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Գրական ողբը, որ իր արմատներով կապվում է ժողովրդական 
լալյաց եր∙երի հետ, դարերի ճանապարհ է անցել՝ այդ ընթացքում 
ձեռք բերելով ժանրային ինքնատիպ ∙ծեր: 

Չնայած հեղինակների անհատական հայացքներին, ∙եղա∙իտա‐ 
կան ըմբռնումներին՝ ողբի ընդհանուր դիմա∙իծը չի խաթարվել: 

14‐17‐րդ դարերի պատմաողբերը հան∙ամանորեն ուսումնասի‐ 
րած Պ. Խաչատրյանը, անդրադառնալով ողբերի ժանրային առանձ‐ 
նահատկություններին, այն է՝ էպիկական կամ քնարական նկարա∙‐ 
րին, սյուժեին, կյանքի կոչվելու հան∙ամանքներին, նրանցում հերոս‐ 
ների առկայությանը կամ բացակայությանը, հեղինակների առանձ‐ 
նահատկության դրսևորումներին, առանձնացրել է պատմաողբի 4 
ենթատեսակ՝ ողբ‐հիշատակարաններ, ողբ‐քրոնիկներ, էպիկա‐ 
կան (պատմողական) ողբեր, պատմողական տարրով երան∙ա‐ 
վորված քնարական ողբեր: Անկյուրացու Ողբը նա դասում է ողբ‐ք‐ 
րոնիկների շարքին, որոնց հատուկ է իրականության հարազատ 
պատկերումը առանց ∙եղարվեստական բավարար վերլուծության, 
∙րեթե առանց ընդհանրացումների 1 : 

Գր. Խլաթեցու, Անկյուրացու և §Ողբ մայրաքաղաքին Կաֆայու¦ եր‐ 
կի հեղինակ Ներսեսի մասին Պ. Խաչատրյանը ∙րում է, որ նրանք 
առավելապես պատմողներ են, որոնք հետամուտ են եղել դեպքերն 
իրենց ժամանակա∙րական հաջորդականության մեջ ներկայացնե‐ 
լուն: Ըստ ∙րականա∙ետի՝ §Թեև իրենց ∙րվածները ողբ են կոչել 
(Խլաթեցին՝ երկի ավարտամասում), սակայն իրապես միևնույն ստեղ‐ 
ծա∙ործության սահմաններում նրանք համատեղել են ժամանակա∙‐ 
րությունը և ողբը՝ ∙երակշռությունը տալով առաջինին¦ 2 : 

3 

1 Տե՛ս Պ.Մ.Խաչատրյան, Հայ միջնադարյան պատմական ողբեր (ԺԴ‐ԺԷ դդ.), 
Երևան, 1969, էջ 196‐197: 

2 Նույն տեղում, էջ 89:



կոչվել տարբեր անուններով: Անկյուրացու պարա∙ային էական է այն, 
որ եթե §տաղ¦, §ոտանաւոր¦ եզրերը մատնանշում են խոսքի կառուց‐ 
ման եղանակը, այսինքն՝ չափածո ստեղծա∙ործություն լինելը, ապա 
§բանքը¦, §պատմութիւնը¦ երկը մոտեցնում են պատումին, զրույցին: 

Որ Անկյուրացին երկը հղացել է իբրև ողբ, այդ մասին նա վկայում 
է քանիցս. §Այլ մեք ∙ոչեմք յոյժ ողբալով¦, §Բազում ցաւօք զողբս յօրի‐ 
նեալ¦, §զողբս ընթերցեալ¦: 

Գաղափարական‐քաղաքական բովանդակության առումով Անկ‐ 
յուրացու Ողբը, ինչպես մեր պատմաողբերը, իր մեջ ամփոփում է հայ 
ժողովրդի ազատա∙րության երազանքը, հույսի եր∙ը: 

Արձա∙անքելով Կոստանդնուպոլսի անկման պատմությանը՝ Անկ‐ 
յուրացին երկյուղում է, որ իր ժողովուրդը կարող է նմանատիպ ճակա‐ 
տա∙րի արժանանալ: Ողբի հյուսվածքում առարկայանում է ասելիքի 
նպատակաուղղվածությունը. 

Եղբայրք, և զայս պարտիմք քըննել. 
Թէ այս նոցա է՞ր պատահեալ. (337‐338) 8 

Դժբախտությունների պատճառները որոնելիս Անկյուրացին, 
քրիստոնեական աշխարհայեցության համաձայն, մատնանշում է 
մեղքը՝ մեկ առ մեկ թվարկելով հասարակության տարբեր խավերի՝ 
իշխանավորների, հո∙ևոր առաջնորդների, առհասարակ ողջ ժո‐ 
ղովրդի բարոյական անկումը, անառակ ∙ործերի մեջ ընկղմվելը: 
Հատկապես ցավ է նրա համար հավատի նվազումը մարդկանց մեջ, 
ժամ ու աղոթքին մաքրությամբ չմոտենալը. 

Զի սուրբք եղեն յոյժ նըւազեալ 
Ճըշմարտութիւնքըն նըւաղեալ: 
Եւ առաջնորդք նոցա մոլեալ, 
Ի սըրբութեանցն հեռացեալ, 
Ժամ և աղօթք զոր արարեալ 
Զայն մաքրութեամբ ոչ կատարեալ: (339‐344) 

Հիշենք, դեռ Շնորհալին էր §Ողբ Եդեսիոյ¦ քերթվածում բողոքում 
հո∙ևորականների վարքից. 

Քահանայք՝ քարոզք բանին 
և սպասաւորք սուրբ խորհրդին, 

§Հայկական ձեռա∙րերի հիշատակարաններ¦ աշխատության 
մեջ Հ. Բախչինյանը հիշատակարանների տարատեսակներից մեկն է 
համարում պատմական ողբ‐հիշատակարանները, որոնք, ինչպես 
փաստում է ∙իտնականը, §նույն ժամանակա∙րական հիշատակա‐ 
րաններն են՝ ինչ‐որ չափով թևակոխած ողբի ժանրային սահմաննե‐ 
րը¦ 3 : Աշխատության մեջ նա արձանա∙րում է, որ §XV‐XVII դարերում 
չափածո ողբ‐հիշատակարանների ձևով ու նմանությամբ ∙րվել են 
բազմաթիվ պատմական ողբեր, որոնցից հիշարժան են Աբրահամ 
Անկյուրացու, Ներսես Մոկացու, Հակոբ Բաթուկենցի, Ազարիա Սասնե‐ 
ցու, Ստեփանոս Թոխաթցու և այլոց ողբերը¦ 4 : 

Վերոբերյալ տեսակետներում շեշտվում են Անկյուրացու Ողբի ∙ե‐ 
ղարվեստա‐ոճական այնպիսի հատկանիշները, որոնք քերթվածը մո‐ 
տեցնում են ժամանակա∙րությանը կամ ժամանակա∙րական հիշա‐ 
տակարաններին: 

Քննենք Անկյուրացու ստեղծա∙ործության՝ իբրև ողբի, ժանրային 
յուրահատկությունները՝ հասկանալու համար՝ որքանով է հեղինակը 
հեռացել ժանրի էական հատկանիշներից: 

Անկյուրացու Ողբը վերնա∙րված է այսպես. §Աբրահամու Անկիւ‐ 
րացւոյ ողբ ի վերայ առման Կոստանդինուպոլսոյ¦ 5 : Վերնա∙րում 
§ողբ¦ բառը ընթերցողին տեղեկություն է տալիս ստեղծա∙ործության 
բովանդակության և ժանրի մասին: Պ. Խաչատրյանը ∙րում է. §§Վար‐ 
քը¦, §ներբողը¦, §∙ովեստը¦ և այլն որևէ երկի խորա∙րում մատնան‐ 
շում են միաժամանակ և՛ բովանդակություն, և՛ ժանր: Այդպիսին են 
նաև §ողբ¦, §ողբք¦, §ողբանք¦, §բան ողբոց¦, §ողբեր∙ութիւն¦ կամ 
§բան ողբեր∙ական¦ անվանումները¦ 6 : 

Որոշ ձեռա∙րերում Անկյուրացու քերթվածի վերնա∙րում §ողբ¦ 
բառին փոխարինել են §տաղ¦, §ոտանաւոր¦, §բանք¦, §պատմու‐ 
թիւն¦ եզրույթները 7 : Երևույթը, անշուշտ, միջնադարին բնորոշ է. ∙րա‐ 
կան ամենատարբեր հատկություններով օժտված երկերը՝ վարք, 
վկայաբանություն, ողբ, հիշատակարան, խրատ և այլն, հաճախ են 

8 Մեջբերումները կատարում ենք Հ. Ս. Անասյանի §Հայկական աղբյուրները 
Բյուզանդիայի անկման մասին¦ ∙րքի նշված հրատարակությունից՝տողերի հա‐ 
մարակալումների նշումով: 

4  5 

3 Հ. Գ. Բախչինյան, Հայկական ձեռա∙րերի հիշատակարանները, Երևան, 1980, էջ 36: 
4 Նույն տեղում: 
5 Տե՛ս Հ. Ս. Անասյան, Հայկական աղբյուրները Բյուզանդիայի անկման մասին, 

Երևան, 1957, էջ 35: 
6 Պ. Մ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 20: 
7 Տե՛ս Հ. Ս. Անասյան, նշվ. աշխ., էջ 29‐34:



Ա∙ոնցը առանձնացնում է կառուցվածքային տեսակետից ողբին 
հատկանշական երեք մաս՝ քնարականությամբ հա∙եցած մուտքը, 
բուն իրադարձությունը պատմող հիմնական մասը և հիշատակարա‐ 
նային բնույթ կրող վերջին հատվածը, ուր արտահայտվում է նաև ∙րո‐ 
ղի լավատեսությունը: Ա∙ոնցն իր համար ուղենիշ էր դարձրել Շնորհա‐ 
լու §Ողբ Եդեսիոյ¦ քերթվածը. §Այսմ իսկական և ճշ∙րիտ օրինակ ու‐ 
նիմք մեզ առաջի զողբն Եդեսեայ, զյօրինեալն ի Շնորհալւոյն. յորում 
ամենայն վերո∙րեալ հան∙ամանքդ լուսափայլ երևին¦ 11 : 

Վերոնշյալ մասերի հաջորդականության պահպանումը անխախտ 
չափանիշ չի դարձել: 

Շնորհալու քերթվածը զար∙անում է Երեմիայի ողբի հիմնական 
մոտիվներով: Շնորհալին Ողբն սկսում է մուտքով, որը յուրօրինակ նա‐ 
խեր∙անք է՝ հո∙եբանորեն նախապատրաստելու ընթերցողին. 

Ողբացէ՜ք, եկեղեցիք, 
հարսունք վերին առա∙աստի... 
... Առ որս խօսիմ աղերսալի, 
դուք լսեցէք լալոյս ձայնի 12 : 

Անկյուրացու Ողբն սկսվում է ոչ թե մուտքով, այլ բուն պատմու‐ 
թյամբ: Շարադրանքը տրված է միահար, բայց իմաստային առումով 
կարելի է բաժանել չորս հատվածի. ա) սուլթան Մեհմեդի նախապատ‐ 
րաստական ∙ործողությունների նկարա∙րություն, բ) Կոստանդին թա‐ 
∙ավորի և լատինների անհաջող բանակցությունների և քաղաքն 
առանց օ∙նության թողնելու մասին, ∙) քաղաքի վրա սուլթանի հար‐ 
ձակման նկարա∙րություն, դ) անօրինակ կոտորածների, քաղաքի 
∙րավման և հետա∙ա տնօրինությունների պատկերում: 

Ողբի սկսվածքը, իրոք, ժամանակա∙րական հիշատակարանի 
տպավորություն է թողնում. 

Յինըն հարիւր ւերկու թըւին, 
Դառն և ի վատ ժամանակին, 
Տէր բարկացաւ յոյժ վերըստին 
Ազ∙ին Հոռմոց յունականին: (1‐4) 

Պատումին բնորոշ է ժամանակա∙րություններին հատկանշական 
որոշակիացման միտումը՝ նշել անուններ, տարեթիվ, ամիս, օր, նույ‐ 
նիսկ հիշատակել տոները: Կա դեպքերի հան∙ամանալի նկարա∙րու‐ 

Անխրատաբար վարուք էին, 
զոր չէ ասել պարտ՝ ∙ործէին, 
Ապա ի սուրբն սրբութեանց 
անմաքրապէս մերձենային 9 : 

Շնորհալին՝ իբրև առաջնորդ, պատվիրում էր աղոթքի խոսքերը, 
սաղմոսեր∙ությունը, սուրբ ∙րքերի ընթերցվածքները, պաշտոներ∙ու‐ 
թյունը, սուրբ պատարա∙ի քահանայական աղոթքները և կար∙ավո‐ 
րած կանոնների եր∙երը չանցկացնել անմիտ ձևով, այլ արտասուքով 
և մեծ երկյուղով 10 : 

Համոզված լինելով, որ Կոստանդնուպոլիսը չէր կործանվի, եթե 
ժողովուրդը թաղված չլիներ մեղքի մեջ՝ Անկյուրացին իր ժողովրդին 
կոչ է անում բարի ∙ործերով ապրել, հույսով ու հավատով ∙նալ եկե‐ 
ղեցի, հանցանքները խոստովանել, արտասվելով ապաշխարել, §որ 
չըլինիմք նոցա նմանեալ¦: 

Անկյուրացին Ողբը ∙րել է 1453թ.՝ Կոստանդնուպոլսի անկումից մի 
քանի ամիս անց, որովհետև նա թվարկում է այն ∙ործերը, որ սուլթա‐ 
նի հրամանով կատարվել են քաղաքը ∙րավելուց հետո. քաղաքին իշ‐ 
խան է կար∙վել, դատավոր, ապա հրաման է տրվել ուրիշ վայրերից 
նույնիսկ քրիստոնյաներ բռնի բերել՝ քաղաքում բնակեցնելու համար: 
Նա հիշատակում է հոկտեմբերի 28‐ին Անկյուրիայից բերված չորս հա‐ 
յերին:

Հայտնի է, որ Կոստանդնուպոլսի անկումից չորսՍ ամիս անց նո‐ 
րից վերարծարծվել է խաչակրաց նոր արշավանք սկսելու ∙աղափա‐ 
րը: Հավանաբար սա ևս ազդակ է դառնում Անկյուրացու համար՝ հյու‐ 
սելու Ողբը, որպեսզի հնարավորություն ունենա ցույց տալու լատիննե‐ 
րի վարած քաղաքականության հետևանքները և ընկալելի դարձնի 
քրիստոնյա ազ∙երի համար համերաշխության կարևորությունը: 

Ինչ վերաբերում է Ողբի ձևակառուցվածքային հատկանիշներին, 
Անկյուրացին, կարծում ենք, քաջատեղյակ է եղել ողբի ժանրային կա‐ 
ռուցվածքի հարցերին, սակայն նախընտրել է սյուժեի զար∙ացման 
փոքր‐ինչ այլ հորինվածք՝ պահպանելով ժանրակազմիչ տարրերը: 

18‐րդ դարում §Ճարտասանութիւն¦ ձեռնարկում Ստեփանոս 

11 Ստ. Ա∙ոնց, Ճարտասանութիւն, Վենետիկ, 1775, էջ 431: 
12 Ներսէս Շնորհալի, Ողբ Եդեսիոյ, էջ 21‐22: 

9 Ներսէս Շնորհալի, Ողբ Եդեսիոյ, Քննական բնա∙իր, բանասիրական դիտողու‐ 
թյուններ, ծանոթա∙րություններ Մանիկ Մկրտչյանի, Երևան, 1973, էջ 101‐102: 

10 Տե՛ս. Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, աշխատասիրությամբ Է. Մ. 
Բաղդասարյանի, Երևան, 1995, էջ 119: 
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Անկյուրացին հե∙նանքով է խոսում իբր օ∙նության շտապող, բայց 
ծովի վրա անհաջողակ երերացող նավերի մասին 15 : 

Հաջորդ հատվածում նկարա∙րվում են սուլթանի ∙ործողություն‐ 
ները` ահռելի թնդանոթի հարվածներից հին∙ աշտարակների փլու‐ 
զումը, քաղաքը բոլոր կողմերից շրջապատելը, բանակին քաջալերե‐ 
լը` չտեսնված ավարի ու ∙երիների խոստումով: Երեքշաբթի օրը` Գա‐ 
յիանյայց տոնին, սկսվում են մարտական ∙ործողությունները: Թշնա‐ 
մին մուտք է ∙ործում քաղաք: Կռվողները չեն կարողանում միաբան‐ 
վել. 

Ոմանք էին հետ թա∙ւորին, 
Կէսքն ասէին` կուտամք թուրքին: (95‐96) 

Ըստ էության, այս տողերը նկատի ունենալով է Աշոտ Հովհաննիս‐ 
յանը պարզաբանում, որ §Պոլսի անկումը Անկյուրացին կապում էր այն 
իրողության հետ, որ երկյուղ կրելով հույն ժողովրդից, բյուզանդական 
կառավարությունը քաղաքի ∙լխավոր մարտկոցների պաշտպանու‐ 
թյունը հանձնել էր վարձկան ֆրանկների (իտալացիների, սպանիացի‐ 
ների, ֆրանսիացիների և ∙երմանացիների) ձեռքը¦ 16 : 

Դեպքերի վիպական այս շղթայում ∙երիշխում է փաստա∙րական 
պատմողականությունը, չկան քնարական ընդմիջարկումներ, պատ‐ 
կերա∙ծվում են դեպքերը, և Ողբը դառնում է իրադարձությունների 
արտացոլանքը` հեղինակային ∙նահատականներով, տեղի ունեցածի 
պատճառների բացահայտումով: Հատվածը հյուսված է ին հան∙ով, 
որը, ինչպես նաև յամբական երկանդամ 8‐վանկանի տողերը, նպաս‐ 
տում են ∙ործողությունների արա∙ թափի ընկալմանը: 

Գրողի հուզական վերաբերմունքը դրսևորվում է կոտորածների, 
անլսելի վայրա∙ությունների նկարա∙րություններում: Կատարվածի 
հո∙եբանական վերապրումը հուզական լիցք է հաղորդում խոսքին: 
Բայերի վերջավորությունները խլէին, հարկանէին, խողխողէին, ողբա‐ 
հեծ հառաչանքների, զ∙այացունց ճիչերի արձա∙անքներն են հասց‐ 
նում ընթերցողին: 

Մարդկանց աղաղակն ու ողբը, լացն ու կականը, ∙րում է Անկյու‐ 
րացին, §Ոչ ոք կարէ լեզուով ասել // Եւ ոչ բանիւ մարդկան պատմին¦ 
(143‐144): 

թյուն, իրադարձությունների ժամանակային հերթա∙այում, ∙րողի վե‐ 
րաբերմունք, առանց, սակայն, բանաստեղծական պատկերավորու‐ 
թյան: Բացակայում է, կարծես, չարիքը ոչ թե պարզ պատմությամբ, 
այլ ունկնդրի ողբն ու կարեկցանքը շարժելու համար պես‐պես ձևով 
ընդլայնելու ձ∙տումը, ինչի մասին ∙րում էր Ստ. Ա∙ոնցը 13 : 

Հեղինակի վերաբերմունքը տեղի ունեցածի հանդեպ արտահայտ‐ 
վում է կարճ բնորոշումներով և ∙նահատականներով. ժամանակը 
դառն է և վատ, իսկ սուլթանի նախապատրաստական ∙ործողություն‐ 
ները, մասնավորապես` §Բողազ Ալեքսանդրի¦ բերդի կառուցումը` 
§ծանրա∙ին¦` իր հեռահար նպատակներով. 

Նախ փոքրա∙ոյն բան խորհեցաւ, 
Որ կատարածն էր ծանրա∙ին: (9‐10) 

Ընթերցողի վրա հուզական ներ∙ործություն թողնելու փոխարեն 
Անկյուրացին, քաջատեղյակ լինելով Կոստանդնուպոլսի հասարակու‐ 
թյան տարբեր խավերի դիրքորոշումներին, փորձում է թափանցել 
երևույթների խորքը և հասկանալ երկպառակությունների, օրհասա‐ 
կան պահին թշնամու դեմ չմիաբանվելու պատճառները, առհասա‐ 
րակ քաղաքի կործանման պատճառները, որոնց քննությամբ հետա‐ 
∙ա դարերում զբաղվել են բազում ∙իտնականներ: Անկյուրացին չի 
վարանում քննադատելու քրիստոնյա լատիններին, որոնք, օ∙տվելով 
Կոստանդինի անօ∙նական վիճակից, դավանաբանական խնդիրնե‐ 
րը մեջտեղ բերեցին, և դրա հետևանքով քաղաքի բնակչությունը բա‐ 
ժանվեց երկու մասի. 

Իսկ ազ∙ն ան∙ութ լատինական 
Բանս անյարմար ի մէջ բերին` 
§Աւանդութեամբ ի մեզ դարձիր, 
Զքաղաքդ արա ի մեզ յանձին¦: 
Իսկ թա∙աւորըն Կոստանդին 
Հաւան եղեալ բանից նոցին` 
Քաղաքն յերկուս բաժանեցաւ, 
Կէսքն ի Հոռոմ, կէսքն ի լատին: (37‐44) 

Խոսքն, ըստ էության, Կոստանդնուպոլսի անկման նախօրեին ազ‐ 
∙ային‐ուղղափառական և լատինասիրական հոսանքների մասին է: 
Ինչ վերաբերում է Հ. Անասյանի նշած երրորդ` §թուրքասիական պար‐ 
տիային¦ 14 , ապա վերջինիս կողմնակիցների թիվը քիչ էր: 15 Նույն տեղում, էջ 38: 

16 Աշոտ Հովհաննիսյան, Դրվա∙ներ հայ ազատա∙րական մտքի պատմության, 
Գիրք առաջին, Երևան, 1957, էջ 90: 

13 Տե՛ս Ստ. Ա∙ոնց, Ճարտասանութիւն, էջ 430: 
14 Հ. Ս. Անասյան, Հայկական աղբյուրները, էջ 13: 
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∙ին¦, որոնք կրկնվում են և խորք չունեն, երբեմն նաև համեմատու‐ 
թյուններ, ինչպես` 

Իբր զ∙ազան մըռընչէին, 
Որ ծարաւի արեան լինին: (131‐132) 

Թշնամին կերպավորվում է արարքներով: Օրինակ` սուլթանի նեն‐ 
∙ությունը դրսևորվում է բյուզանդական նավատորմի հրամանատար 
Լուկաս Նոտարասի հետ վարվելու դրվա∙ում. սիրով մեծարում է 
նրան, ∙աղտնիքներ կորզում նրանից, ապա հրամայում երկու որդի‐ 
ների հետ ∙լխատել: 

Ողբի հաջորդ հատվածը ∙րված է քնարական ոճով: Խոսքի 
հուզական երան∙ավորմանը նպաստում է եալ հան∙ը: Ցավն ավելի ու 
ավելի չերկարացնելու համար Անկյուրացին ավարտում է ողբեր∙ա‐ 
կան իրադարձությունների նկարա∙րությունը` իր հառաչն ու կսկիծը 
խառնելով մեծ քաղաքի կործանման համար ծնված ափսոսանքին: 
Բանաստեղծը` իբրև ձայնարկու, ողբակցելու է կանչում մարդկանց: 
Այն տպավորությունն է, թե հո∙եբանական լիցքեր պարունակող մուտ‐ 
քը տեղափոխվել է հիմնական մասից հետո: Հետաքրքրական է, որ 
Անկյուրացին դիմում է ոչ թե բոլորին, այլ հավատացյալ եղբայրներին 
ու հայրերին. 

Եկայք, եղբայրք հաւատացեալք, 
Հայրք և ընտրեալք իմ սիրեցեալք, 
Յարմարեսցուք ողբս արտասուաց 
Բանիս որ այժմ են պատահեալ: (281‐284) 

Ենթադրում ենք, որ հենց նրանց` հո∙ևորական եղբայրների խնդ‐ 
րանքով կամ առաջարկով է Անկյուրացին հորինել իր Ողբը: Այս հան‐ 
∙ամանքը, կամ էլ, իբրև լսարան` նախ և առաջ նրանց նկատի ունե‐ 
նալը (§Եղբայրք, և զայս պարտիմք քըննել¦) ∙ուցե էական դեր է խա‐ 
ղացել Ողբի հորինվածքի վրա` հյուսվածքն ավելի շատ օժտելով 
սթափ դատողականությամբ, քան հույզերին տրվելու կամ սեփական 
ներաշխարհը բացահայտելու ցանկությամբ: Չնայած դրան` որոշա‐ 
կիանում է հեղինակի կերպարը` քրիստոնյա քաղաքի հանդեպ մեծ 
կարեկցանքով, մարդկային տառապանքի առաջ կարկամելու խոս‐ 
տովանանքով, առանց մեղքի ապրելու ներքին բարոյականությամբ, 

Անշուշտ, Անկյուրացին չունի Շնորհալու բանաստեղծական ուժը, 
նորա∙յուտ հնարքները, և վերջինիս §դասընտիր¦ ∙րվածքը, ինչպես 
բնորոշում է Ղ. Ալիշանը 17 , ∙եղարվեստականության առումով անհա‐ 
մեմատելի է Անկյուրացու Ողբի հետ, սակայն կոտորածների ահազար‐ 
հուր տեսարանները ակամա որոշ զու∙ահեռներ են ծնում: Շնորհալու 
Ողբում ցավը խելացնորության է հասցրել Եդեսիային, նա մորմոքում է՝ 
նկարա∙րելով թշնամու անմարդկային արարքները. 

Քանզի զոմանս ∙երէին, 
որք ∙եղեցիկ դիմօքն էին 

Առ յուստերաց և դստերաց, 
ընդ որս ինքեանքն հաճեին: 

Իսկ զլցեալսն հասակաւ 
զայն չարաչար խողխողէին. 

Եւ զխեղդելոց դիակուտին 
մարմինս արտաքս քարշէին, 

Զորս զննէին, կողոպտէին, 
մերկ, խայտառակ զայն թողուին 18 : 

Անկյուրացին ∙րում է. 
Զպատերազմողսըն զոր ∙ըտին, 
Զամենեսան կոտորեցին. 
Այլ և ըզայրս և ըզկանայս 
Ի ∙երութիւն իսկ վարեցին: 
Եւ զնորահաս տըղայս նոցին 
Ի մօր ∙ըրկացըն խլէին, 
Առեալ զքարի հարկանէին, 
Զծերսըն սըրով խողխողէին: (133‐140) 

Այս ազդեցիկ պատկերներին հաջորդում են եկեղեցիների կողո‐ 
պուտի, մարտիրոսների սուրբ նշխարների ապականման, թա∙ավոր‐ 
ների ∙երեզմանները բացելու, կրոնավորների` ∙երի չընկնելու համար 
կամովին մահն ընդունելու տեսարանների նկարա∙րությունները, 
որոնցում աստիճանաբար կերպավորվում է ան∙ութ, անողորմ, մարդ‐ 
կային որևէ հատկանիշներից զուրկ թշնամին, և ծնվում է ատելությու‐ 
նը նրա հանդեպ: Չկա մարդկային հո∙եբանություն: Մի քանի մակ‐ 
դիրներ միայն` §չար սուլթան¦, §չար թշնամիք¦, §սուլթան մի ահա‐ 19 Առաքել Սիւնեցի, Յաղա∙ս քերականութեան համառօտ լուծմունք, (աշխա‐ 

տասիրութեամբ` Լ. Գ. Խաչերեանի), Լոս Անճելոս, 1982, էջ 87: Սյունեցու այս 
ձևակերպումը ∙րեթե նույնությամբ առկա է Ստեփանոս Սյունեցու, Հովհաննես 
Պլուզ Երզնկացու, Հովհաննես Ծործորեցու, Եսայի Նչեցու մոտ: 

17 Տե՛ս Ղ. Ալիշան, Շնորհալի և պարա∙այ իւր, Վենետիկ, 1873, էջ 199: 
18 §Ողբ Եդեսիոյ¦, էջ 77‐78: 
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մից` քննել ու հասկանալ հզորա∙ույն քաղաքի կործանման պատճառ‐ 
ները` դառնաբեր ժամանակներում վառ պահելով իր ազ∙ի փրկու‐ 
թյան հույսը: 

Ողբին բնորոշ կառուցվածքային հիմնական մասերը երկում պահ‐ 
պանված են, սակայն այլ լուծումներով: Ողբակցության կոչը, քաղաքի 
անցյալ փառավոր դիրքի, հեղինակության և ցավա∙ին ներկայի հա‐ 
կադրությունը, որ մեծացնում է կորստի զ∙ացումը, հաջորդում են աղե‐ 
տալի դեպքերի նկարա∙րությանը: Այս մասում քնարական տարրը 
∙երիշխում է` նպաստելով ∙եղարվեստականությանը: 

Ողբում թշնամին մարմնավորվում է իր ∙ործողություններով: 
Պատկերավորման‐արտահայտչական միջոցները սակավ են, սա‐ 

կայն երբեմն հյուսվում են ազդեցիկ պատկերներ: 
Պահպանված է ողբի ժանրը հստակորեն ուրվա∙ծող բանաձևը` 

§ընդ ողբն պարտ է եւ զյուսոյն նուա∙ն խառնել¦ 19 : 
Աբրահամ Անկյուրացու Ողբի իշխող ∙աղափարը հայրենասիրու‐ 

թյունն է` առարկայացած իր ազ∙ի ապա∙այի մտահո∙ությամբ, ներ‐ 
կա անորոշ վիճակի համար ապրած ցավով, այս կյանքում խաղաղ 
ապրելու երազանքով: 

ՀԵՐԻՔՆԱԶ ՈՐՍԿԱՆՅԱՆ 
բ.∙.թ. 

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱՆԿՅՈՒՐԱՑՈՒ ՈՂԲԻ ԺԱՆՐԱՅԻՆ 
ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Բանալի բառեր. ողբ, ժամանակա∙րություն, հիշատակարան, ∙աղա‐ 
փարական բովանդակություն, ոճակառուցվածքային առանձնահատկություն‐ 
ներ: 

մեծ հավատով, Մեծ դատաստանի ժամանակ իր ազ∙ի` Տիրոջ օրհ‐ 
նանքին արժանանալու փափա∙ով, իսկ այս կյանքում` §աստէն¦, 
առանց պատուհասների ապրելու իղձով. 

Աստէն անփորձ ըզմեզ պահեալ, 
Չար բանսարկուէն զմեզ ազատեալ, 
Յանօրինաց չարեաց փըրկեալ 
Եւ ի նեղչաց ըմեզ զերծուցեալ: (369‐372) 

Անկյուրացու Ողբն ավարտվում է հիշատակարանային բնույթ կրող 
կարճ վերջվածքով, ուր հեղինակը որոշ տեղեկություններ է տալիս իր 
մասին, նշում, որ երեք ամիս եղել է Կոստանդնուպոլսում, տեսել քա‐ 
ղաքը §ի բարութեան ժամն¦, ուխտի է ∙նացել սրբություններին և 
Քրիստոսի պատմուճանը բազում ան∙ամ իր աչքով տեսել: 

Մեր կարծիքով` այս հատվածը երկու նպատակ է հետապնդում. 
նախ՝ Անկյուրացին ցանկանում է մեկ ան∙ամ ևս հիշեցնել քրիստոնե‐ 
ական կարևորա∙ույն կենտրոնի նախկին դերն ու հեղինակությունը, 
ապա վստահություն արթնացնել ընթերցողի մեջ իր ∙րածների հան‐ 
դեպ և մեղադրանքի փոխարեն ներման արժանանալ հնարավոր 
սխալների դեպքում: 

Անկյուրացու Ողբի ուժը նրա խոսքի անկեղծությունն է: Չկան ճոխ, 
փոխաբերական, ենթատեքստեր ունեցող պատկերներ, մակդիրները 
ինքնատիպ չեն: Հեղինակը խոսքին երբեմն նոր երան∙ավորում է հա‐ 
ղորդում բարառնության կիրառումով: §Այժմ է՞ր եղեր դու աւերեալ¦ 
հարցադրման միջոցով նա շնչավորում է քաղաքը, պատկերա∙ծում 
քաղաքի պատմությունը իր հզոր` Կոստանդին, Թեոդոս, Հուստիանոս 
արքաներով, նրանց կատարած արժանավայել ∙ործերով: Եվ ապա 
քաղաքի այս փառահեղ ընթացքին հակադրում է այլահավատների 
ձեռքով քաղաքի և սուրբ տաճարի ավերումը, մշակութային արժեքնե‐ 
րի ոչնչացումը: 

Խոսքն ավելի պատկերավոր դարձնելու համար նա դիմում է սաղ‐ 
մոսներին, բանաստեղծորեն վերարտադրում պատկերներ, որոնք 
իմաստային առումով համընկնում են իր ասելիքին, նաև մեծացնում 
են հուզական տպավորությունը: 

Այսպիսով` ժանրային առումով Անկյուրացու Ողբը համադրում է 
ժամանակա∙րությանը, հիշատակարաններին բնորոշ ∙ծեր: Ստեղծ‐ 
վել է տարբեր ժանրերի յուրահատուկ համակցություն: Դա հավանա‐ 
բար բխել է Ողբի հասարակական և ∙եղա∙իտական նպատակադրու‐ 
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Summary 

The Lamentation of Abraham Ankjuratsi has more narrative nature. Not only 
the invasion of Constantinople, but also the descriptions of succeeding and pre‐ 
ceding years are faithfully illustrated in his work, with the help of which this work 
acquires not only a literary evaluation, but also the value of historical resources. 

Following the literary tradition, the author preserves the important genre 
characteristics, i.e. the notion of lamentation infused with hope. 

The prevailing idea of Ankjuratsi’s Lamentation is patriotism, which is mate‐ 
rialized in the worry about the future of the nation, about the dream of living a 
peaceful life. 

The characteristic features, which are specific to the Lamentation, i.e. the 
preface, the description of events, the ending are preserved in Ankjuratsi’s work, 
however these features have another cohesion. The Lamentation begins with 

the actual narration. 
One of the peculiar features of Ankjuratsi’s Lamentation is the frankness of 

the speech. 

ÂÎÐÑÊÀÍßÍ ÝÐÈÊÍÀÇ 

Êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê 

ÆÀÍÐÎÂÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏËÀ×À ÀÁÐÀÀÌÀ ÀÍÊÞÐÀÖÈ 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïëà÷, õðîíîëîãèÿ, ïàìÿòíèê, ñåìàíòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå, 

ñòðóêòóðíî-ñòèëèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè. 

Ðåçþìå 

Ïëà÷ Àáðààìà Àíêþðàöè èìååò áîëåå íàððàòèâíóþ ïðèðîäó. Â åãî ðàáîòå 

ïðåäñòàâëåíû íå òîëüêî ñàìî çàâîåâàíèå Êîíñòàíòèíîïîëÿ, íî è îïèñàíèÿ 

ïðåäøåñòâóþùèõ è ïîñëåäóþùèõ ëåò, âñëåäñòâèå ÷åãî ðàáîòà ïðèîáðåëà íå 

òîëüêî ëèòåðàòóðíóþ çíà÷èìîñòü, íî òàêæå ìîæåò îöåíèâàòüñÿ êàê èñòîðè÷åñêèé 

ïåðâîèñòî÷íèê. 

Ñëåäóÿ ëèòåðàòóðíîé òðàäèöèè, àâòîð ñîõðàíÿåò îñíîâíûå æàíðîâûå 

õàðàêòåðèñòèêè ïëà÷à êàê, íàïðèìåð, ñêîðáü ñìåøàííàÿ ñ íàäåæäîé. 

Ïðåâàëèðóþùàÿ èäåÿ ïëà÷à Àáðààìà Àíêþðàöè - ïàòðèîòèçì, êîòîðûé 

ìàòåðèàëèçèðóåòñÿ â áåñïîêîéñòâî î áóäóùåì íàöèè, â ìå÷òå î ìèðíîé æèçíè. 

Õàðàêòåðíûå ÷åðòû, ïðèñóùèå ïëà÷ó, òàêèå êàê âñòóïëåíèå, îïèñàíèå 

ñîáûòèé, çàêëþ÷åíèå, ñîõðàíåíû è ó Àáðààìà Àíêþðàöè, îäíàêî ýòè ÷åðòû 

èìåþò äðóãîå ñöåïëåíèå. Ïëà÷ íà÷èíàåòñÿ ïðÿìî ñ ñàìîãî ñîáûòèÿ. 

Îäíîé èç ñïåöèôè÷åñêèõ ÷åðò ïëà÷à Àíêþðàöè ÿâëÿåòñÿ îòêðîâåííîñòü 

áåñåäû. 
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