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Տորք Դա լա լյան, բ. գ. թ.
 ՀԱԻ

ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵՐ 13-ՐԴ ԴԱ ՐՈՒՄ  
ԵՐԱԺՇ ՏԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵ ՐԻՆ ԱՌՆՉ ՎՈՂ  
ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԱՑ ՔԱ ՅԻՆ ԸՆ ԿԱ ԼՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հայ միջ նա դա րյան սկզբնաղ բյուր նե րում հի շա տակ վում են մի շարք նվա
գա րան ներ, որոնց առն չու թյամբ եր բեմ բեր վում են հա վե լյալ տե ղե կու
թյուն ներ՝ դրանց գոր ծա ծու թյան և կա ռուց ված քի, նաև փի լի սո փա յա կան 
ըն կա լում ե րի մա սին1, հա ճա խա կի են հան դի պում նաև երաժշ տա կան գոր
ծիք նե րի, երա ժիշտ նե րի պատ կեր ներ միջ նա դա րյան մեր ման րան կար նե
րում 2, ինչ պես և հայտ նի են երաժշտու թյան դա սա վանդ ման վե րա բե րյալ 
գի տա կան շա րադ րանք ներ3: Զա նա զան միջ նա դա րյան եր կե րում պահ պան
վել են ավան դազ րույց ներ և առաս պե լա կանծա գում ա բա նա կան պատ մու
թյուն ներ, որոնք նկա րագ րում են նվա գա րան նե րի առա ջա ցու մը4: Բնա կա
նա բար, այդ պա տում ե րը պա րուր ված են քրիս տո նեակրո նա կան շղար շով 
և գա ղա փա րա խո սու թյամբ: Ավե լի վաղ՝ հե թա նո սա կան շրջա նի հայ կա կան 
ավան դազ րույց ներ ու առաս պել ներ, որոնք բա ցատ րե ին երաժշ տա կան գոր
ծիք նե րի երև ան գա լը, մեզ հայտ նի չեն: Սույն հոդ վածն անդ րա դառ նում է 
նվա գա րան նե րին առնչ վող տա րա տե սակ պատ կե րա ցում ե րի, որոնք վկայ
ված են մեր գրա վոր աղ բյուր նե րում: Քննու թյան հստա կու թյու նը ապա հո վե
լու հա մար՝ ու սում ա սի րու թյան ժա մա նա կա յին սահ ման նե րը գի տակ ցա
բար պար փակ վել են 13րդ դա րով:
Հիմ ա բա ռեր՝ նվա գա րան, ավան դազ րույց, Հով հան նես Երզն կա ցի Պլուզ, Վար դան 
Այ գեկ ցի, քրիս տո նե ու թյուն, գա ղա փա րա խո սու թյուն, հո գեւ որ եւ աշ խար հիկ երաժշտու-
թյուն, առակ:

Նե րա ծա կա նի փո խա րեն
Հա յոց հին դյու ցազ ներ գա կան պա տումն ե րը ներ կա յաց նում էին հե թա-

նո սա կան աստ ված նե րի, դյու ցա զուն-հե րոս նե րի եւ առաս պե լա կան ար քա նե րի 
սխրա գոր ծու թյուն ներն ու արարք նե րը: Քա նի որ դրանք կտրա կա նա պես մերժ-
վե ցին վաղ եկե ղե ցա կան գա ղա փա րա խոս նե րի կող մից, մերժ վե ցին նաեւ նվա-

1 Տե՛ս հատկապես Аревшатян, Тагмизян 1967, 356 –368, 371 –374, 378 –379; Թահմիզյան 
1970, 21 –22; 1982, 7, 27; 1991, 184 –199; Բաղդասարյան 2008, 9 –11; Հարությունյան 2010, 
125 –163, 208։

2 Տե՛ս Խանզադյան 1959, 66 –68, 78 –80, եւն; Գեւորգյան 1962; 1978; Թահմիզյան 1982, 11, 
27 –28; Բաղդասարյան 2008, 12 –17; Ղարիբյան, Ենոքյան 2017։

3 Տե՛ս Mahé 1997։
4 Հմմտ., օրինակ, Марр 1894, 3, 80 –81; Բաղդասարյան 1977, 158.
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գա րան նե րը, որոնք նախ կի նում ձայ նակ ցում էին այդ դի ցա վե պե րի կա տար-
մա նը եւ զա նա զան հե թա նո սա կան ծի սա կան արա րո ղու թյուն նե րի (թա ղում, 
հար սա նիք, եւն) ու ղե կիցն էին: Ըստ քրիս տո նե ա կան գա ղա փա րա բա նու թյան՝ 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի մեծ մա սը հա մար վեց սա տա նա յի գոր ծու նե ու թյան 
ար գա սիք:

Նվա գա րան նե րի հան դեպ նման բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը շա րու-
նակ վեց քրիս տո նե ու թյան ըն դու նու մից հե տո մի քա նի հա րյու րա մյակ5: Հե տա-
գա յում, սա կայն, «Հայ կա կան Վե րածնն դի» եւ «քրիս տո նե ա կան հան դուր ժո ղա-
կա նու թյա ն» դա րաշր ջա նում, ժո ղովր դա կան եր գար վեստն ու նվա գար վես տը 
սկսե ցին դուրս գալ «ընդ հա տա կի ց» եւ հա մընդ հա նուր տա րա ծում գտնել: Եկե-
ղե ցին, ի վեր ջո, զգա լի ո րեն փո խեց իր բա ցար ձակ ժխտո ղա կան վե րա բեր մուն-
քը այդ երեւ ույթ նե րի հան դեպ6: Այս պես, օրի նակ, 13-րդ դա րի մեծ մտա ծող-իմաս-
տա սեր եւ բա նաս տեղծ Հով հան նես Երզն կա ցի Պլու զի երաժշ տա գի տա կան 
հա յացք նե րում աչ քի է զար նում լայ նա խո հու թյունն ու խո րազն նու թյու նը, որով 
նա կա տա րում է նվա գա րա նա յին երաժշ տու թյան քննու թյու նը7: Պլու զի վե րա-
բեր մուն քը նվա գա րան նե րի հան դեպ ոչ թե բա ցար ձակ մեր ժո ղա կան է, այլ նա 
պար զա պես որո շար կում է դրանց գոր ծա ծու թյան ոլոր տի սահ ման նե րը: Նույն 
դա րից ու նենք նաեւ նշա նա վոր աստ վա ծա բան եւ առա կա գիր Վար դան Այ գեկ-
ցու հա ղոր դած առա կազ րույ ցը, որն, ըստ ամե նայ նի, ժո ղովր դա կան-բա նա հյու-
սա կան ծա գում ու նի: Այս տեղ նույն պես հստակ երեւ ում է այն սահ մա նը, որը 
գծվում էր գոր ծի քա յին եւ ոչ-գոր ծի քա յին երաժշ տու թյան մի ջեւ:

«Նվա գա րա նա յին պատ կեր նե րը» Պլու զի եր կե րում
Տար բեր առիթ նե րով Հով հան նես Երզն կա ցի Պլուզն անդ րա դառ նում 

է նվա գա րան նե րին, նրանց տե սակ նե րին, բազ մա ձեւ ու թյա նը, ժա մա նա կին եւ 
ճիշտ լա րե լու խնդրին՝ չմո ռա նա լով բարձր գնա հա տել նաեւ նվա գա վա րի (դի
րի ժոր) դե րը8:

Հով հան նես Երզն կա ցին իր «Քե րա կա նա կան մեկ նու թյու ն» աշ խա տու-
թյան մեջ գրա կա նու թյու նը հա մե մա տում է նվա գա րա նա յին երաժշ տու թյան 
հետ՝ գրե լով, որ այն ստեղծ վել է եր կար ու սուղ նվա գա վոր եր գե րից, եւ ձայնն 
իբ րեւ նյութ է ծա ռա յում բա նա կա նու թյան հա մար այն պես, ինչ պես որ փայ տը՝ 
հյուս նի եւ եր կա թը՝ դարբ նի հա մար, ուս տի աշ խար հի գե ղեց կու թյուն նե րը ար-
վես տով ու ձայ նով են ներ կա յաց վում, ու սումն ու կրթու թյու նը նույն պես իրա-

5 Այս մասին հանգամանորեն տե՛ս Տեր-Պետրոսյան 1975, 46 –48։
6 Հմմտ., օրինակ, Թահմիզյան 1983, 126։
7 Հովհաննես Երզնկացու կյանքի եւ գործունեության մասին մանրամասն տե՛ս Սրապյան 

1958, 9 –140; Բաղդասարյան 1977, 9 –136; Թահմիզյան 1983, 124։
8 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 115; տե՛ս ՄՄ № 2173, 127բ («Ի բան մարգարէին Դաւթի. Սքան-

չելի եղեւ գիտութիւն քո յիս…»), նաեւ՝ 182բ («ի ԾԲ սաղմոսն»), որոշ հատվածներ կան 
նաեւ Երզնկացու «Հաւաքումն Մեկնութեան քերականին» (այսուհետ՝ Երզնկացի ՀՄՔ) 
աշ խա տության մեջ, տե՛ս ՄՄ № 2329, 70ա –74բ, հմմտ. Аревшатян, Тагмизян 1967, 364, 
366; Թահմիզյան 1991, 193։
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գործ վում են խոս քով ու ձայ նով9: Ըստ Երզն կա ցու՝ հենց դրա հա մար է, որ թե՛ 
ու սումն ու գրա կա նու թյու նը, թե՛ գու սա նա կան ար վես տը կոչ վում են քեր թու-
թյուն10:

Ինչ պես երեւ ում է՝ նվա գա րա նա յին հար դա րու մը Երզն կա ցին հա մա րում 
է պա ճու ճանք, որը հա վել վում է բա նա կա նու թյու նից բխող ձայ նին: Հե տաքրք րա-
կան է, որ մի շարք բնա ձայ նա կան գո յա կան նե րի մի ջո ցով Երզն կա ցին բնո րո շում 
է տար բեր նվա գա րան նե րի հնչո ղու թյու նը. «Այ լեւ ամե նայն այս պի սի պա ճու
ճե ալ բան, խռո վա կան կամ խա ղա ղա կան, նման ասա ցե ալ է կամ յա ռաջ նոցն 
կամ ի մէնջ, որք են այս. խազմ, վրդով, յոյզ, ամ բոխ, աղ մուկ, դղրդումն, բոմ
բիւն, դո փիւն, որոտ, բա բա խիւն, գան չիւն, կան չիւն եւ այլ այս պի սիք, որ չկա րեն 
զիրս ստոյգ ասել, դար ձե ալ քեր դե ալ կո չի, որ ըստ արո ւես տա կան հնչմանն 
յար մա րին, որ պէս փողք, կնդըն դոցք, քնարք, տա ւիղք, սրինկք եւ այս պի սիք ս»11 
(ընդգ ծումն ե րը–Տ. Դ.): Մի եւ նույն ժա մա նակ, ռազ մա շունչ կամ խա ղաղ նվա գի 
ազ դե ցու թյու նը մար դու վար վե լա կեր պի վրա՝ ար տա հայտ վում է օրի նակ նե րով, 
որոնք բե րում է Հով հան նես Երզն կա ցին՝ ի հաս տա տումն այն ուս մուն քի, որ 
գոր ծի քա յին երաժշ տու թյունն ավե լի շատ զգա յա կան, քան բա նա կան ներ գոր-
ծու թյան է ու նակ12:

Ըստ Երզն կա ցու՝ հին իմաս տուն նե րը հո րի նել են երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րը, որ պես զի ու րա խաց նեն մար դու հո գին, քան զի վեր ջինս, ըն դու նե լով 
ու րա խա լի կիր քը, ներ գոր ծում է մարմն ի վրա եւ ան գամ հի վանդ նե րին ապա քի-
նում13: Ավե լին, մեկ այլ տեղ Հով հան նես Պլու զը մար դու մար մի նը հա մե մա տում 
է փո ղի կամ քնա րի, նաեւ՝ տաս լա րա նի նվա գա րա նի (տաս նա ղի քնար) եւ սաղ-
մո սա րա նի (սաղ մոս) հետ14, եւ ինչ պես որ նվա գա րան ներն առանց ար վես տա-
կան հպումն ե րի ու շար ժումն ե րի ան բար բառ են մնում, այն պես էլ մարդ կա յին 
մար մի նը՝ առանց զգա յա րան նե րի, առանց սի րո ու իղ ձե րի, լուռ եւ ան տար բեր է 
շրջա կա աշ խար հի հան դեպ15: Մեկ այլ քա րո զում նա մարդ կա յին կյանքն է հա-

9 Аревшатян, Тагмизян 1967, 366; Սրապյան-Երզնկացի 1993, 112; Երզնկացի ՀՄՔ, 40բ –41ա 
(98 –99)։

10 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 113; Երզնկացի ՀՄՔ, 147բ (220)։
11 Թահմիզյան 1983, 125; Երզնկացի ՀՄՔ, 147բ (220)։ Թարգմանությամբ տե՛ս Аревшатян, 

Тагмизян 1967, 366։
12 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 114, 117; Երզնկացի ՀՄՔ, 74ա (134)։ Ալեքսանդր Մակեդոնացուն 

վերաբերող այս զրույցը նույնպես բերվում է ըստ Դավիթ Անհաղթի [տե՛ս Սրապյան-
Երզն կացի 1993, 234, ծան. 68]։

13 Թահմիզյան 1983, 125; Երզնկացի ՀՄՔ, 71բ. «Երգեն եւ առ հիւանդս, զի աւգտակար է 
ի պէտս բժշկութեան. որպէս ըմբելիք դեղոց ընդ ճաշակելիսն, եւ սա ընդ լսելիսն։ Եւ զի 
ձայն անմարմին է եւ մեծ զաւրութիւն ունի եւ ազգակցութիւն առ հոգին։ Եւ սակս այսր 
պատճառի գտին զձայնական գործիքն իմաստունքն առաջին, զի ուրախացուցիչ է 
հոգւոյ. եւ ընդունելով հոգի զուրախականն կիրք, ներգործէ առ մարմինն եւ տրամադրեալ 
փոխէ զնա յուրմէ բնու թենէն»։ Թարգմանությամբ տե՛ս Аревшатян, Тагмизян 1967, 363։ 
Երաժշտաբուժության վե րաբերյալ տե՛ս Վարդումյան 2007, 493 –509; Vardumyan 2015, 
1 –5։

14 Տե՛ս Թահմիզյան 1983, 127։
15 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 113; ՄՄ № 2173, 265աբ («ի ԽԶ սաղմոսն Դաւթի…»), տե՛ս 

նաեւ 200ա («ՁԸ սաղմոսին»). «Սաղմոսն քնարաց եւ փողոյ անուն է, որով ի հինն 
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մե մա տում նվա գա րա նի հետ. երբ որ չկա նվա գող՝ կյան քը դա դա րում է. «յոր
ժամ ոչ իցէ հար կա նող՝ խա փա նե ալ, լռե լալ կա յ»16:

Քա ռա լար նվա գա րան և չորս տա րերք17

Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում մար դու մար մի նը հա ճախ էր նմա նեց-
վում քա ռա լար նվա գա րա նի, որի յու րա քան չյուր լա րը հա մա պա տաս խա նում է 
տի ե զեր քի չորս տար րե րից որեւէ մե կին՝ ջուր, հուր, հող, օդ: Վաս տա կա շատ 
երաժշ տա գետ Ն. Թահ մի զյա նի մեկ նա բա նու թյամբ՝ այս քա ռա լար գոր ծի քը 
կամ «չո րե քա ղյան քնա րը» պետք է որ կո թա վոր լա րա յին նվա գա րան լի ներ 
եւ վե րա բե րեր հայ կա կան ու դին: Վեր ջինս, ըստ էու թյան, եղել է մեր վի պա սա-
նա կան փան դիռ նվա գա րա նի ժա ռան գը եւ «հայ միջ նա դա րյան իրա կա նու թյան 
մեջ հա մար վել ազ գա յին երաժշ տու թյան հնչյու նա յին հա մա կար գի նյու թա կան 
կրո ղը կամ դա սա կան նվա գա րա նը»18: Ժա մա նա կի աշ խար հա յաց քա յին մո տե-
ցու մը ար տա հայ տե լով՝ Երզն կա ցին գրում է, որ քա ռա լար այս գոր ծի քը ստեղծ-
ված է ի նմա նու թյուն մար դու բնու թյան, քա նի որ մարդն էլ, իր հեր թին, տի ե զեր-
քի մարմն ե ղեն ման րա կեր տը լի նե լով, կազմ ված է տի ե զեր քի հիմ քում ըն կած 
չորս տար րե րից19:

Եթե մարդ կա յին մարմն ում չորս տար րե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը 
խախտ վում է, ապա մար դը հի վան դա նում է, եւ հե տեւ ա բար պետք է զա նա զան 
մի ջոց նե րով վե րա կանգ նել հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ինչ պես որ նվա գա րա նի 
լար ված քի ժա մա նակ հարկ է լի նում լա րե րից մե կը ձգել, մյու սը թու լաց նել20: Այ-
սինքն, հա մա ձայն Հով հան նես Երզն կա ցու մեկ այլ աշ խա տան քի՝ ինչ պես որ 
քա ռա լար նվա գա րա նի մեկ լա րի փո փո խու թյունն ան հար մա րու թյուն է պատ-
ճա ռում, այն պես էլ կեն դա նի էա կի մեկ տար րի ան հա վա սա րու թյու նը հի վան-
դու թյան պատ ճառ է դառ նում. «Զի որ պէս քնա րի մի ոյ աղոյն փո փո խումն 

երգէին՝ զերաժշտականն ձայն յօրհնութիւնսն խառնելով, զի առաւել տրամադրէ զհոգի 
յուրախականսն եւ ի տրտմականսն։ Իսկ զայն խոտեաց Աստուած, զի մարմին էր առանց 
ըղ ձից եւ սիրոյ, այլ մեզ փող եւ քնար է մարմին եւ զգայարանք սորա, ընդ որս խառնել ար
ժան է զմտաւորական հոգոյն երգ եւ այսու հնչակցութեամբ օրհնել զԱստուած յամենայն 
կեանս, որչափ եմք ի մարմնի, զի փող եւ քնար ժամանակաւ շարժի յարուեստաւորէն, եւ ի 
լռելն անբարբառ կա մնայ, իսկ մարդ կենդանի տասամբ զգայարանաւք, իբր տասնաղի 
քնար յերաժշտական մտացն, իբր յարուեստաւորէ շարժեալ յամենայն կեանս իւր օրհնէ 
զԱստուած»։

16 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 116; ՄՄ № 2173, 331բ («Վասն ննջեցելոց ի Քրիստոսի եւ 
խորհուրդ ստեղծման մարդոյն եւ մահու…»)։

17 Այս խնդիրը մանրամասնորեն քննարկել ենք հետեւյալ հոդվածում՝ Դալալյան 2018, 
93 –104։

18 Թահմիզյան 1982, 27; 1983, 134։
19 Երզնկացի ՀՄՔ, 72բ –73ա; Аревшатян, Тагмизян 1967, 364։ Բացի այդ, քառալար 

նվագարանը խորհրդանշել է մարդկային չորս խառնվածքները [հմմտ. Ղարիբյան, 
Ենոքյան 2017, 56]։

20 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 116; ՄՄ № 2173, 109ա («Ի բան մարգարէին Դաւթի. Սքանչելի 
եղեւ գիտութիւն քո յիս…»). «…զորս պարտ է բժշկել՝ զոմանս բանիւ եւ զայլս՝ դեղով, 
որպէս յաւդումն աղեաց երաժշտականաց, զոմանս թուլացուցանել եւ զայլս պնդել, զի 
պատշաճ իւր կազմեսցէ՝ յարմարապէս տալով զձայն»։
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անյար մա րու թիւն առ նէ, եւ կեն դա նոյն մի ոյ տա րեր ան հա ւա սա րու թիւնն հի
ւան դու թիւ ն»21:

Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում երաժշ տու թյան մի ջո ցով հի վանդ ներ բու-
ժե լու մա սին գրե լիս՝ Երզն կա ցին իր «Քե րա կա նա կան մեկ նու թյա ն» մեջ վկա-
յում է, որ հատ կա պես առող ջա րար զո րու թյուն է վե րագր վել չո րե քա ղյան քնա-
րին22: Այս տեղ Երզն կա ցին ման րա մաս նո րեն նկա րագ րում է, թե ո՛ր բնույ թի 
հի վան դու թյան դեպ քում ո՛ր լա րի վրա է պետք նվա գել23:

Ըստ Հով հան նես Երզն կա ցի Պլու զի՝ քա նի որ մարդ կա յին մար մինն ար-
դեն մի հա մընդգր կուն եւ կա տա րյալ նվա գա րան է՝ Աստ ծուց արար ված, մարդն, 
ու րեմն, Աստ ծո հետ հա ղոր դակց վե լու հա մար կա րիք չու նի ար հես տա կան նվա-
գա րան նե րի: Դրա հա մար էլ նմա նա տիպ դեպ քե րում Պլու զը նա խա պատ վու թյու-
նը տա լիս է հո գեւ որ երաժշ տու թյա նը՝ այն սահ մա նա զա տե լով գու սա նա կա նից:

Գու սա նա կան երաժշ տու թյուն
Իր «Խրատ հա սա րա կաց քրիս տո նէ ից՝ քա հա նա յից ու ժո ղո վըր դոց…» 

աշ խա տու թյան մեջ Հով հան նես Պլու զը կա նո նադ րում է, որ «ի կնունք եւ ի 
պսակն ոչ է պարտ ար բե նալ կամ գու սան կո չել կամ բոզ, զի դի ւաց կո չաւղք են 
գու սանք ն»: Կնուն քի եւ պսա կադ րու թյան ժա մա նակ գու սան կան չե լը նա հա-
մե մա տում է հնձա նում գի նի տրո րե լու ժա մա նակ քա ցախ հի շե լու կամ անու-
շա բույր խուն կե րին գար շե լի իրեր խառ նե լու հետ. «Ի տե ղի, ուր հնձան կո խեն, 
զքա ցախն ոչ յի շեն եւ յա նու շա հոտ իւղ և խունկ գար շե լի իրք ոչ խառ նե ն»: Այդ-
պի սով, գու սան ներն ու ան բա րո յա կան կա նայք նույն հար թու թյան վրա են դիտ-
վում, նրանք հա մե մատ վում են սա տա նա յա կան մո լա խո տի հետ, որ խառն վում 
է Քրիս տո սի խորհր դին. «Դու ի սուրբ եւ ի սոս կա լի կնունքն եւ ի մե ծա խոր հուրդ 
եւ ի պար կեշտ պսակն բոզ եւ գու սան բե րես եւ զո րոմն սա տա նա յի ի խոր հուրդն 
Քրիս տո սի խառ նես եւ ոչ ամա չե ս»24:

Նույն աշ խա տու թյան մեջ մեկ այլ տե ղում Հով հան նես Պլու զը մե ղադ րում 
է այն քա հա նա նե րին ու սար կա վագ նե րին, որոնք պահ քի օրե րին զվար ճա նում 
են գու սա նա կան խրախ ճանք նե րում՝ վար ձակ կա նանց ըն կե րակ ցու թյամբ25: 
«Թուղթ առ իշ խանն Եկե ղե ա ց» գոր ծում Երզն կա ցին «գի նին ու ար բե ցու թիւն, 

21 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 116; ՄՄ № 2173, 80ա («Ի տօնի ծննդեան եւ Մկրտութեանն 
Քրիստոսի…»)։

22 Թահմիզյան 1983, 136; Երզնկացի ՀՄՔ, 73ա։
23 Аревшатян, Тагмизян 1967, 364 –365.
24 Բաղդասարյան 1977, 177 –178; ՄՄ № 8356, 168ա (ԺԷ. «Յաղագս պահոց»); Սրապյան-

Երզնկացի 1993, 115։
25 Ըստ Երզնկացու՝ «եւ լուաք վասն քահանայից, որք ի քաղաքի, եւ վասն սարկաւագաց, թէ 

առանց խոստովանութեան, յաւուրս պահոց, ո՛չ արգելուն զինքեանս ի գինոյ, այլ եւ անչափ 
յագեցմամբ արբեցութեան ախտիւն հրապարակին ի մէջ գինարբուացն եւ անպար կեշ
տաբար նստին ի ժողովս եւ խրախանան գուսանական երգովք ի կաքաւս լկտի խաղուց եւ 
այլ վասն պէսպէս իրաց եւ անասնաբարոյ մարդոց։ Այլ եւ վասն ագահութեան զբոզսն, 
որք ի տունս պոռնկութեան եւ զկանայս այլազգեաց մեծարէին ընդ քրիստոնեայս՝ տալով 
նոցա զմար մինն տէրունական» [Բաղդասարյան 1977, 194 –195; Սրապյան-Երզնկացի 
1993, 115]։
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գու սանն եւ խաղն ամե նայն մար դոյ վնա ս» է հա մա րում, բայց հատ կա պես՝ 
«պա րոն մար դոյն և իշ խա նի ն»26: Այս է պատ ճա ռը, որը «Քե րա կա նա կան մեկ-
նու թյու ն» եր կում Երզն կա ցին գրում է. «Տղա յին միտքն որ պէս կա կուղ մոմ է… 
Մի՛ թո ղուր, որ դառն եւ աղ տաղ տուկ ջուրն ի ներս խառ նի. երգք գու սա նաց, կամ 
խաւսք աղ տե ղի»27:

Հո գև որ և աշ խար հիկ երաժշ տու թյան սահ մա նա զա տու մը
Զար գաց նե լով 5-րդ դա րի իմաս տա սեր Դա վիթ Ան հաղ թի տե սու թյու նը 

երաժշ տու թյան նյու թա կան եւ ան նյու թա կան բա ղադ րիչ նե րի մա սին28՝ Հով հան-
նես Երզն կա ցի Պլուզն իր վե րո հի շյալ «Քե րա կա նա կան մեկ նու թյու ն» աշ խա-
տու թյան մեջ հա մա րում է, որ երաժշ տու թյան նյու թա կան կող մը կազ մում են 
նվա գա րան նե րը՝ նե րա ռյալ նաեւ երա ժիշտ-կա տա րո ղի մար մի նը՝ իբ րեւ բա նա-
կան արա րա ծի, մինչ դեռ երաժշ տու թյունն ին քը եւ, մաս նա վո րա բար, երաժշ տա-
կան ելեւ է ջը, որը Երզն կա ցին ան վա նում է «ձայ ն», ան նյու թա կան է: Այ սինքն՝ 
վեր ջինս նույ նա նում է մար դու հո գեւ որ էու թյա նը, իսկ նվա գա րա նա յին հնչո-
ղու թյու նը՝ մարմն ա կա նին: Ստաց վում է, որ ինչ պես որ մար դը հո գեւ որ (բա նա-
կան) եւ հո ղե ղեն (նյու թա կան) էակ է, եւ այդ եր կու էու թյուն ներն ամ փոփ ված են 
իր մարմն ում, այն պես էլ երաժշ տու թյու նը բաղ կա ցած է եր կու էու թյուն նե րից: 
Թաքն ված լի նե լով մար դու հո գում՝ երաժշ տու թյան այդ բա նա կան կող մը՝ ելեւ է-
ջը, լսե լի հնչյուն նե րի է վե րած վում երա ժիշտ-կա տա րո ղի մի ջո ցով29:

Շա րու նա կե լով երաժշ տու թյան երկ սեռ էու թյան այս դրույ թը՝ նույն աշ խա-
տու թյան հե տա գա էջե րում Երզն կա ցին երաժշ տու թյու նը բա ժա նում է եր կու տե-
սա կի՝ «աստ վա ծա յի նի», որ երգ վում է տա ճար նե րում, եւ «մարդ կա յի նի», որ հնչում 
է տո նախմ բու թյուն նե րի ժա մա նակ. «բա ժա նի սա յաս տո ւա ծա յինն եւ ի մարդ կա
յինն: Աս տո ւա ծա յինն եր գի յե կե ղե ցիս, որ յա ղագս հեշ տու թե անն զղջումն ածէ ի 
հո գիս եւ փո խար կէ զմիտս մե ղու ցե լոցն ի բա րի խո կումն, իսկ մարդ կա յինն եր գի 
ի ժո ղովս խրա խու թե ան և յու րա խա կան հան դէսս ն»30: Ընդ որում, Երզն կա ցին 
վեր ջի նը եւս հա մա րում է «անհ րա ժեշտ հա սա րա կու թյան հա մա ր»31:

Միջ նա դա րից եկող այս մտայ նու թյու նը գո յա տեւ ել է ընդ հուպ մին չեւ մեր 
օրե րը, եւ հո գեւ ո րի ու աշ խար հի կի տար բե րա կումն ան մի ջա կա նո րեն առնչ վել է 

26 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 115։
27 Թահմիզյան 1983, 127։
28 Ըստ Դավիթ Անհաղթի՝ երաժշտությունը «բանական» արվեստ է, որի նյութական կողմը 

կազմում են նվագարանները, իսկ երաժշտությունն ինքը, ըստ նրա, աննյութական է [տե՛ս 
Թահմիզյան 1961, 50]։

29 Հմմտ. Թահմիզյան 1983, 124 –125. «…Կրկին են գործիք երաժշտականին։ Ի նիւթական 
կազ մածոյ անշնչից որպէս քնար եւ փող. եւ մարմին բանաւոր կենդանւոյն, յորում ծած
կեալ կայ ձայնն անմարմին, եւ ի շարժել արուեստաւորին բացակատարէ զհնչումն» 
[Երզնկա ցի ՀՄՔ, 44ա]։ Տե՛ս նաեւ Аревшатян, Тагмизян 1967, 361, 365-ում բերված 
հատվածները, որտեղ նույնպես՝ Երզնկացին, խոսելով երաժշտության բնույթի մասին, 
մեջբերում է Դավիթ Անհաղթին։

30 Թահմիզյան 1983, 128; Սրապյան-Երզնկացի 1993, 114; Երզնկացի ՀՄՔ, 71աբ (131), թարգ-
մա նությամբ՝ Аревшатян, Тагмизян 1967, 363։

31 Հղումը՝ ըստ Ցիցիկյանի 2011, 45, ծան. 50։
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նաեւ նվա գա րան նե րին: Վեր ջին ներս հա մար վել են աշ խար հի կու թյան բնո րո-
շիչ ներ, իսկ մարդ կա յին մա քուր՝ ան պա ճույճ ձայ նը կապ վել է հո գեւ ո րի հետ: 
Այս եր կու սի հա կադ րու թյու նը ազ գագ րա գետ Հ. Պի կի չյանն ան վա նում է «եր կու 
տար բեր մշա կու թա յին տեքս տե ր», որոնց «գո յու թյան հաս տա տագ րումն է նաեւ 
սրբա վայ րի շրջա կա տա րած քում եւ եկե ղե ցու ներ սում հնչող երաժշ տու թյու նը»32:

Եթե սրբա վայ րի ամ բողջ տա րած քը բա ժա նենք եր կու գո տի նե րի՝ կենտ
րոն (բուն տա ճա րը) եւ շրջա կայք, ապա դրան ցից յու րա քան չյուրն, ըստ Հ. Պի կի-
չյա նի, «ձգտում էր ապա հո վել իր նա խընտ րած նվա գա րան նե րի ու մե ղե դի նե րի 
առա վե լու թյու նը. բնա կա նա բար առ կա էր եր կու երաժշ տա կան տեքստ: Դրսի 
բո լոր ծե սերն ու ղեկց վում էին զուռ նադհո լի երաժշ տու թյամբ, իսկ ներ սում՝ եր
գե ցո ղու թյամ բ»: Տա ճա րի բա կում ան գամ կա րող էին հնչել մեր ժե լի նվա գա րան-
նե րը, չար խա փան եւ աղմ ա րար տա րա տե սակ գոր ծիք նե րը: Մինչ դեռ տա ճա րի 
ներ սում նա խընտ րե լի էր հա մար վում ձայ նա յին (վո կալ) ար վես տը: Պատ ճառն 
այն էր, որ «եկե ղե ցին ձգտում էր հնա րա վո րինս սահ մա նա փա կել ավան դա կան 
նվա գա րան նե րի մուտքն իր տա րածք՝ գե րա դա սու թյու նը տա լով մար դու մարմ
նից ծնված ձայ նին, և ո՛չ բնավ նրա հո րի նած առար կա նե րի հնչո ղու թյա նը»33:

«Ուխտ մի այ նա կե ցի ընդ սա տա նա յի»
Ներ տա ճա րա յին հո գեւ որ եւ ար տա տա ճա րա յին աշ խար հիկ մշա կու թա-

յին տա րածք նե րի մա սին մտայ նու թյու նը պատ կե րա վոր ձեւ ով ար տա հայտ ված 
է Վար դան Այ գեկ ցու (12 –13-րդ դդ.) հա ղոր դած ժո ղովր դա կան մի զրույ ցում, որը 
որո շա կի ո րեն մո տե նում է առա կի ժան րին: Լայն առու մով վերց րած՝ այն կա րե լի 
է պար զա պես առակ հա մա րել, եթե հաշ վի առ նենք այդ ժան րի միջ նա դա րյան 
լայն սահ մա նու մը՝ որ պես ամեն տե սա կի խոր հուրդ ու խրատ պա րու նա կող 
բազ մա դի մի իմաստ նու թյուն34: Խնդրո առար կա զրույց-առա կում հո գեւ ո րա կա-
նը գաղտ նի դա շինք է կնքում սա տա նա յի հետ:

Մե նա կյաց մի հո գեւ ո րա կան սա տա նա յի օգ նու թյամբ եկե ղե ցա պա նի 
պաշ տո նից հաս նում է մին չեւ աբե ղա եւ եպիս կո պոս. «Ասի յա ռա կաց, թէ մի ա
կեց մի սա տա նա յի ուխտ եդ. որ տա րի մի ’ի պահս կե նայ, զի զնա ’ի մե ծու թիւն 
հա սու ցա նէ. սա տա նայ յանձն էառ կա տա րել զխնդրածս նո րա. յոր ժամ վճա
րե աց զպահսն, շար ժե աց զե պիս կո պոս քա ղա քին, որ եդ զնա եկե ղե ցա պան. եւ 
’ի միւս տար ւոջն շար ժե աց, որ օրհ նե աց զնա աբե ղայ. եւ ’ի միւս տար ւոջն եղեւ 
մե ռա նիլ եպիս կո պո սին. շար ժե աց զթա գա ւորն եւ զքա ղա քա ցիսն առ նել իւ րե
անց եպիս կո պո ս»35:

32 Պիկիչյան 2001, 408; 2012, 125։
33 Պիկիչյան 2001, 408 –409; 2012, 121, 125։
34 Տե՛ս Սրապյան 1981, 62։
35 Марр 1894, 2, 252; Տե՛ս նաեւ Սրապյան 1969, 264 –265; № 26 («Ուխտ միակեցի ընդ սատա-

նա յի»). բնագիրը վերցված է ՄՄ № 6616 ձեռագրից (15 –16-րդ դդ., էջ 12բ), իսկ վերնագիրը 
տրված է ըստ Ն. Մառի՝ նշված հրատարակության։ Այս զրույցի տեքստի երկու նշված տար-
բերակների միջեւ կան աննշան քերականական տարբերություններ։ Առաջին տարբերակի 
(քաղված Վարդանի ժողովածուից) բնագիրը տալիս է նաեւ՝ Աբեղյան 1935, 38։
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Սա տա նան այս ամե նի դի մաց պա հան ջում է հո գեւ ո րա կա նից, որ նա 
զգես տի տա կից մի չո րե քա ղի նվա գա րան դնի եւ եկե ղե ցա կան արա րո ղու թյան 
ժա մա նակ մա տով զար կի մի լա րին. «եւ յոր ժամ կա մէր զգես տա ւո րիլ. զի ժամ 
արաս ցէ, եկն սա տա նայ ետ ’ի նա փոք րիկ չո րե քա ղի մի եւ ասէ. իմ ամէն լա
ւին փո խա րէն, որ զքեզ յայդ մե ծա գոյն աս տի ճանդ հա սու ցի, զայս արա. առ 
զայդ փոք րիկ չո րե քա ղիդ ’ի ծոցդ դիր. և զզգեստդ ’ի վե րայ հա գիր եւ յոր ժամ 
’ի բեմն ելա նես, նա մէկ մա տամբդ ’ի վե րայ մէկ լա րին զար կ»36: Ու շագ րավ է, 
որ առա կում հիշ վում է հենց չո րե քա ղի, որն, ըստ միջ նա դա րյան երաժշ տա գետ-
նե րի, ամե նա հար մարն էր եւ ամե նա շատն էր հա մա պա տաս խա նում բնու թյան 
չորս տար րե րին: Ընդ հան րա պես, ըստ ժա մա նա կա կից երաժշ տա գետ նե րի վե-
րա կազ մու թյան՝ քա ռա լար նվա գա րան է եղել նաեւ հայ կա կան փան դի ռը, որը 
գու սան-վի պա սաց նե րի ան բա ժան գոր ծիքն էր37:

Այ նու հե տեւ առա կում պատմ վում է, որ երբ եպիս կո պո սը կա տա րում է 
սա տա նա յի ու զա ծը, հան կարծ եկե ղե ցու մեջ հա զա րա վոր-բյու րա վոր նվա գա-
րան նե րի ձայ ներ են հնչում. «եւ այն պէս արա րե ալ պատ րե ալ եպիս կո պո սին՝ 
յան կար ծա կի հա զարք հա զա րաց եւ բիւրք բիւ րոց տաս նա ղի եւ թմբկի եւ սուռ
նա յի եւ չան կի եւ չո րե քաղ ւոյ ձայն հնչե աց՝ ’ի մէջ եկե ղեց ւոյ ն»38: Ինչ պես տես-
նում ենք, այս տեղ կրկին հի շա տակ վում են տաս նա ղին (սաղ մո սա րա՞ն), թմբու կը 
եւ չան գը, նաեւ հան դի պում ենք զուռ նա յի (սուռ նայ) առա ջին հի շա տա կու թյուն-
նե րից մե կին39: Հե տաքրք րա կան է նաեւ «հա զարք հա զա րաց և բիւրք բիւ րո ց» 
դարձ ված քը, որը հի շեց նում է Գող թան եր գե րի «վի պա սա նա կան հա յե րե նը» 
(«եւ ուս տի՞ տա ցէ քաջն Ար տա շէս հա զարս ի հա զա րաց եւ բիւրս ի բիւ րուց…»):

Շա րու նա կե լով առա կը՝ եկե ղե ցի եկած ար քան ու ժո ղո վուր դը սար սա-
փում են, քա նի որ ոչ ոք չէր տես նում երա ժիշտ նե րին. «Զար հու րե ցան թա գա
ւորն եւ ժո ղո վուրդն եւ ո՛չ զոք տե սա նէ ին հար կա նօղ նո ւա գա րա նացն: Հրա մա
յե աց թա գա ւորն բռնել զդուռն եկե ղեց ւոյն՝ եւ զիւ րա քան չիւր ոք մեր կա ցու ցա նել 
եւ փնդռել. եւ այն պէս արա րե ալ ո՛չ զոք գտին պատ ճառ, եւ մնաց թա գա ւորն եւ 
եպիս կո պոսն մի այն. թա գա ւորն եւս մեր կա ցաւ. եւ ո՛չ գտաւ առ նա ինչ. եւ յոր
ժամ մեր կա ցու ցին զե պիս կո պոսն, գտին ’ի ծոցն զչո րե քա ղին այ ն»40: Ի վեր ջո 
եպիս կո պո սին պատ ժում են՝ նրան կա պե լով ձի ու պո չից եւ բաց թող նե լով դաշ-
տում, որ պես զի մար մի նը կտոր-կտոր լի նի41: Առա կի բա րո յա խո սու թյունն, ըստ 

36 Марр 1894, 2, 252.
37 Այս մասին մանրամասնորեն տե՛ս Դալալյան 2017, 48 –52։
38 Марр 1894, 2, 252.
39 Զուռնայի մասին տե՛ս Քոչարյան 2008, 154, որն ավելացնում է նաեւ Առաքել Սյունեցու 

վկա յությունը՝ ՄՄ, № 1764, 293բ։ Զուռնայի պատկերներ հայտնի են հայկական մանրա-
նկար ներում՝ մոտավորապես նույն ժամանակաշրջանում [տե՛ս Գեւորգյան 1962, 343 –344], 
զուռ նայի պատմա-ազգագրական մանրամասն ակնարկ է տալիս՝ Պիկիչյան 1988։

40 Марр 1894, 2, 252.
41 Բնագրի համաձայն՝ «չարչարանս արկեալ խոստովան եղև զուրացութիւնն և զդաշինս, 

զոր եդեալ էր ընդ սատանայի։ Յայնժամ կապեցին զնա ’ի յագի ամեհի ձիոյ և թողին ’ի 
դաշտի. մանրամասնաբար կոտորեալ եղև մարմին նորա. և այնպէս աւանդեաց զդառ
նացեալ հոգին ’ի ձեռն սատանայի» [Марр 1894, 2, 253]։
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Այ գեկ ցու, հե տեւ յալն է՝ «Ցու ցա նէ առակս, թէ ով ոք սա տա նա յի բար ւոյն եւ ուխ
տին հա ւա տայ, բա ժին նո րա վերջն այն պէս լի նե լոց է»42:

Ամ փոփ ման փո խա րեն
Ըստ մի մեկ նա բա նու թյան՝ հո գեւ ո րա կա նի զգես տի տակ թաքց ված քա-

ռա լար նվա գա րա նը խորհր դա նիշն է քրիս տո նե ա կան հայ մշա կույ թում առ կա 
հե թա նո սա կան են թա շեր տի: Ասել է թե՝ մեջ բեր ված առա կազ րույ ցում գոր ծած-
ված կենտ րո նա կան խորհր դա պատ կե րի գոր ծո ղու թյու նը, թե ինչ պես է եկե ղե ցու 
մեջ գաղ տա գո ղի հնչում հե թա նո սա կան երաժշ տու թյուն, կա րե լի է բա ցատ րել 
իբ րեւ ժո ղովր դի խո րը ակունք նե րում եւ հո գեւ որ ծալ քե րում պահ մտած հնա մե նի 
մշա կույ թի «ընդվ զու մ» եւ «դուրս սպրդու մ»: Ար դյուն քում պատժ վում է եկե ղե ցու 
այն սպա սա վո րը, որը տուրք է տա լիս նա խաք րիս տո նե ա կան մշա կույ թին: Մյուս 
կող մից, նշված խորհր դա պատ կե րը կա րե լի է մեկ նա բա նել ոչ թե որ պես «ան-
ցյա լի» ու «ներ կա յի» հա կադ րու թյուն, այլ իբ րեւ բո լոր ժա մա նակ նե րում ամե նու-
րեք առ կա՝ աշ խար հիկ եւ հո գեւ որ հո սանք նե րի մրցակ ցու թյուն ու պայ քար:

Հայ միջ նա դա րյան գրա կա նու թյու նը ման րակր կիտ ու սումն ա սի րած 
Մ. Աբե ղյա նի կար ծի քով՝ առա կա խո սը վե րո բե րյալ զրույ ցում ներ կա յաց նում 
է 13-րդ դա րում ժո ղովր դի մեջ տա րած ված մտայ նու թյունն ու մո տե ցումն ե րը. 
«ինչ քան էլ տե սա կա նի մեջ դեռ իշ խում է ճգնա վո րա կան հա յաց քը, գործ նա
կա նի մեջ, ընդ հա կա ռակն, ու րախ կյան քը, աշ խար հիկ ոգին է տե րը»43: Այն 
աս տի ճան էր աշ խար հիկ երաժշ տու թյու նը տա րած ված, որ, ըստ Աբե ղյա նի, 
նույ նիսկ մի այ նա կյաց հո գեւ ո րա կանն է սա տա նա յի հետ պայ ման կա պում, որի 
հե տեւ ան քով եկե ղե ցին դարձ նում է գու սա նա կան նվա գա ծու թյան վայր: Մի եւ-
նույն ժա մա նակ, սա կայն, այս եւ նմա նա տիպ այլ առակ նե րի քննու թյան ժա մա-
նակ, որոն ցում պա խա րակ վում են ան բա րո հո գեւ ո րա կան նե րը, աբե ղյա նա կան 
վեր լու ծու թյուն նե րում զգաց վում է խորհր դա յին ժա մա նակ նե րի շուն չը՝ դա սա-
կար գա յին հա կա սու թյուն նե րի եւ եկե ղե ցու դեմ պայ քա րի դրսեւ ո րում տես նե լու 
մի տու մով: Հա կա ռակ սրան, մի ան գա մայն ըն դու նե լի է այն մո տե ցու մը, որ 13-
րդ դա րում «Առակ նե րը դառ նում են մի տե սակ մի ջոց ժո ղովր դա կան տար րե րը 
մեր հին գրա կա նու թյան մեջ մտցնե լու, և դրանց մի ջո ցով մեր գրա կա նու թյու նը 
հետզ հե տե մո տե նում է ժո ղովր դին, են թարկ վում աշ խար հիկ հո սան քի ն»44: Այս 
մեր ձե ցու մը Ս. Հա րու թյու նյա նը դի տար կում է Աբե ղյա նի ձեւ ա կեր պած «Հայ կա-
կան Վե րածնն դի» տե սու թյան հա մա տեքս տում45:

Ինչ պես տես նում ենք Վար դան Այ գեկ ցու հա ղոր դած առա կազ րույ ցի 
օրի նա կով՝ 13-րդ դա րում մշա կու թա յին այդ վե րածնն դի տար րերն աս տի ճա-
նա բար ներ թա փան ցում էին եկե ղե ցու ծի րից ներս: Ճիշտ է, «օրի նա զանց հո-
գեւո րա կա նը» պատժ վում է, սա կայն դա ցույց է տա լիս ոչ թե կտրուկ մեր ժո ղա-
կան վե րա բեր մունք վաղն ջա կան մշա կույ թի՝ մաս նա վո րա պես նվա գա րան նե րի 

42 Марр 1894, 2, 253.
43 Աբեղյան 1946, 184։
44 Աբեղյան 1935, 19։
45 Հարությունյան 2006, 14։
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հան դեպ, այլ՝ բա րո յախ րա տա կան հաս տա տագ րում առ այն, որ յու րա քան չյուր 
հո սանք (աշ խար հիկ թե հո գեւ որ) պետք է դրսեւ որ վի հա մա պա տաս խան իր տե-
ղում եւ չներ խու ժի հա կա դիր «տա րած ք»: Այլ խոս քով ասած՝ «ամեն բան իր տե-
ղու մ»: Նույն ձեւ ա կեր պումն առա վել հստակ տես նում ենք Հով հան նես Երզն կա-
ցու իմաս տա սի րա կան խորհր դա ծու թյուն նե րում:

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
Ձե ռագ րեր
ՄՄ № 1764 Ժո ղո վա ծոյ (1651 –1654 թթ.)
ՄՄ № 2173 Յով հան նէս Երզն կա ցի, Մա տե նագ րու թիւնք (ԺԴ դար)
ՄՄ № 2329 Ժո ղո վա ծոյ (1291 թ.)
ՄՄ № 6616 Ժո ղո վա ծոյ (1291 թ.)
ՄՄ № 8356 Ժո ղո վա ծոյ (1322 թ.) 168ա (ԺԷ. «Յա ղագս պա հո ց»)

Սկզբնաղ բյուր ներ
ԵՐԶՆ ԿԱ ՑԻ, ՀՄՔ 
Յով հան նէս Երզն կա ցի, Հա ւա քումն Մեկ նու թե ան քե րա կա նին // ՄՄ № 2329, 
25ա –209ա:

МАРР 1894
Марр Н.Я., Сборники притчъ Вардана. Матеріалы для исторіи средневђковой 
армянской литературы (I –III, 1894 –1899): часть II. Текст. Санктпетербургъ: 
Типография И. Н. Скороходова, 1894; часть III. Приложенія, Санктпетербургъ, 
Типографія Императорской Академии Наукъ, 1894.

АРЕВШАТЯН, ТАГМИЗЯН 1967
Аревшатян С. С., Тагмизян Н. К., Армения // Музыкальная эстетика стран Востока 
(общая редакция и вступительная статья В. П. Шестакова), Ленинградский 
Государственный Институт театра музыки и кинематографии, Москва, «Музыка», 
1967, 330 –383.

Ու սում նա սի րու թյուն ներ
ԱԲԵ ՂՅԱՆ 1935
Աբե ղյան Մ. Խ., Հա յոց միջ նա դա րյան առակ ներն յեվ սո ցի ա լա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րը նրանց մեջ (առանձ նա տիպ), ՀՍԽՀ Կուլ տու րա յի պատ մու թյան ինս տի-
տուտ, Յե րե վան, 1935, 52 էջ (ար տատպ ված ե «ՀՍԽՀ Կուլ տու րա յի պատ մու թյան 
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Տ. Ս. Դա լա լյան, բ.գ.թ.
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Դի տար կում ներ՝ 13-րդ դա րում երաժշ տա կան գոր ծիք նե րին  
առնչվող աշ խար հա յաց քա յին ըն կա լում նե րի վե րա բե րյալ

Հիմ ա բա ռեր՝ նվա գա րան, ավան դազ րույց, Հով հան նես Երզն կա ցի Պլուզ, 
Վար դան Այ գեկ ցի, քրիս տո նե ու թյուն, գա ղա փա րա խո սու թյուն, հո գեւ որ եւ 
աշ խար հիկ երաժշ տու թյուն, առակ:

Հոդ վա ծում քննարկ վում են 13-րդ դ. եր կու հե ղի նակ նե րի ար տա հայ տած պատ կե րա ցումն ե-
րը նվա գա րան նե րի վե րա բե րյալ, որոնք շատ բնո րոշ են տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նին: Եթե 
Հով հան նես Երզն կա ցի Պլու զի եր կե րում դրանք ի հայտ են գա լիս իմաս տա սի րա կան մտո-
րումն ե րում, ապա Վար դան Այ գեկ ցու մոտ հան դես են գա լիս առա կազ րույ ցի տես քով, որն, 
ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, ու նի ժո ղովր դա կան բա նա հյու սա կան ծա գում: Հոդ վա ծում 
ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց վում ու վեր լուծ վում են նշված հե ղի նակ նե րի տե սա կետ նե րը, 
որոն ցով փորձ է ար վում փի լի սո փա յա կան սահ ման գծե լու գոր ծի քա յին եւ ոչ-գոր ծի քա յին 
երաժշ տու թյան, աշ խար հիկ եւ հո գեւ որ հո սանք նե րի, «հե թա նո սա կա ն» եւ «քրիս տո նե ա կա ն» 
մշա կույթ նե րի մի ջեւ:

T. S. Dalalyan, PhD
Institute of Archaeology and Ethnography

Some Notes on Conceptual Thoughts Pertaining  
to the Musical Instruments in the 13th Century

Keywords: musical instrument, legend, Hovhannes Yerznkatsi Pluz, Vardan 
Aygektsi, Christianity, ideology, spiritual and secular music, parable.

A number of musical instruments are mentioned in Armenian medieval sources, which sometimes 
contain additional information explaining their use and structure, and also give their philosophical 
connotations. Images of musical instruments and musicians are often found in our medieval min-
iatures. Tractates on music teaching are known, too. Legends and legendary stories preserved in 
medieval works describe the creation or origin of musical instruments. Naturally, these stories are 
covered with a Christian-religious veil and ideology. We do not know any Armenian pagan myth and 
legend from earlier eras which would explain the appearance of musical instruments. This article 
broaches various perceptions of musical instruments attested in the 13th century. The views of two 
great authors – Hovhannes Pluz Erznkatsi and Vardan Aygektsi, are thoroughly considered. They 
try to define the philosophical border between instrumental and non-instrumental music, secular 
and spiritual movements, ‘pagan’ and ‘christian’ cultures.

Manuk Abeghian, who thoroughly studied the Armenian medieval literature but wrote sometimes 
under the influence of the Marxist-Soviet ideology, believed that in the discussed parable by Vardan 
Aygektsi, the class contradictions and the struggle against the Church of the time was reflected. At 
the same time, this parable shows some secular tendencies which supplanted gradually the religious 
thought from the medieval literature, thus bringing it closer to the folk thinking and folklore. This 
process is called by specialists as ‘Armenian Renaissance’.
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В средневековых армянских источниках упоминается ряд музыкальных инстру мен тов, о 
которых иногда приводятся дополнительные сведения, касающиеся их использования и 
структуры. Изображения музыкальных инструментов и музыкантов часто встре чаю тся в 
армянских средневековых миниатюрах. Известны также трактаты по препода ва нию музыки. 
В различных средневековых произведениях сохранились легенды и мифические истории, 
опи сывающие создание или происхождение музыкальных ин струментов. Разумеется, эти ис-
тории окутаны христианской религиозной идеологией. Нам неизвестны армянские языческие 
мифы и легенды, относящиеся к более ранним эпохам, которые объясняли бы зарождение 
му зыкальных инструментов. Данная статья посвящена рассмотрению и анализу различных 
представлений и восприятий музыкальных инструментов, засви детельствованных в наших 
письменных источниках. Чтобы обеспечить четкость науч ного анализа, хронологические рам-
ки исследования были сознательно сужены в пределах XIII века. В частности, в работе рас-
смотрены представления двух знаковых ав торов этого периода  – Вардана Айгекци и Ованеса 
Плуза.
Скрупулезный исследователь армянской средневековой литературы М. Абегян, под влиянием 
марксистско-советской идеологии, считал, что, в обсуждаемой нами притче Вар дана Айгекци 
отразилась классовая борьба того времени. Наряду с этим, в ней мож но заметить светские 
тенденции эпохи, которые сводились к постепенному вы тес нению религиозного мышления из 
средневековой литературы и к приближению ее к народному мышлению и фольклору.
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