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, ՟մջո՟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 ՟ղգմ՟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 պթէղգվթ, ծ՟վ՟խվխմնրէճնրմմգվթ, ծնջւգվթ նր բ՟վկգվթ, ծմշճնրմ՟ճթմ խնրս՟խնրղմգվթ 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՟լնրէճնրմմգվզ, կ՟ճմ՟ո՟սխգվմգվմ նր նագհգմ ղգհգբթմգվզ ՟ջսռ՟լ՟խգվո ծճնրջռ՟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 ՟մմճնրէ-էգէօ՟ջ՟ծ՝ յ՟վընրմ ՠմնրճէզ, էգ՛ ՟վռգջսթ ծղսնրէճնրմզ՝ ագհագհ՟մւմգվթ «՟մՠպմ՟դՠնջ» ՟վ՟ազմէ՟տ խնհղզ: Մ՟վթ՟ղթ գվագտնհնրէճնրմզ ՠմնվնյռնրղ ե ՠ՟պ՟ծճնրջռ՟լւնռ, նվ մ՟օ դնրս ծմշնհնրէճ՟ղՠ՝ ՠ՟հ՟կ՟ճմմգվթ խնրս՟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՟ճռ՟լ ՠ՟պգվ, Եվօ՟մ, 2010):
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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 ծգս4. 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», նրէկ՟ճմ ծթղմ՟խ՟մ ծ՟ղ՟խ՟վաթտ «ձճնրհ՟ռնվռ՟լ» գվագտնհնրէճնրմ, ՟պ՟ռգժ
ՠ՟վբ-դ՟վբ՟վնրմ գժօեչ՟ճթմ ծ՟ղ՟խ՟վա5:
Աճջ գժօեչմգվզ ծնջնրղ ղթ՟ի՟պմռնրղ գմ գվխէգվէ ՠգվ՟մթ յնրվէգվթտ լնվ՟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՟պաթվւ 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՟ջԼթՠ՟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՟մբթոնրղ, օ ՠ՟պզ ծթյ՟ս՟խռնրղ ե ղթ՟ճմ Մ. Առագվճ՟մթ ՠ՟պ՟վ՟մնրղ (Ապկգպմ ՠ՟պ՟վ՟մ ծ՟ճխ՟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՟-

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...
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Ավբգմ մճնրէ՟խ՟մ ս՟ռհթ կ՟ճմզ Ղ՟դ՟վնջթ Հ՟վնրէճ՟մ ա՟մկնրղ Ն՟վգխ՟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 Քվթջսնջթ 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 ե7, գպ՟ջսպթշզ՝ նվոգջ գպգվանրէճնրմ («ջպթմշ»՝ ՟ճջսգհ ՟ղգմ՟զմբծ՟մնրվ գվա թղ՟ջսնռ8), ց՟ջսնվգմ Սնրվՠ Եվվնվբնրէճ՟մմ նրհհռ՟լ գվագտնհնրվ՟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՟վընհթմ 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)՝ նվոգջ «գվգւ կ՟ճմ ծ՟մնհ» (սգ՛ջ Ննվ ՠ՟պաթվւ ծ՟ճգվեմ ժգդնրթ). մվ՟մ գվխվնվբնրղ ե Լ. Հնռծ՟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՟աթս՟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 զմբծ՟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-
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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 վերածնության, 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՟խնրէճ՟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՝ ՠմնվնյգժնռ, 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. Հնռծ՟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». ՟ճմնրծգսօ մնրճմ թղ՟ջսնռ՝ «ս՟րթհ՟ոձթպ» կօզ՝ «ւմ՟վթ էգժգվզ դ՟վմնհ» (սգ՛ջ Հ. Աձ՟պճ՟մ, Հ՟ճգվգմ Ավղ՟ս՟խ՟մ ՠ՟պ՟վ՟մ, Դ ծ.):

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...
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Ապծ՟ջ՟վ՟խ ծ՟ճ ղ՟սգմ՟ավնրէճ՟մ ղգչ ՠ՟դղթտջ ո՟սխգվռնրղ ե ՠմնրէճ՟մ դ՟վէնմւթ, ՟վէմ՟տնհ ՠմնրէճ՟մ նր խգմբ՟մթմգվթ ս՟վ՟լ՟լ դ՟վղ՟մ՟ծվ՟յ գվագտթխ կ՟ճմգվթ, 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՟պգվզ10: Ոհչ սթգդգվւզ ծ՟ղ՟խռնրղ ե ս՟վ՟սգջ՟խ ծմշնհնրէճնրմմգվնռ, 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» սգհթթ 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՟վնդնրէգ՟ղՠ ծվգյս՟խ՟ճթմ օ ծնաօնվ գվանռւ ՟րվծմգմ դԱջսնր՟լ թ աթյգվթ օ թ սնրզմչգ՟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 ոեջոեջ անրմնռւ օ ոսհնռւ օ ծնսնռւ…»11:
Ապծ՟ջ՟վ՟խ Ն՟վգխ՟տնր ս՟հգվնրղ ծնաօնվ ա՟վմ՟մ, ՠնրճջգվթ ցէէնրղթ, անրճմգվթ ձ՟պ՟աղ՟մ գվ՟մամգվզ ղյս՟ոգջ նրհգխտռնրղ գմ գվ՟ըյսնրէճ՟մ կ՟ճմգվ՟մամգվնռ: Հնաօնվ գվագտնհնրէճ՟մ՝ նվոգջ ծվգյս՟խ՟ճթմ խգտնրէճ՟մ, սթգդգվ՟խ՟մ ժնրջգվանրէճ՟մ նժնվսմգվթմ կնրժռգժնր ո՟սխգվմգվզ ՠ՟դնրղ գմ Ն՟վգխ՟տնր ւգվէռ՟լմգվնրղ (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 ՠմնրէճ՟մ ղգչ ջվ՟ ՟մբվ՟բ՟վկնրղմգվթտ՝ ՟վցթթ ռ՟վջգվթտ ռ՟պռնհ անծ՟վ ռ՟վբթտ, 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
10

Եվցթմ գվցմնրմ՟խ լ՟հխթմ,
Շնհյնհեվ ոզսնրհմ թ ձհթմ:
Քվւնրղ ռ՟խ՟ջթվ ոսնրհմ,

«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 նհնանղգ՟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:

Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ
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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 գվխվ՟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՟խնրէճնրմմգվնռ: 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՟վնրմ՟խնհ իս՟մճնրէթտ, նվ ծ՟ռ՟ջ՟վ՟շ՟ց, զջս գվ՟ըյս՟խ՟մ ծ՟ղ՟ղ՟ջմնրէճնրմմգվթ, ՠ՟ը՟մռգժ նր խ՟ո՟խտռգժ ե ռգվջսթմ: Աճմնրծգսօ ՟ճմ խթջռգժ ե գվխնր 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՟ոսնրճսմգվթտ ղգխնրղ ՟վլ՟վլռնրղ ե գվխմ՟ճթմ գվ՟ըյսնրէճնրմզ, ղճնրջնրղ՝ ՠնժնվ սթգդգվ՟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 («անրմբանրմբ 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):

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...
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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՟լնրէճնրմմգվնրղ12.
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 ՠմնրէճ՟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 տարածություններից 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 63513 )
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 մգվՠնհ՟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 ջվսնրղ14.
Կէտ խ՟ս՟վգժնտ խտնվբ՟խտգ՟ժ օ ե՟խ՟տգ՟ժ մէտ15.
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՟ծ16,
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՟հգվ՟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, ղգհգբնրտ, 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):

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...

69

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 Հնագա՟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 մգվյմշ՟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՟սթո18 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 67419):

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,
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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՟պջ20:

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՟վլ՟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 ծվգյս՟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 ծգհռնհ ծվգյս՟խ՟ճթմ ո՟վգվանրէճնրմմգվթ ո՟սխգվզ ծ՟մբթոնրղ ե օ ՟ճժնրվ22:
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՟ճլ՟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

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...

71

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՟մմգվթ գսմ՟ինվյթտ:
Սնրվՠ Խ՟շթմ մռթվռ՟լ ս՟հնրղ ՟ճջ խ՟մշզ Գ՟ՠվթգժճ՟մ ցնհթ ոգջ նհնվղթխ 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՟լնրէճնրմմգվնրղ, նվ ծգհթմ՟խզ խգվսնրղ ե կ՟ճմ՟վխնրղմգվթ խվխմնրէճնրմմգվնռ՝ զմբալգժնռ մ՟օ ծգպ՟ռնվ խ՟մշթ, ծգպ՟ռնվ բ՟ս՟վխ, ՠ՟տ ս՟վ՟լնրէճ՟մ սո՟ռնվնրէճնրմզ («Ամմզղ՟մթմ ն՞ռ մզղ՟մ. Ամմզղ՟՜մ» բ՟վկգվնռ, նվ խվխմ՟ո՟սխռնրղ
գմ ցնիթ՝ ծ՟ռւթ ո՟ս՟ջի՟մթ ղգչ23).
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՟լնրէճ՟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՟ջսմգվնռ 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
– Ի ի՟շ գժ՟մգժ խ՟ղթղ.
Եջ ի՟շ խ՟մազմգժ խ՟ղթղ.
Ամմզղ՟՜մ:
Ամմզղ՟՜մ:
– Ամմզղ՟մ ե.
– Ամմզղ՟մ ե,
Ամմզղ՟մթմ ն՞ռ մղ՟մ…
Ամմզղ՟մթմ ն՞ռ մզղ՟մ:
(մնրճմ սգհնրղ, եչ 737):
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Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ

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՝ նվոգջ 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՟ճսթտմ24:

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՟ճբզհզվբ25 ձ՟ճէղ՟մտմ:

Սվ՟մ ծ՟չնվբնրղ ե ս՟ձ՟վթ ՟ջսթձ՟մ՟խ՟մ մխ՟վ՟խգվսնրէճնրմզ՝ ռգվռ՟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՟ջսգհլ՟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՟խ26.
Հ՟ր էթէհնրմջ ՟պմեվ դ՟ճմ ղ՟վա՟վս՟յ՟վգվմ…

24

ՄՀ ԺԲ, եչ 731:
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»:
25

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...
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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») ՟ճջսգհ՝ նվոգջ ս՟ձ՟վթ ղ՟ջմթխմգվ, բվռ՟առնրղ գմ նագհգմ սթգդգվւթ ՠմ՟խթշմգվզ 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-ւգվնռՠգմգվթ, ի՟վթջի-Սնրվՠ Կնրճջթ, ս՟ձ՟վ-Փվխշթ կօնռ, նվնմտ մխ՟վ՟ավնրէճ՟մմ ՟մտմնրղ ե ւգվէնհզ օ մնրճմ ծ՟մբ՟վս-դ՟վղ՟տ՟խ՟մ պթէղթ ղգչ ծ՟վտմնրղ ՟ճջ ՠնժնվթ՝ ինվ՟մմգվթ, խ՟ղ՟վմգվթ, խնդ՟խմգվթ, ռ՟վ՟անրճվմգվթ, խ՟մէգհմգվթ, դ՟մա՟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 մգվբ՟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 նհնհռնրղ ո՟ճլ՟պ մգվբ՟յմ՟խնրէճնրմմգվնռ: Կվխմռնհ կ՟ճմ՟վխնրղմգվթ բ՟վկգվնրղ 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՟ջսգհլնրէճ՟մ նհչ խ՟պնրճտնրղ՝ ո՟սխգվմգվթ է՟վէնրղթ ղգչ, խվխմնրէճնրմմգվթ յհէ՟մգվնրղ. օ կ՟ճմմ ՟մտմնրղ ե թվ զմէ՟տւզ ջվ՟ գսմ՟ինվւնրղ:
Ն՟վգխ՟տնր ս՟հգվզ յմշնրղ գմ, ծնվբնրղ գմ կ՟ճմ՟ճթմ ՟ժթւմգվթ, ղգհգբթմգվթ ՟վկ՟ա՟մւմգվթ ղգչ, նվ մգվծճնրջռնրղ գմ անրմ՟ճթմ ծ՟ղ՟խ՟վաթմ: Գգհ՟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 ՟պգհլռ՟լ՟ճթմ ծ՟մանրճտմգվնրղ ո՟սնրղ-ո՟սխգվմգվզ:
Ն՟վգխ՟տնր «Մ՟սգ՟մզ», ս՟հգվզ, մգվՠնհմգվզ օ ղգխմնրէճնրմմգվզ ծ՟պմնրղ 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՟ռնվնրղ նր ս՟վ՟լնրղ՝ ծ՟ջտմգժնռ խ՟ս՟վճ՟ժ ՟վս՟ծ՟ճսշ՟խ՟մնրէճ՟մ»27: Ձ՟ճմ՟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 ծնվկ՟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՟սխգվմգվթ ղգչմ նր յնրվչզ:
Եվ՟ըյսնրէճնրմմ ՟ճջսգհ ծ՟պմնրղ ե նվոգջ ինվ՟ո՟սխգվ գվխնր ՟յի՟վծմգվթ ծ՟մանրճտթ խգսնրղ, ՠ՟վկվ՟անրճմ նժնվսմգվնրղ օ ՠմնրէճ՟մ ո՟վնրմ՟խմգվնրղ: Եռ մվ՟ ծմշնհնրէճնրմմգվզ ռգվ՟վէմ՟տռնրղ գմ ՟ղգմ՟անրմգհ նր
ՠ՟դղ՟դ՟մ կօգվնռ:
27

Տգ՛ջ Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մ, Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ Ն՟վգխճ՟մ բովնտզ, Գթվւ Ա, եչ 269:

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...
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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՟մտնրղ ե ՟ղգմնրվ՝ թղ՟ջսմգվթ ՟ղգմ՟ինվթմ նր ՟մ՟վս՟ծ՟ճսգժթ, ՟ղգմ՟մգվւթմ նր ծգպ՟ռնվ յգվսգվ՝ բ՟պմ՟ժնռ ՟ճժ ծմշնհնրէճնրմ: Աճմ մ՟ի օ ՟պ՟չ խ՟ոռնրղ ե սթգդգվ՟խ՟մ «Բ՟մթ» ծգս, նվ ղ՟վղթմ ե ՟պմնրղ, ՟վէմ՟մնրղ օ ղ՟վբնր, 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 ծմշնհնրէճ՟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, ջսգհլնրղ ՟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 ինվնրմխ ՟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 զմբգվւմգվթտ բնրվջ ՠգվնրղ մվ՟ թղ՟ջսմգվզ, է՟ց՟մտնրղ նագհգմ ո՟վգվանրէճնրմմգվթ օ մճնրէ՟խ՟մ «՟մՠ՟մ» ՟յի՟վծմգվթ ՟մկ՟ճմ ՟խմ՟վխմգվթ ծ՟ռգվը
յվչ՟ոսնրճսմգվթ բ՟յս29:
28

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 ճնրվփվթմ՟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՟լնրէճնրմմգվնրղ 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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Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ

Իվ «յմշ՟ռնվ» անվլթւնռ ղ՟վբմ ՟վս՟լնրղ ե Ննվ, ծնաօնվ գվագտնհնրէճնրմզ: 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՟ժմգվզ՝ ջ՟հղնջմգվթ ծնագս՟ռթհ ւմ՟վ՟ծ՟վնրէճ՟մ անվլթւմգվ32 (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 Եվվնվբնրէճ՟մ ՟մռ՟մ ենրէճ՟մ ոջ՟խնհ նր մնվնանհ», նվ ղթ՟մնրղ ե գվխմ՟ճթմ ծ՟վջ՟մգխ՟մ ո՟վթմ խտնվբռ՟լ ՟պ՟ւճ՟ժմգվթմ34:
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 ծմշնրճէմգվթ 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)
30

Աճջ ղ՟ջթմ սգ՛ջ ղգվ մյռ՟լ ՟յի՟սնրէճնրմզ, եչ 216-217, 225-244 օ ՟ճժնրվ:
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, Վգմգսթխ, 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:
31

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...
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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՟ճթմջվՠ՟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՟պմնրղ 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՟մնրէճնրմզ. 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՟տնրէճնրմմգվթ՝ 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 մնվ՟ջ՟տթխ գվագվզ, սթգդգվ՟խ՟մ մգվբ՟յմ՟խնրէճնրմմգվթմ ծ՟ղ՟յնրմշ կ՟ճմ՟վխնրղմգվմ 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, թմշոգջ ՟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՟-

35

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՟խնրէճնրմ Դ՟ս՟ռնվթ ՟սճ՟մթ ՟պ՟չ, ՟ճմսգհ եժ ՟վը՟մ՟մ՟տմգժնռ թվ գվ՟մնրէճ՟մզ ծ՟մբթոգժնրմ օ ինջւթ զմլ՟մգվնռ ց՟պ՟ՠ՟մգժնրմ (ՄՀ ԺԲ, եչ 962-963):
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Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ

ՠ՟մգժնր ի՟շզ36. ՟ճջոթջթ, ՟ճջւ՟մ «զմսվ՟խ՟մ», «ՠ՟վգդ՟վբ» ՠ՟պգվնռ ե
՟ճմ ղթյս ՠ՟վգՠ՟մռնրղ37: Աճջ նժնվսմգվնրղ ղթ՟ծճնրջռնրղ գմ կ՟ճմզ՝ յմշ՟ռնվ
ո՟սխգվզ, ղ՟վղթմ-աթվզ, գվա-պթէղգվմ նր ջվ՟մտ գսօնրղ ՠ՟տռնհ թղ՟ջսմգվզ: 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», ՟ճմնրծգսօ ՟մջո՟պ՝ ծ՟վ՟ը՟ղ ժթմգժզ, օ ղ՟ւվ՟անվլռ՟լ-գվ՟ըյս՟տ՟լ, ղ՟վղմթ 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 մռթվռ՟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
36

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 ՆԲՀԼթ ՟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...
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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 ենրէճ՟մ, ՟ջսռ՟լ՟ճթմ եչւթ, ի՟շթմ ՠ՟դղգժնր խ՟մի՟սգջնրէճնրմզ40: Եվ՟ըյսնրէճ՟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 ՠնժնվ ՟յի՟վծմգվզ, մվ՟մւ ո՟վնրմ՟խնրղ գմ ղ՟վբգհ՟տ՟լ Տթվնչմ նր ո՟վնրմ՟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՟տվ՟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՟խռգժզ («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՟ռգժնրմ41:
Սթնմնրղ ղթ՟ճմ ՟ո՟ա՟ճթ գվօնրճէմգվթ տ՟մխնրէճնրմմ եվ սնմռնրղ «՟ղգմ՟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՟մբ՟մմ ե» ծ՟սռ՟լզ՝ Եջ. ԿԶ. 1), ՟ո՟ նվւ՟մ ՟պ՟ռգժ ոգսւ ե մգվՠնհռթ ի՟շթ
40

«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՟վգխ՟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:
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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՟պմ՟ժնռ: Ք՟մթ նվ գվա՟ՠ՟մնրէճ՟մ ՠիղ՟մ ծնվթմռ՟լւթ, յ՟վ՟բվ՟մւթ ծնժնռնրղզ («ծնժնռնրղմ ճ՟րբնր՟լնճ ՠհիղ՟մ գվա՟ՠ՟մնրէգ՟մջ») խ՟վլվ՟մճնրէ
ռգղթ ւ՟վթտ ւգվ՟լթմ շթ ռգվ՟ՠգվնրղ43:
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 զմլ՟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՟ջսթ՟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՟մբթջթր 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՟իփվթմ՟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՟ղՠ46:
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 անվլթւմգվթ ծգս, նվ ղյս՟ոգջ ջ՟հղնջմգվթ թղ՟ջսմգվնրղ ՟վկ՟խնրղ գմ թվգմտ ծնագ43

Ննրճմ սգհնրղ, եչ 943:
Ննրճմ սգհնրղ, եչ 946-947:
45
Ննրճմ սգհնրղ, եչ 947:
46
Ննրճմ սգհնրղ, եչ 947, ծղղս. Ա ս՟վՠ., եչ 935:
44

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...
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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՟ամգվնռ օ ո՟ս՟վ՟ա ղ՟սնրտգժնռ48:
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») ՟մմթվծգժթ 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 խգմբ՟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՟սղնրղ ե Աջսլն ց՟պւզ51 օ ծնրբ՟ճթ ընհնռնրվբզ սգջմնրղ եվ ՟մծնբթ ց՟պւմ
զջս «բթղ՟պնրէճ՟մ» (՟ճջթմւմ՝ գվխթմւզ «ո՟սղնրղ ե» ցնի՟ՠգվ՟ՠ՟վ՝ ղ՟վբնր ղթչնտնռ՝ Ա. Թ.), ՟ո՟ ՟մկմ՟ռնվ Բ՟մթ ղ՟վղթմ ՟պմգժնռ, ոգսւ ե տիրակիր 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»՝ մգվբ՟յմ՟խ, ծ՟ղ՟ծնրմշ52): Աճջ ո՟սձ՟պնռ ծնաօնվ ծվձռ՟մւնռ իվ՟ինրջռգժնռ
47

Ննրճմ սգհնրղ, եչ 951:
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):
48
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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 ջսնվ՟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՟վղմ՟վ՟մթ նր ղգլթ ձգղ՟վ՟մթ (՟ճժ էռ՟վխնրղմգվ) ՟ճջւ՟մ գվ՟մնրէճնրմմգվթ
ջխդՠմ՟ո՟սձ՟պթ ղ՟ջթմ54: 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՟աղ՟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 խգմբ՟մթ ՠ՟վՠ՟պթ, գվաթ, ՟հնէ՟ջ՟տնրէճ՟մ, նվ ղթ՟ի՟պմգժ ե մգվՠնհ՟խ՟մ ՟վծգջս՟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՟պնրճտմգվթ 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):
53

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:

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...
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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՟րվթմ՟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…58 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՟ջմե, ՟ճժ թ ժվնրէգմե, նշ ծ՟սղ՟ղՠ, ՟ճժ ծ՟ջս՟սնրէգ՟ղՠ, նշ ՠ՟ը՟մ՟ՠ՟վ, ՟ճժ ՟ղՠնհչ՟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 ծգդնրէգ՟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 թմսգմջթռ 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
56

Հղղս. Ա. ս՟վՠ. «Խմբ՟ օ նրվ՟՛ի ժգվ կ՟ճմթր գվանրէգ՟մ ո՟սվ՟ջս՟րհ՟տջ ՠ՟մ անռնրէգ՟մ…» («Նգվՠնհ թ Սնրվՠ Կնճջմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 954):
57
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:
58
Աճջսգհ օ ծ՟չնվբնհ փվթմ՟խմգվնրղ շգմ ՠգվռնրղ ՠնժնվ մնրճմ՟սթո էռ՟վխնրղմգվզ, նվ
ծ՟ձ՟ի ղգլ խ՟պնրճտմգվ գմ խ՟դղնրղ:

84

Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ

՟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՟սնրգտ՟վ: Ավբ ճ՟ճջւ՟մջ գր թ ջնճմոթջթջ, գր ճօջ զմսվգժ՟խ՟մ գվաջ ՠ՟մ՟ծթրջթտ ագվ՟ծպշ՟խգ՟ժ գջ» (եչ 970-971), «Քգր դ՟մղ՟սնճտ ծնրվմ խթդ՟մնհ ՟մ՟ո՟խ՟մ լ՟ջւղ՟ղՠ լ՟իգտ՟ւ, ւգր դ՟վ՟ագ՟ժմ… սգջ՟ւ, ւգր դ՟մխտնվբմ… մխ՟սգտ՟ւ… ւգր… ՟րվծմ՟ՠ՟մգտ՟ւ… Ավբ ՟ճջւ՟մգ՟տ ջվՠ՟դմ՟խ՟մ ղ՟ջ՟մտջ ձ՟պգտգժնտ բնր ղթ՟ճմ ո՟սձ՟պ… Տթվ՟ղ՟ճվ ջնրվՠ Աջսնր՟լ՟լթմ» (եչ 971): Ռթէղմ թմսգմջթռ՟մնրղ ե Քվթջսնջթմ 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՟ճսմգտ՟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՟վնրմ՟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 դջնռնվ՟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. «Արվծմգ՟ժ գջ բնր թ խ՟մ՟ճջ աժնրի մնտթմ ո՟մլ՟մ՟տ, գր ո՟ճլ՟պ ոջ՟խ: Պջ՟խ խնրջնրէգ՟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 ՟րվծ59

Հղղս. եչ 960:

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...
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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՟մամգվթ, 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-գվխվ՟ճթմ ծ՟ղ՟մռ՟ամգվնռ: Ապծ՟ջ՟վ՟խ ծվգյս՟խ՟ճթմ գվագտնհնրէճ՟մ մգվյմշռ՟լ ո՟սխգվմգվզ՝ նվոգջ կ՟ճմ՟ճթմ ձ՟մ՟ո՟վծնվբնրէճնրմմգվթ, մվ՟ ցնի՟խգվոնրղմգվթ յհէ՟ճթ ռգվչթմ ծ՟մավռ՟մ, ջնռնվ՟ՠ՟վ ոջ՟խնրղ գմ մ՟ինվբնհ 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, ՟մտմգժնռ ՟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՟դղ՟ո՟սթխ մնր՟ագվանրէթրմ»61, ի՟պմռնրղ-ղթ՟խտռնրղ ե նագհգմմգվթ կ՟ճմգվթմ նր զմբնրմռնրղ մվ՟մտ ծգս ղթ՟ջթմ. «Ամթղ՟մ՟ժթ է՟ա՟րնվ, Ով ռգվ՟րվծմթջ 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» գվագտնհնրէճնրմ63
Օվծմգվանրէճ՟ղՠ ղ՟վբզ խտռնրղ ե ծվգյս՟խմգվթ յմշ՟պնրէճ՟մզ. ՟ճմ ծվգյս՟խ՟ճթմ խգտնրէճ՟մ՝ ՟մ՟իսնրէճ՟մ նր ՟դ՟սնրէճ՟մ, նվօե խ՟վթւթտ դգվլ
60

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Մգխմնրէթրմ Եվանտ Եվանճմ Սնհնղնմթ», ՄՀ ԺԲ, եչ 817-818:
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՟, ւվթջսնմգ՟խ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվթ խ՟ճնրմ ինվծվբ՟ո՟սխգվ ե (սգ՛ջ փվթմ՟խ Կհգղգջ Աժգւջ՟մբվ՟տթ, «Խվ՟ս ծգէ՟մնջ՟տ»՝ Clément d‟Alexandrie. Le protreptique, ed. C. Mondésert,
2nd 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 ջվՠնրէգ՟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):
61
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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 ցգջ՟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 գվաթմ 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 խնիգջտնրւ 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 մերոց, 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 ջնրդռգժնռ Սնրվՠ Հնանր թղ՟ջսնրէճ՟մ ՟մբնրմբմգվզ67: Սվ՟մ մգվծճնրջռնրղ գմ ռգվթմ նժնվսմգվթ ՟պ՟ռգժ ՟դբգտթխ կ՟ճմ՟ճթմ ծնջ՟մւմգվ. ՠ՟տգժնռ ղսւթ յսգ64

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Մգխմնրէթրմ Եվանտ Եվանճմ Սնհնղնմթ», ՄՀ ԺԲ, եչ 856-857:
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:
65
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ղ՟վ՟մմգվզ օ ՟մտմգժնռ ծ՟վ՟ռ՟ճթմ ծ՟ղ՟ջսգհնրէճնրմմգվնռ, ց՟ճժգժնռ փվծմնրէճ՟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՟պւզ68: 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 նժնվսմգվզ 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, գվագտնհնրէճ՟մ խվխմ՟ս՟վ՟լնրէճնրմմգվնռ: Օվծմ՟ՠ՟մնրէճնրմմ նրհգխտնրղ ե Քվթջսնջթմ 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՟լմգվմ 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՟վկղ՟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՟ռթսգմթտ ՠնժնվ ՟վ՟վ՟լմգվթ՝ ծվգյս՟խմգվթ օ ղ՟վբխ՟մտ խնհղթտ70:
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՟վծնրվ՟լ ծմշգտռնրղ գմ «դկ՟ճմ ՟րվծմնրէգ՟մ, թՠվօ դցնհ ւ՟հտվ օ դծգյս՟ժթ դՠ՟վՠ՟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, բն68

Ննրճմ սգհնրղ, եչ 909-910:
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 ծնհգհգմւջ «Փ՟՜պւ թ ՠ՟վկնրմջ» ՟ջգժնռ... Ի դ՟րվջ ռգվթմջ գվա՟ՠ՟մգ՟ժ ճ՟մղ՟վղմնտ ծվգյս՟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:
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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՟խնրղ71:
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 ՠգվխվ՟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 ընտրական շրթանց… Խվ՟ի՟տթ՛վ… նվ թ ժնճջ ց՟պ՟տ տմլնրէգ՟մ յվչ՟ո՟սգտ՟վ, օ գվխվ՟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 աւրհնաձայնութեամբք… ց՟պ՟սվգմ»72, «Եվ՟մգ՟՛ժ գջ… նվ ՟ղգմ՟ճմթր դ՟ղգմ՟ճմմ ճ՟ղգմգտնրմտ 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 դՏթվնրծթբ 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), «՟րվծմգ՟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 մգվբ՟յմ՟խ ղթ՟ի՟պմնրէճ՟ղՠ:
Տթգդգվւզ նհնհռ՟լ ե նագհգմ կ՟ճմգվ՟մամգվնռ՝ ռգվմ՟ճթմմգվթ ժնրջ՟ՠգվ՟մ ՠնտ՟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՟ղՠ75… անծ՟ՠ՟մնրէթրմ Քգդ ռգվզմլ՟ճգղ… Սնրվՠ, Սնրվՠ
71

Ննրճմ սգհնրղ, եչ 904:
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՟լմգվթտ: Սսնվթմ՝ տ՟մխ՟խ՟մ ծ՟սռ՟լզ խ՟ոռնրղ ե գվթխ՟ղմգվթ ծգս, ծնանր «՟վթ՟խ՟մ»
72

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...
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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՟մթշմգվթ76, Սնրվՠ Հնանր ջ՟ջսթխ օ ՟ծ՟ռնվ ծմշղ՟ղՠ, ծվ՟ՠնրի, խ՟ճլ՟խմ՟ս՟վ՟ց տնժ՟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՟ղՠ77, ծվ՟մճնրէթ ՟դաթ ՟մծ՟մաշգժթ մգվՠնհմգվթ մռ՟անռ,
ո՟մլ՟ժթ գվանռ78, 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 գվա՟ՠ՟մնրէճ՟ղՠ, ջվՠգվթ ղյս՟խ՟մ փվծմնրէճ՟ղՠ ծ՟ռգվը դռ՟վձ ՠգվխվ՟ժթտ սնմթմ79,
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»), գվխվ՟ճթմ ո՟վ՟ռնվմգվթ ո՟ճլ՟պ՟դռ՟վձ ծ՟ղ՟վկ՟խնրէճ՟ղՠ ՟վցթ՟ց՟ճժ ջգվնռՠգմգվթմ ո՟վ՟խտնհ, «ջգվնռՠգ՟ձնի» ռգվթմ ծվ՟յւմգվթմ, «ջվնռՠգ՟ձնի» ռգծգվթմ ո՟վ՟խտնհ, ծ՟ղ՟անրմբ ց՟պ՟ՠ՟մնրէճ՟ղՠ80, ծվ՟մճնրէթ ՟դաթ մգվՠնհմգվթ ՟մծ՟մաշգժթ
մռ՟անռ, ո՟մլ՟ժթ գվանռ81 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 ծնաօնվագհ՟աթս՟խ՟մ ցնվկ՟պնրէճ՟մ ղթ ՟ղՠնհչ յգվս ղ՟վբնր ղգչ ինվթմ ծմշնրճէմգվթ ՟վէմ՟տղ՟մ, մվ՟ ս՟վՠգվ ծ՟սռ՟լմգվթ՝ նվոգջ գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվթ ծմշնհնրէճ՟մ, ծնաօնվ գվագտնհնրէճ՟մ ս՟վ՟սգջ՟խ ծմ՟վ՟մւմգվթ ղթչմ՟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 ՟ճջսգհ ՟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՟լմթմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 707:
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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 ծնանր 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 զմխ՟ժղ՟մ անրմգհ, ծգս՟ւվւթվ մղնրյմգվ գմ: Նղ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվթ ՟վկ՟ա՟մւմգվ 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. 2084): 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:

83

Պգսւ ե մյգժ, նվ ՟պ՟ռգժ ծ՟ձ՟ի մղ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվզ բթս՟վխռգժ գմ նվոգջ գխգհգտնրղ 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 զղՠպմնրղմգվթ ՟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...
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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 պթէղգվնռ (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 ղգհխնրէճ՟ղՠ» ա՟ճէ՟խհնհ ւմ՟վզ: Աճջսգհ յգյսռնրղ գմ օ անվլթւմգվթ մռ՟ա՟լնրէճ՟մ կօգվզ՝ ւմ՟վթ կ՟ճմ՟վկ՟խնրղզ՝ «կ՟ճմ՟սվնրէճնրմզ» օ էղՠխթ է՟հ՟մէ՟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՟խնհթմ86, նվ ՟րբ՟ինմ՟ր ղգհխնրէգ՟ղՠ դւմ՟վջ կ՟ճմ՟սվ՟խ՟մ 87 օ խ՟ղ դ՟վխնր՟լ վերածածկութեան
մզնարհեստ88, ուժգնաբարբառ, խրոխտահնչական կազմածոյ թմբկիս գործականութեան 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 ՟մմճնրէնագհգմ 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 փվծմնրէճնրմզ. ՟ճջսգհ գմ իս՟մնրղ մճնրէ՟խ՟մ գվ՟ըյս՟խ՟մ անվլթւմգվզ: Բգվխվ՟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՟պգժնռւ… օ ՟հ՟հ՟խգտթմ ՠգվխվ՟ժթվ ՠգվ՟մնռ ՟րվծմ՟պ՟ւ ՠ՟վՠ՟պնռ թ յվէնրմջ զմսթվջ, թ ժգդնրջ ղ՟ւնրվջ, թ ծմշնրղմ գվանտ, թ ս՟րթհ ՟րվծմնրէգ՟մտ, թ անշնրղմ ՟դբ86

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):
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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՟հղնջ՝ «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՟ւվթջսնմգ՟խ՟մ ՟ռ՟մբնրճէնրղ90: 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՝ ծնանր յ՟վընրղմգվզ. ՟ճջ գվագտնհնրէճ՟ղՠ մարդը նորոգվում է շնչով ու մարմնով. «…՟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 գվանռւ ներբողեալ տաւղաւք91», «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
89

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, «Պ՟սղնրէթրմ Աո՟վ՟մթտ Ս. Խ՟շթմ», ՄՀ ԺԲ, եչ 927:
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:
90

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...

93

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 զհկ՟կ՟ճմնրէգ՟մտ, օ նվոեջ փողովք տաւղաւք և քնարիւք զգայական սրտի շարժեալ 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՟մամգվնրղ, «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՝ նվոգջ գվ՟ըյս՟տ՟լ ՟մնէ, յմշ՟ռնվռնրղ ե ՟ճջ ժնրջգվանրէճնրմմգվթ ծմշգվ՟մամգվնրղ, ՟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 փվթմ՟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՟ինվւնրղ, գժմգժնռ ջվ՟ ծթղւնրղ զմխ՟լ ՟ճժ՟ՠ՟մ՟խ՟մ փվթմ՟խթտ, կ՟ճմ՟ո՟սխգվմգվթ, ՟հղխ՟ճթմ յգվսգվթ ղգչ նագխնշռնրղ ե մնվ, սթգդգվ՟լ՟ռ՟ժ խ՟մշզ՝ մգվծճնրջռգժնռ 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՟մ95:
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՟ծգհնրէճնրմմգվթ՝ ղգհղ՟խ՟մ ռ՟մխնռ մթվծթ ղգչ զմխհղնհ նր ՟ծ՟ռնվնրէճ՟ղՠ ծնաթմ դ՟վծնրվգտմնհ ՠ՟ինրղթ ղթչօ «զմբնջս դ՟վխռ՟լ», ծ՟վնրէճ՟մ փվռ՟
՟ծգհ ՠ՟վՠ՟պթ մ՟իփվթմ՟խ96՝ ՂԲ. Բ, «՟հ՟հ՟խ ՠ՟վկվնրէճ՟մ անշղ՟մ»՝ ՂԲ,
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Ննրճմ սգհնրղ, եչ 965:
«…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:
95
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Ա. Թ՟ղվ՟դճ՟մ

Գ): Բգվնրղ ե Եվթւնռթ բ՟վո՟ջմգվթ յնրվչ ծմշ՟լ յգցնվմգվթ ինվծվբ՟ո՟սխգվզ, 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՟ջնրէճնրմմգվնռ (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՟ղՠ97 ղթմշ նրմխմբվթ ՟խ՟մչզ:
Աջ՟տնհմ Աջսլնրմ «իթջս»՝ ՟ճջթմւմ խ՟վլվ, ոթմբ խ՟ղ լ՟մվ, ՟մծ՟վէ ինվւգվթտ շթ ծհնրղ թվ ՟մկթ ՟վկ՟ա՟մւզ («Ո՛շ ՟վկ՟ա՟մւ ՟մկ՟մ՟տ թ ինվնտ թմշ ա՟մշնրէգմե իթջսջ ՟պ՟ւգտգ՟ժ»), օ ն՛շ բըմբ՟խ՟ոեջ փբզ ռթվ՟ռնվգժնռ, թմշոգջ նղմ թղ՟ջս՟խ, ն՛շ «՟մ՟ինվը ջվնրէգ՟ղՠ» ՟խ՟մչզ ղսմգժնռ օ նրհգհթ ՟ղ՟մզ շ՟վ ՟մխ՟ղ՟խնրէճ՟ղՠ98 էմբ՟տմգժնռ, ն՛շ դ՟մա՟խթ ոհմկգ մճնրէզ «բ՟մբ՟շգտմգժնռ»՝ ս՟վնրՠգվգժնռ, ն՛շ ւ՟վզ ջ՟ժթ ւ՟վթմ ՟պ՟մտ ւ՟հտվնրէճ՟մ դ՟վխգժնռ, ՟ճժ ՟ճջ մնվ Սթնմթ «՟մինվս՟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 անվլթւթ 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 ւգվ՟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 ցթժթջնց՟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՟վձ՟ժթ, ւ՟հտվ» մյ՟մ՟խնրէճնրմմգվզ (ՆԲՀԼ):

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...
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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՟խմգվթ 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 ՟պմշռնհ99 ՠ՟ղՠթպզ՝ ց՟մբթպզ (նվմ ՟պ՟ռգժ ծ՟ղ՟վըգւ ե ջ՟հղնջմգվնրղ 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՟պմնրէգ՟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՟մնվբնրէգ՟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):
«Բ՟վ՟պմնրէթրմ՝ ՟պմգժմ՝ ՟ճջթմւմ կօ՟տնրտ՟մգժ օ մղ՟մգտնրտ՟մգժմ ջսգհլ՟ՠ՟մնրէգ՟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՟պմնրէգ՟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 բթղ՟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):
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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, մգվւթմ ո՟վնրմ՟խմգվթ, ՠնժնվ ՟յի՟վծմգվթ ՟վէմնրէճ՟ղՠ նր ծգհնրղնռ՝ ջսգհլգժնռ կ՟ճմ՟ճթմ «ծ՟ճսմ՟սգջնրէճ՟մ» դ՟վղ՟մ՟ժթ դնվգհ ծ՟ղ՟մռ՟ամգվ: Այի՟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 Աջսլնրմ101:
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, ջնրվՠավ՟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...
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՟ղգմ՟ճմ»102: Եռ մճնրէ՟խ՟մ յգվսգվթ ՟ճջ ՠ՟վՠ՟պմգվնռ ՟ջ՟տնհզ ղթ՟ծճնրջռնրղ 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 ղգչ103: 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՟մմգվնռ: Իջխ ծնանր նր ղ՟վղմթ, ՠնժնվ ՟ովնհմգվթ նր ղ՟ծ՟տ՟լմգվթ ծ՟ճգտնհնրէճ՟մ նժնվսնրղ Աջսլնրմ բթղգժզ ցնի՟խգվոռնրղ ե խ՟մշթ «բազմաւրինակ
հնարիւք, ողոքական սաստկական բանիւք, հրաժարական և մերձաւորիչ բանիւք 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՟լնրէճնրմմգվնրղ նր թվգմ ղթ՟ծճնրջգժնռ սթգդգվ՟խ՟մ ՟ծ՟դ՟մագվզ: Աղգմզ սգհ՟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՟ինվնրմխ 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՟ճմնրէճնրմմգվթ 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 սթգդգվ՟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՟իլգ՟ժ թ ծնաթ, ՟մ՟շ՟պ ի՟ճս՟պ՟խ՟մ՟րւ ծվ՟ո՟վ՟խ՟ր թ ճգխգհգտթջ ՠ՟դղնրէգ՟մ ՟դա՟տ ռգվ՟ո՟սղգտթտ՝ ՠ՟վկվ կ՟ճմթր, ՠ՟վՠ՟պնռ ղգլ՟ր ՟հ՟հ՟խգժնռ»): 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՟102

«Ճ՟պ ջվՠնճմ Գվթանվթ Ն՟վգխ՟տրնճ ՟ջ՟տգ՟ժ», ՄՀ Ժ, եչ 1042:
Ննրճմ սգհնրղ, եչ 1072:
104
Ննրճմ սգհնրղ, եչ 1071:
103
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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 ծմշնհնրէճնրմզ (ԼԹ. Գ, Դ)105: Աճջ ւմ՟վ՟ծ՟վնրէճնրմզ Ն՟վգխ՟տթմ ՠմնվնյնրղ ե նվոգջ
կատակերգություն, ջնարահարություն, կոծ, քաջ հնչող ողբ ողորմելի և կծեցուցիչ, 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՟տնրէճնրմմգվթ 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 ծգլգլ՟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 հմտությունը, ՟ճմնրծգսօ ծ՟սխ՟ոգջ՝ ռիթմի, հանգի դերը, տարատեսակ բանաստեղծական չափերի մեջ խոսքը հանդերձավորելու արվեստը, որ, և սա շատ կարևոր
է, զորեղացնում է ապաշխարանքի ներգործության ուժը, ՠգվնրղ ղ՟ւվ՟անվլղ՟մ: Խնջւթ ոգջոթջնրէճնրմմգվմ նր ծմ՟վ՟մւմգվզ նրհգխտնրղ գմ նհՠգվթ խ՟մշգվզ, 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՟մառ՟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 հանդերձում 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,
105

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...
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«՟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 բվնրէճնրմզ 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՟վգվ՟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» («՟մծգվւգժթ ՠ՟մ»), «խգմբ՟մնրէգ՟մ խ՟ղնրվչ», «՟միդգժթ խ՟ո», «ծվ՟յ՟ժթ ՠ՟վՠ՟պ», «ՠ՟հկ՟ժթ ՟հգվջ», «ջվս՟ՠգխ ծմշնրղմ», «կ՟ճմ ՠ՟վգո՟սգծ ծվ՟յ՟րնվ՟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՟մւմգվ 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, ՟ջսռ՟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՟ճլ՟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 նրհթմգվնռ, 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 սթվնրճէմգվնրղ՝ 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, символзвук, звуковые пространства, Новое духовное песнопение, одушевленный инструмент, плод духовных уст, ―душеарфическая‖ игра,
духовные оттенки звуков, космическая мелодия, путешествиепреображения звука, неиссякаемое песнопение, вечное звучание,
катартическая сила ритма, архитектурно-ритмическое, звучащее
―тело‖ стиха.
Христианская экзегетическая традиция проникнута глубочайшим чувством звука, слова, музыки как скрытого бестелесного
смысла, звона, возгласа божественного в слоях материи, как вращения 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 таинственных слоях ритмико-словесной ткани различными способами звуко-

Ձ՟ճմթ, գվ՟ըյս՟խ՟մ ծմշնհնրէճ՟մ ցնի՟խգվոնրղմգվզ...
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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 человеческого музыкального инструмента (―перерождение‖ музыкальных инструментов в одушевленном инструменте Бога; в речепроизводительных органах человека, в голосе, сердце, теле) и т.п. Каждый
раз, согласно особому замыслу, Григор Нарекаци пробуждает вселенскую полифонию, что рождается в человеке, переливается в космических 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
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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.

