
 

Տ. ՇԱՀԵ Ծ. ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԱՆԱՆՅԱՆ 

ՍՈՂՈՄՈՆԻ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻՆ 

(Ս. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր խնհղթտ ՟ջսռ՟լ՟յմշճ՟մ ՟մռ՟ռգվ ավւթ 

փաս՟անվլղ՟մ ղթ փվթմ՟խ) 

Բանալի բառեր` Սՠ. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, Մ՟սգ՟մ Ոհՠգվնրէգ՟մ, ՟մռ՟-

ռգվ ավ՟խ՟մնրէճնրմ, Սնհնղնմ է՟ա՟ռնվ, ՟ո՟յի՟վնրէճնրմ: 

Ն՟վգխ ղ՟սճ՟մթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ, խ՟վգժթ ե ՟ջգժ, ծ՟ճ՟աթսնրէճ՟մ 

՟ղգմ՟ՠգհղմ՟ռնվ նժնվսմգվթտ ղգխմ ե: Ս. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ջսգհլ՟լ գվ-

խթմ ՟մբվ՟բ՟վկգժ նր յ՟վնրմ՟խնրղ գմ ՟մբվ՟բ՟պմ՟ժ էգ՛ ՟ջսռ՟լ՟ՠ՟մմգ-

վզ, էգ՛ ՠ՟մ՟ջգվմգվզ, էգ՛ ցթժթջնց՟մգվզ, էգ՛ ժգդռ՟ՠ՟մմգվզ օ էգ՛ մնրճմթջխ 

(ջ՟ ՠ՟ռ՟խ՟մ մնվ գվօնրճէ ե) ՠըթյխ-ծնագՠ՟մմգվզ: Ս՟խ՟ճմ, ծ՟խ՟պ՟խ ՟ճջ-

ւ՟մ նրջնրղմ՟ջթվռ՟լ ժթմգժնրմ` Ն՟վգխ ղ՟սճ՟մնրղ խթվ՟պռ՟լ ջխդՠմ՟հՠճնրվ-

մգվթ ռգվծ՟մղ՟մ ՟պնրղնռ, ՟վբթ մ՟վգխ՟աթսնրէճ՟մ ղգչ բգպ ՠ՟ռ՟խ՟մ յ՟ս 

ՠ՟մ խ՟ ՟մգժնր: Սնրճմ ծնբռ՟լզ մռթվռ՟լ ե ՟ճբոթջթ ջխդՠմ՟հՠճնրվմգվթտ ղգ-

խթ ւմմ՟վխղ՟մզ, նվմ թվ ՠմնրճէնռ նր ՠնռ՟մբ՟խնրէճ՟ղՠ, էգվօջ, Ն՟վգխ ղ՟ս-

ճ՟մթ խգմսվնմ՟խ՟մ էգղ՟ճթ` ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ սգջ՟խ՟մ-՟ջսռ՟լ՟ՠ՟մ՟-

խ՟մ ծթղւգվթտ ղգխմ ե: Խնջւզ Ի Մգխմնրէգմե Մմ՟տնվբ՟տ ռ՟ջմ ՟ո՟յի՟-

վնրէգ՟մ Սնհնղնմթ ինվ՟ավնռ ՟մռ՟ռգվ ավռ՟լւթ ղ՟ջթմ ե, նվթ ՟դբգտնր-

էճ՟մ օ նրհհ՟խթ ղգչՠգվղ՟մ ծգսւգվզ մխ՟սգժթ գմ Ն՟վգխթ ԽԸ աժինրղ:  

Իմշոգջ ՟վբգմ մխ՟սնրղ ե ՟ճջ ՟մռ՟ռգվ գվխթ ւմմ՟խ՟մ ՠմ՟ավթ ծվ՟ս՟-

վ՟խթշ Մ՟ճւժ Սէննրմզ, թ ղգխմնրէգմե ՟վս՟ծ՟ճսնրէճնրմզ ռգվ՟ՠգվնրղ ե Եց-

վգղ Աջնվնրմ ռգվ՟ավռ՟լ Մմ՟տնվբ՟տ ավւթ ո՟սնրղթ ծթղ՟մ ռվ՟ ջսգհլռ՟լ 

՟մռ՟ռգվ ղթ գվխթ ղգխմնրէճ՟մզ, ւ՟մթ նվ ՠմ՟ավնրղ Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնր-

էճ՟մ գվխնր բվռ՟ամգվթտ ծգսն բվռ՟լ ե Եցվգղ Աջնվնրմ ռգվ՟ավռ՟լ ղգխմնր-

էճնրմզ
1
: Ըջս Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ո՟սղնհ ՟մռ՟ռգվ ավռ՟լ-

ւթ` թղ՟ջսնրմ ՟վւ՟ճթ ՟ո՟յի՟վնրէճնրմզ ցնի՟մտռգժ ե գվխնր ս՟վՠգվ ո՟-

սնրղմգվնռ
2
.  

 

                                                           
Տգ´ջ M. E. Stone, Selected Studies in Pseudepigrapha and Apocrypha, with Special 

Reference to the Armenian Tradition,  E. J. Brill: Leiden–New York–København–Köln, 

1991, pp. 61-64:

Տգ´ջ ՟մբ, եչ 66-67:  
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ՏԱՐԲԵՐԱԿ Ա ՏԱՐԲԵՐԱԿ Բ 

Իջխ Սնհնղնմ ՟վ՟վ թրվ խ՟մ՟ճջ  

ՠ՟դնրղջ, գրէմ ծ՟վթրվ,…. գր ճ՟ճս-

մ՟ոեջ ոնպմխգտ՟ր բեղ ճ՟մբթղ՟մ 

ս՟ձ՟վթմ գր էյմ՟ղգ՟տմ թրվնտ: 

Բ՟ճտ գհգր մղ՟ ը՟ղ ո՟վ՟ոնճ թ ջգ-

մգխթ թրվնրղ ինվծգտ՟ր թ ղթսջ թրվ 

ճթյգ՟ժ դո՟սնրեվ ծ՟րվ թրվնճ Դ՟րէթ. 

Գմ՟ժ ւգդ, ՟ջե, թ ձ՟մ՟ո՟վծջ 

Տգ՟պմ գր ճ՟րվեմջ Մնռջթջթ լ՟պ՟ճթ 

մնվ՟: Իՠվգր ճթյգ՟տ դո՟սնրեվջ 

ծ՟րվ թրվնճ, գր դը՟ղ ղ՟ծնրմ Դ՟րէթ, 

գժ՟տ մ՟ թ ինվնտ ջվսե թրվղե ղթմշգր 

նպնա՟մգժ դջգմգ՟խջ գր դղ՟ծթձջ թրվ 

թ ս՟մ կղգվնտ՟տ ՟վւ՟ճնրէգ՟մ թրվնճ: 

Եր գբ ջ՟ծղ՟մ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ 

՟մկթմ թրվնճ դբնրվջ ջգմգխթ թրվնճ 

թմւմթմ ՠ՟մ՟ժ ՟պ՟մտ ՠ՟տնհթմ…. 

Ըջս ՟ճժնրղ ՟ճջոեջ: Իջխ Սնհն-

ղնմ թ ռգվ՟ճ ՟ճջւ՟մ ճ՟մտ՟մ՟տ թ 

ղգլթ սվսղնրէգ՟մ գհգ՟ժ, ՟մճնրջնր-

էգ՟ղՠ խնշգ՟տ դջգմգխ՟ոգս թրվ գր 

ծվ՟ղ՟ճգ՟տ ՟ճվգժ դՠ՟դղնրէթրմ ավնտ 

թրվնտ դնվ եվ ի՟րջգ՟ժ թ յմնվծ՟տ 

ծնարնճմ գր մնվ՟ ՟վ՟վգ՟ժ դծվ՟-

ղ՟մմ. ՟ո՟ ծ՟վտգ՟ժ Ս՟հնղնմթ գէե 

Զթ՞մշ սգջգվ. գր մ՟ ՟ջե. Լնճջ ՟մՠ՟ր 

զմբ ՠնտնճմ ռգվ՟տ՟ր ճգվխթմջ. գր մ՟ 

ռ՟ջմ ՟ճմվ գժ՟տ թ ինվնտ ջվսե 

թրվղե:     

Աճջ բվռ՟ամգվթ ղ՟ջթմ ղգխմնրէճնրմմգվզ ւ՟հռ՟լ գմ Եցվգղ Աջնվնրմ 

ռգվ՟ավռ՟լ` Մմ՟տնվբ՟տ ավւթ ղգխմնրէճ՟մ գվգւ ծ՟սռ՟լմգվթտ. 

ՀԱՏՎԱԾ Ա ՀԱՏՎԱԾ Բ 

Եվ՟մգժթ Եցվգղ ՟ջե ՟ճջոեջ. Եէե 

Սնհնղնմ թղ՟ջսնրմմ ճգս ղգհ՟տմ գր 

ծգպ՟մ՟ժնճմ ճԱջսնրլնճ թ ի՟ՠթտ 

խ՟մ՟մտմ, ճ՟րնրվ ղթնրղ մջսեվ թ 

կղգվնտ` թ ս՟մ ծ՟րվ թրվնճ Դ՟րէթ, գր 

ճթյգ՟տ դո՟սնրթվ՟մ մնվ՟ թ ը՟ղ 

ղ՟ծնրմ, գր գղնրս թ ջգմգ՟խ թրվ, գր 

գժ՟տ ՟պ՟չթ Տգ՟պմ ժ՟ժթրմ ղգլ. գր 

գբ ջ՟ծղ՟մ ՟մկթմ թրվնճ ժ՟ժ ղթմշգր թ 

բնրպմ ջգմգխթմ, ՟պ՟մտ կգպթմ ՠ՟տտե 

դնվ ՟ճժւմ ՟ջգմ ց՟խգջտթ. ՠ՟ճտ 

ՠ՟մ՟ժմ ե թ բեո մյ՟մ՟խ ժթմգժ ՠ՟տ-

ղ՟մ բվ՟մ նհնվղնրէգ՟մ Աջսնրլնճ. 

նվոեջ գր գհգրմ: Զթ ՠ՟տ՟ր բնրպմ 

ջգմգխթմ թմւմթմ.   

Եր թՠվգր ղգվըգտ՟ր մ՟ ճփամ՟խ՟-

մնրէգմե Տգ՟պմ, ծվ՟ղ՟ճգ՟տ ջգմգ-

խ՟ոգսթմ թրվնճ ծվխեդ ՟պմգժ դթրվ 

ավգ՟մմ` նվ եթմ ծնարնռ աթսնր-

էգ՟ղՠ գվգւ ծ՟դ՟վ ՟պ՟խ՟տ: Ի 

ղ՟ճվթտմ Լթՠ՟մ՟մնր ղթմշգր տդն-

ո՟ճմ նվ ճնվղմ գժ՟մե. գր թ էպշմնտ 

գր թ ա՟դ՟մ՟տ գր թ ջնհմնտ. ՠ՟ճտ 

՟պգ՟ժ ղ՟ջմ թմշ է՟անրտ՟մեվ, դնվ 

գր ճգսնճ թջխ ավգտթմ ՠ՟վգխ՟ղւմ 

Եդգխթ՟ճթ: Եր թՠվգր ծ՟վտ՟մեվ Սն-

հնռղնմ ռ՟ջմ ո՟սնրթվ՟մ՟տմ  ծվխթ-

դնրէգ՟մ, էե ՟վբ՟վգր խթդգտ՟՞մ ՠն-

ժնվ ավգ՟մմ, գր դթ՞մշ մյ՟մ ծ՟ճգ-

տ՟լմ տնրտ՟մեվ: Պ՟ս՟ջի՟մգ՟ժ 

ջգմգխ՟ոգսմ ՟ջե. Բնվՠնւգ՟ժ ՠն-

տնճմ` ծնրվ խթդ՟մնհ ռգվ՟տգ՟ժ ղս՟-

մեվ զմբ գվխմթրւ: Պ՟ս՟ջի՟մգ՟ժ 



56 ս. Շ՟ծգ լ. ռ՟վբ՟ոգս Ամ՟մճ՟մ 

 

Սնհնռղնմ ՟ջե. Աճմ` ծնաթմ ջնրվՠ եվ 

նվ ՟դբգ՟ժ եվ թմկ իփջգժ դմնջ՟: Եր 

գհգ՟ժ ճ՟վս՟ջնրջ` դհչ՟տգ՟ժ գժ՟տ 

բ՟պմ՟ոեջ. գր ծ՟ղ՟վգտ՟ր մղ՟ Աջ-

սնր՟լ ճ՟ո՟յի՟վնրէթրմ:  

ՀԱՏՎԱԾ Գ 

… ՟ո՟ գժգ՟ժ ՟վս՟ւջ գր ՟ջ՟տ թ ղսթ թրվնրղ, գէե ՠ՟դղնրէթրմ ավգ՟մտմ 

թղ ո՟սձ՟պ ժթմթ ՠ՟դղ՟տ խնվջսգ՟մ, էգվ՟մ՟ժնճ ճԱջսնրլնճ գր թ ՠ՟վգ՟տ 

անվլնտ: Ք՟մդթ ՟ջգմ, էե մ՟ ՟ճմ ՟ղգմ՟ճմ թղ՟ջսնրէգ՟ղՠ զմբե՞վ ղգխմգտ՟ր 

թ Տգ՟պմե, գէե ՠ՟վթ ե ո՟յսգժմ դմ՟: Եր ծվ՟ղ՟ճգ՟տ ծ՟ր՟ս՟վղ՟տ թրվնտ 

՟ճվգժ դ՟ղգմ՟ճմ ավգ՟մմ` նվւ եթմ թ մղ՟մե ՟ջ՟տգ՟ժւմ ճ՟պ՟խջ գր ճփվծմնր-

էթրմջ, թՠվգր նրէ ծ՟դ՟վ: Ովւ գր սվսղնրէգ՟ղՠ գժթմ ճգվգջ՟տ մնվ՟, ինվծգ-

տ՟մ գր նշ ՟ճվգտթմ. գր գխգ՟ժ ո՟սղգտթմ, գէե ժնրջնռ գր ՟մնրյ ծնսնռ ժտ՟ր 

՟ղգմ՟ճմ գվխթվ, գր ՟ո՟ ծ՟ր՟ւգ՟ժ ռգվ՟տ՟ր ճգվխթմջ նվոեջ դ՟հ՟րմթ, գր 

ղսգ՟ժ լ՟լխգտ՟ր: Եր ժնրգ՟ժ դ՟ճջ` գծ՟վ դմ՟ ջթվս թրվ, գր սվսղգ՟ժ թ իհձե 

ղս՟տմ ծգհկմնճվ
3
: 

Ս. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ թվ Մ՟սճ՟մթ ԽԸ աժինրղ Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնր-

էճ՟մ «ծթյ՟ս՟խ՟վ՟մմ» թՠվօ թվ ՟մկմ՟խ՟մ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ փվթմ՟խ ե մխ՟-

սնրղ.  

Աճջ Սնհնղնմթ ճնրջնճ ՟հգվջ՟մւ թղնճջ ՟պգ՟ժ սթո, 

Ք՟մդթ նշ ՟ճժ նւ ՠ՟դղ՟դգհ, նվւ՟մ դմ՟ թմկ դնրա՟յ՟րթհ…. 

Աճժ ւ՟մդթ ջ՟ջսթխջ գր ւջսղմգժթջ նրմթ Սնհնղնմ  

Զբ՟վկթմ թրվնճ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մ` թմւմ՟ո՟վջ՟րմ խյս՟ղՠնրէգ՟ղՠ, 

Իՠվ ղգպգ՟ժ թջխ՟ոեջ ծ՟ղ՟ճմ ՟յի՟վծթջ ՟մկմ՟ջթվնրէգ՟մ, 

Զնվ գէե դթջխմ նւ մխ՟սգջտե, Որմ՟ճմնրէգ՟ղՠւմ ե թղ՟մ՟ժթ, 

Աճժ գր թ ղ՟սգ՟մջ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ  գր թ աթվջ Աւթ՟ճ Սթժնմ՟տրնճ, 

Յնվնրղ դցնճէմ թրվնրղ զմէ՟տթտմ ՟վս՟ջնրգժթջ թղմ ճգհ՟մ՟խե… 

Զ՟ճջ ՟ղգմ՟ճմ ղ՟ջնրմջ ՠ՟մթտ ինջսնռ՟մ՟խ՟մ խ՟մնմ՟բվնրէթրմ 

Ի ջթվսջ ՠմ՟րթտ մ՟ի՟ջգվղ՟մգ՟տ ընհնռնհջ` 

Կ՟մնմ՟բթվ բ՟վկգժնտ դհչղ՟մ… 

Ով ճնամ՟ծնջ՟մ ՟վս՟ջնր՟տ գժթրւ  

Զղեչ ճ՟ս՟խթ ճ՟վխթմ ծգհգհգ՟ժ ՟ո՟վ՟մթտմ թրվ իվ՟իձ՟մնրէգ՟մ` 

Ս՟ջսխ՟խջխթլմ ՟ո՟յ՟ր՟մ՟րւ, 

Հ՟րվմ խվթտմ ագվ՟դ՟մտգ՟տ` նհնվղգժթ նարնճմ ծգլնրէգ՟ղՠ:  

Մ՟սճ՟մթ ժնրլղնրմւմգվնրղ օ ղգխմնրէճնրմմգվնրղ
4
, թմշոգջ մ՟օ ՟վբթ 

նվնյ է՟վաղ՟մնրէճնրմմգվնրղ ՟ճջ ծ՟սռ՟լթմ սվռ՟լ ՠ՟տ՟սվնրէճնրմմգվզ 
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 Տգ´ջ ՟մբ, եչ 67-68:  

4
Ն՟վգխթ ժնրլղնրմւմգվթ ղ՟ջթմ ՟ռգժթ ղ՟մվ՟ղ՟ջմ սգ՛ջ Պ. Խ՟շ՟սվճ՟մ, Գվթանվ Ն՟վգ-

խ՟տթմ օ ծ՟ճ ղթչմ՟բ՟վզ, Ս. Էչղթ՟լթմ, 1996, եչ 240-320:



Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճնրմզ օ Ս. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ 57 

 

ավգէգ մնրճմմ գմ
5
: Աճջոգջ, Մ՟սճ՟մթ նվնյ կգպ՟ավգվնրղ ՟ճջ աժիթ ծ՟ղ՟վ ժնր-

ջ՟մտւմգվնրղ, ինվ՟ավթ բթղ՟տ, ՟պխ՟ գմ մյնրղմգվ` «Ապ Սնհնղնմ», «Սնհնղն-

մթ ե», «Վ՟ջմ խպնտմ Սնհնղնմթ Իջվ՟ճեժթ», «Ի Սնհնղնմ ՟վւ՟ճ» օմ, թմշզ ռխ՟-

ճնրղ ե, նվ ՟վբգմ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ավթշմգվզ ծ՟սնրխ նրյ՟բվնրէճնրմ գմ ծվ՟ռթվգժ 

՟ճմ ՠ՟մթ ռվ՟, նվ ԽԸ աժնրիմ ՟ղՠնհչնրէճ՟ղՠ մռթվռ՟լ ե Սնհնղնմթմ նր մվ՟ 

՟ո՟յի՟վնրէճ՟մզ
6
: Մթչմ՟բ՟վճ՟մ ղգխ ՟ճժ ժնրլղնրմւ (կգպ. ՄՄ 5650) ղգխ-

մնրղ ե «Աճժ գր թ ղ՟սգ՟մջ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ  գր թ աթվջ Աւթ՟ճ Սթժնմ՟տրնճ, Յն-

վնրղ դցնճէմ թրվնրղ զմէ՟տթտմ ՟վս՟ջնրգժթջ թղմ ճգհ՟մ՟խե…» ՟վս՟ծ՟ճ-

սնրէճնրմզ ծգսօճ՟ժ ծգս՟ւվւթվ սգհգխնրէճ՟ղՠ. «Ք՟ծ՟մ՟ճւ ճգս բ՟վկթմ իփ-

ջգտ՟մ գր ավգտթմ ՠ՟դնրղ ՠ՟մջ ռ՟ջմ Սնհնղնմթ գր ՠ՟դնրղւ` ռ՟ջմ ՟ճժ թվթ, նվ 

շե ծվ՟ղ՟ճգ՟ժ ճԱջսնր՟լ՟յնրմշ աթվջ, ՠ՟ճտ ո՟սղնրէթրմ ե, գր ճթյգմ ռ՟վբ՟-

ոգսւ գխգհգտրնճ, Երջգՠթ գր ՟ճժւ: Եր շե ՟ճըղ թ ղթչթ Գթվւ ւ՟ծ՟մ՟ճթտմ, նվ ՠ՟-

դնրղ թմշ ո՟սղգմ ռ՟ջմ բ՟վկթմ Սնհնղնմթմ: Աճժ գր Աւթ՟ Սթժնմ՟տթ ՠ՟դնրղ 

թմշ ո՟սղե ռ՟ջմ դհչղ՟մմ: Աճջ Աւթ՟ճջ ղ՟վա՟վե եվ գր ճ՟րնրվջ Սնհնղնմթ…»
7
: 

Ն՟վգխթ ղգխմթշմգվթտ Հ՟ճվ Գ՟ՠվթգժ Առգսթւճ՟մմ նր Հ՟խնՠ ո՟սվթ՟վւ Ն՟ժ-

ճ՟մզ
8
 ռգվնՠգվճ՟ժ ծ՟սռ՟լմ թվ՟ռ՟ղՠ ծ՟ղգղ՟սնրղ գմ Բ Մմ՟տ. Թ 29-նրղ ՟պ-

խ՟ ռխ՟ճնրէճ՟մ ծգս, նվսգհ ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ մյռ՟լ ե. «Սնհնղնմթ ո՟սղնր-

էգ՟մ ղմ՟տ՟լ ղ՟ջզ, ջխդՠթտ ղթմշգր ռգվչզ, ավնր՟լ գմ Ն՟է՟մ ղ՟վա՟վեթ 

ավնր՟լւմգվնրղ, ջթժնմ՟տթ Աւթ՟ճթ ավնր՟լւմգվնրղ, սգջ՟մնհ Յնռգժթ` Ն՟ՠ՟-

էթ նվբթ Յգվնՠնռ՟ղթմ ռգվ՟ՠգվնհ սգջթժւնրղ»: Առգսթւճ՟մզ մնրճմթջխ ծ՟-

ռ՟մ՟խ՟մ ե ծ՟ղ՟վնրղ ՟ճմ ց՟ջսզ, նվ Ն՟վգխ՟տթմ ՟խմ՟վխնրղ ե Գ Թ՟ա. ԺԴ 

19-նրղ ծթյ՟ս՟խռնհ Իջվ՟ճգժթ է՟ա՟ռնվմգվթ ը՟ղ՟մ՟խ՟ավնրէճ՟մ աթվւզ
9
: 

Բմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ, մյռ՟լ ՠնժնվ գվխգվթ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէճ՟մ ո՟սձ՟պնռ ՠգվռնհ ՠ՟-

տ՟սվնրէճնրմմգվմ նրմգմ դնրս գմէ՟բվնրէճ՟մ ՟վըգւ: Առգժթ ծգս՟ւվւթվ ե 

բթս՟վխգժ ԽԸ աժինրղ Ն՟վգխ՟տնր ծ՟հնվբ՟լ ղգխ ՟ճժ սգհգխնրէճնրմ: Ն՟ Սնհն-

ղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ խ՟ղ բ՟վկթ «ծթյ՟ս՟խ՟վ՟մ» ե ծ՟ղ՟վնրղ Որմ՟ճմնր-

էգ՟մտ աթվւզ. «Զբ՟վկթմ թրվնճ ճթյ՟ս՟խ՟վ՟մ` թմւմ՟ո՟վջ՟րմ խյս՟ղՠնր-

էգ՟ղՠ, Իՠվ ղգպգ՟ժ թջխ՟ոեջ ծ՟ղ՟ճմ ՟յի՟վծթջ ՟մկմ՟ջթվնրէգ՟մ, Զնվ 

գէե դթջխմ նւ մխ՟սգջտե, Որմ՟ճմնրէգ՟ղՠւմ ե թղ՟մ՟ժթ…»: Վ՟հ գխգհգտնր 

ծ՟ճվգվթ, թմշոգջ մ՟օ ծվգ՟խ՟մ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղգխմնրէճնրմմգվնրղ Որմ՟ճմնր-

                                                           
5

Տգ՛ջ Grégoire de Narek, Tragédie. Matean ołbergut’ean: Le Livre de Lamentation, 

introduction, traduction et notes par Annie et Jean-Pierre Mahé (Corpus Scriptorum 

Chritianorum Orientalium, vol. 584, Subsidia 106), Louvain 2000, p. 468, n. 713.  

Տգ՛ջ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ, ՟յի. Պ. Խաչատրյանի, Ա. Ղազինյանի, 

Եվօ՟մ, 1985,  եչ 1054:  
7
 Տգ՛ջ ՟մբ, եչ 1055:  

8
 Տգ՛ջ Յ՟խնՠ ՟վւգոթջխնոնջ Ն՟ժգ՟մ, Մգխմնրէթրմ ՟հփէթտ գր մգվՠնհթմ՟տ Սվՠնճմ Գվթան-

վթ Ն՟վգխ՟տրնճ, Կ. Պփժթջ, 1745, եչ 348-366; Հ. Գ՟ՠվթգժ Արգսթւգ՟մ, Ն՟վգխ ՟հփէթտ ծ՟ղ՟-

պփս գր դանրյ՟րնվ ժնրլղ՟ղՠւ ՠ՟տ՟ճ՟ճսգ՟ժ, Վգմգսթխ, Ս. Ղ՟դ՟վ, 1859, եչ 244-251:   
9
 Տգ՛ջ ՟մբ, եչ 248-249:  



58 ս. Շ՟ծգ լ. ռ՟վբ՟ոգս Ամ՟մճ՟մ 

 

էճ՟մ խ՟ղ Ժնհնռնհթ աթվւզ ավգէգ ղթյս մնրճմ՟տռգժ ե Սնհնղնմթ բ՟վկթ ո՟ս-

ղնրէճ՟մ ծգս
10

: Աճջոգջ, փվթմ՟խ, Ժնհնռնհթ Թ՟վանրղթ ղգչ մյռնրղ ե, նվ գվՠ 

Սնհնղնմմ Աջսլն ծնանռ անրյ՟խգտ Իջվ՟ճգժթ է՟ա՟ռնվնրէճ՟մ ՠ՟ը՟մնրղզ օ 

Տթվնչ ս՟ձ՟վթ խնվլ՟մնրղզ, ՟ջ՟տ. «Որմ՟ճմնրէթրմ նրմ՟ճմնրէգ՟մտ, ՟ղգմ՟ճմ 

թմշ զմբնրմ՟ճմ ե…»
11

: Այի՟վծթ նրմ՟ճմնրէճնրմզ Ժնհնռնհթ ավւնրղ ւվթջսն-

մճ՟մգվթմ ՠգվնրղ ե ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ օ ՟ջսռ՟լ՟ճթմ ջթվն ձ՟մ՟շնհնրէճ՟մ: 

Աճջ ռգվչթմ ղգխմնրէճնրմզ գխգհգտ՟խ՟մ ծ՟ճվգվթ (ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ Ս. Գվթանվ 

Նճնրջ՟տնր բ՟ջ՟խ՟մ ղգխմնրէճ՟մ) օ նրջնրտթշմգվթ զմխ՟ժնրղմ ե Ժնհնռնհթ 

ավւթ ռգվ՟ՠգվճ՟ժ
12

: Ն՟վգխ՟տթմ թմւմ եժ ՟ճջ ծ՟ղնդնրղմ նրմթ. «Զ՟ճջ ՟ղգ-

մ՟ճմ ղ՟ջնրմջ ՠ՟մթտ ինջսնռ՟մ՟խ՟մ խ՟մնմ՟բվնրէթրմ, Ի ջթվսջ ՠմ՟-

րթտ մ՟ի՟ջգվղ՟մգ՟տ ընհնռնհջ` Կ՟մնմ՟բթվ բ՟վկգժնտ դհչղ՟մ…»: Ս՟-

խ՟ճմ ծգս՟ա՟ սնհգվնրղ Մ՟սճ՟մթ ծգհթմ՟խզ ՠգվնրղ ե ղթ ո՟սխգվ, նվմ 

՟պխ՟ շե ն՛շ Ժնհնռնհթ ավւնրղ, ն՛շ եժ ռգվզ ծթյ՟ս՟խռ՟լ ծ՟ճվ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ղգխ-

մնրէճնրմմգվնրղ.  

Ով ճնամ՟ծնջ՟մ ՟վս՟ջնր՟տ գժթրւ  

Զղեչ ճ՟ս՟խթ ճ՟վխթմ ծգհգհգ՟ժ ՟ո՟վ՟մթտմ թրվ իվ՟իձ՟մնրէգ՟մ` 

Ս՟ջսխ՟խջխթլմ ՟ո՟յ՟ր՟մ՟րւ, 

Հ՟րվմ խվթտմ ագվ՟դ՟մտգ՟տ` նհնվղգժթ նարնճմ ծգլնրէգ՟ղՠ:  

Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ ՟ճջ ո՟սխգվմ ՟պխ՟ ե ղթ՟ճմ Ի ղգխմնրէգմե 

Մմ՟տնվբ՟տ ռ՟ջմ ՟ո՟յի՟վնրէգ՟մ գվխնրղ: Աճջոթջնռ, Ն՟վգխ՟տթմ ծ՟-

չնվբ՟ՠ՟վ էռ՟վխնրղ ե Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ՟խմ՟վխնհ մվ՟ 

թջխ ավ՟լ գվխգվզ (Ժնհնռնհ օ Հնՠթ աթվւ, նվթմ մնրճմ աժինրղ ՟մռ՟մնրղ ե` 

«…Արջս՟տրնճմ, թ մղ՟մե ջսգհլգ՟ժմ ՠ՟դղ՟ծվ՟յ՟րնվմ ղ՟վա՟վե՟ձ՟պմ 

ո՟սղ՟ավնրէթրմ»)` ռգվչնրղ ղգչՠգվգժնռ մ՟օ Սնհնղնմթ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ 

ղ՟ջթմ ո՟սղնհ ՟ճջ ՟մռ՟ռգվ ավւթտ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ ծ՟սռ՟լզ: Ի բգո, 

՟վբգմ ՟ճջ գվխթ նր Ն՟վգխ՟ղ՟սճ՟մթ ղթչօ ՟պխ՟ մղ՟մնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ՟խմ՟վ-

խգժ եթմ Միթէ՟վճ՟մ գվխնր մյ՟մ՟ռնվ ծ՟ճ՟ագսմգվ` Գ՟ՠվթգժ Առգսթւճ՟մմ թվ 

Ն՟վգխթ ղգխմնրէճ՟մ ղգչ օ Բ՟վջգհ Ս՟վաթջճ՟մմ թվ խ՟դղ՟լ Վգմգսթխթ Միթ-

է՟վճ՟մ ղթ՟ՠ՟մնրէճ՟մ կգպ՟ավ՟տնրտ՟խնրղ
13

: Ս՟խ՟ճմ գվխնրջմ եժ կգպւթ 

ս՟խ շնրմգթմ ռգվնմյճ՟ժ ՟մռ՟ռգվ ավւթ ՠմ՟աթվզ` ՟մծվ՟ըգյս ՟հՠճնրվ՟աթ-

ս՟խ՟մ ծ՟ղգղ՟սնրէճնրմզ խ՟ս՟վգժնր ծ՟ղ՟վ:  

                                                           
10

 Տգ՛ջ Shahé Ananyan, "La figure de Salomon et les livres sapientiaux dans la tradition 

arménienne," Revue des Etudes Arméniennes 34 (2012), pp. 30-34: Հղղս. մ՟օ C. 

Mopsik, L’Ecclésiaste et son double araméen (Qohélet et son Targum), Verdier, 1990:
11

 Տգ՛ջ C. Mopsik, մյռ. ՟յի., եչ 33:  
12

 Տգ՛ջ Grégoire de Nysse, Homélies sur l’Ecclésiaste, coll. Sources Chrétiennes 416, 

Paris 1996, pp. 113-123:  
13

 Տգ՛ջ Հ. Բ՟վջգհ Վ. Ս՟վաթջգ՟մ, Մ՟ճվ տնրտ՟խ ծ՟ճգվեմ կգպ՟ավ՟տ ղ՟սգմ՟բ՟վ՟մթմ Միթ-

է՟վգ՟մ թ Վգմգսթխ, ծս. Ա, Վգմգսթխ, Ս. Ղ՟դ՟վ, 1914, եչ 109:  
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Ամծվ՟ըգյս գմւ ծ՟ղ՟վնրղ յգյսգժ օջ գվխնր խ՟վօնվ ծ՟մա՟ղ՟մւ: Ս. 

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ ՟ո՟յի՟վնհ Սնհնղնմթ խգվո՟վթ ղգչ սգջմնրղ ե 

ինվծվբ՟դա՟լ՟խ՟մ-ծնաօնվ խճ՟մւթ ծ՟ղ՟վ գվխնր խ՟վօնվ՟անրճմ անվլնմ` 

ջվսթ ՟ո՟յի՟վնրէճնրմ օ դհչղ՟մ, բ՟վկթ ՟վս՟ջնրւմգվ: Ն՟վգխ՟տթմ թվ գվ-

խթ ԽԸ աժինրղ ՟ճջ գվխնր ծ՟ջխ՟տնրէճնրմմգվզ ասմնրղ ե Սնհնղնմթ ավւթ` Ժնհն-

ռնհթ գվխնրղ օ մվ՟ ՟ո՟յի՟վնրէճ՟մ ղ՟ջթմ ո՟սղնհ բվռ՟անրղ, նվսգհ ղ՟ջ-

մ՟ռնվ՟ոգջ ՟ջռնրղ ե. «…գժ՟տ մ՟ թ ինվնտ ջվսե թրվղե ղթմշգր նպնա՟մգժ դջգ-

մգ՟խջ գր դղ՟ծթձջ թրվ թ ս՟մ կղգվնտ՟տ ՟վւ՟ճնրէգ՟մ թրվնճ»: Հ՟սխ՟մյ՟-

խ՟մ ե, նվ «թ ինվնտ ջվսե» ՟վս՟ծ՟ճսնրէճ՟ղՠ ե ՟ղգմթտ ՟ռգժթ ծ՟սխնվնյռգժ 

Ս. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ՟հնէ՟ղ՟սճ՟մզ… 

Ամծվ՟ըգյս զմբծ՟մվ՟տնրղմգվզ էնհմգժնռ ղգխ ՟ճժ ՟պթէթ օ ջ՟ծղ՟մ՟-

ց՟խռգժնռ ղթ՟ճմ ՟հՠճնրվմգվթ ՟ճջ ւմմնրէճ՟ղՠ` խ՟վնհ գմւ գդվ՟խ՟տմգժ:  

Ա. Սնրվՠ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր Ահնէ՟ղ՟սճ՟մնրղ խթվ՟պռ՟լ ջնրվՠավ՟ճթմ 

օ ՟վս՟ջնրվՠավ՟ճթմ, ՟մռ՟ռգվ նր ո՟վ՟խ՟մնմ գվխգվթտ, թմշոգջ մ՟օ ծ՟ճվ՟-

ՠ՟մ՟խ՟մ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ջխդՠմ՟հՠճնրվմգվթ ռգվծ՟մնրղմ ՟ճջփվ ղգլ՟ոգջ 

խ՟վնհ ե մո՟ջսգժ Ն՟վգխթ ՟պ՟ռգժ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ զմխ՟ժղ՟մմ նր ՠ՟տ՟սվնր-

էճ՟մզ: 

Բ. Վգվնմյճ՟ժ ՟հՠճնրվ՟աթս՟խ՟մ բթս՟վխնրղզ օջ ղգխ ՟մա՟ղ ա՟ժթջ ե 

՟ո՟տնրտգժնր, նվ Ն՟վգխ ղ՟սճ՟մթ ղգչ խթվ՟պռ՟լ ջխդՠմ՟հՠճնրմգվթ ռգվծ՟-

մնրղզ ժնրվչ մգվբվնրղ խ՟վնհ ե բ՟պմ՟ժ ծգսօճ՟ժ ծ՟վտնրղ` ՟վբճն՞ւ Ն՟վգխզ 

ավռգժ ե թՠվօ ղգխ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ անվլ, էգ՞ ս՟վՠգվ ս՟վթմգվթ նր ՟պթէմգվթ 

ծ՟ղ՟վ ավռ՟լ ՟հնէւմգվթ ղգխսգհղ՟մ ՟վբճնրմւնրղ: Ահՠճնրվմգվթ խթվ՟պղ՟մ 

օ բվ՟մտ սվռ՟լ ղգխմ՟ՠ՟մնրէճնրմմգվթ ւմմ՟վխնրղզ ծ՟ձ՟ի ՠգվնրղ ե Ն՟վգ-

խթ ղգչ թվ՟վթտ ՠ՟ռ՟խ՟մ ս՟վՠգվ ղ՟ջգվնրղ դգսգհռ՟լ աժնրիմգվթ ղթչօ 

՟մջո՟ջգժթ մղ՟մնրէճնրմմգվթ:  

о. ШАЭ АНАНЯН 

ПОКАЯНИЕ СОЛОМОНА И СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ НАРЕКАЦИ. 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АПОКРИФИЧЕСКИХ КНИГ В 

КНИГЕ СКОРБНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ 

Ключевые слова: Св. Григор Нарекаци, Книга скорбных песно-

пений, апокрифы, царь Соломон, покаяние. 

Автор предлагает, на примерe использования апокрифа ―По-

каяние царя Соломона‖ в 48-ой главе Книги скорбных песнопений 

Св. Григора Нарекаци, новый механизм исследования патристи-

ческих, библейских и апокрифических источников, использованных 

в знаменитой книге Св. Григора Нарекаци, а именно: а) иденти-

фикация дословных цитат из патристических, библейских и апокри-
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фических источников в Книге скорбных песнопений, и б) изъяснение 

специальных оборотов и богословских терминов в установленных 

источниках, которые так или иначе отразились в Книге скорбних 

песнопений. Подобные исследования могут оказаться весьма полез-

ными для изучающих Книгу с точки зрения богословских взглядов 

Св. Григора Нарекаци и сложения литературной формы этого произ-

ведения, а также для уточнения даты его создания.  

R. F. SHAHE ANANYAN  

THE REPENTANCE OF SOLOMON AND ST. GREGORY OF 

NAREK: AN EXAMPLE OF USING APOCRYPHA IN THE BOOK 

OF LAMENTATIONS 

Keywords: St. Gregory of Narek, Book of Lamentations, apocrypha, 

King Solomon, repentance. 

Based on the example of the use of the apocryphon King Solomon’s 

Repentance in chapter 48 of St. Grigor Narekatsi‘s Book of Lamentations, 

the author suggests a new mechanism for studying the patristic, biblical 

and apocryphal sources of this famous work, namely: a) identification of 

verbatim quotations from these sources in the Book of Lamentations, and 

b) explanation of special idioms and theological terms in these sources, 

which in some way have been reflected in the Book of Lamentations. 

Such studies may prove to be useful for understanding Narekatsi‘s 

theological views and the literary form of his work, as well as for 

clarifying the date of its creation.  

.   

 

 


