
 

ԹԵՈ ՄԱԱՐՏԸՆ ՎԱՆ ԼԻՆՏ 

FOR WHOM THE BELL TOLLS. ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ ՂԲ 
ԲԱՆԸ ԵՒ ՋՈՆ ԴՈՆԻ «ՈՒՄ ՀԱՄԱՐ Է ՂՕՂԱՆՋՈՒՄ ԶԱՆԳԸ»  

 (ԱՂՕԹՔՆԵՐ ԱՆՍՊԱՍԵԼԻ ԴԻՊՈՒԱԾՆԵՐԻ ԱՌԹԻՒ, XVII)  

Ն՟վգխ՟տթ՟խ՟մ զմէգվտնրղմգվզ ՟ճջ ս՟վթ խ՟դղ՟խգվորնրղ գմ գվխվնվբ 

՟մա՟ղ: Մգմւ ՟վբեմ ճթյգժ գմւ, նվ ՟ճջ նհչնրմգժթ մ՟ի՟կգպմնրէթրմզ, թմշոեջ 

գր մնճմւ՟մ ՠ՟վգճ՟չնհ ՟ճժ  լվ՟ավգվ, ծ՟մբեջ ՠգվգտ ծ՟մանրտգ՟ժ ղգվ ջթվգժթ 

զմխգվ գր անվլ՟խթտ, ջթվնր՟լ գր ճ՟վանր՟լ աթսմ՟խ՟մ նր ՠ՟մ՟ջսգհլ, Մ՟-

սգմ՟բ՟վ՟մթ Տմփվեմ Հվ՟շգ՟ճ Թ՟ղվ՟դգ՟մզ: Յփբնր՟լջ մնրթվնրղ գղ թվ ճթ-

յ՟ս՟խթմ, ճնճջ ց՟ճց՟ճգժնռ, նվ անրտե բ՟ թվգմ ծ՟ձնճւ խո՟սձ՟պեվ:  

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ»-զ ղգդ ճթյգտմնրղ ե ՠմնր-

էգ՟մ, ղգվ խգ՟մւթ ո՟ճղ՟մ՟խ՟մ ռթձ՟խթ գր ՟մինրջ՟ցգժթ ռ՟իձ՟մթ ղ՟ջթմ: 

Մթ խնհղթտ ՠնժնվջ ղթ՟րնվնր՟լ գմւ ղ՟ծնր՟մ գմէ՟խ՟ճ ժթմգժնր ծ՟մա՟-

ղ՟մւնռ: Մթրջ խնհղթտ մնճմ յմշնռ ւվթջսնմգ՟ճ ղս՟լնհզ, ՟ղեմ ւվթջսնմգ՟ճ 

ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժ խ‘՟րգժ՟տմթ, էե մ՟գր ճ՟վնրէգ՟մ ճնճջնռ գմւ ՟ովնրղ: Յփբնր՟լջ 

յփյ՟ցնրղ ե ՟ճբ գվխնր ծթղմ՟խ՟մ էգղ՟մգվթ ղթ՟ծթրջնր՟լնրէթրմզ: Եէե Ջնմ 

Դնմթ ջսգհլ՟անվլնրէթրմզ է՟հղ՟մ դ՟մաթ ղթչնտնռ ղգպմգժնր ղ՟ջթմ ղթ 

ինվծվբ՟լնրէթրմ ե, ՟ո՟ Ն՟վգխ՟տնր «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ»-թ թմմջնր-

մգվխնրգվնվբ ՠ՟մզ ը՟ղ՟ծ՟վթմ ե մգվխ՟ճ՟տմնրղ նվոեջ ճ՟վնրէգ՟մ մյ՟մ: 

Իվգմտ կ՟ճմզ, թվգմտ խնշզ, գր գվխվնվբթջ մթրէ՟խ՟մ ՠմնճէզ, թվ ՟ջսնր՟լ՟-

յմշ՟ճթմ, թմշոեջ մ՟գր ՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ դնրանվբնրէթրմմգվզ ս՟վՠգվ ցնի՟-

ՠգվնճէմգվ խ՟ղ ՟ճժ՟ՠ՟մնրէթրմմգվ գմ ճ՟պ՟չ ՠգվնրղ, նվնմւ ռգվչնրղ ղ՟վբ 

՟վ՟վ՟լթ ճ՟րգվը՟խ՟մ ճնճջմ նր ծվձնր՟մւմ գմ մգվխ՟ճ՟տմնրղ
1
:  

Իմշն՞ր Ջնմ Դնմ գր Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ: Եվխնրջմ եժ թվգմտ ժգդնրթ գր ղյ՟-

խնճէմգվթ ՟ղգմ՟մյ՟մ՟րնվ ՠ՟մ՟ջսգհլմգվթտ գմ: Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ջսգհ-

                                                           
1
 Օաս՟անվլնր՟լ ծվ՟ս՟վ՟խնրէթրմմգվ` John Donne, Selections from Divine Poems, 

Sermons, Devotions, and Prayers, ed. John Booty (The Classics of Western 

Spirituality), New York – Mahwah, 1990; John Donne, Devotions upon Emergent 

Occasions. Together with Death’s Duel (Ann Arbor Paperbacks), Ann Arbor, Michigan, 

1959 (2000), Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ, Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ (ՄՀ, ԺԲ ծ՟սնվ, ը բ՟վ Գվթանվ 

Ն՟վգխ՟տթ), Եվգր՟մ 2012: Ջնմ Դնմթ ջսգհլ՟անվլնրէգ՟մ ղ՟ջթմ ո՟սխգվ՟տնրղ խ՟դղգ-

ժնր ծ՟ղ՟վ խ՟վնհ գմ փաս՟խ՟վ ժթմգժ ծգսգր՟ժ խ՟ճւեչգվզ`  

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/john-

donne,http://digitaldonne.tamu.edu/, 
http://contentdm.lib.byu.edu/cdm/search/collection/JohnDonne/mode/all: 

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/john-donne
https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/john-donne
http://digitaldonne.tamu.edu/
http://contentdm.lib.byu.edu/cdm/search/collection/JohnDonne/mode/all


38 Թ. Վ. Լթմս 

 

լ՟անվլնրէթրմմգվզ ՠմ՟ավնռ խ՟վբ՟ժնր ծ՟ղ՟վ ՟վըե ավ՟ՠ՟վ ջնռնվգժ: Ն՟վգ-

խ՟տթմ նշ ղթ՟ճմ ծվ՟յ՟ժթ ՠ՟մ՟ջսգհլ ե, ՠ՟մթ խ՟ի՟վբ, ՟ճժգր ՠըթյխ՝ կ՟ճմնռ 

գր թղ՟ջսնռ ՠնրընհ: Ջնմ Դնմզ ղգլ ծգհթմ՟խնրէթրմ նրմեվ նվոեջ ւ՟վնդթշ, թվ 

ը՟ղ՟մ՟խթմ յ՟ս ճ՟ճսմթ եվ, գր ռգվչթմ բ՟վնրղ մվ՟ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմմգվմ 

նր ՟վկ՟խ եչգվզ խվխթմ յ՟ս ՠ՟վկվ գմ ամ՟ծ՟սրնրղ:  

Ն՟ի նրվնր՟ալգմւ Ջնմ Դնմթ խգ՟մւմ նր ջսգհլ՟անվլնրէթրմմգվզ: Ո՞ռ եվ 

Ջնմ Դնմզ, գր թմշն՞ր գղ մվ՟ անվլգվթտ ղեխզ ՠ՟հբ՟սնրղ Ն՟վգխթ ծգս: Ապ՟չթմ 

ծ՟վտթմ ո՟ս՟ջի՟մգժնր ծ՟ղ՟վ ոգսւ ե սգհ՟ցնինրգժ Ամաժթ՟: Ջնմ Դնմզ 

լմնրգժ ե 1573-թմ, խ՟էնժթխ զմս՟մթւնրղ: Կ՟էնժթխ ժթմգժզ ՟ճմ ը՟ղ՟մ՟խ՟-

յվչ՟մթ Ամաժթ՟ճնրղ ծգյս շեվ. 1593-թտ ջխջ՟լ` Ամաժթխ՟մ գխգհգտթմ շձ՟մ՟շնհ 

ղ՟վբխ՟մտ՝ ՟ճջոեջ խնշնր՟լ recusants, նվնյ՟խթ ո՟սթըմգվթ եթմ գմ-

է՟վխնրղ:  

Ջնմ Դնմթ ծ՟ճվզ ղ՟ծ՟տ՟ր, գվՠ մ՟ գվգւ ս՟վգխ՟մ եվ: 1584 էնր՟խ՟մթ 

ծնխսգղՠգվթմ ս՟ջմղեխ ս՟վգխ՟մնրղ մ՟ ղս՟ր Հ՟վէ Հնժ (Hart Hall)՝ Օւջ-

քնվբթ ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մթ ւնժեչմգվթտ ղեխզ գր ս՟վՠգվ ՟պ՟վխ՟մգվ նրջնրղմ՟ջթ-

վգտ: Հ՟ր՟մ՟ՠ՟վ գվգւ ս՟վթ ՟մտ ամ՟տ Քեղՠվթչ: 1592-թ ղ՟ճթջթմ գվթս՟-

ջ՟վբ Ջնմզ (մվ՟մ մ՟գր Ջեւ եթմ ՟մնր՟մնրղ), ցնի՟բվնրգտ Լնմբնմթ ճ՟ճսմթ 

Լթմւնժմ Իմ (Lincoln Inn)՝ թվ՟ր՟ՠ՟մ՟խ՟մ նրջնրղզ յ՟վնրմ՟խգժնր ծ՟ղ՟վ: 

Չմ՟ճ՟լ ծ՟ր՟ջսթ սգհգխնրէթրմմգվ շխ՟մ, Ջնմ Դնմզ բ՟վկգժ ե Ամաժթխ՟մ գխգ-

հգտնր ծգսգրնվբ, ՟ր՟վսգժ նրջնրղմ՟պնրէթրմզ Լթմւնժմ Իմնրղ գր ղթ ւ՟մթ ս՟-

վթ ձ՟ղՠնվբգժ ե: 1596-թմ ղ՟ջմ՟խտգժ ե Կ՟բթդ գր Ադնվգ՟մ խհդթմգվթ բեղ 

Ամաժթ՟ճթ պ՟դղ՟խ՟մ անվլնհնրէթրմմգվթմ: Յ՟չնվբ ս՟վթ լ՟պ՟ճնրէգ՟մ ե 

՟մտգժ Սեվ Թնղ՟ջ Էչզվէզմթ (Sir Thomas Egerton) ղփս` նվոեջ ՟մկմ՟խ՟մ 

ւ՟վսնրհ՟վ: Էչզվէզմզ դՠ՟հգտմնրղ եվ Ամաժթ՟ճթ ՟ղգմ՟խ՟վգրնվ ո՟յսփմ-

մգվթտ ղեխզ գր ՠ՟վկվ եվ ամ՟ծ՟սնրղ Դնմթ խ՟ս՟վ՟լ ՟յի՟ս՟մւզ:  

Ջնմ Դնմզ ղթմշգր թվ խգ՟մւթ ռգվչզ ղգլ ծգս՟ւվւվնրէթրմ ե տնրտ՟ՠգվգժ 

ոգսնրէգ՟մ խ՟պ՟ռ՟վղ՟մ իմբթվմգվթ ծ՟մբեո: Ն՟ նրդնրղ եվ ՟ճբ ՟ջո՟-

վեդնրղ ՟մնրմ ծ՟մգժ, ջ՟խ՟ճմ բ՟ սգհթ շնրմգտ՟ր: Էչզվէզմթ ս՟մմ եվ ծ՟ջ-

ս՟սռգժ ս՟ջմճնէ ս՟վգխ՟մ Ամ Մնվզ (Anne More)՝ Էչզվէզմթ ւվնչ ՟հչթխզ: 

Ջնմմ նր Ամզ ջթվ՟ծ՟վնրգտթմ գր 1601 բգխսգղՠգվթմ ա՟հսմթ ոջ՟խնրգտթմ: 

Դնմզ ղթ ւ՟մթ ՟ղթջ ՟մտ ղթ՟ճմ ծ՟ղ՟վկ՟խնրգտ ինջսնռ՟մգժ բ՟ Ամթ ծփվզ՝ 

Ջնվչ Մնվթմ (George More), նվ Ամաժթ՟ճթ ինվծվբ՟վ՟մթ ՟մբ՟ղ եվ: Ն՟ 

իթջս ՠ՟վխ՟տ՟ր գր կգվՠ՟խ՟ժգժ սնրգտ Դնմթմ՝ մվ՟մ ջ՟ս՟վ՟լ զմխգվմգվթ 

ծգս ղթ՟ջթմ, ցնվկգժնռ մ՟գր շգհգ՟ժ ճ՟ճս՟վ՟վգժ ՟ղնրջմնրէթրմզ: Ս՟խ՟ճմ 

1602-թմ ՟ղնրջմնրէթրմզ ռ՟րգվ՟տնրգտ, գր Ջնվչ Մնվզ ծ՟յսնրգտ թվ ցգջ՟ճթ 

ծգս, ՠ՟ճտ Դնմմ ՟ճժգրջ շխ՟վնհ՟տ՟ր ՟յի՟սգժ Էչզվէզմթ ղփս գր ճ՟չնվբ ս՟ջ-

մգվգւ ս՟վթմգվթ զմէ՟տւնրղ ՠ՟դղ՟դ՟ր՟խ զմս՟մթւզ ո՟ծգտ շ՟ց՟դ՟մտ 

մգհ ո՟ճղ՟մմգվնրղ, ՟պ՟մտ ո՟յսփմթ գր ղթ՟ճմ զմխգվմգվթ փամնրէգ՟ղՠ: 



Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ ՂԲ ՠ՟մզ օ Ջնմ Դնմթ «Որղ ծ՟ղ՟վ ե ...» 39 

 

Դնմզ ղյս՟ոեջ նրջնրղմ՟ջթվնրղ եվ Աջսնր՟լ՟յնրմշզ, դՠ՟հրնրղ եվ ՟ջ-

սնր՟լ՟ՠ՟մնրէգ՟ղՠ, դնրա՟ծգպ՟ՠ՟վ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմմգվ եվ ավնրղ՝ ժ՟սթ-

մգվեմ գր ՟մաժգվեմ: Պգս՟խ՟մ լ՟պ՟ճնհթ ՟ջո՟վեդզ մվ՟ ծ՟ղ՟վ ց՟խ եվ: 

Դնմզ ճ՟ճսմթ բ՟վկ՟ր նվոեջ ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ գր ծպգսնվ գր Ամաժթ՟ճթ է՟ա՟-

րնվ Ջգճղջ I (James I, 1603-1625), ծ՟ղնդնրղ եվ մվ՟մ ւ՟ծ՟մ՟ճ բ՟պմ՟ժ: Դն-

մզ գվխ՟վ բթղ՟բվնրղ եվ, ւ՟մթ նվ ծ՟ղնդնր՟լ շեվ, էե ՟վը՟մթ ե, ՠ՟ճտ թ ռգվ-

չնճ սգհթ սնրգտ է՟ա՟րնվթ ճնվբնվմգվթմ գր 1615-թ ճնրմնր՟վթմ կգպմ՟բվնրգտ 

ւ՟ծ՟մ՟ճ: 1617-թմ Դնմթ խթմզ՝ Ամզ լմմբ՟ՠգվգժթջ ղ՟ծ՟տ՟ր, թմշզ մվ՟ ծ՟ղ՟վ 

լ՟մվ ճ՟վնր՟լ եվ: 1621-թմ Դնմզ բ՟վկ՟ր Ամաժթ՟ճթ ՟ղգմ՟ծպշ՟խ՟րնվ ՝ Ս. 

Պփհնջթ ս՟ձ՟վթ ՟ր՟ա ւ՟ծ՟մ՟ճ (Dean of Saint Paul‘s Cathedral): 1623-թմ 

ղ՟ծ՟ղգվկ ռթձ՟խնրղ եվ, գվՠ ավգտ «Ահփէւմգվ ՟մջո՟ջգժթ բթոնր՟լմգվթ 

՟պէթր» (Devotions upon Emergent Occasions): 1631-թմ, ղ՟ծթտ ղեխ ՟ղթջ 

՟պ՟չ, է՟ա՟րնվթ մգվխ՟ճնրէգ՟ղՠ ՟վս՟ջ՟մգտ թվ ռգվչթմ ւ՟վնդզ՝ «Մ՟-

ծնր՟մ ղգմ՟ղ՟վսզ» (Death’s Duel), գր ղ՟ծ՟տ՟ր ղ՟վսթ 31-թմ:  

Ջնմ Դնմթ «Ահփէւմգվ ՟մջո՟ջգժթ բթոնր՟լմգվթ ՟պէթր» գվխթ գր Ն՟վգ-

խ՟տնր «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ» ոնգղթ դնրա՟բվղ՟մ յ՟վը՟պթէմ թմկ ծ՟-

ղ՟վ իթջս ՟մկմ՟խ՟մ ե: Իմկ ղթյս ծգս՟ւվւվգժ գմ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէգ՟մ գր 

ՠ՟վգո՟յսնրէգ՟մ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմմգվզ, թմշոեջ մ՟գր ժգդնրթ գր խվփմթ ցն-

ի՟պմշնրէթրմմգվզ: Վգվչ՟ոեջ՝ ռ՟հնրտ թղ նրյ՟բվնրէթրմզ ավ՟րգժ եվ ՟մաժթ՟-

տթ՝ ՟ճջոեջ խնշնր՟լ metaphysical՝ ՠմ՟դ՟մտ ՠ՟մ՟ջսգհլթ գր ՟ո՟ա՟ճ գխգ-

հգտ՟խ՟մթ ջսգհլ՟անվլնրէթրմզ, ճ՟սխ՟ոեջ` ջթվ՟ճթմ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմ-

մգվզ, թջխ բվ՟մթտ ւթշ ը՟ղ՟մ՟խ ՟մտ թղ ծգս՟ւվւվնրէգ՟մ նժնվսնրղ ճ՟ճսմ-

ռգտթմ X բ՟վթ ծ՟ճ խվփմ՟րնվ-ՠ՟մ՟ջսգհլ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր գվխգվզ: 

Աճջ դնրա՟բվնրղմ թմկ ծգս՟ւվւթվ եվ էրնրղ. էեոես Ն՟վգխ՟տնր ւգվէ-

նր՟լմգվզ ինվ՟ոեջ նրջնրղմ՟ջթվրնրղ գմ, Ջնմ Դնմթ խվփմ՟խ՟մ անվլգվզ 

ո՟խ՟ջ նրյ՟բվնրէգ՟մ գմ ՟վը՟մ՟տվգժ, թմշոեջ ՟մաժթ՟իփջ ՟յի՟վծնրղ, 

՟ճմոեջ եժ Հ՟ճ՟ջս՟մնրղ: Ջնմ Դնմթ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմմգվնրղ խ՟վգրնվ բգվ 

գմ ի՟հնրղ դա՟ճ՟խ՟մ ՟յի՟վծզ գր ղ՟վբնր ծթմա դա՟ճ՟վ՟մմգվզ: Նվ՟ ջթվ՟-

ճթմ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէթրմմգվնրղ ս՟վց՟ժթտ ո՟սխգվմգվզ ՠ՟ր՟խ՟մ՟շ՟ց յ՟ս 

գմ, զջս թջ՝ ՟վս՟ճ՟ճսնր՟լ ճնրղնվնռ գր ղգլ ճ՟վա՟մւնռ: Ըմբծ՟մվ՟ոեջ, Ջնմ 

Դնմմ ՟շւթ ե զմխմնրղ ՟յի՟վծզ, խգ՟մւթ ՠնժնվ գվգրնճէմգվմ զղՠպմգժնր ղգլ 

նրմ՟խնրէգ՟ղՠ, գր բ՟ դնրանվբնրգժնռ թվ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ս՟հ՟մբթ ծգս, 

ղգդ ո՟վագրգժ ե խգ՟մւթ դ՟մ՟դ՟մ ՠմ՟ա՟ր՟պմգվթ գր բթոնր՟լմգվթ ծվ՟յ՟ժթ 

մխ՟վ՟ավնրէթրմմգվ, ավնր՟լ թրվ՟ճ՟սնրխ ՠ՟վնխխն նձնռ, նվսգհ խ՟վգրնվ բգվ 

գմ ի՟հնրղ ծ՟խ՟բվնրէթրմմգվզ:  

Դնմթ մխ՟վ՟ավնրէթրմզ ղգդ ճթյգտմնրղ ե Կնջս՟մբթմ Եվդմխ՟տնր ՠ՟մ՟-

ջսգհլնրէթրմմգվթ ծթղմ՟խ՟մ էգղ՟մ, նվսգհ, թմշոեջ գջ գղ բվ՟մւ զմխ՟ժնրղ, 

ՠ՟մ՟ջսգհլմ թվ ջեվզ գր սգմշ՟մւզ գվթս՟ջ՟վբ գվաշնրծնր՝ Մնվձթ ծ՟մբեո 

զմխ՟ժնրղ ե նվոեջ կասնրղ ՟պ Աջսնր՟լ: Ջնմ Դնմթ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէնրմմգվզ 
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մ՟գր ճթյգտմնրղ գմ Մթջ՟ւ Մգլ՟վգմտթ ինվծվբ՟ո՟յս՟խ՟մ ւգվէնր՟լմգվզ, 

փվթմ՟խ՝ «Ձղպ՟մ ո՟վդ աթյգվ»-զ, նվսգհ գրջ ինվծվբ՟րնվ խգվոնռ ղթ՟ծթր-

ջ՟լ գմ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ գր ՠմ՟դ՟մտ՟խ՟մ՝ ղգս՟քթդթխ՟խ՟մ նրըգվզ: Մգ-

լ՟վգմտմ թվ ռգվ՟ՠգվղնրմւզ Ն՟վգխ՟տնր ծ՟մբեո ՟վս՟ծ՟ճսգժ ե թվ ծվ՟յ՟ժթ 

«Ն՟վգխ՟տթթ ծգս» ՟վկ՟խ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէգ՟մ ղեչ: Վգվչ՟ոեջ, Ն՟վգխ՟տթմ 

թմւմ ե տնճտ սնրգժ, էե նվւ՟մ ինվմ եվ խգ՟մւթ գվգրնճէմգվթ թվ դա՟ճ՟խ՟մ 

զմխ՟ժնրղզ, էե թմշոեջ եվ թմւմ թվ դա՟ճ՟վ՟մմգվթ ղթչնտնռ ծթ՟մնրղ Աջսլնճ 

՟վ՟վշնրէգ՟ղՠ, ժթմթ բ՟ ՠմնրէթրմզ, Աջսնր՟լ՟ղ՟ճվզ՝ նվոեջ խթմ, էե գխգհգ-

տթմ: Աճբ ՠնժնվթմ ղթ՟րնվնրղ ե Հթմ Կս՟խ՟վ՟մթ «Եվա գվանտ»-թ մվ՟ ղգխմնր-

էթրմզ, նվսգհ է՟ա՟րնվթ գր խմնչ ջեվզ ՠ՟տ՟սվնրղ ե նվոեջ Աջսլնճ ճ՟վ՟-

ՠգվնրէթրմզ գխգհգտնր ծգս:  

Արգժ՟տմգղ, մգվխ՟ճ՟տնրնհ էգղ՟մ խ՟վգժթ եվ կգր՟խգվոգժ մ՟գր ՟ճժ խգվո, 

յգյսգժնր ծ՟ղ՟վ մվ՟ ՟վբթ՟խ՟մնրէթրմմ նր ՟պմշնրէթրմզ ղգվ ՟ճջփվնր՟ճ 

խգ՟մւթմ: Խնվ՟աթվզ խ՟վնհ եվ ՟ճջոեջ ծմշգժ` «Ջնմ Դնմ գր Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթ` 

խթվ՟պ՟խ՟մ ավ՟խ՟մ՟աթսնրէթրմ», խ՟ղ «Փնի՟խգվոնրէթրմ` ինվծվբ՟ո՟յ-

ս՟խ՟մ սգւջսգվթ խ՟վգրնվնրէթրմզ ՟վբթ ո՟ճղ՟մմգվնրղ»:  

Աճջ էգղ՟ճթ յնրվչ իփջգժթջ բընր՟վ ե աթսմ՟խ՟մթ ծգպ՟րնվնրէթրմ ո՟ծգժ, 

՟մկմ՟խ՟մ ղ՟ջմ՟խտնրէգ՟մ կասնրղզ դջոգժ: Իղ ծ՟ղնդղ՟ղՠ՝ ղ՟մ՟ր՟մբ ՟ճջ 

սթոթ ավնր՟լւմգվզ ղգդ՟մթտ ՟մղթչ՟խ՟մ ՟մկմ՟խ՟մ ղ՟ջմ՟խտնրէթրմ գմ 

ո՟ծ՟մչնրղ: Ամխ՟ջխ՟լ, խ՟վգժթ ե նվնյ ծգս՟դփսնրէթրմմգվ խ՟ս՟վգժ, աթս՟-

խ՟մ գդվ՟ճ՟մանրղմգվթ ա՟ժ, բ՟ ձթյս ե գր ՟մծվ՟ըգյս, ՟րգժթմ` բ՟ ղգվ ո՟վ-

ս՟խ՟մնրէթրմմ ե, ՠ՟ճտ խ՟մ մ՟գր ՟ճբ սգւջսգվթ ՠնռ՟մբ՟խնրէթրմթտ ՠինհ 

՟ճժ խ՟վաթ՝ ո՟ս՟ջի՟մ ո՟ծ՟մչնհ ծ՟վտգվ: Աժՠեվ Կ՟ղթրմ խգ՟մւթ ՟վըեւթ 

ղ՟ջթմ ծ՟վտթ ՟պթէնռ ՟ջգժ ե. «մ՟ի ոեսւ ե ո՟ս՟ջի՟մգժ (il faut d’abord 

répondre)
2
: Որվգղմ, ն՞վմ ե ղգվ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմզ ՟ճբ ագվՠմ՟խ՟մ ՟յի՟վծթ 

էգղ՟մ յփյ՟ցնհ ՠմ՟ավգվթ ծգս: Աղեմ նւ ոեսւ ե ՟ճմ թվ ծ՟ղ՟վ ճ՟ճսմ՟ՠգվթ, 

գր ՟ճբ նվնմնրղմգվզ, ՟ճբ ճ՟ճսմ՟ՠգվնրղզ, խ՟վնհ ե ղգլ ցնցնինրէթրմմգվ ճ՟-

պ՟չ ՠգվգժ ղեխ ՟մկթ խգ՟մւնրղ:  

Ըմբծ՟մնրվ ՟պղ՟ղՠ խ՟վնհ գմւ թմւմգվջ ղգդ ծ՟վտ ս՟ժ, էե թմշոեջ գմ 

ինվծվբ՟ո՟յս սգւջսգվզ ցնինրղ ղգվ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմզ ագվՠմ՟խ՟մ ՟յի՟վ-

ծթ ծգս: Դվ՟ ծգս ՟մղթչ՟ոեջ խ՟ոնր՟լ ե մ՟գր ղեխ նրվթյ ծ՟վտ, էե թմշթ՞ 

ռվ՟ճ ե ծթղմնր՟լ ղգվ ռգվ՟ՠգվղնրմւմ նրվթյմգվթ ծ՟մբեո ՟ճջփվնր՟ճ ՟յի՟վ-

ծնրղ՝ ղթ ՟յի՟վծնրղ, նվզ խ՟վնհ ե ժթմգժ ոնջս-ղնբգպմ (ծգս-՟վբթ՟խ՟մ) խ՟ղ, 

թմշոեջ խՠմնվնյգթ թմկ լմ՟լ գվխթվզ՝ ոնջս-ւվթջսնմգ՟ճ:  

Աճըղ ՟մտմգմւ ՠմ՟ավգվթմ, մ՟ի՝ Ջնմ Դնմթ գվխգվթմ: Սխջգմւ ղթ ՠ՟մ՟-

ջսգհլնրէթրմթտ, նվզ Դնմզ ավգժ ե լ՟մվ ծթր՟մբնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ՝ 1623 խ՟ղ 

1630-թմ: Աճջսգհ ինվծվբ՟ո՟յս ՠ՟մ՟ջսգհլզ յփյ՟ցնրղ ե ծթր՟մբնրէգ՟մ 

                                                           
2 Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, 1961, 15.  
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ռգվչթմ ցնրժզ գր ՟ճժ ՟յի՟վծթ թվ՟խ՟մնրէթրմմգվզ, բթղգժնռ աթսնրէգ՟մ ռգվ-

չթմ ճ՟ճսմ՟անվլնրէթրմմգվթ, թվ ը՟ղ՟մ՟խթ ծ՟ղ՟վ բգպգրջ մնվ յնրվչգվխվգ՟ճ 

մ՟ր՟վխնրէթրմմգվթ ճ՟ճսմ՟ՠգվնրղմգվթ, ՠըյխ՟խ՟մ ղթչ՟ղսնրէթրմմգվթ, մ՟գր 

Աջսնր՟լ՟յմշթ թվ ինվ թղ՟տնրէգ՟մզ:  

Օվծմգվա Աջսլնրմ, թղ Աջսլնրմ` [ավնր՟լ] թղ ծթր՟մբնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ.  

Ք՟մթ նվ ա՟ժթջ գղ ՟ճմ ջնրվՠ ջգմգ՟խզ,  

Ովսգհ ւն Սվՠգվթ գվաշ՟իղՠթ ծգս զմբղթյս 

Իմկ խբ՟վկմգմ ւն գվ՟ըյսնրէթրմզ, ա՟ժթջ գղ 

գր մնր՟ա՟վ՟մմ գղ ժ՟վնրղ ՟ճջսգհ, բպ՟մ ղփս 

գր թմշ նվ ոթսթ ՟մգղ ՟ճմ ը՟ղ՟մ՟խ, ՟ճջսգհ գղ խ՟մի՟ր ղս՟լնրղ:  

Մթմշբգպ թղ ՠըթյխմգվմ թվգմտ ջթվնճ նրընռ բ՟վկգժ գմ 

Այի՟վծ՟աթվմգվ, գր գջ՝ թվգմտ ւ՟վսգդզ, նվ ցպնրգժ գղ 

Մեչւթ ռվ՟ճ ՟ճջ ՟մխնհմնրղ, ՟ճմոեջ, նվ թվգմտ ղթչնտնռ խտնրտ՟բվնրթ,  

Ով ջ՟ ե թղ ծ՟վ՟ր-՟վգրղսգ՟մ ճ՟ճսմ՟անվլնրէթրմզ՝ 

սգմբթ մգհնրէգ՟ղՠ, ՟ճջ մգհնրտմգվնռ ղգպմգժզ:  

Հվձրնրղ գղ, նվ ՟ճջ մգհնրտմգվթ ղեչ թղ ՟վգրղնրսւմ գղ սգջմնրղ,  

Ովնռծգսգր, էեոես գր մվ՟մտ ծնջ՟մւգվզ նշ ղգխթմ  

շգմ էնհմնրղ ռգվ՟բ՟պմ՟ժ,  

Իմշոե՞ջ թղ ՟վգրղնրսւզ խ՟վնհ ե ռմ՟ջգժ թմկ: Ավգրղնրսւմ նր ՟վգրգժւզ 

Բնժնվ ս՟ց՟խ ւ՟վսգդմգվթ ռվ՟ճ (գր գջ ՟ճմոթջթմ գղ) ղեխ գմ,  

Աճմոեջ եժ ղ՟ծզ ճ՟վնրէգ՟մմ ե բթոշնրղ:  

Ավբգփ՞ւ, Խ՟հ՟հ փռխթ՟մնջմ ե թղ սնրմզ գր խ՟ղ 

Ավգրգժգ՟մ ծ՟վջսնրէթրմմգ՞վզ, Եվնրջ՟հգ՞ղզ. 

Ամգ՟մզ, գր Մ՟ագժ՟մզ, գր Ջթՠվ՟ժէ՟վզ՝ 

Բնժնվմ եժ մգհնրտմգվ գմ գր ջնջխ մգհնրտմգվ,  

նվնմւ մվ՟մտ ղփս գմ ս՟մնրղ,   

Լթմթ ՟ճմսգհ, նվսգհ Յ՟ՠգէմ եվ ՠմ՟խրնրղ, խ՟ղ Ք՟ղզ, խ՟ղ Սգղզ:  

Մգմւ խ՟վլնրղ գմւ, նվ Եբգղթ Դվ՟իսմ նր Գնհանէ՟մ,  

Քվթջսնջթ ի՟շմ նր Աբ՟ղթ լ՟պզ ղթգրմնճմ սգհնրղ եթմ խ՟մամ՟լ:  

Ն՟ճթ՛վ, Տե՛վ գր ասթ՛վ գվխնր Աբ՟ղթմ եժ, նվ թղ ղեչ գմ ծ՟մբթոգժ,  

Մթմշ ՟պ՟չթմ Աբ՟ղթ ւվսթմւզ բեղւթջ յնրվչմ ե,  

Թն՛հ ռգվչթմ Աբ՟ղթ ՟վթրմմ թղ ծնաթմ զմբավխթ:  

Ավբ, մվ՟ լթվ՟մնր ղեչ ց՟է՟էնր՟լ թմկ զմբնրմթ՛վ, Տե'վ,   

Նվ՟ ՟ճջ ցյգվթ ղթչնտնռ սն՛րվ թմկ մվ՟ ղթրջ է՟ազ, 

Եր, թմշոեջ նրվթյմգվթ ծնաթմգվթմ ւ՟վնդգժ գղ ւն իփջւգվզ,  

 Թն՛հ ջ՟ ժթմթ թղ Տնհզ՝ թղ Ք՟վնդմ թղ ծնանր ծ՟ղ՟վ. 

  «Տեվզ մվ՟ ծ՟ղ՟վ ե ռ՟ճվ ատնրղ, նվ ճ՟վնրէթրմ ս՟ճ»:  



42 Թ. Վ. Լթմս 

 

Վգվչթմ սնհզ ՠմնրէ՟ավնրղ ե Դնմթ ցնվկ՟պնրէթրմզ. մխ՟վ՟ավնր՟լ յ՟վ-

ընրղզ բեոթ տ՟լ ռգվչմ՟խ՟մ շե, զմբծ՟խ՟պ՟խզ` ռգվչմ՟խ՟մմ ե յ՟վընրղզ բե-

ոթ ռգվ՝ ճ՟վնրէգ՟մ ճնջնռ, գր ճ՟վնրէթրմմ թմւզ: Նղ՟մ ղթ ՠ՟մ սգջմնրղ գմւ 

Ն՟վգխթ` ը՟ղ՟ծ՟վթմ մնրթվնր՟լ թմմջնրմգվխնրգվնվբ ՠ՟մնրղ, ՟ճմ ս՟վՠգվնր-

էգ՟ղՠ, նվ ՟ճջսգհ ջխդՠթտ գրգէ ճ՟վնրէգ՟մ ճնճջզ խ՟ճ:  

 «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ» գր «Ահփէւմգվ ՟մջո՟ջգժթ բթոնր՟լմգվթ 

՟պէթր»՝ գվխնրջմ եժ ՟հփէւթ գր ինվծվբ՟լղ՟մ ջսգհլ՟անվլնրէթրմմգվ գմ, նվ-

սգհ ղ՟վբ ՟վ՟վ՟լզ թվ ս՟ամ՟ոթ ը՟ղթմ Աջսլնրմ ե ՟հ՟հ՟խնրղ՝ de 

Profundis՝ «թ ինվնտ ջվսթ»: Դնմթ բեունրղ բ՟ ծթր՟մբնրէգ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ ե, 

գվՠ մ՟ ղ՟ծ՟ղգվկ ե՝ ղթ ռթձ՟խ, նվմ թմւմ զմխ՟ժնրղ ե նվոեջ անճնրէգ՟մ ձամ՟-

ը՟ղ: Իջխ Ն՟վգխ՟տնր բեունրղ լմմբգ՟մ ո՟ծթտ գմւ յ՟վնրմ՟խ անճնրէգ՟մ 

ձամ՟ը՟ղ ՟ովնրղ, մ՟գր յ՟վնրմ՟խ նշ ղթ՟ճմ ցվխնրէգ՟մ ճնճջ, ՟ճժգր ռջս՟-

ծնրէթրմ խ՟վնհ գմւ նրմգմ՟ժ` ծթղմնր՟լ Աջսլնճ ջթվնճ ռվ՟ճ:  

Եվխնր անվլմ եժ գխգհգտ՟խ՟մմգվթ ՟վս՟ջ՟մ՟լ՝ ղ՟վբխ՟ճթմ ռթձ՟խթմ ռգ-

վ՟ՠգվնհ ՟հփէւմգվ գմ գր ռխ՟ճնրղ գմ ՟ճբ գվխնր ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվթ խ՟ս՟-

վգ՟ժ ռջս՟ծնրէթրմզ Քվթջսնջ-Աջսլնրմ: Եվխնրջմ եժ չգվղգպ՟մբ ղսւգվթ ՟վ-

բթրմւ գմ, գր գվխնրջմ եժ՝ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ սգջ՟մխթրմթտ ծվ՟յ՟ժթ: Ս՟խ՟ճմ 

՟ճբ դնրա՟ծգպմգվզ ՟ղգմ՟ծթղմ՟խ՟մզ շգմ մգվխ՟ճ՟տմնրղ: Եվխնր ՠ՟մ՟ջսգհլ-

մգվմ եժ ճ՟սնրխ մվՠ՟դա՟տնրէգ՟ղՠ գմ փըսնր՟լ ցվխնրէգ՟մ ո՟սղնրէգ՟մ 

ղեչ գհ՟լ ո՟վ՟սնւջմգվթ, թմշոեջ մ՟գր ժգդնրթ գր ո՟սխգվմգվթ ծմ՟վ՟րնվնր-

էթրմմգվնռ բվ՟մւ տնրտ՟բվգժնր ծ՟մբեո: Չմ՟ճ՟լ մվ՟մւ ՟ճբ ՟պնրղնռ գդ՟խթ 

շգմ – Քվթջսնմենրէթրմզ ծթղմնր՟լ ե ո՟վ՟սնւջթ ռվ՟ճ – ՠ՟ճտ գվխնրջմ եժ ին-

վզ աթս՟խտնրղ գմ, նվ յմնվծզ գր նհնվղ՟լնրէթրմզ ո՟վ՟սնւջ՟ժ գվգրնճէմգվ գմ:  

Հ՟ղգղ՟սնրէգ՟մ գրջ ղթ գդվ խ՟ճ՝ անվլգվթ ՠմնճէզ. էե՛ ղեխզ, էե՛ ղթրջզ 

խգ՟մւզ ցնի՟խգվոգժնր անվլթւ ե: Դվ՟մւ ագհ՟աթս՟խ՟մ մո՟ս՟խնռ շգմ 

ավնր՟լ (ագհ՟աթս՟խ՟մզ գմէ՟վխնր՟լ ե ղթ ՟րգժթ ՠ՟վբ մո՟ս՟խթ), շմ՟ճ՟լ 

գէե ղ՟վբ բվ՟մւ խ՟վբ՟ճ ջնջխ ծ՟ձնճւթ ծ՟ղ՟վ, խ՟վնհ ե մ՟գր փանրս ւ՟հգժ 

բվ՟մտ ծնագխ՟մ նրըթտ նր ինվնրէթրմթտ:  

Դնմթ «Ահփէւմգվ ՟մջո՟ջգժթ բթոնր՟լմգվթ ՟պէթր» գվխզ ավնրգժ ե 1623 

էնր՟խ՟մթ կղպ՟մզ, գվՠ Լնմբնմթ Սնրվՠ Պփհնջ ս՟ձ՟վթ ՟ր՟ա ւ՟ծ՟մ՟մ լ՟մվ 

ծթր՟մբ եվ նր ղ՟ծ՟ղգվկ: Հթր՟մբնրէթրմզ սգրգտ գվգւ յ՟ՠ՟է, գր ՟ճբ զմէ՟տ-

ւնրղ Դնմզ յ՟ս ինվծգտ ղ՟ծնր՟մ ղ՟ջթմ՝ ջնռնվ՟խ՟մթտ ՟րգժթ, շմ՟ճ՟լ յ՟ս 

՟մա՟ղ եվ ՟պթէ նրմգտգժ ղ՟ծնր՟մ ղ՟ջթմ ղս՟լգժնր: Ս՟խ՟ճմ ճ՟ճսմթ ւ՟վնդթ-

շզ ՟պնհչ՟տ՟ր գր ՟ղՠնհչ՟տվգտ թվ Ահփէւմգվզ` ՠ՟հխ՟տ՟լ 23 աժիթտ (խ՟ղ 

խ՟ճ՟մթտ խ՟ղ ՟ջսթձ՟մթտ): Աղեմ ՟ջսթձ՟մ գվգւ ՠ՟ըթմ նրմթ:  

Աղՠնհչ՟խ՟մ ռգվմ՟աթվմ ե՝ «Ահփէւմգվ ՟մջո՟ջգժթ բթոնր՟լմգվթ ՟պ-

էթր գր թղ ծթր՟մբնրէգ՟մ նվնյ ՟ջսթձ՟մմգվ` ՠ՟ը՟մնր՟լ» (Devotions upon 

Emergent Occasions and several Steps in my Sickness. Digested into)` 1. 

Խնվծվբ՟լնրէթրմմգվ ղգվ ղ՟վբխ՟ճթմ ռթձ՟խթ ղ՟ջթմ (Meditations upon our 
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Humane Condition), 2. Բնհնւմգվ գր ռթձ՟ՠ՟մնրէթրմմգվ Աջսլնճ ծգս 

(Expostulations, and Debatements with God), 3. Ահփէւմգվ ՟պ Աջսնր՟լ 

ս՟վՠգվ ՟պթէմգվնռ  (Prayers, upon the several occasions, to Him):  

Բ՟ը՟մնրղզ գր ինվծվբ՟լնրղմգվթ սգիմթխ՟մ անրտե նվնյ ՟պմշնրէթրմմգվ 

նրմթ Իամ՟սթնջ Լնճնժ՟տնր «Հնագխ՟մ Վ՟վը՟մւմգվ»-թ ղփսգտղ՟մ ծգս, մ՟գր 

ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտ ՟մաժթ՟խ՟մ ծնագրնվ ծգհթմ՟խմգվթ ՟դբգտնրէթրմ խ՟վնհ ե 

՟պխ՟ճ ժթմգժ:  

Որյ՟բվնրէթրմ խնրդեթ ծվ՟րթվգժ Ահփէւմգվթ 17-վբ աժիթ ռվ՟ճ, նվզ ծ՟ր՟-

մ՟ՠ՟վ ավւթ ՟ղգմ՟ճ՟ճսմթ ղ՟ջմ ե մգվխ՟ճ՟տմնրղ: Յգսնճ յ՟ս խ՟վձ խ՟մբվ՟-

բ՟պմ՟ղ «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ» 92-վբ ՠ՟մթմ` մնրթվնր՟լ ը՟ղ՟ծ՟վթմ:  

Ահփէւմգվ XVII   

Nunc lento sonito dicunt, morieris. Now, this bell tolling softly for 

another, says to me: Thou must die. «Ավբ ՟ճջ դ՟մազ, նվ ղգհղփվեմ հփհ՟մ-

չնրղ ե նրվթյթ ծ՟ղ՟վ, թմկ ՟ջնրղ ե` բնր ոեսւ ե ղգպմգջ»:  

XVII Խնվծվբ՟լնրէթրմ 

1. «Գնրտե ՟ճմ ղ՟վբզ, նրղ ծ՟ղ՟վ հփհ՟մչնրղ ե դ՟մազ, ՟ճմւ՟մ լ՟մվ 

ծթր՟մբ ե, նվ շաթսե, էե թվ ծ՟ղ՟վ ե հփհ՟մչնրղ. գր անրտե գջ թմկ թվ՟խ՟մթտ 

՟ճմւ՟մ ՟պնհչ գղ ծ՟ղ՟վնրղ, նվ թմկ յվչ՟ո՟սնհմգվմ նր ռթձ՟խջ սգջմնհ-

մգվմ ՟ճմ թմկ ծ՟ղ՟վ գմ ծմշգտվգժ, թջխ գջ սգհգ՟խ շգղ»:  

2. «Եխգհգտթմ ծ՟ղ՟ո՟վց՟խ ե, զմբծ՟մվ՟խ՟մ, մնճմոթջթւ գմ մվ՟ ՠնժնվ 

՟վ՟վւմգվզ. մվ՟ ՟վ՟լ ՟ղեմ ՠ՟մ ՠնժնվթջ ե ո՟սխ՟մնրղ»:  

3. «Եվՠ մ՟ գվգի՟ճ ե ղխվսնրղ, ՟ճբ անվլնհնրէթրմմ թմկ ե ռգվ՟ՠգվնրղ, 

նվնռծգսգր ՟ճբ գվգի՟մ թվ ղխվսնրէգ՟ղՠ ղթ՟տ՟լ ե ՟ճմ ղ՟վղմթմ, նվզ մ՟գր 

թղ աժնրիմ ե
3
, գր ո՟սնր՟ջս՟լ ՟ճմ ղ՟վղմթմ, նվթ ղթ ղ՟ջմ գղ խ՟դղնրղ»:  

4. «Եր գվՠ ՟ճմ (գխգհգտթմ) ղ՟վբ ե է՟հնրղ, ՟ճբ անվլնհնրէթրմմ թմկ ե ռգ-

վ՟ՠգվնրղ: Աղՠնհչ ղ՟վբխնրէթրմզ ղթ ծգհթմ՟խթտ ե գր ղթ ծ՟սնվ ե խ՟դղնրղ. 

գվՠ ղթ ղ՟վբ ղ՟ծ՟մնրղ ե, ավւթտ ղթ աժնրի ո՟սպնր՟լ շե, ՟ճժ է՟վաղ՟մնր՟լ, 

ցնի՟բվնր՟լ ղթ ՟րգժթ ժ՟ր ժգդնրթ, գր թրվ՟ւ՟մշթրվ աժնրի ոեսւ ե ՟ճբոեջ 

է՟վաղ՟մնրթ. Աջսնր՟լ ս՟վՠգվ է՟վաղ՟մթշմգվ (ցնի՟բվթշմգվ) ե փաս՟անվ-

լնրղ, նվնյ ղ՟ջգվ է՟վաղ՟մնր՟լ գմ լգվնրէգ՟մ ղթչնտնռ, նրվթյմգվզ` ծթր՟մ-

բնրէգ՟ղՠ, ՟ճժւ` ՟վբ՟վնրէգ՟ղՠ, ՠ՟ճտ ՟ղեմ ղթ է՟վաղ՟մնրէթրմ Աջսլնճ կգպ-

ւնռ ե, գր մվ՟ կգպւզ խռգվ՟խ՟դղթ ղգվ ՠնժնվ ջցպնր՟լ եչգվմ ՟ճմ ղ՟սգմ՟-

բ՟վ՟մթ ծ՟ղ՟վ, նվսգհ ՟ղեմ աթվւ ղթրջթ ծ՟ղ՟վ ՠ՟տ ռթձ՟խնրղ ե բվնր՟լ»:  

5. «Աճբ ո՟սձ՟պնռ, նրվգղմ, թմշոեջ դ՟մազ հփհ՟մչգժնռ խ՟մշնրղ ե նշ 

ղթ՟ճմ ւ՟վնդշթմ, ՟ճժգր [՟ղՠնհչ] ծ՟ղ՟ճմւզ, ՟ճմոեջ եժ ՟ճջ դ՟մազ ղգդ ՠնժն-

                                                           
3
 Իվ ղխվսնրէգ՟ղՠ գվգի՟մ բ՟պմնրղ ե գխգհգտրնճ ՟մբ՟ղ. Դնմմ եժ ե գխգհգտրնճ ՟մբ՟ղ, գր 

գխգհգտթմ ե մվ՟մ հգխ՟ռ՟վնրղ (Կնհ. Ա 18): 
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վթջ ե խ՟մշնրղ, ջ՟խ՟ճմ նվւ՟՜մ ՟րգժթ յ՟ս ե խ՟մշնրղ թմկ, նրղ ՟ճջ ծթր՟մբնր-

էթրմմ ՟ճմւ՟մ ղգվկգտվգժ ե ղ՟ծնր՟մ բպ՟մզ»:  

6. «Մթ ռեձ խ՟վ, նվզ ղթմշգր ՟մա՟ղ բ՟ս՟խ՟մ անվլ բ՟վկ՟ր (մվ՟ ղեչ 

ի՟պմնր՟լ եթմ ՠ՟վգո՟յսնրէթրմ գր ՟վը՟մ՟ո՟սրնրէթրմ, մ՟գր ծ՟ր՟սւ նր 

ճ՟վա՟մւ), էե խվփմ՟խ՟մ ղթ՟ՠ՟մնրէթրմմգվթտ ն՞վմ ՟պ՟րփսգ՟մ ՟պ՟չթմզ 

ոեսւ ե դ՟մազ ծմշգտմթ ՟հփէւթ խ՟մշգժնր ծ՟ղ՟վ: Ովնյնրգտ, նվ ՠնժնվթտ ռ՟հ 

՟վէմ՟տ՟լմգվզ ոեսւ ե ՟պ՟չթմզ ծմշգտմգմ դ՟մազ»:  

7. «Եէե ձթյս ծ՟ջխ՟մ՟մւ ՟վը՟մո՟սրնրէթրմմ ՟ճջ դ՟մաթ, նվ ղգվ գվգ-

խնճգ՟մ ՟հփէւթ ծ՟ղ՟վ ե հփհ՟մչնրղ, ղգմւ ՟ճմ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ ղգվզ խբ՟վկ-

մգմւ` ՟պ՟րփսգ՟մ յնրս ռգվ խգմ՟ժնռ, ՟ճմ աթս՟խտնրէգ՟ղՠ, նվ ՟ճմ ղգվզ 

խբ՟պմ՟ճ, թմշոեջ մվ՟մմ ե, նրղ թջխ՟ոեջ ո՟սխ՟մնրղ ե»:  

8. «Զ՟մամ ՟ճմ ղ՟վբնր ծ՟ղ՟վ ե հփհ՟մչնրղ, նռ խ՟վլնրղ ե, էե թվ ծ՟ղ՟վ 

ե հփհ՟մչնրղ: Թեոես ՟ճմ մնվթտ խզմբծ՟սնրթ, ջ՟խ՟ճմ ՟ճմ ռ՟ճվխգ՟մթտ, գվՠ 

՟ճբ բեուզ ջխջգտ ՟դբգժ թվ ռվ՟ճ, մ՟
4
 ղթ՟տգժ ե Աջսլնճ ծգս»:  

9. «Ո՞ռ թվ ՟շւգվզ շթ ՠ՟վկվ՟տմթ բեոթ ՟վգրզ, գվՠ ՟ճմ լ՟անրղ ե: Կ՟ղ 

ն՞ռ թվ ծ՟ճգ՟տւզ աթջ՟ջսհթտ խծգպ՟տմթ, գվՠ ՟ճմ գվգրնրղ ե»:  

10. «Ո՞ռ ե ՟խ՟մչ բմնրղ դ՟մաթմ, թմշ ՟պթէնռ եժ նվ հփհ՟մչգժթջ ժթմթ: 

Բ՟ճտ ն՞ռ խ՟վնհ ե ՟մծ՟հնվբ ղմ՟ժ հփհ՟մչթմ, նվմ ՟յի՟վծթտ ս՟մնրղ ե թվ ղթ 

ղ՟ջմթխզ»:  

11. «Ոշ ղթ ղ՟վբ խհդթ շե՝ թմւմ թվ ղգչ ՟ղցնցնր՟լ: Աղեմ ղ՟վբ ղթ մյի՟վ 

ե ղ՟ճվտ՟ղ՟ւթ, ղթ ղ՟ջմթխ ե գվխվթ»:  

12. «Եէե լնռզ տ՟ղ՟ւթտ ղթ ծնհ՟ՠգխնվ ե ս՟մնրղ, Եռվնո՟մ խմնր՟դթ, 

թմշոեջ խմնր՟դեվ, գէե ս՟մեվ ծվնր՟մբ՟մզ, ս՟մեվ ւն ՠ՟վգխ՟ղթ խ՟ղ ւն 

ջգց՟խ՟մ խ՟ժնր՟լւզ: Իրվ՟ւ՟մշթրվ ղ՟վբնր ղ՟ծ մնր՟դգտմնրղ ե թմկ, ւ՟մդթ 

գջ ղ՟վբխնրէգ՟մ ղ՟ջմթխմ գղ: Հգսգր՟ՠ՟վ, ՠմ՟ր նշ ղեխթմ ղթ նրհ՟վխթ՛վ 

թղ՟մ՟ժնր, էե նրղ ծ՟ղ՟վ ե հփհ՟մչնրղ դ՟մազ, ՟ճմ ւգդ ծ՟ղ՟վ ե հփհ՟մչնրղ»:  

13. «Ոշ եժ ջ՟ խ՟վնհ գմւ էյնր՟պնրէգ՟մ նհնվղնրէթրմ խ՟ղ էյնր՟պնր-

էգ՟մ ցնի՟պնրղ ՟մնր՟մգժ, նվոեջ էե էյնր՟պ շգմւ ղգմւ ղգդմնռ, ՟ճժ ոեսւ ե 

ծ՟վգր՟մթ սմթտ ՟րգժթմ ՠգվգմւ՝ ղգդ ռվ՟ճ ռգվտմգժնռ ղգվ ծ՟վգր՟մմգվթ 

էյնր՟պնրէթրմզ»:  

14. «Յթվ՟րթ, ջ՟ մգվգժթ զմշ՟ւ՟հտնրէթրմ խժթմեվ, ւ՟մդթ բըՠ՟իսնր-

էթրմզ ծ՟վջսնրէթրմ ե գր ղ՟վբթխ ծ՟ղ՟վգ՟ճ ՟հւ՟ս գմ»:  

15. «Ոշ ղթ ղ՟վբ ՟ճմւ՟մ բըՠ՟իսնրէթրմ շնրմթ, նվզ ծ՟ջնրմ ժթմթ գր ՟ճբ 

բըՠ՟իսնրէգ՟ղՠ՝ Աջսլնրմ ՟վը՟մթ ժթմթ…»:  

16. «Եէե ղ՟վբ ա՟մկ ե ս՟մնրղ կնրժ՟խսնվթ խ՟ղ ղթ խսնվ նջխնր կգրնռ գր 

բվ՟մթտ ղ՟ջ շնրմթ խ՟միթխ բվ՟ղնռ, մվ՟ ա՟մկզ շթ լ՟լխթ ձ՟ղցնվբ՟խ՟մ 

լ՟իջգվզ»:  
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 Աճջթմւմ` ՟ճբ ղ՟վբզ: 
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17. «Փնվկ՟մւզ ա՟մկ ե թվ ենրէգ՟ղՠ, ՠ՟ճտ խթվ՟պնրէգ՟ղՠ խ՟միթխ բվ՟ղ 

շե, գէե մվ՟ փամնրէգ՟ղՠ ՟րգժթ նր ՟րգժթ շղփսգմ՟մւ ղգվ ս՟մզ` բվ՟իսթմ»:  

18. «Գնրտե ղթ նրվթյ ղ՟վբ եժ ե ծթր՟մբ՝ ղ՟ծ՟տնր ծթր՟մբնրէգ՟ղՠ, գր ՟ճջ 

ծթր՟մբնրէթրմզ անրտե մվ՟ ՟հթւմգվնրղ ե ասմրնրղ, թմշոեջ նջխթմ՝ ծ՟մւնրղ, գր 

՟մփանրս ե թվ ծ՟ղ՟վ. ՠ՟ճտ ՟ճջ դ՟մազ, նվմ թմկ ծգս մվ՟ ծթր՟մբնրէգ՟մ 

ղ՟ջթմ ե իփջնրղ, ՟ճբ նջխթմ ծ՟մնրղ ե գր թմկ ծ՟ղ՟վ խփաս՟անվլթ [բ՟ ծմ՟-

վ՟րնվ ե], գէե նրվթյթ ռս՟մաթ ղ՟ջթմ ինվծգժնռ, գջ դմմգղ թղ ջգց՟խ՟մմ նր 

՟ճբոթջնռ թմւջ թմկ ՟ո՟ծնռգղ` ՟ո՟րթմգժնռ Աջսլնրմ, նռ ղգվ ղթ՟խ ՟ո՟ծն-

ռնրէթրմմ ե»:  

XVII  Վթձ՟ՠ՟մնրէթրմ 

19. «Աջսնր՟լ թղ, Աջսնր՟լ թղ, ՟վբգփ՞ւ ժնճջզ ի՟ր՟վթտ ծ՟մգժնր ւն 

ղթչնտմգվթտ ղեխմ ՟ճմ ե, նվ մվ՟մ, նրղ ծ՟ղ՟վ հփհ՟մչնրղ ե դ՟մազ, ՟ճըղ՝ թվ 

՟ճջ ՟հփս սգջնհնրէգ՟ղՠ ռգվ՟խ՟տնր, ռգվ՟սգջնրշ, գոթջխնոնջ գջ մյ՟մ՟-

խնրղ ՠնժնվ մվ՟մտ ռվ՟ճ, նռւգվ մվ՟
5
 կ՟ճմզ խժջգմ ՟ճջ դ՟մաթ ղեչ, գր ՟ճջ անվ-

լնհնրէգ՟ղՠ ղգդ խծ՟ջս՟սգմ ծ՟ջս՟սնրղ»:  

20. «Ավբգփ՞ւ սխ՟վնրէթրմթտ նրը ւ՟հգժնր ւն ղթչնտմգվթտ ղեխմ ՟ճմոեջ 

՟մգժմ ե, նվ ղեխմ, նռ շթ խ՟վնհ ՟մխնհմնրտ ռգվ խգմ՟ժ խ՟ղ ՟մխնհմնրղ յ՟վ-

ընրգժ, ա՟ճ թղ սնրմզ գր ՟ճբ ծմշղ՟ղՠ թմկ ծ՟հնվբթ ՟պնհչ գր ՟պնճա ճնվբնվ-

մգվթ նրըզ»:  

21. «Աջսնր՟լ թ՜ղ, Աջսնր՟լ թ՜ղ, թմշոթջթ՜ նվնս շե ժ՟ր ժ՟վնր՟լ լմլհ՟մ, 

թմշոթջթ՜ իպոնս կ՟ճմ, թմշոթջթ՜ խնյս կ՟ճմ շե ղ՟ւնրվ ծմշնհ գվագծնմզ, գէե 

բնր ՠ՟վգծ՟ձգջ մվ՟մ ւն կ՟ճմզ ծ՟հնվբգժ»:  

22. «Եր ն՜վ գվագծնմզ ժ՟ր շգմ մռ՟անրղ, գէե ւն կգպւզ մվ՟ ռվ՟ճ ժթմթ: Քն 

կ՟ճմզ, ւն կգպւմ ՟ճջ ծմշղ՟մ ղեչ ե, գր ՟ճջ ղեխ ծմշղ՟մ ղեչ գջ ՟ճջ ՟ղՠնհչ ծ՟-

ղգվամ գղ ժջնրղ»:  

23. «Լջնրղ գղ ւն Յ՟խնՠթմ, նվմ թվ նվբթմգվթմ ե խ՟մշնրղ գր ՟ջնրղ. «ընհն-

ռգտ՟վնրւ, դթ ո՟սղգտթտ կգդ թմշ նվ ո՟ս՟ծգտթ կգդ թ ռ՟իձ՟մթ ՟րնրվտ»
6
, 

թմւմ ՟ջնրղ ե. «Աճմ, թմշ գջ գղ ծթղ՟, բնրւ ոեսւ ե ժթմգւ ճգսնճ»:  

24. «Լջնրղ գղ, էե թմշոեջ ե ւն Մնռջեջմ ՟ջնրղ թմկ գր ՠնժնվ մվ՟մտ, նռ 

՟ճջ կ՟ճմթ ծ՟ջ՟մգժթնրէգ՟մ յվչ՟մ՟խնրղ ե. «Աճջ ե ՟րվծմնրէթրմ դնվ ՟րվծ-

մգ՟տ [դկգդ] ճ՟պ՟չ ւ՟մ դռ՟իձ՟մգժմ [թղ]»
7
, ՟ճջթմւմ՝ ղգպմգժնրտ ՟պ՟չ բնրւ 

ղ՟ծզ ոթսթ բթսեւ թղ ղ՟ծնր՟մ ղեչ»:  

25. «Լջնրղ գղ, թմշոեջ ե ղ՟վա՟վեմ ՟ջնրղ Եդգխթ՟ճթմ. «Հվ՟ղ՟մ սնրվ 

ռ՟ջմ ս՟մ ւնճ, դթ ղգպ՟մթջ բնր գր նշ ՟ովգջտթջ»
8
: Ն՟ փաս՟անվլնրղ ե է՟-
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6
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8
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ա՟րնվթ զմս՟մթւզ, գր ՟մնր՟մնրղ ջ՟ «սնրմզ խ՟վաթ ՠգվգժ», ՟ճմ մո՟ս՟խնռ, 

նվոեջդթ մ՟ի՟ո՟սվ՟ջսթ ղգդ ղ՟ծնր՟մ ղ՟ջթմ ինվծվբ՟լգժնրմ»:  

26. «Լջնրղ գղ, էե թմշոեջ ե կգվ ՟պ՟ւգ՟ժմ ՟ջնրղ. «Իվ՟րնրմջ ծ՟ղ՟վթղ 

ղթմշբգպ գղ թ ղ՟վղմթ ՟ջս` դ՟վէնրտ՟մգժ կգդ ճթյ՟ս՟խփւ: Գթսգղ էե ռ՟հռ՟-

հ՟խթ ե ժթմգժնտ ղգվխ՟մ՟ժ ճթմեմ ղ՟վղմնճջ»
9
: Ս՟ մվ՟ խս՟խթ ծվ՟ո՟վ՟խնրղմ 

ե, գր ՟ճջ դ՟մամ ե ղգվ ը՟պ՟մանրէթրմզ, մվ՟ մգվխ՟ճ ռթձ՟խթ խթվ՟պնրղզ ղգվ 

փաս՟անվլղ՟մ ծ՟ղ՟վ»:  

27. «Լջնրղ գղ ՟ճմ, թմշ ՠնժնվ ծմշթրմմգվզ գվ՟ըյսնրէթրմ ե բ՟վկմնրղ գր 

՟ղեմ գվ՟ըյսնրէթրմ՝ խ՟ս՟վգ՟ժ, ժջնրղ գղ, էե թմշոեջ ե ւն նվբթմ թմւմ ՟ջնրղ. 

«Մթ իպնռգջտթմ ջթվսւ կգվ», ղթ՟ճմ գջ գղ ժջնրղ ՟ճմ ցնցնինրէթրմզ, նվ ղթմշ 

ւն նվբթմ ՟ջնրղ ե ՟ճմսգհ. «գվէ՟ղ գր ո՟սվ՟ջսգղ կգդ սգհթ», ՟ճջ ղ՟վբզ 

՟ճջ ծմշղ՟մ ղթչնտնռ ՟ջնրղ ե. Եջ նրհ՟վխնրղ գղ ւգդ` ագվգդղ՟մթ ծ՟ղ՟վ ղթ 

սգհ ո՟սվ՟ջսգժնր»:  

28. «Բ՟ճտ ն՜ռ Աջսնր՟լ թղ, Աջսնր՟լ թղ, գէե բվ՟իսզ ց՟պւ ե գր նրվ՟-

ինրէթրմ, թմշն՞ր ց՟պ՟րնվ գր նրվ՟ի՟ժթ թվգվզ ղգդ շգմ ՟պ՟չմնվբնրղ, շգմ 

ծ՟ղնդնրղ ղսմգժ բվ՟իս»:  

29. «Քն ը՟պ՟մանրէթրմմգվզ ւն ՟պ՟չթմ խս՟խնրղ՝ Հթմ Կս՟խ՟վ՟մնրղ, 

՟պ՟սնրէթրմ գր ճ՟հէ՟մ՟խ եթմ, աթմթ գր թրհ, խ՟է գր ղգհվ, զմխգվմգվթ բ՟-

յթմւմգվ, էյմ՟ղթմգվթ խնվլ՟մնրղ, ի՟հ՟հ ջվսգվ նր դնր՟վէ բեղւգվ, գր ՟ճջ 

ջվ՟ծմգվնռ ս՟վ՟վ մվ՟մտ ւն մմչ՟ջգմգ՟խ, ՟ճջ ց՟պւնռ գր նրվ՟ինրէգ՟ղՠ՝ 

բեոթ բվ՟իսթ նրվ՟ինրէթրմմ նր ց՟պւզ:  

30. «Իմշն՞ր գջ ցնիգժ ւն ծթմ անվլգժ՟խգվոզ գր ս՟վգժ ղգդ խ՟վա՟ո՟ծնր-

էգ՟ղՠ գր ղգպտմգժնռ, ջա՟ժնռ նր նհՠ՟ժնռ, նհնվղգժթ ՟վբթրմւմգվթ գր ՟ճբ 

էյնր՟պնրէգ՟մ նհնվղգժթ խ՟մի՟դա՟տնրղմգվթ ղթչնտնռ, ղգդ ռգվ՟ավգժնռ 

նրվթյմգվթ էյնր՟պնրէթրմզ գր սթվգժնռ մվ՟մտ էյնր՟պնրէգ՟մզ, ՟ջգջ ղգդ գմ 

ո՟սխ՟մնրղ՝ թ ռմ՟ջ ղգդ»:  

31. «Ավբգփ՞ւ բվ՟իսթ ց՟պւմ թմւմթմ խ՟ս՟վգժ՟անվլնհ շե, ՟ճժ ՟ճջ ՟յ-

ի՟վծնրղ ռծ՟սնրէգ՟մ գր ՟մց՟պնրմ՟խնրէգ՟մ ծ՟խ՟ո՟սխգվթ խ՟վթւմ նրմթ՝ 

բ՟ թվ՟անվլգժնր ծ՟ղ՟վ»:  

32. «Ավբգփ՞ւ բվ՟իսթ նրվ՟ինրէթրմմ թմւմթմ խ՟ս՟վգժ՟անվլնհ շե, ՟ճժ 

՟ճջ խգ՟մւթ էէրնրէգ՟մ խ՟վթւմ նրմթ՝ մվ՟մ ծ՟ղ ծ՟հնվբգժնր ծ՟ղ՟վ»:  

33. «Ավբգփ՞ւ ՟ճբ ց՟պւմ նր ՟ճբ նրվ՟ինրէթրմզ ղթ՟ճմ ճ՟վ՟ՠգվ՟խ՟մ 

ց՟պւ գր ճ՟վ՟ՠգվ՟խ՟մ նրվ՟ինրէթրմ գմ գր նշ էե թմւմթմ ՟ճբոթջթւ, ՟ճժ ՟ճջ 

՟յի՟վծթ սվսղնրէգ՟մ գր ՟մց՟պնրմ՟խնրէգ՟մ ծ՟ղգղ՟ս»:  

34. «Գթսգղ, Աջսնր՟լ թ՜ղ՝ ՟ճմ ՠնժնվնռթմ ՟ճժ ե»:  

35. «Ք՟մթ նվ բնր թմւբ, նվ ՟ղեմ թմշ գջ, մթրէթտ շգջ ջսգհլնր՟լ, ւգդ ծգս 

գհ՟լ նրվ՟ինրէթրմմգվմ նր ց՟պւմ եժ ջսգհլնր՟լ շգմ ՟ճջ ծ՟մա՟ղ՟մւմգվթտ 

գր նշ ղեխթտ` [՟ճմ ե] ե՟խ՟մ նրվ՟ինրէթրմթտ գր ե՟խ՟մ ց՟պւթտ»:  
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36. «Բ՟ճտ թմշն՞ր նրվգղմ, Աջսնր՟՜լ թղ, շգջ տ՟մխ՟մնրղ, նվ բվ՟մւ ՟ճջ-

սգհ ջխջնրգմ»:  

37. «Նգվթվ, ն՜ռ Աջսնր՟լ, ՟ճջ ՟մյմնվծ՟խ՟ժ ՟մինծգղնրէթրմզ. ծ՟վտ-

մնրղ գղ, էե թմշն՞ր բնր շգջ ջսգհլնրղ (ՠ՟ճտ ՟ճըղ թղ ղեչ ասմնրղ գղ, նվ բնր 

[զմբծ՟խ՟պ՟խզ՝ ] բ՟ ՟մնրղ գջ) ՟ճմոթջթ նրվ՟ինրէթրմ, ՟ճմոթջթ ց՟պւ, նվ 

գջ թմկ ծ՟ղ՟վ, ՠնժնվթ ծ՟ղ՟վ ՟ճմ գդվ՟խ՟տնրէգ՟մմ գղ ճ՟մագժ, էե մվ՟մւ, 

նռւգվ ՟ճջ ՟յի՟վծնրղ թվգմտ ռյսթ ղգչ նրվ՟ինրէթրմ շգմ ասմնրղ, խ՟ղ ց՟պւ՝ 

թվգմտ զմխձնր՟լնրէգ՟մ ղեչ, ՟ծ՟րնվ ռս՟մաթ գմ գմէ՟վխրնրղ՝ գվխնրջթտ եժ 

դվխնրգժնր ա՟ժթւ ՟յի՟վծնրղ»:  

XVII Ահփէւ  

38. «Ո՜ռ ճ՟րգվը՟խ՟մ գր ՟ղգմ՟յմնվծ Աջսնր՟լ, նվ ՠ՟վգծ՟ձգժ գջ ղգդ 

ծգս իփջգժ՝ նշ ղթ՟ճմ ՠմնրէգ՟մ կ՟ճմնռ, նվ ղգվ ջվսգվնրղ ե իփջնրղ, գր ւն ՠ՟-

մթ կ՟ճմնռ, նվ ղգվ ՟խ՟մչթմ ե իփջնրղ, ՟ճժ մ՟գր ՟մՠ՟մ ՟վ՟վ՟լմգվթ իփջ-

ւնռ, Բ՟հ՟՟ղթ եյթ ղթչնտնռ, ՟մծ՟ր՟ս ղ՟վբխ՟մտ ձ՟պգվնռ, Պթհ՟սնջթ ինջ-

սնռ՟մնրէգ՟ղՠ, թվ թջխ՝ ջ՟ս՟մ՟ճթ իփջւնռ, ւն նվբնր ձ՟մ՟շղ՟ղՠ գր ռխ՟ճնր-

էգ՟ղՠ, ՟ճջ սինրվ գր է՟հղ՟մ դ՟մաթ հփհ՟մչթ ղեչ գջ ինմ՟վծ՟ՠ՟վ զմբնր-

մնրղ գղ ւն կ՟ճմզ»:  

39. «Եր մ՟ի փվծմնրղ գղ ւն ց՟պ՟րնվ ՟մնրմզ, նվ ՟ճջ ծմշղ՟մ գր կ՟ճմթ 

ղեչ խ՟վնհ գղ ժջգժ ւն ծվ՟ծ՟մամգվզ՝ ինվծգժնր ծ՟ղ՟վ թղ ջգց՟խ՟մ ռթձ՟խթ 

ղ՟ջթմ, նրվթյ ղ՟վբնր ռթձ՟խնրղ ասմնրգժնռ, գր թղ՟մ՟ժնր, էե ՟ճջ նրվթյթ ծ՟-

ղ՟վ հփհ՟մչնհ դ՟մազ անրտե թմկ եժ մգվջ ս՟մթ»:  

40. «Ք՟մթ նվ ղգհւգվթ ծ՟սնրտնրղզ ղ՟ծմ ե
10

, գջ մվ՟մ ՟վը՟մթ գղ, ւ՟մթ 

նվ ղ՟ծզ ծթր՟մբնրէգ՟մ ռգվչմ ե, ՟ճմ ո՟սխ՟մնրղ ե թմկ, գր էեոգսգր ՟ճմոթ-

ջթ ՟մծմ՟դ՟մբ լ՟պ՟ճ գղ, նվ խ՟վնհ եթ ղգպմգժնրտ ռ՟իգմ՟ժ, ՟ճմնր՟ղգմ՟ճմթր 

գջ շգղ ռ՟իգմնրղ ւգդ ոեջ նհնվղ՟լ սթվնչ ղփս ա՟ժ: Որջսթ, ն՜ռ Աջսնր՟լ թղ, 

ւն կգպւմ գղ ճ՟մկմնրղ թղ ծնաթմ, աթսգղ, նվ բնր ՟ճմ խզմբնրմգջ՝ ՟ովգղ, էե 

ղգպմգղ»:  

41. «Ովնռծգսգր ւն լ՟պ՟ճ Դ՟րթէզ բ՟ ՟վգտ
11

, գվՠ թվգմ ւն ո՟յսո՟-

մնրէգ՟մ ս՟խ բվգտ՝ թվ խգ՟մւմ ՟ո՟ծնռգժնր ծ՟ղ՟վ, գր ւն փվծմգ՟ժ նվբթմ 

՟վգտ բ՟, գվՠ ղ՟ծ՟մ՟ժթջ թվ ծնաթմ ճ՟մկմգտ»:  

42. «Հ՟ճս՟վ՟վթ՛վ ւն խ՟ղւմ թղ ղ՟ջթմ, ն՛ռ Տեվ, խգ՟մւթ խ՟ղ ղ՟ծնր՟մ 

ծ՟ղ՟վ ւն զմսվ՟լ ո՟ծթմ, զմբնրմթ՛վ ՟ճըղ թղ ՟մկմ՟սնրվ ժթմգժզ, ւն կգպւմ 

գղ, ն՛ռ Տեվ, ճ՟մկմնրղ թղ ծնաթմ»:  

43. «Եր ՟ճջոեջ, ն՛ռ Աջսնր՟լ թղ, ւն իվ՟սնռ մ՟ի՟ո՟սվ՟ջսնր՟լ, ւն 

ո՟սընռ ղգհղ՟տ՟լ, գր ւն ծնանր ՟դբգտնրէգ՟ղՠ ւն խ՟ղւթմ ծ՟ղ՟խգվոնր՟լ, 

ծնանրջ ծ՟ղ՟վ ւն մգվնրղզ ջս՟տ՟լ ժթմգժնռ գր ղ՟վղմթջ ծ՟ղ՟վ ղգհղ՟տնրղ 
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շծ՟ճտգժնռ, ծ՟ղ՟վկ՟խրնրղ գղ, ն՛ռ Տեվ, ինմ՟վծ՟ՠ՟վ ՟հփէւմգվջ ճհգժ ՟պ ւգդ 

մվ՟ ՟չ՟խտնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ, նրղ դ՟մաթ կ՟ճմզ խ՟մշգժ ե թմկ ՟ճջ լեջթմ»:  

44. «Պ՟ծթ՛վ մվ՟ ծնաթմ, ն՛ռ Աջսնր՟լ, ղթմշգր ՟ճբ ծնաթմ ժթնռթմ ւմմ՟լ 

խժթմթ թվ ռթձ՟խզ, գր թմշւ՟մ ւթշ վնոե եժ նրմգմ՟ճ ղմ՟ժնր ՟ճբ ղ՟վղմնրղ, էն՛հ 

ւն Հնանր դփվնրէթրմզ ճ՟սնրտթ ը՟ղ՟մ՟խթ ջ՟խ՟րնրէթրմզ գր ՠ՟վգժ՟րթ մվ՟ 

ռթձ՟խզ, ղթմշգր մ՟ ռ՟իձ՟մնրթ: Նգվխ՟ճ՟տվն՛ր մվ՟մ թվ ղգհւգվզ, ՟ճմոեջ նվ 

թղ՟մ՟ճ, էե թմշ գջ մգվնրղ, գր խ՟ջխ՟լ շնրմգմ՟ճ ւն մգվղ՟մ ռգվ՟ՠգվգ՟ժ. էնհ 

մ՟ խ՟մա ՟պմթ թվ ղգհւգվթ ՟մջ՟ծղ՟մնրէգ՟մ ռվ՟ճ, ՠ՟ճտ խ՟մա ՟պմթ
12

ւն 

նհնվղնրէգ՟մ ՟մռգվչնրէգ՟մ ռվ՟ճ, էնհ մխ՟սթ թվ էգվնրէթրմմգվզ, ՠ՟ճտ ո՟-

վնրվնրթ ւն նվբթ Յթջնրջ Քվթջսնջթ ՟վը՟մթւմգվնռ, մգվւթմ ղիթէ՟վնրէթրմ 

մգվյմշթ՛վ մվ՟ ջվսթմ, գր դփվնրէթրմ ո՟վագրթ՛վ մվ՟մ՝ բվ՟ ՟վս՟ւթմ ռխ՟-

ճնրէթրմմգվզ ս՟ժնր, ՟ճմոեջ, նվ ՠնժնվ մվ՟մ յվչ՟ո՟սնհմգվզ բվ՟մթտ ղիթ-

է՟վնրգմ գր նրմգմ՟մ ՟ճջ իվ՟սզ, ՟մա՟ղ ՟ճմ ւ՟ճւ՟ճղ՟մ ղեչ, էե շմ՟ճգ՟լ 

ղ՟վղթմզ ամնրղ ե ՟ղեմ ղ՟վղմթ ձ՟մ՟ո՟վծնռ, ՠ՟ճտ ծնաթմ ամնրղ ե ՠնժնվ 

ջվՠգվթ ձ՟մ՟ո՟վծնռ»:  

45. «Եվՠ ւն նվբթմ ի՟շթ ռվ՟ճ ՠ՟տ՟խ՟մշգտ. «Աջսնր՟լ թղ, Աջսնր՟լ թղ, 

թմշն՞ր գջ թմկ ժւգժ»
13

, նշ ՟ճմւ՟մ թվ ՟մկթ ՟մնրմթտ եվ իփջնրղ, ՟ճժ գխգհգտնր 

՟մկթ գր մվ՟ շ՟վշ՟վնր՟լ ՟մբ՟ղմգվթ ՟մնրմթտ, նռւգվ թվգմտ ինվթմ ղս՟ծն-

անրէթրմմգվնրղ խ՟վնհ եթմ ռ՟իգմ՟ժ ւգդմթտ ժւռգժնրտ»:  

46. «Աճջ ծթր՟մբզ, ն՛ռ ՟ղեմփվծմգ՟ժ Աջսնր՟լ, մվ՟մտթտ ղեխմ ե. ջվ՟ փա-

սթմ գր ճ՟մնրմ ջվ՟ ժջթ՛վ` ւն նվբթմ թմշոեջ ե խ՟մշնրղ ե ՟պ ւգդ. «Աջսնր՟լ թղ, 

Աջսնր՟լ թղ, թմշն՞ր գջ թմկ ժւգժ», գր ղթ՛ ժւթվ մվ՟մ, ՟ճժ ւն կգպւնռ մվ՟ ղ՟վ-

ղթմզ բթվ ագվգդղ՟մ (գէե բ՟ ե մվ՟մ ռգվ՟ՠգվնհ ւն նվնյնրղզ) գր ՟չնռբ զմ-

բնրմթվ մվ՟ ծնաթմ ւն ՟վւ՟ճնրէգ՟մ ղեչ գր ղթ՟տվն՛ր մվ՟մ գր ղգդ ջվՠգվթ ծ՟-

հնվբ՟խտնրէգ՟ղՠ»:  

47. «Աղեմ»:  

Ն՟վգխ՟տնր զմէգվտնրղմգվթ զմէ՟տւնրղ ովնքգջնվ Մ՟ծեմ մյգտ Ամ՟մթ՟ 

Ն՟վգխ՟տնր ՟դբգտնրէթրմզ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր Մ՟սգ՟մ-թ ռվ՟ճ, ղ՟մ՟ր՟մբ 

՟վս՟ջնրւնռ ինվծվբ՟լգժնր ՟պթէնռ
14

: Չխվխմգմւ, ՟ճժ ցնի՟վեմմ ՟մբվ՟-

բ՟պմ՟մւ Մ՟սգ՟մ-թ 92-վբ` ը՟ղ՟ծ՟վթմ մնրթվնր՟լ ՠ՟մթմ:  

Իմշոեջ ովնքգջնվ Մ՟ծեմ ե ՠ՟տ՟սվգժ թվ է՟վաղ՟մնրէգ՟մ ղեչ, 92-վբ գր 

93-վբ ՠ՟մգվզ բթոսթւնջ` գվխցգհխ ջվՠ՟ո՟սխգվ գմ խ՟դղնրղ, գր Եխգհգտնրմ 

                                                           
12

 Աճջթմւմ` խգմսվնմ՟մ՟ճ, նրյ՟բվնրէթրմ ՠգրգպթ: 
13

 Մ՟սէ. ԻԷ 46, Մխ. ԺԵ 34: 
14

 Տգ՛ջ Annie et Jean-Pierre Mahé, Grégoire de Narek Tragédie. Matean Ołbergut'ean 

Le Livre de Lamentation, Louvain: Peeters, 2000, գր ավւթ մգվ՟լնրէգ՟մ` ՟պ՟մկթմ ծվ՟-

ս՟վ՟խնր՟լ ծ՟ճգվեմ է՟վաղ՟մնրէթրմզ: Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր ղ՟ջթմ ՟պ՟չթմ ՟ղՠնհչ՟-

խ՟մ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմզ սգ՛ջ Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մ, Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթ. Կճ՟մւզ օ ղ՟սգ-

մ՟ավնրէթրմզ, Եվօ՟մ 1986: 



Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ ՂԲ ՠ՟մզ օ Ջնմ Դնմթ «Որղ ծ՟ղ՟վ ե ...» 49 

 

մնրթվնր՟լ Բ՟մ 75-թ ծգս ղթ՟ջթմ դփվգհ ռխ՟ճնրէթրմ գմ Թնմբվ՟խգ՟մմգվթ 

բեղ: Բ՟մ 92-զ խնշ ե ՟մնրղ ը՟ղ՟ծ՟վթ կ՟ճմնռ` ղս՟լգժնր նշ էգ ղ՟ծնր՟մ, ՟ճժ 

զմբծ՟խ՟պ՟խզ` ճ՟վնրէգ՟մ ղ՟ջթմ: Օվնր՟ճ ժնրջ՟ՠ՟տթմ ը՟ղ՟ծ՟վթ կ՟ճմզ ղգդ 

խ՟մշնրղ ե Աջսլնճ մգվխ՟ճնրէգ՟ղՠ լթջ՟խ՟ս՟վնրէգ՟մ, մվ՟ կ՟ճմզ ղգդ 

ս՟մնրղ ե բեոթ ճ՟րգվը՟խ՟մ ժնճջ: Աճջ Բ՟մզ ղթ յ՟ս ագհգտթխ փվթմ՟խ ե մվ՟, 

էե թմշոեջ ե Ն՟վգխ՟տթմ թվ Մ՟սգ՟մ-նրղ ղթ՟րնվնրղ ՟ջսնր՟լ՟յմշ՟ճթմ գր 

՟պ՟ջոգժ՟խ՟մ ս՟վվգվզ` թվ ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտմգվթ աթս՟խտնրէգ՟մ ղեչ գհ՟լ 

ո՟սխգվմգվմ ՟վբթ՟խ՟մ՟տմգժնր, ՟վէմ՟տմգժնր ծ՟ղ՟վ, նվոեջդթ ղ՟վբզ 

ղ՟վղմնռ, ղսւնռ նր ծնանռ ձ՟մ՟ո՟վծ զմխմթ բեոթ Քվթնջսնջ: Ըջս ընհնռվբթ 

ղփս ՟ր՟մբնր՟լ ՟պ՟ջոգժթ՝ բ՟վՠմնտնրղ ժջնր՟լ դ՟վխգվզ Մ՟ջթջնրղ ՠ՟մ-

ս՟վխնր՟լ Ավս՟ր՟դբթ յհէ՟մգվզ ոթմբ գմ ո՟ծնրղ, նվոեջդթ մ՟ շ՟դ՟սնրթ: 

Ն՟վգխ՟տթմ ոմբնրղ ե բվ՟ ցնի՟վեմ, նվ ը՟ղ՟ծ՟վթ դ՟վխգվթ կ՟ճմզ ղգդ 

ճթյգտմնրղ ե Քվթջսնջթ ի՟շթ ղ՟ջթմ, գր մվ՟ ղթչնտնռ ղգվ ցվխնրէգ՟մ`  

Մստե՛ կ՟ճմբ ՟ճբ ՟ջսնր՟լ՟վգ՟ժ զմբ ո՟սնր՟ջս ճ՟րբթտջ յ՟հխ՟-

ոնրէե՟մ` ծ՟մգժ թ ծնարնճջ դո՟վսթջ բթր՟տ գր դղնրսջ ՟մթլթտ գր ղգհ՟տ 

՟ո՟խ՟մնրէգ՟մ (ՂԲ.է): 

Կտ՟մխ՟մ՟ճթ ՟ր՟վսգժ ղթ բթսնհնրէգ՟ղՠ, նվմ ՟րգժթ յնրս ՟մկմ՟խ՟մ, 

ւ՟մ աթս՟խ՟մ յգյս՟բվնրղ նրմթ: Աճբոթջթ բթսնհնրէթրմ թմկ էնճժ գղ ս՟ժթջ, 

նվնռծգսգր գր՛ Ջնմ Դնմզ, գր՛ Սնրվՠ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ նշ ղթ՟ճմ աթսնրէգ՟մ 

նրջնրղմ՟ջթվնրէգ՟մ «մթրէ» գմ մգվխ՟ճ՟տմնրղ: Աճբ գվխնր ՟ջսնր՟լ՟ՠ՟մ-

մգվզ` խվփմթ ղ՟ջթմ ղս՟լնհմգվ գր ՠ՟մ՟ջսգհլմգվ՝ Դնմզ գր Ն՟վգխ՟տթմ, գվ-

խնր ծվ՟յ՟ժթ մնրեվ գմ ղգդ գմ ո՟վագրգժ: Ս՟խ՟ճմ ղգդ մնրեվ գմ սնրգժ նշ էե 

տնրտ՟ցգհխնրղ տնրտ՟բվգժնր, ծգպնրթտ ծվձնրգժնր, խ՟ղ ՟պ՟մտ ՟մկմ՟խ՟մ ղ՟ջ-

մ՟խտնրէգ՟մ նրջնրղմ՟ջթվգժնր ծ՟ղ՟վ: Աճբ գվխնր ա՟մկզ սնրգժ գմ ղգդ` նվոեջ 

ւվթջսնմգ՟մգվթ, նվ բվ՟մտնռ ՟ովգմւ, դ՟վա՟տմգմւ ղգվ մգվւթմ խգ՟մւզ, 

՟րգժթ ՟վը՟մթ ժթմգմւ Աջսլնճ ՟վ՟վ՟լ խնշնրգժնր: Գթս՟խ՟մ ՟յի՟ս՟մւմ, 

թծ՟վխե, բվ՟մ շթ ի՟մա՟վնրղ, թմշոեջ մ՟գր նրջնրղմ՟ջթվնրէգ՟մ ղեչ ՟ճբ 

՟մկմ՟խ՟մ ս՟վվզ շթ ի՟մա՟վնրղ աթսնրէգ՟մզ:  

Վգվչթմ իփջւզ ճ՟մկմնրղ գղ Ն՟վգխ՟տնրմ` Բ՟մ 92 ՟պ՟չթմ ՠ՟ըմթտ. 

«Գնծ՟մ՟ղ դւեմ, է՟ա՟րնվ, ղթ՟ճմ ղ՟վբ՟ջեվ, ՟վ՟վթշ գվխմթ գր գվխվթ, Ովբթ 

Աջսնրլնճ խգմբ՟մրնճ, ՟ճմ թմշ դ՟վէնրտգ՟ժ ՟մկխնրէգ՟ղՠ ջթվնճ ւն ճթյ՟ս՟խթ 

թ ժվնրէթրմ ծմշղ՟մ ց՟ճսթբ ծվ՟րթվղ՟մ, նվնռ ՠ՟իգ՟ժ դկ՟ճմ՟վկ՟խնրէգ՟մտմ 

դ՟դբնհ՟վ՟մ` ջէ՟ցգտ՟ւ, խ՟մամգտ՟ւ` թ ռգվ ճ՟վնրտգ՟ժ թ ղգպ՟րվթմ՟խջ 

էղվղ՟մե, նրջսթ թՠվ խնշղ՟ղՠ ջցնց՟մ՟տ ՠ՟մթ` ՠգվգ՟ժ կագտ՟ւ թ ը՟ղ 

ո՟յս՟ղ՟մ ՟րվծմ՟ՠ՟մնրէգ՟մ` ճ՟մբթղ՟մ ժթմգժ Քգդ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ ծ՟մբեո 

ծ՟սնրտղ՟մջ ՠգղթ»:  
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ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ 

ԱՂՕԹՔՆԵՐ ԱՆՍՊԱՍԵԼԻ ԴԻՊՈՒԱԾՆԵՐԻ ԱՌԹԻՒ ՄԱՏԵԱՆԻ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

The Stations of the Sickness 

Հթր՟մբնրէգ՟մ ՟ջսթձ՟մմգվ 

1.  INSULTUS MORBI PRIMUS
15

 

The first Alteration, the first Grudging of the Sickness – «Ապ՟չթմ 

ցնցնինրէթրմզ, ծթր՟մբնրէգ՟մ ՟պ՟չթմ շ՟վ՟խ՟ղնրէթրմզ»:  

2. POST ACTIO LAESA 

The strength and the function of the senses, and other faculties, 

change and fail – «Զա՟ճ՟վ՟մմգվթ գր ղթրջ նրմ՟խնրէթրնրմմգվթ նրըմ նր անվ-

լնրմենրէթրմզ ցնիրնրղ գր ջո՟պրնրղ գմ»:  

3. DECUBITUS SEQUITUR TANDEM 

The patient takes his bed – «Հթր՟մբզ ՟մխնհթմ ե ո՟պխնրղ»:  

4. MEDICUSQUE VOCATUR 

The physician is sent for – «Բըթյխ գմ խ՟մշնրղ»:  

5. SOLUS ADEST 

The physician comes – «Բըթյխզ ա՟ժթջ ե»:  

6.  METUIT 

The physician is afraid – «Բըթյխզ ռ՟իգմնրղ ե»:  

7.  SOCIOS SIBI JUNGIER INSTAT 

The physician desires to have others joined with him – «Բըթյխզ 

տ՟մխ՟մնրղ ե, նվ նրվթյմգվմ թվգմ ղթ՟մ՟մ»:  

8. ET REX IPSE SUUM MITTIT 

The king sends his own physician – «Թ՟ա՟րնվմ թվ ՟մկմ՟խ՟մ ՠըյխթմ 

ե նրհ՟վխնրղ»:  

9. MEDICAMINA SCRIBUNT 

Upon their consultation, they prescribe – «Խնվծվբ՟խտգժնրտ ծգսնճ 

մյ՟մ՟խնրղ գմ»:   

10. LENTE ET SERPENTI SATAGUNT OCCURRERE MORBO 

They find the disease to steal on insensibly, and endeavour to meet it 

                                                           
15

 Լ՟սթմգվեմ գր ՟մաժգվեմ ՠմ՟ավգվզ ժվթր շգմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մնրղ: Լ՟սթմգվեմթ ՟պխ՟-

ճնրէթրմմ նր անվլ՟լնրէթրմզ ՠ՟տ՟սվգժնր ծ՟ղ՟վ ռ՟վխ՟լմգվ գմ ՟պ՟չ՟վխնրգժ, յգյսգժնռ 

ժ՟սթմգվեմթ խ՟վգրնվ բգվզ գվխթ ղգխմ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ: Տգ՛ջ Mary Arshagouni, ―The 

Latin ‗Stationes‘ in John Donne‘s ‗Devotions upon Emergent Occasions‘‖, Modern 

Philology, 89 no. 2 (1991), 196-210: Աճջսգհ շգմւ խ՟վնհ ՟ճբ ծ՟վտթմ ՟մբվ՟բ՟պմ՟ժ: Հ՟-

ճգվեմ գմւ է՟վաղ՟մգժ ղթ՟ճմ ՟մաժգվեմ ինվ՟ավգվզ, թջխ ժ՟սթմգվեմմգվզ ղգլ ղ՟ջ՟ղՠ 

բվ՟մտ թղ՟ջսմ գմ ՟վս՟ճ՟ճսնրղ, գվՠգղմ՝ ՟րգժթ ջգհղ:  
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so – «Գսմնրղ գմ, նվ ծթր՟մբնրէթրմզ յ՟վնրմ՟խնրղ ե ՟մմխ՟ս նրըամ՟մ՟ժ, գր 

կասնրղ գմ մնճմ խգվո զմբբթղ՟մ՟ժ մվ՟մ»:  

11. NOBILIUSQUE TRAHUNT, A CINCTO CORDE, VENENUM,  

 SUCCIS ET GEMMIS, ET QUAE GENEROSA, MINISTRANT  

 ARS ET NATURA, INSTILLANT 

They use cordials, to keep the venom and the malignity of the 

disease from the heart – «Սվսթ բգհ գմ փաս՟անվլնրղ՝ ջթվսզ ծթր՟մբնրէգ՟մ 

էնճմթտ գր խնվլ՟մ՟վ՟վ ՟դբգտնրէթրմթտ ո՟յսո՟մգժնր ծ՟ղ՟վ»:  

12.  ----------------------------------- SPIRANTE COLOMBA 

 SUPPOSITA PEDIBUS, REVOCANTUR AD IMA VAPORES 

They apply pigeons, to draw the vapours from the head – «Կթվ՟պնրղ 

գմ ՟հ՟րմթմգվ՝ անժնվյթմգվզ աժիթտ ծ՟մգժնր մո՟ս՟խնռ»:   

13. INGENIUMQUE MALUM, NUMEROSO STIGMATE, FASSUS 

 PELLITUR AD PECTUS, MORBIQUE SUBURBIA, MORBUS 

The sickness declares the infection and malignity thereof by spots – 

«Հթր՟մբնրէթրմզ ՠլգվնռ թ ճ՟ճս ե ՠգվնրղ ռ՟վ՟խնր՟լնրէթրմմ նր մվ՟ ռմ՟ջ՟-

խ՟վնրէթրմզ»:  

14. IDQUE NOTANT CRITICUS MEDICI EVENISSE DIEBUS  

The Physicians observe these accidents to have fallen upon the 

critical day – «Բըթյխմգվզ մխ՟սնրղ գմ, նվ ՟ճջ գհգժնրէթրմմգվզ ռձպ՟խ՟մ 

ցնրժ գմ ղսգժ»:  

15. INTEREA INSOMNES NOCTES EGO DUCO, DIESQUE 

I sleep not day or night – «Չգղ ւմնրղ աթյգվ-տգվգխ»:  

16.  ET PROPERARE MEUM CLAMANT, E TURRE PROPINQUA,  

 OBSTREPERAE CAMPANAE ALIORUM IN FUNERE, FUNUS 

From the bells of the church adjoining, I am daily remembered of my 

burial in the funeral of others– «Հ՟վգր՟մ գխգհգտնր դ՟մա՟խմգվզ նրվթյմգվթ 

ճնրհ՟վխ՟րնվնրէգ՟ղՠ թմկ ՟ղեմ փվ ճթյգտմնրղ գմ թղ է՟հղ՟մ ղ՟ջթմ»:  

17. NUNC LENTO SONITU DICUNT, MORIERIS 

Now, this bell tolling softly for another, says to me, Thou must die – 

«Հթղ՟ ՟ճջ դ՟մազ նվ ղգհղփվեմ հփհ՟մչնրղ ե նրվթյթ ծ՟ղ՟վ, ՟ջնրղ ե թմկ, էե 

բնր ոեսւ ե ղգպմգջ»:  

18. ------------------------------------------------AT INDE 

 MORTUUS ES, SONITU CELERI, PULSUQUE AGITATO 

The bell rings out, and tells me in him, that I am dead – «Զ՟մազ 

հփհ՟մչնրղ ե, գր մվ՟ ղեչ թմկ ՟ջնրղ ե, նվ ղգպգժ գղ»:  

19. OCEANO TANDEM EMENSO, ASPICIENDA RESURGIT 

 TERRA; VIDENT, JUSTIS, MEDICI, JAM COCTA MEDERI 

 SE POSSE, INDICIS 
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At last the physicians, after a long and stormy voyage, see land: 

They have so good signs of the concoction of the disease, as that they 

may safely proceed to purge – «Վգվչ՟ոեջ ՠըթյխմգվզ, գվխ՟վգր ցնէնվխ՟-

ժթտ ձ՟ղՠնվբնրէթրմթտ ծգսնճ տ՟ղ՟ւ գմ սգջմնրղ. ծթր՟մբնրէգ՟մ դ՟վա՟տղ՟մ 

՟ճմոթջթ ժ՟ռ մյ՟մմգվ նրմգմ, նվ ՟պ՟մտ ռս՟մաթ խ՟վնհ գմ ժնրլնհ՟խ՟մ ս՟ժ»:  

20. ID AGUNT 

Upon these indications of digested matter, they proceed to purge – 

«Մ՟վջ՟լ մթրէթ մյ՟մմգվզ ջս՟մ՟ժնրտ ծգսնճ ՟մտմնրղ գմ ժնրլնհ՟խ՟մ ս՟ժնրմ»:  

21. ------------------------------- ATQUE ANNUIT ILLE,  

 QUI, PER EOS, CLAMAT, LINQUAS JAM, LAZARE, LECTUM  

God prospers their practice, and he, by them, calls Lazarus out of his 

tomb, and me ouf of my bed – «Աջսնր՟լ մվ՟մտ անվլզ ճ՟չնհգտմնրղ ե գր 

մվ՟մտ ղթչնտնռ խ՟մշնրղ Ղ՟դ՟վնջթմ թվ ագվգդղ՟մթտ»:  

22. SIT MORBI FOMES TIBI CURA 

The physicians consider the root and occasion, the embers, and 

coals, and fuel of the disease, and seek to purge or correct that – «Բըթյխ-

մգվզ ւմմնրղ գմ ծթր՟մբնրէգ՟մ ՟վղ՟սմ նր ո՟սձ՟պզ, խ՟ճլգվզ, ՟լնրիմ նր 

ռ՟պգժթւզ գր ցնվկնրղ ղ՟ւվգժ խ՟ղ նրհհգժ ՟ճմ»:  

23. METUSQUE, RELABI 

They warn me of the fearful danger of relapsing – «Իմկ դանրյ՟տմնրղ 

գմ խվխթմ ծթր՟մբ՟մ՟ժնր ՟ծ՟րնվ ռս՟մաթ ղ՟ջթմ»:  

THEO MAARTEN VAN LINT 

THE BOOK OF LAMENTATION’S PRAYER 92 AND JOHN DONNE‟S 

FOR WHOM THE BELL TOLLS (DEVOTIONS UPON EMERGENT 

OCCASIONS, XVII) 

Keywords: Grigor Narekac‗i, John Donne, mystical poetry, 

Christianity, Early Modern literature, Medieval poetry, metaphysical 

poets, translation.  

The article briefly presents the life and work of John Donne (1573-

1631), touching upon his transition from baroque love poet to devout 

priest, and from Catholic born in a recusant family to Dean of St Paul‘s 

Cathedral in London. It presents two works written in times of grave 

illness, the poem A Hymn to God my God in my sickness and a chapter 

from his Devotions Upon Emergent Occasions (1624), and indicates 

some of the features comparable with Prayer 92 from Grigor Narekac‗i‘s 

Book of Lamentation, devoted to the simandron. As far as known, this is 

the first attempt at a translation of these works in Eastern Armenian.  
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ТЕО МААРТЕН ВАН ЛИНТ 

КНИГА СКОРБНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ, МОЛИТВА 92, И ПО КОМ 

ЗВОНИТ КОЛОКОЛ ДЖОНА ДОННА  

(Молитвы по возникающим поводам, XVII) 

Ключевые слова: Григор Нарекаци, Джон Донн, мистическая поэзия, 

христианство, ранняя современная литература, средневековая литература, 

метафизические поэты, перевод.  

Статья кратко представляет жизнь и деятельность Джон Донна (1573-

1631), превращение поэта любви, пишущего в стиле барокко, в священ-

ника по призванию, и католика, рожденного в семье рекусантов, в декана 

англиканского Собора Святого Павла в Лондоне. Два произведения, на-

писанные во время серьезных болезней автора: Гимн Богу моему, написан-

ный во время болезни, и глава из Молитвы по возникающим особым пово-

дам (1624) оказывается возможным сопоставить с молитвой 92 из Книги 

скорбных песнопений Григора Нарекаци, посвященной симандру. В статье 

предлагается первый опыт перевода названных произведений Джона 

Донна на восточно-армянский язык.  

 


