձգպ. ՄՄ 8973, է. 41ՠ 

Ձգպ՟աթվ ՄՄ 8973-թ 42՟-ՠ էգվէգվնրղ ո՟ծո՟մռ՟լ ՠմ՟աթվզ. «Աթջն-

ւթխ էնր՟խ՟մ ՟վծգջսջ ռ՟ջմ ՟ճմ ավգտ՟մ ճ՟հ՟աջ խվէնրէգ՟մ ղս՟տ ղ՟մ-

խ՟մտ գխգհգտնճ օ ռ՟վըգժնճ դ՟վնրգջսջ ս՟վնվնյ էնր՟խ՟մթմ ձ՟վս՟վնրէգ՟մ 

ղս՟տ օ ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟մ: 

Ապ՟չթմ ՠ՟դղ՟ո՟սթխմ դէթրմ ՟ջե, ղթ՟ծ՟ղնրպմ նշ ՟ջե: 

Եվխվնվբ ՠ՟դղ՟ո՟սթխմ դէթրմ նշ ՟ջե, ՟ճժ դղթ՟ծ՟ղնրպմ ՟ջե: Աճջոեջ, 

գվխթտջ Գ օ շնվթտջ, նվ ե ԻԴ: 

Եվթտջ Դ օ ծմաթտջ, նվ ե Կ: Չնվթտջ Ե թ ռգտթտջ, նվ ե ՃԻ: Հմաթտջ Զ օ գրէ-

մթտջ ՄԺ: Վգտթտջ Է օ նրէթտջ՝ ՅԼԶ, գրէմթտջ Ը օ թմմթտջ ՇԴ: Որէթտջ Թ օ 

ս՟ջմթտջ՝ ՉԻ: 

Ամաթրմ՟րնվ էնրնտբ ռ՟իչ՟մմ Է-գվգ՟խմ ե ծ՟ղ՟վ, թջխ ՟ճժւմ ՟րգժնվբ 

ավգտ՟մ ռ՟ջմ խվէնրէգ՟մ ղ՟մխ՟մտ օ ռ՟վըգժնճ ճ՟վնրգջսջ, նվոգջդթ ՟ձգ-

տնրջտգմ ճնվը՟ղ օ խ՟ղգջտթմ զջս ՟վնրգջսթջ իմբվրնճ: Եր ռ՟ջմ ՟մաթրմ՟րն-
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վ՟տբ ե ՟ճջ թմշ: Ովոեջ էթրւմ, դթ թ ղթնրղ ը՟ղ՟մ՟խթ տնրտ՟մե ՠնժնվ օ ւ՟-

պ՟մաթրմթ նվոեջ ՠ՟դղ՟ո՟սխգժնռ դԵ ՟ջգջ Ի օ Ե ՠնժնվ, դթ թ ծմաե ջխջգ՟ժ 

՟ր՟վսգտ՟ր թ Ե: Դ՟վկգ՟ժ մնճմ էթրջ ե օ ւ՟պ՟մաթրմթ: 

Բ՟ճտ ո՟վս ե աթսգժ, դթ ՟վծգջսջ ւ՟պ՟մաթրմթ էնրնտբ ե ՟ճջոեջ, դթ 

ջխթդՠմ ՟ղգմ՟ճմ ՟մաթրմ՟րնվ՟տ էնրնտբ ղթ՟խմ ե: Եր ւ՟պ՟մաթրմթ էթր 

՟ճջոեջ ՟վ՟ջտգջ. մ՟ի բմգժնռ զդղթ՟խմ էնհգ՟ժ թ ղեչմ գվխնր, խ՟ժ տթջ 

դշնվւմ: Դ՟վկգ՟ժ էնհժնռ դշնվջմ, ՟պմգժնռ Թ օ էնհժնռ Զ, ՟պտգջ ԺԶ: Եր 

էնհժնռ Ը, ՟պտգջ ԻԵ օ ՟ճջոեջ Ի օ Ե, ւ՟պ՟մաթրմթ ե օ ՠնժնվ: Աճջոեջ ԼԶ ՠնժնվ 

ե օ ւ՟պ՟մաթրմթ, դթ թ ռգտե ջխջգ՟ժ թ Զ աժիգտ՟ր: Եր ե ւ՟պ՟մաթրմթ, ճնվը՟ղ թ 

ԻԵ եմ Ժ էնհնրջ օ ՟պմնրջ դԼԶ մ, դթ զջս ՟պ՟չթմ էնհնր՟լնճմ, նվ թ ղեխեմ 

ղթմշօ թ Դ էնհգվ, ւ՟մթ խ՟ղգմ՟ջ ճգվխ՟վգժ դւ՟պ՟մաթրմթ էթրմ, Բ, Բ ճ՟րգժտնր 

թ էնհնրժմ, նվ էնհնրթ թ ղեխեմ ղթմշ թ շնվջմ գվխնր, թ շնվթտմ ղթմշօ թ ճթմմ Դ 

ճթմնրտմ տ ԺԶ, դթ թ ԺԶ եմ տ ԻԵ Ը օ թ ԻԵ եմ տ ԼԶ Ժ»: 

ДЖУЛЬЕТТА ЭЙНАТЯН 

СОЧИНЕНИЕ ОВАННЕСА САРКАВАГА “О ТРЕУГОЛЬНЫХ  

ЧИСЛАХ‖ 

Ключевые слова: математика, треугольные числа, квадратные 

числа, пятнадцатиугольные числа, Пифагор, Древняя Греция, высшие 

школы монастырского типа.  

―Фигурные или полигональные числа‖ – общее название чисел, 

связанных с той или иной геометрической фигурой. Это историче-

ское понятие восходит к древнегреческому мыслителю Пифагору 

(VI в. до.н.э.). 

Различают несколькo видoв фигурных чисел: треугольные, 

квадратные, пятиугольные, ... пятнадцатиугольные и т.д. Каждое из 

этих чисел сформировано вокруг центральной точки, окруженной 

слоями многоугольников с постоянным числом сторон. 

Фигурные числа, по мнению пифагорейцев, играют важную 

роль в структуре мироздания. Их изучением занимались многие ма-

тематики как античности, так и Нового времени. 

В армянских рукописях Матенадарана сохранились таблицы 

―треугольных чисел‖ и краткое пояснение к ним, автором которых 

является выдающийся мыслитель XI века Ованнес Саркаваг. Он 

известен как философ, матемaтик, космограф и календаровед.  

В настоящей статье приводятся таблицы из рукописей։1770 

(1589 г.), 2595 (1786 г.), 4150 (XIII в.), 8973 (1445 г.). Критический 

текст пояснения к этим таблицам составлен на основе сопостав-

ления трех текстов. 
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1. Книга Труды Ованнеса Саркавага, составил А. Абрамян, 

Ереван, 1956. 

2. Таблицы и текст по рукописи 2595. 

3. Таблицы и текст по рукописи 1770. 

JULIETTA EINATYAN 

HOVHANNES SARKAVAG’S WORK ON TRIANGULAR NUMBERS 

Keywords: mathematics, triangular numbers, square numbers, 

pentadecagonal numbers, Pythagoras, Ancient Greece, high schools of 

monastic type. 

“Figural or polygonal numbers” is the common name for  numbers 

related to a certain geometrical figure. This historical idea dates back to 

the ancient Greek scholar Pythagoras (6
th

 century BC).  

There are many kinds of figural numbers: triangular, square, 

pentagonal, … pentadecagonal and so on. Each of these numbers is 

formed around a central point surrounded by layers of polygons with a 

constant number of sides.  

According to Pythagoreans, figural numbers play an important role 

in the structure of the Universe. Nearly all mathematicians of Classical 

Antiquity and modern times studied them.  

Tables of „triangular numbers‟ with an accompanying brief text by 

Hovhannes Sarkavag, a famous 11
th

 century scholar, philosopher, 

mathematician, cosmographer and calendar expert, can be found in 

Matenadaran‟s Armenian manuscripts.  

The present article contains tables from the following manuscripts: 

M1770 (1589), M2592 (1786), M4150 (13
th 

c.), and M8973 (1445). The 

critical text of these tables is based on a collation of the following three 

texts:  

1. Works by Hovhannes Sarkavag, compiled by A. Abrahamiam, 

Erevan, 1956.  

2. Tables and texts according to Ms M2595. 

3. Tables and texts according to Ms M1770. 



 

ԳՈՀԱՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

ԲԱՐՈՅԱԽՕՍ (PHYSIOLOGUS). ՀԱՅԵՐԵՆ 

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ1
 

Բանալի բառեր՝ ՟պ՟խ, խգմբ՟մթմգվ, ՠ՟վւ, ղգխմ՟ՠ՟մնրէճնրմ, է՟վաղ՟-

մնրէճնրմ, իղՠ՟ավնրէճնրմ, ծնրմ՟վգմ, ռվ՟տգվգմ, Բգջսթ՟վթնրղ: 

1. PHYSIOLOGUS-զ ռ՟հ ւվթջսնմգ՟խ՟մ գվխ ե` ավռ՟լ ծնրմ՟վգմ ղնս՟ռն-

վ՟ոգջ II բ՟վնրղ, ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ Աժգւջ՟մբվթ՟ճնրղ
2
: Մթչմ՟բ՟վնրղ ՟ճմ դ՟մ՟-

դ՟մ իղՠ՟ավնրէճնրմմվգնռ ս՟վ՟լռգժ ե Մգվկ՟ռնվ Ավօգժւնրղ օ է՟վաղ՟մռգժ 

ՠ՟դղ՟էթռ ժգդնրմգվթ` գէնռոգվգմ
3
, ծ՟ճգվգմ, ռվ՟տգվգմ, ՟ջնվգվգմ, հոսգվգմ, 

՟վ՟ՠգվգմ, պնրղթմգվգմ, ծթմ ջժ՟ռնմգվգմ
4

 օ ժ՟սթմգվգմ (Bestiarium-մգվ): 

Լ՟սթմգվգմթտ գմ ջգվնրղ է՟վա՟ղ՟մնրէճնրմմգվզ ՟վօղս՟գռվնո՟խ՟մ ժգդնր-

մգվթ` ՟մաժն-ջ՟ւջնմգվգմ, ծթմ-ՠ՟վկվ-ագվղ՟մգվգմ, քժ՟ղ՟մբգվգմ, քվ՟մջգ-

վգմ, ռ՟ժբգմջգվգմ, ովնռ՟մջ՟ժգվգմ, թջո՟մգվգմ օ թս՟ժգվգմ: Աճմ ՠ՟հխ՟-

տ՟լ ե ծ՟ղ՟պնս ո՟սղնրէճնրմմգվթտ` էռնռ 48, թվ՟խ՟մ խ՟ղ ՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ 

խգմբ՟մթմգվթ, ՠնրճջգվթ օ ւ՟վգվթ ՠ՟վւգվթ (ՠ՟պ՟տթ «ՠմնրէճ՟մ»` θύζις) 

ղ՟ջթմ` մվ՟մտ ՟պ՟մկմ՟ծ՟սխնրէճնրմմգվթ խվնմ՟խ՟մ ղգխմ՟ՠ՟մնրէճ՟ղՠ: 

Դվ՟մւ ծ՟մբգջ գմ ա՟ժթջ նվոգջ Քվթջսնջթ, ջ՟ս՟մ՟ճթ, գխգհգտնր խ՟ղ ղ՟վբ-

խ՟մտ ՟ճժ՟ՠ՟մնրէճնրմ: 

Զնրա՟ծգպ մճնրէգվ խ՟մ ղթ յ՟վւ ծգհթմ՟խմգվթ ավռ՟լւմգվնրղ` Հգվղգջ 

Եպ՟ղգլ (Cyranides), Տ՟սթ՟մնջ, Տթղնէգնջ Գ՟դ՟տթ (Կգմբ՟մթմգվթ ղ՟ջթմ), 

Օոոթ՟մնջ (Cynegetica), Հգվնբնսնջ, Ավթջսնսգժ (Historia Animalium), 

Պժնրս՟վւնջ օ Էժթ՟մնջ (De natura animalium)
5
: 

                                                           
1
 Հնբռ՟լզ Բ՟վնճ՟իփջ-թ ղգվ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ՟մաժգվգմ ՟պ՟չ՟ՠ՟մթ ծ՟ղ՟պնսռ՟լ 

ս՟վՠգվ՟խմ ե, սգ՛ջ G. Muradyan, Physiologus, the Greek and Armenian Versions with 

a Study of Translation Technique (Hebrew University Armenian Studies 6, series editor 

M.E. Stone), Leuven – Paris – Dudley, MA, 2005: Գթվւզ ավ՟ինջգժ գմ Սգվչթն Լ՟ Պնվ-

ս՟մ (ԲՄ 17, 2006, եչ 339-342), Օժա՟ Վ՟վբ՟դ՟վճ՟մզ (ՀԱ 2006, եչ 481-486), Աժգջջ՟մբվն 

Օվգմանմ (ՊԲՀ, 2007, № 1, եչ 307-312), Կ՟ս՟ժթմ՟ Վգժխնրժգջխնրմ (Cătălina Velculescu, 

Révue des études sud-européennes, 2007, pp. 583-585) օ Հնրՠգվս Կ՟նրքծնժբզ (IZBG, 

International Review of Biblical Studies 52, 2006, օ Oriens Christianus 92, 2008, 280-281): 
2
 Pauly-Wissowa, RE, Bd XX1, 1941, s.v. “Physiologus” (B.E. Perry), (Col. 1074-1129), 

1104-1005. 
3
 Եէնռոգվգմզ ծ՟ղ՟վռնրղ ե ռ՟հ (V բ. խգջգվթ) օ ջխդՠմ՟ավթմ ղնս է՟վաղ՟մնրէճնրմ, 

սգ՛ջ F. Lauchert, Geschichte des Physiologus, Strassburg, 1889, p. 79: 
4
 Հթմ ջժ՟ռնմգվգմզ սգ՛ջ Физиолог, издание подготовила Е.И. Ванеева, СПб, 1996: 

Նյռնրղ ե, նվ ՟ճբ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ ջգվնրղ ե ծնրմ՟վգմ ՟պ՟չթմ իղՠ՟ավնրճէնրմթտ, եչ 6: 
5
 F. McCulloch, Medieval Latin and French Bestiaries, Chapel Hill: The University of 

North Carolina Press, 1962 pp. 18-19.  
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Աղգմ՟ռ՟հ կգպ՟ավգվնրղ գվխմ ՟մ՟մնրմ ե, թջխ ծգս՟ա՟ճնրղ ռգվ՟ավռգժ 

ե դ՟մ՟դ՟մ ւվթջսնմճ՟ ծգհթմ՟խնրէճնրմմգվթ` Եոթց՟մ Կթով՟տնրմ (ծ՟ճգվգմ 

կգպ՟ավգվթտ` ՄՄ2174, ՄՄ5631, ՄՄ9303, ՄՄ5809, ՄՄ4287, Վմսխ. 1213, 

Վմսխ. 1542, Վմսխ. 902, Վթգմ. 1130, ծնրմ՟վգմ E, E
1
, I, I

1
, S, W, A կգ-

պ՟ավգվզ՝ զջս Սՠնվբնմգթ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ, սգ՛ջ լ՟մ. 6), Բ՟վջգհ Կգջ՟վ՟-

տնրմ (Syrus Leidensis, նվնյ ծնրմ՟վգմ կգպ՟ավգվ, ռվ՟տգվգմ ս՟վՠգվ՟խզ), 

Հթգվնմթղնջթմ, Պգսվնջ Աժգւջ՟մբվ՟տնրմ (ծնրմ՟վգմ Π կգպ՟աթվզ
6
), Հնռծ՟մ 

Ոջխգՠգվ՟մթմ, Աէ՟մ՟ջթմ, Աղՠվնջթնջթմ, Փթժնմ Կ՟վո՟տնրմ (Պթսվ՟ճթ ծվ՟-

ս՟վ՟խ՟լ ծ՟ճգվգմ ս՟վՠգվ՟խզ
7
) օ նրվթյմգվթ

8
: 

Հնրմ՟վգմ Physiologus-զ ո՟ծո՟մռգժ ե 77 կգպ՟ավնռ: Քմմ՟խ՟մ ծվ՟-

ս՟վ՟խնրէճնրմմ թվ՟խ՟մ՟տվ՟լ Սՠնվբնմգմ ՟պ՟մկմ՟տվգժ ե գվգւ ծթղմ՟խ՟մ 

իղՠ՟ավնրէճնրմ: Ապ՟չթմզ ավռգժ ե Առգս՟վ՟մմգվթտ ւթշ ՟մտ, գվխվնվբզ` 

«ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ Ֆթդթնժնանջզ» էռ՟ավռնրղ ե V-VI բբ., գվվնվբզ, նվ ջի՟ժ-

ղ՟ղՠ ռգվ՟ավռգժ ե Բ՟վջգհ Մգլթմ` X-XI բբ.: Գնճնրէճնրմ նրմգմ մ՟օ ՟պ՟չթմ օ 

գվվնվբ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվթ շ՟ց՟լն ս՟վՠգվ՟խմգվ` ավռ՟լ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ 

յվչ՟մնրղ ինջ՟խտ՟խ՟մ ծնրմ՟վգմնռ: Ըջս Սՠնվբնմգթ` իղՠ՟ավնրէճնրմմգվզ 

ս՟վՠգվ ծգհթմ՟խմգվթ ավռ՟լւմգվ գմ, նվնմւ ղթղճ՟մտթտ ս՟վՠգվռնրղ գմ 

նձնռ օ ղգխմ՟ՠ՟մնրէճ՟մ գհ՟մ՟խմգվնռ, ՟ճջ խ՟ղ ՟ճմ խգմբ՟մնր զմբավխղ՟ղՠ, 

՟ճջ խ՟ղ ՟ճմ խգմբ՟մնր ս՟վՠգվ ջնռնվնրէճնրմմգվթ մգվխ՟ճ՟տնրղնռ: Ն՟ 

բվ՟մւ ՟ռգժթ յնրս գվգւ ս՟վՠգվ ավռ՟լւ ե ծ՟ղ՟վնրղ` ղթօմնրճմ ռգվմ՟ավնռ 

օ մնրճմ ը՟մվթմ ո՟սխ՟մնհ, ւ՟մ մնրճմթ գվգւ իղՠ՟ավնրէճնրմ:  

                                                           
6
 Կ՟վմգօթ փաս՟անվլ՟լ ՟ճջ ս՟պզ ինվծվբ՟մյնրղ ե Պգսվնջթ ՟մնրմզ (սգ՛ջ լ՟մ. 11): 

Վգվմ՟աթվմ ե Πέηξνπ ἐπηζθόπνπ Ἀιεμαλδξείαο θπζηνιόγνο, սգ՛ջ մ՟օ Physiologi 

Graeci singulae variarum aetatum recensiones, in lucem protulit F. Sbordone, Roma, 

1936, p. xliii: 
7
 J. Pitra, Spicilegium Solemnense, vol. 3, Paris, 1855, pp. 374-390. 

8
 Perry, ―Physiologus,‖ col. 1077; McCulloch, op. cit., p. 19: Մթւ՟ճգժ Աջնվնր Ժ՟ղ՟մ՟-

խ՟ավնրէճ՟մ «Փթժնսնմ գվօգտ՟ր ՠ՟վնճ՟ի՟րջմ ՟մ՟ջմնտ օ էպշմնտ» (Եվնրջ՟հգղ, 1870, եչ 

53, օ «Փթժնսնմնջ» ս՟վՠգվ՟խնռ գվխվնվբ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ղգչ, Եվնրջ՟հգղ, 1871, եչ 34) 

՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմմ` զջս Ամ՟ջճ՟մթ, ՟հ՟ռ՟հղ՟մ ծգսօ՟մւ ե (Հ. Ամ՟ջճ՟մ, Հ՟ճխ՟խ՟մ 

ղ՟սգմ՟աթսնրէճնրմ, ծ. 2, Եվօ՟մ, 1976, եչ 1330): Սի՟ժզ խվխմռգժ ե Վ՟վբ՟մ Ավօգժտնր 

Հ՟ր՟ւնրղմ ո՟սղնրէգ՟մ (Վգմգսթխ, 1862, եչ 20` «Փթժնբնջ» ս՟վՠգվ՟խնռ) օ Միթէ՟վ 

Աճվթռ՟մգտնր Պ՟սղնրէթրմ ծ՟ճնտ (Մնջխնր՟, 1861, եչ 35` «Փթժ՟վսնջ» ս՟վՠգվ՟խնռ) ղգչ: 

Իջխ Մ՟պթ խ՟վլթւնռ (Н. Марр, Сборники притч Вардана. Материалы для истории 

средневековой армянской литературы, часть I, СПб, 1899, с. 409) ՟ճբ ո՟սղթշմգվթ 

ծգս ղթ ավշթ լ՟մնէնրէճ՟ղՠ ե ՠ՟տ՟սվռնրղ ՟ճմ ց՟ջսզ, նվ «Փթժնջսնջ» կօնռ ՟մնրմզ 

է՟ց՟մտգժ ե մվ՟ զմբփվթմ՟խ՟լ կգպ՟ավթ (Հ՟ժգոնրղ Ա. Էջղգվճ՟մթ կ., եչ 399. «Փթժնջսնջ 

ե ՟մնրմ Բ՟վնր՟իփջթջ», սգ՛ջ Հ. Ամ՟ջճ՟մ, Հ՟ճխ՟խ՟մ ղ՟սգմ՟աթսնրէճնրմ, ծ. 1, Եվօ՟մ, 

1959, եչ 1073-74) օ «Փթժփսնջ» կօնռ` թվ փաս՟անվլ՟լ P կգպ՟ավթ օ «Փթժ՟սնջ» կօնռ` 

Պթսվ՟ճթ ծվ՟ս՟վ՟խ՟լ ս՟վՠգվ՟խթ ղգչ, Н. Марр, ук. соч., часть III, СПб, 1894, с. 

132, սնհ՟ս՟խթ ս՟վզմէգվտնրղմգվ: 



«Բ՟վնճ՟իփջ» (Physiologus). ծ՟ճգվգմ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվ 293 
 

 

Ապ՟չթմ իղՠ՟ավնրէճնրմզ ո՟ծո՟մռգժ ե շնվջ կգպ՟ավ՟իղՠթ խ՟ղ գմէ՟-

իղՠ՟ավնրէճ՟մ սգջւնռ: Մնջխնռճ՟մ Π կգպ՟ավթ (Սթմնբթ ավ՟բ՟վ՟մ կգպ. 

4329, XI բ., էէ. 192-203) ՠմ՟աթվզ ղնս ե ՟պ՟չթմ իղՠ՟ավնրէճ՟մ շնվվնվբ 

իղՠթմ, ջ՟խ՟ճմ շթ մնրճմ՟մնրղ մվ՟ ծգս` ցնիռ՟լ ե աժնրիմգվթ ծգվէ՟խ՟մնր-

էճնրմզ, ղգխմնրէճնրմմգվմ ՟ռգժթ լ՟ռ՟ժնրմ գմ, նրմթ ՟ճժ կգպ՟ավ՟իղՠգվթ ծգս 

զմբծ՟մնրվ զմէգվտնրղմգվ
10

: Աճբ կգպ՟ավթ ՠմ՟աթվմ ՟պ՟մկթմ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե 

Կ՟վմգօզ, նռ մ՟օ մխ՟սգժ ե, նվ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմ ՟վռգժ ե ղթ ս՟վ-

ՠգվ՟խթտ, նվզ էգօ մնրճմ՟խ՟մ շե, ջ՟խ՟ճմ յ՟ս ղնս ե մվ՟մ
11

: Աճբ ՠմ՟ավթմ 

ղնս ե մ՟օ ժ՟սթմգվգմ Y իղՠ՟ավնրէճնրմզ
12

: 

Հնրմ՟վգմ Π կգպ՟աթվզ 35 աժնրի ե ո՟վնրմ՟խնրղ, ջ՟խ՟ճմ մվ՟մնրղ ՠ՟-

տ՟ս խ՟. աժնրի 24-թ «Բնվգմնր ղ՟ջթմ») ղթ ցնւվ ջխդՠմ՟խ՟մ ծ՟սռ՟լթմ 

ծգսօնրղ ե «Պգվթբգւջթնմ լ՟պթ ղ՟ջթմ» աժիթ գդվ՟ց՟խթշ ծ՟սռ՟լզ, նրջսթ 

ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ գմ մ՟օ մվ՟մտ ղթչօ զմխ՟լ աժնրիմգվզ՝ «Շմչվթթ ղ՟ջթմ» օ «Իմւ-

մթղնմթ ղ՟ջթմ»: Հ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ 23 («Մվչմ՟պճնրլթ ղ՟ջթմ»), 24 

(«Աւթջթ ղ՟ջթմ») օ 25 («Մթգհչճնրվթ ղ՟ջթմ») աժնրիմգվզ Π կգպ՟ավնրղ սգ-

հ՟ցնիռ՟լ գմ ՠմ՟ավթ ռգվչ: Ըջս Մ՟պթ օ Սՠնվբնմգթ՝ ծ՟ճգվգմ աժնրիմգվթ 

ծգվէ՟խ՟մնրէճնրմզ մ՟իմ՟խ՟մ ե, ւ՟մթ նվ ՟ճմ ծ՟ջս՟սռնրղ ե ռվ՟տգվգմ 

է՟վաղ՟մնրէճ՟ղՠ (սգ՛ջ ջսնվօ)
13

 օ ծնրմ՟վգմ ծմ՟անրճմ իղՠ՟ավնրէճ՟ղՠ
14

, 

թջխ Π կգպ՟ավթմզ՝ ցնցնինրէճ՟մ ՟վբճնրմւ: Հնրմ՟վգմ Π կգպ՟ավնրղ խ՟ 

գվգւ ժվ՟տնրտթշ աժնրի, նվ ՠ՟տ՟խ՟ գմ ծ՟ճգվգմ օ ռվ՟տգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմ-

մգվթտ. 30-32 (Կ՟վմգօթ ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժղ՟ղՠ)` «Գնվսթ ղ՟ջթմ», «Ս՟ժ՟ղ՟մբվթ 

ղ՟ջթմ», «Աբ՟ղ՟մբ ւ՟վթ ղ՟ջթմ», նվնմւ խ՟ղ կգպ՟ավթ ղգչ գմ է՟ց՟մտգժ 

ծնրմ՟վգմ ղճնրջ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվթտ
15

, խ՟ղ ծգպ՟տռգժ գմ ծ՟ճ է՟վաղ՟մշթ 

կգպւնռ
16

: 

                                                           
9 Բ՟վնճ՟իփջթ ծնրմ՟վգմ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվմ նրջնրղմ՟ջթվնհ Կ՟վնժթմ Մ՟ջգմ ո՟վդգժ ե, 

նվ Կ՟վմգօզ ջի՟ժ ծ՟ղ՟վ ե մյգժ օ նվ թվ՟խ՟մ ծ՟ղ՟վմ ե  467 (զջս Ս՟ռ՟ճթ տնրտ՟խթ՝ Ар-

химандрит Савва, Указателъ для обозрения Московской Патриаршей Ризницы и 

библиотеки, Москва, 1858², с. 76, խ՟ղ 318՝ զջս ՟ռգժթ ծթմ Վժ՟բթղթվթ կգպ՟ավ՟տնր-

տ՟խթ՝ Архимандрит Владимир, Систематическое описание рукописей Мос-

ковской Синодальной библиотеки. 1: Рукописи греческие, Москва, 1894, сс. 444-449), 

C. Macé, ―The Manuscript Π of the Greek Physiologus,‖ Scriptorium (forthcoming): Ի 

ռգվչն, զջս Մ՟ջգթ՝ կգպ՟աթվմ ե MS Moskva, GIM, Sin. gr. 467 (Vladimir 318): 
10

 Sbordone, p. xliii: 
11

 A. Karnejev, "Der Physiologus der Moskauer Synodalbibliothek," Byzantinische 

Zeitschrift, 3, 1894, pp. 26-63; ծղղս. մ՟օ Sbordone, pp. lxiii-lxiv: 
12

 Physiologus latinus, Versio Y, edited by Fr. J. Carmody, University of California 

Press, Berkeley and Los Angeles, 1941. 
13

 Н. Марр, Физиолог. Армяно-грузинский извод (Тексты и разыскания по армяно-

грузинской филологии IV), 1904, с. 104-105. 
14

 Sbordone, p. lxv. 
15

 Н. Марр, Физиолог. Армяно-грузинский извод, с. xxviii. 
16

 Sbordone, p. lxvi. 
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Հ՟ճգվգմ գվխթ ռգվմ՟աթվմ ե «Բ՟վնճ՟իփջ»: Հնրմ՟վգմ θπζηνιόγνο ՠ՟պթ 

ս՟պ՟տթ ծ՟ղ՟վըգւզ խժթմգվ «ՠմ՟իփջ»
17

: Ս՟խ՟ճմ ՟ճբ ՠ՟պզ մյ՟մ՟խնրղ ե նշ 

ղթ՟ճմ «ՠմնրէճ՟մ գվօնրճէմգվ նրջնրղմ՟ջթվնհ», ՟ճժօ ղգխզ, «նռ ս՟ժթջ ե ՠմ՟-

խ՟մ ՟յի՟վծթ ՟մբվ՟մտթխ մյ՟մ՟խնրէճ՟մ ղգս՟քթդթխ՟խ՟մ, ՠ՟վնճ՟խ՟մ օ թ 

ռգվչն՝ ղթջսթխ ղգխմ՟ՠ՟մնրէճնրմզ»
18

: Որջսթ ծ՟ճգվգմ ծ՟ղ՟վըգւզ յգյսզ 

բմնրղ ե մվ՟ ՠ՟վնճ՟խ՟մ խնհղթ ռվ՟:  

«Բ՟վնճ՟իփջ»-թ ղթ ս՟վՠգվ՟խ ՟պ՟չթմ ՟մա՟ղ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե Պթս-

վ՟մ
19

: Դվ՟՝ Կ՟ճգթ քվ՟մջգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ
20

 էնրճժ ե սռգժ Կ՟վմգօթմ, 

Լ՟նրիգվսթմ օ Սՠնվբնմգթմ ո՟սխգվ՟տնրղ խ՟դղգժ ծ՟ճգվգմ ՠմ՟ավթ ղ՟ջթմ: 

Պթսվ՟ճթ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ծթղւնրղ գվգւ կգպ՟աթվ խ՟՝ գվխնրջզ Վգմգսթ-

խթտ
21

, ղգխզ՝ Փ՟վթդթտ (Փվդ. 126, ԺԴ բ., էէ. 33-41ՠ): Նվ՟ ծվ՟ս՟վ՟խ՟լ 

ՠմ՟աթվզ նվնյ ս՟վՠգվնրէճնրմմգվ նրմթ ղգվ ավւնրղ ծվ՟ս՟վ՟խռ՟լ ռ՟հ՟-

անրճմ իղՠ՟ավնրէճնրմթտ` ՠնրմ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ, ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ, մվ՟մնրղ 

շխ՟ ՟պ՟չթմ՝ ղնհգջթմ մռթվռ՟լ աժնրիզ: 

Հնրմ՟վգմ Π կգպ՟ավթ ղգվ ծ՟ղգղ՟սնրէճնրմզ ծ՟ճգվգմ ռգվնծթյճ՟ժ ՟ղգ-

մ՟ռ՟հ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ծգս, նվ ո՟ծո՟մռգժ ե ՄՄ2101, Եհղ.2531 օ ղթ յ՟վւ 

՟ճժ կգպ՟ավգվնրղ, ՠ՟տ՟ծ՟ճսգժ ե յ՟ս ՟ռգժթ ղգլ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրէճնրմ, 

ւ՟մ գվՠ ծ՟ղգղ՟սնրէճ՟մ գդվզ Պթսվ՟ճթ ծվ՟ս՟վ՟խ՟լ ՠմ՟աթվմ եվ:  

Հ՟ճգվգմ «Բ՟վնճ՟իփջ»-զ ո՟ծո՟մռգժ ե ՠ՟դղ՟էթռ կգպ՟ավգվնռ: Հ՟ճգ-

վգմ կգպ՟ավգվնրղ ՟պ՟խմգվթ ՠ՟վբ ո՟սխգվմ նրջնրղմ՟ջթվգժ ե Մ՟պզ: Վ՟վ-

բ՟մթ ՟պ՟խմգվթմ մռթվռ՟լ գպ՟ծ՟սնվճ՟խնրղ մ՟ ժնրճջ ե ջցպգժ է՟վաղ՟մ՟-

խ՟մ օ թմւմնրվնրճմ ՟պ՟խմգվթ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվթ ռվ՟: Ն՟ իղՠ՟ռնվգժ ե 

բվ՟մւ ծգսճ՟ժ խգվո՝ Եդնռոնջթ ՟պ՟խմգվ, նվնմտ ծթղմ՟խ՟մ խնվթդզ խվնրղ ե 

«Ապ՟խւ Ոհնղոթ՟մ՟ճ» ինվ՟աթվզ
22

, Physiologus-թ է՟վաղ՟մնրէճնրմ «Բ՟վն-

ճ՟իփջ»-մ թվ ծգս՟ա՟ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվնռ ծ՟մբգվկ, Վ՟վբ՟մ Աճագխտնր 

՟պ՟խմգվզ (13-վբ բ.)
23

 օ ծգս՟ա՟ճթ լ՟ռ՟ժնրմ մճնրէ՝ ղթ յ՟վւ ընհնռ՟լնր-

                                                           
17

 Հղղս., փվթմ՟խ, Փթժնմթ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղգչ. «ՠմ՟իփջնրէթրմ» (Փթժ. սգջ. 31-32) – 

θπζηνιoγία (Philo LA I.60): 
18

 Physiologus, translated (from Latin) by M. J. Curley, University of Texas Press, 

Austin & London, 1979, p. xv. 
19

 J. Pitra, Spicilegium Solemnense, vol. 3, Paris, 1855, pp. 374-390. 
20

 C. Cahier, Nouveaux mélanges d'archéologie, d'histoire et de littérature sur le 

Moyen-Age, Paris, 1874, pp. 106-164: ―Du bestiaire.‖ 
21

 Ն՟ շթ մյգժ ծ՟ղ՟վմգվզ: Վմսխ. 1542, Վմսխ. 1213 օ Վմսխ. 902 կգպ՟ավգվզ ո՟վնրմ՟-

խնրղ գմ «Բ՟վնճ՟իփջ»-զ, թջխ Վմսխ. 1226-զ` ղթ ցնւվ ծ՟սռ՟լ (1414 է., էէ. 133ՠ-134՟): 

Ձգպ՟ավ՟տնրտ՟խնրղ գհ՟լ մխ՟վ՟ավնրէճնրմթտ (Ս. Ճգղձգղգ՟մ, Մ՟ճվ տնրտ՟խ ծ՟ճգվեմ կգ-

պ՟ավ՟տ Միթէ՟վգ՟մտ թ Վգմգսթխ, ծ. Է, 1996, ջթրմ. 84, ծ. Ը, ջթրմ. 226) խ՟վգժթ ե գմ-

է՟բվգժ, նվ Պթսվ՟մ փաս՟անվլգժ ե Վմսխ.1542 օ Վմսխ. 1213 կգպ՟ավգվզ: 
22

 Н. Марр, Сборники притч Вардана, ч. I, сс. 429-510. 
23

 Н. Марр, մնրճմ սգհնրղ, ч. III, сс. 65-93. 
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մգվ, նվնմտթտ յ՟սգվզ ռգվ՟ավռ՟լ գմ Վ՟վբ՟մթմ
24

: Ապ՟չթմ՝ Որջնրղմ՟ջթվնր-

էճնրմ ծ՟սնվթ (1899) դա՟ժթ ղ՟ջզ օ ծ՟սխ՟ոգջ աժնրի 8-զ (եչ 394-428) 

մռթվռ՟լ ե «Բ՟վնճ՟իփջ»-թմ, մվ՟ ՠմ՟աթվմ եժ սոռ՟լ ե նվոգջ 3-վբ ծ՟սնվթ 

(1894) ծ՟ռգժռ՟լ (եչ 129-175): Մ՟պթ ծվ՟ս՟վ՟խ՟լ «ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթ-

վզ»
25

 (կ. B) 55 աժնրի ե ո՟վնրմ՟խնրղ, նվնմտթտ 23-զ՝ ջխջ՟լ 34-թտ, է՟վաղ՟-

մնրէճնրմ շգմ, ՟ճժ ծգս՟ա՟ ծ՟ռգժնրղ: Զնրա՟ծգպ՟ՠ՟վ Մ՟պզ մգվխ՟ճ՟տվգժ ե 

մ՟օ ՟ճժ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվ (կկ. P, S, C օ C
2
):  

Մգխ ՟ճժ ավւնրղ Մ՟պզ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե «Բ՟վնճ՟իփջ»-մ զջս Էչղթ՟լմթ 

2093 (մգվխ՟ճթջ ՄՄ2101) կգպ՟ավթ՝ զմբփվթմ՟խռ՟լ 1223 է. Խնվ՟մ՟յ՟սնրղ: 

Մ՟պզ ծ՟ղգղ՟սգժ ե ՟ճմ մ՟ինվբ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ղգչ փաս՟անվլ՟լ կգպ՟-

ավգվթ ծգս: Հ՟ճգվգմ ՠմ՟ավթմ դնրա՟ծգպ մ՟ դգսգհգժ ե ռվ՟տգվգմ է՟վաղ՟-

մնրէճնրմզ, նվ ո՟ծո՟մռգժ ե Շ՟սՠգվբթ X բ՟վթ ղթ կգպ՟ավնրղ
26

: Մ՟մվ՟-

խվխթս ծ՟ղգղ՟սնրէճնրմզ Մ՟պթմ ծ՟մագտվգժ ե ՟ճմ գդվ՟խ՟տնրէճ՟մ, նվ ռվ՟-

տգվգմզ ձյավթս է՟վաղ՟մնրէճնրմ ե ծ՟ճգվգմթտ՝ Խնվ՟մ՟յ՟սթ կգպ՟ավթ ս՟վ-

ՠգվ՟խթտ: Ն՟ ւմմգժ ե ռվ՟տգվգմ ՠմ՟ավթ ծ՟ճխ՟ՠ՟մնրէճնրմմգվզ, զմբծ՟մնրվ 

ծ՟ճգվգմ նր ռվ՟տգվգմ զմէգվտնրղմգվզ
27

, մ՟օ խտգժ պնրջգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմ: 

Վվ՟տգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմ զջս Մ՟պթ՝ VIII-IX բբ. ե
28

: Հգսօ՟ՠ՟վ ծնրմ՟-

վգմթտ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ ոգսւ ե նվ VI բ՟վ՟ռգվչթմ խ՟ղ VII բ՟-

վ՟ջխդՠթմ թվ՟անվլռ՟լ ժթմթ
29

: Ն՟ ՟մռ՟մնրղ ե ՟ճմ ծնրմ՟ՠ՟մ բովնտթ 

անվլ
30

: Մ՟պթ ղգխ ՟ճժ նրյ՟ավ՟ռ գդվ՟ծ՟մանրղմ ՟ճմ ե, նվ ծ՟ճգվգմնրղ խ՟վնհ 

գմ ժթմգժ ծնրմ՟վգմ օ ՟մա՟ղ ժ՟սթմգվգմ Physiologus-թ ծգս գվխվնվբ՟ճթմ 

խ՟ոգվ, թմշթ ռխ՟ճնրէճնրմմ ե նվնյ կգպ՟ավգվնրղ ջ՟ժ՟ղ՟մբվթմ մռթվռ՟լ աժիթ 

                                                           
24

 Н. Марр, մնրճմ սգհնրղ, ч. II, СПб, 1894. 
25

 Նվ՟ կգպ՟աթվ B-մ՝ Էչղթ՟լմթ 453, մգվխ՟ճթջ ՄՄ 466 (1628 է.), մխ՟վ՟ավռ՟լ ե 

Сборники притч Вардана, ч. III, եչ 17-19: 
26

 Վվ՟ջս՟մթ ԳԱ Կգխգժթկգթ ՟մռ՟մ կգպ՟ավգվթ թմջսթսնրսթ S1141 կգպ՟աթվզ դ՟մ՟-

դ՟մ մճնրէգվթ ընհնռ՟լնր ե, նվ ծգս՟ա՟ճնրղ ժնրճջ ե զմլ՟ճռգժ ՟պ՟մկթմ ավւնռ՝ Шат-

бердский сборник Х в., Изд. Б. Гигинеишвили, Е. Гиунашвили, Тбилиси, 1979 

(աթվւզ ռվ՟տգվգմ ե, նրմթ պնրջգվգմ ՟պ՟չ՟ՠ՟մ): Գվւնրղ ծթյ՟ս՟խռ՟լ ե Մ՟պթ թվ՟խ՟-

մ՟տվ՟լ ռվ՟տգվգմ «Ֆթդթժթնժնանջ»-թ ՟պ՟չթմ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմզ (եչ 15), ջ՟խ՟ճմ նշ ղթ 

ինջւ շխ՟ մվ՟՝ ծ՟ճգվգմթտ է՟վաղ՟մռ՟լ ժթմգժնր ղ՟ջթմ: Տո՟ռնվնրէճնրմ ե ջսգհլռնրղ, նվ 

՟ճմ է՟վաղ՟մռ՟լ ե ծնրմ՟վգմթտ: 
27

 Н. Марр, Физиолог. Армяно-грузинский извод, § 11-14, сс. xxxii-xxxix. 
28

 Ննրճմ սգհնրղ, եչ xlviii: Մ. Տ՟վշմթյռթժթմ ռթձ՟վխգժ ե Մ՟պթ ՟ճբ էռ՟ավնրղզ, գմէ՟բվգ-

ժնռ, նվ է՟վաղ՟մնրէճնրմմ ՟ռգժթ ռ՟հ ե, սգ՛ջ Michael Tarchnišvili, Geschichte der 

kirchlichen georgischen Literatur auf Grund des ertsen Bandes der georgischen 

Literaturgeschichte von K. Kekelidze, Vatican, 1955, p. 359:  
29

 Н. Марр, Физиолог. Армяно-грузинский извод, с. xliv. 
30

 Մ՟պթ ո՟սխգվ՟տնրղզ ծնրմ՟ՠ՟մ բովնտթ ղ՟ջթմ ՟մյնրյս ս՟վՠգվռնրղ ե ՟ճջփվ զմ-

բնրմռ՟լթտ: Ըջս մվ՟` է՟վաղ՟մնրէճնրմմ ՟ճմւ՟մ ս՟պ՟տթ շե, նվ սնրըգվ նձզ խ՟ղ մնրճմ-

թջխ թղ՟ջսզ, սգ՛ջ Н. Марр, մնրճմ սգհնրղ, c. xxix: 
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՟պխ՟ճնրէճնրմզ
31

: Մգվ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ, ջ՟խ՟ճմ, տնրճտ ե սռգժ, նվ ՟ճբ 

աժնրիզ, թմշոգջ մ՟օ ժվ՟տնրտթշ գվխվնվբ յ՟վւթ աժնրիմգվթ ղգլ ղ՟ջզ ցնի՟պ-

ռ՟լ ե «Այի՟վծ՟տնճտ»-թ ղթ գմէ՟բվճ՟ժ շո՟ծո՟մռ՟լ իղՠ՟ավնրէճնրմթտ
32

: 

Հնրմ՟ՠ՟մ բովնտթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ Մ՟պթ գմէ՟բվնրէճ՟մմ ՟վկ՟ա՟մւգժ ե Լ. 

Խ՟շթխճ՟մզ
33

, զջս նվթ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ 470 էռ՟խ՟մթտ նրյ շթ ՟վռգժ, օ 

խ՟վնհ եվ ղթ ւ՟մթ ս՟ջմ՟ղճ՟խ ՟ռգժթ ռ՟հ ժթմգժ (ւ՟մթ նվ մվ՟ ծգսւգվ խ՟մ 

Եդմթխթ ղնս): Աճմնր՟ղգմ՟ճմթռ Ս. Ավօյ՟սճ՟մթ` է՟վաղ՟մ՟խ՟մ ավ՟խ՟մնր-

էճ՟մ ո՟վՠգվ՟տղ՟մ ղգչ ՟ճմ ծ՟ճսմռգժ ե ծնրմ՟ՠ՟մ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվթ 

՟պ՟չթմ իղՠնրղ (նվնմւ մ՟ էռ՟ավնրղ ե V բ՟վթ գվվնվբ ւ՟պնվբնռ)
34

: 

Հ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ռգվչնրղ խ՟ շնվջ ՟մռգվմ՟աթվ աժնրի (35-38), 

նվնմւ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ գմ թմշոգջ ծնրմ՟վգմնրղ, ՟ճմոգջ եժ ռվ՟տգվգմնրղ՝ «Ավչթ 

ղ՟ջթմ», «Ժվ՟ծ՟ռ էպշմթ ղ՟ջթմ», «Մգհռթ ղ՟ջթմ» օ «Աապ՟ռթ ղ՟ջթմ» (՟ճջ 

ռգվչթմզ ՠնժնվնռթմ ս՟վՠգվ ե ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟ավթ` մնրճմ էպշմթմ մռթվռ՟լ 31-վբ 

աժիթտ): Լվ՟տնրտթշ աժնրիմգվթ ղթ գվխվնվբ յ՟վւ ծգսօնրղ ե ՟ճբ շնվջթմ` ծթղ-

մ՟խ՟մ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ղթ ւ՟մթ կգպ՟ավնրղ` ւջ՟մղգխ աժնրի ճնէնրղ (ՄՄ532, 

ՄՄ735, ՄՄ466, ՄՄ5631, ՄՄ9303, ՄՄ5809, ՄՄ4287), օջ թմզ` Եհղ.2531-նրղ:  

Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ 35 օ Եվնրջ՟հգղթ Սնրվՠ Հ՟խնՠճ՟մտ 

ռ՟մւթ ճնէ կգպ՟ավթ (Եհղ.11, 372, 536, 792, 1352, 1622 օ 2531) նրջնրղմ՟-

ջթվնրէճնրմզ տնրճտ ե սռգժ, նվ նվնյ կգպ՟ավգվնրղ «Բ՟վնճ՟իփջ»-թմ նրհգխտնրղ 

գմ ՟ճժ ՟պ՟խմգվ օ իվ՟ս՟խ՟մ ՠմնրճէթ ՠմ՟ավգվ
35

:  

«Բ՟վնճ՟իփջ»-թ ծ՟ճգվգմ գվգւ իղՠ՟ավնրէճնրմ խ՟՝ 

Ա – ՠնրմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ ծնրմ՟վգմթտ՝
36

 յ՟ս ղնս ծնրմ՟վգմ Π-թ ՠմ՟-

ավթմ, ՟ճմ մ՟օ Մ՟պթ ծ՟ճ-ռվ՟տ՟խ՟մ դնրա՟ծգպ ՠմ՟ավթ
37

 ծթղւմ ե օ B կգպ՟-

ավնռ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ ՠմ՟աթվմ ե Վ՟վբ՟մթ ՟պ՟խմգվթ մվ՟ գպ՟ծ՟սնվճ՟խնրղ
38

:  
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 Н. Марр, մնրճմ սգհնրղ, եչ xxvi-xxvii: Էչ xlix, լ՟մ. 1-նրղ մ՟ ծթյ՟ս՟խնրղ ե Գ. Տգվ-

Մխվսշճ՟մթ գմէ՟բվնրէճնրմզ, նվ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ խ՟վնհ եվ ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտ ժթմգժ Փթժնմթ 

գվխգվթմ, ւ՟մթ նվ ռգվմ՟ավնրղ ՟պխ՟ գմ «ա՟հ՟ց՟վգժ», «՟վս՟ջ՟մգժ», «ս՟պ» 

ՠ՟պգվզ:  
32

 Տգ՛ջ G. Muradyan, Physiologus, appendix 5, եչ 195-196:  
33

 Լ. Խ՟շթխճ՟մ, Եհթյգթ Ավ՟վ՟լնտ ղգխմնրէճնրմզ, Եվօ՟մ, 1992, եչ 159: Ն՟ մյռ՟լ ծնրմ՟-

ՠ՟մնրէճնրմմգվթմ ՟ռգժ՟տվգժ ե «ջսնվ՟մխգ՟ժ» ՠ՟պզ, ջ՟խ՟ճմ նհչ ռգվմ՟աթվզ նրյ ծ՟ռգ-

ժնրղ ե ծ՟ղ՟վնրղ: 
34

 С.С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении (V-VI вв.), 

Ереван, 173, с. 187 (2016
2
, с. 194). 

35
 Հղղս. մ՟օ Հ. Ամ՟ջճ՟մ, Հ՟ճխ՟խ՟մ ղ՟սգմ՟աթսնրէճնրմ, ծ. 1, եչ. 1074: Բգպժթմթ 273 կգ-

պ՟ավնրղ (Մ՟պթ ծվ՟ս՟վ՟խ՟լ՝ «Վ՟վբ՟մթ ՟պ՟խմգվթ» ՟ղգմ՟զմբ՟վկ՟խ ընհնռ՟լնրմ ե) 

ռգվմ՟աթվմ ե «Վ՟վբ՟մ ռ՟վբ՟ոգսթ ՟ջ՟տգ՟ժ ՟պ՟խ ՠ՟վնճ՟ի՟րջ», սգ՛ջ N. 

Karamianz, Verzeichnis der Armenischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu 

Berlin, Berlin, 1888, եչ 63, կ. 80: 
36

 Հվ՟ս՟վ՟խգժ գմւ ավւնրղ (նվոգջ TR)՝ ծնրմ՟վգմ ջխդՠմ՟ավթ ծգս դնրա՟ծգպ (եչ 85-139), 

մ՟օ է՟վաղ՟մգժ ՟մաժգվգմ (եչ 141-162): Բմ՟ավթ ծթղւնրղ ՄՄ2101 (1223 է.), թջխ ծնրմ՟-
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Աճմ ո՟վնրմ՟խնրղ ե ծգսօճ՟ժ աժնրիմգվզ (1-34 է՟վաղ՟մռ՟լ գմ, թջխ 35-

38 ծ՟ճգվգմ ծ՟ռգժճ՟ժ աժնրիմգվթ ՟պ՟չթմ յ՟վւմ գմ). 1. Մնհգջ, 2. Ապթրլ, 3. 

Արէնժնցջ, 4. Ք՟վթմւ ծվ՟ծ՟մ՟տ, 5. Սհնտ, 6. Ք՟վ՟բվ, 7. Հ՟ր՟ժնրջմ, 8. Բնր, 

9. Ավլնրթ, 10. Փթրմթխ, 11. Յնոնո, 12. Ցթպ, 13. Իը, 14. Արկ, 15. Մվչթղմ, 16. 

Յնրյխ՟ո՟վթխւ օ թյ՟տնրժւ, 17. Ոդմթ, 18. Ահնրեջ, 19. Պ՟մէգվ/ճնռ՟դ, 20. Վ՟-

ծ՟մ՟խվգ՟ճ, 21. Կ՟ւ՟ր, 22. Ամահ, 23. Մվչմ՟պթրլ, 24. Աւթջ, 25. Մթգհչթրվ, 

26. Կ՟ջբնվթնջ/խնրհՠ, 27. Բնվգմթ, 28. Շմչվթ, 29. Իմւմթղնմ/ծգս՟ծ՟մ, 30. 

Պգվթբգւջթնմ/խյս՟ո՟մ՟խ, 31. Աապ՟ր, 32. Տ՟սվ՟խ, 33. Ծթլ՟պմ, 34. Եհ-

չգվնր, 35. Ավչ, 36. Ժվ՟ծ՟ր, 37. Մգհնր, 38. Աապ՟ր (ս՟վՠգվ ե 31-թտ): 

Աղգմթտ ՟մ՟հ՟վս խգվոնռ ՟ճջ ս՟վՠգվ՟խզ ո՟ծո՟մռգժ ե ղթ յ՟վւ կգ-

պ՟ավգվնրղ՝ ՄՄ2101 (1223 է.), էէ. 69՟-89՟ (ծ՟ռգժճ՟ժ աժնրիմգվթ ՟պ՟չթմ 

յ՟վւնռ՝ 35-38), Եհղ.2531 (ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ԺԴ բ.), եչ 49-77, ՄՄ532 (1598 է.), 

էէ. 110՟-129՟, ՄՄ735 (ԺԴ բ.), էէ. 41ՠ-50ՠ (ռգվչթմ գվգւզ` ժվ՟տնրտթշ 

աժնրիմգվթ գվխնր յ՟վւնռ): 

Մթ ւ՟մթ կգպ՟աթվ՝ ՄՄ2174 (1309 է.), էէ. 10՟-28՟, ՄՄ5631 (1620 է.), 

էէ. 169՟-189ՠ, ՄՄ9303 (ԺԷ բ.), էէ. 2՟-26ՠ, ՄՄ5809 (ԺԶ-ԺԷ բբ.), էէ. 91ՠ-

95՟ օ ՄՄ4287 (1640 է.), էէ. 137՟-185ՠ, ծ՟վնրղ գմ ՟ճջ իղՠ՟ավնրէճ՟մզ, 

ջ՟խ՟ճմ ՠ՟ռ՟խ՟մ ցնցնիռ՟լ նր ջի՟ժ՟յ՟ս ՠմ՟աթվ գմ ո՟վնրմ՟խնրղ, ղճնրջ 

խնհղթտ եժ` ո՟ծո՟մգժ գմ ծնրմ՟վգմ ջխդՠմ՟ավթմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնհ ՠ՟դղ՟-

էթռ զմէգվտնրղմգվ, ղթմշ ռգվզ մյռ՟լ «ժ՟ռ՟անրճմ» կգպ՟ավգվնրղ բվ՟մւ 

՟հ՟ռ՟հռգժ գմ: Դվ՟մտնրղ ՟պխ՟ ե մ՟օ ծ՟ռգժճ՟ժ աժնրիմգվթ գվխնր յ՟վւզ: 

Աճջ իղՠթմ ե ծ՟վնրղ մ՟օ Պթսվ՟ճթ ծվ՟ս՟վ՟խ՟լ ՠմ՟աթվզ:  

Հ՟ռգժճ՟ժ գվխվնվբ յ՟վւթ (Եհղ.2531, ՄՄ466, ՄՄ532, ՄՄ735, ՄՄ5631, 

ՄՄ9303, ՄՄ5809, ՄՄ4287 կկ-նրղ) աժնրիմգվմ գմ. 1. «Ս՟հ՟ղ՟մբվնջ», 2. «Բն-

մնջնջ», 3. «Կնպխնսթնջ», 4. «Զգսգՠնրջ», 5. Կթմ-ա՟դ՟մ, 6. «Աճլ՟ղ՟վբւ» 

(ջ՟սթվնջմգվ՞), 7. «Աճժ՟բեղ խգմբ՟մթւ», 8. «Վ՟ավ», 9. «Շ՟ր՟վյ՟մ», 10. 

                                                                                                                                              
վգմթ՝ Π կգպ՟աթվմ ե: Ս՟խ՟ճմ 163 բգունրղ ծնրմ՟վգմթ ծ՟ղ՟վ մ՟իզմսվգժթ գմւ ծ՟ղ՟վգժ 

՟պ՟չթմ իղՠ՟ավնրէճ՟մ (զջս Սՠնվբնմգթ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ, սգ՛ջ լ՟մ. 5) զմէգվտնրղ-

մգվ, նվնմւ ծ՟ջս՟սռնրղ գմ ծ՟ճգվգմնռ: Իջխ 358 բգունրղ ծ՟ճգվգմթ ծ՟ղ՟վ մ՟իզմսվգժթ 

գմւ ծ՟ղ՟վգժ կկ. Եհղ.2531, ՄՄ532, ՄՄ735, ՄՄ2044, մ՟օ ղթ ՟պ՟մկթմ կգպ՟ավ՟իղՠթ 

(ՄՄ2174, ՄՄ5631, ՄՄ9303, ՄՄ5809, ՄՄ4287) զմէգվտնրղմգվզ, ւ՟մթ նվ բվ՟մւ ծ՟ջ-

ս՟սռգժ գմ ծնրմ՟վգմ ջխդՠմ՟ավնռ: Ավբճնրմւնրղ ջս՟տռգժ գմ ծ՟ղ՟վճ՟ մնրճմ՟խ՟մ ծ՟ճգ-

վգմ օ ծնրմ՟վգմ ՠմ՟ավգվ: Չմ՟ճ՟լ Մ՟պթ ծ՟ճ-ռվ՟տ՟խ՟մ դնրա՟ծգպ ՠմ՟ավթ ծթղւնրղ 

մնրճմ ՄՄ2101 կգպ՟աթվմ ե, նվզ ղգմւ ծթղւ գմւ զմբնրմգժ ղգվ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ, 

՟ճբ ՠմ՟ավգվթ ղթչօ նվնյ ս՟վՠգվնրէճնրմմգվ խ՟մ, ւ՟մթ նվ Մ՟պզ կասգժ ե ծմ՟վ՟ռնվթմջ 

ղնսգտմգժ ՟ճմ ռվ՟տգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մզ, ղթմշբգպ ղգվ մո՟ս՟խմ եվ ղնսգտմգժ ՟ճմ 

ծնրմ՟վգմ ջխդՠմ՟ավթմ՝ ՟վս՟տնժգժնռ ծ՟ճգվգմ «Բ՟վնճ՟իփջ»-թ ռ՟հ՟անրճմ ռթձ՟խզ: Ա 

իղՠ՟ավնրէճ՟մ ւմմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվզ` ՟պ՟մտ ս՟վզմէգվտնրղմգթ, դգսգհռ՟լ ե ծգսօճ՟ժ 

խ՟ճւնրղ` http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/arm/physiom/physi.htm: 
37

 Н. Марр, Физиолог. Армяно-грузинский извод. 
38

 Н. Марр, Сборники притч Вардана, ч. III, 129-175. 
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«Մթգհչգվնր», 11. «Պ՟ջխնրձ», 12. Վ՟ավ օ ո՟ջխնրձ, 13. «Ջվ՟ճմնտ» ղնվէնռ 

ղ՟վբթխ, 14. «Էյ գհչթրվ՟րնվ», 15. «Մ՟վբթխ ՟աօնվւ», 16. «Մ՟վբ՟խգվւ», 

25. «Ծնռ՟խ թ Կ՟ո՟բնռխթ՟», 26. «Ծնռ՟խ թ Թվ՟խե», 27. «Ահՠթրվ թ Պգցժ՟-

անմթ՟ճ», 28. «Ջգվղ՟խ թ Փ՟ճս՟խ՟վ՟մ», 30. «Մգվխթղ՟ջս՟խւ»: Եհղ.2531-մ 

նրմթ օջ թմզ աժնրի. 17. «Աժխթղնմ», 18. «Ըպզմագհչգվմ», 19. «Աջս՟խնջ», 20. 

«Փնխ», 21. «Եւգմեջ», 22. «Եջՠնրեջ», 23. «Եէթժ», 24. «Ղգղ՟վնջ» օ 29. Զ՟-

մ՟դ՟մ ծվ՟յ՟ժթ ժձգվ նր ՟հՠճնրվմգվ: Եէգ ՟ճջ աժնրիմգվզ ղթ՟ճմ մյռ՟լ կգպ՟-

ավգվնրղ գմ, ՟ո՟ ՟պ՟չթմ յ՟վւթմզ՝ 35-38, Ա իղՠ՟ավնրէճ՟մ ՟մխ՟ոսգժթ 

ղ՟ջմ գմ խ՟դղնրղ օ է՟ց՟մտգժ գմ Գ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ղգչ:  

Հգս՟ւվւվ՟խ՟մ ե, նվ ՟ճջ 30 աժնրիմգվթտ ս՟ջմշնվջթ (1, 2-7, 9-15, 30` 

բվ՟մւ ծթղմ՟խ՟մնրղ մգվխ՟ճ՟տմնրղ գմ խգմբ՟մթմգվ խ՟ղ ղ՟վբ՟մղ՟մ ՟վ՟-

վ՟լմգվ, թջխ ռգվչթմզ մռթվռ՟լ ե ծմբթխ ցթժթջնց՟մգվթմ) ՟հՠճնրվմ ՟խմծ՟ճ-

սնվգմ «Այի՟վծ՟տնրճտմ» ե: Ի բգո, դնրա՟ծգպմգվ գմւ ասգժ մվ՟ օ՛ զմբ՟վ-

կ՟խ
39

 (1, 2-7, 9-15, 30) օ՛ ծ՟ղ՟պնս
40

 (2-9, 15, 30) իղՠ՟ավնրէճնրմմգվնրղ: 8, 

9 օ 30 աժնրիմգվզ յ՟ս ՟ռգժթ գվխ՟վ գմ, ւ՟մ «Այի՟վծ՟տնրճտթ» ծ՟ղ՟ո՟-

ս՟ջի՟մ ծ՟սռ՟լմգվզ: «Մգվխթղ՟ջս՟խւ» (30) աժիթ նվնյ ղ՟մվ՟ղ՟ջմգվ 

ջգվնրղ գմ զմբ՟վկ՟խ, նրվթյմգվզ` ծ՟ղ՟պնս իղՠ՟ավնրէճնրմթտ, խ՟մ մ՟օ 

բվ՟մտնրղ դնրա՟ծգպ շնրմգտնհ սգհգխնրէճնրմմգվ: Եռջ ռգտթ (19-24) ծ՟ղ՟վ 

դնրա՟ծգպ գմւ ասգժ XIII բ՟վթ աթսմ՟խ՟մ Վ՟մ՟խ՟մ Վ՟վբ՟ոգսթ «Հ՟վտ-

ղնրմւ օ ո՟ս՟ջի՟մթւ» խնշռնհ շծվ՟ս՟վ՟խռ՟լ գվխնրղ (ՄՄ5611` ԺԳ բ., օ 

ՄՄ6106` 1255 է.), նվթ ղթ ժնրջ՟մտ՟ավնրէճնրմ (ՄՄ6106, է. 157՟` «Այի՟վծ՟-

տնճտ») ծնրյնրղ ե, նվ ջվ՟մտ ՟հՠճնրվմ եժ խ՟վնհ եվ ՟ճբ գվխզ ժթմգժ: Աճջ ՟ղգմզ 

ռխ՟ճնրղ ե, նվ գհգժ ե «Այի՟վծ՟տնրճտթ» ղթ ՟ռգժթ լ՟ռ՟ժնրմ` շո՟ծո՟մռ՟լ 

(խ՟ղ անրտգ բգպօջ շծ՟ճսմ՟ՠգվռ՟լ) իղՠ՟ավնրէճնրմ, նվթտ «Բ՟վնճ՟ինջթ» յ՟-

վնրմ՟խնհմգվզ սգհգխնրէճնրմմգվ գմ ւ՟հգժ ք՟մս՟ջսթխ ՟վ՟վ՟լմգվթ ղ՟ջթմ: 
Դ՟սգժնռ մխ՟վ՟ավնրէճնրմմգվթտ` Ա իղՠ՟ավնրէճնրմմ գմ ո՟վնրմ՟խնրղ 

մ՟օ ծգսօճ՟ժ կկ.` Վմսխ.1213 (ԺԴ բ.), էէ. 327ՠ-335ՠ (ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ փաս՟-

անվլռգժ ե Պթսվ՟ճթ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ղգչ), Վթգմ.29 (1746 է.), 5՟-19ՠ, 

Վթգմ.167 (ԺԶ բ.), է. 150ՠ, Վթգմ.263 (1705-14 էէ.), էէ. 358ՠ-365՟, Վթգմ. 

988 (1685-1720?), էէ. 10՟-25ՠ, Վթգմ.1130 (ԺԷ-ԺԸ բբ.), էէ. 25՟-36՟ (ռգվ-

չթմջ ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ղնս ե ՄՄ2174-թ ս՟վՠգվ՟խթմ), Վմսխ.1542 (1836-7 էէ.), 

էէ. 399-414 (ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ղնս ե ՄՄ2174-թ ս՟վՠգվ՟խթմ օ փաս՟անվլռգժ ե 

Պթսվ՟ճթ ավւնրղ), Վմսխ.902 (1670-թտ ՟պ՟չ), էէ. 451-476:  

Բ իղՠ՟ավնրէճնրմզ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե ւջ՟մռգտ աժիթտ: Ա-թ ծ՟ղգղ՟ս մվ՟մնրղ 

ցնիռ՟լ գմ նվնյ խգմբ՟մթմգվթ ՠմնրէ՟ավգվզ, ղգխմնհ՟խ՟մ ծ՟սռ՟լմգվմ 

՟ռգժթ գվխ՟վ գմ խ՟ղ ՟ռգժթ խ՟վձ, խ՟մ օ նրվթյ ս՟վՠգվնրէճնրմմգվ: Ձգպ՟-
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 Ա. Սնրւվգ՟մ, Այի՟վծ՟տնտճ Մնռջթջթ Խնվգմ՟տրնճ, Վգմգսթխ, 1881: 
40

 Ա. Աՠվ՟ծ՟ղճ՟մ, Ամ՟մթ՟ Շթվ՟խ՟տնր ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմզ, Եվօ՟մ, 1944, եչ 336-354: 
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ավգվմ գմ ՍՊՠ10 (Մ՟պթ P), ՄՄ2285 (1725 է.), էէ. 277՟-286՟, ՄՄ5626 

(1696 է.), էէ. 296ՠ-305՟, Եհղ.1622 (1449-1455 էէ.), եչ 697-719: Կ՟մ մ՟օ 

էգվթ կգպ՟ավգվ՝ ՄՄ5118 (1412 է.), էէ. 345՟-346ՠ, ՄՄ609 (1737), էէ. 

198ՠ-201ՠ: 

Գ իղՠ՟ավնրէճնրմ
41

. ՠ՟հխ՟տ՟լ ե 16 աժիթտ՝ Ա իղՠ՟ավնրէճ՟մ է՟վաղ՟մ-

ռ՟լ աժնրիմգվթտ 13 (2-11, 13, 14, 18) օ ժվ՟տնրտթշ աժնրիմգվթ ՟պ՟չթմ յ՟վ-

ւթտ գվգւ (35-37): Ա-թ ՠ՟դղ՟էթռ աժնրիմգվ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ գմ, ջ՟խ՟ճմ մվ՟մտ 

մ՟իմ՟խ՟մ ծգվէ՟խ՟մնրէճնրմզ ո՟ծո՟մռ՟լ ե. 1. Ապթրլ, 2. Ոցթժնջ (ս՟վզմ-

էգվտնրղմգվ՝ էենցթժնջ, էենց՟ժնջ, էենց՟ժ՟ջ), 3. Հվ՟ւ՟վ, 4. Սհնտ, 5. Ք՟-

վ՟բվնջ, 6. Հ՟ր՟ժնրջմ, 7. Բնր, 8. Ավլթր, 9. Ավղ՟ր, 10. Յնոնո, 11. Իը, 12. Օկ, 

13. Ահնրեջ, 14. Ավչ, 15. Ժվ՟ծ՟ր, 16. Մգհնր: Աճջ իղՠ՟ավնրէճ՟մզ ծ՟սնրխ գմ 

ինջ՟խտ՟խ՟մ ժգդռթ ս՟վվգվ: Նվ՟ ծթղմ՟խ՟մ կգպ՟ավգվմ գմ ՄՄ1887 (ԺԷ բ.), 

էէ. 181ՠ-187՟, օ ՄՄ5435 (1400 է.), էէ. 539՟-542ՠ: Աճջ իղՠ՟ավնրէճնրմթտ 

ջգվնհ ղթ ս՟վՠգվ՟խ ՠմնվնյգժ գմւ նվոգջ գմէ՟իղՠ՟ավնրէճնրմ c՝ ռխ՟ճռ՟լ 

՟վբգմ ԺԲ բ՟վթ ղթ կգպ՟ավնրղ (ՄՄ2783), ղգխ նրվթյմ եժ՝ S:  

c – թ կգպ՟ավգվմ գմ (մնրճմ 16 աժնրիմգվնռ). ՄՄ40 (ԺԴ բ.), էէ. 1՟-3ՠ, 

ՄՄ923 (ԺԷ բ.), էէ. 13՟-16ՠ, ՄՄ1722 (Մ՟պմ ՟ճմ ՟մռ՟մգժ ե կ. C
2
), ՄՄ2532 

(ԺԳ բ.), էէ. 125ՠ-137ՠ, ՄՄ2783 (ԺԲ բ.), էէ. 222՟-226ՠ, ՄՄ2890 (1718 է.), 

էէ. 333՟-336ՠ, ՄՄ4724 (1611 է.), էէ. 219ՠ-223՟, ՄՄ4749 (1575 է.), էէ. 

442ՠ-443՟, ՄՄ5254 (1280), էէ. 182ՠ-190ՠ, ՄՄ6724 (ԺԷ բ.), էէ. 134ՠ-138ՠ, 

ՄՄ7260 (ԺԷ բ.), էէ. 13ՠ-142ՠ, ՄՄ8811, ՄՄ10236 (1700-1701 էէ.), էէ. 

461ՠ- 467՟, Եհղ.11 (1634 է.), եչ 694-701, Եհղ. 792 (1678 է.), եչ 435-439, 

ՄՄ1722 (ԺԵ բ.), 77ՠ-83ՠ:   

S – ջ՟ c գմէ՟իղՠ՟ավնրէճնրմթտ ջգվնհ գմէ՟իղՠ՟ավնրէճնրմ ե՝ «Ավ-

ղ՟ր»-թ օ «Յնոնո»-թ ղթչօ ծթմա «Ապ՟խւ, նվ ՟ջ՟տթմ թղ՟ջսնրմւմ օ իվ՟ս»-

թ («Ահւ՟ս օ ՟վլթր», «Խնդւ օ եյւ օ ՟ր՟մ՟խւ», «Աճվթ օ անհ սհ՟ճմ», 

«Իղ՟ջսնրմ ՟ր՟աեյ», «Իյի՟մ օ կխնրմւ»
42

) օ ռգվչնրղ «Մ՟վա՟վթս»
43

-թ ծ՟-

ռգժնրղնռ: Ձգպ՟ավգվմ գմ ՄՄ679 (1660 է.), էէ. 223ՠ-242՟, ՄՄ3854 (1471 է.), 

էէ. 193՟-206ՠ, ՄՄ4231 (ԺԵ բ.), էէ. 59ՠ-66՟ (Մ՟պթ S կգպ՟աթվմ ե):  

Նյգմւ, նվ Մ՟պզ զմբ՟ղգմզ ճնէ կգպ՟աթվ ե փաս՟անվլգժ (մգվխ՟ճթջ 

ՄՄ2101, ՄՄ466, ՍՊՠ10, ՄՄ1887, ՄՄ1722, ՄՄ4231, ՄՄ40), նվնմւ ո՟վնրմ՟-

խնրղ գմ ՠնժնվ մյռ՟լ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվմ նր գմէ՟իղՠ՟ավնրէճնրմմգվզ ՝ ՠ՟տթ 

Ա-թ ՄՄ2174, ՄՄ5631, ՄՄ9303, ՄՄ5809 օ ՄՄ4287 կգպ՟ավգվնռ մգվխ՟ճ՟տ-

                                                           
41

 Հվ՟ս՟վ՟խգժ գմւ ավւնրղ (նվոգջ C), եչ 166-184: Քմմ՟խ՟մ ՠմ՟ավթ սնհ՟ս՟խնրղ ՟վ-

ս՟տնժռ՟լ գմ մ՟օ մվ՟ գվխնր գմէ՟իղՠ՟ավնրէճնրմմգվզ (c օ S) ո՟վնրմ՟խնհ կգպ՟ավգվթ 

ս՟վզմէգվտնրղմգվզ: 
42

 Աճջ աժնրիմգվթ ՠմ՟աթվզ սգ՛ջ Н. Марр, Сборники притч Вардана, ч. III, сс. 147-149: 
43

 Աճջ աժիթ ՠմ՟աթվզ սգ՛ջ G. Muradyan, Physiologus, եչ 208-209: 
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ռ՟լ իղՠթտ: Բնժնվզ՝ ՠ՟տթ ՄՄ2101-թտ, ՟պխ՟ եթմ ՟պ՟չթմ ավւնրղ
44

, նվսգհ Ա 

իղՠ՟ավնրէճնրմզ (TR) մգվխ՟ճ՟տռ՟լ ե ղթ՟ճմ ՠ՟ռ՟խ՟մ ՟հ՟ռ՟հռ՟լ ՠմ՟-

աթվ ո՟վնրմ՟խնհ ՄՄ466-նռ (B կ.), Բ իղՠ՟ավնրէճնրմզ (P)՝ ՍՊՠ10 

(SABB640)-նռ, Գ իղՠ՟ավնրէճնրմզ (C)՝ ՄՄ1887-նռ, թջխ գմէ՟իղՠ՟ավնր-

էճնրմմգվզ՝ ՄՄ1722-նռ նր ՄՄ40-նռ (c) օ ՄՄ4231-նռ (S): P օ C իղՠ՟ավնր-

էճ՟մ աժնրիմգվզ դգսգհռ՟լ գմ նվոգջ ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟ավթ աժնրիմգվթ ս՟վՠգ-

վ՟խմգվ՝ ՟մղթչ՟ոգջ բվ՟մտթտ ծգսն: P-թ ո՟վ՟ա՟ճնրղ նվնյ աժնրիմգվթ 

բգունրղ Մ՟պմ ՟ճժ խգվո ե ռ՟վռգժ` մգվխ՟ճ՟տմգժնռ ՟ճմ B-թտ յգհռնհ զմբ՟վ-

կ՟խ ս՟վզմէգվտնրղմգվթ կօնռ: 

Մգվ ավւթ ՟պ՟չ՟ՠ՟մզ, ՠ՟տթ կգպ՟ավգվթ օ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվթ ղ՟մվ՟-

ղ՟ջմ մխ՟վ՟ավնրէճնրմթտ, ո՟վնրմ՟խնրղ ե մ՟օ ծգսօճ՟ժ ՠ՟ըթմմգվզ. 8. 

«Թ՟վաղ՟մ՟խ՟մ սգիմթխ՟ օ ժգդռ՟խ՟մ ՟պ՟մկմ՟ծ՟սխնրէճնրմմգվ» (եչ 58-

70. բվ՟մւ ծ՟սնրխ գմ ռ՟հ` բ՟ջ՟խ՟մ յվչ՟մթ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվթմ), 9. 

«Աջսռ՟լ՟յմշճ՟մ ղգչՠգվնրղմգվթ ՟վս՟տնժնրղզ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ 

ղգչ» (եչ 71-72), 10. «Բ՟վնճ՟ինջթ ծգսւգվզ ծգս՟ա՟ ծգհթմ՟խմգվթ ղնս» (եչ 

72-81` ՟ճբոթջթւ խ՟մ Եդմթխթ ղնս, Աա՟է՟մագհնջթ գվխթ` Գվթանվթ Վ՟վբ՟-

ոգսնրէճ՟մ ղգչ, Եհթյգթ «Մգխմնրէթրմ ՟վ՟վ՟լնտ»-նրղ, Հնռծ՟մմգջ Եվդմխ՟-

տնր, Փթժնմթ ղթ ղգխմթշթ ղնս, Վ՟վբ՟մ Բ՟վկվՠգվբտնր` Ս՟հղնջմգվթ ղգխմնր-

էճ՟մ ղգչ, Նգվջգջ Շմնվծ՟ժնր օ Գվթանվ Խժ՟էգտթ Ծգվգմտթ` ինվ՟մմգվթ ղգխ-

մնրէճնրմմգվնրղ, Միթէ՟վ Գնյթ օ Վ՟վբ՟մ Աճագխտնր ՟պ՟խմգվնրղ օ ՟ճժմ), 11. 

«Թ՟վաղ՟մնրէճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խզ» (եչ 81-82. ՠմ՟ավնրղ ՟պխ՟` ս՟վՠգվ սնղ՟վ-

մգվթ ո՟սխ՟մնհ ՟ղջ՟մնրմմգվթ ծ՟ղ՟բվնրղզ ռխ՟ճնրղ ե, նվ ՟ճմ է՟վաղ՟մռգժ 

ե ղթմշօ 470 է., զմբ նվնրղ բգոթ V բ՟վթ ջխթդՠ ծ՟ռ՟մ՟խ՟մնրէճնրմմ ՟ձնրղ 

ե), 12. «Եդվ՟խ՟տնրէճնրմմգվ»: 

Մգվ ավւնրղ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ շե ղթ՟ճմ ծ՟ճգվգմ Բ իղՠ՟ավնրէճնրմզ, նրջսթ 

ջսնվօ ծվ՟ո՟վ՟խնրղ գմւ ՟ճմ: Բ-մ Ա-թտ ս՟վՠգվռնրղ ե նշ ղթ՟ճմ աժնրիմգվթ 

խ՟դղնռ, ՟ճժօ ՠմ՟ավնռ. ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ ՠ՟տ գմ էնհ՟լ ՟ջսռ՟լ՟յմշճ՟մ 

ղգչՠգվնրղմգվզ, ծ՟սխ՟ոգջ աժնրիմգվթ ջխդՠնրղ, նվնյ բգուգվնրղ բվ՟մւ սգ-

հ՟ցնիռ՟լ գմ աժիթ ռգվչ:  

Բնռ՟մբ՟խ՟ճթմ ս՟վՠգվնրէճնրմմգվթտ ՟ղգմթտ ծգս՟ւվւվ՟խ՟մմ ե ղթգհ-

չճնրվթ (աժնրի 26) ծգսօճ՟ժ «ՠ՟վւ»-զ: Եվՠ մ՟ ծ՟ճսմռնրղ ե ժգպ՟մ ա՟ա՟էթմ, 

օ նվջնվբմգվզ մգհնրղ գմ մվ՟մ, տ՟մխ՟մ՟ժնռ ՠպմգժ, մ՟ տ՟լ ե մգսռնրղ օ 

խ՟մամնրղ թվ գհչճնրվթ ռվ՟` ՟պ՟մտ ռմ՟ջռգժնր: Ս՟ դ՟վղ՟մ՟ժթնվգմ ծթյգտ-

մնրղ ե ւ՟վ՟ճլթ ՠմնրէ՟աթվզ Ս՟մխս-Պգսգվՠնրվաթ Ս՟ժսթխնռ-Շշգբվթմթ ավ՟-

բ՟վ՟մնրղ ո՟ծռնհ` XII բ՟վթ ժ՟սթմգվգմ մխ՟վ՟դ՟վբ «Բգջսթ՟վթնրղ»-նրղ 

(Lat. Q.v. V.I.)
45

:  

                                                           
44

 Н. Марр, Сборники притч Вардана, ч. III. 
45

 Տգ՛ջ The Medieval Bestiary, Text and Commentary by Xenia Muratova, Moscow: 

Iskusstvo Art Publishers, 1984, p. 114: Աճջսգհ մ՟օ մյռնրղ ե, նվ ւ՟վ՟ճլթմ ջնռնվ՟ՠ՟վ 
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Ն՟ի՟ռգվչթմ` «Գ՟հս՟խվնջ»
46

 աժնրիզ, նվզ է՟վաղ՟մ՟խ՟մ Ա իղՠ՟-

ավնրէճնրմթտ շե, ՟ճջ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ՟մխ՟ոսգժթ ղ՟ջ ծ՟ղ՟վգժնռ` մգվխ՟ճ՟տ-

վգժ գմւ թվ սգհնրղ:  

Օաս՟անվլգժ գմւ ծգսօճ՟ժ կգպ՟ավգվզ. 

A – Եհղ.1622 (1449-1455 էէ.), եչ 697-71947:  

B – ՄՄ5626 (1696 է.), էէ. 296՟-305՟: Գժնրիմգվթ բ՟ջ՟ռնվնրէճ՟ղՠ 

մնրճմ՟մնրղ ե մ՟ինվբթ ծգս օ մվ՟ ծգս ՠ՟դղ՟էթռ ս՟վզմէգվտնրղմգվ ե խթջնրղ: 

C – ՄՄ2285 (1725 է.), էէ. 277՟-286ՠ` շխ՟ 20-վբ` ոնվբնւջնմթ աժնրիզ, 

16-վբ` ՟հռգջթ աժնրիզ սգհ՟ցնիռ՟լ ե 12-վբ` փկթմ մռթվռ՟լ աժիթտ օ մվ՟մ 

ծգսօնհ ծ՟ռգժռ՟լ «Ավչ»-թտ ծգսն: Վգվչնրղ ՟ռգժ՟տռ՟լ գմ աժնրիմգվ` «Վթ-

յ՟ո ղթ թ ծմբթխջ», «Ծ՟պ ղթ ՟յի՟վծմ ՟վօղսթտ», «Աջթբ օ Նգջ՟ճմ», «Փժթ-

ջնվ», «Մգհնրւ»: Աճջ կգպ՟ավթ ՠմ՟աթվզ ՠ՟ռ՟խ՟մ ս՟վՠգվնրէճնրմմգվ նրմթ 

ղճնրջմգվթտ, թջխ մվ՟ նվնյ ծ՟սռ՟լմգվ մնրճմ՟մնրղ գմ ծ՟ղ՟պնս Գ իղՠ՟-

ավնրէճ՟մ ծգս (փվթմ՟խ` 2. «՟էնժնցջ»-թ «լ՟վ՟րխնս օ ղվա՟ջեվ» ՠ՟վւզ, 3. 

«ծվ՟ւ՟վ»-թ` «ծվ՟ծ՟մ ւ՟վթմւ»-թ ղթղճ՟մտ յցգժնրտ ՠնտ՟ռ՟պռգժզ, 4. 

«ջհնտ»-թ` մ՟ռգվզ գվխնր խգջթ ո՟սպգժնր ՠ՟վւզ օ մ՟ռթ ո՟յսո՟մ բգժքթմ-

մգվզ, 7. «ՠնր»-մ «աթյ՟խգվ ե օ ծո՟վս, ի՟ր՟վ՟ր խգվ՟խվթ», 9. «՟վղ՟ր»-թ 

լ՟ց ս՟ժզ օ ղգխմնհ՟խ՟մ ծ՟սռ՟լզ, 12. «՟րկ»-թ` էնրճմզ ւ՟վթմ բմգժնր օ 

ՠգվ՟մզ նհնհգժնր ՠ՟վւզ, 13 «՟հնրեջ»-թ ինջւզ` «ղգպգ՟ժջ ճ՟վնրտգ՟ժ նրսգղ 

դխգմբ՟մթւբ»): Գ-թմ ե ղնսգտմնրղ մ՟օ ծ՟ռգժճ՟ժ «Ավչ» օ «Ժվ՟ծ՟ր» աժնրի-

մգվթ ՟պ՟խ՟ճնրէճնրմզ: 

P – ՍՊՠ10
48

, էէ. 52ՠ-151՟` շնրմթ ղնհգջթ
49

, մ՟օ ռգվչթմ գվխնր` 

ա՟հս՟խվնջթ օ ղթգհչճնրվթ աժնրիմգվզ, ծվ՟ւ՟վթտ ծգսն ՟ռգժ՟տռ՟լ ե Ոհնղ-

                                                                                                                                              
ո՟սխգվնրղ գմ գհչճնրվմգվզ ագսմթ ղգչ իվռ՟լ: Ըջս ՟ճջ օ նրվթյ «Բգջսթ՟վթնրղ»-մգվթ` 

մվ՟ գհչճնրվմգվմ ՟ճմւ՟մ ՟ղնրվ գմ, նվ ցվխնրղ գմ մվ՟մ` ՠ՟վկվ ջ՟վթտ զմխմգժթջ: 
46 

Բ՟պմ ՟ճջ կօնռ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ ե ՠ՟պ՟վ՟մմգվթտ, ջ՟խ՟ճմ խ՟ «ա՟հս՟խնրվ»` «լնռ՟ճթմ 

իգտգղնվէ» թղ՟ջսնռ, նվթ ղթ ս՟վՠգվ՟խ ե «ա՟հս՟խվնջ»-զ:
 

47 
Խնվթմ յմնվծ՟խ՟ժնրէճնրմ գմւ ծ՟ճսմնրղ Սնրվՠ Հ՟խնՠճ՟մտ ռ՟մւթ կգպ՟ավ՟տ ղ՟սգմ՟-

բ՟վ՟մթ սմփվգմ Հ՟ճվ Շմնվծւ Պ՟ժնճ՟մթմ՝ ՟ճբ եչգվթ էռ՟ճթմ ո՟սխգվմգվզ ղգդ ջթվ՟ծն-

ը՟վ սվ՟ղ՟բվգժնր ծ՟ղ՟վ:
 

48
 Աճջ կգպ՟աթվզ (նվ ո՟ծռնրղ Ռնրջ՟ջս՟մթ Ադա՟ճթմ` մ՟իխթմ Ս՟ժսթխնռ-Շշգբվթմթ ՟մ-

ռ՟մ ծ՟մվ՟ճթմ ավ՟բ՟վ՟մնրղ) ղգդ ծ՟ղ՟վ ղ՟սշգժթ շեվ, նրջսթ փասռգժ գմւ մվ՟ ՠմ՟ավթտ 

Մ՟պթ ռգվ՟վս՟բվնրէճ՟ղՠ (թմշոգջ մյռգտ, մ՟ նվնյ աժնրիմգվթ ծ՟ղ՟վ ղգչՠգվգժ ե ՟ճբ 

կգպ՟ավթ ՠմ՟աթվմ ՟ղՠնհչնրէճ՟ղՠ, նվոգջ ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟ավթ ս՟վՠգվ՟խ, թջխ ՟ճժ բգո-

ւգվնրղ մգվխ՟ճ՟տվգժ ՟ճմ զմբ՟վկ՟խ ս՟վզմէգվտնրղմգվթ սգջւնռ): Նխ՟վ՟ավնրէճնրմզ սգ՛ջ 

К.Н. Юзбашян, “Армянские рукописи в петербургских собраниях, Каталог,” Пра-

вославный Палестинский сборник, 104
й
 (41

й
 выпуск), СПб, 2005, сс. 9-10, рук. 10. 

Կ. Յնրդՠ՟յճ՟մթ մխ՟վ՟ավնրէճ՟մ ղգչ ս՟վփվթմ՟խ խգվոնռ ավռ՟լ ե. “Татеваци, Пропо-

веди, нач. «Բ՟վնր՟իփջմ Փթժ՟սնջ…»”, օ կգպ՟ավթ ը՟ղ՟մ՟խզ շթ մյռնրղ: Հ՟ռ՟մ՟-

ՠ՟վ, ՟ճմ մյռ՟լ շե մ՟օ ծթմ կգպ՟ավ՟տնրտ՟խնրղ, նվզ ղգդ ծ՟ղ՟վ ղ՟սշգժթ շեվ, սգ՛ջ 
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ոթ՟մնջթ թմմ ՟պ՟խ, «Ոդմթ»-մ (15) սգհ՟ցնիռ՟լ ե «Ծթլ՟պմ»-թտ (24) ծգ-

սն, թջխ «Ոդմնր»-մ ծգսօնրղ ե «Յնռ՟դ»-զ (17): 

Գժնրիմգվթ ս՟վՠգվ ծգվէ՟խ՟մնրէճ՟մ բգունրղ մ՟իզմսվգժթ գմւ ծ՟ղ՟-

վգժ Եհղ.1622 օ ՄՄ5626 կգպ՟ավգվթմզ, նվմ ՟պ՟ռգժ ղնս ե Ա իղՠ՟ավնր-

էճ՟մզ: 

Հգվէ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժգժ գմւ աժնրիմգվզ` փըսգժնռ բվ՟մւ կգպ՟-

ավգվնրղ ՠ՟տ՟խ՟ճնհ խ՟վձ ռգվմ՟ավգվնռ, մ՟օ ւ՟պ՟խնրջթ ց՟խ՟ալգվնրղ 

՟ռգժ՟տվգժ Ա իղՠ՟ավնրէճ՟մ` ՠնրմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ աժնրի-

մգվթ օ ո՟վՠգվնրէճնրմմգվթ ծ՟ղ՟վմգվզ:   

                                                                                                                                              
Dorn, Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la bibliothèque impériale 

publique de St.Pétersbourg, St.Pétersbourg, 1852, p. 571, m. 640: 
49

 Մ՟պթ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ղգչ ՟ճջ աժիթ P-թ ս՟վՠգվ՟խ շխ՟, ջ՟խ՟ճմ մվ՟ ծ՟ղ՟վ՟-
խ՟ժնրղթտ ո՟խ՟ջնրղ ե 26 P, ՟ճմթմշ խ՟մ 25 P (ռ՟ծ՟մ՟խթվ) օ 27 P (ոնվբնւջնմ), նվնմտ 
ղթչօ ՟ճջ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ղգչ սգհ ե ասգժ ղնհգջթ աժնրիզ: Թռնրղ ե` Մ՟պզ էճնրվթղ՟տ՟ՠ՟վ 
ՠ՟տ ե էնհգժ 26 P-մ, ղնպ՟մ՟ժնռ ՠ՟հբ՟սգժ ՟ճմ 1 B-թ ծգս: 
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*** 

ԽՐԱՏՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱՑ ՎԱՍՆ ԳԱԶԱՆԱՑ ԵՒ ՍՈՂՆՈՑ ՅԱՂԱԳՍ ԱՐԴԱՐՈՑ ԵՒ 

ՄԵՂԱՒՈՐԱՑ ԱՒՐԻՆԱԿԻ
1
 

1. [Ապթրլ
2
] 

[2.2] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե
3
 ռ՟ջմ ՟պթրլնրմ, ւ՟մդթ

4
 Յ՟խնՠ

5
 ճնվը՟ղ ՟րվծ-

մգ՟տ դնվբթ
6
 թրվ դՅնրբ՟ճ, ՟ջ՟տ. «Կնվթրմ

7
 ՟պթրլնճ Յնրբ՟ճ»

8
: [2.3] Բ՟-

վնր՟ի՟րջմ ՟ջե, էե
9
 .ա. ՠ՟վւ գմ ՟պթրլնր

10
. [2.4] մ՟ի

11
` ճնվը՟ղ ձգղգ՟ժ 

ամ՟ օ
12

 ծնս ՟պմնր թ
13

 ճնվջնվբ՟տմ
14

, կգսնռմ ի՟հ՟հե դծգս
15

, դթ ղթ դծգս 

մնվ՟ ամ՟ջտգմ նվջնվբւմ օ
16

, աս՟մթտգմ դմ՟
17

 օ նրմթտթմ
18

: 

[2.5-7] Մգխմնրէթրմ ՠ՟մթջ. Պ՟վս ե թղ՟մ՟ժ
19

 ՟պթրլմ դՏեվմ ղգվ Յթջնրջ 

Քվթջսնջ մյ՟մ՟խե
20

, նվ թ ճ՟դաեմ Յնրբ՟ճթ եվ օ ճ՟վղ՟սնճմ ճԵջջգ՟ճ. լմ՟ր թ 

ջնրվՠ խնրջեմ Մ՟վթ՟ղ՟ճ, նվ ՟պ՟ւգտ՟ր թ
21

 ծ՟րվեմ, լ՟լխգ՟տ
22

 օ ի՟հ՟հգ՟տ 

դթղ՟մ՟ժթ դծգսմ թրվ, [2.8-10] նվոեջ ՟ջե ղգլմ Դ՟րթէ
23

. «Խնմ՟վծգտնճտ դգվ-

խթմջ օ եչ, օ ղեա թ մգվւնճ նսթտ մնվ՟»
24

, օ «ՠ՟մմ ղ՟վղթմ գհօ օ ՠմ՟խգ՟տ թ 

                                                           
1
 A B շթւ ռգվմ՟աթվ | P Բ՟վնր՟իփջմ Փթժ՟սնջ զջս ՠմնրէգ՟մ ՠ՟վնրտ ՟ջ՟տգ՟ժ 

2
 Ա իղՠ. Ապթրլ = ιέσλ 

3
 P Փթժ՟սնջ ջխջ՟ր իփջգժ 

4
 C P էե ցի ռ՟ջմ ՟պթրլնրմ, ւ՟մդթ 

5
 C + մ՟ծ՟ոգսմ  

6
 C դնվբթջմ 

7
 C խնվթրմբ 

8
 Ծմմ. ԽԹ 9 | C + [2.1] Զթ ՟պթրլմ է՟ա՟րնվ ե թ ռգվ՟ճ ՟ղգմ՟ճմ ա՟դ՟մ՟տ` ծդփվ, դփվ՟րնվ 

օ ճթղ՟ջսնրմ: 
9
 P շթւ | C շթւ ՠ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե, էե. 

10
 C նրմթ ՟պթրլմ ցի գմ ՟պթրլնր 

11
 C ղթմմ | P ՟. 

12
 C ճնվջ գժ՟մե, ձգղթ օ ճ՟մխ՟վլ՟խթ ցի ճնվը՟ղ ձգղգ՟ժ ամ՟ օ 

13 
P ծ՟վխ՟մթ ցի ՟պմնր թ

 

14
 C դծնս ճնվջնվբթ օ գվխնրտգ՟ժ ց՟իշթ օ ցի թ ճնվջնվբ՟տմ 

15
 C օ դծգս ՟անրմ ի՟հ՟հե P ռ՟ջմ նվնճ ի՟հ՟հե ՟անռմ դծգսմ ցի կգսնռմ ի՟հ՟հե դծգս 

16
 P ռ՟վգջտգմ նվջնվբւմ C ամ՟տգ՟ժ նվջնվբ՟տ ցի մնվ՟ ամ՟ջտգմ նվջնվբւմ օ 

17
 P թ ղ՟ճվնչմ | C զղՠպմգջտգմ դմ՟ 

18
 C շթւ օ նրմթտթմ 

19
 C շթւ ղգխմնրէթրմ ՠ՟մթտջ. Պ՟վս ե թղ՟մ՟ժ | P + դթղ՟մ՟ժթ 

20
 P շթւ 

21
 P + ղյսզմչգմ՟րնվ  

22
 C լ՟լխգ՟ժ ցի նվ ՟պ՟ւգտ՟ր թ ծ՟րվեմ, լ՟լխգ՟տ 

23
 P ղ՟վա՟վեմ ՟ջե ցի ՟ջե ղգլմ Դ՟րթէ 

24
 Ս՟հ. ԺԷ 10 
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ղգդ»
1
, օ ՟մլ՟մ՟րէ գհգ՟ժ ռգվթմ դնր՟վէմնտմ, նվւ

2
 ՟ջեթմ թ ռգվ՟մ՟ժմ. «Ո՞ռ 

ե ջ՟ է՟ա՟րնվ ց՟պ՟տ»
3
:  

[2.11] Եվխվնվբ ՠ՟վւմ ՟պթրլնճ
4
 ճնվը՟ղ

5
 մմչե

6
, թ ՠ՟տ խ՟մ ՟շւ մնվ՟

7
: 

[2.12] Ըջս մղ՟ նվ ՟ջե. «Եջ մմչգղ օ ջթվս թղ
8
 ՟վէնրմ խ՟ճ»

9
: [2.13] Զթ 

էեոես օ ղ՟վղմնռմ մմչեվ սեվմ 
10

, ՟ճժ ՟ջսնր՟լնրէգ՟ղՠ տ՟մխ
11

 ՟վէնրմ 

խ՟ճվ, [2.14] նվոեջ ՟ջե Դ՟րթէ
12

. «նշ մմչե օ նշ թ ւնրմ գվէ՟ճ
13

 ո՟ծ՟ո՟մմ 

Իջվ՟ճեժթ»
14

: 

[2.15] Եվվնվբ
15

 ՠ՟վւմ ՟պթրլնճմ
16

. ճնվը՟ղ լմ՟մթ ղ՟ս՟խ
17

 ՟պթրլմ 

դխնվթրմմ, ղգպգ՟ժ լմ՟մթ
18

: [2.16] Աո՟ մջսգ՟ժ
19

 ո՟ծե դնվբթ
20

 թրվ, ղթմշօ
21

 

ա՟ճ ծ՟ճվմ մնվ՟ ճգվվնվբ ՟րնրվմ
22

 օ ցշե թ ձ՟խ՟սմ
23

 մնվ՟ օ ճ՟վնրտ՟մե 

դմ՟
24

: [2.17] Աճմոեջ
25

 օ ՟ղգմ՟խ՟ժմ Աջսնր՟լ
26

` ծ՟ճվմ գվխմ՟րնվ, ճ՟վնճտ 

դնվբթ թրվ Յթջնրջ
27

` դ՟մբվ՟մթխմ ՟ղգմ՟ճմ ՟վ՟վ՟լնտ
28

 ճ՟րնրվ ճգվվնվբթ օ 

մջսնճտ զմբ ՟չղե թրվղե
29

: 

                                                           
1
 Յնռծ. Ա 14 

2
 P շթւ 

3
 Ս՟հ. 8 |  ԻԳ  C շթւ նվոեջ ՟ջե ղգլմ Դ՟րթէ. «Խնմ՟ծգտնճտ դգվխթմջ օ եչ, օ ղեա թ մգվւնճ 

նսթտ մնվ՟», օ «ՠ՟մմ ղ՟վղթմ գհօ օ ՠմ՟խգ՟տ թ ղգդ», օ ՟մլ՟մ՟րէ գհգ՟ժ ռգվթմ 
դնր՟վէմնտմ, նվւ ՟ջեթմ թ ռգվ՟մ՟ժմ. «Ո՞ռ ե ջ՟ է՟ա՟րնվ ց՟պ՟տ»  
4
 P շթւ | C + ՟ճջ ե, դթ 

5
 C + ՟վէնրմ ժթմթ օ խ՟ղ 

6
 P + ՟պթրլմ 

7
 C ՟շւ թ ՠ՟տ ղմ՟ P թ ՠ՟տ ժթմթմ ՟շւ մնվ՟ ցի թ ՠ՟տ խ՟մ ՟շւ մնվ՟ 

8
 P + օ ՟շւ թղ 

9
 Եվա Ե 2 | C շթւ Ըջս մղ՟ ՟ջե. «Եջ մմչգղ օ ջթվս թղ ՟վէնրմ խ՟ճ» 

10
 P + գ[վ]ՠեւ | C Ննճմոեջ Տեվմ ղգվ Յթջնրջ Քվթջսնջ էեոես մմչեվ ցի Զթ էեոես օ 

ղ՟վղմնռմ մմչեվ սեվմ  
11

 C P շթւ 
12

 P Դ՟րթէ ՟ջեվ 
13

 P գվէ՟ճվ 
14

 Ս՟հ. ՃԻ 4 |  C + Ն՟ օ Սնհնղնմ ՟ջե, էե. «Եջ մմչգտթ օ ջթվս թղ ՟վէնրմ խ՟ճ» (ծղղս. 
Եվա Ե 2) 
15

 C գվգւ P թջխ .ա. 
16

 P + ՟ճջ ե | C ՟պթրլթմ ՟ճմ ե 
17

 P ղ՟մնրխ 
18

 C ժթմթ 
19

 C օ ղ՟ճվմ մջսգ՟ժ ցի ՟ո՟ մջսգ՟ժ 
20

 P մջսթ ո՟ծգժ դնվբթջմ 
21

 C դմ՟ օ ջա՟ճ դ՟րնրվջ .ա., օ գվվնվբ ՟րնրվմ ցի դնվբթ թրվ, ղթմշօ 
22

 C օ անպ՟ ղգլ՟կ՟ճմ օ ցի մնվ՟ ճգվվնվբ ՟րնրվմ 
23

 C ճգվգջջ 
24

 C դղգպգ՟ժ խնվթրմմ 
25

 P մնճմոեջ C ՟ճջոեջ 
26

 A B + օ 
27

 C Յթջնրջ Քվթջսնջ դնվբթմ թրվ ցի դնվբթ թրվ Յթջնրջ 
28

 Կնհնջ. Ա 15 | C շթւ դ՟մբվ՟մթխմ ՟ղգմ՟ճմ ՟վ՟վ՟լնտ 
29

 C թրվ 
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[2.18] Աո՟ նրվգղմ ՠ՟վրնւ ՟ջ՟տ
1
. «խնվթրմ ՟պթրլնր Յնրբ՟ճ». օ «ե նվ

2
 

ճ՟վնրտ՟մե դմ՟»
3
: [2.19] Բ՟վրնւ ի՟րջգտ՟ր ՠ՟վնր՟ի՟րջմ ռ՟ջմ ՟պօլնճ

4
: 

2 [Աէնժ՟րցջ
5
] 

[3.1] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե
6
. Է եվե թմշ

7
, նվ խնշթ ՟էնժ՟րցջ

8
: [3.2] Ս՟ջսթխ 

ա՟դ՟մ ե, ղթմշ դթ նվջնվբ՟տ նշ ե ծմ՟վ դմ՟ թ ՠնրպմ ծ՟վխ՟մգժ
9
: [3.3] Որմթ

10
 

գհչթրվջ գվխ՟ճմջ օ ջհնտ՟կօջ, ղթմշ դթ դլ՟պջ ղգլ՟ղգլջ ջհնտե օ խսվե
11

: 

[3.4-5] Եր ճնվը՟ղ լ՟վ՟րթ, ա՟ճ թ ագսմ
12

` զղոգժ չնրվ
13

, օ գմ ՟մբ ով՟խւ 

ղ՟մվնջսնտ
14

: [3.6] Եր ի՟պմթմ նջսւ զմբ գհչթրվջ մնվ՟, օ խ՟ոթմ գհչթրվւմ 

զմբ նջսմ
15

, [3.7] օ ժջգմ դկ՟ճմ
16

 մնվ՟ նվջնվբւմ օ ա՟մ
17

 ջո՟մ՟մգմ դմ՟: 

[3.8] Մգխմնրէթրմ ՠ՟մթջ ՟ճջ ե
18

: Աճջոեջ օ բնր, նռ ղ՟վբ, ղ՟վղմնռբ 

մ՟ծ՟ս՟խգ՟
19

, ղթմշբգպ ռջս՟ծ գջ ճգհչնրվջբ ւն` ջհնտգ՟ժ օ խսվգ՟ժ
20

 թ ւեմ
21

 

դ՟վլ՟էջթվնրէթրմ, դղվնրվ ՟յի՟վծթջ
22

, դո՟սվ՟մւ
23

 ջ՟ս՟մ՟ճթ: [3.9] Եր 

՟ո՟
24

 նրվ՟ի ժթմթմ թ ւգդ ծվգյս՟խւ, օ ՠգվխվթմ թ ւգդ դ՟րվնրէթրմւ գվխմթտ: 

                                                           
1
 P + Յ՟խնՠ էե 

2
 C P նռ ցի ե նվ 

3
 Ծմմ. ԽԹ 9:  

4
 P + օ ռ՟ջմ խնվգ՟մտ մնվ՟ | C շթւ Աո՟ նրվգղմ ՠ՟վրնւ… ռ՟ջմ ՟պգրլնճ 

5
 Ա իղՠ. Արէնհնցնջ = ἀλζόινς 

6
 C P շթւ ՠ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե  

7
 P թմշ եվե 

8
 P ՟էնհնրթջ | C ղթ ղգլ ճնճը օ ՟ծ՟աթմ, նվնճ ՟մնրմմ խնշթ նցթժնջ ցի թմշ եվե թմշ, նվ խնշթ 

՟էնժ՟րցջ 
9
 C նշ ե ծմ՟վ նվջնվբ՟տմ զղՠպմգժ դմ՟ ցի նվջնվբ՟տ նշ ե ծմ՟վ դմ՟ թ ՠնրպմ ծ՟վխ՟մգժ 

10
 C + օ 

11
 P ջհնտգժ օ խսվգժ C ջհնտե օ ծ՟ս՟մե 

12
 P + Ավ՟լ՟մթ 

13
 P շթւ զղոգժ չնրվ 

14
 P նջսւ | C շթւ Եր ճնվը՟ղ լ՟վ՟րթ, ա՟ թ ագսմ` զղոգժ չնրվ, օ գմ ՟մբ ով՟խւ ղ՟մվնջսնտ 

15
 P նջսւ | C Եր ՟ծ՟աթմ դփվնրէգմեմ նշթմշ ծմ՟վթրւ խ՟վգմ նվջ՟ժ դմ՟: Եր դթ ե ճնճը լ՟-

վ՟րխնս օ ղվա՟ջեվ, ռ՟ջմ նվնճ օ նվջնվբ՟տմ ամ՟տգ՟ժ թ ռս՟խջ չնրվտ, բմգմ ՟խ՟մ՟ս թ 

չնրվմ օ թ ղվա՟տ իմլնվ՟տ թ լ՟ճվջ օ զմբ ռթղ՟ր ս՟վգ՟ժ ՟վ՟տնրտգ՟ժ ո՟վ՟մմ: Եր ա՟-

դ՟մմ լ՟վ՟րգ՟ժ ա՟ճ թ չնրվմ օ ղսգ՟ժ թ մ՟ զղոե: Եր սգջգ՟ժ դիմկնվմ թ ռգվ՟ճ չվնճմ, 

ի՟հ՟ճ զմբ մ՟ օ նրվ՟ի՟մ՟ճ օ նշ աթսե դնվնա՟ճէմ թ չնրվմ է՟անրտգ՟ժ: Իջխնճմ զղՠպմթ 

ճնվնա՟ճէմ օ ջ՟ջսթխ անշե ցի օ ի՟պմթմ նջսւ… զմբ նջսւմ 
16

 P դանշթրմ 
17

 C Ապ նվ ժնրգ՟ժ նվջնվբ՟տմ դկ՟ճմմ մնվ՟ օ գխգ՟ժ ցի օ ժջգմ դկ՟ճմ մնվ՟ նվջնվբւմ օ ա՟մ 
18

 C P շթւ  
19

 C ղ՟վղմնռբ չ՟մ՟ճ P մ՟ծ՟ս՟խգ՟ ղ՟վղմնռբ ցի ղ՟վղմնռբ մ՟ծ՟ս՟խգ՟  
20

 C P ջհնտգժ օ խսվգժ 
21

 P + դյ՟սիփջնրէթրմ 
22

 P դղվնրվջ ՟յի՟վծթ | C դ՟ղգմ՟ճմ շ՟վնրէթրմ օ ցի դ՟վլ՟էջթվնրէթրմ… դղվնրվ ՟յի՟վծթջ 
23

 P դո՟սվ՟մջ 
24

 P դթ ցի օ ՟ո՟ 
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[3.10].Բ. գհչթրվւ Հթմ օ Ննվ Կս՟խ՟վ՟մւմ գմ
1
: [3.11] Աճժ դանճյ ժգվ, անրտե օ

2
 

ի՟հ՟ճտգջ զմբ նջսւմ, ՟ճջթմւմ` ՟յի՟վծթ
3
 տմնվւ` զմբ ծգյսնրէթրմ օ խ՟ղ զմբ 

ծ՟մբգվկջ: [3.12] Եր ի՟հ՟հթջ օ խ՟ղ յ՟հ՟իթջ
4
 ճնվնա՟ճէ էյմ՟ղնճմ, օ 

աս՟մե դւգդ
5
 նվջնվբմ ջ՟ս՟մ՟ճ

6
: 

3 [Ք՟վթմւ ծվ՟ծ՟մ՟տ
7
] 

[4.0] Ի աթմնճ օ թ խմնչե զղՠպմգ՟ժ, օ ջո՟մթտե
8
 դւգդ

9
: [4.1] Բ՟-

վնր՟ի՟րջմ ՟ջե
10

. գմ ւ՟վթմւ
11

 ծվ՟ծ՟մ՟տ՝ ՟վնր օ եա
12

. [4.2] ղթմշ թ դ՟ս գմ 

թ ղթղգ՟մտ, նշ ծ՟մգմ
13

 ծվբգծջ. ՟ո՟ էե թ ղ՟րս ս՟մթտգմ դ՟վնրմ ՟պ
14

 ճեամ, 

ծնրվ ծ՟մե
15

 օ ՟ճվե դռ՟ճվջ ՠ՟դնրղջ
16

: 

[4.3] Մգխմնրէթրմ ՠ՟մթջ
17

. սգ՛ջ, ն՛ռ ՟պ՟ւթմթ, նվ թ մ՟ծ՟ս՟խնր-

էգ՟մբ
18

 գջ, [4.4] Ս՟ղջնմ օ Յնռջեց ՟վբ՟վւ եթմ օ ռ՟ջմ խ՟մ՟մտ ՟մխ՟մ թ 

ցնվկնրէթրմ
19

: [4.5] Աո՟ ՠ՟վթնւ ՟ջ՟տ ՠ՟վնր՟ի՟րջմ ռ՟ջմ խվ՟րմ՟րնվ՟տմ, 

դթ ՟ովգջտթմ
20

: 

 

                                                           
1
 C շթւ [3.9-10] 

2
 B շթւ P + բնր 

3
 P նվ ՟յի՟վծթջ գմ ցի նջսւմ, ՟ճջթմւմ ՟յի՟վծթ 

4
 P յ՟հ՟իգ՟ժ ո՟սթջ ցի ի՟հ՟հթջ օ խ՟ղ յ՟հ՟իթջ 

5
 P + շ՟վ 

6
 C Զթ ղթ ի՟հ՟ժթ ժթտթջ էյմ՟ղնճմ օ զղՠպմթջ ճնվնա՟ճէ մնվ՟, օ ջո՟մ՟մե դւգդ ճնվն-

ա՟ճէմ մնվ՟ ծնանռ ճ՟րթսգ՟մ ցի [3.11-12] 
7
 Ա իղՠ. Ք՟վթմւ ծվ՟ծ՟մ՟տ = ιίζօη ππξօβόινη 

8
 P ՟ո՟խ՟մթտե 

9
 Հղղս. Սթվ՟ւ ԺԹ 2 | C շթւ Ի աթմնճ օ թ խմնչե զղՠպմգ՟ժ, օ ջո՟մթտե դւգդ | Իմշոեջ օ Ա 

իղՠ՟ավնրէգ՟մ կգպ՟ավգվնրղ, ՟ճջ աժիթ ՟պ՟չթմ մ՟ի՟բ՟ջնրէթրմզ ծ՟մբեջ ե ա՟ժթջ նվոեջ 

մ՟ինվբ աժիթ ռգվչթմ մ՟ի՟բ՟ջնրէթրմ, ջ՟խ՟ճմ թմշոեջ ՟ճջսգհ, ՟ճմոեջ եժ ղգվ ավւնրղ 

նրհհգժ գմւ ՟ճբ ջի՟ժզ:  
10

 C շթւ Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե 
11

 C + թմշ 
12

 C թ ժգվթմջ, նվ խնշթ ծվ՟ւ՟վ ցի ծվ՟ծ՟մ՟տ ՟վնր օ եա 
13

 P ծ՟ս՟մգմ 
14

 P շթւ 
15

 P գժ՟մե ծվբգծջ ցի ծնրվ ծ՟մե 
16

 C նվ նշ դնւ ռմ՟ջգմ, նվւ՟մ ծգպթ գմ թ ղթղգ՟մտ, ղթմշօ ՟պգ՟ժ դմ՟ յցգմ ճթվ՟վ, ծնրվ 

գժգ՟ժ ծվբգծե ցի [4.2] 
17

 P շթւ 
18

 A B մ՟ծ՟ս՟խնրէթրմբ ցի թ մ՟ծ՟ս՟խնրէգ՟մբ 
19

 C Սնճմոեջ օ ջ՟ս՟մ՟ճ նշ խ՟վե ռմ՟ջգժ թմշ, գէե նշ զմխգվ օ ծ՟ղ՟ծնրմշ ժթմթմ օ յցգմ: 

Ս՟ս՟մ՟ճ օ ծնրվ ճ՟րթսգմթտ ծ՟մգմ օ խ՟ղ՟ր ծվբգծգմ դծնաթջ թրվգ՟մտ թ ծնրվ ՟մյթչգժթ 

ցի [4.3] 
20

 C P շթւ [4.5] 



«Բ՟վնճ՟իփջ» (Physiologus). ծ՟ճգվգմ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվ 307 
 

 

4 [Սհնտ
1
] 

[5.1] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե
2
. Է ա՟դ՟մ թմշ

3
 թ լնռնր

4
, նվ խնշթ ջհնտ, օ էօջ 

գվխ՟ճմ նրմթ
5
 ՠժվ՟կօջ: [5.2] Յնվը՟ղ

6
 սգջ՟մե դմ՟րմջ ՟պ՟ա՟ջսգ՟ժջ

7
, 

մղ՟մթ մ՟ր՟մտմ
8
 օ ՟ղՠ՟պմ՟ճ

9
 դէօջ թ ՠ՟վկվնրէթրմ ՟պ՟ա՟ջս՟տմ

10
 օ ծ՟-

խ՟պ՟խթ զմբ մ՟րմ
11

. [5.3] նվոեջ էե
12

 ՟ջո՟վեդջ .ժ. խ՟ղ .ի., օ ճնվը՟ղ
13

 

ռ՟ջս՟խթ, ինմ՟վծգտնրտ՟մե դէօջմ օ ճթմւմ
14

 ՟ղցնցե ճ՟յի՟սնրէգմեմ: 

[5.4] Եր ՟ժթւմ ս՟մթմ դմ՟ ճ՟պ՟չթմ սգհթմ թրվ
15

: 

[5.5] Մգխմնրէթրմ ՠ՟մթջ
16

. Ծնռմ ճ՟յի՟վծթջ ՟րվթմ՟խ ե, [5.6] օ մ՟րմ` 

ջվՠնտ ղ՟վա՟վեթտ, նվւ մ՟րգտթմ զմբ ՟յի՟վծջ
17

: Եր
18

ծ՟խ՟պ՟խնվբմ ջ՟ս՟-

մ՟ճ նշ խ՟վ՟տ ճ՟հէգժ մնտ՟: [5.7] Իջխ նվւ նշ խ՟վգմ ծ՟ղՠգվգժ ղթմշօ թ ջո՟պ 

ջվՠնրէգ՟ղՠ [5.8] խվէգժ թ անվլ ՠ՟վնրէգ՟մ օ նշ ծ՟մգմ թ աժնրի դ՟պ՟ւթմնր-

էթրմմ խ՟ղ ոնպմխնրէգ՟ղՠ խ՟ղ դ՟րյ՟ւ՟հնրէգ՟ղՠ խ՟ղ ՟վՠգտնրէգ՟ղՠ խ՟ղ 

՟ճժ թմշ շ՟վգ՟րւ, [5.9] մնւ՟
19

 նվոեջ դմ՟րջ զմխհղթմ թ ինվջ լնռնրմ
20

: 

 

                                                           
1
 Ա իղՠ. ջհնտ = πξίσλ 

2
 C P շթւ Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե 

3
 B ե ա՟դ՟մ ղթ P ՟ճժ թմշ ա՟դ՟մ  

4
 C լնռ  

5
 B օ էօջ գվխ՟ճմնրէթրմ C Եր ճնճը էյմ՟ղթ ե մ՟րնտ օ նրմթ էօջ գվխ՟ճմջ օ P էօջ գվխ՟ճմջ 

նրմթ օ ցի օ էօջ գվխ՟ճմ նրմթ 
6
 P թՠվօ C Եր ճնվը՟ղ 

7
 C դմ՟րմ ՟պ՟ա՟ջսգ՟ժ 

8
 C մ՟րնտ P մնտ՟ 

9
 P ճ՟ղՠ՟պմ՟ժ ցի օ ՟ղՠ՟պմ՟ճ 

10
 C ՟պ՟ա՟ջսթմ 

11
 C P մ՟րջմ  

12
 P օ գվէ՟ ցի նվոեջ էե  

13
 P .դ., ՠ՟ճտ C .ի., օ ճնվը՟ղ ցի .ժ. խ՟ղ .ի., օ ճնվը՟ղ 

14
 C օ թմւմ P ճթմւմ ցի օ ճթմւմ 

15
 C Խ՟հ՟հթ օ մ՟րմ ռ՟վգ՟ժ ճ՟ժգ՟տմ ճ՟պ՟չ թՠվօ ռս՟ր՟մբ ղթ: Եր ՟մբթ ՟վկ՟խգ՟ժ 

ա՟դ՟մթմ, ջվզմէ՟տ ա՟ճ ՟մտ՟մե զմբ ղեչ մ՟րթմ օ ո՟ս՟պե զմբ գվխնրջ օ խնվնրջս անվլե 

՟ճմնտթխ, նվ թ մ՟րթմ թտգմ, օ թ ինվջ լնռնր զմխհղե: Իջխ գէե մ՟րմ էգէօ ե թ ՠգպ՟մտ, նշ 

խ՟վե ռմ՟ջգժ: Եր ղթմ ռ՟ջմ ո՟ծ՟ո՟մ՟տմ, նվ խնշթմ բժՠթմւ, նվւ ո՟ծգմ դմ՟րմ, օ ղեխ 

ռ՟ջմ էգէօնրէգ՟մմ [ցի 5.4] 
16

 C P շթւ Մգխնրէթրմ ՠ՟մթջ 
17

 C մ՟րմ փվթմ՟խ ե ՟յի՟վծթջ ցի Ծնռմ ճ՟յի՟վծթջ … մ՟րգտթմ զմբ ՟յի՟վծջ 
18

 C P շթւ 
19

 P շթւ ՟ճժ թմշ շ՟վգ՟րւ, մնւ՟ 
20

 C օ ա՟դ՟մմ` ջ՟ս՟մ՟ճթ, նվ ծ՟խ՟պ՟խե ղ՟վբխ՟մ, դթ ճնվը՟ղ աս՟մե դղ՟վբմ ղգվ-

խ՟տգ՟ժ թ յմնվծ՟տմ Աջսնրլնճ օ դո՟ծ՟ո՟մ ծվգյս՟խջ ծգպ՟տգ՟ժ օ ղ՟վբմ ղգհփւ լ՟մ-

վ՟տգ՟ժ, բթոփհ ը՟ղ՟մ՟խ աս՟մե, դթ դթրվ խ՟ղ՟տ անվլմ խ՟ս՟վգջտե թ մնջ՟ օ բթրվգ՟ր 

խնվնրջ՟մե դմնջ՟ ցի ծ՟խ՟պ՟խնվբմ... զմխհղթմ թ ինվջ լնռնրմ [5.6-9] 
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5 [Ք՟հ՟մբվ
1
] 

[6.1] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե
2
. ե օ էպշնրմ թմշ

3
, նվ խնշթ ւ՟հ՟մբվ

4
, նվ 

ճգվխվնվբ ճ՟րվեմջ
5
 ճթյե: [6.2] Հ՟ղ՟խ

6
 ջոթս՟խ ե էպշնրմմ

7
, ՟հՠ ցնվնճմ 

մնվ՟
8
 ՠըյխե դ՟շջ յժ՟տգ՟ժջ

9
, [6.3] օ ՟պ է՟ա՟րնվմ

10
 ծմբխ՟տ

11
 աս՟մթ: 

[6.4] Թե նւ թտե ղ՟վբ ծթր՟մբ
12

, ս՟մթմ դծ՟րմ ՟պ՟չթ մնվ՟
13

, թՠվօ սգջ՟մե 

ծթր՟մբմ, էե
14

 ղ՟ծնր թտե
15

, բ՟վկնրտ՟մե դգվգջմ թրվ թ մղ՟մե ւ՟հ՟մբվմ
16

, 

[6.5] օ
17

 էե խգմ՟տ թտե ղ՟վբմ
18

 [6.6] ՠ՟մ՟ճ դՠգվ՟մ թրվ, խժ՟մե դտ՟րմ
19

 

ծթր՟մբթմ, օ մնճմը՟ղ՟ճմ նհչ՟մ՟ճ
20

 ծթր՟մբմ: 

[6.7] Մգխմնրէթրմ ՠ՟մթջ
21

. Հ՟ղ՟խ ջոթս՟խմ
22

 ՟րվթմ՟խ ե ագհգտխնր-

էգ՟մ խգմ՟վ՟վթմ
23

, [6.8] դթ ՟ղգմօթմ ջոթս՟խ ե Տեվմ, օ ջօնրէթրմ թ մղ՟ նշ 

անճ, նվոեջ ՟ջե Սնհնղնմ. «Եհՠ՟րվնվբթմ թղ ջոթս՟խ ե, օ խ՟վղթվ զմսվգ՟ժմ թ 

ՠթրվնրտ»
24

, [6.9] նվոեջ օ թմւմ ՟ջ՟տ
25

. «Գ՟ թյի՟մ ՟յի՟վծթջ ՟ճջնվթխ
26

 օ 

ճթջ թմշ
27

 նշ աս՟մե»
28

, [6.10] ռ՟ջմ դթ գխմ ՟պ ծվգ՟ճջմ, օ ղգվըգտթմ դ՟ջ-

                                                           
1
 Ա իղՠ. ւ՟հ՟մբվ = ραιαλξηόο 

2
 C շթւ Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե 

3
 C ծ՟ր ղթ 

4
 C ւ՟վ՟բվնջ P ւ՟վ՟ճբվնմ 

5
 Ղօս. ԺԱ 19 | P փվեմւ 

6
 C P ՟ղգմօթմ 

7
 C P շթւ  

8
 P ցնվնճ 

9
 A B յժ՟տգ՟ժ C շթւ ՟հՠ ցնվնճմ մնվ՟ ՠըյխե դ՟շջ յժ՟տգ՟ժջ 

10
 P թ է՟ա՟րնվջ 

11
 C նվ օ թ սնրմջ է՟ա՟րնվ՟տ ծ՟դթր ցի օ ՟պ է՟ա՟րնվմ ծմբխ՟տ 

12
 C Զթ ճնվը՟ղ ցի էե նւ թտե ղ՟վբ ծթր՟մբ 

13
 P ծթր՟մբթմ C ՟պ ծթր՟մբմ ցի դծ՟րմ ՟պ՟չթ մնվ՟ 

14
 P գէե ծթր՟մբմ 

15
 C ոյնրտգ՟ժ ծ՟ճթ թ մ՟, օ նղ՟մջ, էե ղ՟ծնր ե ցի թՠվօ սգջ՟մե ծթր՟մբմ, էե ղ՟ծնր թտե 

16
 A B ւ՟վ՟բվմ | C օ ՟ճժ նշ ծ՟ճթ ցի թ մղ՟մե ւ՟հ՟մբվմ | P + ւ՟մդթ ձ՟մ՟շե, էե ղգպ՟-

մգժնտ ե 
17

 P ՟ո՟ 
18

 P ե, ոյմնր զմբ ծթր՟մբմ ւ՟հ՟մբվմ օ ցի թտե ղ՟վբմ 
19

 A դտ՟րջ 
20

 P ՟ովթ ցի մնճմը՟ղ՟ճմ նհչ՟մ՟ճ | C ե, մ՟ճգժնռ ւ՟հե դտ՟րմ, օ նհչ՟մ՟ճ ցի թտե 

ղ՟վբմ … մնճմը՟ղ՟ճմ նհչ՟մ՟ճ 
21

 C P շթւ Մգխմնրէթրմ ՠ՟մթջ  
22

 P + ղթ՟մա՟ղ 
23

 P խգմ՟վ՟վթմ ղգվնճ ագհգտխնրէգ՟մմ  
24

 Եվա Ե 10 | P շթւ նշ անճ… թ ՠթրվնրտ  
25

 P ՟ջեվ 
26

 P շթւ 
27

 P շթւ 
28

 Յնռծ. ԺԴ 30 
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սնր՟լնրէթրմ մնվ՟, [6.11] օ ՟ո՟ գխմ ՟պ ծգէ՟մնջջ օ գՠ՟վկ դղգհջ ղգվ օ 

դծթր՟մբնրէթրմջ
1
, օ ռգվ՟տ՟ր ի՟շմ, [6.12] «

2
օ ագվգ՟տ դագվնրէթրմջ»

3
, 

[6.13] օ գս դո՟վաօջ նվբնտ ղ՟վբխ՟մ
4
, նվւ զմխ՟ժ՟մ դմ՟

5
: [6.15] Ավբ գէե 

նւ ՟ջթտե, գէե ւ՟հ՟մբվ
6
 ոգհլ էպշնրմ

7
 ե, դթ՟՞վբ ՟րվթմ՟խ ե Քվթջսնջթ

8
: 

[6.16] Եր ռթյ՟ոմ ն՞շ ՟ո՟ւեմ
9
 ոթհլ ե: Եր դթ՟՞վբ ՟ջե, էե

10
. «նվոեջ Մնռջեջ 

ՠ՟վկվ՟տնճտ
11

 դ՟րկմ ճ՟մ՟ո՟սթմ, մնճմոեջ օ ո՟վս ե ՠ՟վկվ՟մ՟ժ
12

 նվբնճ 

ղ՟վբրնճ»
13

: [6.17] Ավբ ե օ ճ՟րկմ ՠ՟վթ, դթ ճթղ՟ջսնրմ ե, ե օ ճ՟պթրլմ ՠ՟վթ, 

դթ ծդ՟րվ ե, ե օ ճնշի՟վմ
14

 ՠ՟վթ, դթ ծ՟մբ՟վս
15

 ե [6.18] Ավբ խվխթմ գմ 

՟վ՟վ՟լւ, էեոես օ ճնպթ թմշ խ՟վլթ, ՟ճժ աս՟մթ օ ՠ՟վթ թմշ
16

:  

6 [Հ՟ր՟ժնրջմ
17

] 

[7.1] 
18

Աջե ղ՟վա՟վեմ. «Նղ՟մգտ՟ճ գջ ծ՟ր՟ժջ՟մ ճ՟մ՟ո՟սթ»
19

: [7.2] 

Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ ծ՟ր՟ժջ՟մ էպշմնճ
20

, էե խ՟վթ նվբեջեվ ե, [7.3] օ 

ճնվը՟ղ
21

 ծ՟մե դկ՟ամ
22

 օ ջ՟խ՟ր ղթ
23

 ՟ձգմ
24

, ՟ո՟ էօ՟րւմ ծ՟վխ՟մգմ
25

 

դգվգջջ ծ՟րվմ օ ղ՟րվմ
26

, [7.4] օ մնւ՟ ճգս ՠ՟դնրղ ծ՟ղՠգվնրէգ՟մտմ նշ խ՟-

                                                           
1
 P դծթր՟մբնրէթրմջ ղգվ ցի դղգհջ ղգվ օ դծթր՟մբնրէթրմջ 

2
 P + գժ թ ՠ՟վկնրմջ 

3
 Ս՟հ. ԿԷ 19, Եցգջ. Դ 8 

4
 P շթւ նվբնտ ղ՟վբխ՟մ 

5
 C Սնճմոեջ օ Քվթջսնջ գսգջ դծվգ՟ճջմ, դթ ծթր՟մբ՟տգ՟ժ եթմ ղգհփւ, բ՟վկնճտ դգվգջմ թրվ 

թ մնտ՟մե, օ ղգպ՟մ դղ՟ծմ ճ՟րթսգմթտ: Իջխ ղգւ դթ ծթր՟մբ՟տգ՟ժ ե՟ւ ղգհփւ, ճնվը՟ղ 

գսգջ դղգդ Քվթջսնջ, նշ բ՟վկնճտ դգվգջմ թրվ թ ղեմչ, ՟ճժ դ՟վթրմմ թրվ եծգհ թ ռգվ՟ ղգվ օ 

դտ՟րջ ղգվ ռգվ՟տնճտ օ դծթր՟մբնրէթրմջ ղգվ ՠըյխգ՟տ ցի [6.7-13] 
6
 C ւ՟վ՟բվնջմ ցի գէե ւ՟հ՟բվ 

7
 C շթւ 

8
 P ե փվթմ՟խ ցվխշթմ ցի ՟րվթմ՟խ ե Քվթջսնջթ 

9
 C Ո՞շ ՟ո՟ւեմ օ ռթյ՟ոմ 

10
 C Տեվմ 

11
 C P ՠ՟վկվ՟տնճտ Մնռջեջ 

12
 C P ՠ՟վկվ՟մ՟ժ ո՟վս ե 

13
 Յնռծ. Գ 14 

14
 C P փկմ… ՟պթրլմ… նշի՟վմ 

15
 C + օ ջնրվՠ 

16
 P շթւ [6.18] C Եր թրվ՟ւ՟մշթրվ ջ՟ծղ՟մթ գմ ցի [6.18]  

17
 Ա իղՠ. ծ՟ր՟ժնրջմ = πειεθάλ 

18
 P + նվոեջ 

19
 Ս՟հ. ԺԱ 7 | C շթւ 7.1 

20
 A B ծ՟ր՟ժ՟ջ՟մթմ C ծ՟րթմ  

21
 P թՠվօ 

22
 B դկ՟աջմ C ծ՟մգմ դկ՟աջ, նշ ղգխմթմ թ մղ՟մե լմփհւմ: Յնվը՟ղ 

23
 P գմ | C շթւ ջ՟խ՟ր ղթ 

24
 C + օ ւ՟հտմնրմ կ՟աւմ 

25
 C ջխջ՟մթմ տսգժ ցի ՟ո՟ էօ՟րւմ ծ՟վխ՟մգմ 

26
 C լմնհ՟տմ | A + թրվգ՟մտ B դծփվ օ դղփվ դգվգջջ թրվգ՟մտ 
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վ՟ջտգմ ս՟մգժ
1
 օ ջվսղսգ՟ժ

2
 խպցգմ դմնջ՟ օ ջո՟մ՟մգմ

3
: [7.5] Աո՟ ռ՟ջմ 

ջ՟ջսթխ աէնճմ բ՟վկգ՟ժ
4
 ջնրա ՟պմնրմ դգվթջ ՟րնրվջ, էե. «զմբե՞վ ջո՟մ՟ւ 

դնվբգ՟խջմ ղգվ»: [7.6] Աո՟ ճգս
5
 ճգվվնվբ ՟րնրվմ

6
 ա՟ճ ծ՟ճվմ օ

7
 մջսթ թ 

ռգվ՟ճ օ լ՟խե դխնհջ թրվ օ ՟վթրմ, նվ թչ՟մե թ ռգվ՟ճ ղգպգ՟ժ
8
 կ՟անրտմ, 

խգմբ՟մ՟տնրտ՟մե դմնջ՟, օ ճ՟պմգմ
9
 թ ղգպգժնտ

10
: 

[7.7] Աճջոեջ Տեվմ ՟ջ՟տ թ ՠգվ՟մնճ
11

 ղ՟վա՟վեթմ Եջ՟ճգ՟ճ. «Ովբթջ լմ՟ճ 

օ ՠ՟վկվ՟տնրտթ, օ մնւ՟ դթջ ՟մ՟վագտթմ»
12

: [7.8] Վ՟ջմ դթ ՟վ՟վթշմ լմ՟ր 

դղգդ, օ ղգւ դմ՟ ա՟մ ծ՟վ՟ւ, ռ՟ջմ դթ «ո՟յսգտթմ ՟դա ղ՟վբխ՟մ
13

 

դ՟վ՟վ՟լջ օ նշ դ՟վ՟վթշմ»
14

: [7.9] Աո՟ գխմ Տեվմ
15

, գժ թ ՠ՟վկվնրէթրմ 

ի՟շթմ օ գՠ՟տ դջնրվՠ
16

 խնհջմ թրվ օ խ՟էգտնճտ ՟վթրմ օ չնրվ թ ցվխնրէթրմ 

ճ՟րթսգմթտ: [7.10] Ավթրմմ` զջս մղ՟, գէե «Բ՟ը՟խ ՟պ օ անծ՟տ՟ր»
17

 օ գս թ 

ցվխնրէթրմ ՟դաթ ղ՟վբխ՟մ
18

: [7.11] Իջխ չնրվմ` նվնռ ժնրջ՟րնվգտ՟ւ
19

 խգմբ՟-

մ՟վ՟վ ջնրվՠ ՟ր՟դ՟մթմ
20

: 

7 [Բնր
21

] 

[8.1] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ ՠնրնճ
22

, գէե դաթյգվմ ՟պ՟րգժ ջթվե, ւ՟մ 

դտգվգխմ
23

: [8.2] Աճջոեջ
24

 Տեվմ ղգվ Յթջնրջ Քվթջսնջ ջթվգ՟տ դ՟յի՟վծջ
25

, 

                                                           
1
 C P շթւ ճգս ՠ՟դնրղ ծ՟ղՠգվնրէգ՟մտմ նշ խ՟վ՟ջտգմ ս՟մգժ  

2
 P շթւ օ ջվսղսգ՟ժ 

3
 C + դկ՟աջմ 

4
 P թ ջնրա բ՟պմ՟մ ցի ռ՟ջմ ջ՟ջսթխ աէնճմ բ՟վկգ՟ժ  

5
 P շթւ 

6
 C Եր թմւգ՟մւ ծգպ՟մ՟մ դգվթջ ՟րնրվջ: Եր ճգս .ա. ՟րնրվտ ցի Աո՟ ռ՟ջմ ջ՟ջսթխ… ճգս 

ճգվվնվբ ՟րնրվմ 
7
 C + թ ջ՟ջսթխ աէնճմ 

8
 C տսե դխնհմ օ ծ՟մե ՟վթրմ թ խնհեմ թրվ օ խ՟էե թ ռգվ՟ճ A B շթւ օ լ՟խե դխնհջ թրվ օ 

՟վթրմ, նվ թչ՟մե թ ռգվ՟ճ ղգպգ՟ժ 
9
 A B ճ՟պմե 

10
 C Եր ՟պ ը՟ղ՟ճմ խգմբ՟մ՟մ կ՟աւմ օ էպնրտգ՟ժ խգվ՟խվթմ ցի խգմբ՟մ՟տնրտ՟մե դմն-

ջ՟, օ ճ՟պմգմ թ ղգպգժնտ 
11

 P ջնճմոեջ ՟ջ՟տ Տեվմ ՠգվ՟մնռ 
12

 Եջ. Ա 2 
13

 P շթւ ՟դա ղ՟վբխ՟մ 
14

 Հպ. Ա 25 
15

 P շթւ 
16

 P շթւ  
17

 Մսէ. ԻԶ 27 
18

 P ՟յի՟վծթ ցի ՟դաթ ղ՟վբխ՟մ 
19

 P ժնրջ՟րնվգ՟ժ խմւգտ՟ւ 
20

 C Սնճմոեջ օ Քվթջսնջ ՠ՟տգ՟ժ դխնհջմ թրվ ի՟շթմ գծգհ դ՟վթրմմ թրվ ջնրվՠ թ ռգվ՟ճ ղգվ 
օ խգվ՟խվգ՟տ դղգդ ղ՟վղմնռ օ ՟վգ՟ղՠմ թրվնռ ցի [7.7-11] 
21

 Ա իղՠ. ՠնր = λπθηηθόξαμ 
22

 C օ բ՟վկգ՟ժ ՟ջ՟տթտ ռ՟ջմ ՠնր ծ՟րնրմ ցի Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ ՠնրնճ 
23

 P դսթր | C + օ դթ աթյ՟խգվ ե օ ծո՟վս, ի՟ր՟վ՟ր խգվ՟խվթ օ դմնճմ անվլ ջթվե 
24

 P ջնճմոեջ 
25

 P դծգէ՟մնջջ 
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նվոեջ Եջ՟ճթ ՟ջե. «ընհնռնրվբ, նվ մջսեվ թ ի՟ր՟վթ, գսգջ
1
 դժնճջ ղգլ»

2
, նվ ե 

Քվթջսնջ Աջսնր՟լ: 

[8.3] Ովոեջ ցվխթշմ ՟ջ՟տ. «Մթ գվխմշթվ, ծ՟րս ցնւվթխ, դթ ծ՟ձգտ՟ր 

ծ՟ճվ կգվ ս՟ժ կգդ դ՟վւ՟ճնրէթրմ»
3
: [8.4] Աո՟ էե ՟ջթտե

4
, էե ՠնրմ ոգհլ 

էպշնրմ ե, դթ՟՞վբ ե ՟րվթմ՟խ Քվթջսնջթ: [8.5] Աջգղ, էե ջնրվՠ ՟պ՟ւգ՟ժմ դխգ-

մ՟վ՟վեմ ՟ջե, էե «՟ճմ, նվ նշ աթսեվ ղգհջ, ռ՟ջմ ղգվ դղգհջ ՟վ՟վ»
5
, [8.6] 

գէե «ինմ՟վծգտ՟ր, դթ դղգդ ՠ՟վկվ՟տնրջտե»
6
, [8.6] դթ «զմբ ՟ղգմ՟ճմթ 

՟ղգմ՟ճմ գհօ
7
, դթ խգտնրջտե դղգդ»

8
: 

8 [Ավլնրթ
9
] 

[9.2] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ ՟վլնրնճ
10

, էե ճնվը՟ղ լգվ՟մ՟ճ, օ լ՟մ-

վ՟մ՟մ էօւմ մնվ՟
11

, օ յժ՟մ՟մ ՟շւմ մնվ՟
12

, [9.3] ՟ո՟ գվէ՟ճ
13

 իմբվե ՟հ-

ՠգվ չվնճ օ էպշթ ճ՟հՠգվեմ զմբ ՟րբջ
14

 օ ռգվ՟մ՟ճ թ ՠ՟վկվնրէթրմ ՟վգա՟-

խ՟մմ
15

 ՟ճմշ՟ց, ղթմշօ
16

 ի՟վ՟խե դէօջ օ դ՟շ՟տմ յժնրէթրմ է՟ցե օ թչ՟մե 

ճ՟հՠթրվմ գվթտմ ՟մա՟ղ ղխվսթ օ բ՟վկգ՟ժ ղ՟մխ՟մ՟ճ
17

: 

[9.4] Մգխմնրէթրմ ՠ՟մթջ
18

: Աճջոեջ
19

 օ բնր, նռ ղ՟վբ, գէե խնրվ՟մ՟մ ՟շւ 

ջվսթբ, իմբվգ՟ դթղ՟մ՟ժթ ՟հՠթրվմ Աջսնրլնճ` դ՟րվեմջ օ դղ՟վա՟վեջմ օ 

                                                           
1
 P սգջթմ 

2
 Մսէ. Դ 16 

3
 Ղնրխ. ԺԲ 32 

4
 P + նւ 

5
 Բ Կնվ. Ե 21 

6
 Բ Կնվ. ԺԱ 7 

7
 A B թ ի՟շ ՠ՟վկվ՟տ՟ր օ ՟ոս՟խգտ՟ր ցի ռ՟ջմ ղգվ դղգհջ ՟վ՟վ, գէե ինմ՟վծգտ՟ր, 

դթ դղգդ ՠ՟վկվ՟տնրջտե, դթ զմբ ՟ղգմ՟ճմթ ՟ղգմ՟ճմ գհօ 
8
 Հղղս. Ա Կնվ. Թ 22 | C Իջխ ՟պթրլմ փվթմ՟խ ե Քվթջսնջթ. ճնվը՟ղ թ ճնվջ գժ՟մե օ նշ ը՟-

ղ՟մե ճնվչմ, ա՟ ՠնճմ օ ղս՟մե թ ՠնրմ ՟պթրլթմ օ դնվ թմշ աս՟մե, ծ՟ցյս՟խե: Սնճմոեջ ջ՟-

ս՟մ՟ճ գվէ՟ճ թ աթյգվթ ՟պ գխգհգտ՟խ՟մջ օ դնվջ աս՟մե, ի՟ՠգ՟ժ խնվնրջ՟մե ցի [8.2-6] 
9
 Ա իղՠ. ՟վլնրթ = ἀεηόο 

10
 C Եր բ՟վկգ՟ժ ՟վլթրմ 

11
 C շթւ 

12
 C + օ նշ խ՟վե ՟պմգժ նվջ, չ՟մ՟ճ էպշթժ օ նշ խ՟վե 

13
 C շթւ 

14
 P ճփբջ | C ճ՟խնրմջ ՟հՠգվ՟տ ւ՟հտվ՟ծ՟ղջ օ ՟մնրյ՟ծնսջ, մյ՟մ՟խե դսգհթմ ցի ՟հ-

ՠգվ չվնճ … զմբ ՟րբջ 
15

 C ճփէջ օ ծ՟ջ՟մե ղթմշօ ՟վգա՟խմ ցի թ ՠ՟վկվնրէթրմ ՟վգա՟խ՟մմ 
16

 P օ ցի ՟ճմշ՟ց ղթմշօ 
17

 C դթ աթսգմ՟ճ, նվ էօւմ օ ՟մբ՟ղւ ղ՟վղմնճմ ի՟մկգտ՟ր: Աո՟ թչգ՟ժ ժնր՟մ՟ճ ՟հՠթրվմ 
ՠ՟դնրղ ՟մա՟ղ օ բ՟վկգ՟ժ ղս՟մե թ ւ՟վ՟մկ՟րջ ռթղ՟տ, թ մգհ սգհթ ղթ բեղ ճ՟վօգժթտ: Եր 
ճնվը՟ղ գժ՟մե ՟վգա՟խմ, անծ՟մ՟ճ դԱջսնրլնճ օ իմբվե դմնվնանրղմ ղ՟վղմնճ թրվնճ: Եր ս՟ճ 
մղ՟ Աջսնր՟լ դիմբվգժթմ թրվ: Եր բ՟վկգ՟ժ ղ՟մխ՟մ՟ճ զջս Դ՟րէթ, նվ ՟ջե. «մնվնագջտթ 
նվոեջ ՟վլրնճ դղ՟մխնրէթրմ ւն» (Ս՟հ. ՃԲ 5) ցի ի՟վ՟խե դէօջ… ղ՟մխ՟մ՟ճ 
18

 C P շթւ ղգխմնրէթրմ ՠ՟մթջ 
19

 C մնճմոեջ P ջնճմոեջ 
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դջնրվՠ ս՟ձ՟վջ
1
, [9.5] օ ՟մսթ էպնրտգ՟ժ գժ թ ՠ՟վկվ ՟վգա՟խմմ

2
 ՟վբ՟-

վնրէգ՟մ, նվ ե Տեվմ ղգվ Յթջնրջ Քվթջսնջ, օ ՟ճվգջտե դծթմ էօջմ, դնվ դագտնճտ 

ջ՟ս՟մ՟ճ
3
, [9.7] օ ղխվսգ՟

4
 թ ծնաօնվ ՟հՠթրվմ, ճ՟մնրմ Հ՟րվ օ Ովբրնճ օ 

Հնանճմ ջվՠնճ
5
, օ ղգվխ՟տթվ դծթմ ղ՟վբմ անվլնռւ թրվնռւ օ դագտթվ դմնվմ, 

[9.8] նվոեջ ՟ջե Դ՟րթէ. «մնվ՟ջտթ
6
, նվոեջ ՟վլնրնճ դղ՟մխնրէթրմ ւն»

7
: 

9 [Ավղ՟ր
8
] 

[10.2] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե. Է թմշ էպշնրմ թ ծմբթխջ, նվ խնշթ ՟վղ՟ր: Ըջս 

.ԵՃ. (500) ՟ղթ ամ՟
9
 թ ժգ՟պմ Լթՠ՟մ՟մնր օ ՠ՟պմ՟ճ թ ռգվ՟ճ էօնտ թրվնտ լ՟պջ 

ղգլ՟ղգլջ
10

 [10.3] օ գվէ՟ճ ՟դբ
11

 ՟պմգժ ւվղթմ Ավգա ւ՟հ՟ւթմ ճ՟ղջգ՟մմ 

ց՟վղնրէեջ
12

, նվ ե ՟վգա ՟ղթջ: [10.4] Եր ւնրվղմ թղ՟մ՟ճ օ
13

 ղս՟մե թ ՠ՟-

աթմմ օ ժմնր դմ՟ նվէնճ ց՟ճսթր: [10.5] Գ՟ ծ՟րմ օ թչ՟մե ճԱվգա ւ՟հ՟ւ օ 

ղս՟մե թ ՠ՟աթմմ
14

 օ մջսթ թ ռգվ՟ճ բթդգ՟ժ ց՟ճսթմ օ ծ՟վխ՟մե դ՟մկմ զմբ 

ց՟ճսթմ օ ՟մկ՟ղՠ ՟ճվե դ՟մկմ թրվ
15

: [10.6] Եր թ ռ՟հթրմ ղս՟մե ւնրվղմ թ 

ՠ՟աթմմ
16

 օ ջվՠե
17

 դղնիթվմ օ աս՟մե ՟մբ նվբմ
18

, [10.7] օ ՟ո՟ ճգվվնվբ 

՟րնրվ էօջ ՟վկ՟խե
19

 օ գվէ՟ճ թ սգհթ թրվ
20

: 

                                                           
1
 P ՟րգս՟վ՟մջ ցի դղ՟վա՟վեջմ օ դջնրվՠ ս՟ձ՟վջ 

2
 P ՠ՟վկնրմջ ՟վգա՟խ՟մմ 

3
 P դագտ՟վ թ ջ՟ս՟մ՟ճե 

4
 P շթւ 

5
 A ջնրվՠ Հնանճմ 

6
 P մնվնագջտե 

7
 C ճնվը՟ղ լգվ՟մ՟ջ ղգհփւ, ՟ճջոեջ ՟վ՟, նվոեջ դ՟վլթր. էպնրտգ՟ժ ղգվխ՟տթվ դ՟ղգմ՟ճմ 

՟հսգհնրէթրմջ ղգհ՟տ օ զմբբեղ ճ՟վօգժթտ իմբվգ՟ճ դ՟վգա՟խմ ՟վբ՟վնրէգ՟մ դՔվթջսնջ 

օ ծ՟ճտե թ մղ՟մե դէնհնրէթրմ ղգհ՟տ ւնտ օ դմնվնանրղմ ծնանճ, նվնռ ղ՟մխ՟տգ՟ժ դփվ՟ջտթջ 

մնվ՟ցգսնրվ ՟վցթ՟ց՟ճժ ծվ՟յթրւ օ ժնրջգհեմ ՟ղոփռւ ռգվ՟մ՟ժ ճփբջ զմբ՟պ՟չ 

Քվթջսնջթ Աջսնրլնճ ղգվն ցի գէե խնրվ՟մ՟մ ՟շւ ջվսթբ… դղ՟մխնրէթրմ ւն (9.4-8) 
8
 Ա իղՠ. ցթրմթւջ = θoίλημ 

9
 P ա՟ճ 

10
 C Եր բ՟վկգ՟ժ ՟ջե ռ՟ջմ ծ՟րնրմ, նվ խնշթ ՟վղ՟ր: Ի ցթրմթխգտնտ ՟յի՟վծթմ ե, ամ՟ թ 

ժգ՟պմ ղ՟ճվթմ Լթՠ՟մ՟մնր ղփս ՟պ ինրմխջ ՟մնրյ՟ծնսջ օ ՠ՟պմ՟ թ ռգվ՟ էօնտ թրվնտ 
լ՟պջ ղգլ՟ղգլջ օ ս՟վգ՟ժ յթմե թրվ ՠնճմջ: Եր թ ջխջգժնճմ ղթմշօ թ ռգվչմ ժթմթմ ՟ղւ .ԵՃ.: Եր 
թՠվօ խ՟ս՟վե, ղս՟մե թ մգվջ նրվ՟ի՟մ՟ճ, լ՟ցջ ծ՟վխ՟մե ցի Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե… 
ղգլ՟ղգլջ 
11

 A B ՟ջս 
12

 P + ՟ճջթմւմ 
13

 P շթւ թղ՟մ՟ճ օ 
14

 P շթւ օ թչ՟մե ճԱվգա ւ՟հ՟ւ օ ղս՟մե թ ՠ՟աթմմ 
15

 C Եր թ էօնտմ ծնրվ ռ՟պգ՟ժ, ՟ճվե դսնրմմ օ դթմւմ ՟րնրվջ գվթջ ցի [10.3-5] 
16 

A թ ՠ՟աթմմ ւնրվղմ 
17

 P նվնմե 
18

 C շթւ [10.6] 
19

 P էօջ անվլե ճգվվնվբ ՟րնրվմ 
20

 C Եր ՟րնրվմ գվվնվբթ աս՟մթ նվբմ ղթ թ ղեչ մգիգ՟ժ ղջթմ օ փվ զջս փվե անճ՟մ՟ճ օ ժթմթ 

ծ՟ր նվոեջ դթմւմ ցի [10.7] 
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[10.9] Մգխմնրէթրմ ՠ՟մթջ ՟ճջ ե
 1. 

Աճջոեջ
2
 օ Տեվմ ղգվ Յթջնրջ Քվթջսնջ 

ինմ՟վծգտ՟ր թ ծ՟ճվ՟խ՟մ լնտնճ օ եչ ճ՟վա՟մբ ջնրվՠ խնրջթմ ճ՟ղջգ՟մմ ՟վգա, 

նվ ՟րվ .ը. եվ ՟ղջնճմ
3
, օ .ժ. ՟ղ յվչգտ՟ր ճ՟յի՟վծթ օ խ՟մամգ՟տ դց՟ճս ի՟շթմ 

թրվնռ ջնրվՠ էթխ՟ղՠւմ օ թյի՟մնրէգ՟ղՠ ՟ր՟մբգ՟տ դծնաթմ թ ռգվ՟ճ ի՟շթմ, 

զջս ՟ճմղ. «Իյի՟մնրէթրմ նրմթղ բմգժ
4
 դ՟մկմ թղ»

5
, թչգ՟ժ թ ագվգդղ՟մ դխմթ գ-

վթտ ՟րնրվտ ճ՟վգ՟ր
6
 թ ղգպգժնտ օ էպնրտգ՟ժ ռգվ՟տ՟ր օ մջս՟ր զմբ ՟չղե ծ՟րվ 

թ ՠ՟վկնրմջ
7
:  

10 [Ճ՟ճ
8
] 

[11.3] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ ձ՟ճթմ, էե նվբթւմ
9

 սգջ՟մգմ 

դլմ՟րհջմ
10

 լգվ՟տգ՟ժ օ ճ՟շ՟տմ ռ՟սգ՟ժ, ցգսգմ
11

 դծթմ էօջ լմնհ՟տմ օ ժգ-

դնր՟րւ դ՟շջմ չգպնրտ՟մգմ, օ [11.4] ՟մբեմ ղ՟մխ՟մ՟մ
12

: Եր ՠ՟պմ՟մ թ ռգվ՟ճ 

ճնրջնտ
13

 օ զջս խ՟ղ՟տ լմնհ՟տմ ամ՟մ: Հ՟ղ՟վգ՟ էե ՟ճմոեջ ՟ջգմ, էե
14

 

[11.5] «նվոեջ
15

 էե բնրւ դղգդ ջմնրտթւ, օ ղգւ կգդ դցնի՟վեմմ ծ՟սնրտ՟-

մգղւ
16

»: [11.6] Եր ՟վբ
17

 դթ՟՞վբ ղ՟վբթխ ՠ՟մ՟խ՟մւ
18

 օ ի՟րջնրմւ
19

 նշ ջթվգմ 

դծ՟ճվ օ դղ՟ճվ թրվգ՟մտ: [11.1]Ովոեջ աթվւ ՟ջգմ. «նվ ՠ՟ղՠ՟ջե դլմ՟րհջմ
20

, 

ղ՟ծնր ռ՟իձ՟մգջտթ»
21

: Աո՟ ո՟վս ե ջթվգժ դլմ՟րհջ, դթ ՟ճմ ծ՟ձնճ ե ՟ջ-

սնրլնճ օ ղ՟վբխ՟մ
22

: 

                                                           
1
 B շթւ ՠ՟մթջ ՟ճջ ե P շթւ ղգխմնրէթրմ ՠ՟մթջ ՟ճջ ե 

2
 P ջնճմոեջ 

3
 P շթւ 

4
 B ամ՟ժ 

5
 P + օ թյի՟մնրէթրմ նրմթղ ՟պմնրժ դջ՟ | Հղղս. Յնռծ. Ժ 18 

6
 P ծ՟ճվ ճ՟վնճտ դմ՟ 

7
 C Զթ նշ ե ջ՟ թՠվօ դ՟ճժջ ՟իս՟ճթմ, ՟ճժ ջնրվՠ օ ղթ՟լթմ փվթմ՟խ նվբրնճմ Աջսնրլնճ: Զթ 

նվոեջ Տեվմ ՟ջ՟տ. «Իյի՟մնրէթրմ նրմթղ բմգժ դ՟մկմ օ ղթրջ՟մա՟ղ ՟պմնրժ դմ՟»: Ովշ՟ց 

օջ ՟պ՟րգժ բնր, նվ զջս ո՟սխգվթ Աջսնրլնճ գհգ՟ժ գջ, դթ ծ՟ջս՟սգջ դւգդ օ ռգվ՟մ՟ջ թ 

ճփբջ ռգվթմ ցի [10.9] 
8
 Ա իղՠ. ճնոնո = ἔπoς 

9
 P թՠվօ 

10
 P դծ՟ճվմ օ դղ՟ճվմ թրվգ՟մտ 

11
 B է՟ցգմ 

12
 C + լմփհւմ 

13
 C + թրվգ՟մտ 

14
 C շթւ ծ՟ղ՟վգ՟ էե ՟ճմոեջ ՟ջգմ, էե 

15
 P շթւ 

16
 P շթւ ցնի՟վեմմ ծ՟սնրտ՟մգղւ 

17
 C շթւ 

18
 P ՟ջնրմւ 

19
 C ՠ՟մ՟խ՟մւ ղ՟վբթխւ 

20
 A B շթւ Ովոեջ աթվւ… դլմփհջմ 

21
 Հղղս. Եժ. ԻԱ 17, Մսէ. ԺԵ 4, Մ՟վխ. Է 10: 

22
 C դթ ո՟վս ե ջթվգժ դլմփհջմ, նվոեջ ՟ջե Տեվ, էե. «ո՟սնրգ՟ դծ՟ճվ ւն օ դղ՟ճվ ւն», օ 

«նվ ՟մ՟վաե դլմփհջմ, ղ՟ծնր ռ՟իձ՟մգջտթ» ցի Ովոեջ աթվւ… օ ղ՟վբխ՟մ 
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11 [Իը
1
] 

[13.2] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ թըթմ. ճնվը՟ղ
2
 զմբ թաթմ ժթմթ, զմբ 

ՠգվ՟մմ ՟պմնր դջգվղմ [13.3] օ դջգվղմ
3
 խժ՟մե օ դխ՟վօնվջ

4
 ՟վնրթմ խսվե, օ 

ղգպ՟մթ ՟վնրմ: Ք՟մդթ աթսե ՟վնրմ, էե ճնվը՟ղ զմբ եաթմ ի՟պմ՟խթ
5
, ղգպ՟մթ, 

[13.4] ՠ՟դնրղ ՟մա՟ղ գվէ՟ճ օ ա՟ճ ՟պ եամ օ ճգսնճ
6
 բ՟պմ՟ճ

7
: Եր ճգսնճ նշ 

խ՟վե ընրըգժ
8
 տ՟մխնրէգ՟մմ, ժթմթ զմբ թաթմ

9
 օ ղգպ՟մթ: [13.5] Եր թաթմ շթւ

10
 

նվնռ՟ճմ, նվնռ դլմնրմբմ խվթտե
11

: Եր
12

 ՟ձգմ խնվթրմւմ, լ՟խգմ դխնհջ ղ՟րվմ օ 

գժ՟մգմ օ ջո՟մ՟մգմ դմ՟
13

: [13.6] Եր ՟ճմոեջ ղ՟ճվ՟ջո՟մւ օ ծ՟ճվ՟ջո՟մւ 

ժթմթմ
14

: [13.7] Աո՟ Յնռծ՟մմեջ ՠ՟վթնւ մղ՟մգտնճտ դց՟վթջգտթջմ թըթտ: Զթ 

նվոեջ թըմ ջո՟մ՟մե դծ՟ճվմ օ դղ՟ճվմ թրվ, ՟ճմոեջ օ ծվգ՟ճւմ դսեվ Յթջնրջ 

ջո՟մթմ
15

, դղ՟վա՟վեւմ խնսնվգտթմ օ դ՟պ՟ւգ՟ժւմ ջո՟մթմ
16

 օ շ՟վշ՟վգ-

տթմ
17

: [13.9] Բ՟ճտ ծ՟ճվմ Աջսնր՟լ
18

 օ ղ՟ճվ ջնրվՠ ՟պ՟ւգ՟ժւմ օ ղ՟վա՟վեւմ` 

ջնւ՟
19

 խգմբ՟մթ գմ ճ՟րթսգ՟մ, օ ծվգ՟ճւմ ջ՟ս՟խգտ՟մ
20

: 

12 [Արկ
21

] 

[14.2] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե, էե
22

 .ա. ՠ՟վւ գմ ՟րկթ. [14.3] մ՟ի` ճնվը՟ղ
23

 

լգվ՟մ՟ճ
24

, ռ՟սգմ ՟շւմ թրվ
25

, [14.4] թ ո՟ծջ ղս՟մե .ի. ՟րվմ
26

, էնրժ՟մ՟ճ 

ղնվէմ, [14.5] օ ՟ո՟
27

 աս՟մե ւ՟վ՟լգվո թմշ մգհ օ ղս՟մե թ ոթմբջ
28

 օ կաե 

                                                           
1
 Ա իղՠ. թը = ἐρίδλε 

2
 P դթըե, թՠվօ 

3
 C P շթւ 

4
 C դխ՟վօնվմ 

5
 P ի՟պմթ 

6
 P ճգսջ 

7
 C շթւ օ ճգսնճ բ՟պմ՟ճ 

8
 C նշ ընրըգ՟ժ | P նշ խ՟վե ընրըխ՟ժգժ  

9
 C ի՟պմ՟խթ ցի ժթմթ զմբ թաթմ 

10
 C նշ անճ  

11
 C շթւ նվնռ դլմնրմբմ խվթտե 

12
 P թՠվօ C ճնվը՟ղ 

13
 P դմնջ՟ C դղ՟ճվմ 

14
 C լմփհւմ ջ՟ս՟խթմ, օ կ՟ագվմ ջմ՟մթմ ՟պ՟մտ լմնհ՟տ ցի [13.6] 

15
 P ջո՟մթմ դսեվ Յթջնրջ  

16
 P օ դ՟պ՟ւգ՟ժջմ օ դղ՟վա՟վեջմ օ ցի դղ՟վա՟վեւմ խնսնվգտթմ օ դ՟պ՟ւգ՟ժւմ 

17
 C Աճջոեջ օ ծվգ՟ճւ ջո՟մթմ դղ՟վա՟վեւմ օ դՔվթջսնջ: Վ՟ջմ ՟ճմ ջնրվՠմ Յնռծ՟մմեջ 

՟ջ՟տ. «լմնրմբւ թըթտ» ցի [13.7] 
18

 P + օ ջմնրտթշ 
19

 P խգմ 
20

 C շթւ [13.9] | P + թջո՟պ  
21

 Ա իղՠ. ՟րկ = ὄθηο 
22

 C Եր դթ ցի Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե, էե 
23

 P ՟` թՠվօ 
24

 C P + օ 
25

 C շթւ 
26

 C P փվ օ 
27

 P + գվէ՟ճ ճգս .ի. սնրմչգ՟մ օ աթյգվնճ 
28

 P ոմբնռ | C ղս՟մե թ մգհ ւ՟վ՟լգվոջ ցի աս՟մե ւ՟վ՟լգվո թմշ մգհ օ ղս՟մե թ ոթմբջ  
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դինվիմ օ մնվ
1
 ղ՟մխ՟մ՟ճ, [14.6] զջս ՟ճմղ էե. «մգհ ե

2
 բնրպմ օ ՟մկնրխ ձ՟-

մ՟ո՟վծմ, նվ ս՟մթ թ խգ՟մջմ ճ՟րթսգմթտ»
3
:  

[14.7] Եվխվնվբ ՠ՟վւ ՟րկթմ` ճնվը՟ղ գվէ՟ճ թ ագսմ
4
 զղոգժ չնրվ, նշ ս՟մթ 

դէնճմջմ թրվ զմբ թրվ, ՟ճժ թ ճ՟ճվթ նրվգւ օ խ՟ղ լ՟լնրխ սգհնչ է՟ցե
5
: [14.8] 

Աճջոեջ
6
 օ ղգւ, ճնվը՟ղ

7
 ընհնռթղւ զղոգժ դչնրվմ խգմբ՟մթ օ ժջգժ դ՟ջսնր՟լ՟ճթմ 

ՠ՟մջ
8
 ճգխգհգտթջ

9
, նշ ե ո՟վս ս՟մգժ զմբ ղգդ դգվխվ՟րնվ դէնճմջ դոհլ՟ժթտջ 

օ ղվվ՟ի՟պմ դտ՟մխնրէթրմջ օ դ՟ճժ ջ՟ջսջ
10

 ղթ զջս ղթնչե
11

: 

[14.9] Եվվնվբ ՠ՟վւ ՟րկթմ` ճնվը՟ղ սգջ՟մե դղ՟վբմ ղգվխ, ՠգվխվթ օ 

տ՟մխ՟ճ մղ՟
12

: Եր գէե ՟մխգ՟ժ սգջ՟մե, ճ՟վկ՟խթ թ ռգվ՟ճ օ ջո՟մ՟մե դմ՟
13

: 

 [14.11] Աճջոեջ օ ՟պ ղգդ դ՟մգվօնճէ ՟րկմ թղ՟տթվ
14

. ծ՟ճվմ ղգվ Աբ՟ղ, 

նվւ՟մ թ ո՟սնրթվ՟մթմ եվ
15

, նշ խ՟վ՟տ բթղգժ թ ռգվ՟ճ ջ՟ս՟մ՟ճ
16

: [14.1] 

Վ՟ջմ ՟ճջնվթխ Տեվմ ՟ջ՟տ. «Եհգվնրւ ինվ՟աես, նվոեջ դ՟րկ»
17

: 

13 [Մվչթղմ
18

] 

[15.2] Բ՟վնճ՟ի՟րջմ ՟ջե, էե գվգւ ՠ՟վւ գմ ղվչղ՟մ
19

. [15.3] մ՟ի
20

 

ճնվը՟ղ սնհգ՟ժ ղթղգ՟մտ դծգս
21

 գվէ՟մ օ
22

 թրվ՟ւ՟մշթրվ ծ՟ս ՠգվթտգմ
23

, օ 

                                                           
1
 P շթւ  

2
 C շթւ  

3
 Հղղս. Մսէ. Է 14 | C P շթւ ճ՟րթսգմթտ 

4
 P + խ՟ղ ճ՟հՠթրվ  

5
 C դէթրմջմ է՟ցե թ ռգվ՟ճ ւ՟վթ օ ՟ո՟ նհնհե դՠգվ՟մմ, դթ ղթ էթրմւմ թ չնրվ ռ՟էգ՟ժ 

ռմ՟ջ անվլե զղոնհ՟տմ ցի նշ ս՟մթ… սգհնչ է՟ցե 
6
 P ջնճմոեջ  

7
 P թՠվօ 

8
 A դՠ՟մջ 

9
 P ճգխգհգտրնչմ 

10
 P դ՟ճժջ ցի դ՟ճժ ջ՟ջսջ 

11
 C շթւ [14.8] 

12
 C նրվ՟ի՟մ՟ճ, դթ ՟մո՟սվ՟ջս գաթս, օ խ՟ղթ, դթ ռ՟դե թ ռգվ՟ճ ցի ՠգվխվթ օ տ՟մխ՟ 

մղ՟ 
13

 P շթւ օ ջո՟մ՟մե դմ՟ | C ծ՟անրմ ժթմթ, նշ թյիե ղգվկգմ՟ժ, դթ նշ նրմթ ծվ՟ղ՟մ ցի ՟մ-
խգ՟ժ սգջ՟մե… դմ՟ 
14

 P թղ՟ջտնրւ 
15

 P ղթմշ ղգվխ եվ թ բվ՟իսթմ ցի նվւ՟մ թ ո՟սնրթվ՟մմ եվ  
16

 C Ք՟մդթ թ բվ՟իսթմ նշ խ՟վ՟տ խ՟ս՟վգժ դշ՟վնրէթրմմ, դթ Աբ՟ղ դագտգ՟ժ եվ 
՟ջսնր՟լ՟ճթմ դց՟պջմ: Իջխ ճնվը՟ղ ղգվխ՟տ՟ր, ՟ո՟ ճ՟վգ՟ր թ ռգվ՟ճ մնվ՟: Աճջոեջ օ 
ջ՟ս՟մ՟ճ ՠ՟դնրղ ՟մա՟ղ ծմ՟վե խնվնրջ՟մգժ դղգդ, դթ ճնվը՟ղ ղգվխ աս՟մե ՟ջսնր՟-
լ՟ճթմ ո՟սնրթվ՟մ՟տմ դղ՟վբմ, բթրվ՟ր զմխհղե ցի 14.11 
17

 Մսէ. Ժ 16 | C շթւ 14.1 
18

 Ա իղՠ. ղվչթղմ = κύξκεμ 
19

 P ռ՟ջմ ղվչղ՟մ. .ա. ՠ՟վւ նրմթ ղվչթղմ ցի ՟ջե, էե գվգւ ՠ՟վւ գմ ղվչղ՟մ 
20

 P .՟. ՠ՟վւմ 
21

 C սնհգ՟ժ դծգս ղթղգ՟մտ P սնհթմ դխմթ ղթղգ՟մտ  
22

 C դթ 
23

 P թրվ՟ւ՟մշթրվւ գվէգ՟ժ ծ՟ս ՠգվթտե 
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խեջւմ բ՟ս՟վխւ դխմթ
1
 յվչգջտթմ

2
, [15.4] նշ մ՟ի՟մկթմ զմբ բ՟ս՟վխւմ

3
 օ նշ 

՟ջգմ
4
, էե «զմբեվ ղգւ նրմթղւ, օ բնրւ՝ նշ

5
»: [15.5] Աճջ

6
 թղ՟ջսնրմ օ ճթղ՟վ 

խնրջ՟մ՟տմ
7
 ե, նվւ նշ գսնրմ ճթրհնճմ

8
, ՟ճժ ՟պ

9
 ռ՟ձ՟պ՟խ՟մջմ ՟պ՟ւգտթմ

10
: 

[15.6] Եվխվնվբ ՠ՟վւ ղվչղ՟մմ. [15.11-12] ճնվը՟ղ գվէ՟մ
11

 ճ՟մբ՟ջ-

ս՟մմ [15.12]ընհնռգժ
12

 դծ՟սմ, ծնսնսթ
13

 ճ՟մբ՟ջս՟մմ, գէե ա՟վնճ ե ծ՟սմ, 

էե տնվգմնճ
14

. [15.13] թ ա՟վնճմ ց՟իշթ օ թ
15

 տնվգ՟մմ գվէ՟ճ
16

, ւ՟մդթ ՟ջե, 

էե ա՟վթմ ՟մ՟ջմնճ ե խգվ՟խնրվ
17

: [15.14] Ովոեջ Յնՠ ՟ջե
18

. «ցնի՟մ՟խ 

տնվգմնճ ՠնրջտթ
19

 ա՟վթ»
20

: [5.15] Աճջոեջ օ բնր, նռ ղ՟վբ, ց՟իթվ թ ց՟-

վթջգտնտմ շ՟վ ռ՟վբ՟ոգսնրէգմեմ, դթ աթվմ ջո՟մ՟մե, օ ծնաթմ խգտնրտ՟մե
21

: 

[15.6] Իջխ
22

 գվվնվբ ՠ՟վւ
23

 ղվչղ՟մմ. ճնվը՟ղ գվէ՟ճ
24

 ճ՟մբ՟ջս՟մ 

ընհնռգժ դծ՟սջմ
25

 թ ճնվչջմ թրվ օ
 26

, զմբ ղեչմ խսվե
27

 օ ՟ջե
28

` անրտե կղգպմ 

ա՟ճտե օ ՟մկվօւ ժթմթմ
29

 օ ՠնրջ՟մթմ ծ՟սւմ, օ գջ ջնռ՟ղ՟ծ ղգպ՟մթտթղ
30

: 

[15.7] Աճջոեջ օ բնր, նռ ղ՟վբ, թղ՟տթվ
31

, ճնվը՟ղ շ՟վմ թ ջթվսբ
32

 ՟մխ՟մթ, 

                                                           
1
 B դխմթ բ՟ս՟վխ 

2
 C յվչթմ P յվչթտթմ 

3
 P շթւ նշ մ՟ի՟մկթմ զմբ բ՟ս՟վխւմ  

4
 C շթւ զմբ բ՟ս՟վխւմ օ նշ ՟ջգմ 

5
 P + նշ մ՟ի՟մկթմ զմբ ղթղգ՟մջ, ղթմշօ գվէ՟մ թ սգհթմ, նրջսթ մնւ՟ ՠ՟վկթմ 

6
 C օ ՟ճմ 

7
 C + փվթմ՟խ 

8
 P շթւ 

9
 P թ 

10
 Հղղս. Մսէ. ԻԵ 1-13 | C ճհգտթմ 

11
 C ամ՟մ 

12
 C շթւ 

13
 P ծնսնսգմ 

14
 C շթւ ճ՟մբ՟ջս՟մմ, գէե ա՟վնճ ե ծ՟սմ, էե տնվգմնճ 

15
 C շթւ 

16
 C ՟պմնրմ 

17
 C շթւ ւ՟մդթ ՟ջե, էե ա՟վթմ ՟մ՟ջմնճ ե խգվ՟խնրվ 

18
 C P ՟ջե Յնՠ 

19
 P ՠնրջնրտթ C ՠնրջնրտգվ թմկ 

20
 Հղղս. Յնՠ ԼԱ 40 

21
 C շթւ  [5.15] 

22
 C շթւ 

23
 A B ՠ՟պմ 

24
 C ամ՟մ  

25
 C դծ՟սմ  

26
 C թ ճնվչմ | P շթւ օ 

27
 C ղեչ խսվգմ 

28
 C դթ ղթ շթւ օ ՟ջե 

29
 C ՟մկվօ ա՟ճտե ցի ա՟ճտե օ ՟մկվօւ ժթմթմ 

30
 C ՠնրջ՟մթտթ, օ թմւգ՟մւ ջնռ՟ղ՟ծ ժթտթմ ցի ՠնրջ՟մթմ ծ՟սւմ, օ գջ ջնռ՟ղ՟ծ ղգպ՟-

մթտթղ 
31

 C շթւ 
32

 C շ՟վ թ ջթվս ւն 
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խսվե դմ՟, դթ ղթ ա՟ճտե կղգպմ ջ՟ս՟մ՟ճ օ ՠնրջնրտ՟մե
1
 թ ջթվսբ, օ բնր 

ջնռ՟ղ՟ծ ղգպ՟մթտթջ
2
 թ խգմ՟տ ծ՟տեմ օ ճ՟մղ՟ծ՟խ՟մ

3
 ՠ՟ը՟խեմ

4
: 

14 [Յնրյխ՟ո՟վ
5
] 

[16.2] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե ճնրյխ՟ո՟վեմ, էե
6
. ղ՟ծ՟ՠգվւ

7
 գմ օ

8
 թ լնռ

9
 

[16.3] գվագմ դգվաջ ւ՟հտվ՟կ՟ճմ
10

. օ մ՟րնվբւմ, նվ ՟մտ՟մգմ, ՟ճմոեջ 

ծգյս՟ժթ էռթմ
11

 մնտ՟, ղթմշօ թ ծգյսնրէգմեմ
12

 ՟մխ՟մթմ թ լնռմ օ խնվմշթմ: 

[16.4] Եր խգվո՟վ՟մւ մնտ՟ ղթմշօ թ ոնվսմ խմնչ ղ՟վբնճ
13

 ե, օ խեջմ՝ թ 

մղ՟մնրէթրմ էպշմնճ: [16.5] Ննճմոեջ օ թյ՟տնրժմ խեջմ թյնճ
14

, օ խեջմ տժնճ
15

: 

[16.6] Աճջոեջ «ղ՟վբ
16

 գվխղթս ՟մծ՟ջս՟ս ե ճ՟ղգմ՟ճմ ձ՟մ՟ո՟վծջ 

թրվ»
17

: [16.8] Ովոեջ ՟ճըղ խ՟մ ճգխգհգտթ, նվ նրմթմ դխգվո՟վ՟մջ ՟ջսնր՟լ-

ո՟յսնրէգ՟մ, օ ւ՟հտվ՟ՠ՟մնրէգ՟ղՠ
18

 օ ՟րվծմնրէգ՟ղՠ ի՟ՠգմ դղ՟վբթխ
19

: 

Յնվը՟ղ ճգխգհգտթջ ղս՟մգմ, դա՟պ՟մտ
20

 խգվո
21

 տնրտ՟մգմ օ թ մգվւնճ գմ ա՟ճժ 

ճ՟ցյս՟խ՟րհւ: [16.9] Աճջոթջթւ գմ, նվ
22

 դճնրյխ՟ո՟վխ՟տմ ՟րվթմ՟խմ ճ՟մ-

կթմջ
23

 տնրտ՟մգմ՝ դի՟ՠենրէթրմ օ դծգվկնր՟լջ
24

: [16.11] Ովոեջ ՟ջե. «Աո՟-

                                                           
1
 C ՠնրջնրջտե 

2
 C ղգպտթջ 

3
 C ՟մղ՟ծ 

4
 P [15.6] .Բ. ՠ՟վւմ` ճնվը՟ղ գվէ՟ ճ՟մբ՟ջս՟մ ընհնռգժ ծ՟ս օ ՠգվգժ ճնվչջ թրվ, զմբ ղեչմ 

խս[վե], ՟ջե. անրտե կղգպմ ա՟ճտե, օ ՟մկվօւ ժթմթմ, օ ՠնրջ՟մթմ ծ՟սւմ, օ գջ ջնռ՟ղ՟ծ 
ղգպ՟մթտթղ: [15.11] .Գ. ՠ՟վւմ ՟ճջ ե. թՠվօ գժ՟մե ճ՟մբ՟ջս՟մմ ընհնռգժ դծ՟սջմ, [15.12] 
ծնսնսթ, գէե ա՟վնճ թտե, գէե տնվգմնճ, [15.13] թ ա՟վնճմ ց՟հշթ օ թ տնվգմմ գվէ՟ճ, ւ՟մդթ 
՟ջե, էե «ա՟վթմ ՟մ՟ջմնտ ե խգվ՟խնրվ», [15.14] նվոեջ օ Յնՠ ՟ջե. «ցնի՟մ՟խ տնվգմնճ 
ՠնրջտթմ թմկ ա՟վթ»: [15.7, (15.15)] Սնճմոեջ օ բնր, նռ ղ՟վբ, ց՟իթվ թ ց՟վթջգտնտմ շ՟վ 
ռ՟վբ՟ոգսնրէգմեմ, «դթ աթվմ ջո՟մ՟մե օ ծնաթմ խգտնրտ՟մե» (Բ Կնվ. Գ 6) ցի [15.6-7] 
5
 Ա իղՠ. ճնրյխ՟ո՟վթխ = ζεηξήλ 

6
 C ճնրյխ՟ո՟վջմ 

7
 P ղ՟ծ՟ՠգվ ա՟դ՟մւ 

8
 C շթւ 

9
 C լնռջ P լնռնր 

10
 C P ւ՟հտվ՟կ՟ճմջ 

11
 P էնրթ կ՟ճմւ C էնրթ 

12
 C ՟մնրյ գհ՟մ՟խեմ էղվթմ օ P թ ծգյսնրէգմե կ՟ճմթմ 

13
 C շթւ 

14
 C P + ե 

15
 P տժնճ… թյնր 

16
 C ՟ճվ 

17
 Հղղս. Յ՟խ. Ա 8 

18
 P ւ՟հտվ ՠ՟մթրւ 

19
 C շթւ Ովոեջ ՟ճըղ խ՟մ ճգխգհգտթ… ի՟ՠգմ դղ՟վբթխ | P + օ թ դփվնրէգմե ՟մսթ նրվ՟-

տգ՟ժւ աս՟մթմ  
20

 C դա՟պ՟մ 
21

 P խգվո՟վ՟մ 
22

 C ՟ճմոթջթւջ, նվւ 
23

 C նրմգմ դփվթմ՟խ ցի փվթմ՟խմ ճ՟մկթմջ 
24

 C դծգվկնրլփհջ ցի դի՟ՠենրէթրմ օ դծգվկնր՟լջ 
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խ՟մգմ դՠ՟վջ ւ՟հտնրմջ ՠ՟վւ շ՟վւ»
1
: [16.1] Վ՟ջմ ՟ճջնվթխ

2
 Եջ՟ճթ ՟ջե

3
. 

«Յնրյխ՟ո՟վթւ ՠմ՟խգջտգմ ՟մբ
4
»: 

 15 [Ոդմթ
5
] 

[17.1] Բ՟վնճ՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ նդմնճ, էե ամբ՟կօ խգվո՟վ՟մ նրմթ, օ 

նհմ թրվ ռ՟պգ՟ժ օ
6
 ժտգ՟ժ ե ցյնռւ: [17.3] Եր ճնվը՟ղ

7
 գժ՟մե ճնհխնճդ նվէնճմ, 

[17.4] խնվդե
8
 օ ՟վխ՟մե թ ռ՟ճվ

9
 դոսնրհմ օ յգհչե

10
 թ ագսմթմմ օ թչգ՟ժ

11
 

է՟ր՟ժթ թ ռգվ՟
12

, օ խպնրթ ոսնրհմ
13

 թ ինտթշ
14

 ցնրյմ, օ ՟պգ՟ժ ս՟մթ կ՟անրտ 

թրվնտ
15

 օ էնհնր յթրմ ղթ՟ճմ ՟մբվ
16

: 

[17.6] Ննճմոեջ օ բնր, ն՛ռ խվ՟րմ՟րնվբ մ՟ծ՟ս՟խգ՟ժբ, նվ խ՟ջ ո՟ծ՟-

ո՟մ ձյղ՟վթս
17

 ՟ճանճմ, նվ գխգ՟ժ ծ՟ջգ՟ժ ե
18

 ոսնրհմ ճթղ՟մ՟ժթ
19

 ծմկ՟մմ, 

ընհնռե
20

 թ յսգղ՟վ՟մջ գվխմ՟րնվթ
21

 է՟ա՟րնվթմ
22

 Քվթջսնջթ, զջս ՟ճմղ ՠ՟-

մթմ նվ ՟ջե. «Գ՟մկգտե՛ւ կգդ գվխթմջ, դթ նրվ ա՟մկմ ժթտթ, ՟մբ օ ջթվսւ կգվ 

գհթտթմ»
23

: [17.7] Ըմբե՞վ ս՟ճտգջ էնճժ նդմնճմ գժ՟մգժ թ ՠ՟վնրմ՟խջ ւն օ 

՟ո՟խ՟մգժ դ՟պ՟ւթմնրէթրմջ
24

, օ ի՟ճէնտւ ղ՟ծնր լ՟խնսգ՟ժ ռս՟վ՟մբթ ՟պ-

մգմ
25

 դՠ՟վթ անվլջ
26

 ւն: [16.1] Ովոեջ ՟ջե ղ՟վա՟վեմ
27

. «Ոդմթւ կ՟աջ ծ՟մ-

տգմ ՟մբ»: 

                                                           
1
 Ա Կնվ. ԺԵ 33 

2
 C շթւ ՟ջե. «Աո՟խ՟մգմ դՠ՟վջ ւ՟հտնրմջ ՠ՟վւ շ՟վւ», ռ՟ջմ ՟ճջնվթխ 

3
 C P ՟ջե Եջ՟ճթ 

4
 Հղղս. Եջ. ԺԳ 22 | P շթւ 

5
 Ա իղՠ. նդմթ = ἐρῖλoο 

6
 C շթւ ռ՟պգ՟ժ օ 

7
 P թՠվօ 

8
 C ճնվը՟ղ ամ՟ճ ճնվէմ, նհխնճդմ խսվե ցի Եր ճնվը՟ղ գժ՟մե ճնհխնճդ նվէնճմ, խնվդե 

9
 P ինմ՟վծ 

10
 C խնրսե P յհչթմ  

11
 P թչ՟մե C շթւ 

12
 C + մնվ՟ 

13
 B խոթ ոսնրհմ C յ՟վե դոսնրհջմ 

14
 C շթւ 

15
 C կ՟ագվնրմ 

16
 C էնհ ՟մբ յթրմ ղթ՟ճմ P ժնխ յվնր՟մբմ 

17
 P ձթյս 

18
 P թտե 

19
 P + օ թ ձյղ՟վթս 

20
 P + օ յսգղ՟վ՟մգ՟ 

21
 P շթւ 

22
 P + ՟մբեմ ծ՟ջգ՟ժ թ ջնրվՠ ՟րգս՟վ՟մմ 

23
 Հղղս. Մսէ. Զ 20-21 | P օ ը՟ղ՟մգ՟ժ թ խգ՟մջմ ճ՟րթսգմթտ ցի զջս ՟ճմղ ՠ՟մթմ… օ 

ջթվսւ կգվ գհթտթմ» | C շթւ ն՛ռ խվ՟րմ՟րնվբ մ՟ծ՟ս՟խգ՟ժբ… օ ջթվսւ կգվ գհթտթմ» 
24

 C P դ՟պ՟ւթմնրէթրմ ւն 
25

 C ՟պմգժ 
26

 P դ՟պ՟ւթմնրէթրմ 
27

 P շթւ 
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16 [Ահնրեջ
1
] 

[18.1] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե դ՟հնրգջե
2
, էե ՟ղգմօթմ

3
 մգմա՟րնվ ե օ 

ի՟ՠնհ ՟մ՟ջմնտ: [18.2] Զթ ճնվը՟ղ
4
 ւ՟հտմնր օ նշ աս՟մե խգվ՟խնրվ, գվէ՟ճ 

աս՟մե չվ՟յգհչ
5
 խ՟ղ տինս

6
 սգհթջ, խ՟ղ նրվ

7
 ճ՟վբ խ՟ճտե

8
 խ՟ղ

9
 ղնիթվ, 

է՟ր՟ժթ օ գվէ՟ճ թ բ՟յսմ
10

 օ ՟մխ՟մթ ճնվջ՟ճջմ թ ռգվ
11

 օ դյնրմշմ ճթմւմ
12

 

՟ղցնցե օ դ՟մկմ նրպնրտ՟մե
13

: [18.3] Եր ծ՟ղ՟վթմ էպշնրմւ, էե ղգպգ՟ժ թտե, օ 

թչ՟մգմ ճնրսգժ դմ՟. [18.4] օ ՟ճմոթջթ ի՟ՠենրէգ՟ղՠ
14

 ճ՟վնրտգ՟ժ է՟ցե 

դցնվջ մնտ՟ օ շ՟վ՟ղ՟ծ ղ՟ծնր՟ղՠ ղգպնրտ՟մե
15

 դմնջ՟
16

:  

[18.5] Ննճմոեջ ջ՟ս՟մ՟ճ՝ ցնւվ ե, օ ղգւգմ՟ճւ մնվ՟ լ՟լնրխւ
17

: [18.6] 

Եր նվւ խ՟ղթմ ձ՟յ՟խգժ թ ղ՟վղմնճ մնվ՟, ղգպ՟մթմ
18

: [18.7] Զթ ղ՟վղթմւ ջ՟-

ս՟մ՟ճթ ոնպմխնրէթրմւ գմ օ ՟վլ՟էջթվնրէթրմ, ՟սգժնրէթրմ, ծո՟վսնրէթրմ, 

նվնռ՟ճմ՟ղնժնրէթրմ օ դվխ՟մւմ, մ՟ի՟մկմ օ ՟ա՟ծնրէթրմ
19

 օ ՟ճժ ՟ղգմ՟ճմ 

շ՟վթւմ
20

: [18.8] Ով օ դՀգվնռբգջ ՟հնրգջնր մղ՟մգտնրտ՟մեվ սեվմ
21

, [18.9] օ 

բոթվմ թ Տգ՟պմե ժնր՟ր
22

, էե. «՟հնրգջնրտ նվչ
23

 անմ օ էպշմնտ գվխմթտ ՠնճմւ
24

»: 

                                                           
1
 Ա իղՠ. ՟հնրեջ = ἀιώπεμ 

2
 C ՟հնրեջմ ե P ռ՟ջմ ՟հնրեջե  

3
 C շթւ 

4
 P թՠվօ 

5
 C չվ՟յգհչջ P շթւ  

6
 C տգինս 

7
 P շթւ 

8
 C ժթտթ P շթւ  

9
 C շթւ 

10
 P շթւ թ բ՟յսմ 

11
 B ռ՟ճվ P ռգվօ | C ՟մբ, դխգվո՟վ՟մմ ՟ճժ՟ճժե օ ամ՟տգ՟ժ ՟մխ՟մթ թ բ՟յսջ ցի օ 

գվէ՟ճ… թ ռգվ 
12

 C ՟պ թմւմ 
13

 C ժթմթ թՠվօ դջ՟ս՟խգ՟ժ, նվ նշ նւ խ՟վլե դմ՟ խգմբ՟մթ ցի դ՟մկմ նրպնրտ՟մե 
14

 P ի՟ՠ՟մփւ 
15

 P ջ՟ս՟խե 
16

 C սգջգ՟ժ ծ՟րնրտ դմ՟ ղգպգ՟ժ օ ընհնռթմ ճ՟վնրտ՟մգժ, զղՠպմե դմնջ՟ օ նրսե ՟ջգժնռ. 

«ղգպգ՟ժջ ճ՟վնրտգ՟ժ նրսգղ դխգմբ՟մթւբ» ցի [18.3-4] 
17

 P ղգլ՟ղգլւ | C Սնճմոեջ օ ջ՟ս՟մ՟ճ ւլմթ խգվո՟վ՟մփւ օ դՠ՟դնրղջ ղնժնվգտնրտ՟մե 

ցի [18.5] 
18

 C շթւ [18.6] | P ջ՟ս՟խթմ  
19

 P շթւ ՟սգժնրէթրմ, ծո՟վսնրէթրմ, նվնռ՟ճմ՟ղնժնրէթրմ օ դվխ՟մւմ, մ՟ի՟մկմ օ ՟ա՟-

ծնրէթրմ 
20

 C շթւ [18.7] 
21

 Հղղս. Ղնրխ. ԺԳ 32 | P ՟հնրեջնրտ մղ՟մգտնճտ 
22

 P ժնր՟ր թ սգ՟պմե  
23

 C նվչւ 
24

 Մսէ. Ը 20, Ղնրխ. Թ 58 | C շթւ օ էպշմնտ գվխմթտ ՠնճմւ 
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[18.10] Եր ճԱրվծմնրէթրմմ
1
 ՟ջե. «Կ՟ժ՟վնրւ ղգդ ՟հնրգջջ ցնւնրմ

2
` ՟ո՟խ՟-

մթշջ ՟ճագ՟տմ
3
»: [18.11] Եր Դ՟րթէ ՟ջե. «Բ՟ըթմւ ՟հնրգջնրտ գհթտթմ»

4
: 

17 [Յնռ՟դ
5
] 

[19.2] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ ճնռ՟դնր, էե ՟ղգմ՟ճմ ՟մ՟ջմնտ ջթվգժթ
6
 

ե օ ՟րկթ էյմ՟ղթ. [19.3] ՟ղգմ՟ի՟ճս ե, նվոեջ դլ՟հխգ՟ճ ո՟սղնրձ՟մմ Յնռ-

ջգցնր, [19.4] ագհգտթխ օ դ՟վբ՟վնրմ, նվոեջ
7
 դբյինճ: [19.5] Զնվ Դ՟րթէ 

՟ջ՟տ
8
. «Կ՟տտե բըինճ զմբ ՟չղե ւնրղե»

9
: [19.6] Յնվը՟ղ

10
 նրսթտե թմշ խգվ՟-

խնրվ օ
11

 թ ւնրմ ղս՟մե թ ղ՟ճվնչմ օ ճգս գվթտ ՟րնրվտ ՟ո՟
12

 ճ՟պմե ճնռ՟դմ թ 

ւմնճ ՟մսթ [19.8] օ, ճնվը՟ղ ճ՟պմե
13

, անշե ղգլ՟կ՟ճմ. [19.9] օ նվ ղ՟րս՟-

խ՟ճ
14

 ա՟դ՟մւմ գմ օ նվ ծգպթ
15

, դծգս մնվ՟ ամ՟մ
16

, ռ՟ջմ դթ ծնս ՟մնրյ 

ՠնրվե
17

 թ ՠգվ՟մնճ մնվ՟
18

: 

[19.10] Աճջոեջ
19

 օ Տեվմ ղգվ Յթջնրջ Քվթջսնջ
20

 ճգվվնվբ ճ՟րնրվ ճ՟վգ՟ր թ 

ղգպգժնտ, օ ծնս ՟մնճյ
21

 ՠնրվգ՟տ ղգդ
22

` «ծգպ՟րնվ՟տջ օ ղգվկ՟րնվ՟տջ»
23

: 

[19.11] Եր նվոեջ ճնռ՟դմ ՠ՟դղ՟լ՟հթխ ե, ՟ճջոեջ ո՟վս ե թղ՟մ՟ժ դթղ՟ջս 

Տգ՟պմ
24

 ղգվնճ դնհնվղ՟լնրէթրմ օ դղ՟վբ՟ջթվնրէթրմմ Քվթջսնջթ թ ռգվ՟ճ 

                                                           
1
 C ճԵվանրմ 

2
 C դ՟հնրեջնրմջ ցնւնրմջ | P շթւ ցնւնրմ 

3
 Եվա. Բ 15 | C P + ղգվնտ 

4
 Ս՟հ. ԿԲ 11 

5
 Ա իղՠ. ճնռ՟դ/ո՟մէգվ = πάλζεξ 

6
 P էյմ՟ղթ 

7
 P թՠվօ 

8
 P ճնվղե ՟ջ՟տ Դ՟րթէ 

9
 Հղղս. Ս՟հ. ԽԴ 10 | C շթւ [19.4-5] 

10
 P թՠվօ 

11
 C շթւ P + ճ՟աթ 

12
 C շթւ 

13
 C շթւ ճնռ՟դմ թ ւմնճ ՟մսթ օ, ճնվը՟ղ ճ՟պմե | P թ ւմնճ թրվղե օ, թՠվօ ճ՟պմգմ 

14
 P ղփս 

15
 C նվւ ղփս՟րնվւ օ ծգպ՟րնվւ 

16
 C գվէ՟մ 

17
 C ՠհիե 

18
 P շթւ 

19
 C նվոեջ 

20
 C շթւ Յթջնրջ Քվթջսնջ 

21
 C ՟մնրյնրէգ՟մ 

22
 P շթւ 

23
 Հղղս. Եցգջ. Բ 17 

24
 B դթղ՟ջսնրմ ցի  դթղ՟ջս սգ՟պմ 
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ՠ՟վգ՟տ
1
: [19.1] Վ՟ջմ ՟ճջնվթխ

2
 ՟ջե ղ՟վա՟վեմ

3
 թ բեղջ Քվթջսնջթ, էե 

«ո՟ս՟ծգտթտ մղ՟
4
 նվոեջ ճնռ՟դ թ ձ՟մ՟ո՟վծթ»

5
: 

18 [Վ՟ծ՟մ՟խթվ
6
] 

[20.2] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե. ե ա՟դ՟մ թմշ թ լնռնր
7
, նվ խնշթ ռ՟ծ՟մ՟խթվ: 

[20.3] Յնճը ջ՟ջսթխ ե
8
 ա՟դ՟մմ: [20.4] Եր ՟պ թ

9
 շաս՟մգժնճ մ՟րնվբ՟տմ 

ծ՟մաթջս
10

՝ ՟մբվ գվէ՟մ
11

 ռ՟վջգժնռ թ մղ՟, օ դի՟վթջիմ
12

 զմխգմնրմ թ լնռմ: 

[20.5] Եր ճնվը՟ղ խվ՟խ ժնրտ՟մգմ, ՟պմնր դմ՟րմ օ ճ՟ս՟խ
13

 լնռնրմ թչ՟մե
14

, օ 

խնվմշթմ ՟ղգմգւգ՟մ
15

, նվւ թ մ՟ ՟ո՟րթմգտ՟մ: 

[20.7] Է օ ՟ճժ թմշ ՠմ՟խ՟մ
16

 ՠ՟վւ ա՟դ՟մթմ: Յնվը՟ղ
17

 ւ՟հտմնր, ՠ՟մ՟ճ 

դՠգվ՟մ
18

 թրվ, օ թ ՠգվ՟մնճմ
19

 ՠնրվե ծնս ՟մնճյ: [20.8] Աո՟
20

 գվէ՟մ
21

 ղ՟մվ 

կխնրմւմ ՟ղգմ՟ճմ թ ՠգվ՟մ մնվ՟ խնրսթմ. օ ճնվը՟ղ ժմնր դՠգվ՟մմ
22

 կխ՟ղՠւ, 

՟լե ՟պ ՟ղգմգջգ՟մ
23

 դտպնրխջմ օ խժ՟մե դկխնրմջմ
24

, ՠ՟ճտ ղգլ՟ղգլւմ նշ 

զղՠպմթմ թ մղ՟մե: 

[20.9] Ավբ ո՟վս ե թղ՟մ՟ժ դլնռմ
25

 դ՟յի՟վծջ, օ ա՟դ՟մմ
26

՝ ջ՟ս՟մ՟ճ, 

                                                           
1
 P Տգ՟պմ ղգվնճ Յթջնրջթ Քվթջսնջթ, ճնվնրղ ե նհնվղնրէթրմ օ խնրջնրէթրմ, ծ՟ր՟սւ ցի 

ղգվնճ դնհնվղ՟լնրէթրմ … թ ռգվ՟ճ ՠ՟վգ՟տ | C շթւ [19.11] 
2
 C նվոեջ 

3
 C P ղ՟վա՟վեմ ՟ջե 

4
 P ռ՟ջմ Աջսնրլնճ, էե «ո՟ս՟ծգտ՟ճտ ցի թ բեղջ Քվթջսնջթ, էե «ո՟ս՟ծգտթտ մղ՟ 

5
 Հղղս. Օռջ. ԺԳ 7 | P + ւ՟մդթ նշ ՟պ՟մտ աթսնրէգ՟մ դ՟մ՟ջմնտ օ դէպշմնտ իփջգտ՟մ 

աթվւ ղ՟վա՟վեթտ ճ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ՠ՟մջմ. փվծմգ՟ժ ե Աջսնր՟լ 
6
 Ա իղՠ. ռ՟ծ՟մ՟խվգ՟ճ = ἀζπηδνρειώλε 

7
 C լփռ 

8
 P շթւ 

9
 C շթւ 

10
 C ծ՟մաթջս մ՟րնվբ՟տմ 

11
 P + թՠվօ թ խհդթ թմշ ՟ո՟րթմթմ, ծ՟ջս՟սգմ դտթտջմ 

12
 P դի՟վթջի մ՟րթմ 

13
 C P ճ՟ս՟խջ 

14
 C թչգտնրտ՟մե 

15
 P շթւ օ խնվմշթմ ՟ղգմգւգ՟մ 

16
 C շթւ օ ՟ճժ թմշ ՠմ՟խ՟մ 

17
 C դթ ճնվը՟ղ P թՠվօ 

18
 C դՠգվ՟մմ 

19
 C շթւ թ ՠգվ՟մնճմ 

20
 P օ  

21
 C ամ՟մ 

22
 P թՠվօ ժմնրմ ՠգվ՟մ մնվ՟ 

23
 P ղթղգ՟մջ 

24
 C օ ղս՟մգմ թ ՠգվ՟մմ մնվ՟, օ մ՟ խժ՟մե դ՟ղգմգջգ՟մ ցի ՟ղգմ՟ճմ թ ՠգվ՟մ մնվ՟… 

օ խժ՟մե դկխնրմջմ 
25

 C դկխնրմւմ 
26

 P ռթյ՟ոմ 
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օ
1
 ղ՟մվ կխնրմւմ ծգյս՟ջեվւմ

2
, օ ծնս ՟մնճյ

3
՝ դտ՟մխնրէթրմ ՟յի՟վծթջ: 

Յնվը՟ղ
4
 բթղգմ ղ՟վբթխ թ

5
 մ՟, խժ՟մե օ խնվնրջ՟մե դմնջ՟

6
: Դ՟վկգ՟ժ ռթյ՟ոմ 

ջ՟ս՟մ՟ճ ե, դնվ ղ՟վա՟վեմ ՟ջե. «Վթյ՟ոմ, նվ մջսթ թ չնրվջ»
7
 օ ՟ջե, էե 

չնրվւ թղ գմ, օ
8
 ՠ՟վկվ՟տգ՟ժ ե թ ռգվ՟ճ ՟յի՟վծթ նվոեջ

9
 խհդթ, թջխ նվւ բթ-

ղգմ թ
10

 մ՟ օ ՟ո՟րթմթմ
11

, ՟պմնր օ թչ՟մե թ ինվջ բընինտ: Վ՟ջմ դթ ՟ճջոեջ 

ո՟սնրե ջ՟ս՟մ՟ճ դո՟սնրթշջ թրվ
12

: Աճժ
13

 ղգլ՟ղգլ կխնրմւմ
14

 դգվլ՟մթմ թ 

մղ՟մե
15

, ՟ճջթմւմ
16

՝ խնրջնրէգ՟ղՠ օ ջվՠնրէգ՟ղՠ ՟ովգտ՟մ թ մղ՟մե: 

19 [Մնրհգդ
17

] 

[1.1] Բ՟վնճ՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ ղնրհգդթ, [1.2] էե ճնվը՟ղ լգվ՟մ՟ճ, օ 

ռ՟սթմ ՟շւմ, օ շսգջ՟մե
18

 ժնճջմ ՟վգա՟խ՟մ, [1.3] ճ՟ճմը՟ղ գվէ՟ճ թրվնռթմ 

ՠմնրէգ՟ղՠմ օ
19

 [1.4] աս՟մե սգհթ
20

, նվ զմբ ՟վօգժջ ծ՟ճթ, օ ՟մբ ՠմ՟խե
21

 

.ի. ՟րվ, [1.5] օ ՟ճանճմ ՟ճանճմ գժգ՟ժ
22

 ոյնրտգ՟ժ ծ՟ճթ զմբ ՟վգա՟խ՟մ, օ զմբ 

լ՟ագժ ՟վգա՟խ՟մմ ՠ՟մթմ ՟շւմ օ ժնրջ՟րնվթմ
23

: 

[1.6] Ննճմոեջ օ բնր, նռ ղ՟վբ, էե խնրվ՟մ՟մ ՟շւ ջվսթ ւն, [1.7] 

իմբվգ՟ բնր ւգդ սգհթ թմշ ո՟ծնտ օ ՟հ՟րէթտ օ ՟մբ ՠմ՟խե ւ՟պ՟ջմ՟րվգ՟ճ 

ը՟ղ
24

, օ ՟ո՟ լ՟աե ւգդ ցվխթշմ Յթջնրջ ժնճջ ծնարնճբ օ ղ՟վղմնճբ
25

, [1.8] օ 

                                                           
1
 C նվ 

2
 P ծվգյս՟խւմ գմ 

3
 C ՟մնրյ ծնսմ 

4
 P թՠվօ 

5
 B օ 

6
 P շթւ 

7
 Հղղս. Եդգխ. ԻԹ 3 

8
 P շթւ 

9
 B շթւ P ՟յի՟վծ թՠվօ ցի թ ռգվ՟ճ ՟յի՟վծթ նվոեջ 

10
 P ՟պ 

11
 P + թ մ՟ 

12
 C շթւ Դ՟վկգ՟ժ ռթյ՟ոմ ջ՟ս՟մ՟ճ ե… դո՟սնրթշջ թրվ: 

13
 P օ 

14
 C ղգլ՟ղգլւ 

15
 C շթւ թ մղ՟մե 

16
 P + նվւ 

17
 Ա իղՠ. ղնհգջ = ζαῦξα. P-թ Մ՟պթ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմթտ ՟ճջ աժնրիզ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ ե 

18
 C նշ սգջ՟մե 

19
 C գվէգ՟ժ 

20
 C + ղթ 

21
 C ՠ՟վխթ 

22
 C զմբ լ՟ագժ ՟վգա՟խ՟մմ ցի ՟ճանճմ գժգ՟ժ  

23
 C ժնրջ՟րնվգ՟ժ ո՟ճլ՟պ՟մ՟մ ՟շւ մնվ՟ ցի զմբ լ՟ագժ ՟վգա՟խ՟մմ ՠ՟մթմ ՟շւմ օ ժնր-

ջ՟րնվթմ 
24

 C ը՟ղ՟մ՟խ 
25

 C շթւ օ ղ՟վղմնճբ 
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ՠ՟մ՟ճ դ՟շջ ջվսթբ ւն, օ [1.9] ցնի՟մ՟խ ծմնճմ գհթտթջ մնվ թ կգպմ ծնարնճմ 

ջվՠնճ մնվնագժ թ
1
 դաթսնրէթրմ նվբրնճմ Աջսնրլնճ:  

20 [Պնվբնւջնմ
2
] 

[30.1] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե. ե լ՟պ թմշ թ Հմբթխջ, նվնճ ՟մնրմ ոնվբնւջնմ
3
 

խնշթ: [30.2] Գգհգտթխ ե լ՟պմ
4
 օ ՟ղգմ՟ռ՟ճգժնրշ

5
 օ ՠ՟դղ՟ոսնրհ

6
, օ կեէ 

թչ՟մե թ մղ՟մե ճնճը
7
, օ ՟ճմնր ղ՟վդգմ օ ՟րլ՟մգմ դծթր՟մբմ, օ ՟պնհչ՟մ՟ճ

8
: 

[30.3] Եր թ
9
 ծնռ՟մթ մնվ՟ ՟հ՟րմթւ ծ՟մաշթմ

10
 օ ձ՟յ՟խգմ դոսնրհմ

11
: [30.4] 

Իջխ ՟րկւ ՠ՟դնրղ ժթմթմ թ սգհրնչմ օ
12

 բթղգմ ՟պ թ ծ՟վխ՟մգժ դ՟հ՟րմթջմ, օ 

զմբ ծնռ՟մգ՟ր լ՟պնճմ է՟ւշթմ ՟հ՟րմթւմ: [30.5] Եր նվշ՟ց զմբ ծնռ՟մգ՟ր 

լ՟պնճմ ժթմթմ
13

, նշ ծ՟վխ՟մե դմնջ՟
14

 ՟րկւմ, ւ՟մդթ ճնվը՟ղ թ յնրւ լ՟պնճմ 

ղգվկգմ՟մ օ
15

 ծ՟ջ՟մթմ ՟րկւմ, ջ՟ս՟խթմ: [30.6] Աո՟ էե ՟վս՟ւնճ 

ծնռ՟մգ՟րմ
16

 աս՟մգմ դ՟հ՟րմթջմ, ջո՟մ՟մգմ
17

: 

[30.7] Ավբ լ՟պմ դծ՟րվմ գվխմթ
18

 նրմթ դ՟րվթմ՟խմ, օ ձթրհւմ
19

՝ դնվբրնճ, 

օ ծնռ՟մթմ՝ դ՟ղգմ՟ջնրվՠ ծնարնճմ
20

, թջխ ՟հ՟րմթւմ՝ դղ՟վբխ՟մ ծնանտ
21

: 

[30.10] Եր
22

 ճնվը՟ղ ւվթջսնմգ՟մ ոթմբ ծ՟ր՟սնռ օ բ՟ր՟մնրէգ՟ղՠ ղմ՟ ՟պ 

ծ՟ճվ օ նվբթ օ թ ջնրվՠ ծնաթմ
23

, նշ խ՟վե
24

 ՟րկմ ջ՟ս՟մ՟ճ ղգվկգմ՟ժ թ մ՟: 

[30.11] Աո՟ էե լնրժ՟մ՟ճ թ ծ՟ր՟սնտ
25

 օ գժ՟մե ՟վս՟ւնճ գխգհգտնճ օ ՟պ՟մտ 

                                                           
1
 C թղ՟մ՟ժ ցի օ ցնի՟մ՟խ ծմնճմ գհթտթջ մնվ թ կգպմ ծնարնճմ ջվՠնճ մնվնագժ թ 

2
 Ա իղՠ. ոգվթբթւջնմ/խյս՟ո՟մ՟խ = πεξηδέμηνλ: C ՟ճջ աժնրիզ շնրմթ 

3
 P ոնվնբնւջնմ 

4
 P շթւ ե լ՟պմ 

5
 P ռ՟ճգժնրշ 

6
 P + ճնճը 

7
 P շթւ 

8
 P նհչ՟մ՟ճ: Եր ւ՟հտվ ե ոսնրհ մնվ՟ ւ՟մ դղգհվ 

9
 B շթւ 

10
 P ՠմ՟խթմ 

11
 P թ ոսհնճմ 

12
 P շթւ 

13
 P + ՟հ՟րմթւմ 

14
 P խ՟վգմ ծ՟վխ՟մգժ 

15
 P թՠվօ թ ծնռ՟մթ լ՟պնճմ 

16
 P լ՟պնճմ 

17
 P ջո՟մ՟մգմ դ՟հ՟թմթջմ ՟վս՟ւնճ ծնռ՟մնճմ 

18
 P շթւ 

19
 A B ձնրհւմ  

20
 B ծնաթմ 

21
 A B ծնաթւմ 

22
 P շթւ 

23
 P ծփվ օ նվբնճ… ծնանճմ 

24
 A B շթւ 

25
 P ծ՟ր՟սնճմ 
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ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ղմ՟, ճ՟ճմը՟ղ
1
 ղգվկգմ՟ճ թ մ՟ ջ՟ս՟մ՟ճ օ խնվնրջ՟մե դմ՟ 

ծնանռ
2
: 

21 [Կնրհՠ
3
] 

[26.1] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե, էե խ՟ճ ա՟դ՟մ թմշ թ լնռնր
4
, նվնրղ

5
 խնհՠ 

՟ջգմ: [26.2] Եր
6
 խ՟վօնվ՟տմ խ՟ղթմ նրմգժ դմ՟

7
: [26.3] Յ՟ճմը՟ղ

8
 խսվե 

դխ՟վօնվջմ թրվ ՟ս՟ղ՟րւմ
9
 օ զմխգմնր

10
 դմ՟ մնտ՟

11
, [26.4] թՠվ ՟ջգժնռ

12
, էե 

դկգվ իմբթվջ
13

 խ՟ս՟վգտթ
14

: Թնճժ սնրւ
15

 օ մնւ՟ ՟պգ՟ժ թ ՠ՟տ ամ՟մ
16

 թ 

մղ՟մե: 

[26.6] Աճջոեջ օ բնր, նռ ղ՟վբ, ճնվը՟ղ թ մգհնրէթրմ ՟մխ՟մթջ
17

, սնրվ 

դթմշջ ւն, օ ՟դ՟սգ՟տ
18

, դթ «ցվխ՟մւ ՟պմմ թմշւ
19

 թրվ»
20

: 

22 [Կ՟ւ՟ր
21

] 

[21.2] Բ՟վնճ՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ խ՟ւ՟րնճ
22

, [2.3] էե անհ՟մ՟ճ դ՟ճժնտ 

կնրջմ
23

 օ էիե
24

, [21.4] օ ճնվը՟ղ
25

 գժ՟մգմ կ՟աւմ
26

, ձ՟մ՟շգմ դկ՟ճմ ղ՟րվմ
27

 

օ դծգս մնվ՟ յվչթմ
28

, օ մ՟
29

 բ՟ս՟վխ օ նրմ՟ճմ ղմ՟
30

: 

                                                           
1
 A B ի[նջսնռ՟]մնրէգ՟ղՠ ցի ՟պ՟մտ ինջսնռ՟մնրէգ՟մ ղմ՟, ճ՟ճմը՟ղ 

2
 P դծնաթ մնվ՟ ցի դմ՟ ծնանռ 

3
 Ա իղՠ. խնրհՠ/խ՟ջբնվթնջ = θαζηόξηνλ 

4
 C լփռ 

5
 C նվնճ ՟մնրմ 

6
 C նվ թ 

7
 P խ՟վօնվւմ ՠըյխնրէթրմ ե ՟շ՟տ, նվջ՟մ դմ՟ ՠըթյխւ  ցի խ՟վօնվ՟տմ խ՟ղթմ նրմգժ դմ՟  

8
 P թջխ մ՟ թ ց՟իշգժմ 

9
 C ՟ս՟ղ՟ղՠմ P ՟ս՟ղ՟ՠւմ 

10
 C կաե 

11
 B թ մնջ՟ P շթւ օ զմխգմնր դմ՟ մնտ՟ 

12
 C P շթւ 

13
 P իմբթվբ 

14
 C իմբթվջմ ւն խսվգտթ 

15
 P շթւ  էնճժ սնրւ 

16
 C սնրվ թմկ օ մ՟ ՟պգ՟ժ թ ՠ՟տ ամ՟ճ ցի սնրւ օ մնւ՟ ՟պգ՟ժ թ ՠ՟տ ամ՟մ 

17
 P շթւ ճնվը՟ղ թ մգհնրէթրմ ՟մխ՟մթջ  

18
 P ՟ովգ՟տ 

19
 C դթմշւ գմ 

20
 Հղղս. Ապ՟խ ԺԳ 8. «Փվխ՟մւ ՟մկթմ ղ՟վբնճ ղգլնրէթրմ թրվ» | C + գմ, նվնռ ՟դ՟սթ թ մգհնր-

էգմե 
21

 Ա իղՠ. խ՟ւ՟ր = πέξδημ 
22

 C խ՟ւ՟րնրմ 
23

 C դ՟ճժնտ կնրմ անհ՟մ՟ճ 
24

 C էիջե 
25

 P թՠվօ 
26

 C կ՟աւմ գժ՟մգմ 
27

 P դղ՟ճվմ կ՟ճմթրմ 
28

 C գվէ՟մ դծգս մնվ՟ 
29

 C թմւմ 
30

 P շթւ օ մ՟ բ՟ս՟վխ օ նրմ՟ճմ ղմ՟ 
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[21.5] Սնճմոեջ
1
 անհ՟տ՟ր ջ՟ս՟մ՟ճ

2
 դ՟դաջ ղ՟վբխ՟մ: [21.6] Եր ճնվ-

ը՟ղ
3
 սգջ՟ւ դՏեվմ ղգվ Յթջնրջ Քվթջսնջ, ձ՟մ՟շգտ՟ւ դ՟վ՟վթշմ ղգվ թ կ՟ճմե 

Հ՟րվ
4
, նվ ՟ջ՟տ. «Դ՟ճ ե նվբթ թղ ջթվգժթ»

5
, օ յվչթղւ դծգս մնվ՟ թ սնրե օ թ 

աթյգվթ
6
 օ ՟րվծմգղւ դմ՟ ճ՟րթսգ՟մ

7
: 

23 [Տ՟սվ՟խ
8
] 

[32.2] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ ս՟սվ՟խթմ
9
, էե ճնվը՟ղ ՟ղնրջթմ մնվ՟ 

ղգպ՟մթ, ՟ղգմօթմ նշ ղիթէ՟վթ օ
10

 թ ռգվ՟ճ բ՟ժ՟վթ
11

 նշ մջսթ, ՟ճժ օ թ
12

 ՠնճմմ 

ո՟մբիսնրէգ՟մ նրմթ
13

 ՟րվթմ՟խ ղթ՟ճմ՟տգժնճ
14

: [32.6] Իջխ նվ զմբ ՟ճժնրղ նշ 

դնրաթ, մյ՟մ՟խ ե ղ՟վբխ՟մ
15

 շ՟ղնրջմ՟մ՟ժ զմբ ՠնդթ թ ռգվ՟ճ խմնչմ
16

, դթ 

ճ՟վ՟վշնրէգ՟մ Եր՟ճ
17

 ղթ՟ճմ սնր՟ր Աբ՟ղ՟ճ: 

24 [Ծթլ՟պմ
18

] 

[33.3] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ լթլպ՟մ, էե ճնվը՟ղ
19

 ա՟ճ ճ՟յի՟վջ ղգվ 

ճգս կղգվ՟մ օ
 20

 ղթ ՟մա՟ղ կ՟աջ ծ՟մե օ ՟ճժ նշ օջ
21

:  

[33.4] Աճջոեջ
22

 օ Տեվմ ղգվ Յթջնրջ Քվթջսնջ ղթ՟լթմ
23

 թ Հ՟րվե օ
24

 

ղթ՟լթմ թ ղ՟րվե, ՟մծ՟ճվ թ ճգվխվթ
25

 օ ՟մղ՟ճվ թ ճգվխմթ
26

 գվօգ՟ժ ճ՟յի՟վծթ
27

 

օ ռգվ՟տ՟ր ՟պ Հ՟ճվ թ ՠ՟վկնրմջ
28

: 

                                                           
1
 B ՟ճջոեջ  

2
 C օ ջ՟ս՟մ՟ճ անհ՟տ՟ր 

3
 P թՠվօ 

4
 C ծփվմ 

5
 Մսէ. Գ 17, ԺԷ 5, Մ՟վխ. Թ 6 

6
 C շթւ թ սնրե օ թ աթյգվթ 

7
 P թ սնրե օ թ աթյգվթ C ճ՟րթսգ՟ջմ ճ՟րթսգմթտ 

8
 Ա իղՠ. ս՟սվ՟խ = ηξπγώλ 

9
 P ս՟սվ՟խթ 

10
 C շթւ 

11
 C բ՟ժ՟վ ինսնճ օ խ՟մ՟մշթ 

12 
P շթւ

 

13
 C ո՟մբիսնրէգ՟ղՠ խգմ՟ճ 

14
 C P ղթ՟ճմ՟տգժնտ 

15
 C ղ՟վբնճ, նվ ճգս ՟պ՟չթմ խմնչմ 

16
 C շթւ թ ռգվ՟ճ խմնչմ 

17
 C ՟վ՟վթշ ՟ջսնր՟լ դԵր՟ճ 

18
 Ա իղՠ. լթլ՟պմ = ρειίδσλ 

19
 P թՠվօ 

20
 կղպ՟մ | C P շթւ օ 

21
 C շթւ 

22
 C մնճմոեջ P ջնճմոեջ  

23
 P շթւ 

24
 B P շթւ 

25
 C ճգվխվե 

26
 P շթւ ՟մծ՟ճվ թ ճգվխվթ օ ՟մղ՟ճվ թ ճգվխմթ 

27
 P ճ՟յի՟վծթջ B ճ՟յի՟վծե 

28
 C P շթւ թ ՠ՟վկնրմջ 
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25 [Գ՟հս՟խվնջ
1
]  

Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե. ե խգմբ՟մթ թմշ թ լնռնրմ, նվ խնշթ ա՟հս՟խվնջ: 

Յ՟րնրվջ ա՟վմ՟մ՟ճթմ գժ՟մե թ լնռնրմ
2
 օ չգպմնր ճ՟վգա՟խ՟մե. իգտգղնվէ ե` 

ՠ՟մ՟ճ դիգցնվջմ օ դնռ՟մ՟ճ թ չգվղ՟խթլ
3
 ՟վգա՟խմե: Եր մնճմը՟ղ՟ճմ ց՟ճ-

ժ՟ս՟խթրմւ օ ՟մկվօ ժթմթմ
4
: Եր մ՟ նշ ը՟ղ՟մե ՟պ ղթղգ՟մջ ՟վխ՟մգժ դիգ-

ցնվջմ: Եր ՟մբեմ թ մգվւջ ՟մխ՟մթ թ չվնճ ՟մբթ, օ թ ծվնճ
5
 ճհ՟մ՟ճ օ լմ՟մթ 

ղ՟վա՟վթսջ ագհգտթխջ: Աճջոեջ
6
 ո՟վս ե թղ՟մ՟ժ դջնրվՠ ՟ջսնր՟լ՟լթմմ

7
` 

ճհ՟տգ՟ժ թ ծնանճմ ջվՠնճ օ թ դ՟րվնրէգմե ՠ՟վկվգժնճմ
8
. լմ՟ր դղ՟վա՟վթսմ 

ո՟սնր՟խ՟մ՝ դՏեվ ղգվ Յթջնրջ Քվթջսնջ դղթ՟լթմ ՠ՟մմ
9
, նվ ե ՟րվծմգ՟ժ 

ճ՟րթսգ՟մջ ՟ղեմ
10

: 

26 [Մթգհչգվնր
11

] 

[25.1] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ ղթգհչգվնրթ
12

, էե ե եվե
13

 ղթ ցնւվ, օ ղթ 

ճգհչթրվ ղթ՟ճմ նրմթ, [25.2] օ նշ
14

 ծ՟ղ՟վկ՟խթմ նվջնվբւ ղգվկգմ՟ժ ՟պ մ՟
15

 

ռ՟ջմ ՟ծ՟րնվ դ՟րվնրէգ՟մ մնվ՟: Եր ճնվը՟ղ գվօգջտթ թ աժնրի ժգվ՟մտ, օ
16

 

ճ՟ձ՟իգմ նվջնվբւմ օ մգհգմ դմ՟
17

, ՟վխ՟մե դ՟մկմ թրվ
18

 թ ՠ՟վկվնրէգմե ժգ-

վթմմ
19

 թ ինմ՟վծ
20

 օ խ՟մամթ թ ռգվ՟ճ գհչթրվթ թրվնճ
21

 օ նշ ռմ՟ջթ: Եր ռ՟ջմ 

սգջնրէգ՟մ մնվ՟ ց՟ց՟ագմ է՟ա՟րնվւ: [25.3-4] Հմ՟վ ասթմ նվջնվբւ
22

, դթ 

ՠգվգմ ՟հչթխ ղթ խնճջ, նվ ճնճը ղ՟ւնրվ օ
23

 ջնրվՠ ե ղ՟վղմնռ ճ՟ղգմ՟ճմ ինվծվբնտ 

                                                           
1
 Աճջ աժիթ ՠնռ՟մբ՟խնրէճնրմզ մղ՟մ ե Ա իղՠ՟ավնրէճ՟մզ խտռ՟լ ծ՟ռգժճ՟ժ աժնրիմգվթ 

գվխվնվբ յ՟վւթ 19-թ (ո՟ծո՟մռ՟լ ղթ՟ճմ Եհղ.2531 կգպ՟ավնրղ) ՟ջս՟խնջթմ. «Աջս՟-
խնջմ իգտգղնվէ ե. ճնվը՟ղ ցնվմ ՠ՟մ՟ճ թ էթխ՟մտ խնրջե, ՟մկվօ ՟մբվ ՟մխ՟մթ, ղ՟վ-
ա՟վթս անճ՟մ՟ճ ճ՟րվթմ՟խ ՟մջգվղ ճհնրէգ՟մ խնրջթմ»: Հ՟ղ՟վճ՟ ՠ՟պ՟տթ մղ՟մնրէճ՟ղՠ 
՟ճջոթջթ ծ՟սռ՟լ խ՟ Վ՟մ՟խ՟մ Վ՟վբ՟ոգսթ գվխնրղ (ՄՄ5611, է. 37՟-ՠ): 
2
 C լփռեմ 

3
 B շթւ C չգվղ՟լթխ 

4
 B ց՟ճժ՟ս՟խթրմ օ ՟մկվօ ժթմթմ C ց՟ճժ՟ս՟խթ օ ՟մկվօ ա՟ճ 

5
 C չվնճմ… ծվնճմ 

6
 C ջնճմոեջ 

7
 C դջնրվՠ ՟ջսնր՟լ՟լթմմ ո՟վս ե թղ՟մ՟ժ  

8
 C թ դ՟րվնրէգմե ՠ՟վկվգժնճմ օ թ ծնարնճմ ջվՠնճ ճհ՟տգ՟ժ 

9
 C շթւ դղթ՟լթմ ՠ՟մմ  

10
 C շթւ 

11
 Ա իղՠ. ղթգհչթրվ = κνλόθεξσο 

12
 C ճգհչգվնրթ 

13
 A եվ ցի ե եվե` նրհհ՟լ եվե | B շթւ եվե 

14
 C շթւ 

15
 C շթւ ՟պ մ՟ 

16
 C ժգվ՟մտմ 

17
 C + օ մ՟ 

18
 C դթմւմ ցի դ՟մկմ թրվ 

19
 C ժգպմեմ 

20
 C ռ՟ճվ 

21
 C թվջ 

22
 C ծմ՟վգմ ցի ծմ՟վ ասթմ 

23
 C շթւ նվ ճնճը ղ՟ւնրվ օ  
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օ ղգվկ՟րնվնրէգ՟մ ՟պմ
1
, օ դ՟վբ՟վգմ դմ՟ ո՟ճլ՟պ դագջսնրւ օ ՟րլ՟մգմ

2
 

դմ՟ ՟մնրյ՟ծնս օ լ՟մվ՟աթմ թրհնռւ
3
, օ ս՟մ զմբ մղ՟ ւ՟հտվ՟կ՟ճմ ւմ՟վջ

4
: 

Եր ճնվը՟ղ գվաե դկ՟ճմջ ծգյս՟ժնրվջ, նրմխմ բմե ղթգհչթրվմ
5
, օ ժջե դկ՟ճմ 

ւմ՟վթ օ ծնսնսե թ ծգպ՟ջս՟մե
6
 դծնս թրհնճմ

7
 ՟մնրյնրէգ՟մ, ա՟ճ ՟պ մ՟ օ 

ծ՟մաշթ թ լնտ մնվ՟, օ աթվխ
8
 ՟վխ՟մե մղ՟

9
 ջթվ՟ՠ՟վ: Եր ՟ճմշ՟ց ղգլ՟ոեջ 

խ՟ոթ թ
10

 ջեվ մնվ՟, ղթմշօ ՟պտե
11

 դմ՟ զմբ թրվ օ ՠգվտե
12

 է՟ա՟րնվնրէթրմմ
13

: 

[25.5-10] Ննճմոեջ Աջսնր՟լ ՠ՟մմ
14

, նվ ե թղ՟մ՟ժթ ղթգհչգրվնր
15

, օ նշ 

խ՟վգմ մգմա՟րնվ նվջնվբւ ճ՟հէգժ դ՟րվնրէգ՟մ մնվ՟: Եր
16

 խնճջմ Մ՟վթ՟ղ, 

նվ
17

 դագջսնրւ ջվՠնրէգ՟մ
18

 օ ՟պ՟ւթմնրէգ՟մ
19

 դ՟վբ՟վգ՟տ դ՟մկմ թրվ օ
20

 թ 

ծնաօնվ ծնս ՟մնրյթտ ղ՟ւվնրէգ՟մ օ ո՟ճլ՟պնրէգ՟մ
21

 նրվ՟ի՟տ՟ր: Եր կ՟ճմ 

գվանտ
22

 ՟հ՟րէթտ ծ՟ձնճ գհօ Բ՟մթմ Աջսնրլնճ: Եր մ՟ գխմ
23

 թ ռգվթմ
24

 ՠ՟վ-

կ՟մտ օ ճգվխմ՟ճթմ
25

 ժգպմեմ թ լնտ
26

 Կնրջթմ: Եր ճնվը՟ղ լմ՟ր թ մղ՟մե, գս 

դ՟մկմ թրվ խ՟ղ՟ր զմՠպմգժ ճնվջնվբ՟տ խ՟ղ՟րնվ ղ՟ծնր՟ղՠ: Եր ՟վբ թմւմ Կնճջմ 

գՠգվ ղգդ դջնրվՠ դգվեմ դթղ՟մ՟ժթ ղթգհչգվնրմ: Եր դ՟ճջ ՟ջե ղ՟վա՟վեմ. էե 

«ջղ՟ ՟րվթմ՟խթ ծնաթւ ջվՠնտ», ճնվը՟ղ ձամթ ծնաօնվ գվանռ օ նրվ՟ի՟մ՟ճ օ 

՟րլ՟մթ ճ՟մնճյ թրհնտմ, դնվ խնճջմ գս ՟յի՟վծթ, օ ջս՟մ՟ճ ՟հ՟րէթրւ 

դ՟մՠգխ՟մգժթ գհչթրվմ, ւ՟մդթ նշ սխ՟վ՟մ՟ճ գհչթրվ Բ՟մթմ
27

: 

                                                           
1
 C ՟ղգմ՟ճմ թվփւ ցի ե ղ՟վղմնռ … ղգվկ՟րնվնրէգ՟մ ՟պմ  

2
 C փլգմ 

3
 C ղգլ՟ա ճթրհփւ 

4
 A B ծմ՟վջ 

5
 A ղթգհչգրվնրմ B ղթգհչգվնրմ 

6
 C ՟պմնր ցի ծնսնսե թ ծգպ՟ջս՟մե 

7
 C շթւ B թրհնտմ 

8
 C աթվխջ 

9
 C շթւ  

10
 C շթւ  

11
 C ՟պմթ 

12
 C ՠգվե 

13
 C է՟ա՟րնվթմ 

14
 C ՠ՟մմ ՟ջսնր՟լ 

15
 C ղթգհչթրվ 

16
 C դփվնրէգ՟մմ: թջխ ջնրվՠ 

17
 C շթւ 

18
 C դագջսգփւ խնրջնրէգ՟մ 

19
 C ՟պ՟ւթմ՟դ՟վբնրէգ՟ղՠ 

20 
B C շթւ

 

21
 C շթւ 

22
 C թ կգպմ ՟մնրյ գվա ցի օ կ՟ճմ գվանտ 

23
 C գխգ՟ժ 

24
 C B շթւ 

25
 C գվխմ՟ճթմ 

26
 C + ջնրվՠ 

27
 B սգ՟պմ | C թ շ՟վշ՟վ՟մջ ի՟շթ օ ղ՟ծնր թ կգպմ շ՟վ նվջնվբ՟տ ծվեթտ ռ՟ջմ ղգվ ցի 

զմՠպմգժ ճնվջնվբ՟տ… նշ սխ՟վ՟մ՟ճ գհչթրվ Բ՟մթմ | A B + ՟ճջւ՟մ ՟պ ՟ճջ 
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ՄՄ2285 12. «Արկ»-թտ ծգսն նրմթ «Ավչ», թջխ 16. «Ահնրեջ»-թտ ծգսն` «Ժվ՟ծ՟ր» 

(ծղղս Գ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ղգչ` «Արկ», «Ահնրեջ», «Ավչ», «Ժվ՟ծ՟ր»): 

 [Ավչ] 

[35.1] Բ՟վնր՟ի՟րջմ ՟ջե ռ՟ջմ ՟վչնճմ, նվ ա՟դ՟մ ե աթյ՟խգվ, դա՟ճնրմ 

օ ղ՟վբ՟ջեվ, ղգհ՟րնվ՟տ ճ՟մբթղ՟մթշ թրվ ա՟դ՟մ՟ճթմ ՠմնրէգ՟ղՠմ: [35.2] 

Զթ ճ՟հ՟աջ ծմ՟դ՟մբ ՠ՟վնրտմ, էե դթմշ նվ նրջնրտ՟մգմ, նրվ՟ինրէգ՟ղՠ ՟պմե 

օ դթրվ ջ՟ծղ՟մ նշ նրվ՟մ՟ճ: [35.3] Զթ ճնվը՟ղ յմշե ծնհղմ տվս՟ճթմ, թղ՟մ՟ճ 

դա՟ժմ կղգպ՟մ գհ՟մ՟խթմ, ամ՟ճ թ ռս՟խջ չնրվտ օ ՠ՟մ՟ճ դՠգվ՟մմ զմբբեղ 

չվնճմ: [35.4] Եր նհնհե ճնվնռ՟ճմմ օ դ՟ղգմ՟ճմ ճ՟հթջմ օ մջսնճ սգհեմ 

՟վս՟ծնջե, ղթմշ նվ աթսգմ՟ճ, էե ՟ճժ շղմ՟տ ՟հսգհնրէթրմ թմշ: [35.5] Եր ա՟ճ 

ղս՟մե թ ՠնճմմ օ ՟մխ՟մթ նվոեջ ղգպգ՟ժ թ ւնրմ` [35.6] դ՟ղթջջ գվթջ, օ նշ 

յ՟վըթ ՟ղգմօթմ, օ էե ղմ՟տգ՟ժ ժթմթ ՟հս թմշ ճ՟հթջմ, նշ խգմբ՟մ՟մ՟ճ, ղթմշօ 

մգիգ՟ժ ղգպ՟մթ: [35.7] Իջխ էե ջնրվՠ ժնր՟մ՟ճ, յնրսնռ դ՟վէմնր: [35.8] Եր 

դ՟ճմ .ա. ՟ղթջմ ղգպգ՟ժ խ՟ճ, ղթմշօ ա՟վնրմմ ճ՟պմե օ անծ՟մ՟ճ դԱջսնրլնճ օ 

ջխջ՟մթ խգվ՟խվթժ զջս ջ՟ծղ՟մթմ: [35.9] Աո՟ նվշ՟ց օջ ՟պ՟րգժ ղ՟վբջ մն-

վնաթ, գէե ամ՟ճ ՟պ ւ՟ծ՟մ՟ճմ օ դ՟ղգմ՟ճմ ՟հսջ ղգհ՟տ թ ՠ՟տ կաե ճթմւգմե: 

14 [Ժվ՟ծ՟ր] 

[36.1] Է օ ծ՟ր ղթ, նվ խնշթ ըզվ՟ծ՟ր. ՠ՟դնրղ ՟յի՟սնրէգ՟ղՠ ծ՟մե կնր 

ղգլ՟անճմ օ ՟պգ՟ժ ս՟մթ ճ՟ՠմ նռխթ՟մնջ լնռնրմ: [36.2] օ ծ՟դթր թչգ՟ժ 

ճ՟ս՟խմ բմե ՟մբ դկնրմ օ թմւմ գժգ՟ժ, [36.3] մջսթ գվգջջ չվնճմ թ ռգվնրջս 

ծ՟ճթ թ ճ՟ս՟խ լնռնրմ թ ռգվ՟ճ կռթմ օ էիջե դկնրմ, ղթմշօ ը՟ղ՟մ՟խմ թրվ: 

[36.4] Եր ՟ո՟ ՟պմնր զմբ թրվ ՟րամ՟խ՟մջ օ թչգ՟ժ ծ՟մե դկ՟աջմ թ տ՟ղ՟ւ օ 

գվխվթ ջմնրտ՟մե: [36.5] Իջխ Աջսնր՟լ ւ՟հտվ ՟շ՟րւ ծ՟ճգտգ՟ժ ճգվխմթտ թ 

լմնրմբջ գվխվ՟ճթմջ, [36.6] օ էիջգ՟ժ ծ՟մե մ՟ի՟իմ՟ղնրէգ՟ղՠ թ ղգհ՟տ 

լնռեջ [36.7] օ դ՟դթվ ՠմ՟խ՟վ՟մեջ [36.8] օ ս՟մթ ռգվթմմ ճԵվնրջ՟հեղ թ 

ղ՟ճվմ ՟ղգմ՟ճմ կ՟անրտ: 

ГОАР МУРАДЯН 

ФИЗИОЛОГ (БАРОЙАХОС). АРМЯНСКИЕ РЕДАКЦИИ
1
 

Ключевые слова: басня, животные, нрав, толкование, перевод, 

редакция, греческий, грузинский, Бестиарий. 

“Физиолог” – прототип западных Бестиариев, раннехристиан-

ское произведение (ок. 200 г.) на древнегреческом языке, состоящее 

из миниатюрных описаний нравов реальных и фантастичеких жи-

вотных, а также растений и камней, с их религиозным толкованием 
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 Статья является сокращенным вариантом английского предисловия к нашему 

изданию армянского ―Физиолога‖, см. с. 291. сн. 1. 
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– существовал в различных редакциях и переводах на несколько 

восточных и западных языков. Древнеармянский перевод (34 главы, 

с более поздними дополнениями из 4-х и 30-и оригинальных глав) 

относится к первой половине V века и наиболее близок к тексту 

греческой рукописи 432 Синодальной библиотеки в Москве (11 в.). 

Кроме собственно перевода есть две более поздние редакции, с сок-

ращенным составом глав и перифразированным текстом. В указан-

ной книге, кроме собственно перевода и параллельного греческого 

оригинала, нами была издана также позднейшая, самая краткая ре-

дакция (16 глав), отличающаяся элементами разговорного языка. 

Здесь мы прилагаем критический текст второй редакции. 

GOHAR MURADYAN 

PHYSIOLOGUS (BAROYAKHOS). АRMENIAN RECENSIONS
1
 

Кeywords: fable, animals, character, interpretation, translation, 

recension, Greek, Georgian, Bestiary. 

Physiologus – the prototype of Western Bestiaries, an early Christian 

writing (ca. 200) in Greek, consisting of cameo stories about the 

characters of real and fantastic animals, аs well as plants and stones, with 

their religious interpretation – existed in various recensions and was 

translated into several Eastern and Western languages. The old Armenian 

version (34 chapters, and later additions of 4 and 30 original chapters) 

was made during the first half of the 5
th

 c. and is very close to the Greek 

MS 432 of the Synodal Library in Moscow (11
th

 c.). Besides the 

translation proper, there exist two later recensions with reduced numbers 

of chapters and a revised text. The mentioned book contains the critical 

edition of the translation proper with a parallel Greek text, as well as the 

latest and shortest recension (16 chapters) with elements of vernacular 

language. The critical text of the second recension is presented here.

                                                           
1
 The article is an abridged version of the English introduction to our book mentioned in 

note 1 on p. 291. 



 

ԱՐԱՄ ԹՈՓՉՅԱՆ 

ԿԵՂԾ-ՄԵԹՈԴԻՈՍԻ «ՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ» ՀԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆ 
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ1 

(նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմ օ ՠմ՟ավգվ) 

Բանալի բառեր՝ ղ՟վա՟վգնրէճնրմմգվ, ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ ծ՟ճսմնրէճնրմմգվ, 

Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվ, ռգվչթմ ծպնղգ՟խ՟մ խ՟ճջգվ ծ՟հէ՟մ՟խ, Սսգց՟մնջ Օվ-

ՠգժճ՟մ, Սսգց՟մնջ Սճնրմգտթ, ծ՟ճգվգմ ծ՟սռ՟լմգվ նր իղՠ՟ավնրէճնրմմգվ: 

Ավօգժ՟ւվթջսնմգ՟խ՟մ գվխվմգվնրղ ժ՟ճմնվգմ յվչ՟մ՟պռնհ ՟ղգմ՟մյ՟-

մ՟խ՟ժթ ղ՟վա՟վգ՟խ՟մ ՟հՠճնրվմգվթտ ղգխմ ՟ճջ «Հ՟ճսմնրէճնրմմ» ե՝ ռգվ՟-

ավռ՟լ Լթխթ՟ճթ գոթջխնոնջ Մգէնբթնջ Օժթղո՟տնրմ, նվզ ւվթջսնմճ՟ ջնրվՠ եվ 

օ ՠգհղմ՟ռնվ ծգհթմ՟խ. մ՟ծ՟ս՟խռգժ ե ղնս 311 է., Մ՟ւջթղթմնջ Դ՟ճ՟ 

խ՟ճջգվ (310–313) լ՟ռ՟ժ՟լ ծ՟ժ՟լ՟մւմգվթ ը՟ղ՟մ՟խ: Մգդ ծ՟ջգժ գմ մվ՟ 

ավռ՟լւմգվթտ ղթ ւ՟մթջզ` ՟ղՠնհչնրէճ՟ղՠ, ծ՟սռ՟լ՟ՠ՟վ խ՟ղ ծ՟ղ՟պնս-

ռ՟լ, ծնրմ՟վգմ ՠմ՟ավնռ խ՟ղ ծթմ ջժ՟ռնմգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟ղՠ, ջ՟խ՟ճմ շ՟-

ց՟դ՟մտնրէճնրմ շթ ժթմթ մյգժ, նվ ՟ճբ ՠնժնվ գվխգվթտ ՟ռգժթ ծ՟մվ՟լ՟մնէ ե ղթ 

խգհլ անվլ` ավռ՟լ Մգէնբթնջթ ղ՟ծթտ ղնս գվգւ նր խգջ բ՟վ ծգսն: 

Չմ՟ճ՟լ Կգհլ-Մգէնբթնջթմ մ՟ինվբգժ ե ղթ նրվթյ ծ՟ճսմթ ղ՟վա՟վգնր-

էճնրմ` ժ՟սթմգվգմ «Տթՠնրվճ՟մ Սթՠթժժ՟մ», նվմ ՟վբգմ ՠնռ՟մբ՟խնրղ եվ ՠճնր-

դ՟մբ՟խ՟մ «ծ՟ճսմնրէճնրմմգվթ» ծթղմ՟խ՟մ նր ՠմնվնյ ծ՟սխ՟մթյմգվթտ ղթ 

ւ՟մթջզ, Կգհլ-Մգէնբթնջզ ծ՟ջս՟սգտ ղթ ՟ռգժթ ղյ՟խռ՟լ մղնրյ, օ ՟ճմ ցն-

ի՟պնրէճ՟մ նր զմբփվթմ՟խնրէճ՟մ ՟հՠճնրվ բ՟վկ՟ռ ծգս՟ա՟ ծգհթմ՟խմգվթ 

ծ՟ղ՟վ: «Տթՠնրվճ՟մ Սթՠթժժ՟ճնրղ», նվ ավռգժ ե IV բ՟վթ ռգվչթմ օ ծգս՟ա՟-

ճնրղ  ժվ՟տռգժ զմբղթչ՟վխնրէճնրմմգվնռ
2
, ծթյ՟ս՟խռնրղ ե «ռգվչթմ ծպնղգ՟խ՟մ 
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 Աճջ մճնրէզ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ե ո՟սվ՟ջսռգժ ովնք. Էվթի Ռգմծ՟վսթ ջթվ՟ժթվ փը՟մ-

բ՟խնրէճ՟ղՠ, Գվ՟տթ ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մթ Vestigia կգպ՟ավ՟աթսխ՟մ խգմսվնմթ ծ՟ճ՟աթս՟-

խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմգվթ լվ՟ավթ յվչ՟մ՟խնրղ: Ապ՟չ՟ՠ՟մզ, ՟պ՟մտ ՠմ՟ավգվթ, նվնյ 

ս՟վՠգվնրէճնրմմգվնռ ծվ՟ս՟վ՟խռգժ ե թՠվօ ծնբռ՟լ. սգ՛ջ Ավ՟ղ Թնցշճ՟մ, «Կգհլ Մգէն-

բթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ», Լօնմ Խ՟շթխճ՟մ-90. մճնրէգվ Մ՟սգմ՟-

բ՟վ՟մթ ծթղմ՟բթվ սմփվգմթ լմմբճ՟մ թմմջնրմ՟ղճ՟խթմ մռթվռ՟լ ղթչ՟դա՟ճթմ աթս՟ընհնռթ 

(9-11 ծնխսգղՠգվթ, 2008 է.), Եվօ՟մ, «Ն՟թվթ», 2010, եչ 202-212  (՟մաժգվգմ ս՟վՠգվ՟-

խզ` Aram Topchyan, ―The Armenian Version of the Apocalypse of Ps.-Methodius,‖ 

in The Armenian Apocalyptic Tradition: A Comparative Perspective, Essays Presented 

in Honor of Professor Robert W. Thomson on the Occasion of His Eightieth Birthday, 

ed. Kevork B. Bardakjian and Sergio La Porta, Leiden, Boston: Brill, 2014. p. 363-378): 
2
 Paul J. Alexander, The Oracle of Baalbek: The Tiburtine Sibyl in Greek Dress, 

Dumbarton Oaks Studies 10 (Washington DC). 1967,  pp. 41-65. 



Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ 331 
 

 

խ՟ճջգվ» գվօ՟խ՟ճ՟խ՟մ խգվո՟վզ. մ՟ ծ՟չնհնրէճ՟ղՠ խպռնրղ ե ւվթջսնմգնր-

էճ՟մ էյմ՟ղթմգվթ, սռճ՟ժ բգունրղ` ՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ Գնաթ, Մ՟անաթ
3
 նր ծճնրջթ-

ջթտ գխնհ ղճնրջ «ոթհլ ՟դագվթ» բգղ օ թ ռգվչն թվ թյի՟մնրէճնրմզ ծ՟մկմնրղ 

Աջսլնրմ` ւվթջսնմճ՟մգվթ ագվ՟անրճմ ո՟յսո՟մթմ
4
: Կգհլ-Մգէնբթնջթ ծ՟ղ՟-

ո՟ս՟ջի՟մ ծ՟սռ՟լնրղ «ոթհլ ՟դագվզ» ցնի՟վթմռ՟լ գմ ՟ճջոգջ խնշռ՟լ 

«Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվնռ», ՟ճջթմւմ` ՟վ՟ՠմգվնռ (ծգս՟ա՟ճնրղ ՟ճբոգջ եթմ խնշ-

ռնրղ ջգժչնրխմգվզ, ՟ռգժթ նրյ` փջղ՟մճ՟մ էնրվւգվզ օ ՟ճժւ
5
): Աճջ ո՟սձ՟պնռ 

Կգհլ-Մգէնբթնջթ «ղ՟վա՟վգնրէճնրմզ» ժ՟ճմ ս՟վ՟լնրղ աս՟ռ մ՟օ Հ՟ճ՟ջս՟-

մնրղ` ղթ գվխվնրղ, նվ ղյս՟ոգջ սնրըգժ ե «Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվթ» ծ՟վկ՟խնրղմգ-

վթտ նր սթվ՟ոգսնրէճնրմթտ: Վգվչթմ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ խ՟ճջգվ խգվո՟վզ, նվզ 

ո՟վսնրէճ՟մ ե ղ՟սմնրղ թջղ՟ճգժ՟տթմգվթմ, ՟մյնրյս ավ՟ռթշ եվ ծ՟ճգվթ ծ՟-

ղ՟վ, ծգսօ՟ՠ՟վ «Հ՟ճսմնրէճնրմզ» է՟վաղ՟մռգտ ծ՟ճգվգմ, ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ռ՟մ՟-

խ՟մնրէճ՟ղՠ` VII բ՟վթ ռգվչթմ ւ՟պնվբնրղ, ծնրմ՟վգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ թ 

ծ՟ճս ա՟ժնրտ (VII բ. ռգվչթմ ւ՟պնվբնրղ խ՟ղ VIII բ. ՟պ՟չթմ ս՟ջմ՟ղճ՟խնրղ) 

խ՟վձ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ: 

Ն՟իխթմնրղ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ջխդՠմ՟աթվզ ծ՟ղ՟վռնհ ծնրմ՟վգմ է՟վաղ՟-

մնրէճնրմզ 1897 է. ծվ՟ս՟վ՟խգժ եվ պնրջ աթսմ՟խ՟մ Վ. Իջսվթմզ
6
: Հ՟ղգղ՟-

սգժնռ ս՟ջմճ՟խթտ ՟ռգժթ կգպ՟աթվ՝ մ՟ գդվ՟խ՟տվգժ եվ, նվ գվխմ նրմթ շնվջ 

իղՠ՟ավնրէճնրմ օ նվ ՟պ՟չթմզ ծթղւ ե լ՟պ՟ճգժ ղմ՟տ՟լ գվգւթ ծ՟ղ՟վ: Մ՟վ-

ա՟վգնրէճ՟մ ՠնռ՟մբ՟խնրէճնրմզ ը՟ղ՟մ՟խ ՟պ ը՟ղ՟մ՟խ ցնիռգժ ե օ ծ՟վղ՟-

վգտռգժ ո՟սղ՟խ՟մ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվթմ: Իջսվթմթ ծվ՟ո՟վ՟խնրղթտ ղնս 

ճնէ ս՟ջմ՟ղճ՟խ ՟մտ ծնրմ՟վգմ շնվջ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ւմմ՟խ՟մ ծվ՟ս՟վ՟խնր-

էճնրմ ե ո՟սվ՟ջսգժ Ամ՟ջս՟ջթնջ Լնժնջզ օ ծվ՟ս՟վ՟խգժ բվ՟մւ գվխնր ծ՟-

սնվնռ՝ ՟պ՟չթմ գվխնրջզ 1976
7
, թջխ գվվնվբմ նր շնվվնվբզ՝ 1978 է.

8
: 1898 է. 
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  Հ՟ճխ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէնրղ Գնաթ օ Մ՟անաթ ղ՟ջթմ սգ՛ջ Emeri van Donzel & Andrea 

Schmidt (with a contribution by Claudia Ott), Gog and Magog in Early Eastern 
Christian and Islamic Sources: Sallam’s Quest for Alexander’s Wall, Leiden, Boston: 
Brill, 2010, pp. 38‒44.  
4
 Հղղս. Paul J. Alexander, “Medieval Apocalypses as Historical Sources,” American 

Historical Review 73 (1968), pp. 998-1000:  
5
 Հղղս. Նգպթ ղ՟ջթմ՝ Եոթց՟մթմ ռգվ՟ավռ՟լ ծ՟ճգվգմ ձ՟պզ, նվսգհ ւվթջսնմճ՟ գվխվմգ-

վզ մգվինրը՟լ ղ՟ծղգբ՟խ՟մմգվզ ծթյ՟ս՟խռնրղ գմ թՠվօ Ք՟ղթ նվբթմգվ նր էնրվւգվ. 
Pseudo Epiphanii Sermo de Antichristo (Armeniaca de Fine Temporum), introduzione, 
testo critico, versione latina e note di Giuseppe Frasson, Venezia: S. Lazzaro, 1976, p. 14: 
6
 В.M. Истрин, Откровение Мефодия Патарского и апокрифические Видения 
Даниила в Византийской и Славяно-Русской литературах (Чтения в Император-
ском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Универси-
тете), том 181 и 183, Москва 1897.  
7
 Տգ՛ջ Die Apokalypse des Ps.-Methodios, herausgegeben von Anastasios Lolos (Beiträge 

zur Klassischen Philologie, herausgegeben von Ernst Heitsch, Reinhold Merkelbach 

und Clemens Zintzen, Heft 83), Meisenheim am Glan: Verlag Anton Hain, 1976: 
8
 Die dritte und vierte Redaktion des Ps.-Methodios, herausgegeben von Anastasios 

Lolos (Beiträge zur Klassischen Philologie, herausgegeben von Ernst Heitsch, 
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Իջսվթմթ ավւթտ ղգխ ս՟վթ եվ ՟մտգժ, օ ժ՟սթմգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ծվ՟ս՟-

վ՟խթշ Էպմջս Զ՟խնրվզ մվ՟ ղ՟ջթմ սգհճ՟խ շեվ, ՠ՟ճտ մ՟ ՟պ՟չթմ ՟մա՟ղ խ՟վ-

լթւ ծ՟ճսմգտ, էգ Կգհլ-Մգէնբթնջթ գվխմ զջս գվօնրճէթմ ավռգժ ե ՟ջնվգվգմ, օ 

նշ ծնրմ՟վգմ
9
: Աճջ ռ՟վխ՟լզ ծգս՟ա՟ճնրղ ծ՟ջս՟սռգժ ե ՟ջնվգվգմ ջխդՠմ՟-

ավթ ծ՟ճսմ՟ՠգվնրղնռ` Վ՟սթխ՟մթ ՟ջնվ՟խ՟մ № 58 կգպ՟ավնրղ (XVI բ.): 

Մ՟մվ՟խվխթս նրջնրղմ՟ջթվգժնռ ՟ճմ` ծնրմ՟վգմթ ծգս ծ՟ղգղ՟սնրէճ՟ղՠ, Մթ-

ւ՟ճգժ Կղնջխնմ
10

, թջխ ծգս՟ա՟ճնրղ Պնժ Աժգւջ՟մբվզ
11

 օ Գգվվթէ Ռ՟ճմթմխզ ղթ 

յ՟վւ ծ՟ղնդթշ ց՟ջս՟վխմգվնռ տնրճտ գմ սռգժ, նվ անվլզ ավռգժ ե ՟ջնվգվգմ` ծ՟-

ռ՟մ՟ՠ՟վ ծճնրջթջ՟ճթմ Մթչ՟ագսւնրղ: Առգժ՟տմգմւ, նվ Ռ՟ճմթմխզ 1993 է.
12

 

՟ջնվգվգմ ջխդՠմ՟ավթ ւմմ՟խ՟մ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմ ե ո՟սվ՟ջսգժ, օ ղթ ւ՟-

մթ ս՟վթ ՟մտ, 1998 է., ժնրճջ ե սգջգժ ծմ՟անրճմ ծնրմ՟վգմ նր ժ՟սթմգվգմ ս՟վ-

ՠգվ՟խմգվթ ղթ մնվ ւմմ՟խ՟մ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմ (Ագվսջթ օ Կնվսգխ՟՟ջթ ՟յ-

ի՟ս՟ջթվնրէճ՟ղՠ
13

): Զ՟վղ՟մ՟ժթ ե, նվ շմ՟ճ՟լ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծ՟մբգո ՠնրպմ 

աթս՟խ՟մ ծգս՟ւվւվնրէճ՟մզ, ւթշ նրյ՟բվնրէճնրմ ե բ՟վկռգժ բվ՟ ծ՟ճգվգմ 

է՟վաղ՟մնրէճ՟մ իմբվթմ: 

Եվխթ ավնրէճ՟մ ս՟վՠգվ էռ՟խ՟մմգվ գմ ՟պ՟չ՟վխռգժ, ղգլ ղ՟ջզ` VII բ՟-

վթ գվխվնվբ խգջթ ջ՟ծղ՟մմգվնրղ: Օվթմ՟խ, Պնժ Աժգւջ՟մբվթ խ՟վլթւնռ՝ բ՟ 

սգհթ ե նրմգտգժ 644 օ 678 էէ. ղթչօ
14

: Հնրմ՟վգմ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվզ ծվ՟-

ս՟վ՟խնրէճ՟մ ո՟սվ՟ջս՟լ Ամ՟ջս՟ջթնջ Լնժնջզ ասմնրղ ե, նվ ՟ջնվգվգմ 

ջխդՠմ՟աթվզ ավռգժ ե 655 է. օ ծնրմ՟վգմ է՟վաղ՟մռգժ 674 է.
15

, թջխ Սգՠ՟ջ-

սթ՟մ Բվնւզ գմէ՟բվնրղ ե, նվ «Հ՟ճսմնրէճնրմզ» 690 է. ռ՟հ անճնրէճնրմ շթ 

                                                                                                                                              
Reinhold Merkelbach und Clemens Zintzen, Heft 94), Meisenheim am Glan: Verlag 
Anton Hain, 1978. 
9
 Ernst Sackur, Sibyllinische Texte und Forschungen, Halle a.d.S., 1898 (ռգվ՟-

ծվ՟ս.` Torino, 1963), S. 55. 
10

 Michael Kmosko, ―Das Rätsel des Pseudo-Methodius,‖ Byzantion 6, 1931, SS. 273-296. 
11

 Տգ՛ջ Paul J. Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, edited with an 

introduction by Dorothy de F. Abrahamse, Berkeley, Los Angeles, London: University 

of California Press, 1984, pp. 31-33: 
12

 Die Syrische Apokalypse des Pseudo-Methodius, herausgegeben von G.J. Reinink 
(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 540-541, Scriptores Syri 220-221), 

Leuven: Peeters, 1993. 
13

 Die Apokalypse des Pseudo-Methodius. Die Ältesten griechischen und lateinischen 

Übersetzungen, herausgegeben von W.J. Aerts und G.A.A. Kortekaas (I. Einleitung, 

Texte, Indices Locorum et Nominum, II. Anmerkungen, Wörterverzeichnisse, Indices) 

(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 569-570, Subsidia 97-98), Louvain: 

Peeters, 1998. 
14

 Հղղս. Paul J. Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, pp. 24-25 (Պնժ Աժգւ-

ջ՟մբվթ ՟յի՟սնրէճնրմմգվթ ՟ճջ ընհնռ՟լնրմ զմբավխնրղ ե մ՟օ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» մվ՟ 

՟մաժգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմ ՟ջնվգվգմ ՠմ՟ավթտ. pp. 36-51): 
15

 Die Apokalypse des Ps.-Methodios, herausgegeben von Anastasios Lolos, SS. 20-22. 

http://openlibrary.org/a/OL4061364A
http://openlibrary.org/a/OL4061364A
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նրմգտգժ
16

: Ամյնրյս, Կգհլ-Մգէնբթնջթ «ղ՟վա՟վգնրէճնրմզ» ավռգժ ե ՟ճմ ՠ՟մթտ 

ծգսն, գվՠ ղ՟ծղգբ՟խ՟մմգվզ 633-634 էէ. Ս՟ջ՟մճ՟մ Պ՟վջխ՟ջս՟մթտ ավ՟-

ռգտթմ Մթչ՟ագսւթ ղգլ ղ՟ջզ, ւ՟մթ նվ ծգհթմ՟խթ ծթղմ՟խ՟մ ղս՟ծնանրէճնրմմ 

՟վ՟ՠ՟խ՟մ մռ՟ձնրղմգվմ գմ (թմւմ եժ ծ՟ղ՟վռնրղ ե ծճնրջթջ՟ճթմ Մթչ՟ագսւթ 

ՠմ՟խթշ
17

): Առգժթմ, խ՟ջխ՟լթտ ռգվ ե մ՟օ, նվ VII բ՟վթ ռգվչթմ «Հ՟ճսմնր-

էճնրմմ» ՟վբգմ անճնրէճնրմ նրմգվ, ւ՟մդթ բվ՟ ժ՟սթմգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ 

ո՟վնրմ՟խնհ ծմ՟անրճմ կգպ՟աթվզ ավռգժ ե նրէգվնվբ բ՟վթ ջխդՠթմ
18

:  

Աճմ ծ՟մա՟ղ՟մւզ, նվ ՟ջնվգվգմ ջխդՠմ՟ավթ թ ծ՟ճս ա՟ժնրտ խ՟վձ ը՟ղ՟-

մ՟խ ՟մտ գվխզ է՟վաղ՟մռգժ ե ծնրմ՟վգմ, թջխ ծնրմ՟վգմթտ` ժ՟սթմգվգմ նր ՟ճժ 

ժգդնրմգվթ, ռխ՟ճնրղ ե «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ՟վ՟ա ս՟վ՟լղ՟մ ղ՟ջթմ: Շգյսգժնռ 

«Հ՟ճսմնրէճ՟մ» խ՟վօնվնրէճնրմզ՝ Աժգւջ՟մբվզ մյնրղ ե, նվ «ծ՟ճսմնրէգմ՟խ՟մ 

նշ ղթ գվխ, նվ ավռգժ ե (ծնրմ՟վգմ) է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ ծգսն, շթ ինրջ՟ցգժ բվ՟ 

՟դբգտնրէճ՟մ ծգսւգվթտ»
19

 (շմ՟ճ՟լ խգհլ-Մգէնբթնջմ թմւմ փաս՟անվլգժ ե ՟ճժ 

՟հՠճնրվմգվ, ծ՟սխ՟ոգջ՝ նշ ջնրվՠավ՟ճթմ, թմշոգջ, փվթմ՟խ, ՟ջնվգվգմ «Գ՟մ-

կգվթ ւ՟վ՟ճվմ» ե
20

): Թգօ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խզ ձյավթս նվն-

յգժնր ՠ՟ռ՟վ՟վ ծթղւգվ շխ՟մ, ջ՟խ՟ճմ ոգսւ ե սվ՟ղ՟ՠ՟մնվգմ ՟ճմ մգվ՟պգժ 

ավռ՟լւթ` ծճնրջթջ՟ճթմ Մթչ՟ագսւթտ ղթմշօ Բճնրդ՟մբ՟խ՟մ խ՟ճջվնրէճնրմ օ 

մվ՟ ջ՟ծղ՟մմգվթտ բնրվջ (VII բ՟վթ ռգվչթտ – VIII բ՟վթ ջխդՠթմ)  ս՟վ՟լղ՟մ 

ղթօմնրճմ անվլզմէ՟տթ ղգչ: Սսնվօ ռգվ՟բ՟պմ՟ժնր գմւ ը՟ղ՟մ՟խթ իմբվթմ: 

Աջնվգվգմ ՠմ՟աթվզ, նվ դՠ՟հգտմնրղ ե Codex Vaticanus Syrus 58-թ 18 

էգվէ, նրմթ ծգսօճ՟ժ ինվ՟աթվզ. «Այի՟վծթ Տգվ Աջսլն փամնրէճ՟ղՠ ավգտթմւ 

փվծմճ՟ժ սգվ Մգէնբթնջթ՝ գոթջխնոնջթ օ ռխ՟ճթ ձ՟պզ է՟ա՟ռնվմգվթ ծ՟չնվ-

բ՟խ՟մնրէճ՟մ օ ը՟ղ՟մ՟խթ ռգվչթ ղ՟ջթմ»
21

: «Հ՟ճսմնրէճնրմզ» ո՟ճղ՟մ՟խ՟-

մնվգմ ՠ՟ը՟մնրղ գմ գվխնր ղ՟ջթ. ՟պ՟չթմ` ՟ճջոգջ խնշռ՟լ «ո՟սղ՟խ՟մ» 

ՠ՟ըթմզ ՠնռ՟մբ՟խնրղ ե ՟մտճ՟ժթ ՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ ո՟սղնրէճնրմզ` ջխջ՟լ 

բվ՟իսթտ Աբ՟ղթ նր Եռ՟ճթ ռս՟վնրղթտ ղթմշօ ճնէմգվնվբ բ՟վ, նվզ Կգհլ-Մգ-

                                                           
16 

Sebastian Brock, ―Syriac Views of Emergent Islam,‖ in Studies on the First Century 

of Islamic Society, ed. G.H.A. Juynball (Papers on Islamic History 5), Carbondale: 

Southern Illinois University Press, 1982, pp. 9-22 (19), A. Palmer, S. Brock & R. 

Hoyland, The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles: Including Two Seventh-

Century Syriac Apocalyptic Texts, Liverpool: Liverpool University Press, 1993, p. 

225 (Բվնւզ մյնրղ ե, նվ ղթ ՟ռգժթ ռ՟հ էռ՟խ՟մ՝ 688/9 է., ՟պ՟չ՟վխգժ ե Ֆ.Խ. Մ՟վսթմգջմ 

թվ շծվ՟ս՟վ՟խռ՟լ էգդնրղ) օ ՟ճժմ:  
17

 Տգ՛ջ Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, pp. 26-28 (ՠգվռնրղ գմ մ՟օ 

մ՟իխթմնրղ ՟վս՟ծ՟ճսռ՟լ սգջ՟խգսմգվզ):  
18

 Sackur, op. cit., p. 57. 
19

 Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, p. 14. 
20

 Sackur, op. cit., pp. 10-16. 
21

 Տգ՛ջ Աժգւջ՟մբվթ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ՝ Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, 

36-51 (36):  
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էնբթնջզ խնշնրղ ե «ճնէմգվնվբ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խ» (՟ճջոթջնռ` «ո՟սղ՟խ՟մ» ղ՟-

ջզ մգվ՟պնրղ ե մ՟ինվբ ռգտ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խմգվզ): Եվխվնվբ ՠ՟ըթմզ, նվ ավռ՟լ 

ե, Աժգւջ՟մբվթ ՠմնվնյղ՟ղՠ՝ «ՠ՟ճթ ՟մտճ՟ժ ՟մխ՟ս՟վնռ, նվմ ՟ջնվգվգմնրղ 

ղ՟վա՟վգնրէճնրմմգվթ ը՟ղ՟մ՟խ՟կօմ ե»
22

, ջխջռնրղ ե ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ծգհթմ՟խթ 

խճ՟մւթ փվնւ սգհթ նրմգտ՟լ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվթտ` ՟վ՟ՠ՟խ՟մ մռ՟ձնրղմգվթ 

ջխդՠմ՟խ՟մ յվչ՟մթտ օ Ս՟ջ՟մճ՟մ է՟ա՟ռնվնրէճ՟մ ՟մխնրղթտ: Ք՟մթ նվ ծ՟ճգ-

վգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟ղՠ անճնրէճնրմ նրմթ ծգմտ ՟ճջ ՠ՟ըթմզ, թջխ «ո՟սղ՟խ՟մ» 

ղ՟ջթտ ծ՟ճգվգմ ղթ՟ճմ ծ՟սռ՟լմգվ գմ ո՟ծո՟մռգժ, ծ՟ղ՟պնս՟խթ մգվխ՟ճ՟տ-

մգմւ «ճնէմգվնվբ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խթ» թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվզ: 

Ն՟ի Կգհլ-Մգէնբթնջզ «անրյ՟խնրղ ե» ո՟վջխ՟խ՟մ է՟ա՟ռնվնրէճ՟մ ռգ-

վ՟տնրղզ. ՟ճմնրծգսօ Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվզ, բնրվջ ա՟ժնռ Եէվթՠթ (Մգբթմ՟ճթ) 

՟մ՟ո՟սթտ, ղթ ռձպ՟խ՟մ ձ՟խ՟ս՟ղ՟վսնրղ ծ՟հէգժնր գմ մ՟օ ծնրճմգվթմ 

(ՠճնրդ՟մբ՟տթմգվթմ): Ս՟ ո՟ս՟ծգժնր ե Աջսլն խ՟ղւնռ՝ նշ էգ նվնռծգսօ մ՟ 

ջթվնրղ ե թջղ՟ճգժ՟տթմգվթմ, ՟ճժ ւվթջսնմճ՟մգվթ անվլ՟լ ՠ՟դղ՟էթռ ղգհւգվթ 

ծգսօ՟մւնռ: Դվ՟մւ մխ՟վ՟ավգժնրտ ծգսն ծգհթմ՟խզ էռ՟վխնրղ ե ՟ճմ գվխվմգվմ 

նր գվխվ՟ղ՟ջգվզ, նվնմւ ոթսթ մռ՟ձռգմ նր ՟ռգվռգմ, թջխ մվ՟մտ ՠմ՟խթշմգվզ՝ 

ագվգռ՟վռգմ խ՟ղ ջո՟մռգմ: «Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվզ» լ՟ճվ՟ծգհ բ՟ը՟մ գմ ժթ-

մգժնր. մվ՟մւ ագսմթմ գմ ծ՟ռ՟ջ՟վգտմգժնր ՠ՟վա՟ռ՟ձ ւ՟հ՟ւմգվ, նշ ղգխթ շգմ 

աէ՟ժնր՝ նշ նվՠգվթմ նր ՟ճվթմգվթմ, նշ ծթռ՟մբմգվթմ, էնրճժգվթմ նր լգվգվթմ, 

նշմշ՟տմգժնր գմ նշ ղթ՟ճմ ղ՟վբխ՟մտ, ՟ճժօ խգմբ՟մթմգվթմ նր էպշնրմմգվթմ, 

լ՟պգվ նր ՟մս՟պմգվ, ՟մս՟մգժթ ծ՟վխգվ գմ բմգժնր ՠնժնվթ ռվ՟, ջո՟մգժնր գմ 

ւ՟ծ՟մ՟մգվթմ ջնրվՠ ռ՟ճվգվնրղ, խգմ՟խտգժնր գմ մվ՟մտ խ՟մ՟մտ ծգս օ ՟ճժմ: 

Աճջ ղ՟ջ՟ղՠ ՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ մխ՟վ՟ավնրէճնրմզ, նվ մգվխ՟ճ՟տռ՟լ ե նվ-

ոգջ ծ՟ճսմնրէճնրմ` ՟ջսռ՟լ՟յմշճ՟մ ծ՟սռ՟լմգվթ ռխ՟ճ՟խնշնրղնռ, նվնյ՟խթ 

բգուգվնրղ ՟վս՟տնժնրղ ե Մգվկ՟ռնվ Ավօգժւնրղ սգհթ նրմգտ՟լ խ՟ղ ս՟խ՟-

ռթմ սգհթ նրմգտնհ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվ, օ Կգհլ-Մգէնբթնջզ անրտգ գհգժ խ՟ղ 

բգպ ղմնրղ եվ բվ՟մտ ղթ ղ՟ջթ ՟խ՟մ՟սգջզ: 

Բ՟ըմթ յ՟վնրմ՟խնրէճնրմզ ՠ՟հխ՟տ՟լ ե ղթ յ՟վւ ղ՟վա՟վգ՟խ՟մ սգջթժ-

մգվթտ օ ո՟սղնրէճ՟մ ծգս ւթշ խ՟ո նրմթ: Եվՠ ՟վ՟ՠմգվզ, անրյ՟խնրղ ե ծգհթ-

մ՟խզ, ո՟վլգմ՟մ, էգ ւվթջսնմճ՟մգվթ ո՟յսո՟մ գվՠգւ շթ ժթմգժնր, ծ՟մխ՟վլ 

ղթ ծնրճմ է՟ա՟ռնվ (՟ճջթմւմ՝ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ խ՟ճջվ) խ՟վէմ՟մ՟ ինվզ ւմթտ օ 

ծ՟հէ՟խ՟մ ծ՟վկ՟խնրղ խջխջթ էյմ՟ղթմգվթ բգղ, խջո՟մթ խ՟ղ խագվգռ՟վթ 

մվ՟մտ, նր խծ՟ջս՟սռթ ղգլ ի՟հ՟հնրէճ՟մ օ նրվ՟ինրէճ՟մ յվչ՟մ: Ս՟խ՟ճմ 

Աջսռ՟լ ղգխ ՟ճժ ո՟սթը ե ո՟սվ՟ջսգժ ՟ղՠ՟վթյս ղ՟վբխ՟մտ ծ՟ղ՟վ. յնր-

սնռ խՠ՟տռգմ ՟ճջոգջ խնշռ՟լ «ծճնրջթջթ բպմգվզ» (խ՟ղ «Կ՟ջոթտ բ՟վ-

ո՟ջզ»), նվնմտ ծգսօնրղ Աժգւջ՟մբվ Մգլզ ՠ՟մս՟վխգժ եվ Գնաթմ, Մ՟անաթմ նր 

ղճնրջ «ոթհլ ՟դագվթմ», օ ՟ճբ ղ՟վբ՟խգվ տգհգվզ բնրվջ խա՟մ ւվթջսնմճ՟մգ-
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 Ամբ, եչ 17: 



Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ 335 
 

 

վթմ ջո՟մգժնր նր գվխթվմ ՟ղ՟ճ՟տմգժնր: Յնէ ս՟վթ ծգսն մվ՟մտ ՠնժնվթմ խՠմ՟-

չմչթ Աջսլն ծվգյս՟խզ, օ ՟ճբը՟ղ ռգվչթմ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ խ՟ճջվզ խՠմ՟խռթ 

Եվնրջ՟հգղնրղ ղթմշօ «խնվջսճ՟մ նվբնր», ՟ճջթմւմ՝ Նգպթ ծ՟ճսմռգժզ (նվզ 

«Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ղգչ ծթյռնհ գվվնվբ ղգլ ՟հգսմ ե): Աո՟ խ՟ճջվզ խՠ՟վկվ՟մ՟ 

Գնհանէ՟, թվ է՟ազ խբմթ Սնրվՠ Խ՟շթ ռվ՟, կգպւգվզ բգոթ գվխթմւ խո՟վդթ օ 

թվ է՟ա՟ռնվնրէճնրմզ խծ՟մկմթ Աջսլնրմ: Աճջոթջնռ` թ խ՟ս՟վ խ՟լռթ Ս՟հղնջ 

ԿԸ 31-զ (ծ՟ճգվգմ Աջսռ՟լ՟յմշնրղ` ԿԷ 32). «Հմբթխւ [գՠվ՟ճգվգմնրղ` «Քնրյզ», 

ծնրմ՟վգմնրղ` «Եէնռոթ՟մ»] ճ՟պ՟չ՟անճմ կգպմսնր ժթտթմ ՟պ Աջսնր՟լ», ւ՟-

մթ նվ Կգհլ-Մգէնբթնջթ լմմբ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ծ՟ղ՟կ՟ճմ` ռգվչթմ խ՟ճջվզ ջգվնրղ 

եվ Եէնռոթ՟ճթ ՟վւ՟ճ՟բնրջսվ Քնրյգէթտ խ՟ղ Քնրյթտ, նվզ մ՟իխթմնրղ Փթժթ-

ոնջ Մ՟խգբնմ՟տնր խթմմ եվ գհգժ օ ՟յի՟վծ եվ ՠգվգժ Աժգւջ՟մբվթմ, թջխ ծգսն 

՟ղնրջմ՟տգժ եվ Բճնրդ՟մբթ՟ճթ ծթղմ՟բթվ Բթդ՟ջթ ծգս: Հգս՟ա՟ սգջթժմգվզ 

ՠնռ՟մբ՟խնրղ գմ Նգպթ` ծ՟ռ՟ս՟տճ՟ժմգվթմ ձյղ՟վթս նրհնրտ յգհնհ շ՟վ անվ-

լգվթ, Եվնրջ՟հգղթ ս՟ձ՟վնրղ նվոգջ Աջսռ՟լ մջսգժնր օ թ ռգվչն մվ՟ ո՟վ-

սնրէճ՟մ նր Քվթջսնջթ գվխվնվբ ա՟ժջսճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ բընիւմ զմխմգժնր մխ՟-

վ՟ավնրէճնրմզ: 

Իմշոգջ ՟վբգմ մյռգտ, «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ՟ճջ ղ՟ջզ՝ ջխջ՟լ ՟վ՟ՠ՟խ՟մ 

մռ՟ձնրղթտ, է՟վաղ՟մռ՟լ ե ծ՟ճգվգմ (ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե ծնրմ՟վգմ` Լնժն-

ջթ օ Ագվսջթ նր Կնվսգխ՟՟ջթ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմմգվթ XI‒XIV.14 [+ VII.10] 

աժնրիմգվթմ): Հ՟ճգվգմ ծ՟սռ՟լզ կգպ՟ավգվնրղ ՟պխ՟ ե գվխնր ս՟վՠգվ՟խնռ` 

նվոգջ ՟պ՟մկթմ ավռ՟լւ օ նվոգջ Սսգց՟մնջ Օվՠգժճ՟մթ († 1305) «Պ՟ս-

ղնրէթրմ մ՟ծ՟մաթմ Սթջ՟խ՟մ» գվխթ ԼԲ աժնրի: Վգվմ՟աթվմ ե` «Տգջթժ ջվՠնճմ 

Մգէնբթ` գոթջխնոնջթմ Պ՟ս՟վ՟ճ օ ռխ՟ճթ, ճ՟հ՟աջ ՟մտգժնճմ, մգվխ՟ճթջ օ 

՟ո՟պմգ՟տմ, ՟ջ՟տնր՟լւ ճԱջսռ՟լ՟յնրմշ ավնտ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟ժ ե Տգ՟պմ 

Սսգց՟մմնջթ` Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ»
23

: 

Ապ՟չթմ ծգվէթմ ոգսւ ե ո՟ս՟ջի՟մգժ ՟ճմ ծ՟վտթմ, էգ նռ ե «Սճնրմճ՟տ 

գոթջխնոնջ սգվ Սսգց՟մնջզ»: Հմ՟վ՟ռնվ ե գվխնր ո՟ս՟ջի՟մ. խ՟ղ Օվՠգժ-

ճ՟մզ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ ռգվ՟ավնրղ ե VII‒VIII բ՟վգվթ ծ՟ճսմթ ծգհթմ՟խ նր 

ծնրմ՟վգմթտ է՟վաղ՟մթշ Սսգց՟մնջ Սճնրմգտնրմ († 735), խ՟ղ եժ մխ՟սթ նրմթ 

թմւմ թվգմ (գվխնրջմ եժ Սճնրմթւ ա՟ռ՟պթ գոթջխնոնջմգվ եթմ, օ Օվՠգժճ՟մմ եժ 

գվՠգղմ խնշռնրղ եվ Սսգց՟մնջ Սճնրմգտթ): Պգսւ ե մյգժ, նվ Տ՟էօթ, թջխ ՟ճմնր-

ծգսօ Գժ՟կնվթ ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մմգվնրղ ժ՟ռ խվէնրէճնրմ ջս՟տ՟լ Օվՠգժճ՟մզ ծ՟-

ռ՟մ՟ՠ՟վ սթվ՟ոգսնրղ եվ ծնրմ՟վգմթմ: «Քվթջսնմճ՟ Հ՟ճ՟ջս՟մ» ծ՟մվ՟աթ-

ս՟վ՟մնրղ «Սսգց՟մնջ Օվՠգժճ՟մ» ՠ՟պ՟ծնբռ՟լթ ՟մ՟մնրմ ծգհթմ՟խզ, փվթ-
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 Պ՟սղնրէթրմ մ՟ծ՟մաթմ Սթջ՟խ՟մ ՟վ՟վգ՟ժ Սսգց՟մմնջթ Օվՠգժգ՟մ ՟վւգոթջխնոնջթ Սթր-

մգ՟տ, Թթքժթջ, Ահ՟մգ՟մտ սո., 1910 (Կ. Շ՟ծմ՟դ՟վգ՟մտթ ո՟սվ՟ջս՟լ գվխծ՟սնվճ՟-

խթ [Փ՟վթդ, 1859] ռգվ՟ծվ՟ս՟վ՟խնրէճնրմ), եչ 144-157: 



336 Ա. Թնցշճ՟մ 

 

մ՟խ, խ՟վլնրղ ե, էգ է՟վաղ՟մթշմ թմւզ` Օվՠգժճ՟մմ եվ
24

, ղթմշբգպ նրվթյ ղ՟ջմ՟-

ագսմգվ, ՟պ՟մտ ծ՟վտզ ւմմ՟վխգժնր, է՟վաղ՟մնրէճնրմզ ռգվ՟ավգժ գմ ղճնրջ 

Սսգց՟մնջթմ
25

: 

ԼԲ աժնրիզ ծգսօնրղ ե Օվՠգժճ՟մթ ավ՟լ`  Սսգց՟մնջ Սճնրմգտնր խգմջ՟ավնր-

էճ՟մզ, նվզ ծ՟ջմնրղ ե ղթմշօ 735 էռ՟խ՟մզ` Սսգց՟մնջթ գոթջխնոնջնրէճ՟մ 

՟ռ՟վսզ օ մվ՟ նհՠգվա՟խ՟մ ղ՟ծզ: Ք՟մթ նվ ՟ճջ խգմջ՟ավնրէճնրմզ խ՟դղնրղ 

ե նհչ ԼԱ աժնրիզ  օ ՟մղթչ՟ոգջ մ՟ինվբնրղ Կգհլ-Մգէնբթնջթմ, խ՟վգժթ եվ գդ-

վ՟խ՟տմգժ, էգ Օվՠգժճ՟մմ ՟մխ՟ջխ՟լ մխ՟սթ նրմթ մնրճմ ՟մկթմ օ նշ թմւմ թվգմ` 

մ՟ի ո՟սղնրղ ե մվ՟ խճ՟մւզ, ծգսն ղգչՠգվնրղ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ: Ս՟խ՟ճմ 

՟ճբոգջ ղս՟լգժնրմ ի՟մա՟վնրղ ե ղթ ինշզմբնս. Սճնրմգտնր է՟վաղ՟մնրէճնրմ-

մգվզ (Դթնմթջթնջ Ավգնո՟ա՟տնր
26

, Գվթանվ Նճնրջ՟տնր
27

 նր Նգղգջթնջթ
28

 գվ-

խգվթ) ո՟սխ՟մնրղ գմ ծնրմ՟ՠ՟մ բովնտթմ
29

: Դվ՟մտ ժգդնրմ ծնրմ՟վգմթ ւգվ՟-

խ՟մնրէճնրմմ նր ՠ՟պ՟խ՟դղնրէճնրմմ զմբփվթմ՟խնհ ՟վծգջս՟խ՟մ ծ՟ճգվգմ ե: Ի 

ս՟վՠգվնրէճնրմ ՟ճբ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվթ, Կգհլ-Մգէնբթնջթ ծ՟սռ՟լզ ծթղ-

մ՟խ՟մնրղ բ՟ջ՟խ՟մ ավ՟ՠ՟վնռ ե` ե՟ոգջ ս՟վՠգվ Սճնրմգտնր ծնրմ՟ՠ՟մ 

է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվթտ (էգօ ՟ճջսգհ եժ խ՟վգժթ ե ասմգժ ծ՟ս նր խգմս ծնրմ՟-

ՠ՟մնրէճնրմմգվ
30

): Մճնրջ խնհղթտ, ՟մծ՟ռ՟մ՟խ՟մ ե էռնրղ, նվ Օվՠգժճ՟մմ թմւզ 

է՟վաղ՟մգվ նր մգվղնրլգվ ծ՟սռ՟լզ ԼԱ օ ԼԲ աժնրիմգվթ ղթչօ: Աճմ նշթմշ շթ ՟-

ռգժ՟տմնրղ մվ՟ ո՟սղնրէճ՟մզ օ խ՟վնհ ե ծգյսնրէճ՟ղՠ ծ՟մռգժ` ՟պ՟մտ ծթղ-
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 Քվթջսնմճ՟ Հ՟ճ՟ջս՟մ (ծ՟մվ՟աթս՟վ՟մ), իղՠ. Հովհաննես Այվազյան օ նրվթյմգվ, 

Եվօ՟մ, Հ՟ճխ՟խ՟մ ծ՟մվ՟աթս՟վ՟մթ աժի՟ռնվ իղՠ՟ավնրէճնրմ, 2002, եչ 933: 
25

 Տգ՛ջ, փվթմ՟խ, Այնս Հնռծ՟մմթջճ՟մ, Դվռ՟ամգվ ծ՟ճ ՟դ՟ս՟ավ՟խ՟մ ղսւթ ո՟սղնրէճ՟մ, 

ծ. 1, Եվօ՟մ, ՀՀ ԳԱ, եչ 22 օ Բ՟վջգհ Ս՟վաթջգ՟մ, «Մգլթմ Նգվջթջթ զմլ՟ճնր՟լ ղ՟վա՟-

վենրէգ՟մ ճնճմ ՠմ՟աթվմ գր ՟մնվ ռգվ՟ճ գհ՟լ խվխթմ իղՠ՟ավնրէթրմւ», ղ՟ջմ 1, Բ՟դղ՟ռեո 

50 (1892), եչ 565-571, ղ՟ջմ 2, Բ՟դղ՟ռեո 52 (1894), եչ 25-32 (27): 
26

 The Armenian Version of the Works Attributed to Dionysius the Areopagite, edited by 

Robert W. Thomson (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 488-489, 

Scriptores Armeniaci 17-18), Leuven: Peeters, 1987. 
27

 Գվթանվ Նթրջ՟տթ, Տգջնրէթրմ թ ղ՟վբնճմ խ՟դղնրէթրմ (Յ՟հ՟աջ խ՟դղնրէգ՟մ ղ՟վբնճ), 

ւմմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվզ, ՟պ՟չ՟ՠ՟մզ օ լ՟մնէ՟ավնրէճնրմմգվզ՝ Ստելլա Վարդանյանի, Ս. 

Էչղթ՟լթմ, Մ՟ճվ Աէնպ Ս. Էչղթ՟լմթ ծվ՟ս՟վ՟խշնրէճնրմ, 2008: 
28

 Նգղգջթնջթ ցթժթջնց՟ճթ Եղգջ՟տրնճ ճ՟հ՟աջ ՠմնրէգ՟մ ղ՟վբնճ, Վգմգսթխ, թ սո՟վ՟մթ 

Սվՠնճմ Ղ՟դ՟վնր, 1889: 
29

 Հնրմ՟ՠ՟մ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվթ բ՟ջ՟խ՟վանրղզ սգ՛ջ С.С. Аревшатян, 

Формирование философской науки в древней Армении, Ереван, 1971, сс. 186-188 

(2016
2
, сс. 193-195): 

30
 Օվթմ՟խ` է՟վաղ՟մթշմ զմբփվթմ՟խգժ ե ծթմ ծնրմ՟վգմթ յ՟վ՟ծճնրջնրէճնրմզ. «թ ռգվ՟ճ նր-

վ՟տնհ՟տմ դՏեվ ղգվ» (Պ՟սղնրէթրմ մ՟ծ՟մաթմ Սթջ՟խ՟մ, եչ 153) ‒ ejpi; tou;" 
ajrnhsamevnou" to;n kuvrion hJmw`n (XIII.15). գմէ՟խ՟ճ՟խ՟մ բգվՠ՟ճզ` «նրվ՟տնհ՟տմ», 

փաս՟անվլռգժ ե ծ՟ճտ՟խ՟մ ծնժնռնռ նրհթհ իմբվթ ծգս` «դՏեվ», ղթմշբգպ ծ՟ճգվգմ խ՟մն-

մ՟ռնվ ՠ՟պ՟խ՟ո՟խտնրէճնրմզ խժթմգվ` «նրվ՟տնհ՟տմ Տգ՟պմ ղգվնճ», ՟ճջթմւմ` գմէ՟խ՟ճ՟-

խ՟մ բգվՠ՟ճմ ՟պ՟վխ՟ճ՟խ՟մ ջգպ՟խ՟մնռ իմբվթ ծգս: 
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մ՟խ՟մ յ՟վ՟բվ՟մւզ ի՟է՟վգժնր (ԼԱ աժիթ ռգվչնրղ 735 է. Սսգց՟մնջ Սճնր-

մգտնր ղ՟ծթտ ծգսն Օվՠգժճ՟մմ թվ ո՟սղնրէճնրմզ յ՟վնրմ՟խնրղ ե ԼԳ աժինրղ 

ծ՟չնվբ` 736 էռ՟խ՟մթտ, գվՠ, զջս մվ՟, ՟վ՟ՠմգվզ մռ՟ձգտթմ Սճնրմթւզ): 

Որջսթ խ՟վգժթ ե մ՟օ գմէ՟բվգժ, էգ ԼԲ աժնրիզ ծգս՟ա՟ զմբղթչ՟վխնրէճնրմ ե 

Օվՠգժճ՟մթ «Պ՟սղնրէճ՟մ» ղգչ: Ս՟ խ՟վնհ ե ծ՟ջս՟սռգժ ՟ճմ ց՟ջսնռ, նվ 

Կգհլ-Մգէնբթնջթ ծ՟սռ՟լզ ծ՟ճգվգմ կգպ՟ավգվնրղ ծ՟մբթոնրղ ե մ՟օ ՟պ՟մ-

կթմ, Օվՠգժճ՟մթ գվխթտ բնրվջ (՟պմռ՟դմ Գ՟վգաթմ Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մթ մյ՟լ ղգխ
31

 

օ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ գվխնր կգպ՟ավգվնրղ (ՄՄ 1487` ԺԷ բ՟վթ խգջ, օ ՄՄ 2644` 

ԺԹ բ՟վթ խգջ, նվմ թվ ծգվէթմ ծթյ՟ս՟խնրղ ե 1676 է. զմբփվթմ՟խռ՟լ` Կգհլ-

Մգէնբթնջթ ծ՟սռ՟լզ ո՟վնրմ՟խնհ ղթ շնվվնվբ կգպ՟աթվ):  

Աճջոթջնռ ո՟վդ ե բ՟պմնրղ, նվ ծ՟վտթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ ծմ՟վ՟ռնվ շե ռգվչ-

մ՟խ՟մ գդվ՟ծ՟մաղ՟մ ա՟ժ: Թռնրղ ե` է՟վաղ՟մնրէճնրմզ յ՟ս ՟ռգժթ ծթմ ե, 

ւ՟մ Օվՠգժճ՟մթ «Պ՟սղնրէճնրմզ». թմշոգջ մյգտթմւ, Կգհլ-Մգէնբթնջզ ոգսւ ե 

նվ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մռգվ VII բ՟վթ ռգվչթմ՝ ծնրմ՟վգմ ս՟վՠգվ՟խթ թ ծ՟ճս 

ա՟ժնրտ խ՟վձ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ, ՟ճջթմւմ` Սսգց՟մնջ Սճնրմգտնր խճ՟մւթ փվնւ, 

ջ՟խ՟ճմ ծ՟ճգվգմ ծ՟սռ՟լթ ժգդռ՟խ՟մ ՟պ՟մկմ՟ծ՟սխնրէճնրմմգվզ էնրճժ շգմ 

ս՟ժթջ ՟ճմ ՟մգվխՠ՟ճնվգմ ռգվ՟ավգժ մվ՟մ: Առգժթ յնրս է՟վաղ՟մնրէճնրմզ ղգխ 

նրվթյթ անվլ ե, ջ՟խ՟ճմ ծգս՟ա՟ճնրղ ռգվ՟ավռգժ ե Սճնրմգտնրմ օ Օվՠգժճ՟մթ 

«Պ՟սղնրէճ՟մ» ղգչ մգվղնրլռգժ խ՟ղ ծգհթմ՟խթ կգպւնռ, խ՟ղ եժ ՟ռգժթ նրյ: 

Աճմ գմէ՟բվնրէճնրմզ, էգ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմ ՟վռգժ ե ծնրմ՟վգմթտ 

ւթշ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ, ծ՟ջս՟սռնրղ ե մ՟օ ծգսօճ՟ժ ծ՟մա՟ղ՟մւնռ: Օվՠգժճ՟մթ 

ԼԲ աժիթ ծ՟ղգղ՟սնրէճնրմզ ծնրմ՟վգմ շնվջ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվթ ծգս տնրճտ ե 

ս՟ժթջ, նվ ՟ճմ ղնս ե ՟պ՟չթմ` ծմ՟անրճմ իղՠ՟ավնրէճ՟մզ: Մթ զմբ՟վկ՟խ 

ծ՟սռ՟լթ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէճնրմզ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ օ ՟ջնվգվգմ 

ջխդՠմ՟ավթտ (XIII.6 ejk tw`n ceirw`n tw`n jIsmahlitw`n  ‒ «թջղ՟ճգժ՟տթ-

մգվթ կգպւգվթտ» ՠ՟պ՟խ՟ո՟խտնրէճնրմթտ ծգսն ղթմշօ XIII.10 ո՟վՠգվնրէճնր-

մզ մգվ՟պճ՟ժ, նվսգհ ծթղմ՟խ՟մնրղ ինջռնրղ ե ծպնղգ՟խ՟մ թմմգվնվբ թմբթխ-

սթնմթ ՟պ՟չթմ ՟ղջռ՟ բգուգվթ ղ՟ջթմ
32

), ջ՟խ՟ճմ, ջսթոնրղ ե ղս՟լգժ, էգ 

՟ճմ նրյ ծ՟ռգժնրղ ե ծնրմ՟վգմնրղ
33

, օ նվ ծ՟ճ է՟վաղ՟մթշմ փաս՟անվլգժ ե ղթ 

ե՛ժ ՟ռգժթ ծթմ իղՠ՟ավնրէճնրմ, ւ՟մ ո՟ծո՟մռ՟լ ծմ՟անրճմզ: 
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Գ՟վգաթմ Զ՟վոծ՟մ՟ժգ՟մ, Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մ ծ՟ճխ՟խ՟մ է՟վաղ՟մնրէգ՟մտ մ՟իմգ՟տ (բ՟վ 

Դ-ԺԳ), Վգմգսթխ, թ սո՟վ՟մթ Սվՠնճմ Ղ՟դ՟վնր, 1889, եչ 563: 
32  Առգժթ ձթյս` ՟ջնվգվգմ ՠմ՟ավնրղ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ գմ XIII.7-10 ո՟վՠգվնրէճնրմմգվզ. սգ՛ջ 

Կգհլ-Մգէնբթնջթ «ղ՟վա՟վգ՟խ՟մ» ծ՟սռ՟լթ` Սգՠ՟ջսթ՟մ Բվնւթ ՟մաժգվգմ է՟վաղ՟-

մնրէճ՟մ 620-վբ լ՟մնէ՟ավնրէճնրմզ. Palmer, Brock & Hoyland, The Seventh Century 

in the West-Syrian Chronicles, p. 237: 
33 Հգս՟ւվւթվ ե, նվ ծնրմ՟վգմ գվվնվբ նր շնվվնվբ իղՠ՟ավնրէճնրմմգվզ (նվնմւ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ 

դա՟ժթնվգմ ս՟վՠգվ գմ ծ՟ճգվգմթտ) մնրճմոգջ ՠ՟տ գմ էնհմնրղ XIII.7-10 ծ՟սռ՟լզ. սգ՛ջ 

Die dritte und vierte Redaktion des Ps.-Methodios, herausgegeben von Anastasios 
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Աղցնցգժնռ Օվՠգժճ՟մթ Կգհլ-Մգէնբթնջթ ծ՟սռ՟լթ ղգվ խ՟վձ մխ՟վ՟-

ավնրէճնրմզ՝ մյգմւ, նվ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմ զմբծ՟մնրվ ՟պղ՟ղՠ ձյավթս 

ե, ջ՟խ՟ճմ է՟վաղ՟մթշզ ծ՟ղ՟պնսգժ ե ՠմ՟աթվզ` ծ՟ձ՟ի ՠ՟տ էնհմգժնռ ՠ՟-

պգվ, ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմմգվ խ՟ղ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ մ՟ի՟բ՟ջնրէճնրմմգվ օ թմւմ եժ 

ղ՟մվ ծ՟ռգժնրղմգվ նր սգհ՟ցնինրէճնրմմգվ խ՟ս՟վգժնռ (փվթմ՟խ, Գնաթտ նր 

Մ՟անաթտ ծգսն էռ՟վխռնրղ գմ ղմ՟տ՟լ ւջ՟մ «ոթհլ ՟դագվզ». ՟ճբ տ՟մխմ նր 

բվ՟մ մ՟ինվբնհ՝ Եդգխթգժթ ԼԸ աժիթ ռխ՟ճ՟խնշնրղզ ծնրմ՟վգմ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» 

«ո՟սղ՟խ՟մ» ՠ՟ըմթ VIII.10 ո՟վՠգվնրէճնրմթտ գմ):  

Կգհլ-Մգէնբթնջմ ՟խմծ՟ճսնվգմ ս՟վ՟լռ՟լ ե գհգժ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ ս՟վ-

ՠգվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ: Աճջ ՟պնրղնռ ծգս՟ւվւվթվ ռխ՟ճնրէճնրմ ե ո՟ծո՟մգժ 

քվ՟մտթջխճ՟մ ռ՟մ՟խ՟մ Գթճնղ բզ Ռնրՠվնրւզ, նվթմ 1253 է. Ֆվ՟մջթ՟ճթ Լճնր-

բնռթխնջ IX է՟ա՟ռնվմ ՟պ՟ւգժնրէճ՟ղՠ նրհ՟վխգժ եվ ղնմհնժմգվթ ղգլ ի՟մթ 

ղնս: Կնջս՟մբմնրոնժջթտ Կ՟վ՟խնվնրղ (խգմսվնմ՟խ՟մ Մնմհնժթ՟ճնրղ) ձ՟մ՟-

ո՟վծթմ ռ՟մ՟խ՟մզ 1254 է. ՟մտգժ ե Հ՟ճ՟ջս՟մնռ: Ն՟իթչօ՟մթ ղնս մ՟ 

ծ՟մբթոգժ ե ղթ գոթջխնոնջթ, նվզ ո՟սղգժ ե մվ՟մ «գվխնր ծ՟ճ ղ՟վա՟վգմգվթ» 

ղ՟ջթմ` ղգխթմ ՟մռ՟մգժնռ «ծ՟ճ մ՟ծ՟ս՟խ» Մգէնբթնջ, նռ խ՟մի՟անրյ՟խգժ եվ 

Հ՟ճ՟ջս՟մթ մռ՟ձնրղզ ղնմհնժմգվթ խնհղթտ, թջխ ղճնրջթմ` «Ախ՟խվնմ» (Աա՟-

էն՞մ), նռ մնրճմոգջ անրյ՟խնրէճնրմ եվ ՟վգժ ծճնրջթջթտ ՟ճբ մգվինրըղ՟մ ղ՟-

ջթմ
34

: Աճջոթջնռ` գվխնր ծգհթմ՟խմգվթ «Հ՟ճսմնրէճնրմմգվզ» ծ՟ճխ՟խ՟մ ՟ռ՟մ-

բնրճէթ ղ՟ջ եթմ բ՟վկգժ, թջխ թվգմւ մնրճմթջխ ծ՟ճ եթմ ծ՟ղ՟վռնրղ: Առգժթմ, 

XIII բ՟վթ խգջթմ, 1236 է. ղնմհնժմգվթ խնհղթտ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ՟պ՟չթմ մռ՟ձնր-

ղթտ ւթշ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ, սգհթ ՠմ՟խթշմգվզ ծ՟ռ՟ս՟տ՟լ եթմ, նվ ղ՟վա՟վգնր-

էճնրմզ ծգմտ ՟ճբ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվթ ղ՟ջթմ եվ օ նվ Կգհլ-Մգէնբթնջմ «Իջ-

ղ՟ճգժթ նվբթմգվ» ՟ջգժնռ թ մխ՟սթ նրմգվ ղնմհնժմգվթմ: 

Օվՠգժճ՟մթ «Պ՟սղնրէճ՟մ» ԼԲ աժնրիզ Կգհլ-Մգէնբթնջթ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟-

մնրէճ՟մ ծթղմ՟խ՟մ ռխ՟ճնրէճնրմմ ե, ՠ՟ճտ նշ ղթ՟խզ: 1996 է. Մ՟ճւժ Սէննրմզ 

ծվ՟ս՟վ՟խգտ «Հ՟վտնրղմ» ռգվմ՟ավնռ ղթ ավռ՟լւ
35

` ՄՄ 9100 կգպ՟ավթտ, նվզ 

1686 է. զմբփվթմ՟խռ՟լ ընհնռ՟լնր ե: Հ՟ղգղ՟սգժնռ ՟ճմ ՟ջնվգվգմ ՠմ՟ավթ` 

Պնժ Աժգւջ՟մբվթ ՟մաժգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ծգս
36

, մ՟ գդվ՟խ՟տվգտ, նվ ավռ՟լ-

ւզ ղ՟ջ՟ղՠ ծթղմռ՟լ ե Կգհլ-Մգէնբթնջթ ռվ՟: Աճմնրծգսօ Օվՠգժճ՟մթ ԼԲ 

                                                                                                                                              
Lolos, S. 58-61: Կ՟վգժթ ե գմէ՟բվգժ, նվ բվ՟մւ եժ ծթղմռ՟լ գմ ծնրմ՟վգմ ՟ճմ խնվ՟լ ս՟վ-

ՠգվ՟խթ ռվ՟, նվթտ ՟վռգժ ե ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ:  
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 Guillaume de Rubrouck, De gestis sive de moribus Tartarorum, Recueil des voyages 

et des mémoires publié par la société de géographie, tome IV, Paris, 1839, p. 385 ff.. 
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 Michael E. Stone, Armenian Apocrypha: Relating to Adam and Eve (Studia in 

Veteris Testamenti Pseudepigrapha 14), Leiden: Brill, 1996, p. 114-134. սգ՛ջ մ՟օ 

մնրճմթ ―The Document called Question,‖ Apocrypha, Pseudepigrapha and Armenian 

Studies: Collected Papers by M.E. Stone, vol. 1, Leuven, Paris, Dudley, MA: Peeters, 

2006, p. 237-242. 
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 Տգ՛ջ լ՟մ. 14: 
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աժինրղ դնրա՟ծգպ նրմգտնհ ղթ ծ՟սռ՟լ ղգչՠգվգժնռ` Սէննրմզ գխ՟ռ ՟ճմ ձթյս 

գդվ՟ծ՟մաղ՟մզ, նվ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծ՟ճգվգմ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ ս՟վՠգվ՟խ ե գհգժ 

օ ՟հՠճնրվ լ՟պ՟ճգժ թմշոգջ Օվՠգժճ՟մթ ԼԲ աժիթ, ՟ճմոգջ եժ «Հ՟վտղ՟մ» ծ՟-

ղ՟վ: Աճըղ, ռգվչթմջ ծնրմ՟վգմ ՠմ՟ավթ ծգս ծ՟ղգղ՟սգժնրտ ծգսն, խ՟վնհ գմւ 

ռջս՟ծ՟ՠ՟վ ՟ջգժ, նվ «Հ՟վտնրղզ» ՟ղՠնհչնռթմ, ՠ՟տթ ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ավշթ ՟-

ռգժ՟տվ՟լ ռգվչթմ մ՟ի՟բ՟ջնրէճնրմթտ, ծնրմ՟վգմ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» «ո՟սղ՟-

խ՟մ» ղ՟ջթ  I.1‒III.7 օ VIII1-10 (+XIII.19–21) աժնրիմգվթ ղթ ծ՟ղ՟պնսռ՟լ 

նր իղՠ՟ավռ՟լ ս՟վՠգվ՟խ ե: «Հ՟վտղ՟մ» ՟մծ՟ճս ծգհթմ՟խզ ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ 

՟ճմ ւ՟հգժ ե գմէ՟բվճ՟ժ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ` զջս թվ 

մո՟ս՟խմգվթ ՠմ՟աթվզ խվձ՟սգժնռ (ծ՟ձ՟ի` յ՟ս ՟մծ՟չնհ): 

Սէննրմթ ծվ՟ո՟վ՟խնրղթտ  ղթ ւ՟մթ ս՟վթ ՟մտ Ռնՠգվս՟ Էվռթմզ աս՟ռ 

մնրճմ գվխզ՝ ՟պ՟մտ «Հ՟վտնրղմ» ռգվմ՟ավթ, Եհղ. 578 (ԺԷ բ՟վթ) կգպ՟ավնրղ
37

, 

նվզ ո՟վնրմ՟խնրղ ե XIII բ՟վթ ծգհթմ՟խ Վ՟մ՟խ՟մ Վ՟վբ՟ոգսթ «Հ՟վտղնրմւ 

օ ո՟ս՟ջի՟մթւ» գվխզ
38

 (շմ՟ճ՟լ Էվռթմմ թվ ՟ցջնջ՟մւմ ե ծ՟ճսմնրղ, նվ 

«Հ՟վտղնրմւ օ ո՟ս՟ջի՟մթւ»-թ ՟ռգժթ ծթմ՝ 1273 է. Եհղ .1288 կգպ՟աթվմ 

թվգմ ՟մղ՟սշգժթ ե գհգժ, ՟ղգմ բգունրղ մյնրղ ե, նվ Եվնրջ. 587-թ ՠմ՟աթվզ ՄՄ 

9100-թտ ՟ռգժթ ժ՟ռմ ե): Աճջոթջնռ, ծ՟ճգվգմ Կգհլ-Մգէնբթնջթ  I.1–III.7, 

VIII.1–10 (+XIII.19–21)  աժնրիմգվզ Վ՟մ՟խ՟մթ անվլթ ղ՟ջ եթմ բ՟վկգժ: 

Ախմծ՟ճս ե, նվ ղթ ՟մծ՟ճս ծգհթմ՟խ (անրտգ Վ՟մ՟խ՟մմ թ՞մւզ) ւ՟հգժ եվ ծ՟ս-

ռ՟լզ գմէ՟բվճ՟ժ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ՝ ծ՟ղ՟պնսգժնռ օ 

իղՠ՟ավգժնռ ՟ճմ (գվՠգղմ՝ ՠ՟ռ՟խ՟մ ՟մծ՟չնհ) նր ծ՟վղ՟վգտմգժնռ թվ մո՟-

ս՟խթմ: Ոռ եժ ժթմգվ ՟ճբ ՟մծ՟ճս ծգհթմ՟խզ, մվ՟ ծ՟ղ՟պնս՟լ ՠմ՟աթվզ ղգդ ե 

ծ՟ջգժ ՟պմռ՟դմ շնվջ կգպ՟ավնռ, ւ՟մթ նվ ո՟վդգժ գմւ, նվ ՟ճմ անճնրէճնրմ 

նրմթ Վ՟մ՟խ՟մ Վ՟վբ՟ոգսթ «Հ՟վտղնրմւ օ ո՟ս՟ջի՟մթւ»-թ  ղգխ ՟ճժ փվթ-

մ՟խնրղ, ՟ճմ ե՝ ՄՄ 5611 (ԺԳ բ.)
39

: 

«Հ՟վտնրղմ»-զ ՠնռ՟մբ՟խնրղ ե Կգհլ-Մգէնբթնջթ` Աբ՟ղթմ նր Եռ՟ճթմ, 

մվ՟մտ նվբթմգվ Աՠգժթմ նր Կ՟ճգմթմ, մվ՟ ծ՟չնվբմգվթմ, Սգէթմ նր մվ՟ ծ՟չնվբ-

մգվթմ, Ննճթմ նր մվ՟ նվբթմգվթմ, ծ՟սխ՟ոգջ Մնմգսնմթմ (ծ՟ճգվգմնրղ` «Մ՟-

մթսնմ», ՟ջնվգվգմնրղ` Յնմսնմ), Բ՟ՠգժնմթ ՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ ՟վւ՟ Նգղվնբթմ 

(«Նգՠվնռէթմ»), Փթժթոնջթտ նր Եէնռոթ՟ճթ ՟վւ՟ճ՟բնրջսվ Քնրյգէթտ Աժգւ-

ջ՟մբվ Մգլթ լմմբթմ, Աժգւջ՟մբվթ՟ճթ ծթղմ՟բվղ՟մզ, Դ՟վգծթ ռ՟իձ՟մթմ օ 

Աժգւջ՟մբվթ կգպւնռ Գնաթ նր Մ՟անաթ օ ՟ճժ «ոթհլ ՟դագվթ»` Հ՟ՠգէթ ջգ-
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 Roberta Ervine, ―Antecedents and Parallels to Some Questions and Answers on 

Genesis In Vanakan Vardapet‘s Book of Questions,‖ Le Muséon 113, 2000, pp. 417-428 

(424-425). 
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 Ս՟ խ՟վնհ ե ՠ՟տ՟սվգժ ՄՄ9100 կգպ՟ավնրղ ՟պխ՟ ս՟վփվթմ՟խ «Հ՟վտնրղմ» ռգվմ՟աթ-
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փաս՟անվլգժ գմւ ՄՄ5611-զ: 



340 Ա. Թնցշճ՟մ 

 

վնրմբմգվթ ՠ՟մս՟վխղ՟մզ ռգվ՟ՠգվնհ ծ՟սռ՟լմգվզ (ծգս՟ւվւթվ ե, նվ  ծ՟ճգ-

վգմնրղ Հ՟ՠգէզ ցնի՟վթմռ՟լ ե Ք՟ղնռ, ւ՟մթ նվ ծ՟ճգվզ Հ՟ՠգէթմ ծ՟ղ՟վնրղ 

եթմ թվգմտ մ՟իմթմ, օ ՟ղնէ՟ժթ խժթմգվ «ոթհլ ՟դագվթ» ծգս նրմգմ՟ժ մնրճմ 

մ՟ի՟ծ՟ճվզ): Բմ՟աթվմ ՟ճմւ՟մ ցնցնիռ՟լ ե, նվ բըռ՟վ ե բ՟սգժ է՟վաղ՟-

մնրէճ՟մ նվ՟խթ ղ՟ջթմ: Կ՟վգժթ ե թՠվօ ե՟խ՟մ ՟մձյսնրէճ՟մ փվթմ՟խ մյգժ, 

նվ  ejn th`/ gh/` th`" eJwv/a" («բգոթ ՟վօգժւթ գվխթվ») ՠ՟պ՟խ՟ո՟խտնրէճնրմզ 

է՟վաղ՟մռգժ ե նվոգջ ծ՟սնրխ ՟մնրմ` «ճՕռգ՟ճմ»: 

Հգս՟ւվւթվ ե, նվ թմշոգջ Օվՠգժճ՟մթ ավւնրղ ծնրմ՟վգմթ XIII.19 ո՟վՠգ-

վնրէճ՟մզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնհ ղ՟ջթմ ՟ռգժ՟տռ՟լ ե Եդգխթգժ ԼԸ-թ ծթյ՟ս՟-

խնրղզ օ ւջ՟մգվխնր ՟դագվթ տ՟մխզ` ղգչՠգվռ՟լ ծնրմ՟վգմթ VIII.10-թտ, ՟ճմ-

ոգջ եժ «Հ՟վտղնրղմ»-թ ծգհթմ՟խմ ՟ճջսգհ ՟ռգժ՟տվգժ ե XIII.19‒20-թտ ծ՟ս-

ռ՟լմգվ, նվնմտնրղ ինջռնրղ ե ՟ճբ ՟դագվթ` բ՟վո՟ջթ ծգսօթտ ծ՟ճսմռգժնր, 

մվ՟մտ ՟վա՟ծ՟սգժթ ՠ՟վւգվթ օ, թ ռգվչն, Աջսլն ծվգյս՟խթ կգպւնռ մվ՟մտ 

ՠմ՟չմչղ՟մ ղ՟ջթմ: Հգմտ ՟ճջ սգհ՟ցնիռ՟լ ծ՟սռ՟լմգվթ յմնվծթռ ե, նվ 

«Հ՟վտնրղմ»-զ ծ՟ղգղ՟սգժթ ե Օվՠգժճ՟մթ գվխնրղ ՟պխ՟ ղ՟վա՟վգ՟խ՟մ ՠ՟ը-

մթմ: Չմ՟ճ՟լ ՟պ՟չթմմ դա՟ժթնվգմ ցնցնիռ՟լ ե, խ՟մ նվնյ ՠ՟պ՟տթ դնրա՟-

ծգպմգվ, ջ՟խ՟ճմ բվ՟մւ ն՛շ ծ՟ջս՟սնրղ գմ, ն՛շ եժ ծգվւնրղ, նվ ծ՟ճգվգմ գվխնր 

ՠ՟ըթմմգվմ եժ ջգվնրղ գմ մնրճմ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ: 

Պգսւ ե ՟մբվ՟բ՟պմ՟ժ ծ՟ճխ՟խ՟մ կգպ՟ավգվնրղ ո՟ծո՟մռ՟լ ղգխ ՟ճժ 

ավռ՟լւթ` Կգհլ-Մգէնբթնջթ ղթ յ՟ս ճնրվփվթմ՟խ իղՠ՟ավնրէճ՟մ (՟ճմ թՠվօ 

՟հՠճնրվ փաս՟անվլռգժ ե Սնրվՠ Նգվջգջթ ռ՟վւնրղ, նվզ ռգվ՟ավռ՟լ ե X բ՟վթ 

ծգհթմ՟խ Մգջվնո Եվգտթմ
40

): Ս՟ Կգհլ-Մգէնբթնջթ ղգխ ՟ճժ՝ յ՟ս ս՟վՠգվ 

իղՠ՟ավնրէճնրմ ե. ծ՟ճգվգմ ծթմ է՟վաղ՟մնրէճնրմմ ՟ճմոգջ ե ռգվ՟ղյ՟խռգժ, նվ 

յ՟ս ծ՟սռ՟լմգվ ծ՟ղ՟վճ՟ ՟մձ՟մ՟շգժթ գմ բ՟վկգժ, ջ՟խ՟ճմ ղմ՟տգժ ե ՠ՟պ՟-

տթ ղթ ւ՟մթ դնրա՟ծգպ: Գվռ՟լւթ ռգվչթմ ղ՟ջմ զմբավխռ՟լ ե ղթ XVII բ՟վթ 

ընհնռ՟լնրնրղ (ՄՄ 2270): Աճմ ղնս ս՟ջզ էգվէ ե դՠ՟հգտմնրղ (169՟‒179ՠ) 

օ ջխջռնրղ ծգսօ՟ժ ՠ՟պգվնռ. «Աճջ ճ՟հէնրէթրմ ւվթջսնմեթտ ե. ՟պ՟չթմ է՟-

ա՟րնվմ ՟վլթրմ ե» օ ՟ճժմ. Մգէնբթնջթ ՟մնրմզ ծթյ՟ս՟խռ՟լ շե: Շ՟վնրմ՟խնր-

էճ՟մ ղգչ ՟ջռնրղ ե, նվ ծ՟հէ՟խ՟մ «՟վլթր» սթվ՟խ՟ժզ` «է՟ա՟ռնվմ ծգժգմ՟տ-

րնտ օ ծպնղ՟գտնտ, նվւ գմ քզպ՟մա», ՟մջո՟ջգժթ ծ՟վկ՟խռնրղ ե թջղ՟ճգժ՟տթ-

մգվթ ռվ՟: Աճջ ՟մա՟ղ մ՟ բ՟յմ՟խթտմգվ նրմթ` գվգւ ՟ճժ է՟ա՟ռնվմգվ (՟խ-

մ՟վխռնրղ գմ ի՟շ՟խթվմգվզ) օ Մթւ՟ճգժ ծվգյս՟խ՟ոգսզ: Իջղ՟ճգժթ նվբթմգվթ 

ո՟վսնրէճնրմթտ օ գվխվթ ռվ՟ ի՟հ՟հնրէճ՟մ ծ՟ջս՟սնրղթտ ծգսն է՟ա՟ռնվզ 

ծվգյս՟խ՟ոգսթ ՟պ՟չմնվբնրէճ՟ղՠ ՠ՟վկվ՟մնրղ ե Ամսթնւ ւ՟հ՟ւթ բթղ՟տ 

ասմռնհ ՠ՟վկվ ժգպզ: Աո՟ մ՟ ղգլ դնվւ ե ծ՟ռ՟ւնրղ օ ո՟վջթխմգվթմ ծ՟ժ՟-

լնրղ ղթմշօ Ավ՟ՠթ՟ նր Եաթոսնջ: Աճջ իղՠ՟ավնրէճնրմզ ի՟շ՟խվ՟տ ՟վյ՟-
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  Պ՟սղնրէթրմ Սվՠնճմ Նգվջթջթ Պ՟վէգրթ Հ՟ճնտ ծ՟ճվ՟ոգսթ, Սնցգվւ ծ՟ճխ՟խ՟մւ Զ, Վգմգ-

սթխ, սո՟վ՟մ Սվՠնճմ Ղ՟դ՟վնր, 1853: 



Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ 341 
 

 

ռ՟մւմգվթ ՟խմծ՟ճս ծգսւգվ ե խվնրղ օ ծթյ՟ս՟խնրղ Բճնրդ՟մբթ՟ճնրղ Կնղմգ-

մնջմգվթ խ՟ճջգվ՟խ՟մ ծ՟վջսնրէճ՟մ ՟մխնրղզ (նվզ սգհթ ե նրմգտգժ 1185 է.), 

նրջսթ Սնրվՠ Նգվջգջթ ռ՟վւթ ռգվ՟ավնրղզ X բ՟վթ ծգհթմ՟խթ, խ՟վնհ ե խ՟ջ-

խ՟լ ծ՟վնրտգժ (՟ճժ՟ոգջ ոգսւ ե գմէ՟բվգժ, նվ անվլզ ծգս՟ա՟ճնրղ զմբղթ-

չ՟վխնրէճ՟մ ե գմէ՟վխռգժ): 

Որյ՟բվնրէճ՟մ ՟վը՟մթ ե ո՟վջթխմգվթ` նվոգջ ծ՟հէ՟խ՟մ է՟ա՟ռնվթ 

ծգս՟ա՟ էյմ՟ղթմգվթ ծ՟սնրխ ծթյ՟ս՟խնրղզ: Աճմ խ՟վնհ ե մյ՟մ՟խգժ, նվ ղթ 

ծ՟ճ ավռ՟լւզ իղՠ՟ավգժ ե XVI‒XVII բ՟վգվնրղ, գվՠ Ավօգժճ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մզ 

ո՟վջթխմգվթ ագվթյի՟մնրէճ՟մ ս՟խ եվ: Աճջ ս՟վՠգվ՟խնրղ թջղ՟ճգժ՟տթմգվթմ 

ծ՟հէնհ խ՟ճջվզ շթ ծ՟ղ՟վռնրղ ռգվչթմզ. մ՟ ՟պ՟չթմմ ե խ՟ճջվգվթ ռգվչթմ 

իղՠնրղ, օ ղճնրջմգվթտ նղ՟մւ, թմշոգջ «՟վլթռզ», թվգմտ ինվծվբ՟մթյմգվմ 

նրմգմ` կթ, ղ՟մա՟հ, գդ օ ՟ճժմ: Նվ՟մտթտ ռգվչթմթ փվնւ, նվթ ՟մնրմմ ե Տթՠգ-

վթնջ, ծ՟ճսմռգժնր ե Նգպզ: Տթՠգվթնջզ ծ՟ռ՟ւգժնր ե Սնրվՠ Խ՟շթ ՠգխնվմգվմ 

՟յի՟վծթ ս՟վՠգվ ղ՟ջգվթտ, ռգվ՟խ՟մամգժնր ե ՟ճմ օ ս՟մգժնր Գնհանէ՟, նվ-

սգհ Աջսլնրմ ե ծ՟մկմգժնր Սնրվՠ Խ՟շզ, թվ է՟ամ նր ծնաթմ: 

Դգպօջ 1892 օ 1894 էռ՟խ՟մմգվթմ Միթէ՟վճ՟մ ծ՟ճվ Բ՟վջգհ Ս՟վաթջ-

ճ՟մզ ղթ ծնբռ՟լ ծվ՟ո՟վ՟խգտ «Բ՟դղ՟ռեո»-թ գվխնր ծ՟սնվմգվնրղ` ւմմ՟վ-

խգժնռ ՟ճջ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ղթ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ փվթմ՟խ
41

 (ծգս՟ա՟ճնրղ մ՟ ՟մբ-

վ՟բ՟վկ՟ռ բվ՟մ ծ՟ճ ո՟վ՟խ՟մնմ ավ՟խ՟մնրէճ՟մզ մռթվռ՟լ թվ ավւնրղ
42

): 

Ն՟ ծ՟հնվնրղ ե, նվ 73 եչ՟մնտ ՟ճբ ավռ՟լւզ «Ոջխգցնվթխ» Ի-թ ղ՟ջ ե խ՟դղնրղ 

(Ս՟վաթջճ՟մմ թվ ծնբռ՟լնրղ շթ մյնրղ կգպ՟ավթ էթռզ. ղթանրտգ ՟ճմ բգպօջ 

ծ՟ղ՟վ՟խ՟ժռ՟լ շեվ): Մգմւ ՟ճբ «Ոջխգցնվթխթ» մխ՟վ՟ավնրէճնրմզ աս՟մւ Վգ-

մգսթխթ կգպ՟ավ՟տնրտ՟խթ գվխվնվբ ծ՟սնվնրղ, նվզ մնրճմ Բ՟վջգհ Ս՟վաթջ-

ճ՟մզ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե 1924 է.: Աճմ Միթէ՟վճ՟մ ավ՟բ՟վ՟մթ էթռ 259 կգպ՟-

աթվմ ե (ծթմ ծ՟ղ՟վզ` 170)` ԺԷ‒ԺԸ բ՟վգվթ զմբփվթմ՟խնրէճնրմ: Ձգպ՟աթվզ ղգդ 

ղ՟սշգժթ շթ գհգժ, ջ՟խ՟ճմ իմբվն ՟պ՟վխ՟ գվխթտ Ս՟վաթջճ՟մթ ղգչՠգվնրղմգվթ 

յմնվծթռ, նվթ ղգլ ղ՟ջզ մ՟ ծ՟ղգղ՟սնրղ ե Կգհլ-Մգէնբթնջթ ժ՟սթմգվգմ 

է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղթ ծթմ (1677 է.) ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ օ Սնրվՠ Նգվջգջթ ռ՟վւթ 

ծգս, խ՟վնհ գմւ նվնյ ո՟սխգվ՟տմնրղ խ՟դղգժ բվ՟ ղ՟ջթմ: Աճմ ՟մխ՟ջխ՟լ 

ռգվզ ւմմ՟վխռ՟լ` ՄՄ 2270 կգպ՟ավնրղ ղ՟ջմ՟խթնվգմ ո՟ծո՟մռ՟լ իղՠ՟-

ավնրէճնրմմ ե: Ս՟վաթջճ՟մզ ղգչՠգվնրղ ե ռգվմ՟աթվզ, նվմ ջխջռնրղ ե ծգսօճ՟ժ 

ՠ՟պգվնռ. «Սնրվՠ ծփվմ ղգվնճ Մգէփսթնր Պ՟սվթ՟մնր գոթջխնոնջթ»: Ամռ՟մ 

կօզ, նվմ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟ռ՟մ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ ՟վս՟տնժնրղ ե ծնրմ՟վգմթ ջգպ՟խ՟մ 

ծնժնռզ` Meqodivou Patarivou, էնրճժ ե ս՟ժթջ գմէ՟բվգժ, նվ ՟ճջ իղՠ՟ավնր-
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 Հ. Բ՟վջգհ Վ. Ս՟վաթջգ՟մ, «Մգլթմ Նգվջթջթ զմլ՟ճնր՟լ ճնճմ ՠմ՟աթվմ օ ՟մնվ ռգվ՟ճ գ-

հ՟լ խվխթմ իղՠ՟ավնրէթրմւ», ղ՟ջմ 1, Բ՟դղ՟ռեո 50 (1892), ղ՟ջմ 2, Բ՟դղ՟ռեո 52 (1894): 
42

 Հ. Բ՟վջգհ Վ. Ս՟վաթջգ՟մ, Որջնրղմ՟ջթվնրէթրմւ Հթմ Կս՟խ՟վ՟մթ ՟մռ՟րգվ ավնտ ռվ՟ճ, 

Վգմգսթխ, սո՟վ՟մ Սվՠնճմ Ղ՟դ՟վնր, 1898, եչ 155-193: 



342 Ա. Թնցշճ՟մ 

 

էճնրմզ խ՟վնհ ե է՟վաղ՟մռ՟լ ժթմգժ ծնրմ՟վգմթտ` «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգ-

վգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ ՟մխ՟ի: Ս՟վաթջճ՟մզ ղգչՠգվնրղ ե մ՟օ գվխթ ջխթդՠզ, 

նվթ ՠ՟պ՟ո՟յ՟վմ նր յ՟վ՟ծճնրջնրէճնրմզ ս՟վՠգվ գմ «Հ՟վտնրղմ»-թ ՟պ՟չթմ 

մ՟ի՟բ՟ջնրէճնրմթտ (Վմսխ. 259՝ «Մթմշ գժթմ թ բվ՟իսեմ Աբ՟ղ օ Եր՟ճ, խնրջւ 

եթմ, օ դխմթ Լ ՟ղթ գժ՟մգժնճ թ բվ՟իսեմ լմ՟մ դԿ՟ճեմ դ՟մբվ՟մթխմ օ դԿ՟ժղ՟-

մ՟ճ ւնճվմ մնվ՟»: – «Հ՟վտնրղմ»՝ « Յնվը՟ղ Աբ՟ղ օ Եր՟ գժգ՟ժւ թ բվ՟իսեմ 

խնճջւ անժնռ, ճգս Լ ՟ղթ լմ՟մ դԿ՟ճեմ օ դւնրվ մնվ՟ դՔ՟հՠ՟մ»)
43

:  

Առգժ՟տմգմւ, նվ 1889 է. սո՟ավռ՟լ թվ ավւնրղ Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մզ ծթյ՟-

ս՟խնրղ ե Կգհլ-Մգէնբթնջթ ղգխ նրվթյ իղՠ՟ավնրէճնրմ ղթ կգպ՟ավնրղ, նվթ ծ՟-

ղ՟վմ նր ո՟ծո՟մղ՟մ ռ՟ճվզ շթ մյնրղ
44

: Ն՟ ղգչՠգվնրղ ե ավռ՟լւթ ջխթդՠզ` 

գվխնր մ՟ի՟բ՟ջնրէճնրմ («Յնվը՟ղ Աբ՟ղ օ Եր՟ գժգ՟ժ թ բվ՟իսեմ խնճջւ ան-

ժնռ, ճգս Լ ՟ղթ լմ՟մ դԿ՟ճեմ օ դւնճվ մնվ՟ դՔ՟հՠ՟մ՟մ: Եր ճգս ՟ճժ օջ Լ ՟ղթ 

լմ՟մ դՀ՟ՠգժ օ դԱհգսնռՠ՟ ւնճվ մնվ՟»), նվնմւ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ գմ 

«Հ՟վտնրղմ»-թ ՟պ՟չթմ մ՟ի՟բ՟ջնրէճ՟մզ (ՄՄ 5611-թ ս՟վՠգվ՟խթմ): Ըջս 

գվօնրճէթմ` ՟ճբ կգպ՟աթվզ ո՟վնրմ՟խգժ ե ծթմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղթ ՟ռգժթ ՟ղ-

ՠնհչ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ (էգօ ծնրմ՟վգմթ ծ՟ղգղ՟ս ՟ճմ մնրճմոգջ ծ՟ղ՟պնսռ՟լ ե 

էռնրղ): Մճնրջ խնհղթտ, ջ՟խ՟ճմ, մվ՟ ղգչՠգվ՟լ ռգվմ՟աթվզ` «Սնրվՠ ծփվմ ղգվնճ 

Մգէփսթնր Պ՟սվթ՟մնր գոթջխնոնջթ...» մնրճմմ ե, թմշ նվ Ս՟վաթջճ՟մթ նրջնրղ-

մ՟ջթվ՟լ` Վմսխ. 259 կգպ՟ավնրղ: Ս՟ խ՟վնհ ե մյ՟մ՟խգժ, նվ Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մթ 

կգպւթմ ղթ ի՟պզ իղՠ՟ավնրէճնրմ եվ: Դըՠ՟իս՟ՠ՟վ, ղգդ շծ՟չնհռգտ Վգմգսթ-

խթ կգպ՟ավ՟տնրտ՟խնրղ մղ՟մ կգպ՟աթվ ասմգժ: 

Փնվկգմւ ՟ղցնցգժ. անճնրէճնրմ նրմգվ Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» 

ծ՟ճգվգմ ղթ ՠմ՟աթվ, նվզ անրտգ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ եվ օ VII բ՟վթ ռգվչնրղ խ՟ղ VIII 

բ՟վթ ջխդՠնրղ է՟վաղ՟մռ՟լ ծնրմ՟վգմ ծմ՟անրճմ ս՟վՠգվ՟խթտ: Աճբ է՟վաղ՟-

մնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ռխ՟ճնրղ գմ Սսգց՟մնջ Օվՠգժճ՟մթ «Պ՟սղնրէճ՟մ» ԼԲ աժնրիզ 

(նվ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» «ղ՟վա՟վգ՟խ՟մ» ՠ՟ըմթմ օ կգ-

պ՟ավգվնրղ ծ՟մբգջ ա՟ժթջ մ՟օ նվոգջ ՟պ՟մկթմ անվլ) օ «Հ՟վտնրղմ» ռգվմ՟-

ավնռ գվխզ (ՄՄ 9100 կգպ՟ավնրղ նր նվոգջ Վ՟մ՟խ՟մ Վ՟վբ՟ոգսթ «Հ՟վտ-

ղնրմւ օ ո՟ս՟ջի՟մթւ»-թ ղ՟ջ), նվնրղ ծ՟սռ՟լմգվ խ՟մ Կգհլ-Մգէնբթնջթ 

«ո՟սղ՟խ՟մ» ղ՟ջթտ: Սնրճմ ծթմ ՠմ՟ավթտ ՠ՟տթ, Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ յվչ՟մ՟պռգժ ե 

«Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ղգխ ՟ճժ` յ՟ս ս՟վՠգվ իղՠ՟ավնրէճնրմ, նվսգհ ի՟շ՟խվ՟տ 

՟վյ՟ռ՟մւմգվթ օ ՟ռգժթ նրյ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմգվթ ծգսւգվ խ՟մ: Աճմ, ծմ՟վ՟-

ռնվ ե, Կգհլ-Մգէնբթնջթ ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ՝ XII-XIII բ՟վգվնրղ 

՟վռ՟լ իղՠ՟ավնրէճնրմ ե, նվ անրտգ ղ՟ջմ՟խթ ցնցնինրէճնրմմգվթ ե գմէ՟վխ-

ռգժ XVI խ՟ղ XVII բ՟վնրղ: Դվ՟ ղ՟ջթմ ռխ՟ճնրղ գմ Վմսխ.. 259 նր ՄՄ 2270 
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  Տգ՛ջ ՟ճջ օ նրվթյ դնրա՟ծգպմգվ ջնրճմ ծնբռ՟լթ ռգվչնրղ: 
44

Գ՟վգաթմ Զ՟վոծ՟մ՟ժգ՟մ, Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մ ծ՟ճխ՟խ՟մ է՟վաղ՟մնրէգ՟մտ մ՟իմգ՟տ, 

եչ 563-564:  



Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ 343 
 

 

կգպ՟ավգվզ, թմշոգջ մ՟օ` Սնրվՠ Նգվջգջթ ռ՟վւզ (գէգ Մգջվնո գվգտմ թվնւ 

ռգվչթմթջ ծգհթմ՟խմ ե, ՟ո՟ ոգսւ ե զմբնրմգմւ, նվ ՟ճջ իղՠ՟ավնրէճ՟մ ղթ 

՟ռգժթ ծթմ ս՟վՠգվ՟խ եժ անճնրէճնրմ ե նրմգտգժ ի՟շ՟խթվմգվթտ ՟պ՟չ): Վգվչ՟-

ոգջ, բ՟սգժնռ ղգդ ՟մծ՟ճս ղթ կգպ՟ավթ ղ՟ջթմ Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մթ ծ՟հնվբ՟լ 

խտխսնրվ սգհգխնրէճնրմմգվթտ, խ՟վնհ գմւ գմէ՟բվգժ, նվ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ Հ՟ճ՟ջ-

ս՟մնրղ ծ՟ճսմթ ե գհգժ մ՟օ ղթ գվվնվբ` ի՟պզ իղՠ՟ավնրէճնրմ: Աճջ գդվ՟խ՟-

տնրէճնրմմգվզ ռգվչմ՟խ՟մ ծ՟ղ՟վռգժնր ծ՟ռ՟խմնրէճնրմ շնրմգմ: Հգս՟ա՟ 

ւմմնրէճնրմզ խ՟վնհ ե ՟ճժ ռխ՟ճնրէճնրմմգվ ՠ՟տ՟ծ՟ճսգժ օ բճնրվ՟տմգժ Հ՟ճ՟ջ-

ս՟մնրղ Կգհլ-Մգէնբթնջթ ՟ռ՟մբնրճէթ ՠ՟վբ իմբվթ ժնրջ՟ՠ՟մնրղզ:  

Բմ՟ավգվզ ո՟վնրմ՟խնրղ գմ ծգսօճ՟ժ մճնրէգվզ. 

Ա) I.1–III.7, VIII.1–10 (+XIII.19–21)՝ ՄՄ 5611-թ (ԺԳ բ.) օ ՄՄ 9100-թ 

(1686 է.) ծթղ՟մ ռվ՟ = Stone 1996, 

Բ) XI.1–XIV.14 (+VII.10)՝ Օվՠգժգ՟մ 1910-թ (1910
45

), Օվՠգժգ՟մ 1861-թ 

(Mos1861
46

), ՄՄ 271-թ (1513 է., ծ՟ղ՟վռնրղ ե Օվՠգժճ՟մթ գվխթ ո՟ծո՟մռ՟լ 

ժ՟ռ՟անրճմ կգպ՟աթվզ) օ ՄՄ 1487-թ (1653–56էէ.) ծթղ՟մ ռվ՟, 

Գ) ծ՟ճգվգմ նրյ իղՠ՟ավնրէճնրմ (ղնս՟ռնվ՟ոգջ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե 

XIII.11 – XIV.14 աժնրիմգվթմ)՝ ՄՄ 2270-թ (1661 է.՞) ծթղ՟մ ռվ՟: 

Ք՟մթ նվ գվխզ է՟վաղ՟մռ՟լ ե ծնրմ՟վգմթտ, սնհ՟ս՟խնրղ մյգժ գմւ ծ՟ճգ-

վգմ նր ծնրմ՟վգմ ՠմ՟ավգվթ ս՟վՠգվնրէճնրմմգվմ զջս Aerts & Kortekaas 

1998-թ (Rec. 1) օ գվխվնվբ իղՠ՟ավնրէճնրմթտ (Rec. 2)՝ զջս Lolos 1976-թ 

(զմբծ՟մնրվ «ծնրմ.» մյնրղզ ռգվ՟ՠգվնրղ ե ՟պ՟չթմթմ, թջխ ՟մծվ՟ըգյսնրէճ՟մ 

բգունրղ ՟ռգժ՟տռ՟լ գմ ՟ճբ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ս՟վզմէգվտնրղմգվզ՝ փաս՟-

անվլռ՟լ կգպ՟ավգվթ մյ՟մմգվնռ, ՟պ՟մկթմ բգուգվնրղ եժ՝ «1-թմ իղՠ.» օ «2-վբ 

իղՠ.» ծ՟ո՟ռնրղմգվզ): 

                                                           
45 Տգ՛ջ լ՟մ. 23-նրղ ՠգվռ՟լ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ՠմ՟աթվզ: 
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 Սսգց՟մմնջթ
 
Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ Պ՟սղնրէթրմ ս՟մմ Սթջ՟խ՟մ, թ ժնճջ զմլ՟ճգ՟տ 

Մխվսթշ  Էղթմ, Մ՟խնր՟, 1861: 



344 Ա. Թնցշճ՟մ 

 

ԲՆԱԳՐԵՐ 

Ա. I.1–III.7, VIII.1–10 (+XIII.19–21) 

 I (1) Յնվը՟ղ Աբ՟ղ օ Եր՟ գժգ՟ժւ թ բվ՟իսեմ խնճջւ անժնռ, ճգս Լ 

՟ղթ1 լմ՟մ դԿ՟ճեմ2 օ դւնճվ մնվ՟ դՔ՟հՠ՟մ3, օ ճգս ՟ճժ Լ ՟ղթ լմ՟մ Հ՟ՠեժ օ 

դԱհգՠնռվ՟ճ4 ւնճվ մնվ՟5: (2) Եր ճգս6 Լ ՟ղթ7 ջո՟մ Կ՟ճեմ դՀ՟ՠեժ8, օ ջնրա 

՟պգ՟ժ Աբ՟ղ օ9 Եր՟ խնլգտ՟մ թ ռգվ՟ մնվ՟ ՟ղջ Ճ: Իջխ ճգս ՄԼ ՟ղթ ՟պ՟չթմ 

բ՟վնրմ10 լմ՟ր դՍեէ11` ՟ճվ ծջխ՟ճ թ մղ՟մնրէթրմ Աբ՟ղ՟ճ, օ Յ-գվնվբթ ՟պ՟չ-

մգվնվբթ բ՟վնրմ12 նվբթւմ Կ՟ճեմթ սպցեթմ թ խ՟մ՟ճջ գհՠփվ13 թրվգ՟մտ: (3) 

Գթս՟տգ՟ժ14 դ՟ճմ15 Աբ՟ղ՟ճ, սվսղեվ ճնճը16: (4) Իջխ Պ17 ՟ղթ խգմ՟տմ Աբ՟ղ՟ճ 

ս՟վ՟լգտ՟ր18 ոնպմխնրէթրմ ճնվբնտմ Կ՟ճեմթ գհՠ՟ճվ՟ջո՟մթ19: (5) Եր ռ՟իձ՟-
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 Լ ՟ղթ // ծնրմ. + th`" ejxovdou aujtw`n ejk tou` paradeivsou «բվ՟իսթտ մվ՟մտ բնրվջ 

ա՟ժնր»: 
2
 դԿ՟ճեմ // ծնրմ. + to;n prwtovtokon «՟մբվ՟մթխթմ»: 

3
 դՔ՟հՠ՟մ // ծնրմ. Kalmavnan: 

4
 դԱհգՠնռվ՟ճ // ծնրմ. Debovra: 

5
 ՄՄ9100 շթւ օ ճգս ՟ճժ Լ ՟ղթ լմ՟մ Հ՟ՠեժ օ դԱհգՠնռվ՟ճ ւնճվ մնվ՟: 

6
 ՄՄ9100 ճգս օջ: 

7
ճգս Լ ՟ղթ // ծնրմ. tw/` de; eJkatostw/` triakostw`/ crovnw/ th`" zwh`" 

tou`  jAdavm «Աբ՟ղթ խճ՟մւթ ծ՟վճնրվ գվգջնրմգվնվբ ս՟վնրղ»: 
8
 դՀ՟ՠեժ // ծնրմ. + to;n ajdelfo;n aujtou` «թվ գհՠնվզ»: 

9
 ՄՄ9100 շթւ օ: 

10
 ՄՄ9100 շթւ ՟պ՟չթմ բ՟վնրմ // ծնրմ. + o{ ejstin oJ prẁto" aijwvn «նվմ ՟պ՟չթմ ծ՟վ-

ճնրվ՟ղճ՟խմ ե»: Հ՟ճգվգմ ՠմ՟ավթ «բ՟վ»-զ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ ե ծնրմ՟վգմ ciliav" («ծ՟-

դ՟վ՟ղճ՟խ»)-թմ, թջխ aijwvn մյ՟մ՟խնրղ ե «բ՟վ»` «ծ՟վճնրվ՟ղճ՟խ» թղ՟ջսնռ, թմշոգջ օ 

ժ՟սթմգվգմ է՟վաղ՟մնրէճ՟մ ղգչ ե (saeculum): 
11

 ՄՄ5611 Սեէ: 
12

 ՄՄ5611 բ՟վնրմ օ. Յ-գվնվբթ ՟պ՟չմգվնվբթ բ՟վնրմ // ծնրմ. tw/` de; pentakosiostw/` 
crovnw/ «ծթմած՟վճնրվգվնվբ ս՟վնրղ»: 
13

 գհՠփվ // ծնրմ. tw`n ajdelfẁn «գհՠ՟ճվմգվթ»:  
14

 ՄՄ9100 օ աթս՟տգ՟ժ: 
15

 ՄՄ9100 շթւ դ՟ճմ: 
16

 ՄՄ5611 սվսղգտ՟ր ճ՟մկմ // ծնրմ. (2-վբ իղՠ. շթւ) + ejn de; tw`/ eJxakosiostw`/ crovnw/ 
th`" aujth`" <prwvth"> ciliavdo" oi[strw/ e[rwto" porneiva" aiJ touvtwn 
katescevqhsan gunaivke" kai; eij" manivan ejtravphsan kai; toi`" ijdivoi" ajndravsin 
wJ" gunaixi;n ejkevcrhnto. kai; gegovnasin ajlhqw`" prou`pto" aijscuvnh toi`" oJrẁsi, 
kataporneuvsasqai th;n aijdwv «Ննրճմ ՟պ՟չթմ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խթ ռգտծ՟վճնրվգվնվբ ս՟վնրղ 

մվ՟մտ խ՟մ՟ճւ ծ՟ղ՟խռգտթմ ոնպմխ՟խ՟մ խվւնռ օ իգժ՟ա՟վռգտթմ նր թվգմտ ՟ճվգվթ ծգս 

ռ՟վռնրղ եթմ, թմշոգջ խ՟մ՟մտ ծգս. օ սգջմնհմգվթ ծ՟ղ՟վ բ՟վկ՟մ ՠ՟տ՟ծ՟ճս ՟ղնէ` 

սվռգժնռ ի՟ճս՟պ՟խ ՟մ՟պ՟խնրէճ՟մզ»: 
17

 ՄՄ5611 ճնրէ Ճ:  
18

 ս՟վ՟լգտ՟ր // ծնրմ. + ejn th`/ gh̀// «գվխվթ ռվ՟»:  
19

 ՄՄ9100 գհՠ՟ճվ՟ջո՟մե: 
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մգտ՟ր Աբ՟ղ ՟ղ՟տ ՋԼ ՟պ՟չթմ բ՟վնրմ, օ ճգս ՟ճջնվթխ նվնյգտ՟մ20 թ ղթղգ՟մտ 

՟դաւմ Սեէ՟ճ ճ՟դաեմ Կ՟ճեմթ, օ գծ՟մ Սեէ դ՟դամ թրվ դժգվ՟ղՠմ21 ճ՟մբթղ՟մ 

բվ՟իսթմ: Իջխ Կ՟ճեմ օ թրվ ՟դամ ՠմ՟խգտ՟մ թ բ՟յսթմ22, ճնվ23 գհՠ՟ճվ՟ջո՟-

մնրէթրմ անվլգտ՟ր24: 

II (1) Իջխ թ Խ-գվնվբ 25  Բ բ՟վնրմ 26  ճ՟վգ՟մ 27  շ՟վ՟վնրգջսւ 28  ճնվբնտմ 

Կ՟ճեմթ. Յնՠ՟հ29 օ Թնժթխեժ30` նվբթւ Ղ՟ղգւ՟ճ խնրվթ, ջո՟մնհթ31 դԿ՟ճեմ, նվնտ 

սթվգ՟ժ Բ՟մջ՟վխնրմ յցնէգ՟տ, նվ32 դ՟ղգմ՟ճմ գվագտնհ՟խ՟մ ՟վնրգջս ճ՟վ-

ղ՟վգտթմ33: (2) Իջխ Պ-գվնվբթ34 ՟ղթմ35 Բ բ՟վնրմ ՟պ՟րգժ36 ՠնվՠնւգտ՟մ ոնպմ-

խնրէթրմւ37 թ ՠ՟մջ՟վխնրեմ38 Կ՟ճեմ39, ւ՟մ դ՟դամ նվ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դմնջ՟, դթ40 

դփվեմ ՟մ՟ջմնտ ՟միսթվ ի՟պմ՟խեթմ41, ՟վնր՟աթսնրէգ՟ղՠ ռ՟վեթմ42: (3) 

Իջխ43 թ Ջ-գվնվբթ ՟ղթմ44 Բ բ՟վնրմ ճ՟րգժ օջ շ՟վ45 Բ՟մջ՟վխնրմ ս՟ժ ո՟սգ-

                                                           
20

 ՄՄ9100 նվնյգտ՟մ ՟դամ: 
21

 ՄՄ5611 ժգվ՟ղՠմ:  
22

 ՄՄ5611 շթւ  Իջխ Կ՟ճեմ օ թրվ ՟դամ ՠմ՟խգտ՟մ թ բ՟յսթմ:  
23

 ՄՄ9100 շթւ ճնվ // ծնրմ. + qehvlaton «՟ջսռ՟լ՟պ՟ւ»:  
24

 անվլգտ՟ր // ծնրմ. (2-վբ իղՠ. շթւ) + tw`/ de; tessarakostw`/ crovnw/ tou` jIavred 
ejplhrwvqh hJ prwvth ciliav" h[goun oJ prẁto" aijwvn «Հ՟վգբթ ւ՟պ՟ջնրմգվնվբ ս՟-
վնրղ ժվ՟տ՟ռ ՟պ՟չթմ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խզ խ՟ղ ՟պ՟չթմ բ՟վզ»: 
25  

թջխ թ Խ-գվնվբ // ծնրմ. tw`/ de; triakosiostw`/ tessarakostw`/ crovnw/ tou` jIavred, 
h[goun «Իջխ Հ՟վգբթ գվգւ ծ՟վճնրվ ւ՟պ՟ջնրմգվնվբ ս՟վնրղ, ՟ճմ ե`»: 
26

 ՄՄ9100 շթւ թջխ թ Խ-գվնվբ Բ բ՟վնրմ: 
27

 ՄՄ5611 ճ՟վ՟վւ: 
28

 ՄՄ9100 շ՟վ ՟վնրգջս՟րնվւ // ծնրմ. + a[ndre", ponhroi; kai; paravnomoi, pavsh" 
ajnomiva" plhvrei" «՟ճվգվ` շ՟վ նր ՟մթվ՟ռ, ժթ ՟ղգմ սգջ՟խ ՟մփվգմնրէճ՟ղՠ»: 
29

 Յնՠ՟հ, ծղղս. ծնրմ. R  jIoubhvl // DG jIoubhvq: 
30

 ՄՄ9100 Թ՟հթեժ, ծղղս. ծնրմ. Qouloukhvl | ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ջվ՟մւ «Յնռՠեժ»-մ նր «Յնռ-
ՠ՟հ»-մ գմ  (Ծմմբ. Դ 20-21), զջս ս՟վ՟լռ՟լ ղթ ՟ռ՟մբնրէճ՟մ՝ մվ՟մտ  ծ՟ճվ  Ղ՟ղգւզ 
ջո՟մգտ Կ՟ճգմթմ  (սգ՛ջ Stone, 120, n. 7): 
31

 ՄՄ9100 դջո՟մնհթ: 
32

 ՄՄ9100 նվնտ: 
33

 ՄՄ9100 ՟վղ՟վգ՟տ: 
34

 ՄՄ5611 ԸՃ-գվնվբթ ՟ղթմ // ծնրմ. pentakosiostw`/ «ծթմած՟վճնրվգվնվբ»: 
35

 ՄՄ5611 շթւ ՟ղթմ: 
36

 ՄՄ5611 ՟պ՟րգժգ՟ժ: 
37

 ոնպմխնրէթրմւ // ծնրմ. ejpi; th`/ ajqevsmw/ porneiva/ pavnte" oiJ a[nqrwpoi «ՠնժնվ ղ՟վ-
բթխ ՟մփվգմ ոնպմխնրէճ՟ղՠ»: 
38

 թ ՠ՟մջ՟վխնրեմ // ejn th̀/ parembolh/` «ձ՟ղՠ՟վնրղ». է՟վաղ՟մնրէճնրմմ ՟հ՟ռ՟հռ՟լ ե: 
39

 ՄՄ9100 Կ՟ճգմե: 
40

 ՄՄ9100 օ: 
41

 ՄՄ9100 շթւ ի՟պմ՟խեթմ: 
42

 ՟միսթվ ի՟պմ՟խեթմ, ՟վռ՟աթսնրէգ՟ղՠ ռ՟վեթմ // ծնրմ. ajllhvloi" ejpevbainon, ejpi; 
me;n tou;" a[rrena" to; qh`lu, ejpi; de; to; qh`lu to; a[rren «ղթղճ՟մտ ռվ՟ եթմ ՠ՟վկվ՟-
մնրղ` ՟ճվգվզ խ՟մ՟մտ, խ՟մ՟ճւ` ՟ճվգվթ»: 
43

 ՄՄ9100 շթւ Իջխ: 
44

 ՄՄ5611 շթւ ՟ղթմ | թ Ջ-գվնվբթ ՟ղթմ // ծնրմ. Tw/` de; eJptakosiostw`/ e[tei th`" 
tou` jIavred zwvh" h[toi ejn th/` «Իջխ Հ՟վգբթ խճ՟մւթ ճնէծ՟վճնրվգվնվբ ս՟վնրղ, ՟ճմ ե`»: 
45

 շ՟վ // ծնրմ. + kai; ojlevqrio" «օ խնվջս՟ՠգվ»:  
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վ՟դղ` ղգվկգտնրտ՟մգժ46 դնրջսգվջմ47 Սգէ՟ճ թ բջսգվջմ Կ՟ճեմթ48: Եր ղհգ՟ժ զմ-

խգտ դծջխ՟ճջմ դնվբթջմ49 Սգէ՟ճ թ ինվինվ՟ս ղգհ՟տ: Եր ՠ՟վխ՟տգ՟ժ Տգ՟պմ 

Աջսնրլնճ օ50 թ խ՟ս՟վգժ Բ բ՟վնրմ, գհօ չվծգհգհմ51: 

III (1) Ի Ո-գվնվբթ ՟ղթմ52 խգմ՟տ Ննճթ, ճ՟ղթ ԺԲ-գվնվբթ Գ բ՟վնրմ53, ճգս 

գժ՟մգժնճ թ ս՟ո՟մեմ յթմգտթմ նվբթւմ Ննճթ յթմնր՟լ54 ճ՟վսնրղ գվխվթմ55, դնվ 

՟մնր՟մգտթմ Ռ՟ղմնմ56 զջս ՟մնր՟մ57 գժնտմ թ ս՟ո՟մեմ ՟մնր՟մտ58 Ը-թտ59: (2) 

Իջխ թ Ջ60 ՟ղթմ61 Ննճթ լմ՟ր62 նվբթ զջս մղ՟մնրէգ՟մ թրվնճ, օ ՟մնր՟մգտթմ 

դ՟մնրմ մնվ՟63 Մ՟մթսնմ64: Եր խ՟տգ՟ժ ՟ղջ Ճ65,  նվբրնճմ թրվնճ Մ՟մթսնմթ 

գս66 թմշջ օ ՟պ՟ւգ՟տ դմ՟ճ ճՈռգ՟ճմ: (3) Եր ճգս ռ՟իձ՟մգժնճմ Ննճթ ՈՂ ՟ղթ 

գվվնվբ բ՟վնրմ67, գժթմ68
 նվբթւմ Ննճթ օ յթմգտթմ ՟յս՟վ՟խ ճգվխվթմ Սգմ՟ճ՟վ69, 

օ ՟մբ ի՟պմ՟խգտ՟մ ժգդնրւ70: (4) Իջխ Մ՟մթսնմ71` ճՈռգ՟ճմ ղթմշօ տլնռմ, նվ 

                                                           
46

 ղգվկգտնրտ՟մգժ // ծնրմ. porneiva" prosavyai «ոնպմխնրէճ՟ղՠ ղգվկգմ՟ժ»: 
47

 ՄՄ9100 դնվբթջ: 
48

 ՄՄ9100 շթւ Կ՟ճեմթ:  
49

 դնվբթջմ, ծղղս. ծնրմ. 2-վբ իղՠ. ejk tw`n uiJw`n «նվբթմգվթտ» // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. շթւ: 
50

 ՄՄ5611 շթւ օ: 
51

 չվծգհգհմ // ծնրմ. + kai; hjfanivsqh pa`sa hJ prwvth dhmiourgiva te kai; diavplasi" 
«օ ՟մծ՟ճս՟տ՟ռ նհչ ՟պ՟չթմ ՟վ՟վշ՟անվլնրէճնրմմ նր ջսգհլ՟անվլնրէճնրմզ»: 
52

 ՄՄ5611 շթւ ՟ղթմ: 
53

 ՄՄ9100 ԲԺ-՟մ գվխվնվբնրմ | Ի Ո-գվնվբթ ՟ղթմ խգմ՟տ Ննճթ, ճ՟ղթ ԺԲ-գվնվբթ Գ բ՟-

վնրմ // ծնրմ. + kai; tw`/ eJxakosiostw`/ dwdekavtw/ e[tei th`" zwh`" tou` Nw`e «Ննճթ 

խճ՟մւթ ռգտ ծ՟վճնրվ ս՟ջմգվխնրգվնվբ ս՟վնրղ»: 
54

 յթմնր՟լ // ծնրմ. + nevon «մնվ»: 
55

 ՄՄ9100 ճգվխվթմ ՟վսնրղ յթմնր՟լջ: 
56

 Ռ՟ղմնմ // ծնրմ. Qavmnon. ծղղս. ՟ջնվգվգմ ջխդՠմ՟ավթ` Աժգւջ՟մբվթ ՟մաժգվգմ է՟վաղ՟-

մնրէճ՟մ ղգչ (Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, 37). ―Temanōn, because 

of the name of those eight [temanē] souls that survived in the world.‖  
57

 ՟մնր՟մ // ծնրմ. + tou` ajriqmou` «էռթ»: 
58

 ՟մնր՟մտ // ծնրմ. yucw`n «ծնաթմգվթ»: 
59

 ՄՄ9100 թ ս՟ո՟մ՟խեմ ՟մնր՟մնր՟տնրէգ՟մտ: 
60

 ՄՄ9100 ԹՃ: 
61

 թ Ջ ՟ղթմ // ծնրմ. tw`/ de; eJkatostw`/ e[tei th`" trivth" ciliavdo" «գվվնվբ ծ՟դ՟վ՟ղ-

ճ՟խթ ծ՟վճնրվգվնվբ ս՟վնրղ»: 
62

 ՄՄ9100 լմ՟ր Ննճ: 
63

 ՄՄ9100 ՟մնր՟մգ՟տ դմ՟: 
64

 Մ՟մթսնմ, ծղղս. ծնրմ.  R Monivtwn // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ jIwvnhton:  
65

 խ՟տգ՟ժ ՟ղջ Ճ // ծնրմ. tw/` de; triakostw/` crovnw/ th`" trivth" ciliavdo" «գվվնվբ 

ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խթ գվգւծ՟վճնրվգվնվբ ս՟վնրղ»: 
66 ՄՄ9100 գս նվբնճ թրվնճ Մ՟մթսնմթ: 
67

 ՄՄ5611 թ Ղ ՟ղթ: 
68

 գժթմ // ծնրմ. + ejk th`" eJwv/a" gh̀" «՟վօգժճ՟մ գվխվթտ»: 
69

 ՄՄ5611 գվխթվմ Սգմ՟վ՟: 
70

 ի՟պմ՟խգտ՟մ ժգդնրւ // ծնրմ. + kai; diemerivsqhsan ejpi; provswpou pavsh" th`" 
gh̀" «օ ՠ՟ը՟մռգտթմ գվխվթ գվգջնռ ղգխ»: 
71

 ՄՄ5611 Մ՟մթսնմթ. ծղղս. ծնրմ. R Monhvtwn // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ  jIwvnhto": 



Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ 347 
 

 

խնշթ Ավգա Գ՟ր՟պ72, ՟ջս՟մփվ գժ73 օ ՠմ՟խգտ՟ր ՟մբ: (5) Աճջ Մ՟մթսնմ74 ՟պ 

յմնվծւ ճԱջսնրլնճ թղ՟ջսնրէգ՟մ, նվոեջ75 դ՟վնրգջս ՟ջսգհ՟աթսնրէգ՟մ: Ապ 

մ՟ գվէգ՟ժ Նգՠվնռէ՟ճ76` ՟պմնճվ ինվծնրվբ թ մղ՟մե77: Աճջ Նգՠվնռէ78 մ՟ի 

է՟ա՟րնվգ՟տ թ ռգվ՟ճ գվխվթ: (6) Իջխ Ղ-գվնվբթ79 ՟ղթ Դ80 բ՟վնրմ յթմգտ՟ր 

Բ՟ՠգժնմ ղգլ օ է՟ա՟րնվգ՟տ թ մղ՟ճ Նգՠվնռէ: Եր ճգս ՟ճջնվթխ ՟վ՟վթմ 

նվբթւմ Ք՟ղ՟ճ81 թրվգ՟մտ է՟ա՟րնվ, նվնրղ ՟մնրմ եվ Պնմսթոնջ: ՂԹ ՟ղթ Դ 

բ՟վնրմ82, Գ ՟ղթ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ Նգՠվնռէ՟ճ, ՟պ՟ւգ՟տ ՟վջ թղ՟ջսնրմջ83
 

ճնվբրնտմ Աՠգբթ, ձ՟վս՟վ՟ոգսջ84: Եր գվէգ՟ժ85 ՟պ Մ՟մթսնմ86, յթմգտթմ մղ՟ 

ւ՟հ՟ւ, օ խնշգ՟տ դմ՟ Մ՟մթսնմ87` զջս ճնվչնվչղ՟մ թրվնճ88: (7) Եր եվ ի՟հ՟-

հնրէթրմ89 թ ղեչ Մ՟մթսնմթ90 օ Նգՠվնռէ՟ճ91: 

VIII (1) Լնրվ92 ջսնրա՟ոեջ դթ՟վբ93 Դ է՟ա՟րնվնրէթրմւ դնրագտ՟մ` 

Եէնռո՟տթւ, Մ՟խգբնմ՟տթւ, Հպնղ՟ճգտթւ, Հգժգմ՟տթւ94, դնվ գսգջ Դ՟-

մթեժ Դ ծնհղջմ95: (2) Ք՟մդթ Փթժթոոնջ96 Մ՟խգբնմ՟տթ97 ՟պ թրվ խթմ դՔնրջթբ98` 
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 ՄՄ5611 ՟վգա՟րջ՟պ // ծնրմ. + e[nqa hJ ajnatolh; givnetai tou` hJlivou «՟ճմսգհ լ՟-
անրղ ե ՟վօզ» (2-վբ իղՠ. շթւ): 
73

 ՄՄ5611 գժ Ք՟մ՟մ: 
74

 Մ՟մթսնմ, ծղղս. ծնրմ. R Monhvtwn // ծնրմ . jIwvnhto": 
75

 նվոեջ // ծնրմ. o{" prẁto" ... ejfeuvrato «նվմ ՟պ՟չթմզ ... ծ՟ճսմ՟անվլգտ»: 
76

 Նգՠվնռէ՟ճ // ծնրմ. + oJ givga" kai; paideuqeiv" «նվզ ծջխ՟ եվ օ խվէռ՟լ» (2-վբ իղՠ. շթւ): 
77

 թ մղ՟մե // ծնրմ. + ejfÆ w|/ basileu`sai aujtovn «էգ թմւզ նվսգհ ոթսթ է՟ա՟ռնվթ»: 
78

 Նգՠվնռէ // ծնրմ. + tw`n hJrwvwn ejtuvgcanen tw`n tevknwn tou` Shvm, kai; aujtov" 
«Սգղթ ծգվնջ նվբթմգվթտ եվ. օ ջ՟»: 
79

 ՄՄ9100 թմմգվնվբ. // ծնրմ. tw`/ de; eJptakosiostw`/ ejnenhkostw/` e[tei «ճնէ ծ՟վճնրվ 
թմմջնրմգվնվբ ս՟վնրղ»: 
80

 Դ // ծնրմ. trivth" «գվվնվբ»: 
81

 ՄՄ9100 նվբթւմ Ք՟ղ՟ճ ՟վ՟վթմ: 
82

 ՂԹ ՟ղթ Դ բ՟վնրմ // ծնրմ. kai; tw/` eJptakosiostw/` ejnenhkostw/` ejnavtw/ crovnw/ th`" 
trivth" ciliavdo" «գվվնվբ ծ՟դ՟վ՟ղճ՟խթ 799-վբ ս՟վնրղ»: 
83

  ՄՄ5611 թղ՟ջսնրմ. ծղղս. ծնրմ. G dunatouv" kai; ejpisthvmona" «ծդնվ նր աթսնրմ» // 
ծնրմ. dunatouv" «ծդնվ»: 
84

 ձ՟վս՟վ՟ոգսջ // ծնրմ. sofou;" pavnu tecnivta" kai; ajrcitevktona" «ծնրճը թղ՟ջ-
սնրմ ՟վծգջս՟ռնվմգվթ օ ձ՟վս՟վ՟ոգսմգվթ»: 
85

 ՄՄ9100 գվէ՟ժ // ծնրմ. kath`lqon eij" th;n ejw`/an gh`n «թչ՟մ ՟վօգժճ՟մ գվխթվզ»: 
86

  ՟պ Մ՟մթսնմ // ծնրմ. pro;" jIwvnhton (R Monhvtona) to;n uiJo;n Nw`e «Ննճթ նվբթ Յն-
մթսնմթ (Մնմթսնմթ) ղնս»: 
87 ՄՄ9100 շթւ յթմգտթմ մղ՟ ւ՟հ՟ւ, օ խնշգ՟տ դմ՟ Մ՟մթսնմ: 
88

 ՄՄ5611 շթւ զջս ճնվչնվչղ՟մ թրվնճ: 
89

 ի՟հ՟հնրէթրմ // ծնրմ. + pollhv ejpi; th`" basileiva" «ղգլ` է՟ա՟ռնվնրէճնրմնրղ»: 
90

 Մ՟մթսնմթ // ծնրմ.  jIwnhvtou: 
91

 ՄՄ5611 շթւ օ եվ ի՟հ՟հնրէթրմ թ ղեչ Մ՟մթսնմթ օ Նգՠվնռէ՟ճ // ծնրմ՟վգմ ՠմ՟ավթ ղթ 
դա՟ժթ ծ՟սռ՟լ  (III.7–VII.2, եչ 84–106) է՟վաղ՟մռ՟լ շե: 
92

 Լնրվ // ծնրմ. + toivnun au\qi" «՟վբ խվխթմ»: 
93

 ՄՄ9100 դթ ՟վւ: 
94

 Հգժգմ՟տթւ // ծնրմ. + au|taiv eijsin «ջվ՟մւ գմ» (2-վբ իղՠ. շթւ): 
95  Դ ծնհղջմ // ծնրմ. + th`" uJpÆ oujranovn ... susseivonta" th;n megavlhn qavlassan 
«գվխմւթ ս՟խ... նվնմւ տմտնրղ եթմ ղգլ լնռզ», ծղղս. Դ՟մ. Է 2-7: 
96

 Փթժթոոնջ // ծնրմ. + jAlexavndrou pathvr «Աժգւջ՟մբվթ ծ՟ճվզ»: 
97

 Մ՟խգբնմ՟տթ // ծնրմ. + h\n kaiv «խ՟վ օ»: 
98

 ՄՄ5611 Քնրջսթ, ծնրմ. Coushvq: 



348 Ա. Թնցշճ՟մ 

 

բնրջսվ Փ՟հ՟ճ99 ՟վւ՟ճթ Եէնռո՟տնտ, ճնվղե լմ՟ր Ահգւջ՟մբվնջ100. օ թՠվօ 

դագհգտթխ նղմ զջս Ոժնղոթե ՟մնր՟մգտ՟մ101: (3) Ս՟ յթմգ՟տ դԱհգւջ՟մբվ102 օ 

է՟ա՟րնվգ՟տ թ մղ՟103 ՟ղջ ԺԲ104: Ս՟105 ջո՟մ դԴ՟վգծ106 օ107 սթվգ՟տ ՟յի՟վ-

ծ՟տ, ւ՟հ՟ւ՟տ108 օ ղթ՟րնվգ՟տ դգվխթվմ յնրվչ՟մ՟խթ109 ղթմշօ թ լնռմ, նվ խնշթ 

Ավգա Ք՟հ՟ւ110, օ ՟մբ111 սգջգ՟ժ ՟դաջ ոթհլջ112 օ բըռ՟վ՟սգջ՟խջ: (4) ճՈվ-

բնտմ Ք՟ղ՟ճ 113 , նվ նրսեթմ 114  դջնհնրմջ օ դ՟ղգմ՟ճմ 115  դ՟դվ՟ժթ 116  ձզձթջ 117 , 

դձ՟մձջ118, դղխնրմջ, դխ՟սնրջ, դփկջ119, օ դղ՟վղթմջ ղգպգժնտ նշ է՟հեթմ ՟ճժ 

նրսեթմ: (5) Զ՟ճջ120 սգջգ՟ժ Ահգւջ՟մբվնր, ՟ո՟ ինվծգտ՟ր121 շս՟ժ էնճժ ՠմ՟-

                                                           
99 Փ՟հ՟ճ // ծնրմ. Fwvl: 
100

 Ահգւջ՟մբվնջ // ծնրմ. + JEllhvnwn tuvranno" gegonwv" «նվզ բ՟վկգժ եվ ծնրճմգվթ 

ՠպմ՟խ՟ժզ»: 
101

 ՄՄ5611 զմբ Ոհնղոթ՟բ ՟մնր՟մգտ՟ր | օ թՠվօ դագհգտթխ նղմ զջս Ոժնղոթե 

՟մնր՟մգտ՟մ ծ՟սռ՟լզ ծնրմ՟վգմնրղ շխ՟:: 
102

 դԱհգւջ՟մբվ = ծնրմ. G // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + th;n megavlhn «ղգլ»: 
103

 ՄՄ5611 շթւ թ մղ՟: 
104 ԺԲ = ծնրմ. 2-վբ իղՠ. dwvdeka // 1-թմ իղՠ. devka kai; ejnneva «ս՟ջմթմզ»: 

105 Ս՟ // ծնրմ. + katelqw;n eij" th;n ejwv/an «թչմգժնռ ՟վօգժճ՟մ գվխթվզ»: 

106 դԴ՟վգծ // ծնրմ. + to;n Mh`don «ղ՟վթմ»: 

107
 ՄՄ5611 շթւ օ: 

108
 ՄՄ9100 շթւ ւ՟հ՟ւ՟տ | ՟յի՟վծ՟տ, ւ՟հ՟ւ՟տ // ծնրմ. cwrw`n kai; povlewn pollw`n 

«ՠ՟դնրղ գվխվմգվթ նր ւ՟հ՟ւմգվթ»: 
109

 ղթ՟րնվգ՟տ դգվխթվմ յնրվչ՟մ՟խթ // ծնրմ. perienovsthse th;n gh̀n kai; kathvcqh 
«յվչ՟մտգտ գվխթվմ նր թչ՟ռ»: 
110 Ավգա Ք՟հ՟ւ // ծնրմ. hJlivou cwvra" «՟վօթ գվխթվ»: 

111
 ՄՄ9100 ՟ջս՟մփվ: 

112
 ՄՄ9100 ոթհլնճ: 

113
 ճՈվբնտմ Ք՟ղ՟ճ // ծնրմ. eijsi tw`n uiJw`n jIafe;q ajpovgonoi, w|n th;n ajkaqarsivan 

qeasavmeno" ejmusavcqh «խ՟մ Հ՟ՠգէթ նվբթմգվթ ծգսմնվբմգվ, նվնմտ ՟մղ՟ւվնրէճնրմզ 

սգջմգժնռ մ՟ դդռգտ»: 
114

 նվ նրսեթմ // ծնրմ. h[sqion ou\n a{pante" aujtw`n kanqaroeidw`" «մվ՟մտթտ ՠնժնվզ 

՟մղ՟ւնրվ կօնռ նրսնրղ եթմ»: 
115

 դջնհնրմջ օ դ՟ղգմ՟ճմ // ծնրմ. շթւ: 
116

 դ՟դվ՟ժթ // ծնրմ. + kai; kivbdhla «օ ՟մղ՟ւնրվ»: 
117 ՄՄ5611 նձթվջ | ձձթջ = ծնրմ. R kovnwpa" // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ kuvna" «յմգվ»: 

118
 դձ՟մձջ // ծնրմ. շթւ: 

119 դփկջ // ծնրմ. + nekrẁn savrka", ajmblwvmata, ejktrwvmata, e[mbrua mhvpw teleivw" 
ajpartisqevnta h[ tina th`" diaplavsew" ajposwv/zonta carakth`ra, kai; tau`ta 
kthnw`n, ouj mh;n ajlla; kai; a{pan ei\do" qhrivwn ajkaqavrtwn «ղգպ՟լմգվթ ղ՟վղթմմգվ, 

ռթըռ՟լւմգվ, բգպօջ խ՟ս՟վգժ՟ոգջ շկօ՟ռնվռ՟լ օ խ՟դղ՟ռնվղ՟մ խգվո՟վ՟մւզ ո՟ծ-

ո՟մ՟լ ջ՟հղգվ. օ բվ՟մւ` զմս՟մթ խգմբ՟մթմգվթ, թմշոգջ մ՟օ ՟ղգմ սգջ՟խ ՟մղ՟ւնրվ 

ա՟դ՟մմգվթ»: 

120
 դ՟ճջ // ծնրմ. + uJp‘ aujtwn ejnagw`" musarw`" genovmena «նվ մվ՟մտ կգպւնռ ՟վռգժ ե 

՟մթլճ՟ժ նր ՟ճժ՟մբ՟խ կօնռ»: 
121

 ինվծգտ՟ր // ծնրմ. dedoikwv" «ռ՟իգմ՟ժնռ»: 
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խթժ մնտ՟ճ ճգվխվթ ջվՠնրղ 122  օ ոհլգժ դմ՟ճ 123  ա՟վյգժթ անվլնռւ թրվգ՟մտ: 

Խմբվգ՟տ ճԱջսնրլնճ ջվսթ ղսփւ օ 124  ընհնռգ՟տ դ՟ղգմգջգ՟մ դմնջ՟. 125 

դխ՟մ՟ճջ մնտ՟ օ դղ՟մխնրմջ մնտ՟126: (6127) Եր դծգս ղսգ՟ժ128 ռ՟վգ՟տ դմնջ՟ճ 

ղթմշօ129 թ լ՟աջ ծթրջթջնճ130, նվնճ նշ անճ ղնրս131 ճ՟վօգժթտ ղթմշ թ ղնրսջ ՟վօնր 

օ նշ ՟ճժ նրջսգւ ՟ճջվ ղս՟մգժ132: (7) Վ՟հռ՟հ՟խթ իմբվգ՟տ133  ճԱջսնրլնճ, 

օ 134 ժնր՟ր ՟հփէթտ մնվ՟ճ օ ծվ՟ղ՟ճգ՟տ գվխնրտ ժգվ՟մտ, նվ ճնվչնվչթմ 

Ձնժւ 135 Հթրջթջնճ136 , օ ղգվկգտ՟մ 137 թ ղթղգ՟մջ խ՟մխնրմջ138 ԲԺ: (8) Եր ճ՟վ-

բ՟վգ՟տ ՟մբ բվնրմջ ոհմկթջ օ լգցգ՟տ դմ՟ սգջ՟խ՟ր թմշ ՟մժնրլ՟մգ-

ժթջ 139 , դթ էե ինվծգջտգմ 140  ժնրլ՟մգժ գվխ՟էնռ, ղթ խ՟վ՟ջտգմ, օ գէե ծվնռ 

խ՟ղգջտթմ ՟ճվգժ, նշ խ՟վ՟ջտգմ: Զթ ջ՟ օ դծնրվ141 յթչնրտ՟մե, դթ ՠմնրէթրմ 

սգջ՟խթ ՟ճջնվթխ142 զմբ խնվլ՟մղ՟ղՠ գվխ՟էնռ նշ ՟մխ՟մթ օ նշ զմբ ժնրլ-

ղ՟ղՠ143 ծվնճ144, դթ ՟ղգմ՟ճմ բթր՟ճթմ ղս՟լնրէգ՟մ145 ճ՟հէե146: (9) Զ՟ճջ ՟ճըղ 
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 ՄՄ5611 ճգվխթվմ: 
123

 ՄՄ9100 ոհլգ՟ժմ մնւ՟: 
124

 ՄՄ5611 շթւ օ | օ = ծնրմ. R // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + prostavxa" «ծվ՟ղ՟ճգժնռ»: 
125 ՄՄ9100 դմնջ՟ օ: 

126
 ՄՄ5611 շթւ մնտ՟ // ծնրմ. +  kai; aJpaxaplw`" pavsa" ta;" parembola;" aujtw`n «օ 

՟պծ՟ջ՟վ՟խ մվ՟մտ ՠնժնվ ձ՟ղՠ՟վմգվզ»: 
127

 Հղղս. ծնրմ. [8].6
1
: 

128 դծգս ղսգ՟ժ // ծնրմ. + ejk th`" eJw/va" gh`" «՟վօգժւթ գվխվթտ»: 

129 ղթմշօ // ծնրմ. e{w" ou| eijshvcqhsan ejn «ղթմշօ նվ ղս՟մ»: 

130 ՄՄ5611 ծթրջնրջթ: 

131
 ղնրս // ծնրմ. + ou[te e[xodo" «նշ եժ գժւ»: 

132
 ՄՄ5611 շթւ ՟ճջվ ղս՟մգժ | ՟ճջվ ղս՟մգժ // ծնրմ. diÆ h|" ti" pro;" aujtou;" h] 

eijsevlqh/ h] ejxevlqh/ «նվթ ղթչնռ ղգխզ մվ՟մտ ղնս ղսմգվ խ՟ղ բնրվջ ա՟վ»: 
133

  ՄՄ5611 ռ՟հռ՟հ՟խթ ՟ճջվ ղս՟մգժ զմսվգ՟տ | իմբվգ՟տ. = ծնրմ. R // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ 

ՠմ՟աթվ + oJ jAlevxandro" «Աժգւջ՟մբվզ»: 
134

 Եր // ծնրմ. + kuvrio" oJ qeov" «Տգվ Աջսռ՟լ»: 
135

 ՄՄ9100 տնճւ | Ձնժւ // ծնրմ. Mazoiv «խվլւգվ»: 
136

 ՄՄ5611 ծթրջնրջնճ: 
137

 ՄՄ5611 ղգվկգտ՟մ ղթմշօ: 
138

 ՄՄ5611 ղ՟մխնրմւ: 
139

 ՄՄ9100 ՟մսգջ՟մգժթ | ՟մժնրլ՟մգժթջ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. ajsugkivth/ «՞» // ծնրմ. 2-վբ 

իղՠ. ajsuvgcuton «՟մի՟պմ»: 
140

 ՄՄ9100 ինվծթտգմ: 
141

 ՄՄ9100 ռ՟ջմ դթ ծնրվ: 
142

 սգջ՟խթ ՟ճջնվթխ // ծնրմ. tou` ajsugkivtou ejstin «՞»: 
143

 ՄՄ9100 շթւ գվխ՟էնռ նշ ՟մխ՟մթ օ նշ զմբ ժնրլղ՟ղՠ: 
144

 զմբ խնվլ՟մղ՟ղՠ գվխ՟էնռ նշ ՟մխ՟մթ օ նշ զմբ ժնրլղ՟ղՠ ծվնճ` ՠ՟պ՟տթ է՟վաղ՟-

մնրէճնրմ ե ծնրմ՟վգմթտ` ou[te sidhvrou ujfivstatai th;n katavlusin, ou[te puro;" th;n 
diavlusin: 
145

 բթր՟ճթմ ղս՟լնրէգ՟մ // ծնրմ. + kai; ejpinoiva" eJwvlou" te kai; kenav" «օ ծմ՟տ՟լ նր 

ջթմ ղսւգվզ»: 
146

 ՄՄ9100 ձ՟մ՟ո՟վծ՟տ ճ՟հէե ղս՟լնրէգ՟մտ: 
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դա՟վյգժթ ՟դաջ` շ՟վ՟վնրգջսնրէգ՟ղՠ ծ՟վգ՟ժ օ ՟ճջոթջթ ՟մղ՟վբնրէգ՟ղՠ 

ռ՟վըգ՟ժ, ի՟ՠ՟մգ՟տ147, նվոեջ դթ ղթ148 խ՟վ՟ջտգմ149 ՠ՟մ՟ժ բվնրմջ դ՟ճջն-

ջթխ150: (10) Ըջս ղ՟վա՟վեթմ Եդեխթեժթ151, էե` «ճԱրնրվջ ճգսթմջ թ խ՟ս՟վ՟լթ 

՟յի՟վծթ152 գժտգմ Գնռւ օ Մ՟անռւ ճգվխթվմ Իջվ՟ճեժթ»153, նվ գմ ՟դաւ օ է՟ա՟-

րնվւ154 ԻԲ155, դնվջ ՟վագժ Ահգւջ՟մբվնջ թ լ՟աջ սթգդգվ՟տ156, նվ գմ ՟ճջնւթխ. 

Գնռւ օ Մ՟անռւ, Ամթա օ Ամ՟աթւ 157 , Քգմ՟վ՟ջ օ Քգց՟վ158 , Փնսթմ՟տթւ, 

Սմթր՟տթւ159, Ղնհթմ՟տթւ, Փ՟դթ՟տթւ160, Զ՟վղ՟սգ՟մւ, Եւգդթջւ, Ս՟վղ՟սւ, 

Թգցժ՟տթւ, Ք՟մգծ՟տթւ, Ավղ՟դ՟վբւ, Գ՟ղթ՟վ՟ւ, Մ՟վբ՟խգվւ, Ադթւ, Աժ՟մւ, 

Փնդնջթմ, նվ խնշթմ Շ՟մ՟աժնրիւ, Աէ՟վՠ՟խ՟տթւ161 օ Աջհ՟սնՠ՟տթւ162: 
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 ՄՄ5611 ՟մղ՟վբնրէգ՟մջ ռ՟վը՟մգ՟ժ ի՟ց՟մե | դա՟վյգժթ ՟դաջ շ՟վ՟վնրգջսնր-

էգ՟ղՠ ծ՟վգ՟ժ օ ՟ճջոթջթ ՟մղ՟վբնրէգ՟ղՠ ռ՟վըգ՟ժ, ի՟ՠ՟մգ՟տ // ծնրմ. ejnagh` kai; 
kivbdhla kai; musarwvtata e[qnh pavsai" tai`" magikai`" kakotecnivai" kevcrentai, 
kai; ejn touvtoi" aujtw`n rJupara;n kai; ajpavnqrwpon, ma`llon de; levgein misovqeon, 
kathvrghse gohvteian «՟մթլճ՟ժ օ ՟մղ՟ւնրվ նր ՟ղգմ՟ի՟ճս՟պ՟խ ՟դագվզ խթվ՟պնրղ 

գմ ՟ղգմ ղնա՟խ՟մ շ՟վ՟վռգջսնրէճնրմ օ ՟ճբնր ՠ՟մգտմնրղ խգհսնս նր ՟մղ՟վբխ՟ճթմ, 

՟ռգժթմ ՟ջգղ` ՟ջսռ՟լ՟սճ՟տ խ՟ի՟վբնրէճնրմ»: 
148

 ՄՄ5611 ղթ դփվ՟տգ՟ժ մնտ՟: 
149 ղթ խ՟վ՟ջտգմ // ծնրմ. + mhvte puri; mhvte sidhvrw h[ tini eJtevrw/ ejpinoiva/ «նշ ծվնռ, 

նշ գվխ՟էնռ, նշ եժ նվօե ՟ճժ ծմ՟վւնռ»: 

150
 բվնրմջ դ՟ճջնջթխ // ծնրմ. + kai; ajpodra`sai. (10) ejn de; toi`" ejscavtoi" kairoi`" «նր 

ց՟իշգժ: (10) Իջխ ռգվչթմ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ»: 
151

 Ըջս ղ՟վա՟վեթմ Եդեխթեժթ // ծնրմ. kata; th;n tou` jIezekih;l profhvteian th;n 
levgousan «զջս Եդգխթգժթ ղ՟վա՟վգնրէճ՟մ, նվմ ՟ջնրղ ե»: 
152

 ՄՄ9100 ճգսմնրղմ թ խ՟ս՟վ՟լթջ: 
153

 ճԱրնրվջ ճգսթմջ... Իջվ՟ճեժթ. ծղղս. Եդգխ. ԼԸ: 
154 ՄՄ5611 է՟ա՟րնվնրէթրմւ: 

155
 ՄՄ5611 ԻԴ. էռ՟վխռ՟լ ՟դագվզ ց՟ջսնվգմ 23-մ գմ: 

156
  ՄՄ9100 շթւ դնվջ ՟վագժ Ահգւջ՟մբվնջ թ լ՟աջ սթգդգվ՟տ // ծնրմ. toù borrà «ծճնրջթջթ»: 

157 Ամթա օ Ամ՟աթւ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ.  jAou;g kai; jAghvg // 2-վբ իղՠ.  jAnw;g kai; Ghvg: 

158
 Քգմ՟վ՟ջ օ Քգց՟վ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ.  jAcena;z kai; Difavr // 2-վբ իղՠ.  jAkelia;x kai; 

Diavfar: 
159

 Փնսթմ՟տթւ, Սմթր՟տթւ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. Fwtianoi; kai; Livbioi // 2-վբ իղՠ. Fwtianoi; 
kai; Lebai`oi: 
160

 Ղնհթմ՟տթւ, Փ՟դթ՟տթւ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. Eu[nioi kai; Farizaìoi kai; Deklhmoiv // 2-վբ 

իղՠ.  jEnnaìoi, Carizai`oi, oJ Dekelmoi`: 
161 Եւգդթջւ, Ս՟վղ՟սւ... Աէ՟վՠ՟խ՟տթւ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. kai; Zarmavtai kai; Qhblai`oi 
kai; Zarmatianoi; kai; Cacwvnioi kai; jAmazavrqai kai; Garmivardoi kai; ajnqrwpo-
favgoi oiJ legovmenoi Kunokevfaloi kai; Qavrbioi kai; [Alane" kai; Fisolonivkioi 
kai; [Arknaioi // 2-վբ իղՠ. Dermatianoiv, Zelmatianoi;, Cananai`oi, jAmacavr, Tigavr, 
Biadai`oi, ajnqrwpofavgoi oiJ legovmenoi kunokevfaloi, Qarbioiv, jAlanoiv, 
Fisolonivkioi, jArsinavrioi. 

162
ՄՄ9100 նշ խ՟ղգտ՟ճ ավգժ ՟մնր՟մւջ ցի. Գնռւ օ Մ՟անռւ ... Աջհ՟սնՠ՟-

տթւ /Աջհ՟սնՠ՟տթւ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ.  jAsalthvrioi // 2-վբ իղՠ. jAsantavrioi + ou|toi oiJ 
ei[kosi duvo basilei`" kaqesthvkasin ejmfrouvrioi e[ndon tw`n pulw`n, 
w|n jAlevxandro" e[phxen «Աճջ ւջ՟մգվխնր է՟ա՟ռնվմգվզ ՠ՟մս՟վխռ՟լ ղմ՟տթմ բպմգվթտ 
մգվջ, նվնմւ խնհոգժ եվ Աժգւջ՟մբվնջզ»: 
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XIII (19) Յ՟ճմը՟ղ ՠ՟տտթմ163 բվնրմւ ծթրջթջնճ164 ճ՟մխ՟վլ՟խթ, օ գժտգմ 

՟դաւ 165  ց՟խգ՟ժւ թ մգվւնրջս, օ ջ՟ջ՟մգջտթ ՟ղգմ՟ճմ 166  գվխթվ ճգվգջ՟տ 

մնտ՟167: Եր զմբնջսգ՟ժ168 ղ՟վբթխ ց՟իթտգմ169 թ ժգվթմջ, ճ՟ճվջ օ թ ց՟ո՟վջ170, 

օ ՟ո՟խ՟մգջտթմ171 ՠ՟դնրղւ, օ նշ նւ թտե, նվ է՟հթտե դմնջ՟ճ: (20) Ք՟մդթ 

գժգ՟ժւ թ ծթրջթջնճ ՟դաւ172 նրսթտգմ դղ՟վղթմջ ղ՟վբխ՟մ173 օ զղոթտգմ դ՟վթրմ 

ա՟դ՟մ՟տ174, օ նշ խ՟տտե զմբբեղ մնտ՟ գվխթվ175: (21) Եր ճգս Է-գխթ ղթ176 ՟ղ՟տ, 

թ177 ծ՟ջ՟մգժ մնտ՟ թ ւ՟հ՟ւմ Յնոոե, ՟պ՟ւե Տեվ դփվ՟ռ՟վ թրվ օ ծ՟վտե 

դմնջ՟178: 
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 ՄՄ5611 ՠ՟տտգմ: 
164

 ՄՄ5611 ծթրնրջնճ: 
165 ՟դաւ // ծնրմ. aiJ dunavmei" tw`n ejqnw`n «՟դագվթ դնվւգվզ»: 
166

 ՄՄ9100 շթւ ՟ղգմ՟ճմ: 
167

  ճգվգջ՟տ մնտ՟ = ծնրմ. ajpo; proswvpou aujtw`n // ՄՄ5611 ՟պ՟չթ մնվ՟ճ: 
168

 ՄՄ5611 զմբնջսգժ: 
169

 ց՟իթտգմ // ծնրմ. + kai; kruvywsin eJautouv" «օ խէ՟ւմռգմ»: 
170

 Հղղս. Եՠվ. ԺԱ 38. «ճԱմ՟ո՟սթ ղնժնվգ՟ժւ օ թ ժգվթմջ, օ ճ՟ճվջ, օ թ ց՟ո՟վջ 

գվխվթ» // ծնրմ. + kai; ejn toi`" mnhmeivoi" «օ ագվգդղ՟մմգվնրղ»: 
171

 ՄՄ9100 ճ՟մ՟ո՟սջ գժտգմ // ծնրմ. + fovbw/ «ռ՟իթտ»: 
172 ՄՄ9100 շթւ ՟դաւ: 
173

 ՄՄ5611 դղ՟վղթմ ղ՟վբնճ: 
174  դ՟վթրմ ա՟դ՟մ՟տ // ծնրմ. + w{sper u{dwr kai; ejsqivousi ta; ajkavqarta kai; tou;" 
o[fei" kai; skorpivou" kai; pavnta ta; musara; kai; bdelukta; qhriva kai; ta; 
eJrpeta; ta; e{rponta ejpi; th;n gh̀n tav te kthnwvdh kai; ta; nekra; swvmata kai; 
ta; ejktrwvmata tw`n gunaikw`n. Kai; sfavxousi nhvpia kai; paravscwntai tai`" 
mhtravsin aujtw`n kai; eJyhvsousi ta; kreva aujtw`n kai; katevdontai aujta; kai; 
fqerou`si th;n gh̀n kai; miavnwsin kai; ajfanivswsin aujth;n kaiv «նվոգջ չնրվ. օ նրսգ-

ժնր գմ ՟մղ՟ւնրվ ՠ՟մգվ` օ փկգվ նր խ՟վթձմգվ օ ՟ղգմ դդռգժթ նր ոթհլ խգմբ՟մթմգվ օ ագս-

մթ ռվ՟ ջնհ՟տնհ ջնհնրմմգվ օ ղգպ՟լ ղ՟վղթմմգվ օ խ՟մ՟մտ ռթը՟լզ, օ ջո՟մգժնր գմ ղ՟-

մնրխմգվթ նր ս՟ժնր թվգմտ ղ՟ճվգվթմ օ գցգժնր գմ մվ՟մտ ղթջմ նր նրսգժնր գմ ՟ճմ, օ 

՟ո՟խ՟մգժնր գմ գվխթվմ նր ՟ռգվգժնր ՟ճմ օ»: 
175

 նշ խ՟տտե զմբբեղ մնտ՟ գվխթվ // ծնրմ. oujdei;" e[stai oJ dunavmeno" sth`nai ejnantivon 
aujtw`n «շթ ժթմթ նշ նւ, նռ խ՟վնհ՟մ՟ բթղ՟խ՟ճգժ մվ՟մտ»: 
176

 ՄՄ9100 շթւ Է-գխթ ղթ: 
177

 ՄՄ5611 շթւ թ: 
178

 ՄՄ9100 + ջվնռ, օ թ ց՟պջ Ս՟ս՟մ՟ճթ գվէթտգմ: ԻԴ է՟ա՟րնվւ զմբ ՠպ՟ղՠ ՟վխգ՟ժ 

Ահեխջ՟մբվնր. օ ավգ՟ժ թ խ՟ղ՟վթմ, էե ճնվը՟ղ ՟մտ՟մե ճգսթմ բ՟վեմ ՊԿ ՟ղ, ՟մխ՟մթ 

բնրպջ. ՟ճջ ծվ՟ղ՟մ՟րմ Աջսնրլնճ // ծնրմ. + ejn miva/ rJoph̀/ kairou`. Kai; meta; tau`ta 
katabhvsetai oJ basileu;" tw`n JRwmaivwn kai; katoikhvsei ejn JIerousalh;m 
eJbdomavda crovnwn kai; h{misu kai; ejn tw`/ plhrwvmati tw`n devka kai; h{misu 
crovnwn fanhvsetai oJ uiJo;" th`" ajpwleiva" «ղթ ՟խմէ՟վէնրղ: Եռ բվ՟մթտ ծգսն ծպն-

ղգ՟տթմգվթ է՟ա՟ռնվզ խթչմթ օ ՠմ՟խնրէճնրմ խծ՟ջս՟սթ Եվնրջ՟հգղնրղ ճնէ նր խգջ ս՟վթ, 

օ ս՟ջմ նր խգջ ս՟վթմ ժվ՟մ՟ժնրմ ոգջ խծ՟ճսմռթ խնվջսճ՟մ նվբթմ»: 



 

Բ. XI.1–XIV.14 (+VIII.10) 

Տգջթժ ջվՠնճմ Մգէնբթ` գոթջխնոնջթմ Պ՟ս՟վ՟ճ օ 1  ռխ՟ճթ, ճ՟հ՟աջ 

՟մտգժնճմ2, մգվխ՟ճթջ օ ՟ո՟պմգ՟տմ, ՟ջ՟տնր՟լւ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ ավնտ, 

դնվ է՟վաղ՟մգ՟ժ ե Տգ՟պմ Սսգց՟մմնջթ` Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ 

XI (1) Ի ռգվչմնրղ բ՟վթ3 ՟վղ՟ս՟ւթ իժգջտթ է՟ա՟րնվնրէթրմ Պ՟վջթտ: 

Եժտգ4 դփվ՟խ՟մմ Իջղ՟ճեժթ5 ճ՟մ՟ո՟սեմ Եէվթՠ՟ճ6 օ7 ընհնռգջտե 8 դԳ՟ՠ՟րնմ9: 

(2) Ամբ ժթտթ ՟ջ՟տգ՟ժմ թ ղ՟վա՟վեեմ Եդգխթեժե. «Կնշգ՟տ10 դա՟դ՟մջ ՟մ՟-

ո՟սթ օ դէպշնրմջ գվխմթտ օ ծվ՟րթվգ՟տ դմնրթվգ՟տ դմռգտ՟վնրւ օ գխ՟ճւ11, դթ 

դգմնրղմ ղգլ դգմտթ կգդ: Կգվ՟ճւ12 դղ՟վղթմմնրղվ՟տ օ ՟վՠեւ դ՟վթրմ ջխ՟վ՟տ 
13: (3) Յ՟ճջ Գ՟ՠ՟րնմ` թ Գ՟ՠգէ14, ՟մխտթմ դնվ՟րնվւ Հպնղ՟ճգտրնտ15 ճնվբրնտ 

Իջղ՟ճեժթ16, դնվ փվթմ՟խ մնւ՟ ջո՟մթմ դդփվ՟րնվջմ Եՠվ՟ճգտրնտ օ Պ՟վջթտ17: 

                                                           
1
 ՄՄ6271 շթւ օ: 

2  ՄՄ1487, ՄՄ6271 ՟մտգ՟ժ: 
3
 Ի ռգվչմնրղ բ՟վթ // ծնրմ. + h[toi th`/ eJbdomh`/, ejn aujth/` «՟ճջթւմ` ճնէմգվնվբնրղ, նվթ 

ը՟ղ՟մ՟խ»: 
4
 Եժտգ // ծնրմ. kai; ejn aujth/` ejxeleuvsetai «օ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ բնրվջ խա՟»: 

5
 դդփվ՟խ՟մմ Իջղ՟ճեժթ // ծնրմ. 1-թմ իղՠ. to; spevrma tou` jIsmahvl «Իջղ՟ճգժթ ջգվնրմ-

բզ», թմշոգջ ՟ջնվգվգմնրղ. սգ՛ջ Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, p. 

44 օ Palmer, Brock & Hoyland, The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, 

p. 230: 
6
 Եէվթՠզ Մգբթմ՟մ ե: 

7 օ // ծնրմ. + ejxiovnte" «բնրվջ ա՟ժնռ»: 
8
 ընհնռգջտե // ծնրմ. sunacqhvsontai ojmoqumadovn «ծ՟ռ՟ւռգժնր գմ ղթ՟ՠ՟մ»: 

9
 դԳ՟ՠ՟րնմ // ծնրմ. Gabaw;q (R Gabaw;n) th;n megavlhn: «Գ՟ՠ՟րնմ»-զ (Gabawvn) Գ՟ՠթ-

է՟մ ե` ՟ճմ ծ՟ճսմթ ձ՟խ՟ս՟ղ՟վսթ ռ՟ճվզ, նվթ ը՟ղ՟մ՟խ 636 է. ՟վ՟ՠմգվզ ո՟վսնրէճ՟մ 

ղ՟սմգտթմ ՠճնրդ՟մբ՟խ՟մ ՠ՟մ՟խթմ (ծ՟ճսմթ ե մ՟օ նվոգջ Յ՟վղնրխթ ձ՟խ՟ս՟ղ՟վս` 

Հնվբ՟մ՟մթ ռս՟խ Յ՟վղնրխթ ՟մնրմնռ): Ձգպ՟ավգվթ «ընհնռգջտե դԳ՟ՠ՟րնմ» զմէգվտնրղզ 

խ՟վգժթ ե ՠ՟տ՟սվգժ խ՟ղ ՟հ՟ռ՟հնրղնռ, խ՟ղ եժ ՟ճմ ց՟ջսնռ, նվ է՟վաղ՟մթշզ Գ՟ՠ՟ռնմմ 

զմխ՟ժգժ ե նվոգջ տգհ՟մնրմ: 
10

 Կնշգ՟տ // ծնրմ. uiJe; ajnqrwvpou, kavleson «ղ՟վբնր նվբթ, խ՟մշթ՛վ»: 
11

 գխ՟ճւ // ծնրմ. BDR deu`te «բգ» // G i[dete «սգջգ՛ւ»: 
12

 T1910, Mos1861 խգվ՟ճւ, խգվ՟ճւ: 
13

 Հղղս. Եդգխ. ԼԹ 17-18. «Եր բնր նվբթ ղ՟վբնճ՝ ՟ճջոեջ ՟ջե Տեվ. Աջ՟ բնր տ՟ղգմ՟ճմ ծ՟րջ 

էպշնրմջ, օ տ՟ղգմ՟ճմ ա՟դ՟մջ բ՟յսթ. Ժնհնռգտ՟վնրւ օ գխ՟ճւ, ընհնռգտ՟վնրւ ճ՟ղգմ՟ճմ 

խնհղ՟մտ գվխվթ թ դգմնրղմ թղ դնվ գջ դգմթ կգդ՝ դգմնրղմ ղգլ թ ռգվ՟ճ ժգվ՟մտմ Իջվ՟ճեժթ, 

խգվեւ ղթջ օ ՟վՠեւ ՟վթրմ. խգվեւ դղթջ ջխ՟ճթտ, օ ՟վՠեւ դ՟վթրմ թյի՟մ՟տ գվխվթմ»: 
14

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 ճ՟ճջ Գ՟ՠ՟րմ թ Գ՟ՠգէ՟մ // ծնրմ. ejn tauvth/ toivnun th`/ Gabawvq 
(R Gabawvn): 
15

ՄՄ1487 թ Հնպնղ՟տրնտ, ՄՄ6271 թ Հպնղ՟տրնտ // ծնրմ.  JEllhvnwn, toutevsti 
tw`n JRwmaivwn «ծնրճմգվթ, ՟ճջթմւմ` ծպնղգ՟տթմգվթ»: 
16

 ճնվբրնտ Իջղ՟ճեժթ // ծնրմ. ejn stovmati macaivra" «ջվթ ջ՟ճվթտ»: 
17

 Պ՟վջթտ // ծնրմ. ou{tw kai; aujtoi; pesou`ntai ejn stovmati macaivra" uJpo; tou` 
spevrmato" jIsmahvl, o}" ejpikevklhtai o[nagro" «՟ճբոգջ օ թվգմւ խզմխմգմ ջվթ ջ՟ճվթտ 

Իջղ՟ճգժթ ջգվմբթ կգպւնռ, նվզ խնշռնրղ ե ռ՟ճվթ եյ»: 
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Ք՟մդթ ջվսղսնրէգ՟ղՠ օ ՠ՟վխնրէգ՟ղՠ ՟պ՟ւգջտե ճգվխթվ18 թ ռգվ՟ճ ղ՟վբ-

խ՟մ օ ՟մ՟ջմնտ օ ա՟դ՟մ՟տ, ՟մս՟պթ օ19 սմխնտ20 օ ՟ղգմ՟ճմ ոսհ՟ՠգվ սգ-

ջ՟խթ: (4) Եր գհթտթ ա՟ժնրջս մնտ՟ իվ՟ս ՟մնհնվղ, օ գվէթտգմ ՟պ՟չթ մնտ՟ 

շնվւ ծ՟վնր՟լւ21` խնվլ՟մնրղմ, խնինրղմ օ ՟ո՟խ՟մնրէթրմ օ ՟րգվնրղմ: (5) 

Աջ՟տ Մնռջեջ տնվբթջմ Իջվ՟ճեժթ22. «Ոշ, դթ ջթվե դկգդ Տեվ Աջսնր՟լ, ս՟-

մթ23 ճգվխթվմ ՟րգսգ՟տ ը՟պ՟մագժ դմ՟, ՟ճժ ռ՟ջմ ՟մփվեմնրէգ՟մ ՠմ՟խշ՟տ 

մնվ՟»24: Աճջոեջ օ25 դնվբթջմ Իջղ՟ճեժթ` նշ, դթ ջթվե դմնջ՟ Տեվ Աջսնր՟լ, ս՟ճ 

մնտ՟26 դփվնրէթրմ ՟րգվգժ27 դգվխթվջ28 ւվթջսնմեթտ, ՟ճժ ռ՟ջմ ՟մփվեմնրէգ՟մմ 

նվ ժթմթ29. օ ռս՟մա ՟ճջոթջթ30 նշ գհօ մնտ՟31 օ նշ ՟ճժ ժթմթտթ գվՠեւ32: (6) 

Ք՟մդթ 33  դագմնրթմ ՟վւ ծ՟մբգվկ յմ՟տնհ՟տ 34  օ նվոեջ խ՟մ՟ճւ ոնպմթխւ 35 

դ՟վբ՟վեթմ դ՟մկթմջ թրվգ՟մտ: Ննճմոեջ օ խ՟մ՟ճւ խ՟ճթմ թ ցնհնտջ օ թ 

ծվ՟ո՟վ՟խջ ւ՟հ՟ւ՟տ ճ՟մբթղ՟մ. «Եր ցնի՟մ՟խգտթմ36 դՠմ՟խ՟մ ոեսջ ճ՟մ-

ՠմ՟խ՟մմ»37, նվոեջ ՟ջե ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ՟պ՟ւգ՟ժմ. մնճմոեջ օ խ՟մ՟ճւ38: (7) 

                                                           
18

՟պ՟ւգջտե ճգվխթվ // ծնրմ. ajpostalhvsontai ejpi; provswpon pavsh" th`" gh̀" «խ՟-
պ՟ւռգմ ՟ղՠնհչ գվխվթ գվգջնռ»: 
19

 Mos1861 թ: 
20

 սմխնտ // ծնրմ. + ejpi; ta;" lovcma" (R շթւ) «ղ՟տ՟պնրսմգվթ ռվ՟»: 
21

 T1910, Mos1861 ծ՟վնր՟լւ շնվւ // ծնրմ. + ejpi; th`" gh̀" «գվխվթ ռվ՟»: 
22

 Աջ՟տ Մնռջեջ տնվբթջմ Իջվ՟ճեժթ // ծնրմ. levgei ga;r oJ qeo;" tw`/ jIsrah;l dia; 
Mwu>sevw" «Աջսռ՟լ ՟ջնրղ ե Իջվ՟ճգժթմ Մնռջգջթ ղթչնտնռ»: 
23

 T1910, Mos1861 ս՟մգժ: 
24

 Հղղս. Բ Օվթմ. Թ 5. «Ք՟մդթ նշ ռ՟ջմ ՟վբ՟վնրէգ՟մ ւն օ նշ ռ՟ջմ ՟ղՠլնրէգ՟մ ջվսթ ւն 

ղս՟մգջ ը՟պ՟մագժ դգվխթվմ մնտ՟, ՟ճժ ռ՟ջմ ՟մ՟րվեմնրէգ՟մ ՟դա՟տմ ՟ճմնտթխ Տեվ Աջ-

սնր՟լ ւն ջ՟ս՟խգ՟տ դմնջ՟ ճգվգջ՟տ ւնտ»: 
25

 T1919 շթւ օ: 
26

 T1910, Mos1861 շթւ մնտ՟: 
27

 ՟րգվգժ // ծնրմ. krath`sai «սթվ՟մ՟ժ»: 
28

 T1910 գվխթվջ, ՄՄ1487, ՄՄ6271 գվխվթջ: 
29

 ռ՟ջմ ՟մփվեմնրէգ՟մմ նվ ժթմթ // ծնրմ. th;n aJmartivan kai; th;n ajnomivan uJpÆ aujtw`n 
ginomevnhn «մվ՟մտ անվլ՟լ ղգհւթ օ ՟մփվգմնրէճ՟մ ո՟սձ՟պնռ»: 
30

 T1910 ՟ճժ ՟ճջոթջթ | ռս՟մա ՠ՟պմ ՟ռգժ՟տվգժ ե է՟վաղ՟մթշզ` ղգխմ՟ՠ՟մգժնռ 

oJmoiva («մղ՟մ ՠ՟մգվ») անճ՟խ՟մ՟ՠ՟վ խթվ՟պռ՟լ ՟լ՟խ՟մզ: 
31

 ՄՄ1487 շթւ մնտ՟ (ՄՄ6271 ավռ՟լ նր չմչռ՟լ): 
32

 գվՠեւ // ծնրմ. ejn o{lai" tai`" geneai`" «ՠնժնվ ջգվնրմբմգվնրղ»: 
33

 Ք՟մդթ // ծնրմ. tiv gavr «ւ՟մդթ թմշն՞ր»: 
34  Mos1861 ծ՟մբգվկջ | դագմնրթմ ՟վւ ծ՟մբգվկ յմ՟տնհ՟տ // ծնրմ. ejnediduvskonto oiJ 
a[ndre" ejk tw`n moicalivdwn gunaikw`n kai; proi>stamevnwn ejsqhvtwn «՟ճվգվզ ծ՟ա-
մնրղ եթմ յմ՟տնհ նր ոնպմթխ խ՟մ՟մտ դագջսմգվ»: 
35  ՄՄ1487 խ՟մ՟ճւ ոնպմթխջ T1910, ՄՄ6271 խ՟մ՟ճջ ոնպմթխջ // ծնրմ. kaqavper  
gunai`ke"... kaiv «թմշոգջ խ՟մ՟ճւ ... օ»: 
36

 Mos1861 ցնի՟մ՟խեթմ: 
37

 Հղղս. R շթւ. |  ծղղս. Հպնղ. Ա 26. «Զթ եաւ մնտ՟ ցնի՟մ՟խգտթմ դոեսջ ՠմ՟խ՟մջ թ 

ոեսջ ՟մՠմ՟խ՟մջ»: 
38

 Mos1861 շթւ մնճմոեջ օ խ՟մ՟ճւ // ծնրմ. + tau`ta a{per kai; oiJ a[ndre" e[pratton 

«՟մնրղ եթմ ՟ճմ, թմշ օ սհ՟ղ՟վբթխ»: 
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Եր ղս՟մեթմ ՟պ ղթ խթմ ծ՟ճվ օ նվբթ ծ՟ղ՟մա՟ղ՟ճմ, օ ՟ղգմ՟ճմ գհՠ՟ճվ օ ՟դ-

ա՟ճթմ ՟պծ՟ջ՟վ՟խ39: Վ՟ջմ նվնճ օ թղ՟ջսնրմմ Պփհնջ մ՟ի ւ՟մ դը՟ղ՟մ՟խմ 

՟հ՟հ՟խգ՟տ` ՟ջգժնռ. «Վ՟ջմ ՟ճմնվթխ ղ՟սմգ՟տ դմնջ՟ ճ՟իս ՟մ՟վանրէգ՟մ 

անվլգժ դ՟մ՟վը՟մջ, դթ եաւ մնտ՟ ցնի՟մ՟խգտթմ դոեսջ ՠմ՟խ՟մջ. մնճմոեջ 

օ ՟վնր՟տմ էնհգ՟ժ դՠմ՟խ՟մ ոեսջ` թանրէգ՟մմ ՠնվՠնւգտ՟մ տ՟մխնրէգ՟ղՠ թ 

ղթղգ՟մջ. ՟վնրւ զմբ ՟վնրջ 40  դի՟ճս՟պ՟խնրէթրմ անվլեթմ, նվ ո՟վս եվ 

ղնժնվնրէգ՟մ մնտ՟` ճ՟մկթմջ41 թրվգ՟մտ զմբնրմեթմ»42: (8) Ավբ, ռ՟ջմ ՟ճջնվթխ 

ղ՟սմգ՟տ դմնջ՟ Աջսնր՟լ թ կգպջ ՠ՟վՠ՟վնջ՟տ, ճնվնտ ՟մխտթմ թ ղգհջ օ թ 

ը՟ծ՟ծնսնրէթրմ, օ ոհլգջտթմ խ՟մ՟ճւ մնտ՟ թ ոհլնտ, օ ՟վխտգմ ռթձ՟խջ թ 

ռգվ՟ճ մնտ՟ նվբթւմ Իջղ՟ճեժթ: (9) Եր ղ՟սմգջտթմ Պ՟վջւ ճ՟ո՟խ՟մնրէթրմ43, օ 

թ ջնրվ ՟մխտթ Կ՟ո՟բնռխթ՟ 44  օ ճ՟րգվնրղմ օ ՠմ՟րթմ 45  թ ագվնրէթրմ: (10) 

Սթխթժթ՟ գհթտթ ՟մ՟ո՟ս, օ ՠմ՟խթշւ մնվ՟` թ ագվնրէթրմ օ թ ջո՟մնրղմ46: (11) 

Եժ՟բ՟ճ47 ճ՟ո՟խ՟մնրէթրմ48 օ թ ագվնրէթրմ49, Հնպնղւ50 թ ց՟ինրջս բ՟վկտթմ, 

օ խհդթւ լնռնր` ճ՟րգվնրղմ, օ ՠմ՟խթշւ մնվ՟ ջվնռ օ ագվնրէգ՟ղՠ խնվթտգմ: 

(12) Հ՟ճւ թ ց՟ինրջս բ՟վկտթմ օ ՠմ՟խթշւ մնվ՟` թ ագվնրէթրմ: Եաթոսնջ 

օ51 Ավօգժւ օ Աջնվգջս՟մ զմբ ժլնռ օ զմբ մգհնրէգ՟ղՠ52 ՟մխտթմ: Ծ՟պ՟ճգտնրջ-
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 ՟պծ՟ջ՟վ՟խ // ծնրմ. + hjgnoou`nto ga;r uJpo; tw`n eJtairivdwn «ւ՟մդթ ՟վծ՟ղ՟վծռնրղ 

եթմ ՟դ՟ս ՠ՟վւթ սգվ խ՟մ՟մտթտ»: 
40

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 ՟վնրւ: 
41

  Mos1861 ճ՟մկթմջ մնտ՟: 
42

 Հղղս. Հպնղ. Ա 26-27. «Վ՟ջմ ՟ճմնվթխ ղ՟սմգ՟տ դմնջ՟ Աջսնր՟լ թ խ՟վթջ ՟մ՟վ-

անրէգ՟մ. դթ եաւ մնտ՟ ցնի՟մ՟խգտթմ դոեսջ ՠմ՟խ՟մջ թ ոեսջ ՟մՠմ՟խ՟մջ: Ննճմոեջ օ 

՟վնր՟տմ էնհգ՟ժ դՠմ՟խ՟մ ոեսջ թանրէգ՟մմ, ՠնվՠնւգտ՟մ տ՟մխնրէգ՟ղՠւ թրվգ՟մտ թ 

ղթղգ՟մջ: Ավնրւ զմբ ՟վնրջ դի՟ճս՟պ՟խնրէթրմ անվլեթմ օ դբ՟վկ ցնի՟վթմթմ նվ ո՟վս 

եվ ղնժնվնրէգ՟մմ մնտ՟՝ ճ՟մկթմջ թրվգ՟մտ զմբնրմեթմ»: 
43  ճ՟ո՟խ՟մնրէթրմ // ծնրմ. + kai; ajpwvleian, kai; oiJ katoikou`nte" ejn aujth`/ eij" 
aijcmalwsivan kai; sfagh;n ajcqhvsontai. jArmeniva kai; oiJ katoikou`nte" ejn aujth/` 
ejn aijcmalwsiva/ «նր խնվջսճ՟մ, օ մվ՟ ՠմ՟խթշմգվզ խս՟վռգմ ագվնրէճ՟մ նր ջո՟մղ՟մ: 

Հ՟ճ՟ջս՟մմ նր մվ՟ ՠմ՟խթշմգվզ ագվնրէճ՟մ»: 
44 ՄՄ1487, ՄՄ6271 Կ՟ոնսխթ՟, T1910 Կ՟ոնսթխթ՟ (նրհհռ՟լ ե՝ Կ՟ո՟բնռխթ՟): 
45 ՄՄ1487, ՄՄ6271 ՠմ՟րնվ | ճ՟րգվնրղմ օ ՠմ՟րթմ // ծնրմ. eij" fqora;n kai; ejrhvmwsin, 
kai; oiJ tau`th" oijkhvtore" «օ ՟ղ՟ճ՟տղ՟մ, օ մվ՟ ՠմ՟խթշմգվզ»: 
46

  թ ջո՟մնրղմ = ծնրմ. R // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + hJ gh̀ Suriva" e[stai e[rhmo" kai; 
diefqarmevnh, kai; oiJ katoikou`nte" ejn aujth/` ajpolou`ntai macaivra/. Kilikiva 
ejrhmwqhvsetai, kai; oiJ katoikou`nte" ejn aujth/` ajpolou`ntai kai; eij" aijcmalwsivan 
e[sontai «Աջնվթւթ գվխթվզ ՟ղ՟ճ՟մ՟ժնր ե օ ՟ռգվռգժնր, օ մվ՟ ՠմ՟խթշմգվզ ջո՟մռգժնր գմ 

ջվնռ: Կթժթխթ՟մ ՟ղ՟ճ՟մ՟ժնր ե, օ մվ՟ ՠմ՟խթշմգվզ ջո՟մռգժնր գմ նր ագվգռ՟վռգժնր»: 
47

 T1910, Mos1861 գհթտթ Յնրբ՟ճ, ՄՄ6271 գժճ՟բ՟: 
48  ճ՟ո՟խ՟մնրէթրմ // ծնրմ. + kai; oiJ katoikou`nte" ejn aujth/`/ «օ մվ՟ ՠմ՟խթշմգվզ»: 
49

 թ ագվնրէթրմ // ծնրմ. + kai; eij" mavcairan e[sontai «օ ջվթ գմ ղ՟սմռգժնր»: 
50

 Հնպնղւ // ծնրմ. + eij" fqora;n kaiv «ջո՟մղ՟մ օ»: 
51

 ՄՄ1487 շթւ օ: 
52

 զմբ մգհնրէգ՟ղՠ // ծնրմ. + a[metron «՟մշ՟ց»: 



Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ 355 
 

 

տգմ ՟միմ՟ճ՟ՠ՟վ օ ո՟ծ՟մչգջտգմ ճ՟մկ՟մտ53 մնտ՟ խյթպ54` թ ռգվ, ւ՟մ դդփ-

վնրէթրմ 55  մնտ՟, օ 56  գհթտթմ ճ՟մկխնրէգ՟մ օ թ մգհնրէգ՟մ ՟պ՟րգժ 57  ւ՟մ 58  

դնվջ թ ագվնրէգ՟մ59: (13) Եր ժտտթ գվխթվմ ՟րգսգ՟տ ղ՟վբնռ թ շնվթտ ծնհղնտ 

գվխմթտ, նվոեջ ղ՟վ՟ինճ60 ՠ՟դղնրէգ՟ղՠ61: Եր գհթտթ թ մնջ՟ ՟ո՟խ՟մնրէթրմ 

օ ջնռ, օ ՠ՟վկվ՟ջտթ ջթվս ջ՟ս՟խշ՟տ մնտ՟, օ ճ՟ղՠ՟վս՟ր՟մնրէթրմ ՟ղ-

ՠ՟վկտթմ թ ռգվ ւ՟մ62 դ՟վը՟մմ63` ղթմշօ տջ՟ծղ՟մգ՟ժ թրվգ՟մտ ը՟ղ՟մ՟խ: Եր 

խ՟ժտթմ64 ղթմշօ ճգժջ65 ծթրջթջնճ66, ղթմշօ ճ՟վօղնրսջ67: Եր գհթտթմ ՟ղգմգւգ՟մ 

զմբ ժլնռ մնտ՟. ղ՟վբ օ ՟մ՟ջնրմ օ էպշնրմւ օ չնրվւ լնռնրմ ժնրթտգմ68 մնտ՟: 

(14) Եր ՟մ՟ո՟սւ69 բ՟ս՟վխ՟տգ՟ժւ թ ՠմ՟խշ՟տ` մնտ՟70 գհթտթմ, օ թրվգ՟մտ 

ավգջտգմ դժգվթմջ71 օ դկխնրմջ լնռնր72 օ դց՟ճս ՟մս՟պթ օ դծնհ գվխվթ օ դւ՟-

վթմւ73 ՟մոսնրհւ74: Եր գվխւ օ ւվսնրմւ գվխվ՟անվլ՟տ օ ՟ղգմ՟ճմ յսգղ՟-
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 ՄՄ6271 Mos1861 դ՟մկթմջ: 
54

 խյթպ // ծնրմ. + crusivou «նջխնր»: 
55

 T1910 դդփվնրէթրմջ: 
56

 օ // ծնրմ. + oiJ katoikou`nte" Ai[gupton kai; Surivan «Եաթոսնջթ օ Աջնվթւթ ՠմ՟խթշ-

մգվզ»: 
57

  ՟պ՟րգժ // ծնրմ. eJptaplasivwna «ճնէմ՟խթ»: 
58

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 շթւ ւ՟մ: 
59

 Խնջւզ ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ՠ՟ՠգժնմճ՟մ ագվնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ե: 
60

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 ղ՟վ՟ի: 
61

 ղ՟վ՟ինճ ՠ՟դղնրէգ՟ղՠ // ծնրմ. + h{ti" sunaqroivzetai uJpo; ajnevmou «նվ ծ՟ռ՟ւնրղ ե 

ւ՟ղթմ»: 
62

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 շթւ ւ՟մ: 
63

 ճ՟ղՠ՟վս՟ր՟մնրէթրմ ՟ղՠ՟վկտթմ թ ռգվ ւ՟մ դ՟վը՟մմ // ծնրմ. eij" uJperhfanivan 
ajrqhvsetai: kai; lalhvsousin uJpevrogka «օ (մվ՟մտ ջթվսզ) խՠ՟վկվ՟մ՟ ՟պ ՟ղՠ՟վ-

ս՟ռ՟մնրէճնրմ. օ ձնպնղ խինջգմ»: 
64

 Mos1861 խ՟տտթմ: 
65

 Mos1861, T1910 ղթմշ տգժջ // ծնրմ. th;n te ei[sodon kai; th;n e[xodon «ղնրսւմ նր գժւզ»: 
66

 ծթրջթջնճ // ծնրմ. + kai; th`" eJwv/a" «օ ՟վօգժւթ»: 
67

  ղթմշօ ճ՟վօղնրսջ = ծնրմ. R e{w" dusmw`n // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ  kai; dusmw`n 
«՟վօղնրսւթ», G + kai; qalavssh" «լնռթ»: 
68

 ժնրթտգմ = ծնրմ. uJpakouvswsin «գմէ՟վխռգժնր գմ»: 
69

 ՟մ՟ո՟սւ = ծնրմ. R // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + povlei" «օ ւ՟հ՟ւմգվզ»: 
70

 T1910, Mos1861 + ճ՟մկխնրէգ՟մ օ թ մգհնրէգ՟մ ՟պ՟րգժ ւ՟մ դնվջ թ ագվնրէգ՟մ, 

ՄՄ6271 ճ՟մկխնրէգ՟մ օ թ մգհնրէգ՟մ ՟պ՟րգժ դնվջ թ ագվնրէգ՟մ (ավռ՟լ նր չմչռ՟լ): 
71

 դժգվթմջ // ծնրմ. + kai; ta;" ejrhvmou" «օ ՟մ՟ո՟սմգվզ»: 
72

 դկխնրմջ լնռնր = ծնրմ. G tou;" ijcquva" th̀" qalavvsh" (ծ՟ճտ՟խ՟մ ծնժնռնռ) // ծնրմ. ծթղ-

մ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ oiJ ijcquve" th`" qalavvssh" (նրհհ՟խ՟մնռ): 
73

 T1910, Mos1861 ւ՟վթմւ | դց՟ճս ... դծնհ ... դւ՟վթմւ // ծնրմ. ta; xuvla ... cou`" ... oiJ 
livqoi, նրհհ՟խ՟մ ծնժնռ: 
74

  ՟մոսնրհւ // ծնրմ. kai; hJ eujforiva th`" gh̀" e[stai ejn tai`" eijsovdoi" aujtw`n «օ 

գվխվթ ՠ՟վգՠգվնրէճնրմզ ժթմգժնր ե մվ՟մտ թ յ՟ծ»: 
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վ՟մւ75 մնտ՟ գհթտթմ: Եր ՠ՟վկվ՟ջտթ ջթվս մնտ՟` ո՟ծ՟մչգժ դղգպգ՟ժջ զջս76 

ծ՟ր՟ջ՟վնրէգ՟մ77 խգմբ՟մգ՟տ: Ովՠնտ օ ՟ճվգ՟տ օ ջվՠնտ78 նշ նհնվղգջտգմ79: 

(15) դՏմ՟մխմ օ դ՟հւ՟սմ ՟մ՟վագջտգմ, օ դ՟ղգմ՟ճմ լգվ իպնռգտնրջտգմ, օ 

նշ աէ՟ջտթմ թ սմ՟մխջ80, օ ՟մդա՟ճ ՟ճոմ ՟վ՟ջտգմ օ լթլ՟հգջտգմ դմնւփւ, նվւ 

թղ՟ջսնրէգ՟ղՠմ գմ ո՟ճլ՟պ՟տգ՟ժւ81: Եր ՟ղգմգւթմ ժպնրէգ՟ղՠ82 զղՠպմգջտթմ 

օ նշ խ՟վ՟ջտգմ ճ՟մբթղ՟մգժ խ՟ղ յվչգժ թմշ83, ՟ճժ գհթտթմ ՟ղգմգւգ՟մ84 ճ՟ծեմ 

դ՟վծնրվգ՟ժ: Եր85 իվ՟ս մնտ՟ շ՟վ՟շ՟վ, օ նշ նւ թտե, նվ խ՟վթտե ՟ճժ՟ճժգժ խ՟ղ 

ո՟վջ՟րգժ դՠ՟մջ մնտ՟: (16) Եր գհթտթ ձ՟մ՟ո՟վծ մնտ՟ թ լնռե ղթմշօ թ լնռ, 

ճ՟վօգժթտ ղթմշօ ճ՟վօղնրսջ, թ ծթրջթջնճ ղթմշօ ճ՟մ՟ո՟սմ 86 , օ խնշգջտթ 

ձ՟մ՟ո՟վծ մնտ՟ ՟մկխնրէթրմ87: Եր ամ՟ջտգմ զմբ մ՟ լգվւ օ ո՟պ՟րնրմւ, 

սմ՟մխւ օ ղգլ՟ղգլւ, ւ՟հտգ՟ժւ օ լ՟վ՟րգ՟ժւ օ խ՟ոգ՟ժւ` գվ՟մգժնռ 

դղգպգ՟ժջ: (17) Ք՟մդթ ՟ջ՟տգ՟ժմ ճ՟պ՟ւգժնճ իվ՟ս ՟ոջս՟ղՠնրէգ՟մ88 ՟ճջ 

ե, ւ՟մդթ ՟ջե, գէե` «Ոշ գխգջտե մ՟ի ՟ոջս՟ղՠնրէթրմմ օ ճ՟ճսմգջտթ ղ՟վբմ 

՟մփվեմնրէգ՟մ` Ովբթմ Կնվջսգ՟մ»89. ՟վբ, ՟ոջս՟ղՠնրէթրմ իվ՟ս ե90: Եր 

ռ՟ջմդթ «եյ ռ՟ճվթ» խնշգ՟տ Աջսնր՟լ դԻջղ՟ճեժ91, ռ՟ջմ ՟ճջնվթխ օ թյ՟ռ՟ճվթւ 
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  յսգղ՟վ՟մւ // ծնրմ. klhronomiva tw`n plousivwn kai; ta; prosferovmena toi`" 
aJgivoi", ka[n te cruso;" ka[n te a[rguro" ka[n te livqoi tivmioi h] calko;" h] 
sivdhro", tav te ejnduvmata ta; iJerav te kai; e[ndoxa kai; ta; brwvmata pavnta kai; 
pa`n o{, ti tivmion «ծ՟վնրջսմգվթ ը՟պ՟մանրէճնրմզ օ ջվՠգվթմ ղ՟սնրտ՟լ ՠ՟մգվզ` ժթմթ 

բ՟ նջխթ, էգ ՟վլ՟է, էգ է՟մխ՟վըգւ ւ՟վգվ, խ՟ղ ոհթմկ խ՟ղ գվխ՟է, մ՟օ՝ ջվՠ՟դ՟մ նր 

ց՟պ՟ծգհ ծ՟մբգվկմգվ օ ՟ղգմ ջմմբ՟ղէգվւ նր ՟ղգմ թմշ, նվ ՟վըգւ՟ռնվ ե»: 
76

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 օ զջս: 
77

 զջս ծ՟ր՟ջ՟վնրէգ՟մ = ծնրմ. katÆ ijsovthta: 
78

 T1910 Mos1861 շթւ օ ջվՠնտ: 
79

 Ովՠնտ օ ՟ճվգ՟տ օ ջվՠնտ նշ նհնվղգջտգմ // ծնրմ. wJsauvtw" e[k te tw`n chrw`n kai; 
ojrfavnwn kai; ejk tw`n aJgivwn «մղ՟մ՟ոգջ մ՟օ ՟ճվթմգվթտ նր նվՠգվթտ օ ջվՠգվթտ»: 
80

 սմ՟մխջ // ծնրմ. ou[te ejpi; toi`" ajsqenevsi kai; ajdunavtoi" «նշ եժ էնրճժգվթմ նր սխ՟վ-

մգվթմ»: 
81

 ո՟ճլ՟պ՟տգ՟ժւ // ծնրմ. + kai; toi`" ejn politikoi`" kai; dhmosivoi" diaprevpousi 
pravgmasi «օ ՟շւթ գմ զմխմնրղ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ նր ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ անվլգվնրղ»: 
82

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 օ ժպնրէգ՟ղՠ // ծնրմ. + kai; fovbw/ «օ ռ՟ինռ»: 
83

 յվչգժ թմշ // ծնրմ. ajpofqevgxasqai ...tiv tou`toÉ... h] ...tiv ejkei`noÉ... «ո՟ս՟ջի՟մգժ` 

«թ՞մշ ե ջ՟» խ՟ղ «թ՞մշ ե մ՟» [ծ՟վտգվթմ]» (ծղղս. R ...tivÉ... «թ՞մշ»): 
84

 ՟ղգմգւգ՟մ // ծնրմ. + oiJ katoikou`nte" th;n gh̀n «գվխվթ ՠմ՟խթշմգվզ»: 
85

 Եր // ծնրմ. + e[stai hJ sofiva aujtw`n kaiv «ժթմգժնր ե մվ՟մտ թղ՟ջսնրէճնրմզ օ»: 
86

 ճ՟մ՟ո՟սմ // ծնրմ. + th`" jEqrivbou «Եէվթՠթ»: 
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 ՟մկխնրէթրմ // ծնրմ. oJdo;" stenocwriva" «՟մկխնրէգ՟մ ձ՟մ՟ո՟վծ»: 
88

 ՟ոջս՟ղՠնրէգ՟մ // ծնրմ. h[toi ajpostasiva «՟ճմ ե` ՟ոջս՟ղՠնրէճնրմզ»: 
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 Հղղս. Բ Թգջ. Բ 3. «Ոշ մ՟ի գխգջտե ՟ոջս՟ղՠնրէթրմմ. գր ճ՟ճսմգջտթ ղ՟վբմ ՟մփվեմնր-

էգ՟մ՝ Ովբթմ Կնվջսգ՟մ»: 
90

 իվ՟ս ե // ծնրմ. kai; paideuqhvsontai pavnte" oiJ katoikou`nte" th;n gh`n «օ 

ո՟սըռգժնր գմ գվխվթ ՠնժնվ ՠմ՟խթշմգվզ»: 
91

 դԻջղ՟ճեժ // ծնրմ. + to;n patevra aujtw`n «մվ՟մտ ծնվզ»: 
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օ ՟ճլգղնրմւ ՟մ՟ո՟սթ օ ՟ղգմ՟ճմ սգջ՟խւ ա՟դ՟մ՟տ կգպզմբգժւ գհթտթմ օ 

զմս՟մ՟ջտթմ92: Սնռգջտթմ օ ՟ո՟խ՟մգջտթմ93 օ ծ՟ժ՟լգջտթմ ղ՟վբթխ, օ ա՟-

դ՟մւ ջ՟ս՟խգջտթմ: Եր խնսնվգջտթմ ՟ղգմ՟ճմ ց՟ճսւ ՟մս՟պթ, օ ագհգտ-

խնրէթրմ ժգվ՟մտ ՟ո՟խ՟մգջտթ: Եր ՟րգվգջտթմ ւ՟հ՟ււ, օ գհթտթմ ջ՟ծղ՟մւ 

մնտ՟ ՟մխնիւ, դթ ո՟խ՟ջգջտթմ ղ՟վբթխ: Եր ոհլգջտթ գվխթվ ՟վգ՟ղՠ օ 

՟վագժտե դոսնրհ թրվ, ւ՟մդթ նվ ՠպմ՟ոեջ94 նրմթմ դմնջ՟` շգմ ղ՟վբթխ, ՟ճժ 

ՠ՟վՠ՟վնջւ օ նվբթւ ՟մ՟ո՟սթ, օ ճ՟մ՟ո՟ս՟տնրտ՟մգժ գխգջտգմ: Աո՟խ՟-

մգ՟ժւ95 օ ճ՟ո՟խ՟մգժ96 ՟պ՟ւգջտթմ97, օ լ՟ճվթր ջվնճ98 թրվգ՟մտ ծ՟վտգմ դճհթջ 

օ թ ավխ՟տ ղ՟վտ ճ՟ցյս՟խգջտգմ դղ՟մխնրմջ օ ծ՟վտգմ դագսմթ, օ գհթտթմ թ 

խգվ՟խնրվ ա՟դ՟մ՟տ: (18) Եր դւ՟ծ՟մ՟ճջմ թ մգվւջ թ ջվՠնրէթրմջ99 ջո՟մտգմ օ 

մմչգջտգմ զմբ խ՟մ՟ճջ մնտ՟ թ ս՟մ ջվՠնրէգ՟մ100, նրվ՟մփվ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ 

ինվծվբ՟խ՟մնրէթրմմ ղ՟սշեվ101: Եր դո՟սղնրձ՟մ ջվՠնրէգ՟մ ջո՟ջնր դագտ-

տթմ102 խ՟մ՟ճւ մնտ՟ օ նվբթւ մնտ՟ օ բջսգվւ մնտ՟, օ բթտգմ դ՟ճմ թ ռգվ՟ճ 

գվթռ՟վ՟տ թրվգ՟մտ 103 , օ խ՟ոգջտգմ դավ՟ջսջ թրվգ՟մտ թ ծ՟մաջս՟-

վ՟մջ104 ջվՠնտմ: Եր գհթտթմ ջո՟մնհւ օ ՟ո՟խ՟մթշւ` թՠվօ դծնրվ ցնվկթշ ՟դաթ 

ւվթջսնմեթտ: 

XII (1) Ք՟մդթ ՟ջե ջվՠ՟դ՟մ ՟պ՟ւգ՟ժմ. «Ոշ ՟ղգմգւգ՟մ նվ ճԻջվ՟ճեժեմ 

գմ Իջվ՟ճեժ՟տթւ գմ» 105 : Աո՟ նրվգղմ` նշ ՟ղգմգւգ՟մ 106  ւվթջսնմգ՟ճւ գմ, 

                                                           
92

 ա՟դ՟մ՟տ կգպզմբգժւ գհթտթմ օ զմս՟մ՟ջտթմ = ծնրմ. G qhrivwn tiqassou`tai kai; 
hJmerou`tai // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ qhrivwn ajtiqavswn te kai; hJmevrwn «ա՟դ՟մմգվթ` 

ռ՟ճվթ օ ՟մզմսգժ»: 
93

 ՟ո՟խ՟մգջտթմ // ծնրմ. ojligwqhvsontai «խ՟ո՟խ՟մգմ»: 
94

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 զղՠպմ՟ոեջ: 
95

 T1910 ՟ո՟խ՟մգ՟ժ: 
96

 ՄՄ1487, ՄՄ6271, Mos1861 ճ՟ո՟խ՟մգ՟ժ, T1910 ճ՟ո՟խ՟մգ՟ժւ (նրհհռ՟լ ե՝ ճ՟ո՟-

խ՟մգժ): 
97

 ՄՄ1487 ՄՄ6271 T1910 Mos1861 ՟պ՟ւգջտգմ (նրհհռ՟լ ե՝ ՟պ՟ւգջտթմ) 

// ծնրմ. + ejbdelugmevnoi eijsin kai; to; muvso" ajspavzontai. Kai; ejn th`/ ajrch`/ tou` 
kairou` th`" ejxovdou aujtw`n th`" ejx ejrhvmou genomevnh" «ոթհլ գմ օ ոհլնրէճնրմ գմ 

ջթվնրղ: Եռ ՟մ՟ո՟սթտ մվ՟մտ գժմգժնր ջխդՠնրղ»: 
98

 լ՟ճվթր ջվնճ // ծնրմ. rJomfaiva/ «ջվնռ»: 
99

 ՄՄ1487 ջվՠնրէթրմ: 
100

 թ ս՟մ ջվՠնրէգ՟մ // ծնրմ. ejn toi`" septoi`" kai; iJeroi`" tovpoi" «ո՟յսգժթ օ ջվՠ՟-

դ՟մ ռ՟ճվգվնրղ»:  
101

 նրվ՟մփվ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ինվծվբ՟խ՟մնրէթրմմ ղ՟սշեվ // ծնրմ. ejn oi|" hJ mustikh; kai; 
ajnaivmakto" qusiva telei`tai «նվնմտնրղ խ՟ս՟վռնրղ ե ինվծվբ՟ռնվ օ ՟մ՟վճնրմ դնծ՟-

ՠգվնրէճնրմզ»: 
102

 ՄՄ1487 դագտթմ, ՄՄ6271 դագտտգմ: 
103

 թ ռգվ՟ճ գվթռ՟վ՟տ թրվգ՟մտ // ծնրմ. + kai; ejn tai`" klivnai" ejfaplwvsousin «օ ցպգ-

ժնր գմ ղ՟ծթձմգվթ ռվ՟»: 
104

 թ ծ՟մաջս՟վ՟մջ // ծնրմ. ejn tai`" lavrnaxi «ագվգդղ՟մմգվնրղ»: 
105

 Հղղս. Հպնղ. Թ 6. «Ոշ ՟ղգմգւգ՟մ նվ ճԻջվ՟ճգժեմ գմ, մնւ՟ Իջվ՟ճեժգ՟մւ թտգմ»:  
106

 նշ ՟ղգմգւգ՟մ // ծնրմ. + o{soi cristianoi; levgontai «նռւգվ խնշռնրղ գմ ւվթջսնմճ՟մգվ»: 
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նվոեջ ՟ջե աթվ: Եփէմ ծ՟դ՟վ ՟ովգտ՟մ ճնվբրնտմ Իջվ՟ճեժթ, նվւ նշ խվխմգ-

տթմ107 լնրմվ Բ՟ծ՟հնր108, օ ՟ղգմ՟ճմ Իջվ՟ճեժ109 ՟ովգտ՟ր թ կգպ՟տ մնտ՟: (2) 

Աճջոեջ օ թ ը՟ղ՟մ՟խթ ՟ոջս՟ղՠնրէգ՟մ օ իվ՟սնր նվբրնտմ Իջղ՟ճեժթ, ջ՟-

խ՟ր աստթմ ձյղ՟վթս ւվթջսնմգ՟ճւ, նվոեջ օ թմւմ Փվխթշմ ղգվ թ Սնրվՠ Արգ-

ս՟վ՟մթմ ՟ջե. «Ավբգփւ օ Ովբթ ղ՟վբնճ գխգ՟ժ` աստե՞ ծ՟ր՟սջ ճգվխվթ»110: 

Ննր՟դգջտթ թ ը՟ղ՟մ՟խթմ ճ՟ճմղթխ ծնաթմ 111 : (3) Եր ՠ՟դնրղւ նրվ՟ջտթմ 

դձյղ՟վսնրէթրմ112 օ դխգմ՟վ՟վ Խ՟շմ օ դջնրվՠ ինվծնրվբմ, օ ՟պ՟մտ ՠպմնր-

էգ՟մ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ113 նրվ՟ջտթմ դՔվթջսնջ օ գվէթտգմ դծգս ՟ոջս՟ղՠ՟տմ: 

(4) Ք՟մդթ ճ՟պ՟չ՟անճմ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ՟պ՟ւգ՟ժմ ւ՟վնդգ՟տ` ՟ջգժնռ, էգ` «Ի 

ը՟ղ՟մ՟խջ ճգսթմջ114 ՟ոջս՟ղՠգջտթմ ղ՟վբթխ թ ծ՟ր՟սնտմ` ՟պ նրմնհմ ծնաթ 

ղնժնվնրէգ՟մ115 օ թ ռ՟վբ՟ոգսնրէթրմ բթր՟տ116 ՝ խգհլ՟րնվնրէգ՟ղՠ117  ջս՟-

ՠ՟մթտ` ջսգ՟ժւ թրվգ՟մտ իհձթ ղս՟տ»118: (5) Եր բ՟վկգ՟ժ մնճմ թմւմ` «Յ՟րնրվջ 

ճգսթմջ գխգջտգմ ը՟ղ՟մ՟խւ շ՟վւ. դթ գհթտթմ ղ՟վբթխ ՟մկմ՟ջեվւ, ՟վլ՟է՟-

ջեվւ, ծո՟վսւ, ՟ղՠ՟վս՟ր՟մւ, ծ՟ճծնճթշւ, ՟մծ՟ր՟մւ լմնհ՟տ, ՟մյմնվծւ, 

՟մջնրվՠւ, ՟մղթսւ119, ՟մ՟անվնճմւ, ղ՟սմթշւ, ճ՟մբանրմւ, ՟մընճըւ, ռեջւ, ՟մ-

ՠ՟վգջեվւ120, նվւ նրմթմ դխգվո՟վ՟մջ ՟ջսնր՟լո՟յսնրէգ՟մ, օ թ դփվնրէգմե 

մնվ՟ նրվ՟տնհւ»121: (6) Եր ՟ղգմ՟ճմ սխ՟վւ ծ՟ր՟սնռ122 թ իվ՟սնրմ ճ՟ճմղթխ 
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 ՄՄ1487, ՄՄ6271 խվխմգջտգմ: 
108

 Հղղս. Հպնղ. ԺԱ 4. «Երէմ ծ՟դ՟վ ՟ճվ, նվ նշ խվխմգտթմ լնրմվ Բ՟ծ՟հնր»: 
109

 ՟ղգմ՟ճմ Իջվ՟ճեժ = ծնրմ. R a{pa" jIsrahvl // ծնրմ. + oJ lao;" tou` jIsrahvl «Իջվ՟ճգժթ 
ընհնռնրվբզ»: 
110

 Հղղս. Ղնրխ. ԺԸ 8. «Իջխ նվբթ ղ՟վբնճ գխգ՟ժ, աս՟մթտե ՟վբգրւ ծ՟ր՟սջ ճգվխվթ»: 
111

 ծնաթմ = ծնրմ. R // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + tw`n teleivwn «խ՟ս՟վճ՟ժմգվթ»: 
112

 դձյղ՟վսնրէթրմ // ծնրմ. th;n ajlhqh` pivstin «ձյղ՟վթս ծ՟ռ՟սզ»: 
113

 ՟պ՟մտ ՠպմնրէգ՟մ շ՟վշ՟վ՟մ՟տ // ծնրմ. cwri;" biva" h] kolavsew" h] aijkismw`n 
«՟պ՟մտ ՠպմնրէճ՟մ խ՟ղ ո՟սըթ խ՟ղ ս՟մչգժնր»: 
114

 ՄՄ6271 ճգվխթմջ: 
115

 ՟պ նրմնհմ ծնաթ. ՟ճջոգջ ե է՟վաղ՟մռ՟լ prosevconte" pneuvmasi ՟վս՟ծ՟ճսնր-
էճնրմզ. բգվՠ՟ճթ մ՟ի՟լ՟մտմ զմխ՟ժռ՟լ ե նվոգջ մ՟իբթվ` pro;" e[conte", օ է՟վաղ՟մռ՟լ 
ՠ՟պ՟տթ նր ջի՟ժ: 
116

 T1910, Mos1861 բթր՟տ, թ: 
117

 T1910, Mos1861, ՄՄ6271 խգհլ՟րնվնրէթրմ: 
118

 Հղղս. Ա Տթղ. Դ 1-2. «Ի ը՟ղ՟մ՟խջ ճգսթմջ՝ ւ՟խգջտթմ նղ՟մւ թ ծ՟ր՟սնտմ. օ ծ՟ճգջ-
տթմ ճ՟ճջջ ղնժնվնրէգ՟մ օ թ ռ՟վբ՟ոգսնրէթրմջ բթր՟տ՝ խգհլ՟րնվնրէգ՟ղՠ. ջս՟ՠ՟մւ, 
ի՟ՠգ՟ժւ թրվգ՟մտ իհձթրմ ղս՟տ»: 
119

 ՟մղթսւ // ծնրմ. a[spondoi «՟մբ՟յթմւ»: 
120

 ճ՟մբանրմւ, ՟մընճըւ, ռեջւ, ՟մՠ՟վգջեվւ // ծնրմ. ajkratei`", ajnhvmeroi, ajfilavgaqoi, 
prodovtai, propetei`", tetufwmevnoi, filhvdonoi ma`llon h] filovqeoi «՟մդնրջոմգվ, 
՟մկգպմզմսգժմգվ, ՟մՠ՟վգջգվմգվ, ղ՟սմթշմգվ, իգժ՟ծգհմգվ, ցւռ՟լմգվ, ՟ռգժթ տ՟մխ՟-
ջգվմգվ, ւ՟մ ՟ջսռ՟լ՟ջգվմգվ»: 
121

 Հղղս. Բ Տթղ. Գ 1. «Զ՟ճջ աթս՟ջչթվ, գէե ճ՟րնրվջ ճգսթմջ գխգջտգմ ը՟ղ՟մ՟խւ շ՟վւ. դթ 
գհթտթմ ղ՟վբթխ ՟մկմ՟ջեվւ, ՟վլ՟է՟ջեվւ, ծո՟վսւ, ՟ղՠ՟վս՟ր՟մւ, ծ՟ճծնճթշւ, ՟մ-
ծ՟ր՟մւ լմնհ՟տ, ՟մյմնվծւ, ՟մջնրվՠւ, ՟մմնրեվւ, ՟մանրէւ, ՠ՟մջ՟վխնրւ, ՟մընճըւ, ռեջւ, 
՟մՠ՟վգջեվւ, ղ՟սմթշւ, ճ՟մբանրմւ, ՟ղո՟վծ՟ր՟ձւ. տ՟մխ՟ջեվւ՝ ղ՟մ՟ր՟մբ ւ՟մ ՟ջ-
սնր՟լ՟ջեվւ. նվ նրմթտթմ դխգվո՟վ՟մջ ՟ջսնր՟լո՟յսնրէգ՟մ, գր թ դ՟րվնրէգմե ՟մսթ 
մնվ՟ նրվ՟տգ՟ժ թտգմ»: 
122

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 ծ՟ր՟սնռւ: 
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ճ՟ճսմգջտթմ օ թմւգ՟մւ դթմւգ՟մջ նվնյգջտգմ թ ջվՠնտ գխգհգտգ՟տ` թրվգ՟մտ 

ճփը՟վնրէգ՟ղՠմ: Ննճմ ը՟ղ՟մ՟խմ խնշգ՟տ դմնջ՟ թ ղնժնվնրէթրմ, ւ՟մդթ ին-

մ՟վծ՟ղթսւ123  օ ժպթմւ, ձյղ՟վթս ւվթջսնմգ՟ճւ124  օ ՟դ՟սւ ս՟մմ Թնվան-

ղ՟ճ 125 , օ թղ՟ջսնրմւմ 126  օ զմսթվւմ նշ իմբվգտթմ թ ը՟ղ՟մ՟խթմ ճ՟ճմղթխ 

դձյղ՟վսնրէթրմմ127: (7) Աճժ ցնի՟մ՟խ մնտ՟128 իմբվգտթմ129 թմւմ՟ջեվւմ, ՟վ-

լ՟է՟ջեվւմ, ծ՟ճծնճթշւմ, ՟ղՠ՟վս՟ր՟մւմ, ճ՟ցյս՟խնհւմ, ՟վՠգտնհւմ, ոնպ-

մթխւմ, յնրմւմ, ՟մնհնվղւմ, անհւմ, ՟ոջս՟ղՠւմ, ՟մ՟անվնճմւմ, ՠ՟մջ՟վ-

խնրւմ, ՟մընճըւմ, ռեջւմ, ղ՟սմթշւմ, ծո՟վսւմ, տ՟մխ՟ջեվւմ, լ՟պ՟ճ՟-

ՠ՟վնճւմ130, նվւ նրմթմ131 դխգվո՟վ՟մջ ՠ՟վգո՟յսնրէգ՟մ օ թ դփվնրէգմե մնվ՟ 

նրվ՟տնհւ: (8) Աճջոթջթւջ գհթտթմ ջո՟ջ՟րնվւ 132  ՟րնրվտմ ՟ճմնտթխ, օ դ՟-

ղգմ՟ճմ դնվ թմշ օ ծվ՟ղ՟ճգջտթ133 մնտ՟` իմբնրէգ՟ղՠ խ՟ս՟վգջտգմ: Եր գվ-

խթրհ՟լմ թ Տգ՟պմե ճնշ թմշ ծ՟ղ՟վգջտթ ՟պ՟չթ134 մնտ՟135: 

XIII (1) Եր գհթտթմ ղ՟վբթխ թ իվ՟սնր նվբրնտմ Իջղ՟ճեժթ136 թ խ՟վթջ` ղթմ-

շօ ՟մճնրջ՟ժթ ղս՟տ137 թրվգ՟մտ: Եր ՠ՟վկտթ ո՟սթր ւ՟ծ՟մ՟ճթտ, օ ո՟խ՟ջգջտե 

ո՟յսփմ թ ս՟մ138 Աջսնրլնճ, օ ժպգջտգմ ՟ղգմ՟ճմ ո՟ս՟վ՟աւ գխգհգտրնճ, օ 

գհթտթմ ւ՟ծ՟մ՟ճւմ նվոեջ ընհնռնրվբմ139: (2) Եր գհթտթ140, ճնվը՟ղ ժտտթ ը՟-
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 ՄՄ1487, ՄՄ6271 ինմ՟վծւ ղթսւ: 
124

 ւվթջսնմգ՟ճւ = ծնրմ. R. cristianoiv // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ crhstoiv «ժ՟ռ, ՟դմթռ 
[ղ՟վբթխ]»: Ննվ Կս՟խ՟վ՟մնրղ ՟ճբ ՟լ՟խ՟մզ է՟վաղ՟մռգժ ե «ւ՟հտվ» (փվթմ՟խ` Մ՟սէ. ԺԱ 
30, Ղնրխ. Ե 39, Զ 35, Ա Կնվ. Ժ 33), թջխ անճ՟խ՟մ՟տռ՟լ`  «ւ՟հտվնրէթրմ» (փվթմ՟խ` Հպնղ. Բ 4),  
125

 ՄՄ1487 սնրմմ Թնվանղգ՟, ՄՄ6271 սնրմմ Թնվանղգ՟մմ: 
126

 ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 նշ թղ՟ջսնրմւմ (նշ՝ չմչռ՟լ) // ծնրմ. շթւ: 
127

 նշ իմբվգտթմ ... դձյղ՟վսնրէթրմմ // ծնրմ. ouj zhthqhvsontai «շգմ ցմսվռգժնր»: Հ՟ռ՟-
մ՟ՠ՟վ ծ՟ճգվգմ ծ՟սռ՟լզ ծգս՟ա՟ճնրղ իղՠ՟ավռգժ ե: 
128

 T1910, Mos1866 մնվ՟: 
129

 իմբվգտթմ // ծնրմ. zhthqhvsontai, oi{tinev" ejsti «ո՟վդգժնր գմ, էգ նռւգվ գմ»: 
130

ծ՟ճծնճթշւմ ... լ՟պ՟ճ՟ՠ՟վնճւմ //ծնրմ. ajlazovne", uJperhvfanoi, blavsfhmoi, a{rpage", 
pleonevktai, mevqusoi, ajnelehvmone", ajpostavtai, a[spondoi, a[storgoi, ajcavristoi, 
ajnovsioi, diavboloi, ajkrateì", ajnhvmeroi, ajtivqasoi, prodovtai, propeteì", 
tetufwmevnoi, filhvdonoi ma`llon h] filovqeoi, povrnoi, moivcoi, klevptai, ejpivorkoi, 
yeu`stai, ajndrapodistaiv: 
131

 ՄՄ1487 նրմեթմ: 
132

 ՄՄ6271 ջո՟ջ՟րնվ: 
133

 ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 ծվ՟ղ՟ճգջտե (նրհհռ՟լ ե ծվ՟ղ՟ճգջտթ): 
134

 ՟պ՟չթ // ծնրմ. ejnwvpin twn` ojfqalmw`n «՟շւգվթ ՟պչօ»: 
135

 մնտ՟ // ծնրմ. + ajllÆ ejn ajtimiva/ e[sontai o}n trovpon katapepathmevnh kovpro" 
«՟ճժ ՟մ՟վառ՟լ խժթմգմ, թմշոգջ նսմ՟խնի խհխհ՟մւ»: 
136

 նվբրնտմ Իջղ՟ճեժթ // ծնրմ. + kai; ejleuvsontai «օ ամ՟ժնր գմ»: 
137

 ղս՟տ, ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ ՟հ՟ռ՟հնրղմ ե խգմ՟տ ՠ՟պթ, ւ՟մթ նվ ծնրմ՟վգմմ ե՝ th`" zwh`": 
138

  թ ս՟մ // ծնրմ. շթւ: 
139

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 ընհնռնրվբջմ: 
140

 T1910 գհթտթմ | օ գհթտթ // ծնրմ. kai; ejn tw/` kairw/` ejkeivnw/, h[toi tw`/ eJbdomatikw/` 
eJbdovmw/ crovnw/ «օ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ, ՟ճմ ե` ճնէմգվնվբ ճնէմճ՟խթ ը՟ղ՟մ՟խ» (ժ՟սթմգվգմմ 

ե` in septimo ebdomatico tempore): 



360 Ա. Թնցշճ՟մ 

 

ղ՟մ՟խ սեվնրէգ՟մ141 մնտ՟142, ՠ՟դղ՟ջտթ մգհնրէթրմ ղ՟վբնճ օ ՟մ՟ջմնճ, օ 

գհթտթմ ՟ո՟խ՟մնրէթրմ օ ջնռ143, օ ՟ո՟խ՟մգջտթմ144 ղ՟վբթխ օ ՟մխտթմ ճգվ-

խթվ145, օ ճ՟րգժտթ146 ՟ճժ ղթրջ օջ ծ՟վնր՟լ ղ՟վբխ՟մ: (3) Նմչգջտե ՟ճվ ճգվգխն-

վթմ օ ճ՟վնրտգ՟ժ զմբ ՟պ՟րփսմ աստե ՟պ բնրվջ թրվ147 ո՟ծ՟մչնհ նջխրնճ օ ՟վ-

լ՟էնճ148: Եր ղ՟յգջտթ149 ՟ղգմ՟ճմ սնրվօ՟պ նջխրնճ օ ՟վլ՟էնճ, օ ռ՟ձ՟պգջ-

տգմ150 դ՟ղգմ՟ճմ ոթս՟մթջ թրվգ՟մտ151: (4) Յ՟ճմղ152 ը՟ղ՟մ՟խթ ռ՟ձ՟պգջտգմ 

ղ՟վբթխ դնվբթջ թրվգ՟մտ: Ավբ, ե՞վ ՟հ՟ա՟ր, ՟ջգմ, ՟մսգջ ՟պմթտե Աջսնր՟լ 

դծ՟ր՟ս՟տգ՟ժջ խվգժ մգհնրէթրմջ: Զթ գվօգջտթմ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժւմ օ ՟մծ՟-

ր՟սւմ, օ նվնյգջտթ նվնղմ թ տնվգմնճ, ռ՟ջմ դթ ծնրվ ցնվկթշ ե ը՟ղ՟մ՟խմ ՟ճմ: 

(5) Եր գվխ՟ճմ՟ղսե153 Աջսնր՟լ, դթ գվօգջտթմ զմսվգ՟ժւմ, զջս նվնրղ ՟ջե154. 

«Եվ՟մթ ե կգդ` ճնվը՟ղ մ՟ի՟սթտգմ օ շ՟վշ՟վթտգմ օ ՟ջ՟ջտգմ դ՟ղգմ՟ճմ 

ՠ՟մ155 շ՟վ դկգմչ ջնրս ռ՟ջմ թղ. տմլ՟տեւ օ նրվ՟ի ժգվնրւ, դթ ռ՟վկւ կգվ 

ՠ՟դնրղ գմ ճգվխթմջ»156: (6) Իջխ թ157 ճգսթմ մգհնրէգ՟մ158 նվբրնտմ Իջղ՟ճեժթ, թ 
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 ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 մգհնրէգ՟մ (նրհհռ՟լ ե՝ սեվնրէգ՟մ): 
142

 ը՟ղ՟մ՟խ սեվնրէգ՟մ մնտ՟ // ծնրմ. ajriqmo;" tw`n ejtw`n th`" dunasteiva" aujtw`n, 
<diÆ> h|" katekravthsan th̀" gh`" «մվ՟մտ թյի՟մնրէճ՟մ ս՟վթմգվթ էթռզ, նվնռ սթվգ-

տթմ ՟յի՟վծթմ»: 
143

 ՄՄ6271, T1910, Mos1861 շթւ գհթտթմ ՟ո՟խ՟մնրէթրմ օ ջնռ, ՄՄ1487 + ղ՟վբնճ օ 

՟մ՟ջմնճ: 
144

 ՄՄ6271 գհթջտթ ՟ո՟խ՟մգջտթմ: 
145

 ՟մխտթմ ճգվխթվ // ծնրմ.  ejpi; proswvpou th̀" gh̀" w{sper coù" kaqÆ eJkavsthn hJmevran. 
kai; ejn tw/` kairw`/ ejkeivnw/ «գվխվթ գվգջթմ` թմշոգջ ծնհ ՟ղգմ փվ, օ ՟ճբ ը՟ղ՟մ՟խ»: 
146

 ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 ճ՟րգժտե (նրհհռ՟լ ե՝ ճ՟րգժտթ): 
147

 ՟պ բնրվջ թրվ // ծնրմ. ejpi; th`" flia`" th̀" quvra" «թվ բպ՟մ խնհ՟ց՟ճսթ ղնս»: 
148

 ո՟ծ՟մչնհ նջխրնճ օ ՟վլ՟էնճ // ծնրմ. ajpaitoùnta" oJlkhvn crusivou kai; ajrgurivou kai; 
ajggareuvonta" aujtovn «նջխնր նր ՟վլ՟էթ ՠգպ ո՟ծ՟մչնհմգվթ օ թվ ռվ՟ ՠպմ՟տնհմգվթ»: 
149

 ՄՄ6271 ռ՟ձ՟պգջտգմ օ ղ՟յգջտթ: 
150

 ռ՟ձ՟պգջտգմ // ծնրմ. pwlhvsei oJ a[nqrwpo" «ղ՟վբզ խռ՟ձ՟պթ»: 
151

 ոթս՟մթջ թրվգ՟մտ // ծնրմ. + kai; ta; ojrganika; sidhra` kai; ta; ejntavfia aujtou` «օ 

թվ գվխ՟էգ անվլթւմգվմ նր է՟հղ՟մ ծ՟մբգվկ՟մւզ»: 
152

 Յ՟ճմղ // ծնրմ. + eJbdomatikw`/ «ճնէմճ՟խթ՞»: 
153

 գվխ՟ճմ՟ղսե // ծնրմ. + ejpi; tai`" qlivyesi tw`n dikaivwn kai; tẁn pistw`n «՟վբ՟վ-

մգվթ նր ծ՟ռ՟ս՟վթղմգվթ մգհնրէճնրմմգվթ ծ՟մբգո»: 
154

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 ՟ջեմ. զջս նվնրղ ՟ջե = ծնրմ. R kaqw;" ei\pen // ծնրմ. ծթղմ՟խ՟մ 

ՠմ՟աթվ proei`pe ga;r hJmi`n oJ kuvrio" ou{tw" «ւ՟մդթ Տգվզ ղգդ ՟ճջոգջ խ՟մի՟ռ 

՟ջ՟տ»:  
155

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 ՠ՟մջ: 
156

 Հղղս. Ղնրխ. Զ 22. «Եվ՟մթ ե կգդ ճնվը՟ղ մ՟ի՟սթտգմ դկգդ ղ՟վբթխ օ ճնվը՟ղ 

նվնյթտգմ դկգդ, գր ՟սթտգմ, գր ծ՟մթտգմ ՟մնրմ շ՟վ դկեմչ ռ՟ջմ նվբրնճ ղ՟վբնճ: Որվ՟ի 

ժթչթւ ճ՟րնրվ ճ՟ճմղթխ օ տմլ՟ջչթւ, դթ ՟ծ՟՝ ռ՟վկւ կգվ ՠ՟դնրղ գմ ճգվխթմջ»: 

// ծնրմ. + ou{tw" ga;r ejdivwxan tou;" profhvta" tou;" pro; hJmw`n «ւ՟մդթ ՟ճջոգջ գմ 

ծ՟ժ՟լգժ ղգդ՟մթտ ՟պ՟չ գհ՟լ ղ՟վա՟վգմգվթմ»: 
157

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 շթւ թ: 
158

 թ ճգսթմ մգհնրէգ՟մ // ծնրմ. meta; th;n qli`yin «մգհնրէճնրմթտ ծգսն»: 
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ռս՟մագժ ղ՟վբխ՟մ օ թ159 շնրմգժմ160 ճնճջ ցվխնրէգ՟մ161 թ կգպ՟տ նվբրնտմ Իջղ՟-

ճեժթ162, (11) ճ՟ճմը՟ղ ճ՟մխ՟վլ՟խթ163 ճ՟վթտե թ ռգվ՟ճ մնտ՟164 է՟ա՟րնվմ Յնր-

մ՟տ, ՟ճջթմւմ` Հնպնղնտ165, ջվսղսնրէգ՟ղՠ ղգլ՟ր, օ դ՟վէթտե նվոեջ ՟ճվ166 թ 

ւմնճ, դնվ ծ՟ղ՟վեթմ ղ՟վբթխ թՠվօ167 ղգպգ՟ժ օ ճնշ թմշ ոեսջ: Ս՟ գժտե թ ռգվ՟ճ 

մնտ՟ թ լնռեմ Եէնռո՟տնտ օ ՟վխտե ջնրվ օ ՟րգվնրղմ ճԵէվթՠմ` ճ՟յի՟վծմ168 

մնտ՟, օ ագվգջտե դխ՟մ՟ճջ օ դղ՟մխնրմջ մնտ՟: Եր թ ՠմ՟խթշջ գվխվթմ169 թչտգմ 

նվբթւ է՟ա՟րնվթմ ջվնռ օ ծ՟վտգմ դմնջ՟170: (12) Եր ՟վխտգմ171 թ ռգվ՟ճ մնտ՟ 

՟ծ, ւ՟մդթ ՟ղգմ՟ճմ ՠ՟մ՟խւ մնտ՟172 ս՟տթմ թ կգպջ է՟ա՟րնվթմ Հնպնղնտ173: 

(13) Եր գհթտթ ժնրլ է՟ա՟րնվթմ174 թ ռգվ՟ճ մնտ՟ գփէմ՟ո՟սթխ ւ՟մ դնվ եվ 

ժնրլ մնտ՟ թ ռգվ՟ճ մնտ՟175: Եր ծ՟ջտե թ ռգվ՟ճ մնտ՟ ՟մկխնրէթրմ176, ւ՟հտ օ 

լ՟վ՟ր օ մգհնրէթրմ, օ գհթտթմ լ՟պ՟ճւ թմւգ՟մւ, օ խ՟մ՟ճւ օ նվբթւ մնտ՟, 

լ՟պ՟ճգջտգմ` նվնտ լ՟պ՟ճգտթմ մնտ՟, օ գհթտթ լ՟պ՟ճնրէթրմ177 մնտ՟ շ՟վ՟անճմ 

օ բ՟պմ՟անճմ ծ՟վթրվ՟ո՟սթխ: (14) Եր ի՟հ՟հ՟ջտթ գվխթվմ ՟րգվգ՟ժ թ մն-

տ՟մե: Եր գժտգմ թրվ՟ւ՟մշթրվ նւ ճգվխթվ թրվ օ թ ը՟պ՟մանրէթրմ թրվ178. Հ՟ճւ, 
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 ՄՄ6271 շթւ թ: 
160

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 շնրմգժ: 
161

 ցվխնրէգ՟մ // ծնրմ. + h] ajpolutrwvsew" «խ՟ղ ՟դ՟ս՟ավղ՟մ»: 
162

 Իջղ՟ճեժթ // ծնրմ. + XIII.6–10 (118.28–122.54) diwkwvmenoi, qlibovmenoi ... 
ajfanismo;n genhvsontai. Ագվսջթ օ Կնվսգխ՟՟ջթ ծվ՟ս՟վ՟խնրէճ՟մ ղգչ 13.7–10 ծ՟ս-

ռ՟լզ ծնվչնվչռ՟լ ե Interpolatio. ՟ճմ ՟պխ՟ ե ծնրմ՟վգմ DBG կգպ՟ավգվնրղ օ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ ե 

R կգպ՟ավթտ նր ժ՟սթմգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմթտ: Ն՟ինվբ` 13.6 ո՟վՠգվնրէճնրմզ մգվ՟պճ՟ժ` 

՟ճմ շխ՟ մ՟օ ծ՟ճգվգմնրղ:  
163

 ճ՟մխ՟վլ՟խթ // ծնրմ. + ejpeleuvsontai ejpÆ aujtou;" qli`yi" kai; stenocwriva «մվ՟մտ 

ռվ՟ ա՟ժնր գմ մգհնրէճնրմմգվ նր ՟հգսմգվ»:  
164

 ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 մնվ՟ (նրհհռ՟լ ե՝ մնտ՟):  
165

 Mos1861 շթւ ՟ճջթմւմ ծնպնղնտ: 
166

 ՟ճվ // ծնրմ. + piw;n oi\non poluvn «յ՟ս աթմթ իղ՟լ»:  
167

 T1910, Mos1861 շթւ թՠվօ: 
168

 ՄՄ1487 ճ՟յմ: 
169

 գվխվթմ // ծնրմ. + th`" ejpaggeliva" «՟ռգսճ՟տ»: 
170

 ծ՟վտգմ դմնջ՟ // ծնրմ. ejkkovyousin aujtou;" ajpo; th̀" gh̀" «խսվգժնր գմ մվ՟մտ գվխվթտ»: 
171

 ՄՄ1487 ՟վխգմ | ՟վխտգմ // ծնրմ. ejpipevsh/ «զմխմգժնր ե»: 
172

 ւ՟մդթ ՟ղգմ՟ճմ ՠ՟մ՟խւ մնտ՟ // ծնրմ. pavntoqen: kai; ou|toi kai; oiJ gunai`ke" 
aujtw`n kai; ta; tevkna aujtw`n kai; oiJ tiqhnouvmenoi ta; brevfh aujtw`n kai; pa`sai 
aiJ parembolai; aujtw`n aiJ ou\sai ejn th`/ gh̀/ tw`n patevrwn aujtw`n «ՠնժնվ խնհղգվթտ. 

օ մվ՟մւ օ մվ՟մտ խ՟մ՟ճւ օ մվ՟մտ գվգի՟մգվզ օ մվ՟մտ ղ՟մնրխմգվթ ջսմսնրմգվզ օ 

մվ՟մտ ՠնժնվ ՠ՟մ՟խմգվզ, նվ ծ՟ճվգվթ գվխվնրղ գմ»: 
173

 է՟ա՟րնվթմ Հնպնղնտ // ծնրմ. + ejn rJomfaiva/ kai; aijcmalwsiva/ kai; qanavtw/ kai; 
fqora`/ «ջվթ օ ագվնրէճ՟մ օ ղ՟ծռ՟մ նր ՟ո՟խ՟մնրէճ՟մ»: 
174

 է՟ա՟րնվթմ // ծնրմ. + tw`n JRwmaivwn «ծպնղգ՟տթմգվթ»:  
175

 T1910 շթւ գփէմ՟ո՟սթխ ւ՟մ դնվ եվ ժնրլ մնտ՟ թ ռգվ՟ճ մնտ՟: 
176

 ՟մկխնրէթրմ // ծնրմ. + megavlh «ղգլ»: 
177

 ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910 գհթտթմ թ լ՟պ՟ճնրէթրմ, Mos1861 գհթտթմ թ լ՟պ՟ճնրէգ՟մ 
(նրհհռ՟լ ե՝ գհթտթ լ՟պ՟ճնրէթրմ): 
178

 ը՟պ՟մանրէթրմ թրվ // ծնրմ. + klhronomiavn tẁn patevrwn «օ ծ՟ճվգվթ ը՟պ՟մանրէճնրմզ»: 
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Կթժթխթ՟, Իջ՟րվթ՟179, Ացվթխե, Գ՟հ՟՟բ180, Սթխթժթ՟: Եր ղմ՟տգ՟ժւմ181 թ ագ-

վնրէգմե ղթ գժտեմ182 ճ՟յի՟վծմ183 թրվգ՟մտ, ճգվխթվ184: (15) 185Բ՟դղ՟ջտթմ ճգվխ-

վթմ186 նվոեջ ղ՟վ՟ի: Եր ՟րգվգջտթ187 Ավ՟ՠթ՟188, օ լնռգդգվւ ի՟հ՟հ՟ջտթմ, օ 

ՠնվՠնւգջտթ ՠ՟վխնրէթրմ օ ջվսղսնրէթրմ է՟ա՟րնվթմ Հնպնղնտ թ ռգվ՟ճ նրվ՟-

տնհ՟տմ189 դՏեվ ղգվ Յթջնրջ Քվթջսնջ190: Եր գհթտթ ի՟հ՟հնրէթրմ ղգլ191, նվոթ-

ջթ նշ գհգր օ նշ գհթտթ, դթ ճգսթմ192: (16) Եր թ ռ՟իձ՟մթ193 գհթտթ նրվ՟ինր-

էթրմ 194  ճգվխվթ 195 : Եր յթմգջտգմ դւ՟հ՟ւջ օ ՟դ՟սգջտգմ դւ՟ծ՟մ՟ճջ 196  թ 

ռս՟մաե թրվգ՟մտ197, օ ծ՟մաթտգմ ղ՟վբթխ թ ը՟ղ՟մ՟խթմ ճ՟ճմղթխ թ մգհնրէգմե 

թրվգ՟մտ: (17) Աճջ ե ի՟հ՟հնրէթրմ, դնվ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ ՟պ՟ւգ՟ժմ ՟մնր՟-

մգ՟տ, գէե` «Յնվը՟ղ ՟ջթտգմ ի՟հ՟հնրէթրմ օ յթմնրէթրմ օ նրվ՟ինրէթրմ, 

ճ՟ճմը՟ղ ճ՟մխ՟վլ՟խթ թ ռգվ՟ճ մնտ՟ ջ՟ս՟խնրղմ»198: Եր բ՟վկգ՟ժ Տեվմ ճԱրգ-

ս՟վ՟մջմ ՟ջե, գէե` «Ովոեջ ճ՟րնրվջմ Ննճթ նրսեթմ օ զղոեթմ, խ՟մ՟ճջ ՟պմեթմ 

օ ՟վ՟մտ ժթմեթմ, ՟ճմոեջ գհթտթ օ ՟րնրվմ ճգսմնրղ»199: (18) Եր ճ՟ճմղ ի՟հ՟-

                                                           
179

 T1910 Սնրվթ՟: 
180

 Գ՟հ՟՟բ // ծնրմ. JEllav" «Հնրմ՟ջս՟մզ»: 
181

 Եր ղմ՟տգ՟ժւմ = ծնրմ. pa`" oJ uJpolimpasqeiv" «ղմ՟տ՟լ ՟ղգմ նւ»: 
182

 ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 ղթ գժտեմ (ղթ չմչռ՟լ): 
183

 T1910 ճ՟յի՟վծ՟տմ: դջնհնրմջ // ծնրմ. + ta; e{rponta ejpi; th;n gh`n tav te 
kthnwvdh «ագսմթ ռվ՟ ջնհ՟տնհ օ զմս՟մթ խգմբ՟մթմգվ»: 
184

 Mos1861 գվխթվ. ճ՟յի՟վծմ թրվգ՟մտ, ճգվխթվ // ծնրմ. eij" ta; i[dia kai; patrika; 
aujtou` «բգոթ թվգմտ օ ծ՟ճվ՟խ՟մ [ծնհգվզ ՞]»:  
185

 + oiJ a[nqrwpoi «ղ՟վբթխ»: 
186

 ՄՄ1487 շթւ ճգվխվթմ // ծնրմ. + th`" ejrhmwqeivsh" «՟ղ՟ճ՟տ՟լ»: 
187

 ՄՄ6271 ՟ր՟վգջտթ: 
188

 Եր ՟րգվգջտթ Ավ՟ՠթ՟ // ծնրմ. hJ Ai[gupto" ejrhmwqhvsetai, jArabiva ejn puri; 
kauqhvsetai, hJ gh̀ tou`  JAbranou`" ejrhmwqhvsetai «Եաթոսնջմ ՟ռգվռգժնր ե, Ավ՟-
ՠթ՟մ ՟ճվռգժնր ե ծվնռ, Հ՟ՠվ՟մնջթ գվխթվմ ՟ղ՟ճ՟մ՟ժնր ե»: 
189

 ՄՄ1487 ճնրվ՟տնհ՟տմ: 
190

 Յթջնրջ Քվթջսնջ // ծնրմ. + kai; eijrhneuvsei hJ gh̀ «օ գվխթվզ ի՟հ՟հռգժնր ե»: 
191

 ի՟հ՟հնրէթրմ ղգլ // ծնրմ. + kai; galhvnh ejpi; th̀" gh̀" «օ ծ՟մբ՟վսնրէճնրմ գվխվթ 
ռվ՟»: 
192

 T1910, Mos1861 թ ճգսթմջ | դթ ճգսթմ // ծնրմ. kaqw;" o{ti ejscavth ejstiv «նվոգջ էգ 
ռգվչթմմ ե»: 
193

 թ ռ՟իձ՟մթ. ծղղս. ծնրմ. kai; ejn tw/` tevlei tw`n aijwvnwn «բ՟վգվթ ռգվչնրղ». ՟ճջ 
ծնրմ՟վգմ ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմզ XIII.15-թ ռգվչնրղ ե: 
194

 T1910 գհթտթմ ճնրվ՟ինրէթրմ: 
195

 ճգվխվթ // ծնրմ. + kai; katoikhvsousin oiJ a[nqrwpoi ejn eijrhvnh «օ ղ՟վբթխ ՟ովգժնր 
գմ ի՟հ՟հնրէճ՟ղՠ»: 
196

՟դ՟սգջտգմ դւ՟ծ՟մ՟ճջ // ծնրմ. ejleuqerwqhvsontai oiJ iJereì" «ւ՟ծ՟մ՟մգվմ ՟դ՟ս-

ռգժնր գմ»: 
197

 Mos1861 մնտ՟: 
198

 Հղղս. Ա Թգջ. Ե 3. «Յնվը՟ղ ՟ջթտգմ էե ի՟հ՟հնրէթրմ օ յթմնրէթրմ ե, ճ՟ճմը՟ղ 

ճ՟մխ՟վլ՟խթ ծ՟ջտե մնտ՟ ջ՟ս՟խնրղմ»: 
199

 Հղղս. Մ՟սէ. ԻԴ 37-39. «Աճժ նվոեջ ՟րնրվւմ Ննճթ, մնճմոեջ գհթտթ ա՟ժնրջսմ նվբրնճ 
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հնրէգ՟մ մջստթմ ղ՟վբթխ 200  իմբնրէգ՟ղՠ ճնրսգժ օ ճզղոգժ 201 , թ տմլ՟ժ օ 

ճնրվ՟ի ժթմգժ, յթմգժ յթմնր՟լջ` նվոեջ դթ նշ անժ մնտ՟202 գվխթրհ խ՟ղ ծնաւ: (19) 

Յ՟ճմը՟ղ, զջս ղ՟վա՟վենրէգ՟մմ Եդգխթեժթ, նվ ՟ջե, գէե` «ճԱրնրվջ ճգսթմջ, թ 

ռ՟իձ՟մթ ՟յի՟վծթջ գժտգմ Գնա օ Մ՟անա ճգվխթվմ Իջվ՟ճեժթ» 203 , ՠ՟տտթմ 

բվնրմւ ծթրջթջնճ, օ գժտե դփվնրէթրմ ՟դա՟տմ, դնվջ ՟վագժ Ահգւջ՟մբվ թ լ՟աջ 

ծթրջթջնճ204` Գնա օ Մ՟անա, Ամթա օ Աաթա, Աւթ՟դ, Դթցնվ, Փնվթմ՟տթւ, Ահվգ-

մ՟տթւ, Հնմւ, Փ՟վդթ՟տթւ205, Դգխհթղ՟տթւ, Ս՟վղ՟սւ, Թգէհե՟տթւ, Զ՟վղգ-

ս՟տթւ, Կ՟ւնմ՟տթւ, Աղ՟դ՟վբւ, Գ՟վղ՟բ՟տթւ, Մ՟վբ՟խգվւ, Թ՟վց՟տթւ, 

Աժ՟մւ, Փ՟ջխհթմխ՟տթւ, Ավամե՟տթւ, Ս՟ս՟պե՟տթւ206: Աճջնւթխ ԻԲ է՟ա՟րն-

վնրէթրմւ207 գմ ՟վագժգ՟ժւ զմբ բվ՟ղՠւմ, դնվ խ՟մամգ՟տ Ահեւջ՟մբվ208: Եր 

սգջտգմ209 ղ՟վբթխ օ դ՟վծնրվգջտթմ, օ ց՟իթտգմ օ է՟ւթտգմ թ ժգվթմջ օ ճ՟ճվջ 

օ թ ագվգդղ՟մջ210: Եր ջ՟ս՟խթտթմ211 ՠ՟դնրղւ, օ նշ նւ թտե նվ խ՟վթտե է՟հգժ212: 

(20) Ք՟մդթ ՟դաւմ, նվ գժ՟մգմ թ ծթրջթջնճ, նրսգմ դղ՟վղթմջ 213  օ զղոգմ 

դ՟վթրմջ ա՟դ՟մ՟տ 214 , մնճմոեջ օ դ՟ղգմ՟ճմ ոթհլջ 215  օ դխ՟վթձջ 216 , դջն-

հնրմջ 217  օ դղգպգժնսթջ, դռթը՟լջ խ՟մ՟մտ. դգմտգմ դղ՟մխնրմջ 218  օ ս՟տգմ 
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 մջստթմ ղ՟վբթխ // ծնրմ. + ejpi; th̀" gh`" «ագսմթմ»: 
201

 ճզղոգժ // ծնրմ. + gamoùnte" kai; ejkgamivzonte" «՟ղնրջմ՟մ՟ժնռ օ խմնրէճ՟մ ս՟ժնռ»:  
202

 մնտ՟ // ծնրմ. ejn th̀/ kardiva/ aujtw`n «մվ՟մտ ջվսգվնրղ»: 
203

 Հղղս. Եդգխ. ԼԸ: 
204

 դնվջ ՟վագժ Ահգւջ՟մբվ թ լ՟աջ ծթրջթջնճ // ծնրմ. aiJ eijsin kaqeirgmevnoi e[swqen, 
kai; saleuqhvsetai pa`sa hJ gh̀ ajpo; proswvpou aujtw`n «նվնմւ մգվջթտ ՟վագժ՟ց՟խ-
ռ՟լ գմ, օ նհչ գվխթվզ տմտռգժնր ե մվ՟մտ գվգջթտ»: 
205

 ՄՄ1487 շթւ Փ՟վդթ՟տթւ 
206

 Գնա... Ս՟ս՟պե՟տթւ. ՟ճջ ՟մնրմմգվթտ յ՟սգվմ ՟հ՟ռ՟հռ՟լ գմ: Նյռ՟լ գմ ղգլ ղ՟ջ՟ղՠ 

՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ տգհգվ: 
207

 ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910 է՟ա՟րնվնրէթրմ նվւ, Mos1861 է՟ա՟րնվնրէթրմ // ծնրմ. 

basilei`" «է՟ա՟ռնվմգվզ»: 
208

 Յ՟ճմը՟ղ, զջս ղ՟վա՟վենրէգ՟մմ Եդգխթեժթ ... դնվ խ՟մամգ՟տ Ահեւջ՟մբվ = ծնրմ. 
VIII.10.43–53 (82.43–51), ՠ՟տթ «ՠ՟տտթմ բվնրմւ ծթրջթջնճ, օ գժտե դփվնրէթրմ ՟դա՟տմ, 
դնվջ» = ծնրմ. XIII.19 (128.96–97) ajnoicqhvsontai aiJ puvlai tou` Borra`, kai; 
ejxeleuvsontai aiJ dunavmei" tw`n ejqnw`n: 
209

 սգջտգմ // ծնրմ. շթւ: 
210

 թ ագվգդղ՟մջ // ծնրմ. + kai; nekrwqhvsontai fovbw/ «օ ղգպմգժնր գմ ռ՟իթտ»: 
211

 ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910 ջ՟ս՟խթտգմ: 
212

 է՟հգժ = ծնրմ. R // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ oJ qavptwn ta; swvmata «նվ ղ՟վղթմմգվզ է՟հթ»: 
213

 դղ՟վղթմջ // ծնրմ. + ajnqrwvpwn «ղ՟վբխ՟մտ»:  
214

 դ՟վթրմջ ա՟դ՟մ՟տ // ծնրմ. + w{sper u{dwr «նվոգջ չնրվ»: 
215

 Mos1861, T1910 ոթհլ // ծնրմ. + kai; tou;" o[fei" «օ փկգվ»: 
216

 դխ՟վթձջ // ծնրմ. + kai; pavnta ta; musara; kai; bdelukta; qhriva «օ ՟ղգմ դդռգժթ նր 

ոթհլ խգմբ՟մթ»: 
217

 դջնհնրմջ // ծնրմ. + ta; e{rponta ejpi; th;n gh̀n tav te kthnwvdh «ագսմթ ռվ՟ ջնհ՟-

տնհ օ զմս՟մթ խգմբ՟մթմգվ»: 
218

 ՄՄ1487 դղ՟մնրխջ: 
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նրսգժ ղ՟վտ թրվգ՟մտ219: Եր ՟ո՟խ՟մգջտգմ դգվխթվ220, օ նշ նւ թտե նվ խ՟վթտե 

խ՟ժ221 ՟պ՟չթ մնտ՟: (21) Եր ճգս Է օ խթջնտ ՟ղ՟տ222 ծ՟ջտգմ223 թ ւ՟հ՟ւմ Յնո-

ոե: Ապ՟ւգջտե Տեվ224 դդփվ՟ռ՟վ թրվ օ ծ՟վտե դմնջ՟ թ ռ՟ճվխգմնչ ղթնրղ: Եր 

ճգս ՟ճմնվթխ թչտե է՟ա՟րնվմ Յնրմ՟տ225 օ ՠմ՟խգջտե ճԵվնրջ՟հեղ գփէմ օ խեջ 

[՟ղ], նվւ գմ ՟ղւ 10 օ խեջ226: Եր թ խ՟ս՟վգժ227 ՟ղ՟տմ ս՟ջ՟մտ օ խթջնտ 

գվօգջտթ Ովբթմ Կնվջսգ՟մ: 

XIV (1) Ս՟ լմտթ թ Քնվ՟դթմ228 օ ջմտթ թ Բգէջ՟ճթբ՟ճ229, օ է՟ա՟րնվգջտե 

թ Կ՟ց՟պմ՟ճնրղ230: Եր նրվ՟ի՟ջտթ Քնվ՟դթմ, դթ թ մղ՟ լմ՟ր, օ Բգէջ՟ճթբ՟` 

դթ թ մղ՟ ջմ՟ր, օ Կ՟ց՟պմ՟ճնրղ` դթ թ մղ՟ է՟ա՟րնվգ՟տ: Վ՟ջմ ՟ճջնվթխ օ 

ճԱրգս՟վ՟մջմ Տեվմ գվթտջ ռ՟ճ ս՟ճ231` ՟ջգժնռ. «Վ՟՜ճ ւգդ Քնվ՟դթ՛մ օ Բգէ-

ջ՟ճթբ՟, օ բն՛ր, Կ՟ց՟պմ՟ճն՛րղ. ղթմշօ ճգվխթմջ ՠ՟վկվ՟տ՟վ, ղթմշօ թ բընիջ 

թչտգջ»232: (2) Եր ճնվը՟ղ գվօգջտթ Ովբթմ Կնվջսգ՟մ, գժտե է՟ա՟րնվմ Յնրմ՟տ թ 

Գ՟ա՟է՟մ սգհթ, նրվ՟մփվ խ՟մամգտ՟ր խգմ՟վ՟վ ց՟ճս Խ՟շթմ, ճնվնրղ 

ՠօգպգտ՟ր Տեվմ ղգվ Աջսնր՟լ օ դխ՟ղ՟րնվմ ռ՟ջմ ղգվ խվգ՟տ դղ՟ծ233: (3) Եր 

՟պտե է՟ա՟րնվմ Յնրմ՟տ դոջ՟խմ թրվ օ բթտե թ ռգվ՟ճ Խ՟շթմ, օ ս՟վ՟լգջտե 
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 ս՟տգմ նրսգժ ղ՟վտ թրվգ՟մտ // ծնրմ. paravscwntai tai`" mhravsin aujtw`n kai; 
eJyhvsousi ta; kreva aujtw`n kai; katevdontai aujtav «ս՟ժնր գմ մվ՟մտ ղ՟ճվգվթմ օ 

գցգժնր գմ մվ՟մտ ղթջմ նր նրսգժնր »: 
220

 դգվխթվ // ծնրմ. + kai; miaivnwsin aujth;n kai; ajfanivsousin aujthvn «օ ոհլգժնր գմ 

՟ճմ օ ռգվ՟տմգժնր գմ ՟ճմ». ծղղս. ծնրմ. GR շթւ kai; ajfanivsousin aujthvn «օ ռգվ՟տմգժնր 

գմ ՟ճմ»: 
221

 ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 խգ՟ժ (նրհհռ՟լ ե՝ խ՟ժ): 
222

 ճգս Է օ խթջնտ ՟ղ՟տ // ծնրմ. meta; ou\n eJbdomavda crovnwn, hJnivka «ճնէ ս՟վթ ՟մտ, 

գվՠ»: 
223

 ծ՟ջտգմ // ծնրմ. katalavbwsi «ավ՟ռգժնր գմ» (katalabavnw մյ՟մ՟խնրղ ե մ՟օ «ծ՟ջ-

մգժ». է՟վաղ՟մռգժ ե ՟ճբ թղ՟ջսնռ): 
224

 Տեվ // ծնրմ. + oJ qeov" «Աջսռ՟լ»: 
225 

Յնրմ՟տ // ծնրմ.  JRwmaivwn «ծպնղգ՟տթմգվթ»: 
226

 նվւ գմ ՟ղւ 10 օ խեջ = ծնրմ. D o} e[sti crovno" devka h{misu // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ՝ շթւ: 
227

 ՄՄ1487 խ՟ս՟վգ՟ժ: 
228

 Քնվ՟դթմ. աճնրհ Գ՟ժթժգ՟ճթ ծճնրջթջնրղ (ծղղս. Մ՟սէ. ԺԱ 21, Ղնրխ. Ժ 13): 
229

 Բգէջ՟ճթբ՟. ծ՟ռ՟մ՟ՠ՟վ՝ Կ՟ց՟պմ՟նրղթ ղնս՟խ՟ճւնրղ ասմռնհ ւ՟հ՟ւ (ծղղս. Մ՟սէ. 

ԺԱ 21, Մ՟վխ. Զ 45, Ը 22, Ղնրխ. Թ 10, Ժ 13, Յնռծ. Ա 44, ԺԲ 21): 
230

 Կ՟ց՟պմ՟ճնրղ. աճնրհ Գ՟ժթժգ՟ճթ ժձթ ծճնրջթջ-՟վօգժճ՟մ ՟ցթմ (ծղղս. Ննվ Կս՟խ՟վ՟-

մնրղ ՠ՟դղթտջ` Կ՟ց՟պմ՟նրղ): 
231

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 շթւ ս՟ճ: 
232

 Հղղս. Մ՟սէ. ԺԱ 21, 23. «Վ՟՜ճ ւգդ Քնվ՟դթ՛մ, ռ՟՜ճ ւգդ Բգէջ՟ճթբ՟՛ ... Եր բն՛ր, 

Կ՟ց՟պմ՟ն՛րղ, նվ ղթմշօ ճգվխթմջ ՠ՟վկվ՟ջտթջ, ՟ճժ ղթմշօ թ բընիջ թչտգջ»: Հղղս. մ՟օ 

Ղնրխ. Ժ 13, 15: 
233

 ՠօգպգտ՟ր Տեվմ ղգվ Աջսնր՟լ օ դխ՟ղ՟րնվմ ռ՟ջմ ղգվ խվգ՟տ դղ՟ծ, ծղղս. ծնրմ. 

R proshlwvqh oJ kuvrio" hJmw`n jIhsou`" Cristo;" kai; qeo;" hJmw`n kai; to;n eJkouvsion 
uJpe;r hJmw`n uJpevmenine qavnaton // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ uJpevmeinen qavnaton Cristo;" oJ 
qeo;" hJmw`n «ղգվ Տգվ Քվթջսնջզ ղ՟ծ խվգտ»: 
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դկգպջ թրվ ճգվխթմջ, օ ս՟տե դէ՟ա՟րնվնրէթրմմ թրվ234 թ կգպջ Աջսնրլնճ օ Հփվ: 

(4) Եր ծ՟ղՠ՟վկտթ Խ՟շմ ճգվխթմջ ծ՟մբգվկ է՟աթրմ235, ռ՟ջմ դթ Խ՟շմ ճնվնրղ 

ՠօգպգտ՟րմ 236  ռ՟ջմ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ ՟ղգմգտնրմ ցվխնրէգ՟մ, մ՟ի 237  մ՟ ծ՟մ-

բգվկտթ238 գվօթժ239 թ ա՟ժջսգ՟մ մնվ՟` թ240 ճ՟մբթղ՟մնրէթրմ ՟մծ՟ր՟սթտ241: (6) 

Եր ՟ր՟մբգջտե է՟ա՟րնվմ Յնրմ՟տ դծնաթ թրվ, օ ճ՟ճմը՟ղ ի՟ց՟մգջտթմ242 թյ-

ի՟մնրէթրմւ օ ոգսնրէթրմւ243, օ ժտտթ ղ՟վա՟վենրէթրմմ Դ՟րէթ, նվ ՟ջե. «Լգ-

վթմւ տմլ՟ջտգմ ՟պ՟չթ Տգ՟պմ, դթ ա՟ճ օ ա՟ճ մ՟ թ բ՟սգժ դգվխթվ»244: Ավբ, 

Ովբթմ Կնվջսգ՟մ թ տգհեմ Դ՟մ՟ճ ե245, զջս ղ՟վա՟վենրէգ՟մ մ՟ծ՟ոգսթմ 

Յ՟խնՠ՟ճ 246 ` «Օկ բ՟վ՟մ՟խ՟ժ թ ձ՟մ՟ո՟վծթ մջսգ՟ժ ջո՟ջգժնռ ի՟լ՟մգժ 

դա՟վյ՟ո՟վ գվթռ՟վթ օ զմխգմնրժ դծգլգ՟ժմ ճգսջ` ղմ՟ժնռ ցվխնրէգ՟մ 

Տգ՟պմ»247: (7) Ավբ, ծգլգ՟ժ248 ե ձյղ՟վսնրէթրմ օ ՟վւ՟ճնրէթրմ249 ՟վբ՟վնտ, 

թջխ ա՟վյ՟ո՟վմ գմ 250  ջնրվՠւմ` թ ը՟ղ՟մ՟խթմ ճ՟ճմղթխ ծգլգ՟ժ ճգվթռ՟վ 251 

ձյղ՟վթս ծ՟ր՟սնճմ. ի՟լտթմ ճփկեմ252` ճնվբրնճմ խնվջսգ՟մ թ ա՟վյ՟ո՟վթ253` 
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 դէ՟ա՟րնվնրէթրմմ թրվ = ծնրմ. R th;n basileivan aujtou` // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ th;n 
basileivan tẁn cristianw`n «ւվթջսնմճ՟մգվթ է՟ա՟ռնվնրէճնրմզ»: 
235

 է՟աթրմ // ծնրմ. + tou` basilevw" «է՟ա՟ռնվթ»: 
236

 ՠօգպգտ՟րմ // ծնրմ. ejkremavsqh oJ kuvrio" hJmw`n jIhsou`" Cristov" «ղգվ Տեվ Հթջնրջ 

Քվթջսնջզ խ՟իռգտ»: 
237

 Mos1861 շթւ մ՟ի // ծնրմ. e[mprosqen aujtou` «մվ՟ ՟պչօ»: 
238

 Mos1861 ծ՟մբգվկգջտթ: 
239

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 գվօգ՟ժ: 
240

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 շթւ թ: 
241

 ՄՄ1487 ճ՟մծ՟ր՟սթտմ, ՄՄ6271 ՟մծ՟ր՟սթտմ. // ծնրմ. + (5) kai; plhrou`tai hJ 
profhteiva tou` Dabi;d levgousa ejpÆ ejscavtou tw`n hJmerw`n ... Aijqiopiva 
profqavsei cei`ra aujth`" tw`/ qew/` ... diovti ejk spevrmato" tw`n uiJw`n Coush;q 
qugatro;" Fo;l basilevw" tw`n Aijqiovpwn aujtoi; ejscavtw" profqavswsi cei`ra 
aujth`" tw`/ qew/`. (6) kai; uJywqhvsetai oJ stauro;" eij" to;n oujranovn «օ խ՟ս՟վռգժնր ե 
Դ՟ռէթ ղ՟վա՟վգնրէճնրմզ, նվմ ՟ջնրղ ե փվգվթ ռգվչնրղ ... «ծմբթխւ ճ՟պ՟չ՟անճմ կգպմսնր 
ժթտթմ ՟պ Աջսնր՟լ» (Ս՟հ. ԿԷ 32): Ք՟մդթ մվ՟մւ` գէնռո՟տթմգվթ (ծմբթխմգվթ) է՟ա՟ռնվ 
Փնժթ բնրջսվ Քնրյթէթ նվբթմգվթ ջգվմբթտ, թ ռգվչն կգպւգվզ ղգխմգժնր գմ Աջսլնրմ: (6) Եռ 
ի՟շզ ՠ՟վկվ՟տռգժնր ե գվխթմւ»: 
242

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 ի՟ց՟մթտգմ: 
243

 թյի՟մնրէթրմւ օ ոգսնրէթրմւ // ծնրմ. pa`sa ajrch; kai; ejxousiva «՟ղգմ թյի՟մնրէճնրմ 

նր սգվնրէճնրմ»: 
244

 Հղղս. Ս՟հ. ՂԷ 9. «Լգվթմւ տմլ՟ջտգմ ՟պ՟չթ Տգ՟պմ, դթ ա՟ճ օ ծ՟ջգ՟ժ ե Տեվ թ բ՟սգժ 

դգվխթվ»: 
245

 ե // ծնրմ. R genna`tai «լմռնրղ ե» // ծնրմ. DB ejmfanw`" gevnhtai «ծ՟ճսմռնրղ ե»: 
246

 Յ՟խնՠ՟ճ = ծնրմ. R // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + th;n levgousan: Davn «նվմ ՟ջնրղ ե. Դ՟մզ»: 
247

 Հղղս. Ծմմ. ԽԹ 17. «Եր գհթտթ Դ՟մ՝ ՟րկ բ՟վ՟մ՟խ՟ժ թ ձ՟մ՟ո՟վծթ, ծ՟վխ՟մգժ դա՟վ-

յ՟ո՟վ գվթռ՟վթ օ զմխգմնրժ դծգլգ՟ժմ ճգսջ, օ ղմ՟ժ ցվխնրէգ՟մ Տգ՟պմ»: 
248

 ծգլգ՟ժ = ծնրմ. R iJppeuv" // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ i{ppo" «կթմ»: 
249

 ՟վւ՟ճնրէթրմ // ծնրմ. hJ eujsevbeia «ՠ՟վգո՟յսնրէճնրմ»: 
250

 ՄՄ1487 ա՟վյ՟ո՟վ՟րմ օ, ՄՄ6271 ա՟վյ՟ո՟վմ ՟րմ օ: 
251

 ճգվթռ՟վ // ծնրմ. շթւ: 
252

 ճփկեմ // ծնրմ. + h[toi «՟ճմ ե»: 
253

 թ ա՟վյ՟ո՟վթ // ծնրմ. + h[goun «ծգմտ»: 
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ճ՟րնրվմ ճգսմնրղ թ տմնվջ օ թ ջնրս մյ՟մջ254: (8) Ամդփվջ օ ՟ղՠ՟վս՟ր՟մջ255, 

ւ՟մդթ խնճվւ սգջտգմ օ խ՟հւ ամ՟ջտգմ, ինրժւ ժնրթտգմ օ բթր՟ծ՟վւ ՠըյխգջ-

տթմ: Եր ցնցնիգջտե դ՟վգա՟խմ թ ի՟ր՟վ օ դժնրջթմմ` ճ՟վթրմ: Աճջնւթրւ256 ջնրս 

մյ՟մփւջ թրվնռւ օ տմնվթրւ257 ղնժնվգտնրջտե դծ՟ր՟սջ258 օ դզմսվգ՟ժջ259: (9) 

Ովոեջ օ ճ՟ճջ ծ՟ճգտգ՟ժ ծ՟ճվ՟ոգսթմ260 Յ՟խնՠ՟ճ ղս՟տ ՟խ՟ղՠմ` գսգջ դծ՟մ-

բգվկգ՟ժ ժթմգժ մգհնրէթրմ 261  թ ռգվ՟ճ գվխվթ օ ղ՟վբխ՟մ ՟մկխնրէթրմ 262  թ 

ջ՟ս՟խթշ ճփկեմ 263 ` ճնվբրնճմ խնվջսգ՟մ: Աջ՟տ ՟ճջոեջ թ բեղջ ղ՟վբխ՟ճմնճ 

՟դաթ ՟վ՟վգ՟ժ264 դկ՟ճմ265. «Փվխնրէգ՟մ ւնրղ ջո՟ջգջտնրւ, Տե՛վ»: Իջխ Տեվմ 

ճ՟պ՟չ՟անճմ ՟ջ՟տ, գէե ծմ՟վ թմշ թտե ղնժնվգտնրտ՟մգժ օ266 դզմսվգ՟ժջմ: (10) 

Ք՟մդթ ղստե267 ճԵվնրջ՟հեղ օ մջստթ թ ս՟ձ՟վթմ Աջսնրլնճ` ծ՟ր՟ջ՟վ Աջ-

սնրլնճ, ղ՟վբնճ սգջ՟խնռ268 ղ՟վղմ՟րնվթ` թ ջգվղ՟մե ՟պմ օ ճ՟վա՟մբե խմնչ, թ 

տգհեմ Դ՟մ՟ճ269. Յնրբ՟ճ Իջխ՟վթնռս՟տթ, նվ ղ՟սմգ՟տմ թջխ դՏեվմ, օ մ՟ թ 

տգհեմ Դ՟մ՟ճ եվ: (11) Իջխ թ ՠ՟դղ՟մ՟ժ ՟մփվեմնրէգ՟մ նվբրնճմ խնվջսգ՟մ270` 

նշ խ՟վե ՟մսգջ ՟պմգժ Աջսնր՟լ դխնվնրջս ՟դաթ ղ՟վբխ՟մ, դնվջ ամգ՟տ 

թրվնռ ՟վգ՟ղՠմ271: Ապ՟ւգջտե ռ՟հռ՟հ՟խթ դղսգվթղ լ՟պ՟ճջ թրվ272` դԵմնռւ օ 

դԵհթ՟, թ ճ՟մբթղ՟մնրէթրմ ծ՟խ՟պ՟խնվբթմ: Ապ՟չթ ՟ղգմ՟ճմ ՟դա՟տ ճ՟մբթ-
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 մյ՟մջ // ծնրմ. + (8) poihvsei ga;r shmei`a kai; tevrata polla; ejpi; th`" gh̀" «(8) 

Ք՟մդթ յ՟ս մյ՟մմգվ նր ծվ՟յւմգվ ե անվլգժնր գվխվթ ռվ՟»: 
255

 ՟ղՠ՟վս՟ր՟մջ // ծնրմ. ejxivthla «ի՟ղվ՟լ»: 
256

 Mos1861 ՟ճջնւթխ: 
257

 տմնվթրւ // ծնրմ. fantasiwvdesi tevrasi plavnh" «ղնժնվնրէճ՟մ գվօ՟խ՟ճ՟խ՟մ ծվ՟յւ-

մգվնռ»: 
258

 ղնժնվգտնրջտե դծ՟ր՟սջ // ծնրմ. planhvsei, eij dunatovn «ղնժնվգտմգժնր ե, գէգ ծմ՟վ՟-

ռնվ ե»: 
259

 ՄՄ1487 դմ՟վգ՟ժջ | դզմսվգ՟ժջ = ծնրմ. R // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + kaqw;" oJ kuvrio" 
prohgovreusen «թմշոգջ Տգվմ ե խ՟մի՟անրյ՟խգժ»: 
260

 ՄՄ6271, T1910 ճ՟ճջ ծ՟ճվ՟ոգսթմ: 
261

 T1911 դծ՟մբգվկգ՟ժ ժթմգժնտ մգհնրէթրմ, Mos1861 դծ՟մբգվկգ՟ժմ մգհնրէթրմ նվ 

ժթմգժնտ եվ: 
262

 մգհնրէթրմ թ ռգվ՟ճ գվխվթ օ ղ՟վբխ՟մ ՟մկխնրէթրմ // ծնրմ. ejpi; toi`" ajnqrwvpoi" 
qli`yin kai; stenocwrivan «ղ՟վբխ՟մտ ռվ՟ մգհնրէճնրմ օ ՟մկխնրէճնրմ»: 
263

 ՄՄ1487 շթւ ճփկեմ: 
264

 ՄՄ1471, ՄՄ6271 ՟ջ՟տ ՟ճջոթջթ բեղջ ղ՟վբխ՟մնճջ ՟դաթջ ՟վ՟վգ՟ժ, T1910 ՟ջ՟տ 

՟ճջոթջթ բեղջ ղ՟վբխ՟մ ՟վ՟վգ՟ժ: 
265

 ՄՄ1471, ՄՄ6271, T1910 դփկմ, ՟ջե, Mos1861 դփկմ (նրհհռ՟լ ե՝ դկ՟ճմ = ծնրմ. th;n 
fwnhvn): 
266

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 շթւ օ: 
267

 ղստե // ծնրմ. + ou|to" oJ uiJo;" th̀" ajpwleiva" «՟ճջ նվբթմ խնվջսճ՟մ»: 
268

 ՄՄ1487 շթւ սգջ՟խնռ, Mos1861 սգջ՟խ ղ՟վբնճ | սգջ՟խնռ // ծնրմ. uJpavrcwn 
«ժթմգժնռ»: 
269

 Դ՟մ՟ճ = ծնրմ. // ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟աթվ + tugcavnwn «ժթմգժնռ»: 
270

 ՟մփվեմնրէգ՟մ նվբրնճմ խնվջսգ՟մ // ծնրմ. th`" qlivyew" tw`n hJmerẁn ejkeivnwn uJpo; 
tou` uiJou` th̀" ajpoleiva" «խնվջսճ՟մ նվբնր անվլ՟լ` ՟ճմ փվգվթ ծ՟ժ՟լ՟մւթ»: 
271

 Mos1861 ղ՟ծնր՟ղՠ: 
272

 թրվ // ծնրմ. tou;" ijdivou" aujtou` kaiv «թվ ջգց՟խ՟մ օ»: 
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ղ՟մգջտգմ դմ՟273` ջնրս անժ օ ի՟ՠգՠ՟ճ274, օ ՟ջ՟ջտգմ275, գէե ռ՟ջմ ղնժնվնր-

էգ՟մ օ խնվջսգ՟մ ՠ՟դղ՟տ գխմ: (12) Եր սգջգ՟ժ դմ՟ ՟դա՟տմ276 ճ՟ղփէ գհգ՟ժ 

օ դղնժնվնրէթրմ մնվ՟ ճ՟մբթղ՟մգ՟ժ277, էնհտգմ դմ՟ օ ց՟իթտգմ թ մղ՟մեմ, օ 

ճ՟վգջտթմ թ ջնրվՠջմ278 ճ՟ճմնջթխ: Իջխ մ՟279 սգջգ՟ժ դթմւմ շ՟վ՟շ՟վ ճ՟ղփէ 

գհգ՟ժ օ ճ՟ղգմգտնրմտ ՟վծ՟ղ՟վծգ՟ժ` ջվսղսնրէգ՟ղՠ օ ՠ՟վխնրէգ՟ղՠ ՠնվ-

ՠնւգ՟ժ ջո՟մտե դջնրվՠջմ Աջսնրլնճ280: (13) Յ՟ճմը՟ղ գվօգջտթ մյ՟մ ց՟պ՟-

րնվ281 ա՟ժջսգ՟մ Ովբրնճ ղ՟վբնճ` Աջսնրլնճ ճգվխմթտ: Եր գխգջտե թ ռգվ՟ճ ՟ղոնտ 

գվխմթտ` ց՟պփւ գվխմ՟ճմփւ օ ՟ղգմ՟ճմ ծվգյս՟խ՟ոգսփւ օ 282  ծվգյս՟խփւ 

թրվնռւ: Եր ջ՟ս՟խգջտե դշ՟վմ283 ծնարնռ ՠգվ՟մնռ թրվնռ` զջս ՟պ՟ւգժ՟խ՟մթմ 

ճ՟ճսմ՟ՠ՟մնրէգ՟մ284: (14) Յ՟ճմը՟ղ լ՟ագջտթմ ՟վբ՟վւմ նվոեջ ժնրջ՟րնվւ285, 

օ ՟ղՠ՟վթյսւ286 բ՟վկտթմ թ բընիջ օ թ խնվնրջսմ ճ՟րթսգմթտ287: 
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 դմ՟ // ծնրմ. + aujtoù th;n plavnhn, kai; ajnadeivxousin «մվ՟ ղնժնվնրէճնրմզ օ տնրճտ խս՟մ»: 
274

 ջնրս անժ օ ի՟ՠգՠ՟ճ // ծնրմ. yeuvsthn ejpi; panto;" ajnqrwvpou kai; mhdevn «՟ղգմ 
ղ՟վբնր ՟պ՟չ ջս՟ինջ օ նշմշնրէճնրմ»: 
275

 ՄՄ6271 ՟ջթտգմ: 
276

 ՄՄ1487, ՄՄ6271 ճ՟դա՟տմ: 
277

 ճ՟մբթղ՟մգ՟ժ // ծնրմ. + uJpo; tẁn toù qeoù qerapovntwn «Աջսլն ջո՟ջ՟ռնվմգվթ խնհ-
ղթտ»: 
278

 ջնրվՠջմ // ծնրմ. toi`" dikaivoi" «՟վբ՟վմգվթմ»: 
279

 Mos1861, ՄՄ6271, ՄՄ1487 շթւ մ՟: 
280

 Աջսնրլնճ // ծնրմ. ejkeivnou" «՟ճմ»: 
281

 ց՟պ՟րնվ // ծնրմ. շթւ:  
282

 ՄՄ1487 օ ՟ղգմ՟ճմ: 
283

 դշ՟վմ // ծնրմ. aujto;n kuvrio" «մվ՟մ Տգվզ»: 
284

 ՄՄ1487, ՄՄ6271, T1910, Mos1861 օ ՟ջս ՟պ՟ւգժ՟խ՟մթմ ճ՟ճսմ՟ՠ՟մնրէթրմ (նրհհռ՟լ 
ե` զջս ՟պ՟ւգժ՟խ՟մթմ ճ՟ճսմ՟ՠ՟մնրէգ՟մ): 
285

 ժնրջ՟րնվւ // ծնրմ. + ejn kovsmw/ lovgon zwh̀" ejpevconte" «՟յի՟վծնրղ խ՟ճմւթ ինջւզ 
ղ՟սնրտնհմգվ» // R շթւ ejn kovsmw/ «՟յի՟վծնրղ»: 
286

 ՟ղՠ՟վթյսւ // ծնրմ. + ejkdiwcqhvsontai kaiv «խռս՟վռգմ օ»: 
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 թ խնվնրջսմ ճ՟րթսգմթտ // ծնրմ. ejx ou| rJusqeivhmen a{pante" oiJ qeo;n zw`nta 
latreuvonte", cavriti kai; filanqrwpiva/ tou` kurivou kai; qeou` kai; swth`ro" 
hJmw`n jIhsou` Cristou`, meqÆ ou| tw`/ patri; a{ma tw/` aJgivw/ kai; zwopoiw`/ pneuvmati 
tivmh, dovxa, kravto", megalwsuvnh te kai; megaloprevpeia, nu`n kai; ajei; kai; eij" 
tou;" aijw`na" tẁn ajwvnwn, ajmhvn «նրղթտ խ՟դ՟սռգթմւ ՠնժնվջ, նվ ո՟յսնրղ գմւ խգմբ՟-
մթ Աջսլնրմ, ղգվ Տգվ օ Աջսռ՟լ օ Փվխթշ Հթջնրջ Քվթջսնջթ յմնվծնռ նր ղ՟վբ՟ջթ-
վնրէճ՟ղՠ, նվթ ծգս Հնվ օ Սնրվՠ նր խգմբ՟մ՟վ՟վ Հնանր ո՟սթռմ ե, ց՟պւզ, դնվնրէճնրմզ, 
ղգլնրէճնրմմ նր ռ՟ճգժշնրէճնրմզ, ՟ճըղ օ ծ՟ռգս օ ծ՟ռթսճ՟մջ ծ՟ռթսգմթտ, ՟ղգմ»: 
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Գ. XIII.11–XIV.14 

Հգս՟ա՟ ծ՟ճգվգմ իղՠ՟ավնրէճնրմ (ՄՄ 2270, 169՟–179ՠ) 

   (169՟) Աճջ ե ճ՟հէնրէթրմ ւվթջսնմեթտ1: Ապ՟չթմ է՟ա՟րնվմ Ավլթրմ ե. 

՟ճջ նշ ե ՟մնրմ ջնվ՟ճ, դթ դ՟մնրմ ջնվ՟ճ նշ նւ աթսե: Զ՟պ՟չ բթղթմ ՟ճժ անվլնռ 

թրվգ՟մտ բվնյղգտթմ2: 

XIII (11) Յ՟ճմը՟ղ ցնրէ՟մ՟խթ ճ՟վթտե թ ռգվ՟ճ մնտ՟ է՟ա՟րնվմ 

ծգժժգմ՟տնտ օ Հպնղգ՟տնտ, նվւ գմ քպ՟մա. ՠ՟դնրղ ՠ՟վխնրէգ՟ղՠ դ՟վէթտե, 

նվոեջ զդղ՟վբ թ ւմնճ, նվ ծ՟ղ՟վգ՟ժ եվ զմբ ղգպգ՟ժջ օ նշ գվօեվ: Ս՟ ՟պմե 

ծվ՟ղ՟մ՟րմ ՟ջսնրլնճ. ճ՟դաեմ Խնրջթէ՟ճ, նվ մղ՟մ ե ՟վլնրթ: Եր բմե նրիս 

զմբ ՟ճժ Գ է՟ա՟րնվ՟տ, օ գժ՟մե թ ռգվ՟ճ մնտ՟ զմբ լնռմ Թ՟վջթջ, օ ռ՟վե դթջ-

ղ՟ճգժ՟տթջմ ղթմշօ թ Գ՟ՠ՟րնմ: Եր թ ռգվ՟ճ Մզհժնրո ագսթմ ջխջ՟մթմ ո՟սգ-

վ՟դղգժ զմբ ղթղգ՟մջ օ ճ՟մխ՟մթմ ճգվխնտնրմտ խնհղ՟մտմ ՠ՟դղնրէթրմջմ ճնճը, 

ղթմշօ ագսմ Մզհժնրո ճ՟վթրմմ բ՟վկթ (169ՠ) օ մգվխե դլնռմ ղնհնմջ Կ: Եր ռգ-

վ՟խ՟տնրէգ՟ղՠ ջնրվՠ ծվգյս՟խ՟ոգսթմ Մթւ՟ճեժթ բմե թ ռգվ՟ճ մնտ՟ճ ջնրվ օ 

ծ՟վտե դմնջ՟. օ ղմ՟տգ՟ժւմ ց՟իթտգմ ղթմշօ ճ՟մ՟ո՟սմ Եէվթնճ` թ սգհթ 

թրվգ՟մտ: Եր դագվեռ՟վ մնտ՟ճ բ՟վկնրջտե օ դխ՟մ՟ճջ օ դնվբթջ մնտ՟ճ ագվգջ-

տե: [Ի]ջխ նվ ճգվխթվմ ՟րգվգ՟ժ թտգմ, ՟պ՟ւե է՟ա՟րնվմ դնվբթ թրվ, օ մ՟ գվ-

էգ՟ժ ծ՟վտե դմնջ՟ճ ՟մբ օ չմչգջտե թջո՟պ: (12) Եր ՟մխ՟մթ թ ռգվ՟ճ մնտ՟ ՟ծ 

՟պ՟չթմ օ բնհնրղմ3, դնվ նրմեթմ թ ռգվ՟ճ ւվթջսնմեթտ: Իջխ ղգլնրէթրմ օ ՟ր՟վ 

մնտ՟ճ օ խ՟մ՟ճւ մնտ՟ օ նվբթւ օ ՟դա՟խ՟մւ ՟մխտթմ թ կգպմ է՟ա՟րնվթմ 

Հպնղ՟ճգտրնտ: Եր ղ՟սմթմ թջղ՟ճգժ՟տթւ թ ջնրվ օ թ ագվնրէթրմւ, թ ղ՟ծ օ ՟ո՟-

խ՟մնրէթրմ: (13) Եր ժթմթ գփէմ՟ո՟սթխ ժնրլմ Հպնղ՟ճգտնտ թ ռգվ՟ճ մնտ՟, օ 

ռ՟հձ՟մգջտե դմնջ՟ ՠ՟դնրղ մգհնրէգ՟ղՠ, ջնռնռ օ լ՟վ՟ռնռ օ ս՟մչ՟մ՟րւ: 

Եր լ՟պ՟ճգմ ՟ճմնտթխ, նվ ճ՟պ՟չմ լ՟պ՟ճեթմ մնտ՟, օ ժթմթ լ՟պ՟ճնրէթրմ մնտ՟ 

բ՟պմ ւ՟մ դ՟պ՟չմնտմ ծ՟վթրվ՟ո՟սթխ: (170՟)(14) Եր ի՟հ՟հ՟մ՟ճ գվխթվ օ 

թրվ՟ւ՟մշթրվ նւ թ մնտ՟մե ամ՟ջտգմ թ ա՟ր՟պ թրվ` թ ՠմ՟խնրէթրմ ծ՟վտմ թր-

վգ՟մտ. թ Հ՟ճւ, թ Կթժթխթ՟, Իջ՟քվթ՟, ճԱցվթխ՟, ճԵժժ՟բ՟, թ Ս[թ]խթժ[թ]՟ճ: Եր 

՟ղգմ՟ճմ, նվ ղմ՟տգ՟ժ ե թ ագվնրէգ՟մ, ամ՟ջտե թ ա՟ր՟պմ թրվ: (15) Եր ՠ՟դղ՟-

մ՟մ ղ՟վբթխ թ ռգվ՟ճ գվխվթ թՠվօ դղ՟վ՟ի ճնճը: Իջխ է՟ա՟րնվմ ՟պ՟չմնվբնր-

էգ՟ղՠ ծվգյս՟խ՟ոգսթմ գժ՟մե թ ժգ՟պմ ՠ՟վկվ, նվ ե բեղ ճ՟մբթղ՟մ Ամ-

սթնւ՟ճ ղգլթմ, օ ընհնռթմ ՟պ մ՟ ՠ՟դղնրէթրմ դ՟րվ՟տ ճնճը: Եր ճ՟ճմղծգսե 

ջխջ՟մթ ՟պմնրժ դՊ՟վջթխջ ղթմշօ ճ՟վօգժջ, օ դԱվ՟ՠթ՟ճ, օ դԵաթոսնջ: Եր թՠվօ 

դ՟վլթրթ յվչթ ցնճէ զմբ սթգդգվջ օ բ՟վկնրջտե ճթմւմ դ՟յի՟վծջ թ մգվւնճ 

գվխմթտ թ ճ՟ղթջջ գփէ, թջխ Ավ՟ՠթ՟ճ օ Եաթոսնջ ՟ճվգջտթ ծվնռ: Իջխ գդվ լն-
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 ՄՄ 2270 ւվթջսնմեթտ ե (ե չմչռ՟լ): 

2
 ՄՄ 2270 բվնյղգջտթմ (նրհհռ՟լ ե՝ բվնյղգտթմ): 

3
 ՄՄ 2270 էնհնրղմ (նրհհռ՟լ ե՝ բնհնրղմ): 
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ռնրմ ի՟հ՟հգջտթ օ յթմգջտթ ճ՟ղգմ՟ճմ, օ ջվսղսնրէթրմ է՟ա՟րնվթմ գհթտթ թ 

ռգվ՟ճ նրվ՟տնհ՟տմ Քվթջսնջ. ՟ճվգտջե դմնջ՟ օ դսնրմջ մնտ՟ճ ՟ճվգջտե: Եր 

ի՟հ՟հ՟մ՟ճ գվխթվ ղգլ՟ր նրվ՟ինրէգ՟ղՠ: Եր ժթմթ ի՟հ՟հնրէթրմ թ ռգվ՟ճ 

գվխվթ, նրվ՟ինրէթրմ օ իմբնրէթրմ, (170ՠ) նվ նշ ՟ճժ գհգ՟ժ եվ թ ջխդՠ՟մե 

՟յի՟վծթ օ ՟ճժ նշ ժթմթտթ, դթ ճգսթ ՟րնրվւ գմ: (16) Եր ժթմթ ի՟հ՟հնրէթրմ օ 

իմբնրէթրմ թ ռգվ՟ճ գվխվթ, օ յթմգջտգմ ղ՟վբթխ ւ՟հ՟ւջ օ ՠ՟դղ՟ջտթմ, օ 

՟դ՟սթմ ւ՟ծ՟մ՟ճւ ՟ղգմ՟ճմ ծ՟վխե: (17) Աճջ ե ի՟հ՟հնրէթրմ, դնվ ՟ջե ՟-

պ՟ւգ՟ժմ էե` «Յնվը՟ղ խ՟վլգջտգմ, էե ի՟հ՟հնրէթրմ ե, գհթտթ խ՟ս՟վ՟լ»4: 

Ովոեջ Փվխթշմ ՟ջե, գէե` «Ովոեջ ճ՟րնրվջմ Ննճթ», օ նվ դխմթ ՟ճջղ ը՟ղնրջ յթ-

մգջտգմ ղ՟վբթխ, նրսթտգմ օ ճզղոթտգմ, ամգջտգմ օ ռ՟ձ՟պգջտգմ, ՟ղնրջմ՟ճտգմ 

օ յթմգջտգմ ւ՟հ՟ւջ օ ՠմ՟խնրէթրմջ»5: (18) Եր նշ ժթմթ գվխթրհ թմշ խ՟ղ մգհնր-

էթրմ թ ջթվ[ս]ջ մնտ՟: Իջխ է՟ա՟րնվմ թ ԺԲ ՟ղ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ թրվնճ ծթր՟մ-

բ՟ջտթ ղգվկ թ ղ՟ծ: Եր ճ՟ճմը՟ղ նրիսգջտե Աջսնրլնճ դՠ՟վթ խգ՟ժմ օ ջնրվՠ 

խգ՟ժմ օ ՟դ՟սե դգխգհգտթջ օ դռ՟մնվ՟ճջ թ ծ՟ջ՟վ՟խ՟տ, ՟հւ՟ս՟տ օ նվՠնտ 

՟րամ՟խ՟մ ժթմթ: Եր ղթմշ դ՟ճջ ՟վ՟ջտե, ժջե սեվ ՟հ՟րէթտ մնտ՟, ճ՟րգժնր թ 

խգ՟մջ թրվ ՟ղջ ԻԲ6: Իջխ թ ԺԵ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ մնվ՟ ծ՟ջ՟մե ճ՟մխ՟վլ՟ծ՟ջ 

(171՟) ՠ՟վխնրէթրմ ջնվ՟ թ ռգվ՟ճ ՟ղգմ՟ճմ գվխվթ: (19) Եր ՟մխ՟մթ բնրպմ 

ծթրջթջթ, դնվ խ՟մամգ՟տ Ահեւջ՟մբվթնջ զմբբեղ ա՟դ՟մ՟ՠ՟վնր ՟դաթմ` 

Աանաւ օ Մ՟անաւ խնշգտգ՟ժ, օ գժ՟մե ՟մսթ ՠ՟դղնրէթրմ ՠ՟վՠ՟վնջ՟տ ճնճը ՟մ-

էթր: ԻԲ է՟ա՟րնվնրէթրմւ, նվ եթմ ՟վագժգ՟ժ ՟մբ, ՟մշ՟ց ՠ՟դղնրէթրմւ, ղթմշօ 

խսվե ջղո՟խ կթնճմ դյեղմ մգվւթմ օ լ՟ճվւմ մթդ՟խ՟տմ դյեղմ ռգվթմ. օ ե 

ծ՟ջս՟սնրէթրմ յեղնտմ խ՟մանրմ Գ: Եր ՟վկ՟խթմ մնւ՟ճ թ ռգվ՟ճ գվխվթ, ՟ո՟-

խ՟մգժնռ դջ՟, օ դ՟վծնրվթ ՟ղգմ՟ճմ գվխթվ գվգջ՟տ մնտ՟, օ ցնիթտգմ թ մնտ՟-

մեմ օ է՟աթտգմ թ ժգվթմջ, ճ՟ճվջ օ թ ագվգդղ՟մջ ղգպգժնտ: Մգպ՟մթմ ՠ՟դնրղւ թ 

ց՟ինրջս ճ՟ճմ, օ նշ նւ թտե, նվ է՟հթտե դմնջ՟: Զթ Եվգղթ՟ճ ղ՟վա՟վեմ ՟ջե, 

գէե` «Եվգջ՟տ ծթրջթջնճ ՠնվՠնւգջտթմ շ՟վթւ թ ռգվ՟ճ գվխվթ»7: (20) Զթ ծթրջթ-

ջնճ գժ՟մգմ մնւ՟ օ նրսգմ դղ՟վղթմջ ղ՟վբխ՟մ օ դփկջ օ դխ՟վթձջ օ դ՟ղգմ՟ճմ 

ջնհնրմջ օ դա՟դ՟մջ, օ զղոգմ դ՟վթրմջ մնտ՟ օ ինվնռգմ դղ՟սհ՟յ ղ՟մ-

խնրմջմ օ բմգմ ՟պ՟չթ լմնհ՟տմ օ նրսգմ օ նրսգժնճ ս՟մ: Պ՟ս(171ՠ)՟պգմ 

դճհթ խթմմ օ ծ՟մգմ8 դջ՟հղմ, խգվթտգմ, օ ՟ո՟խ՟մգմ դգվխթվ օ ՟րգվգմ, օ նշ 

նւ խ՟վե խգ՟ժ զմբբեղ մնտ՟: (21) Եր ՟ճջ ժթմթ ս՟վթւ օ ս՟վթ օ խեջ ս՟վնճ, 
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 Հղղս. Ա Թգջ. Ե 3. «Յնվը՟ղ ՟ջթտգմ էե ի՟հ՟հնրէթրմ օ յթմնրէթրմ ե, ճ՟ճմը՟ղ ճ՟մխ՟վ-

լ՟խթ ծ՟ջտե մնտ՟ ջ՟ս՟խնրղմ»: 
5
 Հղղս. Մ՟սէ. ԻԴ 37. «Աճժ նվոեջ ՟րնրվւմ Ննճթ, մնճմոեջ գհթտթ ա՟ժնրջսմ նվբրնճ ղ՟վբնճ: 

Զթ նվոեջ եթմ ճ՟րնրվջմ նվ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դչվծգհգհմ, նրսեթմ օ զղոեթմ, խ՟մ՟ճջ ՟պմեթմ օ 

՟վ՟մտ ժթմեթմ, ղթմշգր ճ՟րվմ՝ ճնվնրղ գղնրս Ննճ թ ս՟ո՟մմ»:  
6
 ՄՄ 2270 ՟ղջ ԻԲ ՟ղ (՟ղ չմչռ՟լ): 

7
 Հղղս. Եվգղ. Ա 14. «ճԵվգջ՟տ ծթրջթջնճ ՠնվՠնւգջտթմ շ՟վթւ թ ռգվ՟ճ ՠմ՟խշ՟տ գվխվթ»: 

8
 ՄՄ 2270 ծ՟ջգմ (նրհհռ՟լ ե՝ ծ՟մգմ): 



370 Ա. Թնցշճ՟մ 

 

՟ճջ թմւմ` ՟ղւ գփէ օ խեջ: Եր դխմթ գփէ ՟ղ՟տմ ընհնռգ՟ժ ա՟մ ղթմշօ տւ՟հ՟ւմ 

Ինոեբ: Իջխ Ավլթրմ թ ճ՟ղթմ ԻԲ-գվնվբթ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ թրվնճ գժ՟մե զմբ 

՟պ՟չ մնտ՟ օ գխգ՟ժ ճԵվթւնճ (՞) իմբվե դԱջսնրլնճ փամնրէթրմ: Եր ՟պ՟ւե Աջս-

նր՟լ դդփվ՟աժնրի ծվյս՟խ՟տ օ ջ՟ս՟խե դմնջ՟ թ ւէէգժ ՟խ՟մմ, օ նշ ղմ՟ջտե 

օ նշ ղթ դնվնտմ դմթդ՟խջ օ դ՟ջո՟վջ օ դմգսջ. ՟ճվգջտգմ դգփէ ՟ղ ՟ղգմ՟ճմ 

՟յի՟վծմ: Եր ժթմթ ի՟հ՟հնրէթրմ ղգլ ՟ղգմ՟ճմ ՟յի՟վծջ օ ղթ թյի՟մնրէթրմ: 

Եր է՟ա՟րնվգ՟ժ ջնվ՟ճ ՟ղջ ԼԶ, ՠ՟վթ ինջսնռ՟մնրէգ՟ղՠ ժմնր դս՟ո՟մմ: 

Թ՟ա՟րնվե նվ բվնյղգ՟ժ ե Ձթ: 

Յգս ջնվ՟ է՟ա՟րնվե նվբթ ջնվ՟ օ ռ՟վթ ջվՠնրէգ՟ղՠ օ ի՟հ՟հնրէգ՟ղՠ, 

դթ նշ նրջսեւ նրմթ ծ՟խ՟պ՟խնհջ թրվ: Եր է՟ա՟րնվգջտե ՟ղջ ԺԲ օ մմչգջտե. 

՟ջս բ՟բ՟վե է՟ա՟րնվնրէթրմ Կնղմթ՟մնջ՟տ: Եր ջ՟ կթ բվնյղ(172՟)գտ՟ր, դթ 

նշ ՟յի՟սգտ՟ր: 

Աճջ Մ՟մխ՟հ է՟ա՟րնվմ ե: 

Իջխ դխմթ է՟ա՟րնվգջտե, նվ բզվփյղգ՟ժմ ե` «Մ՟մխ՟հ նրմգժնռ թ կգպմ», դթ 

՟րնրվ խթվ՟խեթ թ Կնջս՟մբթմնրոփժթջ զմբ է՟ա՟րնվգժմ մնվ՟ճ խնսնվգջտթմ 

ջվնռ ծնաթւ ԽԲՌ, օ ժթմթ յցնէ ճնճը օ իպնռնրէթրմ, օ նշ ծ՟ձթ զմբ մ՟ Տեվ, օ 

դխմթ Գ ՟ղ՟տ ղ՟ծնր՟ղՠ գժ՟մե ճ՟յի՟վծե: 

Աճջ Եդմ է՟ա՟րնվե: 

Յգս ջնվ՟ է՟ա՟րնվե, օ ղթ՟ՠ՟մթմ զմբ ջ՟ է՟ա՟րնվւ ՟վօղսթտ օ ա՟մ 

ղս՟մգմ թ ւ՟հ՟ւմ զմբ նջխթ բնրպմ: Եր ժթմթ ի՟հ՟հնրէթրմ օ ջեվ ղգլ զմբ 

՟ղգմ՟ճմ գվխթվ, օ ծմ՟դ՟մբթ ՟ղգմ՟ճմ գվխթվ: Եր նշ նւ ե նվ ծ՟խ՟պ՟խ ա՟ճ 

մղ՟, դթ ծդփվ ե օ ծգդ օ ՟մղգհ օ ջնրվՠ օ ՠ՟վգանվլ: Եր է՟ա՟րնվե ՟ղջ ԻԲ օ 

ծ՟մաթտե զմբ ծ՟ճվջ թրվ թ էթրջ ջվՠնտ: 

Աճջ Մգ[վ]խ է՟ա՟րնվմ ե: 

Զխմթ ջնվ՟ է՟ա՟րնվե նվ խնշթ ՟հւ՟ս. թմշ իմբվե ճ՟յի՟վծե, ՟ճժ ղգվխ 

(172ՠ) ճ՟ղգմ՟ճմ [մ]թրէ՟խ՟մ՟տջ: Նջսթ թՠվօ թ ռգվ՟ճ ռգղթ. ղ՟վբ ՟ջսնր՟-

լ՟ղթս օ ջնրվՠ օ ՠ՟վգանվլ: Եր է՟ա՟րնվե ղգլ՟ր ի՟հ՟հնրէգ՟ղՠ ԺԲ ՟ղ: Ի 

ջնվ՟ճ ՟ղթ ո՟սվթ՟վա նղմ ՠ՟վթ օ ծ՟ձնճ Աջսնրլնճ, նվ ծ՟ր՟ջ՟վ ՟պ՟ւթմնր-

էգ՟ղՠ ե ՟ղգմ՟ճմ ՟պ՟չմնտմ: Եր զմբ ջնվ՟ճ ՠ՟պմ՟ճ ւ՟ծ՟մ՟ճնրէթրմ ճ՟յի՟վծե: 

Աճջ Բ՟վգղթս է՟ա՟րնվմ ե: 

Յգս ջնվ՟ճ է՟ա՟րնվե նղմ ղթ ՠ՟վթ ՟ճվ ճնճը օ նրվ՟ի, ժթ ՟ղգմ՟ճմ 

ջվՠնրէգ՟ղՠ օ ՟պ՟ւթմնրէգ՟ղՠ: Եր ՟վ՟ջտե թրվ խթմ ճնճը շ՟վ օ ՟մ՟րվեմ օ 

ոթհլ: Եր է՟ա՟րնվե ջվՠնրէգ՟ղՠ օ նրհհ՟ց՟պնրէգ՟ղՠ ՟ղջ ԼԲ օ մմչե թ 

Քվթջսնջ: Եր էնհնր դ՟էնպմ թրվ խմնչմ թրվ շ՟վ ջգվղ՟մ օ ՟հ՟մբ՟րնվթ օ 

ոհլնճմ: 

Վ՟ջմ Պգհլ խմնչմ. 

Եր ՟ո՟ խ՟ժմնր դէ՟ա՟րնվնրէթրմմ մնվ՟ թ շ՟վ նջս խթմմ ՟ճմ ՟ճվթ Գ ՟ղ: 

Եր անվլե շ՟վթջ ղգլ՟ղգլջ, օ նրջնրտ՟մե անվլգժ մ՟ի ոգհլնրէթրմջ ճ՟վնր՟-

խ՟մջ օ թա՟խ՟մջ: Յ՟մ՟[վ]աջ նրջնրտ՟մե, ղթմշօ ՟ճմոթջթ է՟ա՟րնվ՟տմ ՟ճմ-
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ոթջթ (173՟) ջվՠգ՟ժ ընհնռմ ՟ճմշ՟ց ինսնվթմ, ղթմշօ դ՟վնրղնժնրէթրմ օ դթ-

ա՟խ՟մնրէթրմ թՠվօ դ՟մ՟ջնրմջ ճ՟ր՟վթ ծվ՟ո՟վ՟խթ անվլգջտգմ: Եր խ՟ի՟վ-

բնրէթրմջ օ բթրէնրէթրմջ, ղթմշօ նրվ՟մ՟ժ ս՟ճ դԱջսնր՟լ օ դթմւմ ՟ջսնր՟լ 

ս՟ճ ինջսնռ՟մգժ, օ ՟ո՟խ՟մնրէթրմջ ՠ՟դնրղջ: Եր ժթմնր դ՟ր՟դ՟մջ չվնռ օ 

ժնր՟մ՟ճ դոգհլնրէթրմջ թրվ սգպ՟սգջնրէգ՟մ օ ջվջւե թ ռգվ՟ճ ՟ղգմ՟ճմ ընհն-

ռվբգ՟մմ օ մյի՟վ՟տ ջվՠնտ օ նրիսթտ օ ջնրվՠ ջգհ՟մնտ, օ ոգհլե դմնջ՟: Եր 

ւ՟վնդգժ ս՟ճ դթմւմ ՟ջսնր՟լ, օ ղսգ՟ժ թ ղգլ գխգհգտնչմ ծ՟մբգվկ գվաշ՟րւ օ 

խ՟ւ՟րնհփւմ: Եր ՟վՠգ՟ժ ընհնռմ, օ թմւմ մջսթ թ ռգվ՟ճ ջգհ՟մնճմ օ իփջթ 

ծ՟ճծնճնրէթրմջ Աջսնր՟լ Հ՟ճվ օ Ովբթ մնվ՟ օ թ խնճջմ Մ՟վթ՟ղ օ թ ջնրվՠջ: Եր 

ընհնռնրվբւմ թրվ անվլգմ դ՟մփվեմ ի՟պմ՟խնրէթրմջ: Յ՟ճմը՟ղ ծվ՟ղ՟ճե Տեվ 

ջնրվՠ ծվգյս՟խ՟ոգսթմ, օ յ՟վըե գվթտջ ՟մա՟ղ դԲ՟ՠգժնմ ղգլմ, ՟ճջ թմւմ 

Կնջս՟մբթմնրոփժթջ, օ զմխհղթ ւ՟հ՟ւմ, օ լ՟լխե դմ՟ճ լնռմ շ՟վ (173ՠ) ըն-

հնռմ: Եր ժթմթ ղ՟վա՟վենրէթրմ Դ՟մթեժթ, նվ ՟ջե. «Վ՟՜ճ ւգդ, գփէմ՟ՠժնրվ Բթր-

դ՟մբթ՟ճ, ճնվը՟ղ ՟ճվթմ9 թ ւգդ է՟ա՟րնվգջտե»: Եր ՟ճջ ժթմթ, դթ լմ՟ր ղ՟ճվմ 

Նգպթմմ, օ ճ՟ճմղծգսե ժթմթ ւ՟հ՟ւմ լնռ: Եր գվօթ Խ՟շմ ճգխգհգտրնչմ ղթ՟ճմ օ 

ջթրմմ Կնջս՟մբթ՟մնջթ ղգլթ: 

Աճջ Բ՟վթ է՟ա՟րնվմ ե: 

Եր ցնիթ է՟ա՟րնվնրէթրմ թ մնվ Բ՟ՠգժնմե թ Նթխն[ղգ]բգ՟ճ (՞): Եր ՟ո՟ 

է՟ա՟րնվե ւ՟վկ նղմ ղթ ղ՟վբ ՠ՟վգղթս օ մգհգ՟ժ ս՟ճ դէ՟ա՟րնվնրէթրմ թրվ 

՟ճժնրղ նրղգղմ ղ՟վբնճ ՠ՟վգղսթ օ ջվՠնճ, նվ ժթմթ ղ՟վղմնռ սխ՟վ օ յմնվծ՟րւմ 

Աջսնրլնճ դփվ՟րնվ: Եր է՟ա՟րնվե ՟ղջ Ի օ ցնիթ ՠ՟վթ ինջսնռ՟մնրէգ՟ղՠ թ 

Քվթջսնջ: 

  Աճջ Զփվ՟րնվմ ե: 

Յգս ՟ճջնվթխ է՟ա՟րնվե ծդփվ դփվնրէգ՟ղՠ ծգդ օ ՟վբ՟վ Տթՠգվթնջ: Ի ջն-

վ՟ճ է՟ա՟րնրէգ՟մ ծթմա ՟ղթմ լմ՟մթ Նգպմ, օ է՟ա՟րնվգջտե ջ՟ ՟ղջ ԼԶ: Եր թ 

ԻԶ ՟ղթ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ ջնվ՟ ծգվկթ է՟ա՟րնվնրէթրմ զմբ Ժ (174՟) ճթյի՟-

մնրէթրմ: 

XIII (21) Իջխ ջ՟ ՟պ՟չմնվբնրէգ՟ղՠ ծվգյս՟խթմ Աջսնրլնճ գժ՟մե ճԵ-

վնրջ՟հեղ օ ս՟մթ ՟մբ Փվխշթմ օ դէ՟ամ: Եր ՠմ՟խե ՟մբ ՟ղջ Ժ: Եր դխմթ Ժ 

՟ղթմ ՟ճմ ընհնռթմ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟ջնրմւ Խ՟շթմ ՟ղգմ՟ճմ ՟յի՟վծե օ ա՟մ 

ղթ՟ՠ՟մ թ Սնրվՠ Խ՟շմ: XIV (2-4) Իջխ է՟ա՟րնվմ ծ՟մե դԽ՟շմ օ դէ՟ամ թ Գնհ-

անէ՟ճ օ դծնաթ թրվ ծ՟մկմե թ Աջսնր՟լ: Իջխ ՟պգ՟ժ ծվգյս՟խ՟տ ճ՟մբթղ՟մ 

՟ղգմ՟ճմ ընհնռնճմ մ՟ի դԽ՟շմ օ ՟ո՟ դծնաթ է՟ա՟րնվթմ օ թ ռգվ՟ճ մնվ՟ 

դէ՟ամ, օ ռգվ՟մ՟մ ճգվխթմջ: Զթ ՟ծ՟ ջ՟ ջնրվՠ օ ճգսթ է՟ա՟րնվ ՟յի՟վծթ 

ճ՟մկմ ՟վ՟վ դէ՟ա՟րնվնրէթրմ Աջսնրլնճ Հփվ օ դծնաթ թրվ օ դԽ՟շմ, ճնվնրղ 

ռգվ՟ճ ՠօգպգտ՟ր Ովբթմ Աջսնրլնճ Յթջնրջ Քվթջսնջ:  

Եր ՟պը՟ղ՟ճմ ռգվ՟տ՟ր ճգվխթմջ Խ՟շմ օ դէ՟ամ օ նաթ է՟ա՟րնվթմ, ռ՟ջմ 

դթ ճգվվնվբ օ ց՟պ՟րնվգ՟ժ ա՟ժնրջս է՟ա՟րնվթմ Քվթջսնջթ մ՟ի ո՟սնր՟-

                                                           
9
 ՄՄ 2270 ՟ճվգմ (նրհհռ՟լ ե՝ ՟ճվթմ): 
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խ՟մ Սնրվՠ Խ՟շմ ճգվօթ ճգվխթմջ` ա՟ժնռ ՟պ՟չթ մնվ՟ճ թ իմբնրղմ ծ՟ր՟ս՟-

տգժնտ օ թ խնվնրջս ՟մծ՟ր՟սթտ: Եր ՟ջս ՠ՟վկ՟ր ի՟հ՟հնրէթրմ ՟յի՟վծե: Եր 

՟մբ Քվթջսնջ ե (174ՠ) ճգսթմ է՟ա՟րնվ: 

Վ՟ջմ ոթհլ Նգպթմ ՟ջ՟տգ՟ժ ե: 

Յ՟ճմը՟ղ ճ՟ճսմգջտթ ղ՟վբմ ՟մփվեմնրէգ՟մ` Ովբթմ Կնվջսգ՟մ, լմնրմբմ 

ճ՟մփվեմնրէգ՟մ: Եր մյ՟մ ճ՟ճսմգժնճ ջնվ՟ ՟ճջ ե. ճնվը՟ղ ժտթ գվխթվ իպնռնր-

էգ՟ղՠ, օ ո՟խ՟ջթ ՠ՟վկվ թյի՟մնրէգ՟ղՠ թ Հպնղ՟ճգտնտ, դթ նվոեջ Քվթջսնջ 

թ ո՟խ՟ջգժ ճթյի՟մնրէգ՟մմ Յնրբ՟ճթ գխմ, մնճմոեջ օ ծ՟խ՟պ՟խմ մնվ՟` թ ո՟-

խ՟ջգժ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ Հպնղ՟ճգտնտ: Եր նվոեջ լ՟մնրտ՟ր թ կգպմ Դ՟մթեժթ շն-

վթտ ա՟դ՟մ՟տմ` ՟պթրլմ է՟ա՟րնվնրէթրմ Մ՟վ՟տ, օ ՟վչմ Բ՟ՠգժ՟տնտմ, թմլմ 

Պ՟վջթտ: Էվ օ շնվվնվբմ` ՟ծգհ օ դ՟վղ՟մ՟ժթ, նվ նրսեվ օ ղ՟մվեվ դգվխթվ10, նվ 

գմ Հպնղ՟ճգտնտ է՟ա՟րնվնրէթրմ, նվ ՠ՟պմթմ ՟մբ, ճ՟րնրվջմ ՟մբ թ Քվթջսնջթ: 

Ավբ լ՟հխթ մ՟ի ՟մաէնրէթրմ, օ խնրջ՟մ՟տ ջեվ ՠնրջ՟մթ, օ ժթմթ ջնռւ օ ջվ՟-

լնրէթրմւ օ ջ՟ջ՟մնրէթրմւ11, օ, նվոեջ Տեվ ՟ջե, ՠ՟դնրղ անրյ՟խղնրմւ գհթտթմ: 

XIV (1, 6, 10) Ավբ, ղթ խ՟վլգւ, էե ջ՟ս՟մ՟ճ ե մ՟ խ՟ղ օ բօ, ՟ճժ ղ՟վբ ե 

՟ո՟խ՟մգ՟ժ ղս՟րւ` թ սնծղե ղ՟վբխ՟մ, թ ջեվ(175՟)ղե ծ՟րվ, ճնվնռ՟ճմե 

ղ՟րվ, նվ լմ՟մթ թ Քնվնդթմ օ ջմ՟մթ թ Բգբջ՟ճթբ՟ճ, դ՟վա՟մ՟ճ օ ղգլ՟մ՟ճ թ 

Կ՟ց՟պմ՟ճնրղմ` թ ռգվ՟ճ ղթնճ ս՟ջ՟մտ թյի՟մնրէգ՟մ, նվ ՠ՟ը՟մգ՟ժ ժթտթ: 

Յ՟ճմը՟ղ ղթմմ է՟ա՟րնվե թմւմ օ դգվգւմ ջո՟մե, օ դ՟ճժմ դՠպ՟ղՠ ՟լե, օ է՟-

ա՟րնվե ը՟ղ՟մ՟խջ գվթջ օ խեջ ը՟ղ՟մ՟խ՟տ, օ տմլ՟ջտե Քնվնդթմ, դթ լմ՟ր 

դմ՟, օ Բգէջ՟ճթբ՟ճ, դթ ջմնճտ դմ՟ճ, օ Կ՟ց՟պմ՟ճնրղմ, նվ է՟ա՟րնվգ՟տ: Ով-

ոեջ ՟ջ՟տ Տեվմ, «Թեոես օ ՠ՟վկվ՟ջտթջ, ղթմշօ թ բընիջ թչտգջ»:12 Եր լմ՟մթ 

մ՟ թ խմնչե ճ՟դաեմ Դ՟մ՟ճ, ճնվղե ՟դաեմ եվ Ախթսնցգժ օ Յնրբ՟ճ Սխ՟վթնռս՟-

տթ. զջս ղ՟վա՟վենրէգ՟մ Յ՟խնՠ՟ճ, նվ ՟ջե. «Արկ լմգ՟ժ թ ձ՟մ՟ո՟վծթմ ծ՟վ-

խ՟մե դջղՠ՟խջ կթնճմ. օ ՟մխ՟մթ ճգսնճ դծգլգ՟ժմ, օ ղմ՟ճ ցվխնրէգ՟մ Աջսնր-

լնճ»13: (7) Հգլգ՟ժմ` ձյղ՟վսնրէթրմ օ ՟ջսնր՟լո՟յսնրէթրմ ՟վբ՟վնտմ, օ 
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 Հղղս. Դ՟մ. Է 2-7. «Եջ Դ՟մթեժ սգջ՟մեթ թ սգջժգ՟մ աթյգվնճ. գր ՟ծ՟ շնվւ ծնհղւ գվխմթտ 

ՠ՟իեթմ դլնռ ղգլ: Եր շնվւ ա՟դ՟մւ ղգլ՟ղգլւ գժ՟մեթմ թ լնռե ՟մսթ՝ ՟ճժ՟խգվու ղթղգ՟մտ: 

Ապ՟չթմմ՝ թՠվգր դղ՟ս՟խ ՟պգրլ էգր՟րնվ, օ էգրւ մնվ՟ թՠվգր ՟վլնրնճ. ծ՟ճեթ ղթմշ 

է՟ցգտ՟մ էգրւ մնվ՟ օ չմչգտ՟ր ճգվխվե: Եր գխ՟տ թՠվգր թ ռգվ՟ճ նսթտ ղ՟վբնճ, օ ջթվս 

ղ՟վբնճ սնր՟ր մղ՟: Եր ՟ծ՟ գվխվնվբ ա՟դ՟մմ մղ՟մ ՟վչնճ, օ գխ՟տ թ խնհղմ ղթ. օ խնհւ 

գվգւ թ ՠգվ՟մ մնվ՟՝ թ ղեչ ը՟մգ՟տ մնվ՟: Եր ՟ճջոեջ ՟ջեթմ տմ՟. Ավթ խգվ դղ՟վղթմջ 

ՠ՟դղ՟տ: Եր դխմթ մնվ՟ ծ՟ճեթ, գր ՟ծ՟ ՟ճժ ա՟դ՟մ թՠվգր դթմլ. օ շնվւ էգրւ էպշմնճ թ ռգվ՟ճ 

մնվ՟, օ շնվւ աժնրիւ ա՟դ՟մթմ. օ թյի՟մնրէթրմ սնր՟ր մղ՟: Եր դխմթ մնվ՟ ծ՟ճեթ. օ ՟ծ՟ 

ա՟դ՟մմ շնվվնվբ՝ ՟ծգհ օ դ՟վղ՟մ՟ժթ օ ծդփվ ՟պ՟րգժ, օ ը՟մթւ մնվ՟ գվխ՟էթւ. նրսեվ օ 

ղ՟մվեվ, օ դղմ՟տնվբջմ ՟պ նսմ խնսնվեվ: Եր թմւմ ՟պ՟րգժ ՟ճժ՟խգվո ւ՟մ դ՟ղգմ՟ճմ 

ա՟դ՟մջմ նվ ճ՟պ՟չ ւ՟մ դմ՟. օ գհչգրվւ Ժ թ մղ՟»: 
11

 Հղղս. Մ՟սէ. ԻԴ 7. «Եր գհթտթմ ջնռւ օ ջվ՟լնրէթրմւ օ ջ՟ջ՟մնրէթրմւ թ սգհթջ սգհթջ»: 
12

 Հղղս. Մ՟սէ. ԺԱ 23 օ Ղնրխ. Ժ 15. «Եր բն՛ր, Կ՟ց՟պմ՟ն՛րղ, նվ ղթմշօ ճգվխթմջ 

ՠ՟վկվ՟ջտթջ, ՟ճժ ղթմշօ թ բընիջ թչտգջ»: 
13

 Հղղս. Ծմմ. ԽԹ 17. «Եր գհթտթ Դ՟մ՝ ՟րկ բ՟վ՟մ՟խ՟ժ թ ձ՟մ՟ո՟վծթ, ծ՟վխ՟մգժ դա՟վ-

յ՟ո՟վ գվթռ՟վթ. օ զմխգմնրժ դծգլգ՟ժմ ճգսջ, օ ղմ՟ժ ցվխնրէգ՟մ Տգ՟պմ»: 
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ջղՠ՟խ` ճգսթմ ճ՟րնրվջմ ՟ճջոթջթ գմ ջնրվՠւմ, նվ ծգլգ՟ժ գմ թ կթմ ձյղ՟վսնր-

էգ՟մ օ ծ՟վտթմ ճփկեմ ճ՟ճմղ՟մե շ՟վ` Ովբնճմ Կնվջսգ՟մ: Իջխ ջղՠ՟խ դ[ճ]գսթմ 

՟րնրվջմ (175ՠ) ՟ջե` օ դջնրսմ դփվնրէգ՟մտմ դնվ14 ՟պմե, ՟պ ՟շ՟րւ ե օ նշ 

ձյղ՟վսնրէգ՟ղՠ, դթ անճ օ դփվ՟մ՟ճ թ ջ՟ս՟մ՟ճե, նվնրղ լմնրմբ մնվ՟ դփվնր-

էգ՟ղՠ մնվ՟ ե: Զթմւմ լմգ՟ժ ճ՟դաեմ Դ՟րէե, դթմւմ Քվթջսնջ անժ ՟ջե: Եր 

ընհնռթմ ՟պ մ՟ճ ծվգ՟ճւմ, օ ծ՟ր՟ս՟մ մղ՟ճ, օ ՟դամ Դ՟մ՟ճ` ՟պ՟րգժ: Եր ՟պմե 

մյ՟մջ ղգլ՟ղգլջ` 1260. յ՟վըե դգվխթմջ օ դգվխթվ օ ՟վխ՟մե ճգվխմթտ օ ի՟ր՟-

վգտնրտ՟մե դ՟վգա՟խմ օ դժնրջթմմ, էփէ՟ցե15 դ՟ջսգհջ, ցնցնիե դփբջ, խ՟-

մ[՟]շգտնրտ՟մե դշնվ ց՟ճս: (8) Յ՟վնրտ՟մե ղգպգ՟ժջ, ժնրջ՟րնվե խնճվջ, օ խ՟հջ 

ղթ՟խնհղ՟մթջ, ՠնվնսջ, բթր՟ծ՟վջ ՠըյխե, չնրվ ՠհիե, ծ՟տ ՟մկվօե: Աճժ ՟ղգ-

մ՟ճմ ՟պ ՟շփւ ե օ նշ ձյղ՟վսնրէգ՟ղՠ. օ ՟ճմոեջ ջսնրէգ՟ղՠ ո՟սվե դէգէօ՟-

ղթս ծվե՟ճջմ օ «գէե ծմ՟վ ե` դզմսվգ՟ժջմ»16, նվոեջ Տեվմ ՟ջ՟տ: 

XIV(10) Յ՟ճմը՟ղ ղս՟մե Ովբթմ Կնվնրջսգ՟մ ճԵվնրջ՟հեղ օ մջսթ թ 

ս՟ձ՟վթմ Աջսնրլնճ, ո՟սնրգ՟ժ ճ՟ղգմգտնրմ նվոեջ դԱջսնր՟լ17: Եր նվ ծ՟ր՟-

ս՟մ թ մ՟, զմխ՟ժտթմ մյ՟մ (176՟) թ ձ՟խ՟սջ թրվգ՟մտ: Եր նվ նշ ծ՟ր՟ս՟մ թ 

մ՟, ՟ճժ սգջ՟մգմ դդփվնրէթրմմ մնվ՟ ՠ՟դնրղ ՠ՟վխնրէգ՟ղՠ, ՟վկ՟խթ թ ռգվ՟ճ 

օ ջո՟մ՟մե դ՟մէթր ՠ՟դղնրէթրմջ ջվնռ օ ծվնռ, ՠ՟դնրղ ՟մփվթմ՟խ ս՟մչ՟-

մփւ: Ովնտ նվւ ծ՟ղՠգվգմ, ՟պմնրմ դոջ՟խմ խգմ՟տ: (11) Եր թ ՠ՟դղ՟մ՟ժ մգհնր-

էգ՟մտմ օ շ՟վգ՟տ մնվ՟ թ ռգվ՟ճ գվխվթ, նշ18 ծ՟ղՠգվե նհնվղ՟լմ Աջսնր՟լ 

՟ճմոեջթ ՟հեսթտ օ խնսնվղ՟մ ղ՟վբխ՟մ: Փնրէ՟ոեջ ՟պ՟ւե դխ՟ղ՟[խ՟-

ս՟]վջ թրվ դԵմնռւ օ դԵհթ՟ճ` դջնրվՠ ղ՟վա՟վեջմ թրվ, դնվ ո՟ծգ՟տ խ՟վ՟ոգս 

՟րնրվջմ ՟ճմղթխ, նվոեջ ՟պ՟չմնտմ Յնռծ՟մմեջ: Եր ջնւ՟ճ գխգ՟ժ ճ՟մբթղ՟մգմ 

դծ՟խ՟պ՟խնհմ օ դփվ՟տնրտ՟մգմ դծ՟ր՟ս՟տգ՟ժջ, դթ ա՟մ օ ճ՟մբթղ՟մգմ 

՟պ՟չթ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟վբխ՟մ դի՟ՠենրէթրմ օ դղնժնվնրէթրմ մնվ՟` ՟ջգժնռ, էե 

՟պ ՟շփւ օ ի՟ՠենրէգ՟ղՠ ե անվլւ մնվ՟ օ նշ ձյղ՟վսնրէգ՟ղՠ, օ ղնժնվգտնր-

տ՟մե դղ՟վբթւ օ ղ՟սմե թ խնվնրջս: Եր բեո ճ՟մբթղ՟մգմ դմ՟ճ թ ս՟ձ՟վմ 

՟ջսնրլնճ: (12) Իջխ ղթմշ սգջ՟մգմ (176ՠ) դմ՟ ղ՟վբթւ, էե ճ՟մբթղ՟մգտ՟ր թ 

ջվՠնրտմ ջսնրէթրմ մնվ՟ օ ի՟ՠենրէթրմ, էնհնճմ դմ՟ օ ծգսօթմ ջնրվՠ ղ՟վա՟-

վեթտմ օ ց՟իշթմ ճ՟մփվեմեմ: Իՠվօ սգջ՟մե Ովբթմ Կնվջսգ՟մ դ՟մբթղ՟մնր-

էթրմ թրվ օ դց՟ինրջսմ ղ՟վբխ՟մ, օ խ՟ժգ՟ժ դԵհթ՟ճ օ դԵմնռւ, շ՟վշ՟վե օ 

բ՟պմ ս՟մչ՟մփւ, օ ջո՟մ՟մե դմնջ՟ ջվնռ: Եր ժտգ՟ժ իմբնրէգ՟ղՠ` ՟ջե. «Եր նշ 
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 ՄՄ 2270 դ՟րվ (նրհհռ՟լ ե՝ դնվ): 
15

 ՄՄ 2270 էփէ՟է՟ցե (նրհհռ՟լ ե՝ էփէ՟ցե): 
16

 Հղղս. Մ՟սէ. ԻԴ 24. «Զթ ճ՟վթտգմ ջնրս ւվթջսնջւ օ ջնրս ղ՟վա՟վեւ, օ ս՟ճտգմ մյ՟մջ 

ղգլ՟ղգլջ օ ՟վնրգջսջ, ղթմշ ղնժնվգտնրտ՟մգժ՝ էե ծմ՟վ թմշ թտե՝ օ դզմսվգ՟ժջմ»: Հղղս. 

մ՟օ Մ՟վխ. ԺԳ 22: 
17

 Հղղս. Բ Թգջ. Բ 3. «Եր ճ՟ճսմգջտթ ղ՟վբմ ՟մփվեմնրէգ՟մ՝ Ովբթմ Կնվջսգ՟մ, ծ՟խ՟պ՟-

խնվբմ ծո՟վս՟տգ՟ժ թ ռգվ՟ճ ՟ղգմ՟ճմթ, նվ ՟մնր՟մգ՟ժ թտե Աջսնր՟լ խ՟ղ ո՟յսփմ. 

ղթմշգր մջսգժ մղ՟ թ ս՟ձ՟վթմ Աջսնրլնճ, գր տնրտ՟մգժ դ՟մկմ՝ էե Աջսնր՟լ թտե»: 
18

 ՄՄ 2270 ն՜ծ (նրհհռ՟լ ե՝ նշ): 



374 Ա. Թնցշճ՟մ 

 

ջնւ՟ճ, նվ ՟մղ՟ծ խ՟վլեթմ, խ՟վ՟տթմ դգվլ՟մգժ թ կգպ՟տ թղնտ», օ ՠ՟դնրղ 

ծ՟ճծնճնրէթրմջ իփջգջտթ: 

Իջխ ծվգ՟ճւմ, նվ ղմ՟մ, թՠվօ սգջ՟մգմ դ՟ճմ, դհչ՟մ՟մ, դթ մգհթմ օ 

ս՟ամ՟ոթմ թ ս՟մչ՟մ՟տ լ՟վ՟րնճ օ ջնռնր օ ՟ղգմ՟ճմ շ՟վգ՟տ, դթ նշ աս՟մթ 

թ ռգվ՟ճ գվխվթ չնրվ օ նշ խգվ՟խնրվ օ նշ բ՟ժ՟վ թմշ: Եր սգջ՟մգմ նջխթ օ ՟վ-

լ՟է օ ճ՟խ՟մջ ո՟սնր՟խ՟մջ օ ծ՟մբգվկջ, օ ղգլ՟աթմջ թ ռգվ՟ճ գվխվթ. օ նշ 

մ՟ճթմ թ մղ՟ ղ՟վբթխ: Եր ՟ջգմ տմ՟. «Եէե բնր գջ Քվթջսնջմ, օ թվ՟րթ գմ 

ջւ՟մշգժթւմ ւնճ, փամգ՟ճ ղգդ թ մգհնրէգ՟մջ, դթ խնվ(177՟)մշթղւ թ ջնռնր օ թ 

լ՟վ՟րնճ: Տն՛րվ ղգդ ծ՟տ, դթ խգվթտնրւ, դթ ծ՟տ ւն ՟պ ՟շփւ ե օ նշ նրսգժթ: Տն՛րվ 

ղգդ չնրվ, դթ ՟վՠտնրւ, ի՟հ՟հ՟տն՛ճ դգվխթվ, դթ Քվթջսնջմ ճթյի՟մ ի՟հ՟հնր-

էգ՟մ ե: Աո՟ էե` ն՛շ ՟պմգջ զմբ ղգդ դ՟ճջ. մ՟ եվ Քվթջսնջմ, նվ գխմ օ դ՟ղգ-

մ՟ճմ մյ՟մջ օ դ՟վնրգջսջ ձյղ՟վսնրէգ՟ղՠ խ՟ս՟վգ՟տ: Եր ծ՟վւմ ղգվ, ՟մաթ-

ս՟տգ՟ժ մղ՟, թ ի՟շ ծ՟մթմ դմ՟, նվոեջ օ ավգ՟ժ ե ռ՟ջմ մնվ՟ թ ղ՟վա՟վեջ. 

նվ ղգպ՟ր օ է՟հգտ՟ր օ ճ՟վգ՟ր ճգվվնվբ ՟րնրվ օ ռգվ՟տ՟ր ճգվխթմջ օ ա՟ժնտ ե 

ջո՟մ՟մգժ դւգդ ծնանռ ՠգվ՟մնճ թրվնճ19 օ բ՟սե դգվխթվ: Իջխ բնր ծ՟խ՟պ՟խ 

մնվ՟ գջ օ Նգպմ` ի՟ՠնհ օ ղնժնվթշ ղ՟վբ, լմգ՟ժ թ ղ՟վբնճ օ ժտգ՟ժ դփվնր-

էգ՟ղՠ ջ՟ս՟մ՟ճթ»: Զ՟ճջ ժնրգ՟ժ շ՟վմ, ժտգ՟ժ ՠ՟վխնրէգ՟ղՠ, խնսնվե դմնջ՟ճ թ 

ջնրվ ջնրջգվթ 24000 նվւ ղխվսթմ ճ՟վգ՟ղՠ թրվգ՟մտ: Եր ժթմթ ղ՟վա՟վենրէթրմ 

Պնհնջթ, գէե` «Յնվը՟ղ ժվնրղմ ծգէ՟մնջ՟տ ղստե, ճ՟ճմը՟ղ ՟ղգմ՟ճմ Իջվ՟ճեժ 

խգտտե»20, դթ ժվնրղմ ծգէ՟մնջ՟տ զմբ Եմնռւ՟ճ օ Եհթ՟ճթ գհօ: (177ՠ) Յգս 

՟ճջնվթխ գժ՟մե թ ժգ՟պմ կթէգմգ՟տ օ աս՟մե դս՟ո՟մ՟խմ սգ՟պմ, դնվ Եվգ-

ղթ՟ճ ղ՟վա՟վեմ ո՟ծգ՟տ: Եր ՠ՟մ՟ճ ձ՟յ՟խգժ թ մղ՟մե, օ նշ խ՟վե թ ղ՟մ՟-

մ՟ճեմ, դթ գժ՟մե ծնրվ թ ս՟ո՟մ՟խեմ օ ՟ճվե դոգհլմ ծ՟մբգվկ ծ՟ր՟ս՟տգ-

ժնռւ թրվ: Եր ճ՟մխ՟վլ՟խթ ճ՟խ՟մջ էփէ՟ցգժնճ ժթմթմ յ՟վըղնրմւ ՟ծգհւ, օ 

նվնսղնրմւ ա՟ժ՟վթմ գվխթմւ, ջ՟ջ՟մթ գվխթվ, ի՟ր՟վթ ՟վգա՟խմ օ ժնրջթմ, 

էփէ՟ցթմ ՟ջսգհւ, ծթ՟մ՟մ ՟վ՟վ՟լւ, տ՟ղ՟ւթ լնռւ: 

(13) Յ՟ճմը՟ղ գվօթ մյ՟մմ Ովբնճ Մ՟վբնճ ճգվխթմջ` Խ՟շմ սեվնրմ՟խ՟մ, նվ 

ե մյ՟մ ա՟ժջսգ՟մ մնվ՟ճ: Զթ գխգջտե թ ռգվ՟ճ ՟ղոնտ գվխմթտ դփվնրէգ՟ղՠ օ 

ց՟պփւ ՠ՟դղփւ օ ջո՟մ՟մե դմ՟ճ Տեվ ծնարնռ ՠգվ՟մնճ թրվնճ: 

Յ՟ճմը՟ղ ժնրջ՟ց՟ճժ գվօթ մյ՟մ ՟վւնրմ՟խ՟մ` թ դփվ՟տնրտ՟մգժ դ՟-

ո՟րթմգ՟ժւջ թ մ՟, թ ո՟վլ՟մջ ՟վբ՟վնտ, դթ խ՟ոգջտգմ դ՟մկթմջ թրվգ՟մտ: Ի 

ջեվ մնվ՟ տնժ՟մ՟մ ղ՟ջնրմւ մյ՟մթտ ՟ղգմ՟ճ՟հէ Խ՟շթմ, օ դփվնրէգ՟ղՠ ջնրվՠ 

գխգհգտգ՟տ ժնրջ՟րնվւ մնր՟դգմ թ ժնրջնճ Սնրվՠ (178՟) Խ՟շթմ, խնլգջտթմ ՟դա 

՟պ ՟դա: Զթ ա՟ճ բ՟սգժ դնշ բվնյղգ՟ժջ մնռ՟ր, նվ նշ լ՟մգ՟մ դճ՟հէնրէգ՟մ 

մյ՟մ թ Խ՟շթմ: Յ՟ճմը՟ղ ա՟ճտե ճգվխմթտ ՟մձ՟պ ց՟պփւ Քվթջսնջ է՟ա՟րնվմ, 

ա՟ժ՟վթմ գվխթմւ, օ ծ՟ժթ թՠվօ դղնղ թ ծվնճ ագսմ ծվգհեմ օ ղէ՟անճմ ծնջթ թ 

ռգվնրջս թ ռ՟ճվ, ղ՟ւվգժնռ դգվխթվ թ ճ՟մփվեմնրէգ՟մտ, թ շ՟վ անվլնտ: Լջթմ 
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 Հղղս. Բ Թգջ. Բ 8. «Եր ՟ո՟ ճ՟ճսմգջտթ ՟մփվեմմ, դնվ Տեվ Յթջնրջ ջ՟ս՟խգջտե ծնարնռ 

ՠգվ՟մնճ թրվնճ»: 
20

 Հղղս. Հպնղ. ԺԱ 25. «Մթմշգր ժվնրղմ ծգէ՟մնջ՟տ ղստե, գր ՟ո՟ ՟ղգմ՟ճմ Իջվ՟ճեժ խգտտե»: 



Կգհլ-Մգէնբթնջթ «Հ՟ճսմնրէճ՟մ» ծթմ ծ՟ճգվգմ է՟վաղ՟մնրէճնրմզ 375 
 

 

կ՟ճմւ ժնճջգհգմ դփվ՟տմ, յ՟վըթմ դփվնրէթրմւ գվխմթտ, ցնհմ ջ՟ջսթխ ծմշղ՟ղՠ 

անշե թ ագվգդղ՟մջ, էե` «Յ՟վթ՛ւ զմբ ճ՟պ՟չ Փգջ՟ճթմ ղգպգ՟ժւ: Զթ գխմ գծ՟ջ 

ծ՟ճվգմթ ց՟պփւ Ովբթմ Աջսնրլնճ: Յ՟վթ՛ւ ՟վբ՟վւ օ ղգհ՟րնվւ, զմխ՟ժ՟վնրւ 

դծ՟սնրտնրղմ»: 

Յ՟ճմը՟ղ ՟պմգմ թ ւէէգժ ՟խ՟մ ՟վ՟վ՟լւ ՟ղգմ՟ճմ օ դագմնրմ դ՟մ՟-

ո՟խ՟մ ղ՟վղթմմ ցնրէ՟ոեջ: Աո՟ ղգհ՟րնվւմ գվօթմ ջսնրգվ՟անճմւ ղ՟վղմնռ 

օ ՠ՟վկվ՟մ՟մ ճգվխվե, դթ մգվխգ՟ժ գմ անվլնռւ շ՟վնրէգ՟մ: Եր իմբ՟մ ՟վ-

բ՟վւմ ո՟ճլ՟պ՟ոեջ ղ՟վղմնռ օ ՠ՟վկվ՟մ՟մ ճգվխվե ժնրջգհեմ ՟ղոփւ` թ ծ՟մ-

բթոնրղմ ցգջ՟ճթմ Քվթջսնջթ: Եր ծթ՟մ՟մ ռգվթմւմ զմբ մնջ՟ օ ՟ջգմ. (178ՠ) 

«դԻ՞մշ անվլգտ՟ւ21 ջնտ՟ գվխվթ, նվ գվ՟ղնռւ ա՟մ ՟պ Տեվ դնր՟վձ՟տգ՟ժ»: 

Պ՟ս՟ջի՟մթ ս՟տ մնտ՟ Տեվ. «Սնւ՟ գմ ՠ՟վգխ՟ղ դթմնրնվւմ թղ, նվ նրվ՟տ՟մ 

դ՟մկթմջ թրվգ՟մտ, ղգխմգտ՟մ ճգվխվե օ ի՟շգտթմ դ՟մկթմջ թրվգ՟մտ խ՟-

ղփւ22 տ՟մխնրէգ՟ղՠ ռ՟ջմ թղ: Եր ՟վբ գջ ս՟տ դնրվ՟ինրէթրմ թղ մնտ՟ ՟մ-

ջո՟պ»: Իՠվօ ժջգմ ծվգյս՟խւ դ՟ճջ, ՟ջգմ. «Դնր[ւ] եւ փվծմգ՟ժ թ Տգ՟պմե. 

՟վբ նրվ՟՛ի ժգվնրւ ճնրվ՟ինրէթրմ կգվ»: 

Յ՟ճմը՟ղ մջսթ Թ՟ա՟րնվմ ց՟պ՟տ ճ՟էնպ թրվ, օ ծվգյս՟խւ ջո՟ջ՟րնվգմ 

մղ՟: Եր մ՟ խ՟ոգջտթ ջ՟ս՟մ՟ օ ՟պ՟ւթ թ ռթծ ս՟վս՟վնջթմ, օ շ՟վ՟ժժնրխ 

խ՟ոթմ դփվւմ մնվ՟ բօւմ, նվ նրջնրտ՟մեթմ ղ՟վբխ՟մ դանվլջ ՟հսգհթջ: Ոշ գմ 

՟վը՟մթւ մնւ՟ թ բ՟ս՟ջս՟մ ղս՟մգժ, դթ շթւ ո՟ս՟ջի՟մթւ մնտ՟: Կ՟մ օ 

զմբ ՟չղե մնվ՟ ՟վբ՟վւմ ղգլ՟ր ճնրջնռ, օ խ՟մ ճ՟ծգաե մնտ՟ ղգհ՟րնվւմ ղգ-

լ՟ր ՟ղփէնռ` թ ո՟ծ՟մչնրղմ ՟մ՟շ՟պ անվլնտ: Ասգ՟մ բմթմ բովնրէթրմւ ՠ՟-

մթմ, ժթմթ (179՟) բ՟ս՟ջս՟մ: Յ՟ճմը՟ղ ՟ջե Թ՟ա՟րնվմ զմբ ՟չ՟խնհղգ՟մմ. 

«Եխ՟՛ճւ, ՟րվծմգ՟՛ժւ ծփվ թղնճ, ը՟պ՟մագտե՛ւ ո՟սվ՟ջսգ՟ժ կգդ դ՟վւ՟ճնր-

էթրմմ թ ջխդՠ՟մե ՟յի՟վծթ»: 

(14) Յ՟ճմը՟ղ ՟վբ՟վւմ լ՟ագջտգմ ՟պ՟րգժ ւ՟մ դ՟վգա՟խմ. օ գվօգջտթմ 

նվոեջ ժնրջ՟րնվւ ճ՟յի՟վծթ, նվ ո՟ծգջտգմ դՠ՟մմ խգմ՟տ: Եր յմնվծգջտե 

Թ՟ա՟րնվմ ՟վը՟մ՟րնվ՟տմ դոջ՟խմ խգմ՟տ դՠթրվ՟խմգ՟տ: Իջխ դմնճմ կ՟ճմ 

ժջգմ կ՟ի՟խնհղգ՟մւմ, էե` «Եվէ՟՛ճւ, ճթմեմ ՟մթլգ՟ժւ, թ ծնրվմ ճ՟րթսգմ՟-

խ՟մ»: Յ՟ճմը՟ղ խ՟ոգ՟ժ իվկնրմւ նվնղ՟մտ ՟մխ՟մթմ թ ծնրվ: Եր ց՟խթ մնտ՟ 

բնրպմ նրվ՟ինրէգ՟մ ծ՟վջ՟մգ՟տմ: Եր գվէթտգմ մնւ՟ թ ս՟մչ՟մւմ ճ՟րթսգ-

մ՟խ՟մ, օ ՟վբ՟վւմ` թ խգ՟մջմ ճ՟րթսգմ՟խ՟մջ: 

Եր մնվ՟մ՟ճ գվխթմւ, օ գվխթվ մնվնաթ, օ նշ ժթմթ ճգվխթվ ՟յի՟սնրէթրմւ օ 

ւվսնրմւ, նշ թ ղ՟վբթւ տ՟րւ օ սվսղնրէթրմւ, նշ փկմ ի՟ՠնհ, նշ խթմմ ո՟վսնհ, 

՟ճժ` խգ՟մւ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ, ճնվղե ղգվըգ՟ժ գմ սվսղնրէթրմւ օ ծգլնրէթրմւ: Եր 

է՟ա՟րնվգջտե Տեվ ճ՟րթսգ՟մ, (179ՠ) Աջսնր՟լ ւն` Սթնմ ՟դաե ղթմշօ ճ՟դա: Եր 

է՟ա՟րնվնրէգ՟մ մնվ՟ նշ անճ ռ՟իձ՟մ, դթ մղ՟ ռ՟ճգժ ե ց՟պւ, ո՟սթր օ 

գվխթվո՟անրէթրմ ՟ճըղ օ ղթյս օ ճ՟րթսգ՟մջ ճ՟րթսգմթտ. ՟ղեմ: 

                                                           
21

 ՄՄ 2270 անվլգջտնրւ (նրհհռ՟լ ե՝ անվլգտ՟ւ): 
22

 ՄՄ 2270 խ՟վփւ (նրհհռ՟լ ե՝ խ՟ղփւ): 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ 

Հ՟սռ՟լ «Հ՟վտնրղմ»-թտ (Stone, p. 131–

134) = ծնրմ. VIII.10 + XIII.19–21 

 

Հ՟սռ՟լ Օվՠգժճ՟մթ ԼԲ աժիթտ (1910 է. 

ռգվ՟ծվ՟ս., եչ 153–154) = ծնրմ. XIII.19 

+ VIII.10 

Ըջս ղ՟վա՟վեթմ Եդգխթեժթ. գէե` ճ՟-

րնրվջմ ճգսմնրղմ թ խ՟ս՟վ՟լթջ գժտգմ Գփա 

օ Մ՟ափւ ճգվխթվմ Իջվ՟ճգժթ, նվ գմ ՟դա օ 

է՟ա՟րնվւ ԻԴ, նվ գմ ՟ճջնւթխ. նշ խ՟ղգտ՟ճ 

ավգժ ՟մնր՟մւմ: 

Յ՟ճմը՟ղ ՠ՟տտթմ բվնրմւ ծթրջթջնճ ճ՟մ-

խ՟վլ՟խթ, օ գժտգմ ՟դա ց՟խգ՟ժւ թ մգվ-

ւնրջս, օ ջ՟ջ՟մգջտթ գվխթվ ճգվգջ՟տ մնտ՟, 

օ զմբնջսգ՟ժ ղ՟վբթխ ց՟իթտգմ ճ՟ճվջ օ թ 

ց՟ո՟վջ, օ <ճ>՟մ՟ո՟սջ գժտգմ ՠ՟դնրղւ: 

Եր նշ նւ թտե, նվ է՟հթտե դմնջ՟, ւ՟մդթ գժ-

գ՟ժւմ թ ծթրջթջնճ նրսթտգմ դղ՟վղթմջ 

ղ՟վբխ՟մ (= ծնրմ. ajnqrwvpwn, նվմ Օվՠգ-

ժճ՟մթ ղնս ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ ե) օ զղոթտգմ 

դա՟դ՟մ՟տ ՟վթրմջ: Եր նշ նւ խ՟տտե զմբ-

բեղ մնտ՟ <ճ>գվխթվ. օ ճգս ՟ղ՟տ թ ծ՟-

ջ՟մգժ մնտ՟ թ ւ՟հ՟ւմ Յնոոե, ՟պ՟ւե Տեվ 

դդփվ՟րնվ թրվ օ ծ՟վտե դմնջ՟ ջվնռ, օ թ 

ց՟պջ ջ՟ս՟մ՟ճթ գվէթտգմ: 

Յ՟ճմը՟ղ զջս ղ՟վա՟վենրէգ՟մ Եդգխթե-

ժթ, նվ ՟ջե, գէե` ճ՟րնրվջ ճգսթմջ թ ռ՟իձ՟-

մթ ՟յի՟վծթջ գժտգմ Գփա օ Մ՟ափւ ճգվխթվմ 

Իջվ՟ճգժթ. ՠ՟տտթմ բվնրմւ ծթրջթջնճ, օ գժտե 

դփվնրէթրմ ՟դա՟տմ, դնվջ ՟վագժ Ահգւ-

ջ՟մբվ թ լ՟աջ ծթրջթջնճ` Գնա օ Մ՟անա 

... ՟ճջնւթխ ԻԲ  է՟ա՟րնվնրէթրմւ, նվւ գմ 

՟վագժգ՟ժւ զմբ բվ՟ղՠւմ, դնվ խ՟մամգ՟տ 

Ահգւջ՟մբվ: Եր սգջտգմ ղ՟վբթխ օ դ՟վծնր-

վգջտթմ. օ ց՟իթտգմ օ է՟ւթտգմ թ ժգվթմջ 

օ ճ՟ճվջ օ թ ագվգդղ՟մջ. օ ջ՟ս՟խթտթմ 

ՠ՟դնրղւ, օ նշ նւ թտե, նվ խ՟վթտե է՟հգժ, 

ւ՟մդթ ՟դաւմ նվ գժ՟մգմ թ ծթրջթջնճ նրսգմ 

դղ՟վղթմջ օ զղոգմ դ՟վթրմջ դա՟դ՟-

մ՟տ... Եր ՟ո՟խ՟մգջտգմ դգվխթվ, օ նշ նւ 

թտգ, նվ խ՟վթտե խգ՟ժ ՟պ՟չթ մնտ՟. օ ճգս 

գփէմ օ խթջնտ ՟ղ՟տ ծ՟ջտգմ թ ւ՟հ՟ւմ 

Յնոոե: Ապ՟ւգջտե Տեվ դդփվ՟ր՟վ թրվ օ 

ծ՟վտե դմնջ՟ թ ռ՟ճվխգմնչ ղթնրղ: 

Վգվմ՟աթվմ զջս Օվՠգժճ՟մթ ԼԲ աժիթ, ՄՄ 

1487 նր ՄՄ 2644 օ ՟ճժ կգպ՟ավգվթ (ցնւվ 

ս՟վՠգվնրէճնրմմգվնռ) 

Վգվմ՟աթվմ զջս Վմսխ. էթռ 259 օ Զ՟վՠ-

ծ՟մ՟ժճ՟մթ ծթյ՟ս՟խ՟լ (եչ 563‒564) ղգդ 

՟մծ՟ճս կգպ՟ավթ (ցնւվ ս՟վՠգվնրէճնրմ-

մգվնռ)  

Տգջթժ ջվՠնճմ Մգէնբթ` գոթջխնոնջթմ Պ՟-

ս՟վ՟ճ օ ռխ՟ճթ. ճ՟հ՟աջ ՟մտգժնճմ, մգվխ՟-

ճթջ օ ՟ո՟պմգ՟տմ. ՟ջ՟տնր՟լւ ճԱջսնր՟-

լ՟յնրմշ ավնտ, դնվ է՟վաղ՟մգ՟ժ ե Տգ՟պմ 

Սսգց՟մմնջթ` Սթրմգ՟տ գոթջխնոնջթ 

 

Մգէփսթնր Պ՟սվթ՟մնր գոթջխնոնջթ` թ ղգխ-

մնրէգմե Դ՟մթեժթ ղ՟վա՟վեթմ, դնվ ՟վ՟վ թ 

ճգս ՠ՟մթտ թրվնտ. թ ղգխմնրէգմե սգջժգ՟մմ 

շնվթտ ծնհղնտմ օ շնվթտ ա՟դ՟մ՟տմ. ջսնճա 

ո՟սղնրէթրմ շնվթտ թմւմ՟խ՟ժ է՟ա՟րն-

վ՟տմ. օ ռ՟ջմ սթվգժնճ ծգէ՟մնջ՟տմ օ ճգ-

սթմ ը՟ղ՟մ՟խթմ, օ մգհնրէգ՟մտ, նվ ժթմգժնտ 

ե. օ ռ՟ջմ է՟ա՟րնվ՟տմ, նվ ցնի՟բվգտ՟մ, 

օ ռ՟ջմ ա՟ժջսգ՟մմ Քվթջսնջթ` Աջսնրլնճ 

ղգվնճ 
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Սխթդՠմ զջս «Հ՟վտղ՟մ» Սխթդՠմ զջս Զ՟վՠծ՟մ՟-

ժճ՟մթ կգպ՟ավթ 

Սխթդՠմ զջս Վմսխ. էթռ 

259-թ 

Յնվը՟ղ Աբ՟ղ օ Եր՟ 

գժգ՟ժւ թ բվ՟իսեմ խնճջւ 

անժնռ, ճգս Լ ՟ղթ լմ՟մ 

դԿ՟ճեմ օ դւնրվ մնվ՟ 

դՔ՟հՠ՟մ: (Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟-

մթ կգպ՟ավնրղ ՟պխ՟ գվխ-

վնվբ մ՟ի՟բ՟ջնրէճնրմմ 

՟ճջսգհ ՠ՟տ՟խ՟ճնրղ ե:) 

Յնվը՟ղ Աբ՟ղ օ Եր՟ 

գժգ՟ժ թ բվ՟իսեմ խնճջւ 

անժնռ, ճգս Լ ՟ղթ լմ՟մ 

դԿ՟ճեմ օ դւնճվ մնվ՟ 

դՔ՟հՠ՟մ՟մ: Եր ճգս ՟ճժ օջ 

Լ ՟ղթ լմ՟մ դՀ՟ՠգժ օ դԱհգ-

սնռՠ՟ ւնճվ մնվ՟: 

Մթմշ գժթմ թ բվ՟իսեմ 

Աբ՟ղ օ Եր՟ճ, խնրջւ եթմ, օ 

դխմթ Լ ՟ղթ գժ՟մգժնճ թ 

բվ՟իսեմ լմ՟մ դԿ՟ճեմ 

դ՟մբվ՟մթխմ օ դԿ՟ժղ՟մ՟ճ 

ւնճվմ մնվ՟: (Ս՟վաթջճ՟մզ 

շթ ղգչՠգվգժ ՟ճջ ծ՟սռ՟լթ 

յ՟վնրմ՟խնրէճնրմզ:) 

Հ՟սռ՟լ Սնրվՠ Նգվջգջթ 

ռ՟վւթտ (Վգմգսթխ 1853,  

եչ 95) 

Հ՟սռ՟լ Զ՟վՠծ՟մ՟ժճ՟մթ 

կգպ՟ավթտ (եչ 29ՠ) 

Եվխնր ծ՟սռ՟լ Օվՠգժճ՟մթ 

ԼԲ աժիթ ս՟վՠգվ ղ՟ջգվթտ 

Ավբ, ղթ խ՟վլեւ, էե ջ՟-

ս՟մ՟ճ ե խ՟ղ բօ թ դփվ՟տ 

մնվ՟. նշ, ՟ճժ` ղ՟վբ ՟ո՟-

խ՟մգ՟ժ ղսփւ թ սնծղեմ 

Դ՟մ՟ճ. օ լմ՟մթ թ Քնվ՟-

դթմ ագհչե, ճ՟դաե Իջվ՟ճեժթ, 

օ ՟մնրմ ծփվ մնվ՟ Հպնռղգ-

ժ՟ճ օ ղփվ մնվ՟ Նգվխթղթմե, 

օ ՟մնրմ մնվ՟ Հպ՟ջթղ:  

Ավբ, ղթ խ՟վլեւ, էե ջ՟-

ս՟մ՟ճ ե մ՟ խ՟ղ բօ, ՟ճժ 

ղ՟վբ ե ՟ո՟խ՟մգ՟ժ ղսփւ 

թ սնծղե ղ՟վբխ՟մ, թ ջգվղե 

ծփվ, ճնվնռ՟ճմե ղփվ. լմ՟մթ 

թ Քնվ՟դթմ օ ջմ՟մթ թ Բգբ-

ջ՟ճթբ՟ճ, դ՟վա՟մ՟ճ օ ղգ-

լ՟մ՟ճ թ Կ՟ց՟պմ՟րնրղմ: 

 

եչ 156-157 Եր մջստթ թ 

ս՟ձ՟վթմ Աջսնրլնճ, ծ՟ր՟-

ջ՟վ Աջսնրլնճ` ղ՟վբնճ սգ-

ջ՟խնռ ղ՟վղմ՟րնվթ. թ ջգվ-

ղ՟մե ՟պմ օ ճ՟վա՟մբե 

խմնչ, թ տգհեմ Դ՟մ՟ճ... 

եչ 155 Ս՟ լմտթ թ Քնվ՟-

դթմ օ ջմտթ թ Բգէջ՟ճթբ՟ճ, 

օ է՟ա՟րնվգջտե թ Կ՟ց՟պ-

մ՟ճնրղ: 

 

ARAM TOPCHYAN 

THE OLD ARMENIAN VERSION OF THE APOCALYPSE OF PS.-

METHODIUS 

(Study and Texts) 

Keywords: prophecies, Byzantine apocalypses, Sons of Ishmael, the 

victory of the Last Roman Emperor, old Armenian translation, Stepanos 

Orbelean, Stepanos Syunetsi, parts of the work and redactions in 

Armenian. 

There existed an Armenian text of the Apocalypse of Ps.-Methodius, 

possibly complete and translated from the oldest Greek version in the late 

seventh or early eighth century. Witnesses to that translation are Chapter 

32 of Stepanos Orbelean‘s History, corresponding to the ―prophetic‖ part 

of the Apocalypse and also found in manuscripts as a separate work, as 

well as the document entitled Question in M9100 and forming part of 
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Vanakan Vardapet‘s Book of Questions (it contains passages from the 

―historical‖ section of Ps.-Methodius). Alongside this version, another, 

very different redaction of the Apocalypse bearing traces of the Crusades 

and later events also circulated in Armenia. 

 This study discusses the existing old Armenian texts related to the 

Apocalypse of Ps.-Methodius and offers a new edition of the texts 

themselves with an appendix (a collation of parallel passages).        

АРАМ ТОПЧЯН 

ДРЕВНЕАРМЯСКИЙ ПЕРЕВОД АПОКАЛИПСИСА ПСЕВДО-

МЕФОДИЯ 

(Исследование и тексты) 

Kлючевые слова: пророчества, византийские апокалипсисы, 

сыны Исмаила, победа Последнего Римского Императора, Степанос 

Орбелян, Степанос Сюнеци, части и редакции текста на армянском. 

Существовал армянский текст Апокалипсиса Псевдо-Мефодия – 

возможно, полная его версия – переведенный с древнейшей грече-

ской редакции в конце VII или начале VIII в. Свидетельствами 

перевода являются 32-ая глава Истории Степаноса Орбеляна, кото-

рая соответствует ―пророческой‖ части Апокалипсиса (иногда фигу-

рирует в рукописях как самостоятельное произведение), и документ, 

который в рукописи 9100 Матенадарана называется Вопрошание, а 

также входит в состав Книги вопрошаний Ванакана Вардапета (он 

содержит отрывки из ―исторической‖ части Псевдо-Мефодия). Кро-

ме этого перевода, в Армении была в обращении еще одна, сильно 

отличающаяся от него редакция Апокалипсиса, в которой заметны 

намеки на Крестовые походы и более поздние события. 

В данной статье рассматриваются древнеармянские тексты, 

имеющие отношение к Апокалипсису Псевдо-Мефодия, и предла-

гается новое издание самих текстов с приложением (сопоставление 

параллельных отрывков).    
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ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՆԴԵՍԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ 

ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

1. Հնբռ՟լթմ օ ՟ղցնցնրղմգվթմ, ռգվմ՟ավթտ ծգսն, ոգսւ ե մ՟ինվ-

բգմ ՠ՟մ՟ժթ ՠ՟պգվ` էռնռ 8-10: 

2. Հնբռ՟լթմ ոգսւ ե ծգսօթ ՟ղցնցնրղ` պնրջգվգմ օ ՟մաժգվգմ (քվ՟մ-

ջգվգմ, ագվղ՟մգվգմ)` 100-300 ՠ՟պ լ՟ռ՟ժնռ: Աճժ՟ժգդնր ծնբռ՟լմգվթ բգո-

ւնրղ, ՟ղցնցնրղմգվզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ՟ՠ՟վ ծ՟ճգվգմ գմ օ գվվնվբ ժգդ-

ռնռ: Աղցնցղ՟մ ռգվմ՟աթվմ նր ծգհթմ՟խթ ՟մնրմզ կօ՟ռնվգժ թմշոգջ ծնբ-

ռ՟լթ ծթղմ՟խ՟մ ՠմ՟ավնրղ` ՟պ՟մտ «Աղցնցնրղ», “Резюме”, “Summary” 

օ մղ՟մ մյնրղմգվթ: 

3. Հ՟ճգվգմթ ծ՟ղ՟վ փաս՟անվլգժ AMM MairTcutcak (unicode) ս՟-

պ՟սգջ՟խզ: Ռնրջգվգմ օ ժ՟սթմ՟ս՟պ ղ՟ջգվզ յ՟վգժ Times New Roman 

ս՟պ՟սգջ՟խնռ: Հթղմ՟խ՟մ ՠմ՟ավթ ս՟պգվզ` յգհ (italic), շ՟ցզ` 12, սն-

հ՟ս՟խթմզ` նրհթհ, շ՟ցզ` 10: 

4. Այի՟սնրէճնրմմգվթ սնհ՟ս՟խթ ծհնրղմգվնրղ խթվ՟պգժ ղթչ՟դա՟ճ-

մնվգմ զմբնրմռ՟լ ծգսօճ՟ժ կօգվզ. 

՟. Գվւգվթ օ ո՟վՠգվ՟խ՟մմգվթ ռգվմ՟ավգվզ ավգժ յգհ՟ս՟պ (italic): 

ՠ. Հնբռ՟լմգվթ (օ ավւգվթ աժնրիմգվթ) ռգվմ՟ավգվզ` նրհթհ (նշ յգհ), 

շ՟խգվսմգվթ ղգչ: 

ա. Շ՟վւգվթ ռգվմ՟ավգվզ ավգժ ց՟խ՟ալգվնրղ նրհթհ` ծվ՟ս՟վ՟խղ՟մ 

ռ՟ճվթտ ՟պ՟չ: 

բ. Այի՟սնրէճ՟մզ ռգվ՟ՠգվնհ սռճ՟ժմգվմ թվ՟վթտ ՠ՟ը՟մգժ ջսնվ՟-

խգսնռ: 

գ. Ննրճմ ՟յի՟սնրէճ՟մ խվխթմ ռխ՟ճ՟խնշղ՟մ բգունրղ մյգժ ղթ՟ճմ 

ծգհթմ՟խթմ օ ռգվմ՟աթվզ (խ՟ղ ձ՟մ՟շգժթ կօնռ ծ՟ղ՟պնսնրղնռ): 

դ. Եէգ խվխթմ ռխ՟ճ՟խնշնրղմ ՟մղթչ՟ոգջ ծ՟չնվբնրղ ե ՟պ՟չթմթմ, ավգժ 

«Ննրճմ սգհնրղ» օ եչ՟ծ՟ղ՟վզ (գէգ ցնիռգժ ե):  Եէգ ծ՟չնվբ՟ՠ՟վ մնրճմ 

ծգհթմ՟խթ ս՟վՠգվ ՟յի՟սնրէճնրմմգվ գմ մյռնրղ, ավգժ՝ «մնրճմթ» օ ՟յի՟-

սնրէճ՟մ սռճ՟ժմգվզ: 

ե. Սվ՟մտ անրղ՟վռնրղ ե ԲՄ-նրղ ՟ռ՟մբ՟խ՟մ բ՟վկ՟լ` ծգհթմ՟խթ 

՟մնրմզ է՟ռ (bold), թջխ իղՠ՟ավթ, խ՟դղնհթ, է՟վաղ՟մշթ ՟մնրմզ է՟ռ օ 

յգհ (bold + italic) ավգժնր ո՟ծ՟մչզ: 

Օվթմ՟խմգվ`   

Դ՟րթէ Ամճ՟հէ, Ս՟ծղ՟մւ թղ՟ջս՟ջթվնրէգ՟մ, ծ՟ղ՟ծ՟ռ՟ւ ւմմ՟խ՟մ 

ՠմ՟աթվզ, է՟վաղ՟մնրէճնրմզ ավ՟ՠ՟վթտ պնրջգվգմ, ՟պ՟չ՟ՠ՟մզ օ լ՟մն-

է՟ավնրէճնրմմգվզ Ս. Ս. Արևշատյանի, Եվօ՟մ, 1960, ով՟խւ ԺԷ., եչ 132: 
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Paul J. Alexander, ―Medieval Apocalypses as Historical Sources,‖ 

American Historical Review, 73, 1968, p. 998: 

Մնռջեջ Կ՟հ՟մխ՟սնր՟տթ, Պ՟սղնրէթրմ Ահնր՟մթտ ՟յի՟վծթ (ՄՀ1, ԺԵ. 

ծ՟սնվ, Ժ. բ՟վ), Եվօ՟մ, 2011, եչ 27-437: 

Philonis Alexandrini Quaestiones in Genesim et in Exodum. 

Fragmenta Graeca, ed. F. Petit (Les oeuvres de Philon d'Alexandrie 33), 

Paris, 1978:  

5. Հ՟ձ՟ի՟խթ ծհռնհ ՟հՠճնրվմգվթ ծ՟ղ՟վ ղյ՟խգժ ծ՟ղ՟պնս՟ավնր-

էճնրմմգվ, նվնմտ տ՟մխզ խտգժ ծնբռ՟լթ ռգվչնրղ: 

6. Գժի՟ռնվ ծ՟ռ՟ւ՟լնրմգվնրղ ո՟ծռնհ ծ՟ճգվգմ կգպ՟ավգվզ ծթյ՟-

ս՟խգժ ծգսօճ՟ժ ծ՟ո՟ռնրղմգվնռ. 

ՄՄ 1746 (Մ՟յսնտթ ՟մռ՟մ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մ): 

Եհղ. 1903 (Եվնրջ՟հգղթ Սնրվՠ Հ՟խնՠճ՟մտ ռ՟մւ): 

Վմսխ. 456 (Վգմգսթխթ Միթէ՟վճ՟մ ղթ՟ՠ՟մնրէճնրմ): 

Վթգմ. 2159 (Վթգմմ՟ճթ Միթէ՟վճ՟մ ղթ՟ՠ՟մնրէճնրմ): 

Փվդ. 58 (Փ՟վթդ, Ֆվ՟մջթ՟ճթ Ադա՟ճթմ ավ՟բ՟վ՟մ): 

(Մմ՟տ՟լ ծ՟ռ՟ւ՟լնրմգվթ ծ՟ղ՟վ ծ՟ո՟ռնրղմգվ խղյ՟խռգմ ՟պ՟չթ-

խ՟ճնրղ: Ապ՟չ՟վխնրղ գմւ լ՟մնէ՟մ՟ժ ծգսօճ՟ժ խ՟ճւեչնրղ դգսգհռ՟լ օ ղթ-

չ՟դա՟ճմնվգմ խթվ՟պռնհ ծ՟ո՟ռնրղմգվթմ` Coulie, Liste des sigles utilisés 

pour désigner les manuscrits, (Coulie – 2002), 

 http://sites.uclouvain.be/aiea/wp-ontent/uploads/2014/03/Sigles.pdf): 

                                                           
1
 = Մ՟սգմ՟աթվւ ծ՟ճնտ: Աճժ ծ՟մվ՟ծ՟ճս ծ՟ո՟ռնրղմգվ գմ ՊԲՀ = Պ՟սղ՟ՠ՟մ՟ջթվ՟-

խ՟մ ծ՟մբգջ, ԲՄ = Բ՟մՠգվ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ, ՀԱ = Հ՟մբեջ ՟ղջփվգ՟ճ,  ԼՀԳ = Լվ՟ՠգվ 

ծ՟ջ՟վ՟խ՟խ՟մ աթսնրէճնրմմգվթ, ԲԵՀ = Բ՟մՠգվ Եվօ՟մթ ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մթ,  REArm = 

Revue des Études Arméniennes: 
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Raïssa Amirbekyan
Un portrait en miniature du XVe siècle: sultan BaysunkurBahador khan,

prince Timuride

Fig. 1
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