Կարինե ԲԱՋԵՅԱՆ
ԱՍԵԿՈՍԵՆԵՐԻ ՈԻ ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԻ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒՄԸ
ԳՅՈՒՍԲԻՈԻՄ
Գյումրեցի նկարիչ Գ ևորգ Բրուայանն ունի կենցաղային տեսարաններ պա
րունակող գրչանկարների «Հի ն Գ յումրի» կոչվող շարք (1937թ): Ծաղրանկարներ հա
մարվող, սակայն իրենց բնույթով ավելի շուտ շարժ հիշեցնող նկարներում հեղինակր
ծաղրի է ենթարկում քաղաքի ոչ վաղ ա նցյալի «հետ ա մնա ց» մի շարք սովորույթների
Կենցաղային ժանրի տեսարանների (ամուսնական, հուղարկավորման արարողու
թյուններ, բաղնիքի ծես ե ա յլն) մեջ մեր ուշաղրությունը գրավեց բամբասանքի թեմա
յով գծանկարր: Հա յրենի քաղաքի կենցաղին ու բարքերին քաջածանոթ նկարիչը ար
վեստագետին հատուկ խորաթափանցությամբ ե վարպետությամբ կարողացել է բա մ
բասող կանանց ձեռքերի, աչքերի ու բերանի շարժումների միջոցով տ ա լ բնակչության
մեջ լայնորեն տա րա ծվա ծ ա յդ սովորույթի ամբողջ պատկերը: Այս ա շխատանքը մեգ
հետաքրքրեց նրանով, որ ա յդ բա ցա սա կան երևույթը կենցաղային քննարկման մա
կարդակից սովորաբար դուրս չի եկել' բացառությամբ դրա գեղարվեստական նկարա
գրությունները, որոնցից ա ռավել ուշագրավ է Ավ. Իսահակյանի «Ուստա Կարոյի ա յցը
սանամայրերին» պ ա տ մվա ծքը:2 Այս գծանկարը չէր դառնա առանձին վերլուծության
առարկա, եթե ձեռքի տակ չունենա
յինք լենինականյան բամբասանքի
մի քանի նմուշներ,որոնք, որպես բա 
նահյուսության ուրույն ժանր կա
րևորել և հավաքել է Հրա չյա Մկրտչյանը 1977-1980 թվականներին:1
Հատկանշական է, որ բա մ
բասանքին անդրադարձել են հա տ 
կապես գյումրեցիները' ա յն համա
րելով իրենց քաղաքին բնորոշ խիստ
բացասական երևույթ, միաժամա
նակ քննադատաբար վերաբերվելով
իրենց կողմից անընդունելի ա յդ սո
վորույթին: Անշուշտ, բա մբա սա նքը զուտ գյումրեցի ներին հատուկ հատկանիշ չէ,
սակայն, թերևս խորթ էլ չէ, եթե գրա վել է նկարչի և բանահավաքի ուշադրությունը:
Մենք ևս փորձեցինք հարցում ա նցկա ցնել գյումրեցիների մեջ երկու նպատակով, նա խ'
լրացնելու ձեռքի տակ եդա ծ նյութերը, և երկրորդ' պարզելու արդի հասարակության
կարծիքն ու վերաբերմունքը դրա նկատմամբ: Հարցումը, որին մա սնա կցել են երիտա
սարդ և միջին տարիքի երկու սեռի ներկայացուցիչներ ցույց տվեց, որ բա մբա սա նքի ու
ասեկոսեի մասին տարբեր կա րծիքներ կան հասարակության մեջ: Մի մասի կարծիքով
բամբասանքը ստի վրա է հիմնված, իսկ մյուսը գտնում է, որ ա յն իրական հիմք ունեցող
չարախոսություն է: Ի ն չ վերաբերում է ասեկոսեներին, ապա ա յստ եղ ևս տարակարծու
թյուններ կան' պ ա յմա նա վորվա ծ նախորդ հարցի պատասխանով, քանի որ սովորա
բար ասեկոսեն դիտարկվում է որպես բամբասանքին հակառակ երևույթ: Այսպես'
«Ասեկոսեն տեղեկությունը փոխանցում է, իսկ բամբասանքը' չա փ ա զա նցնում», «Ա սե
կոսեները անհիմն խոսակցություններ են, իսկ բամբասանքր զբաղմունք է», «Բ ա մբա -

՚ Լ. Ա թ ա ն ե ս յ ա ն , Գյումրեցի նկարիչներ. Գևորգ Բրուտյան, ՇՊՄ Ժ յոթերորդ գիտական
նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 240-241:
2 Ավ. Ի ս ա հ ա կ յ ա ն , Երկերի ժողովածու, ե.4, Եր., 1975, էջ249-279:
3 ՀՀ ԳԱՍ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսության բաժնի արխիվ, Հր.
Սկրտչյանի հավաքածու, FFV I: 4094-4833, FFX I: 0001-2048, FFXI: 7253-7830 (հետայսու
Հր. Սկրտչյանի նյութեր):
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սանքը կարող է վատ հետևանքներ ունենա լ իսկ ասեկոսեները' ոչ», ե միայն քչերն են
դրանք համարում նույն երևույթը:
իրականում բամբասանքն ու ասեկոսեն հոմանիշներ են: Ըստ Աճաոյանի'
« բա մբա ս բաոը կազմված է բա մ (ասում եմ) և բա ս (ասում է) բա յա ձևերից, որը բար
բառներում հանդիպում է ասեկոսե, կասէ-կուսէ, ասուաս, ըսի-ըսավ և ա յլ ձևերով»:5
Բամբասանքը բացատրվում է որպես «Մեղադրութիւն, պարսաւ, չարախոաոթիւն,
տրտունջ, լուտանք, թշնամանք»,6 «Ա նբա րյա ցա կա մ կամ վարկաբեկիչ տեղեկություն
որևէ մեկի մասին, որ տարածվում է անստույգ, ոչ ճիշտ և մտացածին լուրերի վրա»:
Քրիստոնեությունը բամբասանքը համարում է մարդկությանը բնորոշ մոլորու
թյուններից մեկը, որր, հակառակվելով ուղիդ բանականությանն ու աստվածային օրեն
քին, ապականում է մարդուն բարոյապես և ֆիզիկապես, քանի որ արագացնում է մա
հը: Հա յ եկեղեցին գտնում է, որ «Մի բամբասանքից սովորաբար երեք չարիք է ծնվում,
աոաջին' բամբասողը մահու չափ մեղանչում է, երկրորդ՜ լսողը մեղսակից է դաոնում,
երբորդ' բամբասվածն էլ է նույն մեղքով մեղանչում կամ ուրիշ մեղքեր ևս գործում»:8
Բամբասանքը դիտվում է նաև որպես ժողովրդական զրուցաբանության որո
շակի ժանր, որը կարող է հիմնվել կոնկրետ դիպվածի վրա, ունենալ որոշակի սյուժե և
դրանից ա ծա նցվա ծ սյուժետային գծեր, որոնք տիպորոշվում ու զարգանում են տարա
բնույթ մոտիվներով ու կայուն բանաձևային հարակցումներով: Դրա նք կարող են լինել
նաև չպատճառաբանված հերյուրանքներ, զրպարտություններ կամ անհիմն հայտա
րարություններ: Ընդգծելով հասարակական կյա նքի ու կենցաղի ստվերոտ կողմերն ու
երևույթները, բամբասանքները պատկերավոր արտահայտությունների ու կայուն բա 
նաձևերի մի համաձուլվածք են:9 Բամբասանքներում տեղ են գտել.
• Ա ոա ծ-ա սա ցվա ծքնեյ>«Կ ընգա [սորատեն չի պակսի», «Ջուրը մտնին լողալ գիտեն,
քյասարն հելնին դողալ գիտ են», «Մեր հացի մեջ աղ չկա » և ա յլն:
• Դա րձվա ծքներ-«Ս հ կովեն, տասը ծովեն», «Օ րը մեգ է, ծեձը հազար», «Ք իչ այիբ
ունեյիք, քոթեշ էլ հանեցիք», «Բոլորն էլմ ե սանդըոի կտավ են» և այլն:
• Օ րհնա նքներ֊«Օ ղոդճ\ւ հիրան, լուսը կաթի գերեզմա նին», «Ասվաձ քեզի գյա նք տա»,
«Օդորմի քու անցավորներին» և այլն:
• Անեծքնեթ«\ձա ^Հ\բ\ւ լուսն քոոներ», «Գ եդինը մտնիս», «Ա յ վ ա յը էրգրիդ գլխուն»,
«Զուլումդ բըլի», «Բա լեքդ թաղեմ», «էրթըլներդ էղնի, գալերըդ չէղնի» և այլն:
• 07քտս/#ք#ծ/Ւ«թերմըշներ», «լըգդի», «քյա ֆ թ ա ռ», «խ ուժըններ», «ա յլա նտ ա գ», «մեյմուն», «չիչո» ե այլն:
Բամբասանքներում վաո գույներով ներկա յա ցվա ծ է նաև գյումրեցուն և շիրակցուն հատուկ զվարճախոսությունն ու սրամտությունը, որը, հատկապես լավ է
երևում համեմատություններում, ինչպես օրինակ' «Բըդի էրտամ թաղային լիազորի
հանգըջեն թըղթով բռնեմ, օր ձեռներըս չըկեղդոդի», «Պ եսոկը էնքան քիչ է ւրցրե, օր
ֆիշնեն գունը թռցրել է», «է շ ը հինքն է, խոդը հուրիշի հառաջը կդնե», «Օ տ ը գիդես թե
քիչըմ մաքրվավ. մէ այլանդագը հարձակուրդ գն ա ց», «սա տա նի զիզիգ»/նկատի ունի
դռան զանգը Կ. Բ./, «Բ ոյին կիշկիմ, սոլերուն...սոլերն ուրանե բոյով ի ն »:10
Ա յն բանում, թե որքան տարածվա ծ երևույթ է բամբասանքը, կարելի է դատել
բա մբա սա նք բառից ա ծա նցվա ծ բառերի մեծ բազմությամբ' բա մբա ս /բամբասանք,
ասեկոս/, բա մբա սա գիր /բամբասանք' զրպարտություն պարունակող գրություն' նամակ դիմում/, բա մբա սա մոլ /մոլի բամբասասեր/, բա մբա սա սեր /բամբասել սիրող/,
բա մբա սա ն /բամբասկոտ/, բա մբա սա սիրությա ն /բամբասասեր լինել, բամբասասերի
բնավորություն' վա րքա գիծ/ե ա յլն:11
յ ՍռցհարցմաԸ արդյունքներ, թղթապանակ 2007թ., ՇՀՀԿ արխիվ:
՜ Հ. Ա ճ ա ո յ ա ն , Արմատական բառարան, հ. 1, Եր., 1971, էջ 385:
6 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, b. 1, Եր., 1979, էջ 430:
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Ունենալով կիրարկման ե կենցադավարման լայն ոլորտներ՜ բամբասանքներն
ընդգրկում են ժողովրդի սոցիալական, կենցաղային, անձնական, հոգեբանական,
քաղաքական և ա յլ բնագավառներ: Արտահայտվելով քաղաքային բանահյուսությանը
բնորոշ ժարգոնային բառերով, գոեհկաբանություններով, հասարակաբանություններով ու ռուսաբանություններով, դրանք ստեղծում են ազգագրական, սոցիալ-հոգեբանական տիպորոշ միջավայր՜ որոշակի նկարագրություններով, դիպվածներով ու ըմբռ
նումներով: Բամբասանքներում դրսեորվում են ժողովրդի բարոյահոգեբանական
առանձնահատկությունները, արժեքային համակարգը, կենցաղամշակութային յուրա 
հատկությունները և այլն:
Սովորաբար բամբասանքի նյութ է դառնում այն երևույթը, անձնական այն
հատկանիշը, որը հասարակական կարևորություն է ներկայացնում: Ն ա յա ծ բա մբա 
սանքին մասնակցողների սեռատարիքային պատկանելությունից' խոսակցության թե
ման կարոդ է ընդգրկել անհատական - հասարակական հարաբերությունների լայն
շրջանակ և վերաբերել կենցաղա յին ցա նկա ցա ծ հարցի' նա յա ծ, թե զրուցակիցների
համար ինչն է կարևոր:
Ավանդաբար բա մբասանքը համարվել է կանանց բնորոշ զբաղմունք և դա
հաստատագրվել է քրիստոնեական հավատամքով այսպես. «Ք ա նի որ կանայք ի բնե
շատախոս ու դատարկաբան են, նրանց մոտ սովորական բան է բա մբա սա նքը:...Ե վ
քանի որ կանայք գիտություններից ու գաղափարներից զուրկ են և կարևոր ու օգտ ա 
կար բաների մասին չգիտ են, սկսում են իրար բամբասել: Ուստի ով էլ փնի' դրացի,
խնամի, թե ընտանիքի անդամ, զերծ չի մնում նրանց լեզվից, որովհետև բոլոր ասեղ
նագործություններից ավելի լավ գիտեն ծա ղկեցնել բամբասանքը' մեկը հազարով
բազմապատկելով, փոքրը մեծացնելով, լուն փիղ դարձնելով»: Կամ' «Կ ա սկա ծա միտ 
ները, ինչպիսին են կա նա յք, դյուրամետ են դեպի բամբասանքը և դժվարությամբ են
ողջամիտ դառնում ու բամբասելուց դադարում, որովհետև ոչ ոքի չեն հավատում, ա յլ
իրենց չար կարծիքի մեջ հաստատուն են մնում»:12
Գյումրու ժողովրդական իմաստությունն ասում է. «Բամբասելը և խռովելը
կնկա փեշակ է » :13 Այղ են վկայում նաև Հ. Մկրտչյանի հավաքած նյութերը, որոնք ներ
կայացնում են նույն հասակային խմբի կանանց բամբասանքն ու Գ.Բրուտյա նի
գծանկարը' միջին և բարձր տարիքի բամբասող կանանց կերպարներով: Դ ա հաստա
տում է նաև Իսահակյանը. «էն պ ե ս դուրս կուգա, որ կնկա համար լսող պետք էր. էն
քան, որ ինքը խոսի: Կնկա ա կա նջն էդեր է օղի համար, թե չէ' խոսքի, կնկա խոսքն էլ
որ կա, իրան մանած թելեն երկեն է » :14
Մեր կողմից ա նցկա ցրա ծ սոցհարցումների արդյունքները ցույց տվեցին, որ
այսօր ա յդ կարծրատիպը հիմնականում փոխվել է, քանի որ շատերի կարծիքով բա մ
բասանքն ընդգրկում է սեռատ արիքա յին տարբեր խմբերը (երիտասարդներից մինչև
ծերեր, ա յդ թվում նաև տ ղա մա րդիկ15): Դ ա պատճառաբանվում է այն հանգամանքով,
որ արդի հասարակության մեջ մեծ թիվ են կազմում աշխատանք, որևէ զբաղմունք չու
նեցողները, ուստի հենց նրանք էլ ազատ ժամանակը լրացնում են բամբասելով: Հա տ 
կանշական է, որ հաճախ շեշտվում է բամբասողների կրթական մակարդակր, համարե
լով, որ դա կիսագրագետ կամ թերուս մարդկանց է հատուկ: Ա յդ է պատճառը, որ հարց
վողների մի մասը գտնում է, թե բա մբա սանքն ավելի տա րածված է գյուղերում, որտեղ,
բացի այդ, մարդիկ իրար ավելի լավ են ճանաչում, քան քաղաքում;16 Այս կարծիքը, ան
շուշտ, չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ, ինչպես հայտնի է, ա վան
դաբար քաղաքի բնակչությունն ավելի շատ ազատ ժամանակ ուներ, քան գյուղացին:
Այն, որ բամբասելու համար պարտադիր չէ զբաղմունքի կամ աշխատանքի
բացակայությունը, վկայում են հարցման այն պատասխանները, որոնք որպես բամբա12 Պ ո ղ ո и պատրիարք Ա դ ր ի ա Օ տ պ ռ լ ս ե ց ի , նշվ. աշխ., էջ 312, 318:
,յ Ն. Ն ի կ ո ղ ո ս յ ա ն , Լենինական, ՀՀ ԳԱԱ ՀԼԼԻ բանահյուսության արխիվ, F F II, էջ 7468:
14 Ավ. Ի ս ա հ ա կ յ ա ն , նշվ. աշխ., էջ 275:
15 Տղամարդկանց բամբասանքի խիստ հետաքրքիր օրինակ է Ուստա Կարոյի ե բամբասանքչի
սափրիչի (որի մասին համագյուղացիներն ասում էին. «Ջհուդի բողչա է Գալոյի բերանը»)
զրույցը:
16 Սոցհարցման արդյունքներ:
*
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Կարինե Բա ցհյա ն

սանօի Սայր նշում են նաև աշխատատեղը: Մենք ղա տեսնում ենք նաև Գ.Բրուտյանի
ոծա նկարում որտեղ, ի թիվս մասնակից պարապ կանանց, բամբասանքին մասնակ
ցում է իլիկով թել մանող կին: Սա ցույց Է տափս, որ բամբասանքը ավելի շուտ որոշակի
մարդկանց բնորոշ զբաղմունք Է, նրանց ապրելակերպի ձե, որը որոշակի նպատակներ
Է հետապնդում' չարախոսել, զրպարտել, անպատվել, վատա բա նել և այլն: Այս առու
մով տեղին Է վկայակոչել «Խ րա տ ի թանզարան»-ը. «Ք ա նզի մոլին բամբասում Է, որ
պեսզի ինքը բարի երևա, պարզամիտը բամբասում Է, որովհետև խելացի չէ, ստախոսը
բամբասում է, որովհետև ղա է իր սեփական պաշտոնը, ղատարկակյացը բամբասում է,
որպեսզի ժամավաճառ փնի, թշնամին բամբասում է, որպեսզի վրեժ առնի, շահա
խնդիրը բամբասում է, որպեսզի ինչ-որ բան շա հի»:
Բոլոր ժամանակներում բամբասանքը քննա դա տվել է, համարվել է անվայե
լուչ, մերժեփ երևույթ, սակայն դա չի խանգարել, որ ա յն գոյա տ ևի և ընդգրկի կիրարկ
ման լայն ոլորտներ: Գյումրեցի կնոջ բարոյական բարձր վարկանիշի համար, այլ
հատկությունների թվում կարևորում էր նաև խոսքի մշակույթը: Գյումրու ժողովուրդը
պահանջում էր. «Կնիկը պտի խոսքի ետևն ու առաջը իմացող էդնի, բերանն էկած
խոսքը չըսե, լավըմ չափե, ձևե, նոր խոսի, փորեն դուս էկող խոսքը բկի քյառթերուն քցե,
մնացածը ծանդր ու թեթև էնե, նոր դուս հանե: Կնիկր աղըլդչի, խա բարբզա ն, խաբար
տանող ու բերող, ուրիշներուն իրար քցող (գժտեցնող) պտի չեղնի:»18
Ըստ մեր հավաքած նյութերի, Գյումրի քաղաքի և Շիրակի մարզի բնակչու
թյան մեջ բամբասասեր կամ բամբասանքչի մարդուն տարբեր անուններ և պիտակներ
են կպցրել: Դրանց մի մասը բարբառային ձևեր են, ինչպես օրինակ' լըդըլդչի, չիչո,
խաբարբզան, խառնակչի, խոսք տանող-բերող, յոթ ծովի մերան (կամ յոթ մածնի մե
րան), ճալան-ճոթան և այլն: Մյուս խումբը ներկայացնում է ավեփ ուշ (խորհրդային
տարիներին) գործածության մեջ մտած և համեմատության-զուգահեռի վրա հիմնված
նոր մականուններ՜ «Չա ստ ի ռադիո», «Բ իբիսի», «Բա նվոր թերթ», «Փ ա յլա կ», «Լրա 
բեր», «Թա ղի տեղեկատու» ե ա յլն:19
Մեր ձեռքի տակ եղած բամբասանքի նյութերը, իրենց չափազանցությամբ
հանդերձ, հետաքրքիր տվյալներ են տափս Գյումրու առտնին կենցաղի, հատկապես
կանանց զբաղմունքների, նրանց հետաքրքրությունների ու հատկանիշների մասին:
Բամբասանքների ժամանակ ա րծա րծվա ծ թեմաների միջոցով կարեփ է պատկերա
ցում կազմել այն մասին, թե ինչսփսի՞ն պետք է փնեն իսկական կինն ու տղամարդը,
երիտասարդն ու ծերը, նրանց արտաքինում, կամ վարքում ի՞նչն է ընդունելի կամ մեր
ժեփ, բարոյական ո՞ր հատկանիշներն են համարվում դրական կամ բացասական և
այլն: Ամենաշատ քննարկվող թեմաներն են կանանց գործ անելր, արտաքինը, վարքը,
պահվածքը, ընտանեկան հարաբերությունները, ամուսնությունն ու աղջկատեսը:
Գյումրեցի կնոջ համար մաքրասիրությունը ամենակարևոր հատկանիշներից
մեկն է. « ... թող բերանըմ էրկուս պակաս խորաթա էնե... յիստըկութենը խոմ փարովփլով չէ, բան ու գործի անունն ինչ է » :20 Ա յդ է պատճառը, որ շատ հաճախ քննարկվում
էին այն գործերը, որոնք տնից դուրս էին կատարվում՛ ի ցույց ամենքին: Այդպիսի գոր
ծերից էին լվացք անելն ու բուրդ լվալը:
Ազգագրական նյութերը վկայում են, որ քաղաքում X IX դ. վերջին-XXդ. սկզբին
մեծ լվացքը տանում էին «Ա րփ աչայը, Չարքզի ձորը կամ Գյումրի չա յը»: Արփաչայ
լվացքի գնալը մեծ արարողություն էր, տոն' որին մասնակցում էին տ վյա լ ընտանիքի
հետ միասին նաև մոտ հարազատները: Փոքր լվացքը արվում էր տանը, ընդ որում
գյումրեցի կինը լվացքը յոթ ջուր էր լվանում, ամեն կերպ փորձելով օճառ քիչ օգտա
գործել, սակայն լվալ մաքուր:՜1 Մյուս կարևոր գործը բուրդ լվալն էր: Ընդունված կանոն
էր տարին մեկ լվալ ներքնակների բրդերը, իսկ երեք տարին մեկ' վերմակներինը,
այնպես որ ամռանը կանայք ցույց էին տափս և՛ իրենց հմտությունը և՛ կարողությունը:
'ԼՊ ո ղ ո ս պատրիարք Ա ղ ր ի ա ն ու պ ո լ и ե ց ի, նշվ. աշխ., էջ 310:
Հ. Գ յ ո լ ե ց յ ա ն , Գյումրի (Ալեքսանղրապոլ Լենինական), ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ ազգագրության
բաժնի արխիվ, տետր 1, 1976, էջ 60:
Սոցեարցումների նյութեր:
'° Հ. Գ յ ո լ ե ց յ ա ն, տետր 1, էջ 117:
21 Նույն տեղում, էջ 90-94, 118, 128-129:

Ասեկոսեների ու բա մբա սա նքի կենցադավարումը Գյումրիում
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Բնական է, որ լվացքի մաքրությունը ե փռելու ձեը, բուրդը լվալն ու ձւալկելը, անկողինը
կարելը ղրկից-հարեանների, սկեսուրների ու տեգերկինների քննարկման և բա մբա 
սանքի թեմա էր ղաոնում: Բերենք օրինակ. «Բուոտըս լվացի, փռեմ քիչըմ չորնա, չըբղեմ: Ես ըսի լըմգաձ Է, հըմը չէ. էնքան լավ լըվացվավ, աբրեշում դարձավ: Տեսնեյր
էրեգ էն Օսանն էլ էր բուռտ լըվացե. զուլումըդ բլի. քեզի կընիգ ըսողին ինչ ըսեմ, ճըմոտե, դրել էր էն կողմ, կըսեմ' ըխչի“, լավ չես լվացե, կըսե ընձի ձեռ կուդա: Այ վա յս խ ե
լառ գըլխուտ. ես հընչի՞ բրդի քեզ պես լգդու հեղ թուլ տամ խոսա՞մ, օր դու էլ քեզի
երեվագայես: Գիղե' չիդենք վ օ վ է ...» :22
Գյումրեցի կինը հատուկ էր պատրաստվում ձմռանը կամ «ձմեռվա թադարու
քին», որի մասն էր կազմում մուրաբաների և ա յլ պահածոների պատրաստումը: Բա մ
բասանքի մյուս թեման ա յս եփութափն էր, որր նույնպես կարևորվում էր կնոջը բնութագրելիս: Ինչպես երևում է նյութերից, պարծենալու առիթ էր բազմատեսակ ու մեծա 
քանակ մուրաբաների ու ա յլ կերակուրների պատրաստումը, գնված ապրանքի որակն
ու քա նա կը.«...վա ա փ շե, ընձի հըմար գինը նշանակուտուն չունի, լավն էղնի, փարին
չեմ աշե. էդ էր պագաս. խ ո վերեվի խուժընները չեմ, կերտան բազրից ապոա-ժուբոա
կառնին գուկա ն...հոդը աշխըրի գլխուն. ըսենք չտես են, ի՞նչ են տեսե օր. խո մեզի պես
չե՞ն ճոոտե ու պ ոոտ ե:...Հա մեն օր հինքը կըտեսներ, թե բազրեն ինչ տեսագ ֆիշնա,
գիլազ, ծորին, տիյա հերեգ էլ մոշ ու էն հանտեր, ի՞նչ կըսեն, հա մալինա. թանգ ու
էժնին չեմ աշե. ինչ կըսեն կոպամ ու կաոնիմ: Հընչի՞ չառնիմ. ղուրբանս են էղէ.
մուրաբես, կամպոտս, սոգերս համարյա թամամ է, կըմնա պատլիճան, ծիծա կ խորո
ված էնեմ..»:23 Մեկ ա յլ բամբասանքում քննարկվում է մուրաբա եփելու հմտությունը.
«Մեր աշխադողներից մեգն էր ֆիշնի մուրաբա էպէ: Ըսի՜ էրտամ շնորքը տեսնիմ. մու
րաբա զուլումդ բլի. գուն չկար հէրեսը. մուրաբինը գունն է. մուրաբեն օր գունով
չեդնի...չլցնես վազը կա րմրի...հողը քեգի պես կնիգ ըսողի գըլխուն. պեսոկը էնքան քիչ
է լըցրե, օր ֆիշնեն գունը թռցրել է. մե կովեն, տասը ծովեն, ջուր, ի՞նչ մուրա բա :»24
Բերված օրինակները ցույց են տափս նաև գյումրեցիներին հատուկ մեծախոսությունը
կամ, ինչպես ժողովուրդն է ասում «մեծբերնությունը», չափազանցնելու, գլուխ գովելու,
ուրիշին չհավանելու, անուն դնելու հատկությունը:
Հարկ է նշել, որ մեր ձեռքի տակ եղած բամբասանքների նմուշներում ա րտ ա 
հայտվա ծ են նաև գյումրեցի տղամարդու որոշ ընդունելի հատկանիշներ, ինչպես օրի
նակ' «տղեն կնգա գյա մը բդի ձեոը պ սւյե», «տղամարդը բդի խըմե», «էն թարֆեն օր
գուգար, կըսեյն էրնեգ տիրոջդ, մսւյփ կընգտիգ ախ կենեյն, մէ անգամ հետը խոսայն,
գիդես էդոնց պես ղզի՞գ էր »:25
Բամբասանքների մյուս կարևոր թեման երիտասարդ աղջիկների արտաքինը,
պահվածքն ու նրանց ամուսնությունն է: Բանահյուսական և ազգագրական նյութերից
երևում է, թե օրինակ 1970-ական թվականներին որքան դժվարությամբ է կենցաղ
մուտք գործել նորաձևությունը և ինչ հետևանքներ է ունեցել: Հագուստի ազատականացումը իր հետ բերեց արտաքին տեսքի այնպիսի փոփոխություններ, որոնք նախկինում
համարվում էին անվայելուչ, կնոջ, աղջկա համար անընդունելի: Ավանդական սովո
րույթներին հակա ռա կ’ միայն տղամարդուն հատուկ համարվող տաբատ (շալվար)
կրելը, անպարկեշտ (ա նբա րոյա կա ն) կնոջը հատուկ շպարը, շրթունքները, մազերը
ներկելն ու դիմահարդարումը ամենամեծ դժգոհությունն էր առաջացնում միջին և ավագ սերնդի ներկա յա ցուցիչների մեջ, ինչն էլ դաոնում էր բոտն քննարկման առարկա:
Ինչ անուն ասես, որ չեն կպ ցրել ավանդույթը խ ա խ տ ա ծ աղջկան. «Ի ն չ պաոոդի մարդ
որ գուզիս, կա. փաչեքն բա ց աղջիկ է գուզիս, գյոզլուգներով աղջիկ, ներկուգ քիսփաթ է
գուզիս, բռբեջ մագեր, ինչ ֆասոնի ռա նգ է գուզիս' լիքն է», «Չ ընկ տեսի' աղջիգն շա լ
վար հագնի, շալվարներու փա չեստանով ճանճ է քշին: Շալվարը քիչ էր, հըմգա լե
թաժա սոլեր ին մոդա քցի, անուն լե բլաֆորմ է, ինչ սաղանա է..»:26

22 Հ. Մկ ր տ չ յ ա ն, թղթապանակ 1978, էջ 71:
23 Նույն տեղում, Էջ 66:
24 Նույն տեղում, Էջ 67:
23 Նույն տեղում, Էջ 65, 129, 68:
26 Նույն տեղում, Էջ 128, 130:

Կարինե Բա զեյա ն
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Անշուշտ, նման բամբասանքները բա ցասական հետևանքներ էին ունենում, երբ
տվյալ աղջկան ուզնկան էին գալիս: Գյումրու սովորության համաձայն, տղայի համար
աղջիկ ուզելիս' ծնողները հարսնացուի վարքի, շնորքի մասին տեղեկություններ էին
հավաքում հարևաններից: Հասկանալի է, որ երբեմն չարախոսությունն իր արդյունքը
տալիս էր և ամուսնությունը չէր կայանում. «Մըր ախչի՞կըն է, օր տունն է մնացի
հուզընգաններ գիգան, գավնին, էդ է գուզին նըշան դընին, մեկ լէ տեսար, մեր շընհեր
ղըրկըցներ բան մի հընտրեցին, բանբասին, անուն է կըդնին ախչըկաս, ոտ է զարգին
մարդիկ լե թորգին, կերթան»: 27 Այսպիսի դեպքի մասին պատմում է նաև Մկրտիչ Ար.’
մենը «Հեղնար աղբյուր» վիպակում. «Սոսկալի վիրավորված, Մկրտչի մայրը վերա.
դարձավ տուն' արդեն ճանապարհին մտածելով, թե ինչ կերպ վրեժ լուծի ամբարտա
վաններից: Չա նցա վ նույնիսկ մի օր, և ամբողջ Ձորի Բողազով տարածվեց նորությունը.-Մկրտչի մայրը գնացել է Հեղնարին ուզելու իր տղայի համար, բա յց նկատել է, Որ
աղջիկը հիվանդ է... Հեդնարի անունը միանգամից կոտրվեց: Հարսնախոսների անընդ
հատ հոսքը նրանց տուն կտրուկ ընդհատվեց»:
Հետաքրքիր է, որ այսպիսի բամբասանքը եկեղեցին համարում է ամենամեծ
մեղքը. «Ե վ հաճախ են պատահում նրանց մեջ ա յս վերջինները, ովքեր չարախոսում են
աղջկանից կամ տղայից, որպեսզի նրանք ուրիշների հետ նշանվեն և իրենք էլ սրանցից
կաշառք ստանան կամ մի ուրիշ բա ն' ընծա յի անվան տակ: Այսպիսիները դասակից
են մեր Տիրոջ մատնիչ Հո ւդ ա յի ն...»:29
Այսպիսով բամբասանքը, անհիշելի ժամանակներից եղել և շարունակում է
մնալ ժողովրդի բանավոր ավանդության անքակտելի մասը: Անկախ նրանից, թե ինչ
վերաբերմունք ուներ ե ունի հասարակությունը դրա նկատմամբ, որպես խ ոսք-^ույցի
ժամանցի ձև, այն լրացրել և ամբողջացրել է քաղաքի կենցաղամշակութային համափրը: Լինելով անձը նշավակող զրուցատեսակ՜ իր քննադատությամբ ու չափազանցու
թյամբ հանդերձ, այն արժեքավոր տվյալներ է պարունակում քաղաքի ազգագրության
բազմաթիվ ոլորտների մասին: Ինչպես նշում է բանասացներից մեկը. «Բամբասանքը
հանդիսանում է կարևոր միջոց որոշ տեղեկություններ իմանալու հա մա ր»:30
Բամբասելու սովորույթը թեև գափս է դեռևս նախնական հնդեվրոպական
շրջանից, սակայն արդիական է նաև մեր օրերում: Ուստի նպատակահարմար ենո
գտնում մեր խոսքն ավարտել Աստվածաշնչյան առակներով. «Արդար շուրթերը ,ոեց
նում են թշնամանքը, իսկ բամբասանք տարածողներն անզգամ են» (Առակ ժ 18) «Եդ
բա յրնե՚ր , միմյանց մի՛ բամբասեք, ով բամբասում կամ դատում է իր եղբորը չարա
խոսում է օրենքի մասին և դատում է օրենքը»(Հա կոբ, Դ I I ) :31

СПЛЕТНИ И ПЕРЕСУДЫ В БЫТУ ГЮМРИ

Резюме

К. Базвян

И мея ш и рокую среду б ы то ван и я, сплетни о х в а т ы в а ю т социальную пси
хологическую , культурную , политическую и другие сф еры ж изни людей В с’плет
нях в ы я вл я ю тс я н равствен но-п си хологически е, к у л ьту р н о -б ы то вы е особенности
и ценностные ориентации народа. В с т а т ь е р ас с м ат р и в аю т с я собранны е в 1970ых годах, в качестве ф ол ькл ор н ы х м атер и ал о в, сплетни Л ен и н ак ан а которы е со
п оставляю тся с м атер и алам и соврем ен н ы х соц опросов. А н ализ м атер и ал о в пока
зал, что сплетни и пересуды м огут б ы ть важ н ы м и сточн и ком для изучения пов
седневного бы та города Гю мри. Они д аю т и нтересн ы е сведения в особенности об
интересах, зан яти я х, х ар ак тер н ы х чер тах и ц енн остн ы х отн ош ен иях женщин.

՜ Հ Մ կ ր տ շ յ ա ն, թղթապանակ 1976թ.:
՜շ 9Մ U p մեն, Հեղնար աղբյուր, Եր., 1961, էջ 11:
Հ ո ղ ս и պատրիարք Ա դ ր ի ա ն ու պ ո լ ս ե ց ի, նշվ. աշխ., էջ 314
^ Սոցեարցման նյութեր, էջ 8:
''՚ Նայն տեղում, էջ 321-322:

