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ԺԱՌԱՆԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸԺԱՌԱՆԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸԺԱՌԱՆԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸԺԱՌԱՆԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ        
ԱԱԱԱՎԱՆԴՈՒՅԹԻՎԱՆԴՈՒՅԹԻՎԱՆԴՈՒՅԹԻՎԱՆԴՈՒՅԹԻ    ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ    

    
ՓիլոյանՓիլոյանՓիլոյանՓիլոյան    ՎՎՎՎալերիալերիալերիալերի        

 
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր.... տարվա եղանակ, բանաստեղծական ավանդույթ, 

ժառանգորդություն, կայուն մակդիր:  
 
Տարվա եղանակների հերթագայությունը ցիկլային ժամանակի արտահայ-

տություն է, որ տարբեր ժողովուրդների նախապատմության ընթացքում դարձել է 
ամենատարբեր միֆերի հիմք և հումք: Այդպես են ձևավորվել հին հույների առաս-
պելը Պերսեփոնեի մասին, հին եգիպտական Օզիրիսի, հրեաների շրջանում 
Հիսուս Քրիստոսի, հայկական Արա Գեղեցիկի առասպելները: Ընդհանրապես 
մեռնող-հառնող աստծո պաշտամունքի հիմքում ենթադրվում է ու կա ցիկլային 
ժամանակի հանգամանքը: 

Տարվա եղանակների հերթագայությունը, Դմ. Լիխաչովի դիտարկմամբ 
[11,162], միջնադարյան ռուս գրականության և քրիստոնեական գաղափարաբա-
նության համակարգում ունեցել է երկակի իմաստ: Ձմեռը խորհրդանշել է ժամա-
նակ, որ նախորդել է Քրիստոսի մկրտությանը, գարունը` մկրտության ժամանա-
կը, որ մարդու կյանքի շեմին նորոգում է նրան, դրանից զատ գարունը խորհրդա-
նշում է Քրիստոսի հարությունը, ամառը հավերժական կյանքի խորհրդանիշն է, 
աշունը` Ահեղ դատաստանի. դա բերքի ժամանակն է, որ կհավաքի Քրիստոսը 
աշխարհի վերջին օրերին: Չորս եղանակները խորհրդանշել են չորս ավետարա-
նիչներին, տասներկու ամիսները` տասներկու առաքյալներին և այլն: «Տեսանելին 
իմաստավորվում է անտեսանելիով, անտեսանելին` տեսանելիով: Տեսանելի աշ-
խարհն ու անտեսանելի աշխարհը միավորված են խորհրդանշանային հարաբե-
րություններով` գրի միջոցով բացահայտվող» [11, 162]: 

Տարիների հերթագայությանը անդրադառնում են տարբեր ժողովուրդներ ու 
գիտություններ: Երևույթի նկատմամբ այլազան մոտեցումներ ու մետաֆորներ են 
ձևավորվում, որոնք հարկ է կապել ոչ թե կրոնական պատկերացումների, այլ 
տվյալ ժողովրդի գենետիկ զգացողությունների հետ: 

Տարվա եղանակների հերթագայություն+կայուն մետաֆոր պայմանաձևը 
փորձենք դիտարկել հայ գրականության ընձեռած նյութի հիման վրա` խոսքը 
մասնավորելով կոնկրետ օրինակներով` առնված հայ գրականության ավանդույ-
թից: 

17-րդ դարի հայ միջնադարյան ժողովրդական երգերի շարքում դրսևորված 
«Տաղ չորս տարերաց` գարնան, ամռան, աշնան և ձմռան» երկը ձեռագրերում 
գտել և հրատարակել է Կ. Կոստանյանցը [5, 16-18]: Տաղը վերահրատարակել է 
Աս. Մնացականյանը [6, 265-267]: Եվ ահա «Լուսաբեր» վերնագրված դասագրքերի 
շարքում հրատարակվում է Հովհ. Թումանյանի «Նորից եկան էն հավքերը» սկս-
վածքով փոխադրություն-մշակումը` գրված, հավանաբար, 1900-ականներին: 

Երկուսն էլ բաղկացած են չորսական բանաստեղծական տներից, և եթե ժո-
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ղովրդական տաղում տունը կազմված է 13 տողից, ապա Թումանյանի երկում` 9 
տողից:  

 Ալվայ եկին ան հաւերն, 
 Նոլվայ եկին ան հաւերն, 
 Կենէ եկին ան հաւերն, 
 Որ ամեն գարուն կու գային. 
 Հագեր են կանաչ կապայ, 
 Հագեր են կանաչ կապայ, 
 Հագեր են կանաչ կապայ, 
 Ի վրայ կանչին շուրջ կու գան: 
 Սօյլէ՛, պուլպուլո՛ւմ, սօյլէ՛, 
 Սօյլէ՛, քեքլիկո՛ւմ, սօյլէ՛, 
 Ես քո ձայնիդ խև եղայ, 
 Քո ստեղծողին եմ ծառայ:  
Հաջորդ տան մեջ դրսևորվում են երեք փոփոխություններ. գարունի փոխա-

րեն` ամառ, կանաչի փոխարեն` կարմիր, կանչի (կանաչի-կանաչեղենի) փոխա-
րեն` վարդ: Երրորդ տան մեջ` աշուն, դեղին, ղէզալ (խազալ-խաշամ), չորրորդ 
տան մեջ` ձմեռ, ճերմակ, պաղ: 

Բոլոր տներն էլ ավարտվում են «Ես քո ձայնիդ խև եղայ, /Քո ստեղծողին եմ 
ծառայ» երկտողով, որ և՛ ինքնադատություն է (խև եղայ), և՛ աստվածային արար-
չագործությունը, ներդաշնությունն ու հավերժահունչն ընդունելու աներկբա խոս-
տովանություն («Քո ստեղծողին եմ ծառայ»): 

Հեղինակի` այլ հեղինակից կրած ազդեցությունը բնական է ու անխուսափե-
լի հատկապես ձևավորման ընթացքում: Այդ ազդեցությունը չհաղթահարելու 
դեպքում հեղինակը հայտնվում է նմանակողի ու կրկնողի դերում, հաղթահարե-
լու դեպքում դրսևորվում են ժառանգորդություն ու շարունակական ընթացք: Այս 
դեպքում նախորդածը դառնում է պարարտ հող, որ սնում է եկածին: Եվ ժառան-
գորդաբար փոխանցվածը հասնում է որակական նոր աստիճանի` դրսևորելով 
ընդհանուրի ու մասնավոր-անհատականի յուրօրինակ սինթեզ: Այդպիսին է Թու-
մանյանի փոխադրություն-բանաստեղծությունը: 

 Թումանյանի տաղի առաջին տունը. 
 Նորից եկան էն հավքերը, 
 Հեռվից եկան էն հավքերը, 
 Որ գարնանը կուգային: 
 Կանանչ կապա են հագել, 
 Կանանչ ճամփա են եկել, 
 Կանանչ մարգին ման կուգան: 
 – Կանչե՛, հավիկը՛ս, կանչե՛, 
 Կանչե՛, լավիկը՛ս, կանչե՛, 
 Կանչե՛, կանչիդ ես ղուրբան [3, 246]:  
Թերևս աշխատանքի պայմանականությանը ավելի համահունչ է ինչպե՞ս-ի 

պատկերացումն ու բացահայտումը, քան վերջնարդյունքի իմաստավորում-արժե-
քավորումը: Թումանյանը հրաժարվել է մասնավոր բարբառային բառերից, օտա-
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րաբանություններից, «Հագեր են կանաչ կապայ» տողի եռակի կրկնության փոխա-
րեն ընդարձակել է գեղարվեստական տող-պատկերի տարողությունը «Կանանչ 
կապա են հագել, /Կանանչ ճամփա են եկել, /Կանանչ մարգին ման կուգան» երեք 
տողերով: Համարյա նույնությամբ պահպանվել են առանձին տողեր. «Նոլվայ 
եկին ան հաւերն» – «Նորից եկան էն հավքերը», «Հագեր են կանաչ կապայ» - 
«Կանանչ կապա են հագել»… Սակայն Թումանյանը կարևորել է տողերի տաղա-
չափական կառույցը` ձևավորելով ռիթմի յուրահատկություն: Առաջին երկու տո-
ղերն ունեն 8-ական վանկ` 4 (2+2)+4 կիսատողերով, ապա դրսևորվում են 7-ական 
վանկերով տողեր` 4+3 հատածներով, իսկ եզրափակող երեք տողերն ունեն ընդ-
գծված երեք անդամ` 2+3+2:  

Թումանյանական տարբերություններից մեկն էլ այն է, որ «սօյլէ» բառի փո-
խարեն յուրաքանչյուր տան մեջ օգտագործում է ըստ էության իրար հոմանիշ, 
բայց ոչ նույնական չորս տարբեր բայեր` կանչել, երգել, խոսել, ձայնել: Եթե առա-
ջին տան «Կանանչ մարգին ման կուգան» տողի համարժեքը երրորդ տան մեջ «Ու 
խաշամին ման կուգան», չորրորդում` «Ճերմակ ձյունին ման կուգան» տողերն են, 
ապա երկրորդ տան մեջ տեղ է գտել «Կարմիր վարդին ձեն կուտան» տողը: 

Առաջին տան գարուն-կանաչ-կանաչ (բուսականություն) եռյակը մի փոքրիկ 
փոփոխությամբ է դրսևորվում` գարուն-կանաչ-մարգ, ամառ-կարմիր-վարդ, ա-
շուն-դեղին-խաշամ եռյակները նույնական են, իսկ ձմեռ-ճերմակ-պաղ-ի մեջ 
միայն պաղն է փոխվել ձյունով: Ըստ էության նույնական են տարվա եղանակնե-
րը բնորոշող գունանունները և խորհրդանիշ առարկաները` մարգը, վարդը, խա-
շամը, ձյունը: Ասել է` Թումանյանը դրսևորել է առավելագույն հարազատություն 
ժողովրդական երգին» (կարծում ենք` ժողովրդական ստեղծագործության ռիթմը, 
տաղաչափությունը, խստագույն կանոնակարգումը հուշում են սրա հեղինակա-
յին բնույթի մասին, սակայն հեղինակի ով լինելը չիմանալն է այն դասել տալիս 
ժողովրդականների շարքում»): Թումանյանի «Քաջ Նազարի» վերաբերմամբ Ն. 
Աղբալյանի խոսքում դիտարկում կա, որ բնութագրում է հեղինակի անցած ստեղ-
ծագործական ճանապարհը. «Այդ ճանապարհն է. տոգորվել մեր ժողովրդի զգա-
ցումով ու մտածումով, ըմբռնել նրա հանճարը և գուշակել նրա իդեալը գեղեցիկի 
աշխարհում, և իր անհատական մտքերն ու զգացումները ապրել նրա ստեղծած 
հավերժապես գեղեցիկ, հզոր ու հոյակապ կառուցումների մեջ: Սրանով բարձրա-
նում է ինքը և բարձրացնում մեր ժողովրդին, որովհետև արվեստի ամեն մի գործ 
մեկնությամբ ու վերապրումով է մեծանում» [1,57]:  

Փաստորեն խոսքը վերաբերում է ոչ միայն «Քաջ Նազարին» ու հեքիաթների 
այլ մշակումների, այլև բանահյուսական ցանկացած միավորի մշակմանն ու «վե-
րապրումին», այդ թվում նաև «Նորեն եկան էն հավքերը» սկսվածքով բանաստեղ-
ծությանը:  

Վերադառնալով երկու երկերի զուգահեռմանը` նշենք, որ առարկա (եղա-
նակ») և մակդիր (այս դեպքում` գունանուն) զույգերը բացարձակապես նույնա-
կան են մնացել: Եվ եթե ածականը (որոշիչը) գոյականի (առարկայի) հագուստն է, 
ապա մակդիրը` այն հագուստը, որ առերես կարող է անգամ հակոտնյա լինել ար-
տաքինին, բայց ներքուստ էության հետ ներդաշնություն է: Այդ պատճառով էլ այն 
կարող է առարկայաբար հանդես գալ` ներառելով առարկան: Այս դիտարկումը 
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կարևորում ենք, քանի որ հայ գրականության ավանդույթ գիտակցվող ժառան-
գորդական նշված շղթան շարունակվել է, ի մասնավորի, Հ. Սահյանի և Հր. Սա-
րուխանի ստեղծագործությունների մեջ` իրենց յուրահատկություններով: 

Հ. Սահյանի «Իջավ սարյակը դաշտում» սկսվածքով բանաստեղծության մեջ 
դրսևորվում է բացարձակ հարազատություն նշված պայմանական զույգին. 

 Իջավ սարյակը դաշտում – ծիլ էր կտուցին,– 
 Շուրթիս վրա մի կանաչ տող էր թպրտում: 

 Արտից տատրակը թռավ – հասկ էր կտուցին,– 
 Շուրթիս վրա մի կարմիր տող էր թպրտում: 

 Ծիծառն անցավ երկնքով – ամպ էր կտուցին,– 
 Շուրթիս վրա մի դեղին տող էր թպրտում: 

 Կռռաց ագռավը ձորում – ձյուն էր կտուցին,- 
 Սրտիս վրա մի ճերմակ տող էր թպրտում [7, 291]: 

Եղանակն արտահայտվում է ոչ թե բառացի, այլ նրան բնութագրական իրո-
ղության մատնանշմամբ. գարունը` ծիլի, ամառը` հասկի, աշունը` ծիծառի անց-
նելու, ձմեռը` ձյան միջոցով: Հ. Սահյանն այս ամենը կապում է բանաստեղծի ան-
հատականության և ստեղծագործելու կարողության հետ: Բնություն-բանաստեղ-
ծի ստեղծագործելու կարողություն-կյանքի ընթացք շղթան դրսևորվում է կայուն 
մետաֆորի միջոցով, որ Սահյանից առաջ կար ժողովրդական համարվող երգում 
ու Թումանյանի մշակման մեջ, և որը դրսևորվում է Հր. Սարուխանի ստեղծագոր-
ծության մեջ: 

Հր. Սարուխանի ստեղծագործության համար բնութագրական է մեր բանաս-
տեղծության մեծերի ձգողականության (ազդեցության) հաղթահարումը: Այս 
իմաստով Թումանյանը և՛ էտալոն է, և՛ սահմանագիծ, և՛ մշտական ներկայու-
թյուն: Հիշենք «Լոռեցու պես», «Հ. Թ.», «Մեծամանկական», «Թումանյանական», այլ 
գործեր: Նաև Համո Սահյանը: 

Եղանակների հերթագայությանն է նվիրված Սարուխանի «Փոքրիկ դաս» 
փոքրիկ բանաստեղծությունը, որ ներառված չէ ժողովածուներում. 

 – Ի՞նչն է թաքնված 
 Գարնան ետևում: 
 – Իհարկե, ամռան առաջին օրը: 

  – Ի՞նչն է գլորվում  
 Ամռան ետևից: 
 – Աշնան խնձորը: 

 – Իսկ ի՞նչ է ծածկում 
 Մերկությունն աշնան: 
 – Ձմռան պսպղուն սավանն սպիտակ: 

 – Իսկ այդ սավանը 
 Ո՞ւր է չքանում: 
 – Մնում է գարնան ծաղկագորգի տակ [4]:  
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Այստեղ միայն եղանակների հերթագայությունը չէ, այլև յուրաքանչյուր եղա-
նակի «մանկությունն» ու «ծերությունը» (գարնան ծաղկագորգ և գարնան ետև, 
ամռան առաջին օր-ամռան ետև, աշնան խնձոր-մերկություն աշնան): Եվ «ման-
կությունից» «ծերություն» անցումը իրականանում է բանաստեղծական տնից 
տուն հերթագայության ընթացքում` չգրվելով, այլ դրսևորվելով: 

Բայց բանաստեղծական այս փոքրիկ գտածոն տղայական խաղ է թվում Հր. 
Սարուխանի «Էլեգիա չորս ձայնի, դաշնամուրի և թավջութակի համար» բանաս-
տեղծության համեմատությամբ. 

 Չգնամ, չանրջեմ դաշտերում, 
 Ճերմակ եմ` կանաչը չըողբա… 
 Հևասիրտ չշրջեմ դաշտերում,- 
 Դաշտերում ցոլցլանք ու ցող կա: 

 Չգնամ, չանրջեմ դաշտերում, 
 Ճերմակ եմ` կարմիրը չըողբա… 
 Խևասիրտ չշրջեմ դաշտերում,- 
 Դաշտերում շոգ շշուկ ու շող կա: 

 Չգնամ, չանրջեմ դաշտերում, 
 Ճերմակ եմ` դեղինը չըողբա… 
 Դևասիրտ չշրջեմ դաշտերում,- 
 Դաշտերում դալկություն ու դող կա: 

 Չգնամ, չանրջեմ դաշտերում, 
 Ճերմակ եմ` ճերմակը չըողբա… 
 Սևասիրտ չշրջեմ դաշտերում,- 
 Դաշտերում հողածին ու հող կա [9,50]: 

Եռավանկ բանաստեղծական ոտքերով այս խստագույն, համարյա զինվորա-
կան քայլարշավը բերում է իր հետ ռիթմի յուրահատկություն ու երաժշտականու-
թյուն: Եղանակների հերթագայությանը հավելվել է հեղինակային ես-ը («ճերմակ 
եմ»), ով իրեն տեսնում է բնության ներդաշնության հետ և ներդաշնությունից 
դուրս (չգնամ, չանրջեմ, որ…չողբա): Էլեգիա վերնագրի արդարացումն են «Ճեր-
մակ եմ»-ը և հևասիրտ-խևասիրտ-դևասիրտ-սևասիրտ գրադացիան, որ նաև ներ-
քին հանգի արտահայտություն է: 

Նորից բանաստեղծական չորս տուն, բայց քառատողեր: Մակդիրն ասես 
«ներառել է» եղանակի անվանումը` հայտնիանալով գոյականաբար: Եվ ժողո-
վրդական երգի ու Թումանյանի մշակման, Սահյանի բանաստեղծության հետ 
դրսևորվում է բացարձակ հարազատություն գունազգացողության իմաստով. կա-
նաչը գարունն է, կարմիրը` ամառը, դեղինը` աշունը, ճերմակը` ձմեռը: Միջանկ-
յալ նշեմ, որ այս չափն ունի նաև շատ տարիներ առաջ գրված «Հրաժեշտ» բանաս-
տեղծությունը. 

 Աչքերս բներ են ցավերի: 
 Լուսինը կարմիր է բարձրանում: 
 Երազս օրորվող նավերից 
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 Ընկնում է ու ցավից կարծրանում [8, 74]: 
Սակայն այստեղ այլ ռիթմական զգացողություն է արթնանում, և տարբեր է 

մեղեդին թերևս ներտողային, միջտողային դադարների ու շեշտադրման տարբե-
րությունների հաշվին: 

Եվ մակդիրն իր հերթին գոյ է պահանջում` որպես իրեն բնութագրական 
իրողություն. կանաչը` «ցոլցլանք ու ցող», կարմիրը` «շոգ շշուկ ու շող», դեղինը` 
«դալկություն ու դող», ճերմակը` «հողածին ու հող»: 

Հիմք ընդունելով արդեն իսկ եղած պատկերը` հեղինակը դիմում է վարիա-
ցիայի` ասելիքը հասցնելով նոր եզրագծերի:  

Երեք դեպքում էլ որպես պարտադիր պայման դրսևորվում է առարկա (եղա-
նակ), մակդիր (գունանուն), առարկան բնութագրող ու մակդիրով պայմանավոր-
ված ածանցյալ: 

Եվ որպեսզի պատահական չթվա պատկերի ժառանգորդական շարժման 
այս ընթացքը, շեշտենք, որ կանաչ-կարմիր-դեղին-սպիտակ մակդիրների այս 
շղթան արդեն հեղինակի համար կայուն անգիտակցական նախասիրություն է 
դարձել, որ դրսևորվում է նաև համեմատաբար վերջերս հրատարակված «Եվ իմ 
հանգերգն այս, որպես գոհություն» քերթվածում. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Թող կանաչ-կարմիր ու դեղին հագնեմ 
Զղջանքներիս հետ, մինչ ճերմակը ձյան… 
Ես այն ոչ ու փուչ նույն հեղինակն եմ  
«Յոթ մահացու մեղք» բանաստեղծության [2]: 
Եթե ավանդույթը բնորոշվում է որպես մշակութային հիշողության «ներկա-

յություն» ստեղծագործության մեջ (Էսալինեկ Ա.) [10, 574], ապա հայ գրականու-
թյան ժառանգորդաբար փոխանցվող ավանդույթն այսպես է դառնում առարկա-
յական ու տեսանելի:  
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НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В КНАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В КНАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В КНАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИ    
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Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: погода, поэтическая традиция, преемственность, прочный 
эпитет. 

Чередование времен года является выражением циклического времени, к 
которому обращаются разные народы, что формирует многообразные подходы и 
метафоры. В рамках статьи на материале армянской литературы метафора-формула 
«чередование + неизменность» времен года рассматривается в контексте армянской 
средневековой народной песне 17 века, в переложении-обработке Ов. Туманяна 
«Прилетели снова птицы…», в стихотворениях А. Сагияна «Спустился скворец на 
поле…» и Г. Сарухана «Элегия для четырех голосов, фортепиано и виолончели». Во 
всех четырех случаях в качестве основного условия проявляются предмет (время 
года), эпитет (колороним), дериваты, обусловленные эпитетом и характеризующие 
предмет, которые абсолютно идентичны, и генетически переданное доходит до 
качественно нового уровня, проявляя своеобразный синтез общего и частно-
индивидуального. Если традиция характеризуется как «присутствие» культурной 
памяти в творчестве (А. Эсалинек), то в армянской литературе генетически 
передаваемая традиция становится предметной и видимой. 
 
 
 

INHERITAGE IN THE COINHERITAGE IN THE COINHERITAGE IN THE COINHERITAGE IN THE CONTEXT OF TRADITIONNTEXT OF TRADITIONNTEXT OF TRADITIONNTEXT OF TRADITION    
Piloyan Piloyan Piloyan Piloyan VVVValerialerialerialeri        

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: the weather, the poetic tradition, succession, lasting epithet. 
The alternation of the year seasons is the expression of the cyclic time. Many 

peoples refer to this and as a result of it a number of points of view and metaphors are 
formed. Within the framework of this article, on the basis of the Armenian Literature 
material, the succession +stable metaphor structure is regarded as a word, specifying the 
medieval Armenian folk song of the 17th century. It is revealed in H. Tumanyan’s “Again 
Came those Hawks”, H. Sahyan’s “The Starling Landed in the Field”, H. Sarukhan’s “Four 
Voice Elegy, for Piano and Violoncello”.  

In all these four creations we came across a referent (weather), epithet and a 
derivative determined by a referent and epithet. They are all identical and the successive 
transference regains a new quality, representing a specific synthesis of the common and 
private. 

If the tradition is regarded as a presence of cultural recollection in a creation, then 
the successively transferred tradition becomes visible and conspicuous in this way. 
  


