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Սույն երկլեզու (հայերեն, անգլերեն) ժողովածուն պարունակում է «Հասկաքաղ. Միհրան
Թումաճան (1890-1973)» ցուցադրության ցուցանմուշների պատկերագիրքը և գիտական
հոդվածներ, որոնք անդրադառնում են Միհրան Թումաճանի կյանքին ու գործունեության
ճյուղերին, նրա երաժշտագիտական և բանահավաքչական ժառանգության առանձին
դրսևորումներին։ Գրքին կից ձայնասկավառակում ներառված են Թումաճանի գրառած
երաժշտաբանահյուսական նմուշների արխիվային և նոր կատարումներ։
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Հայ մոնոդիկ երաժշտության երկու կարևոր ճյուղերը՝ ժողովրդական ստեղծագործությունն ու հոգևոր մասնագիտացված երաժշտությունը, վերջինիս ծագման շրջանից մինչև
մեր օրերն ունեցել են փոխազդեցությունների ու կապերի յուրահատուկ դաշտ: Բացի նրանից, որ հոգևոր երաժշտությունը
ձևավորվել է հայ ժողովրդական երգաստեղծության հիմքի
վրա1, իր զարգացման ընթացքում հաճախ այն սնվել է հայկական ժողովրդական երգամտածողությունից, երբեմն էլ
ժողովրդական բանահյուսությունն իր տարբեր դրսևորումներով արտացոլել է ժողովրդի կրոնական պատկերացումները: Սակայն, եթե խոսվում է հոգևոր երաժշտության՝ ֆոլկլորից փոխառությունների մասին, հիշատակվում է նախևառաջ մեղեդիական կողմը, իսկ հակառակ դեպքում, երբ հոգեվորը հանդես է գալիս ժողովրդական երգաստեղծության
մեջ, դրա հիմնական դրսևորումը երևում է երգերի բանաստեղծական տեքստերում: Հայտնի է, որ հայ ժողովրդական
երաժշտությանը վերաբերող մի շարք հարցեր քննարկելիս
հիմնական տեղ ունեն երգի բանաստեղծական տեքստը,
դրա տաղաչափական առանձնահատկություններն ու իմաստային բնութագիրը:
Առհասարակ, երաժշտական բանահյուսության մեջ հոգեվոր տարրերի առկայության խնդրին որոշակի անդրադարձներ կան Զավեն Թագակչյանի2 աշխատանքներում:

1

Հոգևորի տարրեր պարունակող ժողովրդական երգերը
մեծ քանակություն են կազմում հայկական ժողովրդական
երգերի ողջ զանգվածում ու պատկանում են ֆոլկլորային
ամենատարբեր ժանրերին:
Դիտարկելով նշված երաժշտական նյութը և առաջնորդվելով բանաստեղծական տեքստի բովանդակային հիմքը որպես մեկնակետ դիտելու սկզբունքով՝ կարողացանք առանձնացնել հոգևոր թեմատիկան այս կամ այն չափով արտացոլող ժողովրդական երգերի երեք հիմնական շերտ:
Դրանք են՝
• հոգևոր թեմատիկան ակնարկող
ժողովրդական երգեր,
• մասնագիտացված հոգևոր երգերի
ժողովրդականացված տարբերակներ,
• ժողովրդական հոգևոր երգեր:
Հոդվածում ներկայացված է Կոմիտաս Վարդապետի
«Երաժշտական-ազգագրական ժառանգությունը» (6 հատոր)3
և Միհրան Թումաճանի «Հայրենի երգ ու բան» (4 հատոր)4 ժողովածուներում ընդգրկված երաժշտական նյութի ուսումնասիրությունը:
Հոգևոր թեմատիկան ակնարկող
ժողովրդական երգեր
Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործության
մեջ հոգևորի դրսևորման մեր դիտարկած մակարդակներից
առաջինը մեծածավալ խումբ է կազմում: Այս երգերն առկա

Սողոմոն Ավագ Սարկավագ Սողոմոնյան, Հայոց եկեղեցական եղա-

նակները, Կոմիտաս Վարդապետ, Ուսումնասիրութիւններ եւ յօդուածներ, Գիրք

րումները Ջավախքի երաժշտական կենցաղում, Կոմիտասը և ավանդական

Ա, աշխատասիրութեամբ Գուրգէն Գասպարեանի եւ Մարինէ Մուշեղեանի,

երաժշտական մշակույթը, Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տարեգիրք,

Երեւան, «Սարգիս Խաչենց», 2005, էջ 55, Հայ ժողովրդական եւ եկեղեցական

հատ. Բ, պատասխանատու խմբագիր՝ Տ. Շախկուլ յան, Երևան, Կոմիտասի

երգերը (դասախօսութիւն հ. Կոմիտաս վարդապետի), նույն տեղում, էջ 329:

թանգարան-ինստիտուտի հրատ., 2017, էջ 164-181:

2

Հայ ավանդական երաժշտություն մատենաշար, պրակ III, Երևան, «Ամրոց

գրուպ», 2008, էջ 213-214, Զ. Թագակչյան, Տաղերի ժողովրդական կատա-

3

Կոմիտաս, ԵԺ, հատ. 9-14:

4

Թումաճան, ՀԵԲ, հատ. 1-4:

են գրեթե բոլոր ազգագրական ժողովածուներում: Կարելի է
ասել, որ այդ հանգամանքը փաստում է հոգևորի ընդգծված
կարևորությունը հայ ժողովրդական մտածողության մեջ:
Եթե նկատի ունենանք, որ մեր դիտարկման համար առաջնային նշանակություն ունի երգի բանաստեղծական տեքստը,
ապա օրհնանքների, սրբերի, սրբավայրերի, եկեղեցական
տոների հիշատակումները, հոգևոր բնույթի բանաձևումները
թույլ են տալիս ընդգրկել ժողովրդական երգերը մեզ հետաքըրքրող շրջանակի մեջ: Այս հիշատակումները, սակայն, երգերի ժանրային ու բովանդակային նկարագիրը չեն փոխում:
Հոգևոր թեմատիկան հիշատակող երգերն ունեն ամենատարբեր ժանրային նկարագիր: Այս խմբում յուրահատուկ
տեղ ունեն ծիսական երգերը, որտեղ հոգևոր թեմատիկան,
բացի լոկ հիշատակվելուց, երբեմն կարող է նաև ավելի էական տեղ զբաղեցնել: Հոգևոր տիպի բանաձևումներով հարուստ են հատկապես հարսանեկան երգերը: Այստեղ տեսնում ենք օրհնանքներ, մաղթանքներ, համեմատություններ
քրիստոնեական խորհրդանիշների հետ:
Ծիսական երգերի թվում շատ են այնպիսիք, որոնք նվիրված են հենց եկեղեցական տոներին կամ կենցաղային ծեսերի կրոնական կողմն են նկարագրում: Այդ երգերին կանդրադառնանք ստորև:
Հոգևոր տիպի բանաձևումներ, սրբավայրերի անուններ
և այլ հիշատակումներ հաճախ կարելի է հանդիպել պարերգերում: Սակայն այստեղ բովանդակության կառուցման մասին խոսելիս պարտադիր է հիշել, որ պարերգի յուրաքանչյուր տուն (խաղիկ) կարող է վերցված լինել մեկ այլ պարերգից, փոխարինվել կամ հորինվել տեղում: Այդուհանդերձ, կան
ուսումնասիրողներ, որոնք համարում են, որ պարերգերն ունեցել են կամ կենցաղային-կիրառական (աշխատանքային
պարեր), կամ ծիսական-պաշտամունքային գործառութային
դաշտ5: Հետևաբար, պատահական չէ, որ քրիստոնեական
մշակույթը ևս հաճախ արտահայտվել է պարերգերի բովանդակության մեջ:
Հոգևորի տարրն առկա է նաև պատմական երգերում:
Պատմական երգերի միջոցով ժողովուրդը ներկայացնում է
իր հետ տեղի ունեցած պատմական իրադարձությունները:
Հարկավոր է նշել, որ այդ իրադարձությունները կարող են
ունենալ համազգային նշանակություն, ինչպես նաև պատմել
տեղային իրողությունների մասին:
Կենցաղային իրողություն նկարագրող և դրա հետ մեկտեղ հոգևոր թեմայի հիշատակություն պարունակող երգի
օրինակ է ստորև բերված նմուշը Մ. Թումաճանի «Հայրենի
երգ ու բան» ժողովածուից6.

ԵՍ ԵՄ ՏԸՂԱՆ

Այս երգի տարբերակներ Մ. Թումաճանը գրառել է Սարգիս Վահունուց, Պողոս Խենզետյանից, Վարդանուշ Գըլպաչյանից: Ըստ Թումաճանի՝ «այս երգը, թեև որոշ չափով հեգնական է,… բայց երաժշտական առումով հետաքրքրական է, որովհետև եղանակը վերցված է եկեղեցու հատուկ սաղմոս կատարելու փոխասացությունից»7:
Առասպելական երգերի թվին դասված8 երգանմուշներից է «Սուրբ Կարապետ» երգերից մի օրինակ՝ «Սուրբ Կարապետն երզան-երզան»9: Սբ. Կարապետին (կամ Հովհաննես
Մկրտչին) նվիրված երգերի մեծ մասը պատկանում է հենց
հայ ժողովրդական հոգևոր երգերի խմբին և կքննարկվի հետագա շարադրանքում: Սակայն այս օրինակն ըստ իր տեքստային բովանդակության առավել հարում է պատմական
երգի ժանրին. այստեղ նկարագրվում են Սբ. Կարապետի
հրաշագործություններն ու բարությունը: Ռոբերտ Աթայանն
այս երգը ծանոթագրում է որպես «դաստան»10, որտեղ «մեկը
մյուսին գերազանցելով, թվարկվել են ու գովաբանվել նրա արդարամիտ արարքներն ու շնորհները»11: Կարծում ենք՝ այս երգը
կարող է նաև դասակարգվել որպես գերբնական իրողությունների մասին պատմող վիպական երգ:

7

Նույն տեղում, էջ 217:

8

Կոմիտասի Երկերի Ժողովածուի 10-րդ հատորում ժողովրդական եր-

գերը դասավորված են հետևյալ կերպ. պատմական երգերի թվին են դասվում նաև վիպական, առասպելական, վիպաքնարական երգերը: Կոմիտաս, ԵԺ-10, էջ 10: Սակայն պետք է նշել, որ արդի հայ ֆոլկլորագիտության մեջ այս բոլոր ենթաժանրերի երգերը հիմնականում դասվում են վիպական ժանրին:

5

Կոմիտաս Վարդապետ, Հայ գեղջուկ պարը, Կոմիտաս Վարդապետ,

Ուսումնասիրութիւններ եւ յօդուածներ, Գիրք Ա, էջ 291-292, С. Лисициан, Армянские старинные пляски, Ереван, изд. АН Армянской ССР, 1983, с. 69.
6

Թումաճան, ՀԵԲ-2, թիվ 20, էջ 45-46:

9

Կոմիտաս, ԵԺ-10, թիվ 97, էջ 84:

10

Դաստանը աշուղական երաժշտական ժանրերից է, որը պարունա-

կում է գովերգող բնույթի երգեր:
11

Կոմիտաս, ԵԺ-10, էջ 181:
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Վիպական երգերի մասին խոսելիս չի կարելի գոնե հպանցիկ չանդրադառնալ «Սասունցի Դավիթ» էպոսի այն երգվող
հատվածներին, որտեղ հիշատակվում է հոգևոր թեմատիկան: Այստեղ նույնպես հոգևորը հիշատակվում է աստվածային
օրհնության խնդրանքի ձևով, երբ, օրինակ, Դավիթը վերակառուցում է Մարութա Սբ. Աստվածածին վանքը կամ Աստծուց
ուժ է խնդրում՝ Մսրա զորքին հաղթելու համար: Հոգևորի
արծարծման տեսանկյունից ակնառու են նաև Էպոսը սկսող
«Զողորմի»-ները 12: Այստեղ արխայիկ հավատալիքներից
եկող նախնիների պաշտամունքը ժամանակի ընթացքում
քրիստոնեական երանգավորում է ստացել: Կարելի է զուգահեռներ տանել քրիստոնեական ծիսակարգում կարևոր տեղ
զբաղեցնող «Տեր ողորմա»-ների13 հետ: Այստեղ մեկ առ մեկ
հիշատակվում են էպոսի բոլոր կերպարները՝ ողորմի տալով
կամ չտալով14:
Աշխատանքային երգերում ևս հանդիպում են հոգևոր թեմատիկան հիշատակող նմուշներ: Սկսած վաղնջական ժամանակներից՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային գործընթաց,
ինչպիսին, հատկապես, վարուցանքն է, իրենից մի յուրատեսակ ծիսակատարություն էր ներկայացնում: Ժամանակի
ընթացքում աշխատանքային երգերում ևս (մասնավորապես,
տղամարդկանց դաշտային աշխատանքների ժամանակ
կատարվող երգերում) քրիստոնեությունն իր ազդեցությունն
է թողել: Որպես օրինակ կարելի է հիշել բոլորին քաջ հայտնի
Լոռվա Գութաներգի սկզբնատողը («Հո՜: Օրհնյալ է Աստված»)15:

12

Դիտարկումները ցույց տվեցին, որ հոգևորի արտացոլանքը գրեթե բացակայում է կանանց (առտնին) աշխատանքային երգերում: Բայց այն առկա է կանանց կատարման
նյութ համարվող մեկ այլ ժանրի երգերում, որոնք երբեմն
սխալամբ դասվում են աշխատանքային երգերի թվին:
Խոսքը օրորների մասին է:
Ըստ Մարգարիտ Բրուտյանի՝ հոգևոր բնույթի «համեմատություններն ու զանազան հիշատակությունները ընդհանրապես
հարստացնում են օրորների բովանդակությունը… լինեն դրանք
անեծքներ, օրհնանքներ, մաղթանքներ ու գովքեր՝ կապված մանկիկի ապագա կյանքի հետ»16: Ահա մի օրորոցայինի քառյակ,
որն իր մեջ պարունակում է հավատալիքի տարրեր. այստեղ
զանազան «չարքերից» որդուն պահպանել ցանկացող մայրը
դիմում է Սբ. Աստվածամոր օգնությանը.
Օրոր, օրոր օրերուդ
Թևս բերեմ չարերուդ
Չարխափան չարերդ խափանի,
Աստվածամարն արևդ պահի17:
Հոգևոր բնույթի ակնարկներ պարունակող ժողովրդական
երգերի ժանրային թվարկման վերջում որոշ վերապահումով
հարկ ենք համարում անդրադառնալ նաև կատակերգերին:
Հոգևոր թեմայով գրված կատակերգերի առկայությունն ու
մեծ քանակը վկայում է ժողովրդի կենցաղի կրոնական կողմի կարևորությունը: Կատակերգերում հաճախ նմանակվում
է եկեղեցական երգելաոճը՝ առավել հարուստ պատկերայնություն ստանալու նպատակով: Այն հաճախ զուգորդվում
է հստակ ռիթմավորված երաժշտական դարձվածքների հետ,
որոնք նպաստում են բանաստեղծական խոսքի պարզ արտաբերմանը, սուր շեշտվածությանը:
Ահա այդպիսի կատակերգի մի ուշագրավ օրինակ18.

«Սասնա ծռեր» էպոսի այս կարևոր հատվածը Ռ. Աթայանը կոչում է

«Ողորմիներ» (Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 10, Երևան, Հայկական սովետական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն, 1984, էջ
198-199, Կոմիտաս, ԵԺ-10, էջ 20):
13

Տվ յալ դեպքում նկատի ունենք «Տեր, ողորմեա» բառերի վրա հիմնված

հակիրճ ասերգային դրվագները, այլ ոչ Ս. Պատարագի «Տեր, ողորմեա» երգը:
14

Կոմիտաս, ԵԺ-10, թիվ 101-117, էջ 86-91: Այս կտորների վիպասացները

Մոկսի Գինեկաց գյուղի բնակիչներ Զատիկ Խապոյանն ու Նախո Աբրահամյանն են:
15

Նույն տեղում, թիվ 1, էջ 43:

16

Մ. Բրուտյան, Հայ ժողովրդական ստեղծագործություն, Երևան, «Ամրոց

գրուպ», 2014, էջ 195:
17

Ռ. Գրիգորյան, Հայ ժողովրդական օրորոցային և մանկական երգեր, Երե-

վան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 1970, էջ 55:
18

Կոմիտաս, ԵԺ-10, թիվ 190, էջ 126:

ԱՍՏՎԱԾ ԱՆԵՂ,
ԱՆԺԱՄԱՆԱԿ

Այս երգը գրառվել է Ախալցխայում: Ըստ Ռոբերտ Աթայանի՝ «Աստված անեղը» մի պարզամիտ ծաղր է, ուղղված եկեղեցու անճարակ սպասավորների որոշ ծիսակատարումներին»19: Մեղեդին ունի ճկուն շարադրանք, կառուցվածքային առումով
բաղկացած է երեք կրկնվող տիպի նախադասություններից
ու լրացումից: Վերջին «Աստված հարցըն մերոց» կեղծ եկեղեցական եզրափակումը նմանակում է հայ հոգևոր երգերի վերջավորություններին:
Եկեղեցականները միշտ էլ ուշադրության կենտրոնում են
եղել և, երբեմն էլ չարդարացնելով իրենց կոչումը, սուր ծաղրի
են ենթարկվել ժողովրդի կողմից: Պատահական չէ, որ անդրադարձները հոգևորականներին էական տեղ են զբաղեցնում
հայ ժողովրդական կատակերգերի մեջ: Այսպիսի երգեր հանդիպում են ժողովրդական երգերի գրեթե բոլոր ժողովածուներում20:
ԷՍՕՐ ՄԵՐ
ՏԵՐՏԵՐ ԶԻԿ ԱԶԱԾ

Բացի նշված կատակերգերից՝ կան նաև այնպիսիք, որ
կատարվում են պատմելով, իսկ ուղիղ խոսքը երգվում է21:
Մասնագիտացված հոգևոր երգերի
ժողովրդականացված տարբերակներ
Այս խումբն ընդգրկում է հոգևոր երգեր, որոնք իրենց կենցաղավարումն են ստացել նաև ժողովրդի մեջ: Այն կարելի է
բաժանել երկու ենթախմբի. հոգևոր երգերի ժողովրդականացած տարբերակներ ու պարականոն հոգևոր երգեր:
Կոմիտաս Վարդապետի և Մ. Թումաճանի հրատարակված ժողովածուներում հոգևոր երգերի ժողովրդականացված տարբերակներ չենք գտել, սակայն դրանք առկա են
այլ հրատարակություններում22: Որպես հոգևոր երգի ժողովըրդականացման ամենավառ օրինակ կարելի է նշել Սբ. Ներսես Շնորհալու «Առաւօտ Լուսոյ» գիշերային ժամերգության
երգը: Այն մինչև հիմա կենցաղավարում է ժողովրդի մոտ՝ հաճախ նույնիսկ չկապվելով հեղինակի անվան հետ:
Ժողովրդի մեջ երգվող պարականոն շարականները ինչինչ պատճառներով եկեղեցու կանոնակարգումից դուրս մնացած երգային միավորներ են, որոնք շարունակել են ապրել
ժողովրդական երգային ավանդույթում:
Այս մասին հիմնավոր աշխատություն ունի Սահակ վարդապետ Ամատունին23: Ըստ նրա՝ հայտնի չէ, թե այդպիսի
շարականների գործածությունը մինչև երբ է տևել մեր եկեղեցում ու դադար առել, կամ ինչ պատճառներով է հերքվել
եկեղեցու կողմից: Իր աշխատության մեջ Սահակ Ամատունին Էջմիածնում գտնվող 73 ձեռագիր Շարակնոցներից առանձնացրել ու մանրամասն ծանոթագրել է շուրջ 270 օրինակ
պարականոն շարականներ: Ցավոք, եկեղեցին այդ երգերի
մեղեդիական նկարագիրը չի պահպանել, և Ամատունու հավաքածուում ևս կարող ենք ծանոթանալ նրանց բանաստեղծական տեքստերին միայն:
Ստորև բերված նմուշը ուշ շրջանի պարականոն շարականներից է, այն ձայնագրել է Մ. Թումաճանը 1930-ական
թթ.՝ Պետրոս Պուռուճյանից24: Երգի հեղինակությունը վերագրվում է տիգրանակերտցի Մկրտիչ վարժապետ Տիգրանյանին, սակայն ինքը՝ Թումաճանը, կասկածի տակ է առնում

21

Դրանցից երկու օրինակ պահպանվել է անվանի երգասաց Հայրիկ

Մուրադյանի կատարմամբ (տե՛ս Հայրենի երգեր, Հայրիկ Մուրադյանի ձայնից վերծանեց Ալինա Փահլևանյանը, Երևան, «Նոր գիրք» հրատ., 2007,
թիվ 89, 90, էջ 107-109): Ինքը՝ Հայրիկ Մուրադյանը, այդ երգերի տեսակն
անվանել է ժողովրդական երաժշտական կատակ:
22
19
20

Ժողովրդական միջավայր անցած հոգևոր երգեր հանդիպել ենք Ք.

Նույն տեղում, էջ 30:

Կուշնարյանի ղեկավարած գիտարշավի ժամանակ հավաքված նյութե-

Բացի Կոմիտասի և Միհրան Թումաճանի գրառումներից՝ մի օրինակ

րում (Հայ ավանդական երաժշտություն, պրակ III):

ևս՝ «Աման, տերտեր, ամոթ ա» վերնագրով, հանդիպել ենք Սպիրիդոն Մելիքյանի գրառած նմուշներում (տե՛ս Ս. Մելիքյան, Հայ ժողովրդական երգեր
և պարեր, հատ. II, Երևան, Հայպետհրատ., 1952, թիվ 145, էջ 67):

23

Ս. Ամատունի, Հին եւ նոր պարականոն կամ անվաւեր շարականներ, Վա-

ղարշապատ, տպ. Ս. Էջմիածնի, 1911:
24

Թումաճան, ՀԵԲ-3, թիվ 60, էջ 68:
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այդ փաստը: «Խորհուրդ մեծ» կոչվող այս օրինակն էական
զուգահեռներ ունի Սբ. Մովսես Խորենացուն վերագրվող Սբ.
Ծննդյան Առաջին օրվա կարգի «Խորհուրդ մեծ և սքանչելի» Օրհնություն շարականի հետ25, սակայն տեքստային ու
մեղեդիական շեղումներով:

օրինակ ընդունենք վերևում հիշատակված՝ Սբ. Մովսես Խորենացու «Խորհուրդ մեծ և սքանչելի» շարականը, ապա դրա
հետ համեմատելով՝ կարող ենք բերել հոգևոր երգարվեստի
մեղեդիական ոճին որոշ չափով հարազատ մի նմուշ30.

ԱՐԴ ՑՆԾԱՑԵՔ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՄԵԾ

Մ. Թումաճանի ժողովածուներում կարելի է գտնել պարականոն հոգևոր երգերի ինը օրինակ26:
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Ժողովրդական հոգևոր երգեր
Մեր դասակարգած երրորդ խմբին պատկանող երգերը
Կոմիտաս Վարդապետն անվանում է նաև Տոնական ու Ծիսական երգեր27: Այդ ժանրի երգերը բազմազան են: Հանդիպում են զանազան սրբերին՝ Սբ. Աստվածածնին, Սբ. Կարապետին (Հովհաննես Մկրտիչ), Սբ. Գրիգոր Նարեկացուն
և ուրիշներին նվիրված երգեր: Կան նաև սրբավայրերին նվիրված երգեր, օրինակ՝ Սբ. Էջմիածնին, Մշո Սբ. Կարապետ
վանքին կամ Մարութա Սբ. Աստվածածին վանքին:
Ժողովրդական հոգևոր երգերի ամենատարածված տեսակներն են ավետիսները, որոնք երգվում են ժողովրդի մեջ
լայն տարածում գտած եկեղեցական տոների ժամանակ:
Դրանցից են Սբ. Ծնունդը, Զատիկը28, Համբարձումը և այլն:
Այս ժանրն ուսումնասիրող առանձին աշխատություններ
կան29, ուստի նշենք միայն, որ ավետիսները հնագույն ծագում
ունեն՝ դարերի ընթացքում քրիստոնեական բովանդակություն ձեռք բերելով, և որ ավետիսների երգամտածողությունը
հարում է մերթ ժողովրդական, մերթ հոգևոր մասնագիտացված ավանդույթին: Եթե որպես հոգևոր ավետիսի տիպական

Յուրահատուկ տեղ են զբաղեցնում կենցաղային ծեսերին
կատարվող ժողովրդական երգերը, մասնավորապես՝ այնպիսիք, որոնք պատկանում են հարսանեկան ծեսին: Գովքը,
օրհնանքն ու բարեմաղթանքներն անպակաս են հարսանեկան երգերից: Այս ոլորտում կարելի է հանդիպել ինչպես
հոգևոր տիպի հիշատակությունների, այնպես էլ հենց հոգեվոր բովանդակություն և երբեմն էլ նաև հոգևոր երգամտածողություն ունեցող ժողովրդական երգերի:
Վերը նշվածի օրինակ է «Օրհնյալ բարերար Աստված»
հայտնի հարսանեկան աղոթքը31: Այն առանձնանում է ձայնեղանակային մտածողության նմանակմամբ ու վանկային
մեղեդիական ոճով:

ՕՐՀՆՅԱԼ
ԲԱՐԵՐԱՐ ԱՍՏՎԱԾ

Ժողովրդական հոգևոր երգերի բազմաթիվ օրինակներ
կարելի է գտնել Կոմիտասի «Ազգագրական ժողովածուում»32
և Մ. Թումաճանի «Հայրենի երգ ու բան» ժողովածուի հատորներում33:
30
31
32

Կոմիտաս, ԵԺ-10, թիվ 22, էջ 55:

Նույն տեղում, թիվ 50, էջ 67:
Կոմիտաս, ԵԺ-9, թիվ 54, էջ 93, թիվ 64, էջ 99, թիվ 110, էջ 119: Կոմիտաս,
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Եթե փորձենք նաև երաժշտական վերլուծության ենթարկել երրորդ բաժինը կազմող հայ ժողովրդական հոգևոր երգերը, ապա պետք է նշենք, որ սրբերին ու սրբավայրերին
նվիրված ուխտագնացությունների երգերը հիմնականում
չունեն ձայնակարգային, ինտոնացիոն ընդհանրություններ,
եթե, իհարկե, չդիտարկենք միևնույն երգի տարբերակները
(ասվածը վերաբերում է, օրինակ, Սբ. Կարապետին նվիրված երգերին, որոնք ամենամեծ թիվն են կազմում ուխտագնացության երգերի մեջ): Սակայն, այնուամենայնիվ, որոշակի մեղեդիական նմանություններ կարող ենք գտնել հարսանեկան հոգևոր երգերի երաժշտական նյութն ուսումնասիրելիս: Մասնավորապես, նման են մեղեդիական ոճը (վանկային ու ներվանկային երգեցողության զուգակցում) և հատկապես ձայնակարգային բնութագիրը՝ կվարտային կամ
կվարտա-կվինտային հիմքով էոլական կառույց՝ բաց թողնված վեցերորդ աստիճանով (այլ կերպ ասած՝ «օդային» սեպտիմայով):
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Abstract
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Komitas State Conservatory of Yerevan
Այս անդրադարձով փորձեցինք նոր տեսանկյունից և նոր
համատեքստում դիտարկել հայ ժողովրդական երգերը՝ հոգեվորի դերը հայ ժողովրդական երաժշտության մեջ ցույց տալու նպատակով:
Անշուշտ, այդ երգերը բազմիցս տարբեր տիպի աշխատանքների ուսումնասիրման նյութ են եղել, սակայն նման
հետազոտությունները դեռևս քիչ են հայ ֆոլկլորագիտության մեջ:
Յուրաքանչյուր խումբն առանձին բերված օրինակների
հիման վրա դիտարկելով՝ եկանք որոշակի եզրակացությունների:
Առաջին խմբում հոգևոր տիպի բանաձևումներն ու հիշատակությունները չեն ազդում երգի ժանրային, բովանդակային բնութագրի վրա: Երբեմն հանդիպում են հոգևոր երգեցողության նմանակումներ, որոնք նույնպես զուտ դետալային նշանակություն ունեն:
Երկրորդ խումբը հիմնովին տարբերվում է մյուս երկու
խմբերից, քանի որ այստեղ փաստորեն ականատես ենք
հոգևորի յուրացմանը ժողովրդի կողմից: Այստեղ միանշանակ երևում է մեղեդիական կողմի ենթարկումը ժողովրդական մտածողությանը, երբեմն էլ՝ գրաբարյան տեքստի մասնակի փոխարինումը աշխարհաբար գրականով, որը հաճախ
ունի նաև բարբառային խառնուրդ:
Երրորդ խումբը կազմող հայ ժողովրդական հոգևոր երգերն ավելի ընդհանրական են՝ մասնավորապես իրենց
երաժշտական լեզվամտածողությամբ: Հատկապես հարսանեկան հոգևոր երգերն առանձնանում են հանդիսավոր
ծիսական բնույթով և, ինչպես նշվեց վերևում, ունեն ձայնակարգային որոշ նմանություններ:

The folk songs containing spiritual (religious) elements constitute a great number within Armenian folk songs overall. Church
music content may appear in various genres of folklore. While examining this group of folk music samples, I considered the poetic text as the foundation. Consequently, I divided the songs
containing spiritual elements into three groups: (1) songs containing only some traits of spiritual theme, (2) professional spiritual
songs living among the folk culture and (3) spiritual folk songs.
This article focuses on folk songs recorded by Komitas Vardapet
and Mihran Tօumajan.
Keywords: folklore, spiritual (religious) music, apocryphal šarakan, ritual folk genres, music recordings (transcriptions), Komitas
Vardapet, Mihran Toumajan.
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