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Մանուկ Աբեղյանի երկերի ներկա հատորը ամփոփում է հեղինակի
երկու առանձին աշխատությունները' Նվիրված հայ ժողովրդական երգե
րին, Գրանցիg առաքինի մե։ , որ կրում է «ձին գուսանական ժողովրդա
կան երգեր» խորագիրը, ուսումնասիրված են հայոց սիրո, ուրախության,
պանդխտության, հարսանեկան, օրորոցի ու սգո երգերը, որոնք հայտնի
են «Հայրեն» անունով։
Այս աշխատությունը նախապես Հույս է տեսել Երևանի պետական
համալսարանի Տեղեկագրում! և ապա արտատպվել աոանձին գրքով?։
Սրա ամփոփումը իբրև ներածություն Աբեղյանը տարիներ անց տեղավորել է իր ffԳուսանական ժողովրդական տաղեր» ժողովածուի սկզբում3։
Նույն ամփոփում֊ն երածությունը խմբագրական մասնակի կրճատում
ներով տպագրվել է նաև հեղինակի «Հայոց հին գրականության պատմու
թյան» Բ հատորի ffՀավելվածներ» բաժնում* ։ Տվյալ ուսումնասիրության
հեղինակային ինքնագիրը չի պահպանվել։
Երկրորդ աշխատության մ եք, որ կրում է ffժողովրդական խաղիկ
ներ» խորագիրը, հետազոտված են մեր գյուղական փոքր երգերը,
որոնք հայտնի են ffխաղ» ընդհանուր անունով։ Այս հետազոտության
ակունքները հասնում են մինչև 900-ական թվականների առաշին տարի
ները, երբ Աբեղյանը Կոմիտասի հետ ձեռնարկել էր ffՀազար ու մի խաղ»
կոչված ժողովրդական հայտնի երգարանի խմբագրման գործին6ք Աշ
խատության նախնական տարբերակը' ffԺողովրդական խաղեր» վերնա
գրի և «Ուսվածք» ենթավերնագրի տակ տպագրվել լէ էշմիածնի ffԱրա֊
րատ»^ ամսագրում և ապա արտատպվել առանձին գրքովս։ Հիմք ընդունե
1 tZVhl պետական Համալսարանի դիտական տեղեկագիր*, 1927, M 2—3, է{
185—257, 1928, M 4, էէ 8—42, 1930, Zf I, է։ 83—208,
2 երևան, 1931,
3 երևան, 19*0, էէ 5—23,
Տ Տե՛ս Մ. Արեւլյան, Հի։ ոզ«լթյ«մ,ներ Կոմիտասի մասին («Կռմիտաս», ժողովածոդ
էրևան, 1930, 53—69),
6 1904, M 2, Է։ 172—188, M 3, Է{ 259—272, M 4, է{ 354—357, Л1 5, էշ
287—474, M 8, է։ 558—583, M 7, էւ 7—8, էչ 842—848, M է, Էէ 772—785, M 10, Էլ
в64—898, М 11, Էէ 975—988 և М 12, Էչ 1078—1098,
7 Վադարշապատ, 1904, կազմին' 1905,

լով իր այս աշխատությունը, ուր քննարկված էին ժողովրդական խաղերի
ժանրային և ձևական մի քանի առանձնահատկությունները (հորին
վածքը, ոտանավորը և ա յլն), Աբեղյանը տարիներ անց գրում է մի նոր
ուսումնասիրություն, վերամշակելով, Լրացնելով ու ընդարձակելով այն
խաղերի բովանդակությանը վերաբերող մի շարք նոր գլուխներով, Այդ
ուսումնասիրությունը իբրև ներածություն տպագրված է նրա էժողովըրդական խաղիկներյ> խորագրով ծավալուն ժողովածուի սկզբում (Ե ր ե ֊
վան, 1940, Էշ 7—107),
Սրա հեղինակային ինքնագիրը պահվում Է Հայաստանի գրականու
թյան և արվեստի թանգարանի գրական բաժնի արխիվի Մ. Աբեղյանի
ֆոնդում (/fi № 12 և 12ա) ։ Այն բաղկացած Է 143 ձեռագիր և 98 տպագիր
Էշերից։ Ձեռագիր մասը, որ կազմում Է աշխատության առաշին վեց
գլուխները [1. Խաղ ու տաղ (1 —6 ), 2 . Գյուղական բանաստեղծություն և
գեղջուկ խաղասացներ (7 —2 1 ), 3. Գյուղական սիրո երգը (2 1 —55),.
4. Աշխատանքը խաղերի մեշ (5 6 —93), 5 . Հասարակական խավերը խա
ղերի մեշ (94—1 27) և 6. Բնությունը խաղերի մեշ (127— 143)], նոր շա
րադրանք Հ ։ Տպագիր մասը, որ կազմում Է աշխատության հաշորդ հինգ
գլուխները [7. Խաղերի հորինվածքը (6 —19), 8 . Ոտանավորը (1 9 —35),
9. Աղճատում և վարիանտներ (3 6 —5 7 ), 10. Խաղերի զարգացումր
(57—70), 11. Երդերի զարգացումը խաղերից (7 1 —98)], ներկայացնում Է
էՈւսվածքի» մի օրինակը, որի Էշերին Աբեղյանի ձեռքով կատարված են
մի շարք կրճատումներ, լրացումներ և ուղղումներ։
ժամանակին առանձին հատորով հրատարակություն պատրաստե
լով հայ ժողովրդական առասպելներին, վեպերին և վիպական երգերին
նվիրված իր հին ու նոր, տպագիր ու ձեռագիր ուսումնասիրությունները,
Աբեզյանն այն կոչել Է a Հայ վիպական բանահյուսությունa, նկատի ունե
նալով նրանում վերլուծված ստեղծագործությունների ժանրային միաս
նությունը (տե՛ս Երկեր, Ա հատոր)։ Հետևելով Աբեղյանին, տվյալ հատոՐԸ կոչել ենք «Հայ քնարական բանահյուսությունD, քանի որ այստեղ զե
տեղված երկու ուսումնասիրություններն Էլ վերաբերում են հայ ժողովըրդական բանահյուսության քնարական ժանրի ստեղծագործություններին։
Վերոհիշյալ երկու ուսումնասիրությունները տպագրության պատ
րաստելիս հիմք ենք ընդունել հեղինակի կենդանության օրոք լույս տե
սած վերշին հրատարակությունները։
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1. «ՆԱՎԱՊԵՏ ՔՈԻ9ԱԿԻ ԴԻՎԱՆԸ»
Արիստակես Վ. Տևկանցր 1882 թ. Թիֆլիսոլմ հրատարակել է «Հա յ
երդ, մեղեղիք, տաղք և երդք» վերնագրով մի ժողովածու, սրա մեշ, եր.
27—45, մի տաղաշարք, որ սկսվում է «Այս ծովական գիշերս ի բուն*,
բառերով։ Նախաբանի վերքում դրած ծանոթության մեշ նա ի միշի այլոց
գրում է, թե այդ «Նահապետ վարպետ Քուչակինն է » ։ Կարապետ Կոստանյանցն իր «Նոր ժողովածուիЛ1 մեշ տպագրելով տասնուվեց Հատ
փոքր անանուն խրատական քառյակներ' վերշոլմ դրած մի ծանոթության
մեշ դիտել է տալիս դրանցից վեցի նմանությունը «Հայերգի» հիշված
տաղաշարքի մեշ եղածների հետ և այս առթիվ գրում է. «Ով որ ծանոթ է
հայոց ժողովրդական երգերի և առհասարակ ժողովրդական բարբառի
ոգուն, նա չի կարող չխոստովանել, որ այդ երկու երգերն էլ (այսինքն իր
տպագրած վեց քառյակը և սրանց նմանները «Հայերգի» մեշ) կրում են
իրենց վերա պարզ ժողովրդականության դրոշմ»։ Եվ ապա նա՜՛ավելա
ցնում է. «Ինչ որ կը վերաբերի Նահապետի անունով հայտնի երգի մյուս
մասերին, կարող ենք ասել, որ նոքա առհասարակ ժողովրդական երգից
առած կտորներ են և Նահապետն իսկապես ժողովող է այդ մասերի, այլ
ոչ հեղինակ։ Կան կտորներ, որոնց հնությոմւը հասնում է մինչև ժ դա
րը» ։— Նույն խնդրին նա մի երկու խոսքով դաոնում է նաև իր «նոր ժո
ղովածուի» Գ պրակում (եր. 44, հտն.) տպագրած մի տաղաշարքի առթիվ
գրած մի ծանոթության մեշ, համարելով էհին հայոց ժողովրդական բա
նաստեղծությունն իբրև ընդհանուր աղբյուր այս տեսակ երգերի»։
Կոստանյանցը, որ իր հրատարակություններով մեծ վաստակ ունի
մեր հին բանաստեղծությանը ծանոթացնելու գործում, դժբախտաբար չի
հիմնավորում կամ վատ Է հիմնավորում իր այդ կարծիքը։
1)
«Հայ ժողո։[րդական երգերի և ժողովրդական բարբառի ոգին»
տեսնել, դեռևս բավարար հիմք չէ այդ թե՛ սիրու և թե խրատական
տաղերի ժողովրդական լինելուն, մանավանդ որ նա չի պարզում, թե ինչի
մեշ է տեսնում այդ (Հոգին» և «ժողովրդականության դրոշմը»։ Արդարև,
նա վերշում գրում է, թե « Նահապետի երգի մեշ կան և կտորներ, որոնք
նման են արդի ժողովբդական երգերին» և բերում է «Հայերդից» հինգ մեծ
1
Կ. Կոօասւնյանց, Նոր ժողովսւծռւ, Ա պրակ, Միշնադարյան հայոց տաղեր ni ոտա
նավորներ, 1*իֆլիս, 1892, եր. 68, հտն., ունի նաև նույնի Բ պրակ. Դֆլիո, 1892, Գ
պրակ, ք>իֆլիս, 1896 և Դ պրակ, Վաղարշապատ, 1908,

քառյակ, բա յց ժողովրդական երգերից դրանց համեմատները չի բերում,
այլ միայն գրում է, թե «ցանկացողը կարող է համեմատել վիճակի,
ծաղկի և սիրո երգերի հետ (Ջան գյոզոլմ, Ջուլո և ա յլն ի ։ Վիճակի ու
ծաղկի երգերի, որ է' Տան գյոլլոլմների և Զոզոյի2 երգերի մեշ և նրա
բերած քառյակների մեշ, սակայն ես մի առանձին նմանություն չեմ գտել
ժամանակին և այժմ էլ չեմ գտնում։
2 ) Կոստանյանցը չափազանցություն է անում «Հայերգի» հիշված'
տաղաշարքի մեշ եղած և իր հրատարակած խրատական երգերն էլ հա
մարելով ժողովրդական, Կարող է պատահել, որ դրանցից մեկը կամ
մյուսը լինի մի ժողովրդական առածի կամ ասացվածքի մշակություն,
բա յց այդ խրատական տաղերն առհասարակ ժողովրդական համարելու,
ոչ մի հիմք չկա։ Ոչնչով, օրինակ, միմյանցից չեն տարբերվում Կոստան֊
յանցի իրեն տպագրած, Ա պրակ, եր. 68, հտն., խրատական տաղերը,որ նա ժողովրդական է համարում, և Գ պրակ, եր. 35 հտն., Ֆրիկի'
Ըստ Կոստանյանցի առաշինները ժողովրդական են, որովհետև դրանք իր՛
բանեցրած ձեռագրի մեշ անանուն են եղել, մինչդեռ երկրորդների համար
նրա ձեոագիրը վերնագիր ունեցել է ՀՖրկան ասացեալ զայս տաղս»։
Բայց այս վերշիններն էլ ուրիշ տաղարանների մեշ անանոմ։ են։
3 ) Կոստանյանցը իր կարծիքն այդ երգերի հնության և ժողովրդա
կանության մասին ցույց տալու համար՝ մեշ է բերում և համեմատության
է դնում «Հայերդից» և Գիրգոր Նարեկացուց հետևյալ կտորները, որոնք
իսկապես նման են միմյանց։
Կանչեմ այս ծովիդ վրայ, ծովդ ի յակէն թանաք դաոնայ,
Զինչ ի շամբ եղէգ որ կայ, ամէնն ինձ գրիչ պիտենայ,
Զինչ էրէց ու հաբեղայ դանուշման, որ գիր գիտենայ,
Գրէ։ լկարնայ կարդալ, զինչ ի յիմ սիրտս կայ ղուս այ,
Հայերդ, եր. 39
Եթէ զչիճ մի ծովուց ի յորակութիւն դեղոյ յեղեղեցից, և զդաշտս
ասպարիսօք բազմօք սահմանեալ ի տարածումն լայնոլթեան քարտենի
չափեցից, և զպուրակս յոգունց անտառաց եղեգանց ի հատուածս գոյութեան գրչաց կազմեցիg , և ոչ զթիւ մի ի բարդելոցն անօրէնութեանց զօրեցից ընդ գրով սահմանի գրաւել։
Գր. Նար., Մատ. Ոդր., Բան Բ.
Նախ' պիտի նկատել, որ Կոստանյանցը տՀայերգից» մեշ բերածտաղը դարձնում է սիրու երգ, վերշին տողերն այսպես շուռ տալով,
էչպիտի կարողանային կարդալ այն ամենն ինչ որ ինքն իր սրտում զգում
( դեպի իր սիրեկանը», մինչդեռ երգի մեշ ասված է' с:ինչ որ իմ սրտում՛
զուսա (հոգ, վիշտ, դարդ) կա», Այս տաղն, ուրեմն, սիրու երգ չէ, ա յլ
2
Տե՛ս Մ. Միանսարյանց, Քնար հայկական, Պետերրռլրդ, 1868, եր. 158, հտն. «Ջան,
պ,ոզ.ս1, էան ծաղիկ» և եր. 173, հտն. .Հավար Հո4», մադաթ ЦпЧп„
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յ,ւնի ընդհանուր բնավորություն և մոտենում է խրատական տաղերին,
որոնց շարքում և կա «Հայերդի» մեշ, Ապա' Կոստանյանցը վերևում
դրված հատվածների նմանությունը բացատրում է նրանով, որ երկուսի
вաղբյուրն է ժողովրդական երգը կամ ավանդությունը, որի ազդեցության
տակ և միանման է դուրս եկել երկուսի արտահայտությունըէ։ Ուրիշ
խոսքով1 պետք Է ընդունեի թե X դարում եղել Է մի ժողովրդական երգ,
որից ազդվել Է Գր. Նարեկացին, այդ երգը ապրել Է մինչև XVI դարը, ե
Նահապետը, քանի որ նա' ըստ Կոստանյանցի «իսկապես երգերի ժողովող
Է, այլ ոչ հեղինակս,
գրի Է առել այդ երգը։ Հարկավ, ժողովրդական
երգը շատ երկար Է ապրում, մի այդպիսի երգ X դարից մինչև մեր օրերն
Էլ կարող Է հասնել, բա յց մենք ոչ մի հիմք չունենք ընդունելու, թե իս
կապես գոյություն Է ոմւեցել այդպիսի ժողովրդական երգ, քանի որ եր
կուսի նմանությունից, ինչպես անում Է Կոստանյանցը, կարելի չէ ան
հրաժեշտորեն հետևցնել, թե դրանց հեղինակները մի ընդհանուր աղբյու
րից են օգտվել, և թե այդ ընդհանուր աղբյուրն անպատճառ ժողովրդա
կան երդը պիտի լինի, և ոչ թե մի գրավոր աղբյուր, և կամ ոչ թե г Նահա֊
պետը երգած լինի Նարեկացու ազդեցության տակ»։ Ըստ ինքյան և ան
հավանական է ընդունել, թե ժողովրդական երգը գործածի այսոյիսի ար
տահայտություն' (ГԵթե ծովը թանաք դառնա, և շամբերում ինչ որ եղեգ
կա, բոլորն էլ գրիչ դաոնան, և ինչքան գրագետ մարդ կա, բոլորն էւ
.գրելու լինեն, դարձյալ չպիտի կարողանան կարդալ իմ սրտի ամեն դար
դ ը»։ Այսպհսի մոտիվ կբանեցնի մի գրագետ բանաստեղծ, մի Գր. Նարե
կացի, որ ե սիրում է այդպիսի չափազանցությոմւներ,
Ինչքան էլ Կոստանյանցը չի հիմնավորում իր կարծիքը, բա յց և այն
պես նա ճիշտ զգում է այդ երգերի ժողովրդական ոգին։ Իմ կարծիքով ևս
ժողովրդական են գրանցից սիրու և պանդխտության երգերը, բա յց ոչ
խրատականները։ 1898—99 թվերին էշմիածնի ճեմարանում դասախոսնլով հայ ժողովրդպկան բանաստեղծության մասին' ես առիթ ունեցա հա
մեմատության դնելու «Հայերգի» հիշված տաղաշարքի սիրու երգերը
Ակնա, Վանա և ուրիշ կողմերի ժողովրդական երգերի հետ և եկա այն
եզրակացության, որ Նահապետին վերագրված սիրու երգերից շատ բան
ժողովրդական է, և այդ մտքով էլ դասախոսեցի։ ժամանակ չունենալով
ա} Համր գրել և տպագրել այդ մասին, 1900 թ . ճեմարանի ուսանող Հով
հաննես Թադեոսյանին սեմինարական աշխատանքի նյութ տվի' համե
մատել <rՀայերգի» Նահապետ Քուչակին վերագրված երգերը ժողովրդա
կան երգերի հետ և որոշել նրանց ժողովրդականությունը։ Նա իր այդ շա
րադրությունը, որ գրվել էր ինձ հետ խորհրդակցելով, 1902 թ. տպագրել
տվավ «Լումա» հանդեսի հոլլիս-օգոստոսի համարում, ապա և առանձին
գրքով' «Քուչակ Նահապետի երգերը» վերնագրով (Ւիֆլիս, 1903)3։
3
I. Ւադեոսլանը իր այդ գրվածքի մեշ' հիշելով հանդերձ թե թուրքերեն բառերի րացատրոքյոմւն ով է տվել, իմ անոմւր լի հիշատակում. Բայց հետո զգալով այգ թերոլ֊
թրձը. Իր մի ուրիշ հողվածի մեշ, որ տպված է 1 Ш թ. .Արարատ, ամսագրի նոյեմ-
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Այս դրության մեշ էր Նահապետ Քուչակին վերադրված երդերի խ ը ն ֊
դիրը, երբ Արշակ Չոպանյանը «Հայերգի» տաղաշարքի վրա ավելացնե
լով նույն տիպի նոր տաղեր' Վենետկի Մխիթարյան վանքի գրադարանի/է 1371 տաղարանից, Փարիզի Ազգային գրադարանի թ. 101 ձեռագրիցև Կ. Կոստանյանցի Գ պրակի մեշ տպվածներից, 1902 թ. Փարիզում հրա
տարակում Է ռՆահապետ Քուչակի Դիվանը, սիրո երգեր, խրատական ե
այլաբանական երգեր, պանդուխտի երգերս, մի ընդարձակ Նախաբանով
( էՔննական ուսումնասիրությունս) և գրքի վերշում ծանոթություններով,
որոնց մեշ հիշվում են ամեն մի երգի աղբյուրները և, եթե կան, տարբերընթերցվածները. Չոպանյանին ծանոթ են եղել Կոստանյանցի կարծիքը
և Թադեոսյանի գրությունը ffԼումայիցս։ Նա առաշաբանի մեշ գրում Է.
« Այդ տաղերուն կարգ մը ձևերն ու դարձվածքները Հայաստանի ամեն
կողմերու ժողովրդական երգերուն մեշ հաճախադեպ են. հայկական
ֆոլկլորին խտացումը կը թվին անոնք. և շատ հավանականաբար Քուչակ
իր այդ պատկերներուն, բացատրոլթյանց, նմանությանց բոլորն ալ իր
ուզեղեն չէ հնարած, այլ ժողովրդական երգերեն... քաղած Է իր տազե
բուն գլխավոր մոտիվներըս (էր. 2 0 )։ Բայց չնայելով դրան' նա այդ տա
ղերը համարում Է ffՔուչակին անձնական ստեղծագործությունըս, որով-֊
հետև ffտարօրինապես ինքնատիպ ու մասնահատուկ' կանշատվին հայ՝
դասական և նույնիսկ ժողովրդական բանաստեղծությանց ամբողջության
մեշեն... Այնպես որ երկու վարկածներեն դարձյալ հավան ականագույնը
այն Է' ըստ ի ս' որ այս տաղերուն մեծամասնությանը մեշ կը ձգտի տես
նել անհատական ինքնատիպ գործ մը, Քուչակին գործը& ( եր. 12,
հտն.)։ Իսկ որ ffՔուչակի լեզոմ։, երգերուն մեծամասնությանը մեշ, ավելի
Ակնա բարբառին կը մոտենա քան Վանա բարբառին, ու երգերն իսկ
իրենց խել մը ձևերովն ու պատկերներովը Ակնա ժողովրդական երգերուն
շատ կը նմանին», դրանից Չոպանյանն այս եզրակացությունն Է հանում,
թե ffանկարելի չէ ենթադրել, որ Քուչակ Ակնցի էր թերևս ու Հայաստանի
այլ և այլ կողմերը պտտելե հետո' իր կյանքին վերշին մասը Խարակոնիս
անցուցած ըլլա» (եր. 14)։
Ահա այսպիսի ծագում ուեի <rՆահապետ Քուչակի Դիվանը»։ Ան
շուշտ, Չոպանյանը զուր է կարծում թե մինչև 1902 թ ., այսինքն մինչև իր
թիվ» վերնագրով, գրում է. ապ. Մ. Աբեղյանը տարիներ առաշ ոչ միայն Քուչակի... եր
դերի մանրամասն վերլուծությունն է արել, այլև, իբրև առաքինը մեր մեչ, այդ երդերի
այսպես կոչված հայերեն կամ անտոմւի տաղաչափության առանձնահատկություններն է
որոշել և ուսումնասիրելս... Ապա նույն ծանոթության մեշ ավելացնում է. vԱնհրաժեշտ եմ
համարում հայտնել, որ ա) իմ .Քուչակ նահապետի երդերը։ աշխատության մեշ դրածՔուչակի երդերի տաղաչափության, ինչպես և այդ երդերի' Ակնա և Վանա ժողովրդական
երդերի հետ ունեցած նմանության մասին առաշին անդամ լսել եմ Մ. Աբեղյանից... ր) իմ՜
այդ աշխատո,թյոմ,ը 1901 թ. ապրիլի 20-ին կարդացել եմ Մ. Աբեղյանի նախագահու
թյամբ կազմված Գ. ճեմարանի ուսանողական դրական ժողովում (պետք է գրեր' սեմի
նարում) և հետո միայն մի քանի փոփոխություններով հրատարակության հանձնելս,
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Հրատարակությունը, Ք՛ուչակի Ոքործը, ին՛չպես և ան՜որ հեղին՛ակին՛ ա հունը», անծանոթ է մնացած եղել ffնույն իսկ մեր գրագետներով»։ Թիֆլիսում տպված «Հայերգը» շատ լավ ծանոթ է եղել մեր գրականությամբհետաքրքրվողներին, Բայց և այնպես այդ տաղերն ընդարձակ շրշանի
հասարակության ծանոթացնողը եղել է նա. միաժամանակ նա եղել է,
սակայն, և ffմեծ բանաստեղծ» նահապետ Քուչակի-Համբավի տարածո
ղը։ Նա աշուղ Քուչակին վերագրել է և հետագայում շարոմւակում է վե
րագրել զանազան աղբյուրներից հանած անանուն և նույնիսկ հեղինակ
ների անուն կրող երգեր (խրատական), մինչդեռ նա կարող էր, Տևկանցիասածի վրա հիմնվելով, միայն ffՀայերգի» տաղաշարքը դնել այդ աշուղի
անոձով։ Այսպես տարիներ հետո նա ffԱնահիտի» մեշ, 1907, եր.
132—135 տպագրում է տաղաշարքեր ռվերագրելի Նահապետ Քուչակի»,
Կ. Կոստանյանցի պրակներից, Վիեննայի Մխիթ. Aff Aff 176, 343 ձեռագիրներից, նույն տեղում, եր. 184—189 տՆահապետ ■ Քուչակի անտիպւ
տաղիկներ» Ս. Ղազարու X Aff 160, 1330, 325, 807 ձեռագիրներից,
1909 թ. եր. 32 ffՆահապետ Քուչակի անտիպ տաղիկներ», Օքսֆորդի հա
յերեն ձեռագիրներից և վերշապես եր. 108. Պարտիզակի մի ձեռագրից,
որ գրված է եղել մասամբ 1659 թ. և մասամբ 1698-ին։ Իսկ ի ր L a R o 
seraie d’Arm énie հրատարակության երկրորդ հատորի մեշ (եր. 181)
Ձոպանյանը հայտնում է, թե Վենետիկի և էշմիածնի ձեոագիրների
մեշ գտել է մեծ թվով անտիպ երգեր Քուչակի և թե մտադիր է երկրորդ,
անգամ ավելի լիակատար կերպով հրատաբակելու Տայս բանաստեղծի
գործը», և ապա Վենետիկի Ս. Ղազարու վանքի մատենադարանի
№ Af 160, 1330, 647 և 807 ձեռագիրների մեշ գտած երգերից, որոնք-’
անանուն են, ինչպես և Տրդատ եպս. Պալյանի aՀայոց աշուղների», երկ
րորդ հատորի ժողովածուից4 տալիս է երեսով նոր երգերի ֆրանսերեն
թարգմանությունը, հրատարակելով այդ երգերն իբրև Քուչակի գործ։ Այն՝
ինչ որ ffԴիվանի» մեշ Չոպանյանը ենթադրաբար էր ասել, այստեղ դառ
նում է իրական. ւԻնձ համար այս երգերի հեղինակն ապահովապես
ակնցի է», և ապա թե' ffկարելի է նույնպես ենթադրել, որ Խարակոնիսում’
թաղված Քուչակը նույն անունը կրող մի ուրիշ բանաստեղծ է »։ Ուրեմն
հին ենթադրությունն արդեն ստույգ, և ապա մի նոր ենթադրություն,՛
Բացի այդ' նա Ակնի անտոմւիների և Քուչակյան երգերի նմանությունը
այստեղ նրանով է բացատրում, որ անտունիները Քուչակի տաղերն են
բերանացի պահված մինչև այժմ։
Չոպանյան ի գործը ունենում է ազդեցություն, ուրիշները նրան հե
տևելով' ոչ միայն ffՀայերգի» և էԴիվանի» մեշ տպված տաղերը, այլևձեռագրերից երևան եկած նույն տիպի ուրիշ նոր անանոմտ տաղեր վերա
գրում են Քուչակին, և այս աշուղի անունը գնալով ավելի ևս մեծանում
4 Տրդատ եպս. Պատանի ւՀայ աշուղների* այս երկրորդ հատորը bu չկարողացա i t ոք
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!է։ ՛Այսպես 1924 թ. Վիեննսւյում հրատարակված «Արեգս երկշաբաթա
թերթի էէ M l , 2 , 4 , 5 , 6-ում ffՏաղասեր» ստորագրությամբ մի բանասեր
‘Վիեննայի Մխիթար յան գրադարանի թ. 671 ձեոագիր տաղարանից «Միշ
նա դարյան գրականությունից Նահապետ Քուչակի քառյակները» վերնա
գրի տակ տպագրել է 11 տաղի տարբեր ընթերցվածները և ապա
•ffՆահապետ Քուչակի անտիպ քառյակները» վերնագրի տակ 23 նոր տա
ղեր, որոնք, սակայն, ձեռագրի մեշ անանուն են։ Կարծես, արդեն մի
գիտական ճշմարտություն է, թե այդ տիպի նոր հայտնված ամեն անա
նուն տաղ Քուչակինը պիտի լինի, և ըստ երևույթին միայն մի հարց դեռ
լուծված չէ, .ա յն է' թե ինչ՛պես է ծագում Ակնա ffանտունի» կոչված ժո
ղովրդական երգերի նմանությունը Քուչակի երգերի հետ։ Վահան Գոլյումճյանը 1914 թ. Կ. Պոլսում տպված «Անտունի» վերնագրով իր հ ո դ ֊
վածը վերշացնոլմ է այսպես. «Անտունիներեն ոմանց, ինչպես նաև
Ակնա երգերեն շատերով մեշ կը տեսնվի հայտնի նմանություն մը —
մեր միշնադարյան հոյակապ երգիչ Նահապետ Քուչակի տաղերով հետւ
Խնդիր է դիանալ թե Ակնցի՜ք է որ Քուչակեն սորված են այդ երգերը I՛
բերնե բերան ավանդաբար հասցուցած մեզ, թե Քուչակն է որ զանոՆք
առած է ժողովրդեն և իր անձնական դրոշմն ալ տալով անոնց՝ վերար
տադրած իբրև իր սեփական մտքին ա րդյովքը»5։ Բայց նա այս հարցով
չի զբաղվում։
Պետ. համալսարանի հայոց գրականության դասախոսոլթյոՎներիս
•«Համառոտության» մեշ (Երևան, 1923 թ .) ես գրել եմ թե аայդ անովով
•երգիչ իսկապես եղել է Վանա կողմերում, բա յց կասկածելի է, որ Քուչա
կի անովով հայտնի երգերը նրանը լինեն։ Դրանք ժողովրդական երգեր
են, միայն ՛առանձնապես մշակություն կրած»։
Ահա թե ինչ վիճակի մեշ է, որքան ինձ հայտնի է, Քուչակի և ffՔոլչակյան» երգերի խնդիրը։ Եվ որովհետև ա յդ տաղերը մեր հին գրակա
նության, ինչպես և «անտունիները» մեր ժողովրդական բանաստեղծու,‘թ յա ն լավագույններն են, պետք է նորից զբաղվել այդ խնդրով։

2. ՆԱՎԱՊԵՏ ՎԱՐՊԵՏ -

ԱՇՈԻՂ ՔՈԻ9ԱԿ

Այս երգերը ես բաժանում եմ երկու խմբի, 1 ) սիրու և պանդխտու
թ յա ն երգեր և 2 ) խրատականներ։ Իմ այս ուսումնասիրությունը վերա
սերում է առաշին խ մբին։ Ջեռագիրների մեշ այս երկու խմբի տաղերը
մերթ իրար հետ խաոն են գրված, մերթ էլ իրարուց անշատ։ Առանձին
գրված խրատականները երբեմն կրում են հեղինակի ա նով, բա յց ոչ
Б «նավասարդ», գրական ե գեղարվեստական տարեգիրք, Ա, կազմեցին Դանիել Վա
կուման և Հ. rf. Սիրունի, եր. 232, հտն.։

նահապետ Քուչակ]։ անունը, — և ապագայում գուցե կարելի լինի դրանց
հեղինակները պարզել։ Իսկ ինչ վերաբերում է սիրու և պանդխտության
երգերին, դրանց համար հեղինակի անվան հիշատակությոմւ չանին ծա
նոթ ձեռաձիրները, ոչ Վենետկի, Վիեննայի, Փարիզի, էշմիածնի (Չո
պանյանի բանեցրած) և Կոստանյանցի վերևում հիշված, և ոչ էլ Երևանի
պետական թանգարանի իմ գործածած № № 383, 386, 395, 397 և 407
տաղարանները, և էշմիածնի (իմ բանեցրած) № Л? 1999 (1990). 2394,
979 (նոր ժողովածու) և 1540 (ն . ժ .) ձեռագիրները, որոնց մեշ նույնպես
կան ffՔուչ. Դիվանիв մեշ տպված երգերից, այլ և նույն տիպի ուրիշ եր
գեր/ Միակ տաղիկը, որի մեշ մի անձի հատուկ անուն կա, է հետևյալը.
Ինչ անեմ կամ ինչ լինիմ,
Որ կ'երի սրտիկս ամէն օր.
Ու սիրեմ ազապ աղշիկ,
Կու ձգէ Գագիկն օրմէն օր.
Կուգամ քեղի հանց խաֆիլ օր
— Հոգե՛կ, ի՛նչ ե ա ՚ր ա՛խ առնեմ,
Ի՛նչ ունիմ, խնայէ1 այսօր։
Կոստ„ Գ պր., St, և էէմ., M 2394
Այստեղ Գագիկ անունն այնպես է գործածված, որ թվում է թե այդ
մեկ տաղի ասողը կամ երգողը պիտի լինի Գագիկ անունով մեկը, բայց
կարելի չէ հավաստյավ պնդել այդ մասին, որովհետև այդ տաղն աղճատ
ված Է երևում, ուստի և մութն Է, և ամենայն հավանականությամբ այդ
հատուկ անունն աղճատման հետևանքով Է առաշացած, ffպագիկս կամ
մի ուրիշ բառից։ Ինչպես Էլ լինի, ղրանից միայն, այդ մի տաղից, դեռ
կարելի չէ հետևցնել, թե այդ տիպի երգերի հեղինակ հիշվում է Գագիկ
անունով մի բանաստեղծ, որովհետև որևէ երգիչ էլ կարող էր իր անունը
մեկ տաղի մեշ դնել աոաշին դեմքի դերանվան տեղ։
Այն հանգամանքը, որ ծանոթ ձեռագիրներից ոչ մեկը չի տալիս
հեղինակի — Նահապետ Քուչակի անոմւը, կասկածելի է դարձնում Տևկանցի հավաստումը, թե ffԱյս ծովական»-ով սկսվող տաղաշարքը նրանն
է։ Ուստի ամենից աոաշ խնդիր է, թե Տևկանցը, որի հաղորդածը միակ
աղրյուրն է Ն. Քուչակի մասին, արդյոք որևէ ձեռագրի՛ց է իմացել իր
հաղորդած տեղեկությունը, թ ե ' մի հիսուն֊վաթսոմւ տարի առաշվա
միամիտ բանասիրությամբ իրենից ենթադրելով հայտնել այդ, այսինքն
առանց որևէ հիմունքի Ն. Քուչակինը համարել անանուն երգեր։ Քննե
լով այս խնդիրը ես գալիս եմ հետևյալ եզրակացության. 1 ) Տևկանցի
գործածած այն ձեռագիրը, որից նա հանել է ffԱյս ծովականս տաղա1 է[միաձնի ձեռագրի մեշ՝ էինայէ։։
Մ. Արհդյան — 2
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շարքը, ն՛ույնպես չի ունեցել հեղինակի, անվան հիշատակություն դրա.
համար, և 2 ) նա այդ տեղեկությունը որևէ ձեռագրի հիման վրա չի հա
ղորդում,
Հիշված տաղաշարքի և Նահապետ Քուչակի համար/նա ունեցել է երկու ձեռագիր, Աոաշին ձեոագիրը մի ավետարանի մի հիշատակարան է,
«Հայերգի» նախաբանի վերշում դրած ծանոթության մեշ նա թվում է
մի մեծ շարք երգիչների անուններ, որոնց մեշ նաև «Նահապետ վարպետ՝
(մականունը Քուչակ) Խաոակոնսցի», և քիչ հետո' в աշուղ Քուչակ (թոռ՝
մեծ վարպետ Նահապետի) հառակոնսցի», և վերշն ավելացնում է. էՍոյն,
քնարերգուաց անուններ այս ու այն անտիպ գրեանց ու երգարաններին
հանած եմ». Եվ անմիշապես, որպեսզի ցույց տա, թե Նահապետ վարպե
տի և սրա թոռ Քուչակի անուններր գրքերից է հանել, նա «Աշըղ Քուչակ՝
(Նահապետ) և թոռ Քուչակ» վերնագրի տակ բերում է ձեռագիր ավետա
րանի հիշատակարանը2յ որից իմանում ենք միայն հետևյալը, 1637'
թ. Վանի Խաոակոնիս գյուղում եղել է մի մարդ' Քուչակ անունով, սրաճմեծ պապը» (որ պետք Հ հասկանալ հոր պապը, կամ պապի հայրը) կոչ
վել է Նահապետ վարպետ, մականունը' Աշուղ Քուչակ, Եվ ուրիշ ոչինչ։
կոչվել և որ նրանց մեշ սովորությոձ է եղել հաճախ իրենց հ՛ամար բ ա ֊
նել որ Նահապետը եղել է մի աշուղ, քանի որ թոռը նրան (Гվարպետ» Խ
a աշուղ Քուչակ» մականունն է տալիս. Իսկ ինքը թոռը հիշատակարանի՝
մեշ իրեն աշուղ չի անվանում, այլ «Քուչակ» անունը հիշատակում է
իբրև իր սովորական անունը՝, ինչպես և իր կնոշ անունն է հիշում, և այդ:
անունը թոռան վրա դրված է, հավանորեն, իր պապի աշուղական մա
կանունից, ինչպես եթե աշուղ Տիվանու թոռան անունը դրվի Ջիվանի,
Այդ էմեծ պապ» Աշուղ Քուչակը 1637 թ. հիշատակարան գրող կամ գրել
տվող իր թոռից չորս սերնդի տարիքով ավելի մեծ պիտի լինի, ուրեմնծնված պիտի լինի 1637 թվից մոտավորապես 120—140 տարի առաշ
(յուրաքանչյուր սերնդին. հաշվելով միշին թվով 30—35 տարի), 15-րղ:
դարի վերշերոսՏ կամ 16-րդի աոաշին տասնամյակներում. Եվ որովհետև,
ինչպես կտեսնենք, իր ասելով' նա խորին ծերության Է հասել, նույնիսկ-,
100 տարին լրացրել, ուրեմն ապրել Է մինչև 1 6 ֊ր դ դարի վերշերը, գուցե
և 17-րդի սկիզբները. Նրա մասին ավանդությունը, ավելի <էաշուղ Չիչակօանունով, պահված Է եղել մինչև վերշերս Վանի Խառակոնիս գյուղում
2
афшпр ամենասուրբ երրորդութեանն... Քուչակ անուն բարի մտական, որ ստացօղ
եղել սորան, ՏիշեցԷց ղՔոլչակն 4. միա կենակիցն Թանգ խաթունն, Դարձեալ յիշեցէքղՔուչակն էլ մեձ պապն ի,ր Նահապետ վարպետն, որ մականուն աշըղ Քուչակ ասի, Դար.
ձեալ ւիշեցէէ, որ ստացաւ զսայ (աւետարան) ել' ետ ի դոսն սուրբ Ւէոդորոս զ,րա,արին, ի ձեոն տէր Մելքեսեթին..., Տիշեցէք ղվերշին ստացող սորա, որ ստացաւ ի հալալ.
ընչից իւրոց Քուչակն ի թոլին Հայոց /ПЯ'.(1Ш), ել ես ՏոսԱԱլեցի նախալ էրէցս հանգի~
պեցա, ԿաոակՀ,ի..„>,
-
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ուր և Ս. Թորոս (Ւ ե пդորոս) եկեղեցու հանգստարանում, ըստ Տևկանցի
և Խրիմյան Հայրիկի, պահված է եղել նրա գերեզմանըտւ
Այս վանեցի աշուղ Քուչակի անունով գտնված են մի քանի երգեր.
Բա1Տ բոլորովին տարբեր բնավորությամբ և լեզվով, քան вЬ. Քուչակի
զիվանիյ մեջ եղածները։ Դրանցից մեկը*, <rԳովասանք Սուրբ Աստոլածածնին ի վանեցի Քօչակէ ասացեալ» (էշմիածնի մատենադարանի ձեռ.,
M 1640/1636) տողերի սկզբնատառերն այբբենական կարգով ունի,
ինչպես'
Աղբիւր կենդանի, Բղխում զանազան.
Մեղա քեզ մեղա, Կոյս անապական։
Գլուխ կուսանաց, Դասուցն պարծան.
Մեղա քեզ մեղա, ել այլնւ
Իսկ վերքում ոմւի հետևյալ հիշատակարանը.
Ես նոսսստ Քօչակ որ ասեն ի Վան,
Չար մեղօք իլի եւ դատարկաբան,
Որդն եմ եւ փոշի եւ հող անպիտան,
Մեղա քեզ մեղա, կոյս անապական։
Չոպան յանի տպած վարիանտի մեշ (<4Անահիտa , 1907, եր. 130)
Vայ ս աշըխ Քօչէկս որ կասեն ի Վшնa։ Մի ուրիշ երգ էլ, «Սանամոր և
քավորի գпվшuшնքըa վերնագրով5, սկսվում է.
Հափսարական ականշ էրէք,
Գովամ զսանամէրն ու քավոր,
Մեր տէր իշաւ Յորղանան գետ,
Գաբրիէլ Միքայէլն էր խետ,
Քաւորն եղաւ սուրբ Կարապետ,
Օրշնեց զսանամէրն ու քաւոր, եւ ա յլն։
3 Երբ այս աշխատանքի մասին, տպվելուց առաք, զեկուցեցի Հայ. գիտ. և արվ. ինս
տիտուտի Պատմ-հասարակագիտական բաժնի հերթական նիստերից մեկում, ընկ. Աշխար.
բեկ Քալանթարը 1917 թվի հնագիտական արշավախմբի նյութերից հաղորդեց, թե եւաոակոնիսի Ս. Թեոգորոս եկեղեցու, հանգստարանում աշուղ Քուչակի դերեզմանաքարր, որ
ինքը լուսանկարել է, ոմւի հետևյալ արձանագրությունը. >Սա արել Քուչակ թվ ՌԽԱ ձղ
Քսւլ—Ըստ այսմ Քուչակը մեռած է 1041+511=1592 թվին, բա,, անունը гնահապետ*
ւկա. դրա փոխանակ էսա արil». Արդյոք սխալ ընթերցում չէ .նահապետ, կամ «շա~
տարես, բառի։
4 Տե՛ս I. Թադեոսյանի հիշված գրքույկի մեշ և 1902 թ. .Արարատ,֊ի նոյ— դեկտ.
համարի մեշ, Տոպանյանը նույնը իբրև նոր գյուտ, տպել է մի ուրիշ ձեռագրից. «Անահիտ,,
1907, եր. ISO, առանց Ւադեոսյանի տպա»ը հիշելու, նույնը նաև .ճռաքաղ,, 1862, Գ
5 Տե՛ս 8. Նավասարդյանg, Հայ ժողովբդ. հեքիաթներ, Ц գիրք, եր. 77, հտն.,
-
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Վերքում ունի հետևյալը.
Վալնի Քոօչակ մեղքն ա լացեր,
Սանամէր, քաւորն ա գովացեր,
• Երկինք, գետինք ուրախցուցեր,
Օրշնեն զսանամէրն ու քաւոր։
Վար. Ազդ. Հանգ., ԺԱ դիր,, եր. 78, Հտն. ա,ստեղ
աՎանՀ Քուչակ.,
Այս երգը, որի մ եք հիշված a Վանլի Քուչակն» և Վանլի — Վանեցի
Քուչակ, գրված է Ալաշկերտոլմ իբրև ժողովրդական երգ. կնշանակի դա
բերանացի ավանդությամբ պահված է, և այդ պատճառով դրա լեզուն,
փոփոխություն կրած լինելով, նման չէ նախորդ երգի լեզվին, որ ձեռա
գիրներից է հանված։
Այսպես ուրեմն Տևկանցի խոսքը, թե իր հիշած քնարերդոմւերի
անուններն այս ու այն անտիպ գրքերից ու երգարաններից է առած, հա
վաստի է Նահապետ վարպետ Աշուղ Քուչակի անվան համար, բայց
միայն այդքան։ Հիշված ավետարանի հիշատակարանի մեշ չի հայտն
ված, թե «Այս ծովականյ> տաղաշարքը այդ Աշուղ Քուչակինն է, Եթե
այնտեղ թոռն իր մեծ պապի համար այդպիսի բան հայտնած լիներ, կա
րելի չէ մտածել, թե Տևկանցն այդպիսի կարևոր հատվածը մեշ չբերեր,
քանի որ նա բերում է թոռ Քուչակի համար հինգ անգամ «յի շեցէք»֊ը . ե
նույնիսկ վերշում մի Նախաշ երեցի ավելացրած հիշատակարանը։
Երկրորդ ձեռագրից Տևկանցը հանել է «Այս ծովական» տաղաշարքը,
Նա դրա հիշատակարանը բառացի չի բերում, այլ հայտնում է դրա բո
վանդակությունը, թե դա որ թվականին է գրված, որտեղ և որ թվականին
գրված ձեռագրից է արտադրված, ով է եղել դրա արտագրողը, և նույնիսկ
այն, որ արտագրողը վերշում երկու տող թուրքերեն լեզվով ոտանավոր է
ավելացրած եղել, և բերում է այդ երկու տողը՛', Այսքան մանրամասն
տեղեկություն տալով հանդերձ' նա չի հայտնում մեզ, թե իր հաղորգաձ
կարևոր տեղեկության աղբյուրն այդ հիշատակարանն է եղել։ Կարելի չէ
ընդունել, թե նա հենց այդ մասին կլռեր, եթե այդ հիշատակարանի մեշ
հաղորդված լիներ, թե տաղաշարքը Նահապետինն է։ Ւե այդ ձեռագրի
մեշ այդպիսի տեղեկություն իսկապես չի եղել, այդ պարզ երևում է հե
տևյալից։ Նա «Հայերգի» բնագրի մեշ երգերի հեղինակների անոմւներր
դնում է կամ երգերի տակին' հանելով մասամբ երգերի սկզբնագրերից,
կամ վերնադիրների մեշ ըստ ձեռադիրների, ինչպես « հաղ ի Ներսիսէ»,
orերգ ի Տովհաննէս թլկուրանցւոյ» , «ի Գրիգոր կաթողիկոսէ» , « տաղ
Ֆրկան ասացեալ» և այլն, կամ եթե երգի բնագրի մեշ հիշված է հ եղի֊
в €...Օրինակոսսծ է НО- (4 8 ») ի Աեբաստեայ էւ նոյն որինակէն Հանած է կրկին
ՌՃՂԷ (17*8) թուին Պետրոս էրէցն, որ իւր կողմանէ կր յաւելոլ վերւրնթեր սոյն երկտող

նակի անունը, ղրանով բավականանում է, կամ թե անանուն է թողնում
երգերը, Արդ, «Այս ծովականով.о սկսվող տաղաշարքի գլխին կա Տև
կանցի իրեն կազմած ընդհանուր վերնադիրը' «Հայ աշոլղներաց սէրերգօ
և ապա ձեռագրի վերնադիրը' «Յաղագս հոգւոյ ե սիրոյ ք ոտանաս,ր
բանս։։, և ոչ մի անվան հիշատակությոմւ ոչ վերնագրի մեշ, ոչ երգի բնա
գրի մեշ և ոչ էլ տակին. Նա այդ տաղաշարքը, ուրեմն, անանուն Է իմա
ցել, որ տպագրել Է անանոմւ։ «Նախերգը։, այսինքն նախաբանը, որի
վերշում գրած ծանոթության մեշ Է նա հաղորդում մեզ «Այս ծովականիi,
մասին տեղեկությունը, ինչպես երևում է հայերեն տառերով համարա
գրված լինելուց, տպագրված Է գրքի բոմւ մասը, այսինքն տաղերը տպվե
լուց հետո. Կնշանակի' ձեռագրի մեշ Նահապետի անունը չի եղել, որ
բնագիրը տպագրելիս նա այդ տաղաշարքն անանոՖ Է թողել և հետո
միայն նախաբանը գրելիս նույնը վերագրել Է Նահապետին։ Անշուշտ, նա
կարող էր սկզբում իմացած չչինել, թե ով է այդ տաղաշարքի հեղինակը,
և հետո, նույնիսկ վերշին վայրկյանին, մի ուրիշ ձեռագրից իմանալ այդ
և դնել նախաբանի վերշում ծանոթության մեշ։ Նա ոմւեցել է, ինչպես
տեսանք, Նահապետի մասին մի ուրիշ ձեռագրի հիշատակարան, որ բա
ռացի բերում Է իբրև ապացույց, թե Նահապետի և նրա թոռան անունները
գրավոր աղբյուրից Է հանել, բա յց միայն անոմւները, ինչպես տեսանք,
Այսպիսով Տևկանցի հաղորդած տեղեկությունը չի հիմնված որևէ
ձեռագրի վրա, և մնում է լոկ խոսք։ Այդ լոկ խոսքին Էլ, սակայն, կա
բելի չէ հավատալ, որովհետև նա գիտե միաժամանակ լոկ խոսքով հա
վա՛ստում անել նաև թոռ Քուչակի համար։ Տեսնենք այս։
«Հայերգին մեշ, եր. 63 հտն. տպված Է մի սիրու երդ, որի սկիզբն է'
a Գուզալ մ’ես յէրէկ տեսայ ի քաղաքն ի յանքոլրեայօ։ Այդ երգի վ ե ր ֊
շոլմ կան հետևյալ տողերը.
Ես Քուչակս եմ վանեցի,
Ի գեղէն Խառակոնիսայ.
Լցեր եմ հարիւր տարին,
էլ չի գար մտքիկս ի վերայ.
Ով ինձ ողորմի ասի,
Ողշ կենայ ուր կենայ վերայ7.
Այս երգը 1868 թ. տպված Է «Քնար Հայկականումյ> (եր. 167, հտն.),
ուր չկան Տևկանցի օրինակի վերշին տողերը' Քուչակի անվան հիշատա
կությամբ (ինչպես և մի քանի տողեր միշից), այլ դրանց փոխանակ կան
այնտեղ չորս քառյակներ (1 6 տող) իբրև հիշատակարան, որի սկզբում
հիշվում Է հեղինակը — «Սարկաւագ ասող բանիստ, Էշմիածնի մատ.
К 3417 տաղարանի մեշ եր. 49 կա այդ չորս քառյակից միայն առաշինը,
որի սկզբում նույնպես « Սարկասսգ ասօզ բանիսV. իսկ Л® 1999 (1990)
7 .Կենայտ բառը պետք է ս՚զզել .կենաց։, իսկ «»ցւ» պետք է հասկանալ աիւբա.

տաղարանի մեշ, եր. ՏՕր. այդ 16 տող հիշատակարանի փոխանակ կա
միայն հետևյալ երկու տողը, ffԱսէ Կիրակոս էրէց, թէ ֆուրսանդ ստեղծօղն տա» ։ Ուրիշ ձեոադիրների մեշ ևս կա այս երգը, բա յց առանց վերշի
հիշատակարանի, ինչպես Երևանի պետ. թանգարանի X JW383, 397 տա
ղարանները։
Այս 16 տողը, ինչպես երևում է բուն երգի և այս հիշատակարանի
բովանդակությունից, հիշված երգի մասն են կազմում, և անպայման
ծանոթ է եղել վանեցի Քուչակին, որ դրա երգողն է. բայց նա խորին ծե
րության պատճառով չի մտաբերում այդ, ինչպես ինքն իսկ վկայում է.
դլցեր եմ հարիւր տարին, էլ չի գար մտքիկս ի վերայ»։ Արդ, Տևկանցն իր
նախաբանի վերշում գրած ծանոթությունն սկսում է գրել ոչ թե Նահա
պետ Քուչակի և в Այս ծովականի» համար, այլ հենց այդ երգի առթիվ
այն նպատակով, որ ցույց տա, թե դրա հեղինակը ffՍարկավագը» չէ,
ինչպես տպված է ffՔնար Հայկականի» մեշ, այլ թոռ Քուչակն է8... էԿուզէլ մի ես ի յանկիլրիէ տեսի' այն Նահապետ Քուչակի թոռն Քուչակինն
է, որ այլք անանուն Սարկաւագի մ՚կ ոլտան թերևս չգիտնալով և սոյն
վերշին Քուչակ աշուղն ունի շատ երգեր, որ պատեհութիմւ չունեցանք
ղանոնք ձեռք բերել այս անդամիս»։
Ընդոձենք, որ Տևկանցը կարող էր, առանց քննության մեշ մտնելու,
այս երգը,— քանի որ իր օրինակի մեշ հիշվում է Քուչակի անունը, ավելի
շուտ իր հայրենակից Վանեցի Քուչակինը համարել, քան մի անանուն
սարկավագի։ Բայց նա ի՛նչպես կարողացավ որոշել, թե այդ երդը թոռ
Քուչակինն է և ոչ թե պապ Քուչակինը, քանի որ երկուսն էլ Քուչակ են,
վանեցի և Խառակոնիսից, . և ինչո՛ւ ոչ պապինը, քանի որ աշուղները
երգի վերշում իրենց աշուղական մականունն են գործածում, և թոռան
հիշատակարանից հավաստի գիտենք, որ նրա պապն աշուղ Քուչակ մա
կանունն է ունեցել, մինչդեռ այդ թոռն ինքն իրեն աշուղ չի կոչում և
« Քուչակ» հիշում է իբրև իր անունը։ Տևկանցը լսելով միայն գիտե,
որ թոռ Քուչակն ffունի շատ երգեր», և թեպետ ապատեհությոձ չի ունեցել
այդ երգերը ձեոք բերելու» , բա յց այդքանն էլ միայն և ffՎանեցի Քուչակ»
Քուչակ» դառնա, այլև նրանը լինի հիշված երգը, և ոչ թե պապինը կամ
Սարկավադինը։
Այսպես Տևկանցը : ծանօթութիւնը» սկսելով գրել ffԳոզալ մ՛ես»...
երգի և թոռ Քուչակի մասին, հեշտությամբ լոկ խոսքով հավաստում է
անում այդ նկատմամբ, բայց միաժամանակ և մոռանալով, որ ffԱյս ծո-

8 aԱռայժմս բյսվական կը համարեմ մէկ երկու երգիչներոլ նկատմամբ èանօթութիմւ
ս,ա, վեր/ընթեր երգիչներս։ ցա1,կէն ետ,, այն է Գրիգոր Ազթամարցւսյն ել աշըզ էոլչակին նկատմամբ, որսց մՀկ մէկ երգն թէ ի Բազմավէպն « թէ ի քնար Հայկականն հրպտարակռա» են երբեմն ե. հրատարակիչ, էանսթռթիմ. չոձենալով հեղինակի ով, լինե-
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■,լոկ հայտարարություն էլ անում է նույն րոպեին պապի համար. «Այս
ծովական գիշերն ի բուն» երգն' նահապետ վարպետ Քուչակինն է, «...Իսկ
Կիւգէլ մի ես ի յանկիւրիէ,տեսի՛ այն Նահապետ Քուչակի թոռ Քուչակինն
Էտ , Եվ վանեցի Քուչակներից մեծ պապը, որ «վարպետ* է, դաոնում է
«մեծ վարպետ» և մեծ բաժինն է ստանում, իսկ թոռը՝ միայն «Կիլզէլը»...
Իսկ մենք ոչ մի հիմք չենք ունենում ինչպես թոռան, նույնպես և պապի
համար այդ տեղեկությունները հավաստի համարելու, Հավաստին «Հ ա ֊
յերդի» բնագրի մեշ սկզբնապես տպվածն է, « Այս ծովականնյ> իբրև
անանուն մի տաղաշարք, ինչպես և նման տիպի և նույն տաղերն անա
՛նուն են բոլոր ծանոթ ձեռագիրն երի մեշ ևս։
Աշուղ Քուչակի անոմւն, ուրեմն, այդ տիպի տաղերի վրայից պետք է
շնշել և այդ տաղերն անանուն թողնել, մինչև որ ապագայում դրանցից
■մեկի կամ մյուսի հեղինակը, գուցե, երևան գա, որովհետև ժողովրդական
երգերն ևս սկզբնապես անհատ հեղինակների, հաճախ գուսանների և այլ
երգիչների ստեղծագործություններն են, որոնք բերանացի ապրելով եր
կար ժամանակ' շարունակ վերամշակվում են և հեռանում սկզբնական
ձևից ու հեղինակը մոռացվում է ։ Բայց ո՛վ ըիտե, կարող է պասքթհել, որ
այդ տաղերից մի քանիսը շատ վաղ, նույնիսկ հեղինակի օրով, հեղինակի
անոմւով գրված և բախտի բերմունքով, պահված.լինեն հին Հեռադիրների
.մեշ։
3. «ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՍԵԼ», «ՀԱՅՐԷՆ», «ՀԱՅՐԵՆԻ ԿԱՐԳ»
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Զեռագիրների մեշ այս ՛առանձին տիպի տաղերն ունեն ընդհանուր՛
■վերնադիրներ, ինչպես « Տաղ սիրոյ գեղեցիկյ>, «Տաղ սիրոյ» և նմանները.
Բայց կան նաև հետևյալները' « Տաղ ՜ հայերէն վասն ուրախութեանօ
(Քուչ., Դիվ-, եր. .9) «Հայրենի կարդաս (Կոստ., Գ պրակ, 44 և էշմ.,
Л? 2394), «Դարձեալ հայերէն» (Չոպ., Հայ էշեր, 32). այս վերքինը նաև
«Կաֆայէ և հայերէնt (էշմ. մատ., ձեռ. № 1644 (1 6 3 9 ), «Զկթխայն ի
ձեռտ առ և զհայերէնս ասայւ (էշմ., AÎ 979, Նոր ժող.), «Հայերէն» կամ
«հայրենիս հաճախ ւերևյսն է գալիս նաև հենց տաղերի մեշ. այսպես'
«Մոմն ալ գէմ հայրէն ասաց» (Քուչ., Դիվ-, եր. 57, կթ. Ս. Ղազ-°Րինակ),
«Հանչանք ես հայրին ասի» (Քոռչ., Դիվ-, եր. 74, ՃԾԲ, Հայերգից), սրա
վարիանտները « Անչափ հայրենի ասի» (Քուչ., Դիվ., եր. 124, Ս. Հազ.
և Կոստ. օրինակից), «Կու խմէ ու հայերէն կ՛ասէ» (Քուչ!, Դիվ., եր.
74, ՃԾԳ, Հայերգից և եր. 124), «Կ՛ասեմ թէ հայերէն шиша (Քոլք., Դիվ.,
92. ԽԳ, Հայկրգից), «Գիտեմք որ շատ հայրէն գիտես, լալ հընդրէ՛, մ է ֊
կիկ մի ասա» (Քուչ., Դիվ., եր. 110, Ս. Ղազ.)՝, «Հայրէն մի կամիմ
ասել» (Ար՛եգ, Af 5, եր. 2 7 0 ), Ֆրիկն իր համար գրում է իր տաղերի մեշ,
I
քուչ. Դիվանի մէ, տպվա» Է «... լալ կընարէ, աիկ (աշխարհիկ 1) մի ասա,, պետք
.Է ուղղել, ինչպես վերևում գրիէ Մի,ին հայերենում «հընտրելա ձևով Է сընտրել» րաոըէ
■Կամ պետք Է կարդալ «լալ կընպրի — էընկ ընտրէ*,
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թե a:շատ մի հայերէն բաներ» է Հորինեի շատ t Հայերէն մասալ ու
առակ», a շատ հայերէն բաներ ասիв2։ Ըստ Կոստանյանցի t Հայերէն ասել»
նշանակում է Հայերեն լեզվով երգել3։ Այս բացատրությունն անընդունելի
է ։ Նախ' Հայերեն լեզվով գրված տաղարանների մ եք այս կամ այն տաղի
վերնադիրը չէր կարող դրվել էտաղ Հայերէն», կամ լոկ էՀայերէն», Ապա'
եթե էՀայերէն ասել», էՀայերէն բան» կապակցությունների մ եք լեզվա
կան ձևը թույլ է տալիս Հասկանալ էՀայերեն լեզվով», նույնը կարելի չէ
ասել Հետևյալների Համար' էՀայրէն մի կամիմ ասել» , (Гգիտեմք որ շատ
Հայրէն գիտես, մեկիկ մի ասա», яզհայերէնս ասա»։ Այստեղ էՀայերէն»
բառն առնվում է պարզապես իբրև գոյական, մոտավորապես երդ կամ
տաղ նշանակությամբ. — բայց մինչ տաղ բառն ընդհանուր նշանակու
թյուն ունի» էտաղ Հայերէն» , կամ լոկ էՀայերէն» էՀայրէն» ստանում է
մի առանձին տեսակի տաղի նշանակություն։ Եվ տաղարանների մեք,
ինչպես կտեսնենք, այդպես կոչվոսէ են միայն մի առանձին տիպի տա
ղերը։ Եվ վերշապես' անհիմն է Կոստանյանցի կարծիքը թե էհետին ժամանակների աշուղները միմիայն կրկնում Էին... ինչ որ ավանդությամբ
պաՀված Էր Հայերեն»։ Հայերեն լեզվով տաղեր միշտ Էլ Հորինվել են,
մանավանդ որ եթե մի Սայաթ Նովա կարող Էր գրել թե էհիմի գուզիմ թե
հայեվար ասիմ», նույնը չէր կարող ասել Հին ժամանակ մի Հերիկ, ե
բնավ ոչ ժողովրդական երգը։
Այս էՀայերեն ասել» դարձվածքը գտնում եմ ես մեր ժամանակի մի
նույն տիպի ժողովրդական քառյակի մեշ ևս*.
Էլաւ խէկ6 էլաւ լուսին,
Կան էկան8 մեշ վարգընոցին.
Իրեք խսւյհւ՚էն ասաց,
Մէկ' վարդին, էրկուս կարիբին։
Այս երգից երևում է, որ իսկական բաոն է էՀայերէն» (վանեցոց
բարբառով^ խայերէն). հետևաբար սրա սղվս-ծ ձևն է էՀայրէն» (ինչպես
վայելել-վայլել) որից և կազմված է է Հայրենի», իսկ էՀայբին» աղճատ
ված ձևն Է։ Բացի այդ' որ կարևորն Է' տեսնում ենք, որ էՀայերէն ասել»
2 Sjirmjr եպս., էժոզովաձու» (ձեռագիր), տե՛ս նույնի *Մի մոռացված հայ երգիչ»,
«Արարատ» ամս., 1918, Հոլնվար-մարւո, ապրիլ֊դեկա-,
3 Նոր. մոզ., Ա պր., եր. 74. гԿան և այնպիսի մասեր, որոնք խրատական բնավորոլթյոЛ ունին և Հիշեցնում են բոլորովին այլ խնդիրներ, ինչպես են որինակ' Հայերեն եր
գելու... մասին Հյոավաէ աներ/,, Իսկ » պր. եր. Տ4. .թերևս Հայերենիէ երգ երգելն
այն Է նշանակում, որ վերջին ժամանակների աշուղներիg միմիայն կրկնում Էին, Հարմա
րեցնելով ժամանակի պաՀանշներին, այն ինչ որ ավանդությամբ պաՀված Էր Հայոց մեք
«Հայերեն», այլ ոչ օտար լեզուներով, ինչպես սովոր Էին երգել Հետո»,
4 Շէ.-ե6ց Գ„ Վանա, սաղ, Ա, Թիֆլիս, 188Տ, եր. SZ, նույնը, Բ Հսսոոր., Թիֆ,իս,
168». կրՏաա ձևով ՎՍ., Ա և ՎՍ., Pt
5 ԿԷկ ձայկ, Օրիոն Համասէոեղոլթյոձր,
6 Ման եկան,
-
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դարձվածը հատուկ է նաև ժողովրդական երգին, որ և ինքն իսկ որոշում՛
է <էհայերէնի» բովանդակությունը, այն Է' դա վարդի, այսինքն սիրու, ևպանդխտության երգ Է. մինչդեռ տաղարանների մեշ «հայերէն» բառը
բացի դրանից գործածվում է նաև գինու (ուրախության) և խրատական,
տաղերի համար։ Այս աոանձին տիպի նոր ժողովրդական երգերը, որոնքիսկապես հին «հայերէններն» են, գրի են առնված Ակնա կողմերում,
բա յց դրանք կոչվում են մի նոր «անտունի» անունով, որին ես կդառ
նամ հետո։ «Հայրէն» բառն էլ, սակայն, դեռ չի մոռացված, այսպես' այդբառը հնչափոխությամբ «հարեն» և «հերեն» (ինչպես վայլել-վելել) ձևե
րով կա Հ. Աճաոյանի «Հայերեն գավառակյսն բառարանի» մեշ, բացա
տրված իբրև էերգ, խաղ. թիւրքիւօ. կա նաև «հարեն կամ հերեն կանչել։։,
Գործածության տեղերը նշանակված են' Ակն, հարթերդ, Աբաբկիր և,
Չմշկածագ։ Նույնը «Հարեն» ձևով երեք անգամ գործածված կա նաև•
էՏանիկյանիг ՀԱ7, եր. 414, 417, 419, բացատրված իբրև Հերդ», ինչպես֊,
հետևյալ երգի մեշ «Հարեն ասել», «հարեն կանչել» .
Պլպոզն ի շեր մեր պախճային պարերը,
Բերան մի լաց կ՚ը սէ, բերան մի հարեն.
Ան լացը կոլկանչէ մանուկ մեռնողին,
ձարենն ալ կուկանչէ մուրադ առնողին։
«Լացը* Ակնա կողմերում մահերգն է, իսկ. «մուրադ առնողի» համարասված երգ «հայերենը» պետք ւէ հասկանալ հարսանեկան երգը։ ճանիկյանը ՀԱ, եր. 114 հարսանքի նկարագրի մեշ գրում է. « Երբ փեսային• .
կողմի խնամի կանայք աղշկան կողմը կ՚ե րթան, ձեռաց թմբուկով տճկ.
4 —5 հարեն (երգ) կ՛երգեն, յետոյ կ՚ս կսին գովասանական երգերը' որ՜
սովորաբար տաճկերէն են և ոբոց շեր կ'ըսեն, և երգոց կարգին' « Այ իմ՛
հարստի դստրիկ» և ա յլն»։ Այս երգը, որ նույն տիպի է, ինչ որ քննու
թյան առարկա bղող «հայերէն տաղերը», կա Արվանձտյանի ՀամովՀոտովի եր. 291 «Հարսնառ գնացող կանայք առ հարսն ասեն» վերնագրի■
տակ դրված երգերի մեշ, ինչպես և ՀԱ, եր. 417 հարսանեկան երգերի*
մեշ, և ճանիկյանը դրա համար գրում է, թե « կարի երկար եղանակ մ՝ու
նենալուն համար քաշ հարեն կ՛ըսեն»։ Եվ վերշապես Վ. Գույումճյանըվերևում հիշված գրքի մեշ, եր. 233. գրում՛ է, թե Ակնում « ժողովուրդը...
Սարսի հարեն կամ քաշ հարեն կ՛անվանկ... հարսանեկան երգերը»։
Մի անգամ որ հին տաղարանների մեշ այղ տաղերը ասվում են՜
«հայերէն», « հայրէն» , մենք էլ պետք է դրանք այդպես կոչենք, միայնշփոթություն չառաշացնելու համար' ես ընտրում եմ «հայրեն» ձևը։
Անշուշտ այդ բազմազան բովանդակությամբ' սիրու, գինու, հարսանեկան, պանդխտության և խրատական երգերն ունեցել են մի առանձնա
հատուկ հայկական բան, այդպես կոչվելու համար։ Դրա համանման կ ո 1 ճաէփկյան 8.,

Ակն»,, էիֆլիս, 189Տ, կր4ատ ձևով' ՀԱ.

Հում ազգի անունով' գտնում ենք թուրքերի մեշ. էՍիրահարական երգեր/Էն
■անոնք, որ ի Կ. Պոլիս յօրինուած են' շարգի կ՚ըսուին, և անոնք որ տեղա
կան են կամ հարբերդէն, կամ Տիգրանակերտէն կամ այլ քաղաքներէն
կոլգան' թիւրքի կ'ըսուին, թէև ոմանք անխտիր շարքի կամ թիւրքի կ՛ը
սեն» (ՀԱ, եր. 4ՏՏ)։ Ինչպես թուրքերեն հորինված առանձին երգեր
«թիւրքի» են ասվում, նույնը եղել է և մեր մեշ հայերենների նկատմամբ։
•Այժմ հարց է, թե ինչի մեշ պետք է տեսնել այգ տաղերի առանձնահատ
կությունը։
Տոպանյանն այգ բացատրում է հայկական ոճով, եղանակով, երա
ժշտությամբ. «մեր աշուղները որ ... շատ ավելի պարսկերեն ու թրքերեն
լեզվով կը քեբթեյին.,. սրտի պետք մը կը զգային սակայն իրենց մայ
րենի լեզվով ալ արտահայտելու իրենց հոգու մեծ հուզմունքները, և այգ
պարագային' կը շանային անշուշտ... հայկական ավանդռւթյոՖըշարու
նակել խոսքերուն ու եղանակին մեշ... Քուչակի ոհայերեն ասա1 -ն ըսել
■կուզե թե այդ երգերը հղացված էին հայկական ոճով և հայկական երա ֊
■ժըշտությամբ»։ Իսկ ուրիշ տեղ. «հայերեն ասելը» կը նշանակե... երգեր
հորինել вհայկական երաժշտությամբ, ոճով» aհայրենի կարգով» որ ըսել
՚, է կերպով մը su r le mode arménien <rինչպես հույներն ունեին mode
dorien, mode lydien և այլն» (Քուչ., Դիվ., եր. 20—118)։
Ըստ ինքյան այս բացատրություն անհավանական չէ. այղ երգերը
կարող էին ունենալ իրենց հատուկ և բնիկ հայկական եղանակը և դրա
հպմար կոչվել էհայերեն» , այսինքն հայկական։ Բայց, դժբախտաբար,
ոչինչ չգիտենք դրանց եղանակի մասին և չենք Էլ կարող ասել, թե մի
ընդհանուր եղանակով երգված լինեն այգ բազմաթիվ տաղերը, լինեն
բովանդպկությամբ սիրու, պանդխտության, գինու, հարսանիքի թե խրա
տական։ Ընդհակառակն, կարող ենք ասել, թե հայրենները տարբեր եղա
նակներով են երգված։ Ես դրա համար մի օրինակ կբերեմ, Երևանի պետ.
^թանգարանի ֊Aff 395 տաղարանի մեշ կան մի քանի հայրեններ,, որոնց
սկիզբն Է բառացի այսպես.
Գիշերս ես ի խում (ա յվ ) Էի,
Գիշերս։
հումս ի ձեր դռկանցն ի վըրայ.
հումս ի ձեր դռկանցն ի վերայ.
Իմ եարն ալ կանգնած (ա յ) տեսայ.
Իր ճոհար անձկանցն ի վըրայ.
Իր ճոհար։
Ելից ինձ գաւաթ ( ա յվ) երետ,
Իր մոմէ մատկանցն ի վերայ.
Իր մոմէ,
Այսպես դրված է և շարունակությունը և հաշորդ տաղերը։ Ինչպես կ ա ֊
:րե[ի է գրությռլնից.յոևսնել, աասշին տողը, ապա ամեն երկրորդ (2-րդ,

֊4 -ր դ , 6-րդ) տողերը երգելիս կրկնել են. բա յց այստեղ այդ չէ կարևորը,
ա յյ ա յն, որ ամեն 7֊վ անկանի տողերի վերքում, վերքի երկվանկ բառերից
առաք, ավելացրած են' ա յվ, ա յ, շարունակության և մյուս տաղերի մ եք
նաև սւն, ա յլ վանկերը (փակագծերը ես եմ դրել), Կնշանակե' այղ տաղերը
■երգվել են ոչ թե հայրեններին հատուկ մի եղանակով, այլ ուրիշ մի ա յն ֊
պիսի եղանակով, որ պահանքել է, որ երկու տողն էլ 8֊վ ա նկա նի լինեն,
և դրա համար ավելացրել են ա յվ, այ այն աննշանակ վանկերը։ Հմմտ.
Ք՛ուչակի Օ-իվ. եր. 72. ՃԽԷ. aգամ ես ի ծոցդ այ կենամ», որի մեք պակաս
վանկի տեղ մտած է դարձյալ «ա յ»։
«Հայրենը» , համենայն դեպս, ինչպես վերևում տեսանք, գործածվում
է իբրև տաղերի մի տեսակ, և ինչո՜ւ պետք է այդ տեսակը բնորոշվի ան
պատճառ հայկական երաժշտությամբ, եղանակով և ոչ ավելի շուտ հայ
կական ոտանավորով։ Հին ժամանակ, երբ բանաստեղծությունը հորին
վում էր երգելով և երգելու համար, երաժշտական եղանակն ու խոսքի
չավ/ական ձևը սերտ կապված են եղել իրար հետ, և եղանակից ավելի
■արժեք է ունեցել բնականաբար բառը ֊ո տանավորը։ Եթե հույներից օրի
նակ է բերվում, հայտնի է, թե ինչպես հին հույների մեք քնարերգուները'
Ա/կայոս, Սապֆո և ուրիշները զարգացրել են առանձին ոտանավորներ,
■որ և նրանց անունով կոչվել են' ալկայան ստրոֆ, սապֆոյան, ստրոֆ։
■Ոտանավորի տեսակներն այնքան մեծ նշանակություն են ոմւեցել, որ
Սապֆոյի երգերի ինը գրքերի դասավորության համար իբրև հիմք ծա
ռայել է բանաստեղծական չափը, այսպես' աասքին գիրքը, կազմել են
■սապֆոյան ստրոֆով հորինված բանաստեղծությունները, երկրորդ գիր
քը, այոլական դակտիլներով հորինվածները և ա յլն։ Արդ, եթե մեր հայ
րենները սկզբնապես ոմւեցած էլ լինեն մի աոանձին հայկական եղանակ,
նրանք անպայման միաժամանակ ոմւեցել են և մի առանձին հայկական
բանաստեղծական չափ, որի համար և այդպես են կոչվել։ Ես այս կար
ծիքը հայտնել եմ 1898 թվից իմ դասախոսոլթյունների մեք A մի երկու
խոմքով իմ մի աշխատության մ ե ք , ուր համառոտ կերպով բացատրե
լով « անտունի» երգերի և հայրենների չափը' գրել եմ, թե դա «մեր ամե
նահին ժողովրդական չափն է» և թե մեր «միքնադարյան երգիչներին
մանավանդ սիրելի է եղել այդ չափը, որ ձեռագիրների մեք կոչվում է
հայրենի, կամ ավելի ճիշտ' fiuijbrb(z]l>:
Իմ այս կարծիքը հաստատվում է այդպիսի տաղաշարքերից մեկի
(Կոստ., Գ պր., 14) թերի վերնագրով, ոյ, է « ... հայրենի կարդաս,9, որ
■երևի պիտի լինի « տաղ հայրենի կարդալ» , ինչպես ուրիշների մեք է
■« տաղ հայերէն»։ Այգ в կարգ» բառը համանիշ է «տող» բառին և նշա
в ,Հայ ժողովրդ. խաղեր, ոսյվաձք,, տպվա» .Արարատ, ամսագրի մեչ, Հետ, առան
ձին „քավ, Վաղաոապատ, 1904, տե՛ս եր. 27.
Տ Այս վերնագիրը Կռսաանյանքը թերի է Համարել և այսպես տպել. բայց է,մ. մաա.
Л' 2394 տաղարանի մե։ այգ վերնադիրը, "Ր գրվա* է նռր երեսի սկզրռլմ կարմիր թանաՀ"Վ, Pif*lHju& կան Հունի,
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նակում է նաև գրության տող ( mb'a Նոր Բառդ. Հայկ. լեզ.) և նույն նշա
նակությունն ունի, ինչ որ լատիներեն verSUS, հունարեն stîchos, stoichoS) որ նշանակում են' կարգ, տող, շարք, իսկ գրության և բանաս
տեղծության մեշ' գրության կարգ, տող, երգի տող կամ, ինչպես այժմ
ասում ենք, ոտանավոր։ «Հայրենի կարգ», ուրեմն, նշանակում է հայրե
նի, այսինքն հայերենի ոտանավոր, ոտիքոս, — * հայերեն» բառը, միև
նույն է, իր առաշին նշանակությամբ առնվի' իբրև հայերեն լեզվի, թե
երկրորդ նշանակությամբ իբրև հայկական, հայնակ։ Հետևաբար և 1 տաղ
հայերէն» նշանակում է ffհայրենի կարդալ» հորինված տաղ։ Կարող է
խորթ թվալ, որ ոտանավորի տեսակը ըստ չափի որոշող ffհայերեն» րաոով դրվի տաղերի վերնադիրը, բայց դրա համար էլ կարելի է բերել
հետևյալ օրինակները. Ֆրիկի տՎասն ողորմութեսյն» տաղը (տե՛ս Չոպ.,
Հայ էշեր, եր. 35, էշմիածնի մատ., № 1644 (1639) ձեռագրի մեշ ունի
վերնադիրս' ffԿաֆա ի նոյն բան», իսկ ffկաֆա» նշանակում է' նույնա
հանգ ոտանավոր։ Ապա' Չոպան., Հայ էշեր, եր. 32 տպված է այս առան
ձին տիպի մի տաղաշարք ( « Աշխարհիս սահմանն է հա նց»...), որ վեր
նագիր ունի ռԴարձեալ հայերէն» . այս միևնույն տաղաշարքի վերնա
դիրը էշմիածնի վերում հիշված ձեռագրի մեշ է' օԿաֆայէ և հայերէն»։
Քանի որ այստեղ ffկաֆա» բառով բանաստեղծության ոտանավորի նույ
նահանգ լինելն է ցույց տրվում, բնականաբար « հայերէն» բառով էլ կ ա ֊
րող էր ցույց տրվել նույն բանաստեղծության ոտանավորի չափը։
Այսպես ուրեմն Հայերենները նույնիսկ ըստ ձեռագիրների այդպես
կոչվել են իրենց առանձին հայկական ստիքոսի համար։ Եվ եթե եղա
նակը մեռել գնացեւ է, ստիքոսը մնում է, և մենք այժմ կարող ենք ո ւ ֊
Բանաստեղծական չափն ունի իր 'ռիթմը, որ առաշանում է ռիթմական
միություններով, որոնք են՝ պարզ ու բարդ ոտքեր, տող և տուն։ Ես
կսկսեմ մեծ ռիթմական միություններից, այսինքն տողից և տնից։

4. ՂԱԶԵԼնԵՐ ԵՎ ՔԱՌՅԱԿՆԵՐ ԿԱՐ* ՏՈՂԵՐՈՎ Եվ. ԲհՑԹԵՐՈՂ
Տևկանցը ffՀայերգի» մեշ հայրենները պատահաբար տպագրել է
.15 վանկանի երկայն տողերով, և այդպիսով այդ տաղերը մեծ մասամբ
քառյակներ են դուրս եկել։ Նրան հետևելով նույնպես վարվել է և Չո
պանյանը, որ համարում է դրանք երկայն տողերից կազմված քառյակներ,
փոքր մասով և հնգյակներ ու վեցյակներ։ Այնուհետև ուրիշներն էլ Չո
պանյանին հետ ևելովա յդ երգերը երկայն տողերով քառյակներ են ըն
դունում, Բայց այդ ճիշտ չէ,
Այնպիսի մեծ տողը, ինչպիսին 15~վանկանին է, անպայման պետք է
ունենա իր մեշ մի հատած (césure) ։ Այս բառը շատ անգամ գործածում
ենք տողամիշի այն տեղի համար, ուր բառը վերշանում է ։ Բայց իսկական
-
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Հատածն այդ չէ, այլ հատածը լինում է այնտեղ, ուր տողի մեշ բառը
վերղանալու հետ միասին կա բավարար դադար, հանգիստ (p a u se > Հայ
րենների մեշ,— մի կողմ թողած մի քանի աղճատված տողեր, — ամեն
7-րդ վանկից հետո կա այսպիսի ղորեղ հաստատուն հատած, որ արտա
հայտվում է նրանով, որ այդտեղ սովորաբար լրանում է մի խոսք կամ
քերականական մի ամբողջություն, ուստի և հատածը հաճախ երևան է
գալիս ստորակետով։ Դրանով 15 վանկը կանոնավորապես բաժանվում
է երկու' 7 և 8֊վ անկանի մասերի, որոնք կարող են համարվել և կիսա■տողեր և աոանձին տողեր։ Հիմա ո՜րն է սիրու հայրենների մեշ, կիսա
՛տո՛ղ թե տող։ Այդ որոշվում է հանգերով։ Առնենք հետևյալ տաղերը.
Ա՛յ իմ աղբերանց արին,
Յապառա՚ժ քարըն կենաս ղուն.
Աչերդ ուոնայի նման,
Ոչ ի քուն էս և ոչ արթուն.
Վախեմ թէ ըղքեզ որսան
՛Ու ղրկեն զիս ի քո տեսան.
■Առանց քեզ ես ո՛նց ապրիմ,
Կամ իմ աչերս տանի ՛քուն։
Դիվ., եր. 48, Իէ.

Իմ կոՎ ու մուրտ ու ճիհան,
'ւի եոցդ է բուսեր ըռահան.
Երկու ծամ դեղձան ունիս,
Ի դնչի՚դ մէշըն կայ նշան.
Տոներդ ալ իլղար արել1
Ու կերթայ ի Մսրայ թալան,
Շատ ա՛ռ, շատ գերի բերէ,
Շատ խօճա ու շատ պազիրկան.
Գերիս ալ ի հետ բերիր,
Զգեցիր ի ծով ի զնդան։

Այս երկու և սրանց նման բազմաթիվ երգերի մեշ (ինչպես են Քուչ.
Դիվ. մեշ' ք. ԺԳ. ԺԸ. ԺԹ. Ի * . ԷԳ. ԾԴ. ՏՒ. ՂԸ.
ՃԻԱ. ՃԷԴ. և այլն)
պատահական չի կաբելի համարել հանգերի դասավորությունը, որով
աոաշին երկու տողերը նույն հանգն ոմւին, երրորդ տողն անհանգ է, իսկ
չորրորդը դարձյալ նույնահանգ և այնուհետև 5-րդ, 7-րդ և այլն տողերը
անհանգ, իսկ 6-րդ, 8-րդ և այլն տողերը' նույնահանգ, այսպիսի մի սքե
մայով' a a 0 a Oa 0 a ...որի մեշ 0 (զերո) ցույց է տալիս անհանգ տողերը։
Հանգերի այսպիսի դասավորությունից երևում է , որ այդպիսի հայրեն
ներն իրենց հորինվածքով նույնանում են պարսկական ղազել կոչված
տեսակի հետ, որ կազմվում է ուզած թվով զույգ տողերից, յուրաքանչյուր
զույգ տողերը կազմում են, ինչպես և մեր հայրենների մեշ, մի միու
թյուն, մի երկատող, որ ասվում է pb jp , այսինքն ш аЛ , և երգի հիմնա
կան ձևն է։ Բեյթի երկու մասի մեշ լինում է դադար, բայց ոչ այնքան
մեծ, որ զորեղ կետադրությամբ արտահայտվի. Առաշին, այսպես կոչ
ված « արքայական բեյթի» երկու տողն իրար հետ նույնահանգ են, իսկ
հաշորդ բեյթերի (տների) վերշում միայն կրկնվում է նույն հանգը, Այս1 Տպված է' ,իւ զարարել», պետ, է ուղղել .իլղար արել; որ կանակոս! է' արչա■վանք գործել, արշավել,

պես ուրեմն, մեր հայրենների մի մասը ոչ թե երկայն տողերով քառյակ
ներ են, այլ կարճ տողերով և բեյթերով կազմված ղազելներ,
•աղերը.
Իմ եարս Է հագեր քըթան,
Երղերովն եկեր սուտ ի բան.
Գիտեմ թէ ի բան եկեր,
Նայ եկեր հոգոյ հոգեհան.

Մէկ մարգ մի զփետատն ոլնէր2
եղվարդի՛ն տակըն կոլ փորԼր
Պիլլպիլլն ի վարղին սիրուն
Տիր շլնին յա ռաշ կ„լ բեբէր,
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Դիվ" էր4 7в։ ձկԱ;

Այս երկու անկախ քառյակի մեշ հանգերի դասավորությունը նույն
պես Է, ինչպես զազելի առաշին չորս տողի մեշ, Այսպես հորինված են և
պարսկական քառյակները, որոնք կազմված են երկու բեյթից և կոչվոսՐ
են ոոտայի կամ դու-բեյթ (երկու բեյթ, երկու տուն, երկատոլն), Ամեն,
մի բեյթը կազմում Է ըստ իմաստի և ըստ ռիթմի մի միություն, իսկ բեյ
թի կեսը, որ ասվում Է Հմեսրեյa, համապատասխան Է տողին, Ոտանա
վորի տեսակն արժ ե , չունի, ամեն տեսակի չափերով Էլ կարող են բ ե յ ֊
( I քավոր քառյակներ հորինվել՝ հանգերի վերևում դրված դասավորու֊
\ ^ Հ ^ թ յ ա մ բ , ճիշտ այս միևնույն կազմություն ունին ձեռագիրների մեշ չորս
կարճ տողերից հորինված մի քանի հայրեններ, <гՔուչակի Դիվանիս մեշ,
բացի վերևում գրածից, չկան ուրիշ այսպիսի անկախ քառյակներ, բայցայնտեղ կան այնպիսի երգեր (Դ. ԷԷ. ԽԵ. ՀԷ. ՋԶ- ՃԺ. ՃԺԸ. և այլն),
որոնք ինչպես հետո կտեսնենք, կազմված են երկու նույն կամ տարբերտիպերի քառյակներից — այսպես օրինակ' վերևում գրված 38 Оа տ ի ֊
պի երկու քառյակից Է կազմված հետևյալ երգը.
1. Աշուն Էր, եղալ գարուն,
Ա հ, քանի՜ կենանք մ եք ի տուն.
ԵկԷք որ պաղչան մտնումք,
Ու խմենք Հետ ծառ շքերուն,
2 . Պլպուլն ի վարղին սիրոմ,
Համբերէ գինչ մանչն ի գինուն.
Նստեր ի վերայ ճղին'
Սաղմոսէ ինքն տունէ տուն,
Դիվ; էր. IS, էՏԺԴ
Կարելի չէ ասել, թե այս և նման կազմության տաղերի մ կ հանգերի,
դասավորությունը պատահական է և թե դրանք երկայն տողերով քառ
յակներ են և ոչ մեծ երգեր, կազմված երկու դու-բեյթերից, որոնք նույն
իսկ իրարոլց անշատ կարող են առնվել, Բոլորովին նման ձևով են և մեր.
2
Բնագրի մե, .„ձի , պէս,ք Է ուղղել .ունէր։, քանի որ հալորդ "ողերի. J i , անցյալ
Համանակով է պատմած' ,կո. փորէրւ, .կո. րէրէր.,.
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արևելյան ժողուէրգական քառյակները, որոնք նույնպես երբեմն միանում՛
են իրար հետ, ինչպես օրինակ' ներքևում գրված քառյակները, մի ամբողքություն, որի մեչ երգվռմ է, թե աղչիկը, պայմանաժամի տարին
լրանալուց հետո հուսախաբ եղած, ինչպես վիրավոր կաքավ, մի փոմւշվարգ է ուղարկում իր նոր յարին.
1. Տաղիր եմ տվել սարին,
Պայման եմ դրել տարին.
Տարին եկավ անց կացավ,
Չբերեց խերն ու բարին։
2. Կաքավն ա կայնել քարին,
Կտուցը լիքըն արին.
Մի դաստա վարդ եմ քաղել,
Տարեք իմ թազա յարին։
Կան պարսիկ գրողներ, որոնք նույնիսկ գերադասում են քառյակնե
րի այն տեսակը, որոնց բոլոր չորս տողերն էլ նույն հանգն ունին, Մեր֊
ժողովրդական երգերի մեչ ևս կան շատ այսպիսիները, ինչպես և հայրենների մեշ, ինչպես է, օրինակ' հետևյալ անկախ քառյակը.
Հա ՛յ իմ աղաւնի պայծառ,
Որ թեպրիկդ է հարիւր հազար.
Կու գան ու կու տան հազար,
Չեմ առն ուր ել ղքեզ չեմ ի տար։
Ьр. պետ. թ., М 383
* Քուչակի Դիվանիյ> մեչ չկան այս տիպի անկախ քառյակներ, բա յց,
կան երգեր, որոնք երկու այսպիսի քառյակների մեքենայական կցումով են .
առաջացած, և հասկանալի չէ, թե ինչու միասին իբրև մեկ երգ են տպա
գրված, քանի որ դրանց մասերը ոչ հանգով և ոչ իմաստով իրար հետկապ չունին, ինչպես օրինակ' հետևյալները.
' J U lO u C
Օ՛Ձ / й & С иХ Л /-сО
1. Շիրին է լեզուդ անուշ,
Պըռկնիդ է ամրաւ ու նուշ.
՚Ա
Բերանդ է փոքրիկ ւ անուշ
*
<P
Չարկմի՚գ աչքըն հազար փուշ։
2. Իմ եարն ի յիսնէ գնաց,
Լեռ ու ձոր հաւսար հետըն լաց.
Երկինք ու գետինք թնդաց,

tev- Лит iedûkuéefy,

Գիվ., Ьр. 57, Հ.
Այս քառյակներից երկրորդը, ինչպես հետո կտեսնենք, պանդխտի<
կնոշ երգ է, մինչդեռ առաքինը աղյկա գովք է՝ տղայի կողմից ասած։-
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_Հայրենների մ եք կան, սակայն, այնպիսիները, որոնք երկու նույնահանգ
քառյակներից կազմված լինելով հանդերձ' իմաստով ամբողջական եր
՛դեր են ( այսպես' Պետ. թ., Jfi 407 ձեռագրի մեջ, ինչպես և Քուչ. Դիվ.,
■ՃԽԴ և ուրիշներ)ւ Այսպիսի եյւգերի մեշ կարճ տողերից հետո կրկնվում
է նույն հանդը, ինչպես սովորություն է եղել միշնաղարյան բանաստեղծ
ների համար, օրինակ հետևյալը.
Եղբա՛յր, զիս գերի տարա»,
.Ու Հռոմ դին են վտարած.
Դարձած ու ի ետ բերած,
•Իմ եարին ծոցն է գնդանած.
Կղպաքն ալ ֆռանկի զարկած,
-Ու բալնիքն է հետ վտարած.
Երկաթն աշխաըհէս հանած,
Դօսրբընուն աչվին է խառնած։
Դիվ.. br. 71, ՃԽԳ.
Հանգերի այսպիսի միանման կրկնությունը պարզ ցույց է տալիս,
՛որ դրանք երկայն տողերով քառյակներ չեն, այլ երկու կարճատող նույ
՛նահանգ քառյակներից կազմված երդեր կամ մի շարք բեյթեր — բա
յա թ ի։ ժողովրդական երգերի մեշ ևս ունենք դրանց նմանները, ինչպես
*են ներքևում դրվածները, որոնց մեշ, սակայն, դեռ երևում է երկու ան
վախ քառյակի միացումն ի մի ամբողջություն։
Պղտոր շուր կու գէր սարերաց թեւէն,
Արնոտ հոտ կու գէր գետերաց մօտէն,
Եարիկս ճամբեցի էրկէն ճամրերէն,
Կարոտ մնացի իր անո։շ հոտէն։
Ա՛խ, ես չխէրայ իմ Ասլու մօտէն,
՛Ասլիկ ձիկ մոռցալ, գնաց մեր գեղէն.
bu էլ չխէրայ կարիբիս մօտէն,
Ափսոս որ խաբրիկմ չեկաւ էնորմէն։
Jնէրիկս Հր հովիւ, աղբէրս գառնարած,
Կարիբ եմ ճամրէ իտեւ սարերաց.
Իտել սարերաց, իտեւ քարերաց,
Քամին վէր ծովուն էրերաց,
էլնիմ իրիշկեմ քօշկիս ճաղերաց.
Կարիբիս սուրաթն էնտեղ երեսսց,
Ւմ ազիզ ումրիկս հետ ուր քիւլ էրաց։
, ՎՍ.հ Բ, ե,. sa, հտն.
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Պատահում են, թեպետ սակավ, և այնպիսի քառյակներ, որոնք մեչընւյմեչ նույնահանգ են, այսինքն առաշին տողը հանգակից է երրորդին,
իսկ երկրորդը' չորրորդին, ինչպես հետևյալ անկախ քառյակների մեշ.
Սիրել պիտի զայն աղվորն,
Որ դնչիկն է զէտ կարաք եզ.
Բերանն է շաքրի սովոր,
Վ՚ե րեսիկն է պագնելու տեղ,
Եր. պետ. .թ., M 38

Զիմ յեարն յիսնէ զատեցին,
Բ՚ո ռմեցայ զէտ վարդի տերեւ.
Տարին ա յլ երկիր հանին,
Չի ցայթեց իմ սիրտս ա յլ արել,
bp. պետ. թ., M 386

Ւե մեր արդի ժողովրդական երդերի և թե հայրենների մեշ կան և
այնպիսի քառյակներ, որոնց մեշ առաշին տողն անհանգ է մնում, իսկ
մյուս երեք տողերը նույնահանգ. են. ինչպես է հետևյալ անկախ քառյակը, սրա նմանները արդի ժող. երգերից, կարելի է տեսնել ՎՍ, Ա, եր.
49. 53.
Լուսին շրբեր ո՜վ տեսեր,
Արեգակն ու կուժն ի յոլսին.
Երթար շուք կուտար վզին,
Կու խազար շամամըն ծոցին,
Եր. պետ. թ., Л՝ 407
Եվ վերշապես կան նաև այնպիսի քառյակներ և ավելի մեծ երգեր,
որոնց հանգերը տողընդմեջ են, այսինքն կենտ տողերն անհանգ են մընում, իսկ զույգ տողերը նույն հանգն ունին, ինչպես օրինակ* հետևյա լ անկախ քառյակների մեշ.
Աստուած ազատ է զմանռւկն
Որ չինկնի ի սէր զինչ ոը և՛ս.
Անողին ի գլուխն ելնէ,
ւ Աստուծոյ մնայ սեւերես։
եր. պետ. թ., К 383

Իմ եար, քո արեւտ ասեմ,
Քեզի սէր կայ ի մէշ սրտիս.
Ասեմ, չամաչեմ այլ ե՛ս,
Կուսիրեմ որ կ՚ե լնէ հոգիս,
Եր. պետ. թ., М 386

«Քուչ. Դիվանիյ> մնչ այսպիսի անկախ քառյակներ չկան, բա յց կան
ավելի մեծ երգեր, մի շարք բեյթեր — բայաթի, հանգերի այսպիսի դա
սավորությամբ, ինչպես են' ԻԵ. ՃԿԳ. ՃԿԵ. ՃԿԸ և այլն,
Երեսդ է լուսին նման,
/)ւ զիլֆերդ ի զատիր գիշեր.
Քնքեր բեհեշտի խնձոր,
■լի ծովուն տոսսծ քեզ աչեր.
Ոմւեր կեռ ու մեռ ունիս,
ß-ուխ աչեր, թարթիչդ է նետեր.
Քերանդ է լալէ ֆինշան'
Մ էշն ի լիք է մարգարիտներ,
Դիվ., եր. 48, ԻԵ
-
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Այստեղ, բնականաբար, հանգերով չի կարելի որոշել, թե արդյոք
կարճ թե երկայն տողեր են։ Բայց կարճ տողերով կազմված լինելը երեվում է նրանից, որ այղ երգերի մեք ամեն 7 և 8-վանկանի մասերը մեձ
մասամբ երկու առանձին խոսքեր են և այղ երկուսը միասին կազմում են՛
մի միություն, մի բեյթ ( տուն), քանի որ ամեն երկրորդ 8-վանկանի տողը
թեպետև բաժանվում է առաքին 7֊վ անկանի տողից, բա յց միաժամանակ
սրա հետ սերտ կապված է կամ իբրև զուգահեռական մաս (ու շաղկա
պով) կամ քերականորեն։ Այդ երգերը տնահանգ բեյթերով են, այսինքն
հանգերը դրվում են միայն տների վերքում, ինչպես են ղաղելի ոչ-արքա
յական բոյթերը (3-րդ տողից սկսած)։ Այդ հաստատվում է և հետևյա
լով. Գրիգոր Նարեկացին հորինում է այսպիսի հայրեններ, նույն հանգը•
կրկնելով ամեն 15-րդ վանկի վերքում, բա յց նա, ինչպես կտեսնենք
հայտնում է, թե հանգը դնում է աների վերքում։ Կնշանակե' ըստ Գրէ
Նարեկացու ամեն 15 վանկը ոչ թե մի երկայն տող է, այլ մի տուն, բեյթ,,
որ կազմված է երկու տողից։ Այդ երևում է և տաղարանների մեք հայ
րենների գրության ձևից։ Ինչպես վերևում (եր. 19) տեսանք, Երևանի
պետ. թանգարանի № 395 ձեռագրից իմանում ենք, որ երգելիս կրկնել են
առաքին տողը (7 վանկը), ապա ամեն երկրորդ (2.-րդ, *-ր դ , 6-րգ և այլն.
8-վանկանի) տողերը։ Այս կրկնություններն ևս իրենց կողմից ապացույցեն, որ այդ հայրեններն ևս կարճ տողերով են։.
Հանգերի տողընդմեք դասավորությունը համեմատաբար ավելի հին։
ձև է. բա յց հայրենները սկզբնապես եղել են սւննսւնէք: Այսպես նույն չա ֊փով հորինված ունենք Գրիգոր Նարեկացու երկու տաղերը, որ գանձա
րանների մեք դրվում են սովորաբար իբրև Лմեղեդիa ։ թե դրանք էլ կար
ճատող բեյթերով են, այդ երևում է դարձյալ ղրանց կարճ տողերի կ ը բ կ ֊
նությունից։ Այսպես օրինակ' Եր. պետ. թանգարանի № 365 գանձարա
նի մեք Գր. Նարեկացու <rՄեղեդի վարդավաոիa այսպես է գրված, բերում
եմ միայն առաքին երկու տողը*
Գոհա՛ր վարդն վառ առեալ — կրկնէ —
Ի վեհից վարսիցն աըփենից — կրկնէ--տԿրկնէ» այսպես գծերով անքատած և կարմիր թանաքով գրված։
Նույնպես գրված է և նույն «հայրենիa չափով հորինված նրա մյուս տաղը,
вՄեղեդի ՆшրЬկшgլnjնa վերնագրի տակ՛.
Ես ձայն զառիւծուն ասեմ — կրկնէ —
Որ գոչէր ի քառաթելին — կրկնէ. —
Ներսես Շնորհալին ունի այս չափով միայն մեկ անհանգ երգ' յ Մե ֊
զեղի ալետեաд а, որ Երևանի պետ. թանգ. № 366 գանձարանի մեք դրբ
ված է դարձյալ կրկնությամբ, միայն ամեն 7 -վանկանի տողերի.
-
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Բարբառ աւետեաց ձայնիւ — կրկնէ —
Գաբրիէլ գոչէր սրրուհւոյն.
Առ քեզ առաքիմ, մաքուր — կրկնէ —
Պատրաստել տեղի տէրունւոյն։
Սիրու անհանգ հայրեններ ինձ չեն պատահել, բացի մի երգի մի
քառյակից Երևանի պետ. թ. M 395 տաղարանի մեշ. բա յց գա նույնպես
գրված է տողերի կրկնությամբ, Ակնա անտունիները, սակայն, որոնք
նույն հայրեններն են, հաճախ անհանգ են։ միայն դրանց անհանգ լինելը
մեծ մասամբ հետևանք է հետագա զարգացման։ Անտունիներն ևս կազմ
վում են մի շարք բեյթերից կամ երկատող տներից։ Հ. ճանիկյանը
դրանց համար ՀԱ, եր. 428, հտն. գրում է. « Պետք է գիտնալ թե անտոմւիի
առաշին տողն էձա' Ьшг, հա' Ьшг> կամ «Օզոաւքմ Ьшг» և կամ «Ջսւլըմ,
<|այր if* երգելով սկսին. Ա տողն վերջանալուն մեկ անգամ ևս aհա' եարօ
կըսեն, և երկրորդ տողն առաշնուն հետ կերգեն, որով տուն մի կըլչաւ
Երրորդ դարձյալ сհա եարս-ով կսկսին Ա տողին պես, և 4~րդ Բ-ին պես
կըսեն և այսպես կշարունակենյ>։ Օրինակ բերված է հետևյալը.
Աղռւոր մի ծարլութենէն, հա եա՜ր.
Նստեր է շրին վրայ։ Հա եա ՚ր (հա եար)3։
Տատ պարզ է, որ այսպիսի կրկնակներով երգը բաժանվում է 7 և 8
վանկանի կարճ տողերի, որոնք միասին կազմում են մի տուն, ինչպես և
ասում է ճանիկյանը։
Վերևում բացատրածից տեսնում ենք, որ հայրենների ռիթմական
մեծ միությունն է մի բեյթը, տունը, որ կազմվում է երկու կարճ, 7 և 8վանկանի տողերից։ Հետևաբար սիրու հայրենները ոչ թե երկայն տողե
րով քառյակներ են, այլ կարճ տողերով քառյակներ, հանգերի զանազան
դասավորությամբ, կամ կարճ տողերով ավելի մեծ երգեր, լինեն վեր
ջիններս ղազելի ձևով, թե երկու նույն կամ տարբեր տիպի քառյակներից
կազմված, կամ թե պարզապես մի շարք բեյթերի հաշորդություն իբրև
բայաթի,
Բեյթերի կազմությամբ ոտանավորը շատ հին ժամանակներից ծա
նոթ է եղել աշխարհիկ հայ բանաստեղծներին, որոնց, ինչպես հետո
կտեսնենք, հետևում են հոգևոր բանաստեղծության մեշ Գրիգոր Նարեկա
ցին և Ներսես Շնորհալին, որ «բեյթ» բառի փոխարեն գործածում են
հայերեն տուն բառը։ Բեյթերով կամ տներով կարող են հորինվել, ինչ
պես վերևում ասվեց, զանազան չափերի բանաստեղծություններ, ոտա
նավորի չափն այդ նկատմամբ արժեք չունի։ Այսպես օրինակ՝ Ներսես
Շնորհալու շատ սիրած ոտանավորն է 8-վանկանին, բաժանված երկու
3
Փակագծի մեշ դրված էհս, եար, կրկնությունը չկա. րա!0 արած նկարագրի հա
մեմատ պետք Է լինիւ
-
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բարդ ռիթմական ոտքերի կամ անդամների (4 + 4 ) հաստատուն շեշտեր
ունենալով 4-րդ և 8-րդ վանկերի վրա։ Արդ այս չափը Շնորհալին գոր
ծածել է տներով, այսինքն ամեն երկու տողը կազմում են մի միություն,
մի տուն, ինչպես'
1. Եկեալ յաշխա՚ր հ գերգեսացւո՚ց,
Պատահեցան տանշեալք յայսոց.
2. Զմարդիկն արագ առողշացռյց,
Ջդեւսըն խռզիլքըն խռրացոյց.
3. Լուծեալ մարդոյն ըզմեղս եթող,
Որպէս հզօ՚ր տէր և յազթող.
Տներով, այսինքն երկատողերով (բեյթերով) հորինված լինելը տես
նում ենք ոչ միայն խոսքերի կազմությունից, այլ ինքը Շնորհալին էլ
իր այս գրվածքի տՅիշատակարանււ֊ռլմ հայտնում է, թե իր այգ երկն
ունի 700 տուն (երկատող) ինչպես է իսկապես.
Ի թիլ եւթանց տանց հարիլրոց
Կատարեցաւ բան հասստոց։
Մինչդեռ Գր. Նարեկացին և Ն. Շնորհալին տուն բառն են գործածում,
հայրենների երգիչներին ծանոթ են երկու բառն էլ, ե բեյթ և տուն։ Դրա
Համար վկայություն ոձենք հենց այդ երգերից։
Սուրբ Աստուածածնի տօնին,
Որ իշալ դիլպէրն ի յէգին...
Շար շմաթն ալ ի վեր քաշեց,
Լուկ ցայթեց շառաւիղն ի յէգին,
Խաղողն ալ գիր պէյթՏ ասաց,
Թվ օՀասայ սրտիս մուրատին.
Օր մը կիւզէլին ծոցին,
Քանց Հազար ներքեւ տերեւին։
Դիվ., էր. 75, ՃՕՅ

Մահալօքս ի վար կոպի,
Նա տեսայ մոմեր ղատըւած.
Ի յան մոմերուն տակըն
Սիրոյ տէր մանուկ մ՚է ր պառկած.
Մոմն ալ գէմ հայրէն ասաց
Ողորմած ու սրտէն ի լաց.
էՍէրն կտրիճն ունէր,
Կրակն իմ գլուխն է վառածa։
Դիվ; եր. 57, Կ»

Այս երկու տաղի վերշին չորս տողերն իրար Հետ Համեմատելով
տեսնում ենք, որ նման դրության մեշ մի դեպքում գործածված Է »բեյթ
ասելa, մյուս դեպքում' аՀայրեն ասելat Բերենք և Հետևյալները.
...Նստեր Է ծառին շքին,
Կը խմէ զիւր լուրշ ապիկին.
Կխմէ ու հայերէն կասէ.
Թէ 1 ի՛նչ անուշ է սէրն ու գինինa:
Դիվ., եր. 74, ՃԾԳ

...ԵկԷք որ պաղչան մ տնումք
Ու խմենք Հետ ծառ շքերուն.
Պլպուլն ի վարդի սիրոմ։
Համրեբէ զինչ մանչն ի գինուն.
Նստեր ի վերայ ճղին'
Սաղմոսէ ինքն տունէ տուն
Դիվ., եր. 6Տ, ՃԺԴ

4 ննաեսի Շ6որ6ալայ Բանք լափա,, Վենեաիկ, 1880, եր. 189,

Այս երկու տաղի մեք նույն ուրախություն ու գինի խմելն և սիրոլ
երգն է ձառերի ստվերում, միայն մի դեպքում այղ երգը կոչվում Է «Հա
յերեն ասելa իսկ մյուս դեպքում այդ տրված Է վարդի սիրուց հարբած
սոխակին, որ «սաղմոսում Է տուն Է տուն», Սաղմոսներն իրենք հենց,
ինչպես հայտնի Է, տներով, այսինքն ղուգատողերով են հորինված,
Բերած օրինակներից տեսնում ենք, որ ըստ երգիչների հենց' «հա յ.
րեն ասելa նշանակում Է' «տոմւէ տուն երգելa (սաղմոսել), բեյթեր-բայաթի ասել։ Հետևաբար «հայրենի կարգնa է բեյթի, տան ձևով հորին
ված ոտանավոր, ինչպես որ են իրոք հայրենները։ Բայց այստեղից մենք
\ենք կարող հետևցնել, թե «հայրենըa նույնանում է «բեյթի:ւ հետ։ Եթե
ևրգիւները գործածում են «բեյթ ասել*, «տոմւէ տուն սաղմոսելa, մի ուրիշ
նման դեպքում «հայրեն ասելa, նրանք առային դեպքում բանեցնում են
ընղհանուր նշանակությամբ բառը, երկրորդ դեպքում, մասնավոր նշա
նակությամբ բառը, ինչպես եթե մի անգամ գործածեն «երգ ասեր, մի
ուրիշ անգամ նման դեպքում «շարական ա սեր։ Շարականը երգ է. բայց
ամեն երգ շարական չէ ։ Այսպես և հայրենները բեյթերով են հորինված,
բայց այդ դեռ չի նշանակում թե բեյթի կազմություն ունեցող ամեն ոտա
նավոր հայերեն է ։ «Հայերենa կոչումը հենց ցույց է տալիս թե դա առան
ձին տեսակի հայկական ոտանավոր է։ Ապա թե ոչ' բեյթի կազմությամբ
ոտանավորը, ինչքան էլ շատ հին ժամանակներից ծանոթ լինի մեր եր
գիչներին, բնիկ ու առանձնահատուկ հայկական .չէ «հшյերենa կոչվելու
Համար. դա նաև պարսկական և ուրիշ ազգերի բանաստեղծության հա
տուկ ձև է։ Նույնիսկ պետք է կարծել, թե օտար «բեյթa տերմինի գործա
ծությունը մի ապացույց է պարսկական կամ արաբական գրական ազդե
ցության, ինչպես և առանձնապես ղազելի տեսակը, որ հայրենների մեշ
երևում է, անպայման նույն ազդեցության արղյոմւք է և, երևի, հին ժա
մանակներից, թեպետ այդ « ղազելa տերմինը ինձ պատահել է միայն
ավելի ուշ ժամանակի հեղինակ' Գրիգոր Ազթամարցու հետևյալ տողերի
մեք։
Կանչեց պոզպոզն զղազալնին,
Ուրախացալ ի տես վարդին։
Այսպես ուրեմն, ինչքան կ վերևի բացատրությամբ պարզվեց հայ
րենների կազմությոմւը մեծ ռիթմական միությունների' տների ու տո
ղերի նկատմամբ, ինչպես և այդ երգերի տեսակներն իբրև բեյթերով հո
րինված կարճատող ղազելներ, քառյակներ, և ավելի մեծ երգեր, բա յց և
այնպես այղ ամենը' սպեցիֆիկ հայկական շյինելով' չի որոշում դեռ
Հայրենի ոտանավորի առանձնահատկությունը, առանձնահատուկ ռիթմը։
Այդ պետք է որոնել, ուրեմն, փոքր ռիթմական միությոմւների մեշ, այ
սինքն պարզ և բարդ ռիթմական ոտքերի մեշ։
5 Կ. 'ւոստաէյանց, Գրիգորիս Աղթամարըի և իր տաղերը, եր. 41։

5. ՀԱՅՐԵՆԻ ԱՈ-ԱնսնւԱԱՏՈԻԿ ՌԻԹՄԸ
Նախ պիտի նկատել, որ մեզնում ոտանավորի ոտք ասելով հաճախ
հասկանում են մեկ վանկը. մինչդեռ ռիթմական պարզ ոտքերը, երաժըշտական երկամանակ և եռամանակ տակտերի համեմատ, կազմվում են
երկրորդ ( յամբ) և ամեն երրորդ ( անապեստ) վանկերի վրա ( սքեմաները'
2 և 3 ) ։ Անապեստներին մեր լեզ։[ի մեշ մեկ մեկ փոխանակում են եռա
վանկ քողաբորբ (կրետեկոս, ամֆիմակրոս) կոչված բառական ոտքերը,
որոնք երկու շեշտ ունին, մեկը սկզբից, մյուսը վերքից, ինչպես' սա՛ր ու
ձո՛ր, ի՛մ հոգին, ե՛ս ընկա՛։
Յամբեր

2 —2 —2 —2 —2
Հավե՛տ!վառվո՛ւմ!է մի՚/քընքո՚ւշ/կարո՚տ ւ

Անապեստներ' — 3 —3 —3
Իմ հոդի՛նj տարագի'րյ J ի թըոչո՚ւ ն
մըրըրկո'վ/զարնըվա'ձ1թևաթափ,
Ես ընկա/անդունդնե՚/րը խավա՛ր։
մեշ սովորաբար չորս և հինգ վանկերից՝ հաստատուն անփոփոխ շեշտ
մյուս շեշտերի դրությունը (սքեմաները' 4 և 5 )։ Այսպես' 8 ֊վանկանի
տողը լինում է 4 —4 սքեմայով, 10-վանկանին' Տ—Տ սքեմայով, 15-վանկանի տողը 5—5 —Տ, իսկ 7-վանկանի տողը սովորաբար 4 —3 սքեմայով։
Այս վերշինը հաստատուն շեշտ ունի 4~րդ և ապա հաշորդ 3-րդ ( տողի
7-րդ) վանկերի վրա. այս ոտանավորն ուրեմն կազմվում է մի քառավանկ
բարդ ոտքից (անդամից) և մի եռավանկ պարզ ոտքից — անապեստից,
ինչպես օրինակ'
Եւ ինձ ժպտի/արշալուսի՚ն, = 4 —4
Գարնան մատա՛ղ]արեգա՛կ. = 4 —3
Հընչում էր փըրփրո ւն/վըտակն արծաթի = 5 —5
Աշուղի լեզո՚ւն/դըրիստն է ասո՛ւմ/ամեն մի բանին. = Տ —5 —5.
Հիմա հարց է թե ո՛ր տեսակի ոտանավոր է հայրենն ըստ անդամ
ների։
Ա. Չոպանյանը այղ ոտանավորը' համարելով 15-վանկանի երկայն
տող' բաժանում է երեք անհավասար մասերի' 7—3—Տ, ուրիշ խոսքով'
նա բեյթի առաշին տողը համարում ,է մի անբաժանելի միություն։ Իսկ
о Արեգ» երկշաբաթաթերթի M 2-ի մեշ Տաղասեր ստորագրությամբ հոդ
վածագիրը, նույնպես ամբողշ 15 վանկը մի տող ընդունելով, գրում է թե

այղ քառյակների սովորական չափն է' 2 —5 —3—5, այսինքն ամեն տող
՛ունի երկու հատած, 2—5 և 3 —'5 չափով, օրինակ'
Այն մարդն/որ ի դուրն երթայ,
Գէմ պիտի/զդըյարն անտիճէ։
г Այսպես են բոլոր քառյակները։ Մեր ձեռագիրը (Վիեննայի Մխ.
մատ., թ. 671) մասնավոր ուշադրություն է դարձրել չափին»։
Դժբախտաբար, չի ճշտվում Վիեննայի այդ ձեռագրին տված գովես
տը, և այդպես չեն բոլոր քառյակները։ Այդ դիտողությունը հիմնված է
պատահաբար առնված երկու տողի վրա, որ կարելի է բաժանել նան
Տ—2—5—3 կամ 2—3 —2 —3 —2 —3 ։ Բաժանենք հենց վերևում դրված
երկու տողի շարունակությունն ըստ Տաղասերի.
+

+

Շաքրին/շատ ոսռել լվա յլէ, = 2 —6
Ադամոր/ ղուն սրտին կ 'ա հոկէ.=3—6
Մտիկ/լեռներուն արէք.
Խելօքի/ասած մասալ է.
Այն որ!բարձր է ձուն ուՀի,
W/Ь որ ցածն!է ի՛նչ խոշ կանանչ է ։= 3 —6
Upէգ, M 1

Այս վեց :տողից երեք-^֊-անիշ.տողերն .աղճատված են, քանի որ 7 և
H վանկերի փոխանակ' այդ ՜տողերն ունեն 8 և 9 վանկ։ Ապա երկրորդ
տողի մեք էադամոր/դուն» բառը, ինչպես կարելի Է տեսնել, ա նթոլյլա ֊
.տըրելի տեղում կտրվում ՛Է երկու մասի։ Բայց դա աղճատված տող Է. ուս
տի առնենք նույն a Արեգիցa հետևյալ լրիվ .7-վանկանի, ոչ աղճատված,
՛տողերն ըստ Տաղասերի, բաժանման.
■Զոհր Ցոր/դանանու բերեմ,
ի 2ը1.քԻն հանգչիմ ես այլ։
Առա/ւօտ դու յետ կեցիր։
֊Յ ո՛ւր Է[իր, յուսկի եկիր։
Այս աս/տընվորիս վերայ։
'Աղւո/րին մըտիկ արէք։
Քո սիքրած եարուկն եմ .ես։
Վաղվե/նէն ի դուրս ելայ։
Քան ը/զիս փոքրիկ հաւուկ։
Ի՛նչ ա/նեմ կամ ի՛ն չ լենամ,
■Ւէ զյա/ւիտ ենի g պատճառն։
Աայտ լեռ/նէղ ի վայր գացի։
Խօշ եա/րիկ, կտրե՛ս գիտել։
— 39 —

Այս տողերը ոչ մի ուրիշ ընդհանուր տնգւսմավոր բաժանում չեն կա
րող ունենալ, առանց բառերն անբնական ձևով կտրատելու, բայց եթե
5—2, որով ամբողջ տունը բաժանվում է 5 —2 —3—5.
Ու շըրեմ,/ոբ արմատանալ,
Ջուր Տորդանանու / բերեմ
Այս բաժանումը հաստատվում է 7֊վ անկանի տողերի կազմությամբ։
Ինչպես կաբելի է տեսնել, վերևում գրված տողերը վերջանում են երկա
վանկ բառերով կամ երկավանկ ռիթմական ոտքերով.
Քո սիրած եարուկն /եմ ես.
՛Նույն կազմությունն ունին բոլոր 7-վանկանի տողերը, բացի սակա
վաթիվ աղճատվածներից, Այդ ցույց տալու համար' հարկ չկա բոլորհայրենների 7-վանկանի տողերի նկարագիրը մեշ բերել. Առնենք միայն
вՔուչ. Դիվանիa մեշ եղած սիրու երգերը (եր. 43—7 9), որոնց 7-վանկա
նի տողերի թիվն է 728։ Արդ, այս մեծ թվով տողերից 696~ը այդ կաղմությունն ունեն, և միայն 32 տող ( գուցե մի երկուսն էլ աչքից փախած լի
նեն) վերջանում են' 3-ը միավանկ, իսկ մնացածը եռավանկ բառերովI
կամ եռավանկ բառական ոտքերով (հետևյալ երգերի մեշ Դ. քՒ. ԻԱ. ԻԴ.
ԻԶ. ԻԹ. ԼԲ. 1Գ. 1Я. ԼԹ. ԾԱ. ԾԵ. Կք>. Հ է . ՀԸ. ՋԳ- ՂԴ- *k - ՃԸ- ՃԼ. ՃԼԲ.
ՃԼԱ. ՃԼԴ. ՃԷԵ. ՃԼԸ. ՃԽՏլ. Խէ. ՃԾ. ՃԿԳ. ՃՀԲ.)։
Բայց այղ 32 տողից 17-ի համար կարող ենք հավաստի ասել, որաղճատված են, քանի որ ավելի կամ պակաս վանկերով են և կամ ուղըղա
վում են վարիանտներով, ինչպես'
Ես երկու եար/կուսքււեմ։
Արել ըզքեզ/կու սիրեմ. (ԻԱ)։
հա՛մազ/կա ի մեր/մեջս (Լճ)։
Զի՜նչ շահ իմ շատ/ապրելոյս.
Քանի որ ապըեր/եմ. (ՀԸ),
Վարիանտներն ոմւին վերքից երկավանկ բառեր.
Երկու եար զիս/կոսլէ։
Երթամ զարեգակէսիրեմ. (Դիվ., եր. 119),
Ղամազ կայ ի մեր/միջին (Անահիտ, 1907, եր. 134),Ի՜նչ շահ է իմ շատ/ապրիլս։
Ապրեր եմ քառսոձ/տարի. ( Անահիտ, 1907, եր. 133)։
Աղճատված պետք է համարել և մնացած 15 տողն ևս, և դրանց միմասն անպայման ապագայում կուղղվի, վարիանտներով։ Բայց եթե ա յգ
տողերը նույնիսկ սկզբից այդպես հորինված լինեն,— այսինքն բանաս
տեղծները հետևած չլինեն այդ ոտանավորի պահանջած սքեմային,— ա յգ
15 տողն այնքան փոքր տոկոս է կազմում, որ- ոչ- մի արժեք չունի, մեր.
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բանաստեղծները դրանից 10—I S անգամ ավելի ազատություն են թույլ,
տալիս, Հայրենների այս կազմությունը, որ պատահականություն չէ„
ցույց է տալիս, որ տունը ( բեյթը) բաժանվում է բնականորեն Տ—2//3—Տ
անդամների։ Ոտանավորն այս սքեմայով,— քանի որ տան առաշին տողը
վեր/անում է երկավանկ ոտքով, իսկ երկրոդը սկսվում, է եռավանկ ոտ
քով,— մոտենում է մեր սովորական Տ—Տ—Տ սքեմայով՛ 15-վանկանի
ոտանավորին, սրանից գլխավորապես այն տարբերությամբ, որ 7-րդ,
վանկից հետո կա հաստատուն զորեղ հատած, որով տունը բաժանվում է.
երկու տողի, մինչդեռ սովորական Տ —Տ—6 սքեմայով հորինված ոտա
նավորն այդպիսի հաստատուն հատած չունի, այլ ունի շարժուն, փոփո
խական հատած։ Բավական է միայն, որ հայրենի հատածն իր տեղում՛
չյինի և ընկնի ուրիշ տեղ, — ինչպես գտնում եմ մի քանի■տների մեշ
այն ժամանակ ոտանավորը դաոնում է 5 —Տ —Տ կազմությամբ, ինչպեսհետևյալ մի քանի տների մեշ.
Մոմն ալ գէմ հայրէն / ասաց ողորմած // ու սրտէն ի լաց,
Երթամ քանg Հոո՚մ ն/իվար վտարիմ , // այլ իսկի չի գամ։
ԴԱ., ԿԹ. ՃԻԶ
Պոզպոզն ի վերայ/վարդին £ նըստեր // ու մանըր կասէ,
Քավել թէ կարծիք / ունիи աչերուս, // թ՛ա յլ մարդ կու սիրէ,
Թէ զյաւիտենիg/ պատճառն եմ ուսել, / / ես երթամ■ասեմ։
Արեգ, M Տ
Գանք հիմա պարզ ոտքերին։
1.

Տարի՛ն/տասերկո՛ւ/ամի'и = 2 —3 —2Г
Կուտապի՛մ/ի մե'շ/զընտանի'и = S'-—2-—3
2. Օրիկ/մը չելար/չեկիր՝
«Ի՛նչ կ՛անես/կամ ո ՚ն ց/կո լ լինիս».
3. Ելար/ու ան պահն/եկար,
Որ առել/հոգիս/բերանիս.
4. Մեռեի՛մ/ես ի քո/ սիրուդ,
Որ երթաս/յիսնէ/խալըսիս։
Դիվ-, եր. 87, ՃԻԱ

Այս ղազելը, ինչպես կարելի է տեսնել, հորինված' է յամբերի ե\
անապեստների, այսինքն վերշաշերտ երկավանկ և եռավանկ ոտքերի փո
փոխակի կանոնավոր հաշորդությամր, այսպիսի սքեմա յով 2 —3 —2 '
/I 3 —2 —3 ։ Անապեստներին մեր լեզվի մեշ, ինչպես վերևում նկատեցի,,
փոխանակում են եռավանկ քողաբորբ (կրետէկոս) կոչվԽծ բառական
ոտքերը, ինչպես են վերևի հայրենի մեշ «Ի՜նչ կանե՛ս» , «Որ առել» , в Որերթաս» ոտքերը։ Այս է հայրենների նորմալ ոտանավորը պարզ ոտքերինկատմամբ։ Ինչ որ չի համապատասխանում այտ սքեմային, դա ծագում:
է կամ պարզ ոտքերով հորինվող ոտանավորների որոշ հատկություննե-
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I
րԻյ՛ կամ.աղճատումից, սակավաթիվ տողերի մ եք նաև բանաստեղ
ազատությունից։ Ուստի հայրենների չափը լավ հասկանալու համար'
պետք է իմանալ հետևյալները.
1)
Պարղ ոտքերի հիմքը կազմում են շեշտակի հաստատուն ղրոլթյոմւը և վանկերի որոշ թիվը ոտքերի մեշ, Ուստի ամեն ավելի վանկ աղ
ճատման հետևանք է, նույնպես և երբ վանկ է պակասում. բայց այս
վերքին դեպքում ոչ միշտ։ Պետք է նկատի ունենալ, որ հին բանաստեղծ
ներն ազդվելով մեր հին երգերի մեշ գործածական ազատ տակտավոր
ոտանավորներից', տան սկզբում երբեմն մեկ (նույնիսկ երկու) վանկ պա
կաս են թողնում։ Վանկի պակասը, որ միևնույն է ոտքի տևողության
(տակտի ամանակի) պակասը, լրացվում է պակաս ոտքերի (կամ անդամների) ավելի ուժեղ և երկար արտասանությամբ, ինչպես Ներսես Շնորհալոլ հետևյալ տների սկզբում.
Աւետի՚ս/քեզ, կի՛ն ազատ,
Եղեր տիկին Հայոց Մեծաց։—
Փո՛ղ հարէք, / յօրինեցէք,
"արմիբ արեամբ պըսակեցէք։
Բան, չափալ., եր, *11
Հասկանալի է,,ղր.այսպիսի պակաս ոտքերը պետք է այնպիսի բ ա ֊
■ոերից կազմված լինեն, որ ըստ իմաստին բնականորեն զորեղ շեշտվեն
.ու երկար արտասանվեն, ինչպես են ձայնարկությունները, կոչականները
և այլն։ Հայրենների մեշ ևս կան մի քանի այսպիսի տողեր, որոնց տան
սկզբում վանկ է պակասում, և այդ պակասը պետք է հին տաղաչափու
թյա ն մնացորդ համարել.
Ա՛յ1իմ փոքրիկ!ձագեր,
Ձայն անուշ/է քանց/ամենուն։
»M -.a
Հա ' յ/իմ փոքրիկ շամամ. ,
Քո ծոցուդ.ամ յե ՚ր բ տիրանամ։
*« •. *
Վա՛յ,!իմ սրտին կանկտին
>.Ան հալուն ... հասկցուցած։
Դիվ., ժ և եր. Ո1
Վերշին տողի մեշ aան հաւոմւռ ոտքից հետո մի վանկ պակասում է,
որ հետևանք է աղճատմսՅնԿ
I
Այդ տողը ձեռագրի մե{ վեըևոլ3 դրվածի պես է. Յոպանյանը փոխել է. «Я*վ իմ
.սրաիօ դանգաին ան հատմւ կասկցոլցածа պետք է ոսլղել. ւՎա՜յ, իմ սրտին դանգտիկ ան
■հալուն .է հասկցո,дшЛм, կամ .... աԱն հալան ո՛վ հասկցուցած4

՛Խի՛ստ/անտիյայ եմ ես...
Ս է ՚֊/ ր ը ն ' կըտբիՏն ունէր,
Կըրակն ի՛մ գըլուին է վառած։
Գիվ.. ճհ. ԿԻ-.
Կան չորս ուրիշ տողեր ևս, որոնց սկզբում պակասում է մի վանկ,
ւբայց դա Հետևանք է աղճատման։
2)
Պարզ ոտքեր կարող են կազմվել և մեկ բառից և երկու կամ երեք
բառից։ Այս երկրորդ դեպքում ոտքերի տեսակի և կազմության նկատ
մամբ ազդում է շեշտերի դրությունն և ուժը։ Ինչպես ուրիշ լեզուների մեք,
.նույնպես և հայերենում իրար կից երկու ՛շեշտերից, երբ երկուսի մեք դ ա ֊
դար չկա, պահվում է միայն տրամաբանական զորեղ շեշտը, իսկ մյուսը
թոզանում և կորչում է։ Օրինակ « կարմիր վարդ* կապակցության մեք,
■երբ երկրորդ բառը զորեղ է շեշտվում, * կարմիր վա՛րդ*, այն ժամանակ
a կարմիր* բառի շեշտը կորչում է, և այդ երկու բառը միասին կազմում
.են մի եռավանկ ռիթմական ոտք (անապեստ), իսկ երբ առաքին բառն է
•զորեղ շեշտվում, сէկարմի ր վարդ», այն ժամանակ aկարմիր» բառը կ ա զ֊
.մում է մի երկավանկ ռիթմական ոտք (յա մ բ), իսկ aվարդ* բառն անշեշտ
մնալով անցնում է հաքորդ ռիթմական ոտքին։ Շեշտերի այսպիսի փոփո
խությամբ, ուրեմն, փոխվում են և ռիթմական ոտքերի տեսակները,
ուստի հայրենների համար առանձին ուշադրություն պիտի դարձնել խ ո ս ֊
քի զորեղ շեշտի վրա, օրինակ'
Կարմի՛ր յ վարդ կանանչ/թըփով,
2 —3 —2
՛Կանանչ թո'ւփ1կարմիր/խնձորով. = 3—2 —3
Քանի՜/լամ ու զքեզ/ոլզեմ
Ջարթըցնեմ/ոգոց/հանելով--Գիլ., ib.
Սիրե՚մ /զայդ սիրուն/երեսդ,
Որ լուսին/ի մօտն/է դերի.
Պադևե'մ/զայդ բարկուկ/պռկունքդ
Որ շէքէր^/ի մօտն/է լեվի...
ՈՎ:
.
Սէ՜/րըն՝ կըտրիձն/ունէր,
Կրակն ի՚մ /դըլուխն/է վառած,
Գիվ., ԿԹ.
Բավական է , որ խոսքի զորեղ շեշտը սխալ տեղում դրվի' իսկույն
յամբ-անապեստ յան կանոնավոր ռիթմը կխանդարվի, ինչպես օրինակ'
եթե վերքին տողի մեք հակառակ իմաստի, զորեղ շեշտվի I գլուխն» բառը,
3 —2 —3 սքեմայի փոխանակ կստացվի 2 —3 —3
Կըրակն/իմ դլո՚ւ խն/է վառած:

Ршэ1‘ ա1Դ պետք է ուշադրություն դարձնել բառերի ճիշտ շեշտա
դրությանը, Օրինակ ա՞յլվսւյ, ա ՚յլվի, ա՚լվի բառը (որ ծագում է այլ վայր
բառերից) շեշտվում է աոաշին վանկի վրա. ինչպես և այժմ նույն բառից
ծագող արևելյան բարբառների ժողովրդական է՛լի բառը, Ուստի ռիթմա
կան պարզ ոտքերը կանոնավոր դրություն ունիէն հետևյալների մեշ.
Ան ոտքն/որ ի հոս/իբէ՚բ ,
Նա կաբէ՚/որ ա՛յլ/վայ տանի՛,—
Եկի'1հանց հարի՛յմ՝առի,
Որ սիրած/ t ւայլ/վի թողած,—
Երկո՛ւ/բան գանգատ/ունիմ,
Ջտյն ասե՚մ /լօք ա՚լ /վի գընա,
Դիվ., ՁՒ. ՃԿԱ. ՀԾե
3)
aՇեշտական» կոչված ոտանավորների մեշ, նույնիսկ գերմանե
րենում, որ շեշտերի գրությունն ավելի կանոնավոր Է պահում, մեկ-մեկ
շեշտի տեղափոխություն Է լինում տողի սկզբում, ինչպես նաև տողի մեշ
հատածից հետո, այսինքն շեշտը մի վանկ առաշ Է ընկնում. Միևնույնը՛
լինում Է նաև մեր ոտանավորների մեշ, այսպես և հայրենների մեշ տան
սկզբում փոխանակ երկրորդ վանկի' շեշտվում Է առաշինը.
Թ' ընտանի/կաքաւ/չի լինի2,
ԴԻՎ-> է
Մէկն Ц ի լուսին/նըման,
Մէկ նմա՛ն/Է բարկ/արեւուն,
Դիվ., ԻԱ.
Մա՚նաըր j քայլափոխ / կ՚ա ռնէր,
Կու քաղէր/ծաղիկ/նունուֆարւ
Դիվ; ՂՏ֊
Այսպես նաև հետևյալ երգերի մեշ' P. ԺԳ. ԺԵ. ԻԳ. Իէ. ԾԵ. ԾԹ. ՀՀ՛.
ՀԹ. UP՛. ՃԶ- ՃԷԳ. ԾՃԱ. ՃԾԲ. ՃԾՋ. ՃԿԵ. ՃՀԲ.,
Հատածից հետո շեշտի տեղափոխություն պատահում է 8-վանկանի
տողերի միջին յամբական ոտքի համար, երբ սրանից առաջ ընկնում է
Հատած, այսինքն դադար, օրինակ հետևյալ տողերի մեջ.
Արե՚կ / լուկ առշեւս / անցիր,
էօք քալէ՛' I քա՚լըղ / համարով?,
Դիվ., ԺԵ.
2 Տպվաէ Է' էթէ ընտանիք, մեկ վանկ ավելի է. պետք է ուղղեք սղումով' .թ'ընտանի։,,
ինչպես ոլրիյ հայրենների թե րաոր ողվաէ է հաշորդ ձայնավորիg առա/,
3 Տպվաէ Է .համրով,, մի վանկ պակաս Է. պետ, Է լինի կամ .համարով. կամ
.համըրովէ,
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Դուռն ալ կիսաբաց անես,
Ցած հայիս, մսւ'նտրր ծիծաղիս։
ԴԻՎ: *էԱյդպես և հետևյալների մեշ ԽԼ. Ծ. ԾԴ. ՃԻ0-. ՃԼԳ. ՃԽ&. ՃԾ. ՃԿԷ.
...
...
...
...

Առանց լո ՚յ ս ' սւչքըն խաւարի,
Առանց չո՛ւր' ձուկըն մեռանի։
Զքեզ քաղեն, թուփըս չորանայ։
Ա՛յ հոգեկ, n'Cg bu դիմացել։

4)
Շեշտական ոտանավորների մեշ, նայելով լեզոմւերի հատկությա
՛նը, քերականորեն անշեշտ վանկերը կարող են մեկ-մեկ դրվել ոփթմռրեն
շեշտելի վանկերի տեղ. որով և հնարավոր է լինում պարզ ոտքերով հո
րինված ոտանավորների մեշ եռավանկից ավելի մեծ բառական ոտքեր
■գործածել։ Այդպես ֊է , օրինակ, ռուսական տաղաչափությամբ, ինչպես և
■մեր սովորական 4 —4 և այլ կազմությամբ ոտանավորների մեշ.
կ ս տ ի ՚մ /ի սո՛ւգ տան/մըթի՚ն
Որպէ՚ս I օրէ՚ն I սըգա' / արի՛ն
Ն. Շնորհ.
Նույնը լինում է նաև հայրենների մեշ, միայն այստեղ էլ, ինչպես
■մեր սովորական անդամավոր չափերի մեշ, անշեշտ վանկը ռիթմորեն
շեշտելի է անդամի (բարդ ոտքի) առաշին ոտքի մեշ, հետևաբար և հայ
րենի 7-վանկանի տողի 2-րդ վանկի մեշ, իսկ 8-վանկանի տողի Տ-րդ
վանկի (տան 2-րդ և 12-րդ վանկերի մեշ)։ Այս դրությամբ, թեպետ պարզ
ոտքերի ռիթմը թոզանում է, բայց պահվում է 5 - 2 // 8 - 5 անդամավոր
.կազմության ռիթմը ինչպես'
Ես ձայն I զառիւծուե // ասեմ,
ՈՐ գոլէ՚Ր II Ի քա _ / ռաթեւի՚ն
Ի fu i'— / ռաթելի՛ն /I գոչէ՚ր ,
Տայն աոնէ՚ր ,11 ի սա 'ն/ դարամե՛տսն։ —
Ի հա՝մ-1ատարա'ծ11ծովէն
Պղպէէ'ր//գ"1 նԸն ա1 ն ծաղկին։
Գր. Նարեկացի.
Զետ մա՝ն- / կակորո՛ւստ Ц կաքա՚ւ
Ի լեոնե՚ր ն /I ի վա՛ր / կուգամ ե՛ս։
ՈՎ-, Ղ4Կամ ա՝-1պըրշոս!է Ц կոճկիկ
Որ շըլնի // ցըդ գիրկ/ածՀի.
Գիվ., ՃՕ., Ьр. Ш
-
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Բերանդ է լալէԱֆիղան
Մ կն ի լի՛քն // է մա}ր-/գաբի անե՛ր.
ՈՎ- hb.
Իմ եա ՚ր , դու յերդիկն // ի քուն,
Ծոցըդ լո՚յս/տար ա՚ս ֊/ տըղներուն,
Ո վ- «►.
Վախեմ սիրոյ տ է՚ր / լինիս,
Լոյս պակա՛ս II տաս ա՝ս-/տընվորիա
ՈՎ-, ЯԱյսպես տան վերչում նաև ուրիշ 36 տողի մեչ (ընդամենը 39 տող)
'Քուչ. Դիվանի* հետևյալ սիրոլ երդերի մեչ' ԻԱ. ԻՋ. ԼԱ. ԼԸ. ԽԴ. ԿԸ.
ՀԱ. ՀՀ. ՂԲ■ ճ- ՃԲ-- ՃԾԷ. ՃԻ. ձԻԳ. ՃԻԹ. Ճ Լ ՃԼԵ. ՃԼԷ. ՃԽ. ՃԾԶ- ՃԾԷ..
ւ!ԾԸ. ՃԿ. ՃԿԴ. ՃՀԱ. ՃՀԳ. Д. ժ .*,
Երբ 7-վանկանի տողի սկզբի բառը ձևական չէ, այլ նյութական նշա
նակություն ունեցող մի բառ է, որ կարող է իր շեշտն ունենալ, այն ժա
մանակ լինում ւէ շեշտի տեղափոխություն, Այսպես 16 տողի մեչ։
Ջո՛ւր, գլգլաըէ՚ն / կու դաս (Ը .)
Ջո՛ւր Յորդանանո ւ / բերեմ. (ՃԹ)
Ծա՛ռ արմաւենի՚/ես դոմ,. (ԽԴ.)
Սո՛ւրբ Աստուածածնա՛յ / տօնին. (ՃԾԶ-)'
Ի՛մ մանկութենէ՛ / սիրած. (6-Ւ.)
Ա՛ս առաւօտո՚ւն / լուսան. (Ա .),
Այսպես և հետևյալ երգերի մեչ P. ճ ժ . Ծ. ճ ժ է . ՃԺԹ: ՃԽԵ. ՃԾ..
ՃԾԴ. ՃԿԲ-.,
Առանձին ուշադրություն պիտի դարձնել, որ 8-վանկանի տողերի մ ի ֊
չին երկավանկ ոտքերը նախորդ զորեղ շեշտի ազդեցությամբ կորցնելով
իրենց սկզբի շեշտը՛ ռիթմորեն շեշտելի են դաոնում երկրորդ վանկի վրա.
օրինակ'
Ես ձագ ծիծեռնիկ պիտի,
Զ°րն ըզքո՛ տունը՚դ մտնուի.
Ան բարձր մօյտան չարդախդ
Ես ի հո՛ն րուն մը' շինէի...*
ՈՎ-, ՀՕ.
իսկ Я- տպվաձ { տլոյս կոլտամ.,. աստրէւվորիս*. մի վանկ պակաս, է, պետ, է ուղղել.
'/•/" կուտամ այս աստընվորիսւ ինչպես ուրիշ երդերի մեր
5
Առաքին տողի մեք տպվաձ է՝ էպիտէիւ, մի վանկ ավելի է. պետք է ուղղել էպիտի.,
ինչպես և սույն երգի մեչ ներքևում սղված ձևով են էաոնիրտ, էդնիր», փոխանակ *առ4Իր, ՓԷԻր“ երկրորդ տողի մեք տպվաձ է trnmi։. մի վանկ պակաս, է. պիտի ուղղել
.տսձըդ, ինչպես է Կոստանյանի օրինակի մեք. Գ պր., եր. 48,

Նման ես ի յայն ոսկին,
Որ Մըսրա՚յ աէրը՞ն կուպահէ։
■»«-. * •
Եղբա՛յր, զիս գերի տարած
Ո ւՀո ո ՚մ ւյին ե՛ն վըտարած.
Դարձած ու ի ետ բերած,
Իմ եարի՚ն ծոցն է' ղնտանածւ
Դիվ., ճխգ :
Այ իմ աղբերանց արիլն
Ցապառա'ժ քսւրր՚ն կենաս գոմ»։
4 Վ ; /*•
Այսպես նաև հետևյալ երգերի մեշ՝ ԺԳ—ԺԱ. Լ. ԼԲ. ԼԳ. Ц : Խ. ԽԲԽԴ. ԽԵ. ԾԸ. ՀԳ. ՁԳ. ՏԶ- W - ՃԴ- lib . ՃԼԱ. № . ՃԽԶ-,
Շեղումներ U աղնաաումներ.— «Քուլ. Դիվանիյ> սիրու երգերի
7 ֊վ անկանի 728 տողերից 114 տող, և նույն թվով 8 ֊վ անկանի տողերից
157 տող չեն համապատասխանում հայրենի ոտանավորի վերևում բացա
տըրված նորմալ սքեմային։ Այս թվերը, որ կազմում, են մոտ՛ 15,5%՛ և
21,54, ըստ ինքյան էլ մեծ չեն. բա յց հավաստի կարող ենք ասել, որ այդ
114 տողից 56-ը, իսկ 157-ից 76-ը աղճատված են, քանի որ դրանց մի
մասն ուղղվում են վարիանտներով, իսկ մնացածը մեկ (երբեմն երկու,
երեք) վանկ .ավելի կամ պակաս ոմւին տողի մեշ։ Մնում են ուրեմն
114-ից 58 տող, իսկ 157-ից 81 տող, որոնց մի մասն էլ կարող Է աղ
ճատված լինել, բա յց ոչ բոլորը, որովհետև չպիտք Հ մոռանալ, որ նույն
իսկ լավագույն բանաստեղծները երբեմն չեն պահում ոտանավորի սքե
մայի կանոնները և որոշ ազատություն են թույլ տալիս։ Այսպես օրի
նակ՝ մեր 5—5 կազմության 10 վանկանի տողերի մեշ շեղումներ են
անում, շեշտը 5-րդ վանկի վրա չդնելով, Հովհ. Ւ ոլմանյան ը մոտ 14% ,
Հովհ. Հովհաննիսյանը մոտ 1 5 ,5 % , իսկ Ավ. Իսահակյանն ավելի ևս
շատ, մոտ 2 2 % , Սրանց թույլ տված ազատության մոտ, սիրու հայրեն
ների շեղումները նորմալ սքեմայից՝ համեմատաբար փոքրաթիվ են. 5Տ
տողը կազմում Է 8 % , իսկ 31 տողը մոտ 11% ,
Այս 58 տողից 15-ը, ինչպես վերևում տ եսա կ , վերշանում են եռա
վանկ բառերով կամ եռավանկ բառական ոտքերով, փոխանակ երկավան
կի, որով տողն ունենում Է 2 —2 —3 սքեման, փոխանակ_2—3 —2 սքեմա
յի . օրինակ՝
ԴընԷ ( զդընչիկն) ու խըմէ (Դ.),
Ի\է գաս գիշերն ի մոտիս (fr.)
Ամռով ձիւն ո ՛վ է տեսել (ԻԹ .)
Այսպես և հետևյալ երգերի մեշ' ԼԲ. ԷԹ. 1Д, Հէ. W - * էՃ1-Եi 'W . ՃԾ. (երկու տող) ՃԿԳ., Այս տողերը պետք է աղճատված լինին„
_
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.քանի որ դրանց մեշ ոչնչանում է նաև անդամ ավոր' Տ—2 // 3 —Տ կազ
մությունը, առաշ բերելով 2 —Տ Ц 3 —Տ կազմությունը։ Մնացած 43 տողը,
սակայն, որոնք սկսվում են եռավանկ բառերով (14 տող) կամ եռավանկ
բառական ոտքերով (29 տող), կազմելով 3 —2 —2 սքեման, կարող են և
բանաստեղծական ազատության հետևանք լինել, որովհետև դրանց մեշ
պահվում է Տ—2 // 3—5 անդամավոր կազմությունը, օրինակ'
Փողոցովդ/ի վար/Iկոպի (ԿԵ.)
Վաղվընէն ի դուրս ելնէ ( ՃԼԵ.)
Այս գիշեր լերանց րարձանց (ՃԿ%.)
Ոչ կ'առնում ի ծոցս ի քուն (Խ Ւ .)
Հա յդ յերկիրն ամկն գիտէ (19..)
Այսպես նաև հետևյալ երգերի մեշ' Ա. ԺԱ. ԺԲ. ԻԶ. ԼԱ. ԽԱ. ԿԹ. և
ա յլն,
Բեյթի երկրորդ 8 ֊վ անկանի տողերի 81 շեղումից 13-ն անպայման
աղճատված են, քանի որ անդամավոր կազմությունը ոչնչանում է' դրան֊
ցից 6 ֊ի 2—3—3 սքեմայով, իսկ 7-ի' 2 —2 —2 —2 կամ 4 —4 սքեմայով,
ինչպես*
Քանի’ I մի զիմ սիրտս/արունես (Հ է .)
Կուզարհուրիմ/ի մահուանէն (ՃԺԱ.)
.Ուներդ/Է թուխ/ամ պի/նըման (ԶԲ.)
Այսպես և հետևյալ երգերի մեշ' ԾԹ< Զ է. ՂԱ. և այլն, Մնացած 68
.տողերը, որ հորինված են 3 —3 —2 սքեմայով, պահում են 3 —5 ան դա
մավոր կազմությունը, գուցե դրանց մի մասն էլ աղճատված լինեն, բայց
ոչ բոլորը• դրանք մեծ մասամբ անպայման բանաստեղծական ազատու
թյա մ բ են հորինված ինչպես*
Կու բանաս/դու մ արդու/մադան (P .)
Կու գովէ զինչ գարնան նըման (Բ*)
Կանչեցի թէ կարմիր երես (ՃԽԵ.)
Դու խմէ՛ որ ասեմ անուշ (ԶԱ .)
Այսպես և հետևյալ երգերի մեշ՝ է . ԺԵ. ԺԸ. ԺՒ. Ի. ԻԲ. ԻԵ. ԻԶ- ԼԱ.
Հէ. և այլն. Մի տող միայն կա (ՃԽԸ.), որի մեշ բազմավանկ բառն ընկել
է սկիզբը, դրանով անդամավռր կազմությունը փոխվում է, բայց պահվում
Հ պարզ ոտքերի ռիթմը.
Ոնց որ դու 4/հ4ս քալես,
Արեգա'/կակե՚րպ կու փայլե՛ս,
Հայրենները՝ ծագելով շատ անգամ անփույթ արտագրված տաղա
րաններից և հրատարակված լինելով առանց բնագրի քննադատության'
բնականաբար իրենց մեշ ոմւին բավականաչափ աղճատումներ, որոնց
-
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■մի մասն ուղղվում են եղած վարիանտներով, ուրիշներն առանց վա
րիանտների էլ հեշտությամբ ուղղվում են, Մի քանի այդպիսի ուղղող
ներ տեսանք վերևում, ավելորդ չի լինիլ մի քանի այդպիսի օրինակներ
■էլ դնել այստեղ' միայն ցույց տալու համար, որ այդ շեղումներն աղճատ
ման հետևանք են,
Ա 'յ իմ նոնախալաս... (ԷԳ.)
Մի վանկ պակաս, վարիանտը ճիշտ.
Այ իմ/նռանա/խալաս...
Արեգ, M ։
Կորել է իմ հոգուս հոգին... (ԼԶ-)
Մի վանկ ավելի, վարիանտը ճիշտ.
Ելեր/իմ հոգւոյս/հոգին...
Դիվ., եր. 120
Այդ ո’ վ է որ երդիքս եկել... (Խ է.)
Մի վանկ ավելի, վարիանտը ճիշտ.
Ադ ո՚վ /ա դ երդիքդ/եկել...
Ժող. երգ., ՀԱ, եր. 484
Ոչ քո՛ւկն եմ ի վա՛ր գալ... (Խ է.)
Վերշից մի վանկ պակաս, պարզապես պետք է լինի <rգալու» , ինչպես
վարիանտի մեշ է.
Ոչ մա՛րդ/եմ ի վա՛ր/գալու...
ժող. երգ., ՀԱ, եր. 434, այլև աՀայերգ», եր. 80
Արեգակն ի շուրն իշել,
Լուսնեկան, ու կուժն ի յուսին. (ԾԲ.)
Վարիանտի մեշ ոտքերի դրությունը կանոնավոր է.
Լոլսին/շրբեր ո՛վ/տեսել,
Արեգակն, ու կուժն ի յուսին։
եր. պետ. թ., M 407
Մանկունք, ձեր արեւնուդ ասեմ... (ՀԵ.)
Մի վանկ ավելի, վարիանտը ճիշտ.
Մանկտիք,/ձեր արեւդ/ասեմ. (ՀԳ.)
Բան մի ղալատ արի... (ՃԻԵ.)

Սկզբից մի վանկ պակաս, վարիանտը ճիշտ.
Բանի՛կ/մի դալատ/արի. ..
Դիվ.. էր. its
Արժան եմ այս լացիս... (ՃԻԵ.)
Միքիg մի վանկ պակաս, վարիանտը ճիշտ.
Արքան/եմ ես այս/լացիս...
Դիվ., էր. Ш
Շար շըմաթն ալ ի վեր քաշեց... (ՃԾԶ.)ւ
Սկ՚ս ՚ի ց յ Ի ՎանԿ աՎեւէ- վարիանտը ճիշտ.
Շըմաթն/ալ ի վեր քաշեց...
Դիվ., էր. Ш

րելի Է առանց վարիանտների անել։
Հա ՛յ!իմ փոքրիկ/շամամ,
Քո ծոցուդ/ամ յե'րբ/տիրանամ.
Քո ծոցդ Է ի ծով նման,
Ծովըն դեղ կասեն ի շերման.
Փոքրիկ մըտերմիկ լինամ
Ծովերուդ ալ ի դուրս ելնում,
Ուներո՚ւդ շուքըն քընանամ. (Գ. )
Այս երգի մեշ պարզ ոտքերի ռիթմը, ինչպես կարելի՛-Է. տեսնել, ամ
բողջապես կանոնավոր Է, բացի վերշընթեր տողից, որի մեշ «ծովերոլդս՝
եռավանկ ոտքի տեղ պետք Է լիներ երկավանկ ոտք։ Դա պարզապես աղ
ճատման Հետևանք Է, և կարելի Է առանց վարիանտի Էլ ուղղել։ Բանաս
տեղծը վերևում ծոցը նմանեցնում Է ծովի, և ծոց-ծովի մեշ լողանալու
իղձ Հայտնելուց Հետո' բնականաբար ներքևղւմ պետք Է ասեր, ոչ թե Հոգ
նակի՚ ռծովերուդօ, այլ եդակի' էէծովո ւդյալ ի դուրս֊ ելնում», որով և:
ռիթմը կանոնավոր Է։
Ինչ որ աչք չի Հաւներ... (Ե.)
Մի վանկ պակաս Է. պարզապես պետք Է լինի'
Իմ եար բարձրագնայ լուսին... (ԼԱ.))

«ինչ; որ/տչքըն չի՛j՛,

«Եար» բառը պարզապես ավելորդ է, Հմմտ. ճ ժ . «Իմ բարձրագնայ
լուսին»,
Եւ ղկոճկիկս ալ արձակ արեր... (ԼԱ.)
«Եւ» բառը, որ հայրենների մեշ ընդհանրապես քիչ է պատահում,
պարզապես ավելորդ է ։ Հմմտ. ԺՑ.. «Կոճկի՚կդ/ալ արձակ/այնես»:
Կամ առ զիս ծոցդ ի քուն... (hlP4.)
Մի վանկ պակաս, պետք է ուղղել' «կամ ա՛ռ/զիս ի ծոցդ/ի քուն».
ինչպես է՛ ներքևում «ոչ կառնում ի ծոցս ի քուն».
Կաթիկ մ՚ա րիմ, ունիմ ... (ԾԴ.)
Մի վանկ պակաս, պետք է ուղղել՝ «Կաթիկ \մի արյուն/ ունիմ»։
Ամենայն ծառ պտուղ կուտայ... (ԿԳ.)
Ուղղելի «Ամե՛ն/ծառ պրտուդ/կ ուտա»։
Ա՛մ, քա նի՚ ու քանի' ասեմ... (ՃԻԳ.)
Մի վանկ ավելի, պետք է
պես որ ԾԳ. երդի սկզբում։

ուղղել՝ « Քանի՛/ու քանի կш ՚u եմa,

ինչ

Դեռ ի մուրած չէի հասել... (ՃԽՈ.)
Մի վանկ ավելի, պետք է ուղղել սղումով՝ « Դեռ ի/մուրած չ է ՚յ / հ ա ֊
ս ե ր ։ Հմմտ. ՃՀ. «...Ես փատէ խամազ չէ յ տեսելа ։
Այս ծովական գիշերս ի բուն... (ԾԶ-)
Մի վանկ ավելի, «ծովական» բառը հատուկ չէ ժողովրդական լեզ
վին և երգին, որի մեշ «գիշերիa մակդիրն է' «ծпվa։ Հմմտ. ՀԱ, եր. 4SI.
«Ծով գիշերն ինտոր տի մնամ))։ Ուրեմն պետք է ուղղել
«Ա յս ծով գիշերըս ի բ ո ձ » . բա յց այստեղ էլ ռիթմը կանոնավոր չէ,
Քեզ գիրկուծոց անեմ... (ՃՀԳ.)
Ուղղելի' «Քեղի/գիրկուծոց/անեմ»։
Քանի որ դու ինձի էիր... (ՃՀԳ.)
Ուղղելի' «Քանի/դու ինձի/էիր»։
Նստեր է ծառին շըքին,
Կըխմէ զիւր լուրշ ապիկին.
Կխմէ ու հայերէն կա՚ս է,
Թէ' «ի՛նչ անուշ է սէրն ու գինին»։ (ՃԾԳ.)
Երրորդ տողի մեշ երկու վանկ ավելի է։ «Կխմէ» բա յց պետք է դնել
միշին ձևով առանց կու մասնիկի, այդ տողն ուրեմն պետք է ուղղել'
«Խըմէ/ռլ հայրեն/կ'ասէ», կամ «Խմէ/հայերէն/կասէ»։ Հմմտ. ՃԺ.
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նստեր ի վարդ շըքին,
Կըխմէր ի լուրջ ապիկին*.
հմէՐ, ողորմուկ կ՚ա սէր...
Այսպես և այս տողը' էկու թուէր իմ եարին լեզուն...a (Ժ .), պետք է
ուղղել միջին ձևով' ffթուէր իմ եարին լեզունai Այս միջին ձևերի մասին
կտեսնենք ներքևում։ Այսքսւնը բավական համարելով ամփոփենք վե
րևում բացատրածը։
Հայրեններն, ինչպես տեսանք, կարճատող բեյթերով (տներով) հո
րինված ղազելներ ու քառյակներ են կամ քառյակների միացումներ, կամ
թե մի չարք նույնահանգ, կամ տողընդմեջ նույնահանգ բեյթեր։
Այս ոտանավորը կազմվում է երկավանկ և եռավանկ ոտքերի կանո
նավոր փոփոխակի հաջորդությամբ տան մեջ։ Տողերը, տարբեր ռիթ
մական պարզ ոտքերի դրության պատճառով, — քանի որ մեկն սկսվում
և վերջանում է երկավանկ ոտքերով, մյուսը' եռավանկ, — ունին տար
բեր բնավորություն, որով զգալի է լինում յուրաքանչյուր տողի ամբող
ջությունն ու ռիթմըւ Տունը 2 —3 —2 JJ 3—2 —3 կազմությամբ ստանում է
£ —5—5 անդամավոր ոտանավորի ռիթմ, բա յց սրա միակերպությունը
փարատվում է նրանով, որ 7-րդ վանկից հետո կա զորեղ հաստատուն
հատած, որով թերի և առկախ է մնում երկրորդ Տ-վանկանի անդամը և
քիչ հետո միայն լրանում է հաջորդ տողի առաջին ոտքով> Այսպիսով
ոտանավորի ռիթմն ավարա է ստանում տան վերջումէ Ապա երկու և
ավելի երկարող տների կրկնությամբ զգալի Է դառնում նաև տների ռիթմն
իբրև ռիթմական մեծ միությունների։ Կնշանակի ffհայրենի կարգիa մեջ
հնչում Է չորս տեսակ ռիթմ—տների, տողերի, անդամների և պարզ ոտքե
րի, բա յց միանգամայն և ռիթմի միակերպությունը վերացվում Է' պարզ
ոտքերի նկատմամբ' մեկ-մեկ շեշտերի տեղափոխությամբ և .անշեշտ
վանկերի դրվելովը ոիթմորեն շեշտ ել): վանկերի տեղ, տողերի նկատ
մամբ երկու տողի տարբեր կազմությամբ, իսկ անդամների նկատմամբ,
ինչպես վերևում ասվեց, երկրորդ անդամի առկախ մնալով։
аՀայրենի կшրգնa իր այս առանձին հորինվածքի պատճառով ունի
իր առանձնահատուկ ռիթմը, որով բնորոշվում Է դա։ ffՀայրեն ասելа,
ffհայերեն ասեր նշանակում Է, ուրեմն, «տունէ տունa երգել, բեյթեր —
բայաթի ասել, միայն առանձնահատուկ ռիթմով, ոտանավորով։
Մինչդեռ մեր բանաստեղծության մեջ գործածված մյուս բոլոր չա
փերը, — լինեն պարզ կամ բարդ ոտքերով հորինված, թե ազատ տակտե
րով, — կան նաև ուրիշ լեզուների մեջ և ամենայն հավանականությամբ
ուրիշներից են անցել մեր գրականությանը,— մեր այս ffհայրենի կարգիа
համար կարելի չէ այդ ասել, գոնէ, որքան ես հետևել եմ ուրիշ լեզուների
բանաստեղծական չափերին, ինձ չի պատահել նրանց մեջ գտնել մեր այս
8
գինին,,

Դիվանի մեք այսպես, բայց աղբյուրի' Հայերգի մեք (էր. 44) էկըւխմէր զկարմիր
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ոտանավորը, Դա անպայման բնիկ հայկական ոտանավոր, հայկական
բայաթի է եղել, հայերենի մեշ առաշ եկած կամ, եթե օտար ծագում էլ
ունեցել է, շատ հնուց սիրված է եղել մեր գուսաններից ու ժողովրդական
երգիչներիg և հայկական է համարվել, որ այդպես «հայերեն» «հայրեն*
Է կոչվել, Թե դա իրեն հատուկ եղանակ Էլ ունեցել Է, անհավանական չէ
այդ. բա յց այդ մասին մենք այժմ ոչինչ չենք կարող ասել,

6. ՀԱՅՐԵՆՆԵՐԻ ԼԵՏՈԻՆ
Հայրենների լեղոմւ միակերպ չէ. դրանց մեշ գտնում ենք լեզվական
շերտավորումներ, Իշխող լեզուն է միջին հայերենը, որ իր հնչյունների
դրությամբ և քերականությամբ պատկանում է արևմտյան բարբառներին
և համարվում է Կիլիկիայում խոսված բարբառը, Դրան շատ մոտ են եղել
հյուսիս֊ա րևմտյան Հայաստանի և Փոքր Հայաստանի բարբառները',
Միշին հայերենի հետ հայրենների մեշ երևան են գալիս նաև նոր արև
մտյան հայերենի ձևեր, որ իշխող են դառնում XVI գարուց ի վեր, միա
ժամանակ և ուրիշ բարբառների կամ ենթաբարբառային տարբերություն
ներ թե' բառերի և թե' բառաձևերի մեշ. օրինակ՝ օնք, օնքեր (է . ԽԴ.),
ունքեր (Ի Ը .), ունովդ, ուներ (ժ է . ԺԸ. ԻԵ. IP. ՃԼԱ. ՃԽԸ.), յոլներն
(Արեգ, Ш 4, Տ ֊ր դ ) . արտասուք (Պետ. թ ., AS 3 86), արտասռւնք (h b .),
արտասուք (Ղ &-), երնէկ (ԷԴ.), յէրնէկ (Ե .), յէյնէկ (Ճ ՀԱ .), էնէկ
(Ճ Ի Ւ .), Լյնէկ ( ՃԼԵ.). լինիմ, լինամ, լինենամ, ըլնամ, ըլլամ, ըլամ և
նմանները։ Միշին հայերենում դեռ մնում է այ երկբարբառը (Կարստ.,
եր. 60, հտ ն.), որ նոր հայերենի արևմտյան բարբառների մեշ դաոնում է
ա, իսկ ուրիշների մեշ է. Հայրենների մեշ երեք ձևն էլ կա. այսպես' սո
վորաբար ա յլ, հաճախ ալ, բա յց և էլ (ՃԷՋ-). մայրիկս (Ճ Ծ Ը.), մարիկն
(Դիվ., եր. 101, Ա.) ի վայր (C .), ի վար (ԾԳ. Խ է.), այլև ի վէր ( Ղ * . ) .
«Երթաս այդ ձորերդ ի վայր» ( Q.) , «Աչերս երեսէս ի վար լօք գանգատ
արաւ ի սրտիսX։ (Ե .), «Արտսոլք ի յերեսս ի վէր զէտ գարնան անձրև կու
ցողա,» ( Ղ * .) . ի վերայ, ի վրայ, ի վրան (Ճ Ի Ը .), ի վրէն ( Ո - ) , *Ու քա
շեր գլխակն ի վրէն». կայր, կար (Կ ճ .), այլ և կէր. «Ոչ ցամաք երկիր
կէր, ՛աչ ի ծով» (Կ է.) և այլն, Միշին հայերենի ձևեր են' պացխուն
(Դ իվ., եր. 102, Դ .), պատսխուն (Դ իվ., եր. 1 21), դիժար (ՃՀԳ. Պ. թ.,
AÎ 386), էրել (Հ է . ՀԹ. ՃԻԲ.). էգի (Կ .) և այլն,
I Միշին հայերենի տարերքը մանրամասն ամփոփված է JOS. KarSt, Historische
Crammatlk des Klllklsch-armentschen, Strassburg, 1901> Բացի ՛այս աշիատաւթյունից' ես համեմատության համար նկատի ունեմ Կոստանգին Երզնկացոլ քերթվածնե
րը,— Մ. Պոաօլրյան, Կոստ. Երզնկ. և իր քերթվածները, Վենետիկ, 190Տ,— առանձնապես
այն պատճառով, որ ղրանց ձեռագիրը ղրված է Ա Ո թ., իրեն հեղինակի օրով, հավանո
րեն հեղինակի բարեկամի ձեոով. ուրեմն և ապահով ենք, որ ունենք XIV դարի սկզբի
Հզոլն,
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Հին լեզվի, այսինքն գրաբարի բառաձևեր շատ քիչ և այնպես են
երևան գալիս, որ կարելի է ասել, թե գրական ճանապարհով գրաբարի
ազդեցություն հայրենների մեջ չի երևում, սակավաթիվ հին ձևեր գբա
նում ենք մի քանի այնպիսի բառերի մեջ, որոնք այդ ձևերով պահված են
եղել նաև միջին հայերենում և մասամբ նույնիսկ մինչև այժմ կան և
կամ ըստ երևույթին միայն գրաբար են։
.Տեսնենք հայրենների մեջ մանրամասնությունները բառաձևերի
նկատմամբ։
Միջին հայերենում հին լեզվի հայնակի ուղղականի f -ով կազմու
թյունը դեռ պահվում է ընտանիքի անգամ, ազգակցություն ցույց տվող,
ինչպես և ֊ի վերջևւցած բառերի համար (Կարստ., 201, հտն.)։ Այս վեր
ջիններից (որ մասամբ հարատևում են մինչև այժմ' որդիք, վանեցիք և
այլն) հայրենների մեջ գտնում ենք միայն տեւլիք (Դիվ., եր. 101, Դ»)։
իսկ առաջիններից միայն իբրև կոչական կա' եդրսւրք, եղբայրք. ell ուտ
է որ կա՛սեն, եղբա ՚ր ք» (Q ). «Ի քաղցրութենէն, եղբայրք, բռներ է
սրտիկս ու կ՛այրի» (Կոստ., Բ, պր. 5 7 ), Այս «եղբայրք» ձևը, որ գրաբար
չէ, նույնպես հատուկ է միջին հայերենին։ Հմմտ. նաև Կոստ. Երզնկ., եր.
128. «Եղբայրք խնդրեցին» , « Սուտ են եղբայրք»։ Հին լեզվի հոգն, ուղ
ղականը մնում է միայն մի բառի մեջ իբրև կոչական. оԱստեղք դուք
հարիւր հազար» (Անահիտ, 1907, եր. 1 8 7 )։ Բացի այդ նաև « Միս չունիմ,
ոսկեг քս է մաշել» (Օ Դ.), «Ոսկորք ալ տաճար շինեմք» (Պ. թ., AS 395).
« Ոսկերքս է մ տեր» « Անահիտ, 1907, եր. 185) «Իմ ոսկե ru է ցրվեր»
(Պ. թ ., Jtf 40 7 ), որ պետք է լինի հավանորեն' ոսկերքս: Բայց այս բառն
այս ձևով ստացել է հավաքական հոգնակի նշանակություն, իբրև ոսկրոսւիք: Հմմտ. նաև Կոստ. Երզնկ., եր. 132. « Դարձել են փոշի և ոսկերք են
ցամաք»։ Այսպես նաև 6իսլք բառը թե՛ միջին հայերենում և թե նոր
լեզվի մեջ գործածվում է իբրև, հավաքական հոգնակի, « Քո մազերն է
ճիւղք խաղողի» ։ (ճ հ Ւ ). Հմմտ. Ա, Իսահակյան՝ «Ծիլ ու ճոլղքս գարնան
չորցան» ։ «Ուռինեբէն ճիւղք եմ բերել»։
Մի երգի մեջ իբրև կոչական կա մանկունք, իսկ վարիանտի մեջ՝
մանկտիք (ՀԵ. ՀԳ. Պ. թ ., № 3 8 3 )։ Այս ձևերից առաջինը սովորական է
միջին հայերենում, իսկ երկրորդը հին և միջին հայերենում է մանկտի
ձևով, որի նման միջին հայերենում կան նաև ուրիշ բառեր' « այրկտի» և
այլն (Կարստ, 193). հետագայում կրկին հոգնակի կազմությամբ առաջ
է դալիս մանկտիք, ինչպես ■և կնկտիք և ա յլն։ «Մանկտիք» ձևն այժմ էլ
մնում է հին ժողովրդական երգերի մեջ, ինչպես' «ըն մանկտիք որ հետս
էր, ժողվան լցվան ի Խարտման» (Սրվանձտ., Գրոց ու բրոց, Կ. Պոլիս,
1874, եր. 1 62)։ Միջին հայերենում « ծաղիկ» բառի համար սովորական է
իբրև հոգնակի թե՛ ծաղկունք և թե' ծսւղկընի: Հմմտ. Կոստ. Երզնկ. ffՀայ
ծաղկոձքն թառամեցան» (եր. 114, 89, 1 1 2 )։ Հայրենների մեջ (ՂԵՃԽԴ.) ծաղկունք, որ մինչև այժմ էլ մնում է նոր հայերենի բանաստեղ
ծական լեզվի մեջ՝ «ծաղիկ-ծաղկունք» (տե՛ս և ՎՍ, Բ, 161, 2 13) ինչպես.
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պրա հոգնակի սեռականը. 'Ծաղիկ էս ծաղկանց մի։ ին, մի հատ էս ա
.կանg միջինa (ժող. երգ., տե՛ս և ՎՍ, Բ, 1 2 ), Հմմտ. նաև Կոստ. Երոնկ.
1ր. 116. 'Ծաղկանց թագալորին», Այս բառի հ „գն. սեռականը մի հայրե
նի մեջ (ՃԿՋ.) կա ծաղկունանց, „ ր ծագոս! է միջին ծազկուեառ ձևես,
Հմմտ. Կոստ. Երզնկ., եր. 177, հտն. Կոստանգնին վերագրված երգի մեջ'
a Ամեն ծաղկունաց զարդ եսа. նույն ձևը նաև արդի ժողովրդական, երգի
մեջ' «Ծաղիկ ինչենի՛ պիտի ծաղկանաда.
Միջին հայերենում հոգն, ուղղականի համար ընդարձակված է ֊ո ւն ք
վերջավորությունը, օրինակ՝ քլերունք* (Կոստ. Երզնկ., 114, 121, 134),
■ամպունք, դրունք, սարունք, տփոմյք (Յովհ. Թլկոլրանցի, եր. 3 6 ), Հայ
րենների մեջ գտնում եմ միայն աստղունք ( Հ .), որ և մինչև այժմ կա ժո
ղովրդական երգի մեջ, Հայրենների մեջ, սակայն, շատ սիրված են նվա
զականները և նրանց հոգնակին ֊ո ւ ն ք վերջավորությամբ, ինչպես ffաչիկа
բառի հոգնակի աչկունք և սեռական-տրականն աչկանց (Լ. ՏԳ. ՃԺԵ.)։
Այս ձևերը դեռ այնքան կենդանի են, որ նրանց անալոգիայով կազմված
են նոր նվազական բառեր' ոտկունք (ՃԳ. ՃԴ. ՃԾԸ. Անահիտ, 1907, եր.
185), ձեոկունք (ԾԳ. ՃԻԸ. ՃԼԵ.), մեչկունք, միջկունք (ՃԿԳ. Կոստ., Բ
՚պ ր., 57, Անահիտ, 1907, եր. 185), մսւտկանց, դոկսւնց, լեոկոլնք (Պ . թ .,
X 395), անձիկ, անձնիկ (ԿԸ. ՃԼՒ. ՃԾԵ. Անահիտ, 1907, եր. 188) անձկան (Ճ ԾԳ.) անձկանց (ՋԲ. և Պ .թ„ N 395), Վարձկոձք. խե,քունք. մեզկ ո մ ,ք ( = մեղիկներ, մեղքեր. Անահիտ, 1907, եր. 186, 188, 1 89), Այս
պես և՝ «Ես ալ աղկեկան բերածа (Պ .թ., М 383). ffԱղկեկան կրծոցն ի
վերայа (Կոստ., Բ, պր. 5 5 ), ծիծեռնիկ (Ճ Ծ .), ծիծոնկան (Ճ ՀԲ .), ազեղան (Դիվ., 102, Տ -), մանկան (ԽԲ. Ձ Տ-), Այս հոլովական ձևերը, որ
միջին հայերեն են, մասամբ հարատևում են մինչև այժմ նվազականների
և ուրիշ բառերի համար, ինչպես' աղջկան, կնկան. էրիկ, էրկան. մարիկ,
մարկան, որթկ, ոբթկան, արեգական, հէրկան, ։Iէրկան և այլն (ՎՍ, Ա,
52. Բ, 43, Քնար Մշ. և Վան.. եր. 22, 26, 45),
'Պռntնկа բառի հոգնակին հայրենների մեջ կա 'պռուկս ձևից
պռկունք (Բ ), բա յց նաև միջ. հայ. սովորական -նի վերջավորությամբ
պռկնի 'Պռկնիդ է ամրաւ ու նուշ* (Հ .) , որ վարիանտի մեջ փոխված է
նոր լեզվի ձևին —ներ վերջավորությամբ' ռՊոնկներդ է ամբրաւ ու նուշք
(Ծե. Տ Ա .), նույնպես և մի մի երգի մեջ, մարգարիտներ (ԻԵ.) և գան
գատներ, այլև նույն տեղում զանգատների, գանզսւանիս (Անահիտ,
1 907, ■եր. 135, 1 8 4), Կոստանդին Երզնկացու մեջ, սակայն, բազմավանկ
բառերի —նի վերջավորության հետ գտնում ենք —ներ վերջավորության
մի դեպք, եթե միայն դա տպագրական վրիպակ չէ ։ ffԻմ տերևնիս զերդ
հուր վառին a (եր. 117), ffԻմ տերևներս զերդ հուր վառինa (եր. 120)։
Մնացած բոլոր դեպքերում հայրենների մեջ հոգնակի ուղղական֊հ այցա֊
կանը կազմվում է միավանկ բառերի համար ֊Է ր վերջավորությամբ, իսկ
•բազմավանկերի համար' —նի. քնքեր, նետեր և այլն, հարիֆնի (ճՀ Ա .), .

կապանի (Կոստ., P պր., 57), չարկմնուն (ՂՋ-), չարկմնի ուղղականից,
արևնոլդ ( i b .) , արևնիղ ուղղականից, հաբեղնիէ
Հին հայերենի հոպնակի հայցականի -и-ով կազմությունը գտնում
ենք միայն երկու հայրենի մեշ. «Շաոաւիղ յհրկիՏս տոլեր» (ԼԱ.), փո
խանակ միշ. հայ. յերկինք ձևի, ինչպես' ffՀառաչս ի յերկինք ելել» (Ի Ւ .).
•Ի. յերկինքն ի վեր նայեցայտ (ՃԾԵ.), և «Մ ահոլան Է ի կեանս փոխեր
դարձվածի մեէ (Անահիտ, 1909, եր. 107),
Միէին հայերենում արդեն որոշ թվով բառեր ֊ք վերշավորությամր
իբրև իսկական հոգնակի չեն ըմբռնվում, ինչպես' երկինք, վանք, մէշք,.
աղօթք, օրէնք, պատկերք և այլն, Այսպիսի բառերի սեռական-տրականբացառական հոլովները դեռ հին լեզվի նման են, ինչպես' երկնից, պարտըք, պարտուց, խօսք, խօսից. ինչք, ընչից, խելք, խելաց. կամք, կամաց
(Կարստ, եր. 203, հտն., 211, հտ ն.)։ Հայրենների մեշ այսպիսի բառերից
գործածված գտնում ենք' «Ի յեւ-կէից ի վայր» (Հ Ւ .), որ մինչև այժմ
մնում է ժողովրդական երգի մեշ вերկնի g կամար ոմւքերդ» («Հազար ու
մի խաղ», Ա, 5 0 ) «Իմ խօսից ճոսլապ չի գտաс» (ՀԳ). «խելսւցդ ի վերայ»
(ՃՀԳ) «ելեր յուփնաց» (ՂԱ) Հմմտ. ժող. առածը «...խօսքն օրինաց»,
«Բ-Է (յյաւիաենից պատճառն» (Արեգ, № 6,. 16-րդ), *Ջքո միշաց գիրկածէի» (Ճ Ծ), որ մինչև այժմ էլ մնում է ժողովրդի երգերի ու վեպի մեշ.
ffՀրեշտակ Մհերի միշաց երակ քաւշեց» («Գավիթ և Մհեր», Մ. Աբեղյա
նի). ffմիշաց» ձևը տե՛ս ՎՍ, Ա, 45, 90, Р, 5 5։ Այս կարգին պատկանում
են նաև միշ. հայ. սովորական անորոշ անունը' իրք, իրսւց (ԿԴ), այլք,
ШЛП9 («խալխ» իմաստով. Կարստ, 2 48) էի գիրկն այլոց» (Արեգ,.
№ 1, ՃԽԱ), էտեղ» բառի հոգն, mbifuig (էեկին ի շատ տեղաց» Սմբատ
Սպարապե՛տ, Պատմ,, Մոսկուա, 1856, եր. 3 3 ). «իմ հալաg աեւլսւցն ի
վերայ» (ՃԾԳ). որ և մնում Է մինչև այժմ ժող. երգերի մեշ (ՎՍ, P, 39,
54 ). ձեռք, ձեոաց, ռի ձեռացս» (-ՃԽԲ). a Մի թողուր զատ եարդ ի ձեռաց»
(Արեգ, 5, 13-րդ). Հմմտ. Ֆրիկ՝ էՀա յ գնաց օրերդ ի ձեռաց» (9ոպ ., Հայ.
Էշեր, 37). և արդի ժողովրդական դարձվածքը' ffձեռաց գնալ» ձևը նաև
ա յժմ ժող. երդերի մեշ ffձեռացդ ասեմ կարմիր խինէն» (ՎՍ, Ա, 90)..
ոտք, ոտից, ffի յոտից մատանց հուր և բոց» (Արեգ, M 4 , 3-րդ). հոր
ոտից մատանց դուն էրիս» (ՃԻԲ)։ «Աչք» բառի համար կան սւ^աց և
աչից ձևերը «Աչացս ի դիմաց» (Արեգ, A? 4 , 8-րդ). տելնէ հօրն ու մ օր
աչից» (ՃԾԵ. ԽԵ. ՂԲ. ՃԺԵ.), այլ և սւշիշ ( ՃԺՒ). «Աչիցս ալ արտասուք
թափեմ» (Պ. թ ., К 3 8 6 )։ Այս ձևերը, նույնիսկ սւշիչ, կան այժմ ժողո
վրդական երգերի մեշ (ՎՍ, Բ, 56՛. Լալայան, Ջավախքի բուրմունք, եր.
5). անդունդք (ա յժմ էլ ժող. լեզվի մեշ այսպես), ա&դ&ոց, կուրծք, կրծոց
(Կոստ., Р պր, Տ5. Անահիտ, 1907, եր. 1 8 5 )։ «Շլնիք» բառը միշ. հայ.
ունի շլնեց (Կարստ, Я13՜), որ մի. հ՛այրենի մեշ (Ճ Ծ .) կա է տառի ի ձայ
նափոխությամբ՝ շլնից ձևով (ՃԾ),
Միշին հայերենում գործածական մի անորոշ անոմւ է' շատոք,
շսւտոց (տե՛ս նան. Կոստ, Եըզնկ., 80, 81., 87, 88 և ա յլն), փոխանակ,
-
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գրաբարի շատք, շատից ձևերի, այս միշին ձևով մի հայրենի մեշ' «Ա լի րենք շատոց տուն ու տեղ» (ԽԳ.), Բարբառային ձևեր են և հետևյալները,
էի ձեր եոյիցն ի վերայ» (ՃԷԳ), որ հին լեզվի մեշ Է brijng. «ի յհրկուց
յերկիր» (Արեգ, № 5, 16-րդ), որ մի անսովոր ձև Է և անսովոր կապակ
ցություն, փոխանակ «յերկրէ յերկիր» ձևի, ինչպես Է ԽԵ. հայրենի մեշ.
« առնում ի ոաուց փոշինs (ս Ը .) «երկնուց ի վայրв (ԻՒ . ՃԾԲ.) « երկՆացն գէմ չես ի շեր» (Պ . թ ., H ՅՏ6)։ Այս « երկնուց» ձևը կա և այժմ
ժող. երգերի մեշ « երկնուց մատաղ մ՚ի շա վ» (Ջավ. Բոլրմ., եր. 5 , 7).
«Ծագեց լուսնակ երկնուց» (ՎՍ, Ա, 2 2 )։
Բացի վերևում հիշվածներից' մի մի անգամ գործածված գտնում '
ենք և հետևյալ միշին հայ. ձևերը' « երես այն ղումաշ նման, որ հանած է
ֆոսւնկսւց մէշէն» (ՂԴ-), որ նոր ժող. երգի մեշ' « ֆրանկաց բալնիս»
(Քնար Մշ. և Վան., եր. 3 7 ). հմմտ. Դիվ., ՃԽԴ a Կղպաքն ալ ֆրանկիզարկած ու բալնիքն է հետ վտարած»։ Խհլկաց (Արեգ, 4 , 4-րդ) աղրեгшд ւսրիւն, վարիանտ' աղբերսւնց արիւն (Ի է . և եր. 119), ա յժմ էլ նույն
պես. ի fiuiruiGg աանէն (Ղ Դ.)։ ա յժմ էլ հարանց տուն կամ հէրանց տուն(հարսի համար), սիրհլեացն ( ՃԺԵ.), որ միշին հայերենում գործածականէ, բա յց իսկական միշին ձեն է «սիրելեց լերսւնց բարձասց ծաղկունանց
ի մ էշն» (ճ հ Զ .)։
Միշին հայերենում հոգն, գործիականի - o f վերջավորությունը դեռ
պահված է և նույնիսկ ընդարձակված է ուրիշ բների անունների վրա
(Կարստ., 2 12)։ Նույնը գտնում ենք և մի քանի հայրենների մեշ. « Երե-■
սօքս ի քարշ կուտանի» (Ճ ԾԳ), իւաբանօք (Կ է ), մա6ալօքս (ԿԹ. ՀԱ. ՀԲ.
և ա յլն), աշօք (Արեգ, Л? 4, 7-րդ. Անահիտ, 1907, 1 85), ոտօքն, երկնօքն
( Ղ ՚— այս տաղը ինչպես և եր. 68, ՃԻԵ. տաղը Ֆրիկի անունով հայտնի տաղաշարքից է Չոպանյանը մտցրած « Դիվանի» սիրո երգերի մեշ),
« Աչք» բառի հոգնակին լինում է աչեր ( Կարստ -, 19Vi Կոստ. Ե՚րզնկ., .
եր. 85 aզաչերդ» ) , այս ձևը սովորական է և հայրենների մեշ (Ա . Ե. ՃԽԵ.
ռԾ Բ .), բա յց միշ. հայ. և հայրենների մեշ նաև հետևյալները' աչվի,
աշոփ (Ծ Ը. <?/». ՃԻԳ. ՃԾԵ.), ոտվի (Ճ ՕԴ.), ձեովի (Ճ ԾԳ.), դււվի (Դ իվ.,
եր. 123), Հայրենների մեշ, սակայն, կան նաև հետագայում կրկին հոգ
նական վերշավորությոմւներով կազմված ձևերը' սւչվեր (ԽԴ), աչվընուս ■
(ՃԾԹ.), «աչվնի» ուղղականից, ոավրնուն (ԷԴ.), «ոտվընի» ուղղականից։
Անունների եզակի հոլովական ձևերի նկատմամբ ևս հայրենների լեզուն չի տարբերվում միշ. հայերենից։ Առանձնապես. պետք է հի՛շել, որմիշին հայ. դեռ պահված է -ո յ վերշավորությունը և այսպես հոլովվում
են նաև հոգնակի -Ъг, նի վերշավորությունները. այսպես օրինակ. Հա յ
րենների մեշ' պտղոյն (Կէ. Ճ Ւ .), սիրոյ (Ա . Ե. R. Իէ. V Ն ^ Գ .), ծոցոյդ
(Կ է. Ղ ЧР-), Գի^ւոյ (Տ Ա .), գերւոյ (9.Է.) առիւծոյն (Պ . թ ., К 4 07),
աղւընոյ (Արեգ, f t 4, 2-րդ), աղաւնոյ (Պ . թ ., H 3 3 6 ), ապրելս, (Հ Ը .),,
բերելոյ (ՃԿՏ.)։ Այս բառերի վերշի ] տառը միշին հայերենում արդեն չի-.արտասանվելիս յեղել, իսկ ռ-ն եղել է փակ ռ ( o )i մոտիկ ու հնչյունինւ.
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մհստի այս ոյ վերքավորությունը, մի յ. հայերենից արդեն սկսած' նոր
■լեզվի մեք դարձել է ոս Հայրենների մեշ գտնում ենք և հին և նոր ձևերը,
երբեմն նույնիսկ միևնույն երգի մեք իւաոն գործածված.
Իմ եա ր խղճա քո՛ tjbrinji)?,
Քո qbrnuj մ էն մէն կենալուդ.
ԳազտնիսսքՈմի լալուս,
Վախեմ թե ելնեմ, աշերուս.
էսեր եմ, որ վարդ ունիս,
Ուղարկէ տևստէ մի qbrntu'
Պագնեմ, աչերուս դնեմ,
Որ դադրխաշեբս ի լալուս,
» « . . atԱյսպես և вսիրոja , eingnja ձևերի հետ նաև ավելի «սիրու» (Q. ժ .
յ » է ■ և այլն), « ծոցուa (Ч-. է .)։ Սկզբնապես այդ բառերը հոլովված են եղել
-ո յ ձևով և հետո վերածված ֊ո ւ ձևի, այսպես, օրինակ. «Դիվшնիa Ա.
■երգի մեք իրար հետ հանգ են կազմում «սիրոja և «Jt լալուս բառերը։ Այս
հանգակցությունը ցույց է տալիս, որ սկզբնապես եղել է «ի լալոյ» ,
Ավելի ուշ ժամանակում արդևն նոր լեզվի մեք ու վերջավորության տեղ
անցնում է ի. երբեմն նույնիսկ միևնույն երդի մեք նույն բառի համար
.անխտիր գործածվում են եբեք ձևերն ՛ևս, օրինակ՝
Իմ. սիրտս ի քո վառ սիւ-ՈԼդ
, Ջէտ. աշնան ղազէլ կու դոզա...
Մէկ մի քո ծոցոյդ ճար արա,
Ծոցիկս է ծոցիդ սովոր...
ՈՎ-. Ղ*Միքին հայերենի մի-հատկանիշն է .և այն, որ * չ միայն -HJ վերքա
վորությունը, այլև սրանից ծագած ֊ո ւ վերշավոբությո,նը գործածվում է
.նաև իբրև բացառական, օրինակ' «Թոզ պակսի աչկանցն3 ի լուսոյնa
{ՃԺ Ը). ի մարմնոյս (Պ. թ ., AS 3 86). ի լալու (Ա .), « Վախեմ թէ ելնեմ
.աչերուս» (Զ է .), «Հնցեղ եմ ի քո սիրուդ» (Ձ.Ե. ՃԻԱ.), erԿտրի սրտիկս ի
սիրու» (ՃԼԹ".).. ի նորու (ՃԼԹ = նորից), «Իմ եարն ի ծոցուս ելաta
(Ճ Ա ) և այլն. Հետագայում բացառականի -.ոյ, ֊ո ւ վերշավորություննե. րին փոխանակում է —է, որ պատահում է և հայրենների մեշ, օրինակ'
ռՈւ ծոցէդ մահրում մնամ ես» (ՃԼԶ-)։ Այս փոխանակության սկիզբը
երևում է միշին հայերենում, որի մեշ կա առանձնահատուկ ի լքսւրդոլէ
t բացառականը'(.Կարստ, եր. 151), որ գտնում ենք նաև Ֆրիկի մի տաղի
.մեշ « Անչափ ի բարի մարդուէ զէտ գերիս անկամ կուլինան» (Ձոպ., Հայ.
.էշեր, եր. 36. վարիանտ «մարգոց»), .Այս միևնույն ձևը կա նաև մի հ ա յ֊
2 Պետք i ուղղել՝ «քո գերո/ua, .քո գերոա., .կենալուս., ինչպես պահանչում է և
Հանգը, և երգի իմաստը,
3 Տպված է .աղլկանցն.. .պետք է ուղղել .աչկանցն.,
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3>ենի մեք. է՚Կուվախնմ օտար մա րդով* (հ .) , այլև մի անտունոլ, որ է'
մեր ժամանակի հայրենի մեք. «դիանամ ուր (որ) մարդով եկեր» (ՀԱ,
480123-րդ)։ Միյլ. հայերենի ձևեր են նաև' ցորեկվսւն (Ծ Ը.), վսւզվնե,
ւ| ադուենէ (Կարստ, 168), էվաղվնէ քնից վեր ելա ր (ԿՀ. Դիվ., եր. 101,
Ա .), վաղվնէն (ՃԼԵ.), էվաղվենէն ի դուրս ելա ր (Արեգ, M 4 , 8 ֊ր դ ),
Բայց այստեղ կա նաև արևելյան ձևով' քնից, աեսթոսփց (ՃԺԲ.), էհեր,
էից ի վերa (Անահիտ, 1909, եր. 1 0 8 )։ Լրության համար պետք Է հիշել,
.որ մի երգի մեք կա' Հի ալուրս ի վեր» , որի մեք էի աւուրսa գործածված
Լ ենթաբարբառային ձևով իբրև բացառական, մինչդեռ էաւուրս* ձևը թե՛
՜հին ու միքին հայերեններում և թե նոր բարբառների մեք ֊մ իայն սեռ.
արական Է, ինչպես ֊և մի հայրենի մեք՝ էաւուբ մ'աղուհաց» (Պ . թ.,
M 3 83)։ Բացի .այդ նաև միքին լեզվի սովորական կսւմաւ գործիականը
(ՃԽԴ. հմմտ. Կոստ. Երզնկ., եր. 1 07), այլև էնման այն աստեղըն* ես
զուն» (lib . Հայերդ, եր. 4 1 )։
Անունների հոլովման ժամանակ լինում Է ա ձայնավորի սղումը, որ
Հատուկ Է և միքին հայերենին և նոր արևմտյան բարբառներին, ինչպես'
•համրով (ԺԵ), դանկով (Լ. Արեգ, Aff 6, 19-րդ), տաճրիս ( ԼԷ՝)է ղալմով,
յա քբով (Է . ) . Հմմտ . Կոստ. Երզնկ., եր. 154, շարքի. — Հ աղբին (ՃԿԴ.).
.ամռով (Ի.Թ.), փողևէդ (Պ . թ ., AS 4 07), ոչիւրի (Արեգ, AS 6 ) ։ Այսպես և
ուրիշ սղումներ, հալսար (Իք*. ՃԾԷ.), բարկուկ ( = բարակոլկ), հիւնդոլկ
.և այլն. Հմմտ. Կոստ. Երզնկ., եր. 81, 118, Հիւընդին։
Գալով դերանուններին, այստեղ էլ գտնում ենք միքին Հայերենի
.ձևերը' դարձյալ շերտավորումներով, ես, զ-իս, իմ, ինձ կամ ինձի (ԻԳ.
ՃԻԳ.), յիսնէ (Պետ. թ ., AS 386. Արեգ, M 6, 23-րդ. Հ. ՀՒ . ՂԵ. ՂՋ■ Ղ*■
ՃԻԱ. ՃԱԼ.) կամ յիսնէն (ՃԻ. Ճ ՀԳ .), այլև Հին ձևով' յինէն (ՃԽԴ.). դու
լկամ ղուն (Հ . ԺԸ. ՀԲ. ՃԻԳ. և ա յլն), զ-քեզ, քո կամ քու ( P .) , քեզ կամ
քեղի (ՃԱ. Պ. թ ., At 386), իքենէ (ԽԸ. Հ է .) կամ քեն է (Я Р ֊. ՃԾԹ.), այլ
Ֆ Հին ձևով' ի քէն (ՀԸ. ՀԹ. ՂԲ. Ճ Բ .ի էԻնձի» ձևի Համար Կոստ. Երզնկ.,
եր. 139. էՀետ ինձիa ։ Հոգնակին կա միայն մեկ անգամ մեք. միքին Հա
յերենում արդեն մենք ձևով Է. բա յց Կոստ. Երզնկ., եր. 83 մեք, իսկ եր.
125' մենք:
Նա դերանունը բավական գործածական Է (ԽԲ. ԿԴ. ՀԲ. ÜP. ՃԵ.
յ>Ծ. Ճ Կ .)։ Կիլիկյան միք. Հայերենում այս դերանոմւը Հոլովվում Է այս
պես' զ-նա, նարա, նաքա, նացա, ի նացմէ. եզակի բացառականի Հա
մար ձև չկա վկայված, բա յց Հոգնականի ձևով պետք է լիներ ի նարմէ։
Մի Հայրենի մեք կա նարմէն (Կոստ., Գ պր., եր. 51е) . նույնը վարիան
4
էԴիվանի. մեք տպվաձ է էաստզին.մինչդեռ Յոպանյանի միակ աղբյուրի' էձայեր.գի» մեք' ffաստեղնա ձևով է։
Տ ՀՒ. երղի մեք Հի ք(ն, ձևն աղճատման հետևանքով է առաքացաձ, մի վանկ պա.կաս է. պետ, է լինի' էի ,ենէ,։ իսկ ՃԲ. երգի վարիանտի մեք է €,են{» (Անահիտ, 1»07,
J,,. U4).
8 сԴիվանի։ մեք եր. 121 տպվաձ է վրիպակով' Տա-մէէ, մինչդեռ աղբյուրի մեք' Smr•II*:
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տի մեշ Է նորմէն: Հոլովվում Է' զ-նա, նորա (Ծ Ը.)։ Միքին հայերենում
արդեն հին լեզվի տրականն անցնում Է և սեռականի տեղ' ի վերայ ումեք,
վանց յո՜ւմ (Կարստ, եր. 401, հտն.) . այսպես և մի հայրենի մեջ' հետ.
ո՜ւմ (Արեգ, № 4 ) ։ Նույն ձևով, լեզվի անցման շրշանում, հոլովների
շփոթությամբ, &ПГШ ձևի փոխանակ նմսւ. aպտղւոյն վայելեմ նմաս
( S P .) , վարիանտն Է էև ի պտղուն վայելեմ նորաа (Արեգ, /է 1. 3-րդ).
բայց վերշը հաստատվում Է միշին լեզվի մեջ հակառակը, այսինքն սե
ռականի ձևը բանում Է և տրականի համար' էէէրնէկ ես նորա կուտամս.
(Դիվ., եր. 123), վարիանտի մ եյ անոր (ՃԼԵ.). ffՄանուկ ես նորա կ ա ֊
uեմа (Կոստ., Բ պր, 5 5 )։ Հմմտ. Կոստ. Երզնկ., եր. 81, 117. ffյիմար կո
չեն նորս,» — * Նայ զիս նորա կամակ տшնենa։ — Գա դերանունը միայն
մեկ անգամ, ffատոր տէրն ի յիս պիտէր, ղիս հազար դեկան1 տա գնածս
(Հ Դ
բենում, այս ձևով թե իբրև գոյական և թե իբրև ածական (ԷԴ. Կ. ԿԲ. ՀԴ.
ՀԵ. ՂԲ- ՂԳ՝
ՃԲ. ՃԺԲ. ՃԷԲ). բայց պատահում են նաև նոր ձևով ատ
(Ժ Գ.), ան (Ժ. ԾԴ. Ղ՝ ՃԽԱ.), մեկ անգամ նաև ուրիշ բարբառային ձևովv
Լն. «զէն եմ կամЬдЬра (Պ. թ., № 4 07), Հոլովվում են' միշին հայերենի
ձևով' այնոր, անոր (ՃԻԸ. ՃԼԵ. ՃԾԹ. ՃԿԷ.), այգոր (ՃԿԵ.), ատոր (Դ.
ՀԱ.) այգով (Ճ ԿԷ.), ատով (Ճ Լ .). մակբայական բացառականն է' յանկի
(ՀԵ.), իսկ միշ. հայ. յա,նկի (Կարստ, 2 41), բայց նաև' անտի (Պ . թ.,
М 383),
Ինքն միշին հայերենի ձևով ինք, իր (ÜQ.),. իւրմէն (Կոստ., Բ պր.,
57). միք. հայ. յիւրմէ։ Իր ձևը, ինչպես միշ. հայ. նաև տրական է. ffմարգ
իր գանակ ոնց քшշ^a (ՃԾԷ.) ռզհոգուս հոգին իր տшյիa (Արեգ, № 6,.
23-րդ),
Միշին հայերենի ձևով նաև' ով, բա յց և բարբառային' վով (Կոստ.,,
Պ՛ պր., 45). ում կամ յում. ffՏում որ պիտի շատ шպրիa (Պ. թ., № 407),.
զինչ, ինչ մեկյալ, մեկալ. (ԽԶ-), հանց և այլն, «Զինչ տեսայ* (Պ. թ..
Л? 407). вԶինչ որ չար աչկունքն արարս (Պ. թ.,
383). ffի՜նչ արիր որ•
հանց եղաja (Պ . թ., M 386), Ի հիտրաց (Արեգ, X 5, 12-րդ), ի հտրագ.
(ՂԵ.), հետ իրաց (Անահիտ, 1907, եր. 134), հետ իրար (ՃԽԸ.): Հմմտ.
Սրվնձտ., Համով֊հ ոտով, եր. 207. Յհըտրացճ (ժող. երգ)։ Ստացական,
՚ դերանոձներ' զքոյն, գիմն (Արեգ, № 5, 18-րդ), այլև նոր ձևով քուկիկն,
(Արեգ, M 4, 7-րդ), քուկն (Խէ. Անահիտ, 1907, եր. 185),
Ruijb rjl մեշ ավելի որոշ կերպով են երևան գալիս հին, միշին և նոր
հայերենների, ինչպես և տարբեր բարբառային ձևերի շերտավորումները,
հաճախ միևնույն երգի մեշ. Այսպես հետևյալ բայերը գործածված դրա
նում ենք երկու երեք և ավելի ձևերով,
Աոնեմ, արնեմ (կիլիկյան միշ. հայ. այրնեմ. Կարստ, 98), այնեմ,
անեմ, օրինակ՝ ffԻ ծոցոյս առնեմ քեզ ճшրшկa (ՃԲ.). ffԱյնչափ ելումուտ
աոնեմՅ (ՃԳ.). ffԶայդ ճերմակ ծոցիկգ ի՜նչ առնես» (ԻԲ.). ռԱմպոլ գոլ
-
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առնես, ղիս էրես» (Հհ..). «Մանտր քայլափոխ կ՚ա րնէրՏ ( Щ .) , Հմմտ.
«Մանտր քայլափոխ արաս. (Ճ Ծ Հ.). Կոստ. Երզնկ., եր. 98. *ինք դատաստան արնէ նորաս։ Այնեմ (Պ . թ., X 3 83). «աղօթք ։' աղաչանք ա յ.
նեմ, (ՃԽԷ.). «ի՜նչ անեմ» (ՀԴ. Ճ Ա . ՃԼԸ. ՃԽԷ. ՃԽԸ. և այլն),
Աոնում, աոնեմ. օրինակ' «լօք առնեմ պագիկ մը ճորով, պագիկ մը
ճորով առնումa (ՃԻԷ.). «ի գիրկն աոնռս, (է . SQ .). » Պագ մի առնեմ»
(ՃԾԸ.),
Կսւրօսփմ (ՃԽԸ. ՃԾԱ.), կսւրօտանամ (Հ Ը .), կարօացեր (Հ Ը .)։
Եւ-եփմ (ԺԱ. Պ. թ ., X 407), եւ-եւամ (Ը .) ։
Ոնկնիմ (Ա. ԺԹ. ՁԵ. ՂԸ. ՃԳ. ՃԺԱ. ՃԽԲ֊. ՃԾԴ. Արեգ, X 4 , 1-ին),
ինկաւ (Արեգ, X 6, 19-րդ), չինկնի (Պ . թ ., X 3 83), ինկեր (Արեգ, X 4 ),
սւնկաւ (Պ. թ . , յ / 4 0 7 ) ։
Հսանիմ (Ը . ԻԱ. ԾP-. Դիվ., եր. 102, է. Պ. թ., X 4 07), Տասանիմ
(ԺԱ. ԾԹ. ՃԾԴ. Պ. թ ., X 4 0 7 ). Հմմա. Կոստ. Երզնկ., «հասանիմ* (եր.
1 30), «հասնիմ» (եր. 158),
Ս.նցնիմ (Դ. Հ է .), անցանի (Պ . թ ., X 4 07), անցանես (ԾԱ.),
Մեոնիմ (ԻԲ. ԽԴ. ԽԸ. ԾԱ. ԿԳ. ՃԺԱ. ՃԻԱ. ՃԻԳ. ՃԿԳ. ՃԿԹ. Պ. թ .,
X 407), մեոսւնի (ԽԸ),
Տեսնեմ (ԼԱ.), տեսանեմ (Ի .), տեսնամ (Դիվ., եր. 123), տեսնում
ՀԽԴ. ՃԽԸ.), Հմմա. Կոստ. Երզնկ. «տեսնոձ, * (եր. 81, 118, 124),
Ելնեմ (Կդ. Տ Հ . ճ է . Ջէ. ՃԼԵ. ՃԺԶ. ՃԾԵ. ՃԾԸ. Արեգ, X 4 , Պ. թ.,
X 407, X 386. Դիվ., եր. 119), ելանէ (Դիվ., եր. 101, P .), ելնում (Գ.
,ԽԳ. Ճ Զ .), ելլես, կ՛ելլեն (ՃԵ. ՃԽԸ.)։ Հմմտ. Կոստ. Երզնկ. «ելնէ* (եր.
112, 113),
Դիպչի (ԿՋ-) , դպնոլ (Թ .). թււշիմ (Կ է.), թոնունք (ԽԳ.). uilbrblf
(ԽԱ.), աւիրեմ (հ Գ .) և այլն.
Այսպես միշին հայերենի ձևով գործածված կան' մտնոզ (Գ. ԻԶ- ՃԶ՛
ՃԺԴ. ՃԽԸ. ՃԾ.), գանուլ (Ճ ԽԱ.), ղարթնուլ (ՃԻԲ.), լնոլլ (ԾԱ. ՃԻԴ.),
թողուլ (Ի. ԽԲ. ՃԻԴ. Արեգ, X 5 , 1 2 ֊ր դ , Պ. թ ., X 4 07), բա յց չթողէի
(Արեգ, X 4, Յ-բդ), իքնոՎ (ԽԳ. Պ. թ., X 3 86), երգնուլ (ՃԾԲ. Արեգ,
X 5, 13-րդ), Հմմտ. Կոստ. Երզնկ. մտնու (եր. 135), գտնռւս (եր. 118.
122), լնռւն (եր. 118), իքնոմւ (եր. 134), հեծնոմ, (եր. 1 31), Ըստ Կարստի
Հ՛եր. 137, 290, հտն.) այս ձևերից' գտնոզ, իշնուլ, տեսնուլ, երգնուլ, լնուլ,
թողոզ, առնուլ (հետագայում առնել), մտնել' արևմտյան բարբառի կ ի ֊
լիկյան ճյուղի ձևեր են, իսկ գտնել, ի քնել, տեսնել, մտնոզ, նույն բար
բառի հյուսիսային ճյուղինն են։ Հայրենների մեշ չեն պատահել ինձ'
.գտնել, իշնել, մտնել ձևերը, բա յց կան, ինչպես տեսանք, ելնել,
տեսնել, ընկնիլ, հասնիլ, անցնիլ, մեոնիլ, նույնպես և' նագնիմ (ժ է . ԺՒ.
.ԽԲ. ԿԶ. ՃԶ. ՃԺԶ.)։ Հմմտ. Կոստ. Երզնկ. հագնիմ (եր. 104, 120), հագձէր
.(եր. 131). ցուցնեմ, ցցնեմ (Ճ Ա . ՃԾԹ. Ճ ԿԸ.)։ Հմմտ. Կոստ. Երզնկ.
7 «Դիվանի» Հեչ, պպվաէՀ' *կ ՚աոնէր*, մինչդեռ աղբյուրի՝ էՀայերգիէ մեշ {' էկ՚ար.4 ,ր „
— 61 —

ցուցնեն (եր. 80). պագնեմ (ԻԸ. ԶԱ. Պ. թ., № *07.),. հսաւընի' (h P .)r
բուսնի (Դ իվ., եր. 102. է .), չի բսնի ( ԾԹ.)։
Ուրիշ բայերի մեշ ևս գտնում ենք միշին ձայնավորի սղումը, որ հա
տուկ է միշին հայերենին, բա յց ընդհանրապես առանց սղման են. օ ր ի֊
ն ակ' ծառված (Դ. ԺԴ. ՃԽԹ.), հաւընաձ (ՃԺԹ. ՃԾԱ), ղադրի (Ա .), Տանչել (Ծ է.), հառչեմ (ԻԹ. Դիվ., եր. 102. Տ- Արեգ, AS 5 , 1 Տ ֊ր դ ), Տապղե,
՛Արեգ, AS 5, 16-րդ), աւտամ (ՃԱ .), պակսի ( ՃԺԸ.), կուրնայ (Պ. թ.,
AS 3 86), չի վայլես (Լ է .)։ կարոտացել և այլն։ Պատճառականները' զա ր֊
թըցնեմ (1Ե-), դադրեցոմւէ (ԿԸ.)։
Հայրենների մեշ, բնականաբար, կան նաև միշին հայերենին հատուկ
կրկին բայերը' պարզ բներով և ֊ե ն ա ածանցով։
Լինիմ (Դ. Ե. է. Թ. ՃԼԸ.), լինսւմ (Գ. Ը. ԺԱ. Լէ. ՃԿԵ.), լինենամ
(Կոստ., Բ պր., 5 6 ), այլև րլլամ (РЦ. Լէ.), ըլնայ (Պ. թ., AS 3 83), չ՚ք լաս
(Արեգ, AS 4 ) ։ Այսպես օրինակ' միևնույն երգի մեշ. teերթամ ես ժամկոչ
ըլլամ. •. երթաս ղուն խաղով լին ասс (Լէ.)։ Հմմտ. Կոստ. Երզնկ. լինիմ
(եր. 103. 116. 130), լինամ (եր. 99. 101), եդնիմ (էշմ ., AS 1540. Ն. ժ .) ։
Կամ (ՃԿԳ. ՃԿԹ.), կենամ (Ը .ԺԵ. ԺԹ. Իէ. ԼԲ. Ծէ. ՀԼ. ՃԽԷ. Պ. թ.,
М 407)։
Կսւրեմ (ԽԱ. ԶԹ. ՃԺԸ. Ճ ԾԸ.), կարնսւմ (ՃԹ. ՃԻ. ՃԽԹ. ՃԾԷ. միշին
«.կարենամ» ձևից)։ Ունիմ-ունենսւմ (Դիվ., եր. 101. Ա, եր. 102. Դ).
գիտեմ (Ը . ԻԹ. ԼԶ- ԼԹ. ԽԱ. ԶԹ. ճ . ճ է . Արեգ, 6, 2 2 -ր դ ֊ Պ. թ ., AS 407),
գիտենալ (ՃԺԸ. Դիվ., եր. 101. Ա.), գիանսւլ (ՃԽԲ. ՃԽԹ.). պիտիմ (ԻԶ.
ՃԻԲ. ՃԾ. ՃԿԳ. ՃԿԴ. Արեգ, Aff 6, 23-րդ), կուպիտի (Ճ Կ Թ ֊) է Հմմտ. Կոստ.
Երզնկ. կուպիտի (եր. 187). պիտենամ (ՃԼԹ.), պիտացել (ԾԳ. ՃԽԹ.) ։—
Միայն պարզ բնով' պսւրսւիմ (Դ իվ., եր. 125), վսփփմ (Զ- Իէ. Խ. Ծ. ՃԺԱ.
ՃԽ. ՃԿԳ.). կու կամիս ( ՁԶ՛)■ միայն -ենա- ածանցով պարծենալ (Զ՛
Խոնարհման ձևերն ևս միշին հայերենինն են,
1 ) ներկայի հոգնակի 1-ին դեմքը վերշանում —ն£, բա յց երկու
երգի մեշ միաժամանակ նաև ֊մ ք . այսպես' մտնումք, խմենք (ՃԺԴ.),
երթանք, պագնեմք, աոնումք, քաշեմք (Զ.Ը) ։
2 ) Անցյալ անկատարը միշ. հայ. ձևով շինէի., ուսնայր' (ճ . ՃԾ.
Պ. թ ., AS 386), մթանայր (Ճ Ծ .), էաք (ԺԴ. Պ. թ., AS 395), խմէաք
(ՃԿԴ.)։— Մի քանի հայրենների մեշ բարբառային ձևով սղված' երթի
(% Արեգ, AS 4 , 3 ֊ր դ = եբթայի), կուցի (ԿԹ. ՀԱ.. Զ ֊ ՁԲ. ՂԱ. = կուգայի),
ունիր (ԺԲ. — ունէիր), աոնիր, գնիր (ՃԾ. = աոնէիր, դնէիր)։ Հմմտ.
Կոստ. Երզնկ. ես թռչի (եր. 68 = թռչէի) , չունի (եր. 100 = չոմւէի)
հասակովս ի տղա (եր. 100 = էի տղայ), ես ոմյի (եր. 116 = ոլնէի).
շատոք ին ցանգացել (եր. 88 = էին ցան գաg ել), դնի ( ե ր ֊ 172=ղ ն էի),
տեսնի (եր. 88 = տեսնէի)։
3 ) Կու մասնիկը միշ. հայ. միշտ անփոփոխ է մնում և բաղաձայննե
րից և ձայնավորներից առաշ. այսպես նաև. հսւյըեննեըի մեշ օրինակ՛
-
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կու բանաս, կա. գովէ, կու գայքք, կու կամիխ. և այլն.(բազմաթիվ անգամ).կու ասէ (Պ . թ ., № 407), կու էրիմ (Արեգ, К 6 , 19-րդ), կ„լ է„է (Դիվ.,
եր. 101 Ա), կու եփ է(Կ Ը ), կու ելնէ (Պ . .թ ., M 383), կ „լ „ ришр ( Ծք ,
կու այրի (Պ. թ ., М 4 07)։ ձայնավորից, աոաշ, սակայն, շատ ավելի
սղված ձևով է գործածված, ինչպես' կ'ասէ, կ՛անես, կ առնես, կ՚երթար;
կ՛ուզես և ա յլն։ Մի երեք երգի մեշ էլ բաղաձայնից առաշ կը ձևով' կը
դողամ (ՂԲ-), Կր Ի“ 1Է.(ՃԾԳ.), կը մնայ (ՃԾԳ.)։
ներկա և անցյալ անկատար ժամանակները դեռ հաճախ գործածվում
են, ինչպես միշ. հայերենում, առանց կւս մասնիկի, երբեմն միևնույն
երդի մեշ և այս մասնիկով և առանց դրան, օրինակ' «Պլպոլլն ի վարդի,
սիրուն համբերէ» (ՃԺԴ .), «Ձայնըն գայ գարնան, ձագերուն» (Ա .), «ի.
ծոցոյս առնեմ քեզ ճարակ» -(ճ в . ) . «Ջով սիրեմ, ի հուն հանեմ ես»
(Պ. թ ., М 407). «Թէ չէ կու մեռնիմ, գան ասեն քեզ մարդասպան»
(Ճ ԻԳ.), «Ինձ յ է ՚ր մեղք դնես» (Արեգ, М. Տ ), «Ամեն հանգչելու տեղիկ
երեսին դնէր ու կուլար» (Ղ Ջ.), «Նա քալէր ճոճկւոար միշին, լօք ելնէրշամամն ի ծոցին» (Ծ Բ.) և այլն։
4 ) Բացասական չր մասնիկը կա նաև հետագա .զարգացման շ]ւ ձևով'
չի գաաւ (ԻԴ .), չի խօսիս (Ճ Ա .), չի վայելես (Ib .) ,
Տ) Բացասական բաղադրյալ ներկան և անցյալ անկատարը մեծ մա
սամբ կազմված են առանց ի նախդրի, ինչպես ավելի ուշ ժամանակի:
միշին հայերենում է. բացի այդ' դերբայի վերշի լ-Ь հաճախ դարձած է
г > ԻսԿ չէ ՜Ի կապակցությունը միայն
ձևով է. օրինակ' չես ի սիրել(1Ե-), չի թողուլ (ՃԻԳ.),, չի ապրիլ (Ժ Դ.), չէմ սիրել (ԻԱ .), չեն ուտել
(Ծ Գ.), չեն աւտալ (Я .), չեմ ի կենար (ԼԲ.), չեմ ի տար~(ՃԺԳ.), չեն ասեր
(ՃԿԵ.), չի դադրիր (Ե .), չի երթար (ՃԻԴ.)։
6) Արգելականը կազմվում է միշ. հայ. ձևով բաղաձայնով, բա յց նաև
հին (որ և նոր) ձևով վերշի г բաղաձայնով, երբեմն միևնույն երգի մեշ՝
երկու ձևով ևս. ինչպես' մի՛ բոձիչ (ՃԽԴ.) , մի' վախիլ (Խ .), մի' լնոլլ,
մի' առնուլ (ՃԽԴ.), մի' որսար (Ü Q.), մի' աներ (ԿԴ.) , «Մի՛ լար, տրտում՛
մի' կենար, մի' հաշվիլ զօրս քեզ տարի» (Տ Թ .)։
7) Վաղակատար ներկան և անցյալն ևս գործածվում են հին ձևով՝
լ բաղաձայնով և նոր г բաղաձայնով, երբեմն անխտիր երկու ձևով էր
նույն եբդի մեշ. ինչպես' դեղնել եմ, չէ կերել, չէ տարել, եար եմ կորու
սել (ԻԴ.),. «Իմ եարն է քարամ արել, ու խրկել ՝պմեզ հարցուցել» (Ծ Դ.).
լսեր եմ, է հասկացուցեր ( Ճ Լ ), ի, վար եմ թօլեցուցեր ( ՃԻ՛)։ Հմմտ. արևել.
բարբ. թօլ անել, թօլ լինել ( = թա լա լ),— Մի երդի մեշ չքի բառը ենթա
բարբառային ձևով դարձած: է չէյ. «չէյ տեսել» (Ճ Հ .)։ Այսպես, և մի երգի՝
մեշ «մէշէ ի մէշ» դարձած է. «մէշըյմէշ» (ՃԾԱ .)։
8) Անցյալ կատարյալը նույնպես միշ. հայ. ձևով, հոգն. 1.-ին դեմքը
աք վերշավորությամբ, ինչպես հատուցի, անցուցիր՝ (Ժ.Գ.), ձէնեցիր(Ժ Դ.), չկարցի (Դիվ., եր. 102. է .), եղաք (ԺԴ. ԿԴ.), գիտացաք ( ճ ժ է .).
սիրեցաք (Պ~. թ՜.,. Л5 386.)t Միավանկ եզ. .Յ ֊ր դ դեմքի, սկդբում. դեռ կա Ы

֊ա ճումըէ որ, սակայն, բարբառային ձևով երևում Հ և ի դարձած։ Դնեմ
այստեղ միայն Հետևյալ բնորոշ ձևերը.
Եկի (ԺԳ. aß \ ՃԻԱ.), եկիր (ԼԳ. սԳ. ՃԻԱ.), երեկ (ՃԺՋ. ՃՀԶ-),
■եկին (ԿԱ .), բա յց նաև նոր ձևով եկար (ԺԲ. ՃԻԱ.), եկալ (ԻԵ. ԿԲ.)։
Տոփ (Ձ .), տուիր (Կ է. Արեգ, M 6 ), երետ (ԿԵ. ՀԴ. ՃԵ. ՃԽԵ.),
.տուին (Ճ ԽԲ.)։
Գրի (Ժ Գ .), եղիր (ճ ժ . ՃԼԷ = դրեց)։
Արի (ՀԵ. ՃԾԲ.) արիր (ԺԲ. ՂԲ.), արար (Պ . թ ., X 3 86). բա յց նաև
արալ (Դ. Ե. ԶՅ ՃԾՋ.)։ Կիլիկյան ձևն է' այրի ( կ մ . , № 1Տ40, Ն. Ժ .)։
Բերի (ՂԸ- ՃԾԲ.), բերիր (1Գ .), եբեր (Հ Ւ . Պ. թ ., M 4 0 7 ), բայց
նաև բարբառային ձևով իրեր (ՁԹ .) այլև բերաւ (ЯЯ-)'
Լցեր (1Գ .), ելից (ՃՕԶ-), բա յց նաև րարբ. ձևով իլից (Պ . թ., J t 3 95).
Տարի (Ճ Կ .), տարին (Պ . թ ., M 3 8 6 ), այլև տարայ (Պ . թ ., Л5 3 86).
Աոի (ՃԿՋ- Արեգ, M 6 ), էառ (Ճ Ա .), առին (ՃԽԲ.). Ածի (Կ Ե.), էած
(ժ . ՀԲ. ՂԱ. ՃԼԸ.)։ Այսպես և Ьршд (Կ .), իլաց (ԿԲ-. ՃԽԴ.), էխսւծ
(Ճ Ք Ը .), այլև իիւած (ԿԴ. ՀԲ. Արեգ, M 4 , 8 -րդ). ի վեր կալի (ՃԿ%.), ի
վեր իկալ (Անահիտ, 1907. եր. 1 85), պւայի (ԿԵ.), տհսի (ՀԱ .), այլև'
տեսայ (է . ԿԴ. Տ . ՃԽԷ)։
Ասցի (ՀԴ . ՃԼՒ. ՃԽԱ.), ասացեր (Պ . թ ., M 4 0 7 ), ասաց (Ե. ԾԸ.
Կ.), ասցին (ՃԻԳ.), այլև' ասի (ՃԻԷ. ՃԾԲ. ՃԾԷ.), ասիր (Ճ Բ .), Հմմտ.
Կոստ. Երզնկ. «ասցիւ (եր. 9 9 )։
Բ՛ոդնում եմ մյուս տիպերի բայերից օրինակներ բերել, քանի որ
դրանք ևս միշին հայերենի ձևով են. ինչպես' ելնեմ, ելայ, ելար, ելաւ.
նստայ, հասայ և ա յլն։ Միայն պետք է նկատել հետևյալ ենթաբարբառա
յին ձևերը' թվաց (äß -.), շի պիտաց (Պ. թ ., M 3 83), պիտացել (Ճ Խ Բ ֊. ),
թվեցել (Ճ Խ Բ ֊. ), վերուցի (Ճ Ջ .)։
9)
Հրամայականը նույն է միշին հայերենի հետ. օրինակ' Տսւշոսւց
թէ օր մի շեղ։սյ (Կոստ., Բ պր., 5 6 ), եղիր (Խ Ա .), հագիր (Ժ Ե.), անցիր
(ԺԵ. անցանիմ ձևի համար), գի՚տ ացէք (ԻԴ .), մոսո (Խ. Հ է .), արի՛
(Ճ ՀԳ .), արեկ (Ժ Ե.), արա (ՃԼԲ.), արէք (ՀԳ. ՀԵ. ՂԷ-). կարէ' (Անահիտ,
1907, եր. 185), Կրկին բարբառային ձևերով կա՛ց (ՂԵ. Ճ Ծ Ը.), կեցիր
(Խ Ա .)։ Հմմտ. Կոստ. Երզնկ. կացիր (եր. 75, 106, 149), կացել (եր. 68.
102. 136), կեցայ (եր. 99. 1 0 0 )։ Բարբառային է՝ վար եկոյ (Դ իվ., եր.
120), եկո (Անահիտ, 1907, եր. 185)։
Պատճառական բայերի հրամայականը միշին հայ. վերշանում է -а]
կամ ու. ինչպես' վերու (Արեգ, № 6 ) , ցցուր (ՃԺԳ. Արեգ, а 6 ), ցուցուցէք (Պ . թ., № 383, 3 8 6 ), ցցուր (ՃԺԳ. Արեգ, J t 5 , 16-րդ)։ Միշին ձևն է
առանց վերշի -Г բաղաձայնի. Հմմտ. Կոստ. Երզնկ. եր. 136 (էցուցու»,
բա յց արդեն Մխիթար Հերացու «Ջերմանց Մխիթարությոմւտ գրքի մեշ'
կեցուր, հովացուր և ա յլն։ Այս ձևերը, սակայն Կարոտը- (եր. 1 37) հա
մարում է հետագայում մտցրած։
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Միշին հայերենի բնորոշ մակբայներից, որոնց մի մասը նաև ածա
կան են, գտնում ենք հետևյալները, մասամբ բարբառային ձևերով, հանց
ՀՃԽ. ՃԽԱ. Պ. թ ., JW 3 86), հանցեղ (ՃԺԱ. ԽԹ. Կ է.), հանցեղ զինչ (Պ.
թ ., M 407), հնցեղ (Ջ ե .), հնցեղ զինչ (Պ . թ ., № 407 միշ. հայ. հայնցեղ),
ո՜նց (Իէ. ԾԴ. ՃԻԱ. ՃԾԷ.), ոնց որ (ԻԲ. ԷԴ. ՃԼԹ.), զինչ որ (Պ . թ.,
M 383 = ոնց որ), Է՜ր (ԻԲ. ԼՏ- վարիանտ' Դիվ., եր. 120 = յի ՜ն չ), յէ՜ր
(Արեգ, M Տ, 17-րդ), ո՜ւր, յո՜ւր (ԼԱ. Արեգ, № 5 , 17, № 6 , 21 ֊ր դ , Պ. թ.,
J t 386), որտեղ (ԼԵ. ՂԵ.), ուրտեղ (ԼԸ), յորտեղ (Դիվ., եր. 123), ընդ ո՜ր
(՚Լ Թ .), ի ընդո՜ր (Ժ Ը.), այլ ենթաբարբառային' դոր որ (Խ Թ .), էրր (Ժ Գ.),
երբ (ԺԱ.), հանչանք (ՃԾԲ.), վարիանտի մեշ (Դիվ., եր. 124 անչափ),
անչաք (Դիվ., եր. 123. վարիանտ ՃԽԷ' անճայ, միշ. հայ. հանչաք, այն.
չա ք), հանչափ (Կոստ., Բ պր., 5 7 ), ի հետ (Կոստ., Բ պր., 57 ՃԽԶ. ՃԵ.
ՃԻԷ. Ծէ), հետ (Տ Ա .), իսկի (ՃԻՋ. ՃԾԱ. ՃՀԱ.), ա յ, չի մնաց (ՃԽԱ.),
ա յլ չի խօսիս (ՃԻԲ.), այլ իսկի չի գամ (Ճ Ի Տ .), հիմի (Ճ Լ.), ի հոս (Ճ ԻՏ.),
ի հոն (Ճ Ծ .), այլվա ( S P .) , այլվի (ՃԽԱ. ՃԾԵ. ՃՀԴ .), ետև (ճ է . = հե
տո), էտև (Հ է. = յետ և), ի վերև (ԿՏ-), մ էն (ԻԹ. Դիվ., եր. 120), մէն
մէն ( Տ է .), ի վայր ( Ը .) , ի վար (Ե .), ի վէր (Ղ Թ .), ուստի, ուսկից
(ԺԲ. Ճ Հ.), լուկ (ԺԵ. ԿԲ.), լոկ (Ճ Ժ Տ-)։ «Լօք ի քո տեսդ եմ կարօտել»
{ՃԽ Թ .), բարբառային հանցգուն (Հ Տ -), հընցկուն (ԺԴ. ՃՀԱ .), հընցգոմ,
(Արեգ, M Տ ), հուսա, (Ճ Թ .), ուսկա (Արեգ, M 4 , 10-րդ), մնալ («Երբ
ձուկն ի շրէն հանեն շուր մնալ ձգեն»... ԽԸ, Հմմտ. արևել. բարբ. մին էլ,
մընէլ շուր ձգեն)։ Նաև հոդերով, ինչպես միշ. հայ. «Արեկ լուկ առշևս անցիր» (ԺԵ.), «թղթիկ մն յետևէն գնացв ( ՃԽԴ.)։
Նախադրությունները' q, ի (յ) , աո, ընդ, ըաո միշին հայ. դեռ կենդա
նի են. հայրենների մեշ շատ սովորական են միայն <լ, ի (յ) նախդիրները,
մյուսներից րնդ-ք միայն կա երկու դեպքում' «ընդ յիս նայէտ, «ընդ
յինք թողումa (Անահիտ, 1907, եր. 1 84), Ի նախդիրը ձայնավորնե
րից առաշ է' յ , ի յ, այլ և ի, ինչպես' յերկիրէ յերկիր (ԽԵ.), յայլ
աշխարհ, յա յն աշխարհ (Ճ ԼԲ.), ի յէգին (Կ .), ի յա յս հալիս (ԿԲ.), ի լե
զերն (ՃԽԳ.), ի յերկիր ( ճ .) , ի յաշխարհդ (Ճ Ա .), ի յի մ միտքս (Տ Թ .), ի
օտար աշխարհ (Q .), ի օձուն բերանն (ԿԲ.), սրտիկս ի յիս ասաց
( Ճ ԻԸ.), սիւնն ալ ի գերանն ասել (Ճ ԿԹ.), գնաց ի պատրուսենին
(Ճ ԾՏ-), աղւոր մի գնալ տեսայ (ՃԽԵ.), իմ նարն ի գնալ տեսայ ՀՂ Տ-)։
Նախդիրը դրվում է վերա գրից առաշ, բա յց կա նաև հետևյալ կիրաոոլթյունը. «Քո սիրուդ ի տապն եմ ընկելв (Տ Ե .), «Թող պակսի աչկանցն
ի լուսռյնտ (Ճ ԺԸ.), այլոց ի ծոց (Ճ Խ Ա .)։ — Ոտանավորի վանկերի լրաց
ման համար երևում if նաև զ, ի նախդիրների կրկնություն.
Ես ի ձեր երդիցն ի վերայ ( ՃԼԳ.)։
Ասի թէ կըտրեմ ըզվարգն,
Լոկ առնում ըզհոտ ըզվարգին (ՃԺՏ.)>
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Զ նախգրի կիրառությունն արդեն շփոթված է՛. 'Զօրն րդքո տունդ՝
մ անոլիս (Ճ Ծ .), «Äfn փարչդ պիտէի» (Ճ Օ .), «Զիս պիտէբ ասուն■
խօսուն» (ՃԺԸ.), ' Ատօր տէրն ի յիս պիտւէր, դիս հազար դեկան տա գնած»(ՀԱ .), 'Ք ո տէրն այլ աղքատ պիտէր, դիս խօճա' որ զքեզ գնէի» (ՃԿԷ.),
« ä fn միջաց գիրկ ածէի» (Ճ Ծ .)։ Հմմտ. Կոստ. Երզնկ. « Մի դու զարմանալ
զպայծառ վարմիս գեղ պատկերին» (եր. 1 1 6 )։ Այսպես նաև' 'Գիրկ ածի
ու պինդ պագի գիր աչերն ի խիսա կսւրօտաիք1*#.;), * Աչերս... գանգատ:
արաւ ի սրտիս» (Ե .)։
Միշին հայերենի նախադրություններ են նաև՝ վանց (— վասն),
քանդ, քան դ- (ԽԶ- ՂԲ. ՂԴ. ՃԱ.), ինշուր, դէա, օրինակ' ' Ահա նշա նե֊
ցալ երկինք գետինք վանցՏ լուսանալու... Զեոկունքս առաշ տարայ
բռնելու վանց9 արգելելուa (Ճ Ա .), 'Ձա յն անուշ է քանց ամենոլն» (Ա .),
'Քանg մեռնիլ այլ ճար չի լինիa (Խ Ը.), 'Զէտ հազար լուսին բոլորած»
(Արեգ, X 4 ), 'Զէտ թաթաւ և զէտ զանձրև, զէտ վարդի տերև» (Պ. թ.,
X ՅՏ6), զէտ կարագ եղ (Պ. թ., X 3 83), զէտ ոչխարի պէս (Արեգ,
X 6 ), զինչ գետ (Պ. թ., X 4 07), ինչռւր իրիկուն (Պ . թ., X 3 86), Առանց
լուս, առանց շուր (Խ Ը .)։ Հմմտ. Կոստ. Երզնկ*, եր 109. ուր «առանց»նախդիրը հա՛յցականի հետ, 'առանց սլեհ» , ինչպես արևելյան բարբառ
ների մեշ է։
Հայրենների մեշ, ինչպես միշ. հայ. կան նաև անիսկական նախա
դրություններ ու ետադրություններ, որոնք երբեմն նաև հոդերով են գոր
ծածվում, ինչպես՝ հետ ինձ (ԺԹ. ) , հետ քեզ (ՀԶ-) , հանչափ շանացի իւրնետն (Կոստ., P պր., 5 7 ), ի վեր այ վարդին, իմ հալալ տեզացն ի վերայ
(ՃԾԳ.), ի քո վրադ (Ճ Կ ?.), ի բոլոր վարսին (Պ. թ ., X 407), ի վերև
գլխուս (ՃԿԶ-), իմ յեարին ի յերդիցն ի վերև10 (Պ . թ ., X 386), ներքև
տերևին (ԾԲ. ) , ի մեշ սրտիս (Պ. թ ., X 386), սրտիս մ էշն, ի մեր մւէշն(Պ . թ., X 407), ի քո միշին (Ճ Կ ?. ՃԿ.), ի ծովին միշին (Պ . թ., X 383),
մօտ ի սէրն (Ճ Ա .), իմ դիմաց ( S . ) , իմ եարին առշևն (Զ .), ի դէմ քեզ
գալու (Պ . թ., X 4 0 7 ), դէմ առաւօտու լոսւուն (Ճ Հ.), այդ քո ստեղծողիդ:
համար (ԼԲ.), յետև ինձ (Արեգ, X 4 , 10-րդ), ի յան մոմերան տակն
(Կ Ւ .), ֆրանկաց մէշէն (ՂԳ.)։
Միշ. հայերենի, ինչպես և հայրենների շաղկապներն են՝ ու, նա ( յ ) ,
հապա թէ, կամ, որ, զէտ, (զէդ ), ինչուր (ինչոր), թէ, զինչ քաւէլ թէ, ամ
( —բա, բաս, էլ), օրինակ' ինչուր լուսանայր (Պ . թ., X 3 86), ինչոր քո
ծոցուդ տիրանամ (ՃԽԷ), վարիանտ Գիվ-, եր. 123 մ ինչոր (ուրիշ վար.
նույն ՃԳ. յինչոր), քալէ, թէ այլ կարծիք ոմ,իս (Արեգ, X 5 = բայց եթէ).
զինչ մէկ մ որ թո ղու զպաղչան (Արեգ, X 5 ), քաշող քաշորդի լինի, հապսհ
8 Sin. մեք էզանց», Տոպսյնյանը փոխել Է էհանցէ, պետ/՝ Է ուղղել տվանցււ
9 Sin. մեք էվանց*. 9 ոպանյանը անտեղի փոխել Է էհանցյւ։
10 Sin. մեք Է էի վեր• պետք Է ուղղել էի վերև3, ինչպես նույն երղի նախորդ և հաշարդ տողերի հանգերից (թել, անձրել, տերել) երեում քւ
-
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թէ իմ սիրուն հասանի (ԾԹ.)։ ճրագդ ամ ալ ի՛նչ վառած (ԺԳ., սև սապր
ամ քանի՜ անեմ (ԺԱ.), ամ երեսդ ք ր Է դեղնել (№ -), ամ քանի՜ դու ղիս
պիտի Էրես (Ճ Ա .) , քո ծոցուդ ամ ե՛րբ տիրանամ (Գ .), ամ քանի" զիմ
սիրտս աչըրես (Ժ Հ .), Գէդ (= < ե ն ց որ), ի քո ծովուդ եկի (ԺԳ.), թէ նեղ
է, նա դեղ արա (№ -), մահալօքս ի վար կոպի, նա տեսի լաթեր լոլացա»
(ՀԱ .), դեռ ամառն չէր եկած, նայ տոլին ինձ վարդ մե հասած (ՃԽԴ.),
թե հոգիս ուզէ, նա կուտամ (Հ Ը .)։— Այս նա շաղկապը, հետագայում նէ
ձևով, արտասանվում է ենթադրական, ժամանակական և այլն կապակ
ցության առաշին խոսքի վերշում. օրինակ' «Աշխարհս ինչ ըռինդ որ կա,,
(.այ բերեմ աչվնուս ցրցնեմ. աչերս յերբ քեն է ի զատ մարդ չուզեր նէ,
ևս Ի՛նչ անեմ» ( ՃԾԹ.) ։ Այս վերշին կապակցությունը միշ. հայ. ձևով
պետք է լիներ' «յերբ չի ուզեր, նա ես ի՜նչ անեմa ։ «Երբ եկիր նէ, ալ չերթաս» (Գ ). «թէ չէ նէ' կելլես գլխուդ» (ԿԴ. = ապա թէ ոչ)։
Հայրենների մեշ « նայa շաղկապի ՚ նշանակությամբ գործածվում Լ
նաև «լօք», «լոկ», «լուկa շաղկապը, որ չկա Կարստի քերականության
մեշ. օրինակ' «Ոնց որ գնացի հեռու, լօք դարձալ կրակն ի նորու» ( ճԼԹ.).
«Զէտ ի քո ծովուդ էկի, լոք զարկիր ճրագն անցուցիրa (Ժ Գ.)։ Միշին հա
յերենում « նաa շաղկապով կապվում են նաև բաղհյուսական խոսքեր,
ինչպես հաճախ Կոստ. Երզնկացոլ մեշ. «Հազար դէհաց խոցեն ու չերևի
թէ են խոցել։ Նայ կէսք մ՛ ասեն' դայ է յիմար ու խև մաղասկաթել. ու
կէսք մ'ասեն թէ պարտ է զայսպիսօյս արիւնն հեղել. Նայ ես պատաս
խանեմ թ է ...» (եր. 1 09)։ Այսպես և եր. 113, հտն. «Նայ լսէ... Նայ ծաղ
կունքն թառմեցան... Նայ վարդն զարդարեց... Նա բլբոզն երեկ նսաալ...
Նայ բլբոզն ուրախանաj a և ա յլն։ Հայրենների մեշ այս բաղհյուսական
նշանակությամբ գործածված է ավելի լօք, լուկ. օրինակ' «Ղալտել եմ ու
խոսք ասել, նայ խայեալ է քեզ թվեցևլ» (ՃԽԹ.), «Գրողն ալ ի էքէմս ելաւ,
լուկ նաղար արաւ տանելուa (Ճ Կ Ը.), «Հանէ զիլր կանանչ կապան, լուկ
հագնի զկարմիրն ի վերև» (ԿՋ-), «իմ եարս ինձի դէմս ելաւ, լօք բարև
երետ հեճապով» (ԿԵ.)։ Տե՛ս և ՃՀ. ՃԽԶ. ՃԺԱ. ՃԻԷ. Ճ Ա . ԺԵ. ԻՋ- 1Գ.
Դիվ., եր. 101, Գ.։
Միշին հայերենի բնորոշ բառերից մեկն է «գէմ» ( = հ ո , ապաf էն),
որ չկա Կարստի քեր. մեշ։ Հմմտ. Կոստ. Երզնկ., եր. 156. «Գէմ բարձր է
արեգակն». Ֆրիկ, «Հայերդ» եր. 143. «Գէմ մեկ Ադամ էր ի դրախտին».
Մկրտիչ Նաղաշ (Կոստանյանի հրատ., եր. 3 ), «Աշխայւհս գէմ պաֆա
չունի» և ա յլն։ Այսպես է հայրենների մեշ. « Մայրդ երբ որ ըզքեղ եբեր,
գէմ չասաց թէ զերկիրն էրէ» (Հ Թ .), «Գէմ քո մանչն չէ" մեռելa (№ ■).
« Մոլլայ, գէմ հերիք կшնչեua (ՃԺԷ.)։
Ձայնարկություններից երևում է միշ. հայ. հայ միշարկությոլնը.
«Հա ՛յ իմ փոքրիկ շամամ» (Գ .), «Հա ՛յ վա ՚հ , իմ սիրած հարն զէտ կա
տաղած շուն զիս էխ ած» (Ճ 1Ը.)։
Շարահյուսական առանձնահատկություններն ևս նույն են, ինչ որ
միշ. հայերենինը, որ և մնում են մեծ մասամբ մինչև ա յժմ։
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1
) Սեռական և ածական վերադիրները դրվում են իրենց գոյականից
առաշ. սակավաթիվ երգերի մեշ միայն պատահում է սեռականի ու ածա
կանի ետադաս կիրառույթոմւ, այն էլ մեծ մասամբ հանգի համար։
Հայրէն մի կամիմ ասել,
Ամէնն ի եարի ճոթէն,ղ 9
Որ նստել (է ) ի գիրկըն այլոց.
Ասիր դու ի քո մտին,
Թէ սիրեմ եւ գի՛մն ել զա յլո՚ց ,
Շ ա լլա ՚յ " մէկմ ըզքոյն սիրէ,
Որ լինի փորըդ գան եւ խոց։
Արեգ, M Տ. 18-րդ
Հանդի համար ետադաս կիրառություն գտնում ենք և հետևյալ տո
ղերի մեշ. «Մինչ որ գայ լռյսն առաւօտուն» (Ճ Ծ Ը.), <гԽաւարեր լոյսն
աստղերուն1) (ԼԱ.), «Քո մազերն է Հիւղք խաղողի}) (ՃԻԹ.), «Տեսւ տանեմ
զփ կ կապայիս» (& .), « Լոկ առնում ըզհոտ ըզվարդին» (Ճ ԺԶ.), *Հ ա 'յ իմ
աղաւնի պայծառ» (Պ . թ ., Ав 3 83). « Յո՛ւր կերթաս գիշերդ անհուն»
քԼԱ.)։ «Բոցն ելնէ ի գոյն ծիրանի» (Պ . թ ., Af 407), «նա՛յ տվին ինձ
վարդ մի հասած» (Ճ ԽԲ.)։ Այսպիսի ետադասություն հանգի համար՝ հա
տուկ է և մեր արդի ժողովրդական երգերին, ինչպես' «Երկինքը ծով ծիրա
նի» (Հովսեփյան, Փշրանքներ, եր. 77), «Կերթամ տունը հիւընդին, էրթիկը
ծննդկանին», « Ելնեմ էրթիկ տղոցկնին» (Լալայան, Զավախքի բուրմունք,
եր. 3, հտն.)։ նույնպես մեր ժողովրդական երգին և նույնիսկ մեր արդի
գրական լեզվին հատուկ են հետևյալ շւ-շումնհւ-ը. «Քաղեմ ծաղիկ մօռ ու
Հուրշ» (Արեգ, էՏ 4, 2 -րդ). «Կղպաքն ալ ֆրանկի զարկած» (ՃԻԳ.), « Եր
կու ծամ դեղձան ունիս» ( ՃԽԶ-) , էնա՛ տեսի լաթեր լըւացած» (ՀԱ.),
«նա՛ տեսայ մոմեր ղատըսսծ» (ԿՒ.) , «Դու ծառ ես նարնշենի» (Պ. թ.,
M 396), «Գիրկդ լար Է ափրշոլմէ» ( ճ . ) , «Որ դինլռյն հոտ գայ անուշ»
(Տ Ա .), «Գայր շրէն ձայնիկն զղզղուն» (ԽԶ-), Հմմտ. Ծամեր ունիս ծի
րանի (ժող. երգ), Ունքեր ունի նազի նազի. Քո կապէն ծալուկ կուգէր,
Քամար կապի մեշքիդ բարակ. Եար չեմ տեսեր քեզ պես և այլն։ (Վ Ա, Բ,
54, 56, 6 9)։ Հին լեզվական ձևերի մնացորդներ, գուցե, կարելի է համա
րել հետևյալները. «Թևիկ շահենի առնում» (ՃԿԶ), «Տագուկն առիւծո յն
եմ ես. Զթև արծըւի՛ առնում, Զ^իկարն առիւծո՛յ առնում» (Պ. թ ., Af 407)։

11
сՇալլայ> բառը, որ հայրենների մեչ մի քանի անգամ պատահում է, հրատարակիչ
Տաղասերը բացատրում է *շաԱաֆ. տ? այլանդակл Դա гիչաԱահ» րաոն է, որ էշանա֊
կում է՝ աստված տա, տացէ տէր, իցիս Ապա էդան, բառը նույն տեղում նույնացրած է
թուրքերեն գան (զան) —արյուն բառի հետ. մինչդեռ գա հայերեն «գան» րաոն է, որ նշա
նակում է նաև 'վերք!, գան ու խոց — վերք ու խոց,
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2 ) Սեռի և տեսակի անուններից նախադաս դրվում է սեռի անոմւը,
ինչպես հին հայերենի մեշ. « Ծառ արմաւենի ես դուն» (ԻԳ. ՃԻԹ.), «Ես
ձագ ծիծեռնիկ պիտի» (Ճ Ծ .), «Ծաղիկ նունուֆար» (ՂՋ-, վարիանտ,
Պ. թ ., Л? 383, « նունուֆար ծաղիկa ) , «Ծառ նարնջենի ես ղուն» (ՃԿԹ.,
վարիանտ, Պ. թ., № 396, շրշո։մով' « Դու ծառ ես նարնշենի»), trՔո հաւ
սիրամարգ եմ եսа (հԳ . ) ։ — Այս կիրառությունը դեռ մնում Է մեր ժամա
նակի ժող. երգերի մեշ. «Ծառ խնկենինа (Հովսեփ., Փշրանքներ, եր. 7 7 )։
3 ) Մի, մին, երբեմն մն, այլև նոր ւքր ձևով, դրվում են, ինչպես
միշին հայերենում, իբրև անորոշ հոդ. հաշորդ ձայնավորից առաշ մի, մը
սղվում են իբրև մ ինչպես' «Փարչիկ մ’այլ անուշ գինիа (ԾԶ-), «Գրկիկ
մի վզիս ածեսв (Ծ Ա.), «Պահիկ մ՛ արգելցայа (Կոստ., Р պր., 55), « Պ ա ֊
գիկ մըа (ՃԻԷ.)։ նոր հայերենի կիրառոլթյոձ։ Է ետադաս «մի» անորոշ
հոդի հետ գոյականից առաշ «մէկ» ավելացնել « մէկ եար մի» (ՃԼԴ.)
իբրև անորոշ անուն, սակայն սովորական են՝ մէկ մի (՛ԼԱ. Արեգ, 5,
16-րդ), մէկ մ'որ (Արեգ, 5 , 15-րդ) հետ մեկի մն ալ (Ճ ԻԸ.), մէկ մի այլ
(ՃԺԳ.). մէկի մը (ՃԻԷ.)։
4 ) Բաղդատական աստիճանը, ինչպես միշ. հայ. կազմում է
բառով. Քան զսէրն այլ քաղցրիկ պտուղ (Ճ Ա .)։

այլ

3)
Թեպետ միշ. հայ. արդեն կա առանձին կրավորականի կազմու
թյուն ֊ո ւ ե լ ձևով, բա յց հայրենների մեշ դեռ քիչ գործածական է դա,
միայն երեք երգի մեշ. «Եկալ իմ սիրտս գամուեցասյ (Հ Ե .), «Տեսայ իմ
հոգուս հոգին զարղարոլեր ու կերթար ի ժամ» (Դ իվ., եր. 123, վարիանտի
մեշ ՃԽԷ. (էզարզարաձռ) . «Սիրուելու ատենն է հիմա» (Անահիտ, 1907,
եր. 185)։
6) Անցյալ դերբայը -m b վերշավորությամբ երկու օրինակի մեշ
միայն ունի ներգործական նշանակություն, որ նոր լեզվի, ավելի արև
մտյան բարբառի հատկություն է. «Խաբած է զինք դրամով» (ՃԼԴ.), «Եղ
բայր, զիս գերի տարած ու Հ ռ ո ՚մ դին ես վտարած» (ՃԽԳ.)։
7 ) Գրաբարի ֊ե ա լ վերշավորությամբ դերբայը, վւոխանակ —լ ձևի,
երևում է միայն հետևյալների մեշ. «Անդուր ւ անսպառ եկեալ, անգրող
հոգիս կու տանի» (ՃԾԴ .), « Երեսդ է լուսնի նման բոլորեալ» (ՃԽԸ)։
Հմմտ. «Զէտ հազար լուսին բոլորած» ( ճ ժ . ) ։ « Առեալ մարգարիտ ու լալ
ու կտրել պոկիդ շողակալ» (Անահիտ, 1907, եր. 187)։
8 ) Մի առանձնահատուկ շարադասությամբ եմ բայը դրվում է խոսքի
սկզբում. «Իմ եար, եմ գրել ղրկել» (ՃԾԱ .), «Եմ սիրել լ ի ճօշք են առեր»
(Արեգ, № 4 ) ։ Հմմտ. Կոստանդին Երզնկացի. «Եմ յիմար դարձել և խև»
(եր. 9 1 ), «Են նոցա խիստ հակառակ» (եր. 9 2 ), «Են գեղեցիկ փետուր
հագել» (եր. 111), «Քեզ հավատան ու են լսելa (եր. 103. = լսում են),
« Եմ հողէ պարիսպ ածել» (եր. 1 08) և այլն։
Վերշացնելով այս լեզվական մանրամասնությոմւները' տեսնում ենք,
որ հայրենների մեշ չի երևում հին լեզվի գրական ազդեցություն։ Դա
-
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ամենից առաք պիտի [իներ հոլովական ձևերի մեք. բայց այդ ձևերից կան
միայն մի քանի երգերի մեք մի մի անգամ' jbrljjlbu, ի կեսւնս, սիւ-ելեսւց,
սւստեղք, սւսաեւլն. յիՍԼն, ի քէՏ (վերքինս երկու անգամ)։ Խոնարհման
ձևերից կան միայն վերևում դրված աոէալ, եկեալ, րոլորեալ բառերը,
իսկ շարահյուսությունից լեւ֊ա նց բաւ֊ձսւՏց կապակցությունը, մի չորս
անգամ էլ սեռականների այնպիսի ետադասություն, որ ես չեմ գտել նոր
<1ողո։[րդական. երգերի մեք («զթև արծըւի առնում...»). թեկուզ մի քանի
րան էլ աչքից փախած լինի։
Ահա այն ամենը, ինչ որ գրաբար կարելի Հ համարել այս բազմաթիվ
երգերի մեք։ Բայց այդ մի քանի բառաձևերի համար էլ կարելի չէ ասել,
թե գրական ազդեցության հետևանք են։ Տպետք է մոռանալ, որ այն շըրշանում, երբ այս փոքրիկ տաղերը հորինված են և երգված, լեզուն դեռ
անցման շրքանի մեք է եղել, գրաբարի այս կամ այն բառաձևերը դեռ կենդանի են եղել նոր ձևերի հետ միաժամանակ։ Բացի այդ' եկեղեցու ե
եկեղեցական լեզվի ազդեցությունը դեռ շատ մեծ է եղել նույնիսկ անգրա
գետ մարդկանց վրա։ Ուստի եթե մի-մի երգի մեք գտնում ենք յերկինս,
օմահոսսնէ ի կեանս փոխել» ձևը, կարելի չէ դրա համար գրական ճա
նապարհով գրաբարի ազդեցություն ենթադրել։ Այդ բառերի հենց այդ ձևր
աղոթքների և եկեղեցական լեզվի մեք շատ կրկնվում է. հետևաբար և
կարող էր դա եկեղեցական լեզվի ազդեցությամբ հարատևել և ավելի եր
կար ապրել ժողովրդի մարդկանց բերանին։ Միքին հայերեն գրողներն
էլ հաճախ այդպես են գործածում. հմմտ. Կոստ. Երզնկ., եր. 104,
«■յհրկիՏս են վերացել»։ Նույնը պետք է ասել և սւսաեղք, աստեղն ձևերի
համար, բացի այդ' դեռ որոշ չէ, թե միքին հայերենում աստղ և նման
բառերն ինչպես են հոլովվելիս եղել, արդյոք ասաեւլ ձևը միքին հայերե
նի՛g է ծագել, թե՛ հին։ Հավանական է կարծել, թե ֊ը ղ , рг բների այղ
հին հոլովումը երկար է պահված եղել, քանի որ դրանց անալոգիայով
օտար вխաթր» բաոն այժմ էլ դեռ հոլովվում է էխաթեր» ձևով (քո խա
բեր համար)։ «Սիրելհաց» ձևը միքին հայերենով պետք է լիներ «ujirbլոց»: Կարելի է կարծել, որ «սիրելեաց» ձևը որ առնված է Տևկանցի Հայերգից, սխալ ընթերցանության հետևանք է։ Միքին <rսիբելոց» ձևը գոր
ծածությունից դուրս եկած լինելով, « սիրելոցն ամօթն» կապակցությունը
արտագրողները, որոնց անծանոթ է եղել միքին ձևը, հեշտությամբ կուղ
ղեին՝ է սիրելեացն ամօթն», քանի որ նրանց համենալն դեպս ծանոթ կլի
ներ հին լեզվի այդ ձևը' Տսիրելեաց», «հայրենեաց» և նմանները, որ մի
քին հայերեն գրողներն Էլ խաոն գործածում են էէսիրելեց», 1 հայրենեց»
ձևերի հետ։ Դերանունների ՏյինԷն», «ի քէն» ձևերը կարելի է կարծել թե
աղճատումով, տառերի դուրս ընկած լինելով, առաշացած լինին միքին
сյիսնէն», էի քէն» ձևերից։ Այսպես օրինակ' ՀԹ. երգի մեք в Որ ղիս ի
քէն ի զատ զքեզ յիսնէ օտար կու պահէ» քանի որ մի վանկ պակաս է,
օիքէն» ձևը պարզապես «ի քենէ» ձևի աղճատման հետևանքով է առա
ջացած! Հմմտ. ՂՏ■ «Որ կու պահեն քեզ յիսնէ օտար»։ Իսկ ՃԲ. տաղի
-
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«իքէն» ձևի փոխանակ վարիանտն է օքենէււ (Անահիտ, 1907, եր. 134)։
Ինչ վերաբերում է «լերանց բարձանց» կապակցությանը, որի մ եք ետա
դաս ածականը թվով և հոլովով համաձայն է նախադաս գոյականին, գա
անպայման քարացած մի ձև է, և այդպես իբրև մի միություն պահված է
բանաստեղծական լեզվի մեշ։ Հմմտ. Կոստանդին Երզնկ., եր. 110. <rԻ
վերայ լերանց բարձանց գոյնզգոյնով ծաղկունք փռին»։
Մինչդեռ հայրենների մեշ չի երևում հին լեզվի գրական ազդեցու
թյուն, միշին հայերենով հորինող քնարերգոձերն , ընդհակառակն, կրում
են գրաբարի անմիշական ազդեցությունը, միշին լեզվի մեշ խաոնելով
հին լեզվական ձևեր։ Այսպես օրինակ' Ֆրիկի երկու տաղի մեշ գտնում
ենք' գր ան Ալետարանի, իւղ հոգլոյս ինձի պիտևան, աղտն հոգեկան,
բանէն տիրական, հանդերձ հարսնական, մաբդն աստուածական, զպ ա ֊
տի։ն անցւորական, տուն լարի, զսերմն տնկական, գանձ անցական,
ղգանձն հոգեկան, սիրտն առիւծուն, ի լեռն սիրու։ Աստուած արդար և
յիրաւի, բան մի վիճի, զարմանք հիանալի, հիացումն ազգի ազգի, բար
բառ համազգային, ծնունդ սրբոյ ալազանի (Հայրենների մեշ ՃԾԳ «ալա
զանի ծնունդ»), որբ քրիստոնկի, բան խոտելի, գործ ինչ բարի, բան քո
հրամանի, գործ բարի. — կուսանք, իմաստնոց կուսից, հանդերձիւ, սըրտիւ, վշտացն ամենայն, ընդ սուրբս ամենայն, դևք, չարկամքն, պ ահ֊
նորդք, սրբոց մարմինք, ընկերք, պարգևք բարի, զյիմարքն, զաշխարհիս պատրանս, մինչև կերեալ պտղոյ ծառին, ի ձեռս անօրինի, կանայս,
■ծառայելոցն, տուեալ լինի, կեբպիւն, հասեալ, յատակք ծովի և այլն։
( Չոպ., Հա յ Էշեր, եր. 35, հտն., Հայերգ, եր. 143, հտն.)։
Մի կողմ թողնելով ուրիշ ձևերը' առնենք միայն հոգնակի ուղղական և
հայցական հոլովները։ Կոստանդին Երզնկացի եր. 80—88 միշին հայերեն
գրվածից, որք, յաչս մպրդկան, կէսք, գլուխք, լեզուս, յետնորդս, գայլք,
ի գիրկս, ի ծնունդս, շատք, աստեղք, արարածք, զերեսս, ի յարարածս,
ղպարգևքն, քիչք և ա յլն։ Յովհաննես Թլկուբանցի'2. ճգնաւորք (2 7 ), քարք
[2 8 ), գաշտք (3 5 ), լերինք (3 5 ), վէմք (3 7 ), զասողքս և զլսողքս (4 0 ) և
այլն։ Գրիգորիս Աղթամարցի13. թռչանք (39, 5 0 ), դասք յերգեցողաց յերաժշտական (4 0 ), արմատք (4 1 ), ի քիմս մարդկան (4 1 ), անօրէնոլթիմւք
(5 9 ), յահագնատեսիլ յատակս ծովան (6 2 ) և ա յլն։ Նույնիսկ Վանեցի Նա
հապետ Քուչակի վերևում հիշված մեր երգի մեշ գտնում ենք' կուսանաg
ոասուցն, ի փառս, փտեալքս, ժառանդօղք, խաբօղքն, որք։ Բացի այդ'
ածականները հաճախ ետադաս են' բխումն զանազան, կոյս անապական,
զօրքն վերնական, թագուհի անմահ, լուսով աննման և այլն։
Նույնիսկ ֊ա կա ն ածանցով կազմված ածականները, որ գործածում
են Ֆրիկ, Աղթամարցի և Քուչակ, վկայում են գրաբարի ազդեցության
մասին, Այդ մասնիկով կազմված սակավաթիվ բառեր միայն ժոզովբդա12 Կոստանյանց, Հովհ. Ւլկւււրանցի և իր տազերը, ?իհի*։ ԱՈ։
13 Կոստանյանց, Գր. Աղթ. և իր տաղերը, ք^իֆլիս, 18984

կանացաէ են, այն Էլ սովորաբար իբրև գոյական, և հայրենների մեք
գտնում ենք միայն այդպիսի երեք բառ. էԱյս ծովական գիշերս*, որ
պիտի լինի, ինչպես տեսանք, в Այս ծով գիշերս*, մեկ Էլ էԻնչ (յսւբրիէլական փողՆ մեռելին գոչէ թէ արի՛*. «Ի յանանցական հրոյն... զքեզ խ ալիսեմ»։ Այս վերշին երկուսր պարզապես եկեղեցու և եկեղեցական լեզվի
ազդեցությամբ կարող էին ժողովրդականանալ։
Եթե հայրենները լինեին որևէ մեկ անհատ հեղինակի անձնական ըստեղծագործություն, դժվար է ընդունել, որ դրանք այդքան տարբեբվեչով
մեր մյուս հին քնարերգուների տաղերից' գրաբարի ազդեցոլթյունիր
ռերծ լինեին։ ժողովրդական երգը, ընդհակառակն, հենց այդպիսի հատ
կություն էլ պետք է ունենար գրաբարի նկատմամբ, որովհետև սա շատ
վաղուց դադարած է եղել ժողովրդական լեզու լինելուց։ Անհատ հեղինակ
ները կարող էին գրական ճանապարհով ազդվել և, ինչպես տեսանք,
ազդվել են մեր հին լեզվից, բայց ոչ ժողովրդական երգը։
Մյուս կողմից' մենք տեսանք, որ հայրենների լեզուն ընդհանրապես
միշին հայերեն է, բա յց մեշը կան նաև նոր արևմտյան հայերենի կամ
տարբեր բարբառների ու ենթաբարբառային շատ ձևեր։ Հիմա հարց է, թե
ինչպես են ւսոաշացել այս տարբեր լեզվական ձևերը։ Ինչքան կ մի հե
ղինակի բանեցրած լեզուն տարբեր ձևեր ոմւենա և ինչքան էլ միշին հա
յերենը, ինչպես և ամեն դրական լեզու, կատարելապես միակերպ չլինի,
բայց և այնպես այնքան շատ են հայերենների մեշ լեզվական տարբերու
թյունները, որ դժվար է ընդունել, թե այդ բոլոր տաղերը մի հեղինակի
գործ լինեն։ Միևնույն հեղինակը, եթե նա դիտավորված կերպով շինծու
արվեստական լեզու չի բանեցնում, չէր կարող գործածել, օրինակ' ռնքեր,
ունքեր, ուներ, յուներ, այլ, ալ, էի այն, ան, էն, կայր, կար, կէր. ոտից,
ոտվրնոլ. ծոցոյ, ծոցու, ծոցի, թողուլ-թողել, անկալ, ինկաւ, ընկալ,
տեսանել, տեսնել, տեսնոզ, ելան ել, ելնել, ելնուլ, ելլել, երեր, իբեր, բերալ. չեմ ի ՛սիրել, չեմ սիրել, չեմ սիրեր, ում, յում և ա յլն։ Այս և բազմա
թիվ այսպիսի տարբեր ձևերը մասամբ անպայման տարբեր հեղինակնե
րից են ծագում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն բանին, որ հայրենների մեշ
կան բազմաթիվ այնպիսիները, որոնք հորինված են միշին և նոր հայե
րենի խառնուրդով, պետք է կարծել, թե խառն լեզվով հորինվածները մեծ
մասամբ միշին հայերենից նորին անցման շրշանին են պատկանում.
մինչդեռ մաքուր միշին լեզու ունեցող երգերն ավելի հին ժամանակի
գործ են։
Հայրենների այդ լեզվական տարբերությունները, սակայն, բացա
տրվում են ավելի այդ երգերի մի հատկանիշով, որ հատուկ է ժողովրդա
կան երգին, այն է' դրանք լեզվական փոփոխություն են կրել։
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7. ԼԵԶՎԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈԻՏՆ ՀԱՅՐԵՆՆԵՐԻ
ՎԱՐԻԱՆՏՆԵՐԻ ՄԵՏ
ժողովրդական երգը սկզբնական հորինողից սկսած' բերանացի ա պ ֊
րելով ավանդաբար' ընդհանրապես բազմազան կերպով՛ փ՛ոփոխության է՛,
ենթարկվում։ Լեզվի և ոտանավորի նկատմամբ երբեմն առաք են գալիս՛
այնպիսի աղճատումներ, որ հատուկ են նաև գրչագիրներին, այն է' բա
ռեր, երբեմն և խոսքեր դուրս են ընկնում, բառեր ավելանում, խեղա
թյուրվում, անհասկանալի դառնում, հնչյուններով մոտիկ րառնր փոխ
վում, լինում է բառերի, երբեմն և տողերի դասավորության փոփոխու
թյուն, տողերի ետևառաջություն և ա յլն։ Բայց լեզվի նկատմամբ կրած
փոփոխության էականն այդ չէ։
Ժողովրդական երգերը, առանձնապես քառյակները, երբեմն գալիս՝
են ամենամեծ հնությունից. դրանք դարերից ի վեր պահպանվում են՛
միայն նրա համար, որ շարոձւակ վերանորոգվում են, հարմարվելով ժա
մանակի պահանջին, կյանքին և առանձնապես լեզվին։ Ուրիշ խոսքով
հին լեզվական ձևերը սովորաբար վերածվում են նորերի, թեպեաև ոտա
նավորի պատճառով շատ ավելի դանդաղ կերպովդ քան խոսակցական՚
լեզվի մեջ։ Բացի այդ՝ ժողովրդական երգիչները երբեմն առնում են երգի՛
բովանդակությունը միայն և իրենցից մի նոր ձևով հորինում են։ Արդ,
հայրենների վարիանտներն իրար հետ համեմատելով գտնում ենք, որ ոչմիայն հին բառերին ու բառաձևերին փոխանակել են նորերը, ա յլև փոխ
ված են բառերի շարադասությունն ու արտահայտության ձևերը, U երգե
րի լեզուն ընդահնրապես, հաճախ և ամբողջ երգերը մի նոր ձևով վերա
մշակված են,
1) Հա ՛յ իմ սերկեւիլ մորճիկ,2 ) Խնձորն ի ծառու ճղին՝
Յ ի ՚ն չ ատեն էիր սիրելու.
Դու ի քո ժոլմն ես քաղելու.
Չար փուշն է ի քեզ պատած,
Բոլորդ ի չար փուշ տնկած,
Որ չկայ ճարակ մտնելու.
ճար չոմւիմ ես ի քեզ գալու.
Ձար փուշ պատողին ճկրոմւ'
Երթամ ես ի՛ փշի զահրէն
Ես հագնիմ ճաղան կռու1,
Ու զրեհ հագնիմ կռվելու.
Գամ մտնում ու վարդ քաղեմ,
Գամ ես հետ փշին փռվիմ
Թող հոգեկս ի տեղն ելնու։
Ու խնծոր քաղեմ խաղալու։
Հայերդ, Դիվ., ՃՋ.
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Այս երկու տաղն, ինչպես կարելի է տեսնել, նույնի վարիանտներն
են, բա յց մի բոլորովին տարբեր ձևով, առանց սակայն իմաստի փոփո
խության։ Սկզբնականը, հեղինակի հորինածը, անշուշտ ղրանցից մեկն է '
միայն, իսկ մյուսը հետագայում վերամշակվածը, գուցե և այդ երկու֊
1 Երևի պետք է ուղղել ակռուելու», ինչպես վարիանտի մեջ, և պահանչոսՏ է ոտանա-

• “ԻՅ և ոչ-մեկը չէ սկզբնական բնագիրը, էսյլ երկուսն Էլ հետագայում
. վերամշակված ձևեր են միայն։ ՛Այսպիսի ձևով տարբեր, բայց բովանդա
կությամբ նույն հայրեններ մենք ներքևում շատ կտեսնենք, կարելի Է
. ասել, որ հայրենների գրեթե բոլոր վարիանտներն այսպես տարբերվում
.են միմյանցից, բա յց այստեղ անցնենք բուն լեզվական իւնղրին, որի
■համար առնենք հետևյալ երկոււտազերն իրենց վարիանտներով։
Աասշի՚Ո սոոդ
1) Երկու եարուկ զիս Կ՚ո ւզէ,
2 ) Ես երկու եար կու սիրեմ,
Չգիտեմ թէ որն է սիրոմւ.
Չեմ գիտեր թէ հաւնիմ որուն.
Մէկն ցերեկուան արել,
Ա՛էկն է ի լուսին նման.
Մէկն լուսին մութն ՜գիշերոմ։.
ՄէԿ նման է բարկ արեւուն.
Լուսին, չեմ սիրեր ըզքեզ,
Լուսին, ես քեզ չեմ սիրել,
' Դուն սովոր ես խոռ կենալուն.
Դու սովոր ես խոռ կենալու,
Երթամ զարեգակն սիրեմ,
Արել, ըզքեզ կու սիրեմ,
Որ ծագէ լոյսն աոաւօտուն։
Որ ծյսգիս հետ լուսանալուն.
Հայերդ, Դիվ., եր. 119

Պարիզի Առ., Դիվ-, ԻԱ.

::1) Յո՜ւր էիր, ուստի’ եկիր,
2 ) Ո՛ւր ՛էիր, ուսկի՛ց եկար,
Անծանօթ, ու զիս սիրեցիր.
Անծանօթ, ըզիս սիրեցիր.
Զկրակն ի թեզնիքդ ոմւիս,
Կրակն ի թեզնիքդ ոմւիր,
Ի ծոցիկս ի վար վաթեցիր.
Ի ծոցիդ ի վար թափեցիր.
Ջծոցիկս ալ քուրայ արիր,
Քո սէրդ ալ ոսկի արիր,
Լուկ զոսկին ի ներս հալեցիր.
Իմ սրտիս քուրան հ ալեցիր.
Ոսկին ալ հալխայ արիր,
Դարձար զան հալխայ արիր,
Յիմ սրտին ականջն անցուցիր.
լի մ սրտիս ականքն անցուցիր։
Հայերդ, Դիվ., հր. I T9

Ս. Ղազ. « . . . *f-

3 ) Յո՛ւր էիր, յուսկի* եկիր
Անծանօթ, ու զիս սիրեցիր.
Զկրակն ի թեզնիքդ ունէիր,
Լուք ի .ծոցդ ի վայր վաթեցիր.
Հծոցիկդ ալ քուրա արիր,
Լուք զոսկին ի ներս հալեցիր.
Զոսկին այլ հալղայ արիր,
ւ'իմ սրտին ականքն անցուցիր։

Այս երկու .տաղի վարիանտների մեշ գտնում ենք միևնույնը միշին
*և նոր լեզվական ձևերով, եկիր֊ե կա ր, չգիտեմ-չեմ գիտեր, չեմ սիրել-

չեմ սիրեր, զք եզ֊ք եզ. զկրակն-կրակն. զոսկին֊ո սկին. այլ-ալ. ի վայր,
ի վար. ուստի-ուսկից, յուսկի. յիմ սրտին ականշն ( յ նախդրով).իմ
սրտիս ականջն ( առանց նախ դրի),
Սկզբնական երգիչը հորինել է, անշուշտ, այդ ձևերից մեկն ու մե
կով։ Ենթադրել թե նա նոր լեզվական ձևերով է հորինել և հետո ուրիշ
ներն ա յդ նոր ձևերը փոխել են հին, որ է' միշին հայերենի ձևերի, դա
րնդունելի չէ. դա կարող է պատահաբար այս կամ այն ձևի համար առաշ
դալ, րայց ընդհանրապես հակառակ է լեզվի բնական զարգացմանը ե
չի կարող տեղի ունենալ այնքան մեծ չափերով, որ գտնում ենք հայրեն
ների մեգ։ Հետևաբար պետք է ընդունել, որ հին ձևերը փոխված են նո
րերի։ Ապա՚ ենթադրել թե արտագրողների ձեռով է այդ կատարված, այդ
էլ կարելի չէ ընդունել, Արտագրողներն այդ բանը պետք է անեին կամ
անգիտակցաբար, կամ գիտակցաբար, Առաշին դեպքում, արդարև, կա
րող է պատահել, որ նրանք մեկ-մեկ բառեր փոխեն' աղճատելով բնագի
րը, բա յց ոչ այնքան մեծ չափերով, և առհասարակ ոչ այնքան և այնպի
սի փոփոխություններ մտցնելով, որ գտնում ենք այս երկու և նախորդ
տաղերի վարիանտենրի մեշ և հետո կտեսնենք այս և հաշորդ գլուխների
մեշ։ Արտագրողն աչքի առաշ ունենալով մի ձեոագիր' աշխատում է
ճշտությամբ ընդօրինակել։ Մեր ձեռագիրների, դիցուք Մովսես Խորենացոլ բազմաթիվ ձեռագիրների մեշ շատ չենք գտնում, որ հին լեզվական
ձևերին փոխանակած լինեն նորերը, որովհետև այս դեպքում սիստեմա
տիկ կերպով կատարված կլիներ փոփոխությունը և ոչ թե մի փոքրիկ
տաղի մեշ օղկրակնօ, ՀզծոցիկսՏ, Հզոսկին» կթողնեին այսպես, իսկ
վերշում կրկնված aղոսկինօ բառը կդարձնեին (էոսկինօ. նույնպես և շատ
նմանները։ Կնշանակի' հին, այսինքն միշին լեզվական ձևերի վերածումը
նորերի, և առհասարակ լեզվական և ուրիշ փոփոխությունները հայրեն
ների մեշ, կատարվել են մեծ մասամբ ոչ թե արտագրողների ձեռով, այլ
հենց երգիչների բերանին լեզվի զարգացման այն շրշանում, երբ միշին
լեզվական ձևերին փոխանակելիս են եղել նորերը և հին ու նոր ձևերը դեո
խառն գործածվելիս են եղել։ Եվ այդ բնական Է ժողովրդական երգիչների
համար, որոնք հիշողությամբ երգելով երգերի բնագիրն անաղարտ պա
հելու նկատմամբ չունին այն վերաբերմունքը, ինչ որ մի ձեռագիր օրի
նակից արտագրողները։
Շարունակենք նույն տաղերի վարիանտների մյուս փոխված ձևերն
ու բառերը տեսնել, ռւր-յուր. դու-դոմւ. զիս֊ը ղիս. լուկ֊լ ուք. իմ սրտինիմ սրտիս. ռւնիր֊ո ւնՀիր, ունիս. թափեցիր֊վ աթեցիր. կու սիրեմ-կ՚ո ւզէ։ — Այստեղ գտնում ենք տարբեր բարբառների ազդեցություն, օրինակ'
ուր մի բարբառի է, jn ir (արտասանվում է' իուր) մի ուրիշ բարբառի,
Այսպես էլ մյուսները։ Սկզբնական բանաստեղծ երգիչը հորինել է , հար
կավ, դրանցից մեկով, և հետո ուրիշները փոխել են: Այսպիսի փոփո
խություններն էլ մեծ չափերով են, և այստեղ էլ չենք կարող ընդունել,
թե դրանք բոլորն արտագրողների ձեռով առաշացած լինին, մանավանդ
-
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որ այդ ևս կատարված չէ սիստեմատիկ կերպով, ժողովրդական երդն էլ
ենթակա է այսպիսի փոՓոխության, այն է' մի բարբառի երգիչներից
անցնելով մի ուրիշ բարբառի երգիչների' կրում է այս վերջինի ազդեցու֊
թյունը։ Վերևում դրված բարբառային ձևերից կարևոր է դիտել երկրորդ
տաղի 2-րդ վարիանտի (Ս. Ղազ. ձեռ.) բարբառային սղված անցյւպ
անկատար ժամանակի ու&իր ձևը, որ իր ժամանակով և երկավանկ լինե
լով հարմար է իմաստին և ոտանավորի չափին, Բայց այդ ձևն 1 ֊ի ն վա
րիանտի (Հայերդ) երգիչը դարձրել է ներկա' ունիո, որ չի հարմարվում
իմաստին, իսկ 3-րդ վարիանտի մեք (Վիեն. ձեռ.) դարձած է ունէիւ-,
որով մի վանկ ավելացած է և ոտանավորն աղճատված։ Այս ցույց է տա
լիս, որ բանաստեղծը հորինել է ունիր ձևով, ինչպես վարվում է մեկ
մեկ նաև Կոստանդին Երզնկացին. բայց 1-ին և 3-րդ վարինանտների ե ր ֊
գիչներր, որոնց բարբառի մեք չի եղել այղ սղված ձևը, անգիտակցաբար
փոխել են մեկն ffունիս» , մյուսը' «ոմւէիր»։
Այս տիպի փոփոխության, իսկապես աղճատման, ուրիշ օրինակներ֊
էլ կան։ Բավական թվով հայերեններ հորինված են այսպիսի սղված անց
յալ անկատարով, բայց հետո ուրիշները փոխել են ոչ սղված ձևի։ Օրի
նակ' հենց նույն Վիեննայի Մխիթ. գրադարանի ձեռագրից, որի մեշ ոմւիր/
ձևը դարձած է Ունէիր, ունինք հետևյալը.
Դատ ու դատաստան պիտէր
Ի Հո ոմանց տունըն ւի Հայոց.
Երթի, դատաստան կսւնզնէի,
Ձթողէի զքեղ այլ մարդու ծոց,
Արեգ, M 4, 1-րգ
Այստեղ երթի (= եր թ ա յի ) սղված ձևի հետ պետք է լիներ կսւ&զնի,
չթողի, ինչպես պահանջում է չափը, և սկզբնապես անպայման այդպես էլ
եղել է, և հետո միայն «կանգնէի», «չթողէի» ձևին է փոխված, այն էյ
ոչ սիստեմատիկ կերպով, քանի որ սերթի» ձևն անփոփոխ է մնացած։ —
Բայց դաոնանք վերևում դրված տաղերի վարիանտներին։
Լեզվական վերանորոգման մի օրինակ է աոաշին տաղի 2-րդ վա
րիանտի սկիզբը։ Երգիչն ասում է, թե ինքն երկու յար է սիրում, բայց
չգիտե, թե որին հավանի ( ffԵս երկու եար կուսիրեմ, չեմ գիտեր թե հաւնիմ
որոլն»). մինչդեռ նույն տաղի 1-ին վարիանտի երգիչն ասում է, թե իրեն
երկու յար են սիրում (կոլզէ = կուսիրէ), և ինքը չգիտե, թե որն է «սի
րուն», այսինքն որն է հավանելի, որին հավանի, ffՍիրոմւ» բառը նոր
լեզվի մեշ այլևս չունի ffսիրելի», ffհավանելի» ffհաճոյական» իմաստը,
այլ նշանակում է ffգեղեցիկ» ։ ենթադրել թե սկզբնական երգիչը հորինել
է ffհավանել» բառով և հետո ուրիշները նույնն արտահայտել են այղ
իմաստի համար արդեն հնացած ffսիրոմ։» բառով, — այդ ընդունել կ ա ֊
րելի չէ ։ Այլ, ընդհակառակն, բնական է, որ 2 ֊ր դ վարիանտի երգիչը հենց'
Հսիրուն» բառի այդ նշանակության հնացած լինելու պատճառով այղ
-
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./ուղի հնացած լեզուն վերանորոգել է, Բայց նա միայն այղ չի փոխել,
այլև 1-ին վարիանտի հին «չգիտեմ» բառաձևը դարձրել է դ ե մ գիտեր»
նոր ձևին, բացի այղ, « ուզել» բա յի տեղ, որ որոշ բարբառների մեշ նշա
նակում է «սիրել»*, դրել է այս սովորական բառը, Այս բոլորի հետ աղ
ճատված է նույն 2-րդ վարիանտի սկզբի երկու, ինչպես և 7-րդ տողերի
ռիթմը, Այս փոփոխությունների հետ գտնում ենք, որ միևնույն առաշին
երգի երկու վարիանտի բոլոր տողերն Էլ ավելի կամ պակաս չափով տար
բերվում են միմյանցից իրենց լեզվական, երբեմն նաև բանաստեղծա
կան, արտահայտության ձևերով, իսկ երկրորդ տաղի երեք վարիանտնե
րից միայն 1-ին և 3-րդ վարիանտների 2-րդ տողերն են իրար հետ նույն,
Ես ավելորդ եմ համարում այստեղ դեմուդեմ բերել և բացատրել այղ
բոլոր տարբերությունները, որ ամեն ընթերցող Էլ կտեսնի, ինչպես' մեկի
մեշ Է' «Զծոցիկս ալ քոլրայ արիր, լուկ զոսկին ի ներս հալեցիրս, իսկ
մյուսի մեշ' «Քո սէրդ ալ ոսկի արիր, իմ սրտիս քուրան հալեցիրռ. մեկի
մեշ է' «Երթամ զարեգակն սիրեմ, որ ծագէ լոյսն առաւօտունօ, իսկ մյու
սի մեշ' «Արև, ըզքեզ կուսիրեմ, որ ծագիս հետ լուսանալուն» , Կարելի չէ
ենթադրել, թե այսպիսի վերամշակությունները և ամբողշ տողերի նույն
իսկ վերաստեղծոլթյունն կատարված լինի արտագրողների ձեռով։ Դրանք
հիշողությամբ երգող գուսանների և առհասարակ ժողովրդական երգիչ
ների բերանին առաշ եկած փոփոխություններ են, որոնց շատ ու շատ
նմանները գտնում ենք մեր արդի ժողովրդական երգերի մեշ. Հարկ չկա
այստեղ ժողովրդական երգերից ղրանց համեմատները բերելու, միայն
պետք է նկատել, որ միևնույն տաղի վարիանտների մեշ եղած այդ փո
փոխություններն ու վերամշակություններն անպատճառ նույն երգչից
չպիտի ծագած լինեն, այլ հաճախ զանազան երգիչներից և զանազան
ժամանակներում։ Այդ նրանից է երևում, որ շատ անգամ մի վարիանտի
և նույնիսկ մի տողի մեշ մի բան հին ձևով է մնացած, մի ուրիշ բան նոր
ձևով է. մինչդեռ մյուս վարիանտի նույն տողի մեշ ընդհակառակն է եղել,
այսինքն' ինչ որ առաշինի մեշ հին ձևով է մնացած' երկրորդի մեշ նոր
ձևի է վերածված, իսկ ինչ որ առաշինի մեշ նոր ձևի է փոխված, երկրորդի
մեշ հին ձևով է մնացած, Օրինակ' վերևում դրված առաշին տաղի 1-ին
վարիանտի Տ-րդ տողն է' « Լուսի՛ն, չեմ սիրեր ըզքեզ.», այստեղ «ըզքեզ։
հին ձևով է մնացած, իսկ բայը վերածված է նոր ձևի' «չեմ սիրեր։ ։ Նույն
տաղի 2-րդ վարիանտի նույն տողն է' «Լուսի՛ն, ես քեզ չեմ սիրել» այս
տեղ ընդհակառակն է եղել. «ըզքեզ» հին ձևը վերածված է նոր «քեզ» ձևի
(առանց նախդրի), իսկ բայը պահված է հին, որ է' միշին հայերենի
ձևով' «չեմ սիրել» ( = չ ե մ սիրում), բացի այդ' ավելացած է « ես» բառը,
վանկի պակասը լրացնելու համար, և բառերի շարադասությունն էլ տար
րեր է. Կնշանակի' հին ձևով «Լուսի՛ն, չեմ սիրել ըզքեզ» տողի «չեմ սի
րել։I հին ձևը մի երգիչ է փոխել նորի, իսկ «ը զք եզ։ ձևը' մի ուրիշ, քանի
2 Տե՛ս Աճաոյան, Հայերեն գավառակԱյն բառարան։

որ այդ փոխված ձևերից մեկն ու մեկն ենք գտնում վարիանտներից մեկիմեչ։ Այսպես և վերևի երկրորդ տաղի 3-րդ տողի բառերից' է Զկրակն խ
թեզնիքդ ոմւիր», ինչպես որ եղել Է այդ տողը սկզբնապես, փոխված են1-ին վարիանտի մեք' ոib/i/r-ունիս րաոը, 2-րդ վարիանտի մեք' զկրակն—
կրակն, իսկ 3-րդի մեք' ոլնիր — ունէիր: Հետևաբար և այդ երեք փոխ—
ված ձևերը երեք Էլ տարբեր աղբյուրներից են ծագում։
Բերենք ուրիշ օրինակներ Էլ լեզվական փոփոխությունների համար։
Թուշ աչք ու թուշ ունք ունիս,
Թուշ մազերս» կուլակս։ ի հոգիս.
Իշալլայ կաճկտուր ըլաս,
ԹԷ չի գաս զիշերս ի մօտիս.
ԹԷ դու գաս զիշերս ի մոտվիս,
Նա՛ դնեմ զերեստ երեսիս.
Դնեմ զերեսա երեսիս,
Որ դպնոլ քո շունչդ ի հոզիս:

Թուխ աչք ու թուխ ունք ունիս,
Թուխ մազեր, կուլակդ ի հոգիս.
Շալսւյ կաճկտուր լինես,
ԹԷ չի գաս զիշերն ի մօաիս.
Թէ գաս զիշերն ի մօաիս,
Դնեմ երեսդ երեսիս.
երեսդ երեսիս դնեմ,
Որ դպնու քո շունդ ի Քոդիս:

Կոստ., Գ պր., էր. 48. Դիվ., էր. Il»

U. Ղազ. ձեո., Դիվ. />-

Այս տաղի 2-րդ վարիանտը կա, ըստ Տոպանյանի (Դիվ., եր. 119),.
Ս. Ղազարի ձեռագրի մեկ ուրիշ մասի մեք' վերքին տողերն այսպես՚
Թե դու գաս գիշերս ի մօտիս,
Դնեմ երեսդ երեսիս,
Որ դպնու քոլ շունչդ ի յոգիս,
Տեսնենք տարբերությունները. 1-ին վարիանտի մեշ էթուշ» բառը,,
հասկանալի Է, մի ձեռագրական սխալ ընթերցված Է էթուխ» բառի.
2-րդ վարիանտի էշալայ» բառը, որ այս ձևով գործածվում Է մի քանի
հայրենների մեշ, 1-ին վարիանտի մեք դարձել Է էիշալլայ» , որով մի՛
վանկ ավելացել Է և ոտանավորի չափը խանգարվել Է. ապա՝ 1-ին և
3-րդ վարիանտների 5-րդ տողի մեշ ավելացած Է «դու» բառը, իսկ 1-ին
և 3-րդ վարիանտների 6-րդ տողի սկզբում դուրս Է ընկել էնա» շաղկապը,
որոնցով դարձյալ ոտանավորի չափն աղճատվել Հ. 1 ֊ի ն վարիանտի
7-րդ տողի մեք բառերի դասավորությունը փոխվել Է, որով այս տողը
կազմված Է 2 —2 —3 պարզ ոտքերից, փոխանակ հայրենի չափի նորմալ
2—3—2 դասավորության, ինչպես որ Է նույն տողը 2-րդ վարիանտի
մեք. և վերքապես 3-րդ վարիանտի մեք այս տողը դուրս Է ընկած։ Մյուս
տարբերություններն են' էգիշերն» — aգիշերս» , էքո» — էքու», և ապա'
2-րդ վարիանտի մեշ հին ձևով Է' «լինիս», որ 1-ին վարիանտի մեք փոխ
վել Է նոր ձևի aըլաս» , և ընդհակառակն, 1-ին վարիանտի մեք երկու ան
գամ հին ձևով Է' էզերեստ», որ 2-րդ վարիանտի մեք վերածվել Է նորէերեսդ» ձևին։ Բառերի փոխանակությունից առանձնապես աչքի Է ընկ
նում, որ 1-ին վարիանտի «ի հոգիս» 3-րդ վարիանտի էի յոդիս» բառը
-
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2 ֊ր դ վարիանտի մեշ գա րձկ Է Հիմ շնչիսՅ, Այս «հոգիտ, «„գի » բառը հին .
լեզվի մեէ նշանակում Է նաև *շ ո ձ չ» , և սովորական Է Չքաղել զոդի»
դարձվածը «քաղել ղշունչa դարձվաձի նշանակությամբ, Բայց նոր լեզվի
մեշ «հոգիՏ, «ո գի * րաոն այլևս «շոմւչ» չի նշանակում, ուստի և 2 ֊ր դ
վարիանտի երդիչն այս հնացած րառի տեղ դրել Է նոր լեզվի սովորական ■
«շունչ» բառըւ Սույն փոփոխությունը գանում ենք և հանրածանոթ ՚
VԿռունկa երգի մեշ, որի այս տողը «Քանի որ ա՛խ կանեմ, կու քաղի հո
դիսa, վարիանտի մեշ դարձած Է. «Երբ որ ա՛հ կու քաշեմ, կու քաղոլի ,
յունչըսa ։
1 ) ԵրԷկ ցորեկով բարով
Տանէին մէկ եար մի ճորով.—
Ս. Ղազ. և Чпиш., Դիվ. Ճ(Դ.

2 ) Ցերեկ ցորեկով բարով
Կուտանին աղւոր մի ճորով,'.
Հազա՛ր աչք ի հետ լալով,
Իմըն գեա.բերէր վտակով...
Ա. Ղազ.,

նախ՝ պետք է նկատել, որ «ցերեկ ցորեկովa պետք է ուղղել « երեկ •
ցորեկով». չի կարող միևնույն բառը կողքե-կոզք և «ցերեկa լինել, և «ցորեկՅ, Դա ձեռագրական սխալ ընթերցված է ' ] և g տառերի շփոթությամբ,
իսկ Հայրենների մեշ բավական պատահող аերևկ»~ը մի բարբառային ձև է «էրէկ» բառի, Ապա' այս տաղերից առաշինը պատմված է հին անցյալ
անկատար ժամանակով « տանէինa (= տ ա ն ո ւմ էին), Նույն ժամանակով
պատմված է և 2-րդ տաղի երկրորդ տոմւը' «բերէրՅ. բնականաբար ա յս- ■
տեղ առաշին տան մեշ ևս բա յը պիտի լիներ նույն ժամանակով, «կու- •
տանինa ուրեմն ոչ թե ներկայի ձև ՛է իբրև « տանում ենa, այլ բարբառա
յին սղված անցյալ անկատար' իբրև «տանում էինa , և այղ տան վարիան
տի մեշ է հենց հին ձևի անց. անկատար' «տանէինՅ, Պետք է ընդունել,
ուրեմն; որ սկզբնապես 2-բդ տաղի մեշ էլ այսպես « տանէինa է եղել և ■
հետո միայն վերածվել է նոր ենթաբարբառային «կուտանինa ( =կուտա ն~
էին) ձևին, ինչպես և նույն տաղի երկրորդ բա յը' «բերէրa հին ձևով է և ■
այսպես էլ մնացել է. Ապա' առանձնապես պետք է ուշադրություն դարձ
նել «աղւոր մ ի a և «մէկ եար մի» բառերի վրա. դրանցից երկրորդը նոր է,
որովհետև նոր լեզվի հատկություն է вմ է » անորոշ հոդի հետ գոյականիցառաշ « մէկa ավելացնելը. Պետք է ընդունել, ուրեմն, հին « աղւորa բա
ռին հետագայում փոխանակել է օտար «եարՅ բառը։ Այս թառն էլ, սա
կայն, մեր լեզվի մեշ բոլորովին նորամուտ՛ չէ. դրա ամենահին գործա-՛
ծությոլնը գտնում եմ Կռստանդին Երզնկացու մեշ (եր. 1 47), միայն ոչ՛
սիրու երգի « սիրականիa, ա յլ ընդհանրապես « ընկերa նշանակությամբ...
Ոչ ուձիմ օգնական,
Յոյս լ ապաւէն ինձ կամ Jiiur4
* Ձեռագրի մեշ այսպես, հրատարակիչ Պոտուրյանը սրբագրել { սովորական էեարւէեով.
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Այս համեմատաբար հին օտար «եւ՚ւրս բառին էլ ավելի ուշ ժամա
՛նակում փոխանակել է «կիլզէլ», որ համապատասխան է իսկապես Հաղ.
ար», «աղկեկ» բառերին, օրինակ' էշատ բարև տար իմ խօշ եարին»
ՀճԾԳ.), և վար., եր, 124 «շատ բարև տար իմ կիլզէլին»։
Պետք է գիտել, որ հայերեն թառերի տեղ վարիանտների մեշ անցել
են նորամուտ օտար բառեր, որոնց գործածությունն ավելի հաճախված և
ընդհանրացած է ուշ դարերում։ Այսպես վարիանտների մեշ «գոզալ»
Տեար» բառերի համապատասխան գործածվում են նաև էէաղէկ», «աղ
կեկ», իսկ вանգետ» , «կարօտ», «փոլնշ», «պատանք» բառերի տեղ, «էպ.
,լեհ», «մահրոլմ» , «տէստէ», «քէֆին» և նմանները.
Սրտիկս զէթ զքեղ ուզած,
Ալ սւղէկն իսկի չի պիտայ*,

Սել սրտիկս քեզ ուզեց,
Ալ ինձ խօշ Ьшг շի սփտւ

Ջվարդն որ հասլ բերեն,
Գան աւքՀե՚անզէւո ,զ&ա քաղեն։
Պ. թ., М 407

Երբ վարդն որ թփին բերեմ,
Նա ամէն ապլահ գայ քաղէ։
Արեգ, M Տ, 11-րգ

՛Սուրբ Աստուածածնին տօնին
՚Լօկ մ տալ խսււ-տեջն ի յէգին։
Դիվ; եր. 125

Սուրբ Աստուածածնի տօնին
Որ իշալ տիլպէրն ի յէգին,
Դիվ., ՃԾՋ-

Աշխարհն ինչ աղէկ որ կայ,
Աչվընըուս բերեմ ցըցընեմ։
.Դիվ., եր. 115

Աշխարհն ինչ ըոինղ որ կայ,
Նա բերեմ աչվընուս ցրցնեմ,
Դիվ., ՃԾԲ-.

՛Պագ տան ու պագ առնուն,
՛Պա«} պահեն մէկալ գիշերուն։
Արեգ, M է, 4-րյ.

Պագ տան ու պագ առնուն,
Ղօլայն էն մէկալ գիշերուն,
Դիվ-,

՛Ես ալ աղկեկան բերած
Ու հազար նազով սնուցած։
Պ. թ., M 383

Ես եմ կոտսփ բերած
Ու հազար նազով սնուցած։
Անահիտ, 1907, եր. 186

Л ) Աղվ. , քեզ բան մի կ՛ասեմ,
ահոձ չեմ իշխեր ասեք։.
Անոր անտի չեմ ասեր,
Դուք հարուստ Էք ու ես տառպել։
— Ասայ, կտրիճ, մի՛ վախեր.
Շատ հարուստ է տառպելացել.
Անչափ հարստի դստրիկ
Տառպելին ծոցիկն է աւթել:
•m. .թ., Я 383

2 ) Կօղա՚լ քեզ բանիկ մ՝ասեմ,
Քո ահուն չեմ իշխեր ասել.
Անռր համար չեմ ասեր,
Գուք հարուստ էք ու մեք տառ.
պել,
— Ծ օ ՚, ասա' եւ մի' վախեր,
Շատ հարուստ է տառպելացել,
Անչափ հարստի դստրիկ
Տաոպելի ծոցիկ է սլսակել:
Անահիտ, 1907, եր. 186

6 Պետք է «լղզել Հչի.ս/իտացէ, ինչպես պահան/լլլմ է հանգը և կա վարիանտի մեշ,

Վերքին հայրենի և իր վարիանտի մեք ոչ միայն հայերեն « աղվոր»
բաոը փոխանակված է օտար «կօզալ» բառով, այլև հին «ալթել» բառը'
նոր «պառկել» բառով, թողնում եմ ուրիշ փոփոխությունները։
Բավական թվով երգեր սկսվում են մի ժողովրդական մոտիվով, որի
մասին հետո խոսք կ[ինի, այսպես' « Մահալօքս ի վար կուղիг...» (ԿԹ. ՀԱ.
ՀԲ. Ջ «ի վա յր». Տ Բ )։ Մի ուրիշ հայրենի մեշ « Սոխախովդ ի վար կուզի...»
(Դ Ա .)— «մահալօքս» բառին փոխանակած է «սոխախովդ», Դարձյալ մի
ուրիշ հայրենի մեշ' «Մ ահալովդ ի վայր գա յի» (Պ . թ ., X 3 8 6 ), որի մեք
միքին « մահալօքս» հոլովական ձևին փոխանակած է «մահալովդ» նոր
ձևը. բա յց այստեղ այս նոր ձևի հետ գտնում ենք հին «ի վա յր», ինչպես
է և վերևում հիշված Զ. տաղի և ներքևում դրվածների մեք, այլև բարբա
ռային « կուգի» ( = կոպայի») ձևի փոխանակ հին « գա յ» ձևը։ Ուրիշ հայ
րենների մեք գանում ենք « Տա յդ դաշս։ էդ ի վայր գա յի ...» (Ճ Ծ Ը.). «Ա յդ
փողնէա ի վայր կուգի...» (Պ . թ ., М 4 0 7 ). « Փողոցովդ ի վայր կուգի»
(Կ Ե .). «Ցայտ լեոնէդ ի վայր գա ցի»... (Արեգ, М 6 )։ Այս վերքինի մեշ
օգացի» պարզապես ձեռագրական աղճատում է «յ » և « ց» տառերի շփո
թությամբ, բա յց և «մահալ», «սոխախ» օտար բառերի տեղ գտնում ենք
հայերեն «փողոց», «փողան» բառերը, ինչպես և «դաշտ», «լեռ» բառերը
« ա յղ» ցուցականով,
Այսպիսի անցումներ հայերեն բառերից օտար բառերի, հին ձևերից
նորերի կամ բարբառային ձևերի, գտնում ենք և շատ ուրիշ երգերի մեշ։
1 ) ՎաղվեԱէն ի դուրս ելայ,
Արեգակն ալացս ի ղի։էաք.
Ազարն ալ ի դէմ ելաս
Զէտ հազա՛ր լուսին բոլորած.
Ասի թէ' «սիրեմ ըզքեզ»
Լոլք պռկունքն ալ ի դէմ и իխած.
«Սիրես, նա սիբէ դու մէն,
Մի' աներ այլ մարդու իմ ա ց»...
Արեգ, М 4, եր. 198.

2 ) Անցայ ու տեսայ իմ եսւրն
Ի վերայ խալուն նստած.
Ասի, «կու սիրեմ ը զքեզ».
Նա ալ իր պռունկն իխած,
«Կտրիճ, կու սիրես դու զիս,
Մի՛ աներ շատ խալխի իմաց.
ԹԷ չէ նէ' կ՛ելնես գլխուդ,
Արեւուդ ու ալ շատ իրա ց»։
U. Ղ*զ-։ Դիվ՛։ 'ւԴ-

Թե այս տաղի վարիանտների տարբերությունները ձեռագիրն արտա
դրողի աղճատման հետևանք չեն, ա յլ տաղի վերամշակման, վերաստեղծ֊
ման արդյունք, ա յդ պարզ է։ Բայց առնենք միայն լեզվական կողմը,
քանի որ այստեղ ա յգ մասին է խնդիրը։ Դարձյալ «ա զարն» բառին փո
խանակած է «ի մ նարն» բառը, «ա յլ մարդու» բառերի տեղ «շատ խալ
խի». մեկի մեշ հին ձևով է նա շաղկապը, մյուսի մեք նոր ձևով1 նէ: Եվ
վերքապես երկու անգամ հին «սիրեմ», «սիրես» ձևերի տեղ անցել է նոր
« կու ոիրեմ», «կու սիրես» ձևը, այսինքն սկզբից ավելացած է կու մասնիկը։
Մ. UpbujmE-e
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նախորդ գլխի մեշ տեսանք, որ միշին հայերենում ձայնավորով ը ս ֊
Կըսվող բայերից առաշ էլ դրվում է կա մասնիկն այս ամբողշական ձևովրայց հայրենների մեք շատ ավելի սղված կ ձևով է.
Ոչ կ’սւո&ում ի ծոցս ի քուն,
Ոչ տէսթուր ասւմ երթաս ի տուն.
Հանցեղ երերուն պահեմ,
Մինչ որ գայ լոյսն աոաւօտուն։
4Վ :
Ինչպես կարելի Հ տեսնել, այս քառյակի մեշ միևնույն ժամանակով
գործածված երեք բայերից երկուսը' «տամ», ffպահեմa դրված են առանց
կու մասնիկի, ինչպես դեռ հաճախ միշին հայերենի մեշ լինում է, իսկ,
երրորդը գործածված է նոր ձևով' ffկառնումս։ Այսպիսի խառն կիրառու
թյուններ շատ կան միևնույն հայրենների մեշ։ Պետք է կարծել թե այդ
պիսի տողերի մեշ բոլոր բայերն էլ սկզբնապես եղել են՛ առանց այդ մաս
նիկի, և հետագայում անզգայի կերպով հեշտությամբ ձայնավորներից,
աոաշ ավելացրած են կ*. քանի որ դրանով լեզուն նորոգվում է և ոտանա
վորի ռիթմն ւէլ չի վւոխվում։ Այդ կարող է և երգիչների բերանին և ար
տագրողների ձեռով առաշացած լինել։ Այսպես օրինակ' «Հայերգի» մեշ
(եր. 4 4 ) գտնում ենք' ffԻմ եար բարձրագնայ լուսին, յո՜ւր երթաս գիշերդ
անհուն։), բա յց Տոպանյանը «Հայեր գիga առնելով այդ տաղը Դիվանի
մեշ (եր. 49, ԼԱ.), «երթաս». բայն առանց նկատելու դարձրել Է ռկ'եր~
թասս։ Միևնույն եղանակով, անշուշտ, կարող Էին հաճախ՛վարվել և վար
ված են հին գուսաններն ու արտագրողները, օրինակ՝ rrԱնցնի и թուխ ամպոյն ետև, ամպու գոլ առնես զիս Էրես» (Հայերդ, Դիվ1
. , Հ է .), իսկ վա
րիանտի մեշ' «Կ'երթաս ի .թուխ ամպն ի ներս, ամպու գոլ կ*անես, զիս
կ՛էրես» (Ժ Զ .), բա յց սույն երգի մեշ մնացած բայերն առանց կու (կ )
•Այս կու մասնիկը, սակայն, հետագայում ավելացած' է մեկ-մեկ նաև
բաղաձայններով սկսվող բայերից աոաշ և, եթե երգի լեզուն այդ դեպքե
րում չի վերամշակված, առաշ է բերած ոտանավորի ռիթմի ազճատոսՐ
ավելացնելով մի վանկ, օրինակ' «Կոլրնար չարկմնուն աչուին, ПР կու,
պահեն քեզ յիսնէ օտար» (Ղ Տ ՚) , որ պետք է լինի «որ պահեն քեզ յիսնէ'
օտար»։ Այսպես և հետևյալը' « Մըսիկս է լեղի դարձեր, շներռւն կու ձգեմ՛
չեն ուտեր» (ԾԳ.) , որ պարզապես աղճատված ւէ կու մասնիկի ավելանա
լով և պետք է լինի' «շներռւն ձգեմ, չեն ուտեր»։
Հին լեզվի մի նորոգման հետևանք է և այն, որ նույն տաղերի վա
րիանտների՛ մեշ գտնում ենք օտար բառերը թե հին և արևելյան արտա
սանության ձևով և թե նոր արևմտյան, .որ է .տաճկական արտասանու
թյա մբ, ինչպես Դիվ., եր. 121, Փարիզի ՛ձեռագրից' «Դաստռւրa և Դիվ.,.
հԹ. Հայերգից ffտէսթուր», Դիվ., եր. 124, Մ. Ղազ., ձեռ. «շաքարով» և։
-
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>/«/., ՃԵՒ. նույն ЛЬп. մի ուրիշ մասից' «շեքերով», Այսպես և վարիանտ,
ներիս մեկում ռճիկարս, էտարտռ, մյուսում' «ճիկէրս, օտէրտս և այլն.
Բերենք ուրիշ լեզվական նորոգումներ առանց բացատրության մեշ
մտնելու. Վարիանտներն առնված են Դիվանի ,//>րքոլմ դրված ընթերցված,
ներից կամ Արեգից ու Պ. թանգարանի ձեռագքրներից։
Բառերի փոխանակություն' մեծ մասամբ լարբառների ազդեցու
թյամբ,
Զէւո նռան հատիդ նմանիս. — Զինշ նռան հատիդ նմանիս (ժ է . և եր.
1 19)։ Քան զծովն կու զարնէ ալի (ԻԸ. ) . — Տինչ զծով կու զարնէ ալի (ԻԸ
և Արեգ, X 2, Տ-ր դ )։ Կորել է իմ հոլգռլս հոգին---Ելեր իմ հոգւռյս հո
դ ի ն .֊— Աոած է հոդույս հոգին (Щ . և եր. 120), Բացի բառերի փոփոխու
թյունից' նաև բառաձևերի փոփոխություն, հին' ելել, հոգլոյս. նոր' ելեր,
առած, հոգուս։ Այս առաւօտուս լուսոլն. — Գ1,մ առաւօտի լուսոլն (Խ%.
և եր. 120) . — Այս առաւօտոլ լուսոյն (Արեգ, X 1, 4-րդ), Ուշադրություն
՛պիտի դարձնել և ցուցական ածականի ու ս հոդի վրա, ինչպես և տարբեր
հ՛ոլովական ձևերի վրա, հին' առաւօտոլ, լուսոյն և նոր' առաւօտի, [ու-.
սուն. Վար արի. — վար եկոյ (Խէ. և եր. 120), Ալվի շուր ձգեն.—շութ
•մընալ ձ՛գեն (ԽԸ. և եր. 120). մինչ n r. —ինչ որ (ԽԹ. և եր. 121, այլ և ՃՀԳ^
և վարիանտ) ։ Կամ տեսթուր տուր. — կամ արտ զուհալ սլաաբսխուն ( ԽԹ._
■և եր. 121 ) ։ Ծոտ. ու մոտ հազար սոխախով.—6ուկ ու մուկ հազար <}ու-֊.
կակով (ԿԵ. և Վ .)։ Գիքկ ածի.— գրկեցի ( ԿԵ. և Վ.): Կթխակ. — գխտան.
( = կթխան. ԿԹ. և Վ .)։ Հընցեղ. — Հնցգոլն, հնցկուն (ՀԵ. և Վ.)է Քո սի-֊
/րուդ ի տապն եմ ընկեր. — Քո սիրուդ խիստ եմ փափագել (ՀԵ% և Վ.)%.
՛նա կարէ. — ան կարնայ (Տ . և Վ .)։ Զէա զկարևոր. — Քան զկարևոր. —'Տէսւ կարևոր (ՃԼԵ. և Վ .)։ Նորսւ կուտամ. — Անոր կուտամ ( ՃԼե. և Վ.)։,
Որ մինչ---ինչ որ (ՃԽԷ. և Վ .)։ Ջէա զհարամի.—զէտ էս հարամի (ՃԾԴ..
և Վ. — լսողությամբ տարբերություն)։ Տղայ. — տխմար (ՃԾԹ. և Վ .)։
նախդրով (հին) և առանց նախդրի (ն՛որ) ձևեր։
Ցայնժամ.— այնժամ։ Զիմ տխմար խելքս. — իմ տխմար խելքս։ Երբ
ի ձերն6 դուռն կանգնիս--- երբ ելնես ձեր դուռն կանգնիս (ԺԷ. և Վ .)։ Չես
ի սիրել.—չես սիրեր (ԼԵ. և Վ ՝)1 երդիկ՛ս ելեր. — երդիքս եկել։ Ի ծոցս. —
ծոցս (ԽԲ1. և Վ .)։ Ի դէմս ելալ. — դէմս ելաւ (ԿԵ. և Վ .)։ P դռւրս.— դուրս։
Զձեռկունքն.— ձեռկունքն (ՃԼԵ. և Վ-)* Զազօթք. — ադօթք (ՃԽԷ. և Վ .)՛
Ձերկնուց.— երկնուց (ՃԾ. և Վ .)։ Ի սիրուն պէլան. — սիրուն պէչան (ՃԾԴ.
և Վ .)։ Զշւին-—շլին ։ Իյւսփին. — ափինՀՃԿԸ. և Արեգ, X 2 )c
, ՝. -'V
Հին և նոր բառաձևեր.
Ազբերաց աբիւն--- աղբեր,սնց ւսրիւն (Իէ. և Վ .)։ կ ե ր . — լցիր (ԷԳ.
և Արեգ, № 2 ) ։ Լոյս.— լուս (ԽԸ. և Վ. ԽԹ. և Վ ՛)։ Եղաք.—եղանք (ԿԵ. և
6 Ձեռագրի մեշ էիձեոնտ. ՏոպանյաՆն ոլղղե/ է ոի ձեր», որով մի վանկ պակասել (
և ռիթմն աղճատվել։ Պետք է ուղղել սի ձերն», որ հին ձև է և անգործածական, ուստի և
արտագրված է էիձեռն». իսկ վարիանտի մեշ տելՆեսօ ՛բասով վերաստեղծված է այգ տողըլ.
֊ ֊
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Վ.), Ի վայր--- ի վար ( Կ * . և Վ. ՀԲ. և Վ .), Մեռել--- մեռի (ՏԵ. և Վ .)։
Քայլափոխ կ՚ա ռնէր.— քայլափոխ կ'անէր (ՂՋ- ե Արեգ, Л? 2 )։ Եկիր.—
եկար։ Առել, — առեր (ՃԻԱ. և Վ. ) ։ Ի վերայ. — ի վրայ (ՃԼԳ. և Վ .)։ Ի վե
րան.— ի վրան (ՃԼԵ, և Վ .)։'Բ ո ձ մի.— բուն մը (ՃԾ, և Վ ,)։ Սիրոյ տ է ֊
րըն.— սիրու տէրտ։ Բուսել, — իուսեր։ Չէյ տեսել. — չէյ տեսեր։ է ուսել, —
է ուսեր, (ՃՀԷ. և Վ .)։ Սիրոյ տէրն երդիքն է եկել---սիրու տէրն երդիքս
է եկեր (ՃՀ. U Պ. թ. M 407), Ե կ .- եկու (ՃԿԸ. և Արեգ, M 2 ) , - Այսպես
և ԼԶ- ՀԵ. խառն' է դեղնել, գնացեր, չէ մեռել և այլն, իսկ վարիանտներից
մեկը բոլորը հին ձևով գնացել, չէ մեռել, հեռացել և այլն, իսկ մյուսը բոլորը նոր ձևով գնացեր, չէ մեռեր, եմ կորուսեր և այլն։ Մի հաշվիլ, — մի
հաչվիր (ճ , և Պ. թ ., J\f 3 8 6 )։ Այնեմ.— անեմ (ՃԽԷ. և Վ. ) ։ Քո սիրած
եարն. —զքո սիրած նարն, ի հտրաց.—հետ իրաց (ՂԵ. Անահիտ, 1907, եր.
134),
. Ունովդ.— ունքովդ (Ժ է. և Վ .)։ Ուներովն. — ունքերովն (ՃԿԲ. և Վ.)։
Դո՛ւ. —դուն՝ (ԽԸ. և Վ. ՃԻԱ. և Վ .)։ Լօք.—լուկւ (ԿԵ. և Վ.)։ Լօկ.—լուկ
(ՃԾՋ, և ՚Վ .) ։ Ъարմ էն,—նորմէ (ԿԹ. և Վ .)։ Օրիկ մը.— օրեկ մը (ՃԻԱ. և
Վ .)։ Ե ր ն եկ .-յեն էկ, էրնէկ— էյնեկ (ՃԷԵ. և Վ.), (Гվ . ֊ վո վ (Խէ. և
Կոստ., Գ պր., 4 5 )։ Անչաք*. — անճայ, — այնչափ (ՃԽԷ, և Վ .)։ Անչափ. —
հանչանք (Ճ Ծ Բ .և Վ .)։ Շառավիղն.—շաղվեզքն (ՃԾԶ, և Վ .)։ Մօտևոր.—
մօտալոր (ՃԼԵ. և Վ.)։
1 . Խիստ եմ կարօտցեր, իմ եա՛
Ով որ գ յե զ ի յիս բերէ,
Թէ ղհոգիս ուզէ, նա կուտամ.
Քաշեր եմ շատ տէրտ ու ղամ.
Զի՜նչ շահ է իմ շատ ապրելոյս,
երբ ի քէն կարօտ կու կենամ։
ձայէրդ, C.

1

2 . Խիսս

եմ

կարօտցեր

յիմ

Ով զքեղ մօտ ի յիս բերէ,
նա հանեմ գճիկարս իրէն տամ.
Ապրեր եմ քառասուն տարի,
Ու քաշեր հազար տարու ղամ.
Ի՜նչ շահ է իմ շատ ապրելս,
Երբ ի քէն կարօտ կու մնամ.
Արեգ, M 1

Մի 3-րդ վարիանտի մեշ (Անահիտ, 1907, եր. 133) գտնում ենք, գիմ
եարս, զճիկերս, քառսուն (որով ուղղվում է այս տաղի ռիթմը)։ Հմմտ.
ՀԱ, եր. 442 անտունի aվաղուց գնացած եարուկ, ել եկու' խիստ եմ կա
րօտցեր, ի՜նչեխ եմ կարօտացեր...»։
1, Իմ եար, խղճա քո գերւոյդ,
Քո գերուդ մէն մէն կենալուդ.
Գաղտնի ալանի լալուս,
Վախեմ թէ ելնեմ աչերույս...
Ուղարկէ աէստէ մը գերոա...
Հայ էրգ, ՏԷ.

2 , Կօզա՚լ, խղճա քո գերռյդ,
Քո գերուս մենակ մնալոյս.
Գաղտ եւ ալանի լալուս.
Կու վախեմ ելնեմ աչերուս...
Ուզարկէ փունշ մի քո գերոյս...
Անահիտ, 1907, եր. 134

Առաքին տողի վերքն էլ պետք է լինի' « գերոյս» , ինչպես պահանքում
է հանգը։
1. Իմ եար, քեզ վատ չեմ ասեր,
Դու հիմի է՜ր ես խռովեր.
Խամազ կայ ի մեր մ էքս...
Ի լուսուե է մերկացուցեր։
Հա/եքպ, Ц .

2 . Կօզա՚լ, քեզ վատ չեմ ասեր.
Դու ինծի է՜ր ես խռովեր
Ղամազ կայ ի մեր միքին...
ւ'ի լուսոյն է մերկացուցեր,
Անահիտ, 1907, եք. 194

Այս տազի 2-րդ վարիանտի 3-րդ տողի մեք ուղղված է ոտանավորի
ռիթմը — « մէքս» — «միքին»,
1. ...Որ ի քէն ծագեց լուսնակ...
fin ծծերդ ի մէք բարունակ.
Իմ եար, երբ զայդ ինձ ասիր,
Դու ապրիս հազար ժամանակ...
Հայնրգ, ՃԲ.

2 . ...Ո ր քենէ ծագեց լուսնկայ...
fin ծամերդ իքեր բարունակ.
Իմ եար, դու զադ ինձ ասիր,
Դու ապրիս բազում ժամանակ։
Անահիտ, 1907, ip. 184

Այսպես և մի տաղի վարիանտների մեք' Տարան յա յլ երկիր, որ
ինծի տայ զաղաւնռւ թև. աչիչս արտասունք թափեմ, իքնում, և այլն էքմ.
1999 (1990). տարին այլ երկիր, որ ընձի տայ ազաւնոյ թև. աչիչս այլ
արտասուք թափեմ, իքնամ (Պ . թ ., № 3 8 6 ). տարին ալ երկիր. Որ տայ
ինձ ազաւնոլ թև. աչացս ալ արցունք թափեմ, իքնամ (Անահիտ, 1907,
եր. 186),
Այսպես և ուրիշ լեզվական տարբերություններ միևնույն տաղերի
վարիանտների մեք։ Ապագայում երբ երևան գան նոր վարիանտներ, ան
պայման երևան կգա և այն, որ շատ հին ձևեր փոխված են նորի, կամ մի
բարբառային ձև կամ բառ փոխված է մի ուրիշ բարբառի։ Բայց վերևում
բերվածից էլ արդեն, տեսնում ենք, որ շատ հայրեններ հորինված են մ ի ֊
քին հայերենով և հետո միայն կրել են նոր հայերենի կամ բարբառային
ազդեցություններ։ Նոր լեզվի և տարբեր բարբառների ձևերը, որ կան այդ
հայրենների մեք, սկզբնական հորինողից չեն ծագում, այլ այդ լեզվա
կան շերտավորումները հետևանք են այդ տազերի լեզվական վերանո
րոգման։
Այս եզրակացությունը, սակայն, կարող ենք հավաստի ասել միայն
այն հայրենների մասին, որոնց համար ունենք վարիանտներ հին և նոր
լեզվական ձևերով։ Իսկ մյուսների վերաբերմամբ, որոնք միքին և նոր հա
յերենի խառնուրդով են, բա յց վարիանտներ չունինք, այդ կարելի է միայն
վերապահությամբ ենթադրել, որովհետև այս վերքինները կարող են հո
րինված լինել նաև ավելի ուշ ժամանակում — լեզվի անցման շրշանnul,
Տեսնենք ա յժմ հայրենների ուրիշ հատկանիշները։

8. ՀԱՅՐԵՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽԱԿՆԵՐԸ
Ժողովրդական քառյակների կրած փոփոխության հետևանքով առաշ
են գալիս միևնույն երգի համար այնպիսի վարիանտներ ևս, որոնք ունեն
տարբեր բովանդակություն, ուստի կարող են արդեն տարբեր երգեր հա
մարվել' ։ Այս միևնույնը գտնում ենք նաև հայրենների վերաբերմամբ,
որոնց վարիանտները հաճախ ունեն նույն հատկանիշները, ինչ որ ար
դի ժողովրդական քառյակների փոփոխակներն իբրև առանձին երդեր։
Այս փոքրիկ երգերը հորինվում են երդվելով անպատրաստից, հանկարծակի բերմամբ, երգչ/, շրշապատի տպավորության տակ, և արտա
հայտում են, ինչպես նաև հայրենի քառյակները, երգչի հոգու մեշ ծնված
մի փոքրիկ զգացումը, իսկապես զգացման մի գիծը, առանց վերլուծելու
այն։ Օրինակ' մի երգիչ կամ երգչուհի գարնանային առավոտյան լուսա
բացին լսում է թռչնիկների երգը, նրա մեշ առաշ է գալիս մի զգացում,
թե դրանից էլ անուշ բան չկա, և ահա նա այդ ազդեցության տակ երգում
Է, և քառյակը պատրաստ Է, սկիզբը, հետո ներքինը—հոդեկանը.
Ան աոաւօտոմյ լոլսուն,
Զայնըն գա՛յ գարնան ձագերոլն.
Ա՛յ իմ փոքրիկ ձագեր,
Ջայն անուշ Է քանg ամենուն...
U. Ղազ., Դիվ.. Ա.
Ինչպես քառյակն Է հորինվում, նույնպես և նրա վարիանտն է առաշ
զալիս, Երևակայեցեք մի երգիչ, որ գիտե վերևի քառյակը, լուսաբացին
լսում է շրի խոխոշը, որ հիշեցնում Է նրան իր յարի ձայնը, և նրա հոգու
մեշ ծնվում է մի բաղդատություն շրի ձայնի և իր յարի ձայնի, որ նրա հա
մար ամենից քաղցրն Է։ Նա բնության այդ տպավորությունը և իր հոգե
կան զգացումը հայտնում է ոչ թե իրենից նոր երգ հորինելով, այլ իրեն
ծանոթ հին քառյակով, միայն վերշինս հարմարեցնելով իր վայրկենի
տրամադրությանը, այսինքն վերամշակելով այն,— և ահա առաշ Է գալիս
նույն երգի մի վարիանտ.
Այս աոաւօտուս լուսուն,
Գայր շրէն ձայնիկն զղզղոմւ.
Այն իմ պէօֆայ եարին
Ջայն անուշ էր քան զամենուն...
Հ ա , Դ ի վ . , M.
1
Այս մասին, ինչպես ե գլուխների մեչ արձարձվաձ հարցերի մասին, տե՛ս Մ. Աբեղյանի «ժողովրդական խաղեր» ուսվակը, արտատպ. էԱրարատէ ամսագրից, Վաղարչապատ, 1904, էր. 38—98, «Աղճատում և վարիանտներB, էհազերի զարգացումը» և էԵրգերի զարգացումը խաղերիցւ,

Այս երկու քառյակները նույն երգի վարիանտներն են. դրանք մեկը
մյուսի աղճատում չեն և լոկ լեզվական ձևերով չեն զանազանվում միմ
յա նցից, այլև բովանդակությամբ իրարուց տարբեր են, Բայց երևակայե֊
ցեք մի ուրիշ երգիչ ևս, որ առավոտյան լուսաբացին լսում է միաժամա
նակ և' շրի, և' թռչունների ձայնը և հիշելով իր գիտցած երկրորդ վարիանաը երգում է, մեշը փոփոխություն մտցնելով շրշապատի ազդեցությամբ.
Այս առաւօտոլ լուսոյն,
Գայր շրին ձայնիկն ու՛ ձագուն.
Այն իմ պէօֆա հարին
Զայն անուշ էր քան զամենուն...
Արեգ, M 1, եր. 15
Այս երբորդ քառյակը, սակայն, կարող է և այսպես առաշացած լի
նել. երգիչը կարող է լսած լինել նույն երգի ֊ա ռաշին երկու վարիանտները
և ինքն արդեն անգիտակցաբար այդ երկուսի միացումով երգել, առանց
■շրշապատի նոր ազդեցության, միայն իր հոգու մեշ համակցելով առաշին
երկու երգերը։ Դա ևս երգի մի նոր վարիանտ է, մի նոր մշակությոմւ և ոչ
■ձեռագրական աղճատանք, ինչպես և հետևյալը, որի մ եք Տ ձագուն։ դար
ձել է г բա թուն».
Դէմ առաւօտի լուսոձ,
Գայր շրին ձայնն ու բա թուն г
Փարիզ, Ա. Մ., Դքվ., եր. Ш
նկատի պիտի ունենալ, որ եթե ես վերևում դրի առաշին երգը երկ
րորդ երգւի համար իբրև նախածանոթ, ինչպես և երկրորդ երգը, կամ
միաժամանակ և առաշին, և երրորդ երգերը, երրորդ երգչի համար իբրև
նախածանոթ, —դա միայն բացատրության համար էր, որովհետև նույն
ձևով կարող է և առաշին երգչին նախածանոթ եղած լինել երկրորդ երգը,
և սրա վերամշակությամբ հորինված լինել առաշին երգը, Այսպես և եր
րորդի համար, Կարող են երեք վարիանտներն՛ էլ մի ուրիշ սկզբնական,
մ եզ անհայտ երգից ծագած լինել, Մենք այդ չգիտենք, և հեշտ չէ որոշել
■այդ, Բայց այս դեպքում կարևոր էլ չէ ա յդ, ա յլ ա յն, որ հայրենների եր
գիչները իրենց ծանոթ մի քառյակի մեշ փոփոխություն մտցնելով երգը
հարմարեցնում են իրենց շրշապատին և վայրկենի տրամադրության, և
այդպիսով ծագում են նույն երգի բազմազան վարիանտներ, իսկապես
նոր երգեր, Դա ժողովրդական քառյակների էական հատկանիշներից մեկն
է, որ և գտնում ենք հայրենների մեշ,
Տեսնենք մի քանի ուրիշ վարիանտներ, Վերևում, նախորդ գլխի մեշ,
լեզվի վերանորոգման համար իբրև օրինակ բերի միևնույն երգի այս եր
կու վարիանտները.
J . Վաղվենէն ի դուրս ելայ,
Արեգակն աչացս ի դիմաց.

2. Անցայ ու տեսայ իմ հարն
7> վերա, խալոմ, նստած.
-
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Աղւորն ալ ի դէմ ելաէ,
Ջետ հազա՛ր լուսին բոլորած.
Ասի թէ' «սիրեմ ըզքեզ».
Լուք պռկունքն ալ ի դէմս ի ֊
խած.
«Սիրես, նա՛ սիրէ 7« *
Մի' աներ այլ մարդու իմացա
Արեգ, М 4, եր. 196

Ասի' «կու
Նա ալ իր
«Կարիճ,
Մի՛ աներ
Թէ չէ նէ'
Արեւուդ

սիրեմ ըզքեզ».
պռունկն իխած.
կու սիրես դու զիս,
շատ խալխի իմաց.
կ՛ելնես գլխուդ,
ու ա՛լ շատ իրացա
Ա. ղազ., Դիվ., ԿԴ.

Այս փոփոխակներից աոաշինի մեշ երգիչն ւսռավռտը վազ դուրս Է
գալիս, աչքի առաշ արեգակն Է. դեմն ելնում է աղվորը, ժողովրդական
քառյակների հորինվածքի հատկությամբ, պետք է մտածենք աղվորի հա
մեմատությունը ծագող արեգակի հետ։ Բայց երգիչը դրանով չի բավա
կանանում. Նա իր յարին նմանեցնում է նաև «զէտ հազար լուսին բոլո
րած»։ Տղան հայտնում է իր սերը, իսկ աղշիկն ասում Հ, թե պետք է իրենց
սերն ուրիշի չհայտնել, Երկրորդ փոփոխակի մեշ այսպիսի շրշապատ ու
նմանություններ չկան, այլ մի ուրիշ շրշապատ է, պարզ ու հասարակ,
ընտանեկան, երգիչն անցնելիս տեսնում Է իր յարին գորգի վրա նստածг
Բացի այդ՝ այստեղ ընդարձակված Է աղվորի խոսքը, թե ինչու պետք Է
իրենց սերն այլ մարդու չիմացնեն. դա վտանգ կսպաոնա երգչի կյանքին։
Այսպես ուրեմն, այս երկուսը նույնի վարիանտներ լինելով հանդերձ
տարբեր են, շոկ շրշապատներով և տարբեր զարգացումով ու մշակումովs
Բայց ունենք նաև հետևյալը.
Տեսայ գիմ եարն նստած,
Զէւո հազար լուսին բոլորած,
Զէտ ըզարեգակն վառած,
Զէտ պայծա՛ռ աստղըն զարդարած.
Զոտկոմւքն ալ ի շոլր եղիր,
Զնռնայ ձեռքուկն ալ լուաց.
Կտուածի թեփսին դրած'
Արմաղան դրած բաժանած։
Հայէրգ, Դիվ., ԺԴ.
Այս երգի մեշ ևս երգիչն իր յարին տեսնում Է դարձյալ սոսնը ն ը ս֊
տած, — ինչպես վերևում դրված երկրորդ վարիանտի մեշ, — Բայ$ արդեն
հափշտակված նրա գեղեցկությամբ, որ նկարագրված Է ինչպես վերևի
աոաշին փոփոխակի մեշ։ Շարունակության մեշ, սակայն, նա ոչ թե սեր
Է հայտնում և յարից գաղտնապահության խրատ լսում, այլ նկարագրում
Է ընտանեկան պարզ կյանքի մի պատկեր, ոտներ ու ձեոներ լվանալը։
Դժվար Է ասել, թե վերևում հիշված երգի մի երրորդ վարիանտ լինի այս
երգը, բայց թե սրա առաշին քառյակը վերևում հիշված երգի վարիանտ
ների առաշին քառյակի մի վերամշակություն Է, այդ պարզ Է։

Առնենք հետևյալ հայրենն իր վարիանտներով՛։
1. Իմ եա ՚ր , դու յերդիկն ի քուն,
Ծոցդ լոյս տայր աստղներոմւ.
Կամ ա՛ռ զիս ի ծոցդ ի քուն,
Կամ տէսթուր տուր երթամ ի
տուն,
— Ոչ կ՛առնում ի ծոցս ի քուն,
Ոչ տէսթուր տամ երթաս ի
տուն.
Հանցեղ երերուն պահեմ,
Մինչև որ գա 'յ լոյսն առաւօտո։ն։
Հայէրգ, Դիվ., ե?.

Z. Իմ եարն- ի պաղչան ի քուն,
լի ր կանանչ կապեկն ի գլխուն..
Կամ ա՛ռ զիս ի ծոցդ ի քուն,
Կամ արա՛զուհալ պատըսխուն■
— Ոչ կ՛առնեմ զքեզ ի ծոցս իСոչ կանեմ զուհալ պատըսխուն.
Սահուն ւերերուն պահեմ,
Մինչ որ գա յ լուսն առալտուն։՝
0. Սազ., Դիվ., Ьр. Ш

3. Քա՜լ, քո Ասաոլաէ սիրուն,.
Քո մէկիկ եղբօրն արեւոէն,
Կամ ա՛ռ զիս ի ծոցդ ի քուն.
Կամ դաստուր տուր երթամ ի տուն։
— Ոչ կ՛առնում զքեզ ծոցս ի քուն,
Ոչ դաստուր տամ երթաս ի տուն.
Սահուն երերուն պահեմ,
Ինչ որ գա՛յ լուսն աոաւօտոմւ։
Փարիզ,. U. IT., Դիվ: Ьр. Ш
Ինչպես կարելի Է տեսնել, նույն երգի այս եըեք վարիանտների վեր
քի մասերը միմյանցից զանազանվում են գրեթե միայն լեզվական տար
բերություններով. բա յց այդպես չէ դրանց սկիզբը։
Առաքին (1 ) վարիանտի մեք նկարագրված է աստղազարդ գիշերը՛
կտրանը մերկատիտ քնած մի կին, որին դիմում ւէ տղան, բա յց կինն անձ
նատուր չի լինում և ոչ էլ տղային ճանապարհ, դնում։ Մենք ոմւենք սրա■
երկու փոփոխակ ևս մեր ժամանակի Վանա աոփ ժողովրդական եր եր ի ց,.
տարբեր վերամշակությամբ.
4. Ա՛խ, եարկիս ինկեր է տանիսն
ի քուն,
Երեսն դէմ արեր դէմ աստղեբոմւ.
Եարի՚կ հ ոտիկդ մարդ կը սպանի.
Կամ ձիկ տո՛ւր դաստուր, կա մ
ձիկ սիրի։

5 ֊ Մեր

հարն ինկե տանիսն ի
քուն,
Ծոցը բացեր աստղունքներուն.
Անուշ խոտն մարդ կը սպանէ.
Կամ ձիկ սիրի։ կտմ տուր տէստուր։
— Նա կը սիրեմ, նա կուտամ
տէբտսւր։

Նա' կը սիրի, նա' կուտայ ղաստուր,
Չում հալի թափի իմ անձն ու
ոսկուռ,
ՎԲ. P. էր. ՀՏ

Չոլմ խալի քո միս, թափի пиկուռ։
Տևկան։ , Պանդուխտ վանցին, հր. Ш

Երկրորդ (2 ) վարիանտի մեշ նկարագրված Է պարտեզում մի քնող,
сկանաչ կապան գլխին քաշած։ Տղամարդ Է, թե կին Է այգ քնողը' երգից
չի իմացվում, որովհետև «կապան» և կնոջ, և տղամարդի հագուստ Է.
ՀՀմմտ. Դիվ. ՂԷ. և Կոստանյանց, Բ պր., եր. 55, 57. կապան իբրև կնոջ
հագուստ. «հագեր գոյնղգոյն կապայ», «գրկեմ ղքո ուռ միշկունքգ, որ
հագեր ես շատ կապանի», «իմ եարն այլ կանկնոլկ տեսայ, զիւր կանաչ
.կապան կու թանայ». իսկ Անահիտ, 1907, եր. 184 իբրև տղայի հագուստ
«կանաչ կապաւոր մանչուկ»)։ Բայց մենք այս վարիանտի համար էլ ու
՜նենք Վանա աոյի Ժողովրդական երդերից մի փոփոխակ.
6. Մանուկ ծառի տակ պառկե .քոլն,
Ոչ կառնի ուր (իր) ծոցիկ քուն,
Ոչ դաստուր կոսոայ, երթամ տուն։
ՎՍ, Ա., էր. 95
Այս վիճակի երգի մեշ « ծալծալ» ոսկին ու գլխին տողը սկզբնապես,
վսնշուշտ, եղել Է « ծալ ծալ կապան ի գլխոլն», որ համապատասխանում
■Է «ի կանաչ կապկեն ի գլխոմւ» տողին, ապա առաշին տողի «ի պազչան»
յւառին փոխանակ Է « ծառի տակ»։ Բայց որ Էականն Է՝ պարզվում Է, որ
.պարտիզում ծառի տակ քնողը մանուկ Է և ոչ աղջիկ։ Կնշանակի' այս
վարիանտը կնոջ երդ Է, ինչպես որ են վիճակի երդերը։
Երրորդ (3 ) վարիանտի մեշ չկա ոչ կտրանը քնող կնոջ և ոչ պարտե
զում ծառի տակ պառկած մանուկի պատկերը, այլ տղան աղջկանն իր
եղբոր արևով երդվեցնելով խնդիրք Է անում։ Հմմտ. ՀԱ, եր. 443 « Աղ
ջիկ, աղբօրդ արևուն, նոշըպէն, պտիկ մի շուր տուր». (ՎՍ, Ա. 3 0 )։ «Քորն
Հքույրն) երդուալ ախպօր արև»։ Թե տղան է աղջկան խնդրողը, այդ երեՎում է նաև «քալ» , հին ձևով' «քալա» կոչականից, որով դիմում են կա
նանց իբրև «ով կին, ով աղչիկ»։ Հմմտ. ՎՍ, Ա. 31. «Քալա խաթուն, հաց
յւեր ուտեմ». Երևանում և ուրիշ կողմերում սովորական է կրճատ ձևը
Մենք ոմւենք ներքևում դրված արևելյան ժողովրդական քառյակն ևս,
*օ/ւ այստեղ քննության առարկա եղող հայրենի մի սեղմ վարիանտն է.
Սադաֆի պես շողում ա.
Ոչ ջուղաբը տալիս ա.
Ոչ էլ ձեռաց թողում ա։
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Այս երգի երկրորդ մա ԱՀ, նույն է, ինչ որ վերևում դրված վեց վա֊
րիանտնևրինը. առաշին մասի մեշ էլ, սակայն, ffսադաֆի պես շողում այ>
տողն ուրիշ բան չէ արտահայտում, բա յց եթե հայրենի «ծոցդ լոյս աար
ասաղերունյ> տողը, երկուսի մեշ էլ աղշկա ճերմակությունն ու փայլն է
գովվում, Բայց տեսարանը տարբեր է. ոչ աղ/իկն է կտրանը քնած, ոչ էլ
մանուկը պարտեղում ծառի տակ պառկած, այլ նա, աղշիկը, դռանը կանգ
նած, դողալով տեսակցություն ունի տղայի հետ,
Այսպես տեսնում ենք, որ ինչպես արդի ժողովրդական քառյակների,
նույնպես և հայրենների մեշ վարիանտներն առաշ են դալիս շրշապատի
ու դրության փոփոխությամբ, Դա կատարվում է բազմազան եղանակնե
րով, որ ես այստեղ որոշել չեմ կարող։ Միայն պետք է նկատել, որ բա
վական է մի երկու բառ, թեկուզ ս, դ հողերը կամ բա յի դեմքերը փոխ
վեն, որ տղայի կողմից ասած երգը դառնա աղշկա ասած, կնոշ երգ, և
ընդհակառակն, և կամ տզային վերագրվածը վերագրվի աղշկա, և ընդ
հակառակն։ Այսպես օրինակ' վերևում լեզվի փոփոխության համար բեր
ված «Յո՜ւր էիր, ուստի՜ եկիրյ. տաղի առաշին վարիանտի մեշ.(Դիվ.,
եր. 11.9) և' вի ծոցիկսօ, «զծոցիկսօ. ուրեմն երգիչը, որ մի կին է, խո
սում է իր ծոցի մասին, իսկ նույն երգի երկրորդ վարիանտի մեշ (Դիվ.,
ԺԲ. Արեգ, X 2, 6-րդ) է «ի ծոցդ», <rի ծոցիկդJ), ուրեմն երգիչը նույնը վե
րագրում է իր յարի ծոցին։ Այս փոփոխությունն անհրաժեշտորեն առաշ է
գալիս ժողովրդական երգի մեշ, որովհետև նույն երգով թե տղան և թե
աղջիկը կարող են արտահայտել իրենց տրամադրությունն ու զգացումը,
և բնականաբար նրանք էրգը հարմարեցնում են իրենց։ Կան, հարկավ,
երգեր Էլ, որ երկուսին Էլ, թե տղային և թե աղշկան, կհարմարվեն, վերեվում դրված սիրու հայրենի 1 ֊ի ն , 3-րդ, Տ-րդ և 7-րդ վարիանտները տղայի
երգեր են, 2-րդ և 4-րդ վարիանտները իրենց ձևով այնպիսի են, որ կա
րող են և տղայի և աղշկա վերաբերել, իսկ 6-րդը կնոշ երգ Է, Բայց ու
նենք այդ հայրենի համար երկու ուրիշ վարիանտներ ևս, Դրանցից մեկը
Վանա ժողովրդական երգ Է, կցված մի քանի ուրիշ երգերի վերշից, մի
պանդխտի կնոշ երգից հետո։ Իսկ երկրորդը, որ մի քանի ուրիշ ժողովըրգական երգերի հետ գրված if Ալաշկերտում, հատված Է պանդխտության
մի մեծ երգի, որ հորինված Է մարդու և կնոշ տրամախոսությամբ, այս
երգի մեշ պանդխտի կինը գնալով ամուսնու երդիքը՝ պահանշում Է նրա
նից կամ իրեն իր ծոցն առնել, կամ արձակել իրեն իր հոր տունը։ Այս
երկու փոփոխակներն ևս պանդխտի կնոջ երգեր են.
8 . Մեր իգին դիմաց ձեր իդուն,
Քուն կամ աղ մարդու գլխուն.
Եա զիս առ քո էոցիկ անուշ
քուն,
Ьш դաստոլր տուր' երթամ ի մ
հօր տուն։

9. Կին. — Նստա ըոհընով քե հով
արեցի,
Վարդով քրտինքդ ժողվեցի.
Եա ձիկ առ քո ծոց անուշ քոլն,
Եա ձիկ իզին տոլ երթամ իմ
հօր տուն։

— Ոչ քե կ՛առնեմ իմ ծոց, и

Մարդ.— Ոչ քե կառնեմ իմ ծոց

Ոչ դաստուր կուտամ' երթա.
Հոր տուն.
Քե անչամ կպահեմ սոխու։

Ոչ իզին կուտամ' երթաս քո
հօր տուն,
Քե կը պաՀեմ սաքսում երերուն,
Չում գայ լուսիկն աոաւօտոմւ...

9 пиէ գա, լոս (լույս) առ,
տունւ
ՎՍ, U. եր. SO, Հան

Նավ. Հեէ., 6. եր. 1012

ես վերևում արդի ժողովրդական երգերը (4-րդ, Տ ֊ր դ , 6-րդ, 7-րդ,
8-րդ և 9-րդ) Հին հայրենների հետ (1-ին, 2-րդ, Տ ֊ր դ ) միասին առաորովհետև ինչպես այդ հայրենները, նույնպես և այդ վեց ժողովրդական՛
երգերը միևնույն երդի վարիանտներն են, միայն հայրենները դարեր՛
առաք են գրի .առնված, իսկ ժողովրդական երգերը 19-րդ դարի վերքին՛
քառորդինI Մենք մինչև անգամ կարող ենք որոշել, թե այդ ժողովրդա
կան երգերից որը վերևում դրված հայրենների որի կարգին Է պատկա
նում. այսպես 4-րդ և Տ-րդ ժողովրդական երգերը հայրենի 1-ին վաթյոլնն Է. իսկ 6-րդն ու 9-րդը հայրենի 2 ֊ր գ վարիանտի կարգին, քանի որ
դրանց սկզբում Է պարտիզում (ա յգում) կամ ծառի տակ քնած դրությունը:
Առնենք հետևյալ երեք հայրենները.
1. Ահա նշանեցաւ երկինք
Իմ եարն ի ծոցուս ելաւ,
Լոք եղիր երես գնալու,
Ջձեռկունքըս առաշ տարայ
Բռնելու վանց արգիլելու.
Զերդումն ալ ի բերանն Էառ
O’Գնալու եմ, չեմ կենալուն։
U. Ղազ., Դիվ.. Hb.

9ի ղադրիր աչերս ի լալուն.
Իմ յեարս3 ի ծոցէս էլաւ,
Ու երես դրեր գնալուն.
Զձեռքունքս այլ ի յինք տարա
Բռնելու ու թող չի տալու.
Զերդումն ի բերան էառ
trԳնալու եմ, չեմ կենալուՏ
Պ. թ., M 3,

3. Հետ հոգուս ի վեր թռայ'
Բռնելու եւ արգիլելու.
Զերդումն ի բերանդ առիր'
«Երթալոլ եմ, չեմ կենալու}։։
— Երթաս ի խարիպ աշխարհ,
Ի յօտար երկիր ի հեռու.
Լայ սրտիկտ ու զիս ոլզէ,
Չկտրի աչերը,ք լալու,
2 Նավասարդյան S., Հայ ժողովրդ. հեքիաթներ, Զ- գիրք,
3 Այսպիսի ռղղագրսւթյամր է միշտ ա,ս ձեռագրի մեչ։

Այս երգերից առաէինի (1 ) մեք երգչուհին (որովհետև դա կնոջ երգ
Է) պատմում Է, թե ինչպես լուսադեմին իր յարը ոսլեցել Է հեռանալ — և
ինքը փորձել Է արգելել նրան, բա յց անաջող։ Երգն իր բնավորությամբ
այնպիսի Է, որ հարմարվում Է նշանած տղայի գիշերային այցելոլթյանն
իր յարին մինչև լուսադեմ, ինչպես թույլատրված սովորություն Էր մեր
գյուղերում, Երկրորդ (2 ) երգի սկզբում չկա լուսադեմի նկարագիրը —
առաշին երգի սկզբի երկու տողը, դրա փոխարեն' երգչուհին սկզբում
հայտնում Է, որ ինքը գիշեր-ցերեկ, ուրեմն երկար ժամանակից ի վեր,
լալիս Է, և ապա բացատրում Է դրա պատճառը, այն Հ' իր յարն ուզեցել
Է հեռանալ, ինքը փորձել Է նրան արգելել, բա յց իզուր, Մենք իմանում
ենք, որ յարը երկար ժամանակ բացակա Է, Երրորդ (3 ) երգի մեշ սկզբից
չկա նախորդների առաշին քառյակը. Այստեղ երգչուհին պատմում Է, թե
ինչպես ինքը փորձել Է իր յարին արգելել, որ չգնա, բա յց անաշող. և
այդ ժամանակ ասել Է նրան, թե օտար աշխարհում պիտի կարոտի և շա
րունակ լա, Այս վերշին երգն արւ^Ն մի պանդխտի կնոշ երգ Է, այն վայր
կյանի նկարագրով ու տրամադրությամբ, երբ յարը պիտի մեկնի, Ինչպես
կարելի Է տեսնել, լուսադեմին նշանածի հեռանալու մասին երգը դաոնում
Է մի ողբագին երգ նրա երկարատև բացակայության մասին, և ապա
դարձյալ մի երգ յարի պանդխտության դիմելու և նրա ողբալի վիճակի
մասին պանդխտության մեշ, Այս փոփոխությունը կարող Է և հակառակ
կերպով առաշացած լինել, կամ երեքն Էլ կարող են մի ուրիշ սկզբնակա
նից ծագած լինել, Բայց թե այդ երեք երգերը տարբեր տաղեր լինելով
հանդերձ' նույն հայրենի փոփոխակներն են, այդ պարզ Է, Առաշին եր
կուսը տարբերվում են միմյանցից միայն սկզբի տնով, իսկ երկրորդ և
երրորդ երգերը' իրարուց նրանով, որ երկրորդից պահված Է երրորդի մեշ
ըստ երևույթին միայն երեք տող, իսկ մնացածը զորեղ կերպով վերա
մշակված Է։ Երրորդ երգն ուղղված Է հեռացող յարին, ուստի 2-րդ վա
րիանտի առաշին երկյակը' «Գիշեր ու ցորեկ կուլամ, չի դադրիր աչերս ի
լալուն»,— որով տանը մնացած կինը ողբում Հ իր վիճակը,— դարձած Է
q հոդով' «Լայ սրտիկդ ու զիս ուզԷ, չկտրի աչերդ լալու» որով երգվում
է հեռացող ամուսնու վիճակը պանդխտության մեշ. Ապա 2-րդ երգի երկ
րորդ տունը' gԻմ յարս ի ծոցէս ելաւ, ու երես ղրեր Լա լո ւն ,— որով յարի
հեռանալը տնից' բացատրվում է իբրև պատճառ կնոշ ողբի,— դարձած
է' gԵրթաս ի խարիպ աշխարհ ի յօտար երկիր ի հեռ ո ձ », որ նույն հեռա
նալն է տնից և պատճառ է դաոնում յարի լալուն օտար աշխարհում, Եր
րորդ երգի մեշ, ուրեմն, իսկապես պահված է երկրորդ երգի առաշին
քառյակը, միայն իբրև երկրորդ քառյակ և վերամշակված, Եվ վերշապես,
որովհետև երրորդ երգի մեշ առաշին քառյակ դարձել է երկրորդ երգի առաշին քառյակը և սրա սկզբի տողը «ինք» դերանունով («Զձեռկունքս
այլ Ի յինք տարա յ» ) այլևս անհարմար կլիներ իբրև երգի սկիզբ, ուստի
դա ևս վերամշակված է, բա յց ոչ թե պարզապես դերանվան տեղ անոչն
դնելով իբրև gզձեռկոձքս ի յի մ եարս տարա,», ա յլ gՀետ հոգուս վեր
-
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թռաa ձևով։ Այսպիսի մի խոսքով մենք պատկերացնում ենք արդեն, թե
ինչպես կնոշ ամուսինը տեղից վեր է կացել (այսինքն «ի մ յարն ի ծոցէս
ելավa տողի բովանդակությունը) և թե ինչպես նրա հետ անմիջապես տե
ղից վեր է թռել և նրա կինը' նրան вբռնելու և արգելելուai Վերամշակող
բանաստեղծն, ուրեմն, <rձեռքերը դեպի յարը տանելըՅ, որ հասկացվում
է որոնելու» բառով, դուրս է ձգեի և դրա փոխանակ տվել ՛է մեզ կնոշ հո
գեկան դրությունը «հետ հոգուս ի վեր թռա ja խոսքով։
Առնենք և հետևյալ հայրենները։
տուն լուսու
1. Դէմ и
Ես ի ձեր երդիքն եկել.
Գլխակս ալ ի վար դրել,
Լօք մրափըն զիս է տարել.
Սիւնն ալ ի գերանն ասել.
» Սիրոյ տէրն երդիքն է եկելа։
Քանի մարըն զիս բերել,
Ես փատէ խամազ չէյ տեսել.
Փատն ալ ի մորին բուս ել,
Ղամզութիւն ուսկի՜ց է ուսել,
U. Ղազ., Ճ1.

2 . Լուսինն ի ամպոլն ահուն
Շուտ ի երդամբն* արարեր.
Կօզէլն արեւուն ահուն
Շուքն ի մեր երդիքն է արեր.
Աներն ի գերան ասեն,
в Սիրու տէրն երդիքս է եկեր։:
Սներ խօսան ո՜վ տեսեր,
Կամ գերին դգերին մատնէր.
ճրագ խամազ ո՜վ տեսեր,
Կամ պատրուք խապարու բե րւ
Պ. թ., М 407

Այս երկուսը նույն տաղի ւփոփոխակներ լինելով և նույն բովանդա
կությունն ունենալով հանդերձ' բոլորովին տարրեր են միմյանցից. 1-ինի
մեշ տղան պատմում է իր մասին, թե գնացել է աղշկա երդիքը և այլն,
իսկ երկրորդի մեշ, որի առաշին տունը մութն է, նա պատմում է նույնը
աղվորի մասին ևլնւ Թողնում եմ մանրամասնությունների տարբերու
թյունները,
Նույն երգի փոփոխակներ ներքևում էլ կտեսնենք ուրիշ առթիվ, ուս
տի այստեղ այսքանը բավական եմ համարում այղ մասին։

9. ՏՆԵՐԻ ՈԻ ՏՈՂԵՐԻ ՇՍ.ՐԺՆՈԻԹՅՈԻՆ
ժողովրդական սիրու երգի հիմնական տիպն է երկյակը т . եռյակը-,
որ դեռևս գործածական են իբրև անկախ երգեր, օրինակ'
Գարոմ։ ա, ձուն ա արել,
Իմ յարն ինձնից ա սառել։
Արևն ընկավ ամուր բերդին,
Քո սերն ընկավ մեշ իմ լերդին,
Ես քեզ սիրեմ թող ինձ քերթին։
4 Ձեոագրի jb j այսպես' աշուտ ի ևրդամբն»։

Հայրենների մեք չկան երկյակներ իբրև անկախ երգեր, իսկ այդպիսի,
եռյակներ չեն կարող լինել, քանի որ հայրենի հիմնական ձևն ւէ բեյթը —
երկատող տունը։ Ակնի անտունիների մեշ, սակայն, որոնք նույն հին հ ա յ֊
րեններն են, դեռ գտնում ենք երկյակներ իբրև անկախ երգեր, ինչպես■'
Շատ տեղ շատ մանուկ մեռեր,
Քու խեղճերդ տեղ մին չէ եղեր։
ՀԱ, էր. ՏՕՕ
Իմ սէր ու առշի բարի,
Իմ հազար տարվան սիրելի։
ՀԱ, էր. 467
ԿըմԷր թը քարէ՜ն եմ ես,
Կամ քարէ՜ն մարիկն է բերեր։
ՀԱ, էր. 486
Երկու երկյակի միացումով կազմվում Է ժողովրդական քառյակը, որ
մեր արևելյան ժողովրդական երգերի սովորական տիպն Է։ Քառյակների՛
ամենամեծ մասը, սակայն, անկախ երկյակներից չեն ծագում, այլ հենց,
սկզբից Էլ հորինված են իբրև քառյակ։ Անկախ քառյակներ, թեպետ ոչ
մեծ թվով, կան նաև հայրենների մեք. բա յց այս տաղերի սիրված տիպն
Է ությակը։ Կան նաև վեցյակներ և ությակներ ավելի մեծ տաղեր իբրև,
մի շարք բեյթ եր -բա յա թ ի ,
Մի անգամ որ հայրենների մեշ չկան անկախ երկյակներ, կարելի չէ.
անմիշորեն ցույց տալ հայրենի քառյակների զարգացումը երկյակների,
միացումով, բա յց կարող ենք հաստել, որ առանձին երկյակներ (տ ներ),
երբեմն նաև տողեր, ունեն դեռ որոշ չափով անկախություն, քանի որդրանք երևան են գալիս զանազան տաղերի մեշ և զանազան տների հետ
կապակցված, ճիշտ ինչպես արդի ժողովրդական երգերի մեշ անկս,luերկյակները։ Բերենք մի քանի օրինակներ,
Աոաշին փոփոխակ

Երկրորդ փոփոխակ

1 . Պիտէր ինձ հազար մ աքի,
1 . Պիտէր ինձ հազար մ աքի,
Ու հազրին գոմերն ապիկի, . ' Հազարին եաթաղն ապեկի.
Z. Ծովերդ ինձ գինի պիտէր,
Պիտէր ինձ հազար շորի,
Ու նաւերըգ տօստօքանի.
Ու հազարին բեռն ալ ոսկի։
Իմ եարն ի մօտիս պիտէր,
2 . Պիտէր ինձ ծովեր գինի,
Խմէաք օրեկ մի քանի,
Ուներդ ինձ տաւստալքանի.
Ս. Ղազ., մԿԴ.
Իմ եարն ալ ի քովըս ըլնար,
Խմէաք տարեկ մի քանի։
(.Մոա-զյանի,, տաղարան!)
,Նի* տաղարանը հողվածիս առաքին մասը տպվելուց հետո ստացա-

Ինչպես կարե/ի ,է ւտեսնել, յսյս Հայրենի 1-ին մասը առաքին փոփո
խակի մեք միայն մեկ տուն է (մեկ երկատող), մինչդեռ նույն երկրորդ
փոփոխակի մեք ՛աճած է մեկ ուրիշ երկատողով և դարձած մեկ քառյակ։
Այս հայրենի նույն 1-ին երկատողի մի վարիանտը, երկու բառի փոփո
խությամբ, գտնում ենք նաև սւրղի ժողովրդական երգերի մեշ իբրև, վինւսկի երգ, որի հետ միացած է, սակայն, մի արիշ երկատող, քան երկ
րորդ փոփոխակի մ եյ է.
՛Դու ունի21 հազար մ աքի,
Հազարի պճեղն ի ոսկի.
Հազար կով կթես,
Հազարի խով (հով) նստես։
ՎՍ, Ա, 89
Վերևում դրված հայրենի 2-րդ մասի առաքին երկատողը գտնում ենք
նաև երկու ուրիշ հայրենի ությակների վերշում։
.... Հընցկուն հարիֆնի բերեմ,
Որ ամէն ի քեզ նմանի.
Ծովերդ քեզ գինի անեմ,
■ Ու նալերդ քի ւտօստօքանի։
Ս. Ղազ., ՃՀԱ.

... Այն մէճլիսն որ դու Iւստիս,
Գալաթներըդ գինով լցոլի.
Ծովերն այլ գինի դաոնայ,
Ու նալերն տօստօղանի։
Ս. Ղազ., Դիվ., 10Z, Է.

ԱյԴ երկատողը, առանձնապես վերքին հայրենի ձևով, — միայն «նալս
յւաոի տեղ Հէգեամի», իսկ ւսոօսաօղանիտ2 բառի տեղ դկթղայշ, — գտնում
ևնք դարձյալ .սւրղի ժողովրդական երգերի մեք, ուրիշ տողերի հետ միայ/ա ծ, իբրև վիՏակի երգեր:
Ծով քե գինի,
Գեամին քե կթղայ.
Դու լի՛g > դու խմի՛,
Աստուած քե կուտայ։
ՎՍ, Ա, 89

Ծով քե գինի դառնայ,
Գեամին քեզ կթղայ,
Գեամըչ)։ն քեզ գոլի բաշի.
Դու լից, դու անուշ արա,
Աստուած քեզ միշտ կուտա։
ՎՍ, Բ. 71

Իսկ Սրվանձտյանցֆ «■Մանանայիa մեշ (եր. 2 94) միացած Է մի ուրիշ
•երկատողի հետ.
Ծով քե գինի, գեամին քե կթխայ.
Լուսնակ քե յոօլպաշի, ուր (իր) շողն քե քամար։
■Տների (երկսա։ողերի) այսպիսի միացումն ուրիշ զանազան տների
հետ' ժողովրդական եր գկ ի մեշ հետևանք Է դրանց հիշողությամբ երգ
ված լինելուն։ Նույնն Է նաև հայրենների մեշ։ Առնենք հետևյալները։
"

2 օՏօստօքանիս թառ/, նշանակության համար տե՛ս ։Աոձեդն» բառարանի էդօսաաբայաայվա* իբրև .պայմանակ,, .ր Է մէէ բաժակ, կթխա,

1 . Պուլպուլն ի վերայ վարղին
Է նստեր ու մանըր կասէ.
"Քան ըւլիս փոքրիկ հալուկ
Զիմ ճաֆաս ա յլ ո՛վ կու քաշէ.
Տարին տասուերկու ամիս
Փուշն ըղիմ մորթիկս կ ո ՚ւ ծակէ,
Երբ վարդե որ թփին բերեմ,
Նա՛ ամեն ապլահ գայ քաղէ։
Արէգ, X Տ, 11-րդ.

2 . Պիզպիլլըն նստած (է ) 3 ծովին
Ի յօձուն բերանն կու ասէ.
« Քան ղիս փոքրիկ հաւիկ,
Ոչ հալ ղի՛մ խուսան չքաշէ'
Տարին տասվերկոլ ամիս
Փուշն գիմ սիրտս կ'արուն!;
Տվաբղն որ հասլ բերեն,
Գան ամ֊էն անգէտ զնա քաղեն։
4. թ., M 407

3 . Պլպուլն ալ աշըղ դարձել՝ զալրն զայն մալում (Գ) կ'այնէ.
"Ջէտ ըղիս փոքրիկ մի հաւիկ սիրու կամ ո՛վ տեսել է.
Տարին տ.ասվերկու ամիս փուշն գիմ մորթիս կու ծակէ,
Զէտ զվարդն ի հասիլ բեր(եմ), նա ամէն խուզած կու քաղէ,
Վենես,., U. Ղազ., ihn. M 1330, եր. 4ՏՅ, Հան.
Այս հայրենի 2-րդ վարիանտի սկզբի երկատողն իր բովանդակու
թյա մբ չի հարմարվում շարուեակությանր։ Այդ երկու տողը գտնում ենք
նաև հետևյալ երկրորդ տաղի սկզբում իր շարոձակության հետ շատ
իմաստալից կապակցությամբ,
երկրորդ տաղ

Երրորդ տաղ

ա. Պիւլպիւլն ի ծովին միշին,
Ի օձոմւ բերանն ու կասէր.
в Թող ես եմ ի յա յս հալիս,
P-ող իմ վարգն գէշ չքա շէ(ր)»,
ր . Վարգն ալ ի փշի միշին
Սուտ ի քուն էր' զայն կուլսէր.
Լուկ իւր շարեղէն շապիկն
Ի չորեք դիմաց կու խզտէր,
Հայերդ, ԺԲ,

ա. Պիզպիզն ի յէգին մտալ,
Ի վերայ վարղին թաոեցաւ.
Երաց ղիւր բարի բերանն
Եւ ասաց մինչ որ լուսացաւ,
բ . Վարդն ալ ի փշի միշին
Սուտ ի քուն էր' զայն իմացաւ.
Խզտեց զիւր կանանչ շապիկն,
Ջկարմիր մի շուտով հագաւ։
Հայերդ, Կ.

Պարզ երևում էյ որ վերևում դրված առաշին տաղի 2-րդ վարիանտի
երգիչն սկսել է այս երկրորդ տաղն ասել (հարկավ, տարբեր փոփոխա
կով). բա յց այդ երկու տաղերի մեշ եղած aվա րդն։, «պ լպ ուլ։, «փուշ»,
«գէշ քաշել.» ( «խուսա քաշել.a) բառերի զուգորդությամբ' շարունակու
թյունը հիշել է առաշին տաղինը, ուստի և առաշին տաղի 2 ֊ր դ վարիան
տի սկզբի տունը չի կապվում իր շարունակության հետ։
Ապա' պետք է դիտել, որ երրորդ տաղի առաշին (ա ) քառյակն իր
բովանդակությամբ նույնանում է առաշին տաղի 1-ին վարիանտի սկզբի

3 Ձեռագրի մե։
IT. Արհղյան-7

տան (երկյակի) հետ. իսկ նրա երկրորդ, (ր ) քառյակը գրեթե բառացի
նույնն է երկրորդ տաղի երկրորդ (բ ) քառյակի հետ, Բացի այդ' երրորդ
տաղի վերքին տունը (երկյակը) գտնում ենք նաԱ Դիվ. ԿԱ. տաղի վեր
քում, այլև վերամշակված ձևով' ԿՋ. տաղի վերքում.
Պատոեց (վարդն) զիւր սեւուկ
շապկիկն,
Ջկարմիր մի շուտով հագաւ,
Հա,երզ, ԿԱ.

... ՀանԷ զիլր- կանանչ կապան,
Լուկ հագնի, զկաբմիրն ի վերել։
ձայերգ, ԿՏ-

Հմմտ. նաև Կոստանդին ծրզնկացի, եր. Ш .
ՀանԷ զկանանլ կապան.
Ու հագնիր գիր խըրմըղին ( = կարմի՛րն).
Առնենք Դիվանի ՃԾԳ. տաղի առաշին քառյակը (Հայերգից).
Գիշերս ես ի քուն էի
Իմ հալալ տեզացն ի վերայ.
Լուսին ալ կարմիր կապեր
8իմ ճոհաբ անձկանն ի վերայ...
Սրա առաքին տողն անփոփոխ գտնվում է ժ . և ՀԳ. տաղերի սկզբում*
երրորդ տողը ՃԾԵ. տաղի մեք իբրև երրորդ տող. իսկ չորրորդ տողը ներ
քևում դրված տարբեր տաղերի մեք։- Սրանց մեք, բացի այդ, գտնում ենք>
նաև ուրիշ նույնանման տողեր։
Գիշերս ես ի խում էի,
Խումս ի ձեր գոկանցն ի վերայ.
իմ եարն ալ կանգնած տեսայ
Իր ճո լհ ա ր ա նձկ ա նց ն ի վ ե ր ա յ.
Իլից, ինձ գաւաթ երետ
Իր մոմէ մատկանցն ի վերայ.
«Կամ ա՛ռ, կամ ղապոզ արա,
Կամ գրէ՛ ղանձս քեզ ծառայ»։
— Ոչ կառնում, ոչ խապուլ կանեմ,
Ոչ գրեմ զանձս քեզ ծառայ։
Պ. թ„ M 395

...Կանգներ էր սելվի նման
Իր ճոհար անձկանց ի վերայ.
Մատներդ է. մոմի նման...
Ս. Ղազ;, ЯР.
...Ես եմ. ձեր<ղռանն ի վրայ...
Կամ ա՛ռ, կամ խապոզ արա,
Կամ գրէ զանձնս քեզ ծառայ...
II. Ղազ., ՃԼԳ. ե եր. 123

Այսպես և բազմաթիվ ուրիշ տողեր-ու տներ գտնում■ենք երկու և ա ֊
վելի՝ բոլորովին տարբեր տաղերի մեք. ինչպես, են ներքևում դեմուդեմ
դրվածները.
Իմ սէր ւ՝իմ առքի բարի...
Իմ տղայկութեան սիրած...
Ոչ քեղի է վարդ պակաս...

Իմ հին սէր ւ առքի' յորդոր...
Իմ մանկութենէ սիրած...
U. Ղազ., ԺՒ.

Սրտիկս զէթ զքեզ ուզած,
Ալ աղէկն իսկի չի պիտաց,
0. Ղազ; ՃԺԹ.

Չեմ առնուլ և զքեզ չեմ ի տար։
Պ. p., M 383

Ինձ սէր իսկ պակաս չէ ...
Սել սրտիկս քեզ ուզեց,
Ալ ինձ խալշ եար չպիտս

Չեմ աոնռւր ու զքեզ չե մ ի տար։
Հա,երգ, ՃՕԳ.

Այս վերջինը նաև «Անահիտ», 1907, եր. 187, միացած մի բոլորո
ւմն ուրիշ տաղի վերքից։
... Քեզ ղալատ է հասկացուցեր
... Խամաղն է ի օձ նման,
Որ զԱդամ ղալտեցուցեր,
Խաբեր ի դրախտ էն հաներ...
Հւքյերգ, ՃԼ.

հալադ խօսք են հասկացոլ՝ ցել։...
Խամաղն է ի օձ նման,
Որ զԱդամ զրկեցոլցեր...
Ի դրախտէն հաներ ու վարեր...

Այսպես և հետևյալները տարբեր տաղերի մեշ. Իմ եարս ինձ ի դէմս֊
ելաւ (ԿԵ.). Խօշ եարս ալ ի ղէմս ելաւ (ԿՋ-)- Ազւորն ալ ի դէմ ս ելաւ(Արեգ, M 4 ). Ցայնժամ ինձ ազւոր թըւիս (ԺԵ. Ժ է .). Մայրն չէ բերեր քեզ
նման (Բ Ճ Հ.). Մինչ որ գայ լոյսն առալօտուն (ԽԹ. ՃԾ Ը.). Ո՜ւր էիր, ուս
կից եկար (Ժ Ք. և Անահիտ, 1907, եր. 1 87). Ջքեզ յիսնէ օտար կու պահէ
(ՀԹ. ՃԼԱ.). Կու պահեն քեզ յիսնէ օտար (ՂԶ-)- Զի մ ամենայն տէրտ,
գիտէ (Դիվ-, եր. 101. P .). Ամեն տարտս դու գիտես (Կոստ.,. Ա, 5 1 ), ևս
այլն,
Առնենք հետևյալ հայրենի երկու վարիանտները.
Աոաշին աաւլ
1. Մահալօքս ի վար կուգի,
Իմ եարին շունն զիս իխած.
Իմ եարն ի դռնէն ի դուրս.
(ГՉեխ մուրտառ, թող ըզնա ի
բաց.
Գուն այլ նորմէ ի՛նչ կուզես,
Երբ նա մեր կրակն է վառած,
թ՛ե կանգուն ու կէս դանակն
Անողորմ ի սրտին էած:
Ս. Ղ*ւզ., ՀԲ.

2 . Մահալօքս ի վար եկի,
նա տեսայ դռնակ մ՛ալ ի բաց.
Մտայ ու բարել տոլի,
Իմ եարին շունչն ղիս իխած.
Իմ եարն ալ ի դուրս ելաւ,
«Չըխ մուրտառ, թող զնա ի .
բաց.
Դուն ալ նարմէն ի ՛ն չ կուզես, .
Երբ նա մեր կրակն է վառած.
Թե կանգուն ու կէս դանակ
Ողորմուկ ի սրտէն էած:
ւ » « . , ». պՐ.,.տւ, Դիվ., եր. յ ։ ո

Այս տաղ/։ 1-ին վարիանտի մեշ չկան 2-րդի երկրորդ և երրորդ տո
ղերը։ Այդ կարելի է բացատրել այսպես, սկզբնապես այդ հայրենի մե[
կամ եղել են այդ տողերը և 1-ին վարիանտի երդիշր դուրս է ձգել, կամ լեն
1ղել և 2 ֊ր դ վարիանտի երգիչն ավելացրել է։ Հավանական է, որ հետո
ավելացած լինեն այդ տողերը։ Տեսնենք այդ երկու վարիանտի բովան
դակությունը։ Տղային, փողոցով անցնելիս, իր յարի շունը կծում է. յարը
.դոնից — պետք է հասկանալ բակի դոնից— դուրս է գալիս և շան վրա
բարկանում. մինչդեռ 2-րդ վարիանտովս տղան բաց դոնով ներս է մրա
նում, հասկանալի է, բակը, բարև է տալիս և հետո շունը (в շունչն» աղ
ճատված է) կծում է նրան, ապա յարը դուրս է դալիս, պետք է հասկանալ,
ներսից' սենյակից, բայց առաշինն ավելի բնական պատմվածք է. ուստի
թվում է թե այդ երկու տողը հետո ավելացած լինեն։ Եվ այդ հավանա
կան է դաոնում նրանով, որ նույն երկու տողը բոլորովին բնական կեր
պով գտնում ենք իբրև երկրորդ և երրորդ տող նաև մի ուրիշ տաղի մեշ,
որ նույնպես սկսվում է սովորական вմահալօքս ի վար կուգի» մոտիվով.
երկրորդ աադ
Մահալօքս ի վայր կուգի,
Նա* տեսայ դռնակ մ՛ալ ի բաց.
Նա տեսայ իմ եարն ալ ի հաց...
Ս. Ղազ.
Պետք է ենթադրել, ուրեմն, որ առաշին տաղի 2-րդ վարիանտի ե ր ֊
՛գիլն սկսել է երգել այս երկրորդ, բոլորովին տարբեր տաղը, բայց երեք
.տողից հետո, սկսվածքի (ս’Մահալօքս»...) և հանգերի նույնության զու
գորդությամբ, իբրև շարունակություն հիշել է առաշին տաղը, որով և սրա
մեշ մտել են այն երկու, երկրորդ և երրորդ տողերը։ Բայց առաշին տաղի
վերշին երկու տողերն էլ (էթէ կանգուն կ էս »...) հետո ավելացած են. ուս.տի վերշին տողի բայի անցյալ կատարյալ ժամանակը «էած» երկու վա
րիանտի մեշ էլ հարմար գործածությամբ չէ, և ընդհանրապես այդ երկու
՛տողի իմաստը թե մութն է և թե լավ չի հարմարվում նախորդ մասի հետ։
Երգիչներն էլ, երևի, չեն հասկացել, դրա համար առաշացել են վերշին
.տողի երկու, ձևերը։ Արդ, կա հետևյալ տարբեր հայրենը, որի մեշ կծողը
յարի շունը չէ, ա յլ յարն ինքն է ինչպես մի կատաղած շուն կծում։
Երրորդ տաղ
Ի՜նչ անեմ կամ ի՛նչ լինիմ,
Կամ թէ ի՛՛նչ ունիմ կատարած.
Հա՛յ վահ, իմ սիրած եար(ուկ)ն
. .Ջ էif կատղած շուն զիս էխած.
4 Տպածի մե։ չկա էնա» շաղկապը, պետք Է ուղղել' ավելացնելով այգ։

Կանգոմ։ մի գանակ ոմւէր,
Անողորմ (ի ) սրտիս է ած.
Ոչ ինքն Աստուծոյ վախեց,
Ոչ յիշեց օրիկ մի ազու հաց,
ձա,երգ, ՃՀԳ.
նախ' նկատեմ, որ վերշին տողը պետք է ուղղել' «Ոչ յիշեց աւուր
մ'աղուհաց». Հմմտ. նույնը Պ. թ ., Л? 383 մի տարրեր տաղի մեք.
«Կամ յիշէ աւուր մ'աղուհաց։, Ապա' տեսնում ենք, որ «էած» բայի
անցյալ կատարյալ ժամանակը այստեղ բոլորովին հարմար Հ, ինչպես
և «կանգուն մի դանակն անողորմ կերպով սրտին խփելը» . այժմ էլ մեր
արդի ժողովրդական երգի մ եք յարի կծու վիրավորական խոսքը «դանակ»
բառով է արտահայտվում, Հմմտ. նաև Սայաթ-նովա, Д. «Բըոնիլ է էշխի
գանակն, սիրտս կտրատիլ է ուզում»։ Կը նշանակի' առաշին տաղի երգիչը
այս երրորդ տաղից մի տոմւ ավելացրել է առային տաղի վերք՛ից, և այղ
կատարվել է դարձյալ հանգերի նույնության և երկու (առաքին և երկ
րորդ) տաղերի մեք եղած «քունն զիս էխած» բառերի նույնության զու
գորդությամբ,
Հիշեմ որ երրորդ տաղի սկզբի տողն էլ' «Ի՛նչ անեմ, կամ ի՜նչ լ ի ֊
նամ» ձևով գտնում եմ նաև ուրիշ երեք տարբեր տազերի սկզբում (Դ իվ.,
ԺԱ. ՃԺԳ. Արեգ, Af 5, եր. 2 7 0 )։ Այսպես և շատ տողերի մեք կան նույնը
կրկնված, ինչպես' «ղերեսս երեսին դնեմ» կամ «դնեմ երեսդ երեսիս»
(Դ իվ., Զ- Թ. ԷԳ. եր. 101, P .), և ուրիշները,
Վերևում գրված առաշին տաղի («Մահալօքս ի վա ր»...) վարիանտ
ների մեշ պակասում էր կամ ավելացած, էր ոչ թե մի տուն (բ ե յթ ), ա յ
սինքն 7—8֊վ անկանի տողեր, այլ մեկ բեյթի երկրորդ մասը (8 վանկանի
տողը) և մյուս բեյթի առաշին մասը (7 -վանկանի տողը)։ Այսպես են նաև
Դիվանի ՃԾԲ. հայրենը և իր վարիանտը եր. 1 2 4 ։ Բայց կան բավական
թվով հայրեններ ևս, որոնց վարիանտների մեշ ավելի կամ պակաս են
մեկ կամ երկու ամբողշ տուն, օրինակ' այդպես են Դիվանի մեշ հետևյալ
հայրեններն իրենց վարիանտների համեմատությամբ' ք. և եր. 119, ՃԾԶև եր. 125, ՃԾԴ. և եր. 125, ՃԿԲ. և եր. 125։ նույն տաղերի այս վարիանտ
ներն իրարոլց զանազանվում են և տարբեր վերամշակությամբ, որ ես
թողնում եմ։ Այսպես է, օրինակ, Աաև հետևյալը.
1 . Ա յ իմ նօնօֆար ծաղիկ,
4յԴ IP էն մէշրն կու կեՏամ.
Ջ/ուր քեզ պատճառ արիր,
Ի սիրուն քան զուռ կու դռդամ :
Գամ զշոլրըդ ի քէն կտրեմ,
Որ դարէդ ի վեր ՚չորանաս.
Յաչիցս քեզ առու հանեմ,
Տքեզ քրեմ որ պայծառանաս։
Հ ա , Դ ի վ . , ՂՐ.

2 . Հա ՛յ իմ նոնոֆար ծաղիկ,
Այդ ծովուն մէքըն դու կենա о.
Երթամ քուրն ւսկնէդ կտրեմ,
Որ տակիդ վրայ' չորանաս.
ԱէՎՒ Znunn4. ՚ԼաՐ անեմ, 1
Որ սիրուն ղատրիկ իմանաս։
Պ. />., M 383

Այս երգի 1-ին վարիանտի մեշ երկրորդ և չորրորդ տողերի հանգե
րը աղճատված են, պետք է լինի сկու կենաս», aկու դողաս», ինչպես
պահանջում են մյուս տողերի հանգերը, քանի որ շրի (ծովի) մեշ եղողը
նոնոֆար ծաղիկն է, Հմմտ. 'Դու նօնօֆար ծաղիկ ծովային» (Կոստ., Բ
պր., եր. 12), դԱյն նունուֆար ծաղիկն որ կայ' բուսնի յատակս ծովերուն.
օձերն ղինքն կու պահեն, մարդ չի քաղել նոցա ահուն» (նույն, եր. 74)։
Այս ըմբռնումով և ուղղումով' այդ 1-ին վարիանտը շատ սիրուն և իմաս
տալից մի երգ է դառնում։ Սակայն առանց ուրիշ վարիանտներ ոմւենաՀու' դժվար Է որոշել, թե այդ, ինչպես և քիչ վերևում հիշված մյուս տա
ղերի մեշ, տներ ավելացե՜լ են թե՜ պակասել, որովհետև եթե բեյթավոր
J/աղմությոէնը թույլ Է տալիս երգչին մեկ կամ երկու տոմյ ավելացնելով
ընդարձակել երգը, մյուս կողմից' եթե նա մի տուն մոռանում Է և պակաս
Է թողնում, այդ ևս բեյթավոր կազմության պատճառով, անզգալի Է մնում։
Մոռացված տունը կամ տողը, հարկավ, հաճախ նաև լրացվում Է
ուրիշ հայրենների տներից կամ տողերից, որոնք երգչի մտքում ծնվում են
թյամբ։ Բայց որ գլխավորն Է' հայրենների երգիչները, ինչպես արդի ժո
ղովրդական քառյակներինը, երգեր հորինելիս թե հին տաղեր երգելիս,
ազատ կերպով օգտվում են այլևայլ երգերի տներից ու տողերից, ինչպես
մի հասարակաց պատրաստի մթերանոցից։ Այդ Է պատճառը, որ ինչպես
ավելի ու պակաս տներով կամ թե մի նոր մշակությամբ, ինչպես օրինակ*
նաև հետևյալ հայրենն ու իր փոփոխակը.
.1. Սուտ Է որ կ՛ասեն, եղբարք,
Р՛'ընտանի կաքաւ չի լինի.
Մէկիկ մ'ես երէկ տեսայ,
■Իր օնքն էր զալմով քաշած,
Իր բերանըն շաքրով ի լի.
Ջմեռելն ալ ի գիրկն աոնու,
Ի ծոցոլն է կենդանի։
Ս- Ղազ., է-

2. Կաքւուկ մ'ես երէկ տեսայ,
Շատ երնէկ զիւր սՎրն որ ունի.
Ծոցիկն էր գզած բամբկիկ,
Եւ երեսն էր վարդի պլպլուկ.
Պոկիկըն շաքար մաղէր,
Շունչըն դեղ էր շատ հիվանդի։
Անահիտ, 190» էր. 108

10. ՔԱՌՅԱԿՆԵՐԻ ՇԱՐԺՆՈՒԹՅՈՒՆ
Իրարուց անկախ քառյակները որևէ պատճառով իրար հետ զուգորդ
ված' ծնվում են երգչի մտքի մեշ և այդպես երգվում են մեկը մյուսից
հետո։ Արդ, երկու և ավելի այսպիսի քառյակներ, մի անգամ այդպես
■միացած երգվելուց և լսվելուց հետո, լեզվի ընդհանուր հոգեբանությամբ,
մնում են ոչ միայն երգչի իրեն, այլև ունկնդիրների հոգու մեշ իրար միա
ցա ծ իբրև մի միություն, մի երգ, և հետո հարկավոր դեպքում կարող են
այդպես միացած վերարտադրվել և երգվել թե նույն երգչից և թե ունկըն— 102 —

ղի բներից, ապա և ապրել միացած իբրև մեկ ե ր ,, Այսպիս„վ սկզբնապես
անկախ քառյակների կցումով առա/ են գափս համեմատաբար ավելի մեծ
երզեր, Այսպիսի քառյակները, բնականաբար, մի կողմում շարունակում
■են ապրել առանձին-առանձին, իսկ մի ուրիշ կողմում ապրում են միա
ցա ծ, Այդ տեսնում ենք և մեր արդի ժողովրդական երգերի և հայրեննե
ր ի մեշ,
Կարող է ՛և այնպես պատահել, որ երգիչը, կամ իրենից նոր հորի֊
նելով, կամ զանազան տաղերից առնելով տողեր ու տներ, ավելացնի մի
ուրիշ քառյակի սկզբից կամ վերշիg , Այսպիսով առաշանում է դարձյալ
համեմատաբար մի ավելի մեծ երգ, որ կարող է մնալ ունկնդիրների հի
շողության մեշ և հարկավոր դեպքում երգվել, ինչպես և հին անկախ
քառյակն ևս կարող է ապրել մենակ ևս, կամ մի ուրիշ քառյակի հետ
միացած,
Պատահում է, սակայն, և հակառակ երևույթը. երկու քառյակից
կազմված երգի մեկ քառյակը, որ բովանդակությամբ անկախ բնավորու
թյուն ունի, կարող է անշատվել մյուսից և մենակ ևս ապրել իբրև ան
կախ քառյակ և նույնիսկ միանալ մի ուրիշ երգի հետ,
Հաճախ, հարկավ, կարելի չէ, առանց շատ վարիանտներ ունենալու,
որոշել, թե վերևում բացատրված դեպքերից որն է տեղի ունեցել, կամ
թե ինչպիսի ուրիշ ձևով է առաշացել այս կամ այն տաղի կազմությունը,
ինչպես օրինակ' հետևյալների մեշ։
1 . Հառշեմ, նա՛ հառաչ կու գայ,
Հուրն ու բոցն ի վրայ կու.բերէ.
Ամէն խօշ եարին տարտէն,
Զիս թողեր լ՚ա յլ մարգ
կուսիրէ.
■Աճա,y այն ինձի կուգայ,
Ամ թէ զո՜ր անգէտ կուսիրէ.
■Զինչ մէկ մ՛որ թողոլ զպաղչան
լ՛ի փողոցն երթայ փնտոյոէ,
Արեգ, M 5, 15-րդ.

2 . ա) Մտիկ իմ եարին արէք,
Հ ի " թողեր է՝ զո՜վ կուսիրէ.
Նման այն իրացն եղեր,
Որ փողոցն որթոտ կուտնկէ,
բ ) Գնտիր չիր սիրեր դու ղիս,
է՜ր կ’ասիր' թարկ զէն, արեկ
զիս սիրէ.
Հիմա ես ի քեզ եկայ,
Դ ո կ՛ասես թէ ինձ չի պիսքէ,
Անահիտ, 1909, էր. 108

Այս երկու տաղերից 1-ինը և 2-րդի ա. քառյակը իրենց բովանդա
կության Էական կողմով, մասամբ և տողերով, նույն են, բա յց տարբեր
կերպով զարգացած, այն Է' 1-ինի երգիչն սկսում Է իր յարի * դարդից»
հառաչելով, ո ր մ ի սովորական մոտիվ Է (հմմտ. ԻՒ. «հառչեմ, նա կ ո ւ֊
■գայ ա րիւն»...). իսկ 2-րդի ա. քառյակը սկսված Է մի ուրիշ սովորական
մոտիվով[* «մտիկ իմ եարին արէք» (հմմտ. Ղէ. և Արեգ, M 4 , տաղ 2-րդ)։
Այս ա. քառյակի վերշից, սակայն, ավելացած է բ . քառյակը, որ բոլո
րովին չկա 1-ին երգի մ եշ։ Հիմա, առանց ուրիշ վարիանտներ ունենալու
կարելի չէ որոշել, թե ինչպես են կազմվեչ այս երկու տաղերը։ Արդյոք
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2-րդ տաղի երգիչն իրենից նո՛ր է Հորինել ավելացրած բ. քառյակը, թե՜
դրա Համար օգտվել է նա պատրաստի տաղերից, և թե արդյոք 1-ին
տաղի երգիչն է 2-րդ տաղի ա. քառյակը զարգացրել դարձրել ությակ1
իրենից նոր Հորինելով, կամ թե պատրաստի տաղերից տողեր ու տներ
առնելով,—մենք ա յգ չենք կարող ասել։
1. Սիրել պիտի զայն աղվորն.
Որ դնչիկն է զէտ կարագ եղ.
Բերանն է շաքրի սովոր,
Վ’երեսիկն է պագնելու տեղ։
Պ. p., ЛГ 383

2 . Ծառայ քո դնչին մեոնիմ,
Որ ճերմակ է զէտ կարագ եղ,
Երեսդ է կարմիր զէտ վարդ,
Պռունկներդ է պագնելու տեղ.
Օնքերդ էս ի վեր քաշել,
Ի վերայ բերել զէտ աղեղ.
Աչւերդ է ի ծով նմ՛ան,
Ո՛ր Հազա՛ր ձուկն կայ ի լեզ։
Պար., ԽԴ.

Այս տաղերից I -ինը, որ ունի ընդհանուր բնավորություն իբրև մի
ասացված, մենակ գործածված մի անկախ երգ է, առանց ետևից որևէ,
ուրիշ երդ ոմւենալու և ոչ էլ բովանդակությամբ կամ Հանգով կցված լի
նելու մի նախորդ երգի, իսկ 2-րդը մի Հատուկ երգ է, ուղղված մի աղ
վորի, որի նկարագիրն ւէ լինում՛ մի ությակի մեշ։ Հիմա,, պետք է ընդու
նել երկու դեպքից մեկը. 1 ) կամ 1-ին երգը, որ անկախ քառյակ է , վերա
մշակվելով ընդարձակվել է մի երկրորդ քառյակով, և առաշ է եկել 2-րդ
Հայրենը, 2 ) կամ, ընդհակառակն, 2-րդ երգի առաշին քառյակն ան
պատվելով' վերամշակվել է և դարձել մի անկախ քառյակ։ Դժվար է ասել,
թե այս երկու դեպքերից որն է առաշ եկել, Հավանական է,, որ առաշին
դեպքը տեղի ոմւեցած լինի, քանի որ դեմքի նկարագիրը Հեշտությամբ
կընդարձակվեր, և նույնիսկ պաՀանշ կզգացվեր ընդարձակվելու աչքերի
և ունքերի նկարագրով։ Նույնպես ներքևում դրված երկու Հայրեններից
1֊ի ն ը մի անկախ քառյակ է, որի Հետ միացել կ մի ուրիշ քառյակ, և
առաշ է եկել 2-րդ Հայրենը, և միացման Համար իբրև զուգորդությանՀիմք ծառայել են erքոմւյ> բառն, ու նույն Հանգերը.
1. Ա՜յ իմ աղրերաց արիւն,
Որ բուս ար ի մ էշ քարերուն,
Աչվիդ Ի նարկիզ նման,
Մէկն ի քուն ևմէկն ի զարթուն։
Պար., Դիվ., V- ” 9'

2 . Այ իմ աղբերանց արիլն,
3 ապառա՛ժ քարըն կենաս ղան,
Աչերդ ոսւնայի նման,
Ոչ ի քո մ։ ես եւ ոչ արթուն.
Վախեմ թէ ըզքեզ որսան,
Ու ղրկեն զիս քո տեսոմւ.
Առանց քեզ ես ո՜նց ապրիմ,
Կամ իմ աչերս տանի քուն։
Հայերդ, Իէ.

Առնենք հետևյալ անկախ քառյակները.
1. հի կարն է առեր ը զրահն
Ու զվարդին տակըն կուշրէ.
Պիւլպիւլն անց ռլ դարձ կ'անէ.
«Քո աղէկն Աստուա» վճարէ»,

2. էպլեհըն քաշեր զկացին,
Ը զվարդին տակըն կոլկտրէ.
Պիւլպիւլն ի վարդին սիրուն
Տիւր կէրտանն ի դէմ կուրերէ,
P., X 407

Այս երկու քառյակները, որ Պ. թ. № 407 ձեռագրի մեշ գրված են
1-ից հետո 2-րդը, իրարուց անկախ են իրենց բովանդակությամբ և մե
կը մյուսից հետո երգված ու գրված են, որովհետև վարդ ու սոխակի երդերի ցիկլին են պատկանում (ինչպես և 1-ին քառյակից աոաշ կա
նույն ցիկլին պատկանող մի երգ ևս, որ տեսանք վերևում՛. «Պիւլպիւլն
նստած ծովին ի օձուն բերանն կու ասէ» ) . 2-րդ քառյակին հաշորդում է
ձեռագրի մեշ մի տաղ, որ նրա հետ ոչ մի կապ չունի։ Արդ, այս անկախ
քառյակներից 2-րդի վարիանտը կա նաև Ս. Ղազ., JVf 1371 ձեռագրի մ եչ
դարձյալ իբրև անկախ քառյակ, նույնը, սակայն, նաև Ս. Ղազ., / t ՅՅՏ
ձեռագրի մեշ իթրԱ աոաջին քառյակ մի ությակի: Դրանք են'
3. ՄԷկ մարդ մի զփէտատն ունէր,
Ը զվարդին տակըն կու փորէր,
Պիզպիւլն ի վարդին սիրուն
Ձիր շլնին յառաշ կոլ բերէր,
ՃԿԱ.

4 . ա) Մէկ մարդ ըզփէտատն ո ւ ֊
նի,
Ու զվարդին տակըն կու փորէ.
Պլպուլն ի վարդին սիրուն
Զիր վզիկըն դէմ կու բերէ։
բ ) Վարդն ալ ի թփին միշին
Սուտ ի քուն ու զայն կուլսէ.
Դարձեալ պատասխան երետ.
<rՔո աղէկն Աստոսսծ վճարէ»։
Անահիտ, 1907, էր. 188

Այսպես ուրեմն, այս վերշին (4-ր դ ) հայրենի ությակի առաշին(ա ) քառյակը կա և Իբրև մի անկախ երգ, որ ամենայն հավանականու
թյամբ ոչ թե ությակից անշատվելով անկախացել Է, այլ ընդհակառակն,
ա յդ անկախ ա. քառյակի վրա ավելացել Է բ . քառյակը և կազմվել Է'
ությակը, քանի որ այս բ . քառյակն իր բովանդակությամբ այնպիսի Է,
որ չի կարող անկախ գործածվել, և երևում Է, որ երգիչն այդ հորինել Է
զանազան տաղերից առնելով տողեր, այսպես' դրա առաշին երկու տողը
գտնում ենք նաև ուրիշ երգերի մեշ (Կ. 4P»), երրորդ տողը մի սովորա
կան դարձված Է հին սիրու երգերի մեշ. Հմմտ. Անահիտ, 1909 եր. 108'
aդարձալ ու ճուապ ետուր» , Դիվ., եր. 123 «դարձալ ու ինձ ճուղապ
երետ», իսկ չորրորդ տողը (էՔո ա ղէկն»...). կա վերևի 1 ֊ի ն հայրենիվերշոսէ։
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Այսպես մի քառյակով ընդարձակված Լ նաև ներքևում դրված 1-ին
քառյակը, կամ, ընդհակառակն, 2-րդ ությակի ա. քառյակն անչատվելով
առնված է իբրև անկախ քառյակ.
.1. Այս աստնվորիս վրայ
Երկու բան ողորմ ու լալի.
Մէկ որ
սիրոյ տէր լինի,
Մէկ որգայ գրօղն ու տանի։
Դիվ., եր. 97, ԿՒ.

2. ա) Այս աստըլորիս վերայ
Երկու բան ողորմ ու լալի,
Մէկ որ սիրոյ տէր լինի,
Մէկ մ'ալ գայ գրօղն ու տանի։
բ ) Մեռածն գէմ չէ լալի,
Որ ունի ղիլր խոցն ալանի,
եկէք զողորմռւկս տեսէք,
Ոչ մեռած է, ոչ կենդանի։
Անահիտ, 1Տ07, եր. 18Տ

Քուչ. Դիվանի մեշ այս 1-ին անկախ քառյակը դրված է խրատական
երգերի մեք. բայց դա սիրու երգ է, որ կարող է, ինչպես և համապա
տասխան 2-րդ հայրենը, նաև JbniQi ողր (լաց, լալիք) լինել։ ն ո ւյն ֊
.պես—հասկանալի չէ, թե ինչոլ—խրատական երգերի մեչ է դրված և
հետևյալ սիրու ությակը (1-ին), որ ա. քառյակը բովանդակությամբ
.անկախ բնավորությոմյ ունի, և բ . քառյակի փոխանակ բոլորովին ուրիշ
tքառյակ է հաղորդում Պ. թ., Jtf 407 ձեռագրի մեշ.
.1. ա) Ստեղծող, յլքո ստեղծա՛ծ
ծ առան
Մի' մատներ ի ձեռըն սիրոյն.
Թէ ձեոն ի սիրու ձգես,
Մի' մատներ ի խալխի լեզոմւ.
Բ) ՍԷՐ Ղնա Գէմ /“ 4ւ արար,
Դաբձուցեր է զէտ կապելուև.
Ով որ սիրոյ տէր մարդոյն
Մեղադրէ՝ ինքն է ատելուն։
Դիվ., եք. 94, 03.

2. ա) Ա՛յ իմ հավատիկ Աստոսսծ,
Չձգես ի ձեռըն սիրու.
Թէ ձեռըն սիրու ձգես,
Մի՛ ձգեր ի յալխի լեղու.
բ ) Թէ յալխի լեզու ձգես,
$իմ մահու օրըն մօտեցու.
Գլուխս դնեմ ու մեոնիմ,
Որ չգա էրեսս ամօթոյ։
•». թ., )Ц 407

Առնենք հետևյալ երկու շարքերը.
. մ . ա) Խնձորն ի ծադին ճղին,
ք՛ ճղին ներքել տերելին,
Հնցկուն իմ եարին ձծեբն
Ի ծոցին ներքև շմաթին։
բ ) Արեգակն ի յուրն իշել,
.՛Լուսնկան, ու ՛կուժն ի յուսին.
Նա քալէր ճօճկտար միշին,
. Լօք ելնէր շամամն ի ծոցին։
II. ՂաՀ-, ԾԲ.

2 . ա) ...Մէկէբ պէմոլրատ մ եռ
նիմ',
Չհասնի'մ սրտիս մուրատին.
Այս ալ անցանի սուտ է,
Որ չառնու ըզսէրն ի սրտին,
բ ) Լուսին շրբեր ո՜վ տեսել,
Արեգակն, ու կուժն ի յուսին.
Երթաբ, շուք կոսոար վզին,
Կուխաղար շամամն ի ծոցին։

գ ) Քանի' ու քանի կասեմ,
Ւէ հերիք զահր տաս ուտել.
սեռկունքս ի ծոցիկս ի վար
Քո, տարտէտ արի,ն է հոսել...
Ս. Ղազ., ԾԳ.

գ) p-է' այդ իմ տիլպարն չէ,
Մարգարտէ շարոցն ի վզին,
Հնցեղ զինչ կարեն ըզմուշկն
Ու գնեն ոսկէ սինին...
4. թ., м 407

Նախ պետք է նկատել, որ թե 1-ին և թե 2-րդ շարքերի երեք (ա . բ.
գ .) քառյակները ձեոագիրների մեշ նույն կարգով են, որով դրված են
վերևում. Ապա' 1-ին շարքի բ . քառյակի մեշ ffճօճկտար միշին» պետք է
ուղղել Vճօճկտար վզին». Հմմտ. *թէ զճօճալ վզինն պատմեմ» (Հայերդ,
եր. H O ). <rճօճ կուտաս վզիդ» (Կոստ., Գ, 2 2 ), *ճօճան վիզ» (Թլկոլրանցի, եր. 2 9 )։ Եվ երրորդ երկու շարքերի մեշ ևս բ . քառյակները նույն
հայրենի վարիանտներն են, բա յց երկու ձեոագիրների մեշ էլ ա յղ բ.
քառյակից թե առաշ և թե հետո բոլորովին ուրիշ տաղեր են։ Կնշանակե՝
ա1Դ Բ- Քառյակը մի անկախ հայրեն է, որ 1-ին շարքի մեշ կցվել է մի
երգի ետևից, իսկ 2-րդ շարքի մեշ մի ուրիշ երգի,
Երբ իրար կցված հայրենները բովանդակությամբ և հանգերով հար
մարվում են միմյա նց, կազմում են մի իմաստալից սիրոձ երգ, և մեզ
այնպես է թվում, թե այդպիսի մի երգը հենց սկզբից այդպես է հորին
ված. բա յց երբ լոկ հանգի կամ բառի նույնությամբ, կամ պատահաբար
(մ եզ անհասկանալի արտաքին պատճառներից) են իրար հետ միացած,
այդպիսի երգերը հաճախ անիմաստ և արվեստի տեսակետից թույլ ու
անհաշող բաներ են,
1. ա ) Տա յդ պագդ որ ի քո բերԱէն
Դու տոլիր քո սրտի կամով,
Հանցեղ անուշիկ պտուղ
Ոչ ցամաք յերկիր կէր ւո չ ի
ծով.
բ ) Նման էր այն պտղոյն,
Որ Ադամ կերալ խաբանօք.
Կերալ ի դրախտէն ելալ,
Ես' ի քո ծոցոյդ կարօտով։
Հա,երգ, Կէ.

2. ա ) Հարբած եմ ու չեմ գինով,
Կու էրիմ ու չեմ կրակով.
Զարկած եմ սիրոյ դան կով,
Կու մեռնիմ ու չեմ մուրատով.
բ ) Դու յա յն պտուղ նման,
Զինչ Ադամ կերալ խաբլելով.
Կերալ լի դրախտէն ինկաւ,
Ես ի քո ծոցոյդ կարօտով,
Արեգ. M Տ, եր. 333

Այս հայրենների բ . քառյակները նույնի վարիանտներն են, բայց
միացած են բոլորովին տարբեր և նույնիսկ իմաստով իրար հակառակ
քառյակների հետ։ Այդ բ . քառյակը 2-րդ հայրենի մեշ իմաստով ա նհա ֊
րիր է ա. քառյակի հետ. մինչդեռ 1-ին հայրենի մեշ դա կազմում է մի
բնական շարոմւակությոմւ ա. քառյակի և երկուսը միասին կազմում են
մի իմաստալից երգ, այնպես որ կարող ենք կարծել, թե այդ 1-ին ութ
յակը միանգամից հորինված է իբրև մի ամբողշություն, Այդ բ . քառյա
կը և առանձնապես դրա վերշին տողը' տես' ի քո ծոցոյդ կարօտով»
(ելա յ), հասկանալու համար հմմտ. հետևյալ հայրենը.
-
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Ամ ի՛նչ լինենամ,
քէէ պաքնեմ, նա ինձ կուպիտի.
Հիմի' ի ծոցուդ ելա,,
Դեռ աչուերս ի հետ կունայի,
Հանցեղ եմ ի քո սիրուդ,
Ջինչ ամռան ալազն որ կ՛այրի.
Ջօրն ի բուն երկինքն ի վեր
Կու հայի կաթիկ մ՛անձրեի։
(I»»»., P պր., se հան.
Անհադ սիրտը կարոտով տոչորվում Է նույնիսկ բավարարվելուց
անմիջապես հետո։ Արդ, բ . քառյակի այս բովանդակությունը բնավ չի
հարմարվում 2-րդ հայրենի ա. քառյակին, որի մեշ «պագի» մասին խոսք
չկա և նկարագրված Է առանց « մուրատի» մի տոչորում։
ԵՐԳԻ1Բ մՒ քառյակ մյուսի ետևից երգելով միշտ Էլ մեքենայաբար
անփոփոխ կերպով չի կցում միմյանց, այլ երբեմն Էլ քառյակներից մե
կը վերամշակում Է կամ բառեր փոխելով, կամ ամբողշ տողեր նորից
հորինելով, այնպես որ երկու քառյակն ըստ իմաստի և ըստ ձևի այն
պես սերտ և հաշող կերպով կապվում են միմյանց հետ, որ թվում Է,
թե դրանք միանգամից հորինված են իբրև մի գեղարվեստական ամբողշություն։ Օրինակ՝ վերևում դրված երգերի բ. քառյակը 2 ֊ր դ հայրե
նի մեշ այնպես Է սկսվում' сդու յայն պտուղ նման», որ հարմար Է
անկախ քառյակի համար, մինչդեռ նույն քառյակի սկիզբն 1-ին հայրե
նի մեշ՝ «նման Էր այն պտղոյն» , չի կարող անկախ երգի սկիզբ լինեի
քանի որ դրա ենթական («պ ա գդ») լրացվում Է նախորդ քառյակից։ Այս
փոփոխությամբ 1-ին տաղի այդ բ . քառյակը սերտ կապվում Է ա. քառ
յակի հետ,
Բերեմ մի ուրիշ օրինակ.
1. ա ) Քո սիրուդ մտիկ արի,
Նա զէտ նետ ի չարխէն ելալ.
Ьи անմեղ կանգնած էի,
Եկալ իմ սիրտըս գամուեցալ.
բ J Մանկունք, (ձեր)1 արելնոլդ ասեմ,
Այս նետիկս որ յիս գամուեցալ,
Շուտով դեղ ու ճար արէք,
Որ չասեն թէ յանկի մեռաւ։
Հայերդ, Հծ.

2 . ա) Գիշերս ես ի քուն Էի,
Քունս ի ներս սրտիկս էրեցալ.
Եկին ու բերին խապար'
Քո սիրած եարն զքեզ մոռացալ.
բ) Մանկտի՛ք, ձեր արեւդ ասեմ,
Լսեցի' լեզուս կապեցալ.
Շուտով դեղ ու ճար արէք,
Որ չասեն թէ յանկի(ւմէն)2
Հայերդ, ՀԳ.

Այս երկու հայրենների մեք էլ քառյակներն իմաստալից կապակ
ցությամբ են, չնայելով որ երկուսի մեշ էլ բ . քառյակը նույն է։ Դի
ցուք 1-ին տաղը միանգամից հորինված լինի երկու քառյակից, այն
ժամանակ պետք է ենթադրել, որ դրա բ. քառյակն անշատվելով միացել
է 2-րդ աաղի ա. քառյակին, և այդ դեպքում երկրորդ տողը' «այս
նետիկս որ յիս գամուեցաւօ իմաստի համեմատ վերամշակվելով դար
ձել է «լսեցի' լեզուս կապեցաւ» ։ Բայց կարելի է և հակառակը ենթադրել,
այն է' 2-րդ տաղը հենց սկզբից հորինված լինի երկու քառյակից իբրև մի
ամբոզություն, և սրա բ . քառյակը, երկրորդ տողի վերամշակությամբ,
կցված լինի 1-ին տաղի ա. քառյակին, Ինչպես էլ եղած լինի, այդ տա
զերի ա. քառյակներից մեկն ու մեկն անկախ է եղել, Սիրված մի մոտիվ
է եզեւ և ր. քառյակի սկիզբը, որ գտնում ենք մի բոլորովին ուրիշ հայրե
նի մեշ ևս.
...Ընկա յ ի ծովին միշին,
Ղարղ եզայ ու կերթամ ի վար.
Մանկտիք, ձեր արեւտ ասեմ,
Տոլցուցէք ինձ մէկ ել ու ճար...
Առնենք հետևյալ հայրենները.
1. ա) Ան առաւօտուն լուսուն,
Զսւյնըն գայ գարնան ձագերոլն.
Ա՛յ իմ փոքրիկ ձագեր,
Ձայն անուշ է քանց ամենուն,
բ ) Սագ մի կայ' պոզպուլ կ՛ա
սեն,
Զինչ կ՚ա սէ' ամենըն սիրոյ.
Ձայնիկն ակնճովս ընկալ,
Չի դա դրիր աչերս ի լալու,
U. Ղազ., Ա.
3 . ա ) Այս առաւօտուն լուսոյն
Գայր շրին ձայնիկն ու ձագուն.
Այն իմ պէօֆայ եարին
Ձայն անուշ էր քան զամենուն.
բ ) Բարակ սիրու տէր մալ1գիկ'
Ինքն ու իր եարըն մէն ի քուն
Պագ տան ու պագ առնուն,
Պագ պահեն մէկալ գիշերուն։
Արեգ, M 1, եր. 15

Գայր շրէն ձայնիկն զղզղուն.
Այն իմ պէօֆայ եարին
Ձայն անուշ էր քան զամենուն.
բ ) Բարակ սիրոյ տէր մարդուն'
Ինքն ու իր եարն մէն ի քուն.
Պագ տան ու պագ առնուն,
Ղօլայն է՛ն մէկալ գիշերուն,
Հա,երգ, W.

4 . ա) Դէմ առաւօտի լուսուն
Գայ շրի ձայնն ու բաթուն.
բ ) Այն պէս սիրու տէր մ ար
ինքն ի՛ր եարն մէն ի քուն.
Երեսն երեսին գրեր
Ու ձեռքն ի մէշ ծծերուն։
Փարիզ, Դիվ., եր. 120
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Այս չորս հայրենների ա. քառյակները, ինչպես տեսել ենք, նույն
երգի վարիանտներն են ( վերջինը աղճատված)։ Դրանցից 2 ֊ր դ հայրենը
( որի վարիանտներն են Յ ֊ր դ և 4-րգ տաղերը, 4-րդի մեչ վերջին երկու
տողերը տարբեր) կազմված է պարզապես երկու անկախ քառյակներից,
որոնք իրար միացած են հանգով և я եար» բառով, բա յց բովանդակու
թյամբ իրար հետ ոչ մի կապ չունեն։ Միևնույն ա. քառյակին, սակայն,
1-ին տաղի մեշ «ձագ» ու «ձայն» բառերով միայն կցված է մի ուրիշ
քառյակ, որ իմաստով հարմարվում է նրա հետ. ուստի և առաք է եկեք
իմաստալից մի ությակ, որ երբ առանձին կարդում ենք, բնավ չենք
նկատում, թե դրա քառյակները մենակ էլ մի մի առանձին ամբողջու
թյուն են կազմում։
1. Զիմ եարն ի գնալ տեսայ,
J ^ 2 . ա) Աղւոր մ՜ի գնալ տեսայ,
կանչեցի' էԻմ կարմի՛ր երես» .
Կանչեցի թէ' erԿարմի՛ր երես».
Դարձա, ու ճուապ ետուր
Դարձալ ու ճոլղապ երետ.
? է a քանի ապլահ զրուցես.
« bu աղւոր, գոմ։ ո՜ւր փախեր
Ստեղծողն ինձ երես տոլեր,
ես.
Քեզ աչեր, դու կանգնիր nt
Աստուած ինձ երես երետ,
տես»։
Քեզ աչեր, ու կանզնէ ու տես.
֊Ջ դա րտ ա կ տեսնելն ի՛նչ աբ ) Ինձ ըռընտութիւն երետ,
նեմ՛
Քեզ կրակ, դու զքեղ էրես»։
Երբ ձոցոլդ մահբում կու հանես.
կ„ս„ ., Ճ1աե.
Հանց որ մ ահբում կոլհանես,
Բե՛ր պատանք ու գիր զիս ի 3. ա) Կարմիր ու ճերմակ երես.
ներս։
Քանի՛ մի զիմ սիրտս արոմւես.
—Հեռի՛ պատանքն ի քենէ,
Անցնիս թուխ ամպոյն ետեւ,
Բանամ զծոցս՝ արե՚կ մուտ ի
Ամպու գոլ աոնես, զիս էրես.
Արա
բ ) Քանի զայս էրածս էրես,
— Աստուած ողորմի քո հօրն,
Ա՛ռ քեֆին1 ու դիր զիս ի ներս։
Ի՛նչ աղէկ թապտիր մի կ՛անես.
—Հեռի' քեֆինն՝ ի քենէ,
Կոլտաս ինձ Հունչ ու հոգի,
Հանց ծոցս արեկ մուտ ի ներս։
Մահուանէ ի կեանս փոխես,
Հա/էրգ, ՀԷ.
Անահիտ, 190», էր. 108
Ինչպես կարելի Է տեսնել, 1-ին հայրենը կազմված Է 2-րդի պ. մա
սից և 3-րդի բ . մասից և վերջից Էլ ընդարձակված Է մի քառյակով, Բացի
այդ՝ 3-րդ հայրենի ա. քառյակը և ՛իր վարիանտը գտնում ենք ներքևի
հայրենների սկզբում, ուրիշ քառյակի հետ միացած։ Այստեղ գտնում ենք
նաև վերևի 1-ին երգի էերբ ծոցուդ մահրոսէ կռլհանես» տողը a Անկի
( = ծոցուդ) ղիս մահրում հանես» ձևով,
1 Ոֆին-պատան,

1. ա ) Կարմիր ու սպիտակ երես,
Ամ քանի՛ զի մ սիրտս աչըրես,
Կերթաս ի թուխ ամպն ի ներս-,
Ամպու զոլ կանես, զիս կ՜էրես,
բ ) Կոճկիկտ ալ արձակ ա յն ֊
ես,
Ու ճերմակ ծոցդ ցուցանես.
Անկի զիս մ ահբում հանես,
Ւող զփոզոմւ ձայնըն չլսես։

Z. ա) Կարմիր ու ճերմակ երես.
Ամ քանի դու զիս պիտի էրես..
Քանի որ մ էշլիս նստիս,
Ուներովդ հետ ինձ զրուցես,
բ ) Կոճկէկտ էլ արձակ անես,.
Ու ճերմակ ծոցդ ցըցընես.
Կու վախեմ թոզուս եԱես,
Ու ծոցէդ մ ահբում մնամ ես։
0. W . r f« .

Երկու քառյակների տարբեր հանդերը հենց մենակ մ ի ս
ոյակների կցման., օրինակ'
1. ա ) Սրտիկս է լալու տզայ,
Ծեքերով կոլ խաղվեցնեմ.
Կուլայ, զօրն ըզքեզ կուզէ,
Ես անոր ճարակն ի՛նչ անեմ,
բ ) Աշխարհս ինչ ըռինտ որ
ԿաԻ
Նա' բերեմ աչվընուս ցրցնեմ,
Աչերս երբ քենՀ ի զատ
Մարդ չուզեր նէ1 ես ի՛ն չ անեմ։
գ) Հոդի՛, թէ հոգիս ուզես,
Չէ չասեմ, հանեմ տամ ի քեզ.
Ապա թէ աչերս ուզես,
Ինչո՛վ նայիմ դէպի քեզ։
If. Ղազ., ՃՕԹ.

2. ա) Սրտիկս է լալու տխմար,
Շաքարով կու խաղվեցնեմ.
- Կուլամ, զօրն ըզքեզ կուզեմ,
Ես անոր ճարակն չգիտեմ,
բ ) Աշխարհս ինչ աղէկ որ կայ,
Աչվընուս բերեմ ցըցընեմ,
Աչէրս ի քէնէ ի զատ
Երբ չուզէ՝ ես ի՛նչպես անեմ։
Ս. Ղ "զ : Դիվ; tZS-

Այստեղ 1-ին տաղի վերշին (գ .) քառյակը պարզապես մի . ւնկաիստաղ է, որ երգիչը առաշին վարիանտի ետևից երգել է միայն <r սչերսյԻ
բառի զուգորդությամբ։ •Առնենք հետևյալները.
1. ա) Գիշերս ես ի քուն էի
Իմ հալալ տեղացն ի վերայ.
Լուսինն \էր կամար կապեր
Իմ ճռհար անձկանս ի վերայ.
բ ) Իմ եարն ի յեբաղիս եկալ,
Ի սիրուն զէտ հարբած եղայ.
Յանկարծ ի քնուս ելայ,
Լուսինկսայ ա. խիստ կուցոլայ,
Արեգ, M г, 4-րգ

2 . ա) Գիշերս ես ի քոմ, էի
Իմ հալալ տեղացն ի վրայ..
Լուսին ալ կամար կապեր
Ցիմ ճոհար անձկանն ի վրայ։
բ ) Ա ՛յ իմ բարձր ու բոլոր,
լուսին,
Շատ բարել տար իմ խօշ եա
րինԶդուռն այլ նշանով ասեմ,
Բարձր պատ ու ծառն ի մ ի ֊
շին...
Հայեր,, ՃԾԳ.

Այս հայրենների ա. քառյակները նույն են, իսկ շարունակությունը
տարրեր. 1-ին տաղի երկու քառյակներն իմաստալից կապակցությամբ
են և մի ամբողջություն են կազմում հանգով ու բովանդակությամբ—
քնած լինել և երազ տեսնել, մինչդեռ 2-րդ տաղի ա. և բ . քառյակները
նույն հանգը չունին ե. բ. քառյակը միայն ffլուսին» բառի զուգորդու
թյամբ կցվել է ա. քառյակին, այն էլ անհարմար կերպով։ Այս բ. քառ
յակը, որի շարունակությունը չեմ բերել վերևում, մի առանձին երգ է իր
մի քանի վարիանտներով (ՃԾ. և եր. 121), որոնց կվերադառնամ ես
ուրիշ առթիվ։
1. Որդի, հարստի որդի,
Ծիլ ոսկի, ծառ արմալենի,
Քո շունչդ է խնկան փոշի,
Քո մազերն է ճիլղք խաղողի.
Կոզակդ է օլոր օլոր,
Քո բերանդ է փոքր ու բոլոր.
Քո տիրոշգ այլ ի՛նչ յենէկ,
Դու հերիք ես, խաղչու խնծոր։
II. Ղազ-, ՃԻՒ.

2. Իր շոմյչն է խնկուն* փոշի,
լիր կոզակն է ճուղք խաղողի,
Կոզակտ է ոլոռ ոլոռ,
Քո բերանտ է փոքր ու բոլոր.
Քո տիրոշտ այլ ի՛նչ երնեկ,
Որ ունի ղքեղ խաղոլ խնծոր։
», SO. Դիվ., 123
կմ., M 2334

Առաշին հայրենը, ինչպես տարբեր հանգերից երևում է, երկու ա ֊
ռանձին քառյակների միություն է, բայց երկուսն էլ աղշկա գովք լինե
լո վ իմաստալից կերպով են կցված։ Դրա վարիանտի մեշ (2-րդ տաղը,
որի սկիզբը չկա), կցումն արդեն երևում է նրանով, որ առաշին երկու
տողերը երրորդ դեմքով են ( էիր շունչն, իր կուլակնa) , իսկ շարունակու
թյունը' երկրորդ դեմքով («կոզակդ», ffքո բերանդ»)։ Կցման համար
իբրև զուգորդություն ծառայել Է ffկոզակն» բառը, որ 1-ին վարիանտի
մեշ աշող կերպով վերածված Է ffքո մազերն» բառին, և ամբողշն Էլ
շուռ Է տրված երկրորդ դեմքի։
1. ա) Ա՜յ իմ աննման,
Մայրն չէ բերեր -քեզ նման.
Աչերդ է ի ծով նման,
Ու ունքերդ ի թեև ծիծըռնկան,
բ ) Այդ քու աչերուդ շալֆուն
Մեկ ամպեր Մոլքատ Խորասան.
Ոլնքերտ է կամար կապեր
Ու 1լերթայ ի Մսրըն թալան.
Շատ ու շատ վաճառ արեր,
Շատ խօճա ու շատ պազրկան։
Հայերդ, 1?ՀԲ.

2 . ա) Իմ կոզ ու մուրտ ճիհան,
ւ'ի ծոցդ Է բուսներ ըռահան.
Երկու ծամ դեղձան ունիս,
Ի դնչի՚դ մէշն կայ նշան,
բ ) Տո՛ներդ ալ իլղար արեք,
Ու կերթայ ի Մսրայ թալան.
Շատ առ, շատ գերի բերէ,
Շատ խօճա ու շատ պաղիր֊
կան...
V. Ղազ.. ւՏեՏ.

* կմ. M 2394 ձեռ մեէ •ՒէեկաԱ.
5 Տպվաէ է' աԻլ զարար4,1. պետք Է ուղղել' * Իլղար արելM, որ նշանակես! է' ար։ ավել, արշավանք ղորձնլ,
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Ւե այս երգի ա. քառյակները հետո են ավելացած իբրև գովքի ըն
դարձակում, այդ երևում է ոչ միայն դրանց տարբեր լինելուց, այլև
նրանից, որ 1֊փ ն վարիանտի մեք կրկնված է աչքերի և ունքերի գովքը,
Բացի այդ' Պ. թ ., Л? 383 ձեռագրի մեք կա այս հայրենի մի երրորդ վա
րիանտ ևս, որի մեք չկա այս երկու վարիանտների ա. քառյակների հա
մապատասխան քառյակ։ Դրանց կդաոնամ ես հետո։
Վերամշակված վարիանտներ են ա. քառյակները հետևյալ հայրեն
ների մեք ևս, որոնց բ . քառյակները տարբեր են.
1 . ա ) Այս մութն ու խաւար տ ա ֊
րիս,
Քեշկէ ւէր բերեր մայրս զիս.
Բերաւ սիրոյ տէր արաւ,
Սիրոյ տէր որ կ՚ե լնէ հոգիս.
բ ) Կ՜ասեմ թէ կ՚ե լնէ հոգիս,
Նա կ՛ասեն թէ թող մեռանիս,
Այսքան զուլում ո ՛վ տեսեր,
Որ զմանկան մահըն կուկամիս,
Հայերդ, ВЯ-

2 . աJ Կանանչ ու կարմիր ամիս,
Մի՜ԲԷ մայրն չէր բերեր զիս.
Իրեր սիրոյ տէր արալ,
Այս քաղքիս ա յգ հմնալիրիս.
բ ) Երկու էրիկ կոաիրեմ,
Երկուսին սիրտն կ՚ո ւդէ զիս.
Պզտիկն առաւել կ՚ա սէ,
Մեծն ասէ արեկ մօտ ի յիս։
Հայերդ, եր. 45, Դիվ., tr . 111

Առնենք և հե՛տևյալները'
1 . ա) Զինչ աշխարհս երէց յա յտ նել
Քեզ խրատ աուողն անիծէ.
Որ քեզի խրատ տուել է'
Զքեզ յիսէ ՛օտար կուպահէ։
բ ) Աչերդ դու հանց ունիս'
Աչեր6 ծախէ խորովէ.
Ուներդ դու հանց ունիս,
Որ շինած հիմն կոլքակէ,
П. Ղազ., à ԼԱ.

2 . ա) Աչերըդ դոլ հանց ունիս,
Աքեր է ծախըն« խորովէ.
Ունքերդ դու հանց ուեիս,
Որ Շիբազն ի հիմնէ քակէ։
բ ) Հալապ ու Դըմէքխ քաղաք'
Ով որ զքո ձայնըդ լսէ,
Տուել ղարեւուն ըգթարկն,
Հասրաթով զքեզ կուտեսնէ։
Անահիտ, 1Չ07, եր. 187

Այս հայրեններից 1-ինի բ . քառյակը և 2-րդի ա. քառյակը նույնի
վարիանտներն են. բա յց տարբեր քառյակների հետ վերքից և առաքից
միացածI 1-ին հայրենի մեք ա. և բ . քառյակներն անկախ երգեր են /։
նրանց միացումը կատարված է մեքենայաբար, լոկ հանգի զուգորդու
թյամբ. մինչդեռ 2-րդը մի իմաստալից ությակ է,
Այսպես և Դիվ., եր. 73, ՃԾ. (Ս. Ղտզ.) դրված է 16 տողից կազմ
ված մի հայրեն, որ երկու երգեր են և երգվել են իրար ետևից միայն
նրա համար, որ երկուսն էլ նույն հանգը և նույն բնավորությունն ունեն,
в Պետք է

Մ. ԱրԼզյան —8

с/7/, աչեր էախէ խորովէ».

այն է' երգիչը ցանկանում է իր յարի համար այս ու այն լինել։ Թե այդ
Հայրենն իսկապես երկու երգից է կազմված, երևում նրանից, որ էյրա
առաշին 8 տողը միայն կա Կռսա., Գ պ., եր. 48, հտն. իբրև առանձին
տաղ, իսկ երկրորդ 8 տողը (Դիվ., եր. 124) վերամշակված ձևով կա նույն
Ս.՝ Ղազ. ձեռագրի մեշ, դարձյալ մենակ իբրև աոանձին տաղ։ նույնը
Վիեննայի № 343 ձեռ. մեշ, ավելի ընդարձակ և շրջուն դասավորությամբ,
իբրև շարոմւակություն դրված մի հայրենի,, որ Պ. թ., M 388 ձեռագրում
ուրիշ հայրենների մեշ է ընկած (տ. Անահիտ, 1907, եր. 35)։
Առնենք հետևյալները.
1. ա) Փոքրիկ բոլորիկ շամամ,
Ե՜րբ լինի' սիրոյդ տիրանամ.
Քո սէրն յ անատակ ծռվուն,
Ու քեաֆիր ալին պահապան.
բ ) Երթամ հօքմ գէմ լինամ,
Գամ ընկնիմ ի ծոցդ ու յողամ.
Այնչափ ելումուտ առնեմ,
Յինչ որ քո' սիրոյդ տիրանամ։
Հայէրգ, ՃԳ.

2. ա) Քո ծոցդ է տիրռշ նռան,
Քո ծծերդ է սաղմոսարան.
բ ) Երթամ սարկաւագ լինամ,
Գամ մտնում ի մէշն ու կա ր֊
դամ.
Այնչաք այբուբեն ասեմ,
Որ մինչ սիրոյդ տիրանամ։
*արիզ, Դիվ., էր. 123

Այս հայրենների բ . քառյակները վարիանտներ են, վերամշակվածև հարմարեցրած՝ 1-ինի մեշ իր նախորդ քառյակին (անատակ ծով,,
ալի,—լողալ, ելումուտ անել), և 2-րդի մեշ իր նախորդ տանը (սաղմո
սարան,—սարկաւագ, կարդալ, այբուբեն ասել)։ Առաշին հայրենի մեշզուգռրդությոմւը եղել Է հանգով և « սիրոյդ տիրանամ» բառերով, իսկ
2-րդի մեշ «ծոց» թոռով, որ սկզբնապես եղել Է «ի մէշն» բառի փոխա
նակ, ինչպես կարելի է տեսնել այղ 2-րդ հայրենի ներքևում դրված՛ միերրորդ վարիանտից, որ իբրև գ. մաս կցված է մի ուրիշ հայրենի վերշից-1. ա) Տեսայ իմ հոգուս հոգին
Զարդարած ու կ՚երթար ի ժամ.
Ես ալ ի դէմիկն ելայ.
«Ո՛ւր կ՚երթաս, քո ժամն է. հ ա ֊
րամ».
բ ) Թէ դու՛ զիս խապռզ ա ֊
նես,
Քեղ համար կանգնիմ ես ի
Աղօթք Լաղաչանք այն եմ՛,
Ինչ որ քո ծոցուղ տիրանամ;

գ) Քո ծոցդ է տիրռշ մաբան7,
Քո ծծերդ է սաղմոսարան.
Երթամ հաբեղայ լինամ,
Գամ ես ի քո ծոցդ այ կենամ,
Անսալ այբուբեն ասեմ,
Ինչ որ քո գրկիդ տիրանամ։
Կոստ., Գ, 44, Ս. Ղազ., Դիվ., jf'fcf-

2. ա) Տեսայ իմ հոգուս հոգին
Ջարդարուեր ու կ՚ե րթար ի
ժամ.
Դարձաւ ու ինձ ճուղապ երետ.
Ո\Է «ո՜ւր կերթաս, քո ժամդ է
հարամ.
ր ) Դարձիր ինձ պագիկ մի

Ցորտեղ ժամատեղ տեսնամ,
Քեզ համար ես երթամ ի ժամ.
Աղօթք ու աղաչանք անեմ,
Մինչ որ քռ ծոըոյդ տիրանամս:
Հայերդ, IS, Հտն., Դիվ., ИЗ

Այս հայրենի 1-ին վարիանտի գ. մասը, որ չկա 2-րդ վարիանտի
վերքում, նույն է, ինչ որ նախորդ 2-րդ հայրենը, և «քո ծոցդ» բառերի
պատճառով մեքենայաբար կցված է նախորդ մասին, ուստի և ա ռա ֊
քացել կ նույն իմաստի և նույնիսկ տողերի կրկնություն։ Ապա' այս
հայրենի 2-րդ վարիանտը տարբեր կերպով է վերամշակված1 մեշն ու
նենա/ով երկու ավելի տողեր, բա յց էական փոփոխությունը հետևյալն
կ. 1-ին վարիանտի մեշ երգիչը տեսնելով, որ իր erհոգու հոգին», աղվորր, զարդարված ժամ է գնում, նրան ուղղում է իր խոսքը, երգիչը տղա
մարդ է, ուստի տաղի վերքից ավելացրած է գ. մասը, որ դարձյալ սպրդ
ված է կնոշ, 2-րդ վարիանտի մեշ, սակայն, ուղղակի խոսքը ոչ թե
երգիչն է ասում, այլ «հոգու հոգին», այդ պարզ երևում է ոդարձաւ ու
ինձ ճոլղապ երետ» խոսքից, որը հասկանալու համար բերեմ Աեբաստացի Յովասափի հետևյալ տողերը.
Այսօր պեսայ զինք զարդարած,
Յիս նայեցալ վերաց վերաց,
Սրտիկս եղալ յիրմէ խոցած,
Ոչ կենդանի ել ոչ մեռաձ,
Դարձալ երետ պատասխանի.
«Յկ՜ր խոցեցար, խեղճ ու գերի,
Իմ սիրտս ի քո սիրոյդ կ՜երի.
Հապա զքո սէրըդ փորձեցի»,
Հսւյերգ, եր. 711
Ինչպես որ այստեղ «դարձաւ երետ պատասխանի» խոսքը հասկաց
վում է աղշկա համար և ուղղակի խոսքն աղշկա ասածն է, նույնպես և
վերևի 2-րդ վարիանտի մեշ «դարձալ ու ինձ ճոլղապ երետ» խոսքով
հասկացվում կ, որ ուղղակի խոսքն աղշկա ասածն է ։ Բայց եթե այս
ուղղակի խոսքի բովանդակությունն ավելի տղայի է հարմարվում, քան
աղշկա, այն ժամանակ այդ 2-րդ վարիանտը պարզապես մի կնսչ ասած
երգ է, որի մեշ երգչուհին ժամ գնալիս տեսնում է, որ իր էհ ոգու հոգին»
Էլ ժամ Է գնում և իրեն ուղղում այն խոսքերը։ Պետք Է նկատի ոմւենալ,
որ հայրենների մեշ ինչպես որ «յա ր» բառն ընդհանուր Է և ^տղայի և
աղշկա համար, նույնպես և «հոգու ՛հոգին» ։
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Իրար հետ միացած քառյակներից մեկը կամ մյուսը կարով է նաև
•մի քանի ուրիշ քառյակների հետ միանալ, որովհետև մի երգիչ դիցուք
քառյակը միացնում է Ь քառյակի հետ, մի ուրիշ երգիչ էլ կարող է
ւույն Я քառյակը միացնել С տաղի հետ, մի երրորդն էլ ձ-ի հետ, որով
: աոաշ են գալիս ab, AC, ad. կամ Ьс, Са, Ьс, bd և այլն միություններ։
^երենքթ դրա համար հետևյալները։
ա) ՛Ա՜յ ի մ նոսւ ու նուշ բերան,
.նուռ ու նուշ ծաղիկ լըռահան,
'Դու հազրեվարդի նման,
IՄարջն չէ ՛բերել քեզ նման.
լր ) Պռկունքդ է լիմոն նման,
■.Կորանաս դու մարդու մատան.
IԼեզուդ է պլպուլ նման,
Կու գովէ զինչ գարնան նման։
V. Ղ ^ ., Բ.

2. ա) Ա՜յ իմ նշենի ծաղիկ,
Դեղնեցար ու դարձար ի նուշ.
Բերանդ է փոքրիկ լ՝անուշ,
Պռկունքտ է ամրաւ ու նուշ,
բ) Պռկունքտ է լիմոն նման,
Կուրանաս դու մարդու մէտէն,
Լեզուդ է րիլլրիլլ նման,
Կու գովէ զինչ գարնան նման։
Կ,*տ., Գ, 49, Դիվ., էր. 118.

.3. ա) Ա՛յ իմ նշենի ծաղիկ.
’Դձղնեցար ու դարձար ֆ նուշ.
ՀՒերւՍնգ ‘Հ ւփոքրիկ անուշ,
Պոկներդ է ՚ամպրաւ ու նուշ,
բ ) ՛Այն օրն ի մօրէդ ծնար,
՚Ղո՛ւն լայիր ՝ւ:աւմէն ՛խնդային.
Հանց մաքուր 1ել ի [աշխարհէս,

4. ա) Ա՛յ իմ նշենի ծաղիկ,
Ծաղկեցար ու դարձար ի նուշ.
Բերանդ Է աղուշ մ աղուշ,
Պոկներդ Է ամրալ ու նուշ,
բ ) Ջայախդ որ ափիդ ունիս,
Դու խմէ՛ որ ասեմ անուշ,
Պագնեմ զայդ բերնիդ բոլորն,
Որ գինւոյն հոտ գայ անուշ։

,;ղիս։
111. Ղ

Ծծ.

Այս հայրեններից 2-րդի ա. քառյակի մեշ վերշին տողի էպռկունւքըգՏ բառը հիշեցրել է 1-ին տաղի բ . քառյակը, որ սկսվում է նույն
«պռկունքդ* ; բառով և ՛որ բովանդակությամբ մի գովք է, ինչպես և 2-րդ
.տազի ա. քառյակը, և ահա վերջինիս կցվել է բ . քառյակը։ Pb 2-րդ
■տաղի երկու քառյակներն իրարուց անշատ են եղել, այդ երևում է և
նրանց տարրեր հանգերից։
Յ ֊ր դ տաղի քառյակներն էլ հետո են կցված, այդ երևում է նրանից,
«որ. ա.;քառյակը Հանդավոր է, իսկ բ . քառյակն անհանգ։ Բացի այղ՝ դրա
ա, քառյակը գտնում ենք նաև 2-րդ և 4-րդ հայրենների մեշ իբրև ա.
քառյակ, իսկ բ. քառյակը, գրեթե անփոփոխ, Ֆրիկի տՎասն ողորմու,թեանէ>, քերթվածի մեք Հապ. Չոպ., Հայ էշեր, եր. 37, ծա ն.)։ Այս բ . քառ
յակն ըստ Չոպանյանի կա նաև Պլուզի անունով մի տաղաշարքի մեշ,
֊ա յլև պարսկական բանաստեղծության մեշ. ուրեմն ընդհանուր տարած
ված՛ վ ի. ասացված է, որ կցվել է ա. քառյակին։
4-րղ տաղի ա. քսսւյակը նույն է, ինչ որ նախորդ 2-րդ և 3-րդ տ ա ֊
սգերի մեշ, իսկ բ . քառյակից ես միայն տողեր կարող եմ ցույց տալ
-
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ուրիշ հայրենների մեշ, ինչպես' <rՋայախն ալ ափին ունի, ոչ խմէք
ոչ տայ խմելու» (ՃԿԸ.). irhlատէհն որ ափիտ ունիս, կամ խմէ', կամ:
տուր խմողին», էխմէ' որ ասեմ անուշ» (ՀԱ, եր. 436, 440, 445),
1. ա) Շիրին է լեզուդ անուշ,
Պռկնիտ է ամրաւ ու նուշ.
Բերանդ է փոքրիկ ւ՝անուշ.
Տարկմիդ աչքն հազար փուշ,
բ) Իմ եարն ի յիսնէ գնաց,
Լեռ ու ձոր հաւսար հետըն լաց.
Երկինք ու գետինք թնդաց.
Աստղունք մէկ մրն չմնաց,
Ս. Ղազ., г.

3. Եարիկ մի յինէն գնաց,
Բիւր հազար ծաղկունք զինք
իլաց.
9 ի գիտիմ թ ՚ի ր կամա ՜լ գնացՒ
Թէ իրենն Է սէր չի պիտաց.
Թղթիկ մրն յետելէն գնաց,
Որ ամէնն էր հառաչ ու լաց.
Իր մէշն էր պագեր գրած,
Ի յեզերն գրկեր կարօտած*ւ
V. Ղ“ զ., ԺԿԳ-

2. ա) Իմ եար, եմ գրել ղրկել,
Առ կարդա թէ ինչ Է գրած.
Բոլոր գիրկ ու ծոց գրած.
Ա՚ԷշԷյմԷշ պագեր կարօտած.
բ ) Այ իմ նոր սիրուն սի
րած,
Նոր սիրուն սրտով հալրնած,
Առած ու սիրով տարած,
լի ' ծոցուն տէր մի է գրած.
Իր ծոցն է լուսով լցած,
լիր նման իսկի՛ չէ ծնած.
Աշխարհս օրինակ առած,
լի ր նման իսկի չէ գտած,
դ) Իմ եար, եմ գրել ղրկել,
Առ կարդա թէ ինչ կայ գրած.
Բաբե ւ եմ սիրով գրած,
Ու տեսոմւ խիստ եմ կարօտած.

4. Երկինք որոտաց դողաց,
Աստղն իսկի ի տեղ չմնաց.
Իմ եար, երբ յիսնէ ելար,
Բիւր հազար ծաղկունք ի հ ը տ ֊
ршд,
Գրեմ ես բարակիկ թղթիկ,
Որտեղ ես' բարով կացիր,
Քո սիրած եարն չմոռանաս։
Հայերդ, ՂԵ., վա,,. Անահիտ, 1307;.
եր. 13*
5. Իմ եարրս գրել 'ղրկել,
Առ կարդա թէ ինչ կա գրած.
Բարել եմ սիրուդ գրած,
՜Քո տեսուդ եմ խիստ կ ա ր օ֊

Այստեղ 1-ին տաղի ա. քառյակը նախորդ 2-րդ, Յ ֊ր դ և 4-րդ տաղե
րի ա. քառյակի մի փոփոխակն Է. երգիչը, երևի, առաշին երկու տողը
մոռանալու հետևանքով, մտցրել Է aշիրին Է լեզուդ անուշ» և ffչարկմիգ
աչքն հազար փուշ», Հմմտ. ffԱյդ շիրին լեզոլէդ...», «լեզուդ է շիրին»
(Գր. Աղթամարցի, եր. 5 8 ), ffշիրին լեզու» (Կոստ., Բ, 2 4 ), ffՔեզ ծուռ
նայողին աչքն հազար փուշ» (Ցովհ. Թլկուրանցի, եր. 3 4 )։ Թե այս 1-ին
տաղի քառյակներն իրարուց անկախ են և մեքենայաբար են կցված, այդ
երևում է նրանից, որ դրանց հանգերը տարբեր են. բացի այղ' դրանք
8 *.լչ. Դիվ. .կարօտ ». լաց,, ձեռադրի մեէ իմ ոլնեցաձ ընդօրինակով!,ամր * կարօտաց». պետք Է „լղզել էկարօտաi».
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բովանդակությամբ, էլ տարբեր են, ա. քառյակը աղվորի դովք է, իսկ
բ. քառյակը մի կնոջ երգ իր հեռացող յարի մասին,
Ձեռագրի մեշ, իմ ունեցած ընդօրինակությամբ, այդ բ . քառյակին
անմիջապես հաղորդում է 2-րդ տաղը, որ Չոպանյանն անհասկանալի
կերպով անշատել է նախորդից (Հ = 7 0 .ր ղ հայրենից) և դրել է իբրև մի
աոանձին, Ճ ԺԱ =111-րդ հայրեն, այն էլ հաշորդ տարբեր հայրենների
հետ միացրած։ Երբ 1-ին տաղի բ. քառյակը, հետը միացրած հաչորդը
(2-րդ երգի ա. քառյակը), ՛համեմատում ենք վերևում դրված 3-րդ ե
4-րդ երգերի հետ, տեսնում ենք, որ 1-ին տաղի ա. քառյակը մնում է
իբրև մի անջատ երգ, քանի որ դրա բ. քառյակը 2-րդ երգի ա. քառյակի
հետ կազմում են նույնպես մի առանձին ությակ, որի վարիանտներն են
3-րդ և 4-րդ հայրենները։ Ւե այս ությակն անկախ երգ է, այգ երևում է
նրանից, որ Ս. Ղազ. նույն ձեռագրի մեշ երկրորդ անգամ դրա վարիանտը (3-րդ տաղը) գրված է ոչ թե «Շիրին է լեզուդ...։։ և « Ա՛յ իմ նոր սի
րուն...я (երգերի մեք։ այլ «Զաշխարհս ես ի ժուռ եկի...» (Դիվ., 71,
ՃԽԱ.) և « Դեռ ամառն չէր եկած» (Դիվ., 71, ՃԽԲ.) երգերի մեջ։ Մյուօ
վարիանտը, վերևի 4-րդ Հայրենը ,«Հայերգի» մեշ գտնվում է «Իմ եար,
քեզ վատ չեմ արել» (Դիվ., 69, ՃԼ.). և «Փոքրիկ բոլորիկ դռնակ» (Դիվ.,
63, ՃԲ) երգերի մեջ, իսկ « Անահիտի» մեշ նույնը գտնվում է «Կողալ,
քեզ վատ' չեմ արեր» երգի ( «Իմ եար, քեզ վատ չեմ արել» երգի վա
րիանտ) և « Դու ելբյր ի ձեր. տանէն» մի նոր երգի մեշ։
Մի անդամ որ 1-ին պաղի բ. քառյակը 2-րդ տաղի ա. քառյակի
հետ կազմում է մի անկախ երգ, բնականաբար 2-րդ տաղի բ . մպսն էլ
պետք է անկախ լինի, Եվ իսկապես Վենետիկի Ս. Ղազ-, № 1330 տաղա
րանի մեշ, եր. 439, իմ ունեցած ընդօրինակությամբ, «Հայերէն վասն
սիրո» վերնագրի տակ սկսվում է այդ տաղի բ . մասի մի վարիանտ.
«Ա ՛յ իմ նոր սիրով սիրած».,, որին կցված է գ. մասի մի վարիանտ'
«Իմ եարն էր գրել խրկել»... Այսպես ուրեմն այդ բ. մասն անկախանում
է, և բովանդակությամբ էլ նախորդի հետ կապ չունի այգ երգը, որ
գովք է նոր մարդու գնացած կնոշ, ինչպես հարսանեկան երգ: Ինչ վերա
բերում է գ. մասին, դա ևս 3-րդ ու 4-րդ ությակների երկրորդ մասն ՛է,
ինչպես և դրանց համապատասխան 1 ֊ի ն ությակի բ. ու 2-րդ ությակի
ա. մասը, որ իբրև անկախ քառյակ կա նաև Կոստ., Գ, SO և էշմ., M2394
ձեռագրում «Կոզակդ կ ոլոր ոլոր»... հայրենի մեշ (Դիվ.,
քառյակ), ինչպես և «Այս աստնւորիս վերայ երկու բա ն»... (Դ իվ., 97,
ԿԹ. խրատական) հայրենի մեշ։
Բերեմ մի ուրիշ օրինակ էլ։
1. Քո ծոցդ է ճերմակ տաճար,
Քո ծծերդ է կանթեղ ի վառ.
Երթամ ես ժամկոչ ըլլամ,

2 . Ոնց որ գիրկ ու ծոց էյաք8
Նենգաւո՚ր հալն խօսեցաւ։
Դանակ ու շամվւուր հալին,

9 Այսպես էկաքւ ուղղագրությամբ է ձեռագրի մեշ,
-
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68, Ճ

Գամ լին ի մ տաևրիգ լուսարար։
— Գնա՛, ծօ տղա տղմար,
Ջի վայլես տաճրիս լուսարար.
Երթաս գոմ։ խաղով լինաս,
Ու թողոս։ տաճարս ի խաւար,
Փար., Ա.

Բարկ կրակ որ ղինքն խորվէր.
Առնում ղինք լեռկունք ելեմք,
Ջինք տիքէմ տիքէմ բաժանեմք.
Զինք տիքէմ տիքէմ բաժանեմք,
Ես ու իմ եարն մէն ոլտեմք.
Ոսկորք ալ տաճար շինեմք,
Իր թեպուր ալ տաճրին վաճառ,

3 .— Ա՜յ իմ տղայ տղմւսր,
Դու լինես տաճրիս լԼուսարար,
Չերթաս խաղալով լինիս,
Չի պահես տաճարս ի խասսր.
երթաս խունկ մոմ առն ուս,
Ու պահես տաճարս ի լուսովւ
Պ. թ., » 395
Այս տաղերից 2-րդի վերքին «տաճար» բառը երգչին հիշեցրել է 1-ին
աւազը, որի երկրորդ մասը վերամշակված ձևով կցվել է 2-րդ տաղին,
Վերջում մի նկատողություն ևս։ Տրամախոսությունը տղայի ու աղշըկա միշև, որ գտնում ենք բավական թվով հայրենների մեշ (Խ. Խէ. ԽԹ.
ԾԴ. ԿԴ. ՃԲ. և ա յլն), հատուկ է նաև ժողովրդական երգերին, ֊ն ույնիսկ
Փոքրիկ քառյակներին, ինչպես
«Ամպել ա լուլա յլոզա,
Եարս ինձ համար կոզա» ։
— Շան աղա, հերիք հաչաս,
Մեր գռան բա լաք թոզա ։
Այսպես և հետևյալը եյւկու քառյակով.
— Ч-ՈԻԿ։ աղյԻԿ, ես քեզ գերի,
Կրակդ ինկե սիրտս կգաղի (կ՛երի),
Պալանա բոց բերնէս կ՛ելնի,
Կուց մի ւուր տուր չելնի իրիցի։
— Տղա, տղա, հայու տղա,
Աո քո շէնք-շնորհք, վեր կաց գնա.
Մեր տուն ձեր տուն շատ հեռի ի,
fin սէրն մօտ ձիկ ի՜նչ բան ունի։
ՎՍ, Բ, 34, հտն.
Տրամախոսությունը երբեմն ծագում է իբրև հետևանք ժողովրդական
երգի զարգացման, որի օրինակն է հայրենների մեշ հետևյալը.
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1. (Ա մ) երեսըդ է՛ր է դեղնել,
ւերեսիդ գունըն ղնացեր.
Գէմ քո մանչն չէ' մեռել,
Կամ օտար երկիր դնացեր.
Թէ ե՛ս լամ, նա' հաղ ունիմ,
Որ գիտեմ ինչ եմ կորուսել.
Կորել (է ) իմ հոգուս հոգին.
լանհոգիկ ես եմ մնացել։
ս. Ղազ; Я-

1

2 . « Ինչո՛՛ւ ես էրել խորովել,
Երեսիդ գունն դնսւցել.
Կամ քո եարըն չէ " մեռել,
Կամ օտար երկիր գնացել»,
— Անտի եմ' էրել վառել,.
Երեսիս գունն գնացել,
Առած է հոգւոյս հոգին,
Անհոդի եմ վար մնացել։
Գիլ.,

'/»«■»,

1*0
•

Այս հայրենի 1-ին վարիանտի մեք (որի երրորդ փոփոխակն էլ կա,
Հայերգից, էմանչն» բառի տեղ տետրնa ) մի կին մի ուրիշին ուղղած հարց
ման ձևով հայտնում է, թե ինքը որ լալիս է, իրավունք ոմյի, քանի որ իր,
հոգու հոգին կորել է. մինչդեռ իր բարեկամուհին ոչ մի հիմք չունի ար
տասվելու, քանի որ նրա յարը ոչ մեռել է, ոչ օտար երկիր գնացել։ Ամ
բողջ տաղն ուրեմն ասված է աոաջին կնոջից: 2 ֊ր դ վարիանտի մեջ, սա
կայն, այղ խոսքը վերածվել է տրամախոսության երկու կնոջ միջև, այն
է՝ երգիչը 1-ին վարիանտի ճարտասանական հարցականով արտահայ
տությունն ըմբռնելով իբրև իսկական, հ՛արցում1, վերամշակել■է երկրորդ•
քառյակի առաջին տոմւը էթէ ես լամ, նա հաղ ոմւիմ, որ գիտեմ ինչ եմ
կորուսելв փոխելով էԱնտի եմ էրել վառել, երեսիս գունն գնացելտ, որով
և երկրորդը դարձել է երկրորդ կնոջ պատասխան։.
Բերած օրինակները, կարծում եմ, լիոզի պարղեցին, որ երգիչներն՛
ինչպես որ աղատ են վարվում տների ու տողերի, նույնպես և քառյակ
ների վերաբերմամբ, որոնք նույնպես շարժուն վիճակի մեջ են. մերթ ան
կախ են գործ ածվում, մերթ այս կամ այն հայրենների հետ, միացած։

11. ՏԱՂԱՇԱՐՔՍԸ
Երբ թերթում ենք մեր ժամանակի ժողովրդական երգերի ժ՚ո ղովա ֊
Սաները (թեկուզ միայն Շեբենցի ՎՍ, Ա և Բ գրքերն ու Սրվանձտյանցի
«Համով-հոտովըa ) , տեսնում ենք, որ նրանց մեջ հաճախ մի շարք տար
բեր երգեր, — լինեն քառյակներ թե ավե/ի մեծ, — դրված են ետևե ետև.
իբրև մեկ երգ, և միևնույն երգը շատ անգամ գտնում ենք տարբեր շար
քերի մեջ։ Այդ նրանից է առաջանում, որ կյանքի մեջ ևս երգիչներն իրարուց անկախ բազմաթիվ քառյակներ ու ավելի մեծ երգեր պատահաբար,,
ինչպես միտներն ընկնում է, իրար ետևից ասում են. նույն եղանակով՝, և
այդ երգերը գրի առնողները հենց ինչ հաջորդությամբ որ լսել են, այն
պես էլ գրել և հրատարակել են իբրև մեկ երգ։ Իսկ այդպես, երդվելու.
1 Մ. Արեւլյան, ժողովւպ. խաղեր, ոսւվա»ք, եր. 11, հան., ?Տ, <шВ.,
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պատճառն այն է, որ երգիչները սովորաբար չեն բավականանում մի փ ո ք ֊
րիկ քառյակով կամ մի փոքր երգով, այլ պահանջ են զգում նույն եղա
նակով ավելի երկար երգելու։ Հանդեսների ժամանակ, երբ երգեցողու
թյունը երկար է տևում, բնականաբար ավելի մեծ թվով քառյակներ են.
երգվում իրար ետևից։ Ակնի անտունի<ներն, օրինակ, սովորաբար հար
սանիքներին ու խնջույքներին են երգվել ու նվագվել (ՀԱ, եր. 4 28). այգպատճառով և Սրվանձտյանցի ՀՀ-ի մեջ, եր. 296— 299, ինչպես կտես
նենք, միապաղաղ կերպով դրված են իբրև մի մեծ երգ առնվազն հիԱզ
մեծ անտունիներ։ Նույնիսկ ճանիկյանը, որ խնամքով միմյանցից բա
ժանում է անտունիները, դարձյալ մի քանի տարբեր երգեր գրած ոմւի՛
իբրև մեկ երգ։
Արդ, ուրախության ու սիրու հայրեններն ևս երգվել ու նվագվել են
նաև հանդեսների ու խնջույքների ժամանակ, — լինեն երգողներն արվես
տով երգիչներ, այսինքն գուսաններ, թե սոսկական մարդիկ, — դրանք ևս՛
բնականաբար, երգվել են ետևե ետև մեծ չարքերով։ Ուստի: տաղարան
ների մեջ մի շարք հայրեններ առած են մեկ ընդհանուր վերնագրի տակ.
իբրև մեկ մեծ տաղ, բաժանելով երկյակների, ինչպես Պ. թ., Aff 39Տ ձե
ռագրի մեջ, կամ ավելի հաճախ մեքենաբար վերածելով քառյակների,
ինչպես Պ. թ ., Aff 383, 386, 407 ձեոագիրների մեջ (M 383-ի մեջ նաև մեկ,
երկյակ և մեկ վեցյա կ)։
Հայրենն՛երի ինձ ծանոթ տաղաշարքերը հետևյալներն են. ձեռագիրների ՛մեջ.
երևանի Պ. թ. ձեոագիրներ.
1
) Aff 383 «Այլ տաղ սիրոյ է խիստ գեղեցիկ» , վերնագրի տակ. «Քեմ՜
չեմ Յոլդայի բերած կամ իմ հաւրն ու մաւրն անիծած» ։ — Սկզբի 14 տո
ղը, ապա նաև երկու ուրիշ ությակներ («Ա մ ո ՛վ ՛էր հաներ վարեր»... և։
«Կոզալ, քեզ բանիկ մ՜ա սեմ ...») տպված են նաև « Անահիտի» մեջ 1907,
եր. 186, Ս. Ղազ., Aff 160 ձեռագրից, որից նույն տեղում տպված նաև շատ•
ուրիշ հայրեններ։
2 ) Af 386. «Ջիմ եարն յիսնէ զատեցին»... տաղաշարքը, որ ամբող
ջապես կա նաև էջմ., A? 1999 (1 9 9 0 ) ձեռագրի մեջ, ինչպես և «Մոռոզյանի» (Երվ. Շահազիզի) տաղարանի մեջ, եր. 234—236, « Տաղ սիրոյ»՛
վերնագրի տակ։ Այս տաղաշարքի սկզբի 14 տողն ևս տպված' է « Անահի
տի» մեջ, 1907, եր. 186, դարձյալ Ս. Ղազ., Aff 160 ձեռագրիցդ
3 ) Af 39Տ. «Գիշերս ես ի խում է ի ...» տաղաշարքը, որ ամբողջապես,
կա նաև Ս. Ղազ., Af 1330 ձեռագրի մեշ եր. 399—4 01։
4 ) Af 397. «Դու ծառ ես նարնջենի...» փոքրիկ, տաղաշարքը,, որի շա
րունակությունը չկա թերթեր պոկված լինելով։
Տ ) Aff 407. « Տաղ սիրու» վերնագրի տակ. «Դարձալ ու. ճուդյսպ երետ՚
թ է ...» մեծ տաղաշարքը։
-
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էջւքիսւծնի մատ. ձեուսզիր.
6 ) № 1540 (.Ն. .ժող.), ձեռագիրն սկսվում է հայրենի տաղաշարքով,
.սրի սկիզբն չկա, որովհետև ձեռագրի սկզբի թերթերը պոկված են, ի ն չ֊
•պես և եղած առաքին թերթի սկիզբը պատոած հանած է ։ Հայրենի տաղա
շարքն սկսվում է. ff... և կարմիր խնձորով, ով անցաւ' տարաւ գոգով, ով
*"Ք "յ€.թ ".4 ЬРРШ1 թարովտ։
7) «Սուազյա&ի» (երվ. Շահազիզի) տաղարան, սկզբի թերթերը չկան,
■էր. 9—11. « A f ս.Էրն .անգին ղումաշ...» տաղաշարքը։
8 ) Նույն, եր. 283 հտ. ffՏաղ սիրոյ» վերնագրի տակ, «Մահալլովգ ի
վար կուգայի»... տաղաշարքը,
9 ) Տևկանցի «Հայերգի» հայտնի ffԱյս ծովական»... տաղաշարքը
•օՑաղագս հոգւոյ.և սիրոյ ոտանաւոր է բանս» վերնագրով։ Դա ամենայն
հավանականությամբ կազմված է եղել մի քանի շարքերից, ինչպես է
Ս. Ղազ., M 1371 ձեռագիրը,
10) Կոստսւնյանւյ, Բ, եր. 52, հտն. « Ասի թէ սիրեմ զքեղ»,.. փոքրիկ
տաղաշարքը (24 տող),
11
) Նույն, եր. 53, հտն. «Ա՛՛յ իմ մարգարտէ շարոց» ... փոքրիկ տա
՛ղաշարքը (22 ֊տ ոդ),
12) Նույն, եր. 55—57, ffԵրգ եարոշ» վերնագրի տակ. ffԳիշերս ես ի
դուրս ելայ»,
13) Նույն, Գ, եր. 44—53 ffՀայրենի կարդալ» վերնագրի տակ մի մեծ
.տաղաշարք. ffՏեսայ իմ հոգուս հոգին զարդարած»... նույնը ամբողջա
պես նաև էշմ., X 2391 տաղարանի մեշ, Սկզբի մասը նաև Ս. Ղազ., M
.1371, եր. .390, հտն. և M 1330, եր. 434, հտն.,
Ղենետկի Ս. Ղազ.

մատ. ձեոազիրներ.

14)
1371 տաղարանը, որից օգտվել է Չոպանյանը Դիվանի հա.մար., եր. 309—327 ffՀայերէն վասն ուրախութեան» վերնագրի տակ.
.սկսվում է' «Ծառ նարնճենի ես դոմ։»... Սկզբի մասը մինչև եր. 317, մի
ֆյանի հայրենների պակասով և երեքի տարբեր դասավորությամբ, կա նաև
Ս. Ղազ., At 1339 ձեռագրի մեշ եր. 469—478. «Հայերէն սիրոյ» վերնա֊
*ԳՐԻ տաԿ՛
15) Նույն, JW1371, եր. 381—399. «Դարձեալ հայերէն վասն ուրախ.*
/վերնագրի տակ. «Ժամ ժամ զիմ ղարիպութիլնսօ...
16) Նույն, եր. 390—398. «Հայոց հայերէն վասն ուրախութեան»
.վերնագրի տակ. « Տեսայ իմ հոգուս հոգին զարդարած».... Սկզբի մասը
նույն է Կոստ., Գ պր., եր. 44, հտն. (վերևի թիվ 13) հայրենի հետ. մ իքի
մասի մեշ ևս նույն հայրեններն են, միայն տարբեր դասավորությամբ,
իսկ վերշի մասի մեշ տարբեր հայրեններ են։
17) Նույն, եր. 398—404. «Տաղ սիրոյ» վերնագրի տակ. «Այլ ողորմ
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18) Նույն, եր. 404—4 1 0 . «Տա զ սիրոյ գեղեցիկ» վերնագրի տակ.
« Ա՛յ իմ գեղեցիկ պատկեր» ...
19) № 1330, եր. 434—436. «Հայրէն» վերնագրի տակ. «Տեսայ գիմ
Հո գոյս հոգին զարդարած»... Սկիզբը նույն է թիվ 13-ի հետ, վերքը տար.
բեր,
20 ) Նույն, եր. 436—438. «Հայրէնa վերնագրի տակ, « Բ՛ուխ աչք ու
թուխ ունք ունիս» ...
21 ) Նույն, եր. 439—440. «Հայերէն վասն սիրոյ» վերնագրի տակ.
« Ա ՛յ իմ նոր սիրով uիրш ia...
2 2 ) Նույն, եր. 445—466. «Հայերէն սիրոj a վերնագրի տակ. «ժամիկ
մ՚ա չերուդ ի զա տ»...
Մյուս ձեոագիրների շարքերը, որոնցից հայրեններ կան տպագրված,
ինձ ծանոթ չեն։ Այս 22 տաղաշարքերը միմյանց նման չեն. գրանք բո
վանդակում են մեծ մասամբ տարրեր երգեր, մեկ մեկ էլ նույն տաղերը,
բա յց գրեթե միշտ տարրեր վարիանտներով և, սակավ բացառությամբ,
ոչ նույն երդերից առաշ կամ հետո։ Այս հանգամանքը ցույց է տալիս, որ
ա յդ տաղերն ևս ինչպես արդի ժողովրդական քառյակները, երգված են
պատպհական հաշորգությամբ։ Ամեն երգիչ հայրենների պատրաստի շտե
մարանից առել է ուզած տաղերն ու ետևե ետև երգել, և գրի առնողներ1/'\ էլ, զանազան մարդիկ զանազան ժամանակներում ու տեղերում,
զանազան երգիչներից լսածները կամ իրենց իմացածները գրելովս ապա
գային ավանդել են հայրենների տարբեր տաղաշարքեր։ Բայց այդ չի մեր
ժում,.հարկավ, որ լինին տաղարաններ ևս, որոնց մեշ նույն՚տ աղերը նույն
շարքերով գրված լինին, ինչ որ մի ուրիշ տաղարանի մեշ. որովհետև մի
շարք\հայրեններ մի տաղարանի մեշ մտնելուց հետո' կարող են նույնու
թյա մբ ընդօրինակված ևս լինել։ Տևկանցի բանեցրած ձեռագիրն, օրինակ,
նրա ասելով[* 1648 թ. արտագրված է եղել 1582 թ . գրված մի ձեռագրից:
<ւԶիմ .եարն յիսնէ զատեցին a ... տաղաշարքը կա երեք տաղարանի մեշ
(տ . վերևի թիվ 2 ). «Գիշերս ես ի խում էի» . . . տաղաշարքը երկու ձեռա
գրի մեշ (տ . վերևի թիվ 3 ). «Տեսա յ իմ հոգուս հոգին» . . . տաղաշարքը
երկու ձեռագրի մեշ ( ա. վերևի թիվ 1 3 )։
Պետք է մի հանգամանք ևս նկատի ունենալ. Մի երգիչ որևէ պատ
ճառով մի քանի հայրեններ իրար ետևից երգելուց հետո' կարող է սովո
րություն դարձնել նույն հայրենները նույն կարգով երգելու, և ուրիշներն
էլ կարող են նույն հայրենները նրանից նույն կարգով սովորել ու երգել,
բա յց երբեմն ոչ կտ ությա մբ, մանավանդ տաղաշարքի վերշի մասը։ Այդ
պատճառը, որ ձեոագիրների մեշ կան տաղաշարքեր ևս, որոնք մասամբ
միայն իրար նման են, այսպես են, օրինակ, վերևի թիվ 14-ի, 16-ի և 19-ի
մեշ հիշվածները, Նույնպես «Անահտի» մեշ (1907, եր. 133) Վիեննայի
Մխիթար յան № 176 ձեռագրից տպված, «Տա զ սիրոյ» վերնագրի տակ,
« Խիստ եմ կարօտցեր զիմ հարսa ... տաղաշարքի սկզբի չորս ությակը
նույն կարգով կան նաև «Հայերգիո մեշ, եր. 4 0 . ապա շարունակության
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մեշ ևս կան մի-քանի նույն Հայրենները, միայն տարբեր դասավորությամբ
և մեշերն ուրիշ հայրեններ մտցրած կամ դուրս ձգած։
Այսպես ուրեմն, տաղարանների մեշ հայրենները գրված են տարբեր
երգերի նույնպիսի տազաշաբքերով իբրև մեկ երգ, ինչպես որ կան մեր
ժամանակի ժողովրդական երգերի ժողովածուների մեշ։
Ինչպե՛ս են առաշացել այգ տաղաշտրթերը, ինչպես և նախորդ գլխի
մեշ բացատրված միացումը քառյակների։
Ինչքան էլ պատահմունքն իշխող է տարբեր երգերի այս հաշորդության համար, բայց և այնպես երբ երգիչը մի քառյակից կամ ությակից
հետո երգում է մի ուրիշը, նրա մեշ այս մի ուրիշի հիշողոլթյոմւը կա
տարվում է գաղափարների (պատկերացումների) զուգորդությամբ։ Մենք
պատահմունք ենք անվանում այդ, որովհետև պատկերացումների զուգորդությունը մեղ համար պարզ չէ. մանավանդ, որ դա կարող է առա֊
շացած լինել բազմազան արտաքին Հանգամանքներից, որոնք երգի ու
բանաստեղծության հետ կապ չունեն, ուստի և մենք բնավ չենք կարող
իմանալ այդ։ Բայց այգ զուգորդությունները չինում են նաև հենց երգե
րով, կամ լեզվական, մի երգ զուգորդվում է մի ուրիշ երգի հետ կամ իր
բովանդակության նույնանման ու մոտիկ լինելովն առաշին երգին, կամ
նույն սկսվածքները, նույն բառերն ու նույն հանգերը, երբեմն նույն բա
ռական կապակցություններն ունենալով իր մեշ, ինչ որ առաշին երգը։
Այսպիսի դեպքերում արդեն կարող ենք որոշեի թե ինչու այսինչ երգից
հետո երգվել է այնինչ երգը։ Այսպիսի զուգորդությամբ հաջորդությունը
կարողանում ենք պարզել մեր արդի ժոզովրդ. երգերի մեշ2, նույնը ավելի
մեծ չափերով նաև հայրենների համար։ Ես չեմ կարող այստեղ տաղաշարքեր արտագրել այդ ցույց տալու համար, բայց կարող եմ հաստել, որ
դիտելով իմ ձեռի տակ եղած տաղաշարքերը ( (ГՔուչակի Դիվաննa այս
Նկատմամբ պիտանի չէ, որովհետև երդերի դասավորությունը կազմողն
հենց վերևում բացատրած եղանակով է առաշ եկել։ Առնենք Կոստ., Գ,
եր. 44, հտն. տպված մեծ տաղաշարքը ( տե՛ս վերևի թիվ 13) և կտեսնենք,
որ գրեթե ամեն մի հայրեն նախորդին կցվել է կամ բովանդակության
կամ բառերի ու կամ բառերի կապակցության զուգորդությամբ, Այսպես
1-ին ությակին Կցվել է Z-րդ վեցյակը (երկուսը միասին տպվ. Դիվ., եր.
72. ՃԽԷ), որովհետև նախորդ ությակը վերշոսՏ ունի. օԱղօթք ւ աղաչանք
անեմ, ինչ որ քո ծոցուդ տիրանամa, իսկ հաշորդ վեցյակը սկզբում, a Քո
ծոցդ է տիրոց մառան. .. գամ ի քո ծոցդ այ կենամ, անճայ այբուբեն ա ֊
սեմ, ինչ որ քո գրկիդ տիրանամ» ։ 3-րդ հայրենի (տպված է Դիվ., եր. 79.
ՃՀԵ.) սկզբի երեք տողերը կցված են 1-ին հայրենի նույն սկզբի հետ զու
գորդությամբ. «Տեսայ իմ հոգուս հոգին ղարդարած... ես ալ ի դէմիկն
ելայյ). բացի այդ 2-րդ հայրենի մեշ է «Դամ ի քո ծոցդ կենամ*, որ հիJ Մ. UpbqjoiC, ժողովքդ, խաղեր, եր. 85—86,

շեցրել է 3-րդի մեշ «Քեղի դիրկ ,,ւ ծոց պարս,իմ», Այս 3-րդ հայրենի
օդնա ու գիշերն արիЛ տողը հիշեցրել է հաշորդ 4-րդ հայրենը, „ր սկըս.
վում է «գիշերս ես ի դուրս ելայռ տողով, Այս 4-րդի «իմ եարն ի դոն Է
դուռ ընկեր, զինչ նռան հատն կու դողայ» տողերը հիշեցրել են 5-րդ հայ
րենը, որ սկսվում Է «Զինչ նուռն ի նռան վերայ, ես եմ ձեր դոանն ի վե
րայ» (տպվ. Դիվ., եր. 69, ՃԼԳ.)։ Այս 5-րդ հայրենի «ես ի ձեր երգիկն ի
վերայ» տողը հիշեցրել Է 6-րդ հայրենը, որ սկսվում Է «Ատ վով Է երթիկս
եկեր» տողով ( տպ, Դիվ., եր. 5 2 , ԱԷ.) ,
Զուգորդությամբ կարող են ոչ միայն ամբողջ հայրեններ, այլև հայ
րենների մասեր ծնվել երգչի մտքի մեշ, այդ պատճառով տաղարաննե
րի մեշ գտնում ենք այս կամ այն հայրենի ետևից գրված մի հայրենի մի
մասը, որ աոանձին առած նույնիսկ անհասկանալի է, Այսպես օրինակ'
էէերևում հիշված 6-րդ հայրենին հաշորդում է հետևյալ վեցյակը.
Թէ սունն ու գերանն ասաց.
« Սիրոյ տէրդ էրդիկդ եկեր եմ.
Քանի ես մօրէս ծնել,
նա վւատէ խամաղ չեմ տեսել.
Փատն ալ ի մորին բո լսել,
համղութիւն ուստի՜ է ուսեր».
Այս վեցյակն այս ձևով անհասկանալի է. բա յց դա կազմում է վեր
շի մասը մի հայրենի (տպվ. Դիվ., եր. 78, Ճ Հ .), որի սկիզբն է.
Դէմ առաւօտուե լուսուն
Ես ի ձեր երդիկն եկել,
Գլխակս ալ ի վար դրել,
Լօք մրափն զիս է տարել.
Սիւնն ալ ի գերանն ասել.
«Սիրոյ տէրն երդիկն է եկել» և այլն.
Արդ այս հայրենի վերշի մասն ք, որ անշատվելով' կցվել Է նախորդ
6-րդ հայրենին' բովանդակության ու բառերի զուգորդությամբ. 6-րդի
մեշ Է «Ա յդ վով .Է Էրդիկս եկեր... եկեր եմ ի քո սիրուդ», իսկ այս հայ
րենի վերշի մասի մեշ «սիրոյ տէրդ երդիկդ եկեր եմ»։
նույն սկսվածքն ոձեցող հայրենները բնականաբար հիշեցնում են
մեկմեկու. Այսպես, օրինակ, Կոստ., Դ, եր. 50, հտն. երեք հայրեն հաշորդում են իրար, որովհետև ոչ միայն նույն հանգով են, այլև սկսվում
են « մահալօքս ի վար կոպի (եկի), նա տ եսա յ»... ձևով։ Ս. Ղա1 ■։ M 1371,
եր. 405, հտն. նույն իսկ ութ հայրեն հաշորդում են «Մահալօքս ի վար
կուզի» սկսվածքով,
Այս տաղաշարքերի մեշ երևում է ժողովրդական երգի զարգացման
ձգտումը, այն է փոքրիկ կտորների միացումով առաշ բերել համեմա
տաբար ավելի մեծ բանաստեղծություններ։ Բայց մինչդեռ քառյակների
-
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միացումով, ինչպես նախորդ գլխի մեք տեսանք, Հաճախ առաք են գալիռ
իմաստալից ությակներ, այս տաղաշարքերի մեք, ընդհակառակն, սա
կավադեպ է, որ քառյակից ավելի մեծ մի քանի հայրեններ բովանդակու
թյամբ ու ձևով այնպես միացած լինին, որ միասին կազմած լինին մի
իմաստալից մեծ բանաստեղծություն։
Ամփոփելով վերևում գրվածները, գտնում՜ ենք, որ հայրենները առաքին հորինողներից հետո կրել են ժողովրդական երգերին հատուկ
փոփոխությունները, այն կլ բավական մեծ չափերով, որ ավելի ևս մեծ
կլինին, երբ այդ փոքր տաղերը բոլորը ժողովվեն ձեոագիրներից, միա
ժամանակ և ցույց տրվի նրանց հաջորդությունը։ Ամենից առաք տես
նում ենք, որ այդ երգերը հորինված են կենդանի միքին հայերենով,
առանց գրաբարի ազդեցության, որ բնականաբար չպիտի երևար ժողովըրդական երգի մեք. որովհետև գրաբարը շատ վաղուց մեռած է եղեր
Միքին հայերենի հետ այդ փոքրիկ երգերի մեք երևան են գալիս նաև
հորինված են կամ երգված են տարբեր բարբառների մարդկանցից, և
այս բնական է ժողովրդական երդերի համար։ Բացի այդ' կան հայրեն
ներ, որ միքին հայերենով են, կան և շատ այնպիսիները, որոնց լեղուն
միքին և նոր (արևմտյան) հայերենի խառնուրդ է։ Այս վերքին հայրեն
ների համար պիտի ենթադրել, որ ավելի ուշ ժամանակ, լեզվի միքինից
նորին անցման շրքանում են հորինված։ Բայց մյուս կողմից' վարիանտ
ները նկատի ոմյենալով, տեսնում ենք, որ հայրենների լեզուն փոփոխու
թյուն ՛է կրել, այն է' միքին հայերենի լեզվական ձևերը վերածվել են նորի
և քատ տաղեր բոլորովին վերամշակվել, վերաստեղծվել են լեզվի նկատ
մամբ։ Ապա' որ գլխավորն կ, առաք են եկել բազմաթիվ վարիանտներ,
երբեմն մի երգի համար մի քանիսը, որոնք հին երգերի վերամշակու
թյուններ են իբրև նոր երգեր և միմյանցից տարբերվում են հաճախ ոչ
միայն լեզվով ու ձևով, այլև բովանդակությամբ։ Այդ փոփոխակներից
զատ' հայրենների մեք գտնում ենք ժողովրդական երգերին հատուկ մի
կարևոր հատկանիշն ևս. միևնույն տները (երկատողերը) կամ տողերը
երևում են զանազան երգերի մեք, այնպես որ կարելի է ասել, թե երգիչ
ները ազատ վերաբերմոձք են ունեցել դեպի այդ երգերը։ Ապա դարձ
յալ' նույն շարժուն վիճակի մեք են և քառյակներն ու ավելի մեծ հայ
րենները, որոնք միմյանց հետ միանում են և իրարոլց անջատվում են'
նայելով երգիչների տրամադրությանն ու հիշողությանը։ Այդ պատճառով
միևնույն քառյակները գտնում ենք այլ և ա յլ քառյակների հետ միա
ցած, որ և ապացույց ւէ մի կողմից' այն բանի, որ սկզբնապես ավելի
մեծ է եղել անկախ քառյակների թիվը, մյուս կողմից' յ։ր հենց սկզբից
իբրև մի ամբողջություն հորինված ությակներից և ուրիշ երգերից անքատված են քառյակներ և միացած այս ու այն տաղերի հետ։ Այս միա
ցումները կատարված են, ինչպես ժողովրդական երգի մեջ, երբեմն պա
տահական զուգորդությամբ, ուստի առաքացել են տարտամ ու մութ
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տաղեր, երբեմն էլ բովանդակությամբ ու վերաստեղծողով, ուստի ևիմաստալից կերպով։ եվ վերջապես' նկատի պետք է ունենալ և այն
հանգամանքը, որ ոչ միայն քառյակները, այլև ությակներն ու ավելի ,
մեծ հայրենները ձգտել են միմյանց միանալու' ավելի մեծ ամլաղջու
թյուններ առաջ բերելու համար, ուրիշ խոսքով' հայրենները չեն մնա
ցել քառյակի աստիճանի վրա, ինչպես են մեր արևելյան քառյակները,
այլ ունեցել են համեմատաբար ավելի մեծ զարգացում, որ տարրական
ձևով գտնում ենք նաև մեր արևմտյան ժողովրդական երգերի մեջ X IX գա_
րում, այլև, ինչպես հետո կտեսնենք, հայրենների արդի մնացորդների
մեջ։
Ենթադրել թե այս բազմազան փոփոխությունները, որ հատուկ են
ժսղովյւդական երգին, ձեռագրական ծագում ունին, այսինքն արտագրող
ների ձեռքով են առաջ եկել, այղ ընդունելի չի կարող լինել։ Ոչ մի ան
հատական գրական երկ, որ հորինվել է գրվելով և պահվել է գրավոր
կերպով, նույնիսկ մեր հին հայտնի բանաստեղծների այն տաղերը, ,
որոնք մի ժամանակ սիրված և երգված են եղել, ուրեմն և մասամբ բե
րանացի ավանդված, այդպիսի և այդքան փոփոխություններ չեն ունեցել
ձեռագիււների մեջ։ Կ. Կոստանյանցի հրատարակած Մկրտիչ Նաղաշի,
Յովհաննես Թլկուրանցու, Գրիգոր Աղթամարցու տաղերի մեջ, որոնցհամար հրատարակիչը բերել է ուրիշ ձեռագիրներից տարբեր ընթերց
վածներ, գտնում ենք միայն բառերի աղճատումներ, հետևաոաջություն
ու փոխանակություն առանց իմաստը փոխելու, և շատ շատ' մի երկու
տււղերի կամ տների պակաս։ Նույնիսկ ffԿռունկJ) երգի համար օրինակ,,
գտնում ենք լոկ բառական լեզվական տարբերություններ, քառյակներ
միայն' մեկի մեջ երեքը պակաս և երկու տող միայն' մեկի մեջ ետևա
ռաջ դասավորությամբ, բա յց բոլորովին նույն ձևով* իսկ թվով 10 և 13՛
քառյակների դասավորությունը բոլորովին նույն կարգով է, չնայած որ
ա յդ երգը ժողովրդականացած է , ուրեմն և ենթակա ժողովրդական եր
գերի զարգացման։• Կոստանդին Երզնկացու մի քերթված՝ erPանքս վարդի•
օրինակալ զՔրիստոս պատմէօ 1469 թ, գրված մի ձեռագրի մեջ վերա
գրվում է Ցովհ. թ՚լկուրանցուն, և այստեղ դա բավական փոփոխված է ևունի տարբեր ընթերցվածներ, որոնք սակայն դարձյալ լոկ լեզվական են.
ամբողջ 18 քառյակների (իսկապես ությակների, ուրեմն, 36 քառյակ
ների) դասավորությունը նույն է, միայն մի քանի տողեր ու քառյակ
ներ պակաս են։
Կարելի չէ ընդունել և մի այսպիսի ենթադրություն, թե մի բանաս
տեղծ մ իքին հայերեն լեզվով հորինած լինի այդ երեքհարյոլրի չափ մանր
երգերը, մեծ մասամբ ությակներ ( որոնց թիվն ավելի մեծ է եղել, քան
մինչև այժմ մեզ հայտնի են տաղարաններից), և ապա հետագայում
մի ուրիշ բանաստեղծ հավաքած լինի այդ բազմաթիվ երգերը և տարբեր
ձևերով վերամշակելովս վարիանտներ առաջ բերած լինի, այն էլ երբեմն
մի երգի համար- մի քանիսը. ֊ տողեր և քառյակներ անջատելով մի տ ա ֊
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'դՒց ' մի ուր՛իշին, երբեմն մի քանի ուրիշին, միացրած լինի, մերթ իմասւտա/ից կերպով, մերթ մեքենայաբար, միևնույն տաղի մեշ և՛ միշին և' նոր
Հայերենների և բարբառային լեզվական ձևերով, և այլն, այսինքն այն
.բոլոր փոփոխություններն առաշ բերած լինի, ինչ որ տեսանք այս և
՛նախորդ գլուխների մեշ։
Հայրենների այդ բոլոր հատկությունները, որոնց նմանները հետո
.՛էլ կտեսնենք, մեզ բերում են այն հետևության, որ դրանք բերանացի
*ավանդված տաղեր են եղել և մեկ ժամանակի ու մեկ անհատի ստեղծա.
.գործություն չեն, այլ ընդհակառակն, դրանց վրա աշխատել են բազմաՔ ի վ սերունդներ, և դրանք փոփոխություն, վերամշակություն ու զարգա
ցում կրել են բնականաբար, երգիչների բերանին, երգվելու ժամանակ,
.այն կ դարերի ընթացքում։ Ուրիշ խոսքով այդ փոքրիկ տաղերն ապրել
են ժողովրդական երդերի կյանքով և իբրև ժողովրդական երգեր գրի են
.առնված զանազան ժամանակներում ու տեղերում և զանազան մարդ/կան,g ձեռքով, ուստի և մ եկմ եկուց տարբեր տաղաշարքերով ու բազմա
՛զան վարիանտներով, ճիշտ ինչպես մեր ժամանակի ժողովրդական եր
դերի ժողովածուներն են։
Հայրենների մասին այս հետևության հանգելուց հետո՝ խնդիր է
առաշ գալիս' ցույց տալ դրանց ժողովրդականությունը նաև ձևական և
ներքին բովանդակության կողմից համեմատությամբ մեր ժամանակի
ժողովրդական երգերի հետ, որոշել դրանց Հարատևությունը մինչև մեր
օրերը և դրանց հնությունն ու առնչությունը մեր Հին գուսանական երգերի
հետ։ Տեսնենք այս կողմերն ևս։

1 2 . ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐԻ ՈՃԸ ՀԱՅՐԵՆՆԵՐԻ ՄԵՋ
Մինչդեռ մեր հին քնարերգուները, որոնք նույնպես հորինում են
միշին հայերենով, ընդհանրապես աղքատ են ժողովրդական կենդանի
լեզվին հատուկ դարձվածներով, հայրեններն, ընդհակառակն, ինչպես
առհասարակ ժողովրդական երգերը, հարուստ են այդ նկատմամբ, և դա
կազմում է նրանց գրավչությունը լեզվական տեսակետից, Այգ դարձված
ները ապրում են մինչև այժմ մեր բարբառների մեշ։ Օրինակներ Դիվա
նից' Ձայնն գայ գարնան ձագերուն. Ձայնիկն ակնճովս ընկալ. Չի դա դ֊
ըիր աչերս ի լալու (Ա .)։ Վերշին դարձվածի համար հմմտ. ժողովրդ.
քառյակը'՛ Տարիս աչքն ա լացել ա. այլև Յովհ. Ւլկուրանցի (եր. 49)
3 դագրի աչերս ի լալու։— Թե ապրիմ յարև մնամ (Ճ Թ .)։ Եբաց զիւր
բարի բերանն (Կ.) ։ Աչուին ալուդ կը մնայ (ՃԺԵ.)։ Քանի մարն զիս բե
րել, ես... (Ճ Հ .)։ Միս չունիմ, զոսկորքս է մնացել (Ծ Դ.)։ Լսեցի, լեզուս
կապեցալ (ՀԵ.), ճիկերս ի փոր սփեցալ (ԺԱ. ՀԴ. ճ . ) ։ Առել հոգիս բե
րանիս ( ՃԻԱ.) ։ Հոգին կլափին առել (ՃԾԵ.)։ Օրիկ մը չելար, չեկիր թե...
(ՃՒԱ.)։ Հոգիս յիսնէ ելաւ, մեկ քո ծոցոլդ ճար արա (Ղ Ւ .)։ Ելնէ հօրն ու
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մ օր աչից, թափի երեսի շրէն (Ճ ԺԵ .)։ Մարն չէ բերել քեզ նման (Ճ ՀԲ .),
Հմ մ տ , Յովհ. Թլկուրանցի (եր. 2 9 ) Այլ մայր չէր բերել քան զքեզ,—
Աչեբոլս արուն կու կաթ է (Ւ Գ .), Կարմրուկ արիւնս այդ ճերմակ շլինքդ
մի առնուլ ( ՃԻԴ. ) , Թող ալազանի ծնունդ մա րգ... չընկնի (ՃԾԴ. Անա
հիտ, 1907, եր. 1 8 7), Սեոնիս ա յլ անդէնն երթաս (Ի Բ .), Մեոնիմ ի յա նդէնն երթամ (Անահիտ, 1907, եր. 184),
ես կարիք չեմ տեսնում ավելի մանրամասն կանգ առնելու այս ո ֊
Սական կողմի վրա, մանավանդ որ եթե ժողովրդական երգն իր մեշ
պետք է ունենա ժողովրդական բարբառի ոգին ու ոճը,— և հայրեններն
ունիէն,—բա յց ա յդ, ինչպես այս աշխատանքի սկզբում նկատել եմ, դեռ
բավարար հիմք չէ' մի երգ ժողովրդական համարելու, անհատ գրողն
Կ (ինչպես օրինակ մ ի Պռոշյան) կարող Է ժողովրդական լեզվի „գով
հորինել, Այստեղ կուզեի, սակայն, ուշադրություն դարձնել հայրեն
ների մի քանի ուրիշ կողմերի վրա, որ առանձնապես հատուկ են ժողովըրդական երգերին, իսկ մեր հին քնարերգուների մեջ չեն գտնվում
քացի մի երկուսից, որ կան Յովհ. Թլկուրանցոլ մեշ։
Ա) Ժողովրդի մա բդու բերանին ամեն րոպե կրկնվում են անեծքն ու
երդումը, կամ անեծքի ձևով երղվեցումը, որոշ փաղաքշական բանա
ձևեր, օրհնանքներ, իղձեր և այլ ասացվածքներ: Դա, կարծես, նրա լեզվի
աղն ու համն Է, Բնական է , որ այդ կողմը, ինչպես ժողովրդական եր
գերի մեշ, երևան դար նաև հայրենների մեշ։ Այսպես են օրինակի Կուրա
նամ թե սուտ կուխօսիմ (Ե .)։ Երկու ալքն կուր դաոնայ (Խ,)է Ալկանց
լուսան պակսի, ո վ... (Տ Գ .)։ Պակսի ալկանցն ի լուսոյն (Ճ Ժ Ը .)։ Կուր
նա ր չարկմնոմւ աչուին (ՂՋ-) ։ Յարկմիդ աչքն հազար փուշ (Z .), Հմմտ.
ժող. քառյակ Ինչ փուշ գա յ իմ առշևր' չար աչքի սրտովը խրի (Հազար
ու մի խաղ, P, 16 ). նաև Յովհ. Թլկոլրանցի (եր . 3 4 ) Քեզ ծուռ նայողին
յա չքն հազար փուշ,— Շալայ կարճկտուր լինի՛ս, թ է ... (Թ .)ւ Փոսո
ու ճիճուի կեր դաոնա՛ս, թ է... Չորանա'ս, թ է ... ( Ի .) ։ Թոզ խոցՀ սև օձն
ի լեզուն (Ճ Ժ Ը .), Կրակն ի յերկնից ի վայր թող զքո մայրն էբէ (Հ Թ .)։
Զինչ ես եմ' թող դու լին աս, սիրտդ սև, բախտըդ մոլոր (Ծ Թ .)։ Երթամ
Նուրբ Սարգիս մտնում, անիծեմ, որ դուն իմանաս. ոչ կաղնաս և ոչ
կուրնաս, սարկարտան մնաս (Կոստ., Բ, S 3 ) ։—Հին սովորություն է'
անեծքը զորավոր անելու համար' մտնել եկեղեցին ու անիծել, երգիչը
Ս. Սարգսի անունով եկեղեցին մտնելով է ուզում անիծել,— Գոթենայ' ով
սէրն ուրանայ, — Եկին ու բերին խաբար, թող լեզուն չորնայ բերողին։
Մոխիրս աչերուդ վրայ (Անահիտ, 1909, եր. 1 0 8 ), Ջրին կտրողն անի
ծած (Ժ Դ .)։ Քեզ խրատ տվողն անիծէ (Ճ ԷԱ .)։ Մայրն օրհնած որ զքեզ
բերեր Է ՀՀԹ ., Անահիտ, 1907, եր. 1 8 7 ), Դու ապրիս հազար ժամանակ
(Ճ Ա .)։ Քո արևդ ասեմ (ԾԳ. ԾԴ. ՀԳ. Հ Ե .)։ Հոգիս էլնէ քո դիմաց ( Տ .) ,
ճերմակ ծոցս քեզ ծաոա ( ճ է .) , Ծառայ քո դնչին մեոնիմ (ԽԴ.) ։ Ծառայ
ոսկերչին մեոնիմ (ՃԿԹ .)։ Ծառայ մեռիր կոզակիս (Անահիտ, 1907, եր.

Մ. арЬщшЬ-Э

184)։ Մեոնիմ ես... որ երթաս խալըսիս (ՃԻԱ.)։ Այլ ալազանի ծնունդչսիրեմ (ՃԾԴ., Անահիտ, 1907, եր. 184), Կաթիկ մ՛արի,ն ուեիմ, քո սի
րուն ան ալ ցամաքել (Ծ Դ.), Քեշկէ չէր բերեր մայրս ղիս (ՋԶ-)։ Թէ նուշու շաքար ուտեմ, առանց քեզ չի երթար ի կուլ (Ճ ԻԳ.)։ Թէ հոգիս ուզես,
չէ չասեմ, հանեմ տամ ի քեզ (ՀԸ. ՃԺԹ.), Պագնեմ աչերուս դնեմ (Զ է .)։
Թող զփոզուն ձայնն չլսես (ԺՋ-)։ Գէմ չեմ Յոլղայի բերած կամ իմ հօրՆ
ու մ օրն անիծած (ՃԽԲ. Պ. թ., At 383)։
աէր, ստեղծող բառերով, որ սովորական են ժողովրդի մարդու բերա
նին. Գրօղն ա ի դէմս ելալ, լոլկ նազար արալ տանելու... գրօղ, անհասստ գրօղ, դեռ մանուկ եմ, չեմ տանելու (ՃԿԸ.)։ Գայ գրօղն ու տանի
(Անահիտ, 1907, եր. 185), Թող բաժին լինի գրօղին (ՃԺԶ-), Այն ինչ
անհաւատ գրօղ զիս ի քո ծոցուդ գայ տանի (ՃԺԲ.)։ Հոգիս պարտական■
էի գրօղին, լոկ թող գայ առնու տանի (Ի Տ-)։ Երթամ աղաչեմ զաստուած,
որ ելնէ հիւանդն ի նաշին (ՃԺՋ-)։ Երթամ աղաչեմ զաստուած, որ զիմ'
ցավն ի քեզ վախենայ (ՃԾԷ.)։ Երթամ աղաչեմ ղաստված, լեղակի հունդն
հատնի (հ Բ .)։ Սուրբ Սարդիս և աստված քեզ խռով (ԼԵ.), Աստված է.
ստեղծել զվարդն (է շմ ., № 1Տ40, ն. ժ .)։ Աղւոր զքեզ աստուած ստեղծել։
Աստուած ինձ երես երետ ( ՃԽԵ.), Աստուած է վերն վկայ։: Քո: աղէկն ա ս ֊
տուած վճարէ (Պ. թ ., M 4 07), Ոչ ինքն աստուծո վախեցՀՃԼԸ .)։ Ծառայ.
ստեղծողին մեոնիմ (Անահիտ, 1907, եր. 184), Այդ քո ստեղծողիդ հա
մար ...արևուդ համար (IP .), Ա՜յ իմ հաւատիկ աստուած (Պ. թ., X 407),
Կանչեմ հոդ ի վեր, ստեղծող (Դիվ., եր. 101, Բ. վար< իմ Տէր), Տէր,.
արա զմահիկս հուսա (Կոստ., Բ, 5 5 )։
Բ) ժողովրդական երգերի հատկանիշներից մեկն է և նվազական
փաղաքշական բառերի հաճախակի գործածությունը, որ գտնում ենք մերամենահին երգի մեշ էլ (*Երկներ ՛երկինս)— a Կարմրիկ եղեգնիկ, պա—
տանեկիկ, աչկունքս, Վերևում լեզվի մասին գրելիս տեսանք՝ աչկունք,
ոտկունք, մատկունք, ձեռկունք, միշկունք, մեշկունք, անձիկ, անձկանց,
դռկունք, լեռկունք, աղկեկան ևլն։ Այսպես հայրենների մեշ շատ սիր
ված են նաև՝ եաբիկ, եարուկ, դստրիկ, մայրիկ (մարիկ), մտերմիկ, հո
գեկ, տղեկ, որբուկ, մանչոլկ, խարիպոլկ, հիլընդուկ,. կաքաւուկ, ձագուկ,,
փնշիկ, փարչիկ, նետիկ, կաթիկ, գրկիկ, ձայնիկ, բազկիկ, մէկիկ, պագիկ, կարմրիկ, կարմրուկ, պահիկ, մահիկ, տեղիկ, քաղցրիկ, հոտիկ,
հաւիկ, հալուկ, դէմիկն ելնել, թարկիկն տալ, հաւատիկ, թելիկ, սրտիկ,
մորթիկ, թևիկ, քաֆրիկ, բարձրիկ, երեսիկ, մատղիկ, կայծիկ, բերնիկ,
ծոցիկ, դնչիկ, թփիկ, մորճիկ, սևուկ, շապկիկ, օրիկ, լեզուակ, դռնակ,,
ճամբեկ, տաբեկ, բարակիկ թղթիկ և այլն,
Նույնը գտնում ենք և նոր ժողաէրդական երգերի մեշ. օրինակ՝ ՎՍ,.
Բ, եր. 26—62, կան հետևյալները' եարիկ (հաճախ), խորոտիկ, բաժիկ,.
պադիկ, մէրիկ, սրտիկ, պտիկ, փնշիկ, ձէնիկ, խոտիկ, բարձրիկ, հոտիկ^
-

130 -

քաղցրիկ, խաբրիկ, ոտնիկ, տնիկ, դոնիկ, վղիկ, քնիկ, թարկիկը տաի
ձեոնիկ, սէրիկ, փուչիկ, թշիկ, պաչիկ, կաղիկ, ումրիկ Ա այլն,
Գ) ժողովրդական երգն ու հայրենները գործածում են սակավաթիվ
վերադիր ածականներ, այն էլ միայն այնպիսի պարզ բառեր, որոնք կամ
զարդարուն մակդիրներ են կամ չատ գործածվելով դարձել են սովորա.
կան մակդիրներ և մեծ մասամբ երևան են գալիս նաև ամենօրյա ժողովրրդական լեզվի մեջ։ Այսպես օրինակ' «Արևը» հայրենների մեչ մակդիր
ունի «բարկ» բառը, օրինակ' Մէկ Նման ՛է բարկ արևուն (ԻԱ .). Գոյնն
չատ քան ղրարկ արևուն (Ճ Ծ Ը.). Երթամ բարկ արև դառնամ (Ճ ՀԴ .),
նույնը նաև նոր ժողովրդական երդերի մեչ, ինչպես' Բարկ արևը երկն
քում' չողն ա դիպել ակոսին (Հազար ու մի խաղ, Ա. 6-րդ). Բարով եկիր,
բարկ արև (ՀԱ, եր 415, 4 19), Մեզի բարկ արև մին է ցաթեր (ՀԱ. եր.
4 22)։ Հասկանալի է , որ այսպիսի սովորական մակդիրները ժողովրդա
կան լեզվից մեկ-մեկ անցնում են նաև անհատ՛ական քնարերգություններ
րին, ինչպես Մուրագ Սիկարի անունով մնացած a Գարնան տաղի» հետև
յա լ տողի մեչ' erԲարկ արեգակն ծագեցալ» (Կոստ., Բ, 5 ) ։ Միևնույն՛
«բարկ» բառը թե հայրենների և թե ժողովրդական երդերի մեչ մակդիր է
նաև «կրակ» բառի. ինչպես' Բարկ կրակ որ զինքն խորվէր (Պ . թ .,
M 395), բարկ կրակն քամին բորբոքի (ՎՍ, Բ, 5 2 )։ Բերենք հայրենների,
մեչ գործածված սովորական մակդիրները, հիշելով միայն երգերը և նոր.
ժողովրդական երգերից համապատասխան տեղերը;
Թուխ ամպ (ԺԶ■ ԾԹ. Հ է . Կոստ., Բ, 17, 55. 57, Գ. 22 և ՎՍ, Ա, Տծ.
Փչր. 2 5 )--- Պաղ աղրիւր (Դ . Ծ. և ՎՍ, Բ, 2 8 . Քն. Մչ, և Վան. 43. Հազար
ու մի խ ., Ա. 3 5 ) . ֊ Ապառաժ քար, ապառաժ վեմ (Ի է. ԾԱ. և ՎՍ, Ա, 52,
ՎՍ, Բ, 52. ՀԱ, 449. 4 94)--- Անատակ ծով (ՃԳ. և ՎՍ, Ա, 51. ՎՍ, Բ, 48.
հմմսէ. Սայաթ֊Ն ովա է. «անտակ ծ ո վ »)--- Քեաֆուր վարդ (%Դ. և ՎՍ, Ա,
36. ՎՍ, Բ, 27, 6 1 )--- Կարմիր վարդ (ԼԵ. և ՀԱ. 409, 412, 4 9 4 ), Հայրեննե
րի մեչ նաև' Հազրեվարդ ( Բ . ) . ֊Տ ո ւ ր անմահութեան (Անահիտ, 1907, եր.
185). Կարմիր խնծոր, կարմրիկ խնծոր (ԼԵ. Ղ ^. ՂԴ. Պ. թ ., JS 407 և ՎՍ,.
Ա, 40, 45. ՎՍ, Բ, 16, 30, 32, 44. ՔՄՎ. 44. ՀՄԽ. Ա. 43. ՀԱ. 4 0 8 ), Հա յ
րենների մեչ նաև' դրախտին բեհեչտի խնձոր (Ժ Ը.). «բեհեչտի» նշանա
կում է' դրախտի, դրախտային. Հմմտ. ՎՍ,- Բ, -16. «երկնային խնծոր» որէ' «սիրու խնձորը» , — «դրախտի կենաց ծառէն-ծառն ս/նմահականէն'»՛,
ա յլ և «անմահական խնձոր»։-— Կարմիր դինի (ՃԺ. և ՀՄԽ. Ա. 4 8 )։ —
Բարձր ու բոլոր լուսին (ՃԾԳ. և ՎՍ, Ա, 6 4 .— Ոսկի խաֆաս (Ծ է. ՃԿԵՀ և
ՎՍ, Բ, 68) . — Անուչ հոտիկ (Ճ Ը. և ՎՍ, Ա, 36. ՀԱ. 4 0 9 )__ Քաղցրի՛կ
պտուղ (ՃԱ. և ՀԱ. 463 անուչ պտուղ)__ Սև օձ (ՃԾԸ. և ՎՍ, Բ, 51. ՀՄԱ.
47. հաճախ ժող երգի մեչ, ինչպես՝ սև ՜օձը տայ Հուշմանին).—* Անհաւատւ
գրօղ(ՃԺԲ. ՃԿԸ. և ՀԱ, 490. 493 անօրէն գրօղ)--- Անհաւատ մարիկ (ՃԾԸ.
և ՀԱ. 418 մարիկ անօրէն)՛. Լերանց բարձանց (ՃԿԶ. և ՎՍ-, Բ, 59 ՝րաիՏւ1֊
րիկ սարեր)։
-
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Բերենք մնացած վերադիր ածականները, առանց հիշելու ժողովրդա
՛կան երգերից համապատասխան տեղերը։ Դրանք ևս մեծ մասամբ սովո
րական մակդիրներ են և ընդհանուր գործածական, ինչպես' կանաչ թոսի,
կանանչ թփիկ (ԼԵ. Ծ . ) . - մութն գիշեր (Ծ Ը .).— Կարմրուկ արիմ, (ՃԻԴ.).
֊Պ ա յծ ա ռ լուսին (Ճ Ե.)--- Ազաւնի պայծառ (Պ. թ ., M 383)___ Ոսկի
անուն (ՃԺԵ.)---ոսկի թել (ԺԵ.)---- ոսկի սինի (ՃԺԶ- Պ. թ., N 407)___
Հուրշ ապիկի (ՃՕԳ.)---Անուշ գինի (ԾՋ-)----Բարակ թղթիկ, բարակիկ
թէԲՒԿ (ՂԵ. Պ. թ., M 4 0 7 )։ ՔարԷ կարմնշնի (ԻԴ.)--- Քաղցր նռան գինի
(Ճ Ծ .)---Տար փուշ (ՃԱ.)--- Քաֆիր ալին (Ճ Գ.)---- ի գոյն ծիրանի (բոցի
համար, Պ. թ ., Л5 407. Լմմտ. ՀԱ. 448 բոցն ծիրանի) . — Վայրի վարճինակ (Ծ Է.)— Սաստիկ ձիւն (Ճ ՀԴ .).— Գիշերդ անհուն ( Լ Ա . ) . ֊ Սուր դա
նակ (Լ.)--- Բարի բերան (Կ .)----Ոսկեթել ծածկոց, ոսկեթել դօշակ
ՀԿոստ., Բ, 54) . — Ապրիշում խալի (Կոստ., Բ, 54) . — Քիրմանոլ խալի
ՀճՀԱ.)--- Փոքրիկ ձագեր (Ա .)--- Փոքրիկ բոլորիւկ շամամ (Ճ Գ .)----Փոքրիկ բոլորիկ դռնակ (Ճ Բ .).— Ծարաւ լերդ (Տ Ե .).— Տետի նեֆէս (ԾԵ.)--Կանանչ ու կարմիր ամիս (Քուչ. Դիվ., եր. 111. Հայերդ, 45) . — Մութ խասսր տարի (ЯЯ. ) . — Տխմար խելք (ժ է . ) . — Տղա տխմար (Ա . ) . — Անարատ
սրտով (ՃԾԸ.)---Սև սրտիկ. Ընտանի կաքաւ ( է .) .— Հողեղէն լուսին
(Я .)--- Հողեղէն մարն (Պ. թ ., 386)----Նոր սէր (ԷԳ, ԷՒ.)___Մանուկ սէր
(ՃԽ. Կոստ., Բ, 5 5 ) . - Հին սէր, առշի յորդոր (Ժ Թ .).— Մանուկ մարդ
( ԻՒ.)
Մանուկ խելք
Օտար աշխարհ (Ը .) .— օտար ծաղիկ, օտար հող
(Խ է .).- Հ ա լալ տեղ (ՃԾԳ.).—Ծուռ ու մուռ սոխախ (ԿԵ.). — Կտուածի
թեփսի ( ՃԴ.) . — Ծաղիկ մօռ ու լուրշ, նենգաւոր աչեր (ՀՋ. Արեգ, M 4,
2-րդ, 6 - ր դ ) .- Նենգաւոր հալ (Պ . թ., Jtf 3 9 5 ) . - Բարակ սիրոյ տէր (Ь Я -)֊
—Հենց այս вսիրոյ տէր» կոչումը սիրահարի համար, որ գործածական
մեշ սսիրատէր» ձևով, մինչդեռ մեր հին սիրու երգիչները չանին այդ
բառը։
Ես վերևում բերեցի գրեթե բոլոր վերադիր ածականները, որ կան ինձ
ծանոթ հայրենների մեշ։ Դրանք գրեթե բոլորը, ինչպես կարելի է տես
նել, պարզ բառեր են և շատ սովորական վերադիրներ են։ Գրական և բարդ
ածականների գործածությոմ։ չենք գտնում հայրենների, ինչպես նաև նոր
ժողովրդական երգերի մեշ, մինչդեռ հին երգիչները սիրում են այդպիսի
բառեր։ Բացի վերևում հիշվածներից կան նաև հետևյալները' Բարձրա֊
զնայ լուսին (ԼԱ. ճ ժ .), մանկակորուստ կաքաւ (ՂԸ-)՛ Այս երկու բարդ
բառերը, սակայն, ժողովրդական լեզվին հատուկ բարդությամբ են կազմըված և բուն ժողովրդական բառեր են, ինչպես և նման կազմությամբ
նախրագնա, կեղտակորուստ և այլ նմանները։ Բացի այգ՝ մի երգի մեշ
կա' ծովական գիշեր (0 Я -).— որ, ինչպես տեսանք, պետք Հ լինի' ծով գի
շեր, և ապա մի ուրիշ երգի մեշ' գաբրիէլական փողն (Տ Գ .), որ եկեղեցու
ազդեցությամբ է մտած։ Ըստ եկեղեցական ժողովրդական հավատալիքի'
Գաբրիել հրեշտակն է վերշին դատաստանի փողը փչում։ Եվ վերշապես
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եկեղեցական ազդեցությամբ կա նաև քանանցական հուրտ դժոխքի կրա.
կի համար (Անահիտ, 1907, եր. 8 4 ),
Վերևում չեն բերված մարմնի նկարագրի վերաբերյալ վերադիրները,
որոնց մասին քիչ ներքևում։
Դ ) Հայրենների մեշ գտնում ենք նաև ժողովրդական երգին հատուկ
եղանակները, մօսփվները, որ մասամբ արդեն տեսել ենք ' զանազան ա ռ ֊
թիվ։ Այստեղ կնշեմ մի քանի այդպիսիներն ևս։ Այսպես օրինակ' սկըսվածքի սիրված եղանակներից է գործողության ժամանակի հիշատակու
թյունը երգի սկզբում։ Այն առաւօտու լուսա ն... (Ա . Խ. Ц .). Դէմ աոաւօտու լուսոմյ... (Ճ Հ .). Վաղվնէ քնից վեր ելա յ... (ԿՋ). Վաղվեն է ի դուրս
ելա յ... (Արեգ, № 4 , 8-ր դ ), Հմմտ . Ան առաւօտուն լուսա ն... (ՀԱ , 4 76).
Առաւօտուն... Առաւօտուն ի դէմ լուսա ն... (ՀԱ , 4 1 9 ). Առաւօտուն լուund,... (ՀԱ , 45 4 ). Առաւօտուն բարի լուսոլն... (ՎՍ, Բ, 4 2 ). Առա ւօ֊
տ ուն... (Սրվանձտ., ՀՀ. 32 8 ). Առաւօտ բարի լուսա ն... (ՀՄԽ. Բ. 2 0 ). Նոր
է բացվել բարի լա ս ... (ՀՄԽ. Ա. 4 2 ) և ա յլն։ — Գիշերս... (ժ . ՀԳ. ՃԾԳ.
ՃԾԵ. ՃԿԸ. Պ. թ ., M 3 9 5 ). Այս գիշեր... (ՃԿԶ- Անահիտ, 1907, եր.
1 8 5 ). Այս ծովական գիշերս... (Ծ Զ .)։ Հմմտ . ՛Այս գիշեր լուսնակ գիշեր...
(Ժող. քա ռ .). Աս գիշեր (ՀԱ , 4 6 0 ). Ես աս գիշեր... (ՀԱ, 444, 4 8 3 ). էս գ ի ֊
շեր ... (ՎՍ, Ա, 5 0 ). Գիշեր... (ՎՍ, Ա, 5 0 )։ Երէկ ցորեկով...՛(ՃԼԳ. ՃԽԷ.).
Երէկ չէ ա յսօր... (Ճ Ւ .). Հմմտ . Երէկ հևարին... (Սրվանձտ., ՀՀ. 328. ՎՍ,
Ա, 37) ։ — Այսպես և՝ Դեռ.ամառն չէր եկա ծ... (Ճ Խ Բ.). Դեռ դարանն ֊չէր
եղեր... (Պ . թ ., M 4 0 7 )։
Հայրենների, ինչպես առհասարակ ժողովրդական երգերի սկսվածքի
սիրած մոտիվներից մեկն է, թե յարը հանդիպում է իր սիրածին պատա
հաբար փողոցով անցնելիս, դաշտից գալիս, տնից դուրս գալիս և ա յլն։
Ինչպես՝ Ցայդ դաշտ էդ ի վայր գա յի... իմ եարն ինձի դիպալ (Ճ Ծ Ը. ՃԽԸ.
կթ-. Ջ. ՏԲ. ՀԱ. ՀԲ. ՂԱ. ԿԵ. Պ. թ ., № 386, 4 0 7 ). Հմմտ . Հազ. մի
խաղ., Ա. 33, Ես սարէն կոպայի, դան դուռը բացիր։ — Գիշերս ե՛ս ի դարս
ելայ (ՃԾԵ. ՃԿԸ. և ա յլն). Հմմտ. ՎՍ, Ա .'5 0 . ՀԱ, 444. էս գիշեր դուրս
ելայ և ա յլն։ — Իմ եարն ի հարանց տանէն հանց ելա ւ... (ՂԴ-)■ Հմմտ.
ՎՍ, Բ, 43. ՔՄՎ. 23. Տնէն ելար, կայնար տանիս և այլն,
Հաճախ երգը սկսվում է պարզապես՝ էանցայ տ եսա յ», կամ լոկ (էտե
սա յ» բառերով (ԿԴ. ՃԴ. ՃՀԳ. ՃԽԷ. ՃԻԸ. ՂՋ■ ՃԽԵ.), Այս մոտիվը բա 
նեցնում Է նաև Հ. Թլկ ուրանցին. aՅանկարծակի մէկ մի տ ե ս ա յ։... г Ինձ
անկասկած ի դէմս ելա ւ»... abu զքեզ տեսայ նման լուսււյ»...
Այսպես և ուրիշ սկսվածքներ հայրենների և ժողովրդական երգերի
մեշ նույն են, ինչպես' Մտիկ իմ եարին արէք (Ղ է .). Հմմտ. Մտիկ արէք
էն ղշին (ժող. քա ռ., որի մեշ ղուշ = յա ր ). ուրիշ շատ նմանները, մի կողմ
թողնելով հայրենների համապատասխան ւսնտանիներն և ժողովրդական
երգերը, որոնց մասին հետո։
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Բացի սկսվածքից' բազմաթիվ ուրիշ մոտիվներ ևս, որ կրկնվում են
հայրենների մեշ, գտնում ենք նաև արդի ժողովրդական երդերի մեշ,
դարձյալ մի կողմ թողնելով անտոլնիներր և հայրենների համապատաս
խան երգերը։ Բերենք այդ մոտիվներից մի քանիսը։
Առնում, ի սարերդ ելնում, Ու ծաղիկ քաղեմ սիրոյ դեղ (Խ Գ .)։ Հմմտ.
Առնեմ երթամ էն բարը' սէր անելով' իմ հարը (ՀՄԽ. Ա. 3 5 )։ Առնեմ անուշ նարս, ելնեմ լեռները, Քաղեմ վարդ մանուշակ, բռնեմ ձեռները
(Արվանձտ., ՀՀ. 329),
Ամեն ծառ պտուղ կուտայ, թէ ուռին չի տայ, նա համն ի՛նչ (ԿԳ.)։
Հմմտ. Ուռի ծառին բար չի լիլ... (ժող. քա ռ.)։
Քան զուռ կը դողամ (ՂԲ՛) ‘ —Հմմտ. Ուռի ծառը դողալէն... (ժող.
քա ռ.)։
Լսեր եմ որ վարդ ունիս, Ոսլարկէ դեստէ մի գերուս ( Տ է . ) ։—Հմմտ.
Մի դաստայ վարդ եմ քաղել, Տարէք իմ թազա եարին (ժող. քա ռ.)։
Քեզ գիրկ ու ծոց անեմ, Որ ամէն դիժարս դուրանալ (ՃՀԴ. ՃԿԵ. ԼԸ.)։
Հմմտ. Արի ըլնենք գիրկ ու ծոց, Թող ցրվի (վար. բալքամ խամրի) մեր
դարդ ու խոց (ՎՍ, Ա, 8 9 )։
Ջերեսս երեսիդ դնեմ (Ջ. Թ. (Գ .),—Հմմտ. էս իմ կարմիր երեսըս
երես երեսին դրած (Ա զգ. հնդ., ԺԱ. 69). թուշը դրել ա թշին (ժող. քա ռ.).
Բեր երեսդ դիր իմ երեսին... (Ա . Մխիթարյանց, Տաղեր ու խաղեր, եր.
232),
Հառչեմ, նա կոլգայ արուն (ԻԹ .)։ Հմմտ. Ա՛խ կանեմ, արուն կուգա
(ՀՄԽ. Ա. 19),
Գիշեր, դու երկան կեցիր, թէ կարես՝ տարեկ մի եղիր (Խ Ա .)։—Հմմտ.
Ա ՛յ գիշեր, դարձիր տարի (ՀՄԽ. Ա. 2 8 )։
Քր սիրած եարն չմոռանաս (Ղ Ե .)։—Հմմտ. Ո՛վ է տեսել սիրած եարը
մոռանա (ժող. քա ռ.),
.Ամուր եմ քարիդ նման (Ծ Թ .)։—Հմմտ. Ամուր ես դու լեռ քարից
(ՀՄԽ. Ա. 27),
Կարմիր վարդ կանանչ թփով (ԼԵ .),—Հմմտ. Դու վարդ ես կանաչ
տերևով (ՀՄԽ. Բ. 41 ) ,
Իմ կիւզէլն ինձ վարդ է բերեր, թելիկ մի վարսին մազէն ի բոլոր
վարդին փաթաթեր (Պ . Թ., AS 4 07), Հմմտ. Սրմա ծամից մազ մի քաղեմ,
Ծաղիկ քաղեմ, դաստա կապեմ, Ազապ լաճու մօրն օղօրկեմ (ՎՍ, Բ,
46) , — Երթամ քաղեմ շաղ մազերով, Դաստէ մ՚կ ապեմ գիլֆի թելով...
(ՎՍ, Ա, 4 0 ),
Խօշ եարիկ, կարե՜ս գիտել Դու զիմ գալս քեզ գիշերով, Եկի զքեզ ի
քուն գտայ, Պագ առի հազար համարով (Արեգ, AS 6, 22-րդ), Հմմտ. Եկայ
կը տեսնեմ անուշ քներ ես, Շէն վարդ երեսիդ խանգեալ արեր ես, Արի թէ
պագնեմ՝ վախցայ թէ զարթնես (ՎՍ, Բ, 4 2 ), Մեր դոստն ի քնե, շաղ թալե կարմիր երես. Կուզեմ գամ պագնեմ, կը վախնամ' խռովես (ՔՄՎ. 38),
֊
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Քանի դու ինձի էիր, Նա կանանչ էր, ցօղն ի վերայ. Երբոր յիսնէն
.ելար, Ջիլն երեկ, եղեմն ի ւ/յւայ... Երթամ բարկ արև դաոնամ... Լոյս ծա
գեմ ի քո վրայ, Որ սաստիկ ձիւնն վերանայ (Ճ Հ Դ .)։ Հմմտ. Գարուն ա.
ձիւն ա արել. Իմ եարն ինձնից ա սառել (ՀՄԽ. Ա. 3 3 ). Գոլն եղար գար
նան արև, Քո սիրուն տաքը զարկաւ, Ես եղայ ձնիկ հալելու ՀՀԱ, 341 ) ,
...Որ լինամ հետ քեղի հալաս. Թէ դու ինձ հաւաս ունես, Ես շինեմ
քեղ ոսկի ղաֆաս. Դռնակն արծթէն դնեմ, Որ հոգուս տունն երթաս ու
ղաս (ՃԿԵ.)։ Հմմտ. Քեղ բռնելու ունիմ հավաս, Քեզ համար շինեմ ոսկի
.ղաֆաս, Մ կը դնեմ, ղայիմ կենաս (ՎՍ, P, 6 8 )։
Խնձոր ես ծառի ճղին, Ես կանաչ թփիկ ի վերայ (Ծ .)։ Խնձորն ի ծա
ռին ճղին, Ի ճղին ներքև տերևին. Հրնցկոձ իմ եարին ծծերն ի ծոցին
ներքև շմաթին (ԾP .)/ Հմմտ. Խնձոր եմ ծառի ծերին, Կ'երերամ հետ թփե
րին (ժող. քա ռ .)։ Բլբուլը դարի վրա. Խնձորը ծառի վրա... (ՀՄԽ. Ա. 9 )։
Աղջիկներ... տվէք ձեր ծառից մեկ կարմիր խնձոր (ՎՍ, Բ, 3 2 )։
Հայրենների ու արդի ժողովրդական երգերի մեշ շատ կգտնենք այս
պիսի նույնանման մոտիվներ և նույնիսկ տողեր, որ մեր հին քնարերգու֊
ների մեշ չկան։ Այսքանը բավական համարելովս անցնենք մեր հին և
■արդի ժողովրդական սիրու.երգերի մի ուրիշ ձևական կողմին։
1 3 . Կ ՆՈՋ Ա ՐՏԱ Ք ԻՆ Ի ՆԿ Ա ՐԱ ԳԻՐԸ ՍԻՐՈԻ ԷՐԳ Ե ՐԻ Մ Ե Տ
Հին ժամանակներից կազմված է եղել մեր սիրու երգերի մեշ մի ա. ռանձին ոճ ու ճաշակ' նկարագրելու սիրած կնոշ անձը, գովելով նրա հա
սակն ու ծոցը, ա չք֊ո ւնքը, երեսը, բերանն ու շրթունքները, ատամները,
յեղուն ու ձայնը, վարսերն.ու մեյքը, ձեոները, քայլվածքը և նույնիսկ հա
գուստը, — մի եղանակ, որ կա նաև ուրիշ ազգերի բանաստեղծության մեշ։
Դրա հետ միասին .առաշ են եկած եղել նաև որոշ արտահայտեր ու նմա
նություններ, որ գրեթե.նույն բառերով բանեցնում են' Կոստանդին Երզընկացին, Հովհ. Թլկուրանցին, Գրիգոր Աղթամարցին, նաղաշ Հովնաթանը
և մասամբ նույնիսկ Աայաթ-նովան, ա յլ և ուրիշները, որոնցից սիրո եր
գեր կան հրատարակված Կոստանյանցի պրակների և Չոպանյանի «Հայ
էշերв գրքի մեշ։ Այդ նկպրագրի մեշ առանձին բանաստեղծները շատ քիչ
սեվւական բան են մտցնում, նրանց անհատականությունը երևում է ոչ
թե պատկերների ու լեզվական ձևերի մեշ, ա յլ գլխավորապես թե կնոշ
■մարմնի որ գծերն են գրավում նրանց և ինչ տրամադրություն են դնում
իրենց երգերի մեշ։
p-ե երբ են արվել :այդ բանաստեղծական գյուտերը և որ չափով այլ
ազգերի գրականության.ազդեցություն, կամ ավելի շոսո' ընդհանուր տա
րածված ձևեր պետք է.տեսնել դրանց մեշ, ա յդ չենք կարող այստեղ որո
շել. բա յց X դարում .արդեն Գրիգոր Նարեկացին բանեցնում է ա յդ նկա
րագիրն իր մի քանի էական գծերով։ նույնը գտնում ենք ոչ միայն մեր
❁բոչոր հետագա բանաստեղծների, այլև հայրենների և արդի ժողովրդա ֊
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կան երգերի մեք։ Կարելի չէ ենթադրել, թե Գրիգոր Նարեկացին կամ որևէ
արիշ մեկ անհատ բանաստեղծ արած չինի ալդ բոլոր գյուտերը, և ապա
ուրիշները և նույնիսկ ժողովրդական երգը նմանած լինի նրան։ Այլ պետբ
է ընդունել, որ հին գուսանական երգերի մեք եղել են զանազան ժամա
նակներում և զանազան բանաստեղծների ստեղծած ու ընդհանրացած մո
տիվներ, որոնցից օգտվում են ամենքը և որոնք շարունակել են ապրել
ժողովրդական երգերի մեք մինչև մեր օրերը։ Դրանց մի մասը, ծum ու
ծաղկի Ա արեգակի նմանությունը, գալիս է ամենամեծ հնությունից, նույ
նիսկ նախապատմական ժամանակից։ Հայտնի է մեր հարսանեկան եր
դերի մեք «Ծաղկոցս ասածը, որ է вթագավորի» ու I թագուհու», այսինքն
՜փեսայի և հարսի գովքը ծառ ու ծաղկի և արեգակի նմանություններով։
Եթե <rթագավոր» ու aթագուհի» կոչումը ցույց է տայիս, որ Ծաղկոցի ծեսը
գալիս է թագավորական հարսանիքներից, մյուս կողմից1 ինքը Ծաղկոցը
հին առասպելական հավատիւլքների հետ կապված ծեսերի մի գերապրուկ
է, որ..հասել է մինչև մեր օրերը։
Թագաս։'ր, ի՛նչ՛ բերեմ քեզ նման-,
Քո կանաչ արև քեզ նման. —
էն ադօթրան որ բացվէր,
ԲացվՀր արևուդ նման.
էն արեգակն որ բացվէր,
Թագաւո'ր, ի՛նչ բերեմ քեզ նման,
Քո կանաչ արև քեղ նման, —
Անուշ ռեհքսն (շուշան ծաղիկ, նարգիղ ծաղիկ,
դեզին կակաչ,, աղբրանց֊ա րիւն և այլն) Որ կը հոտէր,
Անուշ բուրէր քո ՛թագուհին։
Թագաւո'ր, ի՛նչ բերեմ քեղ նման,
Քո կանաչ արև քեզ նման. —
Ծիրանի ծառ (խնձորի ծառ և այլն) Որ կը ծաղկէր,
Ծաղկէք դուք էլ էնոր նման.
Խաղողի ՜ուռ կոճակ կապէր,
Պտկէք դուք էլ էնոր նման, և այլն։
■Թա՚գաւորին ծաղիկ պիտէր ծազկունաց-,
Ծաղիկն ինչենի" պիտէր ծաղկոլնաց,—
Քաղենք բերենք մեր թագաւորին,
Որ փըթըթէր ծառն ու ծաղիկ հետ իրրաց.
Ծաղիկն էրձռնենի (նշենի, խնձորենի և ա յլն) պիտէր ծաղկոմւացԻ
Քաղե՛նք բերենք մեի թագաւորին...
՚ ՚

''"՛՜

ՀՄԽ. Բ. 46, հան. * !Ր. St, Հան. Ոար Հա,կ„ 145, հան.
ՎՍ. 67, Հան.։
— 136 —

Փթթա» ծառն ու ծաղիկն այս երգերի մեշ ներկայանում է իբրև սիմ
բոլ բեղմնավորվող մայր բնության, որի մի մասն է և «ծլող, ծաղկող,
պտղող» նորահարսը։ Այսպիսի մի հին ըմբռնումի հետևանքով' բնակա
նաբար ոչ միայն հարսանեկան, այլև ընդհանրապես ժողովրդական սիրու
երգերի մ եյ մանկամարդ կինը և նրա ծոցը, իբրև նրա, « պտղելու» նշան,
պետք Է համեմատվեր անուշաբյուր ծառ ու ծաղկի և պտուղների հետ, մի
մոտիվ, որ շարունակ կրկնում են հայրենների երգիչներն իրենց « աննմանյ,
յարի «ճոհար անձիկը» և «ճերմակ ծոցիկը» գովելով։ Եվ դա կազմում Է;
բնորոշ կողմը մեր սիրու երգերի, որոնց մեշ գտնում ենք մի ամբողշ կա
նաչագեղ ու ծաղկազարդ այգի ու բուրաստան-արմավենի, նարնշենի,
նոճի (սելվի), նշենի, նռնենի, ուռի որթ ( = խաղողի որթ), մուրտ, սերկևլի , շաքարեղեգն, խնծոր, շամամ, վարդ, աղբերանց արուն և ա յլն։
Բացի երկնային լուսատուներից և ծաո nt ծաւլկից' հայրենների մեշ•
գտնում ենք նաև թռչաններ' բա զե, բլբռ զ, արծիվ, ծիծեռնակ, կաքավ,
աղավնի, սիրամարգ և վայրի « վարճինակ» , որոնց առաշին երեքը գոր
ծածվում են տղայի համար («Բա զե» հատուկ անուն կա նաև կնոշ հա
մար) , իսկ մյուսներին, ինչպես և բազեին, նմաւնեցվոլմ Է սիրական կինը•
(Է . ԽԳ. ԾԷ. &C. ՃԾ. Անահիտ, 1909, եր. 108 և ա յլն), Այս միևնույն թըռյունները, բացի «վարճինակից», հաճախ երեում են և արդի ժողովրդա
կան երգերի մեշ, միայն « սիրամարգը» ոչ թե այս, ա յլ «սինամա հավք»՛
անունով, որ նշանակում Է սիրամարգ, էԷն բազէք ( = տղաներ) առշեղ՛
կոպան կուտ քաղեէէն, սինամայ հավքեր ( = աղշիկներ) դէմդ կ՜ելնեն՛
ղիւֆ (ձեռքի թմբուկ) զարնելէն» (ՎՍ, Ա, 4 4 )։ Ուրիշ երգիչներ էլ հիշում
են այս այլերկրյա թռչունը. « ճօճ կուտաո վզիդ զէտ զսիրամարգ» (Կոստ.,.
Գ, 2 2 ). «է իմ սիրամարգ, ռսկեհաւ, քաղցրախօս և նախշուն կաքաւ...
Սիրամարգի նման ես ... Սիրամարգի նման շողշողալով» (Նաղաշ Հովնա թան, 43, 50, 5 4 )։ «Կաքւու նման խատուտիկ էր, քան զսիրամարգ պ ա յծառացեր» (Հովասափ Սեբաստացի, Հայերդ, եր. 1 1 0 )։
Որպեսզի միանգամ ընդմիշտ պարզ լինի, թե ինչպես նույն պատկեր
ները կնոշ մարմնի նկարագրի համար' շարոմւակ կրկնվում են մեր հին՛
սիրու երգերի մեշ, ներքևում տրվում են դրանք, նախ՛ հայրեններից ու նոր՛
ժողովրդական երդերից, ապա և հին բանաստեղծներից։

ԱՆ2Ը, ՀԱՍԱԿՆ ՈԻ ԾՈՏՀ'
Հայրենների մեչ--- Ծառ արմա ժնի ես գուն, որ ի վեր գնացեր քան՛
զհեղ (ԽԴ. ՃԻԹ .)։ Կանգներ էր սելվի (ն ոճի) նման՝ իր ճոհար անձկանցն
ի վերայ ( S P .) , Պօլի կդ է սալւի բովան (Անահիտ՛, 1907, եր. 1 8 5 )։ Շաքրք.
եղեգին մէշէն ես քաղած (Ժ Ը .)։ Զինչ եղէգն ի շամբին միշին կու ճօճայ'
այն քու անձն է (Անահիտ, 1907, եր. 1 8 5 )։ Ծ ա * նարնշենի ես դուն... որմէկ ի հաս եկել, մ\էկ ծաղկել, մէկ ծաղկեթփեը (Ճ ԿԹ .). Ա՜յ իմ նշենի ծա — 137 —

•զիկ, գեզնեցար ու դարձա՛ր ի նուշ (ԾԵ. ԶԱ.)։ Ա՜յ իմ նուռ ու նուշ բերան,
■նուռ ու նուշ ծաղիկ լռահան ( Բ. ) ։ Ա՛յ իմ նոնախալաս (ԼԳ.)։ Իմ կուլ ու
.մուրտ ու ճիհան ՀճհւԶ-)' Այսպես սիրած կինն է՝ քան ղուռի որթն խա
ղողով (ԺԵ.), նա մազն ուռի մորճիկ է (Ի. ՀԴ .), պարտեզում տնկած աղեկ
.մորճ (ՂԸ-)։ խնձորի տալիկ (Ճ Թ .), սերկևիլ մորճիկ (ՃՋ-), նա էայգեստէ
քաղածa է (ՃԺՋ-), հազրեվարդի նման է (Բ-), հոտավետ վարդ է, կարմիր
Վարդ կանանչ թփով, կանանչ թուփ է կարմիր խնձորով (ՀԵ. ՃԽԲ.), դը.
րախտի բեհեշտի խնձոր է (Ծ. ԾԲ. ՃԻԹ. Ժ Ը.), փոքրիկ բոլորիկ շամամ
.(Գ. ՃԳ.), աղրերանց .արիւն (Ի է .), նունուֆար ծաղիկ (ՂԲ-) ։ — Քան զուռ
Հ = խաղողի վազ) ՛ես ի վեր վազեր, քան զկարմիր խնձոր բոլորեր, պ ա յ֊
ծառ ես քան զքաֆուր վարդ, որ հոտով ղաշխարհս է լցեր (ՂԳ-)։ Մշկին
փարուարիշ կուտայ անուշ հոտիկդ որ ունիս (Ճ Ը .)։ Քո շունչդ խնկան փո
շի (Ճ ԻԹ .)։ Իր շունչն է ի յայն մշկէն, որ դրած է ի յամպարիէն (Ղ Գ.)։ Քան
ղամէն ծաղիկ դու.պայծառ (Անահիտ, 1907, եր. 187)։
Նրա ծոցիկր ճերմակ է (Ժ Հ. ԻԲ. Ա . ԽԲ. ճ է . ՃԸ. Կոստ., P, 55),
յո ւյս է ս՛ալիս աստղերին (ԽԹ.), երկու տաղի մեշ նմանեցրած է ծովի (Գ.
,է.Գ.) , բայց հաճախ դրախտ Է, ՛այգի, բաղ ու բաղչա (ԻԶ. hl. ՃԺԲ.) , մեշը
аբուսեր ըռահանօ (ՃԽԶ-), ծծերր միշին բարունակ ( ՃԲ.), և ավելի' շ ա ֊
մամ (ԻԲ. Պ. թ ., J f 407), կամ խնձոր (ԻՏ-), իսկ գիրկր լար Է ապրշմե
<(ճ. ) . — Ուր որ ՛դու կանգնած լինիս' չէ պատեհ վառեն մոմեզէն. ծոցոլղ
լոյս ն դուրս ծագէ, դէմ ելնէ մեռելն ի հողէն (Անահիտ, 1907, եր. 188)։
■՛Քո ծիծդ է խաղող նման, որ առեր կրծոցղ ի վերայ. քո ծոցդ աոաւօտ
.նման, քանի յետ բանամ, նա լուսան՛այ ։ Հայ իմ ճերմակ ծոց բազայ, ճ եր ֊
մակ ծոց ու՛ ծինն ի վրայ։ Զուր անմահութեան կասեն' այն ի քո ծոցն կը
,1‘՚խ է (Անահիտ, .185)։ Քո ծոցդ է ճերմակ տաճար, քո ծծերդ կանթեղ ի
վառ (1Է.)I Ասեն թե կաթով է շաղոսսծ այդ ճերմակ ծոցդ որ ունիս ( ՃԸ.)։
-Քո ծոցդ Ագամայ դրախտ, մտնոլի խնձոր քաղէի (ԻԶ .)։
ժողովրդական երգերի մեշ կան այս գրեթե բոլոր նմանոլթյոմւները
կնոշ անձի ու ծոցի մասին։ — Ծոցդ էգի, ծառդ արմաւենի (ՀԱ. 417)։ Կնոշ
■հասակն (բամիկ) է ,սալվի (նոճի), պատրուս (ՎՍ, Բ, 26, հտն.), ւգեոլու
կամիշ» (Փշր., 2 8 .= շամբի եղեգ), Ծաղիկ ունիմ նարնշի, աղբեր, արի դու
փնշի (ժող. քա ռ.)։ Նչքւ ծառին նուշ կըլի, վարդի հոտն անուշ կըլի... Ես
ղու մի բաղում ւպիտենք, ևս չինարի, դու նռնի (ՀՄԽ. Ա. 31. Բ. 1 9 )։ Մեր
բազում բուսած նուշ ես, դու ինձ համար անուշ ես (ժող. քա ռ.)։ Մեր դ ը ֊
ոանը խնկի ծառ, խն՚կենին .ա բերել բար, իմ խորոտիկ պստիկ յար (ՀՄԽ.
■Ա. 1 2)։ Այսպես՚և .խնձոր, շամամ, վարդ, քաֆուր վարդ, ֆիտան ( = մորճ),
և նույնիսկ մուշկ <ու :ամպարը և ուրիշները շատ սովորական են մեր արդի
ժողովրդական երգերի մեշ (ՀՄԽ. Ա. 41, 37. Բ. 20, 22. ՎՍ, Ա, 37. Բ, 13,
:26, 30, 61 և ա յլն)։
նույն նմանությունները նաև ծոցի մասին, որ սպիտակ է (ՎՍ, 27),
■սւռաւօտ նման, շամամ ‘ծ՝ծեր, ՛խնձոր 1ւ այլն (ՎՍ, Ա, 36. Բ, 27, 47. նավ.
Հ ե ք .,.8 . 108, և այլն), ՛սպիտակ ու մարմառ դոշդ (ՀԺԵ. 110)։
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Գրիգոր Նարեկացին իր մեկ տաղի մեչ իրեն Հատուկ մութ լեզվով եր
՛դում է աստվածածնին։ — Նոճի լեռից սափոր եղեգնաշէն տնկոյն, մատն,
օրինօրէն, նշդարենի սաՀ (= ը ն ձ ի ւղ ) սարդիատոլնկ գեղաշիտակ ծայրից
ծաղկանց։ հնկեալ ի կնղրկէ բուրվառ, Ծոցն լուսափայլ կարմիր վարդով
լցեալ։
Տիրամոր այսպիսի գովքը շատ Հաճախված է մեր գանձարանների
մեշ, ինչպես օրինակ' Երևեալ ծաղիկ գարնայնոյ' մանուշակ, քրքում, շու
շան վսւյելուչ։ — Նարդոս և զմուռ ծովային և կինամոն կնդրկին։ — Գոհար
վարդ ինքնագոյն։ — Դու ծաղիկ անթառամ, վարդենի Հոտ անուշ բոց7մամբ։ Դու գերազարդ ծաղիկ, դու ես բուրաստան, դու ես շուշան ծաղիկ,
դու վարդ և ոաՀան. դու ես ծաղիկ խնկենի և այլն (Հայերդ, եր. 6, հտն.,
-55),
Կսստանդին երգնկսւցաց մնում են միայն երկու սիրոլ երգեր, և մի
■տաղ էլ ենթադրաբար նրան վերադրված, որոնց մեշ կինն . Հ в գեղեցիկ
մորճ ու շիտակ», «բուրաստանք ծաղկով ի լի ... որ ի յիս անմահութեան
■հոտ կբուրես», вերբ որ անուշ հոտն յիս բուրեց» (եր . 169, 1 7 2 )։ Այ մորճ
տ։ բարակ ւ երկան (1 7 5 ),
ՀովՏ. Թլկուրանցու տաղերի մեշ.
■Մարմինդ քո ճոխ բուսեր չինար,
Ու ճօճ կուտայ քան զոլռ դալար։ —
Նշդարենի ծառ ես ծաղկեալ,
Պտուղ կուտաս մուշկ ու ամպար։—

. .

Նորելուկի նման կանաչ ուռիկ- ես, ՛.
Քաֆուր վարդի նման անուշ հստիկ ես.
Դու փնշած մանուշակ վարդի ծաղիկ ես։
Դու սպիտակ ու կարմիր Հոտեղ խնձոր ես,
Անուշ Հոտովդ զիս արբուցեր ես։ —
Ծոցդ է բաղչայ վարդով ի լի։ —
Ծոցդ դրախտ անմահութեան,
Անմահական պտղով դրախտ։
Քո ծոցդ է ծաղկոց, մրգաց անդաստան...
Ծծերդ է շամամ, զինչ դրախտն եդեմ,
Ամէն ծոցդ կան (2 5 , հտն., 34, 3 9 )։
Գրիգոր Ադթամարցին շատ ավելի է սիրում այսպիսի նմպնությոմւՔան զշամբայ եղեգն ելեր ես շիտակ (58) ։ —
Որպէս զնւսխաստեղծն գեղուղէշ ես ( 5 9 )։—
Վարդ ես վայելուչ գո ձ ո վ (7 6 ) ,—
■Ծիյւանի ծաղիկ, գոյն մանուշակին...
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Դու նշդարենի, ծաղիկ շուշանին...
Դու նուշ ու շաքար, ւոուփ անուշ խնկին...
Ծաղկեալ բուրաստան ե ցօղ անձրևին,
Դու կարմիր խնձոր ի մէշ տերևին...
Նունուֆար ծաղիկ, գոյն ըռահանին,
Մուրտ՛ և պալասան, փառօք շուշանին,
Համասփիսւ ծաղիկ ես բուրաստանին,
Բրաբիոն պայծառ ի յադին դրախտին...
Ծառ կանալսւերև դու պտղով իլին,
Բողբոշեալ ծաղկով ոստ արմաւենին.
Ծաղկեալ բուրաստան ոստով շուշանի,
Դու վարդ ու մանուշակ, ծով ես ծիրանի,
Կանաչ բուրաստան, ծաղկեալ նշենի,
Դու մուշկ ու ամպէր. բուրումն ամենի,
Ծառ նարնշենի, ծաղիկ ծովային,
Դու սելվի չինար, տունկ պալասանին,
Համասփիսւ ծաղիկ անթաոամելի...
Միշտ կանաչ կենաս քան զնշենի.
Տա պարզի շաքար, ծառ արմաւենի (Կոստ., Բ, 16, հտն.)*
Այլ երգիչներ.
Հա՜յ իմ գեղուղէշ արմաւենի ծառ,
Նոնենոյ դրախտ և սալվի չինար. —
Քան զշամբայ եզէդն ելեր ես շիտակ։ —
Բոյդ կու նմանի եզէդն ի շամբայ.
Քո հոտդ յիս անուշ քան ղին կան կու գայ։ —
Դու ես նոմւուֆար ծաղիկ ծովային,
Շուշան վայրենի, հոտ պալասանին...
Քեղի է նման դրախտն եդեմային...
Եւ անուշահոտ դու մուշկ ու ամպար։ —
Մրգալի վայելուչ ծառ ես սխրալի,
Կանանչ կարմիր գունով պճնեալ վարդենի.
Ազգի ազգի գոմւով զարդարեալ այգի.
Ծազկածաւալ և պտղա/ի նռնենի...
Ղարէնֆիլ, համասփիւռ, շուշան փառաւոր,
Ծաղկանցն ամենեցուն իշխան թագաւոր,
Նշդարենի, նշենի և արմաւենի...
Քո սալվի բովան պօյիդ եմ ծառայ (Կոստ., P., 2 3 . Գ, 20, 22
25, 24, 55, 61, հտն.),
Եա'ր, վարդ ու մ անուշակ դու անուշահոտ...
Գոյնդ կարմիր վարդին, հոտովդ անուշ ես.
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Դրախտ ես և րազչայ, ծաղկի նման ես.
Վարդ ես անուշահոտ, շուշան ծաղիկ ե ս ... (Հ ա յ էշեր, 19, 2 6 ),
Սիրուն ես քան զնոնենի, ծաղկածաւալ զարմանալի (Հայերդ, J1Z )
Լոյս ծագէ ծոցուդ ղերդ բարկ արեգակն. —
Ծոցդ չուս կուտայ, ծծերդ է բամբակ,
Քո ծոցդ է բուսեր շատ պաղ ու պոստան...
Ջծոցդ ես բացեր զէտ դրախտի դուռ.
Ի մէշն է բուսեր նարինշ, թուրինջ, նուռ...
Հոտ անուշ կուդայ զէտ խունկ ու զմուռ...
Ծոցդ նմանի եդեմայ դրախտ... (Կոստ., Բ, 26. Դ, 2 6 , հտն., 62)
Լուսին քո ծծերդ երախտախալեբ,
Iսունկ ու մոմ առեր քեղ ուխտ եմ եկեր (Կոստ., P, 2 5 ),
Նաղաշ Հովնսւթսւն.
Դու ես նարն/ի ծառ (64) , — Պոյըդ Հ կանալ ծառ սալվի (3 7 , 5 3 )։
՛Ծաղկած պաղչի նման ես (3 6 ), նոր փռված վարդի նման ես (4 3 ), Ծոցդ
նոր կանանչ բոստան է (3 8 ), Ծոցէդ հոտ կուդայ մուշկի ամպար (4 5 )։
Ծոցդ է բաղչայ' կանանչ բոստան' շամամ խնձոր շարէշար (5 0 ), Ա ռա ֊
ւօտուց ծոցիդ վարդն կու փռվի ( 6 5 )։ Այսպես ծոցի համար նաև' նոներ
(3 6 , 41, 5 3 ), շամամներ (3 7 , 39, 4 0 , 43, 49, 6 3 ), ծաղկանց բուրաստան
(8 7 ). շուշան, ռեհան (3 9 ), բաղչայ, դրախտ (4 0 , 4 1 , 5 4 ), եմիշներ (5 0 ,
52, 54, 64, 66 ), սերկևիլ (5 3 ), պադչա նռան, խնձորի, թուրինշի (5 6 , 60,
6 2 ), լցրել ես ռեհան մեխակով (6 2 ) և այլն. Ծոցդ աղրիւր է, երկու լուՀա (4 6 ).
Սայաթ-Նովա.
Սալբուի նման կանանչ իմ (ժ . ) ։ Աշխարիս շվաք իս անում, սալբոլ
չինար իս, գովելի (Լ. Ժ Զ -)։ Բարակ մէշքդ ղարղու ղամիշ (Խ Ա .), Նոր բաղ
իս, նոր բաղչի մ էշն բոլորքդ վարդով լափարած (Ժ Ը .), Սայա թ֊Ն ովոլ բաղն
իս դուն (I S - ) ՛ Ամառն ու ձմեռն ծաղկած գուլբաղ բաղաթն դուն իս (IQ -)՛
Մանուշակ բաց արած հովին, կարմիր վարդ, ծաղիկ հոտովին (Ջ -)։ Վար
դի նման բա ց իս էլի (ԺԵ. Ժէ. ԷԳ.). Հուտդ աշխարհս րոնիլ է, բալաստն
ծառ բաց արած (ԽԱ. ԼԹ .)։ Դուն վարդի դրախտ իս, գոզալ (Ի Ա .)։ Հոտով
Հ ի լ, մեխակ, դարիչին, վարդ մանուշակ, սուսանբար իս, կարմրագուն
դաշտի ծաղիկ, հովտաց շուշան իս ինձ ամա (Ժ Ը .)։ Հա սիլ է ծոցիդ շամ ա մ ն ... ծոցդ հուտ ոմւէ մուշկ ու ամբաի (Դ .)։ Ծոցիդ մ կ ն չայիր չիման
(եր. 8 5 )։ Ծռւցիդ մ էշն վարդ, մանիշակ, սնբուլ ու սոլսուն իս շինի (ԼԵ.)։
Ծոցդ բաղ (Զ .)՛ Շամամներդ թաղի մեշն (Ժ Ե .)։ Ծոցի նուռ (Ա - , եր. 8 2 ),
շամամ (8 3 ) և ա յլն։
ԴԵՄՔԸ
Հայրենների մեշ՝ է մի գեղեցիկ պատկեր (ՃԿԵ.), խորոտիկ սռւրաթ,
կարմիր սուրաթ (Պ . թ ., 4 0 7 ), երեսը կարմիր ու սպիտակ (ԺԱ. Հ է .). լայն
-
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ճակատ ու կարմիր երես (ԻԲ. ՁԸ. ՃԽԵ.), կարմիր զէտ զվարդ (Խ Գ .)։ Աղ.
ԼՈՐ պտտկեր (Անահիտ, 1907, 1 8 5 )։ Այդ քո պատկերքդ և սուրաթդ խ
վարդի կարմիր տերևէն (Անահիտ, 1907, եր. 188)։ Զէտ նռան հատիդ
նմանիս (Ժ Է.). երես այն ղումաշ նման, որ հանած Է ֆռանգաց միքԷն
(ՂԳ-)- քեքերը բեհեշտի (դրախտային) խնձոր (ԻԵ.) . դնչիկը ճերմակ
քանg կարագ եղ ( ԽԴ. ) ։ Երեսը հաճախ նմանեցվում Է արեգակի, լուսնի,.
աստղի (Զ. ԻԱ. ԻԵ. ԻՀ. ՃԵ. ՃԸ. Պ. թ ., № 407. Արեգ, Л? 4 , 8 ֊ր դ ) , Աւելին
սւյնոր կուտամ, որ երեսն երեք ծին ( = խալ) ունի (ՃԿԷ.)։ Երեսդ լուսնինման բոլորել, տեսդ արեգական. Ոնց որ դու եղես քալես, արեգակակերպ
կու փայլես (Ճ Խ Ը.)։ Գոյնն շատ քան զբարկ արևուն ( ՃԾԸ.)։ Զէտ պայծառ աստղն զարդարած (Ճ Գ .)։ Քո գունովն գինի պիտէր' խմէի ու հար
բենայի (ԻԶ -)։ Արեգակն ու պայծառ լուսին, ոբ կելլեն ի մէկ թապիհէ, իմ՛
եարն ի տանէն ի դուրս զերկուքին լոյսն կու պատլէ. նման այն աստղին՛
ես ղուն, որ ամէն առաւօտն ելնէ. Քիչ քիչ ն։ս վեր կու գայ, զբարի լոյսն
ի հետ կու բեր՚է (Ճ Ե .)։ Զոհալ աստղիկ քեզ նման., որ ամեն առաւօտ կելնէ.
(Անահիտ, 1907, եր. 187)։
Ժողովրդական երգեր.
Լուսնակն ա կայն ել դարին, պատկերն ա քոլ պատկերին (ՀՄԽ. Ա.
24 ). կարմիր երես (ՀՄԽ. Բ. 22. ՔՄՎ. 23. ՎՍ, Բ, 51, 53. Ա. 46. Փշր.,
2 8 ). Երեսղ է փթթէ նման վարդի քոլ (ՎՍ, Բ, 4 2 ). երեսդ է կարմիր քանց
կաքւու արուն (ՎՍ, Բ, 5 1 ). Դու կնմանիս նռան. գինի (ՔՄՎ. 4 6 ). նռան՚
հատ կշողշողաս (ՎՍ, Ա, 6 2 ). Աղյի՛, դու ատիկ պատիկ, երեսդ է նռան
հատիկ (ժող. քա ռ.)։ Նման էր կարմիր խնձոր (ժող. քա ռ.)։ Խնձորի կլեպ
թուշդ (ժող. քառ. ՀԺԵ. 1 1 0 )։ Քանց խնձոր կարմիր ի քո երեսդ (ՎՍ, Բ,
3 9 )։ Կարմիր թշեր (ՎՍ, Բ, 3 9 )։ Վառ վառ թշեր (ՀՀ. 3 0 0 )։ ճերմակ ճա
կատ (Ջավ. բոլրմ., 2 0 )։ Թ՚է նոր ճակտի լէնութ կհարցնես (ժող. վեպ.,
Բ վարիանտ), շող երես (ՎՍ, Բ, 2 8 ). երեսիդ շողին մեռնեմ (ժող. քա ռ.).
Լուսին (ՀՄԽ. Ա. 34. ՎՍ, Բ, 2 7 ). Արեգակ (ՎՍ, Բ, 41. ՀՄԽ. Ա. 4 2 ). Լուս
աստղ (ՎՍ, Ա, 52. ՀՀ. 3 0 8 )։ Սիրուն եմ, խալն ինչ անեմ (ժող. քառ.)է
ճակտիդ շոլխտ մի խալ ա (ժող. քա ռ.). Կարմիր երես խալ արէք (ՎՍ, Ա,
4 6 )։ Կայնել ես աղբերակին, Շող կտաս արեգակին (ՀՄԽ. Բ. 1 7 )։ Փելքդ
կը տայ արեգական, կարմիր երեսք արուն-կաթան (ՔՄՎ. 2 2 )։
Գր. Նարեկացին դեմքի պայծառությունը նմանեցնում է «միշօրէիժամին», և ունի միայն օնռնենի ա յտ »։
Կոստ. երգնկացի.
Shutt իլր կարմիր ,է զարդարած (1 7 0 ). վարդի գոմյով (1 7 2 ). Նռան֊
գուն ով դինին դաւշւսն, որ քո տեսոլդ նմանեցաւ (1 7 0 ). Զ.էտ զլուսին ս ո լ֊
րաթ բոլոր (169 —171)։ Ա՜յ սուրաթ պայծառ ու պատկեր լուսատես... դուl՛ յերկեից լուսեղէնքն ես նմանակ (1 7 1 )։ Քո տեսն ի լուսին նման (17 5 )Սուրաթ լու՚յեղէն ե՛ս. լուսին բոլորած, ելնես (1-7.7). Լուսին սուըաթով լուռ
ես. -զինչ արեգակն լուս ես (178)ւ
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Հովհ. Թլկուրւսնցի.
Սպիտակ ճակատ (2 9 ). սպիտակ թուշ (3 4 ).. էլչափդ է խնձոր (34 )..
t-ակատդ Է լուս և լուսնկար (2 5 ). արևնման շողշող կոսոաս (2 3 ). երեսդ֊
ի վառ Է »իրանի, վարդ ռեհան ու նունուֆար, ա յդ քո պատկերդ Է լուսե
ղեն, այլ արեգակն լուս չի տար (2 5 ). բոլոր լուսին շամս ու ղամար (2 5 /.
լուսերես (2 9 ). լաս երեսացղ Է խիստ փափուկ (3 2 )- պտրի լուսին, պայ
ծառ արեգակն ես (3 8 ). արև (3 4 . 36. 4 9 ). Կու ցօղայր գոյն երեսկն (Հ ա յ֊
էշեր, 32),
Գր . Աղթամարցի.
Սուրաթդ է սադաֆ (6 8 ). երեսդ է պայծառ քան զթեր վարդի (6 ? ) .
Արեգակնափայլ գեղով լի լուսին (6 9 ). է' շամս ու դամեր, աստղ առաւօտին, պայծառ արուսեակն լասով ի լին.— զոհալ, մուշտարի, աստղ առաւօտին, զոհրա լուսաբեր, ղամբար և լուսին, պայծառ արեգակն յերկնից
կամարին (Կոստ., Բ, 16. 1 7 ). որպէս արեգակն ի մէշ աստղերուն, լուսին
ի լրման աստղն փայլածուն (Կոստ., Գ, 19)։Այլ երգիչներ.
Աղէկ պատկեր բոլոր և գեղեցիկ ես (Հ ա յ.կ ե ր , 2 5 ). ա ՜յ իմ լուսերես
կարմիր ու ճերմակ (Կոստ., Գ, 27. Հայ Էշեր, 1 9 ). սպիտակ ճակատ
{Կոստ., Ա, 8 6 ). Գեղեցիկ գանով քան զվարդի տերև (Կոստ., Գ, 2 6 ).
երեսդ ալ ու կարմիր ինչպես նոր բացված վարդի (Հայերդ 81 ) . նռան հա
տիդ նմանիս (Կոստ., Դ, 16 ). երեսղ \Է կարմիր քան գնռնենի. երեսդ վառի՝
քան զկայծ կարմիր, երեսդ Է կարմիր քան զխայտ՝ խնձոր (Կոստ., Բ, 2 4 ).
երեսդ ի վառ զերդ կարմիր խնծոր ( Մանանա, 2 7 3 ). երեսդ կարմիր Է զէտ
կաքւոլ արի մ !... լոյս կուտայ քան զշամս ու ղամար (Հա յ էշեր, 1 9 ). իւրսւեսքն է լուսնի նման (Ման., 2 7 9 ). բոլորեալ լուսին, տեսդ արեգական
(Կոստ., Բ, 25, 13, 21, 61 և ա յլն), ևքնես ի յամպէն զէտ գարնան արև.
ղու ես լուսեղէն. բոլորեալ լուսին, աստղ առաւօտին (Կոստ., Գ, 26, 22,
5 9 ). սուրաթդ է բոլոր լուսին (Կոստ., Գ. 1 7 ). Սուրաթդ արեգակ նմանի,
պատկերդ արեգական նման, լոլսու աստղ ես առավօտուե (Նավ., Հեք., Զ.
81, 8 3 ). դու լուսին լի լուսովմէշ գիշերին, դու զոհալ լուսափայլ ի յառա ւօտին. դու մաքուր պատկերով ես նման լուսնին (Հայերդ, 8 , 8 8 ). դու
զէտ բագրր լուսին բոլորեալ. արեգակ երես (Հա յ էշեր, 2 0 ; 2 7 )։
նաղաշ Հովնաթան
Երեսը' կարմիր, ալ, բոլոր, սպիտակ, կարմիր և պայծառ (4 0 , 55,
62, 6 4 ), բոլոր սուրաթ (3 9 , 6 0 ), լայն և սպիտակ ճակատ (6 5 ), երեսդ
վարդի թեր է (3 5 ), նման ես կարմիր վարդի (3 8 ), երեսդ նման կարմրափայլ վարդին (4 2 ), վարդագոյն երեսդ է փայլոմւ. (8 9 ), կարմիր երեսդ
կու շողշողայ (4 3 , 61 ), կուշողշոզայ քո սուըաթն (6 4 ). երեսդ է բոլոր լու
սին (5 0 , 53, 105), լուսնի նման (պ ա յծա ռ) երես, պատկեր (6 3 , 6 4 ), լու-

յւինը ամեն օր երեսդ կոլնորի (5 5 ), սև խսւլեր (է 6 ). բոլոր խալ ունիս (45,
50, 55),
Սայաթ-Նովա.
Պատկերքդ ղալամով քաշած (ԷԵ.), ռանգդ շաքարի (ժ& .), գոլլգազի
նման (Թ .), ռանգդ ֆրանգի ատլաս Է (ԺԸ. ԻԳ.) , բարկ երեսդ կրակ նընկած օսկու նման յիռանում Հ (IQ՝)> երեսդ աովոտվան արև, քանի կ'եհայ' կու զարգանալ (հ Գ .)։ երեսդ նոր լուսնի նման, քանի կ՚ե հսւյ' կու
բոլորի (Ib .), շուղքդ արեգակի նման Է (Թ .), կու վառվռաս ճրագի պէս
Հ ժ է .), երեսդ շամս ու ղամար (ԻԵ. ԷԳ.), շոսչքդ աշխարս բոնիլ է, արե
գակի դէմն փար ի ս ( ժ է .), բարկ երեսիդ խալ իս արի (Թ. ԷԳ. ԷԵ. ԽԱ.)։
ԱՉՔԵՐԸ
Հայրենների մեշ' թուխ են (ԻԲ. ԻԵ. Իէ. Խ. Պ. թ., M 407). նման են
ձովի կամ ծով են (ԻԵ. հԴ. ՏԳ. ՂԴ. ՃԿԵ. ՃՀԲ. Անահիտ, 1907, եր. 188).
թարթիչը նետեր են (ԻԵ.). Այղ քո աչերուդ խնճերն (դաշնակ, դաշույն)
՛Հատ մարդու արիմւ է խմեր (ԷԲ.). Աչեր դու հանց ունիս, որ աչեր ծախէ
խորովէ (Ճ Ն )։ Այդ քոլ աչերուդ շալֆոմւ մէկ ամպէր Մոլքատ Խորասան
(Ճ ՀԲ.)։ Աչերդ զէտ ճրագ ի վառ, ւ ընքվնուդ ճոթն կայ ճուհար։ Աչերդ ի
կանթեղ նման ի կամարն ի վար կախած է (Անահիտ, 1907, եր. 187, 185),
Ա յդ խունի աչերդ որ ունիս (Անահիտ, 1907, եր. 184)։
ժողովրդական երգեր.
Թուխ աչքեր (ՎՍ, Բ, 45. Քն. հայկ., 164. ՔՄՎ. 46). թուխ աչերդ ծով
աղջիկ։ Երեսիդ շողին մեռնեմ, աչքերիդ կապուտ ծովին (ՀՄԱ. Բ. 15. 2 3 )։
Թուխթուխ աչքերովդ ձիկ կ կը խաբես, Ալմաստ խանչալով սրտիկս կը
դաղես (նավ. Հեք., Я. 102. ՎՍ, Ա, 36). քո աչեր տեսնեմ. — կթղայ չե՜ս
տեսել (ՎՍ, Բ, 2 6 ), Քո թարթափներ արաբի նետ (ՔՄՎ. 3 7 )։
Գրիգոր Նարեկացի.
Աչքն ծով ի ծով ծիծաղախիտ ծասսլանայր յաոաւօտուն երկու փայլակնաձև արեգական նման։ Հմմտ. Աչկոմւքն էին աբեգակունք։
Հովն. ►լկուրսւէցի.
Աչերդ է թուխ ու պետ. ծովծով աչւեր. ծով աչեր (25, 31, 33, 36, 39.
Հայ էշեր, 19, 32)։
Գրիգոր Աղթամարցի.
Աչեր ծովիծով ոմւիս (7 6 ). աչերդ է պայծառ որպէս զծովակ (5 8 ):
Թարթափդ է խանչար (5 8 ), բիր (6 8 ), թարթափդ քո թեք է քան զնշտար
սուր (57).

Այլ երգիչն!)!-.
Բուխ աչքեր (Հա յ էշեր, 19. Կոստ., Ա, 46. Բ, 2 3 ). աչքերդ թուխ „լ
պետ. աչուիգ թուխ ամպէն (Կոստ., Գ, 22. Նավ. Հեք., Д. 8 3 )։ Ծով աչք,
ծով աչեր, ծովծով աչեր (Կոստ., Ա, 46. Բ, 23, 56. Հայերդ, 90, 53, 5 8 )։
Ծով աչք, դաս նստիս զաչերդ ածես խենճերով (= *դաշույնով. Կոստ., Բ,
2 4 ). աչերդ կանթեղ (Կոստ., P , 25. Գ, 21 ) • Աչուի խաժ ու մաժ (Կոստ.,
Գ, 2 7 ),
Նաղաշ Հովնսւրան.
Ծով աչքեր (4 4 , 49, 55, 60, 61, 64). ծով անդնդական (5 4 ). հայել/,
( 3 6 . 57). վառ կանթեղ (5 3 , 5 7 , 6 2 ). ճրագ (6 3 , 6 4 ). աչքերդ քաշել ես
սուրն (5 8 ). ոսկեզէն սուր (6 5 ). սիահ արտևանունքդ կապած է թուրա
{6 5 ). աչքերդ լարած նետ աղեղն (5 2 ). պայծառ արեգակն (4 5 ). շամս ու
ղամար (43>
Սայաթ-Նովւս.
Աչքերդ օսկէ փնչան (Ժ Ե.). օսկէ փիալա, թերթերուքդ նետ ու նշտար,
սուր ղալամթրաշ (ԻԵ .). թերթերուքդ նիտ է (ԽԱ .)։
ՈՒՆՔԵՐԸ
Հայրենների մեշ' թուխ են (Թ . ԻԲ.) . թուխ ամպի նման (Ü P .), ուսերդ
ի թուխ ամպէն (Անահիտ, 1907, եր. 1 88). կամար ունքեր (Ի Ը .). կամար
կապեր ( ՃՀԲ.) . կեռ ու մեռ (ԻԵ .). աղեղ (ԽԴ. ժ է . Ժ Ը.). ի լղար արել ու
կերթայ ի Մսրայ թալան (Ճ Ի Տ .), ղալմով քաշած (է .) , ունքերդ ի թև ծիծրոնկան (ՃՀԲ.). հմմտ. Կոստ., Գ, 61. մազերուդ փայլում զէտ ծիծռնկան
թև։ Ունեբդ զէտ եկեղեցոյ կամար ի վեր քաշած է, Աչքերդ ի կանթեղ նման
J, կամարն ի վար կախած է (Անահիտ, 1907, եր. 185),
ժողովրդական երգեր.
Ունքերը' թուխ (ՎՍ, Բ, 29, 39. Ջավ. րսւրմ., 2 2 ). կամար (ՀՄԽ. Ա.
25. ՎՍ, Ա, 42. Բ, 26. Քն. հայկ., 1 74). կեռ ունքեր (ՀՄԽ. Ա. 2 8 ). քո շող
էրեսին մեոնիմ, ունքերիդ աղեղնակին (ՀՄԽ. Բ. 1 7 ). կեռկեռ ունքերիդ
մեռնեմ, ոսկէ ղալամով քաշած (Քն. հայկ., 1 5 8 )։ Ունքերդ կալամկաշ
(ՎՍ, Ա, 5 7 ). քո ընքներ նման էր Մսրի թուր (ՔՄՎ. 3 7 ), ...քո ընքվեր
տեսնեմ.— տաճար չե"ս մտե, կամար չե՜ս տեսե (ՎՍ, Բ, 2 6 ),
Գր. Նարեկացի.
Յռւնիցն նրբենից ի մի կից կամար։
Կոստ. Երգնկացի.
Ոներդ աղեզան լարման' կանգնէր սաբաթիդ փասպան, Վախեմ թէ
խոցէ մահվան (1 7 5 ). յաներդ աղեղան նման, գաղտուկ նետերով զախմ ես (1 7 7 )։
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ՀովՍ. Թլկուրսւնյյի.
Ունքն է թուխ ամպ (Հայ էշեր, 32). ունքն կեո էր քան զկամար (2 5 )i.
կամար ունքեր զէտ աղեղան կուշ (3 4 ). ունքերդ կամարակապ ի վեր քա
շեր ես (3 9 )։
Գր. Աղթւսմարցի.
Ուն երդ է քաշած կամար զինչ գարնան աղեղն ի յամպէ (7 6 ). կամար
որպՀս զազեղնակ (5 8 ). քաման (6 8 ). Քեհրապ՛ է քաշած զուներդ ի նմա,.
աչուերդ է ղանդիւ ներքոյ նորա (6 7 )։
Այլ երգիչներ.
Բարակ ուներղ է կամար (Կոստ., Ա, 46. Բ, 24,. Գ, 21., 22, 27. Դ, 16.
Հայ. էշեր, 19). կեռ ու մեո ուներ (Կոստ., Բ, 35). քաշած բարակ ղալա
մով (Կոստ., Գ, 20). քաշած ղէտ խայալի թև (Կոստ*,. Բ,. 35'). ոմւերղ է.
բարակ (Կոստ., Գ, 2 7 )։
Նաղաշ Հովնաթսւն.
կրակով (63). ունքերդ կապած կամար՝ թրի նման կը շողշողայ (5 0 ). աչքդ
ունքերդ լարած աղեղն (8 7 ). ոմւքերդ հաղի՝ արիւնահեղ հարամի, սուրն
րաղաշ (47). ղալամղաշ (59. 60. 61. 43. 105). ղալամ զառ (164)։
UiujUip—՚Նովա.

ՄԱՏԵՐԸ
Հայրենների մեշ' և թուխ են և դեղձան։ Թուխ մազեր (Թ.) . զիլֆերդ
ի ղադիր գիշեր) (ԻԵ.). Երկու ծամ դեղձան ունիս (ՃԽԶ.). Մտալ խարտեշն ի յէգին (ճ ծ Զ . երգի Վ., եր. 125). Մազդ ուռի մորճիկ ( = բարու
նակ, վազ. Ի.). քո մազերն ճոլղք խաղողի ( ՃՒԹ.)։ Այղ ապրշմէ փնշիկդ.
որ եկել ։[իզդ ման ի ման (Դիվ.։ եր. 101, Գ.) . կոզակդ է ոլոր ոլոր ( ՃԻԹ.)..
ժողովրդական երգեր.
Ծամեր ունիս ծիրանի, քամին տա թ ե լ֊թ ե լ անի (ժող. քառ.). Մազերդ
ոլորել ա (ՀՄԽ. Բ. 17). ծամեր — սրմա (ՎՍ, Բ, 2 6 ). Ոսկի ծամերդ բալт
թոզ (ՀՄԽ. Ա. 35)։
Գր. Նարեկացի.
այտիւնք։
-
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Կոստ. երգնկսւցի.
Շուրշ երեսին մազերն ոլոր (1 6 9 ). լուսին սոլրաթ սիահ մազով (1 7 0 ),
Հովհ. ԹլկուրաՏցի.
Մազ ն է դեղձան ոսկի թելէն (Հալ կ ե ր , 3 2 ). մազերդ ոսկի թելէն
(.տշած, վերայ մարմնոյդ եկեալ հաւսար (2 Տ ). զծամդ ու վարսերդ ի վայր
թողաս (3 2 ). ծամերդ ի յուսդ ի վայր իքեալ ոլորեալ (Հ ա յ էշեր, 20),
Գր . Աղթամարցի.
Վարսօք վայելոլչ որսլէս զթոլխ
հերդ դեղձան (6 9 )։

սաթ (6 3 ). հողմով

տարուբեր ք ;

Այլ երգիչներ.
քո ճերմակ վզովդ առեր մանիման (Մանանա, 273, 274, Կոստ., P, 24.
Գ, 24, 57 ). վարսիլք դեղձան (Կոստ., P, 3 0 ). մազերուդ փայլում զէտ
ծիծոնկան թև (Կոստ., P, 25. Գ, 2 3 ). ապրշմէ ծամեր թափեր ծոցերով
(Նավ. Հեք., Զ, 8 2 ),
Նաղաշ Հովնա թան.
Թուխ ծամ (6 0 ). սիահ ծամեր (5 5 ). ծամերն նման ոսկեթելի (3 6 ).
ծամերն ոսկեթել (6 6 ). վարսերդ ոսկեթելի նման ոլորած (6 3 ). վա րսե֊
րըդ, ծամերդ ոլոր (6 2 , 72, 1 0 5 ). սիահ ծամերդ ընկած քո թիկունքին և
ուսին (5 0 ). վարսերդ քամին կուտանի (8 6 ),
Սսւյաթ-Նովա.
Մազեր ոմյիս սիմ ու շարբաբ (ԼԳ. Խ.). քամին մէջն անց է կենում,
ելքան իս շինի (I b .) . մազերդ ռեհան է վ,աթաթած վարդին (Ժ է .). մազերդ նման ռեհանի (ԻԴ .). մազերդ շաղին կարօտ է (Ղ .),
ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐ
Հայրեններում' բարկուկ (բարակուկ) պռկունք, որ շէքէրն ի մօտն
( է [եղի (Ի Ը ') ամպրալ ու նուշ ( ԾԵ.). ի լիմոն նման կու բանայ մարդու
մ ձպ ձձ (P .). Պռկիկն շաքար մաղէր (Անահիտ, 1909, եր. 1 08),
ժող. երգ. Նռան կլեպ պռօշդ (ժող. քառ., ՀԺԵ. 110). Պռկներդ շա
քար կը մաղի (ժող երդ., S . Սարգսենց, Պանդ. Վանցին, 1 2 7 )։
Գր. Նարեկացի' բերանն երկթերթի, վարդն ի շրթանցն կաթէր,
Կոստ. երգնկացի' շաքար ի քո շրթանցդ կուծախես (1 7 2 ). Շրթունքդ
բերէ զփարդան (1 7 5 ). Շաքար ու շիրին շրթունք (1 7 8 ),
Հով. Թլկո՚լրանցի' լար շրթներովդ վարդ թափես (2 9 ). շողման կլափ
և լար շրթունք (3 8 ). շրթունքդ շող է լուսեղէն, պռկնէդ ի վայր թափի
ճոլհար (2 6 ),
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Գր. Աղթամարցի' բարակ շրթունք (6 8 ). շրթոմւքդ է շաքար\(68).
վարդի թերթ է (7 6 ). մեղր ի շրթանցդ քո կա թ ի(8Տ)7
Այլ երգիչներ' շրթունքդ է բարակ զէտ աղեղան թև (Կոստ., Բ, 25).
կարմիր է շրթունքդ և միշտ ի վառ, կլափդ մուշկ ու ամպար անուշահոտ
ք (Հայերդ, 88). շրթունքդ շարբաթ (Կոստ., Բ, 24. Գ, 2 2 ). Պռկներդ շա ր ֊
րաթ ու նուշ է (Հայ Էշեր, 2 0 )։
նաղաշ Հովնսւթան՛ շրթունքդ բարակ Է, կարմիր և փայլուն (5 6 ).
շրթունքդ շիրուպ շարբաթ, նռան պտուղ, կարմիր գոզի նար (5 3 ),
Սայաթ-Նովա՝ ալ պոռշներ (ԼԹ. ) . պռօշներդ ղանդ (Ժ Է.). պ ռօշ֊
ներիդ նաբաթ ունիս (ԻԳ.). պռօշեմէդ մեղր է կաթում (ԺԵ. Խէ.)։
ԲԵՐԱՆ, ԱՏԱՄՆԵՐ, ԼԵԶՈՒ
Հայրեններում' քո բերանդ է փոքր ու բոլոր, փոքրիկ անուշ, աղուշ
մ ՛աղուշ (ՃԻԹ. ԾԵ. ԶԱ. ) . բերնիկդ է ի շիշ նման որ վարդի շրովն է ի լի
( Իէ.). Բերանդ է լալէ ֆիղան, մէշն ի լիքն են մարգարիտներ։ Լեզուդ
պլպուլ նման, շիրին լեզուդ (Բ. Հ. ) . Ձայն անուշ է, քանg զամենուն
(ԽԶ-). Առեալ մարգարիտ ու լալ ու կաբել զպռկիդ շողակալ (Անահիտ,
1907, եր. 187)։
ժողովրդական երգեր' պստկաբերան խորոտ (ՔՄՎ. 39). պստի բե
րան (Ջավ. բուրմ., 19). ատամները սադաֆ (ՎՍ, Բ, 2 7 ). Լեզուդ բլբուլ
ա դառել ( ժող. քառ.) ։
Գր. Նարեկացի' լեզուին շարժողին' քաղցրերգանայր տալիղն,
Կոստ. էրգնկացի' ակն ու գոհար է իր շարած, ներքև շրթանցն պատ
րաստած. դու յաճապ քաղցր ես խօսելով։ Քաղցր ու շիրին ձայն (175).
Լեզուդ հրեղէն քաղցր է. լեզուդ բերանդ շաքար է (1 7 6 )։
Հովն. Թլկոլրանցի' ատամունքդ մարգարիտներ, շաքարբերան ես
(3 9 )./մարգարիտյա ո ամունքդ ի շարէ շար. քո ձայնդ անուշ քաղցրեղա֊
նակ. բերնէ դ ի վ ա յր թափուի շուհար (2 5 )։
Գր . Աղթամարցի' բերանդ ի խորան և տուփ խնկալի, սպիտակ ատամունքն ի շար մարգարտի (Կոստ., Բ, 18). Սպիտակ ատամոմյք, մ ա ր ֊
գարտէ շարոց. Այդ շիրին լեզովդ տուր երկու զրոյց (5 8 ). շիրին է լեզուդ
քան զՄսրայ շէքէր (5 8 ). խօսքոմւքդ ղանդ է, լեզուդ ի բերանդ անգին
շոհար է (68J . բիլրեղ քանդակեալ մատունք ւ ատամոմ/ք (6 9 )։
Այլ երգիչներ' բերանդ է փոքրիկ, դնչիկդ ( պնչիկդ) բոլոր (Ման.,
273 Կոստ., Բ, 2 4 ). բերանդ է շաքրով ի լի, [թութակլեզու ես (Հայ էշեր,
2 5 ). ակռադ մարգարիտ շարման (Կոստ., Բ, 24 . Գ, 16). ատամունքդ
մ էշ բերանոյդ մարգարտահիւս (Հայերդ, 4 8 ). շիրին լեզու, անուշ լեզու
(Կոստ., Բ, 24, 2 6 ). լեզուդ է քաղցր քան զշաքար ու մեղր (Կոստ., Գ,
֊
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2 1 ). լեղուդ ի բերանդ Մսրի շաքար է (Հայերդ, 8 8 ). լեզուդ խիստ քաղցր
է քան զմեղր ու նապաթ (Հայերդ, 8 1 ). լեզուդ պիլլպիլլ (Կոստ., Դ, 14).
պլպուլ խօսուն ես (Հ ա յ. էշեր, 2 9 )։
Նաղաշ Հովնաթան' բերանդ ղանդ, լեզուդ նաբաթ (5 4 ). բերանդ
կարմիր գինի, լեզուդ համեղ նուշ (6 4 ). ատամներդ մարգարտի (3 8 ).
մարգարտաշար (5 0 ), սադաֆինշի (6 0 ). լեզոմւ քան շաքար համով (8 5 ).
ինչպես մեղրի ծոր (S 3 ), շարբաթ (5 9 ). քաղցր (1 0 6 ). լեզուդ քաղցրախօս բլբուլ (5 0 ). հազարանբլբուլ (6 6 )։
Սայաթ-Նովսւ՝ բերնիդ մէշն լալ (8 8 ). ակռէքդ մարգարիտ ալմաստ
(Ժ Ը .). եաղութ ալմաստ (ԻԴ .). ակռքնիրդ լալ ու մարգարիտ (Խ Դ .). Լեզուդ քաղցր ունիս, շաքար ու շարթն (Ժ Բ .). լեզուդ շաքար ու նաբաթ
(ԺԳ. ԺԸ),
ՄԱՏՆԵՐ, ՁԵՌՆԵՐ, ԿԴՆԵՐ
հայրենների մեշ' մոմէ մատկունք (Պ . թ ., N 3 9 5 ). մատներդ մոմի
նման (Ջ Ա .). նոնաձեոկունք (ՃԳ) ,
ժողովրդական երդեր' մատներս կտրեցէք, մոմ արէք վառէք ( Տավ.
բուրմ., 21 ) . շողշողան մատնԼր, շողշող մատներ (ՎՍ, Բ, 47. Նավ.
Հեք., Я, 102),
Գր. Նարեկացի' Ձեռացն
ծիրանի, մանուշակի հոյլք,

եղիշոյ'

կամարակապ

կապէր։

Ծղիքն

Գր. Աղթամսւրցի’ մոմեղէն մատունքն (Կոստ., Բ, 1 7 ). բիլրեղ քանդակեալ մատունք (6 9 )։
Ա յլ երգիչներ' մատներդ է մոմէն (Կոստ., Գ, 2 2 ). մոմեղէն մատներ (Հայերդ, 5 0 )։
Նաղաշ Հովնաթսւն' մատոլնքդ բարակ թափած մոմեր (4 5 ). թևերդ
թափած մոմեր (5 3 ). կարմիր մատներ (5 8 ). շամալ կուռ (6 5 )։
Սայաթ-Նովա' կուռդ շիմշատ, մատներդ մում (Դ .). շիմշատ կուռ
(ԷՋ ) , ձեռներդ սիպտակ մագաղաթ (Խ Ա .)։
ՄԵՋՔ
Հայրենների մեշ' բարակ մէշք ու թուլ դօտի (ՃԿԵ.). մէջքունքդ
է բարակ լ'երկան (ՃԿԳ. Անահիտ, 1907, եր. 185). քան զուռ բարակ
(Ճ Բ .). գրկեմ զքո ուռ միշկոլնքդ (Կոստ., Բ, 5 5 ). Մէշկունքդ ի յաղեղ
նման, քանի յիս քաշեմ, նա՛ կու գա յ, Կուռ մէշք (Անահիտ, 1907, եր.
185, 186),
ժողովրդական երդեր' մէշքդ բարակ խանչալի բուռ, բո յդ երկար,
մէշքդ բարակ (ՔՄՎ. 22, 23. ՎՍ, Ա, 4 1 . Բ, 54. Ջավ. բուրմ., 2 0 ),
-
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Գր. Աղթամսւրցի' քո մէջքդ է բարակ քան զուոի վարոց (5 8 )։
Նաղաշ Հովնաթսւն' մէշքն բարակ (1 0 6 )։
Սայաթ-Նովա ' բարակ մէքք (hfl. ԻԵ. ԽԱ.). մէքքդ սալբու չինարի
պէս (Ժ Ը.). քէյրանի է (ԺՏ.)>
ՎԻՋ
Հայրենների մեք' երթար շուք կուտար վզին (Պ . թ., № 407). նա
քալէր, ճօճ կտար միքին (ÜP. ուղղելի a վզին ռ) . ճերմակ շլինք (ՃԻԴ.)։
ժող. երգ' վիզդ երկէն (ՔՄՎ. 2 3 )։
Հովն. Թլկոլրսւնցի' ճօճան վիզ (3 9 ). վիզ շողկտակ (3 3 ). շողայր
կաթէր լոյսն ի վզէն (Լա յ էշեր, 3 2 )։
Այլ երգիչներ' ճօճ կուտաս վզիդ զէտ զսիրամարգ. վիզդ շող կոսոայ
դերդ բարկ արևով (Կոստ., Գ, 22. fl, 2 0 ). թ.է զճօճալ վզինն պատմեմ
(Հայերդ, 110),
ՔԱՅԼՎԱԾՔ
Հայրենների մեք մանդր քայլափոխ անել ( ՂԶ■ ՃԾԶ՛)։
Ժող. երգեր' մանտրտիկ քալել (ՀՀ. 2 92). այլ և կաքավի պէս un Գր. Նարեկացի' հանդարտիկ խաղայր, թեկնիթեկին ճեմէր։ Անձինն
ի շարժել մարգարտափայլ գեղով, ոտիցն ի գնալ՝ շաղն ի կաթել առնէր։
արև ծագեցալ ի մէք գիշերիս (1 7 2 )։
Հովն. Թլկուոսնցի' ճոխագնաց, մանրաքայլող (Հ ա յ. էշեր, 32).
այդ ճանապարհդ որ կու քայլես' բուսեր շուշան, նունուֆար (2 6 )։
Գր. Աղթամսւրցի' մեղմով գնաս դու (6 1 ). երբ որ կուշարժիս ոտօք
Այլ երգեր' կամկարզնաց (Կոստ., Գ, 98). կամկար քալել (Հայ
էշեր, 1 9 ). ճոխ քայլեց, ճօճաց ու զմէշքն կոտորեց (Կոստ., Դ, 1 1 ). շո
րորալ (Նավ. Հեք., Я. 8 4 )։
Սիրական կնոշ արտաքինի նկարագրի համար վերևում դրված մո
տիվները կամ նրանց նմանները կան, ինչպես ասվեց, նաև ուրիշ ազգերի
բանաստեղծության մեշ, և հետաքրքիր կլիներ այդ նկատմամբ մի հա
մեմ տտություն անել, բերելով գոնե պարսկական ու թուրքական երգե
րից զուգակշիռներ, բա յց շաս՜ կընդարձակեր այս մասը։ -Այստեղ ես կբա
վականանամ միայն հրեական «Երգ երգոց» կոչված գրքից հիշատա-

:կո,մներ անելով, այն էլ միայն նրա համար, „ր կան կարծողներ, թե
՛այդ հրեական սիրու երգերից ազդված լինեն մեր հին եկեղեցական եր.
դիչներն և սրանց միյոցով նաև ժողովրդական երդը, Անշուշտ մեր բա.
նաստեղծների մեք կան ffԵրգ երգոց»-ին գիտակցաբար նմանողներ, ինչ.
■ պես օրինակ' Գրիգոր Նարեկացին և Գր. Աղթամարցին, բա յց որ այդ
հրեական սիրերդն իր մոտիվներով ազդած լինի առհասարակ մեր հին և
նոր ժողովրդական սիրու երգերի վըա, այդ ես չեմ տեսնում, Հրեական
՛սիրերգի մոտիվները մեծ մասամբ չափազանց տարրեր են և տարբեր
շրջանի կենցաղից են առնված։ Ահա այդ հին հրեական գեղեցկուհու
նկարագիրը, որ ես բերում եմ պահելով գրաբար թարգմանության բա
ռերը։
J . Ահա՛ այդպես գեղեցիկ ես, մերձավոր իմ, ...քո աչքերը աղավ
նիներ են... քո վարսերը այծերի երամակների նման են, ...քո ատամ
ները նման լվտլիքից դուրս ելնող խուզած ոչխարների (կտրելուց) երա
մակների..., Քո պարանոցը նման է Դավթի աշտարակին... քոլ երկու
ստինքները նման երկու ոզերի, այծյա մի երկվորյակներ, որ արածում
՛են շուշանների մեք։ — Ես եմ պարիսպ և իմ ստինքներն աշտարակների
պես են։— Գեղեցկացավ քո գնացքը կոշիկներով, դուստր Նադարի. քո
ըարձերի (աղդրների) ձևը նման է հեռված ուլունքների, ...Ք ո պորտը
ճախարակյա (չարխաքաշ) թտկոյկ ք... քո որովայնը ինչպես ցորենի
յե ղ շ... քո երկու ստինքներն ինչպես երկու ուլեր... քո պարանոցն ինչ
պես փղոսկրյա աշտարակ... Քո ոունգը (քիթը) Լիբանանի աշտարակի
նման է ... քո գլուխը քո վրա՝ է ինչպես Կարմեղոսը. քո գլխի նուսերը
ինչպես ծիրանի, ինչպես թագավոր թտգը գլխին, — Գեղեցիկ ես ինչպես
Երոսւաղեմը (Երգ երգոց, Ա. 3- է. С-),
2.
Քո շրթունքները որդան թելի պես են։ — Քո շրթունքները կար
՛միր թելի պես են։ Գ. Նարեկացու մեկնության մեշ բնագիրն է' «իբրև
ղլար կարմիր շրթոձք ՛քո», Հմմտ. Հովհ. Ւլկուր. «լար շրթներովդ վարդ
թափես» ։ — Նռան կեղևի պես են քո այտերը: Հմմտ. Գր. Նարեկացի
сՀյայտէն նռնենի» — Նռան կլեպ պռոշդ (ժող. ՀԺԵ. НО)։՛-—Բոլորովին
գեղեցիկ ես, մերձավոր իմ և ոչ մի արատ չկա քեզնում։ Հմմտ. Հովհ.
'Թլկուրանցի VՉկայ ի քեզ մազ մի ղալադ, բոլոր անձամբ սուրբ անա
րատ» ։ — Քո աչքերը ինչպես Եսեբոնի ծովակը։ (Հմմտ . Գր. Աղթամ.
« Աչերդ ի պայծառ որպէս զծովա կ»),— Գեղեցկացան քո ստինքները
գինուց, և քո հանդերձների հոտը քանց բոլոր խունկերը, Մեղր են կա
թեցնում քո շրթունքները, քույր իմ հարսն։ Հմմտ. Գր. Աղթամ. ffՄեղր
ի շրթանցդ քո կաթի»։ Աայաթ-Նովա. ffՊոօշեմէդ մեղը է կաթում»։—
՛Փակված պարտեզ ես, քույր իմ հարսն, փակված պարտեզ և կնքված
աղբյուր։ Քո պատգամավորությունը նռնենիների դրախտ է մրգաբեր
ների պտուղներով։ Նարդոս և քրքում, խոլնկեղեգն և կինամոն ...զմուռ
ւև հալուն... ՛Նմանեց ՛քո ՛մեծությունը արմավենու և քո ստինքները ո ղ ֊
,կուզի... Քո ռունգի հոտն ինչպես խնձոր։ (Հմմտ. հայրեն' ffՔո ծիծդ է
— 151 —

խաղող նման. . . » ) ։— Ո՜վ է սա, որ երևում է ինչպես առավոտ, գեղեցիկ*
ինչպես լուսին, ընտիր' ինչպես արեգակն (Երգ երգոց, Զ- է. Q.)։
Ինչպես կարելի ւէ տեսնել, մեր երդերի մեք չկա և ոչ մեկը հրեա ֊
կան սիրերգի առաքին խմբի մոտիվներից, որոնք կամ վերաբերում են
հովվական կյանքին և կամ տեղական են. իսկ երկրորդ խմբի մոտիվները
արեգակ, լուսին, արմավենի, խնձոր և այլն, ընդհանրապես չա վ ա ֊
զանց զարգացած են մեր սիրու երգերի մեք, որոնց նմանություններն են
բանեցվում շարունակ։
Հայրեններն ու ժողովրդական երգերը, սակայն, այստեղ էլ մի բա
նով տարբերվում են մեր հին երգիչներից, այն է' կնոշ անձի գեղեց
կությունը նկարագրելիս1 հին երգիչները հաճախ համեմատության հա
մար մեք են բերում մի շարք յտանկաղին քարյլր, երկիրներ և նույնիսկ,
քաղաքներ, ejbmbr ու լեոներ, ինչպես է <rԵրգ եր գո ց»֊ի մեշ, մի մոտիվ,
որ ոչ հայրենների մեք կա և ոչ նոր ժողովրդական երգի մեշ. օիինակ'
Հովհ. 0՜լկուրանցի' Պագ մի յերեսէդ կ'աժ]- զԽորասան, զՀապաշ ու
զԵմէն տիլոլ Հնդստան. երկու վարսդ է գին Չինի և Խութան, ՊուլզարԻ
Ստամպօլ է Շէհրի եազդան (3 4 . տե՛ս և 26, 3 2 )։—Հան գոյն այլովդ
տեսիլ զմրուխտ, տպազիոն ակն ու քուհար (32 և այլն) ։
Գր. Աղթաւքսւրցի' էեառն Արարատ, Կարմեղ և Սինայ, Թափօր ե՛
Ահերմոն, էեառն Վարագայ և Գալիլիայ... վտակ Եդեմայ և գետ Ցորդանան, Սելռվմայ աղբիւր... Եաղութ ու զմրութ, գոհար մեծագին (62, 67,
72, 81, 5 7 )։ Ոսկեակ, յա կինթ և ակատ, կարկեհան, բիւրեզ սառնօրէն՛
(7 3 և ա յլն)։
Այլ երգիչներ' Ոչ ի Խորասան, ոչ ի Հնդուստան, ոչ ի Ֆրանկստան,
ոչ ի Պարսկաստան, ոչ ի Շամաստան, ոչ ի Հայաստան քեզ նման չկա՛
յորդիս մարդկան։ Խորասան ու Հինդ, Պաղդատ ու Փարսին, Մսրայ,
Արապնին և Հռօմ, Լաչին, Կոստանդին Մեծին և Թէոդրոսին թէ միա
բանին՝ չեն քո տեսուդ գին (Կոստ., Բ, 25. տե՛ս և 61) ։ — Ակունք մեծա
գին պայծառ լուսադոյն... ալմաս ու գիւհէր... Տիգբիս ու Գեհոն, Եվւրատ և Փիսոն... էլմաս ու յաքութ... (Կոստ., Գ, 19). Տեսղ նմանի
դրախտն յեդեմա յ, կամ ի Շահրիստան, Մսըր ու Շամայ, թէ շուրք գան
փնտռեն Պազտատ ու Պասրայ, Պուրսայ և Ստամպօլ, Համիթ Սարա
նայ .. . . (Կոստ., Գ, 2 7 )։
Նաղաշ Հովնաթսւն' Ծոցդ կայ երկու քաղաք զաոնիշան, մէկն Ըսպահան է ե մէկն Քեաշան (6 3 ). քաղաք ես Խութայի,. Մոսքով. քո ծոցն,
շէն քաղաք է Ֆրանգստան... բեռն բարխանայ, նոր է եկած Հաշթտրխանայ (8 7 ) և այլն։
Սայսւթ-Նովսւ' Մէ նաղշըդ Արաբ անցկացաւ, մ է նաղշըդ Հնդստան.
գնաց, ...Ղ րիմ... Դաղստան... Ոլրումէլ... Փռանգս տան ( ԼՒ.) ։ — Պատ
վական անգին շավահիր, լաւ բադէշխան իս ինձ ամա (ԺԸ.)ւ Հինդ ոս
-
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Հաբաշ, Արաբս տան, Խորասնոլ Քալաթն գոմ, իս (<!£.. Ա ա յլն). Հնդկացքաղաքիցն Հանած ջավահիր քար արմանելու (h Q .) ։,
նույնիսկ Նահապետ վարպետ աշուղ Քուչակը
մեջ Աստվածածնին այսպես է գովում.

իր հիշված տաղի,

Դու լալ մեծագին ի Հապաշստան,
Եաղութ և զմրութ և այլ պատուական,
Ակատ լուսատու, գանձ արքալակ/սն, „
Աջովդ քո Փիսոն Հնդոյ վայր իջման,.
Ահեակդ Գեհոն ի Հապաշստան.
Հայելդ Տիգրիս ւԵվւրատ գնացական։
Այս բոլորը հնավանդ, այն էլ ոչ առանձնահատուկ, ոչ հատկակի
հայկական, մաշված մոտիվներ են, որ երգիչներն ուրիշներից սովորե֊
յով մեքենայաբար կրկնում են իբրև լոկ ձևեր։ ՛Իրանց- մեջ կարելի չէ
տեսնել ոչ մի պատմական հիշողությունդ բայց, եթե այն,, որ երգչի օրով;
իր հիշած երկիրներն ու քաղաքները և մյուս տեղերը համբավավոր են՛
եղել որևէ պատճառով։ Այդպես հԷ ժողովրդական երգը. նա հատուկ
անուններ չի թվում իբրև լոկ մոտիվ, ա յլ դրանցով արտահայտում է.
երգչի ապրածը, օրինակ'
Կաքավն ա կայնել քարին,
Կտուցը կարմիր արին,—

Դաղս տան եսի՛ր՝ պիտի՛,
Իմ սիրած' յարին առին։

Այստեղ մանկամարդ կինը, մի վիրավոր, կաքավ,, ողբում է իր վի
ճակը, որովհետև նրա յարին Դաղստան գերի են տարել, — մի հիշողու
թյուն Կովկասյան լեռնաբնակների ավերիչ արշավանքների, նույնպեսպատմական հիշողությունների հետ են կապված հայրենների մեջ մի*
քանի հատուկ անունները, Մսըր, Հռոմ և այլն, որ հետո կտեսնենք։
Ինձ ծանոթ բոլոր հայրենների մեջ միայն հետևյալն եմ ' գտնում հա
տուկ անունների գործածությամբ իբրև սովորական մոտի՛վ, իբրև լոկ։
մի ձև.
Աչերըդ դու հանց ունիս,
Աչերըդ դու հանց՝ ունիս,
(Որ) աչեր ծաիւէ խորովէ.
Й? էրէ։ ձախըն խորովէ.
Ուներդ դու հանց ունիս,
Ոմւքերըդ դու հանց ունիս,
Որ Շիոսզն' ի՛ հի՚մնէ' քակէ։
Որ շինած հիմըն կու քակէ։

Աչերուդ ամ համր արա
Քո ուներտ զերկիր կ՚ա լերէ.
Cjiruiq ու Շիրվան քաղաք,
Ջբսպահսւն ի հիմնէ քակէ։
Ակին,անի հավաքս,i l ւ,

Հսւլապու, ԴբմԷջիւ քաղաք
Ով որ զքո ձայնդ լսէ՝
Տըւել զարևուն ըզթարկն,
Հասրաթով ըզքեզ կու աեսնէ։
Անահիս,, 1907, եր. 187'

Այս հայրեններից ՛l-ինը, որ անկախ քառյակ է (Դիվանի մեչ տըպ■ված է իբրև շարունակություն .մի ուրիշ անկախ քառյակի), ինչպես կարելի է տեսնեի 2-րդի մեշ վէոփո՛խության Է ենթարկված. նախ' էՈր
շինած հի՛մն կոլքակէ» դարձել ՛Է էՈր Շիրազն ի հիմնէ քակէ». ապա' ըն
դարձակվել է մի քառյակով' Հաչապի ու Դամասկոսի հիշատակությամբ,
3-րդ հայրենը 2-րդի Վերամշակումն է իբրև քառյակ, և վերամշակումը
կատարվել է արևելքում, քանի որ Հալապի ու Դամասկոսի տեղ անցել
են Շիրվան ու Սպահան։ Այս փոփոխությունները կատարվել են, ան
շուշտ, աշուղների ձեռով,
Սիրական կնոշ արտաքին՛ի նկարագրի մեշ հիշվում են և նրա fiuiգուսան ու կապուսսւր: Չնայելով որ դրանց ձևն ու անունները փոխվում
են ժամանակի հետ, բա յց և այնպես հայրենների մեշ գտնում ենք ն ո ւյ֊
նը, ինչ-որ XIX դարի վերշի ժողովրդական երգերի մեշ։
Սոխախովդ ի վար կուգի, լուկ մէկ մի ուշիկ ձայն էաձ, դաոնամ
.ի յետիս նայիմ, խօշ եարս է կանգներ շար շապկանց. Տլաչիկն թուլ ու
մոզ կապեր, ղկէս ճակտին թողեր է ի բաց (ՂԱ-)>
Լաչիկը կամ լաչակը կանանց գլխի ցարդ գործածական ծածկոցն է,
гոր երևան է՛ գալիս նաև մեր ժամանակի ժողովրդական երգերի մեշ
ffլաչակիդ տուտը կախ ա» ,(ժող. քառ. տես և ՎՍ, Ա, 45)։
Շար ջաս^իկը, որ կոչվում է նաև «շարեղէն շապիկ» (ԿԲ.), նույն
պես կա ժողովրդական երգերի մևշ. <rշապիկն էր շարէ, կոճակն արծաթէ» (ՎՍ..Ա, 45), ՎՍ, Ա, եր. 48 մի ծանոթության մեշ բացատրված է.
. «Շարէ շապիկ կոչվում է այն նուրբ ասեղնագործված շապիկը, որ օժիտ
կուտան: առհասարակ նորահարսերինօ. Նոր հայկ. բառ. մեշ вշարս բառը
բացատրված է ffոսկեթել կիտոսսծ կամ հիւսուած. տեռ. շղաշատեոն.
վառ. քօղ» և իբրև վկայություն բերված են. *երկնագոյն օդամանուած
շար» ... Հոսկեղէն շարս» ... aշարք... հարսնության»։ Մի ժողովրդական
.առած Հ. Շատ մտնողին շալ շապիկ', քիչ մտնողին շար շապիկ», որ
փոխված ձևով կա նաև a շատ մտնողին շիլա շապիկ, քիչ մտնողին շալէ
շապիկ»։ ffՇիլա» կոչվում է կարմիր ներկած կտավը։ ffՇիլա շապիկն» էլ,
՛ինչպես և Яշալէ շապիկը» (ՎՍ, Ա, 43), հիշվում է ժողովրդական երգերի
.■մեշ. ՎՍ, Ա, 48, հտն. և 175 ffշիլա շապիկն» բացատրված է ' ffկարմիր
Iքանակ հագնում են իրենց թանկագին զգեստների վրա և վրան ծածկում
են սպիտակ սավան մինչև կրունկները». ffՕդամանուած» , այսինքն շատ
.նուրբ, էշարէ շապիկն» երգերի մեշ նաև ներքին զգեստ է։
Ես շտրէ շապիկ պիտէի, ՝զօրն ի բուն ՛անձդ կենայի կամ ապրշումէ
կոճիկ որ շլնիցդ գիրկ ածէի (Ս. Ղազ., ՃԾ.)։
Մի անտոլնու մեշ. «հագնիմ ի շարէ շապիկս, ուր (որ) շարէ ծիծերս
երըւայ» (Բիւրակն, 1898., եր. 895, Տե՛ս նաև նույն, եր. 393, ՀԱ, 436
■էշարաշար շապիկ»;),
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Մի հայրենի մեք ( ՃԾՋ- ե վա ր.) խարաեշն այգում պտուղ քաղելով'
/ընում է «ի ;ш г շմաթին», որ պետք է հասկանալ գոգնոց, բա յց նույն
երգի շարունակության մեշ այդ բառը հասկացվում է իբրև մա րմինըկուրծքը ծածկող ներքնազգեստ, «շար շմաթն ալ ի վեր քաշեց, լուկ дшթեց շառաւիղն ի յէգին», այսինքն մարմինը—կուրծքը երևաց։ Հմմտ.
ԾԲ. «Իմ եարին ծծերն ի ծոցին ներքև շմաթին»։ Աճաոյանի տված տեղե
կությամբ այդ բառի «նվազականն է շմսւղիկ «գոգնոց», որ կենդանի է
խութեցոց գավառականում, Մուշ' շսւմսւղա նշանակում է արծաթյա
կրծկալ կանանց... Հացոմւի պատմ. տարազի 289 մեկնում է բառս իբրև
շապիկ» ։ — Գոգնոց, «կարմիր մեզար կամ կապուտ մեզար», երգվում
է նոր երգերի մեշ (ՎՍ, Ա, 49. Р, 5 7 )։
Մի հայրենի մեշ ( ԽԲ.) հիշվում է կապուտ շապիկ. «Ով որ ճերմակ
ծոց ունի, թող կապուտ շապիկ հագնի, կոճակն ա յլ արձակ թոզու, ով
տեսնա' սրտիկն արունի» (տե՛ս և ԺՋ■ Ճ Ա .) ։ Ուստի տզան ասում է.
«Մի հագնիր կապուտ». ( Անահիտ> 1907, եր. 1 3 8 )։ Ուրիշ հայրենների
մեշ' «կարմիր ու կանանչ հագնիս» ( ժ է .) . «Մտիկ իմ եարին արեք, զինչ
հագեր' ամէնն է կանանչ. հագեր գոյնգգոյն կապայ, կոնակ շարեր,
օղակն է կանանչ (ՂԷ-)' «Կապան» իբրև կնոշ հագուստ, ինչպես և կոճակները, հիշվում են և նոր ժողովրդական երգերի մեշ (ՎՍ. Р. 23. 45).
« կոճակ շարեմ Հարիր հսուն»։ Կոստ., Р, 5 7։ « Գրկեմ զքո ուռ միշկունքդ,
ու Հաքեր ես շատ կապանի», նույն տեղում, եր. 55 կա «կանաչ կապա»
և «լայն Տուպա». իսկ Գիվ-, ՂԳ՛ Հայրենի մեշ. «Իմ եարն ի Հարանց
տանէն հանց ելաւ զինչ նալն ի ծովէն. Հագեր է գկանանչ նիւպպէն ու
քաշել գլխարկն ի վրէն»։ Հայտնի է, որ գյուղացի տղաներն ու աղջիկ
ները մինչև վերշերս, գուցե ա յժմ էլ, միակերպ « արախչին» կոչված
գլխարկն էին դնում։ Նոր երգերի մեշ ևս երգվում է գլխարկի մասին.
«Ազշի, արի քե ֆաս առնեմ, ֆասի բոլոր ոսկի շարեմ» (ՀՄ հ. Р. 30).
ՎՍ, Р, 10 երգվում է «ատլաս շիլբէն, գիւլեր վերէն». իսկ գրքի վերշում
բառարանի մեշ այդ Հագուստը բացատրված է իբրև, « կերպասեայ եր
կար վերարկու քղանցքով»,
Մի Հայրենի մեշ, Արեգ, М 4 , 2-րդ, կարգում ենք. «Ազւորին մտիկ
արէք որ գրեր կարմիր սարաղուճ»։ Հրատարակիչը ծանոթության մեշ բա
ցատրած է. «սարաղուճ սօրղուճ տ. փետուրէ զարդ գլխի, գարգմանակ»։
Այս բացատրությունը ճիշտ չէ. դա «փետուրէ զարդ» չէ, Սարաղուճը երգ
վում է և նոր ժողովրդ. երգերի մեշ (ՎՍ, Р, 2 3 )։
Ես քեզ մեոնիմ, Ալխաս աղա,
Սարաղունշիս մէկ ճար արա.
Սարաղունշիս շուշտակն
մալի էր,
Որ աոնեմ տակ' գլուխս
կցալէր,

Սարաղունշ ծալի գրի սնդուկ,
Սէշը լցի չամիչ պնդուկ,
Սարաղոմւշս կախի պատէն,
Վերէն թալի ատլաս կապէն,

Շերենցը ծանոթության մեք բացատրել է այսպես. էՍարաղոմւքը՛
ընտիր կերպասից քառանկյունի ձևված մի կտոր զարդ էր, շր։ անակ.
դրված ոսկեթել ծոպեր, կանաչ ու կարմիր Հաստ երիզներով և ժապա
վեններով գույնզգույն դերձաններով ասեղնագործված, գլխից մինչև
մեքք ծածկում էր կանանց ետև. և ինչպես պատմում են' Շարանբեկ ե՛
Ալխաս աղան եղել են արգելք դորա գործածության, իսկ այժմ տակավին՛
գտնվում է Գնոլնյաց գավառի հայ կանանց մեչ» , Իսկ գրքի վերքում բա
ռարանի մեք. տՍարաղոմ.if. ընտիր կերպասից շինված, քառանկյունի և
շուրշը ոսկեթել ■երիզներով պատած զարդ, որ ծածկում Էր կանանց թի
կունքը մինչև մեքքը»:
Հայրենների մեք կնոք հագուստի մեք հիշվում Է նաև գոտին, էբա
րակ մէքք ու թուլ «յօտի» (ՃԿԷ.). <rես ապրշումէ խոլշախ (գօտի),, զք„
մ իրս g գիրկ ածէր» (Ճ Ծ .). ffԳոտին» կա նաև նոր ժողովրդական երգերի•
մեք « կապել ես քիրման գոտիկ» (ՀՄԽ. P. 1 5 )I
Մի հայրենի մեք (Ճ ՀԳ .) տղեն նեղ ու բազմամարդ փողոցում հան
դիպում է սիրեկանին, որ «պէչւսն .այ ի վեր տարաւ, ուներովն արալ թե
գնա»։ Այս «պեչան» է երեսի ծածկոցը, մի ծակ-ծակ գործվածք, որի ծա
կերի միքից նայում են կանայք, բա յց երեսները չի երևում։ Դա թուրք կա
նայք են գործածել և կասկածելի է, թե հայ կանայք էյ բանեցրած լինին
այդ. մերոնք երեսները ծածկել են լաչակով, քողրով։ Նոր ժողովրդ. եր
գերի մեք չեմ գտել այդ (ւպեչան» ։
Եվ վերքապես մի հայրենի մեք (ԺԵ.) երգվում է. ffՔանի ու քանիկ՛ասեմ մի կենար զոէծ խամ լաթերով, գնա ապրշում հագիր, որ նախշած՝
ոսկի թելերով»: <rԱյ իմ մարգարտէ շարոց, ոսկեթել ծածկոցդ ի վերան*
(Կոստ., P, 53 ),
(էՄարւյարաԷ շարոցն ի վզին» (Պ. թ., M 4 0 7 )։ Մետաքսէ խաս հա
գուստը հիշվում է նաև նոր ժողովրդական երգերի մեշ, ինչպես և ffծած
կոցը» , երևանցոց էծածկովին», որ կանանց ուսարկ (պելերին) է։
Հին երգիչների մեք, մինչև XVI դարը հագուստի վերաբերմամբ դրա
նում ենք շատ քիչ բան։
Գր. Նարեկացի' գեղեցիկ պատմ ոլճանա լն զարդարեալ Էր, ի կապու֊
տոյ, ի ծիրանոյ, ի բեհեզոյ, ի յորդանէ, ոսկեշողէր գոյնն։ Գօտին ար
ծաթափայլ ոսկէտտուն, կամարակապ յա կանg , յականց շափիլղայ, ման
րամասին յօրինուածով պճնեալ։ — Գր. Նարեկացին երգում է, ուրեմն,
1 արծաթէ քամարր», ինչպես և արդի ժողովրդական երգի մեք ևս «Մէքաց;
քամարն ակնունք գոհար է» (ՎՍ, Ա, 4 5 ),
Կոստ. երզնկսւցի' Զինչ որ հագնի, նա իլր վայլէ, երբ գունղդոլն
ելնէ փայլէ (1 7 0 )։ Հմմտ. ժող. երգ. «Քոլ ՛ հագնելիք քե բոլնպարակ».
(ՔՄՎ. 30. Նավ. Հեք., Я- 93-),
Հ.ովճ. Թլկուրանցի' բեհեզ հագեր ես ծիրանի, ծալքերդ ամէն մարգատաշար (2 6 ),
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Ա յլ երգիչներ' Զինչ որ կոլհագնիս նէ, կու վայելես (Կոստ., Բ, 2 5 ),
Զարդարած կ՛ելնես ցեղ ու ցեղ գունով (Կոստ., Գ, 2 2 ),
Նաղաշ Հովնաթսւն' գլխիդ ձգել ես մանդիլ (3 6 = թաշկինակ), Լաչա֊
:կիդ ղրաղն բարակ զառ գուլաբըթունով (6 1 ). (աչքերդ, ոմւքերդ) ծածկել
■ես բարակ լաչակով (6 3 ). է՜ր ես կարմիր երեսդ ծածկում, չարշաւն վերադ
■հալաքում (4 0 , 52 ). ճակատիդ շարել ես ոսկի, աշրաֆի ալթուն... վիզդ
■ձգել ես զանշիլով հէյքալ համայիլ (6 1 ,6 4 ). Վզէղ կախել ես հէքալ չա մ ֊
բար (4 5 ). ձգել ես գօտկիդ բարաբար' ոսկի, մարջան ու քահրուբար (5 8 ).
ոսկի շատ էր կապել, մարգարիտ շարած (6 5 ). Քամ ար էլ ես կապել (6 3 ).
Զարդարվել ես զառ զառբաֆով (3 8 , 40, 42, 50, 5 3 ). Զարբաֆ գօտիկ
(5 1 ). խութայի գօտիկ (4 6 ). մաւ շապիկ (4 6 ). Սրտիդ խասն է սամուբ
եախլուղ, ոսկի մարշան ընկած օրթալուխ, նարինքի ատլաս կարճ արխա
լուղ (4 6 ). ատլաս արխալուղ ֆրանկի (5 7 ). ղալամքեար արխալուղ (5 1 ).
Դու զարդարած կարմիր ատլասով (5 4 ). հագել ես կարմիր սարասար
(5 3 ). Երկու կողմանց կոճակ ես շարել (4 9 ). Մատնումդ կայ զմրութ
մատնի (4 6 ),
Սայաթ-Նովա' Զարով աբրեշումով հոսսսծ մազիրդ (Դ .) . դաստա
մազիդ թիլի մէշն մէ շաղա մարշան է քաշած... բարակ միչկիդ թիրման
ղալամքարու վրէն ծածկիլ իս մարմաշ (ԻԵ .). Դօշիդ պիտի լալ ու ալմաս
շարերով (Ժ Ե.). Մէչկիդ ունիս ոսկէ քամ ար (ԷԳ.). Քեզ սազ գուքայ ալ
ղումաշն... եկ ճակատիդ կապէ զարլոլ մուղայիշ (ԽԵ.). թե խամ հաքնիս,
թէ զար հագնիս, կու շինի,, ղումաշ (ԻԵ .). Կու հագնիս ալ ու ատլաս
(Ժ Ե.). Հաքիդ զարն ալ իս արի (1Զ- ԽԴ.). հաքիլ իս ատլաս խասեմեն
(1Զ-). ատլաս, ռանգն է գուլգաս (Ծ Ա .), զար ու ղումաշ (ԽԴ .). զար զար
բաբն խիստ ալով ( ԺԲ.) . բեհեզ ծիրանին' ծալած ղալամքարն մնաց
(Ժ Դ .). Գետինն զարդարվեցալ իմ եարի ոսկի նալով ( ժ է .).
Վերևում գրածից պարզ է, որ մեր հին երգիչներն ընդհանրապես ա ֊
ոանձին ուշադրություն չեն դարձնում հագուստին, Նաղաշ Հովնաթանը
միայն, լինելով նկարիչ, չէր կարող անտես անել այդ կողմը, նա սիրով
գծագրում է կնոշ ոչ միայն հագուստը, այլև զարդարանքները, Սայաթնովան այդ մասում մոտենում է Հովնաթանին, բա յց նա զգեստների ա ֊
նուններ չի տալիս, ա յլ կտորեղենի. Այդ երկուսի նկարագիրը սակայն,
առհասարակ տարբեր է հայերենների ու ժողովրդական երգերի նկարագրից, որոնք, ինչպես ռւրիշ ձևական կողմերով, նույնպես և հագուս
տի նկատմամբ չեն տարբերվում միմյանցից.

1 4 . ԺՈ ՂՈՎՐԴԱԿԱ Ն Կ ԵՆ ՑԱ Ղ Ը ՀԱ ՅՐԵՆ Ն Ե ՐԻ ՄԵՋ
Երբ սիրու հայրենները բովանդակության կողմից համեմատում ենք
մեր հին բանաստեղծների, նույնիսկ Նաղաշ ՀովԱաթանի և Սայաթ-Նո
վայի սիրու երգերի հետ, գտնում ենք մեծ տարբերություն։ մինչ այս
_
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քնարերգուներն ընդհանրապես ունին միակերպ և աղքատ բնավորու
թյուն, նրանց մեչ չի երևում ժողովրդական կենցաղը, հայրեններն ընդ
հակառակն, ճիշտ ինչպես արդի ժողովրդական երգերը, բազմակողմանի
են և հարուստ են իրական կյանքի զանազան դրություններով ու գործո
ղություններով, ժողովրդական սովորություններով ու բարքերով։ Դրանք
մեծ մասամբ բանաստեղծություններ են պատահած, ապրած այնպիսի
մանր դեպքերի, այլազան զգացումների ու հոգեկան վիճակների, որ միշտ
կրկնվել են կյանքի մեշ, քանի իշխել են միևնույն բարքերը։ Հենց այդ է
պատճառը, որ նույն գծերը, հաճախ նույն բառերով և գրեթե նույն տողե
րով արտահայտված, կան և ՚ հայրենների և' մեր արդի ժողովրդական
երգերի մեշ, չնայելով որ վերշիններս ժամանակով հեռու են հայրեն
ներից։
Արդ, հայրենների մեշ երևան եկած բազմաթիվ այդպիսի գծերր,
որոնց համար շատ օրինակներ ներքևում կտեսնենք, շատ որոշ կերպով
ցույց են տալիս, որ դրանց հեղինակները եղել են ժողովրդական երգիչ
ներ։ Նույնիսկ եթե մեկ կամ մյուս տաղը հորինված լինի գրագետից ե
մինլչև անգամ հոգևորականից, — և կարող են այդպիսինեբ լինել, — ժո
ղովրդական երգիչներն առնելով այդ և դարեր շարունակ երգելիս վերա
մշակելով[' իրենց կենցաղի ու բարքերի դրոշմն են դրել վրան, Բերեմ մի
օրինակ,
Սիրուց հիվանդ լինելն և յարին հիվանդության բժիշկ համարելը'
մի տարածված ու սովորական մոտիվ է, որ հաճախված է նաև մեր հին
սիբու երգերի մեշ։
Կոսասւնդին 1)րգնկսւցու քերթվածների վերքում (եր. 177) մի հին
սիրու երգի մեք, որ հրատարակիչը վերագրել է Կոստանդնին, գրված է.
Քո սիրուդ հիւանդ եմ ես,
Հէքիմ և ճարակ դու ես.
Դու դեղ իմ սրտիս ունիս։
Հովհաննես Թլկուրսւնցին ( եր. 62) մի աղճատված տողի մեք ունի
erՀիւանդ եմ ես. ողքանամ, երբ նստիս ինձ յաք» ։
Գրիգոր Աւլթսւմարցին (եր. 62) իսկը կրոնավորի վայել մի պատկե
րով երգում է.
Աելովմայ աղբիւր և քուր ես յուղման,
Սպասեմ հանապազ առողքութեան։
Ուրիշ երգիչներ.
Քո սաստիկ սիրուդ հիւանդացեալ եմ,
Քո գալդ ինձի մօտ խիստ կարօտեր եմ ։—
-

168 -

Հիւանդ եմ եղեր ի քո շսա։ սիրուդ-,.
Այլ չեմ դիմանար ի քո կարօտուդ'
Հալեր եմ մաշեր զէտ զւիատի փուտ.
Ինձ ճար թե չանես, նա՛ գտնուս Հոգուդ-r
Կոստ., Բ, г։.. Գ.. Տ6, <«.», 21
Նաղաշ Հովնարան.
Քո սիրուդ հիւանդացայ (3 7 ). Կուզեմ որ հոգիս հանեմ i հէքի՚մէ՚լ։գանգատ կանեմ (3 5 ). Ցալոտ սիրոյդ ես հիւանդ եմ (4 4 ), Կասեմ' հ է ֊
քիմ ես' ցաւս հան է՛, հոգիս կուհանես, ղարւ՚լմ՛ (48)։Սայաթ-Նովա.
էշխէմէդ հիւանդացիլ իմ, դիղի համա իմ լալի (Ի Բ .). էշխէմէդհիւանդ պառկեցայ, աչքս ճանապարհին մնաց, եվ։ մեռա, իժում էկ«ul....
(ժ դ .)։
Այս բոլոր երգիչները նույնն են կրկնոսՐ. նույնիսկ Սայաթ-Նովան,.
որի վերշին տողի մեշ առնված է նաև հիվանդի մեռնելն առանց սիրելի
անձին տեսնելու։ Սիրահարներից մեկի հիվանդ և մյուսի'՛ «հեքիմ», դեղլինելու այս նմանությունը գտնում ենք նաև մեր արդի՛ քառյակների ու
մեկ հայրենի մեշ։
Հիւանդ եմ ի քո սիրոյդ,
Առ խնձոր արե՚կ զիս տես...
Դիվ., IP.

Հիւանդ եմ՝ ես, հիւանդ եմ ես,,
Ա՛ռ խնձոր արի՛՚ ձի տես,
Քո եարն եմ ես, քո շանն եմ ես։ *Մ Վ; եր. ՏՏ

Ինչպես կարելի է տեսնել, հենց որ հ՛այրենի կամ ժողովրդական •
երգիչն է բանեցնում հիշված մոտիվը, նա իր բարքերից մի գիծ ավե
լացնում է մեշը։ Մեր գյուղերում հիվանդին տես գնացողը մի կամակ,,
հաճախ մի խնձոր է տանում, կարծես, դա մ ի պայման է, առանց որի
կարելի չէ տես գնալ, ուստի հայրենն ու ժողովրդական երդն ասում են՝ ՜
« ա ռ խնձոր, արի ինձ տես»։
Տեսնենք կենցաղական գծեր հայրենների մեշ համեմատությամբ
մեր արևելյան քառյակների հետ։ Ես այստեղ չեմ' բերում Ակնի անտունիները, որոնք նույն հայրեններն են, որ մինչև մեր օրերը պահված են։■
Ահա՛ «նռան հատի նման» աղջիկը, կարմիր ու կանաչ հագած,
ելնում կանգնում է իրենց դռանը, դուռն էլ կիսաբաց արած' ցա ծ նայում,
մանր ծիծաղում, սդքով ունքով անում և տխմար տղայի խելքը տանում՛.
(Դ իվ., ժ է . և վա ր.) կամ թե'
Կօզա՚լ, մի՛ հագնիր կապուտ,
Մի' խաղար ու տար թևեբուդ,

Մի' գար ւի դռնակն անցնիր,
Մի' ճօճալ, կօզա՚լ , արէւուդ։
Անահիտ, 1807, Ьр. ISS
Պատանուհու այսպիսի, ինչպես ասում են, էթելիկ-մելիք գալու»
’.կամ էխունքիկ-մոլնքիկ անելու» պատկերի մեք a մանր ծիծաղելն» և
•«ալքով ունքով անելը», որ գտնում ենք նաև ուրիշ հայրենների մեք,
հարկավ, սովորական յ։աներ են, և կան ուրիշ բանաստեղծների մեք ևս,
,ինչպես՝
Մանրիկ մանրիկ կու ծիծաղի,
Աչքն ՛ու ընքուերրն կու ճօճիւ
Հովասափ J եբաստ., Հա/երգ, եր. Ա4
Այսպես ավելի Նաղաշ Հովնաթանի մեք, որ մեր հին բանաստեղծ
ների մեք ամենից ավելի Է երգի նյութ դարձնում իր ապրած սեփական
աիրու մանր դեպքերը.
Պաղչումն ծաղիկ քաղես,
Ծածուկ դկպ ինձ ծիծաղես,
Կրակով սիրտս դաղես (եր. 3 6 )։
Ղէղաք աչքով մտիկ անես,
Ծիծաղելով հոգոց հանես,
Ունքերով ինձ կը սպանես (եր. 3 9 )։
Ծիծաղեչռվ աչօք կանես (եր. 4 4 )։
Շատ վախտ կ աչքով .չես արել (եր. 6 5 )։
Վերևի պատկերը, սակայն, իր ամբողքությամբ, այսինքն' կիսաւբաց դոնից նայող, կամ դռանը կանգնած, կամ մեկ նայող մեկ էլ թաք
կացող ffնռան հատ» աղքիկը, գտնում ենք միայն հայրենների և նոր ժո
ղովրդական երգերի մեք։ Դա բարքերի մի նկարագիր է, որ առնված է
գյուղի կամ գյուղաքաղաքի կյանքից, աղյկերքն այնտեղ բակի դռանը
■կանգնում են հենց այն նպատակով, որ տղաներին գրավեն։ էքմիածնի
Մատ. M 2394 տաղարանի մեք եր. 2 2 , հտն. կա հայրենի չափով մի
խրատական բանաստեղծություն, մի ղազել' էՈտանաւոր ի վերայ ան
զգա մ կանանց», որի մեք այսպես է նկարագրված բարքերի այդ գիծը.
Փորձեալ եմ բնութիմւ կանանց.
Կու կանգնին դռան ի դիմաց,
Ցորժամ որ տեսնուն զմանոլկն,
Նա կ՛անեն զդոլոըն կիսաբաց,
Մանուկն որ ի նա հայի,
Կու լինի քան զխելագրած.
Աչօք և ունալք կ՛անեն,
Կու հանեն զմանկտիք ի խելաց։
Հեղինակն է' .Ստեփանն™,,
— 1Ճ0 —

Ինչպես կարելի է տեսնել, այս ղազելն իր բովանդակությամբ և
՛նույնիսկ բառերով նույնանում է Քուչ. Դիվանի ժ է . հայրենի և իր վա.
;րի անտի հետ.
Կարմիր ու կանանչ հագնիս,
Զէդ նրռան հատիդ նմանիս.
Այնժամ ինձ աղվոր թվիս,
Երբ ի ձեր դոլռրն կանդնիս.
՛Դուռն ալ կիսաբաց անես,
Ցած հայիս, մանտր ծիծաղիս,
Տիմ տխմար խելքս կու ւոանիս:
Դիվ.. ժէ. վար.
Այսպիսի բովանդակություն nütbann նոո
.ներից են հետևյալները.
Ձեռները խաչել, կայնել ա դու ֊
ռը,
Երեսը կարմիր նման ա նու
ռ ը։—
'Կանգնել ես դռան մոտիկ,
Երեսդ է նռան հատիկ.
Իրար սիրենք, յար ըլնենք,
Սիրուն աղջիկ խորոտիկ։
Դռան դեմին կայներ ՛ես,
Առչկան ձեռքիդ մաներ ես,
Քո դարդեր ՛ինձի վառեց,
■Ինձի տնեն հաներ 'ես։.

ժոոոմոռաեան ռառւաև-

Դռան տակին թաք կացւ
Երբ որ գալդ իմացա.
Ոտներս ՝ սև ջուր կտրեց,
Ա՜խ, մեկ գալդ չիմացա։
Արփաչայը ելել ա,
Տարս դուռը կայնել ա,
Ինձի աչքով անում ա,
Սիրտ ու հոգիս հանում ա։
Կանաչ չադիր չիման ա,
Խաղ կանչեմ' յարս իմանս

Գլուխ դոն ե՜ն հանա դուս
Բալքի իմ աչքեր գա լուս։
Դու կայնել ես ձեր տան դիմաց...
՛Աչքով կանեմ, ունքով իմա ց,..

Կանչեմ, յա՛ր, արն', մի աներ նազիկ,
Դռնից մի՛ իրիշկեր, մի' աներ ճիկ վիկ,
ՎՍ, Բ,
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Ահա և մի .ավելի համարձակ « կարմիր ու սպիտակ երես», որ տղայյին գրավելու համար կոճակներն արձակելով իր <rճերմակ ծոցն» 4
!В"ЧВ տալիս (Ժ Տ .)։ Նույնը նա և արդի քառյակների մեջ.
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Գետի տակին լվաց կանեմ,
Սպիտակ դոշս բաց կանեմ.
Սրտիս սիրած լավ տղին
Աչքով ունքով իմաց կանեմ,

Ս.զջի, ի՛նչ ես իմացել, —
Խեղճ ու մոլոր եմ կացել..
Ինձ գժվացնելու համար
Սիպտակ դոշդ ես բացելг

Դու չոքել ես լվաց կանես։
Շամամ ծծերգ բաց կանես,
Ինձի տեսնես, սուտ լաց կանես,
Այս Գիծը գտնում եմ, սակայն, նաև հին բանաստեղծների հետևյալ,
տողերի մեշ.
Զծամդ ու զվարսերդ ի վայր թողաս,
Ծոցդ բանաս ի մեշ պաղչին։
Հովհ. Ււկոլրանցի, էր. U
Ջծոցդ ես բացեր զէտ դրախտի գուռ...
Իսկ նաղաշ Հովնաթանը, որ իր ffնազանու» ծոցը շատ է գովում,,
ունի հետևյալ տողերը (եր. 42).
Ծոցդ նշանg տվիր, այլվի ծածկեցիր,
Իմ սիրտս էրելով կարօտ պահեցիր,
Կնոջ տիպը հայրենների մեշ, բնականաբար, միակերպ չէ, կամ մի՛՛
կին չէ, որ երգվում՝-Է կամ երգում։ Ահա նախորդ համարձակների հա
կառակ բնավորության մի կին, մի համեստը։ Տղան ծուռ ու մուռ փողո֊
ցով անցնելիս հանդիպում է յարին։ Սա ուզում Է համեստությամբ բարև
տալով անցնել և, երբ տղան գրկում համբուրում է ffգիր աչերն խիստ
կարօտով» , լաց է լինում, ասելով թե էի խաղք եղաք ցորեկով» (ԿԵ.)։
Ահա և համապատասխան արդի քառյակներ.

'.
I

Նեղ քուչեքը մտել եմ,
Կորցրածս գտել եմ.
Աղշի՛, կա՚յնի մի պաչեմ,
քաշերդ կարօտել եմ։

Գետի ափը քարքարոտ,
Քաթան շապիկը ծալծա/ոտ..
'ԿշԻ’> կայնի' մի պաչեմ,,
Չմնա սիրտս կարոտ։

Տղա' անոձդ Հանես,
Անգանակ ինձ կըսպանես.
Սրտիս սիրածին մեռնեմ,
Իմ անոճը խաղք կանես։

Ծառի տակը կանանչ ա,
Տղան ինձի կը կանչա.
Զեն մի' հանա, մարդիկ կան,.
Աղջիկ հորից կամանչա։
ժոզ. ,առ,ակներ

Ահա և ջրբեր Ա՛ղջիկը, որ երգվում Է նաև մեր քառյակների մեջ.
Սափորն ուսիս դրի, Երթամ աղբուրը ջրի—
Կուժն առա ելա սարը, Չգտա ֆիդան յարը...

Գնացի չուրը շրի, Ոտս ընկավ օձի լեղի...
Քան լուսինն ամպի տակով, Դու շուր կերթաս շոլքստ
դորակով...
Ժ .,. ,առ1ակներ. Հազար . լ մի խազ
.Հա ՛լ մեր մահալի մորճուկ, Մեր աղրիւրն ի շուրն ես եկեր,
Հուսինն ի ծոց էդ... Աղրըրին ի յակն է ցաթեր...
ԱնաՀիտ, H07, էր. 186
Մի ուրիշ հայրենի մեշ (ÜP. և Պ. թ ., № 4 07) ջրբեր աղշիկը, դարձւյալ մի լուսին ու արեգակ, կումն ուսին քայլում Է, շողկտան վիզը ճո
ճում, և խաղում Է էշս։մամն ի ծոցին»։ Տղան դիտում Է իր այդ աղվորին,
տր օՄարգարտԷ շարոցն ի վզին, Հընցեղ զինչ կարեն զմուշկն, Ու դնեն
ոսկի սինին.
Արի թե պադնեմ զսինին, — ասում Է տղան.
Հոտ առնեմ այն ամպարենին՛,
Սուրաթն ալ ի դեմ երեր'
(էթ՛ող պագնԷ որ չելնէ հոգին»։
Ահա և մի .ուրիշ աղշիկ, որ երգելով հայտնում է, թե իրեն ոչ մի
.կերպ չի կարող տղան Vի տուն տանել», այսինքն առնել. այլ պիտի
,թոչի և ուրիշ երամի հասնի, այսինքն ուրիշի մարդու գնա (Ծ է .)։ Հմմտ.
արդի քառյակները.
Սպիտակ դեյրես կարել եմ,
Նախշուն կոճակ շարել եմ,
Ա՛յ տղա, բոլ ա խոսաս,
Քեզնից լավը ճարել եմ։

Տեղ եմ քցել ալղալա
Երկու թշերիս խալ ա.
Ես էն տղին չեմ ուզում,
կլ էս ի՜նչ ղալմաղալ ա։

Ծաղիկ ունեմ նարնշի,
Ա՜յ տՂա> աՐԻ Փ ն1Ի՛
Իմ հեր քեզ աղշիկ չի տա.
Քա նի՚ ման գաս յավնշի։
Դարձյալ մի աղշիկ, որ վւոշմանել է և ուրիշի խրատով ետ է կանգ
՛նել տված խոսքից, տղան ոչ միայն վիշտ, ա յլ և ամոթ է համարում իրեն
համալդ որ մի այլ մարդ պիտի տիրանա նրան (ճ է ) ։ Ահա մի տղա ևս,
որ իր սիրով բախտավոր լինելով հանդերձ՝' կասկածի մեշ է, թե մի գու
ցե ուրիշները տանեն իր սիրածին (Ծ . Իէ.)։
Հայրենների մեշ առանձնապես ՛աչքի է ընկնում այն, որ սիրահար
■տղային կամ միաժամանակ և՛ տղային և' աղջկան խանգարողներ կան.
՛Քո սէրն յանատակ ծովուն,
Ու քեաֆուր ալին պահապան (ՃԳ.)ւ
Յար փուշն է ի քեզ պատած,
ւՈր ճարակ չկա մտնելու (ՃՋ-)'

Արգելք են հանդիսանում
մայրիկը» ,

աղջկա ծնողները,

Ասի թէ կտրեմ ըզվարդն,
Լոկ առնում ըզհոա ըզվարդին,
Քո մարն ի վերայ երեկ,
Թող բաժին լինի Գրօղին,
Երթամ աղաչեմ զԱստուած,
Որ ելնէ հիւանղն ի նաշին (ՃԺԶ-ի

ավելի

«անհավատ-

Կրակն ի յերկնից ի վայր
Թող ըզքո մայր ամէն էրէ,
Որ ղիս ի քեն(է) ի զատ,
Զքեզ յիսնէ օտար կու պահէ
(ՀԹ.)ո

Այս միևնույնը նաև մեր նոր քառյակների մեշ, ինչպես'
Աշնան երկար գիշերը,
Վատ կըլնի սիրատերը.
Սիրատերը ո՜նց անի,
Քոռանան հերն ու մերը.

Բ” 1 Դ չինարի ծառ ա,
Աղբերդ Ասծոլ գառ ա.
Քրքրված մորդ ձեռից,
Ա՛խ, ես սարսարի դառա.

Սիրուն աղշկա տերը,
Խոսքն ա տվել Հերը.
Ւրեք տարի սերություն,
Չի տայի քաֆուր մերը,
Ծնողների արգելքի հետևանքով առաջանում է ծածուկ սիրողություն*
ասածը։ Ահա տղան դաշտից տոմւ դաոնալիս հանդիպում է յարին. «Զռտկունք ես արգել տոլի», ասում է նա. erպագ մի առնեմ, երթամ ի տուն»г
Բայց
Իմ եարն ինձ ճուղապ երետ,
Թէ' «Կացի՛ր, լինի իրիկոմւ,
Իմ հայրս ելնէ ժամ երթայ,
Անհաւատ մայրիկս չէ ի տոմւ,
Ա՛րեկ զքեզ ի ծոցս առնեմ,
Մինչ որ գա'յ լոյսն աոաւօտուն (ՃԾԸ.)ք
Այսպես և հետևյալ քառյակների մեջ.
Գեղի բոլոր չիման ա,
Վրեն կանգնած դոլման ա.
Աղբեր ( = յա ր ) • գոմ, ու քո
Աստոլած,
Գալդ մերս չիմանա,

Ա՛՛յ տղա-, դու բաղովն արի,
Ոտներդ շաղովն արի.
էս թաղը ղալմաղալ ա,
Ման տուր էն թաղովն արի։

Առհասարակ սերը թաքոմւ է պահվում,. որովհետև ենթակա է բամ
բասանքի (ԿԴ.)։ Բայց թաքուն սերը միշտ է լ հայտնի է դառնում, և աղքրձաէվոսէ է. гլար, (յ=ընկեր), aէրա-

քիկը, ինչպես մի մեծ հայրենի մեք (Պ. թ ., J f 4 07), մեղադրում է տղա
յին, թե նա իրենց ծածուկ սերը հայտնել է ուրիշին, իսկ տղան արդա
րանալով' մեղադրում է «խամազներինօ, այսինքն քսուներին, բանսար
կուներին։ Արանք երևան են դալիս և նոր ժողովրդական երգերի մեք.
էն սարը բարձր սար ա,
Տակը զնքլած քար ա,
Ьи քե թաքուն սիրեցի,
էն ո ՛վ արավ աշկարա։

Բաղլեն վարդով բացվել ա,
Սիրտս դարդով լցվել ա,
Գիտամ գաղտուկ սիրեցինք,
Աշխարքն իմացվել ա։

Բամբասանքն այնքան մեծ է, որ սիրատերը մեռնելն ավելի լավ է
համարում, քան вխալխի» լեզվի տակ ընկնելը և ամոթով մնալը (Պ.
թ ., М 4 07)։ Բայց ամենքն այդպես չեն վախենում բամբասանքից. « Ես
ղքեզ սիրել կամիմ, թող ճօշան զիս երկիրս ամէն», ասում է մի հայրենի
մեք սիրող տղան (Անահիտ, 1907, եր. 1 8 7 )։ Կան, իհարկե, և համարձակ
աղքկերք, որ չեն վախենում բանսարկուներից.
Ա յ իմ դյաանա հնդիկ,
ԱլէԴ Է Բուխ ու ծոցդ Է Էգի>
Կուզեմ որ մտնում ի ներս,
Կու վախեմ օտար մարդոլէ։
— Ծ ո՚, դ ուն մո՛ւտ ու մի' վախի/,
Խամղողին տունն ալերի,
Երկու աչքն կուր դաոնայ,
Գէշ լեզոլով ըզմեզ չանիծէ (Խ .)։
Հմմտ. ՎՍ, Բ, եր. 52 տԱստոլած ալիրէր կամաղ մարդու տ ո ձ *ի
նույնպես և հետևյալ ժողովրդական քառյակը.
Հաց եմ թխել փռփոի,
Վատ խոսողը քրքրի.
Ա յ տղա, հոգուդ մեռնեմ,
Կանչում եմ մոտս արի։
Աղշկա ծնողների հակառակության պատճառը միայն բամբասան
քից վախենալը չէ, այլ ավելի՝ վսւրձաՏքը, աղջիկ գնելու հին սովորու
թյունը. г վաճառդ շնորհավոր» ասում են մեր գյուղերում նորափեսանե
րին։ trfn սէրն է անգին ղումաշ, ի վաճառ վասն քեզ եկայտ, այսպես է
երգում մի Հայրենի մեշ տղան' դիմելով իր սիրածին (Պ . թ ., M 407)։
Այնքան ավելի թանգ է գնահատվում աղյիկը, որքան որ նա գեղեցիկ
է, երեսին շատ ծիներ (խա լ) ունի, և կամ հայրը հարուստ է ։ Աղքատից■
հեշտությամբ կարելի է գնել աղյիկը (ՀԱ . ՃԿԷ. Պ. թ ., M 3 8 3 )։ Աղքատ
տղան մեծ դժվարության մեք է, երբ հարստի աղջիկ է սիրում, բայց,
աղյիկը հուսահատ չէ.
-
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Աղվո՛ր, քեզ բան մի կասեմ, հաւրդ ահուն չեմ իշխեր ասեր
Անոր անտի չեմ ասեր, դուք հարուստ եք ու ես տաոպել՝
— Ասա՛, կտրիճ, մի՛ վախեր, շատ հարուստ է տառպելացել.
Անչափ հարստի դստրիկ տառպելին ծոցիկն է աւթել,
(Պ. թ ., Af 3 83),
Մի ուրիշ ադյիկ, սակայն, այդպիսի դեպքում տղային խրատում է.
որ չանխելքանա և իրեն չուզի, որովհետև հայրը չի տալ։ Այլ պետք է
տղան իր ծոցը ոսկով լցնի և աղջկա հորը պարտապան դարձնի, հետո
իբրև պարտատեր դա։ Այն ժամանակ ծնողները նրան պատվով կընդու
նեն, և ինքն աղջիկն էլ նրա համար սեղան կսարքի, ու դինի կխմեն էի
սիրո վրաв (Կոստ., Բ, եր. S3 )։
Վարձանքը (դլխադին) դեռ չի վերացել մեր գյուղերում, ուստի հա
ճախ հիշվում Է նաև մեր ժամանակի ժողովրդական երգերի մեշ.
Ղրաշի վերև ամպ Էր,
Տավարն ընկել ա ազար,
Աղջկա գին շատ թանգ Էր,—
Դու ինձ գցել ես բազար,
Ո՛րը կանա ինձ ոսլա,
Ինձ պես աղջիկ ուզողը
Իմ դին հազար մանեթ դուզ ա։ — Բաշլուղ կըտա մի հազար:
Հեբանցս դուռը դուզ ա ,
Հերս շատ բաշլուղ կուզա,
Երկու հարուր ի՛նչ անեմ,
Գնա հինգ հարուր խոսա։
Ա՛յ տղա, արի ասա՝
Գտակիդ ծալը խաս ա*
Իմ մերը քեզ ինձ չի տա,
Իմ հորը քրթամ ասա,

Առավոտ բարի լուսուն,
Քո ղալան հարոլր հիսուն,
Համրի դրի վեր քուբսուն։
Եղունիկ հանին շոլկեն բազար,
ԵղոմւկԷ գինը երկու հազար։
ՀՍ, Բ, 38

«Աղջի՛կ, քո անուն ի՛նչ ի »։
— Խորա՛ծ, քո դավին ի՛նչ ի.
Իմ խեր քե աղջիկ չի տա։
՝ — Խորա՛ծ, քո պատոելն ի՛նչ ի.
Խազար խատ ֆնղղի ոսկի,
Դել են իմ անվան քիչ ի (ՎՍ, Ա, 4 7 )։
Մի անգամ որ աղջիկը «վաճառք» է, հետևանքը չինում է հաճախ
քոնի ամասնսւցումր փողի համար։ Մեր հարստնեկան ծեսերի ժամանակ
երգւէում է. «Զդրամի խ անդուրg արձակեցին, 9,աղջիկ մամուց (մորից)
.բաժանեցին*, կամ « Արձկեցին դրամի հանդուց, Աղջիկ քակեցին իր
մամուց1 (Լալ., Ջավ. Բոլրմ., 2 7 )։ Հայրենների մեջ ևս տեսնում ենք
.բոնի ամոանացումը դրամի համար.

Երեկ ցորեկով բարով կուտանին աղուոր մի ճորով.
Հազար աչք ի հետ լալով, իմըն գետ բերէր վտակով (Ճ ԻԷ.)։
9.նա ճորով է տարած, կամ խաբած է զինg դրամով.
Սէրն որ դրամով լինի, զինք էրել պիտի կրակով (ՃԼԴ.)։
Բայց ամենքն այսպես հեշտ չեն ենթարկվում ծնողների կամքին.

1 Հազար եար կուտան փոխան, չեմ աոնուր ու զքեզ չեմ ի տարв (ՃԺԳ.),
ասում է սիրատեր աղյիկը, որի համար մի ուրիշ հայրենի մ եյ երգվում
է, բ ւ ՝
Ելնէ հօր ու մ օր աչից, Սիրելեանցն ամօթն աւելի.
Բ՛ավ՛ի երեսի շրէն, Իւր ոսկի անոմւն ալերի ( ՃԺԵ.)։
Այս ւէիճակը լավ երգվում է նաև նոր քառյակների մեյ.
Իմ սերը սուր ա ղառել,
Կրակ ու յուր ա դաոել,
Ցա՛ր, քեզ սրտով սիրելը
Ինձ թուք ու մուր ա ղառել:

Բաղի բոլոր պատ ա,
Իմ հեր ու մեր ինձ յադ ա.
Ես սիրել եմ քեզ կառնեմ,
Վերև աստված շհադ ա։

ճրագը վառա վառա,
Հոր հետ վատամարդ դառա.
Մեր ու աղբեր թող տվի,
bu իմ սիրածին առա։
ՀՄԽ. U. 15
Այսպիսի դրության հետևանքը լինում է երբեմն աղջիկ փախցնելը,
որ կատարվում է և իրեն աղյկա կամքով և բոնի։ Մի քանի հայրենների
մ եյ կրկնվում է բարքի այս գիծը.
...Կամ ա՛ռ, կամ խապոլլ արա,
Կամ գրէ՛ զանձնս քեզ ծառայ,
Pb չէ առ ու փախ կանեմ,
Աչքդ լա յ, անձդ երերայ ։
Դիվ.,

Խօշ եար, գոլ հերիք արա,
Քոլ սիրուդ հոգիս կու քակի.
Արե՛կ յա յլ աշխարհ էրթանք,
Այս աշխարհս մեզ չպիտի։

Երնեկ ես անոր կուտամ,
Որ առեր իւր եարն է փախեր.
Ոնց որ կամուրշն անցեր,
Ջուրն ելեր զկամռւրշն է
տարեր...

Երթաք յա յլ աշխարհ կենանք.
Որ անվախ կենանք ալանի.
Քանի' տեղս ահով կենանք
Ու դողանք թե ինչ կուլինի։
Դիվ., ճէբ.

Դիվ-, 1ԴՆման բովանդակության սիրու երգեր կան նաև Պ՜. թ ., М 407 տա
ղարանի մ ե յ։ Այս միևնույն բարքերի նկարագիրը գտնում ենք նաև մեր
քառյակների մեյ. ինչպես են՝

Առավոտոմւ Տրազը վառ,
Աստված սիրես, դու ձիկ առ.
Քաղքե քաղաք ա՛ռ ձիկ տար.
Մեկը չգա մեր հավար։
ՎՍ, Բ,

քէր սարը շատ բարձր ա,
Աղբե՛ր լեզուդ քաղցր ա,
Կրակն ընկել ինձ կ՛երի,
Շուտ արի ինձ փախցրա։

Հար ե՜րբ կենանք վախե վախ,
Արի անենք ա սլ փախ։
.քարդի ծառը բարձր ա.
Սիրած չարը քաղցր ա,
Գնա մորը հարցրա'
■Թե որ չի տա' փախցրա։

Լուսնի լուռերը ես եմ,
Ծովի ձկները ես եմ,
Գիշերվա փախնող աղջիկ,
Հետիդ ընկերը ես եմ։

Ալս բոլորի հետ տեսնում ենք մեր ժամանակի գյուղական բարքերի
■ու սովորությունների ուրիշ կողմեր ևս։ Նշանած տղան, երբեմն և ո չ ֊
՛նշանածը, գալիս ժամերով կանգնում Լ իր յարի ւյոանը.
Զինչ նուռն ի նռան վրայ,
Ես եմ ձեր ղռանն ի վրայ (ՃԼԳ.)։
նույնը գրեթե նույն ձևով Է նոր քառյակների մեշ.
նուռը նռան վրա,
Ես ձեր դռանը վրա.
Ես մի թութի ղուշ պիտի
Յարիս կռանը վրա։

Իմ սրտին դաղ մի՛ անէէլ
Ջիգյարիս աղ մի' անիլ,
սեր դռանը, ա՛յ աղջիկ,
Ինձ դութսաղ մի' անիլ։

Չինար ես՝ կեռանալ մի՛,
Մեր դոնեն հեռանալ մի'...
№ե. « . Տ
Տանիքն ու էէերդիկըв մի առանձին տեղ են բռնում գյուղական սի
րահարների համար։ Մի հայրենի մեշ (ՃՀ.) երգվում Է, թե ինչպես տղան
թաքոմ, ելնում Է իր յարի կտուրը՝ երդից (կարան լոլսամոլտից) ներքև
նայելու, գլխարկը ( = գլուխը) ցած Է դնում և հենց այստեղ քունը տա
նում քնում Է ե բռնվում։ Մի ուրիշ հայրենի մեշ (ՃԼԳ.) տղան երգում Է.
Զինչ համ, ի կտին վրայ,
Ես ի ձեր երդիցն ի վրայ։
Պատահում Է, որ աղջիկն Է յարի կտուրը գնում և մատնվում.
ԿոզԷլն արևուն ահուն
Շուքն ի մեր երգիքն արեր...
Պ. թ., М 407

Այս միևնույնը նաև արդի քառյակնեբի մեք.
Երդիկ երդիկ թռել եմ,
Երդկակոճին կռնել եմ,
Անուշ քունս կտրել եմ,
Յարո՛, փեշդ բռնել եմ։
Հորս մորս քոմւ եմ դրել,
Երդիկներ բուն եմ դրել...

Ելա տանիս թափ քելեցի,
Լանկով զարկի զերդիս բացի.
Կարմիր խնձոր գլորեցի,
Իմ յար տուն չէր, նստա լացի,
Ելա երդիկը բացի,
Տեսա յարիս ու լացի...

Ելա երդիս տշեցի,
Ջիվան քանս մաշեցի...
Ուրիշ հայրենների մեք (Պ . թ ., М 3 86) աղքիկը կտուրներով սուտ
քանի է գնում յարի տունը, որ նրան տեսնի, կամ իսկապես բանի է
գնում, բա յց յարին տեսնելով[* բանը մոռանում է. կամ ցանկանում £
.թռչել յարի երդիկը և ա յլն։ Հմմտ. արդի քառյակը.
•Կրակն արա մահանա, Արի մեր տունը գնա...
Այսպես մեք են բերվում և բազմաթիվ ուրիշ մւանր, առօրյա դ ե պ ֊
քեր, երբ յարը հանդիպում է իր սիրածին կամ առիթ է փնտռում տեսնե
լո ւ նրան, կամ հետը խոսելու.
Մտհալովդ ի վայր գայի,
Ես առքեն, իմ յեարս* իմ ետևն.
Այլ գայի ու կանդնեյի',
Որ դար յեարս ու տար ինձ բարև.
— Բարև՛ ու հազա՛ր բարև,
Արեգա՛կ և իմ լոյս արև։
Պ. թ., М Ш
Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Աստվածածնի տոնին խարտեշը—
աղշիկն իքնոլմ է այգին, զբոսանք անելով պտուղ քաղում, լցնում փեշը
և կրծկալը վեր բարձրացնում.
Լուկ ցաթեց շառւիղն ի յէգին,
Խաղողն ալ զիր պէյթն ասաց
Թէ՝ է Հասա յ սրտիս մուրատին.
Օր մը կիլզէլին ծոցին,
Քանg հազար ներքև տերևին։ ։
Դիվ., ՀԾՏ.
Մի ուրիշ հայրենի մեշ նա դուրս է գալիս, շորորալով
պնոլմ, ձեռքը ձգում ծառերի ճզերն երերում.
* Այսպիսի

պարտեզ

է Աաապբի Л , միչա՝ յէաբ, կսպքյի, չսմ-Էյի, կսնգնէյի.

էրաց թէ խնձոր քաղէր
Իր ճերմակ ծոցիկն երևաց.
Այնչափ քնքուշ չենք տեսեր,
Երբ տեսայ, նա' ուշքս գնաց։
Անահիտ, 1909, եր. 10Տ
Ուրիշ դեպքերում աղվորը զարդարված դուրս է գալիս իր Հոր
տնից (ՂԴ-)' Կամ գույնզգույն հագնված մտնում ծաղկազարդ պար
տեզը ( Ղէ• )։ Կամ ճանապարհով գնալով՝ նունուֆար ծաղիկ քաղում,
երեսին դնում ու լալիս (ՂԶ-) ։ կամ ներս է մտնում և յարին հացի նստած
տեսնում, գինով էի կթխան առաշին (Տ .) . և նման մանր բաներ, որոնք,
սակայն, սիրահար պատանության սրտի համար արժեքավոր են հանդի
սանում։ Այսպես' շատ հայրենների մեշ երգի նյութ են դառնում նաև տղա
յի համար կարևոր հոգեկան վիճակներ, օրինակ' նա հանդիմանում է
աղջկան, որ իրեն թողել, ուրիշին է սիրում (Անահիտ, 1909, եր. 108), կամ
ողբում է, որ ուրիշները յարին խլել են իր ձեռից (ՂԸ՛) ՛ Հմմտ.. ժող.
Արևը ցոլաց գնաց,
Երկինքը մթնած մնաց.
Ինձ մի պուճուր յար ունիմ՝
Րեղաֆիլ ձեոնես գնաց։
Տղան փողոցով անցնելիս լսում է, որ մեկն ուշիկ ձայն է տալիս
իրեն, և ետ նայելով տեսնում է, որ իր յարն է կանգնած շար շապկանց,
լաչակը թուլ ու մուլ կապած, ճակատի կեսը բաց թողած. (Гթուխ աչուին
ծարոլր քաշեր, էդ քաֆրիկդ ելեր յօրինաց» (ՂԱ-), ասում է տղան, որին
հաճելի չէ, որ կինն աչքերը ծարրում է. ուստի մի ուրիշ հայրենի մեշ նա
զայրանում է թե'
Քանի՜ ու քանի՜ ասեմ
ք^է' աչոլիդ ծարուր մի լն ոզ (ՃԻԴ.)։Ծարոլրն առհաս՛արակ հայկական էօրէնքին», այսինքն' բարքերին
հակառակ բան է համարվում. Հովհաննես Ւլկուրանցին դրում է.
Կինն ալք ու ղունքն դեղէ,
Ու երեսին կարմիր քսէ,
Яոր հայ ազգիս իսկի պարտ չէ,
flwjg կանայք, իհարկե, ոչ հայրենների երգիչներին են լսում, ոչ
Թլկոլրանցուն կամ նոր ժողովրդական քառյակների երգիչներին,, ոըոնրւ
նույնպես դուր չի գալիս այդ շպարումը.
Աչքերիդ դեղ ես դրել,
Ինձ գժի տեղ ես դրել.

՛Անզգամի խոսքովը
Ինձ վրա մեղ ես գրեր
ժ*զ. քառյակ
Մի Հայրենի մեչ (ՃԼԵ. և վար.) տեսնում ենք, որ հարևաններն են
!իրար սիրում. « երկուսի դոներն իրար մոտիկ են. առավոտը վաղ ելնում
են, միմյանց բարև տալիս, պագ տալի, պագ առնում» , Բայց միշտ էլ
■հո երկու հարևանների սերը փոխադարձ լի լինում.
՛Ելնես դու ի ձեր տանէն,
էոլք աչօքդ անես թէ' էՍիրէ՚Յւ
՛Իմ սէրն մէն ի՜նչ անէ,
Երբ քուկիկն ի հետ չընկերէ.
Երբ սէրն երկուքէն լինի,
Հա նց զնուշ ու շաքար անուշ է.
Երբ սէրն ի մէկէն լինի,
Քանg it ահուն օրն դժար է։
Արեգ, M * , ա. 7-րգ
Այսպես հանգիստ չէ մի ուրիշ հայրենի երգիչ (■Ա՛րե՛գ, J t 3 ՚,
•տ. 20-րդ). նա հուսահատված պահանշոլմ է, որ իր հարևան սիրածը իր
դռնակը վերցնի տղայի թաղից և դենը շինի, որպեսզի նրա ձայնիկը
■կտրվի տղայի ականշից. «թէ չէ ,— ասում է նա,— կու պահեմ զճամփադ,
կու մորթեմ զէտ ոչխբի պէս, պտիկ մ՛յարունէդ խմեմ, թող հանեն զա
լերն յերեսէս»։ Այսքան սոսկալի չէ անպատասխան հարևան սիրահարը
■մի նոր քառյակի մեշ. նա միայն ինքն է հալ ու մաշ լինում.
Մեր տուն ձեր տուն դիմաց դիմաց,
Հար յե՜րբ անեմ աչքով իմաց.
Իմ երեսի Հայեն գնաց,
Միսս հալավ, ոսկոր մնաց,
Բազմաթիվ Հայրենների մեշ խոսվում է զանազան Հանդիպումների•
մասին կյանքի մանր գծերով, օրինակ՝ տղան փոզհցով անցնելիս տես
նում է դուռը բաց, մտնում է ներս, շոմւը կծում է նրան, և յարը դուրս,
գալիս, բարկանում է շան վրա ( Հ Բ .)։ ԱՀա և մի պարզ կյանք.
Տեսայ գիմ եարն նստած,...
Զոտկունքն ալ ի շուր եղիր,
Զնոնա ձեռկունքն ալ լուաց (Ճ Գ .)։
Մի ուրիշ անգամ տղան տեսնում է, որ իր « Հոգու Հոգին զարդա-.
րած ու բաղնելոլայ» իր դեմն է դուրս գալիս, բա յց փողոցը նեղ է ու
բանուկ։ Ցարն ունքերով է անում, ոը չմոտենա իրեն, այլ «գնա ու գի
շերն արի» , ասում է նա ՀՃ ՀԳ .)։ Հմմտ. ԾԸ. «Մի որսար զորսն ցորեկով..
֊

Л ?» ֊ ֊

■Ես չեմ ցորեկվան որսիկ, Զ ի" որսա մութն գիշերով» г Մի Հին սովորու
թյուն էր, որ նշանած տղան միայն գիշերները կարող էր գնալ իր նշա
՛նածի ifnui այցե լությա ն: Դա նրանց ուրախ ժամն է ր ֊
Այսօր ինձ յէրնէկ տըլէք
Քանg զամէն օրերն ալելի.
Իմ եարն ինձի տուր երէկ,
ՑՀյնէ՚Կ է զիս, լւ Կ նԷ'Կ ե Ի ( ՀՀԱ -Ի

4

Նույնը նաև նոր ժողովրդական քառյակի մեշ.
Էսօր սիրտս ուրախ տ,
(վար. Քեշում եմ բախտ բա խ ա = մտիկ տաշով),.
Լաչակիս տուտը կախ ա.
Ցարս մեր տուն ա գայի,
Էս գիշեր ինձ ղոնախ ա։
Բնակա՛նաբար, աղշիկն աշխատում Է իր յարին ամեն տեսակ պա
տիվներ տալ. այսպես վերևի Հայրենի շարուեակությոմւն Է.
Փ ռ ե մ քի ր մ ա խ ո Վ խ ա լի ,
Ու բերեմ քեզ շատ Հարիֆնի.
Լընցկուն հարիֆնի բերեմ,
Որ զամէնն ի քեզ նմանի.
Ծովերդ քեզ գինի անեմ,
Ու նալերդ տօստօքանի (Ճ ՀԱ .ի
Իսկ մի ուրիշ մեծ հայրենի մեշ աղշիկն իր մ՛ոտ եկող յարիւ համար
Ապրիշում խալի ձգեմ,
Ոսկեթել դոշակն ի վրան.
Բարձրիկ մի սեղան բերեմ,
Ու խորված կաքալոլկն ի վրան.
Զուզումի գինի բերեմ,
Որ խմենք ի սիրոյ վրան (Կսստ., Բ, 5 4 ),
Նույնը և նոր քառյակների մեշ.
Խալիչեքը փռել եմ,
Նախշուն բարձեր դրել եմ,
թ՛առլան շան, քեզ ուտելու
Սեր ու կարագ հազրել եմ։
Տապկած Հավի ճուտ բերեմ,
Ոչխարի մածուն մերեմ,
Որ գիտենաս, անուշ շան,
Թէ քեզ սրտով կը սիրեմ,
ՀՄԽ. Ա. 13-րդ
-
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Աա ԻԿը ցանկանում է, որ գիշերն երկար տևի, տարի, թե կարելի
■է, հազար տարի, « Գիշեր, դու երկան կեցիր, թե կարես' տարեկ մի
եղիր, Իմ եարն ինձի հիւր եկեր» . . . (ԽԱ .)։ նույնը և արդի քառյակների
մեշ. « Ա՛յ գիշեր գարձիր տարի»... (ՀՄԽ. Ա. 2 8 -ր գ)։ Բայց «սիրոյ տէրն
ունի մեծ պելաս, երբ մոլլան ազան է տալիս, այսինքն' լույսն սկսում է
րացվել, «սիրոյ տէր քան զոսւ կը ղողայ», որովհետև սիրականը պիտի
հեռանա.
ՄոԱա, գէմ հերիք կանչես,
Գիտացաք որ կը լուսանայ.
Երթամ աղաչեմ գԱստուած,
Որ զիմ ցամւ ի քեզ վախենայ ( ճ ժ է . ) ։
ՄոԱայի դերը որ մտել է, անշուշտ, թուրքախաոն բնակչոլթյոմւից,
պյուղերոլմ կատարում է աքլորը, և նոր քառյակների մեշ ասվում է նույն
Հլեպքերոլմ..
.Ոսկի մատնիք մատներիս,
Շողքըն ընկավ երեսիս.
Աքլոր, շուտով մի կանչի,
■Անքուն կանես իմ յարիս։
(վար. Շուտ կը հանես իմ յարիս)։
•Սիրտս արնով լցեցիր,
Կրակով խորովեցիր,
Աչքդ դուս գա, ա ՛յ աքլոր,
Ի՛նչ շուտ ձենդ գցեցիր (ՀՄԽ. Ա. 1 4 )։
Բայց հայրենների մեշ էլ նույն դերում երևան է գալիս աքլորը, այն
էլ նման անեծք սատանայով.
Ոնց որ գիրկ ու ծոց էյա ք'
Նեն գասւր համ։ խաւսեցաւ,
Դանակ ու շամվւուր հալին,
Բարկ կրակ որ զինքն խորովէր (Պ . թ ., AS 395)։
Վերշապես լուսաբաց է. երկինքը կարմրում է. տղան հեռանալ է
ուզում, աղջիկը փորձում է արգելել, բա յց տղան չի մնոսէ (ճ է է .)։ Հմմտ.
Ժողովրդական քառյակները.
Զարբաբից չադիր շինել,
Քեզ ինձ մոտ ղոնաղ բերել.
Ասա՛, խոսալուդ մատաղ,
Կարոտս դեռ չեմ առել։
• Տէռսդրի մ կ այսպես' «է/աք»։

I/

Ղուշ մի դաոնա թևավոր,
Դու խաղ կանչի ձևավոր,
Յարաբ կըլնի" էն օրը,
Որ գաս մեր տուն թագավոր։
Բայց ամենքն այսպես բախտավոր չեն. յարը խռովում էլ է քսուի
(խամազ) սխալ հասկացրած խոսքով ( Ц . ) , կամ ուրիշի խրատով իրեն
իբրև օտար է պահում (ՃԼԱ.)ւ Հմմտ. նոր քառյակը.
Երկինքը կամար կապեց,
Սև մաղերս սիպտակեց.
Վատ մարգի սառ խոսքերը
Քեզ ինձանից շոկեց,
Ահա մեկ ուրիշը, որին սիրած յարը կատաղած շան պես կծում է
(Հ Բ .)։ Դարձյալ մի տղա, որ խաբված զգալով իրեն' ասում է. «Եկի
հանց եար մի առի, որ սիրած է, այլվի թողած» (ՃԽԱ.)։ Ահա դարձյալ
մի ուրիշ տղա, որ դատ ու դատաստան է պահանջում աղջկա մոր դեմ,
որ իր սիրածին ուրիշի է մարդու տվել (Արեգ, M 4 , տ. 3-րդ). կամ գնում
է յարի մոտ, բայց սա սիրով չի ընդունում նրան (2 Թ .). կամ հառաչում
է, որ յարը թողել է իրեն և ա յլ մարդ է սիրում, մի անգետի (Արեգ,
№ Տ, տ. 15-րդ). կամ տեսնում է, որ իր հոգու հոգին մեկ ուրիշի հետ է.
ման գալիս. «Ջեռկունքն ի վրան ձգել, ու գանգատ կանէր մէկի մ՛ալ» ,
և մտածում, թե «ճորով սէր չի լինի», « անոր թարկն պիտի տալ»
(Ճ Ւ Ը.)։ Եվ վերջապես նա հաստատ գիտե, որ յարը դավաճանել է իրեն,
кնստել է ի գիրկն այլոց» և կարծում է, թե կարելի է և իրենը սիրել ե
ուրիշներինը (Արեգ, № 5, տ. 18-րդ)։
Ահա տզան մտնում է ծով գիշերն ի բուն, հանկարծ յարը , միտն է
ընկնում, ճախարակը մի կողմն է դնում, մի փարչ գինի առնում, գնում
յարի դուռը ու կանչում, որ յարը շուտ դուռը բանա, ձյունը եկել է, ոտ.
ները մրսոլմ են (ԾԶ-)։ Հմմտ. ժող. երգ, «Հո յ յար, ազիզ յար քան,
դուռը բաց. ոտներս ցրտոլն գնաց» (ՀՄԽ. Ա. 27-րդ), Այսպես մի ուրիշ
հայրենի մեշ էլ երիտասարդը դուրս է գալիս գիշերը, որ մի յար գտնի
սիրելու (վար. իր յարը գտնի խմելու), գրողը դեմն է դուրս գալիս,
թե' «զհոգեկդ ոձ ի մ տանելու» , Բայց երիտասարդը նրան ուղարկում է
«աղուորի» ամուսնու մոտ, որ «զաղոլորն ի գրկին ունի, Ոչ գրկէ, ոչ
տայ գրկելու» (Արեգ, Л? 2 , 2-րդ տ. Դիվ., ՃԿԸ.),
Ահա մի սիրահար, որ պատվիրում է իր յարին «խամ լաթեր*
չհագնել, այլ ոսկեթել նախշած մետաքս (ԺԵ.). կամ երդվեցնում է
նրան չմոռանալ իրեն, « ծոցիկն ուրիշ մարդու չբանալ» (Ի .), կամ ինքն
ուրիշ տեղ է գնում և իր յարին խնդրում է, որ իր ճանապարհն օրհնի,
հավատարիմ մնա. « երեսիկն ի մարղոյ ծածկէ», և նույնիսկ ավելացնում
է. «թե չգամ, նա դու սև ներկէ... յետև ինձ զսէրն .թարկէ» (Արեգ, # 4," • 10-րդ),
— 171 _

Ահա' և ւէշտահսւր կինը պատմում է, թե ինչպես ինքն իր յարին ճա
նապարհ է դրել.
Տարի զան հոն ի լեռներն
Անցուցի ու շատ մի լացի.
Դարձայ սարերոմւ ասի,
Տորերոմւ ապսպրեցի.
Որ երթաս՝ բարով կենաս,
Ես լալով զիմ կեանքս անցուցի,
Պ. թ., M 181
Մի ուրիշ դժբախտ կին պահանշում է իր մարդուց, я կամ սիրէ, կամ
՛թող զիս ի բաց» (Պ. թ ., М 3 8 3 )։ Հմմտ. հետևյալ ժողովրդական քառյակը.
Բարակ անձրև ա մազում
Գլխիս քար երկաթ աղում,
Բեբախտ յարս ինձ ւՀեսին
Ոչ պահում ա, ոչ թողում։
Ահա և աղշիկը երդում է, թե ինչպես ինքը
տակ քնած՝ երազ է տեսնում.

գիշերը լուսնի շողերի

«Իմ եարն երազիս եկաւ,
Ի սիրուն զէտ հարբած եղայտ... (Արեգ, AS 2, տ. 4-րդ)I
Մեկ ուրիշ կին էլ երչանիկ հոդով պատմում է.
Այս գիշեր լերանց բարձանց
Ծաղկոլևանց ի մ էյն եմ ի քուն.
Իմ եարն ի վերև գ լի ուս՝
Կու խմէ, ես անհոգ ի քուն... (Ճ ԿԶ.)։
Այսպես որ շարոմւակենք բազմաթիվ ուրիշ կենցաղական գծեր էլ
կտեսնենք, ինչպես' ուրիշից կրակ տանելը (ՃԷՒ.) , զարդարված ժամ
գնալը (ՃԽԵ.), ծառի տակ նստած' խմելը ( ՃԾԳ.), գիշերը գավը ձեռին
գինու գնալը (Պ . թ ., AS 407), փողոցով անցնելիս' փռած լվացքը և մի2ին ԻՐ սիրականի շապիկը և այլն,
Այսպես ուրեմն, ինչպես պարզվեց, հայրենները լի են կենցաղա
կան բազմազան գծերով, կյանքի մեշ պատահող մանր դեպքերով, — մի
քնարերգություն սիրահար պատանիների ու պարզամիտ երիտասարդ
ների, որոնք երգի նյութ են դարձնում իրենց շուրշը տեսած ամեն բան
և իրենց ամեն տեսակի ապրումները, սովորույթներն ու բարքերը. Դրանց
նմանները զուր կլինի փնտրել մեր հին քնարերգոձերի մեշ (եղած միակ
նման գիծը, այն է' ծոցը բանալը, բերված է սկզբում)։ Այլ, ընդհակա
ռակն, այդ երգերի զուգակշիռը, երբեմն նույնիսկ նույն բառերով և նույն
տողերով, գտնում ենք մեր արդի արևելյան ժողովրդական քառյակների
-
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մեք,—մի կողմ թողած անտուձիներն' և շատ ուրիշ երգեր, որոնք, ինչպես՛
այս աշխատանքի շարունակության մեք կտեսնենք, Հին■ Հայրեններ ենՒ
ավանդաբար պահված մինչև մեր օրերը։
Հետևությունը, բնականաբար, նախ՝ այն է, ինչ որ վերևում, այս
գլխի սկզբում ասվեց, հայրենները իրենց ներքին կողմով, բովանդա
կությամբ ևս անչատվելով հին քնարերգռւներից՝ նույնանում են ժողո
վքր դական երգերի Հետ։ Ապա՝ Հայրենների այդ ներքին Հատկությունն
ևս ցույց է տալիս, որ դրանք բազմաթիվ հեղինակների բանաստեղծու
թյուն են: ԱՀա թե ինչպես։
Այղ տաղերի մեք, ինչպես մեր արդի ժողովրդական երգերի մեքէ
գտնում ենք երկու էական Հատկանիշ։ Մի կողմից' ղրանց ամեն մեկի
մեշ լսվում է անձնական հայ ղի շեշտը, դրանք գրեթե բոլորը իսկականմաքուր քնարերգություն են, բանաստեղծի իրեն սեփական ապրումների,.
սեփական Հոգեկան վիճակների արտաՀայտոլթյունները, որոնց յուրա
քանչյուրի մեք մենք զգում ենք երգչի սրտի տրոփյունները։ Մյուս կող
մից' այդ բազմաթիվ տաղերի բովանդակությունն այնքան բազմազան,
է, նրանց մեք երևան եկած Հոգեկան վիճակները և աոՀասարակ դրու
թյուններն, ինչպես տեսանք, այնքան այլազան են, որ այդ բոլորը
իրենց ամբողջությամբ չեն կարող մեկ մարդու ապրումներ լինել։
Ինչպե՛ս պետք է բացատրել Հայրենների այս Հատկությունը։ * Աշուղը (Քուչակ) կ՚ե րգե ուրիշներով Համար, թարգմանել կշանա բազ
մազան զգացումներն անոնց, որոնց սրտին խոսնակն է ինքը կոչմամբ»(Քուչ., Դիվ., եր. 2 1 )։ Բայց դա, այսպիսի բացատրոլթյոմւը նշանակում
է, թե Հայրեններն այլևս անձնական քնարերգոլթյուն չեն, այլ առար
կայական Հորինվածքներ, որոնց մեշ Հեղինակը ոչ թե իր սեփական
ապրումներն ու Հոլյզերն, իր սեփական դրություններն է արձանագրել,
այլ ուրիշների, Այդպիսի բան չի կարող լինել, Իսկական քնարերգոծւ
այն չափով միայն ուրիշների զգացումների թարգման կարող է լիներ
որ չափով որ նա իր այնպիսի սեփական Հոլյզերն, Հոգեկան վիճակ
ներն է երգում, որ ուրիշներն էլ ոձւին։ Մերժել հայրենների ի սկական
մաքուր քնարերգությոմ, լինելն առհասարակ, այդ ոչ մի դեպքում կարելի չէ՛ Կնշանակի՝ վերևի բացատրությունը սխալ է։
Այդ բազմաթիվ մանր տաղերի անձնական բանաստեղծոլթյոմ։ լինելը, միաժամանակ և նրանց բովանդակության այնքան բազմազան ու
այլազան լինելը, պետք է բացատրվի, ուրեմն, ոչ թե նրանով, որ դրանՄ
հեղինակը, մեկ անհատ բանաստեղծ, երգել է ուրիշների բազմազան
զգացումներն ու այլազան Հոգեկան վիճակները, այլ նրանով, որ այդ
երգերը բազմաթիվ Հեղինակների գործ են, Ամեն մի բանաստեղծ իր Հո
րինած երգի մեք, բնականաբար, իր անձնական զգացմունքի, իր սե
փական դրության արտահայտողն է դարձել, ուրեմն մաքուր քնարերգու
թյան։ է հորինել, բա յց և այլևայլ բանաստեղծները կարող էին և պետք է.
որ այլևայլ այլազան ու բազմազան վիճակներ և ապրումներ ունենայի!,
-
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ու երգեին։ Դրանից է առաքանում, ահա՛, հայրենների թե' մաքուր քնա ր-֊
ևրգութչուն, անձնական բանաստեղծություն լինելը և թե' միաժամանակ •
նրանց այլազանությոմւը։
ճիշտ այսպիսի հատկություններ ուեին մեր արդի ժողովրդական
քառյակները, որոնք նույնպես իսկական քնարերգություն են, թեպետ
բազմաթիվ, բազմազան և այլազան վիճակներով, որովհետև ստեղծա
գործություն են բազմաթիվ հեղինակների, ոչ միայն տղամարդկանց, -,
այլ և կանանց։
Արդ, հայրենների մեշ ևս կան այնպիսիները, որոնք երգվում են ■
կնոշ բերանից։ Դրանք բանաստեղծուհիների հորինած երգերն են, կամ
թե հին երգչուհիները տղամարդկանց հորինած երգերը վերամշակելով
դարձրել են կնոշ երգեր։
Տղամարդ բանաստեղծը եթե մի վիպական քերթվածի մեշ կհորինե'
կնոշ բերանից մի երգ, ինչպես և մի տրամախոսություն տղայի և ա ղշը֊
կա մեք, նա մաքուր քնարական փոքրիկ երգեր շատ չի ստեղծիլ իբրև
կնոք երգեր։ Սիրու երգերը գերազանցորեն անձնական ստեղծագործու
թյուն են։ Այդ է պատճառը, որ ընդհանրապես շատ քիչ տղամարդ բա
նաստեղծներ կան, որ կնոք բերանից ասված սիրո երգեր հորինած լի
նեն։ Մեր հին բանաստեղծների մեք չկան այգպիսիները։ Սայաթ-ՆովայիԺՒ. երգը միայն կնոք բերանից է ուղղված երգչին և տակին ծանոթու
թյուն ունի, «էսպես ասիլ է մէկ հավատարիմ սիրեկանն և միլս երեսին
Սայաթ-Նովէն»։ Հարց է, թե գա իսկապես Սայաթ-Նովայի հորինածն է, £
թե մի կնոք երգ, որ գրված է աշուղի դավթարի մեք. որովհետև մյուս
երգերի համար ծանոթությոձ կա՝ «էսպես Արութենի ասած», կամ լոկ
« Արութենի ասած» , կամ «Արութենի», և բացի այս' երգը հորինված է\
Սայաթ-Նովայի ուրիշ երգերի բառերով,
Հայրենների մեծագույն մասը, բնականաբար, տղամարդի հորին՛
վածքներ են. կան բավական թվով հայրեններ էլ, որ ընդհանուր բնա
վորություն ունեն, այսինքն կարող են և տղամարդի և կնոք համարվել U
դժվար է որոշել դրանց հեղինակի սեռը։ Բայց կան այնպիսիներր, որոնքպարզապես կնոշ երգեր են, օրինակ, այսպես են Քուչ. Դիվանի մեք"
1Я. (և վա ր.), ԽԱ. Ծէ. ԾԹ. ՀԸ. 2 . ՁԳ. ՂԵ. ճ ժ . Ճ Ա . ՃԽԴ. ՃԾ. ՃԾԱ.
ՃԾԳ. ՃԾԵ. ՃԿՋ- ՃՀԱ. և այլն,
Կնոք ասած հայրեններ կան նաև Պ. թ . և ա յլ ձեռագիրների մեք։
Դրանցից մի քանիսը բերված են այս աշխատանքի ընթացքում։

15. ՀԻՆ ԱՇԽԱՐՀԻԿ ՔՆԱՐԵՐԳՈԻՕՅՈԻՆԸ H ՀԱՅՐԵՆՆԵՐԻ
ՀՆՈԻԹՅՈԻՆն ՈԻ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ
Հայտնի է հին «լալիք կոծոյ» կամ «աշխար կոծոյ», որի ժամանակ
ողբում էին մեռելին. փող, փանդիռ, ու վին նվազելով և ծափահարելով'
պարում ու կաքավում էին տղամարդիկ ու կանայք դիակի гпЧЧС։ Հ” լ—
Մ. Աբեւլյան —12
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.ղարկավորության .այս հանդեսի համար կային հատուկ ffձայնարկուներч
■կամ « ձայնարկու կուսանքa, ffսևազգեստ և աշխարող կանայքa, որոնցից
մեկը լինում էր «եղերամայր» կամ яմ այր ոզրոда (Փալստոս Բուզանդ
•դպր. Դ. գլ. ԺԵ. և գպր. Ե.. ւգլ. ԼԱ., Մ. Խորենացի, գիրք Բ. գլ. Կ .)։ Բա
նաստեղծությունն ըստ f1ուզան դի մեկ նկարագրի' հորինվում էր հենց
.կոծի ժամանակ, բա յց, .անշուշտ, կային նաև հնավանդ երգեր, որ
,կրկնվում էին հոլղարկավորոլթյոլնների ժամանակ, քանի որ կային ար
հեստով ողբասաց կանայք։
Եկեղեցին Մեծն Ներսեսի ժամանակից (4-րդ դար) արգելել է ffանյոլս ութեամբ լալ մ եռելին», բա յց աշխարհականը, հարկավ, ուշադրու
թյուն չի դարձրել այդ արգելքին, լալկան կանայք, հաճախ աոանձին
վարձատրությամբ, շարունակել են ւГեռելի կոծն անել, բայաթիներ
,ասելով, մինչև մեր օրերը, և նույնիսկ վարձկան գուսանները կատարել
են շատ տեղերում իրենց հի՜ն ղերը ( = Բիլրակն, 1899. եր, 803. «Երգը»
հոդված Մուշեղ Վարդ.֊՛ ի)։
Գրիգոր Նարեկացին այդ երգերը կոչում է ffլալեաց բանաստեղծոլթիմւշ։ Նա իր «Ողբերգոլթեան մատնանիշ մեշ (Բան., 68) գրում է. «Ել
ոչ եղերականք քայլից համօրեն րանսւհիաից կանանց լալականանց...
ղազեսւ վտանգից ի երգ արկանել և կամ ի նոլագս ձայնից բերել...a , fri,
՚Գ ր. Նարեկացու ժամանակ X դարում և X I սկզբում եղել են իրոք a բանահյուսа, այսինքն բանաստեղծ <rլալկան կանայք» , որոնք լալիքի բանաս
՛տեղծություն են հորինելիս ու երգելիս եղել, այդ իմանում ենք նրա
հետևյալ տողերից. «Ել արդ յտուգապէս և իրաւաբար, ընդ որս որք ըստ
ձայնից կողկողանացն և զբանիցն յարմարութիւն հանդերձեն, ի նռյս
գիր րերեալ գավսւրտմունս աանցն, որով առաւել սաստիկ մորմոքեալ
ճմլեցոլցանեն զաղէտս կարեացն սրտին ըղձից առ արտասուացն բըղխմունս. ուստի և բազմեալ իմ ի գլուխս պարոլ ակմբից դասոլ այնր երախանաց' որք գլալեսւնցն յեզանակեն րանասահդծութիւն. և ես ընդ նոսին նոցին հեծութեամբ ալազա կան ձայնարկոլթեամբ զանձինս տարածանեմ զվշտակրութիմ,... կրկին ողորմելի այսու երևեցոլցեալ' ՈՐ ի մի
գիծ սահմանեալ կացոլցանեն զթշոսսռութեանցն օրինակ, այսպիսի
կցորդութեամբ շաղկապեալ։ (Ողբերգ. Մատ., Բան. 26-րդ), Գր. Նարե
կացին, ուրեմն, ասում է, թե լալիքի բանաստեղծությո ձ երգողները
իրենց երգերի տձեբը՜նոլյն գրով են վերշացնոլմ, որով ավելի են ճմլեցնում սրտերը, և թե ինքն այդ ողբասաց խմբերին պարագլուխ բազմելով'
նրանց նմանելով է հորինում իր այդ ողբը,
Եվ շարունակության մեշ նա իսկապես հորինում է մի ողը, որի յու
րաքանչյուր տունը վերշանում է «■իа ձայնավորով, Բայց որ կարևորն է
,մեզ համար, ա յդ ոտանավորը հայրենի չափով է, միայն, ինչպես միշտ
մեր հին բանաստեղծներն անում են և հայրենների մեշ էլ նույնը գտնում
ենք, առաշին ոտքի մեշ հաճախ մի վանկ պակաս է թողած և բազմա
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վանկ բառերի մեչ քերականորեն անշեշտ վանկերը տաղաչափորեն֊
շեշտված են։ Ահա օրինակ այդ ոտանավորներից, առանց՜ առաշին տան':-.
Ե՚ս/ապիկար/մատնեալ'
Անարժանքգործովքս/յիրալի ■
Վատնիչյ արքունի/ գանձուց,
Կրկնադատ/և ան֊/թափելի.
Պատա՛սխանատու Մեծին'
Ըմբոնեալ անհրաժարե՚լի.
Բի՜ւր1քանգարոյ խընդիր'
Ես չոմւիմ կըշիդ մի ունկի։
Անբարեխօս կապեալ
Ի .պահեստ դառն արգելանի.
Հեծումն և վաստակ ցաւոց
ճաշակեալ յաննշոյլ՝ բանտի.
Անապալեն տանշեալ,
Անթոշակ կամ ողորմելի...
Այսպես ուրեմն, տեսնում ենք, որ Գրիգոր Նարեկացու՛ ժամ՛անակ՛լալկան կանայքը մեռլի Vլալիքի» երգերը հորինելիս են եղել հայրենի
չափով, որով և մինչև մեր օրերը, ինչպես կտեսնենք, պահված են ող՛
բասաց կանանց մեռլի «լացերը» կամ մահերգերը։
Այս չափը, ինչպես տեսանք, հենց որ 7 վանկանի տողի վերշոլմ
բավարար հատած չկա, վերածվում է Տ— Տ—Տ անդամավոր ոտանավորի,
և որովհետև Գր. Նարեկացին իր «Ողբերգոլթեան Մատեան»-ի մեշ սի
րում է Տ վանկանի անդամը, ուստի այստեղ էլ մի քանի տներ շուռ է
տալիս Տ—Տ—Տ չափի, իսկ իր այս ողբի վերչը հորինում է 5 —5//5՜—5
անդամավոր տներով։ Այստեղ ևս նա տների կամ տողերի սկզբում մեկ
մեկ մի կամ նույնիսկ երկու վանկ պակաս է թողնում։ Դա Ավ. Իսահակյանի a Աբոլ-Լալա֊Մ ահարիի» չափի սկզբնատիպն է՛ Ահա դրանից- մի
քանի տներ.
Աներես,՛յթ1կրակարան տապոյ
Բորբոքմամբ մեծալ/անզովանալի.
Անտեսական իմն/քրայս հայոցաց
Սաստիկ եռա ցմամբ/անշիջանելի.
Սլաքըս նետից պատկանեաց դեղովդ
Ի շտեմարա՛ն խորոլթեան սրտի,
հի՛թք1 ցաւոց/խոցոտման մահու
Ի գնացս երակաց գոյութեան լերդի.
Կի՜րք երկանց/անճարակ ճեպոյ
Ի պատոլած աղեացս անելանելի։
1 Աոաէին տոմ,ը .պարաոլցն մխտէալ տաղանտացն Տեպով'մեծալ՝ ի տուժի, .ձ ի
Տ—Տ—Տ կազմության ոտանավորի ռիթմը՝ փոխանակ հայրենի լաւիի Տ—2—Տ ֊Տ կազ
մության ոիթմի.
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Գրիգոր Նարեկացին հայրենի չափը գործածել է, առանց վանկեր
■պակաս թողնելու և առանց հանգերի, իր երկու տաղերի մեք. դրանցից
■մեկի մեք' « Ես ձայն զառիլծոմւ ասեմ, որ գոչէր ի քառաթևինI , պատկե
րացվում է Քրիստոս խաշի վրա, իսկ մյուսի մեք, որ Վարղավառի տաղն
է, երգվում Է գեղեցիկ բնությունը' ծաղիկներ, աստղազարդ երկինքը և
■այլն.
Գոհա՚ր/վարդըն/վառ առեալ
՛Ի վեհից/վարսիցն/արփենից'
■Ի վեր/ի վերայ!վարսիցն
Ծաւա^ր/ծաղիկ/ծովային...
Ներսես Շնորհալին ևս հայրենի չափով ունի
անհանգ և առանց վանկ պակաս թողնելու.

«Ալեաեացօ տաղը

Բարբառ (աւետեաց) ձայնիլ
Գաբրիէլ ( գոչէր) սրբուհւոյն.
trԱռ քեզ առաքիմ, մաքո՛ւր,
՛Պ՛ատրաստել տեղի տէրունւոյնյ>...
Որ Գրիգոր Նարեկացին հայրենի չափով երգում է բնության դեղեցխլությունը, իսկ Շնորհալին' « Ավետումըв, այդ ցույց Է տալիս, որ հնոլմ
ա յդ չափով հորինված են եղել ոչ միայն մ եռելի ողբեր, այլ նաև սիրու
էրգեր, հին ժամանակ Մարիամ կույսի « Ավետումըյ> երգում Էին սիրու
երգի ձևով, կամ այլաբանորեն իբրև սիրու երգ։
Բացի վերևում հիշված չափերից, կա նաև 4 —4 կազմության ոտա
նավորը, որ մեր եկեղեցական բանաստեղծներից առաշին անգամ գոր
ծածում Է դարձյալ Գրիգոր Նարեկացին, դարձյալ անհանգ ձևով։ Նա
այս չափով հորինել Է « Ծննդեան» տաղը, որի մեշ երգում է գարնա
նային բնությունը, «Սիրոյ» ծնունդը, և «Հարութեան» տաղը, որ բնու
թյան նկարագիր Է, Այս երկու տաղի մեշ Էլ նա մեկ-մեկ սկզբից վան
կեր Է պակաս թողնում։ Այսպես վարվում Է և Գրիգոր Մագիստրոսը, որ
այս չափով ՛հորինում Է հանգավոր ոտանավորներ, նույն հանգը կրկնե
լով ամեն երկրորդ տողից հետո կամ, որ միևնույն Է, տների վերշում։
Ներսես Շնորհողին հաճախ գործածում Է այս չափը, միայն հանգը դնում
Է ամեն տողի վերշում, Նա այս չափով 11Տ2 թվին հորինած «Ողբեր֊
գութիւնէ քերթվածի հիշատակարանում մի կարևոր տեղեկություն Է
հաղորդում իր ժամանակի սիրու երգերի մասին.
Եւ մի’ ի յա յս ոք ախտանալ.
Щ չափաւոր բանիլ Է սայ,
Ել արտաքին կարծի նմայ,
Որպէս և զերդն Ափրոդիտեայ.
Զի եթէ սուտն որ ձևանայ,
Սովաւ այնքան գեղեցկանայի
-

180 -

Քանի արդեօք վաչելլանաչ
ճշմարտոլթեան բանս որ ի սմաI
Այստեղից իմանում ենք, որ այսպիսի ոտանավորով սիրու գեղեցիկ
եյպեր են հորինելիս եղել։ Այնուհետև Շնորհալին օրինակ բերելով էԵրգ
եր գոցս, սաղմոսներն և այլն, որոնք ոտանավորով են հորինված, բա
ցատրում Է, թե կարելի Է կրոնական բաներն Էլ այսպես չափածո գրել,
Նույն խնգիրը նա շոշափել Է և մի տարի առաշ 1151 թ . հորինած իր
л Բան հասստոյօ քերթվածի հիշատակարանում.
Ել զի ոաիւք Է պարզական
Եւ ոչ բանիւ անլա փական,
Մի յա յս լեզոլալ պարսաւական
Բարբառեսցի անփակ բերան...
Եվ այնուհետև հիշում Է, թե .այսպես գրել են Գրիգոր Աստվածա
կան, Եփրեմ Ասորի և ուրիշները, որոնց հետևում Է ինքը։ Որ Ն. Շնոր
հալին ստիպված Է եղել իր հիշատակարանների մեշ պաշտպանել իր
նորմուծությունը, ա յդ ցույց Է տալիս, որ ժամանակակից եկեղեցական
ները դժգոհ են եղել, որ նա «Ափրոդիտեան», այսինքն' սիրու երգերի
լափով կրոնական քերթվածներ ւէ հորինում։ Կնշանակե' Գրիգոր Նա
րեկացու և Գրիգոր Մագիստրոսի փորձերն առանց հետևելու են մնա
ցած եղել մինչև Ն. Շնորհալին։
Բայց որ ավելի կարևոր է' X II դարի ամենամեծ բանաստեղծի այդ
վկայությունից իմանում ենք, որ մեր հոգևոր երգի և աշխարհիկ երգի
անջատումն եղել է ոչ միայն բովանդակության, այլև ձևի, ոտանավորի
մեշ։ Եվ իսկապես, մեր հոգևոր երգի֊շարականների մեշ մինչև X II
դարը գտնում ենք միայն ազատ տակտավոր հորինվածքներ ( սակավա
թ իվ) , և ավելի ազատ ոտանավորներ յամբական ոտքերով (մաքուր
ձևով, կամ վերքից մի .անապեստով), ազատ ռիթմական ոտանավորներ,
յամբական ազատ անդամավոր ոտանավորներ, բոլորն էլ այնպիսի բա
նաստեղծական չափեր, որ մեր լեզվի մեք հնչում են, ինչպես Ն. Շնոր
հալին է ասում, Հանչափական», պրոզային մոտիկ։ Այս հին հոգևոր չա
փական տեսակների հետ համեմատած' մեր հին աշխարհիկ երգերի վե
րևում տրված չափերը, որ են' հայրենի չափը և 5 —5 ու 4 —4 անդամա
վոր կազմությամբ չափերը, ավելի ռիթմիկ են, և ըստ ինքյան էլ շատ
երաժշտական են։ Բայց չնայելով դրան' հին եկեղեցական բանաստեղծ
ները խորշել են այդ բանաստեղծական չափերը բանեցնելուց և բանեց
նողներին էլ «անփակ բերանները պարսավել են», որովհետև աշխարհիկ
երգիչներն այդ չափերով հորինելիս են եղել սիրու երգեր։
Չափերից կարող ենք մի շատ կարևոր գրական հետևությոմւ անել,
ա յն է' մեր աշխարհիկ քնարերգությունը մինչև X I և X II դարերն առանձ
նապես զարգացած է եղել, քանի որ մեր լեզվի մեշ ամենից ռիթմիկ չա
-
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փերը երկատող տներով' առաք են բերել, բանեցրել ու զարգացրել են ոչ
թե եկեղեցական երգիչները, այլ սիրու երգիչները և նույնիսկ բանաս֊
տեղծ լալկան կանայք, այն էլ հակառակ եկեղեցու թշնամական վերա֊
բերմունքինւ Այդ աշխարհիկ երգիչները մինչև անգամ հանդի կիրառու
թյուն են մտցրել իրենց բանաստեղծության մեք, թե որ դարից սկսած,
մենք այդ չգիտենք, բայց X դարում արդեն եղել են հանդավոր հորին
ված աշխարհիկ երգեր,
Դրանք հորինվել և պահվել են բերանացի, և հին ժամանակի գրագետ
եկեղեցականը չէր կարող գրի առնել դրանք։ Սկսած X III գարուց, երբ
մեր գրավոր բանաստեղծությոմւը հետզհետե աշխարհական է դառնում,
երևան են գալիս միշին հայերենով հորինված հայրենները աոանձին ան
հատների անունով, սկզբում խրատական բնավորությամբ, հետո նաև
պանդխտության և սիրու երգեր, «ձայերէնտ բառն իբրև ոտանավորի
տեսակի անուն' աոաշին անգամ գործածված գտնում ենք Յէրիկի տաղերի
մեշ, որոնք համարվում են X III գարում, թաթարների արշավանքի ժա
մանակ հորինված2, Այս տաղերի հեղինակ Ֆրիկը, ըստ Տիրայր եպսի
ուսումնասիրության, եղել Է մի աշխարհական անգրագետ երգիչ։
Հնագոլյն ժողովրդական երգը, որ պահվել Է հայրենի չափով, գա
լիս Է դարձյալ այս շրշանից, Դա Կիլիկիայի թագավոր ձեթում Առաշնի
որդի Էևոնի հայտնի երգն Է, Լևոնի գերության ։[րա, որ տեղի Է ունեցեք
1266 թվին եգիպտացիների դեմ ոմւեցած մի դժբախտ կռվի մեշ։ Դա մի
իսկական ժողովրդական պատմական երգ Է, վիպական մի պատմվածք,
իր քնարական կրկնակով вԻմ լուս, իմ լուս, ու սուրբ կոյս, սուրբ խաչն
օգնական Լեվոնիս ու ամենուսa, ինչպես են մեր ժամանակի վիպական
պատմական երգերը (Մոկաց Միրզա և Կարոս հաչ), Ահա՛ երեք տոմւ
այգ երգից.
, 2 էրիկի հայրենի չափով հորինված տաղերից տպված են՝ Կոստանյանցի Գ պր., եր.
35 'Կոպե., որ ազիզ կենաս։, եր. 40 էՏիշԷ, ղրան ալետարնին,. Չոպանյանի rZmj
էշեր,. եր. 39 'է՛յ ֆալակ, (չարխ) երբ ձոիս մարդուն,։ Բացի այդ' նույն չափով հո
րինվաէ տազեր կան Կոստանյանgի հրատարակոլթյոձների մեշ. Հովհ. Ւլկոլրանցի, եր.
46 «ք մահ, քանի զքեզ յիշեմ,, Մկրտիչ Նաղաշ, եր. 3 'երազ Է և սոսս, եզրար,, եր.
29, էՏինչ որ գեղեցիկ էաղկոձ,,. եր. ՅՏ 'Հոգի, մի՛ ասեր ղարիպ,. Գրիգորիս Աղթամարցի, եր. 72 էԱստուաձանկար պատկեր,, եր. 76 'Արեգակնափայլ գեղով», եր. 83 ' Մար
մինս զհոգիս ղրկէ,. եր. 85 'Եղուկ, հազար մի վայ,, եր. 98 'Ցորժամ զիս ինձէն գտայ,ւ
Սույն գրքի մեշ նաև Խաչատուր Կեչաոաըոլ և Գր. Աղթամարցոլ կաֆաներից կան այս
չափով։ նոր ժողովածու, Ա. պր., եր. 38 'Ով ղու վայելոլչ քաղաք,, եր. 88 'Ալաղ, մեղ
էայիլ պիտի,, նույն, P պր., եր. 52 ' Ասի թէ սիրեմ զքեղ,. եր. 55 'Գիշերս ես ի դուրս
եչայ,. եր. 80 ' Գօզալ մ՝ երեկ ես տեսա,,, նայն, Գ, պր., եր. 28 .Այս կեանքս յերաղ
նման,, եր. 30 вԿանանց ազգ, չացէք ըզձեզօ. եր. 44 'Տեսայ իմ հոգոա հոգին,։ Ձոպանյանի 'Հայ կեր,, եք. 13 'Սուտ և անցալոր աշխարհ,, եր. 32 աԱ՛շխարհիս սահմանն ք
հանց,, եր. 62 'Ի քո սոսկալի ձայնԷգ,, եր. 76 Քերոբեի տազ՝ 'ԵրԷկ հոզվերօքն անցի,,
եբ. 68 ' Ես մեծ թագաւոր էի„ Տևկանցի ' Հայերգի, մեշ եր. 120, 129, 141 (աղճատ),
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Սուլտանն/ի մօ,տան/ելել,
Իր ոսկի1գունտըն1կուխաղայ.
Խաղաց, ի Լեոնն երետ,
«Առ խաղա' ու տուր տատայիդ,
Լեո՚ն , դու տաճիկ լինիս,
Ես ու իմ տատաս քե գերի» ...
Ինչպես երևում է, այս շրշանում սիրված է եղել այս հայրենի չա
փը. Ստեփանոս Օրրելյանը պատմում է այս Լևոն թագավորի մասին,
թև միաբանում է Տաթևի վանքին՝ ուղարկելով թանկագին ընծաներ և
*գրէ իւրով ձեռամբ յիշատակ ինքեան». և ապա անմիջապես պատմա
գիրը բերում է 1282 թվին գրված մի ոտանավոր հայրենի չափով, 12
տուն (24 տող), որի սկիզբն է'
Մարդիկ!որ հոգւոյ/աչօք
Ցանվախճան1կեանըս1հայեցան.
Մինչդեռ ի մարմնի էին,
Փրկութեան հոդւոյն շանացան.
Յաղագս որոյ ես, Լևոն,
ß-ագաւոր ազգիս Հայկաղեան...
Տայս աստոլածընկալ սուրբ ուխտ
Խնդրեցի լինել միաբան...
Այս միևնույն դարաշրշանին, Եգիպտոսի (Մսրա) թագավորների
(Մսրամելիքների) տիրապետության և թաթարների արշավանքի շըրյանին են պատկանում նաև вՔուչակի Դիվանի» սիրոլ երգերից մի քա
նիսը, որոնց մեշ հիշվում են Մըսր, Հալալւ, Մուլք ատ Խորասան, Հռոմ,
Մսրա Մելիքները էյոլբյան (մեր պատմագիրների' էդիլյան) հարըստության ժամանակ (1169—1250 թթ .) տիրում են Պաղեստինին, Արաբիային, Ասորիքին ու Միշագետքին և Մեծ Հայաստանի հարավ-արևմըտյան մասին, Արածանու հովտում բռնելով Շահի-Արմենների երկիրը /.
Արևմուտքում սահմանակից դառնալով Իկոնիայի սուլթանությանը, որ
և Հռոմ ի սուլթանություն էր կոչում, ինչպես և Կիլիկիայի թագավորու
թյանը։ Այս իշխանության հարստությունը մեկ լինելովս բաժանվում էր
մի քանի ճյուղերի' զանազան քաղաքներ ոմւենալով իբրև կենտրոններ։
Հայաստանի իշխողների կենտրոնն էր Հալերը։
X III դարի առաշին կեսին թաթարներն արշավելով դեպի Արևմուտք՛
կործանում են Խորասանի թագավորությունը. Խորասանի իշխող Զալալեդդինն ինչպես մի փոթորկալից ամպ մտնում է Հայաստան մեծ բանա
կով 1230 թվին, բա յց շուտով ոչնչանում է ետևից եկող թաթարներից,
որոնք տիրում են Հայաստանին ու Վրաստանին և Մսրամելիքներին
քշելով հարավ-արևմտյան Հայաստանից, Միշագետքից ու Ասորիքից'
առնում են և Հալեր քաղաքը։ Այս պատերազմների ժամանակ Կիլիկիան
֊
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դաշնակից էր թաթարներին, իսկ մեծ Հայաստանի իշխանները ենթարկ
վելով նրանց մեծ մասնակցություն են ունենում Բաղդադի առման ժ ա ֊
մանակ, ինչպես II Մուֆարզինի, Ոլռհայի, If երդինի, Ամիդի, Խառանի,
Դամասկոսի և Հալերի։ Նրանք մեծ ավար ու գերիներ են առնում ( տե՛ս
Կիրակոս Գանձակեցի, եր. 362—373),
Ես մեր Հայ ժողովրդական վեպի (Սասնու Ծռերի) ուսումնասիրու
թյան մեշձ արդեն վաղուց ցույց եմ տվել, թե ինչպես մեր նոր վեպը
բավական մեծ ճշտությամբ պահել է մինչև մեր օրերն այս Մսրա իշ
խանության հիշողությունը Սասոմւցի Դավթի և Մսրամելիքի հարաբերու
թյունների ու կռիվների մեշ։ Վեպի մեշ երևան է դալիս և Հալեբ քաղաքը,
ուր ուղարկվում է Մհերը, որ և կռիվ է ունենում նրա թագավորի հետ h
մեծ կոտորած անում։ Այս շրշանը, ինչպես երևում է, ոչ միայն ազդել է
մեր ժողովրդական վեպի վրա, որ ավելի հին ծագում ոմւի, քան 13-րդ
դարը, այլև դարձել է նոր պատմական երգերի նյութ, որոնց մնացորդ,
ները հասել՛ են մինչև մեր օրերը։ Ահա դրանցից մեկը.
Ջարկեցէք ոսկի ցցեր,
Թամբեցէք բոզ-բոզ ձիանք.
Փռեցէք արփշըմէ ծածկոց,
Իմ եարիկս հեծնի վրան։
էրթանք վեր Մսրայ թալան,
Բերենք շատ հարսն ու փեսան.
Հարսներ մեր գեղին տանտիկին,
Փեսէք մեր դաշտին նախրորդ։
Շատ քոլը ունիմ, շատ աղբէր,
Շատ աննման մեր կտրիճներ.
Իմ քորերաց ատլաս֊դարահի շապիկ,
Աղբերներացս ոսկեթել գօտիկ։
ՎՍ. P, 4Տ
Արա վարիանտն է.
Ջարկեցէք ոսկի ցցեր,
ԹամքեցՀք կաքվէ ձիանք.
Փռեցէք արփըշմի խալի,
էրթանք վեր Մսրայ թալան.
Բերենք շատ հարս, շատ փեսայ.
Շատ քոր ունիմ, շատ աղբէր,
Շատ կտրիճ են մեր լաճեր,
Տեր-ՍարգսեՆց Ա. Վ., Պանդ, վան., եր. li t
3
Տպվաէ Է .Ազգագրական հանդեսի, մե։ , 1901—1908 թվերին, ապա ե առանձին,
4ՐՔ-Վ 1908 թվինI
-
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Այս երգի մեք, ինչպես կարելի ( "քձէէնել, ոգևորությամբ հրավեր
Է կարդացվում' հեծելազորով Մսրա վրա թալանի գնալու. երևում Է
ավարի մեծությունը, որ ձիերի ցցերը mt/կի են, ձիերի ծածկոցները, կամ
վրանները' մետաքսի, և աննման կտրիճներն իրենց շատ քույրերի հա
մար բերում են տատլաս-դարահի շապիկ» և շատ եղբայրների համար
ոսկեթել գոտիկ, այլև բերում են շատ հարս ու փեսա գերի' իրենց մոտ
բանեցնելու։ Հետաքրքիր Է, որ երգն ասվում Է կնոջ քերանից ( էիմ եարիկս հեծնի վրան») և ըստ երևույթին սկզբնապես եղել Է հայրենի չա
փով, որ սակայն աղճատված Է, ինչպես և աղճատված Է նաև ուրիշ հայ
րենների չափը, որոնք, ինչպես կտեսնենք, մինչև վերշերս պահված են
եղել Վանի կողմերում։ Այդ երգը, որ ապրել Է մինչև XIX դարի վեր
քերը, իր բնավորությամբ այնպիսի Է, որ հորինված Է անպայման
13-րդ դարի երկրորդ կեսին' Մսրա մ ելք ության անկման (Հայաստանում j
և կատարված մեծ առ ու ավարի և գերության տպավորության տակԶարմանալի չէ, անշուշտ, որ տՄսրա թալանի» և գերեվարության այս
հիշողությունը գտնում ենք նաև հին ժողովրդական երգերի—հայրեննե
րի մեշ,
1. % " ձ երդ աւ իլզս՚ր * աՐեւ>
Ու կերթայ ի Մսրայ թալան,
Շատ առ, շատ գերի բերէ,
Շատ խոճա րւ շատ պազիրկան.
Գերիս ալ ի հետ բերիր,
Զգեցիր ի ծով ի զնդան։
Ս. Ղազ-, tlhS2. Այդ քոլ աչերուդ շալֆուն
Մէկ ամպէր Մոլքատ Խորասան.
Ունքերդ է կամար կապեր,
Ու կերթայ ի Մսըրն թալան.
Շատ ու շատ վաճառ արեր,
Շատ իւոճա ու շատ պազրկան։
Հայերդ, ՃՀԲ.
3. Աչերն է քաշել ղալամ,
Ել իշել ի Մսրն& ի թալան.
Իշեր շատ թալան արեր,
Շատ խոճայ, շատ պազըրկան.
Ջիմ եարն ալ ի հետ բերեր,
Ու գրեր ղոլդովն ի շուկան.
4 Արշավանք գործել,
է. էեոադրի մեչ Է
յարն,, . ր պարզապես .Է մսրն, րաոի սխալ րնթէրքվաէ Լ.

Ամէն ալանի հային,
Ես գաղտուկ ու տեղ կը ճալշամ6։
Պ. թ., » Ш
Այս երեքը միևնույն հայրենի վարիանտներն են, Դրանցից երկրոր
դի սկզբի երկու տողը մութն է. « Մոլքատ Խորասան» նշանակում ք
Խորասանի (Արևելքի) թագավորություն, երկիր, «Շալֆուն» բառի հա
մար « Դիվանի» ետևի բառարանի մեշ գրված է «շալֆ» (շալք)—ճառա
գայթ», բա յց «շալֆ» և «շալք» նույն բառը չեն, Համենայն դեպս այդ
տողերը հասկացվում են այսպես' «Քո աչքերիդ ճառագայթին (առաշ)
Խորասանի թագավորությունը մեկ ամպ էր, իսկ ոմւքերդ աղեղ առել
(կամ արշավելով) գնում է Մսըր թալանի», Այստեղ էլ, թեպետ պատ
կերավորությամբ աչքերի կամ ունքերի համար ասած, գտնում ենք
Մսրա վրա թալանի գնալու նույն հիշողությոմւը, ինչ որ վերևոսէ դրված
արդի ժողովրդական երդի մեշ։ Անշուշտ «Մսրա թալանը» կամ « Մսըր
թալանի գնալը» կարող Էր այնքան մեծ ազդեցություն թողած լինել, որ
ավանդաբար շարունակված լիներ մի առժամանակ, բա յց թե այդ երգը
հորինված Է ժամանակակից մարդուց, ինչպես և վերևում դրված ժողո
վրդական երգը, այդ երևում Է նրանից, որ Մսրա վրա թալանի գնա
լուց առաշ հիշվում Է, թեպետ մութ կերպով, Խորասանի թագավորու
թյան անկումը։ Հետագա դարերի մի բանաստեղծ չէր կարող այդ երկու
դեպքերն ՛այնպես միացնել, մինչդեռ X II I դարի մի բանաստեղծ, որ
ժամանակակից է եղել Խորասանի թագավորի սրընթաց ներխուժմանը
Հայաստան և ոչնչացմանը և նրանից հետո տեսել է և Մսբա կողոպու
տը, նա միայն կարող էր այդպես հորինել։
Բայց մենք ունենք ուրիշ հայրեններ ևս.
նման էս ի յա յն ոսկին,
Որ Մսրայ տէրըն կուպահէ.
Քո ձայնդ ալ ի յերկիր էլեր...
Հայերդ, շք.
Այս երդի մեշ Մսրա տերը պատկերացվում է իբրև աշխարհում հ ը ռ֊
չակված ոսկու տեր, ինչպես և Լեռնի երգի մեշ նա «ոսկի գունտ է խա
ղում». նույն հարստությունը երևում է, ինչպես տեսանք, և մինչև մեր

•

Այս միևնույն կարգի երգերից են և Հետևյալները.
քարվան էկալ Ամդայ դեհէն,
Ատ քարվանին չորի մի կար,
Վեր էն չորուն խոլրքիկ մի կար.
Մէշ էն իւարյուն սնդուկ մի կար,
Սնդկին մէյ ադյիկ մի կար,
Ադյկան անուն Ալթոլն խաթուն,
Բոնեմ քոլ թև, թալիմ մեր տուն.
ՎՍ, P, 34. վար. նաև ՊՎ,
...
. ՎԺԵԲ. 3
Րիւրակն, 1898, եր. 740. հոլթեցոց

էարվանի մէշ /որի մի կէր,
Տորու վևրէն սնդուկ մի կէր,
Սնդուկի մէք կութի մի կէր,
էն կութի մէ։ ադյիկ մի կէր,
Տիպն ու պատկեր հրեզէն էր...

օրերն ապրած ժողովրդական երդի մեշ։ Եթե երգչի ժամանակ գոյու
թյուն չունենար Մսրա հարուստ տերը, նա իր սիրածին այդպես չէր գովիր
Մսրա տերը, գուցե, Մամելուքների ժամանակ ևս (12 5 4 — 1517 ) կարող
էր -այդպես երգվել, բա յց համենայն դեպս ոչ Հայաստանում և ոչ XV
գարուց հետո, և բնավ ոչ 1517 թվից հետո, երբ Օսմանցիք տիրել էին
Եգիպտոսին։
Մսրա իշխանության հիշողությունը մնում է և հետևյալ հայրենի
մեշ, որ նույնպես իբրև ժողովրդական երգ ապրել է մինչև մեր օրերը.
Քո գինդ է հաղար Մսրի,
Ես հազար կուտամ աւելի...
Պարիդ, ՃԿԷ.

Քո գինդ է հազար ոսկի,
Հազար ալ կուտամ էւըլի...
ՀԱ, 410

«Մ սրի» բառը, որ այստեղ գործածված է իբրև Մսրի դրամ, ոսկի,
ինչպես և ա յդ բառը փոխված է այդ հայրենի նոր ժողովրդական ձևի
մեշ, մեզ տանում է դարձյալ Մսրա տերերի իշխանության շրշանը։ Մի
ուրիշ Հայրենի մեշ էլ հիշվում է Մսրա ծովը. «Աչերդ է ի ծով նման, որ
ի Մսրա դուռն կանգներa (Հայերդ, ՂԴ.)է Եվ վերշապես, ինչպես կտես
նենք, մի հայրենի մեշ Հիշվում է «Մ սրայ դուքան» ։
Ինչպես Մսրի Հիշողությունը մնում է թե Հայրենների և թե մեր նոր
ժողովրդական վեպի ու երդերի մեշ, նույնպես և նույնը գտնում ենք
Հա լեր. մայրաքաղաքի նկատմամբ։ Այսպես մի ժողովրդական երգի մեք
( « Հիվանդի աղոթք» վերնագրի տակ), որ շատ աղավաղված է և երկու
տարբեր երգերի կցումն է, — ինչպես են Հաճախ մեր ժողովրդական
աղոթքները,—Հիշվում է մայրաքաղաք Հալաքէի անկումն ու կոտորածը,
ինչպես և նույնը կա մեր նոր վեպի մեշ («Սասնոլ Ծռերի») և՛ս. ,
Ելէք տեսէք' վ ո ՚վ եկալ.
— Իրեք ձիալոր եկալ.
Վեր թեվերաց խաչ մ ՚կ է ր ...
Իմ Հէր գնաց Հալբայ քաղաք
Արնէ գետեր կապելու,
Մազէ կամուրշ դնելու...
ՎՍ, Ա, 67
Հալերը, սակայն, նոր ժողովրդական երգերի մեշ Հիշվում է ավելի
Իբրև պանդխտելու և առևտրի վայր, ինչպես'
Կիեամ (կ'երթամ) Հալաբայ խիտ,
Իմ խուց իրն (խ ոցերն) ի շատ.
Վանայ ծով գըմէն դեղ ըլնի,
Տիմ բերինքտիր ( վերքեր) չի դեղի.
Հովսեփ; Փշր., 17
-
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Մի երկու այսպիսի երգեր էլ ներքևում կտեսնենք։ Պանդխտության
երգերի կարգին պատկանող մի հայրենի մեշ ևս հիշվում է Հալար քա
ղաքը, որին վարիանտների մեշ փոխանակած է էօտար երկիր» և ավելի
ուշ ժամանակում, օսմանյան շրշանոլմ, էՊոլրսա քաղաք» , ուր պանդըխտում են առուտուր, աշխատանք անելու համար, ինչպես ուրիշ երգերի
մեշ հետագայում հիշվում են' Յոլսկյոլտար, Ստամրոր
Քո եարն ի Հալար քաղաք,
Ի շուկան շէքէր կու ծախէ...
Կոստ., ՃԿԲ.

Քո եարն ի Պուրսա քաղաք,
Նա տեսաք ի մէշ շուկային...
Ա. Ղագ., Դիվ., 110

Հայրենների մեշ բացի Մսրիg ու Հա լարիg ' կան նաև Հռոմ, Հոռմանց տուն։ Այս անունները հիշողություն են կամ Բի զան դական կայս
րության կամ Իկոնիայի սուլթանության. որովհետև ինչպես հույները
ժառանգ դաոնալով Արևելյան Հռոմեական կայսրության' կոչվում են
Հռոմ, նույնպես և Բիզանդական կայսրության տեղ անցնող Իկոնիայի
սուլթանությունը (1074—1294 թթ.), որ Սելշոլկյան թուրքերի հիմնած մի
պետություն էր, կոչվում է Հռոմ (էհում) ։ Երկուսին Էլ այսպես Հոռոմ
կոչում են նաև մեր հեղինակները, ինչպես օրինակ' հաճախ Սմբատ
Սպարապետը ( 13-րդ դարում) իր պատմության մեշ։ Այս պետությոմւը
X III դարում թուլանում Է թաթարների հարվածների տակ և 1294 թվին
բաժան-բաժան Է լինում' վերածվելով տասն իրարուց անկախ իշխանու
թյունների7։
Հռոմ ի իշխանությունն ևս մնում Է ոչ միայն հայրենների, այլև մեր
ժամանակի ժողովրդական երգերի մեշ.
1. Ուռումա ձեզ քամ ար բերենք,
Զավահիր ակունքըն վրեն։
ՎՍ, Բ, 32

2. Ասիկ որ ինձի արիր,
Չէր արեր էսքերն ուռումէէն։
ՀԱ, 478

Այս երգերից առաշնի մեշ ունենք Բիզանդական կայսրության հետ
ունեցած առևտրի հիշողությունը, իսկ երկրորդի մեշ, որ հայրենի չափով
հորինված մի ողբ Է էԻ մահ սիրելս։յն կամ ամոլսնոյն», գտնում ենք կամ
Բիզանդական կամ Իկոնիայի սոզթանության զորքերի կատարած կեղե
քումների հիշողությունը։ Այսպես և հայրենների մեշ.
Դատ ու դատաստան պիտէր
Ի Հոռմանց տունըն է՛ ի Հա յոց...
Արեգ, M 4, եր. 19Տ
Այս երգը վերաբերում է պարզապես Բիզանդական շրշանին։ Բայց
ունենք և հետևյալները.
7
Իկոնիա մայրս,, աղաքն իր շրյանով մտնում Է Կարամանիս,յի ի;խանո,թ,ան մեչ.
է1ո4թան Բա,աղետ Առա;ինն այս իւխանոլթյոլնր 1392 թ. միացնում Է Օսմանյան Համրու
թյան Հետ,
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Երթամ քանց Հռոմն ի վար'
Վտարիմ, այլ իսկի չի գա մ...
U. Ղազ., d H .

Եղբայր, զի մ գերի՛ տարած,
Ու Հռո'մ դին են վտարած...
U. Ղազ., ՃԱԳ֊

Լուսինն ալ կամար կապեց,
Ի Հռոմն ի վար կու գնա յ...
U. Ղազ., ՀԾծ.

Հօհալ աստղիկ քեզ նման,
Որ ամէն աոաւօտ կելնէ,
Կերթայ ի Հոռումք ի վար,
Լուսն ի. մութն ի հոն բաժանէ։
Անահիտ, 1907, էր. 1Տ7՝

Այս հայրենները, ինչպես և Հռոմ (Ուռում) հիշող ժողովրդական’
երգերը, հորինված են այն ժամանակ, երբ դեռ կար Հռոմը — Բիզանդա֊
կան պետությունը, կամ Իկոնիայի սուլթանությունը, ուրեմն ամենաոլշըIէ ի ն չ և ւ ա դարի վերշը, 1294 թ .։
Հռոմ ի հիշատակությամբ հնարավոր Է լինում որոշել այդ հայրեն
ների հեղինակի բնակության երկիրն ևս: Հաւմը դրանց երգչի համարմի օտար երկիր Է, որ երևում Է erվտարիմв բառից, այլև թշնամի երկիր,
ուր գերիներ են տանում։ Բացի այդ' որ լուսինը կամար կապելուց հետո
գնում Է դեպի Հռոմ, դրանով Հռոմը պատկերացվում Է ոչ միայն դեպ ի֊
արևմուտք, այլև երգչին մոտիկ մի երկիր, մոտիկ սահմանում երևացող
մի երկիր, ինչպես եթե ա յժմ ասենք' լուսինը կամար կապեց և դեպի՝
Տ աճկաստանի կողմն Է գնում, կամ ինչպես մի ժողովրդական պատմված
քի մեշ <rԼուսնակը հենց ւա թեքվել ա Մասսա զոլը в (Նավ., Հեք., Է. 37),
որի պատմողն աչքի առաշ ունի Մասիսն արևմտյան կողմում։ Այդ հայ
րենների հեղինակի բնակության վայրն, ուրեմն, Հռոմից դուրս, բ ա յց ֊
նրան մոտիկ սահմւանակից մի երկիր Է արևելյան կողմում։ Դա հարմար
վում Է Մեծ Հայաստանի համար։ Սահմաններն այստեղ, հարկավ, շատփոփոիսված են դարերի ընթացքում, բա յց Հռոմ ի տիրապետությունն ընդ
հանրապես կամ Մեծ Հայաստանից դուրս Է եղել, կամ նաև նրա ա ր և֊
մըտյան մասերի վրա։ Այսպես' շոլրշ 750 թվականից Մեծ Հայաստանն ■
ամբողջապես մտնում Է արաբների իշխանության նե՛րքո, իսկ արևմուտ
քում Հռոմն Էր։ Հետո X դարից, Բագրատունիների' շրշանում, Հռոմ ի իշ
խանության մեշ են մտնում նաև Մեծ Հայաստանի՛ արևմտյան մասերը. մինչև Տարոն, Կարին, ապա նաև մինչև Տա յք. ուրեմն՛ եթե այդ հայրեն
ներն այդ շրշանում, X —X I դարերում, ծագած լինեն՛, երգչի հայրենիքը
պետք Է լինի Վան և դեպի հյուսիս — Ալաշկերտ, Կարս, Անի։ Հետագա—
յում Սելջուկյան թուրքերի իշխանության ժամանակ, Հռոմի՛ իշխանությու
նը, լինի Բիզանդա կան թե Իկոնիայի սուլթանություն,, ընդհանրապես Մեծ՛Հայաստանից դեպի արևմուտք, Եփրատից դենն Է ընկնում. իսկ արևել
քում Հռոմին սահմանակից են Խլաթի Շ ա հի֊ Արմենների և թուրքական
իշխանություններն, ապա Եգիպտական Մսրամելիքների իշխանությունը
ու հետո թաթարները, վերշինս նույնիսկ ավելի դեպի արևմուտք։ Այս
դեպքում Հռոմին մոտիկ ու սահ՛մանակից երկիրն, իբրև երգչի հայրենիք

՛կարող է լիէւել Մեծ Հայաստանի արևմտյան կողմում երկու Եփրատի
հովիտներում, Եվ մենք ունենք մի հայրեն, որի մեշ երգշի բնակության
վայրը հիշվում է Եփրատ գետի վրա. դրա մի երկու բառը, վատ գրված
լինելու պատճառով, անհասկանալի է, Ես բերում եմ ամրոզշը տառացի.
Այ իմ կարմրիկ խնծոր,
Ինձ (ինչք ) մ ահալ ոնի ( ունիսք) քաղելու.
Այ իմ կարմրիկ սոլրադ,
Զի՛նչ հեվան ունիս պաքնելու.
Հնցէղ եմ ի քո դիմաց,
Զինչ, կարկաղն ի դէմ կատէնոլ (1 ).
Եբրատ գետն, ի մ էր մէշն,
ճար չունիմ ի դէմ քէզ քալու ( գալու),
— Գնա, սուտասաց ես դու,
Երբ այդ ինչ պատճառ ղնէլոլ.
Տերէկ իմ անցեր զեբր ատ.
Խալ ի խոսու ինչ գէտ առնէլոլ ( ? ) ,
Պ. թ., M 407
Մեր ժամանակի .ժողովրդական քառյակների մեշ ևս գտնում ենք
.այս մոտիվը հաճախ գործածված, միայն Արաղի վրա.
Արաղը հեշտացել ա,
ճամբեքը կոշտացել ա ...

Արաղ, Արաղ, շան Արաղ,
Բինգյոլից բղխան Արաղ,

,„ ™ .4 « « , и ,
■Արաղին
եմ.
Արաղ, ինձ մի ճամբա տուր,
Իմ յարին կարոտg եղ եմ,

‘7",ս

' ՞ 4՝

Ա՛խ, Արագն ա շատ վարար,
Քեզ մոտ գալու (վար, դուրս
եչնելոլ) չունեմ ճար...
54'« ե ՀՄԽ. U. T, ՅՏ

Ինչպես որ այս երգերի համար, Արաղի հիշատակությամբ, իսկույն
իմանում ենք, որ դրանք Արաղի մոտիկ բնակիչների հորինած բանաս
տեղծություններն են, նույնը պետք է մտածել և վերևում դրված հայրենի
վերաբերմամբ, որի երգիչներն шипи! են. «Եփրատ գետն է ի մեր մեշն.
ճար չոմւիմ ի դեմ քեզ գալու։ կամ «յերէկ եմ անցել զԵփրատ», Այդ
հայրենի երգչի բնակության տեղն, ուրեմն, Եփրատ գետի մոտիկ վայ
րերում է, Այսպիսով այս գետի հիշատակությունն ևս մեզ տանում է
նույն կողմերը, ինչ որ Հռռմինը, հարկավ, երկուսն էլ մի շատ ընդարձակ
սահմանի վրա-կենտրոնական Մեծ Հայաստան և դեպի արևմուտք,
Վանա լճի շուրշը, և այստեղից դեպի հյուսիս' Բագրևանդ, Կարս ու Անի,
ապա և երկու Եփրատի հովիտը, Դա հավաստվում է հայրենների մնա
ցորդներով, ինչպես կտեսնենք,(տե՛ս 18-րդ գլռլխ, <rՀայրենների հարա֊
•*ոևոլթյոմւըն),
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Ապագայում թերևս նոր հայրեններով կամ ուրիշ աղբյուրներով
ավելի կպարղվի մեր այս ժողովրդական տաղերի հայրենիքն ու հնու
թյունը. բա յց եղած նյութովն էլ, կարծում եմ, որոշվում է մոտավո
րապես ղրանց հայրենիքը և ավելի ևս դրանցից մի քանիսի ծագումը
13-րդ դարից, այսինքն' հորինված լինելն այդ դարում,
Այդ տաղերի հնությունը կարելի է որոշել մոտավորապես նաև
նրանց դրի առնելու ժամանակով. բա յց ա յդ մասին վերշնական բանկարելի չէ ասել այժմ, Դրա լուծումը կապված է այն կարևոր խնդրի
հետ, թե երբ են մեր գրականության մեշ առաշ եկել տաղարանները ևթե ո ր թվականներից կամ գոնե ո՛ր դարերից են առանձնապես այն տա
ղարանները, որոնց մեշ առաշին անգամ մտած են ուրախության կամ
սիրու հայրենները։
Ինձ ծանոթ հնագույն տաղարանն է Վենետիկում 1513 թվին տպված
a l/եղապարտ 8ակոբի» տաղարանը։ Որ հայոց լեզվով առաշին տպագրու
թյունը մի տաղարան է եղել, այդ ցույց է տալիս, որ տաղարանների
համար մեծ պահանշ է եղել X V J դարի սկզբներում. Հետևաբար և ձեռա
գիր տաղարանների ծագումն ու զարգաց՛ումն ավելի առաշ է տեղի
ոմւեցել, առնվազն XV դարում, Թվակիր երկրորդ տաղարանը, որ ինձ
հայտնի է, էշմ. Л? 1644 (1639 ) ձեռագիրն է, գրված 1536 թվին, սրա մեշ
կան խրատական հայրեններ նույնիսկ a՛հայերեն։ վերնագրի տակ։
Ուրախության և սիրու հայրեններ ունեցող հնագույն թվակիր տա
ղարանները, որ ինձ ծանոթ են, գրված են 1582, 1589, 1604 և 1611
թվականներինՏ, Բայց, անշուշտ, դրանք առաքինները չեն, որ իրենց
մեշ առել են ուրախության հայրեններ, անթվական տաղարաններից
մեկը կամ մյուսը կարող է ավելի հին լինել. Այսպես օրինակ' 1589 թվին
գրված տաղարանի մեշ հայրենները գրված են մի շարքով, բա յց մի քանի վերնագրերի տակ' «հայրէն» (եր, 4 3 4 ), teհայրէն» (եր. 4 3 6 ), «հա *
յերէն վասն սիրոյ» (եր. 43 9 ), ffհայերէն սիրոյ» (եր. 4 4 5 ), «հայրէն սի
րոյ» (եր. 4 6 9), Այս ցույց է տալիս, որ այս ձեռագրի հայրենները հա
վաքված են զանազան գրավոր աղբյուրներից, ուրեմն և եղել են այդ
1589 թվից առաշ հայրեններ պարոմւակող տաղարաններ։ Կնշանակի'՛
սիրու հայրեններն • ավելի վաղ են սկսել գրի առնել, քան 16-րդ դարի
8 Վենետիկի Ս. Ղազ. տաղարաններից, որոնց մեշ շատ սիրու և ուրախության հայրեն-,
ներ կան, M 1371-ը գրված է 1641 թ., իսկ M 1330-ը 1Տ68, 1Տ89 և 1604 թվականներին..
Հայրեններ, որքան ինձ Հայտնի է, գտնվում են 1589 և 1604 ՛թվերին գրված մասերում,
Տեվկանցի բանեցրած տաղարանը գրված ք 1646 թվին, րտյց արտագրված է եղել 1Տ82թվին գրված մի տաղարանից, Երևանի պետ. թանգարանի տաղարաններից, որոնց մեշ կան.
ւիրոլ Հայրեններ, M ՏՏՅ֊ը գրված { 1611 թվի Հոձիսի 17-ին, M 386-ը' 1717-ին, իսկ..
X 407-ն ավելի 1ա ուշ, նոր Նախիշեանում. մնացածներն անթվական են, Կոստանյանցի.
րանեցրած տաղարանը գրված ք 1682 թվին և վերշապես ,ԱնաՀտի, մեշ 1909 թ. եր. 108
տպված են մի քանի Հայրեններ մի ձեռագրից, որ գրված է եղել մասամբ 16Տ9 թվին ե.
մասամբ 1698 թվինւ Մնացած ձեռագիրները. որոնցից Հայրեններ են տպագրված, կամ՜
անթվական են, կամ օգտվողները չեն Հայտնում թվականները,
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•ութսունական թվականները, Իսկ իրենք հայրենները, լինեն, լալիքի թե
.սիրու, ինչպես տեսանք, շատ ավելի հին ժամանակներում գոյությոմւ
են ունեցել, թեպետ մեզ հասած մի քանի այդպիսի ժողովրդական տաղեր
•միայն X III դարից են հայտնի։
Լալիքի երդեր ասողները, տեսանք, եղել են լալկան կանայք կամ
-«ձայնարկու կուսանք», հիմա հարց է, թե ո՜վ են եղել սիրու հայրենների
և առհասարակ սիրու երգիչները, և ե՛րբ ու ինչ առթիվ են ասվել այդ
երգերը։
16. ԳՈՒՍԱՆԱԿԱՆ ԷՐԳԵՐ
Հին սիրու երգերն ասել են գուսանները « ուրախության» կամ խընշոլյքների ժամանակ։
« Խնճոյք» կամ «խնշոյք»'նշանակում է ընդհանրապես որևէ հանդեսի
համար ժողովված բազմություն, ժողովք, իսկ մասնավորապես «ո լր ա ֊
խութեան խնշոյք£ — ուրախության սեղան, կոչունք, հրավերք, երբ հրա֊
վերով ժողովվում են բազմությամբ կեր ու խում անելու, հարսանքի
.ժամանակ կամ ուրիշ առթիվ։ Ամենահին ժամանակներից «խնշոյքը»
կոչվել է և համանիշ, «ժողովք» բառով, օրինակ' Հովհան Օձնեցու կա
նոնների մեշ (719 թ .) հարսանքի համար կա. «Ոչ է արժան, յորժամ
առվաղիւն պսակ ընդունելոց են, յերեկոյին ժողովս սւոնել և արբենալ
և զեղխելօ (Կանոն։գիրք Հայոց, Ւիֆլ., 1913, եր. 136, Դ .)։ Ուրիշ բառով
■դա կոչվում էր նաև «խրախութիմւ», «խրախճան ոլթիլնօ կամ «խրախճանքռ I ռուրախութի լն խրախճանութեանռ, «ոլրախոլթիւն կոչնոց» կամ
.լոկ «ուրախոլթիւն»։ Այժմ էլ այսպիսի հրավերքները կոչվում են «ոլրախոլթյոմւօ։ Հին ժամանակ այսպիսի խնշոլյքները բաժանվում էին երկու
մասի, նախ' ուտում էին կերակուրներն և ապա' հացկերոլթից հետո
<սկսվում էր բուն խրախճանքը կամ ուրախությունը, այսինքն' գինարբուքը
(խումը), որի ժամանակ սպիտակազգեստ մատռվակները aատեանոլմՏ,
֊■այսինքն' ուրախության սենյակի (ուրախության տաճարի) մեշտեզում
բացված ազատ տարածության մեշ, կոչնականների առաշ կանգնած,
գինի էին բաշխում։ Գինեխումը ՛կամ «ուրախոլթիմւը» շարունակում էին,
հաճախ մինչև լույս, գուսանների նվագածությամբ, գուսանական եր
գերով և պարով (կլոր պարով) ու կաքավով։ Դա եղել է մեր ազնվակա
նության գլխավոր պարապմոմւքներից մեկը մինչև վերշը, քանի նա
գոյություն է ո՛ւնեցել1ւ Դրա մնացորդները մինչև այժմ կան մեր գյոլղերում ու քաղաքներում և նույնիսկ Երևանում, ւայն է հրավերքի հացից
հետո շարունակում են «ուրախություն անելըa, «ուրախանալ», հաճախ
մինչև լույս, գինի խմելով երգ ունվագով ն պարով։
«Ուրախություն» չի եղեւ առանց գուսանների։
I
Այս մասին մանրամասնություններ կարելի է տեսնել Я* ՀացՈէսի, ճաշեր ե խցն~ճ?յք, ..Վենետիկ, ISIZ, եր. 195., Հան,։
—
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Փավստոս Բոլզանդը Գ. դպր. 1 9 ֊ր դ գլխի մեք խոսելով Հուսիկի եր1կու որդիների' Պապի և Աթանագենեսի մասին' գրում է. « Ել բազում
Հ-ատեալ յարբշոութիւն... ըմպէիՏ անդ գինի բոզօք և վւսր&ակօք և <յոլишБаГ և կատսւկօք... Եւ մինչդեռ էին յուրաիւութհան մեծի... ոսոէին
և րմպէին... հարեալ սատակէր զերկոսեան զեղբարսն միանգամայն ի
բազմականին անդ։ Եւ այլ մարգիկն որք էին անդ, որք աաքսսրակիցք
>էին, ուրախակիցք և բազմականակիցք էին... առհասարակ թողին և
փախեան»։ Նույն պատմագիրը Ե. դպր. 5-րդ գլխի մեք խոսելով Դրաս֊
տամատի ձեռով Անուշ բերդից Արշակ թագավորի մի օր հանվելու մա
սին' գրում է. «Հրաման տուր... արկանել նմա պատմուճանս, և դնել
.առաքի նորա խորտիկս, և տալ նմա գինի, և ուրախ աոնել գնա uirnibuաականօքն մի օր ճիշտ»։ « Ել էարկ նմա բազմականս, և բազմեցոյց զնա,
և հղ առաքի նորա գինի, և մխիթարեաց և ոս՚ա խ աոնէր զնա գոասւնօք»:
Այն, ինչ որ ներքևում « գոլսանք» է անվանված, վերևում կոչվում
Հ « արոլեստականքօ, որ նշանակում է և Նվագարաններ և նվագածուներ։
Կնշանակի այդ երկու բառը' «արուեստականք» և «գուսանք» համանիշ
են։ Այդ երևում է Փ. Բոլզանդի նաև հետևյալ հատվածից (Ե. դպր..
32-րդ գլ.). «Ել եկեալ թագաւորն Պապ յընթրիս, մտեալ բազմեցա։
յուտել և յըմպ ել... իբրև ընդ գինիս մտին, որպէս զառաքին ոլրախու—
թեսւնցն նոլագն մատուցին արքային Պապայ, և առհասարակ թմքկաfiuirf և սրնգահսւրք, քնարահարք և փոզահարք իլրաքանչիլր Ulrnibumof
վյ/էսպէս ձայնիւք բարբառեցան... թագաւորն Պապ գուրսւխութեա ն գինին
ունէր ի մ ատուն ս իւր և նայէր ընդ պէսպէս ամբոխ գուսանացն... աչօքն
յառաք կոյս պշոլցեալ հայէր ընդ պէս-պէս ամբոխս գոսւանացն...»։
Այստեղ էլ, ինչպես կաբելի է տեսնել, я գոլսանք» բառը նշանակում է
ընդհանրապես « նվագածուներ», որ այս դեպքում են' թմբկահարներ.
սրնգահարներ, քնարահարներ ու փողահարներ։ Աստվածաշնչի մեշ, սա
կայն, «գուսան» բառը գործածված է հունարենի «երգիչ» բառի համա
՛պատասխան, իսկ «վարձակը», որը ինչպես վերևում Բոլզանդի մեք,
նույնպես և Աստվածաշնչի մեք հիշվում է գուսանների հետ, դրված է
Հունարենի « երգչուհի» բառի տեղ։ Հետևաբար, եթե մի կողմից' հոգնակի
թվով « գոլսանք» նշանակում է ընդհանրապես նվագածուների խումբը
(ա յժմյա ն «սազանդարներ»), մյուս կողմից' «գուսան» կոչվել է այն
նվադածոմւ, որ միաժամանակ և ածել է և երգել։
Նույնը եղել են և վարձակները֊երգչուհիները, կամ « գուսան կա
նա յք»։ Մ. Խորենացին Հայոց պատմության Р. գիրք, 63-րդ գլխի մեք
ունի. «Ել եղև յալոլր միում կոչել զնա յընթրիս Բակրոյ նահապետին
՚Սիւնեաց, և յուոսխսւնալն գինսւվ տեսեալ Տրդատայ գկին, զի յո յժ
գեղեցիկ էր և երգէր ձեոամր, որում անուն էր Նազենիկ, տրփացաւ և
■ասէց Բակուր. « Տուր ինձ գվսւրձսւկս գա յս»... Իսկ նույն պատմագիրը
Գ. գրքի 19-րդ գլխի մեք Արշակ թագավորի համար դրում է. «Պարծելով
հանապազ ի գինարբուս և յերգս վարձակաց»:
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ß-է ինչ գործիքի վրա են նվագել երգեցիկ գուսաններն ու վարձակ
ները, այդ որոշ չէ։ Վերևում Բուզանդից բերած Հատվածից տեսնում՛
ենք, որ իբրև ffգուսանական գործիք» հիշվում են' թմբուկ, սրինգ,
քնար և փող։ Արդ, երգեցիկ գուսաններն ու վարձակները կարող էին
բանեցնել միայն թմբուկ և քնար։ Ըստ Հայկ. լեզ. նոր բառգրքի մի օ ր ի ֊
նակի' հունարենի էթմբկահար երիտասարդուհիв բառերը թարգմանած
են «գուսան» բառով, որից պետք է ենթադրեի որ երգեցիկ գուսանները
ավելի թմբուկ, հարկավ, դմբակ, այսինքն' ձեռքի թմբուկ են զարկելէ
Հայտնի է, որ «սազանղարներիտ ( = գոլսանք) մեջ երգիչ «սազանդարը*
( = երգեցիկ գուսանը) այժմ էլ լինում է սովորաբար թմբկահարը։ Վար֊
ձակներն էլ, անշուշտ, ձեռքի թմբուկ պիտի բանեցնեին, ինչպես նույնը
տեսնում ենք նաև մեր օրերում։ Ըստ ճանիկյանի Ակնում հարսանիքի
ժամանակ ffերբ փեսային կողմի խնամի կանայք աղջկան կողմը կեր֊
թան, ձեոաց թմբուկով 4 —5 հսւրէն կ՛երգեն»: Վ. Հացոմւին Վենետկի
Ս. Ղազ. մատ. մի գրչագրից առնելով միջնադարյան Գրիգոր Վար
դապետի «Ո ղբՏ֊ի ց ffհայ ճпխերիв համար բերում է հետևյալը. «Թմբկօք՜
և պարոլք զգինին ըմպէինտ և a ի կաքաս։ խազուց և յերգս գուսանաց
հեշտանայինв^։ Հասկանալի է, որ ըստ այս հատվածի' պարողներն ու
կաքավողները ուրախություն անողները պիտի լինեին, իսկ երգողներն՛
ու թմբուկ զարկողները գուսանները։
Այսպես ուրեմն, երգիչ գուսանները, ինչպես ասվեց վերևում, ավելի՛
թմբուկ են բանեցրել, բայց այդ չի մերժում, որ նրանք մի ուրիշ, մի՛
լարավոր գործիք էլ բանեցնեին։ Համենայն դեպս նրանք անպայման՚
ավելի թմբկահար են եղել։ Դրանից է առաջացել, երևի «գոսւանքտ բառի
ffթմբուկв նշանակությունը, որ Հ. Աճաոյանի հաղորդած տեղեկությամբ
ունի այդ բառը Բուլանըխի բարբառով, մի հեքիաթի մեշ թագավորա
կան հարսանքի համար ասված է;v ffԴհոլ ու գոլսանք ղարկինտ (էմինյան ազգ. ժող., P., 403)։ Բոլլանըխցի Ս. Մովսիսյանը Լենինականիg Հ..
Աճաոյանին գրած մի նամակով հաղորդում է ի միջի այլոց և հետևյալը.
ffԳուսան բառի լոկ հիշողությունն է մնացել ժողովրդի մեշ և այն' ը ն դ ֊
հանրապես հեքիաթներում... գործածվում է միշտ դոլ ( դավուլ, թմբուկ)՛
բառի հետ անբաժան, ինչպես ffգոլ ու գուսնով հարս ու փեսին տարան
պսակռ. ffԴոլ ու գուսնով զուր տղի հարսնիքն էրեցտ, կամ ffհարի լոս։ գոլ
Հ գուսանв բառը ստացել է a թմբուկս նշանակությունը, իսկ մյուսների
մեշ այդ բառը պահում է ffնվագածուս, կամ aերգիչв նշանակությունը։
Ի՜նչ բովանդակություն են ունեցել ffգուսանական երգերըв կամ՛
"երդք գուսանացտ։
Եղիշէ պատմագիրը իր Գ. եղանակի մեշ խոսելով Վասակի մասին'՜
դրում է. ffՀանապազորդ առատացոյց զռոճիկսն տաճարին և յերկարէր
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ղնուաղսն ուրախութեան, մաշելով զերկայնոլթիւն գիշերացն երգս ար.
բեցութեան և ի կաբալս լկտութեան. քաղցրացոլցանէր ոմանց զկարգս
երաժշտական և զերդս հեթանոսականս»։ Պատմագիրն ուրախության
«տաճարի» այսինքն խնշույքի սեղանի, սեղանատան համար այս հատ
վածի մեշ հիշում է հինգ տեսակ բան. 1. « Ուրախութեան նոսսգք», որ
ուրախության (գինու) բաժակներն են, որոնցից մեկը մատուցվում էր մի
ընդհանուր բաժակով, 2. Արբեցության երգեր, 3. Լկտի կաքավներ,
4. « Երաժշտական կարգք»։ « Կարդ» համանիշ է, вդաս» բառին (տե՛ս
Ն. բառդ. Հայկ. լե զ.), իսկ վերշինս բացատրված է «խումբ, գոմւդ,
հոյլք, շոկ, պար, երախան»։ «Երաժշտական կարգ» նշանակում է, ու
րեմն, «երաժշտական խումբ», «երաժշտական ղաս», ինչպես գործածում
՛է Սայաթ-Նովան. «Ամեն սազի մեշն գոված դուն թամամ դասն իս, քա
մանչա» , որ և Ախվերդյանը բացատրած է' «զանազան նվագարանների
զուգակշիռ հնչումն, օրկեստր»։ Տ. « Երդք հեթանոսականք », որոնք ըստ
Պատմագրին տարբեր են «արբեցության երգերից»։ Մատենագիրն այդ
երկու տեսակի երդերն իրենց իսկական անունով չի հիշում, բա յց վերա
դիր ածականներից իմացվում է, թե ինչ երդերի մասին է խոսքը։
Երկրորդ տեսակի երգերը, որ մատենագիրը բնորոշել է «հեթանո
սական» բառով, իբրև ոչ-քրիստոնեական երգեր, պետք է հասկանալ
այնպիսի երգեր, որոնք գալիս են հեթանոսությունից և իրենց մեշ ունեն
հեթանոսական բաներ։ Փ. Բուզանդը Գ. դպր. 13-րդ գլխի մեշ նախա
րարության և շինականով}յան մասին դրում է, թե «դեգերեալ մաշէին
ընդ չքնոտի մտացն ի հնութիւն Տեթանոսութեանց սովորութեանց... և
ւզիւրեանց երգս աոասպելաց ղվիպասանոլթեանն սիրեցեալք... և ի նոյն
հանապազորդեալք»։ Եղիշէ պատմագրի հիշած «հեթանոսական երգերը»
պետք է հասկանալ հենց այս հին «երդք աոասպելաց», հին վիպական
երգերը, որ Բուզանդը բնորոշում է իբրև «հնութիւն հեթանոս ութե անց»։
Եղիշեն չի հայտնում, թե ով են եղել այդ առասպելական վիպական եր
գերն ասողները, ըստ Մ. հորենացոլ դրանց երգիչները կոչվում են վի
պասան, Բայց այս պատմագիրն իր Հայոց պատ մ. Ա. գրքի 14-րդ գչխի
մեշ' Հայկի և ուրիշների մասին պատմածների համար իբրև սկզբնական
աղբյուր դնում է գուսանական երգերը. «Ի փոքունց ոմանց և յաննշանից արանց, ի գուսանականէն այս գտանի ժողովեալ»3։ « Գուսանական»
բառով ուրիշ բան կարելի չէ հասկանալ, բա յց եթե գուսանական երգերւ
՛Գուսաններն ՛երգելիս են եղել, ուրեմն, նաև առասպելական հին վիպա
՛կան երդեր, որոնք հեթանոսական են։ Մ. հորենացու այս վկայությունը
■՛հաստատում է Աեբեոս եպիսկոպոսը, որ Մամիկոնյանների ծագման
զրոլյցի համար իբրև աղբյուր դնում է գուսանները. « Ասեն գոլսանքն
և ի մերում աշխարհիս»*։
3 Տե՛ս Մ. Արեւլյան, Հայ ժող. առասպելները, Մ. հոր. Հայոց պատմության մեշ, Վաղ.,
3899, եր. 581—590.
4 Տե՛ս Մ. Արեդյան, Հայ ժող. վեպը, Թիֆլիս, 1908, եր. 113, հան.։
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Որ գուսանները նաև վիպական երգեր, հին հեթանոսական առաս
պելներ երգեին, գա զարմանալի չպիտի թվի։ Հին հույների մեչ ա զնվա ֊
կանության խնջույքների ժամանակ երեկոյան հացկերույթներից հետ,г
են ասվել Հոմերյան վիպասանության մասերը սկզբնապես։ Մեզնում էր
ոչ մի արգելք չէր կարող լինել, որ խնջույքների երգիչ գուսանները հարսանիքների կամ այլ հրավերքներում երգեին հին հեթանոսական առաս
պելներ կամ հին վիպասանությունից հատվածներ, ինչպես' Արտաշեսև Սաթենիկ, Սաթենիկ և Արգավան, Արտաշեսի որդիների Пգրգռոլթիւնի ձեոն կանանց» և նմանները։ Ալավկա որդի Դավիթ վարդապետի կա
նոնների մեջ X II դարում էլ դեռ հարսանեկան խնջույքի ժամանակ երգ
վածները որակվում են « հեթանոսական» կամ « դիսսկան» բառերով։
Բայց վիպական երգերը չեն առհասարակ, որ ասել են գուսաններն
ու վարձակները Փ. Բուղանգի, Մ. Խորենացու, Եղիշեի և ուրիշների
նկարագրած գիշերային շվայտ գինարբուքների ժամանակ, «ուրախոլթեան նոլագների»— գինու բաժակների վրա, որոնց միանում էին տղա
ների ու աղջիկների պարն ու կաքավը։ Այդ ժամանակ « ուրախություն»
չէին կարող լինել, բայց եթե գինու, ըստ Եղիշեի « արբեցության երգերը»,
այսինքն' « ուրախության երգերը», մեծ մասամբ սիրու երգերը, որ հին
ժամանակներից հայտնի են և մինչև այժմ էլ խնշոլյքների ու հարսա
նիքների ուրախության, գինարբուքի ժամանակ նվագում ու երգում ենԱյս երկու կարգի երգերն էլ, թե՛ գինարբուքի երգերը և թե' հին
վյիպական֊առասպելական երգերը, բնականաբար անարգ և խոտելիպիտի համարվեին հին խստակրոն եկեղեցականներից. զի դրանք մի
կողմից՝ կապված լինելով շվայտ ուրախության և արբեցության հետ"
մարդկանց հեռացնում էին եկեղեցու քարոզած ժուժկալության սկզրոլնքЬերից, մյուս կողմից' կենդանի էին պահում հին հեթանոսությունն իր
առասպելներով, սովորություններով ու հավատալիքներով։ Հենց այդ
նպատակով էլ, ըստ Եղիշեի, Վասակը գործադրել է տալիս այդ երկու
Ինչպիսի* բովանդակություն են ունեցել ուրախության երգերը։
Եղիշեն, ինչպես տեսանք, այդ երգերի հետ կատարած պարերը կո
չում է «լկտի կաքավներ» , Չպետք է կարծել, թե նա չափազանցում էr
Այլ թե՛ պարերը և թե՛ գինարբուքի կամ ուրախության երգերը եղել են
իսկապես լկտի և անմաքուր բնավորությամբ։ Այդ երևում է նրանից,
որ մեր «գուսան» բառը հին թարգմանությունների մեջ գործածված է
հունական «միմոս» բառի նշանակությամբ, «գուսան երգեցիկ դիւական Irխաղս թեատրոնի» (տե՛ս. Ն. Բառդ. Հայկ. լե զ .)։ Հին հույների մեշ «մի
մոս» կամ «ծաղրածու միմոս» (միմոս տոն գելոիոն = ծաղրածու գու
սան) կոչվում էին այն ծաղրածու դերասանները, որոնք խաղում էին շատհաճախ գռեհիկ և [կտի կատակերգությոմւներ, որոնց հեղինակները բ ա ֊
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վականանում էին միայն ծրագիրը նշելով, իսկ խոսքերը դերասաններն
իրենք Էին ասում անպատրաստից' ներկայացնելով առանձնապես ստոր
կոմիկական բնավորություններ ու կրքեր և քրքիք պատճառելով: Կային
և երգիչ միմոսներ, որոնք կոչվում Էին միմոդոս, որ հայերեն թարգ
մանել են (Гգուսան երգեցիկ», Որ « միմոսa բառը հայերեն « գուսանа
րաոով են թարգմանել, այղ ցույց Է տալիս, որ այդ երկուսը, հայ գու
սանը և հույն միմոսը, մի նմանոլթյոմւ ունեցել են իրենց դերով և եր
գերի բնավորությամբ. Եվ իսկապես, ինչպես մեր գուսանները երգում
Էին ուրախության խնճույքներում և երգում Էին նաև հին առասպելներ,
« երդք հեթանոսականք а , a ղիլա կանf a , նույնպես և հույն միմոսները
խաղում ու երգում Էին խնշույքների ժամանակ և իրենց խաղերի ու եր
գերի նյութն առնում Էին մանավանդ հին զվարթ առասպելներից.
Միմոսների խաղերն ու խոսքերը եղել են մեղկ ու լույծ, նույնպես
եղել են և մեր գուսանների երդերը. Այդ պատճառով դրանք դարեր շա
րունակ հալածվել են եկեղեցուց, իբրև « դիլա կանa բաներ, ինչպես կո
չում Էին հեթանոսական աստվածներին ու դյուցազներին վերաբերյալ
բաները։ Գուսանների խաղերի, գուսանական երգերի, ինչպես և գուսան
ներին ընկերակից « կատակներիa ( = խեղկատակներիj խոսքերի բնավո
րությունը շատ ուժեղ գծագրված Է Հովհան Մանդակունու անունով մնա
ցած ճառերի ԺԷ. դլխի մեշ' տՎասն անօրէն թատերաց դիլականաց»,
«...Լսել զձայնս աղտեղիս խաբարան ականքաց, ի զազբացելոցն ե
պղծեցելոցն յանօրէն և ի չարալլուկ կատաղանաց գուսանաց... յորմէ
վաոեսւլ լուցսւնի finir ցսւնկաթեանց... չար են և յորդորիչք նորա' (լինի
և գուսան և սատանայ, և միտք մոլորեալք ցոփսւգնացութեամբ Ա յսւփրանօք վւսվաշոտութեամբք... Զի ուր կատակք և գուսանք են և խաղ ծաղբ
լկտիք, անդ և դելք ընդ նոսա ի պարոլ անցանեն... և առալել ևս ի մ ո ֊
լեգնութիւն բորբոքեն գգուոանսն գսլիղծս... գբորբոքիչս fir-ոյն ցանկաթեսւն... Զի բանակ դիւացն են... ամենայն անառակ և գուսանամոլ գի
նարբուքս, որք զեղխին և պակշոտին... Ուտեն և շոլայտանան համադամ
կերակրոցն... և առալել հեղուն ի բերանս' վաւաշ գուսանացն... Եւ որ
այդպիսի անօրէն լկտութեամբ և գինեմոլ զեղխութեամբք կեցցէ, և դիլա
կան թատերօք և ծաղրածու գուսանօք վարիg ի, մի ամենելին ակնկալցի
ապրել ի հրոյն տшնfшնшga։
Այս նկարագիրը թե հոձական միմոսներինն է և թե մեր գուսան
ներինը ։ Այդ պատճառով և մեր եկեղեցական հայրերի ու կանոնների
վերաբերմունքը դարեր շարոմւակ մնում է նույնը. Այսպես օրինակ'
Ներսես Շինողի կանոնների մեք « Ոմանք յազատաց և ի ռամիկ հեծելոց
հասանելով ի գելղս ուրեք, թողեալ զգելղն' ի վանս առնեն իքեւանս
և ի յարկս սրբոց և գուսանօք և վարձակօք պղծեն զնուիրեալ տեղիսն
Աստուծոյ, զոր սոսկալի է քրիստոնէից լսել, թող թէ առնելa ( տե՛ս Կա ֊
նոնգիրք Հա յոց, ß-իֆլիս, 1913, եր. 128, ԺԲ. կանոն), Նույնը լինում է
և մինչև այժմ ուխտագնացությունների ժամանակ։ «Գիրք կանոնաց>
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արգելում է. «Մի գուսանամուտ լինել քահանայից, թողեալ զերգս Աստոլծո յ»։ « Գուսանամուտ լինելը» համարվում Է մեղք և ըստ 11-րդ դարի
վարդապետ Գրիգոր Մաշկոսւրի. «Մեղայ կատակերգութեամր, մեղայ
գուսանամուտ լինելով» (Ն. Բառդ. Հայկ. լեզ.)ւ Բայց աշխարհականներն,
իհարկե, ուշադիր չեն լինում եկեղեցական կանոններին և շարունակում
են գուսաններով ու վարձակներով ուրախություն անելւ
Անչափ ուրախություն անողի մի տիպ Է կեղծ Շապուհ Բագրա֊
տունոլ պատմության մեշ Դերեն Արծրունին, որ խնշույքների համար
վատնում Է իր բոլոր կայքըւ Նա ամեն օր իր սեղանը բաց Է անում Վան
քաղաքի հրապարակում կամ ճանապարհի վրա, կանչում նստեցնում Է
իր մոտ բոլոր անցորդներին ու քաղաքացիներին, և ամեն օր այդպիսի֊
ների հետ խրախճանք Է անում. « Ցորժամ առաւօտ լինԷր' գային սովորա
կան փողահարքն և դնահարքն և տաւեղահարքն, և խաղսւրսւրիքն կա
քավին աոաշի նորա» . «և բազում երգեցիկք և զոասւնք հնչեցուցանեն
զձայնս իւրեանց մինչև երեկոյն»ւ
Դերեն Արծրունուց պակաս չի ուրախացել 10-րդ դարի առաշին քա
ռորդում նաև Գագիկ Արծրունինг Բ՜ոմա Արծրունին (Դ. դպր- գլ• Է) Աղ՝
թամարի տաճարի զարդերի մասին խոսելիս' այդ թագավորի համար
գրում Է. օԵդ ի նմա ոսկեզարդ գահոյք, յորս բազմեալ երևի արքայ
նազելի ճոխութեամբ, շուրշ զիւրեալ անելով պատանեակս լուսատեսակս,
սպասաւորս ուրախոլթեան, ընդ նմին և դասս գոաանսւց և խաղս սւղնբկանց զարմանալոյ արժանիս», Թագավորն, ուրեմն, իր ուրախության
ժամանակ շրշապատված «լուսատեսակ», այսինքն' սպիտակազգեստ
պատանյակներով, որ մատռվակներն են, գուսաններով և պար եկող
աղջիկներով—«խաղարարիքօ֊ն երով։
Ոչ միայն Արծրունիների, այլև Բագրատոլնիների մեշ 10 և 11-րդ
դարերում զարգացած են եղել ուրախության և սիրու երգերը, առանձ
նապես Անի քաղաքի ազնվականության և փարթամ քաղաքացության
մեշ, Անեցիները, Սմբատ Սպարապետի (եր. 37) խոսքով ասենք, վեր
շին Գագիկի ժամանակից ի վեր «Թուլացան և աղարաեցին զպատերազմ, և սիրեցին զ<քինի և զզասանս»: Արիստակես Էաստիվերտցին (եր.
56) ոչ միայն Անի քաղաքի, այլ ընդհանրապես Հայաստանի մասին
11-րդ դարի առաշին կեսի համար գրում Է. «Ուրախական երցոց և բա
նից միայն լինէին հանղէսք. ուր և ձայնք փողոցն և ծնծղայիցն և այլ
երգեցողական արուեստիցն զլսողացն անձինս լի ւառնէին ուրախական
բերկրանօք»։ Իսկ Ներսես Շնորհալին մի դար հետո գրում է նույն դարաչրշանի խնշույքների համար.
Ո՜ւր քաղցրաձայն երաժշտի,
Կամ գեղգեղումն եղանակի...
Ո՜ւր մեծամեծքն ի բազմոցի,
Կամ ո՜ւր սեղանն ամենաէի.
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Ո՜ւր են ազատքն ի տաճարի,
Կամ տեառնորղիքն ի ծաղկոցի։
Իսկ Անի քաղաքի համար առանձնապես.
3որում էիր ժամանակի
Բերկրեալ, ուրախ և ցնծալի...
Մանկոմւըք քո զոլարճալի,
Նման նորոգ բուրաստանի.
Դստերըք քո պաճուճալի,
Յերգ լի քնար միշտ ի խաղի։
Ոզբ* Եղես,, եր. 1Z, հտն.
Այսպիսի զվարթ կյանք ունեցողների մեշ, բնականաբար, պետք Հ
առանձնապես զարգանար ուրախ քնարերգոլթյոմւը—գինու և սիրու երգը,
որ և զարգացել է իրոք, ինչպես տեսանք նախորդ գլխի մեշ,
Ուրախության և սիրու երգերը, որ երգում ու նվագում էին գու
սաններն ու քաղաքացիւք ընդհանրապես, հորինված են եղել ոչ թե հին
գրաբար լեզվով, որ X դարից առաշ արդեն տարբեր է եղել ժողովրդական
լեզվից, ա յլ ժամանակի կենդանի խոսակցական լեզվով, որ և 12-րդ
գարուց սկսած' գրական լեզվի է վերածվում։ Դա է միշին հայերենը,
Այս երդերն ու նրանց արվեստը, հարկավ, չէին կարող մոռացու
թյան տրվել հաշորգ դարերում թե' Անի քաղաքում, որ, ինչպես հայտնի
է, հետագայում ավելի ևս ծաղկում է, և թե' այլոլր։ Իշխանների ու
քաղաքացիների հոսանքի հետ դեպի արևմուտք՝ այդ ուրախ բանաստեղ
ծությունն ևս բնականաբար փոխադրվում է դեպի Փոքր Հայաստան ու
Կիլիկիա, և X II դարում առանձնապես ծաղկած է եղել և կատարվելիս
է եղել հարսանիքների, կնունքների ժամանակ, նույնիսկ եկեղեցական
արարողությունների միշոցին, այնպես որ Ներսես Շնորհալին ստիպված
է եղել իր Ընդհանրական թղթի մեշ արգելել.՛ в Եւ ի ժամ կատարելոյ
զսուրբ պսակն' ЬГ<jf" (յոաանսւցն լռեալ դադարեսցեն, մինչև ելցեն եկեղեցլոյն, զի մի դիւական br«}f խաոնեսցին ընդ աստոլածային երգոցնյ?։
Այդ գուսանական երգերը մեծ չափերով ասվում էին, անշուշտ, հարսանքի ուրախության ժամանակ, ուստի և Շնորհալին նույն տեղում (եր. 63)
հարսանքի գնացող քահանաների համար գրում է. в Մի՛ յապաղել անդր
ընդ գինարբու աշխարհականացն մ անկոլնս, յորում յոլովս ւ! եղանչեն
անպատրաստքն՝ որք դեգերինն ի նմա ի տեսանելն ի լսելն և ի խօսել
զանոլղղայս, ա յլ յորժամ գր ալ լինիցի կերակրոյն, և մինչ յերիս միայն
արբումն բաժակի' յաոնել վաղվաղակի ի սեղանոյ անտի»... Ըստ Հ ա ֊
ցունոլ (եր. 141), Վ ենետկի Ա. Ղազ. մատ. ձեռագիրներից Մովսես
Երզնկացոլ խրատների մեշ XIV դարում ասվում է. (ГՔահանայք ի հ ա ց ֊
կերոյթս զիներ բո լաg մի՛ յւսմեսցեն, եթէ ի հարսանիս, եթէ ի կնունքն.
5 Ն. ՇնաՏափ. Ւոլղթ ընդհ., Վենետիկ, 1890, եր. 62,

4 եթէ յա յլ ինչ խրախութեան մքնլիս»: Եվ այս հասկանալի է. այդ ժա
մանակ ոչ միայն գինարբություն էր լինում, այլև ասվում էին գուսա
նական երգեր, իսկ գուսանությունը դեռ հալածվում էր այգ դարում.
«Գայթագղոլթիւն է և ի գործս և յարոլեստս... գուսան ութիմւ», այսպես
է գրում Մաշկուորցի Բարսեղ վարդապետը մի մեկնության մեք 13ZS
թվականին (ն . Բաոգ. Լայկ. լեզ.)։
Բայց այս ժամանակներում, X III դարի վերքերում և XIV առաքին
քառորդում, մի կրոնավոր, Կոստանդին Երզնկացին, հորինում է սկզբում
կրոնական քերթվածներ երկու սիրահարի, վարդի ու սոխակի (այսինքն'
աղշկա ու մանուկի) այլաբանությամբ, հետո նաև առանց այլաբանու
թյան սիրու տաղեր, ffաշխարհի բան», « սիրու բաներ», որոնց համար
և հալածանքի է ենթարկվում իր կրոնակիցներից, Այդ երգերի մեք նա
նկարագրում է նաև խնքույքը, որ արդեն կոչվում է համանիշ օտար
բառով «մնլիս», որ նշանակում է ffժողով» կամ հենց հայերեն «ժողով»
բառով, «Խնշոյք» բառն էլ, ինչպես տեսանք, նշանակում է «ժողովր»,
Մընլիս ղուգէ (բլբուլն) և մեծ ժողով,
Բլբուլնի գան դասըս դասով,
Ուրախացել են մեծ սաղով,
Երբ որ տեսան ղվարդըն բազմել.
Ուրախութեամբ նստին ի հօն,
Վարդին զատիկ առնեն ու տօն,
Իրենց փռեն գեղեցիկ խօն ( = սեղան)
Եւ լի սիրով են կշտացել,
քերթ., ԺԵ., եր. Ив, հտն.
Այսօր մեզ տուր անուշ գինի,
Զի ես ուրախ սիրով սաղի ( = մատռվակ),
Մեզ խնդոլթեան օր և խաղի...
Որ մենք լինենք սիրով հարբած...
քերթ., ԺՋ; եր. 141
Ահա և նրա առաքին սիրու տաղից.
Զնայ երբ ի խաղ տեսնում նազով,
Լուսին սուրաթ, սիահ մազով,
Ես ի յիւր դէմ ելնեմ սազով,
Եւ թէ ծառայ լինիմ կամաՀ,
Ցայնժամ լինի այն մեզ նշան,
Երբոր խմեն չինի7 շիշան.
Նռան գինով զգինին ռալշան,
Օ՛ր քոլ տեսուտ նմանեցաւ,
Տ Տպված է էկամովա. պետք է ուղղել t/լամաւ»,
7 Տպված է էչլընի,. պեաք է ուղղել էէինիա,
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Քանի՜ խօսիս puiGf ՛ի ժողով,
է ' Կոստադին բարձր բողով...
քերք., ԻԴ, եք. 170, Հտն.
Ինչպես կարելի Է տեսնել, Կոստանղինը իր սիրու տազը («Տա զ
սիրոյ»), որ նույն տաղի մեչ կոչում Է նաև «աշխարհի բան» ու г սիրու
բաներ», կոչել Է նաև «բանք ի ժողով» , այսինքն' «մեջլիսի», «խնջույքի
բանք», Եվ այս հասկանալի Է. գուսանները սիրու տաղերն ասում Էին
խ նջույքների- « ժողովների» , «ուրախոլթեան» ժամանակ, ուստի և այդ
տաղերը կարող Էին կոչվեյ Նաև «ժողովք», ուրախության խնջույքի
տաղեր,
Ինչպես « խնջույք» բառի տեղ հետագայում անցնում Է հայերեն
«ժողով» և «խնջույք» բառերի համանիշ «մեճլիս» բառը, նույնպես և
« գուսան» բառի տեղ անցնում Է մի նոր օտար բառ «մտրոլպ», որ նշա
նակում Է « նվագածու» , «երաժիշտ», Բայց « գուսան» բառն Էլ երկար
ժամանակ դեռ չի մոռացվում։ Այսպես, օրինակ' մի մեծ երգի մեջ (որ
«Տաղ գարնան և ոլրախութեան» վերնագրով տպված Է Կոստանդին
Երզնկացոլ քերթվածքների վերջում, եր. 173, հտն., նույնը շատ տար
բեր ձևով նաև Սրվանձտյանցի aՄանանայում» եր. 277 «Տա ղ գարնան
բուլբուլի» վերնագրով) գուսան բառի տեղ գործածված Է «մտրուպ»՛
Այս երգի մեջ մտրոլպ-գուսանն ածում Է « չաշտա» , վարիանտի մեջ
«շաշտա», որ Է պարսկերեն «շեշթա», «շեշթար» , թուրքերեն ձևով'
« չեշթա», որ նշանակում Է «ջութակ վեցաղի» , այսինքն' վեց լարանի (տ.
«Պարսկերենից հայերեն բառարան»
Գեորգ դպիր Ցովհաննիսյանի,
1826),
Այս նշանավոր « ուրախության տաղը» հորինված Է հայրենի չավէի
7 վանկանի տողերով ( 2 —3 —2 ) ոտքերով, բովանդակությունն Է հենց
խնջույքի նկարագիրը, երգվում Հ բացօթյա ուրախությանը գարնանը
բուրաստանում, կամ ինչպես տաղի մեջ ասված Է, « ժողով ի բուրաս
տան» , որ Է' խնջույք, մեճլիս բուրաստանում։ — Գարունը գալիս Է.
ծաղիկները բացվում են պարտեզներում ու բուրաստաններում։ «Պլ։գու
լը », այսինքն' մանուկը հրավիրում Է բոլոր սիրու տերերին, որ գան
«վարդին» (այսինքն' աղջկան) երևան, որովհետև պիտի «մըճլիս զուգիß;
Ապա նկարագրվում Է, թե ինչպես գալիս նստում են և «լուսեղենյ
մատըռվակները (սախի) մեջտեղում կանգնած' գինի են տալիս.
Պըլպո՜ւլ, իմաստուն սախի,
Սախի լոլսեղէն մեղ կան,
Կանգնին ու գինի մեզ տան.
Որ ես խըմեմ տօստօքան։
« Տօստօքանը» , որ հայրենների մեջ էլ մի քանի անգամ պատա
հում է, պարսկերեն «տօսթկեանի», Գեորգ դպրի Պարսկերենի բառա-

բանում բացատրված է. «Ա յն լի ղալաթը, որ ի մեշ գիներբուաց յայտնի
և հոչակեալ է, զոր ի վախճանի խրախճանոլթեան ի սէր իրերաց ըմ
պեն» , Այս միևնույն գործածությունն ունեցել է նաև մեր մեք այս բա
ժակը, որ հիշատակում է նաև Ներսես Լամբրոնացին X II գարում*, թե
այգ մեծ ամանը ձեոքե ձեոք անցնելով « յիրեարս խ մեն»։
Մտրո՛ւպ, դու սազէ զչաշտան,
Որ մորճըն խաղայ մօյտան (վար. «յա տեա ն»),
«Ա ՜J մորճ, ու բարակ ւ երկան,
Քո տեսն ի յուսին նման,
Աչերդ ի լուսին նման,
(Վ՛ար. Աչոլերն է ի ծով նման)
ՈւՆերդ աղե ղան նման, և այլն։
Շարունակության մեշ գովվում է « մորճի» , այսինքն' նորահաս
աղչկա պատկերը, շրթունքը, լեզուն, ձայնը, Եվ վերշը.
Սախի է մեզ զօրհան (վար. «հզօրն ա յն »),
Վարդն է մեզ հարիֆ (վար. вարև» ) սուլթան.
Մտրո՛ւպ, դու լար է զշաշտան,
հօ սի մեզի սիրու բա ն։
(վար. Մտրուպ բլբուլնէ շատ կան,
Խօսին ի սիրոյ շատ բան) ։
Ապա իբրև « փոխ» դալիս է մի մեծ սիրու երգ, գուսանի մի մեծ
«սիրու բա ն», Այս ուրախության տաղի բովա նդակություն է, ուրեմն,
խնշոլյք, գինարբուք, մորճի պար, գուսանի նվագ ու երդ, մորճի գովք,
և ընդհանրապես սիրու երգ, «սիրոլ բա ն»,
Բայց ահա և մի ուրիշ «տաղ ուրախութեան» էշմ. M М 1999 (1 9 9 0 )
և 2394 տաղարաններում, ինչպես և Երվ. Շահազի զի « Մոոոզեանի» տա
ղարանում, Հեղինակն է «Մարտիրոս», հավանորեն Մարտիրոս Խարասարցին, որի տաղերը ցարդ XVI դարի ձեռագիրներից են հայտնի։ Այս
տաղի մեշ, որ սկսվում է «Աստուած զայս տ ոձըս շէն պահէ» խոսքով,
նկարագրվում է խնշոլյքը մեկի տանը, դարձյալ գուսանի երգով,
ճերմակ, կարմիր գինին շատ է.
Մաաւպ գուսան յորդոր կասէ.
Ցորժամ ամէն հազրապետէ, —
Աստուած զտունըս շէն պահէ։
կ մ . M 2394 տաղարանում այս տ ո ձ ը , ինչպես հաճախ վարվում
են ուրախության ժամանակ, ծաղրական կերպով փոխած է այսպես.
__________

»Հա
ցօւՏ|.,

ճերմակ, կարմիր շոլրըն շատ է,
ՄեՂեԴէ աաղ յորդոր կասէ.

ճաշեր, Ьг . 87,
֊
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Ցայնժամ գօսանն ղօղանչէ.
Աստուած ղտունն շէն պահէ։
Գինարբուքի ուրախության գուսանական երգը փայլուն արտահայ
տություն է գտել *Խև Յովհաննէսի» , ամենայն հավանականությամբ
Թլկուրանցոլ, մի շատ ուժեղ սիրու երգի մեշ (Տոպ ., Հա յ էյեր, եր. 74)։
Երգիչը, որի սիրեկանը խռոված Է, ցանկանում է մեռնել, նա ուզում է.
որ իր դին գինով լվանան, քահանայի փոխարեն գուսան բերեն, կանաչ
տերևով պատանեն ու նոր պարտեզում թաղեն.
Թող լըվանան ըզիս գինով,
Մտրուպ բերեն ինձ քահանայ,
Կանաչ տերևըն թող պատնեն,
Տանին թաղեն ի նոր պաղչայ...
Սիրու երգիչը մահից հետո էլ տենչում է գուսանի երգ ու նվագով
խմել կանաչ պարտեզում,
Այսպես տեսանք, որ գուսանական այն երգերն են եղեի որ գու
սանները ( հետագայում մ տրուպ) ասել են ազնվականների ու հարուստ
քաղաքացիների ուրախության խնճույքներում ( հետագայում' մեճլիսյ
գինարբուքի ժամանակ, ուստի այղ երգերը կոչվել են նաև <Гուրախու
թյա ն» երգեր. Մի կողմ թողնելով գուսանների երգած առասպելները,
ա յդ երգերի բովանդակությունը եղել է ուրախության և գլխավորապես
սիրու գովք, այդ պատճառով և Կոստանդին Երզնկացին, ինչպես տե
սանք, իր սիրու տաղը կոչում է ffբանք ի ժողով», այսինքն' խնչոլյքի երգ։
17. ՀԱՅՐԵՆՆԵՐՆ ԻԲՐԵվ ՀԻՆ ԳՈԻՕԱՆԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐ
Կարելի չէ ենթադրել, թե հին գուսանական երգերը, որոնք, ինչ
պես տեսանք, խիստ սիրված և զարգացած են եղել, անհետ կորած լի
նեն այն պատճառով, որ հորինված ու պահվելիս են եղել բերանացի,
և որ գրագետ եկեղեցականը, որովհետև գայթակղություն էր համար
վում գուսանությունը, չէր կարող գրի առնել սրա ուրախության երգերը։
Բայց ապաքեն գալիս է ժամանակ, երբ նույնիսկ կրոնավորներից գրավոր ffսիրու բաներ», այսինքն' սիրու երգեր են պահանջում։ Կոստանդին
Երզնկացին 13-րդ դարի վերշոսէ կամ 14-րդի սկզբներոլմ հորինած իր
առաշին սիրու տաղի համար իբրև պատճառ դնում Հ վերշոլմ.
Եղբարք մի կան հետ մեզ սիրով,
Աշխարհի բան ուզեն գրով,
Նայ ես վասն այն յայտնի ձայնով
Սիրու բաներս ասցի յոլով։
Մի անգամ որ առանց այլաբանության ( « յայտնի ձա յնով») գրավոր
սիրու երգեր ունենալու պահանշ կար, արդեն պետք Է գուսանների ոլրա-
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իության կամ սիրու երգերն էլ գրի առնելու պահանջ /իներ, և հենց որ
տաղարաններ են կազմվում, դրանց մեջ պետք է մտնեին նաև հին գու
սանական երգերը։ Եվ մտել են։
Մեր հայրենները հենց այդ հին երգերից են։ ffԵրգերից» եմ գրում,
որովհետև գուսանները ո՛չ միայն հայրենի, այլև ուրիշ չավւերով են հո
րինելիս եղել։ Հայրենների այս վերնադիրը միայն' erՀայերէն վասն
ուրախութեան» (օրինակ' Ս. Ղ■ Զ ; 1* 1371, եր. 309, հտն. ՅՏ1, հտն.
391, հտն.) բավական է ցույց տալու համար, որ այդ երգերը եղել են
ուրախության, այսինքն' խնջույքի համար, որի երգիչն էր գուսանը:
Բայց ուրախություն անոդներն իրենք էլ են երգում, հարկավ, ահա մի
հայրեն, որի վերնադիրն է' erԶկթխայն ի ձեոդ առ և զհայերէնս шиши
(էջմ. f f 979, Ն. Ժ .)։ Ուրախության տաղերի, ուրեմն և հայրենների բովանդակոլթյռւնը բնականաբար չպետք է լիներ միայն խնջույք, գինար
բուք ու պարեր, այլև, նույնիսկ ավելի ևս, կին ու կնոջ գովք և սեր։
Այդ պատճառով, եթե մի կողմից' ffսիրու բաները*, այսինքն' սիրու
երգերը կոչվել են ffբանք ի ժողով» , այսինքն խնջույքի երգեր, մյուս
կողմից' հայրենները դրված են հաճախ erտաղ սիրոյ» կամ ffհայերեն
(վասն) սիրոյ» վերնադիրների տակ ևս։ Որ սիրու հայրեններն Էլ իւընջույքի, ուրախության երգեր 'են, այդ մենք տեսանք վերևում և այդ րսվ
երևում Է հայրենների մեջ նրանից, որ մի շարք տաղեր մի ձեռագրի մեշ
(օրինակ' Ս. Ղազ., Л։ 1330, եր. 469, հտն.) դրված են erհայրէն սիրոյ»
վերնագրի տակ, բայց նույն տաղերը մի ուրիշ տաղարանի մեշ (օրի
նակ' Ս. Ղ-, f f 1371, եր. 309, հտն.) դրված են erհայերէն վասն ուրախութեան» վերնագրի տակ։
Մի անգամ որ հայրենները հին գուսանական, որ է ուրախության
խնշույքի երգեր են, բնականաբար նրանց մեշ պետք է գտնենք գուսան
ների և նրանց երգերի բնորոշ գծերը։ Վերևում տեսանք, որ գուսան
ները եղել են ffփոքր և աննշան մարդիկ»։ Նրանք հեռու են եղել եկեղե
ցուց ու կրոնից, բարեպաշտությոմւից ու ժուժկալությունից, և որ եկե
ղեցին շարոմւակ հակառակ և հալածող է եղել գուսանության։ Այս դեպ
քում գուսաններն իրենք էլ բնականաբար չէին կարող անտարբեր մնալ
դեպի եկեղեցին և եկեղեցականը։ Տեսնենք այս կողմերը։
Մի բան, որ հայրենների մեշ աչքի է ընկնում ամենից առաշ, է
հետևյալը։ Մինչդեռ ժողովրդական, այսինքն' աշխարհականների կենցաղը, ինչպես տեսել ենք, այնպես ուժեղ կերպով է երևան գալիս նրանց
մեշ, նրանց հեղինակների կրոնական ծանոթություններն, ընդհակառա
կը, սահմանափակ են, այնքան միայն, որ կարող էր ունենալ ամեն
էփոքր և աննշան», ամեն սոսկական և անգրագետ մարդ, Այսպես հայ
րենների մեշ հիշվում են' Ադամի խարվելն ու դրախտից զրկվելը (Կէ.
Ц . ) , Գաբրիելական փողի փչելը' մ եռելն երի հարության համար (ԶԳ.
ԺՋ-), այն աշխարհի г անանցական հուրը», այսինքն' դժոխքի կրակը
( Անահիտ, 1907, եր. 184)։ Ապա հիշատակվում են այս հատուկ անուն֊
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Հսերր' «Ցուդա» , « ՑովսԷփ», « Ցորդանան» — «Գէմ չեմ Յոլդայի բերածл
Հէշմ. М 383 և Անահիտ, 1907, եր. 1 86), « Զուր Յորդանանոլ բերեմ»
ՀՃԻ-. Յերոլսաղեմ ուխտ գնացող մահտեսիները բերում էին այղ գետի
չուրը)։ «Սուրաթտ ում սուրաթ նման, Յոսեփայ որ զՄսրայ տիրէ» (Ս.
Ղ-, X 1330)։ նույն Հովսեփ Գեղեցկին է ակնարկած և հետևյալի մեշ.
«Հանց աղւոր պատկեր ունիս, Որ կասեն թէ տէրն է Մսրայտ (Անահիտ,
1907, եր. 185)։ Բացի այս երեք հանրածանոթ անուններից' հիշվում է
՛նաև Դավիթ Մարգարեն, որի մաս՛ին հետո։ Տոներից հիշվում են մի
հայրենի մեշ' «Հայոց զատկին» վառած մոմը, « Ծառզարդարին» ծաղկելը
ձառերի, «Կանաչ կիրակի օրը» ծագած արևը (էշմ ., I f 4 0 7 ), մի երկրորդի
ւմեշ' Աստվածածնի տոնին այգում զբոսանք անելը (ՃԾՋ.) և վերշապես
մի երրորդի մեշ' Ս. հաչին կարմրացող խնձորը (Անահիտ, 1909, եր.
3 2 ) ։ Սրանց հետ միասին, ինչպես ամեն՛ Հասարակ մարդու բերանին,
,երդումի, անեծքի և նմանների համար մեշ են բերվում' Աստված, Տեր,
Ստեղծող և Ս. Սարդիս, որ տեսել ենք արդեն։ Այդ անունները գործած
վում են մեքենայական ձևով, սովորական դարձած ու քարացած բա նա ֊
ձևերի մեշ։ Միակ բարեպաշտական տողերը, որ կան' հետևյալներն են.
Կասկած կայ (ի յ) իմ սրտիս,
Կուզարհուրիմ ի մ ահ ոլան էն.
Վախեմ թ՚ա ներէց մեոնիմ,
Ու տանին թաղեն անօրէն,
Դիվ., ՏԺԱ.
Այս գիծն էլ, սակայն, մինչև մեր օրերն էլ երևան է գալիս, սնա
պաշտ հասարակ մարդկանց համար' առանց քահանայի, չհաղորդված
մեռնելը մեծ դժբախտություն էր համարվում։ Այս պատճառով բուն
ժողովրդական անեծքի ձևով հորինված է հետևյալ հայրենը «Տա զ սի
ր ո յ» վերնագրի տակ.
Ով որ սիրոյ տէր մանկան
Չողորմի' ինքըն մեոանի.
Իր մահն ի մորին լինի,
Իր բերնին հաղորդ չընկընի։
0. Հ., M 1371, ip . 39»
Այս հայրենը նույն ձեռագրի մեշ մի ուրիշ տեղում (եր. 3 9 6 ) « Հայերեն վասն ուրախութեան» վերնագրի տակ, ընդարձակված է մի քառ
յակով.
Աւձերն ալ թաւոլթ ( դագաղ) կապեն,
հատ գորտներն ի սարկալագնի,
Ագռաւն ալ երէց լինի,
41և ճայեկն իւր հաբեղանի։
֊
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Այսպիսի և այսքան կրոնական գիտելիքների հետ երևան են գալիս
Հին առասպելական հավատալիքներ, ինչպես տեսել ենք, հաճախ հիշ.
վոսէ է մարդկանց հոգիներ տանող «գրողը». նույնպես մի հին առասպելական հավատալիք են ակնարկում այս տողերը «Հանչանf հայրէն.
ասի, Որ զքաչերն ի քարն ուսուցի»... (ՃԾԲ.), ինչպես և սրա շարունա
կությունը, որի հետ հմմտ. և արդի ժողովրդական երգը.
Դարձայ մոմալաթ բերի,
Ցերկընոլցըն սիլն կապեցի.
Ելայ ի վրան նստայ,
Աստուծոյ գանգտիկ մի արի....
Երկէն դարաճէն դրինք,
Մօտ Աստված հարցում գնացինք
Աստուծոց բախտ ու դոլվաթ ուզեցինք,
ՍրվԽնձտ., Ման., ISO
Այս (ՃԾԲ.) Հայրենի մի վարիանտի մեշ « Աստուծոյ» բառի փո
խանակ' է « պատրոնին», մի ուրիշի մեշ' «պարոնին», որ մեզ տանում է
հին ազնվականության շրշանը X II—ХП1 դարերում։ — Հին առասպե
լական հավատալիքի մի մնացորդ է նաև Պ. թ. N 407 (Հմմտ. ՎՍ, Ա,
այլն, որ հետո առիթ կունենանք հիշելու։ Ե՛ս այդ հին առասպելների
մանրամասնության մեշ մտնել չեմ կարող այստեղ։
Ահա հայրենների հեղինակների ամբռղշ կրոնականը, նրանց գ ի ֊
տելիքը և քրիստոնեական և առասպելական, որից բնավ կարելի չէ հե
տևեցնել, թե ղրանց որևէ մեկի հեղինակը հոգևորական եղած լինի։
Բայց և այնպես Քուչակին, այսինքն' հայրենների կարծեցյալ հեղինա
կին, համարել են տերտերացու, կամ տիրացու, կամ շերմեռանդ քրիս
տոնյա, և այդ' նկատի ունենալով միայն հետևյալ քառյակը1.
Քո ծոցդ է ճերմակ տաճար,
Քո ծծերդ է կանթեղ ի վառ,
Երթամ ես ժամկոչ ըլբււմ,
Գամ լինիմ տաճրիդ լուսարար (Լ է.)։
Անշուշտ, հայրենների հեղինակների օրով,—մասամբ նույնիսկ է
մեր օրով, այժմ էլ,— «պատկերացումների համար վանական֊եկեղեցա
կան կուլտուրան զորեղ է եղել», բա յց վերևում դրված տողերից բնավ
կարելի չէ հանել վերևի հետևությունը, Ահա այդ քառյակի մի վա
րիանտը.
1 Վեր։ երս հրատարակված 'Գրական գոհարներ, ժողովածուի մեչ (եր. 109) կազմողԱսւրխաթյանն այդ տողերի հիման՛ վրա դրում է. .Սա արդեն պարզապես ցույց է տալիս,,
որ Քուչակը տերտերացու է, կամ հասարակ {երմեոանդ քրիստոնյա».
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Քո ծոցն է Մսրայ դուքան,
Քո Սերն է Եզդի ղումաշ.
Երթամ բազըրկան էդնիմ,
Գամ դնեմ ղումաշն ի պալաշի։
Է/J-, X 1540, Ն. ժ.
Պիտի ասե՜նք արդյոք հիմա, թե այս տողերը պարզապես ցույց են
տալիս, որ նույն Քուչակը, դրանց կարծեցյալ հեղինակը, բազազ է
եղել, կամ բազազի աշկերտ և գնացել է Պարսկաստանի Եզդ քաղաքը
խրիդի։ Եվ այդ երկու քառյակներից ո՛րն է aՔուչակի» հորինածը, և
արդյոք այստեղ երկու Տքուչակ», այսինքն' երկու բանաստեղծ չպիտի՜
փնտրենք, մեկը' սկզբնական հեղինակը, մյուսը' վերամշակողը։ Կամ
դուցե այդ երկու քառյակն էլ տարբեր մարդկանց ձեռքով վերամշակված
են, և սկզբնականն է մեր ժամանակի հետևյալ հայրենը, որի մեշ պատ
կերն առնված է ոչ տաճարից և ոչ առևտրական կյանքից, այլ մայր
բնությունից.
Ծոցիկդ առաւօտ նման,
Առաւօտուն շաղերն ի վրան.
Երթամ բարկ արև լինիմ,
Գամ ցաթեմ, շաղերըդ ժողվեմ։
Այս քառյակի մասին հետո Էլ առիթ կունենամ դառնալու։ Puijg ահա
ե մի ուրիշը.
Հա ՜յ իմ Ճերմակծոց բազայ,
ճերմ ակծոց ու ծինն ի վերայ . . .
Երթամ քաշարծիւ լինիմ,
Գամ կռուիմ, մինչև լոլսանայ։
Անահիտ, 1907, եր. 188
ЯՔուչակը» , ուրեմն, նաև լավ որսորդ ու մարտիկ է ՜եղել... Եվ
վերջապես կան հայրեններ ևս առանց «Երթամ-լինիմ, գամ. . . » մոտիվի.
Քո ծոցդ է ի ծո վնմա ն...
Ու մտնում ի ծոցդ ու լողամ,
Ծովուդ ալ ի դուրս ելնում,
Ուներուդ շուքըն քնանամ (Գ .)։
Երևի, այս հայրենն էլ ցույց է տալիս, թե <rՔուչակըi լավ լողորդ
է եղել։ Բայց դարձյալ մի ուրիշը.

__________

Քո ծոցդ Ագամայ դրախտ,
Մտնուի խնձոր քաղէի,
Քո երկու ծծին միշին
Պառկէի ու քուն ըԱայի (ԻԶ -)։

2 «Պալաչա-րալիՀ, բարձ։ էի պալաշ»֊բարձի համար։
-
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Այս վերքին քառյակն էլ նկատի ունենալով' պիտի ասե՛նք ար
դյոք, թե «Քուչակը» այգեպան կամ այգու մշակ է եղել և խնձորը քաղե
լուց հետո, ձառի տակին քնել է ...
Այդ փոփոխակները և դրանց նման շատ ուրիշները, ինչպես ժողովըրդական երգերի մեք, ամենից առաշ այն են ցույց տալիս, որ մենք
մեկ հեղինակի հետ գործ չոմւենք, այլ շատ հեղինակների հետ, կամ մեկ
հեղինակի և բազմաթիվ վերամշակողների ու նմանողների հետ, և մենք
չգիտենք, թե այղ վարիանտներից որն է սկզբնականը, Մի բանաստեղծ
մի օր ծոցն ու ծծերը նմանեցրել է այս կամ այն բանին և ցանկացել է
ինքը մի բան դառնալ ու անել, այդ մոտիվը դուր է եկել ուրիշներին, U
սրանք էլ բանեցրել են նույնը, իրենց շրշապատից առնելով' ծոցը նմա
նեցրել են մեկը' տաճարի, մյուսը' դուքանի, մի երրորդը' ծովի, դրախտիդ
առավոտի և այլն։
Հիմա, հարց է, թե արդյոք այս կամ այն հայրենի պատկերներից
ու բովանդակությունից կարո՜ղ ենք իմանալ, թե նրա հեղինակը կամ
վերամշակողն ի՜նչ մարդ է եղել և ի՜նչ ու ինչպիսի՜ ոձկքյդիրներ է ո ւն ե ֊
ցել։ Անշուշտ, բայց ոչ միշտ և ոչ ընդարձակ չափերով, ե ամեն անգամ!
առանձնապես կշռադատելով։ Առնենք նախ վերևում բերված առաշին
քառյակը' «Քո ծոցդ է ճերմակ տաճար»... Սրա բովանդակությունից
կարող ենք այսքանը միայն հետևեցնել, թե դրա հեղինակի կամ վերա
մշակողի օրով եղել է ճերմակ տաճար իր վառ կանթեղով, ժամկոչով
ու լուսարարով, և թե երգչին ու իր ունկնդիրներին ծանոթ են եղել այդ
բաները, և ո՜ւմ ծանոթ չեն եղել դրանք, մինչև նույնիսկ մեր oրերըr
Բայց չենք կարող ասել, թե անպայման մի եկեղեցականի, մի տիրացուիբանաստեղծություն է դա. դրա հեղինակը կարող է և հոգևորական U
աշխարհական եղած լինել։ Բայց հոգևորական թե աշխարհական, նա
«քերմեռանդ քրիստոնյա» չի եղել և այդպիսի ունկնդիրների համար չի
երգել։ Մենք չենք կարող ընդունել, թե դրա հեղինակը կամ ունկնդիր
ները «քերմեռանդ» եղած լինեն, որովհետև ուրիշ աղբյուրներից շատ
լավ ճանաչում ենք միշնագարյան շերմեռանդ քրիստոնյային։ Ոչ միայնսա, ՛այլև մեր հին սիրու երգիչներն իրենց պարզուկ և զգաստ ու պար(եր. 171), Հովհաննես Թլկուրանցին (եր. 28. 30. 31. 36. 37). և նույ
նիսկ Գրիգոր Աղթամարցին 16-րդ դարում (եր. 43. S3. 59. 64. 6 9 )։ Հի.
շենք միայն Ներսես Շինողի օրով եկեղեցական ժողովի կանոնը, թե ինչ
պես վանքերում իշևանելը գուսաններով ու վարձակներով, համարվել է
«պղծել զնոլիրեալ տեղիսն, զոր սոսկալի է քրիստոնէից լսել»... և կամ
թե ինչպես ժամանակի բարեպաշտները հարձակվել են Ներսես Շնորհա֊
լոլ վրա, թե ինչո՜ւ նա սիրու երգերի չափով կրոնական բաներ է հորի
նում։ Իսկ այնպիսի երգը, որի մեշ կնոշ ծոցը տաճար դաոնար, ծծերը՜
վառ կանթեղ, իսկ սիրողն' այդ ծոց ու ծծերի ժամկոչն ու լուսարարըդա պարզապես անբարշտոլթյոմւ կհամարեր ճգնավորական հայացքmg
֊
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տոգորված ջերJ եռանդը։ Չպետք է մոռանալ և այդ քառյակի չարունա .
կությոձ։ը, կնոջ անդրադարձ պատասխանը սիրու խոսք ասող <rտխմար
երեխային» , որ անկարող պիտի լիներ сխ ո ն կ ու մոմով» լուսավոր պա
հել.նրա տաճար-ծոցը, այսինքն' բավարարություն տալ կնոջը,
Գնա՛, ծօ՛ տղա տղմար,
Չի վայլես տաճրիս լուսարար.
Երթաս դուն խաղով լինաս
Ու թո ղուս տաճարս ի խավար։
Դիվ., է.

Ա յ իմ աղայ տղմար,
Դուն լինիս տաճրիս լուսարար,
Ջերթա՚ս ու խաղով լինիս
Չպահե՛ս տաճարս ի խավար.
Երթա՚ս խունկ ու մոմ աոնես,
Ու պահես տաճարս ի լուսով։

Այսպիսի մի երգը միջնադարյան ջերմեռանդ քրիստոնյան սրբա
պղծություն կը համարեր և մեղք ընդդեմ տասնաբանյա պատվիրաններիդ
մեկի. VՄի առնուցուս զանուն Տեաոն ի վերայ սնոտեաց»։ Այսպես կա
րող էր երգել մի մարդ, որ անտարբեր էր դեպի այղ եկեղեցական բա
ները, որոնք նրա համար լոկ ձև էին առանց բովանդակության, ուստի և
չէր խորշիլ իր ժամանակի բարեպաշտական ու սուրբ բաներով փառա
բանել սիրած կնոջ ծոցը։
Հայրենների մեջ, իսկապես, ՛չկա հին ճգնավորական հայացքն nt
ղգացմոլնքը սիրու վերաբերմամբ, չկա հոգու և մարմնի կռիվը, որ հա
տուկ է մեր հին բանաստեղծներին և պղտորում է նույնիսկ հին սիրու
երգիչների սիրտը։ Հայրենների, այս փոքրիկ տաղերի մեջ, սերը երգվում
է հանգիստ, անխաոն որևէ կրոնական երկյուղից։ Ուստի բանաստեղծ
ներն իրենց պատկերների համար .ազատ կերպով օգտվում են ինչպես
բնությունից և ամենօրյա կենցաղից, նույնպես և եկեղեցական բաներից։
Ինչպես ժողովրդական երգիչը սիրած աղջկա ունքերը միամտությամբ
նմանեցնում է տաճարի կամարների (ՎՍ, P, 2 6 ), բնականաբար նույնն
անում է և հայրենի երգիչը, երբ ասում է, տՈւներդ զէդ եկեղեցւոյ կամար
ի վեր քաշած է, աչերդ ի կանթեղ նման ի կամարն ի վար կախած է
(Անահիտ, 1907, եր. 2 8 5 )։ Դարձյալ, ժողովրդական երգիչն ասում է՝
Կարմիր էրես, պզտիկ բերան,
Որ կըմնէր (կընմանէր) ժամտան խորան։
Հա/կոձի, ժող. երգեր, 79
նույնպես նաև գեղջկուհի մայրն իր երեխան ծնկան վրա խաղացնե
լիս' մի տարածված մոտիվով (որի մի քանի վարիանտները կան) գո
վում է նրա <rբերնակըa և այլն.
Էս ի ՛ն չ աղջիկ, աչիկը
Կըլմնի ( կընմանի) ժամու խաչիկ/».
— 20» —
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էս ինչ աղշիկ, քնթիկը
Կըլմնի ժամու ֆնտիկը.
էս ինչ աղշիկ! բերանը ( վար. բերնակը)
Կըլմնի ժամու խորանը (վար. խորնակը)։
Բխրակն, 1Я98, էր. ՏՏ9
Այս ամենն անմեղ նմանություններ են, լոկ պարզամիտ պատկերա֊
խորություններ, որոնց մեշ ոչ մի գայթակզելի բան չկա հին կրոնական
տեսակետով։ Բայց այսպիսի միամիտ բան չէ վերևի ությակը ( Դիվ., է .),
որի մասին է խոսքը, դրա մեշ ցոլում է երգչի ծաղրական նուրբ ժպիտը
այն մասին, թե ինչպես ինքը միացնում է երկու, ժամանակի հասկացո
ղությամբ, անհաշտ բաներ—կնոշ ծոցն ու տաճար, նրա ծծերն ու տա
ճարի վառ կանթեղ և այլն, և ապա' մի կին կամ հասած աղշիկ ու մի
տխմար երեխա... իսկական ժողովրդական մի մոտիվ, որ գտնում ենք
և մեր ժամանակի հայտնի ժողովրդական երգի մեշ' է Իմա՜լ Էնեմ... յար
պստիկ ա, մոլորել եմ », որ մի զորեղ ծաղյ։ է այնպիսի ամուսնություն
ների, երբ մարդր, էրիկը փոքրահասակ է, իսկ կնիկը' չափահաս (այս
երգից տասնումեկ տուն տպված է էՀազար ու մի խաղ»-ի մեշ. P. 31),
Գինարբու ունկնդիրների համար ուրախության ժամին նույնիսկ հաճելի պիտի լիներ և քրքիշ պիտի առաշացներ լսել հանկարծ գուսանի
ք երանից' ըստ ճգնավորական հայացքի երկու իրար հակառակ, տարա
մերժ բաները, միացած մի պատկերի մեշ, ինչպես է նաև հետևյալի մեշ.
Քո ծոցդ է տիրոց մառան,
Քո ծծերդ է սաղմոսարան.
Երթամ հաբեղայ (վար. սարկառագ) լինամ,
Գամ ես ի քո ծոցդ ա՛յ կենամ.
■(վար. գամ մտնում ի մեշն ու կարդամ)
Անչաք այբուբեն ասեմ,
Ինչ որ քո գրկիդ տիրանամ (ՃԽԷ.)։
Այս արդեն մի երգիծաբանությոմւ Է վանական սարկավագների ու
աբեղաների վրա, որոնք այբուբեն են шипи!, սաղմոս կարդում, բայց
, զուրկ են «ծոցից»։ Ահա և մի հակակրություն դեպի քահանան, դարձյալ
■նույնպիսի տարամերժ բաներով արտահայտված.
Քանի մարըն զիս բերեր,
Քահանի չեմ խոստովաներ.
Ուրտեղ քահանայ տեսեր,
Նա՛ ծռեր ճամփուս ու ելեր.
Ուրտեղ մէկ աղւոր տեսել,
Գիրկ ու ծոց լ՛ի դէմ գնացեր,
Ծոցիկն եմ ժամտոէն արել,
,Ծըծերուն։ եմշխոստովանել (ԼԸ.)։
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Այս հայրենի առաշին մասի մեշ գտնում ենք մի կենցաղական գիծ
ևս, որ մինչև այ<էմ Էլ կա։ Շատ հասարակ մարդիկ, մինչև ա յժմ Էլ,
ճանապարհին մի քահանայի հանդիպելը համարում են անհաշողոլթյան
նշան, մի չարագուշակ բան, ուստի նրանք կամ ճանապարհն են ծռում,
ինչպես ասված Է հայրենի մեշ, կամ մի կախարդական գործողություն
են կատարում, որպեսզի քահանայի հանդիպման չար ազդեցությունը
վերանա։ « ՏերտերացունՏ, կամ տերտերի հետ ման եկող տիրացուն չէ,
որ այդպիսի հակակրական վերաբերմունք ունենա դեպի քահանան, և ոչ
էլ շերմեռանդ քրիստոնյան է այդպես խորշում քահանայից, նա, ընդ
հակառակն, քահանային հանդիպելիս շտապում է նրա օրհնությունն
առնել « օրհնեա ի տէրa ասելով։
Ահա նաև մի անտարբերություն նույնիսկ դեպի եկեղեցին' մի հայ
րենի մեշ, որ կցված է վերևում դրվածին («Ք ո ծոցդ է տիրոշ մառան» )
և որի մեշ սիրուհու պագն ավելի արժե, քան ժամ գնալը.
Տեսայ իմ հոգուս հոգին
Զարդարած ու կ՛երթար ի ժամ.
Ես ալ ի գէմիկն ելայ,
« Ուր կ՛երթաս, քո ժամն է հարամ.
Քեզ համւար կանգնիմ ես ի ժամ,
Աղօթ ւ աղաչանք անեմ,
Ինչ որ քո ծոցոլդ տիրանամ

...Դարձի'ր, ինձ պագիկ մի տուր
Ահա' ժամ ու շատ մի քարամ...
Վար. Դիվ»> եր, 129

Ինչքան էլ ազատախոհ լինեին գուսանները, նրանք իրենց գարի
որդիքն էին. տեսնում էին իրենց շռւրշը վանք ու ճգնավորություն։ Շատ
բնական է, ուրեմն, որ եթե մեկը վանքից փախչեր' «ճերմակ-ձոցին»
ծառայելու համար.
...Շ ատ երէց ու շատ աբեղայ
Իշոլցեր սէրըդ ի բեմ է ն ...
Ս. Ղազ-, M 1371
Մեկ ուրիշն էլ, մի հուսահատ սիրահար, միշնադարյան կենցաղի
համեմատ, պիտի սպառնար սսշխարհից հեռանալ.
Իմ մանկոլթենէ սիրած,
Մի կենար հետ ինձ նենգավոր,
Երթամ թուխ ու լոլրշ հագնիմ,
Ի սարերդ ընկնիմ սևաւոր...
Դիվ., ԺՒ.

Հանցեղ կուհանէ սրտիս,
Որ հագնիմ
ես ալ մազեղէն,
Հագնիմ ու լեռնելւն ընկնիմ,
Լուկ ուտեմ զամէն խոտեղէն ։
Դիվ., ՃԺԱ.

«Լեռնականս, այսինքն' ճգնավոր դառնալու այսպիսի սպառնալիք
ինձ հայտնի չէ մեր ժողովրդական երգերից։ Սայաթ-Նովան ունի ( է . )
վանական դառնալու նման տողեր.

Առանց քեզ ի՜նչ կ՚օ նիմ աշխարհիս մալն,...
Կու Հաքնիմ մազեղէն, կու Հաքնիմ շալն,
Կ՛էրթամ ու ման զու քամ վանքիրն մէմէկ։
Եվ Սայաթ֊ Նովայի համար պատմում են, թե իսկապես վանական է
դարձել։ Զարմանալի չպիտի լինի, որ ավելի հին ժամանակներում Հ ո ւ֊
յյահատ սիրու պատճառով աշխարհից քաշվեին նաև հայրենների երգիչ
ներից մեկը կամ մյուսը, նույնիսկ եթե գուսան էլ լինեին։ Բայց ահա
տեսեք, թե երգեցիկ աղջիկը, վարձակը, ինչպես է ծաղրում այդպիսի
« մազեղեն հագնողին».
Եկին ու բերին խաբար,
Թէ քո եարն եղեր հաբեղայ.
Փուչ արմացքն զիս պտտեց,
Թէ նա ո՜նց եղալ հաբեղայ.
Բերնիկն էր շաքրի սովոր,
Աճապ ո՛նց կերաւ նա բակլայ.
Անձնիկն էր շապկ՛ի սովոր,
Աճապ ո՛նց հագալ նա վալայ։
Անահիտ, 1907, եր. 188
Վանականների վրա աչքի ընկնող երգիծաբանությունը, որ կա մեր
Հին բանաստեղծության մեշ, դա դարձյալ 16 տող մի հայրեն Է Էշմ.
մատ. № 1540 (ն. ժ .) ձեռագրի մեշ մի հայրենի տաղաշարքում։
Աղկէկ մի վերին թաղէն
Կու կանչէր' « Պագիկս է պալաշ։,
Այսպես է սկսվում այս հայրենը։ «Պալաշ» բառը, ուրիշ ձևով « բ ա ֊
չիշ», պարսկերենից փոխառությամբ նշանակում է «բարձ», ինչպես
տեսանք վերևում, իսկ նույն բառը «բալիշ», «պալաշ» իբրև թուրքերեն,
թաթարերեն բառ, Աճաոյանի Արմատական բառարանի մեշ բացատրված
է. « Տախտակաձև կտրված ոսկյա և կամ արծաթյա թաթարական մի
դրամ»... վկայություն բերվաձ է Ստեփանոս Օրբելյանից « Առյալ զոսկի
բալիշն, որ էր տափարակաձև ի չափ թզոյ միոյ և ի կշիռ լտեր միոյ. զի
ա յն էր յաւլթութեան պաաիւն»: Այս «պալաշ», «բալիշ» բառը, որ է
« յաղթոլթեան պատիլն», այսինքն' հաղթության պարգևը, մրցանակը,
մեզ տանում է դարձյալ թաթարական տիրապետության շրշանը։ Այսպես
•ուրեմն, գեղուհին վերին թաղից կանչում է, թե իր պագիկն է Հաղթու
թյան պարգև, մրցանակ, այսինքն' Հաղթողին ինքը մի պագ կըտա։ Եվ
աՀա նրա ձայնն ընկնում է վանորեքը, աբեղաները ձիավորվում են,
սկսում են այդ պագի Համար մրցել միմյանց Հետ.
Շատ ոտք, շատ գլուխ կոտրալ.
Շատ վեղար մնաց թերնմաշ.

Հանցեղ մեէ չարդում եղալ,
Որ արոմւըն տարալ ըզլաշ։
Այդ շատ հեծելի միքից երկու աբեղա ամենից ուժեղներն են հան
դիսանում, գալիս իրար են առնում, կռվում ու երկուսն Էլ դիակ դառ
նում։ Այն ժամանակ Տսեֆիլ մի ի միշէն փրթաւ», այսինքն՚ մի խեղճ
մարդ դուրս Է պրծնում ու կանչում տշապա՚շտ ( = 1 ոլրախ լերյ>).
ԵրնԷկ ինձ հազար բերան,
Իմ եարըն մնաց ինձ պալաշ։
Այսպես, ուրեմն, գեղուհու մի պագի խոստումը դրդում է ՛վանա
կաններին կոտորել միմյա նց։
Մի ուրիշ գուսան հանձին Դավիթ մարգարեի շատ կծու կերպով
ծ՛աղրում է այն կեղծավոր կրոնավորներին, որոնք թաքուն սիրում են,
բա յց սերը մեղք են համարում.
Գավի՛թ մարգարէ, իմ յո ՚յ ս ,
Շատ մ եղկանք ունիմ, թէ թողո՛ւմ.
Եարուկ մի սիրեր եմ ես,
Պարապար հետ երկու չոսւոյս.
Հընցկուն աղւորիկ եարուկ
P-է ի խոլցըդ գայ, նա թողուս*.
Ցորեկըն սաղմոս ասես,
էօք գիշերն ի ծոցիկդ տոնուս։
Անահիտ, 1907, եր. 1Տ6
Այս զազելի հեղինակն անպատճառ պետք չէ որ հոգևորական եղած
չինի' սաղմոսաց Դավիթ մարգարեի սիրու մ եզիկներն իմանալու համար։
Նույնիսկ 19-րդ դարի վերքերում կային անգրագետ կանայք անգամ, որ
գիտեին Աստվածաշնչի շատ պատմվածքներ, ի միշի այլոց նաև Դավիթ
մարգարեի արարքների մասին, էլ ուր մնաց միշին դարերում, երբ շուրշը
տոգորված էր այդպիսի պատմվածքներով ու սաղմոսներով։ Բայց կարելի չէ ընդունեի թե այդ կծու երգը մի պարզամիտ գյուղացու կամ մի
նույնպիսի քաղաքացու հորինած լինի, կամ թե այդ հին դարերում մի
շերմեռանդ քրիստոնյա այսպես դաոն երգիծեր եկեղեցու տոնած ու
երգած Դավիթ մարգարեին իբրև մի կեղծավորի։ Այսպես կարող էր երգել
մի գուսան կամ ffգուսանամուտ եղող մի քահանա» , կամ վանքից զզվան
քով փախած մեկը, կամ մեկն այն ffաշխարհասեր և մեղկ կրոնավորնե
ր ի ց*։ որոնք միշտ էլ եղեչ են, սիրել են Г մեղկ ու լո ւյծ կյանքX, ապրել են
գյուղերում ու քաղաքներում' մասնակցելով խնշույքներին, և որոնց հա
3 տԱրդոք կը ներե՜աա։
4 Vներս կը թողնեււ, ներս կառնես»։

մար Ներսես Շնորհալին գրում է (Ընղհ. թուղթ, էր. 18), թե «Ընդ աշ
խարհականս բն֊ա կէն ի գէլղս և ի քաղաքս, և ի բանից բերանոյ գարշու֊
թիլնս... և յորովայնամոլութիւնս անպատկառս և յարբեցողութիւնւ։
անառակս
Այսպես տեսնում ենք, որ հայրենների հէղինակնէրը ոչ միայն կրո
նասեր, եկեղեցասեր չեն, այլև, ընդհակառակն, չէն խնայում հոգևորա
կաններին, նույնիսկ եկէղէցին ու նրա սրբէրին։ Եվ այդպէս Էլ պետք Է
լիներ, քանի որ եկեղեցին, ինչպես տեսանք, հալածում Էր գուսանու
թյունը,
Ինչո՛ւ։
Գուսանության և եկեղեցու սկզբոլնքնէրը բոլորովին հակառակ Էին
միմյանց։ Մինչդեռ եկեղեցին պատվիրում Էր հրաժարվել աշխարհի
վայելքներից, առանձնապես կէրուխոլմից և նույնիսկ ամռսւնանալոլց,
հտյրէնի գուսանն, ընդհակառակն, խնշույքի երգիչն Էր և երգում Էր
աոանձնապէս գինարբություն և սիրու հեշտանքը.
Նստէր Է ծառի շքին,
ԿըխմԷ զիլր շոլրշ ապիկին.
Խմէ ու հմսյրէն կ'ասե,
՚ ß* ի՜նչ անուշ է սէրն ու գինին ( ՃԾԳ.) ։
ffՍէր ու գինիл և ffհայրէն ասելս, ահա ըստ եկեղէցոլ ատէլի Ir
նույնիսկ в դիվականռ բաներ, որոնք, սակայն, ըստ գուսանության կազ
մում են կյանքի նպատակը։ ՚ Ով որ խմել ու սիրել չգիտէ, նա չպիտի
ապրի,—մի սկզբունք, որ լավ արտահայտված Է հէտևյալ հայրէնի մեշ.
Գիշերս ես ի դուրս ելայ,
■ &Է գիմ եարն գտնում խմէլու.
(վար. թե եար մի գտնեմ սիրելու)
Գրողն ալ ի դէմս ելաւ,
P b ' ffԶհոգեկդ ունիմ տանէլուօ։
Գրո՛ղ, ւ անհաւատ Գրո՛ղ,
Ես մանուկ էմ, չէմ տանէլոլ. ՚
Ե՛կ որ քէզի մարդ ցցնում
Տանելու, շլին զարնէլու.
Զայախն (բաժակն) ի յափին ունի,
•Ո՚չ ՚խ մԷ, ո՛չ տայ խմէլու.
Զւաղոլորն ալ ի գրկին ունի,
Ո՚Լ ԳՐԿԷ' " ՚Լ տա1 գրկէլու։
Արեգ, М г, ա. Տ-րղ. Դիվ., ՃԿԸ.
Ոչ միայն նա պիտի մէռնի, ով որ խմէլ ու սիրէլ չգիտէ, այլև էՈվ
որ սիրոյ տէր մանկան չողորմիտ, ինչպէս վէրևոլմ տէսանք։ Տ է ՚ս նաև

Դիվ., եր. 94, Ծէ. «Ով որ սիրոյ տէր մարղոյն մեղադրէ' ինքն է ատե
լունa,
Հայրենների մեծագույն մասը սիրու երգեր են, բա յց կան, հարկավ,
բավական թվով և այնպիսիները, որոնց մեջ երգվում է սիրու հետ նաև
ուրախության խնջույքը, գինարբությունը: Ահա ուրիշ առթիվ բերված
հայրենը (Դիվ-, եր. 65, ՃԺԴ.). « Աշուն ՛էր, եղալ գարունս..., որի մեշ
նկարագրվում է գարնան գինարբուքը ծառերի ստվերում, և թե սոխակը
սիրով հարբած, ինչպես « մանչըa գինուց, երգում է «տնէ տուն»։ Գինե
խումը երգվում է նաև Զ. ԶԱ. ՃԺ. ՃԿԶ. և ուրիշների մեշ։ Նույնիսկ
« տոստոքանըa հիշվում է մի քանի անգամ (ՃՀԱ. ՃԿԴ.):
Գուսանությունը «անառակություն* էր համարվում նաև այն պատ
ճառով, որ այդ արվեստը գործադրվում էր սովորաբար գիշերային
շվայտ խրախճանքների ժամանակ։ Հիշենք Փ. Բուզանդի գրածը. «Բա
զում հատեալ յարբշռութիլն... ըմպէին անդ գինի բոզօք և վարձակօք և
գոլսանօքռ: Յպետք է կարծել, թե հետագա դարերում ազնվականներն
ու հարուստ քաղաքացիները տարբեր եղանակով են կատարել իրենց գի .
նարբուքները։
Գիշերս ես ի խում էի.
Խումս ի ձեր դոկանցն ի վեր այ.
իմ եարն ալ կանգնած տեսայ
Իր ճոլհար անձկանցն ի վրա.
Իլից ինձ գալաթ երետ
Իր մոմէ մատկանցն ի վրայ.
«Կամ ա՛ռ, կամ ղապոզ արա՛,
Կամ գրէ զանձս քէ ծա ռ ա յ*։...
•
(վար. Կամ գրէ ինձ զքէ ծաոայ)։
Պ. թ., M 39Տ
Բնականաբար, ընդհանրապես զեղխ բնավորություն պիտի ունե
նային այսպիսի գիշերային խումերի ժամանակ երգված Հայրենները,
որոնց շատերը, շատ ցոփերը, հասկանալի պատճառով, չպիտի գրի
առնվեին։ Բայց և այնպես նույնիսկ տաղարանների մեշ մտած հայրեն
ներից գտնում ենք բավական թվով (ավելի քան 15 տոկոս) այնպիսի,
ները, որոնք հեռու են զգաստությունից ու պարկեշտությունից: Ահա'
ուրախության « մեճլիսըa իր մեղկ ու լույծ կանանցով.
Կարմիր ու ճերմակ երես...
Քանի որ մէճլիս նստիս
Ուներովդ հետ ինձ զուրոլցես.
Կոճկէկդ էլ արձակ անես,
Ու ճերմակ ծոցդ ցըցընես...
Դիվ., гНЯ. ԺՍ.
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« Գինի և գուսան», «ուրախանալ գինւով և գուսանօք։), "հեշտանալ
երգս գոլսանաց», էյորմէ վառեալ լուցանի հուր ցանկութեան», «Վալաշգուսանք», էբորբոքիչք հրոյն ցանկութեան»—ահա թե ինչպես են բնո
րոշվել, ինչպես տեսել ենք, գուսաններն ու նրանց երգերը։ Եվ հայրեն
ների՛ մեչ կան իսկապես այնպիսիները, որոնց մեչ երգվում է կիրքն nt
կրքի հագեցումը.

i

Հայ իմ փոքրիկ շամամ...
Քո ծոցդ է ի ծով նման...
Ու մտնում ի ծոցդ ու լողամ,
Ծովուդ ալ ի դուրս ելնում,
Դիվ., ». ճ ».

■

Շալայ կաճկտոլր լինիս,
Թէ չի գաս գիշերն ի մօտիս.
Թէ գաս գիշերն ի մօտիս,
Ու դնեմ երեսդ երեսիս...
Որ դպնու քոլ շունչդ իմ շնչիս։
Դիվ., Թ.
Թէ եյնես ու գաս մօտ ի յիս,
Զինչ ի պիտոյ է աստընւորիս...
Անահիտ, 1907, եր. 184
Քոլ ծոցդ Ադամայ դրախտ,
Մտնուի խնծոր քաղէի.
Քո երկու ծծին միշին
Պառկէի ու քուն ըլլայի։
Դիվ., « .
Իր երկու ծծին միշին...
Քանի ձեռքս ի նա տարի...
Դիվ., ՃԿ.
Աչքդ է թուխ ու ծոցդ է էգի,
Կուզեմ վոր մտնում ի ներս...
Դիվ., fcԶերեսս ի ծծին միշին
Քան ի վար եմ թօլեցուցեր.

Կասեմ թէ նազ մի' աներ,
Չի կարնաս զուն լիսնէն ուժեղ,
Տվել եմ քեզ հանց շարպաթ...
Դիվ., ՃԻ.
Ահա տզան գիշերը դուրս է գալի, «Բուխ ամպեր, լ՛անուշ կոլցօղայ».
տեսնում է իր յարը կանգնած է, և կանաչ կապան թ ո վ ո ւմ է ։ Յարը
տղայի ձեոից բոնում, տուն է տանում, գուռը դնում փակը վրա.
Մանուկ ես նորա կ՛ասեմ,
Վոր աոնու զբալնին ու բանայ.
Բանայ լ ի բաղչան մտնի,
Վարդ քաղէ ու ցօղն ի վերա յ...
ճերմակ ծոց ու լա յն ճուպա,
Ի ծոցիկդ իվայր սահեցայ.
Այդ խակ թևերուդ միքին
Գիրկ ածի, պահիկ մ՚ա բգելցա յ.
Տեռկունք ա յլ ի վեր կալայ.
է Տ է ՚ր , արա զմահիկս ի հոսայ,
Զմահիկս ու մատղիկս արա,
Աղկեկան կրծոցն ի վերա յ»։
Կ«ստ., Բ, ՏՏ
կրքի հագեցման երգն ու նրա փառաբանությոձը սրանից ավելի չէր
կարող լինել։ Մի ուրիշ հայրենի մեշ ( Անահիտ, 1907, եր. 1 85) դարձյալ
կիրքն է երգվում, բա յց տղան անհաշողության է հանդիպում։ Նա գի
շերը դուրս է գալի, aթուխ ամպ էր, անուշ կը ցոլա յ». տեսնում է իր
յարին պառկած է, կանաչ վերմակը վրան։ Ուզում է մտնել վերմակի տակ
պառկած յարի ծոցը, բա յց սա ղլուխը բարձրացնելով՝ <քթուխ աչօքն
արալ թ է' գնա. սև օձ կայ ի յի մ ծոցիս, որ չելնէ ու ղաստի շա նա յ»։ Եվ
.տղան հառաչելով հետ է դառնում։
Այսպես և ուրիշ հայրենների մեշ вվավաշ գուսանը» երգում է կիրքն
ու կրքի հագեցումը, այն էլ երբեմն բռնությա մբ, ինչպես հետևյալի մեչ.
Ծոցոլդ ես դու դուռ շիներ,
Ու գրեր ըզփակն էլ երկաթ.
Դուռդ էլ կոտրել կար եմ,
Թէ հազար որ փակն է երկաթ.
Ծոցոլդ ՛էլ մտնալ կամ իմ,
Թէ հազար կեանչես ֆրիաթ...
կմ ., М 1540 (ն. * .),
Այսպիսի խրախճանական երգերի ունկնդիր հասարակությունն էլ
ոչ թե չերմեռանդ քրիստոնյաներն են եղել, ա յլ քանառակ և գոլսանա— 217 —

մոլ գինարբուքն, որք զեղխին և պակշոտին», Դրանք ցոփագնաց երիտասարդներն են եղել և նույնիսկ ծերերը, ազնվական և փարթամ քաղա
քացիական դասակարգերից, «գինի ու գուսաններ սիրող թոպամորթներր», որոնց համար է ասած մի հայրենի մեշ.
Բանիկ մի ղալադ արի,
Որ սիրուն եղայ խաշնարած.
Ցերեկ ըզսէրն կարծէի,
Ու գիշերըն համատարած,
էւմ., M 1540 (ն. 4.),
Այդ «սիրու խաշնարածները», գիշեր ցերեկ «սեր արածացնողները»,
սիրարածներն ահա , քրիստոնեական եկեղեցու օրինակով, րայց ուրույն
եկեղեցի էին կազմում։ Մորճի ճերմակ ծոցը նրանց տաճարն էր, ծծերը'
վառ կանթեղը կամ սաղմոսարանը, կամ ուխտատեղեր (ըխտախաչեր),
իրենք այդ տաճարի ժամկոչը կամ լուսարարը, որ խունկ ու մոմով լու
սավոր էին պահում այն, կամ սարկավագն ու աբեղան, որ աղոթք ու
աղաչանք անում, խոստովանում սպիտակ ծծերին, մինչև արժանանում
էին « Ադամա դրախտին»—մորճի գրկին։ Ահա՛ նրանց « ժամն ու քարա֊
մ ը», «ժամն ու շնորհը», ինչ որ շնորհավորում էր նրանց ողբագին աղա֊
Կարօտ մի' պահեր, քո ծերուկտ եմ ես.
Հասրաթ մի' թողուլւ, քո ծառայն եմ ես,
Մահրոլմ մի' հաներ, քո գերին եմ ես.
Ինձ դեղիկ մ'արա, քո հիւանղն եմ ես.
Ծերիս ողորմեա, ա 'յ իմ լուսերես։
Լուսին քո ծծերըդ ըխտախաչեր,
Խունկ ու մոմ առեր քեզ ուխտ եմ եկեր.
Ձեռքս ի վեր տարեր, աղոթքն եմ արեր,
Շնորհքդ է հւասեր, ցաւս փարատեր։

Բնական է, որ այսպիսի երգերի գուսաններն առիթ չեն փախցնում
գովելու իրենց տաճարը — կնոշ մարմինը և ծաղրելոլ քրիստոնեական
տաճարն ու նրա քահանաներին.. եկեղեցու սրբերին ու նրա կարգերը։
Ոնց որ գիրկ ու ծոց էյաք5,
նենգաւոր հալն խոսեցաւ։
էւմ., M 39Տ
Տ Ձեռագրի մեշ այսպես «էյաք»,

Եվ այդ խանդարող աքլորին խորովում, առնում լեռներն են ելնում,
յարի Հետ բաժանում, ուտում, ոսկորներից տաճար շինում և փետուրը
տաճարին պարդևոլմ.
Ոսկորք ալ տաճար շինեմք,
Իր թեպուր ալ տաճրին վաճառ (= ն վ ե ր , պարգև)։
Քրիստոնեական տաճարի մի ձաղր է սա, որից հետո (է շմ ., AS 39Տ
տաղարանի մեշ) է որ գալիս է տաճար ծոցին լուսարար դաոնալու վերեվում բերված տաղը։
Ահա թե ինչու գուսանությունը պիտի համարվեր Տգայթագղութիւն
և ի գործս և յարուեստսօ ։ Հակառակ լինելով եկեղեցու քարոզած սկըգբունքներին' նրա ուրախության տաղերը—հայրեններն էլ, իբրև вաշ
խարհի բաներն, բոլորովին հակադիր աշխարհայեցողության արդյունք
են։ Այդ է պատճառը, որ մինչդեռ ղրանց մեշ երևան են գալիս, այն էյ
մեծ^ չափերով, աշխարհականի կյանքից և նույնիսկ նրա ուրախության
խնշույքներից շատ բնորոշ կողմեր,— հոգևորական դասակարգից ոչ մի
այնպիսի գիծ չենք գտնում, որ կարելի լիներ ասել, թե այս կամ այն
տաղը հոգևորականի բանաստեղծություն է իբրև իր դասակարգի կյանքի
ու աշխարհայեցողության արտահայտություն։
Հայրեններն իրենց ամբողջությամբ շինականի բանաստեղծություն
էլ չեն։ Արդարև, աշխարհականների կյանքից առած բազմաթիվ գծերը,
որ տեսել ենք վերևում, երևան են գալիս ա յժմ մեր գյուղերում ու գյոլղական բանաստեղծության մեշ, բա յց դրանք ընդհանուր բնավորություն
ունեն, և գյուղացու և քաղաքացու կենցաղին են հարմարվում։ Այդ տա
ղերն ընդհանուր առմամբ չունեն մեր Ա՛րդի ժողովրդական քառյակների
պարզությունը և մանավանդ պարգամտություևր, և ապա, որ գլխավորն
է' դրանց մեշ—գոնե ինձ ծանոթ Հայրենների մեշ,—չենք գտնում բոլ)։
գյուղական կյանքն իր պարապմունքի էական կողմերով, ինչպես են'
վար ու ցանք, հո&ձ ու կալ և նմանները, որ հաճախ հիշվում են մեր ար
դի ժողովրդական սիրու երգերի մեշ։ Եթե դրանք շինականի բանաստեղ
ծություն լինեին, անպայման պետք է ա յդ գծերը պահված լինեին նրանց
մի մասի մեշ։ Այգի ու պարտեզ հաճախ ենք տեսնում հայրենների մեշ,
բա յց դրանցով պարապել են ոչ միայն մեր դաշտային գյուղերը, այլև
քաղաքները։ Բուն գյուղական կյանքին է վերաբերում և խաշնարածու
թյունը, որից ունենք հետևյալները.
Հանցեղ որ բաժնեն ըզգաոն
Ի մաւրէն որ դառն այ վայէ։
Սրտիկս ի քո շատ սիրուդ
Ֆիրիաթ հալբաթ կուկանչէ.
U. Ղ-> М 1371, եր. « а

Պիտէր ինձ հազար մաքի,
Հազարին գոմերն ապիկի.
Պիտէր ինձ հազար շորի,
Ու հազարին բեոն ալ ոսկի։
եքվ. Շահ., <Մ*ոողյանւ տաղ.
Սակայն, անպատճառ մի գյուղացի չպիտի լինել գառների մօսյելու
պատկերը բանեցնելու համար, ապա' եթե հազար մաքի ոմւենալոլ տենչըն ավելի մի փարթամ խաշնարածի կը հարմարվի,—ազնվականներն
են հազարներով ոչխար ունեցել,—ոսկի բեռով հազար շորի ունենալու
տենչն էլ մի քաղաքացի վաճառականի է։
Մի քանի ուրիշ հայրենների մեշ ևս տեսնում ենք նույն քաղաքա
ցիական և առանձնապես վաճառական կյանքը.
Քո սէրն անգին ղումաշ,
Ի վաճառ վասն քո եկա.
Տվի զարևուս թարկիկն,
Ի վերւայ ծովուն նալեցայ.
Պ. թ., M 407
էՄոռոզյան» տաղարանի մեշ այս քառյակի շարունակություն է.
— է՛ եար, ինձ բարիս աոնուս։
Նալս ունի զիս, առ քեզ կուգայ.
Իմ մէկն հազար եղաւ
Այն պահուն որ ըզքեզ տեսայ։
Այս սիրու քառյակները առևտրական, այն էլ ծովային առևտրա
կան կյանքից են առնված և անպայման քաղաքացիական շրշանի բա
նաստեղծություն են։ Այդպիսի են նաև հետևյալները, որոնց երկուսի մեշ
դարձյալ ղումաշի առուտուր է երևում, բայց ոչ եզդի, այլ ֆրանկի.
Հա՜յ իմ ֆռանգի ղումսսշ,
Ես քանի գամ հետ քեզ ի քաշ...
կմ., * 1540 (ն. é.).
Իւր շունչն ի յայն մշկէն
Որ դրած է ի յամպարիէն.
Երես այն ղումաշ նման,
Որ հանած ֆռան կաg միշէն։
Դիվ., Ղ.Գ.
Այս աստըվորիս վբայ
Սիրոյ տէրն ամեն ինչ (կու) շահի.
Ռուպի մի վաճառ հանէ՝
Հազար դեկան կուլինի ւ
Դիվ: **է—
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Հին ժամանակ վաճառականները զանազան կողմեր ապրանք տեղա
փոխելիս երկար ժամանակով բացակայում էին իրենց տնից, այս հան
գամանքը բնականաբար շարժառիթ էր դաոնում պանդխտության brqbrjiՊանդխտության հայրենները այսպիսի ծագում ունեն, և մի քանիսի մեք
պարզապես երևան է գալիս այս գիծը։ Ահա պանդխտի կինը երևակայում
է իր ամուսնուն օտար երկրռւմ առուտուր անելիս (Դ իվ., եր. 1 25). կամ
լուր են բերում նրան, թե նրա ամուսինը Հալար քաղաքում առուտուր է
անում և անհավատարիմ գտնվում իր կնոջը (Դ իվ., ՃԿԲ.), կամ կնոջը
լուր են բերում, թե իր ամուսինը Պոլրսա քաղաքում (որ փոխանակեր
է հին ffՀալաբինտ) առուտուր է անում.
Եկին ու խաբար բերին, —
Թող լեզուն չորնա բերողին, —
Քո եարն ի Պուռսա քաղաք, .
Նա տեսաք ի մեջ շուկային։
Զեռկունքն է դալալ տվել,
Ու նստել առշև գնօղին.
տԴնօղ, գնէ, մի վախե՛լ.
Վա՜յ հազար իմ կորսնողին։։
Ս. Ղ > » 4 1 1 ; եր. Տ97
Քաղաքացիները ոչ միայն առևտրով, այլև արհեստով են պարապետ
Հմմտ. Ն. Շնորհ., Թուղթ Ընդհ., եր. 78. քաղաքացիները վաճառական էլ.
արհեստավոր են։ Արհեստներից հայրենների մեշ հիշատակվում են ո ս ֊
կերչություն, դարբնություն, թելամանությոմյ ճախարակով (Ծ . Զ. ՃԽԳ.
ՃԿԹ. ԺԲ. և ա յլն )։ Հյուսնությունից է առնված հետևյալ պատկերը. «Հայ
իմ պաւզատէ ուրաք, ես թաց փէտ' դիս առեր ի տաշ։ ( էշմ., f f 1540,
ն. ժ .) ։ Հմմտ. Ջավ. Բոլրմ., եր. 19 ժողովրդ. երգը, ffՈւրագը փետին կը
տաշէ, սէրըդիմ սիրտը կը մ ա շէ ։...
Շար շապիկ, ապրշումե կոճակներ, մարգարտե շարոց, ապրշմե գոտի, ոսկեթել ծածկոց, ականջի ոսկի օղեր, վարդաջրով լի շիշ (Ի Ը .)Ւ
մուշկ ու անպար (ՂԴ՛ ÄQ-)։ բարձրիկ սեղան, ֆրանկի կողպեք ու բանա
լի, բարձր ընդարձակ «չարդա խ ։, քիրմախոզ խալի, ffապրիշում խալի'
ոսկեթել դոշակն ի վրա ն։ և ա յլն,—բոլորը հիշեցնում են քաղաք և՝
փարթամ քաղաքացին, ինչպես և հետևյալ տողերը..
Փողոցովդ ի վար կուգի'
Ծուռ ու մուռ հազար սոխախով (ԿԵ.)է
Տեսայ իմ հոգուս հոգին
Զարդարած ու րաղնելոլայ...
Նեղ սոխախ ու խիստ ղալապայ...
Դքվ; Oiti.
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Ես բավական եմ համարում բերած օրինակները, որոնցից երևում է,
■որ հայրենները իրենց ամբողջությամբ հին գուսանների ուրախության
երգերն են' իրենց բոլոր բնորոշ գծերով։
18. ՀԱՅՐԵՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱՏԵվՈԻԹՑՈԻՆԸ Ե 4 ԱՆՏՈԻՆԻՆԵՐ
Արդեն վերևում այս կամ այն առթիվ տեսել ենք բավական թվով
հայրեններ, որ զանազան փոփոխակներով իբրև ժողաէրդական երգեր
հասել են մինչև XIX գարի վերշերը։ Այդպիսիների թիվը շատ մեծ է,
չնայած, որ մեր ժողովրդական երգերը սիստեմատիկ կերպով չեն հա
վաքված, ժողովածուները պատահական են և մի քանի անձերի ձեռով
կատարված։
Հայրենների մեշ հիշված մի երկու հատուկ անուններով, ինչպես
տեսել ենք (տե՛ս 15-րդ գլուխ), մոտավորապես գծվում է այդ տաղերի
հայրենիքը— Վանա լճի շոլրշ և դեպի արևմուտք' Եփրատի հովիտը, և
դեպի հյուսիս' Բագրևանդ։ Դա հավաստվում է հայրենների մեզ ծանոթ
մնացորդներով։ Երկու Եփրատի մոտիկ վայրերում' հարբերդ, Չմշկածագ, Ակն, Արարկեր' դեռ պահված է եղել մինչև վերշերս հայրեն բառը
«հարեն 2 , aհերեն» ձևերով, երգի իմաստով, և որ գլխավորն է' այդ կող
մերում դեռ կենդանի ապրելիս են եղել իբրև ժողովրդական երգեր շատ
հայրեններ, «անտունի» անունով։ Բայց բազմաթիվ այդպիսի երգեր ժո
ղովված և հրատարակված են միայն Ակնում և շրջակա գյուղերում։
«Ազգագրական հանդեսիյ> 12-րդ գրքի մեշ, եր. 104, հտն. Ա. Իսահակյանի հավաքած մի քանի ժողովրդական երգերի մեշ գտնում ենք
Խարրերդի բարբառով երեք երգեր, որոնց մեկի համապատասխան հայ
ր ե ն կա, իսկ մյուսներին' անտունիներ կան Ակնի բարբառով։
Առաշին երդն է
Ակնի
...Նորուկ շահելուկ հարսնուկ...
...Մալոզեր ու ետ է դարձեր...
...Հարսնուկ, քու ո՛ր տեղդ ցաւցեր.
— Մարիկ, քոլ որդուդ սիրուն
Իմ ամէն տեղիկս է ցալցեր։
— Մի՛ լար, շահելուկ հարսնուկ,
Գիր 1լ անեմ, որդիս կըբերեմ։
— Գիր անես, որդիդ բերես,
Աստուծոյ լուսուն տիրանաս.
Գիր չանես, որդիդ չբերես,
Կանիծեմ որ քար դաոնաս։
Համ.֊Հոտ., 298. ՀԱ, 4M
֊

lu u irp b rijji
— Իմուն ճայիլուկ հարսնուկ,
Երեսդ ինչո՜ւ է մելոզւ
— Քոլ մէկիկ որդուն համար
Երեսս ամէն օր մէլոՎ։
— Գիր կ՝ անեմ, որդիս կըբերեմ։
— Օր գիր էնես, որդիդ բերես,
Աստուծոյ լոսւը տեսնես.
Օր չէնես, չի բերես,
Կ'անիծեմ, օր քար դաոնաս։
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երկրորդ երդն է «Աղբեր մի Մրզայ լեռներ» , որի մի քանի վ ա ֊
րիանտներն ունենք ՀԱ, եր. 443 և ուրիշ տեղեր։ Այս երգի մասին հետո'
առիթ կունենանք խոսելու։ Մի երրորդ երգ կ « Պանդխտի երգ» վերնագրի
տակ կա նույն տեղում Խարբերդի բարբառով.
Սարերն ամէն ձիւն եկեր,
Սարերու վելքըն վերացեր.
Նա ձայն ի ճղերն առեր...
Ամէն հալն իւր ընկեր գտեր,
Ես եմ մոլորեր.
Ամէն քարն իւր տեղն դադրեր,
Ես եմ գլորեր։
Այս երգի առաշին երեք տողը մի հայրենի սկիզբն է, որի մի վա
րիանտը տպված է Սրվանձտյանցի <rՄանանայի» մեշ եր. 274, հտն.,
իսկ մի ուրիշը էշմ. Jfi 979 (ն . ժ .) ձեռագրի մեշ։ Այս հայրենի սկիզբը
նույնն է, ինչ որ վերևում գրված երգը Խարբերդի բարբառով. «Սարերն՜
ամեն ձիւն իշեր, սարերու վելքն վերացեր»։ Հին հայրենի այս ս կղբին
Խարբերդում կցվել է մի ուրիշ ժողովրդական երգ ( վերշին 4 տողը), որի
մի վարիանտը գրի է առնված Բորչալոլի գավառում և տպված է я Ազգա
գրական հանդեսի» 11~րդ գրքի մեշ, եր. 67, իբրև մի պանդխտության՝'
երգի վերշին տուն.
Ասի' ամեն հալք իր բունը մտաւ,
Ամենն էլ իրան հընկերը գտաւ.
Մենակ ես եմ, ա՜խ, ես մոլորված,
Ես մօսռմառ քար եմ, տեղից գլորած։
Այսպես ուրեմն, Խարբերդում իսկապես եղել են Ակնի անտունիներից, և մնացորդներ հին հայրեններից։
Վանի կողմերից ժողովված կան բավական շատ ժողովրդական եր
գեր, որոնց մեշ նույնպես մեծ թվով երևան են գալիս հայրեններ, և այդ
երգերից մեկի մեշ, ինչպես տեսել ենք, դեռ ապրում է (Гհայերեն ասեր
դարձվածը հենց այղ տիպի երգերի համար։ Մի քանի այդպիսի երգեր
գրի առնված կան նաև Ալսւշկեւ-աում և Մոկաց կողմերում։ Դրանց բո 
լորի մեշ, որոնց մասին հետո խոսք կլինի, հայրենի չափը փոխված է
ուրիշ սովորական չափերի, կամ թե հին տաղերը վերածված են մի տե
սակ ազատ ոտանավորի, որի մեշ, սակայն, տեղ տեղ մնում են դեռ
տողեր և նույնիսկ քառյակներ հայրենի չափով։
Մի հայրենի մեշ (Դ իվ., ՃԺ.) հիշված вմշեցի» բառը մեզ տանում
է Տարոնի կողմերը և իսկապես, Վ. Գոլյումճյանն իր հիշված հոդվածի
մեշ (եր. 239, հտն.) հայտնում է ոչ միայն, թե մի г Մոկաց անտունիօ
ծանոթ է իրեն, այլև թե a գտած ենք անտունիների նյութով բոլորովին՛
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նույնը Ակնա անտունիներուն հետ, սակայն լեզվով, գավառաբարբառով
տարբեր... Պիթլիսի կուսակալության Կինն գավառակեն», Եվ նա դեմ
ու դեմ դնելով դրանցից բերում է երկու նմուշներ Ակնի և Կինճի բար
բառներով։ Գույումճյանն Ակնի անտունիները բերում է իր ժողոված
ներից, բա յց ՀԱ- եր. 444, 17-րդ և 448, 2 4 ֊ր ղ կան նրա բերած երկու
անտոմւիների համար վարիանտներ, որոնց ավելի մոտ են Կինճի անտունիները։ ՛Սրա բերած երկու անտունիներից մեկի մի վարիանտը կա
նաև Բասհնի րսւրրաոով, տպված «Ազգ. հանդ.֊իյ> վերևում հիշված lZ -րդ
•ԳՐէՒ մեէ'
Ակնի

Րասենի

.Բարի լուսուն դուրս ելայ,
Աղոլոր կտրիճ մի տեսայ...
Զարկալ իմ երեսն արունեց։
Մարիկն ալ հարցմունք արաւ...
— Ես ւասօր պաղճան իշայ,

— ՆանԷ', էսօր գառ կ՚արծէի,
Մասրի փուշն երեսս արունեց։
— Չորնա'յ էն վարդի փուշն,
Չարոլնէ քո լուս երեսն։
— (Гաներ, մ՝անիծեր, նանե շան,

— Չորնա'յ ան վարդին փուշը,
Որ լուս երեսդ չարունէ։
— Մ՜աներ, մ՝անիծեր, մարիկ,
Մէկ աղուոր կտրիճ մի պագաւ.
Պագաւ թէ աոնէ մուրադ,
Կ՛անիծես, կելնէ պէմոլրատւ
ՀԱ, 444.

Պագաւ թէ աոնէ մուրադ,
Կ՛անիծես, կեղեի, պէմուրադ։
Ազդ. հանդ., It, 103

Ես կասկած չունեմ, որ այդ անտունին, — որ ոչ միայն Ակնում, այլև
՚Կինճում էլ ու Բասենոլմ էլ երգվել է մեր օրերում, —մի հին հայրեն է,
թեպետ և ինձ հայտնի չէ դրա համապատասխան մի վարիանտ ձեռադիրներից։ Իսկ երկրորդ անտունոլ համար ես արդեն ստուգիվ կարող եմ
ասել, որ հին հայրեն է մեզ հասած։ Ներքևում դնում եմ այդ անտունին
■Ակնի և Կինճի բարբառներով և համապատասխան հայրենը։
Ակնի անտունի

Կիննի երգ

Մարդն ուր ( որ) սիրու տէր լընի,
Անոր ալ ճարակ չի լընի.
Թող երթան գերեզման բանան,
Թող մտնէ ի մէշ կենդանի.
Ի մէշ սրտին բաց թողոլն,
Ուր ( որ) ելլէ բոցն ծիրանի.
Ոնցնող դարձող թող ըսեն.
.«Սիրու .տէր մարդ մի կու այրիյ»
.ՀԱ, էր. 448, 14-րդ

Մարդ որ սիրու տէր լընի,
Անոր դեղ ու դարման չի լընի,
Բ՚ԸՂ երթան գերզման բանան,
^ԸՂ մտնկ ընտեղ ողշ կենդանի.
Թըղ սրտի մեշ երդիք բանան,
Վըր ելնէ բոց ծիրանի.
Ընցնող դարձող թող ըսեն.
a Սիրու տէր ճահիլ մը կայ այրիг»
նավասարդ, էր. 141

ՀԱՅՐԵՆ
Մարդն որ սիրու տէր լինի,
Ու սիրուն ճարակ չի լինի,
Թող երթալ փորէ տապան,
Ու ի ներս մտնու կենդանի.
Դէմ սրտին ծակ մի թո ղու,
Որ ելնէ բոցըն ծիրանի,
՛Ով տեսնու նա զալն ասէ.
«Սիրու տէր մարդըն կու վառիյ>.
U. ղ., М 807, Անահիտ, 1907, եր. 189

ԱԿՆԻ ԱՆՏՈԻՆ
Մարդ որ սիրու տէր լընի,
Ան սիրու գերի չի լինի,
Ինքն գերեզման բանալ,
Ու մտնէ հողըն կենդանի,
Ի մ էշ սրտին բաց թո ղու,
Ուր ( որ) ելնէ բոցն ծիրանի.
Անցնող ու դարձող ըսէ.
«Սիրու տէր մարդ կու վառի»։
նավասարդ, եր. Z41

Ալս հալրենի մի վարիանտն է և ներքևում դրածը, առանց վերշի
ձրկու տողի և սկզբի երկու տողը տարբեր.
Յում որ պիտի շատ ապրի,
Թող խելօք կենալ թէ պիտի.
Փորէ իւր ձեռօք տապան,
Ինքն ի ներս մտնու կենդանի,
Շնչին պատուհան թողոլ,
Բոցն ելնէ ի գոլն ծիրանի։
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Այսպես ուրեմն, մենք ունենք միևնույն հայրենի երկու վարիանտ
Հեռադիրներից, երկու վարիանտ իբրև Ակնի անտունի և մեկ վարիանտ
ւէլ իբրև Կինճի երգ։ Կնշանակի' այդ հայրենն ապրել է ոչ միալն Ակնում,
ա յլև Կինճում։
Արևելյան Հայաստանում սիրված բանաստեղծական տեսակն է
հանգերի а а О а դասավորությամբ 7 վանկանի քառյակը։ Այս տիպի եր
գերը շատ սեղմ լինելով ընդհանրապես շատ կրճատ և աղոտ կերպով
են պահել իրենց մեշ հայրենների էական մասերը, և ավելի ևս մոտիվ
ները միայն, երբեմն նույն բառերով, որոնցից շատերն արդեն առիթ
ենք ունեցել տեսնելու վերևում։ Ոտանավորի տեսակը փոխած լինելովս
լեզուն էլ ամբողջովին վերածված է տեղական բարբառներին, ուստի և
հին բանաստեղծոլթյոմւները սովորաբար հիմնովին վերամշակված են,
ա յնպես որ նոր քառյակների համար կարելի է ասել, թե հին հայրենների
միա յն արձագանքներ են կրում իրենց մեշ, ինչպես օրինակ.
ՊԱՏՐԵՆ
Պաղչայ մի տնկեր եմ ես.
Թ՛ինչ աղէկ մորճեր կալ ի ներս.
Սնուցի ու ի հաս բերի,
Խլեցին զայն՝ կոլլամ ես.
Զէտ մանկակորուստ կաքալ
Ի լեռնելէն ի վար կու գամ ես։
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U.fb4bl.. ՔԱՌՅԱԿ
Բաղ եմ գցել նոր ի նոր,
Հասցրել եմ մի խնձոր,
Յարիս խլեցին տարան,
Քանի’ ընկնեմ սար ու ձոր։

Հմմտ. Սայաթ-Նովա (է ) 'Ղուրթ ին ասի փիր ուստաքար դադիրն.
Բաղ շինեցի, վարթն քաղեցին վադիրն. Ջափէն ես քաշեցի, սափէն
Հին Նախիշևանի Ասաապաա գյուղում գրի առնված մի հայրեն բեր.
ված է հաշորդ 19-րդ գլխի մեշ իբրև 9-րդ երգ,
Հայրենների մնացորդներն արևելյան Հայաստանում քիչ են, ան
շուշտ, և այն պատճառով, որ այս կողմերում առհասարակ ժողովրդական
երգեր քիչ կան ժողովված, կամ հենց ժողովրդի մեշ էլ քիչ կան սիրու
երգեր, բացառած որոշ տիպի քառյակները, Հարսանիքի և ուրախության
խնշույքներին գուսանները' ffսազանդարները» վաղուց սովորաբար երգել
են և դեռ հաճախ երգում են թուրքերեն լեզվով, Մեռելի ողբը, հարկավr
մնացած է եղել իբրև բայաթի-երկատուն քառյակ, բա յց մեր բանահա
վաքները դրա վրա բնավ ուշադրություն չեն դարձրել, թեպետ մի երկու
տասնյակ տարի առաշ նույնիսկ Երևանում դեռ կային կանայք, որոնք
Տչավ բայաթի ասելս գիտեին և հրավիրվում էին մեռլատները' իրենց
արհեստը վարձով բանեցնելու.
Հայրենների մնացորդների մասին իմ ոմւեցած տեղեկություններն
այս են. Բայց, անշուշտ, այդ երգերն ուրիշ կողմերում էլ մինչև վերշերս
երգվե/ են խնշույքների ժամանակ, կամ այլ առթիվ, և եթե մենք չգի
տենք այղ մասին' պատճառն այն է, որ մեր ժողովրդական երգերը, ինչ
պես սկզբում գրեցի, սիստեմատիկ կերպով չեն հավաքված, և մեզ Հա յտ ֊
նի չէ, թե որտեղ ինչ երգեր են եղել. Օրինակ' 1892 թ. անգամ ես լսեի
եմ Ւիֆլիսում խնշույքի ժամանակ մի քանի հայրեններ, որ բաժակը
ձեռքն առած ծանր եղանակով երգում. էր մի արդեն տարիքավոր ուսու
ցիչ ( Տ . Աստվածատրյան). նա իր երգածը համարում էր հին երգեր, որ
սովորել էր իր ուսուցիչներից, թ՛եպետ և ես այն ժամանակ ծանոթ էի
Հայերգի տաղաշարքին, բայց ինձ համար հետո պարզվեց, որ նրա եր
գածները հին հայրեններ էին, քանի որ դրանցից մեկը, որ առանձնապես
հիշում եմ, իսկապես հայրեն է, որի մի վարիանտը տպագրված է Կոստ.*
Բ, եր. S3 և կա 1851 թ. Կ. Պոլսի ffԲանասէրի» մեշ.
Քանի՜ ու քանի’ ասեմ'
Վարդըն մի սիրիր, փուշ ունի.
Գնա մանուշակ սիրէ,
Փուշ չունի, անուշ հոտ ոձի.
Որ գայ ի ծոցըդ թոռոմի.
Վարդըն պուլպուլիկ սիրէ,
Որ գայ ի ծոցըդ բացոլի,
Գանք հիմա Ակնի անտունի ներին:
Աոաշին անգամ այս երգերից հրատարակել է Գ. Սրվանձտյանցը
ffՀամով-հոտովի» մեշ (Կ. Պոլիս, 1884, եր. 395, հտն.) էԱնտոձի 1 վեր— 226 -

նա դրի տակ, ծանոթության մեշ գրելով. « Շատ կան Ակնայ մէշ այս
■տեսակ ընտիր երգեր, որ կըկոլոլին «անտունի» , արգեօք Անտօնի՜, հե
ղինակին անոլամր, թէ՜ ընտանի, կամ Անտունի, իբր տան կինն առ իւր
էրիկն, կամ նշանած աղշիկ առ իւր խօսեցեալն, որոց երկար պանդըխյո ութին ը առիթ տոլեր է այսպէս սրտագին կարօտով երգեր յօրինելոլ»;
1895 թ . Ւի ֆլիսում տպվում է ակնեցի Հ. Կ. ճ անիկյան ի «Հնութինք
Ակնայս գիրքը, որի մեշ եր. 427 հեղինակը գրում է. «Ակն այ և շրշակայ
գիլղորէից մէշ հնավանդ երդ մը կայ, որոյ « անտունի» կըսեն, ոմանք
«անտոնի» պիտի ըԱայ կըսեն և կարծեմ ոմանք «Այնտօնի» կըսեն»...
Այս անվան ծագումը նա բացատրում է կամ Անտոն անունից, որ « Ակնա յ շրջակայից մէշ անտուե կըհնչուի», իբրև երդի հեղինակի անունից, և
կամ «տուն տուն բաժանված ;չ£[լպլով' « անտուն» ըլլայ, և կամ' որով
հետև այս երգ առավելապէս պանդուխտներ ու (զարի պ) կըվերաբերի.
ղայսոսիկ անտուն նկատելով երգին անունն «անտունի» ( ղարիպի երգ)
դրուած ը լլա յ։ ճիշտն ասոնցմէ որն է , կամ տարրեր նշանակութիւն մը
ո ն ի ՜ , չգիտեմ»։
Ակն քաղաքի և շրշակա գյուղերի անտունիներ հրատարակել է նաև
3 . Վ. Պալյան ( « Բիւրակն» լրագիր, 1898, եր. 330, 360, 393, 492, 565 և
հտ ն.), գրելով բնիկ Ակնեցի մի պառավից, «որ երգերը կ՚ա րտասանէր
պիլլպիլլի պէս յստակ ու անսխալ»։ Տ . Վ. Պալյանն ա յգ երգերը մերթ
.կոչում >է «անտունի», մերթ «Անտօնի»։
«Անտոլնիներն», ինչպես տեսել ենք, նույնիսկ ըստ ճանիկյանի հո
րինված են տներով, ինչպես և են իրոք, երկու տողերը միասին կազմում
են մի տուն, մի բե յթ ։ Ուրեմն և նրա՝ «անտուն» իբր «առանց տան» բա
ցատրությունը մի կողմ պիտի թողնել։ Անպետք է և այն բացատրությու
ն ը , թե իբր Անտոն անոմւռվ հեղինակից այդպես կոչված լինեն այղ բա զ
մաթիվ ժողովրդական երգերը, որոնք այդ կողմերում, ինչպես ժողովա
ծո ն եր ի ց երևում է, ապրելիս են եղել շարժուն վիճակի մեշ, և որոնց
երգիչներն էլ, ինչպես հայրեններինը, ազատ կերպով վարվում են այդ
երգերի տողերի ու տների և քառյակների հետ, կարծես, ամեն անգամ
նորինորո ստեղծելով այդ երգերը։
Ըստ Վահան Դույոլմճյանի! <այ գ « անտոնի» բառն ո ն ի « նաև երկու
տլրիշ ձևեր ալ Անտօնի և Անտօնիկ, որոնք կը գործւսծվին Արաբկերի
գյոլղերեն Անշրդիի, Մաշկերի և դեռ ռլրիշներոլ մեշ»։ Սրանցից « Անտօ
նի » ձևը, ինչպես և ինքը Գոլյռլմճյանն է ընդունում, նույն « անտոնի»
բառի մի տեղական հնչափոխությամբ ձև է. իսկ «ւանտօնիկ» ձևը, կարծում եմ ոչ թե այսպես իբր նվազական պիտի լինի, այլ հավաքական
հոնա կա նի մասնիկով իբրև «անտօնիք», այսինքն' անտունիք։

»Նավասարդл,

դրական և գեղարվեստական տարեգիրք, Կ. Պոյիս,
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1914,

եր.

» Անտունի» բառը նույնիսկ երգերի բնագրի մեշ գործածվում է*
ճիշտ ինչպես տաղարանների մ եք « հայրենը» իբրև երգ, երգի մի տե
սակ, « անտունի ասել» իբրև երգ ասել։ Եվ Սրվանձտյանցը տարբերում
է անտունին ուրիշ երգերից։ «Ակնա ժող. երգերս (եր. 290, հտն.) վեր
նագրի տակ նա գնում է' 1 ) Հարսանիքի երգեր, որոնց մեջ և մի երգ
հայրենի չափով. 2 ) Օրորներ, որոնց մեշ դարձյալ մի երգ հայրենի չա
փով. 3 ) «Հովերով սեր» վերնագրի տակ մի երգ հայրենի չափով. 4 ) Ա ն ֊
տանի, սիրու և պանդխտության երգեր են հայրենի չափով. Տ ) Մահեր
գեր, որոնց մեշ երեք երգ հայրենի չափով։ Այսպես ուրեմն Սրվանձըտյանցը անտունի կոչում է այն երգերը, որոնք հայրենի չափով են և վե
րաբերում են սիրու և պանդխտության, բայց ոչ բոլոր հայրենի չափով
հորինված երդերը անտունի են։ Այս միևնույն ձևով տեղեկություն է տ՛ա
լիս մեզ նաև ճանիկյանը, որ անտոմւու համար դրում է. «Այս երդ որ
ծանր ու քաղցրանուագ եղանակ մ՚ո ւնի, Քին ժսւմանակներէ ի վեր կըշարոևնակոլի։ Անտունին սովորաբար ճարսսւնեաց և խնջոյից մեջ կըերգէին'
և կընոլագէին»: Ուրեմն, ինչպես հայրենները, իբրև ուրախության երգեր։
Ապա անտոլնիների համար նա ավելացնում է. « Ասոնք սովորաբար
առ պանդուխտն ուղղեալ և սիրահարական են. թէպէտ կան ղանաղան
նիւթոց վերաբերեալ անտունիներ ալ»։ նա անտո&իները երեք մասի է
բաժանել «զարիպի վրա» , «սիրահարական» և «զանազան»։ Այս բաժա
նումը, սակայն, ճիշտ չէ արած, ղի ղարիպի անտունիների մեջ կան ե« սիրահարականներ» և ընդհակառակն, իսկ «զանազան անտոլնիներնս
(եր. 449, հտն.) իրենց բովանդակությամբ դարձյալ սիրու կամ պանդխտի
երգեր են, բացի 27 և 29 համարներից։ ճանիկյանի ժողովածուին մեջ
հայրենի չափով հորինված բոլոր երգերը մոտ 140 հատ են, բայց նա,
ինչպես ներքևի ծանոթությունից կարելի է տեսնել, միայն մի գլխի մեշ
դրած 47 (իսկապես ավելի, որովհետև մի քանիսը երկու-երեք երգի
2 Այս ժողովածուի մեյ ժողովրդական երդերը դասավորված են այսպես..
Ա. Օրորոցի երղեր (եր. 406, հան.), որոնց մեշ նայրենի չափով են հետևյալ համար
ները ՜-անիշներն աղճատված չափով են, 1—6. 9—13. 14. 15. 16—19. 28. 321
Բ. Հսւրոանեկան երղեր (եր. 414, հտն.), որոնցից ճայրենի շափով են 16 (որ երկու
երդ է) և 31,
Գ. brqhp բարեկենդանի, զատկի, վիճակի, որոնց մեշ չկա հայրենի չափով երդ։
Դ. Անտունիներ (եր. 427—454), բոլորը հայրենի չափով, որոնցից պանղխաոէրյան՛
ողբեր են՝ 1—15. 28. 31. 33. 36. 38. 39. 45. օիրոլ երգեր են՝ 15. 26. 30. 32. 84. 35. 37.
40—U . 46. 47, իսկ համար 27 ե 29 ոչ պանդխտի և ո՛չ սիրու են, այլ երկոան էլ ողբեր,.
վոլմ է, որ իր ձադերին զրկում են մեղրիցւ
Ե. Զանազան երգեր (եր. 455—478), սրանց մեշ էլ կան հայրենի շափով մի քանի եր
գեր, որոնցից պանդխտի՝ համար 19. սիրու.’ համարներ 9. 24. 16 (ողր). 26 (վշտալին՛)֊
32 (աղոթք),
Ջ. Ողբեր մեոեյի (եր. 474, հտն-), որոնցից հայրենի շափով են՝ 3. 5—19. 21—2527. 30. 31. 85. 38—40. 44 (նաև պանդխտի). 47. 49—54. 57. 59. 62. 63. 69. 70. 72'.
73. 75—78. 82. 83. 87. 88. 91—93. 94. 97. 98. 100. 101. 102. 103. 1061
֊
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կրումն են) երգերն է համարում անտունի։ Հայրենի լափով հորինված
ոչ բոլոր երդերն, ուրեմն, կոչվում են անտունի։
Վ. Գույոլմճյանն իր հիշված հոդվածի մեչ մերժելով Սրվանձըտյանցի ու ճ անիկյան էг վերևում դրված երեք բացատրություններն էլ
« անտունի» բառի ծադման վերաբերմամբ' և իր կողմից ոչ մի նոր բացատրոլթյուն չտ ա լով դրում է. ffժողովուրդը. .. «օրոր», «լա ց» կամ
«գովք», « հարսի հարեն» կամ «քաշ հարեն» If անվանե օրորները, մահերդ,
ները և հարսանեկան երգերը» ։ ՛Քիչ հետո նա գրում է. «Անտունին կրնա
ըլլալ գերազանցապես սիրավեպ... և դարձյալ օրոր և լաց կամ մ ա ֊
հերդ»։ Հետևաբար' ըստ Գույումճյանի ffանտունին» մի ընդհանուր անուն
է սիրու և օրորոցի երդերի ու մահերգի, և ղրանց' в անտունի » լինելու
համար իբրև ընդհանուր ffգլխավոր հատկանիշ» նա դնում է. «առածին'
լեզուն, որ պատկառելի հնութեան մը դրոշմը կըկրէ... երկրորդ չափը»3։
Կնշանակի' ըստ Գույումճյանի այդ տարբեր բովանդակության երգերը
մի ընղհանուր ffանտունի» տեսակ կազմում են ոչ թե իրենց միանման
նյութի, բովանդակության պատճառով, ա յլ միանման հնաձև լեզվի և
առանձնահատուկ ոտանավորի պատճառով։ Հայրենի չափով հորինված
բոլոր երգերն էլ, ուրեմն, անտունի են։ «Անտունի» թառը, հետևաբար,
ունի հին ffհայերէն» ffհայրէն» բառի նշանակությունը։
Ո՛րն է ճիշտը, ճ անիկյան ի ՛ ու Սրվանձտյան ցի ՜ տված տեղեկու
թյունը, թե’ Գույումճյանի։ Ենթադրել թե ճանիկյանը, որ տեղացի է և
մանրամասն ուսումնասիրել է Ակնը և այնքան շատ երգեր ունի ժողո
ված, լավ տեղյակ չի եղել, թե որ երգերն են անտունի կոչվելիս եղեի
ա յդ հնարավ/ւր չեմ համարում։ Բայց և Գոլյումճյանն էլ, ինչպես իմ
հոդվածից երևում է, տեղում լավ ծանոթ է եղել Ակնա անտունիներին և
նույնիսկ ժողոված ունի այդ երգերից։ Այս տարբեր տեղեկությունների
բացատրությունը պետք է տեսնել լեզվի այն հատկության մեշ, որով
բառերի նշանակությունը փոխվում է ժամանակի ընթացքում։
Այդ տիպի, այսինքն հայրենի չափով հորինված երգերի ffհայրեն•
կոչումը ffհարեն» ձևով, ինչպես տեսանք, մնում է և Ակնում և Ակնի ժո
ղովրդական երգի մեշ. բա յց այդ բառն այստեղ կորցնելով իր հին նշա
նակությունը' ստացել է ընդհանրապես «երգ» բառի իմաստը և գործած
վում է նույնիսկ տաճկերեն լեզվով հորինված հարսանեկան երգերի հա
մար։ Հնումն, անշուշտ, այդպես չի եղել. ա յլ այդ հա յրեն֊հ ա րեն բառն
Ակնում ևս նշանակել է, ինչպես տաղարանների մեշ, վերևում բա ցա տըր֊
ված չափով հորինված երգերը, որոնք և նայելով իրենց բովանդակու
թյանը' են սիրու հայրեն, ուրախության հայրեն և ա յլն։ Հին ffլալիքի•
(Ակնի aլացի» ) երդեր էլ եղել են այդ չափով, ուրեմն և լացի հայրեն,
3
Այս լափը Գույոլմճյանը (եր. 235, հտն.) բացատրում է առանց որևէ ռիթմական
օրենքների և առանց աղճատումները նկատի ռմւենալռւ, դատի և ես վերևում, չափի մասին
իոսելիս, նրա րացատրաթյունը նկատի չառա,
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ինչպես և հարսանեկան հայրեն, Ակնի «հարսի հարննըյ>, այլև օրորոցի
հայրեն։ Եթե հետագայում, երբ «հայրենս բառն ընդհանուր նշանակու
թյուն է ստացել, «հարսի հարեն» կամ «քաշ հարեն» ասելով, ըստ Գոլյումճյանի, հասկանում են ընդհանրապես «հարսանեկան երգ», հնոլմն
գա նշանակել է' հայրենի չափով հորինված հարսանեկան երգ, ինչպես
որ, ըստ ճանիկյանի, «քաշ հարեն» ասելով հասկանում են դեռ ոչ թե
«կարի երկար եղանակ ունեցող» երգ ընդհանրապես, և ոչ էլ մի այդպիսի
հարսանեկան երգ, այլ հայրենի չափով հորինված «Ա "յ իմ հարստի
դստրիկ» հարսանեկան երգը, որ թեպետ ճանիկյանը (ՀԱ, 4 17) գնում է
իբրև մի երգ, բա յց իսկապես երկու երգ է, իսկ եթե Սրվանձտյանցի Հ ա ֊
մով-հոտովի մեշ (եր, 2 91) եղած վարիանտն էլ նկատի ունենանք,
երեք երգI
Հիմա, եթե այդ տիպի հարսանիքի, սիրու, ուրախության երգերը
կոչվել են' հարսի հայրեն, սիրու հայրեն, ուրախության հայրեն («Տաղ
հայրեն վասն ուրախության» «հայրեն սիրոյ» և այլն), բնականաբար
պանդխտության, պանդխտի հայրեններն էլ պիտի կոչվեին կամ ա յս ֊
պես կամ մի ուրիշ համանիշ բառով։ Այստեղ արդեն հանգում ենք «ա ն ֊
տունի» բառին, դրանք էլ կոչվել են «անտունի հայրեն», այսինքն պ ա ն֊
դըխտի, ղարիբի հայրեն։ « Անտուն» սովորաբար նշանակում (է' տուն չո ւ ֊
նեցող, բա յց Հայկ. լեղ. նոր. Բառգ. բացատրած է նաև « առանց տան.
իբրև պանդուխտ»։ ß'b այս բառը համանիշ է պանդուխտ բառին, այդ
տեսնում ենք « Սիրտս նման էր էն փլած տներ» հայտնի ժողովրդական
երգի վարիանտներից, որոնց մեկի մեշ է «ւլսււփբի սիրտն է պղտոր ու
մոլոր», իսկ մյուսի մեշ' «Անտունի սիրտն է պղտոր ու մոլոր» *։ Այսպես
ուրեմն, «պանդխտի հայրեն» ասվելու փոխանակ կարող էր ասվել « ա ն ֊
տունի հայրեն»։ Բայց լեզվի մեշ մի սովորական երևույթ է, որ «անտունի
հայրեն» կապակցության փոխանակ գործածվի լոկ «անտունի», ինչպես
որ հենց «տաղ հայերէն» կամ «հայերենտաղ» կոչումի հետ կա պարզա֊
պես նաև լոկ «հայերեն», «հայրեն» գործածությունը։ Այսպիսով ուրեմն,
«անտունի» բառը մենակ ստանում է « անտունի հայրենի» իմաստ և նշա ֊
նակոլմ է' պանդխտի երգ, բա յց ոչ ամեն տեսակի պանդխտի երգ. « բ ո ֊
լոր պանդխտի երգերը անտունի չեն», այլ միայն այն պանդխտի երգերը,
որոնք տհայրենռ են, այսինքն հորինված են հայրենի չափով։
Սակայն «անտունին միշտ պանդխտի երգ չէ »։ Որ պանդխտի անտոմւիները միաժամանակ և սիրու երգեր են, այդ պարզ է նրանց բո
վանդակությունից. ապա' որ առհասարակ անտոմէիները, լինեն պանդըխտի թե սիրու, նույն եղանակով են երգվել, այդ հաստում Է ճանիկ
յանը (ՀԱ, եր. 4 2 8 )։ Այս երկու հանգամանքը, որով պանդխտի ու սիրու
հայրենները եղանակով ու նյութով նույնանում են, լեզվի հոգեբանու■ է Տե՚ո Կոմիսւաս 4.. ե Մ. UpbqjmC, Հազար ու մի խազ, Ա. Հիսնյակ, I-ին տպա«/>.. ISO» և Նույնը, 2-րդ ւոպագր., 190Տ,

թյա մբ բնականաբար պիտի առաշ բերեր էանտունի» բառի նշանակու
թյան ընդարձակում նաև սիրու հայրենների համար, հետո նաև այն բո
լոր հնավանդ երդերի համար, որոնք միևնույն ընդհանուր բնավորության
են։ ffԱնտունի» բառի նշանակության այս վերշին ընդարձակումն ևս
ան՛հրաժեշտորեն պիտի առաշ դար, քանի որ մի կողմից' այդ երդերը մի
ընդհանուր տիպի են և դրանց ffհայրենa ընդհանուր կոչումն Ակնի կող
մերում ստացել Է a խաղ, երգ» նշանակությունը, մյուս կողմից' ինչպես
ճանիկյանը հաստատում ւէ, անտունու եղանակը «հիմնապես <ւՕրոբ»-ին,
«Աոալօտուն կ՛ելնեսа , տԵկոլր աղոլոռ ՛աղջիկ» կամ էԲաբի լուս, աղուոր,
բարի լոլս»-ին եղանակաց կը նմսյնի», այսինքն օրորոցի և հարսանքի
երդերի եղանակին։ Ւե ffԱնտունիв բառի իմաստի ընդարձակման, այն էլ
բոլորովին նոր ընդարձակման հետ գործ ունենք այստեղ, ա յդ երևում է
նրանից, որ, ինչպես տեսանք, ըստ Սրվանձտյանցի ու ճ անիկյանի այդ
պես կոչվում են դեռ հայրենի չափով հորինված ոչ բոլոր երգերը, այլ
առհասարակ այն պանդխտության ու սիրու երգերը, որոնք հայրենի չա
փով են, իսկ ըստ Գույումճյանի' բոլորը, նաև օրորն ու լացը։ Կնշանա
կի' Սրվանձտյանցի և ճանիկյանի օրով այդ ընդարձակված նշանակու
թյամբ կիրառությունը կամ դեռևս չի եղել, կամ տարածված չի եղել, որ
նրանք հայրենի չափով հորինված լացի և օրորոցի երգերը չեն դնում
իբրև անտոմւի, իսկ հետո—դրա համար բավական է նույնիսկ մեկ երկու
սերոմւդ—ա յդ կիրառությունը եղել է կամ տարածվել է, որ Գոլյոլմճյանն
ա յդ ffանտունի» բառի նշանակությունն այդպես ընդարձակ է բացատրում,
որով և ffանտունին» իր նշանակությամբ նույնանում է հին ffհայրեն»
բառի հետ,
տԱնտունի» բառի նշանակության ընդարձակման համար մի ուրիշ
կարևոր հանգամանք ևս պետք է նկատի ունենալ։ Ժողովրդական երգի
էական հատկություններից մեկն այն է, որ միևնույն երգը, անփոփոխ
կամ փոքր փոփոխությամբ, իր բովանդակության պատճառով երգվում է
և իբրև սիրու երգ, և իբրև վիճակի երգ, և իբրև լաց կամ հարսանեկան
երգ, պանդխտի կամ օրորոցի երգ, զի այս երգերն ունեն հաճախ մի
ընդհանուր գիծ, այն է գովքը: Ինչ է օրորոցի երգը, եթե ոչ երեխայի
գովք, կամ հարսանեկան երգը, որ հաճախ գովք է հարսի կամ փեսայի,
հարսանքի ժամանակ նույնիսկ ffխնամիներն երկու կողյէանց ծնողաց
և ազգականաց գովասանական երգեր կ՛երգեն» (ՀԱ, եր. 1 1 6 )։ Եվ վերշապես լացը կամ հին լալիքը դարձյալ մ եռելի գովք է, միայն ողբագին
և լալով, որ և հենց I գովքа էլ կոչվում է, և կամ սիրու երգը, սիրու ղաչելը
նույնպես հաճախ յարի գովք է (ղազել = գովք) և սովորաբար տխուր ու
ողբագին, ինչպես է պանդխտի սիրու երգը։ Չոպանյանի բառերով ասենք
ffբանաստեղծները գրեթե միշտ լալով է որ երգած են սերը. որովհետև սե
րը. .- հիմեն կը դղբդե հոգին ու անդիմադրելի տխրությոձւով մը կը գի՝
նովցնե զայն' նույնիսկ երբ երշանիկ է ան. արևելյան բանաստեղծության
մեշ մանավանդ սիրերգը ոդը մըն է միշտ, մեծագույնը ողբերուն»։ Եվ
-
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հասկանալի է թե ինչու սիրու երգը, լինի տարփատենչ սիրահարի թե
պանդխտի, պետք է երգվեր նույնպես ողբագին, ինչպես մ եռելի գովքը,
քանի որ երեք դեպքում էլ երգվում է անջատումը սիրած անձից-մեռելից,
պանդուխտ յարից և բացակա կամ անմատչելի սիրականից։ Արդ, ինչպես
մյուս երգերը, նույնպես և հայրենի չափով հորինվածները, իրենց ա յս ֊
պիսի բնավորության համար' պետք է երգվեին մերթ իբրև սիրու երգեր,
մերթ իբրև օրորոցի երգեր, մահերգեր և ա յլն։ Մի այնպիսի երգ, որ ան
տոնի է Կ՛՛չվեի երբ իբրև պանդխտության կամ սիրու երգ Էր երգվում,
մի ուրիշ դեպքում Էլ երգվելով իբրև լացի կամ օրորոցի երգ, կարող Էր
բնականորեն դարձյալ անտոնի կոչվել, և ապա' նման չափով ու եղանա
կով հորինված բոլոր երգերն անհրաժեշտորեն պետք Է այդպես մի ընդ
հանուր անոնով կոչվեին. որով և անտոնի թառը պետք Է ստանար հայ
րեն բառի նշան ակությոնը։ Այսպիսի երևույթը, որով ընդարձակվում Է
բառի նշանակությոնը, շատ սովորական Է լեգոների մեշ։
Մեր ժողովրդական քնարերգոլթյոնից շատ օրինակներ կարելի Է
բերել այն մասին, թե ինչպես միևնույն երգը ասվում Է թե իբրև սիրո
երգ, թե իբրև վիճակի երգ և այլն։ Այսպես օրինակ' մեր արևելյան ս ի ֊
րոլ քառյակները ffԶան դյուլում շան շան, շան ծաղիկ շան շան» կրկնա֊
( է . Քն՛ար հա յկ.^ եր. Ղ1Տ8, հտն.), Նույնը լինում Է ?և անսռնիների վե
րաբերմամբ։ Բերեմ դրա համար մի քանի օրինակ անտոնիներից։
Վ. Գոլյոլմճյանն իր հիշված հոդվածի մեշ (եր. 2 38), որպեսզի
հաստատի իր կարծիքը, թե անտոնիներն ամբողջ չեն մեզ հասած, թե
մեծ ու հոյակապ տոհմիկ սիրսւվէպի մը, որոն ամբողջությունը կորս
ված Է» , իբրև ffփաստ» և ffհամոզիչ օրինակ» բերում է իր գտած երեք
անտոնիներ և մեկ էլ մեկ տող, որոնք, սակայն, բնավ չեն ապացուցում
նրա այդ տեսությոնը, այլ գեղեցիկ օրինակներ են միայն, թե ինչպես
միևնույն անտոնին անփոփոխ կամ փոքր փոփոխությամբ երգվում է
և իբրև սիրու երգ և իբրև մահերդ կամ' ffօրոր» ։ Տեսնենք այդ անտու
նիները մանրամասնորեն, միանգամայն և մի քանի մոտիվների ու տների
նոլյնությոնը հայրենների ու նոր ժողովրդական երգերի մեշ.
ՍՒՐՈԻ ԱՆՏՈԻՆԻ
Ծոցիկդ առալօտ նըման,
Առաւօտոն շաղերն ի վրան.
Երթամ բարկ արև Ա։նիմ,
Գամ ցաթեմ, շաղերըդ ժողվեմ,
նավասարդ, 338

0ՐՈՐՈ8Ի ԵՐԳ
Ծոցիկդ առալօտ նման,
Առտըւան շաղիկն ի վրան

է1,

Շաղվոր, ետ ու ետ գնա
Ուր (որ) ցաթե մսրևն ի վրան
Բիլրակն, 1898, եր. 601

Այս անտունի քառյակը սիրերդ է, Կնոշ « ճերմակ ծոցը» հայրենների
ու նոր ժողովրդական երգերի, այլև մեր հին քնարերգուեերի մեք, ինչպես
տեսանք, գովվում է իբրև լուսատու, և նմանեցվում է դրախտի, այգու,
ծաղիկների, վարդով ու ռեհանով լցվա ծ։ Օրինակ՛' այստեղ միայն Գրի
գոր Նարեկացուց բերեմ հետևյալը, « Ծոցն լուսափայլ, կարմիր վարդով
լցեալ» , Մյուս կողմից առավոտյան ցողը բույսերի վրա' երդվում Է թե՛
հայրենների և թե՛ նոր ժողովրդական երգերի մեք, ինչպես՝ « Դու կանաչ,
ես ցօղն ի վերայ» (Ծ .), « Վարդ քաղէ ու ցօղն ի վերայ» (Կոստ., Բ., 5 5 ).
« Վարդն ի բացվե առալտման շաղերով» (ՎՍ, Ա, 4 1 )։ Արդ, վերևի ա ն ֊
տանու աոաշին երկու տողի մեշ, գտնում ենք « սպիտակ ծոցի» հայրեն
ների համար սովորական նկարագիրը, առաշին տողի մեշ ծոցը նմանեց
րած է առավոտվան այսինքն՝ առավոտյան լույսին, ինչպես և մի հայ
րենի մեշ՝ « Քո ծոցդ առաւօտ նման, քանի յետ բանամ, նա լուսնաja
(Անահիտ, 1907, եր. 1 8 5). իսկ երկրորդ տողի մեշ' մի առավոտյան ցո
ղազարդ այգու, վարդի և այլն, ճիշտ է, ա յղ տողի մեշ չկա այգի, վարդ I,
նմանները, բա յց այդ հենց ժողո,[րդական քառյակներին հատուկ սեղմ
արտահայտության ձևն է, որով պատկերի մանրամասնության լրացումը
թողնվում է լսողին։ «Ծոցի» ա յդ նմանությունը, բնականաբար, ծագած
է ստինքի կաթից, ուստի և կա « ստինք ցօղալոր» կապակցությունը, ինչ
պես և հետևյալ հայրենի տունը.
Ասեն թէ կաթով է շաղուած
Այդ ճերմակ ծոցըդ որ ունես։
Դիվ., rfC.
Ծոցի ա յդ նկարագրից հետո' երգիչը ցանկանում է դաոնալ բարկ
արև և «ցա թել», այսինքն լույս ծագեք և ծոցի չաղերը ժողովել, որ է'
համբուրել' պատկերավոր արտահայտությամբ, Այդ քառյակն ուրեմն,
պարզապես սիրու երգ է:
Գույումճյանի բերած ա յդ սիրու քառյակի մի վարիանտը, սակայն,
գտնում ենք «Բիլրակն» լրագրի 1898 թ . մեշ. եր. 601, հտն. Տ. Վ. Պալյանի «Մանկական огог Ակնւսյ բարբառով» շարքի մեշ, Նույնը նաև ՀԱ,
եր. 408, 9 ֊ր դ իբրև օրորոցի երգ^,
5 Տե՛ս Աճաոյանի вՀայերենի գավառական բառարանիя մեք ացաթել» բացատրված'
гարևի ծագել, լույսը վւովել*,
в ՀԱ, եր. 417 հարսանեկան երւյր սքաշհարեն* (վարիանտը Արվանձտյանցի Համ.֊
հոս,., եր. 291) Բիլրակն. 1898, եր. 601 գրված է իբրև «Մանկական օրօր Ակնսւյ ршгршոով»: Ուրեմն նույն երգը ԱկնոսՏ և՛ Հարսանեկան և' օրորոցի.
Ա՜յ իմ հարստի դստրիկ,
Օրօր օր հայրենի)
Ծոցդ էգի, ծառդ արմաւենի.
Հայրենի, ծառդ արմալենի.
Պիղպիղը քոլ ճեղդ կու թառի,
Քոլ ծառն ո. ճեղդ ոսկի.
«ու տերևը վարդ կու մանի...
ՀԱ, 417

Պիղպ/,,լը քոլ ճեղը կու թառի,
Բիւր., 1898, եր. 601

երկրորդ սիրո անտունին Գույումճյանը գտել է Ակնի մոտ Վանք
գյուղում, բալց նրանից աոաչ ճանիկլանը դրա մի քառյակն ունի ոյ
իրրև սիրու երգ, այլ իբրև մահերդ:
ՊԱՆԴԽՏԻ ՍԻՐՈԻ ԱՆՏՈԻՆ1'

ՄԱՀԵՐԴ

Երթամ, թուխ ամպիկ լընիմ,
Գամ ցաթեմ՛1 քու երդիկդ ի վրա։
Ցածնամ, ցօղիկ մը տամ
Քոլ ճերմակ կրծոցդ ի վրայ.
Արթննաս ու վեր իյնաս.
— Յօղի՚կ , աս ի՜նչ, ուր ( Яр) դուն
կուցօղաս--Ես անտեղ խարիպ մ՚ո ւնիմ,
Ան կուլայ , հոս կուցօղայ,
Տօղա', թուխ ամպիկ, ցօղա.
Յօղալո,ն ատեն ն է հիմա,
նավասարդ, Ш

Ցածնամ ու ցօղիկ մի տամ,
Ք ոլ ճերմակ ծոցիդ վրայ.
Արթնանաս ու վեր իյնիս.
— Աս ի՛նչ ցօղ, ուբ ( որ) իս
ՀԱ, եր. ՏՕՕ

Տեսնենք նախ մահերգի քառյակը. Այստեղ էցօզն» առնված է ար
տասուքի նշանակությամբ, որ ողբացողը թափում է մահացած սիրելի
կնոչ կրծքի վրա, Հմմտ. էՀցօղել արտօսր, արտասոլս» դարձվածը և
հետևյալ հայրենի տողը՝ ffԱրտասուք... զետ գարնան անձրև կու ցօղայа
(ՂԹ.)։ Գոլյոլմճյանի բերած երկրորդ անտունին լոկ այս փոքրիկ մ ա հ ֊
երգի մի զարգացումն է սկզբից մի տնով և վերչից մի քառյակով, որով
մահերգը դարձել է պանդխտի սիրու երգ, Այգ ընդարձակումն ու փոփո
խ ություն առաք է եկել հայրենների զարգացման սովորական եղանա
Նկատել, որ երկրորդ երդի մեշ գործածված Է «հայրենի, րառը իր բոմ- իմաստով.
Ամա. Դիվ., եր. es. гՈրդի, հարստի որդի, էիլ ոսկի, ծառ արմաւենիւ. Հայրենների մեք
այս սիրու երդի համապատասխան երգ չեմ գտել, բայց ոլ միայն «Քո ծոցդ աոաատ
նման,... տողը կա հայրենների մեք, այլև իմաստի տարբերությամբ նույն պատկերներն ու
մոտիվները և մինչև անգամ նույն տողերն ու քառյակն ունի հետևյալ հայրենը.
Քանի դու ինձի Էիր,
Նա կանանչ ու ցողն ի վրա,,
երբ դու որ յիսնէն ելար,
սիլն երեկ, եդեմն ի վրայ...
Երթամ բարկ արև դաոնամ,
Գամ կանգնիմ ի կամարիդ վրա,,
1ռ,ս ծագեմ ի քո վրա,,
Որ սաստիկ ձիձըն վերանա, (ՃՀԳ.),
1 * Ցաթելը բառն այստեղ երկրորդ նշանակությամբ է գործածված, իբրև «կաթել,,
էցայաել», г ցողել*, «շաղելն, ինչպես Պատկանյանի այս տողի մեշ' гԻնչու արցոմլք ցայ
տում են».... Տե՛ս Աճաոյանի' «Հայ դավ. բառ.», «ցաթելл բացատրված նաև «կաթել»։
— 234 —

կով, որ տեսանք վերևում։ է Ցողելa բառը գործածվում Է բացի արտասութից' նաև ամպի համար, որի մակդիրը թե հայրենների և թե նոր ժո
ղովրդական երդերի մեչ Է «թուխa (տե՛ս d g . Ծ * . ՀԷ. Կոստ., P, 17, 57, Գ.
22, Փշր., 2 5 ), օրինակ' հայրեն «Գիշերս ես ի դուրս ելայ, թուխ ամպեր
և անուշ կուցօղայ» (Կոստ., Р, 5 5 ), « Գիշեր դուրս ելայ, թուխ ամպը ա ֊
նուշ կըցօղէր» (ՎՍ, Ա, 50 ), Արդ, երևակայեցեք իր սիրելի կնոշից հե
ռակա մի երգիչ, որ արտասուք է ցողում և հիշում է նրան կտրանը (երդիկին) քնած այն դրությամբ, որ տեսանք հայրենների և նոր ժողովըրդական երգերի մեշ. « Իմ եար, դու յերղիկն ի քուն, ծոցդ լոյս տայր
ս։ստղերոլնa (հ Ւ .) . вՄեր եարն ինկե տանիսն ի քուն, ծոցը թացեր
шuտղnմlfնЬրnձa (Տ . Սարգսենց, Պ. Վան., եր. 1 2 9 )։ Նա նույն «ցողа
բառի արտահայտած գաղավսսրների զուգորդությամբ և սովորական
«Երթա մ֊լ ինեմa մոտիվով կ'ավելացներ արդեն մահերգի քառյակի վրա
Գոլյումճյանի բերած երկրորդ անտռւնու առաշին երկատողը.
Երթյսմ, թուխ ամպիկ լինիմ,
Գամ ցաթեմ յերդիկիդ վրայ.
Ցածնամ ու ցողիկ մի տամ
Քո ճերմակ ծոցիդ ի վերայ.
Արթննաս ու վեր իյնիս.
— Աս ի՜նչ ցօղ, որ յիս կուցօղայ,
Մեռելի ողբի քառյակն այս երկու տողին ավելանալով դառնում է
արդեն մի սիրու վեցյակ, Բայց Գույումճյանի բերած 2~ՐԴ անտուեոլ
վերշից ավելացած է պանդխտի վերաբերյալ մի քառյակ ևս իբրև կնոշ
խոսքի շարոձակովէյոծւ.
Ես անտեղ խարի պ մ։ունիմ,
Ան կուլայ , ու հոս կուցօղայ.
Ցօղա, թուխ ամպիկ, ցօղա,
Ցօղալու ատենն է հիմա,
Այս ձևով անտունին ստանում է հետևյալ բովանդակությունը։ Ար
տասուք ցողացող պանդուխտը հիշում է կտրանը քնած իր կնոշը և ցան
կանում է թուխ ամպ դառնալով ցողալ նրա կրծքին, և ապա պատ
կերացնում է, թե ինչպես նա, կինը' տեղից վեր թռած ապշած պիտի
հարցնի, թե սա ինչ ցող է, և իսկույն հիշի իր պանդուխտ սիրականին
և նրա ցողած արտասուքն ու հասկանա, որ իսկապես «ցողալու ատենն
է հիմաa , այսինքն ողբագին է իրենց վիճակը։ Այսպիսով, ուրեմն, մահերդն ա յդ քառյակով ընդարձակվելով դառնում է մի պանդխտի երդ:
Այս չորս տողն իսկապես մի անկախ քառյակ է, որ կցված է նախորդ
վեցյակին, ես դրա համապատասխան հայրեն չոմյիմ, բա յց ունիմ հետև
յա լ արևելյան ժողովրդական խաղի երկու վարիանտները.
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Գիշեր շատ ա, դուրս ելա,
fi-ուխ ամպն անուշ կըցոլա (վար. կըցողա).
Ցոլա, ցոլալուդ մատաղ (վար. ցողա, ցողալուդ...).
Յարիս աչքն ա' լացել ա (վա ր... ա, կուլա),
էս գիշեր յես դուրս ելա,
Թաթախ ձնիկ թացել ա.
Կըկաթէր մարմար դոշիս,—
Ցարիս աչքն ա' լացել ա։
Այս քառյակների մեշ սեղմ կերպով նույնն է արտահայտվում, ինչ
որ Գույումճյանի սիրու անտունու մեշ, այն է' հեռու տեղում լացող յարի
արտասուքն ինչպես մի թուխ ամպ ցողում է (ցոլալ-ցողալ) իր սիրած
կնոջ ffմարմար դոշին», այսինքն կրծքին. Այս մոտիվը' արտասուքն
իբրև անձրևի ցող, նույնիսկ իբրև ձյուն, ինչպես վերևում դրված երկ
րորդ արևելյան քառյակի մեջ, սովորական է մեր ժողովրդական երգերի
համար. Նույնը գտնում ենք և մի հայրենի մեջ, միայն արտասուքի,
€լացի» փոխանակ համանիշ aհառաչ» բառով արտահայտված.
Հառաչս ի յերկինք ելել,
Երկընուց ի վայր կու գար ձուն։
Դիվ., ЬР.
Անցնենք Գույումճյանի բերած երրորդ սիրու անտա&ուն, որ նա
ffբարեբախտ է եղել» գտնելու Ապուչեխ գյուղում, դրա երկու վարիանտն
էլ, սակայն, նրանից առաջ ունի ճանիկյանն իբրև մահերգեր և մի վաոիանտ էլ Սրվանձտյանցը դարձյալ իբրև մահերդ, և մի ուլւիշը Տ. Վ. Պալյանը ffԲյուրակն» , 1898, եր. 360 մի մեծ անտոմւու մեջ իբրև մաս ա ն ֊
տոմտու,
ՍԻՐՈԻ ԱՆՏՈՒՆԻ
Երթա՚մ , խաժ կաքւուկ լինիմ,
Գամ թառեմ քոլ փինճերէիգ.
Իժոլան ահուզար ընեմ,
Ֆիզանէս քունդ չի տանի.
Որու քուն տանի տանի,
Իմ ու քո՛լ քոմւը չի տանի,

ՄԱՀԵՐԴ
Մենք ալ չիֆթ կաքւուկ տ՚իլլինք
Վրայիդ չինարը տի թառինք.
Իժվան ահուզար տ'ընենք,
Մեր քունը չի տանի,
ՀԱ, էր. 497
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Սիրատարփ սիրտը, — շարունակում Է Գույումճյանը այս երրորդ
անտունին բերելուց հետո,—խաժ կաքէուկի մը պես պիտի աղաչե իր
սիրելիին սիրո դոները բանալու և ողորմուկ պաղատանքներով պիտի
վրդովն անոր գիշերվան հանգիստը. Սակայն հանկարծ կը փոխվի իր
տրամադրությունը ու կ՛ըղձա.
Երթա՜մ, քաջ արծիւ ըլլամ...

Դժբախտաբար ինձ կարելի չեղավ գտնել այս y irrn rij տունը' բացի
առաջին տողեն, զոր մեշ կբերեմ, հուսալով որ թերևս անիկա միջոց ծ ա ֊
ռայե գտնելու նաև մնացորդը։ եվ ինչ ապահովությամբ կրնանք պնդել
fib «Երթամ-լընիմ»֊ն երու այս չքնաղ չարքը կը վերջանա ասով, առանց
ունենալու իր հաջորդները նույնքան գեղեցիկ, որքան առաջինները» ,
Այն ինչ որ Գույումճյանը չի գտել, այսինքն ենթադրած «չորրորդ
տունը», Սրվանձտյանցը վաղուց գտել և տպագրել է 1884 թ . Հա մ .֊հ ո տ .
մեջ իբրև «iluifibrcj Ակնա Ապուչեխ և Կամրկապ գեղերոլ ժողովրդական
կանանց իրենց .ղարիբին և սիրելյաց վրա յ», նույնպես և ճ անիկյանը
նույնը, դարձյալ իբրև մահեւ-գ «ի դիմաց ողրացելոյն առ սիրելին որ
կենդանի է »,
Երթամ քաջարծիւ լինի մ,
Գամ թառիմ քոլ պատուհանին.
Ինչաքը ֆիղան անեմ,
Ֆիղանէս քունդ չի տանի
Համ.-հոտ., եր. 300

Երթամ քաջարծիւ լին իմ,
Գամ թառիմ քոլ պատուհանին.
Ինչաքը ֆիղան անիմ,
Ֆիղանէս քունդ չի տանի.
Որոլ քուն տանի տանի,
Իմ ու քո՛լ քունը չի տանի։
г а , ьР. 495

Ինչպես կարելի Է տեսնել, « սիրատարփ սրտի» երգը, Գույումճյանի
3 -ր դ սիրու անտունին, փոխվեց մահերգի, այն Էլ նույն Ապուչեխ գյո ւ
ղում և «խաժ կաքւուկն» ու «քաջարծիւը» փոխանակեցին միմյա նց։ Եվ
այս հասկանալի Է մի ժողովրդական երգի համար։ Մի նորատի կին, —
որ թե հայրենների և թե նոր ժողովրդական երգերի մեջ կաքավի Է նմանեցվում—իր սիրած տղամարդի համար, իբրև «խ ա ժ կաքւոլկ», կարող
Էր ասել 3-րդ անտունին իբրև սիրու երգ. բա յց և նույնը կարող Էր ասվել
ի դիմաց մի նորատի մահացած կնոջ իբր մահերդ։ Իսկ երբ ա յդ միև
նույնը ասվեր հեռավոր օտարության մեշ մեռած մի քաջ տղամարդի
բերանից, ի դիմաց մի պանդխտի,— և ըստ Սրվանձտյանցի այդ ասվում
Է « ղարիբի վրա» — բնականաբար «խաժ կաքւոլկի» տեղ պիտի անցներ
« քաջարծիւը» , մանավանդ որ պետք Է մեծ տարածություններ արագ
կտրել, Հմմտ. Անահիտ, 1907, եր. 188 հայրենը’ « Երթամ քաջարծիւ լ ի ֊
նխէ գամ կռուիմ, մինչև լուսանա յ » . Այսպես ուրեմն միևնույն անտոմւին
միևնույն գյուղում չորս վարիանտով Է գրի առնվել, և իբրև քառյակ, և
իբրև վեցյակ, և խաժ կաքավի պատկերով Է, և քաջ արծվի, և իբրև սիրու
երգ Է, և իբրև մահերդ, — այնպիսի ձևափոխություններ, որ հատուկ են
ընդհանրապես թե հայրեններին և թե նոր ժողովրդական երգերին. Բայց
հավանական Է, որ ա յդ անտունին սկզբնապես вլացի» երգ եղած լինի,
որովհետև դրա մեջ երևան Է գալիս մեր հին ժողովրդական հավատքը,
թե մ եռելի հոգին մահվան աոաջին օրերը և նույնիսկ աոաջին տարին
թռչունի կերպարանքով թափառում Է իր գերեզմանի և իր տան շուրջը,
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թառում է տան պատուհանին, բակի ծառի վրա, և տանեցիք երբեմն,
նույնիսկ տեսնում են նրան...
Մենք ունենք, սակայն, այղ երգի մի ուրիշ Վարիանտ ևս, իբրև
մի հատված մի մեծ անտունու, որ Ակնի պանդխտի կնոշ երգ Հ, ուղղված՛
իր բացակա ամուսնուն։ Այստեղ ոչ կաքավ է և ոչ արծիվ, այլ սոխակ,
Այդ անտունին տպված է ւԲիւրակն» լրագրի մեք 1898 թ ., եր. 360, Տ~
Վ. Պալյան ստորագրությամբ.
Պիլլպիւլն իր վարգին սիրուն,
Ձէներով ֆիղան կու անէ.
Ֆիղան ու ֆիղան կու անէ,
Ֆիղանին քունը չի տանիր.
Որոլ քոլն տանի ու տանի,
Իմ ու քո՛լ քունը չի տանիր։
Պիլլպիզն ի վարդին սիրուն
Չի լինիր գիշերն ալ ի քոլն,
Ես ալ իմ մարդուս սիրուն
Եղեր եմ պիւլպիւլի նման։
Այս միևնույն անտոմ/ին Սրվանձտյանցի ՀՀ. եր. 297 կա իբրև•
շարունակություն մի ուրիշ անտունու. այստեղ գտնում ենք միայն ա յս՚
չորս տողը.
Բիւլբիւլն վարդին սիրոյն
Ձայներով ֆիղան կու անէ.
Ես ալ իմ մ ար գոյս սիրոյն
Եղեր եմ պիւլպիւլի նման։
Այս միևնույնը ՀԱ, եր. 448 մի անկախ քառյակ է. միայն «իմ մալт—
գոյих։ բառերի փոխանակ է в խարի պիստ։
Ես դիտմամբ վերևում մանրամասն կանգ առա այդ անտունիներխ
Վբա. որովհետև եթե մի կողմից' պետք էր ցույց տալ, որ օրորոցի երգը ևմ ահերգը սիրու երգի են փոխվում, մյուս կողմից' պետք էր տեսնել, թե
ինչպիսի « փաստովa և ffհամոզիչ օրինակով» է Գույումճյանը հաստա
տում իր կ ա ր ծ ի ք ը ֊ո ր ես շատ վաղուց ուրիշներից էլ լսել եմ թե ա ն ֊
տոմւիները ffպատառիկներ են մեծ հոյակապ տոհմիկ սիրավեպի մը, ո ֊
րուն ամբողջությունը կորսված է, ավաղ... գոհարակապ, ադամանդա
զարդ մանյակի մը, որ փշուր խշուր եղած է և հիմա մեր ձեռքը մնացերեն հատ հատ մարգարիտները միայն, զորս իրարու շաղկապող շղթան կը
պակսի մեզի», Դժբախտաբար, թեպետ նա գեղեցիկ է արտահայտում
իր կարծիքը, բա յց չի հաստատում այն, ա յլ միայն գովում է իր գտած'
անտունինեբը, կամ նրանց բովանդակությոլևը բերում, և մեշեմեշ կըրկնում, թե երկրորդ անտունին ffանառարկելի կերպով մաս կը կազմՏ
աոա/ինին», ffերկրորդ տունը ( այսինքն' անտունին) մեզի ենթադրեի
-
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կու տա, թե վերևի քառյակը պակաս է և կը կազմե ուրիշ ավե,ի ընդար
ձակ անտունիի մը բեկորը» , և թե երրորդ անտունին «շարունակությունն
է աոաշիններունս։ Եվ ինչո՛ւ, ի ՛ն չ հիման վրա այդ բոլորովին տարրեր
երգերը միմյանց մաս ու շարունակություն են համարվում.—որովհետև
երեքի մեշ էլ կա «երթա մ֊լ ինիմ»-ներու «չքնաղ շարքը»,
Բայց պետք է իմանալ, որ մի « սիրատրոփ սիրտ» կարող էր մի օր
տենչալ բարկ արև դաոնալ իր սիրականի համար, մի ուրիշ սիրող սիրտ
էլ մի հարյուր տարի հետո կարող էր ըղձալ թուխ ամպիկ դաոնալ, մի
երրորդն էլ երեք-չորս դար առաշ կարող է ցանկացած լինել կաքավ
կամ արծիվ դաոնալ, մի չորրորդն էլ քամի, աղբյուր, հայելի, ծիծեռնակ,
գոտի, ծառ ու ծաղիկ և հազար ու մի ուրիշ բաներ դաոնալ իր սիրած
աղջկան դուր գալու համար։ Բայց այդ չի նշանակում, թե այդպիսի բո
վանդակությամբ հորինված փոքրիկ երգերը կամ քառյակները մեկը
մյուսի շարունակություն են և մի ընդարձակ սիրավեպի բեկորներ։ Բա
վական է որ աշխարհում մի օր մի բանաստեղծ, — ո վ գիտե ո ր ազգի
մեշ. — գտել է այդ մոտիվը, և ահա ուրիշ գուսաններ նրան հետևելով
մինչև մեր օրերը, մինչև Հովհաննիսյանն ու Իսահակյանը, ցանկացել
են ու ցանկանում են զանազան կերպարանափոխություններ ընդունել
իրենց յարի համար։ Եվ գուսանների այդպիսի տարբեր տարբեր երգերն
են, որ հարատևում են իբրև ժողովրդական երգեր, միմյանցից անկախ
ու իրար հետ կցվելով և շարունակ փոփոխվելով, մեծանալով ու փոքրա
նալով, սիրու երգը մահերդ, վիճակի երգ դաոնալով, կամ ընդհակառակը,
մի քանի տիպիկ սկսվածքի մոտիվներով « երթամ-լինիմ» , « ես. .. պիտէի», «երթամ աղաչեմ զաստոռած, ո ր ...» և ա յլն։ Այդպիսի մոտիվներով
.մի քանի ուրիշ նոր ժողովըդական երգեր էլ և նրանց համապատասխան
հայրեններ կտեսնենք ներքևում ուրիշ առթիվ։

19. ՀԱՅՐԵՆՆԵՐ ԵՎ ԼԱՅԻ, ՕՐՈՐԻ, ՎԻՃԱԿԻ, .ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ,
ՊԱՆԴԽՏԻ ՈԻ ՍԻՐՈԻ ԵՐԳԵՐ
Ժողովըդական երգի հատկությամբ, միևնույն անտունիները, ի ն չ֊
,պես տեսանք, անփոփոխ կամ փոփոխությամբ երգվում են և' իբրև սիրու
երգ, և իբրև մահերդ, հարսանեկան կամ պանդխտի երգ։ Որ «Քուչակի
դիվանի» սիրու երգերի մեշ «ողորմուկ և լալկան շեշտն... կտիրապետէ»,
ինչպես բնորոշում է Ձոպանյանը, դրա պատճառը սիրու երգի վերը,
նախորդ գլխի մեշ հիշված հատկանիշը միայն չէ, թե՝ «սիրերգը ողը մըն
i միշտ», այլև ա յն, որ սիրու հայրենները մասամբ պանդխտի երգեր են
և նույնիսկ մեռելի «լացեր», «լալիք» են, բա յց սիրու երգեր համարված
կամ սիրու երգերի վերածված։ Բացի ա յդ կան սիրու հայրեններ էլ,
որոնք, ինչպես երևում է իրենց համապատասխան նոր ժողովըդական
երգերից, եղել են իսկապես նաև վիճակի, օրորոցի կամ հարսանեկան
-
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երգեր, Մենք արդեն տեսել ենք մի քանի հայրեններ, որոնք մեր օրով
երգվել են ոչ միայն իբրև սիրու, այլև իբրև պանդխտի կամ վիճակի եր
դեր, Բերենք այստեղ մի քանի այդպիսիներն ևս սկսելով լացի երդերից,
I. ■ՍԻՐՈԻ ՀԱՅՐեՆԱՐ
1 ) Ես ալք ու գոլ լուս, հոգի,
Առանց լուս' աչքն խալարի.
Ես ձուկ ու դու քուր, հոգի,
Աոանց չուր' ձուկն մեռանի.
Երբ ձուկն ի քրէն հանեն,
Ջուր մըն ալ ձգեն, նա ապրի" Երբ զիս ի քենէ զատեն,
Քանց մեոնիլ այլ չար չի լինի,
Ս. Ղ-, 4Վ-. « i ‘ С- « 0

2 ) ճկնակն ի քրէն հանուի,
Ջուր մի ալ ձգեն, նա’ ապրի'.
Հանցգոմւ եմ ի քո սիրոյդ,
Զինչ ձկնակն որ թալէթլի.
Ձուկն ի քրէն հանեն,
նա տտան տայ ու մեռանի.
Երբ զիս իմ Խսրէն զատեն,
Մեոնիմ ու ալ ճար չըլնի,
Հա,էրգ, Դիվ., էր. 120

Հմմտ. Դիվ., եր. 46. ԺԴ. «Առանց քուր' ձուկն չի ապրիլս, — Կոստ֊
ձեռագրի մեք այս հայրենը նման Է 1-ին վարիանտին, ներքևում դնում
եմ միայն դրա երկրորդ քառյակն իբրև 3-րդ վարիանտ, Բացի այղ' 2-րդ
վարիանտի 3—6 տողերի համար հմմտ. մի կրոնական հայրենի ( Հ ա ֊
յերգ, եր. 142) ներքևում դրված քառյակը 4-րդ համարի տակ.
3 ) Երբ ձուկն ի էրԷն զատի,
Ալվի քուր ձգեն, ապրի".
Երբ ես ի քենէ զատիմ,
Քանց մեոնիլ այլ ճար չի լինի.
Կոստ., », 47

4 ) Հան ցեղ զինչ հանեն մարդիկք
Հնարիւք ըզձոլկն ի ծովէն,
Որ պահ մի տտանըն տայ,
Մեռանի կարօտ ի քրէն...
Հայէրգ, 142

I. ՄԱՀԵՐԴ «ՄԱՅՐՆ Ի ՄԱՀ ՈՐԴԻՈՏՆ»
Տ ) Ձկնակ մ՛ուր ( որ) քրէն զատես,
Ջուր մին ալ ձգես նը' չա պ ֊
րիր.
Մարիկն ուր (որ) տղէն զատես,
ճար չի կայ, պիտի մեռանի,
ՀԱ, էր. 487
Ես թողնում եմ բացատրել, թե ինչպես հայրենի մեկ քառյակը միև
նույն իմաստի և պատկերի կրկնությամբ դարձած Է երկու քառյակ, բայցթե այս ժողովրդական մահերգը (Տ-րդ վարիանտը) և վերի սիրու հայրե.
նը միևնույն երգն են, այդ Էլ պարզ Է, Հիմա, ինչո՜ւ այդ հայրենն իր
վարիանտներով սիրու երգ պիտի լինի անպատճառ, և ոչ թե էլացս, լա
լիքի երգ, Մի՜թե չէր կարող մի մայր իր մահացած զավակի, կամ մի

կին իր մեռած ամուսնու մահը ողբալ երգելով ալդ հայրենի վարիանտ
ները, ինչպես և նույն հայրենի մեր ժամանակ վարիանտը երգվել է
իբրև լա ց։ Եվ եթե ա յդ հայրենները սիրու երգեր են, արդյոք դրանց ողբադին եղանակը նրանի՛ց չի առաջանում, որ ա յդ տաղը սկզբնապես
եղե/ է լալիքի բանաստեղծություն, ինչպես և պահվել է մինչև մեր օրերը,
մեկը Գրիգոր Նարեկացու հիշած բանահյուս вլալական կանանց» ո ղ բե ֊
րից, որոնք հորինվում էին հայրենի չափով։
Վերևում « Լեզվի փոփոխության» գլխի ( 9 ) սկզբում բերեցի մի հայ
րենի ությակի երկու վարիանտներ' «Երկու հարուկ զիս կ՚ո ւզէ» . . . (Դ իվ.,
ԻԱ. և եր. 1 19)։ Այս հայրենի մի ուրիշ վարիանտն էլ « Բիւբակնի.» մեշ
կա իբր անտունի, բա յց դրա 2-րդ քառյակն էլ անկախ կերպով գրի է.
տոնված իբրև մահերդ։ Ես բերում եմ միայն անտունին և մ ահերգը, ա ֊
ռանց հայրենի, որ, ինչպես ասացի, բերված է վերևում։
II. ՍԻՐՈԻ ԱՆՏՈՒՆԻ Եվ ՀԱՅՐԵՆ

П. ՄԱՀԵՐԴ

Երկու եարուկ զիս կոպին,
Ձի գիտեմ թէ որն է սիրուն.
Մեկը ցորեկուան արև,
Մէկալն ալ լուսին գիշերուն.
Լուսին, չիմ սիրեր ես քեզ,
Գուն սորվեր ես խոռ կենալու.
Երթամ արևը սիրեմ,
Ուր (ո ր ) ծագէ լուսն առաւօտուն։
Բի.րակն, 1900, էր. ՏՏ8.
Հայրէնը՝ Դիվ., ԻԱ. ե էր. 119

Լուսինկայ , քեզ չեմ սիրեր,
հոռեր ես ու խոռ կունայիս.
Ես արեգակը սիգիմ,
Կոլցաթէ ալէմս արունատ։
ՀԱ, էր. 499'

Բերեմ մի քանի օրինակներ ևս, նկատելով, որ ա յդ երգերն ևս մերօրով երևան են գալիս իբրև քառյակներ, իսկ իբրև հին հայրեն սկզբից՛
կամ վերջից զարգացած են մի մի քառյակով։
III. ՍԻՐՈԻ ՀԱՅՐԵՆՆԵՐ
1. Դիժար հիւընդոլկ եմ ես,
2 . Հիւանդ եմ ի քո սիրուդ,
Առ խնծոր, արի եկ զիս տես.
Առ խնձ՛որ արեկ զիս տես.
Հազար զենեհար կու տամ,
Արեկ նիստ ի՛ բարձիս վեր,
Որ օտար հեքիմ չբերես...
Ու ձեռքդ տար ու զիմ սիրտն

III. ՄՈԿԱ8 ՍԻՐՈԻ ԵՐԳ
3 . Դու արի ես, դու արի ես,
Հիվանդ եմ ես, հիվանդ եմ ես,
Առ խնձոր, արի ձի տես,
Քո եարն եմ ես, քո շանն եմ
ես,
__________
Սեդ. քն. Մէ. և ■{. ՅՏ

Հայէրգ, I * .
III. ՄԱՀԵՐԴ «Ի ԴԻՄԱ8 M.PIL8ԵԼՈ8Ն ԱՌ ՍԻՐԵԼԻՍՆ»
4՛ Դիժար հիլընդուկ եմ ես,
կամակի եկոլ զիս ի տես.
Կամակդ ի գլուխս վերև,
Ձեռքդ տար սրտիս խոցը տես։
ՀԱ, էր. 480՝

1 էԿամակ* — հիվանդաաէս գնացողի տարած ուտէլիք ընծան։
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IV. սիրոի հայրէն
հօշ եար, ամ, քեղի կ՛ասեմ,
Թե վերո՚ւ զդոնակդ ի թաղկս.
Հերո՛ւ այլ ընդ այլն» շինէ',
Որ կտրի ձայնիկդ յակնշէս...

IV. Մ1ԱԷՐԳ «ԱՌ ՈՂՐԱ8ԷԱ1.Ն,
ՈՐՈՅ ՏՈԻՆՆ ITbPtt է ԳհՐԵՏՄԱՆԱՏԱՆ»
Տուն ես շիներ իմ տան դիմաց,
Դուռ ես բացեր դռանս դիմաց.
Քակե լ ալվի դան2 շինէ,
Ու կըյի ( որ կտրի) ձայնիկդ ակնճէա

ՀԱ. եր. 487 կա այս մահերգի մի վարիանտը, որի վերնադիրն է. «Ի
.մահ երիտասարդին, որոյ տունն մերձ է գերեզմանատան», իսկ առաշին
երկու տողն այսպես են. էէԿաքւուկ կարկճան Էիր, բունդ ինձի մօտիկ շի
նեցիր»։
V. ԱԻՐՈԻ ՀԱՅՐԷՆ

V. 0ՐՈՐՈ8Ի ԷՐԳ
Քո գինդ Է հազար ոսկի,
Հազար ալ կուտամ Էլըլի,
Հազար ալ անոր կուտամ,
Լոս երեսդ էրկու սքէնկ (ունի)։
ՀԱ, եր. 40

...Քո գինդ Է հազար մսրի,
Աւելին այնոր կուտամ,
.Որ երեսն երեք ծին ունի.
Պարիզ, ՃԿ.
VI. ԱԻՐՈԻ ՀԱՅՐԷՆ

VI.

0ՐՈՐՈ8Ի ԷՐԳԷՐ

Ի՜նլ մայր Է ըզքեզ բերեր,
Ի՛՛նչ դայեկ ըզքեզ սնուցեր,

Հարաւ քամին քե տանի բերի,
Տէթ֊պ ետ աստղեբ քե դադար

:֊Ու շահԷն բազան սնուցեր.
Լուսինն Է քեզ ծիծ տոլեր
.Արեգակն Է գադրեցուցեր.
Քամին տարուբեր արեր,
Սուրբ կուսանքն օրօր ասացեր,
Պ. թ., M 407

էն վէրի

ոչխալ

ч քե

կաթ

Օրօր ձագիկս, օրօր որդիս,
Զղզղուն քամին քո օրորոցին.
Վէրի մաքին քե ծիծ տէր (տար),
Լուսնակ քե դադար ասէր,
Արեգակ քե դադրական ըլներ։
ՎՍ, Ա, եր. 83

Վերի քամին զաթկ քեզ օբօրցնէ...
Վերին քեզ ծիծ տայ, օրօր, օրօր,
Լուսին քե պահապան կայնի,
՛Արեգակ քե ծծղացուցի...
Հայկոմյի, ժռղ. երգ, եր. 6Տ և 66
.2 <4նդ այն,, «դան* նշանակում է էդենր,, այն կողմր։
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VII. ՍԻՐՈՒ ՀԱՅՐԵՆ
Իմ եար, քեզ վատ չիմ ուզեր,.
Դու ինձի հէ՜ր ես խռովեր,
Զ՚ա յդ սուտ խոովդ
Իսկի մարդ սրտէն չի Հաներv.
Արևն ի մօրէն ելե'
Վերայ քո զէն եմ կամեցեր•
Պ. թ.» MF 407

VII. ՕՐՈՐՈՑԻ ԵՐԳ'
Օրօր գառնուկ, օրօր,
Ոչ քեզ վատ իմ ուզեր,
Ոչ քեղի վատ իմ կամեցեր.
Արևն ոլր(որ) մօրէն փրթալ.
Քեզ ալ ա ՚ն իմ կամեցեր...
Ոչ քեղի մար իմ ՛էլեր
Ոչ քեղի օրօր իմ ըսեր.
Լե՜ոներն օրօր ըսեր,
Հարալ հովիկն ալ օրեր,
Բիւրակն, 1809-, եր. 783'

VIII. ԱԻՐՈԻ ՀԱՅՐԷՆ.
Մահալօքս ի վար կոպի,
Նա տեսի լաթեր լըւացած.
Ի յան լաթերուն մ է շէն
Լոլացած շապիկ մ’էր փռած.,
Իր կուրծքն Է ղալէմ քաշած,
Ու թեզնիքն է մատնեհարած.
Ատոր տէրն ի յիս պիտէր,
Տիս հազար դեկան տա գնած։
V. Ղ^զ., Д

VIII. ՎԻՃԱԿԻ ԵՐԳ՜
Լոլսնակ գիշեր մ'դուս ելայ,
Սեր-սրիկ լվացք ըմ տեսայ
Հբարէ շապիկ պարզա ծ տեսայ,
Ակիկն էր մատնախրած,
Փողկապը կալա մ ով բա ցած;
Հ՛ա՛րս, հա՛ն վիճակն ի բարին։
ՎՍ, Ա, եր. 89

Վարիանտներն, իբրև սիրու երգեր, տե՛ս Հ՚ա յկ'. ժող. երգ, եր. 9 3 —
97 և Ազգ. հանդ., Ե. 189,
IX. ՍԻՐՈԻ ՀԱՅՐԵՆ
Քանի ու քանի ասեմ,
Զիմ եարի կապան կարեցէք,
Արևն իլր երեսք արէք,
Ջւուսնկան աստառ ձևեցէք.

Թուխ ամպն այլ բա մ պակ արէք,
Ու ի ծովէն դերձան քաղեցէք.
Աստղերն այլ կոճակ արէք,
Տիս ի ներս սղկիկ շարեցեք,
Կոստ., Բ, եր. 57՛

IX. 4ԻՃԱԿԻ ԵՐԳ
Գնացէք վարպետ բերէք,
Իմ եարի կապէն ձևէք.
Թովս ամպէն քորա կտրէք,
Ծովէն խայաթի քաշէք.

Իմ եարի
Ա՛րեգակն
Լուսնակն
Աստղերը

կապէն կարէք,
իրես արէք,
աստառ դրէք,
կոճակ շարէք,
Ասսսսպատի ժող. երդ•

Այս վիճակի երգը (IX ) ես անձամբ գրել եմ 1880-ական թվական
ներին իմ հայրենի Աստապսւտ գյուղում մի պառավ կն՛ոջից լսելով. Այս.-

■՛երգը, որ միևնույն հայրենն է' 7 վանկանի չափի վերածված, երգվում
.էր Համբարձման իրիկունը' վիճակի մաշնակն Ղաստղունք» դնելիս, ամեն
առաքին տողից հետո' կրկնում էին' ւշեշ խամբար, վո՜ւյ վո՜ւյ» , իսկ
ամեն երկրորդ տողից հետո' էզալոլմ զալում, հա՛յ հա ՛յ»։
Վերևի հայրենի մի վարիանտը Սրվանձտյանցի ՀՀ, եր. 294 դրված
4 սիրու երգերի շարքում, իսկ մի ուրիշ վարիանտ ՀԱ, եր. 422 իբրև հար֊
յւանեկան երգ։
X . ՍԻՐՈՒ ԷՐԳ
Գսւցէք մեծ վարպետ բերէք,
Ինչ սէր կայ' դրէք սուզակ,
Աղլորին խաբդան ձևհցէք.
Ինչ անուշ բաներ կան' կոճակ։
■
Արեգակն երես արէք,
Սրվնձտ., ՀՀ, 294
■Լուսնկան աստառ ձևեցէք.
X. ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ ԷՐԳ «ԹԱԳԱՎՈՐ ՀԱԳ8ՆԷԼՈՒ»
:Ըմէնտ ի վրա եկէք,
Թագլորին կապան կարեցէք,
Լուսնկան աստառ արէք,

X I. ՍԻՐՈՒ ՍԱՅՐԻՆ
Այս գիշեր ի դուրս ելայ,
Թուխ ամպ էր լ անուշ կու ցոլայ.
.Զիմ եարն ալ պառկած տեսայ,
Ու կանաչ եօրղան ի վրան։
Ոտկոմւքս առ ու դիր արի,
.Թէ մտնում ի ծոցըն նորա.
Գլխակն ալ ի վեր իկալ,
Թուխ աչօքն արալ թե' (ГԳնա՛.
Սև օձ կայ ի յիմ ծոցիս,
Որ չելնէ ղաստի շան ա յ»։
ձառչելով ի յետ դարձայ
Թէ գովեմ զսոլրաթըն նորա։
Ս. Ղ > M 1*0. Անահիտ, էր. 18Տ

XI. ԱՆՏՈՒՆԻ
Մենք ալ քոր պառւուկ մ՚ո մւինք,
Մրշիլնին գալը կ՛իմանա։

Այն մոյ (մանր) ու խոշոր
Աստղեր
Թևերուն տիլկմէ (կոճակ)
Կարեցէք։
ՀԱ, 422
X I. ՍԻՐՈՒ ԱՆՏՈՒՆԻ
Եկար բայսը (բարձր)

պատօքն
անցար,
Ատ բոլոր պաղլան ի՛նչ տեսար։
— Իմ հարը պառկած տեսայ,
Կարմիր եօրղանը վրան։
Ունօքն արաւ թէ «Գնա,
Գնա ու իրկունն եկոլ.
Հալքը քուն, ուր(որ) մարդ չի
մանայ,
Ես մօտ դրացի մ՚ո ւնիմ,
Մրշոլմին գալը կ'իմանայ » ։
— Իմանայ, թող իմանայ,
Իմ ու քոլ սիրուն չդիմանայ ։
Բիւրակն, 1899, եր. 791
X I.

4 ԻՃԱԿԻ հՐԳ

Քո էն քնօսյ, վեր ելայ,
Թուխ ամպ կը ցոլէր.

Աչք քորնաչ, ականչ խլանալ,
Աղոլորին գալը չիմանալ։
ՀԱ, եր. 458. 44-րդ

Իմ հարը ինի քուն տեսայ
Մարգրտէ ծածկոցն էր վերէն.
Եարի'կ, վեր Էլի, վերև նստի,

Հմմտ. Դիվ., ՃԾԸ. • Իմ եարն
Ինձի դիպա լ... Զոակունքս
արգելք տոլի» և այլն, Հմմտ.
Դ ի վ ^ ^ լխ Հ ո տ լի վ ե ր
կա լի»... Հմմտ. Դիվ. ՃՀԳ.
«Ուներովք արաւ թէ գնա, գնա
ու գիշերն արի» և այլն,

Էք սԷր * " ւ
մօտենա1կ Աստոլած Կ^նչէ’ ,
» « M * “<աՎԻԿ վերանա,,
հն
1ա
Հա ն ՎԻճաԿն Ի Բ“ ՐԻն'
ՎՍ'
88

Սիրու հայրեններն էլ մեր օրով երբեմն երևան են գալիս իբրև այւանձին քառյակներ, ինչպես են ներքևում գրվածները.
ՀԱՅՐԵՆ
Ա՛՛յ իմ հաւատիկ Աստված,
Չձգես ի ձեոն սիրու.
Թէ ձեոն սիրու ձգես,
Մի ձգեր ի յալխի լեզու.
Թե յալխի լեզու ձգես,
Ջիմ մահու օրն մօտեցո՚ւ .
Դլուխս գնեմ ու մեռնեմ.
Որ չըգա երեսս ամօթոյ,
4. ք ; 40?

ԱՆՏՈԻՆԻ
Ստեղծող, քոլ ստեղծած ծ առան,
Մի' մատներ ի ձեռն սիրուն.
Թէ ձեռքն ի սիրուն ձգես,
Մի' ձգեր ի հալխին լեզուն.
Բիցւակն, 1900, եր. 388

« Քուչակի Դիվանի» մեշ Չոպանչանը մի յոթը հայրեն առանձին
տպագրել է իբրև вպանդխտի երգեր», որոնց մնացորդներից էլ բնակա
նաբար կան նոր ժողովրդական երգերի մեշ. ինչպես՝
ՀԱՅՐԵՆ
Մարիկն անիծեց որդին.
։Ի մ որդի, դու ղարիպանաս...
Ըզքարըն սնարք անես,
Ի վերայ աւազին քնանաս...
Հայերդ, Դիվ., 101, Ա.

ՊԱՆԴեՏԻ ԵՐԳ
Մարդ որ մարդու կ՛անիծի,
Թող ասի՝՝ կարիբանաս.
Սար քի սնար էլնի,
Ասս զի մէշ թուլանաս...
ՎՍ, Ա, 52

Իմ եարն էմաՆէթ կուտամ,
Ի վարգին մէշ պահեցէք..
Հայերդ, Դիվ., 102, ծ.

Ծաղիկ մ՚ա մա նէթ կու տամ,
Վարդերուե մէշը պահեցէք...
ՀԱ, 438

Հայրենների մեշ կան բավական թվով և այնպիսիները, որոնք պար
՛զապես պանդխտի երգեր են, ինչպես’ էԱրեգ» Af 4 , 10-րդ, Af 6, 23-րդ,
Դիվ. 49, ԷԳ, 52, Խէ. 60, SC . 62, ՂԵ. և այլն, Կան այնպիսիներն էլ,
որոնց համապատասխան պսսնդխտի երգեր ունենք. Դրանց մի քանիսի
մասին ներքևում խոսք կլինի,
— 245 —

Այսպես տեսնում ենք, որ հայրենների մնացորդներն արդի ժողո
վրդական երդերի մեէ, երբեմն մի քանի վարիանտներով, ոչ միայն սիրո,
երդեր են, այլև ւացի, օրորոցի, վիճակի և նույնիսկ հարսանեկան եր
գեր, Մենք ոչ մի հիմք չոմւենք չընդունելու, որ այդպիսի երդերի համա
պատասխան հայրենները, այլև ուրիշները, եղել են հենց լացի, վիճակի,
հարսանքի և այլն, և որ Ակնի ողբասաց կանանց հայրենի չափով հո
րինված բազմաթիվ լացի անտուեիները հին aլալական կանանցд> նույն
չափով հորինված «լալիքի բանաստեղծություններն» են, որոնք հասելեն մինչև XVI դարը և ապա մինչև մեր օրերը, հարկավ, միշտ վերամշակ
ված ձևով, լացի ու հարսանքի և այլ երգերը դաոնայով սիրու երդեր, և
ընդհակառակն, Սակայն չպետք է կարծել, թե ամեն տարբերություն, որ
գտնում ենք անտունիների, ինչպես և ուրիշ երգերի, և սրանց համապա
տասխան հայրենների մեշ, անպայման նոր է առաջացած. զի անտունին,
ինչպես և մեր ժամանակի ամեն մի ուրիշ ժողովրդական երգ, թեպետ
դարեր հետո գրի առնված, իր ձևով կարող է հին լինել, նույնիսկ ավելի
հին, քան համապատասխան հայրենը, կամ կարող է ծագած լինել մեզ
անծանոթ մի հին վարիանտից, որից ծագած է նաև գրի առնված հայ
րենը։ Օրինակ' մենք ունենք ներքևում դրված հայրենի համար երկու վա
րիանտ. դրանց համապատասխան անտունին ծագում է պարզապես
2 ֊ր դ վարիանտից։ Եթե այս վերջինս չունենայինք, չպիտի կարծեինք
անպայման, թե 1 ֊ի ն վարիանտից փոփոխությամբ առաջացել է ան
տունին,
ՀԱՅՐԷՆ

ԱՆՏՈՒՆԻ

1. Կարմի՛ր վարդ կանանչ թփով,
Կանանչ թո՛ւփ կարմիր խնծորով,
Քանի՜ լամ ու ւIf եզ ուզեմ,
Ջարթըցնեմ ոգոց հանելով.
Թէ դու կու սիրես սրտովդ,
Ինձ ասա, ես եմ կարօտով...
U. Ղազ. Ib.

Կարմի՛ր վարդ կանաչ թուփով,
Կանաչ թո՛ւփ կարմիր խնծորով,
Քանի՜ մնամ քեզ ապով.
Քանի մ\էրիմ կրակով.
Տի սիրիս, սիրէ սրտով,
Կշտացեր եմ սուտ խաբելով,
ՀԱ, 447, Հտն., հմմա. ՀԱ, P, ХГ

2. Կարմի՛ր վարդ կանանչ թփով,
Կանանչ թո՛ւփ կարմիր խնծորով,
Քա՜նի կենամ քեզ յապով,
Քանի մէկ էրիմ կրակով.
Կու սիրես... սրտով,
Կշտացել եմ սուտ խաբելով։
Հայերդ, Դիվ., եր. 1Z0

20. ՀԱՅՐԵՆՆԵՐԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ՀԱՐԱՏԵ4ՈԻԹՅՈԻՆՆ ԱՆՏՈԻՆԻՆԵՐԻ ՄԵՋ
Որ հայրենների և Ակնի անտունիների լեզուներն իրար մոտ են և
հայրենների նման երգեր ավելի շատ Ակնում են հավաքված, ղրանից
կարելի չէ անհրաժեշտաբար եզրակացնել, թե հայրենների հեղինակն
Է մի ակնցի բանաստեղծ, այն Էլ Նահապետ աշուղ Քուչակը XVI դա
րում, և թե նրա հորինած երգերն են ժողովրդականացած ու պահված Ակ
նում։ Հայրենները, ինչպես տեսել ենք, բազմաթիվ անանուն բանաս
տեղծների հորինվածքներ ու վերամշակումներ են հին ժամանակներից ի
վեր երկար դարերի ընթացքում։ Անտունիներն Էլ, ինչպես և ուրիշ կող
մերում պահված շատ երդեր, ուրիշ բան չեն, բա յց եթե նույն հին հայ
րենները, որոնք բերանացի ապրել, հասել են մինչև մեր օրերը։ Որ Ակ
նում ավելի շատ են մնացած եղել այդ երգերից, դա, անշուշտ, ոմւեցել Է
իր պատմական պատճառները, որ մեզ անհայտ են։
Որ հայրենների լեզուն մոտիկ է Ակնում պահված անտունիների
լեզվին, այդ այդպես Էլ պետք Է լիներ, քանի որ անտոՇւիները հին հայ
րեններն են, իսկ սրանք հորինված են միշին հայրենով, որ մի արևմտյան
բարբառ Է, ինչպիսին Է և Ակնի բարբառը։ Ապաճ Հայրենների լեզուն,
ինչպես տեսել ենք, կրել Է հետագայում նոր հայերենի, որ Է' նոր արևմըտյան բարբառի ազդեցությունը, հետևաբար ավելի ևս մոտեցել Է մեր ժա
մանակի Ակնի բարբառին։
Մյուս կողմից' անաունիները, լինելով միևնույն հայրենները, սկլւզրնապես եղել են միշին հայերենով և հետագայում միայն, բերանացի
պահված լինելով, Ակնում վերածվել են Ակնի բարբառին։ Բայց և այն
պես այս «հնավանդ» երգերը մաքուր Ակնի բարբառով չեն. դեռ պահում
են միշին հայերենի շատ ձևեր, որ չկան Ակնի բարբառի մեշ։ Վ. Գույումճյանը որ տեղացի Է, գրում Է, թե անտունիների լեզուն (Гպատկա
ռելի հնության մը դրոշմը կկրե, ողողված ըլլալով գրաբարի հատուկ
բառերով}, հոլովումներով, ասություններով և դարձվածներով, «ի»
նախդրի հաճախակի գործածությամբ և իր քերականական համաձայ
նության հայկական դրոշմով»։ Գույումճյանի արած այս բնորոշումը
ճիշտ Է։ Այս նշանակում Է, որ անտոձիների լեզուն միշին հայերենից
դեռ կատարելապես չի վերածվել Ակնի տեղական բարբառին։ Դրա պատ
ճառը գլխավորապես ոտանավորն Է, որ անտունիների մեշ պահված լի
ն ելով արգելք Է հանդիսացել, որ բանաստեղծությունն ամբողջապես
նորոգվի նոր լեզվական ձևերով. մինչդեռ նույն հայրենների լեզուն ուրիշ
I Ա՛յդպիսի բառերի թվի մեշ պետք Է հիշել և այնպիսիները, որոնք հին հայրեններից
դալով' աղճատված են և անհասկանալի են. ինչպես ՀԱ, եր. 496 մի լացի մեշ. «Նարին
ու բոսփն կըսեն... Նարին ու թոս՛ին կոտրտեցալ». Հմմտ. Սրվանձտ., ՀՀ, եր. 800. «Նու
րին ու թոս՛ին» ձեով։ ճանիկյանն այդ բառերի համար ծանոթություն Է դնում. «Անհայտ
բառեր»I Դրանք հայրեններից եկող աղճատ բառեր են, ինչպես Դիվ., ԿԴ. «Ծառ մի կայ'
Տաւփնշ կուտայ, ծառ մի կայՀ նաւփնշ ու թոս՚ինշ»: Մ. Ա.։

կողմերում, ոտանավորի տեսակը փոխված լինելով, գրեթե ամբողքապես
վերածված է տեղական բարբառներին։ Ակնի բարբառի 1» անտունիների
լեզվի տարբերությունն անչափ զգափ է, հենց որ մի թեթև համեմատու
թյուն ենք անում ՀԱ. եր. 290, հտն. Ակնի բարբառի համար բերված լեզ
վական նմուշի և անտունիների լեզվի մեք, էլ չեմ ասում Ակնի բարբառի
և հայրենների լեզվի, բա յց ես այդ համեմատությունը չեմ բերել այստեղ,
բավական համարելով Գոլյումճյանի վերևում դրած բնորոշումը։
Մեկ բան միայն, սակայն, չեմ կարող անուշադիր թողնել։ Ա. 9ոպանյանը «Անահիտը, 1907 թ. եր. 103 դրում է. « Լեզվի այնպիսի մաս
նահատկություններ կան Քուչակյան տաղերուն մեշ, որ միմիայն Ակնա
ժողովրդական բարբառին մեք կըդտնվին. օրինակներ շատ կարելի էր
տալ. կը շատանամ հիշելով շատ հատկանշական «լոլկ»-ը կամ «լօք»-ը,
որ միմիայն Քուչակի տաղերուն մեշ կա գործածված, ոչ «լոկէ (միմիայն)
իմաստով, այլ իբր շեշտող ավելորդ վանկ (ռուսահայռց «խ ու-ին նման)
կամ իբր հոմանիշ «Խ> շաղկապին. «Արեկ լուկ առշևս անցիր, լօք քալՀ
քալըդ համըրով» (Քուչակի, Նույնը Ակնա կանանց լեզվին մեշ. «Հիժվի
երթամ նը' ուշը կը մնամ լիլկ» (ճ անիկյան, Հնոլթյունք Ակնա յ)։ —
Չոպանյանի բերած միակ օրինակը ոչինչ չի ապացուցում այդ նկատ
մամբ։ Նախ' Ակնի բարբառի «լիլկը» և հայրենների «լոլկը», «լօքը» նշա
նակությամբ և կիրառությամբ տարբեր են. Ակնի «լիլկը» դրվում Է խոսքի վերշը և հաստատական մի մակբայ Է, մեր «ախր», «խ ո», «որ» բա .
ռերի նշանակությամբ. «Էյ, ի՜շ տիլլի լիւկ» = ի 'նչ պիտի լինի որ... «լսեողըն ի՜շ կըսե լիւկ» = ախր, լսողն ի՛նչ կասի։ «Է՛, մեռա /իլկ» = Է՛, ախր
մեռա, հո մեռա (ՀԱ, եր. 299, 302, 304), Մինչդեռ հայրենների մեշ
«լոլկը» մի շաղկապ Է երկրորդ խոսքի սկզբում, նշանակությամբ և կի
րառությամբ բոլորովին նույն միշին հայրենի «նա յ» շաղկապի հետ,
ինչպես տեսել ենք այս աշխատանքի վեցերորդ գլխի մեշ (հայրենների
լեզոմւ)։ Ապա' իզուր Է կարծում Յոպանյանը, թե «լուկը» կամ «լօքը՛.'
« միմիայն Քուչակի տաղերուն մեք կա գործածված»։ Այդ բառը հաճախ
կգտնենք միքին հայերենում բոլորովին նույն նշանակությամբ և կիրա
ռությամբ, ինչ որ հայրենների մեշ. օրինակ' «Ոնց որ հասալ յԱմասիեան,
լուկ մատնեցին զինքն ի յատեան». Հմմտ. Դիվ., ՃԼՒ. «Ոնց որ գնացի
հեռու, լօք դարձալ կրակն ի նորոլ» , «Լոլք զափուճիքն ամենեքեան ի ձի
հեծեալ վանքն հասան». «Նոքա ելեալ ամենեքեան ի հունկարեն առեալ
հրաման, լոլք կացուցին այլվի տիվան» (Կոստ., Նոր ժող., Ա, 33, հտն.
հեղինակ' Հովհաննես քահանա)։ «Գինով արին ու տվին ի խաբ, լուկ
ձգեցին զչախուս ի յափ» (Կոստ., Նոր ժող., Բ, ՅՏ, հեղինակ' Մարտիրոս,
նույն և Քնար հայկ., եր. 1 5 5 )։ « Աւուրք մի վերայ անցնի, լուկ մ ահուն
օրն հասնի» Մկրտիչ Նաղաշ, եր. 4 ), « Նման Է ծոցըդ դրախտի, կէլ
a Տոպանյանի բերած ա,ս օրինակ!,
միմիայն,

աոա,ին .[ոլկ, բաոը ն,անակոսէ { «լ„կ,„

յը խ մ ա յ կեօնկլիւ մընկ դրախտի, մտնում, լուկ ա յնեմ սեյրանյ>... ( էշմ.
մ ատեն, տաղարան, Л? 2394, եր. 4 0 , Բ. հեղինակը' 0 վանկս) ,
Հայրենների և անտունիների լեզվական տարբերությունները նույն
պես Հատ հեշտությամբ երևան են գալիս մի թեթև համեմատական ու
սումնասիրությամբ, որ ես կարևոր չեմ համարում մանրամասնորեն բե
րել այստեղ, բավականանալով միայն ստորև դրվածով.
I. ՀԱՅՐԵՆՆԵՐ

I. ԱՆՏՈԻՆԻՆեՐ

1 . Կարմիր ու կանանչ հագնիս,
Ջինչ նռան հատիդ նմանիս.
Ցայնժամ ինձ աղւոր թուիս,
Երբ ելնես ձեր դուռն
կանգնիս.
Դուռն այլ կիսաբաց անես,
Ցած հայիս, մանտր ծիծաղիս.
Աչօքդ ու ունքովդ անես,
Իմ տխմար խելքս կոսոանիս։
Կււստ., Դիվ., եր. 119

1 . Հագեր ես կանաչ կարմիր,
Նռանը հատը կու մանիս.
Կոյներ ես դռան վրայ,
Բարձրը նայիս, բարակ
ծիծաղիս
Աչօք ու յունօք կ անես,
Իմ մանուկ խելքս կոսոանիս։
Կոնցնիս թուխ ամպին ետին,
Ամպը քով կ՛անես լիս
կ 'երես։
ՀԱ, եր. 4ՏՅ

%. Կարմիր ու ճերմակ երես,
Քանի" մի գիմ սիրտս
արոմւես.
Անցնիս թուխ ամպոյն ետև

2. Կարմիր ու ճերմակ երես,
Մազդ ի վար կու բերես...
ՀԱ, եր. 447

էրես...
Հայերդ, Հէ.
Այս հայրենների համար ունենք մի մի վարիանտներ ևս (Դ իվ., եր.
-46, ԺԶ. ժ է ) , որոնց տարբեր ընթերցվածներն են' 1 ) Միջին հայերենին
հատուկ ձևեր և բառեր' զէա փխ. զինչ, aերբ ի ձեր դուռն կանգնիսյ» փխ.
<rերբ ելնես ձեր դուռն կանգնիսս. — erիռ նախդրով ձևն ավելի հին է.
«կ 1երթաս ի թուխ ամպն ի ներսյյ փխ. (Гանցնիս թուխ ամպոյն ետևս. —a կ՛երթասս նոր ձև է. 2 ) Բարբառային ձևեր և բառեր' ոլնովդ փխ. ունքովդ, աչըրես փխ. արոլնես. 3 ) Հին և նոր ձևեր' բացի վերևում հիշ
վածներից նաև' այնժամ փխ. յա յնժա մ. ալ փխ. ա յլ. զիմ փխ. իմ
Հառանց նախդրի). կ՛անես, կ՛էրես փխ. առնես, էրես։
Դիտելով վերևում դրված երկու հայրենների և նրանց համապա
տասխան անտունու լեզուները' գտնում ենք անտունու մեշ հետևյալ նոր
■ձևերը փոխանակ հների. կում անիս փխ. նմանիս, կոյներ ես փխ. կանգ
նիս. կանես փխ. անես, կոնցնիս փխ. անցնիս, ամպին փխ. ամպոյն,
■ետին, փխ. ետև կ՛անես, իս, կ՛երես փխ. առնես, զիս, էրես, դռան վրա
— 249 -

փխ. ի ձեր դուռն, Բացի այդ' հնացած «զինչ» (զէտ ) բառը դուրս է ըն
կած, թողնում եմ ուրիշ տարբերությունները, որոնցից հիշեմ միայն, որ
անտունին պահում է միշին հայերենի «յունօք» ձևը, մինչդեռ հայրեն
ների մեշ արդեն փոխված է նոր «ունքով» կամ «ոլնով» ձևին,
Արդ, նկատի ո ձ ենալով, վերևում դրված տարբերությոմ,ները' տես
նում ենք, որ միշին հայերենով հորինված հայրենները մինչև տաղարան
ների մեշ, ոչ ուշ քան XVI դարը, գրի առնվելը' երկար բերանացի ապ
րելով' արդեն լեզվական փոփոխության են ենթարկված եղել բարբառ
ների և նոր լեզվի ազդեցությամբ, ապա' այդ փոփոխոլթյոձը շարունակ
վել է տեղի ունենալ բերանացի ապրող նույն հայրենի (անտոմւու) մեշ
մինչև XIX դարի վերշին քառորդը, երբ միևնույն տաղը մի երկրորդ
անգամ է գրի առնված։ Այս երկրորդ շրշանք, փոփոխություններն ավելի
մեծ չափով են, որովհետև XIX դարի վերշում նոր հայերենը շատ ավելի
է տարբերվում միշին հայերենից, քան դարեր առաշ։ Կնշանակի' այդ հայ
րենների, այսպես ասած, կյանքի եղանակը լեզվի նկատմամբ նույն է
մնացել գրի առնվելուց հետո, ինչ որ եղել է առաշ. ուրիշ խոսքով, դրանք
միևնույն եղանակով կենդանի ապրել են երգիչների բերանին և առաշ և
հետո,
Երկրորդ հանգամանքը, որ նկատում ենք հայրենների և անտունի֊
ների համեմատությունից, է ա յն, որ անտունիների երգիչները դեռ գի
տեն նայրենի չափը բանեցնել, Բայց և այնպես այս ոտանավորի ռիթմն
ընդհանրապես ավելի թուլացած է անտունիների մեշ, ինչպես վերևի
անտունիներից 1-ինի մեշ երկրորդ և չորրորդ տողերը, իսկ 2-րդի մեշ
երկրորդ տողր, Ռիթմը խանգարված է նաև վերևի 2-րդ հայրենի երկրորդ
տողի մեշ' «քանի՛ մի զիմ սիրտս արոմւես», որ սակայն վարիանտի մեշ
ուղիղ է' «ամ-քանի՛ զիմ սիրտս աչըրես» (Դիվ., ԺԶ-), Ուրիշ անտունիների մեշ այս բանաստեղծական չափը մեկ մեկ ավելի ևս աղճատ
է։ Ապա՝ անտունիների մեշ նսւնգերն ընդհանրապես պակասած են, ինչ
պես վերևի 1-ին անտոձու մեշ առաշին և վերշին տողերն անհանգ են
մնում, մինչդեռ համապատասխան հայրենը (1-ին) այդպես չէ ։ Երբեմն
հանգերն այնքան են պակասած, որ հանգավոր հայրենների համապա
տասխան տնտոձիները անհանգ ոտանավոր են դարձած։ Հայրենները
սկզբնապես անհանգ են եղել, բայց շատ հին ժամանակներից արդեն այդ
բանաստեղծական տեսակի մեշ մտել է հանգի գործածությունը, Ձպետք
է կարծել, թե պակաս հանգեր ունեցող կամ անհանգ անտոմւիները իրենց
այդ հատկության պատճառով այդ երգերի հին ձևն են պահում իրենց
մեշ։ Դա արդյունք է այդ բանաստեղծության հետագա զարգացման,
օրինակ' որովհետև վերևի (1-ին) հայրենի առաշին տողի հին « հագնիսя
ձևը անտոձոլ մեշ նոր «հագեր ես» ձևին է փոխվել, տողն ամբողշ փոխ
վել է, բայց երգիչը պահել է ոտանավորի ռիթմը, զոհելով միայն հանգը:
Երրորդ հատկանիշը, որ դիտում ենք- անտունիների վերաբերմամբ,
է՛ այն, որ նրանց երգիչները, ճիշտ ինչպես հայրեններինը, բոլորովին
-
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ազատ են վարվում տների ու տողերի հետ,—ինչպես և քառյակների և
ամբողջ հայրենների հետ, — տողեր ու տներ և քառյակներ ավելացնելով,
կամ դուրս ձգելով, կամ փոխանակելով ուրիշ հայրենների տներով ու
տողե՛րովէ Օրինակ' վերևի է ՜ին հայրենի երկու տողը' ffՑայնժամ ինձ
աղւոր թուիս, դուռն այլ կիսաբաց անեսa չկան համապատասխան 1-ին
■անտունու մեշ. բա յց դրա փոխանակ ավելացած Է ffկոնցնիս թուխ ամ
պին ետին, ամպը քով If անես լի ս կ՚ե րեսշ բեյթը, որ գտնում ենք վե
րևում դրած 2-րդ հայրենի մեշ, ինչպես և մեկ ուրիշի մեշ (Դիվ.» եր. 46,
ԺԶ.)ւ Այս փոփոխության պատճառով Է, որ առաշին անտունու վերշը
դարձել Է անհանգ։ Բացի այդ 2-րդ հայրենի սկզբի տողը' ffկարմիր ու
.ճերմակ երեսս գտնում ենք մի ուրիշ (2-րդ) անտունու սկզբում։ Արդ,
մենք արդեն տեսել ենք, որ վերևում դրած 2-րդ հայրենի քառյակը մի
.անկախ տաղ ‘Է, ուստի և հայրենների մեշ երևան Է գալիս տարբեր քառ
յակների հետ միացած (Դիվ՛ւ եր 4 6 , ԺԶ. և եր. 58, ՀԷ.)ւ Այս շարժուն
անկախ քառյակն ահա պահել է իր հատկանիշը, և դրա մի բեյթը միացե,
է նաև 1-ին հայրենի համապատասխան առաշին ա նտոձոլ հետ, իսկ
■առաշին տողը՝ մի ուրիշ (2 -բ դ ) անտունու սկզբից։ Բերենք մի շարք
ուրիշ օրինակներ Էլ այս գլխի վերնագրի մեշ դրված խնդիրը հաստա
՛տելու համար։
II. « m i

II. ԱՆՏՈՒՆԻ

Այս ծովական գիշերս ի բուն'
Ես երկու շրշան մանեցի.
Խօշ եարս ա յլ ի միտս ընկալ,
Թէզ մ՛ ելայ զշահրաս վերուցի.
Փարչիկ մ'ա յլ ( անուշ) գինի առի
՚Խօշ եարիս դուռն գնացի.
■ffԽօշ նա՛ր, ամ զդուձըն բա ց,
■Ջիլն եկեր' ոտվիս կհլ մ ս ի ։։
Հա{եՐԳ, ԾՋ-

Աս գիշեր մ ինչի լոլսացալ,
Ես երկու խանղալ մանեցի.
Իմ եարն ալ ուր(որ) միտքս
ինկաւ,
Թեզ մ'ելայ շահս կործեցի.
^՜ց Ի իմ եարին դուռը,
Ձիւն եկեր՝ ոտուիս կու մսի։
Իմ եարն ալի դուրս եկաւ,
&Ը՝ «բարի եկիր, իմ հողին,
Եկո՚լ գիրկ ու ծոց անենք,
Ուր (ո ր ) ոտքուդ մաղկատը
սնցնիէ։
ՀԱ, եր. 4SI, հտն.

Այս հայրենի Տ ֊ւ Iij և 7-րդ տողերը չկան համապատասխան անտունոլ մեշ. ղրանց փոխանակ անտունու վերշից ավելացած Է մի քառյակ,
որ բովանդակությամբ մի բնական շարունակություն Է նախորդ մասի,
որի առաշին տողը' է ԻS' եարն ալ ի դուրս եկա ս մի սովորական մոտիվ
է , ինչպես և վերշին ե՚ի կոլ տողը։ Հմմտ . Դիվ., ՃՀԳ. ffՔեզ գիրկ ու ծոց
անեմ, որ ամէն դիժ ար՛ս դուրանայա Ապա' հայրենի 5-րդ տողը, որ չկա
համապատասխան անտունու մեշ, գտնում ենք մի ուրիշ անտունու մեշ'
ffդդմակ մը նռան գինի ես առի ու դէմ գնացիx (ՀԱ , եր. 4 3 7 . Սրվնձտ.,
֊
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ՀՀ, եր. 4 9 6 )։ Եվ վերջապես հայրենի վերջին երկու տողը' էԽօշ եար, ամ,
զդուոն բաց» ... գտնում ենք նաև մեր արևելյան ժողովրդական քառյակ
ների մեջ, այն էլ «հո՛յ եար, հ ո ՚յ եար» մի նմյսն կրկնակով, որով (հ ա ՛յ
եար, հա ՛յ եար) երգում են, ըստ ճանիկյանի, անտոլնիները.
Հ ո ՚յ եար, հ ո 'յ եար,
Ազիզ եար յա ն, դուռը բաց.
Հո ՛ յ եար, հ ո ՛յ եար,
Ոտներս ցրտոմւ գնաց։
Հազար ու մի խազ, Ա. 27
Պանդխտի կնոջ մի երգ է ներքևում դրված հայրենը, որի մասերը
գտնում ենք երկու տարբեր անտունիների մեջ, որոնց մեջ կինը երգում
է պանդխտությունից վերադարձող ամուսնուն դիմավորելը,
III. ՀԱՅՐԷՆ ՊԱՆԴԽՏԻ
Եկին ու բերին խաբար,
Թէ ելեբ քո եարն ու կու գայ.
Եկէք մեք ի դէմ երթանք,
Որ նորա սիրտն չի մնայ,

I II. ԱՆՏՈԻՆԻՆԵՐ «IԱՆԴԱՏԻ
Եկին ու բերին խաբար,
Թունտ ելեր քոլ եարն ու կոլգայ...
Ես առի ու դէմ գնացի...
ՀԱ, եր. 416-437

r;4Lf:Ä ;4, re
4՚

Ուր եարս խաթրդ չմնայ.
Աոնիմ ոտք-տկիդ փոշին,
Ուր (ո ր ) աչքս քաշիմ թութիա...
ՀԱ, եր. ս ։

Հայրենի վերշին տողերը գտնում ենք կցված նաև մեկ ուրիշ (պանդըխտի) անտունու վերջից, որ կազմված է զանազան մանր երգերից.
(ՀԱ, եր. 43 5 ),
IV. ՀԱՅՐԵՆ
Հա ՛յ իմ մազդ ուռի մորճիկ,
Չորանաս, թէ զիս մոռանաս.
Փուտ ու ճիճվի կեր դաոնաս,
Թէ ծոցիկդ ա յլ մարդու բանաս.
Ահա քեզ գիշեր կու գայ,
Երազին դռլ գէշ տես անես,
Ամէն առաւօտք լուսին
Ջինք թո ղուս լի յիս դաոնաս,
Ս. Ղազ., Ւ.

IV. ԱՆՏՈԻՆՈԻ ՊԱՆԴհՏԻ
Կարմիր ու ճերմակ հարսնուկ.
Չորանաս, թը իս մոռանաս,
Չորնաս, փուտ ուռի դաոնաս,
Թը ծոցիկդ մարդու բանաս,
Ծոցիկդ ուր (որ) մարդու բանաս,
Տ՚ա նիծիմ ուր (ո ր ) քար տի
դաոնաս?
ՀԱ, եր. 453

Հմմտ. ՀԱ, եր. 434 вկ՛անիծեմ ուր քար կու դաոնաս»։ Այս հայրենի
և անտունու առաջին քառյակները նույնն են. բա յց դրանց շաըանակոլ֊
թյուն ները, ինչպես լինում է հայրենների մեշ ևս, տարբեր ենг

Պատահում են նաև, որ հայրենը մեզ ծանոթ է իբրև մ ի ությակ կամ'
վեցյակ, իսկ իբրև անտունի երևան է գալիս հայրենի մեկ քառյակը
միայն, այն էլ իբրև անկախ երգ, կամ երկու քառյակներն էլ, բա յց մեկг
մեկուց անկախ, ինչ որ տեսել ենք նաև հայրենների մեշ։
ՀԱՅՐԵՆ
Զիմ եարն ի գնալ
Որ կ՚ե րթար ի ճամբադ ի վար.
Մանտր քայլափոխ կ՚ա ռնէր,
Կու քաղէր ծաղիկ նունուֆար.
Ամեն հանգչելու տեղիկ,
Երեսին դնէր ու կուլար.
Կոլրնար չարկմնուն աչոլին,
Որ կու պահեն քեզ յիսնէ օտար։
Հայերդ, ՂՏ-

V. ԱՆՏՈՒՆԻ
Տեսայ իմ հոգիս հոգին,
Վոր կ՚ե րթար ի պախլան ի վար,
Մօյը մօյը (մա նր) կու քալէր,
Կու քաղէր ծաղիկ նունուֆար։
Բիզ։ակն, 1898, էր, 89Տ.

V I.
ՀԱՅՐԵՆ
Գամ կանգնեմ ի քո դիմացդ,
Լամ, լալով անեմ քեզ իմա g
Ընծի գէմ սէր չէ պակաս,
Կամ ի քո սիրուդ կարօտած,
Սև սրտիկս զքեզ ոպաց.
Այլ ընծի խօշ եար չըպիտաց։

VI. ԱՆՏՈՒՆԻ
Գամ կայնիմ ի քոլ դիմաց,
Լամ, լալով անիմ քեզ իմաց.
Ինծի կ էմ ... չէ պակաս.
Կամ ի քո սիրուն կարօտած։
Բիւրակն, 1898, էր. 895՜

Անահիտ, 1907, էր. 188. Պ. թ., M 383
Այս հայրենը կա նաև Պ. թ . Jfi 383 տաղարանի մեշ. կարևոր ըն
թերցվածն Է՝ aկամ ի քո ծոցուն կարալտած»։ Հայրենի մեշ պարզապես
ավելացած են վերշին երկու տողերը (Սև սրտ իկս...), որ գտնում ենք
նաև Գիվ՚ւ ՃԺԹ. հայրենի վերշում։
VII.
ՀԱՅՐԵՆ
Սիրեմ զայդ սիրուն երեսդ,
Որ լուսին ի մօտն Է գերի.
Պագնեմ զա յդ բարկոլկ
պռկունքդ,
Որ շէքէրն ի մօտն է լեղի.
Թուխ աչք ու կամար ունքերդ
Քան զծովն կու զարնէ ալի.
Բերնիկդ է ի շիշ նման,
Որ վարդին շրովն է իլի։
Հայէրգ, ԻԸ.

VII.
ԱՆՏՈՒՆԻ
Սիրիմ ատ սիրուն երեսդ,
Ուր լուսին ի մօտն Է գերի.
Պագնիմ ատ բարակ պռկունք
^4» շէքէրն ի քովն է լեդի։
Բիլրակն. 1898. էր. 89Տ. ■
Թուխ աչք ու կամար ունքերդ
Զէտ ըզծով կուզաբնէ նալի.
Ոերնիկդ ի շիշ այ նման,
Որ վարդին շրովն է իլի։
Բիւրակն, 1900, էր. 388.

Մենք տեսել ենք, թե ինչպես հայրենների մեշ շրշապատի նկարա
գրի փոխվելով առաշ են գալիս վարիանտներ իբրև նոր երգեր։ նույնը-

■գտնում ենք նաև անտունիների վերաբերմամբ։ Օրինակ' Դիվ., եր. 56,
ԿԵ. հայրենի մեք տղան փողոցում անցնելիս պատահում է յարին և համ
՛բուրում նրան. իսկ համապատասխան անտունու մեք (ՀԱ, եր. 446, 20)
տղան սիրով հարբած կանգնած է յարի դռանը, յարը դուրս է գալիս, և
տղան համբուրում է նրան։ Ներքևում դրված անտունու մեշ միաժամա
նակ ավելի ևս լավ երևում է, թե ինչպես անտոմւոլ երգիչը, համապա
տասխան հայրենից (Դ իվ., եր. 56, ԿԵ.) առել է ընդհանուր իմաստը և
մի երկու տող, այն էլ ոչ բառացի ճշտությամբ, իսկ մնացածը նոր կազ
մել է, օգտվելով զանազան հայրեններից և անտունիներից,
VIII. ԱՆՏՈՒՆԻ
VIII. ՃԱՏՐծՆՆծՐ
Խմեր իմ ու չիմ գինով,
Հարբած եմ ու չեմ գինով,
Ես կ՛երիմ ու չիմ կրակով.
կոլ Էրի յ ոլ չեմ կրակ „վ „.
Հագեր իմ սիրու շապիկ'
M „ * տ
Աղուորին դուռը կայնելու.
Աղուոր մ՛ալ նեբսէն ի դուրս,
Ես եմ ձեր ղռանն ի վրայ ( ՃԼԳ) ։
Ծոցն ի լի կարմիր խնծորով։
Իմ եարն ի դոնէն ի դուրս (ՀԲ.)ւ
Ըսի թը հատ մի առնիմ,
...Իմ եարն ինձ դէմ դիպալ,
Թոլնտ ելալ, թուխ աչքն ի Լալու. Ծոցն է լի կարմիր խնծորով.
Լացալ ու լալով ըսալ.
Ջեռս տարայ այն տըլի...
вԵա՚ր , զիս խաղք արիր ցորեկով.
Անահ. 1Я09, էր. 12.
Բռնեցիր, զորով֊Տ որով.
Պագ մ՛առիր հազար նազերով, Կ'եԲթաՐ « կ’ասէր լալով,
էն մեկ ցորեկոլան պագը,
«Ի Ի աՂՔ եՂաՔ ցորեկով»,
Ուր (ո ր ) կարժէ հազար
Ս. Ղազ., կծ, Հա։ երգ, Դիվ. ա
գիշեբուան,
ՀԱ, էր. 446
Այս անտոձու Էլ վերշին քառյակը չկա համապատասխան հայրենի
մեշ. առաշին տունը' «բռնեցիր զորով ճորով, պագ մ՛առիր հազար նա
զերով» գտնում ենք նաև ներքևում դրված պանդխտի անտոմւոլ մեշ,
որի հետ իմաստով և տողերով նույն Է մի սիրու հայրենի քառյակ.
Մ. ԱՆՏՈՒՆԻ 4ԱՆԴհՏԻ
Խարիպս հիւսիսէն փբթաւ,
Պոզ ձիով սալթանաթով.
Բռնեցի ճորով ու զորով,
Պագ մին առի հազար նազերով.
Ան պագին քաղցրութենէն
Բռնկեր սրտիկս ու կերի,

IX. ՍԻՐՈՒ ՀԱՅՐԷՆ
Հանչտփ շանացի իւր հետն,
Որ իւրմէն պագիկ մի առի.
Ի քաղցրութենէն, եղբայրք,
Բոներ է սրտիկս որ կ՛այրի,
Կ„սա., Բ, Տ/

Վերշին տողերը նաև մի ուրիշ' սիրու անտունու վերշում *Իր րերնին քաղցրոլթենէն Բռնկեր սրտիկս ու կ՛երի» (ՀԱ, եր. 443, հտն.)։

Առնենք և հետևյալները.
X.

ՀԱ
ՅՐԵՆ

Դեպնել եմ խնկիդ նման,
Գունատել եմ զէտ ըզզաֆրան.
Չ՛ի գիտեմ թէ քո սէրղ արել.
Կամ եկել է օրս ի մահուան.
Աս/յին թէ դուն դեղ ոմւիս,
Տուր ինձի որ կենդանանամ.
Թէ չէ կու մեոնիմ գնամ,
Գան ասեն քեզ մարդասպան։
U. Ղազ., ձԻՀ

X. ԱՆՏՈՒՆԻ
Հայվան ա ձառին ճղին
Սիրտն է սև, երեսը դեղին,
Երնեկ խնձորին ձառին,
Իր ծառին, ւ իր տերևին.
Գիտեմ դուն զօր դեղ ունիս,
Բեր տուր որ ես լալանամ.
Թէ տաս' երթամ լալանամ,
Թէ չի տաս' երթամ մեռանիմ,
Թէ չի տաս' երթամ մեռանիմ,
թեզ ալ կանչիմ' մարդասպան։
— Խծորս է ծառ ու ճղեր,
Խէկ, անուշ' դեռ չէ հասէր։
ՀԱ, 4Տ0-

Հայրենի առաշին քառյակի իմաստն արտահայտված է անտունու
առաշին քառյակի մեշ սերկևլի (հա յվա ) պատկերով, տղան իրեն և իր
դեղնությունը նմանեցնում է սերկևլի, իսկ աղջկան' խնձորի ծառի, որից
մի խնձոր է ուզում իբրև դեղ։ Հմմտ. վերևում' я Ծոցն ի լի կարմիր խընծորով, ըսի թե շատ մի առնիմ» ։ Այդ պատճառով բնականաբար անտոլնու վերշից ավելացած է խնձորի ծառի — աղչկա պատասխանը, որով և
հայրենը ոչ միայն ընդարձակվել է, յս յլև ստացել է տրամախոսական ձև:
Առնենք և հետևյալները.
XI. ԱՆՏՈՒՆԻ
1 ) Հա յե ՚ա ր , հայե՜ար.
Աղուոր (ը ) լուսնկի նման,
Ուր (ո ր ) աշխըրքին վրայ է
Եկուր քեզի նուռ մը տամ,
Կըյէ, տես քանի հատ ունի։
— Նուռ կայ հազար հատ ունի։
Հազար պագը ո՛ւր կու լընի։
— էրկու սէրն ուր մ էյ լընի,
Հազար պագը շուտ կու լընի։
2 ) Սէր կայ'

մարդը
ժամ կուտանի,
Անաղօթք ի տուն կու
բերէ.
Սէր կայ' մարդը քոմւ
կանի,
Սէր կ“>յ' մարդը արթուն կու
պահի,

XI. ՀԱՅՐԵՆՆԵՐ
1 ) Եկո՛ քեզի նուռ մի տամ,
Կտրէ տես քանի՜ հատ ունի.
Ամէն հատի պագ մի տուր,
Ալելին հարամ թէ պիտի,
— Գնա', ծօ տղայ տխմար,
Ես ըզքեզ խելօք գիտէի,
Ամէն հատի պագ մի տամ,
Ո՜ւր եղեր կամ ո՜ւր տի լինի։
Անահ. 1907, եր. 181

2 ) Սէր կ ա յ' որ ի քուն կանէ,
Սէր կայ' որ արթուն կոլպահէ,
Սէր կ ա յ'
որ ի ժամ տանի,
Անաղօթք
ի յետ կու բե ր է ...։
Արեգ,
4, Տ֊ր դ

A
S

3 ) Ես էրթնում բարով մնա ցկ.
Էրթամ փատ ու փուշ բերեմ,
Լավ վաոիմ լա ղեկ քնանամ,
Քընզ ուր գիշի տիլշ լընիմ,
Օրն ի բուն հետը երըրամւ
ԲիւրակՆ, 1898, եր. 492
Ինչպես կարելի Է տեսնել, այս անտոմալ սկզբի երկու տողերն
.ավելացած են իբրև կոչական, 1 ֊ի ն և 2 ֊ր դ մասերը երևան են գալիս
իբրև անկախ հայրեններ, իսկ երրորդ մասը մի բոլորովին տարբեր բո
վանդակությամբ երգ Է։
Այս երկու հայրեններից աոաշինը կցված Է նաև ներքևում դրված
անտունուն, որի 2-րդ վարիանտը' բացի ղրանից' ընդարձակված Է նաև
ուրիշ մասերով.
1. ԱՆՏՈՒՆԻ
(1 ) նորուկ, պլպլուկ հարսնուկ,
.Ի՛նչ կ՛անես գոլն չայեզերը։
— Ես ղարիպ երկիր եար ունիմ,
Իմ եարուն ճամբան կու նայիմ։
— Եկու ինծի պագ մի տուր,
•Քոլ ե արուն խապար բերողն իմէ
— Պադ մը չէ, երկուք կու տամ:
Իմ եարուձ խապար բերողինt
( 2 ) Եկու քեղի նուռ մի տամ,
Համրէ՛ տես քանի կուտ ունի,
Уnun գլոխ պագիկ մի տուր։
— ՛նուռ կայ՝ հազար կուտ ունի,
Հազար պագն ո՜ւր կու լընի։
Երկու սէրն ուր մէկ լընի,
Հազար պագը շուտ կու լընի։
Բիլրակն, 1899, եր. 729

2. ԱՆՏՈՒՆԻ
(1 ) Ա՜յ իմ խատուտիկ հարսնուկ,
Ջրեզերն ի՛նչ կու բանիս։
— Խարիպս է խարիպ երկիր,
Ես անոր ճամբան կու պահիմ։
— Հարսնո՛ւկ, եկուր պադ մի
տուր,
Խարիպէն խապրիկ մի կուտամ։
— Պագ մի չէ, երկուք կու տամ,
Խարիպէս խապար բերողին։
Պագ կուտամ ու պագ կ՛աոնիմ,
Պեհ կուտամ մէկալ օրերոձ։
— Երկու սէրն ուր մէկ լընի,
Հազար պագը շուտ կու լընի։
— Հարսնո՛ւկ, ելի, վեր եկու.
Ես ի քոլ խարիպդ եմ եկեր։
— Աչուիդ խարիպիս աչուին,
սանդ անոր ձանը չի մ անիր։
(2 )— ճէպէդ ու ծոցէդ կ՚ո ւզիմ,
Տեսնիմ նո՜ւռ կոսոաս, թը

Աչուիդ խարիպիս աչուին,
ՏԶանդ անոր ձանը չի մ ան՛իր։
Բիլրակն, 1898, եր. ձ

— նուռ կայ՝ հազար հատ ունի,
Հազար պագն ալ ո՛ւր կու լընի։
— Երկու սէրն ուր մէկ լընի,
Հազար պագն ալ թեզ կու լընի...
(Ա յլ ևս 16 տողեր)
ՀԱ, եր. 432

Առնենք հետևյալ սիրու անտունին ևս և
ԱՆՏՈՒՆԻ ՍԻՐՈՒ
( է ) Ես աս գիշեր դուրս ելայ,
Մութ գիշեր' չի կար լուսնկայ.
Իմ եարն ալ ըռաստ եկալ,
Ձեռքը կար ոսկուն մաշալայ.
( 2 ) ԹևԷս բռնեց տուն տարաւ,
Դուռ դրալ, ախիկն ի վրան.
Ձգեց խուշ թիւյի տէօշէք,
■Սէրէսէր բարձերն ի վրան.
Սազեր ոսկունքէն սեղան,
Հալ խորված, կաքաւն ի վրան.
.(3 )—Խմէ՛ ուր (ո ր ) ըսիմ' անո՛ւշ.
■Ես մէվզա բռնեմ քեզի նուշ*։
Սէրը սիրողին վա յլէ*,
՛Աս գինին անուշ խմողին*։
Ինչեխ անտունի մ'ըսիմ*,
Ուր թնդայ խատէհն ի ափիդ
Խատէհն ի ափիդ թնդա յ*,
Ոսկեթել պեխերդ երեսիդ* ։
■Սէր կայ' մարգն արթուն
կոլպահէ.
Սէր կայ' մարդն ի ժամ տանի,
Անաղօթք ի տուն բերէ։
ՀԱ, էր. 444,
.անիէ տ

ւտասխան հ ա յր ե ն ֊

ՀԱՏՐԻՆՆԻՐ ՍԻՐՈՒ
1 ) Գիշերս ես ի դռլրս ելայ,
Թուխ ամպեր և անուշ կու ցօղայ,
Զիմ եարն այլ կանկնոլկ տեսայ,
Զիւր կանալ կապան կոլթանայ։
Ձեռքս բռնեց, տուն տարաւ,
Տդռւռն եդիր, զփակն ի վերա յ...
Կոստ., Բ, ՏՏ. հմմտ. » . 4Տ.
2 ) ...Ձեռքդ բոնեմ, ներս տանիմ,
Գուռն դնեմ, զփակն ի վերան'
Ապրիշում խալի ձգեմ,
Ոսկեթել տօշակն ի վրան.
Բարձրիկ մի սեղան բերեմ,
Ու խորված կաքալոլկն ի վրան,
Զուզոլմի գինի բերեմ,
Որ խմենք ի սիրոյ վրայ։
Կոստ., P, Տ4. տե՛ս, նաև Դիվ., ՃՀԱ.
3 ) ...Զայախդ որ ափիդ ունիս,
Գոլ խմէ որ ասեմ' անո՛ւշ...
Հայերգ, ԶԱ.
4 ) ...Սէր կայ' որ ի քուն կանէ,
Սէր կայ' որ արթուն կոլպահէ..
Սէր կայ' որ ի ժամ տանի,
Անաղօթք ի յետ կոլբերէ,
Սէր կայ' որ շուկան տանի,
Յանվաճառ ի յետ կուբերէ։
Արեգ, М 4, 9-րդ

Ինչպես կարելի է ՛տեսնել, այս մեծ անտունու մասերը գտնում ենք
չորս զանազան հայրենների մեշ, որոնք վերշից կամ սկզբից բոլորովին
տարբեր մասերի հետ են միացած, բացի 4-րդից, որ մի առանձին հայ
րեն է և կցված է նաև անտունիներից մեկ ուրիշին էլ, ինչպես տեսանք՛
Անտունու, ինչպես ՛և համապատասխան 2-ր դ և 3-րդ հայրենների մեշ,
երգվում է և ուրախությունը սիրականի հետ, իսկ 1-ին հայրենի մեշ,
ինչպես տեսել ենք, կրքի հագեցումը։ Այս հայրենների մի շատ աղճատ
ված և ուրիշ երգերի հետ խաոնված մի մնացորդ կա նաև ՎՍ, Ա, եր.
SO: Բացի այդ 2-րդ հայրենի վերևում բերված մասը, բացի առաշին
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երկու տողից-, կա, և իբրև աոանձին անտունի քառյակներ, որ է ներքևի
13-րդ անտունին։
Այս միևնույն նյութը, ուրախություն, միայն պանդխտությունից
վերադարձող ամուսնու հետ, երդվում է նաև ուրիշ անտունիների մեք,
այն էլ մասամբ նույն տողերով ու տներով և նույնիսկ հատվածներով,
բա յց այստեղ էլ, ինչպես հայրենների մեք, ամեն անդամ էլ տարբեր
ձևով մշակված և ուրիշ մասերի հետ միացած։ Այդ անտուևիները կա
րելի է տեսնել ՀԱ, եր. 437, 8-րդ Սրվանձտ., ՀՀ, եր. 295, հտն. և Բ ի լ ֊
րակն, 1898, եր. 49 2 ։ Այս վերքին երկուսի սկիզբը միայն' ՀԱ, 442,.
14-րդ։ Ես կարևոր չեմ համարում դրանք մեք բերել դեմ ու դեմ դնելով,
բացի հետևյալից, որի մեք Կոստ., Բ, եր. 53, հտն. դրված մեծ հայրենի
վերքին մասը երևան է դալիս իբրև անկախ անտունի.
XIII. ՀԱՅՐԵՆ
...Ապրիշում խալի ձգեմ,
Ոսկէթել տօշակն ի վրան.
Բարձիկ (վար. բարձրիկ) մի
սեղան բերեմ
Ու խորված կաքալոլկն ի վրան.
Զուզոլմի գինի բերեմ,
Որ խմենք ի սիրոյ վըրայւ

XIII.
ԱՆՏՈՒՆԻ
էպբշում խալի ձգեմ,
Ոսկի թել տօշկի վրայ.
Բարձիկ մը սուֆա դնիմ,
՛ած կաքաւ մի վրայ.
Շոլշայ մի գինի բերեմ,
Ան խմիմ քոլ սիրուն վրայ-.
Հագնիմ ի շարէ շապիկս,
Ուր (որ) շարէ ծիծերս երըւայ։
ԲիւրակՆ, 1898, էր. 89?

Վերևում հիշված մյուս ուրախության անտունիների մեք Էլ, հար
կավ, կան տողեր ու տներ, որ գտնում ենք նաև հին հայրենների մեք
ինչպես հետևյալները.
XIV. ԱՆՏՈՒՆԻ ՊԱՆԴԽՏԻ
...Եկիր նը' բարով եկիր,
Դուե եկիր, ես եմ խնդալու.
Քոլ գալն Է հազար բարի...
Նփռիմ Էպիշոլմ խալի...
Նազեմ ոսկո&քէն սեղան,
Հալ խորվեմ, կաքաւն ի վրան.
Շինեմ արծթէն խատէհ,
նռան հատ գինին ի վրան...
ՀԱ, եր. 498
...Բերեմ նռան հատ գինի,
Ուր գույնը գույնդ կու նմանի.
Խմէ, ո ր (որ) ըսեմ' անո՛ւշ.
Ինչ անուշ վ; սէրն ու գինին.
Սրվանձտ.,. ՀՀ, 296.
ԲիւրակՆ, 1898, եր. 492

XIV.
ՀԱՅՐԷՆՆԷՐ
Եկիր ու հազար բարի,
Ես եմ քոլ գալն խնդալի...

...Փ ռեմ քիրմախոՎ խալի,
Ու բերեմ քեզ շատ հաբիֆնի,
Հընցկոմւ հարիֆնի բերեմ,
Որ ամէնն ի քեզ նմանի,
Ծովերդ քեզ գինի անեմ...

Կ՚խ մէ ու հայրէն կասէ'
Թ ՚ի նչ անուշ է սէրն ու գինին։
Հայերդւ էՏԾԳէ

՛Կան ՛նոր ժողովրդական երդեր, որոնց համապատասխան հայրեն
՜ներ չունենք, բա յց կարելի է հավաստի ասել, թե դրանք հին հայրեն
ներից են ձագում։ Այդպիսի մի երգի երկու վարիանտ ոմւենք Վանի
բա րբառով և երեք էլ համապատասխան անտունի։ Թ՜ե Վանի բարբառով
վարիանտն էլ սկզբնապես հայրենի չափով է եղել, ա յդ երևում է նրա.
նի ց, որ տողերի մեծ մասը դեռ այդ չափով են, իսկ մնացածների մեշ
կան միայն ներս մտած ավելորդ բառեր, որ դուրս 'ձգելով ( կամ մի եր
կու բա ռ Վանի մյուս վարիանտից առնելով), կարելի է հեշտությամբ
վերականգնել սկզբնական չափը։ Այղ բառերը ներքևում փակագծերի
•մեջ են առնված։
XV. ՍԻՐՈՒ ԵՐԳ
Երկու ծամավոր աղջիկ,
Կուժը ձեռ աղբիլր գնացին3.
Երկու թուխ թանաք կտրիճ
սին հեծած ( ինոնց) իտև* գնացինъ
— Աղշի՚կ , (դուք) ձեր աստված (կ ը ) սիՐէ ք \
Աղբիւրի g մէկ պաղիկ ջրիկ6։
֊( i o ) Լաճե՛ր7, ձեր կանաչ արև
Աղբիլրի ջրերն են տաքցե8ւ
— Աղջի՛ (ն ե ր ք , ( դուք) ձեր արև (կ ը ) սիրէք,
( Տըւէք) Ջեր բախչի g մէկ փունջ ը ռեհան։
— Լաճե՛ր, ձեր գեօզալ արև (ն ի վկայ),
Մեր բախ չի ռեհան ի չորցե։
֊ Աղջի՛կ (ներ ), դոլք ձեր բախտն ւ արև,
(Տո ւէք) սեր ծառից մէկ կարմիր խնձոր™։
— Լաճե՛ր, ձեր կանաչ արև (ն ՛ի վկա յ),
( Բախչի) Ծառ (ն ) չորցե, խնծոր թոռոմն։
ՎՍ. P. 32. հա. ե Տ. Սարդսենց
Պանդուխտ վանցին, եր. Î1Î
XV. ԱՆՏՈՒՆԻ ՍԻՐԱՀԱՐԱԿԱՆ
Աղբիւր մի Մզրայ լեռը,
Ջուրն ուռուն տակը կ՚վ ա զէ.
Գլուխն արծաթէն դրին,
Ջուրն ոսկուն թասը կըվազէ։
3 Վար. երկու ծամաւոր խորոտ կուժը ձեռք [բու դնացինւ
4 Վար. իտևներ,
Տ Վար. կանոնավոր լափով. Iաղջիկ, քո հոր տան արևai
в Վար. сէդ կժի ւրիկ մէկ տուր խմեմւ։
•7 Վար. կանոնավոր՝ էտ, լաՏ„
'8 Վար. էյերկինք ամպըշող ելալ իմ կժի ջրիկ տաք հով արա,»,
в Դնում եմ ւազ/իկ*. ինչպես վերևում է։
10 էդ քո մէ/աց խնձոր տուր հոտ առնեմ,
-
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Երկու թուխ ւ՚ա ղւոր աղչիկ
Նոշըպովն ի քուրն ին եկեր։
Երկու փէհլիվան կտրիճ
Զին հեծեր ու սէյր ին ելեր։
— Աղքի՚կ , աղրօրդ արևուն,
Նորշըպէն պտիկ մի քուր տուր,
— Ջուրս տաք է, չէ պաղեր,
Մեր սիրուն շատ մարդ է մեռեր։
— Թող խմենք ու թող մեոձինք,
Հաքուիմ թը մարս չէ բերեր,
ՀԱ, եր. 448. վարիանտ
Բիւրակն, 1899, եր. 730

Սկզբնական հայրենը, որից ծագում են այս երկու երգերը, ան
պայման համեմատաբար ավելի փոքր է եղել։ Վանի վարիանտն ընդար
ձակված է կրկնություններով, առանձնապես <rռեհանի» մասին, իսկ
վերքից, Տեր ենg ի ՎՍ—մեք, այղ երգին կցված է իբրև շարունակությոմւ
մի 18 տող ևս, որոնցով աղքիկները տղաներին ասում են, թե պետք է
իրենց հորն ու մոր կամքն առնել, ապա տղաները պարգևներ են խոս
տանում և առաf արկում են նրանց միասին զբոսանքի գնալ։ Համապա
տասխան անտունոլ սկզբից էլ ավելացած է մի քառյակ, որով ընդար
ձակվել և տեղական գույն է ստացել այդ երգը։ Բայց ա յդ անտոմաւ
երրորդ վարիանտը (Բիւրակն, 1898, եր. 3 30) ավելի ևս ընդարձակված
է. դրա ութերորդ ( էսին հեծեր ու սէյր են եկեր» ) տողից հետո, aքուր»
բառի զուգորդությամբ, մեքենայաբար միքարկվել է ներքևում դրված
(1 6 ) անտունու սկզբի մասը (1 2 տող), ապա' վերքին («Հաշռւենք թը
մարը չէ բերեր») տողից հետո, гմարն բերեր» բառերի զուգորդությամբ,
դարձյալ մեքենայաբար կցվել է մի ուրիշ 10 տող երգ, որի վերքին 4 տողը
վերքին մասն են միքարկված անտունու, որ դնում եմ այստեղ։
XVI.
Հարսն աո ջուրն

ԱՆՏՈՒՆԻ

1 ) Ջրիկ, ո ր ակնէն կու գաս,
Իմ պաղուկ քրիկ ւ'անուշիկ։
— Ես ալ ան ակնէն կու գամ,
Որ հին ու նոր ձուն կա վրան։
(վար. Հին ու նոր ձընակն է վ ը ֊
րտն)։
(2 ) Գիշեր ու ցերեկ կ՝երթամ,
Քուն չոմւիմ, արթուն կու կենամ։
— Ջուրն ալ եղեր եար ունի,
Իր եարին պաղչան տի երթայ։
Չորնա՛յ քոլ եարին պաղչան,

XVI. ՄԱՆՈՒԿՆ ЬЧ .ՏՈՒՐՆ
Հին երգ

...Ջուր, դու ի յո՜ր

լեռն էն կու
գաս.
Իմ պաղիկ քրիկ ու անուշիկ։
— Ես ի յա յն լեոնէն կու
գամ,
Որ հին ու նոր ձիւննի վերայ
հա ՜յ...
Ես ի յա յն պաղչան կերթամ...
Ես ի յա յն աղրիլր երթամ,
Որ գայ քո եարն ու քուր խմէ,
Դեմ գամ զդունչն պագնեմ,
Ապա. սիրովն յագենամ։

3 ) Եկուր մե՛ր պաղչան տանիմ
քեզՎարգն ու նուռ ունիմ էրելու,
Ռեհանս ալ կոծ կապելու։
(վար. Ըռահանս փունշ հանելու) ։
Բիլրակն, 1888, եր. 330, ՀԱ 441
Գետակ, իմ ելման գետակ,
Ո՜ւր կ'երթաս, իւրգտ ինծի ըսէ.
Գիշեր ու ցերեկ կ՛էրթաս,
Քուն չանիս, արթուն կուկենաս։
ՀԱ, եր. 43Տ

Հայրեն
Ջուր, ձիձաղելէն կու գաս,
թէ գետի ո՜ր ակնէ կու գաս.
Գիտեմ, սիրեր ես դուն,
ի քո եարն ի մօտ կու գնաս,
Հասնիս դու քո մուրատին,
Հոգ չունի թէ արթուն կու կենա
, եր. lia . տե՛ս ե

Այս անտունին, որ, ինչպես ասացի, միշարկված է վերևում դրված
«Ազբիւր մի Մզրայ լեռը» երգի մեշ, ՀԱ, եր. 441 կա իբրև մի անկախ
անտունի' «Հարսն առ շոլրն», որին կցված է մի ուրիշը, ուստի ժողովողը
վերնադիրը դրել է' «Հարսն առ շոլրն և առ ղարիպն»։ Սրա մեշ պակասում
է վերևում դրվածի 2-րդ մասը (Տ տող), բա յց դրա փոխանակ վերշից
ունի հետևյալ վեց տողը, որոնց դիմացը դնում եմ «Աղբիւր մի Մզրայ
լեռը» անտունու երրորդ ընդարձակված վարիանտի վերշի տասը տողերըւ
...Քա ղիմ ու փունշ փունշ անիմ
Արմուղան խրկիմ խարիպիս.
Աոնէ ու քնթին դնէ,
Կիւլպէնտին փաթերը շարէ.
Կիւլպէնտն արև ըԱայ
Իր հարուն սրտիկը ցաթէլ
ՀԱ, 441
Հմմտ. ՎՍ, Բ, 68 «Մէշը' վարդ,
վարդաշոլր, բոլորն ռըհան»։

...Ո չ մարն է բերեր նման,
Ոչ արևն ու ոչ լոլսունկան.
Քեզ բերեր Մրսա ասլան,
Որ իշեր պաղչաս պէկըման.
Իշեր ու զարկեր վրան,
Մէշը վ արդ, բոլորն ըռահան։
Քաղեմ ու տէսթե անեմ,
հր կեմ ղարիպիս արմուղան.
Աոնէ դնէ աչերուն,
Ըսէ' սիլայէն եկեր արմուղանւ
Բիլրակն, 1898, եր. 330

« Մրսա» բառի համար' ժողովողը ծանոթություն դնում է «Մսրա».
ըստ այսմ այդ աղշկա գովեստի քառյակը հիշեցնում է այն հայրենները,
որոնց մեշ Մսըր թալանի գնալովս բերում են նաև կանայք։
Բերած օրինակներից տեսնում ենք, որ քառյակները, տներն ու տո
ղերը միևնույն կերպ շարժուն են մի կողմից' հին հայրենների մեշ մինչև
սրանց գրի առնվելը, մյուս կողմից' մինչև մեր օրերը ապրած հայրեն
ների— անտունիների մեշ։ Այդ ցույց է տալիս, որ սրանց մեշ շարոմսսկվոլմ է հայրենների արվեստի հին ավանդությունը, և անտունիների եր
գիչները դեռ գիտեն երգելիս վերամշակել և վերաստեղծել ա յղ հնա
վանդ երգերը, թե իրենցից նոր հորինելով տներ ու քառյակներ, ան

շուշտ, նաև ամբողշ մեծ երգեր, և թե օգտվելով հին հայրեններից, իբրև
պատրաստի նյութից, այսինքն ճիշտ միևնույն եղանակով, ինչ որ հայ
րենների երգիչներըւ
21. ՊԱՆԴԽՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅՐԵՆՆԵՐԻՑ
Ժողովրդական երգը, քանի կենդանի է, եթե մի կողմից մանրվում
աղճատվում է, մյուս կողմից էլ միշտ վերամշակվելով ընդարձակվում
ու գեղեցկանում է։ Անտունիների երգիչների մեշ դեռ կենդանի է եղել
էին հայրենների արվեստը, այղ պատճառով Ակնի այդ երգերի մեշ կան
ընդարձակվածներ, որոնք կազմված են մի քանի հայրեններից, Այդպի
սի զարգացում գտնում ենք նաև Վանի երգերի մեշ, և թե Ակնում և թե
Վանում առանձնապես այն պանդխտության երգերի համար, որոնց հա
մապատասխան հայրեններ կան։
Սկզբնական հայրենի լացերից Է ծագում ներքևում դրված ոՊանգըխտի երգը։ Վանի բարբառով, հայրենի չափի աղճատումը երևում Է դրա
մեշ. բացի այդ ունենք դրա համապատասխան լացի անտունիներ, որոն
ցից և կազմված Է այդ <rպանդխտի երգըa, իսկապես' ուլրը:
«ՊԱՆԴԽՏԻ ԵՐԳ»*
ԱՆՏՈՒՆԻՆԵՐ ԼԱ8Ի
Կարիբ եմ, ձեր դուռն եմ իկե,
Լաց «ի դիմաց տնանկ հանցուցեսեր հոգու համար դեհ ձիկ
լոյն»
Խարիբ իմ, ու ձերն եկի,
ԻրԻէԿԷ՛
Որեն հաց մ՚շ րա կտրեցէք',
Ձեր հոգուն համար պահեցէք.
&է " Ը է՛լ ուզեմ' ձիկ քարկոծէք'.
Ապրիմ նը' աղեկ անիմ,
Որ չմեռա' ձեր նավէզ կանեմ,
Թը չապրիմ' տարէք թաղեցէք,
Որ մեռա' ձիկ տարէք թաղեցէք.
Նաշիկս Արզրմա բերէք',
Աղքատ էսաղարոսին նման
Լեշիկս ի նե դրեցէք',
Ես ի քոլ դռնակն իմ եկիր,
Տարէք իմ եարոշ դոնէն ընցուցէք.
Ապրիմ' արեվոլդ ապրիմ,
Դուռ տփէք, եար դոսւ հանէք,
Եր չապրիմ' տարէք թաղեցէքւ
Ծովծվան աչքեր լացուցէք,
ՀԱ, *7*
Չավրէս ծոցէս հանեցէք,
Ինոր ծովծվան աչքերն սրբէք։
ՎՍ, I 63, ■
Ի դիմաց հանգուցյալ պանդխտի
Ամա՛ն, ամա՛ն, իս Իւսկտ
Սարիկս ալ ի դուրս բերէք,
անցուցէք,
Ծարուրած աչուին լացուցէք...
Սև ծովը ճեղքեցէք, ճամբան
Եարոլկս ալ ի դուրս բերէք,
Ետըլէն ծամը քակեցէք...
ցցուցէք.
Տարէք' իմ հօրս դուռը,
ՀԱ, *75. Վար. ՀՀ, 300
Վար դրէք, պահ մի լացէք,
մ հրատարակչի պայմանական Դքությո,ն1

ւ Վանի բ

Ինչպես կարելի է տեսնել, ինչ որ Ակնի երգերի մեչ անկախ փ „ք.
րիկ լացեր են պանդխտի վերաբերյալ, Վանի երգերի մեչ կազմում են մի
գեղեցիկ ամբողջություն, մի մեծ պանդխտի երգ, որ ընդարձակված է
նաև չորս ուրիշ f -անիշ) տողերով։ Բայց ա յղ ողբի 2-րդ մասը կամ
3-րդ լացը միացած է նաև մի ուրիշ քառյակի հետ, և կազմված մի ոլրիշ գեղեցիկ լացի b rq , որ է'

յ
??

1 ) Աս գիշեր ես դուրս ելայ,
Ողորմուկ ձան մը կու գար.
Յածցայ ու ականջ դրի,
Իմ որդեկիս ձայնն էր կու գար.
2)
(ГՏարէք հօր ու մօր դռնակ,
Վար դրէք, պօհ մի լացէք.
Դաոնուկ մարիկը վար կանչեցէք.
Մարած աչերը լացուցէք»։
Բիւրակն, 1899, եր. ЯОЯ, հան.
Արվնձս։., ՀՀ, էր. 303

Բայց ահա ունենք նաև մի ավելի մեծ մահերդ (1 4 տող), որի մեշ
որդեկորույս մայրը գիշերը դուրս գալով' լսում Է ոչ թե իր պանդխտու
թյան մեշ մեռած որդու ձայնը, թե « տարէք իմ հօրս դուռը»..., ա յլ նոր
թաղված որդու գանգատը, թե սև օձերը նրա միսն ուտում են հողի տակ։
Եվ մայրը սոսկումով ուզում է դան ակամ որթ լինել։ Բերենք այդ մահերգը
և մի հայրեն, որի մեշ նույնպես երևան են գալիս մսակեր օձերը։
Լաց. «ՈՐԴեԿՈՐՈՏՍ ՄԱՅՐՆ»
( 1 ) Ես աս գիշեր դուրս ելայ,
Ողորմուկ ձայնիկ մի կու գայ.
Յածցայ ու մտիկ արի,
Ան ալ իմ որդուն ձանը կու մանի.
( 2 ) «Չիմ կենար հողոձ ւերեՍև օձերուն բարակ ձաներոձ։
Օձերը ձան կուտան ձագկըներուն'
« Միս եկեր աժան լ ըռական.
« Միսը տի ուտինք կողքըներուձ,
«Ջուրը տի խմինք շահեն աչե-

ՀԱՅՐԵՆ
( 1 ) Ա ւա ՚ղ թէ մեռնիլ պիտէր,
Ել մտնուլ ի հող լ ի զնտան,
Փորեն լան ու մեծ տապան,
Չի թողուն մէկիկ մ ' պատուհան.
( 2 ) Օձերն ի ծագերն ասեն.
թ ՚է ' երթանք նորա յերևան,
Առաշ ըզլեզոմ։ ուտենք,
Որ ասել շատ մարդու բուխտան.
Ապա թէ զմարմինն ուտենք,
Որ ելնէ ոսկորն երելան։

(3 ) Աս գիշեր հինչու լուսացալ,
Կանչեցի «վ ա ՜յ ինծի, դանկիկ,
Մահիկս ղանկով արէք,
Տի պիտի ինծի ժամանակ»>
ՀԱ, 483, հան.
֊
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Այս մահերգի 1-ին քառյակը, ինչպես տեսանք, կա վերևի մահերգի
սկզբում ևս, 2-րդ մասը համապատասխան հայրենն է, որի մեք երգվում
է մեռած մարդու վիճակը գերեզմանի մեշ, իսկ Յ ֊ր դ մասը նոր ավելա
ցած մի քառյակ։ Այս երեք մասից կազմված Է ահա մի գեղեցիկ ամբողշությոմւ, որ աղճատված հայրենի չափով Է,
Դրա համապատասխան հայրենը, որ Դիվանի մեք տպված Է խրա
տական երգերի մեշ, Վենետկի Л? 1371 ձեռագրի մեշ կա « Դարձյալ հա
յերեն վասն ուրախության» վերնագրի տակ դրված տաղաշարքի մեշ,
Բովանդակությամբ դա, հարկավ, կապ չունի ուրախության հետւ Բայց
ի՜նչ ասես, որ չեն երգում ուրախության ժամանակ, նույնիսկ շարական
ներ ու մեռլի բայաթիներ--- չէ' որ լավ ուրախացողները երբեմն սկսում են
նույնիսկ արտասվել ու լալ, Դժվար է որոշել այդ հայրենի բնավորու
թյունը, թե արդյոք դա մի խրատական երգ է, թե մի մահերդ է եղել,
բայց կարող եմ ասել, որ Դիվանի եր. 83—97 դրված խրատական երգերից միայն այդ հայրենն է, որ ես գտել եմ իբրև ժողովրդական երգ։ Դրա
2-րդ մասի մի փոփոխակը տպված է Բիւրակն, 1899, եր. 730 «Երգը»
վեբնագրով մի հոդվածի մեշ « Մուշեղ Վարդ.» ստորագրությամբ.
1)

Պիլլպիլլն ալ վարդին սիրու
Բուն գրեր քար միշերուն,
Բուն գրեր ճիւֆէր ածեր,
Թուխս նստեր ձագ Հ հաներ,
ՄՀկիկ մէկիկ ուրուրն է տարեր...
2J — Սև օձը պատին ծակուե
Կընայի մայրը (մանր) ձագերուն.
«Եկեք լընինք միաբան,
Միս եկեր' յսժան գնական.
Առաշ քոլ աչուիդ ուտիմ,
Ուր ( որ) շատ բանի է նայեր.
Վերշը քոլ ձեռուիդ ուտիմ,
Ուր (որ) արեք հարամխոռութիւե.
Վերշը քոլ սիրտդ ուտիմ,
Ուր արեր շատ նախանձոլթիւն.
Վերշը քոլ ականճդ ուտիմ,
Ուր արեր ականճգրութիւն.
Վերշը քու ոտքերդ ուտիմ,
Ուր կոխեր շատ կանաչի վրայ»,
Բիւրակն, 1899, հր. 730

Հոդվածագիրն այս երգի համար իբրև բացատրություն գրում է.
«Բազմաթիլ զալակներու ծնողքը, երթ իր մ ou1 հատ մ’անգամ չի գտներ
անոնցմէ, որոնց ամենքն ալ ցրուած են հոս ու հոն, մղեղի նման, պա&— 264 -

դըխաութիւնը սև օձին կընմսւնցնէ, որ իր ձագուկները կը լաւիէ շարունակ,
կամ հաւառ ուրուրին, որ իր ffպիւլպիւլի բանին» ճիլֆեր հալկիթներէն
ելած ձագերը կը Ճանկէճ, Այս բացատրությունը, սակայն, ճիշտ չէ. այստեղ, ինչպես հասկանում ենք, սկզբնապես ոչ թե պանդխտությունն է
երգվել, այլ մահը, այն էլ մեքենաբար իրար կցված երկու երգերով,
Այդ երկուսն էլ լացի երգեր են, Դրանցից 1-ինի մեշ երգվում է, թե ու
րուրը մեկ մեկ ուտում է սոխակի ձագերը. Այս «ձագեր» բառը հիշեցրել
է երգչին վերևի հայրենի (որ միևնույն է' մահերգի) 2 ֊ր դ մասը, որի մեշ
նույնպես կա ffձագեր» բառը ( « օձերն ի ձագերն ասեն», ffօձերը ձան կու
տան ձագկըներուն» —իրենց ձագերին), և այդ հայրենի 2-ր դ մասը
ffձագեր» բառի զուգորդությամբ կցվել է սոխակի և ուրուրի երգին, Ա՛րդ,
հայրենի և նրա համապատասխան մահերգի մեշ օձերն իրենց ձագերին
են ասում թե' միս է եկել, գնանք ուտենք, այդպես պետք է հասկանալ և
այստեղ,
ՀԱ, եր. 439 կա մի պաէդխտի կնոշ անաունի' տկարոտակէզ հարսն
առ լուսինն», դրա մի վարիանտն է նույն տեղում 11-րդ անտունին.
Այս երկուսն էւ առանձին անկախ մեծ երգեր են։ Բայց նույն երգի
Համար կան ուրիշ երկու վարիանտներ էլ, որոնք կցված են ուրիշ երգերի
հետ. դրանք տպված են Սրվանձտ., ՀՀ, եր. 298 և Բիւրակն, 1898, եր.
394, Այս անտունին կազմված է երկու մասիբ. առաշին (յս .) մասի մեշ
վարիանտներն իրարուց խոշոր տարբերություն չունին, ինչպես երկրորդ
մասի վարիանտները, որոնք համապատասխան են երկու տարբեր հայ
րենների,
4ԱՆԳհՏԻ ԱՆՏՈՒՆԻ Ա. ՄԱՍ
Լուսիկ մի փբթաւ քարէն ( վ.
սարէն),
Կէսն է խոռ ու կ էսն է բոլոր.
Քիչ քիչ ալ ի վեր եկալ
Բոլորեր զըն նոր թագաւոր.
Լուսի՛կ, դռւն լոլսով կենաս,
Թը կենաս Այ ահի կ մը հուտա.
(վ . Լուսի՛կ, դուն կամաց կամաց
Խառզ եղիր մեր տան ի վրա յ).
Երկու խոսք գանգատ ունիմ
Ան գանկտիմ, դուն ա՛լվա գնա.
Գնա՝ խարիպիս ըսէ՛
Չի կենայ ու ելլէ ու գայ,
(վ . Մէլոլլեր քո եարդ կու լա յ.
Կու լա յ ու ողորմուկ կու լա յ,
Ուր աչիցն տրոմւ կու ցօղա յ),

1-ԻՆ ՀԱՅՐԵՆ
Գիշերս ես ի դուրս ելայ,
ի յերկինքն ի վեր նայեցայ.
Լուսին ա յլ կամար կապեց,
Ի հռոմն ի վար կու գնայւ
Լուսի՛ն, քո արևդ ասեմ,
Պահ մի կա՛ց, ինչ որ լուսանայ ։
Երկու բան գանգատ ունիմ,
Զայն ասեմ լօք ա ՚լ վի գնա.
Գնա՛ իմ եարին ասա՝
Ու ելեր քո եարն ու կու գայ,
Հոգին կլափին առել,
Ու աչուի գալուդ կը մնա յ։
Ս. Ղազ., ՃԾե.
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Անտոլնուց երևում Է, որ համապատասխան հայերենն ևս պանդխտի
կէոյ երգ Է: Սրա վերքից երրորդ տողն աղճատված Է, և պետք Է ուղղել,
ինչպես անտունու վարիանտի մեք Է. «մալոլլեր քո եարն ու կու լալ»։
Պանդխտի անտունի P. մաս
1-ին վարիանտ
— Բարևդ ի գլխուս վրաի
Տի գիտեմ դուռը խարիպիդւ
— 6կո՛ւր նշանով ցոյց տամ,
Բարձրը պատ ու ծառ շքերուն.
Նստեր Է ծառին շքին,
հատ ու մատ խ ատԷհն ի ափին:
հատԷհն ուր ափիդ ունիս,
Կամ խմէ , կամ տո լր խմողին.
Ան սազդ ուր կէօքսիդ ունիս,
Կամ չալէ կամ տո ւր չալողին։

2-րդ հայրեն

— Զրարեվդ ես ի ո՛ւր տանիմ,
— Գնա ի վերայ թաղին,
Բարձր պատ ու ծառն ի միշին.
Նստեր ի ծառի շքին,
Կը խմէ ի լուրշ ապիկին։
— Կու խմէ ու հայրէն կասէ.
Թ'ինչ անուշ է սէրն ու գինին։
Դիվ.. էր. 1
, 1909, հր. .

2) ...Ա ՜յ իմ բարձր ու բռլոր
լուսին,
Շատ բարեվ տար իմ խօշ եարին,
Սդուռն այլ նշանով ասեմ,
Բարձր պատ... (ՃԾԳ)
Հմմտ. Զայախն իյափին ոմւի,
Ո՛չ խմէ, ո՛չ տայ խմելու։
Արեգ, м », г -րդ
Պանդխտի անտունի P. մաս
2-րդ և Յ-րդ վարիանտներ
J ) Իմ եարն Է յօտար երկիր,
— հօսկոլնքդ ի գլխուս վրա,
Նստեր ի շուկան շաքար կու
Չգիտեմ դուռը խարիպիդ։
Որ գտնես դուռը խարիպիս։
Իմ եարն է շէքէր խանին,
( վար. եկուր նշանով ցույց տամ1
— Ըսթանպոլու նոր խանը)։
Նուշ գրեր, շէքէր կու ծախէ.
Աչուին թերազու (կշիռ) արեր,
Ոլներովը վեր կու քաշէ. —
էմմէնուն աժան աժան,
Իս տեսեր նը' սուղ կըծախէ։
ՀԱ, *39, 10-րդ, վար.
Բիւրակն, 1898, էր. 39*.

Չաչերն Է կշեռք արե,
Ուներովն վեր կու քաշէ։
V. 7
Դիվ., էր. 11Տ

«.,.

2 ) Քո եարն ի Հալապ քաղաքն
Ի շուկան շէքէր կու ծախէ,
Ունքերովն ի վեր կու քաշէ։
Շէքէրին գինն ալ' հրամէ,
Պագ մը տուր ու խալըսէ:
Կոստ., Գ, Si, Դիվ., ՃԿԲ.
է;մ.. X 1397

3 ) Քո եարն ի Պուրսա քաղաք,
Նա տեսաք ի մէշ շուկային.
Տեոկունքն ալ դալալ տվել,
Ու նստել առջև դնողին.
Գնող, դնէ', մի’ վախեի
Վա՜յ, հազար կորցնողին։
0. Ղազ., Դիվ., եր. 110
Պետք է նկատել, որ մինչդեռ 3-րդ հայրենի 1-ին վարիանտը՝ «•Իմ
եարն է յօտար յերկիր» մի կնոշ երգ է, դրա երկու վարիանտները' gՔո
եարն ի» պատասխան են մի կնոշ հարցի, որ չկա սկզբում։ Պետք է են
թադրել թե այս հայրենը սկզբից պակաս է. կնիկը, երևի, դիմել է լուս
նին և սրանից այդ պատասխանը ստացել, ինչպես է հետևյալ հայրենի
սկզբում, որ դարձյալ մի պանդխտի կնոշ երգ է:
Անտունի, P. մաս
4-րդ վարիանտ

Հայրեն

— Խոսքունքդ ի դլխուս ,էրա,
Դուռը չդիտիմ խարիպիդ,
— Եկոր նշանով ցո յց տամ.
Բարձրը պատ ու ծառն ի վրան.
Նստեր է ձառի շուքը,
Նուշ դրեբ, շաքար կու ձախ է.
Ամենուն աժան աժան,
Իս մոռցեր, նուշ կու ծախէւ
Արվանձտ., ՀՀ, 291

— Իմ բարձրագնայ լուսին,
Չի տեսա՛ր զիմ եար Մշեցին,
— Երէկ եմ տեսեր զքո եար
Ի յայգին Յակոբոսին.
Նստեր ի վարդի շքին,
Կու խմէր զկարմիր գինին*,
Խմէր, ողորմուկ կասէր.
(ГՇատ բարև տարէք իմ եարինա
Հայերդ, Դիվ., ճժ.

Այսպես տեսնում ենք, որ վերևում դրված մեծ անտունու մասերին
համապատասխան են երեք հայրեններ, որոնց համար կան երկու և ավելի
փոփոխակներ։ Այս անտունու և հայրենների հարաբերությունը որոշելու
համար' պետք է ենթադրել, թե գոյոլթյոմւ են ունեցել վերևում դրված
հայրեններն իրենց փոփոխակներով, որոնք և մտել են տաղարանների
մեշ։ Դրանցից և կազմված է այդ անտունին։ Վերևի 1-ին հայրենը, ինչ
պես կարելի է տեսնել, մի անկախ և ամփոփ երգ է. նույն բովանդակու
թյունն ունի և անտունու համապատասխան ա. մասը։ Այդ 1-ին հայրենին
շատ հեշտությամբ կարող էր կցվել 2-րդ հայրենը, որի մեշ, նույնպես
լուսնի միշոցով, բարև է ուղարկվում, Կցվելու դեպքում սկզբի բեյթը, որի
մեշ է դիմումը լուսնին, բնականաբար դոցւս է ընկել, քանի որ այդ դի
մումը կա արդեն 1-ին հայրենի մեշ « երկու բան» և համապատասխան
անտունու մեշ էլ սրա « խարիպիդ» , Բայց և այնպես Հբարև» բառը դեռ
մնում է, չնայելով որ հին հայրենի մեշ «երկու բան» և համապատասԱյսպե* է էՀայերգի, մե։ . Դիվ. էԿխմԷր ի [ուր, ապիկին3,

խան անտունու մեք Էլ սրա թարգմանությունն' ffերկու խօսք» ուղարկվելու
մասին Է երգվում և ոչ թե ffբարև» ուղարկելու, Այդպես միանալու դեպքում վերամշակվել Է նաև Z-րդ հայրենի վերքը, կամ գուցե այդ հայրենն
ունեցել Է և մի վարիանտ նման վերքով, ինչպես Է անտունու Բ. մասի
1-ին վարիանտի մեք, և դա Է կցվել 1-ին հայրենին։ Հայրենների վա
րիանտները, ինչպես գիտենք, սովորական երևույթ են, և այդ հայրենի
համար հենց ունենք մի փոփոխակ բոլորովին տարբեր վերքով, որ Է'
— Գօղալն ի վերին թաղին,
Բարձր պատն ու ծառն ի միքին.
Գնա ու կամար կապէ,
Շոգն իքեր ի դրախտին միքին,
Ը սկսիր բարևը ն տուր,
Աչքըն բաց զէն իմ գօզալին։
Անահիտ, 1109, եր. 31
Մի անգամ, որ այսպես կազմվել է 1-ին հայրենի շարունակություն
(Անտունու բ. մասի 1-ին վարիանտը), մի ուրիշ երգիչ կարող էր շատ
հեշտությամբ ուղղել դրա ffբարևդ» բառը, տեղը դնելով էխօսկունքդ» ե
ապա այդ երգիչը կամ մեկ ուրիշը պահել է դրա սկզբի մասը, իսկ վերշի
մասի համար օգտվել է Յ ֊ր դ հայրենի վարիանտներից, որով և աոաշա֊
ցել են անտունու բ. մասի Z-րդ և 3-րդ վարիանտները։ Այս միևնույն
անտունու բ. մասի 4-րդ վարիանտը, որ դրեցի վերևում, նման է մա
սամբ 1-ին վարիանտին, մասամբ' Z-րդ և 3-րդ վարիանտներին։ Պետք
է կարծել, թե դրա երգչին ծանոթ են եղել այս վարիանտները, կամ դրանց
համապատասխան հայրենները, և նա դրանցից մի խառնուրդ է կազմելւ
Հեռու տեղում գտնվող յարին լուսնի միքոցով լուր կամ բարև ուղար
կելու մոտիվը կա նաև մեր արևելյան քառյակների մեք.
1 ) Լուսնակ, դու կամաց գնա,
Սարի յետևանց գնա.
Հեռու տեղ մի յար ունեմ,
Կանգ տուր ու ցածանց գնա։

Z) էս գիշեր ես դուրս ելա,
Լուսինն անուշ կը ցոլայ.
— Ցոլա դու Հալվա սարին,
Բարև տուր անուշ յարին։

Բարև տուր ու անց գնա։
Այս երգերից 2-րդի վարիանտների մեշ ffՀալվա սարը» երևան է
գալիս զանազան ձևերովս «Հալվա սար» (Ազգ. հանդ., Ե. 93, 194, Զ7Z, Q. 136. Հայկ. ժող. երգեր, 139. Բիւրակն, 1898, 313). ffԱլմա սար»,
ռԱլու սար» (Հայկ. ժող. երգեր, 93. 1ZS). ffԱլվան սար» (Ազգ. հանդ.,
Ե. Z03). տՀըլպու սար», էՀալպա սար» ( Բիւրակն, 1899, Z37. և 1900,
1Z1) ։ Բերեմ երկու վարիանտներ, որոնցից աոաքինն առնված է Եզիազար Կարապետյանի ձեռագիր ժողովածուից, Թալինի շրքանի Գինդ
գյուղի.

՜Գիշեր խալդս/, դուս ելա,
Լուսնակ անուշ կըցոլար.
— Լուսնակ, ղուրբան, ո՜ւր
կերթաս։
— Կերթամ վըր Հըլպը սարուն,
— Կերթաս վըր Հըլպը սարան,
Խեր խաբրիկ տանիս յարուն։
սեռ. Տեղ. Կարապետ.

Գիշեր խալդա, դուրս ելա,
Բ՛ուխ ամպն անուշ կըցոլա.
Աշնան գիշեր, հով գիշեր.
Շաղն իշեր, գետին նախշեր
Խանչիմ,— լուսնակ, դո"ր
կ՚ե րթաս
— Կերթամ գիշրիկն ու ցորեկ,
Կերթամ վըր Ալոլ սարին։
— Շատ բարեվ խորոտ յարին.
Հայկ. ժող. երգ., 83

Այս երգը մի հին հայրենի մնացորդ է, որ իր մեշ հիշված Հալպա
սարով (որի աղճատումներն են' Հալվա, Ալվան և այլն) մտնում է վերևում
■դրված 3-րդ հայրենի շարքի մեշ (<էՔո եարն ի ՀալԷպ քաղաքն»)։
Նույնպիսի մի սովորական մոտիվ է, թե լուսինը պտտելով զանազան
երկրներ' տեսնում է շատ տներ ու երամներ, շատ մարդ քնած կամ ար
թուն, ինչպես հետևյալ հայրենների մեշ.
Հա jrb&übr
Իմ բարձրագնայ լուսին,
■Յո՛՛ւր երթաս գիշերըդ անհուն.
Շատ յերդիք ի վար հայիս,
Կու տեսնես շատ կիւզէլ ի քուն,
Զկոճկիկն ալ յարձակս արեր,
Լոյս դիպեր ի մէշ ծծերուն.
Շաոաւիղ յերկինս տոլեր,
Խաւարեր լոյսն աստղերուն։
Հայերդ, ԼԱ.

Իմ բարձրագնայ լուսին,
Շատ բարձր կ՚ե րթաս լա ն ահուն,
Շատ երթիք ի վայր իշնուս,
Շատ տեսնես շոլխտակ եար ի
քուն.
Ով իմ եարոշըն է քուն'
Չի վերնայ սնարքն ի գլխոլն։
Անահիտ, 1909, եր. 108

Ահա միևնույն մոտիվը նաև մեր ժամանակի մի ժողովրդական երգի
մեշ, որին կցված է մի հայրեն.
ՊԱՆԴԽՏԻ ԵՐԳ2
(1 ) Լուսին, ղու բանձրիկ լուսին,
Որ կ՚բ ոլորիս մէշ տասնհինգին,
Շատ տուն կը մտնես, շատ քոշկ
ու սարայ,
Երթաս կայնիս իմ կարիբի գլխու
վբայ.

ՀԱՅՐԵՆ ՍԻՐՈԻ
Ես ձագ ծիծեռնակ պիտէի,
Զօրն զքո տունն մտնոլի,
Ան բարձր մօյտան չարտախտ
Ես ի հոն բոմւ մը շինէի.
Ոնց որ մութն մթանայր,
Յածնայի ծոցդ մտնուի,

2
Վանի երդերի ուղղագրությունը պահում եմ ընդհանրապես դրական լեզվինը, ինչ
պես վարվել է հաճախ նաև այդ երգերի ժողովող Շերենցը,

г

— Կաբիբу դու ք ո 'ձ ես թե
արթուն
Որ չիր կանե քո սէր հանե հոմ։,
Ինչի՛ մտար իմ մանկան արուն,
Թողիր էնպես էրոմւ-էրերուն։
(2 ) Ձի Հաւք ծիծեռնակ պիտէր,

Գի ( դայի) քո երդիս բուն դնի.
Ցերեկ ել ու մուտ անի,
Գիշերը քո ծոց ծվարի։
Ոնց որ լուսանայր,
Բարձրանայի բունս մտնուի,
Ես ապրշմէ (սուշախ և այf i ։

(Տ ) Քո ծոց ձիկ սալվի սանդուկ,
Ես էլնի կարիք1 ճնճղուկ, և այլն։
Որ կոտրեր էն սալվի սնդուկ,
Թոնէր էն կարիբ ճնճղուկ, և
այլն,
ՎՍ, Ա, եր. в *

Վանի ժողովրդական երգի մեշ շբշող լուսնի մոտիվին կցվել է ծ ի ֊
ծեոնակի մոտիվով տենչանքն իր յարի մոտ լինելու մասին, որ մի ան
կախ հայրեն է (Կոստ. Գ. 48 և Գիվ. եր. 124)։ Նրան կցված է մի ուրիշ
տենչանքի հայրեն, որ Ս. Ղազ. միևնույն ձեռագրի մեկ ուրիշ մասի մեշ
էլ կա անկախ կերպով ( ։Ես շարէ շապիկ պիտէիռ... Դիվ., եր. 124)։ Ապա
պետք է նկատի ոմւենալ, որ ծիծեռնակի մոտիվով նույն երգը կա և իբրև
վիճակի երգ (ՎՍ, Բ, 68), իսկ վերևում դրված պանդխտի երգի մեշ այդ
մասի հետ կցված է և երրորդ քառյակը, որի մի վարիանտը Քն. Մշ. ե
Վան., եր. 31 կցված է մի ուրիշ երգի հետ և սրան էլ վերքից միացած
են տարբեր երգեր, ինչպես և վերևի պանդխտի երգն է վերչան ում մի
բոլորովին ուրիշ քառյակով, որ չի բերված,
Հայրենի մեշ կա հետևյալ երգն իր երկու վարիանտներով։

Այդ ո՛վ է որ երդիքս եկել,
Որ օտար հողն կու սորայ.
Թէ իմն ես նէ՝ վար արի,
Թէ օտար ծաղիկ՝ նա՛ գնա։
— Ոչ քուկն եմ ի վար գալու,
Ոչ լերան ծաղիկ գնալու,
Եկեր եմ սիրուդ առեր,
Ոչ գալու եմ, ոչ գնալու.

Դու ո ՛վ ես որ երդիքդ ես ելեր,
Զայդ օտար հողդ կու կռխես.
Թէ վարդ ես նէ՝ վար եկոյ,
Թէ օտար ծաղիկ, նա՛ գնա.
— Ոչ վարդ եմ ի վար գւսլու,
Ու ոչ օտար ծաղիկ գնալու
Եկեր եմ սիրուդ եմ առեր,
Ոչ գալու եմ ու ոչ գնալու.

U. Ղազ., կէ. Վար. Կոստ.,

_

Հայերդ, Դիվ., եր. 1.
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ւԱյս հայրենը գտնում ենք զանազան երգերի մեչ.
1.

ԱՆՏՈՒՆԻ ՊԱՆԴԽՏԻ

«Հարսն աո լուսինն nr ցաթեր է
* տանիս»( 1 ) (Հարսն) Ատ ո՜վ ատ երդիքգ
եկեր,
Ատ օտար հողը կու կոխէ.
Թը մարդ ես նը' վար եկոլ,
Թը շուշան ծաղիկ գնալու։
— Ոչ մարդ եմ ի վար գալու,
Ոչ շուշան ծաղիկ գնալու։
( 2 ) Պիւլպիւլ իմ ու ժուռ գալու։
Շատ երամ ունիմ գնալու,
Երթամ շատ երկիր ոսնիմ,
Շատ խարիպ տեսնիմ մէշ ի քուն,
Ամենուն խարիպն է քուն,
Իմ ու քոլ խարիպն է արթուն։
Հ Տ )—խարիպ որ ճամբով կերթայ,
Ես անոր ճամբեկ պիտէի.
Որ աղբիր ուր շուր խմէ,
Ան շրին ակնեկ պիտէի,
Ցածնար ան շրէն խմէր.
Ես ալ իմ մռւրազն յսոնէի, և այլն։

2. «ՍԻՐեՐԳ-ԱՆՏՕՆԻ»
( 1 ) Խաշին լուսնկան նորոմւ,
Ես քոլ դոնակդ եմ եկեր.
Դռնակդ ալ ի դիր տեսայ,
Օլըրով երդիքդ եմ եկեր։
— Թը մարգ ես նըՀ վար եկոլ,
Թը շուշան նը ծաղկեկ գնալու։
— Ոչ մարդ եմ ի վար գալու.
Ոչ շուշան եմ ծաղկեկ գնալու։
( 2 ) Պիզպիւլ եմ ի ժուռ գալու,
Շատ երամ ո ձ ի մ գնալու։
Երթամ շատ երամ ժուռ գամ,
Շատ խարիպներ տեսնեմ ու գամ։
Բիւրակն, 1838, bp. Տ7Տ
Լուսինկայ լ երկան գիշեր,
Ես ի քոլ դոնակդ եմ եկեր.
Դոնակդ ալ ի դիր տեսայ,
Ոլորելով պարտէզ եմ եկեր.
Մարի՛ կ, մ ա րի՚կ , դուռը բաց,
և այլն,
Բիւրակն, 1838, Ьр. 394

Ինչպես կարելի է տեսնել, վերևի, այսպես ասած, « երդիկ բանալու»
հայրենին անտունու 1-ին վարիանտի մեշ կցված է իբրև երկրորդ մաս
շրշռղ լուսնի մոտիվը, որով ընդարձակվել է հայրենը և դարձել մի տրա
մախոսություն հարսի և լուսնի միշև։ Երդիկն իշնողը լուսինն է, որ հար
սին տեղեկություն է տալիս իր պանդխտի մասին։ Այդ երկրորդ մասին
կցված է մի երրորդն ևս, որի մեշ հարսը տենչում է այս ու այն բանը
դաոնալ, միայն թե իր քարի մոտը լինի։ Այս երրորդ հատվածը կազմված
է սովորական մոտիվներից, որոնք բազմազան ձևերով երևում են թե
հայրենների և թե արդի ժողովրդական երգերի մեշ. (տե՛ս Դիվ., ՃԾ. և
եր. 124... «Ես շարէ շապիկ պիտէի»... և Ջավ. թուրմ., եր. 18 «Հալինք
ու շուր դա ռա նինք»...)։ Անտունու 2-րդ վարիանտի մեշ վերևում դրված
« երդիկ գնալու» հայրենի սկիզբը, ինչպես կարելի է տեսնել, ձևափոխ
ված է մի ուրիշ պանդխտի երգի ազդեցությամբ, բացի դրանից' այդ
2-րդի մեշ չի ավելացած 3-րդ մասը, որ կա 1-ին վարիանտի մեշ։

Ահա և ուրիշ երգերի հետ միացում.
(1 ) էս վո ՚վ ի , ,էս մթան, էս
գիշերին
Որ եկան նստան վեր երդսին.
էրգիս բացին, ճիկ-վիկ արին,
Իմ սիրտս ու միտըս խլեցին։
Թե վարգ ես, հոտրղ ո՜ւր է.
Թէ շուշան ծաղիկ, բունըդ ո՛ւր է.
Վարդ բիւլբիւլովն ի շէն ու շէնլիկ,
Շուշան ծաղիկ' ուր հոտովն
անուշիկ,
Ո՛չ շուշան ծաղիկ որ հոտ տամ,
(2 ) Ձիկ ծիծեոնակ ելնել պիտեր,
Ձեր երդիսն ի վեր որ բան դնէր.

(1 ) էս վո՜վի, ,էս մթան, էս
գիշերին„
Թէ վա՛րգ ես վեր գալու,
Թէ շուշան ծաղիկ գնալու։
Ասաց, նա վարդ եմ, նա վեր
նա շուշան ծաղիկ եմ
(2 ) Ես ինաֆըք ապըոնիկ պիտիՒ
Իմ րոնիկ քո երդիս դնի,
Առալտըման մամ որ զարնվէր՛,.
Ճըլճըլէր, քե քնուց վեր հանէր...
Տ. Սարդս., Պանդ. Հանցի, երւ 130՚

ճըլվըլ անի, քնուց վեր հանի.
Սիրտդ անմեղ, թշերդ նման նուշ։
( 3 ) Ինչ բան որ կէր' բանըթողս
արեցի,
Ջուր դրի, դըլֆելս, լուացի, և
ա յլ ն,
ՎՍ. Բ, էր. 49, Հան.
Այս ժողովրդական երգի 1-ին մասը վերևի <rԱյգ ո՜վ է (որ) երդիքս.
եկել» հայրենի մի վարիանտն է մի նոր ձևով վերամշակված, բայց այս
տեղ դրան իբրև շարունակություն կցվել է մեկ տարբեր վարիանտը ծի
ծեռնակի մոտիվով հայրենի, որ ինչպես քիչ վերևում տեսանք, կցվել է
նաև մի ուրիշ երգի։ Այսպիսի ձևով այդ երգը, բնականաբար, ուրիշ բո
վանդակություն ունի, քան նախորդի մեշ. այլևս պանդխտի կինը չէ, որ.
հարցումով դիմում է իր երդիկն իշած լուսնին և նրանից պատասխան
ստանում իր ամուսնու մասին, այլ մարդն է հարցնում, թե ո՛վ է երդիկը
եկել, և պատասխան ստանում կնոշից, որ հետո ցանկանամ է ինչպես՛
ծիծեոնակ ել ու մուտ անել իր մարդու մոտ։
Այդ երգի 2-րդ մասին կցված է մի ուրիշ մեծ երգ իբրև 3-րդ մաս,
ամբողջ 36 տողից կազմված, որի մեշ պանդխտի կինը պատմում է, թե
ինչպես ինքը բանը թողնում, զարդարվում ու ելնում է իր մարգին դիմա
վորելու։ Բայց ճանապարհին չարկամից սև բոթ է առնում, թե իր մարդըմեռել է, ողբում է և անիծում այդ լուր բերողին։
Այս վերշին մասը մի բոլորովին անկախ մեծ երգ է, որի մեկ վա
րիանտն իբրև պանդխտի անտոձի, 24 տող, կա ՀԱ, եր. 346, 7-րդ, իբրև
մի անկախ երգ էեկին ու բերին խաբար»... Բացի այդ երկու փ ո փ ո ֊
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քսակներից' ունենք նաև ուրիշ չորսը.■ՎՍ, Ա, եր. 5 0 . Բիլրսւկն, 1898, եր..
393, հտն. Նավ., Հե ք., Я-, եր- 100, և Սրվանձա., ՀՀ, եր. 296.
Այս նշանավոր երգն աոաշին անգամ տպագրել է Սրվանձտյանցը,.
ամ՚րողշ 86 տողն իբրև մեկ անտունի գնելով, բա յց դա մի քանի անտոլնիների կցում է. 1 ) Սկզբի 2 2 տողը միայն կազմում են ա յդ երգը, որի
մասին է խոսքը, որ ՀԱ, եր.. 4 3 6 դրված է իբրև մի անկախ երգ. 2 ) Շա
րունակությունը 32 տող կազմում են մեկ միություն, որ և «Բիւրակն»,.
1898, եր. 360, դրված է իբրև մի անկախ անտունի, միայն սա սկսվում է
բնական ձևով «Ա յ իմ սիրական մարդուկ» տողով, մինչդեռ «Համովհոտովի» մեշ ղրանից առաշ ընկած են չորս տող «Բիւլբիզը վարդի ս ի ֊
բ ո յն » ... որ «Բիւրակնի» վարիանտի մեշ ընկնում է բավական ուշ։ Բացի•
ա յդ ինչքան էլ այս 2-ր դ մասը մի միություն է կազմում, բա յց պարզ
կերպով երկու երգի կցվածք է. մեկը սկսում է «Ա յ իմ սիրական մար
դուկ» տողով, մյուսը’ «Ա յ իմ կարոտով մարդուկ» . . . տողով։ Ապա' պ ետք՚
է նկատել, որ այս անտունու մեշ կցվա ծ է մի մահերդ ևս, որի փոփո
խակները կաքավի և քաշ արծվի պատկերով տեսել ենք. այս նույնըերգվում է այստեղ սոխակի պատկերով.
Պիլլպիլլն ի վարգին սիրոյն,
Զէներով ֆիղան կու անէ,
Ֆիղան ու ֆիղան կու անէ,
Ֆիղանին քունը չի տանիր•
Որու քուն տանի ու տանի,
Իմ ու քու քոմ/ը չի տանիր...
3)
« Բարձր սարերու հովեր-որ ի շեր դոնակն է ծեծեր» 1 6 տող, մի՛
ուրույն երգ է և իբրև այդպիսին- էլ կա-ՀԱ, եր. 4 3 3, 3-ր դ երգչ «Ա յ իմ՛
սարերու հովիկ», «Բիւրակն»,. 1898, եր. 4 9 2 , «Բարսը սարերու հովեր»։
4 ) Վերշիg մեքենայորեն կցված է մի 16 տող երգ ևս՝ «Լուսիկ մը փրթա։
սարէն՝ կէսն է խո։г ու կէսն է բոլորa որ, ինչպես վերևում տեսանք, մի
անկախ երգ է և ինքն էլ կազմված է մի քանի հայրենների կցումով։ Այս
պես ուրեմն, այս չորս հայրենների կցումով (որոնցից 2-րդլi և 4-րդն
իրենք էլ երեքական երգերի կցվածք են) առաշ է եկել՛ Սրվանձ՚տ ., ՀՀ, եր.
2 9 6, հտն. դրված պանդխտի մեծ տողաշարքը. ,ամբողջ 8 6 տող. «Եկին ու
բերին խաբար, թունդ ելեր քուկինդ ու կու գա յ», որի այս սկզբի 1-ին
մասն ինքն էլ ՎՍ, Բ, էր. 49 , հտն. ինչպես տեսանք, դրված Է իբրև 3-րդ
մաս իրար կցված երկու հայրենի։ Երբ ՀՀ-ի ա յդ 8 6 տող մեծ տողաշարքը
համեմատում ենք «Բիւրակն», 1898, եր. 393, դրված փոփոխակի հետ,
վերշին իս մեշ չենք գտնում վերևի բոլոր չորս մասերն Էլ-, ա յլ միայն 1-ին
և 4-ր դ մասերը։ Բայց դրա փոխանակ 1-ին մասից առաշ կա մի քառ
յա կ , և հետո Էլ մի 18 տող, որ չկան մյուս վարիանտների մեշ, բայցղրանցից տողեր ու բեյթեր գտնում ենք ուրիշ անտունիների մեշ։
Մ. Արնդյաճ —18*
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Այս «Եկին ու բերին խաբար» մեծ անտունու համար Վ. Գոլյումճյա ն ն իր հիշված հողվածի մեք գրում է, թե « Նախապես 18—20 տող էր
միայն։ Սակայն, մաս առ մաս աճելով' հիմա եղած է 64 տող, երեք ան
գամ ավելի ստվար, քան ցարդ ծանոթ կտորը, որ զանազան տեղեր հրա ֊
տարակած են»։ Տե՛ս ճ անիկյան ի ՀԱ և իմ հրատարակությունը Տիգրան
Արփիարյանի Մասիսներուն մեք3։ Նա չի հիշում Սրվանձտյանցի և տԲիւրակն»-ների վարիանտները։ Ես չգիտեմ, հարկավ, թե ինչպես էմաս աո
մաս աճել Է» այղ անտունին Գույումճյանի մոտ, բա յց եթե այդ մեկ
տաղն այդպես մեծ Է, դա չի կարող մի « փաստ» համարվել, թե անտունիները « պատառիկներ են մի մեծ հոյակապ սիրավեպի»։ Ընդհակա
ռակն, դա մի ապացույց Է, թե ժողովրդական երգիչները գիտեն երգերը
վերամշակել ու զարգացնել' իրար միացնելով միմյանցից սկզբնական
անկախ երգեր։ Բավական Է միայն իրար հետ համեմատել թեկուզ Սըրվանձտ. ՀՀ.-ի այդ մեծ անտունու 1-ին մասն իր վարիանտների հետ, և
իսկույն կարելի Է տեսնել այդ երգի զարգացումը, նյութն այնպիսին Է,
որ այգ մասին կարելի Է նկարագիրներով և շատ անեծքներով երգեի
ինչպես ՎՍ, Բ. հտ. իբրև 3-րդ մաս, կարելի Է նաև նույնը երգել և պա
կաս ընդարձակությամբ, ինչպես և ՀԱ, 436 անկախ անտունին, և նույ
նիսկ շատ սեղմ, ինչպես ՎՍ, Ա, եր. 50, ուր այդ երգը, ուրիշ երգերի
հետ խաոնված, ընդամենը 12 տող Է, որոնցից 5-ը, բարեկամի մասին,
չկան մյուս երեք վարիանտների մեչ, որոնց համապատասխան Է միայն
մնացած 7 տողը։ Ես չեմ կարող այստեղ բերել այդ երգերն իրենց վա
րիանտներով, բա յց կուզեի ուշադրություն դարձնել մի ուրիշ տաղաշար
քի վրա, որ գրի Է առել Պողոս Մուրագյան g Ալաշկերտում և տպված Է
Տիգրան Նավասարդյանի «Հայ ժողովրդական հեքիաթների» Զ- ԳՐքԻ մեչ,
Թիֆլիս, 1890, երես 99, հտն.,
Այս մեծ տաղաշարքը մի տրամախոսություն Է մարդու և կնոշ մեշ
և մասամբ նաև մենախոսություն կնոշ։ Երգի հնոլթյոմւը երևում Է «Հալար» քաղաքից, ուր պանդխտելու Է գնում մարդը, ինչպես որ նույն քա
ղաքը երևան Է գալիս, հայրենների մեշ ևս նույն ղերով։ Բացի այդ, այս
տաղաշարքի մի քանի մասերի համար ունենք համապատասխան հայ
րեններ.
4ԱՆԳՈԻ1*Տ ՄԱՐԴԸ Է4 ԻՐ ԿԻՆԸ
1 ) Մ ա ոյ.— Սրտիկ, ի՛նչ անեմ, սրտիկ,
Հետ քե չելա հուն*.
Գիշեր գանգտլոր, ցերեկ վիրավոր.
Եօթ գիր սաֆար եմ արե,
Մեկ Էլ կանեմ Հալար սաֆարի։

8 Ես այս հիշած «ՄասիսներըՏ չոլնիմւ
4 Ուղղագրոլթյոմւը պահում եմ գրականինը,

Շատ կուզես՛' քե կութնի բերեմ, .
Կութնի-կուզես քե շամ բերեմ.
Քոշկ կուզես1 քե քոշկ շինեմ.
Հա լա բա քե շզմա ճամխեմ,
Ոսկի նալչեքն ը վերէն.
Հա լա բա քե քամ ար ճամխեմ,'
Ոսկի բալնիսն ը վերէն։
Վերշին տողերը հմմտ. ՎՍ, Բ, 32. «Ուռումա ձեզ քպմար բերենք, .
յավահիր ակունքն վրէնտ... Բայց շարունակենք.
2 ) Կին.— Ի՛նչ անեմ քո կութնի՛ շամ էն՛,
Ի՜նչ անեմ քո քոշկը— սարեն՛.
Ի՜նչ անեմ քո քա մ ար շզմէն.
Սիրտս է սև, երեսս գնդին,
Ջեռս ի ծոցս, ափիկս երեսիս,
Հացս ի հարամ, չուրս ի. լեզի։
Ապա պետք է ենթադրել, որ մարդը ճանապարհ է ընկնում դեպի*
Հալար, քանի որ կինը շարունակում է իր խոսքը՝ բարեմաղթություններ .
անելով.
3 ) ֊ Բանձրիկ սարեր, ցածրացէք,
Քռացող գետեր, դագրեցէք,
Իմ կարիբի ճամխիկ մօտ արէք,
Իմ կարիբ շուտ իր տեղ հասուցէք։
— Կարիբ, էն ճամբախ ինչ դու կըքելիս,
Քար քաղած, աւազնը մ աղած էլնի.
էն աղբիլր ինչ դու շուր կըխմես,
Պոզ վոսկի, պոզկալն ապեկի.
էն քաղաք որ դու կը մտնես,
Գրողի գաֆթար չգրվես,
էն տուն որ դու կը նստես,
Տեղ վարդ, բոլորն ըռեհան.
էն շոլկեն որ դու-կըմտնես,
Հմեն կայնեն, դու նստես.
էն բա զառ ինչ դու կանես,
Թանգ ծախես, էժան վճարես։ ■
Այս 3-ր դ հատվածի հետ հմմտ. հետևյալ պանդխտի հայրենը՝ ՝
...Երբ ոտքն ի զանգուն իդիր,
Ես հայրան է- վա յր մնացի;
Այլ բան չկարցի ասել.
(ГՈւր կերթաս, ճամփեկդ ի բարին .
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Ան ճամփով որ գոլն երթաս,
Վարդ ու մուրտ առշևդ բուսնի.
Այն քաղաքն որ դու մտնուս,
Գրօղին ձայնն չի հասնի.
Այն մէճլիսն որ դու նստիս,
Գավաթներըդ գինով լցուի,
Ծովերն այլ գինի դառնայ,
Ու նալերն տօստողանիյ,,
Ս. Ղազ., ՛Ող., էր. 102
Այս հատվածից և համապատասխան հայրենից երևում Է, " Ր պան.դըխտության գնացողը ոչ թե աղքատի մեկն Է, այլ մի հարուստ մարդ,
այն Էլ վաճառական,
Ապա պետք Է ենթադրենք, թե կինը լոլբ Է ստանում իր ամուսնու
վերադարձի մասին, որովհետև նախորդ 3-րդ մասին կցված Է վերևում
հիշված էԵկին ու բերին խաբարI անտունու մի վարիանտն իբրև 4-րդ
հատված, որի մեշ կինը պատմում Է, թե ինչպես ինքն դուրս Է եկել իր
֊մ արգին ընդառաջ.
4 ) — Բան //Էք», բաներս թողեցի,
Տուր դրի ծամերս լվացի.
Սուրահին գինի լցեցի,
ԲաղիԷն արաղ լցեցի,
Դիմաց իրկանս գնացի...
Ապա պատմում է, թե չարկամը ճանապարհին լուր է տալիս, թե
նրա մարդը մեռել է. կնոշ ծնկները թուլանում են, և նա անիծում է
չարկամին, սակայն, երևի,բարեկամը լավ լուր է հաղորդում նրան, ինչ
՛պես ՎՍ, Ա, եր. 50, քանիոր կինն սկսում է օրհնելբարեկամին, Ապա
■անմիշապես հաջորդում է մի նոր մաս, որի մեշ կինը պատմում է, թե
ինչպես ինքը գնացել է մարդու երդիքը.
5 ) — Ըռհան մինդրներ խրխրեցի,
Կադիֆա բարձեր արեցի,
Վեր իրկանս էրդսին գնացի։
Մարդ.— էն վով ի վեր էրդսին,
Կանաչ լալէն իրեսին.
Անթառամ ծաղիկ ես գալու,
Պալասան ծաղիկ ես գնալու,
՜Կին.— Ո՛չ անթառամ ծաղիկ եմ գալու.
Ո՛չ պալասան ծաղիկ եմ գնալու.
6 ) Եկեր եմ վեր քո էրդսին բուն դնելու,
Ցերեկ ել-մ ուտ անելու,
Գիշեր քո ծոց պառկելու,
-
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Նստա ըռՀընով քե Հով արեցի,
Վարդով քրտինքդ ժողվեցի։
7J Եա' ձիկ աո քո ծոց անուշ քունք
Եա' ձիկ իզին տոլ երթամ իմ հօր տուն.
Մարդ.— Ո՛չ քե կառնեմ իմ ծոց անուշ քոլեք
Ո՛չ իզին կուտամ երթաս քո Հօր տուն.
Քե կը պաՀեմ սա Հում֊ե րերում,
Չոլմ գայ լուսիկն առաւօտոմւ։
8 ) Բաժնէով քե սանասար կտրեմ,
Քե խզմաքար բոն եմ,
Քե բա գնիս ճամխեմ։
Այս վերշին տողերն ( 8 ) անպայման մի ուրիշ երգից են կցված:
Հմմտ. ՎՍ, եր. 51, Հտ ն.։ Իսկ 5-ր դ մասը վերևում տեսած Հայրենն է.
» Այդ ո ՛վ է, որ երդիկս եկել]). 6-րդ մասը ծիծեռնակի մոտիվն է, որ տե
սել ենք վերը. «Ես ձագ ծիծեռնակ պիտէիտ, և վերշապես 7-րդ մասը
Հետևյալ Հայրենն է.
...Կամ ա՛ռ զիս ի ծոցդ ի քուն,
Կամ տէսթուր տուր երթամ ի տուն.
— Ո'չ կառնում ի ծոցս ի քոլն,
Ո՛չ տէսթուր տամ երթաս ի տուն,
Հանցեղ երերուն պաՀեմ,
Մինչ որ գայ լոյսն առաւօտուն։
Հայերդ, hß՝., վար. Դիվ., եր. 121
Իրար Հետ Համեմատելով վերևում գրված տաղաշարքերը տեսնում
ենք, որ թեպետ նույն երգերը կան նրանց մի քանիսի, նույնիսկ չո ր ս ֊
Հինգի մեշ, բա յց տարբեր կապակցոլթյոմւներով և դասավորությամբ,
Այդ տաղաշարքերի այդպիսի կազմությունը ցույց է տալիս, որ միև
նույն ընդՀանուր նյութի մասին եղել է անշատ երգերի մի ցիկլ, պանդըխտի և ավելի իր կնոշ կյանքի զանազան վայրկյաններից առած քնար
երգություններ, որոնք վերամշակվելով միացել են իրար Հետ, ինչպես
և սիրու երգերի Հետ, Այս միացումը կատարվել է զանազան երգիչների
բերանին, ուստի միևնույն երգը մե՛րթ մի երգի Հետ է կցված, մե՛րթ մի
ուրիշի. Ա յգ երգերի մի մասը Հին Հայրեններն են, մյուսներն էլ ամենայն
Հավանականությամբ Հին Հայրենների մնացորդներն են, աղճատված
Հայրենի չափով, թեպետ և դրանց Համապատասխան Հայրեններ չեմ
գտել ձեռագիրների մեշ։
Հայրենների մ ե շ Հ լ կան պանդխտության կամ սիրականից բաժան
վելու մասին տարբեր երգերի միացումներ, ինչպես են, օրինակ, Հետև
յալ քառյակն և ությակը.
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J)

Զիմ յեարն6 ւիսնէ զատեցին;
Թոռմեցայ զէտ վարգի տերևՏարին այլ յերկիր Հանին,
Չի ցաթեց իմ սիրտս այլ արս,

2)

Իմ հոգալս Հոգի յարում6,
Քանի քո քովէդ գնացի,
Հոգիս ի մարմնոյս ելաւ,
Ի մ ահուն գուռն գնացի.
Վաղվնէքն ինչուր իրիկունv
Կուլայի ըզքեզ կոլզէյի6.
Գիշերն ինչուր լուսանայր,
Քո սիրուդ քոմւ չունէյթ,
». թ. M 386

ß-ե այս քառյակն և ությակը տարթեր երգեր են, իրար կցված, ա յգ
երևում է Հետևյալներից.
1 ) Այդ երգի երկրորդ մասը, ությակը 1907 թ. «Անահտի» մեշ, եր.
135 կա առանձնացած, իթրև մի «սիրոյ տաղի» սկիզբ, որին Հաչորդոլմ
է մի ուրիշ տաղ.
2 ) Ոչ միայն դրանց հանգերը, այլև արտահայտության եղանակը
տարբեր է. քառյակը երգում է սիրողներից նա, որի յարին զատել տարել
են ուրիշ երկիր, յարն է, ուրեմն, դիցուք, ուրիշ երկիր մարդու տված միկին, կամ գերի տարված մի' մարդ, կամ ստիպված պանդխտության գնա
ցող մեկը, իսկ ությակը երգում է, իբրև նախորդ քառյակի պատասխան,
նա, որ ինքը բաժանվել, Հեռացել է իր յարից։ Դրա վարիանտը, սակայն,
կա իբրև անտունի®յ որի մեչ ությակի 2 —4-րդ տողերը փոխված են այս
պես. « Քանի իմ քովէն գնացիր, Հոգիս ի մարմնոլս ելեր, Ի մահուս դուոն
գևացեր»ւ Այսպիսի ձևով այդ քառյակն և ությակը դառնում են միևնույն
մարդու ողբը յարից բաժանվելու մասին, մի պանդխտության երգ։
3 ) Նույն քառյակին, — որ Պ. թ. № 386 ձեռագրի մեչ տաղաշարքի
սկզբում է ,—մի այլ ձեռագրի մեչ (տե՛ս Անահիտ, 1907, եր. 186) իմաս
տի և հանգերի նմանությամբ, մի ամբողչական միություն կազմելով,
Հաչորդոլմ է մի բոլորովին ուրիշ Հայրեն, տասը տող, որ Պ. թ ., Ш 386-ի
նույն տաղաշարքի մի ուրիշ մասի մեչ է. դրա սկիղբն է'
Երթամ աղաչեմ զԱստուած,
Որ ընձի տայ աղաւնոյ թև,
Թռչիմ ի Հասսն ելնում,
5 Հեռագրի մե։ այսպես' յեար, յեարոլմ, կոլզէյի, լունէյի,
в сԲիւրակն», 1900, եր. 388 հան. «Ակնա անտունիներж վերնագրի տակ տպված են28 քառյակներ, որոնք բոլորը հին Հայրեններ են, և վարիանտները կան Հեռադիրների մեչէատ նման ձևով, Վերջում գրված է շարունակելի, բայց ես չգտա յարոձակոլթյոձը,
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Իմ յեա րին(ի) յերթիցն ի վեր(և).
Աչիցս այլ արտասուք թափեմ.
Զէտ թաթալ և զէտ անձրև, և ա յլն։
Այս վերշին Հայրենի սկզբի ութ տողը շատ Հարմար կերպով կցված
է վերևում Հիշված անտունուն, իսկ № 386 ձեռագրի մեշ դա գալիս է
իբրև շարունակություն մի ուրիշ տաղի, որի Հետ հանգով նույն չէ, բա յց
իմաստով հարմարվում է, դարձյալ մի ամբողջություն կազմելով։ Դա
էլ սկսվում է այսպես'
Գիշեր ու ցերեկ կուլամ,
Տի դադրիր աչերս ի լալուն.
Իմ յեարս ի ծոցէս է լալ,
Ու երես դրեր գնալուն, և ա յլն։
Տաղարանների մեշ քիչ չեն յարից բաժանվելու կամ պանդխտու
թյան այսպիսի տխուր երգերի միացումներ, բա յց անտունիների և Վանի
երդերի մեշ ավելի բազմաթիվ և մեծ Հաջորդություններ են երևան գա
լիս։ Այդ ցույց է տալիս, որ երկու սիրողների իրարուց զատվելու վերա
բերյալ ժողովրդական երգերն ավելի զարգացած են եղել XIX դարի վեր
շին քառորդին, երբ գրի են առնվել ա յդ երգերը, քան հայրենների գրի
առնվելու ժամանակ, X V I դարում և ավելի առաշ։ Գա Հետևանք է, ան
շուշտ, այն Հանգամանքին, որ պանդխտությունը XV և XV I դարերից ի
վեր մեր ժողովրդական կյանքի ավելի մեծ ցավերից է եղել, քան թե
առաշ. որովհետև եթե առաշ պանդխտում էին ավելի վաճառականության
համար, նոր դարերում նաև աղքատության պատճառով երկրից երկար
տարիներով դուրս էին գալիս վաստակ անելու։
Վերջացնելուց առաշ մի հատկանշի վրա էլ ուշադրություն պետք է
դարձնել։ Ինչքան էլ անշատ երգերի միացումով առաշ են եկել պ ա նդըխ ֊
տության և ուրիշ մեծ երգեր, բա յց և այնպես դրանց մեշ գեղարվեստա
կանությունն ընդհանրապես պակասում է. շատ բան անհասկանալի է
մնում միության և ամբողջության տեսակետից, և Հաճախ Հեշտ կարո
ղանում ենք տեսնել, որ դրանք անշատ ու անկախ երգերի թույլ կցումն են
լոկ, և մինչև անգամ գտնում ենք կցված հատվածներն իբրև անկախ եր
դեր։ Յպետք է կարծել, թե հայրեններն այդ տեսակետով ավելի բարձր
են, քան անտունիները։ Երկուսի մեջ էլ հաճախ նույն տարտամությունն
ու մթնոլթյունը և նույնիսկ անկապակցությունն ենք գտնում, և եթե
հայրեններն ավելի բարձր են երևում, ա յդ միայն ա յն պատճառով, որ
դրանց միացումները համեմատաբար փոքր են, երկու, և սակավաթիվ
անգամ, երեք քառյակներ են կցված ի մ ի երգ։ Մեծ կապակցությունների
մեշ Հայրենների մասերն էլ նույնպես սերտ չեն միացած իրար Հետ, ինչ
պես և անտունիների։
Այս աշխատանքի վերջում կարծում եմ, թե պարզվեց, որ միշին Հա
յերենով հորինված բազմաթիվ անանուն տաղերը, որ կան տաղարան
-
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ների մեշ' անհիմն կերպով վերագրված են և վերագրվում են XVI գա
րում ապրած Նահապետ Աշուղ Քուչակին։ Դրանք մեր հին աշխարհիկ
քնարերգության մնացորդներն են, մի առանձին բանաստեղծական չա
փով հորինված «հայերէն» կոչվող քնարերգությունը, որ սկզբից ի վեր
գոյություն է ունեցել մեզանում և շարունակվել է բերանացի ապրել
մինչև մեր օրերը։
Ինչպես ընդհանրապես ամեն բերանացի հորինված և բերանացի
պահվող բանաստեղծություն, նույնպես և այս փոքրիկ տաղերն ու նրանց
արվեստն, արվեստավոր երգիչներից ու երգչուհիներից, գուսաններից ո։
վարձակներից, անցնում և պահվում են նաև սոսկական քաղաքացիների
ու գյուղացիների մեշ, ուրիշ խոսքով դրանք ընդհանրանում և ժողովրդա
կանանում են, և այս, հարկավ, ամենահին ժամանակներից ի վեր։ Այս
երկար դարերի ընթացքում, բնականաբար, միշտ նորանոր տաղեր են
հորինվում նույն տիպով և արվեստով, հաճախ հին սովորական մոտիվ
ներով և նույնիսկ հին երգերի տողերով ու տներով, իսկ հին երգերը, եթե
չեն մոռացվում, շատ սերունդների բերանին ապրելով վերամշակվում,
նորոգվում են թե՛ բովանդակությամբ և թ ե ՚ ձևով ու լեզվով և իրար միա
նում բազմազան համակցություններով։ Եվ այսպես մինչև այդ հին տա
զերի գրի առնվելը և ապա մինչև մեր օրերը իբրև անտունիներ կամ այլ
երգեր։

Ժ ՜Ո Ղ .Ո Վ Ր Դ -Ա 1 ւա ,
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1. ԽԱՂ ni- ՏԱՂ
Ժողովրդական երգը, հատկապես սիրո երգը, գրեթե ամեն ազգի մեշ
ունի մի գլխավոր հիմնական տիպ, որից իբրև մի սաղմից զարգացել է
ժողովրդական ընդարձակ երգը։
Սիրո երգի ալս հիմնական տիպն է այն փոքրիկ տեսակը, որի բուն
ձևն է քառատողը գլխավորապես, և երկրորդաբար եռատողը և նույնիսկ
երկատողը։ Երկու, երեք կամ չորս տողը միայն կազմում են մի ամբողջ
բանաստեղծություն։ Դրանից ավելի փոքր երգ երևակայել կարելի չէ հար
կավ։ Դա ժողովրդական երգի տարերքն .է։ Եվ ժողովուրդը, կարելի է ա ֊
սել, ամեն տեղ, — Իտալիայում լինի թե Գերմանիայում, հույների թե հա
յերի մեչ, մեր դրացի թուրքերի թե ասորիների և նույնիսկ հեռավոր Ա ր ե֊
վելքում' հնդիկների ու չինացիների մ եչ, — մեծ սիրով բանեցնում է այս
յիոքբիկ երգերը նույն և նման մոտիվներով: Մի քանի պարզ բառեր, երկու
կամ երեք, շատ շատ չորս խոսք բավական են ժողովրդի մարդուն իր
սրտի զգացմունքը զեղելու և սփոփվելու համար։ Այս շատ հասկանալի
է ։ Որքան արտադրական հարաբերությունները հետամնաց են, կոզտոլրան ցածր է և մարդկային միտքը ffպարզ է» , չգիտե վերլուծել իր զգա
ցումները, մարդ ոչ շատ բան ունի ասելու, ոչ կ շատ պահանշ։ Զգաց
մունքի մի խաղ, հոգեկան մի շարժում, կյանքի մի կամ երկու գիծ' ը մ բըռնած և խոսքով ու եղանակով արտահայտած' հերիք են նրան։
Մեր այս փոքրիկ երգերը, սակայն, գրեթե բոլորն ունին դարձ կամ
կրկնակ (հանգերգ), այսինքն' բառեր ու խոսքեր, երբեմն և տողեր ու
երկատողեր և նույնիսկ քաոատողեր, որոնք դառնում են, ժողովրդական
բառով, ffդարձ են գալիս», կամ որոնք կրկնվում են ամեն տողի սկզբում
կամ վերշում, կամ երկու տողից հետո և այլն, ինչպես են' ffՋան գյուլում
չա ն, շան. շան ծաղիկ £ան, շան», ffԵրնեկ էն օրեր, որ կ՛ելնենք սարեր»,
«Քիփ լուրիկ, լուրիկ, լ"'լրիկ, Գարնան քարեր վարդ արիր, լուրիկ». 1 Արի՛,
յա ՛ր , արի', խռով մի՛ կենա. Աստվորիս բան մեզի չի մնա »։ Հաճախ կըրկընակները լոկ ձայնարկություններ են. ինչպես են՝ ա"խ. վ ա ՛յ. կամ վա ՜յ
լե, լե , լե՜, վայ լո, լո', լո , լ ո ', կամ տողի վերշի մեկ երկու բառն են կըրկընվում և ա յլն։
Կրկնակները պարզում են բանաստեղծության միտքը, բա յց անհրա
ժեշտ են գլխավորապես երաժշտական տեսակետից։ Որովհետև ոտանա

վորը շատ կարճ է, թույլ չի տալիս երկու անհրաժեշտ երաժշտական նախադասություն կազմելու, ուստի և ավելանում են կրկնակները, որոնց
մեշ եղանակը փոխվում Է և վարիացիաներ կազմելով' առաշ բերում երաժըշտական երկրորդ, որ Է' բացատրական նախադասությունը։
Կրկնակներով են սովորաբար որոշվում և կոչվում եղանակները,
օրինակ' շան գյուլում. շան իման շան. դեհե զընգ զընգ, հայ նարե. գյու
լում շան. իմ չինարի յարը, ախ մարալ շան և այլն։ Իսկ բուն երդը կամ
քառատողը, ինչպես և երկատողն ու եռատողը, չունի և չի Էլ կարող ու
նենալ առանձին անուն։ Դա ընդհանուր անոմւով կոչվում Է խաղ: Այս
բառը, սակայն, ավելի ընդարձակ գործածություն ոմւի. նշանակում Է աշ
խարհիկ երգ, լինի աշուղական1 թե dողուէրդական, նկատմամբ հին սիրու
և ուրախության և այլ գրական ու կրոնական երգերի, որ կոչվում են տաղ:
Այս ընդարձակ իմաստով գործածված ենք գտնում «խաղ» բառը հենց այս
ժողովրդական մանր երգերի մեշ.
Աշուղի պես խաղ ասա՛,
Բլբուլի պես տաղ ասա՛.
Որքան որ գովես' արժեմ,
Իմ նանի ազիզ փեսա։
Ոմը զանի բալկարին,
Ոմը զանի քամանչեն,
Ոմը ասի խաղ, ոմը տազ, —
Ո՜վ կըմնա սաղ։
Բուսել ես բաղի միշին,
Շամամի թաղի միշին.
Գիշեր ցերեկ միալար
Դու ես իմ խաղի միշին։

Ղուշ մի դաոնա թևավոր,
Դու խաղ կանչի ձևավոր.
( վարիանտ' ձեն ավոր
Յարաբ կլնի՛ են օրը,
Որ գաս մեր տուն թագավոր։
Խաղ ասեմ խաղի գլխին,
Իմ հերանց բաղի գլխին.
՛Քաչալն իրեն դեղ կ՛անի,
Հոդս տամ կաղի գլխին։
Վարդ եմ քաղել մաղերով,
Վեր եմ դրել շաղերով,
Տեսնեմ' յարս գալիս է,
Առաշ գնամ խաղերով,
(վարիանտ' տաղերով) :

Բայց պիտի նկատել և հետևյալը։ Արդարև այդ փոքր երգերի մեշ
նույն այդ երգերի համար գործածվում է հաճախ խաղ (բարբառային ձե1{ով' նաև հաղ) բառը, բա յց դրանց մեշ, ինչպես վերշին քառյակից կա
րելի է իմանալ, «խաղ» և «տաղ» բառերը վարիանտների մեշ փոխանա
կում են իրար. Այսպես և հետևյալների մեշ.
1 Աշուղներն իրենց երդերը ։խաղ» են կոչում, Այսպես, օրինակ, Սայաթ-նովայի ԻԳ.
երգի ծանոթության Jig. гЬи մըղդըսոլ վուրթի Արոլթինս պստոլց ինչորի յարսուն տարին
դչովս դրի ամենուձ խաղին. ամա Սուրբ Կարապետի կարողոլթենով սովրեցա քամանչեն»...
նույնի հԲ. «հաղ կանչին. Հանդով». հԳ. (վերքի տան մե,) 'Բարիթավուր խադէ». {Л
•վուրտիղ սոյբաթ խաղ է րլոլմ... վոլրտիղ սիրով աաղ է ըլոլմ». ԼԿ. «իյաղերոլմեն րեզարիլ իմ». 1%. աՄեչլիսներոլ խաղն դոմ։ իս, Վսւնքերումն տաղն ղուն իս»։

Ման կը գամ բաղի միշին,
Ոտներս շաղի միշին.

Թող ւողերքն ինձ՛ գովեն՜
Իրանց լավ հաղի միշին։

Այս քառյակի վերշին տողի մի վարիանտն է՝
Սրտաշարժ տաղի միշին։
Կան քառյակներ ՛էլ, որոնց մեշ խաղ ու տաղ երկուսն էլ գործածվում
են իբրև համանիշներ։
Հաղ կ՛ասեմ հաղի գլխին,
Տորնիվերա բաղի գլխին.
Ես ւէն հաղը վաղ եմ ասել,
Գիշեր ցերեկ տաղ ե մ ասել։

Բլբուը ես, մի խաղ կանչի,
Մարալի պես տաղ
կանչի.
Նազանի յա ր, քեզ մեռնեմ,
Թող աշխարքը ամանչի։

Կան քառյակներ էլ, որոնց համար «խ ա ղ։ բառը չի գործածվում, այլ
միայն «տաղս։
Խնձոր ես ծառի վրա,
Ծաղիկ ես սարի վրա.
Անուշ տաղ ասող բլբուլ,
Կայնել ես քարի վրա։

Այ բալա Շողեր,
Կ՛առնեմ քեզ օղեր.
Կանչեմ կը տաղեր.
Գյոզ Շողեր շան։

Երկինքն ամպել է , գետին
շաղերով,
Ես քեղ սիրել եմ անուշ տաղերով։

Կայնել ես բաղը,
Երգում ես տաղը։

«Տա ղ» բառի հին գործածությունը հայտնի է ։ Բայց « խաղa բառն ևս
աշխարհիկ երգի նշանակությամբ գտնում ենք հենց մեր գրականության
սկիղբներում։ Շահապիվանի ժողովի2 ԺԵ. կանոնը մենակեցների համար
իբրև արգելք գնում ,է. «...Մ ի ՛ չարակամ, մի՛ ամբարտալան, մի՛ ի խաղս
երզոց, մի երգս լկտ եա ց...Տ։ — « Խաղք երգոցa կապակցության մեշ հա
մանիշ բառերից երկրորդը դրված է սեռական հոլովով, ինչպես սովորա
կան է մեր հին մատենագրության մեշ։
« Խաղa բառը միաժամանակ նշանակում է և պար: Այս ցույց է տա
քիս, որ «խաղa կամ «խաղք երգոցa սկզբնապես կոչվել են ujuirbrtjbpp,
իսկապես այն փոքրիկ երգերը, որոնց մասին է խոսքս, որովհետև ք՚ա ռա տողերն ու եռատողերը, մանավանդ երկատողերը, գրեթե բոլորը
սկզբնապես պարերդ են։ Այժմ ևս, սակավ բացառությա մբ, իբրև պա
րերդ բանում են միայն այս փոքրիկ երգերը, այնպես որ եթե խաղ բառն
իր սկզբնական նշանակությամբ գործածելու լինեինք, այս բառով միայն
կարելի էր կոչել ժողովրդական երգի այս տարրական տեսակը։ Բայց
Տ «Կանոնագիրք Հայոց։, Ւիֆլիս, 1Տ1Տ, էր. 75. «Կանոնք Շահապիվանի ժողովոյն,*Ь.»,

որովհետև, բառի իմաստն ընդարձակված է, աշուղական երդն ևս խաղ է
■կոչվում, ուստի երգերի այս փոքրիկ տեսակը կոչում ենք ժողովրդական
խազեր: Սակայն այս կոչումն ևս ճիշտ չէ, որովհետև դա իսկապես հա
վասար է ժողովրդական երդ բառին, Ինչպես կ չինի, ամենից հարմար
այս сխաղ», ավելի ևս «խաղիկ» անունն ենք գտնում, մանավանդ որ
արևելյան հայերը գրեթե ուրիշ տեսակի ժողովրդական խաղեր չգիտեն,
բացի այս փոքրիկ երգերից, և որ գլխավորն է' «խաղ» բառի սկզբնական
նշանակությունն է այդ։
Ի՛նչ են մեր ժողովրդական խաղիկները, որոնք իրենց եղանակների
համար հաճախ սիրված են, իսկ իրենց բառերի համար' բանաստեղծա
կան տեսակետից' շատ անգամ ծաղրված և անմտություն են համարված,
կամ թե, ընդհակառակն, անմտություններն ևս մեծ գեղեցկություններ են
կարծված, միմիայն նրա համար, որ ժողովրդական անունն են կրում։

2. ԳՅՈԻՂԱԿԱՆ ՐԱՆԱՍՏԵՂԾՈԻԹՏՈԻՆ Ե4 ԳԵՂՋՈՒԿ ԽԱՂԱՍԱՑՆԵՐ
Մեր ժողովրդական հազարավոր փոքրիկ երգերը կամ խաղիկները,
գերազանցորեն գյուղական բանաստեղծություններ են, սիրու երգեր, մեր
գյուղացության արտադրությունը մինչև 1914 թվականը։
Մինչդեռ հին գուսանական երգերի, հայրենների մեշ գյուղի հիշա■աակություն անգամ չկա, այս խաղիկների մեշ, ընդհակառակն, հաճախ
հանդես է դաքիս գյուղը:
Ահա մի երգ, որի հորինողը հիշում է իրենց գյուղը.
Ա՛սի, էս ըզովն արի,
Մեր .գեղի դըզովն արի...
Ուրիշ երգիչներ նկարագրում են իրենց գյուղը, կամ պատմում են
■ գյուղ գնալու մասին։
Գեղին վերև ծառ սալորի...
Գեղին վերև հերկեր-մերկեր...
էսմար էլեր կ՚ե րթա ի գեղ...
էրթամ Պստի գեղ...

էկանք, հասանք դիմաց գեղին...
Դիլբար էլավ, գնաց օղին,
Գնաց, կայնավ վերև գեղին...

Ահա և մի երգ, որով ծաղրում է աղջիկն իրենց գյուղի տղաներին.
Ծաղիկն Հր ծաղիկ դեղին,
Շատ ախմախ կա մեր գեղին.

Մենակ բարակրոյ գյադեն
էլի, կայնե վեր թեղին։

Կան խաղեր, որոնց մեշ երգվում է միասին ծաղիկ քաղելն ու փըն:քելը և խազ ասելով գյուղը տանելը.
Ման գալով ամեն լավ տեղ
■Քաղենք ծաղիկ միատեղ.

Փնշեր կապենք միասին,
Խաղ ասելով տանենք գեղ։

Մի ուրիշ խաղի մեշ երգիչն ամաչում է գեղը գնալուց.
Իմ դոշին ա ֆիշանլըղ,
Ես ի՜նչ երսով էլնեմ գեղ.

Սարիր, քոլ բա լեն մեռնի,
Կտրավ իմ երեսատեղ։

Ահա և մի գեղջկուհու դիմումն իր ամուսնուն, նրա տենչն ու երդվեցում ը.
Հանդեն գաս, գեղը մտնես,
Իմ գցած տեղը մտնես.

Ինձնից այրի յար բռնես,
Բեմուրադ հողը մտնեսt

Մի ուրիշ գեղջկուհի, որի ամուսինը բացակա Հ, փափագում է նրա
գալուն.
Գեղով ըսին' քոլ .յա ր իրի,
Թաղով ըսին' քու յար իրի.

հազար իրի։ լա՛, մեր տուն չիրի,
Գարնան գիշեր զի քոլն չիրի,

Լսենք և մի դժբախտ գեղջկուհու, որ ունեցել է անհամապատասխան
ամուսին.
Առակ էլար մեջ գեղին,
Սիրտդ ընկավ օձուն լեդին.

Քոլ հորն ու մորն ի ՛ն չ ասեմ,
Որ քե տվին տախ տղին։

Ահա և մի գյուղական խաղ, որի երգիչն ուրախանում է իր եռակի
աշողության համար.
Քալամ եմ ցանե ճամբեն,
Գտեր եմ գեղի համբեն.

Ինձ մի նազան յար ունեմ՛,■
Կըցոլա կժան կանթեն։

Լսենք և մի ուրիշ գյուղացու, մի բախտավոր սիրահար տղայի խոսքն
իր ընկերին.
...Մ եր դռան առաշ արտ
դարնցան,
Զուխտ ըմ ջեյրան միջով անցան.

Գեղով թափան, չճանչըցան,
Մեկն ի ՛մ յարն էր, մեկ քո՛ յարն
էր։

Գեղացի աղջիկն ու տղան ուրախ են. որ իրենց սիրածն իրենց գյուղՒյ

էԱղջի, դու մեր գեղացի,
...Ազապ տղին դեղեցիր։ —
Ա՛յ, տղա, դու մեր գեղացի,
Օտար տղին դեղեցի։

Ծաղիկ ունեմ, դեղին ա,
Իմ ուզածը գեղին ա.
Էլն Էլ գիտի, ալամն Էլ,
Էն երեցի տղեն ա։

Սրա փոփոխակն Է.
Կ՛ուզեք՝ հարցրեք, իմացեք,
Մեր դրկըցանց տղեն Է։
Գովվում Է տգեղի փեսան».
...Քեղի կ՛ըսեն գեղի փեսա. ..

Ահա’ և իր յարով պարծեցող գեղշկուՀու երգը.
Հաց եմ թխել գաթացու,
Իմ յարն է մելիքացոլ.

Գեղումն օխտը աղա կա,
Իմ յարի նոքարացու։

Կան խաղեր, որոնց մեչ աղշիկ յարն ուրիշ գյուղացի է.
Ծաղիկ ունեմ դեղին ա,
Իմ յարը ծեր գեղին ա.

Հիլ ու մեխակ շատ ունեմ,
Հրեն յարիս ձեռին ա։

Մի քանի երգերի մեշ Հիշվում են' քաղաք, քաղաքացի, բա յց այդ եր.
պերն էլ պարզապես գյուղական են։ Այդպես են հետևյալները,
էս յանը պոպոք,
էն յանը պոպոք.

Քաղքըցոմւ կ՛առնեմ,
Հագինն է սապոկ։

Տեսեք, թե գեղ մարդու գնացած այդ քաղաքացին ինչպես ցավում է
իր աղքատ վիճակի համար և ինչպես իրեն բարձր է դասում, միայն նրա
Համար, որ ինքը քաղաքացի է.
Քամին էկավ, հով բերեց,
Կարկուտ էկավ, սով բերեց.

Քաղաքացի աղշիկ եմ,
Ինձ էս գեղ տեղն ո՜վ բերեց։

Այդպես չի մտածում ուրիշ գյուղ մարդու գնացած գյուղացի աղշիկը,
Նա սիրում է իր յարի գյուղը.
Ես ղուշ եմ, թևըս դեղին,
Ման կու գամ յարիս գեղին.

Գլուխս ղուրբան կուտամ
Իմ յարիս նստած տեղին։

Կան, հարկավ, նաև դժբախտներ, որոնք չեն սիրում իրենց այդ նոր
.գյուղը։ Ահա մի մանկամարդ կին, որ ստիպված վերադառնում է իր աԵս ղուշ եմ, թևըս դեղին,
Ման կը գամ նանիս գեղին.

Նանըս ինձ տեղակ չարավ,
Ետ դաոնամ քամբախ գեղին։

Կան ուրիշ խաղեր էլ, որոնց մեշ երգվում է գյուղը։
Քաղաքը չափազանց քիչ խաղերի մեշ .է հիշվում։ Այսպես օրինակ'
մի երգի բազմաթիվ փոփոխակներից հետևյալի մեշ, որ գրի է առնված
■Թիֆլիսում.
Մեր բազումը բաղմընչի,
Շըվին շըվի նման չի.

Քաղքոլմը տըղերք շատ կան,
Մեկն իմ յարի նըման չի։

Քաղաքացու երգ է և հետևյալ խաղը, որի փոփոխակը նույնպես գըր.ված Հ Թիֆլիսում.
Մի բարձ եմ արել, իմն ա.
Մինն է լ.եմ արել, իմն ա.
-
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'Գյան քոլ քարվանն գալիս ա.
Միշի թավադն էլ իմն ա.
(վարիանտ՝ Միքի ՛մեծ խոքեն իմն է) ։
Քաղաքացու երգ է և՛ այս.
Իմ յարը րազարբաշի,
Տաքմեքը բարակ կաշի.

էկավ, դըոնովն անց կացավ,
Ես ասի՝ բարով մաշի,

Այսպես ուրեմն, գյուղական բանաստեղծություններ են մեր այս Փոք
րիկ երգերը, և դրանց հեղինակներն ու երգիչները, խաղասացները, գ յ ո լ ֊
ղացի պատանիներն ու երիտասարդներն են. Ինչպես հենց ա յգ երգերից
իմանում ենք, խաղ ասել են և ասում են ոչ միայն տղաները, ա յլև, և ավե
լի ևս, աղշիկները.
Աշըղ չեմ, աշըղի Տուտ եմ...
Աղշիկ չեմ, որ ամաչեմ.
Տղա եմ, խաղ կըկանչեմ։
Այսպես է ասում տղան։ Բայց աղշիկը, հենց նույն երգի փոփոխա
՛կով, պատասխանում է տղային՝ ասելով.
.Տղա չեմ., որ ամաչեմ,
Աղշիկ եմ, խաղ կըկանչեմ։
Եվ իսկապես։ Մեր գյուղերում եթե նորահարսները մի ժամանակ չըխոսկան էին մեծերի մոտ, աղշիկներն, ընդհակառակն, ազատ էին միշտ
ե երգում էին տղաներին հավասար։ Այս պատճառով և շատ խաղեր, նա
յելով իրենց փոփոխակներին, թե՛ տղայի և թե' աղշկա երգեր են։ Աղշիկ
ները երգում էին և ցերեկը և գիշերները։ Նրանք իրենց խաղերն ասում
.էին և այգիներում, և ուխտերի ժամանակ, և պարելիս։
Նրանք ասում էին և վիճակի երգերը վիճակահանության ժամանակ՝
Համբարձման կամ Վարգավաոի տոնին.
Համբարձումը գալիս ա,
Ծաղիկը ցնծալիս ա.

Համբարձում կանչող աղշիկ,
Տենըդ ,ծըլվըլալիս ա,

՛Փոփոխակների մեշ է.
Ա՛յ գյուլում ասող աղշիկ...
Վարթեվոր ասող աղշիկ...
■Մի ուրիշ երգի մեշ լսում ենք.
..Հ ա վ գյուլում ասող '-ղշիկ,
<Անուշ կենա բերանդ։
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Եվ վերջապես տղան ասում է.
...էն խաղ ասող աղջիկը,
Բռնել եմ ինձի բոլթա։
Խաղ էին ասում տղաները, հարկավ, նաև ուրախություն անելիս։
Խաղ ասելը պատանիների համար մի պահանք էր։ Տղան խաղով գո
վում էր իր սիրած աղջկան, աղջիկը' տղային։
...էն չոլիվեր գնացող տղին'
Բերանի ես խաղը պիտի։
Այսպես է ասում երգող պատանուհին իր խաղի մեջ։ Մի ուրիշ բախ֊տավորը երգում է.
Ա'յ տղա, գոլ բաղի միքին,
Ոտներդ շաղի միքին.

Կանչե , կանչելուդ մեռնեմ,
Ես եմ քո հաղի միքին։

Իսկ տղան էլ ասում է.
...Մ ի գովելի յար ունեմ
Իմ բոլոր խաղի միքին։
Երիտասարդները հաճախ խաղերի միքոցով միմյանց հայտնում էին՛
իրենց միտքր,
Վանքի ձորում խաղ ասի,
Խաղի մեք քեզ բան ասի.

Ինձի էգուց տանում են,
Սուրբ Սարգըսի պես հասիւ

Այսպես է երգում աղջիկը, որին շուտով պիտի ամուսնացնեն ոչ իր»
ուզածի հետլ
Տղաներն էլ խաղով կանչում են աղջիկներին.
...Խաղ ասեմ, յարս իմանա,
Գլուխ դռնեն հանա դուս,
Բալքի իմ աչքեր գա լոսււ
Մի ուրիշը երգում է այսպես.
Բըլբուլ, արի մեր բաղը,
Ասա իմ յարի խաղը.

Խաղիդ միջով բարևըս
Հասցըրու յարիս թաղը,

;

Աղջիկն էլ խաղով զգուշացնում է տզային, ասելով.

I

Ա՛յ տըղա, խաղով արի,
Ոտներըդ շաղով արի.
Մեր թաղը ղալմաղալ ա,
Դու վերին թաղով արի,
֊
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Այսպես ե ուրիշ խաղերի մեշ, Խաղերի այսպիսի կիրառոլթյոմւից
էն ծագել «խաղով մի բան ասել մեկինa, «խաղով հասկացնելa դարձված
ները, որ նշանակում են' ակնարկելով հայտնել մեկին մի բան։

3. ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՍԻՐՈ ԵՐԳԸ
Այդ փոքրիկ երգերի նյութը շատ պարզ բան Է, Ամենից առաշ դրանք,
ինչպես ասվեց վերևում, սիրո երգեր են, գյուղացի նորահաս ու նորատի
մարդկանց, սիրահար պատանիների ու պատանուհիների, մասամբ և ե ր ի ֊
.տասարդ ամուսինների երգերը, որոնց մեշ մեծ պարզամտությամբ երեվան Է գալիս նրանց սիրո զգացմունքն իր անվերշ բազմազանությամբ,
իր պեսպես վիճակներով։
Սակավաթիվ խաղիկներ միայն կան, որոնց նյութը չի վերաբերում
•սիրուն, կամ առհասարակ ամուսնությանն և ամուսիններին, այլ որևէ
.գյուղական հասարակական խնդիրների։ Այս վերշինները, որոնցով շատ
հարուստ են մեր գյուղական աշխատանքի երգերը, չեն հետաքրքրոլմ այդ
'խաղիկների ՜պատանի հեղինակներին, Բայց դրա փոխանակ ա յդ երգերը
բազմակողմանի կերպով հարուստ են սիրո հետ կապված իրական կյանքի զանազան դրություններով ու գործողություններով, լի են ժողովրդա
կան սովորություններով, գյուղական կենցաղային գծերով ու բարքերով,
որովհետև դրանք, ինչպես մեր հին գուսանական երգերը, բանաստեղծու
թյուններ են պատահած, ապրած դեպքերի։
Այստեղ կարիք չկա մանրամասն խոսելու այդ ամենի մասին։ Խաթյա մբ մեր հին հայրենների, մասամբ ուսումնասիրված են սրա հեղինակի
մի աշխատության մեշ1։ Այսպես, օրինակ' սիրուց հիվանդանալն ու յարին
հիվանդության բժիշկ համարելը, պատանուհու «թելիկ-մ ելիկ գալըв տըղային գրավելու համար, լվացք անելը, շուր բերելը, ծնողների արգելք
.լինելը տղայի ե աղշկա սիրուն, թաքուն սիրելը, բամբասանք, աղջկա հա
մարձակությունն ու բամբասանքից չվախենալը, նշանածի գիշերային
այցհլությունը, նույնպես և վարձանքը (գլխագին), բոնի ամուսնացումը,
աղջիկների չենթարկվելը ծնողների կամքին, աղջիկ փախցնելը, ա յլև հա
րևաններին սիրելը, աչքերին դեղ դնելը, սիրականի հետ այգում զբոսնելը,
յարին սպասելը, սուտ բանի գնալը' յարին տեսնելու համար, և բա զմա,թիվ նման մանր բաներ, որոնք սիրահար պատանության սրտի համար
արժեքավոր են հանդիսանում։
Բացի դրանից' խաղերի մեշ շատ կան և ուրիշ այսպիսի մանր սիրա
յին մոտիվներ, ինչպես օրինակ' ժամադրությոմւ, դիմավորում յարին,
հանդիպում, տեսակցությոձ գիշերով.
1
Մ. Աբեղյան, Հին գոաանական ժողովրդական երգեր (Արտատպություն ՀԱհՀ պետ.
Համալսարանի , Տեղեկագիր>, М 2—3, 4 և в-ից), Երևան, 1931, եր. 1*2—130,

Տո’ տզա, բազով արի,
Դուն վերի թաղով արի.

Իմ մեր քեզ աղջիկ չի տա,
Լուսնակ գիշերով արի,

Սիրված մոտիվներից է որևէ ցանկության արտահայտությունը, ինչ
պես' ցանկություն յարի գալու, նրա հետ խոսելու, նրա մոտ լինելու, նրա՛
համար զոհվելու, նրա վրայի զարդարանքը դաոնալու և այլնւ Հաճախ
երգվում է' լուր ուղարկելը մորը կամ յարին լուսնի կամ թռչոմւի միջոցով,
ծաղիկ ուղարկելը յարին, այցելության գնալը, ամոթն ուրիշներից, աղջկա՛
վախը թե յարն իր թարկը տվել է , վախ քնած յարի համար, վախ մոռաց
ված լինելու, գեշ խոսքից վիրավորվելը, հոգացողություն ճանապարհ
դրած յարի համար և շատ նմաններըւ Այսպես և սիրու վիշտն ու տան
ջանքն ընդհանրապես' յարի համար դարդով լցվելը, լալը, բախտավոր՛
ու դժբախտ սերը, սիրված լինելու տենչը, երդում հավատարմության,,
երազում յարին տեսնելը, վիշտ յարի հեռանալու մասին, և այլն և այլնt
Կայնել եմ, գալ չեմ կարող,
Լցվել եմ, լալ չեմ կարող.
Քանի որ գնացել ես,
Անունդ տալ չեմ կարող,

Ձեր բաղի դուռը բաց ա,
Ոտներս շաղով թաց ա.
Ինձանից հեռացել ես՛,
Աչքերս լիքը լաց ա,

Սովորական մոտիվներից ՛է նաև խաղերի մեշ հաճախ կրկնվող անեծ
քը' մերթ իր սիրած յարին առնողին, մերթ չտվողին., կամ իրեն չսիրողին7.
կամ թշնամուն ու խանգարողներին.
Հագել ես կարմիր կապա,
Մինթանեդ խաս զարբաբ ա.
Թե չսիրես ինձ սրտով,
Ձեր տունն ըլնի խարաբա,

Արևն ա՛ռի փռվել է,
Ալ ֆաս գլխին ծռվել է.
Ով որ առնի իմ սիրած,
Թագը գլխին չվելե,

Կան բազմաթիվ քառյակներ, որոնց մեշ երևում ւէ❁աղջկա արհամար֊
հանքը տղայի նկատմամբ, կամ ընդհակառակն.
Սարի տակը տուն ունեմ,.
Մեջը ոսկե սուն ունեմ.
Քաշվի, կորի շան տղա,
Քեզ պես տասը շուն ունեմ։

Ա՛յ տղա, էդ էս — մեգ էս,
Խանչալը մեշքդ նետես,
Դու գիտես' տղամա՜րդ էս,
Ծմակի փթուկ փետ էս։

Ես մորս մինուճար եմ,
Լավ տղերանց համար եմ.
Սև մազս սպիտակ կանեմ,
Քանց քեզ լավը կը ճարեմւ
Տղան էլ այդպիսի աղջկան դարձնում է.
Ժամի դուռը տաշ կ՛անեմ,
Մահուդ չոլխես քաշ կ՛՛անեմ.

Շան աղյիկ, շատ մի՛ հ՛աչի՛,,
Հեզի հալ՛ ու: մաշ կ՛անեմ.։:

Առանձնապես աչքի է ընկնում ա յն, որ երիտասարդները, բնակա
նաբար, միշտ ազատ սիրո և ազատ ընտրության կողմնակից են, հաճախ
դժգոհ են խանգարող ծնողներից, հատկապես աղջկա մորից, և բողոքում
են ծնողների ե ընդհանրապես ուրիշների ճնշման դեմ։
Կարմիր վարդը ճամով ա,
Սիրած յարը համով ա.
էստեղ զոռի բան չկա,
Սեոըն իրեն կամ ով ա։

ճրագը վառա, վառա,
Հոր հետ վատամարդ դատս,
Մեր ու աղբեր թող տվի,
Ես իմ սիրածին առաւ

Բաղի բոլորը պատ ա,
■ Հերն ու մերըն ի՛ն չ զատ ա.
Ես սիրել էմ, ես կ'առնեմ,
Վերև աստված շհադ ա։
Բայց չպիտի կարծել, թե ամոլսնությոմւը երիտասարդների կամ
քով է կատարվել ընդհանրապեսt Ընդհակառակն, հին կենցաղի, հետևա
բար և դրա արտահայտիչ խաղերի մեշ ևս աղջիկներին սովորաբար ա ֊
մոլսնացնում են ծնողները։
Մա՛րս, մանա մանածս,
Գնա, քաղա ցանածս.

Պապս հարսնիք ա բոներ.
Չեմ ճանչնար նշանածս։

Ահա հին ամուսնության մի այլանդակ տիպը։ Ամուսնացողները
նույնիսկ չեն ճանաչում միմյա նց։
Հին ամուսնության այլանդակություններից մեկն էլ եղել է անհա
մեմատ տարիքներ ունեցողների ամուսնացումը— տղան շատ մեծ, աղ
ջիկը փոքր, կամ ընդհակառակն։ Այս երգիկների մեշ հաճախ ծաղրվում
է այդպիսի ամուսնությունը։
...Ցարըս մին քերծ ա դառել,
Ես հլա մի պիծի խոխա։

...է դ իմ սիրած ալ յարը,
*>/»4/ եմ ծծիս ծալին։

Աղջիկները և հարսները համարձակ բողոքում են այդպիսի ամուս
նությունների դեմ ։
...Ես բոյավոր մեծ աղջիկ,
էն երեխոլ թայը չեմ։
Տեներն ելնեմ, ի՜նչ ընեմ,—
Վարդի տերև չորցընեմ.
Ես պըզտոլտիկ (վա ր. պըլպլուկ) հարսնուկ եմ,
Մորվոք ( միրուքով) էրիկն ի՛ն չ ընեմ։
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Ծնողներն այսպիսի ամուսնությունները կատարում են հաշիվներով.
Թամահ արին հարըրնոցին,
Ինձի տվին գրկանոցին...
Թեպետ և խաղերի մե{ հաճախ կրկնվում է այս տողը'
Սիրել ենք, իրար կ՛առնենք.
Բայց ավելի lui հաճախ երգվում է.
Սիրած սիրածի չեն տա։
Սիրում են իրենց գրկիցին, իրենց համագյուղացուն։ Աղշկա համար
մեծ դժբախտություն է համարվում օտար տեղ մարգու գնալը.
Քախանի մարգը փուշ ա,
Սրտով սիրածն անուշ ա.
Ալամ աշխարհն էլ գինտ'
Ազւիկն անվաթան ղուշ ա.

Յարչին ծախում ա քաթան
Աղյկան չկա վաթան.
Աղշիկն էն վախտը մեռնի,
Որ բոլ ա մի գազ պատան։

Մեր խաղերն ամենամեծ մասով գալիս են շատ հին ժամանակներից,
դրանց մոտիվներն ավանգական են։ Նման բաներ, նման կենցաղային
դեպքեր միշտ կրկնվել են կյանքի մե։ , քանի իշխել են նույն բարքերը,
ուստի և հին խաղերը շարունակել են ապրել։ Բայց դրանք, հարկավ, նորոգվել են' ժամանակի նորույթներն ընդունելով իրենց մեշ, Այդպիսի մի
նորույթ, մի նոր մոտիվ է մտնում մեր սիրու խաղերի մեշ 1887 թվից ի
վեր, երբ Անդրկովկասում սկսվում է հայերի զինվորագրությոձը, Երկար
դարերի ընթացքում զինվորական ծառայությոմւ չկատարած ժողովրդի
համար' դա համարվում էր մի աղետ, որ ե անդրադարձել է գյուղական
սիրո երգի մեշ,
Երկանքը գռգռում ա,
Սարերը սարսռում ա.

էկան սալդաթ չափելու,
Իմ սիրտը մրմռում ա,

Մինչդեռ այժմ մեր աղջիկներն ևս զինվորական վարժություններ
են անում մեծ սիրով և ուրախությամբ, այս հին երգերի մեշ ոչ մի մայր
չի ոպում, որ իր տղան զինվոր գնա, Մայրը նախապաշարված նվերներ
է տալիս' ոբդոմյ ազատելու համար.
Սալդըտի մեր լվացք կ՚ա նե,
Շոլշպեն ավետրընին տանե,
Սալդատ տղեն ազատ անե,
Իսկ ի՛նչ է ասում սիրող աղչիկը.
Լան գովը սել (հեղեղ) ա էթում,
Մարգովը քուր, ա էթում.
Գացեք ասեք սալդաթին'
Ինձ թողե' ո՛ւր ա էթում։
֊

Կողբա քամին բոլորավ,
Յարիս բեխերն օլորավ.
Ցարիս գրեցին սալդաթ,
Սիրտս փորիս մոլորավ.
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Ծիրանի ծառ ծռվել ա,
Յարս սալդաթ գրվել ա.
Տար շան, սալդաթ մի գն
Քո էղնիկը կը մնա։

էկավ սալդթի թուղթը...
...Բադրնոլ տեղն արան,
Վեց տղա շոկին, տարան,
Տերերը կապին վարամ։

Հարուստների որդիները կաշառով ազատվում էին. նրանց փոխա
նակ աղքատներն էին գնում ծառայելու։ Դրան է ակնարկում հետևյալը.
...նաչալնիկը մեզ կըկանչե,
Քյասիբ տղին հեչ չի ճանչե ։
Զինվորի վիճակը նկարագրվում է դժվար, և երիտասարդն ինքն էլ
չի ցանկանում զինվորական ծառայությունը.
Բալաբանները զարկին,
Կազարմեն սալդաթ լցին.
Սալդաթ ղսմի տուն չուներ,
Գիշեր անուշ քոլն չուներ։

Խաբար տարեք, սարե ր, ձորե՛ր,
Հագել եմ սալդըտի շորեր,
Լաց էդնելեն ընցոլմ օրեր։

Անցնենք խաղերի այչ կողմերին։
Մեր այս սիրո երգերի մոտիվների մեշ մեծ տեղ է բոնում նան յարի
գովքը, տղայի թե աւլշկա կողմից ասած։ Երբեմն նաև խաղի ամբողյ
բովանդակությունն ինքնագովք է ։ Գովքի եղանակները բազմազան են.
բա յց դա ընդհանուր աոմամբ մարմնի ն. հագուստի նկարագիրն է որևէ
նմանությամբ։ Նույն պատկերները կնոշ մարմնի համար' շարունակ
կրկնվում են, ինչպես և մեր հին գուսանների սիրու երգերի մեշ2։
Խաղերի մեշ ոչ միայն կինն է նկարագրվում, այլև սիրված տղան։
Թե տղայի և թե աղշկա գովվում ւէ հավասար չափով և թուխը և շեկը,
«շեկ աղշիկa, «շեկ տղաa, «թուխ шղշիկa, «թուխ տղաս, «շեկ աղբեր».
ffշեկլիկ աղբերս ( = շեկ յա ր )։ Երբեմն տղայի համար հիշվում է սև գույ
նը, իսկ աղշկա համար' սպիտակ։
...Բաղի միշի շեկ աղշիկ
Ոլշքս-միտքս տարել ա,
էդ շեկ մազավոր աղշիկ...
Շեկ աղշկա առնողն եմ։
Կորցրել եմ շեկլիկ յա րս...
Շեկլիկ յարս տուն եկավ...
Շորոր, դու շեկլիկ յա ր...

...Շ եկ տղեն քեզի մեռնի...
Շեկ տղա, սպիտակ աղշիկ...
Շեկ մազավոր լավ տղեն...
էդ թուխ ու խումար տղեն...
Բեխն օլորած, ճավլը թուխ։
Բուկը սպիտակ, բեխը թուխ։
Սև տղա, կարմիր աղչիկ...
Սև տղա, գուլգազ աղչիկ...
էրես կարմիր, աչքեր թուխ,

2
Մանրամասն րացատրոլքյոձ այս մասին կարելի է գտնել Մ. Արեզյանի էձին Գու
սան. մողովրղ. երգերի1 մեշ,

Շատ գովվում են աղջկա մազերը, ծամերը—ոսկի, սրմտ, շեկ, շե
կիկ, շեկլիկ, սև, աբրշում, շաղ տված, ուսերին փռված, թե-թել արած
ոսկի թելերով հյուսած, սղալած, համբա-համբա, Մաղերից ավելի երգե
րի նյութ է դառնում կնոշ աչք֊ո մւքը. ա չք ե ր ը ֊ սև, թուխ, թոլխ-թուխ,
խաժում, չալ-չալ, թալակ, խումար, ֆինշան, կլոր, ծո վ ֊ծ ո վ . ունքերըսև, թուխ, կամյսր, կեռ, կեռ ու մեռ, կալամքաշ. թարթափները կա
լամով քաշած,
Թուխ ալքեր դեղ գրեր եսւ
Աչքերդ բոլորել ես.
Իրեք օր ա տեսել չեմ,
Իմ սիրտը մոլորել եսւ

Գինուն կարմիրը սիրե',
Աշխընին ( աղջիկների)

թուխը
սիրե.

Սև աչվին մորանց պետք է,
Սիւրմե քաշելն ի՛նչ անե.

Բայց և այնպես մի քանի խաղի մեշ հիշվում է աչքերի դեղը, և մա
զերին ու ձեոներին հինա գնելը.
Ջուխտակ աչքեր քաշեր ա դեղ,
Թուխ աչքեր դեղ գրեր եսւ
Աչվին ծարուր քաշեր, ընքոմւեր
թուխ էր.

Եպիշոլմ մազերդ գրեր ես հինաг
Զեոնեբդ գրել ես հինենւ

Մատները, ինչպես գուսանական երգերի մեշ, բարակ են, երեսը՝
կարմիր, նռան հատիկ, շարմաղ, բոլոր, գուլդազ, լուսնակ, թշերր՝ կար
միր, կակուղ, •կլոր թշիկ ճերմըկոլկ», բերանը' պստիկ, «պստկաբերան» ,
ճակատն սպիտակ, բուկն' սպիտակ, տկոլլ-բոխախ սպիտակ» ։ Եվ վերջա
պես երգվում է կնոշ սպիտակ ծոցը, — ծծերը' բամբակի քոզա, շամամ,
ոսկի ջամ,—և նույնիսկ երեսի խալը, որ գեղեցկություն է համարվել.
Տեղ եմ քցել ալվալա,
Երկու թշերիս խալ ա,
Կայնել ես աղբերակին,
Շող կը տաս արեգակին.

Քո շող էրեսին մեռնեմ,
Ոմւքերիդ աղեղնակին,
Փելքդ կը տա արեգական,
Կարմիր էրեսք արունկաթան.

Կան մի քանի խաղեր, որոնց մեջ գովվում է է կոլոտ» ու irխորոտ»
ա ՚ս իկը• բա յց նորատի աղջիկը պատկերացվում Է ընդհանրապես բարձր
հասակով և բարակ, նազուկ մեջքով,
Չինար բոյիդ ես ղուրբան։
Թևերդ չինի բիլազուկ,
Բոյըդ երկար, մեշքդ նազուկ։
Մեջքդ բարակ, խանչալի բուռ.. .

Բոյ մը ունի քյալաշ նման։
^ Ո1ԸԳ ղարղու ղամիշ,
Թւաւ բոյիդ մատաղ, նշանլու աղշիկ,
Բոյը բարակ շիմշատ ա։

Այս Է խաղերի մեջ երգված կնոշ նկարագիրն ընդհանուր առմամբ:
Նրա շարժվածքը էշորոր-մօրռր» { ֊ նա շորորում Է կաքավի նման և
տղաների խելքը տանումւ

Քելքդ կաքավի նման
Ինձ անում է հոգեհան։
Ինքն այդ աղշիկը «խելքով» է.
Քելե', քելե', քելքով աղշիկ,
Քանg քու մերը խելքով աղշիկ,
Տղան էլ «բո/ով» է և շենք ու շնորհքով։ Աղչկան առանձնապես գրա
վում են տղայի բեղերը, նոր ծլած, ոլորած։
Թուխ բեղավոր աղեն...
Իմ յարիս շեկլիկ բեղերը
էն շեկ բեղավոր տղեն
Գյուլաբաթնոլ նման ա։
Խելքս գլխես տարել ա։
. . . Նոր ծլած բեղիդ մեռնեմ.
Քո բոյ-բուսաթին մեռնեմ,
Ոսկեթելի նման ա։
Նոր գալած բեղիդ մ ե ռ ն ե մ Ս ՛ ի ր ե լ եմ ես շահիլ տղին,
•
Մեռնեմ ես նոր ծլած բեղին...
Եվ վերշապես առանձնապես աչքի է ընկնում տղայի քաքուլը
(ցցունքը), որ շատ հին սովորությամբ պահոս! էին երիտասարդները
դեռ մինչև մեր օրերը, մինչև 1870-ական թվականները։
Առանց քա քոզ յար չիլնի...
Այսպես է ասվում մի խաղի մեշ։ Եվ այդ քաքուլը—սև, թուխ, շեկ,
դաստա, ղալին, որ տղամարդության նշան է, հաճախ երգել են աղջիկ
ներն իրենց խաղերի մեշ.
...Մ եռնեմ բոլոր քաքուլին,
Միշեն վարդահոտ կը գա։

Իմ յարին մին քաքուշ ունի,
Ոսկի թելի նման ա ...

Գալով հագուստներին' պետք է դիտել հետևյալը։ Այս փոքրիկ բա 
նաստեղծությունները շատ ժամանակների և շատ կողմերի երգեր են.
ղրա հետևանքով այդտեղ գտնում ենք հիշատակված բաղմաթիվ հա
գուստներ, փոփոխակների մեշ հաճախ տարբեր հագուստներ, կամ միև
նույնը տարբեր անուններով։
Հին կենցաղի հագուստ ու կապուստի մի նկարագիր է հետևյալը,
որ ամուսնացած կնոշ երգ է.
Քթկալը քիթս եմ քցել,
Իմ յարը միտս եմ քցել.

էսօր էրկօր չեմ տեսել,
Կրակը սիրտս եմ լցել։

Դրա փոփոխակների մեշ գտնում ենք՝
Յայլոլխը ճիտս եմ քցել...
Սև փուշին ճիտս եմ քցել...

Ոլսկալըն ուսս եմ քցել...
Լաչակը բուկս (վ . ճիտս) եմ
քցել...
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Մեկ խաղի փոփոխակի մեչ' вքու խեղճ յարըդ (վ. սիրածդ տանն)
անտեր այ> տողի վարիանտն է
Քիթը կալածն անտեր ա,
Մի ուրիշ երդի մեշ,— որի ասողը տղա է ,—սիրականը, յարը (վա 
րիանտների մեշ' քույրը) նկարագրվում է այսպես'
Քիթը կալած (վ . վարսը, ծամը) թուխ,
•Քթկալը» ուրիշ երգերի մեշ չի հիշվում, գի խաղասացները Տքթկալավորներ» չեն։ Մյուս զգեստները-աղչուխ, փուշի, լաչակ կամ լա չի կ հաճախ նյութ են ՛դարձած երգերի։ ՛Սոր ամուսնացած կնոշ էփոլշին»
հիշվում Է այլև իբրև в գլխի փուշիa , մահրամա, վալա, յազմա, մետակ,
Կա նաև լաչիկի տակի вկոտիկըa, և նույնիսկ <rբազպինդը» , այլև գյխի
չարղաթը,
Գլխիս քցին կարմիր փուշին,
Քարով զարկին սրտիս շուշին.
Սարդարը ձեռքես խլեցին,
Ինձի տվին Էս բայղուշին։

Բարակ ճամբեն մտել ես,
Կորցրածդ գտել ես.
Նոր վալեդ ոչ վայելես,
Ինձ քոլ մտից քցել ես։

Սրանք նորահարսի երգեր են կամ երգեր են նորահարսի մասին,
Մ՛սիկները շատ անգամ երգում են իրենց աղլուխը, բկի աղլուխը։
Я աղացիս դուռը տաշած,
Աղլխիս դյոլլը (վ . վարդը) նախ.

2

Կեռ կեռ ոմւքերիդ մեռնեմ,
Ոսկե ղալամով քաշած,
ած.

Աղշկա բկի աղձոլխը—մով, թուխ, կարմիր, ալ—հիշվոլմ Է և իբրև
բկի բաղդատի, մանդիլ, դաստմալ, բկի կապ և այլն։ Կա նաև ձեռի
յայլուխ (թաշկինակ),
Ազշիկները գլուխները կապում Էին թաշկինակ, աղլուխ, կամ դնում
Էին, ինչպես և տզայքը, ֆաս, որ շատ հաճախ հիշվում Է — ալ ֆաս,
փուսկոլլ ֆաս, ֆինո ֆաս, Ահա թե ինչպես Է երգում մանկամարդ կինն
իր սիրած երիտասարդին.
Նախշուն ելակ կարեր ես,
Կոճկներդ շարեր ես.
Մեռնեմ դաստա քյաքուլիդ,
Ալ ֆասը ծուռ գրեր ես։

Ֆասդ գլխիդ դրել ես,
Փյոլսքյուլ վըեն ծռել ես.
Ինչ արավ' փյոլսքյոլլն արավ,
Զոռով սավդի տեր արավ։

Աղշիկների ֆա սը֊թ ա սա կը-սովորա բա ր
դրամների շարով.
Աղշի, արի քե ֆաս առնեմ,
Ֆասի բոլոր ոսկի ֊շարեմ. ..

զարդարված

...Էն ալ ֆասռվ աղշիկը
Ինձի տվել են բութա։

Էր լինում

Ահա մի զարդարված աղշիկԳլուխն է դիր ֆինո ֆաս,
Փոսձկոկն ի կախ, շորեր խաս,

Կարմիր մարշան վեր բկին, —
Շանորդիք թող ծ կակին,

Հաճախ գովվում է կնոշ շրջազգեստը— մինթանա, չիթ
դեյրա—շալ, կարմիր, —ճուպա, ջուբա.
Մինթանեդ բութա-բութա,
Մեջքիդ ա բալաք ֆոլթա.
Սիրել ենք, իրար կառնենք, —
Թող գեղով ասեն՝ սուտ ա.

մինթանա,

Ազ2'ի։ անոմւգ Շուշան,
Դեյրե մ' ունիս խշխշան.
Արի երթանք Սուրբ Նշան,
Ոսկի մատնիք քեզ նշան։

նազ մի' անի, նազ մի' անի, նազ աղշիկ,
Մինթանովդ թոզ մի' անի, շան աղշիկ։
Մի քանի խաղերի մեշ երգվում է քաթիպան, որ հարուստ կանանց
վերնազգեստն էր, թևերի ու լանշի զարդարանքներով.
Ալ քաթիպես կաբել եմ,
Խաս կոճակը շարել եմ.

Դե' գնա կորի՛, գեշ տղա,
Քանg քեզ լավը ճարել եմ։

Փոփոխակների մեշ քաթիպայի տեղ են՝ սպիտակ դեյրա նախշոձ
կոճակներով, քաթան հալավ և այլն, տղայի համար' արխալուղ։—Հա .
բուստ աղջկա երգ է և հետևյալը.
Ես աղշիկ եմ, ալ կ՛ուզեմ,
Բողչաս ծալեծալ կ՛ուզեմ.

Երբոր յարիս տուն էրթամ,
Գոտիկս թիրմա շալ կ՛ուզեմ.

Շապիկն էլ շատ անգամ երգվում է ։ Ահա մի հարուստ աղջկա գովք.
Աղջիկ կուգեր կալենը խետ,
Կը զընգընգեր շոլշենը խետ.

Շապիկն էր շարե, կոճակն ա ր ֊
ծըթե,
քամ արն ակնոմյք, գո
հար էւ

Միշաց

Այսպես և' միթկալ շապիկ դեղին կոճակներով, քաթան շապիկ, կարմիր շապիկ, կապուտ շապիկ, շիլա շապիկ, նույնպես' մով հալավ ( = շ ա ֊
պիկ), քաթան հալավ և այլն,
Ինչպես հին հայրենների մեշ' այս խաղերի բանաստեղծների համար
էլ կարևոր տեղ է բռնում կապան,—թե տղայի և թե աղշկւս,—կանաչ
կապա, կարմիր կապա, ղոլթնի կապա, հարուստ տղայի համար' նաև սա
մույր կապա։ Կա նաև Տաբա я կոչված անթև վերարկոմւ։
Մեր տոմյ, ձեր տուն մեկ դառաբով,
էլնենք , իջնենք կանանչ կապով.
Ղրար իտանք, ղրար առնենք,
Ջիրուր սիրենք աստվածն ապով,

Ծո' տղա, տղա, դու ալ կապով,
Խերիք կան գաս մեր պատով...
Աղշիկ, կապեդ ալ պիտի,
Բողչեդ' ծալեծալ պիտի...

— 299 -

Աղջկա զգեստների մ կ աչքի է ընկնում նաև գոգնոցը, մեզա րըգեղին, նախշուն, կարմիր, կապույտ։
Կարմիր մեզարով աղջիկ,
Շիլա շապկավոր աղջիկ,
Խնդիր ունիմ ասելու,
Քո մորն ասա' քեզ տա ձիկ

Նախշուն մեզար, ալ բնդեր,
Զիս ի վառեց քո գնդեր ( = ական
ջի օղեր),

Հիշվում են նաև' բլուզ, տղայի և աղջկա համար, ալ դոշամա և »կա
պուտ խրխան, կարմիր վալեն» աղջկա համար, երդի առարկա են դառ
նում նաև կնոշ կոշիկները' սոլեր-կարմիր, սաղրի մաշիկները-կար
միր, սաղրի, «մաս բաբուճ» և այլն, Տի մոռացվում նույնիսկ սուերի
նալչեն։
Դու էլեր ես, կ՜երթաս բաղչեն։
Կը շընկշընկա սոլի նալչեն,
Արև զարկեր ճակտիդ թախչեն։
Վարիանտը'
Կը փղփղա ճակտի մաղչեն,
Կը շընկշընկա կոնդուռի նաԱեն ։
Տղայի հագուստներից հաճախ հիշվում է' չուխա—թուխ, կարմիր,
սև, երկայն, 1 թուխ չուխա, կարմիր յախա», կարմիր մահուդի, aթուխ
յախավոր, բոզ չուխավոր», ղյըղ, արխալուղ—բավթեքով, ալ շիթ, լաս
տիկ. ելակ, ջովդա, գոտիկ դոշլոլկ, կարմիր շալվար, յափնչի. գլխին'
արախչին, քոչող, փափախ, ոտնամանները քոշ, չաքմա, սապոկ, տրեխ,
չարուխ, պաճուճներ, խետ գուլպեք և այլն։
Այ տզա սև չուխավոր...
էրնեկ կըտամ էն օրը,
Մեր տունը գաս թագավորt
4 . ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԽԱՂԵՐԻ ՄԵՋ
Ինչպես տեսանք, գյուղի բնակիչը, պատանի կամ երիտասարդ գյու
ղացին ու գեղջկուհին են խաղերի երգիչները։ Նրանք երգում են իրենց
ապրած տենչանքների, իրենց սիրո մասին։ Բայց բազմազան ձևերով
արտահայտված սիրո հետ' այդ խաղերի մեջ միաժամանակ շատ կա
րևոր տեղ է բոնում նաև գյուղական աշխատանքն իր բոլոր տեսակնե
րով, այնպես որ կարելի է ասել, որ այգ սիրո խաղերը հա^ախ մի կող
մով նաև աշխատանքի երգեր են։ Եվ այլապես էլ չէր կարող լինել, քանի
որ դրանք գյուղացու արտադրությունն են. իսկ գյուղերում մարդիկ մա
նուկ հասակից արդեն մասնակից են գյուղական աշխատանքներին։ Այս
է պատճառը, որ խաղերի մեշ գտնում ենք ընդհանրապես մեր գյուղը,
հին հայկական գյուղն իր բոլոր շինական պարապմունքներով։
— 39ft —

Գյուղական •աշխատանքի մեք առաքին տեղը բոնում է fiուլսյ քյործռլ!թյու(1ը, որ ընդարձակ չափերով երգվում է սիրո խաղերի մեչ, Գարոլնը բացվում է թե չէ, գյուղացին դաշտում է. նա տան երես չի տեսնում.
Կը գնամ չոլը վաստակ...
Ւուխպըն առաքս կտրեց,
Մնացի բոյիդ հասրաթ,
՛Իսկ տանը մնացած կինը երգում է•
Շեկո՛ չան, տուն արի արտեն,
Դու ինձ ազատե' էս դարղեն։
Վարը լինում է գութանով. « գութանը վարի հողը»։ Մի երգի մեք
միա յն գութանի հետ հիշվում է նախնական արորը—«չութը».
Ես ի՛՛նչ անեմ կով ու կթան,
՛Որ մենք չունենք չութ ու գութան։
Մի ուրիշ էրգի վարիանտներից մեկի մեչ գութանի փոխանակ ան
ց ե լ Է «չութ»։ (ГԳութանը վարափոսին» տողի փոխանակ Է'
Չութն են վարում Էս փոսին...
■Եվ վերշապես մի ուրիշի մեք Էլ հիշվում Է «հարորվար».
Բոլոլիկ վերև դար Էր,
Չորս բոլոր հարորվար Էր,
Ըմենոց քաղցր իմ յար Էր։
՜Գութանի աշխատանքն, ընդհակառակն, շատ հաճախ երգվում Է
իաղերի մեք։ Կան մի քանի փոքրիկ երդեր—երկյակ, եռյակ ու քառյակ,
որոնք աշխատանքի խաղեր են լոկ, բա յց ոչ գութանի երգեր իրենց հ ո ֊
յւովելներով. ■
Ես գութանն եմ, անգին քար եմ,
Հերկերըս կը վարեմ։ —

Իրիշկե դեմ աղոթրան։
Դաշտ կու բանի ձեր գութան...
Քընց զըմեն քաղցր Է վաթան։

Բերեմ և հետ՛ևյալը.
Գութանը հանդին լարած,
Մշակնին մեքին շարած.

Մղափուն դուք, ա' մշակնի,
Սև հողին գերի դառած։

Այս քառյակի երգիչը խղճում Է մշակներին, որովհետև գոլթանավորի, մանավանդ մաճկալի աշխատանքը շատ ծանր Է։ Ահա թե ինչ Է
երգում ինքը մաճկալը։
■Քրտինք մեքքիս սառել ա,
Մաճը բուռս տարել ա.

Էն շեկ ծամերով աղչիկ
Ուշ ու միտքս առել ա։
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Աշխատավորներին նեղում է արեգակը, շոգը, ուստի գութանի վարնառավոտը վազ, հովով է սկսվում..
Վեր կացած հավախոսին,
Գութանն ա վարում փոսին.

Բարկ արևը երկնքում,
Շողն ա դի՛պել ակոսին։

Հենց այդ ծանր աշխատանքի համար գեղջկուհին առանձին հ ո գ ա ֊
ցոզոլթյամբ է վերաբերում իր սիրածին։
Գութանս վարի հողերումը,
Իմ յարս չոլերումը.
Գլուխս ղուրբան կտամ,
Մի ման գա շոգերումը։

\ յՀ ՚ո լթ ա ն ս աքերումը ,
Իմ յարս ցելքերումը.
Քեզ ղուրբան, իմ սիրուն յար,
Ման մի' գա շոգերումը։

Սիրահար աղջկա յարն էլ մասնակից է այդ ծանր աշխատանքինէսօր գութանը մերն ա.
Մաճ բռնողն իմ հերն ա.

Եզնարած շեկլիկ տղեն,
Աշխարհ գիտի, իմ տերն

ա։

նա իր սիրած հոտաղին վարդ կամ սիրո խնձոր է ուղարկում.
Գութանը վարափոսին,
Շողքն ա դիպել ակոսին.
Կարմիր խնձոր եմ քաղել,
(վ . Մի աղլուխ վարդ եմ քաղել).
Տարեք իմ նանի փեսին,

...Կարմիր խնձոր թոլ անեմ,
Ղրկեմ իմ նանի փեսինւ

Բայց նա, այդ սիրող աղջիկը-, ցավեր էլ ունի։ ՛Սա հիշեցնում է տղային իրենց պայմանաժամը.
Իմ աղբերն ( —յարը) են անցումը.
Գութանի եզնանցումը.
Գիր եմ գրել, ոսլարկել, —
Վադաս ա Համբարձումը,
Գութանը դաշտն ա բանում,
Քեզ մտահան չեմ անում. .
Ւե սիրում ես, ինչի չես՝
Դարդը սրտիցս հանում.

...Նհախ մարդի երեսից՝
չկա իմ չանում։
Գութանի թևը դուն ես,
Անմեղ ես, խաբար չունես.
Յարըդ առան, գնացին,
Մագար գոլ. նամուս չո՛ւնես։-.

Իսկ ի՛նչպես է երգում «սիրու տեր» , Տսիրատեր» հոտաղը.
Գութանի երկեն ծերը ( ծիրը),
Սիրել ա սիրու տերը (վ . սիրտտերը).
Սիրունի■տերն ի՛նչ անի,
Արենտեր. ա հերն ու մերը։

Գութան վարենք պտերով,
Քեզ թռցնեմ ճտերով.
Ինձ քեզանից ջոկողին՝
Խանչալն ընկնի կողերով։՛

Երգվում է նաև գութանավորին հա,
ների գործն է։

անելը, որ կանանց, աղշիկ-

Շարմաղ երես աղշիկը
Միրտս բա ցեց, վարդ արավ,

Մաճկալն է կայնե մաճին,
Հաց է բերել խանբաւին.
Ցարս ալքով-ունքով արավ,
Ոսկի օղերն անկային։

Գութանը ման եմ տվել,
Սիրել եմ, շան եմ տվել.
Օխտը տարի սերություն,
Մեկ օր պայման եմ տվել,

Գութան վարեց, ։
Դուշմանի սիրտ արդ արավ.

Այս փոքրիկ երդերի մեշ, առանց գութան հիշելու էլ, հաճախ հիշա
տակվում են' արտ հերկել, արտ վարել, վարած արտ, վար անել, հերկ,
ց ել և այլն,
Կաքավն եկավ, արտս մնաց հեր- Բերդի տակին ցել ոմւեմ. ..
կելոլ, Տեր տան տակին վար կանեմ...
Քոմւս տարավ, յարս մնաց գրկեէս գիշեր երազ տեսա,
Հերկերս վարած տեսա...
Եվ շատ ուրիշները թե գութանի և թե ընդհանրապես վարի մասին։
Տ1չ միայն վարը, ա յլև հողագործական աշխատանքի մնացած բոլոր կող
մերն էլ անդրադառնում են խաղերի մեշ։ Վարից հետո գալիս է ցանքը,
Տանում են' ցորեն, գարի, բրինձ, բամբակ, կանեփ, կորնկան, յոնշա
ե ա յ,ն,
^ Ա ր տ ս ցորեն ցանեցի,
Արտումս ցանել եմ գարի...
Արտ եմ ցանե, հըմեն բրինձ...
Դարդս հետը թաղեցի,
Յորեն եմ ցանե գութնի ական,
Ելե, ճող տվե խետ արեգական.
Ելավ քաղելու, ձի կսմաթ չե. լա վ ,֊
էն նազլու յարիկս ինձնից խ ռ ո ֊
վավ,

Գարոմւը բամբակ ցան եմ,
Ամառը քախան անեմ,
Աշունքը չանաք անեմ,
Յար շան, մաշալն ըլնի, քեզ
կ՛առնեմ,
Մեր տան ետև արտ կորնկան.,

Երգվում է արտի կանաչելը կամ կանաչ արտը, ցանած արտի լավ
չբուսնելը, արտի չորանալը, խորշակահար լինելը, մեշը կամ չորս բոլորը
եղեգ, փուշ բուսնելը և այլն, և ուրիշ պատուհասներ' կարկուտ, մկներ,
անժամանակ ձյուն և ա յլն։ Լեռնային արտերն անշրդի են, իսկ դաշտե
րում' շրովի։ Արտ շրելը դժվար աշխատանքներից է. պետք է շրի բանդը
կապել ու պահել։
Մեր հանդերը շրով ա..
Իմ յարը հանդին տեսա,
Ջրերի բանդին տեսա,..

-

Իմ աղբերս հանդումն ս
Սոված, շրի բան դումն ս
Թազա յոնշեք շրեցի...
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Հասնում է արտը և հնձում են, տեղը մնում Է խոզան,
Արտը հասել ա գոտիկ...
Արտին գարին ա հասել...
Մեր տան ետև գարի խոզան...
Բայց հունձը ավելի ևս ծանր և հոգնեցնող Է, քան գութ՛ան անելըք
Պետք Է շտապել, թե չէ հացահատիկը կըկծղի, Շատ խաղերի մեշ երգվում
է հունձը և նույնիսկ մանգաղն ու մանգաղ սրելու եսանը։
Գեղի բոլոր կծղել է,
Մեշը վարդով լցվել է ...
Տար, յար, յարս քնել ա,
Հով ծառի տակ քրտնել ա.
Հով, հով, հովը քներ ա,
Հունձ ա անում բեզրեր ա.
Հունձքւն մասնակցում են նաև աղջիկները.
խուրձ կրելը,
Իմ յարս խուրձ էր տանում...
Խուրձը ծուռն էր տանում...

Հնձից՜ հետո

գալիս է

Խուրձը, օրանը (քյուլաշ) կրելու համար առանձնապես կարևոր {
սայլը, որ նույնպես երգվում է այս սիրո խաղերի մեջ.
Մեզի չըլնի արաբա,
Մեր բաները խարաբ ա ...

էլել ես, կ'երթաս օրանը,
Կոտրեցավ սելի մառանը...

Խուրձը կ րե լով մ ի տեղ դեզ են դնում.
Դեզ եմ դրել, հավան չեմ,
Ինձ ու գլխու դիվան չեմ.

Ինձ դանակամորթ արեք,
Ես էն տղին հավան չեմ.

Եվ վերջապես գալիս է կալը, որ առանձնապես կարևոր տեղ է բըռնում աշխատանքի երգերի մեշ, նույնպես նաև բազմաթիվ խաղերի մ եր
Կալսելուց առաջ հաշան են անում.
Արել եմ ցորեն ի աշան,
Բոյըս բոյիդ փերուշան...
1,ալն էլ, ինչպես կանաչ արտը, պատանիների սիրած տեղն Է,
...Երնեկ կուտամ Էն ավուր,
Ես, դու կ՚ե րթանք մեր կալը.
Ես քեզ որտեղ սիրեցի, —
Քոլ հերանg կալին, աղջիկ։

Կալ եմ՛ գցել, կալսել եմ,
Ալ աբրշում դարսել եմ.
Սրտումս ինչ խորհուրդ կա.
Էն քաֆուրին ասել եմ ։

Հաճախ երգվում է կալը իբրև կալատեղ, ուր ժողովում են, ինչպես
Հետևյալների մեջ.
Կաքավ եմ Հազար գանով,
իջա կալերն երամով.
Խաբեցիր, խելքԱ առար...

Ըռեսի կալ րոլորպար,
Սավկոլլս ի մեչ կու խաղա.
Ծամեր թալուկ իր ետև,
Կու թռվրռեր շատ թեթև։

Կալսելուց հետո թեղ են անում, էրնում, քամում, ապա շեղջը մաղում
են։ Հիշվում է նույնիսկ կալատակը։
Թեղ կ'անես, թեղիդ մեռնեմ,
Նոր գալա ծ բեղիդ մ եռնեմ...
Քամին գալիս Հով ու Հալին,
Նանը ղուրբան էրնած կալին...

^ աԼԸ ցորեն ես մաղում,
Սարը բանշար ես քաղում...
Խախալը ման եմ ածել,
Բոյիդ նման եմ ածել...

Եվ վերջապես սրսուռ ցորենը լցվում է Հորը, և աշխատավորը պար
ծենում է իր վաստակի արդյունքով.
Բոստան եմ դրել ձորում,
Ցորենը լիքն ա Հորում...

Ցորեն ունեմ Հորերով,
Զենս ա ընկել ձորերով. .
Աստված դոլվաթ ա տվել,
Խալխը մնաց պատռելով։

Այնուհետև գալիս է ցորեն աղալը, ջաղացը, որ խաղերի սիրած մո
տիվներից է.
Ջաղացս բանի, բանի,
Դարդու քունս չի տան՛ի։
Ջաղացս ման եմ տվել,
Սիրել եմ, ջան ՛եմ տվել...

Ջաղացս կ՛աներ ալոլր,
Դուշմանիս աչքը մալուլ.
Սիրել ենք, իրար կ'առնենք,
Ւող Հետը բերի բալուլ։

Այսպես Հողագործությոձը— վար անելուց մինչև ջաղացում ալյուր
աղալն-անդրադարձած է սիրո խաղերի մեջ, այն էլ նույնը բազմաթիվ
խաղերի մեջ։ Վերևում բերված են միայն սակավաթիվ օրինակներ։ Պետք
է ասել և Հետևյալը։ Կան առանձին ՏքաղՀանիյ> երգեր, որոնք մեր աշ
խատանքի երգերի մի տեսակն են։ Բայց սիրո խաղերի մեջ էլ երգվում
է քաղհանը, կամ քաղհանի երգերը միաժամանակ նաև սիրո խա
ղեր են։
Քախանի մարգը փուշ ա,
Սրտով սիրածն անուշ ա ...
Քախանում եմ կնջիթը,
Հագած եմ լա վ չիթը.

էրնեկ կըտամ էն օրին,
Որ կ*ընկնեմ յարիս ճիտը։
Քաղհան եմ անում, ընկել եմ
հավես.
էն տղեն կառնեմ, անունը Հանես։

Անցնենք գյուղացու պարապմունքների ուրիշ կողմերին,
Հայաստանի շատ կողմերում զարգացած է եղել խաղողի մշ,
թ յո լն ը - այգեգործությունը, ինչպես և պարաիգգործությունը fhorticul
tur) , Պարտեզը լինում է պտղատու ծառերի պարտեզ, ծաղկանոց պար
տեղ, բուրաստան պարտեզ կամ բուրաստան-բոստան, բանշարանոց
ուր մշակում են բանշարեղեններ և մարգկանց սննգի համար կարևոր
բույսեր—կանաչ],, վարունգ, ձմերուկ և այլն, Մեզնում, ինչպես օրին,
Երևանում, այգիներում սովորաբար նաև պտղատու ծառեր են տնկում
հաճախ նաև ցանում են բանշարեղեններ ու ծաղիկներ, այնպես որ այգի
ներն իսկապես այգի ու պարտեզ են, Այգին ու պարտեզը, բաղ ու բա ղ ֊
չան և բոստանը, այգեգործությունն ու պարտիզգործությոմւը,— որ միայն
գյուղացիների պարապմոմւքը չեն եղել, ա յլ նաև քաղաքացիների,—
հաճախ երևան են գալիս խաղերի մեշ.
Ղուշը կըծըվվա բազումը,
Կանաչ խիարը թաղումը.
Ես մին սարքած սուրաթ պիտի
Իմ յարի օթաղումը,

Մեռա բաղում բանելեն,
Մի կողմեն շոլր անելեն...

Բուլբոզը կանչեց բազումը,
Քունս տարավ ոչ տեղումը.
Կանչի՛, բուլբուլ իմ, կանչի՛,
Թեկուզ քոլ տերը տան չի,

Բաղչեմ' եմ տնկի գարին...
Մեր տան ետնեն բաղչա կա,
Բաղչի միշին ռեհան կա...
Բաղչի միշին կա համեմ...

Արի՛ էրթանք մեր տան բաղչեն,
Ես վարգ քաղեմ, գոլ ալոլչեն...
Այսպես երգվում է նոր տնկած այգին, այգում զբոսնելը, այգու ցո 
ղը, պարտեղի կարմիր խնձորը, այգու հնձանը, այգի գնալը, այգու գու
ռը, պարտեզի պատերը, գինու կարասը և այլն, նույնպես հաճախ' բոս
տանը, բոստանի քալամը, գազարը, տաքտեղը, սոխ ու սխտորը, դդու
մը, բազուկը, եմիշը, ղռան, կանաչին, շամամը, բոստան շրելը, և նույ
նիսկ բահը,
•Մարգիս
Հատերը
Տեսնեմ'
Ռեհանը

մեշ ռեհան ցանեմ,
մին մին հանեմ.
աղբերս ( = յ՛արս) գալիս ա,
փեշքեշ տանեմ.

Բոստան եմ դրել վերև էն դարին...
Շամամ մի չեղավ, ուղարկեմ յարին։
Կան բազմաթիվ խաղեր ևս, որոնց մեշ այս ամենը մտնում են բա
՛նաստեղծական ՛պատկերավոր արտահայտության համար։

Ես աղշիկ եմ բաղի պես,
Շամամների թաղի պ ես...
Բաղչան ես եմ, բաղը' դու,.
Իմ սիրելի յարը դու։

Ո՛նց բսւղչա ես, բար չունես,
Ո՜նց շահիլ ես, յար չունես,
Երկնքի ղուշ ես դառել,
Վեր գալու հնար՜ չունես։

Բուն գյուղական պարապմունքի մեշ կարևոր տեղ է բոնում և անաս
նապահությունը: Հողագործություն չէր կարող լինել առանց լծկանների.
Գութանիս լուծը պիտի,
Դուշմանիս օձը պիտի...

Մսրա գոմեշ լծի տակ,
Թող գլորի պղտի ակ,

Այսպես է խաղ ասում հողագործ գյուղացին, իսկ նրա ընկերը, սի
րահար հոտաղը, երգում է.
Հ ելե՛՛լ, վելե՜լ, Մսրո՚ւ գոմեշ,
Իմ ձեռ թալեմ Քյալաշի բեշ,
Զուլոն էդնի ինձի փեշքեշ։
Ոչ մի գյուղ չկա առանց նախրի. նախրատափն ու նախրագնան,■
տավար արածացնելը, եզներ, հորթեր ու կով, .տանը պահած հորթ, խոտի
'/նալ, հորթի համար խոտ քաղել, նախրաթող ու հսրթաթող, տավարիհիվանդություն, մարագ, գոմ ու մսուր, ուր պառկում է հոտաղը, նույ
նիսկ ղռանը դրած աղաքարը՝ անասունների լիզելու համար—այս ամե
նը գառնոսՏ են խաղի նյութ։
Նախրատափին ուռի ծառ,
Խնձոր գցեմ, արի տար...

Մեր տուն, ձեր տոմւ մոտիկ

մո~
տիկ,.
էրթանք քաղենք հորթկա խոտիկ,Բերենք, գնենք մսրա մոտիկ,
Տեսնենք' վի՜ր յարն■ա խորոտիկ,-

Ահա և եզան կորչելու մասին մի խաղ.
էսօր նորը նորել է,
Յարիս եզը կորել է.

Ով որ գտել է' թող տա,
Քամ արս կը տամ մուժտա։

Գյուղերում արշառի հետ պահում են և խաշներ, ուստի ոչ միտքն
եզնարածն ու տավարածն է երգվում, այլև հովիվը, խաշնարածությունն'
իր զանազան կողմերով— ոչխար արածացնելը, մակաղատեղը, դառներ*
պահելը և այլն.
Տուլոն կայներ մեշ գառներոլն,
էրես կարմիր աղբրանց արուն...
Ոչխարն արել եմ բակը,.
Դեմ տվել սելի ակը....

Հովիվ խռովավ,
Ոչխար մոլորավ,
Բերվոր շիվարավ,
Կթոց գլորավ...

Խաշնապահությունը պահանջում է ամառները խաշնը սար, մար
մանդ (յ՚ե յլա զ) տանել.
Մեր դոնովը քոչ ա դնում,
Քոչ քոլի մեշ ա դնում.

է,պէն ա^ին,

Օխան աղբոր մեշ ա դնում։

Իմ աղբերը սարումն ա,
Շվին գոտկածալումն ա..

Տա
քքս

ա
>

Ծաղկով բաղչա ու բազ ա...

Չադր եմ զարկել սարին...
Այսպես և ուրիշ շատ
■ԿՐելը։
Էս սարը ձաղկոտել ա,
Ոչխարը բրդոտել ա ...

խաղերի մեշ, նույնիսկ

ոչխար խուզելը և

Ոչխարն Էկել ա բերը,
Դառներն արել են մերը.

Յայլեն դառներ կը խուզեն,
Քեզ ուրիշները կ՛ուզեն...
Խաղերի մեշ զորեղ կերպով անդրադարձած են և մեր զեւլշկունի՚ ների աշխատանքները: Կինը գործում է գլխավորապես տանը, նա պատ
րաստում է կերակուրներ, եփում, թխում է. մանում, գործում է. կարում,
կարկատում է ։ Մի խոսքով նրա ձեռին է ամբողջ տնարարությունը։ Բա
ցի այդ' նա գնում է սարը բանշարի, մասնակից Է տղամարդի դա շ֊
. տային աշխատանքներին' բանվորներին հաց ու շուր տանելով, խուրճ
կրելով, կալսելով, մաղելով և այլն։
Գութանը հաց եմ բերեի..
Կուժն առա, Էլա սարը...
Կինն Է զբաղվում կաթնատնտեսությամբ, որ կապված Է անասնա
պահության հետ։ Նա կթում Է կովեր, մաքիներ. բերի ժամանակ ևս կթող: ները կանայք են.
Էլել ես, կ'երթաս կը բերը,
Օչով չիյտեր սրտիդ սերը...
Կաթ տաքացնել, մածուն մերել, խնոցի հարել, յուղ հալել ե այլն,
,ա յս բոլորն Էլ դարձած են խաղի նյութ։
Մերս մածուն՛ ա մեբել,
Փեսեքին տոմ։ ա բերել.
Անտեր մնա գող կատուն,
■Փեսեքի փայն ւա կերել։

Եթիմ բեխին հեր անենք,
Կաթն ու մածնին մերան ենք.
Լավ գյոլլում ասող աղջիկ,
Մինչև լուսը սեր անենք։

Տապկած Հավի ճուտ բերեմ,
. Ոչխարի մածուն մերեմ...

Հաճախ հիշվում են' սեր, մածուն, թան, խնոցի հարել, նույնիսկ
խնոցու բերանի սերեկը և մածնի քսակը, որով մածունը քամում են։
Խնոցին նոր եմ հարել,
Թազա կարագ եմ արել.

Տա ռ մինթանիս ղրաղին
Ղանավուզ քոբա կաբել։

Կինն է զբաղվում հացարարոլթյամբ։ նա մաղում Է ալյուրը.
Ալուր մաղեմ, թեփ կու գա,
Շեկլիկ աղբեր ե՜րբ կուգա...

Սիրուն հարսը ալիր մաղեր,
Ջուխտ շամամը ծոցին խաղեր...

Ցանի գնալ, թոնիր ու բոխարիկ վառել, հաց թխ ել, գաթա, բոքոն
թխ ել, ինչպես և ցան, ցանի ամբրոց, վառ թոնիր, ծխացող թոնիր, թազա
հաց, աոաշին հաց, մինչև անգամ հացահանն ու կուտը, որ ընկնում Է
֊թ ոնիրը, — այս ամենը շատ անգամ երգվում՝ են խաղերի մեշ.
Հաց եմ թխի մշակին-,
Ետ եմ նստի դոշակին.

Ցարիս հենց կարոտել եմ,
Ոնց որ վարդ— մանիշակին։

Գյուղական կերակուրներից երգվում են' ապուր (եփ ե լ), սպաս ( ա ֊
ն ել), կաթնով, կաթն ու բրինձ, կորկոտ ( դնել), խորովուք, քուֆթա, տ ո լ֊
մա (փաթաթել), նոր ձուկ, ձվածեղ, տապկած ճուտ և այլն, այլև ձոլ
խաշել, ձու նախշել և ա յլն։ Տ ի մոռացվում նույնիսկ <rմեծ ղազանի քա
փը գալը» ,
Մածուն եմ մերել, սեր չունի,
Ձուկն եմ Էփեի փոր չունի...

Գալիս հետդ խիար բեր,
Քեզ պահել եմ կաթի սեր.

Ղաբլու փլավ եմ էփեի
Արի ինձ հետ միտ եղ կեր։
Կերակուրների հետ կապված է սանդ ծեծելը (թա կելը) ձավարի հա
մար, որ կարևոր տեղ է բռնում գյուղական ուտեստի մեշ:
Սանդ կը թակեմ' հախ ա ...
էրկանքս կ՚ա ղա ձավար,
Դուշման, քոլ աչքը խավար.
Ես սիրել եմ, ես կ'առնեմ,
Ջայնամ թե չունի տավար։
երկանքով աղ ազալն կ կանանց գործ է.
էրկանքս աղի վրա,
Շամամը թաղի վրա.

Ես մի պստլիկ ղուշ եմ,
Իմ հերանց բաղի վրա։

Կնոշ աշխատանքների մեշ մեծ տեղ է բոնում նաև տնային սպասա
կալությունը, որ մեծ չափերով արտահայտված է խաղերի մեշ։ Ման
կամարդ հարսների ու նորատի աղջիկների գործն է շրի գնալը, աղբյու— 309 —

րիg կամ այլ ջրատեղից չուր բերես;, շրհորից չուր քաշելը,
սրբոտ անելը, ավելել, սենյակ սրբել և այլն,
Ջրի ճամբեն աչ կ՛անեմ,
ճերմակ դեյրենքա շ կ՜անեմ.
Կորի՛, գնա՛, չան աղա,
Քեղի հալ ու մաշ կ՛անեմ,

լվացք пы

Ջրհորից չուր ես քաշում,
Տակնըհան ինձ ես աշում.
Հեռըվից ուրիշներին
Մոտիկից ինձ ես խաշում.

Իմ յար նստե բակն ի լվաց,
Մարմար ծծվեր, գոշեր ի բաց.
Կանանց սպասակալության մ եչ է նաև թավ, տալը (թաղիք), խ ա լի֊
չեք փռել, անկողին քցել (դոշակ գցելյ լհեբ բանալ), բարձ դնեք (բմբուր
կողինք, ատլաս լհեբ, ղարբաբ դոշակ),
Խալիչեքը փռել եմ,

Տեղ եմ քցել, փոթ կը գա,
Բարձ եմ դրել, սոթ կը տա.

Հիշվում է նույնիսկ Հավաքած անկողնի ծալքը.
Ծալք եմ սարքել, հավան չեմ...
Եվ վերչապես ամեն տեսակի ամենօրյա մանր-մոլնր գործերն էլ
անարժեք չեն համարվում երգված լինելու համար, ինչպես են' մառան՝
յնա լ, գինի բերել, կրակի գնալ, կավի գնալ, ոտները թոնիրը կախել,,
ճրագը լուս տալ, ճրագ դնել, ուլունք շարել, և նույնիսկ հավեր քշեի
Հավի թառը, Հավանոցն ու Հավաբոմտը և նման բաներ.
Կանանց աշխատանքի մեշ կարևոր տեղ են գրավում և նրանց կարն
ու մանածները և գործվածքները, որոնք իրենց զանազան տեսակներով
Հաճախ երևան են գալիս խաղերի մեչ, ինչպես են' բուրդ դզել ու մ անել,
ճախարակ մանել, արչկան մ անել, կազ մանել, կար անել, գուլպա
գործել կամ գուլպա անել, թաթ անել, զանազան ասեղնագործություն
ներ' աղլոլխ անել, նախշ անել, բարձ անել, արախչի անել, քոլոզ գոր
ծել. ապա դարձյալ' քարգահ անել, սնոռակ (ղա յթա ն) գործել, քուղ գոր
ծել, խալի ու խուրչին գործել և այլն.
Ժամի դռան հինած ա,
Հինածը ՀատՀըտած ա...
Ջրի ուղին սառել է,
Մատս ասեղ տարել է.
էն քաքլիկ (քաքլավոր) պոչիկ
տղան
Ուշ ու միտքս առել է,

Ասեղ մատնոց
կը բանցեմ,
Գոզպա, պաճոևճ կը գործեմ.
Բ՛անկ ու էժան
կը ծախեմ,
Քե շատ ուրախ
կը պախեմ,

Մինչդեռ կանանց այսպիսի աշխատանքները հաճախված են խաղերի
մեչ, միայն մի քանի արհեստներ են հիշվում, ա յն -էլ ամեն- մեկը մխ

կա մ երկու անգամ։ Դրա պատճառն ա յն է, որ մեր գյուղերում արհես
տավորներ շատ չկա յին։ Նրանք քաղաքի բնակիչներ են եղել։ Մեկ ըն
դարձակված խաղի մեշ միայն աղշիկը չի ուզում, որ իրեն տան նախ
րորդի, մաճկալի, կարդացվորի, սոլկարի, թյուշսւրի, չոբանի, փոփո
խակների մեշ նաև. Վանա խոշային, տիրացոլի, ւյուլգսւրի, սարկավագի
(բ ա յց ա յդ չի նշանակում, ինչպես ա յդ ներքևում կտեսնենք, թե կարդաց
վորը, սարկավագը հարգի չի եղել ըստ քա ռյակների), որոնք տնից բ ա ֊
յյա կա յելով' կմոռանան իրեն, ա յլ նա ասում է մորը.
...Ձ ի տո՛լ գործավոր ( վ . խ իա ք) մարդու,
Մքոլք թալա, պագա զիս.
Իսկ վարիանտի մեշ'
...Մ ա րե՛, ձի տո՛լ խիաքին,
Թալի մքուք, սիրի զիս,
Խորեն էլնի, գրկի զիս։
Գործ ավորո ւթ յո ձ ը կամ գործարարությունը (ոստայնանկությունը,
կտավագործությունը) մի ժամանակ շատ զարգացած է եղել մեր գյու
ղերում, առանձնապես դաշտային գյուղերում եղել են բավական թվով
գործավորի հորեր։ Գյուղացիներն ա յդ արհեստով պարապել են ձմեոԱղյիկ, շԻԺն ծաԼ iP w >
Շիլեն ծալ ու մալ էրա.

Էդ Քոլ Կարմիր թշներաց
Պագ մի տուր, հալալ էրա։

Մի երկու խաղի մեշ հիշվում է դարբին, մեկի մեշ էլ նալբանդ.
Քուրը ղուրբան է ն աղբոր,
Հա մ գլավի, համ դա րբին...
Քաշկա ես նալբանդ ը լնի...
Մեկ խաղի մեշ էլ կա հյուսն.
Սիրածդ ա խ ա ռադ-դուրգյար...
Կա նաև հետևյա լը, որ ըստ երևույթին գյուղական երգ չէ.
Պլոտնիկը փետ տաշի,
Քուչա քուչա կը յա շի. ^

Կուժն ոսւեմ, շուրը գնամ,
Կը յա շեմ՝ թառանչ քաշի,

Գյուղական երգ է, անշուշտ, հետևյալը, որի մեշ պատմվում է փայ
տահատությունը, որ կատարում են ոչ անպայման արհեստավոր մ ա ր ֊
դիկ.
էս գիշեր լոսւը տեսա,
Իմ յարս դուրսը տեսա,

էլեր էր, մերին կ՛երթար,
Կացինըն ոս/ը տեսա։
-
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երկու երգի մեք էլ հիշվում Է »մակում, սարերում որս անելը, որ
սովորական չի եղել մ եր գյուղերում.
Ծմակին հորս եմ արել,
Աչքերս չորս եմ արել.

Վատ խաբարդ լսել եմ,
Արինդ փորս եմ արել,

Եվ վերջապես մի քանի անգամ հիշվում է ռսկեվչ-արծաթագործլ,
(զարգար) իբրև հարուստ մարդ, երևի, այն պատճառով, որ ոսկու, ար
ծաթի հետ գործ ունի.
Մեշքիս քամարը ծուռն ա,
Աչքս զարգարի դուռն ա.
Զարգարը չատ փարալու,
Սիրտս թողեց յարալու,

Զարգարն ա բոզ չուխավոր...
Հալա մին քամար կ՛ուզեմ...

Մի ուրիշ խաղի մեշ աղջիկը երգում Է.
Արծաթ տվի ղուլումչին,
Խզմա շինե իմ քթին,

Քամար շինե իմ մեջքին,
Ղուլբաղ շինե իմ ոտին։

Այս են խազերի մեշ հիշված արհեստավորները։ Թեպետ և մեր գյոլղերում հարուստների համար սովորական Է եղել արծաթի, նույնիսկ
ոսկի զարդարանքների գործածոլթյոլնր, ինչպես և դրանք հաճախ հիշ
վում են բազմաթիվ խաղերի մեջ, բայց դժվար թե շատ գյուղերում բա
նած լինեն ոսկերիչներ։ Այդ զարդարանքներն, ինչպես և ազնիվ կտորները—խաս, ղանավուզ, զարբաբ և այլն—քաղաքից են տարված գյուղերը,

5. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԽԱՎԵՐԸ ԽԱՂԵՐԻ ՄԵՋ
Առհասարակ սոցիալական խնդիրներ, դասակարգային պայքար հա.
մեմատաբար քիչ Է երևում այս խաղիկների մեջ։ Դրա պատճառն այն է,
որ դրանք, սակավ բացառությամբ, սիրո երգեր են կյանքի ծանրությունը
դեռ շատ չզգացած պատանիների և երիտասարդների, որոնք, ինչպես
ասվեց վերևում, չեն հետաքրքրվում այդպիսի խնդիրներով։ Նրանք երգի
նյութ դարձնում են այն, ինչ որ իրենց սիրո հոլյզերին է վերաբերումն
Բայց և այնպես այստեղ Էլ գյուղական աշխատավորների հոծ բազմու
թյան միջից ջոկվում են գյուղի о՛հարուստները*, ունևորները, որոնք և
իշխաններն են. որովհետև տնտեսապես ունևորը և իշխող Է ե. հարստա
հարող։
Ամենից առաշ աչքի Է ընկնում գյուղի հոգևորականը։ Նորատի երգ
չուհիները նրա մասին առնում են իրենց հետաքրքրող մի քանի գծեր
միայն, Հոգևորականը հին գյուղի միակ կարդացվորն Էր. իսկ կարդալըգովվում Է.
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Ծաղիկ ունեմ նարնջի,
Ադա, վեր արի փնջի՛.
Կարդալը լավ բան կ՚ը լնի,
Մ՛ան մի՛ արի յավնջի։

Ա՛յ տղա, ալ կապավոր,
հ ի ' չելար կարդացավոր.
Ինչի" սիրիր ու չառար,—
Դատաստանիս պարտավոր։

Կարդալը կատարվում է, հարկավ, հին եղանակով, կրոնական գրքե
րի վրա։ Հիշվում են Սաղմոս ու Նարեկ։
Աղբերս նռան տակին,
Սաղմոսը կռան տակին.
Սաղմոսն անդիր ա արել.
Լիզոլն բլբուլ ա ղառել։

Սարեն էկավ ձիավոր,
Սաղմոսը ծոցին սավոր...

Երգչուհին առանձնապես սիրով է վերաբերում կարդացվոր պատա
նուն, տիրացոլին, սարկավագին.
Քաքուլիդ կալին մեռնեմ,
էրեսիդ խալին մեռնեմ,
Հին գյուղի
տղայի հետ.

աղջիկը սիրով

Ա յ տղա, սև չուխավոր,
Նարեկը ծոցիդ սավոր.
էրնեկ կը տամ էն օրը,
Որ գաս մեր տուն թագավոր։

Լսել եմ՝ կարդացող ես,
Սաղմոսիդ ծալին մեռնեմ։
g անկան nut է ամուսնանալ

այդպիսի

էսօր ծառզարդար պիտեր,
Տիրացուն իմ յար պիտեր...

Տիրացուն ցանկալի փեսացու է և այն պատճառով, որ գրել ղիտեւ
Ես հողերի տուխտըն եմ,
Լիք ֆորերի կոլղպըն եմ.
Ա՛յ ղալամ քաշող տղա,
Ծնկանդ ծերի թուղթըն եմ։

Այվան շինող իմ յարը,
Ղալամ բռնող իմ յա րը...

Ամեն տիրացու, հարկավ, գրել չգիտե։ Ահա գյուղացու ծաղրն այն
տիրացուների, որոնք գրել չգիտեն.
Ջուր կուգար արփին.արփին,
Հա մ տիրացու, համ դարբին.
Ջուր չէր շրե ծաոները,
Գիր լէՐ ԳՐե մատները։
Տիրացուն արժանանում է գյուղական խաղերի մեջ մտնելու ե նրա
Համար, որ նա a գիր է անում»։
Ծառից ընկած ծիրան եմ,
Տիրացու չեմ, որ գիր անեմ...

«Գիր անելըa կամ «թուղթ անեչըս կարևոր արժեք ունի պատանիների
համար։ Դա, ըստ նախնական հմայական ոնահավատքի, սիրահարեցնե
լու միջոց էր համարվում.
էրևան ուխտ եմ արել,
&աք ծամս ջուխտ եմ արել.
Շան տղեն' սիրվել վրես'
Գիտում ա' թուղթ եմ արել։

...Ա ՛յ տղա, խոսալ չոլզա,
Քե համար թուղթ եմ էրի։
'

«Գիր ան ելո վa զբաղվում են և մոլլաները.
...Իմա նա մ' ինձ չես առնի,
Կ'երթամ, մոլլին թուղթ կ՛անեմ,
Բայց մոլլաներից պակաս չեն պարապում ա յդ խաբեական գործով
նաև տերտերները.
Ա յ տղա, իր անել տուր,
Միրուքդ վեր անել տուր.

Հերս քեզ աղջիկ չի տա,
Տերտերին դիր անել տուր,

Սիրահար աղջիկն ու տղան տերտերին, ինչպես և վարդապետին,
հիշում են նաև չհասության դեպքում, Նրանք դառնացած բողոքում
չհասության դեմ։

են

...Ինձի չհաս հանեցին
Գլխամեռ տերտերները։

...Հոգիդ դատի, վարդապետ։
հ ի ՛ իր ասում՝ չհաս ա։

...Մ եռնի տերտերի որդին,
Ինչի" ասավ' չհաս էր,
Եկեղեցական կանոնը չափազանց հեռացրել էր ազգակիցների ա ֊
մուսնությոձը. «յոթը պորտն» անցնելուց հետո միայն ազգակիցներն
իրավունք ունեին իրար հետ ամուսնանալու, Ահա թե ինչ է ասում այդ
մասին երգը.
էսօր շաբաթ, պա՛ս կ ՚ը լի
Ծոցին արծաթի թաս կ՚ը լի.
Վարդապետ, բա լեղ մեռնի,
Սիրածն էլ չհա ՛ս կ՚ը լի

...Սիրած սիրածի չեն տա,
Տերտերն ա մեղքի տակը,

Տհասությունը տերտերների ու վարդապետների համար դարձած էր
եկամտի աղբյուր, Նրանք կաշառքով թույլ էին տալիս մերձավորների
ամուսնությունն ըստ հին ասության'
Հիսոմւ ֆլորին,
Կարմիր ջորին,
Մեոնի կին,
Առնի քենին։
-
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Իսկ խաղի մեշ երգվում է.
...Միննաթ անենք մեր -տերին (տերտերին),
Չհասը հաս անենք,
Եվ ա յգ հնարավոր էր, որովհետև ինչպես երգն ասում է.
...Տերտերը փարին կարոտ ա։
...Նախշած աղլոլխ եմ պահել
Մեղ պսակող տերտերին։
Տերտերից շատ ավելի բարձր է ՛դասվում գյուղի քյոխվան, ռեսը,
՛մելիքը, աղան:
Իմ յարը տիրացու յա ,
Հատուկ տերտերացու յա .

Մաղերը որ վեր անի,
Մեր գեղի քյոխվացոլ յա ։

Կինը պարծենում է, -որ ինքը « Մուսես աղայի» թոռը կամ հարսն է,
■որ իր յարը մելիքացո, է.
Հաց եմ թխել գաթացո-,
Իմ յարը մելիքացու.

Գեղումն օխտը տղա կա,
Իմ յարին նոքարացոլ։

Ինչո՛վ է քյոխվան, ռեսը, մելիքը (= գ յռ ւ ղ ի
հարգի1— Նրա եկամուտն ավելի մեծ է։
Ծաղիկ ունեմ' հենց էս ա.
Եզոն մեր գեղի ռես ա.

տանուտերը)

ավելի

Ըռեսին խալաթ պիտեր,.
Խա-լաթը մա նեթ֊կ ես ա։

Նա կողոպտում է գյուղը և ապրում նրա հաշվին.
Գամ շաբաթ օր վեր ճաշին,
Գամ կիրակի վեր խաշին.

Հացը գեղեն, թան գեղեն, —
Ղարտակ ռես, քոլ տունը շեն։

Մինչդեռ աշխատավոր գյուղացու արտն անջուր մնալովս չորանում է.
...Մ եր ռեսի գարին հազար ու մազար։
Եվ «ուտում էյ> քյոխվան, որովհետև նա էլ «կերցրել է» մեծերին, և
նա իր « կերցրածը» տասնապատիկ հանում է աշխատավորներին հա րըս֊
տահարելով ռւ բանտարկելով.
Յարս դութսաղ ես մյրած,
Արոլնս թողել սառէսծ.

Գելն ուտի քո էշ գլուխ,
Փողով քյոխվա ես գառած։

Քյռխվիյ •ռեսի .ուժը կախված է թե նա ինչ էրեսատեղ ունի իր մեծի
՛Մեր Հանդերը ջրով ա,
■Մեր ռեսը թրով ա.
Որ մեկ խանի ( վ. դատավորի) մոտ էրթա,

~
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Խաղերի մեք բավականի հիշվում են' թավադ, բեկ, բեկզադա, ազ.
նիվ և այլն, Գյուղացու համար դրանք ցանկալի վիճակի մարդիկ են.
ուստի գեղջկուհին իր յարին գովում է' անվանելով նրան' թավադ, սարդար և այլնւ
Ա՛յ ավատա, ավատա'
...Խան յարս մելիք ա,
Թոխկին ոսկի սավաղ ա.
...Ինձ մի թավադ յար ունեմ
Ինձ մի սարդար յար ոմւեմ,
Համ մելիք ա, համ աղա.
Կ՛ասես' քաղքի թավադ ա,
Սա մի պատկերավոր արտահայտություն է, ինչպես և հետևյալների
մեք.
Աչքով, ունքով հերիք անես,
Մատանիք ոսկեքրած,
Ուրիշների նազը տանես—
Ա՛յ տղա, դու ինձ գրված.
Ափսոս արի քիվան յանիս,
Դու խանին նոքար պիտիս,
Ինձ համար սուլթան ու խան bur
Ես քո ծոցին ղանքրված.
Թառ խորոտիկ ասլի զադե...
Սրա մի վարիանտի մեք «նոքար» բառի փոխանակ է aշաթիրսւ Շաթիր
ները հագնում էին կանաչ ու կարմիր, ինչպես հետևյալի մեք.
Թագավորը թախտով Ш,

Կանաչ֊կարմիր հագնող ա,

Առանձնապես շատ է հիշվում ffխան», և նույնիսկ մի քանի հատուկ
անուններ են հիշվում խաների համար, Դա հիշողություն է XVII և XVIII
...Խանին չեմ տալ իմ աղջիկը,
Քյալբալայի Սուլթան աղա,
Կան, հարկավ, խանին աղջիկ տվողներ էլ.
Մեր բաղը էրկեն բաղ ա,
Խնձոր քցեմ' կը խաղա.

Խանին եմ աղջիկ տվել, —
Խան դեդի (ասաց)' Սուլթան աղա։

Սույն ամուսնությունն է երդվում և հետևյալի մեք.
Նշանածիդ ( —քո, որ նշանած ես) հինեն բերին,
Կեսրանցդ տնեն բերին,
Վրեն ալ քողով ծածկած,
Մեծ խանի դոնեն բերին.
Սա կամավոր ամուսնություն է, գուցե և ազնվականոլհոլ, կամ
ffխանя ասված է վրացական թագավորի համար։ Բայց՛ կա՛ նաև բոնի
ամուսնությունը. Ահա մի խաղ, որի մեք երգվում է խաոնի դուռն ffաղ—
քիկ քաշելը» , որ նկարագրել է Խաչ. Աբովյանը,

Ջաղացի աքի կուռը,
Կըցնծար մ իքի պյուլը.

Վ ա ՛յ իմ սիրած բլբուլը ( = ա ղ յի ֊
կ ը ).
Քաշեցին խանի դուռը,

Նույնը կատարվում է նաև « գեղի տիրոջ» ձեռով.
Սիրուն աղշկա տերը,
Չի տալիս քյաֆուր մերը.

Ինչ անի քյաֆուր մերը,
Տարել ա գեղի տերը։

Նախորդ քառյակի մի փոփոխակն այսպես է'
...Վ ա ՜յ, իմ մեկիկ աղըորը
Քաշած ա խանի (վ . մելիքի) գուռը։
Այստեղ էլ ողբում են խանի գուռը մարդկանց քաշելը' հտրստահա-՛
րելոլ համար, ինչպես նկարագրել են Աբովյանն ու Պռոշյանը,
« հանի դուռը» հիշվում է նաև իբրև դատարան, բողոքելու վայր՜.
...Ո վ իմ սիրածն ինձ չի տա,
Կըքաշեմ խանի (վ . քյոխ վի) դուռը։
Իսկ մի ուրիշ խաղի մեշ երիտասարդն ասում է.

,

...Սիրել եմ, տանել պտեմ,
Թող տանեն շահի գուռը։
Այսինքն' անպատճառ պիտի առնի աղջկան, նույնիսկ եթե գանգատի
գնան շահի մոտ։ Նույնն ավելի ուժեղ արտահայտված է հետևյալի մեջ.
Ել ու էրթանք Կոնկու սար,
Քոշկ ( վ• թերդ) մի շինենք, մտնենք հիսար.
Թող գա վըր մե շահն խոնդքար,
Ուզե հարյուր, կուտամ հազար,
Բազե՛, քո թուխ աչքիդ համար,
Ինչպես կարելի է տեսնել, «խանը» փոխանակվում է «մելիք»,,
«քյոխ վա », «գեղի տեր» բառերով։ Դրանք մեծ ու փոքր իշխողներն են
և կեղեքողները։ Դրանք և դատավորներն են։ Ահս։ թե ինչով է սպառ-՝
նում կեսուրից զրկված հարսը.
Կեսուր ինձի ղրկեր ի,
Անթրոցով մրկեր ի .
Կ'երթամ խանին դատ կ՜անեմ,

ճոճ տունը վերան կ՛անեմ,
Փըստիկ տունը շեն կ՜անեմ։

« Շենի տղեն» դեր է կատարում և ամուսնության խնդրում.
Ոչխարս արի էն ուղին,
Մուննաթ կ՜անեմ շենի

տղին.
-

Աստված, աշխարք կըսիրեք,
Ինձ տվեք էն նամարդ տղին։*
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Հատկապես հիշվում ՚ են' Փանահ խ ան, Ջանշո քսան, Ախտա խան և
'Գյանշում նստող խաները, ամենքն էլ վատ հիշատակով։ Լսենք, թե ինչ.պես է երգում կինն իր յարի համար պաշար պատրաստելիս.
Գուլպա կ՛անեմ, խաշար ա,
Թխածս յարիս պաշար ա.

Փանահ խան, քոլ մարը մեռնի,
Իմ յարը խե" մաշալ (մաշվել) տ,

Մի ուրիշ երգի մեշ պատմվում է Ախտա խանի սպանվելը.
Մեր թվանքը ծանտր ա,
Լոխ ըրծաթե բանդեր ա.

Ախտա խանը սատկել ա,
Ձին ու ղուշը անտեր ա։

Եվ վերշապես'
Գյանշում նստած խաները—
Մեր մոթալին պաները ( = պանիրը)։
Վատ հիշատակ է պահված ՛և լեկղիների արշավանքների մասին.
Ա՛յ տղա, դու խանի որգի,
Հագին,I լիսամի մորթի.
Ւե ինձնից գյոսէան յար բռնես,
Լեգզին քեզ տանի մորթի։

...Սիրածը որ սիրածին չի տա,
Լեգղստան կ՚ե րթա գերի,
...Իրեք օր ա չեմ տեսել,
Հենց եմ լեգզոլ թալանած։

Այսպես հիշվում է նաև Աշմոլ գերի, Դաղստանի և Խորասանի գե
ղությունը,
...հորասան եսիր պիտի,
Իմ սիրածին նշանած.
Մի անգամ որ խաղերի մեշ երևան են գալիս իշխողները—(Гհարուստ
՛ները» , ունևորները («Մակար ունևոր, գեղին չնավոր» , —այսպիսիներն
էլ կային գյուղերում),—բնական է, որ այս գյուղական բանաստեղծու
թյունների մեշ գտնեինք նաև fiuirnuim զւյեստներ և ավելի ևս թանկագին
զարդարանքներ: Այսպես հաճախ, շատ հաճախ երգվում են քամար,
արծաթե գոտիկ, մատանի, ոսկի մատանի, գնդեր, ականքի օղեր, ոսկի
•քեղեր, քթի օղ. խզմա, ոսկի խզմա. ապրշան, բիլազուկ, ոսկի բիլա
զուկ, ոսկի զոլլբաղ. արծաթ վզնոց, ճակատի ոսկի, ճակատի մաղչա,
քորոց, նույնիսկ ժամացույց, « ծոցումդ դեղին ոսկի», « սրսուռ ոսկի»,
...Խորոտի աչքեր ֆինշան,
՛Բուկն է քցի լ ա լ ֊ ՛մարքան.

Ապրշան ոսկեշրուկ,
Խզմեն ակնանանք շարուկ.

Այս զարդարանքները կանայք թե քաղաքներում և թե գյուղերում
են կրել, արծաթի և ոսկի զարդերն, անշուշտ, ունևորները միայն։ Նույն
պ ես ունևորներինն են եղել և այսպիսի թանկագին զգեստները' սամույր
կապա (տղա յի), ամբրշում, խաս, ղումաշ շորեր, ղան ավաղ կապա,
.զարբաբ, բուխարա գդակ, քիրման (շալի) գոտիկ և այլն,
-
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Գյուղացիների աշխատավոր զանգվածները եթե մատանի, ապրջան
և օղեր ունեցել են, ա յգ եղել է պողվատի, սակավադեպ' արծաթի-.
Նրանց կանանց ձեռքերին եղել են ուլունքներ, ճակատին եղել է ոչ թե
ոսկի շար, այլ <rշահի», այսինքն արծաթի հինգ կոպեկանոց դրամներ,,
նրանք տառապել են աղքատության մեշ։ Եվ մեր այս խաղերն ամենամեծ
մասով հենց այդպիսիների վիճակի արտահայտությունն է.
Թունդիրը հով ա,
Վրեն լե բով ա.

Տասներկու շան ենք,
Մե չոր լե կով ա։

Սրա փոփոխակն է.
Թոնդիրը բաց ա,
Վրեն լե թաց ա.

Տասներկու շան
Մեկ չոր լե քա ծ

ենք,
ա։

Ահա իսկական պրոլետարը, այս բառի սկզբնական իմաստով։ Չու
նեն վառելիք, չունեն ալյուր, սոված' աղանձով են ապրում, չունեն թա
ցան. բա յց հարուստ են երեխաներով, ընտանիքի անդամներով, որոնցի։/յուրաքանչյուրը կարող է ասել.
Մավ հալավս փըրփըռում ա,
Անկաշներս դըռդըռում ա.

Տաշտը դարտակ, մաղը կախ,
Փորս սոված ղըռղըռում ա։

Բայց կան դրանցից ավելի չքավորներ էլ. կան նույնիսկ տուն չունեցողներ։
Աղշի՛, դու մորեդ ուշելար,
Մեծացար, կարմիր թուշ ելար.

Տուն ըմ չունիմ, որ տուն էրթանք,
Քեզի առնեմ, ո՜ւր էրթանք։

Չքավորին նեղում է պարտքը։ Որքա՜ն նվաստացնում է երիտա
սարդին ա յդ պարտքը։
Սոված քոլչեն ման արի,
Ես քեզ մարդ չեմ համարի.
Ահա' թե ինչպես է
փոխակի մեշ ավելի ևս
մեկին շան տեղ էլ չի
պարտք ունեցող տղան
զում է։

Գնա հորդ պարտքը տուր,
Նոր արի', աղշիկ սիրի՛։

վիրավորում աղջիկը պարտք ունեցողին։ — Փո՛
խիստ արտահայտությամբ է. աղշիկն այդպիսի
ուզում դնել, և վիրավորանք է համարում, որ
իր (Гանունը տալիս էյ>, այսինքն աղջկան ու

ձորս պարտքը տվել եմ,
Աղշի', քեզի սիրել եմ.

Ղալաթ ա արել հերդ,
Քեզ մի խոսքով տարել եմ։

Եվ ինչպես չպահանջի աղջիկը, որ տղան նախ պարտքը տա։ Լսենք•
տանը խեղճ ու անճար մնացած կնոջ ողբը.
...Կուլա մ, ողորմած տեր, աս ընդո՜ր բան է,
Պարտըկանն ալ էկեր, տնեն կըհանե։

«Հոր պարտքըя երբեմն հայրերի անմտությունից էլ է ձագում, գյոլղացին պարտքով աոաձ կովը ձմեռը ծախում է, ինչ է թե կարողանա որ.
դուն պսակել և բուոնուզ առնել հարսանիքին։
Պարտքով կովը ծախեցին,
Ջմեռ տվին բուոնուզին.

Բուոնուզ պատեն կախեցին,
Մուրհակն ընկավ մեր վզին։

Այսպես բողոքում է նորահարսը կամ նորափեսան։ Տեսեք, թե մի
ուրիշ խաղի մեշ ինչպես է իր այս վիճակի համար գանգատվում ման
կամարդ կինը։
Տյունն էկել, դուռն առել ա,
Կեսբարս պարտքով մեռել ա.

Ես պստիկ, յարս պստիկ,
Դարդը մեզի տարել ա։

Սրանից էլ ավելի դժվար վիճակ չի կարող լինել մանկահասակ
,ամուսինների համար, որոնց ամուսնացնում են ծնողները։
!Ես պուճուր, յարս պուճուր,
:Ո"վ կը տա մեզ հաց ու շուր։
Այս է ահա այդպիսի չարաբաստիկների խաղերի կրկնակը, որ շատ
ւտարածված է վաղուց ի վեր, որովհետև այդպիսի ամուսնությունները
շատ սովորական են եղել մեր գյուղացիների մեշ։
Երբ ամուսնացումը լինում է ծնողների կամքով միայն, առանց
.սերի աղջկա կողմից, աղջիկը գերադասում է հարստի մարդու գնալ.
Արև դիպավ պատին,
.'Ոչ ողորմի իմ տատին.
էս լեն-արձակ աշխարհը,
Ինձի ■տվավ աղքատին։

...Հարուստն ուզեց, տվավ
Պահեց տվավ աղքատին։

ոչ,

Փոփոխակների մեշ * աղքատя բառի տեղ է а կռնատ», 1 որբ գյա.դան», որ համազոր է «աղքատի»։ Ահա թե ինչպես է գանգատվում ան
հայրենիք որբը, որ ոչ մայր ունի, .ոչ մի գդալ թթու թան.
Նանն՛, նանն՛, նան չունեմ,
Մին քթալ թթու թան չոլկեմ,

Կը մեռնեմ ջահել-ջիվան,
Մի թային վաթան չո ձեմ ։

Հարստության ցանկությունը հարսնացու աղջկա կողմից՝ անդրա
դարձած է բազմաթիվ խաղեիի մեջ.
Ես աղջիկ եմ, ալ կ՛ուզեմ,
Բարակ մեջքիս շալ կ՛ուզեմ.

Որ տուն որ ես հարս էրթամ,
Ղումաշը ծալվիծալ կ՛ուզեմ։

Վարիանտների մեշ աղջիկն ուզում է' I ոսկին ծալեծալя, «թիրմա
շալ գոտիկ», էբողչան ծալեծալ»,, «յալդոլզ ոսկի շար» (ճակատի կամ
■վզի)՛
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Բայց կա մի ուրիշ հայացք ևս, Ուրիշ շատ խաղերի մեշ ա ռա վելու֊
;թյունը տրվում է ոչ թե հարստությանը, ա յլ փեսացու տղային,
...Ինչ կ՛անեմ դունյի մալը,
Տղին տես, աղջիկը տուր,
fl-ող ըսկի չըլնի հալը,

Հազար ղուրուշով չեմ տա,
Կըտամ աղքատ շիվանի,

Այսպես է ասում հայրը' հրաժարվելով աղշկա գլխագնից,
Սիրող աղշիկը, հարկավ, միշտ ա յդ տեսակետին է ։ Լսենք նրան։
Հասիր ա, հա՛ հասիր ա,
Տուն չունի, քյասիր ա.

Կ՛ուզի ասեք, կ՛ուզի ոչ,
էն տղան ինձ նասիր ա։

« Սիրել եմ, կառնեմ, շայնամ աղքատ այ>— ահա խաղերի մի կըրկԲլրուլը տալի վբա
Խնձորը ձառի վրա.
Սիրած սիրածի տային,
Ձոր գետնի, քարի վրա։

...Հացս թող լինի գարի,
Մենակ յարս ինձ համար
Սրտով խոսքը կատարի։

Խաղերի մեշ հին գյուղն արդեն քա յքա յվա ծ է։ Աշխատավոր շինա
կանն այլևս չի կարողանում ապրել իր տեղում բնական տնտեսությամբ,
՜Նա ստիպված դուրս է գալիս իր գյուղից ուրիշ աշխատանք որոնելու:
Նա պանդխտում է մոտիկ կամ հեռու կենտրոններն աշխատանքի համար.
Չափազանց շատ կան խաղեր պանդխտության մասին, որ սակավ բա 
ցառությամբ հետևանք է աղքա՛տության, և կան այնպիսի երգեր, որոնց
մեշ պարզապես արտացոլում է աղքատությունը։
Հաց եմ թխել գարի յա ,
Իմ յարը սաֆարի յա ...
Սորերն ի վեր հանդեր ա,
Հուրը տունս քանդեր ա.
Շուտ արա, ետ դարձիր ե կ,
Սիրածդ տանն անտեր ա։

Լալվարու շոլրը սառն ա,
Օտարությունը դառն ա.
Տունդ դարձիր, իմ աղբեր ( = յա ր ),
Բոլորքս պստիկ գառն ա։

Այսպիսի խաղեր՛ի մեշ բազմակողմանի արտահայտված է պանդխտի
Վռանը մնացած կնոշ, ՛երբեմն և պանդխտի իրեն, ծանր վիճակը, նրանց
կրած հոգեկան աանշանքն ու կարոտը, և փափագը վերադարձի համար,
Վերադարձն, ընդունելությունը, լուր ուղարկելը և ա յլն։
Ջուրն (վ . կալն) էլավ էրես-էրես,
Բազրգյան, աստված սիրես,

Ինչ որ կ'երթաս Երևան,
Իմ յարին հետդ բերես։

տԲազբգյանիտ տեղ փոփոխակների մեշ է տխոշաւ, «փոդրաթչիս՛Կինն ուրեմն իր պանդուխտ յա ր ի համար գիմում է թափառող փերեզա

կին կամ կապալառոլինյ որ գյուղերն ընկած ման■ են գալիս ապրանք,
վաճառելու կամ ձեռք բերելու,
....... եոշա, աստված կը սիրես,.
Ինձ մի հեռու յար ոմւեմ,
Խեր խաբարը դու բերես։
Իբրև պանդխտության վայր հիշվում են' Գյան յա , Նոլխի, Նիրվանա
Գյումրի, Երևան, Կաղզվան, արևմտյան երգերի մեշ' Ստամբոլ, Իսկյոլտար, Իզմիր,
Լուսնակըն ինձի ցերեկ,
Շիրվանու քարվան բերեք.
Աղլոլխս մուլքտա կոլտամ,
Ցարիցս խաբար բերեք։

...Իմ յարը Գյանշոլ կոլոն ա,
Գյանշա, քոլ սարը փուլ գա,
Բալքի իմ յարը տուն գա,

Մի երկու խաղի մեշ պանդխտելու վայր է արդեն Բաքուն,
Հալեմ, հալեմ, հլցընեմ,
ճրագն ածեմ գըրցընեմ.

Բաքվից եկողներ, ձեզ մատաղ,,
Կացեք, իմ յարից հարցնեմ,

Կան մի շարք պանդխտի սրտառուչ երգեր, որոնք հորինված են 10՛
և 11 ֊վ անկանի տողերով, Դրանք ավելի Վանի և արևմտյան կողմերի եր
գեր են և, ինչպես երևում է, պատկանում են մի առանձին ցիկլի, մի ընդ
հանուր г Արի', յար, արի'...л կրկնակով։ Դրանք երգվել են կամ հատհատ երկյակներով, եռյակներով, քառյակներով, կամ թե մի քանի այդ.
պիսի տների հաշորդոլթյամբ, բա յց միշտ լույծ և տարբեր տարբեր կ ա ֊
պակցոլթյոձներով ու վարիանտներով։

^

6. ՐՆՈԻԹՅՈԻՆԸ ԽԱՂԵՐԻ ՄԵՋ

Մի սխալ կարծիք կա, թե մեր գյուղացին բնության մեշ ապրելով
հանդերձ՝ իբր չի տեսնում և չի սիրում այն։ Դրա հակառակն են ապա
ցուցում մեր այս փոքրիկ քնարական երգերը։ Դրանց մեք ընդարձակ■
տեղ ունեն բնության նկարագիրն ու բնությունից առնված նմանություն֊
Գյուղացուն գրավում են ամենից առաշ արեգակն ու լուսին և աստ.
ղեր։ Բերենք մի քանի խաղեր։
Արևը բակ ա քցել,
Շողքը սրտիս մեշ ցցել.
Քոլ սերդ էլ մի դհիցը
Լերդ ու թոքս ա խոցեր

էս օր նորը նորել է,
Նորել է, բոլորել է.
Ցա՛ր, քո լուսնակ երեսից',
Իմ սիրտը մոլորել է,

...Սելին նստել կու դա Ծովին,
■Արևի շողքը դիպել է'
Դոշին կարած թազա մովին։
■Արև ես ու լույս չես տալիս,
Ամպի տակից դուրս չես գաф и ,
էս ձորն ի վեր ծնեբակ,
Դու նմանիս արեգակ...
Լուսնակը շող ա քցել,
Ֆ մ յարը քող ա քցել.
Բարակ քամին տալիս ա,
II քողը դող ա քց եբ
ւ
Ալ

Լուսնակն ա կայնել դարին,
Պատկերն ա քո պատկերին..
...Բոլոր լուսնակին նման
Հալել, մաշել եմ, տուն եկ։
Բաղչի միշի գոլ ( = լճացած) շրեր,
Լուսնակն ի մեշն էր դբեր.
Յարուկ շրի մեշ կ'աչքեր,
Սիրտը լուսնակն էր ընկեր։
9 П1ШВ երկնքից,
* W « անցավ մեր երդկից...
Լուսնակ
'
4 գիշեր
£ I դուրս
է Ч էլա,
Ы
Կշեռք անուշ կըցոլա...
Ես լիս աստղ եմ երկնքին,
Շողս տված գետնքին...

Այսպես և բազմաթիվ ա յլ խաղերի մեշ։ Նույնպես երգվում Է' արե
գակի ծագումը, նրա ցոլացող գնացքը երկնակամարի վրա, մայր մտնելը,
՛երկնքի մթնած մնալը, լուսնի ծագումը, լուսնակ գիշերները և ա յլն։
Արև թռվռով Էլա վ ...
Արև առե ալ նարնշի...
Արևը նոր ա ծեգել,
Սարերի գլխից շեքել...
Լուսինը ելավ կամարից...

Արևը ցոլաց, գնաց,
Երկինքը մթնած մնա ց...
Էս գիշեր մթնեց, գնա ց...
Լուսինը ցոլաց, գնաց,
Ամպին դեմ առավ, մնւսց...

. . . Բարկ արևը երկնքում,
Շողն ա դիպել ակոսին։
Եվ շատ ուրիշ խաղերի մեչ։ Հավասար չափով երգվում են նաև ամպ
.ու թուխպ, անձրև, ծիածան, կարկուտ, ցուրտ, շրի սառել, ձյուն ու ձմեռ,
ձ յա ն ուսին (հյուս), բուք ու մեգ, .աշուն ու աշնան անձրև և այլն.
Աշունն Էկավ ցողալեն,
Ծառի թփեր դողալեն...

Ձյուն էկավ, էլավ գոտիկ,
Ալագյազ սարին մոտիկ...

Աշունն էկավ սարիցը,
.Տերև թափեց ծա ռիցը...

էլան սարերը մոտիկ,
Ձոմտը էկել ա գոտիկ...

Սարը կոխել ա դուման...
.Սարի տակը մշուշ ա ...

Ալագյազ ձոլն ա բռնել...
Ձյունն էկել, դուռն առել ա ...

Սարին նստելս, դոլման...
լա գյոզ սար ա պ լ ա ...
էսօր ամպ ա, պարզում չի ...
Սարերին թուխպը պիտի...
1Սև ամպերը շատ սարին են ...

...£ ս գիշեր, լուսնակ գիշեր,
սյունն էկել, գետին նախշել...
Ձյունյա գալիս վերևից,
Ջուր ՚ա կաթում տերևից...

Ամպել ա ամպի վրա,
Ամպերը սարի վրա...

ճերմակեց գետին ձնեց...
Բուք ու գուման ա ձորերս...
Սարերն էր ձուն ու բուք...

Սիրով երգվում են նաև' առավոտ, լուսաբաց, երեկո, մութն րնկնել, գիշեր, ապա նաև գարուն, ձյան հալվել, ծառերի կանաչել, ցողՒ
քամի, շոգ, հովն ընկել է և այլն, և ա յլն,— տարվա և օրվա բոլոր !լ
ամեն տեսակի եղանակներն ու երևույթները։ Դրանք իրենց բաղմապա՚էր
հեղհեղումներով ու ձևերով շարունակ կրկնվում են այս գյուղական եր
գիկների մեշ թե՛ իբրև բնության նկարագիր և թե' բանաստեղծական
պատկերավորության համար,
Սարերը հեշտացել ա,
Ջրերը շատացել ա ...

Առավոտյան անուշ հովին,
Շողքը դիպավ գոշիդ մովին...

Այ տղա դու բաղի միշին,
Ոտներդ շաղի միշին...

Առավոտուն կ ՚ե Ա ե ս պաղպաղ հովերոմւ,
Բյոզբյոզ ւադըր զարկեր վարդի
քովերոմէ...

Ման կը գամ բաղի միշին,
Ոտներս շաղի միշին...

Սարիցը գալիս ա քամի...
Ծառի տակը հով քամի...
Բնության այսպիսի երևույթների հետ նկարագրվում Է նաև գործո
ղության վայրը՝ Հայաստանի սարը, հով սարը, ձյոմւապատ սարը, կանալած ու ծաղկազարդ սարը, մ արմ անդը (յեյլա ղ ), սառն աղբյուրը,
դարձյալ աղբյուրը, գնացկան շուրը, գետը, գետափը,—սար ու քար, քար
ու քարափ, սար ու ձոր, այլ և բաղ ու բաղչա, մեկ մեկ■ նաև դաշտ ne
դուրանը, ճանապարհը և այլն։
Ալագյազ սարի գլխի
Պաղ աղբըրից զուլալ եմ ...
Ապարան, ա ՛յ Ապարան,
Սառն աղբոլր շարան շարան...
Ծառի տակի հովն անուշ,
Աղբոլր կ՛ելներ, համն անուշ...
Աղբոլր գացի, շոլրն անուշ,

Ծաղիկներոլ հոտն անուշ...
Գետ ա գնում երես երես...
Գետերոմ, կամոլրշ չկա...Ես ծարավ եմ, շուր չկա,.
Սարերին աղբոլր չկա...
Սարեր, ձորեր, ետ կացեք,,
Իմ յարի ճամբես բա ցեք...

Ես բավականանում եմ բերած տողերով, որոնք շատ են։
Բնության նկարագրի մեշ մտնում են նաև երկրի բուսականությունն
ու կենդանիները, որոնք հիշվում են խաղերի մեշ։ Ես արդեն ուրիշ տեղ1

1 Մ. Աբեւլյան, Հին գուսան, ժսղ. երգեր, եր. 123, հտն.и
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„ է գտնում ենք մի ամբողջ կանաչագեղ ու ծաղկազարդ այգի ու պար
տեղ' արմավենի, նարնշենի, նոճի ( սելվի), նշենի, նռնենի, ուռի որթ
f = խաղողյւ որթ), ilnirul, սերկեվլի, շաքարեղեգն, խնձորի, շամամ.
վարդ, աղբրանց արյուն ե այլն, Եվ այսպես մեր հին սիրու երգերի,
ինչպես 1ւ գուսանական ու ժողովրդական երգերի մեշ, հաճախ միևնույն
կիրառությամբ,
Այս միևնույն հատկությունը մեծ չափերով ունեն նաև խաղերը,
որոնց մեշ չեն երևում միայն վերևում ընդգծվածները, որ մեր հին գոլսաններին, իբրև արվեստավոր երգիչների, կարող էին ծանոթ լինել որևէ
աղբյուրից, Բայց ղրանց փոխանակ' մեր խաղերի մեշ հիշվում են ուրիշ
ծառեր և այլ բույսեր, ինչպես են' շլորի (սալորի), պոպոք, պնդուկ
թթենի, բալի, ծիրանի, չինար, բարտի, ուռի, մոշի (մի խաղի մեշ' թու
րինջ)։ Գյուղացին երգելիս օգտվում է իր շրջապատի բուսականությու
նից։ Ամենից շատ երգվում է խնձորը։
Խնձոր ես ծառի վրա,
Ծաղիկ ես սարի վրա.
Անուշ տաղ ասող բլբուլ,
Կայնել ես քարի վրա։
Խնձոր ունիմ, կծած ա,
Չորս բոլորն արծաթած ա...
Խնձորից հետո' կարևոր տեղ են բոնում նուռն ու նռնենին, ինչպես
և ծիրանն ու ծիրանին։
Տանս տակին կա նռնի,
Բարձ բերեք' յարս կոնի.
Ես— դու մի բաղում պիտենք,
Ես չինարի, դու նռնի։

Ծիրանի ծառ բար մի՛ տա,
ճզնեբդ իրար մի տա...

Չափազանց շատ են երևան գալիս խաղերի մեշ նաև ծաղիկներն ու
խոտերը և բանշարեղենները։ Վերջիններիցս' ծնեբեկ, սիբեխ, զոխ,
ղըլղան, խավարծիլ, մանդակ, մսւնդկու ծիլ, ղանձիլ, քեղ, բոխի, կան
գառ, շաղգամ, այլև սոկոն, ռեհան և ա յլն։ Ապա նաև' ղագնոց, սարի
խոտ, արոտ, փալախոտ, սեզ, եղեգն (ղամիշ), սինձ, թրթնջուկ և այլն։
Արի էրթանք մանդըկի...
Արի քաղենք խավարծիլ,
Դու կու նմանես մանդկու ծիլ...

էն սարին քեղ ա բ ուսել...
Սարերի սինձն ինչ ա ...
Սարի թրթնջուկ թազա,
Մեզր ու շաքար քեզ մ աղա...

Շատ սիրված են նաև վայրի ու մշակովի ծաղիկները, ինչպես են'
անթառամ ծաղիկ, սուսան, աղբրանց արյուն, շուշան, ձնծաղիկ, կակաչ,
պուտ, լալա, հորոտ-մորոտ, տուխտ, նարգիզ, նունուֆար, հիլ ու մեխակ
-
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և այլն։ Ամենից սիրված ծաղիկն է վարդը, որ հաճախ երդվում է առանձ
նապես վիճակի խաղերի մեք իբրև կրկնակ.
Ջան վարդի՛կ, քա՛ն, շա՛ն,
Ջան ծաղի՛կ, շա՛ն, քա՛ն։
Ավելի սովորական է' «քան գյոզոլմ, քան, քան»։
Վարդը բացվել ա հովին,
Բլբուլը կայնել քովին...
Իմ խերանց իգին վարդ հազաը
թավուր,

Մեքն են վարդերոլն իմ վարդն է
քաֆուր...
Վարդն ի բացվե առավտման
խավխուսոց...

Բավական հաճախ երգվում է մանուշակը, պակաս չափով և մեխակը
(ա յլև խարանֆիլ ա նոձով)։ Պակաս չի գովվում նաև Հծաղիկը» , անա
նուն ծաղիկն ամեն տեսակի, — ծաղկի փունշ, ծաղիկ ցանել, ծաղիկ քա
ղել, սարի ալվան ծաղիկը, ծաղկոձքը, թե իրական ծաղիկները և թե
նմանությամբ ասված։
Ծաղիկ Ծաղկեվանա ես,
Ասլըդ Երևանա ես,
Տարենը մի հետ կը գաս,
Մագյամ նուբարխանա՛ ես։

Ծաղիկ Ծաղկաձորեն եմ,
Մեծ բաղի խնձորեն եմ.
Քամին տվեց, վե քցեց,
Վաթանս մոլորել եմ։

Հին գուսանական երգերի—հայրենների մեք erգտնում ենք նաև թըռչուններ' բազե, բլբուլ, արծիվ, ծիծեռնակ, կաքավ, աղավնի, սիրամարգ
և վայրի վարէփնակ, որոնց առաքին երեքը գործածվում են տղայի հա
մար, իսկ մյուսներին... նմանեցվում է սիրական կինը»։ Այս միևնույն
թռչունները, բացի ընդգծածներից, հաճախ երգվում են և խաղերի մեք
( սիրամարգը' « սինամահավք» անունով)։ Այստեղ, սակայն, թևավորների
երամն ավելի մեծ է. հիշվում են նաև թառլան ղուշ, կռունկ, ղազ, բադ,
ճնճղուկ, անծեղ, տուտի, արտուտիկ, բու և ուրիշները, իսկ չորքոտանի
ներից' եղնիկ, մարալ ու շեյրան, մի կողմ թողած ընտանի կենդանիները:
Ամենից սիրված թռչուններն են' բլբոՎ, կաքավ և լոր, որոնք գոր
ծածվում են աղջկա համար նմանությամբ։ Բլբուլը մեկ մեկ նաև տղայի
համար,
Արևը ծագեց սարեն,
Կաքավը կանչեց քարեն...
Սև ամպը սարի գլխին,
Կաքավը քարի գլխին...

Կաքավ եմ հազար գոձով,
Իջա կալերն երամով...
Կաքավ եմ քարամիքին,
Կը կարդամ ձորամիջին...

Ահա Հայաստանի քարն ու սարն իր կաքավով։ Սիրված կնոք քայլքը,
շարժմունքը սովորաբար նմանեցվում է կաքավի, — <rկաքավի քելք»,
էկաքվնակ» ման գալ. կաքավի պես շորոր տալ և այլն։

Կանաչ տեղը բաղում եմ,
Ցայլու միքին խաղում եմ.
Կաքավի պես սորալով[’
Տղաներին դաղում եմ ։

Բաղի միքին ման ես գալիս,
Կաքավի շորոր ես տալիս...
Առտըման կաքվու նման,
Ձենիկդ կու գեր սարեն' անուշ,
Ձենիկդ կուղեր լեռնեն' անուշ..

Կաքավից պակաս է երգվում լորը, լորիկը։
Գացի արտեր' բոնի լոր,
Աղշիկ տեսա յայլի ձոր,
նման էր կարմիր խնձոր...
Աղյիկը հենց' կոչվում է вլոր» , «լորիկ»,
Առավոտ լոր մտավ արտ,
Աչքս առավ, էղավ դարդ, —
Կու նմ աներ քաֆուր վարդ։

Առավոտ բարի լուսուն,
Ես մա յիլ եմ քո տեսան,
Լորի՛կ, դու իմ սրտի սոմւ։

7. ԽԱՂԵՐԻ ՀՈՐԻՆՎԱԾՔԸ
Իրենց ձագումով բոլոր խաղերն էլ անպատրաստից, հանկարծական
բերմամբ ասված բաներ են։ Դրանք չեն հորինված կարդացվելու և ոչ
իսկ մեկ անգամից ավելի երգվելու համար։ Առաքին երգողը, որ և երգի
հորինողն է, իր խաղով արտահայտել է իր մեք վայրկենապես ծնված,
րոպեական, տպավորության տակ առաջացած զգացմունքը, դրանով ար
տահայտելով ժամանակի և միքավայրի կենցաղային բարքերը և տրա
մադրությունները։ Մի անգամ երգվելուց հետո պիտի մոռացության
տրվեր խաղը, ինչպես հազարավորներ և շատ հազարավորներ հորին
վելուն պես, անշուշտ, մոռացվել են, կամ թե իրենց հեղինակի հետ մե
ռել են.
Սակայն ինչպես ամենայն ժողովրդական բանահյուսության, այսպեո
և խաղերի համար պետք է ասել, որ այն երգերը, որոնք առանձին հաջո
ղությամբ են հորինված եղել և կամ թե արտահայտել են ժամանակակից
ների ոչ վաղանցիկ տրամադրություններ, չեն անհետացել առաքին ան
գամ երգվելուց կամ իրենց հեղինակի մահից հետո։
Ունկնդիրներից այս կամ այն անձը վայրկենապես սովորում է խաղը
և ինքն ևս հարկավոր դեպքում կրկնում է կամ անփոփոխ, կամ հաճախ
անգիտակցորեն փոխելով այն դեպի լաւէը և ավելի հաճախ դեպի վատը։
Եվ մի անձի' րոպեական տրամադրություն արտահայտելու համար ստեղծ
ված երգն այնուհետև պահվում է ուրիշների հիշողության մեջ, թափա
ռում է գավաոե գավառ հարմարվելով, որքան կարելի է, տեղական
բարբառներին, և անցնում նույնիսկ երկրե երկիր, թարգմանվելով լեզվե
լեզու և հարմարվելով տեղի ու ժամանակի բարքերին։
-
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Ժողովրդի հիշողությունը շատ մեծ է, Եվ որովհետև խաղը նախնա
կան ժամանակներից ցայսօր մոդայից չընկնող բանաստեղծական ձևն է
ոչ միայն մեր, այլև ընդհանուր ազգերի մեշ, ուստի շատ հասկանայի կ,
որ, մինչդեռ ուրիշ հին երգեր, օրինակ' վիպականները, մոդայից ընկնե
լով մոռացության են տրվել, մեր արդի խաղերի մի մասը շատ մեծ հնու
թյունից կարող են հասած լինել մեգ։ Օրինակ' ի՜նչ կ ասում հետևյալ
երկատողը.
Կ՚երթամ խանին դատ կ՛անեմ,
Մեծ տուձը բարբադ կ՛անեմ։
Կամ ո՜ր գարու պատմական հիշողություն ունի հետևյալ քառատողը.
Կաքավն ա կայնել քարին,
Կտուցը կարմիր արին,—

Դաղստան եսիր պիտի,
Իմ սիրած յարին առին,

Ժողովուրդը երգի բնագրի նկատմամբ այն վերաբերմունքը չունի,
ինչ որ մենք ունենք դեպի որևէ հեղինակի երկ, Շատ բնական կ, ուրեմն,
որ խաղերը ոչ միայն բերնե բերան անցնելիս են փոխվում, այլև սերնդե
սերունդ, գարե դար ավանդվելիս, Եվ այս փոփոխությունը հենց նպաս
տում կ երգի պահպանմանը, հաղը կենդանի մնում կ նաև նրա համար,
որ դյուր կ գալիս, Իսկ գարե գար դյուր գալու համար պետք կ վերանորոգ
վի, վերաստեղծվի հարմարվելով սերունդների կյանքին ու բարքին, նիստ
ու կացին և լեզվին,
հաղերի այս ծագումով ու պահպանման կամ ավանդման եղանակով
բացատրվում են և նրանց հատկությունները, նրանց կազմությունն ու հո
րինվածքը,
Ի՛նչ հորինվածք կամ արվեստ կարելի կ սպասել մի երգից, որ ընդա
մենը երկու, երեք կամ չորս տող է , և որի հեղինակը չի կլ մտածել, թե
ինքը բան կ հորինում, այլ իբրև մի թռչուն երգել կ շրշապատի կամ որևէ
դեպքի ազդեցության տակ։ Այս պատճառով խաղիկների մեծ մասը պարզ
և անպաճույճ խոսք ու խնդիր Հ ' ուղղված ընդհանրապես առ սրտի սիրե
լին, Օրինակ.
Ես աղշիկ եմ ալ կուզեմ,
Բարակ մեշքիս շալ կուզեմ.
Որ տուն որ ես հարս երթամ,.
Ոսկին ծալվե ծալ կուզեմ.

Պուճո՛ւր աղշիկ սևավոր,
Հազարի ղռան սավոր,
Գնա՛, մերդ կանչում ա, —
Ինձի չանի մեղավոր։

Ա՛յ տղա կանաչ կապով,
Հերիք անցնես մեր պատով, —
Հերս քեզ աղջիկ չի տա,
Մեր պատ փլավ քո սալով,

Կապել ես քիրման գոտիկ,
Մարդ չես թողնում քեզ մոտիկ.
Համ տեսքով ես, համ հոտով,
Տան ըզծազիկ խորոտիկ,

Բնությունն ինքն ա յգ հասարակ երգիչներին ներշնչում է արվեստ,
որ ունի իր առանձնահասմխէթյունները և երբեմն նման չէ մեր գրագետ
բանաստեղծների արվեստին^.

Խաղերի մեշ գտնում ենք ժողովրդական երգերին հատուկ զուգահե
ռականություն ('parallélism e^ ասած ձևն իր ընդարձակ նշանակությամբ,
այսինքն միևնույն իմաստի կրկնությունը տարբեր արտահայտությամբ,
կամ ընդհանրապես խաղերի բաժանելը երկու մասերի, որոնք համապա
տասխան են մեկմեկու և որևէ առնչություն ունեն իրար հետ։
Խաղի էական մասը, որի մեջ է բուն իմաստը, գրեթե միշտ երկրորդ
երկատողն է. իսկ առաշին երկատողը սովորաբար երկրորդի լրացումն է
որևէ կողմից նրա սկսվածքը, նախապատրաստությունը, բաղդատություեը
և ա յլն։
I /Խաղը քնարերգություն է, այսինքն մի բան աստ եղծ ոլթյո ւն, որ ար
տահայտում է գլխավորապես երգչի զգացմունքն ու մտածմունքը, նրա
ներքին կյանքը, առանձնապես սիրո զգացմոմւքն իր զանազան վիճա կ֊
ներով։ Այս ներքին, հոգեկան կյանքն ահա կազմր-մ է ընդհանրապես
խաղի զուգահեռական մասերից երկրորդի բովանդակությունը։ Բայց քնա
րերգություն չկա առանց բնության երգի, մանավանդ շինական մարդու
համաը, որ բնության մեշ ւէ ապրում։ Քառատողի սկսվածքի մեշ է լինում
սովորաբար բնության մ ասր, բնությունն իր ընդարձակ իմաստով առած,
լինի արտաքին աշխարհի թե ժողովրդական կյանքի նկարագիր, կամ կա
տարվող և կատարված դեպքերի պատմվածք։
Խաղերի ընդհանուր կազմությունն այս ւէ։ Բայց բնության մասը եր
բեմն միայն առաշին տողի մեշ է լինում, երբեմն անցնում է և չորրորդտողին, որով հոգեկան մասը մնում է միայն երրորդ տողի մեշ։
Որքան հաշողությամբ հարմարեցրած են իրար երգիկների այս եբ~կու զուգահեռական մասերը, և որքան սերտ ու ներքին է այս երկու մասի.
կապակցությունը, այնքան ավելի գեղեցիկ է խաղը։
Բայց այստեղ հատկապես պետք է շերտել, որ խաղի այս երկու մ ա ՜
սերի ներքին կապը հաճախ անհասկանալի ՛է մնում մեզ։ կամ այն պատ
ճառով, որ խաղն աղճատված է, — որի մասին հետո կխոսենք,.— և կամ'
թե մենք չենք կարողանում թափանցել ‘-նրանց ներքին առնչությանմեշս
Խաղը հորինված չէ մեզ նման մարդկանց համար, որ սենյակում կ ա ր ֊
դանք. այլ առաշին երգչի և իր շբշապատողների համար, որոնց աչքի
առաշ է նկարագրած տեսարանը։ Երկու խոսք, երկոլ-երեք գիծ միայն
բավական են նրանց ուշադրությունը դեպի բնությոձը դարձնելու համար,
մնացածը լսողներն իրենք ամբողշացնում են նայելով իրենց շուրշը։
Բացի այսճ խաղերի մեշ տեսնում ենք ժողովըդական մտածողության
եղանակի մի ուրիշ տեսակ, քան ինչ որ պատմվածքի կամ վեպի մեշ է։
Այստեղ վիպասանը սիրում է ավելորգաբանությոձ։, երկար ու բարակ,
նույնիսկ կրկնություններով շատ ախոռ նկարագիր մանրամասնություն
ների։ Խաղերի երգիչն ընդհակառակը, գիտե երկատողի, եռատողի ու
քառատողի նեղ շրշանակի մեշ մտցնել ընդարձակ նկարագիրներ ու պ ա տ ֊
մըվածքներ ամենաս՚ւղմ կերպով, բա յց շատ անգամ այնպիսի նկարա
գիրներ -ու պատմվածքներ, որ միայն անպատրաստից երգողին լսողները,4
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կամ նրանց վիճակի մեշ եղողները կարող են իսկույն ըմբռնել և պատ
կերացնել ամենայն ընդարձակությամբ։ Այս երկու պատճառով մենք,
որ հեռու ենք ժողովրդի կյանքից և նրա մտածողության եղանակից, եր
բեմն փոքր ինչ Տտածելուց հետո միայն կարող ենք հասկանալ խաղերի
զուգահեռական մասերի ներքին կապակցությունը և վայելել ժողուԼրդական բանաստեղծության այս տեսակի գեղեցկությունը, Եվ այս շատ դըժվար չէ։
հաղերի առաշին մասը, բնությամբ սկսվածքը, երկրորդ մասի վե
րաբերմամբ գլխավորապես երեք տեսակ է լինում։
1J Ամենապարզ և հեշտ ձևն է այն, որ խաղի առաշին մասի մեշ մի
նկարագիր է լինում։ Ինչպես որ վիպասանները գործողությոմւից առաք
սովորաբար նկարագրում են բնությունը, որի մեշ գործողությունը կա
տարվում է, այսպես և երգիչը նախ մի քանի բնորոշ գծերով պատկերաց
նում է իրեն շրշապատող բնությունը իբրև մի շրշանակ, ապա դրա մեշ
անց է կ-ցվում կամ կատարվում է հոգևոր կյանքը, Արտաքին աշխարհը,
դրությունը, օրվա ու տարվա եղանակը և այլն, մի քանի թեթև գծերով
նկարագրված' կազմում են մի փոքրիկ վայրանկար կամ գյուղական կյան
քի շրշանից և աշխատանքից առած մի պատկեր, որին հաշորդում է երգչի
սրտում վայրկենապես ծնված զգացմունքը մի սրամիտ խոսքով կամ բա
ռախաղով.
Մեր շուխտ գութան դաշտ կու
բանի,
Япцп խաթուն հաց կու տանի,

Մին կու քելե, մին կու կայնի, —
Աչքով, ունքով մարդ կու սպանի։

Ահա մի մանրանկար պատկեր, որի մեշ հանված է դաշտը և դաշտի
մեշ գործող զույգ գութանը։ Հեռվից երևում է Զուլո խաթունը, ձեռքին
բռնած հացը, որ տանում \է գութանավորին։ Տեսնում է նրան և նրա քայլ
վածքը սիրահար մաճկալը կամ հոտաղը և իր սրտում վայրկենապես ծընված զգացմունքը հայտնում է մի կարճ խոսքով։
Մի ուրիշ երգի մեշ հանդիպում ենք ձմեռնային տեսարանի։ Գիշեր է
ու լուսնակ գիշեր։ Սպիտակ ձյունը նախշել վ գետինը։ Տան ետևում, կամ
պարտեզում տեսակցում են սիրահար տղան ու աղջիկը, կեռ ունքերով ու
կարմիր թշերով, և տղան հայտնում է իր ցանկությունը։
էս գիշեր, լուսնակ գիշեր,
Ձյունն էկեր, գետին նախշեր.

Աչքդ դեմ արա պաչեմ,
Կեռ ունքեր, կարմիր թշեր։

Այս տեսակի բնությամբ սկսվածքը ամենից հեշտն է հորինման տե
սակետից, Բավական է միայն, որ երգիչն աչքը շուրջը դարձնի և դիտի
իրեն շրշապատող բնությունը և մի քանի բառով նկարագրի։ Բանաստեղ
ծի ամենամեծ շնորհքն այն է, որ կարողանա շրջապատի բազմազան կող
մերից էական գծերն առնել, որպեսզի բնության պատկերը հեշտությամբ
ամբողջացվի, Եվ եթե ՛էականներն են վերցրած, որ, ցավոք, միշտ չի լի
-
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նում, նույնիսկ մենք հեշտությամբ կարողանում ենք լրացնել պատկերի
մանրամասնությունները, — հասկանալի է, եթե շինական կյանքն ու բնու
թյունը ծանոթ է մեղ։ Մի քաղաքացի մարդ, որ վար ու գութան չի տեսել,
ոչինչ կամ շատ քիչ բան կարող է պատկերացնել վերևում գրած առաշին
երգը կարդալիս։ Բայց երբ կյանքին ծանոթ մեկն է կարդում կամ լսում
այն, նրա աչքի առաշ բացվում է ընդարձակ տեսարան, աշնան կամ գա ր ֊
նան դաշտ, տեղ տեղ վարից շերտ շերտ սևացած արտերը, շարժուն գու
թաններն իրենց բազմաթիվ լծերով, մաճկալի և հոտաղների հոռովելնե
րով, քաշալերական ու հանդիմանական խոսքերով, հեռվում լեռներ h
այլն,
Խաղի երկու մասի ներքին կապն ըմբռնելն ավելի դժվար ՛է առանց
գյուղական կյանքի ծանոթության, երբ ժողովրդական կյանքի ու սովո
րության, տեղական բարքերի գծեր են առնված. Օրինակ' վերցնենք հ ե ֊
տևյալ քառատողը.
Արաղը հեշտացել ա,

Խաբար տարեք իմ յարին, —

Այս խաղի երկու մասի մեշ ըստ երևույթին ոչ մի կապ չկա. Բայց
Արաղի վրա բնակվողներին հարցնենք, և նրանք կասեն, որ Արաղը հեշ
տանում է ցուրտ աշնանը կամ ձմեռը։ Այս ժամանակ հԷ, որ ճանապարհ
ներն էլ կոշտանում են. անձրևներ գալուց կամ ձյուն գալուց և հալչելուց
հետո՚ ամառվա ճանապարհների վրա դիզված հողը ցեխ է դաոնում և մի
ցուրտ գիշեր սառչելով կոշտ կոշտ մնում է։ Ահա ցուրտ աշնան կամ ձմեռ
վա նկարագիր գետի և ճանապարհի պատկերով։ Բայց խաղի բուն իմաս
տը հասկանալու համար այսքանը դեռ բավական չէ ։ Պետք է իմանալ, որ
երևակայենք մի աղշիկ, որին շատ ուզողներ կան, բա յց ինքն ուրիշին է
սիրում։ Նրա սիրականն ուրիշ տեղ է, և նա ահ ու դողի մեշ է, թե մի գուցե
իրեն ստիպեն ուրիշի և ոչ իր սիրելիին մարդու գնալ։ Նա դուրս է գալիս,
նայում շուրշը հեշտացած Արաղին ու կոշտացած ճանապարհներին և իր
1ցված սիրտը զեղում է երգով.
Խաբար տարեք իմ յարին,—
Մուշտարիս շատացել ա,
Այս տեսակ սկսվածքի մեշ մտնում է և այն, որ խաղի առաշին մասի
մեշ ոչ թե նկարագիր է լինում, այլ մի պատմվածք, որին հաշորղում է
զգացմունքը' փափագ, ապաշավանք և այլն, իբրև հետևանք առաշին մա
սի մեշ պատմված գործողության, Օրինակ' մի աղշիկ հաց է տանում ար
տը, ուր իր յարն է, Նա փափագում է տեսնել յարին, նրա սիրտը կարո֊
տով լցված է, և կուզեր անպատճառ յարի մոտ լինել։ Բայց արի տես, որ
երբ յարը խնձոր է տալիս, նա ամաչում է ու չի առնում. Տարին տեսնե
լուց հետո ետ է դաոնում, և ահա նրան շարունակ տանշում է այն միտքը,
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թե ինչո՛ւ մերժեց յարի առաջարկությունը, Ապաշավանքը կրակում է
նրան։ Նա իրեն րերախտ յար վ համարում, յարն իսկապես այդպես չպիտի
վարվեր և այլն։ Այսպիսի մի դեպք ու հոգեկան դրություն ամփոփված
ենք գտնում հետևյալ քառատողի մեշ.
Կանաչ արտը հաց տարա,
Յարիս տեսա ետ դառա.

Խնձոր տվավ' ես չառա, —
էս ի՜նչ րերախտ յար դառա։
(վարիանտ' էս ինչ կրակ էր'
վառա),

Վերցնենք մի ուրիշ խաղ.
Գնացի ջուրը շրի,
Ոտս ընկավ օձի լեղի.

Իմ հորն ու մորն ի՜նչ ասեմ, —
Ինձ տվին ղարիբ տղի։

Այս քառատողը հասկանալու համար պետք է իմանալ, որ գյուղերում
սովորաբար աղշկերքն են աղբյուրից կամ գետից շուր բերում, Ջրատեղն
են գալիս և օտար տեղերից տղայքն՛ աղջիկ տեսնելու և հավանելու. Այս
դեպքն է ահա պատմվում խաղի առաշին մասում։ Հարսը, որ դժգոհ է ղա
րիբ տղայի հետ ամուսնանալու համար, իրեն տեսնելն ու հավանելը ար
տահայտում է պատկերավոր ձևով՝ ասելով, թե ffոտս ընկավ օձի լեղի»,
և ապա դառնում ու փափուկ կերպով անիծում է իր հորն ու մորը, որ իրեն
տվել են ղարիբ տղայի,
2)
Խաղի սկսվածքի մի ուրիշ ձևը լինում է բաղդատությամբ: Բնու
թյան երևույթների ընդարձակ շրշանից վերցրած որևէ պատկեր է նկա
րագրվում առաշին մասում և ա յդ պատկերին համեմատվում է երկրորդ
մասի մեշ արտահայտված հոգեկան կյանքի երևույթը կամ նմանությամբ
կամ հակադրությամբ։ Ասել չի ոլզիլ, որ այս ձևով երգի առաշին մասը մի
նախ ապատրաստությոմւ Հ բուն նյութն ավելի պարզ ու պայծառ հաս
կանալու և զգալու համար։ Սակայն պետք է դիտել, որ ժողովրդական երգիչն իր այս բաղդատությունների մեշ գործ չի ածում բաղդատական բա
ռեր' սւյնւղես-քւնչպես: Նա սակավ անգամ միայն պես, նման, քան (g)
բառերը դնում է , այն էլ ավելի, երբ բաղդատությունը ոչ թե երգի երկու
զուգահեռական մասերի մեշ է, այլ միևնույն մասի մեշ։ Օրինակ.
Լավ ձին նա՜լն ինչ կանե,
Սիրունը խ ա ՚լ ն ինչ կ՚ա նե.
Սիրածը սրտով լինի,
Աշխարհի մա՜լն ինչ կ՚ա նե։

Ուրագը փետին կըտաշե,
Սերդ իմ սիրտը կըմաշե, —
Բարակ սրտով ինձի աշե.

Այս օրինակների մեշ նմանությունը շատ պարզ է ։ Ինչպես որ լավ
ձին առանց նալի լէլ լավ է. ինչպես որ սիրունն առանց խալի էլ սիրուն է,
նրան պետք չէ խալը, այնպես և սիրողին պետք չէ աշխարհի մալը, բա
վական է, որ սիրածը սրտով լինի։ Ինչպես որ ուրագը տաշում Հ փայտը,
այնպես և քո սերը տաշում, մաշում է ինձ։ Բայց կան խաղեր, որոնց երկու

մասի բաղդատական հարաբերությունը դժվար հասկանալի է սեղմ ու
հակիրճ և զեղչված արտահայտության պատճառով, Օրինակ.
Ա 'յ հևա, հևա՛, սի՛րտս,
ճնճղկան թև ա սիրտս.

Քան պուտը կարմիր չկա, —
Բաց անեմ՝ սև ա սիրտս։

Այստեղ երկու բաղդատությոմ, կա. երկրորդ տողի մեշ երգիչն իր բա
րակած սիրտը նմանեցնում է ճնճղուկի թևի. թեպետ և բարակած բառը
և բաղդատական բառեր չկան, բա յց այս բաղգատությոմյը հասկանալի է,
Ավելի դժվար հասկանալի է երկրորդ բաղդատությունը, որ եղել է երրորդ
և չորրորդ տողերի մեք։ երգիչն այս տողերը կազմել է մի ժողովրդական
առածից. «Քանg պուտը (կարմիր լալա) կարմիր չկա, որ բաց անես՝ սև
է սիրտըa, որ ասվում է այն մարդկանց համար, որոնք արտաքուստ ուրախ են երևում, բա յց ներքուստ ցավը կրծում է նրանց սիրտը։ Արդ այս
առածի առաջին մասն երգիչն անփոփոխ է թողել երրորդ տողի մեջ, իսկ
երկրորդ մասը չորրորդ տողի մեշ շուռ է տվել իր սրտի վրա, որով և մի
բաղդատություն է դրել իր սրտի ու պուտի մեշ։ Մի գրագետ բանաստեղծ
այս նմանությունն այսպիսի մի ձևով կարտահայտեր կրկնություն անե
լով. «Ինչպես որ քան պուտը կարմիր չկա դրսից, բա յց որ բաց անես՝ նեբսը սև է, այնպես էլ ինձ պես դրսից ուրախ երևացող չկա, բա յց որ սիրտս
բա ց անեմ, սև է»,
Վերցնենք մի ուրիշ օրինակ.
Կաքավն ա կայնել քարին,
Կտուցը լիքըն արին,—

Մի դաստա վարդ եմ քաղել,
Տարեք իմ թազա յարին։

Այս խաղի երկրորդ մասից իմանում ենք, որ մի աղջիկ նոր յար, նշա
նած ունի, որին մի փունշ վարդ ուղարկել է ցանկանում։ Բայց թե ինչ
սրտով է ուղարկում ծաղիկը, այս բացատրվում է բնությունից վերցրած
սկսվածքով, որի մեշ աղջիկն իրեն նմանեցնում է մի վիրավոր կաքավի,
որը, սակայն, արդեն ոտքի է կանգնած քարի վրա։ Ինչպես որ վիրավոր
կաքավը բարձրանում է ու քարի վրա
կանգնում, թեպետ և
արյունով լի, այնպես կ և այն աղջիկը,որին հին յարը թողել է. նրա սիր
տը դեռ արյոձալի է, բա յց նա իր ընկած դրությունից, իր անպատվությոմյից ելնում է, քանի որ նոր յար ունի արդեն, որին և մի փունշ ծաղիկ
է ուղարկում,
3)
Մի երրորդ տեսակի ավելի բարդ, բա յց և ավելի գեղեցիկ կա
պակցություն էլ է լինում խաղի երկու մասերի մեշ. այն է՝ երգի առաշին
մասը, բնությամբ սկսվածքը վերցվում է երկրորդ մասի համար միաժա
մանակ թե իբրև շրչապասփ նկարագիր և թե իբրև բաղդատություն: Երգի
առաշին մասի մեշ նկարագրված բնությունը մի լոկ անտարբեր շրշանակ
չէ, որի մեշ կատարվում է հոգեկան կյանքը։ Այլ բնությոձն, արտաքին
աշխարհը վերցվում է այնպիսի հատկությոձներով, որոնք երգչի տրա
մադրության կամ զգացմունքների հետ մի որոշ հարաբերության մեշ են
֊
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մտնում, որով իբրև մի բաղդատությամբ նախապատրաստություն է լի
նում խաղի երկրորդ մասն ավելի զգալու համար։ Վերցնենք օրինակ հե
տևյալ երկատողը.
Գարուն այ ձյուն ա արել,
Իմ յարն ինձնից ա սառել:
Այստեղ շատ պարզ է բնության երևույթի հարաբերությունը հոգեկան
վիճակի հետ։ Առաջին տողը տալիս է մեզ բնության մի խիստ դժնդակ
պատկեր։ Գարոմւ ՛է. ուրեմն ձառերը տերևել ու ծաղկել են, դաշտերը■
կանաչել, օդը տաք է և այլն, բա յց հանկարծ այս կենսաբեր գարնան՚
ժամանակ ձյոմւ է գալիս,— մի երևույթ, որ հազվադեպ չէ Հայաստա
նում։ Կենդանությանը հետևում է մեռելություն։ Երգիչը դիտում է բնու
թյա ն այս հանկարծական խաղը։ Արտաքին երևույթը նրա մեշ առաջացնում է որոշ տրամադրություն, և նա դաոնում է իր ներքին աշխարհին։Այստեղ էլ նա նույն և նման երևույթն է տեսնում։ Նրա սրտում ևս գարունէր, սիրո գարոմյը. բա յց հանկարծ յարը սառել է նրանից, և ա յժմ նրա
սրտին ևս ձյուն է եկել, ճիշտ ինչպես գարնան կանաչազարդ հովիտների
վրա։ — Այս երկատողի բնությամբ սկսվածքն, ուրեմն, իր մեշ բովանդա
կում է շրջապատի նկարագիր, որ և միանգամայն ծառայում է իբրև բաղ
դատություն հոգեկան երևույթի համար։
Վերցնենք մի ուրիշ օրինակ։ Ինչ որ գրագետ բանաստեղծը կասեր՛
միայն' քո սիրո արևն ընկավ իմ սրտին, կամ քո սերն իբրև արև ընկավ
իմ սրտին և լուսավորեց կամ վառեց այն, ժողովրդական երգիչն իր ձևով
ասում է.
- Արևն ընկավ ամուր բերդին,
•Քո սերն ընկավ մեշ իմ լերդին.
Ես քեզ սիրեմ, թող զիս քերթին։
Առաջին տողի մեջ, ուրեմն, երգիչն աչքը շուրջն ածելով դիտում է
իրեն շրջապատող տեսարանը, որը պատկերացնելու համար վերցնում է
միայն մի էական գիծ, թե ծագող արևն ընկնում ւէ ամուր ( վարիանտ' խա
մուրի բերդին։ Տեսարանի մնացած մասն արդեն աչքը լրացնում է , իսկմենք կարող ենք երևակայությամբ ամբողջացնել, հիշելով ծագող արևի
թողած տպավորությունը բնության վրա։ Բայց առաջին տողը միայն լոկ
շրջապատի նկարագիր չէ. դա միաժամանակ և մի նմանոլթյոմւ է հոգե
կան կյանքի համար։ Ինչպես որ ծագող արևն ընկնում է ամուր բերդին և
վառում, լուսավորում է և այլն, այնպես և քո սերն ընկել է իմ լերդի մեք
և ինձ վառում է և այլն։
Ջաղացս մանի, մանի,
Քոմւս անուշ կըտանի.

Իմ յարը սարում, քոլում,
Իմ քունը ո՜նց կըտանի։

Ահա՛ մի կին, որի մարդը տանը չէ, և ինքը գիշեր ժամանակ ջրա
ղացում Հ աղունի համար, Ջրաղացի քարը միատեսակ պտտում է ա ղ մ ո ւ֊
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կով, և կնոշ քունն անուշ տանում է և պետք է տանի, նա օրորվում է։
■Մենք սպասում ենք, որ նա պիտի անուշ ննչի։ Բայց նա հանկարծ հիշում
■է։ որ իր մարդը սարում, քոլում է, այսինքն տնից հեռու նեղության մեշ
է. սկսում է մտածել և յարի հոդն անել։ ՛Բունը փախչում է ալքերից, և նա
յի ՛քնում, չնայած ջրաղացի միատեսակ օրորին, Խաղի առաշին մասն ու
րեմն թե' շրշապատի նկարագիր է և թե' միաժամանակ հակադրությամբ
բաղդատություն է երկրորդ մասի համար։
Ա յժմ երևակայենք մի երիտասարդ, որ շոգին պապակում է ծարա
վից, բա յց և նրա սիրտը միաժամանակ այրվում է սիրո տապից, նրա
յարը հետ է դարձել իր տված խոսքից, երիտասարդն այսպիսի մարմնա
կան և հոգեկան վիճակով հանդիպում է լեռան գլխից Իշնող պաղ շրին,
կռանում, խմում է. բա յց պաղ շուրը եթե կոտրում է նրա ծարավը, չի հո
վացնում նրա վառվող սիրտը։ Նրա մտքով անցնում է իսկույն ֆիզիկա
կան ծարավի և սիրո ծարավի մեշ մի սիրուն բաղդատություն, և ահա
■երգը պատրաստ է շրջապատի նկարագրով առաշին երկու տողի մեշ.
Պաղ շուր պրծել կուգա սարեն,
Կուգա, թափի մարմար քարեն,

Չի հովցուցե սրտիս յարեն, —
Ցարն ա դարձել իր իրղարեն։

Այսքանս բավական եմ համարում խաղերի հորինվածքը բացատրե
լու համար, Խաղերի տողերի մեշ ոչինչ անիմաստ և անկապ չկա. այլ ընդ
հակառակն խաղի երկու մասը մի շատ սերտ և ներքին կապով միացած են
իրար, Եվ եթե մենք չենք հասկանում կապակցությունը, կրկնում եմ, կամ
ա յն պատճառով է, որ ծանոթ չենք ժողովրդական կյանքին, կամ շատ սեղմ
ու հակիրճ ֊է արտահայտության եղանակը, Բնագետների համար ասում
են, թե կենդանու մեկ երկու ոսկոր միայն ձեռի տակ ունենալով կարողա
նում են լրացնել կենդանու կմախքը և պատկերացնել կենդանին ամբող
ջապես, ճիշտ այդպիսի բնագետի նման է մտածում և ժողովուրդը, նա մի
երկու գծով պատկերացնում է ամբողջը. Մանրամասնությունները նրա
համար ավելորդ են։ Ավելորդ են և այնպիսի բառերն ու խոսքերը, որ աոանց ասած լինելու էլ կարելի է իմանալ։
Մենք էլ եթե կարողացանք ժողովրդի պես մտածել, կհասկանանք
ամենայն խաղ, եթե միայն խաղն աղճատված չէ, Աղճատված երգը ոչ
ինքը ժողովուրդը և ոչ մենք կարող ենք հասկանալ։
Խաղերի այս ներքին կազմությունը, հորինվածքը տեսնելուց հետո
ա յժմ անցնենք նրանց արտաքին արվեստին, ոտանավորին։
8 . ՈՏԱՆԱՎՈՐԸ
Ժողովրդական խաղիկների հիմնական ձևն է տողերի թվի նկատ
մամբ՝ երկատող, եռատող և քառատող, իսկ նայելով վանկերի թվին և
հատածին տողերի մեջ և հանգերի դասավորությանը, խաղն ո ձ ի բավա
կան բազմազանություն։ Ներքևում կթվենք գլխավոր տեսակները։
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5-վսւնկանի տողեր՝
Հինգ վանկից պակաս վանկեր ունեցող տողեր քիչ գործածական են.
բուն խաղերի մեք։ b r b f կամ չորս-վանկսւնի տողեր պատահում են ավե
լի կրկնակների մեշ. իսկ բոմւ երգի սովորական ամենակարճ տողն յէ Տվանկանին, որ հատածով չի բաժանվում մասերի, ինչպես և գրական բա
նաստեղծության մեջ։ Ամբողջ տողը մի բարդ ոտք է։
Հինգ-վանկանի երկյակներ, այսինքն երկատող խաղեր' չկան, ա յլ
միայն եռյակներ և քառյակներ, այսինքն երեք կամ չորս տողից կազմ
ված խաղեր։
եռյակները սովորաբար ուսին մի 4 կամ Տ-վանկանի կրկնակ, որի
հետ միասին մի քառյակ են կազմում։ Բուն երգի երեք տողերը նույնա
հանգ են, իսկ վերքին կրկնակն անհանգ է մնում։ Օրինակ.
Ա՛յ բալա Հեղնար,
Շատ կերար, դեղնար,
Ինձանից լեղ։՛Լար, —
Գյուլ Հեղնար քան։

Ա՛յ բալա Մագիտ,
Խրխադ է հագիդ,
Կարոտ եմ պագիդ, —
Գյուլ Մագիտ քան։

Քառյակները հանգերի նկատմամբ ավելի բազմազան են։ Սովորա
կան ձևով 1-ին, 2-րդ և 4-րդ տողերը նույնահանգ են, իսկ 3-րդ տողն
անհանգ է մնում։ Օրինակ.
Ւոնդիրը հով ա,
Վրեն լե բով ա,
Տասներկու քան ենք,
Մի չոր լե կով ա,

Սարերը սարսուռ,
Ջրերը մամուռ,
Ստլդաթատիրոք
Սիրտըն է մրմուռ,

Երբեմն երկրորդ տողն առաքինի թեթև փով,ոխությունն է ' իմաստի
զուգահեռական կրկնությամբ, որով նույն բառն 1-ին և 2-րդ տողերի վեր
քում կրկնվում է ։ Օրինակ.
էս յանը օրոց,
էն յանը օրոց,
Աղբորս մեռնեմ,
Բերում ա քորոց։

էս յանը պոպոք,
էն յանը պոպոք,
Քաղքցուն կ՛առնեմ,
Հագինն ա սապոգ։

Այս չափով ասվում են սովորաբար թեթև երգիծաբանական խաղերը,
որոնց առաքին մասը հաճախ կապ չոմւի երկրորդ մասի հետ, և կամ նույն
իսկ բառախաղ է կազմում։ Ծաղբն առաքանում է ոչ միայն երկրորդ մասի
հանկարծական, անակնկալ իմաստից, այլև առաքին մասի ա նկապոլթյոլ֊
նից ու բառախաղից, Օրինակ.
էս յանը ոլլկի,
էն յանը ոլլկի,

Սապոգի հետը
Ես կ՛ուզեմ չուլկի։

Սակավ անգամ քառյակի, չորս տողն ևս նույնահանգ են լինում, ինչ՛
պես հետևյալ 4-վսւնկանի քաոյակի մեչ։
Անուշավան,
Ցաղյի յավան,

Մանչերն էկան,
Կնիկդ տարան.։

Ավելի սովորական են մեշ ընդ մեշ հանգեր կազմելը, այսինքն 1-ին<
և 3-րդ տողերն անհանգ են. մնում, իսկ Z-րդ և 4-րդ տողերը նույնա
հանգ են։
Ածու մ’ եմ ցանե,
Սագա նարգիզ ի ,
Իմ լարող մեռնեմ, ■
Ազիզ մ ազիզ ի ։

Ձեոները խաշերy
Կայնել ա գուռը,.
Երեսը կարմիր,
Նման ա նուռը։

Այսպիսի մեշ ընդ մեշ հանգերով քառյակները, եթե տողերն■ երկեր՜
կու միանալով առանձին խոսքեր են կազմում, բնականաբար վերածվում
են 10-վսւնկանի երկյակների, որոնց մի տողը կազմված Հ երկու բարդ
ոտքից։ Օրինակ.
Աղբոր բլուզը ըստ ե չի
Աղբ որ նմանը ըսկի չի

կարվի,
ճարվի։

Պոպոքի ծառը ելավ ծիծեռը,
Հ եղնարը րոՏւե Արսենիձեռը։

6 և 5-վսւնկանի տողեր
Միայն վեց-վանկանի տողերից կազմված խաղեր մեզ հայտնի չեն,
բա յց կան քառյակներ, որոնց առաշին և երրորդ տողերը վեց-վանկանի
են, իսկ երկրորդ և չորրորդ տողերը հինգ-վանկանի են։ Հինդ-վանկանի
տողերը նույնահանգ են, իսկ վեց-վանկսւնի տողերն անհանգ են մնում։
Օրինակ.
Ես սարեն կուգայի,
Երկինքըն ամպեր էր,
Դուն դուռը բացիր,
Ի՛նչ անուշ թոն էր.
սեռդ ծոցդ տաըարյ
է կա դոն են անցա,
Ա՛խ արիր լացիր։
Զանանըս հոն էր։
Այսպիսի կարճ քառյակների երկու տողը, քանի որ հանգը մեշ ընդ
մեշ է, միանալով կազմում են ï ï -վանկանի երկյակներ, որոնց մի տողը
կազմված Հ երկու մասից, 6-րդ վանկի վրա ունենալով հատած։ Օրինակ.
Կա՚ն չե, կռունկ, կանչե', քանի գաբոմ։ է, ■
Ղ/սրիբներու սիրտը գոմյդ գունդ արուն ւէ։.
7-վանկանի տողեր
Ամբոզշ յոթ վանկը կազմում է մի տող և մի ռիթմական միություն,
առանց պարզ ոտքերի, իսկապես ասած՝ առանց կանոնավոր միակերպ
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պարզ ոտքերի, որովհետ՛և տողը բնականորեն վերածվում է երկոլ-երեք
ոտքի։ Երբ քառյակի չորս տողերի մեչ նույն թվով շեշտեր կան, այն ժա
մանակ ոտանավորը համաշեշտ (1,
Երկու նույնահանգ տողը միասին կազմում են մի երկյակ, որ ամե
նափոքրն է մեր խաղերի մեչ։ Այսպիսի կարճ խաղերը, սակայն, չատ
տարածված չեն և ասվում են միայն պարելու ժամանակ։ Օրինակ' Ազգա
գրական հանգես Է—Ը գիրք (1901 թ .), եր. 439 բերված են մի չարք այսպիսի երկյակներ.
Սար, սար, սարերու գյոլլն եմ.
Լևոն — Սամսոնի քուրն եմ։

Գնա, գնա, հետիգ եմ,
Կարմիր խնձոր գոտիդ եմ։

Արև նո՛ր ա ծաղկեր ա,
Յարս ծաղիկ ղրկեր ա։ Եվ այլն։
Սակավ անգամ երկյակն անհանգ Է մնում, այսպիսի մեկը գտնում
ենք, օրինակ, Լովսեվւյանի aՓշրանքներում», եր. 14.
Իմ մեր ինձի ո՛նց պահեց,—
Ծալուկ գյոզբանդի նման։
Այսպիսի անհանգ երկյակները, սակայն, հավաստյավ կարելի Է
ասել, որ հիմնական չեն, այլ մի որևէ քառյակի վերչին երկու տողերը, որ
սկսել են անկախ ասվել, բա յց իրենց ինքնուրույն կերպարանքը չեն ը ս ֊
տացել։ Վերևի երկյակն, օրինակ, մաս Է կազմում հետևյալ քառյակի.
Ամպել ա ամպի նման,
Շաքար եմ զանգի նման.

Իմ մերն ինձ ո՛նց ա պահել, —
Ծալած գյոլլբանդի նման։

Յոթ-վանկանի եռյակները թվով սակավ են։ Դրանց երեք տողն ևս
նույնահանգ են։ Օրինակ*
Գացի արտեր, բոնի լոր,
Աղչիկ տեսա յայլի ձոր,
Նման Էր կարմիր խնձոր։

Քար մի՛ թալի մեր ղշին,
Թող գա նստի քոլ թչին,
Կրակ տոլ ղարիբ փշին։

Արև դիպավ սարերոմէ,
Կաքավ թռավ քարերուն,
Լորիկ կայնե վեր գարուն։

Լոր փախավ, մտավ ձեր արտ,
Դու մի' Էղնի ծանր դարդ.
Արտեր քաղե' ու դի՛ր բարդ,

Յոթ-վանկանի քառյակներն ամենից շատ սիրված և տարածված են
մանավանդ արևելյան հայերի մեչ, Այս խաղերի առաչին, երկրորդ և չոր
րորդ տողերը նույնահանգ են, իսկ երրորդ տողն անհանգ է մնում։ Ըստ
1 Մանրամասնությունները տեսնել՝ Մ. UpbiymC, Հայոց լեզվի տաղաչափություն, երե. վան, 1933, է։ M l, Հան. .Համաշեշտ ոտանավորներ,,

բովանդակության առաջին երկու տողերը, շատ քիչ բացառությամբ, աոանձին առանձին խոսքեր են, իսկ վերշին երկու տողերը հաճախ մի խոսք
են կաղմոսՏ. 3-րդ տողի անհանգ մնալը շուռ է տալիս ոտանավորի բնա
վորությունը, ինչպես որ բովանդակությունն էլ հենց պահանջում է։ ՕրիՄտիկ արեք էն ղշին,
Ոտը գրել ա փշին.
Գլուխս մատաղ կանեմ
ß-ուխ աչք ու կարմիր թշին,

Սարի թրթնջուկ թազա,
Մեղր ու լա քար քեզ մազւ
Ինձպես նազանի աղշիկ
Քեզ պես տղին ո՞նց սազա։

Մեր խաղերի մեծագույն մասն այսպիսի կազմություն ունեցող քառ
յակներ են։
Սակավաթիվ 7-վանկանի քառյակներ կան, որոնց չորս տողն ևս
նույնահանգ են կամ հաջորդաբար ղուդահանգ են, այսինքն 1-ին և 2-րդ
տողերն իրար հետ են հանգ կազմում, իսկ 3-րդ և 4-րդ տողերն իրար-՝
հետ. կամ թե տողերը մեշ ընդ մեշ զոլգահանգ են, այսինքն առաշին և
երրորդ տողերը մի հանգ ունին, իսկ երկրորդ և չորրորդ տողը մի ուրիշ
հանգ։ Այսպիսի հանգերով քառյակները, սակայն, հիմնական չեն, այլ
երկյակներից կազմված քառյակներ, որոնց կազմության մասին հետո՝
կխոսենք։
8-վանկանի տողեր
Տողը կազմված Հ ութ վանկից և սովորաբար երկու բարդ ոտք ունի,
Եթե քառյակի տողերի մեշ նույնաթիվ շեշտեր կան, ոտանավորը համա
շեշտ է,
Երկու նույնահանգ տողերը կազմում են մի փոքրիկ խաղ, մի երկ
յա կ, որ ավելի սիրված էր արևմտյան հայերի մեշ։ Այսպիսի կարճ երկ
յակներն ևս սովորաբար ասվում են պարելու ժամանակ։ Օրինակ' Սըրվանձտյանի Լամով-հոտով եր. 305 բերված են մի շարք այսպիսի երկ
յակներ, որոնց հետ, սակայն, վերշը կցված են ուրիշ երգեր։
Մոկաց սարեր, պետ պետ քարեր,
Դեռ չէր լուսցեր, արևն առեր։

Բարակ մանած, եբկեն խինած,
Մանեմ մ անեմ, կտրավ մանած։

Ես քե մեռնեմ ապտալի ծուռ,

8-վանկանի եռյակները, որոնց երեք տողերն ևս նույնահանգ են,,
ավելի գործածական են, քան 7-վանկանի եռյակները։ Օրինակ.
Արևն էլավ կամար կամար,
Տուլոն կապեց ոսկե քամ ար,
Ես կըմեռնեմ քեզի համար.

Ջուրը կ'երթաս ջուխտ դորակով,
Սիրտս կ՛երես բոց կրակով,
Քեղի փախցոլմ ալ քուռակով։.
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՛Դու դաշտ կոլգաս հոզա հուլա,
Կունմանիս բամկի քուլա.
Աչքս տեսավ, սիրտս կուլա։

Հարավ քամին կըշնգշնգա,
Սազ քամանին կըճնդճնդա,
Ես քոլ սիրուդ հիվանդ ընկա։

Դու կայներ ես աղբրան ական,
Փելքդ կըտա արեգական,
Կարմիր էրեսք արյոմյ֊կ աթան,

Տանքով անցա, թափ քելեցի,
Լանկով զարկի, զերդիկ բացի.
Յարս տուն չէր, նստա լացի,

Ավելի սիրված են, մանավանդ արևմտյան խաղերի մեշ, H-վանկանի
քաոյակնԼւ-ր: Հանգերի նկատմամբ այս քառյակների կամ բոլոր տողերն
ևս նույնահանգ են, որ սովորականն է, կամ թե հաշորդաբար ղուդահանգ,
Օրինակ.
Մեր տոմւ, ձեր տուն մոտիկ մոտիկ,
Դու կապել ես կարմիր գոտիկ.
էրթանք, քաղենք կանաչ խոտիկ,
Տեսնենք՝ վ ի ՚ր յարն Հ խորոտիկ։

էրկոլ ամառ, իրեք ձմեռ,
Հերիք անես ձի կիսամեռ,
Գիշեր ցերեկ քո կարոտով,
Օր չեմ տեսնե ցամաք աչքով։

Կան նաև սակավաթիվ քառյակներ, որոնց երրորդ տողն անհանգ է
մնում, ինչպես սովորական 7 ֊վ անկանի քառյակի մեշ:
Գարուն էկավ, ամառ գնաց,
Աչքս մնաց ճամբըներաց.
Աստվածամոր խնդիր ոլնիմ,
Դուռ մի բանա կարիբներաց։

Կես գիշերին է հավխոսոց,
Մերի՚կ , ո’ լր<է կտրիճ իմ ծոց,
Ւֆըլ-մֆըլ մատղաշ մանուկ
Չինա ցրվի իմ սրտի խոց։

7 և 8-վանկսւնփ աուլեր
Սակավաթիվ խաղերի մեշ 7 և 8-վանկանի տողերի խառնուրդ է լի
նում, այսինքն առաշին տողը 7֊վ ա նկա նի, իսկ երկրորդը 8-վանկանի։
Այս խառն չափով կազմվում են նույնահանգ երկյակներ և կամ 3-րդ տողն
անհանգ քառյակներ։ Օրինակ.
Ւալիշու ճամբեն դուզ ա,
Անտոն կայնել Աշխեն կոլզա.

« Ինձ պես տղեն քեզի հետ,'
Աստված վկա, լավ կըսազա»։

7 և 8-վանկանի տողերի գեղեցիկ խառնուրդ լինում է «անտունիս
չափի մեշ, րր մեր ամենից ներդաշնակ ու երաժշտական ոտանավորն է
կազմում։ Այս չափը միանգամայն և մեր ամենահին ժողովրդական չափն
՝է ՚ Ն է Գ "Ր Նարեկացուց իմանում ենք, որ X դարում արդեն այս չափը սո
վորական է եղել նրանց համար, «որք զլալեացն յե զանակեն բան աստեղծութիւնօ։ Այժմ ևս այս չափով հորինված երգերը մեծ մասամբ ողբ են
.և վերաբերում են պանդխտության։ Ակնա կողմերում այս չափով հորին
վ ա ծ պանդխտության երգերը կոչվել են «անտունի* երգեր, այսինքն ան
-
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տուն, տուն չունեցող, պանդուխտ մարգոց երգեր։ Նույն անունով կոչում
ենք և չափը։ Սիրո երգեր ևս կան հորինված այս չափով, Միջնադարյան
երգիչներին մանավանդ շատ սիրելի է եղել այս չափը, որ ձեոագիրների
մեջ ՛կոչվում է «հայրենի», ավելի ճիշտ' a հայերենի».
Անտունի չափը մեր միակ հին շեշտական չափն է, որի ոտքերը պարզ
են, այսինքն մի շեշտված և մի կամ երկու անշեշտ վանկից են կազմվում,
մինչ մյուս չափերի մեշ ոտքերը բարդ են։ Անտունի չափի ամեն տող ունի
երեք շեշտ և երեք ոտք, հետևյալ հիմնական դասավորությամբ առաշին
և երկրորդ տողերի մեշ։
Հ)՛ O U '
Ս'
. ս ս 'Ս '
U l/
Բերենք մի քանի օրինակ ժողովրդական քառյակներից։
Ձկնակ մ՛որ ջրեն զատես,
Ջուր մին ալ ձգես նե՝ չապրիր.
Մարիկն որ տղեն զատես,
ճար չկա' պիտի մեռանի։

Ծոցիկդ առավոտ նման,
Առտըվան շաղիկն է վրան,
Շաղվո՚ր , ետ ու ետ գնա,
Որ ցաթե արևն ի վրան։

Հանգն այս չափի մեջ ազ
պատահաբար հանգեր կազմում են
այս կամ այն տողերը, բա յց սովոր աբար անհանգ է ոտանավորը։ Հին
հայրենները հանգավոր են1։
Այս չափով հորինված քառյակները կարող են վերածվել և երկյակների, որոնց տո ղն այն ժամանակ կազմված է լինում 15 վանկից, յ ո թ ֊
ներորգ վանկի վրա հ ատածով.
Ադ ո ՛վ ադ երդիկդ ւէկեր,1ադ օտար հողը կու կոխն,
թ՛ե մարդ է նե' վար եկո՛ւ,յթե շուշան ծաղիկ գնալու։
9-վանկանի տողեր
Ինն֊վ անկանի խաղեր չկան։ Բայց կան Ձ֊վ անկանի տողեր, որոնք
գործ են ածվում իբրև կրկնակներ, երբեմն միացած յոթ-վանկանի տո
ղերի հետ։ Ձ֊վ անկանի տողը կամ երեք հավասար ոտք ունի, կամ երկու
ոտք՝ 5 և 4-վանկանի,
Հով արեք, սարեր շան, հով արեք...
Այ պուճուր աղջիկ, դալդովն արի.
Իսկ եթե քառյակի մեշ ևս պատահում է, որ առաջին մի կամ երկու
տողն 9-վանկանի են, այդ առաջանում է գլխավորապես նրանից, որ կըրկ1 Մանրամասնությունները տեսնեք Մ, UpbljjmE, Լաjag լեզվի տաղաչափություն, եր.
267, հտն. «Հայրենի կարգ»։ Այլև Մ. ԱթեղյաՏ, Հին գուսանական ժողովրդական երգեր,
Երևան, 1931, եր. 30, Հտն. гՀայրենի առանձնահատուկ ռիթմը»r նույնպես և Մ. UpbiyolG,
Ժողովրդական խաղեր, Րւսվածց, արտատպություն «Արարատ» ամսագրից, եր. 27, Հտն.։
-
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նակի եղանակը միանում է բուն խաղի եղանակին և տալիս է մի ավելխ
բարդ եղանակ, որով երդվում է բուն խաղը։ Այս պատճառով քառյակի այն
տողերն ևս, որ ինն-վանկանի կրկնակի եղանակով են երգվում, վերած
վում են ինն վանկի։ Այսպես կաղմված է, օրինակ, հետևյալ քառյակը.
՛Հո՛վ արեք, սարեր շան, հո՛վ ա ֊
րեք,
Իմ դարդին դարման արեք. —

Սարերը հով չեն անում,
Իմ գարգին դարման անում։

10-վանկանի տողեր
Ինչպես տեսանք, մեշ ընդ մեշ հանգերով Տ-վանկանի քառյակներըկարող են իբրև 10-վանկանի երկյակներ ևս առնվել, որոնց մի տողն ունի
երկու ոտք, միշին ունենալով հատած։ Այսպիսի 10-վանկանի տողերով
կազմված խաղերը բավական տարածված են եղել մանավանդ արևմտյան
հայերի մեշ։ Երկյակները և եռյակները, որոնք նույնահանգ են, սակա
վաթիվ են.
էլէէր ես իգին, խաղող կըքաղես,
Նորա չորս բոլոր . կանաֆիլ շարես։
Ես նռան գինի, գոլ անուշ քյասա,
Դու լի՛ց, ղու խ մի', քո դարդ ձիկ
ասա։

Մտեր ես իգին, խաղող կըքաղես,.
Շամամ ծծերով շաքար կըմաղես,,
Ալմաստ խանչալով զիմ սիրտ կըգաղես։
Բոստան եմ դրե վերև էն գարին,.
Աստված շեն պահի էս տարվան՛
տարին,
Շամամ մի չելավ ուղարկեմ
յարին։

Ավելի սիրված են այն քառյակները, որոնց չորս տողն ևս նույնա
հանգ են, կամ հաշորղւոբաբ զուգահանգ.
Երկինքն էր ամպե, կու գար մարմար ձյուն,
Կու գար, կըթափեր վեր մալուլ
մարդուն.
Մեկ ե՛ս եմ մալուլ, թ ե ' աշխարհ
բիթուն.
Իմ յարոշ սիրուն մնամ էրերոմւ։

Ծաղիկ եմ ցանե չորս բո չորն է.
վարգ,
Վարգի հոտն անուշ կըցրվի ի մ
դարդ.
Փնշիկ մի քաղեմ, ուղարկեմ յա րիս,
Կարոտս չմնար վեր աստվորիս։

Երբեմն երրորդ տողն անհանգ է մնում.
էրեսդ է փթթե նման վարգի քոլ,
Թե կուզես արծաթ, կուտամ ոսկի
բոլ.

-

Քո սերն իմ սիրո կապենք, կ ա պ ֊
կըպենք,.
էրթանք
Ստամբոլ։

Անցնենք սար ու ձոր,
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11-վանկանի տողեր
11 ֊վ անկանի երկյակներ, տեսանք, կազմվում են 6 և. Տ ֊վ անկանի
քառյակներից, որոնց հանգերը մեչ ընդ մեջ են, տողը երկու բարդ ոտք
է, 6-րդ վանկի ւէրա հատածով։ Այսպիսի երկու երկյակները միասին կազ
մում են քառյակներ, որոնց տողերը հաջորդաբար զոլգահանգ են.
էլեր եմ, կ'երթամ կը, վե՛վ գիտե հալս,
Մե մ՝ա Աստված գիտե դառնալս ու գալըս.
Մարի՚կ , ձեռքըգ պագնեմ, յա ՛ր, մնաս բարով.
Արղահիլ կամոքըդ պագըմ տուր սիրով։
11-վանկանի տողերն ունին և ուրիշ չափ. ամեն տող ունի երեք բարդ
ոտք, տողը բաժանելով հատածներով չորրորդ և ութերորդ վանկերի վրա:
Օրինակ.
Վարդն ի բացվե Վանա քաղքի էգեստար.
Աստված սիրես, մեկն ուղարկի ձիկը տար.
Քա՛ նազերով, քա' խորոտիկ, դու վի րն ես.
Աշխարհ գիտի, ալամ գիտի' դու իմն ես։
12-վանկանի տողեր
Այսպիսի տողեր գործածական չեն մեր խաղերի մեջ։ Բայց պատա
հում է, որ 8 -վանկանի տողերի մեջ մի 4-վանկանի բարդ ոտք է ավելա
նում, որով տողը 12-վանկանի է դաոնում՚ բաժանված երեք 4-վանկանի
ոտքերի։ Այսպիսի տողեր կրկնակների մեջ ևս պատահում են։ Օրինակ'
այդպիսի ավելի ոտք ունի հետևյալ քառյակի վերջին տողը։
Քեղի մեոնիմ, խաթուն կեսուր,
Քո ծուռ լաճուն խրատ մ ը տուր,
Յերթա պառկի գոմշի մսուր,
Շեկ ծամերուս, շիմալ բոյիս, ի՛նչ կա ղսուր։
12-վանկանի տողերից ավելի երկար տողեր, 13, 14, 1 5 և 16-վանկանի, գործածական չեն մեր խաղերի մեջ։ Բերած օրինակներից կարելի
է տեսնել, որ գյուղական երգիչներն իրենց խաղերի մեջ ճիշտ նույն չափն
են գործածում, ինչ որ մեր գրագետները գործ են ածել և գործ են ածում։
Երկսի տարբերությունը շատ չնչին է ։ հաղերի մեջ ոչ գործածական չա 
փերը սիրված չեն և գրական բանաստեղծության մեջ, ինչպես են 9-վանկանի և անխառն 6-վանկանի և 13-վանկանի տողերը։
ժողովրդական երգերի չափի տեսակները վերևում դրվածով միայն
չեն սպառվում, որովհետև միայն 2 —4 տողերից կազմված փոքր խաղերն
են վերցված այստեղ և ոչ բոլոր ժողովրդական երգերը։ Բայց այդքանն
էլ միայն արդեն ցույց է տալիս, որ էական տարբերություն չկա մեր ժո
ղովրդական և գրական բանաստեղծության չափերի մեջ։

Հանգերի նկատմամբ մեր ժողովրդական երգը շատ ավելի զարգացած
է, քան գրականը։ հաղերի մեշ չկան աչն թույլ ու անպետք հանգերը, որ
հանգի տեղ անցկացնել են ուզում մեր բանաստեղծները։ Ժողովրդական
խաղերի հանգերը զորեղ են ու հնչուն և տողերի վերշում զոլգահանգ շար
վելով ե որ գլխավորն է' արագ հաշորդելով իրար, փաղաքշում են ականշը և բանաստեղծության համար մի զարդ կազմում և ոչ թե ավելորդ բեռ,
ւր միայն հանգաշեններին նեղություն է տալիս' առանց զվարճություն
պատճաոելու ընթերցողին, ինչպես են մեր բանաստեղծների հանգերը մեծ
մասամբ։
Ջեռի տակ ունենալով հազարավոր քառյակներ իրենց բազմազան
վարիանտներով, տեսնում ենք, որ մեր գյուղական երգիչների լեզուն աղ
քատ ‘է հանգերով, սահմանափակ թվով են նույնահանգ բառերը։ Հենց
այս պատճառով այդ երգիչները շատ անդամ հանգի համար միայն գիմում
են իրենց ծանոթ թուրքերենին, մինչ տողերի մեշ օտար բառերը համեմա
տաբար պակաս են գործածվում և հաճախ այդպիսիները վարիանտների
մեշ փոխանակվում են հայերեն, և երբեմն շատ ընտիր բառերով։
Զորեղ հանգեր կազմելու համար բացի թուրքերենին դիմելուց' ժողովըրդական երգը բանեցնում է և մի միշոց, որ հատուկ է նաև աշուղական
երգերին, այն ւէ' իսկական հանգ կազմող բառի ետևից տողերի վերշում
կրկնվում if նույն բառը։ Այդպիսի հանգերը կարելի է կոչել вքողավոր
նակ' հետևյալ առաշին քառյակը մերկ հանգեր ունի, իսկ երկրորգը' քո
ղավոր հանգեր.
Ապուր եմ էփել աղի,
Ուտողի սիրտը դաղի.
Ես ու դու իրար սիրենք,
Թող դուշմանը կատաղի։՛

Ես աղշիկ եմ, հեր չունիմ,
Մի սրտացավ տեր չունիմ.
Հորից-մորից զրկված'
Աշխատող ադրեր չունիմ։

Հաճախ մերկ ու քողավոր հանգերի միություն է առաշ գալիս տողե
րի մեշ. այսինքն երկու տող միասին քողավոր հանդ են կազմում, իսկ
երրորդ տողը մերկ հանգ է կազմում առաշին տողերի վերշում կրկնված
բառին կամ քողին։ Օրինակ.
Լուսնակը սարի տակին,
Մամուռը քարի տակին,
Ես իմ յարին կարոտ եմ
Քան վարդ ու մանուշակին:

Հե՛ն, սարեն մարգ ա գալի,
Սարը կրակ ա տալի.
Առաշս աղլուխ բացավ, —
Իմացա վարգ ա տալի:

էս գիշեր ես դուրս ելա,
Թաթախ ձնիկ թացել ա,
Կըկաթեր մարմար քարին, —
Տարիս աչքն ա՝ լացել ա:

‘Լաբիբ եմ, Կարս գնացի,
’Հարիքւ տեղ ճարս գնացի.
Պստկուց ես օր չտեսա,
Անկեսոլր հարս մնացի:

Հանգերի քողավո՛րությունը հատուկ է ավելի 7-վանկանի քառյակ
ներին։
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9. ԱՂՃԱՏՈՒՄ ԵՎ ՎԱՐԻԱՆՏՆԵՐ
ժողովրդական խաղը րերնե բերան և սերնդե սերունդ ա նցնելով փո
փոխության է ենթարկվում, Այս փոփոխությունը միշտ Հօգուտ երգի չի
լինում, ա յլ Հաճախ ի վնաս.
Արդարև, կարող է պատաՀել, որ սկզբնապես թույլ բանաստեղծու
թյունը ՀետզՀետե ավելի գեղեցկանա, բա յց դժվար է ենթադրել, որ սկըզբ.
նապես անիմաստ և բոլորովին անշնորՀք լինի մի ոտանավոր և մնա
ժողովրդի Հիշողության մեշ և ՀետզՀետե իմաստալից ու գեղեցիկ դառ
նա։ Խաղը մնում է միայն այն ժամանակ, երբ դյուր է գալիս։ Իսկ անի
մաստ բանը դյուր չի գալիս, և եթե դյուր էլ գա, նրա շրշանն ընդարձակ
չէ, և ոչ է լ կյանքն է երկարատև։ Եթե ա յժմ գտնում ենք բազմաթիվ ան
միտ և անՀեթեթ խաղեր, որոնք տարածված են շատ կողմերում, դրանց
մեծագույն մասն անՀրաժեշտորեն Հետագայում միայն աղճատված են։
Աղճատված ձևով խաղը մնում է միայն նրա Համար, որ սկզբնապես գե
ղեցիկ ձև է ունեցել։ Հին գեղեցկի աղդեցությոմւը շարունակում է գործել
և այն ժամանակ, երբ այլևս չկա գեղեցկությունը։ Այս ինչպես անՀատի,
նույնպես և ժողովրդի Հոգեբանության մեշ է։
Խաղն ուրեմն ժամանակի ընթացքում ՀետզՀետե ավելի կորցնում է
իր պարզ ու բնական կազմությունը, քան գեղեցկանում։ Դա խանգարվում
կամ աղճատվում է ։ Եվ աղճատ երգը շարոմւակոլմ է ապրել ժողովրդի
բերանին, ճիշտ ինչպես աղավաղված ապրում են դեռ մեր պառավական
աղոթքներն, ավելի կապքի կամ Հմայական աղոթքները, որոնք սկզբնա
պես իմաստալից Հորինվածքներ են ունեցել, երբ կենդանի է եղել այն
Հեթանոսական Հավատալիքը, որի արդյոմւքն են իրենք։
ժողովրդական խաղի աղճատումը խիստ բազմազան կերպով կարող
է առաշ գալ, Բավական է, որ մի կամ երկու բա ռ փոխվում են, մի բայի
ժամանակ’ ներկան անցյալ է դաոնում, կամ անցյալը' ներկա' և այլն,
և երգի կազմությոմւն արդեն խանգարվում է , կամ իմաստը կերպարա
նափոխվում է։
Խաղն առանձնապես կազմալուծվում է , երբ երկու զուգաՀեռական
մասերի Հարաբերությունը կամ մթնանում է, կամ ոչնչանում։ Առաշին
դեպքում խաղը կորցնում է իր սկզբնական բնավորությոմւը. իսկ երկ
րորդ դեպքում բնությամբ սկսվածքը, իր նշան ակությոմւը կորցնելով,
դառնում է մի դատարկ ձև։ Վերցնենք օրինակ, Հետևյալ գողտրիկ քառ
յակը, որի բովանդակությունը բացատրվեց վերևում, և տեսնենք նրա
կրած փոփոխությոձները։
1 . Պաղ շուը պրծել, կուգա սարեն,
Կուգա, թափի մարմար քարեն,

Չի Հովցուցե սրտիս յարեն,—
Յարն ա դարձել իր իրղարեն։

Այս քառյակի բա զմաթիվ վարիանտներից մեկն է և Հետևյալը.
2 . Ջուրը պրծել, կուգա սարեն,
Կուգա, թափի մարմար քարեն.

Չի սաղցուցեր սրտիս յարեն,—
Յարն ա դարձել իր իրղարեն•

Այս երկու վարիանտի տարբերությունը շատ չնչին է, բա յց և այն
պես երկրորդի մեջ արդեն մթնած է, իսկապես չկա առաջինի բնությամբ
սկսվածքի պարզ ու պայծառ բաղդատությունը։ Առաջինի մեջ ջուրը պաղ
է և մեր մե} ծնեցնում է մի նախապատրաստական տրամադրություն,
սպասում ե՛նք, Որ պաղ ջուրը հովացնի խմողի սիրտը, բա յց սրտի վերքն
այնքան բորբոք է, որ չի հովացնում։ Երկրորդի մեջ պաղ բառը դուրս է
ընկել և մնացել սոսկ ջուր, իսկ Տովսւցնհլ բառի տեղ անցել է սաղացնել
առողջացնել բառը։ Բնությամբ սկսվածքն ։սլս ձևով թեպետև դեռ կապ
ված է խաղի երկրորդ մասի հետ, բայց այլևս ոչ մի տրամադրություն
առաջ չի բերում, և մենք չենք էլ սպասում, որ ջուրը բժշկի, առողջացնի
սրտի վերքը։ Այս տրամադրությունն առաջ կգար, եթե ջուրը լիներ սրտի
վերքի բնական սպեղանին, ինչպես որ պաղ ջուրը սիրտ հովացնելու միջոցն է։
Վերցնենք ուրիշ երկու վարիանտ։
3. Ջուրը պրծել, կոլդա սարեն,
Կուգա, թափի մարմար քարեն.
Իրար մի' տա սրտիս յարեն, —
Ցարն ա դարձել իր ի լղարեն։

4 . Ջուր մի փրթե, կուգա սարեն,
Կուգա, թափի մարմար քարեն,
Զեռ մ ե ՚ք իտա սրտիս յարեն,
Ցարն ի դարձե յուր կրարեն։

Այս երկուսը 2-րդ վարիանտի իրար նման ձևափոխություններ են։
4 ֊ր գ ի մեջ «ջուր մի փրթեЛ փոփոխությունն առանձին նշանակություն
չունի, բա յց երկու վարիանտի մեջ ևս 3-րդ տողի «իրար մի տաa, ffձեռ
մ ե ք իտայ> ձևերը փոխանակ ffչի սաղցոլցերս բառերի, բոլորովին կեր
պարանափոխ են անում խաղը։ 3-րդ տողն արդարև իմաստալից կերպով
կապված է 4-րդ տողի հետ, բա յց երգի առաջին զուգահեռական մասը,
բնությամբ սկսվածքը, իր համար մի անկապ բան է մնացած, մի դատարկ
ձև դարձած։
Ամենից հաճախ փոփոխության է ենթարկվում քառյակի 3-րդ տողը,
մանավանդ 7֊վ անկանի քառյակի, որովհետև սրա 3-րդ տողը, սովորա
բար անհանգ լինելով, հաստատուն կերպարանք չունի, ուստի և շուտով
մոռացվելով կամ դուրս է ընկնում, որով քառյակը դաոնում է եռյակ,
կամ թե տեղը մի նոր խոսք է մտնում։ Սակայն քառյակի 3-րդ տողը խաղի
էական մասն է, և հատկապես այն մասը, որ ոչ միայն ներքին կյանքն
է բերում, այլև տվյալ քառյակի երկրորդ մասը կապում Հ առաջին մա
սին, բնությամբ սկսվածքին։ Երբ դուրս է ընկնում 3-րդ տողը, բնու
թյամբ սկսվածքն անկապ է մնում, իսկ եթե երրորդ տողին մի նոր խոսք
է փոխանակում, բնությամբ սկսվածքը կամ դարձյալ անկապ է մնում,
եթե նոր խոսքը չի հարմարվում խաղի առաջին մասի իմաստին, կամ թեճ՝
եթե հարմարվում է, կազմվում ւէ խաղի մի նոր իմաստալից վարիանտ։
Օրինակ' վերոհիշյալ խաղի համար ձեռքի տակ ունենք հետևյալ եռյակը..
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Տ. Ջուրն ա պրծել, կոլգա սարեն,
Կու գլգլա մարմար քարեն.
Ցարն ա դարձել իր իղրարեն։
Այստեվ 2-րդ տողի մեշ вկու գլգլաi մի բանաստեղծական գեղեցիկ
փոփոխություն է մյուս վարիանտների <rկու գա, թափի» ձևին, բա յց որով
հետև 3-րդ տողը դուրս £ ընկել, խաղը դարձել է մի անմտություն, բնու
թյա մբ սկսվածքը մի դատարկ ձև։
Պատահում է երբեմն, որ քառյակի 3-րդ տողը մոռացվում է, տեղն
անցնում է 4-րդ տողը, իսկ սրա փոխանակ մտնում ւէ մի նոր 4-ր դ տող
և կազմում է մի իմաստալից կամ անիմաստ վարիանտ։ Օրինակ1 ունենք
հետևյալը.
G. Ջուրն ա պրծել կոլգա սարեն,
Կուգեր թափեր ժամ տան քարեն.

Յարն ա դարձել իր խրարեն, —
Վրեն ‘էլնի, ա՛խ, գեշ յարեն։

Այստեղ 3-րդ և 4-րդ տողերն իմաստով հարմարվում են իրարու,
Բա13 խաղի առաշին մասը մի դատարկ ձև է մնացել։ Ասել չի ուղիլ, որ
քառյակի մյուս տողերն ևս կարող են մոռացվելովս դուրս ընկնել, կամ
տեւլը նորերն անցնել։ Օրինակ' տակի 7-րդ վարիանտի մեշ սույն խաղի
2-րդ տողը մոռացվել է և տեղը դատարկ մնացել, մոռացվել է և 4-րդ տո
ղը, որի փոխանակ, սակայն, մտել է մի նոր տող, որով կազմվել է մի
կատարյալ անմիտ եռյա կ, որ է'
7. Պաղ շուր պրծել, կուգա սարեն,
Դեռ չի սաղցել սրտիդ յարեն,
Ես ինչ անեմ զիմ քոռ սիթարեն։
Խաղի ամենից հաստատուն մասն է միշտ հանգն ու հանգ կազմող
բառը, մեկ' այն պատճառով, որ երգի ոտանավորին բնավորություն տվո
ղը հանգն ՛է, որ բաժանում է տողը տողից և կազմում տաղաչափական
ոտքը, մեկ էլ անշոլշմ։ այն պատճառով, որ հանգերը մեր լեզվի մեշ շատ
բազմազան չեն, ուստի և մի անգամ արդեն կազմված հանգն իր ետևից
հեշտությամբ բերում է իր պատրաստի ընկերը, մինչ նույն հանգով
նոր բառ գտնելը դժվար ւէ։ Սակայն հանգերն էլ, ինչպես և հանգ կազմող
բառերը, փոխվում են, թեպետ սակավադեպ։ Հանգի և հանգ կազմող բառի
փոփոխությունը հաճախ առաշ >է բերում ամբողշ տողի փոփոխություն։
Վերշին տողի այսպիսի փոփոխությամբ խաղի երկրորդ մասի իմաստը
հաճախ այնպես կերպարանափոխվում է, որ խաղի առաշին մասն երկ
րորդի հետ կամ անկապ է մնում, կամ թե կազմվում են նոր իմաստներով
վարիանտներ, օրինակ.
8. (Պ աղ) շուր կըգնր վերին սարեն,
Կուգեր, կաթեր մս}րմ։սր քարեն.
-

Չխովցուցեր սրտիս յա րեն,—
էրված մնաց քո կարոտեն։
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Այս վարիանտի մեշ թեպետ և չկա է պաղ)։ ածականը (որ հավանո
րեն պետք Է լինի, որովհետև տողի մեշ մի վանկ պակասում Է), բա յց Ir
այնպես երգի երկու մասերը սերտ կապված են իրար։ Արգարև 4-րդ տողը
փոխված Է, բա յց կազմված Է մի նոր իմաստալից երգ, տարբեր 1-ին վա
րիանտից, Մինչ սրա մեշ յարի ուխտադրժությունից Է սրտի վերքն անզովանալի մնում, 8-րդ վարիանտի մեշ' կարոտից, «Այրված մնացa ասու
թյունը հաշող ընտրություն Է քշի հпվgnւgЬրa-ի դիմաց, Այս 8-րդ վա
րիանտի միակ պակասությունն այն Է, որ ւկարոտեն» բառը, որ փոխա
նակած Է «իլղարենa բառին, թույլ հանգ Է կազմում։
Պատահում Է, որ միևնույն հանդով կազմված կան տարբեր խաղերէ
հաղի առաշին մասի համար վերցվում Է մի երգի սկզբի մասը, որին հաշորդոլմ Է մի ուրիշ երգի նույնահանգ վերքը կամ սկիզբը և կազմվում
Է մի նոր վարիանտ իմաստալից կամ անիմաստ։ Բայց այս ավելի խաղե
րի զարգացմանն Է վերաբերում, որի մասին հետո։
Պատահում Է նույնպես, որ խաղի տողերի դասավորությունը շուռ Է
գալիս, առաշին տողից հետո երգվում Է վեբշինը, իսկ երկրորդը գնում
վերշն ընկնում և ա յլն։ Եվ այսպես բազմազան կերպով միևնույն քառյակը
երբեմն այնքան շատ փոփոխությունների Է ենթարկվում, որ իրոք միև
նույն երգի վարիանտները հաճախ քիչ նմանություն են ունենում միմյանց
հետ, և սկզբնական երգից շատ քիչ բան, միայն մի երկու տող Է մնում։
Կազմվում են խիստ աղավաղված, երբեմն և անհեթեթություններով լի
երգեր, որոնցով, հարկավ, կարելի չէ գաղափար կազմել ժողովրդական
խաղերի մասին։
հաղերի փոփոխության պատճառներից մեկն էլ հետևյալն ւէ։ Երբեմն՝
սկզբնապես մի չափով հորինված երգը եղանակի պատճառով շուռ է գա
լիս մի ուրիշ չափի։ Այս դեպքում ամբողշ խաղը բնականաբար փոփոխու
թյան է ենթարկվում։ Օրինակ1 մեր բերած 8-վանկանի խաղի 2-րդ վա
րիանտը 7-վանկանի խաղի ՛է վերածված հետևյալ ձևով.
9. Ջուրը կ՚ի շներ էն սարեն,
էրթար, թափեր էն քարեն.

Չի սաղցել սրտիս յարեն,
Որ դարձար քո իրղարեն։

Այս վարիանտի մեշ, ինչպես ընթերցողը կտեսնի, բանաստեղծա
կան գեղեցկությունը բոլորովին կորած է,
Վերևում գրված 6-րդ վարիանտի մի նույնպիսի ձևափոխութչոմ։ է
հետևյալը.
10. Ջուր էկավ վերին սարեն,
Թափում ա մարմար քարեն.

Ով դաոնա
Վրեն թափի

իր իրղարեն,
գոթու յարեն։

6-րդ վարիանտի մեշ, ինչպես ընթերցողը կտեսնի, իրողությունն
արդեն կատարված է, և երգիչն անիծում ւէ ուխտագրում յարին։ Իսկ այս
տեղ հավատարմության երդում է տրվում անեծքով, ինչպես սովորա
-
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կան ։, ժողովրդի մեչ, яр-ափում ա» և ffթափի» բառերը թույլ կապ են
դնում խաղի երկու զուգահեռական մասերի մեչ։
Այս վերչին 10-րդ վարիանտի մի փոփոխված ձևն է և հետևյալը.
11յ Ջուր պրծեր, կուգա սարեն,
Գա, թափի մարմար քարեն.

Որ դաոնա իր ղրարեն,
Հանա գոթեցոլկ յարեն։

Խաղի փոփոխություն առաչ է գալիս և մի բարբառից մյուսին անցնեւիս։ Շիրակում կամ Այրարատում հորինված երգը, օրինակ, Դարաբաղ
անցնելիս, կամ ընդհակառակը, ոչ միայն հարմարվում է տեղական բար
բառի հնչյունաբանությանն ու ձևաբանությանը, այլև բառերն էլ թարգ
մանվում են։ Այս պատճառով երբեմն և ոտանավորն ամբողջ կերպարա
նափոխ է լինում։ Մյուս կողմից' այն բառերը, որ վատ են լսվում, կամ
մի բարբառի մեչ' չթարգմանվելով անհասկանալի են մնում, երբեմն
այնպես խեղաթյուրվում են, որ անմտություններ են միայն առաչ բերում.
Օրինակ' ffԱյ հեվա, հեվա, սիրտս» տողը դաոնում է' ffԱյ Եվա, Եվա,
սիրտս» կամ ffԱյ ո՛վ ա, ո՜վ ա սիրտս»։ ffԿեռ ունքեր» դառնում է aկեռ
ընքեր», ffկեռ ընքներ» և վերչը էկռնկեր», «կռնկներ» և այլն, որ անհեթե թություն է,
Ասել չի ուղիլ, որ կան խաղեր, որոնք հենց նոր կազմված ժամանակ
ևս անմիտ բաներ են եղել։ Անշնորհք երգիչներն աղճատված խաղերի
նմանողությամբ, կամ պատրաստի երգերից լոկ հանգեր փոխ առնելով
սարքում են տողեր' միա յն, ինչպես ասում են, հանգը հանգին բերելով
առանց մտքին ուշադրություն դարձնելու։
Սակայն անիմաստ խաղերի մեծ մասը, ինչպես վերևում գրեցի, այս
պիսի անհանճար մարդկանց մտքի ծնունդ չեն։ Դրանք հետագայում միայն
աղավաղված են։ Ուստի և, ինչպես վարիանտների բաղդատությամբ վե
րականգնում են ձեոագիրների բնագիրը, որ աղճատված և խաոնված է.
անշնորհք գրչակների ձեռքով, նույնպես կարելի Հ և խաղերի վարիանտ
ներն իրար բաղդատելով վերականգնել դրանց իմաստալից ձևը կամ՛
ffբնագիրը» , եթե կարելի Հ խաղերի համար ffբնագիր» բառը գործածել։
Անշուշտ, խաղերի ffսկզբնական բնագիրը» հանել դժվար է, որով֊հետև բա ղգա տոլթյոձից երբեմն ստացվում են երկու և ավելի իմաստա
լից վարիանտներ, իսկ առանց արտաքին միչոցների դժվար է ասել, թե
որն է որից առաչացել, Բացի ա յդ՝ թե ստացած իմաստալից ձևը սկզբնա
կանն է թե չէ, այդ հնարավոր չէ ասել։ Համենայն դեպս բաղդատությունը՛
մեզ մի հետևանքի է տանում, անմիտ երգերն ընդհանրապիս իմաստա
լից են դաոնում, և ստացվում են մեծ մասամբ փոքրիկ, սիրուն երգեր մխ
քանի վարիանտներով։
Խաղերի վարիանտները բաղդատելը շատ ավելի ծաՏյոռւ։ տաղտկալի՛
գործ ւէ, քան ձեռագիրներինը։ Բայց բաղդատելուց հետո երգերի բնագի
րը վերականգնելն ավելի հեշտ է, քան ձեռագիրներինը. զի երգերի հա
մար կան արտաքին տաղաչափական միչոցներ, որ են ոտքը, հանգը և,
-
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ոտանավորի ընդհանուր կազմությունը։ Եթե նույն խաղի մի վարիանտի
մեք, օրինակ, մի որևէ տող պահանքած հանգը չունի, կամ մի ոտքի մեք
մի վանկ ավելի կամ պակաս է, իսկ մի ուրիշ վարիանտի մեշ հանգն ո։
ոտքն անթերի են, հասկանալի է, որ աոաշին վարիանտն աղավաղված է։
Մյուս կողմից' ոտանավորի ընդհանուր կազմությանը մեզ ցույց է տալիս,
որ, օրինակ, 7-վանկանի քառյակների մեշ տողերի կրկնություն չի լինում։
Եթե ուրեմն նույն քառյակի մի վարիանտի մեշ գտնում ենք, որ, օրինակ,
առաշին տողը նույնով)յամբ կրկնված < երրորդ կամ չորրորդ տողի մեշ,
իսկ մի ուրիշ վարիանտի մեշ այսպիսի կրկնություն չկա, շատ պարզ է,
ուրեմն, որ առաշին վարիանտն աղճատված if. երգիչը մոռացել ք երրորդ
կամ չորրորդ տողը և անճարությոմւից կրկնել է առաշին տողը։ նրանից
սովորողներն կլ, անշուշտ, նույն ձևով կրկնելով են ասում։
Բացի այս արտաքին միշոցներից, ասել չի ուզիլ, «բնագիրը» վերա
կանգնելու համար մեծ տեղ է բռնում և ներքինը, այսինքն երգերի իմաս
տը։ Բերենք մի քանի օրինակներ' ցույց տալու համար, թե ինչպես կարելի
է մի քանի վարիանտների մեշ ընտրություն անել։
Իմ և Կոմիտաս վարդապետի հրատարակած «Հազար ու մի խաղ» ժո
ղովրդական երգարանի մեշ մեր խմբագրած մի երգի համար իբրև առաշին
.տուն վերցրած ենք հետևյալ քառյակը.
J . Գութանը հաց եմ բերում,
.Բերանը բաց եմ բերում.

Տես, քեզ որքան եմ սիրում,
Ջոլկը տապկած եմ բերում,

՛Դրա մի փոփոխակն \է հետևյալը*.
2. Հո յ նարե, գութանը հաց կտաՀոյ նարե, բերանը բաց կտանիմ,

Հո յ

նարե, գութանը հաց կտ ա ֊
նիմ,
Հո յ նարե, տապկած ծածուկ կըտանիմ։

Այս քառյակի համար մեր ժողովածուի մեշ ունենք և հետևյալ վա
րիանտները.
3. Գութանը հաց
Բերանը բաց եմ
Գինաս -Հա'g եմ
Զկնով տապկած

եմ տարել,
տարել.
տարել,—
եմ տարել,

4. Գութւսնը հաց եմ տանում,
Քերանը բաց եմ տանում.
Տե՛ս, քեզ ո՚րքա՚ւն եմ սիրում,
ճուկը տապկած եմ տանում։

5 . Գութանը հաց եմ տարել,
Բերանը բաց եմ տարել.
Տե՛ս, քեզ ի՛նչքան եմ սիրել.
Ձկնով տապկած եմ տարել։
6 . Գութանը հաց եմ բերել,
Բերանը բաց եմ բերել.
Տղա, քեզ ինչքան սիրի,
. Ձուկը տապկած եմ բերել։

1 «Մուրճ» ամսագիր, 1930, M II, եր. 301. տե՛ս և Մ. Աբեւլյսւն, ժողովրդական խա
ղեր, Օավաէք, Վաղարշտպատ, 190Տ, եր. 44, հտն.,

7. Գութանը հաց եմ բերում,
Բերանը բաց եմ բերում.
Շան տղա, շատ մի' խոսա,
Մուկը տապկած եմ բերում։

8 . Գութանը հաց եմ բերում,
Բերանը բա ց եմ բերում.
Շան աղշի, շատ մի' իւալա,
Մուկը տապկած եմ բերում։

Ահա ութ վարիանտ միևնույն երգի.
Թե Z-րդ վարիանտն աղճատված է՝ շատ պարզ է. երգիչը մոռացել է
3-րդ տողը և տեղը կրկնել է 1-ին տողը, Բացի այդ աղավաղված է և 4-րդ
տողը, քանի որ երգիչն այնքան անշնորհք է եղել, որ չի կարողացել հանգ
կազմել. « հաց կտանիմ, բաց կտանիմ» հանգերի դիմաց դրել է « ծածուկ
կտանիմ»,
Աղավաղված է և 3-րդ վարիանտի 3-րդ տողը, բա յց այստեղ երգիչն
այնքան անշնորհք չի գտնվել, որ առաշին տողն անփոփոխ կրկնի, նա
երգի իմաստը ըմբռնել է և իր « ձկնով տապկածի» արժեքը մեծացնելու
համար' շուռ է տվել, շինել, «դինաս ( — գիտես) հա ՛ց եմ տարել». Կա զմը֊
վել է մի վարիանտ, որի մեշ տափակ սրախոսություն Է լինում, Բայց թե
ա յս տողն աղճատված Է, պարզ երևում Է և նրանից, որ մի վանկ պակա
սում Է,
Մյուսներից 1-ին, 4-րդ, Տ ֊ր դ և 6-րդ վարիանտներն ըստ Էության
նույն երգն են։ Քննեք սրանց տարբերությունները,
1.
«Տա նել» և «բերել» բա յերից ո՛րն Է ավելի հարմար իմաստին և
դրությանը, «Տա նել» ցույց Է տալիս մի գործողություն, որ չի ուղղված
երկրորդ դեմքին, այսինքն այն անձին, որին մի բան ասում ենք. Երբ
մեկին մի բան տանում ենք, նրան ուղղած խոսքի մեշ հայերեն կասենք
թե քեզ բերում եմ այս բանը, և ոչ' տանում։ «Տա նել» բա յը երկրորդ դեմ
քի համար միայն այն ժամանակ կարելի Է ասել, երբ երկրորդ դեմքն այն
տեղ չէ, ուր տանում են. օրինակ' «քեզ համար այս բանը կտանեմ այս
ինչ տեղը»։ Արդ, գութանավորին հաց տանող աղջիկը, երբ մոտենում է
գութանավորին, իր անպատրաստից երգն ուղղելով գութանավորներից
մեկին, իր յարին. «Տ ես, քեզ որքան եմ սիրում, որ ձուկը տապկած եմ
բերում» և ոչ թե «Տե՛ս, քեզ որքան եմ սիրում, որ ձուկը տապկած եմ
տանում»։ Այս վերշին ձևը անիմաստ չէ , բա յց ա յդ ձևով միայն այն ժա
մանակ կարելի է ասել, երբ աղշիկը երգում է տանը, ճանապարհ ընկնե
լիս, և իր յարը, որին ուղղում է խոսքը, տանը' ի՛ր մոտին է, և ոչ դաշ
տում, գութանի վրա.և ա յդ յարը, աղշկա հետ կամ նրա ետևից պիտի գնա
դաշտը' նրա տարած հացն այնտեղ ուտելու։ Բայց իրականության մեշ
այդպիսի բան չի լինում, ինչպես և ա յն, որ աղշիկը տղային հիշեցնի անց
յալում կատարած այդպիսի գործողություն։
Հասկանալի է, ուրեմն, որ 2-րդ, 3-րդ, 4-ր դ և Տ-րգ վարիանտներից,
որոնց մեշ « տանել» բա յն Հ, ավելի ընտիր են 1-ին և 6-ըդ վարիանտ
ները, որոնց մեշ «բերել» բա յն է։
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Z. «Բերում ե՛մ-» և «բերել եմ» ձևերից ո՛րն է ընտրելին։ — Խազն ը ս ֊
,տեղծվում է րոպեական ազդեցության տակ, անպատրաստից, Գութանը
հաց տանող աղշիկն այս երդն ասել է, անշուշտ, այն վայրկյանին, երբ
.նա հաց տանելիս հեռվում տեսել է գութանավորներին, որոնց մեշ և իր
սիրածին, և երգով իմացնում է վերշինի ս իր բերածը։ Այս ի նկատի ուն ե֊
.նալով' ներկա պատմվածքը էրերում եմ», որ կա 1-ին վարիանտի մեշ,
ավելի կենդանի է. ինչ որ աղշիկն անում և զգում է, նույնն անմիշապես
նույն վայրկյանին արտահայտում է երգով։ Մինչ 6-րդ վարիանտը չբե 
րել եմ»' ձևով, թեպետ դարձյալ իմաստալից է, բա յց կենդանությունից
.զրկված է ։ Աղշիկն այստեղ անցյալով է ապրում և, կարծես տղային հի
շեցնելով իր արածը' նրա երեսովն է դարնում: Բացի այս, 3-րդ տողն ևս'
a Տղա, քեզ ինչքան սիրի» (•= սիրեցի), իր ձևով թույլ է հարմարվում մյուս
.տողերի պատմվածքին։
3.
Բառական տարբերություններից առնենք « Ձուկը տապկած եմ բե
զրում», «Ձկնով տապկած եմ բերել» , (ГՏապկած ծածուկ կտանիմ» ձևերը։
Սրանցից երկրորդը՝ «Ձկնով տապկած» իբրև կերակուր մեզ հայտնի չէ.
կա յուղով տապկած, կա և տապկած ձուկ, բա յց ձկնո՜վ տապկած... Բ՛ե
րես, ձկնով հանդերձ տապկած, այսինքն թե ձուկն և թե տապկած, երկու
բան է տանում աղշիկը։ Բայց ենթադրենք, որ в ձկնով տապկած» կերա
՛կուր կա, և կամ ձուկն ու տապկած պետք է հասկանալ, դաոնանք քերա
կանությանը։ « Ձկնով տապկած եմ բերում» ձևով լոկ պատմվում է, թե
ինչ .է բերվում։ Նույնպիսի լոկ պատմվածք կլիներ, եթե առաշին վարիան
տի մեշ ևս լիներ սովորական շարադասությամբ' « Տապկած ձուկն եմ բե
՛րում»։ Բա յց'«Ձուկը տապկած եմ բերում» ասվածքի մեշ շրշում կա. և
ա յս շրշումը հատկապես շեշտում է ' տապկած բերելը և ոչ թե խաշած։
Ժողովրդի մեշ, հայտնի է, տապկած ձուկն ավելի հարգի և սիրելի է, քան
խաշածը։ Արդ, «Ձուկը տապկած եմ բերում» շրշոլմն այս իմաստով ավելի
զորեղացնում է նախորդ խոսքի իմաստը, թե «Տե՛ս, քեզ որքան եմ սի
րում, որ՛ ձուկը տապկած եմ բերում» և ոչ թե խաշած։ Այս նկատմամբ ևս,
ուրեմն, ընտրելի է 1-ին վարիանտը։
Գանք «Տապկած ծածուկ կտանիմ» ձևին։ Այստեղ պարզապես իմաս
տի անհեթեթություն կա։ Այս վարիանտի առաշին երեք տողի մեշ հ ա յտ ֊
նըված է միայն, թե «գութանը հաց ( = ընդհանուր իմաստով իբրև ուտե
լիք ) կտանիմ» և թե «բերանը ( = ամանի բերանը, որի մեշ ուտելիքն է)
բա ց կտանիմ» և ,էլ ուրիշ ոչինչ։ Եվ հանկարծ այսքանը միայն ասելուց
հետո գալիս է չորրորդ տողը, թե « տապկած ծածուկ կտանիմ»։ էլ ի ն չ ֊
.պես է տապկածը ծածուկ տանում., քանի որ բերանը բաց է տանում։ Չըլինի ' աղշիկը հացը, ցամաք հացը, իր իսկական իմաստով, դրել է ամանի
մեշ և բերանը բաց է տանում, իսկ «տապկածը ծածուկ», երևի, ծոցին է
տանում, ցամաք հացը մյուս գութանավորներին, իսկ ծածուկ տապկածը'
իր սիրականին։ Բայց լոկ հացը ամանի մեշ դրած չեն տանում գութանա
վորին, որ ամանի բերանը բ ա յ .տանեն, և վերշապես երգի մեշ ոչ մի բառ
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չկա, որ այդպես հասկանանք, Շատ պարզ է, որ այս անմտությանն առա.
ջացած է նրանից, որ երգն աղճատված է . Իսկ աղճատումը երևում է նրա
նից, որ ինչպես տեսանք, չորրորդ տողը հանգ չի կազմում, «հաց կտանիմ», «բաց կտանիմо հանգերի դիմաց ընկած է' «ծածուկ կտանիմa, փո
խանակ «տապկած կտանիմa ձևի, որ կա մյուս վարիանտների մեչ, Մինչև
անգամ կարելի է ասել, թե որտեղից է առաշ եկել «ծածուկ կտանիմа
ձևը. « ձուկը տապկած կտանիմa ձևը դարձել է նաև «տապկած ձուկ կտ ա ֊
նիմя , և ապա պակաս վանկը լրացնելու համար թերևս « տապկածը ձուկ»
ձևից անցնելով դարձել է «տապկած ծածոJ ja , Այս փոփոխությունը նույն
կարգին է պատկանում, որով, ինչպես տեսանք, «կեռ пւնքերa, « կեռ ը ն ք ֊
ներa դառնում են «կռընկներa։
Այս աղճատման վրա ավելացնենք և այն, որ 3-րդ տողը մոռացվել է
և տեղը կրկնվելւէ առաքին տողը, և մենք տեսնում ենք, որ այդ վարիան
տի մեջ ներքին հոգեկան կողմն ամբողջ պակասում է ։ Սիրահարի սրտի
քնքուշ զգացմունքն արտահայտող երգը դարձել է մի տափակ, այն էլ
անհեթեթ նկարագիր գութանը հաց տանելու, որի մեջ նույնիսկ ոտանավորի արվեստը չի պահված,
Գանք մնացած երկու' 7 ֊ր դ և Տ ֊ր դ վարիանտներին.
Ութերորդ վարիանտը պարզապես աղճատված if. երգն ուղղված Է
հաց տանողի կողմից մի գութանավոր աղշկա, մինչ կյանքի մեջ հա կա ֊
ռակն Է լինում. Այս աղավաղումը առաջ Է եկել 7-րդ վարիանտի 3-բդ տո
ղից' «Շան տղա, շատ մի՛ խпuшa^ Հաճախ խաղերի մեջ « շան աղչիկa և
« շան տղա» դարձվածները փոխանակում են իրարու. Սկզբնապես աղշկա
կողմից ասածը տղան երգելով՝ հարկ Է համարել «շան տղա, շատ մի՛ խոиша խոսքը դարձնել «շան աղջիկ, շատ մի' հաչաa , չհասկանալով որ
դրանով մի անմտությոմւ Է անում,
Բայց ի ՜ն չ է 7-րդ վարիանտը։ Արդյոք դա" ևս մի անմտություն է։ —
Ամենևին ո՛չ։ Երևակայեցեք հետևյալը, — աղշիկը հաց է տանում գութա
նավորին. երգում են հոռովելը, և հոտաղներից մեկը, ինչպես սովորաբար
լինում է , անմիջական տպավորության տակ սկսում է երգել հաց բերող
աղշկա մասին և նրա բերած հացի գովքն է անում, թեկուզ մի այսպիսի
ձևով.
Գութանը հաց ես բերում,
Տես, ինձ ո՛րքան ես սիրում,
Բերանը բաց ես բերում.
Ձուկը տապկած ես բերում։
Բայց աղշիկը պարտական չի մնում, նա սրամտությամբ դարձնում է
հոտաղին.
Գութանը հաց եմ բերում,
Բերանը բաց եմ բերում.

Շան տղա, շատ մի խոսա, —
Մուկը տապկած եմ բերում,

Այստեղ այս կապակցության մեջ այս վարիանտն իմաստալից է. դա
զորեղ և գեղեցիկ ծաղրական երգ է, գեղեցիկ, իհարկե, ժողովրդի գռեհ
-
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կական ճաշակով, որով կերակրի ծաղրի համար մուկը սովորական բան
է ։ Մկան դիպած, մկնառ բանը պիղծ է. ո՜ւր մնաց տապկած մուկը։ Նույն
ճաշակով կազմված ւէ, օրինակ, ն մի ծաղրական երգի հետևյալ տունը.
Տո' գեշ կնիկ, քո հեր հորեմ.
Մածուն կ՛ուզեմ, թան կըբերես.

Բ՛իզ մի բորբոս՝ մուկն ի երես,
էլ ի՛նչ սրտով էն ուտեմ
ես։

Ի՛նչ եղավ այս բաղդատության հետևանքը։ Միևնույն խաղի ութ վա
րիանտներից 2-րդ, 3-րդ, 4-րգ, 5-րդ, 6-րդ և 8-րդ վարիանտներն ավե
լի կամ պակաս չավւով աղճատված են, մեկն անմտության աստիճանի,
մյուսը՝ ոչ։ Ամենից կենդանի և գեղեցիկն է 1-ին վարիանտը։ Բայց դրա
հետ ունինք և 7-րդ' ծաղրական վարիանտը։ Ւե մեկը մյուսի նմանու
թյամբ է կազմված' պարզ է։ Կարծում ենք' 7-րդն 1-ինի նմանողությունն
է՛
Վերցնենք մի ուրիշ խաղ.
1. Կաքավն ա կայնել քարին,
Կտուցը լիքըն արին.

Մի դաստա վարդ եմ քաղել,
Տարեք իմ թազա յարին։

Այս երգի համար, որ վերևում վերլուծեցինք, ունինք ձեոի տակ 16
2 . Կաքավը կայնել քարին,
Կտուցը լիքն \էր արին.
Ես մի փունջ վարդ եմ քաղել,
Տարեք իմ սիրած յարին։

3 . Կաքավը կայնել քարին,
Կտուցն ա կարմիր արին.
Մի դաստա վարդ եմ քաղել,
Տարեք իմ անուշ յարին։

4 . Կաքավ կանգնել ա քարին,
Կտուցը կարմիր արին.
Մի դաստա վարդ եմ քաղել,
Ղրկեմ սիրական յարին։
Այս երեք վարիանտներն իսկապես առաշինի ձևափոխություններն
են։ Երեքի մեշ ևս առաշին երեք տողերը նույնն են, չհաշված մանր տար
բերությունները, որոնք էական չեն իմաստի համար։
Այսպես աննշան չէ, սակայն, վերշին տողի մեշ «յա ր» բառի ածա
կանի փոփոխությունը։ Արդեն վերևում բացատրեցինք, թե ինչպես նշանը
ետ դարձրած աղջիկն' իբրև մի վիրավոր կաքավ' մի փունշ վարդ է ուղար
կում իր նոր յարին։ Արդ, մի անգամ որ «թազա» բառը փոխանակվում է
«սիրած, անուշ, սիրական» բառերով, երգի բովանդակությունն ամբողջ
կերպարանափոխ է լինում։
Ի՛նչպես պիտի հասկանալ այս վարիանտները։ Արդյոք դրանք առա
շին վարիանտի աղավաղումնե՚ր ն են և խաղի աոաջին մասը, վիրավոր
կաքավի պատկերը, և երկրորդ մասը, սիրական կամ սիրած, անուշ յ ա ֊
-
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րին մի փունջ վարդ ուղարկելը, անկա՛պ են մնում, թև՜ դրանք միևնույն
երգի իմաստալից վարիանտներն են։
Կարծում ենք' անկապ, ուստի և անիմաստ համարել կարելի չէ,
Միայն երդն այստեղ ստանում է բոլորովին տարրեր բնավորություն և
բովանդակություն, Սիրած ու անուշ յարին մի փոմյջ վարդ ուղարկող աղԺԿ ր ՒՐեն վիրավոր կաքավի կնմանեցնի միայն այն ժամանակ, երբ նա,
ըստ մեր հին բարքերի, հակառակ իր ծնողների կամքին է անում ա յղ. երբ
ծնողները նրան ամեն օր նախատում, թքում, մրում են։ Քիչ չէր պա ա ա֊
՛ում մեր հին գյուղերում, որ կոպիտ ծնողներն այդպիսի սիրու համար
իրենց աղջկանը ծեծում էին, նույնիսկ արյունլվա անում։ Ի՛նչ է ասվում,
օրինակ, հետևյալ ժողովրդական երգի մեշ (Գ. Հովսեփյան, Փշրանքներ,
եր. 2 8 ) աղջիկը տղային։
Ասոր ձի քի աբով էնքան ի ղարկած.
Հալաբա աբրուշոլմ ի բերած, բիրինքտիրն (վերքեր) ի կապած.
Շամա շաքար ի բերած, բիրինքտիրն ի քաղած.
Աջմու բամբակն ի բերած, էրինքտիրն (ա րյուն) ի սրբած։
Բայց չնայելով այս դրության' ավելացնում ,է աղջիկը.
Ինչ իմ աչք ընկնի քոլ աչք,
Անցգուն (այնպես է ), ինչ վարդ ռեհան վեր ձի չի շարժած.
Եվ նույնիսկ ժամադիր է լինում տղային իր հերանց բա ղչում համ ֊
ւբույր տալու.
Ես քոլ տղա սիրտ ձենե (ինձնից) չեմ թորկի,
թ՛ե (թ ե և) զարկած գի թամամած (մեռցրա ծ)։
Մի՛թե սա նույն վիրավոր կաքավը չէ , որ իր սիրած անուշ յարին մի
■փունջ վարդ է ուղարկում,
Այս միևնույն խաղի երկրորդ իմաստով մի վարիանտ է և հետևյալը.
Տ. Կաքավն ա կանգնել քարին,
Կտուցը կարմիր արին.

Մի դաստա վարդ եմ քաղել,
Պետք Հ ղրկեմ իմ յարին։

Այստեղ էանուշտ, Հէսիրուն» ածականը պակասում Հ a յարa բառի վրա.
հենց ա յդ պատճառով և երգի իմաստն ավելի մթնացել է. բա յց թե 2-րդ,
■3-րդ և 4-ր դ վարիանտներին Հ պատկանում' պարզ է։ Այդպես չէ, սա
կայն, տակի 6-րդ վարիանտը, որի մեջ մի փոմւջ վարդը փոխվում է <rյա յվախով» վարդի, իսկ յարի վրա դրվում է «պստիկ» ածականը.
6. Կաքավ կայնել ա քարին,
Կտուցը լիքըն արին.

Ցայլոլխով վարդ եմ քա ղել,—
ճա մբխեմ իմ պստիկ յարին։

Ի՛նչ է ա յս երգը, որ նախորդ հինգ վարիանտներից իսկապես մի
•вպստիկa բառով է տարբերվում։ Դա մի դառն ծիծաղ է մեր հայ գեղջկա
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կան հին կենցաղի մի այլանդակության, որ մինչև 20-րդ դարի սկզբները
սովորական էր մի քանի կողմերում, և որ այնպես զորեղ կերպով արտա
հայտված է մի ժողովրդական երգի մեք, որի սկսվածքն ու կրկնակն է.
հետևյալը.
Ի"մալ էնեմ, ի’ մալ էք,եմ, ի'մա լ էնեմ,
Սարեր ձյուն ա, շիվարել եմ,
Ցար պստիկ ա, մոլորել եմ։
Եվ ապա երգն սկսում է.
Թամահ էրին հարյոլրնոցին,
Ինձի տվին գրկանոցին...
Քսան, քսանհինգ տարեկան աղշիկը նշանվում և պսակվում է տաս,,
տասնուհինգ տարեկան տղայի հետ, Ինչ անի այդ աղշիկը, Մի՛թե վիրա
վոր կաքավ չէ նա, և մի՛թե կարող է նա առանց սրտից արյուն կաթելու
վարդ ուղարկել իր a պստիկ։ յարին,, որի մահն է ուզում նա վերոհիշյաը
երգի մեշէ
Այս վեց վարիանտն, ուրեմն, որոնք իսկապես միևնույն խաղն են,
փոքրիկ փոփոխությունների պատճառով երեք տարբեր իմաստալից եր
գեր են կազմում, Բայց ունինք միևնույն խաղի՝ ամբողշ երկրորդ մասի
փոփոխությամբ վարիանտներ ևս, որոնք տարբեր բնավորության վիրա
վոր կաքավներ են պատկերացնում,
Ահա՛ մի կաքավ,, որի կտուցն արյունլվա Է, որովհետև իր սիրած յա
րին գերի են տարել.
7. Կաքավն ա կայնել քարին,.
Կտուցը կարմիր արին, —

Դաղստան եսիր պիտի,
Իմ սիրած յարին առին.

Ահա և մի ուրիշ կաքավ, որի սրտից արյուն Է կաթում, և որ ողբում;
Է, որովհետև տանը մնացած պառավում Է, սեր ու սիրական չունի.
8. Կաքավը կայնել քարին,.
Կտուցը լիքը արին.

Սեր չունի, սավդա չունի.
Կանգնել ա ղուսի դարին,

Ահա և մի երրորդ կաքավ, որի սիրտը ծո վ ֊ծ ո վ արյուն Է, չգիտենք
ինչո՛ւ, բա յց խնդրում Է, որ ձեռ չտան իրեն, թե չէ՝ լաց կըլինի.
9. Կաքավը կանգնեց
Կտուցն ա կարմիր
Իրար մի՛ տա, լաց
Սիրտս ա ծով-ծով

քարին,
արին.
կըլնեմ.
(վարիանտ՝ գյոլ-գյոլ) արին,

Թե այս վարիանտն աղավաղված է,, պարզ երևում ւէ նրանից, որ 2-րդ,
և 4-րդ տողերը նույն իմաստն ոմւին և նույն բառն իբրև հանդ ոմւին, Չունինք ուրիշ ձևեր, որ վերականգնենք իսկականը,.
-
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Ահա դարձյալ մի կաքավ, որ վիրավոր է իր անպատվության մեշ,
>Այս նոր իմաստալից խաղի համար ոլնինք հինգ վարիանտներ, որոնց
.չորսի մեշ աղճատումներ կան. բա յց վարիանտների շնորհիվ վերականգ
նել կարելի է,
10. Կաքավն ա կանգնել քարին,
Կտուցը լիքը գարին.
.Թե ինձի հետ կամք չոլնիս,
Խի' ընկար մեղք ու արին։

12. Կաքավն .ա կայնել քարին,
Կտուցն է քնարին.
Չոլնքի մանգղիլդ էգքան ա,
Խի' արիր մեղքը յարին։

.11. Կաքավն ա կանգնել քարին,
Կտուցը լիքը բարին.
Միտքը չունես՝ ինձ առնես,
՛հի՜ ընկար մեղք ու արին։

13. Կաքավն ա կանգնել դարին,
Մախմառն էր քնարին.
Գիտեմ նամուսդ էդ է,
հի" մտար մեղքիս տակին։

Եթե ոչ մի ուրիշ վարիանտ էլ չունենայինք, կարող էինք այս երգի
ւվարիանտներն ուղղել հիմնվելով նախորդների վրա։ Շատ պարզ ւէ, որ
:2-րդ տողերի մեշ պետք է լինի՝ «կտուցը լիքըն արին» և ոչ «գարին», «բա 
րին» , erքնարին» , և ոչ « մախմառն *էր քնարին» ։ <rՔնարին» բառը ծագել է,
անշուշտ, * լիքն արին» բառերից, «լիքն» բառի երկրորդ վանկն առնվել է
հաշորդ բառի հետ։ Մի անգամ որ 2-րգտ ողի հանգը կազմում է « արին»
բառը, այս ժամանակ 10-րդ և 11-րդ վարիանտների վերշին տողի հանգը
չի կարող « մեղք ու արին» լինել, ՛այլ « մեղքը յարին», ինչպես որ է 12-րդի
մեշ։ 13-րդ վարիանտի <rմեղքիս տակին» ձևն էլ, պարզ է, աղճատված
հանգ է։ Այսպիսի վերականգնած ձևի մոտիկ վարիանտ ոմւինք հետևյալը.
14. Կաքավն ա կանգնել քարին.
Կտուցը լիքն արին.

Քո ի լղարը քե խռով,
հ ի ՜ ընկար մեղքը յարին։

.Բացի այս 14 վարիանտներից ոլնինք և հետևյալը.
15. Կաքավ կայներ վըր քարին,
Կտուց գրեր քնարին.

Ես աղշիկ ենք, ,բելլի ենք,
նշա կու ենք, դելլի ենք։

Շատ պարզ է, որ այս խաղի առաշին երկու տողերը ծագում են վե
րևի վարիանտներից, այն էլ 2-ր դ տողն աղճատված ձևից, իսկ վերշին
երկու տողերը իրար հետ են հանգ կազմում, որից երևում է, որ ուրիշ երգի
.մասն են կազմում։ Եվ իրավ, ունինք մի խաղ, որի մի վարիանտն է
հետևյալը.
Ես աղշիկ եմ ալլոլ եմ,
Նշանլու եմ, բալլու .եմ,

Աննա խաթրիս մի դիպնիր,
Ղարիբ եմ, գնալու եմ։

15-րդ վարիանտի նման աղճատված է և հետևյալը.
.16. Կաքավ իշեր վըր քարին.
Դնգուկ ( = կտուց) դրկր քնարին.
֊

Մեոնիմ կաքավ յւոնողին,
Ղրկեմ իմ աղբոբ յարին։

357 ֊

f

|

Այս վարիանտի 3-րդ տողը բոլորովին անկապ կերպով £ ներս մտած,
իսկ 4-րդ տողը վերևում դրած 4-րդ, Տ ֊ր դ կամ 6-րդ վարիանտների աղ
ճատումն է,
10. ԽԱՂԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
Կազմության նայելով' պետք Է տարբերել հիմնական /սաղն իր զար
գացումից։
Հիմնական խաղերն են իսկապես մի անգամից, մի բերմամբ հորին
վածները. զարգացած խաղերը ժամանակի ընթացքում առաջացել են հիմ
նականներից' իբրև տարրական մասերից։
Այս զարգացումը լինում Է կցումով և աճումով։
Երկու հիմնական երկյակներ, որոնք իրարոլց անկախ են և անջատ
ևս երգվում են, կցվելով իրար' կազմում են մի քառյակ և միասին աոնըվում իբրև մի բաղադրյալ ամբողջ խաղ, Օրինակ հետևյալ քառյակը կցու
մով Է կազմված.
Ծաղկեվանքու ձոր են եմ,
Մեծ բաղի խնձորեն եմ՛.

Գնա, գնա, հետիդ եմ,
Կարմիր խնձոր գոտիդ եմ։

Կցման համար իբրև հիմք ծառայում Է կամ երկու խաղի իմաստի
իրար հարմարվելը, կամ բացի այդ' նաև մի բառ, որ երկու խաղի մեջ ևս
կա։ Առաջին երկյակի իմաստը, կամ նրա մեջ եղած մի բառը' երգչին
հիշեցնում Է մի ուրիշ անկախ երկյակ, որի իմաստը բոնում Է առաջինին,
և կամ որի մեջ նույն բառը կա, ինչ որ առաջինի մեջ, և նա երկրորդ երկ
յակը երգում i առաջինի հետ կցած իբրև մի խազ։ Եվ այսպես կցումով
զարգացած խաղը մնում Է երգիչների հիշողության մեջ և հարատևում։
Այսպես զարգացած խաղերը, սակայն, իմաստալից, սիրուն երգեր
չեն, եթե կցումը լինում Է միայն մեքենայաբար, այսինքն լոկ բառի պատ
ճառով, առանց ուշադրությոմւ դարձնելու երկյակների Ներքին իմաստին։
Քիչ չի պատահում նաև, որ երկու խաղի կցումը միմիայն րոպեական քը մահաճույքից Է առաջացած լինում։
Աճումով զարգացման ժամանակ մի հիմնական երկյակի կամ ե ռ յա ֊
կի վրա, որ կարող Է նաև մենակ, անջատ ասվել, ավելանում Է մի կամ
երկու տող ևս, և կազմվում Է մի նոր համեմատաբար ավելի մեծ խաղեռյակ կամ քառյակ։ Ավելացած կամ աճած մի տողը բնավ, իսկ երկու
տողը սովորաբար, մենակ չեն ասվում, գոնե այն ձևով, որ կան զարգա
ցա ծ խաղի մեջ։ Այսպիսի զարգացումով Հ կազմված, օրինակ, հետևյալ
քառյակը, որի առաջին երկու տողերն իբրև անկախ երկյակ ևս բանում են..
Ծաղկավանքը ծաղկեր ա.
Ծամեր գլխիս թախկեր ա.

Խաբար տարեք իմ նանիս, —
Սերը ինձի հաղթեր ա։

Աճումով զարգացած խաղերը մեծ մասամբ ավելի իմաստալից են,,
քան կցումով զարգացածները։
֊
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Խաղերի այս զարգացումը գտնում ենք ամեն տեսակի ոտանավոր
ների համար։ Տեսնենք շատ գործածական չափերից մի քանիսը։
Յոթն-վանկանի հիմնական երկյակները գրեթե բոլորն ունին կցու
մով և ավելի ևս' աճումով կազմված քառյակներ, այնպես որ շատ քիչ
այգպիսի երկյակներ կան, որ քառյակների մեշ չմտնեն։ Եթե կան էլ այդպիսիները, ղրանց մի մասն ևս, հավաստյավ կարելի է ասել, որ կրկնակ
ներ են, կամ սկզբնապես կրկնակներ են եղել, կամ թե նոր հորինված երկ
յակներ են ու դեռ միշոց չեն ունեցել զարգանալու, կամ թե քառյակները
մեղ հայտնի չեն։ Անկախ երկյակների և նրանց քառյակների այս հարա
բերությունը նկատի ունենալով մեր բաղդատած հազարավոր խաղերի
համար կարելի է 7 վանկանի քառյակի զարգացումը մինչև անգամ շուռ
տված կերպով բացատրել և ասել, թե այս տեսակի խաղի հիմնական ձևն
է քառյակը, որի առաշին երկու տողերը բաժանվելով իրենց ամբողջից'
սկսել են հետագայում իբրև անկախ երկյակներ բաներ Այս կերպով ևս,
անշուշտ աոաշացած կլինին որոշ թվով երկյակներ, բա յց խաղերի զար
գացման ընդհանուր եղանակը վերևում բացատրված է, այսինքն պարզից
դեպի բարդը, երկյակներից եռյակներ և քառյակներ կազմվելը։ Այս չի
խանգարում, սակայն, ընդունել, որ շատ եռյակներ և քառյակներ ևս հիմ
նական են, այսինքն մի անգամից իբրև մի ամբողշություն են հորինված։
Բերենք մի քանի օրինակներ խաղերի այս զարգացումը բացահայտ
անելու համար։ Ազգագրական հանդեսի է— С ԳՐՔԻ մեշ (1901 թ .), եր.
439. բերված են «Սար, սար, սարերու գյուլն եմ, Լևոն֊Ս ամսոնի քուրն
եմX կրկնակի տակ ի միշի այլոց հետևյալ երկյակները.
1. Գնա, գնա, հետիդ եմ,
Կարմիր խնձոր գոտիդ եմ։

3. Աինամ սարեր մոտիկ ա,
Ձյուն ա էկեր,
գոտիկ ա։

2. Գնա, գնա, կալը տես,
Պաղ աղբյուրի սալը տես։

4 . Լուսնակը ցոլաց, գնաց,
Դեմ առավ ամպին մնաց։

Արդ, այս միևնույն երկյակների աճումով զարգացած քառյակներն
են հետևյալները, որ ունինք ձեռի տակ.
1. Գնա, գնա, հետիդ եմ,
Կարմիր խնձոր' գոտիդ եմ.
Դու ինձ էստեղ չես թողնի,
Որտեղ երթաս' մոտիդ եմ։

2 . Գնա, գնա,
կալը տես,
Պաղ աղբյուրի
սալը տես.
Իմ հեր քեզ աղջիկ չյւ տա, —
Գնա, գլխիդ ճարը տես։

3. Սինամ սարեր մոտիկ ա,

Վարիանտներ վերշին տողի.

Ձյունը եկեր, գոտիկ ա,
Մեռնեմ իմ յարիս բոյին,
Տունս տանդ մոտիկ ա։

գ նա գլխիդ գալը տես,
Արի սրտի ս հալը տես,
А I 1 I
4 . Լուսնակը ցոլաց, գնաց,
Դեմ առավ, ամպին մնաց,
Սրտով պայման չտվավ,—
Սրտիս դաղ էլավ մնաց.

ք

Կցումով կազմված 7 վանկանի քառյակները Համեմատաբար սակա֊
վաթիվ են։ Այսպիսիները մի արտաքին նշան ունին, այն է' կամ բոլոր
չորս տողն ևս նույնահանգ են, կամ թե Հաջորդաբար զուգաՀանգ են, ա յ ֊
սինքն առաջին երկու տողը մի Հանգ ունին, վերջին երկուսը մի ուրիշ
Հանգ, մինչդեռ աճումով զարգացած քառյակների Յ ֊ր դ տողն անՀանգ է
մնում։ Այսպես նույնաՀանգ զարգացում ունի, օրինակ, վերևում դրս/ծ
4-րդ երկյակից Հետևյալ քառյակը.
Սինամ սարերը մոտիկ,
Ձյունը եկել է գոտիկ.

Աղշի դու ինչ խորոտիկ,
ԱրՒ մեր դռան մոտիկ։

Իսկ Հաջորդաբար զուգաՀանգ զարգացում ունի վերևում դրած 1 ֊ի ն
երկյակից Հետևյալ քառյակը.
Ծաղկեվանքու ձորեն եմ,
Մեծ բաղի խնձորեն եմ.

Գնա, գնա Հետիդ եմ,
Կարմիր խնձոր' գոտիդ եմ։

Սրա վարիանտն է Հետևյայը, որի չորրորդ տողը, սակայն, ազդե
ցություն Հ կրել վերևում դրած աճումով զարգացած 1-ին երգի վերջից։
Ես էս գեղի ձորեն եմ,
հաս բախշի խնձորեն եմ.

Կարմիր խնձոր գոտիդ եմ,
Ուր որ էրթաս' Հետիդ եմ։

Այս քառյակի առաջին երկյակը կցվում է և ուրիշ երկյակների Հետ,
որոնցից են, օրինակ.
Ծաղկեվանքա ձորեն եմ,
Մեծ բաղի խնձորեն եմ.
Ուրիշ յար պիտի չառնեմ,
Հին յարի դարդով մեռնեմ։

Ես Կեորիսի ձորեն եմ,
Մեծ բաղի խնձորեն եմ.
հնձոր կծեմ, թոլ անեմ,
Միջի Հարսը կոլ (կուլ) անեմ։

Ես էս գեղի ձորեն եմ,
Մեծ բաղի խնձորեն եմ,
հնձոր եղել, Հասել եմ,
Բլբյուլի Հետ խոսել եմ։

Կաղզվանի ձորեն եմ,
Մեծ բաղի խնձորեն եմ.
Դիար դիար կորել եմ,
Ցարոջ մ են են ջորել եմ։

Սակավ անգամ կպատաՀի, որ կցումով կազմված քառյակները մեջ
ընդ մեջ զուգաՀանգ լինին, այսինքն 1-ին և 3-րդ տողերն իրար Հետ Հանգ
կազմեն, իսկ Z-րդ և 4-բդ տողերն իրար Հետ։ Հանգերի այս դասավորու
թյունը առաջ է գալիս միայն տողերի տեղափոխությոմւից, օրինակ'
էս սարերում ձներակ,
Շաղաթաթախ արեգակ.

Արեգակին տեր աղբեր.
Շաքար մաղեմ' կե՛ր, աղբեր։

Այս քառյակի երկրորդ երկյակի տողերը կցվելով մի ուրիշ երկյակի
Հետ' մեջ ընդ մեջ են ընկել.
Արեգակին տեր աղբեր,
Շաքար մաղեմ' կե՛ր, աղբեր.
Ա՛յ շաղաթաթախ աղբեր,
Տանս քեզ մատաղ, աղբեր։

Յոթն-վանկանի եռյակներ ընդհանրապես շատ քիլ կան, իսկ երկյա
կից զարգացած եռյակներ ավելի ևս սակավ։ Մեր ձեռքի տակ ոմւեցածների մեծ մասը հիմնական եռյակներ են։ Կան և եռյակներ, որոնք քառ
յակներից են առաշացած' անհանգ Յ ֊ր դ տողի դուրս ընկնելով։
Երվ. Լալայանի (ГԶավախքի բուրմունք» եր. 20. գտնում ենք հետև֊
յալ երկյակը' դրված ուրիշ խաղի սկզբում.
Առավոտոմւ թոն դիր մուխ,
ճերմակ լաչիկ, գլխոմւ թուխ։
Սրա վարիանտն է Մխիթ արյանի <rՏաղեր ու խաղեր», եր. 243.
Թունդիր վառե, կղեր է մուխ,
Կապե փուշին, թորկեր է պուխ.
Ունքեր կամար, աչքերն է թուխ։
Սույն այս խաղը գտնում ենք զարգացած Շերենց, аՎանա սազ», Р,
եր. 29.
Առավոտուն թոնիր մուխ,
Աչքեր բալաք, ընքվեր թուխ,
Նույնը Սրվանձտյանցի «Լամով-հոտով», եր. 320.
Զարկեց մախճան, թալեց պուխ,
էրես կարմիր, աչքեր թուխ։
Նույնն և Ազգագր. հանդ., է — Q, եր. 442.
ճոպլակ պաժ, բարակ մատներ,
Աչքեր բալաք, ընքներ թուխ։
Ունինք և հետևյալ երկյակը.
Առավոտուն թոն դիր մուխ,
Յաշմ աղ զարկիր, թորկիր պուխ։
Այս միևնույն խաղի մի երկյակ գտնում ենք և Սեդրակյանի аՔնար
Մշեցոց և Վանեցոց», եր. 31.
Աղշիկ, մի՛ գար, մեր տոմւ ծուխ ի,
Դիլբար, մի՛ գար, մեր տոմւ ծուխ ի,
Կարմիր էրես, աչքեր թուխ ի։
Այստեղ խաղն ըստ երևույթին միայն եռատող է. իրոք դա երկյակ
է, որովհետև երկրորդ տողը яԴիլբար, մի' դար, մեր տուն ծուխ ի », մի
առանձին տեսակի կրկնակ է, ինչպես նույնը գտնում ենք նույն տեղում ն
ուրիշ խաղերի համար, ինչպես են՝
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Աղշիկ, մի' գար մեր կալերով,
Դիլբար, մի' գար մեր կալերով,
Դիլրարի ձին Հր նալերով։ Եվ այլն։
Այսպես, տեսնում ենք երկյակից եռյակներ և քառյակներ են զար
գանում բազմազան ձևերով։ Բացատրությունների մեչ մտնելու փոխա
նակ՝ ավելի լավ ենք համարում մի օրինակ էլ բերել, թե ինչպես եռյակից
մի տող ավելանալով կազմվում են քառյակներ։
Լալայանի «Ջավախքի բուրմունք», եր. 22 կա հետևյալ եռյակը.
Առավոտուն թոն գրին բոց,
Արի՛ էղնինք գիրկ ու ծոց,
Որ գա, խամրի գարգ ու խոց։
Այս եռյակն իբրև քառյակ, մի տող ավելացած, գտնում ենք Շերեն֊
ցի a՛Վանա սազ», P, եր. 29.
Առավոտուն թոնիր բոց,
Արի մտնենք իրար ծոց,

Պագ մը ես տամ, պագ մը գոլ,
Ցրվի մեր գարգ ու խոց։

Նույնն ուրիշ ձևով Ազգ. հանգ., է—Q, եր. 444.
Առավոտուն թոնիր բոց,
Կախիր յաշմ աղ, թորկիր պոչ,

Արի էնենք գիրկ ու ծոց,
Բալքիմ խամրի դարդ ու խոց։

Ոլթ-վանկանի խաղերի զարգացման համար ևս բերենք մի երկու
օրինակ,
Լալայանի «Ջավ. բուրմ»., եր. 19. «Կայնե', ֆիդան բոյիդ ղուրբան»
կա.
էլեր ես, կ՛էրթաս կը մարագ,
թ՛ևերդ էրկան, մեջքդ բարակ,
Կերածդ է միշտ մեղրով կարագ,
Նույնը Աեդրակյանի «Քն. Մշ. և Վան.», եր. 23. «Աղջիկ, յար անենք»
և այլն, կրկնակի տպկ.
Դու էլեր ես, կերթաս մարագ,
4ԻվԳ էրկեն, մեշքդ բարակ,
Ինչ որ հագնես՝ քե մունբարագ.
Այս երկու եռյակի մեշ հաստատուն հիմնական մասն է առաշին եր
կու տողը, իսկ 3-րդ տողը երկուսի մեշ ևս նոր ավելացած ու տարբեր
են։ Մեր ժողովածուի մեշ այս երկու աճած տողը միասին կան, որով նույն
խաղը քառյակ է դարձել,
Դու ելեր ես կ՚ե րթաս մարագ,
ՎԻ4Դ էրկեն, մեշքդ բարակ,
-

Կերածդ մեղր ու կարագ,
ձագիդ հալավ քեզ բում բարակ,
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ՍԼդրակյանի տՔն. Մշ. և Վան:., հր. 30. в Արի յար, արիa և այլն,
կրկնակի տակ գտնում ենք նույնն իբրև եռյակ, միայն վերշին երկյակի
հետ առաշին երկյակից մի տող միացած.
Դու էլեր ես, կ'երթաս մարագ,
Ք ոլ ուտելուն մեղր ու կարագ,
Հագնելուդ քե բումբարակ։
նույնը Սրվանձտյանցի (ГՄանանաս, եր. 292, իբրև վիճակի երգ.
էլեր ես կ՚ե րթաս ուխտ Վարագ,
Քո ուտելիք սեր ու կարագ.
Ինչ հագեր ևս1 քե մուբարաք։
նույնը Շերենցի aՎանա սազа , Ա, եր. 97. դարձյալ վիճակի երգ,
միայն վերշի երկու տողը շուռ տված.
էլեր ես, կ'երթաս Վարագ,
Ինչ ես հագե' քե մումբաբագ.
Քո կերածն է սեր ու կարագ։
Սեդրակյանի «Քն. Մշ. և Վան»., եր. 31. գտնում ենք հետևյալ երկ
յակն իր միշի կրկնակով.
Արի էրթանք հորթկա խոտիկ,
Դիլբար, էրթանք հորթկա խոտիկ,
Տեսնենք վի՛ր յարն ա խորոտիկ։
նույնը Միանսարյանցի <rՔնար հայկական», եր. 177. գտնում ենքզարգացած իբրև քառյակ.
Մեր տուն ձեր տուն մոտիկ, մոտիկ,
Դու կապել ես կարմիր գոտիկ.

էրթանք, քաղենք կանաչ խոտիկՒ
Տեսնենք վ ի ՚ր յարն ա խորոտիկ։

նույնն ուրիշ ձևով զարգացած. Ազգ. հանդ, է —С գիրք՝ եր. 443.
Մեր տուն ձեր տուն մոտիկ, մոտիկ,
էրթանք, քաղենք հորթկան խո-

Բերենք, դնենք մսրին մոտիկ,
Տեսնենք վի՜բ յարն ա խորոտիկ։

" ԻԿնույնը դարձյալ ուրիշ ձևով զարգացած Շերենցի в Վանա սազа , Р,
եր. 43։
Մեր տոմւ ձեր տոմւ մոտիկ-մո- Իմ յար քանg քոն շատ խորոտիկ,
տիկ, Ցարոշս մեռնեմ, անոմւ Վարդիկ։
էրթանք, քաղենք հորթկան խոտԻԿ'
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Պատահում է երբեմն, որ երգչի քմահաճույքով մի կամ մի քանի տող
ևս ավելանում են քառյակի ։էրա, որով երգը խաղի սովորական ձևից դուրս
է գալիս. օրինակ' Միանսարյանցի «Քնար հայկական», եր. 177. կա
հետևյալը.
Մեր տան ետև քառսուն կարաս,
Քառսուն կարսի գինին ՛էր խաս,

Ոսկե գյոլգյոլմ, արծաթե թաս։
Ամեն թասին պագիկ մը տաս։

Նույնը մի տող ավելացած գտնում ենք նույն գրքի մեք, եր. 178.
Մեր դռան ետև տոմւ մի կարաս,
Ձեր դռան ետև տուն մի կարաս,
Ամեն կարսի գինին էր խաս,

Ոսկի գյոլգյոլմ, էրծաթե թաս,
Ամեն թասին պագ մը կուտաս:

Այս միևնույն երգը գտնում ենք Ազգ. հանդես, է — Ը, եր. 443, ավելի
ևս ընդարձակված.

ա
ռա
ք

Մեր գռան
քառսուն կարաս,
Ձեր դռան առաք քառսուն կարաս.
Քառսուն կարսի գինին ֊է խաս.

Ամեկ կարսեն մեկ թաս ի տաս.
Ամեկ թասին մեկ պագ ի տաս.
Թե դու չի տաս, գոլ գոտենասг

Ունինf մի վարիանտ ևս, որի մեջ Յ ֊ր դ տողից հետո կա «Ոսկի գյոլգյում, արծաթե թասa , որ այստեղ պակասում ւէ և մինչև անգամ մի 8-րգ
տող վերջից. « գոտենաս ու որրեվերնասa ։
ճիշտ այսպիսի ավելցուկ տողեր ունի և հետևյալ խաղը, Ազգ. հան
գես, Է - Ը , եր. 442,
,
Ծառի տակի. պաղ աղբյուր,
Արծաթե թաս, ոսկի
Ես կըվառիմ քո սիրոմւ,

Թաս մի կ՜ուզեմ, երկուս տուր.
Թե որ չիտաս' գոտենաս,
Գոտենաս, որրեվերնաս:

քուր.

Այս խաղի հիմնական երկյակը գտնում ենք Սրվանձտ. «Համով-հոտսվ», եր. 327.
Ծառի տակի պաղ աղբյուր,
Մեկ դու խմե, մեկ ձի տուր։
Իսկ զարգացած ձևերից է մեր ժողովածուի մեշ.
Հով ծառի տակ պաղ աղբյուր,
Արծաթե թաս, ոսկե քուր.

Մին ես խմեմ, մինը դու.
Անուշ կենանք ես ու դու:

Վերքին տողն ունի և հետևյալ ձևը. «Դատաստանին քուհաբ տոլat
Բերենք մի քանի օրինակ և հինգ կամ տասն՜վանկանի խաղերի զար
գացումից։
Սրվանձտ. «Համով-հոտով», եր. 328 կա.
էս օր ի՜նչ օր է, ուրբաթ ու պաս է.
Աղշիկ> ք " գլ՞լի1 արծաթե թաս է.
հորած վարդապետ կ'ասե' չհաս է:
-
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Նույնը tfՎանա սաղս, Ա, 39.
էս օր ի՜նչ օր է, ուրբաթ ու պաս
ի,
ԱՂէԻԿ' է " ԳւոլԻ արծաթե թաս ի.

Տղա՛, քո գլուխ սրմալոլ ֆաս ի,
Խորած վարդապետ կ՛ասի չհասի։

«Հա մով֊հ ոտ ով», եր. 328 կա.
՚

Երկինքն Էր ամպեր, կուգեր մարմար ձուն,
Կյյհալեր, կաթեր վեր մալուլ մարդուն.
Աստված ավերեր ղամազ մարդու տունէ
Նույնը чՏաղեր ու խաղեր]։, եր. 121.
Երկինքն ի ամպեր, կուգար մարմար ձան,
Կուգար կթափեր վեր մալուլ մարդուն.

Աստված ավիրեր ղամազ մարդու
տուն.
Յեթոզ ոը իմ յար մեկ օր գեր մեր
տուն։

Նույնը « Վանա սազ» , Ա, 39.
Երկինքն Էր ամպեր, կուգեր մարմար ձուն,
Կուգեր կըթափեր վեր մալուլ
մարդուն-.

Մեկ ե՛ս եմ մալոզ, թե աշխարհ
քիթ ուն.
Իմ յւսրոշ սիրուն մնամ Էրերուն։

Սրվանձտ. «Համով-հոտով», եր. 328. «Պարերդ» վերնագրի տակ
գտնում ենք մի շարք իրարոլցանկախ խաղեր, որոնցից
մեկն Է։
Երեկ հեվարին
Ոչխար վեր բերին,

Թվանքով զարկին,
Բրինդաբ արին։

‘.Այս քառյակի վարիանտն՝ իբրև. 10 վանկանի երկյակ առնված' գըտնում ենք ւ Վանա սազ», Ա, 37. մի ուրիշ նման երկյակի հետ միացած
իբրև պանդխտի երգ.
Երեկ էվարին վեր Ս-ասմա քարին,
Թվանքով զարկին բրինդար արին.

Խաբրիկ ը մ տարեք իմ նազչու
յարին,
Թե չէ' կըգրեմ մեշ էն դավթարին։

Եթե այււպե-ս շարունակելու լինենք, խիստ շատ օրինակներ կարող
ենք բերել, որոնց մեշ պարզ երևում է, թե ինչպես երկյակները, որոնք
խաղերի տարրական ձեն են, զարգանալով դառնում են համեմատաբար
ավելի մեծ խազեր, եռյակներ և քառյակներ։ Հաճախ իհարկե դժվար է
որոշել, թե արդյոք որն է հիմնական երկյակը, և թե արդյոք հիմնական
երկյակի՛ց է եռյակ ու քառյակ զարգացած, թե՛ ընդհակառակը, Բայց այս
դժվսէր է միայն նյութի պակասության պատճառով, Եթե կարևոր նյութը
ձեռքի տակ ունենա մարդ և համբերություն ունենա մանր-մանր աշխա
-
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տանք անելու, կարելի է ասել, թե առհասարակ կորոշվի խաղերի հիմնա
կան ձևերն իրենց զարգացումներից։
Խնդիրն այստեղ, իհարկե, այն չէր, որ որոշեինք այս կամ այն խ ա ֊
զի հիմնական ձևն իր զարգացումից, այլ ցույց տալ, թե ինչպես պարզ
խաղերից կազմվում են բարդ խաղեր և ընդհակառակն։
Դառնանք մեր երգերի զարգացմանը։
11. ԵՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԽԱՂԵՐԻՑ
Ամեն մի խաղ, երկյակ լինի թե եռյակ կամ քառյակ, կազմում է մի
աոանձին երգւ Սակայն կյանքի մեշ, այսինքն երգելիս, մի քառյակով չի
բավականանում երգիչը, — այդ կտևեր շատ կարճ։ Երգեցողությունը սո
վորաբար ավելի երկար ւէ տևում. հանդեսների և պարերի ժամանակ նույն
իսկ ժամերով երգվում ւէ։ Բառերն արագ փոփոխվում են, իսկ եղանակն
անփոփոխ մնում։
Իրարուց անկախ խաղերը միևնույն եղանակով և միևնույն կրկնակով
ետևե ետև ասվում են ուզածի չափ երկար տևողությամբ, մինչև որ կամ
ձանձրանում են ու եղանակը փոխում, կամ նույն չափով հորինված եր
գերի պաշարը սպառվում է ։ Ով ներկա է եղել մեր ժողովրդական պարե
րին և երգեցողության մրցմանը, նա այս անձամբ նկատած կլինի։ Ավելորգ չի լինիլ սակայն հիշել մի դեպք,
Մի անգամ, երբ ես Երևանից էշմիածին էի գնում, կառապանն իր
կողքին նստեցրեց իր ծանոթներից մեկին։ Այս երկուսը սկսեցին մրցել
թե ով ում aկկապիa, այսինքն թե որն ավելի խաղ գիտե։ Եվ Երևանի այ
գիների տակից մինչև Վաղարշապատի մոտերը, Փարաքար գյուղում
միայն դադարելով, նրանք մի ժամից ավելի միևնույն եղանակով երգե
ցին փոփոխակի բազմազան քառյակներ։ Եվ այս շատ հեշտ է , քանի որ
միանման չափով հորինված խաղերը շատ են և որ գլխավորն է' խաղերը,
սակավ բացառությամբ, չունին իրենց հատուկ հաստատուն եղանակը։
Կրկնակները, ընդհակառակն, չհաշված լե-լեներն ու նա-նայները, կապ
ված են մի հաստատուն եղանակի հետ. գրեթե ամեն կրկնակ ո ձ ի իր հա
տուկ եղանակը թե իր և թե իր հետ երգված խաղերի համար։ Այս պատ
ճառով է, որ եղանակները սովորաբար կրկնակներով են կոչվում, օրի
նակ' Ջան գյոՎոլմ, Ախ մարալ շան և այլն։
Միևնույն կրկնակի հետ կարելի էր լինում երգել ամեն խաղ, եթե չա
փը ներում էր, և ընդհակառակն' միևնույն խաղը կարելի էր երգել ամեն
կրկնակի հետ, դարձյալ եթե չափը ներում է ։ ժողովրդական խաղի աս
վելու էական հատկությունն է այս, որ, ինչպես հետո կտեսնենք, միշոց էր
տալիս խաղերից ամբողջական ընդարձակ երգեր կազմելուն։ Ավելորդ չէ
մի քանի օրինակներ բերել։
Վերցնենք հենց առաշին պատահած երգը մեր ձեռքի տակ ունեցած
Ազգ. հանդեսի է—Ը գրքից։ Այստեղ եր. 442, <rԲազումի շան բազումիa
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(արևմտյան տառադարձությամբ' «պաղմի ճան պաղմի») կրկնակի տակ
երգվում է իբրև առաշին տոմւ.
ԱՐԻ՛ էրթանք Կըոնկու սար,
Կ՛ուզես հարյուր, կուտամ հազար.

Թուխ աչքերոլ խաթրի համար,
Շեկ ունքերու խաթրի համար։

Սույն քառյակը մի ուրիշ ձևով գտնում ենք Սրվանձտ., Համով-հոտով, եր. 327, իբրև «պարերգ» առանց կրկնակի.
Ել ու էրթանք Կոնկու սար,
Քոշկ մի շինենք, մտնենք հիսար.
Թող գա վեր մե Շահն ու Խոնդ
քար.

Ոլզե հարյուր, կուտամ հազար,
Բազե', քո թուխ ալքիդ համար։

Սույն երգն իբրև աղճատ եռյակ գտնում ենք Սեդրակյանի «Քն. Մշ.
և Վան.», եր. 23. « Աղշիկ, յար անենք, յար անենք, Դիլբար, յար անենք,
յա ր անենք» կրկնակի տակ.
Քոշք ըմ շինենք, մտնենք խասաբ,
Կ՛ուզեն խաբիր, կուտամ խազար.
Բարով էզնիմ քՈ խոր փեսա։
Նույն «Բազումի գյուլ բազումի» կրկնակի տակ ( գյուլ և շան բառերն
իրար փոխանակում են, ինչպես օրինակ՝ «Հոյ նազան ըմ, գյոզ նազան
ը մ »' ասվում է և «շան նազան ըմ» ) Շերենցի «Վանա սազ», Ա, 40 բեր
վա ծ է իբրև առաշին տոմւ.
Տոմւ մ ՚ե մ շինե գետի բերան,
Վերեն թալի շուխտ ըմ գերան.
■Մեկն ի խոխե, մեկն ի ծիրան.

Խոխեն կռտրավ, մնաց ծիրան.
Ծիրան փթխավ
յարոշ բերան։

Այս խաղը, սակայն, Սեդրակյանի «ՔՆ. Մշ. և Վան.», եր. 26 բերված
4 իբրև աոաշին տոմւ «Զ անիման, շանի ման» կրկնակի տակ հետևյալ
ձևով.
.Տուն մ ՚ե մ շինե գետի բերան,
Մեկն էր խոխի, մեկն էր ծիրան,
Թալինք ի նե շուխտ ըմ գերան.
Կռտրավ խոխի,
մնաց ծիրան։
Այս «շանիման, շանիման» (արեմտ. տառադարձությամբ «ճանիման,
ձանիման») կրկնակի հետ, սակայն, Ազգ. հանդես, է —C, 443 դրված ւէ
ի բրև առաշին տոմւ.
Մեր դռան առաշ ծառ մի պնդուկ,
սեր ղռան առաշ ծառ մի պնդուկ,
Առնեմ քեզի, մտնեմ սնդուկ։
Այս եռյակն էլ, սակայն, «Քնար հայկական», եր. 177 դրված է «Հա
վար Զուլո, մ ադաթ Զոզո» և այլն, կրկնակի հետ այսպես.
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Մեր դռան ետև արտ ըմ պնդուկ,
Ձեր դռան ետև արտ ըմ պնդուկ,
Զուլոն առնեմ, մտնեմ սնդուկ։
Նույն «Բաղումի գյոլ/ բաղ։։ լմի a կրկնակի հետ Մխիթարյանի «Տա -֊
ղեր ու խաղեր», եր. 244 բերված Վ իբրև առաքին տուն' միայն գռեհիկ՝
արտասանությամբ.
Սարեն կուգա պաղպաղ ջրեր,.
Կը կաթկթի մարմար քարեն և այլն։
Այսպես եթե շարոմւակելոլ լինենք, ամբողջ գիրք կարող ենք գ ր ե լ֊
քանի որ ամեն խաղ էլ կարող է ամեն կրկնակի հետ երգվել, եթե, դարձյալ կրկնում ենք, լափը ներում է, և մեր ժողովրդական երգերի ժողովա
ծուները լի են այդպիսի օրինակներով, Հատկապես առաջին տները վերց
րի, որովհետև եթե եղանակի ու կրկնակի հետ քիլ ու շատ կապված մնում
են, առաջին տներն են. Բայց այս էլ հաստատ չէ,.ինլպես վերևում «Բ ա ֊
ղումի ջան թաղումի» կրկնակի համար գրածից երևում է. օրինակ' մի.
ժամանակ խիստ սիրված «Հոյ նազան ըմa և այլն կրկնակի հետ «Տաղեր
ու խաղերa, եր. 160 դրված է իբրև առաջին տուն..
Բարձր բո յգ տալ լունի,
Լուս էրեսդ խալ լունի,

Ջահիլ յարի մոտկացի,
Որ տխրիլ ու լալ լունի։

Իսկ Կոմիտաս վարդապետը նույն կրկնակի համար ձայնագրած ունիիբրև առաջին տուն.
Գարնան սիրուն ծաղիկ ես,
Ինձ համար աղունիկ ես.

Գլխիս վյրով պտիտ տուր,
Նախշուն-թև թիթեռնիկ ես,

Եթե աոաջին տներն այսպես տարբերվում են, փոփոխության էլ ոչ
մի սահման լկա հաջորդ տների նկատմամբ։ Երգլի հիշողությունից կամ
միտն ընկնելուց է կախված մեծ մասամբ մի տան ետևից այս կամ այն
տունը կցելը։
Ասել չի ոլզիլ, այսպես ետևե ետև իբրև մի երգ երգված խաղերը
միայն մի ընդհանուր բան ունին, այն' որ նույն եղանակով ու կրկնակով
են երգվում, և որ մեծ մասի րովանդակությոմւը սերն է ։ էլ ուրիշ ներքին
կապակցոլթյոմ։ լոլնին։ ճիշտ է, անկախ քառյակները ետև ետև երգվե
լով դաոնում են մի երգի տներ, բա յց իմաստով մնում են դարձյալ իրարուց անկախ,
Թե պատահմունքը որքան մեծ գեր է կատարում տների հաջորդու
թյան մեջ, այդ ՛շատ լավ երևում է մեր երգերի ժողովածոներից և նույն
իսկ ժողովրդի գործածության համար կազմված երգարաններից։ Այստեղ
գրի առնողները կամ երգարան կազմողները,, մոռանալով կամ չիմանա
լով, որ քառյակները մեծ մասամբ իսկապես անկախ երգեր են և անկապ,
կցումով են միայն միևնույն եղանակի տակ երգված, ինչպես լսել են, ա յն—
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պես էլ ևտևե ետև շարում են տներն իբրև մի երգի մասեր, որով մի անմիտ բան է դուրս գալիս։ Եվ մի՜թե ընթերցողներն իրավունք շունին ասեՀոլ, թե մեր երդերն անհեթեթ բաներ են, դրանց տները ներքին կապակ
ցո՛ւթյուն շունին, ճիշտ ինչպես անմիտ, են համարում խաղերն առանձին
առանձին վերցրած, որովհետև հրատարակվում են նույնիսկ երգարան
ների մեշ աղճատված ձևով առանց trբնագիրըa վերականգնելու։
Բայց, ինչքան էլ պատահմունքով են խաղերը կցվում իրար և անկապ
տներով երգեր կազմվում, երգեցողության այս էական հատկությունը
միշոց է տալիս, ասացինք, անկախ խաղերից ամբողջական մեծ երգեր
■կազմելուն. որովհետև երբեմն և տների հաշող ընտրություն Հ լինում,
երբեմն միևնույն եղանակի տակ իրար հաշորդում են այնպիսի քառյակ
ներ և նույնիսկ երկյակներ, որոնք իմաստով հարմարվում են իրար և
միասին կազմում են մի ամբողջական երգ։
Այստեղից ահա. առաշանում է ժողովրդական մեծ երդերի զարգա
ցումը խաղերից' իբրև բաղադրիչ տարերքներից։ ժողովրդական մեծ երգն,
•ուրեմն, այս դեպքում կազմվում է հարադրությամբ, այսինքն անկախ
փոքրիկ երգերը ավելի կամ պակաս իմաստալից կերպով կցվելով իրար'
կազմում են մեծ երգեր։
Սակայն այս հարադրությոձը միշտ կույր պատահմունքով և արտա
քին չի լինում, անկախ երգերը միշտ ւոկ մեքենայորեն չեն միանում իրար
հետ։ Երգչի բանաստեղծական տրամադրությունն ու սրամտությունը մեծ
դեր են խաղում ա յս գործում։ Մի խաղ մյուսին հարադրվում է նաև գի
տակցորեն, և խաղերը հարադրվելիս կրում են ներքին փոփոխություն,
իսկապես վերամշակվում են միասին մի ամբողջություն կազմելու հա
մար. երգի մեշ մտնում է մի ընդհանուր իշխող բան, եթե ոչ գաղափար,
֊գ ոնե զգացմունք, հոգեկան վիճակ, որ տները կապում ւէ իրար հետ։ Խա
զերը հարադրվում են, ուրեմն երբեմն նաև բովանդակության համեմատ։
Այս նպատակի համար ազդում են և ուրիշ հանգամանքներ, ինչպես են'
հաշող կրկնակները, կամ տարբեր խաղերի մեշ եղած նույն և նման բա
ռերն ու խոսքերը, որ ընդհանուր գույն են տալիս տներին, և ապա մի որևէ
դեպք, որ առիթ է լինում իրեն հարմարվող անկախ քառյակներն ի մի
համախմբելու։
Տեսնենք օրինակներով մեր երգերի զարգացման այս երեք տեսակը
յյկսելով վերշին ազդող հանգամանքից։
Դեպքի կամ անձի ազդեցության տակ իրար հետ միանում են այն
խաղերը, որոնք ասված են որևէ համանման դեպքի կամ անձի առթիվ։
Դրանք իսկապես վյւպակսւն քնարերգության տարերքն են։ Օրինակ' մեկը
խեղդվում է, մի մարդու սպանում են, մի աղջիկ փախցնում են և այլն,
և ահա կազմվում է այդ առթիվ մի եղանակ ու կրկնակ, որի մեջ հիշվում
է դիպվածի մի էական գիծը' հիշելով երբեմն և նրա անունը, որի գլխին
եկել է դիպվածը։ Կազմվում են և մի երկու խաղեր, որոնց մեշ պատմվում
է դիպվածից։ Եվ այսքանը բավական է, որ իբրև կենտրոն իրեն քաշի
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հնուց անտի արդեն պատրաստի համանման բովանդակության խաղերի֊
մի մասը, կամ թե ուրիշ պատրաստի խաղերից այս կամ այն վերցվեն և
հարմարվեն նոր պատահած դեպքի վրա։
Որովհետև դեպքը կամ անձն եղել է և ունեցել է որոշ բնավորություն,
ուստի և խաղերը պատահաբար չեն կցվում իրար, այլ մի ներքին ա ռը ն֊
էությամբ։ Բոլորը միասին ունին մի ընդհանուր բովանդակություն և պըտըտվում են պատահած դեպքի կամ անձի շոլրշը, Սակայն տները չանին
ներքին սերտ կապ և ոչ էլ հաստատ դասավորություն, կամ որոշ թիվ.
ուրիշ խոսքով' արվեստավոր հորինվածքը դեռ պակասում է, Տների կա
պակցությունը տրամաբանական չէ, ուստի և լույծ կ։ Տները հեշտությամբ
բաժանվում են իրարուց, ետ ու առաշ ընկնում, ամբողշության միշից֊
դուրս դալիս և ա յլն։ Երգչի քմահաճույքը դեռ իշխում է կատարելապես և
իշխում է ամեն անգամ երգելիս ուրիշ տեսակ։
Խաղերի այս տեսակ համախմբումները մի դեպքի կամ անձի շուրշ"
լոկ փորձեր են անկախ փոքր երգերից մեծ ամբողշական երգեր առաշ
բերելու, և արվեստավոր հորինվածքի տեսակետից' անհաշող փորձեր,
Այստեղ ոչ մասերի որոշ դասավորություն կա և ոչ տների համար սահ
ման։
Այսպես համախմբված երգերն ու նրանց եղանակները սովորաբարայլևս իրենց կրկնակների անունով չեն կոչվում, այլ դեպքի հերոսի
անունով,
Այսպիսի երգերից կ, օրինակ, « Գուլաբեցի Արշակի» խաղը։ Սա մի
ՏՏ— 60 տարի առաշ Բալղգյոլում ձուկ որսալիս խեղդվում է ։ Մահն երևի
առանձին տպավորություն է թողնում իր համագյուղացիների վրա, որոնք
խաղ ասել սիրում են. կազմվում ւէ վրան եղանակ ու կրկնակ.
Շորորա՛, Սալաթ (կնոշ անունը), շորորա՛,
նավն ( վար. լոդկեն, ղայեղն) Արշակին կ՚որորա.
և ապա մի քանի քառյակներ Արշակի կյանքից ու եղերական մահից։ Երգն,,
երևի, եղանակի պատճառով տարածվում կ ուրիշ կողմեր, և տների թիվը
բազմապատկվում է ուրիշ պատրաստի խաղերից, Այս երգից քառյակներ
և եռյակներ կարելի է գտնել ի միշի այլոց և Լալայանի «Ջավախքի բուր
մունք» , եր. 23, ուր տները մեր նկարագրած ձևով խաոն ի խուռն և ան
կապ են։ Նույն Արշակի խաղից յոթը տուն միայն առանձին ընտրությամբ
և որոշ դասավորությամբ դրել ենք և մեր «Հազար ու մի խաղ» երգարանի
մեշ, Ա, 49։
Այս կարգի երգերին պատկանում են և «Դերիկոն» («Քնար Մշ. և
Վան.», եր. 17. « Տաղեր ու խաղեր», եր. 148), որի մեշ պատմվում է Հա՜կոյի սպանման դեպքը։ Այսպիսի երգերից են և Աշխենի երգը, «Տաղեր ու
խաղեր», եր. 184, և ուրիշներ։
Այսպիսի երգերի քնարական տեսակին է պատկանում և ՄասսքարեցիԶուլոյի խաղը։ Զուլոն, ինչպես ականատեսներից լսել ենք, 1850-ականւ
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թվականներին է ապրել, մի շատ գեղեցիկ, բա յց և կասկածելի բարքի
տեր կին, որին սիրահարներ շատ են եղել։ Ջուլոյի համար 43 քառյակ և
եռյակ բերված են «Քնար հայկական», եր. 173, ուր կրկնակն է.
Հավա՜ր Ջոզո, մ ադա՛թ Զոզո,
Սանի գյորդում, յանղըմ, Ջոզո։
Այս կրկնակը ժամանակի ընթացքում արդեն փոխված է . երկրորդ
տողը ժողովուրդն ինքը թարգմանած է հայերեն, ավելացնելով և մի եր
րորդ տող, ինչպես ունի ձայնագրած Կոմիտաս վարդապետը, և է Հ ե տ և ֊
յալը.
Հա վա ' ր Տուլո, մ ադա՛թ Ջուլո,
Քեղի տեսա, վառա, Ջռլ[ո։
Բացվիր, բացվիր, իմ վարդ Զոզո։
Անշուշտ Հո զո յի իրեն վրա մի քանի եռյակներ և քառյակներ կ ա զ մ ը ֊
ված կլինին, բա յց Զուլոյի կրկնակի տակ երգվածները ոչ բոլորը հավաս
տյավ Զուլոյինն են։ Օրինակ՝ վերցնենք « Տաղեր ու խաղեր», եր. 243,
Ջուլոյի անվան բերված 10 եռյակը, որոնք բոլորը կան « Քնար հայկա
կանի» մեշ իբրև Զոզոյի խաղեր։ Սրանցից հետևյալ երեքը միայն կարող
են Ջուլոյինը լինել.
Ես Տուլոն եմ Սաստարեցի,
Հինգ օր արի, մեր տուն կեցի,
Դեմ աղոթրան եկեղեցի:

Արև ընկավ հա մ ուր բերդին,
Քո սերն ընկավ մեշ իմ լերդին,
Ես քեզ սիրեմ, թող զիս քերթին,

Հ ե լե ՚լ - մ ե լե ՚լ Մսրու գոմեշ,
Իմ ձեռ թալեմ Քալաշի փեշ,
Տուլոն էղնի ընձի փեշքեշ։
Տասից այս երեք եռյակը, ասում ենք, կարող են Ջուլոյինը լինել,
մնացածները հավաստյավ անկախ խաղեր են, որոնք միայն Ջուլոյի վրա
չեն երգվում, այլև ուրիշների։ Տեսնենք մեկ մեկ։
1. Զտֆար աղի նշխուն օդեն,
նոր եմ եկել Ջոլ1"1ի մոտեն,
Չը կշտացա անուշ հոտեն։
Այս եռյակը, որ ասվում է զեղծ Ջուլոյի մոտից եկող աղայի կողմից,
մի ուրիշ ձևով մտնում է և «Իմա ՛լ էնեմ» երգի մեշ։ Այստեղ երգողն իր« մատղաշ մանուկ» ամուսնուն դավաճանող կինն է.
Ի ՚մ ա լ էնեմ ես քոլ դարդեն,
Իմ էրեսիս պատռավ փարդեն.
նոր եմ եկել յարիս մոտեն,
Չկշտացա Համ ու հոտեն։
-

2 . Տանքով անցա, ճրագն էր վառ,.
Դու կու մանիս զոզանի գառ,
Որբեվերեցի՛, արի զիս առ։
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I.
Այս խաղի վարիանտները երգվում են իբր Լուրիկի և Բ՛ուխ փուչով
՛աղջկա երգեր, «Զավախքի բուրմունքս, եր. 21. էՔիփ լուրիկ, լուրիկ, Գար
նան քարեր վարդ ֊Էրիր, լուրիկս կրկնակի Հետ.
Իրկվորե' ճրագն Էր վառ,
Գոլ կը մաներ զոզանի գառ,
Ոբբեվերեցի՛, արի զիս առ,
Նույն տեղը, եր. 22. аԱխ լուրիկ, լուրիկ, լուրիկ, Կանաչ ու կարմիր
լուրիկս կրկնակի, հետ.
Առավոտուն թունդիր վառ.
Լաչակ թալի խ առ ու մառ,
Կը լմանիս զոզանի գառ,
Ազգագրակ. Հանդես, Է ֊Ը , 444. նույն երգը կրկնակ ունի.
Շառաֆով թուխ փուչով աղջիկ,
Դու բոլոր էրես,

Ես ու դու չուի,տ կը քելենք,
Դու մոլորեր ես.

Իսկ խաղի վարիանտն է.
Առավոտուն թոնիր վառ,
Գլոխ կապիր խառ ու մառ,
Որբեվերցի՝ զիսի առ,
Նույն խաղի վարիանտն \է և IՎանա սազս, Բ, եր. 29. տՐռւրիկ Մայրամ, րուրիկ բարխեմռ և այլն, կրկնակի Հետ.
Առավոտուն թոնիր վառ,
Սիվտակ լաչակ խառ ու մառ,

Կարմիր սոլերդ թառ ու մառ,
Դու կը նմանիս զոզանի գառ։

Մենք ունինք և ուրիշները, որ ավելորդ է բերել,
3. Զաղցի բոլոր Հմեն ուռ էր,
ԱչխարՀ կ՛ասեր' կուլոն ծուռ էր,
Մեչ իմ սրտին լալ ու դուր էր.
Այս խաղի Հիմնական մի երկյակը գտնում ենք Ազգ. Հանդես, է—Ը,
եր. 443. «Բաղըմի չան բաղըմիս կրկնակի տակ.
Գեղով կըսեն քո յար ծուռ,
Մեչ իմ սրտին լալ ու դուր.
Այս խաղի մի զարգացած վարիանտը կա և Լամով-Հոտով, եր. 305,
ուրիչ երգերի Հետ կցված իբրև էՄոկացի Հայոց Հարսանյաց պարս.
ԱչխարՀ ասեն' քո յար ծուռ Հր,
Աքս-մ ասեն' քո յար ծուռ էր.

— Խազար ծուռ էր.
Մեչ իմ սրտիս լալ ու դուր էր:

Սույն խաղի վարիանտն ոլնինք և հետևյալ ձևով.
Վանքի բոլոր մանդր նուռ է.
Սավդալի ենք' չասեք ծուռ է.
Սեր ու սավդեն խիստ մրմուռ է.
՚ Երկիր կասեն' իմ յար ծուռ է։

4 . Թոնդիր վառե, եղեր է մուխ,
Կապե փուչին, թորկեր է պուխ.
Ունքեր կամար, աչքերն է թուխ։

Այս խաղի վարիանտներն արդեն առաշ բերել ենք. հիշենք միայն, որ
երգւէում է զանազան կրկնակների հետ. իբրև Լուրիկի երգ, ffՋավախքի
բոլրմս., եր. 20, 21, 22. Իբրև թուխ փուչով աղշկա, Ազգ. հանդես, է —Ը,
եր. 444. իբրև Րուրիկ Մայրամ, « Վանա սազ», Բ, 29. իբրև Ալաշա պար,
«Գլեշան, Մրալե» կրկնակով օՀամով-հոտով», եր. 320 և այլն։
5. Տանքով անցա, թափ քելեցի,
Հանգով զարկի, զերդիս բացի,
Ցարս տոմւ չէր, նստա լացի։
Զուլոյի երգի այս տոմւր զարգացման զանազան ձևերով գտնում ենք
և ուրիշ երգերի մեշ. իբրև Լուրիկի երգ, ffՋավախքի թուրմ»., եր. 22.
էլա երդիկ, թափ քելեցի,
Ոտս զարկի, երդիկ բացի,
Ցարս տուն չէր, նստա լացի։
Իբրև Ջանիմանի երգ ffշանիման» կրկնակի հետ Ազգ. հանդ., է —Ը,
443.
էլա տանիք, թափ քելեցի,
Իմ յար տուն չէր, նստա լացի,
Զարկի լանկե մ'երդիկ բացի.
Փոռ ու փոշման թողի գացի։
Իբրև Ասմարի երգ ffԲաղնի շան» կրկնակի հետ, ffՔնար Մշ. և Վան.»,
եր. 24.
էլա տանիս, թափ քելեցի,
Կարմիր խնձոր գլորեցի,
Լանկով տվի, երդիս բացի,
Ասմար տոմւ չէր, նստա լացի։
Նույն տեղն, եր. 34. իբրև Խումարի երգ.
էլանք տանիս, թափ քելեցինք,
Կարմիր խնձոր գլորեցինք,

Երդիս բացինք, երիշկացինք,
Խումար տոմւ չէր, նստանք լ ա ֊
ցինք։

Նույնը, Բազե անվան հետ կապված «Լամով-հոտով», եր. 327.
Տան քով ընցա, թափ քելեցի,
Բազեն տոմւ չէր, նստա լացի,
Տղեն կողար, օրորեցի։

6. Դու կայներ ես դեմ ամրոցին,
Ջուխտակ շամամ մեշ քո ծոցին*
Դու կըխաղաս խետ վզնոցին։

.Այս խաղը մեր ժողովածուի մեջ կա իբրև Խանեյի երգ.
հանեն կայնել դեմ ամրոցին,
հանեն կըխաղեր Հետ վզնոցին,
Ես մալուլ ենք ճերմակ ծոցին։
Սրա վարիանտներն են դարձյալ մեր ժողովածուից.
Կայնել ես դեմ ամրոցին,
Կը խաղաս քո վզնոցին,
էրկոլ շամամ քո ծոցին,
Ջուխտակ թուրինջ քո ծոցին։

Դու կայնել ես դեմ ամրոցին,
Դու կը խաղաս Հետ վզնոցին,
Մայիլ եղա ճերմակ ծոցին։

Սրա վարիանտն է և Հետևյալը, որ իբրև պարերդ կա Տ. Նավասարդ
յանի «Լայ ժողովըդ. Հեքիաթներ», Զ- գիրք> եր. 92.
Դուն կայներ էր դեմ ամրոցին,
Հա' կըխաղեր խետ վզնոցին.
Ծաոա քու սպիտակ ծոցին,

7. Դու կայներ ես դարկՀի դուռ,
Մեջքդ մանի խանչլի բուռ,
Զիս էրեցիր սավդալոլ ծուռ։

Այս խաղն իբրև քառյակ կա « Վանա սազ», Ա, եր. 41. « Կանչեմ յար
արի» և այլն կրկնակի Հետ.
Տնեն էլար, կայնար ի դուռ,
Մեջքդ ի բարակ խանչալի բուռ,

Քամին ւէզար էտու շուռ մուռ,
Ես քո սիրոմ, ավդալ ու ծուռ,

Նույնը «Քնար Մշ. և Վան.», եր. 22. «Աղչիկ, յար անենք» և այլն,
կրկնակի Հետ.
Դու ելել ես, կայնել ես դուռ,
Մեջքդ բարակ խանչալի բուռ,

Քո Հորն ու մոր աչքերն է կուր,
Տղեն տեսավ, աղջիկն էտոլր։

Այսպես տեսնում ենք .Զուլոյի. անվան երգված խաղերը ասվում են
և Լուրիկի, հանեյի, Ասմարի, հում արի և այլն Համար, Դրանք, ուրեմն,
.այն կարգի երգերին են պատկանում, որոնք ընդՀանոլր գույն ունին միայն
..և, ինչպես «Հազար ու մի խավի» Ա. Հիսնյակի ծանոթության մեջ դրել

..ճիշտ այնպես, ինչպես որ Հիմնական երկյակների միանալուց քառյակ
ն եր են կազմվում։ Մի խաղի մեջ եղած մի բառ կամ խոսք Հիշեցնում է
■մի ուրիշ խաղի մեջ եղած նույն կամ Համանման բառը կամ խոսքը, ուս*տի և երկրորդ խաղը, երբեմն և երրորդը և այլն, ասվում է առաջին խաղի
հետևից, և երկու, երեք ու ավելի խաղեր միացած մնում են Հիշողության
.մեջ և ապա երգվում թե .միասին և.թե անկախ։

Այս կերպով կազմված մեծ երգերի տներն իմաստով իրարու ավելի
են հարմարվում, քան դեպքի կամ անձի ազդեցության տակ միացածներին ը ։ Սակայն սրանց մեծ մասն ևս արվեստի տեսակետից անհաշող բաներ
են, որովհետև անկախ խաղերի հարադրությունն այստեղ արտաքին է և
Հիմնված չէ բովանդակության վրա։ Ուրիշ բան է, եթե բառերի հետ միա.
սին և խաղերի իմաստն ՛է իրար բոնում, կամ անկախ խաղերն իրար հա.
բաղրվում են միայն նրա համար, որ իմաստով նման են իրար կամ որևէ
ներքին առնչություն ունին իրար հետ։ Այս դեպքում երդերի կազմությունը
հիմնված է բովանդակության վրա, ուստի և տները միասին կազմում են
իմաստալից ամբողջություն.
Մեր ամենից հաշող ժողովրդական երգերը կազմված են այս վերշին
տեսակի հարադրությամբ։ Խնդիրն այստեղ, իհարկե, անկախ խաղերից
կազմված մեծ երգերի մասին է և ոչ թե այն մեծ երգերի մասին, որոնք
մի անգամից իբրև ամբողջություն են հորինված.
Տեսնենք այս երկու տեսակի հարադրությամբ կազմված երդերի օրի
նակներ։ Ամենից առաշ պիտի նկատել, որ այսպիսի երգերն ևս մեծ մա
սամբ աղճատված են մեր ունեցած Ժողովածուների մեշ, ինչպես են և
առանձին առանձին վերցրած խաղերը, Այսպիսի երգերի «բնագիրն» էլ
պետք է նախ վերականգնել, որպեսզի տների ներքին իմաստի կապակցու
թյունը պարզ հասկանալի լինի, Բայց, ցավհք, մեր ժողովածոների սա
կավության պատճառով այդ անելն անհնարին է ։ Մենք կբավականանանք
եղածով և մեր առձեռն ունեցածով։
Լոկ բառերի պատճառով, առանց իմաստին ուշադրության դարձնե
լու, հարադրությամբ կազմված մի երգ է, օրինակ, « Վանա սազ» , Ա, 45
« Կաքավների երգ» վերնագրի տակ դրածը. Այս երգն իբրև ամբողջու
թյուն է դրված, բա յց ամբողջությոմւը լոկ արտաքին է ։ « Կաքավներ»,
ասելով հասկացվում է «աղջիկներ», և հավանորեն վարիանտի մեշ ևս
« աղջիկներ» կլինի, գավառական ձևով «ազչներ», որ, ինչպես ուրիշ խա
զերի մեշ, հանգ է կազմում «շազցներ» բառի հետ։ «Վանա սազի» մեշ
հիշված երգի առաշին երկյակն է.
Կաքվներ, կաքվներ,
(Աղչներ, ազչներ)
Ելեք, երթանք շաղցներ։
Որովհետև այս սկզբի երկյակը, որ իսկապես կրկնակ է, վերշանում
է «շաղաց» բառով, ահա ետևից գալիս են մի շարք երկյակներ նույն
Բլ ,ռով.
1. Ջաղցի առուն շուր կըգեր,
Աղջիկ լաճուն դյուր կըգեր։

7. Սարերն իլին ասեղ էր,
Իմ յար նորախասեր ՛էր։
8 . Սարերն իլին ալաշ էր.
Իմ յարն ալաշ կալաշ էր,

Z. Ջաղցի առան կանաչ էր,
Աղջիկ լաճուն ճանաչ ՛էր։
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3. Ջաղցի տանիսլւ փոս էր,
Քար կրթալեմ' կը սոսեր։
4 . Սեոիկը իլին եղ Հր,
Իմ յար թուխ աչք, թուխ բեղ էր,
(վար. Աղջիկ լաճուն լայեղ Հր),
5. Ջաղցի առու՛ն ավազ էր,
Աղջիկ լաճուն գավազ Հր,
6. Իմ ծոցի կութինը թուշ Հր,
Իմ յարոշ երես պուճ Հր.

9. Դարի ( վար. սարի) տակի պ ը ֊
տրտուն,
Իմ յար քանո քոն խտտունւ
10. Կաքվներ, կաքվներ,
Շիլա շապիկ »ալ արեք,
Կարմիր երես խալ արեք.
Ձեր պԱյգ щ հալալ արեք,
11. Բարձի տակեն հոտ կու գեր.
Տէզ ձգեցի Հ ոնը յ(ոլ գեր
Կաքվներ, կաքվներ (ազչներ, աղչըներ).
Ելեք երթանf ջաղցներ։

Այս երգի տների կապակցության համար պետք Է նկատել, որ 4-րդ
երկյակն ունի և հետևյալ վարիանտը.
Սեռիկը իլին եղ Էր,
Աղջիկ լաճուն լայեղ Էր,
Հասկանալի Է, որ սկզբնական հարադրության ժամանակ այս վա
րիանտն Է կցվել մյուսներին և հատկապես է աղջիկ լաճունյ> բառերի պատ
ճառով, որ կա մյուս երկյակների մեջ ևս. Այս 4-րդ երկյակն այնուհետև
իր բառերով հիշեցրել Հ 7-րգը, որ ունի և հետևյալ վարիանտը.
ճտիդ ուլունք ասեղ Էր,
Ջանս չանիդ լայեղ Էր,
1 0 ֊ր դ քառյակի համար ունինք հետևյալ վարիանտները, որի մեջ կա

Աղյի, շիլեն ծալ Էրա,
Շիլեն ծալ ու մալ Էրա,

Էդ քո կարմիր թչներից
Պագ մի տուր, հալալ Հրա,

11-րդ երկյակն ունի հետևյալ քառյակը.
Տեղը գցեմ փոթ կըգա,
Աղջիկ լաճու մոտ կըգա.

Մեռնեմ Հդ Էսաս բրչամիգ,
Միջեն անուչ հոտ կըգա։

Այս վարիանտով կապակցող բառն Է դարձյալ <էաղջիկ լաճոԱ, որ
կա նախորդ երկյակների մեջ,
Անհասկանալի մնում Հ միայն 6-րդ երկյակի հարադրությունը, որի
համար վարիանտներ չունինք ձեռի տակ։ Եթե այս երկյակը մի կամ երկու
երկյակ հետո եկած լիներ, այն ժամանակ էյար» բառով կկապվեր։
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Ավելորդ ենք համարում ասեի որ այս երգի երկյակներն ունին ե քա ռ.
յակներ' զարգացած ձևով, բերենք միայն 1-ին երկյակինը.
Զաղցի դոն են շուր կը գա,
Աղբեր քրոշ հյուր կը գա.

Աղյի չան, կանլա ' լսեմ,
Քանի սրտիս դյուր կը գա։

նույնասկիզբ խաղերը բնականաբար շարվում են ետևե ետև և կազ
մում մի ամբողշություն։ Այդպիսի մի երգ գանում ենք « Վանա սազ», Ա,
եր. 41. հետևյալ կրկնակով.
Քա' նազերով, քա' խորոտիկ, դու վ ի ՚ր ն ես,
Աշխարհ գիտի, ալամ գիտի, դու իմն ես։
Իսկ հարադրված երկյակներն են.
Վարգն ի բացվե Վանա քաղքի էգեստար,
Աստված սիրես, մեկն ուղարկի ձիկը տար։
Վարդե ի բացվե առավտման խավխուսոց,
Իմ յա ր բախլեն կայներ էրկու ձեռն ի ծոց:
Վարգն ի բացվե առավտման շաղերով,
Իմ յար բախլեն վարդ կըքազի մաղերով։
Վարդն ի բացվե Վարդվերի կիրակին,
Քո սերն ինկե մեշ իմ սրտի պրակին։
Այս երկյակներն սկզբնապես իրարուց անկախ են։ Վերշին երկյակն,
օրինակ, մի ոտք ավելացած, գտնում ենք նույն գրքի մեշ, եր. 5 4 . մի
ուրիշ երգի վերշում, որ կազմված է նույնպես նույնասկիզբ բառերով։
Մեկ ըս տաբի ծառեր ծաղկին Ծառզարդարի կիրակին,
Քո սերն ինկե մեշ իմ սրտի պրակին։
Այս միևնույն երկյակը գտնում ենք և «Զավախքի բուրմունք», եր.
34. իբրև անկախ երկյակ ffվարդ» բառով միացած մի ուրիշ երկյակի հետ։
Վարդ կըբացվի Վարդևորի կիր ա ֊
կին,
Ես լեմ դիմանա իմ յարիս կրակին.

Հալղը վարդ կը ժողովե, ես հ ո ֊
րոտ մորոտ,
Հալղը յար կը գտնի, ես յարես
կարոտ,

Նույնասկիզբ բառերով հարադրված մի երգ է, օրինակ, և հետևյալը՝
ՀՎանա սազ», P, եր. S3, ffՀեյրանդ կ՛ելնեմ, յար յար, Ջանիդ ղուրբան,
իմ յար» կրկնակով.
Ուստի" կոպաս շորորալեն,
Ուստի" կուգաս, էրեվանա,
Աստված պահի քո շուխտ բալեն. Աստված քեզի դուռ մը բանա.
Զաքաթ մը տուր էդ քո մալեն,
Պալիկ մը տուր, մարդ չիմանա,
Չտրտնշամ ես իմ հալեն։
Բոշ բան մի՛ աներ քեզ մհանա։
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Ուստի՛ կոպաս ուշիկ ուշիկ.
Ոտքերդ խթվի կակուղ- փուշիկ.
Կարմիր էրես, պաղն անուշիկ.
Տուր, որ կծեմ կակուղ թշիկ,
երգը, որ կա «Վանա սազ», Ա, 36.
1. Մտեր ես իդին, խս •ղող կըքա
ղես,
Շամամ ծծվեր ով շավ ՛ար կըմազես,
րտիկս կը
դաղես,
ձի կըմա
շես,

2 . էլեր ես իգին, ավոլզ շուր կ ո ւ֊
գա.
Քաֆուր վարդ բացվի, անուշ հոտ
կռլգա,
3. Իմ հերանg իգին վարդ հազար
թավուր,
Մեշ են վարդերաց իմ վարդն ի
քաֆուր.
Շահ բլբյոզն իշավ վեր իմ վար
գին հյուր,

Այս երդը ըստինքյան մի սիրուն ամբողջություն է կազմում միայն
աղավաղված. Նախ' կրկնակը' «Արի, յար, արի, խռով մի մնա. Աստվո
րիս մալ ձի քե չի մնա» չի հարմարվում բուն երդին. Ապա երգը կա զմը֊
ված է երեք խաղից, որոնց առաշինը մի ավելորդ չորրորդ տող էլ ունի, որ
սկզբնապես չի եղել խաղի մեշ, ուստի և հանգն էլ թույլ է . Սկզբնական
մի եռյակ գտնում ենք «Լամ ով-հոտով», եր. 328. ուրիշ երգերի հետ
խառն,
էլեր ես իգին, խաղող կըքաղես,
Շամամ ծծերովդ շաքար կը մ սղես,
Աչքիդ խանչալով սրտիկս կըդաղես,
Այստեղ արդեն «մտեր ես իգին» ձևի փոխանակ ունենք տէլեր ես
իգին», Այս սկիզբն իրեն է քաշել 2-րդ խաղը, որը, սակայն, նույնպես
աղավաղված պիտի լինի, քանի որ մի տող պակաս է և հանգն էլ չի բըռնում. Վարիանտը չունինք, որ ուղղենք. Այս երկրորդ խաղի «վարդ» բառն
էլ իր կողմից միացրել է իր հետ 3-րդ խաղը, որ անկախ եռյակ Հ, և որի
համար ունինք հետևյալ վարիանտը.
Բաղչա մ՛ եմ տնկել, վարդ հազար թավուր,
Մեշ ըմեն վարդին իմ վարդն էր քաֆուր.
Շահ բլբյուլն իշավ վեր իմ վարդին հյուր,
«Վանա սազ», Ա, S3 և «Լամով-հոտով», եր. 322 գտնում ենք սովո
րական յոթն-վանկանի անկախ քառյակներից կազմված մի երգ, որ հա
րադրված if բովանդակությամբ, Ամբողջի մեշ նկարագրվում է տղայի
հուսահատ հոգեկան վիճակը, երբ մերժում է ստանում աղջկանից։ Տղան
-
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ասելով թե հեռանում է, մի վերշին փորձ է անում դարձյալ' համոզելու
աղջկան։
Փակագծում առած տները չկան Սրվանձտյանցի ժողովածուի մեք.
V երթամ, կ’երթամ, հեռանիմ,
Ես քյոլ գարղեն (վարիանտ' սիրույն) մեռանիմ։
Իմ սիրածը կորուսի,
Հապա ես ի ն դ ո՚ր անիմ։
(Ատլաս ֆստան խառայով,
Մազերդ ի սիմ սիրմայով,
Բոլոր գերդանիդ վրա
Շարեմ անգին քարերով)։
Սիմ սրմալի ալ փուչի,
Աղջիկ սրտիկս կը մաշի.
Մեկ աեսդ ի չեմ ի տա
Հարյուր հազար ղուրուշի։
Աղջիկ, մազերդ Հյուսեիր,
Դունչիդ ռեհան քսեիր,
էլլայիր վարգի ծառին
Բըլբուլի պես խոսեիր։

(Աղջիկ, աղջիկ, ալ աղջիկ,
Մազերդ ի սիրմա աղջիկ,
Ունքերդ կալամքաղ աղջիկ,
Իմ սիրուն սեր ջան աղջիկ)։
Շալը գլուխդ կ՚օ լորտիս,
Հիալուս կ՛անցնի սրտիս,
Ակար եսի չսիրես,
Աճեր ի՛ն չ մն՚է դնա հալիս։
Շրաքեն էլեր կըհիա,
Աչուըները կըրլրլա.
էրթամ քովը մոտենամ,
Կըվախենամ' էլնա գըժա։
Աղջիկ, Անունդ ի Բ՚ումա,
Ծոցիդ
երկու դումդումա.
էկո՛, ինձի խոսք մի տուր,
֊Ք եղի պահե սուրբ Ւումա։

Ավելորդ ենք համարում ցույց այսչ, թե որտեղ կան սրա անկախ ք ա ռ ֊
յակները։
Վերևում ասացինք, որ խազերը հարադրվելիս հաճախ վերամշակ
վում են միասին մի ամբողջություն կազմելու համար։ Այսպես օրինակ
„ Վանա սազ», Ա, եր. 41 . միացած են երկու քառյակ, որոնց երկրորդի
վերջին տողը դարձած է. « էրված մնաց քո կարոտեն», այսինքն սիրուց,
փոխանակ իսկական ձևին в յարն ի դարձե իր կրարեն», որ գտնում ենք
նույն գրքի մեջ, եր. 62 և ուրիշ տեղեր.
Տնեն ելար, կայնար ի գուռ,
Մեջքդ ի բարակ՝ խանչալի բուռ.
Քամին Հզար, էտու շուռ մուռ,
Ես քո սիրուն ավդալ ու ծուռ։

(Պա ղ) ջուր կուգեր վերին սարեն,
Կուգեր
կաթեր մարմար քարեն,
Չխովցուցեր սրտիս յարեն,
էրված
մնաց քո կաբոտեն։

Մեր ժողովածուների մեջ, ինչպես անկախ քառյակներն իրար ետևից
շարվում են անխտիր, նույնպես կից տպագրված են հաճախ երկու և ավե
լի ամբողջական երգեր, որոնք երբեմն չափով էլ իբարոլց տարբերվում

են։ Այդպիսիները, որոնք ժողովրդի բերանին հենց հարադրվում են, բնա
կանաբար պիտի անջատել իրարուց։ Վերցնենք երկու այդպիսի երգ,
« Վանա սազ», Բ, 43. կա հետևյալն իբրև մի ամբողյ երգ դրված.
1. Տնեն էլար, կայնար տանիս,
Քեզ տեսնելուս մաշավ իմ միս.
Բոյդ նման ի գարնան կամիշ,
Ասի' կտրեմ, չելա կիմիշ։

3 . Դարի տկեն մուխ կուզեր,
Ա՚ս իկ լսւճուև հյուր կուզեր.
Սիրած սիրածին դյուր կուզեր.
Յարոջ աչքից ջուր կուզեր,

Տնեն էլար, հաց կըտանես,
Ազաբ լաճոլն ալքով կ՛անես.
Որ մոտենա' աղբեր կ՛ասես,
Որ զատանա' սիրով մաշես,

Բարձ վերուցեմ հոտ կուգա,
Կարմիր խնձոր դյուր կուգա,

Ш п Р ԿՒսեՕ Կ*ա* ԷՐ֊
Չորս բոլորն արծթած էր,
Մեր տուն մոտիկ, ձեր տուն
Խնձոր յարոշ տված էր,
մոտիկ,
Երթանք քաղենք որթկան խոտիկ. 3шГ"1 ЬшПЬ0 պրեած էր.
Իմ յար քանg քոն շատ խորոտիկ, ԱսԻ տապկեմ, Կ^ս անեմ,
Յարոշս մեոնիմ, անոմ, Վարդիկ, 3 Կ1՚մՒ2տ> " Ր ուտեմ,

2.

Վարդիկ սիրուն ի վարդի նման,
Բլբյոզներ վերեն հայրան էլան.
Վարդ որ պտկեր ծաղիկ կըտար,
Վարդիկիս հոտը մեշեն կուտաը
(կոպար),
Այս՝ իբրև մի ամբողջություն դրված երգը իսկապես երեքն է ։ Աոա
ջին երգը երկու տնից է, որոնք իրար հարադրվել են «տնեն ելար» սկըսվածքով,
Երկրորդ երգը, որ մի առանձին ամբողջություն ունի ըստ բովան
դակության, դարձյալ երկու խաղից է կազմված, և առաջին երգի հետ
կցվել է միայն « տուն» բառով, Երկրորդ երգի առաջին խաղն իբրև անկախ
քառյակ ունի և հետևյալ ձևը. «Քնար հա յկ.», 177.
Մեր տուն, ձեր տուն մոտիկ մոտիկ,
Դու կապել ես կարմիր գոտիկ.
էրթանք քաղենք կանալ (վար. հորթկան) խոտիկ,
Տեսնենք վի*ր յարն է խորոտիկ,
Երգիլն այս քառյակի 2-րդ տողը դուրս է ձգել, 4-րդը դարձրել՝ aԻմ
յարը քանց քո շատ խորոտիկ», և ապա ավելացրել է մի նոր տող իբրև
4-րդ' «Յարոշս մեռնեմ, անուն Վարդիկ»։ Այս ներքին փոփոխությունն
է «Վարդիկ սիրուն ի վարդի նման» տողով։

Երրորդ երգը նույնիսկ 7-վանկանի չափով էլ տարբերվում է 8 -վ ա ն ֊
կանի նախորդներից։ Ըստ երևույթին չի հասկացվում, թե ինչն է այս բո
լորովին անկապ երգերի մեշ իբրև կապ մտածվել։ Բայց եթե վերականգ
նենք նախորդ երգի վերշին տողի բնագիրը, ա յդ մեզ հասկանալի կլինի։
Այդ վերշին տողն է. « Վարդիկիս հոտը մեշեն կուտ արa , որ աղճատված
է։ «Հոտըa բառը պիտի լինի « հոտa, այսինքն մի վանկ պակաս, ինչպես
պահանշում է ոտանավորի չափը։ Ապա այս տողի վերշին բառը « կ ո ւ ֊
տшրa նույնպես աղճատված է, որովհետև հանգ չի կազմում նախորդ տո
ղի հետ, որ նույնպես «կըտար» բառով է վերշանում։ Շատ պարզ է, որ
վերշին տողի « կուտ արa բառի տեղ պիտի լինի « կուգարa ։ Ուրեմն ամբողշ տողը, « Վարդիկիս հոտ մեշեն կուգարa ։ Երգն այս ձևով արդեն կա
րող էր իր հետ միացնել հաշորդ երգը, որ նույնպես «Կուգեր = կուգար»
բառով է վերշանում։
Երրորդ երդն ըստ երևույթին իմաստալից կապակցություն չէ. բա յց,
կարծում ենք, միայն այն պատճառով, որ աղճատված է ։ Այդ երգի 12
տողը ժողովողը դրել է իբրև երեք քառյակ, բա յց ա յդ ճիշտ չէ ։ Երգն
իսկապես կազմված է չորս քառյակից, միայն 2 ֊ր դ և 4-րդ քառյակները
թերի են մնացել։ Դնենք այդ քառյակների տեղ մեզ ծանոթ վարիանտ
ները, որոնք գուցե և շատ հաշոզ չեն, և կտեսնենք, որ երգն ավելի իմաս
տալից է դառնում.
Բարձր սարեն շուր կըգա,
Աղբեր քրոշ հյուր կըգա.
Ի՜նչ անեն հերն ու մերը, —
Աղշիկ տղին դյուր կըգա։

Կարմիր խնձոր կծած ա,
Չորս բոլորն արծաթած ա,
Աղբերս ուզեց չտվի.
Ասի՝ յարի ղրկած ա։

Տեղ եմ քցել փոթ կըգա,
Յար յարի մոտ կըգա,
Կարմիր խնձոր բարձի տակ,
Մեշեն անուշ հոտ կըգա։

Ասի՝ տապկեմ կես անեմ,
Չի կիմիշա, որ ուտեմ...

Բերածից երևում է այս խաղերի իմաստալից կապակցությունը։ Երգի
բովանդակությունը վերլուծել չենք ուզում, միայն այսքանը նկատենք,
որ երգի ամբողջությունը հասկանալու համար առաշ պետք է քառյակ
ների իմաստը լավ ըմ՚ր ռնել։
Վերցնենք մի երգ ևս «Քնար Մշեց, և Վան.a , եր. 31
1. էսօր ուրբաթ ի, պաս ի,
Սրտիկ արծաթի թան ի .
Սրտիկ մալուլ մի' մնա,
Աշխարք մ արդի չի մնա։

.

Մոխիրդ ի տամ
ոսկերչոլն,
Մախչա շինե իմ
ճակտուն.
Մատնիք շինե իմ մատուն.
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Սրտիկ սինի սնդուկ էր.
Կռտրավ էն սինի սնդուկ.
Թռավ էն կարիքւ ճնճղուկ,
Թռավ բանձրիկ սար ւէլավ,

Մոխիրդ ի տամ ոսկերչուն,
Մախչա շինե իմ ճակտուն.
Մատնիք շինե իմ մատոլն.

2. Տ՚ե լնեմ բանձրիկ սարերաց,
Հովիվ ուշաթափ անեմ.
Կոպալ իր ձեռքեն առնեմ,
Թալեմ քիրեն էրիցեմ։

Կոլպչա շինե իմ ձեռքուն.
Քամար շինե իմ մեշքռւն.
Գուլպադ շինե իմ ոտուն։

3. Աղբե ր, դու արի', դնա',
Շապիկ քո հա՛ն ու գնա',
Մոխրաշրով լվանամ,
Թափ տամ, վեր կվին փռեմ։

Ցարի՛կ, դու արի', գնա',
Շապիկ քո հա՛ն ու գնա'
Սապոնշրով լվանամ,
Թափ տամ, վեր ծառին փռեմ։

Այս բոլորը՝ ժողովողը դրել է իբրև մի ամբողջություն «Դեհե՛ զընգ
զընգ, դեհե' շան» կրկնակի հետ։ Բայց դա իսկապես երեք երգ է։
Առաշին երգի առաշին՚ երկու տողը հետևյալ քառյակի հիմնական
երկյակն է.
էս օր ուրբաթ վ, պաս է,
Սրտիկ արծաթե թաս է.

Հոգիտ դատի, վարդապետ,
Ինչի՜ ասիր չհաս է,

Իսկ երկրորդ երկու տողն իսկապես մի կրկնակ է , որ ffսրտիկ» բառի
պատճառով միացել է առաշին երկյակին։ Առաշին երգի երկրորդ տունն
առանձին անկախ քառյակ է, որի մի վարիանտը գտնում ենք ffՎանա
սազ», Ա, 64 կցված ուրիշ քառյակների հետ.
Քո ծոց ձիկ սալվի սնդուկ,
Ես էլնի կարիբ ճնճղուկ.

Որ կոտրեր էն սալվի սնդուկ,
Թռներ էն կարիբ ճնճղուկ։

Այս քառյակը ffսրտիկa բառով միացած է նախորդին և երկուսը միա
սին կազմում են մի ամբողջական սիրուն, երգ։ Նախ նկարագրվում է մի
վշտահար անարատ սիրտ, որ ինքն իրեն մխիթարել է ուզում աշխարհի
ունայնությամբ։ Բայց իսկույն երկրորդ տան մեշ նա ընկնում է անմխի
թար հոռետեսության մեշ. երգիչը հիշում է ժողովրդական հավատալիքը,
թե մարդուս սիրտը մի սնդուկ է, որի մեշ մնում ւ{ հոգին իբրև պանդուխտ
ճնճղուկ, մեռնելիս սնդուկը կոտրվում է և այղ ճնճղուկ հոգին դուրս է
թռչում ծառերն ու սարերը։ Այդ երգչի սրտի սնդուկը կոտրվել է ու հոգին
թռել՝է բանձրիկ սարը ելել։ Ուրեմն նա մեռած մարդ է, այլևս մխիթարու
թյան հույս չռմ,ի։
Երկրորդ երգը մանկական է։
Իսկ երրորդ երդը սիրուն կերպով հարադրված երկու, անկախ քառ
յակ է ։ Դրանցից էականն է երկրորդ քառյակը, առաշինը նըա զարգացումն

է ։ Երկրորդի վարիանտը գտնում ենք իբրև անկախ խաղ Ազգագր. հանգես,
Դ. գիրք, 1898, եր. 168.
Ա՛յ տղա, արի՛, գնա՛,
՛Շապիկդ տուր ու գնա՛.

Լվամ, լվամ չիստըկվի,
Վարդաջրեմ — իստըկվի,

Նույնը գտնում ենք a Վանա սազв , Ա. եր. 43. անկապ կերպով միացած
ուրիշ խաղերի հետ.
Շալե շապիկդ հա՛ն գնա՛.
Ինչ ջրով լվամ լիստըկվի,
Վարգի ջրով կ՚ս տըկվի.

Ծալ տամ, ծոցիս փռեմ,
Փոշին թալեմ, նոր փռեմ։

Նույնը կա և «Համով-հոտով.։ , եր. 310, միացած ուրիշ խաղերի հետ.
էկար ու անցար գիշեր չմնացիր,
Շալդ ու շապիկդ թողիր գնացիր.
Լվամ, լվամ, չիստըկի.
Բերնիս փուքով փոշին հանեմ.
Շուռ տամ ու ծալ ծալ անեմ։
Նույնը գտնում ենք դարձյալ «Ջավախքի բուրմունք» , եր. 2 0 . ուրիշ
երգերի հետ միացած.
Ծո' մանչ, տո՛ւր չուխադ լվամ,
Լվամ, լվամ, չիստըկի,
Վարդի ջրով իստըկի,
Լվամ ու քարին ձգեմ,
ԹավI տամ ու ծառին ձգեմ,
Ծալեմ ու ծոցս դնեմ։

А РМ ЯН СКА Я Л И РИ Ч Е С К А Я С Л О ВЕС Н О С ТЬ

Н астоящий том трудов Манука Абегяна включает две работы
ученого, посвященные армянским народным песням.
В (первой работе,
об
стоятельно исследуются застольные, любовные, свадебные, колы
бельные, погребальные и другие песни народных певцов—гусанов.
О гусанах и гусанских песнях имеются сведения уж е в древ
нейших армянских литературных памятниках (V ). Гусаны твори
ли устно и распевали свои песни в сопровождении игры на инстру
ментах по преимуществу на пирах, свадьбах и в о время погре
бальных процессий. Н а пирах и овадьбах они играли на барабане,
свирели (сринг—
лире и трубе, а на погребальных оплакива
ниях—на трубе, пандире и лютне («ви н »). Певцы-гусаны и пе
вицы-гусаны (плакальщицы или «вар дзаки ») играли на лире и
били в барабан.
Особый вид гусанских песен носил название «айерен», или
сокращенно «айрен», а в XIX веке—обычно «антуни». Айренами
(по-армянски) эти песни назывались потому, что они составля
лись .и распевались н а армянский лад.
Р азм ер этих «айренов» построен на следующих началах.
.'Каждое двустишие по содержанию представляет одно целое и
н азы вается «туном»—строфой, а в последние века—«бейтом».
^Первый стих состоит из семи слогов: ямб, анапест, ям б ( v / и и
л / ) , второй—из восьми слогов: анапест, ям б, анапест ( и и kj ' o u ') .
В конце первого стиха цезура (п ауза). В первом стихе ударение па
д а е т непременно на пятый я седьмой слоги, а в втором—на
•третий и восьмой. В редких случаях остальные ударения передви
г аю тся н а один слог вперед или назад.
Примеры употребления этого р азм ера известны нам, начиная
£ X века, а обозначение их .под названием «айрен» известно с X III

*Древниегусанскиенародныепесни»,

սրինգ),

век а (у Ф р и к а ). В X II I— X V II в ек ах этот разм ер становится пре
обладаю щ им .
Д ревн ие песни (X —X II ) не имею т риф мы . П редпочитается
ф орм а газели , в которой о дн а и та ж е риф ма повторяется в конце
2, 4, 6, 8, 10-й строк, или в конце каж дой второй строки, о ставляя
первую строку бе з рифмы . Е сть песни, где все строки закан ч и ва
ются одной и той ж е рифмой, к а к обычно писали средневековые
поэты. С ам ая м ал ен ькая по р азм е р у пеоня— это четырехстишие,.
в котором рифмы чередую тся, к а к в газели (или к а к в соврем ен
ных народных песнях и четы рехсти ш иях), обычный ж е тип— вось
мистишие. Встр еч аю тся и более пространные— в 12, 16 или более
строк.
О дна и т а ж е песня часто бы вает в различны х вар и ан тах.
И мена ав то р а песен неизвестны. Э то произведения не одно
го ав то р а, а многих поэтов, иногда и поэтесс- Они сочинялись в
разн ы е врем ен а, п ер ед авая сь и з уст в у ста, претерпевали свой 
ственные народным песням изменения.
Ч а с т ь этих песен и здан а в 1882 году в Тифлисе в сборнике
«А й ерг», где и здател ь А р истак ес Тевкан ц ® примечании к предис
ловию приписывает их см а сте р у аш угу Н агал е ту К уч аку ». О дна
ко в использованной им рукописи и м я авто р а не уп оминается. В
других рукописях т а к ж е н е о бнар уж ены « м е н а авто р ов. Т ем неменее, эти песни стал и известны под именем аш у га К уч ака, ж и в
ш его в X V I в. Впоследствии были «ай ден ы подлинные п р о и зве д е 
ния этого ав то р а н а арм ян ском л турецком я зы ках, не имеющиеничего общ его с айренами.
Я зы к айренов н е древ>неармянский (ц ерковн о-пи сьм енн ы й ),а
ж ивой .разговорный я зы к средневековой Армении, являю щ ий ся пе
реходным к н овоарминском у, я зы к неровный, в нем бок о бок.
встречаю тся сл о в а и з р азн ы х наречий в старой и новой ф орм ах,
часто д а ж е в одной и той ж е песне.
Сочинение айренов п р одолж алось д о н ачала X X век а. Мыимеем запи си н ародны х песен, сделанн ы х в конце X IX в ек а в р ав 
ных р ай онах Армении, которы е я вл яю тся теми ж е сам ы м и айренами, частично сохрани вш и ми стары й р азм ер.
Гусан ы по своем у происхож дению — выходцы и з трудовы х
слоев и были «л ю дьм и н езначительны ми». В их песнях поется олю бовных переж иван и ях, томлении и м уках, свидании с в о зл ю б 
ленной и т. п.- В с е эти мотивы в общ их че р тах в стречаю тся т а к ж е
в деревенских песнях, запи санн ы х в X IX век е . В ай ренах они вы 
раж ены с особой силой и лаконичностью , в ярки х к р а ск ах , пора.1Г. Արեդյան —25
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ж аю т свеж естью о бразов, меткостью характеристик,
оборотов и смелым взлетом фантазии.

изяществом

Христианское духовенство с сам ого н ачала было против гуганской песни и преследовало их творцов. И это вполне понятно:
принципы гусанов и церкви взаимно исключали друг друга. Гуса
ны воспевали земные благ.а— наслаждение жизнью , пиршество,
лю бовь, женщину, вино. П о мнению гусанов, кто не умеет пить и
любить, тот не достоин жить. Ц ерковь ж е, наоборот, согласно
своему аскетическому миросозерцанию, считала все это «грехов
ным» и тр ебовала отречения от земных благ. Д уховенство в своих
речах и проповедях резко выступало против гусанов. С о своей
стороны и гусаны н е щадили церковников и монахов, лицемерие и
хан ж ество пустынников, высмеивали церковные порядки и обря
ды, д а ж е святых.
Среди «антуни», записанных в X IX веке, чащ е, чем в старых
ай реках, встречаю тся песни об уш едших на чужбину. В старину
покидали родину’ и стран ствовали по чужим краям преимуще
ственно купцы, а в X IX веке в поисках зарабо тка оставляли род
ные места люди обездоленные. Они уходили большими группами
и на многие поды- П оэтому эти песни были особенно распростра
нены среди крестьян и обедневших горожан. И меются и антуни,
которые большей частью не что иное, к а к песни колыбельные н
погребальные.

(*Народныепесенки

Вто р ая р або та М. А бегяна
» ) — посвящена
вопросам содерж ания, стихосложения, композиции и т. п. армянс
ких деревенских песенок. Эти песенки известны под общим н азв а
нием ХЭХ
ХОТЯ ИНОГДа уПОМ'ИНаЮТСЯ И КаК ТЭХ
С ло
во
одновременно озн ачает такж е пляску. Деревенские четве
ростишия, трехстиш ия и оообенно двустишия почти все как в пе
риод возникновения, та к и в дальнейш ем
были в большинстве
случаев хороводными песнями (песни-пляски). Они преимуще
ственно являю тся любовными песнями, созданными крестьянски
ми певцами и деревенской молодежью . В этих песнях отраж аю т
ся различные стороны реальной жизни. Оли воспроизводят на
родные обычаи, быт и нравыНаличие многочисленных трудовых мотивов в народных пе
сенках зачастую п ревращ ает и х в трудовы е песни. В них о тр а
ж аю тся та к ж е мотивы социального неравенства, праздная жизнь
богачей, тяж елое положение крестьянства. В народных песенках
часто встречаю тся картинки природы и сравнения, взяты е из окру.ж аю щ ей природы.

խաղ

(խաղ),

(տաղ).

Э ти песенки по своей структуре в больш инстве слу чаев ййл яю тся простыми и н езатейливыми произведениями. Основными
пилами их я вл яю тся двустиш ие, трехсти ш ие, четверостиш ие. Ч то
ж е к асае тся рифмы , т о они и м ею т бо льш ое разн о обр ази е. Они
сильны и звучны. С о з д ав ая в конце стр ок пар ал лел ьны е звучания
и быстро см ен я я д р уг д р уга, риф мы явл я ю тся ярки м украш ением
стихотворения.
А втор подробно о стан авли вается та к ж е н а в ар и ан тах песенок
и р азвитии их разли чн ы х форм.
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