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ՆՎԱՐԴ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ  

 
Հայ ժողովրդական բանահյուսությունը կենսատու աղբյուր է եղել 

Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունների համար. այստեղից 
են սկիզբ առնում թումանյանական ստեղծագործությունների շատ թե-
մաներ ու մոտիվներ, նրա երկերի մի զգալի մասը ժողովրդական տար-
բեր ժանրի դիպաշարերի մշակումներ են: Լինելով ժողովրդական 
մտածողությանը հարազատ հեղինակ` Թումանյանը կամա թե ակամա 
առատորեն օգտագործել է բանահյուսությանը բնորոշ պատկերներ ու 
արտահայտություններ, և այսօր գրեթե անհնար է խոսել գրողի ստեղ-
ծագործությունների մասին` առանց անդրադառնալու ժողովրդական 
բանավոր գեղարվեստական ժառանգությանը: 

Թումանյանի ստեղծագործություններում բանահյուսական ար-
ծարծումները` էպոսի, հեքիաթների, ավանդությունների մշակումնե-
րը, բազմիցս քննարկման առարկա են դարձել հայ գրականագիտութ-
յան և բանագիտության մեջ: Սույն հոդվածում կներկայացնենք առավել 
պակաս ուշադրության արժանացած` ժողովրդական ողբասացության 
և ողբերգերի ուղղակի ու անուղղակի արձագանքները, մահվան ա-
ռասպելաբանաստեղծական պատկերավորումների արտացոլումները 
Թումանյանի պոեմներում:  

Ժողովրդական ողբասացության առանձնահատկությունները: Ողբեր-
գը ժողովրդական ծիսական այն հնագույն երգատեսակներից է, որը կա-
տարման խիստ որոշակի հանգամանքներ է ենթադրում: Ի տարբերություն 
այլ ծիսերգերի, որոնց մի մասը կատարվել է նաև ծեսի շրջանակներից 
դուրս, ողբերգի կատարումը սահմանափակվում է միայն թաղման ծիսա-
կան շղթայով, հետևապես ողբերգերը կամ կոծի երգերը ուսումնասիրվում 
են հենց թաղման ծեսն ուղեկցող ողբասացության համապատկերում1:  

Մահվան տեսարաններ, հուղարկավորության և կոծի նկարագ-
րություններ մեկ անգամ չէ, որ հանդիպում են Թումանյանի ստեղծա-
գործություններում: Կյանք-մահ գոյավիճակների փոփոխության, կյան-
քի և երազի սահմանների որոնման, մահվան ողբերգականությունն 
արտացոլող մոտիվներ առկա են Թումանյանի բազմաթիվ ստեղծա-
                                                   

1 Ողբերգերի և ողբասացության մասին տե՛ս Ե. Հարությունյան, Հայ ժողովրդական 
սգո երգերը // «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն», հ. 24, Եր., 2007, էջ 121-218: 
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գործություններում, իսկ որոշ դեպքերում էլ թաղման և ողբասացութ-
յան նկարագրությունները ժողովրդական ծիսակատարություններին 
բնորոշ մանրամասներ են ի հայտ բերում, ինչպիսիք հատկապես տե-
սանելի են «Անուշը» և «Դեպի անհունը» պոեմներում: Ուշագրավ է, որ 
ժողովրդական բանահյուսությանը քաջածանոթ Թումանյանը այս 
ժանրաձևի դեպքում ևս հմտորեն է օգտվում ժողովրդական ողբերգերի 
բնագրերից` բնորոշ ձևակերպումների, պատկեր-խորհրդանիշների ու 
մահվան ժողովրդական պատկերացումների օգտագործմամբ ստեղծե-
լով հեղինակային հուզիչ ողբեր և կոծի տեսարաններ: Ահա այսպիսի 
օրինակ է «Անուշ» պոեմում Սարոյի կոծի տեսարանը, որտեղ տեսնում 
ենք ժողովրդական ողբասացության հիմնական մոտիվները:  

Ողբացին անշունչ դիակի վըրա՝ 
Անտեր մընացած ոչխարի մասին, 
Անսիրտ անեծքով հիշեցին նըրա 
Անճար մընացած խեղճ յարի մասին. 
Եվ նըրա մասին, որ ընկերները 
Հանդը գընալիս Սարո կըկանչեն, 
Որ սարից փախած սոված շըները 
Կըտերը պիտի ոռնան, կըլանչեն։ 
Ծանըր չոմբախը, գըլուխը մեխած, 
Օճորքում դըրած պիտի մըրոտի, 
Երկար խանչալը, պատիցը կախած, 
Պատենում մընա ու ժանգը պատի․․․2 

Անգործության մատնված և ժանգոտող աշխատանքային գործիքնե-
րի, անտեր մնացած հոտի մոտիվները սովորաբար հանդիպում են ժո-
ղովրդական ողբերգերի այն բնագրերում, որոնք կատարվում են տան 
աշխատավորի մահվան և կոծի ժամանակ, ինչպես հետևյալ երգում. 

Մանգաղը ձեռիցդ ա ընկել, 
Բահը ոտիցդ ա ընկել. 
Աշխատավոր ջանիդ մատաղ3: 

Եթե հանգուցյալը մահացած է լինում որոշակի ողբերգական հան-
գամանքներում կամ սպանված է լինում, ապա ողբերգերում սովորա-
բար հիշատակվում են այդ հանգամանքները, անեծքներ են հնչում 
սպանողի հասցեին («Ով որ քցեց էս օրին // Սեւ քարը դնեմ փորին»4): 
Ուշագրավ է, որ Սարոյի կոծի ժամանակ ասվող ողբում անեծքներ 
հնչում են ոչ թե Սարոյին սպանող Մոսիի, այլ Անուշի հասցեին, որին, 
փաստորեն, ողբասացները համարում են Սարոյի մահվան պատճառը 
(«Անսիրտ անեծքով հիշեցին նրա // Անճար մնացած խեղճ յարի մասին» 

                                                   
2 Հ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 3, Եր., 1989, էջ 103: Սույն 

հատորից հղումները այսուհետև կտրվեն շարադրանքում: 
3 Ե. Լալայան, Բորչալուի գավառ, // Ազգագրական հանդես, հ.10, Թիֆլիս, 1903, էջ 174: 
4 Աղ. Մխիթարեանց, Տաղեր եւ խաղեր, Ալեքսանդրապոլ, 1900, էջ 111: 
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(103): Ըստ երևույթին Թումանյանը սրանով ևս ուզել է հատուկ ընդգծել 
հասարակության անարդար, դատապարտող վերաբերմունքը հուսա-
հատ սիրեցյալի նկատմամբ:  

Այլ է Անուշի ողբի բնույթը: Նրա ողբը դուրս է գալիս թաղման ծեսի 
շրջանակներից: Անուշի կյանքը Սարոյի մահից հետո մի տևական թաղ-
ման ծեսի է վերածվում: Անվերջորեն «իգիթի մենակ շիրմի վրա ողբ ու լաց 
թնդացնող հեգ սիրուհին» (108) թաղման տեսիլներ է ունենում և այդպես էլ 
հոգեբանորեն չի կարողանում հաղթահարել մահից կյանք վերադառնա-
լու սահմանը: Անուշի ողբի հատվածները ևս ժողովրդական ողբերգերին 
շատ հարազատ պատկերներ են, որոնց կանդրադառնանք քիչ անց:  

Ողբասացության նկարագրություններով հարուստ է հատկապես 
«Դեպի անհունը» պոեմը, որը գրեթե ամբողջությամբ թաղման ծեսի 
նկարագրություն է: Սակայն, ի տարբերություն «Անուշի», այս պոեմի 
փիլիսոփայական բնույթով պայմանավորված` քննարկվող խնդիրը ևս 
յուրահատուկ դրսևորում է ստանում: Ողբերգերի բնագրերի ուղղակի 
հատվածներ կամ խոսքեր այստեղ հազվադեպ կարելի է գտնել, թերևս 
միայն Հասմիկի մոր` փեսային դիմավորելու հատվածում, այն էլ` բա-
վական ժլատ արտահայտմամբ: 

«Հասմի՛կ ջա՜ն, եկա՜վ... դե վեր կա՜ց... վեր կա՜ց...» 
Դուրս հոսեց դեմըս տըրտում ու հոգնած 
Նըրա մոր ողբը... (115-116)  

 Սակայն այստեղ, պոեմի ողջ տրամաբանությանը համապատաս-
խան, Թումանյանը փորձում է բնութագրել նաև լալիքի երգը: 

Դագաղը շարժվեց, թընդաց ահագին 
Սասանիչ երգը մահվան սարսափի, 
Էն լացն ու կոծը, օրհներգը մահի, 
Որով մեռելին հրաժեշտ են տալիս 
Դեպի գերեզման ճամփու դընելիս, 
Երբ ծառս է լինում վիշտը մայրական 
Դեպ գահն արարչի, -ղըրկողը մահվան, 
Արձակում ցասկոտ իր ճիչը ետին 
Ու թույլ, հուսահատ ընկնում է գետին: (121)  

Ողբերգերի այն բնորոշումները, որ տալիս է այս սեղմ հատվածում 
հեղինակը, ներկայացնում են բանահյուսական այս տեսակի դիպուկ 
ընդհանրացումը և հենց իր` թումանյանական ընկալումը: Լաց ու կոծի 
երգը նա բնութագրում է միևնույն ժամանակ և՛ որպես մահվան սարսա-
փի երգ, և՛ որպես մահվան օրհներգ` ընդգծելով այն հիմնական թեմա-
տիկ-գաղափարական լիցքը, որը բնորոշ է այս երգատեսակին: Ակն-
հայտ է, որ Թումանյանը շատ լավ էր ուսումնասիրել ժողովրդական ող-
բասացությունը և կոծի երգերի բնագրերը: Մահվան սարսափը` հան-
գուցյալի մարմնի քայքայման, օձերին կեր դառնալու սահմռկեցուցիչ 
տեսարաններով, միևնույն ժամանակ մահվան օրհներգը, մահից հետո 
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ավելի լավ ու երջանիկ գոյության հավատը, որը հույս և սփոփանք են 
տալիս վշտացյալ ողբերգուին, ժողովրդական այս երգատեսակի ամե-
նաբնորոշ մոտիվներից են: Ողբասացությունն ընդհանրացնող այս 
հատվածում առանձնացվում է նաև ողբացող մոր կերպարը, որն ինչ-
պես գիտենք, Թումանյանի ստեղծագործական աշխարհում առանցքա-
յին տեղ է գրավում (հմմտ. Մարոյի մոր, Սարոյի մոր, Հասմիկի մոր, Գի-
քորի մոր, Հազարան բլբուլի որդեկորույս մոր ողբացող կերպարները): 
Թումանյանը ողբերգը բնութագրում է որպես արարչի գահի դեմ ծառս 
լինող մայրական ցասկոտ ճիչ: Այս մոտիվը, որն ընդհանուր առմամբ 
բնորոշ է ժողովրդական ողբերին, Թումանյանի ստեղծագործություննե-
րում շատ ավելի է ընդգծվում` վերաձևակերպվելով որպես անեծք մահ 
տվողի կամ մահվան պատճառ դարձողի հասցեին: Ողբացող մոր անեծ-
քի մոտիվը առանցքային տեղ է գրավում «Հազարան բլբուլի» թումանյա-
նական մշակման մեջ: Դրախտային այգու` բնության մահը մայրական 
ողբով պատճառաբանել-պայմանավորելը շատ հին մոտիվ է, որ լավա-
գույնս արտահայտված է Դեմետրայի և Պերսեփոնեի առասպելում5:  

Մահվան առասպելաբանաստեղծական պատկերավորումները: 
Անմիջականորեն ողբերգերի բնագրերից Թումանյանն օգտվել է և՛ ուղ-
ղակի, և՛ անուղղակի ճանապարհով` առանձին դեպքերում վերցնելով 
սգերգերին բնորոշ բանաձևումներ և պատկեր-խորհրդանիշներ, լայն 
առումով` օգտվելով մահվան մասին ժողովրդական պատկերացումնե-
րի հարուստ համալիրից:  

Ժողովրդական վաղ ծիսապաշտամունքային քնարերգությանը` 
ծիսերգերին, հատուկ է մարդու և բնության նույնացումը. աշխարհի 
պատկերը այս բնագրերում ստեղծվում է առասպելաստեղծ մտածո-
ղությանը հատուկ պատկերների, երկրորդային նշանային համակարգ-
րի միջոցով6: Ժողովրդական ձոներգային բանահյուսությանը` գովք-
ձոներգերին և ողբ-ձոներգերին, բնորոշ են տիեզերական բովանդակա-
վորմամբ լեզվաիմաստաբանական նույնացումներն ու գեղարվես-
տաարտահայտչական միջոցները7, սակայն եթե տոնական ուրախ ձո-
ներգերում այս պատկերները աշխարհի կառուցիկությունն ու բնութ-
յան աճն ու զարգացումն են խորհրդանշում, ապա ողբերում, հակառա-
կը, ի հայտ են գալիս կործանումն ու մահը ցուցող մակդիրներով: Այս-
պես, եթե ուրախ գովքերում երիտասարդը փթթող, ծաղկող, պտղող 
բույսի է նմանեցվում, ապա այստեղ` թոշնող, տերևաթափվող, կոտր-
                                                   

5 Ըստ առասպելի, բնությունը մահանում է այն ժամանակ, երբ Հադեսը առևանգ-
վում է Պերսեփոնեին, և Դեմետրան սևեր հագած ողբում է նրա մահը, իսկ երբ Պեր-
սեփոնեն դուրս է գալիս մեռյալների աշխարհից, բնությունը նորից զարթոնք է ապրում 
(տե՛ս Тахо-Габи А. А. Деметра, Мифы народов мира, т. 1, М., 1991, էջ 365):  

6  Տե՛ս Топоров В. Н. Модель мира (мифопеэтическая), Мифы народов мира, т. 2, 
М.,1992, էջ 161-164. 

7 Տե՛ս Ռ. Խաչատրյան, Հայ ժողովրդական գովք-ձոներգերի կառուցվածքա-տիպա-
բանական վերլուծության փորձ, «Հայ ժողովրդական մշակույթ XII», Եր., 2004, էջ 60: 
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վող, կարկտահար եղող: Նույն կերպ արևը, լուսինը, աստղը այս երգե-
րում խամրում են, մարում, ընկնում, խավարում: 

Թումանյանը օգտագործել է ժողովրդական սգերգերին բնորոշ այս 
պատկերները երբեմն գրեթե բառացի: Այսպես, Սարոյի մոր ողբի հոգե-
ցունց պատկերները անմիջական ժողովրդական ողբերգից են քաղված:  

 Թումանյան, «Անուշ» 
-Կարմիր արևից ընկած, Սարո ջա՜ն, 
Կանաչ տերևից ընկած, Սարո ջա՜ն, 
Արևս հանգավ, Սարո ջա՜ն, 
Գիշերս ընկավ, Սարո ջա՜ն…(104) 
 Ժողովրդական ողբերգ 
Կարմիր արևից ընկած, բալա ջան, 
Կանաչ տերևից ընկած, բալա ջան, 
Տերևաթափից թափահարված, բալա ջան, 
Ջրերի հետ տարված, բալա ջան, 
Աչքիս լիս տանող, բալա ջան, 
Սրտիս տայաղ տվող, բալա ջան…8 

 Կյանք-մահ դուալ հակադրությունը ըստ առասպելաբանաստեղ-
ծական աշխարհայացքի ունի իր որոշակի երկհակադիր դրսևորումնե-
րը, որոնք համապատասխանաբար հակադրությունների մի մեծ շղթա 
են կազմում` լույս-մութ, ցերեկ-գիշեր, արթուն-քուն, ծիծաղ-լաց և այլն: 
Այս զույգերից յուրաքանչյուրի առաջին բաղադրիչը կյանքի, երկրոր-
դը` մահվան այլաբանական պատկերներ են ներկայացնում:  

 
Լույս-մութ, լաց-ծիծաղ: Մահվան ամենից տարածված այլաբանութ-

յունը մթության և խավարած արևի պատկերներն են: Ողբերգերի պա-
րագայում, իհարկե, այս պատկերները մնում են որպես մասնավոր աշ-
խարհի արտահայտություն: Աշխարհի մթնելը, արևի խավարելը տեսա-
նելի են միայն վշտացյալ ողբերգուին («Արեգակը փայլուն ծաթեց, // Աշ-
խարհքը ընծի մութ էր», «Ըմմենուն // արեւ է // մեզի // տուման է» 9): 

Աշխարհի մթնելը` որպես վշտացյալի հոգեվիճակի պատկերա-
վորման միջոց, քանիցս հանդիպում է նաև «Դեպի անհունը» պոեմում 
(«Ու շուրջս մթնեց, տեղս կորցրի» (116): Ուշարժան է, որ այստեղ էլ 
Թումանյանն ընդգծում է մութ-լույս հակադրությունը` ներքին և ար-
տաքին աշխարհների տարբերությունը շեշտելու համար: Մահվան 
սարսափից մութ աշխարհում, անտակ ձորի սև ջրերում հայտնված 
քնարական հերոսին հանկարծ զարմանք է պատճառում արտաքին 
աշխարհում լսվող ծիծաղն ու փայլող արևը, երկուսն էլ կենսաստեղծ ու 
կենսահաստատ: 
                                                   

8 Ե. Լալայան, նշվ. աշխ., էջ 171:  
9 Յ. Կ. Ճանիկեան, Հնութիւնք Ակնայ, Թիֆլիսի հրատարակչական ընկերություն, 

1895, երգ 99: 
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Հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, զըվարթ քըրքիջով 
Մի ծիծաղ անցավ փողոցի միջով։ 
Ես ուշքի եկա, աչքըս բաց արի, 
Տեսա աշխարքը ու լույսն արևի…(116) 

Արթուն-քուն: Կյանք-մահ գոյավիճակները ունեն նաև արթուն-
քուն համապատասխանությունը: Ըստ ժողովրդական ընկալումների  ̀
քունը կարճատև մահ է, իսկ մահը` երկարատև քուն10: Ողբերգերում 
այս ընկալումները հանգուցյալին վերադարձնելու հույս են ներշնչում: 
Երգային բնագրերում ողբերգուն հաճախ ուզում է հավատալ կամ 
նրան փորձում են հավատացնել, թե հանգուցյալը ոչ թե մահացել է, այլ 
գլուխը դրել է վարդերի մեջ ու քնել ծաղիկների անուշ հոտից:  

Չէ՛ մեռեր քո որդին, չէ՛ մեռեր, 
Իջեր բախճան ի վար գնացեր. 
Վարդ է քաղեր, դրեր գլխուն, 
Քունն է տարեր անուշ հոտուն11: 

Այսպիսի պատկերներին զուգահեռ` ժողովրդական սգերգերում 
հաճախ ողբասացն ուզում է թռչնի վերափոխվել և անվերջորեն երգել 
հանգուցյալի պատուհանին` խանգարելով նրա քունը («-Երթամ, քաջ 
արծիվ լինիմ, // Գամ, թառիմ քու պատուհանին, // Ինչաքը ֆիղան անիմ, 
// Ֆիղանէս քունդ չի տանի»12): 

Ժողովրդական ողբերգին բնորոշ այս պատկերը ևս բավական հա-
րազատորեն են արտացոլվել Անուշի ողբում:  

Ախ, էն կանաչ սարի լանջին 
Ո՞վ է քնած էն տղեն, 
Վըրեն քաշած սև յափընջին, 
Կուռը հանած էն տըղեն… 
Ջան, իմ յարն է, ջանին մեռնեմ, 
Ծաղկի հոտով նա հարբել, 
Սարի լանջին, հովի միջին 
Մուշ-մու¯շ, անուշ մըրափել (107): 

Սրան հաջորդում են քնած յարին զարթնեցնելու կոչերը («Վե՛ր 
կաց, վե¯ր, իգի՛թ, // Վե՛ր կաց, անիրա՛վ…») 

Երևութական-աներևույթ. թաքնվոցի-բռնոցի խաղը և դրա իմաս-
տավորումը: Ըստ ժողովրդական հավատալիքների` հանգուցյալի` 
այսրաշխարհից անհետացման վերջին վկայությունը նրա շողքի և ոտ-
նահետքի անհետացումն է: Ծնունդ-հայտնություն և մահ-անհետացում 
դուալ հակադրությունը, զուգահեռ աշխարհում երկրորդ գոյության 
մասին ակնարկները երգային բնագրերում հմայական բանաձևումնե-
րով են հայտնվում: Հանգուցյալի տեղափոխումը այս աշխարհից մեկ 
                                                   

10 Ս. Հարությունյան, Հայ առասպելաբանություն, Բեյրութ, 2000, էջ 386-387: 
11 Վ. Տեր-Մինասյան, Անգիր դպրություն և առակք, Կ.Պոլիս, 1892, էջ ՁԳ: 
12 Մ. Աբեղյան, Գուսանական ժողովրդական տաղեր, Եր., 1940, Էջ 262: 
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այլ աշխարհ կորչելու և գտնվելու, աներևութանալու և երևութանալու, 
թաքնվելու և հայտնվելու բանաձևումներով է ի հայտ գալիս («Էրնեկ 
բերին գտնողին, // Վայ բերին կորցնողին»13): Ծնվում է մի վերջին հույս` 
թաքնվոցի խաղալով երևութական դարձնել աներևույթը, խաղային 
հմայությամբ վերադարձնել կորուստը: Այս համատեքստում խիստ ու-
շագրավ են որոշ ողբերգերում մի քանի անգամ կրկնվող բանաձևերը` 
«Ես տապ անեմ, տւ քթի, // Տւ տապ արա, ես քըթնեմ»14, որոնք հո-
գեառին մոլորեցնելով` հանգուցյալին կրկին այսրաշխարհ վերադարձ-
նելու ձգտումով են պայմանավորված:  

«Դեպի անհունի» հերոսի երազը սկսվում է զվարթ խաղով. հերոսը 
վազում է Հասմիկին բռնելու: Վերջինս հայտնվում ու անհետանում է, 
իսկ երբ հերոսին հաջողվում է նրան բռնել, նա վերջնականապես փո-
խակերպվում է և անհետանում: Դժվար է ասել` արդյոք Թումանյանը 
ծանո՞թ է եղել ողբերգերի վերոհիշյալ մոտիվներին, թե՞ ինքն էլ, լինե-
լով ժողովրդական մտածողության կրողը, ակամա վերարտադրել է 
այս հավատալիք-բանաձևումների իր տարբերակը:  

Թաղում-հարսանիք: Ողբերգերին բնորոշ` կյանք-մահ պատկերա-
վորումների` դարձյալ մի շատ ուշագրավ դրսևորում ենք տեսնում Ա-
նուշի ողբում` թաղում-հարսանիք` իմաստաբանորեն հակադիր ծի-
սական իրավիճակների զուգահեռումներում: Ժողովրդական ողբերգե-
րում երիտասարդ և դեռ չամուսնացած մահացածների վրա ասվող եր-
գերում առանձնապես ողբերգական են «թագ ու պսակին չարժանա-
ցած» մահանալու մոտիվները: Այս համատեքստում թաղման թափորը 
նույնիսկ անզուռնա հարսանքավորների է նմանեցվում («Անզուռնա 
հրսանքաւոր են եկել, բալայ ջան, // Անմեձրիլ մեձարքաւոր են եկել, բա-
լայ ջան, //…Անկտուր տուն են դնելու քեզ, բալայ ջան»15):  

Անուշի ողբում այս մոտիվների արտացոլումը առանձնապես ող-
բերգական շեշտադրումներ են հաղորդում արդեն կիսախելագար, տե-
սիլքներով ապրող աղջկա երգային բնագրերին: 

Տեսե՛ք, տեսե՛ք, դափ ու զուռնով 
Ի՞նչ հարսնիք են դուրս գալի, 
Մարդիկ ուրախ, թոն ու ձյունով 
Ձի են խաղում, չափ տալի… 
Աղջի՛, աղջի՛, մըտիկ արեք, էս ի՞նչ տեսիլք ես տեսա. 
Ո՞վ է տեսել էսպես հարսնիք… 
Ո՛չ հարս ունեն, ոչ փեսա… (107) 

Փոխակերպում: Եթե երգերում բազմիցս և բավական հարուստ 
պատկերավորումներով արտահայտվում է մահացողի ֆիզիկական 
ոչնչացումը, մարմնի քայքայումը, ապա հոգու մասին նույն բանը չեն 

                                                   
13 Թ. Ազատեան, Ակն եւ ակնցիք, Իսթամպուլ, 1943, էջ 39: 
14 Է. Խեմչյան, Տաշիր  // Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 21, Եր., 2000, էջ 217: 
15 Ե. Լալայան, նշվ. աշխ., էջ 172: 
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ասում երգաստեղծ ողբերգու-կատարողները: Ողբերգերը մեզ բազում 
օրինակներ են տալիս հանգուցյալի փոխակերպումների մասին:  

Ամենատարածված ընկալումը ժողովրդական ողբերգերում և ընդ-
հանրապես հավատալիքներում հանգուցյալի թռչնային փոխակերպումն 
է: Հոգու թռչնային պատկերացումները շատ հին ընկալումների արդյունք 
են և առատորեն տեղ են գտել նաև ժողովրդական հեքիաթներում ու ա-
վանդություններում: Փոխակերպումն ընդհանրապես այն միջոցն է, որով 
մարդը, ըստ հնագույն պատկերացումների, կարող էր հատել այսրաշ-
խարհի և անդրաշխարհի սահմանը: Հայոց ավանդություններում, որոն-
ցից, ի դեպ, մշակել է Թումանյանը, հալածվածները հաճախ աստծո օգ-
նությամբ թռչնի են վերածվում և ազատվում չարչարանքներից: Այսպիսի 
օրինակներ տեսնում ենք Թումանյանի «Պողոս-Պետրոս», «Հոպոպ», «Ա-
ղավնու վանքը» ստեղծագործություններում: Ուշագրավ է հատկապես 
վերջինը, որտեղ առկա է մարդ-աղավնի-մարդ փոխակերպումը: 

Ողբերգերում հանգուցյալը հաճախ պատկերավորվում է որպես 
թռչուն, և մահը թռչնի փոխարկվելու պատկեր-խորհրդանիշով է 
դրսևորվում. «Սարի զմրուխտ ղուշ ես դառե»16 : 

…Զիմ գեղեցիկ ոսկի աղաւնիս 
Թռուցին յինէն, խոցեցաւ սրտիկս: 
Զքաղցրանուագ սիրուն տատրակիկս… 
…Զիմ քաղցրաձայն արտուտիկ ձագիկս 
Առեալ թըռան ի վէր ի յերկինս17: 

Այս առումով դարձյալ ժողովրդական մտածողությանը շատ հա-
րազատ պատկեր է ստեղծում Թումանյանը «Դեպի անհունը» պոեմի ե-
րազի տեսարանում, որտեղ քնարական հերոսի հետ բռնոցի-թաքնվո-
ցի խաղացող Հասմիկը աղավնի է դառնում և թռչում, և այս խորհրդա-
պաշտ երազին հաջորդում է Հասմիկի մահը: 

Փոխակերպման հաջորդ` ամենաբնորոշ մոտիվը ժողովրդական 
ողբերգերում հանգուցյալ-կարմիր վարդ փոխակերպումն է: Ըստ այդմ, 
հանգուցյալը վերադառնում է երկիր որպես վարդ.  

Գերեզմանին օրթան վարդ մըն է բացուեր, 
Տունին մէջէն սիրուն զաւակս է պակսեր18:  

Մոտիվի մի ուշագրավ դրսևորում ենք գտնում Սարոյի մահը ող-
բացող Անուշի և անցորդ ախպոր զրույցի հատվածում` վերջինիս` Ա-
նուշին ուղղված սփոփանքի խոսքերում.  

Թե լալիս ես` վարդ ես ուզում` 
Մայիս կգա, մի քիչ կաց, 
Թե լալիս ես` յարդ ես ուզում, 
Ա՜խ, նա գնա՜ց, նա գնա՜ց (105): 

                                                   
16 Ռ. Գրիգորյան, Գեղարքունիք, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, Եր., 1983, 

հ. 14, էջ 199: 
17 Ալիշան, Հայոց երգք ռամկականք, Վենետիկ, 1852, էջ 31: 
18 Պ. Ալահայտոյեան, Բալուի (և տարածաշրջանի) երաժշտական-ազգագրական 

հաւաքածոյ, Կլենտէյլ, Գալիֆորնիա, 2009, էջ 125: 
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Մահացած սիրելիի վերադարձի անհնարինությունը և նրա փո-
խարեն մայիսին բացվող վարդով ուրախանալու առաջարկը, կարծում 
ենք, դարձյալ նույն` ողբերգերին շատ բնորոշ առասպելաբանաստեղ-
ծական պատկերավորման մի դրսևորում է, որ խորամտորեն որսացել 
և արտահայտել է Թումանյանը Անուշի ողբի հատվածում: Ինչպես 
հայտնի է, վարդը քրիստոնեության մեջ էլ հարության խորհրդանիշն է, 
և հենց այս հավատալիքն է այսօր ընկած Վարդավառի տոնի հիմքում, 
երբ Քրիստոսը պայծառակերպվում է որպես վարդ:  

Հոգու անմահության լավատեսական ավարտ: Թաղման ծեսի և 
մահ երևույթին հաշտվելու թումանյանական որոնումները «Դեպի ան-
հունը» պոեմում հոգու անմահության երանելի պատկերներով են ամ-
փոփվում: Մահացած կնոջ կանչը ցանկալի, անհոգ աշխարհից քնա-
րական հերոսին հաճելի հույզերով են պարուրում և ստիպում հավա-
տալ ետմահու երազային կյանքի գոյությանը. 

Արի՜ ինձ հետ, իմ թշվա՛ռ, 
Ես քեզ տանեմ մի աշխարհ, 
Ուր չկա մահ, անջատում, 
Ու սերն անվե՜րջ, անհատնու՜մ… (125) 

Ժողովրդական ողբերգերում թռչնային կամ բուսական փոխակեր-
պում ապրած հանգուցյալը ևս շարունակում է ապրել, սակայն այստեղ 
առկա են նաև հոգու անմահության քրիստոնեական պատկեացումներ, 
որ արդար հոգիներին խոստանում են ուրախ և անհոգ գոյություն երկ-
նային արքայությունում:  

Երկնքյի դուռը բացած է, 
Ոսկե աթոռ թալած է, 
Քրիստոս վէրէն նստած է, 
Ոսկի կալամ պռնած է. 
Հըմէն մարդոց մեղղքն կ՚գրե: 
Արդարներաց կա տայ 
Աջակողմյան փառքն ու պատիւ, 
Դռան պանլիս արքավութնին. 
Էրթանք էնտեղ ուրախ էլնեն19:  

Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, Թումանյանը շատ ինքնատիպո-
րեն է օգտագործել ժողովրդական ողբերգերի բնագրերը: Նա դիմել է 
կյանք-մահ դուալ հակադրության ժողովրդական պատկերավորումնե-
րի նշանային համալիրին` մութ-լույս, լաց-ծիծաղ, քուն-արթուն, հայտ-
նություն-անհետացում հակադրությունների միջոցով ստեղծելով մահ-
վան ժողովրդական ընկալումներին համահունչ պատկերներ, ինչպես 
նաև` հանգուցյալի փոխակերպման, հոգու անմահության` ժողովրդա-
կան ընկալումներին հարազատ նկարագրություններ: Թումանյանի 

                                                   
19 Գ. Շէրենց, Վանայ սազ, Թիֆլիս, 1885, հ. 1, էջ 73: 
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ստեղծագործություններում կարելի է գտնել և՛ ժողովրդական ողբա-
սացության մանրամասներ, և՛ ողբի բնագրերի արժևորման փայլուն 
հատվածներ, որոնք ևս մեկ անգամ վկայում են հայ մեծ հանճարի` ժո-
ղովրդական ակունքներին մոտ լինելու մասին:  

 
Բանալի բառեր: Ողբերգեր, աշխարհի առասպելաստեղծ պատկեր, մահվան այ-

լաբանություն, մթություն, քուն, անհետացում, փոխակերպում, անմահություն 
 
НВАРД ВАРДАНЯН – Отражение народных причитаний в поэмах Ту-

маняна. – В своём творчестве Ованес Туманян использовал народные плачи и 
причитания как напрямую, так и косвенно. В его сочинениях нередко встречаются 
как элементы, так и характерные детали, мотивы и символические изображения 
народных текстов. В частности, произведениям поэта свойственны присущие 
фольклору оппозиции: жизнь и смерть, день и ночь, свет и тьма, смех и плач, 
свадьба и похороны... 

 
Ключевые слова: Причитания, мифопоетическаяа картина мира, аллегория смер-

ти, тьма, сон, исчезновение, преобразование, бессмертие 
 
NVARD VARDANYAN – Reflection of Folk Mourning Songs in the Poems of 

Tumanyan. – The article explores the reflection of mourning songs in the poems of 
Hovhannes Tumanyan. Tumanyan used the texts of folk mourning songs, both directly 
and indirectly. In his writings, one can find descriptions of characteristic details, motifs, 
and symbolic images of folk mourning songs. Tumanyan creates characteristic images 
of folk perceptions of the dual opposition of life and death (day/night, light/darkness, 
laughter/cry, wedding/funeral, etc.), which are very close to images of folk mourning 
songs. 

 
Key words: mourning songs, mithopoetic picture of the world, allegory of death, darkness, 

sleep, disappearance, transformation, immortality 
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