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ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

*  Հոդ վածն ըն դուն վել է տպագ րութ յան 31.10.2014։

 Հայ կա զուն Ս. Ալվրց յան
 Բա նաս. գիտ. թեկ նա ծու

ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐ. ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ 
«ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ» ՏԱՂԻ*

 Բա նա լի բա ռեր - Գր.  Նա րե կա ցի,  Գան ձա րան, 
 Հի սուս Ք րիս տոս, տաղ, այ լա բա նութ յուն, հոգ ևոր 
խոր հուրդ, խորհր դա բա նութ յուն, խորհր դան շան, 
մեկ նութ յուն, հա րութ յուն, նշա նակ։ 

Գր.  Նա րե կա ցու « Յա րու թեան» տա ղը (« Սայլն այն ի ջա նէր ի լեռ նէն ի 
 Մա սեաց» սկսված քով) միակն է բա նաս տեղ ծի տա ղե րից, ո րը հե ղի նա կը 
չի ընդգր կել իր  Գան ձա տետ րում, հե տա գա յում ևս  այն չի նե րառ վել  Գան-
ձա րա նի մեջ:  

Գան ձա րա նի հիմն ա դիրն ու կազ մո ղը  Նա րե կա ցին է, և  այն փաս տը, 
որ նրա բո լոր գան ձե րը, տա ղե րը և  տա ղա յին միա վոր նե րը (փո խեր, մե-
ղե դի ներ) ընդգրկ ված են  Գան ձա րա նում, վկա յում է այն մա սին, որ հե ղի-
նա կը դրանք ստեղ ծել է հա տուկ ծրագ րով: Ուս տի հարց է ծա գում՝ « Տաղ 
յա րու թեան»-ը ին չու՞ ո՛չ հե ղի նա կի, ո՛չ էլ հա ջորդ նե րի կող մից չի ընդգրկ-
ված  Գան ձա րա նում: 

Այս հար ցը կար ևոր է այն ա ռու մով, որ ուղ ղա կիո րեն առնչ վում է տա-
ղի խորհր դա կան բո վան դա կութ յան հետ:  Թեև  Նա րե կա ցու բո լոր տա-
ղերն ու տա ղա յին միա վոր ներն անխ տիր ու նեն խորհր դա կան բո վան դա-
կութ յուն, սա կայն հե տա զո տող ներն ա ռա վե լա բար կենտ րո նա ցել են այս 
տա ղի այ լա բա նա կան բո վան դա կութ յան վրա և  փոր ձել այն մեկ նա բա-
նել:  Պատ ճառն ակն հայտ է. սա  Նա րե կա ցու միակ տաղն է, ո րի խոր հուր-
դը հաս կա նա լուն «նպաս տող» «հե ղի նա կա յին» բա ցա հայտ մի ջամ տութ-
յուն կա:

«Ն պաս տող» և «հե ղի նա կա յին» բա ռե րը չա կերտ ված են, քան զի, ինչ-
պես կհա մոզ վենք ստորև, այդ մի ջամ տութ յու նը ոչ հե ղի նա կա յին է, ոչ էլ 
նպաս տող. ա վե լին՝ այն ա պա կողմն ո րո շող է: Ա.  Մու շեղյ ա նը «Գ րի գոր 
 Նա րե կա ցու « Հա րութ յան տա ղի» նոր մեկ նութ յու նը» հոդ վա ծում հիմք է 
ըն դու նում տա ղի այն տար բե րա կը, ո րը «տար բեր ձե ռագ րե րի հի ման 
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վրա փոր ձել է վե րա կանգ նել» Ա սա տուր Մ նա ցա կան յա նը՝ « Գև որգ Աբ-
գար յա նի մաս նա կի լրա ցումն ե րով»1: Ա հա այն.

ՏԱՂ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ
Ա 
 Փա՛ ռըք Ք րիս տո սի ա մե նա զօր յա րու թեան։ 
 Սայլն այն ի ջա նէր ի լեռ նէն ի  Մա սեաց. 
Եւ ի վե րայ նո րա ա թոռք են կար գեալ, 
Եւ ի վե րայ նո րա՝ գա հոյք ոս կե ղէնք, 
Եւ ի վե րայ նո րա՝ բե հեզք ծի րա նիք, 
Եւ ի վե րայ նո րա՝ Որ դի ար քա յի, 
Եւ յաջ մէ նո րա՝ վեց թև եան սե րով բէքն, 
 Յա հե կէ նո րա՝ բազ մա չեայ քե րով բէքն, 
Ա ռա ջի նո րա՝ ման կունք գե ղե ցիկ, 
Ի գիրկս նո ցա՝ խաչն տէ րու նա կան, 
Ի ձե ռին նո ցա՝ սաղ մո սա րան և քնար, 
Որք եր գէին զերգս՝ ա սե լով. 
- Փա՛ ռըք Ք րիս տո սի ա մե նա զօր յա րու թեան։

 
Բ 
Ա ծեա՜լ  են, ա ծեա՜լ, 
Զ սայ լիկն ա ծեալ են, կա ցու ցեալ. 
Ի  Մա սեաց յաջ կող մա նէն 
Զսայ լիկն ա ծեա՜լ  են, կա ցու ցեալ. 
Եւ ա հա չշար ժէր սայ լիկն այն, 
Եւ ա հա չխա ղայր ա նիւն այն։

 
Ե թէ հա րիւր բարդ խոլր ձան, վեց կո րըն կան, 
 Մին մա նու շակ՝ խրձա դի զեալ
(Ի  Մա սեաց յաջ կող մա նէն) 
Զ սայ լիկն ա ծեալ են, կա ցու ցեալ. 
Եւ ա հա չշար ժէր սայ լիկն այն, 
Եւ ա հա չխա ղայր ա նիւն այն։

 
Ե թէ սա միքն են ար ծա թի, լուծն էր ոս կի, 
Եւ սա մո տիքն՝ ապ րի շի մի, 
 Փո կեր շա րած շա րան ման հոյլ մար գա րիտ, 
Եւ խա րա զան՝ փնջեալ ծա ղիկ. 
Եւ ա հա չշար ժէր սայ լիկն այն, 
Եւ ա հա չխա ղայր ա նիւն այն։

 
Ե թէ ե զինք են սաթ ու սպի տակ, 
 Ծաղ կա խայ տուցք, ա րա գա քայլք, ըն թա ցա կանք, 

1 Ա. Մուշեղյան, Գրիգոր Նարեկացու «Հարության տաղի» նոր մեկնությունը, «Քրիստոնյա 
Հայաստան», 2003, N 22 (162):
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Եղ ջևրն ա մէն խա չան ման, 
Եւ մազն ա մէն՝ հոյլ մար գա րիտ. 
Եւ ա հա չշար ժէր սայ լիկն այն, 
Եւ ա հա չխա ղայր ա նիւն այն։ 
Այն ճորտն ճոճ էր և ճա պուկ, 
Ու ռա մի ջակ, հաս տա բա զուկ, 
 Լայ նա թի կունք, խար տի շա գեղ, ա հե ղա գոչ. 
 Նա ձայն ա ծէր եզ նա մո լին, 
 Կան չիւն առ նէր ա թո ռա կին. 
 Դար ձեալ խա ղայր եզ նա մո լը՛ն, 
 Խա ղայր, ցնծայ ա թո ռա կըն.

Եւ ա հա շար ժէր սայ լիկն այն, 
Եւ ա հա խա ղայր ա նիւն այն։ 
Ի յա ռե ղէն ա ռեալ շար ժումն կուրծն սայ լին, 
Այ սօր ա նու շա հօտ բուր մամբ ըն թա նայր. 
Եւ ա հա շար ժէր՝ սայ լիկն այն, 
Եւ ա հա խա ղայր ա նիւն այն։

 
Գ 
Ի գիլ գայր, ի գիլ, սայ լիկն ի գիլ, 
Ի  Մա սեաց յաջ կող մա նէն 
 Սայ լիկն ի գիլ գայր, ի գիլ. 
Եւ ճռըն չա լով գայր, մտա նէր յԵ րու սա ղէմ. 
Եւ որ դիք նոր  Սիով ի ե լին ըն դա ռաջ, 
Որք եր գէին զերգս ա սե լով. 
- Փա՛ ռըք Ք րիս տո սի ա մե նա զօր յա րու թեան, 
Այ սօր ար ձա կե ցաք ի կա պա նաց նախ նոյ 
Եւ վերս տին նո րոգ մամբ 
 Յա ւի տե նա կան կե նացն ե ղաք ժա ռան գորդք։ 
 Փա՛ ռըք Ք րիս տո սի ա մե նա զօր յա րու թեան։

Այս տար բե րա կում կա տար ված ճշտումն ե րը նպաս տում են ի մաս տա-
յին ո րոշ էա կան ա ղա վա ղումն եր վե րաց նե լուն, ինչ պէս՝ « Դար ձեալ խա-
ղայր եզ նա մո լին,  Խա ղայր, ցնծայր ա թո ռա կին» տար բե րա կը՝ փո խա նակ 
« Դար ձեալ խա ղայր եզ նա մո լը՛ն,  Խա ղայր, ցնծայ ա թո ռա կըն» ճիշտ և  
ի մաստ ար տա հայ տող տար բե րա կի: 

 Սա կայն այս տեղ պետք է կա տա րել մեկ ճշտում. ներ կա յաց վող տար-
բե րա կի եր րորդ տո ղը («Եւ ի վե րայ նո րա ա թոռք են կար գեալ») պետք է 
լի նի «Եւ ի վե րայ նո րա ա թոռ ոս կե ղեն», իսկ չոր րոր դը չպետք է լի նի: 
 Տա ղի վեր ջին պատ կեր նե րից մե կում ճոր տը դի մում է ա թո ռա կին և  ոչ թե 
ա թոռ նե րին.

  Նա ձայն ա ծէր եզ նա մո լին,
  Կան չիւն առ նէր ա թո ռա կին.
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Ա թո ռը, ինչ պես կտես նենք հա մա պա տաս խան տե ղում,  Հի սուս Ք րիս-
տո սի իշ խա նութ յան նշա նակն է, որն ինք նին նույն գահն է: Ու րեմն՝ գա-
հույքն ա վե լորդ է, քան զի նույն ի մաս տի կրկնութ յունն է, այն էլ՝ հոգ նա կի 
թվով: Այն հե տա գա հա վե լում է՝ ստեղծ ված տար բեր ձե ռագ րե րի մեջ 
ա թո ռը «գա հոյ քով» փո խա րի նե լու հետ ևան քով:

Ա.  Մու շեղյ անն իր մեկ նութ յան մեջ թեև կա տա րում է ո րոշ հե տաքր քիր 
դի տար կումն եր, սա կայն, ըստ իս, հե ռու է ամ բող ջա կան մեկ նութ յու նից: 
 Բայց նրա հոդ վածն ար ժե քա վոր է այն տե սա կե տից, որ հե ղի նա կը հաս-
կա ցել է կար ևո րա գույ նը. տա ղի՝ ստորև ներ կա յաց վող հատ վա ծը Գր. 
 Նա րե կա ցու գրչին չի պատ կա նում, ուս տիև մեկ նութ յան մեջ դրանք հաշ-
վի չի առ նում: 

 Սայլն՝ ի  Սի նեայ 
Երկ րորդ օ րէնքն էր  Մով սէ սի. 
Եւ այն հա րիւր բարդ խոլր ձանն՝ 
Այն նա հա պետքն են՝ մար գա րէք. 
Եւ այն վեց բարդ կորն կանն՝ 
 Վե ցօ րեայ գործքն Աս տու ծոյ. 
Եւ այն մին մա նու շակ՝ 
 Միա ւո րեալ Ե րոր դու թիւնն. 
Եւ այն մա նուկ խար տի շա գեղն՝ 
Այն  Յով հան նէսն էր Մկր տիչն. 
Եւ այն չորս կուրծն սայ լին՝ 
Ա ւե տա րանն էր Ք րիս տո սի:

 Հե տա զո տող նե րի և  մեկ նիչ նե րի հա մար ու ղե ցույց և  գայ թակ ղութ յան 
քար հան դի սա ցած այս հատ վածն իս կա պես ա պա կողմն ո րո շող դեր է ու-
նե ցել, և  ճիշտ է նկա տել Ա.  Մու շեղյ ա նը, որ «Այդ 12 տող մեկ նութ յու նը՝ 
սկսած « Սայլն ի  Սի նեայ» տո ղից մինչև «Ա վե տա րանն էր Ք րիս տո սի» տո-
ղը,  Նա րե կա ցու տա ղին ան հա րա զատ հե տա գա հա վե լում պետք է հա-
մա րել։  Մեր այս եզ րա կա ցութ յու նը՝ հիմն ված մեկ նութ յան հե ղի նա կի 
«վեր լու ծումն ե րի» վրա, այ նու հետև հաս տատ վեց նաև ձե ռագ րա կան 
աղբ յուր նե րով. « Յա րու թեան տա ղի» 12 գրչագ րե րից ու թը (տե՛ս  Մաշ տո ցի 
անվ.  Մա տե նա դա րա նի թիվ 8655 (թ. 33-35ա), 7694 (թ. 1բ-3ա և 3ա-32բ), 
4466 (թ. 17բ, 18ա), 5066 (թ. 2բ), 7672 (թ. 14աբ), 3637 (թ. 720բ-721ա), 3263 
(թ. 70աբ) չու նեն այդ 12 տող մեկ նութ յու նը, որ բա ցա հայտ վկա յում է 
հետ սա մուտ ընդ մի ջարկ ման մա սին»2:

Գ րա կա նա գե տը նաև ճիշտ է նկա տել, որ  Նա րե կա ցին «... մեծ ու փոքր 
քերթ վածք նե րում, իր խորհր դա պաշ տա կան այ լա բա նութ յուն նե րը չի բա-
ցա հայ տում, այ լա պես դրանք ա նի մաստ կլի նեին, ճիշտ այն պես, ինչ պես 
Գ րի գոր  Մա գիստ րո սը չի մեկ նում իր խրթնա բա նութ յուն նե րը»3։ 

 Պետք է նշել, որ ոչ միայն Գր.  Նա րե կա ցին, այլև որ ևէ հե ղի նակ չի 
մեկ նում իր տա ղե րի խորհր դա կան բո վան դա կութ յու նը:  Թերևս բա ցա-

2 Անդ, N (23 (163)
3 Անդ:
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ռութ յուն պետք է հա մա րել մեկ-եր կու հոգ ևոր խորհր դան շա նի (ոչ ամ-
բող ջա կան տա ղի) ա նուղ ղա կի մեկ նութ յան մեկ դեպք  Ներ սես Շ նոր հա լու 
(« Կայծ ե ւ տպա զիոն նորն Ա հա րո նի»)4 և  մեկ-եր կու դեպք էլ  Գան ձա րա նի 
հե ղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում («Ո՜վ  ող կոյ զա բեր ճըմ լեալ ող-
կոյզդ, որ ի խա չին»)5:

 Սա կայն սրանք ե զա կի խախ տումն եր են խորհր դա կան խոս քի հիմն ա-
կան սկզբուն քի, ո րը Գր.  Նա րե կա ցին «Երգ եր գոց»-ի մեկ նութ յան մեջ 
սահ մա նում է այս պես. « Զի որ պէս ծնողք տղա յոց՝ զպա տո ւա կան իրս ի 
բա րե տե սակ ա մա նի ծած կեն, զի նո ցա ար տա քոյ տե սեալն ցան կա լի 
թուին քան զոր ի ներքս ե ղեալ գանձն, զի այ նու հոր դո րես ցին և զգու շու-
թեան պահ պա նու թեան որ ի ներքս»6: Ու րեմն՝ «ի ներքս ե ղեալ գանձն», 
այ սինքն՝ խորհր դա կան խոս քի բուն խոր հուր դը զգու շութ յամբ պահ պա-
նե լու գաղտ նի քի գի տա կը չէր կա րող մեկ նել իր ա մե նա խորհր դա կան 
տա ղե րից մե կի խոր հուր դը:

Ի դեպ՝ նշենք, որ հայտ նի է հե ղի նակ նե րի կող մից հոգ ևոր տա ղի այ-
լա բա նութ յան մեկ նութ յան ըն դա մե նը եր կու դեպք: Ընդ ո րում՝ եր կուսն էլ 
գան ձա րա նա յին տա ղեր չեն և  վե րա բե րում են ա վե լի ուշ ժա մա նա կաշր-
ջա նի: Ա ռա ջի նը 14-րդ  դա րի բա նաս տեղծ  Կոս տան դին Երզն կա ցին էր, որ 
ստիպ ված էր մեկ նել իր « Բանք վար դի օ րի նա կաւ զՔ րիս տոս պատ մէ» այ-
լա բա նա կան տա ղի հոգ ևոր խոր հուր դը, ո րով հետև ժա մա նա կա կից նե րից 
շա տերն այն ըն կա լում էին աշ խար հիկ ի մաս տով: Այդ նպա տա կով նա գրել 
է մեկ այլ տաղ (« Մեկ նու թիւն վար դին հա մա ռօտ։  Վասն ան գի տաց շի նե ցի, 
զի կար ծէին ե թէ մարմն ա ւո րաց էր բանք վար դիս. ես վասն այն գրե ցի»)7, 
ո րի մեջ այ լա բա նութ յու նը չհաս կա ցող նե րին հա մա րում է «անգէտ»: 

Կ. Երզն կա ցուց մեկ դար անց, հա վա նա բար նման մեկ այլ ա ռի թով, Ա. 
 Բա ղի շե ցին ևս  մեկ նում է իր տա ղի հոգ ևոր այ լա բա նութ յու նը՝ դարձ յալ 
պար զա բա նե լով վար դի և բլ բու լի խորհր դան շան նե րը8։

 Փոր ձենք ի մի բե րել « Յա րու թեան» տա ղի այ լա բա նութ յան վե րա բեր-
յալ տար բեր հե ղի նակ նե րի հայտ նած հիմն ա կան տե սա կետ նե րը, ո րոնք 
ա ռա վե լա բար ազդ վել կամ ուղ ղորդ վել են վե րոնշ յալ 12 տո ղա նոց մեկ-
նա բա նա կան հատ վա ծով:

 Նախ՝ անդ րա դառ նանք Մ. Ա բեղյ ա նի մեկ նութ յա նը:  Պետք է նշել, որ 
Մ. Ա բեղյ ա նի տե սա կե տը, ո րոշ հա վե լումն ե րով կամ վե րա պա հումն ե -
րով, կրկնել են շա տե րը: Մ. Ա բեղյ ա նի հա մա ռոտ մեկ նութ յունն ու նի ե րեք 
ա ռանց քա յին ե լա կետ.

ա.  Տաղն այ լա բա նութ յուն է, ո րի գա ղա փա րը մթագ նել է. «Ա վե լի գե-
ղե ցիկ է նրա « Յա րու թեան տա ղը» սայ լի պատ կե րով, որ մի այ լա բա նու-
թիւն է և ո րի մեկ նու թիւ նը հէնց ին քը հե ղի նա կը յօ րի նել է։ Ա ռանց այդ 
մեկ նու թեան՝ այդ եր գը գրե թէ լոկ նկա րա գիր է մի սայ լի, միայն այ լա բա-
նու թեան պատ ճա ռով, գու ցէ և ա ղա ւա ղո ւած լի նե լով, յօ րի նո ւած քի գա-

4 Ներսես Շնորհալի, Տաղեր և գանձեր, Աշխատասիրությամբ Արմինե Քյոշկերյանի, Եր., 1987, 
էջ 21:
5 Մատենագիրք հայոց, ԺԳ հատոր, Գանձարան, Գիրք Ա., Անթիլիաս-Լիբանան, 2008, էջ 169:
6 Գ. Նարեկացի, Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840, էջ 273:
7 Կոստանդին Երզնկացի, Տաղեր, աշխ. Արմենուհի Սրապյանի, Եր.,1962, էջ 145:
8 Տե՛ս Առաքել Բաղիշեցի, աշխատասիրությամբ Արշալույս Ղազինյանի, Եր., 1971, էջ 221։
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ղա փա րը մթնած է»:
բ.  Նա  Մա սի սը նույ նաց նում է  Սի նա լե ռան հետ. «Այս տեղ տես նում ենք 

 Մա սի սից ( Սի նա յից) իջ նող մի ար քա յա կան սայլ»: 
գ.  Սայ լի գնաց քը հա մե մա տում է «թա գա վո րա կան հան դի սա վոր 

գնաց քի» հետ. «Ան պայ ման այս պի սի գնացք ներ Արծ րու նեաց թա գա ւոր-
նե րի՝ տե սել է  Նա րե կա ցին և հէնց այդ գրի ա ռել»9:

Մ. Մկր յա նը փոր ձում է զանց առ նել տա ղի հոգ ևոր այ լա բա նութ յու նը.
ա.  Տա ղը «ժո ղովր դա կան բա նահ յու սութ յու նից վերց ված մի լե գենդ է, 

այդ կաս կած չի կա րող հա րու ցել»:  Սա կայն որ ևէ ա պա ցույց չի բե րում:
բ.  Տա ղում պատ կեր ված սայ լը նույ նաց նում է «մի սո վո րա կան գյու ղա-

կան սայ լի» հետ, «... միայն թե այդ սայ լի սա մի նե րը ար ծա թի են, լու ծը՝ 
ոս կի, իսկ սա մո տի քը՝ մե տաք սից»:  Հարց է ծա գում՝ այդ դեպ քում պատ-
կեր վող և  սո վո րա կան սայ լը ին չո՞վ են նույ նը:

գ.  Ճոր տին հա մա րում է «սայ լա պան», «մի սո վո րա կան ճորտ գյու ղա-
ցի»10: 

Ա. Մ խի թար յա նը սայ լի և  սայ լի վրա ե ղած նե րի նկա րա գի րը կա պում 
է «Աղ թա մա րի պա լա տի պատ կեր նե րից մե կի բո վան դա կութ յան հետ» և  
եզ րա կաց նում, որ այն նման է. 

ա. « Գա գի կի թա գադ րութ յան հան դե սին» (խոս քը  Գա գիկ Արծ րու նու 
մա սին է):

բ. Եւ ա պա՝ « Մեր ա ռաջ պարզ պատ կե րաց վում է գյու ղա կան սայլն իր 
հո յա կապ կերտ ված քով և  ման րա մաս նութ յամբ»։

գ. Ն շե լով այ լա բա նութ յան առ կա յութ յու նը՝ ա վե լաց նում է. « Սա զուտ 
կրո նա կան մտահ ղա ցում չէ, այլ ար տա հայտ ված է նոր կյան քի զար թոն քի 
ի դեա լը, հայ րե նի քի ա պա գա յի հույ սը, նրա հա րութ յու նը»11:

 Գևորգ Աբ գար յա նը հա մա միտ է Ա. Մ խի թար յա նի հետ, որ Ք րիս տո սի 
հա րութ յան գա ղա փա րի մեջ ար տա հայտ ված է «հայ րե նի քի ա պա գա հույ-
սը, նրա հա րութ յու նը»12։ 

Ար տա սո վոր սայ լի ա ռեղծ վա ծի քննութ յու նը Ա. Մ նա ցա կան յա նին 
հան գեց րել է այն եզ րա կա ցութ յա նը, որ «... այս տեղ գործ ու նենք աստ-
վա ծաշն չա յին և ա ռաս պե լա կան սայ լի գա ղա փա րի հետ»13, ո րը նկա-
րագր ված է  Հին Կ տա կա րա նում:

 Թերևս ա ռա վել ու շագ րավ է Ա.  Մու շեղյ ա նի մեկ նութ յու նը, ո րին կանդ-
րա դառ նանք մեր մեկ նութ յան փոր ձին զու գա հեռ: 

 Տա ղի մեկ նութ յան հա մար հիմն ա կան նա խա պայ ման է աստ վա ծաշնչ-
յան խորհր դա կան խոս քի, պատ կեր նե րի և  խորհր դան շան նե րի մեկ նութ-
յու նը, ո րը նա խորդ գրե թե բո լոր մեկ նութ յան փոր ձե րի ժա մա նակ ուղ ղա-
կի բա ցա կա յում է կամ ըն կալ վել է բա ռա ցի կեր պով, ինչն այ լա բա նա կան 
խոս քի մեկ նութ յան մեջ պար զա պես անպ տուղ աշ խա տանք է:  Պետք է 

9 Աբեղեան Մ., Հայոց հին գրականութեան պատմութիւն, գիրք առաջին, Անթիլիաս, 2004, էջ 
598-599:
10 Մկրյան Մ., Գրիգոր Նարեկացի, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Եր.,1968, էջ 
154-155: 
11 Գրիգոր Նարեկացի, Տաղեր, 1957, էջ 26-27:
12 Գևորգ Աբգարյան, Վերածնություն Գրիգոր Նարեկացու «Հարության տաղի», Էջմիածին, 1974, 
N 1, էջ 42–48 և N 2, էջ 40-48
13 «Էջմիածին», 1975, N 10, էջ 42:
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հաշ վի առ նել, որ Գր.  Նա րե կա ցու բո լոր տա ղերն անխ տիր հոգ ևոր թե-
մա նե րով գրված այ լա բա նութ յուն ներ են, հա ճախ՝ այն քան ան թա փանց, 
որ ա ռանց սուրբգ րա յին մեկ նութ յուն նե րի և  հատ կա պես Գր.  Նա րե կա ցու 
« Մեկ նու թիւն Երգ եր գո ցի» աշ խա տութ յա նը դի մե լու՝ ուղ ղա կի անհ նար է 
դառ նում որ ևէ տա ղի խորհր դա բա նութ յունն ամ բող ջութ յամբ հաս կա նա-
լու փորձն ան գամ:

« Յա րու թեան» տա ղի մեկ նութ յան ժա մա նակ, սա կայն, լուրջ դժվա-
րութ յուն ներ են ի հայտ գա լիս նույ նիսկ « Մեկ նութ յան» առ կա յութ յան 
դեպ քում, քան զի այս տա ղի բազ մա թիվ խորհր դան շան ներ ուղ ղա կի 
 Նա րե կա ցու կող մից չեն մեկն վում, ո րով հետև չեն գոր ծած վել ոչ միայն 
«Երգ եր գո ցում», այլև Աստ վա ծաշն չում ընդ հան րա պես (խո լորձ, կորն-
գան, մա նու շակ,  Մա սիս և  այլն): 

 Տա ղի՝ այ լա բա նո րեն ար տա հայտ ված խորհր դա կան բո վան դա կու-
թյու նը հաս կա նա լու հա մար բնա կա նա բար պետք է պար զել խորհր դա-
նշան նե րի ի մաստ նե րը: Այդ խորհր դան շան ներն են՝ սայլ,  Մա սիս, ա թոռ, 
բե հեզ ծի րա նի, հա րիւր բարդ խոլր ձան, վեց կո րըն գան, մին մա նու-
շակ՝ խրձա դի զեալ, ե զինք սաթ ու սպի տակ, եղ ջևրն խա չան ման, 
մազն հոյլ մար գա րիտ, ճորտն, Ե րու սա ղէմ, որ դիք նոր  Սիով ի: 

 Նախ պետք է պար զել, թե սայ լը,  Մա սի սը և  Հի սուս Ք րիս տո սը (Որ դի 
ար քա յի) ի՞նչ բո վան դա կա յին ա ղերս ներ ու նեն, քան զի տա ղի գրե թե բո-
լոր մեկ նիչ ներն այս հար ցում է, որ հա կա սութ յուն ներ են տես նում, կամ 
երբ փոր ձում են ա ղերս ներ տես նել, կա տա րում են ան հա մո զիչ եզ րա կա-
ցութ յուն ներ: 

Ա. Մ նա ցա կան յա նը ճիշտ է նկա տել, որ սայ լի գա ղա փա րը բխում է 
Աստ ծո տա պա նա կը  Կա րիա թա րիմ քա ղա քից Ե րու սա ղեմ փո խադ րող 
սայ լից. « Մաս նա գետ նե րին ցարդ չի հա ջող վել պար զել այն նա խա հիմ քը, 
որ հրա շա կերտ վել է Գ րի գոր  Նա րե կա ցու գրչի տակ։ Ո րո նումն ե րը ցույց 
են տա լիս, որ այս տեղ գործ ու նենք աստ վա ծաշն չա յին և  ա ռաս պե լա կան 
սայ լի գա ղա փա րի հետ»14: Ամ բողջ խնդի րը, սա կայն, այն է, որ տա ղի 
սայ լը, գա ղա փա րով, ծա գումն ա բա նութ յամբ ա ղերս ներ ու նե նա լով աստ-
վա ծաշնչ յան սայ լի հետ, բո լո րո վին այլ խոր հուրդ ու նի: Այս տեղ հար կա-
վոր է կա տա րել մեկ պար զա բա նում, ա ռանց ո րի հե տա գա մեկ նութ յու նը 
կլի նի անհ նար: Աստ ծո ա րար չա գոր ծութ յունն ա վարտ վեց վեց օ րում, իսկ 
յո թե րորդ օ րը Աստ ված հանգս տա ցավ. «Եւ կա տա րեաց Աս տո ւած յա ւուրն 
վե ցե րոր դի զա մե նայն զգործս իւր զոր ա րար, և հան գեաւ յա ւուրն ևթ նե-
րոր դի յա մե նայն գոր ծոց իւ րոց զոր ա րար։ Եւ օրհ նեաց Աս տո ւած զօրն 
ևթ նե րորդ և սրբեաց զնա, զի ի նմա հան գեաւ յա մե նայն գոր ծոց իւ րոց 
զոր սկսաւ առ նել Աս տո ւած» (Ծն., Բ, 2, 3):

Ըստ Աստ վա ծա շունչ մատ յա նի՝ Ա դա մը ծնվել է Քրս տո սից 4000 տա-
րի ա ռաջ, Աբ րա հա մը՝ 2000 տա րի ա ռաջ: Աստ ված մարդ կանց հետ կնքել 
է եր կու ուխտ, որ կոչ վում են հին և  նոր. հին ուխ տը կնքել է Աբ րա հա մի 
հետ, նո րը՝ իր  Միա ծին որ դուն ու ղար կե լով եր կիր: Աստ վա ծա շունչ մատ-
յա նի  Հին և  Նոր Կ տա կա րան նե րը եր կու ուխ տե րի խոր հուրդ ներն են:  Հին 
ուխ տը խարսխ ված է օ րեն քի, իսկ նոր ուխ տը՝ սի րո վրա, ո րոնք մար դու՝ 

14 Անդ:
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առ Աստ ված հոգ ևոր ըն թաց քի փու լերն են:  Մար գա րե նե րի խոս քին հե-
տա մուտ հրեա նե րը մար դու՝ առ Աստ ված միակ ճա նա պար հը հա մա րում 
էին օ րենք նե րը, ո րոնք ամ փոփ ված էին տա պա նա կում, իսկ տա պա նա կը 
պահ պան վում էր Ե րու սա ղե մում՝  Սո ղո մո նի տա ճա րում: 

 Հի սուս Ք րիս տո սը մարդ կանց բե րեց սի րո գա ղա փա րը, քա րո զեց սե-
րը. « Լո ւա րուք ա պա քէն զի ա սա ցաւ. սի րես ցես զըն կերս քո, և ա տես ցես 
զթշնա միս քո։ Այլ ես ա սեմ ձեզ. սի րե ցէք զթշնա միս ձեր» ( Մատթ., Ե, 43, 
44):  Նա նաև ցույց տվեց միակ ժա նա պար հը. «Ա սէ ցնա  Յի սուս. ես եմ ճա-
նա պարհն՝ և ճշմար տու թիւն և կեանք. ոչ ոք գայ առ հայր՝ ե թէ ոչ ի նև» 
(Յվհ., ԺԴ, 6) և  ա վե տեց, որ ««Աս տո ւած սէր է» (Ա Յվհ., Դ, 8):  Սա էր հիմ-
նա կան պատ ճա ռը, որ հրե անե րը  Հի սու սին չըն դու նե ցին և  մե ղադ րե ցին, 
թե նա ու զում է ոչն չաց նել օ րեն քը, ո րին ի պա տաս խան՝  Հի սուսն ա սաց. 
« Մի հա մա րիք ե թէ ե կի լու ծա նել զօ րէնս կամ զմար գա րէս. ոչ ե կի լու ծա-
նել, այլ՝ լնուլ» ( Մատթ., Ե, 17): Ա սել է թե՝ նա ե կել էր ոչ թե իր իսկ տված 
օ րեն քը ոչն չաց նե լու, այլ այն սի րո գա ղա փա րով լրաց նե լու: Այ սինքն՝ 
մարդ կութ յու նը մտել էր հոգ ևոր զար գաց ման նոր շրջան. օ րեն քի շրջա-
նից անց նում էր սի րո շրջան, ուր օ րեն քը «լու ծա նե լու» հարցն ինք նին 
կվե րա նար: 

 Մար դու հոգ ևոր զար գաց ման կամ ըն թաց քի եր կու շրջան նե րի հարցն 
ակն հայտ է, սա կայն կա նաև ա ռա ջին շրջա նը՝ Ա դա մից մինչև  Նո յի մա հը 
կամ Աբ րա հա մի հետ Աստ ծո ուխ տը: Այս շրջա նում Աստ ված մարդ կանց 
հետ ուխտ չէր կնքել, ըն դա մե նը պատ վի րել էր բա րու և  չա րի գի տութ յան 
ծա ռի պտու ղը չու տել, ին չը Ա դամն ու Ե վան ի րենց իսկ կամ քով խախ տե-
ցին: Այս շրջա նում չկար ո՛չ օ րեն քը ( Հին կտա կա րա նը), ո՛չ սե րը ( Նոր 
Կ տա կա րա նը): Աստ ծո խոս քը մար դուն դեռ չէր տրվել. մար դը գոր ծում էր 
խղճի մտոք:  Մարդ կութ յան հոգ ևոր կյան քի այս նախ նա կան շրջա նը կոչ-
վում է խղճմտան քի շրջան, որն ընդգր կում է դարձ յալ եր կու հա զա րամ-
յակ:  Սի րո շրջա նը ( Նոր Կ տա կա րա նի) ևս ընդգր կում է եր կու հա զա րամ-
յակ: Ա րար չա գոր ծութ յան վեց օ րե րի և  յո թե րորդ՝ հանգստ յան օր վա ծա-
ծուկ խոր հուդն ըն կա լե լու բա նա լին տա լիս է  Պետ րոս ա ռաք յա լը. «Եւ այս 
ևս մի լի ցի ի ձէնջ ծած կեալ, սի րե լիք, զի մի օր  Տեառն իբ րև զհա զար ամ 
է, և զհա զար ամ՝ իբ րև զմի օր» (Բ  Պետ.., Գ, 8): Ու րեմն՝ խղճմտան քի, 
օ րեն քի և  սի րո շրջան նե րից յու րա քանչ յուրն ընդգր կում է եր կու հա զա-
րամ յա ժա մա նա կա հատ ված, այ սինքն՝ վեց հա զա րամ յակ (ա րար չա գոր-
ծութ յան վեց օ րե րի խոր հուր դը):  Նույն խոր հուրդն է պա րու նա կում ա վե-
տա րա նա կան այն պա տու մը, ուր  Հի սու սը  Գա լի լիա յում հար սա նի քի ժա-
մա նակ վեց թա կույկ ջու րը վե րա ծում է գի նու, այ սինքն՝ մար դու հոգ ևոր 
ըն թացքն առ Աստ ված հնա րա վոր է միայն  Հի սուս Ք րիս տո սով:

 Տա ղի մեկ նիչ նե րից Ա.  Մու շեղյ ա նը ճիշտ է նկա տել, որ « Մա սի սը 
խորհր դան շում է ջրհե ղե ղից ջնջված մարդ կա յին ցե ղի վե րած նուն դը»15, 
այ սինքն՝ ա ռա ջին շրջա նը կամ դրա ա վար տը:  Սա կայն, ինչ պես նշվեց, 
մենք գործ ու նենք ե րեք շրջա նի հետ:  Սայ լը խորհր դան շում է տա պա նա-
կը՝ օ րեն քի շրջա նը, իսկ  Հի սուս Ք րիս տո սը՝ ա րար չա գոր ծութ յան լրու մը, 

15 Ա. Մուշեղյան, Գրիգոր Նարեկացու «Հարության տաղի» նոր մեկնությունը», «Քրիստոնյա 
Հայաստան», 2003, N 24 (164):
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այ սինքն՝ Աստ ծո տա ճա րի ամ բող ջա ցու մը՝ սի րո շրջա նը:  Խոս քը  Սո ղո մո նի 
տա ճա րի մա սին չէ, ո րը կոր ծան ման էր դա տա պարտ ված ի սկզբա նե, 
քան զի դեռևս  Դա վիթն էր մար գա րեա ցել, որ « Վէմն, զոր ա նար գե ցին շի-
նօղքն, նա ե ղև գլուխ ան կեան» ( Սաղ., ՃԺԸ, 22): Այ սինքն՝ երկ րա յին այս 
տա ճա րը ա ռանց անկյ ու նա քա րի էր և  պետք է կոր ծան վեր: Իսկ Ե սա յի 
մար գա րեն մարդ կանց հայտ նում է Աստ ծո կամ քը. « Վասն այ նո րիկ այս-
պէս ա սէ  Տէր  Տէր, Ա հա ւա սիկ ես դնեմ ի հի մունս  Սիով նի վէմ բազ մա պա-
տիկ զըն տիր զգլուխ ան կեան, զպա տո ւա կանն ի հի մունս նո րա. և որ 
հա ւա տաս ցէ ի նա՝ մի ա մա չես ցէ» (Ե սա., ԻԸ, 16):  Հի սուս Ք րիս տոսն է 
տա ճա րի անկյ ու նա քա րը, և  միայն նրա նով այն կա րող է լի նել հաս տա-
տուն. «Ա սէ ցնո սա  Յի սուս չի ցէ եր բէք ըն թեր ցեալ ձեր՝ ի գիրս. զվէմն՝ զոր 
ա նար գե ցին շի նօղքն, նա ե ղև գլուխ ան կեան. ի տեառ նէ ե ղև այս, և է 
սքան չե լի յաչս մեր (Մատթ., ԻԱ, 42, նաև` Մրկ., ԺԲ, 10,  Ղու., Ի, 17,  Գործք, 
Դ, 11, Ա պետ., Բ, 7):

 Տա ղի սայ լի վրա դրված է ա թոռ, իսկ  Հի սուս Ք րիս տո սի աջ և  ձախ 
կող մե րում քե րով բե ներ և  սե րով բե ներ են:  Հին Կ տա կա րա նում սայ լով 
Աստ ծո տա պա նա կի տե ղա փո խու մը  Կա րիա թա րիմ քա ղա քից Ե րու սա ղեմ 
նկա րագր ված է այս պես. «Եւ ժո ղո վեաց միւս ան գամ  Դա ւիթ զա մե նայն 
ե րի տա սարդս յԻս րա յե լէ իբ րև և թա նա սուն հա զար։ Եւ յա րեաւ գնաց և 
ա մե նայն ժո ղո վուրդ նո րա ընդ նմա յիշ խա նացն  Յու դայ ի զա ռի վերն ընդ 
որ ել տա պա նակն Աս տու ծոյ, յո րոյ վե րայ կո չե ցաւ ա նուն  Տեառն Աս տու-
ծոյ զօ րու թեանց, որ նստի ի քե րով բէս ի վե րայ նո րա։ Եւ ե հան եդ զտա-
պա նակն  Տեառն ի վե րա սայ լի նո րոյ։ Եւ առ զնա ի տա նէ Ա բի նա դա բայ 
բլրաց ւոյ. և Ո զա և եղ բարք նո րա որ դիք Ա բի նա դա բայ՝ վա րէին զսայլն 
հան դերձ տա պա նա կաւն, և եղ բարք նո րա եր թա յին ա ռա ջի տա պա նա-
կին: Եւ  Դա ւիթ և որ դիքն Իս րա յե լի խա ղա յին ա ռա ջի  Տեառն տաւ ղօք և 
նո ւա գա րա նօք զօ րու թեամբ, և եր գովք և քնա րօք և սրնգօք և թմբկօք և 
ծնծղա յիւք և փո ղովք» (Բ Թգ., Զ. 1-5):

Ա. Մ նա ցա կան յա նը, սա կայն, նկա տե լով խորհր դան շան նե րի ի մաս-
տա յին զու գոր դութ յուն նե րը, մեր կար ծի քով հան գում է ան հա մո զիչ բա-
ցատ րութ յան. նա հա մոզ ված է, որ Գր.  Նա րե կա ցու սայլն «ըն դօ րի նակ-
ված» է և «ոչ թե ի րա կան, երկ րա յին սայլ է, այլ գերբ նա կան, աստ վա-
ծաշն չա յին՝ բարձ ված Երկ րորդ օ րեն քի վե րա ցա կան սրբութ յուն նե րով»16: 

Ա.  Մու շեղյ անն ար դա րա ցիո րեն հա կադր վում է Ա. Մ նա ցա կան յա նի 
այս տե սա կե տին, սա կայն իր հեր թին դարձ յալ հան գում է ան հա մո զիչ 
եզ րա կա ցութ յան. « Տա ղի ամ բողջ ի մաս տը հան գեց նե լով սոսկ սայ լի 
նկա րագ րութ յա նը և ընդգ ծե լով ար տա քին մի եր կու նմա նութ յուն՝ մեկ նա-
բա նը զար մա նա լիո րեն ան տե սել է մին չև իսկ ակն հայտ էա կա նը՝ այն, որ 
 Հին Կ տա կա րա նի սայ լը փո խադ րում է  Հին Ուխ տի տա պա նա կը, իսկ 
 Նա րե կա ցու պատ կե րած սայ լը՝ Աստ ծո Որ դուն՝ Ք րիս տո սին, Ով բե րում է 
հա րութ յուն և հա վի տե նա կան կյանք»17։

 Մեր հա մոզ մամբ  Մա սիս սա րը, սայ լը և  Հի սուս Ք րիս տո սը խորհր-

16 Ա. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 42։
17 Ա. Մուշեղյան, Գրիգոր Նարեկացու «Յարութեան տաղի» նոր մեկնութիւնը, «Քրիստոնյա 
Հայաստան», 2003, N 23 (163):
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դան շում են ա րար չա գոր ծութ յան (մար դու հոգ ևոր զար գաց ման ըն թաց քի 
ու կա տա րե լութ յան) միաս նա կա նութ յու նը և  մար դու հոգ ևոր հա րութ յու նը 
( Տի րոջ ե կե ղե ցու հաս տա տու մը երկ րի վրա և  երկն քում), որն ա ռանց 
Ք րիս տո սի հա րութ յան անհ նար էր: Այլ կերպ՝ դա ա րար չա գոր ծութ յան 
ամ բող ջա ցումն է, հոգ ևոր տա ճա րի ամ փո փու մը:  Հայտ նութ յան գրքում 
 Հով հան նես ա ռաք յա լը նկա րագ րում է այն. «Եւ բա ցաւ տա ճարն Աս տու ծոյ 
որ յեր կինս, և ե րև ե ցաւ տա պա նակն Աս տու ծոյ ի տա ճարն իւր» ( Յայտ. 
ԺԱ, 19): Այ սինքն՝ Աստ ծո տա պա նակն իր տա ճա րից ան բա ժա նե լի է: 

 Տա ղի խորհր դա բա նութ յան բա ցա հայտ ման հա մար կար ևոր է նաև 
 Հայտ նութ յան գրքի այն պատ կե րը, ո րի շնոր հիվ բա ցա հայտ վում է նաև 
ա թո ռի խոր հուր դը. «Եւ ժա մա նեալ յիս հո գի։ Եւ տե սի ա թոռ մի՝ զի կայր 
յեր կինս։ Եւ ի վե րայ ա թո ռոյն նստէր նման տես լեան ա կանց, յասպ ւոյ և 
սար դիո նի» ( Յայտ. Դ, 2): Աստ ծո երկ նա յին տա ճա րի երկ րա յին նշա նակ 
 Սո ղո մո նի տա ճա րում, ուր պահ վում էր տա պա նա կը, դրված էր նաև դա-
տա վո րի ա թո ռը, ո րի վրա նստած՝  Սո ղո մոն ար քան վա րում էր դա տե րը: 
 Սո ղո մո նը  Հին կտա կա րա նում  Հի սուս Ք րիս տո սին խորհր դան շող կեր-
պար նե րից մեկն է, իսկ նրա ա նու նը՝  Տի րոջ ա նուն նե րից մե կը ( Սո ղո մոն 
թարգմ. խա ղա ղութ յուն):

 Քե րով բե նե րի և  սե րով բե նե րի մա սին ա սե լու ա ռան ձին բան չկա, 
քան զի նրանք մշտա պես  Տի րոջ կող քին են:  Մեկ նիչ նե րից շա տե րի հա մար 
հատ կա պես խնդրա հա րույց են հար յուր բարդ խո լոր ձի, վեց բարդ կորն-
գա նի և  մեկ բարդ «խրձա դի զեալ» մա նու շա կի խոր հուրդ նե րը: Այս հար-
ցում, բա ցի բույ սե րից, ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րութ յուն ու նեն թվե րը, 
ո րոնք, որ պես խորհր դան շան ներ, հատ կա պես մեծ տեղ ու նեն Գր.  Նա րե-
կա ցու « Մատ յա նում» և  միջ նա դար յան լուծ մուն քից սկսած՝ միշտ ե ղել են 
մեկ նիչ նե րի և  հե տա զո տող նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում:  Նա րե կի 
միջ  նա դար յան լուծ մուն քին նվիր ված բարձ րար ժեք աշ խա տութ յան մեջ Պ. 
 Խա չա տր յա նը գրում է. « Նա րե կա ցու գե ղար վես տա կան մտա ծո ղութ յան 
հա մա կար գում խորհր դան շա յին ա մե նա ցայ տուն տար րը թերևս թվերն 
են՝ նրանց տրված այ լա բա նա կան ի մաստ նե րով ու խորհր դա վոր կի րառ-
մամբ»18: 

Իսկ Ա.  Մու շեղյ ա նի այն տե սա կե տը, թե « Յա րու թեան տա ղի» մեկ նի չի 
պար զամ տութ յու նը ե րև ում է հատ կա պես նրա նից, երբ վեց բարդ կորն-
գա նը նույ նաց նում է «Աստ ծո վե ցօր յա գոր ծե րի»19, այ սինքն՝ վե ցօր յա 
ա րար չա գոր ծութ յան հետ՝ հեն վե լով միայն վեց թվի վրա», ուղ ղա կի 
ա նըն դու նե լի է, քան զի նա փաս տո րեն ան տե սում է խորհր դան շա նի հիմ-
քը կազ մող թի վը՝ վե ցը: Այս ա ռու մով ու շագ րավ է Պ.  Խա չատր յա նի տե-
սա կե տը. «Դ րանք (ի մա՛ թվե րը) միջ նա դար յան մտա վո րա կան մար դու 
հա մար որ քան բնա կան ու հաս կա նա լի, նույն քան էլ նոր ժա մա նակ նե րի 
մտա ծո ղութ յա նը թվում են խորթ ու սխո լաս տիկ:  Սա կայն մա նա վանդ այդ 
բնա գա վա ռում է, որ մեկ նիչ ներն օգ նում են ի հայտ բե րե լու Նա րե կա ցու 
եր կի ո րոշ թա քուն շեր տեր»20:

18 Պողոս Խաչատրյան, Գրիգոր Նարեկացին և հայ միջնադարը, Ս. Էջմիածին, 1996, էջ 346:
19 Ա. Մուշեղյան, Գրիգոր Նարեկացու «Յարութեան տաղի» նոր մեկնությունը, «Քրիստոնյա 
Հայաստան», 2003, N 23 (163):
20 Պողոս Խաչատրյան, Գրիգոր Նարեկացին և հայ միջնադարը, Ս. Էջմիածին, 1996, էջ 352:
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Գր.  Նա րե կա ցին որ ևէ պա տա հա կան պատ կեր, բառ կամ թիվ չի գոր-
ծա ծել. նա վե րին աս տի ճա նի բծախն դիր է, ին չը ե թե որ ևէ մե կի հա մար 
նկա տե լի չէ տա ղե րի մեջ, ա պա պարզ կեր պով դրսևոր վում է «Երգ եր-
գո ցի» մեկ նութ յան մեջ:  Նա քա ջա տեղ յակ է բո լոր խորհր դան շան նե րի 
ներ քին ի մաստ նե րին, ո րոնք մեկ նա բա նում է ա մե նայն պա տաս խա նա-
տվութ յամբ: Այս պես՝ նա հույժ կար ևոր է հա մա րում նաև թվե րի խոր-
հուրդ նե րը. «Ի հա մարս թո ւոց տասնն է կա տա րեալ, և  ե թէ այլ թո ւէ, ի 
մին դառ նայ, ա սել՝ մե տա սան. և  որ ի կար գին է. նա և  աս տո ւա ծա բան 
վկա յէ այսմ: Արդ որ պէս ի միակսն, նոյն պէս և  ի տաս նեակսն տասն տասն 
հա րիւր է. և  հինգ տասն յի սուն.  Հա րիւր կա տա րեալ թիւ է որ պէս 
զտասն (ընդգ ծու մը մերն է- Հ.Ա.), և  յի սուն կէս թիւ որ պէս զհինգն: Արդ 
զկէս աչս ու նի մարդ, և  ոչ կա տա րեալ: Այ սինքն յըս նա ւորք: Արդ զիա՞րդ 
կա րէ տե սա նել զծած կեալն ի տես լե նէ, այ սինքն յըս նա վո րէս:  Նաև ի հա-
րիւ րա ւո րացն, այ սինքն ի հրեշ տա կաց ան տե սա նե լի է. թէ պէտ և  ոչ որ-
պէս մեզ, այլ և  ոչ կա տա րեալ»21: Այս տեղ էա կան է նաև Գր.  Նա րե կա ցու 
այն միտ քը, որ մար դը (հիս նա վո րը) կա տար յալ չէ և  չի կա րող տես նել 
ի րե նից ծածկ վա ծը, երբ ան գամ հար յու րա վոր նե րի՝ հրեշ տակ նե րի (կա-
տար յալ նե րի) հա մար է այն ան տե սա նե լի, թեև ոչ մեզ պես: Գր.  Նա րե կա ցին 
ա ռանց եր կի մաս տութ յան ա սում է, որ հար յուր թի վը կա տա րալ է ճիշտ 
այնպես, ինչ պես մե կը՝ միա վոր նե րի, տա սը՝ տաս նա վոր նե րի մեջ:

Երգ եր գո ցի մեկ նութ յան մեջ Գր.  Նա րե կա ցին մեկ նում է հի շա տակ-
ված բո լոր ծա ղիկ նե րի և  բույ սե րի խոր հուրդ նե րը (շու շան նար դոս, 
քրքում, ե ղեգ, կի նա մոն, մայ րի, նռնե նի և  այլն), նաև՝ ծա ղիկն ընդ հան-
րա պես. «Այ սու զգե ղեց կու թիւն գար նանն նշա նա կէ, որ Ք րիս տո սիւ ե ղև ի 
ձմե րայ նոյն հա լած մանն. և ծա ղիկ, զար դա րոց բազ մու թիւն ա ռա քի նու-
թեամք և աս տո ւա ծա պաշ տու թեան ծաղ կո ցովք կո չէ»22:  Սա կայն խո լոր ձը, 
կորն գանն ու մա նու շակն ընդ հան րա պես չեն հի շա տակ վում Աստ վա-
ծաշն չում: 

 Միջ նա դա րի մեկ նիչ նե րը ճիշտ են նկա տել, որ վեց բարդ կորն գա նը 
խորհր դան շում է ա րար չա գոր ծութ յան վեց օ րե րը.

 Եւ այն վեց բարդ կորն կանն՝
  Վե ցօ րեայ գործքն Աս տու ծոյ...

Գր.  Նա րե կա ցին (և, ընդ հան րա պես, բո լոր մեկ նիչ նե րը) որ ևէ ա ռար-
կա յի կամ եր ևույ թի խոր հուր դը մեկ նե լիս հեն վում են դրանց բնո րոշ, հիմ-
նա կան հատ կա նի շի (հատ կա նիշ նե րի) վրա:  Կորն գա նի նման հատ կա նի-
շը մեղ րա տու լի նելն է. « Կորն գան,  Թի թեռ նա ծա ղիկ նե րի ըն տա նի քին 
պատ  կա նող մանր, հո տա վետ և  կար միր ծա ղիկ նե րով մեղ րա բեր բույս»23, 
« Կոչ ւում է նաև մեղ րա ծուծ»24:  Մեղ րի հոգ ևոր խոր հուր դը  Նա րե կա ցին 
մեկ նում է հետև յալ կերպ. « Մեղր՝ զքաղցր և զա խոր ժակ վար դա պե տու-

21 Գ. Նարեկացի, Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840, էջ 279:
22 Անդ, էջ 293:
23 «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 
1969, հատոր 3, էջ 198:
24 Ստ. Մալխասեան, Հայերէն բացատրական բառարան, հատոր 2, էջ 478: 
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թիւնս կո չէ, որ ի մեր ձա ւո րից և ի հարս նա ցե լոց Ք րիս տո սի ջամ բին ի 
մար դիկ և քաղց րա նան ի սիրտս լսո ղաց ըստ  Դաւ թի, թէ « Քաղցր են ի 
քիմս իմ բանք քո քան զմեղր»:  Թո ղում ա սել որ մար գա րէին քաղց րա ցաւ 
յու տելն՝ որ յա ռաջ քան զու տելն դառն է ի բե րանն, և  քաղցր ի կլա նելն: 
 Վասն զի դառն է ի սկսմանն ա ռա քի նու թիւն, և՝ յե տոյ քաղցր»25: Այ սինքն՝ 
մեղ րը Ք րիս տո սի վար դա պե տութ յունն է, որ քա րո զում են նրա հետ ևորդ-
նե րը: Ու շագ րավ է, որ  Նա րե կա ցին իր մեկ նութ յու նը հիմն ա վո րե լու հա-
մար վկա յութ յուն ներ է բե րում  Հին (Սղմ., ՃԺԸ, 103) և  Նոր ( Յայտ., Ժ, 9) 
Կ տա կա րան նե րից:

 Խո լոր ձը հոգ ևոր տա ղե րում ընդ հան րա պես չի գոր ծած վել. սա միակ 
դեպքն է, ուս տի այս դեպ քում էլ պետք է հեն վել հիմն ա կան հատ կա նիշ-
նե րի վրա: Ստ.  Մալ խաս յա նի բա ցատ րա կան բա ռա րա նում այն նկա-
րագր վում է այս պես. « Խո լորձ,  Ձո ւա տակ նե րի կար գին պատ կա նող խո-
տե ղէն բոյս, որ ու նի թանձր ու լայն տերև ներ, ձեռ նաձև բա ժա նո ւած 
գնդար մատ ներ և  մութ ծի րա նե գոյն կար միր ծա ղիկ ներ (ընդգ ծու մը 
մերն է- Հ.Ա.)»26: Այն հայտ նի է նաև որ պես գե ղեց կա գույն ծա ղիկ նե րից 
մե կը, ե թե ոչ ա մե նա գե ղե ցի կը. « Խո լոր ձի՝ օր խի դեա յի ծա ղի կը   նման է 
նրբա ճա շակ ար վես տի գոր ծի:  Նա այն քան գե ղե ցիկ  է, որ մի քա նի երկր-
ներ   այն դարձ րել են   ազ գա յին խորհր դա նի շեր, օ րի նակ՝  Վե նե սո ւե լան, 
 Հոն կոն գը»27:  

 Մեկ հատ կա նի շով՝ բա ցա ռիկ գե ղեց կութ յամբ, խո լոր ձը ներ դաշ նակ է 
կա տար յալ թվի՝ հար յու րի հետ, երկ րորդ հատ կա նի շը՝ «մութ ծի րա նե գոյն 
կար միր», հան րա հայտ խոր հուրդ ու նի.  Հով հան նէս Օձ նե ցին գույ նե րի 
մեկ նութ յան մեջ անդ րա դառ նում է ծի րա նա գույ նին. « Կա պու տա կաւն 
զերկ նա ւորն ե ցոյց ա ռա քի նու թիւն և կարմ րով մա նո ւա ծոյ՝ զա նա պա կան 
ա րեանն կցոր դու թիւն, ո րով հա ւա սա րեաց մեզ ա րեան և մարմն ոյ: Եւ բե-
հե զով սպի տա կաւ զԱս տո ւա ծու թեանն ընդ բնու թիւնս մեր խառ նումն, և 
ծի րա նեաւն՝ զծած կեալ խոր հուրդ ան ճա ռե լի տնօ րէ նու թեան»28: Այս տեղ 
պարզ է դառ նում նաև հար յուր թվի կա տար յալ լի նե լու խոր հուր դը, քան-
զի այն ծի րա նա գույն խո լոր ձի հետ խորհր դան շում է «ան ճա ռե լի տնօ րի-
նու թեան» ծած կյալ խոր հուր դը:  Նաև հաս կա նա լի է դառ նում, թե ին չու է 
այն (հար յու րը) «ծած կեալ» մար դուց («յըս նա վո րէս»): 

Գր.  Նա րե կա ցին «Երգ եր գո ցի» մեկ նութ յան մեջ ծի րա նա գույ նի (ար-
քա յա կան ծի րա նու) մա սին գրում է. «... ծի րա նիք թա գա ւո րաց վա յել չա-
կանք են սեպ հա կա նու թեամբ որ միայն նմա է իշ խա նու թիւն զար դա րեալ 
ծի րա նօք…»29: Օձ նե ցու և  Նա րե կա ցու մեկ նութ յուն նե րը հաս տա տում և  
ո րոշ նրբե րանգ նե րով ամ բող ջաց նում է Շ նոր հա լին. «...գոյնն ծի րա նի 
զա մե նա կալ թա գա ւո րու թիւն ցու ցա նէ՝ անս պառ և ան վախ ճան»30:

Ըստ ա վան դա կան մեկ նութ յան՝ հար յուր բարդ խոլր ձա նը խորհր դա-

25 Գ. Նարեկացի, Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840, էջ 307-308:
26 Ստ. Մալխասեան, Հայերէն բացատրական բառարան, հատոր 2, էջ 279:
27 http://www.dasaran.am/apps/wiki/view/id/7248
28 Յովհաննու Իմաստասիրի Աւձնեցւոյ մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1833, էջ 160-161:
29 Գ. Նարեկացի, Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840, էջ 344:
30 Մեկնութիւնք խորանաց, Հետազոտութիւն և բնագրեր, աշխատասիրութեամբ՝ Վ. Հ. 
Ղազարեանի, Մայր Աթոռ Ս.Էջմիածին, 2004, էջ 276:
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ն շում է մար գա րե նե րին.

 Եւ այն հա րիւր բարդ խոլր ձանն՝
 Այն նա հա պետքն են՝ մար գա րէք...

Ա.  Մու շեղյ անն ա ռա ջար կում է նոր մեկ նութ յուն. նա կար ծում է, որ «...
հար յուր բարդ խոլր ձան (խո լորձ ներ) հա վա քա կան ա նու նով  Նա րե կա ցին 
նկա տի ու նի օծ ման յուղ՝ մյու ռոն ե փե լու բազ մա զան ա նու շա բույր ծա-
ղիկ նե րը, որ Ք րիս տոս բե րում է  Մա սի սի լան ջե րից, բո լոր ազ գե րի  Սուրբ 
Մկր տութ յան հա մար, քա նի որ ա ռանց մյու ռո նով դրոշմ վե լու ոչ ոք չի կա-
րող ար ժա նա նալ Ք րիս տո սի հա րութ յան շնոր հին»31։ Այս տե սա կե տը ոչ 
մի հիմն ա վո րում չու նի, քան զի  Նա րե կա ցուն քաջ հայտ նի էին մյու ռո նի 
հա մար անհ րա ժեշտ ծա ղիկ նե րը.  Տե րը մեկ առ մեկ թվար կում է դրանց 
ա նուն նե րը  Մով սե սին. « Խօ սե ցաւ  Տէր ընդ  Մով սի սի և ա սէ. և դու ա՛ռ քեզ 
խունկս ա նու շունս, ծա ղիկ ըն տիր զմռնե նաց հինգ հա րիւր սիկղ, և կի նա-
մո մոն զա նոյշ զկէս այ նո րիկ՝ եր կե րիւր և յի սուն, և զխուն կե ղէգն զա նոյշ՝ 
եր կե րիւր և յի սուն, և հի րիկ հինգ հա րիւր սիկղ ըստ սրբու թեանն, և ևղ ի 
ձի թե նեաց հի մե նաւ միով։ Եւ ա րաս ցես զայն ևղ յօ ծումն սրբու թեան, ևղ 
ե փեալ ըստ ա րո ւես տի իւ ղա գոր ծաց, ևղ յօ ծումն սրբու թեան լի նի ցի» (Ելք 
Լ 22-25): Ինչ պես տես նում ենք, խո լոր ձը չի հի շա տակ վում. այս դեպ քում 
ա ռա վել ևս  ան հաս կա նա լի է մնում, թե ին չու այն պետք է լի ներ հար յուր 
բարդ: Ի դեպ՝ Ա.  Մու շեղյ ա նը, զու գա հեռ անց կաց նե լով խո լոր ձի հետ, 
նման չհիմն ա վոր ված մեկ նութ յուն է ա ռա ջար կում նաև կորն գա նի հա-
մար. « Վեց բարդ կորն կա նը» դարձ յալ նմա նա տիպ խոր հուրդ պետք է 
ու նե նա և չի կա րող կապ վել Աստ ծո վե ցօր յա գոր ծե րի հետ, ինչ պես 
վեր ծա նում է հե տա գա մեկ նի չը»32։

 Հար յուր թվի կա տար յալ լի նե լու ա կունք նե րը Աստ վա ծաշն չում են: 
 Հի սուս Ք րիս տո սը երկ րի վրա ապ րեց ե րե սու նե րեք տա րի և  չորս ա միս: 
Ար դեն նշվեց, որ մարդ կութ յան հոգ ևոր զար գաց ման ե րեք շրջան նե րից 
յու րա քանչ յու րը, ըստ Աստ վա ծաշն չի, բաղ կա ցած է եր կու հա զար տա րուց 
(Աստ ծո ա րար չա գոր ծութ յան վեց օ րե րը): Այն, որ  Հի սուս Ք րիս տո սը չէր 
ե կել միայն վեր ջին՝ սի րո (Ա վե տա րա նի) շրջա նի հա մար, վկա յում է ին քը. 
հրեա նե րը մե ղադ րում են  Հի սու սին ստա խո սութ յան մեջ. «Ա սեն ցնա 
Հ րեայքն. յի սուն ամ չև ևս է քո, և զԱբ րա հա՞մ տե սեր։ Ա սէ ցնո սա  Յի սուս. 
ա մէն ա մէն ա սեմ ձեզ. յա ռաջ քան զլի նելն Աբ րա հա մու եմ ես» (Յվհ., Ը, 
57, 58): Այ սինքն՝ Աբ րա հա մից՝ հին ուխ տից ա ռաջ և  բո լոր ժա մա նակ նե-
րում է ին քը: Ու րեմն՝ նրա երկ րա յին կյան քի տա րի նե րը պետք է եր րոր դել, 
և կս տաց վի ու ղիղ հար յուր տա րի. այ սինքն՝ Աստ ծո ա մե նա կալ ու ան-
վախ ճան թա գա վո րութ յու նը, ո րը կա տար յալ է, բայց մարդ կանց՝ հիս նա-
վոր նե րի հա մար ան հաս կա նա լի: Ու շագ րավ է, որ հրեա նե րը Ք րիս տո սի 
տա րի քը սահ մա նե լիս գոր ծա ծում են հի սուն թի վը, այ սինքն՝ նրա մեջ 
տես նում են միայն մար դուն (հիս նա վո րին) և  ոչ թե Աստ ծուն (հար յու րա-

31 Ա. Մուշեղյան, Գրիգոր Նարեկացու «Յարութեան տաղի» նոր մեկնությունը, «Քրիստոնյա 
Հայաստան», 2003, N 23 (163):
32 Անդ:
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վո րին՝ կա տար յա լը):
 Հար յուր թի վը նաև այլ խոր հուր դի նշա նակ է. Աբ րա հա մի հետ ուխտ 

կնքե լիս Աստ ված նրան խոս տա նում է զա վակ, ով ծնվում է այն ժա մա-
նակ, երբ լրա նում է Աբ րա հա մի հար յուր տա րին («Եւ Աբ րա համ հա րիւ րա-
մեան էր յոր ժամ ե ղև նմա Ի սա հակ որ դի իւր», Ծն., ԻԱ, 5):  Հին կտա կա-
րա նում  Հի սուս Ք րիս տո սի զո հա բե րութ յունն ու հա րութ յու նը ներ կա յաց-
նող տի պա րը Ի սա հակն է33 (թարգ ման վում է խնդութ յուն). Աստ ված Աբ-
րա հա մի հա վատն ստու գե լու հա մար պատ վի րում է զո հա բե րել Ի սա հա-
կին և  միայն վեր ջին պա հին է կա սեց նում նրան՝ մատ նա ցույց ա նե լով 
զո հա բե րութ յան գա ռը ( Գառն Աստ ծո), ո րը նույն պես  Հի սուս Ք րիս տո սին 
էր խորհր դան շում: Այլ կերպ՝ Աստ ծո հա վա տա վոր ժո ղո վուրդ նե րի նա-
խա հայ րը՝ հայր Աբ րա հա մը (թարգ ման վում է հայր բազ մաց), հար յուր 
տա րե կա նում ու նե ցավ Ի սա հա կին, այ սինքն՝ Աստ ծո սահ մա նած տա րի-
քում, ո րը կա տար յալ է: 

 Մեկ բար դ «խրձա դի զեալ» մա նու շակ նե րի խոր հուրդն ա վան դա բար 
ըն կալ վել է այն պես, ինչ պես մեկն վում է տա ղի ա վե լաց ված հատ վա ծում.

 Եւ այն մին մա նու շակ՝
  Միա ւո րեալ Եր րոր դու թիւնն...

Ե թե ըն դու նում ենք, որ վեց բարդ կորն գա նը խորհր դան շում է վե ցօր-
յա ա րար չա գոր ծութ յու նը, ու րեմն  Նա րե կա ցին չէր կա րող կի սատ թող նել 
պատ կե րի խորհր դա կան ի մա տը, այ սինքն՝ չանդ րա դառ նալ յո թե րորդ՝ 
հանգստ յան օր վան. ինչ պես շա բաթն ամ բող ջա կան չէ աշ խա տան քա յին 
վեց օ րե րով՝ ա ռանց հանգստ յան օր վա, այն պես էլ ամ բող ջա կան չէ ա -
րար  չա գոր ծութ յունն ա ռանց Աստ ծո հանգստ յան օր վա, ո րը ազ դա րա րում 
էր ա րար չա գոր ծութ յան լրու մը: 

  Մա նու շա կը, խո լորձն ու կորն գա նը, որ պես խորհր դա բա նա կան խոս-
քի նշա նակ ներ, որ ևէ մե կի կող մից չեն մեկն վել. դրանք չեն հան դի պում 
ոչ միայն Աս տվա ծաշն չում, այլ նաև խո րան նե րի մեկ նութ յուն նե րում կամ 
մեկ նա բա նա կան այլ աշ խա տութ յուն նե րում: Ս րանք հե ղի նա կի ստեղ ծած 
խորհր դան շան ներն են, ուս տի նրա կող մից էլ ի մաս տա բան վել են: Ա վե-
լին՝ մա նու շա կը, բա ցի այս դեպ քից, հան դի պում է  Նա րե կա ցու ըն դա մե-
նը մեկ տա ղում, այն էլ մեկ ան գամ՝ այլ ծա ղիկ նե րի շար քում. 

  Փունջ սաւ սին սա ղարթ ստեղ նա շի տակ տնկոցն,
  Խուռն հազ րէ վար դին մա նու շա կա բեր բիւ րին, 
  Բիւր սի րո ղայ նոց ա ծէր, գոյն ծիա ծա նին խառ նեալ…34

Այս խորհր դան շա նը հե տա գա յում հոգ ևոր տա ղե րում ըստ էութ յան 
տեղ չի գտել, չի հաս տատ վել:  Ներ սես Շ նոր հա լին նույն պես այն գոր ծա-
ծել է ըն դա մե նը եր կու ան գամ, իսկ  Գան ձա րա նի տա ղա յին միա վոր նե-

33 Համաբարբառ Աստուածաշունչ մատեանի, աշխատասիրեց Վեր. Վահագն Գ. Սահակեան, 
Տպարան «Ատլաս», Պէյրութ, 1963, էջ 1142-1173:
34 Գրիգոր Նարեկացի, Տաղեր և գանձեր, Եր., 1981, էջ 85:
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րում հան դի պում է ե րեք ան գամ. 

 Ե րև եալ ծա ղիկ գար նայ նոյ,
  Վարդ, մա նի շակ, քրքում, շու շան վա յե լուչ... 35:

  Նոր դրախ տին քո,  Տէր, զոր տնկե ցէր յերկ րի,
  Վարդ ա նու շա հոտ և մա նի շակ քըր քում
 Ա ռեալք ըն ծա յեմք քեզ, թա գա ւոր փա ռաց 
  Գե րա պայ ծառ ըզ վարս աս տու ծայ նոց ա րանց36: 

 Ո՜վ  շու շան ծա ղիկ, վարդ մա նու շակ հո տով ի լի:
  Դու ի տա ճա րին ա ռեր զբե հեզն և զծի րա նին,
  Դու  Սե լով մայ խաւ սիր ընդ դէմ  Գաբ րիե լա37: 

  Գար նա նա շարժ յա րու թեամբ, ո րո տըն դոստ արթ նու թեամբ,
  Ծով իւր ա լև քըն ցըն ծայ կար կա ջա հոս վտա կաւք:
 Այ սաւր ի լեառն  Սիով նար դոս ըզ հոտ իւր ցըն դեալ,
  Վարդ վառ եր փից գոյն յոր դան և ծի րա նին մա նի շակ38:

  Դու ան թա ռամ ծա ղիկ ես, փունջ մա նու շակ հո տով ես, 
  Վար դի գո[ւ] նոյն նման ես, մե ղա՜, Աս տո ւա ծած նի՛ն39:

 Տա ճա րի և  ա թոռ նե րի մա սին խո սե լիս  Հայտ նութ յան գրքից կա տա րե-
ցինք մաս նա կի մեջ բե րում, որն ամ բող ջա կան տես քով նպաս տում է նաև 
յո թե րորդ օր վա (« Մին մա նու շակ փնջա դի զեալ») խոր հուր դի բա ցա հայտ-
մա նը. «Եւ տե սի ա թոռս, և նստան ի վե րայ նո ցա. և դա տա ւո րու թիւն 
տուաւ նո ցա՝ ընտ րել զհո գիս չար չա րե լոցն վասն վկա յու թեան  Յի սու սի և 
վասն բա նին Աս տու ծոյ, և զորս ոչն եր կիր պա գին գա զա նին, և ոչ ա ռին 
զդրոշմ նո րա ի ճա կատս իւ րեանց. և ոչ ի վե րայ ա ջոյ ձե ռին իւ րեանց. և 
կա ցին և թա գա ւո րե ցին ընդ Ք րիս տո սի հա զար ամ։ Եւ յետ այ սո րիկ ի մե-
ռե լոց ոչ ոք ե կեաց, մին չև ի կա տա րել հա զար ա մին. այս է յա րու թիւն 
ա ռա ջին։ Ե րա նի սրբոցն, որք ու նին բա ժին ի յա րու թեանն ա ռաջ նում. ի 
վե րայ սո ցա երկ րորդ մահն ո՛չ  ուն ի իշխ ան ութ իւն, այլ եղ ից ին քահ ան այք 
Աստ ուծ ոյ և Տ եառն Յ իս ուս ի Քր իստ ոս ի. և թագ աւ որ եսց են ընդ նմա հա-
զար ամ» (Յ այտ. Ի, 4-6): Վ եց հազ ար ամյ ակ ում (ար արչ ագ ործ ությ ան՝ 
հոգև որ ընթ ացք ի վեց օր եր ում) գազ ան ին չերկրպ ագ ածն եր ը (Տ իր ոջ ճա-
ն ապ արհ ով ընթ աց ածն եր ը) Տ իր ոջ հետ պետք է թագ ավ որ են հազ ար 
տար ի: Նր անք շատ են, բայց նույն թագ ավ որ ությ ան մեջ են, որ ի խորհ-
ուրդն էլ ամփ ոփ ում է «Մ ին ման ուշ ակ փնջադ իզ եալ» նախ ադ աս ությ-
ուն ը, իսկ թագ ավ որ ությ ան հազ ար տար ին խորհրդ անշ ում է տիր ոջ 

35 Ներսես Շնորհալի, Տաղեր և գանձեր, աշխատասիրությամբ Արմինե Քյոշկերյանի, Եր., 1987, 
էջ 21:
36 Անդ, էջ 225:
37 Մատենագիրք հայոց, ԺԳ հատոր, Գանձարան, Գիրք Ա, էջ169:
38 Անդ, էջ 586:
39 Անդ, ԺԴ հատոր, էջ 1158:
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հանգստյ ան օր ը:
Տ աղ ի մեկն իչն եր ից միայն Ա. Մ ուշ եղյ անն է ճիշտ հասկ աց ել ման ու -

շակ ի խորհ ուրդ ը, սակ այն քան ի որ տաղ ի խորհրդ աբ ան ությ ունն ամ-
բողջ ությ ամբ չի պատկ եր ացր ել, այն մնում է մեկ ուս ի: Նշ ել ով, որ գարնան 
գուշ ակ ման ուշ ակ ը «...վաղ ժամ ան ակն եր ից թե՛ հայ ժող ովրդ ակ ան բա-
նահյ ուս ությ ան մեջ և թե՛ մատ են ագր ակ ան երկ եր ում ընդ ունվ ած է եղ ել 
իբր և հար ությ ուն ը խորհրդ անշ ող ծաղ իկ», բեր ում է մի քան ի վկայ ութ-
յունն եր, որ ոնց թվում՝ նաև Գր իգ որ Լ ուս ավ որ իչ ի Վ արդ ապ ետ ությ ուն ից, 
որտ եղ «...հեղ ին ակ ը, հար ությ ան գաղ ափ ար ը ժող ովրդ ին բաց ատր ել ու 
համ ար, պատկ եր ում է գարն ան այ ին բնությ ան զարթ ոնք ը, երբ սկսում են 
բողբ ոջ ել ծաղ իկն եր ը, որ ոնց թվում և՝ «հօր ոտն և մօր ոտն և ման իշ ակն»: 
Ապ աց ուց ել ու համ ար, որ Գր. Ն ար եկ աց ին լավ գիտ եր այս մաս ին, հի-
շատ ակ ում է նաև նրա «Ի յար ութ իւնն Ղ ազ ար ոս ու» տաղ ը, որ ում ման ու-
շ ակ ը դարձյ ալ գործ ածվ ած է Ղ ազ ար ոս ի հար ությ ան առ իթ ով40:

Անկ ասկ ած է, որ ման ուշ ակ ի ամե ն աբն որ ոշ հատկ ան իշ ը հոգև որ 
իմաստ ով մահ ը խորհրդ անշ ող ձմռան ից հետ ո գարն ան՝ բնությ ան հա-
րությ ան ավ ետ ումն է, և ճ իշտ է Ա. Մ ուշ եղյ ան ը, երբ եզր ակ ացն ում է. 
«Յ ար ութ եան տաղ ում» ման ուշ ակ ը խորհրդ անշ ում է հար ությ ան գա ղա-
փ ար ը և քան ի որ խուրձ եր ով դիզ ած (խրձադ իզ եալ) է սայլ ին, կնշան ակ ի 
հար ությ ուն է բեր ում բազ ում մարդկ անց»41: Հ այտն ությ ան գրքից բերվ ած 
վերև ի մեջբ երմ ան մեջ հենց այդ բազ ում մարդկ անց մաս ին է խոսվ ում 
(«Եր ան ի սրբոցն, որք ուն ին բաժ ին ի յար ութ եանն առ աջն ում»): 

Ս այլ ի նկար ագր ությ ան մեջ տեղ գտած բեհ եզ ի խորհ որդ ը պարզվ ում 
է Օձն եց ու վեր ոնշյ ալ մեկն ությ ամբ. «Եւ բեհ եզ ով սպիտ ակ աւ զԱստ ու-
ած ութ եանն ընդ բնութ իւնս մեր խառն ումն», իսկ մետ աքս ը համ արվ ում է 
ազնվ ագ ույն կերպ աս. Եր ուս աղ եմի ՝ Տ իր ոջ քաղ աք ի նկար ագր ությ ան մեջ 
ասվ ում է. «Եւ զարդ ար եց ար ի զարդ ոսկւ ոյ և արծ աթ ոյ: Եւ հանդ երձ քո 
բեհ եզ և զառն աւ ուխտ (մետ աքս) և ճաճ անչ ան աւ ուխտ» (Եզ., ԺԶ, 13): 

Արծ աթ ի և  ոսկ ու խորհ ուրդն երն ակնհ այտ են. դրանք Աստծ ո խոսք ի 
նշան ակն եր ից են: Ս աղմ ոս երգ ուն աս ում է, որ Տ իր ոջ կողմի ց ոսկ ով և 
 արծ աթ ով բուժվ ածն եր ի ցեղ եր ի մեջ հիվ անդն եր չկայ ին. «Եհ ան զնոս ա 
ոսկւ ով և արծ աթ ով, և ոչ գոյր յազգ ի նոց ա հիւ անդ» (Ս աղ., ՃԵ, 37): 
Ակնհ այտ է, որ նկատ ի ուն ի Աստծ ո խոսք ը, քանզ ի «Իմ է արծ աթ և իմ է 
ոսկ ի, աս է Տ էր ամ էն ակ ալ» (Անգ., Բ, 8): 

 Ս այլ ը՝ որպ ես ար արչ ագ ործ ությ ան ամբ ողջ ացմ ան՝ հոգև որ տաճ ար ի 
ամփ ոփ ում, նաև կառ ույց ի նյութ ով պետք է համ ապ ատ ասխ ան ի Տ իր ոջ 
երկր այ ին և  երկն այ ին տաճ ար ին: Հ ասկ ան ալ ի է, որ այդ կառ ույց ի նյութ ը 
Աստծ ո խոսքն է՝ Ս ուրբ գիրք ը, որ ի նշան ակ ը ոսկ ին է. «Եւ դրու ագ եաց 
Ս ող ոմ ոն զտունն ի ներք ուստ ոսկւ ով ղըտ ով. և հաստ ատ եաց ոսկ ի 
բևեռօք հանդ էպ դաբ իր այն՝ և պատ եաց զնա ոսկւ ով» (Գ.Թգ., Զ, 21): Ոսկ-
ին, բնակ ան աբ ար, նաև Երկն այ ին տաճ ար ի կառ ույց ի նյութն է. «Եւ դարձ-
այ տես ան ել զձայնն՝ որ խօս էր ցիս. և ՛ ի դառն ալն իմ ում տես ի ևթն ճրագ-

40 Ա. Մուշեղյան, Գրիգոր Նարեկացու «Յարութեան տաղի» նոր մեկնությունը, «Քրիստոնյա Հա-
յաստան», 2003, N (23 (163):
41 Անդ:
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ա ր ան ոսկ ի։ Եւ ի մէջ ևթն ճրագ ար ան ացն նման որդւ ոյ մարդ ոյ, զգեց եալ 
պատմ ուճ ան պճղնաւ որ, և գօտ և որ եալ առ ստեամբքն գօտ ի ոսկ եղ էն 
(Յյտ., Ա, 12,13): «Եւ քահ ան այք շուրջ զաթ ոռ ով՝ նմանք տեսլ եան զըմ-
րըխտ ի. և շուրջ զաթ ոռ ով՝ աթ ոռք քսան և չորք, և ի վեր այ աթ ոռ ոցն 
նստէին քսան և չորք եր ից ունք՝ զգեց եալ հանդ երձս սպիտ ակս, և ի 
գլուխս իւր եանց պսակս ոսկ իս» (Յյտ., Դ, 4)

Ս այլ ի խորհրդ ակ ան պատկ երն ամբ ողջ ացն ում են «սաթ ու սպիտ ակ» 
եզն եր ը. 

 Եթ է եզ ինք են սաթ ու սպիտ ակ,
 Ծ աղկ ախ այտ ուցք, ար ագ աք այլք, ընթ աց ակ անք,
 Եղջ ևրն ամ էն խաչ անմ ան,
 Եւ մազն ամ էն՝ հոյլ մարգ ար իտ.
 Եւ ահ ա չշարժ էր սայլ իկն այն,
 Եւ ահ ա չխաղ այր ան իւն այն։

Հ ետ ազ ոտ ողն եր ը հիմն ակ ան ում եզն եր ին որև է խորհ ուրդ չեն վե-
րագր ում: Ա. Մ ուշ եղյ ան ը ըմբռն ել է, որ նրանք խորհրդ անշ անն եր են, 
սակ այն ճիշտ բաց ատր ությ ուն չի գտել. «...սայլ ին լծված սաթ և սպիտ ակ 
զույգ եզն երն էլ խորհրդ անշ ում են գիշ երն ու ցեր եկ ը»42։ Եզն եր ը «սաթ ու 
սպիտ ակ են, մազ եր ը՝ «հոյլ մարգ ար իտ», եղջյ ուրն եր ը՝ խաչ անմ ան: 
Նրանց ճակ ատն եր ը զարդ արվ ած են ծաղկ անշ անն եր ով, այս ինքն՝ բե-
րում են հոգև որ զարթ ոնք ի խորհ ուրդ ը: Այդ զարթ ոնք ի խորհ ուրդն ամ-
փոփ ում են Ս ուրբ գրքի՝ հոգև որ տաճ ար ի (որն այլ կերպ սայլն է՝ իր ամ-
բ ողջ ակ ան նկար ագր ով) զույգ կտակ ար անն եր ը. «սաթ» եզ ը խորհր դա-
նշ ում է Հ ին, իսկ «սպիտ ակ» եզ ը՝ Ն որ կտակ ար ան ը, այս ինքն՝ Աստծ ո 
խոսքն է տաճ ար ի (սայլ ի) շարժ իչ ուժ ը: Թ եև պատկ եր ը կարծ ես տա-
րընթ երց ությ ան տեղ իք չի տալ իս, բայց Ն ար եկ աց ին երկ ու այլ խորհր-
դանշ ան ով ավ ել ի է շեշտ ում խորհրդ ակ ան իմ աստ ը. «Եւ մազն ամ էն՝ հոյլ 
մարգ ար իտ», «Եղջ ևրն ամ էն խաչ անմ ան»: Մ արգ ար իտ ը Տ իր ոջ խոսք ի 
նշան ակն եր ից մէկն է. Քր իստ ոս ը պատվ իր ում է աշ ակ երտն եր ին. «Մ ի՛ 
տայք զսրբութ իւն շանց, և մի՛ արկ ան էք զմարգ ար իտս ձեր առ աջ ի խո-
զաց, զի մի՛ առ ոտն կոխ ից են զնոս ա, և դարձ եալ երգ իծ ուց ան ից են զձեզ» 
(Մ ատթ., Է, 6): Առ արկ այ որ են խաչ անմ ան եղջյ ուրն եր պատկ եր ացն ելն 
անհն ար է, բայց երբ զույգ եզն երն ընդ ուն ում ենք որպ ես զույգ կտակ ա-
րանն եր ի խորհրդ անշ անն եր, ամե ն ինչ հստակ է դառն ում. Տ իր ոջ ամե -
նատ ար ածվ ած առ արկ այ ակ ան նշան ակ ը խաչն է, որ ը Աստվ ած աշնչ ի 
գաղ ափ ար ակ ան առ անցքն է:

Տ ար ակ արծ ությ ունն եր ի տեղ իք է տվել նաև ճորտ ի կերպ ար ը, ով 
ա վանդ ակ ան մեկն ությ ան մեջ նույն ացվ ել է Հ ովհ անն ես Մկրտ իչ ի, իսկ 
նոր մեկն իչն եր ի կողմի ց՝ հայ գեղջ ուկ սայլ որդ ի հետ: Հ այ ոց լեզվ ի ամե -
ն ահ եղ ին ակ ավ որ բառ ար անն եր ում չկա նույն իսկ չնչին ակն արկ այն մա-
ս ին, որ ճորտ բառ ը նշան ակ ում է գեղջ ուկ, շին ակ ան, ռամի կ կամ գյու-
ղաց ի (գյուղ աբն ակ): Հ այկ ազ եան բառ ար ան ում այն բաց ատրվ ում է որ-

42 Անդ, N 24(164):
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պես «սպաս աւ որ, փոքր աւ որ, պաշտ օն եայ, արբ ան եակ»43, Հր. Աճ առյ ան ը 
տալ իս է նույն բաց ատր ությ ուն ը՝ հավ ել ել ով մեկ կարև որ տեղ եկ ությ ուն. 
«...արդ ի գրակ ան ում նշան ակ ում է «իշխ ան ին կամ հող ատ իր ոջ հպատ ակ 
հարկ ատ ու»44: Ուր եմն՝ ակնհ այտ է, որ Գր. Ն ար եկ աց ին նկատ ի է ուն եց ել 
ոչ թե հայ շին ակ ան ի, այլ սպաս ավ որ ի: Այստ եղ ծագ ում է այլ հարց. 
պատկ երն առ արկ այ որ են ընկ ալ ել իս դժվար է, եթ ե ոչ անհն ար, բաց ատ-
ր ել սպաս ավ որ ի (փոքր ավ որ ի, պաշտ ոնյ այ ի, արբ անյ ակ ի) արտ աք ին 
նկար ագ իր ը.

 Այն ճորտն ճոճ էր և ճապ ուկ,
 Ուռ ամի ջ ակ, հաստ աբ ազ ուկ,
 Լ այն աթ իկ ունք, խարտ իշ ագ եղ, ահ եղ ագ ոչ...

Դժվ ար է պատկ եր ացն ել, որ մեծն Ն ար եկ աց ին չզան ազ ան եր ծանր 
գեղջկ ակ ան աշխ ատ անք կատ ար ող շին ակ ան ին իր պատկ եր ած դյու-
ցազն ակ ան ճորտ ից: Դ արձյ ալ առ արկ այ որ են մտած ել իս այս նկար ագ իր ը 
հար իր չէ նաև ճ որտ ին՝ սպաս ավ որ ին: Որ եմն ի՞նչ սպաս ավ որ ի մաս ին է 
խոսք ը: Վ երհ իշ ենք, թե ովք եր էին գնում տապ ան ակ ը տեղ ափ ոխ ող սայլ ի 
առջև ից. «Եւ Դ աւ իթ և որդ իքն Իսր այ ել ի խաղ այ ին առ աջ ի Տ եառն տաւղ օք 
և նու ագ ար ան օք զօր ութ եամբ, և երգ ովք և քնար օք և սրնգօք և թմբկօք և 
ծնծղ այ իւք և փող ովք» (Բ Թգ., Զ, 4, 5): 

Ս այլ ի առջև ից գնաց ող ը Իսր այ ել ի հզոր արք ա Դ ավ իթն է՝ Տ իր ոջ 
սպաս ավ որ ը, ում զոր ությ ան («Այլ դու տէր օգն ակ ան իմ ես, փառք իմ և 
բարձր աց ուց իչ գլխոյ իմ ոյ» (Ս աղ., Գ, 4)) և գ եղ եցկ ությ ան («Վ իճ ակք ել ին 
ինձ ընդ ընտ իրս, և ժառ անգ ութ իւն իմ հաճ ոյ եղ և ինձ» (Ս աղ., ԺԵ, 6)) 
անվ ախճ ան աղբյ ուր ը Տ իր ոջ հանդ եպ տած ած նրա սերն ու հավ ատն են: 
Տ աղ ի ճորտ ը Աստծ ո տաճ ար ի, աս ել է թե՝ Աստծ ո սպաս ավ որն է, և նր ա 
զոր ությ ան և գ եղ եցկ ությ ան աղբյ ուրն էլ, բնակ ան աբ ար, նույնն է՝ հա-
վատ ը. «Բ այց աւ ետ եացն Աստ ու ած ոյ ոչ երկմտ եաց անհ աւ ատ ութ եամբ, 
այլ զօր աց աւ հաւ ատ ովք, ետ փառս Աստ ու ած ոյ» (Հռ.,Դ, 20): Եւ ինչպ ես որ 
Դ ավ իթն ու հավ ատ ավ որ իսր այ ելց ին երն էին նվագ ար անն եր ի մեղ եդ ի-
ներ ով «զոր ութ եամբ» ուղ եկց ում սայլ ին, այնպ ես էլ ճորտն է իր ահ եղ 
ձայն ով տեղ ից շարժ ում սայլ ը և  ուղ եկց ում նրան: 

 Ն ա ձայն ած էր եզն ամ ոլ ին, 
 Կ անչ իւն առն էր աթ ոռ ակ ին. 
 Դ արձ եալ խաղ այր եզն ամ ոլ ը՛ն, 
 Խ աղ այր, ցնծայ աթ ոռ ակ ըն...

Խ որհրդ աբ ան ակ ան իմ աստ ի բաց ահ այտմ ան համ ար այս պատկ եր ը 
սկզբունք այ ին նշան ակ ությ ուն ուն ի. առ արկ այ որ են մտած ել ու դեպք ում 
եթ ե եզն եր ին դիմ ել ը հասկ ան ալ ի է, ապ ա անբ աց ատր ել ի է մնում, թե 

43 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Հայր Գաբրիէլ Աւետիքեան, Հայր Խաչատուր Սիւրմէլեան, 
Հայր Մկրտիչ Աւգերեան։ Տպարան ի Սրբոյն Ղազարու, Վենետիկ, 1836, հտ. 2, էջ 186:
44 Հրաչեայ Աճառեան, Հայերէն արմատական բառարան, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 1962, 
հատոր 3, էջ 213:
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սայլ ը տեղ ից շարժ ել ու համ ար ճորտն ինչ ու՞ է դիմ ում աթ ոռ ակ ին: Աթ ոռ ը, 
ինչպ ես նշեց ինք վերև ում, Հ իս ուս Քր իստ ոս ի իշխ ան ությ ան, նույնն է թե՝ 
նրա անվ ախճ ան քահ ան այ ապ ետ ությ ան նշան ակն է, իսկ եզն եր ը՝ տիր ոջ 
խոսք ի նշան ակն եր ը: Այս ինքն՝ Աստծ ո տաճ ար ը գործ ում է միայն այն 
ժամ ան ակ («Դ արձ եալ խաղ այր եզն ամ ոլ ը՛ն, Խ աղ այր, ցնծայ աթ ոռ ա-
կըն»), երբ ուն ի հավ ատ ավ որ սպաս ավ որ, և  այդ սպաս ավ որ ը դիմ ում է 
նրան: Այդ մաս ին Հ իս ուս Քր իստ ոսն աշ ակ երտն եր ին աս ում է շատ պարզ 
ու հստակ կերպ ով. «Խնդր եց էք և դաց ի ձեզ, հայց եց էք և գտջիք. բախ ե-
ցէք և բացց ի ձեզ, զի ամ են այն որ խնդրէ՝ առն ու. և որ հայց է գտան է, և 
որ բախ է՝ բացց ի նմա» (Մատթ., Է,7,8): Այս ինքն՝ Աստծ ո խոսք ը տրվում է 
նրան, ով դիմ ում է Աստծ ուն:

Ս այլ ը շարժվ ում է դեպ ի Եր ուս աղ եմ, ուր նրան դիմ ավ որ ում են նոր 
Ս իոն ի որդ ին եր ը: Այստ եղ առ անցք այ ին նշան ակ ությ ուն ուն ի «նոր 
Ս իով ը»: 

 Ի գիլ գայր, ի գիլ, սայլ իկն ի գիլ,
 Ի Մ աս եաց յաջ կողմ ան էն
 Ս այլ իկն ի գիլ գայր, ի գիլ.
 Եւ ճռընչ ալ ով գայր, մտան էր յԵր ուս աղ էմ.
 Եւ որդ իք նոր Ս իով ի ել ին ընդ առ աջ,
 Որք երգ էին զերգս աս ել ով.
 -Փ ա՛ռ ըք Քր իստ ոս ի ամե ն ազ օր յար ութ եան,
 Այս օր արձ ակ եց աք ի կապ ան աց նախն ոյ
 Եւ վերստ ին նոր ոգմ ամբ
 Յ աւ իտ են ակ ան կեն ացն եղ աք ժառ անգ որդք։
 Փ ա՛ռ ըք Քր իստ ոս ի ամե ն ազ օր յար ութ եան։

Ս այլ ը գնում է Եր ուս աղ եմ, ուր նրան դիմ ավ որ ում են նոր Ս իոն ի որ-
դին եր ը. Ս իոնն ու Եր ուս աղ եմ ը հաճ ախ նույն ացվ ում են՝ որպ ես նույն 
խորհ ուրդ ի նշան ակն եր. «Ս իօն» և «Դ ուստր Ս իօն ի» գործ ած ու ած են եր -
բեմն ցուց ան ել ու համ ար բոլ որ քաղ աք ը, ման աւ անդ Մ օր իա լեռ ը և տ ա-
ճար ը, և  երբ եմն, այլ աբ ան ութ եամբ, ճշմար իտ եկ եղ եց ին երկր ի վրայ և 
յ երկ ինս»45: Ս ակ այն պետք է հստակ զան ազ ան ել հին և ն որ և Ս իոնն եր ի 
(նույնն է թե՝ հին և ն որ Եր ուս աղ եմն եր ի) խորհ ուրդն եր ը. հին Ս իոն ը տի-
ր ոջ երկր այ ին եկ եղ եց ու խորհ ուրդն է արտ ահ այտ ում, նոր ը՝ երկն այ ին: 
Հ այտն ությ ան գրքում այդ զան ազ ան ությ ուն ը հստակ նշվում է. «Եւ տես ի 
երկ ին նոր՝ և երկ իր նոր. քանզ ի առ աջ ինն երկ ինք և երկ իր էանց. և ծով 
ո՛չ գո յր։ Եւ զքաղա քն սուրբ զնորն Երո ւսա ղէ մ տեսի ՝ զի իջա նէ ր յԱստո ւ-
ծո յ և յերկնի ց՝ զարդա րե ալ և պատրա ստե ալ որպէ ս հարսն՝ առն իւրո յ» 
(Յա յտ., ԻԱ, 1,2): Այս տարբե րո ւթյո ւնն անտե սե լո ւ հետևա նքո վ մեկնո ւ-
թյուն նե րի  մեջ թույլ են տրվել սկզբունքա յի ն անճշտո ւթյո ւննե ր, թե Հի -
սուս Քրի ստո սը  գնում է Երո ւսա ղե մ՝ խաչվե լո ւ. «Խա չա նմա ն եղջյո ւրնե-
րո վ, մարգա րտա կո ւռ եզնե րը  (Ավե տա րա նի  ավա նա կի  փոխա րե ն) ոսկե-
ղե ն գահի ն բազմա ծ Արքա յո րդո ւն, իմա ՝ Քրի ստո սի ն, շքեղա զա րդ սայլո վ 

45 «Բառարան Սուրբ Գրոց», Կոստանդնուպոլիս, Տպագրութիւն Ա., Յակոբ Պոյաճեան, 1881, էջ 508:
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տանո ւմ են Երո ւսա ղե մ՝ խաչե լո ւթյա ն»46։ Հա րց է առա ջա նո ւմ՝ եթե  Տե րը  
դեռ չէր խաչվե լ և հա րո ւթյո ւն առե լ, նոր Սի ոնի  որդի նե րը  ինչո ւ՞ էին փա-
ռա բա նո ւմ Տի րո ջ հարո ւթյո ւնը , կամ նախնյա ց կապա նքնե րի ց ինչպե ՞ս էին 
ազա տվե լ և «վերստի ն նորո գմա մբ» հավի տե նա կա ն կյանքի  ժառա նգորդ 
դարձե լ, եթե  այդ ամե նը  հնարա վո ր էր միայն Տի րո ջ խաչե լո ւթյո ւնի ց և 
հա րո ւթյո ւնի ց հետո , ինչը  հաստա տո ւմ է Սո ւրբ գիրքը : Ավե լի ն՝ տաղի  
հետևյա լ տողե րը  պարզո րո շ ասո ւմ են, որ խաչե լո ւթյո ւնն ու հարո ւթյո ւնն 
արդե ն կատա րվա ծ իրո ղո ւթյո ւննե ր էին. 

 Առա ջի  նորա ՝ մանկո ւնք գեղե ցի կ,
 Ի գիրկս նոցա ՝ խաչն տէրո ւնա կա ն...

Տի րո ջ երկրա յի ն կյանքի  ժամա նա կ տերո ւնա կա ն խաչի  մասի ն խոսք 
լինե լ չէր կարո ղ. այն, որպե ս Հի սո ւս Քրի ստո սի  նշանա կ, իմա ստա վորվե լ 
է առա վե լ ուշ ժամա նա կնե րո ւմ: 

Վե րջի ն պատկե րը  տալի ս է տաղի  խորհրդա կա ն բովա նդա կո ւթյա ն 
հիմնա կա ն հարցի  պատա սխա նը . այն իրո ՞ք նվիրվա ծ է Հի սո ւս Քրի ստո-
սի  հարո ւթա նը , և ա րդյո ՞ք Նա րե կա ցի ն է այդպե ս վերնա գրե լ («Տա ղ Յա-
րո ւթե ան»), իսկ եթե  իրո ք այդպե ս է, ապա  ինչո ւ՞ Նա րե կա ցի ն այն, իր 
մյուս հարո ւթյա ն տաղե րի  նման, չի զետե ղե լ Գա նձա տե տրո ւմ, տաղը  
հարո ւթյա ն կանո նի  մեջ չեն ներա ռե լ նաև հաջո րդնե րը : Եւ պատա հա կա ն 
չէ, որ միջնա դա րյա ն մեկնի չնե րի ց մինչև ժամա նա կա կի ց հետա զո տո ղ-
նե րը  վերնա գրի  հարցո ւմ ունե ցե լ են տարա կա րծո ւթյո ւննե ր: Ձե ռա գրե-
րո ւմ այն հանդի պո ւմ է տարբե ր վերնա գրե րո վ կամ անխո րա գի ր47: Եթե  
անգա մ Նա րե կա ցո ւ գրչին է պատկա նո ւմ «Տա ղ Յա րո ւթե ան» վերնա գի-
րը , այն բոլո րո վի ն էլ Հի սո ւս Քրի ստո սի  հարո ւթյա նը  չի վերա բե րո ւմ. սա 
է հիմնա կա ն պատճա ռը , որ Նա րե կա ցի ն այն չի զետե ղե լ Գա նձա րա նո ւմ: 
Այդ դեպքո ւմ ինչո ւ՞ է փառա բա նվո ւմ Հի սո ւս Քրի ստո սի  հարո ւթյո ւնը : 
Հա րցի  պատա սխա նը  գտնվում է Հա յտնո ւթյա ն գրքի այն հատվա ծո ւմ, 
որը  աթո ռնե րի  և մա նո ւշա կի  խորհրդա նշա ննե րի  մեկնո ւթյա ն առի թո վ 
հղեցի նք: Մեկ անգա մ ևս ա նդրա դա ռնա նք այդ հատվա ծի ն, քանզի  տաղի  
հղացմա ն բուն գաղա փա րն այդտե ղ է գտնվում. «Եւ տեսի  աթո ռս, և 
նստան ի վերա յ նոցա . և դատա ւո րո ւթի ւն տուա ւ նոցա ՝ ընտրե լ զհոգի ս 
չարչա րե լո ցն վասն վկայո ւթե ան Յի սո ւսի  և վասն բանի ն Աստո ւծո յ, և 
զորս ոչն երկի ր պագի ն գազա նի ն, և ո՛չ առ ին զդրոշմ նորա  ի ճակատ ս 
իւ րեանց. և ո՛չ ի վ երայ  աջոյ  ձեռին  իւրեան ց. և կացին  և թագաւո րեցին 
 ընդ Քրիստ ոսի հ ազար  ամ։ Եւ յետ այսորի կ ի մ եռելո ց ո՛չ  ոք եկեաց,  մինչև 
ի  կատարել  հազար ա մին. այս է յարութի ւն  առաջին ։ Երանի  սրբոցն, 
որք ունին բ աժին  ի յարութե ան ն առաջ նում (ընդգծումը  մ երն  է-Հ.Ա.). ի 

46 Ա. Մուշեղյան, Գրիգոր Նարեկացու «Յարութեան տաղի» նոր մեկնությունը, «Քրիստոնեայ 
Հայաստան», 2003, N 24 (164):
47 Սայլի տաղ է, ի Գրիգորէ Նարեկացւոյ ասացեալ (ձեռ. N 2079), Տաղ անոյշ և գեղեցիկ՝ տեսլեան 
մարգարէին (ձեռ. N 3498), Տաղ Յարութեան (ձեռ. N 7694), Սրբւոյն Գրիգորի Նարեկացւոյն 
ասացեալ (ձեռ. N 4466), Սրբոյն Գրիգորի Նարեկացոյն է (ձեռ. N 5066), Սուրբ Էջմիածնա տաղ 
այսպէս ասվի (ձեռ. N 7672), Տաղ ի վերայ չորեքկերպեան աթոռոյն Մասեանց (ձեռ. N 3263): Մի 
քանի ձեռագրերում էլ հանդիպում է անխորագիր:
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վերայ ս ոցա  երկրորդ  մահն ոչ ունի իշ խանութի ւն , այլ եղիցին  քահանայ ք 
Աստուծո յ  և Տեառն  Յիսու սի Քրիստո սի .  և թագաւոր եսցեն ը նդ նմա հա-
զա ր  ամ» (Յայտ.  Ի, 4-6):

Նոր Ս իոնի որ դիները  փառաբան ում են Հիսու ս Քրիստո սի  հ արու-
թյունը, ո րովհետև  առանց  նրա հարությ ան հնարավոր  չէր արդարնե րի  
( նոր Սիոնի  ո րդիների)  հարությ ունն ու հավիտեն ական կյ անքը  տ իրոջ  
արքայու թյունում,  որն էլ, ինչպես տ եսնո ւմ  ենք, կոչվում  է «յարութի ւն  
առաջին »: Այսպիսով ՝ Գր. Նարեկ ացու տ աղը  նվիրված է  սրբերի (հ ավա-
տ ավորնե րի )  այս առաջին  հարությ անը, ա յդ պատճա ռո վ  էլ տեղ չի գտել 
Գանձա րա նո ւմ :

Հայկա զո ւն  Ս. Ալվրցյան –  գիտական  հետաքրք րություն-
ն երն ընդգրկում  են հայ հին և միջնա դա րյ ան գրականու թյան, 
հատկապես  հոգևոր տ աղի  աստվածաբ անությ ան, խորհրդական  
խոսքի նշ անական  համակար գի մեկնությ ան, հոգևոր խ որհր-
դանշանի տեսությ ան խնդիրները:  Հեղին ակ է այս հարցերին  
առնչվող բ ազմա թի վ  հոդվածնե րի :  Զբաղվե լ  է նաև 20-րդ դարի 
 վերջին ք առոր դի հայ բանաստե ղծ ության բ անար վեստի խն-
դիրներով , հրատարակ ել մի շարք հոդվածնե ր: 

Summary

INTERPRETATION OF CANTO OF GR. NAREKATSI ENTITLED 
«RESURRECTION”

Haykazun. S. Alvrtsyan 

The canto “Resurrection” (begins with the line “The cart was going down 
the mountain Masis”) by Gregory of Narek is his only writing that he did not 
include in Gandzatetr, later it was not included in Gandzaran (Treasury) too. 
The question arises - why? The answer to the question is important because 
the resolution of this issue is going to contribute to the interpretation of the 
content expressed with help of some spiritual allegory. Many linguists, literary 
scholars and translators have tried to interpret this canto, but there is still no 
single, final and complete interpretation, which would respond to all the an-
swers. Taking into account the previous interpretations, the author tried to 
reinterpret and answer to the above question by analyzing this sample of ex-
ceptionally reasonable speech (covenant) basing upon spiritual interpretation, 
and especially upon the system of interpretation of Gregory of Narek.
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Резюме

ТОЛКОВАНИЕ ПЕСНИ ГР. НАРЕКАЦИ “ВОСКРЕСЕНИЕ”
Айказун. С. Алврцян 

Песнь “Воскресение” (начинается строкой “Тот воз спускался с горы 
Масис”) Григора Нарекаци является его единственным произведением, 
которое он не включил в Гандзатетр, в последствии оно не было включено 
и в Гандзаран (Сокровищница). Возникает вопрос - почему? Ответ на 
вопрос важен потому, что разрешение данного вопроса способствует 
интерпретации содержания выраженного при помоши духовной аллегории. 
Многие филологи, литературоведы и переводчики пытались интерпре-
тировать данную песнь, но до сих пор нет единого, окончательного и 
полного толкования, которое бы дало ответы на все вопросы. Автор, 
принимая во внимание предыдущие толкования, попробовал по новому 
интерпретировать и ответить на поставленный выше вопрос, анализируя 
данный исключительный образец рассудительной речи (завета) в основном 
базируясь на святописные интерпретации, и особенно на систему 
толкования Григора Нарекаци.
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