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Քրիստոսի ծննդյան տոնը բազմաթիվ ազգերի, այդ թվում նաև հայե
րիս համար ունի յուրահատուկ Ա բազմիմաստ խորհուրդ: Յուրաքանչյուր
տարի այդ գեղեցիկ տոնի առթիվ մարդկանց զգացմունքների ու գիտակցու
թյան մեջ նորոգվում են լավատեսական տրամադրությունները: Թնությւսն 
գարնանային զարթոնքի առաջացրած հրճվանքը, որն այժմ էլ համակում 
է բոլորիս, հավանաբար նախնադարյան մարդու հողագործության անցնե
լու պահից, նաև գործնական իմաստ ստանալով, սկիզբը դարձավ տարվա 
շրջւսփոլլերը նշանավորող ծեսերի ու տոնակատարությունների: Բայց, եթե 
յուրաքանչյուր գարուն հողի մշակի համար լոկ մի սսսրվա առատ բերքի 
հույս է տալիս, ապա Քրիստոսի ծնունդը գիտակցվելով, որպես ամբողջ 
մարդկության հոգևոր փրկության նախապայման, ստանում է անհամեմատ 
ավելի մեծ m  խորիմաստ նշանակություն: Աստված իր միակ որդուն ուղար
կում է մարդկանց մեջ ճիշտ ուղին քարոզելու, տառապանքներ կրելու խաբ
վելու, մեր բոլորիս մեղքերը իր սուրբ արյամբ քավելու և չարի ժամանա
կավոր իշխանությունից ազատելու: Սա է մարդկանց նկատմամբ Աստծո 
հայրական սիրո այն գերագույն արտահայտությունը, որ շարքային մահ
կանացուներիս աշխարհական մտածողությունը ի վիճակի է ըմբռնել: Թեր
ևս այսպես պիտի հասկանալ, թե ինչո՞ւ մարդիկ Քրիստոսի Ծննդյան տոնն 
ընկալում են որպես նոր հույսերի սկզբնավորում, թերևս այսպես պիտի 
բացատրել այն, որ դարերի ընթացքում տրամաբանորեն նույնացվել, զոլ* 
ԳՈրդվել են նյութական կյանքի' բնության վերակենդանացման և Քրիստո
սի Ծննդյան' այսինքն հոգևոր կյանքի վերանորոգման տոները և ստեղծվել 
կրոնական ու աշխարհիկ, պայծառ ու լուսավոր, բազմապիսի ծեսեր ու 
տոնակատարություններ հագեցված երգերով, պատկերավոր բանաստեղ
ծականությամբ, թատերականացված խաղերով, բարի մաղթանքների m
նվիրատվությունների փոխանակումներով:

Քրիստոնյա ազգերից շատերի Ծննդյան տոների-հետ կապված ժողո-
Վըրդական բանահյուսության ավանդույթները գրի են առնվել, ուսումնա
սիրվել, հրատարակվել ժողովածուներով, վերաիմաստավորվել ու գեղար
վեստական վերամարմնավորում ստանալով դարձել են խմբերգային, օպե
րային, բալետային, սիմֆոնիկ երաժշտության փայլուն օրինակների նյութ:

Հա յ ազգի կյանքում էլ Քրիստոսի Ծննդյան տոնը միշտ եղեԼ է լուսա
վոր հույսերի մի վսեմ առիթ, մանավանդ, որ չարի ժամանակավոր իշխա-



նությունը մեզ համար եղել է ոչ միայն բիբլիական մի ավանդույթ, Шц 
դաժան ու կոնկրետ պատմական իրողություն: Այդ պատճառով էլ մեր բա
նահյուսության մեջ ստեղծված Ծննդյան տոնի ավետման երգերում' ավե
տիսներում, ջերմ անմիջականությամբ և գեղեցիկի արտասովոր զգաց
մունքով ներհյուսված են ազգի հավաքական գիտակցության մեջ բյուրե
ղացած մարդասիրական ամենալուսավոր երազանքները:

Թե ավետիսները ինչքան տարածված ու մեծ սիրով էին երգվում հայ 
աշխարհականների միջավայրում, քրիստոնեական կրոնի տարածման հենց 
սկզբից, հուշում է այն փաստը, որ Մովսես էսորենացոլ նման բարձրաստի
ճան հոգևորականը, մեծ պատմաբան գիտնականը, որը քաջատեղյակ էր 
ազգի անցյալին, ներկային ու երազանքներին, անհրաժեշտություն է հա
մարել Քրիստոսի Ծննդյան տոնն ավետող մի երգ ստեղծել: «Խորհուրդ
մեծ և սքանչելի» տողով սկսվող նրա շարականը դարձել է ազգի սիրած 
ավետիսներից մեկը և հարատևելով հազարամյակների միջով մինչև օրս
երգվում է Հայ Եկեղեցում:

Ապա դարեր շարունակ ի հեճուկս ազգի պատմական ալեկոծ' հաճախ 
ողբերգական վիճակին, հայկական ժողովրդական բանահյուսությունը նա
խաքրիստոնեական և բիբլիական ավանդույթները մի ամբողջության մեջ 
կապելով ստեղծել է նորանոր' մեկը մյուսից ջերմ ու գեղեցիկ ավետիսներ: 

Արդեն 19-րդ դարից, հայ բանասերները սկսել են որոնել, ուսոլմնա-
սիրել և հրատարակել միջնադարյան ձեռագրերում խնամքով գրի առնված 
և կամ ժողովրդական կենդանի բանահյուսության մեջ հարատևող ժողո- 
վըրդական ավետիսների բանաստեղծական տեքստերը1:

Սակայն այդ ավետիսների մեղեդիները, թեւգետև ոչ նվազ արժեքավոր 
ու հետաքրքրական են, քանի որ 19-րդ դարում թվով շատ քիչ երաժշտա
գետներ ունեինք, դեռ երկար ժամանակ շարունակում էին աննկատ մնալ, 
բացահայտված, գրի առնված, գնահատված չէին, գիտական և գեղարվես
տական շրջանառության մեջ ներդրված չէին:

Ժողովրդական ավետիսի գրի առնված և հրատարակված առաջին մե
ղեդիներից մեկն է Ռշտունյաց գավառի Պողոնիս գյուղի օրինակը, ռր Կո- 
միտասը նոտագրել է էիմոնջյանի ձայնանիշերով և զետեղել իր անդրա
նիկ հոդվածում 1894 թ.: Այդ հոդվածն ու ավետիսը հետագայում հրատա
րակվեցին Կոմիտասի «Հողվածքներ և ուսումնասիրություններ» ժողովա
ծուում2: ո

Հաջորդ օրինակը, որը նույնպես էիմոնջյանի ձայնանիշերով է  տպվել,
Մ. ւսումաշյանի նոտագրած «Տա ղ ծննդյան» վերնագրված ավետիսն է3:

՚  Այս ^պակցությամբ տես՝ երկու աղբյուր, որոնք հարուստ են և ’ նյութով, և' գրա
կանության ցանկերով: ա. Աս. Մնացականյան, Հայկական միջնադարյան ժողովրդական 

ևրգեր, Հայկական ՍՍՌ ԴԱ հրատարակչություն, Երևան, 1956 թ.: բ. Ա . Օդաբաշյսւն, 

Ամանորի ծիսական երգերից, Հայկական ՍՍՀ «.Լրաբեր հասարակական գիտությունների»,
թիվ 4, 1974 թ., էջ 43—58:

Տես Կոմիաաս, Հոդվածներ և ուսումնասիրություններ, հավաքեց Ո>. Թերլեմեզյան,
Պետական հրատարակչություն, Երևան, 1941 թ., էշ 108:

ՅաևուքէաRm 'rTT4*11. Ի ՚? եԱ1Ա սլ4ասալոՈա9 Հայաստանեայց Սրբոյ Եկեղեցտյ, երգեաց
1 ա1սշունեանց, ձա յնա գրեա ց Մինաս քահանա Խ ումա շեա նց, Վ ա ղա րշա -

14ատ, 1900 թ., էշ 27յ " ՚ « ՛• :  քէ , Հ յ ' ւ ՚
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սեց ակտիվանալ, հայ երաժշտագետները, հատկապես Կոմիտւսսի աշսս 
կեր տները' Սպիրիդոն Մելիքյսւնը և Միհրան Թւսմաջյանը, ի թիվս ժողո
վրդական երաժշտության այլ ժանրերի պատկանող օրինակների գտնոս! 
m ձայնագրում էին նաև ավետիսների մեղեդիներ: Սակայն պիտի նկատել 
որ բանավոր միջոցներով պահպանված ավետիսների քանակը շատ փոքո
էր, անհամեմատ ավելի փոքր, քան այդ երգերի անցյալում ունեցած լայն 
տարածումն ու գեղարվեստական արժանիքները թույլ կտային ակնկալել: 
Այս կապակցությամբ պիտի նկատի ունենալ, որ ամենօրյա գործունեության
ունեցող երգերի համեմատությամբ ավետիսները, ինչքան էլ, ո.ր օժտված
էին ժողովրդական բանահյուսությանը հատուկ գեղարվեստական և  ստեղ
ծագործական շոայլ կենսունակությամբ, տարին մեկ անգամ ծաղկող ծաղ
կի նման կիրաոական էին ՛միայն տարին մեկ անգամ, ուստի բանահա
վաքչական աշխատանքի ընթացքում նրանց հազվագյուտ պատահելը օրի
նաչափական է: ...

Հիշենք Կոմիտասի այն միտքը, ո ր -  «ժողովուրդը ժամանակից և տե
ղից բաժան երգ չի հասկանում, չի ստեղծում և չի էլ գործածում»4:

Հավանաբար պիտի հիշել նաև այն, որ հայ ազգի պատմության վեր
ջին տասնամյակները այնքան էլ բարենպաստ չէին Քրիստոսի ծնունդն 
ավետող երգերի ավանդույթների հարատևման համար: Բայց ւսյդուհան- 
Ոերձ, ավետիսներ թեկուզ և փշրանքներ պահպանվել էին տարեց մարդ- 
կանց հիշողության մեջ: Լ՜ ~ ՜ ՜ :-՜Հ՜

Այդպիսի փշրանք՜ների հավաքման գործին սիրով նվիրվեցինք, մանա
վանդ, որ Բուխարեստում անցկացրած մեր մանկության և պատանեկու
թյան տարիների հայկական կամ ոումինական միջավայրերում, մեր լսած 
ու երգած ավետման երգերի անջնջելի տպավորությունները հանգիստ չէին
տալիս ու ստիպում մեր կատարած բանահավաքչական աշխատանքում 
հատուկ ուշադրություն հատկացնել ավետիսներին: Արդյունքում' մեզ հա
ջողվեց մոտ մեկ տասնյակ ավետիսների մեղեդիներ ձայնագրել: Բայց

1 Ոանք փշրանքներ են բաոիս ոչ միայն փոխաբերական իմաստոմ' հիմնա-

Տես' Կոմիտասի հիշատակված ժողովածուն, էշ 81:



մի բերելով, համապատասխան ուսումնասիրությամբ մի ժողովածու կազ
մեցինք, որը մինչև օրս անտիպ է:

Այժմ օգտվելով ընձեոված հնարավորությունից, այս հոդվածով փոր
ձում ենք լայն ընթերցողին ներկայացնել այղ ժողովածուից մի քանի օրի
նակ և ուրվագծել Քրիստոսի Ծննդյան տոնի հետ կապված ժողովրդական
ավետիսների մեղեդիների մի քանի թե* ընդհանուր և թե' յուրաքանչյուր
օրինակի յուրահատուկ' մասնավոր առանձնահատկությունները:

Նախապես նշենք այն առանձնահատկությունը, որը մասամբ այս եր
գերի ընդհանուր անվանման առիթն է դարձել:

Համարյա բոլոր ավետիսները տողերի վերջում ունեն «ավետիս» և 
կամ «ալելույա» կրկնակային դարձվածքը: Մեղեդիական առումով այս
դարձվածքների մեծ մասը նույնությամբ են կրկնվում և ամբողջ երգի 
ընթացքում կատարում երաժշտական տողը եզրափակող կադանսային 
ֆունկցիա: Այդ ֆունկցիոնալ դերը բավականաչափ կայուն է, այն պահ
պանվում է  նաև այն օրինակներում, որտեղ կրկնակային այդ դարձվածքը 
ստանում է  մեղեդիական4 ելևէջային, հազվադեպ նաև ռիթմական տարբե
րակային զարգացում:

Մի այլ' կարևոր առանձնահատկություն է ավետիսների բարդ' բազ
մափուլ կառույցը:

Ավետիսները հիմնականում բաղկացած են լինում մի քանի հատված- 
ներից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի ինքնուրույն ֆունկցիա և համապա
տասխանաբար երբեմն նաև այլ տաղաչափություն, այլ մեղեդի, կատա
րողական այլ մարմնավորում:

Առաջին հատվածը, որը բուն ավետման ֆունկցիա է կատարում, սո
վորաբար ամենափոքրն է, այն կազմված է լինում— «ցնծացեք», «ուրա
խացեք», և նման դարձվածքներից, որոնք երգվում են կոչական բնույթ
ունեցող երաժշտական ելևէջներով:

Երկրորդ հատվածը, որը համեմատաբար ամենւսծավալոլնն է, և իր 
հերթին կարող է մի քանի մասի տրոհվել, հայ գյուղացու պարզ ու շիտակ, 
ջերմ ու անմիջական պատկերացումներով պատմում է Քրիստոսի ծնուն
դի մասին: Մի շարք օրինակներում- «Մարիամ գնաց դուռն ի այրին», 
«քամակ էտուր խաչափետին», «շնչավ է բեր յուր խաչ որդին» և նման բա- 
նատողերով, կարծես պատմվում է հայ գեղջուկ կնոջ ծննդաբերության 
մասին: Այդ նույն անմիջականությամբ նորածին Քրիստոսին բրդյա խան
ձարուրներով են փաթաթում, Հովհաննես Մկրտիչը քավոր է դառնում և

, J  trs ■ ’ • — г ՞ !
այլն: £ '

Ինքնին հասկանալի է, up ավետիսների այս հատվածների մեղեդիա
կան մարմնավորումները լինում են հարուստ ու ճկուն, երգային, մի խոսքով 
ժողովրդական երաժշտության ստեղծագործական միտքը այստեղ է, որ
դաոնում է ավելի ոգեորված ե ստանում ազատ զարգացման հնարավո
րություններ: Այս հատվածներում, հատկապես, երբ պատմվում է  Քրիս
տոսի մանկության մասին, որոշ օրինակներում ավելի նկատելի են դաո
նում պենաաաոն Տայնակարգը ե  կամ մանկական երաժշտությանր հատակ
այլ միջոցներ: Ընդհանուր ւաւմամր այս հատվածների մեղեդիներում Տկան
հուզական ցրվա ծութ յա ն կամ ողբերգականության տարրեր: Նույնիսկ եթե
պատմվածքին պատեհ էպիկական Կլեռներ պ ա տ ա հ ե ն  ապա ղրանք մեղմ 
M , m  խստաշունչ, այւ պարզապես պատմողական րնւոյթի.
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Երրորդ հատվածում, որը համեմատաբար փոքր' ավելի ճիշտ սղված է
լինում, տեղի է ունենում մի երկխոսություն, որի մեջ հնարավոր է նկատել 
վաղեմի թատերականացման հետքեր:— «Ռարի, բարի, Ձեր որդու անունն
ի՞նչ է», կամ նման բանսսոողերով ավետողները հայտնում են իրենց այցե
լած տան տիրոջ որդու անունը, որպեսզի նրա անունով էլ սկսեն հղել բարի 
մաղթանքներ: Սովորաբար այդ հարցը տրվում է ոչ երգային, ոչ էլ խո
սակցական, այլ ընդգծված ռիթմավորում ունեցող ասերգային ելևէջներով: 
Տան տերը, կամ նրան փոխարինողը, մի բարյացակամ դարձվածքով, օրի
նակ'—«Հակոբ քեզ ծառա» (տես Աս. Մնւսցականյան, նշված աշխատու
թյան էջ 592), նույն ռիթմւսվորված ելևէջներով պատասխանելով, տայիս է 
որդու անունը և ընդունում ավետողներին:

Այսպիսով, անմիջականորեն սկսվում է  ավետիսի չորրորդ հատվածը: 
Այստեղ է, որ հղվում են ճոխ ու շռայլ բարի մաղթանքներ ոչ միայն տան 
տիրոջ որդուն, այլև ամբողջ ընտանիքին, տանն ու տնտեսությանը: Ա վե
տիսների այս հատվածներում է, որ նկատելի են ազգային հավաքական 
գիտակցության մեջ բյուրեղացած և նախնական նախաքրիստոնեական և
հետագայում' միջնադարում ձևավորված ինչպես հիպերբոլիկ, այնպես էլ 
ռեալիստական պատկերացումներ մարդկային բարեկեցիկ կյանքի մասիս:
Տան ավագ որդին պատկերված է որպես մի դյուցազուն հսկա, որի վար
սերը ծառի ճյուղերին են խառնվում, երբ նա նստած է լինում ծառի տակ, 
նա նաև ստեղծագործ-շինարար է, հաճախ մեջքին ուրագ ունի և  այլ հե
քիաթային կամ դյուցազնական ատրիբուտներ: Նույն տրամաբանությամբ 
տան հարսների ձեռքներին ավելի փոխարեն մանուշակների փնջեր կան, 
տան թոնիրը եկեղեցու է նմանեցված: Նման և այլ հաճելի չափազանցու
թյուններով գովերգվում' մաղթանքների է արժանանում ավետողներին ըն
դունող ընտանիքը: Քիչ չեն նաև հասարակական կյանքի հետ կապված' 
օտարության մեջ գտնվող պանդուխտների, ղարիբների շուտափույթ վ ե 
րադարձի և այլ նման մաղթանքները:

Ավետիսների այս հատվածներում մեղեդին կարող է  ամենատարբեր 
ձևերով մարմնավորվել, բայց կարծես ավելի հաճախ են ժողովրդական
շուրջպսւրերին բնորոշ Ելևէջներն ու ոիթմերը, մի բան, որն ըստ ընդհանուր 
տրամադրության և բանաստեղծական տեքստի բովանդակության, ավեփ 
օրինաչափ պիտի համարել: г . 7 ; , , յ

Իրենց բանաստեղծական պատկերներով ու մեղեդիներով, ավետիս- 
>րի այս հատվածները կարծես անմիջական ազգակցություն ունեն թե' 

վիպական թե' հարսանյաց և թե' քնարական (սիրո) գովքերի հետ: Թերևս 
“  ՝տ *11Ո1* 11Ր ձևավորվել ու բյուրեղացել են հայկական գովքի եր-
գ րի ընդհանուր գեղագիտական և  արտահայտչական սկզբունքներն ու մի
ջոցները: ՚

յս վերջին հատվածները, ուրեմն նաև ավետիսներն ամբողջությամբ, 
ի որոշակի ավարտ կամ ավարտական դարձվածք չունեն և չեն կարող

ունենալ, քանի որ կտրուկ ընդհատվում էին, երբ տան տերը նվերներ էր 

Յ ա ն ա ա  ավեւ" տլնե1ւը շ^տպում էին հաջորդ տանը ավետելու և նվերներ
Г Т  T  Նվե11նե11Ո՝ հ^ ն^ " ւ մ  տոնական սեղանի բ ա ր ի Հ
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ների փողը կարելի է հինգերորդ' արտաավետիսային հատվածը համարել: 
Նման մի օրինակ է Աս. Մնացակւսնյանի ժողովածուի թիվ 102 (էջ 327) 
երգը, որի բանաստեղծական տեքստում չկան ավետիսներին բնորոշ մեր 
նկարագրած հիմնական հատվածները: Երևում է, որ այստեղ բերված են 
հազվադեպ պատահող ու կարծես դրանով ուշադրության արժանացած 
տողեր: Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի ելևէջներով են երգվել նման 
հատվածները, մեզ երբեք չի պատահել թեկուզ և հեասվոր նմանություն 
ունեցող բան լսել: Ռայց կարելի է ենթադրել, որ մեղեդին պիտի որևէ ձե-
վով փոխվեր, բարյացակամ, կենսահաստատ տրամադրություններն ու 
համապատասխանող ելևէջները հավանաբար պիտի որ փոխվեին, թերևս 
և խոսակցական֊ծաղրական ելևէջների նմանվեին:

Ավետիսների կարևորագույն ընդհանուր առանձնահատկություններից 
մեկն էլ նրանց մեջ միշտ առկա ստեղծագործական ներքին ուժն է: Սերուն
դից սերունդ բանավոր միջոցներով փոխանցվող և երգից երգ անցնող ընդ
հանուր բովանդակության հետ կապված բանաստեղծական և մեղեդիական 
դարձվածքները միշտ նորանոր մարմնավորումներ են ստանում, ծավալվում, 
ընդլայնվում և կամ սղվում պահի թելադրածի համաձայն:

Իսկ այժմ մի քանի մեղեդիների մասնավոր առանձնահատկություն
ների օրինակով փորձենք ցույց տալ, թե ինչքան տարբեր ռւ բազմազան
կարող են լինել ավետիսները:

Պարզագույն օրինակներում մեղեդին ընդամենը մի երաժշտական տող
է, որը համարյա նույնությամբ կրկնվում է բանաստեղծական տեքստի բոլոր
տողերի հետ: Այդպիսի մի օրինակ է  Կոմիտասի վերոհիշյալ ավետիսը, 
(տես' մեղեդիական օրինակ թիվ 1): Վերեի տողը բերված է Լիմոնջյանի 
նոտագրությամբ: Դժվար է հստակ պատկերացնել այդ օրինակի հակիրճու
թյան պատճառը: Գուցե այդպես, առանց մեղեդին զարգացնելու են երգել 
Ռշտունիքում, մի բան, որ քիչ հավանական է, գուցե երգողը միայն այդ- 
քանն է  մտաբերել էտմիածնում, ե  կամ իր առաջին հոդվածը տպելիս Կո- 
միտասը այդքանով բավարարվել է; Բայց անտարակույս մի բան պարզ I; 
որ թե' խոսքերը ե թե' մեղեդին տիպական են հայկական ժողովրդական
երաժշտական ստեղծագործության համար: .

Համարյա նման մի օրինակ է էջմիածին քաղաքում 1979 թ մեր ձայ
նագրված մի ավետիսը (տես մեղեդիական օրինակ թիվ 2 ) :  Միակ էական
տարբերությունն այն է, որ այս օրինակում կա մեկ տակտանոց, ֆա հըն- 
չյռւնի վրա, այսինքն այս արվեստի սոլ-դո հնչյունաշարից դուրս երգվող

երեք վանկանոց մի որ այդ «խ որթ» հնչյունը հետևանք է  այն
Թերևս կար լի է հիմնական հուն-հնչյունաշարը: Բայց

բանի, որ երգողը դեռ չէբ Փ * WJ J P  ուհենալով այդ նա_

ամենայն հավսւնակա ւությ ռիթմական պատկերը, ուղիղ՝ դեռ

խաբանի դեռ ւքէղեդիական գիծը, վերջին՝ երկար տևողություն
շարժունություն չ 0“  դայլայլ զարադրանքը, որը կարծես մի փուլի
mOhgnn Վ - լ V  »Ո - Ч . " П  I.Г
ավարտն է նշ Վ - վ  ավետիսի հնչյունաշարին: Մենք հակ-
ֆա հնչյունով ^  ձ տ է  գոոծ ունենք մի ինքնուրույն ֆունկցիո-
ված ենք ենթադր լու, տ ակտ - նւսխաբսւ նը ավետիսներին բնորոշ ա-
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Երգի հաջորդող շարադրանքում մեղեդին և ոիթմական պատկերը 
դաոնում են ճկուն: Իսկ տողերի վերջավորություններում հանդես եկող «ա- 
վետիս» դարձվածքը ստանում է ւսյլ մարմնավորում U կատարում տողերի 
եզրափակման և կրկնակային ֆունկցիաները:

Իր աոավել սղվածությսւմբ ուշագրավ է հաջորդ օրինակը, որ մենք
ձայնագրել ենք 1979 թ. Բուխարեստամ (տես' մեղեդիական օրինակ թիվ 
3): Երգողն ւսյն ժամանակ ծերունազարդ մարդ, հավաստում էր, որ այդ 
ավետիսը երգում էր իր մանկության տարիներին Կոստանդնուսյոլսում: 
Մեղեդու հիմնական կորիզը ընդամենը մեկ տակտ է, բայց այն տարբերա
կային զարգացում է ստանում կրկնվելիս: Երգի վերջում խոսակցական, 
ւիթմավորվւսծ ելեէջներով, որոնք բնորոշ են հարց ու պատասխանի հատ
ածներին, ընդամենը 7 վանկում զուգորդված են հարց ու պատասխանի 

ձևն ու բարի մաղթանքների բովանդակությունը, այսինքն երկու հատված
ների ֆունկցիաները միաձուլվել են:

Իր այսպիսի շատ սեղմ վիճակով հանդերձ այս ավետիսը գեղարվես
տական աոումով բավականաչափ ավարտուն է և կենսունակ:

Խոսելով երգերի հակիրճության և գեղարվեստական արժանիքների 
համատեղության մասին, կարող ենք վկայակոչել այժմ արդեն երսւժշտա- 
սեր հւսսարակւսյնությանը հանրահայտ «Շմոն խեծե կապուտ քուոակ» ա- 
վետիսը, որը 1920-ակւսն թվականներին Ապարանի շրջանում ձայնագրել է
Սպիրիդոն Մելիքյանը: Իր աշխույժ ելևէջներով այս չորս տակտանոց եր
կը «Շարական» համույթի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար, կոմ
պոզիտոր և դիրիժոր Գրիգոր Դանիելյանի մշակմամբ դարձել է  համույթի
մշտապես կատարվող գործը: ւճ ■ ' . ..*

Հոդվածի վերջում բերում ենք Մարտունու շրջանում մեր ձայնագրած
վ ր ո  հիշյալ համեմատաբար ամբողջական ավետիսի բանաստեղծական 
տեքստը: ^

Ցնծացեք, ուրախացեք, ալելույա, 
էսոր ծնունդ Մայրամին ա. ալելույա.
Մարյամ գնաց դուոը վերին, ալելույա.
Չղտավ. բեր ավ յուր խաչ որդին, ալելույա:
Խաչ որդին Քրիստոս որդին, ալելույա:
Անբսւզմոլթյուն մկրտեցին, ալելույա.
Շիշ երերաց օրորոցին, ալելույա.
Բուրդ խտնծարոլր փաթաթեցին, ալելույա:
Բերի, բարի, ձեր տղոլ անուն ի՞նչ ա. տանտերը՝ Հովհաննես: 
Հովհաննես հեծավ փոլադ քուոակ, ալելույա.
Մեջքին զարնա պողպատ ուրագ, ալելույա.

Հովհաննեսին ունի գութան, գոմեշ, տրակտոր, ալելույա:
Սուրան օղջրի պճեղ ոսկի, գութան, գոմեշ, ոսկի արծաթ:

ւ ւ11լ1ա- ալելույա. ալելույա. ալելույա:

ԳԲի առնված ավհտի1նհ1ի2հա մա ^ածՔնեհ ^ г նմանու^ ոլն0 ԴաԲեՓ առաջ 
ակնածանքով նկատեւ » ե  м ч  ր յ՞ասխան տողերի հետ թույլ է տալիս

ու հիշողության հարատևման աժը- ազԳԻ հաՎաքական գիտակցության



Դրա հետ մեկտեղ, բերված օրինակում կա նաև մի փոքր «սայթաքում.»: 
հարի մաղթանքների ոգևորվածության բարձրակետին ոչխարների ու գո
մեշների հետ միասին երգողը նաև մի տրակտոր է «նվիրում»: Սա արդնն 
խոսում է ավետիսների մեջ բոցկլտող ստեղծագործական ոգու մասին:

Այս ավետիսի մեղեդին բերում ենք հատվածաբար, ընտրելով այն U- 
րաժշտական տողերը, որոնք երգի մի նոր հատվածի-փուլի սկիզբն են 
(տես մեղեդիական օրինակ թիվ 4 ) :  Այդ մեղեդիական սկզբնավորումները 
իրենց փուլի սահմաններում նույնությամբ չեն կրկնվում, այլ ստանում են 
որոշակի զարգացում:
ա. Ավետման հատվածի սկիզբը, որտեղ իշխում է կոչական բնույթը: 
բ. Աստվածսւմորը նվիրված հատվածի սկիզբը, որտեղ իշխում է պատմո

ղական շարադրանքը: 
գ. Քրիստոսի մասին պատմող հատվածի սկիզբը, որտեղ նկատելի են հան

դիսավոր բնույթը, տարբերակային զարգացման միտումը, իսկ վերջում 
նաև պենտատոն ձայնակարգը: 

դ. Հարց ու պատասխանի հատվածը, որտեղ իշխում է խոսւսկցակւսն-ոիթ- 
մւսվորված շարադրանքը: 

ե. Բարի մաղթանքների հատվածի սկիզբը, որտեղ մեղեդին դաոնում է ա- 
վելի ճկուն և սահուն, իսկ կրկնակ ափն «ւսլելույա» դարձվածքը ոգե- 
վորված տրամադրությանը համապատասխան «տեղափոխվում» է մի 
եոալւսր վերև: Դրանով Ելևէջները դաոնում են ավելի լարված, իսկ
մինորային երանգը փոխարինվում մաժորսւյինով:
Ավարտելով այս հոդվածը, կարող ենք եզրահանգման փոխարեն նախ

նական տեսքով ուրվագծել այն խնդիրները, որ հաոնում են ավետիսների 
ավանդույթների վե ր ա կ ա նգ ն մա ն և հարատևման ճանապարհին:

—  Անտարակույս, անհրաժեշտ է տարբեր բնագավաոների գիտնական
ների ուժերը համադրելով ընդլայնել ու խորացնել ավետիսների 
որոնման, ուսումնասիրման և մանավանդ հրատարակման գործը:

—  Գեղարվեստական, ստեղծագործական ու կատարողական զանա
զան ոլորտների ներկայացուցիչների ուշադրությունը պիտի հրավի- 
րել հայ ազգային այս գեղեցիկ ավանդույթի հեոանկարայնության

վրա:
—  Պետական և հասարակական կազմակերպությունների և հիմնար- 

կությունների բարոյական և նյութական օժանդակությունը պիտի 
ակտիվացնել, մրցույթներով և այլ միջոցներով ավետիսների լայն

տարածման համար:
—  Եվ ի վերջո, բոլորս, ազգովի պիտի փարվենք այս գործին: ինչպես

Կոմիտւսսը ժամանակին գրել է_«Կորց|.ա ծը գտնելուն պես սեղ
մեց սրտին և գուրգուրալ սկսեց իր հարազատ երաժշտությունը»:

ՄԱՆՈԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Արվեստագիտության թեկնածու, երաժշտագետ


