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ԼԻԼԻԹ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

ԱՌԱՔԵԼ ՍՅՈՒՆԵՑՈՒ՝ ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑՈՒՆ ՆՎԻՐՎԱԾ 
ՆԵՐԲՈՂԸ

ԱռաքելՍյունեցինԳրիգոր Տաթևացումահվանառիթովգրելէդամբանականմի
ներբող,որըզետեղվածէ«Քարոզգրքի»«Ամարան»տպագիրհատորիվերջում:Ճար
տասանականհարուստհնարանքներովևհյութեղբառապաշարովհյուսվածքնարա
կանարձակիդասականայսքերթվածիհամադրումըժամանակակիցներիհաղորդած
հիշատակարանայինևվարքագրականփաստերիհետցույցէտալիս՝ԱռաքելՍյունե
ցինիրսիրելիուսուցչիարձակվարքըհյուսելէբանաստեղծականներշնչանքովուան
կեղծհիացմունքովևոչինչչիուռճացրել,այլհետաքրքիրմանրամասներովլրացրելէ
Տաթևացումասինմեզհասածկենսագրականտեղեկությունները:

 Բա նա լի բա ռեր`Քարոզգիրք,դամբանականներբող, վարք, «Ամարան»հատոր,
հիշատակարանայինփաստ,արձակ,քերթված:

 Տաթ ևի հա մալ սա րա նի ծաղ կուն շրջա նը (1365-1415թթ.) կապ վում է  Հով-
հան Ո րոտ նե ցու, Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու,  Մատ թեոս  Ջու ղա յե ցու և Ա ռա քել Ս յու նե-
ցու ա նուն նե րի հետ, ո րոն ցից ա ռա ջին ե րեքն ա ռա վե լա պես ի մաս տա սեր էին, 
իսկ չոր րոր դը Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու բնո րոշ մամբ՝ «եր գա բան»-բա նաս տեղծ:  Գի-
տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լով  Տաթ ևի հա մալ սա րա նում՝ 
նրանք կապ ված էին նաև ու սուց չի և  ա շա կեր տի տասն յակ տա րի նե րի ջերմ 
հա րա բե րութ յուն նե րով, ո րոնց մա սին տե ղե կութ յուն նե րը պահ պան ված են թե՛ 
ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան նե րում, թե՛ ի րենց իսկ հե ղի նա կած եր կե րում: Գ րի-
գոր  Տաթ ևա ցին իր ու սու ցիչ  Հով հան Ո րոտ նե ցուն ջեր մո րեն հի շում է իր եր-
կե րի հի շա տա կա րան նե րում. նրա մա սին հյու սել է սրտա ռուչ դամ բա նա կան 
ներ բող1:  Մատ թեոս  Ջու ղա յե ցին ջեր մութ յամբ և  խոր հար գան քով շա րադ րեց 
իր ու սուց չի վար քը, որն առ այ սօր շա րու նա կում է Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու կյան քի 
հիմ նա կան աղբ յուր նե րից մե կը մնալ2: Ա ռա քել Ս յու նե ցին պան ծաց րեց քե ռու 
եւ ու սուց չի հի շա տակն իր ա մե նա հայտ նի եր կի՝ «Ա դամգր քի» հի շա տա կա րա-
նում, նրան նվի րեց ներ բո ղա կան տաղ «Առ վար դա պետն իւր Գ րի գոր մեծ րա-
բու նի» խո րագ րով3: Գ րի գոր  Տաթ ևա ցուն նվիր ված նրա ա մե նա ծա վա լուն եր կն  
ու սուց չի մահ վան ա ռի թով գրած ար ձակ ներ բող յանն է (էջ 716-719):

Այս քերթ վա ծը տպագր վել է  Քա րոզգ րի քի «Ա մա րան» տպա գիր հա տո րի 
վեր ջում «Ա ռա քել վար դա պե տի ա սա ցեալ ներ բո ղեան առ քաջ հռե տորն  Տիե-

1 Գիրք քարոզութեան, որ կոչի Ամարան հատոր արարեալ սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի 
Տաթեւացւոյն եօթնալոյս վարդապետի, Կոստանդնուպօլիս, «Նորին Գրիգորի ներբողեան 
ողբերգաբար ոգեալ ի թաղումն տիեզերալոյս վարդապետին իւրոյ Յոհաննու Որոտնեցւոյ», 
Կոստանդնուպօլիս, 1741, էջ 711-716 (այս աղբյուրի բոլոր մեջբերումների համապատասխան 
էջն այսուհետև կնշենք շարադրանքի մեջ՝ փակագծերում):

2 ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Մասն առաջին (1401-1450), Կազմեց 
Լ. Ս. Խաչիկյան, Երևան, 1955, էջ 103-104 (այսուհետև՝ Հիշատակարաններ): Աշխարհաբար 
թարգմանությունը՝ Խ. Գրիգորյանի, տե՛ս «Սյունյաց երկիր», 2010, հմր. 16 (213), էջ 3: 

3 Անասյան Հ., Հայկական մատենագիտություն, Ե-ԺԸ դդ., Հ. Բ, Երևան, 1976, էջ 15: Տաղի 
սկիզբը՝ «Այբէն մինչեւ քէն քենէ գանգատիմ ես, բաներս ես ո՞ւմ ասեմ, երբ դու լըսել չես»:
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զե րա լոյս վար դա պետն մեծ Գ րի գոր  Տա թե ւա ցի ա շա կերտ  Յօ հան նու  Կա խիկ 
կո չե ցե լոյ» խո րագ րով (Գ լուխ «ՃՁԶ») և  հա ջոր դում է  Հով հան Ո րոտ նե ցու մահ-
վան ա ռի թով Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու հե ղի նա կած դամ բա նա կան ներ բո ղին: Մ.  Պո-
տուր յա նը, որ հան գա մա նո րեն զբաղ վել է Ա ռա քել Ս յու նե ցու գոր ծու նեութ յան 
հար ցե րով, այս ներ բո ղը չի հի շա տա կել հե ղի նա կի ար ձակ եր կե րի շար քում1: 
Ն րա մա սին ա ռա ջին ան գամ խո սում և Ա ռա քել Ս յու նե ցու ար ձակ եր կե րի պո-
տուր յա նա կան ցան կը սրբագ րե լու ա ռա ջար կութ յուն ա նում է Մ. Ա բեղ յա նը2: 
 Ներ բողն ի րենց ու սում նա սի րութ յուն նե րում ակ նար կա յին ձևով հի շա տա կել են 
Հր. Ա ճառ յա նը3, Ա.  Ղա զին յա նը4, Ա.  Մա դո յա նը5:

« Քա րոզգր քի» ձե ռա գիր ամ բող ջա կան ըն դօ րի նա կութ յուն նե րի մեջ բա ցա-
կա յում են Ա ռա քել Ս յու նե ցու և ն րա նից հե տո՝  Մես րոպ  Ջու ղա յե ցու ներ բող նե-
րը:  Մեզ հայտ նի չէ նաև այս եր կի որ ևէ ձե ռա գիր ըն դօ րի նա կութ յուն6: Են թադ-
րում ենք, որ այս ներ բող ներն ա վե լի ուշ են ներ մուծ վել  Քա րոզգր քի կազ մի մեջ՝ 
գու ցե հրա տա րա կիչ Աբ րա համ Թ րա կա ցու ձեռ քի տակ ե ղած միակ՝  Հով հան-
նես վար դա պե տի տրա մադ րած գա ղա փար օ րի նա կից:  Քա նի որ «ոչ գոյր ի մէջ 
ազ գիս մե րում գիրքս այս, բայց միայն ա նունն», ուս տի  հրա տա րա կիչն ստիպ-
ված է ե ղել տպագ րել ա ռանց էա կան ճշգրտում նե րի (էջ 740)7: 

ԺԳ դա րից ի վեր մե զա նում ներ բո ղագ րութ յունն իր ծաղկ ման բարձ րա կե-
տին է հաս նում՝ դրսևո րե լով ձևա բո վան դա կա յին էա կան փո փո խութ յուն ներ: 
 Տա րա ծում է գտնում հատ կա պես ներ բո ղա կան վար քի տե սա կը. դամ բա նա-
կան ներ բողն իր հեր թին հան դես է գա լիս ներ բո ղա կան վար քի շեշտ ված հատ-
կա նիշ նե րով, ինչ պես Ա ռա քել Ս յու նե ցու քերթ վա ծում:  Ներ բող նե րի կենտ րոն 
են դառ նում պատ մա կան ծա նոթ դեմ քեր, ժա մա նա կա կից հայտ նի գոր ծիչ ներ, 
տա րա ծում են գտնում նաև հայտ նի ու սու ցիչ նե րին նվիր ված ա շա կերտ նե րի 
ներ բող նե րը8:

Ա ռա քել Ս յու նե ցու դամ բա նա կան ներ բո ղը մի սրտա ռուչ և  ան կեղծ խոսք 
է, որ տեղ ա ռա վել տի րա պե տող է ոչ այն քան ող բեր գա կան տրա մադ րութ յու-
նը, որ քան Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու գոր ծու նեութ յան բազ մա կող մա նի թեև գե ղար-
վես տա կան դրսևո րու մը, ին չը հիմք է տվել Ա.  Ղա զին յա նին այս ներ բո ղը զե-
տե ղել ներ բո ղա կան վար քե րի շա րում:  Խոս քի ա մե նա տար բեր ծա վա լում նե րով 
և  գե ղար վեստա կան ուժգ նութ յամբ ա շա կեր տը ներ կա յաց նում է իր պաշ տե-
լի ու սուց չի ողջ գոր ծու նեութ յունն ու նկա րա գի րը: Այս ներ բողն ըստ էութ յան 

1 Պոտուրյան Մկ., Առաքել Սիւնեցի եւ իւր քերթուածները, Ուսումնասիրութեամբ 
հրատարակեց Հ. Մկ. Պոտուրեան, Վենետիկ, 1914, էջ ԽԱ-ԽԳ:

2 Աբեղյան Մ., Երկեր, Հ. Դ, Երևան, 1970, ծնթ. 42, էջ 422: 
3 Աճառյան Հր., Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, 1942, էջ 600:
4 Ղազինյան Ա., Ներբողը հայ հին գրականության մեջ («Հայ միջնադարյան գրական 

ժանրերը», Երևան, 1984), էջ 168:
5 Մադոյան Ա., Առաքել Սյունեցի բանաստեղծը, Երևան, 1987, էջ 28:
6 Հ. Անասյանը «Հայկական մատենագիտություն» աշխատության մեջ հիշատակում է այս 

ներբողի մեկ ընդօրինակություն (Նիկոսիայի ձեռ. 3, «Յայսմաւուրք Գրիգորի Խլաթեցւոյն», էջ 
213բ-216բ), սակայն պարզեցինք, որ դա նույն սկսվածքով («Արփիական լուսոյ անշիջանելի…») 
ներբող է նվիրված Գրիգոր Նարեկացուն և խնդրո առարկա բնագրի հետ որևէ առնչություն 
չունի: Տե՛ս Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նիկոսիայի ի Կիպրոս, կազմեց Հ. Ներսէս Վ. Ակինեան, 
Վիեննա, 1961, էջ 14:

7 Հրատարակչի վկայությամբ ճշգրտվել են միայն բնագրային ակնհայտ աղավաղումները:
8 Ներբողի մասին տե՛ս Ղազինյան Ա., Ներբողը հայ հին գրականության մեջ, էջ 169-

176: Դոլուխանյան Ա., Հայ միջնադարյան գրականության հիմնական ուղղություններն ու 
ժանրերը, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2012, էջ 42-101:
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ժա մա նա կա կից նե րի դրսևո րած վե րա բեր մուն քի ընդ հան րա ցումն է ե ռա մեծ 
վար դա պե տի նկատ մամբ, քա նի որ այս տեղ նկա րագր ված  Տաթ ևա ցու կյան-
քի դրվագ նե րը ոչ միայն զու գա հե ռե լի են մեզ հա սած բո լոր տե ղե կութ յուն նե-
րի ու ակ նարկ նե րի հետ, այլ նաև լրաց նում և  նոր ման րա մաս ներ են ա վե լաց-
նում ե ղա ծին: Այս հատ կա նի շով պայ մա նա վոր ված՝ որ պես գե ղար վես տա կան 
բարձր ար վես տով հյուս ված գրա կան երկ՝ ներ բո ղը չի կորց նում նաև իր ճա նա-
չո ղա կան ար ժե քը: Այն հյուս ված է ներ բո ղագ րութ յան դա սա կան կա նոն նե րին 
հա մա պա տաս խան. ու նի նա խա բան, բուն նյութ և  ա վարտ-վեր ջա բան:

 Ներ բո ղի սկզբում (նա խա բան) Ա ռա քել Ս յու նե ցին Գ րի գոր  Տաթ ևա ցուն 
հա մա րում է «ար փիա կան լույ սի ան մար ճա ռա գայթ»: Այս հա մե մա տութ յու նը 
խորթ չէր ո՛չ Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու, որ հա մար վել է երկ րորդ  Լու սա ւո րիչ, ո՛չ էլ 
նրա ու սու ցիչ  Հով հան Ո րոտ նե ցու հա մար:

 Թով մա  Մե ծո փե ցին 1407 թ. « Գիրք  Հարց ման ցի» իր ըն դօ րի նա կութ յան 
հի շա տա կա րա նում գրում է. « Կա տա րե ցաւ... առ ոտս մեծ վար ժա պե տի, քաջ 
հռե տո րի եւ ան յաղթ փի լի սո փա յի ար թուն ա նուն Գ րի գո րի..., որ իբրարեգակն
պայծառփայլէ ի մէջ  Հա յաս տա նեայց ե կե ղեց ւոյ եւ լու սա ւո րէ ի մաս տու թեամբ 
եւ գի տու թեամբ առ հա սա րակ զա մե նե սեան՝ զմեր ձա ւորս եւ զհե ռա ւորս...»1:

 Հով հան Ո րոտ նե ցուն նվիր ված ներ բո ղը նույն կերպ է սկսում նաև Գ րի գոր 
 Տաթ ևա ցին. « Պայծառփայլեալ ի տանս ա րե ւե լեան ցե ղից հայ կա զեան լուսան
շոյլցոլմանցարփիաւորչի մե րոյն հսկո ղի» (էջ 711): Ա րե գա կի հետ հա մե մա-
տութ յու նը հա մո զիչ է թվում նաև այն ա ռու մով, որ ԺԴ դա րա վեր ջին Ս յուն յաց 
վար դա պետ ներն ընդ հան րա պես հա մար վում էին «լու սա ւոր վար դա պետ ներ» 
(ՄՄ. հմր. 7823, « Յա ղագս ա րե ւե լեան վար դա պե տաց»)2:

Ունկնդ րի վրա ազ դե ցութ յուն գոր ծե լու նպա տա կով, միա ժա մա նակ նուրբ 
քնա րա կա նութ յամբ Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու գոր ծու նեութ յու նը ներ կա յաց վում է 
որ պես ի վե րուստ սահ ման ված մի խոր հուրդ, որն ան կա րե լի է բա ցա հայ տել: 
Ուս տի և  հե ղի նա կը հայ ցում է ուժ և  ի մաս տութ յուն այդ պի սի մար դու վար քը 
ներ բո ղե լու հա մար:  Ներ բո ղի սկիզ բը դառ նում է մի տե սակ անձ նա կան քնա-
րա րե գութ յա նը բնո րոշ ան կեղծ դրսևո րում. մի կող մում ա մեն ին չով կա տար յալ 
վար դա պետն է, մյուս կող մում՝ հա մեստ կա րո ղու թյուն նե րով ա շա կեր տը. « Լո՛յս 
ծա գեա ի խա ւա րեալ հո գիս եւ բոր բո քեա՛ աս տո ւա ծա յին հրովդ զսա ռու ցեալս 
ի մե ղաց... արդ ես՝ խա ւա րեալս մե ղօք եւ ու նայնս ի բա րեաց հե ծե ծա նօք հայ-
ցեմ եւ ար տա սո ւօք պա ղա տիմ առ քեզ. տո՛ւր ինձ ի գան ձուց քոց ա նա պա-
կան» (էջ 716):

 Նա խա բանն ա վարտ վում է Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու ան ձի բա ցար ձակ կա տա-
րե լութ յան և  հե ղի նա կի` սե փա կան ու ժե րի ան կա րո ղութ յան ընդգ ծու մով. «Եւ 
զի թե պէտ չեմ բա ւա կան, այլ մե ծաւ փա փա գա նօք բաղ ձայ սիրտ իմ, ըղ ձա նայ 
միտս եւ տեն չայ խոր հուրդ իմ բար բա ռիլ բա նիւ եւ դրւա տել բան ինչ ներ բո ղի-
նի առ եր ջա նիկ եւ աշ խար հա լուր ե ռա մեծ եւ տիե զե րա լոյս հռե տորն քրիս տո-
սա տիպ եւ ար թուն ա նուն Գ րի գոր վար դա պետն» (էջ 717):

 Մեզ հայտ նի փաս տե րի հի ման Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու գի տա ման կա վար ժա-

1 Հիշատակարաններ, էջ 78:
2 «Ի թուական[ի]ս մերոյ ՊԼԴ. (1385) էր, յորժամ երեւեցան այն լուսաւոր վարդապետք ի 

Սիւնեաց վիճակի, փայլեցանորպէսարեգակունքն» (տե՛ս Մովսիսյան Ա. Խ., Ուրվագծեր հայ 
դպրոցի և մանկավարժության, Երևան, 1958, ծնթ. 1, էջ 104):
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կան գոր ծու նեութ յու նը կա րե լի է ընդ հան րաց նել մի քա նի դրվագ նե րով.
1. Ե ղել է բա ցա ռիկ աշ խա տա սի րութ յան, մեծ ե ռան դի տեր, ար դար և  հա-

մար ձակ անձ նա վո րութ յուն.
2.  Հայտ նի գիտ նա կան և  դա սա խոս. դա սա խո սութ յուն ներ է կար դա ցել  Մե-

ծո փա վան քի և  Սաղ մո սա վան քի դպրոց նե րում, ու նե ցել է բազ մա թիվ նվիր ված 
և շ նոր հա լի ա շա կերտ ներ.

3.  Քա րո զել է  Հա յաս տա նի քա ղաք նե րում և  վան քե րում թե՛ աշ խար հա կան-
նե րի, թե՛ հոգ ևո րա կան նե րի առջև.

4. Ե ղել է կա թո լի կութ յան դեմ մղվող պայ քա րի պա րագ լուխ նե րից և  հայ 
ուղ ղա փառ ե կե ղե ցու պաշտ պան նե րից:

Այս բո լոր դրվագ ներն ար տա ցոլ ված են ներ բո ղում. բուն նյու թի հե՛նց 
սկզբից Ա ռա քել Ս յու նե ցին ընդգ ծում է կար ևո րը՝ ու սուց չի կա տա րած գոր ծը, 
նրա ար տա քին և  ներ քին կա տա րե լութ յու նը՝ « Նա էր պէտ վար ժից եւ տե ղեակ 
ի մաս տից, տե սակն ցան կա լի եւ տիպն հրա շա լի» (էջ 717):  Կար ծես  ար ձա գան-
քե լով ան տիկ փի լի սո փա նե րին, ո րոնք գե ղե ցիկ մարմ նում գե ղե ցիկ հո գին էին 
տես նում՝ գրում է. «Եւ արդ ոչ ոք գտաւ հա մե մատ նո րա. ոչ ի ձեւ հա սա կին եւ 
ոչ ի գեղ պատ կե րին, ոչ ի մաք րու թիւն հոգ ւոյն եւ ոչ յա նա րա տու թիւն մարմ-
նոյն... ոչ ի կերպն հրեշ տա կա կան... քան զի ա մե նայ նիւ էր լցեալ» (էջ 717):

 Թով մա  Մե ծո փե ցին իր  Պատ մութ յան ԺԸ հատ վա ծում Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու 
մա սին խոսքն ա վար տում է հետև յալ բնո րոշ մամբ. «Եվ նա ա ռատ ու ճոխ էր 
մտքով, բո լոր ազ գե րի մեջ նրա նմա նը չկար..., երկ րորդ աստ վա ծա բան էր, 
 Հով հան Ոս կե բե րան... Եվ ե րա նի էր տես նող նե րին ու լսող նե րին, ո րով հետև 
կեր պա րան քը զար հու րե լի էր, և  բա զում ան գամ լսում էինք մարդ կան ցից, թե 
Ք րիս տոս այս ձևով աշ խարհ ե կած կլի նի»1:  Մե ծո փե ցին ակ նար կում է, թե  Տաթ-
ևա ցին քրիս տո սա կերպ ար տա քին ու ներ:  Հե տաքր քիր է, որ Ա ռա քել Ս յու նե ցին 
նույն պես նշում է, թե մար դիկ «...ընդ աս տո ւա ծա տիպ նկարն հիա նա յին» (էջ 
718):

 Ներ բո ղի տար բեր հատ ված նե րում է հե ղի նակն անդ րա դառ նում  Տաթ ևա-
ցու ար տա քի նին և ն րա ճար տար խոս քին:  Միջ նա դար յան գրա կա նութ յան այս 
բա ցը, երբ ար տա քին նկա րա գի րը ստո րա դաս վում է ան ձի ներ քին նկա րագ րին 
ներ բող նե րի մեջ վե րա ցած է. հե ղի նա կը կար ևո րում է նաև ար տա քի նը. « Տես-
լեամբն ա հա ւոր եւ բա նիւն զօ րա ւոր եւ խո սիւքն հրա շա ւոր» կամ «ո՛վ վա յե լուչ 
դի մացն, ո՛վ քաղց րա հա յեաց ա չացն, ո՛վ քաղց րա բար բառ շրթանցն, ո՛վ հո-
գէ շարժ խօ սիցն» (էջ 717) կամ «նախ ի պատ կե րին գե ղեց կու թիւնն խնդա յին 
եւ ա պա ընդ բար բա ռոյն հա մե ղու թիւնն զո ւար ճա նա յին» (718):  Հա կա սութ յուն 
չկա այս գո վեստ նե րի մեջ. հի շա տա կա րան նե րում Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին բնո րոշ-
վում է հիմ նա կա նում որ պես « Քաջ հռե տոր», իսկ նրա ար տա քի նի մա սին ու-
շագ րավ տվյալ ներ հի շա տա կում է նաև  Թով մա  Մե ծո փե ցին իր վար քում. «...
հա սա կաւ եր կայն, դի մօք պայ ծառ, տե սակ ար ժա նի գո ռո զու թեանն, հե րօք 
խար տեաշ, մո րո ւօք ա ռատ, միշտ պա հե ցող, յոյժ ար տա սո ւեղ, պա տո ւօղ տօ-
նից, սի րող սրբոցն բա նից»2:

 Վե րը նշվեց Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու աշ խա տա սի րութ յան, անս պառ ե ռան դի 

1 Թովմա Մեծոփեցի, Պատմագրական երկեր, Թարգմանությունը, առաջաբանը և 
ծանոթագրությունները Ա. Մադոյանի, Երևան, 2003, էջ 16:

2 ՄՄ ձեռ. 6607, էջ 6ա:
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և  հա մար ձա կութ յան մա սին. գի շե րա յին ժա մը աշ խա տե լու ա մե նա հար մար 
ժամն է ե ղել Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու պես բազ մազ բաղ մար դու հա մար. «Աշ խա-
տու թեամբ զգի շերն ան ցու ցա նէր եւ ըն թերց մամբ զցե րեկն նա հան ջէր... Ի գի-
շե րի խոկ մամբ զի մաստս գրոց հա ւա քէր եւ ի տո ւըն ջեան ա շա կեր տացն պատ-
մէր»:  Հենց այս պի սի նվիր վա ծութ յունն էր պատ ճառ դար ձել, որ «եր թա յին առ ի 
ա շա կեր տիլ նմա» (էջ 718):

Այս հատ կա նիշ ներն է ընդգ ծում նաև  Թով մա  Մե ծո փե ցին՝ Գ րի գոր  Տաթ ևա-
ցու մյուս ա շա կեր տը. «Եւ էր ան դա դար յըն թեր ցումն եւ ի գրել աս տո ւա ծա յին 
ի մաս տից»1: 

ԺԳ դա րից սկսած ներ բո ղի ձևա բո վան դա կա յին կար ևոր փո փո խութ յու-
նը՝ ազ գա յին ե րան գա վո րու մը, դրսևոր ված է նաև այս քերթ վա ծում: Գ րի գոր 
 Տաթ ևա ցու դե րը գնա հատ վում է հա մա հայ կա կան շրջա նակ նե րի մեջ. « Հո վիւն 
արթ նա կան եւ պա հա պանն զգու շա կան: Աղն հա մե միչ եւ նե խե լոց պի տա նա-
ցուն:  Քաջ մշակն2 ե կե ղեց ւոյ սրբոյ եւ ար դիւ նա րար վաս տա կա ւորն Գ րի գո րիս: 
Երկ րորդ լու սա ւո րիչն տոհ միս հայ կա զեան, որ յայտ նե ցաւ ի վեր ջին դարս ի 
յե տին ժա մա նակս եւ յերեկոյանալ աւուրս եւ յաշ նա նա յին ե ղա նակս՝ ծա ղիկ 
բազ մե րանգ գու նով փթթե ցաւ, լցեալզտուն3 հա յոց մե ծաց անմահականհո
տով» (էջ 717):  Տաթ ևա ցու ազ գա յին-ե կե ղե ցա կան գոր ծու նեութ յու նից ել նե լով` 
այս հատ վա ծը կա րե լի է մեկ նա բա նել այ լա բա նո րեն՝ որ պես վար դա պե տի կող-
մից հա կաե կե ղե ցա կան շար ժում նե րի կանխ ման մա սին ակ նարկ:

«Ա մա րան» հա տո րի « Քա րոզ վասն ե րե կո յան ժա մու», « Քա րոզ վասն ա ռա-
ւօ տու» մա սե րում  Տաթ ևա ցին զար գաց նում է ցե րեկ վա և  գի շեր վա հա կադ-
րութ յան միտ քը՝ գի շե րը կա պե լով ձմռան հետ, իսկ ձմե ռը՝ կռա պաշ տութ յան և 
 չա րի քի. «Եւ ի յա մառն տիւն ա ռա ւե լու եւ գի շերն յա ւե լու եւ տիւն նո ւա զի: Այս-
պէս եւ մեք, յոր ժամ ջեր մա նամք ի սէրն Աս տու ծոյ, բա րի գործն յա ւե լու ի մեզ, եւ 
չարն նո ւա զի. եւ յոր ժամ ցրտա նամք յաս տո ւա ծա յին սի րոյն՝ չար ձմեռն տի րէ 
մեզ, եւ բա րին նո ւա զի» (էջ 343): Ն ման մի մեկ նա բա նութ յուն կապ ված է հինկ-
տա կա րան յան «Երգ եր գո ցի» « Վասն զի ա հա ձմեռն էանց, անձ րեւք ան ցին եւ 
գնա ցեալ մեկ նե ցան, ծա ղիկք ե րե ւե ցան յերկ րի մե րում» (Երգ, եր գոց, Բ 11-12) 
հատ վա ծի՝ Գ րի գոր  Տաթ ևա ցո մեկ նութ յան հետ. «Ձ մե ռը կռա պաշ տութ յունն է, 
ո րը հալ վեց, երկ րորդ՝ անպտ ղութ յու նը, ո րը ծաղ կեց, ա րե գա կի հե ռա նա լը, ո րը 
մեր ձե ցավ: ...  Գա րուն էր տնօ րի նութ յու նը, այժմ ե կե ղե ցու ա մառն է, ա շուն է 
հան դերձ յա լը, երբ արդ յունքն են հա վա քում»4:

Երբ մեկ տե ղում ենք այ լա բա նա կան այս բա ցատ րութ յուն նե րը, Ա ռա քել 
Ս յու նե ցու գրածն ըն կա լում ենք հետև յալ կերպ. Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին իր գոր ծու-
նեութ յամբ ծաղ կեց րեց հա յոց ե կե ղե ցին և  հա վա տը՝ պայ քա րե լով նրան հա-
կա ռակ տար րե րի դեմ5: Այ լա բա նա կան ըն կալ ման օգ տին է խո սում նաև այն 

1 Նույն տեղում:
2 Հովիվը, աղը, մշակը Քրիստոսի նշանակներն էին, և այս կերպ ընդգծվում է Գրիգոր 

Տաթևացու աշխարհիկ աստվածահաճո գործունեությունը. հմմտ.` «Ես եմ հովիւն քաջ. հովիւ 
քաջ զանձն իւր դնէ ի վերայ ոչխարաց» (Յովհ. Ժ 11), «Դուք էք աղ երկրի» (Մատթ. Ե 13), «Ես 
եմ որթն ճշմարիտ, եւ հայր իմ մշակ» (Յովհ. ԺԵ 1):

3 Ընդգծված արտահայտությունները կապ ունեն հինկտակարանյան «Երգ երգոցի» հետ:
4 Գրիգոր Տաթևացի, Երգ երգոցի մեկնությունը, թրգմ. Խ. Գրիգորյան, Երևան, 2005, էջ46: 
5 Այդ մասին են վկայում հատկապես «Գիրք հարցմանցի» հիշատակարանները. «...Կարկէ 

զբերանս երկաբնակ հերձուածողաց» (ՄՄ հմր. 9247, «Գիրք հարցմանց Գրիգորի Տաթեւացւոյ», 
գրիչ՝ Թովմա Մեծոփեցի, էջ 401ա), Հիշատակարաններ, էջ 78: «Հարցմունք Գրիգորի վեհիմաստ 
հռետորի քաջ իմաստասիրի եւ վարդա պետի Հայոց, մանաւանդ ախոյանի ուղղադաւանացն 
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հան գա ման քը, որ Ա ռա քել Ս յու նե ցին շատ սի րել է «Երգ եր գո ցը». նա հե ղի նա-
կել է քա րոզ ներ այս գրքի տար բեր հատ ված նե րի մեկ նութ յամբ, «Երգ եր գո ցի» 
պատ կե րա յին հա մա կարգն է կի րա ռում նաև «Ա դամքգր քի» իր հի շա տա կա րա-
նում Գ րի գոր  Տաթ ևա ցուն հի շա տա կե լիս1:

 Ներ բո ղի մեկ այլ մա սում ար դեն ա ռանց այ լա բա նութ յան Ա ռա քել Ս յու նե ցին 
 Տաթ ևա ցուն հա մա րում է. «Ուղ ղա փա ռաց էր ա խո յեան եւ հեր ձո ւա ծո ղաց էր 
վա նիչ... հեր ձո ւա ծո ղաց հա լա ծիչ եւ հե րե տի կո սաց կար կիչ» (էջ 718):

 Հե ղի նակն ակ նար կում է, որ Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին հա մար ձակ էր և  շի տակ, 
նրա հա մար ար դա րութ յունն ա մե նա կար ևորն էր, և չ կար ան գամ դա սա յին 
սահ մա նա փա կում. « Թա գա ւո րաց էր խրա տիչ, եւ իշ խա նաց յան դի մա նիչ, մե-
ծա տանց էր հրա հան գիչ... ստու թեան էր վա նիչ, եւ ճշմար տու թեան էր ու սու-
ցիչ» (էջ 717)2:

«Ա մա րան» հա տո րի « Քա րոզ վասն ա ռաջ նոր դաց, թա գա ւո րաց եւ իշ-
խա նաց» հատ վա ծում են դրսևոր վել ժո ղովր դի և  իշ խա նա կան դա սի հա րա-
բե րութ յան մա սին Գր.  Տաթ ևա ցու մտո րում նե րը. « Յոր ժամ կար գա ւորն եւ իշ-
խանն սխա լին, ա մե նայն ժո ղո վուրդք եւ իշ խե ցեալքն ընդ նո սին սխա լին... եւ 
ան կար գա նան» (էջ 423):

Գ րի գոր  Տաթ ևա ցուն նվիր ված  Մատ թեոս  Ջու ղա յե ցու դամ բա նա կան ներ-
բո ղում (ՄՄ հմր. 1402, էջ 270բ-278ա) նույն պես ու շագ րավ փաս տեր կան  Տաթ-
ևա ցու կեն սագ րութ յան այս մա սի հետ կապ ված: Թ վար կե լով, թե նրա մահ վա-
նից հե տո ինչ պես են դա տարկ վել բո լոր այն վայ րե րը, որ տեղ լի նում էր Գ րի գոր 
 Տաթ ևա ցին (ե կե ղե ցու հրա պա րա կը, «ի գա հոյս թա գա ւո րա կան», իր տա նը), 
թե ինչ պես են որ բա ցել ա շա կերտ նե րը և  խո ցոտ ված հո գի նե րով ցի րու ցան ե ղել 
փշոտ մա ցա ռուտ նե րում,  Մատ թեոս  Ջու ղա յե ցին ան գամ սո ցիա լա կան ընդվ-
զում նե րի ա լի քի ու ժե ղա ցումն է կա պում ու սուց չի մահ վան հետ. «(Ա քա ցեն) 
զմի մեանս, խա ծա տեն զմար մինս ի րե րաց, բամ բա սեն զա ռաջ նորդս իւ րեանց, 
տրտնջան ի տա նու տէ րէ իւ րեանց, ի մար մինս մա շին, ի միտս տան ջին, ի հար-
կա հա նաց ձանձ րա նան, յա նօ րի նաց տա ռա պին...» (ՄՄ հմր 1402, էջ 277ա)3: 
Արդ յոք սա իս կա պես չի նշա նա կում, որ իր ներ քին ու ժով ու շրջա հա յա ցութ-
յամբ Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին կա րո ղա նում էր զսպել և  հան դար տեց նել ան հան-
դուր ժո ղա կա նութ յու նը, սո ցիա լա կան բո ղո քը, սաս տել մե ծա տուն նե րին, ինչ-
պես վկա յում է ներ բո ղա գի րը. «Ան պատ մե լի էր խո նար հու թիւնն, ան ձան ձիր էր 
ու սու ցա նելն, ա ներ կիւղ էր յան դի մա նելն, ա նահ էր ի սաս տելն, ան նա խանձ էր 
ի խրա տելն, ա նա չառ էր ի դա տելն» (էջ 718):

Ա ռա քել Ս յու նե ցին չի մո ռա նում նաև ու սուց չի ան սահ ման նվիր վա ծութ յու-
նը ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուն և Ք րիս տո սին. «Ք րիս տոս» ան վան կրկնութ յուն-

եւ ընդդիմի հարկանող չարափառացն դասուց...», Հիշատակարաններ,  էջ 509:
1
Նստած աղբյուրների ակերի մեջ՝
Աստվածաշնչի ծաղիկ-խոսքերի,
Հոգու ձեռքերի մատներով քաղում ես,
Փունջ-փունջ բաշխում մարդկանց հոգիներին:

Զմուռսի լեռան վրա բնակվելով,
Լույսի նման պայծառացած,
Սիրտն իմ հալվել է ինչպես հուրից
Քո նկատմամբ սիրո բաղձանքից  

(«Սյունյաց երկիր», 2010, հմր. 16 (213), էջ 3):

2 Հնարավոր է, որ այստեղ Առաքել Սյունեցին անմիջապես նկատի է ունեցել 
առաջնորդներին, թագավորներին, իշխաններին և մեծատուններին ուղղված Քարոզգրքի 
ՃԺԱ և ՃԺԲ քարոզները, էջ 422-425, 426-428:

3 Հիշատակարաններ, էջ 119-120, ծնթ.:
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նե րով ի մաս տի սաստ կաց ման ճա նա պար հով ընդգ ծում է վար դա պե տի նաև 
այս հատ կա նի շը. «...որ միշտ զՔ րիս տոս քա րո զէր, որ միշտ զՔ րիս տոս դա ւա-
նէր, որ միշտ զՔ րիս տոս փա ռա ւո րէր, որ միշտ զՔ րիս տո սի տնօ րէ նու թիւնն ճա-
ռէր, որ միշտ զա մե նա սուրբ Եր րոր դու թիւնն խոս տո վա նէր» (էջ 718):

 Ներ բո ղի պատ կե րա յին մյուս ա ռանձ նա հատ կութ յու նն աստ վա ծաշնչ յան, 
հատ կա պես նորկ տա կա րան յան խորհր դա նիշ նե րի բա նաս տեղ ծա կան յու րա-
ցումն է: Ե թե իր ներ բո ղի մեջ Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին նա խընտ րում էր աստ վա-
ծաշնչ յան կոնկ րետ սյու ժե նե րի հա մադ րու մը  Հով հան Ո րոտ նե ցու կյան քի տար-
բեր դրվագ ներ հետ, ա պա Ա ռա քել Ս յու նե ցին գոր ծա ծում է միայն խորհր դա նի-
շը, ինչ պես «հո վիվ», «աղ», «մշակ», «դռնա պան», «ձկնորս», «վա ճա ռա կան» 
և  այլն: Այս բո լոր խորհր դա նիշ ներն ու նեն ի րենց խոր ար մատ նե րը հա մաք րիս-
տո նեա կան գրա կա նութ յան մեջ և  ար ժա նի են ա ռա վել խոր քա յին ու սում նա-
սի րութ յան: «Գ րի գո րիոս մեծ րա բու նա պե տի» ան վան կրկնութ յամբ հյուս ված 
այդ ա մե նաազ դե ցիկ հատ վա ծը ներ բո ղի ա վարտն է. «Գ րի գո րիոս՝ ի մաս տուն 
տնտեսն..., Գ րի գո րիոս՝ քաջ հռե տորն եւ ի մաս տուն բժիշկն..., Գ րի գո րիոս՝ ուռն 
բա նա ւոր..., Գ րի գո րիոս րա բու նա պետն՝ մեծ ուռ կանն..., Գ րի գո րիոս՝ վա ճա ռա-
կանն ան գին մար գար տին...» (էջ 719):

 Բա ռակրկ նութ յուն նե րի, հա կադ րույթ նե րի, ճար տա սա նա կան կրկնութ-
յուն նե րի դե պի չա փա զան ցութ յու նը տա նող ո լո րուն շղթա յի ամ փո փումն է ներ-
բո ղի այս ա վար տը: Այն ա մե նա սերտ կա պով կապ ված է Աստ վա ծաշն չի պատ-
կե րա յին հա մա կար գի, մաս նա վո րա պես՝ ա վե տա րա նա կան ա ռակ նե րից բխող 
խորհր դա նիշ նե րի և  այ լա բա նա կան մեկ նութ յուն նե րի հետ1: 

 Ներ բո ղի ա վար տը սրտա ռուչ մի ափ սո սանք է, ո րի ակ նունք նե րը տա նում 
են դե պի  Մով սես  Խո րե նա ցու Ող բը. «Արդ, ով եղ բարք, ող բաս ցուք զմեզ, թէ յոր-
պի սի տե սոյ զրկե ցաք...:  Յոր պի սի վար դա պե տէ ո րո շե ցաք...: Ա ւաղ՝ մեզ զի այլ 
ոչ տե սա նէ քաղց րա հա յեաց կեր պա րանն եւ այլ ոչ բար բա ռի հրա ծո րան լե-
զուն» (էջ 719):

Ա ռա քել Ս յու նե ցին փի լի սո փա յա կան, միա ժա մա նակ նաև կեն սա փոր ձից 
ե լած խոր ի մաս տութ յամբ մար գա րեա նում է. «...թէ պէ տեւ մարմ նովն հրա ժա-
րե ցաւ ի մէնջ՝ այլ ի մաս տու թեամբ հոգ ւոյն ի մեզ է..., թէ պէ տեւ քաջ սեր մա նօղն 
ննջեաց, այլ սեր մա նեալն ի նմա նէ ինք նին բե րէ զպտուցն ըստ  Բա նին  Յի սու սի» 
(էջ 719): Վ կան տասն յակ ա շա կերտ նե րը, ո րոնք տիե զե րա լույս վար դա պե տի 
ա վանդ նե րը շա րու նա կե ցին  Հա յաս տա նի տար բեր դպրոց նե րում:

Ար ձակ այս ներ բո ղն ան կեղծ ձոն է՝ վա րա կիչ և սր տա ռուչ: Այդ հատ կա-
նիշ նե րին Ա ռա քել Ս յու նե ցին հա սել է ինչ պես շա րադ րան քի ան կեղ ծութ յամբ, 
այն պես էլ քնա րեր գո ւի ձիր քով: «Եր գա բան» հո րի նո ղին հա ջող վել է վե րաց նել 
ար ձա կի և  չա փա ծո յի սահ ման նե րը՝ ստեղ ծե լով նուրբ ե րաժշ տա կա նութ յամբ 
շա րադ րանք՝ թերևս ներ բո ղի ա մե նաու ժեղ կող մը: 

Այս պի սով՝ Ա ռա քել Ս յու նե ցու՝ Գ րի գոր  Տաթ ևա ցուն նվիր ված խոս քը խո-
րութ յամբ, նուրբ ե րաժշ տա կա նութ յամբ, որ պես դամ բա նա կան ներ բող կամ 
ներ բո ղա կան վարք, միա ժա մա նակ բա ցա հայ տում է վար դա պե տի կյան քի 
տար բեր դրվագ ներ: Այն ու նի գրա կան-ճա նա չո ղա կան ար ժեք և լ րաց նում է 
Ա ռա քել Ս յու նե ցու գողտ րիկ եր կե րի շար քը:

1 Ավետարանական առակների մեկնություններ, կազմող՝ Լ. Հովսեփյան, Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածին,  2013, էջ 81-88, 515-540:



447ԼԻԼԻԹ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ 

1. Ա բեղ յան Մ., Եր կեր, Հ. Դ, Եր ևան, 1970: 
2. Ա ճառ յան Հր.,  Հա յոց անձ նա նուն նե րի բա ռա րան, հ. Ա, Եր ևան, 1942:
3. Ա նաս յան Հ.,  Հայ կա կան մա տե նա գի տութ յուն, Ե-ԺԸ դդ., Հ. Բ, Եր ևան, 1976:
4. Ա վե տա րա նա կան ա ռակ նե րի մեկ նութ յուն ներ, կազ մող՝ Լ.  Հով սեփ յան,  Մայր 

Ա թոռ  Սուրբ Էջ միա ծին, 2013:
5.  Գիրք քա րո զու թեան, որ կո չի Ա մա րան հա տոր ա րա րեալ սրբոյ հօրն մե րոյ Գ րի գո-

րի  Տա թե ւաց ւոյն եօթ նա լոյս վար դա պե տի,  Կոս տանդ նու պօ լիս,1741 :
6.  Դո լու խան յան Ա.,  Հայ միջ նա դար յան գրա կա նութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն ներն 

ու ժան րե րը, Եր ևան, 2012:
7.  Թով մա  Մե ծո փե ցի,  Պատ մագ րա կան եր կեր,  Թարգ մա նութ յու նը, ա ռա ջա բա նը և 

 ծա նո թագ րութ յուն նե րը Ա.  Մա դո յա նի, Եր ևան, 2003:
8. ԺԵ դա րի հա յե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ,  Ման ա ռա ջին (1401-1450), 

 Կազ մեց՝ Լ.Ս.  Խա չիկ յան, Եր ևան, 1955:
9. « Հայ միջ նա դար յան գրա կան ժան րե րը», Եր ևան, 1984:
10.  Մա դո յան Ա., Ա ռա քել Ս յու նե ցի բա նաս տեղ ծը, Եր ևան, 1987:
11.  Մես րոպ  Մաշ տո ցի ան վան  Մա տե նա դա րան, ձեռ. 6607:
12.  Մով սիս յան Ա. Խ., Ուր վագ ծեր հայ դպրո ցի և  ման կա վար ժութ յան, Եր ևան, 1958:
13.  Պո տուր յան Մկ., Ա ռա քել  Սիւ նե ցի եւ իւր քեր թո ւած նե րը, Ու սում նա սի րու թեամբ 

հրա տա րա կեց Հ. Մկ.  Պո տու րեան,  Վե նե տիկ, 1914:
14. «Ս յուն յաց եր կիր», 2010, հմր. 16 (213): 
15.  Ցու ցակ հա յե րէն ձե ռագ րաց  Նի կո սիա յի ի  Կիպ րոս, կազ մեց Հ.  Ներ սէս Վ. Ա կի-

նեան,  Վիեն նա, 1961:

ПАНЕГИРИК АРАКЕЛА СЮНЕЦИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГРИГОРУ ТАТЕВАЦИ 
- ЛИЛИТ ОВСЕПЯН - Аракел Сюнеци автор панегирика, посвященного Григору 
Татеваци. В рамках литературного жанра и по его закономерностям, но с поэтическим 
вдохновением и талантом дополняя ряд панегириков, посвященных Татеваци, он 
сообщает самые разнообразные подробности о его жизни и сущности. Эти факты 
представляют познавательную ценность и дополняют известные нам сведения о 
Григоре Татеваци.  

Система создания образа в панегирике Аракела Сюнеци связывается с символами 
Священного Писания и с их аллегорическими толкованиями, a также свидетельствует 
о том, что именно творческие возможности символов, исходящих из евангелических 
притч, были широко  использованы в жанре панегириков.   

Ключевые слова: Книга проповедей, надгробный панегирик, житие, «Летный» 
том, колофонный факт, проза, творение. 
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THE PANEGYRIC DEDICATED TO GRIGOR TATEVATSI BY ARAKEL SIUNETSI - LILIT 
HOVSEPYAN - Arakel Siunetsi is the author of a panegyric dedicated to Grigor Tatevatsi. In 
the frame of the literary genre and according to it rules, but by poetical inspiration and talent, 
completing the series of panegyrics devoted to Tatevatsi, it communicates the most various 
facts about his life and essence. These facts have a cognitive value and they complete our 
knowledge about Grigor Tatevatsi. 

The system of image creation in the panegyric of Arakel Siunetsi is tied with symbols 
of the Holy Scripture and their allegoric interpretation, also giving testimony about the fact 
that namely the creative possibilities of the Evangelic parabolas՛ symbols were widely used 
of in the genre of panegyric. 

Key words: Book of Sermons, funeral panegyric, life, «Summer» tome, colophon fact, 
prose, creation. 

 

 

 
 


