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Հաս միկ Աբ րա հա մյան*

Հոդ վա ծը Ս. Ծննդյան և Աստ վա ծա հայտ նու թյան տո նին նա խոր դող Հիս
նա կաց պահ քին առնչ վող հար ցե րի մա սին է: Աշ խա տան քը կա տար վել է 
մա տե նագրական, վի մագ րա կան, ձե ռագ րա կան, կա նո նա կան, ազ գագ
րա կան սկզբնաղ բյուր նե րի (վաղ միջ նա դա րից մին չև 19րդ դա րի վերջ) և 
ու սումասի րու թյուն նե րի հի ման վրա:
Քննարկ վել են այս պահ քի վա ղե մու թյան, ինչ պես նաև կա նո նա կա նաց
ման հար ցե րը` ազ գա յին առանձ նա հատ կու թյան և ծի սա դա վանա բա նա
կան տե սան կյուն նե րից, տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում դրա տև ո ղու
թյան, ըն թաց քի, կեն ցա ղա վար ման մի ջա վայ րի, վա նա կան և աշ խար հիկ 
շրջա նակ նե րում կա մա վոր կամ պար տա դիր լի նե լու, այն խախ տե լիս սահ
ման ված «պա տիժ նե րի», հիս նա կը` որ պես այլ պահ քե րը խախ տե լու դի
մաց փոխ հատու ցում կի րառ վե լու վե րա բե րյալ հար ցե րը: Դի տարկ վել են 
նաև հիս նա կի դերն ու նշա նակու թյու նը ժո ղովր դի տնտե սա կան կյան քում:
Բա նա լի բա ռեր. Սուրբ Ծնունդ և Աստ վա ծա հայտ նու թյուն, Հիս նա կաց 
պահք, Քա ռաս նոր դաց պահք, տո նա ցույց, կա նո նա կան, ծի սա կան, դա
վա նա բա նա կան, տնտե սա կան, պար տա դիր, կա մա վոր:

Հա յոց եկե ղե ցա կան տո նա ցույ ցում ամ րագր ված պահ քե րից է 
Սուրբ Հա րու թյան տո նին նա խոր դող Մեծ կամ Քա ռաս նոր դաց պահ քը: 
Վեր ջինս առ կա է հա յոց տո նա ցույ ցի բո լոր խմբագ րու թյուն նե րում1` 4րդ 
դա րից եկող կա նո նա կա նաց ված ծի սա կար գով, որը ժա մանա կի ըն թաց
քում փո փո խու թյուն ներ է կրել2: Սա կայն մա տե նագ րա կան, ազ գագ րա

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի բաժ
նի գի տաշ խա տող, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու:

1 Սա նակ Պար թևի խմբագ րած «Կա նոնք ըն թերց վա ծոց», Հով հան Ման դա կու նու 
կա տա րած երկ րորդ, Կո մի տաս Աղ ցե ցու` եր րորդ, Հով հան Օձ նե ցու` չոր րորդ 
խմբագ րու թյուն ներ, 8րդ դա րում Սո ղո մոն Մա քի նա ցու կազ մած տո նա կան ճա
ռըն տիր, 10րդ դա րի վեր ջում Ատոմ Վա րա գե ցու խմբագ րած Հո ռո մա դիր, Գրի
գոր Վկա յա սե րի Տո նա նա մակ, մին չև 18րդ դա րը կա տար ված խմբագ րու թյուն
ներ, Սի մե ոն Երև ան ցու կա տա րած տո նա ցույ ցի վեր ջին խմբագ րու թյուն: Տե՛ս 
Վար դա նյան Ռ., Հա յոց տո նա ցույ ցը (4 –18րդ դա րեր), Երև ան, 1999, էջ 212, 213, 
228 –29, 274 –75, 450 –54):

2 Վար դա նյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 622:
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կան, կա նո նական, վի մագ րա կան, ձե ռագ րա կան սկզբնաղ բյուր նե րը հու
շում են, որ ար դեն միջ նա դա րում եղել են նաև Սուրբ Ծննդյան և 
Աստ վա ծա հայտ նու թյան, ինչ պես նաև Պայ ծառակերպության կամ Վար
դա վա ռի3 տո նե րից առաջ եղած Հիս նա կաց կամ Քա ռաս նոր դաց պահ
քեր4:

Հոդ վա ծի նպա տակն է առ կա վկա յու թյուն ներն ի մի բե րե լով` վեր 
հա նել Աստ վա ծահայտ նու թյան Մեծ պահ քի կեն ցա ղա վար ման ժա մա նա
կը, մի ջա վայ րը և ըն թաց քը5:

Այս պահ քը տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում պատ մա կան, դա
վա նա բա նա կան և ծի սական բնույ թի խնդիր նե րի հետ կապ ված` Հայ Եկե
ղե ցու ու շադ րու թյան կենտ րո նում է եղել` որ պես վի ճա հա րույց հարց:

Ժա մա նա կը. Ս. Ծննդյան Մեծ պահ քի մա սին մեզ հայտ նի ամե նա
վաղ հի շա տա կու թյու նը գտնում ենք Սա հակ Պար թև ին վե րագր վող, սա
կայն 6րդ դա րի կե սե րով թվագր վող «Նո րին սրբոյ Սահա կայ. Թէ որ պէս 
սահ մա նե ցաւ կարգ ուխ տի և որոշ ման վա նաց» կա նո նախմ բի Խ կա նո
նում. «… Տաւն սրբոյ Յայտ նու թե անն, և քա ռաս նորդք նո րա»:6* Ու շա գրավ 

3 Պայ ծա ռա կեր պու թյան կամ Վար դա վա ռի Հիս նա կաց պահ քի մա սին ներ կա յաց
րել ենք «Վար դա վա ռը հա յոց մեջ (պատ մա ազ գագ րա կան ու սում ա սի րու թյուն)» 
թե մա յով պաշտ պա նած թեկ նա ծուա կան ատենախո սա կան աշ խա տան քում (Երև
ան, 2014, էջ 55 –63):

4 Տար բեր ժա մա նակ նե րում եկե ղե ցա կան շրջա նակ նե րում տա րա կար ծու թյուն ներ 
են եղել պահ քե րի, այդ թվում` Քա ռաս նոր դաց կամ Հիս նա կաց պահ քի ժամկ ետ
նե րի վե րա բե րյալ: Յոթ շա բաթ տև ո ղու թյամբ պահ քը «Քա ռաս նոր դաց» է կոչ վել, 
երբ շա բաթ և կի րա կի օրե րը լուծ վել են, իսկ Հիս նօ րյա յի դեպ քում յոթ շա բաթ վա 
բո լոր օրե րը պա հոց են եղել: Բա ցի այդ, վե րը նշված տո նե րին նա խոր դում է շա
բաթա պահք, որոնց էլ նա խոր դել է քա ռաս նօ րյա պահք: Այդ շա բա թա պահ քը քա
ռաս նոր դա ցի հետ հաշ ված կազ մում է յոթ շա բաթ` քա ռա սու նինն օր, այդ պատ
ճա ռով Հիս նա կաց է կոչ վում:

 Քա նի որ մեր նպա տա կը չէ սույն հոդ վա ծում քննել Քա ռաս նոր դաց կամ Հիս նա
կաց կոչ վե լու հար ցը (այդ հար ցին կանդ րա դառ նանք մեկ այլ հոդ վա ծում), ուս տի 
մենք այն պայ մա նա կա նո րեն կան վա նենք Աստ վա ծա հայտ նու թյան Մեծ պահք:

5 Խոս րո վիկ Թարգ ման չի, Դա վիթ Ալավ կա Որ դու, Հով հան նես Տա վու շե ցու, Մատ
թե ոս Ուռ հա յե ցու, Հով հան նես Երզն կա ցու, Գրի գոր Տա թև ա ցու, Ղև ոնդ Ալի շա
նի որոշ վկա յու թյուն ներ ի մի բե րե լով` Աստ վա ծա հայտ նու թյան և Վար դա վա ռի 
քա ռաս նոր դաց պահ քե րին անդ րա դար ձել է Վար դան Հա ցու նին: Տե՛ս Հա ցու նի 
Վ., Ճա շեր և խնճոյք Հին Հա յաս տա նի մէջ, Վե նե տիկՍ. Ղա զար, ՌՅԿԲ1912, էջ 
427 –30:

6 Հա կո բյան Վ., Կա նո նա գիրք հա յոց (այ սու հետ` Կա նոն գիրք հա յոց), հ. Ա, Երև ան, 
1964, էջ 389:

* Փի լիպ պոս առա քյա լի ան վամբ հայտ նի կա նոն նե րում ևս հի շա տակ վում են երեք 
ԽԸ պահ քե րը. «Յա ղագս Քա ռա սունս ու նե լոյ. երիս մի ան գա մայն ար ժան է և այլ 
ոչ հրա մա յեմք…»: Տե՛ս Կա նո նա գիրք հա յոց, հ. Բ, Երև ան, 1970, էջ 41 –42: Հ. Մե լիք
Թան գյա նը Փի լիպ պոս առա քյա լի կա նոն նե րը հա մա րում է 10րդ դա րի ներ մու
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է, որ տո նա ցույ ցի եր րորդ խմբագ րու թյան մեջ, որը կա տար վել է Կո մի տաս 
Աղ ցե ցի կա թո ղի կո սի կող մից մին չև 630ական նե րը, այն բա ցա կա յում է7:

Մյուս եր կու հիս նակ նե րի հետ մի ա սին Աստ վա ծա հայտ նու թյան 
Մեծ պահ քի մա սին հի շատակում է նաև Խոս րո վիկ Թարգ մա նի չը (8րդ 
դ.), որը առա քի նի ան ձանց կող մից «այժմ ևս զե րիս յիս նե րե ակսն … ան
խա փան պա հեն» վկա յու թյունն է8: Այժմ ն ար դեն իսկ հու շում է 8րդ դարից 
առաջ այդ հիս նակ նե րի գո յու թյան և մի գու ցե ավե լի տա րած ված լի նե լու 
մա սին, իսկ ար դեն 8րդ դա րում դրանք պահ պան ված են եղել առա քի նի 
ան ձանց շրջա նում:

Ու շագ րավ է, որ Հով հան Օձ նե ցին Տո նա ցույ ցի իր կատա րած 
խմբագ րու թյու նում այս պահ քը չի ներդ րել9:

Սա կայն ար դեն 10 –11րդ դա րե րում Աստ վա ծա հայտ նու թյան Մեծ 
պահ քի հետ կապ ված որո շա կի հստա կե ցում է նկատ վում: Եպի փան Կիպ
րա ցուն վե րագր վող կա նոն նե րից «Հարցում Թէոդո սի քա հա նա յի եկե
ղեց ւոյն Կե սա րիա առ երա նե լի Եպի փան ի Կիպ րոս» կա նո նախմբի Գ 
կանո նը (ըստ Ռ. Վար դա նյա նի` ամե նա վա ղը 10 –11րդ դա րե րում գրված10) 
փաս տում է ապաշ խարողնե րի, կրո նա վոր նե րի և քա հա նա նե րի հա մար 
Աստ վա ծա հայտնու թյան հիս նա կը պարտադիր լի նե լու, իսկ աշ խար հա

ծում և իրա վա բա նա կան հիմ քից զուրկ: Տե՛ս Մե լիք-Թան գե ան Ն., Հա յոց եկե ղե
ցա կան իրա վուն քը, Ս. Էջ մի ա ծին, 2011, էջ 383 –86:

 Երեք Քա ռաս նոր դաց նե րը հի շա տակ վում են նաև Բար սեղ Կե սա րա ցու (4րդ 
դար) ան վամբ հայտ նի «Բաս ղի գիր կա նո նա կան վասն պէս պէս և բիւ րա պա տիկ 
ախ տից» կա նո նախմ բի ՄԿԷ կա նո նում. «… զԳ Քա ռաս նորդսն` զտէ րու նա կանն և 
զա ռա քե լա կանն և զմար գա րէ ա կանն սուրբ պա հես ցէ …» (տես` Կա նո նա գիրք 
հա յոց, հ. Բ, էջ 177): Ն. Մե լիքԹան գյա նը և Վ. Հա կո բյա նը կար ծում են, որ ի թիվս 
այլ կա նոն նե րի, այս կա նոնն, ըստ ամե նայ նի, խմբագ րա կան ներ մու ծում է: Տե՛ս 
Մե լիքԹան գե ան Ն., նշվ. աշխ., էջ 197 –98: Կա նո նա գիրք հա յոց, հ. Բ, էջ LXV –
LXVI):

 Նկա տի առ նե լով, որ տվյալ կա նո նախմ բե րի հե ղի նակ նե րը և ժա մա նա կը 
ճշգրտված չեն, հե տև ա բար` Աստ վա ծա հայտ նու թյան Հիս նա կի մա սին ամե նա
վաղ հի շա տա կու թյու նը կա րե լի է հա մա րել 6րդ դա րի կե սե րին վե րագր վող «Նո
րին սրբոյ Սա հա կայ. թէ որ պէս սահ մա նե ցաւ կարգ ուխ տի և որոշ ման վա նաց» 
կա նո նախմ բի Խ կա նո նը:

7 Վար դա նյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 141 –43:
8 Հա ցու նի Վ., նշվ. աշխ., էջ 425 –26, 426 –27:
9 Խոս րո վիկ Թարգ մա նի չը եղել է Հով հան Օձ նե ցու հա մա խո հը և նրա հետ մի ա

սին Մա նազ կեր տում 726 թվա կա նին կա յա ցած հայասո րա կան հա մա տեղ ժո ղո վի 
նա խա ձեռ նող նե րից մե կը: Նա օգ նել է Հով հան Օձ նե ցուն դա վա նա բա նա կան կա
րև ո րա գույն որո շում եր ըն դու նե լու գոր ծում: Այդ ժո ղո վում քննարկ վել են նաև ծի
սա կան խնդիր ներ: Տե՛ս «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան (այ սու հետ` 
ՔՀ), Երև ան, 2002, էջ 668):

10 Վար դա նյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 632:
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Հաս միկ Աբ րա հա մյան

կան նե րի հա մար ու թօ րյա պահք սահ մա նե լու մա սին11: Եփ րեմ Ասո րուն 
վե րագր վող կա նո նախմ բի 6րդ կա նո նում կրկնվում է նույ նը:12*

Մե լի տո նի եպիս կո պո սը (11րդ դար13) նույն պես նշում է, որ քա ռաս
նոր դա ցը պետք է պա հեն կրո նա վոր նե րը, քա հա նա նե րը և ապաշ խա րող
նե րը (ավե լաց նե լով նաև այ րի նե րին և ուխ տի ման կանց), իսկ մյուս նե րին 
թե լադր վում է պա հել յոթ նօ րյա պահք14:

Այս կար գը 13րդ դա րի սկզբնե րին հաս տա տուն է եղել, ին չը փաս
տում է Վար դան Այ գեկ ցու վկայա կո չու մը15:

13րդ դա րի կե սե րի վկա յու թյուն ներ կան, որոնք հու շում են վա նա
կան և աշ խար հիկ մի ջավայ րե րում այդ պահ քի կեն սու նա կու թյան մա սին. 
Գան ձա սա րի վան քի (Ար ցախ) Սուրբ Հով հաննես եկե ղե ցու շի նա րա րա
կան ար ձա նագ րու թյու նում (1240), որում պատ վի րա տու Եսա յի Հասան 
Ջա լա լյա նի կող մից հրա հանգ վում է պա տա րագ նե րին իր ըն տա նի քի ան
դամ ե րին հի շել, հստակ սահ ման ված է Ծննդյան հիս նա կի ժամկ ե տը16: 

11 «… եթէ պահք Աս տուա ծա յայտ նու թե անն ապաշ խա րո ղաց և կրաւ նա ւո րաց և քա
հա նա յից Խ աւր պահք սահմա նե ցին, իսկ աշ խար հա կա նաց` Ը աւր, բայց պարտ 
է զԸաւ րե այ պա հոց զշա բաթ և զկիւ րա կէ զգու շու թե ամբ պա հել, վասն զի ինքն 
Աս տուա ծա յայտ նու թիւնն ոչ լու ծա նի, այլ լուծա նէ զչո րեք շա բաթ և զուր բաթ»: Տե՛ս 
Կա նո նա գիրք հա յոց, հ. Բ, էջ 277 –280:

12 «Զ. Պահք Աս տուա ծա յայտ նու թե ան այս պէս կար գե ցան. Կրաւ նա ւո րաց և այ րե աց 
և ապաշ խա րո ղաց` Ծ աւր պահք կար գե ցան և հաս տա տե ցան, իսկ աշ խար հա կա
նաց` ու թաւ րե այ, բայց ի պա հել ու թաւ րե այ և զկի րա կէն, այլ որ պէս Աս տուա ծա
յայտ նու թիւնն ինքն ոչ լու ծա նի, այլ լու ծա նէ զա ռա քե լա կան հրա մանն, նոյն պէս և 
զկիւ րա կէն ծո մա ցու ցա նէ, վասն զի լու ծա նէ զչո րեք շա բաթն և զուր բաթն»: Տե՛ս 
Կա նո նա գիրք հա յոց, հ. Բ, էջ 57 –58:

* Ու սում ա սի րող նե րը, հա վաս տի աղ բյուր ներ չգտնե լով, այս կա նո նախմ բի` Եփ
րեմ Ասո րուն պատ կա նելն ան վա վեր են հա մա րում: Տե՛ս Կա նո նա գիրք հա յոց, հ. 
Բ, էջ 325:

13 Կա նո նա գիրք հա յոց, հ. Բ, էջ XXVIII:
14 «… Եւ պա տուել այս պէս. զծնունդն և զմկրտու թիւնն ի նմին աւուր տաւ նել, Էակաւք 

չափ պա հել, կրաւ նա ւո րաց և քա հա նա յից, ապաշ խա րո ղաց և այ րե աց և ուխ տի 
ման կացն եկե ղեց ւոյ պա հել մի ա պէս Խ աւր, բայց մի այն շա բաթ և զմի ա շա բաթ»: 
Տե՛ս Մե լի տո նի եպիս կո պո սի թուղթ առ [Եւտ րե պի ոն], Գլուխ Ա, Կա նո նա գիրք հա
յոց, հ. Բ, էջ 286:

15 «Սահ մանք ուղ ղա փա ռու թե ան եկե ղե ցոյ առա քե լոցն հաս տա տե ալ քա ռա սուն 
աւր պա հել կրաւ նա ւո րաց և ապաշ խա րո ղաց, և ութ աւր հա մաւ րէն ժո ղո վուրդքն, 
ընդ նմին զշա բաթ և զմի ա շա բաթ և զտաւն Աս տուա ծա յայտ նու թե անն` Ծննդե
անն ասեմ և Մկրտու թե անն, վասն զի աս տուա ծա յինք են և տէ րու նա կանք, յո րում 
աւուր դի պես ցի կա տա րես ցեն»: Տե՛ս Այ գեկ ցի Վ., Գիրք հաս տա տու թե ան և ար
մատ հա ւա տոյ, Երև ան, 1998, էջ 390:

16 «… ՅԻՍ ՆԱ ԿԱՄ ՏԷՆ ՄԻՆՉ Ի ՅԱՅՏ ՆՈՒ ԹԻ. ՄԱՄ ՔԱ ՆԱ`/ ԻՄ ԿԵ ՆԱԿ ՑԻՆ. … 
ԶԱՏ ԿԷՆ ՄԻՆՉ ՅԱ ԾԱ ԾԻՆՆ ԵՒ Ի ԽԱ ՉԷՆ ՄԻՆՉ ՅԻՍ ՆԱ ԿԱ ՄՈՒՏՆ ԻՆՁ` 
ՀԱ ՍԱ ՆԱ»: Տե՛ս Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պրակ V, Ար ցախ, Երև ան, 1982, էջ 
38 –40:
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Աստ վա ծա հայտ նու թյան քա ռաս նոր դաց (հիս նա կաց) պահ քը

Այս պահ քը հի շա տակ վում է Բարձ րաքա շի վան քի (Լո ռի) ար ձա նագ րու
թյան մեջ17:

Աստ վա ծա հայտ նու թյան տաս ներ կուօ րյա պահ քի մա սին 13րդ դա
րի մի բա ցա ռիկ վկա յություն է բե րում Ղև ոնդ Ալի շա նը` մեջ բե րե լով 1211 թ. 
Վիլ լեբ րանդ վար դա պե տի նկա րագ րու թյու նը Սսում կա տար վող Սուրբ 
Ծննդյան և Ջրօրհ նե քի վե րա բե րյալ. «Ջրօրհ նե աց հան դե սը Հայք այս 
կեր պով կա տա րեն. տօ նէն 12 օր առաջ, զոր մենք (լա տինք) խնտու մով և 
կե րու խու մով կան ցուցա նենք, անոնք ի պա տիւ տօ նին` ապաշ խա րու թե
ամբ և պա հօք ան ցու ցին, հրա ժա րե լով ի ձկա նէ, ի գին ւոյ և ի ձի թոյ. իսկ 
բուն խթման օրը բո լո րո վին ծո մա պա հու թե ամբ կե նացն»18:

Են թադ րե լի է, որ մի ա րա րա կան շարժ ման այդ ժա մա նա կա հատ
վա ծում հա վա նա բար Ծննդյա նը նա խոր դող պահ քը սկսվել է ոչ թե դեկ
տեմ բե րի 29ի երե կո յից, այլ` 25ից, այ սինքն` այն օր վա նից, երբ Կա թո լիկ 
եկե ղե ցին նշում էր Ծննդյան տո նը, ըստ ամե նայ նի, կի լի կյան մի ջա վայ
րում դեկ տեմ բե րի 25ը բա ցա ռե լու նպա տա կով:

Աս վա ծը թույլ է տա լիս մտա ծե լ, որ Հայ Եկե ղե ցին իր ծի սա կան 
առանձ նա հատ կու թյու նը պա հե լու հա մար լուրջ քննու թյան նյութ է դարձ
րել Աստ վա ծա հայտ նու թյան Մեծ պահ քը պահ պա նե լու խնդի րը: Ամեն 
դեպ քում վե րոգ րյա լը վկա յում է այն, որ այդ հիս նա կի տա րած վա ծու թյու նը 
մի ան շա նակ չի եղել, իսկ այն, որ պես պար տա դիր պահք, կա նո նա կա նաց
նե լը կա րող էր խիստ ծան րա բեռ նել տա րին պահ քե րով: Ուս տի 10 –11րդ 
դա րե րում հստա կեց վել են Ծննդյան պահ քի կեն ցա ղա վար ման շրջա նակ
նե րը` հիս նօ րյան պար տա դիր հա մա րե լով կրո նա վոր նե րի, քա հա նա նե րի 
և ապաշ խա րողնե րի, իսկ ու թօ րյան` աշ խար հա կան նե րի հա մար:

13րդ դ. վեր ջե րի տո նա ցույ ցե րում Հիս նա կաց պահ քը ներ կա յաց
ված է ընդ մի ջարկ ված` մեկ շա բաթ պահք, եր կու շա բաթ ու տիք հա ջոր դա
կան սկզբուն քով: Առա ջին շա բա թը Հիս նա կամ տի շա բա թա պահքն է19: 
Հիս նա կամ տին հա ջոր դող չոր րորդ կի րա կի ից հե տո եկող եր կուշաբ թի
ուր բաթ օրե րին սահ ման ված է Սուրբ Յա կո բի պահ քը: Թիվ 179 (1292 թ.20) 

17 «Ի ԹՎԻՆ ՈՂԶ (1247), ԵՍ` ՍՈՒՄ ԲԱՏ, ՈՐ ԴԻ ՍԱ ԼԱ ՐԻՆ, ՄԻ Ա ԲԱ ՆԵ ՑԱ ՍԲ 
ՈՒԽ ՏԻՍ ԵՒ, ԸՍՏ ԿԱ ՐԻ, ԱՒԳ ՆԷ ՑԻ ՏԱՆՍ: ԵՒ ՍՊԱ ՍԱ ՒՈՐՔ ՍՈ ՐԱ` ՏԻ ՐԱ ՑՈՒ 
ՎԱՐ ԴԱ ՊԵՏ ԵՒ ՄԻ Ա ԲԱՆՔՍ, ՍԱՀ ՄԱ ՆԷ ՑԻՆ :Ի: (20) ՊԱ ՏԱ ՐԱԳ ԻՆՁ Ի ՏԱ
ՐՈՋՆ: ԱՇ ՆԱՆ ՔԱ ՌԱՍ ՆԱՄ ՏԻՆ ԱՐ ՆԵՆ ԶԻՄ ԺԱՄՆ ԵՒ ԱՒՐՀ ՆԻՆ ՅԱՅ ԵՒ 
Ի ՍՐԲՈՑ ՆՈ ՐԱ»: Տե՛ս Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պրակ IX, Լո ռի, Երև ան, 2012, 
էջ 380:

18 Ալի շան Ղ., Յու շիկք հայ րե նե աց հա յոց, Վե նե տիկ –Ս. Ղա զար, 1912, էջ 117 –118:
19 Տե՛ս Վար դա նյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 474, 479, 481, 636:
20 Մայր ցու ցակ հա յե րէն ձե ռագ րաց Մաշ տո ցի անուան մա տե նա դա րա նի, հ. Ա, 

Երևան, 1984, էջ 720:
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գրչագ րում նշվում է «Չոր րոդ կիր[ակէ]… և ապա պա[հ]ք սրբոյն Յա կո
բայ, բայց տաւնքս լի նին» (թերթ 539ա540բ): Թիվ 752 (1351 թ.21) Տո նա ցույ
ցում աս վում է «Եւ կիր[ակէ]… և ապա պահք սրբոյն Յա կո բայ, բայց տաւն 
լի նի» (176ա)22: Յոթ նե րոր դը Ծննդյան շա բա թա պահքն է: Ռ. Վար դա նյանն, 
ու սում ա սի րե լով հնա գույն «Կա նոնք ըն թերց վա ծոց»նե րը, գրում է, որ 
Քրիս տո սի Ծննդյան պահ քի կա նոն նե րը դրան ցում բա ցա կա յել են, ուս տի 
այն գա լիս է ամե նավա ղը 6րդ դա րից23, իսկ Ծննդյան պահ քի ներ կա` ու
թօ րյա, տար բե րա կը գա լիս է Գրի գոր Բ. Վկա յա սե րի (11 –12րդ դդ.) Տո նա
նա մա կից24:

Գրի գոր Տա թև ա ցին գրում է. «… Զի Կ օր ուր բաթ և չո րեք շաբ թի, և 
Գ քա ռա սունք պահք է ի բո լոր տա րին: Այս առա քե լա դիր է: Իսկ հայ րա
պետքն բա ժա նե ցին զեր կու քա ռա սունսն ի շա բա թա պահս: .. Եւ Գ ամիսք 
աղու հացք է և յի սունք»25: «...զեր կու քա ռա սունսն» Ծննդյան և Զատ կի 
Քա ռաս նոր դաց պահ քերն են, որոնք բա ժան վել են շա բա թա պահ քե րի:

Մ. Օր մա նյա նը ևս գրում է, որ Հիս նա կը եր բևէ ամ բող ջո վին պա հոց 
շրջան է եղել, իսկ հի մա երեք շա բա թա պա սե րի է վե րած վել` Հիս նա կաց, 
Ձմեռ նա մու տի` Սուրբ Հա կո բի, և Ծննդյան26*: Հայ կա զյան բառ գիր քը 
գրում է. «...Յի նունք պա հոց Ծննդե ան կամ Յայտ նու թե ան, որ եր բեմ 
անընդ հատ պա հիւր զա ւուրս յի սուն, այլ այժմ ընդ հա տու թե ամբ և այ լև այլ 
օրի նա կաւ ի զա նա զան ազգս. Ի հայս պա հին երեք եօթ նե ակք` ի սկիզբն, 
ի մէջն, և ի կա տա րած յիս նե կին. ա. կո չի Յիս նա կաց, բ` ս. Յա կո բայ, գ` 
Յայտ նու թե ան»27:

Սի մե ոն Երև ան ցին պահ պա նել է պահ քի հնա գույն կա նոն նե րը28:
Այս պի սով, Ծննդյան Մեծ պահ քը, 13րդ դա րի վեր ջե րին և 14րդ 

դա րի սկզբնե րին տո նացույցե րում և Ճա շոց նե րում ար դեն ներ կա յա նում է 

21 Մայր ցու ցակ հա յե րէն ձե ռագ րաց Մաշ տո ցի անուան մա տե նա դա րա նի, հ. Գ, էջ 
612:

22 Նույն տե ղում, էջ 637:
23 Նույն տե ղում, էջ 639:
24 Նույն տե ղում, էջ 637:
25 Տա թև ա ցի Գ., Գիրք հարց մանց, Երու սա ղէմ, 1993, էջ 649 –650:
26 Օր մա նյան Մ., Ծի սա կան բա ռա րան, Երև ան, 1992, էջ 32:
* Հե տաքրք րա կան է այն, որ Սուրբ Հա կո բի պահ քը կոչ վել է նաև Ձմեռ նա մու տի 

պահք, քա նի որ հա մըն կել է դեկ տեմ բե րի սկզբին (տե՛ս Պահք, ՔՀ, 844), իսկ ըստ 
ավան դու թյան` սուրբ Հա կոբն օժտ ված է եղել ձյուն բե րե լու կա րո ղու թյամբ: Տե՛ս 
Խա ռա տյան-Առա քե լյան Հ., Հայ ժո ղովր դա կան տո նե րը, Երև ան, 2005, էջ 288:

27 Նոր բառ գիրք հայ կա զե ան լե զուի, հ. երկ րորդ, Երև ան, 1981, էջ 360:
28 Վար դա նյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 480, 636: Հմմտ. «Տօ նա ցոյց յո րում նշա նա կին տօնք 

և պահք, ըն թեր ցուածք և արա րո ղու թիւնք Հա յաս տա նե այցս Ս. Եկե ղեց ւոյ», խմբ. 
Սի մէ օն Երև ան ցի, յԵ րու սա ղէմ, 1870, էջ 106:
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Աստ վա ծա հայտ նու թյան քա ռաս նոր դաց (հիս նա կաց) պահ քը

ընդ մի ջարկ ված շա բա թապահքե րով, ինչ պես` առա ջին շա բա թը` Հիս նա
կաց պահք, չոր րոր դը` Սուրբ Հա կո բի պահք և յոթ նե րոր դը` Ծննդյան 
պահք:

Հիս նօ րյա պահքն ամ բող ջու թյամբ տո նա ցույ ցում չընդգր կե լը կա
րող էր պայ մա նա վոր ված լի նել տար բեր պատ ճառ նե րով: Նախ զատ կա
կան Աղու հա ցի հետ մի ա սին ևս մեկ եր կա րա տև պահք պա հելն ան հար
մա րու թյուն ներ կա ռա ջաց ներ ան հա տի հո գև որ և աշ խար հիկ կեն ցա ղա
վար ման տե սան կյուն նե րից, քա նի որ ըստ եկե ղե ցա կան կար գի` հո գև որ 
զսպվա ծու թյան հետ մի ա ժա մա նակ պահ քի ըն թաց քում պետք է զերծ մալ 
նաև որո շա կի սննդամ թերք նե րից, ոգե լից ըմ պե լիք նե րից, ինչ պես նաև 
կեն ցա ղա վար ման որոշ նոր մե րից: Երկ րորդ` հա վա տա ցյալ նե րը հիս նակ
նե րի ըն թաց քում պետք է զրկվե ին հա ղոր դու թյու նից, իսկ այս խոր հուր դը 
կա րև որ է թե՛ հա վա տա ցյա լի նե րանձ նա կան հո գև որ կյան քի, թե՛ հա վա
տա ցյալեկե ղե ցի փոխ հա րա բե րու թյան տե սան կյու նից: Եր րորդ` ըստ ժո
ղովր դա կան տո նացույ ցի` Ծննդյան Հիս նակն իր ժամկ ետ նե րով հա մըկ
նում էր Նա վա սար դին (Հիս նա կա մու տը կա տար վում է նո յեմ բե րի 18ի մո
տա կա կի րա կի29), որն սկսվում էր նո յեմ բե րի 10ին հա ջոր դող կի րա կի, և 
հար սա նիք նե րին շրջան էր30:

Այս պի սով մի քա նի եր կա րա տև պահ քե րը կա րող էին պատ ճառ 
դառ նալ պահ քից հրա ժար վե լուն կամ պահ քե րի հա ճախ խախտ մա նը, քա
նի որ աշ խար հա կան մար դու հա մար բարդ է տև ա կան ժա մա նակ հրա
ժար վել աշ խար հիկ սո վո րույթ նե րից: Դա կա րող էր նաև եկե ղե ցուց հե ռա
նա լու պատ ճառ դառ նալ: Հե տև ա բար` տո նա ցույ ցում չէր կա րող 
ամ րագր վել պահք, որը գործ նա կա նում դա տա պարտ ված էր չգո յու թյան: 
Ուս տի` հիս նա կաց պահ քի շրջա նը շա բա թա պահ քե րի բա ժա նե լը հար ցի 
լուծ ման լա վա գույն մի ջոց էր:

Պահ քը` տնտե սա կան տար վա ջրբա ժան. Քննարկ վող պահ քը ոչ 
մի այն ծի սա կան նշա նա կու թյուն է ու նե ցել, այ լև տնտե սա կան` ժո ղովր դա
կան տո մա րի հա մա կար գում կար գա վո րե լով երկ րա գոր ծա կան աշ խա
տանք նե րի ըն թաց քը, ին չի մասին հու շում են նաև դրանց ան վա նում ե րը: 
Այս պես. Բարձ րա քա շի վան քի ար ձա նագրության մեջ նշվում է «աշ նան 

29 Վար դա նյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 636 –637:
30 Արևմ տյան Հա յաս տա նում, որ տեղ Նա վա սար դի տո նը չէր պահ պան վել, դեկ տեմ

բե րին «Հոր թը թո ղի» և «Նախ րը թո ղի» պա սե րից հե տո տո նա կան տա րին փակ
վում էր և վերսկս վե լու էր հուն վա րի 1ին: Այս տեղ «Նախ րը թո ղի» պա սը զու գա
դի պում էր Սուրբ Հա կո բի պա սին: Իսկ Արև ե լյան Հա յաս տա նում «Նախր թո ղի» 
պա սով սկսվում էին տո նա կան օրե րը և գար նանն ընդ հատ ված հար սա նիք նե րի 
շղթան: Տե՛ս Խա ռա տյան-Առա քե լյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 250:
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քա ռաս նամ տին»31: Ժո ղովր դա կան կեն ցա ղում «Հիսնա կամ տի պահք» 
ան վա նու մը տրվել է Ծնուն դից առաջ ըն կած հիս նօ րյա պահ քի առա ջին 
շա բաթին: Այն կոչ վել է նաև Հոր թը թո ղի պահք, քա նի որ աշ նան ցրտե րի 
պատ ճա ռով հոր թերն այդ օրե րին դա դա րել են արոտ գնալ32: Նույն օրի
նա կով Սուրբ Հա կո բի տո նից առաջ ըն կած շա բա թա պահ քը կոչ վել է 
Նախ րը թո ղի պահք33:

Կեն ցա ղա վար ման մի ջա վայ րը. Ու շագ րավ է այն փաս տը, որ ի 
տար բե րու թյուն զատ կա կան Մեծ պահ քի, Աստ վա ծա հայտնության և 
Վար դա վա ռի հիս նակ նե րը պա հե լը ոչ բո լոր վան քե րում են պար տա դիր 
հա մար վել: Այդ են փաս տում Անիի Գրի գոր Պահ լա վու նի վան քի (10րդ 
դար)34, ինչ պես նաև Սյու նի քի Քար կոփ վան քի Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցու 
10րդ դա րի սկզբի պատ վի րա տու Շու շա նիկ իշ խա նու հու թո ղած ար ձա
նագ րու թյուն նե րը35:

Աստ վա ծա հայտ նու թյան և Վար դա վա ռի հիս նակ նե րի ոչ պար տա
դիր լի նե լու մա սին է խո սում նաև Եպի փա նին վե րագր վող, սա կայն, ինչ
պես վե րը նշվեց, 10 –11րդ դա րե րով թվագրվող կա նո նը, որը նշում է, թե 
շնորհ ներն առա վել կիջ նեն այն ան ձանց վրա, ով քեր երեք հիս նակ նե րը 
կպա հեն36: Կա մա վո րու թյան մա սին են վկա յում նաև այդ հիս նակ նե րը 
խախ տե լիս պա տիժ ներ կրե լու վե րա բե րյալ սահ մա նում ե րի բա ցա կա յու
թյու նը, ինչ պես նաև այն, որ դրանք հրա հանգ վել են պա հել ապաշ խա րող
նե րին կամ պա հոց օրեր խախ տած անձ անց` որ պես հա տու ցում: Բար սե ղի 
կա նոն նե րում բա զում մեղ քե րի մեջ ըն կա ծին, մի շարք այլ հրահանգ նե րի 

31 Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պրակ IX, էջ 380:
32 Մխի թա րե անց Աղ., Փշրանք Շի րա կի ամ բար նե րից. – ԷԱԺ, հ. Ա, Մոս կուաԱլէք

սանդ րա պօլ, 1901, էջ 260:
33 Նույն տե ղում, էջ 272:
34 «ԿԱ ՄԱՒՔՆ ԱՅ. ԵՍ ՎԱՀ ՐԱՄ ԻՇ ԽԱ ՆԱՑ ԻՇ ԽԱՆ, ԵՏՈՒ ԶԻՄ ՈՐ ԴՈՅՆ ԶԱ

ՊՈՒ ԽԱՄ ՐԻ ՈԳԵ ԲԱ ԺԻՆ ԵՒ Գ/ՆԵ ՑԻ :Բ: ԿՈՒՂ ՊԱԿ ԶԼՈ ՐԱ ԳՈՅ ՆԻՆ ԵՒ ԶՈՐ
ՍԱՒ ՏԻՆ, ՅՈ ՇԱ ԿԱ ՆԱՑ. ԵՏՈՒ Ի ՍՈՒՐԲ ԳՐԻ ԳՈ ՐԻ ԵՒ ՔԱՆ ԵԿԵ ՂԵ ՑԻՔՍ ՈՐ 
ՈՒ ՆԻՆ ՏԱ ՐԻՆ :Գ: ՔԱ ՌԱ ՍՈՒՆՔ. …»: Տե՛ս Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պրակ I, 
էջ 32:

35 «Ի ՍՈՒՐԲ ԿՐԱՒ ՆԱ ՒՈ ՐԱ ՆՈ ՑԻ ԱՍՏ ԶԻ Ի ՀԻՆԳ ԵԿԵ ՂԵ ՑԻՍԴ ՅԱՅԴ ԶՈՐ 
ԵՍ ՇԻ ՆԵ ՑԻ մին եկե ղե ցիդ որ է աս տուա ծա ծինդ` ՏՆ ԻՄՈՅ ԱՇՈ ՏԻ ԵՒ ՅԻՄ 
ԱՆՈՒՆ ԼԻ ՑԻ ՈՐ. ԽԷ ՈՐ ԱՅԴ ՏԱ ՐԻՆ ԵՐԵՔ ՔԱ ՌԱ ՍՈՒՆՔ կա տա րեն»: Տե՛ս 
Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պրակ III, Վա յոց Ձոր. Եղեգ նա ձո րի և Ազիզ բե կո վի 
շրջան ներ, Երև ան, 1967, 206 էջին հա ջոր դող ներ դիր:

36 «Եւս առա ւել ի վե րայ այ նո ցիկ եկես ցեն զշնորհքն Աս տու ծոյ որ զե րեք յի սունսն 
պա հես ցեն յա նուն Սուրբ Եր րոր դու թե անն` զԶա տիկն և զՎար դա վառն և զՅայտ
նու թե անն և ի փրկու թե ան Տե առն առ ցեն զա ւե տիսն»: Տե՛ս Կա նո նա գիրք հա յոց, 
հ. Բ, էջ 277 –279:
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Աստ վա ծա հայտ նու թյան քա ռաս նոր դաց (հիս նա կաց) պահ քը

հետ մի ա սին, թե լադր վում է երեք Քա ռաս նորդ նե րը պա հել37: Նույ նը վկա
յում է նաև 13րդ դա րում Հով հան նես Երզն կա ցու` օրա պահ քե րը (չո րեք
շաբ թի, ուր բաթ), շա բա թապահ քե րը և այլ պահ քե րը լու ծող նե րին, որ պես 
ապաշ խա րու թյուն, նաև եր կու քա ռաս նորդաց նե րը պա հե լու վե րա բե րյալ 
հրա հան գը38: Ըստ այդմ` Հա ցու նին իրա վամբ եզ րա կաց նում է, որ եթե պա
հե ցո ղու թյան այս ձևը պա տիժ էր, ու րեմ` սո վո րա կան չէր39:

Նույն ժա մա նա կաշր ջա նը նկա րագ րե լով` Կի րա կոս Գան ձա կե ցին 
խո սում է Հով հան նես վար դա պե տի գոր ծու նե ու թյան մա սին և նշում, որ 
«… դեռ ցայն ժա մա նակն ի տե ղիս տե ղիս լու ծա նէ ին զշա բաթ և զկի րա կէ 
սուրբ քա ռաս նոր դաց աղու հա ցիցն»: Ապա հա վե լում է, որ «… Եւ այս պէս 
հաս տա տու թիւն կա լաւ յա մե նայն տե ղիս` զյիս ներ րե ակն պա հօք վճա րել, 
զոր առա ջին կէսք պա հէ ին և կէսք ո՛չ»40:

Գրի գոր Տա թև ա ցին հի շում է, որ աշ խար հիկ դա սը մի այն Աղու հա
ցից պահքն էր պա հում. «Կար գա ւորք երեք քա ռա սունք պա հեն, այլ աշ
խար հա կանք` մի այն զա ղու հա ցիցն պա հեն»41:

Գան ձա կե ցու և Տա թև ա ցու վկա յու թյուն նե րը փաս տում են 1314րդ 
դա րե րում այդ հիս նակնե րի կա մա յա կան լի նե լու մա սին:

Ըստ ամե նայ նի` վա նա կան մի ջա վայ րում ևս 15րդ դա րում երեք 
Հիս նակ նե րը կա մայական են եղել, քա նի որ Սի մե ոն Այ րի վա նե ցին (15րդ 
դ.), գնա լով Ձա գա վանք, փոր ձում է վերահաս տա տել «զա մե նան բա րի 
կարգս և օրէնս» և մի այ նա կյաց նե րին ու ապաշ խա րող նե րին հրամա յում է 
«զե րեք յիս նակսն կե նայ պա հօք շա բաթ և կի րա կին, զղջա ցե ալքն մի այ
նա կե ացքն և ճնա ւորքն` բո լոր կե նան զյիս նա կաց պահսն»42:

37 «Որք ի բա զում ծո վա ցե ալ մե ղացն խորս ընկղ մե ցան ոչ կա րե լով հա սա նել ի նա
ւա հան գիստն խա ղա ղու թե ան ի ձեռն ազ գի ազ գի առա քի նու թե ան և ապաշ խա
րու թե ան, յե տոյ եր կիւ ղիւ մա հու ըմբռ նե ալ և ի կեն դա նու թե անն ի կեն դա նի պա
տա րագն ևս ապա ւի նե ցան հա սա նե լով ճշմա րիտ թո ղու թե ան, ար ժա նի է, բայց 
կա տա րես ցէ զնա ճշմա րիտ հա ւա տով և սի րով և յու սով: … և զԳ Քա ռաս նորդսն` 
զտէ րու նա կանն և զա ռա քե լա կանն և զմար գա րէ ա կանն սուրբ պա հես ցէ և տուըն
ջե ան և գի շե րոյն աղաւ թից զԲ բա ժա նե ալ կա նոնն ան խա փան կա տա րես ցէ»: Տե՛ս 
Կա նո նա գիրք հա յոց, հ. Բ, էջ 175 –177:

38 «Եթէ մե կը չո րեք շաբ թին և ուր բա թը, շա բա թա պահ քը և կամ այլ պահք լու ծէ ձու
կով կամ գի նի ով, երեք տա րի թող ապաշ խա րէ, եր կու քա ռաս նա պահ քե րը և տար
ւոյն բո լոր եր կու շաբ թի նե րը սրբու թե ամբ պահք բռնէ և օրա կան հա րիւր հի սուն 
ան գամ ծնրադ րէ»: Տե՛ս Երզն կա ցի Յ., Խրատ բո լոր քրիս տո նե ա նե րուն, աշ խար
հա բա րի վե րա ծեց` Անու շա վան վրդ. Դա նի է լե ան, Ան թի լի աս, 1984, էջ 73:

39 Հա ցու նի Վ., նշվ. աշխ., էջ 429:
40 Պատ մու թիւն հա յոց արա րե ալ Կի րա կո սի վար դա պե տի Գան ձա կեց ւոյ, Թիֆ լիս, 

1909, էջ 196:
41 Տա թև ա ցի Գ., Ձմե ռան հա տոր, Երու սա ղէմ, 1998, էջ 148:
42 Ալի շան Ղ., Հա յա պա տում, Վե նե տիկ, 1901, էջ 569 –70:



252

Հաս միկ Աբ րա հա մյան

Վե րոգ րյա լից երև ում է, որ 10 –15րդ դա րե րում Աստ վա ծա հայտ նու
թյան և Վար դա վա ռի Մեծ պահքե րը թե՛ աշ խար հիկ նե րի, թե՛ կրո նա վոր
նե րի մի ջա վայ րե րում կեն ցա ղա վա րել են` ան ձի կամ տվյալ վանքի ներ քին 
որոշ ման հա մա ձայն: Դրանք, որ պես պար տա դիր, թե լադր վել են ապաշ
խա րողնե րին:

Պահ քի ըն թաց քը. Ինչ վե րա բե րում է հիս նակ նե րի ըն թաց քին, ապա 
դրանք զատ կա կան Մեծ պահ քի օրի նա կով նույնն են եղել43:

ՄՄ 1007 թվա կիր 12րդ դա րի Տո նա պատ ճա ռի (որն, ըստ Ռ. Վար
դա նյա նի, Սա մուել Կամր ջա ձո րե ցու (10 –11րդ դդ.) ժո ղո վա ծուի ըն դօ րի
նա կու թյուն է44) «Յա ղագս տա պա նա կին խոր հուրդ» ճա ռի վերջ նա մա սում 
«Զի՞նչ է այս .Գ. նա ւա կա տիքս զի ոչ գոյ մսա կե րու թիւն ի մէջ քրիս տո նէ ից» 
հարց ման պա տաս խա նը բա ցա հայ տում է երեք պահ քե րի ըն թաց քը45:

Դա վիթ Ալավ կա Որ դին (11 –12րդ դդ.) իր «Կա նո նա կան օրի նադ
րու թյուն» աշ խա տու թյան ինն սու նե րորդ կա նո նում նույն պես խո սում է 
երեք հիս նակ նե րի ըն թաց քի մա սին46 (այն անն շան խմբագրումե րով հա
մընկ նում է վե րոն շյալ տո նա պատ ճա ռի տվյալ հատ վա ծին47*):

Վար դան Այ գեկ ցին, վկա յա կո չե լով Հով հան նես Տա վու շե ցուն, «զե

43 Այդ մա սին տե՛ս նաև Հա ցու նի Վ., նշվ. աշխ., էջ 428:
44 Վար դա նյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 219 –20:
45 «Հար ցում. Զի՞նչ է այս .Գ. նա ւա կա տիքս զի ոչ գոյ մսա կե րու թիւն ի մէջ քրիս

տո նէ ից: Պա տաս խա նի. Նա ւա կա տիք բարձ րա գոյն տե սա նի և աս տուա ծա տե
սա կա գոյն քան զա մե նայն տաւնս: Այս պէս տաւ նէ եկե ղե ցի և առ նէ նա ւա կա
տիս ու րա խու թե ան և փրկու թե ան: Տաւն Ծննդե ան և յայտ նու թե նէ նո րո գու թիւն 
և ցնծու թիւն, բայց ո՛չ ճա շա կել ի մսոյ: Բան այս է .Գ. քա ռա սունս, ի ճրա գա լոյց 
Ծննդե անն, Եւ յա ւուր շա բա թու խա չին, և Վար դա ւա ռին, որ ոչ ու տեմք միս: … Գ 
տաւնս զոր տաւ նէ եկե ղե ցի. նախ մաք րու թե ան կա րաւ տա նա Ծ աւրբք աղաւ թիցն: 
Եւ ծո մա ջա նու թե ան որոշ մամբ և զա տու թե ամբ յա մուս նա կան ան կող նոց: Նա խա
պէս և ոչ ճա շա կել հրա ման առաք: Ոչ մի այն ի ճրա գա լոյցսն և ի շա բաթ աւրն, այ լև 
ի բուն իսկ ի Ծ ակսն, որ յա ռաջ քան զտաւնսն են:

 … Արդ են ոմանք ի տգետ քա հա նա յից հրա ման տալ ի մա տա ղամսք կե րակ րիլ 
որո շէ հա ճո իմաստ նոց, զի մի է մա տա ղա միս և այլ միս: … Արդ, մի ոք կե րի ցէ հա
ւա սար յա մե նայն մսո: Ապա թէ հի ւանդ է ան կար թո ղա ցուց անեն պատ ւի րանքն: 
Այլ առողջ մարմ ով և կա տա րե ալ հա սա կաւ յայս .Գ. Խ ունս բնաւ միս մի՛ ոք կե րի
ցէ` Զատ կին, Վար դա վա ռին, և Յայտ նու թե ան զի քա ռա սունք աւ րի նակ կե նացն 
Ադա մա ու նի որ ի դրախ տին»: Տե՛ս Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան 
(այ սու հետ` ՄՄ), թիվ 1007, թերթ 393բ –394բ:

46 Աբ րա հա մյան Ա., Դա վիթ Ալավ կա Որ դու կա նոն նե րը. – «Էջ մի ա ծին» ամ սա գիր, 
1953, մարտ, էջ 54 –55:

47 Տե՛ս Աբ րա հա մյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 54 –55: Հմմտ. ՄՄ, թիվ 1007, թերթ 393բ –394բ:
*  Դա վիթ Ալավ կա Որ դին իր կա նոն նե րում օգտ վել է ոչ մի այն նա խոր դած ժա մա

նակ նե րի եկե ղե ցա կան ժո ղովն ե րի և հայ րե րի կա նոն նե րից և ավան դու թյուն նե
րից (Կոս տա նե անց Կ., Դա ւիթ վար դա պետ Ալաւ կայ Որ դի. – ԱՀ, գիրք XV, Թիֆ
լիս, 1917, էջ 62), այ լև Տո նա պատ ճա ռից:
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Աստ վա ծա հայտ նու թյան քա ռաս նոր դաց (հիս նա կաց) պահ քը

րիս յիս նակսն ան հաց և ան ջուր կա տա րեր» հրա հանգն է տա լիս, այ սինքն` 
ծոմ48: Բայց ժուժ կա լու թյան այս ձևը, ըստ Հա ցու նու, կա մա վոր է և ան հա
տա կան49:

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` կա րե լի է եզ րա հան գել, որ վաղ միջ նա դա
րից սկսած` նե րե կե ղե ցա կան և մի ջե կե ղե ցա կան շրջա նակնե րում Աստ վա
ծա հայտ նու թյան Մեծ պահ քը քննարկ ման հարց է եղել: Հա յոց եկե ղե ցին 
10 –11րդ դա րե րում այն սահ մա նել է որ պես պար տա դիր պահք` կրո նա վոր
նե րի, քահանանե րի և ապաշ խա րող նե րի հա մար, իսկ 13րդ դա րի վեր ջե
րից սկսած` այն հի շա տակ վել է տո նացույ ցնե րում` մեկ շա բաթ պահք, եր
կու շա բաթ ու տիք հա ջոր դա կան սկզբուն քով: 10 –15րդ դա րե րում վա նա կան 
մի ջա վայ րում Սուրբ Ծննդյան Մեծ պահ քի գո յու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է եղել վան քի ներ քին որոշ մամբ: Այն թե լադր վել է ապաշ խա րողնե րին և 
կա նո նա կան պահ քե րը խախ տած նե րին: Խնդրո առար կա պահ քը զատ
կա կան Աղու հա ցի օրի նա կով ու նե ցել է նույն ըն թաց քը` սննդա յին և կեն
ցա ղա վար ման բո լոր պա հանջ նե րով: Ժո ղովր դա կան կեն ցա ղում Ծննդյան 
Մեծ պահքն ու նե ցել է ոչ մի այն ծի սա կան, այ լև տնտե սա կան նշա նա կու
թյուն: Հա յոց մեջ դրա առ կա յու թյու նը պայ մա նա վոր ված է Հայ Եկե ղե ցու 
ծի սա դա վա նա բա նա կան առանձ նա հատկու թյուն նե րի պահ պան ման, ինչ
պես նաև բա րե պաշտական նկա տա ռում ե րով:

ПЯ ТИ ДЕ СЯ ТИД НЕВ НЫЙ (СО РО КОД НЕВ НЫЙ)  
ПОСТ БО ГО ЯВ ЛЕ НИЯ

Ас мик Аб ра а мян
Ре зю ме
Стат ья пос вя ще на изу че нию воп ро сов Пя ти де ся тид нев не го по ста Бог ояв
лен ия. Те ма бы ла ис сле до ва на на чи ная с ран не го сред не ве ковья до кон ца 
19го ве ка, ос но вы ва ясь на ле то пис ных, ли тог ра фи чес ких, ру ко пис ных, ка
но ни чес ких и эт ног ра фи чес ких пер во и сточ ни ках и ис сле до ва ни ях.
С точ ки зре ния на цио наль ных и ри ту аль нодог ма ти чес ких осо бен но стей 
бы ли изу че ны воп ро сы дав но сти, ка но ни за ции, дли тель но сти по ста, а так
же ход сле до ван ия по сту в бы то вой сре де. Су щест во ва ли ка но ны об я за
тель но го или доб ро воль но го сле до ван ия ему в мо нас ты рях и светс ких сре
дах. Бы ли пре дус мот ре ны на ка зан ия в слу ча ях на ру шен ия по ста. Так же 
бы ло изу че но его зна че ние в эко но ми чес кой жиз ни на ро да.
Клю че вые сло ва: Пя ти де ся тид нев ной пост, на цио наль ные и ри ту аль нодог
ма ти чес кие осо бен но сти, дав ность, ка но ни зац ия, дли тель ность, бы то вая 
сре да, об я за тель ный, доб ро воль ный.

48 Հա ցու նի Վ., նշվ. աշխ., էջ 428:
49 Նույն տե ղում:
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Հաս միկ Աբ րա հա մյան

THE HISNAKATS (FORTY DAYS) FEAST EPIPHANY

Hasmik Abrahamyan
Summary
The article is concerned with the Hisnakats fast prior to the Epiphany. The 
research is based on the manuscript heritage, epigraphical, canonical, and eth
nographic sources (dated from the Early Middle Ages to the end of the 19th 
century) and studies.

The following issues are discussed in the article: the background and history of 
the Hisnakats fast from the national features and ritual  dogmatic viewpoints, 
duration, and the motion of the fast in the different time periods, the scopes 
of practice, whether it was mandatory or optional in the monastic and secular 
frames, and penalties in case of breaking it. The role of the Hisnakats fast in the 
economic life of people is pointed out.

Keywords: Hisnakats, national features, ritual, dogmatic, duration, motion, the 
scopes of practice, mandatory, optional.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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