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ԵՐԱԺՇ ՏԱ ԲԱ ՆԱ ՀԻՒ ՍԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ԲԵՐ ԺԱՆ ՐԵ ՐԻ 
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՓՈԽ ՆԵՐ ԹԱ ՓԱՆ ՑՈՒ ՄԸ  
ՀԱՅ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ՕՐՕՐ ՆԵ ՐՈՒՄ

Ժո ղովր դա կան եր գա րու ես տի հնա գոյն և կեն սու նակ ժան րե րից է օրօ րը 
(օրօ րո ցա յին, օրօ րերգ, օրօ րո ցա յին երգ): Լի նե լով երաժշ տա կան բա նա հիւ
սու թեան ամե նամ տեր միկ տե սակ նե րից մէ կը՝ օրօ րը խորհր դան շում է այն 
հո գև որ և ֆի զի կա կան անե րև ոյթ կա պը, որն առ կայ է ծնո ղի ու ման կան մի
ջև: Նախ նա կան օրօր նե րը իւ րա տե սակ օրհ նա բա նա կան եր գեր էին՝ ձօ ն
ուած երե խա յին: Օրօր ներն օժ տուած էին տա րա տե սակ բա նաս տեղ ծա կան 
հնարք նե րով և հմա յա կան ասոյթ նե րով: Սա կայն դա րե րի ըն թաց քում և 
կեն ցա ղի զար գաց մա նը զու գըն թաց` ժո ղովր դա կան եր գա րու ես տի մի շարք 
այլ ժան րե րից զա նա զան տար րեր են ներ թա փան ցել օրօ րի մէջ՝ այդ պի սով 
ազ դե լով օրօր նե րում որո շա կի տո ղե րի ու պատ կեր նե րի, ինչ պէս և դրան
ցից բխող եղա նա կա ւոր ման վրայ: Օրօր նե րով զբա ղու ող հե տա զօ տող նե րը 
դե ռևս յա տուկ ու շադ րու թե ան առար կայ չեն դարձ րել այդ մա կա շեր տե րի 
քննու թիւ նը: Յօ դու ա ծի նպա տակն է՝ վեր հա նել հէնց այդ տար րե րը, որոնք 
սկզբնա պէս խորթ են եղել բուն օրօր նե րին և ար դիւնք են տար բեր երաժըշ
տա բա նա հիւ սա կան ժան րե րի փոխ ներ գոր ծու թե ան, ինչ պէս և կեն ցա ղա յին 
պայ ման նե րի ազ դե ցու թե ան:
Հիմ ա բա ռեր` օրօր, երաժշ տա բա նա հիւ սու թիւն, ժանր, ման կա կան երգ, պատմական 
երգ, լա լիք, վի պաք նա րա կան երգ, պա րերգ, աշու ղա կան երգ, աշխատան քա յին երգ:

Իբ րև նե րա ծա կան
Օրօ րը հա մաշ խար հա յին երաժշ տա գի տու թե ան եւ բա նա գի տու թե ան մէջ 

ըն դու նո ւած է սահ մա նել իբ րեւ հան դար տեց նող ու հանգս տաց նող երգ, որը կա-
տար ւում է ծնող նե րի (յատ կա պէս՝ մօր) կող մից երե խա(ներ)ին քնեց նե լիս՝ իր(ենց) 
գրկում կամ օրօ րո ցում: Օրօր նե րը բնո րոշ են աշ խար հի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին, 
զար գաց ման բո լոր աս տի ճան նե րում ու փու լե րում: Օրօ րո ցա յին եր գե րը, որ պէս 
կա նոն, ու նե նում են հա մա մարդ կա յին ար ժէք նե րի վրայ հիմն ո ւած բո վան դա կու-
թիւն, մի եւ նոյն ժա մա նակ նաեւ՝ ազ գա յին առանձ նա յատ կու թիւն ներ:

Ըստ ֆրան սի ա ցի երաժշ տա գէտ Բեր նար Լոր թա-Ժա կո բի` օրօրն ու նի 
բազ մա տե սակ գոր ծա ռոյթ ներ` հա ղոր դակ ցո ւել, ռիթ միկ ազ դակ տալ, յու զել, 
կրթել, շար ժումն եր հա մա կար գել, հանգս տաց նել, մօր եւ երե խա յի վա խե րը չէ-
զո քաց նել, քնքշու թիւն ցու ցա բե րել, եւն1: Ամե րի կա ցի բա նա գէտ Ջոն Մին թոնն 
աւե լաց նում է, որ օրօ րը սո վո րա բար երգ ւում է մեղմ ձայ նով կամ նոյ նիսկ` շշու-

1 Lortat-Jacob 1992, 7.
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կով, շատ քիչ ար տա յայտ չա կա նու թե ամբ, բայց նշա նա կա լի կրկնու թիւն նե րով: 
Օրօ րի թե ման հիմն ա կա նում ծա ւալ ւում է մի քա նի պայ մա նա կան թե մա նե րի 
շուրջ: Եր գա սա ցը կա րող է մա նու կին տար բեր պար գեւ ներ առա ջար կել՝ լաւ 
վար քի կամ շուտ քուն մտնե լու դի մաց, եւ, ընդ հա կա ռա կը, սպառ նա լիք ներ հա-
ղոր դել՝ եթէ երե խան ուշ քնի: Եր գը կա րող է նկա րագ րել ըն տա նի քի կամ աշ-
խար հի ան դոր րը, ըն տա նի քի ան դամն ե րի ազն ւու թիւնն ու բա րու թիւ նը, կամ էլ 
այն կա րող է պար զա պէս երե խա յի ար տա քի նի ու բնա ւո րու թե ան գովքն անել՝ 
կան խագ ծե լով նրա հա մար փա ռա հեղ ապա գայ: Քունն ինք նին կա րող է անձ-
նա ւո րո ւած լի նել կամ նկա րագ րո ւել որ պէս առաս պե լա կան մտա ցա ծին եր կիր2:

Ամե րի կա ցի երաժշ տա-բա նա գէտ Լես լի Գէ յը նշում է, որ օրօր նե րի 
երաժշ տու թե ան (երաժշ տա կան լե զո ւի) վե րա բե րե ալ հա մե մա տա բար աւե լի քիչ 
հե տա զօ տու թիւն ներ են եղել, քան բա նաս տեղ ծա կան տեքս տե րի մա սին3: Օրօ-
րի մե ղե դին սո վո րա բար կրկնո ւող է. մի օ րի նա կու թիւ նը կար ծէք թէ գոր ծա ռու-
թա յին բա ցատ րու թիւն ու նի, քա նի որ ռիթ միկ չա փա ւո րո ւած բնոյ թը հա մա պա-
տաս խա նում է օրօ րո ցի ճօ ճո ւե լու գոր ծըն թա ցին: Պա տա հա կան չեն, օրի նակ, 
օրօ րոց բա ռի ճօճ, ճօճք, ճօ ճիկ հո մա նիշ նե րը4, որոնք տա րա ծո ւած են հայ կա-
կան բար բառ նե րում: Ար դա րեւ, օրօ րե լու հիմ քում ըն կած են հա մա չափ պար բե-
րա կան շար ժումն ե րը՝ ճօ ճումն ե րը:

Ալ բա նա ցի սո ցի ո լոգ եւ ազ գագ րա գէտ, Ֆրան սի ա յում հե տա զո տու-
թյուն ներ իրա կա նաց նող Ալ բերտ Դո ժան գտնում է, որ օրօր նե րի նպա տակ նե-
րը բազ մա զան են. քուն բե րե լուն զու գա հեռ՝ դրանք մշա կու թա յին գի տե լիք եւ 
աւան դոյթ ներ են փո խան ցում երե խա յին, զար գաց նում նրա հա ղոր դակ ցա կան 
հմտու թիւն նե րը, կենտ րո նաց նում ու շադ րու թիւ նը եւ կար գա ւո րում վար քը5:

Օրօր նե րը և «օրօ րա գի տու թիւն»ը հա յոց մէջ
Հայ երաժշ տա գի տու թե ան եւ բա նա գի տու թե ան մէջ օրօ րը սահ ման ւում 

է որ պէս երաժշ տա բա նա հիւ սա կան հնա գոյն եւ կեն սու նակ տե սակ նե րից մէ կը, 
որը բո վան դա կում է տար րեր՝ սկսած պար զու նակ բնազ դա յին բնա ձայ նու թիւն-
նե րից եւ վաղն ջա կան հմա յա կան ասոյթ նե րից մին չեւ փա ղաք շա կան ար տա յայ-
տու թիւն ներ ու հա մե մա տու թիւն ներ մար դու եւ բնու թե ան ամե նա նուրբ ըմբռ նում-
նե րի ու երեւ ոյթ նե րի հետ:

Հայ ժո ղովր դա կան օրօր նե րի ժա ռան գու թիւ նը հա րուստ է ու բազ մա-
տե սակ: Բնա կա նա բար, Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ազ գագ րա կան տար բեր գօ-
տի նե րում գրա ռո ւած օրօր ներն ու նեն իրենց առանձ նա յատ կու թիւն նե րը: Ըստ 
երաժշ տա գէտ Ռո բերտ Աթա յե ա նի՝ հայ կա կան ժո ղովր դա կան օրօր նե րը կա-
րե լի է եր կու խմբի բա ժա նել: Առա ջի նը` սոսկ կի րա ռա կան եղա նակ ու նե ցող 
օրօր ներն են` մե քե նա յա բար կրկնո ւող կար ճա ռօտ հա տո ւա ծով, որոնք թէեւ կի-
րա ռա կան նպա տա կին հա մա պա տաս խա նող յու զա կան որո շա կի լիցք են կրում 

2 Minton 1998, 294 –295.
3 Gay 2011, 514 –515.
4 Բարբառային նշուած ձեւերը յայտնի են Երեւանում (ճօճ[ք]), Վանում (ճօճիկ), Ախալցխայում, 

Արցախում (ճօճք) եւ այլուր [տե՛ս Աճառեան 1913, 739]։
5 Doja 2014, 118 –120.



175ԵՐԱԺՇ ՏԱ ԲԱ ՆԱ ՀԻՒ ՍԱ ԿԱՆ ԺԱՆ ՐԵ ՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՓՈԽ ՆԵՐ ԹԱ ՓԱՆ ՑՈՒ ՄԸ ՕՐՕՐ ՆԵ ՐՈՒՄ

իրենց դիւ թող՝ ան վերջ կրկնո ւող կա ռու ցո ւած քով, բայց աւար տուն երգ չեն կա-
րող հա մա րո ւել: Երկ րորդ խմբի օրօր ներն ար դէն ինք նու րոյն գե ղա րուես տա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թիւն ներ են: Օրի նակ՝ Ակ նայ շրջա նի գրե թէ բո լոր օրօր նե րը 
պատ կա նում են երկ րորդ տե սա կին6: Ակ նայ օրօր ներն ու նեն հա մե մա տա բար 
ծա ւա լուն ու ծո րուն եղա նակ եւ միջ նա դա րե ան հայ րեն նե րի չա փով յօ րի նո ւած 
բա նաս տեղ ծա կան տեքս տեր7:

Հայ բա նա գի տու թե ան մէջ յա տուկ օրօր նե րով առա ջի նը զբա ղո ւել է 
բա նա գէտ Ռո զա Գրի գո րե ա նը8: Իր ու սումն ա սի րու թիւն նե րը սկսե լով յու նա-
հայ կա կան գրա կան կա պե րից՝ յե տա գա յում նա զու գա հե ռա բար զբա ղո ւել է 
բա նա հա ւաք չա կան եւ բա նա գի տա կան աշ խա տան քով՝ կենտ րո նա նա լով հայ 
ժո ղովր դա կան օրօ րո ցա յին եւ ման կա կան եր գե րի վրայ: Ման կա կան բա նա-
հիւ սու թե ան տե սա կա յին խմբե րի մէջ Ռ. Գրի գո րե անն առա ջի նը նշում է «ման-
կա տա ծու թե ան եր գեր»-ը, որոնց կրող նե րը մե ծա հա սակ ներն են` մայ րե րը, 
տա տիկ նե րը, տա րեց կա նայք եւն: Այս խմբի մէջ Ռ. Գրի գո րե անն օրօ րո ցա յին 
եր գե րը տա րան ջա տել է ման կա խա ղաց եր գե րից: Ըստ բա նա գէ տի՝ նախ նա-
կան օրօր նե րը կազ մո ւած են եղել պար զու նակ ձայ նար կու թիւն նե րից եւ հմա-
յա կան ասոյթ նե րից, ու ղեկ ցո ւել են չար ու ժե րը վա նե լուն մի տո ւած հմա յա կան 
գոր ծո ղու թիւն նե րով` օրօ րո ցի ճօ ճում, ձեռ քե րի շար ժում, երե խա յի հա գուս տի 
թա փա հա րում: Ռ. Գրի գո րե անն ընդգ ծում է, որ դա րե րի ըն թաց քում օրօ րո ցա-
յին եր գը կրել է «ժան րա յին էա կան փո փո խու թիւն ներ՝ բա նադ րանք-հմա յան քից 
վե րա ճե լով օրօ րո ցա յի նի»9: Այդ նոր օրօր նե րի մէջ մայ րը գո վեր գում է իր երե-
խա յին եւ նրան շրջա պա տող բնու թիւնն ու կեն դա նա կան աշ խար հը: Այդ եղա-
նա կով երե խան աս տի ճա նա բար ծա նօ թա նում է իրեն շրջա պա տող աշ խար հին:

Ժան րա յին դա սա կար գում նե րի խնդի րը
Հարկ է նշել, որ օրօ րը տար բեր մաս նա գէտ ներ դա սել են տար բեր երա-

ժըշ տա բա նա հիւ սա կան «ժան րե րի» կամ «են թա ժան րե րի» մէջ: Ըստ Կո մի-
տա սի՝ օրօ րո ցա յին եր գը շի նա կան, այլ կերպ ասած՝ աշ խա տան քա յին եր գի 
ժան րին է պատ կա նում10: Մայրն իր աշ խա տան քա յին առօ րե ա յի ըն թաց քում, 
ինչ պէս որ ճա խա րակ է մա նում, բուրդ է գզում կամ գիւ ղատն տե սա կան գոր ծե-
րով է զբաղ ւում, այն պէս էլ երե խայ է օրօ րում:

Այլ մաս նա գէտ ներ օրօ րին առան ձին կա յուն (են թա)ժան րի տեղ են յատ-
կաց նում: Ըստ երաժշ տա գէտ Մար գա րիտ Բրու տե ա նի՝ օրօրն «առանձ նա նում 
է [իրեն] բնո րոշ թե մա տի կա յով, երաժշ տա կան լե զու ի առանձ նա յատ կու թիւն
նե րով և ֆունկ ցի ա յով»11: Բա նա գէտ Ռո զա Գրի գո րե ա նը օրօրն ընդգր կում է 
բա նա հիւ սու թե ան քնա րա կան ժան րի ման կա կան են թա ժան րի մէջ՝ ընդգ ծե լով, 
որ ման կա կան բա նա հիւ սու թիւն եզ րոյ թը նե րա ռում է բա նա րո ւես տի բո լոր այն 

6 Կոմիտաս 1999, 186։
7 Կոմիտաս 1999, 165 –166։
8 Գրիգորյան 1970, 7 –99։
9 Գրիգորյան 2002, 20։
10 Կոմիտաս 2005, 331։
11 Բրուտյան 1983, 194 –197։



176 Նա յի րի Խա չա տու րե ան

ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րը, «որոնք նա խա տե սո ւած են երե խա նե րի հա մար, եւ 
որոնց կրող նե րը երե խա ներն են կամ մե ծա հա սակ նե րը»12:

Սոյն յօ դո ւա ծում հիմն ա կա նում կանդ րա դառ նանք օրօր նե րի «եկա մուտ 
տար րե րին», որոնք ի սկզբա նէ բնո րոշ չեն եղել այս ժան րին: Դա րե րի ըն թաց-
քում օրօ րո ցա յին եր գի կրած բո վան դա կա յին փո խա կեր պումն ե րը, այլ կերպ 
ասած` երաժշ տա բա նա հիւ սա կան այլ ժան րե րի ազ դե ցու թիւն ներն ու ներ թա-
փան ցու մը օրօր նե րի մէջ, ար տա յայ տո ւել են մի շարք ու ղի նե րով.

ա) թա փա ռող սիւ ժէ նե րի մի ջո ցով,
բ) թե մա տիկ խա չա ձեւ ումն ե րի մի ջո ցով,
գ) պատ րաս տի եղա նա կի գոր ծած մամբ,
դ) կնոջ աշ խա տան քա յին գոր ծու նէ ու թե ան բազ մա վեկ տո րու թե ան հե-

տեւ ան քով:
Եթէ առա ջին երեք կէ տե րի դէպ քում կա րեւ որ դեր է խա ղա ցել մտա ւոր 

եւ հո գեւ որ գոր ծօ նը, ապա չոր րոր դի պա րա գա յին առաջ նա յի նը գործ նա կան՝ 
պրակ տիկ շար ժա ռիթ ներն են: Առա ջին կէ տի ու սումն ա սի րու թե ան մե թո դա կան 
դաշ տը պատ կա նում է բա նա գի տու թե ան եւ միջ նա դա րե ան գրա կա նա գի տու թե ան 
ոլորտ նե րին, երկ րորդ եւ եր րորդ կէ տե րի ու սումն ա սիր ման մէջ աւե լա նում է նաեւ 
էթ նո-երաժշ տա գի տա կան մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, իսկ չոր րոր դի մէջ առաջ նա-
յին դե րը վե րա պա հո ւած է ազ գագ րա կան մե թո դի գոր ծադր մա նը: Յա ջոր դիւ 
հա մա ռօ տա կի կանդ րա դառ նանք նշո ւած չորս կէ տե րից իւ րա քան չիւ րին:

Թա փա ռող սիւ ժէ նե րի գոր ծօ նը
Ժո ղովր դա կան եր գի իւ րա յատ կու թիւն նե րից մէկն այն է, որ բազ մա թիւ 

քա ռե ակ ներ լի նե լով թա փա ռող՝ լե զո ւա-բո վան դա կա յին փո փո խու թիւն նե րով 
կամ ան փո փոխ կա ռու ցո ւած քով եր գո ւել են եւ՛ իբ րեւ սի րերգ, եւ՛ իբ րեւ մա հերգ 
կամ իբ րեւ պան դուխ տի երգ, եւն: Անա նուն հե ղի նակ նե րը զա նա զան քա ռե ակ նե-
րի մէջ մի քա նի բառ կամ կա պակ ցու թիւն փո խե լով՝ յար մա րեց րել են տար բեր 
բո վան դա կու թե ան եր գե րի: Այս պէս, օրի նակ, Ակ նայ շրջա նի մի քա ռա տո ղի 
տար բե րա կը ժո ղո վուր դը եր գել է որ պէս օրօ րո ցա յին՝ երե խա յի գո վերգ13, իսկ 
մէկ այլ դէպ քում, մի քա նի բառ աւե լաց նե լով՝ որ պէս լա ցի երգ՝ մա հերգ14: Մէկ 
ու րիշ թա փա ռող սիւ ժէ` ծա ռի եւ սո խա կի բա նաս տեղ ծա կան կա յուն պատ կեր-
նե րով ու հա մե մա տու թիւն նե րով, գտնում ենք մի ա ժա մա նակ օրօ րո ցա յին եր գի 
քա ռա տո ղում15 եւ հար սա նե կան եր գում16:

12 Գրիգորյան 2002, 18։
13 Օրօ՜ր, օրօ՜ր, աննման, /Մարը չէ բերեր նման. / Ուչ մարն է բերեր նման, /Ուչ արևն ու ուչ 

լուսնկան [Դաւթեան 1898ա, 87]։
14 Ա՛յ իմ՝ աննման նման, /Չէր բերեր մարը քու նման./ Ո՛ւչ մարն է բերեր նման, /Ո՛ւչ արևն 

ու ո՛ւչ լուսընկան։ /Բերեր է բուռ մանուշակ, /Հոտն անուշ, չունէր ժամանակ [Ճանիկեան 
1895, 475]։

15 Օրօ՜ր, օրօ՜ր հայրենի՛, /Հայրենի՜, ծառդ արմաւենի, է՛, է՛, է՛. /Արմաւդ քու ծառդ կու լինի, / 
Պիւլ պիւլը քու ճեղդ կու թառի, է՛, է՛, է՛ [Դաւթեան 1898բ, 601]։

16 Ա՛յ իմ հարստի դստրիկ, /Ծոցդ էգի, ծառդ արմաւենի. /Արմաւդ քու ծառդ կու լինի, /Պիւլ
պիւլը քու ճեղդ կու թառի [Ճանիկեան 1895, 417]։
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Մի կող մից ժո ղովր դա կան քա ռե ակ նե րի նմա նօ րի նակ փո փո խու թիւն-
նե րը ստեղ ծում են մի եւ նոյն եր գի նոր տար բե րակ ներ, սա կայն միւս կող մից էլ 
կա րե լի է հա մա րել, որ ու նե նա լով նոր բո վան դա կու թիւն ու գոր ծա ռոյթ՝ դրանք 
տար բեր եր գեր են՝ հա մընկ նող սիւ ժէ նե րով ու մո տիւ նե րով:

Թե մա տիկ խա չա ձև ում ներ
Մարդ կա յին հան րոյ թի եւ կեն ցա ղի զար գաց մա նը զու գըն թաց ձեւ ա փո-

խո ւե լով եւ նոր յատ կա նիշ ներ ձեռք բե րե լով՝ օրօր նե րի զա նա զան տե սակ ներ 
յա ճախ շատ աւե լի լայն բո վան դա կու թիւն եւ ձեւ են ըն դու նել, քան զուտ մի այն 
ման կանն ուղ ղո ւած օրհ նանք նե րի եւ մաղ թանք նե րի եր գա փունջ լի նե լը: 19 –20-
րդ դա րե րում բա նա հա ւաք նե րի գրա ռած նիւ թե րում հան դի պում ենք օրօ րեր գե-
րի նմուշ նե րի, որոնք այս կամ այն չա փով կրում են այլ բա նա հիւ սա կան ժան րե-
րի ներ գոր ծու թիւ նը:

Բազ մա թիւ օրօր նե րի մէջ կա րող ենք առանձ նաց նել՝
1. պատ մա կան ժան րին բնո րոշ տար րեր,
2. լա լի քի եւ ող բի տար րեր,
3. վի պաք նա րա կան ժան րին պատ կա նող տար րեր:
Այդ տար րե րը կա րող են նկա տե լի օ րէն ազ դել օրօր նե րում որո շա կի տո-

ղե րի ու պատ կեր նե րի, ինչ պէս եւ դրան ցից բխող եղա նա կա ւոր ման վրայ:

Պատ մա կան ժան րին պատ կա նող տար րեր: Պատ մա կան դէպ քերն ու 
դրանց ող բեր գա կան հե տեւ անք նե րը ար տա ցո լո ւել են մի շարք օրօ րո ցա յին եր-
գե րում17: Մայ րը երե խա յին օրօ րե լիս ար տա յայ տել է իր հո գե վի ճակն ու իրեն 
յու զող զգա ցումն ե րը, տա ռա պան քը, յու շերն ու հո գու տո ւայ տանք նե րը:  
Պատ մա կան բո վան դա կու թիւն ու նե ցող ժո ղովր դա կան օրօր նե րի նմուշ նե րի 
մեծ մա սը, որ հա սել է մեզ, ար տա ցո լում է նա խորդ դա րասկզ բի Հա յոց Ցե ղաս-
պա նու թե ան յի շո ղու թիւ նը: Նման մի նմուշ է գրա ռել Կո մի տա սի՝ Էջ մի ած նում 
դա սա ւան դու թե ան տա րի նե րի սա նե րից մէ կը` Սպի րի դոն Մե լի քե ա նը: «Նա նա 
բա լիկս»18 օրօ րո ցա յին եր գի բա նաս տեղ ծա կան տեքս տը ամ բող ջո վին նկա-
րագ րում է, թէ մայրն ինչ պէ՛ս է փա խել եւ եկել Վան՝ փրկո ւե լով թուր քե րի ձեռ-
քից, թէ ինչ պէ՛ս է երե խան կորց րել իր հօրն ու քրո ջը:

Եւս մի օրօ րի նմուշ, որն աղերս ւում է պատ մա կան եր գե րին եւ ող բե րին, 
գրա ռել է երաժշ տա գէտ-բա նա գէտ Ստե փան Դե մու րե ա նը19: Մայրն իր երե-
խա յին օրօ րե լիս նկա րագ րում է, թէ ինչ պէս է ար տա սու քով լո ւա նում ամուս նու 

17 Մեր օրինակները հիմնւում են միայն գեղջկական երգերի վրայ եւ ո՛չ գրական մշակուած 
բա նաստեղծութիւնների, որոնք աւելի ուշ տարածուել են ժողովրդի մէջ, ինչպէս, օրինակ, 
Ռափայէլ Պատկանեանի բանաստեղծութեան հիմամբ ստեղծուած «Արի՛, ի՛մ սոխակ» 
երգը։

18 Նանա բալիկս, նանա, /Չուր չքնես, չեմ խանա, /Լուրիկ, լուրիկ, լուրիկ, /Փախեր եկեր ենք 
Վանա, /Տաճկու ձեռքեն դիվանա [Մելիքեան, Տէր-Ղեւոնդեան 1917, 44]։

19 Դա շապիկն է այն մարդու քաջ, /Բալա ջան, /Որ քեզի հայր նա կոչւում էր, /Օրօ՜ր, օրօ՜ր, 
բալա ջան, /Արիւնոտ էր, կարմիր ներկուած, /Բալա ջան, /Արտասուքով ես լուացի, /Օրօ՜ր, 
օրօ՜ր, բալա ջան [Դեմուրեան 1907, 11]։
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արիւ նոտ, կար միր ներ կո ւած շա պի կը, եւ երե խա յին մաղ թում է, որ շուտ մե ծա-
նայ, շուտ «բոյ քա շի», եւ «չա րի արիւն խմել սո վո րի»: Հաս կա նա լի է, որ նման 
եր գը եր գո ւել է տղայ երե խա յին քնեց նե լիս, ում հետ ծնո ղը կա պել է, թէ՛ ըն տա-
նի քի եւ թէ՛ երկ րի ու ժո ղովր դի ծանր ու լուրջ հոգ սե րի լու ծու մը: Վե րոն շե ալ եր-
կու նմուշ նե րի մէջ օրօ րո ցա յի նին բնո րոշ մի ակ տար րե րը կրկնակ ներն են:

Լա լի քի և ող բի տար րեր: Ինչ պէս գրում է ազ գագ րա գէտ Հռիփ սի մէ Պի-
կի չե ա նը՝ «են թադր ւում է, որ օրօր ասո ղը, բա ցի ման կի կից, այլ «ունկն դիր» չու նի 
և կա րող է ազա տու թիւն տալ զգաց մունք նե րին, մտո րում ե րին ու ան հանգս տու
թիւն նե րին, երա զել կամ սգալ»20: Այդ իսկ պատ ճա ռով՝ բա նա հա ւաք նե րին պա-
տա հել է օրօր գրա ռել, որը ձեռք է բե րել լա լի քի երանգ ներ եւ աս տի ճա նա բար 
վե րա ծո ւել ող բի: Օրօր եր գե լիս եր գա սացն ըն կել է յի շո ղու թե ան գիր կը, անդ-
րա դար ձել կորց րած հա րա զատ նե րին ու, իր հա մար անն կատ, օրօ րը վե րա ծել 
լա ցի, ապա նաեւ ող բի: Այս պէս, օրի նակ, Միհ րան Թու մա ճա նի գրա ռած՝ Պար-
տի զա կի «Սա լըն ջախ եմ ձգեր» օրօրն, ըստ բա նա սա ցի բա ցատ րու թե ան, նաեւ 
որ պէս ողբ եր գում էին գե րեզ մա նոց նե րում՝ մե ռե լո ցի օրե րին21:

Ժան րա յին ան ցու մա յին կամ «լո ղա ցող» այս երեւ ոյ թը, Հ. Պի կի չե ա նի 
խօս քով, ոչ մի այն հայ կա կան ժո ղովր դա կան երաժշ տա րո ւես տին է բնո րոշ: 
Շո ւէդ երաժշ տա գէտ Ժան Լին գը նշում է, որ օրօ րի եւ լա ցի եր գե րի մի ջեւ շատ 
նմա նու թիւն ներ կան՝ սկսած իրենց ռիթ միկ ճօ ճո ւող շար ժումն ե րից, այ նու հե տեւ՝ 
մե ծա մաս նու թե ամբ կին եր գա սաց նե րից, մին չեւ այդ եր գե րի եղա նա կա ւո րու մը: 
Լին գը նոյ նիսկ նշում է, որ Սար դի նի ա յում attituidi «լա լիք» բա ռը ծա գում է attit
tai «երե խա յին կաթ տալ» բա ռից22: Ֆրան սի ա ցի երաժշ տա գէտ-բա նա գէտ Էս-
թել Ամի դը լա Բրը տե քը իր բա նա հա ւաք չա կան աշ խա տան քի ար դիւն քում, որը 
կա տա րել է Հա յաս տա նի եզ դի նե րի եւ Թուր քի ա յի քրդե րի մէջ, նոյն պէս նշում է 
լաց-ող բե րի եւ օրօր նե րի առըն չու թիւ նը, որոնք եր կուսն էլ, փաս տօ րէն, կա նանց 
մե նա կե աց ար տա յայ տո ւե լու եր գեր են, հիւս ւում են նմա նա տիպ բա նաս տեղ ծա-
կան պատ կեր նե րով, քնի եւ մա հո ւան այ լա բա նու թիւն նե րով: Դը լա Բրը տե քի 
մե նագ րու թե ան մի գլու խը նո ւի րո ւած է «օրօր-ողբ»-երի տե սա կին, որը նա ան-
ուա նում է «սահ մա նա յին ժանր», «խա ռը ժանր»23:

Վի պաք նա րա կան ժան րին պատ կա նող տար րեր: Պատ մա կան, լա լի քի 
եւ ող բի թե մա տի կա շօ շա փող օրօր նե րի կող քին հան դի պում են նաեւ վի պաք նա-
րա կան (սի րոյ, օտա րու թե ան) տար րեր կրող օրօր ներ: Այս պէս, մեզ են հա սել 
«Առ նոս» կո չո ւող օրօ րո ցա յի նի մի քա նի տար բե րակ ներ, որոնք իրենց անո ւա-
նու մը ստա ցել են Շա տա խի ու Մոկ սի մի ջեւ ըն կած՝ պաշ տա մուն քա յին մեծ նշա-
նա կու թիւն ու նե ցող Առ նոս լեռ նա գա գա թից: Եր գա սաց Հայ րիկ Մու րա դե անն 
այս եր գի մա սին պատ մում է Շա տա խում տա րա ծո ւած մի աւան դազ րոյց. «Սի
րա հա րու ած երի տա սարդ տղան ու աղ ջի կը ան խախտ սի րոյ եր դու մով հրա

20 Պիկիչյան 2012, 20։
21 Թումաճան 1972, 198։
22 Ling 1997, 63.
23 Amy de la Bretèque 2014, 105 –114.
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ժեշտ են տա լիս մի մե անց, և տղան գնում է պանդխ տու թե ան: Նախ քան տղան 
կվե րա դառ նար՝ աղջ կայ ծնող նե րը, հա կա ռակ դստեր կամ քին, նրան ամուս
նաց նում են մէկ ու րի շի հետ: Պանդխ տու թիւ նից վե րա դար ձած տղան, յու սա
խաբ, աղջ կայ տան եր դի կի մօտ, աղ ջիկն էլ՝ երե խա յի օրօ րո ցի առ ջև, եր գով 
խօ սում են իրար հետ»24: Իրենց սէ րը քօ ղար կում են` եր գին օրօ րո ցա յի նի բնոյթ 
տա լով: Վի պա կան մե ղե դա յին կա ռու ցո ւած քով եւ սի րա յին բո վան դա կու թե ամբ 
այս օրօ րը տա րա ծո ւած է եղել Վաս պու րա կա նի գրե թէ բո լոր գա ւառ նե րում:

Ի դէպ, ըստ Մա նուկ Աբե ղե ա նի՝ եր դիկն առանձ նա յա տուկ դեր ու նէր 
գիւ ղա կան սի րա հար նե րի հա մար` յա ճախ դառ նա լով նրանց տե սակ ցու թե ան 
վայ րը. տղան գա լիս էր եր դի կից ներ քեւ՝ աղջ կան նա յե լու: Այդ պատ ճա ռով եր-
դի կը յա ճախ է յի շա տակ ւում հայ րեն նե րում ու ժո ղովր դա կան եր գե րում25: Բա ցի 
«հայ րուր, հայ րուր» կրկնա կից, որը Շա տա խի բար բա ռով նշա նա կում է «օրօր, 
օրօր», վի պեր գա յին գողտ րիկ այս նմու շի բա նաս տեղ ծա կան տեքս տի մի ակ 
մա սը, որն օրօ րո ցա յին է յի շեց նում, աւարտն է. Կա միշ քյի ուր րոց, /Թավ շին քյի 
ծած կոց, /Հա րաֆ քյա մին քյի տա նի ու պի տի, /Վէ րու մա քյին ծիծ տա քյի: Այս 
հա մե մա տու թիւն ներն ու պատ կեր նե րը տի պա կան քա րա ցած բա նա ձեւ եր են, 
որոնք առ կայ են բազ մա թիւ օրօր նե րում: Ինչ պէս տես նում ենք, այս տեղ օրօ րա-
ցա յին եր գի թե մա տիկ եւ կի րա ռա կան դաշ տի ընդ լայն ման հե տեւ ան քով՝ օրօրն 
այն աս տի ճան է վե րա փո խո ւել, որ գործ նա կա նում բո լո րո վին նոր որակ է ձեռք 
բե րել եւ վե րա ծո ւել նոր ժան րա յին եր գի:

Մի շարք օրօր նե րում հան դի պում ենք նաեւ ան սէր ամուս նու թե ան, ինչ-
պէս եւ օտա րու թե ան մեկ նած ու մուս նու հետ բա ժան ման թե մա նե րի26: Ֆի զի կա-
կան կամ հո գե կան մե կու սաց ման պայ ման նե րում, օրօ րո ցի կող քին՝ եր գա սա ցը 
ինք նա մո ռա ցու թե ան մէջ կիս ւում է իր ման կի կի հետ այն ամե նի մա սին, ինչ որ 
այլ պայ ման նե րում չէր կա րո ղա նայ պատ մել:

Պատ րաս տի եղա նա կի գոր ծա ծում
Մի շարք օրօր նե րում հան դի պում ենք տար բեր երաժշ տա կան ժան րե րին 

պատ կա նող մե ղե դու, այդ թւում` պա րեր գա յին եւ աշու ղա կան կա ռու ցո ւած քի մե-
ղե դի նե րի, որոնք յար մա րե ցո ւած են օրօ րե լու պա հին:

Թա լի նի շրջա նում գրա ռո ւած «Ա՛յ մարդ, վե՛ր կաց» օրօ րը հիմն ո ւած է 
աշու ղա կան մե ղե դու վրայ27: Սա պա տա հա կան չէ, քան զի մայ րե րը հա ճախ 
վերց րել են պատ րաս տի աշու ղա կան մե ղե դի ներ, յար մա րեց րել իրենց ապ րու-
մին եւ օրօ րե լու գոր ծըն թա ցին` եր գե լով դրանք որ պէս օրօ րո ցա յին ներ: Աշու-
ղա կան մե ղե դու կա ռու ցո ւած քից զատ, եր գա սաց նե րը նաեւ օգ տո ւել են աշու-
ղա կան եր գի բա նաս տեղ ծա կան տեքս տից՝ դրան աւե լաց նե լով օրօ րի ժան րին 
բնո րոշ բա նա ձեւ եր: Ըստ բա նա գէտ Արու սե ակ Սա հա կե ա նի` նման դէպ քե րում 
հո գե բա նա կան գոր ծօ նը մեծ դեր ու նի. կա նայք առիթ եւ ազա տու թիւն քիչ ու նե-

24 Փահլեւանյան 2007, 37 –39, 59 –60։
25 Աբեղեան 1940, 139, 285։
26 Գրիգորյան 1970, 30։
27 Բրուտյան 1984, 191, 195։
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նա լով՝ եր գե լու մեծ հա ւաք նե րին (հար սա նիք, օդա, աշու ղա կան մրցոյթ), տնից 
դուրս եր գո ւող ժան րե րը տե ղա փո խում են տուն: Այդ մի ջո ցով՝ ման կանն օրօ րե-
լիս, նրան խա ղաց նե լիս կամ առտ նին աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ՝ գտնում ենք 
ժան րա յին տար բեր փոխ ներ թա փան ցումն եր28:

Մէկ այլ դէպ քում հան դի պում ենք կա ռու ցո ւած քով` պա րեր գա յին, թե-
մա տի կա յով՝ օրօր-սի րեր գա յին մի նմու շի, որն ազ գագ րա գէտ եւ բա նա հա ւաք 
Պետ րոս Ալա հայ տո յե ա նի՝ Բա լո ւին նո ւի րո ւած ժո ղո վա ծո ւում ընդգր կո ւած է 
օրօ րի ժան րի մէջ: «Պար տէզ կա խիմ կա խօր րան» եր գը29 պա րեր գա յին յայտ-
նի եղա նա կի վրայ հիւ սո ւած սի րերգ-օրօր է, որն ու նի Տա րօ նից սե րող յայտ նի 
«Նա րոյ, Նա րոյ» պա րեր գի եղա նա կը30: Այս նմու շի մէջ օրօ րին բնո րոշ մի այն 
մէկ երկ տող կայ՝ Պար տէզ կա խիմ կա խօր րան, /Բըլ բուլ նե րը գան վը րան, մինչ-
դեռ մնա ցած բա նաս տեղ ծա կան տեքս տը սի րեր գա յին բնոյ թի է: Ըստ եր գա-
սաց Մա րօ Նալ պան տե ա նի՝ «Ասի կա թէ՛ աղօթք է, թէ՛ օրօր»31: Մայ րը, երե խա յին 
քնեց նե լու պա հին, իր եր գին տա լիս է անձ նա կան աղօթ քի երանգ, ուր ներ կայ 
են սի րա յին եր գի տար րեր:

Կնոջ աշ խա տան քա յին գոր ծու նէ ու թե ան կնի քը
Ինչ պէս վե րը նշո ւեց, աշ խա տան քա յին գոր ծու նէ ու թե ան բնոյ թից ել նե-

լով, երբ կի նը մի ա ժա մա նակ մի քա նի գործ է կա տա րել եւ իւ րա քան չիւր գոր ծին 
ձայ նակ ցել հա մա պա տաս խան եր գով՝ այդ եր գերն ան մի ջա կա նօ րէն ազ դել են 
մէ կը միւ սի վրայ: Ար դիւն քում ստեղ ծո ւած «բազ մա ժանր» եր գե րը նման հա մա-
ժա մա նա կե այ գոր ծու նէ ու թե ան ապա ցոյց նե րից մէկն են:

Ազ գագ րա կան եւ այլ բնոյ թի աղ բիւր նե րը նոյն պէս վկա յում են, որ կի-
նը, երի տա սարդ մայ րը յա ճախ մի ա ժա մա նակ մի քա նի գործ է արել: Օրի-
նակ, նման գոր ծու նէ ու թիւն նկա րագ րող մի պատ կեր ենք գտնում լու սան կա րիչ 
Դմիտ րի Եր մա կո վի հա ւա քա ծո ւում, որն արո ւել է 1910-ին Սեւ ա նի աւա զա նում 
(Նոր Բա յա զէտ). այս տեղ մայ րը նստած բուրդ է գզում սան դեր քի վրայ եւ իր 
կող քին օրօ րո ցը ճօ ճում [նկ. 1, էջ 243]: Նման մի լու սան կար կայ նաեւ Գրի գոր 
Գա լուս տե ա նի հրա տա րա կած «Մա րաշ կամ Գեր մա նիկ եւ հե րոս Զէյ թուն» գրքի 
երկ րորդ հա տո րում, ուր նոյն պէս մա րաշ ցի հայ մայ րը նստած է ճա խա րա կի 
մօտ, գրկին՝ երե խան եւ կող քին՝ օրօ րո ցը [նկ. 2, էջ 243]:

Տա րօն ցի եր գա սաց Ար մե նու հի Գեւ ո նե ա նի եր գած «Հա, ձձում»32 օրօ րում 
կա նանց աշ խա տան քա յին եր գե րին բնո րոշ ժան րա յին տար րեր կան, մաս նա ւո-
րա պէս՝ ձձում՝ խնո ցի հա րե լու եր գա յին տար րեր: Բա նաս տեղ ծա կան տեքս տը 
բա ժան ւում է եր կու մա սի՝ նախ մայ րը քնեց նում է երե խա յին, իսկ յե տոյ խնո ցի 
է հա րում: Եր գի երաժշ տա կան լե զուն նոյն պէս ըն թաց քում փոխ ւում է: Օրօ րո-
ցա յին մա սը լայ նա շունչ կա ռոյց ու նի, իսկ խնո ցի հա րե լու մասն աւե լի չա փա ւոր 

28 Բրուտյան 1984, 25։
29 Ալահայտոյեան 2009, 194։
30 Բրուտյան 1984, 89 –90:
31 Ալահայտոյեան 2009, 195։
32 Գալշոյան 1978, 54։
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է: Խնո ցի հա րելն ընդ հան րա պէս երի տա սարդ աղ ջիկ նե րի եւ հարս նե րի գործն 
էր, իսկ թա նը քա մե լու եւ իւ ղը հա նե լու գոր ծին հսկում էին աւե լի փոր ձա ռու եւ 
տա րեց կա նայք: Ձձու մի եր գա յին տար րեր բազ միցս հան դի պում են ոչ մի այն 
օրօ րո ցա յին, այ լեւ ման կա խա ղաց եր գե րում33:

Եզ րա փա կում
Սոյն յօ դո ւա ծը նախ նա կան հպան ցիկ մի ակ նարկ է, որի մէջ փոր ձել 

ենք մատ նան շել եւ բա ցատ րել օրօր նե րում առ կայ երաժշ տա բա նա հիւ սա կան 
տար բեր ժան րե րի մա կա շեր տե րը, այ սինքն՝ այն տար րե րը, որոնք սկզբնա պէս 
խորթ են եղել բուն օրօր նե րին եւ ար դիւնք են փաս տօ րէն ո՛չ մի այն երաժշ տա բա-
նա հիւ սա կան զա նա զան ժան րե րի փոխ ներ գոր ծու թե ան ու փոխ ներ թա փանց-
ման, այ լեւ կեն ցա ղա յին պայ ման նե րի ազ դե ցու թե ան: Շատ դէպ քե րում սա հուն 
ան ցումն եր են կա տա րո ւել մի եր գից ու ժան րից դէ պի միւ սը: Նշո ւած բո լոր դէպ-
քե րում բա նա սաց-եր գա սացն, ըստ էու թե ան, հան դէս է գա լիս երաժշ տա բա նա-
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Ն. Յ. Խա չա տու րե ան
Կո մի տա սի թան գա րանինս տի տուտ

Երաժշ տա բա նա հիւ սա կան տար բեր ժան րե րի փո խազ դե ցու թիւնն  
ու փոխ ներ թա փան ցու մը հայ ժո ղովր դա կան օրօր նե րում

Հիմ ա բա ռեր` օրօր, երաժշ տա բա նա հիւ սու թիւն, ժանր, ման կա կան երգ,  
պատ մա կան երգ, լա լիք, վի պաք նա րա կան երգ, պա րերգ, աշու ղա կան երգ,  
աշ խա տան քա յին երգ:

Օրօր նե րը դա րե րի ըն թաց քում կրել են բո վան դա կա յին փո խա կեր պումն եր՝ թէ՛ բա նաս տեղ-
ծա կան եւ թէ՛ երաժշ տա կան: Դրանք սկզբնա պէս օրհ նա բա նա կան եր գեր էին՝ ձօ նո ւած երե-
խա յին, մի եւ նոյն ժա մա նակ՝ խա ղաղ մթնո լորտ ստեղ ծե լու մի ջոց էին՝ երե խա յին ըն դար մաց-
նե լու եւ քնեց նե լու հա մար: Մարդ կա յին հան րոյ թի եւ կեն ցա ղի զար գաց մա նը զու գըն թաց՝ 
օրօր ներն առա ւել լայն բո վան դա կու թիւն ու ձեւ են ըն դու նել: Ներ կա յումս բազ մա թիւ նմուշ ներ 
կրում են այլ բա նա հիւ սա կան ժան րե րի ներ գոր ծու թե ան հետ քե րը, այդ թւում`պատ մա կան, 
լա լի քի եւ ող բի, քնա րա կան եւ աշ խա տան քա յին ժան րե րին բնո րոշ տար րեր: Ու սումն ա սի րու-
թիւ նը ցոյց է տա լիս, որ երաժշ տա բա նա հիւ սա կան այլ ժան րե րի ազ դե ցու թիւն ներն ու ներ-
թա փան ցու մը օրօր նե րի մէջ ար տա յայ տո ւել են բազ մա տե սակ ու ղի նե րով. թա փա ռող սիւ ժէ-
նե րի եւ թե մա տիկ խա չա ձեւ ումն ե րի մի ջո ցով, պատ րաս տի եղա նա կի գոր ծած մամբ, ինչ պէս 
եւ կնոջ աշ խա տան քա յին գոր ծու նէ ու թե ան բազ մա վեկ տո րու թե ան հե տեւ ան քով: Այդ «եկա-
մուտ» տար րե րը նկա տե լի օ րէն ազ դել են օրօր նե րում որո շա կի տո ղե րի ու պատ կեր նե րի, 
նաեւ դրան ցից բխող եղա նա կա ւոր ման վրայ:

N. H. Khatchadourian
Komitas MuseumInstitute

Interaction and Interpenetration of Different Music Folklore Genres  
in Armenian Folk Lullabies

Keywords: Lullaby, folk music, genre, children’s song, historical song, lament,  
epic-lyrical song, dance song, troubadour song, work song.

The lullaby is considered as a distinct and stable genre in folk music. Unlike the ritual hymns, which 
are perhaps the oldest in the history of music, the lullaby or cradle-song can be described as one of 
the first pillars of secular singing oral tradition. In ancient times, lullabies were born from primitive 
onomatopoeia and ideophonic words which received melodic rhythmic tone. On one hand, they 
were used as blessing songs dedicated to the child, and on the other hand they also had a practical 
purpose to create a relaxing atmosphere for the child and to lull him to sleep.

Along with the development of the society and the lifestyle, lullabies have undergone significant 
changes. By developing and acquiring new features, the many varieties of lullabies often have re-
ceived a much greater content and style than being merely a song bouquet of wishes and blessings 
sung to the child. In the 19th and 20th centuries, we find examples of lullabies, which somehow 
carry the influence of other folklore genres. In many lullabies, song elements belonging to historical, 
lament, love, and other genres can be distinguished. In this paper, an attempt is made to identify 
the above-mentioned strata that were originally spurious to the very essence of lullabies and are 
actually the result of the impact of various genres.
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The study shows that the interaction and interpenetration of different music folklore genres in Ar-
menian folk lullabies have been expressed in different ways: through wandering plots and thematic 
mergers, through the use of already created melodies, and from the result of women’s multifunc-
tional work. These elements have a noticeable impact on certain lines and images, as well as on the 
melody originated from them.

Н. А. Хачатурян
Музейинститут Комитаса

Взаимодействие и интерпенетрация разных музыкальных  
фольклорных жанров в армянских народных колыбельных

Ключевые слова: колыбельная, музыкальный фольклор, жанр, детская 
песня, историческая песня, плач, эпическая лирическая песня, танцевальная 
песня, ашугская песня, рабочая песня.

Колыбельная считается отдельным и устойчивым жанром народной музыки. В от личие от 
ритуальных гимнов, которые, возможно, являются старейшими в истории музыки, 
колыбельную можно назвать одним из первых жанров светской пев ческой устной традиции. 
В древние времена колыбельные рождались из примитивных звукоподражаний и онома то-
поэ тической лексики, что получало то или иное мелодико-рит мическое оформление. С одной 
стороны, они были песнями-благословениями, посвященными ре бенку, а с другой – пре сле-
довали практическую цель убаюкать малыша.

По мере развития общества и изменения образа жизни человечества колыбельные так же 
претерпевали значительные изменения. В связи с новой функциональностью разно вид ности 
колыбельных обретали иное содержание, менялся также их стиль, это уже не были сугубо 
песни-пожелания либо песни-благословения. В XIX–XX веках находим примеры ко лы-
бельных, которые в той или иной степени являются отражением влияния других фольк лор-
ных жанров. Во многих колыбельных можно различить элементы песен, относящихся к 
жанру плача, к историческому, любовному и иным жанрам. Данная статья являет собой по-
пыт ку идентификации вышеупомянутых жанровых пластов, которые изначально были чуж-
ды колыбельным и являются результатом воздействия других жанров.

Исследование показывает, что взаимодействие и взаимопроникновение различных жанров 
музыкального фольклора в армянских народных колыбельных находит выражение в стран-
ствующих сюжетах и тематических «скрещиваниях», в ис поль зовании уже имеющихся ме-
лодий, а также обусловлено спецификой многовекторного женского труда. Эти элементы ока-
зы вают заметное влияние на содержание и мелодию песен.
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