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ՎԱՍԱԿ ՍՅՈՒՆԻՆ ԵՎ «ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ» ԸՍՏ 
ԵՂԻՇԵԻ. ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

ՀոդվածըվերաբերումէՎասակՍյունուգործունեությանմիդրվագինեւդրահետ
կապված երաժշտական կարգեր կապակցության քննությանը։ Այս կապակցությունն
արդիհայերենովայնքանէլմիանշանակչիընկալվում։ԸնդունելովՄ.Աբեղյանիմեկ
նությունը՝կփորձենքառավելնեղմասնագիտացվածնրբերանգովդիտարկել«երաժշ
տական կարգեր»ը։ Սա որոշակիորեն կօգնի հասկանալու նաեւ երաժիշտ անհայտ
ծագմանբառինառնչվողստուգաբանականեւիմաստաբանականկնճիռները։

Բա նա լի բա ռեր՝երաժիշտ,երաժշտականկարգ,հեթանոսականերգ,Եղիշէ,Վա
սակՍիւնի,ձեռագրեր։

Աղբ յու րը
 Հայ ինք նու րույն գրա կա նութ յան մեջ ե րա ժիշտ ար մատն ա ռա ջին ան գամ 

հան դի պում է 5-րդ դա րի պատ մա գիր Ե ղի շեի « Վասն Վար դա նայ եւ Հա յոց 
պա տե րազ մին» եր կում՝ կապ ված Վա սակ Ս յու նու գոր ծու նեութ յան հետ։ Խնդ-
րո ա ռար կա դրվա գը փոր ձել ենք ու սում նա սի րել բո լոր ձե ռագ րա կան տար բե-
րակ ներն ի նկա տի ու նե նա նով, թեեւ, ինչ պես նշում է սույն եր կի ման րակր կիտ 
հե տա զո տող Ե. Տեր- Մի նաս յա նը, տար բե րա կայ նութ յունն այն քան անն շան է 
ա ռան ձին ձե ռագ րե րի մի ջեւ, որ նույ նիսկ դժվար է խմբե րի բա ժա նել դրանք։ 
Այս ա ռու մով Ե ղի շեի գրվածքն ա ռանձ նա նում է վաղ միջ նա դար յան մյուս մեր 
մա տե նա գիր նե րի եր կե րից. ըն դօ րի նա կում նե րի ըն թաց քում այն, ըստ էութ յան, 
«կա նո նա կան բնույթ» է ստա ցել1։ Հայտ նի են մոտ 30 ձե ռագ րեր, ո րոնք բո լորն 
էլ գրված են թղթի վրա2։ 

 Թեեւ Ե ղի շեն գրում է, որ ա կա նա տես է ե ղել իր նկա րագ րած պատ մա կան 
անց քե րին, այ սու հան դերձ նրա պատ մագ րա կան ոճն ու ե ղա նա կը կա րե լի է 
հա մա րել կրո նա վի պա կան։ Ի տար բե րութ յուն, օ րի նակ, նույն ի րա դար ձութ-
յուն նե րի մա սին պատ մող Ղա զար Փար պե ցու, Ե ղի շեն կար ծես «կը գրէ պատ-
մու թիւն մը, որ պար զա պէս դիւ ցազ ներ գա կան բան մ՛ու նի»3, եւ կամ՝ «պատ-
մութ յունն ի րեն նյութ վերց րած մի բա նաս տեղ ծա կան քերթ ված՝ ո՛չ թե սոսկ 
պատ մա բա նի, այլ հո գով բա նաս տեղ ծի գործ»4։ Ար դեն եր կի կա ռուց վածքն 
իսկ, որն ընդգր կում է 7 յե ղա նակ ներ (գլուխ ներ), մի տե սակ սուրբգ րա յին գա-
ղա փա րա խո սա կան ե րանգ է հա ղոր դում աշ խա տան քին։ Ճիշտ է, գլուխ նե րի 
տրոհ ման ո րո շա կի խառ նաշ փոթ կա տար բեր ձե ռագ րե րի մի ջեւ, ին չը հա վա-
նա բար տե ղի է ու նե ցել 10-րդ դա րից հե տո եւ 12-րդ դա րից ա ռաջ։ Ա մեն դեպ-
քում, ի սկզբա նե յոթ յե ղա նակ նե րի գո յութ յու նը չի վի ճարկ վում5։

Ե ղի շեի կրո նա վի պա կան պատ մութ յան ա մե նա հին ստույգ ձե ռա գի րը 
1 Եղիշէ 1957, V։
2 Եղիշէ 1957, XIX-LI։
3 Կիւլէսէրեան 1909, 196, 212, 222, ծան. 1։ 
4 Եղիշէ 1946 , 14։ 
5 Մանրամասները տե՛ ս Կիւլէսէրեան 1909, 32-33, 108-118; Եղիշէ 1957, VI-VII։
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թվագր վում է 12-րդ դա րով (1174 թ.)՝ ըն դօ րի նակ ված Կո շա վան քում1։ Գո յութ-
յուն է ու նե ցել մեկ այլ՝ ա վե լի հին ձե ռա գիր էլ (1130 թ.), ո րը 20-րդ դա րասկզ բին 
պահ վում էր Բա ղե շի Ամր դոլ(ու) վան քում, իսկ ներ կա յում այդ ձե ռագ րի գտնվե-
լու վայ րը հայտ նի չէ2։ Ս րան ցից բա ցի, 19-րդ դ. կե սե րին (1861 թ.) Թեո դո սիա-
յում հրա տա րակ ված օ րի նա կի Նե րա ծութ յան մեջ հի շա տակ վում է նաեւ ինչ-որ 
«Ան ձե ւա ցեաց» ձե ռագ րի մա սին, ո րը խմբա գի րը՝ Խո րէն վ. Գալ ֆա յեա նը ( Նար 
Պէյ), տե սել էր Փա րի զում ոմն Սըր Չա ռո ւայ թի մոտ։ Դա տե լով մա գա ղա թի վրա 
ար ված եր կա թա գիր տա ռե րից՝ Գալ ֆա յեանն այդ ձե ռա գի րը թվագ րում է առն-
վազն 7-8-րդ դա րե րով, իսկ լու սանց քա յին նշում ներն, ըստ նրա, հաս նում էին 
մին չեւ 9-րդ դ.3։ Դժ բախ տա բար այժմ այս ձե ռագ րի գտնվե լու վայրն ան հայտ է, 
բայց, ա մեն դեպ քում, Թեո դո սիա յի հրա տա րա կութ յու նը հիմն ված է դրա վրա։ 

 Մոտ մեկ դար անց՝ Ե. Տեր- Մի նաս յա նը, հիմն վե լով Թեո դո սիա յի հրա տա-
րա կութ յան, ինչ պես նաեւ Ե րե ւա նի Մա տե նա դա րա նում պահ վող 17 ձե ռագ-
րե րի եւ բնագ րա յին ար ժեք ու նե ցող զա նա զան հրա տա րա կութ յուն նե րի վրա, 
լույս ըն ծա յեց Ե ղի շեի եր կի քննա կան բնա գի րը4, որն ա մե նաամ բող ջա կանն է 
մնում մին չեւ այ սօր։

 Պատ մա կան հա մա պատ կերն ըստ Ե ղի շեի
« Վասն Վար դա նայ եւ Հա յոց պա տե րազ մին» եր կի Երկ րորդ յե ղա նա կում 

Ե ղի շեն ման րա մաս նո րեն նկա րագ րում է հայ նա խա րար նե րի ու րա ցութ յու-
նը Պար սից մայ րա քա ղաք Տիզ բո նում։ Այ նու հե տեւ Եր րորդ յե ղա նա կի հենց 
սկզբում նա ակ նար կում է, որ ինքն էլ ներ կա էր այդ դեպ քե րին5։ Ե ղի շե-ա կա նա-
տե սի խոս քե րով՝ հա յոց զոր քի մեջ ե ղած քա հա նա նե րը, ի րենց սրտնե ղութ յու-
նը չզսպե լով, ան ջատ վե ցին նա խա րար նե րից եւ շտապ Պար սից երկ րից ձիով 
սուր հան դակ ու ղար կե ցին Հա յոց աշ խար հը։ Սա տեղ հաս նե լով՝ ու րա ցութ յան 
գույ ժը հայտ նեց ե պիս կո պո սաց ժո ղո վին, ո րոնք էլ ցրվե լով ա մեն մեկն իր իշ-
խա նութ յու նը՝ քո րե պիս կո պոս նե րի մի ջո ցով ոտ քի հա նե ցին եւ զի նե ցին ողջ 
ժո ղովր դին6։ 

Ա պա նույն գլխում (յե ղա նա կում) Ե ղի շեն պատ մում է հայ նա խա րար նե-
րի զո րագն դի՝ Հա յաս տան վե րա դառ նա լու եւ Այ րա րատ նա հան գի Անգղ մեծ 

1 Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ - Մատենադարան 
№ 1890 (1687), տե՛ս Եղիշէ 1957, XIX. այս ձեռագիրը Եղեշեի երկի սույն քննական բնագրի մեջ 
նշանակված է Ա տառով։

2 Այս մասին Բաբգէն վարդապետ Կիւլէսէրեանը գրում էր, որ Տլուք լեռնային գավառի 
(Այնթապից հյուսիս) մա սին գրավոր հիշատակարաններ փնտրելու ընթացքում՝ «աւելի 
թանկագին եւ փարելի յիշատակարան մըն ալ ես գտայ Բաղէշ, Ամրտօլու վանքի ձեռագիրներու 
մէջ (19 00  Մ այ իս ), ընտիր բայց դժբախտաբար մկնակեր ձեռագրի մը՝ Եղիշէի մէջ։ Եղիշէի օ րի-
նակ  մը, որուն գոյութեան վստահ էի, Ամր տօլի մատենադարանին մէջ, ձեռքով դրածի պէս 
փնտռեցի. գտնելս բախտ մ՛էր ինձ համար…» [Կիւլէսէրեա ն 19 04, 48]։ Իր ավելի ուշ  աշխ-
ատանքում, որը  ն վիրված է Եղիշեի քննական ուսումնասիր ու թյանը, Կիւլէսէրեանը Ամրտոլի 
նույն ձեռագրի մասին գրում էր, որ «ԾՈՎՔը գրելու ատեն այդ ձեռագրին յիշատակարանը 
միայն ունէի. ետքը ընդօրինակութիւն մըն ալ ձեռք բերի, որ դժբախտաբար շատ խակ օրինակ 
մը եղաւ, զուրկ բանասիրական  ճշդ ու թենէ»։ Խնդիրը նաեւ այն էր, որ նշված «ձեռագիրը 
այնքան գէշ կրծուած է [մկներից - Տ.Դ.], որ իւրաքանչիւր երեսի իւրաքանչիւր տողէն հազիւ 
մէկ երկու բառ փրկուած է» [Կիւլէսէրեան 1909, ԺԹ-Ի]։

3 Եղիշէ 1861, Գ-Դ; Կիւլէսէրեան 1909, 41-44; Տեր-Մինասյան 1943, 95-96։
4 Եղիշէ 1957։
5 Եղիշէ 1946, 139, 291, ծան. 82; գրաբար բնագիրը տե՛ս Եղիշէ 1 957, 54։ 
6 Եղիշէ 1957, 57։
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գյու ղա քա ղա քում բա նա կե լու մա սին՝ բո լոր օգ նա կան նե րով եւ պար սից զրա-
դաշ տա կան մո գե րի բազ մութ յամբ («Իսկ գունդն Հա յոց ա մե նայն օգ նա կա նօքն 
հան դերձ եւ մո գացն բազ մու թեամբ… ե կին հա սին յաշ խարհն Հա յոց…»1)։ Եվ 
երբ վե րա դար ձից 25 օր անց՝ մի կի րա կի օր, պար սից մոգ պե տը մո գե րի հետ 
միա սին փոր ձում էր քան դել ե կե ղե ցու դռնե րը, Ղե ւոնդ ե րեցն ու իր զի նա կից նե-
րը դա գա նակ նե րով «մո գե րի ու մոգ պե տի գլու խը ջար դե ցին…» (« Քան զի վիրգս 
ի ձեռն ա ռեալ՝ զկա ռա փունս մո գացն եւ մոգ պե տին ջար դե ցին…»)։ Այս մի ջա-
դեպն իս կույն պատ ճառ է դառ նում ժո ղովր դա կան բազ մամ բոխ ընդվզ ման ու 
խռո վութ յան2։ 

Դ րա նից հե տո Պար սից մոգ պե տը ետ է կանգ նում իր մտադ րութ յու նից եւ 
ա ռա ջար կում, որ ին քը նա մակ գրի «մոգ պե տաց մոգ պե տին» եւ Պար սից ար-
քու նի քի պաշ տոն յա նե րին՝ հա յոց քրիս տո նեա կան հա վա տին չդիպ չե լու հոր դո-
րով։ Սա կայն Վա սա կը խոր հուրդ է տա լիս համ բե րել եւ ան մի ջա պես Ս յու նի քից 
հա վա քած զին վոր նե րով հա մալ րում է իր զո րա գուն դը՝ մոգ պե տին ու մո գե րին 
օգ նութ յան հաս նե լու հա մար։ Մոգ պե տը դարձ յալ փոր ձում է հա մո զել Վա սա-
կին, որ նա մարդ կանց բռնութ յամբ կրո նա փոխ չա նի, այ լա պես եր կի րը կա վեր-
վի եւ կա մա յա նա, իսկ դա վնաս կլի նի պար սից ար քու նի քին։ Սա կայն Վա սա կը 
նրան չի լսում, քա նի որ սրտանց էր ըն դու նել պար սից կրո նը («Եւ ոչ ինչ կա մե-
ցաւ ա մե նե ւին ունկն դնել նմա մարզ պանն, զի սրտի մտօք կա լեալ էր զպարս-
կա կան օ րէնսն»)3։ 

Հ նա րա վոր է, որ Վա սա կը ոչ թե պար զա պես ըն դու նել էր «պարս կա կան 
կրոն»ը, ինչ պես դա ներ կա յաց նում է քրիս տոն յա վար դա պետ Ե ղի շեն, այլ փոք-
րուց ապ րել էր այն պի սի մի ջա վայ րում, ուր քրիս տո նեա կան կրո նին զու գա հեռ 
շա րու նա կում էին գո յա տե ւել տե ղի հնա վանդ հե թա նո սա կան հա վա տա լիք նե-
րը։ Ս յու նի քում մնա ցած հե թա նոս նե րի մա սին տե ղե կութ յուն ներ կան Կոր յու-
նի եւ Ս տե փա նոս Օր բել յա նի եր կե րում։ Այ սու հան դերձ, մոտ մե կու կես դա րի 
ըն թաց քում Ս յուն յաց նա հան գը մե ծա պես քրիս տո նեա կան շունչ ու ո գի էր 
ստա ցել, եւ դրա դեմ պայ քա րե լու հա մար էր Վա սա կը փոր ձում զա նա զան մի-
ջոց նե րով ստվա րաց նել իր հա մա խոհ նե րի թի վը։ Այդ մի ջոց նե րի թվում հի շա-
տակ վում են հե տեւ յալ նե րը. խա բել գույ քով, հոր դո րանք նե րով, իսկ հա սա րակ 
ժո ղովր դին՝ սպառ նա լի քով։ 

 Պատ մագ րա կան դրվա գը
 Նույն պար բե րութ յան մեջ, ուր Ե ղի շեն գրում է, թե Վա սա կը սրտանց էր 

«պարս կա կան օ րենք նե րի» հե տե ւորդ դար ձել, ա պա նա շա րու նա կում է. «Սկ-
սաւ այ նու հե տեւ պատ րել զո մանս կա րա սեաւ եւ զո մանս ո ղո քա կան բա նիւք. 
զռա միկն ա մե նայն՝ ա հեղ բա նիւք սպառ նա ցեալ սրտա թափ առ նէր։ Հա նա-
պա զորդ ա ռա տա ցոյց զռո ճիկսն տա ճա րին, եւ յեր կա րէր զնո ւագսն ու րա խու-
թեան, մա շե լով զեր կայ նու թիւն գի շե րացն յերգս ար բե ցու թեան եւ ի կա քաւս 
լկտու թեան, քաղց րա ցու ցա նէր ո մանց զկարգս ե րաժշ տա կան եւ զերգս հե թա-
նո սա կանս մե ծա պէս գո վու թիւն մա տու ցա նէր օ րի նաց թա գա ւո րին։ Բե րեալ էր 
եւ յար քու նուստ բազ մու թիւն կա րաս ւոյ, եւ միում միում կա շառ գաղտ խթէր ի 

1 Եղիշէ 1957, 58։ 
2 Եղիշէ 1946, 142; Եղիշ է 1957, 58։ 
3 Եղիշէ 1946, 143։
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պատ ճառս պար գե ւի եւ պա տո ւոյ. եւ բա զում նեն գու թեամբ զան մեղ մար դիկ 
հրա պու րէր եւ յինքն ար կա նէր»1 (ընդգ ծու մը՝ Տ.Դ.)։

Ինչ պես տես նում ենք, Վա սա կը շա տաց նում է սե ղա նա տան (այս տեղ՝ 
«տա ճար») մթեր քը եւ խնջույք նե րը՝ «գի շեր նե րի եր կա րա տե ւութ յու նը մա շե-
լով ար բե ցու թեան եր գե րով ու լկտի պա րե րով. ո մանց հա մար սի րե լի էր դարձ-
նում «ե րաժշ տա կան կար գերն» ու հե թա նո սա կան եր գե րը, մե ծա մեծ գո վեստ-
ներ էր տա լիս [ Պար սից] թա գա ւո րի կրօ նին»։ Վա սա կը [ Պար սից] ար քու նի քից 
շատ դրամ էր բե րել, ո րով կա շա ռում էր իշ խա նա ւոր նե րին եւ իր կող մը քա շում՝ 
«սրա-նրա գրպա նը գաղտ նի կա շառք էր խո թում՝ իբր թե պար գեւ ու պա տիվ է 
տա լիս. եւ մեծ նեն գութ յամբ ան մեղ մարդ կանց հրա պու րում էր իր կող մը»2։ Վ. 
Հա ցու նու կար ծի քով՝ այս խնջույք նե րի ար բե ցութ յան եր գե րը կա րող էին լի նել 
սի րա յին, վի պա կան եւ ներ բո ղա կան բո վան դա կութ յան3։

 Մեզ հե տաքրք րող «զկարգս ե րաժշ տա կան եւ զերգս հե թա նո սա կանս» մա-
սը զա նա զան ձե ռագ րե րում տար բեր ձե ւով է ներ կա յաց ված։ Այս պես, ա մե նա-
հին պահ պան ված ձե ռագ րում (Ա, տե՛ս ծան. 6) «ե րաժշ տա կան» բա ռը բա ցա-
կա յում է, սա կայն այս տեղ բա ցա կա յում է նաեւ «զերգս» բա ռը, ուս տի ամ բողջ 
նա խա դա սութ յունն ու նի հե տեւ յալ տես քը՝ «քաղց րա ցու ցա նէր ո մանց զկարգս 
հե թա նո սա կանս. մե ծա պէս գո հու թիւն մա տու ցա նէր օ րի նաց թա գա ւո րին»։ 
Նա խա դա սութ յան ա ռա ջին մա սի նույն տեսքն առ կա է նաեւ Ե րե ւա նի Մա տե-
նա դա րա նում պահ վող Գ (1310 թ., Վան), Զ (15-16-րդ դդ.), Է (1619 թ.), Թ (1664 
թ., Հով հան նա վանք), Ի (1675 թ., Նոր Ջու ղա), Կ (17-րդ դ.) եւ Վե նե տի կի Մ խի-
թար յան նե րի գրա դա րա նում պահ վող V (1660 թ.) ձե ռագ րե րում։  

 Մի ձե ռա գիր կա, ո րում ընդ հան րա պես ամ բողջ՝ «ե րաժշ տա կան եւ զերգս 
հե թա նո սա կանս» մասն է բա ցա կա յում, հե տե ւա բար նա խա դա սութ յունն ու նի 
հե տեւ յալ տես քը՝ «քաղց րա ցու ցա նէր ո մանց զկարգս մե ծա պէս գո հու թիւն մա-
տու ցա նէր օ րի նաց թա գա ւո րին»։ Այս ձե ռա գի րը՝ Բ (1207 թ.), պահ վում է Ե րե-
ւա նի Մա տե նա դա րա նում։ Նույն տե ղում պահ վող Դ (14-րդ դ.?) ձե ռագ րում էլ 
«հե թա նո սա կանս» բա ռը փո խա րին ված է «հե թա նո սաց» ձե ւով, ուս տի խնդրո 
ա ռար կա նա խա դա սութ յունն այս պի սի տեսք ու նի՝ «քաղց րա ցու ցա նէր ո մանց 
զկարգս հե թա նո սաց. մե ծա պէս գո վու թիւն մա տու ցա նէր օ րի նաց թա գա ւո րին»։

 Փաս տո րեն, նա խա դա սութ յունն ամ բող ջա կան ձե ւով առ կա է միայն Ե րե-
ւա նի Մա տե նա դա րա նում պահ վող Ե (1569-1570 թթ., Բա ղէշ), Ը (1641 թ., Նոր 
Ջու ղա), Ժ (1672 թ., Ամր դո լու վանք), Լ (1678 թ., Ա լի փու ղար), Խ (1689 թ.), Ծ 
(1698 թ.4), Հ (1705 թ., Էջ միա ծին) ձե ռագ րե րում, ինչ պես նաեւ Ան ձե ւա ցեաց 
օ րի նա կում [տե՛ս Ե ղի շէ 1861, 95]5։

Ե րաժշ տա կան կար գեր
Ինչ պես տես նում ենք, բազ մա թիվ ձե ռագ րե րում «ե րաժշ տա կան կար գեր» 

կա պակ ցութ յու նը զեղչ վել կամ կրճատ վել է։ Ակ նե րեւ է, որ հնա գույն եւ ամ բող-

1 Եղիշէ 1957, III, 63-64; Եղիշէ 1989, III, 126, 128-129։
2 Եղիշէ 1946, 146-147; Եղիշե 1958, 60։
3 Հացունի 1912, 205-206։
4 Ե. Տեր-Մինասյանի մոտ նշված է՝ 1668 թ. [Եղիշէ 1957, XL]։
5 Ձեռագրային տարընթերցումները եւ ձեռագրե րի  մա սին տեղեկությունները՝ ըստ 

Եղիշէ 1957, XIX-LI, 64, ինչպես նաեւ Ե. Տեր-Մինասյանի այս աշխատասիրությունը 
վերահրատարակված՝ Մատենագիրք հայոց 2003, 517-520, 592։ 
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ջա կան օ րի նա կը «քաղց րա ցու ցա նէր ո մանց զկարգս ե րաժշ տա կան եւ զերգս 
հե թա նո սա կանս. մե ծա պէս գո վու թիւն մա տու ցա նէր օ րի նաց թա գա ւո րին» 
տար բե րակն է, քա նի որ ե րաժշ տա կան բա ռը չէր կա րող հենց այն պես ա վե-
լաց վել ա վե լի ուշ ձե ռագ րե րում, մա նա վանդ որ տեքս տի մեջ էլ ե րա ժիշտ նե րի 
մա սին ո րե ւէ այլ խոսք չկա, որ հիմք տար գրիչ նե րին հա վե լում կա տա րե լու։ 
Հե տե ւա բար, գո նե այս նա խա դա սութ յան օ րի նա կի վրա պետք է ըն դու նենք, 
որ «Ան ձե ւա ցեաց» ձե ռա գիրն իս կա պես հնա գույնն ու ա մե նաամ բող ջա կանն է 
Ե ղի շեի ձե ռագ րե րի մեջ։

Ակն հայտ է, որ բեր ված նա խա դա սութ յան մեջ «ե րաժշ տա կան կար գեր» եւ 
«հե թա նո սա կան եր գեր» կա կապ ցութ յուն նե րը գոր ծած ված են որ պես հո մա նիշ 
հաս կա ցութ յուն ներ։ Վա սա կը մե ծա պես գո վութ յուն էր մա տու ցում [ Պար սից] 
թա գա վո րի կրոն քին («օ րի նաց թա գա ւո րին»)՝ մարդ կանց սի րե լի դարձ նե լով 
(«քաղց րա ցու ցա նէր ո մանց») ե րաժշ տա կան կար գերն ու հե թա նո սա կան եր-
գե րը։ Այ սինքն՝ այս եր կու հաս կա ցութ յուն ներն ըն կալ վում էին իբ րեւ պար սից 
կրո նին տուրք տա լու եր կու մի ջոց ներ կամ առն վազն նա խաք րիս տո նեա կան 
հա յոց կրո նի բնո րոշ հատ կա նիշ ներ։ « Հե թա նո սա կան եր գեր» կա պակ ցութ-
յու նը միան գա մայն հաս կա նա լի է եւ լրա ցու ցիչ բա ցատ րութ յան կա րիք չու-
նի, մինչ դեռ «ե րաժշ տա կան կար գեր»ն, ըստ ե րե ւույ թին, հարկ է հաս կա նալ 
հա տուկ մաս նա գի տաց ված ե րա ժիշտ նե րի կող մից կա տար վող մե ղե դի նե րը, 
ո րոնք քրիս տո նեութ յան կող մից մերժ վում եւ չէին ըն դուն վում։ 

Մ. Ա բեղ յանն այս տեղ կարգ բա ռը բա ցատ րում է «խումբ» ի մաս տով եւ 
ե րաժշ տա կան կարգ կա պակ ցութ յու նը մեկ նա բա նում որ պես «նվա գա խումբ»1։ 
Ե թե այս մեկ նութ յու նը ճիշտ է, ա պա կա րե լի է են թադ րել, որ հե թա նո սա կան 
եր գե րը կա տար վում էին նվա գախմ բե րի ձայ նակ ցութ յամբ, թե պե տեւ Ե ղի շեի 
վե րոնշ յալ հատ վա ծից հնա րա վոր է հաս կա նալ նաեւ, թե «ե րաժշ տա կան կար-
գե րը» եւ «հե թա նո սա կան եր գե րը» ի րա րից ան կախ էին կա տար վում։ Ին չե-
ւէ, Վա սա կի իշ խա նա կան ա պա րան քում, միաս նա բար կամ միմ յան ցից զատ-
զատ, կա տար վում էին ե րաժշ տա կան կար գեր եւ հե թա նո սա կան եր գեր, ընդ 
ո րում ե րաժշ տա կան կար գե րի կա տա րող նե րը պետք է լի նեին հա տուկ մաս նա-
գի տաց ված նվա գա ծու-ե րա ժիշտ նե րը, իսկ հե թա նո սա կան եր գե րը բնա կա նա-
բար պետք է երգ վեին եր գիչ նե րի կող մից։ 

Այս պի սով, Ե ղի շեի բեր ված հատ վա ծում տես նում ենք, որ ե րա ժիշտ բա ռից 
ա ծանց ված ե րաժշ տա կան ա ծա կանն, ըստ էութ յան, ոչ-քրիս տո նեա կան եզ րա-
բա նութ յան մաս է կազ մում։ Թե րեւս, ա վե լի ընդ հա նուր ի մաս տով 5-րդ դա րում 
պետք է գոր ծած վեին երգ («ե րաժշ տութ յուն» ի մաս տով) եւ եր գիչ («ե րա ժիշտ» 
ի մաս տով) բա ռե րը։ Մինչ դեռ ե րա ժիշտ եւ ե րաժշ տա կան կարգ բա ռեզ րե րը 
պետք է որ նեղ նրբե րան գա յին ի մաստ ներ ու նե նա յին եւ առնչ վեին նա խաք-
րիս տո նեա կան կրո նին։ Ս րա պա ցույցն է եւ այն, որ Ա ձե ռագ րում գրի չը կրճա-
տել է խնդրո ա ռար կա հատ վա ծը՝ թող նե լով միայն «քաղց րա ցու ցա նէր ո մանց 
զկարգս հե թա նո սա կանս»։ Ս տաց վում է, որ Վա սա կը պար զա պես մարդ կանց 
հա մար սի րե լի էր դարձ նում հե թա նո սա կան կար գե րը (այն է՝ սո վո րույթ նե րը), 
ինչն էլ ար տա հայտ վում էր ե րաժշ տա կան կար գե րի եւ հե թա նո սա կան եր գե րի 
մի ջո ցով։ Ու րեմն, ե թե մի կողմ դնենք Բ ձե ռագ րի ակն հայ տո րեն պա կա սա վոր 
միտ քը («քաղց րա ցու ցա նէր ո մանց զկարգս մե ծա պէս գո վու թիւն մա տու ցա նէր 

1 Աբեղյան 1967, 195։
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օ րի նաց թա գա ւո րին»), ա պա մյուս բո լոր ձե ռագ րե րում ու նենք եր կու հիմ նա-
կան տար բե րակ.

ա) ամ բող ջա կան միտ քը պա րու նա կող տար բե րա կը, ուր նշվում են հե թա-
նո սա կան կար գե րը սի րե լի դարձ նե լու մի ջոց նե րը՝ ե րաժշ տա կան կար գերն ու 
հե թա նո սա կան եր գե րը (Ան ձե ւա ցեաց եւ ա վե լի ուշ՝ 16-18-րդ դա րե րի ձե ռագ-
րեր՝ Ե, Ը, Ժ, Լ, Խ, Ծ, Հ),

բ) կրճատ ված միտ քը պա րու նա կող տար բե րա կը, ո րը հա ղոր դում է ընդ հա-
նուր ի մաս տը՝ «քաղց րա ցու ցա նէր ո մանց զկարգս հե թա նո սա կանս…» (Ա ձե ռա-
գիր) եւ կամ «քաղց րա ցու ցա նէր ո մանց զկարգս հե թա նո սաց…» (Դ ձե ռա գիր)։ 
Ա ձե ռագ րին են հե տե ւում 14-17-րդ դա րե րի այլ ձե ռագ րեր՝ Գ, Զ, Է, Թ, Ի, Կ եւ V։

Այն որ, կրճա տու մը տե ղի է ու նե ցել բա վա կան հին ձե ռագ րե րում (12-րդ դ. 
եւ 14-րդ դ.), ցույց է տա լիս, որ գրիչ ներն այդ ժա մա նակ դե ռեւս հաս կա ցել են 
ե րաժշ տա կան կար գեր կա պակ ցութ յան հին կրո նա կան ի մաս տը, բայց միեւ-
նույն ժա մա նակ ի րենց ժա մա նա կա կից լեզ վում ար դեն ե րա ժիշտ եւ ե րաժշ տու-
թիւն բա ռե րի նշա նա կութ յուն նե րը հա մընդ հա նուր ի մաստ էին ստա ցել, ուս-
տիեւ նրանք անհ րա ժեշ տութ յուն են զգա ցել Ե ղի շեի ձե ւա կեր պու մը փո խե լու 
եւ ա ռա վել կրճատ ված ընդ հան րա կան հա մար ժեք գոր ծա ծե լու՝ հե թա նո սա կան 
կար գեր կամ հե թա նոս նե րի կար գեր։ 

Ե րա ժիշտ բա ռի ծա գու մը
 Հայ. ե րա ժիշտ բա ռի ստու գա բա նութ յունն ա ղոտ է։ Հ. Ա ճառ յանն իր վաղ 

շրջա նի հոդ ված նե րից մե կում ե րա ժիշտ բա ռի մեջ ա ռանձ նաց նում էր -իշտ 
վեր ջա ծան ցը՝ *ե րաժ-ը հա մա րե լով ար մատ։ Նույն վեր ջա ծան ցով ձե ւա վոր-
ված բառ էր նա հա մա րում նա ժիշտ «ա ղա խին» կազ մութ յու նը, ո րի ար մա տը 
դի տար կում էր որ պես ի րա նա կան կորս ված մի ձեւ՝ ա վես տե րեն կամ մի ջին 
պարս կե րեն *nag- «ծա ռա յել, ա ղախ նութ յուն ա նել», իսկ -իշտ վեր ջա ծան ցին 
վե րագ րում էր բա յան վան կազ մի չի նշա նա կութ յուն՝ հա մար ժեք -իչ, -ող վեր ջա-
ծանց նե րին1։ *Ե րաժ- ար մատն, ըստ Հ. Ա ճառ յա նի, կապ ված է երգ բա ռի հետ՝ 
գ > ժ հնչ յու նա փո խութ յամբ, ինչ պես որ *նաժ- ար մա տը՝ *nag-ի հետ։ 

Այս հնչյու նա կան անց ման կա պակ ցութ յամբ Ա ճառ յա նը գրում էր, որ «հար-
կա ւոր է յի շել գ (g) եւ ժ (ž) ձայ նե րուն փո փո խու թեան օ րէն քը։ Այս օ րէն քը ընդ-
հա նուր ձայ նա խօ սու թեան մէջ այն պէս ծա նօթ բան մըն է, որ բա ւա կան է միայն 
յի շել մի քա նի օ րի նակ ներ. այս պէս ֆրանս. jardin, général եւ գերմ. garten, 
general, լատ. magister եւ ֆրանս. magistre, յն. magistros՝ որ կը հնչո ւի հին յն. 
մա գիստ րոս, մի ջին յն. մա ժիստ րոս (աս կէ հայ. մա ժիստ ռոս - Ա սո ղիկ, Լաս տի-
վերտ ցի) եւ նոր յն. մա յիստ րոս եւն եւն»2։ Հա յե րե նում նույն պես Ա ճառ յա նը բե-
րում է գ > ժ հնչ յու նա փո խութ յան հե տաքրք րա կան օ րի նակ ներ, ինչ պես՝ տու-
ժել եւ տու գանք, աւգ նել եւ աւ ժան դակ, յար գել եւ ար ժել, ոյգ (առ-ոյգ) եւ ոյժ։ 
Հատ կան շա կան է, որ նշված ձե ւերն ի րա կան կամ վե րա կանգն վող զու գա հեռ-
ներ ու նեն ի րա նա կան լե զու նե րում։ Այ սու հան դերձ, Հ. Ա ճառ յա նը ոչ մի կերպ 
չի բա ցատ րում *ե րաժ- ար մա տի մեջ ա ձայ նա վո րի ա ռա ջա ցու մը, ե թե բառն 
իս կա պես կապ ված է երգ ար մա տին։

Այս պատ ճա ռով էլ հե տա գա յում՝ Հա յե րէն ար մա տա կան բա ռա րա նում, Հ. 
1 Աճառեան 1899, 252։
2 Աճառեան 1899, 251-252։
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Ա ճառ յա նը չի ըն դու նում իր մեկ նութ յու նը1։ Մ յուս լեզ վա բան ներն էլ ո չինչ չեն 
ա վե լաց նում բա ռի ստու գա բա նութ յա նը։ Գ. Ջա հուկ յա նը ե րա ժիշտ բա ռը հա-
մա րում է «փո խա ռութ յուն ի րա նա կան աղբ յու րից», բայց, միեւ նույն ժա մա նակ, 
նշում, որ «բուն աղբ յու րը չի հա վաստ ված»2։

 Հայ. ե րա ժիշտ բա ռի գոր ծա ծութ յու նը գրա բա րում շատ հա ճա խա կան չի 
ե ղել, ինչ պես նաեւ մե ծա թիվ չէին այդ ար մա տով կազ մութ յուն նե րը։ Սա կրկին 
ցու ցում է այն հան գա ման քի վրա, որ բա ռը սահ մա նա փակ ի մաս տա բա նա կան 
եւ տա րած քա յին գոր ծա ծութ յուն է ու նե ցել, ին չը բնո րոշ է հատ կա պես փո խառ-
յալ բա ռեզ րե րին։ Աստ վա ծաշն չում ե րա ժիշտ եւ նրա նից կազմ ված՝ ե րաժշ տա-
կան բա ռե րը վկայ ված են ըն դա մե նը եր կո ւա կան ան գամ։ Գ րա բա րում ե րա-
ժիշտ ար մա տով կազմ ված մյուս բա ռե րը՝ ե րաժշ տակ, ե րաժշ տա բար, ե րաժշ-
տա գոր ծել, ե րաժշ տա կա նու թիւն, ե րաժշ տա նամ, ե րաժշ տա պետ, ե րաժշ տա-
ցու ցա նեմ, ե րաժշ տեմ, ա վե լի ուշ շրջա նի են եւ վկայ ված են հիմ նա կա նում հու-
նա րե նից կա տար ված թարգ մա նութ յուն նե րում3։

 
Եզ րա հան գում
 Փաս տո րեն, 5-րդ դա րի հայ ինք նու րույն գրա կա նութ յան մեջ միայն Ե ղի շեի 

եր կում է հան դի պում ե րա ժիշտ ար մա տը (ե րաժշ տա կան բա ռում), այն էլ խիստ 
«մաս նա գի տա կան» հա մա տեքս տում։ Հե տա գա յում աս տի ճա նա բար նրա գոր-
ծա ծութ յան դաշտն ընդ լայն վում եւ ընդ հան րա կան ի մաստ է ձեռք բե րում՝ նշա-
նա կե լով առ հա սա րակ թե՛ «եր գիչ», թե՛ «նվա գող», այ սինքն՝ «գու սան»։ Ար դեն 
6-րդ դա րի սկզբին ե րաժշ տա կան բա ռը գոր ծած ված է Դա վիթ Ան հաղ թի եր-
կում՝ այն հատ վա ծում, ուր բա ցատր վում է «գոր ծի քա յին ե րաժշ տութ յուն, նվա-
գար վեստ» ե րե ւույ թը4։

Այս պի սով, ամ փո փե լով մեզ հա սած սուղ տե ղե կութ յուն նե րը եւ հեն վե լով 
ներ կա բա նա սի րա կան-ի մաս տա բա նա կան վեր լու ծութ յան վրա, կա րող ենք 
որ պես մի վար կած են թադ րել, որ ե րա ժիշտ բա ռը, ե րե ւույ թի հետ միա սին, նախ 
ներ թա փան ցել է Ս յու նիք, որ տե ղից էլ հե տա գա յում տա րած վե լով գրա կան հա-
յե րե նում՝ ընդ հա նուր ի մաստ է ձեռք բե րել՝ գոր ծած վե լով որ պես հուն. μουσικός 
բա ռի հո մա նիշ։ Հայ. ե րա ժիշտ բա ռի ի մաս տա բա նա կան զար գաց ման պատ-
մութ յան մեջ ու շագ րավ է նաեւ ուշ դա րե րի գրիչ նե րի կող մից Ե ղի շեի տեքս տի 
խմբագր ման ե րե ւույ թը, երբ այ լեւս ի մաս տա զուրկ հին կա պակ ցութ յու նը փո-
խա րին վել է ա ռա վել ընդ հան րա կան հա մար ժեք բնո րոշ մամբ։  
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ВАСАК СЮНИ И «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ» СОГЛАСНО ЕЛИШЕ: 
ЛИНГВИСТИЧЕСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК - ТОРК ДАЛАЛЯН - Статья 
касается одного эпизода в деятельности наместника (марзпана) Армении Васака 
Сюни (5-ый в.) и анализа словосочетания eražštakan karg-k‘ «музыкальные обряды», 
связанного с этим эпизодом. В современном армянском данное словосочетание 
воспринимается неоднозначно. Принимая во внимание интерпретацию М. Абегяна, 
который слово karg переводит здесь как «группа» и, следовательно, eražštakan karg 
— как «оркестр», мы попытались рассмотреть «музыкальные обряды» под более 
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специализированной узкой призмой. Данный подход помогает в какой-то степени 
осмыслить непонятные вопросы этимологии и семантики слова неизвестного 
происхождения eražišt «музыкант». Обобщая скудные историографические данные и, 
опираясь на настоящий филологическо-семантический анализ, можно предположить, 
что термин eražišt, вместе с феноменом «языческих музыкантов», вначале проник в 
провинцию Сюник, откуда позднее распространился в литературном армянском, 
приобретая общий смысл, сходный с греческим словом μουσικός. В истории 
семантического развития слова eražišt примечателен также факт редактирования 
текста Елише переписчиками поздних веков, вследствие чего потерявшее 
смысл устаревшее словосочетание было заменено более общим эквивалентным 
определением. 

Ключевые слова: музыкант, музыкальный порядок, языческая песня, Елише, 
Васак Сюни, рукописи. 

  

VASAK SIUNY AND «MUSICAL ORDERS» ACCORDING TO ELISHE: CULTURAL-
LINGUISTIC SURVEY - TORK DALALYAN - The paper broaches one episode from the 
activity of Vasak Siuny, governor (marzpan) of Armenia (5th c.), and the analysis of the 
phrase eražštakan karg-k‘ «musical orders» associated with this episode. In modern 
Armenian, this phrase is perceived not unambiguously. Taking into account the interpretation 
of M. Abeghyan, who translates the word karg here as «group» and hence eražštakan karg 
as «orchestra», we have tried to consider the «musical orders» through a more specialized 
narrow prism. This approach helps us to some extent comprehend the complicated questions 
of the etymology and the semantics of the word eražišt «musician», which is of unknown 
origin. Summarizing the scanty historiographical data and relying on the given philological 
and semantic analysis, we can assume that the term eražišt, together with the phenomenon 
of «pagan musicians», first penetrated the province of Syunik, from where it spread later in 
literary Armenian, acquiring a general meaning, as a synnonym of the Greek word μουσικός. 
In the history of the semantic development of the word eražišt, it is also noteworthy that the 
text of Elishe has been edited by the copyists of the later centuries, during this process the 
meaningless obsolete phrase has been replaced by a more general equivalent one. 

Key words: musician, musical order, pagan song, Elishe, Vasak Siuny, manuscripts.


