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Նվարդ Վար դա նյան, բ.գ.թ.
 ՀԱԻ, ԵՊՀ

«ԹԱԳ ՎՈ ՐԻ՛ ՄԵՐ, ԴՈՒ՛ՐՍ ԱՐԻ»  
ՀԱՐ ՍԱ ՆԵ ԿԱՆ ԿԱ ՏԱ ԿԵՐ ԳԻ ՀՈ ՐԻՆ ՎԱԾ ՔԸ  
ԵՒ ԳՈՐ ԾԱՌ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԾԵ ՍՈՒՄ

Հա յոց հար սա նե կան եր գե րի բնագ րե րի մեջ տար բե րակ նե րի մեծ թվով 
առանձ նա նում է «Թագ վո րի մե՛ր, դու՛րս արի» սիր ված կա տա կեր գը: Եր
գի` փե սա յի տան շե մի ծե սե րին զու գա հեռ կա տար ման մա սին է վկա յում 
Հա յաս տա նի բազ մա թիվ շրջան նե րից հա վաք ված ազ գագ րա կան և բա
նա գի տա կան նյու թը: Մեր օրե րում թեև հար սա նե կան եր գե րը հիմ ա կա
նում կորց րել են իրենց ծի սա կան նշա նա կու թյու նը և շատ հազ վա դեպ են 
կա տար վում, սա կայն հի շյալ կա տա կեր գը եր բեմ շա րու նա կում է հնչել 
հար սա նե կան տո նա կան սե ղան նե րի շուրջ: Ծի սեր գի` մե րօ րյա ժո ղովր
դա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև Կո մի տա սի ստեղ ծած հի ա նա լի 
մշակ մամբ, որն այ սօր կար ծես մո ռաց նել է տվել եր գի մյուս բո լոր տար բե
րակ նե րը և շա րու նա կում է կա տար վել թե՛ բե մե րից ու թե՛ ժո ղովր դի մեջ:

Հայ բա նա գետ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում այս ծի սա կան կա տա կեր գը 
առան ձին քննու թյան չի են թարկ վել: Ներ կա հոդ վա ծում դի տարկ վե լու են 
նշված ծի սեր գի 18 տար բե րակ ներ, քննվե լու են դրանց կա ռուց ված քա յին և 
հո րին ված քա յին յու րա հատ կու թյուն նե րը, ծե սում ու նե ցած գոր ծա ռույթն ու 
իմաս տա բա նու թյու նը:
Հիմ ա բա ռեր՝ հար սա նե կան ծի սեր գեր, շե մի ծե սեր, կա տա կերգ, կա ռուց վածք, գովք, 
ծաղր, հարս, սկե սուր:

Կա տա կեր գի տե ղը ծի սա կան հա մա լի րում
«Թագ վո րի՛ մեր, դու՛րս արի» հար սա նե կան սիր ված կա տա կեր գի կա-

տար ման ժա մա նա կը ծի սա կան շղթա յում բա վա կան կա յուն է: Ազ գագ րա կան 
գրա ռումն ե րը փաս տում են, որ ծի սեր գը կա տար վել է հարս նա բե րի կամ, այլ 
կերպ ասած, դռնբա ցե քի ծե սի ժա մա նակ, երբ հար սին իր հայ րա կան տնից 
վերց րած եւ ար դեն եկե ղե ցուց վե րա դար ձող հարս նեւ որ նե րը մո տե նում էին փե-
սա յի դռան շե մին, ուր նրանց սո վո րա բար դի մա վո րե լու էր դուրս գա լիս փե սա յի 
մայ րը: Ահա հենց այս տեղ՝ «շե մի ծես»-երին զու գա հեռ, սո վո րա բար երգ վում 
էր քննարկ վող կա տա կեր գը, որի կա տա րող նե րը բա ցա ռա պես փե սա յի կող մի 
հարս նեւ որ ներն էին:

Ծի սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շղթա յում եր գի կա տար ման մա սին բազ-
մա թիվ վկա յու թյուն ներ կան: Հարս նա բե րի ծի սեր գե րի մա սին հա րուստ տե ղե-
կու թյուն ներ թո ղած՝ բա նա գետ-ազ գագ րա գետ Սա հակ Մով սի սյա նը (Բեն սեն) 
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նշում է, որ փե սա յի շե մի առ ջեւ՝ դռնբա ցե քի ծե սին զու գա հեռ, մի երի տա սարդ 
եր գում էր «Մեր թագ վո րին ի՞նչ պի տեր», «Մեր թագ վո րին ծա ղիկ պի տեր ծաղ-
կու նաց» եր գե րը, որից հե տո երգ վում էր «Թագ վո րա մե՛ր, դուս արի» ու րախ 
կա տա կեր գը.

Թագ վո րի մեր, դու՛ս արի,
Տե՛ս, քը զի ի՛նչ ինք բե րի,
Քը զի քֆրող ինք բե րի,
Գլուխ քթվող ինք բե րի,
Քը զի բամ բող ինք բե րի1:

Ար ճա կում նույն պես, ըստ ըն դուն ված սո վո րու թյան, եր գը կա տար վում 
էր դռնբա ցե քի ծե սին զու գա հեռ2: Վա նում «Թագ վո րի մէր, տյիւս արե» կա տա-
կեր գը կա տար վել է ամու րի երի տա սարդ նե րի (մխկնե րի) խմբի կող մից, որոնք 
եր գե լով պար էին բռնում փե սա յի մոր շուր ջը` ոտ քի դո փյուն նե րով թնդաց նե լով 
գե տի նը3: Կա տա կեր գի` Ջա վախ քից, Գե ղար քու նի քից, Թա լի նից, Լո ռուց, Բա-
լո ւից եւ այլ ազ գա գա վառ նե րից գրառ ված տար բե րակ նե րի դեպ քում եւս մեծ մա-
սամբ նշվում է դրանց կա տա րու մը դռնբա ցե քի շե մա յին ծե սի ժա մա նակ:

Եթե հարս նա բե րի ըն թաց քում երգ վող օրհ նա բա նա կան ձո ներ գե րը կա-
րող են երգ վել ծե սի այլ փու լե րում եւս, ապա «Թագ վո րի մե՛ր, դու՛րս արի» կա-
տա կեր գի տե ղը բա վա կան կա յուն է ծե սում: Հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն է նաեւ 
նրա առ կա յու թյունն ընդ հան րա պես հա յոց հար սա նե կան ծի սեր գե րի շղթա յում. 
այս մա սին վկա յում է Հա յաս տա նի ազ գագ րա կան ամե նա տար բեր շրջան նե րից 
գրառ ված՝ կա տա կեր գի տար բե րակ նե րի քա նա կը (ու սումն ա սի րու թյու նը կա-
տա րե լիս ձեռ քի տակ ենք ու նե ցել կա տա կեր գի 18 տար բե րակ4):

«Թագ վո րի մեր, դուրս արի» կա տա կեր գը տի պիկ իրա վի ճա կա յին է: 
Առանց քա յին մո տի վը փե սա մորն ուղղ ված կոչն է` դուրս գա լու եւ դի մա վո րե լու 
նո րա հար սին: Կա տա կեր գի որոշ տար բե րակ ներ նաեւ այլ նկա րագ րա կան մա-
սեր ու նեն, ուր խոս քա յին պատ կե րումն եր են գտնում կա տար վող ծի սա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րը: Այս պի սին է, օրի նակ, Սրվանձ տյան ցի գրա ռած տար բե րա կը.

Թագ վո րի մեր, դուրս էլի,
Քե ի՛նչ վը ի՛նչ եմ բի րե.
Քաղցր ու բա ղար ջով արե,
Արա ղի փար չով արե,
Բա րե կամն ե րով արե:

1 Մովսիսյան 1972, 97, 109։
2 Ավագյան 1978, 68։
3 Տեր-Մկրտչյան 1970, 170։
4 «Թագվորի՛ մեր, դո՛ւրս արի» կատակերգի տարբերակները տե՛ս հետեւյալ աղբյուր նե-

րում. Սրվանձտյանց 1978, 263 –264; Լալայան 1983, 161 –162; Տեր-Մկրտչյան 1970, 170; 
Մովսիս յան 1972, 97, 109; Ավագյան 1978, 68; Գրիգորյան 1983,197; Խաչատրյան 1999, 116; 
Գեւորգյան 1999, 178; Թոռլաքյան 1986, 144; Բրուտյան 1985,157; Ալահայտոյեան 2009, 115; 
Հայկունի 1906, 35, 39; Կոմիտաս 1969, 3, 73; Հարությունյան եւ այլք 2015, 434 –435. № 6 
(513), 435. № 7 (514), Քաջբերունի 1901, 193 –194։
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Թագ վո րի մեր, դուրս էլի,
Ճրագ մո մե րով արե,
Բա րե կամն ե րով արե,
Քա վորկ նի կով արե5:
Նկա րագ րա կան այս հատ ված նե րը բա վա կան հա րա զա տո րեն են ար-

տա ցո լում կա տար վող ծի սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: Ազ գագ րա կան գրա ռում-
նե րում նշվում է, որ հար սին ու փե սա յին դի մա վո րե լու դուրս եկած սկե սու րը 
սո վո րա բար մի մեծ ափ սեի մեջ բե րում էր բա ղարջ ներ, շա քա րա հա ցեր, քաղց-
րե ղեն, պտուղ ներ6:

Կա տա կեր գի` շե մի ծե սե րում գե րա կա դե րա կա տա րու մը որո շա կի վաղ 
հա վա տա լի քա յին ըն կա լումն ե րով է պայ մա նա վոր ված: Բուն նպա տա կը՝ հու-
մո րի եւ զվար ճու թյան, ծի ծա ղի ու կեն սու րա խու թյան մթնո լոր տի ստեղ ծումն է 
ծի սա կան այս կա րեւ ո րա գույն պա հին, երբ ի վեր ջո պետք է կա տար վի հար սա-
նի քի առանց քա յին իրա դար ձու թյու նը` հար սի մուտ քը փե սա յի տուն: Եթե հարս
նա բե րի, այ սինքն՝ հար սի՝ հայ րա կան տան շե մից դուրս գա լու ծե սը սո վո րա-
բար լա ցեր գե րով էր ու ղեկց վում, ին չը խորհր դան շում էր հար սի սիմ վո լիկ մա հը 
հայ րա կան տա նը, ապա փե սա յի տան շե մի ծի ծա ղը պետք է հաս տա տեր հար սի 
«վե րած նուն դը»` ան ցու մա յին ծե սին բնո րոշ խորհր դան շա կան դրսեւ ո րումն ե-
րով: Կա տա կեր գը ծի ծաղ է հա րու ցում, որն իր կեն սաս տեղծ եւ կեն սա հաս տատ 
ու ժով ամ րագ րում-խորհր դան շում է հար սի եւ նոր ըն տա նի քի ծնուն դը7:

Սկսված քա յին բա նա տո ղը
Հարս նա բե րի փու լում առանձ նա հա տուկ տեղ է գրա վում փե սա յի մոր 

կեր պա րը, որը սո վո րա բար իրա վունք չու ներ գնա լու եկե ղե ցի, այլ մնում էր տա-
նը` ստանձ նե լով նո րապ սակ նե րին դի մա վո րե լու պար տա վո րու թյու նը: Սրա նով 
պայ մա նա վոր ված` այս ծե սի եւ՛ գով քե րին, եւ՛ կա տա կեր գե րին բնո րոշ ու ամե-
նա հա ճախ հան դի պող կա յուն բա նա տո ղը փե սա մորն ուղղ ված դի մում-կոչն է` 
«Թագ վո րի՛ մեր, դու՛րս արի»8, որն, ըստ էու թյան, իր մեջ ամ փո փում է այս փու-
լի ծի սա կան առանց քա յին գոր ծո ղու թյու նը: Այս դի մում-կո չը հիմն ա տող է դառ-
նում հատ կա պես կա տա կեր գե րում` հան դես գա լով եւ՛ որ պես եր գի սկզբնա տող, 
եւ՛ հա րակրկ նու թյուն նե րով իր վրա վերց նե լով եր գի իմաս տա յին ծան րա բեռն-
վա ծու թյու նը:

Հա կա ռակ սկսված քա յին բա նա տո ղի հա րա բե րա կան կա յու նու թյա-
նը՝ այն որոշ տար բե րակ նե րում հան դես է գա լիս փո փո խակ նե րով: Եր բեմն 
այդ տար բե րակ նե րը չեն փո խում բուն բո վան դա կա վո րու մը («Հար սի կե սուր 
դուրս էլի» , «Վի՛ր իլը հա՛յ, վի՛ր իլը, // Թա..գա..ու րը մեր վի՛ր իլը»9, եւն), սա կայն 

5 Սրվանձտյանց 1978, 263 –264։
6 Տե՛ս, օրինակ, Տեր-Մկրտչյան 1970, 170։
7 Ռուս բանագետ Վլադիմիր Պրոպը ծննդյան մի շարք հավատալիքների ու սովորույթների 

քննու թյամբ ցույց է տալիս, որ ժողովուրդը ծիծաղն ընկալել է որպես կենսաստեղծ հմայա-
կան միջոց [տե´ս Пропп 1976, 189]։

8 Ալահայտոյեան 2009, 115։
9 Հարությունյան եւ այլք 2015, 435։
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որոշ դեպ քե րում իմաս տա յին նոր լիցք են հա ղոր դում՝ բա ցա հայ տե լով ծի սա-
կան վաղն ջա կան պատ կե րա ցումն եր: Այս պես, եր գի տար բե րակ նե րից մե կի 
սկսված քա յին բա նա տողն ի հայտ է գա լիս «Թագ վու րի մայր, բա րի լոյս»10՝ ծե-
գի ող ջույ նի տար բե րա կով: Սկսված քի ինք նա տիպ մի օրի նակ ենք գտնում նաեւ 
Հայ կու նու գրա ռած՝ Ալաշ կեր տի բար բա ռա յին տար բե րա կում, որը թագ վո րա-
գով քե րի ըն դար ձակ եր գա շա րի մաս է կազ մում. «Ե՛կ բա րև, եկ բա րև, /Թա գու ո
րին շատ արև/Թա գու ո րի մէր, դուս արի»11:

Ծե գի ող ջույն նե րի առա տու թյու նը փե սա յի շե մի ծի սեր գե րում հատ կա-
պես նկա տե լի է ծի սա պաշ տա մուն քա յին բնույ թի բնագ րե րում, եւ դա ու նի իր բա-
ցատ րու թյու նը: Եկե ղե ցուց վե րա դար ձող հարսն ու փե սան ծա գող արեւի հետ են 
նույ նաց վում, եւ ան կախ այն բա նից, թե նրանց մուտ քը փե սա յի շեմ հա մընկ նում 
էր արեւ ա ծա գին12, թե ոչ, նրանց դի մա վո րում էին ծե գի ող ջույն-բա նա ձեւ ե րով՝ 
պայ մա նա վոր ված նոր սկսվող կյան քի իմաս տա բա նու թյամբ13: Ու շագ րավ է 
հատ կա պես «Ե՛կ բա րև…» սկսված քով տար բե րա կը, ուր կա տա կեր գի սկզբնա-
տո ղը հա վա նա բար փո խա րին վել է այ գի ող ջույ նի հայտ նի ծի սեր գի սկզբնա-
տո ղե րի («Էգ, բա րև, էգ, բա րև, /էգն արև ուն տէր բա րև»)` փո փոխ ված տար բե-
րա կով. «Էգ, էք, այգ»` ծե գի ող ջույ նի կո չե րը այս տար բե րա կում փո խա րին վել 
են թագ վո րա մորն ուղղ ված «ե՛կ» հրա մա յա կա նով:

Գով քի ու ծաղ րի մո տիվ նե րը
Տան շեմն ան ցու մա յին այն գո տին է, որ բա ժա նում է «յու րա յին» եւ 

«օտար» տա րածք նե րը14: Փե սա յի տան շե մի առ ջեւ կանգ նած հար սը, որը մուտք 
գոր ծե լով պետք է դառ նա յու րա յին, դե ռեւս օտար է եւ այդ քա նով` վտան գա վոր 
ու կաս կա ծե լի: Ծի սա կան առու մով, հար սի այս եր կա կի բնույ թով է պայ մա նա-
վոր ված քննարկ վող կա տա կեր գում նո րա հար սին եր կա կի՝ դրա կան եւ բա ցա-
սա կան գծե րով բնու թագ րող մո տիվ ե րի առ կա յու թյու նը: Նո րա հար սին «բա-
ցա սա կան» բնու թագ րող մո տիվ ե րը ծաղ րա կան երանգ են ստա նում փե սա մոր 
կեր պա րի առն չու թյամբ, քա նի որ հար սի հե տա գա դրա կան կամ բա ցա սա կան 
պահ վածքն ան մի ջա կա նո րեն անդ րա դառ նում է սկես րոջ վրա, հե տեւ ա բար 
«Թագ վո րի՛ մեր, դու՛րս արի» կա տա կեր գում հարս նեւ որ նե րի խոս քե րի հաս ցե-
ա տե րը փե սա յի մայրն է: Ծի սեր գի՝ մեր ու սումն ա սի րած տար բե րակ նե րում մի-
այն մի դեպ քում է փե սա յի մոր կող քին հի շա տակ վում նաեւ հայ րը.

10 Թոռլաքյան 1986, 144։
11 Հայկունի 1906, 35։
12 Վանում, օրինակ, ընդունված է եղել եկեղեցում պսակը արեւածագից առաջ կատարել։ 

Նո րա պսակները, արեւի ծագելուն պես, դուրս էին գալիս եկեղեցուց, որպեսզի նորելուկ 
արեւի ճառագայթները, նորապսակների վրա ընկնելով, նրանց նոր կյանք պարգեւեն 
[Տեր-Մկրտչյան 1970, 169]։ Ուշագրավ է, որ նույն` Վանի ավանդազրույցներից մեկում 
նորա պսակ ները արեւածագից առաջ են դուրս գալիս եկեղեցուց եւ նույն վայրկյանին 
քարանում են [Ղանալանյան 1969, 68]։

13 Վարդանյան 2017, 397 –398։
14 Շագոյան 2011, 409։
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Թաքյ վո րի խեր, տուս արե,
Տե մենք քյե ինչ ենք պի րե,
Ոտըտ լվա ցող ենք պի րե,
Տունդ շեն ցու ցող ենք պի րե15:

Մնա ցած բո լոր դեպ քե րում հարս նեւ որ նե րի եր գա յին ակ նարկ նե րը մի-
մի այն փե սա մորն են ուղղ վում, եւ եր գի սյու ժե տա յին առանցք են դառ նում հարս 
ու սկե սուր ապա գա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Հար սին դրա կա նո րեն բնու թա-
գրող մո տիվ ե րը ընդգ ծում են նրա՝ հե տա գա հար գա լից վե րա բեր մուն քը փե-
սա մոր հան դեպ («Ձեռքդ պագ նող մը բե րինք», «Գլուխդ քթվող մը բե րինք», 
«Գլուխդ սանտ րող մը բե րինք», «Բա պուճդ տվող մը բե րինք», «Ծամ իս տը կող 
եմ բի րե», «Սո լեր շիտ կող եմ բի րե», «Գլուխ լվա ցող եմ բի րե»): Սրան հա կա-
ռակ, հար սին բա ցա սա կա նո րեն բնու թագ րող մո տիվ ե րում անխ նա ծաղ րով 
ներ կա յաց վում են սկե սու րի՝ հար սի կող մից ար հա մար հան քի եւ անար գան քի 
ար ժա նա նա լու մո տիվ ե րը. «Գլխիդ բամ բող եմ բե րե», «Մա զեր պո կող եմ բե-
րե», «Կլուխ դմպող իմ պե րի», «Ծա միր` ջեբ ռող իմ պե րի», «Քու դուն` ավ րող իմ 
պե րի», «Մա զերդ քա շող մը բե րինք», «Քը զի քֆրող ինք բե րի»):

Թե ման բա վա կան սիր ված է բա նա հյու սու թյան մեջ: Այն հա ճախ է եր գի-
ծա կան կամ խրա տա կան ար տա հայ տումն եր գտնում ժո ղովր դա կան զրույց նե-
րում, անեկ դոտ-զվար ճա պա տումն ե րում եւ իրա պա տում հե քի աթ նե րում: Ինչ պես 
նկա տում է Սար գիս Հա րու թյու նյա նը՝ «հարսսկե սուր զույ գը ժո ղովր դա կան 
ավան դու թյան մեջ սո վո րա բար եր կա կի հա կադ րու թյան ամե նաբ նո րոշ դրսևո
րում ե րից է»16:

Փե սա յի շե մը այն սահ մանն է, որ պետք է հա վետ մի ա վո րի այս «հա-
կա մար տող» զույ գին մի հար կի տակ, եւ պա տա հա կան չէ, որ ծե սի հենց այս 
փու լում են հնչում հարս-սկե սուր փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին նվիր ված եր գե րը: 
Այս առու մով ու շագ րավ է Սրվանձ տյան ցի գրա ռած եր գի ծա կան մի զրույց, ուր 
շե մի ծե սի ժա մա նակ սկե սու րի եւ հար սի ցած րա ձայն եր գա յին երկ խո սու թյու նը 
անեկ դո տա յին բնույթ է ստա ցել.

Երբ հար սը եկե ղե ցի էն փե սա յի տու նը կը բե րեն, կե սու րը տան դրան 
առ ջև կ’ել նէ խա ղա լով հար սին դի մաց. հար սին գլու խը համ բու րե լու ժա մա նակ, 
զա նի վախց նե լու հա մար կ’ըսէ.

Եր կաթ եմ ես,
Պող պատ եմ ես:

Հարսն ալ կես րոջ ձեռ քը համ բու րե լով` քօ ղի տա կէն կ’ըսէ.

Կե ցիր մինչ ոտքս ձգեմ ’ի ներս,
Եր կաթ, պող պատ քա մեմ, դու տե՛ս17:

Այս զվար ճա պա տում զրույ ցում ու շագ րավ այն է, որ հարս-սկե սուր հա-
15 Ավագյան 1978, 68։
16 Հարությունյան 2000, 244։
17 Սրվանձտյանց 1978, 271։
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կա մար տու թյու նը ներ կա յաց վում է հենց շե մի ծե սի ժա մա նակ, երբ նրանք դեռ 
գտնվում են յու րա յին-օտար դիր քե րում:

Հա մա մարդ կա յին այս թե ման իր ար տա ցո լումն է գտել նաեւ այլ ժո ղո-
վուրդ նե րի հար սա նե կան եր գե րում, ընդ որում, եր բեմն շատ ավե լի սուր՝ թշնա-
մա կան ար տա հայ տումն ե րով18: Հա յոց հար սա նե կան ծի սեր գե րում թեեւ նմա նա-
տիպ ակ նարկ նե րի չենք հան դի պում, սա կայն սկե սու րից սպաս վե լիք վտան գի, 
ապա գա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բար դու թյան մա սին մտա վա խու թյուն ներ 
որոշ եր գե րում առ կա են («Հարսն վարթ ա, // Կի սուր դարդ ա»19):

Կա ռուց ված քա յին տի պե րը
Ինչ պես նշե ցինք, ծի սեր գը բաղ կա ցած է իրա րա մերժ՝ հար սին դրա կան 

եւ բա ցա սա կան գծե րով բնու թագ րող մո տիվ ե րից, որոնց տե ղա բաշ խու մը եր-
գա յին բնագ րե րում նույ նա կան չէ: Այս հա կա դիր մո տիվ ե րը ծի սեր գի որոշ 
տար բե րակ նե րում տրա մա խո սա կան հա կա մար տու թյան ձեւ ով են կա ռուց վում, 
որոնք, ան շուշտ, եր գի առա վել նախ նա կան տար բե րակ ներ են ներ կա յաց նում20:

Եր գա յին երկ խո սու թյու նը տե ղի է ու նե նում եր կու կող մե րի մի ջեւ, որոնք 
ծի սա կան յու րա յին-օտար հա կադ րու թյուն են ներ կա յաց նում: Ի տար բե րու թյուն 
հարս նա ռի եր գե րի, ուր ծի սա կան հա կա մար տող կող մե րը տրա մա խո սա կան 
բնույ թի կա տա կեր գե րում՝ եր կու կող մի խնա մի ներն են, շե մի ծի սեր գե րում 
աղջ կա կող մի խնա մի նե րը չեն հի շա տակ վում որ պես տրա մա խո սող կողմ: Կա-
տա կեր գի` Ջա վախ քում գրառ ված տար բե րա կում հա կա դիր կող մե րը հար սին 
բե րող նե րը եւ փե սա մոր հետ նրանց դի մա վո րող ներն են, եւ եթե առա ջին նե րը 
գո վում են նո րա հար սին, ապա երկ րորդ նե րը` հա կա ռա կը.

Թագ վոր ցիք շա րու նա կում են.

Թագ վո րա մե՛ր, դուս արի,
Դսի դռան դեմ արի.
Քու խաչ որ դիդ էկեր է,
Տներդ ավ լող բե րեր է:

Մոր կող մին նե րը.

Թագ վո րա մե՛ր, դուս գնա,
Դսի դռան դեմ գնա,
Քու խաչ որ դիդ էկեր է,
Մազդ փե տող բե րեր է21:

18 Ուշագրավ է, օրինակ, լատիշական հարսանեկան երգերից մեկը, ուր փեսայի մայրը ան-
վանվում է «ուրիշի մայր», «ծխացող խողովակ»։ Երգում անգամ հիշատակվում է, որ չար 
սկեսուրին պատժելու համար հարսի ճամպրուկի հատակում ճիպոտ է դրված [Лигере 
1975, 191]։

19 Գրիգորյան 1983, 197։
20 Տրամախոսությունը ծիսական բանահյուսության մեջ դիտվում է որպես հմայական 

խոսքի հնագույն տիպ, տե՛ս Круглов 1982, 50։
21 Լալայան 1983, 161 –162։
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Վա նում գրառ ված տար բե րակ նե րից մե կում երկ խո սող հա կա դիր կող-
մե րը տղա ներն ու աղ ջիկ ներն են: Տվյալ դեպ քում յու րա յին-օտար հա կա մար-
տու թյու նը դրսեւ որ վում է յու րա քան չյուր խմբի սե ռա յին պատ կա նե լու թյամբ:

Տղա նե րի խումբ
Քը զի մի խարս իմ պի րի,
Քը գլոխ բամ փող իմ պի րի.

Աղ ջիկ նե րի խումբ
Քը զի մի խարս իմ պի րի,
Քը ոտ մա ժող իմ պի րի22:

Երկ խո սա կան տար բե րակ նե րում գով քի եւ ծաղ րի մո տիվ ե րի հա ջոր դա-
կան հա կա դիր զույ գե րը եր բեմն կազմ վում են բա ռա խա ղի մի ջո ցով.

Թնդիրդ վա ռող բե րեր է / Թնդիր կո խողդ բե րեր է23:
Քը աչք խա նող իմ պի րի / Քը աչ քիդ լուս իմ պի րի24:

Սա կայն միշտ չէ, որ եր գի երկ խո սա կան բնույ թը պահ պան վում է եւ կամ` 
գով քի ու ծաղ րա կան մո տիվ երն ի հայտ են գա լիս հա ջոր դա բար ու նույն հա-
մա մաս նու թյամբ: Որոշ տար բե րակ նե րում գե րիշ խող են գով քի մո տիվ ե րը, 
մյուս նե րում էլ լի ո վին բա ցա կա յում են դրանք, եւ ամ բողջ կա տա կեր գը ծաղ-
րա կան բնույթ է ստա նում: Վեր ջին տե սա կի տար բե րակ նե րը շատ հազ վա դեպ 
են եւ առա վել սուր եր գի ծա կան բնույթ ու նեն: Կա տա կեր գի` Լո ռի ում գրառ ված 
նման մի տար բե րակ ար դեն իսկ սկսված քա յին բա նա տո ղի իր ինք նա տիպ փո-
փո խա կով փե սա մո րը ուղղ ված՝ ոչ թե ել քի կո չով, այլ համ բե րու թյամբ զին վե լու 
հոր դո րով է սկսվում («Թագ վո րի մեր, դի մա ցի, / Դի մա ցի, վայ, դի մա ցի»25):

Կա ռուց ված քա յին մեկ այլ տիպ է ներ կա յաց նում Համ շե նում գրառ ված 
տար բե րա կը, ուր կա տա կեր գը հստակ եր կու մա սի է բա ժան վում: Առա ջին մա-
սում հարս նեւ որ նե րը գայ թակ ղում են փե սա յի մո րը ան հոգ եւ եր ջա նիկ ապա-
գա յի հե ռան կա րով, որով ոգեւ որ ված` փե սա յի մայրն իբ րեւ թե դուրս է գա լիս եւ 
վար դաջ րով ցո ղում նո րա հար սին, այ նու հե տեւ եր գի եր գի ծա կան շա րու նա կու-
թյու նը ծաղ րում է խաբ ված սկե սու րին («Վար դա ջուրդ շուտ տար ներս, / Մա
զերդ քա շող մը բե րինք»26):

Կա տա կեր գի այն տար բե րակ նե րը, որոն ցում բա ցա կա յում է տրա մա խո-
սու թյու նը, աչ քի են ընկ նում եր գի զար գաց ման ինք նա տիպ եղա նա կով. որոշ 
տար բե րակ նե րում եր գը սկսվում է հար սի գով քով եւ ավարտ վում հետզ հե տե 
խտա ցող բա ցա սա կան, ծաղ րա կան մո տիվ ե րով:

Ու շագ րավ է ծի սեր գի Վա նա տար բե րա կը: Եր գի առա ջին հատ վա ծը 
գո վա բա նում է հար սի գե ղեց կու թյու նը` ժո ղովր դա կան գով քի եր գե րին բնո րոշ 

22 Բրուտյան 1985, 157։
23 Լալայան 1983, 161 –162։
24 Բրուտյան 1985, 157։
25 Գեւորգյան 1999, 178։
26 Թոռլաքյան 1986, 144։
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կա յուն մակ դիր նե րով (վարթ ու ծա ղիկ, մե խակ շու շան, սա րի կա քյավ, սա րի 
մա րալ, խօ րօտ ջէյ րան), նրա աշ խա տա սի րու թյունն ու մաք րա սի րու թյու նը, սկե-
սու րին հար գե լու եւ մե ծա րե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը, եւ մի այն եր գի վեր ջին 
հինգ տո ղե րում են գով քի մո տիվ ե րը փոխ վում ծաղ րա կա նի27: Նման կա ռուց-
վածք ու նի նաեւ կա տա կեր գի` Կո մի տա սի գրա ռած տար բե րա կը. եր գի չորս տնե-
րից առա ջին երե քը ավարտ վում են գով քի մո տի վով, չոր րոր դը` ծաղ րա կան28:

Իհար կե, եր գի կա ռուց ման վե րոն շյալ սկզբուն քը կա տա կեր գի ոչ բո լոր 
տար բե րակ նե րին է բնո րոշ: Գով քի եւ ծաղ րի մո տիվ ե րը մի շարք կա տա կեր գե-
րում ի հայտ են գա լիս տա րե րայ նո րեն` առանց որեւէ սկզբուն քա յին օրի նա չա-
փու թյան:

Ետ հար սա նե կան կեն ցա ղի ար տա ցո լու մը
Շե մի ծի սեր գե րում լայ նո րեն կեն ցա ղա վա րող «Թագ վո րի մեր, դուս 

արի» կա տա կեր գը, ու րախ-եր գի ծա կան բնույթ ու նե նա լով հան դերձ, են թա-
տեքս տում խրա տա կան է: Թվար կե լով բո լոր այն լավ եւ դրա կան սպա սե լիք նե-
րը, որ փե սա յի ըն տա նիքն ու նի նո րա հար սից («Տունդ շեն ցու ցող ենք պի րե»29)՝ 
մի եւ նույն ժա մա նակ, կա տա կա յին եղա նա կով հիշ վում են նաեւ նրանք, որ կա-
րող են նո րաս տեղծ ըն տա նի քի դժբախ տու թյան պատ ճառ դառ նալ («Քու դուն` 
ավ րող իմ պե րի»30):

Դրա կան նե րի մեջ քա նա կա պես գե րակշ ռում են կեն ցա ղա յին այն պար-
տա վո րու թյուն նե րը, որոնք պետք է ստանձ նի հար սը` թե թեւ աց նե լով սկե սու րի 
հոգ սը: Կեն ցա ղա յին որո շա կի պար տա վո րու թյուն նե րի ստանձ նու մը նո րա հար-
սի կող մից ծի սա կա նո րեն կա նո նա կարգ ված բնույթ էր կրում եւ մաս կազ մում 
ետա մուս նա կան շրջա նի հար սա նե կան սո վո րույթ նե րի: Ազ գագ րա կան գրա-
ռումն ե րը փաս տում են, որ եթե ամուս նու թյան սկզբնա կան շրջա նում նո րա հար-
սը հա մե մա տա բար ավե լի թե թեւ կեն ցա ղա յին պար տա վո րու թյուն ներ էր ստանձ-
նում` տան տղա մարդ կանց ոտ քե րը լվա նալ (հմմտ. վե րը հիշ ված՝ փե սա հորն 
ուղղ ված բա նա տո ղե րը), ձեռ քե րին ջուր լցնել, գուլ պա նե րը հագց նել, տու նը ավ-
լել, ջուր բե րել31, ապա հե տա գա յում հար սի պար տա վո րու թյուն նե րը հետզ հե տե 
շա տա նում էին: Կա տա կեր գում թվարկ վող պար տա վո րու թյուն ներն ընդգր կում 
են գրե թե բո լոր այն ոլորտ նե րը, որոնք ըստ հայ ավան դա կան ըն տա նե կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի՝ բա ժին էին ընկ նում տան երի տա սարդ հարս նե րին («Եմիշ 
ժող վող եմ բի րե», «Կարկ տան արող եմ բի րե, / Սո լեր շիտ կող եմ բի րե, / Ոչ խար 
կթող եմ բի րե, / Բուր դի գզող եմ բի րե, / Ճախ րակ մա նող եմ բի րե»32, եւն):

Հար սի պար տա վո րու թյուն նե րի թվար կու մը ըն դար ձակ մո տի վա շա րեր 
է առա ջաց նում, որոնք կրկնվում են յու րա քան չյուր հա ջորդ դի մում-կո չից հե տո: 

27 Տեր-Մկրտչյան 1070, 170։
28 Կոմիտաս 1969, 73։
29 Ավագյան 1978, 68։
30 Խաչատրյան 1999, 116։
31 Շագոյան 2011, 510 –515։
32 Սրվանձտյանց 1978, 263 –264։
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Որ պես հար սի ապա գա պար տա վո րու թյուն ներ՝ թվարկ վում են նաեւ կար անե-
լը, հաց թխե լը, լվացք անե լը, տաշտ ավ լե լը, բուրդ գզե լը, իլիկ մա նե լը, աման 
լվա նա լը եւ բա զում այլք33:

Փե սա մոր բե ռը թե թեւ աց նող՝ կեն ցա ղա յին նման պար տա վո րու թյուն նե-
րի ստանձ նու մը հղի է մեկ այլ վտան գով. այն կա րող է հան գեց նել տան մեջ 
նո րա հար սի դե րի մե ծաց մա նը` ի հա շիվ սկե սու րի դե րի նվազ ման: Նման դեպ-
քե րում ժո ղո վուր դը նա խա պես սկե սու րին խոր հուրդ է տա լիս «շե րե փը չզի ջել» 
հար սին, ին չը պատ կե րա վոր լեզ վով նշա նա կում է`տան կեն ցա ղի կա ռա վար-
ման ղե կը իր ձեռ քում պա հել. («Շե րեփդ խլող ենք բե րել, / Բալ նիքդ առ նող ենք 
բե րել, / Տեղդ գրա վող ենք բե րել»34):

Եզ րա հան գում ներ
Այս պի սով, տես նում ենք, որ փե սա յի շե մի ծե սե րի ըն թաց քում լայ նո րեն 

կեն ցա ղա վա րող «Թագ վո րի՛ մեր, դու՛րս արի» կա տա կեր գը իրա վի ճա կա յին է, 
որոշ տար բե րակ նե րում` նաեւ նկա րագ րա կան. սրա նով էլ պայ մա նա վոր ված է 
նրա կա տար ման կա յու նու թյու նը հար սա նե կան ծի սա կան շղթա յում: Կա տա-
կեր գը լա վա գույնս ար տա հայ տում է շե մա յին իրա վի ճա կին բնո րոշ` յու րա յին-
օտար հա կադ րու թյու նը, որով պայ մա նա վոր ված` եր գա յին տրա մա խո սու թյուն 
է ծա վալ վում ծի սա կան հա կա դիր կող մե րի մի ջեւ:

Կա տա կեր գի առանց քում հարս-սկե սուր բա նա հյու սա կան սիր ված հա-
կադ րա զույ գի ապա գա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի պատ կե րումն է, ուր հա կա-
սա կան բնու թա գիր է ստա նում դե ռեւս «օտար» տա րած քում գտնվող հար սի 
կեր պա րը, ծա վալ վում են հար սին գո վող եւ եր գի ծող մո տիվ ե րի ըն դար ձակ 
շար քե րը: Ծի սա կան հա կադ րու թյու նը առա վել ակն հայտ է եր գե րի տրա մա խո-
սա կան տար բե րակ նե րում, ուր հի շյալ մո տիվ ե րը հնչում են հա կա դիր խմբե րի 
եր գա յին հատ ված նե րում:

Լի նե լով եր գի ծա կան բնույ թի` կա տա կեր գը, մի եւ նույն ժա մա նակ, խրա-
տա կան են թա տեքստ ու նի, որով հար սան քա վոր նե րը խոս քա յին մա կար դա կում 
ամ րագ րում են կեն ցա ղա յին եւ բա րո յա կան այն դե րա կա տա րու մը, որ հար սը 
պետք է ստանձ նի փե սա յի տա նը` եր ջան կաց նե լով եւ շե նաց նե լով նոր օջա խը, 
կամ, հա կա ռակ դեպ քում, դժբախ տաց նե լով այն:

Կա տա կեր գը բա ցա հայ տում է ետ հար սա նե կան կեն ցա ղի պատ կե րը եւ 
բա վա կան հա րուստ նկա րա գիր է պա րու նա կում հայ ավան դա կան ըն տա նե-
կան հա րա բե րու թյուն նե րում հար սի ու նե նա լիք պար տա կա նու թյուն նե րի մա-
սին:

33 Հարությունյան եւ այլք 2015, 435։
34 Գեւորգյան 1999, 178։
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ
ՀԱԲ Հայ ազ գագ րու թյուն եւ բա նա հյու սու թյուն

ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ
Ն. Խ. Վար դա նյան

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ
Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րան

«Թագ վո րի՛ մեր, դու՛րս արի» հար սա նե կան կա տա կեր գի հո րին ված քը  
և գոր ծառ նա կա նու թյու նը ծե սում

Հիմ ա բա ռեր՝ հար սա նե կան ծի սեր գեր, շե մի ծե սեր, կա տա կերգ, կա ռուց-
վածք, գովք, ծաղր, հարս, սկե սուր:

Խնդրո առար կա կա տա կեր գի 18 տար բե րակ նե րի հի ման վրա բա ցա հայտ վում են եր գե րի 
հո րին ված քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, քննվում կա ռուց ված քա յին տի պե րը, մո տիվ-
նե րի տե ղա բաշխ ման յու րա հատ կու թյուն նե րը տար բե րակ նե րում, ինչ պես նաեւ` ծի սեր գե րի 
գոր ծառ նա կա նու թյան յու րա հատ կու թյուն նե րը ծի սա կան հա մա տեքս տում: Կա տա կեր գի եր-
գի ծան քի առանց քում հարս-սկե սուր բա նա հյու սա կան հայտ նի հա կադ րա զույգն է, ըստ այդմ 
այն, ու րախ-եր գի ծա կան բնույթ ու նե նա լով հան դերձ, են թա տեքս տում նաեւ խրա տա կան է: 
Ծի սեր գում իրենց խոս քա յին ամ րագ րումն երն են գտնում ետ հար սա նե կան կեն ցա ղի ման-
րա մաս նե րը: Ծաղ րա կան մո տիվ ե րը հա ճախ կա ռուց վում են գով քի մո տիվ ե րի հա մա բա-
նու թյամբ, դրանց ծաղ րան մա նակ ման ճա նա պար հով` ստեղ ծե լով իրար հա կադրվող հա ջոր-
դա կան մո տիվ եր:
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Composition and Functionality of Wedding Joke Song “Mother of Groom, 
Come out” in Ceremony

Keywords: wedding ceremonial songs, threshold ceremonies, joke song, structure, 
praise, mockery, daughter-in-law and mother-in-law.

The article discusses the beloved joke song starting with the phrase “Mother of groom, come out” 
(Թագվորի´ մեր, դու´րս արի – Tagvori mer, durs ari), prominent among wedding ceremonial 
songs with its widespread presence and number of versions. The ceremonial song was performed 
during the ceremony of bringing the bride to the groom’s house, in front of the groom’s door in 
parallel with the threshold ceremonies. Both the singing time and the starting phrase of the joke 
song are quite stable.
Within the framework of this report, 17 versions of the joke song are discussed. The study goes 
the way of discovering compositional peculiarities of songs and discusses the structural types and 
idiosyncrasies of motive distribution in the versions, as well as the functionality peculiarities in 
ceremonial context.
The threshold of the house is the transitional area, which divides “familiar” and “foreign” areas. The 
bride standing in front of the groom’s house is still foreign and as such is dangerous and suspicious. 
This is the reason of contradicting motives characterizing the bride: positive as someone “bringing 
prosperity to the groom’s house” and negative as someone “ruining/destroying the house”. In some 
versions of the ceremonial song, these opposing motives are built in the form of dialectic contra-
dictions, which certainly represent older versions of the song. The singing dialogue occurs between 
opposite parties, representing ceremonial opposition between familiar and foreign. The motives of 
praise and mockery are distributed differently in the versions of the joke song, creating various 
structural types.
The couple  – daughter-in-law / mother-in-law  – famously antagonistic in folklore, is the axis of the 
satire in the song. Although the satirical allusions of the song characterize the daughter-in-law, the 
target of satire is the mother-in-law.
In spite of the happy and satirical nature, the joke song has a didactic subtext. The ceremonial song 
verbally establishes the details of the daily routine after the wedding, the duties that the bride has to 
assume in the new house, and hints at the neglect of duties, which can have undesired consequences. 
The satiric motives are often built analogous to the motives of praise, parodying them and creating 
sequential opposing motives.

Н. Х. Варданян, к.ф.н.
Институт археологии и этнографии

Ереванский государственный университет

Композиция и функциональность в ритуале  
шутливой свадебной песни «Мать жениха, выходи»

Ключевые слова: свадебные обрядовые песни, пороговые ритуалы, шуточная 
песня, структура, похвала, издевательство, невестка и свекровь.

В статье рассматривается пользовавшаяся популярностью шуточная песня, начи наю щаяся 
фразой «Мать же ни ха, выходи» (Թագվորի մեր, դուրս արի – Тагвори мер, дурс ари). Песня 
испол ня лась во время свадебной церемонии, когда невеста должна была переступить порог 
жениха. Вре мя исполнения песни и ее стартовая фраза оставались неизменными.
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В рамках данной статьи обсуждаются 17 вариантов этой шуточной песни с их ком по зи цион-
ными особенностями, структурными типами и функциональными особенностями в ри-
туальном контексте.

Порог дома  – это переходная грань, разделяющая «свое» и «чужое» пространство. Не веста, 
стоящая перед домом жениха, пока чужая и, как таковая, она вызывает опасения и подо-
зрения. Это являлось причиной противоречивых мотивов – позитивного, «приносящего 
процветание дому жениха» и отрицательного, как «разрушающего дом». В ряде вариантов 
песни эти проти во по ложные мотивы представлены в фор ме диалектических противоречий, 
что, безус лов но, имеет место в более старых версиях песни. Диалог происходит между про-
ти воположными партиями, представляя собой ритуальную оппозицию между своими и чу-
жими. Мотивы похвалы и высмеивания по-разному представлены в версиях шуточной песни, 
создавая различные структурные типы.

Антагонистическая фольклорная пара  – невестка /свекровь  – является сатирическим стержнем 
песни. Хотя и сатирические мотивы относятся к характеристике невестки, но объек том 
высмеивания яв ляется свекровь.

Несмотря на веселый и сатирический характер, шуточная песня имеет также дидак тический 
подтекст. В ритуальной песне говорится об обя зан ностях невестки в новом доме, пре не-
брежение которыми чревато нежелательными последствиями. Са ти рические мотивы находят 
отражение в пародировании и со здании бинарных про тивоположностей.
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