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Ներկայացվող հոդվածում Շիրակի բանավոր երգաստեղծության, 

մասնավորապես՝ ժողովրդական խաղիկների քննությունը դիտարկել 

ենք ժամանակային գործոնովֈ Ուսումնասիրության այս կտրվածքը թույլ 

է տվել անդրադառնալ նյութի կրած փոփոխություններին, քննել այն 

պատմական զարգացման աստիճանակարգովֈ  

Բնականաբար բանասացի բանաձևային մտածողության մեջ, 

խոսքային վերապատմումների լեզվում երբեմն ավանդական խաղիկը 

աղճատվել է՝ արտահայտելու համար այն հուզական բեռնվածությունը և 

կուտակումների թափը, որը բնորոշ է սթրես (համավարակ, Արցախյան 

44-օրյա պատերազմ) տարած մարդունֈ  

Բանալի բառեր. երգաստեղծություն, լացերգ, ժողովրդական 

խաղիկ, սահմանային իրավիճակ, հանգ: 

 

Նախաբան: Շիրակի բանավոր երգաստեղծության մեր գրառած 

նմուշները համեմատել ենք Մ. Աբեղյանի «Ժողովրդական խաղիկներ» 

համահավաք բնագրի նյութերի հետֈ Ըստ էության՝  գրառված նմուշները 

համակարգելիս առաջնորդվել ենք բանասիրական գիտությունների 

դոկտոր Իսիդոր Լևինի հայ բանահյուսական արխիվի վերլուծական 

վավերագրման համար մշակած և այժմ կիրառվող կոդավորման 

համակարգով ու քանակական վերլուծումների եղանակովֈ Հիմք է 

ընդունված Լևինի կողմից առաջադրված հարցաթերթիկը. ա) նյութի 

գրառման վայրը և ծագումը, բ) ե՞րբ է գրառված, գ) ասացողը նյութը 
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ումի՞ց է գրառել, դ) ասացողի սեռը, տարիքային խումբը, ե) գրառողի 

սեռը, տարիքային խումբըֈ  

Մեր նպատակն է պարզել՝ ստեղծվել են արդյոք պատերազմին 

առնչվող բանահյուսական նմուշներ, և դրանցից որն է առավել 

կենցաղավարող (լացերգ, առած-ասացվածք, ժողովրդական խաղիկ), թե 

հին հյուսվածքի մեջ կատարվել են մասնակի փոփոխություններ, որոնք, 

այնուամենայնիվ, վկայում են գեղարվեստական մտածողության նոր 

երևակումների մասինֈ 

Խաղիկների մեծ մասը գրառել ենք բացառապես Շիրակի 

ազգաբնակչությունից՝ տարբեր սեռատարիքային խմբերիցֈ 

Բանասացների սոցիալական կազմը միատարր է, ասացողների սեռային 

խմբերի մեջ գերիշխողը՝ 75 տոկոս,  բոլոր տարիներում եղել է կին 

բանասացը, իսկ մնացյալ 25 տոկոսը կազմել են տղամարդ ասացողներըֈ 

Խաղիկները գերազանցապես քառատող քնարական երգեր են, 

որոնց մեջ արտացոլվել են սիրո, աշխատանքի մոտիվներ, բողոք կյանքի 

անարդարությունների դեմ, լավ կյանքի երազանք և այլ 

տրամադրություններ ու խոհերֈ Խաղիկները աչքի են ընկնում իրենց 

գեղարվեստական հակիրճությամբ և զգացմունքների անմիջակա-

նությամբ [5, էջ 144]ֈ 

 ժողովրդախոսակցական լեզվում տակավին կենցաղավարում են 

խաղիկի տարբեր անվանումներ՝ «կլոր պարի երգեր», «մանի», «խանա», 

«խաղիկ», «թաղալո», «յայնի», «ջանգյուլումի ու վիճակի երգեր», 

«Համբարձման խանա», «աղջկա երգեր»ֈ Անվանումը ինչպիսին էլ լինի, 

ակնհայտ է, որ քնարական բանահյուսության այս գողտրիկ տեսակը 

առավելապես հոգեհարազատ և նախընտրելի է կին ասացողների 

համարֈ Կողմնորոշվելով դեպի ժողովրդական ոգու նախաշերտերը՝ 

նրանք կարճ ձևի մեջ արտահայտում են ոչ միայն հասարակական 

կյանքի զանազան երևույթներ, այլև այդ երևույթների հանդեպ իրենց 

վերաբերմունքն ու գնահատականըֈ 

«Ժողովրդական երգի մեջ է առաջին հերթին դրսևորվում 

բանահյուսական սինկրետիկ միասնությունը, այսինքն՝ երգարվեստի 

բնագիրը ընդգրկում է տեքստի բանաստեղծական հատկանիշներ (վանկ, 

ռիթմ, ոտք, հանգ, տող), ապա մեղեդի (երգային եղանակ), 

երաժշտություն՝ չափաբերված բանաստեղծական կառուցվածքով»                 

[4, էջ 214]ֈ 

Ըստ Մ. Աբեղյանի՝ կրկնակներով են սովորաբար որոշվում և 

կոչվում եղանակները. օրինակ՝ ջան գյուլում. ջան իման ջան. դեհե զընգ 
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զընգ. հայ նարե. իմ չինարի յարը. ախ մարալ ջան և այլնֈ Իսկ բուն երգը 

կամ քառատողը, ինչպես և երկատողն ու եռատողը, չունի և չի կարող 

ունենալ առանձին անունֈ Դա ընդհանուր անունով կոչվում է խաղֈ Այս 

բառը, սակայն, ավելի ընդարձակ գործածություն ունի. նշանակում է 

աշխարհիկ երգ, լինի աշուղական, թե ժողովրդական [1, էջ 284]: 

Ծրագրի ընթացքում կատարված գրառումները վկայում են, որ 

անդրադառնալով բանահյուսության ավանդական ձևերին՝ կանայք, ի 

մասնավորի որդեկորույս մայրերը, արտահայտում են տվյալ 

իրադրական վիճակը՝ ընտրելով ռիթմական այնպիսի միավորներ, 

որոնք առավելապես համապատասխանում են իրենց հոգեվիճակինֈ Եվ 

քանի որ հուզազգացմունքային առումով նրանք լարված են, խաղիկի 

հիմնական բովանդակությունից շեղվելը երբեմն այնքան է խորանում, որ 

բուն թեման և ենթատեքստը գրեթե համազոր նշանակություն են 

ստանումֈ Զգացմունքային հավելումները, կազմելով խաղիկների 

ենթատեքստային բովանդակությունը, հետպատերազմյան շրջանում 

նրան հաղորդում են բացառիկ ինքնատիպություն՝ խաղիկը 

բովանդակային ներքին ուղղությամբ դարձնելով լալիքի երգ. 

Ի՞նչղ չլամ, ի՞նչդ չողբամ, բալե՛ք ջան, 

Արմատախիլ եղավ բալես, 

Ծաղկեցի, փնջեցի, աչք մեծացրի բալիս վրաֈ 

Ծառերի պես բացվեիք, բալե՛ք ջան, 

Ես ծառս տնկեցի, բարը չտեսաֈ 

Անտարակույս, ժողովրդական երգաստեղծության այս տեսակը 

հնագույն ծագում ունի, այլապես ժողովուրդը էքստրեմալ վիճակում չէր 

անդրադառնա դրան: 

Ավանդական ժողովրդական խաղիկների մոտիվները ամենից 

առաջ սիրո, կյանքի ու մահվան իմաստավորման, ընտանեկան, 

կենցաղային, բնության և աշխատանքի օրհնաբանություններ ենֈ Երգերի 

հնագույն կիրառական նպատակը ծիսահմայական գործառույթն է, որի 

վերապրուկները լավագույնս պահպանվել են մինչև մեր օրերը գործող 

կենցաղային տարբեր ծիսակատարությունների, կրոնական 

արարողությունների ժամանակ [4, էջ 222]ֈ Խաղիկներում թվացյալ 

խաղաղության թաղանթի տակ ծավալվում են հոգեկան անսովոր 

վիճակներ, որոնք երբեմն հասնում են գեղագիտական նշանի 

սահմաններին. 

Արև դիպավ կանեփնոց, 

Մանր թոփլիկ երեսնոց, 
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Կոճակդ բաց, գամ քու ծոց, 

էղնինք իրար դարդ ու խոց: 

Խաղիկները պատկեր-հոգեվիճակներ են, որոնք ամփոփում են մեր 

ժողովրդի բնավորության գծերը, նրա ճակատագրի, հոգևոր աշխարհի 

տոհմիկ հատկանիշները, ազգային տենչերի սահմանները. 

Ալագյազը ձնել է, 

Յարս տակը քնել է,  

Ձեն տվի, ձենս չառավ, 

Մագյար թարգս տվել էֈ 

(տ. Մագյար ընձեն ջորել է)ֈ  

տ. Ղարսա բերդը բլել է, 

Բալես տակը քնել է. 

Ձեն տվի, ձենս չառավ, 

էս ինչ անուշ քնել էֈ 

Պահպանելով խաղիկների ձևակառուցվածքային հենքը՝ 

ավանդական խաղիկը հարմարեցվել է ասացողի տվյալ իրադրական 

հոգեվիճակին՝ արտահայտելով նրա ներաշխարհը, նոր դիրքորո-

շումները, արժեքային կողմնորոշման համակարգըֈ 

Գրառումների ընթացքում փորձել ենք ճշգրտել նյութի աղբյուրը, 

ասացողը ումից է լսել խաղիկը, նյութի բովանդակային կողմն ի՛նչ 

փոփոխություն է կրել, բանասացն ինչպե՛ս է վերարտադրում նյութը՝ 

երգային-ծորուն, լացի հնչերանգով, թե՞ հաստատական-լավատեսական, 

ինչպիսին է բառօգտագործման ունակությունը, դիմում է արդյոք 

հարալեզվական միջոցների: Նյութը ներկայացնելիս էական է նաև 

ասացողի ավանդապահության մակարդակը. հավատարիմ մնո՞ւմ է 

տեքստին, թե՞ ավելի հաճախ հարմարեցնում է իր հոգեկան վիճակինֈ 

Նորագույն գրառումները բանասացի հոգեբանական վիճակի, 

հոգեապրումի գեղարվեստական շարունակությունն ենֈ Պատերազմից 

հետո ժողովրդական խաղիկների ավանդական կառուցվածքի մեջ եղած 

«յար» կամ «սիրած» բառերը փոխարինվում են բանասացի կորստի 

անունով. 

Ամպերը ամպի վրա, 

Ամպերը սարի վրա, 

Ամպե՛ր, աստված կսիրեք, 

Չանձրևեք յարիս վրաֈ 

(տ. Չանձրևեք բալիս վրա)ֈ 
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Թեմատիկ առումով սիրո վայելքի երգը փոխարկվում է վշտի, 

կորստի երգիֈ Ցավից ծնված խաղիկների մեջ երբեմն կենցաղային 

մանրամասներին հաղորդվում է հոգեբանական իմաստ, 

հաղթահարվում է ասացողների մտածողության առօրեականությունը, և 

որոշակիորեն ամբողջանում է նրանց գեղագիտական իդեալըֈ 

Ծրագրի շրջանակներում խաղիկների նորագույն գրառումների մեծ 

մասը ստեղծվել է ավանդական խաղիկի հենքով, որոշ տողերի 

հավելումով: Ուսումնասիրությունից երևում է, որ ստեղծվում է խաղիկի 

նոր որակ՝ լացի շեշտադրմամբ, նորի ու ավանդականի 

փոխազդեցությամբֈ Ուշագրավ է սթրեսից հետո ստեղծված խաղիկի 

արտահայտության կերպը: Եթե բանասացը պատկանում է 

սեռատարիքային բարձր խմբի, օրինաչափ է, որ նրա երգը չի ստեղծվել 

հենց սթրեսի պահին, պարզապես տեսականորեն բացվել է խաղիկ 

հիշելու անհրաժեշտությունը, և եթե խաղիկների որոշակի տոկոսը 

հանպատրաստից (այսինքն՝ վշտի պահին) ստեղծված երգեր են, ապա 

դարձյալ վերագտնումի արդյունք են՝ պայմանավորված բանասացների 

հոգեկան հարուստ ներաշխարհով և հիշողության դարձով: Եթե կա 

պահանջ ու ճիշտ հարցադրում, խաղիկն արտահայտում է բանասացի 

ապրած կյանքն ու ողբերգությունը, տրամադրության պահի ճիշտ 

ընկալումըֈ Անկախ ընդգրկման չափերից՝ սթրեսը՝ հետպատերազմյան 

կորուստն ու վիշտը, ավելի մեծ է այն անձի համար, որի ներաշխարհով է 

անցել ու խաթարել այնֈ Այս դեպքում շատ ավելի ինքնօրինակ 

դրսևորում է ստանում խաղիկը՝ հասնելով բովանդակային խտացմանֈ 

Խաղիկի անհատական դրսևորումը հարստացնում է գործողության 

զարգացումը, իսկ ավանդական ձևերից շեղումները ենթադրում են 

բովանդակային ընդլայնումներ: Ընդլայնվող բովանդակությունն 

աստիճանաբար «պայքարում է» ենթատեքստային բովանդակության 

հետ: Այդ շեղումով սյուժե են ներթափանցում լացերգի տարրերֈ 

Ավանդական ձևի մեջ անսպասելի շեղումը բացում է նոր երակ, 

ասացողն ընկալման նոր պայման է առաջադրում ունկնդրին. 

Նոր է ծաղկել արևը, 

Ո՞ւմ հետ ղրկեմ բարևը, 

Արի դու տար բարևը, 

Կանաչի քո արևըֈ 

Արևի ավանդական կերպարի մեջ ընկալման առումով պայթյուն է 

տեղի ուենենում. տարաբնույթ բանաձևային դարձվածքների 
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համադրում, որը խտացնում է խաղիկի բովանդակությունըֈ Անձնական 

ապրումը անկրկնելի ինքնօրինակություն է հաղորդում խաղիկինֈ  

«Նշխարներ Շիրակի բանավոր մշակույթից» ծրագրի շրջանակ-

ներում մեր գրառած երգաստեղծության նմուշները իրավիճակային են և 

կրում են ժամանակի բերած հոգեբանական ապրումները (պատերազմ, 

վիշտ, ցավ, կորուստ)ֈ 

Սահմանային իրավիճակը բանասացին հասցրել է մտասևեռման, 

վշտի ապրումի տարբեր փուլերում նրա դրսևորած 

լեզվազգացողությունը տարբեր է: Անձնային փորձով առանձնացնելով 

պատերազմի իրողությանը վերաբերող երգ՝ բանասացը բյուրեղացնում, 

հարստացնում է իր ներաշխարհի գույներով և ապա հաղորդում մեզֈ 

Հաճախ գործում է հանկարծաստեղծման ու գյուտի անակնկալըֈ 

Մտասևեռման պարագայում, եթե բանասացն ունի անմիջական 

կորուստ, բնականաբար, խաղիկի ավանդական ձևը չի բավարարում 

նրանֈ Նա ողբերգի հնչեղություն է հաղորդում խաղիկին և խախտում 

նրա ձևակառուցվածքային բաղադրատարրերըֈ 

Նոր և ավանդական գրառումների բաղդատությունը թույլ է տալիս 

եզրակացնել, որ հիմնական փոփոխությունը կատարվել է մոտիվների և 

ապա տարբեր տողերի հարակցումների մեջ, երբեմն էլ տողերի 

պակասումով քառատողը դարձել է եռատող կամ երկտողֈ 

Նորագույն խաղիկների մեծ մասը ստեղծվել է ավանդական 

մշակման ճանապարհով, երկուսի փոխներթափանցմամբֈ 

Ժողովրդական խաղիկները գերազանցապես առկա են կին 

բանասացների երգացանկում և կազմում են մեծ տոկոս, իսկ տղամարդ 

բանասացների մոտ կա՛մ իսպառ բացակայում են, կա՛մ քիչ տոկոս են 

կազմումֈ Այդպիսի ժանրերից են նաև անեծքը, օրհնանքը, երդումն ու 

մաղթանքը: Մեր գործնական հետազոտությամբ պարզել ենք, որ կին 

երգաստեղծներից կամ երգասացներից ավելի հեշտ է գրառել աղջկա 

երգեր, կլոր պարի երգեր կամ ժողովրդական խաղիկներ, քան տղամարդ 

ասացողիցֈ Այնուհանդերձ, մեր գրառումների ընթացքում հնարավորինս 

կարողացել ենք հաղթահարել հոգեբանական արգելքները և գրառել ենք 

բանաձևային բանահյուսության արժեքավոր նմուշներ:   

 Վշտի անմիջական ազդեցությամբ ստեղծված հորինվածքները 

ժանրային առումով դուրս են գալիս խաղիկի շրջանակներից և միտված 

են լալիքի երգերը: Մեծավ մասամբ դրանք բախտի, ճակատագրի 

կանխագուշակման խորհուրդ ունեն, վշտի, կորուստի կանխա-

գուշակման գործառույթ. 
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Գնացի ջրի, սառավ, 

Գնացի շաքարի, աղ դառավ. 

Գնացի բանջըրի, փուշ ու տատասկ դառավֈ  

տ. Գնացի չայը, սառուց դառավ, 

Մէ դարդս հարուր դառավ, 

էս ի՜նչ սև դարդի տեր էի, 

Շաքար առա, աղ դառավֈ 

Հանելուկի ժանրին մոտեցող խաղիկ է, և սիմվոլանշանային 

համակարգի մեկնաբանությունը պայմանավորում է խաղիկի 

կանխագուշակող բնույթը: Վշտի ապրում արտահայտող խաղիկները 

ավելի կայուն են և՛ իբրև կառուցվածք, և՛ իբրև ռիթմական միավոր, 

սերնդեսերունդ անցնելով՝ չեն ենթարկվում փոփոխության, իսկ եթե 

անգամ հանդիպում են խաթարված, ապա հին խաղիկի մշակման 

արդյունք են:  

Տարբերակների գոյացման մեջ կարևորել ենք հետևյալ գործոնները.  

ա) Ժամանակի գործոնը. որքանո՞վ են անցյալի համեմատությամբ 

ներկայիս գրառումները փոխվել, ի՞նչ խաղիկներ են ակտիվացել 

(նկատի ունենք մոտիվացիան)ֈ 

բ)  Խաղիկի մեջ կատարված անվան ու տեղավայրի փոփոխությունը, 

որն արդյունք է երգի կամ խաղիկի այլ վայր տեղափոխվելու: Օր.՝ 

Ղամառլվա վերի գյոլը կապած է, 

Խոսքը տված, աղջիկն ուզած, պրծած էֈ 

Ավանդական գրառում է: Ծրագրի շրջանակում գրի ենք առել 

խաղիկի այլ տարբերակ: Ասացողը խաղիկը ներկայացրել է 

նմանողական հմայությամբ՝ մտածելով, որ ջրերը կապելով՝ կապել են 

աղջկա բախտը.  

տ. Արփաչայի վերի գյոլը կապած էր,  

Հենց էն գլխից, բալե՛ս, 

Բախտդ կալած-կապված էրֈ 

Ավանդական գրառումների մեջ թեմատիկ առումով առկա է նաև 

սոցիալական գործոնով պայմանավորված ապրումը. 

Արևը դիպել էր պատին,  

Ոչ օղորմի իմ պապին,  

Աշխարհը մարդ էր կտրել, 

 Ընձի տվավ անգետինֈ  
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Տարբերակների առաջացման պատճառ է դառնում 

բարոյահոգեբանական գործոնը, մարդու կյանքում լավ կամ վատ 

հոգեբանական ազդակը. 

Կաքավը եկավ, արտս մնաց հերկելու, 

Քունս տարավ, յարս մնաց գրկելուֈ 

Մերօրյա գրառումներում տարբերակը իմաստային փոփոխության 

է ենթարկվել ողբերգական երանգավորմամբ. 

տ. Կաքավը թռավ, արտս մնաց հերկերս, 

Քավորը գնաց, սանիկը մնաց կնքելուֈ  

Հաճախադեպ է քառյակի երրորդ տողի փոփոխությունը. այն, 

սովորաբար անհանգ լինելով, դյուրին է փոփոխության ենթարկվում, 

թեպետև բովանդակությունն արտահայտվում է երրորդ տողով: Երբեմն 

էլ այն դուրս է ընկնում, և քառյակը դառնում է եռյակ: Այսպես. 

Թոն եկավ երես-երես, 

Բազարկյա՛ն, Աստված սիրես, 

Բաշ Շորագյալ էրթաս, 

Իմ յարին հետդ բերեսֈ  

տ. Ջուրն ելավ երես-երես, 

Բազարկյան, աստված սիրես, 

Իմ բալին գտնես, բերեսֈ 

Ավանդական խաղիկը պատերազմից հետո գրառել ենք եռյակ 

դարձած տարբերակով, սիրո կորստյան երգը դարձել է «կորուսյալ բալի» 

համար արտահայտված մորմոքֈ Չնայած կառուցվածքային այս 

փոփոխությանը՝ վշտի ապրումն է խորացելֈ Խաղիկները 

փոփոխությունների են ենթարկվում՝ պայմանավորված ժողովրդի, 

հասարակական-քաղաքական, տնտեսական կյանքում տեղի ունեցած 

փոփոխություններով ու տեղաշարժերով: Խաղիկը շերտավորվում է՝ 

ընդգրկելով տարբեր ազգագրական խմբերին հատուկ առանձնահատ-

կություններ [3, էջ 10]: 

Խաղիկների մեջ ամենից կայուն մասը հանգն է և այն կազմող բառըֈ 

Երբեմն հանգ կազմող բառերը փոխվում են՝ ապահովելով նոր 

փոփոխակի գոյությունըֈ 

Ավանդական երգի մեջ հաճախ խաթարվում են որոշ տողեր՝ ըստ 

բանասացի հոգեկերտվածքի և անհատական վերաբերմունքիֈ 

Բանասացի հորինման արվեստը, բառընտրության ունակությունը 

հավելում են փոփոխակի գեղարվեստական արժեքըֈ Տարբերակների 

ուսումնասիրությունից երևում է, որ նույն խաղիկի փոփոխակները 
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գրառել ենք տարբեր բանասացներից, իսկ եթե հանդիպում են նույն 

բանասացի մոտ, այս իրողությունը բացատրվում է նրա 

ստեղծագործական ձիրքով, երևակայությամբ, հիշողությամբ և, 

անշուշտ, կենսափորձովֈ 

Ամենակայուն տարրերը հիշյալ խաղիկներում 1-ին, 2-րդ տողերն 

ենֈ 3-րդ, 4-րդ տողերը հարափոփոխ են՝ համաձայն ասացողի ապրած 

կյանքի: Ավանդական կրկնակը միշտ կայուն է. տարբեր ձևերով 

հարակցվում է երգերի հաստատուն մասին՝ կազմելով նրա կորիզըֈ 

Կրկնակները բացում, պարզաբանում են խաղիկի միտքը, նրանցով է 

որոշվում խաղիկի եղանակը: Ունեն դրսևորման մի քանի ձևեր՝ հարց ու 

պատասխանով կրկնակներ, ավանդական սկսվածքով կրկնակներ և լոկ 

ձայնարկություններից կազմված կրկնակներֈ 

Սթրեսը պայմանավորեց խաղիկների բովանդակային 

փոփոխությունը՝ տողերի տեղաշարժ, հարակցում և փոխակերպման 

դեպքեր: Հիմնական խաղիկից զարգացավ երգի նոր տեսակ՝ կցումով 

կամ աճումովֈ Վշտի արտամղման համար մեծ տարածք էր պետք և 

քառատողի մեջ հնարավոր չէր ամփոփել այն. բանասացների 

հոգեապրումին ավելի համահունչ էր լալիքի երգըֈ 

Այսպիսով, նորագույն գրառումներից շատերն ստեղծվել են վշտի 

ապրումի փուլերին համապատասխան տարբերակներովֈ Ասացողների 

հիմնական մտասևեռումը սթրեսով բեկված իրենց կյանքն է, 

խոհաշխարհը, կորստի կսկիծըֈ Ըստ էության՝ արդի գրառումները նոր 

հորինվածքներ չեն, այլ անցել են մշակման ավանդական ճանապարհ՝ 

նորովի արտահայտելով բանասացի կյանքն ու նրա ապրած ժամանակըֈ 

Նկատելի է, որ ժողովուրդն արդի ժամանակահատվածում ներքին 

կուտակումների նոր շեշտադրմամբ վերաիմաստավորում է հինն ու 

ավանդականը՝ այն ընտրելով իբրև հոգեբանական պաշտպանական 

մեխանիզմֈ 

Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ մեր հիմնական 

նպատակամիտումն է եղել ժամանակի կորստից փրկել այն նշխարները, 

որոնք հայ ազգաբնակչության բանավոր ավանդության մեջ տակավին 

գոյատևող, հարուստ ու բազմազան ստեղծագործություններ ենֈ 

Միաժամանակ փորձել ենք պարզել ազգագրական տարբեր խմբերի 

բանահյուսական ավանդապահության աստիճանը, գրառված նյութերի 

բանահյուսական որակը՝ ըստ աշխարհագրական որոշակի 

տեղաշարժերի, բանասացների սեռատարիքային հատկանիշներն ու 

դրանց կապը սոցիալ-պատմական ու հոգեբանական մեծ խնդիրների 
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հետֈ Ակնհայտ է, որ բոլոր տարբերակներում պահպանված են երգի 

ավանդական ձևն ու չափըֈ Տարբերակներում առկա է ավանդական 

կայուն մոտիվը, և շեշտադրումն ընթացել է կա՛մ նոր մոտիվի 

հավելումով, կա՛մ տեղայնացման ճանապարհովֈ 

Նկատելի է բանահյուսական ժանրերի կենցաղավարման երկակի 

գոյավիճակ՝ ակտիվ կենցաղավարում՝ սթրեսով պայմանավորված, երբ 

այս կամ այն ժանրը իր որոշակի տեղն ունի ազգագրական տվյալ շերտի 

կյանքում, և պասսիվ կենցաղավարում, երբ ժանրը (հեքիաթ, 

ժողովրդական վեպ) աստիճանաբար մոռացության է մատնվումֈ 

 

ЭТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТНОГО ПЕСЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА ШИРАКСКОГО РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ НЫНЕШНИХ 

ЗАПИСЕЙ (В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "РЕЛИКВИИ ИЗ ШИРАКСКОЙ 

УСТНОЙ КУЛЬТУРЫ") 

Саакян К. А. 

 

Многие из новейших записей сделаны в периоды горестных 

переживаний в соответствующих вариантах. Основным центром внимания 

рассказчиков является их жизнь, подвергнувшаяся стрессу, душевные 

переживания, горечь потерь. Фактически, настоящие записи не 

выдуманы; они прошли традиционный путь обработки, по-новому 

отражая жизнь и прожитую эпоху рассказчиков.  

Заметно, что народ в настоящее время переосмысливает старое и 

традиционное, акцентируя внимание на внутреннюю напряженность, 

выбирая это в качестве психологического защитного механизма.  

Ключевые слова: песенное творчество, скорбное песнопение, 

народная частушка, пограничная/предельная ситуация, рифма. 

 

ETHNO-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF ORAL SONGWRITING OF 

SHIRAK REGION IN THE CONTEXT OF CURRENT RECORDINGS 

(WITHIN THE PROGRAM "RELICS FROM SHIRAK ORAL CULTURE") 

Sahakyan K. A. 

 

Most of the recent recordings are made during the periods of sorrowful 

experiences in the corresponding forms. The chief centre of the story-tellers is 

their life caused to stress, their emotional experiences, the bitterness of loss. As 

a matter of fact, current recordings are not invented; they have passed a long 
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traditional way of processing, thus newly representing the life and epoch of 

the story-tellers. 

It is evident that at present people newly realize the old and traditional, 

emphasizing the inner tension, choosing it for their psychological defence 

mechanism.  

Keywords: songwriting, lamentations, folk ditty, marginal situation, 

rhythm. 
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