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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ներկա ուսուﬓասիրության առարկան հայ ժողովրդական հեքիաթն է՝ իր ծիսապաշտամունքային, կրոնաառասպելաբանական, էթնոմշակութային խորհրդանիշների ամբող ջությամբ, որոնք
իրենց դրսևորուﬓերն են գտել նաև վիպապատմական բանահյուսության ﬔջ («Վիպասանք», «Պարսից պատերազմ», «Տարոնի
պատերազմ» ու «Սասնա ծռեր»):
Հեքիաթի սկզբնավորուﬕց ﬕնչև գրառում հազարամյակներ
են անցել: Լինելով բանավոր ավանդության հնագույն տեսակներից ﬔկը՝ հեքիաթը ստեղծվում է բնօրրանում, բացահայտում այն
պատմող ժողովրդի հնավանդ պատկերացուﬓերի համալիրը՝ հավատալիքները, ծեսերը, նիստուկացը, նրա աշխարհընկալման
բնորոշ ձևերն ու առանձնահատկությունները:
Հեքիաթը՝ մշտապես հաստատագրված բնագիր չունեցող,
տարբեր փոփոխակներով ավանդված ﬕ բարդ ու առեղծվածային
բանահյուսական վաղնջատեքստ (արքիտեքստ) է, որի բառալեզվային շերտերում թաքնված ենթագիտակցության նախնական
պատկերացուﬓերը, պատմաշրջանների աշխարհըմբռնման ու
կենսահայեցողության հետքերը, խորհրդանշային ցուցիչներն ու
նախակերպարները (արքետիպեր) ուսուﬓասիրողից պահանջում
են նորովի մոտեցուﬓեր ու վերլուծություններ:
Ժողովրդական հեքիաթներն իրենց տեղական-պատմաաշխարհագրական բնութագրերով, համամարդկային ընդհանրություններով և ազգային առանձնահատկություններով կարող են
ﬔթոդական հիմք հանդիսանալ հանրույթի ﬔջ ավանդաբար կենցաղավարող մշակութային բազմազան երևույթների հետազոտության և վերլուծության համար:
Ուսուﬓասիրության առարկայի արդիականությունը պայմանավորված է հեքիաթային վաղնջանյութերում և ﬔր հին ու նոր վեպերում պահպանված հայ ինքնության դրսևորուﬓերի նկատմամբ
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ոչ ﬕայն ﬕջազգային բանագիտության, այլև խնդրին առնչվող
տարբեր գիտակարգերի՝ ազգագրության, մշակութաբանության,
հոգեբանության, գրականագիտության, նշանագիտության ցուցաբերած շահագրգիռ հետաքրքրությամբ: Այս առումով ներկայումս,
առավել քան երբևէ, արդիական են ու հրատապ 19-րդ դարի երկրորդ կեսերից գրառված ու հրատարակված հայկական հեքիաթների համակարգված քննությունը, դրանց խորքերում ծպտված ծիսապաշտամունքային, կրոնաառասպելաբանական իրողությունների բացահայտումը: Սույն աշխատության արդիականությունը
թելադրված է նաև վերջին շրջանում հայ ժողովրդական հեքիաթների վերաբերյալ ոչ գիտական, պարզունակ ու սիրողական ﬔկնաբանություններ հրամցնող, տպագրական որակով աչք շոյող
հրապարակուﬓերի հեղեղով:
Խնդիրն արդիական է նաև նրանով, որ, ի տարբերություն հեքիաթների ﬕջազգային ժառանգության, որոնք արդեն երկու հարյուրամյակ պարբերաբար հետազոտվում են գիտական աﬔնատարբեր ﬔթոդներով, ﬔզանում մասնագիտական գրականության ﬔջ հեքիաթների նկատմամբ հետաքրքրությունը ﬔծացել է
ﬕայն վերջին տարիներս, բայց դրանց ուսուﬓասիրությունն անհրաժեշտ ծավալով ու մակարդակով չի իրականացվում, իսկ ﬕջազգային փոխառնչությունների բացահայտուﬓերն էլ հպանցիկ
բնույթ են կրում: Մինչդեռ եղած համապատասխան հարուստ
նյութն այսօր արդեն իսկ թույլ է տալիս կատարել խնդրո առարկա
հարցերի հետ կապված համակարգված վերլուծություններ ու ﬔկնաբանություններ:
Ուսուﬓասիրության փաստական նյութը հայկական վաղնջական հեքիաթներն են (հրաշապատում և կենդանական), հատկապես «Հայ ժողովրդական հեքիաթների» ակադեﬕական բազմահատոր հրատարակության, «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն» մատենաշարի, «Էﬕնէան ազգագրական ժողովածուի» հատորները, Ե. Լալայանի «Մարգարիտներ հայ բանահյուսության»
եռահատորը, Գ. Սրվանձտյանցի «Երկերի» առաջին հատորում
զետեղված հեքիաթները, ժամանակի համապատասխան հանդեսներում սփռված նյութերը («Ազգագրական հանդէս», «Բիւրակն»,
«Հանդէս ամսօրեայ» և այլն), Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտի բանահյուսական արխիվում պահվող Հայաստանի
տարբեր պատմաազգագրական շրջաններից գրառված հեքիաթ-
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ների ձեռագիր ժառանգությունը, վերջին տասնհինգ տարիներին
դաշտային աշխատանքների ընթացքում ﬔր գրանցած հեքիաթները, ինչպես նաև հայ մատենագրության ﬔջ (Մովսես Խորենացի,
Ագաթանգեղոս, Փավստոս Բուզանդ, Սեբեոս, Հովհան Մաﬕկոնյան) վկայված ﬔր հին ու նոր ժողովրդական վեպերը:
Իրենց բովանդակությամբ ու բնույթով հեքիաթները բաժանվում են երեք ﬔծ խմբի՝ հրաշապատում կամ կախարդական, կենդանական, իրապատում կամ կենցաղային: Հրաշապատում և կենդանական հեքիաթները ﬔծ մասամբ սերում են հին առասպելներից: Իրականում դժվար է անջրպետ դնել զտարյուն կախարդական
և կենցաղային հեքիաթների ﬕջև, որովհետև հաճախ հրաշապատում դիպաշարերի ﬔջ արտացոլված են նաև կենցաղային, առտնին հարաբերություններ, և նմանապես իրապատում հեքիաթներում հանդիպում են գերբնական ուժերի և հրաշագործության հետ
կապված դրվագներ: Ուստի՝ դրանց՝ ըստ թեմաների և դիպաշարերի դասակարգումը, պայմանական բնույթ կրելով, ﬔծավ մասամբ
թեքվում է դեպի գերակշռող կողմը: Ժողովրդական հեքիաթների
հնագույն տիպը կազմում են խորհրդանիշների համակարգ դիտվող հրաշապատում հեքիաթները, որոնց վերծանման բանալին
գտնվում է ծիսաառասպելական պատկերացուﬓերի խորքերում1:
Առասպելների՝ հեքիաթների փոխակերպման ﬔջ Ե. Մելետինսկին կարևորում է ապածիսականացուﬓ ու ապասրբայնացումը, երբ առասպելը, անջատվելով ծեսից, կենցաղայնանում է, աստիճանաբար կորցնում իր նախնական սրբազան ու խորհրդավոր
բնույթը և վերածվում հետաքրքրաշարժ պատուﬕ՝ հեքիաթի2:
Մշակութային այլազան երևույթների արմատները հետազոտողները հաճախ փորձում են որոնել նաև հեքիաթներում. «Հեքիաթները պահպանել են շատ ծեսերի և ավանդությունների հետքեր: Հեքիաթների առանձին մոտիﬖեր իրենց ծագուﬓաբանական բացատրությունը կարող են ստանալ ﬕայն ծեսերի հետ իրենց
հաﬔմատության ﬕջոցով»3: Հրաշապատումը՝ իբրև հեքիաթի
ժանրի դասական տեսակ, ստեղծվել է վաղնջական ժամանակնե-

1

Е. Мелетинский, Поэтика мифа, Москва, 1976, с. 262.

2

Նույն տեղում, էջ 264:

3

В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, Ленинград, 1946,
с. 12.
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րում և ըստ Ռոբերտ Փեչի՝ բնորոշվել է իբրև պատմողական արվեստի արքետիպ (urform), որտեղից՝ ինչպես սրբազան հողից,
մարդկությունն ստանում է կենսուժի ու վստահության իր զորությունը4: Այսինքն՝ հեքիաթը բանավոր ավանդության նախնական
կերպն է՝ վաղնջատիպը, որն իր ﬔջ ներառում է մարդկության վաղ
մտածողության գիտակցական ու ենթագիտակցական շերտերը:
Հրաշապատում հեքիաթներում և հնագույն վեպերում ժողովրդական կենսափորձը տարրալուծված է ենթագիտակցական ուժերով
հարակցված արխաիկ խորհրդատիպերի ﬔջ: Ենթագիտակցական աշխարհում պատկերը վեր է ածվում խորհրդանիշի (սիմվոլ) և
գիտակցության ﬔջ մտնում իբրև նրա կողﬕց ընդունված նշան5:
Պատկերը դրսևորվում է մտածողության արտաքին մակարդակում, սիմվոլը՝ ներքին: Պատկերը գործում է բացառապես գեղարվեստական ոլորտում, իսկ սիմվոլն իր իմաստով ավելի լայն է:
Սիմվոլը, տարածվելով իրականության աﬔնատարբեր ձևերի
վրա, ﬕշտ չէ, որ համընկնում է պատկերին: Սիմվոլի և գեղարվեստական պատկերի տարբերակիչ գիծը Ա. Լոսևը համարում է այն,
որ սիմվոլը ոչ թե պարզապես իրականության արտացոլուﬓ է, այլ
նրա ստեղծման սկզբունքը6: Ա. Բլոկի կարծիքով՝ «Սիմվոլների ուղին մոռացված հետքերի ուղին է, որով վերհիշվում է աշխարհի
պատանեկությունը»7: Հովհաննես Թումանյանը հեքիաթների ﬔջ
տեսնում է «հավիտենական սիմվոլներ»8, իսկ ինքնին հեքիաթները համարում է «անդունդներ՝ խորը, անծայր, անվերջ»9:
Զուրկ լինելով տեքստային կայունության սահմաններից՝ բանահյուսական տեղեկատվությունը փոխանցվում է նախապատմական առասպելների ﬕջոցով՝ «անընդհատականության ﬔտաֆի4

M. Luthi, The European Folktale: Form and Nature (trans. John D. Niles).
(Das europäische Volksmärchen. Form and Wesen. 1947). Bloomington and
Indianapolis, 1986, p. 151. Հեքիաթի ժանրը բնորոշող անգլերեն աղբյուրների համար շնորհակալ եմ բ. գ. դ. Ա. Ջիվանյանին:

5

К. Юнг, Архетип и символ, Москва, 1991, с. 25-26.

6

А. Лосев, Проблемы символа и реалистическое искусство, Москва,
1976, с. 142.

7

А. Блок, Собрание сочинений в 8-ми томах, т. 5, Москва-Ленинград,
1962, с. 10.

8

Հ. Թմանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տաս հատորով, հ. X,
Երևան, 1999, էջ 424:

9

Ն. Թմանյան, Հուշեր և զրույցներ, Երևան, 1969, էջ 233:
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զիկ դրսևորմամբ»՝ «առասպելի մշտական վերադարձով և կրկնությամբ»10:
Առհասարակ հրաշապատում հեքիաթների բանահյուսական
մոդելը պտտվում է խորհրդանիշի (սիմվոլ) և առասպելի (ﬕֆ) շուրջը: Հատկանշական է, որ սիմվոլն իմաստային դաշտում ավելի
տարողունակ է, քան ﬕֆը: Ըստ Ա. Լոսևի՝ «Ցանկացած նշան կարող է ունենալ անսահման իմաստներ, այսինքն՝ լինել սիմվոլ»11:
Անառարկելի է նաև, որ «յուրաքանչյուր ﬕֆ սիմվոլ է, բայց յուրաքանչյուր սիմվոլ ﬕշտ չէ, որ կարող է դառնալ ﬕֆ»12: Բանահյուսական նյութի կառուցվածքային ներքին մակարդակում իմաստայինհոգեբանական տեղեկատվությունը սիմվոլից կարող է անցնել ﬕֆին՝ վերածվելով ﬕֆական սիմվոլիկայի, որը սիմվոլի զարգացուﬓ է, նրա նոր, ավելի բարձր աստիճանը: Մեծ թվով հեքիաթներում կրակի սիմվոլը կարող է անﬕջական կապ չունենալ ﬕֆի
հետ: Դա կախված է նրանից, թե առասպելը հեքիաթի փոխակերպման ընթացքում որքանով է հեռացել ծեսից ու ապասրբայնացվել: Օրինակ՝ կրակի (ջուր, լույս) ձեռքբերումը առասպելում ունի համընդհանուր և տիեզերական նշանակություն, որի պատճառով էլ կրակի սիմվոլը վեր է ածվում ﬕֆական սիմվոլիկայի, իսկ
«հեքիաթներում նման առարկաների ձեռքբերումը հերոսի համար
ունի սոսկ անձնական բարիքի ու բարօրության արժեք կամ էլ իր
ընտանիքի ու տոհﬕ համար սոցիալական արժեք»13:
Ենթագիտակցական ակտիվությամբ պայմանավորված հրաշապատում հեքիաթների խորհրդանիշները հետագայում իրապատում դիպաշարերում կարող են վերափոխվել փոխաբերության
(ﬔտաֆոր), ﬔրվել «իրականության գիտակցման հեքիաթային
մոդելին», զորօրինակ՝ բույսերի և անշունչ առարկաների տեղաշարժվելու և խոսելու ընդունակությունը, «ինչը, սակայն, չի համադրվում ﬔր առօրյա արտալեզվական փորձի հետ»14, քանի որ
10

М. Элиаде, Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость,
Санкт-Петербург, 1998, с. 8-15.

11

А. Лосев, Знак. Символ. Миф, Москва, 1982, с. 64.

12

А. Лосев, Проблемы символа и реалистическое искусство, с. 174.

13

Е. Мелетинский, Поэтика мифа, с. 262- 263.

14

Т. Добжиньская, Метафора в сказке//Теория метафора, Сборник, пер.
с анг., фр., нем., исп., польск. яз./Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой,
общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской, Москва, 1990, с. 478.
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հեքիաթային այլաշխարհքում տարածությունն ու ժամանակը ընկալվում են իրականությունից կտրված, անսովոր կապերով ու հարաբերություններով:
Ումբերտո Էկոն լեզվի արտասովոր ունակությանն է վերագրում թե՛ անհետացած և թե՛ գոյություն չունեցող երևույթների նկարագրությունը15: Այս առումով ուշագրավ է Ռոլան Բարտի՝ «առասպելն իբրև խոսք» ընկալելու դիտարկումը, «քանի որ ﬔր աշխարհը անսահմանորեն լցված է ներշնչանքով»16:
Ուսուﬓասիրության նպատակն է բացահայտել հայկական
հեքիաթներում կենցաղավարող՝ առասպելից ու ծեսից ծնունդ
առած և հեքիաթի ժանրի տարբերակիչ մոտիﬖերով համալրված,
էթնոմշակութային ու վիպապատմական պատկերացուﬓերի այլաբանական ընկալուﬓերն ու խորհրդանշային ցուցիչները: Վերոհիշյալ նպատակին հասնելու համար աշխատանքում առաջադրվել
են հետևյալ գիտական խնդիրները.
1. Հրաշապատում և կենդանական հեքիաթները քննել իբրև
բանավոր ավանդության նախնական տեսակներ, որոնք իրենց
ﬔջ ներառում են մարդկության վաղ մտածողության գիտակցական և ենթագիտակցական շերտերը (արքետիպերը):
2. Քննել հրաշապատում հեքիաթների հերոսների (հաճախ
անանուն) ու նրանց հնագույն նախակերպարների ընդհանրությունը՝ փաստական նյութը ﬔկնաբանելով բանահյուսական հեքիաթի
ծագուﬓաբանական վաղեմությամբ, հերոսների սեռատարիքային
պատկանելությամբ, սոցիալական կարգավիճակով, զբաղվածությամբ և վերոնշյալից բխող համապատասխան գործառույթներով:
3. Բացահայտել նվիրագործման խորհրդանշակարգում խաղարկվող օրգանական ծագմամբ բնակազմական առարկաների
(մարգարիտ, սադափ (գաղտակուր), մարջան (բուստ, կորալ)) և երկրաբանական (ոսկի, արծաթ) ցուցիչների, տոմարական-աստղաբաշխական պատկերացուﬓերի ազգամշակութային հիմքերը, այնկողﬓային (ﬔնտալ) աշխարհի տարածաժամանակային քրոնոտոպային ﬕավորները («աչքը թարթելը», «թուքը չորանալը», «օխտը
սար ընդի» կամ «քառսուն ավուր ճանապարհը ﬕ սահաթում անց15

У. Эко, Заметки на полях «Имени розы», Санкт-Петербург, 2005, с. 5.

16

Р. Барт, Мифологии, Перевод с французского, вступительная статья и
комментарии С. Зенкина, Москва, 2008, с. 265.
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նելը»), աշխարհագրական, տեղագրական անորոշությունները, տիեզերքի նորոգման կատարածաբանական, հեքիաթային ժամանակի
ﬔծ ու փոքր բաղադրիչների մոդելավորման բանահյուսական
դրսևորուﬓերը:
4. Քննել հայկական հեքիաթներում և վիպապատմական
ավանդության ﬔջ կենցաղավարող բուժման ծիսահմայական,
առասպելաբանական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները, որոնք ոչ
ﬕայն հայ, այլև ընդհանուր բանագիտության ﬔջ վրիպել են ուսուﬓասիրողների աչքից17:
5. Վեր հանել ﬔր հին ու նոր ժողովրդական վեպերին («Վիպասանք», «Պարսից պատերազմ», «Տարոնի պատերազմ» ու
«Սասնա ծռեր») և ժողովրդական հեքիաթներին բնորոշ հավաքական վաղնջատիպերը, մշակույթի արխաիկ ժամանակաշրջաններին բնորոշ նախակերպարների, ընտանեկան խառնակյաց բարքերի, ծիսական մրցությամբ խաղարկվող ստուգատեսների և գահաժառանգման, ինչպես նաև օտար-անծանոթ աշխարհների մշակութային յուրացման խորհրդանիշները:
Հայ ժողովրդական հեքիաթների՝ ﬔզ հետաքրքրող դիպաշարերի հնարավոր փոփոխակները քննելով զուգադիր բաղդատությամբ, կայուն և փոփոխվող տարրերի բացահայտուﬓերով և ի ﬕ
բերելով էթնոմշակութային խորհրդանիշներին վերաբերող բանահյուսական, ազգագրական, առասպելաբանական, լեզվաբանական, հնագիտական և մշակութաբանական տվյալները՝ հանգել
ենք հետևյալ եզրակացությունների.
ա) Միջազգային դիպաշարերի (սյուժե) ու մոտիﬖերի տիպաբանական ընդհանրություններով հանդերձ՝ հայկական հեքիաթներն ամփոփում են վաղնջական ժամանակներին առնչվող՝ ﬔր

17

2006 և 2008 թթ. «Պատմաբանասիրական հանդեսում» տպագրած
«Բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում» (2006, №2, էջ 167-186) և ««Վիպասանքի» հնագույն առասպելների դրսևորուﬓերը «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպում և հայկական հրաշապատում հեքիաթներում» (2008, №2,
էջ 142-155) ծավալուն հոդվածներում տողերիս հեղինակը առաջին անգամ բացահայտել է բուժման վերոնշյալ դրսևորուﬓերը հայկական
հեքիաթներում, ինչին 2011 թ. հետևել է Ե. Զաքարյանի «Հիվանդության և բուժման առասպելույթը հայկական հեքիաթներում» թեկնածուական ատենախոսությունը:
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ժողովրդի ազգամշակութային և ծիսապաշտամունքային մտածողության հնավանդ պատկերացուﬓերի համալիրը:
բ) Հայ ժողովրդական հեքիաթներում առկա հնագույն կենսահայեցողության հետքերն ու ծիսաառասպելաբանական պատկերացուﬓերը հաﬔրաշխելով Հայաստանի տարբեր պատմաազգագրական շրջաններից գրառված հեքիաթների փոփոխակների
հետ՝ հանգում ենք ﬕ ելակետի, ինչը հաստատում է ﬔր ընդհանուր ազգային հեքիաթացանկի գոյությունը:
Հայկական հեքիաթների հավաքման և հրատարակման գործում ﬔծ է Գ. Սրվանձտյանցի, Տ. Նավասարդյանի, Գ. Տեր-Աղեքսանդրյանցի, Ս.Հայկունու, Ե. Լալայանի, Գ. Շերենցի, Ա. Մխիթարյանի անձնադիր ավանդը18: Հայ ժողովրդական հեքիաթների ուսուﬓասիրության առաջին փորձերից կարելի է համարել 1885 թ.
Մոսկվայում լույս տեսած Գ. Խալաթյանցի «Общий очеркъ армянскихъ сказок» ակնարկը, որը թերևս զուգադրական հաﬔմատության առաջին նմուշներից ﬔկն է ﬔզանում՝ թեկուզև առանց գիտական ﬔկնաբանությունների19:
Հայկական հեքիաթների ﬕնչխորհրդային ռուսերեն հրատարակություններից են Ավգուստ ֆոն Հակստհաուզենի «Закавказский край»-ի (1857) էջերում տպագրված հայկական չորս հեքիաթները, որոնց առաջին հրապարակումը հետագա ուսուﬓասիրությունների համար պահպանել է ﬕջազգային լայն ճանաչում գտած
հեքիաթային սյուժեների հայկական տարբերակները: Իսկ Կով-

18

Գ. Սրանձտեանց, Մանանայ, Կոստանդնուպոլիս, 1876; Գ. Սրանձտեանց, Համով-հոտով, Կոստանդնուպոլիս, 1884; Տ. Նաւասարդեանց, Հայ-ժողովրդական հէքիաթներ, 1-10 գիրք, Թիֆլիս, 1882-1903;
Գ. Տէր-Աղեքսանդրեանց, Թիֆլիսեցոց մտաւոր կեանքը, մաս Ա,
Թիֆլիս, 1885; Վանայ սազ, Հաւաքածոյք Վասպուրականի ժողովրդական երգերի, հէքիաթների, առածների ու հանելուկների (Տեղական
բարբառով), ժողովեց Գէորգ Գ. Շէրենց, Թիֆլիս, առաջին մաս, 1885,
երկրորդ մաս, 1899; Էﬕնեան ազգագրական ժողովածու (այսուհետ՝
ԷԱԺ), հ. Ա, Փշրանք Շիրակի ամբարներից, հաւաքեց Ա. Մխիթարեանց, Մոսկուա-Ալեքսանդրապօլ, 1901, 338 էջ; ԷԱԺ, հ. Բ, Ժողովրդական վէպ և հէքէաթ, հաւաքեց Ս. Հայկնի, Մոսկուա-Վաղարշապատ,
1901; ԷԱԺ, հ. Դ, Ժողովրդական հէքէաթ, հաւաքեց Ս. Հայկնի, Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1902; Ե. Լալայեան, Մարգարիտներ հայ բանահիւսութեան (այսուհետ՝ ԵԼՄ), գիրք Ա-Գ, Վաղարշապատ, 19141915:

19

Г. Халатьянц, Общий очеркъ армянскихъ сказокъ, Москва, 1885, с. 1-32.
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կասյան վարչության ուսուﬓական օկրուգի ձեռնարկած հայտնի
«Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа»
հրատարակությունը (1881 –1915 թթ., 44 թողարկում) ամփոփում է
120 հայկական հեքիաթ, որոնք հիﬓականում գրառվել են ելիզավետպոլյան և երևանյան նահանգներում: Հիշատակության են արժանի նաև «Этнографическое обозрение» պարբերականում հրատարակված ոչ ﬔծ թվով հեքիաթները:
Հայկական հեքիաթների հանրաճանաչման գործում կարևոր
ներդրում պետք է համարել 1917 թ. Մոսկվայում «Армянский вестник» պարբերականի հինգ համարներում (№ 17, 18, 21, 23, 25) հաջորդաբար հրատարակված Մարիետա Շահինյանի «Очерки по мифологии армянскихъ сказок» ուսուﬓասիրությունը, որը վերոնշյալի
հետ ﬔր ազգային հեքիաթանյութը դրել է գիտական շրջանառության ﬔջ՝ գրավելով ռուս բանագետների ուշադրությունը: Բանահավաքչական աշխատանքներն ու բնագրերի հրատարակությունը
ﬔզանում ձեռք են բերել շարունակական բնույթ, ինչը, սակայն, չի
ուղեկցվել հեքիաթների համակարգված հետազոտությամբ:
1959 թվականից սկսվել է հայ ժողովրդական հեքիաթների
բազմահատոր գիտական հրատարակությունը (ցարդ լույս է տեսել
17 հատոր)20, որոնց կազմողները՝ Ա. Նազինյանը, Վ. Սվազլյանը,
Մ. Մկրտչյանը, Ռ. Գրիգորյանը, Ա. Ղազիյանը, Թ. Հայրապետյանը
բնագրերին կից ներկայացված արժեքավոր ծանոթագրություններով և համապատասխան առաջաբաններով գիտական հիմքերի
վրա են դրել հայկական հեքիաթների ուսուﬓասիրությունը:
Նույն՝ 2012 թ. Փարիզի «L’e՛cole des loisirs» հրատարակչությունը ֆրանսերեն հրատարակել է «Հայ ժողովրդական հեքիաթների»՝ Տ. Նավասարդյանի հավաքածուն՝ Լ. Քեթչյանի թարգմանությամբ և տողերիս հեղինակի խորհրդատվությամբ:
Հայկական հրաշապատում հեքիաթների մոտիﬖերի համակարգման գործում արժանի ներդրում պիտի համարել Ս. Գուլակյանի՝ շուրջ 567 հեքիաթների հիման վրա կազմած «Указатель мотивов
армянских волшебных сказок» առարկայացանկը, որը հընթացս
տեղեկություններ է հայտնում նաև հեքիաթների հերոսների, գերբնական կերպարների, կենցաղում օգտագործվող իրերի մասին21:
20

Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. I-XVII, Երևան, 1959-2012:

21

С. Гуллакян, Указатель мотивов армянских волшебных сказок, Ереван,
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Միջազգային բանահյուսական լեզվամշակույթի և մասնավորապես հայկական հրաշապատում հեքիաթների ոճապատկերային համակարգի վերլուծության առումով ներկայումս ուշագրավ են
Ա. Ջիվանյանի աշխատանքները, որոնք լեզվաբանագիտության
(լինգվոֆոլկլորիստիկա) մասնագիտացված ոլորտին պատկանելով հանդերձ, նպաստում են հայկական հեքիաթներով զբաղվողների հետաքրքրությունների առանցքի ընդլայնմանը22:
Սակայն հայ բանագիտության պատմության ﬔջ սակավ են
հեքիաթի տարբեր տեսակներին նվիրված առանձին ուսուﬓասիրությունները23:
Հայկական հեքիաթանյութի տեսական քննության և ﬔթոդաբանական հիﬓավորվածության նպատակով օգտագործվել է հնարավորինս լայն ընդգրկմամբ հայ և օտարալեզու գրականություն:
Հայկական հրաշապատում հեքիաթները քննության ենք ենթարկել ﬕջազգային հեքիաթանյութի ուսուﬓասիրության կուտակած փորձի համատեքստում՝ իբրև վերջինիս բաղկացուցիչ՝ հաշվի
առնելով ոչ ﬕայն ազգային հեքիաթախմբերի հնարավոր բոլոր
տարբերակները, այլև այլ դիպաշարերի համապատասխան մոտիﬖերն ու դրանց լեզվամշակութային շերտերում թաքնված
առանձնահատկությունները:
Հայկական հեքիաթների տպագիր և անտիպ հսկայածավալ
ժառանգության և վիպապատմական բանահյուսության ﬔջ առկա
խորհրդանշական ընկալուﬓերին ու այլաբանական ցուցիչներին
վերաբերող առանձին դրսևորուﬓերի վեր հանման, տիպաբանման, համադրման, պատմամշակութային փոխակերպուﬓերի բացահայտման և համակողմանի ﬔկնաբանման տեսանկյունից սույն
աշխատանքն իր ծավալով և ընդգրկած հիﬓախնդիրների բազմազանությամբ հանդիսանում է խնդրին առնչվող առաջին գիտական
ուսուﬓասիրությունը:

1983.
22

Ա. Ջիվանյան, Հրաշապատում հեքիաթի պոետիկան. Հաﬔմատությունը հեքիաթի համատեքստում (հայկական հեքիաթի նյութի հիման
վրա), դոկտ. ատենախոսություն, Երևան, 2008:

23

Մ. Գալստյան, Պառավի կերպարը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում, թեկն. ատենախոսություն, Երևան, 2004; Ն. Վարդանյան,
Հայոց իրապատում հեքիաթը: Ժանրային-տիպաբանական քննություն, Երևան, 2009:
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Աշխատանքի տեսական արժեքը պայմանավորված է ստացված արդյունքներով, որոնք հասարակագիտական հարակից այլ
տվյալների հետ ﬕասին կարող են առանձնակի նշանակություն
ձեռք բերել ժամանակակից բանագիտական և ազգաբանական
հետազոտությունների նորովի ﬔկնաբանություններում:
Պակաս ուշագրավ չէ նաև, որ ուսուﬓասիրության բացահայտուﬓերը կարող են նպաստել ժամանակակից հոգեվերլուծության
ﬔջ լայն կիրառվող ժողովրդական հեքիաթների համանմանությամբ կազմված հոգեբանական, ﬔդիատիվ, ﬔտաֆորային հաղորդագրությունների և հեքիաթաթերապիայի ﬔթոդին (Յունգ,
Էրիքսոն), որի պետերբուրգյան դպրոցի հետևորդներից են
Ա. Գնեզդիլովը, Տ. Զինկևիչ-Եվստիգնեևան և այլք:
Հայկական հրաշապատում և կենդանական հեքիաթները
փաստական վերլուծության են ենթարկվել հեքիաթագիտության
տարբեր ուղղությունների ու մոտեցուﬓերի համադրմամբ: Մենագրությունը հիﬓականում գրված է արդի հայ բանագիտության
ﬔջ ընդունված պատմահաﬔմատական և կառուցվածքաբանական վերլուծության սկզբունքներով: Այս ﬔթոդների ընտրությունը
պայմանավորված է հետազոտության բնույթով, քանի որ հեքիաթը, պատմական մոտեցման առասպելաբանական դպրոցի ﬔկնությամբ, հնդեվրոպական վաղնջական ընդհանրության շրջանում եղել է առասպել, իսկ նույն պատմական մոտեցման մարդաբանական դպրոցի ﬔկնությամբ՝ հեքիաթները նախնադարյան
հավատալիքների, ավանդույթների և ծեսերի ﬓացորդներ են24:
Եվ երկու դեպքում էլ՝ թե՛ առասպելի և թե՛ ծեսի վերականգնումը հնարավոր է պատմահաﬔմատական հետազոտության համադրմամբ: Այս ﬔթոդի բնորոշ օրինակներ են Վ. Պրոպի և Ե. Մելետինսկու ուսուﬓասիրությունները: Կառուցվածքաբանական ﬔթոդի ընտրությունը պայմանավորված է նրա հիմքում ընկած հրաշապատում հեքիաթի և առասպելի կառուցվածքային բաղադրիչների հետազոտմամբ25:
24

E. Tylor, Primitive Culture, London, 2007 (ﬁrst edition 1871), p. 5.

25

Այս մոտեցման երկու խոշոր ներկայացուցիչներից ﬔկը՝ ֆրանսիացի մարդաբան Կ. Լևի Սթրոսը, մյուսին՝ Վ. Պրոպին, ﬔղադրում է
ֆորմալիզﬕ ﬔջ (վերջինիս «Հրաշապատում հեքիաթի ձևաբանությունը» գրքի անգլերեն հրատարակության կապակցությամբ, գիրքը ռուսերեն լույս է տեսել 1928 թ.), քանի որ, Պրոպի վերոհիշյալ
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Իսկ ֆիննական դպրոցի մշակած բանահյուսական հեքիաթախմբերի տարբերակները հավաքելու, ինդեքսավորելու և տեքստաբանական մանրակրկիտ քննության ենթարկելու պատմաաշխարհագրական ﬔթոդը ﬔզ օգնել է հայկական հեքիաթների վերլուծություններն ու թեմատիկ փոխառնչություններն անհրաժեշտության դեպքում ուղեկցել Աարնե-Թոմփսոնի «Ժողովրդական հեքիաթների տիպերի»26 ﬕջազգային համացույցի ﬔթոդական հիմքի
վրա առավել կատարելագործված Հանս-Յորգ Ութերի «Միջազգային հեքիաթների տիպերը» եռամաս նշացանկով27: Հայկական հեաշխատության տեսությունից բխող եզրակացություններից ﬔկի
համաձայն, բոլոր հեքիաթները հարմարեցված են ﬕևնույն ձևաբանական կաղապարին, ըստ որի՝ փաստորեն գոյություն ունի ﬕայն
ﬔկ՝ ﬕատիպ հեքիաթ, որից կարելի է եզրակացնել, որ բոլոր հեքիաթներն ունեն ﬕևնույն իմաստը: Ըստ Կ. Լևի Սթրոսի՝ իհարկե,
ֆորմալիզﬕց առաջ ﬔզ հայտնի չէր, թե ինչ ընդհանրություններ
ունեն այդ հեքիաթները, բայց ֆորմալիզﬕց հետո ﬔնք զրկվեցինք
նրանց տարբերությունները հասկանալու հնարավորությունից:
Հասնելով կոնկրետից վերացականին՝ ﬔնք չենք կարող վերացականից վերադառնալ կոնկրետին (C. Levi-Strauss, Structural Study
of Myth. Journal of American Folklore LXVIII, 1955, pp. 428-444): Ըստ
էության, ճշմարտություն կա պատումային կայուն բաղադրիչների
շուրջ Կ. Լևի Սթրոսի՝ «Առասպելի կառուցվածքային ուսուﬓասիրությունը» աշխատությունում բերված դիտարկման ﬔջ, սակայն
բանագիտության պատմության ﬔջ անվիճելի է նաև Վ. Պրոպի
«Հրաշապատում հեքիաթի ձևաբանությունը» աշխատության նշանակալից դերը:
26

A. Aarne, S. Thompson, The Types of the Folktale. A Classiﬁcation and
Bibliography. Antti Aarne’s Verzeichnis der MՊr-chentypen. FF Communications. №184. Translated and Enlarged by Stith Thompson, Second Revision, Helsinki, 1964, Aca-demia scientiarum Fennica (ﬁrst edition 1928,
№74).
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Ներկայումս ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի
բանահյուսության տեքստաբանության բաժնում հայ ժողովրդական
հեքիաթների տիպերն ու մոտիﬖերը հետազոտվում են Հանս-Յորգ
Ութերի «Միջազգային հեքիաթների տիպերը» եռամաս նշացանկի
սկզբունքներով, որը ֆիննական դպրոցի մշակած Աարնե-Թոմփսոնի «Ժողովրդական հեքիաթների տիպերի» ﬕջազգային համացույցի
առավել կատարելագործված և բարեփոխված տարբերակն է (այսուհետ հեքիաթները կինդեքսավորվեն ըստ Աարնե-Թոմսոն-Ութերի՝
Aarne/Thompson/Uther-ATU), որը հրատարակվել է 2004 թ., որի առաջին մասը նվիրված է կենդանական, հրաշապատում, կրոնական և
իրապատում հեքիաթներին, երկրորդ մասը՝ երգիծական հեքիաթներին ու զրույցներին, երրորդ մասը հավելվածներն են (H.-J. Uther, The
Types of International Folktales. A Classiﬁcation and Bibliography, I, II, III,
FF Communications, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, 2004): Վե-
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քիաթներին Ս. Թոմփսոնն անդրադարձել է հպանցիկ՝ բավարար
չափով նյութ չունենալու պատճառով:
1933 թ. Մարիետա Շահինյանի և վերջինիս ամուսնու՝ Հակոբ
Խաչատրյանցի թարգմանությամբ ու ծանոթագրություններով Մոսկվայում լույս է տեսնում «Армянские сказки» ժողովածուն, որտեղ
հայկական հեքիաթները համարակալված են ըստ Անտի Աարնեի,
նաև Նիկոլայ Անդրեևի կազմած հեքիաթների դասակարգման ﬕջազգային ուղեցույցների28:
Առաջադրված խնդիրների հետ կապված՝ որոշ դեպքերում
աշխատանքում կիրառվել է խորհրդանշանների նշանաբանական
(սեﬕոտիկ) վերլուծության ﬔթոդը:
Հրաշապատում հեքիաթները քննության ենք ենթարկել՝ հաշվի առնելով հայկական հեքիաթախմբի հնարավոր բոլոր տարբերակները: Հեքիաթների փոփոխակների համադրմամբ, դրանց
առնչվող հարակից դիպաշարերի ու մոտիﬖերի, ինչպես նաև ﬔր
հին ու նոր ժողովրդական վեպերի հաﬔմատական և տիպաբանական քննությամբ էլ հաճախ փորձել ենք վերականգնել մոռացության մատնված հնագույն շատ պատկերացուﬓերի ու հասկացությունների խորհրդանիշները: Առաջնորդվել ենք նաև հեքիաթների
ուսուﬓասիրության հոգեվերլուծական դպրոցի ձեռքբերուﬓերով,
քանի որ հրաշապատում հեքիաթին վերաբերող նրանց աշխատանքներում առաջնային է համարվում վաղնջատեքստերում
ծպտված խորհրդանիշների ու արքետիպերի բացահայտումը:
Ի տարբերություն ֆրոյդյան տեսաբանների, որոնք անգիտակցականը համարում են մարդու բնական էություն, յունգյան
դպրոցը բացահայտում է այդ նույն կոլեկտիվ անգիտակցականի
բովանդակություն հանդիսացող նախնական մշակութային արքետիպերը, այսինքն՝ համամարդկային նախակերպարները, որոնց
աﬔնահին, ելակետային ձևերն են առասպելն ու հեքիաթը29:
Ի դեպ, «արքետիպ» եզրը հանդիպում է դեռևս Փիլոն Ալեքսանդրացու (Փիլոն Հրեա) մոտ (De Opif. mundi, §69) 30:
րոհիշյալ եռամաս համացույցը վերահրատարակվել է 2011 թվականին
Հելսինկիում:
28

Армянские сказки, перевод и примечания Я. Хачатрянца (введение
М. Шагинян), Москва-Ленинград, 1933.

29

К. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, Минск, Харвест, 2005, с 83.

30

Նույն տեղում, էջ 98.
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Ըստ Կ. Յունգի՝ հենց առասպելն է ընկած բոլոր ժամանակների մարդու հոգու բուն հիմքում31: Համաձայն Կ. Յունգի հոգեվերլուծական մոտեցման՝ արքետիպերը հոգեկան կառուցվածքում ﬓացած ﬕնչգիտակցական պատկերացուﬓերի և աշխարհի նախնական ընկալման հետքերն են, որոնք, դուրս մղվելով գիտակցության
ավելի կատարյալ ձևերի կողﬕց, անցնում են հոգեկան աշխարհի
անգիտակցական ոլորտը և հանդես գալիս իբրև սիմվոլներ32:
Բանասացը պատﬔլու ընթացքում ավանդաբար փոխանցում
է ժողովրդական ոգու՝ ենթագիտակցության ﬔջ պահպանված
նախնական արքետիպերն ու դրանց խորհրդանշային դրսևորումները:
Ըստ Կ. Յունգի՝ այդ գործընթացում անգիտակցականը ակտիվանում է գիտակցականի նկատմամբ՝ վերածվելով սիմվոլիկ գիտակցության, ետադարձ շարժում կատարելով դեպի գիտակցության նախնական-պարզունակ ձևերը, դեպի հոգեկան առաջնաիմաստը, որը կազմակերպում և ուղղություն է տալիս ﬔր հոգուն33:
Հեքիաթին առնչվող ﬔկնություններից ուշադրության է արժանի
ֆրոյդյան դպրոցի հետևորդ Բրունո Բեթելհայﬕ՝ դեռահասությունից հասունություն անցնելու ճանապարհին հեքիաթների կախարդական հայելու ﬔջ մարդու ներաշխարհի որոշ կողﬔրի արտացոլումը34:
Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի տեղեկատուները հեքիաթների ﬕջազգային ժառանգության ուսուﬓասիրության առումով հարազատ
են ինչպես կառուցվածքաբանական, այնպես էլ յունգյան հոգեվերլուծության տեսաբաններին:
Եթե ըստ Պրոպի՝ բոլոր հեքիաթների ձևաբանական կաղապարը ﬔկն է, ապա յունգյան հոգեվերլուծության տեսանկյունից
բոլոր հեքիաթներն ունեն ﬕևնույն հոգեկան կաղապարը: Հեքիաթների վերլուծության մարքսիստական տեսության կողﬓակից Ջեք Զայփսի կարծիքով՝ հեքիաթներին վերագրվող նախնական խորհրդավորությունը վերծանելի է. «Խորհրդանիշները խիստ
31

К. Юнг, Архетип и символ, с. 99; К. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, с. 84.

32

К. Юнг, Архетип и символ, с. 27, 72-73, 89, 99.

33

К. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, с. 92.

34

B.Bettelheim, The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of
Fairy Tales (ﬁrst edition 1975), London, 1991, p. 309.
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որոշակի նշանակություն են ունեցել և ﬕայն հետագայում են վերածվել գաղտնիքների»35:
Իսկ հեքիաթի ժամանակակից հոգեվերլուծաբան Կլարիս
Փինկոլա Էսթեսը «Գայլերի հետ փախչող կանայք» աշխատության
ﬔջ յունգյան արքետիպերի տեսանկյունից պնդում է ﬔզ հասած
հեքիաթներում կորստյան մատնված նվիրագործման խորհրդածեսերի, տրանսների, հեթանոսական ժամանակների, կին աստվածների և դրանց արքիտեքստերի վերականգնման հնարավորության
մասին36:
Աﬔնայն հավանականությամբ հեքիաթների հետագա փոխակերպուﬓերը (տրանսֆորմացիա) տեղի են ունենում այն պատճառով, որ ժամանակի ընթացքում, ծեսը, գործածությունից դուրս
գալով և մոռացվելով, հակասության ﬔջ է մտնում բանահյուսական նյութի տրամաբանության հետ, որն էլ բանասացին մղում է
«գիտակցության» ոլորտը, ստիպում գիտակցելով պատճառաբանել իր ﬕջոցով փոխանցվող բանավոր ավանդության «իմաստազրկված» ենթագիտակցական արքետիպերն ու խորհրդանիշները:
Հայաստանի տարբեր պատմաազգագրական շրջաններից
գրառված ջրարգել վիշապի37, անդրաշխարհից վերադարձող ոսկեզօծ ճկույթով ու մազերով նվիրագործյալ հերոսի38, չխոսկան
կնոջ կամ աղջկա39, առագաստի գիշերը նորապսակների արան-

35

J. Zipes, Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk and Fairy Tales,
1979, p. 43.

36

C. Este’s, Women who Ran away with the wolves (ﬁrst edition 1992). London, 1996, p. 16.

37

Հայ ժողովրդական հեքիաթներ (այսուհետ՝ ՀԺՀ), հ. II, Երևան, 1959,
էջ 23-38, «Անմահական խնձոր» (Այրարատ); հ. VII, Երևան, 1979, էջ
585-597, «Ուսկե խbւնձbւրbւն նաղըլը» (Մեղրի); h. XI, Երևան, 1980, էջ
138-141, «Իսքյանդար» (Տուրուբերան-Հարք); h. XIV, Երևան, 1999, էջ
372-389, «Շահ տոտիյեն» (Վան-Վասպուրական):

38

ՀԺՀ, հ. VI, Երևան, 1973, էջ 439-445, «Թաքավըերն ու դaվրիշը»
(Գանձակ-Տավուշ); h. X, Երևան, 1967, էջ 107-116, «Քաչլիկի հեքիաթ»
(Մուշ-Բուլանըխ); h. XIII, Երևան, 1985, էջ 74-90, «Ահմատ ու Մահմատ» (Տուրուբերան-Մուշ):

39

ՀԺՀ, հ. I, Երևան, 1959, էջ 382-399, «Սոյլամազ խանըﬕ հեքիաթը»
(Այրարատ); h. VIII, Երևան, 1977, էջ 318-323, «Օֆչի Շամփռի տղեն»
(Գուգարք-Լոռի); h. XIII, էջ 315-324, «Հեքիաթ Քիշﬕշ-Խաթունի ախչկան» (Տուրուբերան-Մուշ):
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քում դրվող թրի40, կարﬕր կովի եղ ջյուրներից սնվող որբ աղջկա41,
կենդանիների հետ ամուսնացող հերոս-հերոսուհիների42 մասին
պատմող հրաշապատում հեքիաթներն իրենց խորքերում կրում են
վաղնջական հասարակություններում լայնորեն տարածված տարիքային ﬕ խմբից մյուսն անցնելու արբունքի ծիսական արարողության (ինիցիացիա) վերապրուկներ, առասպելական ժամանակաշրջանների աշխարհըմբռնման ու կենսահայեցողության հետքեր, որոնք հրաշապատում հեքիաթի պատմամշակութային հիմքն
են կազմում:
Հայկական հեքիաթների և վիպապատմական բանահյուսության ուսուﬓասիրությունը հնարավորություն է ընձեռում բացահայտել դրանցում առկա ինքնության դրսևորուﬓերը, հնագույն
պատմահասարակական հարաբերությունների, առասպելների,
հավատալիքների և սովորույթների վերապրուկները, որոնց օգնությամբ հասկանալի է դառնում հազարամյակների խորքից եկող
խորհրդանիշների բարդ բովանդակությունը:

40

ՀԺՀ, հ. I, էջ 149-160, «Առչի տղի նաղլը», (Այրարատ); հ. VI, էջ 682-686,
«Երեխա չունեցող մարդը», (Գանձակ-Տավուշ); հ. XV, Երևան, 1998, էջ
153-159, «Թակավրու լաճ ինան դaվրեշ» (Վան-Վասպուրական):

41

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 46-48, «Խորթ ախճըկանը հաքյաթը» (Ղարաբաղ);
հ. VIII, էջ 72-77, «Վարդիկ եզան հեքիաթը» (Գուգարք-Լոռի); հ. VIII,
Էջ 387-393, «Ոսկեմազիկը»; հ. XIII, էջ 161-177, «Բոր եզ» (ՏուրուբերանՄուշ):

42

ՀԺՀ, հ. I, էջ 400-406, «Ուհան աշըղն ու Քոսեն» (Այրարատ); հ. VI, էջ
37-40, «Թաքավերեն տղորցը հաքյաթը» (Ղարաբաղ); հ. VI, էջ 77-80,
«Օց-Մանուկին հաքյաթը»; հ. VII, էջ 598-605, «Զbւմբրbւտ ղուշի նաղըլը» (Մեղրի); հ. XV, էջ 278-283, «Սևոյի սելին» (Վան-Վասպուրական):

ԳԼՈՒԽ I

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ-ԲՆԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
1.1.
ՆՎԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԿԱԶՄԱԿԱՆ
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ
Հայ ժողովրդական հեքիաթներում բազմաթիվ տեղեկություններ կան թանկարժեք ﬔտաղների, քարերի, հանքանյութերի,
թալիսմանների (հմայիլ) խորհրդապաշտական հատկությունների
մասին43: Թանկարժեք քարերը ծառայում են նաև իբրև ծիսասրբազան հաղորդության արտահայտություններ44 և խորհրդանշում են
43

Արիստոտելի և նրա աշակերտ Թեոփրաստի (մ. թ. ա. 327-287 թթ.),
Հիպոկրատի (մ. թ. ա. 460-377 թթ.), Պլինիոս Ավագի (23-79 թթ.), Ավիցեննայի (980-1037 թթ.), Պարացելսի (1493-1541 թթ.), Աբու Ռայհան Բիրունու (XI դ.), Մխիթար Հերացու (XII դ.), Աﬕրդովլաթ Ամասիացու
(XV դ.), Առաքել Դավրիժեցու (XVII դ.) և այլոց աշխատություններում
պահպանվել են հանձնարարականներ՝ ﬔտաղների ու քարերի մոգական ուժի և դրանցից պատրաստված նյութերի դարմանող հատկությունների վերաբերյալ: Հինավուրց սլավոնական բժշկարանները,
տիբեթյան բժշկության «Բանդուրյա օբնո», «Չժու Շի» աշխատությունները, «Սու Ջոկ» բուժման ﬔթոդները ևս վկայում են, որ
բնական քարերը, հանքանյութերն ու ﬔտաղներն իրենց ﬔջ խտացնում են տիեզերքի խորհրդավոր, առեղծվածային ուժերը, օժտված են
չար ոգիներին հեռացնելու, զանազան հիվանդություններ բուժելու,
երջանկություն և բարեկեցություն պարգևելու ունակությամբ: Այդ մասին մանրամասն տե՛ս К. Патканян, Драгоценные камни, их названия и свойства по понятиям армян в XVII веке, Ереван, 1979, с. 54-57;
Ա. Սիւրմէեան, Պատմութիւն Հալէպի հայոց, հ. 3, Փարիզ, 1950, էջ
412-424; Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмад ал-Бируни, Собрание
сведений для познания драгоценностей (минералогия), Москва, 1963,
с. 92-151; I. V. German, Lithotherapy, Ancient Experience, Application of
Minerals in Onnuri Medicine//«Onnuri medicine», М., №8, 2001, p. 65.

44

В. Андреева, Энциклопедия символов, знаков, эмблем, Москва, 2000,
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ազգագրական և բանահյուսական ﬕջավայրին բնորոշ ամուսնական ծիսաշարի այն փորձությունները, որոնք առնչվում են օրգանական ծագմամբ բնակազմական առարկաների՝ մարգարիտ, սադափ (գաղտակուր), մարջան (բուստ, կորալ) ծիսահմայական հավատալիքների հետ:
Ծովախեցիներն ու խխունջները կարևոր նշանակություն են
ունեցել ծիսական արարողությունների համակարգում, հանգամանք, որի վրա վաղուց իրենց ուշադրությունն են դարձրել առասպելաբաններն ու հնագետները45:
«Շարի մարգարիտ»46 (Տուրուբերան-Հարք), «Մարգարիտ
շար»47 (Վան-Վասպուրական), «Մարգրտաշար»48 (Վան), «Իլիքի
մրջան»49 (Խլաթ), «Սադաֆյա խանում»50 (Վան-Տոսպ), «Սaտaֆ
с. 227. Դվինի տաճարական համալիրում հայտնաբերված 23 հատ dentalium և ﬕ քանի հարյուր cypraea (կաուրի) տիպի խխունջների ծիսական դերի և Իշթար-Աստարտա-Աստղիկ դիցուհիների պաշտամունքի
ու Անահիտ աստվածուհու հետ ունեցած առնչությունների մասին տե՛ս
Ա. Քալանթարյան, Ա. Փիլիպոսյան, Դվինի կեռնոսաձև անոթները և նրանց հինարևելյան զուգահեռները//Հայաստանի Հանրապետությունում 1993-1995 թթ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջան, զեկուցուﬓերի
թեզեր, Երևան, 1996, էջ 78-79; Р. Грейвс, Мифы Древней Греции, Москва, 1992, с. 146, 241; Н. Виноградова, Т. Каптерева, Т. Стародуб, Традиционное искусство Востока, Терминологический словарь, Москва,
1997, с. 129; М. Элиаде, Очерки сравнительного религоведения, Москва,
1999, с.155-156, 398.
45

Մասնագետների կարծիքով՝ ծովախեցիներն ու խխունջները կանանց
թաղուﬓերում պեղված կարևոր արտեֆակտեր (արտեփաստեր) են,
որոնք հուշում են, որ Բրոնզի-Երկաթի պարբերաշրջանների դամբարաններ (Լճաշենի թիվ 40, Թալինի թիվ 75, Այգեշատի թիվ 8, 35 և
այլն) իջեցված կանայք իրենց կարգավիճակով և թերևս նաև զբաղմունքով զատվել են տվյալ հանրության մյուս անդաﬓերից, ծովախեցիներից կազմված գլխազարդեր և մանյակներ կրելու ﬔնաշնորհ են
ունեցել և հենց դրանով իսկ ուղղակիորեն առնչվել են կրոնատոնական ընկալուﬓերի ու արարողությունների համակարգում դերակատարություն ունեցող խորհրդանիշներին (Ա. Փիլիպոսյան, Հայկական
լեռնաշխարհը Մերձավոր Արևելքի պատմամշակութային փոխառնչությունների ոլորտում (մ. թ. ա. III–I հազարամյակներ), դոկտ. ատենախոսություն, Երևան, 2004, էջ 38:

46

ՀԺՀ, հ. XI, էջ 323 –331:

47

ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 507 –512:

48

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 432 –442:

49

ՀԺՀ, հ. XVI, Երևան, 2009, էջ 122 –130:

50

ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 513 –517:
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խaնըմ»51 և այլ հեքիաթներում թագավորի որդուն մոլորեցնելու,
նրա ընտրյալին պատուհասելու և «հուրի-փերու» տեղը դավադրաբար նվաճելու հայտնի դիպաշարը հանգուցալուծվում է մարգարտի և մարջանի վերոհիշյալ գործառույթով:
«Շարի մարգարիտ»52 հեքիաթում «բոշի գյաճկեն» (թափառական գնչուհին) մոտալուտ վտանգը կանխելու նպատակով հրաժարվում է մարգարտաշար շապկից և իր զոհին պարտադրում անհապաղ հեռանալ. «Մի շարա, ﬕ շարա, ես չխագնիմ»53: Իսկ մարգարիտների զորությամբ անպատկառ խափշիկին դիմակազերծած
թագավորի որդին պահանջում է, որ իր ընտրյալը շարունակի
շարել մարգարիտները. «Թոր թը շարա, ես կխագնիմ, դու ﬕ
խագի»54:
Մարգարիտն ու մարջանն անխափան կարող են շարել ﬕայն
«խուռնիկ - խրեղեն հուրիմալաքները»: «Իլիքի մրջան» հեքիաթում
թագավորի տղան ուլունք շարող աղ ջիկներին ﬕ-ﬕ մատնոց
մարջան է տալիս, իսկ Հուրի-Մալաքի գոգը լցնում է «դաբո մը հըլու»55: Այդ մոգական քարերը բոլորի մատներին չէ, որ ենթարկվում
են. «Կտեսի ախչիկներ խալու խալիչի վրեն նստուկ են, մարգրտե
շապիկ կշարին, դեﬕ կշարին, դեﬕ կքանդվի»56: Իսկ «Մարգարիտ
շար» հեքիաթում «Աղջիկը մարգըյրիտ կլցի առջև, արփշﬔ թելերը
կօլորի, շողշողուն մատներով որ կշարի՝ խետն էլ անուշ-անուշ
խաղեր կասի. ուր գլխով գյացածները զըﬔն խաղով կասի.
Մարգըյրիտ, դե շար, դե շար, Հալբու պաշար,
Աստվա՛ծ, տյու ձիկ արա ﬔկ ճար:
51

ԲԱ, Ե. Լալայանի ֆոնդ, FA III: 3070 –3089:

52

ՀԺՀ, հ. XI, էջ 323 –331:

53

Նույն տեղում, էջ 330:

54

Նույն տեղում: Հնում մարգարտաշար կարը արվեստի աստիճանի էր
հասցված և համարվում էր աստվածատուր շնորհ (տե՛ս Н.Белов, Все о
камнях и амулетах от А до Я, Минск, 2002, с. 146): «Աստղեր» լուծման
առարկայով «Մին տափուրիկ (փայտե սկուտեղ) մարգարիտ, հունար
ունես՝ հըմբարիր» հանելուկը մարգարիտներ համրելու կամ շարելու
առանձնաշնորհի տիպիկ բանահյուսական արձագանք է (Ս.Հարթյնյան, Հայ ժողովրդական հանելուկներ, Երևան, 1965, էջ 9):
Նույնն առկա է նաև Լոռվա «Դանդան»-ներում. «Իմ աղ ջիկս բշարող
ա, մանր ուլունք շարող ա» (Ե.Լալայան, Երկեր, հ. 3, Երևան, 2004, էջ
263):

55

ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 127:

56

ՀԺՀ, հ. XI, էջ 330:
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Աղջիկը թե ﬔկ ուր ձեռներով կշարեր մարգյրիտները, տասնﬔկ էլ իրանց-իրանց կշարվին»57:
«Անթիու աշխարք էրթցող տղան»58 (Ջավախք) հեքիաթում
թագավորն աչք է դնում իր գեղեցկուհի հարսին և որդուն կորցնելու
նպատակով նրան փորձությունների է ենթարկում՝ պահանջելով
բերել ընկույզի ﬔծությամբ մարջան. «Պտի թեզըմ էրթաս, կակլի
ﬔծության մառջանմ բերես, թե չէ՝ գլոխդ կռռել կուտամ»59:
Հայկական հեքիաթներում անառարկելի է մարգարտի ու
մարջանի ծիսահմայական նշանակությունը, ինչը տեսանելի է նաև
կովկասյան տարածաշրջանի բանահյուսական կենցաղում: Զորօրինակ՝ Դաղստանի ժողովուրդների հրաշապատում հեքիաթներում խորթ մորից հալածված աղ ջիկը մարգարիտների ու մարջանների օգնությամբ է գտնում քամուց քշված բուրդը, հաղթահարում
նախամուսնական փորձությունները և ամրապնդում իր կարգավիճակը60: Եթե վերոհիշյալ «Շարի մարգարիտ», «Մարգարիտ շար»,
«Մարգրտաշար» հեքիաթներում առանցքային ցուցիչը մարգարիտն է, ապա նույն դիպաշարի «Իլիքի մրջան» տարբերակում՝
մարջանը: Հեքիաթը կառուցված է նվիրագործվողին խորհրդանշող
«մարջան ուլունքի» մոգական հատկության վրա: Մարջանի ծիսական ներքնիմաստը, որ թափանցել է հեքիաթի գաղտնալեզվի ﬔջ,
հենց այդպես էլ կոչվում է սըռ (գաղտնիք), որն առանց ընդﬕջարկման կրկնվում է հեքիաթն ամփոփող 96 չափածո տողերում.
«Իմ պապ աշխարք պտոտեց
Իլիքի մրջան սըռ:
Էտ ապրնջան ﬔկի ձեռնով չէղավ,
Իլիքի մրջան սըռ:
Էղավ իմ ձեռնով, իլիքի մրջան սըռ:
Ես էցկեցի իմ ձեռ, իլիքի մրջան սըռ» և այլն61:
57

ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 511:

58

ՀԺՀ, հ. IV, Երևան, 1963, էջ 394 –398:

59

Նույն տեղում, էջ 395:

60

Сказки народов Дагестана, составитель и автор примечаний Х. Халилов, Москва, 1965, с. 109 –119 («Красная корова»), с. 174 –178 («Заза-белая
корова»).

61

ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 122 –130: Հեքիաթի դիպաշարը աղերսներ ունի հայ ժողովրդական ավանդության հետ, որտեղ նույնպես ամուսինը որոնում
է նրան, ում ձեռքին կգա իր հանգուցյալ կնոջ ապարանջանը: Ջանքերն ապարդյուն են անցնում: Պարզվում է, որ ապարանջանն իսկն իր
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Ցուցանշական է, որ «Մարգրտաշար»62 հեքիաթը ևս ավարտվում է չափածո վերջերգով (105 տող)՝ յուրաքանչյուր տողավերջում
«մարգրիտ շար» բառակապակցությամբ ընդգծելով մարգարտի
խորհրդապաշտական հատկությունը:
«Բըլել աղջիկ» հեքիաթի հերոսուհու նորածին աղջիկն ու
տղան (մարգարտե ատաﬓերով, մրահոն, դեղձուն ծաﬔրով, բարակ ﬔջքով) նվիրագործական իրադրության համատեքստում
փորձության են ենթարկվում ի սկզբանե: Չար մորաքույրների կողﬕց սնդուկով ջուրը նետվելուց հետո նորածինները դուրս են գալիս
այսրաշխարհ: Նրանց վերածնունդը հարաբերվում է մութ ու լույս
աշխարհ ճանապարհի հաղթահարման հետ63.
«Բացեց ղութին, հայավ օ էրկու հատ չուճուխ, օր ինճե-տիշլի
(մարգարտե ատամ), սըրմա սաչլի, ղալեմ-ղաշլի, ինճե-պեյլու: Լոսը
զարկեր ղութիի ﬔջ, այնքան օ սիրուն են՝ ﬕ աղջիկ, ﬕ տղա»64:
Կ. Յունգի կարծիքով՝ առասպելներում և հեքիաթներում առկա
նախակերպարների արքետիպային բովանդակությունը հիﬓականում արտահայտվում է փոխաբերությունների ﬕջոցով65: Նախահավիտենական մանկան արքետիպային մոտիﬖ ընդունում է աﬔնաբազմազան՝ թանկարժեք քարի, ոսկե ձվի, գնդակի, թասի, մարգարտի, քառվորյակի և այլ ձևեր66:
Մեկ այլ՝ «Գորտ» վերնագրով հեքիաթում67 թագավորի
կրտսեր որդու արձակած նետից պատռվում է գորտի պատյանը,
աղջկա ձեռքով է: Հայրը վճռում է բռնությամբ նրան իր կինը դարձնել
(Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969, №809բ, էջ 365):
Սակայն եթե ավանդության ﬔջ աղջկա նետած փոխինձից փոթորիկ
է բարձրանում և կուրացնում հորը, իսկ աղ ջիկը փրկվում է՝ նստելով
իրեն օգնության հասած սուրբ Սարգսի ձիու գավակին, ապա հեքիաթում աղ ջիկը ﬕ թաքնե (սնդուկ) է պատրաստել տալիս, մտնում ﬔջը
և պատվիրում իրեն նետել Վանա ծովը: Սնդուկը գտնում է թագավորի որդին, և նրանք երկուստեք հաղթահարում են նվիրագործման
խորհրդածեսի փորձությունները:
62

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 437 –442:

63

Ցայսօր ժողովրդախոսակցական լեզվում «ծննդաբերություն» բառը
հաջողությամբ փոխարինվում է «ազատվել» բայի ծիսաառասպելական նրբիմաստով:

64

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 166:

65

К. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, с. 87 –88.

66

Նույն տեղում, էջ 91:

67

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 198 –216:
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ինչի ﬔջ տեղավորված աղջկա «ըղընգվընին օսկի էր, արղնին
մարգարիտ» (եղունգները ոսկի էին, ատաﬓերը մարգարիտ): Իսկ
«Որսորդ Հայրապետ» հեքիաթում68 անզավակ ծեր թագավորը
կարող է որդի ունենալ և իր «աշխարքը պայպանել», եթե
ամուսնանա Հնդիստանի թագավորի մարգարտե ատաﬓերով
աղջկա հետ. «Ամա քիզի աղջիկ կըսիմ, հա՛, ինճի տիշլի»69:
Հետաքրքիր է նկատել, որ Բորչալուի գավառի աշուղական երգերի
նմուշներից ﬔկում «գյոզալի» ատաﬓերը գովերգող մարգարտե
մակդիրի փոխարեն գործածվում է՝ «ինջի».
Ատամդ ինջի, պռոշդ ﬔրջան,
Ում սեր չի տվիր, կրակվեց նրա ջան70:

Չարսանճագի բարբառով պատմված «Գորտ»71 հեքիաթում էլ,
երբ աղջիկն իր մարգարտե թասերից ﬔկը տալիս է սուլթանի (հայկական հեքիաթներում սուլթանը երբեﬓ թագավորի կինն է)
ձեռքը, որ իր վրա ջուր լցնի, հենց նույն պահին սուլթանի որդին,
գորտի շապկի հոտն առնելով, այն նետում է կրակը: «Կեցի՛ր, էալ
ﬕ՛ լեցներ, տղադ իմ տունը աւրեց», — ասում է աղջիկը, մարգարտե
թասն առնում, կերպարանափոխվում աղաﬖու և «համաﬕ»
(բաղնիք) պատուհանից դուրս է թռչում. «Թագաւորի՛ տղա՛, իմ
տեղը եօթ տարուայ ճամփայ է… Աղջիկը «ﬓըս բարի» ըսըց,
փռլանﬕշ եղաւ փէնճէրէէն, հայտէ գնըց»72: Մարգարտե թասով
լցվելիք ջուրը երկու աշխարհների սահմանագիծ «փէնճէրէից» այն
կողմ տղային մղում է նվիրագործման փորձությունների հորձանուտը: «Բaհրaմ ու Դընդըռան խանըմ» (Մոկս) հեքիաթում նվի68

Նույն տեղում, էջ 257 –267:

69

Նույն տեղում, էջ 260:

70

Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 3, էջ 316: Անի քաղաքից հայտնի, XIII դ. վերաբերող ﬕ արձանագրության ﬔջ Ն. Մառի կողﬕց չթարգմանված
«хасиндж» (խասինջու, ինջու) բառն իր առաջին «խաս» (արաբ.) և
երկրորդ «ինջու» (մոնղոլ.) բաղադրիչներով աﬔնայն հավանականությամբ բնութագրում է Անի քաղաքն իբրև ընտիր մարգարիտ (Н.Марр,
Новые материалы по армянской эпиграфике//Отдельный оттиск из
«Записок восточного отделения императорского русского археологического общества», т. VIII, СПб., 1893, с. 77–80): Այս աղբյուրը ժամանակին ինձ մատնանշել է կովկասագետ Պ. Մուրադյանը, որի համար
երախտապարտ եմ:

71

ԷԱժ, հ. Բ, էջ 198 –216:

72

Նույն տեղում, էջ 204 –205:
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րագործյալ հերոս Բaհրaմը աղբյուրի ակից հանում է արեգակի
պես փայլող մարգարտե շապիկը, ինչը «քյաﬕն էզար ծեռնեն խլից
տարավ մaչ ծովուն»: Իսկ պառավից պատուհասված կնոջը ամուսինը գտնում է հենց մարգարտե շապիկի ﬕջոցով73:
Մարգարտի հմայական-խորհրդագործական հավատալիքը
պահպանվում է Հայաստանի պատմաազգագրական տարբեր
շրջաններից գրառված այլ հեքիաթների դիպաշարերում ևս:
«Մախոխի հեքիաթում»74 ավագ ու ﬕջնեկ քույրերին շամփրելով՝
«սեհրբազը» (կախարդ) նրանց կախում է օճորքից, իսկ մարգարտե շապիկով կրտսեր քույրն արկղով (ղութի) ընկղմվում է ծովը և
նախամուսնական խորհրդածեսի փորձությունները հաղթահարելով՝ դառնում է թագավորի որդու կինը: «Առչի տղի նաղլում»75 սատանի քաﬕն շրջանցելու նպատակով Ծամթելն իր «մարքարտե
շապիկը» հանում է ու տալիս ամուսնուն76: Մեկ այլ հեքիաթում
նույնպես հորթարածը «զմարգըրտե շապկի» զորությամբ է գտնում
կնոջը՝ Մսրա թագավորի աղջկան77: «Արաբու պռկոշից» (թուխ
թանձրաշուրթ) ծնված երեխայի («Էսա տղէն խալալ սիրոյ պտուղ
չի») տևական լացը կարողանում է դադարեցնել ﬕայն թագավորի
որդու՝ աչքերից մարգարիտներ թափող հարսնացուն78: Ըստ ավանդազրույցի՝ երեխայի լացը կարողանում է դադարեցնել ﬕայն ջահել հորթարածը, ով Մսրա թագավորի Խաթուն անունով աղջկա
անհետացած ամուսինն է: Նրանք իրար գտնում են ամուսնական
մարգարտաշար շապիկի օգնությամբ79:
«Միսո»80 հեքիաթում, չանսալով աղաﬖու խնդրանքին, հերոսը ոչ ﬕայն չի վերադարձնում փետուրները, այլև ամուսնանում
է նրա հետ. «Մե ձեռքմ լավ մարգրիտներով կարած հալավմ բերի,
ասոր հագցուցի, տարա տուն»81:
73

ՀԺՀ, հ. XVII, Երևան, 2012, էջ 158 –167:

74

ՀԺՀ, հ. II, էջ 354 –362:

75

ՀԺՀ, հ. I, էջ 149 –160:

76

Նույն տեղում, էջ 154:

77

ՀԺՀ, հ. X, էջ 59 («Մարգըրտաշար շապիկ», Տուրուբերան. Մուշ-Բուլանըխ):

78

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 440 –441:

79

Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, էջ 219, №591:

80

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 408 –414:

81

Նույն տեղում, էջ 412: Եթովպական հնագույն սովորույթի համաձայն՝
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«Թակավորու խարս»82 (Վան-Վասպուրական) հեքիաթում
գլխին ոչխարի փոստ քաշած, քյաչլիկ դարձած աղջկա սեռային
պատկանելությունը ճշտելու համար նրան գայթակղում են բնակազմական ցուցիչներով՝ ալմաստով, մարջանով և մարգարտով: Քյաչլիկին հյուր են կանչում, փլավի վրա մարգարիտներ լցնում: Քյաչլիկն
աննկատ ﬕ քանի հատ վերցնում է՝ մատնելով իր իգական ծագումը.
«Լաճ Չaչլկեն կառնի տանի ուր էօդեն, փլավ կլցեն, կպիրեն, կառնի
փլավ սախ կտանի ճանգըմ անծակ մարգյրիտ կտնի փլավի իրես:
Ինքն ուր կասի. — Կայնի խենք, թե որ ախչիկ էլնի զաթի թըմախ կանի, շուշոտ կժողվի, թե որ լաճ՝ զաթի ծեռն ինե չի տա:
Կպիրի ﬔյտեղ կնստեն, խաց կուտեն:
Չaչլիյն ի, կտիսնա մարգյրտներ հa իրիսանց կուտա էն տեխ,
աման տկանց կգյbղնա:
Թակավորու լաճ կասի. — Չaչլիկ, տյու ընչի՞ էրկու խա մարգյրիտ չես վերուցե քե:
Կասի. — Վերուցեմ ի՞նչ անեմ, ես խեղճ չaչլիկմ եմ:
Կվերուցի, էրկու-իրեք խատ կուտա Չaչլըկեն, կասի. — Չaչլի՛կ, առ տար պախի, տիր քո կնգaն նշան:
— Դե՛, տու, խոսք չեմ կոտրե»83:
Հնագույն պատկերացուﬓերի համաձայն՝ մարգարիտն արգասավորություն խորհրդանշող իգական ցուցիչ է84: Հայ մատենագրության ﬔջ ևս տեղեկություններ կան մարգարտի և սադափի85
տեղացի աղ ջիկները, որպես պտղաբերության խորհրդանիշ, այծի
մորթուց կարված իրենց հագուստները զարդարում էին ծովախխունջներով (Р. Грейвс, նշվ. աշխ., էջ 31):
82

ՀԺՀ, հ. XV, էջ 68 –73:

83

Նույն տեղում, էջ 71:

84

М. Элиаде, Азиатская алхимия. Сборник эссе, Москва, 1998, с. 48.

85

Արևադարձային ջրերում՝ երկու-երեք տասնյակ ﬔտր խորության
տակ, ապրում են ﬕնչև 8 սմ չափսեր ունեցող փափկամորթ խխունջներ, որոնց մարﬓի և խեցու ﬕջև ընկած անհանգստացնող ավազահատիկի շուրջը մարգարիտ է գոյանում: Մարգարտի չափերը տարբեր
են լինում՝ սիսեռից ﬕնչև կաղինի ﬔծության: Մարգարիտն իր կազմությամբ նույնն է, ինչ որ սադափը: «Սատափ (սատաֆ) – գաղտակրայ, մարգարիտի խեցի, սէտէֆ» (Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական
բառարան, հ. IV, Երևան, 1979, էջ 180): Աշխարհում աﬔնաﬔծ մարգարտահատիկը՝ վեց ու կես կգ կշռով, ցուցադրվում է Նյու Յորքում:
Այն գտնվել է 1934 թ. Ֆիլիպինյան կղզիների մոտ (Խաղաղ օվկիանոս):
Այդ հսկա մարգարիտը որսած սուզորդը դարձել է իր իսկ գտածոյի
զոհը. նրան գտել են խեղդված՝ ձեռքը տրիդակնա կոչվող խխունջի
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(գաղտակուր) իգական ծագման («սերﬓ քանց ձկան կու ձգէ ծոﬖ,
սադաֆն էլ նորա սերմանէն հասլ կու լինի») և աստվածային («ողջանայ Աստուծով») հատկությունների մասին86: Վիպական երգում
տեղացող ոսկե ու մարգարտե անձրևը վերոհիշյալ պատկերացումների դիցաբանական արձագանքն է87:
Հայկական հեքիաթներում հերոսները հազվադեպ են անուն
ունենում, սակայն Տուրուբերան-Մուշից գրառված հեքիաթներից
ﬔկը կոչվում է «Պառավ Մարգարիտ»88, ինչը ևս վկայում է հայոց
ﬔջ սիրված «Մարգարիտ» անձնանվան իգական սկզբի մասին:
Հնում հավատում էին, որ իրենց խղճի հետ գործարք կնքող,
շողոմ և ստորաքարշ մարդկանց վրա մարգարիտը փայլատում ու
խամրում է: Այն համարվում էր մարդու գործած արարքների ու
խղճի յուրօրինակ դատավոր, բացառիկ ընտրյալի սիրո և հավատարմության երաշխավոր: Իր ﬔջ կրելով լուսնի բացասական
ուժը՝ մարգարիտը կարող է պատժել չարագործին՝ մատնելով
նրան անհուսության89, ինչին և ականատես ենք լինում հայկական
հեքիաթների վերոհիշյալ դիպաշարում:
Ծովախխունջների ծիսահմայական հատկությունների մասին
պերճախոս տեղեկություն է հաղորդում Խորենացին՝ վկայակոչելով
ասորական և հայկական ավանդությունը՝ Շաﬕրաﬕ հուռութ(ք)
ների մասին: Առասպելական հուռութների ծովային ծագուﬓ ամ-

պատյանի ﬔջ (Н. Белов, նշվ. աշխ., էջ 145 –146):
86

Ա. Դաւրիժեցի, Գիրք պատմութեանց, Աշխատասիրությամբ Լ. Ա.
Խանլարյանի, Երևան, 1990, էջ 453:

87

«Տեղ ոսկի տեղայր / ի փեսայութեանն Արտաշիսի, / Տեղայր մարգարիտ / Ի հարսնութեան Սաթինկանն» (Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմթիւն Հայոց, քննական բնագիրը՝ Մ. Աբեղյանի և Ս. Հարությունյանի, աշխատասիրությամբ Ստ. Մալխասյանի, գիրք երկրորդ, Ծ,
Երևան, 1981, էջ 214): «Ալագյազի մանիներ» պոեմում այլ երիտասարդի կողﬕց «իր յարի վզին մարգարիտ մանյակ կախելու» երազը
պատանու համար հավասարազոր է սիրած էակին հասնելու հույսի
կորստի. «Տղան մարգրիտ մանյակ ուներ՝/ Յարիս վզին կախ արավ./
Արդյոք չըլնի՞, շորեր հովե՜ր, / Իմ եղնիկին յար արավ» (Ա. Իսահակյան,
Երկերի ժողովածու վեց հատորով, հ. 2, Երևան, 1974, էջ 49): Հարավային Աֆրիկայի սուտո ցեղում ևս բնիկները մարգարիտը համարում են
«ամուսնության քար» (տե՛ս Ա. Դրիձո, Լ. Մինց, Մարդիկ և սովորույթներ, Երևան, 1987, էջ 113):

88

ՀԺՀ, հ. XII, Երևան, 1984, էջ 34:
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Н. Белов, նշվ. աշխ., էջ 147 –148:
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փոփված է «Ուլունք Շաﬕրամայ ի ծով»90 ժողովրդական պատկերավոր բանաձևի ﬔջ:
Դյութական հատկությամբ օժտված հուռութ(ք)ների մասին արձագանքներ են պահպանվել նաև ուշ շրջանի հայ գրականության
ﬔջ91:
Ծովախեցիներին ու խխունջներին վերագրվող հմայականխորհրդագործական հատկություններն իրենց դրսևորուﬓերն են
գտել նաև տարբեր ժողովուրդների առասպելաբանական պատկերացուﬓերում:
Ըստ հունական առասպելաբանության՝ պտղաբերության և
սիրո աստվածուհի Ափրոդիտեն ծնվել է Կիպրոս կղզու մոտ ծովի
փրփուրից և ափ դուրս եկել մարգարտախեցու ﬕջից92:
Հռոﬔական առասպելաբանության ﬔջ նույնպես ծովի ու ծովախեցու հետ է կապվում վերոհիշյալ գործառույթը կրող Վեներա
աստվածուհու ծնունդը93:
Հնդկական առասպելաբանության ﬔջ ծովախեցիներին ﬕշտ
վերագրվել է իգական սկիզբ, պտղաբերության հատկություն:
Խոսքը վերաբերում է հատկապես cypraea և conus տեսակներին:
Ըստ «Մահաբհարատա» էպոսի VIII գրքի՝ («Կարնապարվա»)
Արատտա երկրի բնակիչները, արտաքին որոշ նմանությունից ելնելով, «ծովախեցի» էին անվանում կնոջ սեռական օրգանը94:
90

Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմթիւն Հայոց, գիրք առաջին, ԺԸ, էջ
70: Ժողովրդական բանավոր զրույցը ոչ ﬕայն բացատրում է հուռութների խեցի լինելը, այլև մատնանշում դրանց, իրոք, ծովային ծագումը: Հուռութի ծովախխունջ լինելու պարագան վկայում է հայերենում
պահպանված նրա «որոճ» (հոգնակի՝ «որոճիք») հոմանիշի ստուգաբանությունը հայերենի արմատական բառարանում՝ «ուլունքի
նման խեցամորթ» (տե՛ս Ա. Փիլիպոսյան, Հայկական լեռնաշխարհը Մերձավոր Արևելքի պատմամշակութային փոխառնչությունների
ոլորտում (մ. թ. ա. III –I հազարամյակներ), դոկտ. ատ., էջ 38):
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Հուռութի՝ (ուլինս ուռթել) իբրև չարադյութ բժժանքի մասին տե՛ս Տեառն
Հովհանն Մանդակնւոյ Հայոց Հայրապետի Ճառք, Վենետիկ, 1860,
էջ 191: «Մինն ասեց՝ Սոսի վրա թլսիմ (հուռութք) կա. ﬕնն ասեց՝ սուրբ
Կարապետու պասն ա պահել, նա ա տվել, ﬔկելը՝ թե սուրբ Գևորգն էլ
շատ ա գնում, աﬔն շաբաթ մում ա վառում նրա սիրու, նրա շնորհքն ա»
(Պ. Պռոշյան, Սոս և Վարդիթեր//Երկեր, Երևան, 1982, էջ 366):
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Д. Тессидер, Словарь символов, Москва, 1999, с. 228.

93

Е. Штаерман, Венера//Мифы народов мира (далее –МНМ), т. 1, Москва,
1987, с. 229 –232.

94

Махабхарата, Книга VIII, Книга о Карне (Карнапарва), Ленинград, 1990,
с. 110 –111, 252.
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Մեծ մոր՝ պտղաբերության հովանավոր դիցուհու հետ ծովախեցիների ունեցած կապը վկայվում է նաև հնագիտական հետազոտություններով95:
Տարբեր ժողովուրդների ավանդույթներում տարիքային ﬕ
խմբից մյուսն անցնելը, առավել ևս ամուսնությունը, ուղեկցվել է
եռամասն ինիցիացիայի ծեսով96, լատիներեն «initiatio»՝ նվիրագործում բառից [բնակատեղից օտարում, փորձության ենթարկում
(մահ), ծիսական լվացում (վերածնունդ)]:
Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի նշացանկի «Միջազգային հեքիաթների տիպերի» 433 համարին97 համապատասխանող հայկական
հեքիաթներում օձին կեր դառնալուց առաջ աղ ջիկն այցի է գնում
մոր գերեզմանին և աղի արցունք թափելով՝ քնում այնտեղ: Քնելը,
հարբելը, թունավորվելը, տեսողության և գիտակցության կորուստը, անդրաշխարհում հերոսի ազդրաﬕսը թռչնի բերանում պահելը, մահը՝ վերածնվելու պայմանով, հեքիաթներում հավասարազոր
են բնակատեղից օտարման (նվիրագործման առաջին փուլ)98: Վերոհիշյալ ծեսի երկրորդ փորձության փուլն աղ ջիկը հաղթահարում
է բանաձևային հմայախոսքով («Օձիկ-մօձիկ, ճլպլտուն օձիկ, խան
քյո օձեղեն շապիյկդ, որ ես էլ խանեմ իմ ոզնեղեն շապիյկ», «Հէնե
շարէշար շապիկդ, ուր հէնիմ ապայէ լաթերս»)99 և այլն: Բարկացած
(երբեﬓ անզգուշաբար) օձը պոչով խփում-գցում է աղջկա ﬔկ կամ
ﬕ քանի ատաﬓերը՝ տեղադրելով մարգարիտ կամ սադափ100:
95

Р. Грейвс, նշվ. աշխ., էջ 146:
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Г. Левинтон, Инициация и мифы//МНМ, т. 1, с. 543 –544. Վաղնջական
հասարակություններում տարածված արբունքի նվիրագործման ծիսական արարողության մասին տե՛ս Ս. Հարթյնյան, Արբունքի
նվիրագործման ծիսական ﬕ արարողության դրսևորում Դավթի վեպում//Հայ ժողովրդական մշակույթ, X, զեկուցուﬓերի հիﬓադրույթներ, Երևան, 1999, էջ 44 –47:
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H.-J. Uther, p. 259.
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Հնագույն պատկերացուﬓերի համաձայն՝ մահն ընկալվել է իբրև
քուն, իսկ քունը՝ ﬕջանկյալ մահ, որոնց հետքերը ժամանակակից հայերենում պահպանվել են հանգուցյալներին տրվող «ննջեցյալ» անվան ﬔջ: Այս մասին մանրամասն տե՛ս Ս. Հարթյնյան, Մահվան
պատկերացուﬓերը հայկական անեծքներում//Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 1985, №12, էջ 55:
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ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 514; Օձեմանուկ և Արևմանուկ//Բիւրակն, Կ. Պոլիս,
1898, №47 –49, էջ 827:
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ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 514, 516; ՀԺՀ, հ. VI, էջ 80: Ավստրալական մայրցամաքի հարավում մութ, հատուկ պատրաստված խրճիթում կայծքարով

36

ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԱԿՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ...

Հայաստանի ազգագրական տարբեր շրջաններից գրառած
նույն դիպաշարի փոփոխակներից ﬔկում աղջկա օտարած ատաﬕ
փոխարեն տեղադրվում է անգին քար101, իսկ երկու այլ փոփոխակներում՝ արծաթ և ոսկի102: Դիցաբանական համակարգում թե՛ վերոհիշյալ բնակազմական առարկաները (մարգարիտ, սադափ, անգին
քար) և թե՛ երկրաբանական գոյացությունները (ոսկի, արծաթ) իմաստավորվում են իբրև արարողակարգված խորհրդանշային ցուցիչներ և ծառայում են որոշակի գաղափարի առարկայացմանը: Ի
վերջո, այդ ցուցիչների շնորհիվ է ամուսինը գտնում խորթ մոր կողﬕց հանիրավի պատուհասված իր ընտրյալին և հետամուսնական
փորձությունն ավարտվում է ծիսական լվացումով՝ առաջին երեխայի ծննդով և ամուսնացած կնոջ կարգավիճակի ամրապնդումով:
Մարգարիտն ու սադափն իրենց ֆիզիկական և աստղագուշական հատկություններով համապատասխանում են նվիրագործման ծեսին ենթարկված աղջիկների՝ քաշած ատաﬓերին փոխարինելու ծիսաառասպելական պատկերացուﬓերին, մանավանդ
որ վերոհիշյալ «քարերի» բնակազմական (կենդանական) ծագուﬓ
ևս համապատասխանում է ատաﬕ՝ իբրև աճող ոսկրային գոյացության գործառույթին:
կամ խեցու կտորով աղջկա ﬔջքին կտածում էին բարդ նախշ կամ
ջարդում էին ատամը: «Քննություն հանձնած» աղ ջիկը համարվում էր
չափահաս և նրանց տուն կարելի էր հարսնախոսության գնալ (տե՛ս
Ա. Դրիձո, Լ. Մինց, նշվ. աշխ., էջ 93 –94): Ակնհայտ է ATU 433 տիպին
պատկանող հայկական հրաշապատում հեքիաթների դիպաշարերի
ծագումը նվիրագործման ծեսերից:
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ՀԺՀ, հ. III, Երևան, 1962, էջ 177 («Օձ-մանուկ և Արին-Արմանելին», Այրարատ):
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ՀԺՀ, հ. II, էջ 358 («Մախոխի հեքիաթը», Այրարատ); Գ. Սրվանձտյանց, Երկեր, հ. I, Երևան, 1978, էջ 491 («Օձեմանուկ, Արևմանուկ»,
Արևմտյան Հայաստան): Գ. Սրվանձտյանցի գրառման ﬔջ Օձեմանուկը արծաթե ատամ է դնում աղջկա ընկած ատաﬕ փոխարեն
(էջ 491), սակայն նրան ճանաչում է ոսկե ատաﬕց (էջ 495): Այս անհամապատասխանությունը, հավանաբար, ասացողի շփոթության հետևանք է, իսկ «Մախոխի հեքիաթում» օձին փոխարինում է «սեհրբազը» և կնոջ դիմացի երկու ատաﬓերը քաշելով՝ տեղադրում է արծաթե
ատաﬓեր (ՀԺՀ, հ. II, էջ 358): Իսկ «Մարդակեր դարվիշ» հեքիաթում՝
ոսկե ատամ (ՀԺՀ, հ. IX, Երևան, 1968, էջ 263, Մանազկերտ): Ոսկու և
արծաթի՝ իբրև արական և իգական սկիզբ ներդաշնակող ﬔտաղների
մասին տե՛ս Н. Белов, նշվ. աշխ., էջ 148 –314:
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Ջուղահայ գաղութից ﬔզ հասած «Եալալի, հայ ջանիման,
ջանիման»103 սկսվածքով հազվագյուտ ﬕջնադարյան ծիսական
երգի ամբողջական բնագիրը ցնծություն ու փառաբանություն է
(եալալի, ալելա-աքադ. alalu-ալելուիա-ավետիս), որն ուղղակիորեն
առնչվում է նախամուսնական նվիրագործմանը.
Եալալի, հայ ջանիման, ջանիման,
Ջախտարարին ջանիման:
Պատկերըդայ աննըման,
Դէմք քո պայծառ փայլման…
Կերքընիտ մարգարիտայ,
Տասն չորս տարիդ թամամայ104:

Նույն մոտիվը հետագայում տարածվել է նաև հայ ﬕջնադարյան քնարերգության ﬔջ105, որտեղ, աﬔնայն հավանականությամբ,
ծիսական գաղտնիմաստը փոխարինվել է մարգարտե ատաﬓաշարի գեղարվեստական պատկերավորմամբ:
Սադափի հետ ատաﬓաշարի առնչության վերաբերյալ տեղեկություններ կան նաև Սասունում106. ավելին՝ սադափին է ﬕանում
ﬔկ այլ բնակազմական ցուցիչ ևս՝ սաթը (կարբան)107.
Զզքու ագռեք, որ ես գaսեք, սադաֆի կարբան նման108:

Այս առումով պակաս ուշագրավ չէ Լոռու պատմաազգագրական մարզում գրառված սիրահարների զուգերգը.
Երիտ. — Ա՛յ հայի ախչիկ, ա՛յ շահի ախչիկ,
Տանեն դուրս արի, ատաﬓերդ տեսնեմ:
Աղջ. — Ա՛յ հայի տղա, ա՛յ շահի տղա,
Վզնոց չե՞ս առել, սադափ չե՞ս տեսել109:

Փեսային սափրելու հատուկ արարողության ժամանակ հայոց
ﬔջ շեշտվում էր «թագավորի»՝ դասից դաս անցնելու հետ կապ103

Սիրակարկաջ, հաւաքեալ աշխատասիրութեամբ Ստեփաննոսի Ջնթլուﬔան Աւետեանցի, Կալկաթա, 1830, էջ 65:
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Նույն տեղում:
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Սայաթ-Նովա, Խաղեր, Կազﬔց, առաջաբանը և ծանոթագրությունները գրեց բ.գ.թ. Հ. Բախչինյանը, Երևան, 1987, էջ 29, 31, 34, 41, 46 և
այլն:
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Վ. Պետոյան, Սասնա ազգագրությունը, Երևան, 1965, էջ 392:
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В. Шуман, Мир камня, т. 1, Москва, 1986, с. 60; Н. Белов, նշվ. աշխ., էջ
590:
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Վ. Պետոյան, նշվ. աշխ., էջ 392:
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Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 3, էջ 271:
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ված վարսահարդարանքի և մարգարտե ատաﬓաշարի հիշողություն-գովքը.
Ելիր բազﬔ, թագվոր աղբար,
Որ քեզ գովեմք գլուխդ ի վար.
Անկեց զքու մազերդ ըսեմք,
Որ սրմայի թել նմանի.
Անկեց զքու երեսդ ըսեմք,
Որ լուսունկի կալ նմանի.
Անկեց ըսեմք ակռաներդ,
Որ մարգարտե շար նմանի110:

Քրդական ժողովրդական երգում Լայլե դիցուհին, իրավամբ,
ﬔծարժեք վկայություն է հաղորդում ինքն իր մասին՝ «Սադաֆե
դուքանը՝ բերանս էր»111:
Աﬔնայն հավանականությամբ վերոհիշյալ դիցաբանական
պատկերացուﬓերի վերապրուկներն են ընկած ցայսօր գեղեցիկ
ատաﬓաշարին տրվող մարգարտաշար հոմանիշի հիմքում:
«Սaտaֆ խaնըմ»112 հեքիաթում դեպքերի բարեբախտ բերումով ամուսինը (Բաղդադա թագավորի որդին) խորթ մորից դավված
գեղեցկուհի կնոջը ճանաչում է իր իսկ տեղադրած սադափե ատաﬕց («Լաճ տեսավ էն ատամ, ինչ ինքյ սaդaֆ էր տրե տեղ»)113:
Մեկ այլ՝ Վան-Տոսպից գրառված «Սադաֆյա խանում»114 հեքիաթում թագավորի օձ որդին պատահական հյուրընկալության
ժամանակ իր իսկ տեղադրած սադափե ատաﬓերից ճանաչում է
իր կորուսյալ կնոջը, որ «էտա ուր տիսած ու սիրած ոզնու շապկավոր աղ ջիկն ի»: Թագավորի օձ որդին, անակնկալի գալով, «ալնախ կդնի երեսին, ընքյուռ-ընքյուռ կուլա»115: Աղջկա նոր ամուսինը
հարցնում է օձ տղային.
— Ի՞նչ էլավ քեյզ, ինչի՞ կուլաս…
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Վ. վրդ. Տէր-Մինասեան, Անգիր դպրութիւն և առակք, Կ. Պոլիս, 1893,
էջ ԿԹ (=69):

111

Քրդական ֆոլկլոր, գրառ., թարգմ., առաջաբանը և ծանոթագր.՝
Հ. Ջնդի, Երևան, 1947, էջ 218:

112

ԲԱ, Ե.Լալայանի ֆոնդ, FA III: 3070 –3089:
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Նույն տեղում:
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ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 513 –517:

115

Նույն տեղում, էջ 517:
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— Ի՞նչ ﬔղքս պախեմ, — կասի, — էտա քյո կնիկ, իմ խին նշանածն ի, ինոր սատֆե ատաﬓերը ինոր նշան են»116:
«Սատաֆ խանում»117 հեքիաթում թագավորի տղան սիրահետում է տղայի շոր մտած (վաճառականի հագուստի ﬔջ ծպտված)
աղջկան և խոսող մատանու, «բոնճուխի» (մարգարիտ ու սադափ)
հմայությամբ պարզում հարսնացուի ինքնությունը.
«Տղեն հ’ելավ զուր բերած մարգըրտներ թողեց աղչկան ու
նշանեց, գնաց օր զուր թատարուկ տեսնա, առնէ զուր կնիկն,
երթա»118:
Այստեղ խոսք չկա ատամը հանելու և այն սադափով փոխարինելու մասին, սակայն հեքիաթի «Սատաֆ խանում» վերնագիրը
և այն հանգամանքը, որ թագավորի որդին իրեն փորձությունների
ենթարկող հարսնացուին քանիցս կոչում է Սատաֆե խանում, մարգարիտներով ու սադափով նշանելով՝ ամուսնանում վերջինիս
հետ, ﬔզ հուշում է, որ ասացողի մտքից սպրդել է ատաﬕ օտարումը, մանավանդ որ Վան-Վասպուրականում գրառված նույնանուն հեքիաթն ամբողջությամբ պահպանում է նվիրագործման ծեսի եռամասնությունը119:
Քննարկվող դիպաշարի նախորդ՝ Տուրուբերան-Մուշից հայտնի տարբերակում120 Սատաֆ խանումը գունային ցուցիչների (կարﬕր, սև, սպիտակ հալաﬖեր) ﬕջոցով փորձության է ենթարկում
թագավորի որդուն, ապա ﬕ տիկ գինի է կապում սրտին և մտնում
հոր պատրաստած սնդուկը (չաքմաճե): Փորձությունը շարունակվում
է լեզվակռվի մակարդակում, որովհետև սոսկ ուժի կամ խիզախության փորձությունը չէ, որ փեսացուն պետք է անցներ հարսնացուի
ձեռքը ստանալու համար: Նա իր ուժերը չափում էր նաև գիտելիքներով՝ դժվար հարցերի պատասխանելու ﬕջոցով121: Թագավորի
տղան «խոցում է» սնդուկից ելնող աղջկա սիրտը, սակայն
պատռված գինու տիկը նվիրագործվողներին ողողում է երանությամբ (ծիսական լվացում-վերածնունդ):
116

Նույն տեղում:

117

ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 354:

118

Նույն տեղում, էջ 358:

119

ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 513 –517:

120

ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 359 –361:

121

Յ. Հայզինգա, Homo Ludens. Մշակույթի խաղային տարրի սահմանման փորձ, Երևան, 2007, էջ 122:
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Հետաքրքիր է նկատել, որ Այրարատից գրառած «Մախոխի
հեքիաթը»122 և Տուրուբերան-Հարքից պահպանված «Թիզ ու կես,
գետնի Մուսեսը»123 նույն հեքիաթախմբի դիպաշարեր են՝ ﬕ տարբերությամբ, որ առաջինում ծիսահմայական ցուցիչը մարգարիտն
է, իսկ երկրորդում՝ մարջանը.
«Մարջան, որ հայերեն բուստ ասեն… այլւի ի ծովէն կու հանեն
քանց մարգարիտ, քանի որ ի ծոﬖ է՝ կակուղ է, երբ հանեն ի դուրս
ամրանայ»124:
Հին հնդիկների դիցաբանական պատկերացուﬓերի համաձայն՝ կորալի125 (մարջան) ծառը (Erythrina Indica) օվկիանոսի խնոցահարվածներից ծնված «դրախտային ծառ» մանդարայի (mandara) երկնային համարժեքն է126: Մանդարան ծառանման բույս է,
որի տարատեսակները մորմազգիների ընտանիքին պատկանող,
ատրոպին պարունակող թմրախոտեր են, իսկ մարջանը բնակազմական բաղադրությամբ կենդանածին կրաքար է՝ «երբեﬓ
ժայռոտ, երբեﬓ հարթ և սնկանման»127: Ահավասիկ՝ հայ ժողովրդական հեքիաթներից ﬔկում մարջանից ծնված ծառի նկարա122

ՀԺՀ, հ. II , էջ 354 –362:

123

ՀԺՀ, հ. XI, էջ 353 –355:

124

Ա. Դաւրիժեցի, Գիրք պատմութեանց, էջ 456: Պատմական Հայաստանի աﬔնաﬔծ լճի՝ Կապուտանի (այժմ՝ Ուրﬕա) ջուրն իր ﬔջ պարունակում է վեց անգամ ավելի աղ, քան օվկիանոսինը: Լճի ափերը,
Լինչի ասելով, ﬔծ մասամբ ցածր են, աղով ներծծված, և առափնյա
շերտը, ուր կարելի է գտնել քարացած կորալների ու խեցիների
կտորներ, լճի կապտության ﬔջ շողում է որպես սպիտակ ժապավեն
(Х. Линч, Армения. Путевые очерки и этюды, т. II, Тифлис, 1910, с. 55).

125

Կորալները (մարջան) արևադարձային ջրերում ապրող ծովային մանր
օրգանիզﬓեր են, որոնք, օվկիանոսային ջրերից անջատելով կալցիում տարրը, կառուցում են կենդանիների խեցիներից, զրահներից և
կմախքներից բաղկացած կորալային կրաքարերի խութեր: Պլինիոս
Ավագի վկայությամբ կորալն օժտված է մարդուն երջանկացնելու, չար
աչքից, ֆիզիկական և հոգեկան հիվանդություններից բուժելու մոգական հատկություններով (Н. Белов, նշվ. աշխ., էջ 247 –249): Մարջանի՝
իբրև հարսանեկան ցանկալի նվերի մասին տե՛ս Պ. Պռոշյան, Սոս և
Վարդիթեր// Երկեր, էջ 520:

126

Я. Васильков, Древнеиндийский вариант сюжета о «безобразной невесте» и его ритуальные связи//Архаический ритуал в фольклорных
и раннелитературных памятниках, Москва, 1988, с. 103; S. M. Gupta,
Plant Myths and Traditions of India, Leiden, 1971, p. 46–47.

127

Թ. Թադևոսյան, Քարերը և քաղաքները, Երևան, 1990, էջ 60; В. Шуман, նշվ. աշխ., էջ 60:
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գրությունը. «Առատուն ի ախչիկ կէլնի վեր, կառնի ուր ախպեր,
կէրթa էլﬔլ էն քյեոշկ-սարի տակ, կտիսնա, որ ի՜նչ՝ էրեկվան ուր
մառջaն խորած տեղ գյեո ﬔյ խատ ծառ ﬕ պյուսե, էլե խետ թակավորի քյեոշկ-սարի բոյին, կանաչ կազլներaց խետն էլ ճութ-ճութ
կարﬕր մառջaն ի կախվե. ըսկուն, որ մարթու, աստծու տյbւր
կուգյa»128:
Ուսուﬓասիրողները բանահյուսական նյութերով հիﬓավորում են մանդարայի ծաղիկների քնաբեր և անզգայացնող հատկությունների կիրառությունը հնագույն խորհրդածեսերում՝ նվիրագործվողին իրականության գիտակցման բնազանց վիճակի
(տրանս) ﬔջ ներքաշելու նպատակով129: «Թուրնջի Ահմատ»130
(Ապարան-Չամրլու) հեքիաթում ավազակի (հարամու) կողﬕց անշարժացած աղ ջիկը կենդանանում է բերանն ընկած ուլունքի ﬕջոցով:
Ժամանակի ընթացքում մթագնել է մանդարայի և մարջանի
ծագուﬓաբանության առասպելաբանական ընդհանրությունը և
մանդարայի անվանափոխությունը մարջանի՝ խնամքով քողարկել
է ծիսապաշտամունքային տեղեկատվությունը: Այս և այնկողﬓային
աշխարհներն իրար կապող այդ թմրաﬕջոցը, որի չարաշահումը
կարող է հասցնել կաթվածի և մահվան, ﬕջնադարից ﬕնչև այսօր
ելուզակներն օգտագործում են իրենց զոհին բթացնելու համար131:
Այս աﬔնի արձագանքն առկա է «Թիզ ու կես, գետնի Մուսես»
հեքիաթում132:
Վերոհիշյալ հեքիաթում «հալիվորը», իր տնօրինած մարջանը
հանելով կամրջի տակից (իմա՝ ջրից), տրամադրում է աղջկա հորը՝
առաջադրած պայմանը խախտելու պարագայում աղջկան կնության տանելու պահանջով: Օրգանական ծագմամբ բնակազմական այս ցուցիչի ﬕջոցով հեքիաթում խաղարկվում են նախամուսնական և հետամուսնական փորձությունները: Աﬔնայն հավանականությամբ աղջկա խնդրած մարջանի (ﬔկ այլ տարբե128

ՀԺՀ, հ. XV, էջ 399 («Երեﬔա թակավոր», Վան-Վասպուրական):

129

Я. Васильков, նշվ. աշխ., էջ 103.

130

ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 33 –46:

131

Т. Судник, Т. Цивьян, Мак в растительном коде основного мифа (baltobalcanica)//Балто-славянские исследования, Москва, 1980, с. 303; Я. Васильков, նշվ. աշխ., էջ 103:

132

ՀԺՀ, հ. XI, էջ 353 –355:
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րակում՝ մարգարտի)133 և ոսպի ﬕջև ﬕ կողﬕց ընկած է մոգության
նմանակման օրենքի կիրառումը, մյուս կողﬕց՝ Մեծ պասի կերակրատեսակների՝ մախոխի և ոսպապուրի ծիսական բովանդակությունը: Չմոռանանք նաև, որ դիցաբանական պատկերացուﬓերի
համաձայն՝ հատիկազգիները խորհրդանշում են սեռազգացություն՝ տվյալ դեպքում՝ ամուսնության նախապատրաստում134: Երկու հեքիաթներում էլ հայրը, «մրջան ուլնիկն» ու «մարգարտե շապիկը» տուն բերելով, տնեցիներին խստորեն պատվիրում է «ոսփե
շուրվա» և «մախոխ» չեփել: Եթե «Թիզ ու կես, գետնի Մուսես»
հեքիաթում «Ճժեր կըսին — Մենք հ’որի՞ ոսփե շուրվա կէփինք,
ﬔնք կուտի՞նք, օր էփինք»135, ապա «Մախոխի հեքիաթում» որոշ
ժամանակ անց, «օրն էլ շաբաթապաս էր», աղ ջիկը մոր պատվերով
«թթուն լցրեց պղնձի ﬔջը, սկսեց մախոխ էփիլ՝ մտիցն ընկել էր»136:
Հեքիաթի երկու տարբերակում էլ «սխալմամբ» եփված ծիսապուրները (և՛ ոսփե շուրվան, և՛ մախոխը) ազդարարում են Մեծ պասի
սկիզբը: Իբրև կրոնածիսական պարտք՝ նվիրագործումը ենթադրում է զսպվածության դրսևորում: Վերոհիշյալ հեքիաթներում
այդ սակավապետությունն արտահայտվում է նվիրագործվողների՝
Մեծ պասով սկսվող փորձությունների հաղթահարումով՝ մսի օգտագործման խստիվ արգելքով, ինչն ավելի է ընդգծվում հում մսի
ﬕջոցով:
Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի «Միջազգային հեքիաթների տիպերի» ATU 311 համարի ներքո զետեղված այս և նման դիպաշարերում137 սեհրբազը (կախարդ), հալիվորը, օշափը, քոսակը, արջը,
դարվիշը և այլն հերթով ամուսնանում են երեք քույրերի հետ ու
ստիպում նրանց ուտել մարդկային ականջը, ﬕսը, գայլի կամ կովի
հում ﬕսը, լյարդը, եփած շան թուլան և այլն: Փորձությունը հաղ133

ՀԺՀ, հ. II , էջ 354 –362:

134

В. Андреева, նշվ. աշխ., էջ 132: Հայ ժողովրդական հեքիաթներից ﬔկում աղ ջիկը մարջանից (տարբերակներում՝ ուլունք, ոսպ) հղիանում
է (ՀԺՀ, հ. I, էջ 231; հ. IX, էջ 103; հ. XVII, էջ 152): Երեխա է ծնվում նաև
դդﬕ «կոտից» (ՀԺՀ, հ. XV, էջ 330):

135

ՀԺՀ, հ. XI, էջ 353:

136

ՀԺՀ, հ. II, էջ 355:

137

ՀԺՀ, հ. V, Երևան, 1966, էջ 163 –169; հ. VI, էջ 62 –64; հ. VIII, էջ 314 –317;
հ. IX, էջ 114 –118, 258 –265; հ. X, էջ 92 –99; հ. XI, էջ 139 –146; ԷԱԺ, հ. Դ,
էջ 201 –208; Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն (այսուհետև՝
ՀԱԲ), հ. 19, Թալին, Ռ. Խաչատրյան, Երևան, 1999, էջ 61 –63:
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թահարում է փոքր քույրը՝ դրանցով կերակրելով եգիպտական,
բալթա-սլավոնական-գերմանական, ինչպես նաև հայկական հավատալիքներով պաշտամունքային կենդանի համարվող կատվին138 և ամուսնանում թագավորի որդու հետ: «Չորս թիզ հասակ,
երկու թիզ մորուք» ունեցող հալիվորը հնարաﬕտ կնոջը ﬖասելու
նպատակով կերպարանափոխվում է անﬔղ գառան139: Կնոջ պահանջով թագավորի որդին մորթում է գառան կերպարանք առած
հալիվորին և ոսկորները թաղում հողում: Մարջանի անդրաշխարհյան համարժեքը (հալիվորի ոսկորները)140 ցուցիչի համար խորթ
ﬕջավայրում (հող) առաջացնում է ջերմաէներգետիկ համակարգի
խախտում, ինչի պատճառով հեքիաթի հերոսուհին, ոսկորներից
աճած սոխը սննդի ﬔջ օգտագործելով, կորցնում է բանականությունն ու խենթանում:
Ժամանակակից գիտության կենսառեզոնանսային ﬔթոդի
ակունքներում ծանրակշիռ տվյալներ կան կենդանի բնության, քարերի, ծառերի և մարդու օրգանիզﬕ չակրաների վերաբերյալ,
որոնց բջիջներից ճառագայթված ալիքների տատանուﬓերը հանգեցնում են տվյալ կառուցվածքում խնդիրների ծագմանը: Ցանկացած հիվանդություն, տկարություն, որևէ համակարգի անկանոնություն պայմանավորված է այդ ալիքների հաճախականության
փոփոխությամբ: Ահա այստեղ էլ օգնության են գալիս բնական քարերը, հանքանյութերը, որոնց էներգետիկ ներուժով վերականգնվում է հիվանդ օրգանի բջիջների տատանման ներդաշնակությունը, շտկվում մարդու խախտված կենսառիթմը141:
138

Т. Гамкрелидзе, В. Иванов, Индоевропейский язык и индоевропейцы,
т. II, Тбилиси, 1984, с. 600; В. Топоров, Кот//МНМ, т. 2, Москва, 1988,
с. 11.

139

Գառան՝ իբրև զոհաբերվողի հավատալիքի մասին տե՛ս В. Топоров.
Овца//МНМ, т. 2, с. 237 –238.

140

Հանգուցյալի ոսկորների ﬕջոցով կենդանի մարդկանց զգոնությունը բթացնելու հոﬔոպաթիկ (նմանակման) մոգության մասին տե՛ս
Ջ. Ֆրեզեր, Ոսկե ճյուղը. Մոգության և կրոնի ուսուﬓասիրություն,
Երևան, 1989, էջ 41:

141

I. V. German. նշվ. աշխ., էջ 71. Օձի ստամոքսում, գլխի ﬔջ ադամանդի
կամ այլ թանկագին քարի հայտնաբերումը Վ. Պրոպը կապում է նվիրագործման ծեսի ժամանակ հերոսի մարﬓի ﬔջ մտցրած լեռնային
բյուրեղապակու (կվարցի) բյուրեղների հետ (В.Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 212): Հանքանյութերը, վաղուց ի վեր
սերտորեն կապված լինելով բժշկական աստղագուշակության հետ,
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«Քյաչլիկ»142 (Տուրուբերան-Հարք) հեքիաթում աղջկան հեռացնում են տնից հոգեկան խանգարման պատճառով: Ամայի սարի գլխին աղ ջիկը վերականգնում է հոգեկան առող ջությունը (քթից
դուրս է գալիս հիվանդության պատճառ բզեզը): Երբ ամուսինը
հալիվորի ոսկորները հանում է հողից և նետում ծովը, ծագուﬓաբանորեն հարազատ ﬕջավայրում ցուցիչը (մարջան) վերականգնում է իր բնական գործառույթը և հեքիաթի խենթացած հերոսուհին (խելագարությունը ժամանակավոր ծիսական մահ է) բուժվում
է՝ հաղթահարելով հետամուսնական փորձությունները, դառնալով
հասարակության առավել լիարժեք անդամ: Նվիրագործման համապատասխան փուլերով անցած նրա ամուսինը ևս կորցնում է իր
ընտրյալին՝ նրան գտնելով ավելի բարձր կարգավիճակում143: Չմոռանանք, որ ծովը անգիտակցականի աﬔնաբնորոշ խորհրդանիշն
է, մայրը՝ աﬔնայն կենդանությանց144:
կվարցե բյուրեղների ﬕջով անցնող ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների հակասեպտիկ ազդեցության շնորհիվ, հավանաբար, ծիսապաշտամունքային գործառույթին զուգընթաց իրականացրել են
նաև օրգանիզﬕ էներգետիկ համակարգին խթանող կենսաբանական գործառույթ (հիպերտոնիայի, գլխացավի, խոսքի խանգարուﬓերի, սրտային անբավարարության ժամանակ լեռնային բյուրեղապակին մշտապես կրել են սրտի շրջանում կամ աջ ձեռքի դաստակին):
Հետաքրքիր է մատնանշել, որ «ըստ երկրագնդի կառուցվածքի ժամանակակից ﬔկնակերպերից ﬔկի, դրա ﬕջուկը ﬕ խոշոր բյուրեղ
է՝ գերամուր ադամանդ, որի իրար հատող նիստերի անկյունները
տարածության ﬔջ ճառագայթում են էներգիայի վիթխարի հոսք»
(I.V. German, նշվ. աշխ., էջ 66 –67): Խիստ ուշագրավ է Ձենով Հովանի
կողﬕց Փոքր Մհերի ձիու՝ Քուռկիկ Ջալալու վիրավոր ոտքի բուժումը՝
հալած յաղութով (ռուբին, ﬔղեսիկ) ու զմրուխտով.

Աչքեց տեսավ՝ կո նետի կտոր ﬔջն է:
Էլավ, էբեր յաղութ, զմրութ,
Հալեց, էլից էնոր ոտաց վերք
Ժրավ, էլավ քանց առաջ աղեկ
(Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, Առաջաբանը,
բառարանը, ծանոթագրությունները՝ Ս. Բ. Հարությունյանի, Երևան,
1981, էջ 309):
142

ՀԺՀ, հ. XI, էջ 270 –275:

143

Նույն տեղում, էջ 355:

144

К. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, с. 111. Պատմական իրականությունից և ժողովրդական հեքիաթային երևակայությունից հյուսված
«Հարյուր տարվա ﬔնություն» վեպում գնչու Մելկիադեսը, կողﬓորոշման խորհրդավոր զգացողությամբ շրջանցելով գետի խոր ու վտանգավոր տեղերը, ասում է. «Մենք բոլորս ջրից ենք ծնվել» (Գ. Մարկես,
Հարյուր տարվա ﬔնություն, Երևան, 1987, էջ 79 –80):
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Ցուցանշական է ոչ ﬕայն խաբեությամբ ծովը նետված աղջկա
արցունքների վերափոխվելը մարգարիտների («Սադաֆյա խանում»)145, այլև նրա բախտակցի արցունքներով ջրված մարջանի
հատիկի բազմացուﬓ ու փոխակերպումը փարթամ ծառի («Երեﬔա
թակավոր»)146: Ի տարբերություն հալիվորի՝ հողում թաղված ոսկորների, ինչից ծնված սոխը ևս անդրաշխարհյան խորհրդանիշ
է147, այս վերջին հեքիաթում148 մարջանի այսրաշխարհյան համարժեքը (նվիրագործվող աղջիկը) իր արցունքներով պահպանում է
հորած ցուցիչի ջերմաէներգետիկ հաշվեկշիռը. «Ախչիկն ի, կէրթa,
կկայնի էդա ծառի տակ, քիչմ կուլa, կդaռնա, կխառցուցի. —
Մառջaն, քյե վո՞վ ի տնգյե:
Ծառն ի կասի. — Քյո շող-շող մատներ:
— Մառջaն, քյե վո՞վ ի ճրե:
Ծառն ի կասի. — Քյո լյուլaխ աչքեր»149 (արցունքը հմմտ.
լյուլaխի՝ ձյունախառն հորդառատ անձրևի հետ):
Ակներև է մարջանի և աղջկա երկխոսությամբ իմաստավորվող՝
ցուցիչի և նվիրագործվողի կենսալիցքերի փոխազդեցությունը:
Այս, ինչպես նաև նույն դիպաշարի այլ փոփոխակներում
(ցուցիչը ﬔրթ մարջանն է, ﬔրթ մարգարիտը) հերոսուհին հերթական փորձությունն է հաղթահարում անհատակ ծովում՝ ապաստան
գտնելով ﬔծ ձկան որովայնում: Չդիմանալով աղջկա արցունքների
մրմուռին՝ ձուկը նրան փսխում է ծովափին150 (աղջկա վերածնունդը
հմմտ. խեցուց մարգարտի անջատման հետ): Ուշագրավ է, որ
«Երեﬔա թակավոր» հեքիաթում նվիրագործվողը ծովափին է
հայտնվում ոչ թե ﬕայնակ, այլ նորածին որդու հետ151՝ հապացույց
հետամուսնական փորձությունների հաղթահարման և կարգավիճակի ամրապնդման:
145

ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 516:

146

ՀԺՀ, հ. XV, էջ 399: Մարգարտի և մարջանի արգասավորման խորհրդանիշի մասին տե՛ս Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ 44, 49; Н. Белов, նշվ.
աշխ., էջ 261:

147

ՀԺՀ, հ. XI, էջ 353 –355: Սոխի՝ իբրև շուշանազգիների ընտանիքին
պատկանող անդրաշխարհյան ցուցիչի մասին տե՛ս Э. Петросян, Боги
и ритуалы древней Армении, Ереван, 2004, с. 220–221.

148

ՀԺՀ, հ. XV, էջ 399:

149

Նույն տեղում:

150

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 442:

151

ՀԺՀ, հ. XV, էջ 402:
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«Մերջանի հեքիաթում»152 տարիքային ﬕ խմբից մյուսն են
անցնում հայրական տնից վտարված և քարայրում ապաստան
գտած թագավորի զույգ որդիներն ու նրանց որոնող դուստրը: Պատահաբար կուլ տված մարջանից հղիացած թագավորի աղջիկը
ծննդաբերում է առանց «ծունկը գետին տալու»՝ բերանով (կուսական ծնունդը հմմտ. մարջանի հետ), ինչն ավելի է ընդգծում բնակազմական ցուցիչի պտղաբերման հատկությունը:
Վերոհիշյալ հեքիաթում մարջանից ծնված հերոսն իր հերթին
փորձություններ է հաղթահարում, «Շա՛րվի ﬔրջան, շա՛րվի» հմայախոսքի մոգությամբ կատարում թագավորի հանձնարարությունը
և քեռուն ամուսնացնում վերջինիս աղջկա հետ153:
Վան-Վասպուրականից գրառված «Նառ խաթյուն» հեքիաթում մարգարտին ու մարջանին փոխարինում է նռան հատիկը154:
«Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպում աղ ջիկը հղիանում է երկու հատիկ ցորենից155:
Ազգագրական նյութը փաստում է մայրերի համառ դիմադրությամբ, լացուկոծով ուղեկցվող նվիրագործման ծեսերի մասին156:
Այս համատեքստում տեսանելի է դառնում Թալինում գրառված
ծիսակենցաղային երգում անուշաբույր ﬔխակի (խըրըֆիլ) համադրությամբ շարված «մամու ջիգար» մարջանի (տվյալ դեպքում՝
նվիրագործվողի) օտարման փուլը.
Մամու մրջան խըրըֆիլով շարուգ էր,
Մամու ջիգար՝ օդար աշխարհ դարուգ էր157:

«Խըրըֆիլ» նաև սև թել է նշանակում158, և եթե հավելենք սև
գույնի դերը նվիրագործման ծիսական համալիրում, ապա պատկերն առավել ամբողջական կդառնա: Կրկնվող տողերին նախորդող տրամադրությունը («Ես կէղնիմ հորդ փեսա», «Ուխտ ու պայման արել եմ», «Պայմաններդ պայել եմ» և այլն159) հուշում է նվիրագործման փուլերի հաղթահարման մասին:
152

ՀԺՀ, հ. I, էջ 228 –235:

153

Նույն տեղում, էջ 235:

154

ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 542 –546:

155

Սասնա ծռեր, հ. Գ, Երևան, 1979, էջ 445 –446:

156

Ա. Դրիձո, Լ. Մինց, նշվ. աշխ., էջ 83 –88:

157

ՀԱԲ, հ. 19, էջ 144:

158

Նույն տեղում, էջ 271:

159

Նույն տեղում, էջ 144:
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Այսպիսով՝ ﬔր ձեռքի տակ եղած ժողովրդագիտական նյութերի փաստական տրամաբանությամբ կարելի է ասել, որ ծիսահմայական ﬕջավայրում կենսական լիցքեր պարունակող օրգանական ծագմամբ բնակազմությունները (բնակազմական առարկաները) իմաստավորվել են իբրև արարողակարգված խորհրդանշային ցուցիչներ և հայ ժողովրդական հեքիաթներում ծառայել են
նվիրագործման խորհրդածեսի առարկայացմանը:

1.2.
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ
Հնագույն մարդը ﬔծ հեռավորությունից դիտում էր երկնային
լուսատուները, փորձում հասկանալ դրանց շարժուﬓերն ու իմաստավորել ժամանակը: Դիտողական փաստերի կուտակման շնորհիվ նրա ուշադրությունը սևեռվում էր պարբերաբար կրկնվող
երևույթների վրա: Բնության ﬔջ ակնառու այդպիսի երևույթներից
է ցերեկվա և գիշերվա հաջորդականությունը, ինչից էլ կազմվում է
օրը՝ բաժանվելով ժաﬔրի, րոպեների և վայրկյանների: Հաﬔմատաբար ﬔծ ժամանակաﬕջոցներ չափելու համար ﬕավոր է ընդունվում Լուսնի չորս փուլերի կրկնման պարբերությունը՝ աﬕսը:
Իսկ էլ ավելի ﬔծ ժամանակաﬕջոցների համար օգտագործվում է
տարվա չորս եղանակների տևողությունը՝ արևադարձային տարին: Մշակույթի պատմության ﬔջ ժամանակի չափման տարբեր
համակարգերն անցել են կատարելագործման տևական ճանապարհ: Որոնուﬓերի ընթացքն արտահայտվել է նաև հայ ժողովրդական հեքիաթներում, ուր բնականաբար ժամանակը չէր կարող
հաշվվել վայրկյանի հարյուրերորդ մասի ճշտությամբ, այլ առասպելական մտածողության տարածաժամանակային այնպիսի ցուցիչներով, ինչպիսիք են՝ աչքը թարթելը, թուքը չորանալը, ձիու,
Զմրութ ղուշի կամ արծվի ﬕջոցով լուս ու մութ աշխարհների «սայմանը» կամ «սնոռը» (սահման) կտրելը160 («Գորտ» – Չարսանճագ,
«Անմահական խնձոր»– Այրարատ, «Ավչի-օղլի» – Այրարատ), տիեզերքի՝ «ﬕ կալի, մժիկի կամ մրջﬓի չափ երևալը»161 («Սըմավոն
160

ՀԺՀ, հ. II, էջ 31 –32, 542; ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 206:

161

ՀԺՀ, հ. III, էջ 90; հ. II, էջ 541:
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թագավոր ու Գյուլ» – Այրարատ, «Ավչի-օղլի» – Այրարատ), «ﬔկ
ամսվա», «տասվերկու սահաթվա» կամ «քառսուն աւուր ճանապարհը ﬕ սահաթում անցնելը»162 («Մաջրում խոջի հեքիաթը» –
Շիրակ, «Ամպ» – Չարսանճագ, «Բըլել աղ ջիկ» – Չարսանճագ):
«Թաքավերեն կորած ախճիգյը»163 (Արցախ) հեքիաթում Դaրվիշը
տղային ﬕ հյուծված ձի է տալիս և պատվիրում. «Նստե ծին, աշկերտ հոփ կալ, ծիյին ﬔհետ թխե, ասե վեր քաղաք ըս օզըմ քյինaս,
ծին կես սհաթըմը հըսցնական ա»164: «Առչի տղի նաղլը»165 (Այրարատ) հեքիաթում փոխադրաﬕջոց է ձձումը, իսկ «Զարզանդ թագավորի աղ ջիկը»166 (Շիրակ) հեքիաթում պառաﬖ իբրև փոխադրաﬕջոց առաջարկում է իր «շալն ու յայլուղը», բայց ձին լեզու է
առնում և ասում. «Չէ ﬔրս, դու ու խանումս նստեք շալին, Ասլան
աղես էլ իմ թամքին, աստված ընձի էլ թռնելու թևեր տվեց,
կթռնիմ, — էս ըսավ ու թևերը բացեց»167:
Բանահյուսական նյութերում և մասնավորապես հայկական
հրաշապատում հեքիաթներում տարածության և ժամանակի ﬔջ
տեղեկատվությունը փոխանցվում է չախմախի ու չախմախաքարի168 շփուﬕց առաջացած կրակի ﬕջոցով: Բուսակենդանական
162

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 109; ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 175 –183:

163

ՀԺՀ, հ. V, էջ 639 –644:

164

Նույն տեղում, էջ 643:

165

ՀԺՀ, հ. I, էջ 154:

166

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 94 –104:

167

Նույն տեղում, էջ 102: Թռչող յայլուղի, ձձուﬕ, ձիու, հավքի ﬕջոցով
այս ու այն աշխարհ տեղափոխվելու հավատալիքը իր խորքում կրում
է նաև տիեզերքը մարդուն ծառայեցնելու տարերային իրապաշտական ձգտուﬓեր:

168

Չախմախը (պողպատյա ոլորուն ծայրով ձող) և չախմախաքարը
(կայծքար), որոնց շփուﬕց կայծ է առաջանում, ժողովրդական մտածողության ﬔջ նույնանում են՝ համադրվելով կրակի հետ (Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հ. չորրորդ, Երևան,
1980, էջ 124): Չախմախաքարը գայլախազի ﬔծ ընտանիքին պատկանող հաﬔստ «մշակ» է, բյուրեղային ﬕ հանքանյութ, որի օգնությամբ ﬔր նախնիները օջախում կրակ էին վառում, չիբուխ ծխում,
կրակում էին առաջին պարզունակ հրացաններով: Գայլախազը երկրակեղևի 75 տոկոսը կազմող քիﬕական տարրերի՝ թթվածնի և սիլիցիուﬕ ﬕացությունն է (SiO2), որի տարատեսակներն անցնում են
երկու հարյուրից, որոնց ﬔջ քիչ չեն թափանցիկ թանկարժեք լեռնաբյուրեղները, ինչպես օրինակ՝ վանակնը (բյուրեղապակի), ﬔղեսիկը,
ագաթը, սարդոնիքսը, քաղկեդոնաքարը, հասպիսը, արևաքարը կամ
արյան քարը (հելիոտրոպը) և հասարակ, աﬔնահաս չախմախաքարը
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աշխարհի հավերժությունը պայմանավորող չորս տարրերից ﬔկը՝
սրբազան կրակը, «Հոգու և Աստծո խորհրդանիշն է, խավարի ու
մահվան դեմ լույսի ու կյանքի հաղթանակը»169: Հնուց անտի ուղեկցելով քաղաքակրթությանը՝ «կրակը ոչ ﬕայն ջերմացրել է մարդուն, այլև հուսադրել ու սատարել է նրան»170:
Կրակի ծագման հիմքով ստեղծված գրեթե բոլոր հնագույն
առասպելներում մարդը կրակը ստանում է կամ կենդանիներից ու
թռչուններից (տոհմային նախնիների տոտեմային ծագման վերապրուկ), կամ էլ նրանց օգնությամբ171: Հայկական հրաշապատում հեքիաթներում այնկողﬓային հրաշագործ օգնականները ծիսական փորձությունների փուլում հայտնված հերոսի մասին տեղեկատվություն են ստանում կրակի172 ﬕջոցով: Կայծքարի կրակը, որ
ստացվում է «շփելու ﬕջոցով», «համարվում է արևի փոխանյութ»173: Կայծքարը «արեգակի կախարդանքով» կենսական լիցքեր է հաղորդում կենդանու կամ թռչունի մազին՝ ամբող ջացնելով
նրա տիրոջը՝ իբրև մշակութային հերոսին սատարող կախարդական օգնական: «Երկնային կրակ» անունը, որ ժողովուրդը հաճախ
օգտագործում է ամառային արևադարձի կրակի մասին խոսելիս,
պարզ ցույց է տալիս երկնային և երկրային բոցի գիտակցված կապը174: Հաղթահարելով ժամանակն ու տարածությունը՝ օգնականները կատարում են հեքիաթի հերոսին առաջադրված անիրագործելի թվացող հանձնարարություններ:
Կրակի ﬕջոցով ժամանակի ու տարածության հաղթահարման հավատալիքի վերաբերյալ ﬔր տեսակետը հաստատվում է
(Ա. Մելքմյան, Հայաստանի քարերի աշխարհում, Երևան, 1986, էջ
69 –72; Գ. Խաչատրյան, Լեռնատեխնիկական տերﬕնների ռուս-հայերեն բացատրական բառարան, Երևան, 1985, էջ 101):
169

Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы (авт.-сост. д-р ист. наук,
проф. В. Багдасарян, И. Орлов, В. Телицын), Москва, 2003, с. 342.

170

Նույն տեղում:

171

С. Токарев, Огонь//МНМ, т. 2, с. 239 –240.

172

Կրակի և չախմախի հետ աղերսվող նման մոտիﬖերը տե՛ս С. Гуллакян, Указатель мотивов армянских волшебных сказок, с. 123 –124, 177:

173

Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ 755: Հատկանշական է, որ Զատկի նախօրյակին՝ չարչարանաց ուրբաթ օրվան ուղեկցող կրակի տոներին, կաթոլիկ եկեղեցիներում բոլոր կրակները մարում են, հետո նորից վառում
կայծքարով ու պողպատով, այսինքն՝չախմախաքարով ու չախմախով
(նույն տեղում, էջ 721):

174

Նույն տեղում, էջ 755:
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Հայաստանի տարբեր պատմաազգագրական շրջաններից գրառված հրաշապատում հեքիաթների հետևյալ մոտիﬖերով.
1. Ձին (տարբերակներում՝ ղուշ, ղովտ, մրջյուն) օգնության է
հասնում հերոսին՝ մազը (տարբերակներում՝ բմբուլ, բուրդ, եղունգ)
չախմախին տալու ﬕջոցով175:
2. Ոտքերից կրակ թափող թռչունը (տարբերակներում՝ ձին)
ծիսական փորձությունների փուլում հայտնված հերոսին տեղափոխում է այս ու այնկողմյան աշխարհներ176:
3. «Թլիսիմը», «թլսﬕ չիբուխը» չախմախին տալիս օգնության
են հասնում կախարդական իրերը և սատարում հեքիաթի՝ դժվար
կացության ﬔջ հայտնված հերոսին177:
Վ. Յա. Պրոպի կարծիքով՝ հեքիաթներում և առասպելներում
ընդունված կախարդական իրերից (օգնականներից) աﬔնահինը
ձիու պոչից պոկված մազն է178, ինչն էլ, համարժեք լինելով ողջ կենդանուն179, կրակի սրբազան տարերքով ոչ ﬕայն խթանում է հերոսի տեղաշարժը, այլև իրար է կապում այս ու այնկողմյան աշխարհները:
«Դaվրիշին տղան»180 (Արցախ) հեքիաթում սև ձիու խորհրդով
տղան «ﬕն չըխմըխաքար, ﬕն չախմախ» ձիու մազի հետ պահում է
գրպանում. «Հըշտըղ վըեր նեղ տըեղ ընգնիս, մազըս կըտինիս չըխմըխքարեն յիրaն, թափ տաս, էն ըմ քշտիտ հaզիր»181: Նույն մոտիﬖ
առկա է «Ոսկե քաքուլ տղի հեքիաթը»182 (Այրարատ), «Միրզա Մահ-

175

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 116 –128, 122; հ. I, էջ 259 –260; հ. IV, էջ 206 –207, 249 –250;
հ. III, էջ 90:

176

ՀԺՀ, հ. III, էջ 50, 80 –94; ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 206, 226, 183 –197, 198 –216: Հին
եգիպտական գրավոր տեքստերում նույնպես խոսվում է «արքայական ախոռի զարդ», թանկագին նժույգի մասին. «Նրան կերակրում են
հատուկ ցորենով, / տերը նրա քայլքը լավ է ճանաչում, /երբ նա լսում է
սուլոցը մտրակի, / էլ ոչ ոք նրան չի կարող սանձել» (Աստվածների ժամանակը. Հին եգիպտական պոեզիա, Հ. Էդոյանի թարգմանությամբ,
Երևան, 2007, էջ 352):

177

ՀԺՀ, հ. II, էջ 23 –38; հ. IV, էջ 105 –117, 205 –207, 302 –309; ԷԱԺ, հ. Բ, էջ
154, 169, 172, 196:

178

В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 174:

179

Նույն տեղում:

180

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 116 –128:

181

Նույն տեղում, էջ 120:

182

ՀԺՀ, հ. I, էջ 259 –260:
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մուտի հեքիաթը»183 (Բասեն), «Սըմավոն թագավոր ու Գյուլ»184 (Այրարատ), «Քաչլիկի հեքիաթը»185 (Բասեն) և այլ տարբերակներում:
Չարսանճագի բարբառով գրառված «Ամպ»186 հեքիաթում
տղան «լեցոց չուպուխը, չախմախը զարկեց, կրակը դրեց չուպուխին վրան, խﬔց ու դըլըֆաւ (ուշաթափ քնիլ)»187: Մեկ այլ՝ «Գորտ»188
(Չարսանճագ) հեքիաթում տղան «չպողը քաշեց, եասլանﬕշ եղաւ
(ընկողմանեցաւ)»189: Թե՛ քնելը, թե՛ նիրհելը, առասպելաբանական
պատկերացուﬓերի համաձայն, նշանակում են ճանապարհորդություն դեպի անդրաշխարհ (ժամանակավոր ծիսական մահ), ուր
վերոհիշյալ հեքիաթների նվիրագործյալները հայտնվում են չախմախի հմայական զորությամբ: «Ոսկե քաքուլ տղան» կրակ է տալիս ղովտերի (երևակայական ահռելի գազան) բուրդը, մրջյունների
եղունգն ու ղուշերի բմբուլը, և նրանք անﬕջապես օգնության են
գալիս բարի հերոսին («Ոսկե քաքուլ տղի հեքիաթը», Այրարատ)190:
«Դaվրիշին տղան» (Արցախ) հեքիաթում նույնպես «տղան չըխմախեն թափ ա տամ Սըև ծին, Առյուծը, Զbւմբbւրbւտ ղուշը կյամ ըն
կոշտը»191: Տեղեկատվությունն իրականանում է հայոց բանահյուսական ավանդույթներով արմատավորված պատկերացուﬓերով:
Ժամանակն ու տարածությունը հաղթահարվում են՝ ﬕ դեպքում
օգնականների մազը կրակ տալով192, մյուս դեպքում՝ չախմախաքարը քերծի193 կամ մազը կամրջի194 վերափոխելով: Օրինակ՝ «Զար183

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 206 –207:

184

ՀԺՀ, հ. III, էջ 90:

185

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 249 –250:

186

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 183 –197:
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Թիֆլիս, 1912, էջ 185 –186; В. Пропп, Исторические корни волшебной
сказки, с. 174):
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ՀԺՀ, հ. VI, էջ 122:
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ՀԺՀ, հ. I, էջ 259 –260, հ. VI, էջ 122:
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ՀԺՀ, հ. IV, էջ 101:
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զանդ թագավորի աղ ջիկը» (Շիրակ) հեքիաթում Ասլանը ձիու
«իրեք մազը քցեց գյոլի վրա, կամուրջ դարձավ, իրանք անցան»195
կամ «չըխմըխաքարը վըեր ա քըցում, bւրaն ան դaվրիշին ղաթը
տըեռնում ա քըերծ»196:
Ակներև է, որ քննարկվող որոշ բնագրերում չախմախը, որով
կրակ են անում, ընկալվում է իբրև ժամանակի ու տարածության
հաղթահարման առասպելաբանական-հմայական ցուցիչ, իսկ որոշ
հեքիաթներում էլ չախմախը լայնորեն կիրառվում է տեղեկատվական դաշտում: «Անմահական խնձոր»197 (Այրարատ) հեքիաթում
թագավորի աղ ջիկը տղային ﬕ «թլիսիմ» (կախարդական իր, հուռութ) է նվիրում, ինչը չախմախին տալիս օգնության են հասնում
կախարդական իրերը: Տեղեկատվություն է փոխանցվում նաև Սև,
Սպիտակ, Կարﬕր198 ձիերի մազը կրակ տալիս. «Որ մազը կրակին
տաս՝ էն ձին էն սհաթը, իրա աﬔն սարք ու կարգովը, կգա աղաքիդ
կկաննի. երբ ուզենաս էլի կթողաս՝ կէրթա»199: «Մաջրում խոջի հեքիաթում»200 (Շիրակ) ﬕաժամանակ խաղարկվում են չախմախի
հմայական, տեղեկատվական և տարածաժամանակային ցուցիչները: Ձեռք բերելով «օխտը ղատ բմբլե յորղան դոշկի ﬔջ քնող»,
բայց «ձիանոցի չոր տախտի վրա» ամուսնուն դավաճանող կնոջ
«թլսﬕ չիբուխը»՝ Սուլեյման աղեն կնոջը դարձնում է ձի, իսկ նրա
արաբ սիրեկանին՝ էշ: Մինչ այդ անհավատարիմ կինը ամուսնուն
դարձրել էր շուն201: Հեքիաթի հերոսի առջև խնդիր է դրված՝ բացա195

Նույն տեղում:

196

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 118:

197

ՀԺՀ, հ. II, էջ 23 –38:

198

Ե.Չարենցի «Ող ջակիզվող կրակ» շարքում կարﬕրը կապված է
առասպելական բարդ սիմվոլիկայի հետ և «Երկիրը վառող կարﬕր
նժույգները» պտտվում են կրակի իմաստաբանական դաշտում (կրակի բոցերը հմմտ. կարﬕր նժույգների հողմավարգի հետ).«Բաց ես թողել հողմային քո նժույգները կարﬕր / Որ հրդեհեն կյանքը հին ու քաղաքները մարմար» (Ե. Չարենց, Երկերի ժողովածու չորս հատորով,
հ.1, Երևան, 1986, էջ 132):

199

ՀԺՀ, հ. II, էջ 28: «Պարսից պատերազﬕ» ﬔջ հիշատակվում է Տիրան
թագավորի զույգ ձիերի մասին, որոնք թեթևաշարժ էին և «համարվում էին, թե նրանք ոչ թե գետնի վրայով էին գնում, այլ օդագնաց են»
(Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմթիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, ԿԲ, էջ
233):

200

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 105 –117:

201

Շուﬔրաաքադական հնագույն «Գիլգաﬔշ» էպոսում (3-րդ հազա-
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հայտելու ձի դարձած անհավատարիմ կնոջը գարու փոխարեն
չախմախ քարով կերակրելու «թլսիմը»202. «Էտ չախմախ քարը ղռփ
ղռփ ուտելու պատճառը իմացի ու արի՝ քեզի առնիմ»203: Չախմախի կարծր, կայծահան հատկությամբ վերոհիշյալ «Մաջրում խոջի
հեքիաթում» ընդգծվում է «չախմախ քարը հերսոտ ուտող» դավաճան մատակի՝ ամուսնուն պատճառած ցավի սաստկությունը, մյուս
կողﬕց՝ «ﬔկ ամսվա ճամփեն ﬔկ օրում կտրող» կատաղած զամբիկի կրքի ուժգնությունը: Հնում չախմախը համարվում էր էներգիայի խորհրդավոր աղբյուր: Հետագայում գիտնականներին հաջողվել է բացահայտել այդ հանքային գոյացության բնական էներգիայի առանձնահատկությունները204:
րամյակի սկիզբ) նույնպես սիրո և պտղաբերության հովանավոր Իշտարը, իր սիրեցյալներին կերպարանափոխելով, դարձնում էր գայլ,
սարդ (Հին Արևելքի պոեզիա, Երևան, 1982, էջ 128):
202

Չար ոգիներին աղերսվող հնավանդ հավատալիքների ու պատկերացուﬓերի համաձայն՝ սատանան ընդունակ է թափանցելու մարդու մարﬕնը, իշխել նրա վարքի ու մտքի վրա: Ենթադրվում էր, թե
«թլսիﬕ» դյութությամբ մարդիկ ի վիճակի են կերպարանափոխվել
տարբեր կենդանիների ու անշունչ առարկաների, կատարել չարագործություններ: Հետաքրքիր է, որ նույն հավատալիքի ուշ շրջանի տարբերակներում անդնդախոր ձորերում ու ավերակներում ապաստանող
չար ոգիներին փոխարինում են օտար ու եկվոր տարրերը՝ արաբները՝
մարﬓավորելով ծանր բռնատիրությունը, ինչը քննարկվող հեքիաթում արտահայտվել է չար ուժին (արաբ) տրված կնոջ՝ ամուսնուն դավաճանելու արարքի ﬕջոցով:

203

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 109:

204

Կայծքարի՝ քվարցե բյուրեղների ﬕջով անցնող ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների հակասեպտիկ ազդեցության շնորհիվ նշանակալի տարածության վրա տեղեկատվություն է փոխանցվում: Տեղին է
հիշել, որ ﬔր օրերում կայծքարային թիթեղները ծառայում են որպես
ռադիոալիքների հաճախականության կայունարարներ, ռեզոնատորներ և օգտագործվում են ռադիոտեխնիկական սարքավորուﬓերում,
հեռուստացույցներում, համակարգիչներում ու թիթեղյա քարտերում
տեղեկատվություն ստանալու համար (I. V. German, նշվ. աշխ., էջ 67;
Ա. Մելքմյան, նշվ. աշխ., էջ 70): Մերձմոսկովյան Դուբնայի Միջուկային հետազոտությունների ﬕացյալ ինստիտուտի գիտնականները
(տնօրեն՝ ակադեﬕկոս Ա. Սիսակյան, լաբորատորիայի գիտական ղեկավար՝ ակադեﬕկոս Յ. Հովհաննիսյան) հայտնագործել են ﬕ սարք,
որը հնարավորություն է ընձեռում մութ մատերիայի ﬔջ ներթափանցելով՝ առավել ամբող ջական պատկերացում կազﬔլ ժամանակի ու
տարածության, ինչպես նաև աշխարհաստեղծման ﬔխանիկայի մասին և երկրում ապահովել տեխնոլոգիական գերակշռություն (О. Одноколенко, девять дней одного города//«Итоги», №6, 2000, ДубнаМосква//Голос Армении №16, 2006, 18 февраля, с. 7).
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Հնագիտական հետազոտությունների արդյունքները վկայում
են կայծքարին վերագրվող ծիսահմայական հատկությունների մասին. «Վանակատը հնում կայծքարի նման համարվել է կայծակի
կամ փայլակի խորհրդանիշ և, ըստ այդմ էլ, որպես մութ ու չար ուժերից զերծ պահող, ﬖասաբեր ազդեցությունները վանող և չարխափան զորություն ունեցող հմայական ինքնատիպ պահպանակ՝
ցլեպների, կիսապատրաստուկների և արտեֆակտերի տեսքով զետեղվել է Հայկական լեռնաշխարհի մ.թ.ա. III–I հազ. դամբարանային համալիրներում205: Մասնագետների կարծիքով վանակատն
ու կայծքարը համարվել են թաղման արարողության անկապտելի
հատկանիշներ206: Աﬔնայն հավանականությամբ դրանք համադրվել են հանդերձյալ աշխարհում՝ հոգու գնալիք ճանապարհը լուսավորելու ծիսաարարողական պատկերացուﬓերի հետ:
Տարածաժամանակային ցուցիչներն անդրաշխարհում, անշուշտ, գործում են հողեղենի և հրեղենի հստակ սահմանաբաժանման պայմաններում: Տրամագծորեն հակադիր երկու աշխարհների
պայքարն ակնառու է Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի նշացանկի ATU
433 թվահամարին պատկանող հայկական հրաշապատում հեքիաթներում207:
Շուﬔրաաքադական «Գիլգաﬔշ» էպոսում «երկու երրորդով
Աստված, սոսկ ﬔկով մարդ» Գիլգաﬔշը ողբում է իր սիրելի ընկերոջ և եղբոր՝ Էնկիդուի մահը, որովհետև «նրան վրա հասավ ճակատագիրը մարդու», այսինքն՝ հնագույն էպոսում տարբերակվում

1880 –1882 թթ. Պիեռ և Ժան Կյուրի եղբայրների կողﬕց հայտնաբերված կայծքարի՝ ﬔխանիկական ազդեցության տակ էլեկտրական
լիցք ստանալու հատկության (պիեզոկվարց) և տարածության ﬔջ տեղեկատվություն հաղորդելու մասին տե՛ս Թ. Թադևոսյան, նշվ. աշխ.,
էջ 123 –125; I. V. German. նշվ. աշխ., էջ 67: Ճշգրիտ տեխնիկայում պիեզոկվարցի գործնական կիրառության հիմքը դրվում է 1921 թ. ֆիզիկոս
Կեդի կողﬕց (Թ. Թադևոսյան, նշվ. աշխ., էջ 124):
205

Ա. Փիլիպոսյան, Հայկական լեռնաշխարհը Մերձավոր Արևելքի
պատմա-մշակութային փոխառնչությունների ոլորտում (մ. թ. ա. III–I
հազարամյակներ), դոկտ. ատ., էջ 50:

206

А. Симонян, Обсидиан и кремень как атрибуты погребального обряда //Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտման հարցեր, ժողովածու, Երևան, 1988, էջ 79 –81:

207

H.-J. Uther, p. 259. ՀԺՀ, հ. IV, էջ 15 –26, 195 –219; ՀԺՀ, հ. IX, էջ 244 –252;
ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 198 –216; Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 490 –495; Բիւրակն, Կ. Պոլիս, 1899, №3, էջ 42 –45:
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է մարդկանց՝ հողածին-արարչածին և անմահ-մահկանացու տեսակները208:
Ե՛վ առասպելաբանական, և՛ կրոնական209 (Աստվածաշունչ,
Ղուրան) գիտակցության ﬔջ նույնպես ամրագրված է մարդկանց
հողեղեն – ոչ հողեղեն տեսակների մասին պատկերացումը: Հողեղենը երկրածին է, ոչ հողեղենը՝ արարչածին: Հողեղենի բնակության վայրը մարդաշխարհն է՝ այսրաշխարհը: Այս պատկերացումը հստակորեն խաղարկվում է երկաշխարհային210 հիմքով ստեղծված հրաշապատում հեքիաներում 211:
«Հաբրմանի հեքիաթում»212 (Մանազկերտ) նույնանուն հերոսը
հրեղեն է, իսկ նրա կինը՝ հողեղեն: Անդրաշխարհյան ցուցիչները
այսրաշխարհում գաղտնագրման կարիք ունեն: Նրանց անժամանակ բացահայտումը փորձաքար է դառնում հակադիր աշխարհի
հերոսների համար: Գաղտնիքը (սըռը) պետք է խնամքով պահել,
208

Հին Արևելքի պոեզիա, Երևան, 1982, էջ 101:

209

«Եւ եղաւ որ երբ մարդիկ երկրի վրայ շատնալ սկսեցին, ու իրենց աղջիկներ ծնան, Աստուծոյ որդիքը մարդոց աղ ջիկներուն գեղեցիկ ըլլալը տեսնելով՝ ամէն իրենց ընտրածներէն իրենց կնիկներ կ’առնէին: Եւ
Տէրը ըսաւ, Իմ հոգիս ﬕշտ մարդու վրայ պիտի չﬓայ. վասն զի անիկայ մարﬕն է. բայց անոր օրերը հարիւր քսան տարի ըլլայ» (Աստուածաշունչ, Կոստանդնուպոլիս, 1883, Գիրք ծննդոց, Զ, 1 –3, էջ 6: Տե՛ս նաև
Коран, Москва, 1990, 6:112, 128 –130; 15:27, 37:158; 41:29, 46:29; 46:18/17;
51:56; 55:15/14):

210

Հանս Քրիստիան Անդերսենի «Ջրահարսը» հեքիաթի ծովի թագավորությունը, որտեղ սուզված մարդիկ ապրել չեն կարող, աղերսվում
է երրորդ հազարամյակի սկզբին շուﬔրաաքադական «Գիլգաﬔշ»
էպոսում համանուն նկարագրություններին, ուր դարձյալ շեշտվում է
երկու հակադիր աշխարհների գոյությունը.

Խորունկ են ջրերը մահվան, որ խոչընդոտ են ուղուն:
Իսկ եթե, Գիլգաﬔ՛շ, դու ծովը անցնես,
Մահվան ջրերին հասնես, ի՞նչ պիտի անես
(Հին Արևելքի պոեզիա, էջ 149):
211

«Ջրահարսը» հեքիաթում թեև պառաﬖ ու իր ձկնապոչ թոռնուհիները ապրում էին ջրային թագավորությունում, սակայն պառաﬖ իր
փորձառությամբ լավ էր ճանաչում մարդկանց աշխարհը, որին նա
անվանում էր «վերին աշխարհ» (Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Հեքիաթներ, Երևան, 2005, էջ 45): Խելակորույս ջրահարսն իր ձայնը
ինքնակամ տալիս է ծովի վհուկին, ﬕայն թե հասնի հողեղեն արքայազնին, բայց այդ զոհողությունն անգամ չի փրկում ջրահարսին, քանի
որ ջրահարսն ու արքայազնը երկու տարբեր՝ անհամատեղելի սկիզբ
են՝ ծովեղեն (ոչ հողեղեն) և հողեղեն:

212

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 244 –252:
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հակառակ դեպքում «թըլըսումը (կախարդություն) խարապ կէղնի»
(«Հաբրմանի», Շիրակ)213: Այստեղ գործում է ծածկագրված ﬕ բանաձև 1) հողածնի երկրում ոչ հողածնի շապիկը (խրխին) կրակ տալիս (գաղտնիքի բացահայտում) հերոսն անհայտանում է214, և, հակառակը, 2) ոչ հողածնի երկրում շապիկը կրակ տալիս հերոսը հողածին է դառնում215: Այսրաշխարհում հայտնվելիս հերոսի անվտանգության ﬕակ երաշխիքը գաղտնիքի պահպանուﬓ է: Բանաձևի երկրորդ մասը որոշ հեքիաթներում այլ զարգացուﬓեր է
ունենում: «Մաջրում խոջի հեքիաթում»216 ոչ հողածնի երկրում
«իսան օղլին» իրավունք չունի «ախ քաշելու», այսինքն՝ իր հողածին հայրենիքը հիշելու: Հենց «ախ քաշելն» է յուրայիններին տեսնելու պատճառ դառնում, ուր և գաղտնիքը բացելով՝ հողածին
Մաջրում խոջան ﬔկընդﬕշտ զրկվում է սիրած կնոջն ու երեխաներին տեսնելու հնարավորությունից: Այնուաﬔնայնիվ, անդրաշխարհից այսրաշխարհում հայտնվելիս հերոսի անվտանգության ﬕակ
երաշխիքը գաղտնիքի պահպանուﬓ է, հակառակ դեպքում «դու
այնտեղ կﬓաս վառվելեն, իմ աղ ջիկս էլ՝ այստեղ»217, — ասում է ոչ
հողածինների երկրի թագավորը՝ իր հրեղեն աղջկան Մաջրում խոջային կնության տալուց առաջ:
Չարսանճագի բարբառով գրառված «Գորտ»218 հեքիաթում,
խախտելով պայմանը, թագավորի տղան կրակ է տալիս գորտհարսնացուի շապիկը: Աղ ջիկը աղաﬖի է դառնում, թռչում «փէնճէրէէն դուրս»՝ փեսացուին պատվիրելով «եօթը էրկթէ չարոխ» կարել տալ, «էրկթէ տէյնէկ» բռնել և կոշիկները մաշելուց ու գավազանը ասեղի չափ դառնալուց հետո ﬕայն «օտքդ կը ﬓնայ իմ սայմանը»219: «Միրզա Մահմուտի հեքիաթում»220 (Բասեն) մութ աշխարհը
խորհրդանշող երկաթե կամ պողպատե չարուխները, բիրը (գավազան), յոթ հինավուրց բերդերը (դղյակ), կորեկի հատիկները (տար-

213

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 19:

214

ՀԺՀ, հ. I, էջ 408; Բիւրակն, 1899, №3, էջ 42 –45; ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 204:
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ՀԺՀ, հ. I, էջ 413:
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ՀԺՀ, հ. IV, էջ 113 –114:

217

Նույն տեղում, էջ 113:

218

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 198 –216:
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Նույն տեղում, էջ 204 –205:
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ՀԺՀ, հ. IV, էջ 195 –219:
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բերակներում՝ նաև անտեսանելի դարձնող երկաթե գլխարկը կամ
քյուլլահը)221 գաղտնագրված տարածաժամանակային ցուցիչներ
են: «Օձից հ’ելած տղան»՝ Միրզա Մահմուտը, կնոջն ասում է, որ
ինքը երեք հատ հրեղեն ձիու մազ ունի՝ ճերմակ, կարﬕր, սև.
«Օրական ﬔկ մազը կրակ կտամ ﬔկ ձի կուգա ես կը հեծնիմ,
կը հ’ընկնիմ ջիրինդ խաղացողների ﬔջ, բաճանաղներիս լավմ կը
ծեծեմ ու ձին կը քշեմ կէրթամ, դուզը բաց կը թողնիմ… դու ձեն ﬕ
հանե, չըլլիմ չիմանամ որ ասես. «Էն լավ ձիավորը Միրզա Մահմուտն է»222:
Խախտելով պայմանը՝ թագավորի աղ ջիկը քույրերի մոտ
հպարտանում է, որ «ջիրինդ խաղացող» հրեղեն սև ձիավորն իր
ամուսինն է: Ծիսարգելքը խախտվելուն պես Միրզա Մահմուտն իր
սև հրեղեն ձիով դառնում է սև ամպ ու անհայտանում 223:
«Միրզա Մահմուտի հեքիաթում»224 թագավորի աղ ջիկը հագավ «էրկթե հ’ոտնﬓերը», «էրկթե բիրը» ձեռն առավ (տարբերակներում՝ պողվտե գավազան, պողվտե սոլ)225, «ﬕ ջեբն էլ լիք կորեկ
լցեց ու թոմրին ﬓաս բարով ըսեց, էկավ կեսրարի ու կիսրոջ ձեռները պագեց ու հ’ընկավ ճամբա»226: Բուսական աշխարհի կենսաբանական փոխակերպուﬓերը մարﬓավորող մահացած սերմը
(կորեկը) վերոհիշյալ բնագրում ընկալվում է իբրև տարածաժամանակային ցուցիչ: Թագավորի աղ ջիկը կգտնի ամուսնուն երկարատև դեգերուﬓերից հետո ﬕայն, երբ «էրկթե հ’ոտնﬓերը մաշին,
բիրը մաշի, կարճնա, ﬔկ ձեռք բռնելու տիտ ﬓա, կորեկն էլ ջեբի

221

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 412: Ոչ ﬕայն նվիրագործվող տղան ու աղ ջիկն են «քօլոզ» (անտեսանելի գլխարկ) դնում անանցանելի ճանապարհը հաղթահարելու համար, այլև ձին (ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 209):

222

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 205 –206:

223

Նույն տեղում, էջ 208:

224

Նույն տեղում, էջ 195 –219:

225

ՀԺՀ, հ. XV, էջ 332:

226

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 208: Երկաթե տրեխների, պողպատե գավազանի՝ իբրև
երկարատև դեգերուﬓերի առասպելաբանական այլաբանության մասին վկայություններ կան և՛ հայ բանավոր ավանդության, և՛ ուշ շրջանի գեղարվեստական գրականության ﬔջ (Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, էջ 3 (Բ): «Աշխարքի էն ծերն էլ գնացած ըլիս, ﬕկիտան
Սաքո՛, ես երկաթե տրեխներ պտի հագնեմ, երկաթե գավազան ձեռս
առնեմ ու քամակիցդ գամ, քո իզը չես կարող կորցնել, իմ ձեռիցը չես
պրծնիլ» (Պ. Պռոշյան, Հացի խնդիր//Երկեր, էջ 300):

58
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ﬔջ փթի, հող դառնա»227, քանի որ փորձությունների հաղթահարումը ժամանակ (յոթ228 կամ երեք229 տարի, ﬔկ օր, յա ﬔկ շաբաթ,
յա ﬔկ աﬕս, յա ﬔկ տարի230, այսինքն՝ անորոշ) ու տարածություն
(Պղնձե, Արծըթե, Օսկե քաղաքներ231, հողե, շուշեցե, պղնձե, էրկաթե, պողպատե, արծաթե, օսկեցե բերդեր232, այսինքն՝ աշխարհքի
ծայրը233) է ենթադրում:
«Զարզանդ թագավորի աղ ջիկը»234 (Շիրակ) հեքիաթում «շորի
ﬔջ փաթթած բուռմ ալուրից» անտառ է աճում՝ խորհրդանշելով ոչ
ﬕայն ﬔռնող ու հառնող բնության փուլային փոխհաջորդականությունը235, այլև տարածթյան ﬔջ ժամանակի մշտնջենականթյնը, որովհետև բնական նշանակությունից զատ, հացահատիկային բույսերն ընկալվում են նաև իբրև մշակութային աշխարհի
ծածկագրուﬓեր236: Ինչպես Միրզա Մահմուտի կինը, այնպես էլ
նույն ճակատագրին արժանացած Հաբրմանի կինը («Հաբրմանի
հեքիաթը»237, Մանազկերտ), իրենց ամուսիններին վերադարձնելու
նպատակով տարածաժամանակային փորձություններ հաղթահարելով, հասնում են անդրաշխարհ: Լուրը հասնում է Հաբրմանի հորը՝ ոչ հողածինների թագավորին, թե «էն հողածինը, որ էկեր էր,
առավ քու տղեն գնաց»238: Ոչ ﬕայն տարբեր տարածություններում,
այլև ժամանակային տարբեր «ﬕավորներում» ապրող հողածինն
227

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 206:
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ՀԺՀ, հ. IV, էջ 20; հ. XV, էջ 332:
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Բիւրակն, 1899, N 3, էջ 42 –45:
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ՀԺՀ, հ. IX, էջ 247:
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Նույն տեղում, էջ 247 –248:
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ՀԺՀ, հ. IV, էջ 21:
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Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 493:

234

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 99 –100:
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Ցորենի՝ իբրև տանջված ու տառապած կենդանի ոգու մահվան և հարության առասպելաբանական հավատալիքի մասին տես՝ С. Арутюнян, Отражение древневосточной жатвенной мифологии в загадке
о пшенице//Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1969, №11, էջ
67 –77); Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ 520; Աստուածաշունչ, Աւետարան
ըստ Հովհաննու, Կոստանդնուպոլիս, 1883, ԺԲ, 24, էջ 131:
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Т. Агапкина, Мифология деревьев в традиционной культуре славян:
лещина (Corylus avellana)// Studia mythologica Lavica, 1, 1998, Pisa,
p. 183 –194.
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ՀԺՀ, հ. IX, էջ 244 –252:

238

Նույն տեղում, էջ 250:

I. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ-ԲՆԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

59

ու հրեղենը անհամատեղելի են. «Դու իմ տղի հոգին առար, գնա իմ
տղեն քեզնե ազատվի», — ասում է Հաբրմանի հայրը239: Ամուսնու
կարծիքին համախոս է նաև Հաբրմանի ոչ հողածին մայրը. «Հացթո՛ւխ, ե՛լ բռնա բե, կախա թունդիր թըղ վառի, իմ տղի հոգին ըտորնե ազատի»240:
Տղան փախչում է հոր հետապնդուﬓերից՝ կնոջը դարձնելով
պաղ ու տաք աղբյուր, իրեն՝ ջուր ծախող հալևոր, կնոջը՝ վանք,
իրեն՝ տիրացու, կնոջը՝ խնձորի շիվ, իրեն՝ օձ և ամբող ջովին փաթաթվում է շիվին: Տեսնելով, որ անդարձ կորցնում է որդուն՝ թագավորն ասում է.
«Ի՞նչ էնեմ, Հաբրման, քոքին զարկեմ՝ իﬓ ա, ծերին զարկեմ՝
իﬓ ա, դու էղնիս քու աստված, ես գինամ, դու կէրթաս Հողածընի
էրկիր, քու լեզուն հան, ես պաքիմ, փափագ առնիմ ու գնամ»241:
Տղան ընդառաջ չի գնում հոր գգվանքին (թույնը թափում է
վերջինիս բերանում և սպանում), որովհետև հետամուսնական
խորհրդածեսի փորձությունները հաղթահարող հերոսները կանգնած են մութ ու լույս աշխարհի ընտրության առջև, որն ավելի ճիշտ
կլինի ﬔկնաբանել ոչ թե ծնող-զավակ կենսաֆիզիոլոգիական, այլ
հողածին-հրեղեն տարածաժամանակային հարթության վրա242:
Պղնձե, Արծըթե, Օսկե քաղաքները243 (կամ բերդերը244) հասնելու և
փորձության ﬔջ գտնվող հերոսին վերադարձնելու դժվարությունները երկաշխարհային հակադրության օրինակ են, որի համաձայն՝
բերդը (դղյակը) այնկողﬓային աշխարհի խորհրդանիշն է, որը հակադրվում է իրական աշխարհին, ինչպես խավարը արևի լույսին:
Երկաշխարհային հակադրության հիմքով ստեղծված հեքիաթներում հերոսը մութ աշխարհի սահմանը հատում է կրակի օգնու239

Նույն տեղում, էջ 248:

240

Նույն տեղում, էջ 249:

241

Նույն տեղում, էջ 251:

242

Բացի դրանից՝ որդին սպանում է հորը, որովհետև, հնագույն պատկերացուﬓերի համաձայն, մահն ու կործանումը պայմանավորված են
ﬔռնողի ծնունդ տված կյանքով, հինը բացասվում է հնից կյանք առած
նորից, և, ինչպես նկատում է Հ. Օրբելին, հզոր կաղնու տապալումը
կատարվում է այն կացնից, որի կոթը կտրված է կաղնու ճյուղից, կամ
թե արծվի մահը հենց արծվի թևի փետուրից պատրաստված նետից է
(Հ. Օրբելի, Հայկական հերոսական էպոսը, Երևան, 1956, էջ 126):
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ՀԺՀ, հ. IX, էջ 247 –248:

244

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 21:
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թյամբ (հմմտ. հայ ժողովրդական հեքիաթներում աղաﬖակերպ
հերոսի թևերը կամ գորտի, օձի շապիկը կրակ տալու ﬕջոցով լույսաշխարհ ընկնելու ծածկագրված բանաձևի 2-րդ մասի հետ)245: Ոչ
դյուրությամբ մաշվող «էրկըթե սոլերն ու պողպըտե գավազանը» և
հատկապես խորհրդավոր զորությամբ օժտված չախմախաքարը
տարածաժամանակային այնպիսի ցուցիչներ են, որոնք ամրություն ու կարծրություն են ենթադրում:
Ոչ ﬕայն նվիրագործվող հերոսն է երկաթե կամ պողպատե
«չարոխներ», երկաթե կամ պողպատե գավազան կրում246, այլև հերոսին օժանդակող «իրեք հարուր տարեկան Քաչալ Քերքերտան
ղուշը» կամ «քանի հազար տարեկան Չեչել-քերքեզ ղուշը»247 (Չարսանճագ) (տարբերակներում՝ ձի248), որի «ոտներ երկաթից ա,
թռնելու վախտը տալիս ա իրար, կրակ ա թափըմ»249 (հմմտ. կարծր
չախմախաքարի հետ), «որ ընդհարեալ ի պողպատն՝ կայծս արձակէ»250:
Ցուցանշական է, որ կրակի պաշտամունքը նախորդում է նրան
խորքերում ծածուկ պահող հրաբխի և հանկարծ որևէ տեղից ծածուկ դուրս հանողի պաշտամունքին, «որով կանխէ կրակի պաշտօնն քան զինքը ծածուկ ի խորս պահող և յանկարծ տեղէ ﬕ դուրս
հանողն»251:
Ըստ հնագույն հավատալիքների՝ կայծքարի ու հրահանի գաղափարը համադրվում է քարի ﬔջ մտած ամպրոպի հուրը երկաթով
դուրս քաշելու պատկերացման հետ252: Հայ բանավոր ավանդու245

Ուշագրավ է, որ Ե.Չարենցի քնարերգության ﬔջ նույնպես «դղյակը» կապված չէ աշխարհի տարածաժամանակային ձևերի հետ, այլ
ներքին բանաստեղծական ﬕստերիայի խորհրդանիշն է, որի այրումը նշանակում է այնկողﬓային աշխարհի հաղթահարում, վառվող
կրակի ﬕջոցով անցում հավիտենությունից դեպի երկրային ժամանակ.«Ու հրդեհեցի իմ դղյակը հին, / Որ ի՛մը լինես, չդառնաս ուրու, /Որ
ինձ մոտ ﬓաս՝ պարզ ու երկրային…» (Ե.Չարենց, նշվ. աշխ., էջ 35):
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ՀԺՀ, հ. I, էջ 408; հ. IV, էջ 20, 206, 412; ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 204 և այլն:
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ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 225:
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«Ձին որ քշում ա, ձիու ոտների տակիցը կրակը թափում ա» (ՀԺՀ,
հ. III, էջ 50):
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ՀԺՀ, հ. III, էջ 88:

250

Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի, հ. 1, Երևան, 1979, էջ 1046:
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Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1895, էջ 41:

252

Ե. Լալայեան, Վարանդա // ԱՀ, գ. Բ, Թիֆլիս, 1897, էջ 195:
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թյան ﬔջ, մասնավորապես հանելուկներում, առածներում և ավանդություններում վկայություններ կան այդ հավատալիքների մասին253: «Սըմավոն թագավոր ու Գյուլ»254 հեքիաթում «չախմախե»
ոտքերով փետրաթափ թռչունի երեքհարյուրամյա տարիքն արդեն
իսկ խոսում է ժամանակի ﬔջ նրա գերակայության, երկաթե ամուր
ոտքերը՝ անսահման տարածության հաղթահարելիության, իսկ ոտքերից առկայծող կրակը՝ տեղեկատվության փոխանցման առասպելական այլաբանության մասին: Ի դեպ, Դաղստանի ժողովուրդների հեքիաթներում255 հերոսին յոթ սարերի հետևից այսրաշխարհ
տեղափոխող ավարական Կվանկվա, լեզգիական Տիտիկուշ, լակական Տուտուկուշ, կուﬕկական Անկավկուշ կամ Կարակուշ թռչունը
ոչ ﬕայն գործառութային, այլև անվանակրության մակարդակում
ընդհանրություններ է դրսևորում հայկական հրաշապատուﬕ
թռչունի՝ Քերքեզ ղուշի256 հետ: Պակաս ուշագրավ չէ այն հանգամանքը, որ «Գորտ»257 հեքիաթում տղան չիբուխը լցնում է, իսկ
Զմրութ-ղուշը, չախմախը զարկելով, վառում է այն և ի նշան երախտագիտության (տղան փրկել էր Զմրութ-ղուշի ձագերին)՝ տղային
հասցնում է լույս ու մութ աշխարհների սահմանագիծ՝ կրճատելով
անսահման տարածությունն ու ժամանակը, «քօլոզի» շնորհիվ նրան
դարձնելով անտեսանելի258: «Սըմավոն թագավոր ու Գյուլ»259 հեքիաթում «ղուշն» ավելի քան պարզ է ձևակերպում տեղեկատվության
փոխանցման ﬔխանիզմը. «Իմ բընբուլը կտամ քեզ, հենց որ նեղ
տեղը կընկնես, չախմախի կտա՛ս՝ ես քու կշտին հազիր եմ»260:
253

«Ակռանիս իրար քսեցի, / Կած ու կրակ հանեցի» (Ս. Հարթյնյան,
Հայ ժողովրդական հանելուկներ, էջ 20): Փոքր Մհերը Քաղկիկ գյուղից
ﬕնչև Սասնա բերդ ձգվող իր առասպելական ճանապարհը սալարկում էր գայլախազով ու չախմախաքարով, «երբ հողն այլևս չէր դիմանում նրա ոտքերի տակ» (Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, էջ 222):
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ՀԺՀ, հ. III, էջ 80 –94:
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А. Ганиева, Волшебные сказки//Традиционный фольклор народов Дагестана (ответственные редакторы: член-кор. РАН Г. Гамзатов, д. ф. н.
У. Далгат), Москва, 1991, с. 370.
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ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 226:
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Նույն տեղում, էջ 198 –216:
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Նույն տեղում, էջ 206:
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ՀԺՀ, հ. III, էջ 80 –94:
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Նույն տեղում, էջ 90: Բմբուլը (=մազ) հնդեվրոպական ավանդույթում
հոգու և հմայական ուժի կենտրոնացման տեղն է (В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 30):
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Չարսանճագից գրառված «Գորտ»261 և «Ամպ»262 հեքիաթներում հերոսն ու թռչունը (կամ ձին263) ﬕասին են հաղթահարում
խորհրդածեսի փորձությունները և հասնում մութ աշխարհ, ուր ժամանակն ու տարածությունը բացարձակապես չեն ենթարկվում
պարբերաշրջանի օրինաչափություններին (վեց աﬕս պիր տիւզիյէ
(ﬕաժամանակ) գիշեր է, վեց աﬕս պիր տիւզիյէ ցորեկ264):
Զորօրինակ ﬔկ այլ՝ «Պստիկ Միրզան և դև Գորգոչան»265 հեքիաթում չախմախի բացակայության պատճառով ժամանակի զգացողությունը կորցրած դևահալած պստիկ Միրզան («քար, չախմախ ﬔկել աղբոր ծոցն է»266) բարձրանում է սարի գլուխը՝ կրակ
բերելու: Նա ժուկ ու ժամանակին հանդիպում է այն պահին, երբ
«հալևոր նստեր դարի գլուխ, սև թելե կծիկ մը ձեռք. կը կըծկե, սիպտակ թելե ջոջ կծիկ մ’էլ դրեր կուշտ: Կ’երթա մոտ, կը հարցուցե. — էդ, ի՞նչ կծիկներ են. դու ո՞վ ես:
— Որդի, — կ’ասե, — ես ժուկն ու ժամանակն եմ, սև կը կծկեմ՝
գիշեր է, սիպտակ կծկեմ՝ ցերեկ է: Պստիկ Միրզան կը տեսնա, որ
հա հա է սև կծիկ կը խլսնի. հասավ խլեց կծիկը հալևորեն, գլորեց
դարեն տակ. — Դե՛ նոր կծկե, — ասաց, — թող գիշերն էրկննա, ես
շա՛տ բան ունիմ»267: Մեկ այլ՝ «Կրակոտ ոսպ» (Չարսանճագ) հեքիաթում տղան հորդորում է լեռան գլխին նստած հալևորին «կծիկը վեար դնել», չկծկել, ﬕնչև ինքը գնա կրակը առնի, գա: Հալևորը
ընդդիմանում է. «Չըլլի՛ր, ա՛յ որդի, հայﬖները, թռչունները, մարդիկը խորթլանﬕշ կըլլին»268:
Ի տարբերություն անդրաշխարհի, ուր «ժուկ ու ժամանակը
ցույց է տալիս ժամանակի առասպելական ըմբռնումը»269, այսրաշխարհում ժամանակի կամայական փոփոխությունը դատապարտելի է և «հեքիաթային օրենքների» համաձայն՝ պատժի արժանի:
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Նույն տեղում, էջ 194 –195:
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Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 434 –444:
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Նույն տեղում, էջ 437:

267

Նույն տեղում:
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ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 219:
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Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Է, Երևան, 1975, էջ 48:
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Արևամայրն անիծում է բոլոր նրանց, ովքեր խանգարում են
Արեգակի օրվա շրջապտույտը: Կարգազանցները (ովքեր փորձում
են նետահարել և երկնքից ցած գցել Արևին270 կամ հանդգնում են
անարգել նրան [«վեր կացավ և դեպի ինձ (Արևին՝ Թ. Հ.) շռեց»271]
կամ թախանձում են, որ Արևը ուշացումով գնա Արևամոր գիրկը,
ﬕնչև մայրը կամ հարսնացուն հասցնեն գուլպան գործել272, կամ էլ
հարսնևորները հասցնեն անցնել Քափաս լեռան վտանգավոր տեղով273) խստագույնս պատժվում են Արևամոր (նաև՝ Արևի) կողﬕց:
Անիծվածները ցերեկը ﬔռնում են, գիշերը կենդանանում կամ էլ
քար են դառնում:
Ասում են, թե ﬔղանչողների՝ Արևին որոնող երկաթե տրեխներով ու երկաթե գավազանով հարազատները (կինը, մայրը)
«ﬕնչև այսօր էլ չեն կարողանում գտնել արևի բնակարանը»274:
Ե. Լալայանի գրառած «Արևի հեքիաթում»275 երկարատև դեգերուﬓերից հետո եղ ջերուի կոտոշների վրայով Արևամոր պալատը
հասած կարգազանցի կինը ներում է հայցում նրանից: Թե՛ այս, թե՛
Գ. Սրվանձտյանցի «Օձեմանուկ, Արևմանուկ» տարբերակում 276
մայրաստվածության կերպարը խորհրդանշող Արևամայրը խնդրարկուներին փոխանցում է որդու լվացված ջուրը, որպեսզի թովչազերծեն անիծյալին, նրան, ով արևից զուրկ պիտի ﬓար, պիտի
ապրեր և չպիտի ապրեր, «ﬔռնի ու չի տի ﬔռնի»277: Կիսակենդան
անիծյալը ո՛չ ﬔռած էր, ո՛չ կենդանի: Նա զրկված էր այսրաշխարհի
լուսատու Արևից: Գիշերը կենդանացող կարգազանցը համադրվում է անդրաշխարհում հոգու ճանապարհը լուսավորող կայծքարի և Լուսնի հետ, ինչն էլ կարելի է համարել հանդերձյալ կյանքում Արեգակի այլաբանական նմանակումը:
Արևամոր անեծքի զորությունը հայտնի է հայկական ավանդություններից և ամրագրված է Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի նշա270

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 492:
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Արևի հեքիաթը//Հայաստանի պատմության թանգարան (այսուհետև՝
ՀՊԹ), Ե. Լալայանի ֆոնդ 53/46, էջ 468:

272

Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, էջ 3(Ա); 59(Գ):
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Նույն տեղում, էջ 58 (Բ):
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Նույն տեղում, էջ 3 (Բ):

275

ՀՊԹ, Ե. Լալայանի ֆ., 53/46, էջ 467 –468:

276

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 490 –495:

277

Նույն տեղում, էջ 494:

64

ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԱԿՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ...

ցանկից շեղվող ՀԺՀ 446 թվահամարին պատկանող տիպիկ հայկական վերոհիշյալ հեքիաթներում, որոնց ﬕ մասում կամ Արևամոր անեծքը սպրդել է հեքիաթի դիպաշարից278 կամ անեծքը
մթագնվել է շինծու ﬔկնաբանությամբ (տղան քարաժայռում կիսակենդան պառկած է անողոք ծնողների պատճառով Աստծու կողﬕց պատժվելու համար279, «Օձ-Մանուկ և Արին-Արմանելին»), այնինչ Գ. Սրվանձտյանցի գրառած տարբերակը280 (հակահերոսի
կողﬕց Արեգակի նետահարման հանդուգն փորձը) և Ա. Ղանալանյանի թիվ 1 (Ա) ավանդապատումը281 (մայրամուտի հետաձգման
թախանձանքը) ամբող ջությամբ պահպանել են Արևամոր անեծքի
դրդապատճառը, որն արդարացվում է հայ կատարածաբանական
առասպելների հնագույն նմուշներով, Արեգակի՝ օրվա շրջապտույտով պայմանավորված տիեզերական ամբող ջությամբ և «դրանց
ﬕջոցով աշխարհի կարգուկանոնի ապահովման» մտահոգությամբ282:
Հայ ժողովրդական հեքիաթների՝ ﬔզ հետաքրքրող դիպաշարերի հնարավոր փոփոխակները քննելով զուգադիր բաղդատությամբ, կայուն և փոփոխվող տարրերի բացահայտուﬓերով և ի ﬕ
բերելով չախմախին ու չախմախաքարին (տեղեկատվական և տարածաժամանակային ցուցիչ) վերաբերող բանահյուսական, ազգագրական, առասպելաբանական, լեզվաբանական և հնագիտական տվյալները՝ հանգում ենք այն եզրակացության, որ հայկական
հեքիաթներն ամփոփում են վաղնջական ժամանակներին առնչվող էթնոմշակութային և ծիսապաշտամունքային մտածողության
հնավանդ պատկերացուﬓերի վերապրուկները:
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Բիւրակն, «Օձեմանուկ և Արևմանուկ», Կ. Պոլիս, 1898, №47 –49, էջ
827 –830 (Ակն); ՀԺՀ, հ. VI, էջ 77 –80 (Ղարաբաղ):
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ՀԺՀ, հ. III, էջ 179:

280

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 492:

281

Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, էջ 3(Ա):

282

Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, Բեյրութ, 2000, էջ
446 –447:
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1.3.
ԲՈՒԺՄԱՆ ԾԻՍԱՀՄԱՅԱԿԱՆ
ԵՎ ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ
Մարդը բույսերի դարմանող հատկությունները ճանաչել է հազարամյակների ընթացքում: Նա փորձարկել է բույսերը և հաջողության դեպքում իր փորձը փոխանցել հաջորդ սերնդին: Դեղաբուսական ավանդույթները ժողովրդական բանավոր ստեղծագործությունների նման փոխանցվել են բերնեբերան և արտացոլվել
բանահյուսական տարբեր ժանրերում:
Ստորև փորձել ենք անդրադառնալ հայ ժողովրդական ﬕ
շարք հեքիաթներում տեղ գտած բուսական, կենդանական դեղաﬕջոցների գործածությանը և բացահայտել դրանց ծիսահմայական
(բուժաղոթք, ախտարք, բժժանք, տիեզերաբանական և աստղաբաշխական պատկերացուﬓեր) ու կենսաֆիզիկական (վիրահատություն, բալասան, լոգանք, կենդանական և բուսական ծագման
բուժաﬕջոցներ) ցուցիչները:
Հայ ժողովրդի բանահյուսական կենցաղում հեքիաթների ﬕ
խումբն առնչվում է ﬕջնադարյան երևելի բժիշկ Լոխմանի283 գործունեությանը և հայտնի է նրա անունով՝ «Բժիշկ Լոխման», «Լողմանն ու հասարակ մարթը», «Լողմա հեքիմ», «Լողմանին դարդու
վա կյամ», «Լոխմանի տղեն ու գեղացին», «Լողմանին նան չոբանը» և այլն: Հեքիաթների ﬕ խումբն էլ առնչվում է այլ անուններով
հայտնի կամ պարզապես անանուն բժիշկ-հեքիﬓերի գործունեությանը՝ «Դալի Սելիմ», «Ճուկօ և Ճէյրան», «Ավջի Ահմադ», «Շահ
Մարան», «Չօբանա նաղլը», «Վիշապ և Վաթան ու Բաթան»,
«Կարﬕր ծովի նաղլը», «Թաքավեր ծուկնը» և այլն:
Վաղնջական ժամանակներում բժշկությամբ զբաղվում էին
քրﬔրը: Նրանցից ոմանք կարծում էին, թե հիվանդ մարդու մարմնից չար ոգին պետք է հեռացնել ծիսահմայական արարողություններով: Քրﬔրի ﬕ մասն էլ համարում էր, որ բարի ոգիները ապաստանում են բնական մարﬕններում, հատկապես՝ բույսերում: Հե283

Լոխման, Լողման (Lokman, Lukman) – արաբական առասպելական
«իմաստուն հեքիմ», որի անունը ավանդաբար փոխանցվել է արաբական առածների ու առակների ﬕջոցով: Դրանք տարածված են Արևելքում և ընդհանրություններ ունեն Եզոպոսի, Սինտիպի, Խիկարի
առակների ու զրույցների հետ: Լոխմանն ընկալվում է և՛ իմաստուն, և՛
բժիշկ իմաստներով (տե՛ս Հայկական սովետական հանրագիտարան,
հ. 4, Երևան, 1978, էջ 654):
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տևաբար՝ սկզբում քրﬔրը ﬔհյանների շրջակայքում, իսկ հետագայում՝ քրիստոնեական եկեղեցու սպասավորները վանքապատկան հողերում զանազան բույսեր էին աճեցնում՝ խրախուսելով
բուսաբուժության արվեստը284:
Բույսերի՝ իբրև հմայական ուժ ունեցող ցուցիչների կամ կախարդանքից պաշտպանող հուռութքների մասին է վկայում խեթերի
արքա Մուվատալու և Կիզվատնայի Սունաշուրա թագավորի ﬕջև
կնքված դաշնագիրը, ուր ասված է, որ նրանք խոստանում են հանդիպուﬓերի ժամանակ իրենց մոտ չունենալ հմայական զորությամբ
օժտված բույսեր285:
Հնագույն մարդուն ուղղորդում էր նաև բույսերից օգտվելու
կենդանիների սովորություն - բնազդը, ինչի շնորհիվ նրանք ազատ284

Լ.Հարթյնյան, Ռ. Հովհաննիսյան, Ֆիտոթերապիա (բուսաբուժություն), հ. 1, Երևան, 1992, էջ 3 –6; Н. Ковалева, Лечение растениями (очерки по фитотерапии), Москва, 1971, с. 4 –10; А. Гаммерман,
Г. Кадаев, М. Шупинская, А. Яценко-Хмелецкий, Лекарственные растения, Москва, 1965, с. 11 –20. Դեղաբույսերի կիրառման մասին ﬔզ
հայտնի առաջին գրավոր տվյալները պատկանում են երկրագնդի
հնագույն՝ շուﬔրական քաղաքակրթությանը: Ասորեստանի մայրաքաղաք Նինվեում Ք. ա. 668 թ. ստեղծվել է դեղաբույսերի առաջին
այգին (Լ. Հարթյնյան, Ռ. Հովհաննիսյան, նշվ. աշխ., էջ 5): Հայ
թագավորները նույնպես հոգում էին ժողովրդի առող ջության մասին:
Հայոց Վաղարշակ թագավորը (Ք. ա. II դար) Տայքի և Կողի ճահճոտ
վայրերում ստեղծել էր այգիներ ու բուրաստաններ (Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմթիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, Զ, էջ 120 –121): Նույնն է
արել նաև Արտաշես Բ թագավորը (Ք. ա. I դար)՝ «Արտաﬔտ քաղաքի
շուրջը տնկելով բազﬔրանգ և անուշաբույր ծաղիկների բուրաստաններ՝ պիտանի հնարաﬕտ բժիշկներին դեղեր պատրաստելու համար» (Թովմա Արծրնի և Անանն, Պատմություն Արծրունյաց
տան, Ներածությունը, թարգմանությունը և ծանոթագրությունները՝
Վ. Վարդանյանի, Երևան, 1978, էջ 74 –75): V դ. պատﬕչ Ղ. Փարպեցու վկայությամբ՝ «Արարատյան դաշտում շատ կան զանազան
բույսերի արմատներ, որ օգտագործում են ճարտար, հմուտ և գիտուն
բժիշկները՝ արագ բուժող սպեղանիներ կամ ըմպելի դեղեր պատրաստելու համար, որոնցով բուժում էին երկար ժամանակ հիվանդությամբ
տառապողներին» (Ղ. Փարպեցի, Հայոց պատմություն, աշխարհաբար թարգմանությունը և ծանոթագրությունները՝ Բ. Ուլուբաբյանի, դրվագ Ա, Երևան, 1982, էջ 21): Նույն ժամանակաշրջանի հույն
պատմագիր Քսենոփոնը Հայաստանը պատկերել է ընդեղենով, անուշաբույր գինիներով, գարեջրով, քունջութով, նշի, բևեկնի յուղերով և
օգտավետ այլ ﬕջոցներով հարուստ երկիր (Քսենոփոն, Անաբասիս,
թարգմ.՝ Ս. Կրկյաշարյանի, Երևան, 1970, էջ 93 –97):
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Ս. Վարդանյան, Հայաստանի բժշկության պատմություն, Երևան,
2000, էջ 23:
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վում էին անհանգստացնող երևույթներից՝ աղեփքուﬕց, տենդից,
զանազան ցավերից: Արջի, օձի և կրիայի ինքնաբուժման մասին
բանահյուսական վկայությունների համաձայն՝ վերջիններս կարողանում են իրենց վերքերը բուժել փղոմոսի (եզնագի – Verbascum L.),
պիտուսի (եղևնու, թեղօշի ծառ – Pinus), շումրայի (սաﬕթ – Anethum
craveolens L.), քարանուխի (դաղձ – Mentha L.) տերևների և
արմատների օգնությամբ286: Ձին ուտում է աﬔնահաﬔղ բույսերն ու
արմատները287: Ուժասպառ եղջերուները, ագահությամբ ուտելով
սիբիրական «կյանքի արմատի»՝ լևզեյի կանաչ զանգվածն ու արմատները, անﬕջապես առույգանում էին և սլանում դեպի սարերը288:
Կենդանիների վարքը մարդկանց հուշում էր բույսերի՝ իբրև
խթանող ﬕջոցների և կենդանական ծագում ունեցող նյութերի՝
օձի, ﬔղվի թույների բուժիչ հատկությունների մասին289: Հավանաբար դրանով, ինչպես նաև կենդանիների արտաքին հատկանիշների հետ ունեցած որոշակի ընդհանրություններով կարելի է բացատրել բազմաթիվ բույսերի՝ գայլախոտի (Cuscuta L.), եզան լեզվի
(Plantago major L.), առյուծագիի (Leonurus L.), արջատորի (Allium
ursinum L.), իշավարունգի (Ecbalium Elaterium L.), ձիափշատի (չիչխան – Hippophaս rhamnoides L.), կատվադեղի (Valeriana oﬃcinalis
L.), օձաթզի (Bryonia alba L.) և այլ անվանուﬓերի հիմքում ընկած
բուսակենդանական բնույթի բառաբարդուﬓերը:
286

Սրբոյ Բարսղի եպիսկոպոսի Կեսար Կապադովկացւոյ Ճառք
վասն Վեցօրեայ արարչթեանն, Վենետիկ, 1830, էջ 185 –186 («Զի
արջ յորժամ վէրս առնու յանձին, ինքն զանձն բժշկել գիտէ հնարիւ՝
բնածին բարոյիւք զոր եգիտ իւրովի յիւր օգնականութիւնէ: Էրթայ խլէ
զարմատ ﬕ՝ որ անուանեալ կոչի փղոմոս: Դարձեալ և ջրային կրիայ՝
եթէ ուտիցէ ի մսոյ իժի և տագնապ ինչ հասանիցէ նմա ի կերակրոյն,
երթայ ուտէ դաղձն և այնու անցուցանէ զտապ նեղութեան ի մարմնոյն… Եւ օձից աչք յորժամ ցաւիցեն, երթայ ուտէ շումրայ այսինքն է
սաﬕթ վայրենի և ող ջանայ»):

287

«Գնաց պատահեց ﬕ ամարաթի: Նի մտավ բախչեն, ըտե ձին բաց
թողաց, էտ ձին էլ որդի լավ ծաղիկ կար, էն էր ուտըմ» (ՀԺՀ, հ. I, էջ
152): Ս. Հայկունու՝ Շատախի բարբառով գրի առած «Դավիթ և Մհեր»
պատումում Դավիթը «ձիով կը քշի, կըհայ թագաւորի խաս պաղչի մէջ,
ձին կը թուղնը վարդ, ըռահանիրու մէջ, կէրեծա» (ԷԱԺ, հ. Դ, էջ 386):

288

Լ. Հարթյնյան, Ռ. Հովհաննիսյան, նշվ. աշխ., էջ 11 –12:

289

Լյուդիական ﬕ հին առասպելում սպանված օձի էգի վարքագծին հետևելով՝ Զևսի ծաղիկ կոչված խոտով Զևսի որդի Թիլոնի վերակենդանացման մասին տե՛ս Ն. Ադոնց, Հին հայոց աշխարհայացքը// Հայրենիք, 1926, 1, նոյեմբեր, էջ 85 –86:
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Հայաստանի ﬕ շարք վայրերում (Տատաշար, Խրամ, Կարճավան, Տաթև, Զավալու, Ջավախք) այսօր էլ հանդիպում են բեղﬓավորություն շնորհող քարե արձաններ (ֆալլոս), ուր բուժման նպատակով ուխտի էին գնում չբեր կանայք, հպվում դրանց, աղոթում և
զոհեր մատուցում: Հմայական բուժման այդ վերապրուկները կենցաղավարում են ցայսօր (Զանգեզուրի հռչակավոր պորտաքարը290), քանի որ հղիանալու գործընթացը, կենսաֆիզիկական գործոններից բացի, ենթադրում է նաև հավատի, ներշնչանքի հոգեբանական ազդակներ, որոնք, պարզունակ թվալով հանդերձ, հաջողությամբ են կատարում իրենց դերը և՛ չբերության, և՛ այլ հիվանդությունների բուժման գործում:
Բուժաղոթքը հիվանդին փոխանցում է կենսահոգեբանական
լիցքեր և ենթագիտակցական կողﬓորոշում դեպի սիմվոլների աշխարհը՝ իր հակադրություններով, պայքարով, իրադրության աստիճանական կայունացմամբ, և հիվանդությունը սկսում է նահանջել բուժարար աղոթքի արարողական և խոսքային թովչության
ազդեցությամբ291:
Փրկչի աստվածային խոսքի զորության մասին է վկայում հայոց
Աբգար թագավորի նամակը: Վերջինիս մարﬕնը ապականված էր
չարաչար ցավերով, որոնց նա տիրացել էր Պարսից աշխարհում, և
որի համար նա աղաչանքի թուղթ է ուղարկում Քրիստոսին.
«Լսել եմ քո մասին և այն բժշկությունների մասին, որ կատարվում են քո ձեռքով առանց դեղերի և արմատների, որովհետև, ինչպես ասում են, դու կույրերին տեսնել ես տալիս, կաղերին քայլեցնում ես, բորոտներին մաքրում ես, չար ոգիները և դևերը հանում
ես և առհասարակ երկարատև հիվանդություններով չարչարվողներին բժշկում ես, նաև ﬔռածներին կենդանացնում ես: Այս պատճառով քեզ գրեցի, աղաչելով, որ նեղություն կրես, գաս ինձ մոտ և
բժշկես իմ ունեցած հիվանդությունը: Նաև լսեցի, որ հրեաները քեզանից տրտնջում են և ուզում են քեզ չարչարել, բայց ես ﬕ փոքր և
գեղեցիկ քաղաք ունեմ, որ երկուսիս էլ բավական է»292:
290

Ս. Լիսիցյան, Զանգեզուրի հայերը, Երևան, 1969, էջ 285: Գեղարվեստական գրականության ﬔջ պորտաքարի՝ բեղﬓավորող զորության
մասին տե՛ս Ս.Խանզադյան, Երկերի լիակատար ժողովածու հինգ
հատորով, հ. չորրորդ, Երևան, 1968, էջ 317 –334:
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Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, Աշխատասիրությամբ՝
Ս. Հարթյնյանի, Երևան, 2006, էջ 219:

292

Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմթիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, ԼԱ, էջ
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Հայ և ընդհանուր առասպելաբանության ﬔջ հնագույն բժշկական պատկերացուﬓերի համաձայն՝ հիվանդությունն առաջանում
է չար ոգիների ազդեցությամբ, որից խուսափելու համար խորհուրդ
էր տրվում կրել հուռութք և հմայիլներ, դիﬔլ աղոթքի կամ
կախարդանքի զորությանը293: Դիվաբանական-հմայական բժշկության ավանդույթները դրսևորվել են «Չիլ ու Քեօսէ»294 (Չարսանճագ), «Չօբանա նաղլը»295 (Մեղրի) և այլ հեքիաթներում: Ըստ հեքիաթի՝ բարի ոգիների կողքին հայերը ճանաչում էին նաև չար
ոգիներին՝ սատանաներին, որոնց համարում էին տարբեր հիվանդությունների հարուցիչ: Անսալով սատանայի աղաչանքին («Ի սէր
աստծու ադ քարը վիր պատէր, ինձ ազադէր»)՝ չոբանը նրան
հանում է քարի տակից: Ի նշան երախտագիտության՝ սատանան
չոբանին օժտում է աﬔնածանր հիվանդությունները բուժելու ﬔնաշնորհով: Սատանան մտնում է թագավորի որդու (դստեր) փորը:
Թագավորը դիմում է աշխարհի լավագույն բժիշկների օգնությանը,
բայց ապարդյուն: Միայն «հայտնի հաքիմ» դարձած չոբանն է կարողանում «ալուզի» (հիվանդության) «հախիցը գալ»: Ապաքինումը
կատարվում է ծիսահմայական բժշկության ﬔջ հայտնի խաչակնքված ջրի մաքրագործող զորությամբ.
«Չօբանը ըսէս ի ինձ ﬕն փարչ ջուր բիրիցեք, բիրիս, չօբանը
փարչը ում ը ըռես, ըռէխը խաչակնքես, գինէս ալուզու գլօխը վիր
պըտես, ջուրի ըծէս բէրանը. սըտանէն ըսէս ի. «Դէ իս գէցալ ըմ»:
Ալբահալ ալուզը վիր ը նաս տէղումը նըստէս, անդի հօր, գիդիս թա
ալուզ չի լած»296:
175: «Թովմաս առաքյալը փրկչի հրամանով պատասխանում է Աբգարի թղթին. «Երանի նրան, ով ինձ հավատում է, թեպետ տեսած չլինի,
որովհետև իմ մասին այսպես է գրված, թե որոնք ինձ տեսնում են, ինձ
չեն հավատա, իսկ որոնք չեն տեսնում, կհավատան և կյանք կգտնեն…
Քեզ մոտ կուղարկեմ իմ այս աշակերտներից ﬔկին, որ քո ցավերը
բժշկե և կյանք շնորհե քեզ և քեզ հետ եղողներին: Այս թուղթը բերեց
Աբգարի սուրհանդակ Անանը և նրա հետ փրկչի կենդանագիր պատկերը, որ ﬕնչև այսօր գտնվում է Եդեսացիների քաղաքում» (նույն տեղում, էջ 177):
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Հնդեվրոպական ծիսաառասպելական բուժման վերաբերյալ տե՛ս
J. Puhvel, Mythological Reﬂections of Indo-European Medicine//Indo-European and Indo-Europeans, Philadelphia, 1970, p. 369 –380: Այս աղբյուրի
տրամադրման համար շնորհակալ եմ Ա. Պետրոսյանին:

294

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 228 –233:

295

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 654; հ. II, էջ 492 –496; հ. V, էջ 521 –527:

296

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 657:
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Ջուրը (տարբերակներում՝ ոչխարի կամ առյուծի կաթ, «ծմրուկի ճուր», մայիսյան անձրևաջուր)՝ իբրև մաքրագործող ցուցիչ, կիրառվում է բուժման ինչպես կենսաֆիզիկական (բուսական և կենդանական դեղաﬕջոցների լուծիչ, լոգանք, հանքային ջերմուկներ),
այնպես էլ ծիսահմայական (բուժաղոթք, ախտարք, բժժանք) մակարդակներում: «Բառին արմատն է բժիք և այսոր այլ՝ բիժ, գուցէ
լծորդ և բոյժն՝ յորմէ բժշկութիւն. վասն զի այս տեսակ հմայութեանց
մէկ նպատակն այլ էր բժշկել, այսինքն բժշկութիւն հաւտացընել, որ
և շատ ուրիշ տեսակ հմայից այլ պատճառ է, և ըստ Պլինիոսի՝
աﬔն տեսակ հմայք և խտրութիւնք՝ բժշկական դիտողութիւններէ
և պատուերներէ ծագած են»297: Եթե ջրի պաշտամունքից սերվող
ծիսահմայական բժշկությունը սրբազան աղբյուրների, լճակների,
գետերի ջրերին վերագրում է մաքրող, ապաքինող հատկություն,
ապա հետզհետե արմատավորվող կենսաֆիզիկական բժշկությունը
սկսում է կիրառել բուժման ռացիոնալ սկզբունքներ՝ առաջնորդվելով
հիվանդության բնույթով ու ջրի բաղադրությամբ: Այսպես՝ Վանա
լճից հարավ՝ Կենդանանց գյուղի ﬔրձակա աղբյուրին վերագրվող
տենդային հիվանդություններ բուժելու հատկությունն իրականում
պայմանավորված է ծծմբային բաղադրատարրերի առկայությամբ,
իսկ հայկական հանքաքարերից իր բուժիչ հատկություններով աչքի ընկնող օձաքարը (Lapis ophites), որը ժողովրդական բժշկության
ﬔջ կիրառվում է որպես հուռութք՝ գլխացավերի ու ընկնավորության դեմ, իրականում յուրահատուկ բուժական ներգործությամբ
օժտված մագնեզիական սիլիկատ է. «Հոդացավերը բուժում էին
Մոկսի Սուրբ Աﬔնափրկիչ վանքի և Նարեկացու վանքի ջրավազաններում: Վանի Այգեստանում հայտնի էր ﬕ կաթնաղբյուր,
որին ուխտի էին գալիս սակավակաթ կանայք: Վայոց ձորի
Ջրովանքի քարանձավի ջրով բուժում էին աչքի հիվանդություններ:
Վայոց ձորի ջերմուկները (թերմալ ջրեր) պիտանի էին համարվում
ոչ ﬕայն արտաքին, այլև ներքին հիվանդությունների (ստամոքս,
լյարդ, կանացի հիվանդություններ) բուժման համար: Սրանցից
շատերն այսօր դարձել են ջրաբուժության ժամանակակից կենտրոններ (Ջերմուկ, Հանքավան, Արզնի)»298:
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Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 381 –382:

298

Ս. Վարդանյան, Հայաստանի բժշկության պատմություն, էջ 34 –35:
Բժշկության, մասնավորապես հիգիենայի զարգացման բարձր մա-
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«Գառոյի, կ’ոչաղ-տղի և սիրամարգի-խավի խեքիաթում»299
(Կարին) Լոխման Գառոն «ըսկսում ա թաքավորին դեղել: Օխտը
օր քաշում ա, չուր լավ լաﬖում ա, վերջի օրն էլ թաքավորը էթում
բախնիս, ﬔ լավ լոխկնում, հ’լնում մորե ﬔկ՝ կայնում կ’րաղ»300,
իսկ «Չիլ ու Քեօսէ» (Չարսանճագ) հեքիաթում թագավորի «եարայոտ, փարայոտ» աղջիկը բուժվում է «աժդահարի գլխի ծուծով» ու
դարձյալ լոգանք ընդունելով. «Հեքիմը առավ գնըց համամ. լոգցոց,
դեղը հեմըլ քսեց. հեմըլ լոգցոց: Աղջկան եարանին սաղցավ»301:
«Չըրքըն դղան»302 (Տգեղ տղան-Մուսա լեռ) հեքիաթում տգեղ ու
բարի տղան խնամում է մրջյուններին, ﬔղուներին, ձկանը և գեղեցկանում է երախտագետ կենդանիների օգնությամբ (ﬔղուն
երեք տեսակ ծաղիկ է տալիս Տգեղ տղային, որոնց թուրմով լվացվելով՝ նա սիրունանում է և ամուսնանում թագավորի աղջկա հետ):
«Կրակոտ ոսպ»303 (Չարսանճագ) հեքիաթում Չեչել-քերքեզ
հավքը երկնքի չորրորդ «ղաթից» երկու շիշ դեղ է բերում, ﬔկը՝
ճերմակ, ﬔկը՝ կարﬕր.
«Ճերմակը հոգին էր, կարﬕրը՝ էարինը, ուր օ եարալի էր, կարﬕրը կը զինէր. ճերմակն էալ վրան կը քսէր: Տղան սաղցավ, էլավ
նստավ»304:
Գլխատված տղան առողջանում է բուժման ծիսաառասպելա305
կան
և կենսազիկական (վերքերը բուժող) ﬕջոցներով: Թեև
կարդակը հավաստելու առումով ﬔծ արժեք ունի Գառնիի հեթանոսական տաճարի մոտակայքում գտնվող անտիկ ոճով կառուցված,
հոյակապ որﬓանկարներով բաղնիքը: Հին և ﬕջնադարյան հայտնի
բաղնիքներ են եղել նաև Վանում, Դվինում, Անիում, Ամբերդում և այլուր (О. Халпахчьян, Гражданское зодчество Армении, Москва, 1971,
с. 211):
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ՀԺՀ, հ. IX, էջ 544 –566: Կ.Գանձակեցին հայտնում է Գառնեցի Հովհաննեսի մասին, ով ﬕ առաքինի, Քրիստոսի լուծը կրող մարդ էր, ում
տրվեց նաև բժշկության շնորհք, որովհետև ձեռքը դնելով ու աղոթելով բազմաթիվ ախտաժետների բժշկում էր (Կ. Գանձակեցի, Պատմություն հայոց, Աշխարհաբար թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Վ. Առաքելյանի, Երևան, 1982, էջ 250):

300

Նույն տեղում, էջ 564:

301

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 231:

302

ՀԱԲ, հ. 16, Մուսա լեռ, Վ. Սվազլյան, Երևան, 1984, էջ 32 –35:

303

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 216 –227:

304

Նույն տեղում, էջ 226:

305

Ծիսաառասպելական բուժման մասին մանրամասն տե՛ս II գլխի 2.1.

72

ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԱԿՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ...

ավելի ուշ շրջանում ընդգծվել է բուժման կենսաֆիզիկաան եղանակի առավելությունը, քանզի հմայական բժշկության մասին
«գրուած և թարգմանուած սնոտի բաներ կան ձեռագիր և տպագրեալ, որոնց մէջ եթէ պիտանի բան ﬕ կայ՝ մարդակազմութեան
գիտելիք բառերն են»306, սակայն իրականում անիմաստ է հակադրել
բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները: Աղբյուրը կամ բույսը պաշտամունքի առարկա են դարձել իրենց
օգտակարության շնորհիվ: Օգտակարությունը կենսաֆիզիկական
ցուցիչ է, իսկ ծիսահմայական բուժաղոթքն ու ախտարքը, որոնք
ուղեկցել են արմատախիլ արվող բույսերին, ﬕտված են եղել
օգտակարի պաշտպանությանը, ինչի մասին վկայում են համապատասխան աղբյուրները307: Այսպես՝ հայկական սրբազան ծաղիկ
համասփյուռը, թեև ծաղկում էր ամռանը, բայց գտնելու համար
«պարտ է խնդրել զծաղիկն ի գիշերի, զի ի գիշերն պայծառագոյն
երևի ի յաչս խնդրողաց»308: Եվ երբ գտնեն, հարկ է խնամքով ﬕ
ամանով այն ծածկել և պահել զգուշությամբ, ﬕնչև հարմար օր
լինի՝ ըստ աստղաբաշխական արվեստի: Եվ լուսինը բարեհաճ ու
զորեղ պիտի լինի ու չար աստղերից հեռու, և ժամադիտակը, այսինքն՝ արևելյան ցիցը, նույնպես բարեհաճ ու զորեղ պիտի լինի,
ապա պիտի զգուշությամբ հանեն ծաղիկը ամանով ու իր ամբողջ
մացառով, այնպես որ ոչինչ չﬓա հողի ﬔջ, որովհետև իմաստասերներն ասում են, թե նրա զորությունը ﬓում է թաքնված այս
ﬓացորդի ﬔջ309: Նույնպիսի ջերﬔռանդությամբ է պաշտվել նաև
դեղաբույսերի արքա լոշտակը (Bryonia L.), որը հանելու ժամանակ
«Մարեխն (Հրատ մոլորակն) ի Խոյն լինի և կամ ի յԱյծեղջիւրն լինի.
և օրն երեքշաբթի լինի, և արևն ի ցայթել ժաﬓ լինի»310: Մարդակերպ
ենթագլխում՝«Վիպասանքի» հնագույն առասպելների դրսևորուﬓերը «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպում և հայկական հրաշապատում
հեքիաթներում և 2.7. ենթագլխում՝«Կարﬕր կովի մոտիվը»:
306

Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 382:

307

Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան (այսուհետև՝ ՄՄ), ձեռ. № 6678,
92; Ղափանի աւանդութիւններից, հաւաքեց Արքայիկ // ԱՀ, XIX
գիրք, №1, Թիֆլիս, 1910, էջ 92; Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 76; Ա.Ղանալանյան, Ավանդապատում, էջ
119 –120:

308

ՄՄ, ձեռ. № 8397, թ. 61ա –2բ:

309

Նույն տեղում:

310

Ղ. Ալիշան, Հայբուսակ, Վենետիկ, 1895, էջ 124:
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արմատով լոշտակն արմատախիլ էր արվում շան օգնությամբ, ինչն
ուղեկցվում էր հմայական աղոթքով311:
Աստուածային օրհնութեամբն օրհնեալ լինիս,
Դեղ աﬔնայն ցաւոց,
Վասն որոյ, օրհնեալ ես
Ե՛վ դեղ, և՛ թագաւոր ես ի վերայ աﬔնայն խոտոց:
Օրհնեալ լինի՜ս, լօշտակ...312:

Լոշտակի313, համասփյուռի, փեննայի314 (կոճապղպեղ) բուժիչ
հատկությունները, որ, ըստ էության, պայմանավորված էին բուսական հորմոնների առկայությամբ, Հին Հայաստանում ձևավորել են
ցավամոքիչ այս դեղաբույսերի պաշտամունքը, ինչի արձագանքները պահպանվել են հայ բանահյուսության և ազգագրության ﬔջ:
Այս բույսերին մոտենալու համար պետք էր կատարել հմայական
որոշ արարողություններ:
Ուշադրության է արժանի նաև Արայի պաշտամունքի հետ
կապված հայկական հինավուրց սոսին (platanus orientalis L.). ըստ
Մ. Խորենացու՝ Արմավիրի սրբազան սոսիների տերևների սոսափյունով հայ հմայողները գուշակություններ էին կատարում315: Սակայն սոսու տերևներն ու հատկապես կեղևը բուժում էին նաև
զանազան հիվանդություններ, անգամ՝ բորոտությունը: Իսկ XIII դ.
բժշկարաններն ու ախտարքները «Մաշտոցի» նմանողությամբ կանոն են պարունակում բուժախոտեր հանելու եղանակի վերաբերյալ՝
խաչով, ավետարանով, խնկով, մոմով և այլն316: Ցայսօր օրգանիզﬕ
խախտված գործառույթների աﬔնաարդյունավետ կարգավորումը
բժշկագիտությունը դարձյալ փորձում է «խարսխել» բուսական
աշխարհի վրա317:
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Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Ղ. Ալիշան, Հայբուսակ, էջ 124 –125; Ա.
Ղանալանյան, Ավանդապատում, էջ 119:

312

Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, էջ 140 (հավելված III):

313

Ղ. Ալիշան, Հայբուսակ, էջ 225:

314

Նույն տեղում, էջ 627 –628:

315

Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմթիւն Հայոց, գիրք առաջին, Ի, էջ
74 –76:

316

Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 75:

317

«Սրտանոթային հիվանդությունների բուժման բնագավառում գոյություն ունեցող դեղաﬕջոցների 90%-ը բուսական ծագում ունեն» (Լ.
Հարթյնյան, Ռ. Հովհաննիսյան, նշվ. աշխ., էջ 3):

74

ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԱԿՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ...

Տիեզերքի նախնական չորս տարրերի (հող, ջուր, օդ, կրակ)
վրա հիﬓված բժշկության վերաբերյալ պատկերացուﬓերը գերիշխում էին ﬕջնադարյան հայ բժշկության ﬔջ և իրենց արտահայտությունն են գտել նաև «Լողմանին դարդու վա կյամ»318 (Արցախ),
«Դալի Սելիմ»319 (Գուգարք), «Բժիշկ Լոխման»320 (Չարսանճագ) հեքիաթներում: Օձերի թագավոր Շահ Մարարը (Շահմար), ի նշան
երախտագիտության, «նաւրուզ» ծաղկի թուրﬕ օգնությամբ Ավճի
(որսորդ) Փուրթոյին ծանուցում է դեղաբույսերի ցավամոքիչ հատկությունների մասին: Այսպիսով՝ Ավճի Փուրթոն արժանանում է
«Լոխման հեքիﬕ» պատվավոր կոչմանը և դրացիներից ﬔկի
խնդրանքին ընդառաջելով՝ վերջինիս որդուն աշակերտ է վերցնում:
Շուտով «հեքիմ պաշին» (բժշկապետը) հասկանում է, որ աշակերտը
բժշկության գաղտնիքները յուրացնելու նպատակով է թեթևաﬕտ,
«լալ ու սաղր» [ﬔկ այլ տարբերակում՝ լալեգյ, քառ, դմբո]321 ձևանում: Լոխմանը նրան ֆիզիկական փորձությունների է ենթարկում,
կրակի ﬔջ շիկացրած թասը հագցնում է գլխին, «կեծացած» շիշն
անցկացնում է ﬕ ականջից մյուսը, սակայն աշակերտն անդրդվելի
է ﬓում322: Մի օր, երբ բժշկապետը ﬔկուսացնում է սաստիկ գլխա-

318

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 48 –51:

319

ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 795 –798:

320

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 267 –276: 1847 թ. Խ. Աբովյանը գերմանացի բանաստեղծ,
գիտնական Ֆրիդրիխ Բոդենշտեդտին (1819 –1892) ուղարկած ժողովրդական երգերի հավաքածուում Քեշիշ օղլու տաղերի ﬔջ եղած Լոխմանին վերաբերող «Wie Lockman alle Wunden heilt» (Լոքմանի նման
աﬔն վերք բուժում) տողը ծանոթագրել է հետևյալ կերպ. «Լոքման
անունը ասիական երկրներում խաղում է նույն դերը, ինչ Հիպոկրատը եվրոպական լեզուներում: Երբ որևէ բժիշկ բարեհաջող բուժում է
կատարում, նրա մասին ասում են՝ սա կատարյալ Լոքման է: Ծանր
դրության ﬔջ գտնվող հիվանդի համար էլ, թե՝ սրան ﬕայն Լոքմանը
կբուժի»: Ինքը Բոդենշտեդտը Լոխմանին նույնացնում է արաբ բժիշկ
Լոքման Աբու Անաﬕ հետ (F. Bodenstedt, Tausend und ein Tag im Orient. III, Berlin, 1865, S.15 –19; Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան (այսուհետև՝ ԳԱԹ), Խ. Աբովյանի ֆ., 62; Խ. Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու (1947 –1961 թթ.), հ. VII, Երևան,
1956, էջ 435 –441):
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ՀԺՀ, հ. VII, էջ 49:

322

Իր համբավը ոչ ոքի հետ չկիսելու մտահոգությամբ Լոխմանը գլխատել էր իր ինը հարյուր իննսունինը ուշիմ աշակերտներին (ԷԱԺ, հ. Բ,
էջ 273; ՀԺՀ, հ. IV, էջ 127). «Հանցու ուրան լողմանոթունը ﬔնակ ուրան
անում ﬓա» (ՀԺՀ, հ. VII, էջ 48):

I. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ-ԲՆԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

75

ցավով տառապող ﬕ հիվանդի323 [տարբերակներում՝ թագավորի
որդի324, դալի (գիժ) Սելիմ]325, անզգայացնում է նրան («շէրպեթ ﬕ
տվեց, մարդը ﬔռավ»)326, (կամ «Լողմանին տրան պարանց ա
քցում նարկոզ տամ»)327 և սկսում վիրահատությունը [«մարդու
գլխու թեփէն դանակով խոլոփիկ (կլոր) կըյրեց»]328, («պիտի կըլխըեն ղափաղը329 յոր օնըե, ապլեցա անըե»)330 (կամ «բժիշկը ըտրա
գլխի ղափաղը վերնըմ ա»)331 , գլխի ﬔջ տեսնում է ութ մագիլավոր
ﬕ «ճանաւար», «Լոխմանին ասոր գլխուն խուփը վերցնէ կաշէ օր
մէ գեանա ճիճում կպեր է ուղեղին»332 (տարբերակներում՝ չանգերով
կարեճ, քառասուն չանգանի բլոճ), որին, քսանչորս ժամ աշխատելով, չի կարողանում ուղեղից պոկել ո՛չ «խսղանճով», ո՛չ «քերփելթիով», ո՛չ «մաշայով», «էարինէ քրտինքի մէջ մընըց»333: Տեսնելով խուճապահար վարպետին՝ վիրահատության ընթացքին գաղտագողի հետևող աշակերտի գլխում ﬕտք է ծագում, և գոռալով
հուշում է բժշկին, որ հրեշին բռնելու համար «մաշան» (ունելին,
պինցետը) շիկացնի կրակի ﬔջ: Մատնելով իրեն՝ աշակերտը հապճեպ անհետանում է: Իր ընտրյալ աշակերտին որոնելով՝ ծերացած
վարպետն անհանգստանում է.

323

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 273:

324

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 49:

325

ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 796:

326

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 273:

327

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 49:

328

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 273:

329

«Երևանի արվարձան Ավանում 1926 թ. պեղուﬓերի ժամանակ հայտնաբերվել է ուրարտական շրջանի գանգ՝ տրեպանացիոն (ոսկրաշաղափում) անցքով, որն ուղղանկյունաձև է (4×1 սմ) և գտնվում է գագաթոսկրի շրջանում... Բացառված չէ, որ տրեպանացիան սկզբնապես
կատարված լինի պաշտամունքային արարողությունների ժամանակ,
ապա նաև՝ գլխացավերի ու ընկնավորության բուժման նպատակով:
Ուրարտական և ավելի ուշ շրջանից ﬔզ են հասել ﬕ շարք բժշկական
գործիքներ և դեղատնային սարքավորում: Գտածոն, որ Անիի պեղումների ժամանակ հայտնաբերել է Ն. Մառը, այժմ պահվում է Հայաստանի պատմության պետական թանգարանում» (Ս. Վարդանյան,
Հայաստանի բժշկության պատմություն, էջ 22):

330

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 49:

331

ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 796; Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 1, Երևան, 1983, էջ 398:

332

Գ. Տէր-Աղեքսանդրեանց, նշվ. աշխ., էջ 51:

333

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 273 –274:
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«Որդի՛, դու ինձիս ծերացուցիր, աշխարքը օլրտայ, հարիր քառասունի գընըց տարիս, ﬔռնիմ նէ, հէքիմութինս աշխրքի էրեսեն
կը ստի, անունս կը կորի»334 և խնդրում է, որ Շահ Մարարի «դեղատոմսով»335, որով ﬔռածներին կենդանացնում էր և ծերերին
երիտասարդացնում, աշակերտն իրեն ջահելացնի336: Այդ դեղատոմսն աղերսվում է կիլիկյան բժշկական դպրոցի հիﬓադիր, հայ
ﬕջնադարյան բժշկության նորարար Մխիթար Հերացու «Ջերմանց
ﬗիթարութիւն» գրքում մշակված համակցված բուժման ուրույն
համակարգին, որն ընդգրկում է դեղորայքային, սննդային և ֆիզի334

Նույն տեղում, էջ 274:

335

«Հինգ քոք նավրուզ պալասան» ծաղիկ, յոթ տարվա կարﬕր գինի, օձի
աղու (թույն), ﬔղր, քարաքոս (քարամամուռ) «Էփեցին պալասան ծաղկին հետ քարաքոսը ու քարին ծուծը», խﬔցին «անօթի փորուն» (ԷԱԺ,
հ. Բ, էջ 270; հմմտ. բուսաբուժության և քարաբուժության հետ): «Նաւրուզ (նարվիզ) – Երկու կանգուն բարձր թուփ է. փայտը մոխրագոյն է,
սպիտակ ծաղիկ ունի» – ծանոթություն բանասացի (ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 270):
«Նաւրուզ ծաղիկ է, որ ի սկիզբն գարնան ծաղկի» և «ըստ ոմանց Հիրիկ
(Iris) անվանեալ ծաղկանց ազգէն է», որն էլ «մարդուն քուն կու բերէ, և
զգլխացաւն կու տանի... և զգլխուն զխոցն այլ կու տանի» (Ղ. Ալիշան,
Հայբուսակ, էջ 370 –371, 457; Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 358): Ի
դեպ, Ձենով Հովանը Փոքր Մհերի ձիու՝ Քուռկիկ Ջալալու վիրավոր
ոտքը բուժում է հալած յաղութով (ռուբին, ﬔղեսիկ) ու զմրուխտով (Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 309):

336

Ծերացման ընթացքի կանխումը մշտապես հուզել է մարդկությանը:
Գերոնտոլոգիական (ծերաբանական) առաջին ուսուﬓասիրությունը
պատկանում է Հիպոկրատին, իսկ առաջին տպագիր աշխատանքը՝
Ցերիբիխին (1889): Այս հարցով լրջորեն զբաղվել է Արևելքի ﬕջնադարյան բժշկության դասական Աբու Բեկր Մոհամﬔդը: Հին Եգիպտոսում կյանքի երկարացման համար ուժեղ քրտնում էին և օգտագործում
փսխաﬕջոցներ: Չինացիները գերադասում էին կնոջ կաթը, փոքրահասակ եղ ջերվի եղ ջյուրները, ժենշենը: Հնդկաստանում և Չինաստանում օգտագործում էին վագրի սերﬓարաններ, կաթնասունների
սեռական օրգաններից պատրաստված արգանակներ և հաբեր: Ռուﬕնահայ հանրահայտ գիտնական-գերոնտոլոգ, Ռուﬕնիայի բժշկական
գիտությունների ակադեﬕայի ակադեﬕկոս Անա Ասլանը (1897 –1988)
եղել է աշխարհում առաջին գերիատրիայի (ծերաբանության և ծերագիտության) ինստիտուտի տնօրենը: Ծերաբուժության բնագավառում
նա օգտագործել է նովոկայինի լուծույթները՝ ներարկուﬓերի ձևով,
իսկ վաղաժամ ծերացումը կանխելու նպատակով առաջարկել է «գերովիտալ H3» պատրաստուկը (Ս. Հակոբյան, Հ. Հովհաննիսյան,
Ինչպես կանխել վաղաժամ ծերացումը, Երևան, 1983, էջ 5 –7; Ա. Մարգարյան, Ռումանական գիտության ﬔծ անձնավորություններ. Փրոֆ.
տոքթ. դոցենտ Անա Ասլան//Նոր կյանք, Բուխարեստ, 1970, դեկտեմբերի 25, թիվ 50, էջ 4; Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հ. I,
Երևան, 1990, էջ 276 –277):

I. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ-ԲՆԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
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կական ﬕջոցները337 [տվյալ դեպքում՝ անզգայացում («խﬔց եօթ
տարուայ գինին, գլխուն խելքը գընըց»338), տաք լոգանք («ջուրը կը
տաքցընես, կեռայ, քառսուն սահաթ պղինձին ջրին մէջ կը ﬓամ,
բերանը կը բանաս, ինձիս ﬕջուն կը հանես»339), բամբակապատում
(«հինգ լիր բանբակ կը շիտկես խալիին վրայ... բերըց բանբակի
վրա լոգցուց, մէկէալ չոր բանբակը շտկեց վրան»340), պալասան –
շէրպեթի չափաբաժնի (դոզա) ընդունում՝ ﬔկը յոթի հարաբերությամբ («մէկ մարդու ﬕ կեօրեի տեղ կը շինես, կը բերես, էաս շուշի
ջուրը կը խառնես, հինգ պուտ կը լեցընես, կեփես, եօթնեն ﬔ ﬕ
կայնի ջուրը»341]: Աշակերտն աﬔն ինչ անում է Լոխմանի ցուցուﬕ
համաձայն, սակայն վերջին պահին Գաբրիել հրեշտակը, զարկելով
գավաթին, թափում է կենարար բալասանը: Միայն ﬕ կաթիլ է հոսում կոկորդն ի վար, բժիշկը «քիչ մը հոգի առավ, կըսեր. թեօք,
թեօք» (լի՛ց, շուտ արա)342: Քսանհինգ տարի շարունակ վարպետի
ձայնը հնչում է նրա ականջին: Քուն ու դադար կորցրած աշակերտն
իր խախտված կենսառիթմը վերականգնում է ﬕայն դժվարին
երկունքի ﬔջ գտնվող կնոջն ու նրա նորածնին փրկելուց հետո, իսկ
երեխայի ծնունդը, ինչպես աﬔն ﬕ արարում, տիեզերածնության
նախնական առասպելի կրկնությունն է343: Լոխմանն այլևս կարող
էր չանհանգստանալ, թե իր «հեքիմութինը աշխրքի էրեսեն կը ստի,
անունը կը կորի»344, քանի որ ծննդաբերությանը խոչընդոտող չարքերին ի զորու է հաղթել ﬕայն սրբազան կրակի փորձությանը դիմակայած, ծննդի հաջող ելքն ապահոված իր աշակերտը345 (շիկա337

Մխիթարայ բժշկապետի Հերացւոյ Ջերմանց ﬗիթարութիւն, Վենետիկ, 1832, գլուխ Ա – ԺԸ, էջ 7 –31:

338

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 271:

339

Նույն տեղում, էջ 275:

340

Նույն տեղում:

341

Նույն տեղում: Շահ Մարարի դեղատոմսի բաղադրության մասին
աշակերտը տեղեկություն չուներ, Լոխմանը նրան ծանուցել էր ﬕայն
դեղատոմսի չափաբաժնին և ընդունման հաջորդական կարգին:

342

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 275; Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 1, էջ 398:

343

М. Элиаде, Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость,
с. 34. Տիեզերական վերածննդի հետ կապված կյանքի անընդհատականության մասին տե՛ս К. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, с. 164:

344

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 274:

345

Ի դեպ, Ավճի Փուրթոն աﬔնակարող բժիշկ Լոխմանի համբավ է ձեռք
բերում ﬕայն անասելի ծանր փորձություններ հաղթահարելուց հետո
(տե՛ս նույն տեղում, էջ 269 –270):
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ցած ունելու ﬕջոցով բուժման ֆիզիկական եղանակը հմմտ. չար
աչքը կրակով ﬖասազերծելու ծիսահմայական եղանակի հետ): Այս
պատկերացումը ﬕանգամայն համապատասխանում է տիեզերածնության առասպելներին բնորոշ վերարտադրության գաղափարին:
Հետաքրքիր է նկատել, որ հայ ժողովրդական ավանդություններից
ﬔկում346 Լոխմանի կնոջ՝ քրդից ծնված երեխան, որի ծագումը կինը
խնամքով թաքցնում էր, փրկվում է դարձյալ Լոխմանի բանիմաց
աշակերտի շնորհիվ: Աշակերտի խորհրդով մայրը երեխային
բուժում է թան խﬔցնելով և թանով լողացնելով:
Հիվանդ երեխայի բուժման դեղատոմսը խորհրդանշում է
արարման առասպելի ծիսական վերածնունդը. «Քանի որ թանը
սնուցող կենարար կենսահյութի՝ կաթի մակարդված գոյավիճակն է,
որտեղ արդեն հարվելով՝ առանձնացել է կարևոր և սննդարար
մասը (կարագը), իսկ թանն այն անհրաժեշտ ﬕջավայրն է, որտեղ
ﬕայն կարող է գոյանալ այն: Եվ ինչպես «արդար» կարագն է
առանձնանում թանից, նույնպես և ծնունդով դատապարտված
երեխան է բուժվում՝ այսինքն նոր ծնունդ ստանում»347: «Ճուկո և
Ճեյրան» (Չարսանճագ) հեքիաթում348 տեսանելի են ﬔր նախնիների, ինչպես նաև հայերեն հին ձեռագիր մատյաններում պահպանված դիվաբանական (դեմոնոլոգիական) բժշկության ու բուսաբուժության դարավոր ավանդույթների հետքերը: Երեք հեքիմ դև
քույրեր «ռամ են նետում» և նշանակի (էրկըթե լուծ՝ էրկըթե սաﬕն
գլխին հագցրած) ﬕջոցով գուշակում են, որ հեքիաթի տղան՝
Ճուկոն, զարկվել է: Հեքիմ քույրերը Ճուկոյին ﬔրկացնում են, մանրազնին ախտորոշում. «Սրտէն էարին առնինք, էարին է գօլեր,
տղան ﬔռած չէ»349: Վիրահատական ﬕջամտությունից հետո (սրտի
շուրջը գոյացած արյան մաքրում) հեքիﬓերը «ﬔյլեﬕն350 ծաղկից»
պատրաստված բալասանով պիտի նպաստեն արյան մակարդվե346

Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 3, էջ 177:
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Մ. Կոստիկյան. Հմայական բժշկության ﬕ քանի տարբերակ//«Հայ
ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ», II, Երևան, 2003, էջ
95 –96:
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ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 151 –163:
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Նույն տեղում, էջ 160:
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«Մլհամ (մէրհէմ) թրք. mehlem, քրդ. malham «սպեղանի» բառից». –
Հր. Աճառյան. Հայերեն արմատական բառարան (այսուհետև՝ ՀԱԲ),
հ. 3, Երևան, 1977, էջ 328:
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լուն: «Պալասան չիչեկը» Մախպութի աղբրի գլխի լեռան վրա է
աճում, «տասվերկու քոք է»351: «Ճուկո և Ճեյրան» հեքիաթում որոշակիորեն ընդգծվում է ոչ ﬕայն վիրահատական նշտարը (չախու),
այլև բալասանի չափաբաժինը. «Տասնըեօթը չեշիտ ծաղիկ
առավ - եկավ, դրեց ծաղկներ պզտիկ պղնձի ﬕ ﬔջ. էփեց, եօթեն ﬔ
ﬕ կայնեցոց, լցեց եօթ ֆինճընի մէջ. չախու առավ, փորը ծակեց,
սրտի շիշը հանեց, էառջի դեղը լցեց բերան ի վեար, էարինը սրբեց,
ղալայեց, բերան դուրս բերըց. ﬔրղը, կարագ, աղ խառնեց, խզած
տեղը լցեց, կարեց: Եօթ ֆինճընի էրկուքը խառնեց, տկու ֆինճընին
թարզը եարայի վրայ քսեց»352: Բալասան ծաղկի եփուկով վերականգնվում է Ճուկոյի տեսողությունը. «Աչից լոսը գըցեր էր, ﬕ
ֆինճանը աչքը լեցոց, լոս էկավ»353: Բուժման համակցված եղանակը
(վիրահատություն, բալասան, լոգանք) կրկնվում է վերոհիշյալ
հեքիաթում. «Պղինձ ﬕ ջուր տաքցուցին, էան էրկու ֆինճանն էալ
լցին մէջը: Բերին տղան լոքցուցին: Էվէլքու աղկեկութինը, էվէլքու
ղուվաթը էկաւ վրան»354: «Ճուկօ և Ճէյրան» հեքիաթի «տասվերկու
քոք մէյլեﬕն (սպեղանի) ծաղիկը» թե՛ կազմաբանական և թե՛ կիրառական մակարդակներում համապատասխանում է համասփյուռ
ծաղկի մասին պատմող ﬕջնադարյան գրավոր հիշատակություններին: Ձեռագրական տվյալների համաձայն՝ Անանիա Շիրակացին
անձամբ մասնակցում էր դեղաբույսերի հազվագյուտ տեսակների,
զորօրինակ՝ համասփյուռի որոնուﬓերին. «Նշանք ծաղկին (համասփյուռի) այս են. ﬕ արմատ ունի. և արձակէ բազուկս 12. և ունի ամէն
մէկ գոյն ﬕ ծաղկի այլևայլ, կապուտ և ծիրանի և շուշան, և այլ, որ
ամէն գունից զարդարեալ է Համասփիւռն»355: Միջնադարյան
զրույցը կիրառական բժշկության տեսանկյունից ևս շահեկան է:
Ըստ Ալիշանի՝ «Համասպրամ. Համասպրան. Համասփիւռ թէ
և տարբեր բառերով բարդեալ», բայց նույն համասփյուռ ծաղիկն է
և չի կարելի շփոթել մյուս հոտավետ ծաղիկների հետ356: Ըստ
բժշկապետ Մխիթար Հերացու՝ համասփյուռը «ﬕ արմատ ունի և
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ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 160:
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Նույն տեղում, էջ 161:
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Նույն տեղում:
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Նույն տեղում:

355

ՄՄ, ձեռ. №8397, թ. 61ա–2բ:
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Ղ. Ալիշան, Հայբուսակ, էջ 354:
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արձակէ բազուկս 12, և ունի ամէն մէկ
գոյն ﬕ ծաղիկ այլևայլ, կապուտ և
ծիրանի, շուշան, և այլ ամէն գունից
զարդարեալ է»357:
Պլինիոս Ավագն իր «Բնական
պատմության» ﬔջ վկայում է, որ Հայաստանն ու Մարաստանը հնում հայրենիքն էին ﬕ շարք արժեքավոր խեժաբեր բույսերի, այդ թվում՝ հռչակավոր ուպանի (Laserpitium), որի բուժիչ
հատկությունները խիստ հարգի էին
Հռոմում: Ուպանը, ինչպես նաև համասփյուռը, որ դարեր շարունակ իբրև կենաց բույսեր անխղճորեն արտահանվում էին Հայաստանից, հեՀամասպրամ
տագայում իսպառ անհետացան հայ(Ղ. Ալիշան, Հայբուսակ, էջ 355)
կական բուսաշխարհից: Կենաց հեղուկի բույսը կամ կենաց ծառը կոչվել է աշխարհի ծառ: Այդպիսին է
համասփյուռը, ըստ Մ. Գոշի, որը մարդկանց ազատում է մահից,
իմաստություն, ուժ, ծովի վրայով քայլելու ունակութուն պարգևում358: Սրբազան ծաղկի՝ համասփյուռի գեղեցկությունը գովերգել են հայ բանաստեղծներն359 ու գուսանները (Դավիթ Սալաձորեցի, Մինաս Թոխաթցի).
357

Նույն տեղում, էջ 356; Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական
կրօնք Հայոց, էջ 76: «Հայերեն արմատական բառարանը» համասփյուռհամասպրաﬕց (lychnis orientalis) բարդված է համարում հայերեն շահասպրամ (basilicum –ռեհան ծաղիկը) (Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. III, էջ 21): Սակայն դրանց ընդհանրությունը սոսկ
բառակազմության ու բուրավետության ﬔջ է, և շփոթության պատճառ
կարող էր դառնալ այն, որ «արաբ. raihan (ռեհան), որից նաև քրդ. rihan բառը նախապես ընդհանուր անուն էր զանազան անուշահոտ
բոյսերի» (Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. IV, էջ 139):
Իրականում «շահասպրամը (ռեհան) շրթնածաղիկների ընտանիքին
պատկանող բուրավետ բանջարաբույս է» (Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան (այսուհետև՝ ԱՀԲԲ), հ. II, Երևան, 1976,
էջ 1094, 1261), իսկ «համասփյուռը (համասպրամ) ﬔխակազգիների
ընտանիքին պատկանող ծաղկաբույս» (ԱՀԲԲ, հ. I, Երևան, 1976, էջ 804):
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Մ. Գոշ, Առակներ, պատրաստեց հրատարակության Էմ. Պիվազյան,
Երևան, 1951, էջ 62:
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Ֆրիկ, Ժողովածու, Երևան, 1937, էջ 199; Մ. Գոշ, Առակներ, էջ 62:
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Այն համասփիւռ ծաղիկն որ կայ՝ ծաղկեր ծաղկոﬖ հազարագոյն.
Կուր աչերուն լոյս կու բերէ, թէ Տէրն տայ ադամորդուն.
Երկոտասան արմատ ունի, բուսնի երկոտասան տարուն.
Ամէն թըփին գուն ﬕ ծաղկի. հրեշտակք զմայլին անուշ հոտուն.
Այն արքայիկ օձն է թագաւոր, ինքն սպիտակ որպես ըզձիւն,
Համասփիւռին կու հետևի, և զօրութիւն կ’առնու հոտոյն 360:

Համասփյուռն աճում է անմատչելի բարձունքներում [Սիրո
լեռան վրա (ի լեառըն սիրու)361, Մախպութի աղբրի գլխի լեռ362, ի
լեառն Դարունից, ի Բարդոյ լեառն, ի Ձորն Մասեաց363, Սուրմարուի
և Ձողկերտ գյուղի լեռներ]364: Թե՛ համասփյուռ «ﬔյլեﬕն» և թե՛
«նավրուզ» բալասանին հսկում է Շահմար օձը365: Նույնն են վկայում
նաև Սալաձորեցու ձոնն366 ու «Գովասանք ծաղկանցը»367:
Բալասան ծաղիկ համասփյուռը հայոց պատկերացուﬓերում
համադրվում է տիեզերական ծառին (հմմտ. տարվա ժամանակային
ﬕավորները մարդու մարﬓի 12 մասերի, համաշխարհային ջրային
քաոսը խորհրդանշող ծովից բարձրացող ծառը՝ ձորի կամ լեռան
ﬔջ աճող համասփյուռի, ծառի բնի զոհաբերվող թռչունը կամ օձը՝
Շահմար օձի հետ): «Ինչպես Աշխարհի, այնպես էլ մարդու ներքին
ու արտաքին կառուցվածքի խախտման աﬔն ﬕ դեպք, ըստ
առասպելաբանական աշխարհայացքի՝ արդյունք է տիեզերական
կարգուկանոնին մշտապես սպառնացող քաոսային կործանարար
ուժերի ներգործության, որի դեմ էլ ուղղված են ծիսականհմայական արարողությունները»368:
Ցուցանշական է, որ օձերի թագավոր Շահ Մարարը «Բժիշկ
Լոխման» հեքիաթի հերոս Ավճի Փուրթոյին ուղեկցում է «Նավրուզ» լեռը, կտրում «Նավրուզի ﬕ ծաղիկ», պատվիրում կուլ տալ
360

Ղ. Ալիշան, Հայբուսակ, էջ 356; Գ.Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 513:

361

Ֆրիկ, Ժողովածու, էջ 199:

362

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 270:

363

ՄՄ, ձեռ. №8397, թ. 61ա–2բ; Ղ. Ալիշան, Հայբուսակ, էջ 356:

364

Ղ. Ալիշան, Հայբուսակ, էջ 356:

365

Արքայիկ օձի՝ համասփյուռ ծաղկից ստացած զորության մասին տե՛ս
ՄՄ, ձեռ. №1495, թ. 152:

366

Նույն տեղում:

367

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 513:

368

Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 24:
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առանց ծաﬔլու («Արղաներդ չպտե զինիս ծաղկին. տի կլաս») և
ծանուցում է բալասան ծաղկի հրաշագործ հատկությունները: Շահ
Մարարն «առաւ հինգ քոք պալասան ծաղիկ, օ էնոր հոտուն պէս
աշխարքը չգտնուիր: Ըսըց Փուրթոյին: — Էաս, պալասան ծաղիկնին կը լընըս ճէվզէին մէջ, կեփիս, իրեք եփ կուգայ, կը խﬔս անօթի
փորուն. էադ օ խﬔցիր անօթի փորուն նը, հեր մէ ծաղկի, խոտի
քով էրթսնը, քեզի հետ կը զրուցին թէ — ես էս ցաւին, եարային դեղ
իմ»369: Բալասան թուրմը (տարբերակներից ﬔկում՝ կարﬕր օձի
արգանակ – յաղուն370) խﬔլով՝ Շահ Մարար օձին կենդանահատող
որսորդ Փուրթոն (կամ հասարակ մարդը) դառնում է Լողմա հեքիմ
և ձեռք է բերում անհրաժեշտ մասնագիտական հմտություններ
(«Փուրթոն խﬔր էր ծաղիկը, վրան իմաստութին էկեր էր»371 կամ
«Աﬔն ﬕ քոլը ասում էր, թե էս բանի դեղն եմ, էնպես, որ ինչ
թավուր դեղ ուզենար, կարար շինի»372): Օձի հատումը վկայում է
դարեր շարունակ անատոﬕական և ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների հիﬓական ﬔթոդ համարվող դիահերձման ու կենդանահատման (vivisectio) պրակտիկայի մասին: Հիշատակության
է արժանի վերոհիշյալ «Բժիշկ Լոխման» հեքիաթում խոսող, կենդանի օձի հատումը, ինչը վկայում է ոչ ﬕայն դիահերձման, այլև
անտիկ աշխարհում (Գալեն, Ասկղեպիադ) մարդակազմության
հարցերի հետաքրքրությամբ պայմանավորված կենդանի մարդկանց՝ մահապարտների հերձման փաստի մասին373: XIII դ. նշանա369

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 270: Համբարձման գիշերվա համընդհանուր ող ջագուրանքի և բնության անձնավորման մասին տե՛ս Հ. Խառատյան-Առաքելյան, Հայ ժողովրդական տոները, Երևան, 2005, էջ 167: «Ով այդ
պահին կարողանար Շահմար օձն սպանել, երկու հավասար մասի
բաժանել և պոչի կողﬓ ուտել, նա կարող էր ծառ ու ծաղիկների լեզուն
հասկանալ: Կանայք այդ գիշեր դուրս էին գալիս դաշտերը՝ բուժիչ խոտեր հավաքելու» (նույն տեղում):

370

ՀԺՀ, հ. III, էջ 339:

371

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 271:

372

ՀԺՀ, հ. III, էջ 339:

373

Միջնադարյան Հայաստանում և մանավանդ Կիլիկյան հայկական
թագավորության օրոք ﬔծ հետաքրքրություն էր առաջացել մարդակազմության նկատմամբ: Սակայն կրոնական նախապաշարուﬓերի
արմատավորման պատճառով դիահերձուﬓերը սահմանափակվում
էին, և անգամ Իտալիայի Սալերնո քաղաքի հանրահռչակ բժշկագիտական դպրոցում թույլատրվում էին ﬕայն կենդանիների հերձուﬓեր
(տե՛ս Գ. Գրիգորյան, Միջնադարյան Հայաստանում դիահերձման
գոյությունը հավաստող ﬕ նոր փաստ//Բանբեր Մատենադարանի,
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վոր մատենագիր Հովհաննես Երզնկացու «Քարոզներում» պահպանվել է դիահերձման մասին ﬕ կարևոր վկայություն374: Պակաս
ուշագրավ չէ նույն դարի ﬔկ այլ հայտնի գիտնականի՝ Հովհաննես
Վանականի հետևյալ տեղեկությունը. «Հարց. բժշկութիւն ո՞րպէս
ուսան: Պատասխան, զոր հերձելով և զոր ճեխքելով, և զոր սովեցան էին, և գինի տային ըմպել, որ եռայր եռականին և զշարժմունս
տեսեալ՝ ուսան»375:
Նույն՝ «Բժիշկ Լոխման» հեքիաթում նույնպես Շահ Մարար
օձը պատվիրում է Փուրթոյին բուժահետազոտական ﬕջամտությունից առաջ իրեն գինի խﬔցնել. « — Փուրթո՛, — ըսըց Շահ Մարար, ինձիս եօթ տարվա կարﬕր գինի կը խմցնիս անոթի փորուն,
լավ կշտով ﬕ կը խﬕմ կուշտ, ես օ պարկայ, ձեառքս կը կապես,
դանակդ սուր կինիս, ինձիս կը մորթիս, գլոխս կառնիս, կը դնես
դեն. մարﬕնս էալ հող ու գերեզման կինիս»376: Տարբերակներից
ﬔկում («Շահ Մարան»377, Տուրուբերան-Մուշ) Շահ Մարան օձը հուշում է տղային, որ հիվանդ թագավորին կարող է փրկել ﬕայն իր
արյունը378.
«Ես կէլնիմ կիգամ իմ գլոխ կկտրիք, ես իգալուս օձու կերպարանքով կիգամ, իմ արուն կը լընաք պղնձի ﬔչ, էդ պղինձ կէփիք,
իրեք սաքան կկանի: Մեկ զըհար ա, ոն օր խմավ, կհ’արի, կսախնա»379:
Փուրթո - Լոխմանի կողﬕց Շահ Մարարի կենդանահատման
ժամանակ պարզվում է, որ օձը չորս ծուծ ունի գլխի ﬔջ, երկուսը՝

Երևան, 1962, №6, էջ 294; Ս. Վարդանյան, Միջնադարյան Հայաստանում դիահերձման և կենդանահատման ազատության հարցի շուրջ//
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1995, 3, էջ 155 –157):
374

Լ. Խաչիկյան, Դիահերձումը հին Հայաստանում //Տեղեկագիր ՀՍՍՌ
ԳԱ, 1947, №4, էջ 83 –90: Գիտահետազոտական նպատակով՝ մահվան
դատապարտված կենդանի հանցագործի հերձման մասին տե՛ս ՄՄ
ձեռ. №2173, թ. 214 բ: Ձեռագիրը Հովհ. Երզնկացու աշխատությունների
ﬕ ժողովածու է՝ գրված ԺԴ դարում (կազմող՝ Մարտիրոս տիրացու,
ստացող՝ Ստեփանոս Րաբունի, բաղկացած 426 թերթից):

375

Փ. Անթաբյան, Միջնադարյան Հայաստանում իրագործվող դիահերձման վերաբերյալ ևս ﬔկ նոր վկայություն//Սիոն, 1977, Գ, էջ 61 –64:

376

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 271:

377

ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 212 –222:

378

Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 1, էջ 397 –398:

379

ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 221:
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մահացու, երկուսն էլ՝ կենսատու հատկությունրով. «Ըսդիինը տասնը աղու է. աման զաման չտար, կը վերջանայ. չոլախ (ձախ՝ Թ.Հ.)
թարաւինը էան լմանը. էրկու մէջ տեղինը տասնը կը սաղնայ»380:
Մասնագիտական գրականության տվյալներով օձի գլխուղեղը քառամաս է (առջևի ուղեղ, ﬕջին ուղեղ, ուղեղիկ, երկայնաձիգ ուղեղ):
Թույնը արտադրվում է գլխի երկու կողﬔրում տեղավորված
հատուկ գեղձերում, որտեղից ծորաններով անցնում է թունավոր
ատաﬓերի ﬔջ381: Ինչպես տեսնում ենք, գիտական ուսուﬓասիրություններն այնքան էլ հեռու չեն Փուրթո - Լոխմանի՝ ցայսօր չհնացած դիտարկուﬓերից:
Մի ուրիշ՝ «Լողմանին նան չոբանը»382 (Արցախ) հեքիաթում
Լոխմանը, գրազ գալով չոբանի հետ, կենդանահատում է կովին՝
պարզելու համար ծնվելիք հորթի ճակատի՞, թե՞ պոչի ճերմակ
լինելը: «Լոխմանի տղեն ու գեղացին»383 (Մուշ-Բուլանըխ) հեքիաթում ընդգծվում է սակավապետության ու սննդակարգի պահպանման անհրաժեշտությունը: Ջրաղացի ճամփին Լոխման հեքիﬕ
որդին էշի ﬔջքից ընկած բեռը բառնալու խնդրանքով դիմում է ﬕ
գյուղացու: Աճապարող գյուղացին ﬔրժում է նրան: Բժշկի որդու
սպառնալիքին ի պատասխան՝ «հալբաթ օր ﬔ՝ իմ հոր հավճա
կէղնիս», գյուղացին ասում է. «Օրը ﬔկ, աﬕսը ﬔկ, տարին ﬔկ»384:
Իմանալով եղելությունը՝ Լոխման հեքիﬓ ասում է որդուն.
« — Որդի՛, էն մարդ, օր օրը ﬔկ հեղ հաց կուտե, աﬕս ﬔկ հեղ
ջուր կը խﬔ, տարին ﬔկ հեղ ուր անկողին կէրթա, էլ ինձե ի՞նչ
մունաթ կէնե, ընձի յորի՞ն պտի հավճի»385:
«Լողմանն ու հասարակ մարթը»386 (Տուﬕ-Հադրութ) տարբերակում բժիշկ Լոխմանը, իմանալով, որ անտառում ﬕ մարդ իր
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ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 271:
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В. Станек, Иллюстрированная энциклопедия животных (под ред.
Р. Байбуровой и Ю. Чайковского, пер. Е. Фиштейна), Прага, 1982,
с. 316 –319.
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ՀԺՀ, հ. VII, էջ 167 –168:
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ՀԺՀ, հ. X, էջ 500:
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Բաքվի հայոց բանահյուսությունը, կազﬔլ, ներածությունը գրել և
ծանոթագրել են Ա. Ղազիյանը, Ս. Վարդանյանը, Երևան, 2004, էջ
156 –158:
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«նոքյարին» չի օգնել փայտը շալակելու և նույնիսկ հայհոյել է՝
«Լողմանեն էլ, քեզ էլ, լողմանը հո՞ւվ ա, վեր կյամ քեզ քյոմագ
ինիմ»387, զարմանում է իր հեղինակությունն անարգող այդ մարդու
հանդգնության վրա և անհամբեր սպասում է այն օրվան, թե երբ
պիտի հայհոյող մարդը հայցի իր օգնությունը, բայց ապարդյուն:
Բժիշկը ստիպված ինքն է դիմում հայհոյողի կնոջը՝ իմանալու, թե
ինչ է ուտում ամուսինը, որ երբևէ չի հիվանդանում: Պարզվում է, որ
ամուսինը սնվում է խստորեն սահմանված սննդակարգով և ուտելիքները չի խառնում. «Իմ մարթըս ﬕնակ ﬕն պեն ա օտում, ինքը
ուտելիքը խառնում չի, էն էլ անպայման իրան ժամանակին, իրան
ժամանակը վեր անցկացավ, խելագար ա, կիժ ա»388: Լոխմանից
փող ստանալով՝ կինը դիտավորյալ խախտում է ամուսնու սննդակարգը: Հիվանդ ամուսինը դիմում է բժշկին, ապաշխարում է իր
անվայելուչ պահվածքի համար: Բժիշկը զննում է հիվանդին «ﬕն
ռեցեպտ ա կյիրում, թա՝ քյինա, ﬕնչև ﬕն շեբաթը մըռնելու ըս»389:
Մտահոգված մարդը, «սոված - ծարավ սարերն է ընկնում» և չոբանից կաթ է խնդրում: Չոբանը ﬕ սև ոչխար է բռնում և հիվանդի
խնդրանքով կթում է գետնին ընկած մարդկային «կարկաժի»
(գանգ) ﬔջ: Տեսնելով, որ օձը խմում է կաթը և կրկին հետ տալիս
«կարկաժի» ﬔջ [տարբերակներում՝ գանգի փոխարեն՝ կրիայի կիսագնդաձև զրահ կամ կուռուճիկ390 (անձրևաջրից քարի վրա գոյացած կլոր փոս), կաթի փոխարեն մայիսյան մաքրագործող անձրևաջուր391, «ծմրուկի ճուր»392, առյուծի կաթ]393, հիվանդը որոշում է.
«Դե էտ լհա լավ իլավ, քյինամ էտ օխծեն յադը խﬕմ, ﬕն անգաﬕց
ﬔռնիմ, հանգստանամ»394: Օձի թույնը հակառակ ներգործություն
է ունենում, և Լոխմանն այդ ապաքինված մարդու շնորհիվ տիրապետում է օձի թույնից արժեքավոր դեղորայք պատրաստելու
գաղտնիքին. «Էտ հասարակ մարթն ա լողմանեն սըվըրցըրալ լի՜,
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ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 172:
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Բաքվի հայոց բանահյուսությունը, էջ 157:
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վեր օխծեն լղեն նեստա կարելի ա ճար սարքել, մարթ բուժել»395
(հմմտ. Լոխմանի և չոբանի՝ ժողովրդական կենսափորձի իմաստությունը հավաստող գրազի հետ, ինչը շահում է չոբանը՝ գուշակելով կովի ծնվելիք հորթի ոչ թե ճակատի, այլ պոչի ճերմակ լինելը.
«Ես շատ կարթած, աշխարք տեսած մարթ ըմ, պենան տուս ա կյամ,
վըեր տու ինձանա յել ըս շատ գյուդում, էտ հունց ա, վըեր տու չոբան
մարթ, ես՝ լողմանի, տու գյիդացեր, ես՝ չէ»396):
Անդրադառնանք «Լողմանն ու հասարակ մարթը» հեքիաթին:
Չոբանն իր ոչխարին (հատկապես սև) կթում է գանգի ﬔջ: Լույսի
աստվածությունը մարﬓավորող կենդանու՝ ոչխարի397 կաթը երկու
աշխարհների սահմանագծին գտնվող հիվանդի համար խորհրդանշում է ապաքինում (վերածնունդ): Չանտեսելով սև գույնի նշանակությունը այսր և անդրաշխարհյան ծիսաառասպելական պատկերացուﬓերում՝ չմոռանանք նաև, որ մարդու գլուխն աﬔնահանելուկային կառուցվածքն է Երկիր մոլորակի վրա, իսկ ողնաշարը
հաղորդիչ լար է, «որի երկարությամբ տեղակայված են Էներգիայի
հաղորդակցման կենտրոնները, այսպես կոչված չակրաները»398
(հմմտ. սյան կամ ծառի առանցքով ﬕմյանց կապված աշխարհի
երեք գոտիների և տիեզերքի կենտրոնում գտնվող մարդու մարմնակազմական մոդելի հետ399): Պատահական չէ, որ վերոհիշյալ
«Լողմանն ու հասարակ մարդը» հեքիաթում օձն իր ցավամոքիչ
թույնը պարպում է ոչ թե սովորական ամանի, այլ մարդու «կարկաժի» ﬔջ, որովհետև «գանգը ոսկրային կիսագունդ է, զանգ, կախված ողնաշարային սյունի վրա, պարաբոլիկ անտենա, ուղղված
դեպի Երկրագունդը»400, որն իր բովանդակությամբ խորհրդանշում
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Ոչխարի կերպարանքով լույսի աստվածության մասին տե՛ս Ն. Կն,
Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները, Երևան, 1979, էջ 33,
ծան. 1; Դիցաբանական բառարան, Երևան, 1985, էջ 33 –34:
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I. V. German, նշվ. աշխ., էջ 71.
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Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 18, 21:

400 Մ. Ավագյան, Ձայնային հնչյուններով բուժման գաղտնիքը//Առողջապահության լրատու (ՀՀ առող ջապահության պաշտոնաթերթ), 15
հուլիսի 2005, №27, էջ 3: «Լինելով էներգիայի աղբյուր՝ կիսագունդն
օժտված է որոշակի տարածական-ֆիզիկական հատկություններով:
Ըստ երևույթին, հատկապես այդ պատճառով և՛ եկեղեցու գմբեթը, և՛
մարդու գանգը, և՛ ձուն, գտնվելով էներգիայի փոխակերպման կենսա-
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է տիեզերական ամբողջն ու կատարելությունը, տվյալ դեպքում՝
վերածնունդը:
Սույն հեքիաթի ﬔկ այլ՝ Այրարատից գրառված («Լողմա հեքիմ»401) տարբերակում ծառահատը փարթամ ճյուղեր ունեցող ծառից ﬕ ճիպոտացու է կտրում և ճանապարհին «քոսայից» խաբվելով՝ փակվում է օձերով լի «օթախում»: Օձերը խոնարհվում են ծառահատի ձեռքի ճիպոտին՝ նրան թողնելով անﬖաս: Կարծելով, թե
օձերը սպանել են հերթական զոհին՝ «քոսեն» առավոտյան շտապում է, որ ﬔռած մարդու մարﬓից «օձի յաղուն հանի ու դեղ շինի»402: Զարմացած «քոսեն» ծառահատի ուղեկցությամբ անտառ է
գնում, քոքահան անում ծառը, սպանում տափակ քարի տակ պառկած կարﬕր օձին և կտրտելով խաշում: Քոսայից ազատվելու
նպատակով ծառահատը գերադասում է խﬔլ պղնձի երեսին հավաքված օձի «յաղուն»: Բայց ծառահատը ոչ ﬕայն չի մահանում,
այլև դառնում է «Լողմա հեքիմ» և հասկանում է, որ հենց այդ ծառն
է օձի կծածի հակաթույնը: Հեքիաթներից ﬔկում («Վիշապ և Վաթան ու Բաթան»403, Ալաշկերտ) «թագավոր ինչքան հեքիմ կա, բերե
վըր ուրին, ընդոնք ըսած ա թե շահմարի մսի փրփուր ա պետք օր
սաղցու»404: «Լողմանին դարդու վա կյամ»405 (Արցախ) հեքիաթում
բժիշկ Լոխմանը հետապնդում է Շահ Աբասի պալատում ապաստան
գտած իր շնորհալի աշակերտին: Աշակերտը վարպետին պայման
է առաջադրում, որ ﬕմյանց համար աﬔնաթունավոր խոտաբույսերից դեղեր պատրաստեն, և թող փրկվի նա, ով կգտնի մահացու
դեղի հակաթույնը. «Հու վըեր կարեց հունց աղու ճար շինի, վըեր էն
ﬕնը կարե վուչ կըտըրցնե, թող էտ ճարը խմըելան ետը մըեռնե»406:
Ականջ դնելով ծաղիկների ու խոտերի՝ սանդում հավանգաթակով
(սուխտուրթակի) մանրացվելու ձայնին՝ աշակերտը գուշակում է
մահացու դեղի հակաթույնը և դեղն ընդունելուց առաջ մտնում է
բանական ակտիվ գոտիներում, իրականացնելով Բնության կողﬕց
իրենց վրա դրված խնդիրները, ձեռք են բերում լավագույն երկրաչափական ձևերը» (նույն տեղում, 22 հուլիսի, 2005, №28, էջ 3):
401

ՀԺՀ, հ. III, էջ 338 –342:

402

Նույն տեղում, էջ 338:

403

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 70 –77:

404

Նույն տեղում, էջ 76:

405

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 48 –51:

406 Նույն տեղում, էջ 50:
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թանով լի «կուպրունի» (տիկ) ﬔջ. «Թանն աղուն ծծում ա տուս
օնում, տղան ﬓամ ա սաղ»407: Ըստ հանրահայտ ռուս գիտնական
Ի. Մեչնիկովի՝ օրգանիզմում թունավոր նյութերի ﬖասակար ազդեցությունը կարող է չեզոքացնել մածնի կաթնաթթվային խմորումը408: «Քառասուն գլխանէ նառադէվը»409 (Մեղրի) հեքիաթում
պահպանվել են ջրի կենսական և ծաղկաբույսերի դարմանող
հատկությունների վերաբերյալ տեղեկություններ: Պառավը, կատարելով հորում գտնվող վիրավոր դևի խնդրանքը, կենդանացնում է նրան. «Ըռըշկիտ ծաղկանօցամը կարմէր ու կանէնչ ծաղեկնէր կան, ադուց հէնի քաղէր, հավանգավ թակէր, ջըղըցաքարի
ծակավը ածեր»410:
Հայ բժիշկները հմտորեն էին օգտագործում նաև ձկան մսից
պատրաստված թույների բուժիչ հատկությունները: Ըստ անտիկ
հեղինակների՝ Հայաստանի բուսական և կեդանական աշխարհը
հայտնի էր ոչ ﬕայն իր հակաթույներով [Միհրդատի թերիաքը411,
դեղաթափ այծքար փազահրը (Bezoar)412], այլև որոշ բույսերի ու
կենդանիների, առանձնապես ձկների413 թույներով: Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի նշացանկի «Ժողովրդական հեքիաթների տիպերի»
ATU 506 համարին414 համապատասխանող հայկական հեքիա407

Նույն տեղում, էջ 51:

408 Ս. Հակոբյան, Հ. Հովհաննիսյան, նշվ. աշխ., էջ 9:
409 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 628 –639:
410

Նույն տեղում, էջ 632:

411

Հին աշխարհի նշանավոր բժիշկ և թունագետ, Տիգրան Մեծի աներ
և դաշնակից, Պոնտոսի թագավոր Միհրդատը Հայաստանի բույսերից պատրաստում էր իր հռչակավոր հակաթույնը, որը պարունակում
էր ﬕ քանի տասնյակ դեղաﬕջոց: Այդ հակաթույնն իր վրա փորձարկելով՝ Միհրդատն այնքան էր բարձրացրել թույների նկատմամբ իր
օրգանիզﬕ դիմադրողականությունը, որ երբ հռոﬔական գերության
սպառնալիքից դրդված, թույն է խﬔլ, այն նրա վրա բոլորովին չի ազդել: Ընդհուպ ﬕնչև XX դար այդ հակաթույնը մտնում էր եվրոպական
դեղաբանական ձեռնարկների ﬔջ (տե՛ս Ս. Վարդանյան, Հայաստանի բժշկության պատմություն, էջ 32):

412

Այծքարը գոյանում է օձով և մուխալով (հակաթույն բույս) սնվող վայրի
քոշի (արու այծ) փորում (տե՛ս Ա. Դաւրիժեցի, Գիրք պատմութեանց,
էջ 454):

413

Ս. Վարդանյան, Հայաստանի բժշկության պատմություն, էջ 34; Աստուածաշունչ, Մայր Աթոռ Ս. Էջﬕածին, Հայաստանի Աստուածաշնչային ընկերութիւն, 2010, Տոբիթ 6:1 –9, էջ 638 –639; 11:7 –15, էջ 642:

414

H.-J. Uther, p. 289.
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թում415 Լողման հեքիմը Չալ ձկան (տարբերակներում՝ Ոսկե ձուկ,
կարﬕր ծովի ծուկ, ծուկների թաքավեր416) արյունով (մսով) բուժում
է թագավորին, թագուհուն կամ որևէ հիվանդի. «Քյնացել են աﬔնաﬔծ լոխմանին պիրել են, մտիկ ա արել, ասըել ա. «Սրա դարմանը Չալ ծկան մըիսն ա, վըեր ուտըի՝ ծըեռաց կըսըղանա»417 կամ
«տեսնում ա, որ դեռ հլա Լողմա հեքիմը հոր աչքերի վրա չարչարվում ա: Էն սհաթը հանում ա Ոսկե ձկան փարեն (ձկան փոր) քսում
հոր աչքերին թե չէ՝ ալբիալը բացվում ա»418 («Քյասիբ տըղեն ու
Չալ ծուկը», «Ոսկե ձուկը», «Մայիֆ թաքավորի հեքիաթը», «Կարﬕր ծովի նաղլը», «Թաքավեր ծուկնը» և այլն): Աﬔնայն հավանականությամբ, հայ ժողովրդական հեքիաթներում հիվանդի ապաքինումը կամ տեսողության վերականգնումը ձկան մսով419 (տարբերակներում՝ արյունով420) կարելի է բացատրել ձկան մսից պատրաստված հակաթույնի առկայությամբ, իսկ ավելի ուշ շրջանում՝
արյան ( = գինի) խորհրդանշական ազդեցությամբ:
Անանիա Շիրակացին «Աշխարհացոյցում» անդրադարձել է
հանքային, բուսական ու կենդանական նյութերին, տառեխին և այլ
ձկնատեսակների421, որ լայնորեն օգտագործվում էին ավանդական
հայկական բժշկության ﬔջ422: Հնագույն բժշկագիտական տվյալների համաձայն՝ որպես լուծիչ կիրառվում էր գինին423: Ըստ արևելյան ավանդության՝ բժիշկ Լոխմանը ձկան պատճառած հիվանդությունների դեմ գինին է համարել բուժման լավագույն ﬕջոցը. «Երբ
Լոքմանը ժամանել է այս քաղաքը (Թիֆլիս՝ Թ. Հ.) և ցանկացել է
գնալ շուկա, ﬕ երկար շարք լիքը բարձած սայլեր փակել են նրա
415

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 466 –470:

416

Նույն տեղում, էջ 303; նույն տեղում, էջ 282; ՀԺՀ, հ. V, էջ 512:

417

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 466:

418

ՀԺՀ, հ. II, էջ 49: Հեքիաթի սկզբում թագավորի աչքերը բուժելու համար իբրև դեղաﬕջոց Լողմա հեքիմը պահանջում է ձկան արյունը (էջ
39), իսկ վերջում թագավորի տեսողությունը վերականգնվում է ձկան
«փարեն» աչքերին քսելով (էջ 49):

419

ՀԺՀ, հ. V, էջ 512 –514; հ. VI, էջ 466 –470; հ. IX, էջ 501 –507:

420

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 282 –284, էջ 303 –317; հ. II, էջ 39 –49; հ. III, էջ 469 –473:

421

Ա. Շիրակացի, Մատենագրություն, թարգմ., առաջաբանը և ծանոթագրությունները Ա. Աբրահամյանի և Գ. Պետրոսյանի, Երևան, 1979,
էջ 290 –295:

422

Ս. Վարդանյան, Հայաստանի բժշկության պատմություն, էջ 34:

423

Լ. Հարթյնյան, Ռ. Հովհաննիսյան, նշվ. աշխ., էջ 5:
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ճանապարհը: Լոքմանի հարցին, թե սայլերին ինչ է բարձած, պատասխանել են՝ «ձուկ»: «Այդ դեպքում այստեղ շատ գործ կլինի», — ասել է նա: Այսպես զրուցելով՝ նա ծռվել է ﬕ ուրիշ փողոց:
Բայց այստեղ էլ նրա ճանապարհը կտրել են սայլերի ﬕ անվերջ
շարք լիքը բարձած ռետինե խողովակներ: Լոքմանը հարցրել է.
«Այս խողովակների ﬔջ ի՞նչ կա»: Նրան պատասխանել են՝
«գինի»: — Այդ դեպքում այստեղ ﬓալն ավելորդ է: Քանի որ այդպիսի լավ դեղ կա, այն էլ չափազանց առատ, ապա բժշկության
կարիքը այստեղ ոչ ոք չի զգա»424: Նույն ավանդության ﬔկ այլ
տարբերակում425 Լոխմանին փոխարինում է հույն ﬔծանուն բժիշկ
Գալենը426, ով Թիֆլիսում տեսնելով «զամբաւ առատութիւն
ձկանցն»՝ այն շահեկան է համարում իր մասնագիտության առումով, «բայց իբրև ետես և զﬔծ եկամուտ գինւոյ՝ ասաց, թէ՝ սոքա
ինքնին գտին զդեղ իւրեանց»427: Ուշագրավ է վերոհիշյալ զրույցների այլաբանական-բանաձևված վերարտադրության ասացվածքը.
«Ծյուկնը կերիր, կլխեն ճյուր խﬔցիր՝ վայ քու կլխեն, ծյուկնը կերիր, կլխեն կինի խﬔցիր՝ վայ ծյուկնին կլխեն»428:
Հայ բանահյուսական նյութերում Լոխմանը առասպելականիմաստուն բժիշկ է, ով, բնության գաղտնիքներին տիրապետելով,
կենդանացնում է ﬔռած մարդկանց, երիտասարդացնում ծերերին,
վերականգնում կույրերի տեսողությունը, հասկանում կենդանիների, թռչունների ու բույսերի լեզուն. «Հրամանք էրե, թըղ Լոխման
հեքիﬓ էն ﬔկի աչքերը բանա»429: Հայ ժողովրդական հեքիաթներում Լոխմանը հաճախ «տեղայնացվել» է: Հասարակ որսորդ
Ավճի Փուրթոն, հայոց լեռների բալասան ծաղկի թուրմը խﬔլով,
«եղաւ հիմայ հեքիմ պաշի, ուր օր գընըր, Լոխման հեքիմ կըսէին»430,
424

Խ. Աբովյան, նշվ. աշխ., էջ 441:

425

Մ. Թաղիադյան, Ուղեգրություններ, հոդվածներ, նամակներ, վավերագրեր. Գրական ժառանգություն, 9, Երևան, 1975, էջ 171:

426

Կլավդիոս Գալեն (մ. թ. 130 –200 թթ.)՝ գիտական անատոﬕայի և ֆիզիոլոգիայի հիﬓադիրը:

427

Մ. Թաղիադյան, նշվ. աշխ., էջ 171:

428

Թ. Հայրապետյան, Դաշտային բանահյուսական նյութեր (այսուհետ՝
ԴԲՆ), Արցախ, 2000, տետր №1:

429

ՀԺՀ, հ. X, էջ 30:

430

ՀԺՀ, հ. II, էջ 272: Դիցաբանական ﬕ զրույցի համաձայն՝ արքայիկ
օձի գլխի ակի զորությունը պայմանավորված է համասփյուռ ծաղկից
հոտ քաշելու հանգամանքով, և Գալիանոսը, իմանալով այդ մասին,
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իսկ «խայոց տան ջոչ սարի փեշերուﬓ աբրող» աղքատ գյուղացու
որդին «որ կանում ա հ’իրա թքով յարա լավըցնել՝ էտ օրվանից
ընդու անունը դնում են Լոխման - Գառո»431:
ATU 670 տիպին պատկանող հայկական հեքիաթներում432
[«Քաջանց թագավորի խեքյաթ» (Տուրուբերան-Հարք), «Խասﬔ
նեճըրվան» (Տուրուբերան-Մուշ), «Օվչի Փիրում» (Արցախ), «Ավչի
Ահմադ» (Գեղարքունիք) և այլն], թեև Լոխմանի մասին չի խոսվում,
սակայն խաղարկվում է կենդանիների, թռչունների և բույսերի լեզուն հասկանալու մոտիվը: Ընդ որում՝ այդ ունակությունը հեքիաթի հերոս որսորդին (տարբերակներում՝ ջրվոր, Խասﬔ նեճըրվան,
Օվչի Փիրում, Սըմոն, Ավջի Ահմադ, Ավչի Ղասըմ) է փոխանցվում
իբրև պարգև՝ օձերի թագավորի լեզուն հեքիաթի հերոսի բերանում
պտտեցնելու, փչելու, լեզվի տակի մատանին ստանալու ﬕջոցով:
«Սըմոն» հեքիաթում433 օձերի թագավորի հիվանդ հարսին ու թոռներին բժիշկներն ուղարկում են «Բինկոլա ջրերը, լողգընան ու համասփյուռ ծաղիկեն փարթ ﬕ ուտեն, որ առող ջանան»434:
Սակայն Բինգյոլի գագաթին օձերը հարձակվում են թագավորի հարսի ու թոռների վրա, որոնց կյանքը փրկող հովիվ Սըմոն
օձերի թագավորից խնդրում է և ստանում կենդանիների ու թռչունների լեզուն հասկանալու ունակություն: Իսկ տարբերակներից ﬔկում435 օձերի Քաջանց թագավորը, ի նշան երախտագիտության,
ճկույթը դնում է Ավջի Ահմադի լեզվի տակ, և այդ պահից Ահմադը
սկսում է հասկանալ կենդանիների, թռչունների, բույսերի լեզուները,
ճանաչում նրանց հատկությունները, դառնում բժիշկ. «Հեքիﬓեր
Ավջի Ահմադից կը սորվին յըﬔն դեղ ու դարման, ընդըցնե լե
հեքիմութեն կը ցրվի աշխարք»436:

տիրապետում է բուսաբուժության գաղտնիքներին (տե՛ս ՄՄ, ձեռ.
№1495, թ. 152):
431

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 550 –555:

432

ՀԺՀ, հ. XI, էջ 312 –317; հ. XIII, էջ 188 –196; ԱՀ, գիրք XXV, Թիֆլիս 1914,
էջ 151 –154; ՀԺՀ, հ. V, էջ 218 –222; ՀԱԲ, հ. 14, Գեղարքունիք, Ռ. Գրիգորյան, Երևան, 1983, էջ 100 –101; ՀԺՀ, հ. III, էջ 335 –337; հ. VII, էջ 214;
հ. III, էջ 670; Բիւրակն, 1899, էջ 386 –388:

433

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 465 –467:

434

Նույն տեղում:

435

ՀԺՀ, հ. X, էջ 80 –82 («Ավ ջի Ահմադ», Տուրուբերան. Մուշ-Բուլանըխ):

436

Նույն տեղում, էջ 82:
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Մուշում՝ Սեմ սարի ստորոտում, Մառնիկ գյուղից հովիվ Մարգարը Ծովասարի ﬕ աղբյուրի ﬔջ տեսնում է ցավագար ու վիրավոր ﬕ օձ, որը երեք թուփ ունեցող ծաղկից կտրում-ուտում է և նորոգում իր կյանքը: Մարգարն էլ նույն ծաղկից ուտում է, նույն ջրից
խմում է, լողանում, և աչքերը լուսավորվում են, ու ջահելանում է՝
ապրելով 250 տարի:
Գ. Սրվանձտյանցի վկայությամբ, եթե անգամ այս աﬔնը առասպելի պես է հնչում, ապա ճշմարտություն է այն, որ 1866 թ. ինքը
Մարգարին տեսել է պինդ ջղերով, երկու անգամ նորոգված ատամներով, երիտասարդի պես առույգ, անշուշտ, 150 տարեկանից ավելի, և «ինչքան որ հին զրուց պատﬔին Մշո ﬔջ հայ և քյուրդ ծերերը, վերջին խոսքը կըսեին՝ «Մառնիկու Մարգարին հարցուցեք, որ
քան զիմ պապու պապն էլ ﬔծ է»»437:
Շուﬔրաաքադական «Գիլգաﬔշ» դիցասքում Գիլգաﬔշը, ձեռքերը ծակոտելով, ծովի հատակից հանում է երիտասարդացնող
ծաղիկը, ինչը նրանից հափշտակում է օձը և կաշին դեն նետելով՝
ջահելանում438:
Մ. Խորենացու պատուﬕ համաձայն439՝ «Պարսից պատերազմ»
և «Տարոնի պատերազմ» վեպերում Մամ-Գունը (ճենաց թագավորի որդիները՝ Մամակ և Կոնակ, որոնցից ծագել են Մաﬕկոնյանները) նույնպես հաստատվել են Տարոնում և Սիմ Լեռան վրա,
որոնց ամրոցն էր Ողականը:
Մաﬕկոնյան առաջին սպարապետն էր Կոռնակը՝ «սպարապետ Մեծին Խոսրովու», որի համար ասում են, թե հարյուր տարի
է ապրել և թե ﬔռնելիս ունեցել է «զհերս և զաչս և զլսելիս և զզաւրութիւնն և զթեթևութիւն մանկութեանն»440: Մ. Աբեղյանը սա համարում է ժողովրդական ﬕ զրույց, որը հիշեցնում է Սիմ լեռան Ծովասար գագաթի վրա հովվություն անող Մարգարի զրույցը441:
Մարդուն մշտապես մտահոգող կյանքի անցողիկության
թեման բանահյուսության ﬔջ հաճախ է կապվում ﬔռյալներին
հարություն տվող բժիշկ Լոխմանի անվան հետ:
437

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 45 –47:

438

Հին Արևելքի պոեզիա, էջ 163 –164:

439

Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմթիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, ՁԱ,
ՁԴ, էջ 269, 278 –279:

440

Պատմթիւն Սեբէոսի, աշխատասիրությամբ Գ. Վ. Աբգարյանի,
Երևան, 1979, էջ 58:

441

Մ.Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, Երևան, 1966, էջ 193:

I. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ-ԲՆԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

93

Մի հալիվոր գնում է Լոխմանի մոտ.
« — Հե՛քիմ, — կըսե — գլուխսի կը ցավա, յանկըջներսի կը
խժխժան, յոտներսի կը դողան, աչքերսի աղեկ չըն տեսնա, շեռ չը
կանի վրես, տեռ չը կանի վրես»: Լոխմանն աﬔն անգամ նույն
պատասխանն է տալիս՝ ծերությունից է:
«Հալվորն ախ կը քաշե, զգլուխ կը տանե բերե, կըսե. — Մեռնել
էղներ, ծերութեն չէղներ»442:
Համառոտ զրույց-հեքիաթներում ժողովուրդը հաճախ Լոխմանին է վերապահում փիլիսոփայական ընդհանրացուﬓերի իրավունքը.
«Լոխմանին կը հարցուն.
— Ո՞ն է կարոտով ﬔռնող:
Ըսեր է.
— Իրեք մարդ կարոտով կը ﬔռնին՝ անկուշտ, օր զաշխար չը
կերավ, բեբախտն, օր յընցավ անմուրազ, աղքատն, օր անոթի
էկավ ու անոթի գնաց»443:
Հայ գրականության ﬔջ ևս վկայություններ կան բժիշկ Լոխմանի անառարկելի հեղինակության մասին444:
Ամփոփելով, կարող ենք ասել, որ հայ ժողովրդական հեքիաթներում բուժման կենսաֆիզիկական և ծիսահմայական ցուցիչները,
ըստ էության, նույնանում են, որովհետև, ինչպես ժողովրդական
իմաստությունն է հավաստում, երեք զենք կա բժշկի ձեռքում՝ խոսք,
բույս և դանակ: Հայկական ժողովրդական բժշկության կուտակած
հարուստ փորձը ﬕ կողﬕց՝ նպաստել է հայ բժշկագիտական մտքի
զարգացմանը, մյուս կողﬕց՝ բուժմանը զուգակցող աղոթքներն ու
սննդակարգը ծիսական արարողությունների տեսքով հարատևել
են ընդհուպ ﬕնչև ﬔր օրերը:

442

ՀԺՀ, հ. X, էջ 461 («Ծերութեն», Տուրուբերան.Մուշ-Բուլանըխ):

443

Նույն տեղում, էջ 486 («Ո՞ն է կարոտով ﬔռնող», Տուրուբերան. ՄուշԲուլանըխ):

444

Սայեաթ-Նօվայ, Լուս գցած աշխատասիրութէնով Գէորգեայ Ախվերդեան, Մոսկվա, 1852, էջ 55, 105; Խ. Աբովյան, նշվ. աշխ., էջ 435 –441;
Պ. Պռոշյան, Հացի խնդիր//Երկեր, էջ 270; Պ. Պռոշյան, Սոս և Վարդիթեր//Երկեր, էջ 554 և այլն:
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1.4.
ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՍՏՂԱԲԱՇԽԱԿԱՆ
ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Հայ ժողովրդի տոմարական ու աստղաբաշխական գիտելիքները, ունենալով պատկառելի հնություն, իրենց արտահայտությունն
են գտել թե՛ հայկական դիցաբանական պատկերացուﬓերում և թե՛
բանահյուսական կենցաղում, մասնավորապես հրաշապատում հեքիաթներում: «Օց-Մանուկին հաքյաթը», «Որսորդ Հայրապետ»,
«Արտուճ և խաղաղ թագավոր», «Չոփչի», «Օձվենի ծառ» և ﬕ շարք
հեքիաթներում տեղ գտած աստղալից երկնքի օրական պտույտի,
կենդանաշրջանի 12 համաստեղությունների ու մարդու մարﬓի համապատասխան մասերի, Կենաց ծառի ու աշխարհի հավերժությունը խորհրդանշող չորս տարրերի (օդ, ջուր, հող, կրակ) փոխառնչությունների վերաբերյալ մոտիﬖերը համապատասխանում են նաև
ﬕջնադարյան ձեռագրերի՝ աստղաբաշխական հաշիﬖերի վրա
հիﬓված հմայական - գուշակողական տվյալներին445:
Երկնոլորտում աստղերի բաժանուﬓ ըստ համաստեղությունների կատարվել է շատ հին դարերում446, քանի որ դրանցով է անցնում Արեգակի տեսանելի ուղին: VII դարի հեղինակ Անանիա Շիրակացու հիﬓավորմամբ՝ համաստեղություններով են անցնում
Արեգակի, Լուսնի ու մոլորակների ճանապարհները, դրանցով են
պայմանավորվում գիշերվա ու ցերեկվա տևողությունները, տարվա
եղանակները447:
445

Այս առումով ուշագրավ նմուշներ կարող են հանդիսանալ հայկական
ﬕջնադարյան ձեռագրերի մանրանկարչական որոշ խորաններ (ՄՄ,
ձեռ. №7736, 9422, թ. 12ա, 13բ, 14ա, 21ա և այլն):

446

Բավական ուշ շրջանում են համաստեղությունների հունական, այժմ
հայտնի անուններն ու պատկերները տարածվել մյուս ժողովուրդների
ﬔջ: Առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ մոլորակների հայկական անվանուﬓերը (Փայլածու, Լուսաստղ կամ Լուսաբեր, Հրատ, Լուսնթագ, Երևակ) գրեթե ճշգրտորեն համընկնում են
դրանց հին հունական իմաստային անվանուﬓերին, որոնք Հունաստանում գործածվել են ﬕնչև մ. թ. ա. VI –IV դդ. (տե՛ս Բ. Թմանյան,
Հայ աստղագիտության պատմությունից, Երևան, 1985, էջ 202 –205;
Հայկական սովետական հանրագիտարան, Սովետական Հայաստան
(լրացուցիչ), Երևան, 1987, էջ 379 –380):

447

Ա. Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն և տոմար, աշխատ.՝ Ա. Աբրահամյանի, տե՛ս «Յաղագս Հիւսիսային աստեղացդ» բաժինը, Երևան, 1940,
էջ 38 – 39:
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Բանահյուսական կենցաղում ժամանակը ալեհեր ծերունու կերպարանքով իշխում է ցերեկվա լույսի և գիշերվա խավարի կանոնավոր ընթացքի վրա, ինչն իր արտահայտությունն է գտել Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթային տիպերի ﬕջազգային նշացանկի 304 թվահամարին448 համապատասխանող հայկական
«Պստիկ Միրզան և դև Գորգոչան»449, «Կրակոտ Ոսպ»450, «Զվալ
աստղ և Նռանհատ ու Օսկեծամ»451 հեքիաթներում: Այսպես՝
«Պստիկ Միրզան և դև Գորգոչան» հեքիաթում «հալևոր նստեր
դարի գլուխ, սև թելե կծիկ մը ձեռք, կը կծկե, սպիտակ թելե ջոջ
կծիկ մ’էլ դրեր կուշտ: Կերթա մոտ կը հարցուցե: — Էդ ինչ կծիկներ
են. դու ո՞վ ես:
— Որդի, — կասե, — ես Ժուկն ու Ժամանակն եմ, սև կը կծկեմ
գիշեր է, սպիտակ կծկեմ ցերեկ»452: «Կրակոտ Ոսպ» (Չարսանճագ),
«Զվալ աստղ և Նռանհատ ու Օսկեծամ» (Բաղեշ) հեքիաթներում
հերոսների հարցին, թե ի՞նչ է կծկում, «ըխտիար բաբան» պատասխանում է նույն կերպ. «Լուսն ու մութ ա, կու կծկեմ»453 կամ «Գիշերը
գիշեր կինիմ, ցորեկը ցորեկ, կծիկը կը թոփիմ լոսնայ»454:
Հայաստանում օրվա ժաﬕ որոշումը աստղագիտության տարածված կիրառություններից է եղել455: Հայերը օրը բաժանել են 12
ցերեկային և 12 գիշերային ժաﬔրի: Դրանք ունեցել են իրենց հատուկ անունները՝ պայմանավորված այդ պահի լուսավորվածության աստիճանով:
Վերոհիշյալ հեքիաթների ծերունին ոչ ﬕ կերպ չի հանդուրժում
իրեն ուղղված թախանձանքը. «Մե քիչ հո՛ւշիկ կծկա, էրթամ էս

448

H.-J. Uther, p. 186.

449

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 434–444:

450

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 257–267:

451

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 361–375:

452

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 437:

453

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 366:

454

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 219:

455

ՄՄ, ձեռ. №1971, թ. 109բ–110ա, ձեռ. №1972, թ. 65, ձեռ. №6895, թ. 2: Հին
և ﬕջնադարյան Հայաստանում օրվա սկիզբը համարվել է առավոտյան արևածագը: Սկսած 1925 թ. հունվարի 1-ից թե՛ աստղագիտության ﬔջ և թե՛ քաղաքացիական կյանքում օրվա սկիզբը համարվում է
կեսգիշերը (Բ. Թմանյան, Հայ աստղագիտության պատմությունից,
էջ 92–93, 146):
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տեղ, չուրի կրակ առնիմ իգամ»456, քանի որ չի կարելի խախտել աշխարհի տարածաժամանակային ամբողջությունը. «Չըլլիր, այ որդի,
հայﬖները, թռչունները, մարդիկ խորթլանﬕշ կըլլին, տի կծկիմ»457:
Գիշերվա և ցերեկվա, ինչպես նաև նախնական պատկերացուﬓերով պայմանավորված երկու հիﬓական եղանակների
(գարնանաամառային և աշնանաձﬔռային) հարաբերակցությունն
իբրև վերածնունդ և մահ՝ դիցաբանման է ենթարկվել թե՛ հայկական
ﬕջնադարյան ձեռագրերում458 և թե՛ հրաշապատում հեքիաթներում. «Որսորդ Հայրապետ»459 (Չարսանճագ) հեքիաթում Մասիսի
պես ﬕ բարձր լեռան ստորոտում ﬕ ծերունի «պոռուն դրեր է
բերնին, կը փչե, հա կը փչե. երկինք՝ գետին էդոր փչելուն կը թողան.
աշխարք բուք ու քաﬕ դառուցեր է»460: Որսորդ Հայրապետը գավազանով հարվածում է ծերունուն. «Էաս ծերունին պոռուն ցգելուն
պես, աշխարք էղավ արև, տաք, քաﬕն կըյրվավ. հավան աղկեկ»461:
Նույն՝ Չարսանճագի բարբառով գրառված «Գորտ»462 հեքիաթում
հերոսը «գիշեր - ցորեկ կերթա ու կերթա», «գնըց մտավ մութ աշխարքը», ուր «վեց աﬕս պիր տյուզիյե (ﬕաժամանակ) գիշեր է,
վեց աﬕս պիր տյուզիյե ցորեկ»463: Հայտնի է, որ «Երկիրը ﬔկ հյուսիսային կիսագնդով է թեքված լինում դեպի Արեգակը, ﬔկ (վեց
աﬕս հետո) հարավային կիսագնդով: Այստեղից էլ փոփոխվում են
գիշերվա և ցերեկվա տևողությունները, ինչպես նաև առաջանում
են տարվա եղանակները»464: «Գորտ» հեքիաթի տղան անհանգիստ
էր. «Էաս գիշեր ի՞նչ շատ էրկեան եղավ, կըսեր, չէր գիտեր օ վեց
աﬕս գիշեր է»465: «Ընդ որում, եթե հարավային կիսագնդում լինում
է ամառ, ապա հյուսիսայինում լինում է ձﬔռ և հակառակը»466: Ի
456

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 219:

457

Նույն տեղում:

458

ՄՄ, ձեռ. №8973, թ. 11բ:

459

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 257–267:

460 Նույն տեղում, էջ 263:
461

Նույն տեղում:

462

Նույն տեղում, էջ 198–216:

463

Նույն տեղում, էջ 205:

464

Բ. Թմանյան, Երկրակենտրոն և արևակենտրոն համակարգերը
Հայաստանում, Երևան, 1973, էջ 34–35:

465

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 205:

466 Բ. Թմանյան, Երկրակենտրոն և արևակենտրոն համակարգերը
Հայաստանում, էջ 35:
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պատասխան տղայի հարցին, թե ինչու իր տան դռները հակառակ
են բացված («ﬔկը ﬔկ թարաֆ ես բացեր, ﬔկը ﬔկ թարաֆ»),
հեքիաթի հալիվորը ﬔկնաբանում է տարվա տաք ու սառը եղանակների փոխհաջորդականությամբ. «Ըսի ամրան տեղ է, ամառը
հոս կը պարկիմ, սէրին է: Ձﬔռն էալ հոս կը պարկիմ»467:
Հայ ժողովրդական հեքիաթներում առկա են ﬕ շարք աստղաբաշխական տեղեկություններ, որոնք համախոս են հնագիտական
պեղուﬓերի արդյունքներին468: Սակայն ինչպես իր ժամանակին
բոլոր հին ժողովուրդները, այնպես էլ ﬔր նախնիները, դեռևս
ճշգրիտ պատկերացում չունեին, թե լուսատուները մայր մտնելուց
հետո որտեղ են «թաքնվում». ենթադրվում էր, որ մտնում են սարերի ետևը կամ ընկղմվում ջրերի ﬔջ469: Արևի երթուղու այս ըմբռնուﬓ առկա է «Օձեմանուկ, Արևմանուկ»470, «Արևի հեքիաթը»471,
«Օց-Մանուկին հաքյաթը»472, «Արտուճ և խաղաղ թագավոր»473 ու
այլ հրաշապատում դիպաշարերում.
« — Ինչպե՞ս կը խաղա արևը ﬔարը մտած ժամանակ, էրկու
սահաթեն ետև արևը ո՞ւր կերթա:
— Արևը կը ﬓնա ղաֆեսը (վանդակ), ղաֆեսին տյուման (ղեկ)
կա, կօլրվի, տյումանն էալ հետը կօլրվի:
Աղջիկը ըսըց. — Չիմ հավատար:
— Իրիկուն քիզի կը սալխցնեմ (լուր կտամ), ըսըց տղան»474:
467

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 198–199:

468 Է. Խանզադյան, Կ. Մկրտչյան, Է. Պարսամյան, Մեծամոր. Ուսումնասիրություն, 1965–1966 թթ. պեղուﬓերի տվյալներով, Երևան, 1973,
էջ 142–165; Б.Туманян, Древнейшие наскальные астрономические рисунки, обнаруженные в Армении//Труды XIII Международного конгресса по истории науки, Москва, 1971, с. 12–13.
469

Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Է, էջ 41: Ուշադրության է արժանի հայ մատենագրության ﬔջ հակագիտական այդ տեսակետի քննադատությունը. «Եւ զայս տեսանելով բազումք յանուսուﬓութենէ՝ արեգական
կորուստ կարծեն» (Ա. Շիրակացի, նշվ. աշխ., էջ 59), «Եվ զայն ոչ գիտեն՝ թե վասնզի ցամաք ուրեք ’ի ծովէ անտի ոչ երևի, յայն սակս թուի՝
թէ [արև՝ Թ. Հ.] ’ի ծովէ անտի ելանիցէ» (Եզնկայ Կողբացւոյ Բագրևանդայ եպիսկոպոսի Եղծ աղանդոց, ’ի Վենետիկ, ’ի սուրբն Ղազար, 1826, ԻԵ, էջ 190):

470

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 494:

471

ՀՊԹ, Ե. Լալայանի ֆ. 53/46, էջ 467:

472

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 77–80:

473

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 233–240:

474

Նույն տեղում, էջ 240:
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Վերոհիշյալ «Արտուճ և խաղաղ թագավոր» հեքիաթի հերոսը
ցուցում է նաև երկնքի այն տեղը475 (Ծիր կաթին), որը, համաշխարհային ջրհեղեղի առասպելի համաձայն, պատռվել է ժամանակին,
և ջրհեղեղի ջրերը տեղացել են երկրի վրա476. «Երկինքը պառած
տեղը հայեավ, քարսուն օր քարսուն գիշեր արզև կուգար:
— Ըդ կարը տեսա՞ր, — ըսըց տղան, ըս կարը կօլրվի կուգա...
(լեռան անոն) վրան, կլոսնայ»477:
Հայկական հրաշապատում հեքիաթներում Արևի ծագման տեղի մասին մոտիﬖերը համապատասխանում են Աարնե-ԹոմփսոնՈւթերի նշացանկի «Ժողովրդական հեքիաթների տիպերի» ATU 461
A թվահամարին478: «Չոփչի» (Այրարատ) հեքիաթում համանուն հերոսը խարդախ «բեզրգյանի» հետ գրազ է գալիս արևի՝ արևմուտքից
ծագելու հնարավորության վերաբերյալ: Հեքիաթի հերոսները
երկուստեք համոզված են գրազի անհեթեթության ﬔջ, հետևաբար՝
չոփչին հաղթող է դուրս գալիս ոչ թե տիեզերական կարգուկանոնի
խախտման ու արևի շրջապտույտի կամայական փոփոխության, այլ
առասպելական ժամանակը մարﬓավորող հալիվորի կամ Աստծո479
օգնությամբ. «Որ կգա մարջ գալու, դու կասես՝ արևը ո՞րդիան ա դուս
գալի, նա կասի՝ արևելքիցը, դու ասա՝ արևմտիցը, վախենաս
ո՛չ: — Ասեց հալիվորը ու համփարցվեց480»: Այրարատից գրառված
ﬔկ այլ նույնանուն հեքիաթում481 չոփչուն սատարում է Աստված. «Որ
մարջ էկար, էն վախտը ես արևը քու ասած դհիցը կհանեմ: Մարջը
կտանես, մալ ու դովլաթդ էլ եդ կգա քու ձեռը»482:
Արճեշի բարբառով գրառված «Անձը պողպատ» (Ճան Փօլատ)483 հեքիաթում առկա են ձիերի ﬕջոցով արևակառքի տեղա475

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 240:

476

Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, 4, Է (էջ 8):

477

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 240:

478

H.-J. Uther, p. 271.

479

Այս հանգամանքը համախոս է լուսատուների՝ աստվածային կամքով
շարժվելու վաղﬕջնադարյան քրիստոնեական ըմբռնուﬓերին (տե՛ս
Ս.Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 50): Նույն պատկերացուﬓ է ընկած նաև «Անգետ աստղաբաշխ» (Մուշ-Բուլանըխ) հեքիաթի հիմքում (ՀԺՀ, հ. X, էջ 262):

480 ՀԺՀ, հ. I, էջ 555:
481

ՀԺՀ, հ. II, էջ 161–173:

482

Նույն տեղում, էջ 170:

483

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 318 –320:
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փոխման մասին պատկերացուﬓերի վերապրուկներ: Հրեղեն ձին
թագավորի փոքր որդուն սաստում է, որ Արևին մոտենալիս
թաքնվի իր փորի տակ. «Խողածին, ինչի ձիկ կը խեծնիս. ես կելնիմ
վի, կուտամ քե հառջև արեգական. կը վառիմ: Ինչ էն գախ կը
բարձրնա արևի մոտ, դու սրջվի ձիու փորի տակ»484: Քուռկիկ Ջալալին Սանասարին փորձության է ենթարկում. հսկային ﬕնչև
արևն է բարձրացնում, որ այրի, բայց Սանասարն իրեն գցում է
ձիու փորատակը: Քուռկիկ Ջալալին նետվում է ժայռերի վրա, որպեսզի ջախջախի Սանասարին, իսկ վերջինս ճարպկորեն թռչում է
ձիու ﬔջքին485:
Հայկական հրաշապատում հեքիաթներում Արևը բոցեղեն,
ոսկեհեր պատանի է, որին անհնար է մոտենալ առանց մոխրանալու.
«Ախճի, հոր ը՞ս եկալ, արեգակը էս սհաթ վըեր կըկյա, քյեզ խանձող
շինի»486, «Դու տղիս չես կարա խոսի, նա քեզ կվառի»487 կամ «Հիմա
որդիս կուգա՝ չըլլի թե էրվիս»488 (արևի էներգիայի մասին առասպելաբանական պատկերացուﬓերը հմմտ. արդի աստղագիտական տվյալների հետ):
484

Նույն տեղում, էջ 320: Հայաստանի պատմության թանգարանում
պահպանվող ﬔր թվականությունից ավելի քան հազար տարի առաջ
գոյություն ունեցած գոտի-օրացույցի (հայտնաբերված 1946 թ. Սանահին գյուղում՝ քարարկղային տիպի կամարածածկ դամբարանից) փորագրուﬓերից ﬔկի վրա արեգակը բարձրացել է ձիու գավակից էլ
վեր, երկրորդում ընկել է ներքև՝ ձիու կրծքի դիմաց, իսկ երրորդում
նորից գտնվում է ձիու ﬔջքին (Բ. Թմանյան, Հ. Մնացականյան,
Բրոնզե դարի գոտի-օրացույց, Երևան, 1965, էջ 29): Ըստ հին հույն
պատմագիրներ Քսենոփոնի և Ստրաբոնի վկայությունների՝ հայերը
ձի էին նվիրում կամ զոհաբերում Արևին կամ Արևի աստծուն (Քսենոփոն, Անաբասիս, էջ 98; Страбон, География в 17 книгах, Ленинград,
1964, книга XI, 14, с. 9).

485

Քուռկիկ Ջալալին դարձավ, ասաց.
— Հողածին, ի՞նչ կանես, քո ﬕտքն ի՞նչ է:
Ասաց. — Քե կը հեծնեմ:
Ասաց. — Քե կը տամ արեգական, կ՛էրեմ:
Ասաց. — Ծովային եմ, ինձ կը տամ քո փորի տակ:
Ասաց. — Քե կը տամ գետին, կ՛էրթաս անդունդք:
Ասաց. — Ծովային եմ, ինձ կը տամ քո քամակ (Սասունցի Դավիթ.
Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 41):

486 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 80:
487

ՀՊԹ, Ե. Լալայանի ֆ., 53/46, էջ 467:

488 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 494: Ջերմաստիճանը Արեգակի մակերևույթի վրա հասնում է 6000°-ի, ինչից մարդն ակնթարթորեն կվերածվի գոլորշու (Բ. Թմանյան, Ծիր կաթին, Երևան, 1952, էջ 11):
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Հայկական հեքիաթներում Արևի անունը կրող հերոսները
(Արևհատ, Արևմանուկ, Արեքյ) հնագույն պաշտամունքի հիշողություններ են՝ ծնված երկնային կենսատուին կորցնելու, խավարին
ու պաղին մատնվելու անﬔկնելի երկյուղից: Մյուս կողﬕց՝ Արևի
կրակից վառվելու, «խանձողի» վերածվելու վախն է անշուշտ հիմք
ծառայել հետևյալ անզուգական կենաց բարեմաղթանքի հանար.
«Էս էլ էն արեգակի կենացը, վուր սառած մարդուն կու տաքցնե ու
չի վառի»489:
Հայոց ﬔջ գերագույն դյուցազնի՝ Հայկի անունով է կոչվել
Հրատ (լատ. Մարս, հուն. Արես) մոլորակը, ինչպես նաև Արեգակի
աﬔնապայծառ աստղատունը՝ Օրիոն համաստեղությունը490: Հայկը համարվում է առաջին տոմարադիրը՝ «արեգակնային աﬕսների բաժանմամբ, շարժական ու անշարժ տարիների ﬕաբանությամբ, ինչը օտարների ﬔջ կոչվում է Շնիկի, իսկ ﬔզանում՝ Շրջան
Հայկին»491: Մատենագրական աﬔնավաղ վկայությամբ հայոց
աստվածացած նախնիներից ևս ﬔկի՝ Վահագնի անվան հետ է
կապված «Ծիր կաթին» կամ «Հարդագողի ճանապարհ» կոչված
աստղաբույլը492, ինչը գիտական շրջանակներում իբրև կենաց ծառ
համադրվում է հրաշապատում հեքիաթների ոսկեպտուղ խնձորենուն493:
Հայոց տոմարական հաշիﬖերում, կենդանակերպերից ու
բնության ստեղծագործ չորս ուժերից բացի հատուկ տեղ է գրավում
նաև Կենաց ծառը (Տիեզերական ծառի ﬕ տարբերակը)՝ իբրև
տիեզերքն ու ժամանակը բովանդակավորող ամբողջություն. «Հազարան բլբուլ կամ Ալո-Դինոյի նաղլը»494 (Այրարատ) հեքիաթում
աղքատ հալիվորը խնձոր է խնդրում թագավորի այգեպանից և
ﬔրժվելով անիծում է այգին:
« — Ընչար Հազարան բլբուլը բերեք ո՛չ», այգին ու խնձորենին
չեն կանաչի, — ասում է հալիվորը: Իսկ բլբուլը բերելը «շատ դժար

489 Գ. Տէր-Աղեքսանդրեանց, նշվ. աշխ., էջ 219:
490 Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 119:
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Э. Церен, Лунный бог, Москва, 1976, с. 118–120. "Это древо мы называем Млечным Путем" (նույն տեղում, էջ 118):
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է», այն գտնվում է «Չաչոնց թագավորի պալատի ծովի դիհում»:
Որպեսզի տղան բարձրանա և հասնի բլբուլին, պետք է կարողանա
հնազանդեցնել ծովեղեն ձիուն (ջրի տարերքը) և ամբողջ ուժով
մտրակի նրան. «Կարա՞ս ինձ ﬕ ընենց ղամշի տաս, որ իրենք հարիր վաթսունըվեց տամարս դողա, ես բանցրանամ ընչար փանջարեն, ձեռդ քցես՝ ﬕհետից ղաֆազը վեր ունես, թե վե չըկալար,
էրկուսս էլ վե կընկնենք, կմահանանք»495:
Մարդու մարﬓի մասերի և տարվա բաղադրիչների համապատասխանությունը, ինչը բնորոշ է Կենաց ծառին, վերոհիշյալ
հեքիաթում արտահայտվում է ձիու մարﬓի անների և տարվա
օրերի թվի համախոսությամբ: Նույնը կարելի է ասել Ջեյրան օղլու ծննդյան առթիվ դևի արած խոստովանության մասին.« — Քու
էլած օրը սար ու ձոր գոռաց. «Ջեյրան օղլին էլավ», իմ իրեք հարիր վաթսընըվեց տամարս իրար վրա թռան»496:
Այս աﬔնը վկայում է հեքիաթում առկա տոմարական հաշիվների հնավանդության մասին, չէ՞ որ ի սկզբանե համաստեղություններն ու մոլորակները պատկերվում էին ոչ թե մարդակերպ,
այլ կենդանակերպ (Կենաց ծառի գագաթին թառած թռչունը
հմմտ. չորացած խնձորենին հազարան բլբուլի ﬕջոցով կանաչեցնելու և Տիեզերքի կարգուկանոնը վերականգնելու պատկերացուﬓերի հետ).
« — Ա՛ կնիկ, վեր կաց, էթանք ﬔր հայրենիքը: Մեր թագավորությունը խանգարված ա, սաբաբ՝ էս ղուշը»497:
«Քաչլիկի հեքիաթում»498 (Մուշ - Բուլանըխ) քաﬔղեն ձին
(օդի տարերք) հեծած հերոսը քնում է ծառի տակ, որի վրա բուն
կա, բնի ﬔջ՝ «չորս հատ հավքու ձագ»: Հերոսն արթնանում է
ձագերի աղեկտուր ծվծվոցից և սպանում ծառն ի վեր մագլցող
վիշապօձին: Մայր հավքը, ի նշան երախտագիտության, տղային
խոստովանում է, որ ինքը Սինամ հավքն է.
«Իդա դիմացի բանձր սար կը տեսնա՞ս, էդ լե Սինամա սարն
է. էդ սարի վրեն ﬔկ թաք ծառ կա, էդ ծառի վրեն տարին յոթ
խնձոր կը հասնի, ըշտե Անմահական խնձոր օր կըսին՝ էդ է: Մարդ
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Նույն տեղում, էջ 36:
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Նույն տեղում, էջ 289 («Ջեյրան-օղլի», Այրարատ):
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չը կռնա հելնա էդ սար, հողածնի հոտք չը կոխերե զընդրա
հող...»499:
Առասպելաբանական պատկերացուﬓերի համաձայն՝ սարը
իրար է կապում Երկինքն ու Երկիրը, բարձր ծառը խորհրդանշում է
տարին (12 աﬕս), չորս ձագը՝ բնության չորս տարերքը կամ տարվա
չորս եղանակները, յոթ խնձորները՝ երկնքի յոթ շերտերը կամ շաբաթվա օրերը, վիշապը՝ մահը: Կենաց ծառի այս ինվարիանտային
(անփոփոխ) մոտիﬖերի և տիեզերքի տարածաժամանակային ﬕավորների հարաբերությունը «իրագործվում է ծառի վրա գտնվող
թռչունի կամ կենդանու զոհաբերությամբ կամ նրա որևէ մասի
(կաթի) օգտագործումով (դարձյալ զոհաբերության գաղափար)»500.
«Իդա իմ չորս ձգերուց լե ﬔկ քըզի փեշքեշ, տար մորթե, զմաշկն
էրե տիկ, բի՛, օր զիմ կաթ կթիմ ﬔջ, առնիս տանիս: Լե հմալ տեղ ﬔ
տանիս մորթիս, օր ուր ձեն չընկնա իմ ականջ, թե չէ՝ զքըզի կը
ձվըռնիմ, կէնիմ կտոր - կտոր»501: «Արտուճ և խաղաղ թագավոր»
հեքիաթում Կենաց ծառի և տարվա ժամանակային բաղադրիչների
հարաբերությունը խմբագրվել է քրիստոնեական գաղափարախոսությամբ: Հեքիաթի տղան տարվա 12 աﬕսները հաﬔմատում է
Քրիստոսի աշակերտների, ավելի վաղ ժամանակներում ընդունված տարվա 3 եղանակները՝ Քրիստոսի և սուրբ Երրորդության
հետ502: «Միաﬕտ գեղցու խելոք աղ ջիկը»503 հանելուկ-հեքիաթում
աղ ջիկն իր տարիքի և ամուսնանալու ցանկության մասին հայտնում է բանաձևի ﬕջոցով. «Ու աղ ջիկը ձեռաց ﬕ ﬔնձ կոլոր եղլղալի գաթա հազիր արավ, թխեց, տասներկու հատ էլ ձու էփեց,
բողչումը կապեց, տվուց հորն ու ասավ. — Ապի, էս բաները տար
էն տղերանցը տուր, աﬔն բան հասկացրու ու ասա. «Աղ ջիկս նեղացավ, որ ձեզ իմ տունը չեմ կանչել, հﬕ ձեզ համար րիգնահաց ա
հազիր արել, ղրկել, որ անուշ անեք»504: Քաղցած ծերունին գաթայի
ծայրից ﬕ կտոր կտրում է և ուտում ﬕ ձվի հետ, որի պատճառով
տղաները զարմանում են, թե «ձեր աշխարումը տարին տասն ու
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ﬕն աﬕս ա, ձեր լիսինն էլ օրապակա՞ս»: Իրականում «աղջկա կապանքն էն էր, որ էն տղերանցը հասկացրել էր, թե իր աﬕսներն ու
տարինին էկել թըմաﬔլ են, ու թե ինքն էլ լրված-լուսնի պես հասած
ա…»505:
Հայկին երկնքում դասող ﬔր նախնիների պատկերացուﬓերը՝
մթնոլորտի շերտերի եռահարկ, յոթնահարկ կամ իննահարկ կառուցվածքի մասին506 իրենց հիմքով նախնական են507 և հանդիպում
են ոչ ﬕայն հայկական ավանդություններում508, այլև հրաշապատում հեքիաթներում: Ըստ Ավետիք Ամդեցու՝ Հայկ համաստեղության աստղերի պարի ﬔջ է մտնում Քերքեզը509: Չարսանճագից
գրառված «Կրակոտ Ոսպ»510 հեքիաթում «քանի հազար տարեկան
Չեչել - քերքեզ»511 թռչունը գլխատված հերոսին կենդանացնելու
նպատակով կարողանում է բարձրանալ ﬕնչև երկնքի չորրորդ
հարկը: Արևը վառում է նրա գլուխը.
«Իննը խաթ է էրկինքը, էլավ ﬔկ խաթը, արևին մոտեցավ.
արևը անցնելուն քիﬕ գլոխը էարավ. գլոխը կոխեց գինու ﬔջ,
բարսըցավ արևի վրա, իրեք սահաթ արևեն բարսըցավ, ընկավ
սառոցը, ցուրտ տեղը, շատ զարմանալի ցուրտ է: Իրեք դասը անցավ. դեորտյունճի (չորրորդ) դասը կայնավ: Աստված հրեշտակը
ճանփեց. էկավ տեսավ Չեչել - քերքեզին գլոխը էարած է»512:
505

Նույն տեղում, էջ 590:

506

Արդի գիտությունը օդային օվկիանոսը բաժանում է հինգ կառուցվածքային շերտերի (Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7,
Երևան, 1981, էջ 517 –518):

507

В. Иванов, Верх и низ//МНМ, т. 1, с. 233 –234.

508

Գ. Նժդեհեան, Պառաւաշունչ//ԱՀ, IX գիրք, Թիֆլիս, 1902, էջ 262;
Ե. Լալայեան, Ջաւախք. Հաւատք // ԱՀ, գիրք Ա, Շուշի, 1896, էջ
347 –348:

509

Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 130:
«Քերքէզը ﬕ աստղի անուն է Հայկ համաստեղությունում» (Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. IV, էջ 574):

510

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 216–228:

511

Քարքազ (Քերքեզ) – անգղի արաբերեն անունն է (Ղ. Ալիշան, Հին
հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 166; ՀԺՀ, հ. X, էջ 510):

512

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 226: Աﬔնայն հավանականությամբ, հայոց պատկերացուﬓերում «Չեչել - քերքեզ» թռչունը հենց ագռաﬖ է՝ իբրև հրապաշտական շրջանի խորհրդանիշ, երկնային կամքի պատգամաբեր, արևի
սուրհանդակ (այդ մասին մանրամասն տե՛ս Կ. Մելիք-Օհանջանյան,
Միթրա - Մհերի արբանյակներն ու գործակալները//Գրական-բանասիրական հետախուզուﬓեր, գիրք Ա, Երևան, 1946, էջ 270): Բացի

104

ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԱԿՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ...

«Կրակոտ Ոսպ»513 հեքիաթում տիեզերական եռաﬕասնությունը (Երկինք, Երկիր, Ստորերկրյայք) անհատակ ծով է պատկերացվում, որը «ներքուստ թեպետ հակադիր, բայց իրականում ﬔկ
ամբողջություն է կազմում»514.
«Կրակոտ Ոսպի տունը ծովու ﬔջտեղն է, տասվերկու ղաթ է,
ﬔրﬔր քարով. քրեճ խորասանով շինած է, էրդիկ ու դուռ չկա, ﬕ
փենճերե կա, ո՞ւր տի էրթս»515:
Ընդ որում՝ Երկինքը ևս հաճախ ըմբռնվում է իբրև ծով, որը,
քաոսային ջրերի տարեքի մաս կազﬔլով, «սահմանափակում է
տիեզերքը բոլոր կողﬔրից... և այդ իմաստով այն համարժեք է
ստորին աշխարհին»516: Եվ քանի որ Ստորերկրյայքը հայոց պատկերացուﬓերում նույնական է քաոսին, ուստի՝ այն կարելի է տարանջատել Տիեզերքի՝ իբրև Քաոսին հակադիր ստեղծված ﬕասնության եռամասն կառույցից517. «Գնըց հասավ ծովուն քնարը,
զարկեց ձինը ծովը, գնըց հասավ սարայը. չորս դին օլրտավ դուռ
չկա, էրդիկ չկա, տարվեր հայավ, ﬕ փենճերե կա. տեսավ օ աղջիկը վերի ղաթը ﬕ ճնճղա պար կերևա, տղան պոռաց, — Բռնածդ
ինչ է, պարան կապե էջիր: Աղջիկը պարան կապեց, էջավ, տղան
հանեց ծովուն քնարը»518:
«Արտուճ և խաղաղ թագավոր» (Չարսանճագ) բանաձևային
հեքիաթի հիմքում հաստատապես ընկած են Հայկական լեռնաշխարհի տեղաբնիկների տոմարական և աստղաբաշխական գիտելիքները, որտեղ Արևն ու Լուսինը սոսկ բնական տեսարանների

այդ՝ ﬔր շարադրանքում վկայակոչված գոտի - օրացույցի վրա ագռավը փորագրված է անﬕջապես արեգակի կողքին (Բ. Թմանյան,
Հ. Մնացականյան, Բրոնզե դարի գոտի-օրացույց, էջ 30): Անձնազոհ
ագռավի փոխակերպումը չար ու մութ ուժերի՝ հին ու նոր կրոնների
բախուﬓ է, առավել ուշ ժամանակաշրջանի քրիստոնեական գաղափարախոսության արդյունք (Ա. Ղազիյան, Ագռավի պաշտամունքի
հետքերը հայ ժողովրդական ավանդություններում//Հայոց սրբերը և
սրբավայրերը, Երևան, 2001, էջ 134–138):
513

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 216–228:

514

Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 16:

515

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 224:

516

В.Топоров, Об отражении одного индоевропейского мифа в древнеармянской традиции//ИФЖ, 1977, №3, с. 102.

517

Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 17:

518

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 224:

I. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ-ԲՆԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
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վերարտադրություններ չեն, այլ գաղափարների ու գիտելիքների
հետ կապված մոտիﬖեր: Հեքիաթի՝ փորձությունների փուլում
հայտնված հերոսին թագավորը սթափության է կոչում.
« — Այ տղա. ﬔղք ես, աղջինը գլոխդ կը զինե:
— Ես պատասխանը կուտամ, — ըսըց տղան»519:
Փորձությունը հաղթահարվում է տրամախոսական հարց ու
պատասխանի մակարդակում. «Աղջիկը ու տղան նստան օդի ﬔջ,
աղջիկը հարցոց.
— Տղա, ըն ի՞նչ կենդանի է՝ էռսուն օր կապրի, ﬔ օր կը ﬔռնի,
ﬔկեալ օր կը սաղնա:
— Էան լուսնիակն է520:
— Ըն ինչ մարդ է, իրեք աﬕս սուգ է, նե կքնանա, նե կը պարկի,
մարդու չերևար:
— Էնի արևն է»521:
Թեև Լուսինը նվազ է, քան Արևը, բայց նրա պաշտամունքը
գուցե ավելի հին է ու քաղդեությանը ժամանակակից: Կա Ս. գրքի
ﬔկնիչների կարծիքը, որ ﬔր ազգի կամ երկրի անունը ըստ օտարների՝ Ար - ﬔնի կամ Ար - ﬕննի, եբրայերեն նշանակում է «լուսնի
լեռ», կարծես լեռան վրա՝ հիշատակված դրացի քաղդեացիների
նման լուսնի դիտորդներ են եղել522: «Արﬔն» բառը ստուգաբանական այլ ﬔկնություններ էլ ունի523, բայց ﬔր քննության տեսանկյունից կարևորն այն է, որ հայերը Լուսինը դիտելիս են եղել լեռներից:
Այսինքն՝ հարևան հնագույն ժողովուրդների պես նշանակվել է
հատուկ հերթապահություն՝ նորալուսնի նեղ մանգաղի երևալը
ազդարարելու համար (եթե Լուսնի եղջյուրները արևելք են նայում,
ապա նոր Լուսին է, իսկ եթե ուղղված են դեպի արևմուտք՝ հին
Լուսին է)524:
519

Նույն տեղում, էջ 238:

520

Նույն տեղում: Լուսնի փուլերը նույն հերթականությամբ կրկնվում
են մոտավորապես 29,5 օրը ﬔկ անգամ (Հ. Բադալյան, Օրացույցի
պատմություն, Երևան, 1970, էջ 12):

521

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 238:

522

Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 100:

523

Օրինակ, ըստ Գ. Ջահուկյանի, «արﬔն» ցեղանվան հիմքում ընկած է
հայ. արմ(ն) արմատ, զ-արմ, ցեղ, սերունդ, հիմք և սերում է հ.-ե *er
արմատի *armenos ածանցյալից (Գ. Ջահկյան, Հայոց լեզվի պատմություն. Նախագրային ժամանակաշրջան, Երևան, 1987, էջ 278 –288):

524

Բ. Թմանյան, Հայ աստղագիտության պատմությունից, էջ 15: Մե-

106

ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԱԿՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ...

«Արտուճ և խաղաղ թագավոր» հեքիաթում հերոսը Երկրի ու
աստղերի շարժուﬓերը պատկերավոր հիﬓավորում է Երկրի
պտույտի օրինաչափությամբ.
«Էրկինքն էա՞լ ժաժ կուգա:
— Էանանկ ժաժ կուգա օ աստղերը կը խաղա, ժամանակ կըլլի
էրկինքը ջաղցի քարի պես կը դառնա»525:
«Ճուկօ և Ճէյրան»526, «Արտուճ և խաղաղ թագավոր», «Ուսկե
խունձbւրbւն նաղլը»527 (Մեղրի), «Անմահական խնձոր»528 (Այրարատ) և այլ հեքիաթներում տոհմային ﬕավորների ու հասարակական այլ կարևոր պատկերացուﬓերի հետ առկա են նաև տոմարագիտական ու աստղագուշական հաշիﬖերի հետքեր՝ կապված Կենաց ծառի, բուսակենդանական աշխարհի չորս տարրերի հետ:
Եթե «Քաչլիկի հեքիաթում»529 հողեղեն տղային սատարում են
հուր, ջուր, օդ խորհրդանշող օգնական ձիերը՝ «Էն սպիտակ ձին՝
ծով է, էն կարﬕր՝ հրեղեն, ես՝ քաﬔղեն»530, ապա «Որսորդ Հայրապետ» հեքիաթում համանուն հերոսն անիրագործելի թվացող
հանձնարարությունները կատարում է մոր և «Կանի կուսույա» լեռան վրա ապրող 40 քեռիների մոտ գտնվող «աստղաբաց թղթի»
օգնությամբ. «Որդի՛, շատ դժար տավա է, առ սը գիրքը, հայիր գրքի
վրայ, գնը՛. էաս գիրքը օ չտանիս, չես կրնը էրթը»531:
«Ճուկօ և Ճէյրան» հեքիաթում երեք գուշակ դև քույրեր «ռամ
են նետում» և նշանակի ﬕջոցով գուշակում են «տասվերկու տարի
ավ ու ղուշ անող արբուն հողուն ﬔջ» ընկած տղայի՝ Մախպութի
ճակատագիրը. «Բերին էրկըթե լուծ ﬕ տնկեցին, գետինը փորեցին,
զարկեցին, էրկըթե սաﬕ մ’էալ անցուցին գլոխը: — Տեսեք էաս
ծամորի փոքր բլուրը ունեցել է պաշտամունքային-աստղագիտական
նշանակություն: Վերջինիս կապակցությամբ Ջ. Ս. Հոուկինսը ակադեﬕկոս Վ. Համբարձումյանին ուղղված նամակում գրում է. «Ես համոզված եմ, որ Ստոունհենջը ﬕակը չէ, և պետք է սպասել այդպիսի
աստղագիտական մշակույթ Հայաստանում» (Է. Խանզադյան,
Կ. Մկրտչյան, Է.Պարսամյան, նշվ. աշխ., էջ 144, 149):
525

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 240:

526

Նույն տեղում, էջ 151–163:

527

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 585–597:

528

ՀԺՀ, հ. II, էջ 23–38:

529

ՀԺՀ, հ. X, էջ 107–116:

530

Նույն տեղում, էջ 108:

531

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 260–261:
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լուծը նշանակ է. էկըր ինք իրան կորզուավ գետինը՝ տղան ﬔռած է.
էկըր սաﬕն կոյրված է՝ տղան նեղութեան ﬔջն է, ժﬓեցեք, հանեք»532:
Մարդու՝ բնության հետ ունեցած աստեղային համադրությունը
առարկայացել է ոչ ﬕայն վերոհիշյալ հեքիաթի դիպաշարում, այլև
ﬕջնադարյան որոշ ձեռագրերում533: Այդպիսին է, օրինակ, ձեռագրերից ﬔկի534 կենտրոնում պատկերված մարդը (գուշակողը535),
որի մարﬓի տարբեր մասերը (գլխից ﬕնչև ոտնաթաթեր)536 գծերով ﬕացած են տարբեր կենդանակերպերի հետ, որովհետև հնագույն պատկերացուﬓերի համաձայն՝ «երկոտասան աստեղատունք» իշխում և տիրում են մարդկանց տասներկու անդաﬓերի
վրա. «Եւ աﬔնայն բարուց և բնութեանց կամաց և գործոց՝ բարեաց
և չարեաց՝ որ ինչ ﬕանգամ ի ﬔզ իրք կրին, զաստեղոգ դնեն
պատճառ»537:
Հետևաբար՝ տվյալ կենդանակերպի տանուտերության շրջանում աստղաբաշխական հաշիﬖերը մարդկանց կարող են պաշտպանել մարﬓի համապատասխան մասերի ﬖասվելուց, հիվանդություններից ու չար ուժերի ազդեցությունից, ինչն էլ փորձում են
անել «Ճուկօ և Ճէյրան» հեքիաթի «ռամ նետող» գուշակները: Հեքիաթի տղան՝ Մախպութը, սրտից է վիրավորվել: Բուժելու համար
անհրաժեշտ է «սրտեն էարին առնել»538, իսկ Ղ. Ալիշանի վկայությամբ՝ «Հայկի աստղատան ներքո ծնվածը երկաթից է ﬔռնում»539: Այրարատից գրառված հեքիաթներից ﬔկում «աստղ ջոկողը տեհավ, որ երկնքում իրա ընկերների ﬕ աստղը կորել ա,
532

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 156:

533

ՄՄ, ձեռ. №9422, 1973, 8973, թ. 33բ:

534

ՄՄ, ձեռ. №8973, թ. 32բ, 33:

535

Որոշ ձեռագրերում գուշակողին փոխարինում է Լուսինը, Արևը կամ
Քրիստոսը (ՄՄ, ձեռ. 9422, 451 և 509 էջերի գլխազարդերը):

536

Ըստ որում՝ Խոյը ղեկավարում է գլուխը, Ցուլը՝ վիզը, Երկվորյակները՝
ձեռքերը, Խեցգետինը՝ թիկունքը, Առյուծը՝ սիրտը, Կույսը՝ որովայնը,
Կշեռքը՝ պորտը, Կարիճը՝ սեռական անդամը, Աղեղնավորը՝ ազդրերը, Այծեղ ջյուրը՝ ծնկները, Ջրհոսը՝ սրունքները, Ձկները՝ թաթերը
(ՄՄ, ձեռ. №1973): Միջնադարյան որոշ ձեռագրերում այս համապատասխանությունները մասամբ փոփոխված են:

537

Ա. Շիրակացի, նշվ. աշխ., էջ 20:

538

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 160:

539

Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 238:
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իմացավ, որ նրան ﬕ բան ա պատահել»540: Կ. Յունգի կարծիքով՝
նա, ով դեռևս անվերապահորեն հավատում է աստղագուշակությանը, համարյա ﬕշտ ենթարկվում է համաստեղություններից
ազդվելու հնագույն նախապաշարմունքին, քանի որ աստղագուշակության ﬔջ ցայսօր «հոգեբանական բնութագրուﬓերը առանձնացված չեն աստղերից»541:
Ակներև է, որ հայ ժողովրդական հեքիաթների հերոսները
նկատել են ինչպես Արեգակի, Լուսնի տեսանելի շարժուﬓերը,
այնպես էլ աստղերի խմբավորուﬓերը (Կենդանաշրջանի համաստեղությունները): Աստղերի ճնշող ﬔծամասնությունը երկնոլորտի
վրա պտտվում էր արևելքից արևմուտք, որոշ «աստղեր» էլ ﬔրթ
կանգ էին առնում, շարժվում հակառակ ուղղությամբ, գծում արտասովոր օղակներ: Թվում էր՝ նրանք մոլորվել են իրենց ճանապարհից: Այստեղից էլ՝ անզեն աչքով դիտվող այդ «աստղերի» մոլորակ
անվանումը: Դրանք թվով յոթն էին՝ Մերկուրի (Փայլածու), Վեներա
(Արուսյակ), Մարս (Հրատ), Յուպիտեր (Լուսնթագ)542, Սատուրն
(Երևակ), Արեգակ, Լուսին:

540

ՀԺՀ, հ. III, էջ 423 («Աստղ ջոկող, հոտ քաշող, ղոչաղ, լողնորդ», Այրարատ):

541

К. Юнг, Архетип и символ, с. 100.

542

1894 թ. ս. Ղազարի վանքի հայկական աստղադիտարանում (հիմնադրվել է XIX դ. 40-ական թվականներին) աշխատելիս Վենետիկի
Մխիթարյան ﬕաբանության գիտնական Խորեն Սինանյանը աշխարհում առաջին անգամ հայտնաբերում է Լուսնթագի (Յուպիտեր) վեցերորդ արբանյակը: Այդ մասին նա մանրամասն տեղեկացնում է Վատիկանի դիտարանի տնօրեն Հ. Տենցային: Տնօրենը գյուտը ﬔրժում է
տարօրինակ պատճառաբանությամբ, ըստ որի՝ Լուսնթագի վեցերորդ
արբանյակի առկայությունը անկայունություն կմտցներ մոլորակների
դրության ﬔջ: Ուղիղ տասը տարի անց Լուսնթագի վեցերորդ արբանյակը նորից է «հայտնաբերվում», այս անգամ աﬔրիկացի աստղագետ Պերայնի կողﬕց: Այժմ դիտվում են Լուսնթագի ոչ թե 6, այլ
12 արբանյակներ, և համակարգությունը ﬕանգամայն կայուն վիճակում է (Բ. Թմանյան, Հայ աստղագիտության պատմությունից, էջ
140–141, 218–219, 264): Իսկ ներկայումս դիտվում է Լուսնթագի ոչ թե 6
կամ 12, այլ 67 արբանյակ (http: www.kipnews.org/2012/01/30/two-newmoons-of-jupiter/06.09.2015): Ֆրանսիացի ﬔծ աստղագետ Կ. Ֆլամարիոնը այցելել է ս.Ղազար վանքի հայկական աստղադիտարան, հետաքրքրվել նրա գործունեությամբ և այցելուների գրքում թողնելով իր
տպավորությունները՝ ստորագրել «Гражданин неба. К. Фламарион»
(Բ. Թմանյան, Հայ աստղագիտության պատմությունից, էջ 264):
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«Երգյինքaն վեր ընգaծ խանչալը»543 (Արցախ), «Շեր խաս»544
(Վան-Վասպուրական), «Շահզադեն»545 (Տուրուբերան-Մուշ), «Զվալ
աստղ և Նռանհատ ու Օսկեծամ»546 (Բաղեշ), «Կուր թագավորի
տղեն»547 (Գուգարք-Լոռի) և այլ հեքիաթներում աստղաբաշխ հերոսներն օժտված են մարդկանց ու համաստեղությունները համապատասխանեցնելու տիեզերական գործառույթով548. «Աստղաբաշխը գնում ա դուս ու թեզ տուն գալի. — Տղեք, — ասում ա, — էն աղջկա աստղը էն ա հա խվարում ա»549 կամ «Մին bւրbւգյbւն ասթխագետ
ախպերը ըրaզbւմը տեսնում ա, վեր ախպորը ասթխը ծլլաց, վեր
ընգավ»550:
Որոշ հեքիաթներում551 «ռամչի ախպերը» երազի կամ մատանու խավարած ակի ﬕջոցով է գուշակում, որ «ախպոր հալ նեղ է».
«Թե իմ մատանըքի ակը խավարի, կիմանամ, որ ախպերտինքս
նեղ տեղն են ընկե, կգամ կհասնեմ»552 (մատանու շաղափին տվող
ակը հմմտ. ցոլացող աստղերի հետ): «Նռանհատի հեքիաթում»553
նույնանուն հերոսը քեռու հետ հյուրընկալվում է ծայրամասում ապրող ﬕ մարդու մոտ, որը հեռադիտակով հետևում է աստղերին.
«Կը տեսնան օր տանտեր դուրբին ﬔ դրեր է վըր աչքերուն, աստղեր կիշկե:
«Նռանհատ կը հարցու.
— Հորոխպեր, էդ ի՞նչ է հմալ կիշկիս:
— Ես աստղաբախշ իմ, աստղեր կիշկիմ, տեսնամ ո՛ր կը ﬔռնի, ո՛ր կապրի, ո՛ր տղա յան աղջիկ ո՛ր ﬔ աստղի տակ կը ծնի, ո՛ր
իղբլով (բախտ) կէղնի, ո՛ր անիղբալ, ո՛ր զանգին կէղնի, ո՛ր աղքատ»554:
543

ՀԺՀ, հ. V, էջ 554–558:

544

ՀԺՀ, հ. XV, էջ 284–289:

545

ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 91–101:

546

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 361–375:

547

ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 561–571:

548

ՀԺՀ, հ. XV, էջ 284:

549

ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 569:

550

ՀԺՀ, հ. V, էջ 557:

551

ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 175 («Արևելքի թաքավորի տղի հեքիաթը», Լոռի);
հ. XIII, էջ 99 («Շահզադեն», Տուրուբերան. Մուշ-Տարոն):

552

ՀԺՀ, հ. I, էջ 151 («Առչի տղի նաղլը», Այրարատ):

553

ՀԺՀ, հ. X, էջ 83–88:

554

Նույն տեղում, էջ 86: Աստղեր դիտելու «դուրբինը» հմմտ. Մատենա-
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Աստղերի հետ ունեցած առնչությունների հիշողություն պիտի
համարել այն, որ Պարսից պատերազմում Վաղարշ Պարթևի որդի
Արտավանը, որ աստղագուշակ էր, ﬕ գիշեր, երկնքին նայելով, ինչպես «Սասնա ծռերում» Ձենով Հովանը, աստղերի ընթացքից իմանում է, որ եթե ﬔկը ապստամբի իր տիրոջ դեմ, հաջողություն կունենա և կհաղթի555: «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպի հերոսներից
ﬔկը՝ Աստղ Ցոլածինը (Պարոն Աստղիկ), իր անվամբ և օդում
հանդես գալու գործառույթով «հըﬔն երկնուց աստղերուց կը խասկնար, ինչ որ ընցներ, դառներ»556: Նույնը վերաբերում է նաև Գրիգոր
Լուավորչի ընդարձակ տեսիլքին (երազ), որի համաձայն՝ հայոց հոգևոր առաջնորդը կառուցել է տալիս Էջﬕածնի տաճարը557:
Մեկ այլ պատուﬕ համաձայն՝ Վերգոն աստղաբաշխ գուշակ
էր. «Ցռան Վերգո աստղապաշտ էր, աստղեր կը ճանչներ, ըﬔն
մարթու աստըղ»558: Երազների ﬕջոցով արտահայտվող աստղահմայությունը «Սասնա ծռերում», Ս. Հարությունյանի դիտարկմամբ, խորհրդանշում է «յուրային» և «օտար» էթնիկական ﬕավորներ (Սասուն/Մսըր), որոնք հակադրված են ﬕմյանց իրենց
պայծառության աստիճանով (լուսավոր/խավար)559: Ահավասիկ
Մսրաﬔլիքի մոր երազը կռվից առաջ.
…Ես կես գիշերին երազ մ’տեսա՝ /Մսրա աստղն մութն խավար
էր, /Սասնա աստղն լույսն պայծառ էր560:
Մեկ այլ պատումում տոհմական հատուկ աստղը Դավթի
անվան ﬕջոցով ավելի որոշակիորեն է կապվում ﬔր նախնիների
պաշտամունքի հետ.
Ձենով Հովան գիշերվա ժամանակ դուս էլավ.
Ըրըշկից՝ Դավթի աստղը մժղավիր իր.
դարանի №1770 (1589 թ. գրչություն) ձեռագրի 381բ և 382ա թերթերի՝
մարդու մարﬓի մասերի և Կենդանակերպերի համապատասխանության նկարներում պատկերված, ինչպես նաև №1780 ձեռագրի 313
թերթում նկարագրված աստղաբաշխական գործիքի հետ:
555

Ագաթանգեղոս, Պատմություն հայոց (աշխարհաբար թարգմանություն ներածականով ու ծանոթագրություններով՝ Ա. Տեր-Ղևոնդյանի),
Երևան, 1977, էջ 158 –159:

556

Սասնա ծռեր, հ. Բ, մաս Բ, Երևան, 1951, էջ 421:

557

Ագաթանգեղոս, Պատմություն հայոց, էջ 103 –111:

558

Նույն տեղում, էջ 541:

559

Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 76:

560

Սասնա ծռեր, հ. Ա, Երևան, 1936, էջ 1055:
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Էկավ տուն, ասաց. — Կնի՜կ,
Ճրագ էրա, Դավիթ նեղ տիղն ի 561:

Հայ մատենագրության ﬔջ զգալի տեղ գրավող աստղաբաշխական տվյալների համաձայն՝ թագավորական պալատներում
աստղագուշակները ﬔծ հարգանք էին վայելում՝ կանխատեսելով
սպասվելիք պատերազﬓերը, դրանց ելքը, համաճարակները, սովը,
պետությունների բախտը: Ըստ Եզնիկի՝ նայած թե որ կենդանին էր
աստեղատան իշխողը, ըստ այդմ էլ որոշվում էր ծնվողի ապագան562:
«Խեր էղնի»563 (Տուրուբերան - Մուշ) հեքիաթում Արևմտյան
թագավորը Արևելյան թագավորին լուր է ուղարկում, թե. «Յամ
մարդըմ կճամբե հ’իգա ընծիկ, աշխըրքի հ’որթալախ ցուցու ու ասե
հ’էրկինք քա՞նի աստղ կա, աստված ի՞նչ կէնե յամ՝ կէլնիմ հ’իգամ
ուր վրեն կռիվ»564:
Հայ առասպելաբանական հավատալիքների համաձայն՝ «աﬔն
մարդ աշխարհ է գալիս ﬕ աստղի տակ», իսկ աստղերն «իբրև
ջահեր առանց պարանի կախված են բարձր ու լայն, անսյուն ու
անգերան կառուցված երկնային տաճարում և առանց ձեթի լույս են
տալիս: Դրանց ﬕ մասը բարի է, մյուսը՝ չար»565:
Աստղերը նույնպես սիրո կարիք ունեն, ինչը դրսևորվում է
հատկապես Համբարձման տոնի չորեքշաբթի լույս հինգշաբթի
գիշերը: Բախտավոր է այն մարդը, ով բարի աստղի տակ է ծնվում
(ասել է թե՝ աստղով է), անբախտ է չար աստղի տակ ծնվողը566
(աստղը թեքված է):
«Դերձիկի ախչիկ»567 (Այրարատ) հեքիաթում աստղաբաշխ աղջիկը գուշակում է, որ տղայի մահը տասն օրվա ընթացքում է
գալու568, իսկ «Սոյլամազ խանըﬕ հեքիաթում»569 պարզելու հա-

561

Նույն տեղում, էջ 365:

562

Եզնկայ Կողբացւոյ Բագրևանդայ եպիսկոպոսի Եղծ աղանդոց, ԺԴ,
ԺԵ, էջ 155–163:

563

ՀԺՀ, հ. XII, էջ 544–547:

564

Նույն տեղում, էջ 545:

565

Վանայ սազ, ժողովեց Գ. Շէրենց, առաջին մաս, Թիֆլիս, 1885, էջ 142:

566

Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Է, էջ 47:

567

ՀԺՀ, հ. III, էջ 165–169:

568

Նույն տեղում, էջ 167:

569

ՀԺՀ, հ. I, էջ 382 –399:
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մար՝ աղջիկը կենդանի՞ է, թե՞ ﬔռած, «հ’իրիկվա աստղը ճառագայթելու ժամանակ» աստղապաշտ տղան նայում է երկնքին570:
«Խըսսիլ չուզուօղ մուօրդը»571 (Քեսապ) հեքիաթում Գաբրիել
հրեշտակը ծերունուն տանում է վերև և բացատրում, որ երկնքի
անհամար աստղերը մարդ էակներ են.
« — Խաչեղբայր, — կը հարցնե ծերուկը, — ես ասոնց ﬔջ
կա՞մ:
— Անշուշտ կաս:
— Ես ո՞ր ﬔկն եմ:
— Ահավասիկ, ատիկա դուն ես:
Ծերուկը կը նայի, որ ճրագին ձեթը շատ պակսած է:
— Խաչեղբա՛յր, — կը՛սե ծերուկը, — կաթիլ մը ձեթ դիր
ճրագիս:
— Չէ՜, — կը՛սե Գաբրիել հրեշտակը, — ատոր կրկին ձեթ չի
դրվիր: Ահա, այդ ձեթը որ վերջանա՝ դուն ալ կը վերջանաս»572:
Մարդու՝ բնության հետ ունեցած կապի այս առասպելաբանական անդրադարձման մասին է վկայում ժողովրդական այն հավատալիքը, ըստ որի՝ «յուրաքանչյուր մարդ ﬔռնելիս երկնքից ցոլալով
վայր է ընկնում նաև նրա աստղը (ցոլացող ﬔտեորիտներ)»573:
Հայկական լեռնաշխարհի նախաբնակներին պատկանող տոմարական ու աստղագիտական բնույթի գոտիները, լուսատուների
պատկերներով զարդարված տնային օգտագործման առարկաները, աստղաբաշխական բնույթի ժայռապատկերները574 (Մեծամորի
բարձունքում, Սևանի շրջապատում, Վարդենիսի լեռներում), մ. թ. ա.
I հազարամյակի կեսերից կատարելագործված լուսնային, ապա
արեգակնային օրացույցները575, խավարուﬓերի մասին մատե570

Նույն տեղում, էջ 387:

571

Յ. Չոլաքեան, Քեսապ, հ. Բ, Հալէպ, 1998, էջ 421:

572

Նույն տեղում, էջ 425:

573

Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 65: «Մետեորները
կամ, ինչպես ոչ ճիշտ ասում են, «վայր ընկնող աստղերը» երկնային
քարեր են, որոնք, իրենց շարժման ընթացքում հանդիպելով Երկրագնդի մթնոլորտին, նրա հետ շփվելով՝ շիկանում են և այրվում՝ թողնելով լուսավոր հետք» (Բ. Թմանյան, Ծիր կաթին, էջ 10):

574

Հ. Մարտիրոսյան, Հ. Իսրայելյան, Գեղամա լեռների ժայռապատկերները//Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները, պր. 6, Երևան, 1971, էջ 293:

575

ՄՄ, ձեռ. №1971, թթ. 84–85, 93ա–95բ, ձեռ. №1973, թթ. 79–84, ձեռ.
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նագրական տեղեկությունները576 վկայում են, որ ﬔզանում աﬔնավաղ շրջանում աստղալից երկինքն անվանադրվել է ըստ համաստեղությունների:
Ֆրանսիացի հայտնի աստղագետ Կ. Ֆլամարիոնի577, աստղագիտության պատմության լավագույն գիտակ, անգլիացի գիտնական Վ. Օլկոտի578 և այլոց (Ա. Բերրի, Վ. Ռոսովսկայա) աշխատություններում բազմաթիվ հիշատակուﬓեր կան Հայկական լեռնաշխարհի ու նրան սահմանակից երկրների բնակիչների աստղաբաշխական գիտելիքների մասին.
«Ըստ այլ կարծիքի, որին ﬕնչև այժմ քիչ է ուշադրություն
դարձվել, և որը, սակայն, ինձ ավելի հավանական է թվում, առաջին
աստղագիտական դիտուﬓերն ու երկնոլորտի առաջին պատկերումը որոնելու համար անհրաժեշտ է բարձրանալ արևելքից
(Եգիպտոսից՝ Թ. Հ.) դեպի ﬕջին լայնությունները»579:
Վ. Օլկոտը, հենվելով Մաունդերի ու Սվարցի հնագիտական
ուսուﬓասիրությունների ու ենթադրությունների վրա, եզրակացնում է, որ «աստղաբաշխության տվյալները համապատասխանում
են պատմական ու հնագիտական ուսուﬓասիրություններին այն
բանում, որ համաստեղությունների հնագույն ձևերը հորինող մարդիկ, հավանաբար, ապրել են Եփրատի հովտում, ինչպես նաև
Արարատ լեռան մոտակա շրջաններում»580:
№2001, թթ. 162–167:
576

1284 թ. Հովհ. Երզնկացու՝ Ապլոց իշխանի խնդրանքով գրած չափածո
աշխատությունից երևում է, որ հեղինակը տեղյակ է Լուսնի խավարման ժամանակ Արեգակի ու Լուսնի ﬕևնույն Կենդանակերպի նույն
մասում գտնվելու մասին. «Ի ﬕևնոյն Կենդանակերպ և յաստիճան /
Ընդ մէջ անկեալ լուսոյ ծագման արեգական) Եւ շուք երկրի ի ﬕոջէ
կողմանական / Ի հարաւոյ կամ հիւսիսոյ դիմականան / Նովաւ ծածկի
լոյսըն լուսնի ծագողական / Եւ մըթացեալ ճառագայթիցն սևանան»
(Յօհաննիսի Երզնկացւոյ Տետրակ համառոտ և լի իմաստախոհ բանիւք, Նոր-Նախիջևան, 1792, էջ 34):

577

К. Фламарион, История неба, СПб, 1875, с. 152 –158, 161.

578

У. Олькотт, Легенды звездного мира, перевод с английского С. Кублицкой- Пiотухъ, СПб, 1914, с. 8 –10.

579

К. Фламарион, նշվ. աշխ., էջ 152: «Ի պատիվ ﬔծ գիտնականի՝ 1021-րդ
աստղակերպը (астероид) անվանադրվել է Ֆլամարիո» (Ю. Карпенко, Названия звездного неба, Москва, 1981, с. 119):

580

У. Олькотт, նշվ. աշխ., էջ 8: «Նկատվել է, որ համաստեղությունները
պատկերող ձևերի թվում բացակայում են հետևյալ կենդանիները՝ փիղը, ուղտը, գետաձին, կոկորդիլոսը և վագրը. դրա համար էլ ﬔնք կարող
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Եգիպտական ձեռագրերում գրառուﬓեր կան այն մասին, որ
նրանք իրենց աստղագիտական տեղեկությունների զգալի մասը
վերցրել են քաղդեացիներից և հետագայում փոխանցել հույներին581: Միանգամայն իրավացի էր հայ մշակույթի հանրագիտակ
Ղ. Ալիշանը, երբ հայկական ու քաղդեական հեթանոսական կրոնների նույնանման փաստերի գոյությունը հիﬓավորելիս գրում էր.
«Քաղդէից և հին Հայոց երկիրն՝ գրեթէ ﬕջոց չկայ. Կորդուաց լերինքն՝ հիւսիսային կողմէն Հայոց են, հարաւէն՝ Քաղդէից…»582,
ինչն էլ վկայում է այդ երկրներում թե՛ տնտեսական և թե՛ մշակութային ընդհանրությունների մասին:
Աստղալից երկնքի ու ﬔր նախնիների պաշտամունքի հետ
կապված հնագույն հավատալիքները, ըստ էության, առնչվում են
չար ու բարի ուժերի մասին մարդկանց ունեցած պատկերացուﬓերին:
Պատահական չէ, որ տարբեր ձեռագրերում Կենդանակերպերը
կարող են հանդես գալ տարբեր ձևերով: Այսպես՝ Աղեղնավորը
երբեﬓ պատկերվում է որպես սովորական մարդ՝ նետն ու աղեղը
ձեռքին583, բայց նրան հաճախ պատկերում են հակոտնյա եղբայրների ձևով584: Աստղաբաշխական և տոմարական հաշիﬖերը հուշում են, որ այս պատկերացուﬓերի հիմքում ընկած են գարնանաամառային և աշնանաձﬔռային ցիկլերը կամ բնության մահվան ու
վերածննդի գաղափարները585:
ենք հաստատել, որ ո՛չ Հնդկաստանը, ո՛չ Արաբիան և ո՛չ էլ Եգիպտոսը
չեն կարող լինել այն տեղը, ուր ծնվել է երկնային սֆերայի գաղափարը:
Հունաստանը, Իտալիան ու Իսպանիան ﬔնք կարող ենք դուրս հանել
այն պատճառաբանությամբ, որ համաստեղությունների թվում գոյություն ունի առյուծի պատկերը: Այսպիսով՝ հարցին զուտ տրամաբանորեն մոտենալով, ﬔնք կարող ենք հաստատել, որ աստղային պատկերների հայրենիքը կարող էր լինել Փոքր Ասիան և Հայաստանը, այսինքն՝
ﬕ տարածք, որ սահմանագծված է Սև, Միջերկրական, Կասպից և Էգեյան ծովերով» (նույն տեղում, էջ 9):
581

Նույն տեղում, էջ 9–10: Որոշ հեղինակներ շփոթել են ուրարտացիներին
(խալդեր) հին բաբելացիների (քաղդեացիներ) հետ կամ ուրարտական
մշակույթն անջատել են խալդերի մշակույթից, սակայն դա աﬔնևին էլ
չի նսեմացնում Փոքր Ասիայի և հատկապես Հայկական լեռնաշխարհի
հին բնակիչների դերը աստղագիտության վաղ շրջանի կազմավորման
ու զարգացման գործում (Բ.Թմանյան, Հայ աստղագիտության
պատմությունից, էջ 203):

582

Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 83:

583

ՄՄ, ձեռ. №8973, 32բ թերթի գծանկար:

584

ՄՄ, ձեռ. №3884:

585

ՄՄ, ձեռ. №8973, թ.11բ:
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«Կուր թագավորի տղեն»586 հեքիաթում ծեր թագավորն իր չար
կնոջն ու նրա տղային զրկում է աﬔն բանից, իսկ հանիրավի հալածված բարի կնոջը ﬔծարում, որդուն էլ թագավոր նստեցնում՝
ամուսնացնելով աստղաբաշխի շնորհիվ փրկված բարի աղջկա
հետ: Հեքիաթն ավարտվում է չար ու բարի ուժերի մշտական պայքարը խորհրդանշող փիլիսոփայական ընդհանրացումով. «Ինչ էլ
կա՞ ըստեղ զարմանալու բան. – Բարին հաղթեց, չարը հաղթվեց:
Բայց ﬕ՞թե աշխարքում ﬕշտ ըթենց ա: Հեքիաթներում – հա՛: Իսկ
մարդկանց կյանքի ﬔջ ո՞վ գիտի… Էրնակ չէր ըլիլ, որ ﬔր կյանքն
էլ հեքիաթի նման լիներ, ուր աﬔն հետ բարին հաղթում ա, չարը
հաղթվում: Էհ, թող բարին համ ընդեղ ըլի, համ ըստեղ, իսկ չարը
կորչի, կորչի անդարդ…» (Ասացող՝ Աղասի, գրառող՝ Վ. Տաշրացի,
1910 թ.)587:
Ամփոփելով կարող ենք ասել.
1. Հայ ժողովրդական հեքիաթներում առկա տոմարական և
աստղաբաշխական պատկերացուﬓերը պայմանավորված են երկնային մարﬕնների տեսանելի շարժուﬓերի օրինաչափություններով, ժամանակային ﬔծ ու փոքր բաղադրիչների մոդելավորման
և մարդու կենսագործունեության, մասնավորապես երկրագործության վրա դրանց ունեցած ազդեցություններով:
2. Աստղային համակարգությունների և մոլորակների մասին
պահպանված բանահյուսական, ազգագրական, հնագիտական,
մատենագրական տեղեկությունները և աﬔնավաղ ժամանակներում երկնոլորտն ըստ Կենդանակերպերի ու աստվածացած նախնիների անվանադրելու պատկերացուﬓերը վկայում են ﬔր ժողովրդի տոմարական ու աստղաբաշխական գիտելիքների պատկառելի հնության մասին:

586

ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 561 –571:

587

Նույն տեղում, էջ 571:

ԳԼՈՒԽ II

ԾԻՍԱԱՌԱՍՊԵԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎՆԵՐԸ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ
ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՎԵՊԵՐՈՒՄ
2.1.
«ՎԻՊԱՍԱՆՔԻ» ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԱՌԱՍՊԵԼՆԵՐԻ
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ» ԴՅՈՒՑԱԶՆԱՎԵՊՈՒՄ
ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ
Մ. Աբեղյանը բացահայտել է հայ հին ժողովրդական վեպերի՝
«Վիպասանքի», «Պարսից պատերազﬕ» և «Տարոնի պատերազﬕ» առասպելաբանական տարրերի ժառանգական կապը «Սասնա
ծռեր» դյուցազնավեպի և հայկական հրաշապատում հեքիաթների
հետ. «Հին առասպելներն իսկապես հագցված են նոր վեպի
(«Սասնա ծռերի»՝ Թ. Հ.) ﬔջ... Դրանք ﬕնչև այժմ և իրարուց
անջատ ու անկախ դեռ պատմվում են իբրև հեքիաթ կամ զրույց»588:
Մ. Խորենացու «Հայոց պատմության» ﬔջ վերաշարադրված
«Վիպասանքում», պատմական հիշողություններից զատ, խտացված է երեք հիﬓական առասպել. 1) Դյուցազն Տիգրանը, հանդես
գալով իբրև ամպրոպային աստված ծովածին Վահագնի հայր,
հաղթում է վիշապ Աժդահակին, ազատում իր քրոջը՝ գերելով Աժդահակի կնոջը՝ Վիշապի մորը, 2) Արտաշեսի որդի Արտավազդը,
հաղթելով վիշապներին, խնայում է նրանց ﬔծավորին, ում հետ
մայրը՝ Սաթենիկը, գաղտնի սիրողություն է անում, 3) Արտավազդը
հոր անեծքով փակվում է Մասիսում:
Մ. Աբեղյանի դիտարկմամբ այս երեք առասպելներն էլ գրեթե
նույնությամբ պահպանվել են «Սասնա ծռեր» էպոսում589:
588

Մ. Աբեղյան, Հայ ժողովրդական վեպը//ԱՀ, XVII գիրք, 1, Թիֆլիս,
1908, էջ 24; տե՛ս նաև Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, էջ 426:
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Մեր հին ու նոր ժողովրդական վեպերի ժառանգական կապի
հարցում համախոս լինելով Մ. Աբեղյանի հետ՝ Ս. Հարությունյանը,
ի տարբերություն նրա, «Վիպասանքի» առասպելաբանական ﬕջադեպերն ու գծերը չի համարում «Սասնա ծռերի» պատմական
հենքի ﬔջ հետագայում ներմուծված՝ եկամուտ տարերք, պատմական վիպասանության դյուցազնացման արդյունք, այլ տեսնում
է ճիշտ հակառակ, բնականոն գործընթացը, որի առասպելաբանական զուգահեռները պահպանվել են նաև հայկական ﬕ շարք
հեքիաթներում590:
Մ. Խորենացու «Հայոց պատմության» «Թվելեաց» երգերի
(գիրք առաջին, Լ), «Վիպասանքի» (գիրք երկրորդ, ԽԹ), «Ճշմարտեալ պատմութիւն» (գիրք երկրորդ, ԾԱ) դրվագները հաﬔմատելով՝
ստանում ենք բուն առասպելի բովանդակությունը, որը հայ բանագիտության ﬔջ ընդունված է անվանել «Արտաշես և Արտավազդ»591:
Սա (=Սաթենիկ) առաջին եղեալ ի կանանցն Արտաշիսի՝ ծնանի նմա զԱրտաւազդ592:
Վիշապազնք գողացան զմանկն Արտաւազդ և դև փոխանակ եդին (գիրք երկրորդ, ԿԱ, էջ 232):
Տենչայ, ասեն, Սաթենիկ տիկին տենչանս՝ զարտախր խաւարտ և զտից խաւարծի ի բարձիցն Արգաւանայ (գիրք առաջին, Լ,
էջ 100):
Իբր տրփանք Սաթինկան ընդ Վիշապազնսն՝ առասպելաբար,
այս ինքն ընդ զարմս Աժդահակայ, որ նին զաﬔնայն զառ ստորոտոﬖ Մասեաց (գիրք երկրորդ, ԽԹ, էջ 208):
590
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Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 167, 178:
Արտավազդի մասին աﬔնավաղ աղբյուրը V դ. պատﬕչ Մ. Խորենացու «Հայոց պատմությունն» է, որի աﬔնահին ձեռագիր ընդօրինակությունը պատկանում է XIV դ.: Առասպելը ﬕջնադարի մատենագրության ﬔջ ունի ինը վկայություն (այդ մասին ավելի մանրամասն
տե՛ս Г. Халатьянц, Армянский эпос в истории Армении М. Хоренского,
ч. II, Москва,1896, с. 73 –75): Վանական վարդապետի (XII դ.) գրառման համաձայն՝ Արտավազդը նույն Շիդարն է. «Որդի ﬕ էր նորա՝
Արտաւազդ անուն՝ բախած ի մանկութենէ, զոր Շիդարն կոչեն» (Յաղագս Տարեմտին ի Վանական վարդապետէ ասացեալ//Մատենադարանի գիտական նյութերի ժողովածու, 1, Երևան, 1941, էջ 166): Ըստ
Գրիգոր Խլաթեցու խմբագրած «Յայսմաւուրքի» (XV դ.)՝ Շիդարը հայոց թագավոր Արտավազդի որդին է (ՄՄ, ձեռ. №4876, թ. յա), որտեղ
վիպական մակարդակում փոխատեղվել են ինչպես Արտաշեսի և Արտավազդի անունները, այնպես էլ գործառույթները:
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Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, Ծ, էջ 214
(այսուհետ գլուխներն ու էջերը կնշվեն ﬔջբերուﬓերին կից):
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Ի չափ հասեալ Արտաւազդայ որդւոյ Արտաշիսի՝ եղև այր քաջ,
անձնահաճ և հպարտ. և նախանձ բերելով ընդ ծերնւոյն Արգամայ՝ հրապրեաց զհայր իւր ցասնլ Արգամայ, որպէս թէ թագաւորել ի վերայ աﬔնայնի խորհիցի (գիրք երկրորդ, ԾԱ, էջ 214):
Յետ այսորիկ երթալով Արտաշիսի ի ճաշ Արգամայ, կասկած
իﬓ անկեալ, իբր թէ դաւել զարքայն խորհիցին՝ յարցանեն որդիքն արքային ապշոպ, և անդէն իսկ ի հացին քարշեն զալիսն Արգամայ (գիրք երկրորդ, ԾԱ, էջ 214):
Արտաշեսի և Սաթենիկի ամուսնությունից ծնվում է Արտավազդը: Մանուկ արքայազնին գողանում են Մասյաց ստորոտներում
ապրող վիշապազունների կանայք և տեղը դև դնում: Արտավազդի
մայրը գաղտնի սեր էր տածում Աժդահակի տոհﬕց սերված վիշապազուն Արգաﬕ (Արգավանի) նկատմամբ: Քաջ, բայց գոռոզ ու
ինքնահավան Արտավազդը խառնակում է երկիրը, պատրանքներով հոր զայրույթը շարժում Արգաﬕ դեմ: Արգաﬕ պալատում
կազմակերպված խնջույքի ժամանակ Արտավազդը կասկած է
գցում եղբայրների սիրտը, թե Արգամը կաﬔնում է տիրել իրենց
հոր գահին: Արտավազդն իր եղբայրների հետ աղմուկ է բարձրացնում, քաշում են Արգաﬕ ալևոր մազերը, այրում պալատը, կոտորում նրա տոհմը:
Փաստորեն, «Վիպասանքի» հնագույն առասպելներից ﬔկի՝
«Արտաշեսի և Արտավազդի» հիմքում ընկած մոր՝ վիշապի հետ
սիրաբանելու դրվագը «Սասնա ծռեր» հերոսավեպում և հայկական հրաշապատում հեքիաթներում զարգացել է՝ վերափոխվելով
մոր ու վիշապի համաձայնությամբ՝ որդուն զանազան փորձությունների ﬕջոցով կործանելու ﬕջադեպի: «Սասնա ծռերի» «Դառնիկ Որբիկ» պատումում (ասացող՝ Ասատուրենց Մկրտիչ, բանահավաք՝ Արտաշես Աբեղյան, 1899 թ., Ս. Էջﬕածին)593 համանուն
հերոսը, հաղթելով Բաղդադի խալիֆային, նրան խնայում է, չի
սպանում, բերում է, որ մորը ծառայի («Ցան կը պերե, ջուր կը պերե,
մոխիր կը թափե, – ղուլլուղ կանե... Սակայն որոշ ժամանակ անց
Բաղդատա Խալըֆեն ինչպես մարդ ու կնիկ ըլեին (տղեն չէր հասկանում)»594: Ըստ Աբեղյանի՝ Պատմահայրը չի հավատում, որ Սաթենիկ թագուհու պես ﬕ տիկին կարող էր ﬕ վիշապ կամ վիշա593

Սասնայ ծռեր (Արարատյան բարբառով)//ԱՀ, IX գիրք, էջ 117 –143:
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պազունք սիրել, ուստի իր պատմության ﬔջ Սաթենիկի սերն առ
Արգավան ﬔջ բերելիս գրում է. «իբր տրփանք Սաթինկան ընդ վիշապազունսն»595:
Գ. Սրվանձտյանցը «Հայրենյաց վեպք և զրույցքում» Սաթենիկի տարփանքի մասին խոսելիս անտեսում է իբր բառը՝ Արտավազդին համարելով Սաթենիկի դավաճանության արդյունքը («Արտավազդն պտուղն Սաթինկան տարփանաց բարձիցն Արգավանա»)596, ինչն էլ արվեստաբան Հ. Հովհաննիսյանին հիմք է տալիս
ենթադրելու, որ Արտավազդն «ըմբոստանում է իրեն ծնունդ տվող
դիվական ուժի դեմ (էդիպյան կոմպլե՞քս)»597: Չնայած թվացյալ
անհավանականությանը՝ «կանացի արխաիկ կերպարները հաճախ ակնհայտ վիշապային հատկանիշներ են բացահայտում»598:
Օրինակ՝ Շաﬕրաﬕ անունը, ժողովրդական ստուգաբանության
մակարդակում կապվելով օձերի հետ, դառնում է Շահմարան
(պարսկերեն՝ օձերի թագավոր), որն իր թանկագին քարերի դյութությամբ գայթակղում է գեղեցիկ տղաներին, կենակցում և այլն599:
Այնուաﬔնայնիվ, երբ հետագայում «Արտաշես և Արտավազդ»
առասպելը կապվել է «Սասնա ծռեր» հերոսավեպի Դառնիկ Որբիկի և Բաղդադի խալիֆայի պատուﬕն, վիշապի հետ սիրողությունը ﬔղմացնլու նպատակով, ինչպես ﬔկնաբանում է Մ. Աբեղյանը, Դառնիկ Որբիկի մորը ժողովուրդը նույնպես դարձրել է Բաղդադի խալիֆայի նշանածը, որին Դառնիկ Որբիկի հայր Աբլաղը,
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Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, ԽԹ, էջ
208; Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ը, Երևան, 1985, էջ 178:

596

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 179:

597

Հ. Հովհաննիսյան, Հայ հին դրաման և նրա պայմանաձևերը, Երևան,
1990, էջ 49: Հեղինակը Արտավազդի մասին առասպելը համադրում է
Սաքսոն Քերականի (XII դ.) «Դանիացվոց վարքի» (Gesta Danorum)
հայտնի զրույցին՝ «Սագա Ամլեդուսի մասին»: Ուրվականի հետ խոսելու և խենթ ձևանալու երևույթը հեղինակը իրավամբ տեսնում է
թեմայի՝ շեքսպիրյան մշակման համատեքստում (նույն տեղում, էջ 50;
Зарубежная литература средних веков, Москва, 1974, с. 384):

598

Լ. Աբրահամյան, Զոհի մարﬓից աճող երկնային տաճարը //Հայոց
սրբերը և սրբավայրերը, Երևան, 2001, էջ 367: Ըստ Յունգի՝ «Կնոջ
կյանքը սերտորեն կապված է արյան հետ: Աﬔն աﬕս այն հիշեցնում
է իր մասին: Խորհրդանշային այդ կապի մասին է վկայում նաև ծնունդը՝ իբրև արյունոտ ակտ՝ ավերող և ստեղծող (К. Юнг, Душа и миф.
Шесть архетипов, с. 179).

599

Ա. Մատիկեան, Արայ Գեղեցիկ, Վիեննա, 1930, էջ 71 –75:
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իբր հափշտակելով, կին է առել: Այդ կոնֆլիկտի պատճառով խալիֆան երկու անգամ հարձակվում է Սասունի վրա: Առաջին անգամ
խալիֆան չի կարողանում վերադարձնել իր նշանածին, քանի որ
Աբլաղը եղբոր՝ Իշխանի օգնությամբ փախուստի է մատնում նրան
[սա Սանասարի և Բաղդասարի ամուսնության ﬕ փոփոխված
տարբերակն է, որտեղ Աբլաղը համադրվում է Սանասարի, Իշխանը՝ նրա եղբոր (հետագայում նաև Քեռի Թորոսի կամ Ձենով
Հովանի) հետ, իսկ Բաղդադի խալիֆան հանդես է գալիս այն
վիշապի դերում, ուﬕց Սանասարը խլում է Պղնձե քաղաքի թագավորի աղջկան]: Երկրորդ անգամ՝ Աբլաղի մահից հետո, Սասունի
վրա հարձակված խալիֆան պարտություն է կրում Աբլաղի որդի
Դառնիկ Որբիկից, ինչն էլ, ըստ էության, հիշեցնում է Դավթի ու
Մսրա Մելիքի կռիվը. «Այս ﬕևնույն Բաղդատու խալիֆան ահա
Աբլաղի որդի Դառնիկ Որբիկի (=Սանասարի որդի Դավիթ) և յուր
մոր պատմության ﬔջ դուրս է գալիս հավասար հին Արգավան վիշապին»600: Փաստորեն, Բաղդադի խալիֆան համադրվում է այն
առասպելական վիշապին, ում դեմ կռվի է ելնում հայկական հրաշապատում հեքիաթի հերոսը601: Ամպրոպային աստծուն մարմնավորող հեքիաթի հերոսի հակոտնյայի՝ սպանված քթոնիկ
վիշապի մարﬓից տիեզերական ծառ է աճում602 [հմմտ. հերոսի մոր
(քրոջ) կողﬕց արգելքը խախտելու և սպանված վիշապի հորի վրա
հաց, ջուր, ծաղկաբույսեր, մոխիր ցանելու ﬕջոցով նրան կենդանացնելու մոտիվի հետ]: Դա, ըստ էության, հեթանոսական հավատալիքների ու բարքերի հեռավոր հիշողության արձագանք է,
ինչին կանդրադառնանք ստորև:
600 Մ. Աբեղյան, Հայ ժողովրդական վեպը, էջ 23:
601

«Տարոնի պատերազմում» հեթանոսական ﬔհյանների ﬔրձակայքում քրﬔրի և նորադարձ քրիստոնյա իշխանների կռիﬖերն իրենց
բնույթով վիշապամարտի ծիսական արարողություն են, որոնց հիմքի
վրա հայոց էթնիկական նախնիների մասին ձևավորված վիպական
զրույցների համաձայն՝ Սյունյաց իշխանը Հաշտենից իշխանին կոչում է «Գայլակորյուն» (գայլի ձագ) մականունով կամ պարսից զորավարները Տարոնի Մաﬕկոնյան իշխաններին, զորօրինակ՝ Վահանին
դիմում են «Գայլ» մակդիրով, ինչն էլ վկայում է Տարոնում և շրջակա
գավառներում քաջ ռազﬕկներին տրված «գայլ» ծիսական մակդիրի
մասին (Հովհան Մաﬕկոնյան, Տարոնի պատմություն, թարգմանությունը, ներածությունը և ծանոթագրությունները՝ Վ. Վարդանյանի,
Երևան, 1989, էջ 40, 74, 85, 90):
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Տե՛ս Л.Абраамян, А. Демирханян, Мифологема близнецов и мировое
дерево//ИФЖ, 1985, №4, с. 66 –84.
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Ամպրոպային կռվի առասպելը՝ իբրև վիշապամարտ, «Սասնա
ծռերում» դրսևորվում է երկու եղանակով. ա) ուղղակի՝ վիշապամարտիկի և վիշապ-դեմոնի անﬕջական կերպարներով, և բ) անուղղակի, երբ վիշապամարտիկն ու վիշապը հանդես են գալիս վիպական, պատմական (բառիս՝ ոչ ստույգ պատմական իմաստով)
անձանց կերպարներով՝ կապված պատմաաշխարհագրական
որոշակի ﬕջավայրի հետ603:
Ուղղակի վիշապամարտի առասպելաբանական դրվագները
[1. Մութ աշխարհում Սանասարի կռիվը ծովային ու ջրարգել
վիշապների հետ, 2. Բաղդադի խալիֆայի (=Մսրա Մելիք), Դառնիկ
Որբիկի (=Դավիթ) և վերջինիս մոր համար պատմվող նույն զրույցը,
ինչ որ ﬔր հին «Վիպասանքում» ասվում է վիշապ Արգավանի,
Արտավազդի և Սաթենիկի մասին, Արտավազդի փակվելը Մասիսի
ﬔջ՝ իբրև Դավթի որդի Մհերի փակվելը Տոսպան բլրում] իրենց
արտահայտությունն են գտել ﬕջազգային հեքիաթագիտության
ﬔջ ընդունված ու կիրառվող Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի (ATU) նշացանկի 590 թվահամարին604 հաապատասխանող հայկական հեքիաթներում, որոնք տարածված են եղել Պատմական Հայաստանի
ﬕ շարք գավառներում և հայ բանագիտության ﬔջ խմբված են
«Արքայազն ու ձեռքի կապերը» ընդհանուր խորագրի տակ (ﬔր
ձեռքի տակ կա շուրջ 37 տարբերակ)605:
Տպագիր ու ձեռագիր աղբյուրներից քաղված վերոհիշյալ հեքիաթների դիպաշարերը հիﬓականում համապատասխանում են
ﬔր հին ու նոր հերոսավեպերի առասպելաբանական հենքին: Որոշ
փոփոխակներ հարստացված են հեքիաթի ժանրին բնորոշ ածանցյալ կամ տարբերակիչ մոտիﬖերով, որոնց շնորհիվ էլ հնարավորություն է ստեղծվում ներթափանցելու հնագույն հանրույթի մտածողության ու հավատալիքների խորքերը: Հայաստանի պատմա603

Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 167:

604 H.-J. Uther, p. 347.
605

ՀԺՀ, Երևան, 1959 –1999, հ.III, №16, №20, №23; հ. IV, №25; հ. V, №41,
№73, №88, №99; հ. VI, 102, №103, №108; հ. VII, №21, №234, №236; հ. VIII,
№3, №30, №47; հ. IX, №60, №61; հ. X, №18; հ. XII, №16, №23; հ. XIV, №11;
հ. XV, №18, №20, №34, №71; հ, XVII, №36; ՀԱԲ, հ. 14, №3(11); ՀԱԲ, հ. 16,
Մուսա լեռ, №1(1); ՀԱԲ, հ. 15, Արցախ, Ա. Ղազիյան, Երևան, 1983, №10;
ՀԱԲ, հ. 19, №25 (27); ՀԱԲ, հ. 21, Տավուշ, Է. Խեմչյան, Երևան, 2000,
№10, №11; Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., №6; ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 174 –179;
Յ.Չոլաքեան, Քեսապ, հ. Բ, №32:
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ազգագրական տարբեր շրջաններում որոշ փոփոխություններով
պատմվող ATU 590 թվահամարի հեքիաթների ընդհանրական բովանդակությունը հանգում է հետևյալին. թագավորի (փայտահատ,
նախրապան, որսորդ) տղան սպանում է վիշապին (դևին), գցում հորը, մոր (քրոջ) հետ ապրում դևի տանը: Խախտելով պայմանը (հորի
վրա գլուխը չլվանալ, հաց, ջուր, ծաղիկներ, մոխիր, աղբ չլցնել հորը)՝ մայրը (քույրը) կենդանացնում է դևին, տղայից գաղտնի
կենակցում հետը, տղա ունենում և դնում կամրջի տակ (հերոսի ճանապարհին): Որսից գալիս տղան գտնում է երեխային, բերում տուն:
Դևն ու մայրը (քույրը) տղային կործանելու նպատակով դժվարին
հանձնարարություններ են տալիս (բերել Սև սարից սև խնձոր ու
տանձ, արծվի, առյուծի, ջեյրանի կաթ, անմահական խնձոր, ջուր,
ձﬔրուկ, ծաղիկ, սև կռիկի գլուխ, կանաչ մատուռի գլուխ, դևերի
այգու խաղող, ձﬔրուկ): Հերոսը կատարում է հանձնարարությունները՝ ծերունու, առյուծի (Ասլան-Ղափլան), ﬕ հյուրընկալ մարդու,
գեղեցկուհու և նրա ձիու, Զմրութ ղուշի օգնությամբ: Մայրը (քույրը)
հերոսից կորզում է ուժի գաղտնիքը, կապում ձեռքերը (բութ մատները), մարﬕնը կտոր-կտոր անում կամ հանում աչքերը: Շները
(կորյունները) օգնում են հերոսին: Նրա մարﬓի մասերը ﬕանում
են ու վերակենդանանում դևի երեք աղջիկների օգնությամբ, իսկ
տեսողությունը վերականգնվում է աղաﬖիների՝ անմահական ջրի
ﬔջ թաթախած փետուրով: Տղան պատժում է մորն ու դևին:
«Քյուչյուք-Մուրադի հեքիաթում»606 (Այրարատ) հերոսի ջրային ծագումը (մայրը հղիանում է թագավորի այգու Անմահության
աղբյուրից), «քյահլան» ձիուն դուրս քաշելը, ամպրոպային հերոսներին բնորոշ վիշապամարտում հաղթելու մոտիվը հարակցվում է
«Սասնա ծռեր» էպոսի առաջին ճյուղի զարգացուﬓերին607: Մեզ
հայտնի երկու տարբերակներում՝ «Զանգի»608 (Բասեն) և «Քար ու
անսիրտ ﬔր»609 (Լոռի) հերոսը ծնվում է երեք թռչունների չոր գան606 ՀԺՀ, հ. III, էջ 283 –290:
607

Բանագետ Ա. Սահակյանի ուսուﬓասիրության համաձայն՝ «Սասնա
ծռերի» Մշո պատուﬓերում եղբայրների ծնունդը իրական է, իսկ Մոկաց պատուﬓերում առկա է ջրային ծննդի հեթանոսական առասպելը (Ա. Սահակյան, «Սասնա ծռերի» պատուﬓերի քննական հաﬔմատություն, Երևան, 1975, էջ 104):

608 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 227 –234:
609 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 328 –332:
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գի փոշուց կամ մահացած տատի՝ վառած գանգի մոխրից, ինչը
նույնպես համադրվում է առասպելաբանական հավատալիքների
և ոչ այսրաշխարհային սկզբի հետ: Քննարկվող հեքիաթներում
մայրը, որդուց կորզելով ուժի գաղտնիքը, նրա երկու բութ մատները
պարանով, ձիու մազով կամ աղեղի լարով610 կապելով, դևին պատվիրում է սպանել որդուն կամ մարﬕնը կտոր-կտոր անել և լցնել
խուրջինը: «Սասնա ծռերի» «Դառնիկ Որբիկ» պատումում մայրը,
նույնկերպ վարվելով որդու հետ, Բաղդադի խալիֆային պատվիրում է թրատել ուժասպառ որդուն. «Պերին Բաղդատա Խալիֆի
հետ պինդ կապեցին տղի բթները քամակից: Ասավ. դե՛ Բաղդատա
Խալիֆա, թուրը քաշի, սըպանի»611:
Որոշ դիպաշարերում վիշապը (դևը), խղճալով տղային, աչքերն է հանում և նետում հորը612 («Ո՞նց կըլնի, որ դրա գլուխը
կտրեմ, քու ազիզ բալեն ա, յադ չի»613): Իսկ «Անհավատարիմ կին»614
(Այրարատ), «Բոզը բոզ կըլի...»615 (Գանձակ-Տավուշ), «Ֆորսկանի
հեքիաթը»616 (Գուգարք) դիպաշարերում խաբված որդուն փոխարինում է ամուսինը:
ATU 590 թվահամարին համապատասխանող ﬕ խումբ հեքիաթներում՝ «Դևի տղեն»617 (Գանձակ), «Ջիյրaնեն սարումը»618
(Արցախ), «Նառդան»619 (Մեղրի), «Զվալ Աստղ և Նռանխատ ու
610

ՀԺՀ, հ. XII, էջ 95 –100; Յ.Չոլաքեան, Քեսապ, հ. Բ, էջ 472 –474; ՀԺՀ,
հ. VIII, էջ 29 –36: Այս մոտիվը կապվում է Աստվածաշնչյան ավանդության հետ, որտեղ Սամսոնը, չդիմանալով սիրած կնոջ թախանձանքին, խոստովանում է, որ իր ուժի գաղտնիքը մազերի ﬔջ է: Կնոջ
մատնությամբ Սամսոնին երկաթյա լարերով կապում են, մազերը
կտրում, աչքերը հանում և բանտ նետում (Աստուածաշունչ, Գիրք Դատաւորաց, Կոստանդնուպոլիս, 1883, ԺԶ, 15 –30, էջ 294 –295): Բայց
ժամանակի ընթացքում Սամսոնի մազերը սկսում են երկարել, և ուժը
աստիճանաբար վերականգնվում է, ինչպես հեքիաթի տղայի մասնատված մարﬕնն է հարություն առնում:

611

Սասնայ ծռեր (Արարատյան բարբառով), էջ 133:

612

ՀԺՀ, հ. III, էջ 243 –261, էջ 283 –290:

613

Նույն տեղում, էջ 288:

614

Նույն տեղում, էջ 474 –479:

615

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 398 –405:

616

ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 220 –226:

617

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 405 –415:

618

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 83 –87:

619

Նույն տեղում, էջ 606 –617:
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Օսկեծամ»620 (Բաղեշ), «Նռանհատի հեքիաթ»621 (Բուլանըխ), «Դևու
խեքիաթ»622 (Վան), «Արշակի հեքիաթ»623 (Այրարատ), «Ալի Շահին»624 (Արցախ), դավադիր մորը փոխարինում է քույրը: Խախտելով եղբոր պատվերը՝ քույրը կենդանացնում է դևին և նրանից
որդի ունենում: Իմանալով ծնողների՝ քեռուն սպանելու մտադրության մասին՝ դևի տղան երեք անգամ քեռուն փրկում է մահից:
Տղան փոխում է մոր՝ օձի գլխից հունցած թունավոր հացը (ճաշը),
որը մայրն ուտում է և ﬔռնում: Կատարելով առաջադրված անիրական պահանջները՝ զարﬕկը քեռուն թագավոր է նստեցնում կամ
արքայադստերը զիջում նրան: Քեռին իր հերթին օգնության է հասնում դժվար կացության ﬔջ հայտնված զարﬕկին, թուրը ջրից հանում, կյանքը փրկում, ամուսնացնում և այլն:
Վերոհիշյալ հեքիաթներում ակնհայտ է մայրիշխանությամբ
պայմանավորված վաղնջական հասարակություններին բնորոշ
զարﬕկ - քեռի առաջնահերթությունը, սոցիալ-հոգեբանական մակարդակում նրանց փոխադարձ կապվածությունը, քեռու՝ զարﬕկի
նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունը, որի արձագանքները
տեսանելի են նաև «Սասնա ծռեր» հերոսավեպում: Մեռնելուց առաջ
Մհերը իր ձին ու ասպազենը պահ է տալիս «քեռանց» տանը: Այնտեղ
են ապաստան գտնում Մելիքի չար դիտավորությունից փախած
Դավիթն ու մայրը: Պատուﬓերից ﬔկում «Ծենով Հովանը, Ցռան
Վեղկեն ոչ թե Դավթի հորեղբայրներն են, ինչպես մյուս պատումներում, այլ Դավթի մոր եղբայրները, Թևաթորոսն էլ հետները»625:
«Գնա՛, իմ ախպերներին մուշտուլուղ տուր,
Թե՝ քո քիրն եկավ:
…Էտոնք էլ իրեք ախպեր էին.
Ըսոնց անուններն՝ ﬔկինը Ծենով Հովան,
Մեկինը Թեվաթորոս, ﬔկալինը Ցռան Վեղկեն»626:

620

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 361 –376:

621

ՀԺՀ, հ. X, էջ 83 –88:

622

ՀԺՀ, հ. XV, էջ 237 –239:

623

ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 174 –179:

624

ՀԱԲ, հ.15, էջ 44 –45:

625

Դիտարկում՝ Ա. Սահակյան, նշվ. աշխ., էջ 56: Քեռանց տուն, մայրական «հերանց» հասկացությունը հեղինակը բացատրում է կռապաշտ
թագավորի և խաչապաշտ աղջկա հակադրությամբ:

626

Սասնա ծռեր, հ. Բ, մաս Բ, էջ 333 –334:
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«Շաքրո»627 (Վան-Կարճկան) հեքիաթում մոր կողﬕց որդուն
դավելու վիպական մոտիվին զուգահեռ՝ պահպանվել են նաև աղվես տոտեﬕ հետ կապված հնագույն հավատալիքներ, որոնք քրիստոնեական վարդապետությամբ հետագայում հակառակ երանգավորում են ստացել: Հեքիաթում աղվեսն ընդառաջ է գալիս իր
հովանավորության տակ գտնվող տղային օգնելու («Սասունցի
Դավիթ» էպոսի ﬔջ ևս փոքր Մհերին դեպի լեռան գագաթը տանող կածանն աղվեսն է ցույց տալիս628), նրան առաջնորդում է անդրաշխարհ, ամուսնացնում գետնի տակի Բարկիզա փերու հետ
(«ախար տու ձի ասա, ես քյու սրտի ուզած տամ»629): Հարսնահանդեսի հովանավոր աղվեսը, իր հնարամտությամբ հաղթահարելով
բազում արգելքներ, փեսայի ընտանիքին է հասցնում հարսանեկան
թափորի՝ ճանապարհվելու մասին լուրը630 և պայքարում է չար
ուժերի դեմ՝ հանուն գարնան, բերքի և մարդկային բարեկեցիկ
կյանքի631: Հեքիաթի տղան, խախտելով արգելքը, աղվեսից ստացած մորթին հանում է, որի պատճառով կինը՝ աղաﬖի դարձած,
թռչում է այնկողﬓային աշխարհ (Կավ ու Քիվ), իսկ հարսին
փնտրելու ճանապարհին տղայի մայրը սիրահարվում է դերվիշին
և որդուն զանազան վտանգավոր տեղեր ճամփելուց հետո աչքերը
հանում:
Հնագույն հավատալիքի համաձայն՝ «եթե մարդ իր վրա կրի
աղվեսի մորթուց կամ նրա մարﬓի մասից որևէ կտոր, նրան փորձանք չի պատահի»632: Այնինչ՝ ընկերների հարցին ի պատասխան,
թե «Էսա ի՞նչ մոռթ ա, տու խագյիր ես», տղան ամոթից հանում է
մորթին և նետում «օտաց ճամբախ»633: Մեզ հետաքրքրող որոշ դիպաշարերում աղվեսը սպանում է հերոսին, անգամ կերպարանափոխվում է դևի և պատուհասում նրան՝ արգելված տեղ գնալու
627

ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 315 –331:

628

Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 303 –304:

629

Նույն տեղում, էջ 5:

630

Քաջբերնի, Հայկական սովորութիւններ // ԱՀ, գ. VII –VIII, Թիֆլիս,
1901, էջ 179 –180:

631

В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 164.

632

Ա. Մնացականյան, Հայկական զարդարվեստ, Երևան, 1955, էջ 265;
Д. Зеленин, Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии,
Ленинград, 1929, с. 56.

633

ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 323 («Շaքրո», Մոկս):
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կամ պայմանազանց լինելու հետևանքով առաջ եկած աղետների
պատճառով634:
«Զaնջիլ կռան»635 (Վան-Վասպուրական) և «Արչին տղան»636
(Արցախ) հեքիաթները ATU 590 թվահամարի հեքիաթների շարքում բանաձևային արժեք ունեն, որովհետև քննարկվող հեքիաթների տարբերակիչ մոտիﬖերում ցրված ծիսապաշտամունքային
հավատալիքների վերծանման որոշակի հնարավորություն են ընձեռում: «Զaնջիլ կռան» հեքիաթի տղան իր ոչխարները փոխանակում է աղբյուրից դուրս եկած դերվիշի երեք շների հետ, որոնց
անուններն են՝ Ալ-կտրմ, Դaվդa-զարան, Զaնջիլ-կռան: «Վիպասանքի» հնագույն առասպելները թե՛ «Սասնա ծռերում» և թե՛ հրաշապատում հեքիաթներում, բնականաբար, պահպանել են ծիսապաշտամունքային հնագույն խորհրդանիշներ, ի շարս որոնց՝ հիշատակության են արժանի պարանը, լարը (շղթան), շունը (կորյունները), ձին: «Ծիսաառասպելաբանական համակարգում, ընդհանրապես, պարտադիր չէ ծիսական գործողության և այդ գործողության հասցեատիրոջ տարածական համապատասխանությունը»637, և հերոսի մարﬕնը օղակող լարը կամ շղթան, լինելով ժամանակի տևական խորհրդանիշը, ենթադրում է վախճանաբանական առասպելներին հակոտնյա հարության գաղափարը՝ աշխարհի նորացումը: Ժամանակի այդ չընդհատվող պարբերականությունը մարﬓավորվել է և՛ հրաշապատում հեքիաթներում հերոսի մարﬕնը (բութերը) լարով կապկպելու, և՛ Արտավազդի
առասպելից ﬓացած Զատկի Ավագ ուրբաթ դարբնոցներում կռանը դատարկ սալին զարկելու ու Արտավազդի շղթաներն ամրացնելու դարբինների սովորության ﬔջ638: Չմոռանանք, որ առասպելի
շարունակության ﬔջ Մասիսի վիհում շղթայված Արտավազդի երկու շները (ըստ Վանական վարդապետի, Կիրակոս Արևելցու և
634

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 361 –376 («Զվալ աստղ և Նռանհատ ու Օսկեծամ», Բաղեշ):

635

ՀԺՀ, հ. XV, էջ 129 –135:

636

ՀԺՀ, հ. V, էջ 267 –275:

637

Լ. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 364:

638

Հայ-ժողովրդական հէքիաթներ, ժողովածու Տիգրանայ Նաւասարդեանց, եօթներորդ գիրք, Թիֆլիս, 1891, էջ 31: «Դարբին զսալն
հարկանէ կռանաւ՝ դատարկ...» (Յաղագս Տարեմտին ի Վանական
վարդապետէ ասացեալ//Մատենադարանի գիտական նյութերի ժողովածու, 1, Երևան, 1941, 1, էջ 167):
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Գրիգոր Խլաթեցու՝ սև և սպիտակ, հավանաբար, գիշեր և ցերեկ
նշանակությամբ)՝ իբրև արալեզների գործառութակիր աստվածություններ, լիզելով մաշեցնում են նրա շղթաները, իսկ դարբինները
կռանահարությամբ ամրացնում են այն, որպեսզի փրկեն աշխարհը639: Ի դեպ, քննարկվող հեքիաթի վերնագիրը՝ «Զaնջիլ կռան»,
ակնարկում է «Վիպասանքի» Արտավազդի առասպելաբանական
ենթահիմքի մասին և նշանակում է «շղթա կտրող»: Վերոհիշյալ հեքիաթում քույրը, կապվելով ջրաղացքարի տակի դևի հետ և հիվանդ ձևանալով, եղբորից դևերի այգու խաղող, ձﬔրուկ, Հնդի
Յամանա640 ջուր ու անմահական խնձոր է ուզում, որոնք եղբայրը
ձեռք է բերում շների օգնությամբ: Քույրը կացնով եղբոր գլուխը
երկու կես է անում: Շները տղայի գլխի մասերը ﬕացնում են պառավի մոտ պահվող անմահական ջրով ու խնձորով: Հարսանիքի
գիշերը քույրը թունավորում է եղբորը: Շները գերեզմանը փորում
են, տղային հանում և անմահական ջրով կենդանացնում նրան.
«Ձեն կինի ﬔչ քյաղքյին, թե թակավուրու փեսեն շներ հaրըցուցին,
խանին վեր»641 (տարբերակ՝ վիշապի կողﬕց հանված նրա աչքերը
վերադարձնում են642): Շները սպանում են քրոջն ու դևին, որովհետև իբրև այս և այնկողﬓային աշխարհների ﬕջնորդ՝ նրանք և՛
հոգեկիր են, և՛ հոգեառ: «Հնդեվրոպական բազմաթիվ ավանդություններում անդրաշխարհի շները երկուսն են, ընդ որում, նրանցից
ﬔկը բնութագրվում է որպես մահվան, իսկ մյուսը՝ կյանքի շուն,
որոնք կարող են համապատասխանաբար մահվան թագավորություն տանել և, ընդհակառակը, վերակենդանացնել ﬔռածին»643:
639

Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, ԿԲ, էջ
232 –233: Վանական վարդապետը արալեզ է անվանում նաև Մասիս
սարի ﬔջ իբրև բանտված Հայոց Արտավազդ թագավորի շներին,
որոնք «յար լեզուն զկապանս նորա» (Յաղագս Տարեմտին ի Վանական վարդապետէ ասացեալ//Մատենադարանի գիտական նյութերի
ժողովածու, 1, էջ 166; Ղ.Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական
կրօնք Հայոց, էջ 178):

640 Ի դեպ, հնդիկների Յամա մահվան աստծո երկվորյակ պատգամավորները Սարամ(եա) անունով շնակերպ էին (տե՛ս Գ.Ղափանցյան,
Արա Գեղեցիկի պաշտամունքը, Երևան, 1944, էջ 32), որոնց նմանողությամբ հեքիաթում հերոսին կենդանացնող շներից ﬔկի անունն
է Դaվդa-զարան՝ Սարամ-զարան ս>զ հնչյունական հերթագայությամբ ու բաղարկությամբ:
641

ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 141:

642

ՀԺՀ, հ. XII, էջ 95 –100:

643

Ա. Պետրոսյան, Արաﬕ առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբա-
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Հայկական նյութի հետ հաﬔմատության առումով ուշագրավ
է դևերին սպանող, հսկա Ասլանի մասին աբխազական ավանդությունը: Դևերը, գաղտագողի մոտենալով, նրան կապում են ﬔտաքսե ժապավեններով, կուրացնում և նետում հորը: Ասլանի
«Ալըշկինդր» կոչվող շները, երեք օր ու գիշեր լիզելով տիրոջը,
նրան են վերադարձնում կյանքն ու տեսողությունը644: Սլովակների
ﬔջ այս ավանդությունը պատմվում է իբրև հեքիաթ, որտեղ մայրը
որդուն դարձյալ կապում է ﬔտաքսե լարով: Նույն ավանդությունը
կա և վալախների մոտ645, որի շարունակությունը համադրվում է
ATU 590 տիպին: Վ. Իվանովի դիտարկման համաձայն՝ «շուն
սպանող» հնդեվրոպական հերոսները համապատասխանում են
կովկասյան և հայկական լիզող շների ﬕջոցով վերակենդանացող
հերոսներին646:
ATU 590 թվահամարի որոշ հեքիաթներում՝ «Բաբըռ»647 (Այրարատ), «Ջանգի»648 (Բասեն), «Փիս մարը»649 (Արցախ), «Թագավորի հեքիաթ»650 (Գեղարքունիք), «Չոբաշը»651 (Տավուշ), «Պարսեղն
նան Արսենը»652 (Արցախ), օգնական շներին փոխարինում են առյուծի կորյուններն ու ձիերը: «Սասնա ծռերում» Մեծ Մհերի և առյուծի կապը (ժողովրդական ստուգաբանությամբ՝ առյուծ ձևելու, գիտական ﬔկնաբանությամբ՝ առյուծ տոտեﬕ ձև ունենալու) դրսևորվել է «Արշակի հեքիաթում»653 (Այրարատ), որտեղ խաբեությամբ

նության համատեքստում և հայոց ազգածագման խնդիրը, Երևան,
1997, էջ 41:
644

Լ. Մելիքսեթ-Բէկեան, Մի քանի խօսք Ալեզի պաշտամունքի մասին//
Արարատ, 1918, Յունուար-մարտ, Ա –Գ, էջ 125 –126:

645

Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ը, էջ 186 –187:

646 В. Иванов, К балкано-балто-славяно-кавказским параллелям//Балканский лингвистический сборник, Москва, 1976, с. 160–163.
647

ՀԺՀ, հ. III, էջ 243 –261:

648 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 227 –234:
649

ՀԺՀ, հ. V, էջ 531 –534:

650

ՀԱԲ, հ. 14, էջ 81 –82:

651

ՀԱԲ, հ. 21, էջ 76 –82:

652

ՀԺՀ, հ. V, էջ 435 –443:

653

ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 174 –179: Մեծ Մհերի ﬔնամարտը առյուծի հետ և առյուծին հաղթելը հանդիպում են ﬕայն երեք պատուﬓերում (27, 29, 45՝
Մուշ) (տե՛ս Ա. Սահակյան, նշվ. աշխ., էջ 119):
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սպանության վիպական մոտիվի համաձայն՝ քույրը եղբորն ուղարկում է առյուծի հետ կռվելու: Իսկ «Չհան-բեկը»654 (Գանձակ-Տավուշ), «Ջհանի հեքիաթը»655 (Տավուշ) հերոսի օգնական շներին
(կորյուններին) փոխարինում է Զմրութ (Ծովինար, Արծիվ) ղուշը,
որի ձագերին հերոսն ազատել էր վիշապից, և որի փետուրով ու
անմահական ջրով հետագայում պիտի կենդանանան տղայի կուրացած աչքերն ու մասնատված մարﬕնը:
Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի 590 թվահամարի այս մոտիվը համադրվում է ATU 301 և 531 նիշերին: Սակայն մութ ու լույս աշխարհ
տանելու ճանապարհին656 տղայի ազդրի ﬕսը ղուշի լեզվի տակ
պահելու և ապա իր իսկ փետուրով կամ լեզվով ապաքինելու մոտիﬖ ամբողջապես դրսևորվել է «Ավչի օղլի»657 (Այրարատ), «Արչին տղան»658 (Արցախ), «Աժդահակը»659 (Արցախ), «Լուս ու մութ
աշխարք»660 (Տուրուբերան-Մուշ), «Ուսկե խbւնձbւրbւն նաղըլը»661
(Մեղրի), «Երեք խնձոր»662 (Մուշ) հեքիաթներում: Զմրութ ղուշը ջուրը ﬕ ոտքին է կապում, ﬕսը՝ մյուս ոտքին, տղային իր ﬔջքին է
առնում և պատվիրում. ««Հոփ» ըսեմ ﬕս տուր, «թոփ» ըսեմ ջուր»:
Միսը վերջանալուն պես «տղան իր ճուռեն (ազդրաﬕս՝ Թ. Հ.)
կտոր մը ﬕս կը փրցընե, կ’ուտայ»663: Երբ հասնում են վերի աշխարհ, տղան չի կարողանում քայլել: Զմրութ ղուշը իր լեզվի տա-

654

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 446 –458:

655

ՀԱԲ, հ. 21, էջ 68 –76:

656

Բանագիտության ﬔջ կարծիք կա, որ այլաշխարհքից այսրաշխարհ
տեղափոխվելու հրաշապատում մոտիվը ծագել է շուﬔրաաքադական
Էթանա-ﬕֆից, ըստ որի՝ Էթանան, արծվի ﬔջքին նստած, բարձրանում էր երկինք (И. Левин, Этана //МНМ, т. 2, с. 671): Մեր կարծիքով այս
տեսակետը քննադատության չի դիմանում այնու, որ երկու աշխարհներն իրար կապող պատկերացումը շատ ավելի արխաիկ է, քան այն
շուﬔրաաքադական Կիշա քաղաքի 12-րդ տիրակալ Էթանայի անվան
հետ կապող ավանդությունը, որի տարբերակները հասնում են ﬕնչև
մ.թ.ա. երկրորդից առաջին հազարամյակներ:

657

ՀԺՀ, հ. II, էջ 534 –544:

658

ՀԺՀ, հ. V, էջ 267 –275:

659

Նույն տեղում, էջ 415 –424:

660 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 9 –13:
661

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 585 –597:

662

Բիւրակն, 1899, №30, էջ 475 –478:

663

Նույն տեղում, էջ 478:
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կից ﬕսը հանում է, կպցնում տղայի մարﬓին, լեզվով ապաքինում
և իջնում վարի աշխարհը664:
«Քաչլիկի հեքիաթում»665 (Շիրակ) ղուշին փոխարինում է ղըռ
(ճերմակ՝ սև բծերով) ձին: «Արչին տղան»666 և «Ղըսմաթին նաղլը»667 հեքիաթներում դրսևորվել է Զմրուխտ ղուշի փետրով կամ
լեզվով հերոսի մարﬕնը կենդանացնելու մոտիվը («Տղան ետ ա
տեռնում, կյամ: Զbւմրbւտ ղուշը լbւզվին տական տbւս ա օնում
ﬔսը, կպցնում, ծին տամ ուրaն, թա. — Դե քյինի»668 կամ «Ղուշը
տեսնըմ ա, վեր տըղան կըղլըգե յա տամ, լուզվեն տական տըղեն
բուդին ﬔսը տյbւս ա օնըմ, նեստա տամ ջանին, լbւզվaվը սըղըցընըմ»669): Այս առումով պակաս ուշագրավ չէ «Սըմավոն թագավոր
ու Գյուլ»670 հեքիաթը. «Ըդենց ղու՜-ղի՜ արեց. դմակի ﬔկը վեր
ընկավ գետին, իրան բուտը կտրեց, դրեց ղշի բերանը. ղուշը իմացավ՝ լեզվի տակին պահեց: Էկավ, քաղաքի ղրաղը իջան:
Ասեց. — Վեր կաց, գնա՛, տղա:
Տղեն թոփալ-թոփալ գնաց:
Ասեց. — Արի՛, արի՛:
Լիզվի տակից հանեց, դրեց վրեն, լիզավ, լիզելու բաշտան
սաղացավ»671:
«Արչին տղան» հեքիաթում ﬕաժամանակ առկա է մոր ու վիշապի հանցավոր համաձայնությամբ տղայի աչքերը հանելու և
շան թուլայի կողﬕց աչքերը եռանդագին փախցնելու, բերանում
պահելու ու տիրոջը վերադարձնելու մոտիվը («Ըտեղ ﬕն թուլա յա
ինbւմ, դaստի աշկերը յոր ա օնում, պրaնըմը պահըմ»)672: Զմրուխտ
ղուշի փետուրով, թքով (=անմահական ջուր) կամ շների լիզելու ﬕջոցով հերոսին կենդանացնելու մոտիվը, կարծում ենք, համադրվում
է ծիսաառասպելաբանական մակարդակում ամրագրված, զոհված

664 Նույն տեղում:
665

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 244 –256:

666 ՀԺՀ, հ. V, էջ 267 –275:
667

Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր 2, 2007, թերթ 8 –29:

668 ՀԺՀ, հ. V, էջ 273:
669 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր 2, 2007, թերթ 25:
670

ՀԺՀ, հ. III, էջ 80 –94:

671

Նույն տեղում, էջ 90:

672

ՀԺՀ, հ. V, էջ 274:
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քաջերին լիզելով կենդանացնող առասպելական շնակերպ աստվածությունների՝ արալեզների հավատալիքին673: Արայի անվամբ,
մահվան ու հարության գործառույթներով պայմանավորված այս
աստվածությունը ընդհանուր և հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում աշխարհի մոդելավորման հայկական
արխաիկ դրսևորում է674: Ժողովրդական բժշկության ﬔջ ընդունված՝ թքով վերքը բուժելու հայտնի պատկերացման մասին է վկայում «Գառոյի, կոչաղ-տղի և սիրaմaրգի-խավի խեքյաթը»675 (Կարին), որտեղ հավքը տղային օժտում է սեփական թքով ծանր վերքերը բուժելու առանձնաշնորհով. «Էն օրվանից Գառոն bր կանում
ա հիրա թքով յարա լավըցնել՝ էտ օրվանից ընդու անունը դնում են
Լոխման Գառո»676: Ըստ ավանդության՝ Ասորեստանի Շաﬕրամ
թագուհին արալեզներին է հանձնել մարտում զոհված Արա
Գեղեցիկի դին՝ վերքերը շարունակ լիզելով կենդանացնելու677: Այս
պատկերացման արդյունք է արալեզ (=Արային լիզող) և հարալեզ
(=հար լիզող) Վանական վարդապետի հաղորդած ժողովրդական
ստուգաբանությունը: Կորդվաց լեռներում մոր հետ ձնաբեր փոթորկի ﬔջ ընկած Սանատրուկին փրկում է «նորահրաշ սպիտակ
կենդանի» կամ, ինչպես Խորենացին է ճշտում, սպիտակ շուն678:
Մարտում զոհված Արﬔնիոսի որդի Էր (Արա) քաջամարտիկի
անեղծ ﬓացած դիակի և ապա խարույկի վրա կենդանացման մասին զրույցը այլ տարբերակով հաղորդում է նաև Պլատոնը679: Հա673

Ժողովրդական բժշկության ﬔջ տարածված է վերքերը լիզելով ապաքինելու սովորույթը՝ հատկապես շների ﬕջոցով, որն արտացոլված է
նաև Նոր կտակարանում (Աստուածաշունչ, Աւետարան ըստ Ղուկասու, Կոստանդնուպոլիս, 1883, ԺԶ, 21, էջ 97):

674

Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 384–385:

675

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 544 –566:

676

Նույն տեղում, էջ 550: Թքի օրգանական բաղադրամասերի՝ սպիտակուցների և ոչ սպիտակուցային ծագման ազոտ պարունակող ﬕացությունների վերականգնող նշանակության մասին տե՛ս Физиология челюстно-лицевой области (под ред. С. Будылиной, В. Дегтярева),
Москва, 2000, с. 147: Այս աղբյուրի տրամադրման համար շնորհակալություն ենք հայտնում բժիշկ-ստոմատոլոգ Ռուբեն Հովհաննիսյանին:

677

Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք առաջին, ԺԵ, էջ
60 –62:

678

Նույն տեղում, Բ, ԼԶ, էջ 188:

679

Платон, Сочинения в трех томах, т. 3, ч. 1. Москва, 1971, с. 614. Հայագիտության ﬔջ այս երևույթը ուշադրության է արժանացել Մ. Էﬕ-
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յոց քաջ սպարապետ Մուշեղ Մաﬕկոնյանի (IV դ.) կտրված գլուխը
կցելով մարﬓին՝ դիակը դրվել է ﬕ բարձր աշտարակի վրա, որպեսզի արալեզները լիզելով վերակենդանացնեն նրան680: Այս
վկայությունների հետ համախոս է Եզնիկը. «և յորժամ վիրավոր ոք
անկեալ ի պատերազﬕ դնիցի՝ թէ լիզեցէ և ող ջացուցանիցէ, զոր
արալեզն կոչեն»681:
Շնչելն ու թքելն օժտված են մոգական ներգործությամբ, և
նմանապես Քրիստոսը թքով բուժում էր խուլերին և կույրերին682:
«Սկզբի» մասին վկայող տիեզերածնության և մարդածնության
առասպելների նախնական ընկալուﬓերի համաձայն՝ «Աշխարհը,
Ժամանակն ու Մարդը դիտվում են իբրև հավասարաձևունակ իրողություններ»683, որտեղ բնության (մակրոկոսմոս) առաջացումը կապվում է մարդու մարﬓի մասերի հետ կամ մարդու (ﬕկրոկոսմոս)
ծնունդը բացատրվում է տիեզերքի բաղկացուցիչներով: «Մարդկային հասարակության էթնիկական և սոցիալական կառույցները
(ﬔզոկոսմոս) ևս ծագում և պայմանավորվում են տիեզերածնության
առասպելներով»684: Այսպիսով՝ քաոտիկ չար ուժերը խորհրդանշող
վիշապների դեմ ﬔր նախնիների արխաիկ կռիﬖ է ընկած «Վիպասանքի» հնագույն առասպելների և հայկական հրաշապատում
հեքիաթների հիմքում, որտեղ «զոհի մարﬓից հաճախ ստեղծվում
են տիեզերքի և հասարակության հիշյալ կառույցները»685: Հերոսի
նի, Հր. Աճառյանի, Ն. Ադոնցի, Գր. Ղափանցյանի, Ս. Հարությունյանի,
Ա. Պետրոսյանի և այլոց կողﬕց (Մ. Էﬕն, Վէպք հնոյն Հայաստանի,
Մոսկուա, 1850, էջ 85–86; Հ.Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երևան, 1942, էջ 263 –264; Ն.Ադոնց, Հայաստանի պատմություն, Երևան, 1972, էջ 373; Գ. Ղափանցյան, նշվ. աշխ., էջ 70; Ս. Հարթյնյան, նշվ. աշխ., էջ 377 –378; Ա. Պետրոսյան, Արաﬕ առասպելը
հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածագման խնդիրը, էջ 10):
680 Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց (թարգմանությունը և
ծանոթագրությունները՝ Ստ. Մալխասյանցի), հինգերորդ դպրություն,
ԼԶ, Երևան, 1987, էջ 362:
681

Եզնկայ Կողբացւոյ Բագրևանդայ եպիսկոպոսի Եղծ աղանդոց, Ա,
էջ 99:

682

Աստուածաշունչ, Աւետարան ըստ Մարկոսի, Կոստանդնուպոլիս,
1883, Է, 31 –37; էջ 54, Ը, 22 –26, էջ 55:

683

Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 21:

684 Ա. Պետրոսյան, Արաﬕ առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածագման խնդիրը, էջ 133:
685

Նույն տեղում:
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մարﬓի կտրատած մասերի ﬕացումը իմաստունի (տարբերակներում՝ ծերունու, դևի աղջիկների) կողﬕց, որ կատարվում է շների
օգնությամբ, համադրելի է քրﬕ՝ աշխարհի ամբող ջականությունը
վերականգնելու հավատալիքին: Մեռնող և հարություն առնող հին
եգիպտական աստվածության՝ Օսիրիսի մասին առասպելում շունը
օգնում է Իսիսին՝ չար Սեթի կողﬕց սպանված և աշխարհով ﬔկ
շպրտված Օսիրիսի մարﬓի մասերը հավաքելուն և վերակենդանացնելուն686:
Հայկական հեքիաթներում շանը երբեﬓ փոխարինում է ձին և
հերոսի կտոր-կտոր արված մարﬕնը հասցնում է իմաստունի կամ
ծերունու մոտ («Չհան-բեկը», «Ջըհանի հեքիաթը»687). «Ասըմ
ա. — Ախչիկ ջան, էտ խուրջինի ﬕջինը Ջահանի մարﬕնն ա,
թaմbւզ. — ասըմ ա, կըտանես էն սեղանի վրa, մարﬕնը աﬔնքը
իրանց տեղը կըշարես, — ասըմ ա, — վըետը վըետիցն ա կտրած,
կյլbւխը վզիցն ա կտրած, աﬔնքը իրանց տեղը սbւրbւն կշարես ու
նհենց կշարես՝ մարթ ըլի ու, — ասըմ ա, — էն անմահական ճրիցը
աﬔն կտրածի վրa ﬕ կաթիլ կքցես: Խնձորն էլ՝ ﬕ խնձորը կկտրես,
ուրեմը աﬔն կաթիլի վրa էլ ﬕ դըլիմ կըտնես»688: Այսպես Ջհանը
կենդանանում է, «աﬔն ինչն էլ կպել ա, ուրեմը սարքի մարթ ըլի»689:
Ծիսական մահվան դրսևորուﬓերից է նվիրագործյալին
խորհրդանշորեն վառելը, եփելը, խորովելը, մարﬕնը կտորների
բաժանելը և ապա հարություն առնելը690:
Հերոսի մարﬓի մասնատուﬓ ու ապա կենդանացումը հնագույն կրոններում և ընդհանուր ծիսաառասպելաբանական համատեքստում կարելի է համադրել ﬔհյանների կործանման ու դրանց
տեղում խաչերի և մատուռների կանգնեցման հետ, իսկ վերջինը
«նախորդի ոչնչացումը չէր, այլ նրա հիմքի վրա՝ նիրհող, ուժասպառ
686 Д. Редер, Осирис //МНМ, т. 2, с. 267–268. "Исида тебя обмывает, / Нефтида тебя очищает /, Обе сестры твои, большие, великие, соединяют
твою плоть, / Собирают твои члены, / Дают появиться твоим глазам на
твоем челе.../ Да пробудиться бог! Да встанет бог!" (М. Матье, Древнеегипетские мифы, Москва–Ленинград, 1956, с. 53, "Воскресение Осириса", с. 113, табл. XIX,1); Э. Уоллис Бадж, Легенды о египетских богах,
Москва, 1997, с. 48 –53.
687

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 446 –459; ՀԱԲ, հ. 21, էջ 68 –76:

688 ՀԱԲ, հ. 21, էջ 73:
689 Նույն տեղում:
690 В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 44.
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հին սրբություններից ընձյուղվող խորհրդանիշ, աշխարհը կրկին
պարբերաբար լուսավորելու ու նորոգելու ﬕջոց»691:
Ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ կարող ենք ասել.
1. Մեր հին ու նոր հերոսավեպերի՝ «Վիպասանքի» և «Սասնա
ծռերի» հնագույն զրույցները հաﬔմատելով առասպելաբանական
մակարդակում ու օտարելով պատմական հիշողությունները՝ հանգում ենք այն եզրակացության, ինչը Մ. Աբեղյանը համարում է
«կռիվ վիշապների դեմ»692, որի շուրջը ստեղծված վաղնջական
առասպելների զուգահեռները հրաշապատում հեքիաթների ժանրով կենցաղավարել են Պատմական Հայաստանի գրեթե բոլոր
գավառներում:
2. Մութ աշխարհից լույս աշխարհ տեղափոխվելու ճանապարհին մշակութային հերոսի ազդրի ﬕսը Զմրուխտ ղուշի լեզվի
տակ պահելու և ապա իր իսկ փետուրով կամ լեզվով ապաքինելու
կամ շան բերանում հերոսի աչքերը պահպանելու ու տիրոջը վերադարձնելու հեքիաթային մոտիﬖերը համադրվում են արալեզների
հնագույն հավատալիքին:
3. «Վիպասանքի» հնագույն առասպելների՝ ﬔր կողﬕց
քննարկված դրվագները, հարստանալով հեքիաթի ժանրին բնորոշ
հավելյալ և տարբերակիչ մոտիﬖերով, հնարավորություն են ընձեռում Արայի անվամբ, մահվան ու հարության գործառույթներով
պայմանավորված շնակերպ արալեզների աստվածությունը ընդհանուր և հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում
դիտարկել իբրև աշխարհի մոդելավորման հայկական արխաիկ
դրսևորում:
4. Առասպելների և ծեսերի համաժամանակյա առաջացումը և
առաջինի առարկայացումը ծեսերում693 արտացոլվել է նաև հայ
ժողովրդի բանահյուսական կենցաղում՝ ներառելով էթնոմշակութային յուրահատկությունների և ազգային մտակերտվածքի բաղադրիչները:
691

Հ. Հակոբյան, Մեհյանների կործանման և Հայոց դարձի պատմության որոշ մանրամասներ//Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Երևան,
2001, էջ 151:

692

Մ. Աբեղեան, Հայ ժողովրդական վէպը // ԱՀ, XVII գիրք, էջ 24:

693

E. Мелетинский, Поэтика мифа, с. 36; Д. Угринович, Искусство и религия, Москва, 1982, с. 74–75.
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2.2.
«ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐԻ» ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ
ԿՐՈՆԱԱՌԱՍՊԵԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐԸ
Հայ ժողովրդի վիպական գիտակցության ﬔջ ամրակայված
կրոնաառասպելաբանական պատկերացուﬓերի, ծեսերի, աստվածաշնչյան ավանդությունների որոշ հարակցուﬓեր իրենց դրսևորուﬓերն են գտել «Սասնա ծռեր» կամ «Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպում և հայկական հրաշապատում հեքիաթներում:
Հայ ժողովրդական հերոսավեպի նախնական հիշատակություններից կարելի է համարել Սանասարի և եղբոր մասին հնագույն գրավոր ավանդությունը՝ պահպանված Աստվածաշնչում694,
որտեղ դյուցազնավեպի առաջին ճյուղի՝ «Սանասարի և Բաղդասարի» ծագուﬓաբանությունը աղերսվում է աստվածաշնչյան այն
դրվագի հետ, ուր նկարագրվում է Նինվեի թագավոր Սենեքերիﬕ
արյունոտ վախճանը՝ որպես Աստծո պատիժ՝ Երուսաղեﬕ դեմ արշավելու համար: Նույնը կարելի է ասել Դավթին կրակով ու ոսկով
փորձելու նվիրագործման ծեսի մասին, որի ժամանակ Դավիթն այրում է իր լեզուն և դառնում թոթովախոս (թլոր, թլվատ), և որը,
հանդիպելով ﬔր ժողովրդական վեպի գրեթե բոլոր պատուﬓերում, հայտնի է նաև Մովսես Մարգարեի մանկության վերաբերյալ
պարականոն ավանդության ﬔջ, որտեղ կրակով ու ոսկով փորձության ենթարկված Մովսեսը նույնպես դառնում է թլվատ695:
Հերոսավեպի առաջին ճյուղի հիմքում ընկած է երկվորյակների ջրային ծննդի հեթանոսական առասպելը, ինչին նախորդում է
հայ վիպական ավանդության ﬔջ, մասնավորապես «Վիպասանքում» պահպանված Երուանդ ու Երուազ երկվորյակ եղբայրների
առասպելական ծննդի վերաբերյալ զրույցը, որի համաձայն՝ նրանց
մայրը՝ Արշակունյաց ցեղից, պառաված, տգեղ ու վավաշոտ ﬕ
կին, նրանց ծննդաբերել է ցլի հետ զուգավորուﬕց696:

694

Աստուածաշունչ, Չորրորդ գիրք թագաւորաց, Կոստանդնուպոլիս,
1883, ԺԹ, 35 –37, էջ 448:

695

Թուխ-Կռպօ, Աւանդութիւններ Բիթլիսի մէջ//Բիւրակն, Կ. Պոլիս, 1898,
№22, էջ 443:

696 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, ԼԷ, էջ
191:
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Առհասարակ հայոց հնագույն վեպերում բոլոր նշանավոր հուշարձանները սկսվում են երկվորյակային զրույցներով, այսինքն՝
դրանք ունեն ելակետային դիրք՝ վիպական սյուժեի հետագա ծավալման համար697: Նույնը վերաբերում է «Պարսից պատերազմում» Մաﬕկ և Կոնակ եղբայրների չինական ծագման, Հայաստանում ապաստանելու, Տարոնում հաստատվելու ու Մաﬕկոնյան իշխանական տոհﬕ հիﬓավորման, նրանց՝ սպարապետական տան
ներկայացուցիչների և հայ Արշակունի թագավորների մասին պատմականացած զրույցներին698:
Մաﬕկ և Կոնակի պարագայում, եթե անգամ չի ընդգծվում երկվորյակությունը, սակայն վիպապատմական ավանդության տրամաբանությունը հանգում է երկվորյակային ընդհանրացման: Նույնը
տեսանելի է նաև Հնդկաստանից եկած Դեﬔտրի և Գիսանեի առասպելական զրույցում699: Այսինքն՝ երկրների (Չինաստան, Հնդկաստան) և եղբայրների (Մաﬕկ և Կոնակ, Դեﬔտր և Գիսանե) անունները փոխվում են, բայց մոտիվը ﬓում է անփոփոխ: Մ. Աբեղյանի
իրավացի դիտարկմամբ՝ «Կապն անունի և մոտիվի ﬕջև շատ թույլ
է. անունները հաճախ փոխվում են, մոտիﬖերն ավելի կայուն են»700:
Ջրային տարերքն անձնավորող դիցուհի Ծովինարը (տարբերակներում՝ Ծովյալ, Ծովիան խաթուն) աստիճանաբար պատմականացել, դարձել է հայոց Գագիկ (տարբերակ՝ Խաչիկ) թագավորի չքնաղ դուստրը: Հերոսավեպի առաջին ճյուղում հայ-տաճիկ,
խաչապաշտ-կռապաշտ կրոնաազգային խտրականությունը դրսևորվում է Բաղդադի խալիֆայի՝ Ծովինարին կնության առնելու պահանջի ﬔրժմամբ.
697

Լ.Ղռեջյան, Երկվորյակների առասպելը և դրա տարբեր դրսևորումները հայ վիպական ավանդության համակարգում, Երևան, 2012, էջ
48:

698 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, ՁԱ, ՁԴ,
էջ 269, 278 –279; Պատմթիւն Սեբէոսի, էջ 58: Տարոնում և կից Սասունում համախմբված ամպրոպային աստծո և նրա գործակիցների
սրբավայրերը՝ իրենց վաղեﬕ պաշտամունքով ու դրանց առասպելների հիմքի վրա ձևավորված ժողովրդական հին ու նոր վեպերով, հանգում են պատմագիտական հետևության առ այն, որ հայ ժողովրդի
ազգածագման վաղնջական կենտրոններից ﬔկը հավանաբար եղել է
Տարոնը՝ իր բնիկ հնդեվրոպական նախաշերտերով (Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 194 –195):
699 Հովհան Մաﬕկոնյան, Տարոնի պատմություն, էջ 20 –59:
700

Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, էջ 298:
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Թագավորն ասաց. — Ես հայ եմ, դու՝ արաբ,
Ես խաչապաշտ, դու՝ կռապաշտ,
Ի՞նչ բան է, որ ես իմ աղ ջիկ տամ քեզ:
Ես իմ աղ ջիկ չեմ իտա քեզ 701:

Սակայն Ծովինարն իր անձը զոհելու որոշում է ընդունում: Եվ
նրա հարկադիր ամուսնությամբ երկիրն ասպատակությունից
փրկելու վիպական դրվագն աղերսվում է հայկական հեքիաթներում տարածված՝ արքայադստերը ջրարգել վիշապին զոհաբերելու առասպելույթի հետ702: Այնուհետև Ծովինարը ﬔկ տարի (տարբեր պատուﬓերում ժաետները փոփոխվում են) Խալիֆայի հետ
«ֆարդա» (առագաստ) չմտնելու, առանձին «քոշկ ու սարայում»
ապրելու, հայ քահանայի հետ իր Աստծուն կանչելու, իր խաչը պաշտելու պայմաններ է դնում, որոնք ընդունվում են այլակրոն ամուսնու կողﬕց, ով իր հերթին պետք է իր «կուռքերին պաշտի»703:
Բաղդադ գնալուց առաջ Ծովինարը վերջին անգամ զբոսնում
է հայրենի «աղբրների վրա» և Կապույտ ծովի (Վանա լճի) ափին
ծարավելով՝ աղոթում է Աստծուն ու ժայռից հրաշքով բխած Կաթնաղբյուրից երկու բուռ ջուր է խմում: Աղ ջիկը, անարատ կույս լինելով, իր խմած ջրից հղիանում է և երկու տղա է ծնում. լիքը բռից
սերվածը՝ խոշորակազմ Սանասարը, կիսատ բռից սերվածը՝ փոքրամարﬕն Բաղդասարը, որոնց գերբնական ծնունդը համադրվում
է սրբազան երկվորյակների ﬕջազգային առասպելների հետ: Կուսական ծննդի704 առասպելաբանական պատկերացուﬓերը ներթափանցել են նաև քրիստոնեական բարոյախոսության հիմքով
ստեղծված հայկական այնպիսի հեքիաթների ﬔջ, ինչպիսիք են՝
«Մերջանի հեքիաթը»705 (Այրարատ), «Ճիքկո»706 (Գուգարք-Լոռի),
701

Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 4 –5:

702

ՀԺՀ, հ. V, էջ 15 –27; հ. VI, էջ 656 –659; հ. VII, էջ 11 –15; հ. IX, էջ 13 –34;
հ. XIII, էջ 9 –13; ՀԱԲ, հ. 19, էջ 70 –71: Երկիրն ու ժողովրդին փրկելու
նպատակով Խոխանաբերդի տեր Հասան Ջալալի դուստր Ռուզուքանը նույնպես պարտադրված ամուսնանում է թաթար-մոնղոլների հրոսակապետ Չարմաղանի որդու՝ Բորա Նուինի հետ (Կ. Գանձակեցի,
Պատմություն հայոց, էջ 280):

703

Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 7 –8:

704

«Անարատ հղիության» մասին հնագույն առասպելներից ﬔկի համաձայն՝Հերան հոտոտել է ծաղիկներ և այդպիսով հղիացել է Արեսով
(Դիցաբանական բառարան, Երևան, 1985, էջ 133):

705

ՀԺՀ, հ. I, էջ 228 –235:

706

ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 481 –490:
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«Նառդան»707 (Մեղրի), «Ճուկոն կամ Գաբրիել հրեշտակի հեքիաթ»708 (Ալաշկերտ), «Նառ խաթյուն»709 (Վան-Վասպուրական),
«Կըդլեշան»710 (Մոկս), «Քյուչուք-Մուրադի հեքիաթը»711 (Այրարատ)
և այլն:
«Քյուչուք-Մուրադի հեքիաթում» աղ ջիկը հղիանում է անմահական աղբյուրի ջրից. «Աղ ջիկը գնաց թագավորի բաղը ման գալու. տեհավ՝ որ ﬕ սառը աղբյուր կա, նրա ջրից խﬔց. դու ﬕ ասի,
էդ ջուրը Անմահությունի ջուր ա ըլնում: Մնաց իննը աﬕս, նա պառկեց ու ﬕ տղա բերեց»712: «Ձիու քուռակ»713 հեքիաթում կինը անձրևաջրից «կէրկուհոգոﬖա», իսկ «Միրզa Խան»714 հեքիաթում՝ գետի ջրից:
«Ճիքկոն» հեքիաթում եղբայրը հանդիմանում է քրոջը. «Ասըմ
ա. — Այ քիրա, բա ես նոքարութենով, դռնե-դուռն ընգնելով ﬔր
գլուխը պհեմ, դու տենց բան անե՞ս»715: Քույրը երդվում, «օրթում
կրակն ա ընգնըմ, ասըմ ա. — Ես օքմու էրես չեմ տեհել», հիշում է,
որ ﬕայն պատահաբար ուլունք է կուլ տվել716:
«Մերջանի հեքիաթում»717 (Այրարատ) աղ ջիկը հղիանում է
մարջանից: Երեխայի հոր անորոշությունը նույն հեքիաթախմբի
մյուս պատուﬓերում ևս հանգում է կուսական ծննդի թեմային: Եղբայրների ﬔղադրանքին ի պատասխան՝ քույրը պահանջում է, որ
նրանք ներկա գտնվեն իր ծննդաբերությանը՝ համոզվելու, որ ինքը
կենսաբանական ճանապարհով չի երեխային լույս աշխարհ բերելու, այլ՝ գերբնական. «Եփ որ ասեց. — Ես կազատվեմ ուրիշ կնանոց նման, էն վախտը իմ արինը ձեզ հալալ, թե որ էրեխեն բերնովս
կգա՝ էն վախտը ընդե էլ ինձ ﬔղք չունեմ»718: Երեք օր հետո եղբայր707

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 606 –617:

708

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 103 –107:

709

ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 542 –546:

710

ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 152 –154:

711

ՀԺՀ, հ. III, էջ 283 –290:

712

Նույն տեղում, էջ 284:

713

Նույն տեղում, էջ 108 –114:

714

ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 266 –270:

715

ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 482:

716

Նույն տեղում:

717

ՀԺՀ, հ. I, էջ 228 –235:

718

Նույն տեղում, էջ 232:
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ները տեսնում են, որ իրենց քույրն անﬔղ է, իսկ նրա բերանից ելած
տղան էպոսի երկվորյակների նման «ուրիշ տղեքանց նման չի»719:
Դյուցազնավեպում նույնպես, երբ Խալիֆան իմանում է Ծովինարի հղիության մասին, որոշում է սպանել նրան, բայց վերջինիս
խնդրանքով հետաձգվում է վճռի կատարումը, ﬕնչև որ Խալիֆան,
տեսնելով երկվորյակ եղբայրների հզորությունը, համոզվում է
նրանց մոր անﬔղության ﬔջ, հաշտվում նրա հետ: Ծովինարը հեքիաթի հերոսուհու նման հավաստիացնում է.
Իմ խոր տնեն որ կույս իկեր եմ,
Մինչեվ էսօր ըսկուն կույս եմ 720:

Հայաստանի տարբեր պատմաազգագրական շրջաններից
գրառված ﬔզ հետաքրքրող հեքիաթներում աղ ջիկը հղիանում է ոչ
բնական ճանապարհով՝ սեռազգացողություն խորհրդանշող ուլունքներից, մարջանից, ոսպից, կոտից, նռան հատիկից, ցորենից721
և ծնում է գերբնական ուժի տեր անսովոր տղաներ, որոնց ծագումը
պայմանավորված է կրոնաառասպելաբանական պատկերացումներով722: Առասպելներում և հեքիաթներում առկա նախակերպար719

Նույն տեղում:

720

Սասնա ծռեր, աշխատասիրությամբ՝ Ս. Հարությունյանի, Երևան, 1977,
էջ 104:

721

Հատկանշական է, որ «Սասնա ծռեր» էպոսի պատուﬓերից ﬔկում
Սասնա դյուցազնական ծռերը ծնվում են, երբ թագավորի աղ ջիկը կուլ
է տալիս վեհափառ կաթողիկոսի տված երկու հատիկ ցորենը (Սասնա
ծռեր, հ. Գ, էջ 446):

722

Հետաքրքիր է նկատել, որ բժիշկ Ջերի Իոլի և Լոս Անջելեսի վերարտադրողական բժշկության և գենետիկայի ինստիտուտի աշխատակից Յան Լինֆենի մշակած արդի գիտական ﬔթոդով արական և
իգական 23-ական քրոմոսոﬓերի ﬕաձուլումը, որը սկիզբ է դնում նոր
օրգանիզﬕ, կարելի է վերցնել նաև ﬕայն իգական օրգանիզﬕց (Արհեստական սերﬓահեղուկ // Գիտության աշխարհում, Գիտահանրամատչելի հանդես, №1, Երևան, 2005, էջ 30): Պակաս ուշագրավ չէ այն
հանգամանքը, որ Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում տարածված ժայռային մողեսների ﬕ շարք տեսակների խմբերում (պոպուլյացիաներում) արուներ ընդհանրապես չեն հանդիպում: Այս անսովոր
երևույթի վրա ուշադրություն է դարձրել ռուս հայտնի գիտնական Իլյա
Դարևսկին՝ պարզելով, որ անհիշելի ժամանակներից Հայաստանի
ժայռերում ապրող մողեսները բազմանում են առանց բեղﬓավորման,
ինչը գիտական տերﬕնով անվանել է կուսածնություն (պարթենոգենեզ) (И. Даревский, Замечательные скальные ящерицы // Природа,
ежемесячный популярный естественнонаучный журнал Академии наук СССР, Москва, 1982, №3, с. 33 –44):
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ների արքետիպային բովանդակությունը հիﬓականում արտահայտվում է փոխաբերությունների ﬕջոցով723:
Վան-Վասպուրականից գրառված «Հիմաստուն տղեն»724 հեքիաթում աղ ջիկը պատահաբար հղիանում է պնակի (քյասա) ﬔջ
լցված աղացած «կոտից» և տղա է ունենում, ով սիրում է խաղալ
ջրի ﬔջ՝ «հaռվի պըռուկում»725, իսկ թագավորի աղ ջիկը պարբերաբար երազ է տեսնում, որ ծովի ﬔջ լող տվող պստիկ ձուկը, օրեցօր ﬔծանալով, իրեն անհանգստություն է պատճառում, չի թողնում քնել: Միայն «կոտից» ծնված իմաստուն տղան է կարողանում
ﬔկնաբանել թագավորի աղջկա երազը՝ բացահայտելով, որ աղջիկը հղի է, և ծովում լողացող ձուկը աղջկա որովայնում շարժվող
երեխայի խորհրդանիշն է: «Երազները երբեﬓ կարող են որոշ
իրադրությունների մասին իրազեկել շատ ավելի վաղ, քան դրանք
կկատարվեին իրականության ﬔջ»726: Ինչպես Արևն է երկնքի օվկիանոսից ելնում, այնպես էլ երեխան է մայրական որովայնի ծովից դուրս գալիս՝ խորհրդանշելով աշխարհի ծագումը, ծնունդն ու
մանկությունը, որտեղ երեխայի ծնունդն ու Արևի ծագումը այլաբանորեն հավասարազոր են հավիտենական մանկան արքետիպին727:
«Երեﬔա թակավոր»728 (Վան-Վասպուրական) հեքիաթում
նվիրագործյալը խորթ մոր կողﬕց խաբեությամբ նետվում է ծովը՝
ապաստան գտնելով ﬔծ ձկան որովայնում. «Աստծու խրամանքյով
ﬔյ խատ կեդ ծյուկ էսա ախչկան կուլ կուտա: Ախչիկն ի, ﬔչ էսա
ծկան փուրին ութ օրից սորա, կծնի, ﬔյ խատ խուռնի-խրեղեն լաճ
տղեմ կպերի»729: «Մարգրտաշար»730 (Վան-Վասպուրական) հեքիաթում, չդիմանալով աղջկա արցունքների մրմուռին, ձուկը նրան
փսխում է ծովափին731: «Աղ ջիկն ի, կելնի կը կայնի էն տեղ, կը կանչի
723

К. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, с. 87.

724

ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 452 –460:
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«Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպում Սանասարը գնում է «ծովի բերան». ավելին՝ ծովի խորքերում է նա ձեռք բերում «Քուռկիկ Ջալալին,
Թուր Կեծակին, Խաչ Պատերազﬕն, Պինդ վահան և շապիկ զրեհին»
(Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 38 –39):
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К. Юнг, Архетип и символ, с. 47.
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К. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, с. 53.
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ՀԺՀ, հ. XV, էջ 397 –402:
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Նույն տեղում, էջ 401:

730

ԷԱԺ, հ. Բ, էջ 432 –442:

731

Նույն տեղում, էջ 442:
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բարի լուսու Քրիստոս, կասի: — Եա՛ Տիրամօր քեառսուն խինգ կանթեղ, քեօ բարի լուսով շող մը թալ սևաւորիս, բալքի ես ըս տեղէն
ազատուեմ»732: Վերոհիշյալ «Երեﬔա թակավոր» հեքիաթում «Ախչիկն ի, ծովու ﬔչեն կբոռա, կասի. — Ախր ես ﬔնակ չեմ, զիկ գրկյանոց էլ կա»733: Աստծո հրամանով կետ ձուկը փսխում է ծովափին, և
«աղչիկ, ուր տղեն գյիրկ, կէլնի տյուս»734 (երեխային հմմտ. կետ
ձկան փորում նվիրագործվող աստվածաշնչյան Հոﬖանի հետ) 735:
Վերոհիշյալ բոլոր հեքիաթներում էլ աղ ջիկների հղիությունը առնչվում է հայոց ծիսաառասպելական պատկերացուﬓերում ամրակայված ծովի «ծիրանի» և ծնունդ խորհրդանշող սկզբի հետ736: Ջրի
զորությամբ և ջրում հղիանալը լայնորեն խաղարկվում է ինչպես
ընդհանուր առասպելաբանության, այնպես էլ զրադաշտականության պատմության ﬔջ, որի սրբազան գրքի՝ «Ավեստայի» հիմքի
վրա կառուցված ﬕ առասպելում կատարածաբանական փրկիչը՝
բոլոր չարիքները արմատախիլ անող Աստվատ-Արտան (հմմտ. Հիսուսի հետ), ծնվել է արևելքում, Զրադաշտի՝ ծովի խորքերում պահպանվող սերﬕց և այդ ծովում լողացող անարատ կույսից737: Օսական «Նարթյան դիցավեպում» ծովային աղ ջիկը նարթերի հզոր
դյուցազնի՝ Ախսարթագի հետ ամուսնանում է հենց ծովի հատակին՝ ծնելով երկվորյակ եղբայրներ Վըրըզմագին և Խամըցին738:
Հերոսավեպի՝ ջրից ծնված հսկա Սանասարը ջրից է ստանում
իր հասակը, անպարտելի ուժն ու զորությունը, անխոցելի զենքն ու
զրահը: Ջուրը անգիտակցականի՝ աﬔնից հաճախ հանդիպող
խորհրդանիշն է: Իսկ անգիտակցականը կառավարվում է կենսա732

Նույն տեղում:

733

ՀԺՀ, հ. XV, էջ 402:

734

Նույն տեղում:
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Աստուածաշունչ, Մարգարէութիւն Յոﬖանու, Կոստանդնուպոլիս,
1883, Ա, Բ, էջ 980 –981:

736

Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք առաջին, ԼԱ, էջ
102; Ե. Լալայեան, Ջաւախք//ԱՀ, գիրք Ա, էջ 350; Ե. Լալայեան, Վարանդա//ԱՀ, գիրք Բ, էջ 196; Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական
հերոսավեպ, էջ 24 –25, 38 –40:
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М. Элиаде, И. Кулиано, Словарь религии, обрядов и верований, Зороастризм, Москва, 2011, с. 141 –142; Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 464:
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Տ. Դալալյան, Հայոց վիպական Սաթենիկ թագուհու կերպարի ծագուﬓաբանության շուրջ//ՊԲՀ, 2002, №2, էջ 195:
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կան ուժերի, բնազդական մտաձևերի, այսինքն՝ արքետիպերի ﬕջոցով739:
Սանասարը, ծովափի հսկայական քարի տակից հանելով
Քուռկիկ Ջալալու սանձը, հարվածում է ջրին, և բացվող ծովից ելնում է հրեղեն ձին: «Ջիբրայել-Խըդըր Նաբին»740 (Վան-Վասպուրական) հեքիաթի հերոսը նույնպես գիտի ծովի ﬕջի ձիերի ու սանձերի տեղը: Ծովի ափին «մaրմaր կա, քյար թող շըռճի, քյարի
տակ ջուխտըմ գյամ կա, ﬔր ծիաըտեկաց գյaﬔրն են, առնի գյաﬔր, իրեքյ դիր աստծու անուն տա, զaնի ﬔչ ծովուն, ծիյանքյ կուգյaն»741:
Ե՛վ հայոց հերոսավեպում, և՛ հեքիաթներում նախնիների պաշտամունքը աղերսվում է հեթանոսական և քրիստոնեական հավատալիքների հետ:
Մեծ Մհերի մահից հետո Սասունը յոթ տարի սուգ է մտնում 742:
Դավթի երազում հայտնվում է Մարութա բարձր Աստվածածինը և
հուշում, որ վերանորոգի իր հոր կառուցած վանքը, որտեղ և պատարագ մատուցել տա.
Թե որ չը շինեմ ես էս վանք՝
Իմ ուխտի տակ կը ﬔռնեմ 743:

Յունգի կարծիքով՝ ﬔր կյանքի շատ ճգնաժամային պահեր ունեն երկարատև անգիտակցական պատմություն. «Բայց այն, ինչը
ﬔնք գիտակցաբար ձգտում ենք չնկատել, հաճախ որսում է ﬔր
անգիտակցականը և երազի տեսքով փոխանցում ﬔզ»744:
Փոքր Մհերը Սասնա տան բոլոր անցավորների համար «էլավ
քառսուն պատարագ էտու անել»745: Իր անմահությունից պատուհասված հսկա Մհերը այցելում է հարազատների շիրիﬓերին, երեխայի պես ձայն տալով աղերսում մորն ու հորը, որ ուղի ցույց տան
իրեն, որովհետև ինքն «անմաս է ﬓացել Սասնա Ջոջ տնեն», իսկ
հողն այլևս չի տանում իր ծանրությունը: Ծնողները գերեզմանից
739

К. Юнг, Архетип и символ, с. 72 –73, 109.
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ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 13 –40:

741

Նույն տեղում, էջ 18:

742

Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 148:

743

Նույն տեղում, էջ 189:

744

К. Юнг, Архетип и символ, с. 47.

745

Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 312:
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խորհուրդ են տալիս Մհերին գնալ «Ագռավու քար»746: Ի դեպ, այն
ողորﬕները, որոնցով Մհերը պատվում է իր անցավորներին և վեպը պատմողներին ու լսողներին, զուգադիր հաﬔմատությամբ
աղերսվում են հայկական հեքիաթների վերջնաբանաձևում երկնքից ընկնող երեք խնձորներին, որոնք դարձյալ ﬕտված են ժողովրդական ոգին կենդանի պահողներին գոհացնելու խորհրդաբանությանը.
Հիշենք զօղորﬕն, հազար զօղորﬕ
Ականջ արողի հոր ու մոր հոգուն747:

Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի նշացանկի՝ «Ժողովրդական հեքիաթների տիպերի» 433 թվահամարին748 համապատասխանող
հայկական հեքիաթներում օձին կեր դառնալուց առաջ աղջիկը
նույնպես այցի է գնում մոր գերեզմանին, աղի արցունք թափելով՝
քնում է այնտեղ և երազում մորից խորհուրդ է ստանում, որի շնորհիվ հաղթահարում է նախամուսնական փորձությունները: «Օձեմանուկ և Արևմանուկ»749 (Ակն) հեքիաթում ցերեկը ﬔռնող և գիշերը կենդանացող Արևմանուկը թովչազերծվում է ոչ թե հեքիաթի՝
ավելի հին փոփոխակներին բնորոշ՝ Արևմանուկի մոր դեգերուﬓերի և Արևի մորից ներում աղերսելու շնորհիվ750, այլ քահանայի կողﬕց ձեռագիր «Ավետարանի» ընթերցանությամբ751, որտեղ քրիստոնեական վարդապետությունը շղարշել է հայոց կրոնաառասպելաբանական հավատալիքներին ﬔրված և տեղայնացած՝ Արևի
կրկնակ և ախոյան ընկալվող Միթրա-Մհերի պաշտամունքը:
«Զվալ աստղ և Նռանխատ ու Օսկեծամ»752 (Բաղեշ) հեքիաթում Նռանխատը գիշերը քնած ժամանակ երազ է տեսնում, որ Օսկեծաﬓ իրեն ﬕ թաս շարբաթ է տալիս: Նույն երազը աղ ջիկն է
տեսնում, և նրանց էշխը սկսում է ﬕմյանց վառել: Տղան «աղեկ ձի
մը քաշեց թավլից դուս, խուրճին ﬕ օսկի վերցուց, ձին հեծավ, ﬓաս
բարով ասաց, գնաց»՝ երազի ﬔջ տեսած աղջկան որոնելու: Նռան746

Նույն տեղում, էջ 313:

747

Նույն տեղում, էջ 316:

748

H.-J. Uther, p. 259.

749

Բիւրակն, 1898, №47 –48, էջ 827 –830:

750

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 490 –495:
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Բիւրակն, 1898, №47 –48, էջ 830:

752

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 361 –375:
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խատը աղջկան տեսավ պատի վրա անհանգիստ պտույտ գործելիս.
«Օսկի ծաﬔր էնքան հ’երկեն ա, օր կախվեր ա պատնից, իջեր
գետին խանգուցվեր ա պատնի վերեն, կու պտոտեր ու Նռանխատի
ճանբախ կաչկեր: Նռանխատ տեսավ օր ուր էրազի ﬔջ տեսած աղջիկն ա»753: Օսկեծաﬓ էլ տեսավ, «հ’իմցավ ուր էրազի ﬔջ տեսածն
ա. շուշուտ իջավ պատնե. դուռ էբաց, կանավ դռան հ’առեջ, ճանչցան
իրուր»754: Հնագույն պատկերացուﬓերի համաձայն՝ երազն իրար է
կապում այս և այնկողﬓային աշխարհները. «Երազի խորհրդանիշները կարևոր լրատուներ են մարդկային գիտակցության բաղկացուցիչ՝ բնազդականից բանականի անցման ﬔջ՝ դրանով իսկ սովորեցնելով կրկին հասկանալ մոռացված բնազդների լեզուն»755:
Այս առումով ցուցանշական է ս. Սարգսի՝ իբրև սիրո ճանապարհ բացող արագահաս մուրազատուի պաշտամունքը, որն իր
արտահայտությունն է գտել նաև հայկական ﬕ շարք հեքիաթներում և «Սասնա ծռերում»:
Մ. Աբեղյանի կարծիքով՝ քրիստոնեական սրբերի վրա հաճախ է անցել հեթանոսական աստվածների դերը, որոնցից ﬔկն է
ս. Սարգիսը, որը, օժտված լինելով հողﬕ աստվածության հատկանիշներով, արագահաս օգնում է նեղության ﬔջ հայտնվածներին և
մանավանդ ամուսնության նախապատրաստվողներին756:
Վան-Վասպուրականից գրառված «Ջիբրաել-Խըդըր Նaբին»757 հեքիաթում ս. Սարգիսն ու իր կինը, քնի ուլունք մտցնելով
թագավորի որդու ականջի ﬔջ, նրան «կտանեն դյուզ կտնեն
Հընդa թաքավուրու ախչկա ծոց»758: Նույն կերպ ս. Սարգիսն ու իր
կինը թագավորի որդուն գիշերը կրկին վերադարձնում են իր հոր
ապարանքը: Տղան առավոտյան արթնանում է իր տեղաշորում,
տեսնում, որ երազն ու իրականությունը խառնվել են իրար. «Թե
էրա՞զ էր, էրազ չէր... էկանք ախչկան էօդեն կaյհֆa խմանքյ, մատընկներ փոխեցինքյ, ﬔյ ﬔկ գյրկեցինքյ, պառկանքյ, քյնանքյ.
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Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, էջ 432:
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ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 13 –39:
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ապա ու՞ր է ախչիկ... Շատ կմտածի, քիչ կմտածի, կասի.«Վալլա՜հ,
չյում էն ախչիկ չկընդընեմ, զի խարամ ի կացե փսայվել»759:
Զույգ հավքերի փոխակերպվելով՝ ս. Սարգիսն ու իր կինը
զրուցում են, իսկ թագավորի որդու հավատարիմ ծառա Ջբոն,
նրանց զրույցը լսելով, երեք անգամ Աստված կանչելով, սանձերը
նետում է ծովի ﬔջ ու ծովից ելած ձիերի օգնությամբ թագավորի
որդուն հասցնում է սիրած աղջկա մոտ: Հայկական հեքիաթներում
ս. Սարգսի հովանավորության տակ գտվող հերոս-հերոսուհիները
կամ «ծռվում» են, կամ «ցնորվում»: Զորօրինակ՝ վերոհիշյալ «Ջիբրաել-Խըդըր Նaբին» հեքիաթում պառավը հանդիմանում է թագավորի աղջկան.
«Մկա չենք կիտի. ախչի՛կ տյու երա՞զ ես տիսե, սիրու տե՞ր ունես, սaվդaլի՞ ես, ծո՞ւռ ես, թե ի՞նչ ես»760, իսկ «Զվալ աստղ և Նռանխատ ու Օսկեծամ»761 (Բաղեշ) հեքիաթում սիրահարված Նռանխատը «ցնորվել» էր. «Քեռին տեսավ, աչկեց օր Նռանխատ ցնորվեր
էր ուրին սավտից, գիշեր, ցերեկ կը մտածեր, թե ես ե՞բ էրտամ
գտնիմ»762: «Հետաքրքիր է նկատել, որ վեպի ﬔջ ս. Սարգիսն ևս
նույն ծուռ մականունն է կրում, ինչ որ Սասնա դյուցազները»763:
«Ջիբրաել-Խըդըր Նaբին»764 հեքիաթում ս. Սարգիսը ոչ ﬕայն
օգնում է սիրահարներին, այլև պահանջում է, որ Ջբոն գաղտնիքը
խնամքով պահպանի: Թագավորի որդին Ջբոյին սկսում է կասկածել անհավատարմության ﬔջ: Ջբոն ստիպված գաղտնիքը բացում
է և, երդﬓազանց լինելով, քար դառնում: Ե՛վ «Սասնա ծռերում», և՛
հայկական հեքիաթներում երդումակոտոր լինելը հավասարազոր
է մահվան: Խանդութը Դավթին ասում է. «Խաչ Պատերազﬕն վեր
քո աջ թևին՝/ Սևցեր է, էլեր է սև կուտ»765: Երդﬓազանց Դավթի
թևի Մսե խաչը սևանում է, և նա ուժից ընկնում է ու սպանվում.
Կնի՛կ, ես տ’էրթամ Չմշկիկ Սուլթանի մոտ,
Էրթում արի յոթ օր, գնաց յոթ տարի.
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Ես էրթմակոտոր եմ էլե,
Կնի՛կ, ես գնացի...»766:

Երդումը չպահելու պատճառով ﬔռնում են նաև Առյուծաձև
Մհերն ու իր կինը՝ Արմաղանը: Վերոնշյալ «Ջիբրաել-Խըդըր
Նaբին» հեքիաթում ս. Սարգիսը հուշում է, որ քար դարձած Ջբոյի
վերակենդանացման համար անհրաժեշտ է զոհաբերել թագավորի
որդու նորածին տղային: Թագավորի որդին սեփական երեխայի
գլուխը կտրում է և նրան դարձյալ տեղավորում օրորոցի ﬔջ: Աստված, տեսնելով ամուսինների անկեղծ սերը ընկերոջ նկատմամբ,
գլխատված երեխային կենդանություն է պարգևում: «Սասնա
ծռեր» հերոսավեպում նույնպես, երբ Խալիֆան նեղն ընկնելով
Սանասարին ու Բաղդասարին խոստանում է մատաղել իր կուռքերին, Աստծո կամոք, Ծովինարը երազի ﬔջ իմանում է այդ աﬔնի
մասին և տղաներին Բաղդադից հեռացնելով՝ կանխում է նրանց
զոհաբերությունը: Ճիշտ նույն կերպ Աստված, գնահատելով իր
հավատարիմ ծառա Աբրահաﬕ ազնվությունը, ետ է կանգնում
վերջինիս ﬕակ որդու՝ Իսահակի ող ջակիզման պահանջից767:
«Դարվեշի ու աղ ջըկներու հեքիաթում»768 (Տուրուբերան. ՄուշԲուլանըխ) հերոսուհին դարվեշի հետապնդուﬕց ազատվում է
ս. Սարգսի օգնությամբ՝ խոստանալով նրան զոհաբերել իր երեխային. «Յա՛ սիվտակ ձիավոր սըբ Սարգիս, իդա իմ արգանեն ինչ
օր էղավ, քըզի մատաղ ըխտացի»769:
«Թուրինջի Ահմատ»770 (Ապարան-Չամրլու) հեքիաթում աղջիկն օգնության խնդրանքով դիմում է ս. Սարգսին. «Եա՛ սուրբ
Սարգիս, դու ընձի իտա դուշﬓի ձեռնէն պրծուս՝ իմ փորու էրէխեն
տղայ էղնի, ախչիկ էղնի՝ քըզի մատաղ»771:
«Մախոխի հեքիաթում»772 (Այրարատ) ս. Սարգսի փոխարեն
աղջկան փրկում է դևի կինը՝ օգնության դիմաց պահանջելով նրա
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Աստուածաշունչ, Գիրք ծննդոց, Կոստանդնուպոլիս, 1883, ԻԲ, 1 –19, էջ
21 –22:
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ՀԺՀ, հ. X, էջ 92 –99:
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Նույն տեղում, էջ 96:
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ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 33 –46:
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Նույն տեղում, էջ 39:

772

ՀԺՀ, հ. II, էջ 354 –362:
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փորի երեխային: Աղ ջիկն ասում է. «Աստված ﬕջնորդ ըլնի՝ դու
ինձ ազատես էս անիրավիցը, տղա էլ ըլնի՝ տա՛մ քեզ, աղ ջիկն էլ
ըլնի՝ տա՛մ քեզ»773: Աղ ջիկը տղա է ունենում և երկու տարեկան
դառնալուն պես հանձնում է դևի կնոջը: Տեսնելով, որ աղ ջիկն իր
խոսքը կատարել է՝ դևի կինը երեխային բաշխում է մորը774:
Սասնա ծռերն ու հայկական հեքիաթների հերոս-հերոսուհիները ոչ ﬕ նշանակալի գործ չեն ձեռնարկում առանց Աստծո անունը տալու. մանավանդ, երբ այն մարդկային ուժի ու կարողության
սահմաններից վեր է գիտակցվում: Նրանք գրեթե ﬕշտ ապավինում են Աստծո հրեշտակներին ու սրբերին: Դավթի կարծիքով
«Աստված էն ի, ինչ զﬕ ստեղծը՛, կը պախը՛»775:
Հերոսավեպում կենցաղավարող աղոթքի բանաձևերը առանձնահատուկ են: Ինչպես Մ. Աբեղյանն է նկատում, դրանք եկեղեցական գրական աղոթքներ չեն, և որպես օրինակ է բերում հաց օրհնելու աղոթքը՝ արդեն աղավաղված և անհասկանալի դարձած,
որովհետև հին հավատալիքները շարունակում են վեպի ﬔջ ապրել քրիստոնեության անվան տակ: Հայոց հերոսավեպի հերոսները հացի և գինու սրբազան աստվածությունից են հայցում իրենց
ձեռնարկելիք գործի հաջողությունը.
Հացն ու գինին, տեր կենդանին.
Չուր էդա որբ հետ չը բերեմ,
Էս բաժակ իմ բերան չառնեմ 776:

Այսպես է երդվում Քեռի Թորոսը Մսրա Մելիքի մոտ գերի
պահվող Դավթին ազատելուց առաջ:
«Հացն ու գինին, տեր կենդանին» բանաձևն իր խորքերում
ծպտված պահում է հեթանոսական հնագույն երկրագործ աստվածության պատվին կատարվող սրբազան զոհաբերության արձագանքները՝ իբրև «Տեր կենդանուն», այսինքն՝ կյանք տվող, կենդանություն պարգևող, կենսապահովման արդյունքները հովանավորող տիրոջ հետ հաղորդակցվելու, հմայական շփման ﬔջ մտնելու
արարողության վերապրուկ, որի՝ առավել ուշ կրոնական արտահայտությունը դրսևորվել է քրիստոնեական պատարագի ﬕջուկը
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կազմող խորհրդավոր արարողության՝ հացի ճաշակման և գինու
ըմպման ծիսական գործողության ﬔջ777:
«Սասնա ծռերին» և հայկական հեքիաթների հերոսներին
սպառնացող վտանգը կանխատեսվում է երազների ու աստղերի
ﬕջոցով, ինչը աղերսվում է մարդու՝ բնության հետ ունեցած կապի
առասպելաբանական պատկերացուﬓերին778:
«Զվալ աստղ և Նռանհատ ու Օսկեծամ»779 հեքիաթում Նռանհատն իր ախպերացուներին պատվիրում է.
« — Է՛, աղբրտա՛նք, աստված ձեր բան հաջողե, գացե՛ք, գախգախ իմ աստղին աչկեք, օր խավարավ, գաք զիս գտնիք»780:
Հեքիաթներում աստղերին հաճախ փոխարինում է մատանու
ակը: «Քաջանց թագավորի տղի հեքիաթում»781 (ՏուրուբերանՀարք) օձը կռիվ գնալուց առաջ կնոջը ﬕ մատանի է տալիս. եթե
ակը խավարի, ուրեﬓ ինքը սպանվել է: Այդպես էլ լինում է:
Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ «Սասնա ծռեր» հերոսավեպում և հայկական հեքիաթներում ձևավորված կրոնաառասպելաբանական ﬕջավայրը պայմանավորված է նախաքրիստոնեական
և քրիստոնեական սրբագործված հավատալիքների հարակցումներով, որոնք իրենց ﬔջ ներառում են ﬔր ժողովրդի էթնոմշակութային հնավանդ պատկերացուﬓերի և կենդանի հավատալիքների համալիրը:

2.3.
ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ՎԱՐՔԱՊԱՏՈՒՄԻ
ԵՎ «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐԻ» ՎԻՊԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՂԵՐՍՆԵՐԻ
ՇՈՒՐՋ
Գրիգոր Նարեկացու կյանքն ու գործունեությունը կապվում են
Վասպուրական նահանգի Ռշտունյաց, Մոկաց, Անձևացյաց գավառների և հատկապես Վանա ծովի հարավային ափին՝ Ռշտու777

Ս. Հարթյնյան, Անեծքի և օրհնանքի ժանրը հայ բանահյուսության ﬔջ, Երևան, 1975, էջ 232 –233:

778

Այս մասին մանրամասն տե՛ս I գլխի 1.4. ենթագլխում՝ «Տոմարական և
աստղաբաշխական պատկերացուﬓերը»:
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ՀԺՀ, հ. IX, էջ 361 –375:

780

Նույն տեղում, էջ 370:
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ՀԺՀ, հ. XI, էջ 464 –467:
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նյաց աշխարհի Նարեկ գյուղում գտնվող Նարեկա վանքի հետ782:
Վանքից հյուսիս-արևմուտք՝ապառաժ լեռան լանջին, ըստ
ավանդության, ցույց է տրվում Նարեկացու դժվարամատչելի աղոթատեղին, որի քարակոփ այրերից նայողի առաջ ծավալվում է
Վանա ծովը, և դիմացը երևում են Առտեր ու Աղթամար կղզիները:
Մ. Աբեղյանը, բանասիրական քննության ենթարկելով Գրիգոր Նարեկացու ապրած ժամանակաշրջանն ու նրա ստեղծագործության հետ կապված հարցերը, հընթացս անդրադառնում է ﬕջնադարում պաշտամունքի հասնող այն համընդհանուր սիրուն ու
ակնածանքին, որ Նարեկացու հանդեպ տածել է ժողովուրդը783:
Դրա ապացույցը բազում ավանդազրույցներն ու վիպական
երգերն են, որոնք ﬔզ են հասել ինչպես ձեռագրերով (Մատենադարանի 18 հատվածից բաղկացած ձեռագիրը՝«Վարք և պատմութիւն սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյն»784 խորագրով, որոնցից յուրաքանչյուրը, աննշան բացառությամբ, անվանվում է «Սքանչելիք»), Նարեկացու հայսմավուրքային վարքով՝ (Խլաթեցու խմբագրություն)785, այնպես էլ բանահյուսական786, ազգագրական, տեղագրական և ուղեգրական բնույթի աշխատանքներով787:
Ըստ Պ. Խաչատրյանի հաշվարկների՝ Նարեկացու մասին
ավանդազրույցների ընդհանուր քանակը կազմում է արձակ և չափածո 28 դրվագ՝ շուրջ 55 տարբերակներով788: Իսկ ﬕջնադարյան
հայ աշխարհիկ բանաստեղծության նշանավոր ներկայացուցիչ
Հովհաննես Թլկուրանցին (XV դար) բանաստեղծական մշակման
782

Վանքում գտնվող Գրիգոր Նարեկացու և Անանիա Նարեկացու գերեզմանները (Գր. Նարեկացին վախճանվել է 1003 թ.) համազգային հատուկ հարգանքի են արժանացել: Ներկայումս հիﬓահատակ
ավերված վանքի տեղում կառուցված է ոչ ﬔծ մզկիթ (Գ. Շէրենց,
Սրբավայրեր, Թիֆլիս, 1902, էջ 125 –127):

783

Մ. Աբեղեան, Ս. Գրիգոր Նարեկացի//ԱՀ, գ. XXVI, Թիֆլիս, 1916, էջ
85 –136:

784

ՄՄ, ձեռագիր №9861:

785

Գիրք որ կոչի Այսմաւուրք (այսուհետ՝«Յայսմաւուրք»), ի թ. հայոց
ՌՃՀԹ (1730), Կ.Պոլիս, էջ ԳՃՂԴ (394):

786

Ա. Սոլաքեան, Վանայ բանահիւսութիւնից, Աւանդութիւններ // ԱՀ,
գ. XIX, Թիֆլիս, 1910, №1, էջ 99:

787

Ե. Լալայեան, Վասպուրական. Նշանավոր վանքեր: Նարեկայ վանք//
ԱՀ, գ. XXI, Թիֆլիս, 1911, էջ 37; Գ. Շէրենց, Սրբավայրեր, էջ 125 –127:

788

Պ. Խաչատրյան, Գրիգոր Նարեկացին և հայ ﬕջնադարը, Գիրք
առաջին, Ս. Էջﬕածին, 1996, էջ 179:
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է ենթարկել Նարեկացու կենսապատուﬕց երեք դրվագ՝ «Գեղ ﬕ
կայր Նարեկ ասեն» սկզբնատողով789:
Նոր ժամանակներում այդ ցրիվ նյութն ամբող ջությամբ ի ﬕ է
բերվել և հրատարակվել Ա. Ղանալանյանի «Ավանդապատում»
գրքում 790:
Այդ զրույցները տարածված են եղել նաև բանավոր ավանդության ﬔջ և դրանցից երկուսը գրառվել են 19-րդ դարի վերջերին:
Առաջինը գրի է առնված և տպագրված «Փշրանքներ ժողովրդական
բանահիւսությունից» գրքույկում՝ «Նարեկեծին խաց կ’տաներ»791
սկզբնատողով, իսկ երկրորդը տպագրված է «Լումա» ամսագրում՝
«Ժողովրդի խոսք Նարեկացու մասին»792 վերտառությամբ:
Դրանց փոփոխակները պահպանվում են Հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսական արխիվի Ե. Լալայանի ֆոնդում 793:
Ուշագրավ է Նարեկացու վարքապատուﬕ կենցաղավարման
մասին վկայող բանահյուսական և ազգագրական նյութը՝ գրառված ﬔր օրերում 794:
Վարքապատուﬕ բոլոր փոփոխակներում հերոսի նկատմամբ
հետաքրքրությունը կենդանի է ոչ ﬕայն գործած հրաշքներով, այլև
այնու, որ շարունակ փորձությունների ենթարկվելով՝բացահայտվում է վիպական Նարեկացին:

789

Հովհ. Թլկրանցի, Տաղեր, Աշխատասիրությամբ՝ Էմ. Պիվազյանի,
Երևան, 1960, էջ 205: Այս տաղը պարունակող ձեռագրերից աﬔնահինը ՄՄ №8968 ձեռագիրն է՝ բաղկացած 104 բանատողերից և հորինված «հայրեն» կոչված չափով, որն իր բովանդակությամբ տեղ-տեղ
գրեթե բառացի համընկնում է «Լումա»-ի 1899 թ. Բ գրքում տպագրված վիպական երգի հետ:

790

Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969, №190 ա-գ, №224 ա-բ,
№322 բ-գ, №774ա-իդ, №846 և №861 (վերջին երկուսը տեղ են գտել
գրքի «Լրացում» բաժնում):
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Փշրանքներ ժողովրդական բանահիւսութիւնից, ժողովեց Գարեգին
սարկաւագ Հովսէփեանց, Թիֆլիս, 1892, էջ 16 –19:

792

«Լումա», ամսագիր, Թիֆլիս, 1899, Բ գիրք, էջ 325 –328:

793

Ե. Լալայանի ֆոնդ, №57, բանասաց՝ վանեցի Օղապետ Բեյլարյան,
75 տարեկան, բանահավաք՝ Սենեքերիմ Շալճյան, 1915 թ.; բանասաց՝
Մուխսի Վասիլ Ավետյան, 72 տարեկան, գրի է առնվել 1933 թ.; FF II:
7359 –7365, բանահավաք՝ Ե. Լալայան, 1916 –1917 թ.:
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Լ. Սիմոնյան, Կ. Հովհաննիսյան, Դաշտային ազգագրական նյութեր,
Ապարան-Ծաղկաշեն, 2012 թ.:
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«Նարեկեծին խաց կ’տաներ» սկսվածքով վիպական երգը
բաղկացած է 87 տողից, պարունակում է հինգ դրվագ, որոնք բովանդակության էական գծերով հաջորդաբար համապատասխանում են
Մատենադարանի №9861 ձեռագրի Գ, Է, Դ, Զ, ԺԳ – ԺԴ դրվագսքանչելիքներին: Վիպերգն անհանգ է՝ գրված ազատ ոտանավորի
չափով. «Դրանով էլ այս երգն ավելի մոտ է «Սասնա ծռերի» վարիանտներին: Երգը չունի կրկնակ, բայց երգի քնարականությունը
դեռ ﬓում է այն բացականչությունների ﬔջ, որ երգիչ գուսանն
անում է աﬔն ﬕ դեպքի պատուﬕ վերջում»795: Այդ ընդհանրացնող
տողերն են՝ «Մշակտիր զարմանք ﬓացին», «Հեթըմ շախող Նարեկեծին», «Պարտքնտեր պարտքից ազատող Նարեկեծին», «Մեռել
հարուցող սուփ Նարեկեծին», «Սըփ զանեզան, սըփ Նարեկեծին»796:
«Ժողովրդի խոսք Նարեկացու մասին» չափածո վիպերգը
գրառված է անհայտ բանահավաքի կողﬕց, բաղկացած է 101 տողից, հիﬓականում պարունակում է հինգ դրվագ, որոնք համապատասխանում են Մատենադարանի վերոնշյալ ձեռագրի Գ, ԺԲ, ԺԳ,
ԺԴ, ԺԵ սքանչելիքներին: Դրվագների վերջնամասերը հիﬓականում ավարտվում են «Ծառա կելնիմ Նարեկացուն» կրկնատողով:
Գրիչների ﬕջոցով ﬔզ հասած համառոտ կենսագրականներից և վերոնշյալ աղբյուրներից իմանում ենք, որ հոր՝ Խոսրով Անձևացու և ուսուցչի՝ Անանիա Նարեկացու797 նման Գրիգորն էլ, իբրև լուսավոր անհատ, հալածվել է, համարվել թոնդրակեցիների
աղանդի հետևող, որի պառճառով էլ եպիսկոպոսները, իշխանական ազատանին և տանուտերերը, նշանակություն տալով «բիրտ
ու սոպռ» մարդկանց բամբասանքներին, որոշել են Նարեկացուն
հրապարակավ քննության ենթարկել, հանդիմանել և ապա իբրև
հերձվածողի պատուհասել ու աքսորել798:
795

Մ. Աբեղյան, Երկեր, Ա հատոր, Երևան, 1966, էջ 507:

796

Փշրանքներ ժողովրդական բանահիւսութիւնից, էջ 16 –19:

797

Պատմաբանասիրական որոշ վերլուծությունների հիման վրա Պ. Խաչատրյանը ճշմարտացի է համարում Հր. Աճառյանի տված բացատրությունը առ այն, որ Գրիգորի ուսուցիչ Անանիա Նարեկացին եղել է
նրա մոր ոչ թե հորեղբայրը, այլ հորեղբոր որդին (Պ. Խաչատրյան,
նշվ. աշխ., էջ 32; Հ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, Ա,
Երևան, 1942, էջ 543):

798

ՄՄ, ձեռագիր №9861; «Յայսմաւուրք», էջ 394; Ա. Ղանալանյան,
Ավանդապատում, №774ե-զ: Այդ ամբաստանության պատճառով
Խոսրով Անձևացյաց եպիսկոպոսը պաշտոնանկ է արվել և բանա-
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«Յայսմաւուրքը» գրում է, թե որովհետև նա աﬔնայն փութով
աշխատում էր ուղղել եկեղեցու խանգարված կարգավորությունը,
ուստի ﬕ քանի հաչաղկոտներ չարախոսեցին նրա մասին եպիսկոպոսների և իշխանների մոտ, և այդ ճշմարտության վարդապետին
կոչում էին ծայթ և հերձվածող.«Եւ զի ջան և փոյթ էր սրբոյն (Գրիգորի – Թ. Հ.) վասն ﬕաբանութեան եկեղեցւոյ, զի զեղծեալ և անփոյթ արարեալ կարգս եկեղեցւոյ սրբոյ ի ծուլից և ի մարﬓասէր
առաջնորդաց կամէր հաստատել և վերստին նորոգել. վասն որոյ
այպանէին զնա բիրտ և սոպռ մարդիկ և համբաւէին զնա ծայթ»799:
Սրբին դատելու մանրամասները ﬔզ հայտնի չեն: Պահպանվել են ﬕայն այս աﬔնի շուրջը հյուսված կրոնաժողովրդական
ավանդազրույցներ: Ըստ ﬕջնադարյան ﬕ զրույցի՝ Նարեկացին
ընդունում է իրեն դատարան տանելու համար եկած հրավիրակներին և ճանապարհ ընկնելուց առաջ ձեռքի թեթև շարժումով ու շշուկով երկնքից ցած է բերում երեք աղաﬖիների, տապակում ու մատուցում նրանց: Հրավիրակները հրաժարվում են հյուրասիրությունից՝ հիշեցնելով Նարեկացուն, որ օրն ուրբաթ պաս է: Նարեկացին
ներողություն է խնդրում պասի մասին մոռանալու համար և առաջարկում է եկվորներին, որ աղաﬖիներին թռչելու հրաման տան:
Հրավիրակները խոստովանում են, որ իրենք անկարող են այդ
անել. «…ոչ է ﬔզ կարողութիւն զայս առնել»800: Նարեկացին, Աստծո անունը տալով և խաչակնքելով, հրամայում է, և տապակած
աղաﬖիները կենդանանում են ու թևերը թափահարելով թռչում.
«Յայնժամ նոցա թև բուսեալ և թռուցեալ գնացին յերամս իւրեանց»801: Եկվորները, սրբի հրաշագործությունից ապշած, շտապում են պատﬔլու իրենց աչքով տեսածը, իսկ Նարեկացու նկատմամբ ﬔղադրանքը վերացվում է802: Սրան գալիս են լրացնելու հրադրվել, Անանիա Նարեկացին ստիպված է եղել գրել իր անﬔղությունն
ապացուցող գործեր, իսկ Գրիգոր Նարեկացին էլ գրել է ﬕ թուղթ, որտեղ դատապարտել է թոնդրակեցիներին:
799

«Յայսմաւուրք», էջ 394:

800 ՄՄ, ձեռագիր №9861, էջ 18ա:
801

Նույն տեղում, էջ 18բ; Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №774է:
Աղաﬖու պաշտամունքը և նրան խաղացնողների վարվեցողության
նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց ﬔջ ﬕանշանակ չէ, իսկ քրիստոնեության ﬔջ, ինչպես նաև Նարեկացու վարքապատումում, այն
ստացել է կրոնասրբազան երանգավորում:

802

ՄՄ, ձեռագիր №9861; Փշրանքներ ժողովրդական բանահիւսութիւնից,
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շագործական զրույցի՝ երրորդ և տասներեքերորդ դրվագ-սքանչելիքները՝ հացի ու քակուռի (փթիր), ջրի ու բամբակի մասին: Նարեկացին հաց է տանում մշակներին, վերջիններս նրան ջրի են ուղարկում, ուտում են հացը և ﬔզարի (բրդյա հաստ ծածկոց) ﬔջ աղբ են
լցնում: Նարեկացին վերադառնում է, ﬔզարը քաշում իր առաջ,
չորս կողմը խաչակնքում, և այն նորից լցվում է հացով803: Այնուհետև
վարդապետները ջուր են լցնում չափուկը (ծղոտից գործված կողով)
և ուղարկում Նարեկացուն: Շարունակության ﬔջ վարդապետները
զարհուրում են Նարեկացու գործած հրաշքից, երբ բացելով տուփը
տեսնում են, որ կրակը և ջուրը չնայած ﬔկտեղ, բայց փակ տուփի
ﬔջ ո՛չ բամբակն էր այրվել կրակից, ո՛չ էլ կրակն էր հանգել ջրից804:
Նարեկացին ﬕնչև կրոնավոր դառնալը Վասպուրականի Խարզիթ գյուղում հովվություն է արել: Եվ երբ թշնաﬕները հարձակվել
են նրա վրա՝ խույս տալով թաքնվել է վիմաքարի հետևում, որը
մարդու թիկունքի ու բազուկների պես գոգավորվելով՝պատսպարել է նրան805: Ըստ քարապաշտության հետ կապված ﬔկ այլ հավատալիքի՝ թափառուﬓերի ընթացքում Նարեկացին նստել է
հանգստանալու Նարեկա վանքի մոտակայքում գտնվող քարերի
վրա և հրաշքներ է գործել: Գյուղացիներն այդ քարերն անվանել են
հանգելաքարեր և դրանց ﬕջոցով գուշակություններ են արել806:
Նարեկացուն նվիրված վիպերգի ﬔզ հասած պատուﬓերը
թեև դրվագներով հարուստ են, բայց շատ չեն, որը, բնականաբար,
պայմանավորված է ﬕջնադարում ժողովրդական ստեղծագործության նկատմամբ ոչ շահեկան վերաբերմունքով:
Ժողովրդական համոզմունքի համաձայն՝ բոլոր հիվանդություններն ու նեղությունները կարող են կանխվել և հաղթահարվել
«Նարեկի» զորությամբ, սակայն հետաքրքիր է նկատել, որ վիպական երգում ոչ ﬕ խոսք չկա Նարեկացու բանաստեղծ լինելու և
«Նարեկով» բուժելու մասին, թեև Տիրամայրը, վիպերգի տարբեր
էջ 16 –19; «Լումա», էջ 325 –328:
803

Նույն տեղում:

804 Նույն տեղում: Հմմտ. Աստվածաշնչում նիրհած ջրհորի ﬔջ պահպանված հուրի հետ (Աստուածաշունչ, Մակաբայեցիների երկրորդ գիրքը,
Մայր Աթոռ Ս. Էջﬕածին, 2010, գլ. Ա, 19 –36, էջ 689 –690):
805

Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №190ա:

806 Նույն տեղում, №190բ; Ե. Լալայեան, Վասպուրական//ԱՀ, գ. XXVI,
Թիֆլիս, 1916, էջ 197:
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դրվագներում՝ իբրև տեսիլք այցի գալով Նարեկացուն, վերջինիս
օժտում է մարդկանց հարեհաս լինելու զորությամբ, ինչը տեսնում
ենք նաև հնագույն ձեռագրում. «Տաց քեզ շնորհս և իշխանութիւն
առնել բազում սքանչելիս և հանել զդևս և բժշկել զաﬔնայն ախտս
ցաւոց ի մարդոց և յանասնոց. և որք ապաւինին ի քո բարեխօսութիւնն, ազատեսցին ի պարտուց իւրեանց, և որ ամուլ լինի կինն,
քոյին խնդրուածովքն որդի ծնցի, ողորմութիւն գտցէ յԱստուծոյ, և
այլ բազում նեղութեանց անդորրութիւն գտցեն»807: Այս հյուսվածքում վիպական կենդանի դրվագներով հավաստվում է, որ Նարեկացու աղոթքն ու բարեգործությունը, նրա գերեզմանին ապավինելը հրաշագործ հատկություն ունեն:
Մուշ քաղաքում Գրիգորը գնում է Հովհաննես Մկրտչի շիրիﬕն երկրպագության և կենդանացնում է ﬔռած նորափեսային՝
ամոքելով նրա ծեր ծնողների և հարսի վիշտը808:
Երկնաքարի հարվածից սատկում է թխսատեր քրդի հաﬖ իր
ճտերով: Հայ պառավ կինը, որին քուրդը ﬔղադրում է իր կորուստի համար, պատժից կարողանում է խուսափել, քանի որ Նարեկացու գերազմանի հրաշագործ ուժով թուխսն ու ձագերը կենդանանում են809:
Նարեկացին այցի է գնում իր ուսուցիչ Եղիշեի գերեզմանին և
վերադարձին Ս. Վարդանի վանքի մոտ հանդիպում է Քրիստոսին,
որն իբրև աղքատ ու անտեր անդամալույծ՝ ընկած էր ճանապարհին: Նարեկացին, առանց ճանաչելու, նրան շալակած տանում է
իրենց վանքը, բայց կես ճանապարհին անդամալույծի պահանջով
ուղին շեղում է դեպի Վարագա վանք: Երեք օր հետո անդամալույծի ցանկությամբ ետ են դառնում Նարեկա վանք: Նարեկացին վեց
օր շարունակ աղքատին շալակած գյուղից գյուղ է տեղափոխում,
ﬕնչև որ վերջինս, խղճալով նրան, խնդրում է իրեն վայր դնել:
Մինչ Նարեկացին հասցնում է շրջվել, անդամալույծը անհայտանում է և բարձունքում տեսլանում որպես խաչված Քրիստոս՝ օրհնելով սրբին իր համբերության ու բարության համար810:
807

ՄՄ, ձեռագիր №9861, էջ 10բ –11ա:

808 Նույն տեղում (վեցերորդ սքանչելիք); Ա.Ղանալանյան, Ավանդապատում, №774ը:
809 Նույն տեղում (տասնութերորդ սքանչելիք); «Յայսմաւուրք», էջ 391:
810

ՄՄ, ձեռագիր №9861 (ﬔտասաներորդ սքանչելիք); «Յայսմաւուրք»,
էջ 394 –395:
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Նարեկացին, վերադառնալով Ռշտունիք, ﬔկուսանում է Նարեկա վանքի դիմաց գտնվող լեռան քարայրում և, մարդկանց աչքից հեռու, յոթ տարի հանապազ աղոթում ու թողություն է հայցում
ﬔղավորների հանցանքների համար. «Ստեղծեր ես, ﬕ՛ կորուսաներ, Տէր Աստուած»811: Գրիչների ﬕջոցով ﬔզ հասած այս աղոթքի
անդրադարձը տեսանելի է նաև «Նարեկում».
Ողորﬔա՛, դու ստեղծեր, ﬕ՛ կորուսաներ812:
Նարեկացու զրուցապատում վարքում պատմականը Նարեկացին է, իսկ վիպականը այն հրաշագործություններն են, որոնց
դարեր շարունակ հավատացել է ժողովուրդը813: «Միջնադարը ազգային հանճարի ընկալման ու յուրացման իր կերպն է ունեցել,
առօրյա կենցաղավարության ու պաշտամունքի ﬔջ նրան ներառելու իր անտես ու բնական եղանակը»814: Այս առումով ավանդազրույցներում Նարեկացին ընդհանրություններ է դրսևորում «Սասնա ծռերի» հերոսների՝ Սանասարի, Դավթի, Փոքր Մհերի հետ:
Երկու դեպքում էլ համընկնում են թե՛ կրոնական ավանդազրույցի
և թե՛ ժողովրդական հերոսավեպի ձևավորման ու գրառման աշխարհագրական և ժամանակագրական սահմանները, որոնք հասնում են ﬕնչև 13-րդ դար815:
Նարեկացու անդադրում թափառուﬓերի տարածքը Վասպուրականի և Տարոն-Տուրուբերանի գյուղերն են, բնակավայրերն ու
վանքերը, որտեղ նա օգնության ձեռք է ﬔկնում կարիքավորներին
(հմմտ. Հիսուսի թափառուﬓերի ու հրաշագործությունների հետ):
Հայտնի է, որ հենց այդ տարածաշրջաններում է կենցաղավարել
«Սասնա ծռերը», որտեղից (կամ որոնց բնակիչներից) հետագայում գրառվել է վեպի պատուﬓերի ﬔծ մասը: «Սասնա ծռերի» հերոսների՝ մասնավորապես Դավթի և Մհերի թափառուﬓերի շառավիղը ևս չի սահմանափակվում ﬕայն Սասունով: Նրանք լինում
են այլ երկրներում և այլ ժողովուրդների ﬔջ՝ նրանց ազատելով
դաժան բռնակալներից և զանազան մարդակեր դևերից: Այս առու-

811

Նույն տեղում (իններորդ սքանչելիք):

812

Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի մատենագրութիւնք, ի Տփխիս,
1905, Բան ՁԱ, էջ 277:

813

Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, էջ 506:

814

Պ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 12:

815

Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ Ա, էջ 328; Պ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 27:
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մով Նարեկացու զրուցաշարը մոտենում է հրաշապատում հեքիաթներին, որտեղ մշակութային հերոսն իր գործունեությամբ
նպաստում է տոհﬕ սոցիալական բարօրության ապահովմանը:
Խոսելով վիպական երգերի մասին՝ Մ. Աբեղյանը գրում է.
«Դրանք ﬔկ երգ են, ﬔկ ամբող ջություն, որովհետև ﬔկ անձի
վրա են երգվում իբրև նույն անձի հետզհետե կատարած արարքներ: Դրանց ﬕության կապը պահվում է նույն գործող անձով և
սրա ﬕ տեղից մյուս տեղ գնալով: Անկախ զրույցների այսպիսի
ﬕացում շատ ենք գտնում «Սասնա ծռերի» վարիանտների ﬔջ թե՛
Դավթի և թե՛ առանձնապես Մհերի ճյուղի ﬔջ»816:
Սրբախոսական վարքապատուﬓ ու ժողովրդական հերոսավեպը բնականաբար ժանրային և բովանդակային յուրահատուկ
առանձնահատկություններ են դրսևորում և պատահական չէ, որ
նույն Առտեր կղզում եթե Սանասարը Աստվածամոր պատգամով
հզորանում է ֆիզիկապես, ապա Նարեկացին՝ հոգեպես:
«Սասնա ծռեր» հերոսավեպի գործող անձինք հասարակ մարդիկ են՝ աղքատ պառաﬖ ու ալևորը, նախրորդը, գառնարածը, ծառան, մշակը, արհեստավորները: Փոքր Մհերը մշակ է, իսկ Դավիթը գութանով վար է անում և հետզհետե դառնում գառնարած, հորթարած և նախրորդ:
Ժողովրդական վիպերգում նույնպես գլխավոր հերոսները
աշխատավոր մարդիկ ու մշակներն են, որոնց համար հաց ու ջուր
է տանում Նարեկացին:
Թշնամու զորքի դեմ Դավիթը դուրս է գալիս ﬔն-ﬔնակ: Նարեկացին նույնպես դատարանի առաջ է հայտնվում ﬕայնակ:
Դավիթը աղքատ պառավի և ռաﬕկ ալևորի հուշումով հորեղբայր Ձենով Հովանից պահանջում է Սանասարի կամ Մհերի զենքն
ու զրահը, ձին ու համայիլ Սուրբ Խաչը և ֆիզիկապես զորացած
դիմագրավում է թշնամուն՝ ռաﬕկին հարկից ու ավերուﬕց ազատելու համար:
Նարեկացին հոտաղի, հովվի, նախրարածի, պարտիզպանի
պարտականությունները կամովին ստանձնած, հոգով ու հավատով զորացած՝ կանգնում է նույն ռաﬕկի կողքին: «Այս Նարեկացին տարբեր է հայսմավուրքային կանոնիկ վարքի հերոսից. ոչ թե
վանական խցում ու ճգնարանում հարաժամ ﬔկուսացած աղո816

Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ Ա, էջ 507:
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թողն է, իր անձն ինքնակամ տանջահարության մատնած կուսակրոնը, այլ պարզ մարդկանց հոգսերով ապրող, խոնարհ, բայց բացառիկ անհատը»817:
Ե՛վ ավանդազրույցներում և՛ «Սասնա ծռերում» առկա որոշ աշխարհագրական տեղանուններ (Ջեզիրե, Ոստան, Առտեր) դրվագներ ու երևույթներ (հոտաղ-մշակ-նախրորդ, անթրոց-կրակխառնիչ,
գետ-ջուր-կամուրջ-կամրջակերպ ժայռ, կապանքվել-արձակվել,
աղաﬖի-լոր, եկեղեցի-աղոթք-խաչակնքում, օրհնանք-աղաչանք,
տեսիլք-երազ, ﬔղքերի թողություն-արքայություն) ընդհանրություններ են դրսևորում նաև մոտիվային հարակցուﬓերի մակարդակում
և ուշադրության են արժանացել ուսուﬓասիրողների կողﬕց818:
1. Նարեկացին Բզնունյաց գավառի Ներքին Գազոխ գյուղում
երեք տարի ձրի մշակություն է անում ﬕ աղքատ, պարտքերի ﬔջ
թաղված մարդու մոտ և իր հրաշագործությամբ նրան հարստացնում819:
Ա. Նարեկացին Վանա լճի հարավում գտնվող Խարզիթ գյուղում (Ղազիդու Կապան) ﬔռած հովվի փոխարեն յոթ տարի հովվություն է անում և իր վարձով պահում նրա որբերին820:
Բ. Մեկ այլ ավանդազրույցում բարկացած պառավը հոտաղ
Նարեկացու ետևից շպռտում է թոնիր խառնելու անթրոցը: Նարեկացին Զևիկ գյուղի ծայրին անթրոցը տնկում է գետնի ﬔջ, որը
ծաղկում, գիհի ծառ է դառնում 821:
Գ. Զրույցի փոփոխակներից ﬔկում Զևիկ գյուղի ﬔջտեղում
գտնվող փարթամ ու կանաչ գիհին Նարեկացու տնկած ճիպոտն է
եղել, որով նա յոթ տարի հոտաղություն է արել, բայց երբեք եզներին չի ծեծել և անվայել խոսք չի ասել822:
817

Պ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 236:

818

Նույն տեղում, էջ 216 –217; Ս.Հարթյնյան, Բանագիտական ակնարկներ, Երևան, 2010, էջ 187:

819

ՄՄ, ձեռագիր №9861 (չորրորդ սքանչելիք); Ա.Ղանալանյան, Ավանդապատում, №774 ժգ:

820

Նույն տեղում (յոթերորդ սքանչելիք):

821

Ե. Լալայեան, Վասպուրական//ԱՀ, գ. XXVI, Թիֆլիս, էջ 201; Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №322բ: Հրեաներից հալածված Քրիստոսը թաքնվում է գիհու խիտ ճյուղերի տակ: Դրա համար էլ ծառն
Աստծո օրհնանքով ﬕշտ դալար է ﬓում և քաղցր հոտ արձակում
(Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №322ա):

822

Նույն տեղում, №322գ:
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Փոքր Մհերը դառնում է տերտերի մշակ ու Հալաբա թագավորի զինվոր և ﬕ անթրոց թևին գցած՝ տերտերի փոխարեն գնում է
կռիվ823:
2. Նարեկացին երկնքից աղաﬖիներ է իջեցնում, տապակել
տալիս, որպեսզի հյուրասիրի վարդապետներին, իսկ գայլերին հովիվ է դնում ոչխարի հոտին և, իբրև տարվա վարձ, նվիրում է ﬔկ
ոչխար824:
Ա. Դավիթը թռչուն, գլխավորապես լոր է որսում.«Գնաց արտ
ﬕ կորկի ռաստ եկավ, / Ու բազեն թողեց մըչ կորկին, / Ու բավականի լոր բռնեց: / Առավ լորեր ու յետ դարձավ, եկավ տերտըրոջ
տուն. / Լորեր իստըկեցին, եփին ու կերան»825:
Բ. Սասուն սով է ընկնում, և Մեծ Մհերը ժողովրդին պահում է
որսով. «Աﬔն տարի կէրթեր, ավ կըզաներ, կըբերեր, կըբերեր, բաժաներ գյուղացbնց վրեն»826:
3. Մանուկ Գրիգորը յոթ տարեկանում աղոթքով պատռումպայթեցնում է այն վիմաքարը, որը փակել էր դեպի վանք հանվող
առվի ճանապարհը. «չոքեալ էր ի վերայ ծնկաց իւրոց առաջի քարին և, զձեռս իւր տարածեալ, աղաչէր զԱստուած: Եւ խաչակնքեալ
ի վերայ քարին՝ առ ժամայն պատառեցաւ քարն, և ջուրն անցուցեալ ի վանքն երեր»827:
Ա. Ուխտագնաց Գրիգորը Մծբինից ու Երուսաղեﬕց վերադառնալիս հասնում է Ջզիրու ներքև Տիգրիս գետին, «որ բազում
գետ խառնին ընդ նմա և կարմունճ ﬕ կայր ի վերայ գետոյն ﬕ աչքէն, որ Բաւտու կարմունճ ասէին»: Նարեկացին անցնում է հեթանոս շինարարի կառուցած ﬕակամար կամրջով: Կամուրջը կառուցող վարպետին նա հարություն է տալիս, քրիստոնյա րտում և
հոգին արժանացնում դրախտի828:
Փոքր Մհերը, իմանալով, որ 140 գետեր, ﬕախառնվելով Ջզիրու Շատ կոչված ջրառատ գետին, երեք անգամ ավերել են քաղա823

Սասնա ծռեր, հ. Ա, Երևան, 1936, էջ 48:

824

ՄՄ, ձեռագիր 9861 (տասնչորսերորդ և տասնհինգերորդ սքանչելիք);
Փշրանքներ ժողովրդական բանահիւսութիւնից, էջ 16 –19; «Լումա», էջ
325 –328:

825

Սասնա ծռեր, հ. Բ, առաջին մաս, Երևան, 1944, էջ 70:

826

Սասնա ծռեր, հ. Գ, Երևան, 1979, էջ 256:

827

ՄՄ, ձեռագիր №9861 (առաջին և երկրորդ սքանչելիք):

828

Նույն տեղում (տասներորդ սքանչելիք); Ա.Ղանալանյան, Ավանդապատում, №774 ժդ:
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քը, ﬕ ահագին ﬔծ քար է բերում, գցում գետի ﬔջ, «Գիտ ելավ
երկու ճող», իսկ քարաժայռի վրա կառուցում է Բրջաբալաք բերդը
և Ջզիրու քաղաքը ազատում հեղեղուﬕց829:
4. Նարեկացին իր մոտ եկած վարդապետներին ջուր է տալիս՝
բխեցնելով քարաժայռ տեղից. «…գաւազանն եհար ի քարաժեռ
տեղին»: Եվ ապա, երբ ծարաված վարդապետները խմում են ջուրը, «աղօթիւք սրբոյն ոչ պակասեցաւ ջուրն ի ամանոյն»830:
Ծովինարը շրջում է հայրենի լեռներում ու դաշտերում և Կապույտ ծովի (Վանա լիճ) ափին ծարավելով խնդրում է Աստծուն, որ
ﬕ աղբյուր բխեցնի: Մի ժայռից (ճոչ քaր) հրաշքով ցայտում է
Կաթնաղբյուրը (սվտակ ախպbւր)831:
Ա. Դեռ հեռվից Դավթին սպանված տեսնելով՝ Խանդութն
իրեն բերդի կատարից վայր է գցում և ստինքներով հարվածելով
քարին՝ կյանք է տալիս երկու աղբյուրի, որով սասունցիները հագեցնում են իրենց ծարավը832:
5. Նարեկացին անիծում է տանուտեր Գորգին, որը կիրակի
օրերն անգամ աշխատեցնում է վարձու գյուղացիներին, և ոչ ﬕայն
ինքը չի գնում եկեղեցի, այլև արգելում է հավատավոր մշակներին:
Բարկացած տանուտերը Ոստանից բերում է երկու քրդի, որոնք
շղթա են գցում վարդապետի ոտքերին և «զնճիլ բերին դրին յոտն
վարդապետին, ի մէջ եկեղեցւոյն կախեցին գլխիվայր երեք օր»:
Նարեկացու աղոթքով շղթաները հալվում են, և նա արձակվում է:
Զարմացած քրդերը հեռանում են իրենց տեղը833:
Մհերն իր ձիու՝ Քուռիկ Ջալալիի հետ Ոստան Կապանում ﬕ
իշխանի կողﬕց կապանքվում է. «Ձին ինկավ կապ, զինք դարձավ»: Մհերը մոր գերեզմանից օգնություն է հայցում և «Խացն ը
գինին, Տեր կենդանին, Մարութա Բանձր Աստվարածին, Խաչ
Պատրազին վար իմ աջ թիվին» աղոթք-բանաձևի զորությամբ քաշում է Թուր Կեծակին, կտրում կապանքներն ու ազատում ձիուն834:

829

Սասնա ծռեր, հ. Ա, էջ 239:

830

ՄՄ, ձեռագիր №9861 (տասնչորսերորդ սքանչելիք):

831

Սասնա ծռեր, հ. Ա, էջ 837:

832

Սասնա ծռեր, հ. Բ, առաջին մաս, էջ 195:

833

ՄՄ, ձեռագիր №9861 (տասներկուերորդ սքանչելիք); Ա.Ղանալանյան,
Ավանդապատում, №774 ժը:

834

Սասնա ծռեր, հ. Ա, էջ 242 –243:
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6. Հոտաղ Նարեկացու անվան հետ է կապվում «Կարոս խաչ»
վիպերգի փոփոխակներից ﬔկը, որտեղ ﬕ փարթամ կարոս (նեխուր, քարաուզ) կտրելով՝ Նարեկացին նրան խաչի ձև է տալիս,
որը թռչում է նրա ձեռքից, մտնում կարոսի ածուի ﬔջ և լուսասփյուռ
հրաշքով փայլփլում: Երբ տանուտերը, գզիրի մատնությամբ, փորձում է տիրանալ կարոս խաչին, առավոտյան տեսնում են, որ խաչը
«թռած գացած էր Նարեկացիի աղոթատեղվո գլուխը գտնվող հորին ﬔջ»835:
Դավթի «Խաչ պատերազﬕնը», որին ժողովուրդը կոչել է
«Սուրբ նշան», կրողին անխոցելի է դարձրել կռվի ժամանակ836:
7. Տանուտեր Գորգը անհաղորդ ﬔռնում է և նրան յոթ օր շարունակ օրը երեք անգամ թաղում են, բայց Նարեկացու անեծքով՝
«Հողն մուտ չտայ ﬔռելին»: Ընտանիքն ու ողջ գյուղը աղաչում են
Նարեկացուն, և նա Գորգին հարություն տալով և զղջուﬕ բերելով՝ազատում է ﬔղքերից, որպեսզի հողը նրան ընդունի837:
Հոր՝ Դավթի անեծքով Մհերը դառնում է անմահ ու անժառանգ, և ծերացած հողն այլևս չի դիմանում նրա ոտքերի տակ.
«Խող հեռջեվ թուլացիր էր, Չեր դադրի հեռջեվ Մհերին»838:
8. Վանա լճում գտնվող Առտեր կղզու անվան ժողովրդական
ստուգաբանությունը Նարեկացու հետ է կապվում ﬕևնույն ավանդության երեք փոփոխակներով, որոնք աննշան տարբերությամբ
պատմում են, որ Նարեկացին ﬔծ ցանկություն է ունենում տեսնելու Տիրամորը՝ մանուկ Հիսուսը գրկին: Եվ ﬕ անգամ աղոթատեղի
դիմացը գտնվող փոքրիկ կղզուց նրան երևում է իր փափագածը:
Հափշտակված տեսիլով՝ Նարեկացին անցնում է ծովը, չոքում Տիրամոր առաջ, որը նրան ասում է. «Ա՛ռ զտեր քո, զոր խնդրէիր…»
(որից էլ կղզու անունը ﬓում է Առտեր)839:
Սանասարը լողալով հասնում է Առտեր կղզին, որտեղ եկեղեցի է տեսնում ու ներս մտնելով՝ քնում է: Երազում հայտնված Աստվածածինը նրան հայտնում է զենք ու զրահի և սանձի տեղը, որը
835

Հ. Նարլյան, Նարեկա վանքը //«Արևելք» օրաթերթ, 1893, ապրիլի 14;
Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №774, Ի:

836

Սասնա ծռեր, հ. Բ, առաջին մաս, էջ 118:

837

ՄՄ, ձեռագիր №9861 (տասներկուերորդ սքանչելիք):

838

Սասնա ծռեր, հ. Ա, էջ 50:

839

ՄՄ, ձեռագիր №9861 (իններորդ սքանչելիք); Ա.Ղանալանյան, Ավանդապատում, №224 ա, բ:
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կախելով ծովի ﬔջ՝ կտիրանա ծովային ձիուն՝ Քուռկիկ Ջալալիին
ու լողանալով աղբյուրի ﬔջ՝ կդառնա հզոր. «Ընչ ուըր երaզը ﬔչ
տիսեր եր, զըﬔն եխան»840:
Նարեկացու վարքապատումը ստեղծվել է Վանա ծովի շրջակա հայկական գավառների ընդհանուր մշակութային ﬕջավայրում, որտեղ արտացոլվել են Վասպուրական աշխարհի կյանքն ու
կենցաղը, գյուղերն ու քաղաքները, վանքերն ու սրբատեղիները:
Զորօրինակ՝ Հախբակու վանքը, Վանա ծովի անապատը (Աղթամար կղզին՝ իր եկեղեցական կառույցներով), Զևիկ (Զևե) գյուղը,
Նարեկացու աղոթատեղին՝ Նարեկա վանքից հյուսիս-արևմուտք,
Խարզիթ գյուղը և Նարեկա վանքի մոտակա քարերը, Փայխըներ,
Նոր գեղ, Բելու, Ձախավանց, Պատականց, Կաղազիչ գյուղերը:
Այս շարքից շեղվում են ﬕայն երկու տեղանուններ՝ Երուսաղեմը և
Մծբինը, որտեղ, իբրև աﬔնասուրբ վայրեր, ուխտագնացություն է
կատարում վիպական Նարեկացին:
Ամփոփելով հնագույն ձեռագրերով և բանավոր ավանդությամբ կենցաղավարած վերոքննյալ նյութերի վերլուծությունը՝ կարող ենք ասել.
1. Ինչպես «Սասնա ծռերի» հերոսներին, այնպես էլ Նարեկացուն նվիրված զրուցապատուﬕն բնորոշ է անհատի պատմական
դերի, ժողովրդական տենչերի ու ակնկալիքների վիպական գաղափարականացման չափազանցությունը:
2. Հայաշխարհի ﬔծագույն սրբերից ﬔկի՝ Նարեկացու վարքապատումը ներառում է դեպքերի անﬕջական ազդեցությամբ
հորինված քնարական ու վիպական երգերի, ժողովրդական բանահյուսության և հին կրոնական զրույցների հարակցուﬓերը:
3. Վասպուրականը հանդիսանում է պատմամշակութային ﬕ
յուրօրինակ տարածք, որտեղ ճգնավորի սակավապետ վարքով,
հոգևոր ու մտավոր տքնությամբ կատարելության հասած վանական վարդապետի կենսապատուﬕ փոփոխակները վերաձևվելով
հայ վիպական բանահյուսության ավանդների հորձանուտում՝ Նարեկացուն մոտեցրել են ընդհուպ առասպելական վիպական հերոսի աստիճանի:

840 Սասնա ծռեր, հ. Ա, էջ 534:
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2.4.
ԱՄԱՆՈՐ ԵՎ ՎԱՆԱՏՈՒՐ ԴԻՑԱԶՈՒՅԳԸ՝ ԻԲՐԵՎ ՆՈՐԱՊՏՂԻ ԾՊՏՅԱԼ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐ
Հայ ժողովրդական բանահյուսության և կրոնապատմական
ավանդության ﬔջ պահպանվել են հիշողություններ, որոնք վերաբերում են հին նոր տարվա Ամանոր աստվածությանը և նրան զուգակցված Վանատուրին ու համադրվում են փթթող բուսականության ու նորահաս պտուղների պաշտամունքին, որը տոնվում էր
Նավասարդին841:
Տոմարագիտական բարդ հարցերի քննությունը համարելով
ﬔր ուսուﬓասիրության շրջանակից դուրս՝ ներքոշարադրյալում
շեշտը դրվելու է հայկական հրաշապատում հեքիաթների, երգային
բանահյուսության և մատենագրության ﬔջ առկա նորապտղի
անձնավորման հիմքով ստեղծված դիպաշարերի ու հիշատակությունների վրա՝ ի նորո վերհիշելով հայկական տոմարի հետ կապված հայտնի փաստերը:
Մատենագրական վկայությունները Նավասարդի մասին՝ ﬕ
դեպքում վերաբերում են ամսանվանը (զնաւասարդաց ժամանակօքն), ﬔկ այլ դեպքում տոնի անվանը (զտօնս նաւասարդաց)842:
Ագաթանգեղոսի հաղորդման համաձայն՝ Նավասարդը հին
հայերի համար ամսանուն էր, Ամանորը՝ Նոր տարվա «աﬔնաբեր
նորոց պտղոց տօն»՝ նվիրված «Հիւրընկալ դիցն Վանատրի», որը
կատարվում էր տարվա առաջին օրվա՝ Նավասարդի ուրախության առթիվ. «Եւ զյիշատակս վկայիցն բերելոց ժամադրեաց տօն
ﬔծ հռչակել, յառաջագոյն կարծեալ սնոտեացն պաշտաման՝ ի ժամանակի դիցն Ամանորայ աﬔնաբեր նորոց պտղոց տօնից հիւրընկալ դիցն Վանատրի, զոր յառաջագոյն իսկ ի նﬕն տեղւոջ պաշտէին՝ յուրախութեան Նաւասարդ աւուր»843:
841

Նավասարդը պարսկերեն փոխառություն է, որ հայերեն նշանակել է՝
1. հայկական տոմարի առաջին աﬕսը, որով սկսվում էր տարին: 2.
Ամանորի հանդես՝ տոնակատարություն, տոն, իսկ հաշվի առնելով
նավա բառի կապը լուսնի, նորի հետ, նաև՝ լուսնի տարի (ԱՀԲԲ, հ. II,
էջ 1056; ՀԱԲ, հ. 9, Ա.Օդաբաշյան, Ամանորը հայ ժողովրդական տոնացույցում, Երևան, 1978, էջ 16):

842

Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ պատմութիւն հայոց, Չորրորդ դպրություն, ԺԵ, էջ 184:

843

Ագաթանգեղայ պատմութիւն, Թիֆլիս, 1882, էջ 482:
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Հովհան Մաﬕկոնյանի «Տարոնի պատմության» ﬔջ նույնպես
Նավասարդը ամսանուն է: Ուշագրավ է, որ սուրբ Գրիգորը կարգադրում է սուրբ Կարապետի տոնը կատարել ﬕշտ Նավասարդ
ամսի 1-ին. «Եւ տաւն սրբոյ Կարապետին տայր կատարել, որ աւր
ﬕ էր Նաւասարդի»844:
Ազգային արեգակնային տոմարի առանձնահատկության համաձայն՝ Ամանորը թափառիկ845 էր, իսկ Նավասարդը, որոշակի
ամսանուն չլինելով, կրում էր այն աﬕսը, որի հետ համընկնում էր
Ամանորը՝ Նոր տարին: Տոմարագետներից ոմանց կարծիքով՝ հայերը հնում Ամանորը տոնել են գարնանային օրահավասարին և
հռոﬔական մարտ ամսվան զուգակշիռ մարտ-Նավասարդը համարվել է տարեսկիզբ, ինչի հետ համախոս է նաև Ղ. Ալիշանը846:
Խոսելով տարբեր ազգերի ﬔջ ընդունված «ծաղիկների ու
պտուղների տոն և ուրախություն կատարելու» մասին, Ալիշանը
Ամանորը համարում է իգական աստվածություն, որը եղել է Վանատրի կինը, ճիշտ այնպես, ինչպես հռոﬔացիների Պոմոնա դիցուհին և նրա փեսան՝ Վերտուﬓուսը847, «որ էր պարտիզաց և պահիզաց պահապան, և կերպարանէր գեղեցիկ ծաղկապսակ երիտասարդ ﬕ, պտուղներ և եղ ջիւր առատութեան ի ձեռին. նոյնպէս և
Պոմոնա՝ գեղեցիկ յաւերժահարսն՝ որթով և ողկուզներով պսակեալ
և նոյն առատութեան կամ աﬔնաբեր եղ ջիւրն ի ձեռին: Եթէ չեմք
կըրնար հաստատել՝ գոնէ կրնամք վայելուչ ըսել, որ Վանատուրն և
Ամանորայ դիք այլ հարսն ու փեսայ ըլլան Հայոց այգեաց և պարտիզաց, և գուցէ ﬕւս յունական կռոց հետ՝ ասոնց այլ պատկերքն
գերուած բերուած այս տեղ»848, — եզրակացնում է Ղ. Ալիշանը՝ հա844

Յովհան Մաﬕկոնեան, Պատմութիւն Տարօնոյ, Աշխատությամբ և
առաջաբանով պ. գ. թ. Աշ. Աբրահամյանի, Երևան, 1941, էջ 106:

845

Հայկյան տոմարը շարժական էր, հիﬓված 365 և 1/4 - օրյա արեգակնային տարվա վրա և 4 տարին ﬔկ անգամ Ամանորը ﬔկ օրով առաջ
էր ընկնում և հաջորդաբար համընկնելով տարվա բոլոր օրերին, որոշ
ժամանակից հետո վերադառնում էր իր նախկին տեղը: Այդ կետն էլ
ապոկաստազն է: Ապոկաստազ-Տարին հայերն անվանում էին «Նահանջներու նահանջ», իսկ այդ ամբողջ ժամանակաﬕջոցը, որի ﬔջ
թափառում էր Ամանորը, անվանում էին «Հայկյան շրջան» (ՀԱԲ, հ. 9,
Ա.Օդաբաշյան, Ամանորը հայ ժողովրդական տոնացույցում, էջ 20):

846 Ղ.Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, Վենետիկ, 1895, Ս. Ղազար, էջ 139:
847

Նույն տեղում, էջ 304:

848 Նույն տեղում:
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վանաբար նկատի ունենալով Ագաթանգեղոսի հայտնի վկայությունը Հայոց գլխավոր դիցապաշտական կենտրոններից ﬔկում՝ Բագավանում, Ամանորի (հին նոր տարվա) տոնի օրերին Գրիգոր Լուսավորչի կողﬕց Հովհաննես Մկրտչի և Աթանագինեսի նշխարների ﬕ մասն ամփոփելուն ու նրանց հիշատակի առթիվ նոր տոն
սահմանելուն և Բագավան եկած ուխտավորներին Ամանոր ու Վանատուր դիքերի կողﬕց հյուրընկալման ու օթևան տալու գործառույթներին. «Զի ժողովեալ ի’ յիշատակ ﬔծի երանելւոյն Յովհաննու, և սուրբ վկային Աստուծոյ Աթանագինի, յայնմ աւուր խմբեսցեն
ի’ նﬕն յաւանի»849:
Հունական Զևս Քսենիոսն օտարներին և պանդուխտներին
հյուրընկալող իր հոգատար հատկանիշներով՝ ըստ Ս. Գրքի համապատասխանում է «Հիւրասէր Որմզդական դիցն Վանատրի»850,
այսինքն՝ Արամազդին, ում պաշտամունքային կրակը և զոհասեղանը գտնվում էր Բագավանում:
Հետագայում՝ տոմարական հաշվուﬓերի կանոնավորման
արդյունքում, Ամանորի կրողն է դառնում օգոստոս-Նավասարդը,
որը Նոր տարվա անվանուﬕց վերածվում է տարվա առաջին ամսանվան՝ տարեսկիզբը գարնանային օրահավասարից (տնտեսական տարի) տեղափոխելով աշնանային օրահավասար (բերքահավաք), որոնց հետ էլ կապված են հին հայերի Նոր տարվան՝ Ամանորին նվիրված տոնակատարությունները:
Հայոց ﬔջ ժողովրդական տարբեր տոներին բերքի օրհնության
և նվիրաբերման ծեսեր էին կատարվում. զորօրինակ՝ Վարդավառին զոհաբերում էին խնձոր ու հասկեր, Համբարձմանը՝ կաթնով,
Աստվածածնի տոնին՝ խաղող, Ամանորին, Տյառնընդառաջին, Ս.
Սարգսին՝ հատիկներ (փոխինդ, աղանձ), որոնք իրենց արտահայտությունն են գտել նաև ժողովրդական բանահյուսության ﬔջ:
«Խիար-Խաթուն»851 (Տուրուբերան-Մուշ), «Մարգարիտ շար»852
(Վան-Վասպուրական), «Նառդան»853 (Մեղրի), «Դարչին և Իրեք

849 Ագաթանգեղայ պատմութիւն, էջ 482:
850

Աստուածաշունչ, Ս.Էջﬕածին, Հայաստանի աստուածաշնչային ընկերություն, 2010, Մակաբայեցիների երկրորդ գիրքը, 6:2, էջ 699:

851

ՀԺՀ, հ. XII, էջ 101 –105:

852

ՀժՀ, հ. XIV, էջ 507 –512:

853

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 606 –617:
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Չարեք»854 (Բաղեշ), «Հեքիաթ Քիշﬕշ Խաթունի ախչկան»855 (Տուրուբերան-Մուշ) հեքիաթներում իրենց արտացոլուﬓ են գտել բուսակենդանական պաշտամունքի և մասնավորապես Նավասարդյան բերքահավաքի ծիսական նվիրաբերման վերապրուկները,
որոնք հետագայում ﬕաձուլվել են Վարդավառին և Աստվածածնի
տոնին:
«Խիար-Խաթուն»856 հեքիաթում հալիվորը խորհուրդներ է տալիս թագավորի որդուն, թե ինչպես գտնի Խիար Խաթունին և ամուսնանա նրա հետ: Տղան գնում է բոստան և ութ հատ սովորական և
ﬔկն էլ՝ լույս տվող վարունգ քաղում: Լույս տվողի ﬔջ Խիար Խաթունն է, որին չպիտի ուտի, թե չէ՝ ծիտ կդառնա, կթռչի: Տղան ճամփին ծարավում է, ուտում վարունգները, իսկ Խիար-Խաթունի վարունգից ﬕ հատ կծում, դնում է ծոցը: Ծոցում վարունգը ծիտ է դառնում, հետո՝ աղ ջիկ: Տղան «էրկու կոճակ կ’հարցկա, խած մա ուշիկ
կզարկա, շուտ կոճկներ կբիրա վըր իրար: Խիար-Խաթուն կէղնի
ճնճուղ մա, կթռվռկի տղի ծոցի ﬔջ: Տղի հ’ուշք կընցնի, կպատի գետին, ճնճուղ կէղնի հուրնիկ-հրեղեն ախչիկ մա, տղի ծոցեն կէլնի»857:
Երգային բանահյուսության ﬔջ Սոնա յար աղ ջիկը հաﬔմատության նույն ծիրի ﬔջ է.
Ես ﬕ կանաչ խիար եմ, Սօնայ եար,
Քու ջանին իխթիեար եմ, Սօնայ եար,
Երթաս-երթաս հետ կայնիս, Սօնայ եար,
Իմանաս բելլու եար եմ, Սօնայ եար858:

Ժողովրդական տարբեր տոներին զոհաբերվող պտուղների,
մրգերի, բույսերի հետ ﬕասին Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի (ATU)
նշացանկի «Ժողովրդական հեքիաթների տիպերի» 408 թվահամարին համապատասխանող hայկական ﬕ շարք հեքիաթներում
խաղարկվում է Զատիկին զոհաբերվող ձուն: Ինը տարբերակ ունեցող հեքիաթախումբը («Ենգիչարու հեքիաթը»859 (Այրարատ),

854

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 435 –439:

855

ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 315 –324:

856

ՀԺՀ, հ. XII, էջ 101 –105:

857

Նույն տեղում, էջ 102:

858

Մ. Իսահակեան, Շիրակի ժողովրդական երգեր//ԱՀ, Դ գիրք, 1898,
էջ 164:

859

ՀԺՀ, հ. III, էջ 310 –315:
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«Ղուլ-զադա և Նուռի-Գյոզալի»860 (Շիրակ), «Ծուվին ծառը»861 (Արցախ), «Շարի մարգրիտ»862 (Տուրուբերան-Հարք), «Իրեք հավկիթ»863 (Տուրուբերան-Մուշ), «Սաﬔլ թագավորի տղաներ»864 (Տուրուբերան-Մուշ), «Հաւկիթին մէջէն ելած աղ ջիկը»865 (Բիւրակն,
1899), «Արևելոց թագավորի տղեն»866 (Թիֆլիս), «Ոսկի ծամ»867
(Թիֆլիս)) հենց այդպես էլ կոչվում է՝ «Երեք հավկիթ», որի համառոտ դիպաշարը հետևյալն է. նվիրագործյալ արքայազնը հոլով
կամ քարով խաղալիս պատահաբար ջարդում է պառավի կուժը
(փարչը, գավաթը), ինչն էլ պատճառ է դառնում, որ պառավի անեծքով այրվի Նուռի-Գյոզալի (տարբերակներում՝ Ենգիչարու, Գյուլիզարի, Դև թագավորի աղջկա, Ոսկի ծաﬕ) սիրուց: Տղան երեք ձու
(տարբերակ՝ նուռ868, ձﬔրուկ869) է գտնում, ջարդում, փերիներ են
դուրս գալիս, երկուսը ﬔռնում են ծարավից, երրորդը ﬓում է,
դառնում նրա հարսնացուն:
«Ենգիչարու հեքիաթում»870 պառավը տղային «ուշունց տվեց,
ասելով. — Ենգիչարու դարդով ﬔռնես:
Էրեխեն չհասկացավ, թե էն կնիկը դրանով ի՞նչ էր ուզում ասի:
Քանի գնում, էս թաքավորի էրեխեն հալից ընկնում էր: Թաքավորը
էլ աշխարհում հեքիմ չﬓաց՝ բերեց, համա ոչ ով չկարաց նրա տղին
լավացնի:
Հետո էկավ ﬕ պառավ ու ասեց. — Ես կարամ լավացնի:
Էս պառավը էն կնիկն էր, որ ﬕ վախտ քուչով անց էր կենում,
ու թաքավորի տղեն հոլով նրա կուժը կոտրեց:
Էս պառավ կնիկը ասեց թաքավորի տղին. — Կէթաս, քաղաքից դուս ﬕ ծառ կա, նրա տակին ﬕ բուն ա շինած. բնի ﬔջ իրեք
860 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 149 –152:
861

ՀԺՀ, հ. V, էջ 157 –162:

862

ՀԺՀ, հ. XI, էջ 323 –331:

863

ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 178 –182:

864 Նույն տեղում, էջ 183 –187:
865

Բիւրակն, 1899, էջ 231 –232:

866 Փշրանքներ ժողովրդական բանահիւսութիւնից, ժողովեց Գ. սարկավագ Հովսէփեանց, Թիֆլիս, 1892, էջ 85 –90:
867

Նույն տեղում, էջ 101 –113:

868 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 149 –152:
869 ՀժՀ հ. XIV, էջ 507 –512:
870

ՀԺՀ, հ. III, էջ 310 –315:
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ձու կա: Մին-ﬕն ձվաները կկոտրես ու ինչ որ կուզի՝ կտաս, չունքի
նրանց ﬔջ փարիք կան. ջուր կուզի՝ տո՛ւր, հաց կուզի՝ տո՛ւր, թե չէ
էն սհաթին կփախչի ձեռիցդ»871: «Ծուվին ծառը»872 հեքիաթում թագավորի թոռը կոտրում է պառավի կաթով լի գավաթը: Պառաﬖ
անիծում է՝ ձվի ծառի տիրանաս: Տղան գնում է փնտրելու և ծերունու խորհրդով գտնում է ծառի վրա փայլող երեք ձվեր: Երկուսը
կոտրում է, ﬕջից դուրս եկած գեղեցկուհիները քաղցից ու ծարավից անﬕջապես ﬔռնում են, իսկ երրորդին հասցնում է հաց ու
ջուր է տալ, ապրեցնել:
Վերոհիշյալ հեքիաթներում առաջին երկու հավկիթներից
ելած աղ ջիկները, ջուր խնդրելով, մահանում են: «Հաւկիթին մէջէն
ելած աղ ջիկը»873 հեքիաթում նվիրագործյալ տղան կարողանում է
փրկել ﬕայն երրորդ աղջկան, ում դևի մայրը նետում է ջուրը: Անﬕջապես ջուրը ծածկվում է անուշաբույր ծաղիկներով: Տղան փորձում է ﬗիթարվել այդ ծաղիկներից հավաքած ծաղկեփնջերով և
երբ հիվանդանում է, նրան կազդուրում է ﬕայն հավկիթից ելած
աղջկա եփած կաթնապուրը, որի ﬔջ էլ գտնում է նրան նվիրած իր
մատանին:
Հատկանշական է, որ այս հեքիաթներում առկա են ջրերի
ակունքներում, աղբյուրների մոտ կատարվող Վարդավառյան զոհաբերությունների՝ մատաղի հետքերը, քանի որ հավկիթներից
ելած աղ ջիկները մահանում են՝ ջուր կանչելով: Ինչպես Վարդավառին, այնպես էլ Համբարձման տոնին ծաղկեփնջեր պատրաստելու և տոնի ընթացքում նաև ձվերի ﬕջոցով խաղարկվող «Վիճակի» (ձվերից ելնող աղ ջիկների ճակատագիրը հմմտ. Համբարձման տոնի այն դրվագի հետ, երբ աղ ջիկները ﬔկական ձու էին
դնում տանիքին, որպեսզի հրեշտակները դրանց վրա իրենց բախտը գրեին) և վերջապես Համբարձման տոնին զոհաբերվող կաթնապուրի շնորհիվ նվիրագործյալ տղան ոչ ﬕայն առող ջանում է,
այլև վերագտնում է սրտով սիրածին, ինչին համախոս է նաև ժողովրդական խաղը.
Ա՛յ տղա հուր ես մուր ես,
Ես ծարավ եմ դու ջուր ես,
871

Նույն տեղում, էջ 310:
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ՀԺՀ, հ. V, 157 –162:
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Բիւրակն, 1899, էջ 231 –232:
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Մախմուրէ բանուած շոր ես,
Համբարձուայ գիշերն ո՞ւր ես874:

Վան-Վասպուրականից գրառված «Մարգարիտ շար»875 հեքիաթում արքայազնը ամուսնությունից առաջ սև հավ է զոհաբերում
այն գեղեցկուհուն գտնելու համար, ում նկարագրում է հետևյալ
կերպ. «Քյանձ էսա խավու արյուն կարﬕր, քյանձ էսա ձյուն սիվտակ, ծաﬔրն էլ քյանձ իմ խանչալի կոթն սև քյաթայի պես աղ ջիկ
որ կնդա՝ կառնեմ, թե չէ՝ ոչ կպսակվեմ և ոչ էլ աշխարհ կմտնեմ»876:
Արքայազնը պարտիզպանի խորհրդով իր որոնած անիրականին կարող է գտնել ձﬔրուկի ﬔջ և հասնել իր մուրազին, եթե ձﬔրուկները կտրի աղբյուրի մոտ: Սակայն, «Թագավուրու լաճու սիրտը թըպըլթուն չի տա. հալա ջրի վերեն չհասած՝ ճաﬗի ﬔջ տեղ
ﬕ խատն կկտրի թե չէ՝ կտիսնա որ ﬔյ խատ խուրն-խրեղեն աղջիկ տյուս կթռնի, «ճյո՜ւր, ճյուր, աման ﬔյ պուտ ճյուր» կասի, հալա
խաբար ﬔջ բերնին, ջուրը չառած՝ կﬔռնի»877: Նույն ճակատագրին է արժանանում նաև երկրորդ ձﬔրուկից ելած աղ ջիկը: Թագավորի տղան շատ է տխրում և երրորդ ձﬔրուկը կտրում է ﬕ
պաղ աղբյուրի հասնելուն պես. «…Ձﬔրուկի ﬕջից տյուս կթռնի
աղ ջիկ մը, աղ ջիկ ﬕ՛ ասե, խուրն-խրեղեն, լուսնկից, արեգակից
պայծառ ﬕ խրիշտակ, «ճյո՜ւր, ճյուր» կասի, ուր կթալի աղբրի ական
ﬔջ. կլվացվի, կսերսփվի, տյուս կէլնի աղբրի ﬕջից»878: Հայկական
հեքիաթի աղջկա այս անիրական գեղեցկությունը համադրվում է
Գրիմ եղբայրների «Ձյունանուշի»879 սկզբնամասերի հետ, որտեղ
անզավակ թագուհին պատուհանի առաջ նստած կար անելիս հանկարծ ասեղով ծակում է մատն ու ձյան վրա ընկած երեք կաթիլ
արյունն այնքան գեղեցիկ է լինում, որ թագուհին ակամա մտածում
է. «Ա՜խ, երանի ﬕ երեխա ունենայի՝ ձյան պես ճերմակ մաշկով,
արյան պես կարﬕր թշիկներով ու շրջանակի պես սև մազերով»880:
874

Մ. Իսահակեան, Շիրակի ժողովրդական երգեր//ԱՀ, Դ գիրք, 1898,
էջ 167:
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ՀժՀ, հ. XIV, էջ 507 –512:
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Նույն տեղում, էջ 507:
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Նույն տեղում:
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Նույն տեղում, էջ 508:

879

Գրիմ եղբայրներ, Հեքիաթներ, թարգմ.՝ Ա. Ղուկասյանի, Երևան,
1981, էջ 213 –221:

880 Նույն տեղում, էջ 213:
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Մեր կարծիքով՝ թագուհու ﬖասված մատից թափված արյունը նույնպես կարելի է դիտել իբրև զոհաբերության մասնակի
դրսևորում:
Անիրական գեղեցկության վերոնշյալ պատկերացուﬓ առկա
է նաև Հենրի Գլեսիի իռլանդական հեքիաթների ժողովածուում
տեղ գտած «Իռլանդիայի թագավորի որդին» հեքիաթում (ATU
513A, 507A), որտեղ սև հավին փոխարինում է ագռավը881: Նույնը
արտացոլված է նաև իռլանդացի Շեմուս Մակ Մանուսի «The Snow,
the Crow and the Blood» (Ձյունը, ագռավը և արյունը) հեքիաթում 882:
«Իրեք հավկիթ»883 հեքիաթում պառաﬖ անիծում է թագավորի
որդուն. «Իրեք հավկթի սեր մաշիս դու բալքիմ»: Տղան ծերունու
խորհրդով գտնում է հավկիթները, բայց դրանցից ﬕայն ﬔկն է
ճիշտ ջարդում՝ ջրի մոտ: Ձվից ﬕ աղ ջիկ է դուրս գալիս, որի վրա
տղան ջուր է ցողում, տանում իր երկիրը: Մյուս երկու հավկիթները
տղան ջարդում է ժամանակից շուտ, դեռ աղբյուրին չհասած, ինչի
պատճառով էլ հավկիթներից դուրս եկած աղ ջիկները մահանում են
(ﬕնչև Վարդավառ խնձոր չուտելը և ﬕնչև Խաղողօրհնեք «խաղողի պաս» պահելը պայմանավորված է չհաս աղ ջիկների ամուսնության արգելքով և հասունացած առաջին բերքը ուխտավայրերում
զոհաբերելու հնագույն սովորույթով):
Քննվող հեքիաթներում անիծող Պառավը համադրվում է
Վարդավառի «Խնդումը»884 հսկող Պառավի հետ, ով, «Խնդումը»
գլխավերևում բռնած՝ հրապարակում պար է ածում և իբրև խնդության տոնի գլխավոր ու պահապան՝ ծիսական երգով իր մտավախությունն է հայտնում սեփական զգոնությունը կորցնելու և
«Խնդուﬕն» սպառնացող վտանգի շուրջ.
Խնդում օնիմ վaրդաւ լի,
Զըրդըփչեծ խնձbւր լի.

881

H. Glassie, The King of Ireland’s Son//Irish Folk Tales, New York, 1987,
p. 39.

882

S. Mac Manus, The Snow, the Crow and the Blood//Donegal Fairy Stories.
Garden City, New York, Doubleday 1900, p. 153.
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ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 178 –182 (Տուրուբերան-Մուշ):

884 Մանր վարունգներով, խնձորներով ու վարդերով զարդարված ﬔկ
ﬔտրանոց խաչաձև փայտը՝ ծլած ցորենի ու գարու հետ ﬕասին կոչվում էր «Խնդում», իսկ ծեսը՝ «Խնդում տօք» (ժողովրդական ստուգաբանությամբ՝ «ուրախություն տալ»):
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Վախիմ թա քbւնըս տանի,
Խնդումըս եաղին տանի 885:

Երբ երիտասարդներից հնարաﬕտին հաջողվում է գավազանով խփել ու ցած գլորել «Խնդուﬕն», բոլորն անﬕջապես վրա են
հասնում և խլխլում «Խնդուﬕ» վրայի վարունգները, մրգերն ու ծաղիկները, իսկ ճարահատյալ պառավը «Խնդումը» կործանողին
անխնա անիծում է, որ «Բութերին եղունգ չﬓա», «Երկու աչքով
կուրանա», «Այնքան նվաղի, որ ասեղը իրեն նեցուկ դառնա»,
«Աստված ջանին քոր տա», «Գինդար886 սարի չափ վերքեր ունենա», «Դալար ﬔռնի» և այլն887:
Ժողովրդական խաղիկներում նույնպես անեծքի տակ է ծաղիկներին ﬖասող յուրաքանչյուր ոք.
Իմ ծաղիկը քաղած ա,
Բարձր սարին կյաղած ա,
Ծաղկիս յերան ﬕն լիւս կյա,
Դյուշմանին աչքը տիւս կյա 888:
(Տարբերակներ՝ Ով իմ ծաղկին ձեռը տա, Արենթաթախ տափին գա; Հերն-ախպերը թաղած ա; Հերն ու ﬔրը թաղած ա; Դուշմանին աշկը տյուս կյա և այլն)889:
Եթե «Խնդում տօք» ծեսում Պառաﬖ անիծում է երիտասարդին իր «Խնդումը» ավերելու համար, ապա ժողովրդական հեքիաթներում Պառաﬖ անիծում է հեքիաթի ջահել հերոսին հոլով
կամ քարով իր կուժը կամ փարչը կոտրելու համար: Երկու դեպքում
էլ՝ Պառավին պատկանող կամ Պառավի հսկողության տակ
գտնվող «Խնդումը» կամ կուժը (փարչը) պատուհասվում են: Երկու
դեպքում էլ կորստին հետևում են անեծքները, որոնք հեքիաթներում դրսևորվում են հետևյալ կերպ՝ «Ենգիչարու դարդով ﬔռնես»,
«Նուռի-Գյոզալի սերը սիրտդ ընկնի, վառիս ու էրիս», «Ըստուծանա կըխընթըրիմ, վըեր տու ծbւվին ծառին տըրանաս», «Իրեք
հավկթի սեր մաշիս դու բալքիմ», «Գյուլիզար խանըﬕն հ’էշխլու

885

Ե. Լալայեան, Գողթն//ԱՀ, XII գիրք, Թիֆլիս, 1905, էջ 151:

886 Ագուլիսի մոտ ﬕ սար է (նույն տեղում, էջ 151):
887

Նույն տեղում:

888 Ժողովրդական խաղիկներ, խմբագրեց պրոֆ. դ-ր Մ. Աբեղյան, մասնակի աշխատակցությամբ Կոﬕտասի, Երևան, 1940, էջ 155:
889 Նույն տեղում:
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էղնիս, յոթ տարի ուր ետևեն օլորտիս, նոր գտնաս», «Հաւկթի ﬕջուկը գտնես», «Դև թագավորի աղջկա սերը քո սրտում ﬓա»,
«Ոսկի ծաﬕ սերը քո սրտին լինի»:
Երկու դեպքում էլ պառաﬖերն անիծում են շինծու ոգևորությամբ, և խորհրդանշական մակարդակում «Խնդում տօք» ծեսի
Պառավի անեծքը համախոս է հեքիաթի Պառավի անեծքի տրամաբանությանը, որն ի վերջո ծպտված բարեխոսություն է, որպեսզի հերոսը հասնի իր մուրազին: Պակաս ուշագրավ չէ «Սասնա
ծռեր» հերոսավեպում արտատեր պառավի անեծքը՝ ուղղված Սասունցի Դավթին, ով ավերել էր պառավի մշակած կորեկի արտը.
Ասաց. — Կրո՛ղ քեզի տաներ, Թըլոր Դավիթ.
Տbւ վոչ պարով քbւ մորեն ծնվեր.
Քbւ խոր չունի՞ ավղուշի տեղ,
Որ Պառվի կուրկի ﬔջ ավղուշ կ’ենիս:
Ասաց. — Պառավ, իմ խոր ավղուշի տեղ, վaր տե՞ղն ի:
Ասաց. Քbւ խոր ավղուշի տեղ Ծովասարն ի.
Վոր քb խեր ﬔռիր ի, Մսրա Մելիք հիտ ի կտրի890:

Վ. Բդոյանի կարծիքով՝ «Հեթանոսության ժամանակ Խնդուﬓ
արդեն այն էր, ինչ բերքի հովանավոր Ամանոր-Վանատուրը891:
Միայն քրիստոնեության հալածանքներով պիտի բացատրել, որ
Վանատուրը ևս ծպտուﬕ է ենթարկվել և լիովին անվանափոխվել:
Խնդում բառը թերևս խնդության իմաստն է, որը կարող էր Վանատուր անվանը փոխարինել ամանօրյա զվարթագին տոնից», ինչն
էլ, կարծում ենք, աղերսվում է ամառային տոնակատարությունների շղթայում (Վարդավառ, Խաղողօրհնեք) հասունացած հասկերի
հավաքման, խաղողի ու խնձորի օրհնության և ճաշակման ծեսի,
ինչպես նաև Վարդավառին վառվող երկնաքեր դեզի շուրջը սիրած յարին որոնելու, նրա «թազայ նուբար գիրկն ու ծոցը» վայելելու բաղձալի ցանկության հետ: Ծիսական երգաշարում սրտով սիրածը հաﬔմատվում է «բաղի թազա բարի» հետ892:
Ջաղցի դըռներ բիբար էր,
Աղ ջիկ լաճուն նուբար էր893:

Կամ
890 Սասնա ծռեր, հ. Ա, Երևան, 1936, էջ 261:
891

Վ.Բդոյան, Երկրագործական մշակույթը Հայաստանում, էջ 499:

892

Ժողովրդական խաղիկներ, էջ 258:

893

Նույն տեղում, էջ 272:
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Բաղին ﬔջը ղաﬕշ ա,
Ծոցըս լիգյը եﬕշ ա,
Խաբար ըրեք իմ նանին,
Սրտավ սիրածն օրիշ ա894:

Շիրակի պարերգերից ﬔկում խոսվում է շուրջպարի համընդհանուր ուրախության («Էլի պարը բոլորավ, //Յարս ﬔջը մոլորավ»), նոր թխված հացի, ﬔջը դրված ձվածեղի, «Էրըվընու նռան»,
ռեհանի և ջահել սրտերում բուն դրած թրթիռների շուրջ, որտեղ
դարձյալ ակնարկվում է վերոնշյալ բարիքների նվիրաբերման մասին.
Հաց առայ թազա-թազա,
Բոյը թամամ ﬕն գազ ա,
Մէջն եմ դրել ձուածեղ,
Որ դնեմ եարիս մազա:
Մանրաթփիկ ըռէհան,
Էլնինք սարերը սէյրան895:

Կամ
Ղուշը կանչից բաղումը,
Կանաչ խիյար թաղումը,
Ես ﬕն փոնջ ռեհան բիդի,
Քու փափաղիտ ծալումը896:

Ի դեպ քննվող հեքիաթներից երկուսում 897 աղ ջիկը կերպարանափոխվում է ռեհանի, ինչն էլ համարվում է Խաչի ծաղիկը, որովհետև Խաչվերաց տոնին խաչը զարդարող պես-պես հոտավետ
ծաղիկների ﬔջ աչքի էր ընկնում հատկապես ռեհանը, որ Մարաշի
բարբառով կոչվում էր «ըռահեոն ուրշնիլ», այսինքն՝ ռեհան օրհնել898:
Նորապտղի պարսկերեն համանիշը՝ նուբարը, հայոց ﬔջ տարածված ծիսային երգաշարի չքնաղ արտաքինով կույսն է կամ դեռատի կինը, «որը թե՛ իր անվան իմաստով և թե՛ նոր պտուղներ
894 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2006, թերթ 23:
895

Մ. Իսահակեան, Շիրակի ժողովրդական երգեր//ԱՀ, Դ գիրք, 1898,
էջ 164:

896 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2006, թերթ 41:
897

ՀԺՀ, հ. III, էջ 310 –315 (Այրարատ); ՀԺՀ, հ. XI, էջ 323 –331 (Տուրուբերան. Հարք):

898 Հ. Խառատյան-Առաքելյան, Հայ ժողովրդական տոները, էջ 237:
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քաղելու, անհագորեն ծոցը լցնելու, պտղավորվելու, ջահել տղաներին դարդ ու խոց դառնալու իր գործառույթներով իսկապես նորաբեր պտուղներն անձնավորող դիցաբանական կերպար է, ﬕանգամայն համախոս Ագաթանգեղոսի Ամանորին բնորոշող «աﬔնաբեր պտղոց նորոց բերելոց» տարընթերցվածային արտահայտությանը»899:
Սուրմալուի «Ծաղկի գովքերից» ﬔկում ասվում է.
Ծաղիկ ծաղկավանայ եմ,
Ասլ Էրէվանայ եմ,
Տարին ﬔ հետ ես գալըմ,
Թազայ նուբար խանայ ես900:

Կամ
Հայ նուբար, նուբար, նուբար
Իմ բոյ, քու բոյ բարենբար.
Հայ նուբար, նուբար, նուբար,
Սարերու ծաղիկ նուբար901:

Նոր տարվա ծիսական խորհրդի վերջնական արդյունքը դիցական զույգի սուրբ ամուսնությունն էր՝ աշխարհի ներդաշնակության, պտղավորման, աճի ու բարգավաճման նպատակային հետևանքներով, «հետևաբար Ամանոր արական աստվածությունը
զուգակցվել է բուսականությունն ու նրա պտուղները խորհրդանշող դիցուհու հետ, ﬕասին դարձել փեսա ու հարս, ճիշտ այնպես,
ինչպես Արամազդ ու Անահիտ, Վահագն ու Աստղիկ դիցական
զույգերը տարվա ծիսական արարողությունների տարբերակներում»902:
Ամփոփելով հայ ժողովրդական բանահյուսության, մատենագրության և կրոնապատմական ավանդության ﬔջ պահպանված նորապտղի անձնավորման հիմքով ստեղծված դիպաշարերն
ու հիշատակությունները՝ կարող ենք ասել, որ Նավասարդ ամսին
899 Ս. Հարթյնյան, Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը, Երևան, 2001, էջ 50:
900 Ա. Ահարոնեան, Սուրմալուի ժողովրդական երգեր//ԱՀ, Բ գիրք, 1897,
էջ 337:
901

Մ. Իսահակեան, Շիրակի ժողովրդական երգեր//ԱՀ, Դ գիրք, 1898,
էջ 168:

902

Ս. Հարթյնյան, Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը, էջ 51 –52:
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կատարվող տոնը ﬕնչև արեգակնային տոմարով Նոր տարվա օր
դառնալն արդեն գոյություն ուներ որպես Ամանոր-Վանատուր դիցազույգի բերքահավաքի տոն, որին առնչվող ծիսական սովորությունների փնջերը ներառվել են և՛ տարբեր տոներում և՛ վերապրուկների ձևով կենցաղավարում են ցայսօր:

2.5.
ԾԻՍԱԱՌԱՍՊԵԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ ԱՐՑԱԽՈՒՄ
ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՂ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ՝
ԸՍՏ 2000-2008 ԹԹ. ԳՐԱՌԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
Սույն հաﬔմատական ուսուﬓասիրությունը գրված է արցախահայերի կյանքում կենցաղավարող 2000 –2008 թթ. Մարտակերտի շրջանի Սրխավանդ, Կարﬕրավան, Շուշիի շրջանի Մեծ Շեն,
Եղցահող, Քարինտակ, Բերդաձոր, Կանաչ Թալա, Հին Շեն, Մարտունու շրջանի Բերդաշեն, Ճարտար, Սպիտակաշեն գյուղերում
ﬔր գրառած հրաշապատում հեքիաթների հիման վրա: Գրառված
հեքիաթներում ցուցանշական է արխաիկ մտածողության առկայությունը, ինչն էլ կարելի է ﬔկնաբանել իբրև վաղնջական հասարակություններում ծիսաառասպելաբանական պատկերացուﬓերի
արդյունք: Գիտնականներից ոմանք կարծում են, որ ծեսը նախորդել է առասպելին, ոմանք հակառակն են պնդում903, ոմանք խուսափում են առաջնահերթություններ սահմանելուց՝ այն նույնացնելով
հավի ու ձվի ծագուﬓաբանության խնդրին, ինչը դարձյալ հանգում
է նրանց անքակտելի ﬕասնությանը904 կամ վերարտադրությանը905: Ավելի շատ ընդունվում է ծեսի ու առասպելի համաժամանակյա առաջացման տեսակետը կամ առասպելների ուղղակիորեն
«բեմականացումը» ծեսերում 906:
Հեքիաթի և առասպելի փոխհարաբերության հարցը նույնպես
եղել է բանագիտական տարբեր դպրոցների ուշադրության կենտրոնում907: Ընդհանուր առմամբ հրաշապատում հեքիաթը դիտվում
903

К. Леви-Стросс, Структурная Антропология, Москва, 1985, с. 208.

904 Е. Мелетинский, Поэтика мифа, с. 36 –37; Д. Угринович, Искусство и
религия, с. 74.
905

К. Леви-Стросс, Структурная Антропология, с. 208.

906 Е. Мелетинский, Поэтика мифа, с. 36.
907

Е. Мелетинский, Герой волшебной сказки, Москва, 1958, с. 4 –5.
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է իբրև խորհրդանիշների համակարգ, որի վերծանման բանալին
գտնվում է ծիսաառասպելական պատկերացուﬓերի խորքերում:
Այդ առումով բացառիկ արժեք ու կարևորություն ունեն Բահաթրյանների գրառած հեքիաթները, որոնք «առաջին օրինակն էին ոչ
ﬕայն տվյալ ժանրի, այլև ընդհանրապես հայ ժողովրդական
ստեղծագործությունների հավաքման պատմության ﬔջ»908: Բահաթրյանների գրառած հեքիաթներում՝ «Օց-Մանուկին հաքյաթը»909 , «Ասլան Բալասուն հաքյաթը»910, «Կյուլ տեռած ախճըկանը
հաքյաթը»911, «Թաքավերին ախճկանը հաքյաթը»912, «Դորվիշեն
հաքյաթը»913, «Թաքավերին էրկու տղորցը հաքյաթը»914 և այլն,
պահպանվում են արխաիկ մտածողության տարրեր, արևային
առասպելների վերապրուկներ: Վերոնշյալ «Օց-Մանուկին հաքյաթում» Արևմանուկ-Ալեքսաննոսի թովչազերծումը, արևի՝ կենդանակերպ և առավել հաճախ մարդակերպ անձնավորումը, Ս. Հարությունյանի դիտարկմամբ իր «Էությամբ հնաﬔնի արևային ﬕ
առասպել է»915: Եթե Արևը ցերեկն արթուն է և կյանք է պարգևում
աշխարհին, ապա անիծված Արևմանուկը ցերեկը ﬔռնում է և գիշերը հարություն առնում: Արևի անունից ածանցված Արևմանուկ
անունը և նրանց գործառույթների հակադրաﬕասնությունը «վկայում է, որ նա Արևի մրցակիցն է» ու «կաﬔնում է սպանել Արևին և
կործանել աշխարհը»916: Հետաքրքիր է նկատել, որ չինական և հեռավորարևելյան առասպելաբանության ﬔջ մշակութաստեղծ հերոսը, պայքարելով ավելորդ արևների դեմ, նետահարելով սպանում է նրանց917: ժողովրդական հավատալիքներում և բանահյու908 Ն. Հակոբյան, Ա. Սահակյան, Հայ ժողովրդական հեքիաթների
գրառման պատմությունից (Ընդհանուր ակնարկ)//Բանբեր Երևանի
համալսարանի, 1981, №1, էջ 128:
909 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 77 –80:
910

Նույն տեղում, էջ 22 –31:
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Նույն տեղում, էջ 49 –54:
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Նույն տեղում, էջ 65 –68:

913

Նույն տեղում, էջ 74 –76:

914

Նույն տեղում, էջ 81 –84:
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Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 46:

916

Նույն տեղում, էջ 49:
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Б. Рифтин, И (стрелок И) //МНМ, т. 1, c. 474; В. Иванов, Солярные мифы//МНМ, т. 2, c. 461 –462; А. Анисимов, Космологические представления народов Севера, Москва-Ленинград, 1959, с. 25 –26.
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սության ﬔջ Արևի ﬕասնական աստվածությունը երկատվում է:
Ժայռածին Միթրա-Միհրը ծնվելուն պես իբրև ախոյան ﬔնամարտում է Արևի հետ, իսկ նրան պարտության մատնելուց հետո բարեկամանում է և անգամ հաճախ նույնականանում: Հայկական հեքիաթների ﬔջ ﬕևնույն դիպաշարում գործող Արևմանուկն ու
Օձամանուկը918, աﬔնայն հավանականությամբ, սկզբնապես հանդես են եկել առանձին-առանձին՝ մարﬓավորելով Արևի կրկնակ ու
ախոյան Միթրա-Միհրին: Այսինքն՝ երկատված Արևն ունի ﬔկ բարեկամ ու ախոյան՝ տարբեր անուններով՝ Միթրա-Միհր, Արևմանուկ, Օձամանուկ (տարբերակներում՝ նաև Արին-Արմանելին,
Ալեքսաննոս919), որոնք բոլորն էլ նմանակներ են: Պակաս ուշագրավ չէ, որ ցերեկը ﬔռնող և գիշերը կենդանացող Արևմանուկն
իր նմանակներով ամբող ջությամբ համապատասխանում է Լուսնին:
Այսինքն՝ երկատված Արևներից ﬔկը Արամազդի ցերեկային աչքն
է, մյուսը՝ Լուսինը, գիշերային աչքն է: Արև-Լուսին զույգի մասին
օրինակները ընդհանուր և հայ բանահյուսության ﬔջ այնքան շատ
են, որ դրանց թվարկումը ավելորդ ծանրաբեռնվածություն կլինի:
Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի «Ժողովրդական հեքիաթների տիպերի» նշացանկի ATU 433 տիպին համապատասխանող հայկական հեքիաթներից 7-ը, շեղվելով ﬕջազգային համացույցի տվյալ
համարին բնորոշ դիպաշարային տրամաբանությունից, դրսևորում են հայ ազգային հեքիաթացանկի առանձնահատկությունները՝ ATU 433-ի փոխարեն կրելով ՀԺՀ 446 համարանիշը920:
Մեր գրառած «Օցին տղան նան Արևին տղան»921 հեքիաթի
նախնական տարբերակը՝ «Օց-Մանուկին հաքյաթը» գրի է առել
Ա. Բահաթրյանը 1860 թ.: Հեքիաթի գրառման ձեռագիրը պահվում
918

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 490 –495; Բիւրակն, Կ. Պոլիս, 1898,
№ 47 –49, էջ 827 –830:
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ՀԺՀ, հ. III, էջ 175 –181; հ. VI, էջ 77 –80:

920

ՀԺՀ, հ. III, էջ 175 –181, «Օձ-Մանուկ և Արին-Արմանելին» (Այրարատ);
հ. VI, էջ 77 –80, «Օց-Մանուկին հաքյաթը» (Ղարաբաղ); հ. IX, էջ
231 –237, «Օձ-Մանուկ, Վարթ-Մանուկ» (Մանազկերտ); ՀԱԲ, հ. 19, №8
(10), էջ 57 –59, «Հուշագի հեկիատ» (Թալին); Բիւրակն, Կ. Պոլիս, 1898,
էջ 827 –830, «Օձեմանուկ և Արևմանուկ» (Ակն); Գ. Սրվանձտյանց,
նշվ. աշխ., էջ 490 –495, «Օձեմանուկ, Արևամանուկ» (Արևմտյան Հայաստան); Ե. Տարօնեան, Բաղէշի նահանգի Խուլթիկ գիւղի բարբառը,
Անթիլիաս, 1961, էջ 117 –124, «Օձ-մանուկ ի’ արև-մանուկ» (Բաղեշ):
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Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2006, թերթ 51 –63:
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է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսական արխիվում 922 և հիմք է ծառայել հրատարակության համար923: Մեր գրառման ﬔջ օձ-տղայի պոչով՝ աղջկա ատամը ջարդելու մոտիվը բացակայում է: Ա. Բահաթրյանի գրառումը, բնականաբար, իր ﬔջ ներառում է նվիրագործման ծեսի բանահյուսական
խորհրդանշակարգը (աղջկա օտարված ատաﬕ փոխարեն սադափի կամ մարգարտի տեղադրումը, օձեղեն ու ոզնեղեն շապիկների
պատռումը, ցերեկը ﬔռնող ու գիշերը հարություն առնող Արևմանուկ-Ալեքսաննոսի թովչազերծումը և այլն): Եթե Գ. Սրվանձտյանցի «Օձեմանուկ, Արևմանուկ»924 տարբերակը ամբող ջությամբ
պահպանում է Արևամոր անեծքի դրդապատճառները (հերոսի
կողﬕց Արևի նետահարման փորձը), որի պատճառով Արևմանուկը ցերեկը ﬔռնում է և գիշերը հարություն առնում, ապա Ա. Բահաթրյանի «Օց-Մանուկին հաքյաթում»925 Արևամոր անեծքը
սպրդել է հեքիաթի դիպաշարից, սակայն բոլոր տարբերակներում
էլ պահպանվել է որդեգրության ծեսի բանահյուսական ընկալումը:
Արևամոր կրծքի կաթով կամ լվացված ջրով անիծված հերոսի թովչազերծումը և վերակենդանացումը, կարծում ենք, «կուրծքը կոխելու որդեգրության ծեսի նմանակուﬓ է»926: Ճիշտ այդպես Հայաստանի տարբեր ազգագրական շրջաններում պառավի դև որդիները այլևս չեն ﬖասում իրենց մոր կուրծքը ծծած հերոսներին927,
որովհետև որդեգրվածն արդեն ոչ ﬕայն հոգեզավակ է, այլև հոգեղբայր կամ հոգեքույր (հմմտ. Արևմանուկի անվան կապը Արևի և
922

ԲԱ, Տ. Նավասարդյանի ֆոնդ, գործ I, №2: Ներկայումս այս ֆոնդը
պահվում է ՀԱԱ-ում:

923

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 77 –80:

924

Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 490 –495:

925

ՀԺՀ, հ.VI, էջ 77 –80:

926

Ծեսի մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս ԲԱ FFII:2922, 02–2924, 00;
Վարանդա//ԱՀ, Բ գիրք, էջ 145:

927

ՀԺՀ, հ. I, էջ 503 –506; հ. III, էջ 219 –229; հ. IV, էջ 195 –219; ԷԱԺ, գ. Բ, էջ
151 –163: «Աստծու սիրուն իլնը, aնու ծծիր թaլ քյու պերան, զքյի չուտը»
(ՀԺՀ, հ. XVII, Մոկս, «Ծախված երազ», էջ 176): Ֆրանսիացի նշանավոր հայագետ Ֆրեդերիկ Ֆեյդին «Սասունցի Դավիթ» էպոսին կցված
ծանոթագրություններում կրծքի հետ կապված մոտիվը ﬔկնաբանում
է իբրև կրծքին ուղղված երախտագիտության նշան, որով նրանք կերակրվել են (Ա. Դոլխանյան, Ֆրեդերիկ Ֆեյդին հայագետ, Երևան,
2008, էջ 30): Այս աղբյուրի համար շնորհակալություն եմ հայտնում
Ա. Դոլուխանյանին:
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Արևամոր հետ). «Պիտում ա թափուրավ քյինաք իրիքյնակեն մորը
ծծիցը, յա իրիքյնակը վըեր ծերքերը լվանումա՝ ընդրա ճրիցը պիրեք, վըեր ինձ յրա շաղ տաք, ես կըսըղանամ»928, — ասում է անիծված հերոսը:
«Օցին տղան նան Արևին տղան»929 հեքիաթում Արևամորից
անիծված տղան կնոջն ասում է. «Ես շատ ըմ կարոտ քաշըմ, յեր
կաց օխտը ճոխտ ըրկաթե վըննաման կարել տո, օխտը ըրկաթե
մըհակ ինք կaլ ծերքըտ, քինա Արևին մորը կոշտը, լaց իլ, ղանչանք ըրա, թող bւրան դbշին կաթնան ﬕն ըմանըմ քեզ տա, պեր
ինձ յերա շաղ տո, վեր սըղանամ: Մինչև Արևին մորը աշկը ինձ յերա քախծըր չինի, ես սըղընական չըմ»930:
«Միրզա Մահմուտի հեքիաթում»931 (Բասեն) շատ հստակ է ձևակերպված որդեգրության ծեսի իմաստը.
«Պառավ դևը ասում է. — Ա՜յ հողածին, բաց թող իմ ծիծս, ես
քու մուրազդ կատարեմ, դու եղար ընձի հոգևոր ավլատ»932:
«Միթիլ խավք»933 (Այրարատ) հեքիաթում օձը պառավի վրա
ջուր է լցնում, պորտը բռնում, դառնում պառավի տղան.
«Օձն էր, էկավ ջուր լցրեց պառվի վրեն, պորտը բռնեց՝ պառավ օյանﬕշ էլավ: Օձը ասաց. — Ադե՛, դու ինչի՞ ինձնից վախեցար,
չէ՞ դու ասիր. «Աստվա՛ծ, ընձի տղա մը տի՛ր, էս օձից ըլլեր». ա
աստված քաղցրացավ, ես եկեր եմ, քե տղա եմ էլեր»934:
Անտարակույս, երկու դեպքում էլ գործ ունենք բանահյուսական ﬕջավայրում կենցաղավարող որդեգրության ծեսի հետ՝ թե՛
ջրի ծիսական, թե՛ կրծքով կերակրելու կենսաբանական, կամ թե
պորտալարը կտրելու խորհրդանշական իմաստով:
Մեր գրառած «Մին օրվան թաքավերը»935 հեքիաթում մայրը,
կարևորելով որդու ապագան, պարտքով վարժապետ է վարձում,
որպեսզի որդին գրաճանաչ դառնա: Նույն մտահոգությամբ նա եր-

928

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 79:

929

Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2006, թերթ 51 –63:

930

Նույն տեղում, թերթ 58 –59:

931

ՀԺՀ, h. IV, էջ 195 –219:

932

Նույն տեղում, էջ 210:

933

ՀԺՀ, հ. III, էջ 219 –229:

934

Նույն տեղում, էջ 219:

935

Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2007, թերթ 1 –7:
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կու շահի է պարտք անում և վճարում զուռնաչուն ու թղթամոլին,
որպեսզի իրենց արհեստը փոխանցեն իր որդուն: Զայրացած հայրը որդուն շուկա է տանում և վաճառում.
«Էտ տըղեն հaրը հըրսոտվում ա, կըզնըվում, թա յես քյասիբ
մարթ ըմ, կարըմ չըմ թa թաթը կոթին հըսցընիմ, հինչըս արհեստ
սըվըրելի դaրդa ինձ պարտքու տակ քըցըմ: Էտ մարթըտ կնգանը
նըհետ կըռեվ ա անըմ, տղին տանում բազար, իրեք շaհaվ ծախըմ»936:
Հեքիաթասացները հարազատ երեխային վաճառող կամ
խորթ մոր դրդմամբ սեփական երեխաներին անտառում մոլորեցնող հոր գործողությունների դրդապատճառները սովորաբար ﬔկնաբանում են յուրովի: Սակայն բանագիտության ﬔջ երեխայի վաճառքը բացատրվում է որդեգրության ծեսի վերապրուկներով, ինչը
տվյալ դեպքում քողարկվում է հոր բարկությամբ, իսկ սեփական
զավակներին անտառում մոլորեցնելը պայմանավորված է չափահասության փորձություններով ուղեկցվող նվիրագործման ծեսի
տարբեր փուլերով, ինչպես նաև կենդանի մարդուն ցանքսերին
մատաղելու ծիսական սովորությամբ937, ինչը հեքիաթում բացատրվում է խորթ մոր չարությամբ. Էտ կնեգը ստիպում ա էտ մարթին,
վեր տար խոխորցըտ կուրցուրու: Դե կնգանը իրեսը կըտըրվե,
կնեգ ա լի՜, էն էլ խորթ կընեգ, ուրան թուրը ուրան լուզուն ա, էտ անﬔղ խորցը յիրան շառ ա տինըմ, թa բեռըվաթ (անբարաքյաթ) ըն,
տրա հետի արտը կընանչում չի, տու ﬕ ասե, էտ օցը կըծածը մարթան թաքուն ցորենը խաշ ա տվալ» («Թաքավերին օխտը
տղան»)938:
Երեխա գնելը հեքիաթում ընկալվում է իբրև որդեգրության
տարբերակ939: Հատկանշական է Կ. Մելիք-Շահնազարյանի գրառած «Ասլան-բալասու հաքյաթը»940, որի գրառման հանգամանքնե936

Նույն տեղում, թերթ 2:

937

Տե՛ս Ա.Ղազիյան, Մի հնագույն ծեսի վերապրուկների դրսևորուﬓերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում//Հայ ժողովրդական մշակույթ,
XIII, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան,
2006, էջ 148:

938

Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2007, էջ 23 –26:

939

Տե՛ս ՀԱԲ, հ. 24, Թ. Հայրապետյան, Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). Կյանքը և գործը, Երևան, 2007, էջ 81:

940 ԳԱԹ, Կ. Մելիք-Շահնազարյանի ֆոնդ, գ. 29:
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րի և հեքիաթասացի մասին բանահավաքը տեղեկություններ չի
հաղորդում. ﬕայն հեքիաթի վերնագրին կից, փակագծերի ﬔջ
ավելացնում է՝ «Ղարաբաղի լեզվով» նշումը: Հեքիաթի գրառման
ձեռագիրը հիմք է ծառայել հրատարակության համար941: Տ.Նավասարդյանի «Հայ-ժողովրդական հէքիաթների» ութերորդ գրքում
տպագրվել է այս հեքիաթի տարբերակը942, որը գրի է առել Ա. Բահաթրյանցը 1860-ական թվականներին Շուշիում: Բահաթրյանների գրի առած հեքիաթները հարուստ են ծիսաառասպելական շերտերով, որոնց վերապրուկները ցայսօր պահպանվում են Ղարաբաղի բանահյուսական կենցաղում:
Երեխայի գնի շուրջը շարունակում են սակարկել թե՛ Կ. ՄելիքՇահնազարյանի գրառած տարբերակում, որտեղ մայրն ինքն է
երեխայի գինը որոշում. «Տղիս էրկու քաշավը վըեսկի տաս՝
կտամ»943 և թե՛ ﬔր գրառած «Մին օրվան թաքավերը» հեքիաթում.
«Մին թաքավեր խaզնaդարու շորեր կյեցած, կյամ ա էտ տըղեն
հորը ասըմ թa ﬕն շահի տամ, տըղետ ինձ տո: Հaրը ասըմ ա, չէ,
վեր չէ, ես իրեք շահի պարտքու տակ ըմ ընգալ, իրեք շահի պիտի
տաս, վեր տըղես քե տամ»944: «Ջեյրան-օղլի»945 (Այրարատ), «Ասլանզադե ու Ջանփոլադ»946 (Տուրուբերան.Մուշ-Բուլանըխ) հեքիաթներում հալիվորը կամ սնանկացած վաճառականը իրենց որդիների քաշով ﬔկ ոսկի են առնում և նրանց ծախում թագավորին:
Որդեգրության մոտիﬖ առկա է հայկական հեքիաթային պառավի հետ կապված ﬕ շարք դիպաշարերում 947, ուր, երեխայի վաճառքի մոտիվից բացի, առկա է նաև որդեգրության ծեսի նկարա941

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 613: Բահաթրյանների գրառած 61 ﬕավոր հեքիաթներից 46-ը հրատարակվել են հիշյալ հատորում:

942

Հայ-ժողովրդական հէքիաթներ, ժողովածու Տիգրանայ Նաւասարդեանց, ութերորդ գիրք, Թիֆլիս, 1894, էջ 48 –60:

943

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 614:

944

Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2007, թերթ 2:

945

ՀԺՀ, հ. I, էջ 285 –295:

946

ՀԺՀ, հ. X, էջ 62 –69:

947

ՀԺՀ, հ. I, էջ 503 –506, «Իր հարսին աչք դնող թաքավերը» (Այրարատ);
հ. IV, էջ 195 –219, «Միրզա Մահմուտի հեքիաթը» (Բասեն); Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 434 –443, «Պստիկ Միրզան և դև Գորգոչան»
(Արևմտյան Հայաստան); ԷԱԺ, գ. Դ, էջ 177 –190, «Ջանփոլատ» (Արծկե); Բիւրակն, Կ. Պոլիս, 1898, №21, էջ 406 –408, №24, էջ 454 –455, «Խալոք տըղային հեքիաթը» (Կեսարիա-Մունճուսու):
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գրություն, ինչի վերապրուկները կենցաղավարում են Ղարաբաղում գրառված հեքիաթների փոփոխակներում. «Պառավը էտ ըխճըկանը խըտըտըմ ա, ուրան հալավը պըցըրցընում ա քըցըմ էտ
ըխճըկանը կըլխեն, դոշն էլ տինում ա էտ ըխճըգանը պիրանումը
(սաքի թա ծեծ ա տամ): Էտ ախճիգը տեռնում ա պառավին հալալզուլալ ախճիգը» («Ախճիգ նան դային»948), որտեղ պառավի կրծքից
կաթ խﬔլու նմանակման ծեսը խորհրդանշում է որդեգրություն:
«Հալվաչու հ’աշկերտը»949 (Այրարատ) հեքիաթում վաճառականը
անծանոթ տղային առաջարկում է դառնալ իր հոգեզավակը. «Չունքի էտ վաճառականը անհիշատակ էր: Ըտուր վեր ա ունըմ, տանըմ
տուն, կնկա շապկի յախեն ճղըմ ա, ﬕջիցն անց ա կացնըմ, շինում
ա իրան տղա»950:
Մեկ այլ՝ «Թաքավերին տղան ու ծbւին ծառը» հեքիաթում
«Պառավը ըխճըկանը ասում ա, ա՜յ ղաշանգ բալա, վախիս վուչ, կոխում ա հըլավեն տակը, թա եկ տու ինձ ախճիգ տեռ, ես էլ քեզ մար,
ես վեչ ﬕն տaր չօնիմ»951:
«Դարչին և Իրեք Չարեք»952 (Բաղեշ) հեքիաթում Աստված ծեր
ամուսիններին կոճղից ելած տղա է պարգևում: Որոշում են երեխային վաճառել թագավորին.
«Կնիկ ասաց. — Մարդ, էս քառասուն տարի է ﬔզի տղա չէր
էղեր էր, հ’եսով հետ ﬔնք տղեն հ’ի՞նչ կէնենք. հ’ելի տար տո՛ւր թագավորին, օր ﬔզի բըռ ﬕ ղըրոշ տա, ﬔր իտարեն էնինք, չուր ﬔռնինք»953:
Որդեգրության ծեսի մասին հետաքրքիր տեղեկություններ են
պահպանվել «Ազգագրական հանդեսի» և «Բյուրակնի» էջերում,
որոնք համախոս են ինչպես տարբեր ազգագրական շրջաններից
գրառված հայկական հեքիաթներում, այնպես էլ Արցախում կենցաղավարող փոփոխակներում առկա հավատալիքներին:
Որդեգրության ծեսի համաձայն՝ քահանայի ներկայությամբ
երեխային կշռել են, թղթի վրա գրանցել անուն-ազգանունը, քաշը:
948 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2006, թերթ 56 –60:
949

ՀԺՀ, հ. I, էջ 415 –422:

950

Նույն տեղում, էջ 417:

951

Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2006, թերթ 51:

952

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 435 –439:

953

Նույն տեղում, էջ 436:
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Որդեգրությունը փաստացի վավերացրել են ներկաների ստորագրությամբ և երեխայի հորը «քառասուն փարա» են վճարել (այն ոչ
այլ ինչ էր, եթե ոչ «վարձ որդեգրության դիմաց», ինչը նվիրագործման խորհրդածեսի բաղկացուցիչ մասն է): Որդեգրող մայրը երեխային անց է կացրել իր շապկի ﬕջով, ինչը հայոց ﬔջ կոչվել է
«կուրծքը կոխել»954. «Այնուհետև հոգեզավակ ըլլալու տղան հոգեմայրն կուրծքին կը կոխե, և իր ﬔկ շապկին ալ ﬔջեն կանցընե,
ասով այնպես կը կարծե, թե իրեն սրտեն ելած զավակ մըն է, և
կսկսի իբր իր հարազատ զավակը խնաﬔլ և ﬔծցնել»955: Որդեգրության վերոհիշյալ ծեսը տարածված է ﬕ շարք ժողովուրդների
ﬔջ և ունի խոր արմատներ. «Դիոդորոսը պատմում է, որ երբ Զևսը
իր խանդոտ կնոջը՝ Հերային համոզեց որդեգրել Հերակլեսին,
աստվածուհին պառկեց անկողնում և, հաղթանդամ հերոսին սեղﬔլով իր կրծքին, հրեց նրան իր հագուստի ﬕջով և գցեց գետին՝
նմանակելով իսկական ծննդաբերություն»956:
Որդեգրության ծեսում պառավ-աստվածուհի զուգահեռը պատահական չէ: Մեր գրառած հեքիաթներում նույնպես պառավը
կարևոր դերակատարություն ունի տարիքային ﬕ խմբից մյուսն
անցնող պատանիների ու աղ ջիկների նվիրագործման ծեսում, քանի որ իր կենսափորձով և գործառույթներով պառավը՝ իբրև տարբեր ժողովուրդների՝ տիպաբանորեն նույն խմբին պատկանող արխաիկ կերպար, հանդես է գալիս իբրև արարողական957 մայր, անգամ Մայր աստվածության բանահյուսական աﬔնավառ դրսևորում 958: Ցուցանշական է, որ Շուշիի շրջանի Մեծ Շեն գյուղից գրառված «Ղըսմաթին նաղլը»959 հեքիաթում պառավը, ում խորհրդով
954

Բիւրակն, Կ. Պոլիս, 1898, №21, էջ 406 –408; №24, էջ 454 –455:

955

Նույն տեղում: Տե՛ս նաև Խ. Սամէլեան, Հայ ընտանեկան պաշտամունքը // ԱՀ, գիրք XIII, Թիֆլիս, 1906, էջ 125; Ե. Լալայեան, Ծիսական կարգերը հայոց մէջ // ԱՀ, գիրք XXI, էջ 195; Ա. Ղլտչեան, Հայ
հին իրաւունքը // ԱՀ, գ. XXIII, Թիֆլիս, 1912, էջ 109 –110: Գորգը կամ
կարպետը կտրելու ժամանակ չբեր կանայք ոստայնի ներքևի մասում
առաջացած բացվածքով անցնում էին երեք անգամ և ապա ոտքերը
ﬔկնում, ﬕնչև որ կտրած գորգն ընկնում էր նրանց վրա (ԲԱ, FF II:
2922, 02-2924, 00):

956

Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ 24:

957

В. Иванов, В. Топоров, Баба-Яга//МНМ, т. 1, с. 149.

958

Е. Рабинович, Богиня-мать//МНМ, т. 1, с. 178 –180.

959

Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2007, թերթ 8 –29:
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հալիվորի կինը գտած ձուն կապում է փորին և մայրանում, ունի
հետևյալ նկարագիրը.
«Էտ պռավեն կըռքընեն վեր տaռaծ, կիլոխը քըչըլացած, ծըծերը փորեն յիրան կախ իլած»960:
Ուշագրավ է նաև, որ նախնական մտածողությամբ ձուն դուրս
է եկել հսկայական աշխարհի որովայնից՝ իբրև տիեզերական
օբյեկտիվ իրադարձություն961:
Վերոհիշյալ հեքիաթում որդեգրության ծեսը կատարում է ոչ
թե կինը, այլ տղամարդը: Ընդ որում՝ որդեգրվում է ոչ թե ադամորդի, այլ օձ: Հալիվորը իր տակաշորը նետում է օձի վրա, որպեսզի
նա չմրսի.
« — Ա՜ կընեգ, մըծըհանա աստուծ ﬔզ խուխու տեղ օխծու ճոտ
ա ղարկալ: Լյaվ ա, փիս ա, ըստուծու ղարկածն ա, կը մըրսե: Պեր
ﬕն պենավ, շորավ ծածկե: Էտ կընեգը ստեղ ա ընգնըմ, ընդեղ ա
ընգնըմ, պեն չի ճարըմ: Էտ մարթը bւրaն տըկաշորը հանըմ ա, քըցըմ օխծեն յիրա: Քըցելանը բաստ՝ օխծը հանց տրաքում ա, վեր
սասան aլaմ աշխարքը տbւրbւր ա կյամ: Օխծը bւրaն կաշին ետետ ա անըմ, մաչան տյուս ա կյամ ﬕն ղաշանգ տղա»962:
Մարդ ու կին փաթաթվում են օձ-տղային, անունը դնում
Ղսմաթ: Տղան խստորեն պատվիրում է իր անունը գաղտնի պահել
և երբեք չարտաբերել: Մոգարգելքը խախտվում է, ինչի պատճառով տղան թռչուն է դառնում ու անհետանում: Պառավի օգնությամբ փորձություններ հաղթահարելով՝ տղան վերադառնում է
այսրաշխարհ, ամուսնանում թագավորի աղջկա հետ:
Վերոհիշյալ «Դարչին և Իրեք Չարեք» հեքիաթում որդեգրության ծեսը կատարում են երկուսով՝ և՛ տղամարդը, և՛ կինը.
«Հ’իրիկուն թագավոր առավ տղեն, գրկեց, գնաց տուն, ուր շորեր էխան. տղեն ուր փողպըտեն թալեց ցած, էրաց ուրին խոգու
տղա: Կանչեց կնկան. — Կնիկ, դու էլ արի քո փողպըտեն ցած թալե, օր էնիք խոգու տղա: — Էն էլ թալեց»963:
Հոր կողﬕց կատարվող որդեգրության ծեսը սակավ հանդիպող մոտիվ է հրաշապատում հեքիաթներում, որի զուգահեռը ﬔզ
960 Նույն տեղում, թ. 9:
961

К. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, с. 105.

962

Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2007, թերթ 10:

963

ՀԺՀ, հ. IX, էջ 436:
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ծանոթ է ATU 433 տիպին համապատասխանող Բասենից գրառված «Միրզա Մահմուտի հեքիաթից».
«Մարդ փոխան որ քցեց օձի վրեն, ﬔկ էլ աշեց, փաթ տրաքվավ օձի կաշին, էնենց ձեն տվեց, որ քիչ ﬓաց խեղճի ալաչուխը
բլեր...
— Ի՞նչ եք վախենում, — ասում է տղեն, — Դուք շատ ասսուց
աղաչանք, պաղատանք արիք, աստուծ խեղճ էկավ ձեզի, ընձի
տղա տվեց ձեզի, ըստից հետև դուք կեղնիք իմ ծնողներ, ես ձեր
ըստեր զավակ»964:
Ի դեպ, որդեգրության հիմքով ստեղծված վերոհիշյալ «Ղսմաթին նաղլը» հեքիաթում, ﬕ շարք արխաիկ պատկերացուﬓերից
բացի, առկա են նաև տիեզերական ծառի ավանդական բաղադրիչները՝ ծառը, փչակը, ձուն, օձը, թևերը, որոնք պահպանում են
ծիսաառասպելական հավատալիքներ՝ աշխարհի և մարդու մակրո
և ﬕկրո կոսմոսների ներդաշնակության վերաբերյալ: Իսկ «Թաքավերին տղան ու ծbւին ծառը»965 հեքիաթում պարզորոշ նկարագրվում է կենաց ծառը.
«Օխտը ինջի սարեն յիրան ﬕն պեցուր ծառ կա՝ ճղները երգինքավը ﬕն տեռած, տակռեն (արմատը) էլ տըփերեն տակը կալած: Էտ ծառեն պըտկեն իրեք ծbւ կա, վեր ճըրաքի ﬓան լbւս ա
տամ: Ծառեն տակեն էլ օխտը ջանավար կա քոն իլած»966:
Հնագույն հասարակությունները ﬕշտ էլ խստորեն բաժանված են եղել ճշտորեն սահմանված իրավունքներ ու պարտականություններ ունեցող սեռատարիքային խմբերի: Դրանք հիﬓականում երեքն են՝ երեխաներ, պատանիներ, չափահասներ: Անցումը
ﬕ խմբից մյուսը տարբեր ժողովուրդների բանահյուսական կենցաղում ունեցել է զանազան դրսևորուﬓեր, բայց բոլորն էլ աﬔնակարևորը համարել են չափահասության կարգն անցնելու նվիրագործման խորհրդածեսը: Որոշ ժողովուրդների ավանդույթում այս
ծեսը ուղեկցվում է հեքիաթային պառավի ﬕջնորդությամբ:
Մեր գրառած «Ղըսմաթին նաղլը» հեքիաթում ﬕաժամանակ
առկա են հայկական հեքիաթային պառավի ﬕ քանի գործառույթներ՝ նվիրագործումը (հերոսին հարազատ ﬕջավայրից ﬔկուսաց964

ՀԺՀ, հ. IV, էջ 197:

965

Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2006, թերթ 41 –45:

966 Նույն տեղում, թերթ 43:
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նելը), ﬕջնորդությունը (թագավորի հետ կապի իրականացումը) և
որդեգրությունը967:
Վերոհիշյալ հեքիաթում տղան ապաստան է գտնում պառավի մոտ, վերջինիս օգնությամբ դիմում երեք հարյուր տարեկան
«քաչալ ղուշին» և մութ աշխարհից հասնում լույս աշխարհ: Այստեղ առկա է նաև հերոսի ազդրի ﬕսը թռչունի լեզվի տակ պահելու հրաշապատում մոտիվը, ինչը, ﬔր կարծիքով, նվիրագործման
բաղադրիչ է և համադրվում է արալեզների արխաիկ պաշտամունքին:
Լույս աշխարհում անճանաչելի ﬓալու նպատակով նվիրագործվող տղան ոչխարի փորը քաշում է գլխին, դառնում քաչալ:
Անճանաչելիությունը բանահյուսական կենցաղում ընկալվում է
մահ-վերածնունդ իմաստաբանությամբ՝ իբրև փորձություններով,
կոփվածությամբ ուղեկցվող չափահասության խորհրդածեսի մաս:
Արցախում գրառված հեքիաթներից ﬔկում չափահասության
փորձությունները հաղթահարելիս քաչալ է դառնում նվիրագործյալ աղ ջիկը.
«Էտ ախճիգը վըչխարեն փորը քաշըմ ա կլոխը, տեռնըմ քաչալ» («Ըխճըգանը հaրը»968):
«Ծետ տaռaծ տըղան»969, «Քըրասերտ մրաքուրը»970 հեքիաթներում առկա են մարդու զոհաբերության հնագույն ծեսի արձագանքները: Խորթ մայրն ամուսնու ձեռքով մորթել է տալիս որդուն,
ﬕսն ուտում, ﬕ քիչ էլ պահում ամուսնու աղջկա համար: Քույրը
ճաշի ﬔջ գտնում է եղբոր ճկույթը (ծըծեյնը), լաց լինում: Եղբոր
ճկույթը ծիտ է դառնում, թռչում կանգնում երդիկին, երգում. «Ծետ
ըմ, ծետ ըմ, հոր մորթած ըմ, մոր կերած ըմ, ազիզ-բիզիզ քըվոր լaց
իլaծ ըմ»971: Ծիտ-եղբայրը երգի դիմաց մարդկանցից ասեղներ է
հավաքում, երդիկից գցելով՝ կուրացնում հոր և մոր աչքերը, իսկ
967

Նվիրագործման ծեսում պառավի ﬕջնորդ դերի մասին տե՛ս В. Пропп,
Исторические корни волшебной сказки, с. 40 –68.

968 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2006, թերթ 61 –63: Քաչալ աղ ջիկը քաչալ տղայի հաﬔմատ սակավ հանդիպող մոտիվ է հայ
ժողովրդական հեքիաթներում (ՀԺՀ, հ I, էջ 98 –105, «Փետե ձին»; հ.I,
էջ 209 –215, «Մուխսու հեքիաթը» (Այրարատ); հ. VIII, էջ 415 –424, «Սայաթնովը» (Լոռի):
969 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2008, թերթ 3 –8:
970

Նույն տեղում, թերթ 9 –11:

971

Նույն տեղում, թերթ 6:
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քրոջ գլխին թաշկինակ է գցում, ﬕասին ապրում են: Ծերունու
խորհրդով քույրը եղբոր մատները դնում է պատի ճեղքում, վրան
ջուր լցնում և կենդանացնում նրան: «Ծիսական մակարդակով
ճկույթը դիտվում է իբրև սրբազան զոհի մասունք, որի ճաշակումը
ընկալվում է իբրև նրա էությանը հաղորդակցվելու, ﬕանալու, ձուլվելու ﬕջոց»972: Նա ﬔռնում է, բայց վերածնվելով իբրև թռչուն՝
իրովսանն խորհրդանշում է կյանքի հավերժությունը:
Հայկական բանահյուսական ավանդույթում ցայսօր կենցաղավարող որոշ նյութերի համաձայն՝ կամուրջների, կամարների,
տների, բերդերի, պարիսպների ամրության գրավականը նրանց
ﬔջ կենդանի մարդ զմռսելու ծիսական արարողությունն է (անպսակ մանկամարդ աղ ջիկ կամ տղա, առաջնեկին կերակրող երեխամայր)973: Մարդ-շինարարական զոհն իր կենսունակությամբ
դառնում է կառուցված շինության պահապան ոգին, որովհետև,
ըստ Մ. Էլիադեի, «ոչինչ չի կարող երկար գոյատևել, եթե այն զոհաբերության ﬕջոցով չի շնչավորված»՝ իբրև աշխարհի ստեղծման հետ ծագած շինարարական ծեսի նախատիպ974:
«Սըերտը քար մրաքուրը»975 (Արցախ) հեքիաթում մորաքույրը
ﬕ կարաս ոսկու դիմաց քրոջ աղջկան տալիս է թագավորին՝ պատի ﬔջ զմռսելու, որպեսզի կամուրջը չփլվի:
Մեր գրառած «Քըրասերտ մրաքուրը»976 հեքիաթում պատը
շարում են աղջկա մարﬓի յոթ մասերին համապատասխան (վեգ
(ճան), ծունկ, պորտ, ﬔջք, կուրծք, վիզ, ճակատ), ինչն էլ համադրվում է աշխարհաստեղծման յոթ աստիճանների լիարժեքության
թվական սկզբունքին: Պատը շարելով՝ հասնում են ﬕնչև աղջկա
ծունկը, ապա գլուխը. « — Ա՛ մրաքուր, ա՛ մրաքուր, շրեցին, ﬕնչև
կլbխս քրեցին...»977: «Պատը, վեր հիﬓիս ըն, պրծնես, կարմունջը էլ
պարան չի կյaս»978, իսկ մորաքույրն էլ զոհ-աղջկա անեծքով քաշ
(ագռավ) է դառնում:
972

Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 312 –313:

973

ՀԺՀ, հ. II, էջ 284 –285; հ. V, էջ 588 –589; հ. VI, էջ 87 –90; Ա.Ղանալանյան, Ավանդապատում, №571 Ա, Բ, 572:

974

М. Элиаде, Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость,
с. 35 –36.

975

ՀԺՀ, հ. V, էջ 588 –589:

976

Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2008, թերթ 7 –11:

977

ՀԺՀ, հ. V, էջ 589:
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Նույն տեղում:
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Մուշ-Բուլանըխից գրառված «Ասլանզադե ու Ջանփոլադ»979
հեքիաթում «Թագավո՛ր ապրած, — կըսե Ասլանզադեն, — բան չըմ
յուզի, ﬕնակ ﬔկ ամսով թագավոր դառնամ մըջ քու էրկրին: Թագավոր յուշիկ ﬔ գիջնա ուր թախտից, թագ կը դնե տղի գլուխ»980:
«Բaհլbւլի դանանդեն իրեք խոսկը»981 (Ղարաբաղ) հեքիաթում թագավորը որոշում է իր իշխանությունը երեք օրով հանձնել վեզիրին.
«Թաքավըերը թա՝ իրեք օրավ թաքավըրոթունըս քեզ կըտամ, ե՛ք:
Վեզիրը թա՝ տասսը օրավ ինձ տո, կյամ»: Օգտվելով առիթից՝ վեզիրը ժողովրդին տասը տարով արձակում է, որ օտար երկրներում
աշխատեն և իրենց երկիրը շենացնեն:
«Սումբաթի հեքիաթում»982 (Այրարատ-հավելված) «Էդ աղ ջիկը
թագավորին խնդրվում ա, թե ﬕ իրեք օր քու թագավորությունդ ինձ
տո՛ւ, ես թագավորություն անեմ, դու էլ կշտիս նստի, սեյր արա:
Ասում ա. — Իրեք օր չէ, իրեք շաբաթ իրավունք ունես»983: Տղայի շոր մտած աղ ջիկը բացահայտում է չարանենգ վաճառականի
խարդախությունը, վերջինիս պատժում է՝ փրկելով իր ամուսնուն և
նրա ունեցվածքը: «Հալվաչու հ’աշկերտը»984 հեքիաթում վեզիրը ﬕ
օրով թագավոր է դառնում ու դատ անում:
Մեր գրառած և քննած «Մին օրվան թաքավերը» հեքիաթի հերոսը պարգևատրության դիմաց թագավորից նույնպես պահանջում է ﬔկ օրով երկիրը կառավարելու իրավունք985: Բարեկենդանյան հայտնի «Դատ-բեդատ», «Խան», «Փաշա» խաղերի նմանողությամբ հերոսը ﬔկ օրով թագավոր-դատավոր է դառնում: Ժողովրդական խաղի նույն դատող-դատվող տրամաբանությանբ հեքիաթի՝ գետին տապալված հերոսը հպատակվելու և հաճոյանալու
աննախադեպ ցույցեր է անում, ինչը համադրելի է բարեկենդանի
խաղում խանին խոստացած փրկագնի հետ: Հաﬔմատության համար բերենք երկու օրինակ.
979

ՀԺՀ, հ. X, էջ 62 – 69:

980 Նույն տեղում, էջ 66:
981

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 130 –133:

982

ՀԺՀ, հ. II, էջ 525 –533:

983

Նույն տեղում, էջ 530:

984 ՀԺՀ, հ. I, էջ 415 –422:
985

Այս մոտիﬖ իր արտահայտությունն է գտել հայկական որոշ հեքիաթներում՝ ՀԱԲ, հ.15, №18, «Իրեք ﬓեթավ ինք կալած խոխան»; Գ. ՏէրԱղեքսանդրեանց, նշվ. աշխ., «Քեզմէն ﬕնձ մարթ նոքար ﬕ՛ բռնի»,
№5 և այլն, որոնք համապատասխանում են ATU 924 A թվահամարին:
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ՀԵՔԻԱԹ – «Խaզնaդaրն ընգնում ա էտ թազա թաքավերին
վենները, ղանչանք-պըղատանք անըմ, թa շան մընան կըծառայիմ
քեզ, խaզնեքըս քեզ կը տամ, տիյեր աստուծ, տըվեր տու, ﬕնակ
գյանքըս ինձ բախշի»986:
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԽԱՂ – «Ես ﬕտք ունեի, Խեչան աղա, շատ
խիստ պատժել քեզ, համա քո ընծեն իմ աչքերը կապեց. վեր կաց,
արի ձեռս պաչիր ու ազատ ես»987:
Ուշագրավ է պատժի այն եղանակը, որը հեքիաթում ընտրում
է թագավոր-դատավորը. «Թաքավերն ասում ա, լյավ, ըտրա չուխան կախ տվեք, bւրaն պեց թուղեցեք, թող քինա»988: Միօրյա իշխանության ընթացքում թագավորը մահապատժի վճիռ է արձակում՝ ﬔղավորի փոխարեն կախել տալով վերջինիս հագուստը՝
չուխան: Ժողովրդական խաղում հաճախ պատժվում է «անﬔղ ﬔղավորը»՝ քավության նոխազը, որը հեքիաթում համադրվում է ﬔղավորի հագուստը կախաղան հանելու մոտիվի հետ:
Ժամանակավոր ﬕապետի դատավճիռն աղերսվում է բնության ﬔռնող ու հառնող աստվածության, բերքի պաշտպանության
և տիեզերքի նորոգման պատկերացուﬓերին989 (հմմտ. քրմապետին դատելու հնագույն ծեսերի հետ)990: Դատի ծիսական մաքրագործման գործառույթներն ու քավության նոխազի անﬔղ ﬔղավորությունը քննվել են մասնագիտական հսկայածավալ նյութի հիման վրա991:
Հայ ժողովրդական խաղերի (լախտի, ջընջըլախտի, ճղլախտի, տեղ խլուկ և այլն) տրամաբանությամբ ստեղծված «Ճըլկավեր
կյործողը»992 (ջուլհակ) բանաձևային հեքիաթում շրջանագծի իմաստաբանությամբ քողարկված ֆիզիկական սպառնալիքով վիճարկ-

986 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2007, թերթ 6:
987

Պ. Պռոշյան, Երկերի ժողովածու, հ.1, Երևան, 1953, էջ 341:

988 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2007, թերթ 6:
989 Э. Петросян, նշվ. աշխ., էջ 157 –158.
990 «Այսօր նրան երկրպագում են որպես աստծո, իսկ վաղը սպանում են
որպես հանցապարտի...Եթե գերագույն կառավարիչը աստված է, նա
պետք է պահի իր ժողովրդին, իսկ եթե նա այդ չի անում, ապա իր տեղը պետք է զիջի առավել ընդունակին» (Ջ.Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ 208):
991

Н. Евреинов, Азазел или Дионис. О происхождении сцены в связи с
зачатками драмы у семитив. Ленинград, 1924, с. 63.
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Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2006, թերթ 67 –72:
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վում է դիրքային իրավունքը993 ՝ օտար երկրից եկած բանագնացի և
իմաստուն ջուլհակի ﬕջև: ATU 924 թվահամարին համապատասխանող ﬔր գրառած վերոհիշյալ հեքիաթն ունի հինգ փոփոխակ994:
Բանագնացը (էլչի, դերվիշ, պատգամավոր) շրջանագիծ է քաշում,
ﬔջը նստում: Ոչ ոք չի կարողանում նրա հետ հաղորդակցվել.
«Խաբար ըն պիրում թագավերին ասըմ, թա պա ասել չըս հեռու երգրա ﬕն անծանոթ ա եկալ, ﬕն պbւլbւր ա քաշալ, նի մտալ
մաչը, վեչ խոսում ա, վեչ ծըպտում: Հbւր պիրում ըն, վեշ ﬕնը կարում չի խուսըցընե ետ յադ (անծանոթ՝ Թ.Հ.) մարթին»995:
Թագավորը հիշում է այն ջուլհակին, ով իր շրջայցերից ﬔկի
ժամանակ ﬕանգաﬕց և՛ կտավ էր գործում, և՛ տանիքին փռած ցորենն էր հսկում թռչուններից, և՛ օրորում էր երկվորյակներին, և՛ ոտքերով խաղողն էր տրորում, և՛ ﬔջքին կապած խնոցին էր հարում.
այդ աﬔնն անում էր մարﬓի տարբեր մասերին ամրացված թելերի համապատասխան շարժուﬓերի շնորհիվ: «Ճըլկավերը կյամ
ա, պbւլbւրեն մաչը խազըմ, կես անըմ, մաչը պենդ նստում: Յադը
ﬕն վեգ ա թող անըմ, քցըմ ճըլկավերին պbւլbւրեն մաչը: Ճըլկավերն էլ bւրaն ջուբան ա ﬕն վեգ տbւս օնըմ, քըցըմ յադեն պbւլbւրը:
Յադը ﬕն ղամալթի (դաշույն) ա թող անըմ, ճըլկավերն էլ յադեն
պbւլbւրեն մաչը էրկու պլոճիկ ա քցըմ: Յադը ﬕն հափուռ կյարի յա
թող անըմ, քցըմ ճըլկըվերին պbւլbւրը, ճըլկավերն էլ ծոցան ﬕն
թուխսըկան ա տյուս օնըմ՝ ուրան ճտերավը, թող անըմ, քըցըմ յադեն պbւլbւրը: Տահանք դaստի կյարին օտըմ ըն, պըրծըցընըմ: Էտ
յադ մարթըդ հիրսոտած յեր ա կենըմ, քինամ»996:
Պատահական չէ, որ հենց ջուլհակին է հաջողվում օտարականին հանել շրջանագծից. «Շրջանագիծը որպես գրաֆիկական
993

Շրջանագծի ներքնիմաստի մասին տե՛ս Հայ ժողովրդական խաղեր,
աշխատասիրությամբ Վ. Բդոյանի, հ. II, Երևան, 1980, էջ 22:

994

ՀԺՀ, հ. VII, №30; հ. XIII, №52; հ. XIV, №39; Գ. Սրվանձտյանց, նշվ.
աշխ., №ԺԲ; Բիւրակն, 1899, №38(39):

995

Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2006, թերթ 69:

996

Նույն տեղում, թերթ 70: Եվրոպացի հնախույզի (տարբերակ՝ ֆրանսիացու) և Ղարաբաղի զվարճախոս Պըլ Պուղու մասին պատմող զվարճապատումը նույնպես Պուղու կողﬕց եվրոպացու գծած շրջանագիծը
կիսելու և վերջինիս հանելուկային առաջարկություններին սրաﬕտ լուծուﬓեր տալու մասին է (Մ. Բարխդարեանց, Պըլը-Պուղի, Թիֆլիս,
1883, էջ 93 –95; Լեռնային Ղարաբաղի բանահյուսությունը, գրառումը,
բնագրի պատրաստումը և ծանոթագրությունները՝ Մ. ԳրիգորյանՍպանդարյանի, Երևան, 1971, էջ 381 –382; ԲԱ, FF VII: 7890):
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շրջան հասկացողություն, տարածության ﬔջ ձեռք է բերում ամբողջություն: Այսպես շրջանը դառնում է գնդի պրոյեկցիա հորիզոնական հարթության վրա»997, որի գաղտնախորհուրդը հասու է ﬕայն
թել ոլորող ջուլհակին: Թագավորի հարցին, թե ինչ էր օտարականի
ուզածը, ջուլհակը պատասխանում է, որ շրջանագիծը նշանակում է,
թե աշխարհը իﬓ է: Իսկ շրջանագիծը կիսելով՝ հասկացրինք նրան,
որ մյուս կեսն էլ ﬔրն է: Փոխադարձ նետված վեգերը պատերազﬕ
մարտահրավեր է և վերջինիս ընդունում: Բանագնացի նետած դաշույնը նշանակում է, որ իրենց թափին չեն կարող դիմանալ, իսկ
ջուլհակի նետած երկու պլոճիկը վկայում է, որ իրենք երկնչողը չեն:
Բանագնացի շաղ տված գարին սեփական զորքի գերազանցության խորհրդանիշն է, իսկ ջուլհակի բաց թողած թխսկանի ու ճտերի կողﬕց գարու կտցահարումը՝ հակառակորդի զորքի շուտափույթ կոտորում 998: Տարբերակներում բանաձևային խորհրդանիշները փոփոխվում են՝ սոխ-սխտոր, կորեկ-թխսկան-ճտեր, սոխ-ձու,
կորեկ-աքլոր, իսկ շրջանագծի խորհուրդը գրեթե անփոփոխ է
ﬓում՝ «ճըժ», «խազ», «եռըմ», «պbւլbւր»999: Բանբերների առաջարկած բանաձևային հանելուկների ﬕջոցով պատերազﬓերին նախորդող իրադրությունները սրելու կամ շտկելու մասին տեղեկություններ է հաղորդում Ք.ա. V դարի պատմագիր Հերոդոտոսը1000:
997

Ժ. Խաչատրյան, Գնդի և շրջանի սեմանտիկան հայ ծիսական պարերում//Ծիսական պարը հայոց ﬔջ, Գիտաժողովի նյութեր, Երևան,
2002, էջ 28: «Կենտրոնի» խորհրդանշական դերի մասին տե՛ս М. Элиаде, Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость, с. 25 –38.
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Աﬔնուր, որտեղ էլ հայտնվեր գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան
«համհարզները հատակին կավիճով շրջանագիծ էին քաշում, որի ﬔջ
մտնելու իրավունք ﬕայն գնդապետն ուներ, և այդ շրջանագծի կենտրոնում կանգնած՝ նա կարճ հրամաններով վճռում էր աշխարհի բախտը» (Գ. Մարկես, նշվ. աշխ., էջ 176): Հետաքրքիր է նկատել, որ գեներալ Մոնկադային գնդակահարելուց հետո, երբ գնդապետ Աուրելիանո
Բուենդիան, զոհի վերջին կամքը կատարելով, նրա այրուն է հանձնում
ամուսնու անձնական իրերը, վերջինս արգելում է գնդապետին ոտք
դնել իր տան շեﬕն. « — Ներս չգաք, գնդապետ, — ասաց նա: — Հրամայեք ձեր պատերազմում, իսկ իմ տանը ես եմ հրամայում» (Նույն տեղում):

999

Մեկ այլ՝ «Լaնգaռի խեքaթում» (Մոկս) պատգամավորին փոխարինում է վիշապը, որը դարձյալ շրջանագծի իմաստաբանությամբ է
արտահայտում իր հավակնությունը՝ պահանջելով թագավորի «Ճուչ
տղա Լaնգaռին». «Վիշափ ըմ էրկնուց իճավ, չադըրներու չորս պոլուր
պռնեց, գյլոխ, պուչ էրաց ﬔկ» (ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 572 –575):

1000 «Այնուհետև Դարեհը փորձեց իմանալ հելլենների մտադրությունը.
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«Ճըլկավեր կյործողը» հեքիաթն ավարտվում է խոհեմության
և ժողովրդական դիվանագիտության ﬕջոցով հակամարտությունները կարգավորելու՝ ասացողի մտահոգությամբ. «Է,՜ հորա է,՜ ﬕհենգ էլ ըն տի խելունք մարթեք պետք: Գիդաս վեչ թա ﬕնակ կըրթըցածնեն ըն գիտուն: Տեսնը՞մ ըք, վեր գիտունը կլոխ չի ընգալ, թա
էլչին հինչ ա օզում: Ամմա կտոր կյործող ճըլկավերն ա կռեվը կըղնըցրալ»1001:
Ամփոփելով կարող ենք ասել.
1. Հրաշապատում հեքիաթը, ծնունդ առնելով առասպելից ու
ծեսից և հարստանալով հեքիաթի ժանրին բնորոշ հավելյալ ու
տարբերակիչ մոտիﬖերով, հայ ժողովրդի բանահյուսական կենցաղում ներառել է էթնոմշակութային յուրահատկությունների բաղադրիչներ:
2. Թեև տարածաժամանակային գործոնների ազդեցությամբ
հրաշապատում հեքիաթները ﬔծավ մասամբ վերածվում են իրապատում զրույցների, սակայն Ղարաբաղից գրառված հեքիաթներում շարունակում են կենցաղավարել ծիսաառասպելական պատկերացուﬓերի ﬓացուկները:
3. Բահաթրյանների կողﬕց բնօրրանում կատարված հայ ժողովրդական հեքիաթների աﬔնավաղ գրառուﬓերը, զուգադրելով
ﬔկ-երկու տասնամյակ անց Հայաստանի տարբեր ազգագրական
շրջաններում տիպերի, սյուժեների ու հերոսների անվանուﬓերի
մակարդակով հաﬔմատելի տարբերակների և ﬔր վերջին տարիների գրառուﬓերի հետ, հանգում ենք ﬔկ ելակետի, ինչը հաստատում է համընդհանուր ազգամշակութային երկացանկի գոյությունը:
4. Ղարաբաղում կենցաղավարող հրաշապատում հեքիաթները՝ իբրև վիպական բանահյուսության ավանդական ժանր, իրենց
խորքում կրում են հնագույն պատմահասարակական հարաբերությունների, սովորությունների ու հավատալիքների տեղական
արդյո՞ք նրանք կպատերազﬔն իր դեմ, թե՞ կհանձնվեն: Այդ նպատակով նա ամբողջ Հելլադայով ﬔկ այս ու այն կողմ բանբերներ ուղարկեց՝ պատվիրելով արքայի համար պահանջել հող և ջուր» (Հերոդոտոս, Պատմություն ինը գրքից, թարգմ. Ս Կրկյաշարյանի, Երևան,
1986, էջ 350, տե՛ս նաև էջ 264):
1001 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2006, թերթ 72:
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դրսևորուﬓերը, ինչով էլ պայմանավորված է դրանց հավաքման,
հրապարակման և հետազոտման պատմամշակութաբանական
անհրաժեշտությունը:

2.6.
ԷԴԻՊՅԱՆ ՄՈՏԻՎՆ ՈՒ ԱՐԵՆԱՊՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Էդիպի մասին առասպելի շուրջը ստեղծված հայ ժողովրդական հեքիաթները հավելյալ մոտիﬖերով հանդերձ խմբավորված
են Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի «Հեքիաթների տիպերի ﬕջազգային
նշացանկի» ATU 402, 465, 510 B, 575, 931 թվահամարներին1002 համապատասխանող դիպաշարերում:
Դժբախտություն բերող երեխայի մասին շատ ժողովուրդների
ﬔջ տարածված զրույցի հիմքում ընկած է էդիպոսյան մոտիվը,
ըստ որի՝ թեբեացի հերոս Լայոսը, անսալով գուշակի պատգաﬕն՝
թե կսպանվի հարազատ որդու ձեռքով, ծակոտում է նորածին որդու՝ Էդիպի ներբանը1003, պատվիրում կնոջը՝ Իոկաստեին (տարբերակ՝ ստրուկին) երեխային կորցնել (տարբերակ՝ նետել ծովը կամ
գազաններին կեր տալ): Ստրուկի խղճահարության շնորհիվ երեխան փրկվում է, և նրան որդեգրում է Կորնթոսի թագավոր Պոլիբոսը:
Դելփյան պատգամախոսի արենապղծության գուշակությունից ահաբեկված՝ պատանի Էդիպը ընդﬕշտ լքում է իր «ծնողներին» և թափառելիս ﬕ խաչﬔրուկում վիճում է Լայոսի հետ, սպանում նրան: Հետո Էդիպը Թեբե տանող ճանապարհն ազատում է
հրեշից և իբրև փրկարար ընտրվում թագավոր՝ տիրանալով Լայոս
թագավորի այրուն՝ Իոկաստեին: Էդիպը սարսափով է իմանում, որ
ճակատագրական գուշակությունը կատարվել է. նա ոչ ﬕայն հայրասպան է, այլև մոր ամուսինը: Էդիպը կուրացնում է ինքն իրեն,
իսկ Իոկաստեն ինքնասպանություն է գործում1004:
Էդիպի մասին առասպելի վերոհիշյալ հայտնի դիպաշարը
համադրելի է հայկական ﬕջավայրում կենցաղավարող նույնատիպ հեքիաթների դիպաշարին: «Ճակատագիր»1005 (Կարճկան-Ու1002 H.-J. Uther, p. 234, p. 273, p. 295, p. 344, p. 571.
1003 Էդիպ նշանակում է ուռած ոտք (В. Ярхо, Эдип//МНМ, т. 2, с. 657 –658):
1004 МНМ, т. 2, с. 657; Ն. Կն, նշվ. աշխ., էջ 546 –561:
1005 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 563 –565:
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րանց), «Ճակատագիր»1006 (Խնուս) հեքիաթներում աղքատ ընտանիքին (վաճառականին) գուշակում են, որ արու զավակ կունենան,
որը կսպանի հորը և կամուսնանա մոր հետ. «Քու էրեխեն գﬔձնա,
քզի գսպանէ, գառնէ իրա մոր»1007: Ծնողները երեխային գետն են
նետում (տարբերակ՝ զամբյուղի ﬔջ թողնում են անտառում կամ
օդայում (սենյակ), իսկ ջրաղացպանը (տարբերակ՝ հովիվը, վաճառականը) ստանձնում է երեխայի խնամքը: Հետագայում, իմանալով, որ ինքը որդեգիր է, տղան թողնում-հեռանում է: Նա ծառայության է մտնում ﬕ այգետիրոջ մոտ՝ չիմանալով, որ իր հայրն է: Պատահաբար սպանում է այգետիրոջը, ամուսնանում նրա կնոջ հետ,
բայց չի կարողանում ﬔրձենալ: Մայրը գլխի է ընկնում, որ իր որդին է: Ինչպես էդիպոսյան առասպելում արենապղծության (ինցեստ) պատճառով Թեբեում սկսվում է սով, և բռնկվում ժանտախտի համաճարակ, այնպես էլ ATU 931 տիպին պատկանող «Զաւակամուսին»1008 հայկական հեքիաթում, երբ որդին ﬔրձենում է մորը,
բնությունը դառնում է սարսափազդու, գյուղը կործանվում է.
«Գիշերը երբ երիտասարդը մոտեցաւ իր կնկան՝ իր մորը, երկինք ալ աւելի մթնեցաւ, լուսինը մարեցաւ, որոտման ձայներ լսուեցան, և գեղը կործանեցաւ: Դեռ ﬕնչև հիմա, այդ կործանած գեղին
վրա կը ծանրանայ մառախուղի թանձր ու գորշ գոտի մը»1009:
«Aռbւծեն տըղան»1010 (Արցախ) հեքիաթում երկու թագավոր
եղբայրներ որոշում են, իրենց զավակներին ամուսնացնելով, խնաﬕանալ, որպեսզի իրենց հարստությունը ուրիշի բաժին չդառնա.
«Խե՞ բիդի bւրaնց թաքավերոթունը bւրbւշbւ ճանգյ ընգնե, լaվ
կինի, վեր bւրaն ախպորը նհետ խնաﬕ տaռնա, էրկու թաքավերոթունն էլ ﬕանան»1011: Հարսանիքից հետո «Բbւրդaն երգյինքը
ըրոտաց, կեծակը փըլըստրատեն տըվավ, էտ վախտը ﬕն պaն էտ
տըղեն թխեց: Տըղան ախ ընելավ տափեն վեր ընգյավ, ասեց. — Ինձ
մըննատ քըցիս վեչ, aմbւ ախճիգյ: Խaբaրը հըսավ թաքավերեն,
վար տըղան ﬔռալ ա»1012:
1006 ՀԱԲ, հ. 19, էջ 63 –64:
1007 Նույն տեղում, էջ 63:
1008 Բիւրակն, 1898, №51 –52, էջ 891 –892:
1009 Նույն տեղում:
1010 ՀԺՀ, հ. V, էջ 368 –382:
1011

Նույն տեղում, էջ 368:

1012 Նույն տեղում, էջ 369 –370:
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Արյունակիցների ﬕջև ընդունված ամուսնության հնագույն
ձևի վերապրուկների հետ ﬕասին Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի նշացանկի նույն տիպին պատկանող վերոհիշյալ «Ճակատագիր»1013
հեքիաթում նույնպես առկա է ﬔրձավորների ﬕջև սեռական արգելքի (տաբու) բարոյախոսությունը. առագաստի գիշերը մոր
ստինքներից կաթ է ցայտում տղայի երեսին, և նա գիտակցությունը կորցնում է՝ հապացույց մոր և որդու ﬕջև հաստատված սեռական կարգազանցության արգելքի.
«Գյիշեր ﬔր տեղ էթaլ: Գյընaց մոր ծոց, պառկան իրարու
կուշտ: Դbրիս մոր ծըծի կաթ էթaլ տըղի էրես, չէթող տըղեն մոր
մոթխըսներ»1014:
Թալինից գրառված համանուն «Ճակատագիր»1015 հեքիաթում
խառնակեցությունը մոր և որդու ﬕջև կանխվում է դարձյալ մայրական կաթի ﬕջոցով.
«Օր’մ էլ ձեռ քցեց՝ ըդոր ձձից կաթ հռշվավ ուր քիթ ու բերան,
հեդ կաննավ: Մէ իրեք անկամ փործվավ էդպես էղավ, տղեն հեդ
քաշվավ: Ըսեց. — Տղա ջան, արի տու քյու գլխու գալիք ըսէ, տեսնինք էդ ի՞նճ կեղնի ﬔր ﬔճ»1016:
Ռուﬕնական հեքիաթում ջրաղացպանի որդեգիր տղային
հրեշտակը նախազգուշացնում է հեռու ﬓալ թագավորի աղջկանից, չընդառաջել ամուսնության նրա առաջարկին, քանի որ նա իր
մայրն է: Տղան թեև ամուսնանում է մոր հետ, բայց վերջինիս հետ
մահիճը չի կիսում1017:
Ռուսական և բելառուսական հեքիաթներում տղան, դեռևս
չծնված, մոր որովայնից բացականչում է, որ հորը կսպանի և մոր
հետ կամուսնանա1018:
«Эдип в свете фольклора» հոդվածում Վ. Պրոպը էդիպյան հակամարտությունն ավելի շատ դիտում է իբրև իշխանության հասնելու՝ պատմականորեն գոյություն ունեցած պայքարի ձևերից ﬔկը1019:
1013 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 563 –565:
1014 Նույն տեղում, էջ 564:
1015 ՀԱԲ, հ. 19, էջ 63 –64:
1016 Նույն տեղում, էջ 64:
1017 В. Пропп, Фольклор и действительность, Москва, 1976, с. 263.
1018 Նույն տեղում:
1019 Նույն տեղում, էջ 264:
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Նույն՝ պատմական ժառանգորդման շարժառիթներից դրդված
ամուսնանում են նաև սերբական և բուլղարական հնագույն հեքիաթների հերոսները, ովքեր քույր ու եղբայր են1020:
ATU 575 համարի հեքիաթներում 1021 թագավորի որդին, փայտե ձիու (չարխ) վրա նստած, թռչում է ծովի հակառակ կողմը,
մտնում քնած արքայադստեր ննջարանը, դառնում նրա ամուսինը:
Ծննդաբերող արքայադստերը կրակ հասցնելու ժամանակ չարխը
(ձին) այրվում է, արքայազնը հայտնվում է անհայտ վայրում: Արքայադուստրն իր ոսկե գոտին (քամար) կապում է որդու ﬔջքին, ինքը
թողնում-գնում: Որդուն խնամում է հովիվը (նախրապանը, վայրի
ոչխարը): Տղան ﬔծանում է, ուզում ամուսնանալ նրա հետ, ում ﬔջքին կհարմարվի գոտին: Գտնում են տղայի մորը, տեսնում, որ գոտին ճիշտ նրա չափով է: Մայրը ճանաչում է որդուն և կանխում
ամուսնությունը:
Հրաշապատում հեքիաթների որոշ դիպաշարերում առկա
էդիպյան մոտիվին անդրադարձել է Վ. Յա. Պրոպը, ում կարծիքով
մոր և որդու ամուսնությունը, իբրև իշխանության փոխանցման
հնագույն ձև, հակասության ﬔջ մտնելով այսօրվա բարոյական
ըմբռնուﬓերին, շրջանառության ﬔջ է դնում ճակատագրի անխուսափելիությունը1022 (оракулы):
Համամարդկային վարքի ընդհանրական կոնֆլիկտի հիմքում
ընկած էդիպոսյան մոտիվի ինցեստային բնույթին հոգեվերլուծական տեսության հայեցակետից անդրադարձել են Զիգմունդ
Ֆրոյդն ու իր դպրոցի հետևորդները (К. Юнг, К. Абрахам, О. Ранк,
Г. Закс)՝ իբրև նախամարդու ինցեստավորված հոգեկանի՝ մանկությունից ենթագիտակցություն մղված արյունապղծական ցանկությունների արտահայտություն1023:
1020 «И поговорили брат и сестра и сказали: что да сотворим?.. и договорились и взял брат сестру в жены себе и держал все царство отца своего»
(նույն տեղում, էջ 271):
1021 ՀԺՀ, հ. I, №5, «Փետե ձին» (Այրարատ); հ. IX, №66, «Չարխի ﬔջ
նստող տղեն» (Բաղեշ); հ. XV, №2, «Սարխոշի խեքիաթ» (Վան-Վասպուրական):
1022 В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 313.
1023 Ըստ Զ. Ֆրոյդի՝ յուրաքանչյուր մշակույթ ստեղծվում է նախնական
մղուﬓերը ճնշելու համար և հնագույն հասարակությունների ինֆանտիլ կյանքում տոտեﬕզմը՝ իբրև սոցիալ-կրոնական կազմակերպության նախնական ձև, կյանքի է կոչվել կանխելու արենապղծության
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Ուշագրավ է, որ վերոհիշյալ «Ճակատագիր» հեքիաթում որդին մորն ամուսնության առաջարկ է անում, և մայրն էլ համաձայնում է՝ սոցիալ-տնտեսական շարժառիթներից դրդված. «Ես կառնիմ քզի, էն օր էդ ունեցվածք կէղնի ուրիշի՝ հըզար, ես էրեխա
վախտից պայեր իմ, յըս գ’կայնիմ քու տան ու տեխին, տու էլ՝ ընձի»1024: Ճիշտ է, այս հեքիաթում որդին դեռևս չգիտեր, որ իր ընտրյալ կինը իր իսկ մայրն է, որովհետև, ըստ էության, նա իբրև
գտնված տղա էր և ամուսնության առաջարկ էր անում իր խնամակալուհուն, սակայն հեքիաթի ավելի նախնական վիճակ ներկայացնող տարբերակներում արենապղծությունն առկա է ոչ ﬕայն
մոր և որդու, այլև հոր և աղջկա, հոր և հարսի, քրոջ և եղբոր, քեռու
և քրոջ աղջկա, զարﬕկների ﬕջև1025:
«Նամարդ եղբայրները»1026 (Արցախ) հեքիաթում ﬔծ և ﬕջնեկ
եղբայրները փոքրին թողնում են ջրհորում և վերջինիս փրկած գեղեցկուհիների հետ վերադառնում տուն: Թագավոր հայրը ուզում է
ամուսնանալ փոքր որդու կնոջ հետ: Հանիրավի պատուհասված
փոքր տղան կացնով կտրում է հոր ու եղբայրների գլուխները, հասնում իր ընտրյալին:
ATU 402 տիպին համապատասխանող հայկական հեքիաթների 11 տարբերակներում թագավորն աչք է դնում իր հարսին, որը
հիﬓականում գորտ-տոտեմ է1027 (որոշ տարբերակներում՝ աղքատ
հնարավոր դրսևորուﬓերը, քանի որ տոտեﬕզﬕ ժամանակ սեռական կապն արգելվում է ﬕևնույն տոտեﬕն պատկանող անդաﬓերի
ﬕջև, իսկ տաբուն խախտողը ենթարկվում է մահապատժի (З. Фрейд,
Два фрагмента об Эдипе//Между Эдипом и Озирисом. Становление
психоаналитической концепции мифа, Москва, 1998, с. 53 –56): Մեզ հետաքրքրող էդիպոսյան առասպելի հիմքում Կ. Յունգը տեսնում է ուղեղի կառուցվածքներում տպավորված կոլեկտիվ անգիտակցականի՝
նախորդ սերունդների փորձի արտացոլումը (К. Юнг, Бессознательное
рождение героя//Между Эдипом и Озирисом. Становление психоаналитической концепции мифа, Москва, 1998, с. 284 –286).
1024 ՀԱԲ, հ. 19, էջ 64:
1025 Արաբական արևելքի քաղաքային կյանքը պատկերող «Հազար ու ﬔկ
գիշեր» հեքիաթների ժողովածուում նույնպես հաճախ է պատմվում
աղջկան եղբորորդու հետ ամուսնացնելու՝ հին արաբական սովորության մասին «Նա սիրում էր իր կնոջը ﬔծ սիրով, քանի որ նա իր հորեղբոր աղ ջիկն էր և իր երեխաների մայրը» (Հազար ու ﬔկ գիշեր.
Ընտիր հեքիաթներ, Երևան, 1990, էջ 17):
1026 ԲԱ, Մարգարիտ Գրիգորյան-Սպանդարյանի ֆոնդ, FFIX, 1895 –1909:
1027 ՀԺՀ, հ. IV, №50, «Անթիու աշխարք էրթցող տղան» (Ջավախք); հ. V,
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պառավի աղ ջիկ, մայմուն, կոտ, կրիա)1028: Հարսին տիրելու նպատակով թագավորն իր որդուն դժվարին առաջադրանքներ է տալիս: Տղան դրանք կատարում է տոտեմ-կնոջ խորհուրդներով՝ ձեռք
բերելով կախարդական առարկաներ և հրաշագործ հատկություններով օժտված ընկերներ: Հայրը պատժվում, քար է դառնում:
Տղան ընտրվում է թագավոր: Իսկ Արցախից գրառված նույն տիպին պատկանող «Կյերթնուկ ախճիգյը»1029 հեքիաթում, երբ հայրը
դժվարին խնդիրներ է դնում որդու առջև (հսկա կաթսա բերել, որ
քառասուն գոﬔշ ﬔջը եփվի, հսկա գորգ բերել, որ ժողովուրդը
վրան ճաշի նստի), տղայի կինը ամուսնուն ուղարկում է յուրայինների մոտ, հատկապես ﬔծ ազիին (ﬔծ մամ կամ նան) է ուղղվում
նորապսակների խնդրանքը, ինչն էլ հիշեցնում է նվիրագործման
տան մայր-պառավի հովանավորության մասին: «Անթիու աշխարք
էրթցող տղան»1030 (Ջավախք) հեքիաթում թագավորն աչք է դնում
իր գեղեցկուհի հարսին և որդուն կորցնելու նպատակով պահանջում է բերել ընկույզի ﬔծությամբ մարջան: Տղան փորձությունը
հաղթահարում է կնոջ մոր օգնությամբ.
«Փեսան կէրթա ծովին քյանարը, կանչե կը զոնքնչին դուս,
աղաչե կ’օր ﬔ հատըմ կակլի ﬔծության մառջանմ: Ան ա կըսե կը
թե. — Ասպես գընը, ﬔ դևմ ռաստ գուքա, իմ կողﬔս ըսե անոր,
կուտա կը»1031:
Պակաս ուշագրավ չէ Վ. Պրոպի այն դիտարկումը, որ փեսացուի նվիրագործման համար վճարում է ոչ թե նրա հայրը, այլ ապա№25, «Կյեռթնուկ ախճիգյը» (Արցախ); հ. VIII, №54, «Գորտ աղ ջիկը» (Գուգարք-Լոռի); հ. XI, №16, «Գորտան հեքիաթ» (ՏուրուբերանՀարք); ԲԱ, FE 1: 7655 –7671, №10, «Յաղիր ճbրի տaռնaս» (Տավուշ):
«Գորտերն այն ջրահարսների պատյաններն են, որոնց վերագրված
են տղաբերքի և անձրևաբերության զորությունները… Գորտի պատյանի ﬔջ թաքնված էր լինում խոնավության դիցուհին, որին հայկական հեքիաթներում հուրի-փերի են անվանում (=արաբերեն՝ սևաչյա
գեղեցկուհի)» (Վ. Բդոյան, Երկրագործական մշակույթը Հայաստանում, Երևան, 1972, էջ 496 –497):
1028 ՀԺՀ, հ. I, №39, «Իր հարսին աչք դնող թագավորը» (Այրարատ); հ. VII,
№176, «Թագավորի տղան» (Սյունիք); հ. IX, №64, «Թագավրու խարս»
(Բաղեշ); ՀԱԲ, հ.14, №8, «Թոռչօղլու խեքիաթը» (Գեղարքունիք); ՀԱԲ,
հ. 14, №7, «Աջեբսանդալի խեքիաթ» (Գեղարքունիք):
1029 ՀԱԲ, հ. 15, №5, «Կյերթնուկ ախճիգյը» (Արցախ):
1030 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 394 –398:
1031 Նույն տեղում, էջ 395:
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գա աները՝ վաստակելով նրան նախամուսնական փորձությունների ենթարկելու իրավունքը1032:
ATU 465 թվահամարի տասնհինգ հեքիաթները1033 հայտնի են
«Գեղեցկուհի կնոջ պատճառով հալածված ամուսինը» վերտառությամբ: Պատուﬓերի արխաիկ դիպաշարի ընդհանրական բովանդակության համաձայն՝ հարսին աչք է դնում ամուսնու հարազատ
հայրը: Որոշ տարբերակներում ﬕ աղքատ չոբան (ձկնորս) ունի
չնաշխարհիկ կին (թռչուն-կին, ձուկ-կին, գորտ-կին, կրիա-կին): Թագավորը (վաճառականը, փաշան) իմանում է կնոջ մասին: Նա չոբանին բարդ առաջադրանքներ է տալիս՝ նրան կորստի մատնելու և
կնոջը տիրանալու համար: Այսինքն՝ ուշ շրջանի պատուﬓերում թեև
պահպանվում են տոտեﬕզﬕ հետ կապված պատկերացուﬓերը,
սակայն արենապղծության մոտիվը «սրբագրվում» է, և հերոսի կնոջը հարազատ հոր փոխարեն սիրահետում են օտարները:
Ավելի ուշ շրջանի բարոյական ըմբռնուﬓերի արդյունք է
«Հնդու յամանու թագավորի ախչիկներ»1034 (Տուրուբերան-Մուշ) հեքիաթը, որտեղ վաճառականը սիրահարվում է ոսկերչի տղայի
կնոջը, դատարան դիմում, թե իբր տղայի կինը իր կինն է, իբր
տղան մոր հետ է ուզում ամուսնանալ: Բոլորը վկայում են, որ վաճառականը զրպարտում է, որ նա տղա չունի: Նույն՝ արյան խառնակության արգելքի մասին է վկայում «Երեխա չունեցող մարդը»1035 (Գանձակ-Տավուշ) հեքիաթը, որտեղ օգնության հասած եղ1032 В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 309.
1033 ՀԺՀ, հ. IV, №51, «Ծովու աղ ջիկը» (Ջավախք); հ. V, №59, «Բախտավեր չոբանը» (Արցախ); հ. V, №63, «Թըեվավեր կընեգյը» (Արցախ);
հ. VI, №12, «Կյոռթնուկը, վըեր ախճիկյ ա տaռալ, ընդրա հաքյաթը»
(Ղարաբաղ); հ. VI, №86, «Քառասուն քռկաﬔր ծին» (Գանձակ-Տավուշ); հ. VII, №20, «Քյինa հունց տեղ, գյbւդbւմ չըմ հիշտեղ» (Արցախ);
հ. VIII, №2 «Թոռչու տղեն» (Գուգարք-Լոռի); հ. XIII, №12, «Ճնճղուկ
ախչիկ» (Տուրուբերան-Մուշ); հ. XIII, №14, «Հնդու յամանու թագավորի
ախչիկներ» (Տուրուբերան-Մուշ); հ. XIII, №23, «Խոխի» (ՏուրուբերանՄուշ); հ. XIII, №37, «Չոբան թագավոր» (Տուրուբերան-Մուշ); ՀԱԲ,
հ. 20, Լոռի, Թ. Գևորգյան, Երևան, 1999, №3, «Թոռչու տղեն», (Լոռի);
Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., №4, «Ծովու աղ ջիկ» (Տիգրանակերտցոց լեզվով); ԵԼՄ, գիրք Գ, №31, «Աֆանդու հեքեաթը» (Գյուլափլու);
Համշենահայ բանահյուսություն, հավաքեց, կազﬔց և ծանոթագրեց
Հակոբ Գուրունյանը (այսուհետև՝ ՀԳ ՀԲ), Երևան, 1991, էջ 198 –202,
«Փիս թակավորը» (Համշեն):
1034 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 130 –138:
1035 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 682 –686:
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բայրը քնում է եղբոր կնոջ հետ՝ արանքում թուր դնելով: Իսկ «Թակավրու լաճ ինան դaվրեշ»1036 (Վան-Վասպուրական) հեքիաթում
հայրը թյուրիմացաբար տղային ամուսնացնում է աղջկա հետ, քույրը հոր թաշկինակով ճանաչում է եղբորը, տղան ուրիշի հետ է
ամուսնանում. «Էն կիշեր, որ տարան ﬔյտեղ, տղեն քյaշեց ուր
թուր: Ասաց. — Ախչի՛կ, կիտես, ես էրդյում եմ արե, որ իմ փսայվելու
առճին օր, պիտի զատ ﬓամ իմ կնգaն մոտեն, — կասի, թուր կտնի
ﬔչ էրկուս, կպառկի: Քյեոր ախպեր ﬔչ ﬔյ յաթղի կքյնեն… Ջեոբ,
ծեռ, ծոց որ կխառնի, խոր ալնախ որ ծառի վերվից առեր էր, կխանի տյուս: Ախչիկ կճանչնա, թե տղեն ուր ախպերն էր»1037:
Ինցեստը սոցիալական նորﬔրի զանց առման խորհրդանիշն
է, որի ﬕջոցով անհատն անթույլատրելի կերպով իրեն զգում է
աստվածների՝ գերմարդկային հասարակության անդամ 1038:
Ուշագրավ է, որ արդեն «Թագավոր ﬔ ու ուր էրկու տղեն»1039
(Տուրուբերան-Հարք) հեքիաթում, երբ թագուհին ստիպում է խորթ
որդիներին կենակցել իր հետ, եղբայրները նրան ծեծում են ու
փախչում: Նրանց չի գայթակղում անգամ ոչ արյունակից լինելու
հանգամանքը, քանի որ առավելագույնս գիտակցվում է հոր՝ երկրորդ կինը և իրենց խորթ մայրը լինելու փաստը.
«Կեսա. — Դուն պտի գիշեր իմ ծոց քնիս: Կեսա. — Հավար,
մադաթ, էդպես բան ﬕ չէղի, դու իմ ծնող ﬔրն իս: Տղեն յախեն չազատա մոտեն, կիչկա ուր չորս բոլոր, կտեսի ուր խոր փետ էդտեխ
դրուկ ա, կառնի զփետ ու գիգա մոր բոլոր, հըմալ կզարկա՜, ﬔր
կփլխա»1040:
1036 ՀԺՀ, XV, էջ 153 –159:
1037 Նույն տեղում, էջ 158:
1038 С. Аверинцев, «Аналитическая психология» К. Г. Юнга и закономерности творческой фантазии//О современной буржуазной эстетике, сборник статей, выпуск 3, Москва, 1972, с. 120.
1039 ՀԺՀ, հ. XI, էջ 318 –322:
1040 Նույն տեղում, էջ 320: Հայոց ազգային դյուցազնավեպում նույնպես
Ձենով Հովանի կինը փորձում է գայթակղել Փոքր Մհերին և ﬔրժվելով զրպարտում է վերջինիս.
Կնիկ ըմ կըեր անու, անուն Սառյա.
Աչ ընկավ Մհեր՝ սիրտ վըր Մհերին ավրավ:
Եսաց. — Տը գaս խատ իմ ձեռաց:
Մհեր եսաց. — Տbւ իմ խրողբbր կնիկ իս,
Տbւ իմ մոր տեղն իս,
Իս չըմ իգa խատ քbւ ձեռաց (Սասնա ծռեր, հ. Ա, էջ 106):
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ATU 510 B թվահամարին համարժեք «Թըլի»1041 (Մանազկերտ),
«Փիս դային»1042 (Արցախ), «Փոստա ֆիստոնը»1043 (Համշեն), «Բեյբութ և Փaրի»1044 (Սյունիք), «Ջըհուդ»1045 (Մուշ) հեքիաթներում մահաﬔրձ կնոջ խնդրանքով ամուսինը (քեռին) պիտի ամուսնանա
այն աղջկա հետ, ում հագով կլինի ﬔռնողի զգեստը: Երկար
փնտրտուքից հետո հայրը (քեռին) որոշում է ամուսնանալ իր աղջկա (քրոջ աղջկա) հետ: Հոր (քեռու) հետապնդուﬓերից փախչելով՝
աղ ջիկը մտնում է էշի մորթու (ոչխարի կաշվի, փոստa ֆիստոնի
(մորթե շրջազգեստ)) ﬔջ: Կենդանիների մորթի հագած և փորը
(ղառին) գլխին քաշած աղ ջիկների՝ նախամուսնական փորձությունների հաղթահարումը նվիրագործման ծեսի և հովանավորյալ
տոտեմ կենդանիների հնագույն պատկերացուﬓերի վերապրուկ
է: Ցուցանշական է, որ հայ ժողովրդական հեքիաթներից ﬔկում
հերոսուհին դարվեշի սենյակներից ձեռք բերած ոսկե շորերի ու կոշիկի վրայից հագած մորթե շորերով է փախչում ու փրկվում1046:
Քննվող մոտիﬖ իր արտահայտությունն է գտել նաև 2006 –2007 թթ.
Ղարաբաղի Մարտակերտի և Շուշիի շրջաններում ﬔր գրառած
«Ախճիգ նան դային»1047, «Ըխճգaնը հaրը»1048, «Ըխճըգaնը փaնդը»1049 հեքիաթներում: Մեռնող քեռակնոջ պատվիրանի համաձայն՝ քեռին որոշում է ամուսնանալ քրոջ որբ աղջկա հետ, որովհետև նրան է համապատասխանում կնոջ զգեստն ու մատանին.
«Դային քվորը ըխճըգaնը ասում ա վեր աշխարքըս էլ շոռ կյա, բեդմա քըզ նըհետ փսակվիմ»1050 (տարբերակներ՝ «Հարը ըխճըգaնը
ասում ա, չէ վեր չէ պիտի քըզնըհետ փսակվիմ»1051, կամ «Հaրը ըխ-

1041 ՀԺՀ, հ. IX, էջ 253 –257:
1042 ՀԺՀ, հ. V, էջ 383 –385:
1043 ՀԳ ՀԲ, էջ 131 –133:
1044 ՀԺՀ հ. VII, էջ 468 –482:
1045 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 242 –253:
1046 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 62 –64, «Միսիկ-Միսիկին հաքյաթը» (Ղարաբաղ):
1047 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2006, թերթ 56 –60:
1048 Նույն տեղում, թերթ 61 –66:
1049 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, տետր №2, 2007, թերթ 30 –36:
1050 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, տետր №1, 2006, թերթ 58:
1051 ԲԱ, նույն տեղում, թերթ 62:
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ճըգaնը ասում ա, ես բիդի քըզնըհետ փըսակվիմ: Քու մոր մուտանան ա շորը տոշնի քու չափավըտ ա»1052):
Ղարաբաղում գրառված հեքիաթների շարունակությունը նույնպես համադրվում է ATU 510 B տիպին: Պառավի խորհրդով աղ ջիկը մտնում է գառան, էշի մորթու կամ սնդուկի ﬔջ և փախչում հորից (քեռուց): Աղ ջիկը ծառայության է անցնում թագավորի մոտ և
մատանին թողնում խմորեղենի ﬔջ: Արքայազնը ամուսնանում է
աղջկա հետ, որովհետև գտած մատանին իսկ և իսկ նրա մատով է:
Նվիրագործյալ աղջկան համապատասխանող մատանու (շորի,
կոշիկի1053) մոտիվը ﬔրձավոր հարազատների ﬕջավայրից օտարվելով՝ հեքիաթների շարունակության ﬔջ սկսում է խաղարկվել
տրամագծորեն հակառակ՝ արյունակցական կապ չենթադրող ﬕջավայրում, ինչն էլ լիովին համահունչ է ﬔրձավորների ﬕջև
ամուսնական հարաբերությունների արգելքին: Այս առումով բնորոշ է «Ըխճգaնը փaնդը» հեքիաթը, որտեղ աղ ջիկը, իբրև ամուսնական նախապայման, հորից պահանջում է քառասուն հարկանի
բերդ կառուցել և նույն բերդի աﬔնաբարձր հարկից նետվում է
ցած.
«Էտ ախճիգը տըվերի հարկան կցում ա, պիցրանըմ, հըսնըմ
քառասուն ինջի հարկը, եշըմ ա տըվեր: Ասում ա չէ՜, ես ստաղավ
ինձ կըքըցիմ տակը, թող ﬔծ կըտորը անգուճըս մընա, ամմա կարալ չըմ ես էս անպատվոթունը տանիմ, կարալ չըմ տեռնամ իմ հոր
կընեգը: Ասելնը բաստ՝ էտ ախճիգը bւրaն քառասուն ինջի հարկան քըցըմ ա ծbրը: Կյամ ըն, տեսնըմ, էտ ախճիգը իրեսին խաչակնքած ու ﬔռած: Էտ ախճիգը նամուս դարդինա, bւրան մատաղ
ա անըմ, պատիվը պահում»1054:
Հայ ժողովրդական հեքիաթներում արենապղծության մոտիվը բացահայտվում է նաև մարջանի ծիսահմայական նշանակությամբ: «Իլիքի մրջան» (Վասպուրական)1055 հեքիաթը կառուցված է
նվիրագործվողին խորհրդանշող «մարջան ուլունքի» մոգական
հատկության վրա: Մարդ ու կին ﬕ աղ ջիկ են ունենում: Կինը ﬔռ1052 ԲԱ, նույն տեղում, տետր №2, թերթ 32:
1053 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 242 –253, «Ջըհուդ» (Տուրուբերան-Մուշ): «Ուխտ եղնի,
արարած աշխարք շուռ պիտի հ’իգամ՝ չուրի իդա սոլերու չափով օտկ
չգտնամ, չկարգվիմ» (նույն տեղում, էջ 242):
1054 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2007, թերթ 35 –36:
1055 ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 122 –130:
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նում է՝ թողնելով «ջուխտ ﬕ ապրնջան»: Ամուսինը ուխտ է անում
առնել ﬕայն այն կնոջը, «Էտ ապրնջան վին ձեռնով օր եղավ»: Աշխարհով ﬔկ պտտվում է ապարանջանը, ոչ ﬔկի դաստակին չի
համապատասխանում: Օրերից ﬕ օր բացահայտվում է մարջանե
հուլունքներով ապարանջանի «սըռը»՝ գաղտնիքը.
« — Ափո, էտ ապրնջան իմ ձեռնով է:
— Կըսե. — Ես քըզի կառնիմ»1056:
Աղ ջիկը ոսկե թաքնե (սնդուկ) է պատվիրել տալիս, իր երկու
քուրգիրների (քույրացուների) հետ մտնում ﬔջը և պատվիրում
սնդուկը նետել Վանա ծովը: Թագավորի որդին գտնում է նվիրագործվող աղ ջիկների սնդուկը, իսկ նրա կինը, խանդից դրդված,
հրամայում է կրակին տալ սնդուկը.
«Սընդկի ﬕչի ախչիկ ըսավ. — Ախչի, իմ պառեկն վառավ, էտ
ի՞նչ է. զմըզի էրեցին մըչ սընդկին»1057:
Հորից փախած աղ ջիկը, կրակի փորձությամբ նվիրագործվելով, փրկություն է գտնում թագավորի որդու մոտ1058: Ի դեպ, մարջանը գաղտնածիսային նշանակություն ունի նաև քրոջ և եղբոր ﬕջև արենապղծության հեռավոր հիշողություն պահպանող հեքիաթներում՝ «Ճիքկոն»1059 (Գուգարք-Լոռի), «Մերջանի հեքիաթը»1060
(Այրարատ): Ըստ առասպելաբանական պատկերացուﬓերի՝ հատիկազգիները (նմանակման մոգությամբ հմմտ. դդﬕ կորիզի,
նռան հատիկի, մարգարտի, մարջանի, ուլունքի հետ) սեռազգացողություն են խորհրդանշում, տվյալ դեպքում՝ ամուսնության նախապատրաստում 1061: «Մերջանի հեքիաթում» քույրը հղիանում է
եղբոր գրպանից գտած մարջանից. «Նոր ըտե ախպերտինքն էլ վե
կացան, շորները փոխեցին որ լվանա. հաց կերան ու գնացին ավ1056 Նույն տեղում, էջ 122:
1057 Նույն տեղում, էջ 124: Նվիրագործման ջերմային ծեսերի մասին տե՛ս
Ա. Պետրոսյան, Թուխ Մանուկ. Հնագույն ակունքները//Թուխ Մանուկ, Քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն հռչակելու
1700-ամյակին նվիրված նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2001, էջ 27 –30:
1058 Հեքիաթի դիպաշարը աղերսներ ունի ս. Սարգսի մասին պատմվող
ավանդազրույցի հետ, որտեղ ս. Սարգսի փոթորկի շնորհիվ փոխինդը
լցվում է հոր աչքերի ﬔջ՝ ազատելով աղջկան վերջինիս հետապնդուﬕց (Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №809Բ):
1059 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 481 –490:
1060 ՀԺՀ, հ. I, էջ 228 –235:
1061 В. Андреева, նշվ. աշխ., էջ 132.
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ղուշ. ախչիկը ախպորտանց ջեբերը ման եկավ, որ տենա հո բանըման չկա, որ լվանալուս չկորչի. ﬔնձ ախպոր ջիբին ﬕ հատ ﬔրջան քթավ: Ախչկա ձեռները թամուզ չէր, ասեց. — Յավաշ դնեմ
բերանս, ձեռներս լվանամ նոր կպահեմ: — Արի տես, որ ձեռները
լվանալուս ﬔրջանը կուլ գնաց:
Նոր ըտե ասեց. — Հըﬕ ինչ անենք, ﬕ ﬔրջան ա էլի, ի՞նչ պըտի անի ինձ որ:
Մնաց, ﬕ քանի ժամանակ անց կացավ. ախպերտինքը տենըմ
են, որ, այտա, քիրը ավալու քիրը չի, էրկուֆոքսացել ա»1062: Քրոջ և
եղբոր ﬕջև արենապղծության մոտիվը շրջանցելով՝ բանասացը
հեքիաթն ավարտում է կուսական ծննդի քրիստոնեական ﬔկնաբանությամբ: Քույրը ծննդաբերում է առանց «ծունկը գետին տալու»՝ բերանով.
«Եփ որ, — ասեց, — ես կազատվեմ ուրիշ կնանոնց նման, էն
վախտը իմ արինը ձեզ հալալ, թե որ էրեխեն բերանովս կգա՝ նոր
էն վախտը ընդե էլ ինձ ﬔղք չունեմ»1063:
«Նառդան»1064 (Մեղրի) հեքիաթում պահպանվել են նռան բուսապաշտական տոտեﬕ, ինչպես նաև արենապղծության հնագույն
վերապրուկների հետքեր: Քույրը հղիանում է եղբոր գրպանում
գտած նռան հատիկից.
«Անց ը նաս իննը ամԷս ախչիկի բիրիս ի ﬕն տղա. ախպէրի
ըսէս ի. «Ա քbւր, aդ հի՞նչ մասլահաթ ա», քbւրը, ըսէս ի.«Ի՛ս մէղավօր ըմ aնդbւր հէտa, հօր ի՛ս մօծ ախպուրըս ջիբէն ﬕն նռան դaն
ը լa, ան կէրալ ըմ, aնդուր, հէնից պատճառավուր ըմ մընացալ»:
Տղան ըսէս ի. «Դէ հօր aդ ի վի, մէք տղէյուն անըմը դիրիլ իք Նառդան»1065:
Վերոհիշյալ հեքիաթներում նույնպես ընդգծված է քեռու դերը,
ինչն էլ հնագույն ժամանակների ներընտանեկան կենցաղի ու սովորութային հարաբերությունների արձագանքներ է պարունակում:
Քեռու գրպանի կանաչ ուլունքից ծնված նորածին Ճիքկոն ոչ ﬕայն
հանդը հաց է տանում քեռու համար, այլև եզները լծում է ու վար
անում.
1062 ՀԺՀ, հ. I, էջ 231:
1063 Նույն տեղում, էջ 232:
1064 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 606 –617:
1065 Նույն տեղում, էջ 611:
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«Տղեն դեռ ըրորոցումը չեն դրած ըլըմ , ասըմ ա. — Նանի,
հաց տու քեռու հմար տանիմ… Ըրեխեն ասավ. — Քեռի, ես եզնիքը
կքշեմ»1066 («Ճիքկոն», Գուգարք-Լոռի)1067:
Հայ ժողովրդական դյուցազնավեպում գոտեմարտի բռնված
իր զավակներին խաղաղեցնելու նպատակով Ծովինարն օգնության է կանչում նրանց քեռուն1068: Մայրիշխանության շրջանում քեռու դերի առաջնահերթության բանահյուսական վերարտադրությունն է «Ծիյին քոռակը հորն ա նման, քըվորը տըղան՝ դայուն»1069
Արցախում գրառված առածը:
Հայկական դիցահմայական զրույցներից ﬔկում թռչնակերպ
նախամայր հոբալը (վայրի աղաﬖի)՝ իբրև պտղաբերող ուժերի
հովանավոր, նստած ﬕ անջուր, անհուր, անեղյամ դաշտում (հմմտ.
բնության չորս արարչագործ ուժերի հետ), սգում է երկրում տիրող
համատարած անբերրիության և իր սեփական ամլության պատճառով.
Հօբալն նստեալ / Ի յանհուր և յանջուր և յանեղեﬓ դաշտին, /
Լայր զերդ զայրի,/ Եւ ողբայր զինչ զգերի, / Եւ ձայն ածէր զինչ զանեղբայր քոյր1070:
Հայագետ Ա. Մնացականյանի կարծիքով՝ «բնականաբար
պիտի ենթադրել, որ «եղբայր» բառն այս զրույցում համազոր է
ամուսին բառին»1071: Քրոջ մոտ եղբայր, այսինքն՝ ամուսին չկա,
ինչն էլ վկայում է և՛ մակրո, և՛ ﬕկրո կոսմոսների (բնության և մարդու) վերարտադրությանը սպառնացող ընդհանուր վտանգի մասին: Զրույցի շարունակության ﬔջ հոբալը ծննդաբերում է.

1066 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 482 –483:
1067 Նույն տեղում, էջ 481 –490:
1068 Մեր տեսավ, որ Բաղդասար նվազավ,
Ուժըն պակսավ, առավ հաղթվել,
Էլաց, բոռաց, ձենով կանչեց.
«Օ՜ սարեր, օ՜ քարեր, օ՜ թփեր,
Ջուաբ տարեք քեռուն,
Թող գա, հասնի իր փահլևաններուն»
(Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 59):
1069 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2007, թերթ 48:
1070 Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 383:
1071 Ա. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 282:
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Քո հղիքն ծնանեցան,
Եւ քո երընճնիքն յղեցան,
Եւ արձակեցան քո գոզարգելքն1072:

Մ. Աբեղյանն այս երևույթը դիտել է բառացիորեն՝ իբրև ﬕզկապություն1073: Ըստ Ա. Մնացականյանի՝ այստեղ խոսքը վերաբերում է սեռական կապին»1074, ինչի մասին վկայում է այն հանգամանքը, որ վերոհիշյալ դիցահմայական զրույցի առաջին հրատարակող Ղ. Ալիշանի օգտագործած ձեռագրի ﬔջ այդ զրույցը նշված
է որպես «փեսակապի» (սեռական կարողության ժամանակավոր
թուլություն) դեմ արտասանվող կախարդահմայական աղոթք.
«Նոր փեսայ կապել», որ ուրիշ տգեղ բառով այլ կոչուած է, ինչպէս
անոր արձակման գրուածին մէջ»1075: Հոբալի գոզարգելքը եղբոր
բացակայության արդյունք է: «Նա չի պտղաբերում որպես «անեղբայր քոյր», ահա զրույցի ուղիղ ﬕտքը»1076: Դա երևում է նաև երկնքի և երկրի՝ իբրև ծնող-զույգի մասին վկայող հմայական զրույցի
վերջնատողերից.
Արձակեցաւ երկինք,
Արձակեցաւ երկիր…1077:

Պակաս ուշագրավ չէ Մատենադարանի №8428, 69/80/ ձեռագիրը, որը սեռական կապքի արձակման հմայական աղոթք է և արտահայտում է տիեզերական տարածաժամանակային ﬕավորների քանակային իմաստ՝ հմայական ցանկության իրականացումը
դարձնելով ընդգրկուն և տիեզերապարփակ: «Աղոթքի բուն նպատակը արտահայտված է վերջին երկտողում.
«Արձակեմ այս անուն կապած մարդն՝
Ի վերայ իւր կնոջն»»1078:

Եղբայր և քույր հասկացություններն ընտանիքի վաղնջական
փուլում չեն ընկալվել այսօրվա իմաստով, ինչպես հոբալի մասին

1072 Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 384:
1073 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Գ, Երևան, 1968, էջ 26 –27:
1074 Ա. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 281:
1075 Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 383:
1076 Ա. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 282:
1077 Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 384:
1078 Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, էջ 332:
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զրույցում, այնպես էլ հայոց բանահյուսական կենցաղում. «ԾիտիկՎիտիկին հաքյաթում»1079 (Ղարաբաղ) խորթ մորից հալածված
քույրն ու եղբայրը ամուսնանում են. «Շատ կացալ ա, կացալ, ﬕն
վախտ ասալ ա, թա. «Մին ես քյինaմ տըեսնամ իմ քուր հի՞նչ
տaռավ»: Ետնան եր ա կացալ քյինaցալ էն ամարաթը հսալ, եր
իլaլ տըեսալ bւրaն քուրը ընդեղ մահրամա յա անում: Ետնան ըստեղ փսակվալ ըն մարթը-կնեգյ տaռալ, էս ամարաթումը նստալ,
քյեփ ըրալ»1080: «Շահ-Աբբասեն տըղեն նաղլը»1081 (Ղարաբաղ) հեքիաթում շահը ամուսնացնում է իր աղջկան ու տղային՝ ծնված
տարբեր մայրերից. «Ասըմ ըմ, ախեր, ըռնաս մաչիտ կա, էրկու մորա, ﬕն հորա մորը տըղան, հորը ախճիգյը հալալ ինին bւրbւր,
ախճիգյըս քյեզ»1082:
Հայ մատենագրության ﬔջ վկայություններ կան, որոնց համաձայն՝ Արևն ու Լուսինը, Կրակն ու Ջուրը քույր ու եղբայր են,
որոնց հատուկ է տարասեռ երկվորյակների վաղնջական առասպելներին բնորոշ արյան խառնակության ձգտումը (ինցեստ)1083,
1079 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 87 –90:
1080 Նույն տեղում, էջ 90:
1081 Նույն տեղում, էջ 109 –115:
1082 Նույն տեղում: 3500 տարի առաջ Նեղոսի ափին ապրած եգիպտացիների սիրային բանաստեղծություններում «քույր» և «եղբայր» բառերը ոչ թե արյունակցական հարաբերություն, այլ «սիրեցյալ, սիրելի»
ջերմ ու մտերﬕկ զգացմունքներ էին արտահայտում. «Օ՛, իմ եղբայր,
քո կամքը / արդեն կռահել եմ, / սիրտը ﬕ հոգս ունի / սիրվել սիրեցյալից» կամ «Ես շփոթվում եմ ջրի հմայքից, / կարծես իմ քրոջ շուրթերը
լինեն/չբացված լոտոս, կրծքերը՝ նարինջ, / ուժ չունեմ նրա գրկից հեռանալ» կամ «Ես Եղբորս գտա ջրերի մոտ, / նա ոտքերը մտցրել էր
ջրի ﬔջ: / Նրա առջև դրված էր տոնական սկուտեղը ուտելիքներով
և գինով, / իմ լիքը կրծքերի նման» (Աստվածների ժամանակը. Հին
Եգիպտական պոեզիա, էջ 326, 331, 357): Հայ դասական սիրային քնարերգության ﬔջ (Տերյան, Չարենց) նույնպես պահպանվել են «քույր»
և «եղբայր» բառերի վերոհիշյալ կիրառությունները, որոնք հաճախ
հոմանիշ են սիրեցյալին:
1083 «Վառէին զԿրակն Քոյրն, և զԱղբիւրն՝ Եղբայրն…» կամ «աստուածացուցեալ գոլով ի Սեաւ-Քարին՝ հոսէին յակն յորդաբուղխ աղբերն՝ որ
բղխէ յոտս լերանցն, որ է յառաջ խորավիﬕն…Եւ զի ասէին զԿրակն
Քոյր և զԱղբիւրն՝ Եղբայր, յերկիր ոչ արկանէին զմոխիրն, այլ արտասուօք եղբօրն ջնջէին» (Ղ. Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական
կրօնք Հայոց, էջ 45): «Ասում են, թե ջուրը և կրակը եղբայր և քույր են.
ﬕ անգամ եղբայր-ջուրը իջել է սարից, քույր-կրակը ասել է նրան. «Եկ
ﬕ քիչ նստի տաքացի»: Եղբայր-ջուրն էլ պատասխանում է. «Դու էլ ﬕ
քիչ ինձնից խﬕր, հովացիր» (Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 2, 1988, էջ 418):
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ինչը, սակայն, հայոց ավանդության ﬔջ ուշ շրջանի բարոյագիտական ըմբռնուﬓերի ազդեցությամբ «սրբագրվել է» (քույրը խուսափում է եղբոր ձգտուﬕց)1084: Մեկ այլ զրույցում Արևն ու Լուսինը
ոչ թե քույր ու եղբայր են, այլ սիրահար զույգեր, որոնց հանդիպման ժամանակ Լուսինն ուշագնաց է լինում և խավարում 1085:
Ավանդազրույցի այլ տարբերակներում Լուսինը քրոջը զինում է
ասեղների ու գնդասեղների խրձով, որպեսզի իրեն նայողներին
կուրացնի1086:
«Արեքյ ինան Խալ ծին»1087 (Վան-Վասպուրական) հեքիաթը,
որը ATU 514 տիպի ութ տարբերակներից ﬔկն է և հիմք է ծառայել
Ղ. Աղայանի մշակած «Արեգնազան կամ կախարդական աշխարհ»
հեքիաթի համար, որը «անկախ իր ժանրային բնույթից, էությամբ
արևի մասին առասպելի վերապրուկ է, հեքիաթային ոճով պատճառաբանում է Արեգ անունով հերոսուհու կերպարանափոխումը
տղայի… Բացի այդ, ուշագրաﬖ այն է, որ առասպելը յուրովի համադրում է հայոց հավատալիքներում արևի թե՛ աղ ջիկ և թե՛ տղա
լինելու պատկերացումը»1088: Լողավազանի երեք աղաﬖիներից
ﬔկի հագուստը առևանգելով՝ տղայի շոր մտած աղ ջիկը իմանում
է անմահական ջրի տեղը, բանաձևային հմայախոսքով սեռափոխվում («Թե որ ախչիկ ես՝ լաճ դառնաս, թե որ լաճ ես, զաթի լաճ
ﬓաս»)1089, ջրի զորությամբ կենդանացնում քար դարձած քաղաքի

1084 Լուսինը լողանալուց հետո շուտ է դուրս գալիս ջրից, որպեսզի տեսնի քրոջ՝ արևի ﬔրկությունը: Արևը խուսափում է եղբորից և ամոթից
երկինք բարձրանում: Ցայսօր եղբայր Լուսինը հետապնդում է քույր
Արևին, բայց չի կարողանում նրան հասնել (Ա. Ղանալանյան, №3 Է):
«Քիր ու ախպեր ﬕ դզում/ Քշեր ցերեկ յիրուր եդնա վազում են,/ Ամա
հասնում չեն», «Քույրը աղբորը ﬕսաֆիր (հյուր) կուգա,/ Եղբայրը
երեսը կը փախցնե» (Ս. Հարթյնյան, Հայ ժողովրդական հանելուկներ, №46, 47):
1085 Ա. Ղանալանյան, №3 Թ:
1086 Ա. Ղանալանյան №3 Ե, Զ: Այս ավանդազրույցներն աղերսներ ունեն
«Տարոնի պատմության» ﬔջ Գրիգորի բանակին ուղղված Արձան
քրմապետի սպառնալիքի հետ, որտեղ արեգակնային հատկանիշներով օժտված երկարածամ Գիսանեն իր ծակող շողերով կուրությամբ
ու մահվամբ պիտի կործանի հավատուրացներին (Հովհան Մաﬕկոնյան, Տարոնի պատմություն, էջ 38):
1087 ՀԺՀ, հ. XV, էջ 31 –37:
1088 Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 54 –55:
1089 ՀԺՀ, հ. XV, էջ 33:
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բնակիչներին, ամուսնանում արքայադստեր հետ: Հերոսուհին
տղա է դառնում դևի անեծքով1090, պառավի կողﬕց անմահական
ջրով ցողվելով1091, Զմրութ ղուշի պլորը կուլ տալով1092, զգեստափոխվող թռչունի թովչությամբ1093, յոթ գլխանի դևին սպանելով1094,
ձորի վրայով անցնելով1095:
Ինչպես տեսնում ենք, հրաշապատում հեքիաթը տարբեր ազգագրական շրջաններից գրառված փոփոխակներով հիﬓավորում
է հայոց ավանդության ﬔջ արեգակի երկսեռ պատկերացումը:
«Իսկ Արևի ու Լուսնի մասին հանելուկներից ﬔկում բացահայտ
նշված է, որ նրանք ամուսիններ են. «Մարդը աﬔն օր է տեսնում, /
Իսկ կինը ﬔռնելու օրն է տեսնում»: Այստեղ դարձյալ սեռերի փոխատեղում է կատարվել. արևը, որ ցերեկով աﬔն օր է երևում,
ամուսինն է, իսկ լուսնի մահիկը, որ ցերեկային երկնքում երևում է
ամսի վերջերին, կինն է»1096:
Է. Թեյլորը բերում է բնության երևույթների անձնավորման
այսպիսի փաստեր. «Ամբողջ աշխարհի նախնադարյան փիլիսոփայության ﬔջ արևը և լուսինն օժտված են կյանքով և իրենց էությամբ պատկանում են կարծես թե մարդկային էակին: Սովորաբար, իրար հակադրված լինելով որպես տղամարդ և կին, նրանք,
այնուաﬔնայնիվ, տարբերվում են ﬔկին և մյուսին վերագրվող սեռով… Հարավային Աﬔրիկայում մբոկոբի ցեղի մոտ լուսինը խաղում է ամուսնու, իսկ արևը՝ նրա կնոջ դերը…ալգոնկինների դիցաբանության ﬔջ արևը, ընդհակառակը, հանդես է գալիս որպես
ամուսին, իսկ լուսինը՝ որպես կին»1097:
1090 ՀԺՀ, հ. I, №12, «Տղա դարձող աղ ջիկը» (Այրարատ); հ. III, №17, «Լալազար» (Այրարատ); հ. IV, №24, «Հյումﬔի խսրախ» (Բասեն):
1091 ՀԺՀ, հ. VI, №173, «Տղա դարձող աղ ջիկը» (Գանձակ-Տավուշ):
1092 ՀԺՀ, հ. VIII, №9, «Տղա դարձող աղջկա հեքիաթը» (Գուգարք-Լոռի):
1093 ՀԺՀ, հ. IX, №9, «Արﬔն իշխանի հեքիաթը» (Ալաշկերտ):
1094 ՀԺՀ, հ. XV, №5, «Արեքյ ինան Խալ ծին» (Վան-Վասպուրական):
1095 ԱՀ, գ. XIX, №1, «Լալազար» (Նոր Բայազետ), էջ 144 –150: Հայոց ﬔջ
ընդունված է ծիածանի տակով անցնելով՝ սեռափոխության հավատալիքը. «Սրա (ծիածանի՝ Թ.Հ.) տակից ով կարողանա անցնել, աղջիկ է՝ տղա, տղա է՝ աղ ջիկ կդառնա» (Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 3, էջ
205):
1096 Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 53; Նույնի, Հայ ժողովրդական հանելուկներ. Ուսուﬓասիրություն, Երևան, 1960, էջ 96:
1097 Э. Тэйлор, Первобытная культура: Пер. с. англ., Москва, 1989, с. 131.
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Ընտանիքի վաղնջական փուլին բնորոշ եղբոր և քրոջ սիրային փոխհարաբերությունների հիշողության հետքեր են պահպանվել Բահաթրյան եղբայրների գրառած «Վիճակի» երգերում,
որոնք, ի դեպ, ժանրի աﬔնավաղ հայտնի նմուշներն են.
Տեղեր եմ քիցալ փոտ ա կյալիս,
Պaրցիս տական ոտ ա կյալիս:
Ախպեր վեսկի քաքյուլիտ մատաղ
Մաչան խունկահոտ ա կյալիս1098:
Բյուլբյուլ կանչիմ բաղումը
Կանանչ խըյար թաղումը
Ես ﬕն սարքած սազ բիդի
Իմ ախպոր օթաղումը 1099:

Իսկ ահա Քաջբերունու «Ընտանեկան սովորություններում»
խաղիկի տրամադրությունը համահունչ է ﬔր օրերի բարոյական
ըմբռնուﬓերին.
Կարﬕր խնձոր կըծած ի,
Արծթի ﬔջ բռնած ի.
Աղբերս եկավ չտվիմ,
Յարս եկավ բաշխեցիմ 1100:

Բանավոր ավանդության ﬔջ հանդիպող կենդանիներն ու
թռչունները (եղնիկ, ջեյրան, կխտար, խոյ, վայրի ոչխար, քոշ, քարայծ, հոբալ (վայրի աղաﬖի), հավալասան, բազե, արծիվ և այլն),
ﬔր նախնիներին ծանոթ լինելով աﬔնահեռավոր ժամանակներից, համարյա ամբող ջությամբ կապված են հնագույն ըմբռնուﬓերի հետ, ուստի այդ մոտիﬖերի քննությունը պետք է կատարել ժողովրդական բանահյուսության, ծեսերի ու արխաիկ պատկերացուﬓերի հարաբարդման համատեքստում 1101: Հայտնի է, որ, ծնվելով տոհմային կարգերի հետ, տոտեﬕզմը սերտորեն առնչվում է
1098 Բահաթրյանների գրառած խաղիկներ, 1861, ֆոնդ FBI 3359, 14, FBI
3355, 04: Այս աղբյուրի համար շնորհակալություն ենք հայտնում բանագետ Ա.Ղազիյանին:
1099 Նույն տեղում: «Մեռնող և հարություն առնող բնության հին եգիպտական աստված Օսիրիսը իր քրոջ՝ Իսիսի ամուսինն էր» (М. Матье,
Древнеегипетские мифы, с. 52 –53):
1100 Քաջբերնի, Տօներ // ԱՀ, գ. VII –VIII, էջ 143 –144:
1101

Հայաստանի տարածքում հնագիտական պեղուﬓերի արդյունքները
վկայում են երբեﬓի տոտեմ կենդանիների մասին (Б. Пиотровский,
Кармир Блур, I, Ереван, 1950, с. 78, рис. 50).
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ազգակցական ու ամուսնական հարաբերությունների կարգավորման հետ: Արենակցական հասկացողությունների առաջացման
հետ որևէ տոհմ իր ծագումը սերում էր այս կամ այն կենդանուց:
Տոհﬕ նախնին էլ պատկերվում էր ոչ թե մարդակերպ, այլ կենդանակերպ:
«Սև սարի ջեյհըրան»1102 (Մոկս-Կարճկան) հեքիաթում տղան
ու աղ ջիկը երազում, իբրև էգ ու արու ջեյրաններ, իրար այնքան են
գգվում, որ մորթին պլոկվում է. «Ախչիկ կասա, թե երազի ﬔչ ես
տեսա ես ջեհրան էր, ոռց ջեհրան մ էլ իմ կըշտի խետ կեր: Մենքյ
էսա ﬔր քյաղքյի տիմացի Սև սար խընրaց կարծենքյ: Մեկ տեղ
ճուր կը խﬔնքյ, ﬔկ տեղ կը նստենքյ: Ես ու էտա ոռց ջեհրան էնքան զիրար կուզենքյ, օր ﬔր կըշտըներ ճըխթեր ենքյ հիրար, որ իմ
ծaխ կող, էնու աչ կող պուրթ չը կեր լոպկըվեր էր»1103:
Ուշագրավ է, որ երկու ջեյրանների ցանկասիրությունը ﬕմյանց նկատմամբ հեքիաթում պատմվում է ոչ թե իբրև իրականություն, այլ երազ, այսինքն՝ հին ժամանակների հիշողություն: Այնինչ
արթﬓի՝ «էտա ախչիկ ոչ ոռց հaյվընի ﬕս կուտա, ոչ մարտու էրես
կը նայա, ոչ էլ մարտու կէրթa: Պատճառ չեն գյիտի: Վոզիրն
ասաց. — Թակավոր, էտի ճար ըմ չը կընդընի, տղեն կը ﬔռնի»1104:
Պատճառն ամուսնության արգելքն է, քանի որ տոհﬕ հիﬓական
սովորութային կարգի համաձայն՝ «տոհﬕ անդաﬓերից ոչ ﬔկը չի
կարող կին առնել տոհﬕ ներսում»1105: Վերոհիշյալ հեքիաթում
նույն ամուսնական տաբուն, բնականաբար, դրսևորվում է նաև
տղայի կողﬕց. «Տղեն ասաց. — Ես չխո ուխտեր եմ, օր էքյ հaյվընի
ﬕս տը չուտեմ, էքյեղենի էրես չը տեսնեմ ու չը փսակվեմ»1106: Ջեյրանների՝ երազում ծայր առած գգվանքին հաջորդում է ամուսնության սրբազան տաբուն: Ուշագրավ է Մատենադարանի №1382 ձեռագրում պատկերված եղնիկի գլխով ավարտվող զարդը, որի
ոճավորված մարﬕնը կենաց ծառի տեսքով զուգորդվում է կենդանու պորտի հետ, որտեղ եղ ջերուն խորհրդանշում է տոհﬕ նախ-

1102 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 12 –21:
1103 Նույն տեղում, էջ 14:
1104 Նույն տեղում, էջ 12:
1105 Ֆ. Էնգելս, Ընտանիքի, մասնավոր սեփականության և պետության
ծագումը, Երևան, 1948, էջ 114:
1106 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 19:
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նուն, կենաց ծառը՝ տոհմաընտանեկան հարաբերությունների
զարգացումը, իսկ պորտը՝ ազգաբանական տեսանկյունից կարևորվող սերունդների «պորտահաշիվը»1107:
Մեր հին կանոնական նորﬔրը որոշ պատիժներ էին սահմանում ընտանիքի անդաﬓերի խառնակյաց բարքերի դեմ, ինչն էլ
վկայում է քրիստոնեական բարոյախոսության հանդեպ գոյություն
ունեցած ﬔղանչուﬓերի մասին: Շահապիվանի եկեղեցական ժողովը (447 թ.) հատուկ կանոն էր սահմանել, որով արգելում էր և
խիստ պատիժ էր սահմանում. «Եթէ հայր զորդւոյ կին ունիցի»1108:
Նույն կանոնի շարունակությունը կազմող ﬕ այլ արգելական նորմ
սթափեցնում էր ժողովրդի բարոյական գիտակցությունը. «այլ
ջերմ հարազատի և զազգականի զկին ոչ ﬕ իշխեսցէ ունել ի կնութիւն և կամ շնալ»1109: Մերձավոր հարազատների ﬕջև ցանկասիրական շաղախները խստագույնս դատապարտել է նաև VII դարի
հայ կրոնական գործիչ Հովհան Օձնեցին1110:
Արյունակիցների ﬕջև ամուսնության արգելքը չորրորդ աստիճանից աստիճանաբար ընդգրկել է վեցերորդ և յոթերորդ պորտերը՝ ներառելով նաև հոգևոր եղբայրությունը՝ քավորությունը:
Սկեսրայրի և տեգրերի՝ հարսին տիրանալու սովորությունը բազմայրության շրջանի իրավունք է, որը և կոչվում է նվթյն (снохачество): Այն չէր կարող դյուրությամբ և արագ վերանալ հասարակական-ընտանեկան բարքերից, մանավանդ որ նահապետական
գերդաստանի հոր բացարձակ իշխանությունը տարածվում էր բոլորի վրա և հատկապես չխոսկան, երիտասարդ հարսների վրա1111:
Քավորի, սկեսրայրի և տեգրերի՝ հարսին տիրանալու իրավունքը
թեև վաղուց մոռացվել է, սակայն դրա որոշ տարրերի հիշողությունը (արտաքին ձևը) շարունակել է կենցաղավարել չգիտակցված
կատարվող ծեսերով (օրինակ՝ հարսի կողﬕց սկեսրայրի և տեգ1107 ՄՄ, ձեռ. №1382, թերթ 61 բ: Եղ ջերուի՝ իբրև տոտեմ-նախնու դիտարկումը՝ ըստ Ա. Մնացականյանի, նշվ. աշխ., էջ 260:
1108 Ն. Մելիք-Թանգեան, Հայոց եկեղեցական իրաւունքը, գ. Ա, Շուշի,
1903, էջ 348; Խ. Սամուէլեան, Մայրական իրաւունքը // ԱՀ, գիրք XVIII,
Թիֆլիս, 1908, էջ 81:
1109 Նույն տեղում:
1110

Հ. Օձնեցի, Ընդդեմ Պավլիկյանների (գրաբարից թարգմանությունը՝
Ա. Ղազինյանի)//Էջﬕածին, 1980, Բ –Գ, էջ 51 –57:

1111

Խ. Սամէլեան, Մայրական իրաւունքը//ԱՀ, XVIII գիրք, էջ 82:

212

ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԱԿՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ...

րերի ոտքերը լվանալը, քավորի կողﬕց հարսի ﬔջքին գոտի կապելը կամ հարսանիքի ավարտի առաջին օրերը նարոտի պահքի
(հարսին չﬔրձենալու) պահպանումը փեսայի կողﬕց), ինչն էլ հուշում է այդ ժամանակաշրջանում հարսի՝ ընտանիքի տղամարդ անդաﬓերին, քավորին և սերնդակից ազապներին պատկանելու մասին1112:
Հետաքրքիր է նկատել, որ ամուսնական գծով ազգականների՝
սկեսրայր-հարսի, զոքանչ-փեսայի, քավոր-հարսի ﬕջև հարաբերությունների սահմանափակման և փոխադարձ չխոսկանության
սովորույթը Մելանեզիայում գործում է նաև հարազատ եղբոր և
քրոջ ﬕջև1113:
Հայաստանի տարբեր ազգագրական շրջաններից գրառված
հայկական հեքիաթներում 1114, ինչպես նաև «Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպում 1115 նարոտի պահքը պահպանվում է առագաստի գիշերը՝ նորապսակների ﬕջև դրվող թրի ﬕջոցով1116:
«Յարերի արկածներ»1117 (Մոկս) հեքիաթում «Լաճուն ախպերaգիր ըմ կըլնի: Ախպեոր աշկն էլ վaր լաճու կընկյան կիլնը»:
Հատկանշական է, որ երբ ախպերացուն ընկերոջ կնոջը առաջարկում է ﬔրձենալ («Խարսնիկ իս զքյի կուզիմ»), կինը պատասխա1112

Ուշ շրջանում սանամոր՝ քավորի կտուրով անցնելն անգամ դիտվել է
իբրև հանցանք, և Աստված, ի տես մարդկանց, նրա արարքի հետքը
դաջել է երկնքին, ինչի պատճառով հայոց ավանդության ﬔջ Ծիր կաթին կամ Հարդագողի ճանապարհ անուններով հորջորջված համաստեղությունը րտվել է ﬔկ այլ անվամբ ևս՝ Սանամոր երթ կամ քաշ
(Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №4 Բ, Գ №4 Ը; Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 71 –72:)

1113

Ա. Դրիձո, Լ. Մինց, նշվ. աշխ., էջ 6:

1114

ՀԺՀ, հ. VI, №175; h. XV, №21; ԵԼՄ, գիրք Գ, №1: Որոշ հեքիաթներում
փեսացուն խախտում է պահքը, ինչն էլ ուշ շրջանի սովորութային իրավունքի մասին է վկայում (ՀԺՀ, հ. VI, №24):

1115

Բերին Գոհարին ու Մհերին պսակեցին.
Յոթն օր, յոթ գիշեր հարսնիք արին,
Կերան, խﬔցին, ուրախացան:
Մհեր գիշեր պառկավ Գոհարի մոտ.
Գոհար բերեց, թուր էդիր ﬔջտեղ...
(Սասունցի Դավիթ, էջ 307):

1116

«Էտ դևի կնիկը տեղ քցեց, որ քնեն. տղեն էր՝թուրը քաշեց դրեց
իրանց արանքը, նոր քնեց: Դևի կնիկը, թե՝ էտ խի՞ ըտենց արեցիր:
Ասեց. — Ինձ մուրազ ունեմ» (ՀԺՀ, հ. I, էջ 152):

1117

ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 183 –191:
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նում է. « — Խարիր տարը ﬓա, իս aն բեբaխտութին չըմ անի
խaտ իմ էրկան… Ախպեր չխո զախպեոր քեոր կը ք՞…»1118:
Ինչպես տեսնում ենք, արդեն ուշ շրջանի բարոյական ըմբռնուﬓերի առումով ախպերացուի կնոջ նկատմամբ սեռական
ոտնձգությունն այս հեքիաթում դիտվում է իբրև սրբապղծություն:
Թեև հայոց ﬔջ արգելված է եղել ամուսնությունը եղբոր կնոջ և
անգամ եղբոր այրու հետ, սակայն XIX դարի վերջերի նյութերը
վկայում են երկար ժամանակ հարատևող այդ սովորության ﬓացուկների մասին, որը ազգագրական գրականության ﬔջ հայտնի է
լևիրատ բառեզրով1119:
«Պարսից պատերազմ» վեպում վաղ ﬕջնադարից արձանագրված լևիրատի հայտնի փաստ է Արշակ թագավորի ամուսնությունը իր եղբոր որդու՝ Գնելի այրու հետ. ի դեպ, Գնելին սպանել
էր տվել Արշակի մյուս եղբորորդին՝ Տիրիթը, ով, սիրահարված լինելով Փառանձեﬕն, Արշակի ﬕջոցով սպանել էր տվել Գնելին և
հենց սաստիկ լացուկոծի ժամանակ չհամբերելով՝ Փառանձեﬕն
հայտնել իր սերը1120:
Արյունակցական փոխհարաբերությունների կարգազանցության հետքերը տեսանելի են նաև արևելասլավոնական հեքիաթների «Սյուժեների հաﬔմատական նշացույցի»1121 327 B**+860B*
թվահամարներին համապատասխանող հայկական հեքիաթներում, որոնք խմբված են «Քառասուն եղբայր և քառասուն հարսնացու կամ Սինամ թագավորի հեքիաթը» ընդհանուր խորագրի տակ:
Վերոհիշյալ համարի հայկական հեքիաթների տարբերակները
տասնվեցն են1122:
1118

Նույն տեղում, էջ 185: Երբ Սանասարն իրենից նեղացած եղբորն առաջարկում է ամուսնանալ Դեղձուն Ծաﬕ հետ, Բաղդասարը հրաժարվում է. Ո՞վ է լսե, ո՞վ է տեսե, — ասաց,/ Աղբեր զաղբոր նշանածն առնի
(Սասունցի Դավիթ, էջ 89):

1119

Խ. Սամէլեան, Մայրական իրաւունքը//ԱՀ, XVIII գիրք, էջ 86;
Վ. Բդոյան, Հայ ազգագրություն, Երևան, 1974, էջ 159:

1120 Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Չորրորդ դպրություն, ԺԵ, էջ 183 –194:
1121

Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка (составители: Л.Бараг, И.Березовский, К. Кабашников, Н. Новиков), Ленинград, 1979, с. 120, 219.

1122 ՀԺՀ, հ. III, №5, «Սըմավոն թագավոր և Գյուլ» (Այրարատ); հ. III, №11,
«Սուֆրեն» (Այրարատ); հ. IV, №28, «Բենթադ թագավորի հեքիաթը»
(Բասեն); հ. V, №2, «Սինան թաքավերը» (Արցախ); հ. VI, №166, «Թա-
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Թագավորի (աղքատ մարդու) քառասուն (երեք, յոթ) որդիները ուզում են ամուսնանալ ﬕ հորից, ﬕ մորից ծնված քառասուն
(երեք, յոթ) քույրերի հետ: Հարսնացուներին տուն բերելիս նրանց
վրանները շրջապատում է վիշապը (օձերի թագավորը) և կրտսեր
որդուց պահանջում իր համար բերել Չինումաչինի թագավորի
աղջկան:
«Բիջիկ հարսը»1123 (Համշեն) հեքիաթում առավոտյան պարզվում է, որ կրտսեր արքայազնը ﬔռել է (տարբերակ՝ յոթ գլխանի
վիշապը կրտսեր որդուց պահանջում է չամուսնանալու ուխտ
անել1124): Վերոհիշյալ հեքիաթներում խմբակցական բնույթի ամուսնությունները ձախողվում են վիշապների ու օձերի ﬕջամտությամբ:
«Հին ժամանակ քույր ու եղբայր որբ են ﬓացել և երկար ժամանակ հեռու են ապրել իրարից: Տարիներ անց նրանք անգիտությամբ ամուսնացել են իրար հետ: Աստված բարկանալով անիծել է
նրանց և քար դարձրել: Դրա համար էլ Շապին-Գարահիսարի
Թամզարա գյուղաքաղաքի մոտ գտնվող այդ ժայռը, ըստ ավանդության, կոչվում է Քույր ու եղբայր»1125:
Արյունակից հարազատների ﬕջև սեռական խառնակությունը՝ ինցեստը, լատիներեն բառ է՝ կազմված in՝ «ոչ» և castus՝ «պարկեշտություն» եզրերից: Հին հնդեվրոպական աշխարհում ինցեստը ﬔրժվում էր ne- (t) o - բանաձևով, ar (∂) -«համապատասխան,
հարմար» արմատից և խեթական Ūl āre = natta āre («Մի՛ արեք այդ
սրբապղծությունը… Դա անարդար է»)՝ կիրառված անօրեն, ինցեստային ամուսնության վերաբերյալ1126:
գավորին քառասուն որդոցը վեպը» (Գանձակ-Տավուշ); հ. XI, №9, «Սինամ թագավորի հեքիաթ» (Տուրուբերան. Հարք); հ. XIII, №6, «ՓիրՎալին» (Տուրուբերան-Մուշ); ՀԱԲ, հ. 14, №2 (10), «Սինամ թագավորի
հեքիաթը» (Գեղարքունիք); ՀԱԲ, հ. 19, №3, «Սինամ թըկըվուր» (Թալին); ՀԱԲ, հ. 20, №9, «Մսլահաթ-խորհուրդ» (Լոռի); ԵԼՄ, գ. Գ, №30,
«Հազե-Դիլպարի հեքիաթ» (Գյուլափլու); ՀԳ ՀԲ, էջ 133 –140, «Բիջիկ
հարսը» (Համշեն); ԱՀ, գիրք XXV, №2, էջ 130 –139, «Միրզա Մահմատ» (Վասպուրական); Հայ ժողովրդական հեքիաթներ (կազﬔցին՝
Ն. Ա. Հակոբյան, Ա. Ս. Սահակյան), Երևանի համալսարանի հրատ.
(այսուհետ՝ ՀԺՀ ԵՀՀ), Երևան, 1980, №39, «Բանգյառի հեքիաթ» (Շիրակ); ՀԺՀ ԵՀՀ, №1, «Սինամ թագավորի հեքիաթը» (Լոռի):
1123 ՀԳ ՀԲ, էջ 133 –140:
1124 ԱՀ, գիրք XXV, էջ 130 –139:
1125 Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №46:
1126 Г. Левинтон, Инцест//МНМ, т. 1, с. 545 –546; Ригведа, X, 10, 4, Москва,
1972, с. 222.
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Պակաս ուշագրավ չեն այն պայմանները, որ խեթական Սուպպիլուլիումաս Ա թագավորը դնում է Հայասայի արքա Խուկաննասի առջև՝ իր քրոջը վերջինիս կնության տալու առթիվ.
«Իմ այն քույրը, որին ես, արևս, տվել եմ քեզ կնության, ունի
շատ քույրեր, որոնք նրա հետ նույն տոհﬕց են, նույն սերնդից են,
իսկ այժմ նրանք նաև քոնն են, որովհետև դու ստացել ես նրանց
քրոջը: Բայց Խաթի երկրում կա ﬕ կարևոր օրենք. «Եղբայրը իրավունք չունի ﬔրձենալու իր քրոջը, դա ﬔղք է, իսկ նա, ով այդպես
վարվի, կﬔռնի»: Իսկ ձեր երկիրը բարբարոսական է և ձեզ մոտ
սովորություն է, որ եղբայրը ﬔրձենա իր քրոջը և իր զարմուհուն:
Բայց Խաթուսասում դա արգելված է»1127: Հատկանշական է, որ խեթական թագավորը պահանջում է նաև, որ Հայասայի թագավորն
իր ներկա կնոջը օրենքով դարձնի երկրորդական կին, որպեսզի
խեթական արքայադուստրը դառնա նրա առաջին կինը, այսինքն՝
Հայասայի թագուհին1128:
Հին հույն հեղինակ Ապոլոդորոսը պատմում է Եգիպտոսի հիսուն որդիների և նրա եղբայր Դանաոսի հիսուն դստրերի ամուսնության և Դանաոսի խորհրդով դուստրերի կողﬕց 49 ամուսիններին սպանելու առասպելի մասին, որտեղ ﬕայն ﬔկն է խնայում իր
ամուսնուն, որը, ըստ երևույթին, կույս էր թողել իրեն1129: Այստեղ
զարﬕկների դժբախտ ամուսնությունն ազդարարում է արյունակիցների ﬕջև խառնակյաց բարքերի անթույլատրելիության մասին: Վաղնջական սյուժետային այս տիպին պատկանող հայկական հեքիաթների հերոսների խմբակցական բնույթ կրող ամուսնությունները նույնպես ասացողների պատուﬓերում ձախողվում
են հանրային ըմբռնուﬓերի վերափոխման շնորհիվ, քանի որ վերոհիշյալ՝ Ūl āre=natta āre բանաձևի համաձայն՝ «սրբապիղծ» են և

1127 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. I, Երևան, 1971, էջ 198 –199:
1128 Նույն տեղում:
1129 Аполлодор, Мифологическая библиотека, II, 1, 4 –5, Ленинград, 1972,
с. 25 –26. Հնագույն զրույցն աղերսներ ունի հայոց ավանդության ﬔջ
ս. Սարգսի անվան շուրջը հյուսված 39 աղ ջիկների կողﬕց 39 զինվորներին սպանելու առասպելական դրվագների հետ, որտեղ նույնպես
ﬕայն ս. Սարգսին բաժին ընկած 40-րդ աղ ջիկն է խնայում վերջինիս
կյանքը (Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №809; Ս. Հարթյնյան, Սուրբ Սարգիսը ժողովրդական բանավոր ավանդության ﬔջ//
Սուրբ Սարգիս, գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2002, էջ 32 –33):
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«անարդար»: «Հաջի Սայադի աղ ջիկ Փարին»1130 (Լոռի) հեքիաթում
որդեգրված ընկեցիկ տղա Թափտըղը (գտնվածը) հոր բացակայությամբ փորձում է մոլորեցնել քրոջը, չի հաջողվում: Մերժված
Թափտըղը ընտանիքի անդաﬓերի մոտ զրպարտում է անﬔղ
աղջկան: Եթե հերոսի ընկեցիկ լինելու հանգամանքը արխաիկ
շերտերի արդյունք է (ընկեցիկությունը նվիրագործման ծեսի բաղկացուցիչ է), ապա հեքիաթում արյունակցական կապի բացակայության շեշտումը վկայում է ﬔզ հետաքրքրող մոտիվի ուշ շրջանի
դրսևորուﬓերի մասին:
Ամփոփելով, կարող ենք ասել, որ հայ ժողովրդական հեքիաթներում կենցաղավարող էդիպոսյան մոտիվը ներառում է հնագույն
ժամանակներին բնորոշ խմբակցական բնույթ կրող ամուսնական
հարաբերությունների ու սովորությունների հիշողություններ (մոր և
որդու, հոր և աղջկա, քրոջ և եղբոր, քեռու և քրոջ աղջկա, զարﬕկների ﬕջև), որոնց լուսաբանումը, այսօրվա սովորութային ու բարոյաընտանեկան ըմբռնուﬓերին անհարիր լինելով, հետաքրքիր է
հատկապես հայ ժողովրդագիտության տեսանկյունից:

2.7.
ԿԱՐՄԻՐ ԿՈՎԻ ՄՈՏԻՎԸ
Հայ ժողովրդի բանահյուսական կենցաղում և մասնավորապես հրաշապատում հեքիաթներում պահպանվել են երբեﬓի տոտեմ-նախնու՝ կարﬕր կովի պաշտամունքի հետ կապված հասկացությունների հետքեր:
Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի «Հեքիաթների տիպերի ﬕջազգային նշացանկի» «Մոխրոտիկ», «Միաչքանի, երկաչքանի, եռաչքանի» խորագրերը կրող ATU 510A + 5111131 թվահամարներին համապատասխանող հայկական հեքիաթների ինը փոփոխակների1132
1130 ՀԱԲ, հ. 20, էջ 60 –65:
1131

H.-J. Uther, p. 293, p. 296.

1132 ՀԺՀ, հ. III, էջ 435 –441 (հավելված), «Ճշմարտությունը չի կորչի»
(Այրարատ); հ. VI, էջ 46 –49, «Խորթ ախճըկանը հաքյաթը» (Արցախ); հ. VIII, էջ 72 –77, «Վարդիկ եզան հեքիաթը» (Գուգարք-Լոռի);
հ. VIII, էջ 387 –393, «Ոսկեմազիկը»; հ. XII, էջ 524 –539, «Կարﬕր եզն
ու հ’ուշապ» (Տուրուբերան-Մուշ); հ. XIII, էջ 161 –177, «Բոր եզ», (Տուրուբերան-Մուշ); հ. XIV, էջ 194 –205, «Թaնջյուման Խաթուն» (ՎանՎասպուրական); ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 252 –257, «Կարﬕր կովի խեքեաթը»
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համառոտ դիպաշարը հանգում է հետևյալին. խորթ մայրը հալածում է ամուսնու աղջկան (տարբերակներում՝ տղային, երեխաներին), ուղարկում է կովը (եզը) արածեցնելու: Իլիկի ետևից գնալով՝
աղ ջիկն ընկնում է հորի ﬕջի պառավի մոտ և պատրաստակամ ու
սիրալիր վերաբերմունքի դիմաց պառավը որբ աղջկա գլուխը պահել է տալիս սպիտակ, կարﬕր կամ նարնջի ջրի տակ ու ոսկեմազիկ է դարձնում, իսկ խորթ մոր կոպիտ ու աննրբանկատ աղջկան
սևացնում է, ճակատից ﬕ կտոր ﬕս կախում (էշի պոչ, քանթալ):
Եղ ջյուրներից յուղ (անմահական ջուր ու ﬔղր) արտադրող կարﬕր
կովը սնում է որբ աղջկան և խորթ մոր պահանջով մորթվում: Կովի
(պառավի) խորհրդով աղ ջիկը (երեխաները) կովի եղ ջյուրները,
ոտքերը, սմբակները հորում է գոմում, ծծում կոտոշները և կշտանում: Խորթ մոր կողﬕց տրված դժվարին առաջադրանքները աղջիկը կատարում է կովի՝ նախապես տված հանձնարարականների
և պառավի օգնությամբ: Կարﬕր կովի ոսկորները աղջկան պարգևում են ոսկե կոշիկներ և հարսանեկան շքեղ շորեր: Թագավորազնը կորած կոշիկի ﬕջոցով գտնում է որբ աղջկան: Խորթ մայրն
ամուսնու աղջկա փոխարեն իր տգեղ աղջկան է ներկայացնում իբրև հարսնացու, իսկ որբի գլխին մոխիր է շաղ տալիս ու մտցնում
թոնիրը: Աքլորի1133 (կատվի1134) օգնությամբ ճշմարտությունը բացահայտվում է: Մեղավորները պատժվում են:
Կովի (եզ, խոյ, այծ) եղ ջյուրներն իբրև ծիսական գավաթ գործածելու մասին վկայությունները և դրանց հետ կապված հավատալիքները բավական շատ են հայոց կենցաղում, բանահյուսության, դիցաբանության ﬔջ և հնագիտական պեղածո նյութերում 1135:
(Գյուլափլու-Մակուեցիներ); ՀԺՀ հ. XVII, էջ 149 –151, «Պոլոտ կյով»
(Մոկս):
1133 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 204:
1134 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 76 –77:
1135 Գեղամա և Սյունյաց լեռների ժայռապատկերներում ներկայացված են
այծեր՝ եղ ջյուրների խոշոր շրջանակներով: Նույնը կարելի է ասել Հայաստանի տարբեր շրջաններից պեղված բրոնզե գոտիների, ինչպես
նաև Ղարաբաղի Խաչբուլաղ կոչվող դամբարանադաշտից 1962 թ.
հայտնաբերված բրոնզե գոտու բեկորի մասին (մ.թ.ա. XI –VIII դդ.),
որոնց վրա պատկերված են այծեր, խոյեր, ցուլեր, եղ ջերուներ՝ իրենց
խոշոր եղ ջյուրներով (Հ. Իսրայելյան, Պաշտամունքն ու հավատալիքը ուշ բրոնզեդարյան Հայաստանում, Երևան, 1973, էջ 54 –102):
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Հնագույն ժամանակներից սկսած՝ որպես գավաթ օգտագործվող կենդանիների եղ ջյուրները, որ այնքան առատորեն կան Մատենադարանի ձեռագրերում, իրենց զգալի մասով կապված են երբեﬓի տոտեմական հասկացությունների՝ կենաց ծառերի, հեղուկների ու նախնիների պաշտամունքի հետ1136:
Նույն պատկերացուﬓերի վերաբերյալ կան նաև աստվածաշնչյան վկայություններ, որոնց բոլորի ﬔջ էլ «եղ ջիւր իւղոյ»-ն
բացատրվում է իբրև «եղ ջերեաց աման իւղոյ»1137. «Եվ Սադովկ քահանան խորանէն եղին եղ ջիւրը առաւ ու Սողոմոնը օծեց»1138:
Բուսական խեժերն ու սրբազան յուղը (կաթ, ﬔղր, մածուն,
անմահական ջուր), որ պահվում են ծիսական անոթներում, զուգաﬕտվում են որբ երեխաներին կերակրող կովակերպ նախամոր
եղ ջյուրների հետ: Վերոհիշյալ եղ ջերավորների հնագույն պաշտամունքը հարատևել է նաև ﬕջնադարյան խեցեղեն հավաքածուներում 1139 և խաչքարային մշակույթում 1140: Ամալթեայի (հուն.՝ այծ) եղջյուրը ունեցել է մոգական հատկություն և տալիս էր այն աﬔնը,
ինչը փափագում էր նրա տերը 1141:
Հինարևելյան և հունական շատ առասպելներում այծերը հաճախ հանդես են գալիս իբրև երկնային աստվածություններին հովանավորող ու սնուցող1142: Միջագետքյան առասպելում ամպրոպկայծակի աստված Նինգիրսուի մայրը սրբազան այծն էր1143: Այծն
էր Զևսի ստնտուն Կրետե կղզում, որտեղ վերջինիս մայրը՝ Հռեան,
իր մանկանը թաքցնում էր Քրոնոսից1144:

1136 ՄՄ, ձեռագիր №5458, թերթ 280 բ, ձեռ. №6733, թ. 29ա, ձեռ. №197,
թ. 90բ, ձեռ. №4096, թ. 252 բ:
1137 Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի, հ. 1, էջ 657:
1138 Աստուածաշունչ, Երրորդ գիրք Թագաւորաց, Կոստանդնուպոլիս,
1883, Ա, 39, էջ 382:
1139 Ֆ. Բաբայան, Միջնադարյան Հայաստանի գեղարվեստական խեցեղենի զարդաձևերը, Երևան, 1981, էջ 33 –47:
1140 Հ. Պետրոսյան, Խաչքար. Ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը, իմաստաբանությունը, Երևան, 2008, էջ 63 –64:
1141

Դիցաբանական բառարան, էջ 15:

1142 А. Лосев, Античная мифология в ее историческом развитии, Москва,
1957, с. 249 –253.
1143 Д. Редер, Мифы и легенды древнего Двуречья, Москва, 1965, с. 103.
1144 Դիցաբանական բառարան, էջ 15:
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Հայ բանահյուսության ﬔջ՝ խաղիկներում 1145 և մասնավորապես
հրաշապատում հեքիաթներում 1146, եղ ջերուն, այծը, ոչխարը կամ
կոﬖ է որբ երեխաներին կերակրողն ու խնամակալը: «Թaնջյուման
խաթուն»1147 (Վան-Վասպուրական) հեքիաթում սոված երեխաների
մայրը կերպարանափոխվում է կովի:
Վերոհիշյալ հեքիաթում հայրը դաշտից հոգնած վերադառնում է տուն և աղջկա՝ Թaնջյումանի՝ կաթնաբրդոշ ուտելու երանելի ցանկությանն ի պատասխան՝ դժգոհում է, թե քանի որ Աստված ﬕ կով չի տվել իրենց, թող մայրը կով դառնա և իր կաթով
կերակրի ընտանիքին: Հենց ամուսնու խոսքերի վրա կինն անﬕջապես կերպարանափոխվում է և դառնում կարﬕր կով: Հայր ու
աղ ջիկ լալիս են, մորմոքում, իրենց գլխին տալիս, փաթաթվում են
կովի վզին, բայց էլ ճար չկար. մայրը դարձել էր կով, պրծել.
«Կոﬖ էլ հa ուր ախչըկան ծեռքյեր կլիզեր, հa կարոտով-կարոտով կիրիշկեր ինոր իրես: Ըսկում էլ պեոլ կաթ կուտեր, որ խեր
էնaն ախչիկ պեոլ-պեոլ ուտելուց սորա կծախին էլ»1148:
Խորթ մոր պահանջով կովը մորթվում է: Ե՛վ քննվող հեքիաթում, և՛ համապատասխան տարբերակներում խորթ մայրը սկսում
է հալածել ամուսնու աղջկան:
«Վարդիկ եզան հեքիաթում»1149 խորթ աղ ջիկը պարտավորվում է եզն արածեցնել, ﬕաժամանակ իլիկով թել մանել, ﬕ կտոր
հացով կշտանալ, շանն էլ կշտացնել և երեկոյան հացը ետ բերել
տուն: Եզը մարդու պես լեզու է առնում, ﬗիթարում լացող աղջկան.
1145 Մ. Աբեղյան, Գուսանական ժողովրդական տաղեր, Երևան, 1940, էջ
161; Վանայ սազ, Առաջին մաս, էջ 83; Հ. Ճանիկեան, Հնութիւնք Ակնայ, Թիֆլիս, 1895, էջ 404; Ե. Լալայեան, Բորչալուի գաւառ, Բանաւոր
գրականութիւն//ԱՀ, գիրք XI, 1904, էջ 37; ՄՄ, ձեռ. №7709, թ. 124 ա:
1146 ՀԺՀ, հ. I, էջ 285 –295, «Ջեյրան օղլի» (Այրարատ); h. I, էջ 537 –551
(հավելված), «Աղբեր տղա և քառսուն-ծամ Փարի»; հ. IV, էջ 374 –377,
«Աստծու գրածը բոզուլﬕշ չ’էղնի» (Բասեն); հ. VI, էջ 71 –73, «Օվ սովդաքյaրին հաքյաթը» (Ղարաբաղ); հ. VIII, էջ 398 –399, «Ջիգարով
պախրեն» (Գուգարք-Լոռի); ՀԱԲ, հ. 19, էջ 63 –64, «Ճակատագիր»
(Խնուս); ՀԺՀ ԵՀՀ, էջ 57 –70, «Փարի խանուﬕ նաղլը» (Շամշադին);
Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2008, թ. 21 –25:
1147 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 194 –205:
1148 Նույն տեղում, էջ 194:
1149 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 72:
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«Եզն ասում ա. — Ախչի՛, դու ﬕտքը ﬕ՛ անի, աստված օղորմած ա, իմ ﬕ պոզը եղ ա, ﬕնը ﬔղր ա, ուտիս օրը եղը ծծե, պաս
օրը ﬔղրը ծծե»1150:
Արցախից գրառված «Խորթ ախճըկանը հաքյաթում»1151 խորթ
մայրը նույն պայմանն է դնում.
«Մին վախտ էս կնեգյը ﬕն կուտանա, ﬕն էլ ﬕն գյիրվանքա
պbւրթ, ﬕն էլ ﬕն կով ա տվալ էս խորթ ախճըկանը, թա. «Ըստահանք եր կալ, քյինa. էս կուտանան ըսօր կեր, կեր, լեհa ինքյը տեղը. էս պbւրթն էլ մանե, պեր»1152:
Թեև վերոհիշյալ հեքիաթում բացակայում է եղ ջյուրի ﬕջոցով
կերակրելու մոտիվը, սակայն աղջկան կաթ ու մածնով սնելու հանգամանքը հուշում է, որ այն սպրդել է հեքիաթի դիպաշարից, մանավանդ որ Հայաստանի տարբեր ազգագրական շրջաններից
գրառված ﬕևնույն հեքիաթի փոփոխակները ամբող ջությամբ
պահպանում են որբ երեխաներին կերակրող նախամոր եղ ջյուրների պաշտամունքը1153:
Ավելի ուշ շրջանի պատուﬓերում փաստական նյութը համադրվում է ATU 510 B տիպի հեքիաթների հետ: Այստեղ արդեն
աղ ջիկը սնվում է ոչ թե կովի կոտոշներից, այլ ձիերի կերաբաժնից1154 (նուշ ու քիշﬕշ): Տեսնելով, որ հյուծվելու փոխարեն ամուսնու
աղ ջիկն ավելի է սիրունացել ու ոսկեմազիկ դարձել՝ խորթ մայրը
որոշում է իր աղջկան էլ հանդ ուղարկել. «Էն քշերը եդնաﬔրը
իրան ախչկա հմա գաթա ա թխում ու նազուկ, ձու ա եփում ու ռավոտը հետը դնում ա, որ եզը տանի արածացնի»1155:
Վարդիկ եզը աղջկա շորերից հոտ է առնում՝ համոզվելու, թե
արդյո՞ք բարի աղ ջիկն է, որպեսզի իր պոզերից եկող յուղ ու ﬔղրով
կերակրի: Աղ ջիկը խփելով քշում է նրան: Նույն կերպ նա կոպտում
է քարայրի պառավին: Պառավը նրա գլուխը պահել է տալիս սև
ջրի տակ: Չար աղ ջիկն ավելի է տգեղանում, և էշի պոչն էլ կախ է
1150 Նույն տեղում:
1151

ՀԺՀ, հ. VI, էջ 46 –48:

1152 Նույն տեղում, էջ 46:
1153 Ամզուկ (հնց.) – ծայրին ծծուկ ամրացրած հարմարանք (սովորաբար
ոչխարի եղ ջյուր), որի ﬔջ կաթ են ածում և երեխային ծծեցնում (ԱՀԲԲ,
հ. I, էջ 33):
1154 ՀԺՀ, հ. IX, էջ 253 –257, «Թըլի» (Մանազկերտ):
1155 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 74:
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ընկնում ճակատից: «Խորթ ախճըկանը հաքյաթում»1156 կովը ոչ
ﬕայն աղջկան կաթ ու մածուն է տալիս, այլև ինքն է աղջկա փոխարեն բուրդ գզում. «Էս կովս պbւրթին ճոնդը քիցaլ ա ըռեխը,
ﬕն ճոնդն էլ ըռաչի վըոննին, ﬕն ճոնդան մանալ, թիլն էլ ճոնդան
ոռավը տbւս ա եկալ, էս ախճիգյս էլ կծկալ ա»1157:
Ռուսական «Крошечка Хаврошечка1158 (Պստլիկ Խավրոշեչկան) հեքիաթում կոﬖ է որբ աղջկա փոխարեն կատարում խորթ
մոր հանձնարարականները՝ մանում, գործում, ներկում և փաթաթում վուշը: Պստլիկ Խավրոշեչկան օրոր է երգում և քնեցնում խոտերի վրա ﬔկնված Երեքաչքանի խորթ քրոջը, սակայն մոռանում
է փակել նրա երրորդ աչքը. «Երկու աչքերը քնեցին, իսկ երրորդը
ﬓաց արթուն ու տեսավ, թե ոնց աղ ջիկը կովի ﬕ ականջից մտավ,
մյուսով դուրս եկավ ու պատրաստի կտորը հավաքեց: Երեքաչքանին մորը աﬔն ինչ պատﬔց, սա ուրախացավ ու գնաց կպավ մարդուց.
— Չալ կովը մորթի»1159 ( — Режь рябую корову!)1160:
Չալ կովը մորթվում է: Ճիշտ է, ռուսական հեքիաթում բացակայում է կովի եղ ջյուրով սնվելու մոտիվը, սակայն այդ նույն կովի
ոսկորներից աճած խնձորները երջանկության ու առատության
աղբյուր են դառնում որբ աղ ջա համար: Կատարելով կովի պատվերը՝ Խավրոշեչկան սոված է ﬓում, բայց նրա մսին ձեռ չի տալիս,
ոսկորներն էլ աﬔն օր ջրում է ու դրանից ﬕ խնձորենի է բուսնում՝
տերևները ոսկի, ճյուղերը արծաթ, պտուղները հյութով լիքը: Մի օր
դաշտով անցնող հարուստ, գանգրահեր իշխանը ձայն է տալիս
աղ ջիկներին, թե ով առաջինը իր համար խնձոր քաղի, նրան էլ կին
կառնի:
«Ու երեք քույրերը վրա տվեցին, խնձորներն էլ ցածր էին, հենց
ձեռքի տակ: Բայց վեր ելան ծառը՝ բարձր-բարձր, ուզեցին խնձորները թափ տալ՝ տերևները աչքների դեմը փակեցին, ուզեցին պոկոտել՝ ճյուղերը հյուսքերը քանդեցին ու ոնց էլ արին, ինչքան էլ
1156 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 46 –48:
1157 Նույն տեղում, էջ 46:
1158 Народные русские сказки, из сборника А. Афанасьева, Москва, 1991,
с. 58 –59.
1159 Ռուսական ժողովրդական հեքիաթներ, թարգմ ՝ Ա. Սեդրակյանի,
Երևան, 1987, էջ 31 –32:
1160 Народные русские сказки, с. 58 –59.
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չարչարվեցին, ﬔնակ ձեռքերն արյունոտեցին, համա խնձոր չքաղեցին»1161:
Երկու դեպքում էլ չար կնոջ երեխաները պատժվում են, բախտը երես է թեքում նրանցից, որը հայ ժողովրդական հեքիաթների
բանաձևային վերջաբանում հիﬓականում արտահայտվում է հետևյալ կերպ. խորթ մորն ու աղջկան կապում են կատաղած ձիերի
կամ ջորիների պոչից ու բաց թողնում: Գուգարք-Լոռիից գրառված
«Ոսկեմազիկը»1162 հեքիաթում պատիժն ավելի շատ բարոյական
նպատակ է հետապնդում. «Նոր դրան բերըմ են հրսանիք անըմ
թաքավորի տղի հետ, հասնում են իրանց մուրազին, դուն էլ հասնես
քու մուրազին: Էն պլոկված խորթ մոր անսկաﬓ էլ ﬓըմ ա տանը,
ոնչ ուզող ա ըլըմ, ոնչ բան (վա՛յ տամ նրա էլ, իրա մոր գլխին էլ)»1163:
Այրարատից գրառված «Ճշմարտությունը չի կորչի»1164 հեքիաթում խորթ մայրը լողացնելու պատրվակով հյուր է տանում ամուսնու աղջկան և հետամուսնական փորձությունները հաղթահարելու
փուլում նրան նետում ծովը, որտեղ աղ ջիկը ոսկի ձկնիկ է դառնում
և ﬔրթընդﬔրթ լողալով վեր է թռչում ջրի ﬕջից ու էլի ընկղմվում
ծովը: Չար կնոջ աղ ջիկը, որ արդեն խաբեությամբ զբաղեցրել էր
իր խորթ քրոջ տեղը, սուտ հիվանդ ձևանալով՝ պահանջում և փշերով հանդերձ ուտում է ոսկե ձկանը: Սփռոցին կպած ﬕ փոքրիկ
փշից խնձորի ծառ է աճում՝ վրան երեք խնձոր: Չար աղ ջիկը ուտում է խնձորները, ծառը կտրել ու այրել տալիս, բայց խնձորենու՝
հեռվում աննկատելիորեն ընկած տաշեղից վերածնվում է աղ ջիկը
և դարձյալ երջանկանում, ինչպես ռուսական հեքիաթի Խավրոշեչկան: Հայկական հեքիաթների՝ ﬔզ հետաքրքրող տիպի ինը տարբերակներից երեքում խորթ մոր և իր երեխաների համար կովի ﬕսը անհամ է, դարման, լեղի, թթու, իսկ որբ երեխաների համար՝
ﬔղրի պես քաղցր1165: Խորթ մայրն ու իր աղ ջիկը, այդ մասին չիմանալով, ﬕսը ամանով տալիս են որբին և ասում. «Տար, կի, բaլքյը
ﬔռնիս»1166: Երեք տարբերակներում կովը, եզը կամ խնամակալ
1161

Ռուսական ժողովրդական հեքիաթներ, էջ 32:

1162 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 387 –393:
1163 Նույն տեղում, էջ 393:
1164 ՀԺՀ, հ. III, էջ 440:
1165 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 199; ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 254; ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 151:
1166 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 151:
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պառաﬖ արգելում են կենդանու ﬕսը ճաշակել և պահանջում են
ոսկորները ուշի-ուշով ժողովել ու հորել1167, ինչպես ռուսական հեքիաթներում 1168: Երկու տարբերակներում եզը հնարամտորեն
շրջանցում է չար կնոջ՝ իրեն մորթելու դիտավորությունը և չի մորթվում 1169: Եզը տղային պատվիրում է իրեն մորթելու պահին ներկա
չգտնվել և, խղճահարության պատրվակով հորից թույլտվություն
ստանալով, ﬕ կողով փոշի, ալյուր, խիճ ու ավազ ցանել իր տակը:
Հենց այդ փոշին ու ավազը եզը լցնում է տղայի հոր աչքերը, պատժում թե՛ նրան, թե՛ չար կնոջն ու նրա տղային: Իսկ որբ տղային ﬔջքին առնելով՝ փախչում-ազատվում է:
Հայկական հեքիաթներում հովանավորյալ որբերի համար կովը ստնտու է հիﬓականում իր կենդանության ժամանակ: «Կարﬕր կովի խեքեաթում»1170 նրանք կովի եղ ջյուրներից սնվում են
կենդանու մորթվելուց և ոսկորները գոմում հորելուց հետո նաև:
Այդ հավատալիքի բանաձևային արձագանքը կարելի է համարել
«Մեռուկ կով կաթնով կէղնի» ժողովրդական առածը: Վերոհիշյալ
տարբերակում 1171 որբերը, կովի խորհրդով նրա արյունը դեմքերին
քսելով, ոսկեզօծվում են. «Էն կարﬕր կովի էրեխեք, կարﬕր կովի
արնից մէկ քասով (հողէ աման) արուն վերցին, տարան խէտեր,
քսին ուրանց քիթ բերան, կերպերը փոխվաւ, ծաﬔրը, թէ սիֆաթը
յէլան ոսկեզօծ»1172: Մի տարբերակում 1173 կովի ոսկորները ոսկի են
դառնում, և կենդանու խորհրդով դրանք վաճառելով՝ աղ ջիկն ապրում է առատության ﬔջ: Մնացած չորս տարբերակներում կովի
հորած ոսկորներն աղջկան պարգևում են շքեղ հարսանեկան շորեր և ոսկե կոշիկներ1174:
Ուշագրավ է, որ «Պոլոտ կյով»1175 հեքիաթում պոչատ կովը կա1167 ՀԺՀ, հ. III, էջ 437; հ. VIII, էջ 75; հ. VIII, էջ 390:
1168 « — А ты красная девица, не ешь моего мяса, косточки мои собери, в
платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай, каждое
утро водою их поливай» (Народные русские сказки, с. 59).
1169 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 526; հ. XIII, էջ 164:
1170 ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 252 –257:
1171

Նույն տեղում:

1172 Նույն տեղում, էջ 254:
1173 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 151:
1174 ՀԺՀ, հ. III, էջ 438; հ. VIII, էջ 391; հ. XIV, էջ 200; ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 254:
1175 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 149 –151:
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րեկցում է աղջկան, ասում է՝ իմ պոչը բռնի և իմ հետևից արի, քո
գործը չէ, ես քեզ չեմ նեղացնի.
«Պոլոտ կեով կըսը. — Թaլ, զիմ պոչ պռնը, հիտիվ ձի, արը»1176:
Իսկ չար կնոջ երկու աղ ջիկներին պոչատ կովը այնքան է չարչարում, սարեսար փախչում, որ քրտինքը նրանց ոտքերով իջնում է
ցած.
«Կըսին. — Aլ թbբa, ﬕնքյ նա կbվ չըտանինքյ, զﬕ սպանից
նա կbվ»1177:
Չար կնոջ աղջկա համար «կովի ﬕ պոզը արին ա, ﬕնը ժահրն
ա»1178, իսկ բարի, որբ աղջկա համար հեքիաթների հինգ փոփոխակներում համապատասխանաբար «երկու պոզերի ﬔջ՝ ﬔկում ﬔղր
կա, մյուսում՝ կարագ»1179, «ﬕնը եղ ա դուս գձըմ, ﬕնը ﬔղր»1180,
Վարդիկ եզան «ﬕ պոզը եղ ա, ﬕնը ﬔղր ա»1181: Կարﬕր եզն ու Բոր
եզը իրենց կոտոշների ﬔղրով ու անմահական ջրով կերակրում են
խորթ մոր կողﬕց հորը նետված տղային. «Կարﬕր եզն էր, հար մըկա, էկեր ﬔկ հեղ զկոտոշ կհ’երկնցներ տղեն ծծեր»1182 կամ Բոր
եզան «ﬔկ կոտոշ ﬔղր էր, ﬔկ կոտոշ անմահութենի ջուր էր»1183:
Հայոց ﬔջ կովի (եզ, ցուլ) և նրա եղ ջյուրների պաշտամունքը
աղերսվում է հայկական լեռնաշխարհի նախաբնիկների կենսապահովման մշակույթի ու երբեﬓի տոտեմական հասկացությունների
հետ: Վերոհիշյալ պատկերացուﬓերը լայնորեն տարածված են ոչ
ﬕայն ժողովրդական հեքիաթների, այլև ուրարտական ժամանակներից մշակված, Հայաստանի տարածքից գտնված և հիﬓականում
Ք.ա. V –IV դդ. թվագրվող գեղարվեստական ﬔտաղի և ոսկերչական արհեստի ստեղծագործություններում, որոնց ﬔջ առանձնանում են եղջրագավաթները (ռիտոն-պտյակ), և որոնց ծագումը
կապվում է ավելի վաղ շրջանի կավե ռիտոն-պտյակների հետ1184:
1176 Նույն տեղում, էջ 150:
1177 Նույն տեղում, էջ 149:
1178 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 389:
1179 ՀԺՀ, հ. III, էջ 435:
1180 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 388:
1181

Նույն տեղում, էջ 72:

1182 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 524:
1183 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 161:
1184 Բրիտանական թանգարանի արծաթյա, մասնակի ոսկեզօծված ռիտոնը (բարձրությունը՝ 25 սմ), գտնվել է Արևմտյան Հայաստանի Երզնկա
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«Պոլոտ կեով»1185 և «Կարﬕր կովի խեքեաթներում»1186 մորթվելուց առաջ կովը որբերին պահ է տալիս պառավին, պատվիրում
հոգ տանել նրանց մասին.
«Կըսը. — Պառա՛վ, aմaնաթ նա ախչիկ, խbրbտ շախիս»1187
կամ «Արէք էթանք, էստէ մէ պառաւ կայ, ես ձեզի թասﬕլ կանեմ
(յանձնեմ) էն պառաւին: Կարﬕր կով էրեխեքին տարաւ գնաց,
գնացին մէկ յէրի դուռ կայնան: Կարﬕր կով էտ պառաւին կանչեց
յէլաւ դուս, ասաւ. Պառաւ, դու գինա՞ս որ ընձի կը մորթեն:
— Հա, բա, գինամ:
— Էս իմ էրեխէք կըտամ քեզի ամանաթ. Աստըծու ամանաթ,
կը սիրես: Պառաւն պատասխանեց. Շատ լաւ, շատ լաւ, կարﬕր
կով»1188:
«Ոսկեմազիկը»1189 հեքիաթում , երբ ուզում են կովին մորթել,
որբ աղ ջիկը լացելով գնում է պառավի մոտ.
« — Դեդի ջան, կովը մորթըմ են, հﬕ ի՞նչ անեմ»1190:
Պառաﬖ ասում է.
«Լաց ﬕ ըլիլ ախչիկ ջան, թող արա մորթեն: Դու մսիցն ուտես
ոչ: Հմա ով որ ուտե՝ դու նրա դեն գձած ոսկոռնին հվաքե, տար ﬕ
տեղ թաղե, հլա տես ինչքան օգուտ կանես»1191:
Աﬔնայն հավանականությամբ այստեղ ﬔնք գործ ունենք
տարբեր ժողովուրդների, նաև հայոց բանավոր ավանդության ﬔջ
ﬔծ դերակատարություն ունեցած պառավի արխաիկ կերպարի
հետ, որն իր կենսափորձով և գործառույթներով ﬕջամտում է նվիրագործման խորհրդածեսի փորձությունները հաղթահարող հերոսների կյանքին՝ իբրև տիպաբանորեն նույն խմբին պատկանող
քաղաքի ﬔրձակայքում (H. Osten, Discoveries in Anatolia 1930 –1931,
Chicago, 1933, p. 48; O. M. Dalton, The Treasure of the Oxus, London,
1964, p. 42 –43; Г. Тирацян, Культура древней Армении, Ереван, 1988,
с. 19 –51): Հայկական ծագմամբ նույնատիպ եղջրագավաթներ կան
նաև Փարիզի Լուվր թանգարանում (Հին Հայաստանի ոսկին (մ.թ.ա.
III հազ. – մ.թ. XIV դար), Երևան, 2007, էջ 190 –192):
1185 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 149 –151:
1186 ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 252 –257:
1187 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 150:
1188 ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 254:
1189 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 387 –393:
1190 Նույն տեղում, էջ 390:
1191

Նույն տեղում:
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արարողական կամ այլաբանական մայր, անգամ Մայր աստվածության բանահյուսական աﬔնավառ դրսևորում 1192:
Նույն «Ոսկեմազիկը» հեքիաթում խորթ մայրն ու աղ ջիկը ձեռ
են առնում որբին. «Տո՜, ֆողը քու գլխին, էդ ոսկոռնին ի՞նչ տիս անիլ:
Ասըմ ա. — Ձեզ մատաղ ըլիմ, ոսկոռը դեն ﬔք գձիլ, ինձ տվեք,
տանիլ տիմ թաղիլ, էդ կոﬖ ինձ պհել ա, մոր համ ա տվել:
Ինչքան դրա վրա ծիծաղըմ են, գլխին տալիս են, դա անգաճ չի
անըմ, հվաքըմ ա: Եփ որ չիﬓ էլ զխտվըմ են, տանիցը դուս են ըլըմ
հովերըմը ման գալու, դա գնըմ ա դռան տակին ﬕ ֆոր փորըմ, էդ
ոսկոռնին սազով ﬕչին շարըմ ա ու թաղըմ»1193:
Աստվածաշնչյան թեմաներով առասպելներից ﬔկի համաձայն,
երբ հրեշտակը հյուր է գալիս Աբրահաﬕն, տանը ուտելու բան չի լինում, և Աբրահամը, հորթը մորթելով, հյուրասիրում է հյուրին: Կովը
երեկոյան տուն է գալիս և բառաչելով փնտրում է հորթին: Կովի ձայնն
ընկնում է հյուրի ականջը: Հրեշտակը պատվիրում է Աբրահաﬕն բերել մորթված հորթի կաշին ու ոսկորները: Աբրահամը կատարում է
նրա պատվերը, ﬕայն չի գտնում հորթի ազդրոսկրը: Հրեշտակը հավաքում է հորթի կաշին ու ոսկորները, օրհնում, և կենդանացած հորթը իսկույն ոտքի է կանգնում: Քիչ անց Աբրահամը գտնում է նաև կորած ազդրոսկրը և հրեշտակի պատվերով այն թաղում է այգում: Մի
տարի անց հորթի ոսկորից բուսնում է խաղողի որթը1194:
Սա, ըստ բնույթի, ստուգաբանական ավանդություն է, ուր
Ս. Հարությունյանի դիտարկմամբ հայերեն հորթ և որթ նույնահունչ
բառերի ﬕջև առասպելաիմաստաբանական առումով կապ է
ստեղծվել, որն արդարացվում է նաև գիտական-ստուգաբանական
մակարդակում. «Տվյալ դեպքում կենդանու ձագը՝ հորթը՝ իբրև
մատղաշ, աճող, ﬔծացող, պտղաբերող սերունդ, զուգաﬕտվել է
խաղողի մատղաշ տունկին, որը պետք է աճի, ﬔծանա, պտղաբերի
(հմմտ. հայկ. հանելուկներում խաղողի այգին կամ որթատունկն ու
խաղողը՝ իբրև աճած ու պտղաբերած իրողությունների փոխաբերումը կովի հետ. «Մի կով ունեմ,/ Տարենը ﬕ անգամ կաթ կտա, /

1192 В. Топоров, О некоторых особенностях хеттских ритуалов с участием
SAL SU. GI связи с параллелями других традиций//Ученые записи Тартусского Гос. Университета, Тарту, 1968, Вып. 201; Е. Рабинович, Богиня-мать//МНМ, т. 1, с. 178 –180.
1193 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 390:
1194 Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №326, էջ 116:
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Համա տուն չի գա» և նման բազմաթիվ տարբերակներ»1195): Ինչպես տեսնում ենք, խաղողի որթի բուսածագման առասպելը ևս
կապվում է կենդանու մարﬓի (ազդրոսկր) մասերի հետ1196:
Մորթված կենդանու մասերի հավաքուﬓ ու ամբող ջականացումը (կենդանացում) և օրհնումը նույնական են զոհաբերության
վաղնջական ծեսի իմաստաբանությանը, երբ արարողապետը զոհի
կտրտված, բաժանված մասերը (քաոսի, խառնակության խորհրդանիշ) հավաքելով ի ﬕ է բերում և ամբող ջացնում (տիեզերքի մասերի կամ տարրերի համախմբման, ﬕավորման, կազմակերպման
խորհրդանիշ): Առասպելաբանական մակարդակում հավաքված
մասերով վերակենդանացած հորթը, ինչպես նաև նրա մարﬓի մասից բուսած որթատունկը խորհրդանշում են վերանորոգված ու վերածնված տիեզերքը1197: Զոհաբերվող մարդը կամ կենդանին իրենց
ﬔջ մարﬓավորում են տիեզերքը և նրա ստեղծման համար ծառայում են որպես նյութ. «Որսորդությամբ և անասնապահությամբ
զբաղվող շատ ժողովուրդների մոտ կենդանու լեշը չեն կոտրատել,
այլ մասնատել են հոդերով: Ճաշի ժամանակ էլ չի թույլատրվել ջարդել ոսկորները: Ուտվող կենդանու ոսկորների պահպանման սովորությունը կապված է հին պատկերացուﬓերի հետ, ըստ որի՝ այն
վերածնվում է ծնաճի տեսքով կամ ﬕ այլ եղանակով, բայց դրա
համար հարկավոր է, որ բոլոր ոսկորները լինեն ամբող ջական»1198:
Աբխազական լեգենդների համաձայն՝ ուտելուց հետո ոսկորները փաթաթում են խփված կենդանու կաշվով (եթե նույնիսկ ﬔկ
ոսկոր են կորցրել, այն փոխարինում են ձողիկով): Այնուհետև փաթաթված կաշվի վրա հարվածում են մտրակով կամ մահակով:
Կենդանին վերակենդանանում է, և նրան քշում են անտառ1199:
Քննվող հեքիաթի չորս փոփոխակներում՝ «Ոսկեմազիկ»1200,
«Վարդիկ եզան հեքիաթ»1201, «Կարﬕր կովի խեքեաթ»1202 և
1195 Ս. Հարթյնյան, Հայ ժողովրդական հանելուկներ, №248 ա-ժե, էջ
25 –26:
1196 Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 264 –265:
1197 Նույն տեղում, էջ 266:
1198 А.Байбурин, А.Топорков, У истоков этикета, Ленинград, 1990, с. 140.
1199 Նույն տեղում:
1200 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 387 –393:
1201 Նույն տեղում, էջ 72 –77:
1202 ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 252 –257:
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«Թaնջյուման խաթուն»1203, որբերը մորթված կովի (եզան) ոսկորները գոմում հորելուց հետո խորթ մոր կողﬕց հանձնարարություն
են ստանում հավաքել գետնին թափած աղանձը, թասում ժողովել
սեփական արցունքները և կամ այնքան լաց լինել, որ ամանի ﬔջ
լցված կորեկը արցունքով ծածկվի. «Էնքան պըտի լաք, որ ձեր աչքի արցունքը էս կօրեկին ծածկա»1204 (հմմտ. Իսիս և Նեփտիս քույրերի ջերﬔռանդորեն թափած արցունքի շնորհիվ Օսիրիսի՝ տասներկու կտոր արված և աշխարհի տարբեր կողﬔր նետված մարմնամասերի հավաքման և վերականգնման ծեսի հետ): Օսիրիսի
հետ սկսեց հարատևել նաև նրան ձոնված սուրբ կենդանիների՝
եզների պաշտամունքը, իսկ քույրերի հոգեհանգստյան լացը «հետագայում դարձավ ﬔռածների համար եգիպտական բոլոր ողբերի նախատիպը»1205: Յունգյան հոգեվերլուծական դպրոցի ﬔկնությամբ՝ արցունքը նվիրագործման ծեսի սկիզբն է, ինչը, հրաշապատում հեքիաթում վերածվելով գետի, դառնում է ժամանակային
յուրօրինակ քրոնոտոպ ցուցիչ:
«Չար պառավը» հեքիաթում 1206 «ախչիգյը ընգիս ա ծնեն,
լaց ինելaվ շոռ կյաս, վեր հացը ճարի: Շատ վեր լaց ա ընիս, ըրտսունքները ﬕն կյետ ա տռնայս ըսկսիս քյնaլը»1207:
Մաքս Լյութիի կարծիքով հրաշապատում հեքիաթի հերոսի
աղեկտուր լացը ոչ թե վկայություն է նրա ծանր հոգեվիճակի մասին, այլ այնկողﬓային աշխարհից օգնություն ստանալու ﬕակ
հնարավոր ճանապարհն է1208: Տոտեմ կենդանին ի զորու կլինի հովանավորել հալածված որբերին, եթե վերջիններս հավաքելով ի
ﬕ բերեն մորթված կովի (եզան) ոսկորները, վերաստեղծեն նրա
մարﬓի ամբող ջականությունը, որպեսզի հոգին վերադառնա իր
1203 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 194 –205:
1204 ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 255:
1205 Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ 430:
1206 ՀԺՀ, հ. V, էջ 615 –616: Հեքիաթը պատﬔլ է Լեռնային Ղարաբաղի
Ղարաբուլաղ գյուղի բնակչուհի Արաքսյա Համբարձումյանը, գրի է
առել Մ. Գրիգորյանը 1949 թ. օգոստոսին Ղարաբուլաղ գյուղում: Բանահավաքը թողել է հետևյալ ծանոթագրությունը.«Գյուղը գտնվում է
ﬕ սարահարթի վրա, ներքևում՝ խոր ձորում, հոսում է հորդառատ գետը, գետի վրա ջրաղաց կա» (ՀԺՀ, հ. V, էջ 713):
1207 ՀԺՀ, հ. V, էջ 613:
1208 M. Luthi, The European Folktale: Form and Nature (trans. John D. Niles),
p. 14.
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ամբող ջական և անխաթար մարﬓի ﬔջ և կարողանա նոր կյանք
ստեղծել (հարություն առնել) այնկողﬓային աշխարհում: Գրիգոր
Լուսավորիչը, Տրդատ թագավորի գանակոծուﬓերին ի պատասխան, մատնացույց է անում հարություն առած Քրիստոսին, «քանզի իր կամքովը ﬔռավ ու մտավ գերեզման, և նա է պահում բոլոր
մարդկանց ոսկորները»1209: Այդ պատկերացուﬓերը ﬔր ժողովրդի
բանահյուսական մշակույթում կենցաղավարում են «Օսկոռ օր էղնի, ﬕս ու մորթի կը բըռնի» բանաձևային իմաստությամբ: Վերոհիշյալ հավատալիքի խոր հնության մասին են վկայում նաև հայոց
ﬔջ կենցաղավարող բուժաղոթքները.
Հավքն երկնուց անցավ,
Ծովեն կանանչ տերեպ եբեր:
Միսը մսին դրի,
Ջիլը ջլին դրի,
Ոսկորն ոսկորին դրի:
Քար վեր կալի՝ անդնդոց դարձավ,
Վար դրի՝ լավցավ:
Ո՛վ Տեր, դու յանդնդոց լսես,
Դու յանդնդոց խալսես1210:

Սափորն արտասուքով լցնելու և ննջեցյալի գերեզմանի ﬔջ
զետեղելու սովորությունը բնորոշ է նաև հին հայերի թաղման ծե1209 Ագաթանգեղոս, Պատմություն հայոց, էջ 43:
1210 Հայ ժողովրդական և հմայական աղոթքներ, էջ 107: Սույն աղոթքի
հորինվածքում արտահայտված են հին բժշկության երեք հիﬓական
հայեցակետերը՝ սրբազան բուժաﬕջոց, բուժողի բուժման արարողություն և աստվածային ﬕջամտություն: Աղոթքի այս և հաջորդ տարբերակներում առկա բուժման մոտիվաշարը հնության խոր կնիք է կրում:
Հին գերմանական (ﬔրզեբուրգյան) ﬕ հմայական աղոթքում ասվում է.

Ոսկրը ոսկրին, արյունը արյանը,
Ջիլը ջլին թող ﬕանան (կպչեն):
Սրա առավել վաղ տարբերակն առկա է հին հնդկական ﬕ բուժաղոթքում, հետևյալ ձևով.

Թող ﬕանա ոսկրածուծը ոսկրածուծին,
Եվ թող ﬕանա ջիլը ջլին,
Ինչ որ քո մսի վրայից է անցնում,
Եվ ինչ որ քո ոսկրից է աճում.
Ոսկրածուծը ոսկրածուծին թող ﬕանա,
Մաշկը մաշկին թող ﬕանա:
Գերմանացի հետազոտող Անդրեաս Հոյսլերի կարծիքով՝ այն «հնդգերմանական» (իմա՝ հնդեվրոպական –Ս. Հ.) բանաստեղծության վերապրուկ է (նույն տեղում, էջ 280):

230

ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԱԿՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ...

սին1211: Այդ մասին են վկայում նաև մատենագրական տեղեկությունները՝ «զաման լալոյ արտասուացն»1212:
XIX –XX դարերի հուղարկավորության ծեսերում անգամ շարունակում է կենցաղավարել հանգուցյալի՝ ապրողներին ուղղված
առատ արցունք թափելու հորդոր-պատվիրանը1213, որը համադրվում
է մաքրագործվելու ﬕջոցով կարեկցության արժանանալու և հանգուցյալի մարﬓին (տվյալ դեպքում՝ կովի ոսկորներին) կենդանություն պարգևելու հավատալիքին: Հենց այդ նպատակին է ﬕտված
հին եգիպտացիների՝ հանգուցյալի մարﬕնը մուﬕայի վերածելու,
անգամ արձանի, քանդակի, պատկերի ձևով սարկոֆագի ﬔջ կամ
դամբարանում պահելու ձգտումը1214, որպեսզի մուﬕայի ﬖասվելու
դեպքում (որը աղետալի կլիներ նրա հոգու հետագա ճակատագրի
համար) հոգին կարողանար վերադառնալ մուﬕային փոխարինող
արձանի կամ քանդակի ﬔջ և «գտներ իր նախկին մարﬕնը անﬖաս և ամբող ջական»1215: «Հին Եգիպտոսում Իսիսը պատկերվում
էր նստած, գլխին թագ՝ կովի եղ ջյուրներով, որոնց ﬔջտեղը՝ արեգակի սկավառակը: Շատ հաճախ Իսիսը (Իսիդա) պատկերվում էր
իր որդուն՝ մանուկ Հորոսին գրկած»1216 (Հիսուս Քրիստոսին գրկած
Աստվածածնի նախատիպը, հմմտ. որբ երեխաներին հովանավորող տոտեմ կովի հետ): Հին եգիպտական կրոնամոգական հիﬓերում վկայություն կա կովակերպ Իսիդայի մասին1217:
Ինչպես տեսնում ենք, մարդկության պատմությանը հայտնի
առաջին հոգևոր արքետիպերը՝ կապված այնկողﬓային գիտակ1211

Վ. Բդոյան, Հայ ազգագրություն, էջ 176:

1212 Ագաթանգեղոս, Պատմություն հայոց, էջ 59:
1213 ՀԱԲ, հ. 24, Ե. Հարթյնյան, Հայ ժողովրդական սգո երգեր, Երևան,
2007, էջ 158:
1214 Կյումոն եղբայրները Հայաստանում գտել են ցուլերի բազմաթիվ
գլուխներ, ինչպես նաև ցուլի ամբող ջական արձաններ, որոնք այժմ
գտվում են Բրիտանական թանգարանում (Կ. Մելիք-Փաշայան, Անահիտ դիցուհու պաշտամունքը, Երևան, 1963, էջ 98):
1215 Աստվածների ժամանակը. Հին եգիպտական պոեզիա, էջ 22:
1216 Д. Редер, Исида//МНМ, т. 1, Москва, 1987, с. 568 –570; Դիցաբանական
բառարան, էջ 103 –104:
1217 Հորը Իսիդայի գլուխը պոկեց:
Թոթն այնժամ կախարդությամբ
Նրան նոր ձև տվեց,
Նրա գլուխը կովին ամրացրեց
(Աստվածների ժամանակը. Հին եգիպտական պոեզիա, էջ 305):
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ցության հետ (խոսքը հին եգիպտական «Մեռյալների գրքի» մասին է), շփման եզրեր են գտել քրիստոնեության, հատկապես Նոր
Կտակարանի Հայտնության հետ և ներթափանցել են ժողովրդական բանավոր ավանդության, մասնավորապես հրաշապատում
հեքիաթների ﬔջ:
Հայկական հեքիաթներում արցունք թափելու ծեսի ﬓացուկները, ըստ էության, կապվում են կովի ոսկորները ﬕացնելու, ամբող ջացնելու պատկերացման հետ:
«Թaնջյուման խաթուն»1218 հեքիաթում «ախչիկն ի, կով մորթելու գյախ կընaցի փըռքյըվի վեր մըսրին, կուլa, կմըռմըռա: Էսա
կով որ կմորթեն կպըռծնեն, ախչիկն ի, կառնի կաշին, ուր մոր ոսկըռներն էլ բիթbւն գյաղտիկ կժողվի, կլըցի ﬔչ էտա կաշուն,
կփaթըթի, կտանի փaգյախ կովու մըսրի տակ կփորի, կխորի»1219:
Բայց քանի որ խորթ մայրը տոգորված չէ կովին կենդանի
տեսնելու ցանկությամբ, աղ ջիկը որքան էլ որ մղկտալով լաց է լինում, ամանը ﬓում է դատարկ: Չմոռանանք, որ այս հեքիաթում
մորթված կովը ի սկզբանե խորթ աղջկա մայրն էր1220: Այստեղ ﬔկտեղվել են տոտեմ կենդանու և սնուցող մոր՝ կենսաբանորեն հավասարունակ գործառույթները և դրանից բխող պաշտամունքը1221:
«Թaնջյուման ի, կէլնի կբաշլայի կորեկ ժողովել: Մեյ դեխեն էլ
աչկեր պըռնի վեր թaշտին, ընքյուռ-ընքյուռ կուլa կմըղկըտա:
Աման նa թaշտի տակ առցունքյ կէրևա, նa էլ գյետնի կորկի վերեն բaլու կանի ուր ժողովել»1222:
1218 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 194 –205:
1219 Նույն տեղում, էջ 199:
1220 Հին հնդիկների մոտ բնության արգասավորողի արձանը պատրաստվում էր կնոջ կամ կովի տեսքով (Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ 238):
1221 Հետագայում տոտեմ նախնիների պաշտամունքին փոխարինում է
«սուրբ համարված անձնավորությունների ոսկորների նկատմամբ
ծայրահեղ հարգանքը» (Վ. Բդոյան, Հայ ազգագրություն, էջ 178):
Հայոց Վասակ զորավարը գերությունից ազատում է ﬔր Արշակունի
թագավորների ոսկորները (որոնք՝ որպես հայոց արքաների փառքի,
բախտի ու քաջության նշխարներ, Շապուհը փոխադրել էր Պարսկաստան) և պատվիրում է դրանք թաղել Այրարատ գավառի Աղձք գյուղում, որը գտնվում է լեռան նեղ ու դժվարամուտ խորշերից ﬔկում
(հմմտ. սարկոֆագի ﬔջ կամ դամբարանում մուﬕան անﬖաս պահելու ծեսի հետ (Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Չորրորդ դպրություն, ԻԴ, էջ 224 –225):
1222 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 200:
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Ժամանակի ընթացքում հեքիաթային պատուﬕ կրած փոփոխությունների համատեքստում տաշտը (սափորը, լալամանը) արցունքով լցնելու պահանջը պառավի խորհրդով իրականացվում է
արցունքին փոխարինած աղաջրով, և այն ավելի շատ ընկալվում է
իբրև աղջկան փորձության ենթարկելու, քան հոգեհանգստյան
ծես, մանավանդ որ դրան հաջորդում է արարողական մոր՝ պառավի ﬕջնորդությամբ որբ աղջկա ամուսնությունը արքայազնի հետ:
Ուշագրավ է, որ Անահիտ դիցուհու՝ իբրև մայր աստվածուհու
պաշտամունքը աղերսվել է եզան, կովի և ցուլի պաշտամունքների
հետ: Կյումոն եղբայրների «Պոնտական ուսուﬓասիրութիւնք» աշխատության ﬔջ Անահիտի վերաբերյալ հիշատակություններում
նրան տրվում էր ցլապահ մակդիրը1223:
Հեքիաթներում կենդանիների գույնի ընտրությունը թաղված է
տոտեմական հավատալիքների ընդերքում: «Զոհաբերվող կենդանիների՝ ավանդաբար սահմանված գույները հաճախ համապատասխանում էին այս կամ այն աստվածության կամ ոգու բնույթին»1224:
Քննվող հեքիաթներից երեքում տոտեմ կենդանու (կով, եզ)
գույնը չի նշվում 1225: «Պոլոտ կյով»1226 և «Վարդիկ եզան հեքիաթները»1227 համարժեք են կովերին տրված անուններին՝ ﬕայն ﬕ տարբերությամբ, որ եթե պոլոտ նշանակում է պոչատ, և կովը անվանադրվել է իր ֆիզիկական հատկանիշի նմանողությամբ, ապա
երկրորդ հեքիաթում Վարդիկ անունը ﬕաժամանակ ենթադրում է
վարդի գույն, իսկ հնում վարդի գույնը ավելի շատ ընդունված է
եղել համարել կարﬕրը: «Բոր եզը»1228 հեքիաթում եզի գույնը բոր
է, որը, հավանաբար, бурый բառի բարբառային, աղավաղված ձևն
է 1229, այսինքն՝ մուգ դարչնագույն, և դարձյալ աղերսվում է կարﬕ1223 Կ.Մելիք-Փաշայան, նշվ. աշխ., էջ 94 –100: Հայոց ﬔջ ցայսօր կենցաղավարում է եզան գանգն ու եղ ջյուրները առատության ակնկալիքով
տան ճակատից կախելու սովորությունը:
1224 З. Соколова, Культ животных в религиях, Москва, 1972, с. 195.
1225 ՀԺՀ, հ. III, էջ 435 –441; հ. VI, էջ 46 –49; հ. VIII, էջ 387 –393:
1226 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 149 –151:
1227 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 72 –77:
1228 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 161 –177:
1229 Ասացող Մարտիրոս Գևորգյանը, ծնված լինելով Մշո դաշտի Սալըկան
գյուղում, երկար տարիներ պանդխտել է, ապրել Քղիում, Էրզրումում,
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րին 1230: Մնացած երեք տարբերակներում 1231 կովը կամ եզը կարﬕր
գույն ունեն:
Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի №2679 ձեռագրում
պահպանվել է ﬕ հետաքրքիր հիշատակություն՝ Անահիտին նվիրված կապույտ երինջների մասին. «Տրդատ յառաջին աﬕ ետ նուերս
Անախտայ Կապուտակ երինջ ի գեղն Երիզայ»1232, իսկ «Խաթուն
տիրամոր վանքում պահվում էին «տիրամոր» նշանով, այսինքն՝
ճակատին սպիտակ խալ ունեցող եզներ և կովեր»1233: Հին Հունաստանում Հերա աստվածուհու համար զոհաբերում էին ջահել, սպիտակ, իսկ Պերսեփոնեի համար՝ սև կովեր1234: Երկրագործական
տոների ժամանակ մորդվերը սկզբում զոհաբերում էին մուգ դարչնագույն (бурый), հետո՝ կարﬕր, իսկ վերջում՝ խայտաբղետ եզներ1235: Չինաստանում զոհաբերվող կենդանին պետք է լիներ «մաքուր», այսինքն՝ ﬕագույն, առանց որևէ նշանի: «Նախապատվությունը տրվում էր երեք գույների՝ սպիտակ (արևաթույր – солнечная
масть), սև (հյուսիսի գույնը – цвет севера), շիկակարﬕր կամ մուգ
կարﬕր (հարավի գույնը – цвет юга)»1236: Հայ ժողովրդական հեքիաթներում, այնուաﬔնայնիվ, գերակշռում է կովի կամ եզան կարﬕր, այսինքն՝ հարավային գույնը:
Պաշտամունքի նախնական աստիճանում արգելվում էր տոտեմ կենդանու մսի ճաշակումը1237: Մեզ հետաքրքրող դիպաշարերում կովակերպ նախամայրը (տարբերակ՝ պառավը) հովանավոր-

Ղարսում, Թիֆլիսում, որտեղ էլ 1916 թ. պատﬔլ է սույն հեքիաթը: Գրի
է առել Արտաշես Բարսեղյանը (ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 500):
1230 Բանագետ Ա. Սահակյանի բանավոր վկայությամբ՝ ծագումով սասունցի իր տատը, որը գաղթից հետո ապրում էր Շիրակում, շեկ հողագույն
իր կովին կոչել էր Բորե անունով:
1231 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 524 –539; հ. XIV, էջ 194 –205; ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 252 –257:
1232 Մանր ժամանակագրություններ XIII –XVIII դարերի, հ. 2, կազﬔց
Վ. Ա. Հակոբյան, Երևան, 1956, էջ 10:
1233 Կ. Մելիք-Փաշայան, նշվ. աշխ., էջ 100:
1234 З. Соколова, նշվ. աշխ., էջ 194:
1235 Նույն տեղում, էջ 194 –195:
1236 Նույն տեղում:
1237 Նույն տեղում, էջ 7: Հնդկաստանում ցայսօր կենցաղավարում է սրբազան կենդանիների, ինչպես նաև կովերի պաշտամունքը, որոնք
ազատ շրջում են փողոցներում, և ոչ ոք չի համարձակվում նրանց մորթել և ﬕսը օգտագործել սննդի ﬔջ (նույն տեղում, էջ 7):
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յալ որբերին տեղեկացնում է այդ տաբուի մասին: Միայն երկու
տարբերակում՝ «Կարﬕր կովի խեքեաթում»1238 և «Պոլոտ կյովում»1239, կովի ﬕսը անհամ կամ լեղի է չար կնոջ և իր աղ ջիկների
համար, իսկ ﬔղրի պես քաղցր է որբերի համար: Այս հակադրությունը, որ մասնակիորեն է արգելում տոտեﬕ մարﬓի ճաշակումը,
հեքիաթի դիպաշարում հանգուցալուծվում է որբերին սատարելու
իմաստաբանությամբ, իսկ կրոնաառասպելաբանական պատկերացուﬓերում՝ բարու և չարի, կյանքի և մահվան ընկալուﬓերի
հակադրաﬕասնությամբ:
Ամփոփելով, կարող ենք ասել, որ հայ ժողովրդական հեքիաթներում առկա կովակերպ նախնու պաշտամունքի համաձայն՝ կարﬕր կովի եղ ջյուրները որբ ﬓացած երեխաների համար մայրական ստինքների դեր են կատարում կամ օգնում են խորթ մոր կողﬕց հանիրավի հալածված հերոսներին, որպեսզի նրանք հայտնվեն
առատության ﬔջ: Երբեﬓի տոտեմ կենդանիների հետ կապված
ժողովրդական պատկերացուﬓերը՝ բարեկեցության, չափազանց
առատորեն թափվել-լցվելու մասին, ցայսօր պահպանվել են «առատության եղ ջյուր» դարձվածքում:
Այդ պաշտամունքն աղերսվում է վաղնջական կրոնաառասպելաբանական մտածողության հետ, ըստ որի՝ ոսկորներն իրենց
ﬔջ կրում են կենդանի արարածների ոգին, և դրանց խնամքով ժողովելն ու հորելը ընկալվում են իբրև մարդու և տիեզերքի հնարավոր վերածննդի նախապայման:

1238 ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 254:
1239 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 149 –151:

ԳԼՈՒԽ III

ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐԻ ՈՒ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ
ԱՅԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ
3.1.
«ՀԱԶԱՐԱՆ ԲԼԲՈՒԼ» ՀԵՔԻԱԹԱԽՈՒՄԲՆ ՈՒ ՕՏԱՐ
ԱՇԽԱՐՀՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄԸ.
ԱՆՏԱՌԸ՝ ԻԲՐԵՎ ԳԱՂՏՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ
Հայ բանահյուսության ﬔջ տարածված է եղել «Հազարան
բլբուլ» անվամբ (նաև այլ անուններով) ﬕ հեքիաթ, որի՝ Հայաստանի պատմաազգագրական տարբեր շրջաններից գրառած ինը
տարբերակների1240 համառոտ վերլուծությունը հանգում է մարդկությանը մշտապես հուզող օտար, անծանոթ աշխարհների մշակութային յուրացման խնդրին: «Հազարան բլբուլի» տարբերակները
հասնում են ավելի քան վաթսունի: Վերլուծել ենք ﬕայն տպագիր
փոփոխակները: Անհրաժեշտության դեպքում անդրադարձել ենք
համանուն հեքիաթի՝ Հովհ. Թումանյանի մշակմանը և Ղ. Աղայանի թարգմանությանը: Հայկական դիպաշարը, որ հայտնի է նաև
հեքիաթների ﬕջազգային ժառանգությունից, համապատասխանում է Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի նշացանկի՝ «Ժողովրդական
հեքիաթների տիպերի» ATU 550 թվահամարին1241: Հեքիաթի սխեման ի սկզբանե առնչվում է խնդրո առարկա թեմային: Թագավո1240 ՀԺՀ, հ. I, էջ 27 –48 (Այրարատ); հ. III, էջ 299 –309 (Այրարատ); հ. IV, էջ
404 –407 (Շիրակ); հ. V, էջ 83 –99 (Արցախ); հ. VI, էջ 628 –632 (հավելված, Արցախ-Ուտիք); հ. XI, էջ 121 –130 (Տուրուբերան-Հարք); ՀԱԲ, հ.15,
էջ 41 –42 (Արցախ); ՀԱԲ, հ. 20, էջ 78 –80 (Լոռի); Գ.Սրվանձտյանց,
նշվ. աշխ., էջ 214 –218 (Արևմտյան Հայաստան):
1241 H.-J. Uther, p. 318.
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րական այգուն (եկեղեցուն) պակասում է Հազարան բլբուլը: Թագավորի երեք տղաները գնում են Հազարան բլբուլը (վիշապի
հարստությունը, դևի ոսկիները) բերելու: Եղեգի անտառում՝ երեք
ճանապարհների խաչﬔրուկում (սարի գլխին), եղբայրները հանդիպում են ծերունուն (ճգնավորին, հովվին), որը տեղեկացնում է
ճանապարհներից ﬔկի կործանարար լինելու մասին: Հերոսը՝
փոքր եղբայրը, ընտրում է վտանգավոր ճանապարհը: Պալատի
(վիշապի) աղ ջիկը (ﬕ թագավոր, ճգնավորը, հաղթված դևը, խոսող ձին) խորհուրդ է տալիս ինչպես ձեռք բերել Հազարան բլբուլը
(գանձերը): Հերոսը հասնում է Սպիտակ, Կարﬕր, Սև հողերին,
հաղթում է դևերին, ձեռք բերում բլբուլը (գանձերը): Նա ազատում
է (գտնում է) եղբայրներին: Եղբայրները հերոսին թողնում են ջրհորում (տարբերակներում՝ կուրացնում են), վերցնում են բլբուլը
(գանձերը) և աղ ջիկներին ու ներկայանում թագավոր հորը՝ իբրև
դժվարին առաջադրանքը կատարողներ, սակայն բլբուլը չի խոսում: Վաճառականները (ջրերի թագուհին, գարի քաղող կանայք)
հերոսին օգնում են, հանում են հորից: Ճշմարտությունը բացահայտվում է, մարդկային խիղճը կորցրած եղբայրները պատժվում
են, հերոսն ամուսնանում է իր հարսնացուի հետ, դառնում թագավոր: Ժամանակը մտնում է բնականոն հունի ﬔջ, բլբուլը երգում է:
«Ծաղկած բախչան»1242 հեքիաթում Սպիտակ, Կարﬕր, Սև հողերը համապատասխանում են աշխարհի կառուցվածքի՝ սպիտակ
(Երկինք), կարﬕր (Երկիր), սև (Ստորերկրյայք) հարկերին: Ըստ
այդմ էլ զարգանում են հեքիաթի դիպաշարից բխող գործողությունները: Որոշ հեքիաթներում այդ ոլորտները պատկերացվում
են Սպիտակ, Կարﬕր, Սև ոչխարների ﬕջոցով՝ խորհրդանշելով
տիեզերակառույցի ուղղահայաց պատկերացումը:
«Պյուլպյուլին հեքիաթում»1243 (Ջավախք) թագավորի երեք որդիները բլբուլը ձեռք բերելու նպատակով ճամփա են ընկնում.
«Կէրթա՜ն, կէրթա՜ն, խյուլասա իրեքի բաժնվող ﬔ ճամփամ ըռաստ
գուքա»1244: Տղաները «տիսան որ ճամբահ իրեք ճուղ ի, շիվարան
կայնան»1245: «Ճգնավորն ասաց. — Էս լեն ճամբահ երթացող կը
1242 ՀԺՀ, հ. V, էջ 83 –99 (Ղարաբաղ-Շուշի):
1243 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 404 –407:
1244 Նույն տեղում, էջ 404:
1245 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 215:
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դառնա. ﬕջին ճամբահ երթացող՝ յա դառնա, յա չդառնա. ցածրի
ճամբահ երթացող՝ ումուտ չկա որ դառնա»1246: Հրաշապատում հեքիաթի երեք ճամփաբաժանը համապատասխանում է տիեզերքի
ուղղաձիգ կառուցվածքի Երկինք, Երկիր, Ստորերկրյայք հարկերին: Ստորերկրյայքը հեքիաթներում հաճախ կոչվում է «շառ ճանապարհ»1247 կամ «գեդան գյալմազի» (գնացող-ետ չդարձողի) ճանապարհ1248: «Այստեղ արտացոլված են ստորերկրյա աշխարհի
բազմաստիճանականության մասին հնագույն պատկերացուﬓերը»1249: Հերոսը սպանում է հսկա ծառն ի վեր սողացող վիշապին
(Ստորերկրյայքի տիրոջը)՝ փրկելով Տիեզերական ծառի վերին
բնակիչ Զմրութ ղուշի ձագերին: Նա, ապահովելով ծառի բնակիչների բնականոն կենսընթացը, նույնանում է տիեզերակառույցի
(մակրո-ﬕկրո), ինչպես նաև ծառի՝ տարածություն և ժամանակ
խորհրդանշող արքետիպային ընկալուﬓերին1250՝ քաոսային խառնակ անորոշությանը հակադրելով «Տիեզերքի և Մարդու ծառային
հավասարաձևունակ պատկերացումը»1251: Ի նշան երախտագիտության՝ հերոսին լույս աշխարհ է հանում Զմրութ ղուշը կամ Չեչել-Քերքեզ ղուշը: Երեք ճանապարհների խաչﬔրուկում նստած
զառամյալ ծերունին (հալիվորը, տարբերակներում՝ ճգնավորը1252)
տարիքի և կենսափորձի առումով այդ ճանապարհների մասին տեղեկացված ﬕակ հերոսն է, որը յուրահատուկ կապ է հանդիսանում
տիեզերակառույցի երեք ոլորտների ﬕջև:
«Հազարան բլբուլ կամ Ալո-Դինոյի նաղլը»1253 հեքիաթում
տղան, սպանելով տարածաժամանակային հասկացություններ
խորհրդանշող 3, 7 և 40 գլխանի դևերին, ծովափի քարի տակից
հանում է ծովեղեն ձիու «գյաﬔրը» և հեծնելով նրան՝ հասնում է
ծովի մյուս ափը: Հալիվորը, տեսնելով նրան, ասում է. «Որ բլբուլը
կբերես, աստված սիրես, ինձ շանց տու, նոր տար: Հարիր հ’իցցուն
1246 Նույն տեղում:
1247 ՀԺՀ, հ. V, էջ 55:
1248 ՀԺՀ, հ. I, էջ 29:
1249 А. Ганиева, Волшебные сказки//Традиционный фольклор народов Дагестана, с. 370.
1250 Е. Мелетинский, Поэтика мифа, с. 212 –213.
1251 Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 24:
1252 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 215:
1253 ՀԺՀ, հ. I, էջ 27 –48:
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տարի ես ըստեղ եմ էտ բլբուլի խաթեր»1254: Պատկառելի տարիքի
տեր ծերունին չի կարողանում ավանդել հոգին, քանի դեռ իր աչքով չի տեսել անծանոթ աշխարհների մշակութային յուրացման
առհավատչյան՝ Հազարան բլբուլը. «Ալո-Դինոն էկավ հալիվորի
կուշտը, էտ բլբուլը շանց տվուց, հալիվորը բլբուլը տեսնելուն պես
մահացավ»1255: «Հազարան բլբուլն առին, իրեք աղբեր ﬔյտեղ կուգան: Ծարվցեր են, հասան հորի մը բերան: Պստիկ աղբեր իջուցին, որ ջուր հանի. ջուր քաշիցին, աղբեր թողին ﬔջ հորին: Երկու
աղբեր ﬔյﬔկու ասին. — Էն որ հետ ﬕ ըլնի, ﬔր հոր առջև ﬔնք
ի՞նչ իրիսով էլնենք»1256: «Թագավորին վեպը»1257 հեքիաթում թագավորի երեք որդիները հասել են ﬕ եղեգնի անտառ. «Էս ծմակովը
գնացել են տեսել՝ ﬕն տեղ իրեք ճանապար. ﬕնը նեղ, ﬕնը նրանից նեղ, ﬕնն էլ՝ լայն ու էնտեղ էլ ﬕն քար տրaծ, էն քարին վերայ
գրած, թե. «Ով որ լայն ճանապարովը գնա՝ ետ տaռնa, նրանից
նեղովը գնա՝ կամ ետ տaռնա կամ ոչ, որ նրանից փոքրովը գնա՝
ետ չի տaռնա»1258:
Մեր դիտարկմամբ հենց անտառում է գաղտնագրվում տիեզերքի եռամասնությունը մոդելավորող և հրաշապատում հեքիաթների հերոսների համար նախասահմանված երեք ճամփաբաժանի
խորհրդանշական այլաբանությունը: «Պյուլպյուլին հեքիաթում»
հերոսը մտնում է թռչունի կաղապարի ﬔջ և թևերը շարժելով՝ հասնում է տիեզերակառույցի երրորդ հարկը: Տղան փախչելով՝ մարդկանց աշխարհ է բերում ոչ ﬕայն տիեզերական ծառի վերին բնակչին՝ բլբուլին, այլև արևի կրկնօրինակ «ըռընտիկ» աղջկան՝ ուղղաձիգ առանցք դառնալով Երկնքի և Երկրի ﬕջև: Փորձությունների
հաղթահարման ճանապարհին մշակութային հերոսը եղբայրների
դավադրությամբ նետվում է հորը, ինչը՝ իբրև տիեզերական տարածքները ﬕացնող առանցք, հերոսին անցքի ﬕջով տանում է
Ստորերկրյայք. «Պզտիկ ախպոր խոր մտուցին, ջուր խանեց, ծիաններուն ջուր տվեցին, ուրանց կերակուլին ջուր խանեց: Շրիդն
կտրեցին, էլ ախպոր չհանեցին: Էրկու ճեոչ ախպրտիք էլան էդտից
1254 Նույն տեղում, էջ 36:
1255 Նույն տեղում:
1256 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 217:
1257 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 628 –632 (Ղարաբաղ-Շուշի) (հավելված):
1258 Նույն տեղում, էջ 628:
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բարցան գացին, ախպեր խորի ﬔջ թորկեցին: Էդոր կին լէ առին,
տարան»1259, կամ «Պզտի ախպարը գուլա, կաղաչե օր իրեն հանե,
ախպարը հեչ տերը չի ըլլի ու զոռով կառնե աղջկան, թռչի կէրթա
տուն, պյուլպյուլը կուտա հորը»1260: Սակայն «Հազարի բիլբուլ չի
զրուցա, չի խոսա»1261 այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի հայտնվել
իրեն այսկողﬓային աշխարհ բերող հերոսը: «Ծաղկած բախչան»1262 հեքիաթում «Թաքավերը մաթ ﬓաց, կըլbխը շոռ տըվավ,
օզից, թա եր ընգնի՜: Մին էլ օշը կըլbխը հըվաքից, ասից. — Դե վեր
տու իմ տըղաս ըս, եք զaռ բbւլբbւլը խոսիլ, երքել տո, վըեր մըեր
բախչան կընանչի: Տըղան քյինaց էն օթախը, ըշտեղ ղուշն ար,
ընդրան ղaփaզիցը հանից, կլbխ տըվավ ընդրան, խընթրից, վըեր
երքի: Զaռ բbւլբbւլը թըփհարից թևերը, օրախ-օրախ ըսկսից երք
ասիլը… Սաղ աշխարքըս էտ օրվանից կընանչից, ծաղկից, ժողովուրթը ուրխացավ…»1263:
Հեքիաթի՝ հատկապես կրտսեր հերոսը, ով մշակութային
առաքելություն ունի, բոլոր կարգի արգելքները կարող է և պետք է
հաղթահարի նպատակասլացությամբ, իմացության ձգտմամբ,
մարդուն սարսափեցնող պայմանականությունների հաղթահարմամբ և իրերի դրությունը դրականորեն փոփոխելու ընդունակությամբ: Հերոսի համարձակությունը, չնայած նախնական արգելքին, բխում է օտար, անծանոթ աշխարհներն ու երևույթները մշակութային առումով յուրացնելու, փնտրված առարկան ձեռք բերելու
ու տարածական տեղափոխման ենթարկելու՝ մարդու բնական
պահանջմունքներից: Երեք ճանապարհների խաչﬔրուկում փոքր
տղան, կարծես թե զուրկ չլինելով ընտրության հնարավորությունից, այնուաﬔնայնիվ, նախընտրում է դժվարին՝ «գեդան-գյալմազի»1264 ճամփան՝ «անցնելով «հaլa» մարթի վըեննը չի կոխած տեղերով, հaլa մարթի ծըեն լըսած վեչ սարերավ»1265: Հեքիաթի հերոսի՝ վտանգին ընդառաջ գնալու պատրաստակամությունը հա-

1259 ՀԺՀ, հ. XI, էջ 127:
1260 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 407:
1261 ՀԺՀ, հ. XI, էջ 127:
1262 ՀԺՀ, հ. V, էջ 83 –99:
1263 Նույն տեղում, էջ 98:
1264 ՀԺՀ, հ. I, էջ 29:
1265 ՀԺՀ, հ. V, էջ 85:
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մապատասխանում է պատումը հյուսվելու ժամանակ իրերի այնպիսի դրությանը, երբ հրաշապատում հեքիաթների դիպաշարերը
իրենց ֆանտաստիկ-իռացիոնալ բնույթով համընկնում էին կրտսեր
հերոսի ենթագիտակցական հուզաշխարհին, որի ծավալած գործողությունները տրամաբանորեն հաջորդում են ﬕմյանց՝ իբրև
հստակորեն սահմանազատված և փոխշաղկապված գործառույթներ: Հերոսը ճանապարհվում է՝ չունենալով ոչ ﬕ հաստատուն գիտելիք իր անցնելիք ճանապարհի և անակնկալ փորձությունների
մասին:
«Ավճի Շաբուրի տղեն»1266 հեքիաթում թագավորը հերոսի առջև խնդիր է դնում.
« — Պտի էրթաս ընձի համար ﬔկ Հազարան բյուլբյուլմ ճարես, բերես, թազա շինածս պալատի ﬔջը պահեմ, որ իմ պալատիս
թայը էլ աշխարհքի երեսը չը գտնվի:
— Հազարան բյուլբյուլ ես ո՞րտեղից գտնիմ բերեմ, թագավորն
ապրած կենա:
— Որտեղից գուզես գտի բեր, էդ քու բանդ է, չը բերես գլուխդ
կը զարկեմ, — ըսավ թագավորը»1267: «Աղվեսը»1268 հեքիաթում ծերունին հուշում է, որ «վըեսկե ղուշը էն ա օխտը սարի քըմակի»1269:
Մշակութային հերոսն օժտված է իր ժամանակաշրջանի հասարակական կարիքները մյուսներից առավելագույնս հասկանալու, հոգալու, իրադարձություններն արագացնելու և դրանց անգիտակցական ընթացքը գիտակցական իներցիայով օժտելու յուրահատուկ համապատասխանությամբ:
Անծանոթ աշխարհների ու առարկաների յուրացումը ուղեկցվում է մշակութային հերոսի գիտակցության ﬔջ կատարվող խոր
փոփոխություններով: Նա տեսնում է ավելին, քան ողջ հանրույթը,
որը գերադասում է խաղաղ, անվրդով կենսընթաց: Հենց դրանով է
մշակութային հերոսի արարքը դառնում խիզախում 1270:
«Հազարան բլբուլ» հեքիաթախմբում անտառը խորհրդանիշ է,
ենթագիտակցության ու անշարժության գաղտնագիտական (օկուլ1266 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 27 –45:
1267 Նույն տեղում, էջ 33:
1268 ՀԺՀ, հ. V, էջ 72 –77:
1269 Նույն տեղում, էջ 72:
1270 Е. Мелетинский, Культурный герой//МНМ, т. 2, с. 25 –28.
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տային) այլաբանություն. «Պուճուր ախպերը քյինից, քյինից, անց
կացավ յաբանա չbլեր, քոլեր, անց կացավ կյbւլու կազանավ լիքը
ծըմակնի, ծbրեր, քոլեր, վըերչը հըսավ ﬕն հենց վըեղի, վըեր
ռaնգյը կյaրմbւր ար: Էտ կյaրմbւր վըեղավը քյինից, քյինից հըսավ
ﬕն մըեծ ամարաթի, վըեր վըեչ տbռնը օներ, վըեչ էլ ակուշկա»1271:
Անտառը տանում է դեպի «անդուռ-անպատուհան», «անմուտք-անելք» ﬕ աշխարհ, որտեղ պատճառահետևանքային կապերը խզված են. ոչխարի առջև ﬕս է դրված, գայլի դիմաց՝ խոտ,
դռան ﬕ փեղկը փակ է, մյուսը՝ բաց: Ճգնավորը (տարբերակներում՝ ծերունին) հերոսին հուշում է. «Պիտի վերցես ﬕս դնես գելու
առջև, խոտը՝ գառու առջև: Կ’ընցնես կ’երթաս, կը հասնես ճոչ դուռ
մը, ﬔկ փեղկը փակ, ﬔկ փեղկը բաց. փակ փեղկը պիտի բանաս,
բացը՝ փակես»1272:
Հազարան բլբուլին հսկում են վիշապները: Տղան թաքուն է
սողոսկում դեպի բլբուլը, որպեսզի շրջակա աշխարհը՝ ծառերը,
քարերը, խոտերն ու կենդանիները չնկատեն և աղաղակելով այդ
մասին՝ չտեղեկացնեն բլբուլի պահապաններին: Հետապնդուﬓերից ազատվելու համար հերոսը պիտի ետ չնայի, հակառակ դեպքում, առասպելաբանական ու բանահյուսական մշակույթում ընդունված պատկերացուﬓերի համաձայն, կընկնի չար ոգիների
ազդեցության տակ և կքարանա: Բայց շրջակա աշխարհն ու կենդանիները, ի նշան երախտագիտության, թողնում են, որ տղան
անարգել փախցնի բլբուլին1273:
1271 ՀԺՀ, հ. V, էջ 86:
1272 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 216; ՀԺՀ, հ. III, էջ 302:
1273 Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Գ. Բրուտյանը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում առկա դռնապահ կենդանիների առջև դրված կերերի՝ խոտի և մսի տեղերի փոփոխուﬓ ու
դրա շնորհիվ հերոսի անարգել անցումը դռնով ﬔկնաբանում է իբրև Կենդանաշրջանի Ցուլ-Առյուծ հատվածով (դռնով) ﬕ աշխարհից
մյուսը անցելու հնարավորություն՝ մատնանշելով երկնքում Ցուլի աջ
և Առյուծի ձախ կողմում գտնվելու տեղը (Գ. Բրտեան, Որոշ օրացուցային իրողութիւններ հայկական հրաշապատում հէքեաթներում, Գ//
Էջﬕածին, 2010, №06, էջ 32 –34): Հայկական հրաշապատում հեքիաթների շուրջ հեղինակի ﬕ շարք դիտարկուﬓեր ուշագրավ համարելով
հանդերձ՝ նկատենք, որ հայկական հեքիաթային ժառանգության ﬔջ
հայտնի դռնապահ կենդանիները, որոնց առջև դրված կենսապահովման սննդային ﬕջոցները խախտված են, ներկայանում են գայլ-գառ
(ոչխար) (ՀԺՀ, հ. IV, էջ 230; Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 214 –218)
կամ ասլան-ղոջ (խոյ) (ՀԺՀ, հ. IV, էջ 214 –215), բայց ոչ առյուծ-ցուլ զույ-
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Խոսող բլբուլը բերելու ճանապարհին քարանում են Ղ. Աղայանի թարգմանած արաբական հեքիաթի արքայորդիները՝ Ֆարիդն ու Ֆարուզը, որոնք նույնպես վերակենդանանում են իմաստուն ծերունու շնորհիվ1274:
Ղ. Աղայանի թարգմանած «Հազարան բլբուլի» սկիզբը համադրվում է ATU 707 հեքիաթախմբին1275, երբ թագավորը, պատահաբար լսելով երեք աղքատ քույրերի զրույցը, ամուսնանում է
նրանցից կրտսերի հետ, ով խոստանում է ոսկե և արծաթե մազերով երեխաներ ծնել թագավորի համար: Ավագ քույրերը փոքր
քրոջ երեխաներին գողանում են և տեղը շան լակոտներ դնում:
Ճշմարտությունը բացահայտում է խոսող բլբուլը: Զրպարտված ու
հալածված անﬔղ կինը երկար տառապանքներից ու փորձություններից հետո ﬔծարվում է, իսկ մարդկային խիղճը կորցրած քույրերը կատաղությունից ﬔռնում են: Հեքիաթի շարունակությունը համապատասխանում է Հազարան բլբուլը ձեռք բերելու ճանապարհին թագավորի որդու հաղթահարած փորձությունների ողջ պատմությանը:
Նվիրագործյալ տղային է վիճակված հնարավորությունը
դարձնել իրականություն, քաոսը հաղթահարել, երևույթներին ու
գործողություններին տրամաբանություն հաղորդել, անշարժությունը դնել շարժման ﬔջ, ոչ թե քարանալ և խտացնել անտառի թանձր
խավարը, այլ նպաստել կյանքի մշտական շրջապտույտին ու տիեզերածնության «առասպելի» կրկնությանը, որովհետև «ոչինչ չի
գերով: Որոշ հեքիաթներում դռնապահ կենդանիները հանդես են
գալիս Ասլան-Ղափլան (առյուծ-վագր), բայց դարձյալ ոչ առյուծ-ցուլ
զույգով, սակայն այս դեպքում էլ առհասարակ բացակայում է խնդրո
առարկա անհարիր սննդատեսակի մոտիվը (ՀԺՀ, III, էջ 475 (հավելված); հ. X, էջ 95; հ. XVI, էջ 240 –241):
1274 Ղ. Աղայան, Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հ. երկրորդ, Երևան,
1962, էջ 381 –382 («Հասկերի» 1911 թվականի սկզբի չորս համարներում
(№1, էջ 6 –9, №2, էջ 39 –43, №3, էջ 74 –82, №4, էջ 102 –113) Ղ. Աղայանը
տպագրել է «Հազարան բլբուլ» հեքիաթի ﬕ տարբերակ, որի վերջում
նշված է՝ «Թարգմ. Ղ. Աղայան» (№4, էջ 113): Վերնագրի տակ գրված
է արաբական հեքիաթ, և նշված չէ թարգմանության աղբյուրը (նույն
տեղում, էջ 576):
1275 ՀԺՀ, հ. I, էջ 241 –268; հ. III, էջ 343 –351, էջ 525 –530 (հավելված); հ. VI,
էջ 428 –433, էջ 459 –465; հ. VII, էջ 398 –410; հ. X, էջ 100 –106; հ. XII,
էջ 138 –152; հ. XIII, էջ 147 –153; հ. XV, էջ 23 –30; ՀԱԲ, հ. 16, էջ 53 –55;
Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 453 –456; Ե. Տարօնեան, Բաղէշի նահանգի Խուլթիկ գիւղի բարբառը, էջ 140 –144:

III. ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐԻ ՈՒ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՅԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ...
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կարող երկար գոյատևել, եթե այն «շնչավորված» չէ զոհաբերությամբ և օժտված չէ «հոգով»»1276:
Եվ երբ փորձությունների հաղթահարման ճանապարհին մշակութային հերոսի ճակատագիրը թվում է ավելի քան անհուսալի,
այդ նույն հերոսը, գերազանցելով ինքն իրեն, շրջադարձ է կատարում հանրույթի կյանքում և գիտակցության ﬔջ: Նա յուրացնում է
ﬕնչ այդ պահը կատարվածը, ստեղծում նորը և այդ նորը աﬔն
գնով պաշտպանում հնից: Ավելին՝ հենց այդ հերոսի շնորհիվ է
թռչող գորգը, ձձումը, թռչունը (Զմրուխտ ղուշը, Չեչել-Քերքեզ ղուշը) ժամանակի ընթացքում դառնում սովորական ավիաերթուղային փոխադրաﬕջոց, իսկ ոչ կենսաբանական ճանապարհով՝ ջրից,
մարջանից, նռան հատիկից, ուլունքից ծնված մարդը՝ ժամանակակից գիտության մարդաստեղծման (կլոնավորման) նախատիպ:
Անտառը փակ տարածություն է, անդրաշխարհ, որտեղ հերոսը փորձություններ է հաղթահարում՝ աշխարհից ու ժամանակից
կտրված: Հեքիաթային անտառը մանրամասնորեն չի նկարագրվում: Այն թավախիտ, անանցանելի ﬕ վայր է, և ճանապարհը դեպի այնկողﬓային աշխարհ՝ անհայտ թագավորություն, անցնում է
անտառի ﬕջով1277: Հեքիաթներից ﬔկում ընկերները ցախավաճառ հերոսին թողնում են փակ տարածություն խորհրդանշող, գետափին գտնված ﬔղրի կարասի ﬔջ, ինչն էլ ազդարարում է չափահաս դարձած տղայի փորձությունների հաղթահարման սկիզբը: Հերոսը ջարդում է կարասի տակը, ընկնում ջուրն ու հասնում
ﬕ պալատի, հանդիպում 3 օձերի, որոնցից ﬔկը, հանելով շապիկը, դառնում է չքնաղ աղ ջիկ: Վերոհիշյալ հեքիաթում Մուրադը
գնում է ոչ թե Հազարան բլբուլի, այլ հոր հավանած աղջկա ետևից,
փորձությունների է ենթարկվում նրան գտնելու համար1278:
Մեզ հետաքրքրող «Հազարան բլբուլ» հեքիաթախմբում օտար
աշխարհներից բերված գեղեցկուհու արյունով թագավորի կուրությունը (ծակ աչքը) բուժելու մոտիվը բացակայում է, սակայն նույն
գեղեցկուհու արյունը սպեղանի է հիվանդ թագավորի համար: Վերոնշյալ «Շահ-Մարան» հեքիաթում, թագավորի հիվանդությունը

1276 М. Элиаде, Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость,
с. 35 –36.
1277 В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 44 –45.
1278 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 212 –222, «Շահ-Մարան» (Տուրուբերան-Մուշ):
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բուժվում է անդրաշխարհից բերված կնոջ արյունով, ով ներկայանում է օձի կերպարանքով՝ խորհրդանշելով հողը և այն արյունով
ձեռք բերելու այլաբանությունը. «Շահ-Մարան կանչեց. — Տղա,
կանի էրկու խոսք կա, քըզի կըսիմ, էլմա գնա: Տղա, — ըսավ, — դու
կէրթաս ձըր թագավոր ցավոտ ա, իմ արուն ա ընդոր տեխ»1279:
«Ղուշ-Փարին»1280 հեքիաթում աﬔն ինչ ավելի պարզորոշ է: Կուրացած թագավորը որդիներից պահանջում է, որ բերեն իր աչքերը
բուժելու դեղը, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ իր ձիու ոտքը չդիպած հողը.«Ասըմ ա. — Էթալ պըտես հ’աշկերիս հըմար դեղ բերես:
Ասըմա. — Ես ո՞րտեղ եմ գնացել, որ էթամ քու հ’աշկերիդ հըմար դեղ բերեմ:
Ասըմա. — Ո’րթի, ընդար գնա, որ ընդի իմ ձիու ոտքը դիբած
չըլի. ընդիան որ ֆող էլ բերես՝ իմ հ’աշկերին դեղ ա»1281: Տղան ճամփա է ընկնում, բազում փորձություններ է հաղթահարում և հոր աչքերը բուժում է անծանոթ հողից բերված աղջկա արյունով, ում երկար ժամանակ հետապնդել էր իր հայրը և չկարողանալով տիրանալ՝ կուրացել էր: Աղ ջիկը ծիծաղելով ասում է. «Ա՛յ քու տունը շինվի, էտ որ քու հերը քոռացել ա, տասը տարի եննուցս ման էկավ,
կարաց ոչ կալնիլ, ընդու համար էլ քոռացել ա: Հըﬕ որ, — ասեց,
— ես հասնեմ հորդ, մատըս արընացընեմ, քսեմ հորդ հ’աշկերը, էն
սհաթը կլավանա»1282: Հեքիաթի այս դիպաշարում փոքր տղան
գտնում է հոր աչքերի դեղը՝ անծանոթ, անմշակ հողը (անծանոթ
տարածքից բերված աղջկա արյունը, թոքը) և հոր օրհնությամբ
դառնում է թագավոր1283, բայց հեքիաթի որոշ տարբերակներում
կազդուրված հայրը կամ պատերազմ է հայտարարում հանձնարարությունը կատարած որդուն1284 կամ փորձում է սպանել նրան:1285
Խնդիրը հանգուցալուծվում է նրանով, որ տղան սպանում է հորը և
նրա փոխարեն դառնում թագավոր, ինչն էլ բանահյուսական մշակույթում ընկալվում է որպես կենսական ավյունով լեցուն մշակութային հերոսի հաղթանակ, քանի որ մահն ու կործանումը պայմա1279 Նույն տեղում, էջ 221:
1280 ՀԺՀ, հ. I, էջ 49 –61:
1281 Նույն տեղում, էջ 49:
1282 Նույն տեղում, էջ 60:
1283 ՀԺՀ, հ. I, էջ 61:
1284 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 642:
1285 ՀԺՀ, հ. V, էջ 105:
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նավորված են ﬔռնողի ծնունդ տված կյանքով, հինը բացասվում է
հնից կյանք առած նորից և հզոր կաղնու տապալումը կատարվում
է այն կացնից, որի կոթը կտրված է կաղնու ճյուղից, կամ թե արծվի
մահը հենց արծվի թևի փետուրից պատրաստված նետից է1286: Այդ
պատկերացման արդյունք է նաև իր կապուտաչյա աղջկա արձակած նետից ﬔռնող Սասունցի Դավթի բացականչությունը. «Էդ իմ
սերﬓ էր, որ ինձ սպանեց»1287:
Անծանոթ աշխարհներից սպասվող վտանգն արդեն իսկ տարածքի մշակութային յուրացման մարտահրավեր է, որն ընդունում
է «Հազարան բլբուլ» հեքիաթի նվիրագործյալը, որը շատ գծերով
ընդհանրություններ է դրսևորում «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպի
հերոսների հետ: Թագավորի կրտսեր որդուն հայրն ու եղբայրները
չեն ճանաչում, ճիշտ այնպես, ինչպես եղբայրը չի ճանաչում Սանասարին, քանի որ փորձություններ հաղթահարելուց հետո հեքիաթի
հերոսը հզորացել էր, Կարﬕր, Սպիտակ, Սև դևերի կերակրաբաժնով էր սնվել, ֆիզիկապես կոփվել, նրանց հաղթել ﬔնամարտում,
ոտք դրել ﬕնչ այդ անծանոթ՝ Կարﬕր, Սպիտակ և Սև հողերի
վրա, յուրացրել անհաղթահարելի թվացող օտար տարածքների
մարդկային և բնական ռեսուրսները (երեք գեղեցկուհիները համարժեք են գրավյալ տարածքների բնակչության, իսկ վիշապի ու
դևի ոսկիները այդ նույն տարածքների հարստության՝ մաս-ամբող ջի բանահյուսական հարաբերակցությանը), որոնք էլ յուրաքանչյուր պատերազմական իրադրության ﬔջ հաղթող կողﬕն բաժին են հասնում իբրև ռազմավար:
Հայկական ﬕ խումբ հեքիաթներում (ATU 590), որոնք կրում
են «Արքայազն ու ձեռքի կապերը» վերտառությունը, մահաﬔրձ
թագավորը, փորձելով կանխել որդիների՝ արգելված, չստուգված
տեղ գնալու գայթակղությունը և պատուհասվելու հնարավոր
վտանգը, նրանց խստորեն պատվիրում է Սև կամ նշված սարը որսի կամ պանդխտության չգնալ1288: Իսկ տրամագծորեն հակառակ

1286 Հ. Օրբելի, Հայկական հերոսական էպոսը, Երևան, 1956, էջ 126 (Հմմտ.
նաև՝ «Ծառը գանգատ գնաց աստծո մոտ կացնիցը, որ իրան կըտրում
ա, ասեց՝ կոթը քեզանից ա» (Ա. Ղանալանյան, Առածանի, Երևան,
1960, էջ 226):
1287 Սասնա ծռեր, հ. Բ, մաս Ա, Երևան, 1944, էջ 91:
1288 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 83 –87; հ. IX, էջ 347 –360; հ. X, էջ 83 –88; հ. XV, էջ
142 –152; Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 204 –211:
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պահանջ առաջադրող ﬔկ այլ խումբ հեքիաթներում, որոնք կրում
են «Հազարան բլբուլ» անունը, թագավոր հայրը, ընդհակառակը,
պահանջում է որդիներից իր չորացած այգու (տարբերակներում՝
շքեղ պալատի կամ եկեղեցու) համար օտար, անծանոթ աշխարհներից բերել կյանք ու կենդանություն պարգևող Հազարան բլբուլը:
Սակայն երկու հեքիաթախմբերում էլ, անկախ պահանջից, թագավորի որդիները աներկբա ձեռնոց են նետում անծանոթ աշխարհների մշակութային յուրացման արհավիրքներին և հոր մահից հետո հստակորեն որոշում են. «Քյինaկան ըմ տըեսնամ էտ սարումը
հի՞նչ կա վըեր ﬔր հaր ասալ ա քյինaք վուչ»1289, կամ «Լաճ ոսյաթմոսյաթ (կտակ-մտակ) ականջ չանե. զձին կը հեծնա, կեհա Սևսար
նեճիր (որսի)1290:
Թագավորի կրտսեր որդին հաղթում է երեքգլխանի Կարﬕր
դևին, յոթգլխանի Սպիտակ դևին, քառասուն գլխանի Սև դևին և
ոտք է դնում ﬕնչ այդ անծանոթ՝ Կարﬕր, Սպիտակ և Սև հողերի
վրա:
Հայկական ﬕ խումբ հեքիաթներում ծեր ու կույր թագավորը
(հայրը) որդիներին ուղարկում է հեռու, անծանոթ աշխարհներ՝ բերելու իր աչքերի բուժման դեղը՝ ﬕ բուռ հողը, որին իր և իր ձիու
ոտքերը չեն դիպել1291:
Չտրորված հողով թագավորի կուրության բուժումը իրավամբ
կապվում է վերջինիս՝ նոր հողեր նվաճելու, «աչքը հողով կշտացնելու» և տերության սահմաններն ընդարձակելու հավիտենական
մոլուցքի հետ1292: Մեր քննարկած երկու հեքիաթախմբերում էլ թագավորը կույր չէ և վերոնշյալ նոր տարածքներ նվաճելու մշակու1289 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 83:
1290 Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 204:
1291 ՀԺՀ, հ. I, էջ 49 –61, «Ղուշ փարին» (Այրարատ); հ. III, էջ 274 –282, «Սինամ թաքավորի հեքիաթը» (Այրարատ); հ. IV, էջ 46 –63, «Ղըռ-Աթ»
(Շիրակ); հ. V, էջ 100 –105, «Խոսող ձին» (Արցախ); հ. VI, էջ 638 –642,
«Կեծակ թրին վեպը» (Արցախ-Ուտիք, հավելված); հ. VIII, էջ 86 –90,
«Ծովիան-խանում և եզըղ ձի» (Գուգարք-Լոռի); հ. XII, էջ 280 –296,
«Հեքիաթ Ավդըլ բոլյուկ բաշուն և Չին Մաչինու թագավորի ախչկան»
(Տուրուբերան-Մուշ); հ. XII, էջ 311 –318, «Հեքիաթ Թեբուրի և Քյուչուկ
Ճազայիրի» (Տուրուբերան-Մուշ); ՀԱԲ, հ. 19, էջ 48 –49 «Բզդի դղան»
(Թալին); ՀԱԲ, հ. 21, էջ 25 –34, «Արա Գեղեցիկ» (Տավուշ); ԱՀ, գիրք IX,
էջ 144 –159, «Արա Գեղեցիկ» (Կարին):
1292 Ե. Զաքարյան, Հիվանդության և բուժման առասպելույթը հայկական
հեքիաթներում, թեկն. ատենախոսություն, Երևան, 2011, էջ 155 –156:
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թային մոտիﬖ ավելի քան ծպտված է: Թավ անտառում ոչխարին
ու գայլին բարի ծառայություն մատուցելով, ժամանակն իր հունի
ﬔջ դնելով՝ հերոսը պիտի վերադառնա այսրաշխարհ: Այս ճանապարհին նրան նույնպես փորձություններ են սպասվում. հերոսը
կորցնում է տեսողությունը (ի դեպ, նրան կուրացնում են ﬔծ և ﬕջնեկ եղբայրները, որոնց սրտով չէին փոքրի հաջողությունները):
Սակայն հեքիաթներում էլ կուրանում է երեք ճանապարհների
խաչﬔրուկում անհայտի ուղին բռնած, անծանոթ աշխարհներ
տեսնելու և այնտեղից անսովոր առարկա (թռչուն) բերելու առաքելությունն իր ուսերին առած մշակութային հերոսը, ում տեսողությունը վերականգնվում է բազում փորձություններ հաղթահարելուց,
արյունակիցների խարդախություններից տուժվելուց և տերության
ﬔջ ծագած անկարգությունները շտկելուց հետո:
Նվիրագործյալը պետք է ընկալի, վերամշակի և յուրացնի իր
ստացած ողջ տեղեկատվությունը և ապա համապատասխան որոշուﬓեր ընդունի: Չէ՞ որ հանրույթի կատարելության համար անհրաժեշտ է ծիսական մաքրագործում, կորուսյալ արդարության վերականգնում: Եվ ահա հեքիաթի հերոսը յուրօրինակ դատավարություն
իրականացնելու նպատակով թագավորից խնդրում է երեք օրով իշխանությունն իրեն հանձնելու իրավունք՝ բացահայտելու եղբայրներից հանիրավի պատուհասվելու, իր հարսնացուի թաթմանն ու
կոշիկն իբրև օտար աշխարհից բերված իրեղեն ապացույց ներկայացնելու և այլ մանրամասներ:
Եվ ﬕնչև հերոսն ամբող ջությամբ ապաքինված չի ներկայանում հանրությանը, բլբուլը չի երգում, այգին չի կանաչում: Բանահյուսական մշակույթում տեսողության կորուստը ընկալվում է իբրև
մարդու ﬕկրոտիեզերքի հավասարակշռության խախտում: Եվ քանի դեռ մարդը չի առող ջանում, չի վերստանում իր նախնական տեսողությունն ու առավել կայունացած կարգավիճակը, այգին նույնպես, իբրև բնության ﬕ մասնիկ, չի կանաչում, բերք ու բարիք չի
տալիս, և չի երգում նաև ոչ պակաս բնության մասնիկը համարվող
հավքը՝ Հազարան բլբուլը:
Որոշ հայկական հեքիաթներում1293 հերոսները փորձություններ հաղթահարելուց առաջ քնում են դրախտային «խաս բախչա1293 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 395 –397, էջ 425 –430, էջ 503 –505: «Օխտը ախպոր ﬕն
քերը» հեքիաթում վերոհիշյալ ﬕջավայրում հայտնվում է ոչ թե հեքիաթի հերոսը, այլ հերոսուհին (ՀԺՀ, հ. VII, էջ 446):
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յի» ծառի տակ կամ անտառի գետի ու աղբյուրի մոտ՝ կարծես ուժ ու
կորով ստանալով շրջակա բնությունից, որի նկարագիրը հուշում է,
որ մշակութակերտ ﬔր հերոսներն օժտված են ուժով, կենսական
կարողություններով և շրջապատի հետ ﬕասին ներկայացնում են
ﬕասնական աճող, ծաղկող ու պտղաբերող աշխարհ՝ պատասխանատվություն կրելով ընտանեկան բնականոն կենսընթացի և
հանրույթի կարգուկանոնի պահպանման համար1294:
Հովհ. Թումանյանը առանձնահատուկ վերաբերմունք է ունեցել «Հազարան բլբուլի» նկատմամբ: «Հազարան բլբուլը» Թումանյանի վաղ սկսած և չավարտած աﬔնախոշոր երկերից ﬔկն է:
Թումանյանն իր ձեռքի տակ ունեցել է բազմաթիվ տարբերակներ
(մոտ 60): Առաջին տարբերակն ինքն է գրի առել Լոռու Վարդաբլուր գյուղում 1895 թվականի ամռանը: Բանաստեղծն իր գրի
առած առաջին տարբերակը համարում էր աﬔնահինը և աﬔնալավը: Այնուհետև հավաքել է տպագիր ու բանավոր այլ փոփոխակներ1295: Բանաստեղծի արխիվում ﬓացել է «Հազարան բլբուլի»
երեք մշակում. ﬔկը՝ դրամատիկական՝ ﬕայն սկիզբը՝ 3 էջ, մյուսը՝
որպես չափածո պոեմ, որի անավարտ հատվածները լույս են տեսել «Երկերի ժողովածուի» 2-րդ հատորում 1296, և երրորդը՝ արձակերգախառն, պատանիների ընթերցանության համար, որը նույնպես անավարտ է և լույս է տեսել Թումանյանի երկերի ակադեﬕական հրատարակության 3-րդ հատորում 1297: Հետաքրքիր է նկատել,
1294 Այս առումով ուշագրավ է, որ «Պարսից պատերազմում» գերության
ﬔջ գտնվող Արշակ թագավորը հայ հող ու ջրի վրա իրեն զգում է հզոր
ու հպարտ (Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Չորրորդ
դպրություն, ԾԴ, էջ 257 –259):
1295 Շուլավերում Հովհ. Թումանյանը որոնում է «Հազարան բլբուլ» հեքիաթն իմացող մարդկանց: Տեղից տեղ են ուղարկում: Վերջապես
պարզվում է, որ հեքիաթի իսկական աղբյուրը Ղուշչունց Վարդանն
է՝ 90 տարեկան ﬕ ծերունի հեքիաթախոս: Ասում են՝ ճշմարիտ այդ
հեքիաթը հենց նրա հեքիաթն է, բայց ինչու երեկ չեկար: Թումանյանը
զարմացած հարցնում է, թե ինչ կա, որ էսօր է եկել: Ասում են՝ հենց
նոր ﬕ ժամ առաջ ﬔռավ: Թումանյանը չի ուզում հավատալ, ասում է.
«Էդպես բան չի լինիլ, կարելի է չի ﬔռել, ﬕ լավ տեսեք»: Սգավորները ծիծաղում են, իսկ Թումանյանը մտահոգվում է, թե ով գիտի՝ հետն
ինչ մտավ հողի տակն ու հավիտյան կորավ (Հ. Թմանյան, Երկերի
ժողովածու, հ. չորրորդ, Երևան, 1969, էջ 336 –337):
1296 Հ. Թմանյան, Երկերի ժողովածու, հ. երկրորդ, Պոեﬓեր 1887 –1916,
Երևան, 1940, էջ 153 –172:
1297 Հ. Թմանյան, Երկերի ժողովածու, հ. երրորդ, Պատմվածքներ և հեքիաթներ 1890 –1920, Երևան, 1949, էջ 397 –413:

III. ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐԻ ՈՒ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՅԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ...

249

որ չափածո մշակուﬓերի ﬔջ Հովհ. Թումանյանը նույնպես խիստ
կարևորել է մշակութային հերոսի գործունեությունը.
— Ո՜վ հավիտյան կյր, մոլորված  ﬕշտ խաբված դուք մարդիկ
Հեշտ է թվում ﬕշտ ցանկալին ու սիրածը ﬕշտ մոտիկ
Հեշտ է ﬕայն ցընորքի ﬔջ, մոտիկ՝ սըրտին տենչալի,
Բայց չի կարող ոտքը հասնել, ուր որ սիրտն է ման գալիս 1298
(ընդգծուﬓերը Հովհ. Թումանյանինն են):

Ինչպես դիպաշարի ժողովրդական տարբերակներում, այնպես էլ Հովհ. Թումանյանի մշակման ﬔջ ծերուկը հանդուգն հերոսին հորդորում է ապրել հանգիստ ու անխռով՝ «նման խելոք շատերին», սակայն վերջինս առաքելություն ունի ոչ ﬕայն Հազարան
բլբուլը ձեռք բերելու, այլև աշխարհը կատարյալ դարձնելու, մարդուն վերադարձնելու կորցրած «պատկերն իր վերին»1299: «Հազարան բլբուլ կամ Ալո-Դինոյի նաղլը»1300 հեքիաթում բլբուլը բերող
տղան կնոջն ասում է. «Ա՜ կնիկ, վե կաց, էթանք ﬔր հայրենիքը:
Մեր թաքավորութունը խանգարված ա, սաբաբ՝ էս ղուշը»1301:
Հովհ. Թումանյանն այնքան էլ չի կիսում «Հազարան բլբուլի»
դիպաշարը գարնան զարթոնքի հետ կապելու՝ գիտական շրջանակներում ընդունված տեսակետը. «Ով ինչպես ուզում է գրած լինի, ես էլ ինձ պես եմ ասելու, և ﬕնչև անգամ հանդգնություն ունեցա գիտնականների հակառակ իմ ունեցած ﬔկնությունը, ﬕտքը
նկատել հեքիաթի ﬔջ և այն զարգացնել ու երգել: Ինչպես դու գիտես, — գրում է Թումանյանը 1899 թ. Փիլիպոս Վարդազարյանին
ուղղված նամակում, — իմ կարծիքով բանաստեղծության ու մուզիկայի ծնունդն է հեքիաթի առարկան»1302:
Հովհ. Թումանյանի կարծիքով այգին չորացել է ոչ ﬕայն
բլբուլի պակասից, այլև երբեﬓի «քնքույշ ու բանական մարդու»
կրած որակական փոփոխությունից: Հեքիաթի որոշ տարբերակներում այգին չորանում է ծերունու անեծքով, քանի որ ժլատ թագավորը (տարբերակներում՝ այգեպանը) բերք ու բարիքով լի իր

1298 Հ. Թմանյան, Երկերի ժողովածու, հ. երկրորդ, էջ 423:
1299 Նույն տեղում:
1300 ՀԺՀ, հ. I, էջ 27 –48:
1301 Նույն տեղում, էջ 36:
1302 Հ. Թումանյան, Երկերի ժողովածու, հ. երկրորդ, էջ 413:
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այգուց հրաժարվում է ﬕրգ տալ աղքատ ծերունուն1303: Թումանյանի մշակման ﬔջ այս մոտիվը խորանում է: Թագավորական այգու
պահապանները ﬔրժում են աղքատ կնոջ խնդրանքը, ով թագավորի Անթառամ այգուց խաղող է խնդրում իր հիվանդ երեխայի
համար: Լուսադեﬕն երեխան մահանում է, և հուսահատ կնոջ
անեծքը տարածվում է ոչ ﬕայն բերքառատ այգու, այլև անհոգի ու
չար մարդկանց վրա: Թագավորական այգու ծառերը փուշ ու տատասկ են դառնում, իսկ պահապան մարդիկ՝ գազաններ ու մռմռալով ընկնում են մացառուտները1304: «Ինչ արին-չարին՝ հնար չեղավ,
գազանը նորից մարդ դարձնելու: Վերջը հայտնվեց, որ հնարը
ﬕայն երգը-երաժշտությունն է»1305: Եվ ﬕնչև մարդկանց չարացած
սրտերը չﬔղմանան, գազանի կերպափոխված մարդը դարձվորությամբ չվերադառնա իր բանական վիճակին, «Հազարան բլբուլը» չի երգի, և չար փուշի վերածված երբեﬓի եդեմական այգին չի
կանաչի:
Հենց այդ նպատակով էլ ճամփա է ելնում հեքիաթի մշակութաստեղծ հերոսը, ով պոեզիան ու երաժշտությունը խորհրդանշող՝
խոսող ու երգող Հազարան բլբուլը ձեռք բերելու համար հաղթահարում է խոր ու մթին անտառներ, անդնդախոր ձորեր ու լեռներ,
անտակ-անհատակ ծովեր: Անտառի մթությունն ու ծովի անհունությունը՝ իբրև անգիտակցականի առավել հաճախ հանդիպող
խորհրդանիշներ, իրենց խորքերում թաքցնում են վտանգը: Մեզ
հետաքրքրող հեքիաթների ﬔծ մասում թագավորի փոքր տղան,
ով նախընտրում է վտանգավոր ճամփան, ծուռ է, ﬕ քիչ խելքից
պակաս, որովհետև «խոհեմը փախչում է վտանգից, բայց դրա հետ
ﬕասին զրկվում է այն բարիքից, ինչը հնարավոր չէ ձեռք բերել
առանց խիզախության ու ռիսկի»1306:

1303 ՀԺՀ, հ. I, էջ 27 –48; հ. V, էջ 83 –99:
1304 Հ. Թմանյան, Երկերի ժողովածու, հ. երրորդ, էջ 398 –399:
1305 Հ. Թմանյան, Երկերի ժողովածու, հ. երկրորդ, էջ 414:
1306 К. Юнг, Архетип и символ, с. 109 –110.
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3.2.
ՉԽՈՍԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱՊՐՈՒԿՆԵՐԸ
«ՍԱԲՐԻ ԽՐԾԻԳ» ՀԵՔԻԱԹԱԽՄԲՈՒՄ
Տիկնիկները ﬔծ դեր են կատարել տարբեր ժողովուրդների
կյանքում: Նրանց անգամ կերակրում էին՝ կարծելով, թե ննջեցյալների հոգիները վերաբնակվում են վերջիններիս ﬔջ: Այդպիսի
տիկնիկներ են ունեցել ռուսները, չինացիները, եգիպտացիները,
չուկչաները, ալթայացիները: Հնագույն հավատալիքների համաձայն՝ տիկնիկները՝ իբրև մայրական տոհﬕ հրաշագործ ոգիներ,
նորահարսին օգնում էին ամուսնու տանը՝ օտար տարածքում հատկապես ծննդաբերության ժամանակ: Վերոնշյալ տիկնիկները որբ
աղ ջիկներին նույնպես առնում էին իրենց հովանավորության տակ՝
պաշտպանելով խորթ մայրերի հալածանքներից1307:
Հայոց ﬔջ ծիսական տիկնիկները՝ խրծիկները, լայն կիրառության շնորհիվ ունեցել են տարբեր անուններ՝ Ասիլ-Բասիլ, Վասիլ,
Ակլատիզ, Խլվլիկ, Խրտվիլակ, Նուրին, Ճոլի, Գոդի, Վիճկի Արուս,
Խուչկուրուրու, Ուրբաթեկին, Պուրպատիկին, Բորբատիկին և այլն,
որոնց ծիսահմայական զորության հավատով հանրույթը փորձում
էր համապատասխան աստվածություններից հայցել բերք ու բարիքի պահպանություն, կենսամթերքների առատություն, չար ուժերից
պաշտպանվածություն, բարեբախտություն, պտղաբերություն, արդարության ապահովություն:
Ստորև քննության կառնենք նորահարսին սատարող նախամոր ոգի՝ օժիտի տիկնիկի (համբերության «Սաբրի խրծիկ») հետ
կապված հավատալիքների վերապրուկները, որոնք կենցաղավարում են հայկական ﬕ խումբ հեքիաթներում, ինչպիսիք են՝ «Անբախտ ախճիգյը բախտավերվում ա» (Արցախ, հավելված), «Մըեռալին հու ախճըկանը հաքյաթը» (Ղարաբաղ), «Սափուր-սափուր
խրցիկ» (Բուլանըխ), «Յոթ տարվան ﬔռել» (Տուրուբերան), «Սամուր-սամուր խրձիկ» (Մուշ), «Լaբլaբու խըռծիկ» (Վան-Վասպուրական), «Մեռուկ Մանուկ» (Արծկե), «Սաբրի խրծիգ» (Խնուս),
«Սaբրի տիկին» (Պարսկահայք), «Սaբրի խրծիք» (Բուլանըխ),
որոնց վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռում որոշ եզրահանգուﬓեր անել հազարամյակների ընթացքում ﬔզանում մշակ1307 Е. Мелетинский, Герой волшебной сказки, Москва, 1958, с. 185 –186.
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ված ամուսնաընտանեկան հարաբերությունները կարգավորող բանավոր կանոնների վերաբերյալ:
Վերոնշյալ հեքիաթախմբի ծագման հայրենիքը Պատմական
Հայաստանի տարբեր ազգագրական շրջաններն են և համապատասխանում են Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի (ATU) ﬕջազգային
նշացանկի 894 թվահամարին1308: Հայ բանագիտության ﬔջ դրանք
խմբված են «Քնած իշխանը» ընդհանուր խորագրի տակ1309 և ունեն
հետևյալ համառոտ դիպաշարը (սյուժեն).
Ըստ գուշակի1310 ՝ ընտանիքի ﬕնուճար աղ ջիկը 7 տարի (տարբերակներում՝ 3 –4 տարի կամ նույնքան աﬕս, 7 օր) պիտի ﬔռել
լողացնի: Աղ ջիկը խելքը թռցնում է, ընկնում դաշտ ու ձոր: Ծնողներն էլ հետևում են նրան: Աղ ջիկը հասնում է ﬕ քարայրի (պալատ, քոշկ ու սարայ, երկաթե դարպաս, անդուռ-անլուսամուտ,
պարսպապատ տուն), և երբ հենվում է պատին, ﬕ անտեսանելի
դուռ է բացվում ու նրան ներառում իր ﬔջ: Մնալով ներսում՝ աղ ջիկը հայտնաբերում է ﬕ մահացած (կիսաﬔռ, վիրավոր) երիտասարդի (տարբերակ՝ ﬕ կտոր թոք), որին յոթ տարի խնամում է: Նա
թափառախմբից «ﬕն լaգյան վըեսկով» («ուր կըշըռանքյով ոսկի»,
«քսան օսկի փարա») գնում է ﬕ որբ գնչու աղջկա (տարբերակներում՝ «մըրթըպու կէչկէ», «մըտըրբու ախչիկ», «բոշա», «բոշի գյաճկե», «ղարաչի»)՝ որպես իրեն զրուցընկեր («Ըսկի չէ, ընծիկ հ'ընկերըմ կէղնի, զիմ սիրտ կբանա»)1311: Յոթ տարվա լրանալուց ﬕ քանի
ժամ պակաս, աղ ջիկը բոշային թողնում է ﬔռելի մոտ, իսկ ինքը
կարճ ժամանակով դուրս գալիս: Տղան կենդանանում է և տեսնելով գնչուհուն իր կողքին՝ կարծում է՝ նա է իրեն 7 տարի պահել,
խնաﬔլ ու ամուսնանում է հետը: Վերադառնում է խնամառու աղջիկը, որին բոշան ներկայացնում է իբրև իր ծառա (տարբերակներում՝ «բեսլամա», «ճարիյա», «բարդաստի», «խզմաթքար», «խա-

1308 H.-J. Uther, p. 519.
1309 ՀԺՀ, հ. V, №30; հ. VI, №8; հ. X, №19; հ. XI, №37; հ. XII, №44; №74; հ. XIV,
№15; ԷԱԺ, հ. Դ, №26; ՀԱԲ, հ. 19, №9(11); ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտի ԲԱ, Գ. Ստեփանյանի ֆոնդ, FFXI:33913394; ԲԱ, Ե. Լալայանի ֆոնդ, գործ 279:
1310 Գուշակն ագռաﬖ է (ՀԺՀ, հ. VI, №8), ճնճղուկն է (ՀԺՀ, հ. X, №19), ջրի
կժի ﬔջ ընկած ակն է (ՀԺՀ, հ. XII, №44), ջրի ճամփին ընկած գանգն է
(ՀԺՀ, հ. XI, №37):
1311

ՀԺՀ, հ. XII, էջ 357:
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լայեղ»): Աղ ջիկը ճշմարտությունը բացահայտում է սիրո, համբերության խոսող տիկնիկի («սավդա», «սափուր», սամուր խրձիկ»1312),
համբերության թասի ու հայելու («սապրի թասըմ, սապրի փուչախըմ»1313), նռան, դանակի ու տիկնիկի («շհանոռնը, չախկու, բուրընտիկին»1314), երկչոտ տիկնիկի («Լaբլaբու խըռծիկ»1315), համբերության տիկնիկի, կճուճի, ﬕ գավաթ թույնի («մէկ սապրի խրձիկ, ﬔկ
էլ բըղբըղիկ, ֆինճան մէլ աղու»1316) ﬕջոցով1317, իսկ ﬕ տարբերակում՝ գնչուհու հաց ուտելու ձևից1318: Բոշան արժանի պատիժ է
ստանում, աղ ջիկն ամուսնանում է երիտասարդի հետ:
«Լaբլaբու խըռծիկ» հեքիաթում նախամուսնական ծես անցնող աղջկա ծնողները նրա հետ հավասարապես տանջվում են,
փոխում են բնակության վայրը, փորձում են շրջանցել վտանգը,
բայց երբ աղ ջիկը հայտնվում է ակնթարթորեն բացվող ու փակվող
քարայրի ներսում, «էսա ախչըկան խեր-ﬔրն են, կտիսնան որ ախչիկ չէկավ, կէլնեն կինեն ըզտեխ. ախչի՛կ, ախչի՛կ, ախչիկ չկա:
Կուլaն, կմռմըռան, կտըփեն ﬔչ ուրենց գյըլխուն, ֆայդա չանե,
ախչիկ չերևա: Չուր իրիկուն կուլaն, կֆըռան, չեն կանա կընտընե,
ծեռ կքյաշեն, փեոր-փեոշման կթողնին, կտaռնան ետ:
Իրիկն ի կասի. — Կընի՛կ, աստըծու խետ խաղալ չէլնի, ինչ որ
գյըրուկ ի մարթու գյըլոխ էն պիտի էլնի, ճար չըկա»1319:

1312 ՀԺՀ, հ. X, էջ 89 –91; հ. XI, էջ 337 –342: «Խրձիկ Բլ. Բղ. Դվ. Թեհ. Խ. Վն.
[խռծիկ] պաճուճապատանք, խամաճիկ, տիկնիկ. գուգլա» (Հր. Աճառեան, Հայերէն գաւառական բառարան//Էﬕնեան ազգագրական ժողովածու, հ. Թ, Թիֆլիս, 1913, էջ 496):
1313 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 356 –359:
1314 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 55 –57:
1315 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 186 –193:
1316 ԷԱԺ, հ. Դ, էջ 174 –176:
1317 «Խուրծկուլուլու» անվան սկզբի մասի ﬔջ երևում է «խրծիկ» բառի
արմատը՝ «խուրծ», որ նշանակում է տիկնիկ: «Խուչկուրուրու» բառի
ﬔջ «խուչ» աղճատում է «խուրծ» բառի: «Պուրպատիկին» անվան
ﬔջ «պուրպա» մասը «պուպրիկ», «պուրպիկ», «պուպուկ» ձևերով
նշանակում է տիկնիկ (հմմտ. գերմ. Puppe, ֆրանս. poupée): «Ուրբաթեկին» անունը հավանորեն աղճատուﬓ է «պուրպատիկին» բառի:
«Պուրպատիկին» բառը, սակայն, կարող է և աղճատուﬓ լինել «բուրբատիկին» բառի, որ գավառական արտասանությամբ դարձած է
«պուրպատիկին» (Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Է, Երևան, 1975, էջ 169):
1318 ՀԺՀ, հ. V, էջ 633 –636:
1319 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 187:
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Պատուհասված աղ ջիկը քարայրի ներսում հայտնաբերում է
«ջըհել-ջիվան տղե ﬔ՝ յարալու-փարալու, քրքրուկ ու հլհլուկ, սաղ
ջանդակ ծակծկուկ, ասղան քթի տեղ սալամաթ չկա: Աղջկա սիրտ
կը մռմռա վըր տղին, կէրթա կը հասնի, զտղի գլուխ կը վերու, կը
դնե վըր ուր չոքին, ցերեկն անքուն, գիշեր՝ կես-քուն, թամամ յոթ
տարի էդ թաուր կը պահե զհիվանդ»1320:
Աղ ջիկը յոթ տարի խնամում է անշարժ տղային՝ սպասելով իր
բախտ-«Վիճակին» (հմմտ. Համբարձման կճուճի բախտանշանին
ուղեկցող ծիսական երգի անկանխատեսելի բովանդակության
հետ), որին ﬕ ակնթարթում տիրանում է գնչուհին՝ օգտվելով խնամակալ աղջկա անկեղծությունից. «Աղ ջիկ տեսաւ օր եօթ տարին
թմաւ, ﬔռուկ Մանուկ յարութեն պտի առի, կէչկին ասաց. — Մանուկի գլօխ դիր վըր քու չոքին. ես էրթամ գլօխ լուամ, սերսըփիմ
յիգամ. որ Մանուկ մէ խետ ժաժ կուգեայ. ընձի իմաց ﬕ՛ տու, որ
ﬔ՛կ էլ ժաժ կուգայ, ընձի իմաց տուր, որ ես գեամ. Մանուկ յարութեն առնի, ﬔնք խասինք ﬔր մուրազին»1321:
Երբ Մանուկը հարության նշաններ է ցույց տալիս, գնչուհին դիտավորյալ չի հայտնում աղջկան և ներկայանալով իբրև խնամառու՝
ամուսնանում է տղայի հետ. «Մեռուկ Մանուկ էրկու խետ ժաժ կուգեայ, կէչէն աղջկէն չիմցուցայ. Մեռուկ Մանուկ կէլի յարութեն խըտ
կէչին կառի»1322: Ծիսական լվացում անցած, մաքրված աղ ջիկը գալիս է և տեսնում, որ բոշան խաբեությամբ տիրացել է իր բախտին:
Բուլանըխից գրառված «Սամուր-սամուր խրձիկ» հեքիաթում
պարզորոշ խոսվում է նախամուսնական նվիրագործման ծես անցնող տղայի մասին, ում հիվանդությունը յոթ տարին լրանալուն պես
պիտի անցնի և տղան կախարդանքից կթովչազերծվի. «Թլիսմ
կավրի, սըփ ու սաղ գելնա նստի, հմա կը բռնե զբոշի աղ ջըկա ճակատ կը պագե, կըսե.
— Մատամ, օր դու իդա յոթ տարի զիսի պահեր ու պաշտպաներ իս, ես՝ քըզի, դու՝ ընձի»1323:
Արցախից գրառված «Անբախտ ախճիգյը բախտավերվում ա»
հեքիաթում, երբ մահացած տղան սկսում է կենդանության նշան1320 ՀԺՀ, հ. X, էջ 90:
1321 ԷԱԺ, հ. Դ, էջ 175:
1322 Նույն տեղում:
1323 ՀԺՀ, հ. X, էջ 90:
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ներ ցույց տալ, «էտ հային ախճիգյը սկսում ա հմանչիլը, bւրaն
մըթկըմը ասըմ ա. «Էս տըղան վար եր կենա, պա համո՞թ չի, հի՞նչ
կասե»1324: Երբ ﬕ օր է ﬓում, որ տղան կենդանանա, «հային ախճիգյը» տղային լողացնում է, շորերը դնում կողքը և խուսափման
սովորույթի համաձայն՝ ամաչելուց անցնում է կողքի սենյակը, իսկ
«ղարաչի ախճիգյը»՝ բոշան, ﬕնչև վերջ կանգնած է ﬓում տղայի
գլխավերևը և ուշքի եկած տղայի մոտ տպավորություն է ստեղծում,
թե ինքն է նրան յոթը տարի լողացրել, պահել և արժանի է նրա սիրուն1325: Հեքիաթներից ﬔկում տղան երախտագիտությունից
դրդված համբուրում է բոշայի ճակատը և ասում. « — Ախչիկ, քյանի որ տյու էսա աղեկութեն արեցիր խետ զիկ, զիկ էսա կախարդութնից ազատեցիր՝ էլ խորոտ-գյեշ չեմ աչկե, տյու զիկ կընիկ, ես
քյե իրիկ»1326:
Եվ քանի որ ամուսնության հետ կապված ծեսերը ենթադրում
են նաև գլխի ծանր հարդարանքներ, որոնցով կապվում են քիթն ու
բերանը և որոնց ﬕջոցով օրինականացվում են չխոսկանության
հնաﬔնի սովորությունները1327, ուստի աղջկա լռությամբ ամրագրվում են գնչուհու անկաշկանդ սադրանքները:
Հայկական ﬕջավայրում դարեր շարունակ գոյատևել են
գնչուների էթնիկական խմբեր, որոնց հետ փոխհարաբերությունների արդյունքում վերջիններիս նկատմամբ մշակվել է պատկերացուﬓերի որոշակի համալիր, որի համաձայն՝ «գնչուհին դիտվել է
որպես զորեղ, սուր և չար լեզվի կրող: Այս պատկերացումը պայմանավորված էր վերջինիս արագախոսությամբ, խոսելիս երբեք
չշփոթվելու և չշվարելու, ժամանակին անհրաժեշտ պատասխան
գտնելու և հաճախակի չարաﬕտ պատասխան տալու ունակությամբ: Վերջինիս խոսուն վկայությունը հայոց ﬔջ տարածված
«բոշի պես խոսքը ջեբուﬓ է» ասույթն է, կանանց «ղարաչի» պիտակավորումը»1328, ինչը իր կնիքն է թողել նաև հայկական հեքիաթներում:
1324 ՀԺՀ, հ. V, էջ 634 –635:
1325 Նույն տեղում, էջ 635:
1326 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 189:
1327 Վ. Բդոյան, Հայ ազգագրություն, Երևան, 1974, էջ 127 –128:
1328 Ա. Խաչատրյան, Գնչուհին հայոց պատկերացուﬓերում//Հայ ժողովրդական մշակույթ, Հանրապետական գիտական նստաշրջան IX,
Զեկուցուﬓերի հիﬓադրույթներ, Երևան, 1997, էջ 19:
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«Մըեռալին հու ախճըկանը հաքյաթում» նույնպես խնամակալ
աղ ջիկը ամաչելուց գնում է հեռու տեղ կանգնում, իսկ խորամանկը
իր պահանջներն է առաջադրում. «Ես ըմ քյեզ օխտը օր, օխտը քշեր
լղըցըրալ, սըղացալ ըս, ես քու կնեգյըտ ըմ տaռնալու»1329:
Մեկ այլ հեքիաթում հենց նոր հարություն առած տղայի ներկայությամբ բոշան գոռալով սպառնում է հայի աղջկան, նրան ներկայացնելով որպես ﬕ անբանի, որն իբր ամբողջ օրը քնում է և
թերանում ծառայի իր պարտականությունները կատարելու ﬔջ.
«Ումուդախոր խեռըլուկ, ակխա՞ր, տե շուտ էլի խացի թaդaրbւք
տե, անոթի ենքյ, որ էտա քյընելու թaպիյաթ չթողնես, քյե կմըլեմ
տյուս, խեղճ ես»1330:
Ուշագրավ է, որ «Լaբլaբու խըռծիկ» հեքիաթում աղ ջիկը ﬔռած կամ կիսաﬔռ տղայի փոխարեն վերմակի տակ տեսնում է ﬕ
կտոր թոք (տարբերակ՝ խոխ (մարդկային գանգ))1331, որը հազիվ է
շնչում («ﬔչեն նaֆաս կէլնի»): Սկզբում նա սարսափում է, իսկ հետո սկսում է մտածել, թե տեսնես ինչ հանցանք է գործել այս թոքի
տերը, որ մարﬕնը անխնա կտրտել են և ﬕայն այս փոքրիկ կտոր
թոքն են թողել, որ շարունակ տանջվի. «Էս ի՞նչ կaնդaր ﬔղավոր
էլեր ի էսա թոքյի տեր, որ ջaնդaկ բիթbւն կըտըռտեր են, կըտորներ
վով կիտի որ աշխըրներ ցըվրեր են, մընացեր ի էսա ﬔկ կըտոր
թոքյ. հaլa աստված իսոր խոգյին չառե, թողե որ չaրչըրվի»1332:
Հնդեվրոպական բանահյուսական ավանդույթում ընդունված
է մարﬓի առանձին մասերի՝ մազի, եղունգի, կաշվի ﬕջոցով ամբող ջի ընկալման պատկերացումը, ինչը և տեսնում ենք վերոնշյալ
հայկական հեքիաթում, որտեղ բզկտված թոքը խորհրդանշում է
նվիրագործյալ տղային: Եթե քննվող հեքիաթախմբի փոփոխակներում նախամուսնական փորձությունների համապատասխան
փուլ անցնող աղ ջիկը յոթ տարի ﬔռել է լողացնում և խնամում,
ապա «Լaբլaբու խըռծիկ» հեքիաթում աղ ջիկն իջեցնում է ﬔռելի
գլխավերևում կախված նվագարանները՝ «տյուֆն ու քյամaնին» և
յոթ տարի շարունակ՝ գիշեր ու ցերեկ, ﬕ կողﬕց լացում է, մյուս
կողﬕց՝ երգում ու նվագում:
1329 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 56:
1330 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 189:
1331 ԲԱ, Ե. Լալայանի ֆոնդ, գործ 279:
1332 Նույն տեղում, էջ 191:
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Ի դեպ, դիցաբանական պատկերացուﬓերի համաձայն՝ մարդը, նույնանալով բնությանը, իր առօրյա կենսընթացում խաղարկում է արևածագն ու մայրամուտը՝ կյանքն ու մահը1333: Խոսքը
կյանք է, խոսել նշանակում է արևի պես փայլել1334, չէ՞ որ ﬔռածը չի
խոսում, առավել ևս աղջկա կրած չարչարանքներին զուգահեռ
բարձր ձայնով և երաժշտությամբ ուղեկցվող խոսքի ազդեցությամբ թոքը ﬔծանում է և վերածվում ﬕ կտրիճ երիտասարդի:
Այս հեքիաթում կիրառվում են բանահյուսական մտածողությանը բնորոշ անձի կամ երևույթի չափերի փոքրացումը՝ լիտոտան, և դրան ուղղակիորեն հակադրվող ﬔծացումը՝ չափազանցությունը (հիպերբոլը). «Ես որ բաշլայեցի խաղ ասել՝ տիսա որ
էտա թոքյի կտոր յավաշ-յավաշ ճոճացավ, էլaվ ﬔյ խատ բaբaգյիթ
մարթ, աման հaլa խոգյի չըկեր ﬔչ, խեռըլուկի պես էր»1335:
Եվ ինչպես ﬔռնող և հառնող հին եգիպտական աստվածության՝ Օսիրիսի մասին առասպելում Իսիդան հավաքում է երկրի
տարբեր կողﬔրում ցրված Օսիրիսի մարﬓի տասնչորս մասերը, ի
ﬕ բերում բոլորը, վերստեղծում մարﬓի ամբող ջականությունը,
որպեսզի հնարավոր դառնա նրա հարությունը, այնպես էլ նվիրագործյալ աղ ջիկը, յոթ տարի շարունակ նվագելով և խաղ ասելով,
հոգ է տանում գաղտնածիսային փորձություն անցնող տղայից
ﬓացած ﬕ կտոր թոքի համար, որը կազդուրվելով՝ վերականգնում է մարﬓի օրգանների ամբող ջականությունը, և այն անհրաժեշտ ﬕասնական համակարգը, որից հետո ﬕայն, հնագույն հավատալիքների համաձայն, հոգին ճանաչում է մարﬓին և հարություն տալիս նրա տիրոջը1336:
Հարություն առած հերոսը պատվիրում է բոշա կնոջը, որ ուշադիր լինի ծառայի նկատմամբ: Արծկեի բարբառով պատմված «Մեռուկ Մանուկ» հեքիաթում համանուն հերոսը «աﬔն օր կէչկին կասայ. — Էդ ճարին (ծառային՝ Թ.Հ.) խա՛ց տու, ջու՛ր տուր, ﬔղք
ա»1337: Այնինչ հենց ինքը՝ գնչուհին, սեղանի շուրջը հաց չի ուտում,
այլ հացը թաքցնում է «օթախի քյbւնջերըմը» (անկյուններում) և իբր
1333 О. Фрейденберг, Поэтика сюжета и жанра, Москва, 1997, с. 52.
1334 Նույն տեղում, էջ 69 –71, 229.
1335 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 191:
1336 М. Матье, Древнеегипетские мифы, Москва –Ленинград, 1956, с. 53.
1337 ԷԱԺ, հ. Դ, էջ 175:
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թե այն մուրում է և հետո ﬕայն ուտում 1338: Հեքիաթը համահունչ է
գնչուների վերաբերյալ ﬔզանում ձևավորված այն պատկերացմանը, ըստ որի՝ «գնչուհին համարվել է աներես, պնդերես, անամոթ:
Դա մուրացկանությամբ զբաղվելու ու շորթելու հակում ունենալու
հետևանքն է, որը հայերի ﬔջ արմատավորել է «բոշի երես», «բոշի
խախալ»-շատ պնդերես, անամոթ լինելու դարձվածային համարժեքները»1339:
Ուշագրավ է նաև, որ տղան ու խնամակալ աղ ջիկը հիﬓականում իրար հետ խոսում են ﬕջնորդավորված ձևով՝ գնչուհու ﬕջոցով, քանի որ ավանդական հայ հանրույթում կնոջ շփուﬓերը տղամարդու հետ սովորութային իրավունքով խիստ չափավորված էին1340:
«Սոյլամազ խանըﬕ հեքիաթում»1341 խուսափման սովորույթով հարսը կեսրարի հետ չէր խոսում. «Հարսը ընչար էտ օրը կեսառի հետ խոսացած չէր»1342, էլ չենք խոսում այն մասին, որ խանուﬕ Սոյլամազ անունը հենց նշանակում է չխոսկան:
Գնչուհին պատվիրում է, որ ամուսինը գնա քաղաք, առևտուր
անի և իր համար գույնզգույն, զոլավոր կտավ բերի. «Գնա՛, ընձի
զաղ-զաղ մանուսայ առ արի՛, էնիմ շոր»: Մանուկը, որ ﬕնչ այդ գիտեր, թե իր կինը հայուհի է («Մանուկն ա, գինայ, թէ կէչկէն խայ
ա»), զարմանքով ընդդիմանում է. «Էդի քրդու շոր ա, խայի շոր ուզայ, բերեմ»1343: Հետո համառող կնոջն ասում է, որ իր ուզածը կբերի, ﬕայն թող ծառային էլ հարցնի, թե նրա համար ինչ բերի քաղաքից: Հեքիաթի բոլոր փոփոխակներում աղ ջիկը ոչինչ չի ուզում,
ﬕայն խնդրում է իր համար բերել «Սաբրի խրծիգը»՝ համբերության տիկնիկը: Հեքիաթի այս դրվագը խորհրդանշական է նաև
օտար-յուրային էթնիկական ընկալուﬓերի առումով, որտեղ թվում
է, թե հանդուգն գնչուհին հակադրված է հանիրավի պատուհաս-

1338 ՀԺՀ, հ. V, էջ 634:
1339 Ա. Խաչատրյան, Գնչուհին հայոց պատկերացուﬓերում, էջ 19:
1340 Հարսն ընտանիքի ﬔծահասակների և հատկապես տղամարդ անդաﬓերի հետ հաղորդակցվում էր դեռահաս երեխաների ﬕջոցով
կամ երեսը շրջելով դեպի պատը՝ խոսում էր հազիվ լսելի ձայնով: Մեր
կարծիքով չի բացառվում, որ նման դեպքերում ասելիքը կարող էր փոխանցել իբր թե տիկնիկի հետ խոսելով:
1341 ՀԺՀ, հ. I, էջ 382 –399:
1342 Նույն տեղում, էջ 385:
1343 ԷԱԺ, հ. Դ, էջ 175:
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ված հայուհուն ոչ ﬕայն իր հագուստ-կապուստով, տարազով, անկանոն սնվելու մշակույթով, այլև խարդախ ու նենգ վարվելակերպով: Իրականում «ենթամշակույթները հայտնի չափով ինքնավար
են, փակ և չեն հավակնում փոխարինել տիրապետող մշակույթին»1344 և պատահական չէ, որ մշակութաբան Պ. Գուրևիչը, խոսելով էթնոսի ներսում կանոնների և բարոյական նորﬔրի առանձնահատուկ կոդեքսի մասին, օրինակ է բերում գնչուներին, որոնք
թափառախմբի ներսում կատարած գողությունը գնահատում են
որպես հանցագործություն, սակայն խաբելը, «ուրիշներից գողանալը անվայել բան չեն համարում»1345, ինչը տեսնում ենք նաև հեքիաթներում:
«Լaբլaբու խըռծիկ» հեքիաթում աղ ջիկը տեսնում է, որ իր յոթ
տարվա չարչարանքը բոշա աղջկա «կըսմաթն» է դարձել, «մուխ
գյըլխուց տյուս կուտա, աման ծեն չի խանե, քյանի որ լաճ հaրիր
էր, քյամaնին մըտըրբու ախչըկան ծեռն էր տիսե, ուր ցավ կքյաշի
ուր ատամ, կասի. «Ի՞նչ անեմ, աստված ըսըսկընa էր գյըրե իմ գյըլխուն, ըսըսկընa էլ պիտի էլներ»1346:
Մեզ հետաքրքրող հեքիաթներում կենդանացած հերոսը
գնում է քաղաք առևտուր անելու և իր գնչուհի կնոջից պատուհասված աղջկա խնդրանքով որոնում է «Սաբրի խրծիգը»՝ համբերության տիկնիկը, որը, լինելով տնայնագործական արխաիկ արտադրանք, վկայում է ավանդական կենսընթացում չխոսկանության պատճառով տիկնիկների պահանջվածության, օժիտի ﬔջ
դրանց դնելու ծիսական նշանակության մասին: Տիկնիկը յուրօրինակ զրուցընկեր էր, որին խաղացնելով՝ հետը խոսելով ﬔկուսացած դեռատի հերոսուհին պիտի փորձեր հաղթահարել իրեն բաժին հասած փորձությունները: Տուրուբերան-Մուշից գրառված
«Սապր սալամաթ»1347 հեքիաթի վերնագիրը, որը նշանակում է՝
«համբերությունը կյանք է», դարձյալ համադրվում է «սաբրի (սապրի) խրձիգի» գաղտնիմաստին:
Ռուսական ժողովրդական «Գեղեցկուհի Վասիլիսան» հեքիաթում վաճառականի կինը մահվան մահճում վերմակի տակից հա1344 П. Гуревич, Культурология, Москва, 2001, с. 153.
1345 Նույն տեղում:
1346 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 189:
1347 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 295 –299:
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նում է ﬕ տիկնիկ, հագցնում և մայրական օրհնության հետ այն
հանձնում իր դստերը՝ Վասիլիսային՝ պատվիրելով նեղության ﬔջ
ընկնելիս նրան կերակրել և հետևել խորհուրդներին: Տիկնիկը
աղջկան մշտապես սատարում է, վշտի ﬔջ ﬗիթարում, իսկ Վասիլիսան նրանից երբեք չի բաժանվում 1348:
«Տիկնիկի հետ շփվելու իրավունքը պատկանել է ﬕայն հարսին, որն ամբողջ կյանքում պետք է նրան պահեր ու պահպաներ»1349:
Հեքիաթների բոլոր տարբերակներում շուկայում առևտուր
անելիս հարցյալ տղան կամ մոռանում է կատարել աղջկա
խնդրանքը և ﬕայն ուշացումով է հիշում «Սաբրի խրծիգի» մասին,
որի պատճառով կես ճանապարհին ձիու ոտքերը քարանում են1350,
առջևը փուշ է բուսնում, հետևը՝ վարդ1351, կամ էլ երկար որոնելուց
հետո դժվարությամբ է գտնում այն, ինչն էլ հուշում է, որ այդ տիկնիկները ազատ վաճառքի ենթակա չեն և դրանց արտադրությունը, գաղտնածիսային բնույթից ելնելով, առանձին անհատների ﬔնաշնորհն է եղել1352:
Սարգիս Հարությունյանի բանավոր վկայությամբ՝ դժվար
ձեռք բերվող որևէ իրի, առարկայի առնչությամբ ժողովուրդն ասում
է՝ «շինեցիր խաﬗամու խրծիկ»1353:
«Սաբրի խրծիգը» պատրաստում էին հանրության ﬔջ հեղինակություն վայելող փորձառու տարեց կանայք գաղտնի պայմաններում: Տիկնիկի կորուստը կամ անհետացումը հավասարազոր է
1348 Народные русские сказки, из сборника А. Афанасьева, Москва, 1991
с. 61 –66.
1349 Ժ. Խաչատրյան, Օժիտի տիկնիկը Գյումրիում//Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Հանրապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2004, էջ 55: Ի դեպ խորհրդային
տարիներին հարսանեկան ﬔքենան զարդարող տիկնիկը, ըստ բանագետ Ա. Ղազիյանի Արցախում կատարած գրառուﬓերի, հարսանեկան արարողության ավարտին քավորկնոջ կողﬕց հանդիսավորությամբ հանձնվում էր նորահարսին, որը այն մշտապես պահում էր
իր ննջարանում:
1350 ՀԺՀ, հ. XI, էջ 339:
1351 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 358:
1352 ՀԺՀ, հ. X, էջ 90; ՀԺՀ, հ. XI, էջ 339:
1353 «Խաﬗամու խրծիկը» նույն «Լaբլaբու» կամ «Սաբրի խրծիկն» է՝
Խնուսի, Մուշի և Ալաշկերտի բարբառով: Այս տեղեկությունների համար շնորհակալ եմ բանագետ Ս. Հարությունյանին:
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եղել դժբախտության. «Օժիտի տիկնիկը նոր ստեղծված օջախի
պահպանողն ու ջերմացնողն էր, ﬕջնորդը՝ գերդաստանի կին հովանավորների առաջ, որը հարսին պետք է պահպանի չար ուժերից, օգնի նրան պտղավորվելու և ծննդաբերելու»1354:
Հեքիաթներում «Սաբրի խրծիգ» տրամադրողները իրենց
պարտքն են համարում հիշեցնել, որ այդ տիկնիկը պահանջողի
նկատմամբ ուշադիր լինեն, որովհետև նրա հոգին փոթորկված է,
համբերությունը՝ հատած, և ուր որ է պիտի պայթի:
Տղան «սալախ կէնի դուքըներ, կեսա. — Գյալո՛, Սափուր-սափուր խրցիկ, դո՞ր կա:
Դոր կէրթա, Սափուր-սափուր խրցիկ չգտնա: Կէրթա ﬔ դուքան ﬔ քաղքից դուրս ա, կեսա.
— Գյալո՛, Սափուր-սափուր խրցիկ չկա՞ օդի:
Կեսա. — Կան օդա, տղա, կտանիս վի՞ն:
Կեսա. — Կտանիմ իմ բարդաստուն:
Կեսա. — Տղա՛, էդի դարդլու ա, օր զէտի ուզած ատօր կտանիս, մուղաթ կենաս իդա տիրոջ»1355:
«Յոթ տարվան ﬔռել» հեքիաթում «Թուճարն ասեց էդ մարդուն. «Վեր կտանես զէդի, էդոր տեր դարդլի է, ուր դարդեր պիտի
գանգտի սապրի թասին, սապրի փուչախին՝ մուխյաթ մանցի օր
չպատռի, խըլիս ձեռքեն»»1356:
Օրվա ﬔծ մասն իր անկյունում ﬔկուսացած, ձայնազուրկ հերոսուհին վերցնում է խրծիկը և ﬕ մութ անկյունում նրան պատմում,
թե ինչպես ինքը հայտնվեց այդ տանը, յոթ տարի խնաﬔց կիսաﬔռ
տղային, եկավ բոշա աղ ջիկը և տղային «իր ձեռնէն առավ»1357: Աﬔն
անգամ աղ ջիկը հարցնում է տիկնիկին՝ ես պատռվեմ, թե՞ դու: Տղան
թաքստոցից ասում է. «Դու մը՛ պատռի, դու մը՛ պատռի, թը բըղբըղիկ, սապրի խրձիկ պատռին, դու մը՛ պատռի»1358: Ասելուն պես
«բըղբըղիկ, սապրի խրձիկ պատռան յիրարուց»1359:
1354 Ժ. Խաչատրյան, Օժիտի տիկնիկը Գյումրիում, էջ 55:
1355 ՀԺՀ, հ. XI, էջ 339:
1356 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 358:
1357 ԷԱԺ, հ. Դ, էջ 176:
1358 Նույն տեղում:
1359 Նույն տեղում: Ուշագրաﬖ այն է, որ Հանս Քրիստիան Անդերսենի
«Ջրահարսը» հեքիաթում համանուն հերոսուհին իր ձայնը (խոսելու
ընդունակությունը) զոհաբերում է ծովի վհուկին և լեզուն հանելով հա-
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Չմոռանանք, որ հայոց բանավոր ավանդության ﬔջ ամուսնությունն ու երջանկությունը կանխորոշվում են վիճակախաղի ծիսական տիկնիկի ﬕջոցով, որին ամրացված կճուճի (հավգիր) ﬔջ
աղ ջիկները գցում են իրենց բախտանշանը1360, ինչին ուղեկցող քառատող երգն էլ պիտի հուշի իրենց բաժին բախտը: Վասպուրականում Համբարձման չորեքշաբթի օրը աղ ջիկները կճուճը զարդարում են ծաղիկներով և պատրաստում «Վիճակը», որը ոչ այլ
ինչ է, «եթէ ոչ խաչաձև փայտի վրայ շինուած ﬕ անշունչ էակ,
պճնուած ոսկիներով, ուլունքներով և գունաւոր ժապաւէններով,
հագնուած է որպէս ﬕ մանկամարդ կին»1361: Հինգշաբթի գիշերը
աղ ջիկները «Վիճակը» թողնում են բաց երկնքի տակ, ծիսական
երգեցողությամբ բախտ են աղերսում աստղերից, և ողջ գիշեր
աչալրջորեն հսկում են իրենց պահուստը՝ պահպանելով այն տղաներից:
Հետաքրքիր է նկատել, որ հեքիաթի երկու՝ «Մեռուկ Մանուկ»
և «Յոթ տարվան ﬔռել» փոփոխակներում համբերության տիկնիկը կպած է թասին, ինչպես Համբարձման «Վիճակի» տիկնիկն է
ամրացված կճուճին: Եվ ինչպես բախտագուշակման ծեսի վերջում
աﬔն ﬔկը նրա վրա կախած իր զարդն էր վերցնում, և ﬔրկացած
տիկնիկը մաս-մաս էր արվում և թաղվում գերեզմանոցում կամ
թողնվում դաշտում ու սրբավայրերում, այնպես էլ «Սաբրի
խրծիգն» է պայթում՝(«կէղնի փշուր-փշուր»1362, «կէղի խազար
կտոր»1363) և մասնատվելով անջատվում վիճակահանության թասից:
Համբերության թասը լցվում է, թափվում, և ճշմարտությունը
բացահայտվում է. «Իդա հախս տղեն դռան հ’ետևեն կթռի դուրս,
կեսա. — Ախչիկ, քու գլխուն արևուն ﬔռնիմ, ես չգինինք օր թը դուն
էր, գինենք թե բոշի գյաճկեն էր ընձի պախեր էր, ընձի ﬔխք չկա,
էնիկ լեզվով թարիֆ էնեց, դու լէ ծեն չէնեցիր»1364:
մաձայնում է, որ վհուկը ծայրատելով իրեն համրացնի, ﬕայն թե իր
ձկան պոչը երկատվելով փոխակերպվի ոտքերի, և ինքը հասնի հողեղեն արքայազնին (Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Հեքիաթներ, էջ 48):
1360 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Է, էջ 56 –57:
1361 Վանայ սազ, Առաջին մաս, էջ 86:
1362 ՀԺՀ, հ. X, էջ 91:
1363 ՀԺՀ, հ. XI, էջ 342:
1364 Նույն տեղում:
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Պակաս ուշագրավ չէ, որ հայոց ﬔջ հայտնի տարբեր տոների
ու ծեսերի ժամանակ օգտագործված բազմաթիվ տիկնիկներից
ﬔզ հետաքրքրող «Սաբրի խրծիգը» (հարսի հովանավոր օժիտի
տիկնիկը) «Լaբլaբու խըռծիկ» հեքիաթում կապվում է հոգու պաշ..
տամունքին առնչվող թատերածիսական «Ղարագօզ» տիկնիկին,
որոնցով հատուկ ներկայացուﬓեր են տվել տարվա որոշակի տոներին՝ Բարեկենդանին:
Վերոնշյալ «Լaբլaբու խըռծիկ» հեքիաթում տղայի տունդարձի ճանապարհն անցնում էր գերեզմանի մոտով, և երբ նա նստում
է հանգստանալու, հանկարծ բարձրաձայն հիշում է, որ մոռացել է
«ծառայի» խնդրած «լaբլaբու խըռծիկը»: Հենց այդ պահին գերեզմանաքարի տակից՝ «գյեոռիմ քյարիմ տըկից ﬔյ թըզaնոց խըռծիկըմ կթըռնի տյուս, կուգյա կկայնի էսա լաճու aռճև, կասի. «Է՜յ ախպերացու, զիկ ընչի՞ կանչիցիր, լaբլaբու խըռծիկ ես եմ, ի՞նչ կուզիս»1365:
Ժողովրդական պատկերացուﬓերի համաձայն՝ մարդկանց և
կենդանիներին կյանք տվողը հոգին է, որը ﬔռնելիս անջատվում է
տիրոջից և շարունակում իր անտեսանելի կյանքը: Սակայն այն
կարող է տեսանելի կերպարանք ընդունել՝ իբրև կենդանի կամ
թռչուն (սև կամ սպիտակ): «Հոգին սովորաբար պատկերացվում է
մարդկային կերպարանքով կամ իբրև մարﬓակերպ ﬕ բան, երբեﬓ մարﬓից ﬕայն քիչ ավելի փոքր»1366: Տեղին է հիշել, որ
ստվերների տիկնիկային թատրոնն իր ծիսական բնույթով նույնպես կապված է հոգու պաշտամունքի հետ, իսկ մարդկանց ու կենդանիների կերպարանք ունեցող տիկնիկները հոգիների ﬕջոցով
կարող են հայտնվել այսրաշխարհում, սատարել և մասնակցություն ունենալ ծանր իրավիճակում հայտնված իրենց հարազատների կյանքին, ինչի մասին վկայում են Հայաստանում լայնորեն
..
տարածված ստվերների տիկնիկային «Ղարագօզ» ժողովրդական
..
թատրոնն ու «Ղարագօզ» խաղացնողների մասին դաշտային ազգագրական նյութերը1367:
1365 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 189 –190:
1366 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Է, էջ 17:
1367 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 7, Ժ. Խաչատրյան, Ջավախքի հայ ժողովրդական պարերը, Երևան, 1975, էջ 107 –109: «Ղա..
րագօզ» պաշտամունքային տիկնիկը տարբեր ժողովուրդների ﬔջ
ունեցել է իր զուգահեռները՝ Պանչը՝ Անգլիայում, Պոլչինելան՝ Իտա-
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«Ըստ եղած բազմաթիվ տեղեկությունների՝ օժիտի տիկնիկն
ունեցել է պատրաստելու ավանդութային լայն դաշտ և առանձնահատկություններ»1368: Այս առումով անփոխարինելի պիտի համարել ՀԺՀ 506 Ա 1369 տիպիկ հայկական հեքիաթախմբին համապատասխանող, ինչպես նաև տարբեր դիպաշարերում մոտիվային
մակարդակով ցրված համր կամ չխոսկան աղջկան խոսեցնելու,
նաև անվտանգության նկատառուﬓերով գիշերն անտառում հերթապահող երեք ընկերների (եղբայրների) մասնագիտական
հմտությունները գործի դնելու մասին պատմող արտասյուժետային դրվագները1370, որոնք հընթացս տեղեկություններ են հաղորդում նաև ծիսական տիկնիկի պատրաստման փուլերի ու եղանակների մասին: Վերոնշյալ հեքիաթներում առաջինը հերթապահում է հյուսնը (դուրգար, խառադ), որը քունը հաղթահարելու
նպատակով քոթուկից կին է տաշում: Հերթապահությունը շարունակում է դերձակը, որը տեսնելով փայտե կնոջը, որոշում է նրան
շորեր հագցնել (տարբերակ՝ ծառի տերևից շոր է կարում)1371, վերջում հսկում է տերտերը, որի աղոթքով աստված շունչ ու հոգի է
պարգևում տիկնիկին: Լուսադեﬕն արթնանալով՝ ընկերները
սկսում են վիճել, թե ում է պատկանում կինը և ում դերակատարուﬓ է առաջնային նրա ստեղծման գործում: Հայաստանի
տարբեր պատմաազգագրական շրջաններից գրառված ﬔզ հետաքրքրող այս հեքիաթներում գերազանցապես կարևորվում է
տերտերի դերը, ում աղոթքով արարիչը կենդանություն է պարգևում չոր փայտին: Նշված հեքիաթների բովանդակային ու կոմլիայում, Դոն Կրիստոբել Պոլչինելան՝ Իսպանիայում, Պոլիշինելը՝
Ֆրանսիայում, Առլեկինը՝ Բոլոնիայում, Գունսվուրստը՝ Գերմանիայում, Պետրուշկան՝ Ռուսաստանում, Կուշպարեկը՝ Չեխոսլովակի..
..
այում, Կարագօզը կամ Ղարագօզը՝ Թուրքիայում, Պեհլևան կեչելը՝
Պարսկաստանում, Պալվանկաչալը՝ Ուզբեկստանում, Կարագյոզիսը՝
Հունաստանում և այլն (նույն տեղում):
1368 Ժ. Խաչատրյան, Օժիտի տիկնիկը Գյումրիում, էջ 55:
1369 ՀԺՀ, հ. V, №53; հ. VI, №21; №110; հ. IX, №1 (83), հավելված); h. XI, №9;
h. XIII, №39; h. XVI, №52; h. XVII, №31; ՀԱԲ, հ. 20, №12; ՀԱԲ, հ. 21, №17;
Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ (Կազﬔցին՝ Ն. Հակոբյան,
Ա. Սահակյան), (ՀԺՀ ԵՀՀ), №31; Գ.Տէր-Աղեքսանդրեան, Թիֆլիսեցոց
մտաւոր կեանքը (ԳՏԱ, ԹՄԿ), №8, էջ 356 –361:
1370 ՀԺՀ, հ. I, №29; հ. IV, №4; h. XII, №11; ՀԱԲ, h. 14, №12; ՀԱԲ, հ. 20, №7 և
այլն:
1371 ՀԺՀ, հ. II, էջ 39 –49; հ. III, էջ 510 –512:
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պոզիցիոն առանձնահատկությունները համարելով ﬔր ուսումնասիրության նպատակից դուրս՝ նկատենք ﬕայն, որ տիկնիկը
պատրաստում են գիշերը, մութ անտառում՝ մարդկանց աչքից հեռու, կրակի շուրջը, խիստ հերթապահության պայմաններում, ինչն
էլ վկայում է տիկնիկի պաշտամունքային նշանակության մասին:
Եվ քանի որ ընդհանուր առասպելաբանության ﬔջ ցանկացած
իրի կամ առարկայի ստեղծումը արարման առասպելի ծիսական
կիրառություն է, որի համատեքստում արհեստավորը համադրվում է արարչին, ուստի «ոչինչ չի կարող երկար գոյատևել, եթե
օժտված չէ հոգով»1372, և «արարման առասպելը օրինակելի մանրակերտ (մոդել) կարող է ծառայել ցանկացած ծիսական արարողության համար, որի նպատակը ամբող ջականության վերականգնուﬓ է»1373:
Պատահական չէ, որ կրոնադիցաբանական պատկերացումների համաձայն, եթե հեքիաթի հերոսի մասնատված մարﬕնը
հնարավոր է վերակենդանացնել ﬕայն բոլոր մարﬓամասերի առկայության դեպքում, ապա մարդու կրկնակ համարվող ծիսական
տիկնիկի պատրաստման պարագայում գոնե ﬕ մարﬓամաս (քիթ,
ականջ) պիտի պակասեր, որպեսզի տիկնիկը չկենդանանար և շարունակեր պահպանել իր էզոթերիկ (գաղտնախորհուրդ) գոյությունը:
Ամփոփենք. սովորութաիրավական արգելքների թելադրանքով հեքիաթի՝ ամուսնական փորձություններ հաղթահարող հերոսուհու ﬕակ նեցուկն ու ապավենը նախամոր բարյացակամությունը ապահովող ծիսական տիկնիկն է, որի հետ զրուցելով՝ նորահարսը հաղթահարում է չխոսկանությամբ ու ներփակ կյանքով
պայմանավորված հուզական լարվածության բեռը և աﬔնազոր
տիկնիկից ակնկալում ճշմարտությունը բացահայտելու հնարավորություն:

1372 М. Элиаде, Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость,
Санкт-Петербург, 1998, с. 35.
1373 Նույն տեղում, էջ 43:
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3.3.
ՄԱՐՄՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈԳԻՆ
Հայկական հեքիաթներում թե՛ դիպաշարային և թե՛ մոտիվային մակարդակում բավական տարածված են մահվան և անդրշիրիմյան կեցության էզոթերիկ (գաղտնախորհուրդ) պատկերացումները, որոնց համաձայն՝ կյանքը կամ հոգին ընկալվում է որպես
որոշակի ծավալի կոնկրետ նյութեղեն առարկա, որը կարող է ժամանակավորապես բացակայել մարﬓից և հեռավորությունից շարունակել շնչավորել մարﬕնը: Վաղնջական տրամաբանությամբ՝
վտանգավոր պահերին հոգին անմատչելի տեղում ինչ-որ առարկայի (կենդանու, բույսի և այլ բաների) ﬔջ զետեղելն ավելի հուսալի է, քան այն մշտապես իր հետ կրելը:
Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթների ﬕջազգային նշացանկին համապատասխանող խնդրո առարկա հայկական դիպաշարերը խմբված են երկու՝ ATU-302 և ATU-302B թվահամարների
տակ և ունեն հետևյալ խորագրերը՝ «Սիրտը ձվի ﬔջ» (16 տարբերակ) և «Հերոսի կյանքն իր թրի ﬔջ է» (15 տարբերակ), որոնք կենցաղավարել են Հայաստանի պատմաազգագրական տարբեր
շրջաններում և որոնց ընդհանրական բովանդակությունը, որոշ
փոփոխություններով հանդերձ, հանգում է հետևյալին.
Սիրտը ձվի ﬔջ
Ջանփոլադը (սատանա, վիշապ, Աժդահա, կես-խոզ) հերոսին
ուղարկում է իր համար գեղեցկուհի աղջկան բերելու: Հերոսը գեղեցկուհու օգնությամբ հաղթահարում է դժվարությունները և բերում նրան: Աղ ջիկը իմանում է Ջանփոլադի հոգու տեղը՝ եզան
(առյուծի, եղնիկի, վայրի վարազի, այծյաﬕ) փորում գտնվող արկղի 3 թռչունների կամ սնդուկում պահվող ապակու ﬔջ: Հերոսը
սպանում է թռչուններին, Ջանփոլադը ﬔռնում է, հերոսն ամուսնանում է աղջկա հետ1374:
1374 ՀԺՀ, 1959 –2012, հ. II, №3 (Այրարատ); հ. III, №27, №14 (հավելված,
Այրարատ); հ. V, №52 (Արցախ); հ. VI, №171 (Գանձակ-Տավուշ); հ. VII,
№17 (Արցախ); հ. VIII, №22, №25 (Գուգարք-Լոռի); հ. XII, №13, №19
(Տուրուբերան-Մուշ); հ. XIII, №2 (Մուշ); Ե. Լալայան, Մարգարիտներ
հայ բանահիւսութեան (այսուհետ՝ ԵԼՄ), գիրք Գ, Թիֆլիս-Էջﬕածին,
1914 –1915, էջ 224 –231(Գյուլափլու-Մակու); ԷԱԺ, հ. Դ, Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1902, №27 (Արծկե); Հին աւանդական հեքիաթներ Խոտորջրոյ, հաւաքեց Հ. Մ.Հաճեան (այսուհետ՝ ՀՀ ՀԱՀԽ), Վիեննա,
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Թաքավորը և նրա երեք տղերքը
Տարբերակ 1: Դևը առևանգում է թագավորի կնոջը, հարստությունը, զորքը: Թագավորը խոստանում է երեք տղաներին պատﬔլ իր վիշտը, երբ բերեն խոշոր չափի նուռ: Տղաները ճամփա են
ընկնում: Փոքր տղան հասնում է մորը գողացած դևի երկիրը, երեք
նուռ քաղում, մոր ﬕջոցով աներևույթ դարձող դանակ ձեռք բերում: Մեծ եղբայրները, որոնց ձեռք բերած նռները ավելի փոքր
էին, հերոսին նետում են հորը: Հայրը, թռչունի ﬕջոցով իմանալով
եղելությունը, սպանում է երկու որդիներին, երրորդի հետևից մարդ
ուղարկում: Փոքր տղան մոր օգնությամբ իմանում է դևի հոգու տեղը՝ ուղտի փորում արկղի ﬕջի երեք թռչունների ﬔջ, սպանում է
դրանց, դևը ﬔռնում է, իսկ ինքը զորքի և մոր հետ վերադառնում է
իր երկիրը1375:
Բադիկան և Խան Բող
Տարբերակ 2: Թագավորի 40-րդ տղան ճամփա է ընկնում՝
աղ ջիկ փնտրելու: Աժդահա Խան Բողուն պատվիրում է հերոսին
գտնել-բերել իր համար Արևելյան թագավորի աղջկան: Տղան ու
աղ ջիկը սիրահարվում են ﬕմյանց, որոշում ազատվել Աժդահայից: Աղ ջիկը երդվում է 7 տարի անաղարտ ﬓալ և, սիրալիր խոսքերով խաբելով Աժդահային, իմանում է նրա հոգու տեղը. «Օր մը
Խան Բողուն գլուխը դրեր էր աղջկան ծնկան, խոսք ու զրույց բացին, կը խոսեին. — Ի՞նչպես ﬕնակ կ’ապրեիր դու, — ասաց աղջիկ, — և ի՞նչպես ողջ կը ﬓաս դու, որ այնքան նետ ու թուր կը զարնեն քեզ. քո հոգին ո՞ւր է, թե որ ինձ չ’ասես, ուրեﬓ զիս չես սիրեր.
ու թե որ չես սիրեր, ասա, որ ես չ’ապրիմ այլևս, — շատ բաներ
ասաց, ﬕնչև Խան Բողուն իր գաղտնիք պատﬔց»1376, ըստ որի՝ իր
հոգին գտնվում է սպիտակ սարի վրա արածող սպիտակ եզան
որովայնում ծպտված սպիտակ աղվեսի փորի ﬕջի սադափե տուփում՝ 7 սպիտակ ճնճղուկների ﬔջ. «Ադոնք են իմ հոգին, ու իմ յոթն
գաղտնիք ու զորություններ: Ոչ եզն կը հաղթվի, ոչ աղվեսն կը
1907, №13 (Խոտորջուր); Փշրանքներ ժողովրդական բանահիւսութիւնից, ժողովեց Գարեգին սարկաւագ Հովսէփեանց, Թիֆլիս, 1892, էջ
90 –101 (Ապարան); Գ. Սրվանձտյանց, Երկեր, հ.1, Երևան, 1978 (Համով-հոտով), №Ա, Վասպուրական:
1375 ՀԺՀ, հ. III, էջ 463 –468 (հավելված):
1376 ԳՍ, հ.1, էջ 424:
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բռնվի, ոչ տուփն կը բացվի, ոչ ճնճղուկներ ձեռք կ’իյնան, այսպես
ես կը ﬓամ անխոցելի, անհաղթելի, անմահ: Եթե եզն մորթվի՝ աղվես կը փախչի, եթե աղվես բռնվի՝ տուփն չ’բացվիր, եթե տուփն
բացվի, ճնճղուկներ կը թռին»1377: Հերոսը հրեղեն ձի է ձեռք բերում
և իմաստունների խորհրդով՝ տղամարդը կնոջով կհաղթվի, գազանը՝ գինով, հարբեցնում է ցլին, սպանում ճնճղուկներին, Աժդահան ﬔռնում է: Հերոսն ամուսնանում է աղջկա հետ:
Հերոսի կյանքն իր թրի ﬔջ է
Հերոսն ընկերանում է գուշակ և լողորդ տղաների հետ, սպանում դևերին, ազատում գերված աղ ջիկներին, ամուսնանում վերջին
աղջկա (Ոսկեծամ) հետ: Թագավորն իմանում է աղջկա գեղեցկության մասին, պառավին պատվիրում բերել աղջկան: Պառաﬖ իմանում է տղայի ուժի գաղտնիքը, թուրը գցում ծովը, հերոսը մահանում
է: Պառավը փախցնում է աղջկան: Ընկերները գուշակում են տղայի
մահը, գտնում թուրը, հերոսը վերակենդանանում է: Մատանին ուղարկում է կնոջը, սպանում թագավորին, ազատում կնոջը1378:
Բացի նշված երկու ﬔծ հեքիաթախմբերից՝ հայկական հեքիաթներում մարﬓից դուրս գտնվող հոգին մոտիվի մակարդակով սփռված է բազմաթիվ դիպաշարերում: Օրինակ՝ ATU-552
թվահամարին պատկանող 13 հեքիաթներից 5-ում 1379 ՝ «Ղոչաղ
Միրզան», «Կտրտված տղի հեքիաթը», «Կրակոտ ոսպ», «Սըռլի
Քյոսին հեքիաթ», «Սեվոյի Սելին» հերոսը սպանում է դևի (Կրակոտ ոսպ, Քյոսա) հոգին, որը գտնվում է՝ աղվեսի փորում պահված
արկղի 3 ծտերի, Սպիտակ դևի փորի ﬕջի «ղութիկի» 3 ծտերի,
Շaբ Դaնըզի ծովի հատակի սնդուկի չորս ճնճղուկների, գոﬔշի
կոտոշում գտնվող 12 ﬔղուների և կարﬕր քարի ճնճղուկների ﬔջ:
Մեր ուսուﬓասիրության շրջանակներում հետաքրքիր է հատկապես հին եգիպտական առասպելից սերված «Երկու եղբայր»1380
հեքիաթը, որի սկզբնաղբյուրը Բրիտանական թանգարանում պահվող պապիրուսն է՝ բաղկացած տասնինը թերթից, գրառված գրիչ
1377 Նույն տեղում:
1378 ՀԺՀ, հ. II, №9; հ. III, №4 (հավելված); հ. V, №106; հ. VI, №172; հ. VIII,
№23; հ. XI, №3; հ. XIII, №7; №9; №41; հ. XV, №40; ՀԱԲ, հ.15, Երևան,
1983, №6; ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 142 –151; էջ 196 –201; էջ 202 –210; ԳՍ, հ.1, №Բ:
1379 ՀԺՀ, հ.III, №28, հ.VIII, №127, հ. XV, №39, հ. XVI, №49, ՀՀ ՀԱՀԽ, №17:
1380 Сказки и повести Древнего Египта, перевод и комментарии И. Г. Лившица, Ленинград, 1979, с. 87 –102.
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Էննանայի կողﬕց՝ ﬔր թվականությունից 1300 տարի առաջ Ռամզես II փարավոնի տիրապետության ժամանակ1381:
Վերոնշյալ «Երկու եղբայր» հեքիաթում, որը գրառվել է Հոﬔրոսի «Իլիականից» ﬕ քանի դար առաջ, Անուպի եղբայր Բատան,
անհունորեն սիրելով և վստահելով իր գեղեցկուհի կնոջը, նրան
հայտնում է, որ իր սիրտը գտնվում է ակացիայի կատարի ծաղկի
ﬔջ, և ով տիրանա սրտին, կտիրանա նաև իր կյանքին: Փարավոնը, իմանալով Բատայի կնոջ գեղեցկության մասին, նրան թանկարժեք նվերներ ու հանդերձանք է ուղարկում: Թեթևաﬕտ կինը,
դրանց փայլից շլացած, լքում է ամուսնուն և դառնում փարավոնի
հարճը: Այնուհետև նա փարավոնին հայտնում է ամուսնու սրտի
տեղը: Փարավոնի հրամանով ծառը հատում են. «Հնեց որ սիրտը
ընկնում է գետին, Բատան ﬔռնում է»1382:
Հնդկական «Ռամայանա» էպիկական պոեմում Ցեյլոնի Ռավանա թագավորը ճակատամարտից առաջ իր հոգին հանում էր
մարﬓից, դնում տուփի ﬔջ և թողնում տանը կամ պահ էր տալիս
«Հրեղեն աչք» մականունով ճգնավորին: Կռվի ժամանակ Ռաման
զարմանքով նկատում է, որ Ռավանա թագավորին դիպչող նետերը չեն վիրավորում նրան, բայց Ռամայի դաշնակիցներից ﬔկը,
տեղյակ լինելով թագավորի անխոցելիության գաղտնիքին, օգնում
է Ռամային՝ ձեռք բերելու իր ախոյանի հոգին և ուժեղ սեղﬔլով
վերջ տալ նրա կյանքին1383:
Այսպես, ռուսական ժողովրդական «Անմահ Կաշչեյը»1384 հեքիաթում համանուն չար կախարդը առևանգում է ﬕ թագուհու

1381 В. Стасов, Древнейшая повесть в мире (Древнеегипетский папирус).
«Роман двух братьев»// Вестник Европы, 1868, III год, том V, кн. 9,
с. 702 –734.
1382 Сказки и повести Древнего Египта, с. 97.
1383 Индийская мифология, Энциклопедия, Составление, общая редакция
и предисловие К. Королева, Москва-СПб, 2006 с. 249 –272, Ջ. Ֆրեզեր,
Ոսկե ճյուղը, էջ 786: Հետաքրքիր է նկատել, որ ժողովրդական ավանդությունը Սասունցի Դավթին և զորավար Անդրանիկին նույնպես օժտել է անխոցելիությամբ՝ իրենց մարﬓին դաջված «խաչով»: Այստեղ
անխոցելիության հնագույն հավատալիքին հարակցվել են վիպական
պատկերացուﬓերն ու քրիստոնեական խաչի հովանավոր զորությունը (Սասնա ծռեր, հ. Ա, էջ 374, 512; Սասնա ծռեր, հ. Գ, էջ 385; Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №767, էջ 298):
1384 Народные русские сказки, Из сборника А. Н. Афанасьева, Москва,
1991, с. 96 –100.
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(տարբերակներում՝ արքայադստերը) և հեռավոր դղյակում պահում գերության ﬔջ: Թագուհուն օգնության է հասնում կրտսեր որդին՝ արքայազն Իվանը, և նրանք որոշում են սպանել չար կախարդին: Թագուհին սկսում է սիրալիր խոսքերով շողոﬔլ Կաշչեյին՝
ձևացնելով, թե վերջապես որոշել է ամուսնանալ նրա հետ: Գերեվարված թագուհին (արքայադուստրը) աﬔն կերպ ջանում է հսկայից իմանալ, թե նա որտեղ է պահում իր հոգին. «Որտե՞ղ է քո մահը,
Անմահ Կաշչեյ»1385: Տարբերակներում հսկան ﬕ քանի անգամ
«սխալ հասցեներ» է տալիս՝ շեﬕն դրված ավելի ﬔջ, հսկա կաղնու արմատների տակ ապրող որդի ﬔջ: Չդիմանալով թագուհու
թախանձանքին՝ հսկան վերջապես բացում է իր ճակատագրական
գաղտնիքը. «Իմ մահը, — ասում է նա, — այսինչ տեղում է, այնտեղ
կանգնած է կաղնի, կաղնու տակ տուփ կա, տուփի ﬔջ՝ նապաստակ, նապաստակի ﬔջ՝ բադ, բադի ներսում՝ ձու, ձվի ﬔջ գտնվում
է իմ մահը»1386: Արքայազնը երախտագետ օգնականների՝ գայլի,
ագռավի, ձկան օգնությամբ ձեռք է բերում ձուն, որի ﬔջ ամփոփված է Անմահ Կաշչեյի հոգին՝ կյանքն ու մահը, և ներկայացնում
կախարդին: Չար կախարդը, իհարկե, կսպաներ արքայազնին,
բայց ձուն տեսնելով՝ հասկանում է, որ իր վերջն եկել է, և սկսում է
թախանձել նրան, որ խնայի իր կյանքը: Արքայազնը ճզմում է ձուն,
և Կաշչեյը նույն վայրկյանին ﬔռած փլվում է գետնին1387:
Մարﬓից դուրս գտնվող հոգու հավատալիքը հաճախ է հանդիպում հունական առասպելներում և հեքիաթներում: Մելեագրոսի առասպելում պատմվում է, որ նրա ծնվելուն պես, մոր՝ Ալփեայի
մոտ են գալիս ճակատագրի աստվածները՝ մոյրաները, և նրան
ասում. «Քո որդին մահ կգտնի այն ժամանակ, երբ ահա այս խանձողն այրվի խարույկի ﬔջ»1388: Լսելով այդ՝ մայրը խանձողը ճանկում է կրակից և խնամքով թաքցնում գզրոցում: Բայց շատ տարիներ անց, երբ Մելեագրոսը ճակատամարտի ընթացքում սպանում
է մորեղբորը, զայրացած Ալփեան, մտաբերելով մոյրաների կանխագուշակությունը, խանձողը գզրոցից դուրս է բերում ու նորից այ-

1385 Նույն տեղում, էջ 97:
1386 Նույն տեղում:
1387 Նույն տեղում:
1388 Ն. Կն, Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները, Երևան,
1979, էջ 259:
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րում կրակի ﬔջ: Հենց որ այրվում, մոխրանում է խանձողը, որդին
ﬔռնում է ջղաձգություններով, կարծես կրակը այրում էր նրա ներսը1389: «Իլիականում» տրված է Մելեագրոսի մասին առասպելի ﬔկ
այլ տարբերակ, որի համաձայն՝ կալիդոնյան վարազի մորթու և
գլխի համար ծագած պատերազմում Մելեագրոսը սպանում է մորեղբորը և մոր անեծքով ﬔռնում 1390:

Տարբեր ժողովուրդների բանահյուսական մշակույթում հերոսի ուժը ամփոփված ենք տեսնում նրա գլխին աճող երեք ոսկեգույն
մազերում, խոզի որովայնում գտնվող երեք աղաﬖիների ﬔջ, երգող երեք թռչունների, ճնճղուկի, թութակի, օձի, նապաստակի, բադի, ագռավի, իշխանաձկան, ձվի ﬔջ, ծառի բնում, գարու ցողունում, կիտրոնում, սնդուկում, քարի կամ կրակի ﬔջ և այլն1391:
Վաղնջական մտածողությունը այս տրամաբանությանը ներդաշնակվում է այնու, որ աﬔնը, ինչը աﬔնաաննշան առնչություն
ունի անձի հետ՝ մազերը, եղունգների կտորները, թուքը, թերմացքը, հատկապես անունը, ծպտված է մոգական բանաձևի ﬔջ և են1389 Նույն տեղում:
1390 Հոﬔրոս, Իլիական, Գրաբարից թարգմանեց Մ. Խերանյանը, Երևան,
1987, էջ 183 –184: Հայտնի է Ալբանի վիլլայի բարձրաքանդակը Հռոմում, որը պատկերում է Մելեագրոսի մահը: Մելեագրոսի առասպելն
ընկած է Ռուբենսի «Մելեագրոս և Ատալանտե» և «Կալիդոնյան որսը»
նկարների հիմքում (Դիցաբանական բառարան, էջ 153):
1391 Ջ. Ֆրեզեր, Ոսկե ճյուղը, էջ 784 –800:
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թակա է ծայրահեղ գաղտնապահության, քանի որ անվան ﬔջ ապրում է հոգին և անվան ﬕջոցով հնարավոր է մոտենալ նրան1392:
«Հսկա, որի կրծքում սիրտ չկա» ժողովրդական հայտնի ավանդության աշխարհով ﬔկ տարածվածության աստիճանը հիմք է
տալիս ենթադրելու, որ տարբեր ժողովուրդների հեքիաթներում ու
առասպելական զրույցներում հաճախ հանդիպող 3 (7, 40) գլխանի
վիշապներն ու դևերը, որ իրենց անմահությունը երաշխավորելու
նպատակով իրենց հոգիները (կյանքը) պահում են մարﬓից դուրս,
աﬔնայն հավանականությամբ, խորհրդանշում են բնության աղետալի ու շանթաբեր երևույթները, հանրության չար ու ճնշող ընդհանուր հավաքական ուժերը: Այդ չարի ﬔջ առաջին հերթին
մտնում են մարդկային ցավերն ու ձախողուﬓերը, հիվանդություններն ու մահը: Զորօրինակ՝ հին եգիպտական մշակույթի հիմքում
ընկած մահվան դեմ բողոքն արտացոլված է մարﬓի զմռսման ու
մուﬕաների պատրաստման, ինչպես նաև մարﬓի պահպանման
համար հատուկ շինությունների՝ բուրգերի, դամբարանների կառուցման ﬔջ, որպեսզի հոգին ճանաչի անխաթար մարﬓին և այցելի նրան: Այս էզոթերիկ պատկերացումը, ըստ ֆրանսիացի փիլիսոփա, եգիպտագետ Ռենե Շվալլեր դե Լյուբիչի, ավելին է, քան
սիմվոլը: Որովհետև սիմվոլը նշան է, որը կարելի է սովորել ու կարդալ: Իսկ խորհրդանշայինը՝ տեքստ է, «նամակի ձև», որը ենթադրում է իր օրենքների իմացությունը՝ ոչինչ ընդհանուր չունենալով
ﬔր լեզվի քերականական կառույցների և նամակի սովորական
ձևի հետ1393: «Միգուցե առաջիկայում ﬔզ կտրվի հասկանալ, որ
չկա հիերոգլիֆի լեզու, այլ կա հիերոգլիֆային նամակ, որն օգտագործում է խորհրդանիշը, որպեսզի մոտենա խորհրդանշայինին»1394:
Ընդհանուր բանահյուսական ավանդության ﬔջ հսկան չի մահանում, երբ կտրում են նրա գլուխների ﬔծ մասը. ավելին՝ որոշ
հեքիաթներում կտրված գլուխների փոխարեն աճում են նորերը:
Այսինքն՝ մահը վրա է հասնում հսկայի բոլոր գլուխները կտրելու
1392 Индийская мифология, Энциклопедия, Составление, общая редакция и
предисловие К. Королева, с. 298 –300.
1393 Р. Шваллер де Любич, О символе и символическом //Э. Уоллис Бадж,
Легенды о египетских богах, Москва, 1997, с. 197 –203.
1394 Նույն տեղում, էջ 203:
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դեպքում ﬕայն, որոնցից ﬔկի կամ ﬕ քանիսի ﬔջ խնամքով
ծպտված է նրա հոգի-կյանքը:
Վաղնջական պատկերացուﬓերի համաձայն՝ տիեզերական
ծառը մոդելավորում է տիեզերքի տարածական գոտիները (Երկինք, Երկիր, Ստորերկրյայք), որի վրա ուղղաձիգ դիրքով դասավորված կենդանիներից է կախված մարդու վիճակն ու աշխարհի
կարգուկանոնը: Թռչունների բնակատեղին ծառի վերին մասն է:
Կճղակավոր կենդանիները (երբեﬓ նաև ﬔղուն) և մարդը զբաղեցնում են ծառի ﬕջին մասը, իսկ օձերը, ձկները, գորտերը և այլն՝
ստորին մասը՝ արմատները1395:
Մարﬓից դուրս գտնվող հոգին ﬔծ մասամբ պատսպարվում
է թռչունների ﬔջ, որոնք բնակվում են տիեզերական ծառի վերին
մասում: Վիշապը (տարբերակներում՝ սատանա, աժդահա, քյոսա)
տիեզերական ծառի ստորին մասի՝ անդրաշխարհի քթոնիկ բնակիչ է, որին սպանելով (զոհաբերություն)՝ հեքիաթի հերոսը վերականգնում է տիեզերքի խախտված ներդաշնակությունը1396:
Խոտորջուրից գրառված «Ճանսուզին հեքեաթում»1397 հերոսը
կռվում է Ջանսուզի հետ, սպանում, բայց նա անընդհատ վերակենդանանում է: Պառավի փոքր աղջկա ﬕջոցով նա իմանում է Ջանսուզի հոգու տեղը՝ առյուծների փորի շշերի ﬔջ: Սպանում է Ջանսուզին, ամուսնանում թագավորի աղջկա հետ և պառավի աղ ջիկներին տանում է իր և իր եղբայրների համար1398:
Մոնղոլական ﬕ առասպելում Չորիդոնգ Լաման կախարդ է,
որը, բոռի փոխակերպված, իր հոգուն ուղարկում է, որ խայթի Ժորոյի աչքը: Ժորոյին հաջողվում է բռնել այդ բոռին և, ձեռքը բաց ու
խուփ անելով, Չորիդոնգին ստիպում է ﬔրթ անզգայանալ, ﬔրթ
նորից ուշքի գալ1399:
Թաթարական ասքում Փուլադի հոգին գտնվում է երկնքից
կախված ոսկյա զարդատուփի ﬔջ պահվող տասը թռչուններից
ﬔկի ﬔջ: Երբ Փուլադը տեսնում է, որ իր հոգին գտել են, լաց է լինում, որովհետև թռչուններին ﬔկը մյուսի ետևից սպանելով՝ սպա1395 В. Н. Топоров, Мировое дерево, универсальные знаковые комплексы,
т. 1, Москва, 2010, с. 217-218.
1396 Ս. Հարթյնյան, Հայ առասպելաբանություն, էջ 23 –24:
1397 ՀՀ ՀԱՀԽ, էջ 44 –49:
1398 Նույն տեղում, էջ 48 –49:
1399 Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ 793:

274

ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԱԿՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ...

նում են նաև իրեն1400, իսկ ﬔկ այլ ավանդության ﬔջ պատանի հերոսները հերձում են պառավ վհուկին, թափում նրա փորոտիքը,
բայց վհուկը չի ﬔռնում և, մարﬓական տանջանքներից ազատվելու համար, ստիպված հայտնում է յոթ գլխանի օձի ﬔջ թաքնված
իր հոգու տեղը1401:
Մալայական ﬕ առասպելում հարուստ վաճառականը ոսկե
ձկան ﬔջ է փոխադրում իր որդեգրած աղջկա՝ Բիդասարիի հոգին:
Ինդրափուրա քաղաքի թագուհին, լսելով Բիդասարիի գեղեցկության մասին, նրան խաբեությամբ իր ամրոց է տանում և տանջանքների ենթարկելով՝ փորձում է նրա կյանքին վերջ տալ, որպեսզի իր թագավոր ամուսնուն չգայթակղի: Բայց գեղեցկուհին չի
ﬔռնում, որովհետև հոգի չունի: Վերջապես, խոշտանգուﬓերին
չդիմանալով, նա թագուհուն հայտնում է, որ իր հոգին հոր այգու
լճակի ոսկե ձկան ﬔջ է: Հենց որ թագուհին ձուկը հանում է ջրից,
Բիդասարին ուշագնաց է լինում, իսկ երբ նետում է ջուրը, գեղեցկուհին ուշքի է գալիս1402:
Հոգին հեռվում անվտանգ է, ﬕնչդեռ խոշտանգուﬓերի ենթարկվող մարﬕնը՝ տկար, որի պատճառով էլ հեքիաթի հերոսները, չդիմանալով կտտանքներին, հայտնում են ճակատագրական
գաղտնիքը:
Հին եգիպտական որոշ սյուժեների և մոտիﬖերի արձագանքները, չնայած կրոնափիլիսոփայական ներհակ՝ հեթանոսական և
քրիստոնեական համակարգերին և քաղաքակրթական տարբեր
ﬕջավայրերին, կարելի է գտնել նաև «Աստվածաշնչում»1403:
Որոշ ուսուﬓասիրողների կարծիքով՝ մարﬓից դուրս գտնվող
հոգու մասին հավատալիքը կապված է նվիրագործման խորհրդածեսի հետ, որի ժամանակ, ըստ հնագույն պատկերացուﬓերի, նվի1400 Նույն տեղում:
1401 Նույն տեղում:
1402 Նույն տեղում, էջ 794:
1403 Հիսուսը մահու չափ տխուր էր, գիտեր, որ շուտով ﬔղավորների ձեռքն
է մատնվելու, որոնք տանջելու են իր մարﬕնը, ուստի աշակերտներին
պատվիրում է արթուն ﬓալ և իր հետ հսկել: Սակայն Գեթսեմանիում
աղոթելուց հետո երեք անգամ էլ աշակերտներին տեսնում է քնի ﬔջ
և հանդիմանելով ասում է. «Հոգիս հոժար է, բայց մարﬕնս՝ տկար»
(Աստուածաշունչ, Աւետարան ըստ Մատթէոսի, 26, 31 –46, Մայր աթոռ
Ս. Էջﬕածին, 2010, էջ 41):
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րագործյալի հոգին հանվում է նրա մարﬓից և փոխանցվում է հովանավորյալ կենդանուն1404:
«Ոգին շշի ﬔջ»1405 հեքիաթում փայտահատի որդին, անտառում հորը օգնելիս հսկա կաղնու արմատների մոտ՝ ապակե շշի
ﬔջ, գտնում է վիթխարի հրեշի ոգին, որին ազատ է արձակում՝
առատ վարձատրության դիմաց: Սա հիշեցնում է «Հազար ու ﬔկ
գիշերում» զետեղված «Ձկնորսի հեքիաթը», որտեղ ձկնորսը իրեն
սպառնացող իֆրիտին հնարամտորեն մտցնում է սափորի ﬔջ1406:
Հայկական ﬕ ﬔծ հեքիաթախմբում հերոսի հոգին իր թրի ﬔջ
է1407: Ի դեպ, ﬔզանում ամուսնու հոգու տեղը պառավը հաճախ իմանում է կնոջը խաբելով1408: Իսկ թաթարական ﬕ ասքում եղբոր հոտը հափշտակած քույրը, ոսկե սրի և ոսկե նետի տեսքով առևանգում է իր եղբոր հոգին, որպեսզի ցանկացած պահի կարողանա
եղբորը սպանել և ազատվել նրա հետապնդուﬕց1409:
Իտալացի հայտնի գրող և բանահավաք Իտալո Կալվինոյի
գրառած՝ իտալական լիգուրյան ծագման հեքիաթներից ﬔկը կոչվում է «Մարﬕն առանց հոգու»1410: Հեքիաթի չար կախարդը, որի
հոգին ծպտված է մարﬓից դուրս, առևանգում է արքայադստերը և
պահում անտառի անանցանելի թավուտում գտնվող ﬕ հեռավոր
դղյակում: Չքնաղ գերուհուն ազատելու նպատակով հեքիաթի հերոսը՝ Ջովանին (Ջուանին), կերպարանափոխվելով տարբեր կենդանիների և անգամ անտեսանելի մրջյունի, մտնում է աղջկա
ննջարանը, դեմքի վրա սահելով՝ արթնացնում է նրան, իմանում
1404 В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 41 –42.
1405 Գրիմ եղբայրներ,Հեքիաթներ, Ռուսերենից թարգմանեց Ա. Ղուկասյանը, Երևան, 1981, էջ 407 –411:
1406 Հազար ու ﬔկ գիշեր. Ընտիր հեքիաթներ, Երևան, 1990, էջ 33 –71: Իֆրիտը, ջիննը կամ մարիդը բարի կամ չար ոգի է արաբական բանահյուսության ﬔջ:
1407 ՀԺՀ, հ. II, №9, հ. III, №4 (հավելված), հ. V, №106, հ. VI, №172, հ. VIII,
№23, հ. XI, №3, հ. XIII, №7, №9, №41, հ. XV, №40, ՀԱԲ, հ.15, №6, ԵԼՄ,
գ. Գ, էջ 142 –151, էջ 196 –201, էջ 202 –210, ԳՍ, հ.1, №Բ:
1408 Նույն տեղում:
1409 Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ 794:
1410 Fiabe italiane. raccolte e trascritte da I. Calvino Primo volume ed. Oscar
Mondadori 1981, Verona, «Corpo senza lànima», p. 87 –92. Այս աղբյուրը
ﬔզ տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս Արաքսյա Ստեփանյանին:
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կախարդի անմահության գաղտնիքը: Հերոսը, ﬔծ փորձություններ հաղթահարելով, տիրում է արծվի փորի ﬔջ ամփոփված սև
ձվին, դրանով հարվածում է հսկայի ճակատին, որն իսկույն շունչը
փչում է1411:
«Մեռյալների գիրքը»՝ հին եգիպտական կրոնամոգական
տեքստերի աﬔնակատարյալ ու համապարփակ ժողովածուն, ի
տարբերություն «Բուրգերի գրքի», «հոգի է վերագրում ոչ ﬕայն
փարավոններին, այլև բոլոր մարդկանց՝ անկախ նրանց աստիճանից և դասային պատկանելությունից»1412: Այս առումով ուշագրավ է
այն փաստը, որ աստվածներին նվիրված հիﬓերին ու առասպելներին զուգահեռ Հին Եգիպտոսում կենցաղավարել են նաև այնպիսի հրաշապատում հեքիաթներ, ինչպիսիք են «Երկու եղբայրը»,
«Դատապարտված արքայորդին», «Ճշմարտությունն ու կեղծիքը»,
որոնց հերոսներն արդեն մարդացող հսկաներ են, և այդ տեքստերը եգիպտացիներից անցել են նաև մյուս հնագույն ժողովուրդներին՝ դրսևորելով տեղական առանձնահատկություններ1413:
Կլոդ Լևի Ստրոսի դիտարկմամբ՝ «Մի գեղեցիկ օր, հնարավոր է, ﬔնք կհասկանանք, որ առասպելաբանական մտածողության ﬔջ գործում է նույն տրամաբանությունը, ինչը որ է գիտական
մտածողության ﬔջ, և մարդը ﬕշտ էլ հավասարապես «լավ» է
մտածել»1414:
Հայ և ﬕջազգային հեքիաթային ժառանգության ﬔջ հաճախ
դևերն ու վիշապները ﬔկից ավելի հոգի ունեն, այսինքն՝ նրանց
հոգին պատսպարված է 3 (7, 12, 40) թռչունների, օձերի կամ այլ
առարկաների ու իրերի ﬔջ: «Մեռյալների գրքում» ﬕ շարք գլուխներ կան հոգու փոխակերպությունների մասին1415: Որոշ ժողովուրդներ հավատում էին, որ մարդը ﬕ քանի հոգի ունի1416: Ֆիզիկական
մարﬕնը կոչվում է Սահ, որը մարդու կառուցվածքի աﬔնանյութական մասն է: Հոգին ունի տարբեր անուններ՝ Բա՝ Հոգի-Երևույթ,

1411

Նույն տեղում, էջ 92:

1412 Աստվածների ժամանակը, Հին եգիպտական պոեզիա, Երևան, 2007,
էջ 10 –14:
1413 Т. В. Муравьева, Сто великих мифов и легенд, Москва, 2008, с. 45.
1414 К. Леви-Стросс, Структурная Антропология, Москва, 1985, с. 207.
1415 Э. Уоллис Бадж, Легенды о египетских богах, Москва, 1997, с. 91 –92.
1416 М. Элиаде, Шаманизм. Киев, 1998, с.171,195.

III. ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐԻ ՈՒ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՅԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ...

277

Կա՝ Հոգի-Կրկնակ, Էբ՝ Հոգի-Սիրտ (Խիղճ)1417, Ահ՝ Աﬔնաբարձր,
Անմահ Հոգի (Ոգի), որոնց կարելի է տեսնել ﬕայն մտավոր տեսողությամբ:
Այրարատից գրառված «Թաքավորը և նրա երեք տղերքը»1418
հեքիաթում փոքր տղան առևանգված մոր օգնությամբ իմանում է
դևի հոգու տեղը՝ ուղտի փորում արկղի ﬕջի երեք՝ սպիտակ, կարﬕր, կապույտ ծտերի ﬔջ, որոնցից երկուսին սպանում է: «Դևը որսի էր գնացել. էստեղ իսկույն իմացավ, թե բանը ինչուﬓ է: Հազիվ
հազ իրեն քաշ տալով տուն գցեց ու կնկանը ձեն տալով ասաց. — Դու
էս օրը գցեցիր ինձ»1419: Այդ ժամանակ դևը հերոսից խնդրում է
խնայել իր վերջին հոգին. «գոնե էն ﬕ ծիտը իրեն տա, որ նրանով
ապրի»1420:
Տրանսի, քնի և երազի ﬔջ, երբ Բա-ն՝ մարդու զգայական
կենտրոնը, անջատվում է մարﬓից, մարդը կորցնում է ընկալունակությունը, իսկ երբ Բա-ն վերադառնում է լքյալ մարﬕնը, վերականգնվում են կյանքի ու հիշողության կապերը: Բա-ն աﬔնադինաﬕկ և աﬔնափոփոխական մասն է մարդկային կառուցվածքի
ﬔջ, որից դուրս են գալիս անգիտակցության բոլոր շառավիղները1421: Բա-ն այլ մարﬕնների ﬔջ վերաբնակվելու և տարբեր կենդանիների ﬔջ վերամարﬓավորվելու հատկություններ ունի: Հետաքրքիր է նկատել, որ տարբեր համաստեղություններ կարող են
տարբեր աստվածների համար դառնալ Բա (աստրալ մարﬕն)1422:
Մատենագրական վաղ վկայություններով Վահագնի հոգին (Բա)
գիշերային երկնքում մարﬓավորվում է «Ծիր Կաթին» («Հարդագողի ճանապարհ») համաստեղության ﬔջ, Հայկի հոգին՝ «Օրիոնի և Օրիոնի գոտի» («Կշիռ») համաստեղությունում, իսկ ﬕջնա-

1417 Հին եգիպտացիների կարծիքով՝գիտակցության օրգանը ոչ թե ուղեղն
է, այլ Էբ-ը՝ Հոգի-Սիրտը (Խիղճ), որն արձանագրում է մարդու աﬔնափոքր հոգեկան տատանուﬓ անգամ (Աստվածների ժամանակը,
Հին եգիպտական պոեզիա, էջ 23 –26):
1418 ՀԺՀ, հ. III, էջ 463 –468 (հավելված):
1419 Նույն տեղում, էջ 467:
1420 Նույն տեղում:
1421 Աստվածների ժամանակը, Հին եգիպտական պոեզիա, էջ 24:
1422 Օրիոնի համաստեղությունը Օսիրիսի Բա-ն է, Յուպիտերը՝ Հորի և
Սեթհի, Սատուրնը, Յուպիտերը, Վեներան, Մարսը, Մերկուրին, ինչպես նաև Լուսինը, Արևն ու Երկիրը՝ Ռա-ի:
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դարում նաև՝ Հրատ (լատ. Մարս, հուն. Արես) մոլորակի ﬔջ1423:
Բա-ն պատկերվել է արծվի մարﬓով և մարդու գլխով, իբրև
թռչուն1424, որը կարող է թռչել աﬔնատարբեր վայրեր, լինել մարդու
համար անմատչելի վայրերում և հոգևոր ավելի բարձր աստիճան
ունի, քան Կա-ն:
Կա-ն մարդու Հոգի-Կրկնակն է, նրա եթերային մարﬕնը, որի
ﬔջ կենտրոնացած է մարդու կենսաէներգիան, աուրան1425: Մարﬕնը ﬓում է ներքևում, գերեզմանի՝ բուրգի, դամբարանի, սարկոֆագի ﬔջ, իսկ Բա-ն ճախրում է երկնքում: Կա-ն էլ վերադառնում է
դամբարան՝ կենդանացնելու իր մուﬕֆիկացված մարﬕնը1426:
Հին եգիպտացիները հավատում էին, որ այսրաշխարհից այլագոյություն անցնելու ճանապարհին հոգուն սպառնում են բազմաթիվ փորձություններ (հմմտ. եգիպտական Սեթհ աստվածության և նրա համախոհների լարած ծուղակների ու որոգայթների
հետ)1427:
Հայ և ընդհանուր բանահյուսական ժառանգության համատեքստում քննելով գոյության վերերկրային չափանիշներն ու ընկալուﬓերը, մահվան և այնկողﬓային կեցության պատկերացումները՝ հանգում ենք հետևյալ եզրակացություններին.
1. Մարﬓից դուրս գտնվող հոգու մասին դիպաշարերը տարբեր փոփոխակներով կենցաղավարել են Հնդկաստանից ﬕնչև
Հեբրիդյան կղզիները1428 սփռված արիական ժողովուրդների, ինչպես նաև ոչ արիացիների առասպելներում ու ժողովրդական հեքիաթներում և կապված են եղել տիեզերական ծառի ու աշխարհի
1423 Ա. Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն և տոմար, աշխատ.՝ Ա. Աբրահամյանի, էջ 37; Ղ.Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց, էջ 124 –125; Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, էջ 39:
1424 Աստվածների ժամանակը, Հին եգիպտական պոեզիա, էջ 24: Հին
եգիպտական այս «մարդ-թռչունի» հետ է կապված հոգու թռչնային
պատկերացումը քրիստոնեության ﬔջ, ﬕայն ոչ արծվի, այլ՝ աղաﬖու
տեսքով:
1425 Արևի աստվածն Ռա-ն ուներ 14 Կա և 7 Բա:
1426 Э. Уоллис Бадж, Легенды о египетских богах, Москва, 1997, с 110 –113,
272 –276, 294.
1427 Նույն տեղում, էջ 28 –47; Աստվածների ժամանակը, Հին եգիպտական
պոեզիա, էջ 9:
1428 Արշիպելագ Ատլանտյան օվկիանոսում, Շոտլանդիայի, Մեծ Բրիտանիայի ﬔջ մտնող Արևմտյան կղզիների տարածքը:
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մոդելավորման հնագույն պատկերացուﬓերի, մահվան ճանաչողության ու անմահության որոնուﬓերի հետ:
2. Բանահյուսական հեքիաթը ժամանակային ու աշխարհագրական անսահմանափակ ընդգրկուﬓեր ունեցող ﬕ ուրույն վաղնջատեքստ է, որի էզոթերիկ դիպաշարերի ու մոտիﬖերի տարածվածությունը վկայում է հնագույն հանրույթների անցած մտավոր ու
տնտեսամշակութային ﬕևնույն ուղու մասին:
3. Հնագույն մարդու ռացիոնալիզմը՝ Կյանքի, Մահվան և Հոգու մասին, ներդաշնակորեն հարակցված է նրա այնկողﬓային
գիտակցության հետ, ինչը կարող է հուզել մարդուն բոլոր ժամանակներում և գոյության բոլոր ձևերի ﬔջ:

3.4.
ԱՆՎԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Անձնանուններն օժտված են տեղեկատվական ﬔծ ներուժով:
Հայ ժողովրդական հեքիաթներում առկա անձնանունների ստուգաբանական, բառակազմական և իմացական առուﬓերի վերլուծությունը նոր լույս է սփռում տոհմացեղային ﬕությունների՝ արյունակցական կապերով պայմանավորված սոցիալական կենսընթացի, արտադրական կառուցվածքի և հոգևոր զարգացման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև տվյալ ազգի պատմական ձևավորման ընթացքի վրա: Արյունակցական հարաբերությունների
զարգացումը անվանադրության ﬔջ ﬕահյուսվում էր բուսակենդանական պատկերացուﬓերի ու նախնիների պաշտամունքի
հետ1429: Նախկինում անկերպարանք, անդեմ ոգիներին շնորհվում
են անուններ, նրանց վրա դրվում են յուրահատուկ գործառույթներ:
Ի սկզբանե ﬔր առջև անորոշություն էր, և ﬕայն լեզվական ցանցի
(grille langagiere՝ Ա.Մարտինեի տերﬕնն է) կիրառուﬓ է հնավորություն տալիս առանձնացնելու որոշակի ﬕավորներ1430. «Այս կերպ
ﬔր գիտակցության ﬔջ վերստեղծվում է աշխարհի պատկերը, և

1429 Ըստ Մ. Խորենացու՝ Արծրունիների տոհմանունը սերում է տոհﬕ
քնած նախնուն հովանի եղող արծվի անունից (Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, Է, էջ 124):
1430 А. Мартине, Континиум и дискретность//Вопросы языкознания, №3,
1990, с. 5 –10.
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իրականության յուրաքանչյուր առանձնացված ﬕավոր ստանում է
իր անունը»1431:
Տեղանվանադրության, ինչպես նաև անձնանվանադրության
հիմքերը ընդունված է բաժանել երկու կարգի՝ պարտադիր (իմպերատիվ) և ոչ պարտադիր (ֆակուլտատիվ)1432: Պարտադիր անձնանվանահիմքերի բառիմաստային դաշտը ընդգրկում է աշխարհագրական, բուսակենդանական աշխարհի (ծով, ջուր, քար, լեռ,
ծառ, ծաղիկ, վարդ, շուշան, ռեհան, թարխուն, օձ, արջ, հավք, արծիվ, ձուկ) և օրգանական ու բնակազմական առարկաների (ալմաստ, գոհար, զմրուխտ, մարջան, սադափ, մարգարիտ, ոսկի, արծաթ) անվանուﬓեր, որոնց բնորոշ է համակարգայնությունն ու
բառակազմական տեսանկյունից հղկվածությունը: Ոչ պարտադիր
անձնանվանահիմքերի պարագայում նկատելի է դիպվածայնության ﬕտումը, որտեղ այնուհանդերձ հնարավոր չէ զանց առնել
տվյալ ժողովրդի պատմամշակութային զարգացուﬓերը: Մեր դիտարկման համաձայն՝ հայ ժողովրդական հեքիաթներում անձնանունները, ըստ կազմավորման յուրահատկությունների, բաժանվում են չորս խմբի՝
1. Տոհմաընտանեկան հարաբերություններով ու կենդանիների, բույսերի, բնակազմական առարկաների ցուցիչների, տոտեմական ազգակցմամբ կամ ծագմամբ ﬔկնաբանվող անձնանուններ,
2. Սոցիալական կարգավիճակով պայմանավորված անձնանուններ,
3. Դիպվածային հանգամանքներով, գեղագիտական ընկալուﬓերով կամ բարեբախտության ակնկալիքներով ընտրված
անձնանուններ,
4. Քրիստոնեական հավատի հիմքով ստեղծված օտար (թարգմանաբար հայկականացված) և հայկական անձնանուններ:
«Թեպետ ավանդականության, հարակցուﬓերի և հարակա
այլափոխությունների պատճառով հաճախ դժվար է ժամանակագրորեն ﬕմյանցից տարբերել ու սահմանազատել հին կրոնական
1431 Ն. Դիլբարյան, Անվան ըմբռնումը հայ լեզվաբանության ﬔջ, Երևան,
2000, էջ 4: «Աշխարհն այնպես նորաթուխ էր, որ շատ իրեր դեռ անվանում չունեին, և մարդիկ ստիպված էին մատով ցույց տալ» (Գ. Մարկես, նշվ. աշխ., էջ 3):
1432 А. Суперенская, Структура имени собственного, Москва,1969, с.42 –45.
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ըմբռնուﬓերն ու պատկերացուﬓերը, այդուհանդերձ դրանցում
առկա են պատմամշակութային որոշակի դարաշրջաններին բնորոշ իրողություններ»1433, որոնք գործում են նաև անվանադրության
պարագայում:
Հայկական հեքիաթներում հերոսները հաճախ անուններ չեն
ունենում: Նրանք ﬔծ մասամբ տարբերվում են սեռատարիքային
պատկանելությամբ (էն պառավը, էն հալիվորը, էն ախճիգը, էն
քbրփան, էն օղլուշաղը, էն ղանջըղը, էն ջառիան, էն կնեգը), սոցիալական վիճակով ու զբաղվածությամբ (էտ թագավերը, էտ թագավերին տղան (ախճիգը), էտ տերտերը, Ավչու տղան, Գեղցու
տղան, Դերձիկի ախչիկը, էն հարուստը, էն քյասիբը, էն տկլոզը,
ղարավաշը (աղախին), էն թոռչին, բեզրգյան-սովդաքյարը (վաճառական), դաֆինան (թմբկահար), հեքիմը, խամալը (բեռնակիր),
սաղին (մատռվակ), սարաֆը (դրամափոխ), էն ջանլատը (դահիճ),
քանքանչին (ջրանցք-առու մաքրող), համապատասխան գործառույթներով (քաչալը, սախաթը (հաշմանդամ), սոյլեﬔզը (չխոսկան), թափագյոզը (ցիկլոպ), թոփալը, էտ ջատուբազը, սերպահդը
(կախարդ), քյաֆուրը (անգութ), թaմբaլը (տառալ), Առչի տղան
(Այ-օղլի), Ասլան բալասին և այլն):
Հեքիաթների հերոսների անուններին փոխարինող վերոհիշյալ սեռատարիքային, սոցիալական ու այլ գործառութակիր բնորոշուﬓերը ակնառու են նաև Հայաստանի տարբեր պատմաազգագրական շրջաններից գրառված հեքիաթների վերնագրերում, զորօրինակ՝ «Ասլան թաքավոր»1434 (Այրարատ), «Գեղցու տղեն ու թագավորի աղ ջիկը»1435 (Այրարատ), «Աղունիկ աղ ջիկ»1436 (Այրարատ),
«Դերձիկի աղ ջիկ»1437 (Այրարատ), «Ռանչպարի տղեն»1438 (Շիրակ),
«Ասլան-բալասուն հաքյաթը»1439 (Արցախ), «Թոռչու տղան»1440 (Գու-

1433 Ս. Հարթյնյան, Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը, էջ 6:
1434 ՀԺՀ, հ. I, էջ 216 –227:
1435 ՀԺՀ, հ. II, էջ 234 –242:
1436 ՀժՀ, հ. III, էջ 132 –139:
1437 Նույն տեղում, էջ 165 –169:
1438 ՀԺՀ, հ. IV, Էջ 126 –138:
1439 ՀժՀ, հ. VI, էջ 22 –31:
1440 ՀժՀ, հ. VIII, էջ 20 –28:
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գարք-Լոռի), «Թագավորի տղեն ու նաճրջու տղեն»1441 (Ալաշկերտ),
«Պառվու տղեն»1442 (Տուրուբերան-Մուշ), «Գորտան հեքիաթ»1443
(Տուրուբերան-Հարք), «Տերտըրոչ ախչիկ»1444 (Վան-Վասպուրական), «Ասլան օղլին»1445 (Վան-Վասպուրական), «Շահզադե»1446
(Տուրուբերան-Մուշ) և այլն:
«Փոկոտն»1447 (Այրարատ) հեքիաթում հերոսը անտառում բարևում է ծառի տակ նստած ﬕ մարդու, որն էլ նրան պատասխանում է.
« — Բարո՛վ, հազար բարով, թաքավորի՛ տղա: Թաքավորի
տղեն ﬕտք արաց. «Կըլլի թե էսի իմ խոր ճանչնըմ ա, ընդ իմ
անն իմացավ»1448 (ընդգծումը ﬔրն է՝ Թ.Հ.): Հեքիաթի հերոսի
տրամաբանությամբ՝ տղա կոչականին նախորդող շեշտված լրացումը՝ թագավորի՛ տղա, հենց իր անունն է՝ պայմանավորված ծագմամբ ու սոցիալական կարգավիճակով: Սյունիքից գրառված «Անկինը»1449 հեքիաթում. «Պառավը դaստին կլխի ընգյaվ, վեր էտ
խոխան թաքավերին թոռնըն ա...Էտ խոխան երկալավ, պերaվ
տոն, էծին կաթնավը պահեց մըծըցրուց: Էս վեսկիքյaքյbւլ խուխին
անումը պառավը տըրավ Կուճի թաքավեր»1450: Մեկ այլ հեքիաթում, որ հենց այդպես էլ կոչվում է «Ղասաբ-օղլի»1451 (Գուգարք-Լոռի), հերոսներն իրար հետ ծանոթանում են հայրերին վկայակոչելով, ﬔկն այսինչ թագավորի որդին է, մյուսը՝ մսագործի որդին:
Անձնանունների փոխարեն դարձյալ կարևորվում է վերոհիշյալ՝
սոցիալական կարգավիճակի գործոնը: «Ես էս հանդերի ղորըղչին
եմ, — ասավ, — ու ինձ էլ Ղասաբ-օղլի են ասում»1452: Պարզվում է,
որ մսագործի որդին հսկում է այն մարգագետինը, որտեղ արգել1441 ՀժՀ, հ. IX, էջ 96 –102:
1442 ՀժՀ, հ. X, էջ 164 –166:
1443 ՀԺՀ, հ. XI, էջ 200 –204:
1444 ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 220 –223:
1445 ՀԺՀ, հ. XV, էջ 300 –306 (օղլի - թուրքերեն՝ որդի, տղա):
1446 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 91 –101 (զադե - պարսկերեն՝ որդի, զավակ):
1447 ՀԺՀ, հ. III, էջ 230 –242:
1448 Նույն տեղում, էջ 234:
1449 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 495 –500:
1450 Նույն տեղում, էջ 499:
1451 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 37 –56:
1452 Նույն տեղում, էջ 40:
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ված է արածեցնել հոտը, իսկ թագավորի որդին անգիտությամբ իր
ձիուն բաց էր թողել արգելանոցում: Հանդապահը հետաքրքրվում
է օրինախախտի անձով.
« — Հըմա ոնց որ տենըմ եմ՝ խամ մարդ ես, արի ինձ ասա ք
ով ըլիլը, ք բանի անմը ... (ընդգծումը ﬔրն է՝ Թ. Հ.):
— Ես էլ էն փլան թըգավորի որդին եմ»1453:
Պատասխանն ավելի քան սպառիչ է հանդապահի համար, և
դրանով աﬔն ինչ ասված է՝ թե՛ անծանոթի անձի, թե՛ զբաղմունքի,
ասել է թե՝ անվան մասին: Սակայն ուշ շրջանի գրառուﬓերում վերաբերմունքը փոխվում է թագավորի որդու անվան նկատմամբ, և,
իբրև ամուսնական նախապայման, հասարակ ծագմամբ ﬕ աղ ջիկ
թագավորի որդուց պահանջում է որևէ արհեստի իմացություն.
«Ախճիգյն էլ թա՝ թաքավըերեն տղան հինչ փե՞շակ օնըե: Տահանք
թա՝ հինչ փեշակ պիտի ինի, էքյbւծ-aլոր թաքավըեր ա: Ախճիգյը
թա՝ օզում չըմ»1454: Ինչպես տեսնում ենք, հեքիաթում արդեն սոցիալական դրությունից առավել սկսում է կարևորվել անձը, անունը: Իսկ անունը բառիմաստի ընդլայնումով փոխանվանական գործածությամբ սկսում է ձեռք բերել պատվի, հեղինակության, մասնագիտական հմտության, բարոյական որոշակի արժեքների կրողի
գործառույթ, ինչն էլ պետք է չափանիշ լինի ինչպես հանրության
բոլոր անդաﬓերի, այնպես էլ թագավորի որդու համար:
Հեքիաթային հերոսների ընդհանրական բնութագիրը, յունգյան հոգեվերլուծության տեսանկյունից, վկայում է նրանց արքետիպային նախահիմքերի մասին: Մարիե ֆոն Ֆրանցի կարծիքով արքետիպային հերոսները վերացական են, վերմարդկային, քանի որ
նրանցից հեռացված է կենսաուժը1455: Նույն հեղինակի ﬔկ այլ աշխատության ﬔջ անձնանունների սակավությունը համարվում է
հեքիաթի ժանրի բնութագրիչ: Հենց անձնանվան բացակայության
շնորհիվ է զրույցը վերածվում հեքիաթի, քանի որ խոսքը ոչ թե
կոնկրետ այսինչ ջրաղացպանի մասին է, այլ պարզապես որևէ
ջրաղացպանի մասին, իսկ այդպիսի խոսքը հեշտությամբ է անց1453 Նույն տեղում, էջ 40:
1454 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 54 –56, «Անահիտ» (Ղարաբաղ); տե՛ս նաև ՀԺՀ, հ. VI,
էջ 157 –158, «Շահբազ թաքավերին հաքյաթը» (Ղարաբաղ); հ. VIII, էջ
57 –59, «Փեշակը ոսկի ա» (Գուգարք-Լոռի); հ. XIII, էջ 254 –265, «Խասինճա բասմազի» (Տուրուբերան-Մուշ):
1455 M. Von Franz, The Feminine in Fairy Tales, Boston and London, 1993, p. 18.
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նում գյուղից գյուղ1456: Եթե առասպելի հերոսն անհատականացված է, ունի անուն, ֆիզիկական բնորոշ նկարագիր, հաճախ կատարում է ﬕայն իրեն հատուկ գործողություններ, ապա հրաշապատում հեքիաթի հերոսը ապաանձնականացված է և կարող է
կորցնել իր գրեթե ﬕակ անհատական հատկանիշը՝ անունը1457:
«Խիար-Խաթուն»1458 (Տուրուբերան-Մուշ), «Նառդան»1459 (Մեղրի), «Դարչին և Իրեք Չարեք»1460 (Բաղեշ), «Հեքիաթ Քիշﬕշ Խաթունի ախչկան»1461 (Տուրուբերան-Մուշ) հեքիաթներում պահպանվել
են բուսակենդանական պաշտամունքի հիմքով ստեղծված անվանադրության հիշողություններ: Թագավորի որդին ուզում է ամուսնանալ Խիար-Խաթունի հետ և ﬕ հալիվորի խորհրդով նրան
գտնում է բանջարանոցի մարգում լույս տվող անսովոր վարունգի
ﬔջ: Մոգարգելքի համաձայն՝ վարունգը չի կարելի ուտել, թե չէ նրա
ﬔջ պարփակված աղ ջիկը ծիտ կդառնա, կթռչի: Տղան Խիար-Խաթունի վարունգից կծում է, դնում ծոցը: Ծոցում այն ծիտ է դառնում,
իսկ հետո՝ աղ ջիկ: Տղան «էրկու կոճակ կ’հարցկա, խած մա ուշիկ
կզարկա, շուտ կոճկներ կբիրա վըր իրար: Խիար-Խաթուն կէղնի
ճնճուղ մա, կթռվռկի տղի ծոցի ﬔջ: Տղի հ’ուշք կընցնի, կպատի գետին, ճնճուղ կէղնի հուրնիկ-հրեղեն ախչիկ մա, տղի ծոցեն կէլնի»1462:
Մեղրիից գրառված «Նառդան»1463 հեքիաթում առկա է հայոց
ազգամշակութային ավանդության ﬔջ կենցաղավարած նռան բուսական պաշտամունքի, ինչպես նաև արենապղծության հնագույն
վերապրուկների հետքեր: Հեքիաթի հերոսուհին հղիանում է եղբոր
գրպանում գտած նռան հատիկից, տղա ունենում, անունը դնում են
Նառդան, այսինքն՝ նռան հատիկ. «Տըղան ըսէս ի. «Դէ հօր aդ ի
վի, մէք տղէյուն անըմը դիրիլ իք Նառդան»1464: Ժողովրդական երգերում և հայրեններում պահպանված «նռանահնդիկ», «Նռանա»
1456 M. Von Franz, The Interpretation of Fairy Tales, Boston and London, 1996,
p. 20.
1457 J. Haney, An Introduction to the Russian Folktale, New York, 1998, p. 7.
1458 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 101 –105:
1459 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 606 –617:
1460 ՀԺՀ, հ. IX, էջ 435 –439:
1461 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 315 –324:
1462 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 102:
1463 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 606 –617:
1464 Նույն տեղում, էջ 611:
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բառերը վկայում են, որ ﬕջնադարում դրանք տարածված են եղել
հատկապես իբրև իգական սեռի անձնանուններ1465:
Վերոհիշյալ «Դարչին և Իրեք Չարեք» հեքիաթում ծեր ամուսինների խնդրանքով Աստված նրանց կոճղից ելած տղա է պարգևում: Փայտահատ հալիվորը կացնով հարվածում է կոճղին. «Կոճ
ճղավ, ﬔջեն պստիկ տղե ﬕ դուս հ’ ելավ»1466: Երեք աղաﬖիներ
ծերունի փայտահատին խիստ պատվիրում են ﬕնչև իրենց գալը
տղային անուն չդնել. «Իրեք խատ եղվընեկ թռան, նստան փանճարի վերեն, ասին. — Այ մա՛րդ, էդ տղի անուն չես դներ, փո՛ հա ﬔնք
էկանք»1467: Տասնհինգ օր հետո աղաﬖիները գալիս են և տղային
կնքում են ծառանունով՝ Դարչին. «Այ Հովհաննես, քու տղին անունը Դարչին կը դնիմ»1468: Ինչպես տեսնում ենք, փայտահատի որդին բնության ﬕ մասնիկն է՝ ծնված ծառի կոճղից: Նրան անվանադրում են աղաﬖիները (թռչունների պաշտամունք): Վերջիններս նրան շնորհում են ծառանուն՝ Դարչին1469 (բնության տարրերի
պաշտամունք): Ըստ հունական առասպելի՝ դափնին Ապոլլոնի
սրբազան ծառն է1470, իսկ դարչինը՝ նույն դափնազգիների ընտանիքին պատկանող մշտադալար բույս1471: Անվանադրելուց բացի՝
աղաﬖիները կանխագուշակում են Դարչնի՝ բնությունից ժառանգած հզոր ուժի մասին, ինչի երաշխիքը տեսնում են տղայի անվան
ﬔջ. «Օր Դարչին է, էդոր ﬔջքը գետին զարկող չէղնի»1472:
1465 XVII –XVIII դարերի բանաստեղծ Դավիթ Սալաձորցու վաղաժամ
մահացած դուստրը կրում էր «Նռանա» անունը. «Քեզ անճարն ճար
արի,/ Մէկուճար դուստր իմ Նռանայ./ Դու զիս բնաւեր արիր՝/ Զինչ
պայղուշն աւերքն կենան (Հանդէս ամսօրեայ, Վիեննա, 1936, 10 –12,
Հոկտեմբեր –դեկտեմբեր, էջ 499 –501):
1466 ՀԺՀ, հ. IX, էջ 435:
1467 Նույն տեղում, էջ 435:
1468 Նույն տեղում:
1469 «Դարչին-դափնազգիների ընտանիքին պատկանող ծառ, դարիճենի,
կինամոն» (ԱՀԲԲ, հ. I, էջ 284):
1470 Ն. Կն, նշվ. աշխ., էջ 36; Դիցաբանական բառարան, էջ 22, 52, 174;
Е. Шейнина, Энциклопедия символов, Москва, 2003, с. 146 –148.
1471 ԱՀԲԲ, հ. I, էջ 284:
1472 ՀԺՀ, հ. IX, էջ 435: Գրեթե նույնատիպ գուշակություն է անում հայ ժողովրդական էպոսի հերոսներից ﬔկը՝ Սանասարը՝ կապված բնության ﬔկ այլ զորեղ ուժի՝ ջրի տարերքի հետ.

Էդ ջուր ազնանցորդու ջուր է.
Ով որ էդոր ական ջուրըն խﬔ,
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Հետաքրքիր է նկատել, որ վերոհիշյալ հեքիաթում փայտահատի կնոջ անունը Փիրուզ է, ինչը դարձյալ բնակազմական ծագում
ունի, իսկ փայտահատի Հովհաննես անունն արդեն կապվում է ուշ
շրջանի քրիստոնեական վարդապետության հետ: Ինչպես տեսնում ենք, ﬕևնույն հեքիաթում առկա են անվանադրության տարբեր շերտեր՝ հեթանոսական և քրիստոնեական: Այդ տարբեր շերտերի համադրման մասին են վկայում ﬔկ այլ հեքիաթում1473 Մարիան (Մարիամ – Мария) և Ալեքսաննոս (Алексей) անունները, ինչպես նաև վերոնշյալ փայտահատի Հովհաննես (Иоанн) անունը,
որոնք հայկական ﬕջավայր են ներթափանցել իբրև քրիստոնեական սրբերի և այլազգի սրբակենցաղ անձանց անուններ1474: Նույնը
կարելի է ասել «Օխտը ախպոր ﬕն քերը»1475 (Սյունիք), ինչպես
նաև «Կարապետ-բեկի հեքիաթում»1476 (Այրարատ) քրիստոնեական սրբանունը կրող հերոսների՝ Սարգսի և Կարապետի մասին:
Աստծո հրամանով ութսուն տարեկան աղքատ հողագործի եզը լեզու է առնում և ասում. «Իմ տիրոնչը ﬕ տղա պըտի ըլի, անըմը դնի
Կարապետ, և սաղ աշխարքին թաքավոր ըլի...
— Է՜, փա՛ռք քեզ աստված, որ եզների ասածը կատարվիլ պըտի: Էկավ ժամանակը՝ իննը աﬕս, իննը օր, իննը սհաթ, իննը
հրոպպա թամաﬔլուն պես՝ էկավ էտ մարթու կնիկն ազատվեց, բերուց ﬕ տղա: Տղին րտեցին, անըմը դրին Կարապետ»1477:
Իսկ «Դավթի հեքիաթում»1478 (Այրարատ). «Տերտերը էդ էրեխին րտըմ ա, անըմը դնըմ ա Դավիթ, թաքավորն էլ ըլըմ ա քավոր»1479:
«Օձ-Մանուկ, Վարթ-Մանուկ»1480 (Մանազկերտ) հեքիաթում
Աստված անզավակ ծնողներին տղա երեխաներ է պարգևում: Օձի
Էդպես կտրիճ կ’ըլնի,
Էնոր ﬔջքըն գետին տվող չի’լնի
(Սասուցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 24):
1473 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 77 –80:
1474 В. Никонов, Ищем имя, Москва, 1988, с. 18, 82, 97, 112. Տե՛ս նաև՝ В. Никонов, Имя и общество, Москва, 1974, с. 7.
1475 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 441 –452:
1476 ՀԺՀ, հ. I, էջ 456 –477:
1477 Նույն տեղում, էջ 457:
1478 Նույն տեղում, էջ 296 –315:
1479 Նույն տեղում, էջ 297:
1480 ՀԺՀ, հ. IX, էջ 231 –237:
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կաշվից ելած տղային անվանում են Օձ-Մանուկ, իսկ մյուսին՝
Վարթ-Մանուկ. «Տղեն օր կէղնի, անուն կդնին Վարթ-Մանուկ»1481:
Նույն «Դավթի հեքիաթում»1482 (Այրարատ) անհասանելի հուրի-փերի աղջկա անունն է Դեղնավարդ (Գյուլինա-Բանով շի)1483:
Եթե աղջկան փոխանցված ծաղկանունը (Դեղնավարդ) բուսական
ազգակցման հավատալիքի արդյունք է, ապա նույն հեքիաթում
Դավիթ (Давид) անունը աստվածաշնչյան ավանդության հետևանք
է1484:
Իսկ «Վարդիթեր»1485 (Այրարատ) հեքիաթում աղքատ ամուսիններն աղ ջիկ են ունենում, և տերտերը նրան անվանում է Վարդիթեր. «Տատﬔրը ջուրը հազրեց, ղոնդաղը քանդեց, քավորը
խտըտեց, տերտերը փուրվառ քցելով ջուրը քաշեց, ﬔռոնեց, անըմը դրեց «Վարդիթեր»1486: Ինչպես տեսնում ենք, հեքիաթն ամբողջությամբ պահպանում է քրիստոնեական րտության ծեսը: Նույնը կարելի է ասել «Խիղճ-անխիղճ»1487 հեքիաթի մասին, որտեղ
քրիստոնեական րտության ծեսին զուգահեռ՝ կենցաղավարում
են կենդանիների՝ տոտեմական հովանավորության հետաքրքիր
վերապրուկներ:
Անտառում՝ ծառի փչակում պատսպարված անտեր ծննդկանին օգնության է հասնում արջի կերպարանքով հրեշտակը՝ ծննդկանի մոտ բերելով տատﬔր, տերտեր և քավոր: Մոր կամոք նորածնին
անվանադրում է տատﬔրը. «Անունը կդնենք Անգին գյուլ Արեգնազան»1488: «Ասծատուրը նան Վարթին»1489 (Արցախ) հեքիաթում
«Ըխճկանը անըմը տնըմ ըն Վարթի»1490, իսկ տղային գտնում են
կամրջի մոտ՝ դիպվածաբար. «Ըտրա հետե էլ անըմը տնըմ են Ասծատուր, Աստուծո տված»1491:
1481 Նույն տեղում, էջ 233:
1482 ՀԺՀ, հ. I, էջ 296 –315:
1483 Նույն տեղում, էջ 300:
1484 В. Никонов, Ищем имя, с. 107 –108.
1485 ՀԺՀ, հ. I, էջ 255 –367:
1486 Նույն տեղում, էջ 357:
1487 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 651 –669:
1488 Նույն տեղում, էջ 654:
1489 ՀԺՀ, հ. V, էջ 535 –539:
1490 Նույն տեղում, էջ 535:
1491 Նույն տեղում:
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«Թարխուն թագավորի հեքիաթում»1492 (Այրարատ) թագավորների անուններն ունեն բուսական (Թարխուն, Ռեհան) և բնակազմական (Մարջան) ծագում: Ի դեպ, Տուրուբերան-Մուշից գրառված հեքիաթներից ﬔկը կոչվում է «Պառավ Մարգրիտ»1493, մյուսն
էլ՝ «Սատաֆ խանում»1494:
«Օխտը ախպոր ﬕն քերը» (Սյունիք) հեքիաթում «ըխճըկանը
անումը տրaն Գոհար»1495: Իսկ թե՛ մարգարիտը, թե՛ սադափը, թե՛
գոհարը նույնպես բնակազմական ցուցիչներ են:
Վերոհիշյալ հեքիաթում Թարխուն թագավորի փեսային, հեքիաթում ունեցած գործառույթի համաձայն, անվանում են Թամբալ: Հարստանալուց և ապարանք կառուցելուց հետո Թամբալը
նոր անուն է ստանում՝ իր սոցիալական կարգավիճակին համապատասխան. «Անումը դրին՝ Իգդիրա ամարաթի տերը»1496:
Ինչպես տեսնում ենք, հեքիաթը ﬔզ հետաքրքիր փաստեր է
հաղորդում ոչ ﬕայն անվանադրության, այլև անվանափոխության
վերաբերյալ: Տարբեր ժողովուրդների ﬔջ անվանադրության մշակույթը տարբեր է: Եթե ﬔզանում անունը մարդուն ծառայում է գրեթե ցմահ (չհաշված կեղծանունը, մականունը), ապա Աֆրիկայի և
Ասիայի բազմաթիվ ժողովուրդների մոտ մարդու անունը փոխվում
է տարիքային տարբեր խմբերում: Նախնական անունը կաթնատաﬓերի նման փոխվում է, դրան հաջորդող անունը մարդը ձեռք
է բերում նվիրագործման չափահասության ծեսի ժամանակ, իսկ
հասուն անունը նա վաստակում է հասարակական դիրքի փոփոխության հետ կապված1497: Վերջինիս արտահայտությունը տեսանելի էր նաև վերոհիշյալ հայկական հեքիաթում:
1492 ՀԺՀ, հ. II, էջ 175 –187:
1493 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 34 –40:
1494 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 354 –361:
1495 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 445:
1496 ՀԺՀ, հ. II, էջ 178:
1497 В. Никонов, Ищем имя, с. 14 –15. Արևմտյան Եվրոպայի ﬕ շարք ժողովուրդների ﬔջ ընդունված է տալ ﬕանգաﬕց երկու և ավելի անուններ՝ ի պատիվ ավագ ազգականների: Գերմանացի գրող Հոֆմանը
կրում էր եռակի անուն՝ Էրնեստ Թեոդոր Ամադեյ: Երբեﬓ համադրվում են կանանց և տղամարդկանց անունները՝ Էրիխ Մարիա (նույն
տեղում, էջ 15): Կրկնակ անունների և ազգանունների գործածությունն
ընդունված է սփյուռքահայերի մոտ, օրինակ՝ Լևոն-Զավեն Սյուրﬔլյան, Լուիզ-Սիմոն Մանուկյան, Դոլորես Զոհրապ-Լիպման և այլն:
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ATU 327, 430 թվահամարներին համապատասխանող հայկական հեքիաթներում հերոսները բուսակենդանական ծագում ունեն.
նրանք ծնվել են ա) ﬔկ, երկու, երեք կամ վեց ամբող ջական և ﬔկ
կես խնձորից1498, բ) անզավակ պառավի՝ վառվող թոնրի ﬔջ լցրած
ﬕ աման ցորենից1499, կնոջ եփած դդուﬕ «կոտից»1500, անձրևաջրից1501: Որոշ տարբերակներում Աստված անզավակ մարդուն
ձուկ1502 (տարբերակներում՝ ոզնի1503, էշի քուռակ1504, ձի1505, մոզի1506)
որդի է պարգևում:
Անձնանունը նախնական իմպերատիվ (պարտադիր) գործոններով հանդերձ ենթարկվել է մոգարգելքի: «Տիրել ﬕ մարդու անվանը, ﬕևնույն է, թե տիրել նրա էության ﬕ մասին, և այս տալիս
է տիրողին իշխանություն՝ ﬖաս հասցնելու այդ անձին, և սրանից
առաջանում է շատ ժողովուրդների ﬔջ տիրող սովորությունը՝
խստությամբ ծածկել անունը»1507:
Մեզանում ցայսօր կենցաղավարող «Անըմըդ ինձ բաշխի»1508
առածը վկայում է անունը գաղտնի պահելու հնագույն սովորույթի
մասին1509: «Բաշխել» նշանակում է տալ, բաժանել, նվիրել, պարգևել1510: Անունը նվերի, պարգևի, տեսքով հրապարակելու խնդրանքը հուշում է, որ ﬕշտ չէ այն բարձրաձայն արտաբերվել: «Օխտը
1498 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 15, 298; հ. II, էջ 190; հ. XI, էջ 189; հ. XV, էջ 319:
1499 ԷԱԺ, հ. Դ, էջ 158 –160:
1500 ՀԺՀ, հ. XV, էջ 330:
1501 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 108:
1502 ՀԺՀ, հ. I, էջ 407:
1503 ՀԺՀ, հ. V, էջ 49:
1504 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 85, 352; հ. XI, էջ 189:
1505 ՀԺՀ, հ. XI, էջ 196; հ. XIII, էջ 108:
1506 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 16:
1507 Ե. Լալայեան, Ծիսական կարգերը հայոց մէջ//ԱՀ, գիրք XXI, էջ 176:
1508 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2007, թերթ 45: «Անունդ
ինձ բաշխի (բրբ.)=անունդ ի՞նչ է» (Ա. Սքիասյան, Ս. Գալստյան,
Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան, Երևան, 1975, էջ 24):
1509 Աﬔրիկյան ավանդապահ հնդկացու համար անունն իր մարﬓի էական մասն է, որի հանդեպ նա պատշաճ հոգատարություն է ցուցաբերում, որպեսզի թշնաﬕն (կախարդը) չկարողանա անունը վերածել
հմայախոսության և զենքի ու մոգության ﬕջոցով կյանքից զրկել անվանատիրոջը (Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ 292, 296):
1510 Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. I, Երևան, 1971, էջ
411:
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ախպոր ﬕն քերը» (Սյունիք-Զանգեզուր) հեքիաթի հերոսը, իր դեգերուﬓերի ընթացքում հանդիպելով ﬕ ծերունու, այսպես է դիմում.
« — Aﬕ անումըտ ինձ բախշե՞ս, ես հեռու տեղա եկած եմ:
— Ա բալա, իմ անումըս քու հի՞նչին ա հարկավեր…»1511:
«Խիղճ-անխիղճ մարդը» (Գուգարք-Լոռի) հեքիաթում «Տղան
ասում ա. — Սիրուն աղ ջիկ, անունդ ինձ բախշի:
Աղ ջիկը ասում ա. — Անունը իրար չեն կարող բախշել»1512:
Հնագույն պատկերացուﬓերի համաձայն՝ «եթե անունը տիրոջ բերանից է դուրս թռչում, ինքը բաժանվում է իր իսկ կենդանի
մսից»1513:
Հայոց ﬔջ ընդունված է եղել անվան փոխարեն օգտագործել
ազգակցական և արյունակցական կապ արտահայտող բառեր ու
կապակցություններ, որոնք ներառում են անվան նկատմամբ հաստատագրված երբեﬓի զգուշավորության հիշողություններ. «Տղամարդը իր կնոջը, կինը իր ամուսնուն ուրիշի ներկայությամբ խոսելիս չէր կոչում «իմ կինը» կամ «իմ մարթըս»: Տղամարդը իր կնոջ
մասին ասում էր՝ «մէր հարսը», «Թուﬕի աղ ջիկը», «Գիքիի քուրը», իսկ աներոջը դիﬔլիս՝ «ախչիկըտ», կնոջն էլ դիﬔլիս՝ մանավանդ ուրիշների ներկայությամբ՝ «Ա՜յ, Թուﬕի ախչիկ», «ա՜յ կնիկ»:
Կինն էլ ամուսնու մասին խոսելիս չէր ասում «մարթըս» կամ նրան
դիﬔլիս անունը տալիս, այլ սկեսրոջը դիﬔլիս ասում էր «տղէտ»,
տալոջը՝ «ախպէրըտ», տեգեր կնոջը՝ «տէգրըտ», իր ծնողներին՝
«փէսէտ», ուրիշներին՝ «մէր հայը» կամ «Առաքէլի ապէրը», իրեն՝
ամուսնուն՝ պարզորեն «է՜յ» կամ «ա՜յ հայ»1514:
1511

ՀԺՀ, հ. VII, էջ 452:

1512 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 659:
1513 Հնդկական օվկիանոսի արևելյան մասի կղզիներում «Ի՞նչ է ձեր անունը» հարցը ծայր աստիճանի աննրբանկատություն է համարվում: Եթե
բնիկի անունը ցանկանում են իմանալ վարչական կամ դատական
ատյանները, պատասխանելու փոխարեն նա նշանացի ցույց կտա
ընկերոջը կամ ուղղակի կասի. «Սրան հարցրեք»: Այս հավատալիքը
տարածված է առանց բացառության ամբողջ Արևելյան Հնդկաստանի
և Հյուսիսային Նոր Գվինեայի ցեղերի ﬔջ (Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ
295):
1514 Ս. Լիսիցյան, նշվ. աշխ., էջ 218 –219: Տե՛ս նաև Ե. Լալայեան, Սիսիան//
ԱՀ, գիրք Գ, Թիֆլիս, 1898, էջ 235 –236: «Так у кетов в Сибири до рождения ребенка муж зовет жену безлично «место», после рождения ребенка-«мать сына», или «мать дочери», при нескольких детях -«мать
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Գ. Ֆ. Չուրսինի ﬔկնաբանությամբ ամուսինները խուսափում
են ﬕմյանց և ընտանիքի անդաﬓերի անունները տալուց, որպեսզի ոգիներին խաբեն և նրանց կողﬕց չպատուհասվեն1515: Ս. Լիսիցյանը չի կիսում Չուրսինի կարծիքը՝ ամուսինների կողﬕց անձնանունների արգելքը բացատրելով սեռական ﬔրձեցման ամոթով: Իբրև վկայություն՝ նա մատնացույց է անում այն սովորությունը, որ ծնողները հոր և սկեսրայրի ներկայությամբ երեխային ձեռքից վայր են դնում՝ կարծես ծածկելով, որ դա իրենց ﬔղքի ապացույցն է1516: Մեր կարծիքով Ս. Լիսիցյանի բացատրությունը ավելի
ուշ շրջանի ընտանեկան և բարոյահոգեբանական հարաբերությունների արդյունք է, իսկ Չուրսինի ﬔկնաբանությունը համապատասխանում է առավել նախնական ծիսաառասպելաբանական պատկերացուﬓերին:
Ուշագրավ է գավառացի կնոջ սրտաշարժ նամակը՝ ուղղված
Պոլիս պանդխտած ամուսնուն, որտեղ աﬔնայն բծախնդրությամբ
պահպանվում է անձնանվան արտաբերման արգելքը (տաբուն)՝
թե՛ իր, թե՛ ամուսնու նկատմամբ1517:
Նույնը կարելի է ասել Արցախից գրառված առածի մասին, որտեղ ամուսնու անվանը փոխարինում է «ﬔր տնեցին» ծածկանունը. «Մեր տնեցուն ասած՝ ըխճըկանը իրեսը կըտըրվե, վեր թողիս
կոզնուն (ոզնի) էլ կը քինա»1518:
Հայ ժողովրդական «Ձուկ տղան»1519 (Այրարատ) հեքիաթում
детей», жена обращается к мужу «отец сына», «отец дочери», «отец
детей» (Кетский сборник, т. II, Москва, 1969, с. 235):
1515 Ս. Լիսիցյան, նշվ. աշխ., էջ 219:
1516 Նույն տեղում:
1517 «1897, նոյեմբեր 26-ին: Մեծ Սիրելի Գլխավոր իմ (ընդգծումը ﬔրն է՝
Թ.Հ.), ահա եղաւ երկու տարի, որ քեզնէ լուր չենք առնի, ինչու ատանկ
կ’ինիս և չես գիտեր թէ ﬔր յուսը վերը Աստուած, վարը դուն ես: Եւ հիմա գիշեր ցերեկ քու վրա խորհելէն կեանքս մաշեցաւ և աչքերուս լոյսը
պակսաւ, նորէն քեզնէ բան մը չըստացայ, ալ դուն խորհիր, սիրելիս
քու ըրածիդ վրայ. և հիմա բան մը չեմ ըսեր, ﬕնակ թէ կը յանձնեմ իմ
ու քու Աստըծուն, թող անիկա դատէ իմ քաշած նեղութիւնս: Ալ չունիմ
գրելիք:
Մնամ նամակիդ սպասող՝
Ընտանիքդ, Խփսեցի Ղ-ի կինը» (Բիւրակն, 1898, №16, էջ 330):
1518 Թ.Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2007, էջ 50:
1519 ՀԺՀ, հ. I, էջ 407 –414: Հին Հռոմում կնոջն անվանել են հոր (ում աղ ջիկը), ամուսնու (ում կինը) կամ որդու (ում մայրը) անուններով (В. Нико-
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վաճառականի կնոջ անվանը փոխարինում է «դրա ընտանին» արտահայտությունը:
Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի «Հեքիաթների տիպերի ﬕջազգային նշացանկի» ATU 303 թվահամարին1520 համապատասխանող
հայկական հեքիաթներում 1521 խնձորը երևան է գալիս իբրև բուսապաշտական պտղաբերող ուժ1522: Առաջացած տարիքում, սեռական
կապի ակնկալիքով՝ «Թագավորը խնձորը գոտկին՝ կէրթա ներս
քնելու, կնիկը տեսնի կը խնձոր ընկավ գոտկիցը, ըսավ. — Է՞ս ինչ
խնձոր է, երիտասարդությունդ նո՞ր ﬕտքըդ գըյնի կը, թագավոր
սաղ կենաս: Կ’ըսե կը. — Սուլթան, էս խնձորի ﬔջը քարամաթ (զորություն) կա:
Կըսե կը. — Ի՞նչ է քարամաթը:
Կըսե կը. — Էսիկ էն խնձորն է, օր ﬔնք ուտենք՝ ﬔզի, աստըծու կարող զորութենով, էրկու հատ տղա կ’էղնի: Կճեպներն էլ
տանք ձիուն, էրկու հատ քուռակ կ’էղնի («Քյալ օղլան»)1523:
«Հաջի Սայադի աղ ջիկ Փարին»1524 (Տաշիրք-Ձորագետ) հեքիաթում հաջի Սայադի աղ ջիկն ու տղան ծնվում են խնձորից (բուսական ծագում): Սայադը ﬔջիթի դռանը ﬕ երեխա էլ է գտնում:
нов, Имя и общество, с. 25): Ի սկզբանե ռուսական գյուղերում նույնպես
ընդունված չէր գործածել կանանց անձնանունները: Հին ռուսական
գրականության («Ասք Իգորի գնդի մասին») հանրահայտ կին հերոսուհին՝ Յարոսլավ արքայի դուստրը, հայտնի էր ﬕայն հայրանունով՝
Յարոսլաﬖա, նրա անունն էր՝ Պրասկովյա (В. Никонов, Ищем имя,
с.15 –16):
1520 H.-J. Uther, p. 183.
1521 ՀԺՀ, հ.IV, էջ 302 –309, «Քյալ օղլան» (Բասեն); հ. XIII, էջ 74 –90 «Ահմատ ու Մահմատ» (Տուրուբերան-Մուշ); հ. XIII, էջ 91 –101 «Շահզադեն»
(Տուրուբերան-Մուշ):
1522 «Խնձորի՝ անմահական և նույնիսկ զավակ պարգևելու ընդունակությունը բուն տոտեմական է» (Վ. Բդոյան, Երկրագործական մշակույթը Հայաստանում, էջ 479): Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Վանայ սազ,
Երկրորդ մաս, ժողովեց Գ. Շէրենց, Թիֆլիս, 1899; Ծաղկաքաղ Վասպուրականի բանահիւսութեան, հաւաքագրեց Հայկ Աճէﬔան, Էջﬕածին, 1917, էջ 37 –38; Սասնա ծռեր, հատոր Ա, էջ 33; Մ. Աբեղյան, Գուսանական ժողովրդական տաղեր, էջ 76; Ժողովրդական խաղիկներ,
էջ 154:
1523 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 302: «Սէրն խնձորով պիտի», — ասում է ﬕջնադարյան
հայրենը, և պսակի գնացող փեսան շալե գոտու ﬔջ էր պահում առնականություն խորհրդանշող խնձորը (Բենսէ, Բուլանըխ կամ Հարք
գաւառ//ԱՀ, գիրք Ե, Թիֆլիս, 1899, էջ 113):
1524 ՀԱԲ, հ. 20, էջ 60 –65:
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Կնքելու ժամանակ խնձոր տվող մարդը (տարբերակներում՝ դերվիշը), պայմանավորվածության համաձայն, որոշ ժամանակ անց գալիս է և նրանց անուններ դնում՝ Փարի, Մահմադ, Թափտըղ. «Թափտըղ՝ իբրև գդնովի»1525: Երեխաների անվանադրությունը հետաձգելու կամ գաղտնի պահելու սովորությունը պայմանավորված է չար
ուժերի հարձակուﬕց նրանց պաշտպանելու մտահոգությամբ, քանի որ վտանգն առավել զորեղանում է, երբ զուգակցվում է նորածինների անվան հետ: Չար ոգիներին շփոթեցնելու նպատակով
երեխային կորցնելու և ապա գտնելու և «Թափտըղ» (Գտնված)
անորոշ անվամբ անվանակոչելու սովորությունը տարածված է շատ
ժողովուրդների ﬔջ1526: Հնագույն պատկերացուﬓերի համաձայն՝
անվանադրության իրավունքը տրված է հմայական ուժերին, տվյալ
դեպքում՝ դերվիշին, ում հասու է անմահական խնձորի կախարդական զորությունը: Հայ ժողովրդական հեքիաթների՝ ﬔզ հետաքրքրող տարբերակներում խնձորից ծնված հերոսներն անանուն են
ﬔծանում, ﬕնչև դերվիշի ժամանումը: Դերվիշի (քրﬕ) նախասահմանած ժամանակը տատանվում է 14 օրից1527 ﬕնչև 10 տարին1528
կամ նվիրագործման չափահասության տարիքը1529:
«Ահմատ ու Մահմատ» հեքիաթում1530 (Տուրուբերան-Մուշ)
տղաներն արդեն որսի էին գնում, բայց դեռ անուն չունեին. «Բըլե
անուն դրած չէին ուրանց»1531: Վեզիրները որոշում են հավելյալ
անուն դնել երեխային և դերվիշի հայտնվելու ժամանակ այն թաքցնել. «Հ’էվելի անուն մը պետք դնինք, հար դերվիշ հ’իգա, ախըր
թագավորի տղեն առանց անվան իմա՞լ կէղնի, դերվիշ օր էկավ,
կասինք. անուն չընք դրի, թըղ անուն մը լե ինք դնե»1532: Երբ թագա1525 Նույն տեղում, էջ 61:
1526 «Долго держался обычай: в семьях, где дети часто умирали, прятать
их от чертей, затем инсценировать находку, делая вид, будто это совсем не тот, а чужой ребенок. Потому-то нередки были имена Найден,
Ненаш и т. п. Отсюда фамилия Найденов, Ненашев» (В. Никонов, Ищем
имя, с. 17).
1527 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 91:
1528 Նույն տեղում, էջ 74:
1529 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 303:
1530 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 74 –90:
1531 Նույն տեղում, էջ 74:
1532 Նույն տեղում, էջ 76: Բրահմանների կաստայի երեխան նույնպես
ծնվելու ժամանակ ստանում է երկու անուն՝ աﬔնօրյա գործածության
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վորի վեզիրները հավաքվում են, թե «հերիք է թագավորի ճժեր
առանց անվան օլըրտին, էկեք անունըմ դընենք էդոնց»1533, հենց
այդ ժամանակ հայտնվում է դերվիշը և խիստ բարկանում, որ իր
բացակայությամբ փորձում են տղաներին անվանադրել. «Թագավորն ասաց. — դերվիշ բաբա, շատ մը հերսոտի, ես իմ խոսքի
տերն իմ, իմ գլուխ ու իմ խոսք ﬔկ է, ես չընք ուզե զաթի տղեկներու
վրեն անուն մը դնեն, չուր դու հ’իգեր: Էդոնք ուրանց գլխուն են ժողվի, էկի, դեռ անուն լե չկրցած են գտած, ի՞նչ կուզես, դիր: Դերվիշ
կակղցավ, ասաց. — Քու տղեկներու անուններն ին՝ ﬔկին Ահմատ,
ﬔկին Մահմատ»1534:
Տուրուբերան-Մուշից գրառված ﬔկ այլ «Շահզադեն»1535 հեքիաթում դերվիշը դարձյալ հոխորտում է. «Չասի՞ զտղի անուն
չդնեք, հար ես հ’իգամ. էդոր անուն դուք ի՞նչ կըռնաք դնեք, էդոր
անուն Շահզադա է»1536: Հայկական հեքիաթների հերոսների անունները ﬔծավ մասամբ օտարաշունչ են՝ Թափտըղ, Ահմատ, Մահմատ, Շահզադա, Դունյա-Գյոզալի, Ասլանզադե, Ջանփոլադ, Սոյլամազ, Ղասաբ-օղլի, Գյուլինա-Բանով շի, Ասլան-բալասի, Ասլան
օղլի, Ավչի Ղասըմ, Այ-օղլի և այլն: Բանահյուսական և ազգագրական նյութերը վկայում են երկու ժողովուրդների ﬔջ ընդունված այն
սովորության մասին, ըստ որի՝ նորածինների մահը հնարավոր է
կանխել հարևան ժողովրդի ծեսով րտելու և օտար անունով անվանակոչելու դեպքում: Ասվածի օգտին է վկայում այն հանգամանքը, որ հայկական հեքիաթներում անզավակ ծնողները երեխաներ
են ունենում դերվիշի օգնությամբ, և երեխաներին անվանադրելու
իրավունքը վերապահված է ﬕայն դերվիշին (մահﬔդական քա-

անուն և գաղտնի անուն (դա պետք է հայտնի լինի ﬕայն նրա հորն
ու մորը): Վերջին անունը տալիս են ﬕայն ծիսակատարությունների,
օրինակ՝ պսակադրության ծեսի ժամանակ (Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ
294): «Младший сын царя Ивана Грозного, убитый в Угличе, для всех
был Димитри, а при рождении он получил имя Уар, которое от всех
скрывали, но это не спасло его от ножа наемных убийц» (В. Никонов,
Ищем имя, с. 17): Երկրորդ անուն են ստանում նաև քրիստոնեական
րտության ծեսի ժամանակ:
1533 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 76:
1534 Նույն տեղում, էջ 77:
1535 Նույն տեղում, էջ 91 –101:
1536 Նույն տեղում, էջ 91:
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րոզ չին): Այս համատեքստում ժողովրդագիտական առումով ուշագրավ է «Թուրք երեխայի րտությունը» զրույցը1537:
Դիպվածով անվանակոչության տիպիկ օրինակ է «Թափտըղը»1538 (Արցախ), «Հաջի Սայադի աղ ջիկ Փարին»1539 (Լոռի), «Փարի
խանուﬕ նաղլը»1540 (Շամշադին) հեքիաթներում Հաջի Սայադի
(տարբերակ՝ պառավի) որդեգիր Թափտըղի անունը: Կեսգիշերին,
իր տեսած երազի համաձայն, Հաջի Սայադը շտապում է ժաﬕ դուռը.
«Եր ա կենում, պալտոնը օսերը քցում, չմշկնեն ﬖներեն քցում...
չմոշկ ա, իլի, չը՛խկ հա չը՛խկ, քյնում տեսնում՝ ժաﬔն տռանը ﬕն
պեն: Տես ա պրանում, տեն ա պրանում՝ տեսնում պերուր ա, մաչին՝
ﬕն խոխա: Ստի յա եշում, ինդի յա եշում, տեսնում ա՝ մարդ չի տեսնո՞ւմ, խոխան յոր ա օնում, տինում պալտոնեն տակեն, վազեվազ
կյամ տոն»1541:
Տատﬔրին կանչում են, որ երեխային անվանադրի. «Ասում
ա. — Էտ խուխեն անումը կտինիմ Թափտըղ: Ասում ըն. — Լհա
լյավ ա, Հաջի Սայադը տափերը պուք ար տամ, վերջը քթալ ա»1542:
Թափտըղ նշանակում է գտնված, գտնովի և անձնանվան ընտրու1537 Երեք երեխա կորցրած թուրք հայրը չորրորդի լույս աշխարհ գալուն
պես, ﬕ հակ բամբակ, ﬕ հակ բուրդ էշին բարձելով, ճանապարհ է
ընկնում հայկական գյուղ՝ երեխային րտելու: Հանդիպում է երկար
մորուքով, երկար հասակով, երկար վերարկու հագած ﬕ հայի և, կարծելով, թե քահանա է, խնդրում է տղային հայկական ծեսով րտել:
Չնայած հայը հայտնում է, որ ինքը քահանա չի, թուրքը չի հավատում,
ոտ ու ձեռն է ընկնում, աղաչում, պաղատում, խոստանում է վարձահատույց լինել, ﬕ հակ բամբակն ու բուրդն է մատնացույց անում: Հայը համաձայնում է, թուրքի երեխային տկլորացնում է, երեք անգամ
մտցնում գետի ﬔջ և ասում.

Գետը կյամ ա սարերան,
Թուրքին լակուտը լղանա,
Կոխիմ գետը հորը տամ,
Օզըմ ա հյանա, օզըմ ա թուրքանա:
Այնուհետև րտված երեխային հանձնում է հորը, իսկ էշը բեռով տանում տուն (ՀԱԲ, հ. 24, Թ. Հայրապետյան, Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). Կյանքն ու գործը, էջ 84):
1538 ՀԱԲ, հ. 15, էջ 105 –114:
1539 ՀԱԲ, հ. 20, էջ 60 –65:
1540 ՀԺՀ ԵՀՀ, էջ 57 –70:
1541 ՀԱԲ, հ. 15, էջ 106:
1542 Նույն տեղում:
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թյունն էլ, ինչպես տեսնում ենք, պայմանավորված է համապատասխան դիպվածային հանգամանքներով1543:
Դիպվածով անվանադրության հետաքրքիր տվյալներ են պարունակում ATU 883 C թվահամարին համապատասխանող «Թագավորի կուրիսած աղ ջիկ»1544 (Տուրուբերան-Մուշ), «Թակավորի
գնիգ»1545 (Սասուն) հեքիաթները: Թագավորի ընտանիքը ենթարկվում է նավաբեկության, բոլորը փրկվում են՝ բացի աղջկանից
(տարբերակ՝ թագավորի գեղեցկուհի կինը հիվանդանում է և
ամուսնու հրամանով թաղիքի ﬔջ փաթաթված նետվում սարի
գլուխ1546): Աղջկան (թագուհուն) ﬕ հովիվ է գտնում, ﬔծացնում
(խնամում), ամուսնանում հետը: Նախապես կինը պայման է կապում, որ տերտերի փոխարեն ինքն է անվանադրելու իրենց ապագա երեխաներին և հավաստիացնում է կեսուրին, որ իր չոբան
ամուսնուն չի փոխի հարյուր թագավորի հետ. «Հըրուր հադ թակավոր եղնի, խուրբան կէնիմ քու դղին, չըմ էրտը: Գըսը. — Միայն մէ
պան գխնտրիմ էնիք ըմ խոսքով. ընձի ըր էրեխը էղնի՝ թողեք զըդ
էրեխեցնու անուն յըս տրիմ»1547: Ունենում են երեք որդի: Կինը
նրանց անունները դնում է՝ Ի՞նչ էինք, Ի՞նչ եղանք, Ի՞նչ պիտի լինենք:
Օրերից ﬕ օր թագավորը հյուրընկալվում է նրանց տանը,
պահանջում բացատրել անսովոր անունների իմաստը: Երեխաների մայրը պատմում է իր կյանքի պատմությունը և հիﬓավորում
1543 «Имя ему предстоит получить не дома, а в той таинственной обители,
куда он прибудет. И если в некоторых случаях ребенка все же крестят
дома и извещают об этом в приложенной к ребенку записке, то мы можем это рассматривать как вариацию; слишком упорно упоминается и
иногда подробно рассказывается, как мальчика нарекли на новом для
него берегу.

Взял младенца-мальчика игумен,
Окрестил его в святую веру,
Имя дал хорошее младенцу,
Имя дал ему: Семен -Найденыш,
– говорится в сербской песне о Симеоне Найденыше, и подобные же
упоминания, более или менее подробные или краткие, мы найдем в
очень многих текстах» (Сербский эпос, Перевод Н. Гальковского, Москва, 1916, с. 64; В. Пропп, Фольклор и действительность, с. 282).
1544 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 312 –314:
1545 ՀԱԲ, հ. 19, էջ 98 –99:
1546 Նույն տեղում, էջ 98:
1547 Նույն տեղում, էջ 99:
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դիպվածային հանգամանքներով պայմանավորված անվանադրությունը. «Իդը չոբանն ը դվէ ընձի գյանկ, էգեր իմ առէ զինք, ըդ
անուննին լը՝ տրեր իմ ըմ բըխտի վըրեն, հըսկըցա՞ր»1548:
«Վրեժն ու Դատաստանը»1549 (Պարսկահայք) հեքիաթում
ծպտված թագավորի ուշադրությունից չեն վրիպում «ճան խաղացող» Վրեժ ու Դատաստան անունով երեխաները, որոնց հարցուփորձ անելով՝ թագավորը պարզում է, թե ինչ հանգամանքներում և
ով է անվանադրել երեխաներին, և վերոնշյալ անունների ﬕջոցով
բացահայտում է վերջիններիս հոր սպանությունը:
Թե՛ հայ և թե՛ ﬕջազգային հեքիաթային ժառանգության ﬔջ
անձնանունները հաճախ փոխարինվում են անորոշ, ժխտական
դերանուններով (Ոչինչ, Ոչ ոք), որոնք Ս. Թոմփսոնն իր համացույցում դիպուկ կերպով բնորոշում է՝ «Ոչ ոք» (K 602)1550:
Այրարատից գրառված «Շիրին շահ և Բահր»1551 հեքիաթում
իմաստուն ծառը, հնարամտորեն Շիրին շահի անունը փոխելով,
նրան կոչում է Ոչինչ, որպեսզի Շիրին շահը ծպտված կարողանա
իր հարսնացուին առևանգի Քաջանց երկրից.
— Սև-Դու՜լտու՜լ, Բահրը տարան Քաջանց տնից:
— Ո՞րը տարավ:
— Ոչինչը տարավ1552:
Բնության ոգեղենացման և կենդանական պաշտամունքի հեռավոր հիշողություններ կան հայ ժողովրդական հեքիաթների հերոսների հնավանդ անձնանուններում՝ Առյուծ (Ասլան), Կորյուն
(Ասլան Բալասի), Եղնիկ (Ջեյրան, Ջեյրան օղլի), Գառնիկ և այլն:
ATU 552 տիպին համապատասխանող հայկական հեքիաթների տասնﬔկ տարբերակներն ունեն հետևյալ ընդհանուր խորագիրը՝ «Աղ ջիկներ, որոնք ամուսնանում են կենդանիների հետ»1553:

1548 ՀԱԲ, հ. 19, էջ 98 –99:
1549 ԲԱ, FFXII:2085 –2094:
1550 S. Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, Volume four, Helsinki, 1934,
p. 344.
1551 ՀԺՀ, հ. III, էջ 193 –209:
1552 Նույն տեղում, էջ 208:
1553 ՀԺՀ, հ. I, №30; հ. III, №4; հ. VI, №4; հ. VII, №233; հ. VIII, №127; h. XI,
№39; h. XIII, №4; h. XV, №39; ԷԱԺ, հ. Դ, №7; Հին աւանդական հեքիաթներ Խոտորջրոյ, հաւաքեց Հ. Մ. Հաճեան, Վիեննա, 1907, №17; ՀԳ
ՀԲ, էջ 179 –183:
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Թագավորի փոքր որդին, ﬔռնող հոր պատվիրանի համաձայն, իր
քույրերին կնության է տալիս առաջինը նրանց ձեռքը խնդրողներին՝ արջին, գայլին, արծվին (Սինամ հավքին), վագրին, առյուծին,
Սև, Սպիտակ, Կարﬕր դևերին: Իսկ ATU 554 տիպին պատկանող
յոթ հեքիաթներում, ճիշտ է, թագավորի փեսաները կենդանիներ
չեն, սակայն հերոսները երախտագետ կենդանիների օգնությամբ
կամ նրանց տված հրաշագործ առարկաների շնորհիվ են կատարում դժվարին առաջադրանքները և ամուսնանում թագավորի աղջիկների հետ1554:
«Արևհատ և Օձմանուկ»1555 (Այրարատ) հեքիաթի վերնագիրն
իսկ առնչվում է համանուն հերոսների անձնանունների հիմքում
ընկած արևի և օձի պաշտամունքին: «Չըրքըն դղան»1556 (Տգեղ
տղան-Մուսա լեռ) հեքիաթի բարի տղան ծնված օրից շատ տգեղ է
լինում, և մայրը նրան անվանում է Տգեղ: Տղան կարեկցում է կենդանիներին և գեղեցկանում է երախտագետ կենդանիների օգնությամբ (ﬔղուն երեք տեսակ ծաղիկ է տալիս Տգեղ տղային, որոնց
թուրմով լվացվելով՝ նա սիրունանում է և ամուսնանում թագավորի
աղջկա հետ)1557:
ATU 450 թվահամարին համապատասխանող հայկական հեքիաթների (10 տարբերակ1558) համաձայն, խﬔլով գառան ոտնահետքի ջուրը, եղբայրը գառ է դառնում՝ ստանալով Գառնիկ ախպեր անունը:
Հայ բանահյուսությունից հայտնի է հեքիաթների ﬕ խումբ,
որտեղ առկա են նվիրագործման խորհրդածեսին և կենդանիների
պաշտամունքին առնչվող անվանակոչություններ: Թագավորի աղջիկն արջից ﬕ տղա է ունենում, ում կոչում է Արջի տղա.
1554 ՀԺՀ, հ. XV, №72; ՀԱԲ, հ. 14, №18; ՀԱԲ, հ. 16, №3; Գ. Սրվանձտյանց,
նշվ. աշխ., №Է; ԱՀ, հ. XXV, էջ 109 –113:
1555 ՀԺՀ, հ. I, էջ 236 –240:
1556 ՀԱԲ, հ. 16, էջ 32 –35:
1557 Նույն տեղում, էջ 34 –35:
1558 ՀԺՀ, հ. II, №18, «Գառնիկ-աղպեր»; հ. VIII, №126, «Խորթ մոր հեքիաթը»; հ. X, №10, «Գառնիկ ախպոր հեքիաթ»; հ. XI, №36, «Գառնուկ ախպոր հեքիաթ»; հ. XIII, №28, «Գառնուկ ախբեր»; հ. XV, №70, «Երեﬔա
թակավոր»; Ա. Աթայեան, Սալմաստ, Նոր Ջուղա, 1906, էջ 193 –195;
Բիւրակն, «Խորթ մայրը կամ եղնիկ աղբարը», 1899, էջ 142 –144; Հին
աւանդական հեքիաթներ Խոտորջրոյ, № Զ, «Օքսուզ աղբօյն ու աղջկան հէքեաթն»; Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., №1, «Գառնիկ աղբեր»:

III. ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐԻ ՈՒ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՅԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ...

299

«Էտ տղի գոտկիցը վիրևը իսանի ա ըլըմ, իսկ ներքևը՝ առչի»1559:
Մեկ այլ հեքիաթում անտառում հայտնված տղայի ստնտուն
առյուծն է, ուստի «անուն պետք է դնինք Ասլան տատա՝ Առյուծի
ձագ»1560: Իսկ ձվից ելած հուրի-փերի աղջկան անվանում են ճնճղուկ
աղ ջիկ1561:
Գտնված երեխային նոր ﬕջավայրում անվանադրելը նվիրագործման ծեսի բաղկացուցիչ է1562:
Հայկական հեքիաթներում անպաշտպան մանկանը թողնում
են անտառում: Լքվածությունը, վտանգին ենթակա լինելը, ըստ
Յունգի, հարաբերվում է մանկան արքետիպին, ով, կյանք ստանալով մոր «խաղի» արդյունքում, հայտնվում է իր ծնունդը ոչնչով չարժևորող անտարբեր աշխարհում 1563: Մանկանն օգնության է հասնում մայր բնությունը (բնազդների աշխարհը), որտեղ մարﬓավորված է ապագան և ինքնաիրացման ավելի բարձր աստիճանը1564:
Մանկանը կերակրում են պաշտամունքային նշանակություն ունեցող կենդանիներ1565 (եղ ջերու (պախրա, մարալ), վայրի քոշ, քար1559 ՀԺՀ, հ. I, էջ 149, «Առչի տղի նաղլը» (Այրարատ):
1560 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 389, «Ասլան տատեն» (Տուրուբերան-Մուշ):
1561 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 115, «Ճնճղուկ ախչիկ» (Տուրուբերան-Մուշ):
1562 В.Пропп, Фольклор и действительность, с. 282.
1563 К. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, с.100 –101. «Խաղ» բառի այս
կիրառության վերաբերյալ տե՛ս Յ. Հայզինգա, նշվ. աշխ., էջ 67 –68:
1564 К. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, с. 101.
1565 ՀԺՀ, հ. I, էջ 537 –550 (հավելված); հ. III, էջ 427 –429 (հավելված); հ. IV,
էջ 374 –377; հ. VI, էջ 71 –73, էջ 392 –397; հ. VIII, էջ 398 –399; ՀԺՀ ԵՀՀ,
էջ 57 –69, էջ 75 –82: Միջնադարյան ժողովրդական երգերում, որոնք
հետագայում վեր են ածվել օրորոցային երգերի, պահպանվել են վայրի կենդանիների մայրական դերի մասին հնագույն պատկերացումների վերապրուկներ: Նույնիսկ հարցադրում է արվում, թե հերոսին ո՞ր
մայրն է բերել (ծնել)՝ մա՞րդ-մայրը, թե՞ ﬕ ուրիշը.

Այ իմ աստվածատուր, այ կըտրիճ, էղաւղօ՜յ,
Ապա ո՞ր մար որ զքեզ բերել, ընկա՜լ,
Թէ զինք՝ մարդ-մարըն չէ, ա՜յ, բերել, էղաւղօ՜յ,
Ոչ կընիկ դայեկ սընուցեր, ընկալ օ՜յ,
Թէ եղն ի մօրին, ա՜յ, բերել, էղաւղօ՜յ,
Խրկագվին կաթով սընուցեր, ընկա՜լ.
Աստղունք իր օրորքն այ տըւել, էղաւղօ՜յ,
Լուսնիակն ի լուսն է հանէր, ընկա՜լ... (ՄՄ, ձեռ. №7709, թերթ 124ա):
Մեկ ուրիշ օրորոցային երգում անգամ շեշտված է, որ երեխայի
ստնտուները վայրի կենդանիներ են.
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այծ, առյուծ): Երբ երեխան անտառից (ամայի վայրից, եղեգնուտից)
բերվում է մարդկային նոր ﬕջավայր, բացառությամբ հայրական
տան, ստանում է նոր անուն. ﬕնչ այդ նա անանուն էր: Նայած թե
ինչ կենդանի է նրան կերակրել (եղնիկ (ջեյրան)1566, առյուծ (ասլան)1567, այծ1568), կամ ինչ կենդանուց ու թռչունից է սերվել (արջ1569,
ճնճղուկ1570, օձ1571, գորտ1572, ձի1573, ոզնի1574), ըստ այդմ էլ՝ նրան կոչում
են՝ Ջեյրան-օղլի, Ասլանզադե, Ասլան-Բալասի, Ասլան տատե
(առյուծի ձագ), Օձամանուկ, Այծատուր, Ծի տղա, Արջի տղա, Գորտան աղ ջիկ, Կոզնի տղա և այլն:
«Ջիգարով պախրեն»1575 (Լոռի) հեքիաթում պահպանվել է
վայրի կենդանիների մայրական դերի մասին հնագույն պատկեՀարավ քաﬕն քե տանի բերի,
Ծեթ-պետ աստղեր քե դադար ասի,
Էն վերի ոչխար գա, քե կաթ տա...
Վերի մաքին քե ծիծ տեր... (Վանայ սազ, Առաջին մաս, էջ 83):
1566 ՀԺՀ, հ. I, էջ 285 –295, «Ջեյրան-օղլի» (Այրարատ):
1567 ՀԺՀ, հ. V, էջ 368 –382, «Aռbւծեն տըղան» (Արցախ); հ. VI, էջ 22 –31,
«Ասլան-Բալասուն հաքյաթը» (Ղարաբաղ), էջ 613 –616, «Ասլանբալասու հaքյaթը» (Ղարաբաղ, հավելված); հ. VIII, էջ 140 –159,
«Ասլան-բալասի» (Գուգարք-Լոռի); հ. X, էջ 62 –69, «Ասլանզադե ու
Ջանփոլադ» (Մուշ-Բուլանըխ); հ. XII, էջ 384 –400, «Ասլան տատեն»
(Տուրուբերան-Մուշ); հ. XV, էջ 300 –306, «Ասլան օղլին» (Վան-Վասպուրական):
1568 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2008, թերթ 21 –25:
1569 ՀԺՀ, հ. I, էջ 149 –160, «Առչի տղի նաղլը» (Այրարատ); հ. V, էջ 267 –275,
«Արչին տղան» (Արցախ), հ. VIII, էջ 291 –297, «Տերտերի արջ տղեն»
(Գուգարք-Լոռի):
1570 ՀԺՀ, հ. III, էջ 132 –139, «Աղունիկ աղ ջիկ» (Այրարատ); հ. XIII, էջ
115 –118, «Ճնճղուկ ախչիկ» (Տուրուբերան-Մուշ):
1571 ՀԺՀ, հ. III, էջ 37 –62, «Օձ-Մայիլ» (Այրարատ); հ. IV, էջ 195 –219, «Միրզա Մահմուտի հեքիաթը» (Բասեն); հ. VI, էջ 77 –80, «Օց-Մանուկին
հաքյաթը» (Ղարաբաղ); հ. XIII, էջ 212 –222, «Շահ-Մարան» (Տուրուբերան-Մուշ); հ. XV, էջ 171 –175, «Օց ախչիկ» (Վան-Վասպուրական):
Վերջին երկու հեքիաթներում օձից ոչ թե տղա է ելնում, այլ աղ ջիկ
(ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 213; հ. XV, էջ 171):
1572 ՀԺՀ, հ. V, էջ 188 –197, «Կյեռթնուկ ախճիգյը» (Արցախ); հ. IX, էջ
200 –203, «Գորտան աղ ջիկ» (Տուրուբերան-Հարք):
1573 ՀԺՀ, հ. V, էջ 100 –105, «Խոսող ծին» (Արցախ); հ. IX, էջ 195 –199, «Ծի
տղեն» (Տուրուբերան-Հարք); հ. XIII, էջ 108 –114, «Ձիու քուռակ» (Տուրուբերան-Մուշ):
1574 ՀԺՀ, հ. V, էջ 49 –52, «Կոզնի տըղան» (Արցախ):
1575 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 398 –399:

III. ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐԻ ՈՒ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՅԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ...
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րացուﬓեր: Նորածնի քաղցած մայրը երեխային կերակրելու համար կաթ չունի:
«Քորփեն, որ լաց ա ըլում հա, ﬔրը ﬗկտալով ասըմ ա. —
Նանա՛, նանա՛ Օրսագուլ,
Պախրեն կգա ծիծ կտա,
Ջիգար չունենա՝ քիչ կտա,
Քաﬕն կգա ժաժ կտա,
Մանդրատերևը փափկոց կլի,
Լենատերևը ծածկոց կլի»1576:

Երբ հայոց Արշակունի Խոսրով թագավորը աﬔն կերպ ուզում
էր վրեժ լուծել Արտաշիրից իր տոհմակից Արշակունիների իշխանությունը խլելու և Արտավանի արյան համար, այդ ժամանակ
պարսից թագավոր Արտաշիրը ﬔծ զորքով արշավում է Հայաստանի վրա, ասպատակում երկիրը, ծեր ու մանուկ՝ բոլորին գերի
տանում, բացի ﬕ երեխայից, որին փրկում է նրանց տանը հավատարիմ Բուրզ անունով ﬔկը և փախցնում Քուշանաց աշխարհը,
որտեղ, ըստ առասպելի, «անբան անասունները սպասավորելիս
են եղել երեխային»1577:
«Օխտը ախպոր ﬕն քերը»1578 հեքիաթում հերոսուհիներից ﬔկի անունը Մաքաղաթ է, որն առնչվում է Հին Հայաստանում լայն
տարածում ունեցած, հորթի մշակված կաշվից պատրաստված
թղթի անվան հետ՝ դարձյալ կենդանական ծագմամբ: Հնարավոր է
նաև, որ այն լինի Մարիամ Մագթաղինեի անվան ժողովրդական
տարբերակը՝ աղերսվելով քրիստոնեական հիմքով անվանադրության հետ:
«Հեքիաթ Քիշﬕշ-Խաթունի ախչկան»1579 (Տուրուբերան-Հարք),
«Սոյլամազ խանըﬕ հեքիաթը»1580 (Այրարատ), «Օֆչի Շամփռի
տղեն»1581 (Գուգարք-Լոռի) հեքիաթներում հերոսուհիներից ﬔկի
անունն է Սոյլամազ, որը թարգմանաբար նշանակում է Չխոսկան1582
1576 Նույն տեղում, էջ 398:
1577 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, ՀԳ, էջ
255:
1578 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 441 –452:
1579 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 315 –324:
1580 ՀԺՀ, հ. I, էջ 382 –399:
1581 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 318 –323:
1582 Չխոսկանի ձորի (Սոյլեﬔզ դարասի) մասին տե՛ս Ա. Ղանալանյան,
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և առնչվում է ծիսական չխոսկանության հնավանդ վերապրուկների
հետ:
Անձնանունից ակնկալվող բարեբախտության, բարեկեցության, ուժի և գեղեցկության հավատալիքը կենցաղավարում է ցայսօր: Իհարկե, նորածինը դեռևս չի կարող դրսևորել վերոհիշյալ
որակներից և ոչ ﬔկը. անունը ﬕայն աղերսում է, որ նա դառնա
այդպիսին1583: Վան-Վասպուրականից գրառված «Շիրին»1584 հեքիաթում անզավակ թագավորի կինը հղիանում է դերվիշի տված
խնձորից. «Աստծու խրամանքյով կնիկ կﬓա տղով: Ինն աﬕս, ինն
օր, ին սaհaթ, ին թaխխա կթմﬕ, տղեն կէլնի: Տղեն լաճ ի, անուն
կտնեն Շիրին»1585: Վերոհիշյալ «Օխտը ախպոր ﬕն քերը» հեքիաթում «ռաշպար Սարքիսին», ում կարճ Սaքյի են ասում, ամուսնացնում են. «Մին ղaշaնգ ախճիկ ճրեցին, անումը Գյbզaլ, հրսանիք
ըրին, փըսըկեցին, տանավ ըրին»1586: Եթե հավելենք, որ Շիրին
նշանակում է քաղցր, իսկ Գյոզալ՝ գեղեցկուհի, ապա անվանադրությամբ ակնկալվող անուշ, ցանկալի լինելու մոտիﬖերն ավելի
հասկանալի կդառնան: Իհարկե, հատուկ անվան և այն կրող անձի
ﬕջև իմաստային որևէ համապատասխանություն կարող է և չլինել: Զորօրինակ՝ Շիրին և Գյոզալ անուններով կարող են կոչվել
«դառը» բնավորությամբ և տգեղ արտաքինով անձինք կամ Ասլան
(Առյուծ) անունով՝ թուլակազմ ու վախկոտ մարդը:
Անունը պատկանում է այն կրող անձին: Սակայն աﬔնից
առաջ անունը սոցիալական, մշակութային ցուցիչ է: Ասվածի վառ
վկայությունն են «Անունի տեր», «Անունով մարդ» դարձվածները1587: Թեև բոլորն էլ անուն ունեն, սակայն պատահական չէ, որ
այս բանաձևերով է հավաստվում հասարակության ﬔջ մարդու
հռչակվածության, համբավավոր լինելու իրողությունը: Իսկ «անու-

Ավանդապատում, էջ 49 (№123):
1583 «Թուրք աղջկան ծնողներն անվանել են Բեժբինե՝ «հինգ հազար»:
Ծնվելուց անﬕջապես հետո այդպիսի գլխագին (լիրով) են նրանք
սահմանել աղջկա համար, երբ կգա ամուսնության ժամանակը»
(В. Никонов, Ищем имя, с. 17):
1584 ՀԺՀ, հ. XV, էջ 319 –329:
1585 Նույն տեղում, էջ 319:
1586 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 441:
1587 Ա. Սքիասյան, Ս. Գալստյան, Հայոց լեզվի դարձվածաբանական
բառարան, էջ 26:
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նը կտրած» հանդիմանական անեծքը հավասարազոր է պատժի,
պատվազրկության, անանունության, այսինքն՝ մահվան1588:
«Ոդիսականում» Ալկինոսն այսպես է դիմում Ոդիսևսին.
Նախ, դու հայտնիր անունը քո. ինչպե՞ս էին
քեզ անվանում հայրդ ու մայրդ
Եվ այլ մարդիկ, որ ապրում են քաղաքիդ ﬔջ
կամ թե նրա շրջակայքում,
Քանզի գիտենք, որ մարդկանց ﬔջ անանուն մարդ չկա երբեք՝
Թեկուզ լինի նա ﬔծատուն կամ հասարակ, չնչին ﬕ մարդ:
Մարդուն, նրա ծնված ժաﬕն, ծնողները անշուշտ
տալիս են ﬕ անուն1589:

Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ հնուց ի վեր՝ մարդկությանը
հայտնի պատմական բոլոր ժամանակաշրջաններում, հասարակության անդաﬓերն ունեցել են իրենց հատուկ անունները, որոնք
իրենց ﬔջ ներառում են հասարակության զարգացման որոշակի
փուլերին բնորոշ պատմամշակութային կարևոր իրողություններ:

3.5.
ԾԻՍԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ծիսական տոնահանդեսները, մրցակցային արարողություններն ու սովորույթները օգնել են հնագույն հանրույթին կազմակերպվելու տոհﬕ կենսական պահանջների և կրոնադիցաբանական պատկերացուﬓերի համաձայն: Այս մասին հարուստ վկայություններ են պահպանվել նաև հայ ժողովրդի բանահյուսական
կենցաղում և հրաշապատում հեքիաթներում, որոնց հնությունը
կապվում է շատ հեռավոր ժամանակների հետ: Ինչպես հեքիաթների ﬕջազգային ժառանգության ﬔջ, այնպես էլ հայկական հրաշապատում հեքիաթներում կան դիպաշարային տարբեր փոփոխակներ օտար երկիր գնացած նվիրագործյալ հերոսի մասին, որը,
1588 Տաժանավայրերում անվանազրկում են մարդկանց՝ անձնանունները
փոխարինելով համարներով, իսկ Հյուսիսային Աﬔրիկայի կվակիյուտել ցեղի մոտ պարտք վերցնելիս գրավ են դնում սեփական անունը, և
քանի դեռ պարտքը չի վերադարձվել, պարտապանը ﬓում է անանուն
և չի համարվում հասարակության լիարժեք անդամ (В. Никонов, Имя
и общество, с. 26):
1589 Հոﬔրոս, Ոդիսական, Հին հունարենից թարգմանեց Հ. Համբարձումյանը, Երևան, 1988, էջ 126:
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ծիսական մրցախաղերում հաղթող դուրս գալով, նվաճում է արքայադստեր սիրտը՝ ներառյալ նաև վերջինիս հոր թագավորությունը
կամ գոնե դրա կեսը1590:
Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի «Ժողովրդական հեքիաթների տիպերի» ATU նշացանկի 530 թվահամարին համապատասխանող
հեքիաթների հրաշածին երկվորյակները1591 ոչ բնական վերարտադրության արդյունք են՝ ծնված դերվիշի տված առնական ուժ ու
զորություն պարգևող խնձորից կամ հմայությունից (կյիր)1592:
Պայմանի համաձայն՝ հրաշածին տղաներից ﬔկի չափահաս
դառնալուն պես դերվիշը նրան հեռացնում է տնից և տանում անդրաշխարհ («անվերի սարի գլուխ»)՝ փորձություններով ուղեկցվող
նվիրագործման ծեսերի ենթարկելու: «Նվիրագործության արարողությունը, — մշակույթի տեսաբան Յոհան Հայզինգայի կարծիքով, — բոլոր ժամանակներում իր ﬕ շարք կողﬔրով ներառված է
ﬓում խաղ կատեգորիայում, սակայն նրա սրբազան բնույթի ճանաչուﬓ այս ենթակայությամբ չի անհետանում»1593: Դերվիշի տված
«կանաչ չըբուղի» (ճիպոտ) և հրեղեն ձիերի մազերի շնորհիվ տղան
ձեռք է բերում հրաշագործ օգնականներ, նվիրագործվում ջրի ծիսական տիրույթում և ոսկե գանգուրներով ու ճկույթով վերադառնում է այսրաշխարհ (նախամուսնական փորձությունների հաղթահարում): Բնակավայրից հեռու՝ օտար ﬕջավայրում, մորթված ոչխարի, գառան կամ ուլի փորով (ղառի, թափան) ոսկե գանգուրները թաքցնելով՝ Քյալ (Քաչալ, Քաջլուկ) հերոսը ծառայության է
անցնում այգեպանի մոտ և երեք ձﬔրուկ1594 (տարբերակ՝ խնձոր1595)
1590 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 302 –309, «Քյալ օղլան» (Բասեն); հ. VI, էջ 116 –128,
«Դավրիշին տղան» (Արցախ); հ. VII, էջ 88 –92, «Ղազըեր պահող
տղան» (Արցախ); հ. VIII, էջ 375 –386, «Շահվելադն ու Բանգլիբարը»
(Գուգարք-Լոռի); հ. X, էջ 107 –116, «Քաչլիկի հեքիաթը» (Տուրուբերան.
Մուշ-Բուլանըխ); հ. XII, էջ 23 –28, «Քեչլիկ» (Մուշ); հ. XIII, էջ 40 –49,
«Քաջանց թագավորի տղու՝ Ուսուֆ Չելեպու հեքիաթ» (Մուշ); հ. XIII,
էջ 74 –90, «Ահմատ ու Մահմատ» (Մուշ); ՀԱԲ, հ. 14, №6(14), էջ 86 –92,
«Անժառանգ թագավորը» (Գեղարքունիք); Հին աւանդական հեքիաթներ Խոտորջրոյ, №ԺԹ, էջ 70 –81, «Տոմղաչիին հեքիաթը» (Խոտորջուր):
1591 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 302 –309; հ. VI, էջ 116 –128; ՀԱԲ, հ. 14, էջ 86 –92:
1592 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 116 –128:
1593 Յ. Հայզինգա, նշվ. աշխ., էջ 45:
1594 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 302 –309; հ. XII, էջ 524 –539; հ. XIII, էջ 40 –49:
1595 Հին աւանդական հեքիաթներ Խոտորջրոյ, էջ 80 –81:
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է տանում թագավորին, որոնց հասունության աստիճանը, պալատականների ﬔկնաբանությամբ, նշանակում է, որ կրտսեր արքայադստեր ամուսնության ժամանակը եկել է, իսկ ավագի ու ﬕջնեկի
համար նույնիսկ անցել է: Հենց այս ժամանակ է, որ թագավորն իր
աղ ջիկների ձեռքին տիրանալու իրավունքը վիճարկում է մրցությամբ՝ առաջնակարգ տեղ տալով հավակնորդների արտաքին
վայելչությանն ու ֆիզիկական տվյալներին. «Ինչևիցե, մարդկային
խաղն իր բոլոր բարձրագույն դրսևորուﬓերում, որոնցում ինչ-որ
բան է նշանակմ կամ ինչ-որ բան հատկանշմ, իր տեղն ունի տոնախմբության և պաշտամունքային ոլորտում»1596:
«Քաչլիկի հեքիաթում»1597 (Բասեն) աղ ջիկը պահանջում է, որ
բոլոր փեսացուները իր «փանջարի տակից անցնին, հ’որին որ ես
օսկե խնձորով տվի, էնոր կ’առնիմ»1598: «Նախրորդ Գալոյի
տղեն»1599 (Տուրուբերան-Մուշ) հեքիաթում թագավորի աղ ջիկը
նստում է «իրեք խաթեն փանջարեմ՝, ինչ մարդ օր էկավ ձիով,
խաղցուց զուր ձին ու թռավ, իմ մատնիկ իմ մատնեն տարավ, ես էն
մարդ կառնիմ»1600: Ոչ ոք չի կարողանում կատարել առաջադրանքը. «Քաչալ գնաց ﬔկ ﬔյդան էկավ, ﬔկ էլ ﬔյդընեն, օր էկավ,
թռավ առավ աղջկա մատնիկ ու գնաց:
Բոռացին. — Ը՛դ ձիավոր բռնե՛ք, հա՛ բռնեք»1601:
Հին եգիպտական «Դատապարտված արքայազնը»1602 հեքիաթը՝ գրված պապիրուսի հակառակ կողﬕ վրա, անկասկած ծիսական մրցության մասին վկայող հնաﬔնի վաղնջատեքստ է, որտեղ
Նախարինայի (Միտաննի) արքան պահանջում է կազմակերպել
մրցախաղ՝ պայմանով, որ դստերը կնության կտա այն դյուցազունին, ով կկարողանա ցատկելով հասնել նրա պատուհանին1603:
1596 Յ. Հայզինգա, նշվ. աշխ., էջ 18:
1597 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 244 –256:
1598 Նույն տեղում, էջ 254:
1599 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 29 –33:
1600 Նույն տեղում, էջ 31:
1601 Նույն տեղում, էջ 32:
1602 Сказки и повести Древнего Египта, перевод и комментарии И. Г. Лившица, с. 78 –83. Պապիրուսը պահպանվում է Բրիտանական թանգարանում և պատկանում է Նոր թագավորության (15 –11-րդ դդ. Ք. ա.)
երկրորդ կեսին:
1603 Նույն տեղում, էջ 79:
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Տարբեր ժողովուրդների բանահյուսական մշակույթում թագավորը հրամայում է զորապետին երկրի ողջ ժողովրդին հավաքել պալատի դիմացի հրապարակում, որպեսզի աղ ջիկներն իրենց
արժանի փեսացուներ ջոկեն: Հայկական հեքիաթներում ընտրությունը հաճախ կատարվում է խնձորի1604 խորհրդանշական իմաստաբանությամբ. թագավորի ﬔծ աղ ջիկը ձեռքի խնձորով խփում է
զորապետի տղայի ﬔջքին, ﬕջնեկը՝ իշխանի տղայի ﬔջքին, իսկ
կրտսերը, որ թաքուն տեսել էր Քաչալի ոսկի գանգուրները, խնձորը ձեռքին երկար սպասում է, ﬕնչև որ հայտնվի իր ընտրյալը:
Թագավորը աղջկա ընտրությունը համարում է շփոթության արդյունք: Սակայն կրտսեր արքայադուստրը, աներեր ﬓալով իր
որոշման ﬔջ, կրկին ձեռքի խնձորով խփում է Քաչալի գլխին: Նրա
«անխոհեմ» ընտրությամբ Քաչալը դառնում է թագավորի փեսա՝
շարունակելով ﬔրժված ﬓալ և՛ թագավորի, և՛ վերջինիս աղ ջիկների ու նրանց ամուսինների կողﬕց:
Թագավորի հրամանով հարսանիքի պատրաստություն են
տեսնում ﬔծ և ﬕջնեկ աղ ջիկների համար, իսկ փոքրին Քյալ օղլանի հետ նետում են սագանոցը: Փաստական նյութի տրամաբանությամբ՝ թագավորի Քաչալ փեսան ծաղրուծանակի է ենթարկվում,
նրան ու իր քոսոտ ձիուն քարկոծում են քաղաքի տղաները, քանի
որ թագավորը, ի հակակշիռ «արժանավոր» փեսաներին տրամադրած նժույգների, աղջկա թախանձանքով Քյալ օղլանին տվել էր
քոսոտ կամ կաղ ﬕ ձի: Սակայն Քյալ օղլանը, իր խելքով, շնորհքով
և հնարամտությամբ ձեռք բերելով և կրակ տալով Ղըռ (ճերմակ՝
սև բծերով) և Տոռի (կարﬕր) ձիերի մազերը, հրեղեն ձիերին հեծած
հայտնվում է «ﬔյդանում», խայտառակ պարտության մատնում
թագավորի ամբարտավան փեսաներին և ակնթարթորեն հեռանում հրապարակից.
1604 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 305 –306: «Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպում նույնպես
Խանդութ խանումը Դավթին ընտրում է խնձորի ﬕջոցով.

Ինչ Խանդութ խանում խնձոր էզար Դավթին,
Էն քառսուն փահլևան, որ էնոր համար
Յոթ տարի էնտեղ նստեր էին,
Շատ նեղացան, ասին.
— Մենք յոթ տարի էստեղ ենք,
Մեզի նշան չ’էտու,
Սասնա շաղգամակեր Դավիթ նոր էկավ,
Դեռ չի տեսե՝ խնձոր էզար էնոր վեր ձիուն
(Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 262):
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«Ջոջ քուրը կըսե. — Իմ նշանածն է:
Օրթանջի քուրը կըսե. — Չէ՛ իﬓ է:
Պզտիկ քուրը ձեն չի հանե: Բայց գիտե իրեն նշանածն է»1605:
Յոթ օր, յոթ գիշեր տևող հարսանիքն ուղեկցվում է մականախաղով (ջլիթ) (տարբերակներում՝ ջիրինդ, ջդիր, ջրինտ), հեծելավարության դժվարին հնարքների ցուցադրությամբ, ինչն էլ վկայում է հրապարակային մրցախաղերի նկատմամբ հայոց ﬔջ ձևավորված հնագույն մշակույթի մասին. հետաքրքիր է նկատել, որ
«մական» բառը, ցուպ, գավազան, մահակ իմաստներից բացի,
նշանակում է նաև իշխանություն1606:
«Անմահական խնձոր»1607 (Այրարատ) հեքիաթում ձիարշավի
ժամանակ հեծյալ կտրիճն իր ուժով, տոկունությամբ, ձիավարության ճարպիկ ոստյուններով այնպես է տարբերվում մրցակիցներից, որ «խաբարը տարան թագավորին, թե ըսենց ﬕ Կարﬕր ձիավոր ա էկե, ջդրավորների ﬔջը խառնըվե. հենց ո՛ւմ ետևիցը որ
ընկնում ա, ջդրով տալի՝ ալբիալը ձիուցը կունտկի ա անում՝ յա՛լլա
գետինը: Թագավորը դուս ա գալի. ասում ա՝ տենամ էդ ի՛նչ ձիավոր ա, որ էդքամ ղոչաղություններ ա անում»1608:
Վերոհիշյալ «Քյալ օղլան»1609 հեքիաթում «Իրեք քուրն ի իրարի քով, փանջարի առաջը նստել են ու սեյր կէնեն ջլիթ խաղցողներուն: Գուքա էդ Տոռի ձիավորը սադրազանի տղին ﬔ ջլիթըմ կը
զարկե, վեր կը թողնե ու ձին կը քշե: Ձիավորները ետևը գըյնին,
չեն հասնե»1610: Արդեն հետամուսնական փորձությունների հաղթահարման փուլում, երբ հիվանդ թագավորին փրկելու համար
անհրաժեշտ էր գտնել-բերել առյուծի ձագի տկով առյուծի կաթ
(անմահական ջուր, խնձոր, սև կխտարի գլուխ և ոտքեր, եղնիկի
ﬕս, արծվի ﬕս և կաթ) կամ էլ թշնամուն պետք էր շպրտել երկրի

1605 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 306:
1606 ԱՀԲԲ, հ. I, էջ 955:
1607 ՀԺՀ, հ. II, էջ 23 –39:
1608 Նույն տեղում, էջ 37:
1609 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 302 –309:
1610 Նույն տեղում, էջ 306: «Արդի գիտությունը խաղը և սպորտը համարում է մարդու աշխատանքային և սոցիալական գործունեության
առանձնահատուկ վերարտադրությունը, կյանքի երևույթների արտացոլումը» (Հայ ժողովրդական խաղեր, Աշխատասիրությամբ՝ Վ. Բդոյանի, հ. I, Երևան, 1963, էջ 5):
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սահմաններից դուրս, թագավորի ավագ փեսաները վրանի ﬔջ
տրվում են կերուխուﬕ: Քյալ օղլանը ձեռք է բերում այն աﬔնը, ինչ
անհրաժեշտ էր թագավորին, սակայն առյուծի կաթի տեղը այծի
կաթ է տալիս բաջանաղներին և փոխարենը նրանց հետույքներին1611 (ճակատին1612, ﬔջքին1613, սրտին1614) «դաղմով» (կնիք) դաջվածք է անում.
«Քյալ օղլանը կըսե կը. — Դուք ի՞նչ մարդիկ եք:
Կ’ըսեն կը. — Մենք էկեր ենք թագավորին ասլընի կաթ տանելու:
Քյալ օղլանի քոﬖ էլ կէղնի ﬔ տիկըմ իծու կաթ:
Կ’ըսե կը. — Էկե՛ք ես ձեզի ասլընի կաթ տամ:
Կ’ըսեն. — Լավ, տուր, ապա ի՞նչ տանք օր տաս:
Քյալ օղլանը կըսե. — Ես ձեզնեն բան չեմ առնի: Էկեք ես ձեր
օռին էս դաղմով ﬔ ﬔկ դաղմա զարկեմ, կաթը տամ»1615:
Երբ Քյալ օղլանը երախտագետ կենդանիների օգնությամբ
հաղթում է երկիր ներխուժած թշնաﬕներին, նրա վիրավոր ձեռքը
կապում են թագավորի թաշկինակով: Թագավորն իր վախկոտ
փեսաների մարﬕններին դրոշմված կնիքների և սեփական թաշկինակի ﬕջոցով բացահայտում է ճշմարտությունը և թագը հանձնում ոսկեգանգուր Քաչլիկին: ATU 301 տիպի հայկական հեքիաթներում, երբ տղան մութ աշխարհում սպանում է ջրարգել վիշապին,
փրկում թագավորի աղջկան, վերջինս արյունոտ ձեռքով դրոշմ է
դնում տղայի ﬔջքին1616, (տարբերակ՝ սրտին1617): Նվիրագործում

1611

ATU 530 A տիպի հեքիաթների գերակշիռ մասում Քաչալը պայտով
խարան է թողնում թագավորի փեսայի հետույքներին:

1612 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 40 –49, «Քաջանց թագավորի տղու՝ Ուսուֆ Չելեպու
հեքիաթ» (Մուշ); հ. XIII, էջ 74 –90, «Ահմատ ու Մահմատ» (Մուշ):
1613 ՀԺՀ, հ. V, էջ 15 –27, «Վըեսկե խնձbրը» (Արցախ-Շուշի); հ. VII, էջ 11 –15,
«Լbւս նան մթեն աշխարքնեն» (Արցախ); հ. IX, էջ 13 –34, «Սինամհավք» (Ալաշկերտ); հ. XIII, էջ 9 –13, «Լուս ու մութ աշխարք» (Տուրուբերան-Մուշ); ՀԱԲ, հ.19, էջ 70 –71, «Բզդիգ ախպեր» (< Մուշ, Ալվառինջ):
1614 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 656 –659 (հավելված), «Թագավորին իրեք որդոցը վեպը» (Արցախ):
1615 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 308:
1616 ՀԺՀ, հ. V, էջ 15 –27; հ. VII, էջ 11 –15; հ. IX, էջ 13 –34; հ. XIII, էջ 9 –13; ՀԱԲ,
հ. 19, էջ 70 –71:
1617 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 656 –659:
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անցնող հերոսն իր վրա նշան է կրում (դրոշմ, կնիք, դաջվածք)1618,
ﬔծ մասամբ նրա մազերն ու մատները ոսկեզօծվում են1619, և այսրաշխարհում նա ստիպված «վիրակապում» է մատը կամ ծպտվում
է Քաչալի կերպարանքով: Նվիրագործման բաղադրիչներից է նաև
մութ աշխարհում հրեշի կողﬕց կլանվելն ու խանձված մազերով
լույս աշխարհում հայտնվելը, ինչն էլ հստակորեն «նվիրագործյալին կտրում է նախկին կյանքից»1620: Գլուխը՝ իբրև աﬔնաառեղծվածային և կատարյալ երկրաչափական ձև, ազատվում է մազերից, որոնք հոգու և կենսական ուժերի ապաստարան են: Մարդը
վերածնվում է նոր, ավելի բարձր կարգավիճակում՝ անգիտակցականի հնագույն արքետիպերի թելադրանքով այս փոփոխությունը
կրելով ոչ ﬕայն արտաքին-ֆիզիկական, այլև հոգեկան մակարդակում: «Պաշտամունքի մասնակիցները հավատացած են, որ
արարողությունն իրագործում է բարօրություն և իրականացնում է
իրերի ավելի բարձր կարգ, քան որոնցում իրենք սովորաբար ապրում են»1621: Հասակային դասերի հետ են կապված երիտասարդների մարﬕնների վրա անջնջելի խարաններ դրոշﬔլը, որը վկայում է տարիքային ﬕ խմբից արդեն մյուսին անցած լինելու մասին1622: Հայկական հեքիաթների նվիրագործյալն անդրաշխարհից
վերադառնում է ոսկեզօծ մազերով1623 ու մատներով1624 (ճկույթ), այսինքն՝ փորձությունների դիմակայման մասին վկայող հաղթանշաններով: Հեքիաթներում հաճախ այդ նշանները առարկայանում են դրոշﬓերի և դաջվածքների տեսքով՝ խորհրդանշելով
հնագույն պատմահասարակական հարաբերություններին բնորոշ
(տեղեկատվական, կրոնածիսական, էթնոմշակութային) պատկե-

1618 В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 44, 278; М. Элиаде, Тайные общества. Обряды инициации и посвящения, Киев-Москва,
2002, passim. «Թե որ իսոնց չե՞ս ավատա, վեր իրեսիդ էլ նշան մը կա.
իմ նշանածն ես դու» (Գ. Սրվանձտյանց, նշվ. աշխ., էջ 218):
1619 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 88 –92; հ. X, էջ 107 –116; հ. XIII, էջ 74 –90; հ. XIV, էջ
314 –320:
1620 А. Геннеп, Обряды перехода (пер. с франц. Ю. Ивановой, Л. Покровской), Москва, 2002, с. 152 –153.
1621 Յ. Հայզինգա, նշվ. աշխ., էջ 26:
1622 Ա. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 363:
1623 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 88 –92; հ. XII, էջ 23 –28:
1624 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 74 –90:
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րացուﬓեր1625: Վ.Պրոպի կարծիքով՝ այս աﬔնի ﬔջ ազգագրական
փաստերով հաստատվող ճշմարտության ﬔծ բաժին կա1626:
Այժմ անդրադառնանք ոչ ﬕայն ATU 530A թվահամարի հայկական տասը փոփոխակներում, այլև հեքիաթների աﬔնատարբեր դիպաշարերում հաճախ հանդիպող հերոսների մարﬕններին
դաջված դրոշմակնիքների մոտիվին: Հնում կնիքներին վերագրում
էին գերբնական հատկություններ, որոնք՝ իբրև Հին Աշխարհի նյութական մշակույթի աﬔնաաչքի ընկնող դրսևորուﬓերից ﬔկը,
իրենց ﬔջ ներառելով անձի, համայնքի, տոհﬕ, իսկ ավելի ուշ
նաև՝ պետության ինստիտուտ ունեցող հասարակության աշխարհագրական, սոցիալական, մշակութային և էթնիկական գործոնների մասին տեղեկություններ1627, անցնելով հարափոխ ժամանակների ﬕջով, ենթարկվել են նորանոր հարաբարդուﬓերի: Հայկական
լեռնաշխարհն այն սոցիալ-մշակութային տարածքներից է, ուր Մեծամորի պեղուﬓերից (Ք.ա. XVI–XV դդ.) հայտնաբերվել են արձանագիր տեքստեր պարունակող հորինվածքներով աﬔնավաղ
դրոշմակնիքներ1628: Հայ ժողովրդական հեքիաթներում նվիրագործվող հերոսների մարﬓի տարբեր մասերին դաջված դրոշմանշանները ծիսական բնույթ ունեն, «որոնք աստիճանաբար վերածվել են հասարակության սոցիալական շերտերը ներկայացնող
մարդկանց անձը, սեփականությունն ու իրավունքը հաստատող
խորհրդանիշների՝ կնիքների»1629:
«Հնում ընդունված է եղել տոտեմ կենդանու նմանողությամբ
խարաններ դնել տոհﬕ անդաﬓերի մարﬓի վրա: Այս սովորու1625 Այսօր երիտասարդական ենթամշակույթում ﬔծ տեղ է զբաղեցնում
դաջվածքը, որը, շրջանցելով վերոհիշյալ գաղտնածիսային պատկերացուﬓերը, կենցաղավարում է հատկապես գեղագիտական գործառույթի շնորհիվ (Ю.Рычкова, Искусство или дань моде//http://tattooconvention.ru/articles/-fashion.html. 22.11.2007 (21.08.2015)):
1626 Царствовать мог только тот, кто прошел сквозь этот обряд и мог показать знаки смерти, татуировку, печать, которые позже превратились
в опознавательные знаки (В. Пропп, Фольклор и действительность,
с. 275).
1627 Ա. Փիլիպոսյան, Հայկական լեռնաշխարհը Մերձավոր Արևելքի
պատմա-մշակութային փոխառնչությունների ոլորտում (մ.թ.ա. III –I
հազարամյակներ), դոկտորական ատենախոսություն, Երևան, 2004,
էջ 239:
1628 Նույն տեղում, էջ 246:
1629 Նույն տեղում, էջ 264:
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թյունը հետագայում որպես ﬓացուկ անցել է նաև քրիստոնեությանը: Աղվեսադրոշﬓ էլ այդպիսի ծագում է ունեցել»1630:
Հայկական ﬕ խումբ հեքիաթներում 1631 էլ, իբրև խորհրդածեսի հաղթահարման ապացույց, նվիրագործվող հերոսը հենց ինքն է
դաբաղում թագավորի փեսաների հետույքներին և պայտով խարան (դրոշմանշան) թողնելով՝ ապահովում է հետագայում ճշմարտությունը բացահայտելու և թագավորական ժառանգությանը տիրանալու հնարավորությունը: «Քաչլիկի հեքիաթում»1632 (Տուրուբերան.Մուշ-Բուլանըխ) նույնանուն հերոսը «Սինամ հավքու կաթ,
Անմահական խնձոր» որոնող թագավորի փեսաներին խոստանում
է օգնել, բայց ոչ ոսկու կամ արծաթի դիմաց, այլ մատանիով հետույքներին կնիք թողնելուց հետո.
« — Օսկին ու արծաթ ձըզի էղնի, ես փարի կարոտ չիմ, իմ
ադաթն իդա է՝ հան վին օր դեղ տամ՝ պտի իմ դաղﬔն վըր ըդրանց
յոռուն էղնի:
— Ի՞մալ դաղմա:
— Իդա մատիս մատնիք կը տեսնա՞ք, կը դնիմ կրակ, կը կարմըրցում, ընդրա ակով զձեր յոռթշեր կը դաղիմ»1633: Նույն ազգագրական շրջանից գրառված «Հեքիաթ Քիշﬕշ Խաթունի ախչկան»
պատումում կինն իր մատանին կարմրացնում է և ամուսնու հետույքին խարան թողնելով՝ նրան կարգի է հրավիրում1634: Իսկ ATU 571
տիպի հեքիաթներում նույնիսկ թագավորն է համաձայնում, որ իր
հետույքը մատանիով կամ կնիքով դաղեն, ﬕայն թե տիրանա ոս-

1630 Ա. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 269: Թոնդրակեցիների ճակատին
աղվեսադրոշմ խարանելու մասին տե՛ս Գ. Մագիստրոսի թղթերը,
ի լոյս ընծայեց Կ. Կոստանեանց, Աղէքսանդրապօլ, 1910, էջ 162: ՄՄ
ձեռագրերում վկայություն կա ուրացողների մարﬓի վրա երկու տեղ
խփվող կնիքի մասին. «Ուրանամ զարարիչն երկնի և երկրի, ուրանամ
զհաւատս իմ և զքեզ դաւանիմ...» (ՄՄ, ձեռ. №4724, թերթ 239բ):
1631 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 302 –309; հ. VI, էջ 116 –128; հ. VII, էջ 88 –92; հ. X, էջ
107 –116; հ. XII, էջ 23 –28; հ. XIII, էջ 40 –49; հ. XIII, էջ 74 –90; Հին աւանդական հեքիաթներ Խոտորջրոյ, էջ 80 –81 և այլն: Աարնե-ԹոմփսոնՈւթերի նշացանկի հեքիաթներում այդպիսի նշաններ են հանդիսանում կտրված մատներն ու կռնակի պոկված մաշկը (ATU 530A):
1632 ՀԺՀ, հ. X, էջ 107 –116:
1633 Նույն տեղում, էջ 114:
1634 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 315 –324:
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կե թասին1635. «Ախչիկ բերեց դաղﬔն մա կարմըրցուց, դըրեց թագավորի օ...: Թագավորի օ. դաղմըվավ»1636:
Այսպիսով՝ Հայաստանի տարբեր պատմաազգագրական շրջաններից գրառված ﬔզ հետաքրքրող հեքիաթների փոփոխակներում
արքայադստեր ձեռքին տիրանալու իրավունքը վիճարկվում էր
մրցությամբ, որի բարձրագույն պարգևը թագավորական գահն էր:
Հաղթում էր սեփական մարﬓին հաղթանշաններ կրող կամ հակառակորդի մարﬕնը խարանած հերոսը: Ազգագրական նյութի
վկայաբերումով խաղադրույք կարող է լինել ոսկե գավաթը, թանկարժեք իրը, արքայադուստրը, «քանի որ հին հասարակությունն
աշխարհի բարօրության երաշխիք ծառայող իր սրբազան արարողությունները՝ նվիրագործությունները, զոհաբերությունները, ﬕստերիաները, կատարում է զուտ խաղով՝ բառի աﬔնաուղղակի
իմաստով»1637: Թագավոր էր դառնում իր բնակատեղից օտարված
և կնոջ երկրում հաստատված տղամարդը, որովհետև «աղջկա,
հատկապես արքայադստեր հետ ամուսնանալու իրավունքը
տրվում էր որպես մարզական մրցույթում շահած պարգև»1638: Իսկ
տիրանալ արքայադստեր ձեռքին՝ նշանակում է տիրանալ նաև
վերջինիս հոր գահին: Հատկանշական է, որ մայրական իրավունքի հիմքով ստեղծված հեքիաթներում արքայադուստրը սովորաբար եղբայր չի ունենում: Այդ պատճառով էլ բանահյուսության ﬔջ
որդու դերը անտեսվում է, քանի որ պատմականորեն նա գահի ժառանգորդ չի համարվում: Անկախ թագավորի՝ որդիներ ունենալու

1635 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 53; հ. XII, էջ 453; հ. XIII, էջ 280:
1636 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 280:
1637 Յ. Հայզինգա, նշվ. աշխ., էջ 12:
1638 Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ 191: «Թագավորի աղջկա հետ ամուսնանալու վրա հիﬓված գահաժառանգման հետքեր ﬔնք հայտնաբերում
ենք ոչ ﬕայն Հռոմում, այլև Աթենքում: Աթենքի երկու հնագույն թագավորների՝ Կեկրոպսի և Ամփիկտիոնի մասին հայտնի է, որ նրանք
ամուսնացել էին իրենց նախորդների աղ ջիկների հետ... Եթե թագավորները իրենց կառավարած երկրում օտարերկրացիներ և եկվորներ
էին, ապա ﬕանգամայն բնական է, որ ժողովուրդը մոռացել է նրանց
իսկական ծագուﬓաբանությունը և հորինել ﬔկ ուրիշը, որն իր փայլով լրացնում էր հավաստիության պակասը: Նրանց որպես մարﬓավորված աստվածություններ պատկերացնելը հեշտանում էր, քանի
որ նրանք (իսկ ﬔնք հիմք ունենք դա ենթադրելու) արդեն կենդանության օրոք հանդես էին գալիս աստվածության հավակնություններով»
(Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ., էջ 187 –188):
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հանգամանքից՝ նրանք նույնպես պետք է ինքնահաստատվեին
փորձություններ հաղթահարելու և իրենց ապագա կանանց երկրներում բնակություն հաստատելու ճանապարհով:
Թագավորական իշխանության ժառանգման այս ձևը համապատասխանում է մշակույթի հնագույն ժամանակաշրջաններում
հասարակության զարգացման այն աստիճանին, երբ ազգակցությունը հաշվվում է կանանց գծով: Քանի որ ազնվազարմությունը
նույնպես փոխանցվում է կանանց ﬕջոցով, ուստի գահի հավակնորդի կամ թագավորի փոխանորդի սոցիալական ծագումը չի կարևորվում, նրանից պահանջվում է ﬕայն համապատասխան զուգընկերակցություն, ֆիզիկական և մտավոր ընդունակություններ,
առողջ, ուժեղ, գործունյա սերունդ վերարտադրելու կարողություն:
Ամուսնական թեկնածուի ֆիզիկական արժանիքների ստուգումը
հնագույն ծես է, որն «առանձին խստությամբ պետք է կիրառվեր
ապագա թագավորի նկատմամբ, որպեսզի մարﬓական ոչ ﬕ
արատ նրան չխանգարեր կատարելու սրբազան ծեսերը, որոնցից,
հավատալիքների համաձայն, ավելի շատ էր կախված համայնքի
ապահովությունն ու բարգավաճումը, քան քաղաքացիական ու
ռազմական պարտականությունների կատարուﬕց: Բնականաբար, պահանջվում էր, որ ժամանակ առ ժամանակ նա նորից ենթարկվեր ծանր փորձության, որպեսզի հրապարակայնորեն ապացուցեր, որ դեռևս արժանի էր իր բարձր կոչմանը»1639: Հայկական
հեքիաթներում անզավակ թագավորի վիշտը թևածում է երկրով
ﬔկ. ոչ ﬕայն թագավորն է անպտուղ, այլև նրա այգին և արքայական նժույգը1640, իսկ վերարտադրության ընդունակությունը կորցրած արքան աղետ է մարդկության ու բուսակենդանական աշխարհի արգասավորության համար:
Քննարկելով գահաժառանգման շուրջ Ֆրեզերի դիտարկումները՝ հայտնի բանագետ Պրոպը կարծում է, որ նրա կողﬕց անուշադրության է մատնվել ﬕ կարևոր հանգամանք. գահակալումը
վրա է հասնում ոչ թե որոշակիորեն սահմանված ժամանակաﬕջոցում՝ 5,10,12 տարի (նշվում են նաև այլ ժաետներ)1641, այլ ճիշտ

1639 Նույն տեղում, էջ 191:
1640 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 302 –309; հ. VI, էջ 116 –128; հ. VIII, էջ 375 –386; հ. XIII, էջ
74 –90; ՀԱԲ, հ. 14, էջ 86 –92:
1641 В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 310.
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այն ժամանակ, երբ արքայադուստրը հասնում է ամուսնական տարիքի1642:
Ըստ Պրոպի՝ «բանահյուսական նյութը իրավունք է տալիս
հաստատելու, որ գահաժառանգորդը «դժվարին առաջադրանքների» կատարումով պետք է ապացուցեր, որ ինքը հմայական ուժի
կրող է»1643 և, ըստ էության, դրա դրսևորուﬓերից ﬔկն էլ ծիսական
մրցաքննությունն է. «Պաշտամունքային խաղի ձևերում է առաջ
եկել հենց հասարակության կարգը, պարզունակ պետական ձևի
կառուցվածքը: Թագավորն արևն է, թագավորությունը՝ արևի
շրջապտույտի պատկերավորումը: Իր ողջ կյանքում թագավորն
«արև» է խաղում և ի վերջո արժանանում արեգակի ճակատագրին. իր սեփական ժողովուրդը ծիսական ձևով վերջ է տալիս նրա
կյանքին»1644, իսկ հրաշապատում հեքիաթներում ծիսական արքայասպանությունն իրականացնում է գահի հավակնորդը, ում համար խաղադրույք կարող է լինել ոսկե գավաթը (խնձորը), որը
խորհրդանշում է արքայադստերը: Հնագույն ժամանակներում արքան իր կենդանության օրոք թագավորությունը կարող էր կիսել
փեսայի հետ, սակայն ամբողջ թագավորությանը տիրանալու համար փեսան պիտի սպաներ արքային1645: Վերոհիշյալ հնաﬔնի ծեսերը բանահյուսական և ազգագրական նյութերով այնքան հիﬓավոր են փաստարկված, որ աներկբայորեն կարող են շրջանառվել
որպես մշակութապատմական կայուն տվյալներ:
Մեզ հետաքրքրող դիպաշարի տասը փոփոխակներում գահաժառանգման հարցը լուծվում է մայրական իրավունքով. ինը
տարբերակներում թագավորն իր կենդանության օրոք գահը փոխանցում է փեսային, ﬔկ հեքիաթում գահի հավակնորդը ստանում
է թագավորության կեսը1646, սակայն հայկական հրաշապատում հեքիաթների ﬔծ մասում թագավորությանը տիրելու համար փեսան
ստիպված է լինում սպանել թագավորին, «քանի որ ժողովրդի գոյությունն ու բարգավաճումը կախված է քուրմ թագավորի ֆիզիկա-

1642 «Ее жених-смертельный враг царя, ее жених есть наследник, он тот,
кто его убет» (В. Пропп, Фольклор и действительность, с. 265).
1643 В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, с. 311.
1644 Յ. Հայզինգա, նշվ. աշխ., էջ 29:
1645 В. Пропп, Фольклор и действительность, с. 265.
1646 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 116 –128:
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կան հատկանիշներից և կենսական էներգիայից, որի անկումը կործանարար կարող է լինել ողջ թագավորության համար»1647:
Ուշագրավ է, որ Էդիպի մասին առասպելում Էդիպը գահին
տիրանում է թագավորին սպանելուց և նրա այրու հետ ամուսնանալուց հետո (հիշենք, որ այդ ժամանակ նա չգիտեր, որ սպանված
թագավորն իր հայրն է, իսկ այրի թագուհին՝ մայրը): Այսինքն՝ արենապղծության հիմքով ստեղծված այս դիպաշարում նույնպես գահի համար պայքարը տեղի է ունենում պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներով1648:
Ծիսական մրցության մոտիﬖ առկա է նաև ATU նշացանկի
530 թվահամարին համապատասխանող հայկական հեքիաթներում1649, որտեղ փորձության ենթարկվող հերոսը թագավորի
կրտսեր որդին է: Ի տարբերություն ATU 530A տիպի, որոնք վաղնջական հասարակական հարաբերությունների դրոշﬓ են կրում,
ATU 530 թվահամարի հեքիաթները սկսվում են հայր թագավորի
մահվամբ և պատվիրաններով, որոնք պետք է կատարեին որդիները և փորձությունների հաղթահարուﬕց հետո էլ վերադառնային
հայրական տուն: Հետաքրքիր է նկատել, որ «Պատմութիւն Ֆարման մանկանն»1650 ﬕջնադարյան պոեﬕ հիմքում ընկած հեքիաթը
առնչվում է հնագույն ժամանակների հետ, որտեղ արքայազն Ֆարմանն իր հարսնացու Շահիշապնուրի և ընկերների հետ նույնպես
վերադառնում է հայրենիք և նստում հոր գահին.
Փափագիմ զիմ ծնօղքըն, ուզեմ տեսանել...1651:
Սա արդեն անցման շրջանի վկայություն է, երբ հոր անորոշությունը դիտվում է իբրև անպատվաբեր բան, և հեքիաթներում արդեն հերոսը գնում է հորը որոնելու1652:
1647 В. Пропп, Фольклор и действительность, с. 265; Ջ. Ֆրեզեր, նշվ. աշխ.,
էջ 188:
1648 ՀԱԲ, հ. 19, էջ 63 –64; ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 563 –565; Բիւրակն, 1898, №51 –52,
էջ 891 –892:
1649 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 32 –37, «Թաքավերեն տղորցը հաքյաթը» (Արցախ);
հ. VI, էջ 289 –292, «Հրեղեն ծին» (Գանձակ-Տավուշ); հ. VI, էջ 650 –655,
«Կունտին վեպը» (Գանձակ-Տավուշ); հ. VII, էջ 107 –108, «Քաչալ ախպերը» (Արցախ); ՀԱԲ, հ.16, էջ 47 –51, «Թaքավուրէն բզդaգ դղան»
(Մուսա լեռ); ՀԳ ՀԲ, էջ 168 –170:
1650 Պատմութիւն Ֆարման մանկանն (ﬕջնադարյան պոեմ), հրատ. պատրաստեց Շ. Նազարյանը, Երևան, 1957, էջ 50 –185:
1651 Նույն տեղում, էջ 170:
1652 ՀԺՀ, հ. I, էջ 415 –422 «Հալվաչու հ’աշկերտը» (Այրարատ); հ. XI, էջ
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«Հալվաչու հ’աշկերտը»1653 (Այրարատ) հեքիաթում հերոսը
խաղի ժամանակ խլում է պառավի տղայի վեգերը ու չի տալիս:
Պառաﬖ անիծում է տղային, նրան բիճ է անվանում.
«Ըտենց որ կռիվ անող ես, հըլա ﬕ գնա իմացի, թե ո՞վ էր քու
հերը, նոր լիզուդ երկարացրու, ախար է՛:
Էտ տղեն ասեց. — Խի՞, իմ հերը հրեն էլբագին ա, իմ ﬔրն էլ
հրեն ընդի ա, ո՛րդի են, որ ես էթամ ընդոնց քթնեմ:
Էտ անիրավ պառավը նոր դրան ասըմ ա, թե. — Քու հերը ﬕ
ման եկող դարվիշ էր, — թե, — էլբագին քու քեռին ա:
Էտ խեղճ տղեն էր՝ լաց ըլնելոն գնաց մոր կուշտը, թե. — Ա՛յ
ﬔր, ախա՛ր ո՞ւր ա իմ հերը, ինձ խի՞են բիճ ասըմ»1654: Մայրը ստիպված աﬔն բան խոստովանում է որդուն:
« — Որ ըտենց ա, — ասեց, — ես ըստի չեմ ﬓա, պըտի էթամ
իմ հորը քթնեմ»1655:
Հայաստանի ազգագրական տարբեր շրջաններից գրառված
հեքիաթներում հերոսները որոնում են իրենց ﬔրձավոր հարազատներին: Ղարաբաղից գրառված «Օվ սովդաքյaրին հաքյաթում»1656 հերոսը ուղևորվում է իր ծագումը ճշտելու և վրդովված
դիմում է իծատեր պառավին.
«Ա՜յան, էն խեյը՞ն ինձ ասում՝ էծի տղա, շան տղա»: Նա էլ ետ ա
տառալ էն տղին կլխավը անց կացած պaները ասալ: Էն տղան էլ
ասալ ա, թա. «Վըեր ես քու տղան չըմ, կիլbխ եր կօնեմ, քյինամ»1657:
Բրիտանական թանգարանում պահվող հին եգիպտական
«Ճիշտն ու սուտը»1658 հեքիաթում՝ գրված Նոր թագավորության
(15 –11-րդ դդ. Ք. ա.) երկրորդ կեսով թվագրվող պապիրուսի վրա,
որդին, որպեսզի կարողանա հասակակից ընկերների հալածանքից ազատվել, ստիպում է մորը՝ հայտնել իր հոր անունը1659:
242 –249, «Փերու խեքաթ» (Տուրուբերան-Հարք); ՀԱԲ, հ. 14, №5(13),
«Շիրին շահ» (Գեղարքունիք); ՀԱԲ, հ. 19, №7(9), «Անվերան սար»
(Թալին< Սասուն):
1653 ՀԺՀ, հ. I, էջ 415 –422:
1654 Նույն տեղում, էջ 417:
1655 Նույն տեղում:
1656 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 71 –73:
1657 Նույն տեղում, էջ 72:
1658 Сказки и повести Древнего Египта, перевод и комментарии И. Г. Лившица, с. 103 –107.
1659 Նույն տեղում, էջ 104:
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«Մերջանի հեքիաթում»1660 հայրական տնից վտարված և քարայրում ապաստան գտած թագավորի զույգ որդիներին որոնելու է
գնում նրանց քույրը1661: Նույնը կարելի է ասել «Օխտն ախպերը»1662
հեքիաթի մասին, որտեղ քույրը «ասըմ ա. — Նանի ջա՛ն, ես գնալ
տիմ իմ ախպրտոնցը գդնիլ»1663:
Հայրության անորոշության մոտիվը, որը «Սասնա ծռեր» էպոսում նույնպես սկսում է անհանգստացնել դյուցազնավեպի հերոսին, պատմականորեն հետաքրքիր փաստ է1664:
Ի տարբերություն ATU 530A թվահամարի հեքիաթների՝ ATU
301-ում ձիախաղ կազմակերպողը ոչ թե ամուսնացող աղջկա, այլ
տղայի հայրն է, որը, ճշմարտությունը բացահայտելով, որդուն է
փոխանցում իշխանությունը, ինչն արդեն վկայում է հասարակական ու ընտանեկան նոր հարաբերությունների, թագավորության՝
արական գծով ժառանգորդման մասին:
«Ոդիսականում» Ալկինոսը, դիﬔլով փեակների առաջնորդներին և իշխաններին, առաջարկում է պերճ խնջույքից տեղափոխվել մրցասպարեզ և Ոդիսևսի համար ցուցադրել ուժի ստուգատես.
Սակայն հիմա գնանք, փորձենք մրցությունները բազմազան,
Որպեսզի այս օտարականն, երբ նա տունն իր վերադառնա,
Իր սիրելի մարդկանց պատﬔլ կարողանա,
թե որքա՜ն ենք ﬔնք գերազանց
Շատ շատերից բռնակռվում, ﬔնամարտում,
թռիչքների և վազքի ﬔջ1665:

1660 ՀԺՀ, հ. I, էջ 228 –235:
1661 Նույն տեղում, 230:
1662 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 342 –347:
1663 Նույն տեղում, էջ 343:
1664 «Յոթ տարին լրացավ, Դավիթ չէ’կավ:
Մհեր իր մորն ասաց.
— Ի՛մ ﬔր, իմ հեր ո՞ւր է.
Էրեխեք ինձի կ’ասեն՝
Դու հեր չունես, բիճ ես,
Ինձի հեր չկա՞, էրթամ ետև.
Իմ հեր ո՞ւր է գնացե:
Մերն ասաց. — Քո հեր Դավիթն է.
...Մհեր ասաց. — Ես տ’էրթամ իմ հոր գտնեմ»
(Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 282):
1665 Հոﬔրոս, Ոդիսական, էջ 113:
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Ինչպես տեսնում ենք, օտարական Ոդիսևսը պիտի վերադառնա իր տունը, որտեղ նրան սպասում է երկրորդ կինը՝ Պենելոպեն:
Պրոպի կարծիքով՝ Ոդիսևսի ամուսնությունը Պենելոպեի հետ
ամուսնության նոր ձևի՝ ﬔնամուսնության վկայություն է: Մինչ այդ
նա ամուսնացած էր տոտեմ Կիրկեի հետ, ով մայրական տոհﬕ
պահապանն էր և իբրև դյութահմա՝ իշխում էր կենդանիների
վրա1666:
Բանահյուսական, ազգագրական և մատենագրական աղբյուրները վկայում են չափահաս պատանիների՝ աﬔնածանր
տանջանքներով ուղեկցվող ֆիզիկական կոփման, ռազմամրցակցական և տնտեսաարտադրական գիտելիքների ձեռք բերման մասին, որից հետո նրանք հատուկ արարողությամբ րտվելով՝ նոր
անուն են ստանում՝ ամուսնության, վարուցանքի, պատերազﬕ
մասնակցության իրավունքը վաստակելով ծիսական մրցության
ﬔջ1667. «Մենամարտերը, ըստ բանահյուսության, ներկայացնում են
ամուսնության ամբողջ ցիկլը՝ պատգամախոսությունը, հարսնառի
և հարսանիքի ծեսերն ու ﬔնամուսնական ընտանիքի պատվի
պաշտպանությունը: Ընդ որում, բանահյուսությունը պահել է
դրանց հնագույն ձևերը: Աﬔնանախնականն այն է, երբ փեսացու
որոնողն ու ընտրողն աղ ջիկն է»1668: Մուսա լեռից գրառված «Թa1666 В. Пропп, Фольклор и действительность, с. 280.
1667 Գյուղական հավաքույթներում ﬔծ մասամբ աշնանն ու ձմռանը կտրիճ
տղաները ուժափորձուկներով էին զբաղվում, ﬔնամարտում. «Ամբոխի առջև իգիթն իր օրում գետին չի զարկել ընկեր իգիթին» (Հ. Թմանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տաս հատորով, հ. III,
Երևան, 1989, էջ 94):
1668 Հայ ժողովրդական խաղեր, հ. II, էջ 13: Մատենագրական տվյալները
վկայում են հայոց Տրդատ թագավորի ֆիզիկական հզոր ուժի՝ ձիավարության, զինաշարժության, պատերազմական արվեստի, կրկեսի
մրցության ﬔջ հմուտ լինելու՝ ցուլերի եղ ջյուրները ձեռքով պոկելու, վզները ոլորելով ջախջախելու մասին. «Իսկ սա (Տրդատը՝ Թ.Հ.)
զերկուց ցլուց վայրենեաց ﬕով ձեռամբ կալեալ զէղ ջերէն, թափեաց հանդերձ ընդվզեալ ջախջախմամբ: Եւ ի ձիընթացս ﬔծի կրկեսին կառավարել կաﬔցեալ՝ ի հմտութենէ հակառակորդին ոստուցեալ յերկիր անկաւ, և բուռն հարեալ արգել զկառսն. ընդ որ աﬔնեքին
զարմացան» (Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, էջ 264):
Պակաս ուշագրավ չէ նաև հայ ապստամբ իշխան Սմբատ Բագրատունու հաղթական ﬔնամարտը արջի, կատաղած ցուլի ու առյուծի հետ
և ամբոխի պահանջով հունաց Մորիկ կայսեր կողﬕց նրան շնորհված
ներումը (Սեբէոսի Եպիսկոպոսի Պատմութիւն, Բաղդատութեամբ ձեռագրաց, հանդերձ առաջաբանիւ և ծանօթութեամբք ի ձեռն Ստ. Մալ-
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քaվbւրէն բզդaգ դղան»1669 հեքիաթում արքայադուստրը թագավորից պահանջում է ձիարշավ կազմակերպել, որպեսզի ինքն առնի հաղթողին:
«Պարսից պատերազմ» վեպում Տրդատի և Հռիփսիﬔի զրույցին, իբրև հին բարքերի վիպական գերապրուկ, հարակցվել է ﬔնամարտի մոտիվը. «Կտրճուհին ամուսնանում է ﬕայն այն կտրիճի հետ, որից կհաղթվի ինքը ﬔնամարտի ﬔջ: Այս ﬕևնույն ﬔնամարտը գտնում ենք Մուշ(եղ)ի ու «Աղ ջիկ Տարունի» և Դավթի ու
Խանդութի համար պատմված»1670: Տրդատ արքան ﬔնամարտում
պարտվում է իր հավատով զորացած ﬕ թույլ աղջկանից, որին
ձգտում էր տիրանալ բռնի ուժով1671: Այստեղ քրիստոնեական հայտնի ավանդությունը հարակցվել է Տրդատի մասին պատմվող զրույցին և ստացել կրոնական բնավորություն: Սակայն Աբեղյանի դիտարկմամբ՝ «Երբ կրոնական ﬕտուﬓերը դուրս են ձգվում, ﬓում
է ﬕայն ﬕ վիպական բանահյուսություն ամուսնության մասին»1672:
«Աﬕր-Շաﬕրի հեքիաթում»1673 (Այրարատ) արքայադուստր Ալմաստը զենք ու զրահով (գուրզ, թուր) դուրս է գալիս ﬔնամարտելու այն տղամարդու հետ, ով իրեն կհաղթի. «Տղի ձին խոսաց,
ասեց. — Ա՛յ տղա, էտ որ կա՝ Նազիկ թաքավորի աղչիկն ա, մուրազ ա արել, որ հ’իրան զոռող տղին առնի. մուղաթ կա՜ց, զոռբա
կռվող ա, շատ տղի գլուխ ա կերել»1674: Աղ ջիկը ﬕ «սամթ» ուներ,
որով պարտության էր մատնում տղամարդկանց, սակայն ԱﬕրՇաﬕրը գետնում է աղջկան և նրա ուղեկցությամբ ներկայանում է
թագավորին: «Աղչիկն ասեց. — Հե՛ր, ﬕ տղա եմ ճարել, որ նմանը
աշխարքումս ըլիլ չի»1675: Ուշագրավ է թագավորի անհանգստությունն ու լացը պարտված աղջկա կապակցությամբ. եթե աղ ջիկն
ամուսնանա, ո՞վ պիտի պաշտպանի իր երկրի սահմանները.
«Թաքավորը սկսեց հ’աշկերիցը թափել:

խասեանց, Երևան, 1939, գլուխ ԺԸ, էջ 55 –58):
1669 ՀԱԲ, հ. 16, էջ 47 –51:
1670 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, էջ 232:
1671 Ագաթանգեղոս, Պատմություն հայոց, էջ 81 –83:
1672 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, էջ 233:
1673 ՀժՀ, հ. I, էջ 269 –284:
1674 Նույն տեղում, էջ 277:
1675 Նույն տեղում, էջ 279:
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Վեզիրն ասեց. — Խի՞ ես լալիս, ﬕ տղի պըտի տայիր, հազիր
լավ տղա ա պատահել:
Թաքավորն ասեց. — Էլ իմ սընըռ (սահման՝ Թ.Հ.) պահողը ո՞վ
կըլի»1676:
Հեքիաթն իր ﬔջ ներառում է մայրական իրավունքի հնագույն
հիշողությունը, երբ երկրի սահմանների պաշտպանության համար
պատասխանատու է կինը, տվյալ դեպքում՝ թագավորի աղ ջիկը:
Սակայն հեքիաթի փաստական նյութից բխող այս եզրակացությունը կարոտ է լրացուցիչ վերլուծության, քանի որ մասնագետների
կարծիքով հայրենական գիտության ﬔջ երկար ժամանակ շրջանառված տեսակետը հասարակության զարգացման որոշակի աստիճանում կանանց կողﬕց պարբերաբար իրականացված իշխանական գործառույթների ու քաղաքական որոշուﬓերի ընդունման
մասին չի կարելի համարել կանանց ﬔնաշնորհը:
Ա. Արտյոմովայի կարծիքով՝ անգամ մայրիշխանական հասարակության ﬔջ, որտեղ ազգակցությունը հաշվվում էր կանանց
գծով, կառավարումը ավանդաբար իրականացվել է տղամարդկանց կողﬕց, այն կանանց հարազատների, ում ﬕջոցով վերահսկվել է ազգակցությունը: Անգամ այդ ժամանակաշրջանում տղամարդիկ կանանց հաﬔմատությամբ օժտված էին ավելի բարձր
կարգավիճակով և իշխանությամբ1677: Վերոհիշյալ «Աﬕր-Շաﬕրի
հեքիաթում» ասացողի պատումը ենթարկվում է հարափոխ ժամանակների տրամաբանությանը. «Տղեն վրա բերուց. — Քու ջանը
սաղ ըլի, ես կպահեմ, թողալ չեմ որ ﬕ ղուշ հ’անց կենա»1678, և «ﬕ
քանի օր հետո Աﬕր-Շաﬕրը առավ հ’իրան կնիկը, թաքավորի
տված ժողովուրթը, վե կացավ գնաց հ’իրա հոր ավեր քաղաքը:
Քաղաքը շենացրուց, կարք ու կանոն դրուց, հ’իրա հոր հիշատակը
թազացրուց»1679:
«Խոզարածը»1680 (Այրարատ) հեքիաթում նույնպես թագավորի
աղջկա ընտրյալը հարսանիքից հետո ուղևորվում է իր հոր երկիրը.

1676 Նույն տեղում:
1677 М. Бутовская, Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции,
Фрязино, 2004, с. 330.
1678 ՀժՀ, հ. I, էջ 280:
1679 Նույն տեղում, էջ 283:
1680 ՀԺՀ, հ. II, էջ 107 –120:
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«Մի հինգ օրից եդը կնկանը առնում ա՝ էթում ա իրա երկիրը, տենում ա հերը ﬔռած ա ըլնում, ինքը նստում ա թագավոր»1681: Չմոռանանք նաև, որ հայկական հերոսավեպում Դավիթը ﬔնամարտում է ոչ ﬕայն Խանդութի երկրպագուների, այլև «տղայի շոր
մտած», ծպտված Խանդութի հետ.
Էսօր ես՝ դու կռիվ արինք,
Դու դրեցիր իմ ﬔջք գետին.
Էստուց ետքը՝ ես քե կնիկ, դու ինձի մարդ,
Ուր կը տանես՝ ա՛ռ ինձի տար1682:

Պղնձե քաղաքում Սանասարը տեսնում է Դեղձուն-Ծաﬕ քառասուն կտրիճ փեսացուներին, ովքեր պատժվելով ծերացել էին,
դարձել դեղնամորուս՝ հարսնացուի առաջադրած մրցախաղի պահանջները չկատարելու համար: Դարպասի մոտ վեր խոյացած
սյան գագաթին Դեղձուն-Ծաﬓ ամրացնել էր տվել ոսկի խնձոր և
պահանջել իր սրտին տիրել ցանկացող փահլևանից ֆիզիկական
ուժի ցուցադրումով խնձորն իջեցնել բարձունքից և դարձյալ հմուտ
հեծյալի ճարպկությամբ կարողանալ այն հրապարակավ ամրացնել սյան գագաթին: Բացի այդ՝ Դեղձունի կախարդանքը, որով ծերացնում էր փեսացուներին, ծովի վիշապի բերանի մատանու ակի
ﬔջ է, և հավակնորդ փեսացուի խնդիրն է նաև, աշտարակի գլխից
գուրզը ցած նետելով, վիշապի բերանից ակի դուրս բերումը (թովչազերծում) և դարձյալ աշտարակի գլխին գուրզի ամրացումը: Երրորդ փորձությունը թագավորի վաթսուն փահլևանների հետ գոտեմարտելու և հաղթելու պահանջն է: Լուսնակ գիշերը Սանասարն
իր ձիուն հեծած բարձրանում է սյան կատարը, ձեռք բերում ոսկի
խնձորը և վիշապի բերանից հանում ակը, իսկ առավոտյան, թագավորի հրամանի համաձայն, նա ոչ ﬕայն խոստովանում է իր
արարքը, այլև այն հրապարակավ կրկնում 1683:
1681 Նույն տեղում, էջ 120:
1682 Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 277:
1683 Թագավոր էտու մունետիկ կանչել.
— «Տեսնենք՝ ո՛վ ակունք վիշապի բերնեն հաներ է.
Ման էկեք, տեսնեմ՝ էն ի՛նչ մարդ է էկե,
Իմ աղ ջըկան ոսկի խնձոր կոտրե, տարե»:
Սանասար էկավ, ասաց. — Ես եմ արե:
...Թագավոր ասաց. — Որ դու ես արե,
Դե՛ ինչպես ոսկի խնձոր՝
Էն սան գլխից բերեր ես տակ,
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Հեքիաթի կրտսեր հերոսը (տարբերակ՝ Քաչալը, Կունտը (Անդամալույծը))1684 մասնակցում է թագավորի կազմակերպած ձիարշավին: «Թաքավերեն տղորցը հաքյաթում» և «Կունտին վեպ» հեքիաթներում1685 անճանաչելի դարձած փեսացուները կատարում են
թագավորի պահանջը. սպիտակ, սև, կարﬕր ձիերով թռչում են 7,
8, 9 սարերի վրայով՝ ծիսական մրցապայքարում վաստակելով արքայադստեր հետ ամուսնանալու իրավունքը. «Մին թաքավեր
bւրaն ախճիգյը օխտը սարու քմակե ա տիրալ հու ասալ. «Հու վըեր
օխտը սարեն կլխավը ծիյավ լոք տա, էն վախտը ախճիգյս bւրaն
կտամ»1686: Արցախից գրառված «Թաքավերեն ըխճըկանը վեսկե
խնձbրը»1687 հեքիաթում. «Թաքավերը դըրբըզեն կըլխեն ﬕն պիհր
ա տընգըմ, վեսկե խընձbրը քաղում կըլոխը, թա հու վեր կարե կոմբալ ըրկաթե գbւրզավը էն խնձbրը քըշըցընե, ﬕն էլ ետ տինի տեղը, ախճիգըս bւրան փեշքեշ, հու վեր կարե վեչ, կըլոխը բադա ըմ
տըլական»1688:
«Հրեղեն ծին» (Գանձակ-Տավուշ), «Նախրորդ Գալոյի տղեն»
(Տուրուբերան-Մուշ), «Հայվոնը» (Խենթը) (Համշեն) հեքիաթներում1689 աշտարակի ծայրին ամրացված խնձորին փոխարինում է
թագավորի աղջկա մատանին: Երբ հազարավոր ջահելներ թագավորի պալատի դիմաց իրենց ուժն են փորձում, հեքիաթի Կուճուր
տղան (Քաչալը, Խենթը), հրեղեն ձիով սրընթաց արշավելով,
բարձր աշտարակից իջեցնում է թագավորի աղջկա մատանին.
«Թաքավերը ըխճկանը կըղնըցնում ա պալատի աﬔնապaցր
բլկոնումը հու ասում. «Հով իրա ծիով թռչի, ըխճկա մատի մտանին

Դիր մ’էլ ցերեկով տա՛ր, դիր սան գլուխ,
Որ ﬔնք տեսնենք, ես իմ աղ ջիկ տամ քե՛զ:
Կամ թե չէ՝ ես քո վիզ տի զարկեմ
(նույն տեղում, էջ 70 –71):
1684 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 32 –36; հ. VI, էջ 289 –292; հ. VI, էջ 650 –655 (հավելված);
հ. VII, էջ 107 –108; ՀԱԲ, հ. 16, էջ 47 –51; ՀԳ ՀԲ, էջ 168 –170:
1685 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 32 –36; հ. VI, էջ 650 –655 (հավելված): Ղարաբաղում կենցաղավարած այս հեքիաթները ժանրի հնագույն նմուշներն են, որ գրի
է առել շուշեցի Առաքել Բահաթրյանը 1860-ական թվականներին:
1686 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 34:
1687 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №2, 2006, էջ 18 –21:
1688 Նույն տեղում, էջ 19:
1689 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 289 –291; հ. VII, էջ 29 –33; ՀԳ ՀԲ, էջ 168 –170:
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հանի, իմ փեսեն ա»1690: Կամ «Ավուրը ﬔգը թակավորին ախճիկը
ﬔձնա կու, կը’լլի հայսընծու, ամա ուվեկ չի կալ aդու ուզուշ: Թակավորը ﬕտկը գնa հընու հնարը կդնու կու: Ախճըգոնը մադնին
մադըն հոնա կու, տնa կու պայսրը դեղ մը: Վեվ օր գայնaր ըն դեղըն ցած առնուլ հընու մադը օնծընէր, ախճիկը ընու դվող էր»1691:
Խենթը, հաղթահարելով երեք ﬔտրանոց բարձրությունը, ձեռք է
բերում թագավորի աղջկա մատանին և ամուսնանում նրա հետ:
«Արևելոց թագավորի տղի և Չամ-Չրաղի հեքիաթում»1692 (Տուրուբերան-Հարք) խնձորին և մատանուն փոխարինում է ձﬔրուկը:
Թագավորը պառավի առջև պայման է դնում. «Ձﬔրուկ կհանիմ
դնիմ բերդի ﬓարի վրեն, թե օր քու տղեն կառցավ ջըրընդով քշե
էն տեխ, զարկե բերե ցած, զիմ ախչիկ կիտամ, թը չէ, ըզգլուխ
կզարկիմ»1693:
Ուշագրավ է, որ թե՛ «Սասնա ծռեր» էպոսում, թե՛ ժողովրդական հեքիաթներում «յոթ կամ քառսուն» դևեր խաղում են ոսկե
խնձորով. «Օսկի խնձոր առած ա ձեռ, սրով կու թալեն իրուր. էն կու
թալե էնոր, կասա՝ «Զվալ Աստղի էշխին». էն կու թալե էնոր, կասա՝
«Զվալ Աստղի էշխին»1694: Բաղդասարին օգնության գնալիս Սանասարն ականատես է լինում նույն տեսարանին.
Տեղ մ’էլ տիսավ, վուր յոթ դև նստած ﬔկտեղ,
Մեկ խնձուր կա, ըն կը թալը՛ ընու,
Ընը կը թալը ընու,
Կըսի. «Խազար բարին քի»1695:

Փաստորեն բազմաթիվ հայկական հեքիաթներում և էպոսի
տարբեր պատուﬓերում խնձորը խաղարկվում է ﬕ կողﬕց՝ իբրև
չար ուժերի (դևերի) կողﬕց արգելափակված գեղեցկուհիների,
մյուս կողﬕց՝ նվիրագործյալ հերոսների շնորհիվ ազատագրված
պտղաբերության ու վերարտադրության խորհրդանիշ, որտեղ էլ,
աﬔնայն հավանականությամբ, թաքնված է «կռվախնձոր» բառի
նրբիմաստը:
1690 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 290:
1691 ՀԳ ՀԲ, էջ 168:
1692 ՀԺՀ, հ. XI, էջ 13 –29:
1693 Նույն տեղում, էջ 18:
1694 ՀԺՀ, հ. IX, էջ 366:
1695 Սասնա ծռեր, հ. Ա, էջ 320:
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Ինչպես հեքիաթի նվիրագործվող հերոսը (ﬔծ մասամբ կրտսեր
տղան), այնպես էլ հայոց դյուցազնավեպի Սասունցի Դավիթը հարսնացուին խորհրդանշող սիրո խնձորը ստանում է իբրև ընծա1696:
Հնագույն տոնահանդեսների, ծեսերի, սովորույթների հետ
սերտորեն առնչվող ոսկի խնձորները, կենաց ծառերն ու հեղուկները՝ իրենց համապատասխան կաթսաներով, անոթներով, գավաթներով ու տարբեր կենդանիների եղ ջյուրներով, համարվում են
պտղաբերության խորհրդանիշներ, «և այդ բոլորի ﬔջ յուրահատուկ կերպով պահպանված են մարդկային պատմության հնագույն ժամանակների հարուստ արձագանքները»1697:
Կենսապահովման մշակույթում այդ հեղուկներն իրենց ձեռք
բերած ոգելից հատկություններով գործադրվում են գաղտնածիսային արարողություններում և հրաշապատում հեքիաթներում
մշտապես ընկալվում են իբրև անմահական ջրեր:
Հայկական շատ հեքիաթներում՝ «Որսորդ Հայրապետ»1698,
«Արար աշխարհի գեղեցկուհին» (Դունյա գյուզալի)1699, «Բըլել աղջիկ»1700, «Ասլան թագավոր»1701, «Բaհրaմ ու Դընդըռան խանըմ»1702,
գինին, օշարակը (ﬔրղե շերպեթ), օղին, խահվեն (սուրճ), ծխախոտը, նարգիլեն (գլգլակ, ղայլան) գործածվում են իբրև նվիրագործման խորհրդածեսի ժամանակ իրականության գիտակցման բնազանց վիճակին (տրանս) նպաստող ոգեպատիր խﬕչքներ ու թմրախոտեր: «Որսորդ Հայրապետ» հեքիաթում «Ջուրը խﬕն, ընկան
պարկան ու քնան: Էադ եոթ տարվա գինի էր, խմողը պայիլﬕշ
էղավ, ընկավ»1703: «Արար աշխարհի գեղեցկուհին» (Դունյա գյուզալի) հեքիաթում գեղեցկուհին յոթ տարվա գինով հարբեցնում է տղային. «Գինին բերեցին, շատ խմցուցին, տղի խելք վերևեն գնաց. նոր
էլան, տղին ձձﬕ պես տարան ու բերին, ջիկյaր բերնեն էկավ, ընկավ, տղեն թալեցին դուս»1704: Այնուհետև տղան հնարամտորեն
1696 Աﬔնայն հավանականությամբ, վերոհիշյալ պատկերացուﬓերի արդյունք է «կարﬕր խնձոր» ծեսում խաղարկվող խնձորը:
1697 Ա. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 452, 497:
1698 ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 397 –408:
1699 Նույն տեղում, էջ 25 –32:
1700 Նույն տեղում, էջ 297 –317:
1701 ՀԺՀ, հ. I, էջ 216 –227:
1702 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 158 –167:
1703 ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 399:
1704 Նույն տեղում, էջ 29:
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պատժում է Դունյա գյոզալին, ետ է ստանում իր «ջիկյaրը», և նախամուսնական փորձությունների փոխադարձ հաղթահարումով
նրանք արժանանում են ﬕմյանց: «Փոկոտն»1705 հեքիաթում տղան
գերի է ընկնում Փոկոտնի (ﬔջքից ներքև փոկ) ձեռքը և որոշում է
ազատվել խաղողի հյութից պատրաստած ոգեթուրմով: Նա դդումը
ծակում է, խաղողի հյութը քամում ﬔջը և որոշ ժամանակ անց տալիս Փոկոտնին. «Դդումը կերավ, խաղողի ջուրը խﬔց, թուլացավ,
արձակվեցավ ընկավ, գոմբալով ﬕ հարված տվի սպանեցի,
պրծա»1706: «Զվալ Աստղ և Նռանհատ ու Օսկեծամ»1707 (Բաղեշ) հեքիաթում երազի ﬔջ աղ ջիկն ու Նռանխատը ﬕասին վայելում են
օշարակը: Աղ ջիկը «թաս ﬕ շարբաթ էտուր Նռանխատին»1708: Այնուհետև պառավը «թաս ﬕ գինի, յա թաս ﬕ արաղ» է ուզում, «օր
խﬔն, հալալաﬕշ էղնին»1709: Պառավը «գնաց, բերեց ﬔ կավ գինին, նստան, խﬔցին, գինին յոթ տարվա էր, հըմալ էրեց օր Նռան
խատի խելքը առավ գլխուցեն, ուշքը գնաց, ընկավ»1710: Քննարկվող
հեքիաթում աղվեսը «տասնուխինգ» տարեկան աղ ջիկ է դառնում և
թագավորի որդիներին «ղայվա» հյուրասիրելու պատրվակով իջեցնում ձիերից և պատուհասում1711: Չարսանճագից գրառված «Ամպ»1712
հեքիաթում տղան ու ձին երկուսով են հաղթահարում ծիսական
փորձությունները: Ձիուն լողացնում են, գինի խﬔցնում, իսկ կռվի
թունդ պահին ձին ու տղան ﬕասին են վիրավորվում. «Տղան ալ
իրան ձիան պես եարալի էր»1713: Տղայի սիրտը ﬕայն «թյութին»
(ծխախոտ) է ուզում, չիբուխը լցնում է, կայծքարով վառում և ինքնամոռաց ծխում. «Լեցոց չուպուխը, չախմախը զարկեց. կրակը դրեց
չուպուխին վրան. խﬔց ու դըլըֆավ»1714 (ուշաթափ քնել): Տղան խելքը գլուխն է հավաքում սիրած աղջկա՝ Ալմաստի հետ «ﬔրղե շերպեթ»1715 խﬔլուց հետո: Եվ քանի որ տղան հյուծվել էր, մատանին
1705 ՀԺՀ, հ. III, էջ 230 –242:
1706 Նույն տեղում, էջ 240:
1707 ՀԺՀ, հ. IX, էջ 361 –375:
1708 Նույն տեղում, էջ 369:
1709 Նույն տեղում, էջ 372:
1710 Նույն տեղում:
1711

Նույն տեղում, էջ 361 –362:

1712 ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 318 –333:
1713 Նույն տեղում, էջ 331:
1714 Նույն տեղում:
1715 Նույն տեղում, էջ 332:
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մատից սահելով ընկնում է Ալմաստի ափը: Աղ ջիկը, տեսնելով մատանու վրա դաջված իր անունը, ճանաչում է սիրեցյալին: «Ճուկո և
Ճեյրան»1716 հեքիաթում տղան, ճանապարհը կորցնելով, որոշում է
ծխել. « — Չպող ﬕ լեցնիմ, տեսնըմ Աստված ինչ կը հաջողե»1717:
Տղան «էրկթե ցցերով ներդիվան կը շիներ»1718 և այդ աստիճաններով բարձրանալով՝ մտնում է «փենճերեեն» ներս, քնած աղջկա
«շապիկն ու օսկի գդակը» հանում է գլխից, մատանին՝ մատից: Աղջիկը արթնանալուց հետո հասկանում է, որ ծիսական «սըռը»
(գաղտնիքը) բացվել է, վեր կենալով «ղայվե ﬕ էփեց», խﬔցին՝
խոստովանելով «ես քուﬓ իմ, դու իﬓ իս»1719:
«Ծախված երազը»1720, «Բaհրaմ ու Դընդըռան խանըմ»1721 հեքիաթներում նվիրագործվող հերոսը, թագավորի՝ ﬕ գիշերում արքայական դղյակին գերազանցող «քոչկ» կառուցելու պահանջից
մտահոգ, նստում է ծովափին դրված ոսկե աթոռին և նարգիլե է
ծխում. «Գյընa ծովու պերան, ոսկը աթոռ տրած, նստի վերա, քյու
նարգյուլեն ֆըռֆըռուց տի հինի, քյի լaղի չկա»1722: Կամ այնկողմնային աշխարհում նարգիլեով ծխախոտ քաշող հերոսին օգնության է հասնում պառավը և տանում Դընդըռան խանուﬕ մոտ.
«Ան ﬔկ էօր նստիր վaր aթուռին, ոտ թaլիր վaր ոտաց, նարգյուլa կը խմը»1723:
Եթե նախնական պատկերացուﬓերի հիմքով ստեղծված հեքիաթներում նվիրագործյալները «ոսկե թասով գինի ու շերպեթ
էին խմում ու թլֆում» (անզգայանում), ապա հետագա շրջանում
գրառված հեքիաթներում այդ խﬕչքներին փոխարինում է սուրճը
(խահվե, ղայվե, կահվե)1724. «Հարսը ղայվե էփեց, օսկի ֆինճարով
տվեց»1725:

1716 Նույն տեղում, էջ 284 –296:
1717 Նույն տեղում, էջ 286:
1718 Նույն տեղում, էջ 291:
1719 Նույն տեղում:
1720 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 168 –180:
1721 Նույն տեղում, էջ 158 –167:
1722 Նույն տեղում, էջ 180:
1723 Նույն տեղում, էջ 159:
1724 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 451:
1725 ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 339:

III. ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐԻ ՈՒ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՅԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ...

327

«Գորտ»1726 հեքիաթում տղան որսի է գնում, ﬕ կեյիկ (վայրի ոչխար) է որսում, որոշում է «խավուրմա» անել, բայց ծխել է ուզում.
«Չպողը խﬔց, քունը տարավ»1727: Այնուհետև աղ ջիկը «տղին թևեն
բռնեց, առավ գնըց, տարավ կոխեց իրան օդան, լաթերը փոխեց.
զինք լոքցոց. ﬔրղե շերպեթ էրին, խﬔցին, եաթաղը ցգեցին, պարկան... Առավոտնը էլան, ղայվե, չպող քաշեցին»1728: Նույն հեքիաթում
տղան կռվից առաջ սուրճ է խմում. «Էլիր ղայվե ﬕ էփե, խﬕմ, պատրաստ տեսնըք»1729, ինչպես նաև վճռական մարտը սկսում է հանդարտ չիբուխ քաշելով. «Չպող խﬔլեն կամաց-կամաց կէրթա»1730:
Հնդկաստանում կենաց հեղուկը պատրաստվում էր սոմա կոչվող բույսից (Asclepia acida կամ Sarcostemma viminalis), Պարսկաստանում այն ստացվում էր «haoma» բույսից: Հին Հայաստանում
կենաց հեղուկ էր համարվում խաղողից և նռից պատրաստված գինին: Իսկ Համասփյուռը, Մրվանդակը օգտագործում էին գինու և
այլ նման հեղուկների հետ1731, որոնք ձեռք էին բերվում խիզախության, անձնազոհության, խելքի, ուժի ու հնարամտության դրսևորման համար մղվող պայքարում:
Քաջության և ուժի ցուցադրման այսպիսի պահանջներ են
դնում հայոց դյուցազնավեպի և հայ ժողովրդական հեքիաթների
հերոսուհիները՝ իրենց խելքով ու գեղեցկությամբ հմայված փեսացուների առջև. «Դա, վերջին հաշվով, մայրիշխանության պահանջն
է՝ իր ժամանակի տղամարդկանցից, այլապես ցեղն ու տոհմը, արտադրական այնքան խղճուկ պայմաններում, չէր կարող իր գոյությունը պահպանել»1732:
Հրաշապատում հեքիաթների հերոսները հարսնացուի համար
են պայքարում և մտնում մրցասպարեզ. «Եվ հենց այդ մրցուﬓերի
ու մրցանակաբաշխությունների ժամանակ է, որ որպես գաղափարական ﬔծագույն սիմվոլներ ﬔծ տեղ են գրավել կենաց ծառերը,
կենաց հեղուկները, գավաթները, ոսկի խնձորները և այլն»1733:
1726 Նույն տեղում, էջ 334 –352:
1727 Նույն տեղում, էջ 336:
1728 Նույն տեղում, էջ 343:
1729 Նույն տեղում, էջ 348:
1730 Նույն տեղում, էջ 346:
1731 ՄՄ, ձեռ. №8397, թ. 61ա –2բ; ձեռ. №7325, թ. 12 ա:
1732 Ա. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 496:
1733 Նույն տեղում, էջ 497:
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«Օհան ռընչպարի տղի հեքիաթում»1734 «տղեն էլ ընդար հասած չէր՝ ջահել տղա էր»1735: Տղայի հայրը նրան տանում է քառսուն
հարաﬕների մոտ (Ա. Մնացականյանի դիտարկմամբ՝ «քառսուն
մանկանց հետ դաստիարակվելու»1736)՝ նրանց հետ արհեստ սովորելու և աﬔնածանր տանջանքների ենթարկվելու գնով կոփվելու,
դժվարություններին դիմակայելու նպատակով: Քառսուն հարաﬕները տղային փորձության են ենթարկում ջրի ծիսական տիրույթում՝ հանձնարարելով մոտիկ աղբյուրից «դորակով» (փոքրիկ
կուժ) ջուր բերել: Ձյան պես ճերմակ ﬕ ձեռք քաշում է կուժը՝ չթողնելով, որ տղան ջուր վերցնի: Տղան ուժգին սեղմում է ձեռքատիրոջ
բազուկը և այնպիսի ցավ է պատճառում նրան, որ վերջինս ծոցից
հանած անգին թասը նետում է տղայի կողմը և անհետանում ջրի
խորքերում: Տղան քառասուն հարաﬕների համար, որոնց հետ
արդեն ընկերացել էր, «դորակով» ջուր է բերում և նրանց ցույց
տալիս իր ավարը՝ թասը.
« — Ա՛յ տղա, էդ ջուրը ո՞րդիան բերիր:
— Ձեր տան կշտի ախպրիցը....
Հարամբաշին առավ թասը, թամաշ արուց, խելքը գնաց,
ասեց. — Էս թասին գին չունի: — Վե կացավ ու տղի ճակատը պաչեց. — Տղա՛, հալալ ա քեզ»1737:
Տղան իր խելքի, ուժի, քաջության ու անձնազոհության շնորհիվ հասնում է Հուրի թագավորի աշխարհը և ծպտված լսում, թե
ինչպես ճերմակ բազուկներով ջրային կույս ոգիները թասերի ﬔջ
լցված գինով իր կենացն են խմում.
«Ճաշին ﬔնձ քիրը գինին ածեց, ասեց. — Ես ﬕ կենաց պըտի
խﬔմ. ես խմըմ եմ էն տղի կենացը, որ քառսուն հարաﬕն կարեցան ոչ օխտը տարի իմ ջրի համը տենեն, էն տղեն էկավ տարավ:
Էն անիծածը ընենց հուփ տվուց բիլակս, որ ծոցիս թասը հանեցի,
վրա արի, որ հոքիս ազատեցի: Կեցցե՛ էն տղեն:
Էն ﬕ քիրը ծիծաղաց. — Բալքի իﬓ եմ ասըմ:
— Քունն էլ ասա՛:
Էլեդ ստաքանները լքցրին:
1734 ՀԺՀ, հ. I, էջ 137 –148:
1735 Նույն տեղում, էջ 137:
1736 Ա. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 498:
1737 ՀԺՀ, հ. I, էջ 138:
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— Ես խմըմ եմ էն տղի կենացը, որ սուփրեն ու ճիպոտը խլեց
ինձնից, ու իմ ﬔռցրած ﬔռլին հարութուն տվուց: Կեցցե՛ էն
տղեն»1738:
Տղան ահեղ պայքարի ﬕջոցով ոչ ﬕայն տիրանում է ջրերի
խորքերում պահվող բարիքներին, օգնության հասնում սովի
մատնված ժողովրդին, այլև այդ բարիքների վրա իշխող կույս աղջիկներին: Նա իր քառասուն ընկերներին ամուսնացնում է Հուրի
թագավորի ոգեղեն աղ ջիկների հետ, նրանցից ﬔկին էլ դարձնում
իր կինը:
Չարսանճագի բարբառով պատմված «Գորտ»1739 հեքիաթում
էլ Մարգարտե թասով լցվելիք ջուրը երկու աշխարհների
սահմանագիծ «փէնճէրէից» այն կողմ տղային ու աղջկան մղում է
նախամուսնական փորձությունների հաղթահարման հորձանուտը:
Այստեղ նույնպես խոսքը կենաց թասի, պտղաբերության պսակի
մասին է՝ կապված իշխանության, սիրո և պտղաբերության հետ.
«Չորս թաս ուներ հարսը, չորսն էալ չորս ﬔարիֆեթ ուներ: Օսկի
թասով լցեց ջուրը վրան, ջուրը օսկի կըյրվավ: Ալմաստ թասով լցեց
ալմաստ կըյրվավ: Անգին քարե թասով լցեց՝անգին քար կըյրվավ»1740:
Տուրուբերան-Մուշից գրառված «Սարգիս»1741, «Ձկան փորու
թաս»1742, «Ակոբ»1743 և Կարճկան-Գոմսից գրառված «Դaվրեշներ և
տըղան»1744 հեքիաթներում ձկնորսի բռնած ձկան փորից ոսկե (արծաթե) թաս է դուրս գալիս, որի ﬔջ ինչ լցնում են, ոսկի է դառնում:
Ձկնորս տղան այդ ոսկե թասով գինի է խմում. «Ադ գինուց իմ խելք
թռըցի»1745 կամ «Օր մը լա ես գինի խﬔցի ու հարբեցա»1746: «Ձկան
փորու թաս» հեքիաթում տղան նախքան խﬔլը թասի գեղեցկությունից գինովանում է. «Թագավորի ախչիկ փանջարեն կէղնի,

1738 Նույն տեղում, էջ 144:
1739 ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 334 –352:
1740 Նույն տեղում, էջ 340:
1741 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 47 –53:
1742 Նույն տեղում, էջ 449 –454:
1743 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 276 –281:
1744 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 22 –30:
1745 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 51:
1746 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 279:
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կտեսնա օր տղեմ՝ նստուկ է ուր հոր բաղչի ﬔջ, զգինու շուշեն դրեր
է հ’առեջ, ինչ խըտար օր կխﬔ, զթասն հետ կդարձու, թասն օսկով
կլցվի»1747: Ոսկին անդրաշխարհյան ցուցիչ է՝ թե՛ իր դրամանյութական արժեքով և թե՛ ծիսագործառական կիրառությամբ1748: Հեքիաթում թագավորի աղ ջիկը թասը ձեռք բերելու համար կենակցում է
ոսկե թասին տիրող ձկնորսի հետ և հղիանում. «Տեսա օր ﬔկ աղջիկ էնդեհեն էկավ, ես էլ խմուկ ինք: Խելք չունենք: Աղ ջիկ ըսեց.
«Էդ թաս չըս իտա՞ ընձիկ»: Ես լե ըսեցի. «Օր թե ﬔկ անգամ պառկիս իմ մոտ՝ կիտամ քըզիկ»: Աղ ջիկ ըսեց. «Հա կպառկիմ»1749: Մեզ
հետաքրքրող հեքիաթի տարբերակներում նույնպես աղ ջիկը քնում
է գինովցած տղայի հետ, թասն առնում ու գնում.«Կքաշին զուրանք
թանեն, տղեն կէլնի զախչիկ կդնե գետին ու աղեկըմ կհոգա, կէլնի
կթորկե կէրթա: Զթաս կիտա ախչկան»1750: Երբ թագավորն իմանում է, որ իր աղ ջիկը «անկարգվել էրկու հոգովցեր ա», հրամայում
է աղջկան կապել ձիու պոչից և սար ու ձորերին զարկելով՝ սպանել: Հետագայում թագավորը, ոսկե թասի գայթակղությանը չդիմանալով, համաձայնում է, որ իր հետույքը դաղեն1751, և հասկանալով ոսկե թասի զորությունը՝ ներում է շնորհում դատաստանից
փրկված աղջկան ու ձկնորսին, ովքեր արդեն հաղթահարել էին
նախամուսնական ծիսական փորձությունները և ամուսնացել:
Վերոհիշյալ Ֆարման Մանուկը Օհան ռընչպարի տղայի պես
սնվում և ﬔծանում է քառսուն մանկանց հետ: Թագավորի պահանջով քաղաքի ﬔծ հրապարակում, ուր խմբվում են ժողովուրդը
և զորքը, Ֆարմանը մրցում է Խորասանի քաջերի և պարսից զորքի
աﬔնաքաջ փահլևան Փոլատի Հնդիի հետ: Վերջինիս հետ մրցավեճը թեժանում է այն աստիճան, որ թագավորը հրամայում է
նրանց իջնել ձիերից, հանել զենքն ու զրահը և մրցել ըմբշամարտությամբ: Մրցողները խաղում են թրով, խանջարով (դաշույն),
նետ ու աղեղով, գուրզով, գնդակով, ասպարով: Նրանք մտավոր և
ֆիզիկական դաստիարակություն ստացած «մանկտիք» են, «կտրիճ1747 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 450:
1748 Ս. Հարթյնյան, Ոսկին հայ հին գրավոր ու բանավոր ավանդության ﬔջ//Հին Հայաստանի ոսկին, (մ. թ. ա. III հազ. – մ.թ. XIV դար),
Երևան, 2007, էջ 311 –313:
1749 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 51:
1750 Նույն տեղում, էջ 451:
1751 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 53; հ. XII, էջ 453; հ. XIII, էջ 280:
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ներ» և «փահլևաններ», ովքեր մրցում են հարսնացուին տիրանալու համար: Բանակռվին հաջորդում է ֆիզիկական մրցությունը,
որն ավարտվում է Ֆարմանի հաղթանակով: Մրցանակը թագավորի դուստրն է և վերջինիս հոր տված ծիսական խﬕչքները՝ օղին ու
օշարակ-գինին.
Երետ ﬔծ թագաւորըն նորա խալաթ,
Զգեստներ գեղեցիկ, զամէնն ոսկով սաթ,
Երետ նորա արաղ, գինի ու շարպաթ,
Ասաց. — Այլ ﬕ՛ խաղար՝ հազար ամանաթ1752:

«Հերոսը հերոսուհուն հասնելու համար պիտի համապատասխան քննություն տա: Նա պետք է ցույց տա իր ֆիզիկական ու մտավոր կարողությունների հզորությունը, դրանով հաղթի բոլոր մրցակիցներին և ապա ﬕայն հասնի «էն թասին» ու «էն պսակին»1753:
Խոսքը կենաց թասի ու պտղաբերության պսակի1754 մասին է:
Ցայսօր մարզաշխարհի մրցանակաբաշխություններում հաղթողներին պարգևատրում են հատուկ գավաթներով ու անոթներով, որոնք ﬔծավ մասամբ ավարտվում են գնդերով, այսինքն՝
խորհրդանշական խնձորով, ինչի շուրջն էլ ծավալվել է մրցապայքարը: Ըստ էության՝ դրանք երբեﬓի ծիսանոթների մասին հիշողություններ են, որոնք նորօրյա մարզական խաղերի ու մրցուﬓերի ﬔջ ընդաﬔնը խորհրդանշական մրցանակներ են. «Այսօրվա
դատարկ ու ոչնչով չլցվող անոթները, երբեﬓի կենաց հեղուկով
լցված այն անոթներն են, որոնք այնքան ﬔծ տեղ են գրավել հասարակական հանդեսներում և մրցուﬓերում»1755:
Հրաշապատում հեքիաթներում աշտարակների, գմբեթների
ու սյուների ծայրերին ամրացված ոսկի խնձորներն ու գնդերը
(հմմտ. փեսայի հարսանեկան ծառի գագաթին ամրացված խնձորի
և հեքիաթների բանաձևային ավարտին երկնքից ընկնող խնձոր1752 Պատմութիւն Ֆարման մանկանն, էջ 95:
1753 Ա. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 495:
1754 Աստուած, դուն էն օղորմանով օղորմանաս,
Քառսուն մանուկն ի լեչկին.
Տաս է՛ն թաս, տաս է՛ն պսակ,
Օր տըւեցիր բաղնապանին
(Փշրանքներ ժողովրդական բանահիւսութիւնից, ժողովեց Գ.Հովսեփեանց, էջ 70):
1755 Ա. Մնացականյան, նշվ. աշխ., էջ 499:
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ների հետ), պտղաբերության հմայական խորհրդանիշ լինելուց
բացի, «խաղի ու մրցման» առարկա են, «ﬔտաղյա խաղալիքմրցանակ»1756, ինչն առավել ցայտուն կերպով արտահայտված է
խնձորին բնութագրող «ոսկյա» մակդիրի ﬔջ: Միանգամայն հասկանալի է, որ գունդը սովորական չափի կամ քաշի խնձոր-մրցանակ չէ, և երկաթագամ ծանր գուրզով կամ ունդով ﬔծ բարձրությունից դրա ցած բերելը պահանջում է քաջություն, անձնազոհություն, հեծելավարության ճկուն հնարքների իմացություն: Քաջանց
արքայադուստր «Աստըծու շնորհքով լցուկ» Դեղձուն-Ծամը, ով իր
նամակով խելքահան է անում երկվորյակ եղբայրներին, նրանց
ﬔջ բորբոքում ﬕնչ այդ անծանոթ կրակներ, իր պատկերը կապում
է աղունիկ աղ ջիկների թևերին, «Մեկ կուժ լիք ջուր էլից. խնձոր բերան էդիր, /Մեկ կուժ էլ դատարկ՝ խնձոր բերան էդիր» և ուղարկում է երազում տեսած ու հավանած իր տղամարդուն՝ Սանասարին. «Արի ինձի ա՛ռ, արի ինձի տա՛ր»1757:
Խնձորակիր սյան և ծիսական մրցանակաբաշխության հետքերը պահպանվել են նաև ժողովրդական խաղիկներում. տանիք
ելնելու, դաշույնով երդիկը բացելու, խնձոր գլորելու խիզախությանը, սակայն, գումարվել է հետագա ժամանակների՝ սիրածին տանը չգտնելու բարոյահոգեբանական երևույթների արձագանքը.
Ելա տանիք, թափ քելեցի,
Զարկի լանկե մ’ երդիկ բացի,
Կարﬕր խընձոր գըլորեցի,
Երդկեն ի ներս ձեն տըվեցի,
Իմ յար տուն չէր, նըստա լացի1758:

Ամփոփելով բանահյուսական, ազգագրական, մատենագրական, մշակութաբանական տվյալները՝ կարող ենք ասել, որ երբեմնի ծիսական մրցությունների, տոնահանդեսների, մրցանակաբաշխությունների հիմքում ընկած են հնագույն ժամանակների հասարակական հարաբերությունների ﬓացուկները (ամուսնություն,
գահաժառանգորդում), ինչով էլ պետք է բացատրել ցայսօր կենցաղավարող կենաց ծառերի, խորհրդանշական մրցագավաթների ու
գնդերի (ոսկի խնձոր) ծագումը, որոնք խաղի ու մրցման առարկա1756 Նույն տեղում:
1757 Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, էջ 343:
1758 Մ. Աբեղյան, Ժողովրդական խաղիկներ, էջ 313:
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ներ լինելով հանդերձ կապված են իշխանության, սիրո և պտղաբերության հետ:
Սյունը կամ ձողը փոխարինում է կենաց ծառին, որի ծայրին
ամրացված խնձորը սովորական նշանակետ կամ թիրախ չէ, այլ
ամուսնացող աղջկա՝ հարսնացուի խորհրդանիշը, ում տիրելու համար մրցման ու պայքարի են ելնում հրաշապատում հեքիաթների և
ﬔր հին ու նոր դյուցազնավեպերի հերոսները՝ ցուցաբերելով
իրենց ուժն ու կամքը, տոկունությունն ու անձնազոհությունը:

3.6.
ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՄԱՍԻՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Արևելյան մարդը, անկախ հասարակության ﬔջ գրաված
դիրքից, առավելագույնս պարտավորված է պահպանելու նախնիների ավանդույթները, ծեսերը, սովորույթներն ու հավատալիքները, որոնց շուրջն էլ հյուսվում են հեքիաթները:
Հայկական «Քյոսի, Թոփալի ու Քոռի նաղլը»1759, «Մեռլի հրեշտակը»1760, «Ավճի Շաբուրի տղեն»1761, «Սիմոն կուպեցին հեքիաթը»1762, «Մաջրում խոջի հեքիաթը»1763, «Իմաստուն քուռագի հեքիաթը»1764, «Երեք դարդատեր»1765, «Առջի տղա»1766 և այլ հեքիաթներում հերոսներն առևտուր են անում, բախտ կամ ճշմարտություն
որոնում Սպահանում, Հալեպում, Թեհրանում, Արաբստանում,
Հնդու երկրում, Չին-Մաչինում, Բաղդատում, Սինամ (Չինաց) թագավորի երկրում և անգամ խորհրդանշական Պղնձե քաղաքում,
Քաջանց երկրում և Հնդու Մաչինում:
Արևելյան պատկերացուﬓերի հիմքով ստեղծված հայկական
հեքիաթներում առանցքային դեր է կատարում Հայաստանից արտահանվող և դրսից ներմուծվող ապրանքների տեսականին:

1759 ՀԺՀ, հ. I, էջ 507 –511:
1760 ՀԺՀ, հ. II, 243 –253:
1761 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 27 –45:
1762 Նույն տեղում, էջ 319 –329:
1763 Նույն տեղում, էջ 105 –117:
1764 Նույն տեղում, էջ 139 –148:
1765 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 532 –547:
1766 Նույն տեղում, էջ 790 –794:
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Գործնական շփուﬓերին, առևտրական և մշակութային կապերի հաստատմանը մասնակցում էին «Մետաքսի ճանապարհի»1767 ﬔրձավորությամբ ապրող ժողովուրդները և այդ ճանապարհի երկայնքով տեղաբաշխված հայկական քաղաքները՝ Արտաշատը1768, Դվինը, Անին, Արծնը, Կարսը և այլն:
Հայաստանը «Մետաքսի ճանապարհով» կապվում էր Սև և
Միջերկրական ծովերի ավազանների նավահանգիստների հետ,
դրանց վրայով առևտրական գործարքներ էր կատարում Իրանում,
Միջագետքում, Եգիպտոսում, Հնդկաստանում և Չինաստանում:
Առևտրական քարավանները Հայաստան էին բերում չինական ու
ﬕջինասիական ﬔտաքսե գործվածքներ, հնդկական անուշահոտ
յուղեր, հաﬔմունքներ ու թանկագին քարեր, ռուսական մորթիներ
ու մուշտակներ: Հռոմապարթևական առևտրական կապերը, ըստ
Ստրաբոնի, վերելք են ապրում Հայաստանի շնորհիվ, ինչպես նաև
պոնտական Կոմանա քաղաքի բարգավաճումը կապված էր Հայաստանից բերվող ապրանքների առևտրի հետ1769:
Հայ ժողովրդական բանահյուսության և ﬕջնադարյան մատենագրության ﬔջ ﬔնք կարող ենք տեսնել Արևելյան երկրների հետ
փոխառնչությունների բազում դրվագներ, որոնց մասին հիշողությունները կենցաղավարում են մասնավորապես հեքիաթներում:
Հայտնի է, որ մոնղոլական հրոսակների կողﬕց Չինաստանի
հյուսիսային շրջաններ քշված հազարավոր տարագիրները, որոնք
գուցե Չարմաղանի կամ Բաթուի տարած հայազգի զինվորներից
էին, նույնպես զբաղվում էին առևտրով1770:
1767 «Մետաքսի ճանապարհը» սկսել է գործել մ.թ.ա. 2-րդ դարի կեսերին,
երբ սկսվեցին առևտրատնտեսական և մշակութային հարաբերություններ հաստատվել այս ժամանակի երկու խոշոր քաղաքակրթությունների՝ Հռոﬔական և Հանի (Չինական) կայսրությունների ﬕջև: Հենց
այս ժամանակաշրջանում սկսեցին կապեր հաստատվել նաև Առաջավոր Ասիայի երկրների և Կենտրոնական Ասիայի ու Չինաստանի ﬕջև
(А. Мартиросян, На Великом шелковом пути, Ереван, 1998, с. 3):
1768 Հայաստանի անդրանիկ մայրաքաղաք Արտաշատը, Պլուտարքոսի
վկայությամբ, մ.թ.ա. I դարում ունեցել է առևտրատնտեսական լայն
շառավիղ և կարևոր նշանակություն (Я. Манандян, О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен (V в. до н.
эры – XV в.н.эры), Ереван, 1954, с. 53 –54):
1769 Страбон, География в 17 книгах, книга XI, глава I, 5, с. 467, глава XIV,
8, с. 498 –499, книга XII, глава III, 36, с. 524.
1770 Ա. Աբրահամյան, Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, հ. Բ, Երևան, 1967, էջ 327:
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«Մեռլի հրեշտակը»1771 (Այրարատ) հեքիաթում թագավորն իր
որդիներից յուրաքանչյուրին «իրեք հարիր մանեթ» է տալիս ու
պատվիրում, որ առևտուր անեն, «բա՞լի խելոքանում, մարդ են դառնում»1772: Մեծ ու ﬕջնեկ տղաները փողերը «բազարում» քամուն են
տալիս, «իրիկունը լափ դատարկ» գալիս տուն: Իսկ թագավորի պուճուր տղան «իրեք հարիր մանեթով» փակում է ծեծվող ﬔռելի
պարտքերը, տերտեր է կանչում և իր ծախսով թաղում նրան: Երեկոյան նա դատարկ վերադառնում է տուն ու հորը պատմում իր արարքի մասին: Թագավորն ուրախանում է, հրամայում, որ իր գանձարանից ﬕ գոգ ոսկի բերեն տղայի համար. « — Որդի, — ասում
ա, — գնա՛ ուրիշ երկիր ապրանք ա՛ռ բե՛ ըստե ծախա, աղպորտանցդ
ﬕջին բալի էլի դու իմ էրեսը պարզ անես»1773: Եվ այսպես հայկական
հեքիաթների հերոսները օրերով, շաբաթներով, ամսով ճանապարհ
են գնում, օտար քաղաքների «քարվանսարում վե գալի, օթախ քրեհում, կենում, իրանց առուտուրի հեննա ըլնում»1774: «Հարամբաշու
հեքիաթում»1775 (Այրարատ), «Սիմոն կուպեցին հեքիաթում»1776 (Բասեն) վաճառականները, հասնելով օտար երկիր, գնում են թագավորին տեսության և թույլտվություն են խնդրում՝ նրա երկրում առևտուր անելու համար. «Թագավորն ապրած կենա, ﬔնք այսինչ
բազրկյաններն ենք, բերել ենք ﬔր ապրանքը էս քաղաքը սաղացնենք. թե իրավունք կա՝ ծախենք, թե իրավունք չկա՝ էթանք ուրիշ
քաղաք:
Ասեց. — Որթի, իրավունք ունեք, բազրկյանների ապրանքը
քաղաքներըմը կսաղանա:
Բերեց թագավորը իրա նոքարը դրեց դրանց հետ, որ օքտի»1777: «Մեռլի հրեշտակը»1778 հեքիաթում թագավորի որդին ﬔծարժեք նվերներով գնում է օտար երկրի թագավորի մոտ, գլուխ
տալիս ու ներկայանում. « — Ֆլան երկրիցը, ֆլան թագավորի

1771 ՀԺՀ, հ. II, 243 –253:
1772 Նույն տեղում, էջ 243:
1773 Նույն տեղում, էջ 246:
1774 Նույն տեղում, էջ 249:
1775 ՀԺՀ, հ. I, էջ 368 –376:
1776 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 319 –329:
1777 ՀԺՀ, հ. I, էջ 372:
1778 ՀԺՀ, հ. II, 243 –253:

336

ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԱԿՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ...

տղեն եմ, — ասում ա, — էկել եմ ապրանքի: — Ասում ա ու բերած
փեշքաշները հանում, դնում թագավորի աղաքը»1779: Իսկ վերադառնալիս նույնպես «գալիս են, գալի, շատն ու քիչն աստոծ գիտա,
ﬕ օր, էրկու օր, իրեք օր, ﬕ շաբաթ, էրկու շաբաթ, իրեք շաբաթ,
մախլասի՝ ﬕ աﬕս...»1780:
Մետաքսը Չինաստանից Հայաստան և Արևմուտք տեղափոխելը ապահովում էր ﬔծ կարողություն: «Տակավին մ.թ.ա. 124 թ.
փաստեր են արձանագրված Հայաստան ներմուծված չինական ﬔտաքսի վերաբերյալ»1781: Այս կապերը շարունակվեցին նաև ﬕջնադարում, ընդհուպ ﬕնչև XVII–XVIII դարերը1782: Քարավանները
ճանապարհվում և ﬔտաքսի բեռով ետ էին վերադառնում երկու
տարվա ընթացքում. «Քարավանապետերը ﬕշտ հայեր էին լինում: Արևելքն ու Արևմուտքը հեղեղող բեռնափոխադրումը կենտրոնացված էր Ջուղայի վաճառականների ձեռքում»1783: Օտար
երկրներ առևտրի գնալիս հեքիաթի հերոսները «ասսու անումը
տալիս են, ընկնում ճամփա»1784: Երկարատև այդ ճամփորդությունը թեև ապահովագրված չէր կյանքի համար վտանգավոր փորձություններից, սակայն գայթակղիչ էր եկամտաբերության առումով:
«Սխալ կլիներ կարծել, որ Հայաստանը ﬕայն ﬕջազգային տարանցիկ առևտրի կամրջի դեր էր կատարում»1785: Նա արտաքին
այդ առևտրին մասնակցում էր նաև սեփական արտադրանքով:
Հայաստանում դեռ հնագույն ժամանակներից արհեստները լայն
տարածում էին գտել: Երկրի ներքին առևտրին համընթաց աշխու-

1779 Նույն տեղում, էջ 249:
1780 Նույն տեղում, էջ 251:
1781 Ա. Ժաոչյան, Միջնադարյան Հայաստանի հախճապակին 9 –14րդ դարերում. Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները, թիվ 10,
Երևան, 1981, էջ 97: Մետաքս (հուն. metaksa, ասոր. mitaksa)-շերաﬕ
որդի արտադրած նրբաթելը, ազնիվ կերպասեղեն (Ս. Մալխասեանց,
Հայերէն բացատրական բառարան, հ. երրորդ, Երևան, 1944, էջ 308:
1782 М. Кречетова, Несколько китайских фарфоровых предметов с армянскими монограммами // Труды Отдела Востока Эрмитажа, т. 3, МоскваЛенинград, 1940, с. 346 –350.
1783 Ф. Бродель, Игры обмена. Материальная цивилизация, экономика и
капитализм, XV –XVIII вв., (перевод с французского Л. Куббеля), т. 2 ,
Москва, 1988, с. 146.
1784 ՀԺՀ, հ. I, էջ 507; հ. II, էջ 247:
1785 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. I, էջ 811:
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ժանում էր հատկապես արտաքին առևտուրը: Ընդարձակ առևտրի
պահանջներից ելնելով՝ Տիգրան Մեծի և Արտավազդ 2-րդի օրոք
դրամ կտրվեց: Ուրիշ երկրներից բերվող ﬔտաքսի, բամբակի, հաﬔմունքների, թանկարժեք քարերի, ապակյա անոթների փոխարեն Հայաստանից արտահանվում էին հացահատիկ, ձիեր, ջորիներ, աղ, գինի, երկաթ, կապար, պղինձ, անագ, ներկեր (որդան
կարﬕր), կաշի, բուրդ, Վանա լճի աղ դրած տառեխ ձուկը, գորգեր,
անտառանյութ (փայտ), կաշվեղեն1786:
Հիշատակվում է նաև Հայաստանի գինին, որը արտահանվում
էր գլխավորապես Միջագետքի քաղաքները: Ըստ հույն հայտնի
պատﬕչ Հերոդոտոսի՝ հայկական գինին Եփրատի հոսանքով
հասցնում էին ﬕնչև Բաբելոն1787:
«Ավճի Շաբուրի տղեն»1788 (Շիրակ) հեքիաթում որսորդի որդին Հայաստանից բերված քառասուն տիկ գինով հարբեցնում է
«Հնդու երկրի» քառասուն փղերին1789:
«Սումբաթի հեքիաթում»1790 (Այրարատ) հարուստ վաճառական Սումբաթի հոր քառասուն չրաղները (ապրանքն անվտանգ
երկրեերկիր տեղափոխող ծառայողները) Սումբաթից պահանջում
են, որ իր հանգուցյալ հոր պես իրենց աշխատանքով ապահովի:
Սումբաթը չի ուզում «դուքանի» դուռը փակել, գեղեցկուհի կնոջը
տանը թողնել և չրաղների հետ աշխարհեաշխարհ ման գալով՝
առևտուր անել: Նա աշխատանքի դիմաց չրաղներին ապրուստի
փող է առաջարկում՝ յուրաքանչյուրին հինգ հարյուր, իսկ հետո՝
հազար մանեթ: Չրաղները չեն համաձայնվում՝ պատճառաբանելով.
« — Ախար չէ՞ նաղդ փող ա, կտանենք, կփչացնենք, կﬓանք
քո մոտին ամոթով»1791:
Հեքիաթի շարունակության ﬔջ տեսնում ենք, որ առևտրական հարաբերությունների ծավալման շնորհիվ պարզ ապրանքա-

1786 Նույն տեղում, էջ 810 –811; Վ. Աբրահամյան, Արհեստները Հայաստանում IX –XIII դդ., Երևան, 1946, էջ 75:
1787 Հերոդոտոս, Պատմություն ինը գրքից, էջ 80 –81:
1788 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 27 –45:
1789 Նույն տեղում, էջ 32:
1790 ՀԺՀ, հ. II, էջ 525 –533 (հավելված):
1791 Նույն տեղում, էջ 526:
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փոխանակությանը զուգահեռ նկատելի է դառնում նաև դրամական շրջանառությունը: Առևտրատնտեսական կյանքում ﬔծանում
է փողի դերը: Վերոհիշյալ հեքիաթում վաճառականի կինը հավատացած է, որ «Փողը փող կաշխատի»1792 և ամուսնուն խորհուրդ է
տալիս փողի փոխարեն չրաղներին գործ տալ, որպեսզի փողը գործի ﬔջ դրվի և եկամուտ բերի. «Կնիկն ասում ա. — Դրուստ են
ասում, նաղդ փողը կտանեն, կփչացնեն, գործ տո՛ւ, գործ»1793: Կնոջ
խորհրդով Սումբաթը չրաղներին պատվիրում է՝ քառասուն եզ առնեն, ապրանք առնեն, «էթան խրիդ անելու»1794 (առևտուր անելու):
Սակայն հեքիաթները ուշագրավ տեղեկություններ են պարունակում նաև «խրիդ անելու» բարդ օրենքների, հարստություն կուտակելու մոլուցքով իրար դավելու, չարանենգորեն ուրիշի ունեցվածքին տիրելու «բազրգյանների» խարդախությունների մասին:
Նման պարագայում հեքիաթներում, տվյալ դեպքում՝ վերոհիշյալ
«Սումբաթի հեքիաթում» կամ «Սիմոն կուպեցին հեքիաթում», սովորաբար թիրախ է դառնում փորձի պակաս ունեցող վաճառականի ﬕայնակ ﬓացած կինը, ով հանիրավի զրպարտվում է նենգ
վաճառականի կողﬕց: Բազմափորձ ﬕ «բազրգյան» իր վրանն է
խփում Սումբաթի վրանի հարևանությամբ և չրաղների ﬕջոցով
նրան կանչում իր մոտ: Եվ քանի որ «առուտուր ընելիս ըպրանքին
նհետ հոգի էլ ա ծախվում»1795, վաճառականը զրպարտում է Սումբաթի կնոջը: Սումբաթը, համոզված լինելով կնոջ հավատարմության ﬔջ, գրազ (մարջ) է գալիս՝ պահանջելով ապացույցներ: Գրազը արխաիկ հասարակություններին բնորոշ ծիսական մրցության
ձև է, որի ﬕջոցով հեքիաթի հերոս Սումբաթը ինքնահաստատման
փորձություններ է հաղթահարում թե՛ իրական-կենցաղային և թե՛
ծիսական մակարդակում:
Վաճառականը Սումբաթին առաջարկում է նարդի խաղալ
իրար դեմ. «Քառասուն բեռն իﬓ ա, քառասուն բեռը քունն ա, քառասուն չրաղ իﬓ ա, քառասուն՝ քունն ա. թե ես գնացի քու կնկա
պատկերը բերեցի, քու քառասուն բեռը, քառասուն չրաղը ինձ, դու
1792 Ա.Ղանալանյան, Առածանի, էջ 248: Տե՛ս նաև Թ. Հայրապետյան,
ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2006, «Փողը փող կը պիրի, թa վեր ղադրը
գիդaս» (նույն տեղում, թերթ 42):
1793 ՀԺՀ, հ. II, էջ 526:
1794 Նույն տեղում:
1795 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, տետր №1, 2006, թերթ 43:
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էլ ինձ նոքար, թե չբերի, իմ ունեցածը քեզ, ես քեզ նոքար»1796: Ինչպես կյանքում, հեքիաթում նույնպես զառ գցելը, խաբելն ու խորամանկելը իրենց հերթին դառնում են մրցության թեմա և խաղային
ձև: «Խարդախը ձևացնում է, թե հետևում է խաղի կանոններին և
մասնակցում է խաղին ﬕնչև բռնվելը»1797: Հետաքրքիր է նկատել,
որ «դեռևս XVII դարում ժաետային առևտրային գործարքները
հայտնի էին «գրազներ» անունով»1798: Վաճառականը կեղծ փաստերով Սումբաթին թյուրիմացության ﬔջ է գցում, գրազը շահում և
ունեզրկում:
Սումբաթի կինը հարցուփորձ անելով հասնում է Թեհրան, իր
խելքով ու հնարամտությամբ պատժում խարդախ վաճառականին,
բացահայտում ճշմարտությունը, փրկում ամուսնուն և վերջինիս ունեցվածքը. «Մի էրկու օրից եդը Սումբաթը թազա ապրանքը առած
էկավ իրա դուքանի առաջին վեր ածեց, ասեց. — Էթամ, տուն դիպչեմ, գամ, դուք տեղավորեք»1799: Քարավանները Հնդկաստանից
Հայաստան էին բերում բրինձ (որիզ), բամբակ, բամբակի գործվածքներ, հնդկական հաﬔմունքներ՝ պղպեղ, դարչին, թանկագին
քարեր և գոհարեղեն՝ մարգարիտ, խնկեղեն, փղոսկր, սև փայտ,
ներկող նյութեր1800: Դրսում ﬔծ պահանջարկ էր վայելում ընկուզենու փայտը:
«Քյոսի, Թոփալի և Քոռի նաղլը»1801 (Այրարատ) հեքիաթը
հատկանշական է հեքիաթի հերոսի ու նրա առևտրական գործերի
հետ կապված մանրամասներով: Հեքիաթի հերոսն ինչպես ինքն է
ներկայանում, «բազրկյանի տղա» է, անունը՝ Մարտիրոս1802: Հոր
մահից հետո նա հարցուփորձ է անում պարզելու, թե Հալեպում որ
ապրանքը բարձր պահանջարկ ունի, իմանում է, որ «շիմշատ փետը շատ թանգ ա ծախվըմ Հալեպումը»1803: Եվ թեև հայրը պատվիրել էր Հալեպ չգնալ, «տղեն առավ քառասուն ղաթրի բեռ շիմշատի

1796 ՀԺՀ, հ. II, էջ 527:
1797 Յ. Հայզինգա, նշվ. աշխ., էջ 79:
1798 Նույն տեղում, էջ 78 –81:
1799 ՀԺՀ, հ. II, էջ 532:
1800 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. I, էջ 810:
1801 ՀԺՀ, հ. I, էջ 507 –511:
1802 Նույն տեղում, էջ 508:
1803 Նույն տեղում, էջ 507:
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փետ, բարցեց, ասսու անըմը տվեց, ընկավ ճամփա»1804: Աստծո
անունով ճամփա ելած մարդը Հալեպ հասնելուն պես հայտնվում է
փորձանքի ﬔջ: Առաջին իսկ իջևանատիրոջ «նոքարները» բեռնաթափում են «բազրկյանի» որդու քառասուն ջորիներին՝ պատճառաբանելով, թե առավոտյան ճանապարհ ընկնելն ավելի ապահով
կլինի: Բեռնաթափման ժամանակ Թոփալը ﬕ բեռ շիմշատ փայտ
է գողանում, «կեսը լցնում է օջաղը, կեսն էլ դնում թախտի տակը»1805: Հետո Քյոսեն, Թոփալն ու Քոռը բազրկյանի տղային հրավիրում են ﬕ կտոր հաց ուտելու և խաբում են, թե. «Մեր քաղաքըմը
էտ փետը մուֆթա ա, վառըմ են, ու տարավ շանց տվեց, որ օջաղը
լիքն էր, թախտի տակը լիքն էր»1806: Իսկ հետո իբր ափսոսում են,
որ էդ խեղճ մարդը անտեղի «ահագին ծախս ա քաշել, ահագին
քրեհ ա տվել», ոնց որ «աղը բարցել ա՝ տանըմ ա Կողբըﬓ ա ծախըմ: Դե՛, — ասըմ ա, — հոքս ﬕ՛ հանի, էս բադիովը (պղնձե խոր
աման) օխտը ոսկի կտամ քեզ, քու ծախսդ էլ ա դուս կգա»1807:
Բազրկյանի որդին Հալեպի խանութներից ﬔկում ծանոթանում է
ﬕ «դուքանչի հալիվորի» հետ և իմանում, որ Հալեպում Հայաստանից բերված շիմշատ փայտը շատ թանկ արժե, «մսխալը կաժենա հինգ մանեթ», իսկ ինքը Քյոսայի, Թոփալի և Քոռի՝ երեք թալանչի ընկերների հերթական զոհն է: «Դուքանչի հալիվորի»
խորհրդով խաբված Մարտիրոսի օգնականներն են դառնում թալանչիների «աշչին» (խոհարարը) և Խեր-Սոյլամազը: Մեզ հետաքրքրող հեքիաթի՝ իրական, կենցաղային սկզբնապատուﬕն
հաջորդում է հրաշապատուﬕ գործառութակիր օգնականի՝ Սոյլամազի այլաբանական զրույցների ﬕջոցով թալանված հերոսի արդարության և ունեցվածքի վերականգնումը: Խաբված հերոսը իրեն
առաջարկվող սիմվոլիկ գումարի՝ «օխտը բադիա» ոսկու դիմաց
պահանջում է «օխտը բադիա լու տան, չորսը՝ էք, իրեքը՝ որց»1808:
Պարտված Քոռ թալանչին տանուտերին բողոքում է, իր ﬕ աչքն է
ուզում, որը իբր ժամանակին տվել է բազրկյանի տղային: Բազրկյանի տղան էլ ասում է.
1804 Նույն տեղում:
1805 Նույն տեղում:
1806 Նույն տեղում, էջ 508:
1807 Նույն տեղում:
1808 Նույն տեղում, էջ 510:
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« — Շատ լավ. իմ ﬕ հ’աշկն էլ հանեք, Քոռի էն ﬕ հ’աշկն էլ
հանեք, դրեք կշեռքը կըշռեք, թե որ բարեբար ըլի, տվեք նրան»1809:
Կոնֆլիկտը հանգուցալուծվում է արդարությունն ու առևտուրը
մատնանշող կշեռքի՝ թե՛ իրական-նյութական, թե՛ խորհրդանշական գործառույթով:
«Ավճի Շաբուրի տղեն»1810 (Շիրակ), «Որսորդ Հայրապետ»1811
(Չարսանճագ) հեքիաթներում թագավորը պահանջում է, որ որսորդ Շաբուրի որդին իր համար բերի այնքան փղի ոսկոր1812 (տարբերակ՝ ատամ 1813), որ դրանցով պալատ կառուցվի: Որսորդի տղան
հորեղբոր խորհրդով թագավորից պահանջում է քառասուն ուղտ,
քառասուն ﬔծ ջվալ բամբակ, քառասուն տիկ գինի, քառասուն
մսագործ՝ համապատասխան գործիքներով. «Էս քյարվանն ընկավ
ճամբա գնաց, շատ գնաց, քիչ գնաց, շատն ու քիչն աստված գիտե,
զօր գնաց, գիշեր գնաց, տեյմորի հասավ Հնդու երկիրը»1814:
Որսորդի տղան Հնդկաստանում քառասուն ջրավազանի ջրերը ﬕանգաﬕց թափել է տալիս, բամբակով լողավազանի անցքերը փակում և Հայաստանից բերված քառասուն տիկ գինով հարբեցնում «Հնդու երկրի» քառասուն փղերին. «Էհ, գինի ու անսովոր
անասուն, բիրադի էն սհաթին հարբան ու խաշըլ խոտի պես վար
թափան»1815, իսկ «ղասպները էս քառսուն ֆլին էլ մորթեցին, քերթեցին, ոսկորները բիրադի մսեն բաժնեցին, լցրին բեռներու ﬔջը,
բարձան ու էլի ետ դարձան գնացին: Գնացին հասան իրանց երկիրը: Տղեն տարավ բեռները թասլիմ էրավ թագավորին»1816:
Չին-Մաչինն ու Հնդստանը հայոց բանավոր ավանդության
ﬔջ ներկայանում են ոչ թե աշխարհագրական, այլ առասպելական
ընկալուﬓերով և խորհրդանշում են հեռավոր, անծանոթ հեքիաթային աշխարհներ՝ լի զարմանահրաշ քրքումով, ﬔտաքսով,
զգլխիչ ակնեղենով, խեցեղենով, սիրամարգերով և այլն:
1809 Նույն տեղում, էջ 511:
1810 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 27 –45:
1811

ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 397 – 408:

1812 ՄՄ №102 ձեռագրի հիշատակարանում գրված է Ավետարանի՝ ոսկով,
արծաթով, փղոսկրով պատված կազﬕ մասին:
1813 ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 398:
1814 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 31:
1815 Նույն տեղում, էջ 32:
1816 Նույն տեղում:
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«Բենթադ թագավորի հեքիաթում»1817 (Բասեն) տղան երեք
աﬕս հարցուփորձ է անում, «Չին-Մաչինի քաղաքը ոնչոք չէր ճանաչե»1818: Չին-Մաչինի տեղը չգիտի նաև «Ջան Փոլատ»1819 (Արծկե)
հեքիաթի հերոսը. «Ես ճամբախ չըմ գինա, էսի պիթուն ծով ա, կը
ընկնեմ ծով, կը խեղդիմ»1820: Ջան Փոլատը երեսունինը մարդ է ուղարկել, չեն կարողացել բերել Չին-Մաչինա թագավորի հարսին,
բոլորն էլ պատուհասվել են: Հեքիաթի հերոսը, ով քառասուներորդն է, հրեղեն ձիով պիտի անցնի ծովը, որ հասնի Չին-Մաչին:
Հատկանշական է, որ հայկական հեքիաթներում Չին-Մաչինի
արքայադուստրը գեղեցկությամբ իրեն հավասարը չունի: «Իսաֆով գող»1821 (Խլաթ) հեքիաթի հերոսը երազի ﬔջ տեսնում է ՉինուՄաչինու թագավորի աղջկան և քուն ու դադարը կորցնում է. «Չինու Մաչինու թաքավորի ախչիկ ընձիկ կը բերեք, չէ՝ ես կը ﬔռնիմ»1822: Ավելին՝ «Չինումաչինա աղ ջիկ»1823 (Մուշ-Բուլանըխ) հեքիաթում հերոսուհին «սերբազ» է, իմաստուն, գրբաց: Նա այլաբանական հարց ու պատասխանի ﬕջոցով բացահայտում է ոսկեգանգուր ու ոսկեճկույթ նորածիններին շան լակոտներով փոխելու
և կրտսեր քրոջը պատուհասելու հարազատ քույրերի նենգությունը1824:
«Սուրայի սովդաքյարի որթու հեքիաթում»1825 (Այրարատ) հերոսները ոչ ﬕայն իրենց երկրի ապրանքները՝ ջորիներին բարձած
(ղաթըր), տանում են հեռու երկրներ՝ վաճառելու, այլև երբ օտար
երկրներից նավով ապրանք են բերում («ﬕ գյամչի ապրանքը թափել էր, պըտի ետ դառնար»1826), թագավորի աղ ջիկը նավավարին
խնդրում է, որ իրեն էլ այդ նավով տանի հեռու երկիր. «Ախչիկը նի
էլավ գյաﬕն, գնացին: Համա ի՜նչ թավուր ա քշըմ գյաﬕն, դու

1817 Նույն տեղում, 257 –270:
1818 Նույն տեղում, էջ 264:
1819 ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 208 –221:
1820 Նույն տեղում, էջ 215:
1821 Նույն տեղում, էջ 94 –103:
1822 Նույն տեղում, 94 –95:
1823 ՀԺՀ, հ. X, էջ 100 –106:
1824 Նույն տեղում, էջ 106:
1825 ՀԺՀ, հ. I, էջ 196 –208:
1826 Նույն տեղում, էջ 201:
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պրծա՜ր»1827: «Որսորդ Հայրապետ» հեքիաթում «տղան փրցոց կեﬕն. տվեց անկինը. տասվերկու աﬕս թարմ ծովի վրա ﬓըց. նե՛ սև,
նե՛ քար, նե՛ լեառ կէրևա. էրկինք ու ծով կար»1828:
Դեռևս հնուց հայ ծովայինները ﬔծ համբավ ունեին Հնդկաստանի նավահանգիստներում: Ինճիճյանը գրում է, որ «հայերը
երևելի նավապետներ եղած են», որոնք «ﬔծ նավեր բանեցնելով
վարպետ եղան Պենկալային առջևին ծոցին ﬔջ ու Գանկես կամ
Կընկա գետին ﬔջ նավարկելու...»1829:
Հայ մատենագրության ﬔջ1830 և հեքիաթներում տեղեկություններ կան առ այն, որ Չինաստանից բերվող հում ﬔտաքսի փոխարեն Հայաստանից արտահանվում էր արհեստագործական արտադրանք՝ ﬔտաղե գործիքներ, ոսկյա և արծաթյա իրեր, պերճանքի առարկաներ, պղնձյա ամանեղեն, ռազմական գործի հետ
առնչվող զենքեր ու զրահներ, բրդե և ﬔտաքսե գործվածքեղեն,
որոնք արտադրվում էին Հայաստանի քաղաքների «գործոց տներում»1831:
«Ավճի Շաբուրի տղեն»1832 (Շիրակ) հեքիաթում որդին զարմանում է, թե իր հայրն ինչ մասնագիտություն ուներ, որ այդքան զենք
ու զրահ կա տան ﬕ անկյունում. «Էս իմ հերս ի՞նչ զանիաթի էր, որ
, — ըսավ մորը, — էսքան սիլլահ կը պահեր:
— Ավճություն կէներ, — ըսավ ﬔրը:
— Ես էլ, — ըսավ, — ավճություն կէնեմ հորս պես»1833:
Հայաստանի հնագույն զենքերից են եղել նետն ու աղեղը (հեքիաթներում՝ նետ ու անեղ, նետվանեղ), ինչպես նաև պեղածո
1827 Նույն տեղում:
1828 ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 402:
1829 Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 261:
1830 Ղ. Փարպեցին իբրև Հայոց աշխարհի «երկրի տակ ծածկված գանձեր» մատնացույց է անում «ոսկին ու պղինձը, երկաթն ու պատվական քարերը, որոնք ընկնելով արհեստավորի ձեռքը, թագավորներին
զուգում են գեղեցկատեսիլ զարդերով ու բանվածքներով, ինչպիսին
են խույրերի, թագերի ու հանդերձների վրա ընդելուզված ոսկեհուռ
պաճուճանքները» (Ղ. Փարպեցի, Հայոց պատմություն, էջ 23):
1831 Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Սիսական, Մոսկուա, 1861, էջ 180; Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. I, էջ
810 –813:
1832 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 27 –45:
1833 Նույն տեղում, էջ 28:
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հարվածող մարտական զենքերը՝ քար նետող պարսատիկները
(փիլիկան)1834, գուրզը (մական), նիզակը (մզրախ), որի փոխարեն
հայ պատﬕչները հաճախ գործածել են «աշտե» կամ «գեղարդ»
բառերը, իսկ Չարսանճագի բարբառով գրառված հեքիաթներում
նետի փոխարեն գործածվում է «խըշտ» բառը: «Գորտ»1835 (Չարսանճագ) հեքիաթում «ﬔնծ տղան նետեց. խըշտը գնըց ընկավ լալային դուռը»1836: «Անմահական խնձոր»1837 (Այրարատ) հեքիաթում
թագավորի փոքր տղան «նետուանեղը վե կունի, կէթա խնձորի
ծառի տակին ղարավուլ կքաշի»1838: «Աղբեր տղա և Քառասունծամ Փարի»1839 (Այրարատ) հեքիաթում թագավորի որդին մորից
պահանջում է յոթերորդ՝ փակ օթախի բանալին, բացում է այն և
տեսնելով Քառասուն-ծամ Փարու պատկերը՝ ուշաթափվում է: Նա
հոր ձիանոցից երկու ընտիր նժույգ է հանում, երկու «նետ ու անեղ»
է առնում, ճամփա ընկնում՝ գտնելու նկարում տեսած գեղեցկուհուն: Վերոհիշյալ հեքիաթում Աղբեր տղան դևի հետ մականով
կռիվ է անում, գետինը ճղում և անցնում հրաշապատում հեքիաթին
բնորոշ բոլոր փորձություններով:
Հայ մատենագրության ﬔջ1840 հիշատակություններ են պահպանվել արհեստի տարբեր ճյուղերով (մանածագործություն, ներկարարություն, ոսկերչություն, բրուտագործություն, զինագործություն, դարբնություն) զբաղվող մարդկանց մասին, իսկ ժողովրդական հեքիաթներում տեղեկություններ կան նրանց արտադրանքի
վերաբերյալ, որոնց ﬕ մասը առևտրի և փոխանակության ﬕջոցով արտահանվում էր հարևան և հեռավոր երկրներ: Բնորոշ է, որ
մ.թ. I –II դարերում հայոց լեզուն հարստանում է «շուկա», «խանութ» և առևտուրը բնորոշող այլ ասորական բառերով1841, ինչպես
1834 Ա. Լաստիվերցի, Պատմություն, Թարգմանությունը՝ Վ. Գևորգյանի,
Երևան, 1971, էջ 61 –62:
1835 ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 334 –352:
1836 Նույն տեղում, էջ 334:
1837 ՀԺՀ, հ. II, էջ 23 –38:
1838 Նույն տեղում, էջ 24:
1839 ՀԺՀ, հ. I, էջ 537 –551 (հավելված):
1840 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, ԼԹ, էջ
194; Կ. Գանձակեցի, Պատմություն հայոց, էջ 260; Ա. Լաստիվերցի,
Պատմություն, էջ 61 –62:
1841 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. I, էջ 813:
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նաև հեքիաթներում հանդիպող «դուքան» (կուղպակ-կրպակ-կուրբա) բառերով1842, որոնք վկայում են, որ ինչպես Արևելքում, ﬔզանում նույնպես քաղաքի հիﬓական հատկանիշը շուկան է՝ իր խանութներով:
Հայերի բարեկեցիկ կյանքի մասին արաբ հեղինակների վկայությունները համախոս են հայկական աղբյուրների հետ: «Հայաստանում պատրաստվող բրդե, բամբակե ու ﬔտաքսե զանազան
գործվածքների ու կտորների մասին կարևոր տեղեկություններ հաղորդում են արաբական մատենագիրները՝ Իստախրին, Իբն Հաուքալը, Յակուբին, Մասուդին և ուրիշները»1843: Իբն-ի Բատուտան
Երզնկայի մասին հայտնում է, որ «այնտեղ կան լավ կարգավորված շուկաներ, այստեղ շինում են գեղեցիկ կերպասներ, որ իր
անունով են կոչվում: Նրա ﬔջ կան պղնձի հանքեր, որով շինում են
ամաններ և «բայսուսներ» (աշտանակներ)»1844:
Խոսելով Սմբատ Ա-ի և նրա հոր՝ Աշոտի թագավորության
առաջին շրջանի մասին՝ Ստ. Տարոնեցին հայտնում է, որ ﬕնչև իսկ
հովիﬖերն ու նախրապանները հագնում էին ﬔտաքսե պատմուճաններ1845: «Արտուճ և խաղաղ թագավոր»1846 հեքիաթում թագուհին հանդիմանում է անտառում ծիսական փորձությունների հաղթահարման փուլում գտնվող, «քարը բարձ դարձրած» իր որդուն և
վերջինիս հիշեցնում է իր «ղումաշե ընկողինը»1847:
Գործվածքեղենի և մասնավորապես ﬔտաքսի արտադրության զարգացածությունը Միջնադարյան Հայաստանի քաղաքներում հաստատվում է ինչպես ձեռագիր աղբյուրներով1848 ու մատե1842 ՀԺՀ, հ. I, էջ 508; հ. II, էջ 525:
1843 Հ. Մանանդյան, Հայաստանի քաղաքները 10 –11-րդ դարերում, Երևան,
1940, էջ 29:
1844 Իբն-ի Բատտա, Օտար աղբյուրներ հայերի մասին, Արաբական
աղբյուրներ, Քաղեց և թարգմանեց Հ, Աճառյան, Երևան, 1940, էջ 31:
1845 Ստեփանոսի Տարօնեցւոյ Ասողկան, Պատմութիւն տիեզերական,
Ս. Պետերբուրգ, 1885, էջ 161:
1846 ՀժՀ, հ. XVI, էջ 372 –379:
1847 Նույն տեղում, էջ 374:
1848 Մանածագործության մասին խոսուն փաստեր են պահպանվել ձեռագրերի կազﬔրի ներսի կողﬕց ծածկված ﬔտաքսյա և կտավե
աստառներում (ՄՄ, ձեռագիր №№ 5554, 5555, 5559, 5563, 5591, 5569,
6263 և այլն, որոնք պատկանում են 12 –13-րդ դարերին): Անիի երազահանում կողք կողքի հիշատակված են բամբակը, իլիկը, «ջահրան»
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նագրական վկայություններով1849, այնպես էլ գործվածքների պեղածո նմուշներով1850 և բանահյուսական ﬕջավայրում կենցաղավարող
հեքիաթներով: Կ. Գանձակեցին գրում է, որ հայ կանայք նուրբ ձեռագործերով զարդարել են իշխանական հագուստները, սուրբ խորանի ծածկոցները, եկեղեցական վարագույրները, որ «ներկված էր
պես-պես ու գույնզգույն, գործված էր քանդակաձև ու նկարված էր
պատկերներով»1851: Միջնադարյան քնարերգության ﬔջ հաճախ է
հիշատակվում «էպրըշում խալու, ոսկիթել տօշակի» և սիրած էակի
պարանոցը գրկող նրբահյուս ﬔտաքսի մասին1852: «Հելուզակ թագուհին»1853 հեքիաթում աղ ջիկն իր գլխաշորը տալիս է աղքատ հալիվորին, պատվիրում այն «պազարում» վաճառել՝ ապրանքի գինը
սահմանելով «չորս հարիր մանեթ»: Այդ գումարով գնում են տեղաշոր, ուտելիք, հագուստ, ﬔտաքս ու ﬔտաքսե կտոր. « — Էս հարիր
մանեթը կտաս յորղան դոշկի. հարիր մանեթն էլ կտաս ապրըշﬕ
(ﬔտաքս), ղնայուզի (ﬔտաքսե կտոր)»1854: Մետաքսե կտորից աղջիկը գլխաշորեր է պատրաստում, իսկ հալիվորը դրանք վաճառում
է շուկայում. «Աղ ջիկը օրական շիքեց լյայլուխ, հալիվորը ծախեց.
հա՛ ծախեցին, հարստացան: Քաղաքին ﬔջ էլ ﬔ ﬔծ վաճառական
էդ խալիվոր դարձավ»1855: «Քույրը ջիգյարով կըլի»1856 (Այրարատ)

(ճախարակը), «ապրեշումը» (ﬔտաքս), բուրդը, մազը և կաճը (ՄՄ,
ձեռ. №695, թ. 205բ):
1849 Ղ. Փարպեցի, Հայոց պատմություն, Էջ 23; Կ. Գանձակեցի, Պատմություն հայոց, էջ 135; Մ. Կաղանկատացի, Պատմութիւն Աղուանից
աշխարհի, Քննական բնագիրը և ներածությունը՝ Վ. Առաքելյանի,
Երևան, 1983, էջ 61 –62; Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց,
գիրք երկրորդ, Կ, էջ 228:
1850 1908 թ. Տիգրան Հոնենցի տոհմային դամբարանից հանվել է վերջինիս
ազգականներից ﬔկի՝ փոքրիկ իշխանադստեր հագուստը՝ «ﬔտաքսեայ ամբողջ հագուստ ոսկէ բանուածքներով ու ﬔտաքսով, և ոսկով
նուրբ հիւսած քօղ, ﬔտաքսեայ ժապաւէնից գօտի» (Յ. Օրբելի, Անւոյ
աւերակները, Վաղարշապատ, 1911, էջ 46):
1851 Կ. Գանձակեցի, Պատմություն հայոց, էջ 157:
1852 Ես շար շապիկ լինէի, / ւ’ի անձիդ վերայ կանգնէի. /
Ոսկով ւ’ ապըրշում կոճկեկ, / որ շըլնիդ ի գիրկ ածէի (Նահապետ
Քչակ, Հայ դասական քնարերգություն, հ. 2, Երևան, 1986, էջ 144, 147):
1853 ՀԺՀ, հ. III, էջ 262 –273:
1854 Նույն տեղում, էջ 270:
1855 Նույն տեղում:
1856 Նույն տեղում, էջ 448 –451:
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հեքիաթում հարուստ վաճառականը գնում է ուրիշ քաղաք «խրիդ
անելու»: Թագավորը, նրա հարստության մասին լսելով, կանչում է
իր մոտ հարցուփորձ անելու. «Ճաշի ժամանակ նա այնպիսի թաշկինակ հանեց, բերանը սրբեց, որ իսկի թագավորը չէր ունենա»1857:
Հայկական հեքիաթներում պերճանքի ոսկե զարդերը՝ թանկագին քարերով ընդելուզված մատանիները, մանյակները, գինդերը, կախիկները, ապարանջանները իրենց ﬔջ կրում են ծիսապաշտամունքային հավատալիքների հետքեր: Մատանին ամուսնական
կապի նշանակ է, որը կրում են բոլորը՝ ըստ դիրքի և կարողության:
Ժամանակի մշակութային պահանջներին համապատասխան՝
հատկապես հատուկ կնիքով ոսկե մատանիները վեր են ածվել հոգևոր (հայրապետական) և աշխարհիկ (արքայական) խորհրդանիշների: Հնդկահայ արհեստավորության ﬔջ, մասնավորապես
Կալկաթայի հայ համայնքում ﬔծ թիվ էին կազմում ոսկերիչները,
որոնք «այնպիսի համարում ունեին, որ նրանց շատ հաճախ պատվերներ էին տալիս ո՛չ ﬕայն Հնդկաստանից, այլ նաև Եվրոպայի և
Ասիայի զանազան երկրներից»1858: Հայկական հեքիաթներում հերոսները «խաս շորեր» են հագնում, «օսկի մատնիկ», «գինդ»,
«ապըրջան» կրում կամ «քյամար» կապում 1859: Վերոհիշյալ հեքիաթներում աﬔնաթանկարժեք զարդերն ու ակնեղենը հաճախ
գնահատում են հրեա (ջհուդ) ոսկերիչները, որոնք շատ խորամանկ
են և հմուտ առևտրի ﬔջ1860: Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ հեքիաթներում առկա հիշողությունները համախոս են
պատմական տվյալների հետ1861:
«Հարամբաշու հեքիաթում»1862 թագավորի որդին սիրահարվում է վաճառականի քրոջը: Թագավորը պահանջում է, որ աղջկա
պատկերը քաշեն ու ուղարկեն իրեն. «Ես թաքավոր եմ, հո չեմ էրթա էն ախչկանը տենալու. ես պըտի էն ախչկա պատկերը տենամ՝
իմ տղի լայաղին ա, թե չէ»1863: Վաճառականն անհանգստանում է,

1857 Նույն տեղում, 448:
1858 Ա.Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 260:
1859 ՀԺՀ, հ.IX, էջ 261 –262:
1860 ՀԺՀ, հ. II, էջ 163:
1861 Ф. Бродель, նշվ. աշխ., էջ 146:
1862 ՀԺՀ, հ. I, էջ 368 –376:
1863 Նույն տեղում, էջ 374:
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թե ինչպես պիտի ﬕ գիշերվա ﬔջ աղջկա պատկերը հանեն: «Քիրն
ասեց. — Ախպեր ջան, դու արխեին կաց, իմ ձեռին դժար չի: Դու
գնա դուքանը հինգ ռանգ աբռշուﬕ թել բեր, կես գազ ել ղնավուզ
(ﬔտաքսե կտոր), բեր, որ վրին գործեմ»1864: Քույրը ﬔտաքսե կտորի վրա ոսկե թելերով այնպիսի վարպետությամբ էր ինքն իրեն
պատկերել, որ «ինքն էլ մայիլ ﬓաց իրա ձեռի գործի վրա: Բացի
դրանից քիրը շինել ա ﬕ ոսկե խոնչա, ﬕ ոսկե կաքավ, ոսկե ճուտերը հետը ֆռռում են»1865:
Հանիրավի պատուհասված իրենց նշանածներին գտնելու
նպատակով հայկական հեքիաթների հերոսուհիները թագավորից
պահանջում են ոսկուց պատրաստված զարմանահրաշ առարկաներ, «ոսկե սինի», որի ﬔջ «ոսկե թազի, ոսկե աղվես (տարբերակներում՝ կատու և մուկ1866, աքլոր և կաքավ1867, «օսկի հավ՝ օսկի կուտ
հ’առեջ»1868 և այլն), որ թազին աղվեսի եննուցը վազելիս ըլնի»1869:
«Քաջլուկն»1870 (Տուրուբերան-Մուշ) հեքիաթի ոսկերչից թագավորը
պահանջում է այնպիսի թուր պատրաստել, որ արևի պես շող շողա.
«Հըմալ թուր մը կուզին հ’իսնե, օր արևու պես փելք իտա»1871:
Մ. Խորենացին Արտաշես արքայի հուղարկավորության մասին հայտնում է. «...Նրա դագաղը, ասում է, ոսկեղեն էր, գահը և
անկողինը բեհեզից և մարﬕնը պատող պատմուճանը ոսկեթել,
գլուխը թագ դրած, ոսկյա զենքն առջևը»1872: Խոսելով Տրդատ Երրորդի ամուսնության մասին՝ Խորենացին դարձյալ անդրադառնում է ﬔտաքսին, քանի որ հռոﬔական արքունիքում դաստիարակություն ստացած Տրդատը հրամայում է իր ընտրյալին՝ ալանաց
արքայադուստր Աշխեն կույսին «գրել Արշակունի, ծիրանիներ
հագցնել և թագ կապել, որպեսզի թագավորին հարսնանա»1873,

1864 Նույն տեղում:
1865 Նույն տեղում, էջ 375:
1866 ՀԺՀ, հ. V, էջ 25:
1867 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 251:
1868 ՀԺՀ, հ.IX, էջ 27:
1869 ՀԺՀ, հ. II, էջ 35:
1870 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 582 –591:
1871 Նույն տեղում, էջ 586:
1872 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, Կ, էջ 229:
1873 Նույն տեղում, էջ 275:
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իսկ այն ժամանակ ծիրանի էին անվանում ալ կարﬕր ներկված
գործվածքները, այդ թվում նաև ﬔտաքսը: «Արտաշատում և Դվինում առևտրի և փոխանակման կարևորագույն ապրանքը շարունակում էր ﬓալ ﬔտաքսը և ﬔտաքսից պատրաստված հագուստները: Իր հատկությունների համար՝ թեթևություն, ամրություն,
փափկություն, գեղեցիկ փայլ, Չինաստանից բերվող ﬔտաքսը
լավ համբավ էր վայելում աﬔնուրեք»1874, և պատահական չէ, որ
ﬔտաքսե բարձերը թանկարժեք քարերով զարդարված գահերի
հետ ﬕասին արքայական իշխանության անբաժան ատրիբուտն
էին կազմում 1875:
Հայկական հեքիաթում Հարամբաշուց փախած աղջկան հալիվորն ու վաճառականները թաքցնում են բարձած բեռի ﬔջ. «Բեռն
էլ ի՞նչ էր՝ բամբակ: Ախչկանը դրեց էտ բամբակի ﬔչը, բարցեց ու
գնաց»1876: Վաճառականները Արաբստանից թանկագին քարեր ու
մարջան էլ են բերում, ինչի մասին վկայում են նաև ժողովրդական
երգերը1877:
«Հելուզակ թագուհին»1878 (Այրարատ) հեքիաթը պահպանել է
առևտրատնտեսական կյանքին վերաբերող մանրամասներ՝ ծովային և քարավանային առևտուր, ապրանքափոխանակություն,
կնիք, դրամական շրջանառություն և այլն:
Արևելյան կողﬕ թագավորի որդին ոսկիները կարող էր ստանալ ﬕայն իր կնիքը ուղարկելուց հետո. «Երբ օր ես իմ փեչադը
հ’օղորկի՝ էս ոսկին ըղրկի՛ր, գա»1879:
Հայ առևտրականներին հաճախ ուղեկցում էին հայ հոգևորականները, որոնք Չինաստան էին գնում քարոզ չության նպատակով1880:
1874 А. Мартиросян, նշվ. աշխ., էջ 46:
1875 Նույն տեղում, էջ 32:
1876 ՀԺՀ, հ. I, էջ 371:
1877 Երուսաղեմ ուխտ եմ արը, ջամփեն էր Արաբստան,
Բազրգան պարծր գերկեր, շադ լավ է մար ու մարջան
(Վ. Պետոյան, նշվ. աշխ., էջ 392):
1878 ՀԺՀ, հ. III, էջ 262 –273:
1879 Նույն տեղում, էջ 267:
1880 Ուշագրավ է, Նիկոլայ Միլեսկու Սպաֆարիի (1675 –1678 թթ. գլխավորում էր ռուսական դեսպանությունը դեպի Չինաստան) վկայությունը
Չինաստանում իտալացի հայտնի ճանապարհորդ Մարկո Պոլոյի և
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XVII դարում հայ վաճառականները Մետաքսի ճանապարհի
արևմտյան հատվածի վրայով շարունակում էին իրենց առևտուրը:
1643 թ. գրված ﬕ հիշատակարանում վաճառական Հակոբը հայտնում է. «... Մինչև Լ.(30) ամ ի վերայ աշխարհիս շրջէի բազում ընչիւք, ծախիւք, վաճառէի զինչս իմ, եթէ ծովով կամ ցամաքով: Զաﬔնայն երկիրս տեսանէի՝ ի յերկիրն Ֆռանկաց տեսայ, բազում անգամ ի Կաստանդնուպօլիս վաճառեցի զինչս իմ, ի յերկիրն Յունաց
բովանդակ տեսի ﬕնչ ի Հալապ, Բաղդատ, Շամ, Երուսաղէմ, տեսայ: Այլ և Պարսից երկիրն զամէն՝ ﬕնչ ի Խորասան տեսայ: Բ (2)
անգամ յերկիրն Օզբէգստան մտայ: Այլ և գ (3) անգամ ի յերկիրն
Հնդստան գնացի»1881:
Այցելելով հեռավոր երկրներ և լավ ծանոթ չլինելով տեղացիների բարքերին՝ երբեﬓ վաճառականների հաղորդած տեղեկությունները տարածվում էին իրարաﬔրժ ու սարսափազդու այլակերպուﬓերով, որոնք վեր էին ածվում հրաշապատում սյուժեների:
Այս աﬔնի արձագանքները տեսանելի են նաև հայ դասական
գրականության ﬔջ1882: Քրիստոնյա հայերի համար Արևելքն ուներ
սրբազան նշանակություն, որտեղից էլ սպասվում էր Քրիստոսի
երկրորդ գալուստը: Այդպիսի մոտեցումը բացատրվում է նաև այն
պատկերացուﬓերով, որ դրախտը գտնվում է Արևելքում, իսկ Չինաստանն իր բնական դիրքի շնորհիվ համարվում էր աստվածընտրյալ երկիր, որտեղից բացվում են «դրախտի դռները»1883: Հեհայ անվանի հոգևորական, ﬕսիոներ Անտոն Հայի (Սուլթանիեցու)
հանդիպման մասին և առ այն, որ Եվրոպայում չինացիներից են սովորել ﬔտաքսի արդյունահանումը, թնդանոթներ ձուլելը, ծովի վրայով
լաստերով նավարկելը և գրքեր տպելը (Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ.,
էջ 326; Հ. Մարտիրոսյան, Հայաստանը Մետաքսի ճանապարհի խաչուղիներում//ՊԲՀ, 1989, №4, էջ 92:
1881 Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ (1641 –1660), հ. Գ,
Երևան, 1984, էջ 436:
1882 Թողի երկիրն իմ հայրենի,/ Անահ անցա Արաբ ու Հինդ,/
Տեսա մարդիկ չորս գլխանի,/ Տեսա հազար աղետ ու խինդ
(Վ. Տերյան, Երկեր, Երևան, 1989, էջ 158: Տե՛ս նաև Սայաթ-Նովա, Հայ
դասական քնարերգություն, հ. 2, էջ 302 –311):
1883 Հասա ﬕնչև Չինումաչին, / Հասա ﬕնչև ծովը ճերմակ,/
Տեսա երկրի ծայրը վերջին / Եվ դրախտի դուռը կրակ
(Վ. Տերյան, Երկեր, էջ 158): Չինաստանի ծովափնյա առևտրական
քաղաք Կանտոնում 1307 թվականից առաջ կառուցվել է հայկական
ﬔծ և գեղեցիկ եկեղեցի՝ հարակից շինություններով, իսկ կանտոնա-
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թում պատﬕչի վկայությամբ Չինաստանը գտնվում է հենց դրախտի մոտ1884, ինչը նրան ավելի գրավիչ և բացառիկ է դարձնում հայերի աչքերում:
Նույն պատﬕչը հայտնում է, որ «այնքան այլազան և հրաշագեղ բաներ կան այս երկրի ﬔջ (այսինքն՝ Չինաստանում՝ Թ.Հ.) և
այնքան՝ նրբարվեստ, որ հազիվ թե որևէ ﬔկը հաﬔմատվի նրանց
հետ»1885: Հայաստանում հնագիտական պեղուﬓերի արդյունքում
հայտնաբերվել են չինական խեցեղեն և հախճապակի (սելադոն),
որի արտադրության մշակույթը առաջացել է Չինաստանում, իսկ
արդեն 9 –10-րդ դարերում Դվինի խեցեգործական արհեստանոցներում վարպետները, վերամշակելով հախճապակե խեցանոթների որոշ զարդեր, ստեղծում են տեղական նմուշներ՝ հախճապակյա
թասեր, ափսեներ, խոշոր պնակներ, կճուճներ՝ գծադիր և դրոշմված, խորաքանդակ և այլ զարդերով, որոնք ինքնատիպ են և ունեն
ժամանակի հայկական արվեստին հատուկ ոճ 1886:
Սանկտ-Պետերբուրգի Էրﬕտաժի Արևելյան արվեստի բաժնի հետազոտող Մ. Կրեչետովայի հեղինակած հոդվածում ներկայացված խեցեղենի նմուշները վերաբերում են արդեն 18-րդ դարի
վերջին քառորդին և 19-րդ դարի սկզբին, երբ հայ-չինական առևտրական կապերն այնքան էին զարգացել, որ հայ վաճառականների
պատվերով չինացի արհեստավորները պատրաստում էին հայատառ մակագրություններով ճենապակե առարկաներ1887:
Ի դեպ, «Սասնա ծռեր» էպոսի պատուﬓերից ﬔկի համաձայն՝ Սասնա դյուցազնական ծռերը ծնվում են Չինաստանի (Սինամգա=Սինամահավք=չինական թռչուն) թագավորի աղջկանից1888: Պատուﬓերի ﬔծ մասում Սասունցի Դավթին սպանում է
չինական աչքերով նրա դուստրը՝ ծնված Չմշկիկ Սուլթանից: Նշենք

բնակ չինարեն լեզվի ուսուցիչ Հովհաննես Ղազարյանը անգլերենից
չինարեն է թարգմանել Աստվածաշունչը, որը չինագետ գիտնականների վկայությամբ առաջին և լավագույն թարգմանությունն է չինարեն
(Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 329 –330):
1884 Հեթմ պատﬕչ, Պատմութիւն թաթարաց, յեղեալ ի լատին օրինակէ
ի հայ բարբառ, ի Վենետիկ, 1842, էջ 6 –7:
1885 Նույն տեղում, էջ 6:
1886 Ա. Ժաոչյան, նշվ. աշխ., էջ 97 –98:
1887 М. Кречетова, նշվ. աշխ., էջ 346 –350:
1888 Սասնա ծռեր, հ.Գ, էջ 445 –446:
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նաև, որ Խանդութի աչքերը հաﬔմատվում են չինական բաժակի
հետ1889, իսկ չար աչքի դեմ հմայական աղոթքներում օձի կաթը
լցնում են չինական բաժակի ﬔջ («Կթեցի զկաթ՝ քասա չինին»1890),
ինչը վկայում է Հայաստանում չինական ապրանքների և կենցաղային առարկաների առկայության մասին:
Տուրուբերան-Մուշից գրառված «Սարգիս»1891, «Ձկան փորու
թաս»1892, «Ակոբ»1893 և Կարճկան-Գոմսից գրառված «Դaվրեշներ և
տըղան»1894 հեքիաթներում ձկան փորից գտած ոսկե (արծաթե) թասերն այնքան անձեռակերտ են, որ նրանց գեղեցկությունից հերոսներն ուշաթափվում են կամ գինովանում: Այդ չնաշխարհիկ թասերը խորհրդավոր են, ինչպես և նրանց ծագումը: «Սարգիս» հեքիաթում թագավորի աղ ջիկը կենակցում է թասատեր տղայի հետ՝ թասը ձեռք բերելու համար1895: Ցուցանշական է, որ ոսկե թասի գայթակղությանը չի դիմանում անգամ թագավորը1896: «Հաբրմանի»1897
(Շիրակ) հեքիաթում այնկողﬓային աշխարհում հայտնված հերոսի՝ սիրուց վառվող մարﬕնը փորձում են հանգստացնել կավե, ճենապակե, երկաթե, պողպատե, արծաթե, ոսկե ծիսական գյուգյումների (սկահակ) ﬔջ լցված ջրով: Վերոնշյալ բոլոր հեքիաթներում
կախարդական թասերը հմայական գաղտնիմաստ են պարունակում և առնչվում են ծիսաառասպելական հնագույն պատկերացուﬓերին:
Հետաքրքիր է նկատել, որ «Հայաստան» բառը չինարեն
հնչում է «Յա-ﬔյ-նի-յա», որի հիերոգլիֆները նշանակում են «Ասիայի գեղեցիկ ﬕանձնուհի»1898, իսկ Չինաստանը մշտական անուն
չուներ: Թագավորական հարստության փոխվելով՝ փոխվում էր
1889 «Թ’ենուր աչքեր կը խարցնես, /Չենու կթխեներ, լգո՜, չենու կթխեներ»,
«Ենու աչքեր կը նմանի չինու քaսայի»
(Սասնա ծռեր, հ. Ա, էջ 32, 284):
1890 Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, էջ 84, №19:
1891 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 47 –53:
1892 Նույն տեղում, էջ 449 –454:
1893 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 276 –281:
1894 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 22 –30:
1895 ՀԺՀ, հ. XII, էջ 51:
1896 Նույն տեղում, էջ 53; հ. XII, էջ 453; հ. XIII, էջ 280:
1897 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 15 –26:
1898 Համառոտ Չինաստանի մասին, Երևան, 2009, էջ 143:

III. ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐԻ ՈՒ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՅԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ...

353

նաև երկրի և ժողովրդի անվանումը: Մեր նախնիները Ճեն, Ճենք,
Ճենաստան ասելով՝ հավանաբար հասկանում էին չինական Խէնան նահանգում գոյություն ունեցած Ճեն կոչված թագավորական
հարստությունը, իսկ ճենազն ասելով՝ երկրի բնակիչներին, այստեղից էլ՝ ճենապակի, այսինքն՝ չինական ապակի: «Չինաստան» եվրոպական անվանումը անտիկ շրջանից կապված է «Խան» կայսրությանը նախորդած «Ցին» (Ք.ա. 221 –206 թթ.) թագավորական
տան հետ (լատ. Siane, ֆրանս. Chine, անգլ. China):
Մ. Խորենացու, Փ. Բուզանդի, Ղևոնդի, Ա. Շիրակացու, Վ. Արևելցու, Կիլիկիայի թագավոր Հեթուﬕ՝ Չինաստանի մասին հաղորդած տեղեկությունների ﬕ մասը վերաբերում է Մաﬕկոնյանների
գաղթականության և նրանց նախարարական տան չինական ծագման հարցին1899, իսկ ﬕ մասն էլ՝ այդ զարմանահրաշ երկրի
հարստություններին: Մ. Խորենացու վկայությամբ՝ «Նրանց աշխարհն սքանչելի է աﬔն տեսակ պտուղների առատությամբ, զարդարված է գեղեցիկ բույսերով, ունի շատ սիրամարգ, արտադրում
է առատ քրքում և ﬔտաքս, անչափ շատ կան այնտեղ համուրներ,
հրեշներ և էշայծամ կոչվածներ»1900: Հայկական հեքիաթներում
այնքան ցանկալի համարվող Սինամահավքը (Սինամարք) ծագում
է sin – չին և murg – թռչուն բառերից և նշանակում է չինական թռչուն,
Սինամ թագավորն էլ, բնականաբար, Չինաստանի թագավորն է,
իսկ ազգ սինեացվոցը՝ չինացիները: Հայկական հեքիաթների փերիներից անբաժան «չնաշխարհիկ» բառը նշանակում է շատ գեղեցիկ, հիասքանչ, որը, ըստ Հր. Աճառյանի, արմատական բառարանի, հունարեն «ուտոպիա» բառի թարգմանությունն է՝ «անիրական» իմաստով: Դրան համարժեք է չնաշխարհիկ բառի՝ Չին աշ1899 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, ՁԱ, էջ
268 –269: Վ. Արևելցի պատﬕչը նույնպես շեշտում է, որ Մամակ և Կոնակ եղբայրները, փախչելով Ճենբակուր արքայից, եկել են հայոց արքա Արտաշեսի մոտ և իրենց քաջության համար ստացել սպարապետի պաշտոնը և կոչվել Մաﬕկոնյաններ (Աշխարհացոյց Վարդանայ
Վարդապետի, Քննական հրատարակութիւն Հայկ Պէրպէրեանի,
Բարիզ, 1960, էջ 53 –54): Մեր ուսուﬓասիրության նպատակից դուրս
է Մաﬕկոնյան տոհﬕ նախահայրենիքը որոշելու հարցը, որի շուրջը
ստեղծված է և շարունակվում է ստեղծվել պատմագիտական գրականություն (Հ. Դավթյան, Ովքե՞ր են և որտեղի՞ց են եկել առաջին Մաﬕկոնյանները// Պատմաբանասիրական հանդես, №3, 2015, էջ 145 –167):
1900 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք երկրորդ, ՁԱ, էջ
271:
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խարհից, այսինքն՝ հեռավոր, արտասովոր աշխարհից ﬔկնությունը:
XVI – XVIII դարերում հայերն այնպիսի դիրք և հեղինակություն ունեին Չինաստանում, որ իրենց ապրանքները տեղափոխում
էին հայկական տարբերանշան ունեցող սեփական շոգենավերով,
իսկ եվրոպացիները Չինաստան մուտք գործելիս, Ղ. Ալիշանի վկայությամբ, ապահովության համար հագնում էին հայկական տարազ՝
ներկայանալով իբրև հայ1901: «Ի դեպ, ինչպես հայկական հագուստը
ցամաքում, այնպես էլ հայկական դրոշը ծովում (խաչ բռնած գառնուկ) անվտանգության յուրահատուկ երաշխիք էր ծառայում Չինաստանի և այլ երկրների նավահանգիստներում»1902: XVIII դարի
վերջերին Չինաստանում հաստատված անգլիական առևտրական
ընկերությունները և մյուս եվրոպացի գաղութարարները հայերի
ազդեցությունը համաշխարհային առևտրի ﬔջ նվազեցնելու նպատակով սկսեցին հալածել չինահայ վաճառականներին, բռնագրավել վերջիններիս նավերը: Վերոհիշյալ վկայությունները արտահայտվել են նաև հայկական հեքիաթներում (քարավանների վրա
հարձակում, ապրանքների բռնագրավում և այլն): Հայկական հեքիաթների հերոսները հաճախ քարավանատերերին ու ջահելներին
խրատում են գիշերը ճանապարհ չգնալ: Հեքիաթների շարունակության ﬔջ ﬔնք տեսնում ենք, որ խրատին չհետևողները պատուհասվում են կա՛մ հեղեղից, կա՛մ ավազակների հարձակուﬓերից1903:
Արաբ աշխարհագրագետ Ալ-Իստահրին վկայում է Հայաստանի մայրաքաղաք Դվինում արտադրվող բրդե հագուստների,
գորգերի, բարձերի, բազմոցների, «ղայթանների» և հայկական
արտադրության այլ իրերի, ինչպես նաև Դվինում արտադրվող ﬔտաքսյա կտորների և տեղում «քիրﬕզ» (որդան կարﬕր) կոչված
ներկով մահուդի ներկման մասին1904:
1901 Ղ. Ալիշան, Սիսական, Տեղագրութիւն Սիւնաց աշխարհի, Վենետիկ ի
Մխիթարայ վանս, 1893, էջ 467:
1902 Համառոտ Չինաստանի մասին, էջ 149:
1903 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 478 –479; հ. VII, էջ 136 –139, 458 –463; հ. IX, էջ 119 –123;
հ. XV, էջ 160 –168; ՀԱԲ, հ. 14, էջ 127 –128; ՀԳ ՀԲ, էջ 45 –47: Դարանակալ ավազակների քարավանային հարձակուﬓերը կասեցնելու մասին տե՛ս Լ. Խաչիկյան, Հայերը հին Մոսկվայում և Մոսկվա տանող
ճանապարհների վրա//Բանբեր Մատենադարանի, №13, Երևան, 1980,
էջ 50 –51:
1904 Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вы-
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«Խոջա Մaհմaդ, խոջա Aլի»1905 (Կարճկան-Գոմս) հեքիաթում
ջհուդները խոջա Մահմուդի ապրանքի ﬔջ «յափմա կըրմըզ» են
որոնում, այսինքն՝ կեղծ որդան կարﬕր ներկ, որը գտնելու պարագայում վաճառականին պիտի տուգանեն: Ճիշտ է, հեքիաթում
ջհուդները զրպարտում են վաճառականին, սակայն հեքիաթը
փաստում է յուր ժամանակին որդան կարﬕրի բարձր պահանջարկի և շուկայում տվյալ ներկի կեղծ ապրանքանմուշների մասին:
«Բայց Հայաստանում աﬔնից ավելի տարածված էր գորգագործությունը, որը պետք է բավարարեր թե՛ տեղական պահանջները և թե՛ արտահանվեր արտաքին շուկաներ իբրև վաճառքի առարկաներ: Արաբ պատﬕչների տեղեկությամբ հայերը հարկի դիմաց
խալիֆայությանը տալիս էին նաև գորգեր»1906:
«Սիմոն կուպեցին հեքիաթում»1907 Ստամբուլի թագավորի որդին իր հոր պալատում ﬕ աﬕս շարունակ հյուրընկալում է Սիմոն
Կուպեցի տղային և պատասխան հրավերն ընդունում է՝ քայլելով
Ստամբուլի պալատից ﬕնչև հարուստ հայ վաճառականի դուռը
փռած «խալի-խալիչաների» վրայով: Ե՛վ արևելք, և՛ արևմուտք արտահանվող հայկական գորգերի և դրանց վաճառքի մասին հարուստ տեղեկություններ է հաղորդում Ադամ Մեցը: Հայտնի է, որ
հայկական արտադրության գորգերն արտահանվում էին ոչ ﬕայն
Արևելք, այլև Արևմուտք: Օﬔյանների խալիֆ Ալ-Վալիդ Երկրորդի
տան պատերը և հատակը ծածկված էին հայկական գորգերով: ԱրՌաշիդի կինը նստում էր հայկական գորգի վրա, իսկ նրան շրջապատող կանայք հայկական բարձերի վրա1908:
Հայաստանում արտադրվող բազմատեսակ նուրբ կտորեղենը
վկայում է հում նյութի և ներկի1909 տեղական ﬔծ պաշարների մասին: Հյուսվածքագործությունը ծաղկում էր ոչ ﬕայն Դվինում և
Անիում, այլև Երզնկայում: Հայաստանի և Երզնկայի մասին Մարկո
Պոլոն հայտնում է. «Այս ﬕ ﬔծ երկիր է: Սկսվում է ﬕ քաղաքից, որ
կոչվում է Արզինգա (Երզնկա), ուր հյուսում են աշխարհի լավաпуск двадцать девятый, Тифлис, 1901, с. 19.
1905 ՀԺՀ, հ. XVII, էջ 94 –106:
1906 Վ. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 82:
1907 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 319 –329:
1908 А. Мец, Мусульманский Ренесанс, Москва, 1973, с. 369.
1909 Ղ. Փարպեցի, Հայոց պատմություն, էջ 23:
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գույն բեհեզները (buckram): Երկրի ժողովուրդը հայեր են»1910:
Հյուսվածքեղենի համար օգտագործում էին բուրդը, բուսական թելերը և շերաﬕ որդի արտադրած մանրաթելը, որով հպարտանում
է ﬕջնադարյան առակի թթենին, «զի սաղարթ իւր նիւթ է ﬔտաքսայ»1911:
Կ.Գանձակեցին նշում է, որ մոնղոլների վարած դաժան հարկային քաղաքականության համաձայն՝ արհեստավորները նույնպես հարկատու էին պետությանը1912: Խոսքը դարբինների, շապարարների (ծեփարարներ) մասին է, որոնք կերպասներ և բրդե կտորեղեն ներկող արհեստավորներ էին1913:
Հատկանշական է, որ արաբական տիրապետության տարիներին, հատկապես VII – VIII դարերում Օﬔյանների օրոք մտցված
հարկահանության նոր՝ բնամթերքի ﬕջոցով կատարվող կարգը,
Հայաստանում ստեղծում է տնտեսական ծանր վիճակ: Շիրակից
գրառված «Ծանր հարկեր»1914 հեքիաթում դերվիշի շոր մտած թագավորի և վեզիրի ծարավը այգեպանը հագեցնում է իր այգում աճող
նռան հյութով: Միայն ﬔկ նռան հյութը բավարարում է երկուսին:
«Բը էդ բաղեն ինչքա՞ն օքուտ կը քաղե բաղպանճին, — մտածում է թագավորը, — ես ﬕնչի հիﬕ հարկեր չեմ դրե ըդունց
վրեն»1915:
Պալատ վերադառնալով՝ թագավորը հարկադրման է ենթարկում նաև այգեպաններին: Երկիրը հայտնվում է ծանր դրության
ﬔջ: Երկու-երեք տարի հետո ծպտված թագավորն ու վեզիրը դարձյալ այցելում են այգեպանին և ջուր են խնդրում: Այս անգամ այգեպանը ﬕ չորացած նուռ է բերում, քամում է, քամում, բան դուրս չի
գալիս: Թագավորը հարցնում է, թե ինչպես եղավ, որ «էրկու-իրեք
տարի առաջ էկա էս բաղը, ջուր ուզեցի. դու բերեցիր ﬕ նռով էրկու
հոգի կշտացուցիր: Հիﬕ սաղ բաղեն ﬔզի ընչի՞ չը կրցար ջուր
խմցներ»1916:
1910 Հ. Հակոբյան, Աղբյուրներ Հայաստանի և Անդրկովկասի պատմության, Ուղեգրություններ, հ.Ա, (ԺԳ –ԺԶ դար), Երևան, 1932, էջ 48:
1911

Մ. Գոշ, Առակներ//Գրական հուշարձաններ, Ա, Երևան, 1951, էջ 50 –51:

1912 Կ. Գանձակեցի, Պատմություն հայոց, էջ 260:
1913 Վ. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 75:
1914 ՀԺՀ, հ. IV, էջ 441 –442:
1915 Նույն տեղում, էջ 441:
1916 Նույն տեղում:
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— Է՜յ, — ըսավ, — դերվիշ բաբա, քու հերըդ օրհնըվի, ﬔր թագավորը էման բանըմ չէրավ, օր բաղը բաղպանճին տիրեր խնաﬔր, օր շատ բան էղնիր:
— Ի՞նչ էրավ թագավորը, — հարցուց դարվիշը:
— Ի՞նչ պըտի էներ, հարկերը էնքան դրեց, օր չկրցանք տկեն
դուս գայինք, բաղին էլ չաշխատանք, գնաց, չորցավ:
Նորեն թագավորը գնաց թախտը, հարկերը բաշխեց, երկիրը
խաղաղացավ, հարստացավ»1917:
«Աշկը ծակ դաղմաչին»1918 (Արցախ) հեքիաթում «դաղմաչին
թաքավերին ասում ա, վեր բոստանչի հըլիվերին հարկի տակ քըցի: Ասում ա, ուրան բախճին բար-բհարը ճոնդ պուճախ չօնե, էտ
եկամուտը հինչ խաբար ա, ուրան հետի շա՜տ-շա՜տ ա: Թաքավերը
բոստանչուն ծանդր հարկերի տակ ա քըցըմ: Էտ բոստանչին քըսըբանըմ ա, փող չի մընում, վեր բախճան ճըրի, վեղը փըփկըցնել
տա: Էտ աշկը ծակ դաղմաչուն թըմահան սաղ բաղճան չուրանում
ա տեռնում չոր խուշուշ»1919:
«Դաղմաչի» (մուխթսիբ, մութսիբ) բառը հարկահավաքի,
առևտրական մաքսը հավաքողի, շուկայի չափ ու կշռի հսկիչի պաշտոն է նշանակում, ինչի մասին հիշատակվում է Ս.Գունդստաբլի
Դատաստանագրքում 1920, վիմական արձանագրությունների ﬔջ1921
և հայկական հեքիաթներում: Շուկա բերված ապրանքների վրա
հարկեր էին նշանակվում, և վերցնում էին դամղա (մաքս)1922:
Ցավոք, ժողովրդի վերաբերմունքը անխնա հարկահանության, մաքսային տուրքերի վերաբերյալ շարունակում է ﬓալ արդիական:
Ամփոփելով բանահյուսական, մատենագրական, հնագիտական տվյալները և մասնավորապես հայ ժողովրդական հեքիաթներում առկա համապատասխան տեղեկությունները քննվող թեմայի վերաբերյալ՝ կարող ենք ասել.
1917 Նույն տեղում, էջ 442:
1918 Թ. Հայրապետյան, ԴԲՆ, Արցախ, 2004, տետր №2, էջ 62 –68:
1919 Նույն տեղում, էջ 62:
1920 Դատաստանագիրք Սմբատ իշխանի (Գնդստաբլի), Կիլիկեան
դատաստանագիրք XIII դարի, Ձեռագրերի հաﬔմատութեամբ լոյս
ընծայեց Արսէն Վարդապետ Ղլտճեան, Ս. Էջﬕածին, 1918, էջ 63:
1921 Летопись на камнях, собрание-указатель армянских надписей, составил К. Костанянц, Сакнт-Петербург, 1913, с. 27.
1922 Վ. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 39:
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1. Հայերը հնուց անտի դրացիական կապեր են ունեցել հարևան ու հեռավոր ազգերի հետ ու ներգրավված են եղել արևելքի ու
արևմուտքի, հյուսիսի և հարավի պատմամշակութային և առևտրատնտեսական ﬕջազգային կարևոր գործընթացներում:
2. Հայ ժողովրդական հեքիաթներում և մատենագրության ﬔջ
Արևելքն ընկալվում է իբրև առասպելական շքեղության, ոսկեհուռ
զարդերի ու անձեռակերտ գործվածքների չնաշխարհիկ խորհրդանիշ, որտեղից բերվող իրերն ու առարկաները կիրառական նշանակությունից առավել ունեն ծիսաառասպելական իմաստավորում:

3.7.
ՍՈՂՈՄՈՆ ԻՄԱՍՏՈՒՆԸ
Սողոմոն Իմաստունի անվան և հռչակի տարածումը քրիստոնյա աշխարհում և մասնավորապես հայոց ﬔջ պայմանավորված է
Սուրբ Գրքի մոտիﬖերով: Հին կտակարանում Սողոմոնը Իսրայելի
Դավիթ թագավորի տասներորդ որդին է՝ ծնված Բերսաբեից, ով
իր հոր կամքով գահակալել է Իսրայելում և Հուդայի երկրում 1923 ու
լինելով բացառիկ խաղաղասեր ու արդարադատ թագավոր՝ արժանացել է ժողովրդական բոլոր խավերի սիրուն ու ակնածանքին:
Դրա ապացույցը բազում զրույցներն ու հեքիաթատիպ առակներն
են1924, որոնք ﬔզ են հասել Հայաստանի պատմաազգագրական
տարբեր շրջաններից՝ ինչպես բանավոր ավանդությամբ, այնպես
էլ ձեռագրերով:
Սողոմոն թագավորին, ում հրեաները համարում են գերագույն իմաստուն, ավանդաբար վերագրվում է Աստվածաշնչի Հին
կտակարանի երեք գրքերի՝ «Առակների», «Ժողովողի», «Երգ երգոցի» և ﬕ շարք սաղմոսների, ինչպես նաև «Իմաստության գրքի»
հեղինակը լինելու պատիվը1925:
1923 Աստուածաշունչ, Երրորդ գիրք Թագաւորաց, Ա, 35, Կոնստանդնուպոլիս, 1883, էջ 381:
1924 Ժողովրդական ավանդության ﬔջ վերոնշյալ ժանրերը ﬕշտ չեն հստակորեն տարանջատված, հաճախ հեքիաթն իր ﬔջ ներառում է զրույցին
և առակին բնորոշ բազմաթիվ տարրեր կամ՝ հակառակը՝ Թ. Հ.:
1925 «Իմաստության գրքի» եբրայական բնագիրը չի պահպանվել: ԺԲ(12)
դարի ականավոր եկեղեցաքաղաքական ու գրական գործիչ Ներսես Լամբրոնացին իր «Մեկնություն Սողոմոնի իմաստության» աշխատությունը սկսում է այսպես. «Վերնագրից իմանում ենք, որ գիր-
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Մեսրոպյան երկաթագիր տառերով առաջին հայերեն նախադասությունը Մաշտոցն իր աշակերտների հետ թարգմանել է Սողոմոնի առակներից. «Ճանաչել զիմաստութիւնն և զխրատ, իմանալ
զբանս հաճարոյ» («Ճանաչել իմաստութիւնն ու խրատը, իմանալ
հանճարի խօսքերը»)1926, «Արդարև ով անարգում է իմաստութիւնն
ու խրատը, թշուառական է. ունայն է նրա յոյսը, անօգուտ է նրանց
վաստակը և պիտանի չեն նրանց գործերը»1927:
«Հայերը, ինչպէս և արևելեան շատ ազգեր սիրել են այլաբանութիւն, զրոյց, սրաﬕտ ասացւածքներ և մանաւանդ առակներ:
Առակաւոր խօսակցութիւնն այդ ժողովրդի սիրած ձևն է եղել, և է
այժմ իսկ»1928:
Հայ ժողովրդի բանահյուսական կենցաղում հեքիաթների ﬕ
խումբը, որն ավելի շատ մոտենում է զրույց-առակին, առնչվում է
ﬕջնադարյան առասպելական բժիշկ և իմաստուն Լոխմանի գործունեությանը և հայտնի է նրա անունով՝ «Բժիշկ Լոխման», «Լողմանն ու հասարակ մարթը», «Լողմա հեքիմ», «Լողմանին դaրդbւ
վա կյամ», «Լողմանի տղեն ու գեղացին», «Լողմանին նան չոբանը» և այլն: Դրանց ﬕ խումբն էլ առնչվում է այլ անուններով հայտնի կամ պարզապես անանուն բժիշկ-իմաստունների գործունեությանը՝ «Դալի Սելիմ», «Ճուկօ և Ճէյրան», «Ավ ջի Ահմադ», «Շահ
Մարան», «Չօբանա նաղլը», «Վիշապ և Վաթան ու Բաթան», «Կարﬕր ծովի նաղլը», «Թաքավեր ծուկնը» և այլն1929: Պակաս ուշաքը Սողոմոնինն է» և ապա խոսելով այն մասին, որ Եվսեբիոսն իր
«Եկեղեցական պատմության ﬔջ» վկայում է «Իմաստության գրքի»
հեղինակի հետ կապված տարաձայնությունների մասին, հավելում է,
որ չի հաստատվել այն կարծիքը, թե Սողոմոնը չէ սրա հեղինակը, մանավանդ որ, ﬔր վարդապետները, «տեսնելով մտքի պայծառությունն
ու իմաստի խորությունը», շատ նմանություններ են գտել վերոնշյալ
նախորդ գրքերի հետ, իսկ նկատված տարբերությունները բացատրել են «իմաստության այն Հոգով», որով զորացած Սողոմոնը կարող
էր շքեղազարդել իր իմաստությունը «գույների զանազան տեսակներով» (Ներսես Լամբրոնացի, Մեկնություն Սողոմոնի իմաստության,
հաﬔմատական բնագիրը կազﬔց և աշխարհաբար թարգմանեց
Գ. Ս. Մնացականյանը, Երևան, 2004, էջ 17):
1926 Աստուածաշունչ, Առակներ, 1:2, Մայր Աթոռ Ս. Էջﬕածին, 2010, էջ 834:
1927 Աստուածաշունչ, Իմաստութիւն Սողոմոնի, 3:11, էջ 895:
1928 Վ. Փափազեան, Պատմութիւն հայոց գրականութեան սկզբից ﬕնչև
ﬔր օրերը, Թիֆլիս, 1910, էջ 205:
1929 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Թ. Հայրապետյան, Բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները հայ ժողովրդական հե-
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գրավ չէ հեքիաթատիպ առակների երրորդ խումբը, որը, արաբական առածների ու առակների ﬕջոցով լայնորեն տարածված լինելով Արևելքում, ընդհանրություններ է դրսևորում ﬕ կողﬕց Լոխմանի կամ անանուն իմաստունի, մյուս կողﬕց՝ Եզոպոսի, Խիկարի
և Սողոմոն Իմաստունի առակների և զրույցների հետ:
Ցուցանշական է, որ Սողոմոն Իմաստուն և Իմաստուն բժիշկ
Լոխման զուգահեռները հայ բանահյուսության ﬔջ ընդհանրություններ են դրսևորում նույնանման դիպաշարերի համատեքստում:
Արցախից գրառված «Լողմանին նան չոբանը»1930 հեքիաթում
Լոխմանը ﬕ հարուստ մարթ է, ով ծառայությունից վերադառնալիս ձի է վարձում՝ իրեն և իր բեռներն ու ճամպրուկները տուն հասցնելու համար: Այստեղ նրան անվանում են Լոխման, և թեև չի երևում
նրա մատուցած ծառայության բնույթը, բայց պարզորոշ խոսվում է
նրա իմաստուն լինելու մասին («շատ պեն գյիդող»)1931:
Ճանապարհին հոտի ﬔջ արածող ﬕ հղի կովի նայելով՝ Լոխմանը սկսում է ծիծաղել: Ձիատերը վրդովվում է, պահանջում բեռները իջեցնել՝ կարծելով, թե Լոխմանը իրեն ձեռք է առնում այն
բանի համար, որ ինքը առոք-փառոք ձիու վրա նստած գնում է, իսկ
ձիատերը հանուն վարձի ոտքով հետևում է իրեն: Լոխմանը ստիպված բացահայտում է երևույթների խորքը թափանցելու իր ունակությունը՝ խոստովանելով, որ իր ծիծաղի պատճառը վերոնշյալ
կոﬖ է, որը ﬕ ժամ հետո ճիշտ իր նման ճերմակ ճակատով հորթ է
ծնելու: Չոբանը, զրույցին խառնվելով, հակաճառում է, թե ծնվելիք
հորթի ճակատը չէ, որ ճերմակ է, այլ պոչը, որը ծալված է ճակատի
վրա: Վեճը հանգուցալուծվում է «իրեք հազզար մանեթ» արժողությամբ գրազով, որի համաձայն՝ կովը մորթվում է: Չոբանի ասածը
հաստատվում է: Տեսնում են, որ «դանան մորը փորումը հaքյին
ծալած, ճըկատեն տիրած, դընեն ճակատը սիպտակ չի, հaքյին ա
սիպտակ»1932: Դրան հաջորդում է Լոխմանի զարմանք-խոստովաքիաթներում// Պատմաբանասիրական հանդես, 2006, №2, Երևան, էջ
167 –186:
1930 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 167 –168:
1931 Լոխման (Լողմանի) կարող է նշանակել կա՛մ բժիշկ, կա՛մ իմաստուն,
կամ էլ երկուսը ﬕասին, նայած թե ինչպես է զարգանում բանահյուսական նյութի սյուժեն:
1932 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 168:

III. ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐԻ ՈՒ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՅԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ...

361

նությունը առ այն, որ ինքը, լինելով աշխարհ տեսած, շատ կարդացած մարդ, պարտվեց ﬕ հասարակ չոբանից, որը, պարզվում է,
պակաս իմաստուն չէ: Հեքիաթատիպ առակ-զրույցի հիﬓական
սյուժեին հաջորդում է ﬕ մոտիվ, որը դրսևորվում է հարուստ-աղքատ, իմաստուն-իշխանավոր հակադրության համատեքստում և
չոբանի շուրթերով վերագրվում է նախախնամությանը1933. «Պենaն
տbւս ա կյամ, վըեր ես քըզանա շատ ըմ գյbւդbւմ, էն վախտը, վըեր
ես ու տու մորա իլալ ընք, ﬕն պարի սհաթ ա իլaլ, ﬕն իմաստուն
սհաթ, ամմա տու ինիլիս վախտը վըեխճարն bւրaն տիմակն ա լbւզ
տուվալ, իմ ինիլիս վախտը վըեխճարն bւրaն վըեննավը bւրaն
պոզն ա քորալ, իմ փայըս վըեսկուռն ա ինգյալ, քունը՝ տիմակը
նան եղը, տրա հետե յէլ ես չըրչըրվելավ, քյaսիբ պիտի ապրիմ,
տու՝ համ դինջ, համ հարուստ»1934: Նմանատիպ ﬔկ այլ՝ «Խիկարի
պատասխանը»1935 դիպաշարում նախախնամության վերոնշյալ մոտիվը՝ որպես առանձին ﬕավոր, անկախ Լոխմանի և հովվի գրազի պատմությունից, կապվում է Խիկար իմաստունի անվան հետ:
Թագավորի այն հարցին, թե «ինչի՞ խելքով լիք մարդիկ գանձով
դարդակ են լինում: Օրինակ դու, իմաստուն ես ու աղքատ»1936, Խիկար իմաստունը պատասխանում է, որ այդ աﬔնի ﬔջ ﬔղավոր է
աստղը, աﬔն մարդ աշխարհ է գալիս ﬕ աստղի տակ, որն էլ հենց
իր բախտն է1937, «որ գիտուն, իմաստուն մարդի ծնուելու րոպէին
նրա բաղդի աստղը այծի չոր պոզի վրա է ընկել, իսկ թագաւոր
մարդի ծնուելու րոպէին նրա բաղդի աստղը ոչխարի տխլիկ դմակի
վրայ: Այդ պատճառով ինձպէսները աղքատ ու դարդակ են գանձի
կողﬕց, ինչպէս այծի չոր պոզը, իսկ քեզպէսները հարուստ ու լիքն
են, ինչպես ոչխարի փափուկ դմակը»1938:

1933 Ե. Զաքարյան, Հիվանդության և բուժման առասպելույթը հայկական
հեքիաթներում, թեկն. ատենախոսություն, Երևան, 2011, էջ 85 –86:
1934 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 168:
1935 Ս. Քամալեանց, Ծերերի զրոյցներից, Թիֆլիս, 1911, էջ 4 –5:
1936 Նույն տեղում, էջ 4:
1937 Նույն տեղում: Ժողովրդական պատկերացուﬓերի համաձայն՝ «Ոչ
ﬕայն երջանկությունը, հարստությունն ու աղքատությունը, այլև մահը, փառքը, ուժը, իմաստությունը, աﬔն չարն ու բարին կախված է
աստղից» (Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Է, էջ 47):
1938 Ս. Քամալեանց, Ծերերի զրոյցներից, էջ 4 –5:
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Իսկ «Յորժամ Սողոմոն զտաճարըն շինեաց»1939 զրույցը ﬕ
կողﬕց հիշեցնում է Սողոմոնի իշխանության շրջանը, որը նշանավորվում է մասնավորապես Աստծու տան՝ Տաճարի և թագավորական պալատի կառուցումով, մյուս կողﬕց՝ «Լողմանին նան չոբանը»1940 հեքիաթը՝ ﬕ տարբերությամբ, որ զրույցում հերոսը Սողոմոն Իմաստունն է, հեքիաթում՝ Լոխմանը, իսկ գրազին փոխարինում է Սողոմոն Իմաստունի կառուցած տաճարի գինը ճիշտ գուշակելու պահանջը: Շարունակությունը համընկնում է աստղատան
Խոյի՝ դմակը կամ եղ ջյուրի տակը քորելու և կովի փորում գտնվող
հորթին նկարագրելու պատմությանը: Վերջինիս համառոտ նկարագրությունը կարելի է տեսնել նաև Ե. Լալայանի՝ Բորչալուի գավառից գրառած սյուժեում 1941:
Նախախնամության վերոնշյալ մոտիվը, կարելի է ասել, մոտիվ է և՛ Լոխմանի և՛ Սողոմոն Իմաստունի հետ կապված պատումներում, որոնք կարծես ﬕևնույն ավանդության երկու տարբերակային դրսևորուﬓեր են, իսկ Խիկար իմաստունի պարագայում
այն հանդես է գալիս ինքնուրույն, ոչ թե որպես մոտիվ, այլ հիﬓական սյուժե, որի շուրջ էլ հյուսված է զրույցը:
Ըստ Աստվածաշնչի՝ Սողոմոնը լուսավորյալ արքա էր: Խաղաղություն էր տիրում նրա երկրում և շրջակա բոլոր կողﬔրում:
Թագավորները մարդիկ էին ուղարկում՝ լսելու նրա իմաստնությունը. նա երեք հազար առակ և հինգ հազար օրհներգություն է գրել,
պատﬔլ է ծառերի, կենդանիների, սողունների, թռչունների ու
ձկների մասին1942:
Ժողովրդական զրույցներում նույնպես «Սողոմոնն այնպես
իմաստուն էր, որ բոլոր թռչունների լեզուն հասկանում էր»1943:
1939 Ն. Իսկանդարյան, Սողոմոն Իմաստունը հայ ժողովրդական բանահյուսության ﬔջ// Գարուն, №3, 2000, էջ 32: Զրույցը ՄՄ №2939 անտիպ ձեռագրից քաղել և ﬕջին հայերենից արդի հայերենի է վերածել Ն. Իսկանդարյանը (ձեռագրի թվայնացված տարբերակում՝ թերթ՝
418բ):
1940 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 167 –168:
1941 Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №794 Գ, էջ 341:
1942 Աստուածաշունչ, Երրորդ գիրք Թագաւորաց, Դ, 31 –34, էջ 387:
1943 Ս. Քամալեանց, Ծերերի զրոյցներից, էջ 36; Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №794 Է, էջ 344 –346: Հայ դասական գրականության ﬔջ
նույնպես տեղեկություններ են պահպանվել Սողոմոն Իմաստունի
գաղտնատեսության շնորհիվ մարդկանց հիվանդությունները բուժե-
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«Պատմութիւն Սողոմոնի վասն հպարտութեան»1944 զրույցում «Այլև
գազանս և զթռչունս գային առաջի նորա և աﬔնայն ազգ կենդանեաց յաﬔնայն աւուր ի հնազանդութիւն»1945:
Հայոց բանավոր ավանդության ﬔջ Լոխմանը նույնպես հասկանում է կենդանիների, թռչունների ու բույսերի լեզուն1946: Այրարատից գրառված «Լողմա հեքիմ»1947 հեքիաթում կարﬕր օձի «յաղուն»
խﬔլով՝ հասարակ մարդը դառնում է նշանավոր բժիշկ «Լողմա».
«Ինչ քար, ինչ քոլ խոսում էր՝ նա իմանում էր: Աﬔն ﬕ քոլը ասում
էր, թե ես էս բանի դեղ եմ, էնպես որ ինչ թավուր դեղ ուզենար, կարար շինի»1948: Նույնը տեսնում ենք Չարսանճագի բարբառով գրառված «Բժիշկ Լոխման» հեքիաթում, որտեղ օձերի Շահ Մարար
(Շահմար) թագավորը, հասարակ որսորդ տղային բույսերի ու խոտերի բուժիչ հատկությունների մասին գաղտնիքներ փոխանցելով,
նրան դարձնում է իմաստուն բժիշկ1949: Իսկ Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթների ﬕջազգային նշացանկի ATU-670 տիպին համապատասխանող հայկական (14 տարբերակ) հեքիաթներում 1950 ՝
«Քաջանց թագավորի խեքյաթ» (Տուրուբերան-Հարք), «Խասﬔ նեճըրվան» (Տուրուբերան-Մուշ), «Օվչի Փիրbւմ» (Արցախ), «Ավչի Ահմադ» (Գեղարքունիք) և այլն, թեև Սողոմոնի կամ Լոխմանի մասին
ուղղակիորեն չի խոսվում, սակայն խաղարկվում է կենդանիների,
թռչունների, բույսերի լեզուն հասկանալու աստվածաշնչյան մոտիվը1951, ինչով էլ օժտված են վերոնշյալ իմաստունները:
լու մասին (Ղ. Աղայան, Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հատոր
առաջին, Երևան, 1962, էջ 19 –20):
1944 ՄՄ, ձեռ. №6951, թ. 134ա:
1945 Նույն տեղում:
1946 ՀԺՀ, հ. III, էջ 338 –342; հ. VII, էջ 167 –168; հ. XVI, էջ 409 –418:
1947 ՀԺՀ, հ. III, էջ 338 –342:
1948 ՀԺՀ, հ. III, էջ 339:
1949 ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 409 –418:
1950 ՀԺՀ, հ. III, էջ 503 –504; էջ 335 –337; հ. V, էջ 218 –222; հ. VI, էջ 623 –624;
հ. VII, էջ 192 –193; էջ 214; հ. X, էջ 80 –82; հ. XI, էջ 312 –317; հ. XIII, էջ
188 –196; ՀԱԲ, հ. 14, Գեղարքունիք, Ռ. Գրիգորյան, էջ 100 –101; ՀԱԲ,
հ. 16, Մուսա լեռ, Վ. Սվազլյան, էջ 58 –59; Գ. Սրվանձտյանց, հ. 1, էջ
465 –467; Բիւրակն, 1899, Կ.Պօլիս, էջ 386 –388; ԱՀ, գիրք XXV, Թիֆլիս, 1914, էջ 151 –154:
1951 Բնության գաղտնիքներին տիրապետելու ունակությունը աստվածատուր է (М. Элиаде, Шаманизм, Киев, 1998, с. 79). «Արություն և Մանվել» վեպում «Արությունի աստղը հինգերորդ կենդանակերպն էր, որ

364

ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԱԿՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ...

«Օվչի Փիրbւմ»1952 հեքիաթում օձերի թագավորի լեզվի տակի
մատանուն տիրանալով՝ հասարակ որսորդը «լոխ հըյվըններին,
ղուշերին, աշխարքիս կենթանիներին լbւզուն գյbւդbւմ ա»1953:
«Յաղագս Սողոմոնի երազ տեսնելըն…»1954 զրույցում Սողոմոն արքան երազում երկնքից կախված ﬕ սպիտակ վահան տեսավ՝ վրան ﬕ սպիտակ կենդանի, որին հափշտակեց արծիվը: Գիտուն մարդիկ չկարողացան ﬔկնել երազը: Սիդոտ անունով ﬕ դև,
ﬕ կճուճ ոսկի ստանալու պայմանով, պատասխանեց, որ սպիտակ
վահանը աշխարհն է, սպիտակ կենդանին՝ ճշմարտության խորհրդանիշը, իսկ արծվից հափշտակված սպիտակ կենդանին նշանակում է, որ ճշմարտությունը վերացավ դեպ երկինք:
Սողոմոնն ասաց նրան.
— Երեք օր հետո կգաս, կտամ քեզ ոսկին:
Երբ դևը երեք օր հետո եկավ, Սողոմոնը հրամայեց կճուճը
լցնել քարով ու նման բաներով, իսկ վրան՝ ﬕ քիչ ոսկու տաշեղներ:
Փակեց և դրեց սնարի կողքին: Եվ եկավ դևն ու ասաց.
— Արքա՛ , ու՞ր է իմ ոսկին:
Սողոմոնն ասաց.
— Վերցրու՛ և գնա՛:
Հավատաց դևը, առավ և գնաց: Եվ երբ բացեց կճուճը, տեսավ, որ ամբող ջովին ոսկի չէ, ասաց.
— Այդ հարցում խաբեցիր:
Սողոմոնն ասաց.
— Քեզանից սովորեցի: Դու՛ ասացիր՝ ճշմարտությունը վերացավ երկինք1955:
Նուբար նանի պատմած «Սուղումուն իմաստունը»1956 (Արցախ) հեքիաթում Սողոմոնը երազում տեսնում է, որ «երգյինքան

էր Առյուծը: Բացեց Առյուծը, որ տեսնե, թե այդ կենդանակերպի տակ
ծնված մարդի ցավին ի՛նչ դեղ է ասել դևը Սողոմոնին» (Ղ. Աղայան,
Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հատոր առաջին, Երևան, 1962, էջ
20):
1952 ՀԺՀ, հ. V, էջ 218 –222:
1953 Նույն տեղում, էջ 220:
1954 ՄՄ №2939 (ձեռագրի թվայնացված տարբերակում՝ թերթ՝ 340ա):
1955 Նույն տեղում:
1956 ՀԺՀ, հ. V, էջ 340 –342:
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ﬕն աղվեսի հaքյbւ յա կախ ընգած»1957, ինչն էլ գյուղացին օձի օգնությամբ ﬔկնաբանում է, որ Սողոմոն թագավորի երկիրը լի է
խաբեբայությամբ և խորամանկությամբ, ﬔկ այլ դեպքում՝ «երգյինքան ﬕն թոր ա կախ ընգած»1958, ինչը նշանակում է, որ արյունահեղություն ու կոտորած է սպասվում, երրորդ անգամ՝ «երգյինքան ﬕն ըլըբըստրակի կըլbխ ա կախ իլaծ»1959, ինչը հաշտություն
ու խաղաղություն է խորհրդանշում:
«Սողոմոն Իմաստունի գաղտնիքները»1960 զրույցում Սողոմոնն իր փորձառությունն ու գիտելիքները կիսում է ﬕ թագավորի
հետ, որն իր տեսածից ոչինչ չէր հասկացել և հանդիմանում է՝ փորձելով նրան մոտեցնել ժողովրդին.
« — Թագավորը ապրած կենա, ճանապարին ի՞նչ տեսար,
— հարցնում ա Սողոմոնը:
— Ինչ տեսա-չտեսա, ոչ ﬕ բան չհասկացա, — ասում ա թաքավորն ու պատմում իրա տեսածները:
Իմաստուն Սողոմոնը սկսում ա թաքավորին ﬕն-ﬕն բաց
անել իրա գաղտնիքները:
— Էն որ ջրաղացը աղում ա, իսկ ալյուրը ջուրը տանում ա, էտ
թաքավորն ու ժողովուրդն են. ժողովուրդը աշխատում ա, թաքավորը ծախսում, ջուրը ածում: Երկրորդը, էն որ երկու եզը ﬕ գերան
են քաշում տարբեր կողﬔր, էտ էլ ա թաքավորն ու ժողովուրդը.
եթե ﬕ երկրում հաﬔրաշխություն չլինի, էն երկրում գործը առաջ
չի գնա: Իսկ երրորդը, որ վանքի գլխից փուչ պոպոք են թափում,
էտ էլ ա թաքավորն ու ժողովուրդը. թաքավորները կգան-կգնան,
համա ժողովուրդը վանքի նման հաստատուն կﬓա: Էս են իմ երեք
գաղտնիքները, բա աշխա՞ր ես ղեկավարում էդպես փուչ գլխո՞վ»1961:
Ինչպես Սողոմոն Իմաստունի, այնպես էլ իմաստուն բժշկապետ Լոխմանի պարագայում հասարակ մարդիկ հաճախ հարաբերվում են վերոնշյալ իմաստունների հետ և հաղթող են դուրս գալիս:

1957 Նույն տեղում, էջ 340:
1958 Նույն տեղում, էջ 341:
1959 Նույն տեղում:
1960 Հրեղեն ձին, Մշակեց և վերապատﬔց Սերգեյ Վարդանյանը, Երևան,
1981, էջ 92:
1961 Նույն տեղում:
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«Լողմանն ու հասարակ մարթը»1962 հեքիաթից պարզվում է,
որ բժիշկ Լոխմանը հասարակ ﬕ գյուղացուց է սովորել օձի թույնից դեղ պատրաստելու գաղտնիքը. «Էտ հասարակ մարթն ա լողմանեն սըվըրցըրալ լի՛, վեր օխծեն լղեն նեստա կարելի ա ճար սարքել, մարթ բուժել»1963:
Մեկ այլ՝ «Լողմանին դaրդbւ վա կյամ»1964 հեքիաթում հասարակ մարդու տղան, համր ու անընդունակ ձևանալով, աշակերտում
է Լոխմանին և յուրացնելով բժշկության գաղտնիքները՝ գերազանցում է անգամ ﬔծ բժշկապետին:
«Սողոմոն իմաստունն ու հնձվորը»1965 «Սողոմոն իմաստունն ու
բիձեն»1966 զրույցներում Սողոմոն արքան հարցեր է տալիս վերոնշյալ գյուղացի մարդկանց և հիանում նրանց խելքով ու տրամաբանությամբ: Սողոմոնի այն հարցին, թե ծառ տնկող «բիձեն» արդյոք
ճաշակելո՞ւ է այդ ծառի պտուղները, գյուղացին պատասխանում է.
— Տնգել են՝ կերել եմ, տնգում եմ, որ ուտեն»1967:
Զրույցներից ﬔկում ծայրաստիճան աղքատ ﬕ գյուղացի Սողոմոնին ասում է. «Իմաստուն Սողոմոն, հինգ կոտ ցորեն ունեմ,
ցանե՞մ, թե ուտեմ»1968: Մինչ Սողոմոնը պատվիրում է ցանել, նրա
որդին ընդդիմանում է. «Հայրիկ, մարթը ﬔռնելու վրա է, թող չցանե, թող ուտե»1969: Գյուղացին, Սողոմոնին լսելով, ցորենը ցանում է:
Որոշ ժամանակ անց Սողոմոնն ու որդին գնում են ման գալու և
մտնելով գյուղացու արտը՝ հոտ են առնում: Տեսնում են, որ քաղցած
գյուղացին արտում մահացել է: Որդին ﬔղադրում է իմաստուն հորը. «Հայրիկ, էսիկ քու բերնի ֆոտն է: Ըսիր ցանե-ցանեց, ﬔռավ,
հոտավ»1970: Արդարադատ Սողոմոնը, առանց վարանելու, ընդու1962 Բաքվի հայոց բանահյուսությունը, Կազﬔլ, ներածությունը գրել և ծանոթագրել են Ա. Ղազիյանը, Ս. Վարդանյանը, էջ 156 –158:
1963 Նույն տեղում, էջ 158:
1964 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 48 –51:
1965 Թագավորի երազները (բանահյուսական ժողովածու), Կազﬔց, ծանոթագրեց և հրատարակության պատրաստեց Սերգեյ Վարդանյանը, Երևան, 2003, էջ 17:
1966 Հրեղեն ձին, Մշակեց և վերապատﬔց Սերգեյ Վարդանյանը, էջ 94:
1967 Նույն տեղում:
1968 Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №794 Բ, էջ 341:
1969 Նույն տեղում:
1970 Նույն տեղում:
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նում է իր սխալը՝ գերապատվությունը տալով որդու կարծիքին.
«Իմաստուն Սողոմոնն իմացավ, օր տղի իմաստութենը իրենեն
շատ էր»1971:
Թվում է, թե աﬔնաաննշան ﬕջատը մրջյունն է, բայց ժողովուրդը հաճախ աշխատասեր ﬕջատին դարձնում է Սողոմոն արքայի ընդդիմախոսը: «Սողոմոնն և մրջյունը»1972 զրույցում Սողոմոնը «երբ թագաւորական գահ բարձրացաւ, աﬔնն էլ՝ չորքոտանիք,
թռչուններ, ձկներ, ﬕջատներ ընծաներով եկան նրա գահակալութիւնը շնորհաւորելու: Աﬔնն էլ կարգով շարուեցին: Բոլորից վերջը
լոյս ընկաւ մրջիւնը. բերանում բռնած, ընծայ էր բերում ճպուռի
ազդրը. այդ ահագին բեռով բարձրացաւ գահը, այնտեղից էլ Սողոմոնի ձեռի երեսը և իրա ընծան դրեց այնտեղ: Իմաստուն թագաւորը նայեց քրտնքում մտած փոքր ﬕջատին, նրա վերցրած ﬔծ բեռանը ու ժպտալով հարցրեց. «Ե՞ս եմ ﬔծ, թէ դու» : — «Իհարկէ որ
ես», պատասխանեց մրջիւնը: — «Ինչպէ՞ս»: — «Ահա թէ ինչպէս.
առաջինը՝ դու թէպէտ իմաստուն թագաւոր ես, բայց նստած ես
այնպիսի գահի վրայ, որ քեզանից քիչ արժէք ունի, իսկ ես, որ չնչին
ﬕջատ եմ, ահա բազմած եմ քեզ պէս թագաւորի վրայ, որ ընդարձակ աշխարհի կառավարիչ է: Երկրորդ՝ եթէ մէկը համարձակւում
է քո կամքի հակառակ բան անել, իսկոյն հրամայում ես նրան պատուհասել, իսկ ինձ՝ ինչքան էլ վշտացնում նեղացնում են, բոլորին
էլ համբերում, ներում եմ: Վերջապէս երրորդ՝ ուրիշ մարդկանց
պէս դու եթէ ﬕ քանի ժամ աշխատում ես, երկու այնքան հանգստանում ես, իսկ ես ամբողջ կեանքս անց եմ կացնում աշխատանքի
մէջ ու չեմ իմանում՝ ի՞նչ բան է հանգստութիւնը կամ յոգնութիւնը»1973:
«Սողոմոն իմաստուն»1974 զրույցում Սողոմոնը ապակե անոթի
ﬔջ բանտարկում է ﬕ մրջյունի՝ հետը ﬕ հատ ցորեն: Մի տարի
հետո նա բաց է անում անոթը և տեսնում է, որ մրջյունը դեռ կենդանի է, իսկ ցորենի հատիկի էլ ﬕայն կեսն է կերված: Պատժված
հեռատես մրջյունը, ի զարմանս Իմաստունի, պատասխանում է.
«Տեր, մտածելով, որ քո բարկությունը կարող է երկու տարի տևել,
1971 Նույն տեղում:
1972 Ս. Քամալեանց, Ծերերի զրոյցներից, էջ 36 –37:
1973 Նույն տեղում:
1974 Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №794 Ա, էջ 340 –341:
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դրա համար էլ ցորենի ﬕայն կեսը կերա, ﬓացածը պահելով հաջորդ տարվա համար»1975: Ժողովրդական զրույցն աղերսվում է
Աստվածաշնչյան ﬔկ այլ առակի հետ, որով Սողոմոնը դաստիարակում է ծույլերին՝ մրջյունին օրինակ բերելով, քանզի նա ոչ հողագործ է, ոչ վերակացու և ոչ էլ գլխին տեր ունի, բայց «իր կերակուրը ամառուընէ կը պատրաստէ, իր ուտելիքը հունձքի ատեն կը
ժողվէ», հակառակ դեպքում՝ աղքատությունը, ինչպես չար ուղևոր,
կհասնի ծույլին, և կարիքը, իբրև ժիր սուրհանդակ, կկանգնի նրա
դռանը1976. «Ո՛վ ծոյլ, մրջիւնի՜ն գնա. անոր ճամբաները տե՛ս ու իմաստուն եղիր»1977:
Սողոմոն Իմաստունին վերագրված գրքերի բացառիկ հեղինակության և դրանց հինկտակարանային հարակցուﬓերի մասին
է վկայում Չարսանճագից գրառված «Ճաﬕն քաղաքը և շղթայահատ»1978 հրաշապատում հեքիաթը, որտեղ արքայադուստրը ջրային ոգիներից (ջրի աղ ջիկներ) պատուհասված իր սիրածին կարողանում է փրկել՝ ժաﬔր շարունակ «Սողոմունու գիրքը կարդալով».
«Թագավորին աղ ջիկը ճըզ քաշեց, հանեց ծոցուն գիրքը օր Սողոմոն իմաստունին իսկի գրած գիրքն էր, իսկի ձեռաց գիրքն էր, օր
անցեր էր էդոր ձեառքը»1979:
«Սողոմոն իմաստունը, որ տեսաւ թէ դևերը հակառակ են ու
իր կամքը չեն կատարում, բոլորին լցրեց պղնձե կուժերի մէջ ու բերանները ամուր փակելով, իր մատանիքով կնքեց ու թափեց ծովը:
Այդ չարերը այնքան պէտք է ﬓան ծովում, ﬕնչև որ Քրիստոս դատաստան գայ»1980: Այս պատկերացուﬓերն իրենց արտահայտությունն են գտել նաև հայ գեղարվեստական արձակում: «Արություն
և Մանվել» վեպում Սողոմոնն այնքան իմաստուն էր, որ երբ Քրիս1975 Նույն տեղում:
1976 Աստուածաշունչ, Գիրք առակաց, Զ, 6 –11, էջ 700:
1977 Նույն տեղում, Զ, 6, էջ 700:
1978 ՀԺՀ, հ. XVI, էջ 380 –396:
1979 Նույն տեղում, էջ 392: Ըստ Բենսեի՝ Բուլանըխից կատարած գրառումների՝ «Մեծ հաւատք կընծայուի կախարդութեան, որոյ ներկայացուցիչներն են՝ «Սողոմոնի», «Ախտարք», «Վեցհազարիկ» կարդացող
թղթաբացները: Կախարդութեան նորա համար շատ կը հաւատան,
որովհետև Սողոմոն Իմաստունը եղած է հեղինակը «Վեցհազարիկ»
և այլն գրքերու» (Բենսէ, Բուլանըխ կամ Հարք գաւառ // ԱՀ, Զ գիրք,
Թիֆլիս, 1900, էջ 14 –15):
1980 Ա. Մխիթարեանց, Նախապաշարմունքներ// ԷԱԺ, հ. Ա, էջ 200:
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տոսը նրան թողնում է դժոխքում, նա իր իմաստությունը դժոխքում
էլ է բանեցնում: Սատանաների այն հարցին, թե ինչ է չափում,
չափչփում, Սողոմոնը պատասխանում է, թե նրանց համար գերեզմանատեղ է չափում: Սարսափահար սատանաները հավաքվում
են և Սողոմոնին դժոխքից վտարելով՝ դնում են դրախտի ճանապարհի վրա1981:
Հայ բանահյուսության ﬔջ լայն տարածում գտած հեքիաթային դիպաշարերից ﬔկը դարձյալ սերում է Հին կտակարանից, որի
համաձայն՝ երկու անառակ կանայք ծննդաբերում են ﬕ տան ﬔջ
և երկուսն էլ տղա երեխա են ունենում: Կանանցից ﬔկը անզգուշորեն պառկում է իր երեխայի վրա և գիշերը նրան ﬔռած տեսնելով՝
դնում է քնած կնոջ ծոցում և նրա կենդանի որդուն տեղափոխում է
իր մոտ: Առավոտյան կինն արթնանում է քնից և տեսնում, որ մահացածը իր երեխան չէ: Այսպես վիճելով՝ նրանք կանգնում են Սողոմոն արքայի առջև: Արքան հրամայում է, որ սուր բերեն, կտրեն
երկու մասի բաժանեն կենդանի ծծկեր մանկանը և ﬕ կեսը տան
վիճող կանանցից ﬔկին, մյուս կեսը՝ մյուսին: Նա, ով երեխայի
մայրն էր, աղաղակում է, որ կենդանի մանկանը տան նրան, ﬕայն
թե չսպանեն. «Ո՛վ տէր իմ, ողորմէ ինծի, ողջ տղան անո՛ ր տուէք, ու
զանիկայ ﬕ ﬔռցընեք»1982: Իսկ մյուս կինը պահանջում է՝ երեխային կիսեն, որ ոչ իրենը լինի, ոչ նրանը: Սողոմոն Իմաստունը վճռում
է, որ երեխայի մայրը նա է, ով հրաժարվեց երեխայից, ﬕայն թե
նրան չկիսեն: Լսելով արքայի վճռած դատաստանի մասին՝ ամբողջ Իսրայելը երկնչում է արքայից, քանի որ նրա ﬔջ դատաստան վարելու Աստծո իմաստնությունն է տեսնում 1983: Աստվածաշնչյան այս սյուժեն գրեթե նույնությամբ սնել է ժողովրդական բանահյուսությանը՝ որոշ պատուﬓերում վճիռ կայացնող արքան Սողոմոնն է, որոշ պատուﬓերում՝ պարզապես իմաստուն ﬕ թագավոր1984. «Էդ կնանեքը կռեվ ըն անում, ծկըլթում, էն ﬕնը ասում ա
1981 Ղ. Աղայան, Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հատոր առաջին,
Երևան, էջ 24 –25):
1982 Աստուածաշունչ, Երրորդ գիրք Թագաւորաց, Գ, 16 –28, էջ 385 –386:
1983 Նույն տեղում, Գ, 28, էջ 386:
1984 Բարխուդար Ղազիյանի անձնական արխիվ, Արցախ (Հադրութ),
տետր 3, թերթ 7 –8 («Սուղումուն Իմաստունեն սուդը)», թերթ 11 –13
(«Թաքավերեն փռնած դատը»), 1998 թ.: Այս աղբյուրի համար շնորհակալ եմ բանագետ Ա. Ղազիյանին:
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սաղը իմ խոխաս ա, ﬔռածը՝ ուրանը, էն ﬕնն էլ ասում ա, սոտ ա
ասում, սաղը իմ խոխաս ա, ﬔռածն ա ուրանը: Սուղումուն Իմաստունը ասում ա. «Շուտ ըրեք, ﬕն խանչալ պիրեք, էդ խուխեն էրկու
կես ըրեք, պըժինեցեք տահանց ﬔչին, թող քինան: Էդ վախտը
խուխեն հալալ մարը մազերը քանդում ա, թա իմ խուխես լավա
տաք տրան, ﬕնակ թա սպանիք վեչ»1985: Թե՛ աստվածաշնչյան և
թե՛ բանահյուսական սյուժեում վեճը հանգուցալուծվում է արքայի
իմաստուն վճռով՝ երեխայի մայրը նա է, ով թույլ չի տալիս սպանել
իրենից ծնվածին:
Սողոմոնի մասին հեքիաթներում ﬔծ մասամբ խաղարկվում
են Իմաստունի տեսած երազները, որոնք մակաբերվում են Աստվածաշնչյան տեքստերից: Սողոմոնը նստեց իր հոր՝ Դավթի գահին, երբ ընդաﬔնը տասներկու տարեկան էր:
«Տէրը Սողոմոնին երևցաւ գիշերուան երազով և ըսաւ. Բա՛ն մը
խնդրէ, որ քեզի տամ»1986: Հենց երազի ﬔջ էլ Սողոմոնը Աստծուց
աղերսեց ոչ թե հարստություն, ուժ, երկարակեցություն ու մահ
թշնամյաց, այլ՝ իմաստություն, քանի որ ինքը դեռ պատանի էր ու
չգիտեր իր անելիքը. «բայց ես պզտիկ տղայ մըն եմ, ելել ու մտնել
չեմ գիտեր», «ուստի քու ծառայիդ իմաստուն սի՛րտ տուր, որ քու
ժողովուրդդ դատէ ու բարին ու չարը որոշէ. քանզի աս քու ﬔծ ժողովուրդդ ո՞վ կրնայ դատել»1987:
Սողոմոնի այս խնդրանքը «Տէրոջը աչքերուն հաճոյ երևցաւ»,
և Տերը նրան տվեց նաև այն, ինչը որ Սողոմոնը չխնդրեց՝ հարստություն ու փառք: «Ահա՛ քու խօսքիդ պէս ըրի. ահա՛ քեզի իմաստուն ու
հանճարեղ սիրտ տուի, այնպէս որ քեզմէ առաջ քեզի պէս մէկը
եղած չէ, ու քեզմէ ետքն ալ քու նմանդ պիտի չելէ»1988:
Տերն այս շռայլության դիմաց պատանի արքայից պահանջեց
հավատարմորեն կատարել իր հրամաններն ու պատվիրանները,
ինչպես իր հայր Դավիթը՝ խոստանալով երկարեցնել Սողոմոնի
կյանքի օրերը:
«Վասն հպարտութեան» կարդացվող քարոզների ﬔջ աչքի է
ընկնում ﬕջնադարում շատ տարածված ﬕ զրույց, որը ունի լատի1985 Նույն տեղում, թերթ 8:
1986 Աստուածաշունչ, Երրորդ գիրք Թագաւորաց, Գ, 5 –6, էջ 385:
1987 Նույն տեղում, Գ, 7 –9, էջ 385:
1988 Նույն տեղում, Երրորդ գիրք Թագաւորաց, Գլուխ Գ, 10 –13, էջ 385:
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նական, հնդկական, լեհական, ռուսական փոփոխակներ1989, որոնց
հայկական տարբերակների ﬕ մասը կապվում է Սողոմոն Իմաստունի (տարբերակ՝ Բաբելոնի արքա Նաբուգոդոնոսոր1990, Հայոց
արքա Տրդատ) անվան հետ, զորօրինակ՝ «Պատմութիւն Սողոմոնի
վասն հպարտութեան1991, «Վասն հպարտութեան. տե՛ս թէ Սողոմոն
Իմաստունն ինչ քաշեց»1992, «Հպարտ Թագաւոր» (Թագաւոր ﬕ
նստեալ կայր յաթոռ իւր…)1993 և այլն: Իսկ Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթների ﬕջազգային նշացանկի ATU-757 տիպին համապատասխանող «Մեծաﬕտ թագավորը» (Կայսրի գոռոզությունը
պատժվում է) վերտառությամբ հայկական հեքիաթախումբը, հավելյալ մոտիﬖերով հանդերձ, հանգում է հետևյալին. Աստված
պատժում է ﬔծաﬕտ, անխիղճ թագավորին (հարուստին). ուղարկում է իր հրեշտակին, որը բաղնիքում հագնում է թագավորի շորերը, ներկայանում նրա փոխարեն (հարստությունը առնում է ձեռքից): Բաղնեպանները ﬔրկ թագավորին սատանայի տեղ են
դնում: Նախկին թագավորը գնում է նոր թագավորի հիﬓած աղքատանոցը, հրեշտակին խոստովանում իր ﬔծամտությունը: Դառնում է բարեպաշտ:
1. Մեծաﬕտ հարուստը պատժվելով՝ գնում է այլ երկիր, դառնում թագավորի վեզիրի, հետո էլ թագավորի սպասավորը, զղջում
սխալների համար, ամուսնանում վեզիրի աղջկա հետ:
2. Թագավորը սիրահարվում է պատժված հարուստի կնոջը,
սակայն վերջինս ﬔրժում է թագավորին՝ չդավաճանելով բարեպաշտ ամուսնուն1994:

1989 А. Веселовский, Собрание сочинений, т. VIII, выпуск, I, 1921, с. 66.
1990 Ըստ Աստվածաշնչի՝ Նաբուգոդոնոսոր թագավորը նույնպես ﬔծամտության պատճառով հալածվում ու վտարվում է մարդկանց ﬕջից,
ինչպես արջառ՝ նա խոտ էր ուտում, և նրա մարﬕնը թրջվեց երկնքի ցողից, ﬕնչև որ նա զղջաց, ներուﬓ խնդրեց Աստծուց և առաջվա
պես վերադարձավ իր թագավորական պատվին (Աստուածաշունչ,
Դանիէլի մարգարէութիւնը, 4:25 –34, էջ 1270):
1991 ՄՄ, ձեռ. №6951, թ. 134ա:
1992 ՄՄ, ձեռ. №4618, թ. 132 բ:
1993 Էջեր հայ ﬕջնադարյան գեղարվեստական արձակից, խմբագրությամբ և առաջաբանով Կ. Մելիք-Օհանջանյանի, Երևան, 1957, էջ 113:
1994 ՀԺՀ, հ. XI, էջ 281 –284 (Տուրուբերան-Հարք), հ. XIII, էջ 375 –378 (Մուշ)
և այլն:
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Վերոնշյալ հեքիաթներն ու զրույցները՝ աննշան տարբերություններով, հանդես են գալիս հետևյալ դիպաշարով. ակնազարդ
գահույքին բազմած Սողոմոնը օրը երկու անգամ բարեգործական
ճաշ էր տալիս աղքատներին ու կարոտյալներին և դիտում էր, թե
հպատակները ինչպես են փութով կատարում իր հրամանները:
Սողոմոն արքան մտքում սկսում է հպարտանալ, թե ինքը
Աստծո նման է, դեռ խոսքը բերանում՝ աﬔն ինչ կատարում են:
Որոշ տեքստերում, ինչպես, օրինակ՝ «Հպարտ թագաւոր»1995 զրույցում սյուժեն նույնությամբ պատմվում է, բայց թագավորի անունը
չի նշվում. «Ես Աստուծոյ նման եմ, որ՝ զինչ խօսք ի բերանոյս կե’լնէ, ամէնն կատարի»1996: «Մեծաﬕտ թագավորը»1997 հեքիաթում
նույնպես «Թագավորըմ կէղնի: Օրըմ կնստի ուր քոշկ ու սարի ﬔջ
ու ինքն ուրեն կﬔծամտի: Կասե.«Աստված ընծիկ ի՞նչ կառնա էնե,
ես զաթի արևելոց, արևպատ տիրեր իմ, շատ-շատ պիտի հե’լնի
ազգըմ, հանե վըր ընծիկ, զէն լե հոգ չըմ էնի, իմ խազինեք հըմալ
լցուկ ին, կլնամ բերան ուրանց, զձեն ուրանց կկտրեմ»»1998:
Սողոմոնի սնափառությունը Աստծուն դուր չի գալիս, և նա իր
հրեշտակին, խիստ քաղցած աղքատի կերպարանքով, ուղարկում է
բարեգործական ճաշի: Երբ կերակուր բաշխողն ասում է, որ պիտի
համբերի, քանի որ դատարկ աման չկա, «հրեշտակի շոր մտած»
աղքատը, անչափ անոթի լինելով, հորդորում է կերակուրը լցնել
գետնին:
Շքախմբով բաղնիք գնալիս Սողոմոնը տեսնում է աղքատին,
բարկանում է, որ նա անասունի պես գետնից է ուտում և խոհարարին հրամայում է նրա նմաններին կերակուր չտալ: Երբ Սողոմոնը
բաղնիքում հանում է իր շորերը, հրեշտակը, Աստծո կամոք, հագնում է նրա շորերը և բոլորի կողﬕց թագավորի տեղ դրվելով՝ վերադառնում պալատ: Սողոմոնը ﬓում է ﬔնակ, առանց հագուստի:
Ոչ ոք նրան թագավոր չի ճանաչում: Սողոմոնը ստիպված հագնում
է աղքատի մազեղեն շորերը և գնում այնտեղ, որտեղ ծառաները
բարեգործական ճաշ էին բաժանում: Նայում է իր ակնազարդ գահույքին նստած մարդուն, դառնապես լացում է և ոչինչ չի կարողա1995 Էջեր հայ ﬕջնադարյան գեղարվեստական արձակից, էջ 113:
1996 Նույն տեղում, էջ 110:
1997 ՀԺՀ, հ. XIII, էջ 375 –378:
1998 Նույն տեղում, էջ 375:
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նում ասել, իսկ խոհարարը կերակուրը թափում է գետնին՝ ասելով,
որ ինքը սովոր է անասունի պես գետնից ուտել:
Քաղցած Սողոմոնը, այն աղքատի պես գետնից լիզելով, ագահորեն ուտում է կերակուրը և երբ վերև է նայում, տեսնում է, որ
հրեշտակն անհետացել է, իսկ իր արքայական հանդերձը ﬓացել է
դատարկ: Այնժամ Աստված ապաշավող Սողոմոնին վերադարձնում է նախկին տեսքը և բազﬔցնում գահույքին: Իսկ Սողոմոնը,
հրաժարվելով սնապարծությունից, բոլոր մարդկանց նկատմամբ
դառնում է բարեհաճ ու ողորմած1999: Այսպիսին է Սողոմոն Իմաստունը՝ ժողովրդական պատկերացուﬓերի համաձայն:
Ըստ Աստվածաշնչի՝ Սողոմոն արքան թուլություն ուներ կանանց նկատմամբ. 700 կին ու 300 հարճ ունեցող Սողոմոնը իր կանանցից ﬔկին չափազանց շատ էր սիրում («Իմ աղաւնիս, իմ կատարեալս մէկ է»)2000, ինչն իր անդրադարձն է գտել նաև «Իմաստուն բու»2001, «Սողոմոն իմաստուն»2002 և այլ բանահյուսական
տեքստերում 2003: Վերոնշյալ հեքիաթ-զրույցի սիրված լինելու մասին են վկայում Հայաստանի ազգագրական տարբեր շրջաններից
գրառված բազմաթիվ փոփոխակները, որոնց ընդհանրական սյուժեն հետևյալն է.
Սողոմոն իմաստունի կանանցից աﬔնասիրվածը համոզում է
արքային, որ իր հրամանով բոլոր թռչունները ներկայանան և թափեն իրենց փետուրները (տարբերակ՝ ոսկորները2004), որպեսզի
դրանցից իր համար պալատ (տարբերակ՝ նորածնի օրորոց2005) շինեն. «Աﬔնից վերջը գալիս է բուն:
— Չարագույժ բու, — ասում է Սողոմոնը, — ինչու՞ ուշացար:
Տեր արքա, — պատասխանում է բուն, — իմ երաﬕ բոլոր
թռչունների հետ կարևոր ժողով ունեի, դրա համար էլ ուշացա:
— Ի՞նչ ժողով, — հարցնում է արքան:
— Վիճում էինք, թե մարդկային ցեղի ﬔջ ﬔռնողնե՞րն են
շատ, թե ապրողները:
1999 ՄՄ, ձեռ. 6951, թ. 134 ա; ձեռ. 4618, թ. 132բ:
2000 Աստուածաշունչ, Երգ երգոց, Զ, 9, էջ 739:
2001 Ս. Քամալեանց, Ծերերի զրոյցներից, էջ 35 –36:
2002 Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №794 Դ, էջ 341 –342:
2003 Նույն տեղում, №794 Դ, Ե, Զ, Է, Ը, էջ 341 –347:
2004 Նույն տեղում, №794 Ե, էջ 342:
2005 Ս. Քամալեանց, Ծերերի զրոյցներից, էջ 25 –26:
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— Բնական է, որ ապրողները շատ են, — ասում է արքան:
— Ո՛չ, տեր արքա, ﬔր ﬔծամասնության կարծիքն այն է, որ
ﬔռնողները շատ են, որովհետև կնոջից խաբվածն էլ ﬔռած հաշվեցինք, — ասում է բուն:
Այս պատասխանի վրա Սողոմոն Իմաստունը հրամայում է բոլոր թռչուններին առանց փետուրները թափելու ետ դառնալ: Չղջիկը, որն արդեն թափել էր փետուրները, դրանից հետո ﬓում է անփետուր»2006:
«Տիրոջ կողﬕց ծովեզերքի ավազի չափ լայնախոհություն
ստացած Սողոմոնը»2007 այնուաﬔնայնիվ խաբվում է կնոջից և ﬕ
«քոռ բուի» հանդիմանությամբ՝ գիտակցում է սեփական արարքների անհեթեթությունը.
« — Ապա դու էսա խավքեր ժողվեր ես, բբկըներ մոտեն կառիս. էրուն թռչունաց բբկըներե բերդ կու շինիս զքու կնկա հապով.
վաղն օր թա Սաﬔլ քաﬕն (սամում) հելավ, զբբկըներ կու տանի,
աշխարմ կու հանե դուս, դու կու ﬓաս ﬔղաց տակ: Քենի օ դու
կնկա խափած էս, դու էլա ﬔռել ես:
— Աֆարիմ (կեցցես) քոռ բուվ. ապրիս դու քոռ բուվ...»2008:
Ըստ Աստվածաշնչի՝ Սողոմոնը կին առավ փարավոնի դստերը: Ժողովրդական զրույցներից ﬔկի համաձայն՝ Սողոմոնը ամուսնանում է փարավոնի կռապաշտ աղջկա հետ, որը ոչ ﬕայն թռչունների բմբուլներից պալատ է ուզում, այլև խորամանկորեն պարտադրում է Սողոմոնին իր աստծուն երկրպագել: Սկզբում Սողոմոնն ընդիմանում է՝ ասելով. «Ես աստված օնիմ, ես օրիշ աստծու
երկրպագոթուն չիմ տալ», հետո կնոջ խաթրը առնելու համար որոշում է կնոջ կուռքի դիմաց ձիու մտրակը դիտավորյալ վայր գցել և
ապա այն բարձրացնելով՝ նրա աստծուն երկրպագելու տպավորություն ստեղծել: Հենց այդ պահին էլ նա հանկարծ հոգով ու մարﬓով
կորչում է. «Մհենգ էս սհաթս ալ Սուղումուն Իմաստունեն տեղը
մահլում չի, գիտացվալ չի ՝քաﬔ՞ ա տեռալ, հինչ ա տեռալ»2009:
Թեև Տերը պատվիրել էր, որ իսրայելացիները չխառնվեն
օտարների հետ, որպեսզի օտարները նրանց սրտերը չմոլորեցնեն
և իրենց կուռքերի ետևից չտանեն, բայց Սողոմոնը հարեց նրանց՝
2006 Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №794 Դ, էջ 341 –342:
2007 Աստուածաշունչ, Երրորդ գիրք Թագաւորաց, Ե, 29, էջ 387:
2008 Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, №794 Զ, էջ 343 –344:
2009 Նույն տեղում, №794 Է, էջ 344 –346:
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սեր տածելով2010: Նա կնության առավ այլ ազգերի պատկանող
բազմաթիվ օտար կանանց, ովքեր, հատկապես ծերության ժամանակ, խոտորեցին նրա սիրտը, խավարեցրին հոգու հայեցողությունը: Դրա համար էլ ժողովրդական զրույցի տրամաբանությամբ Սողոմոնն անհայտ կորավ2011:
Սողոմոնը չպահեց Աստծո պատվիրանները, և քանի որ կռապաշտությունն ու անհավատարմությունը կործանում են ազգին,
Տերը բարկացավ Սողոմոնի վրա, խլեց թագավորությունը նրա
ձեռքից և թույլ տվեց, որ այն կազմալուծվի ու քայքայվի2012:
«Մատյան ողբերգության» 48-րդ գլխում (Բան ԽԸ) Գրիգոր
Նարեկացին վհատված տարակուսում է, թե ինքն ինչպես կարող է
զերծ ﬓալ սայթաքելուց, երբ ընտրյալ զավակ Սողոմոնն անգամ
մոլորվեց, համակվեց կեղծ կուռքերի պաշտամունքով, վայելչազրկվեց հռչակից. «Ինչպե՞ս անարգվեց փառավորն հանկարծ»: Միանալով Սողոմոնի ողբահառաչ աղերսանքներին՝ Նարեկացին
փրկություն է խնդրում Բարձրյալից.
Նա, որ ոչ այնքան ﬔղանչեց, որքան
զղջաց դառնորեն,
Թող որ լիովին չպախարակվի, այլ հիշվի սիրով...
Հիշելով բարի խրատները իր՝
Ներվածների հետ նորոգի՛ր նրան,
Որն աﬔնահամ, ախորժաճաշակ
Եվ բազմապաճույճ առակագրությամբ,
Իր մատյաններով լուսազարդ ու ճոխ
Աստվածությունդ ﬕայն քարոզեց
Եվ ժողովրդին ցույց տվեց, ո՜վ Հայր,
Խոստովանությամբ քեզ մոտենալու
բարի ճանապարհ2013:

Ամփոփելով Սողոմոն Իմաստունին վերաբերող բանահյուսական (կրոնաժողովրդական) ձեռագրական, և հինկտակարանային
աղբյուրների հարակցուﬓերը՝ կարող ենք ասել.
2010 Աստուածաշունչ, Երրորդ գիրք Թագաւորաց, ԺԱ, 1 –3, էջ 398:
2011 Ղափանի աւանդութիւններից, հաւաքեց Արքայիկ // ԱՀ, XIX գիրք,
1910, №1, Թիֆլիս, էջ 92 –94:
2012 Աստուածաշունչ, Երրորդ գիրք Թագաւորաց, ԺԱ, 9 –13, էջ 399:
2013 Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան ողբերգության, Թարգմանությունը՝
Վազգեն Գևորգյանի, Երևան, 2005, էջ 322 –323; Գրիգոր Նարեկացի
// Մատենագիրք Հայոց, ԺԲ. հատոր, Ժ. դար, Երևան, 2011, էջ 310 –311:
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1. Հայ ժողովրդական հեքիաթներում ու առակատիպ զրույցներում, եթե անգամ Սողոմոնի անունը չի նշվում, իմաստուն թագավորի կերպարն անպայմանորեն իր ﬔջ նրբագծեր է ներառում
աստվածաշնչյան Սողոմոնից, ում լայնախոհության՝ անաչառ դատելու, կենդանիների ու թռչունների լեզուն հասկանալու, ճիշտը
ստից զատելու համբավը տարածված էր ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ հայ քրիստոնեական մշակույթում:
2. Աստծո կամքը զանազան ճանապարհներով սփռված է
Սուրբ Գրքում, և ընտրողը մարդն է, ով, երկրավոր հաջողությունների մասին մտածուﬓերին տրվելով, հաճախ շեղվում է ճշմարտությունից:
3. Այսպես էր նաև Սողոմոն Իմաստունի պարագայում, ում անվան շուրջը հյուսված ժողովրդական բանահյուսությունը համախոս է աստվածաշնչյան պատգաﬕն, որ «յուրաքանչյուրն իր մասին խորհի զգաստությամբ և իրեն չգնահատի ավելի, քան ինչ որ է
իր արժանիքը»2014, քանզի «թագաւորներից ոչ ոք ուրիշ սկիզբ չի
ունեցել. աշխարհը մէկ մուտք ունի բոլորի համար և մէկ ընդհանուր
ելք»2015:

2014 Աստուածաշունչ, Հռոմէացիներ, 12: 3, էջ 207:
2015 Նույն տեղում, Իմաստութիւն Սողոմոնի, 7: 5 –6, էջ 899:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ուսուﬓասիրության առարկան հայկական հեքիաթներն են և
հայ մատենագրության ﬔջ (Խորենացի, Ագաթանգեղոս, Բուզանդ,
Սեբեոս, Հովհան Մաﬕկոնյան) վկայված ﬔր հին ու նոր ժողովրդական վեպերը («Վիպասանք», «Պարսից պատերազմ», «Տարոնի
պատերազմ» և «Սասնա ծռեր»), որոնցում կենցաղավարում են ﬔր
ժողովրդի առասպելաբանական մտածողությունը, հավատալիքները, ծեսերը, նիստուկացը, պատմաշրջանների աշխարհըմբռնման
ու կենսահայեցողության հետքերը, ինքնության ու աշխարհընկալման առանձնահատկությունները, որոնց վերլուծությունն իր ծավալով ու ընդգրկած հարցադրուﬓերի բազմազանությամբ առաջին
փորձն է նման հիﬓախնդիրների համալիր քննարկման ու ﬔկնաբանման շուրջ: Ուսուﬓասիրության նպատակն է վեր հանել հայկական հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության ﬔջ
պահպանված այլաբանական ընկալուﬓերն ու պատկերացուﬓերը և վերջիններիս օգնությամբ բացահայտել հազարամյակների
խորքից եկող խորհրդանիշների բարդ բովանդակությունը:
Աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից՝ համապատասխան ենթաբաժիններով, եզրակացություններից, օգտագործված սկզբնաղբյուրների, գրականության ու համառոտագրությունների ցանկերից և երկու հավելվածից:
ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈՒԽԸ վերնագրված է ՝«Հայկական հրաշապատում հեքիաթների նյութական-բնակազմական հիմքերը», որը ներկայացված է 4 ենթագլուխներով:
Աշխատության այս գլխում քննարկվել են հայկական հեքիաթներում առկա նվիրագործման բնակազմական առարկաների, տեղեկատվական-տարածաժամանակային, բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչներն ու տոմարական-աստղաբաշխական պատկերացուﬓերը, որոնք իրենց ﬔջ ներառում են
ինիցիացիայի (արբունքի նվիրագործման ծիսասրբազան արարողություն) բնակազմական առարկաների ցուցիչները, ինչպիսիք են
կայծքարը (չախմախը), մարգարիտը, սադափը, մարջանը և քրոնոտոպային այնպիսի ﬕավորներ, ինչպիսիք են այսկողﬓային և
այնկողﬓային աշխարհներն իրար կապող Զմրուխտ ղուշը, արծիվը, ձին, ձձումը (խնոցին), ավելը, գլխաշորը (շալն ու յայլուղը), երկաթե սոլերը, պողպատե գավազանը և այլն:
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Վերոնշյալ առարկաները սերտորեն առնչվում են տիեզերակառույցի Երկինք-Երկիր-Ստորերկրյայք արքետիպային ընկալումներին և ժամանակի ﬔջ բուսական աշխարհի կենսաբանական
փոխակերպուﬓերին՝ մահվանն ու հարությանը:
ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽԸ կոչվում է՝ «Ծիսաառասպելական մոտիﬖերը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և ժողովրդական հնագույն վեպերում», որը ներկայացված է 7 ենթագլուխներով: Այստեղ քննվել են վիպապատմական բանահյուսության՝
«Վիպասանքի», «Պարսից պատերազﬕ», «Տարոնի պատերազﬕ» և «Սասնա ծռերի» հնագույն նախակերպարները, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու վարքապատուﬕ և «Սասնա ծռերի» վիպապատմական աղերսները, նորապտղի ծպտյալ հովանավոր Ամանոր և
Վանատուր դիցազույգերը, որոնք վաղնջական առասպելների,
էդիպյան մոտիվի և հրաշապատում հեքիաթների զուգահեռ սյուժեներով տարածված են եղել Հայաստանի տարբեր պատմաազգագրական շրջաններում, և որոնցում առասպելական արարման
մոդելը դրսևորվել է կարﬕր կովի, ինչպես նաև վաղնջական հերոսների մարﬓամասերի անջատման, դրանց ﬕավորման և վերակենդանացման սյուժեներում, որոնք լավագույնս պահպանվել
են նաև Արցախի հեքիաթներում՝ գրառված Բահաթրյանների կողﬕց 1860 թվականին բնօրրանում՝ Շուշիում:
ԵՐՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽԸ կրում է՝ «Անծանոթ աշխարհների ու
առարկաների այլաբանական ընկալումը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում» վերնագիրը և ներկայացված է 7 ենթագլուխներով: Այստեղ բացահայտվում են օտար-անծանոթ աշխարհների
մշակութային յուրացման սյուժեներն ու մոտիﬖերը, հրաշապատուﬕ հերոսների անանունությունը բացատրվում է հնագույն ընդհանրական վաղնջատիպերով, բնօրգանական կազմությամբ, բուսակենդանական ազգակցությամբ, սոցիալական կարգավիճակով
ու զբաղվածությամբ, դիպվածային հանգամանքներով: Քննվում
են հրաշապատում հեքիաթներում առկա չխոսկանության ու խուսափման սովորույթի վերապրուկները, անդրշիրիմյան կեցության
էզոթերիկ պատկերացուﬓերը, մարﬓից դուրս գտնվող հոգին, ծիսական մրցությունների, տոնահանդեսների, մրցանակաբաշխությունների հիմքում ընկած մրցագավաթները, գնդերը, կենաց ծառերը, որոնք կապվում են ամուսնության, գահաժառանգման, իշխանության և պտղաբերության պատկերացուﬓերի հետ: 3-րդ
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գլխի նախավերջին ենթագլխում խոսվում է այն մասին, որ հնագույն ժամանակներից ի վեր Հայաստանը, գտնվելով ﬕջազգային
տարանցիկ ճանապարհների խաչﬔրուկում, առնչվել է Հարավարևելյան Ասիայի երկրների (Չինաստան, Հնդկաստան) պատմամշակութային ու առևտրատնտեսական իրողությունների հետ,
ինչն էլ իր յուրատեսակ արտացոլուﬓ է գտել և՛ հայ մատենագրության ﬔջ, և՛ հայկական հեքիաթներում, և՛ վիպական ավանդություններում, որտեղ Արևելքն ընկալվում է իբրև առասպելական
շքեղության, անձեռակերտ իրերի խորհրդանիշ: Իսկ վերջին ենթագլուխը նվիրված է հայկական այն հեքիաթների ու հեքիաթատիպ զրույցների վերլուծությանը, որոնցում, եթե անգամ Սողոմոնի
անունը չի նշվում, իմաստուն թագավորի կերպարն անպայմանորեն իր ﬔջ նրբագծեր է ներառում աստվածաշնչյան Սողոմոնից,
ում լայնախոհության՝ անաչառ դատելու, կենդանիների ու թռչունների լեզուն հասկանալու, ճիշտը ստից զատելու համբավը տարածված էր ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ հայ քրիստոնեական
մշակույթում:
Աշխատանքն ավարտվում է երկու հավելվածով:
ՀԱՎԵԼՎԱԾ առաջինը նվիրված է հայ ժողովրդական հեքիաթների գրառմանն ու գիտական հրատարակությանը, որտեղ հանգամանորեն ներկայացված է հայկական հեքիաթների գրառման,
ժանրային բնութագրման փորձերի և գիտական հրատարակության պատմությունը՝ տեղագրական-ազգագրական հատկանիշների խմբավորման ու տեղաբաշխման, տեքստաբանական ﬕասնական կանոնների մշակման սկզբունքով:
ՀԱՎԵԼՎԱԾ երկրորդը Հայ ժողովրդական հեքիաթների սյուժեների ու տիպերի համացույցի նախնական տարբերակն է՝ ըստ
Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթների տիպերի ﬕջազգային
նշացանկի, որտեղ խոսվում է հայկական հեքիաթների տպագիր
աղբյուրներից քաղված տարբերակների ստեղծման, ﬕ ընդհանուր սխեմայի կազմման և ըստ սյուժեների ու տիպերի սեղմագրերի դասակարգման աշխատանքների մասին, ինչով էլ ՀՀ ԳԱԱ
հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսության
տեքստաբանության բաժնում այժմ համակարգվում է հայոց բանավոր ավանդության հեքիաթային ժառանգությունը:

АЙРАПЕТЯН ТАМАР ЛАЗАРЕВНА
СОЧЕТАНИЕ АРХЕТИПОВ В АРМЯНСКИХ ВОЛШЕБНЫХ
СКАЗКАХ И В ЭПИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ

Резюме
Монография Т. Л. Айрапетян посвящена исследованию системы указателей символов в армянских народных сказках и в эпическом наследии.
Работа раскрывает различные слои армянской народной сказки, выявляя скрытые первичные подсознательные представления и
историографические основы, символы и архетипы в вербальном и
невербальном материале армянских народных сказок и в эпическом
наследии.
Цель исследования состоит в выявлении указателей символов в
армянских народных сказках и в древних эпических произведениях, путем исследования различных слоев армянских народных сказок, иносказательного восприятия и иной системы картины мира,
которые существуют в армянских народных сказках и в эпическом
наследии и являются результатом мифопоэтического и ритуального
первоисточника сказок.
Для достижения цели исследования были выдвинуты следующие задачи: исследовать волшебные сказки и сказки о животных
как произведения устной традиции, которые хранят в себе первичные сознательные и бессознательные слои (архетипы), фольклорная
модель которых построена на символе и мифе; исследовать героев
волшебных сказок (часто безымянных) и их древних прототипов, с
целью выявления их общих характерных черт; определить систему
символов инициации в сказках, классифицируя их различные указатели; исследовать лечебно-ритуальные, мифологические и биофизические указатели символов в армянских народных сказках и в
эпических произведениях.
Актуальность исследования обусловлена всевозрастающим
интересом к объекту исследования – народной сказке. Систематизированное исследование ритуальных, религиозных и мифических
особенностей армянских архаических текстов записанных и опубликованных со второй половины 19 века, необходимо для всеобъемлющего исследования текста армянской народной сказки и эпического наследия.
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Исследование в основном проводилось, в соответствии с общепринятыми в современной армянской фольклористике, историко-сравнительным и структурологическими принципами исследования. А историко-географический метод собирания, индексирования и детального текстологического исследования сказок, разработанный финской школой фольклористики, использован для представления армянских народных сказок в соответствии с международным указателем классификации типов сказок по системе
Аарне-Томпсона, в дальнейшем переработанный Г. Й. Утером.
Достижения психоаналитической школы исследования также
были использованы в исследовании, поскольку психоаналитические исследования сказок дают объяснение скрытых символов и архетипов народных сказок и мифов.
Теоретическая значимость исследования заключается в первую
очередь в том, что его результаты вносят определенный вклад в разработку теории актуального исследования армянских народных
сказок и эпических произведений. Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут найти применение на лекционных и семинарских занятиях по фольклористике,
культурологии, антропологии, психологии, этнологии, семиотике, и
специальных курсов по исследованию армянских народных сказок.
Фактическим материалом для исследования стали армянские
архаические народные сказки (волшебные сказки и сказки о животных), в частности, сказки из сборников «Армянских народных сказок» в 17 томах, изданный Институтом археологии и этнографии
Академии наук Армении, сказки из периодической серии «Армянская этнография и фольклор», «Эминский этнографический сборник», сказки из трехтомника «Жемчужины армянского фольклора»
Е. Лалаяна, сказки из первого тома сборника Гарегина Срвандзтянца, а также, материалы из соответствующих журналов («Этнографический журнал», «Бюракн» и т.д.). В работе использованы материалы содержащиеся в фольклорном архиве Института археологии и
этнограграфии, где хранятся рукописи народных сказок из разных
историко-этнографических регионов Армении, а также использованы материалы личных полевых работ автора монографии за последние 15 лет. В работе исследованы также армянские древнейшие
и новые эпосы: «Випасанк», «Персидская война», «Война Тарона» и
«Саунские Удальцы».
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Работа состоит из введения, трех глав с соответствующими
подглавами, заключения, списка использованной литературы, списка сокращений и приложений.
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, научная новизна, определяются цели, задачи и методы исследования,
теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту.
Первая глава «Материально-природная основа армянских народных сказок» исследует те указатели символов армянких сказок,
которые имеют природную, органическую основу и являются символами инициации, пространственно-временными, ритуально-лечебными и метафизическими указателями.
Во второй главе «Ритуально-мифологические мотивы в армянских народных сказках и в древнейших народных эпосах» исследовались армянские народные эпосы, их древнейшие прообразы, которые нашли свое отражение в архаических мифах, мотивах и
в параллельных сюжетах народных сказок, распространенных в
различных этнографических регионах Армении. Также рассматриваются параллели связанные с народным восприятием образа святого Григора Нарекаци и героев эпоса «СасунскиеУдальцы». В данной главе исследуются мифологические образы Аманора и Ванатура, которые являются покровителями первоплода.
Третья глава «Иносказательное восприятие незнакомых миров
и предметов в армянских народных сказках» исследует сюжеты и
мотивы об усвоении новых незнакомых миров, особенности личных имен героев сказки и их символическое значение. Автор также
исследует традицию несговорчивости в особом цикле сказок и рассматривает сюжет тех сказок, в которых духи проживают за пределами тела героя.
В данной главе также исследуется образ царя Соломона в
фольклорной традиции армянского народа.
В заключении сформулированы выводы проведенного исследования.
Обобщая имеющиеся фольклорные, этнографические, исторические данные, можно утверждать, что армянские сказки своими
корнями восходят к архаическим и культовым обрядам наших
предков и содержат в себе следы этнокультурных представлений
нашего народа.

TAMAR LAZAR HAYRAPETYAN
COMBINATION OF ARCHETYPES IN ARMENIAN TALES
OF MAGIC AND EPIC HERITAGE

Summary
The present work is devoted to the study of Armenian folktales
and epic heritage. It tries to reveal the hidden power of the subconscious, historiographical traces, symbol indicators and archetypes in different layers of verbal and non-verbal material both in Armenian folktales and Armenian epic heritage.
The research is aimed at studying national and cultural ideas, symbol indicators, as well as allegoric perception of Armenian folktales and
epic compositions. The systematized study of ritual, religious and mythical features of Armenian archaic tales collected and published from the
second half of the 19th century is urgent for the research of Armenian
folktales and epic traditional compositions.
To reach the goal of the paper the following objectives are set forth:
to study tales of magic and animal tales as original texts of oral tradition,
containing conscience and unconscious layers of people’s world vision
and imagination; to examine the folktale protagonists (oùen nameless)
and delineate similarities with their ancient precharacters on social, gender, age and occupation basis; to reveal natural and geological origin of
indicators used in symbolic system of initiation, paying attention to calendar, astronomic, ethnic and cultural ideas of ancient people, their perception of the other world, time and space relations and so on; to survey
ritual and charm mythic biophysical indicators of Armenian folktales
and in Armenian epic heritage, which are not completely investigated
not only in Armenian but in folktale studies in general.
The topicality of the work is deﬁned by the choice of the subject of
research. The systemized investigation of ritual, religious and mythological peculiarities of Armenian folktales and epic compositions published in the second half of the 19th century is urgent for the investigation of Armenian folktales and epic heritage.
The practical signiﬁcance lies in the fact that the obtained results
can be applied in the design of theoretical courses and seminars in folk-
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lore, ethnography, culture studies, psychology, and semiotics and basically in Armenian folktale studies. The following methods of analysis
have been used in the research: historical-comparative, structural, historical-geographical and psychoanalytical methods of research of folklore texts.
As a factual reserach material, Armenian archaic folktales (tales of
magic and animal tales) have been chosen. To be more precise, the 17
volume collection of Armenian folktales, publised by the Institute of
Archaeology and Ethnography of the Academy of Scienses of Armenia,
folktales from the periodical "Armenian Ethnography and Folklore",
"Eminian Ethnographic collection" by Y. Lalayan, folktales from the ﬁrst
volume of Garegin Srvanztyants works, as well as folktales from the corresponding journals of the time ("Ethnographic journal", "Byurakn" and
others) are used for the research. The materials from the folklore archive
of the Institute of Archaeology and Ethnography are also used as a research material in the dissertation, as well as ﬁeld data of the author of
dissertation, collected during the last 15 years. Armenian national epics
such as the "Vipasank", "Persian war", "The War of Taron" and the
"Daredevils of Sassoon" are also investigated in the work.
The paper consists of an introduction, four chapters with the corresponding subchapters, conclusions, abreviations, bibliography and appendix.
The Introduction provides the overview of the work, its subject
matter, the topicality, the practical and theoretical signiﬁcance of the
research in the proposed ﬁeld as well as the methods applied for the research.
Chapter one: "Material and natural basis of Armenian folktales"
thoroughly examines those symbol indicators which have natural origin
and are considered to be the symbols of initiation, they are time and space
indicators, as well as they are ritual, curing and metaphysical indicators.
People have known about wonderful properties of minerals since
ancient times. Stones were endowed with magic properties to conjure
evil spirits, cure various ailments, bring happiness and well-being. Armenian folktales possess proliﬁc information about magical properties of
natural stones. Ancient man used to observe celestial luminaries trying
to understand their movements and to comprehend time. The process of
time comprehension and search has been expressed in plots of Armeni-
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an popular tales of magic, where time is counted not by real units, but
rather mythological perception is observed.
Chapter two "Ritual and Mythological motifs in Armenian folktales
and ancient folk epics" is concerned with those motifs that contain ancient prototypal characters and archaic features found in folktales in
diﬀerent ethnographic regions of Armenia. In our work we have studied
the character and activities of the legendary Arabian wise doctor
Lokhmany, who is oùen depicted in Armenian folklore, especially in
Armenian folktales. Lokhmany’s treatment methods were based on the
medical therapy of wild nature. In Armenian fairytales biophysical (operation, balsam, bathing, treatment of animal or vegetable origin) and
ritual-magical (prayer, akhtark, witchcraù, cosmic and astronomic notions) codes of treatment are similar, because according to folk wisdom
the doctor has three weapons – speech, plant and knife. Parallels connected with the folk perception of Saint Gregory of Narek and heroes of
Daredevelis of Sasoon are also taken into consideration in this chapter.
The author also discusses mythological personages of Amanor and Vanatur who are the patrons of the ﬁrst fruit ripe.
Chapter three: "Allegorical perception of new worlds and objects in
Armenian folktales" investigates plots and motifs based on the people’s
assimilation of new cultures and traditions depicted in Armenian folktales and epics. This chapter also discusses the tradition of remaining
silent in Armenian fairytales and investigates those tales in which the
souls of the protagonists reside far from their bodies. Here we may ﬁnd
also investigation of the character of Solomon the Wise in Armenian
folklore tradition.
In Armenian folktales the naming is connected with various ceremonies, which sometimes contain traits of the unknown ancient life of
the people. The investigation of the name giving tradition helps to interpret the process of formation of our nation and diﬀerent beliefs connected with it. According to our observations, the proper names in Armenian folktales are divided into four groups depending on their origin.
The fairy tale originated from myths and rituals and was enriched
with both complementary and diﬀerentiating tale motifs. Fairy tales embody a number of ethno-cultural features of the Armenian nation. Although under the inﬂuence of time and space developments the majority of fairy tales have transformed into retellings of the given themes.
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Moreover, the tales collected in Karabagh maintain traces of archaic and
cult rituals of our ancestors. The records made in Karabagh and their
further publications and study have a great historical and cultural value
for ethnography and folklore. They are important for the investigation
of the genesis of the Armenian nation. Having compared and analysed
plots of Armenian folktales and ancient epics containing stable and
changeable elements, from the perspectives of folklore, ethnographic,
mythological, linguistic and archaic research, we can state that Armenian tales and epics have close connections with archaic beliefs and cult
rituals of our ancestors and contain tracks of ethno cultural imagination
of our nation.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ I
ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ԳՐԱՌՄԱՆ
ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ
Հայ ժողովրդի բանավոր ստեղծագործությունների, այդ թվում
նաև հեքիաթների պարբերական գրառուﬓ ու հրապարակումը
սկսվում է XIX դարի վերջին քառորդից՝ եվրոպական երկրների
բանագիտական մտքի ազդեցությամբ: Ինքնարտահայտման այդ
գործընթացը հարաբերվում է ազգային ինքնագիտակցության ու
ﬔր ժողովրդի պատմական զարգացման կարևոր խնդիրների
հետ:
Հեքիաթների՝ անցյալում կատարված գրառուﬓեր, մանավանդ բանագիտության այժմյան չափանիշներով, չեն պահպանվել: Չի գիտակցվել նաև հարցի ժանրային կողմը, թեև որոշ բանասերներ (Ն. Մառ, Գ. Տեր-Մկրտչյան, Մ. Աբեղյան, Հ. Օրբելի, Կ. Մելիք-Օհանջանյան, Ա. Սրապյան) բանասիրական, բնագրագիտական, սոցիալ-պատմական, ճանաչողական բնույթի ուսուﬓասիրությունների շրջանակներում հեքիաթը հաճախ նույնացրել են
առակի, մանրապատուﬕ, զրույցի հետ2016: Հայկական ﬕջնադարյան ձեռագրերում պարփակված հեքիաթային սյուժեները, որքան
էլ թվով սահմանափակ և շատ տեղերում խմբագրված լինեն, այնուաﬔնայնիվ, փոքր-ինչ վերապահությամբ դիտվում են իբրև
ﬕջնադարյան գրառուﬓերի օրինակներ, որտեղ գերազանցապես
իշխում է իրապատում հեքիաթի ժանրը2017:
Միջնադարում հավաքված ու գրանցված Արևելքի քաղաքային կյանքի մասին պատմող հանրահայտ հավաքածու է «Հազար
ու ﬔկ գիշեր» արաբական հեքիաթների ժողովածուն, որի պատուﬓերը, սակայն, ժողովրդական նյութերի գրառուﬓեր չեն, այլ
2016 Ն. Հակոբյան, Ա. Սահակյան, Հայ ժողովրդական հեքիաթների գրառման պատմությունից (Ընդհանուր ակնարկ)//Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1986, №1, էջ 126 –133:
2017 Նույն տեղում, էջ 126:
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հեղինակային մշակման ենթարկված գրական ստեղծագործություններ:
XIII –XVI դարերում թարգմանաբար կամ վերաշարադրմամբ
լայնորեն ճանաչում գտած այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են՝ «Աղեքսանդրի վարքի պատմությունը», «Պղնձե քաղաքի պատմությունը», «Պատմություն վասն մանկանն և աղջկանն», «Պատմություն
հաղագս Փահլուլ թագավորին», «Պատմություն Ֆարման մանկանն», «Խիկար իմաստունի խրատները» հաﬔմատաբար մոտենում են հեքիաթի ժանրին, բայց հեքիաթներ չեն:
Հայ մատենագրության ﬔջ պահպանվել են ﬔր ժողովրդի
հավատալիքներն ու պատմությունն արտացոլող հին բանահյուսության ﬕ քանի տեսակներ՝ առասպել, վիպասանական երգեր,
զրույց2018: Հին հայերենում հեքիաթը հավանաբար կոչվել է «զրույց»
ընդհանուր անվամբ (հմմտ. Մ. Խորենացու նշած գրական-բանահյուսական տերﬕնները)2019:
Փավստոս Բուզանդի գրեթե ողջ Պատմությունը շարադրված
է ժողովրդական զրույցների հիման վրա և ընդգրկում է «Պարսից
պատերազմ»2020 ավանդական վեպի գերակշիռ մասը, սակայն բուն
հեքիաթներ, այսինքն՝ հեքիաթի ժանրին բնորոշ նմուշներ չկան:
Անկասկած, վիպական որոշ դրվագներ իրենց ﬔջ ներառում
են հեքիաթային դիպաշարերի հեռավոր հիշողություններ, ինչպես
օրինակ՝ «Վիպասանքում» պատմվող զրույցը Արտավազդի մոր՝
Սաթենիկի և վիշապի գաղտնի «սիրողության» մասին2021, որը հետագայում իր արտահայտությունն է գտել ﬕջազգային հեքիաթագիտության ﬔջ ընդունված ու կիրառվող Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի (ATU) նշացանկի2022 590 թվահամարին համապատասխանող
հայկական հեքիաթներում, որոնք տարածված են եղել Պատմական
Հայաստանի ﬕ շարք գավառներում (ﬔր ձեռքի տակ կա շուրջ 37
տարբերակ, որոնք գրառվել են XIX դարի երկրորդ կեսից սկսած):
2018 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, «Թվելեաց երգեր»
(գիրք առաջին, Լ, էջ 100), «Վիպասանք» (գիրք երկրորդ, ԽԹ, էջ 208),
«Ճշմարտեալ պատմութիւն» (գիրք երկրորդ, ԾԱ, էջ 214):
2019 Ս. Հարթյնյան, Բանագիտական ակնարկներ, էջ 161 –162:
2020 Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Չորրորդ դպրություն, ԺԶ, ԺԷ, ԺԸ, ԺԹ, Ի, ԻԱ, ԻԲ, էջ 194 –218:
2021 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք առաջին, Լ, էջ 100:
2022 H.-J. Uther, p. 374.
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Իբրև վիպական բանահյուսության ժանր՝ «հեքիաթ» եզրն ի
սկզբանէ ﬕանշանակ չի ընկալվել: Ի դեպ, ﬕնչև XVII դարը հին
ռուսական сказка բառն իր նախնական իմաստով համարժեք էր
իրավական նշանակությամբ գործածվող «վկայություն» եզրին,
որը ժամանակի ընթացքում բառիմաստի շրջմամբ ձեռք է բերել
ստի ու հորինվածքի նշանակություն2023: Ռուսերենում հեքիաթը
նույնացվել է առակի (баснь) հետ: Նույնը, ինչպես տեսանք, վերաբերում է նաև հայերենին2024:
««Մի կաթիլ ﬔղրը» առակ է, թեև ռուսները վրան գրել են
сказка... Հեքիաթի մասին ոչ ﬕայն ﬔր «երջանիկ» աշխարհքում –
ավելի լավ երկրներում էլ դեռ պարզ հասկացողություն չունեն:
Կարծում են դա հեշտ ու հանաք բան է: Դա գրականության ﬔջ
աﬔնաբարձր արտահայտությունն է, ուր ամբող ջը հավիտենական
սիմվոլներ են»2025:
1860-ական թվականներին Գրիմ եղբայրներից և Շարլ Պերոյից կատարված հայերեն աﬔնավաղ թարգմանությունները ներկայացվում են իբրև առակներ2026: Հասկանալի է, որ ժանրի այսօրվա ըմբռնմամբ՝ հավաքածուների նմուշներն առակներ չէին, այլ
հեքիաթներ:
Թեև Գ. Սրվանձտյանցը «Համով-հոտով» ժողովածուում2027
հստակորեն տարանջատում է հեքիաթն իբրև ժանր («Քանի մը հեքիաթներ»), սակայն «Մանանայում»2028 առկա են նաև առասպելի
փոխարեն հեքիաթ («Ոսկե գեղման հեքիաթն») կամ հեքիաթի փոխարեն «Հայրենյաց վեպք և զրույցք» եզրերի գործածության դեպքեր:
2023 В. Пропп, Русская сказка, Ленинград, 1984, с. 34.
2024 Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի, հ. I, Երևան, 1979, էջ 283; Հ. Աճառեան, Թուրքերենէ փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ//ԷԱԺ, հ. Գ, Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1902, էջ 229:
2025 Հ. Թմանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տաս հատորով, հ. X,
էջ 424:
2026 Գերմանական ազգային առակներ՝ եղբարց Գրիմմայ աշխատութեամբ հավաքուած, տետրակ Բ, թարգմանութիւնը՝ Եսայի Տէր-Գրիգորեանցի, Սանկտ Պետերբուրգ, 1864; Յ. Գրիմ և Վ. Գրիմ, (ենթադր.),
Լուսերեսիկ, №122, Թիֆլիս, 1897; Երկու առակ Պերրոյից և Գրիմﬕց,
Կուլտուրա (ա.թ.):
2027 Գ. Սրվանձտյանց, Համով-հոտով, Երկեր, հ. 1, Երևան, 1978, էջ 421:
2028 Գ. Սրվանձտյանց, Մանանա, Երկեր, հ. 1, Երևան, 1978, էջ 179:
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Լոռու շրջանի Աթան գյուղի բնակիչ, ասացող Եղսում տատն
իր պատմած հեքիաթներն անվանում էր առակներ: «Թոռներն ու
հարևանների երեխաները հավաքվում էին Եղսում տատի շուրջն ու
ստիպում նրան, որ «առակ» ասե (հարկ է հիշել, որ ինչպես մանուկները, այնպես էլ Եղսում տատը ժանրային տարբերություն չի դնում
իր պատմածների ﬔջ և բոլորին ﬕ անունով է կոչում՝ կամ առակ,
կամ հեքիաթ)»2029:
Հեքիաթն ընդունված է անվանել նաև նաղըլ (նաղլը): Վ. Տաշրացու գրառած «Միաﬕտ գեղցու խելոք աղ ջիկը»2030 (ԳուգարքԼոռի) հեքիաթում տղաները խնդրում են, որ ծերունին ﬕ լավ
«նաղլը» պատﬕ, որպեսզի կարողանան հեքիաթի «նարդիվաններով» (աստիճաններով) բարձրանալով՝ հաղթահարեն երկար ճանապարհի դժվարություններն ու ձանձրույթը. «Ես նաղլը որ վերջացրի, Աղասուն խնդրեցի ﬕ լավ հեքիաթ սկսել, որ ﬔզ համար
«նարդիվան դառնա», «ձորը բարձրանանք»: Աղասին սկսեց...»2031:
Հեքիաթի ժանրի առավել ամբող ջական և տարբերակիչ բնորոշուﬓերից առանձնացնենք ﬕ քանիսը: Ըստ Գ. Սրվանձտյանցի՝
«Հեքիաթներու շարադրության ﬔջ ﬕշտ կարգ մը կա. ուղևորություն հեռավոր և անծանոթ աշխարհները, հրաշալի և ահռելի նկարագրությունք վայրաց և անձանց, դիպվածք, արկածք ի նենգութենե ընկերաց կամ եղբարց, երբեﬓ ևս ի ծնողաց:
Սիրահարականն աﬔն հեքիաթի աղն է. բավական ճարտար
հանգույցներ ու կապեր ունի, բարի և չար ոգյաց՝ ջիներու, դևերու
դերեր, անմահության ջրույն և պտղույն, տեղվույն և կենաց ﬕշտ
հետամուտ: Ի պաշտոն կը կոչվին կենդանիք, գազանք և թռչունք,
որք յուրաքանչյուր ﬔկ ﬔկ անձանց դեր կը կատարեն»2032:
Գրիմ եղբայրների սահմանման ﬔջ հեքիաթի ժանրը հստակ
տարանջատվում է առասպելից. «Հեքիաթը բանաստեղծական է,
առասպելը՝ պատմական»2033: «Օքսֆորդի անգլիական բանահյու2029 Մ. Հակոբյան, Մի ասացողի կյանքն ու ստեղծագործությունը//Ուսանողների գիտական աշխատությունների ժողովածու, №2, Երևան,
1940, էջ 71:
2030 ՀԺՀ, հ. VIII, էջ 586 –591:
2031 Նույն տեղում, էջ 591 (ծանոթություն բանահավաքի):
2032 Գ. Սրվանձտյանց, Մանանա, Երկեր, հ. 1, Երևան, 1978, էջ 179:
2033 J. Zipes, ed. The Oxford Companion to Fairy Tales: the Western Fairy Tale
Tradition from Medieval to Modern, Oxford, 2000, p. 167.
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սության բառարանում»2034 առանձնացվում է հեքիաթի հնագույն
տիպը՝ հրաշապատումը՝ իբրև կախարդական փորձությունների,
կերպարանափոխությունների, որոնուﬓերի բանավոր պատմություն, որը բնութագրվում է առանձին սյուժեներով, որոնք զարգանում են ըստ հայտնի տիպական կաղապարների2035:
Հեքիաթի ժանրը բավական դիպուկ է բնութագրում Ս. Մալխասյանը. «Հէքեաթ (պարսկ. hikayet). ժողովրդական բանահիւսութեան ﬕ տեսակը. ﬕ անցքի պատմութիւն, լի առասպելական
արկածներով, որ ընդհանրապէս վերջանում է բարի, անվեհեր,
հնարագէտ հերոսի յաղթանակով և չարերի պատիժով»2036:
Հետաքրքիր են նաև Յ. Բոլթեի2037, Ջ. Քադոնի2038, Ա. Նիկիֆորովի2039 ՝ հեքիաթի ժանրին տված սահմանուﬓերը՝ ժանրի «բանաստեղծական երևակայության», «հոգեբանական փոխակերպուﬓերի» և «կոմպոզիցիոն-ոճական կառուցվածքի առումով»:
Ա.Նազինյանի բնորոշման համաձայն՝ հեքիաթը «հյուսված է գեղարվեստական հնարանքի յուրատեսակ ﬕջոցներով»2040:
Այն հանգամանքը, որ հեքիաթի ժանրին բնորոշ չեն աշխարհագրական կոնկրետ հատկանիշներ, տարածության, ժամանակի
և պատճառականության այսրաշխարհային պատկերացուﬓեր,
որոշ ուսուﬓասիրողների հիմք է տվել ենթադրելու, թե «հեքիաթը
հավաստի լինելու որևէ հավակնություն չունի»2041, կամ «հեքիաթի
բնորոշ գիծն է՝ հրաշալին, անիրականը»2042: Այդուհանդերձ, Մ.
Աբեղյանի խորաթափանց հայացքից չի վրիպել հեթանոսական
առասպելներից եկող՝ բնության և ընկերական կյանքի բազմազան

2034 J. Simpson and R.Steve, A. Dictionary of Folklore, Oxford, 2000.
2035 Նույն տեղում, էջ 116:
2036 Ս. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հ. երրորդ, էջ
104:
2037 J. Zipes, ed. The Oxford Companion to Fairy Tales: the Western Fairy Tale
Tradition from Medieval to Modern, p. 167.
2038 J. A. Cuddon. Dictionary of Literary Terms, New York, 1984, p. 258.
2039 В. Пропп, Русская сказка, с. 38.
2040 Ա. Նազինյան, Հեքիաթ//Հայկական սովետական հանրագիտարան,
հ. 6, 1980, էջ 385:
2041 J. Zipes, ed. The Oxford Companion to Fairy Tales: the Western Fairy Tale
Tradition from Medieval to Modern, p. 167.
2042 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, էջ 330:
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երևույթների մտացածին լինելը, որոնք հնացած լինելու պատճառով թեև ժողովրդի ժամանակակից հայացքի հետ չեն կապվում,
սակայն փոխառյալ դիպաշարերում ծպտված է «տեղական գույնը». «Արդարև հեքիաթների ﬔջ ևս հաճախ երևում են ժողովրդական բարքեր ու սովորություններ, բարոյական կանոններ և աշխարհայեցողություն, ﬕնչև անգամ հավատալիքներ»2043:
Իբրև վիպական ժանր բնորոշող եզր՝ հեքիաթը ﬔզանում
գործնական կիրառություն է ստացել բանահյուսական առանձին
համահավաքների և հատկապես «Հայ ժողովրդական հեքիաթների» գիտական հրատարակությունների առաջաբաններում ու ծանոթագրություններում:
Հայ ժողովրդական բանահյուսության ﬔզ հայտնի անդրանիկ
նմուշների գրառուﬓերը (61 ﬕավոր հեքիաթ) կատարվել են նշանավոր մանկավարժ ու հասարակական գործիչ Առաքել Բահաթրյանի և նրա ազգականներ Ալեքսանի ու Գրիգորի կողﬕց 1860
թվականին Շուշիում՝ Ղարաբաղի բարբառով, որոնք, ի դեպ, աﬔնահինն են ոչ ﬕայն Ղարաբաղում, այլև Հայաստանում ընդհանրապես: Ձեռագիր այդ հավաքածուն պահպանվում էր ՀՀ ԳԱԱ
հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսական
արխիվում 2044:
Բահաթրյանների հավաքածուի 61 հեքիաթներից 12-ը Տ. Նավասարդյանը հրատարակել է իր նշանավոր «Հայ ժողովրդական
հեքիաթների» չորս գրքերում (VI, VIII, IX, X)2045: Հավաքածուի հեքիաթներից 46-ը տպագրվել է «Հայ ժողովրդական հեքիաթների»
2043 Նույն տեղում:
2044 Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսական արխիվ (այսուհետ՝ ԲԱ), Տ. Նավասարդյանի ֆոնդ, գործ I, №2: Ներկայումս վերոհիշյալ ֆոնդը պահվում է Հայաստանի Ազգային արխիվում
(այսուհետ՝ ՀԱԱ, Տ. Նավասարդյանի ֆոնդ 484, ցուցակ 1, գործ 1):
2045 Հայ-ժողովրդական հէքիաթներ, վեցերորդ գիրք, Թիֆլիս, 1890,
«Մանկական հեքիաթ» (Ղարաբաղ), էջ 32 –33; ութերորդ գիրք, «Վըեսկեքյaքյbւլ տղեն հաքյաթը», էջ 36 –39, «Ասլան-Բալասուն հաքյաթը», էջ 48 –60, «Թաքավերեն տղորցը հաքյաթը», էջ 40 –45, «Պառավ կնգանը հաքյաթը», էջ 61 –62, «Խալ անիմ, խալիչա անիմ, երան
նստիմ դիվան անիմ», էջ 46 –47; իններորդ գիրք, Թիֆլիս, 1902, «Թաքավերեն տղորցը հաքյաթը», էջ 78 –82, «Քյaսիբ մարթին հաքյաթը»,
էջ 90 –95, «Խորթ աղճըկանը հաքյաթը», էջ 86 –89, «Քոսակեն հու քաչալեն հաքյաթը», էջ 83 –85; տասներորդ գիրք, Թիֆլիս, 1903, «Կյbւլ
տեռած ախճըկանը հաքյաթը», էջ 36 –43; «Աչքը վահրըկալածեն, կաղլիգյին հու քոսակին հաքյաթը», էջ 44:
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գիտական հրատարակության VI հատորի՝ Ղարաբաղին հատկացված բաժնում (ներառյալ նաև վերոհիշյալ 12 հեքիաթները), իսկ
ﬕ մասն էլ (15 ﬕավոր) անտիպ վիճակում պահվում է Հայաստանի
Ազգային արխիվի համապատասխան ֆոնդում:
1870-ական թվականներից հայ ազգագրության և բանահյուսության ասպարեզում սկիզբ առած հավաքչական բուռն գործունեության նախաձեռնողն ու կազմակերպիչը վաստակաշատ Գարեգին Սրվանձտյանցն էր (1840 –1892), ում «Մանանայ» ժողովածուում
(1876) «Հայրենեաց վէպք և զրոյցք» խորագրի տակ տպագրվում
են Վասպուրականի հեքիաթների նմուշներ (թվով 9 ﬕավոր): «Համով-հոտով» ժողովածուում (1884) նույնպես Սրվանձտյանցը
տպագրում է Արևմտյան Հայաստանից գրառված 26 ﬕավոր հեքիաթ: Գ. Սրվանձտյանցի օրինակով երկու տասնամյակի ընթացքում (1870 –1890) լույս են տեսնում ﬕ շարք ժողովրդագիտական
(ազգագրական և բանահյուսական) ժողովածուներ2046, որոնց բանահավաքները ազգային մշակույթի նվիրյալ ուսուցիչներ էին, հոգևորականներ,
լրագրողներ,
հասարակական
գործիչներ:
1882 –1903 թթ. Տ. Նավասարդյանցը հրատարակում է ժողովրդական բանահյուսության նյութերի տասը գիրք, որտեղ ընդգրկվում
են Վաղարշապատից, Նախիջևանից, Ղարաբաղից, Վանից, Լոռուց, Ղրիﬕց գրառված շուրջ ութսուն հեքիաթ2047:
1885 թ. լույս տեսած Գ. Տեր-Ալեքսանդրյանցի «Թիֆլիսեցոց
մտաւոր կեանքը» բանահյուսական ժողովածուում տեղ էր գտել 45
հեքիաթ2048: Գ. Շերենցի «Վանայ սազի» 1-ին և 2-րդ գրքերում զետեղված էին Վասպուրականից գրառված 14 հեքիաթ2049: Վերոհիշ2046 Ա. վրդ. Սեդրակեան, Քնար մշեցւոց և վանեցւոց, Վաղարշապատ,
1874; Ա. վրդ. Տէր-Սարգսեանց, Պանդուխտ վանեցին, Պոլիս, 1874;
Վ. վրդ. Պարտիզակցի, Խօսք զհայրենեաց, Պոլիս, 1911; Վ. վրդ. ՏէրՄինասեան, Անգիր դպրութիւն և առակք, Կ.Պոլիս, 1893; Նույնի Անգիր դպրութիւն և հին սովորոյթներ, հ. Բ, Կ. Պոլիս, 1904; Ս. Սարգսեանց, Ագուլեցոց բարբառը, Մոսկուա, 1883; Հ. Նազարեանց,
Նախապաշարմունք, Թիֆլիս, 1878; Մ. վրդ. Բարխդարեանց, Պըլը-Պուղի, Թիֆլիս, 1883; Հ. Ալլահվերդեան, Ուլնիա կամ Զեյթուն, Պոլիս, 1885 և այլն:
2047 Հայ-ժողովրդական հէքիաթներ, ժողովածու Տ. Նաւասարդեանց, 1 –10
գիրք, Թիֆլիս, 1882 –1903:
2048 Գ. Տէր-Աղեքսանդրեանց, Թիֆլիսեցոց մտաւոր կյանքը, մաս Ա,
Թիֆլիս, 1885:
2049 Վանայ սազ, ժողովեց Գ. Շէրենց, Թիֆլիս, Առաջին մաս, 1885, Երկ-
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յալ ժողովածուներում հրատարակված բանահյուսական-ազգագրական նյութերը գրառված են որոշակի թերություններով, քանի
որ ժողովրդագիտական գործը հայ իրականության ﬔջ դեռևս չուներ գիտական սկզբունքներով մշակված անհրաժեշտ չափորոշիչներ:
Հայկական հեքիաթների հրատարակման գործում անուրանալի ավանդ ունի Գրիգոր Խալաթյանը (1858 –1912), ում խմբագրությամբ Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի կողﬕց հրատարակվող
«Էﬕնեան ազգագրական ժողովածուում» տպագրվում են նշանավոր բանահավաք Սարգիս Հայկունու՝ արևելահայերից և արևմտահայերից գրառած հեքիաթներ (100 ﬕավոր):
1887 թ. լույս տեսած Գրիգոր Խալաթյանի «Ծրագիրը»2050 ﬔծ
նշանակություն ունեցավ ժողովրդագիտության ﬔջ գործնական,
կիրառական աշխատանքներ կատարելու առումով. «Բանահավաքը ﬔծ ուշադրությամբ և հարգանքով պետք է վերաբերվի այն բոլոր տեղեկություններին, որ իրան կհաղորդեն կամ ինքը կժողովե
անﬕջապես... Հարկավոր է դիտել ու գրել այն, ինչ-որ կա, և ոչ թե
այն, ինչ որ պետք է լինի՝ բանահավաքի կարծիքով»2051:
Այսինքն՝ «Ծրագիրը» խիստ կարևորում է բանահյուսական
նյութերի անաղարտ գրառումը՝ պահպանելով բանասացների պատուﬓերի բովանդակային, բարբառային, հնչյունաբանական, քերականական, ոճական առանձնահատկությունները, տարբերակների առկայությունը, ազգագրական-բանահյուսական նյութերի
համալիր գրանցումը, ինչպես նաև նյութերի գրառման հանգամանքներին վերաբերող տեղեկությունները:
Երախտաշատ ազգագրագետ-բանահավաք Երվանդ Լալայա2052
նը , ուսուցչության տարիներից սկսած, ոգեշնչվելով և առաջնորդվելով Գրիգոր Խալաթյանի «Ծրագրով», ջանադրաբար զբաղվում

րորդ մաս, 1899:
2050 Գ. Խալաթեանց, Ծրագիր հայ ազգագրութեան և ազգային իրաւաբանական սովորութիւնների, Մոսկուա, 1887:
2051 Նույն տեղում, էջ ԺԸ:
2052 1896 թ. Շուշի քաղաքում Ե. Լալայանը հրատարակում է հայ ազգագրական գիտական անդրանիկ պարբերականը՝ «Ազգագրական հանդէս» (ԱՀ): ԱՀ-ի ﬓացած բոլոր գրքերը (2 –26) տպագրվել են Թիֆլիսում: 1896 թ.-ից ﬕնչև 1916 թ. հրատարակվել են ԱՀ-ի 20 ﬔծադիր
հատորներ, որոնց անփոփոխ խմբագիրն է եղել Ե. Լալայանը:
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է ժողովրդագիտական նյութերի հավաքչությամբ: Նրա հրատարակած «Մարգարիտներ հայ բանահիւսութեան»2053 եռահատոր ժողովածուի Ա և Բ հատորները պարունակում են Աշտարակի, Օշականի, Փարպիի և Վաղարշապատի հեքիաթները, իսկ Գ հատորում
զետեղված են Արևմտյան Հայաստանի որոշ գավառների հեքիաթներ, որոնք գրառվել են Ապարանում:
1915 –1916 թթ. Ե. Լալայանի կազմակերպած բանահյուսական
արշավախումբը Անդրկովկասի քաղաքներում ու գյուղերում
ապաստանած արևմտահայ գաղթականներից գրի է առնում ու
կորստից փրկում Մշո, Մոկսի, Վանի, Բիթլիսի, Արճեշի, Սասունի,
Ալաշկերտի, Բասենի, Շատախի, Բուլանըխի և այլ ազգագրական
շրջանների հեքիաթներ (շուրջ 1000 ﬕավոր):
Հայաստանի տարբեր ազգագրական շրջաններից ﬔր բանահավաքների անձնադիր նվիրումով գրի առած հեքիաթների ﬕ մասը տպագրվել է համապատասխան ժողովածուներում ու հանդեսներում, որոնք ժամանակի ընթացքում սահմանափակ տպաքանակի ու ֆիզիկական մաշվածության պատճառով սպառվել և դարձել
էին հազվագյուտ օրինակներ, իսկ առավել ստվար մասը ﬓացել
էր ձեռագիր վիճակում՝ ցրված տարբեր արխիﬖերում:
Հայ ժողովրդական հեքիաթների բազմահատոր գիտական
հրատարակությունը սկսվել է 1959 թվականից՝ Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեﬕայի Խմբագրական-հրատարակչական
խորհրդի որոշմամբ, ակադեﬕկոս Հովսեփ Օրբելու ընդհանուր
խմբագրությամբ՝ նպատակ ունենալով հրապարակ հանել ժողովրդական բանահյուսության հնագույն ժանրերից ﬔկի՝ հեքիաթի
տպագիր և անտիպ ամբող ջական ու համակարգված ժառանգությունը:
Հայկական հեքիաթների գիտական հրատարակությունն իրականացվել է տեղագրական-ազգագրական հատկանիշների խմբավորման ու տեղաբաշխման, տեքստաբանական ﬕասնական կանոնների մշակման սկզբունքով.
I, II, III հատորներ՝ Այրարատ (աշխատասիրությամբ՝ Ա. Նազինյանի), IV հատոր՝ Շիրակ (աշխատասիրությամբ՝ Մ. Մկրտչյանի), V հատոր՝ Արցախ (աշխատասիրությամբ՝ Ա. Նազինյանի և
Մ. Գրիգորյանի), VI հատոր՝ Արցախ-Ուտիք (աշխատասիրությամբ՝
2053 ԵԼՄ, գիրք Ա –Գ, Վաղարշապատ, 1914 –1915:
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Ա. Նազինյանի և Վ. Սվազլյանի), VII հատոր՝ Արցախ-Սյունիք (աշխատասիրությամբ՝ Ա. Նազինյանի և Մ. Առաքելյանի), VIII հատոր՝ Գուգարք-Լոռի (աշխատասիրությամբ՝ Ա. Նազինյանի և
Ռ. Գրիգորյանի), IX հատոր՝ Բագրևանդ, Ալաշկերտ, Մանազկերտ,
Բաղեշ (աշխատասիրությամբ՝ Մ. Մկրտչյանի), X հատոր՝ Տուրուբերան-Մուշ-Բուլանըխ (աշխատասիրությամբ՝ Ս. Տարոնցու), XI
հատոր՝ Տուրուբերան-Հարք (աշխատասիրությամբ՝ Մ. Մկրտչյանի), XII –XIII հատորներ՝ Տուրուբերան-Մուշ (աշխատասիրությամբ՝ Վ. Սվազլյանի, Ա. Ղազիյանի), XIV –XV հատորներ՝ ՎանՎասպուրական2054 (աշխատասիրությամբ՝ Ա. Ղազիյանի, Վ. Սվազլյանի): «Հայ ժողովրդական հեքիաթների» XVI հատորով (ՎանՎասպուրական, աշխատասիրությամբ՝ Ա. Ղազիյանի) ամբող ջանում է պատմական Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգի և հարակից շրջանների (Վան, Խլաթ, Բուլանըխ, Բզնունիք, Խնուս, Արճեշ,
Արծկե, Չարսանճագ) բանահյուսության հեքիաթի ժանրի հոգևոր
հարստությունը:
«Հայ ժողովրդական հեքիաթների» XVII հատորն ընդգրկում
է Պատմական Հայաստանի Մոկս գավառի հեքիաթները (աշխատասիրությամբ՝ Թ. Հայրապետյանի): Հրատարակության են սպասում նաև Պարսկահայք նահանգի, Ռշտունիք, Շատախ, Բուլանըխ
գավառների և Սփյուռքի գաղթօջախներից գրառած հեքիաթների
բնագրերը, որոնք ձեռագիր վիճակում պահվում են ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսական արխիվում և նախատեսված են տպագրվելու՝ իբրև գիտական հրատարակության հերթական հատորներ:
Խոսելով «Ազգագրական հանդեսի» առաքելության մասին՝
Ե. Լալայանն ընդգծում է բանահյուսական և ազգագրական նյութերի կարևորությունը.
«Մեր կոչուﬓ այժմ նիւթեր հաւաքելն է, որովհետև դրանց
պակասութեան պատճառով՝ գիտական ուսուﬓասիրութիւններն
2054 Հայ ժողովրդական հեքիաթների հատորների տեղաբաշխման և տպագրության պատրաստման աշխատանքների հետ կապված՝ որոշ հատորների հրատարակության թվերի հաջորդականությունը խախտված
է (ՀԺՀ, հ. I, II, Երևան, 1959, հ. III, Երևան, 1962, հ. IV, Երևան, 1963, հ.V,
Երևան, 1966, հ. VI, Երևան, 1973, հ. VII, Երևան, 1979. հ. VIII, Երևան,
1977, հ. IX, Երևան, 1968, հ. X, Երևան, 1967, հ. XI, Երևան, 1980, հ. XII,
Երևան, 1984, հ. XIII, Երևան, 1985, հ. XIV, Երևան, 1999, հ. XV, Երևան,
1998, հ. XVI, Երևան, 2009, հ. XVII, Երևան, 2012):
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անհնարին են, և մէկ էլ՝ դրանց համար ժամանակ չի պակասիլ:
Մենք կը կրենք քարերը և երանի՜ նրան, ով կը գայ այդ քարերով
ազգային ինքնուրոյնութեան շէնքը կառուցանելու և համամարդկային էվոլիւսիօնի օրէնքները գծելու»2055:
«Ազգագրական հանդեսի», «Էﬕնյան ազգագրական ժողովածուի», դրանց հիﬓադիրներ Ե. Լալայանի ու Գ. Խալաթյանի թողած հարուստ ժողովրդագիտական ժառանգության, ինչպես նաև
ցայսօր հրատարակվող «Հայ ժողովրդական հեքիաթների» ակադեﬕական բազմահատորյակի, «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն» մատենաշարի բնագրերի ուսուﬓասիրությունը անգնահատելի արժեք է ներկայացնում հայ գիտական ազգագրության ու
բանահյուսության համար, ինչով էլ պայմանավորված է դրանց հավաքման, հրատարակման և հետազոտման պատմամշակութաբանական անհրաժեշտությունը:

2055 Ե. Լալայեան, Հրատարակչից // ԱՀ, Ա գիրք, էջ 6:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ II
ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ՍՅՈՒԺԵՆԵՐԻ
ՈՒ ՏԻՊԵՐԻ ՀԱՄԱՑՈՒՅՑԻ (ՆՇԱՑԱՆԿ) ՆԱԽՆԱԿԱՆ
ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ
(ըստ Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթների տիպերի
միջազգային համացույցի)
Հայ ժողովրդական բանահյուսության տեքստաբանությամբ
զբաղվող թեմատիկ խումբը շարունակվում է բուն հայկական հեքիաթների՝ սյուժեների տիպերի2056 համացույցի կազմման, խմբագրման և հընթացս համալրման աշխատանքները՝ ներառյալ կենդանական հեքիաթները: Այն ընդգրկում է Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի «Միջազգային հեքիաթների տիպերի» նշացանկի շուրջ 274
թվահամար, որոնց հիմքում ընկած է համացույցի նախնական
տարբերակի 1439 տպագիր տարբերակ (ղեկավար և համակարգող՝ Թ. Հայրապետյան): Հայկական հեքիաթային ժառանգության
որոշ մասը ﬕջազգային նշացանկում չունի համապատասխան համարներ, որոնք էլ, աﬔնայն հավանականությամբ, ազգային հեքիաթացանկի առանձնահատկությունները կրող մասն են: Համացույցում կենդանական հեքիաթները ներկայացված են 1 –294 թվահամարների տակ և կազմում են 86 տիպ, հրաշապատում հեքիաթները՝ 301– 850 և կազմում են 99 տիպ, իրապատում հեքիաթները՝
854 –1651 և կազմում են 79 տիպ, կրոնական հեքիաթները՝ 750
D-ՀԺՀ 779 և կազմում են 10 տիպ: Որոշ հեքիաթախմբեր ﬔր համացույցում հանդես են գալիս Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի համացույցի թվահամարների տակ, սակայն Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի
փոխարեն կրում են Հայ ժողովրդական հեքիաթներ (այսուհետ՝
ՀԺՀ) վերտառությունը, ինչպես, օրինակ՝ ՀԺՀ 446՝ «Ցերեկը ﬔռնող ամուսինը», ՀԺՀ 461՝ «Օձե ծառ», ՀԺՀ 505՝ «Երախտագետ
2056 Type - տիպ, թվահամար:
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ձուկը», ՀԺՀ 707՝ «Երեք քրոջ հեքիաթը», ՀԺՀ 779՝ «Խղճով տղան»,
ՀԺՀ 780B՝ «Թաքուն չի ﬓա», ՀԺՀ 901՝ «Ո՞ւմ կինն է աﬔնահնազանդը» և այլն: Մեր ասածից չի հետևում, թե ﬕջազգային նշացանկում վերոնշյալ հեքիաթախմբերը չկան, այլ նշանակում է, որ
Հայաստանի պատմաազգագրական տարբեր շրջաններից գրառված հեքիաթների վերոնշյալ տիպերի դիպաշարերը մոտիﬖերի
մակարդակում հայոց բանահյուսական կենցաղում դրսևորում են
ազգամշակութային յուրահատկություններ: Ֆիննական դպրոցի
պատմաաշխարհագրական ﬔթոդի ներկայացուցիչ Անտի Աարնեի 1910 թ. հրատարակած «Հեքիաթների տիպերի համացույցը»
(«Verzeicbnis der Märchentypen») աշխատությամբ առաջին անգամ
ի ﬕ բերվեցին հեքիաթների ﬕջազգային թեմաներն ու մոտիﬖերը, որոնց օրինակով տարբեր երկրների բանագետների կողﬕց
կազմվեցին հեքիաթների տիպերի ու մոտիﬖերի նոր նշացանկեր:
Աﬔրիկացի նշանավոր բանագետ Սթիթ Թոմփսոնը, 1928 թ. Անտի
Աարնեի վերոնշյալ «Հեքիաթների տիպերի նշացանկը» անգլերեն
թարգմանելով և նոր նյութերով համալրելով, հրատարակում է որպես բանագիտական ուղեցույց, որը գիտական շրջանակներին
ցայսօր հայտնի է Աարնե-Թոմփսոնի անունով2057, և որի ﬔթոդական հիմքի վրա առավել կատարելագործված և Հանս-Յորգ Ութերի կողﬕց արդիականացած սկզբունքներով այժմ Հայաստանում
համակարգվում է հայկական հեքիաթների բանահյուսական ժառանգությունը:
1996 –2000 թթ. ընթացքում հայկական հեքիաթների տպագիր
աղբյուրներից քաղված տարբերակները դասակարգվել են ըստ
սյուժեների ու տիպերի սեղմագրերի: 2001 թ. առ այսօր հեքիաթախմբերից յուրաքանչյուրի համար կազմվում է ﬕ ընդհանուր
սխեմա: Աշխատանքը շարունակական ընթացքի ﬔջ է, քանի որ
1959 թ. սկզբնավորված «Հայ ժողովրդական հեքիաթների» գիտական բազմահատորյակի տպագրությունը ցարդ չի ավարտվել:
Տպագրության են պատրաստվում Ռշտունիքի, Պարսկահայքի,
Շատախի, Բուլանըխի և գաղթավայրերի հեքիաթները: Սեղմա2057 A. Aarne, S. Thompson, The Types of the Folktale. A Classiﬁcation and
Bibliography. Antti Aarne’s Verzeichnis der Märchentypen. FF Communications. №184. Translated and Enlarged by Stith Thompson, Second Revision, Helsinki, 1964, Academia Scientiarum Fennica (ﬁrst edition 1928,
№74).
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գրվել և «Հայ ժողովրդական հեքիաթների սյուժեների տիպերի
համացույցին» են հարմարեցվել 2008 թ. լույս տեսած «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն» մատենաշարի հերթական՝ 25-րդ
հատորի (Իջևան-Ձորոփորի ազգագրական շրջան) և 2009 թ. լույս
տեսած «Ղարադաղի հայերը» ժողովածուի II հատորի հեքիաթները: Սեղմագրվել և «Հայ ժողովրդական հեքիաթների սյուժեների
տիպերի համացույցին» են հարմարեցվել 2009 թ. լույս տեսած ՀԺՀ
գիտական հրատարակության XVI հատորի (Վան-Վասպուրականի ազգագրական շրջան), 2012 թ. հրատարակված XVII հատորի
(Մոկսի ազգագրական շրջան) հեքիաթները: Աշխատանքների շարունակական բնույթի շնորհիվ հաղթահարվում է հայկական պատմաազգագրական շրջանների ներկայացվածության անհամաչափությունը: Հաﬔմատության համար ասենք, որ եթե ﬕնչև ՀԺՀ
XVII հատորի (Մոկսի) լույս ընծայումը Այրարատը համացույցում
ներկայացված էր 145 ﬕավոր սյուժեով, ապա Մոկսը, Շատախը՝
2-ական ﬕավորով: Հավելենք, որ այսօր արդեն Մոկսը ներկայացված է 40 ﬕավոր սյուժեով, իսկ Շատախը և Բուլանըխը կլրացվեն
ﬕայն հերթական ակադեﬕական հատորների հրատարակությունից հետո:
Հեքիաթագիտական ուղեցույցը խմբագրվում, ճշտվում, լրացվում, ծանոթագրվում և պատրաստվում է տպագրության՝ արդեն
ըստ Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի ﬕջազգային նշացանկի, որն
ընդգրկում է 1–1651 թվահամարները2058:
Հայկական հեքիաթներին Ս. Թոմփսոնն անդրադարձել է
հպանցիկ՝ բավարար չափով նյութ չունենալու պատճառով: «Հեքիաթների դասակարգման» ﬔջ նա հիշատակում է Ի. Խաչատրյանցի2059 հեքիաթների ժողովածուի անգլերեն տարբերակը՝ Ն. Օռլովի
թարգմանությամբ, իսկ «Բանահյուսական գրականության մոտիվների համացույցում»՝ Բոստոնում տպագրված Մ. Անանիկյանի «Հայ
դիցաբանություն»2060 աշխատությունը: Հետագայում աﬔրիկահայ
2058 Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի ﬕջազգային նշացանկի համապատասխան նյութերի անգլերենից կատարած թարգմանության համար շնորհակալություն ենք հայտնում բանահյուսության տեքստաբանության
բաժնի գիտաշխատող Գոհար Մելիքյանին:
2059 I. Khatchatriantz, Armenian Folk Tales. New York, 1946.
2060 M. Ananikian, Armenian Mythology//The Mythology of All Races, XI,
Boston, 1920.
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բանագետ Ս. Հուգասյան-Վիլան «100 հայկական հեքիաթներ»2061
ստվարածավալ ժողովածուում հայկական հեքիաթները ենթարկել է
մոտիվային դասակարգման՝ ըստ Աարնե–Թոմփսոնի համացույցի2062:
Աարնե-Թոմփսոնի (այսուհետ՝ AT) համացույցի համաձայն,
եթե հեքիաթը հանդիպում է ﬕ քանի երկրում, այն տեղադրվում է
հիﬓական ինդեքսի տակ, իսկ եթե այն ներկայանում է ﬔկ օրինակով, ընդգրկվում է հավելվածի ﬔջ: Բանահյուսության տեքստաբանության բաժնում աշխատանքներ են կատարվել նաև իբրև հավելված նախատեսված՝ «Չընդգրկված հեքիաթների» ուղղությամբ: Տպագիր աղբյուրներից համապատասխան սյուժեները
սեղմագրվել և տեղադրվել են ըստ ﬕջազգային համացույցի թվահամարների: Դրանք այն հազվադեպ հանդիպող հեքիաթներն են,
որոնց թիվը ավելացել է և այժմ, ըստ հեքիաթների դասակարգման
նոր՝ Ութերի նշացանկի, այլևս կարիք չի լինի դրանք առանձնացնելու, որովհետև տեղ կգտնեն համալրված հերթական համապատասխան նիշերի տակ:
Մեր կողﬕց կատարված հղուﬓերը ներկայացված են ﬕջազգային համացույցի հրատարակության սկզբունքով: Աﬔն ﬕ տիպի սխեմայից հետո նշված է այդ տեսակի հեքիաթների քանակը,
աղբյուրը, ազգագրական շրջանը: Չնայած հեքիաթների քանակը
շարունակաբար փոփոխվում է, բայց այն ընդհանուր պատկերացում է տալիս հեքիաթի տարածվածության մասին:
1932 թ. Լունդում (Շվեդիա) գումարված հյուսիսային բանասերների 7-րդ կոնգրեսում, գնահատելով հեքիաթների ﬕջազգային ուսուﬓասիրության վիճակը, ֆիննական դպրոցի երբեﬓի
ներկայացուցիչներից ﬔկը՝ շվեդ բանագետ Կ. Վ. Ֆոն Սիդովը, հեքիաթների դասակարգման և ինդեքսավորման պատմաաշխարհագրական ﬔթոդը համարում է որոշ չափով սխեմատիկ և փակու2061 V-Hoogasian, Susie (ed. and collector). 100 Armenian Tales and their Folkloristic Relevances, Detroit: 1966.
2062 Հայկական հեքիաթների մոտիﬖերի համակարգման գործում արժանի ներդրում պիտի համարել Ս. Գուլակյանի՝ շուրջ 567 հեքիաթների հիման վրա կազմած «Հայկական հրաշապատում հեքիաթների
առարկայացանկը», որը հընթացս տեղեկություններ է հայտնում նաև
հեքիաթների հերոսների, գերբնական կերպարների, կենցաղում օգտագործվող իրերի մասին (С. Гуллакян, Указатель мотивов армянских волшебных сказок).
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ղային: Այլ ուսուﬓասիրողներ ևս խոսել են ﬔթոդի հարուցած
խնդիրների մասին: Սակայն պետք է նշել, որ հետագայում Աարնեի
համակարգը երկու անգամ վերանայվել և համալրվել է Սթիթ
Թոմփսոնի կողﬕց (1928, 1961 թթ.), ով ընդարձակել է այն՝ ներառելով ավանդական հեքիաթներ Եվրոպայից ﬕնչև Հնդկաստան և
համալրել այնքան հետազոտական նյութով, որքան այն ժամանակ
հասանելի էր: Նշենք նաև, որ ֆիննական պատմաաշխարհագրական ﬔթոդը նախորդ դպրոցների նման չէր սահմանափակվում
սոսկ հնդեվրոպական ցեղակից ժողովուրդների շրջանակներով
(Գրիմ եղբայրների առասպելաբանական դպրոց) կամ Արևելքով
ու Արևմուտքով և Արևելքի դերի գերագնահատմամբ (Թ. Բենֆեյի
փոխառությունների դպրոց): Պակաս կարևոր չէ նաև այն հանգամանքը, որ տարածքային-աշխարհագրական մակարդակով առաջին անգամ ֆիննական դպրոցից է սկսվում տարբերակների գիտական արժեքավորումը, տեքստաբանական մանրակրկիտ քննությունը, բանահյուսական երկերի տիպերի ու սյուժեների հետազոտությունը, դրանց փոխակերպուﬓերի բնականոն ընթացքը՝ տարածության և ժամանակի ﬔջ:
2004 թ. հրատարակվել է Հանս-Յորգ Ութերի «Միջազգային
հեքիաթների տիպերը» (Աարնե-Թոմփսոն-Ութեր) եռամաս նշացանկը, որի առաջին մասը նվիրված է կենդանական, հրաշապատում, կրոնական և իրապատում հեքիաթներին, երկրորդ մասը՝
երգիծական հեքիաթներին ու զրույցներին, երրորդ մասը նշացանկի հավելվածն է: Վերոնշյալ եռամաս նշացանկը վերահրատարակվել է 2011 թ., Հելսինկիում 2063:
Հանս-Յորգ Ութերի «Միջազգային հեքիաթների տիպերը»
(Aarne/Thompson/ Uther - այսուհետ՝ ATU) եռամաս նշացանկը հիմնովին նոր հրատարակություն է՝ իր ծավալով, լրացուﬓերով և նորամուծություններով: Այստեղ հաշվի են առնվել նախորդ նշացանկում տեղ գտած բոլոր բացթողուﬓերը, և մանրակրկիտ աշխատանքներ են կատարվել դրանք հնավորինս վերացնելու ուղղությամբ՝ չխաթարելով հեքիաթների տիպերի ներկայացման ավանդական սկզբունքները:

2063 H.-J. Uther, The Types of International Folktales. A Classiﬁcation and Bibliography, I, II, III, FF Communications, Helsinki, Academia Scientiarum
Fennica, 2011.
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AT համացույցի քննադատությունը ներառում է հետևյալ հիմնական կետերը.
1. Պատուﬓերի տիպաբանությունը ենթադրում է ճշգրիտ գիտական սխեմա՝ ﬕ բան, որ գոյություն չունի իրական կյանքի պատմողական ավանդության ﬔջ:
2. Ժանրերի սահմանուﬓերը և դասակարգուﬓ ըստ կերպարների երբեﬓ կայուն չեն ո՛չ թեմատիկ և ո՛չ էլ կառուցվածքային առումով: Օրինակ՝ հստակ ժանր չի ներկայացված AT 850 –999 թվահամարների հեքիաթների համար՝ նովելներ /ռոմանտիկ հեքիաթներ /,
իրապատում հեքիաթներ:
3. Ֆիննական դպրոցի ուշադրության կենտրոնում եղել է 19-րդ
դարի բանավոր ավանդությունը, որի պատճառով անտեսվել են
գրական աղբյուրները՝ դրանց երկրորդական դեր հատկացնելով և
հաճախ անտեսելով հեքիաթի տիպերի հին կարևոր տեսակները:
4. Համակարգը ներառում է ﬕայն եվրոպական պատմողական ավանդույթը՝ ներառելով համարժեք նյութ Արևմտյան Ասիայից և եվրոպացիներով բնակեցված այլ վայրերից: Նույնիսկ Եվրոպայի նյութերը անհավասար են վավերագրվել: Փաստարկուﬓերը
զգալիորեն փոփոխվում են վայրից վայր, իսկ որոշ դեպքերում
(օրինակ՝ Դանիայից և Ռուսաստանից) ընդհանրապես տեղեկություն չի ներկայացվել: Հաճախ բացակայում են վկայություններ
Պորտուգալիայից և Արևելյան ու Հարավարևելյան Եվրոպայից:
Փոքր էթնիկական խմբերի պատմողական ավանդությունները
(բասկերինը, լատիններինը, ֆրիզներինը, սորբերինը և այլն) կամ
չեն արձանագրվել, կամ քիչ են արձանագրվել:
5. Առանձին տեղայնացված տիպերի ներկայացումը ﬕայն ﬕ
քանի տարբերակներով հանիրավի ստվեր է նետում և՛ նրանց տեղը ավանդության ﬔջ որոշելու հարցում, և՛ համացույցի դասակարգման համակարգի վրա առհասարակ:
6. Հաճախ բացակայում են գիտական պատշաճ հղուﬓերը:
7. Տարբերակների հղուﬓերը երբեﬓ վերցված են հին հավաքածուներից և ոչ նորերից:
8. Հեքիաթների տիպերի նկարագիրը որոշ դեպքերում հակիրճ է և հաճախ՝ ոչ հստակ, նաև հաճախ՝ անարդարացիորեն
կենտրոնացած գործող արական սեռի անձանց վրա:
9. Այսպես կոչված «անկանոն» տիպի հեքիաթների ներառումը կասկածելի էր:
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10. Մեծ քանակի վավերագրություններ, որ վկայում են գոյություն ունեցող տիպերի մասին, արխիվային տեքստեր են, որոնք
դժվար հասանելի են:
ATU եռամաս նշացանկը վերացրել կամ ﬔղմացրել է այս
բացթողուﬓերը: Այն թույլ է տալիս ﬕջազգային հեքիաթների տիպերը արագ տեղայնացնել՝ հեքիաթի ուսուﬓասիրության գործում
տալով պատմահաﬔմատական կողﬓորոշում բոլոր գիտակարգերի գիտնականներին, ովքեր առնչվում են ժողովրդական ավանդության հետ:
Հին տիպերի նկարագրությունը ամբող ջովին վերանայվել է և
դարձվել է ավելի ճշգրիտ՝ հիﬓվելով այն հետազոտական նյութի
վրա, որ հասանելի էր ﬕնչև մոտավորապես 2003 թ.:
Ավելի քան 250 նոր տիպեր են ավելացվել, որոնք ներկայացված են տարբեր բաժիններում: Հղուﬓեր են կատարվել շատ տիպերի վրա, որոնք Աարնե-Թոմփսոնի համացույցի ﬔջ ցրված էին
տարբեր բաժիններով, որոնց ներքին հատկանիշները կամ կառուցվածքային նմանությունները և համադրությունները մյուս տիպերի հետ նախկինում անտեսվել էին: AT համացույցի այն տիպերը, որոնք սահմանափակվել են ﬔկ էթնիկ խմբով և որի համար
այլ տեղեկություն հասանելի չէ, հանվել են (նրանք կարող են տեղ
գտնել տեղական համացույցներում), բացառությամբ, երբ նրանք
ունեն կարևոր ժամանակագրական, էթնիկ կամ աշխարհագրական նշանակություն:
Շատ տիպեր՝ հակիրճ կամ խառը նկարագրություններով,
նույնպես վերացվել են, նամանավանդ, երբ դրանց բնագրերը տարասեռ էին, և տեղական համացույցները չեն կարողացել ցույց
տալ, որ դրանք ունեն ֆունկցիոնալ կամ կառուցվածքային ամբողջականություն:
Յուրաքանչյուր «հեքիաթի տիպ», որ ներկայացված է այդտեղ, ունի թվահամար, վերնագիր, բովանդակության նկարագրություն և, իհարկե, պետք է ընկալվի որպես ճկուն համակարգ: Այն
հաստատուն չափման ﬕավոր չէ, որը կարելի է հղել իբրև հնացած
նյութ անցյալից: Ընդհակառակը, այն դինաﬕկ է, շարժական, փոփոխվող և հեշտությամբ կարող է ինտեգրվել նոր թեմատիկ շարադրանքի ﬔջ:
Չնայած հեքիաթների տիպերի սահմանումը՝ իբրև ինքնուրույն պատում, և մոտիվը՝ իբրև պատուﬕ ﬔջ աﬔնափոքր ﬕա-
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վոր, շատ հաճախ անճշտության պատճառով քննադատության են
ենթարկվել AT համացույցում, այնուաﬔնայնիվ դրանք աﬔնաճշգրիտ տերﬕններն են, որ նկարագրում են պատուﬓերի հարաբերությունները, տարբեր ֆունկցիոնալ և ձևական հատկանիշները, զանազան էթնիկական խմբերի տարբեր ժամանակաշրջանների և ժանրերի ﬕջև եղած առնչությունները:
Մոտիվի ընդհանուր տարբերակումը՝ իբրև հեքիաթի տարրերից ﬔկը (այն է՝ գործող անձի վերաբերյալ, առարկա կամ պատահար), այստեղ տարանջատված է բովանդակությունից: Իրականում մոտիվը կարող է լինել այս երեք տարրերի համակցությունը:
Այն պատուﬕ ﬕավոր է և, որպես այդպիսին, դինաﬕկ է, և ինքն է
որոշում, թե ինչ այլ մոտիﬖերի հետ այն կարող է զուգադրվել: Այսպիսով՝ մոտիﬖերը կազմում են պատուﬓերի հիﬓական կառուցվածքային տարրերը կամ կաղապարները: Գործնականորեն պարզ
տարանջատում մոտիվի և տիպի/տեսակի ﬔջ հնարավոր չէ անել,
քանի որ սահմանները հստակ չեն:
AT համացույցը մատենագիտական գործիք է, որը բնութագրում է տարբեր էթնիկական խմբերի՝ տարբեր ժամանակաշրջաններում տպագրված պատուﬓերի բազմազանությունը, և աﬔն տիպի նկարագրությանը հետևում են համացույցների տեքստերի և
տպագրված ուսուﬓասիրությունների հղուﬓերը:
Անցյալում ﬕջազգային հեքիաթների տիպերի համացույցում
հանիրավի գերիշխել է եվրոպական ավանդությունը: Այս անհավասարակշռությունը մուտք է գործել ATU նշացանկ ոչ թե էթնոկենտրոն գաղափարախոսության պատճառով, այլ պարզապես
այն արտացոլում է գիտության ներկայիս վիճակը: Շատ երկրների
և շրջանների համար պատմողական ավանդության համակարգված դասակարգումը սկսվել է բոլորովին վերջերս:
Բազմաթիվ հին ու նոր տեղական և ﬕջազգային հեքիաթների
համացույցների հետ համատեղելիության նկատառուﬓերով՝ հեքիաթների տիպերի համարները, որ շրջանառության ﬔջ են եղել
մոտ հարյուր տարի, ﬓացել են անփոփոխ: Այնուաﬔնայնիվ, AT
համացույցում որոշ տիպեր նշված էին ﬔկից ավելի տեղերում՝
ստեղծելով ավելորդ կրկնօրինակներ: Թոմփսոնը սրանք վերցրել
է տեղական համացույցներից՝ առանց գիտակցելու, որ նույն տիպն
արդեն նշված է ﬔկ այլ տեղում: Հեքիաթի հանրագիտարանի (Enzyklopädie des Märchens (այսուհետ՝ EM)) շատ հոդվածներ մատնա-
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ցույց են անում այս սխալը: Միայն ﬕ քանի տեղ անհրաժեշտ եղավ
տիպի համարը տեղափոխել իր սկզբնական տեղից բոլորովին նոր
տեղ (օրինակ՝ AT 1587 դարձել է ATU 927 D): AT համացույցում կանոնավոր և անկանոն (regular/irregular) հեքիաթների տարբերակների զանազանումը (որ տպված են մանր տառերով) աﬔնապրոբլեմայինն է: Այսպես կոչված «անկանոն» տիպի հեքիաթները հաճախ պիտանի չէին, երբ դրանք գոյություն չունեին այս կամ այն
էթնիկական խմբերի մոտ: Որոշ դեպքերում այս տիպերը զարմանալիորեն դառնում էին կարևոր. դրանց բանավոր ավանդությունը
զարգանում էր՝ հիﬓվելով ﬔծ գրական ավանդության վրա, որը
հասնում է ﬕնչև հունական և հռոﬔական գրականություն: Այն
տիպերը, որոնք այնքան կարևոր են, որ տեղ են գտել ATU-ում, համարվում են կանոնավոր (regular) տիպի հեքիաթներ:
Այնուաﬔնայնիվ, որոշ նշված թվահամարների հայտնվելը
այս նշացանկում փոխզիջուﬓերի արդյունք է: Մասնավորապես
որոշ թվահամարներ սղվել են՝ հղելով ﬕ ամբողջ շարք (օրինակ՝
425 և 510): Շատ համացույցներ նշել են տեքստեր այս համարներով՝ համապատասխան ենթատիպերի տակ նշելու փոխարեն: Հաճախ այս ենթատիպերի սկզբում կամ վերջում ընթացող տարաﬔտ
իրադարձություններ կամ մոտիﬖեր օգտագործվել են որպես ընդհանուր հեքիաթի տիպից դրանք առանձնացնելու չափանիշ: Մյուս
ենթատիպերը ﬕասին խմբավորվել են իրենց կառուցվածքային
տարրերի համար, օրինակ՝ այն ենթատիպերը, որոնք կազմում են
425ﬀ., 910ﬀ., 1968ﬀ., 1920ﬀ., և 1960ﬀ. տիպերը: Որպեսզի ներկայացվեն այնպիսի պատուﬓեր, որոնք հատկապես դժվար է դասակարգել, օգտագործվել է «Բազմազան տիպ» անվանումը: Նման բազմազան կամ տարասեռ (հետերոգեն) տիպերը կարող են նկարագրվել ﬕայն իրենց թեմայով, որն արտահայտված է ընդհանուր
կառուցվածքում: Երբեﬓ աﬔնալավ լուծուﬓ է որպես օրինակ
ներկայացնել ﬔկ տեքստի համառոտ շարադրանքը:
Նախկինում ենթատիպերի ցանկը հաճախ կառուցվում էր ոչ
ժամանակագրական սկզբունքով: Թոմփսոնի դասավորման
սկզբունքները և նրա սովորությունը տառերով (ինչպես՝ A, B, C, A*,
B*, C*) կամ պարզապես (*/**) աստղանիշով նշել ենթատիպերը
կամ տիպերը, որ սահմանափակվում են ﬕ քանի տարածքով,
խնդրահարույց են: Այստեղ՝ ATU-ում, այսպիսի նշագրման համակարգը էական նշանակություն չունի: Տառերը կամ աստղանիշերը
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պարտադիր չէ, որ ներկայացնեն առանձին տիպ կամ ենթատիպ:
Յուրաքանչյուր նկարագրություն ներկայացնում է առանձին հեքիաթի տիպ, որ փաստագրվել է առնվազն երեք էթնիկական խմբի
մոտ կամ էլ շատ վաղուց: Միայն այս չափանիշով առաջնորդվելով՝
հնարավոր եղավ հեքիաթների նոր տիպեր ավելացնել էական
ավանդական հիմքի վրա՝ առանց խաթարելու թվահամարների
հին համակարգը:
Հեքիաթների տիպերի վերնագրերը մասամբ վերանայվել են,
և սյուժեների նկարագրությունները ամբող ջովին նորից են գրվել և
ընդլայնվել են: Նախկին վերնագրերը ևս նշված են հղուﬓեր անելու համար: Սեղմագրերը ընդլայնելու շատ պատճառներ կային:
Աﬔնակարևորը հիﬓական գործող անձանց նկարագրության ﬔջ
անհրաժեշտ էր ուղղել սեռերի նկատմամբ վերապահուﬓերը և
հնարավորինս պարզ դարձնել սեռային տարրերը թեմաները նկարագրելիս: Յուրաքանչյուր հեքիաթի տիպի նկարագրությունը
առաջարկում է հիﬓական սեղմագրի նվազագույն կմախք-շրջանակը, որ ներառում է հեքիաթի կենտրոնական կառուցվածքը և բովանդակությունը՝ գլխավոր գործող անձանց հետ ﬔկտեղ: Կարևոր փոփոխությունների մասին փաստերը նույնպես ընդգրկվել
են: Այն տերﬕնները, որ երկընտրանք էին առաջացնում AT-ում,
նույնպես վերանայվել են և ստանդարտացվել, որոշները փոխվել
են իմաստային նկատառուﬓերով, և ոչ հստակ լեզուն ավելի
ճշգրիտ է դարձել: Մոտիﬖերի թվահամարները, որոնք լրացուցիչ
կողﬓորոշում են տալիս, դրվել են համապատասխան տեղում: Տեղ
չգրավելու նպատակով դրանք չեն կրկնվել առանձին բաժիններում:
Հանս-Յորգ Ութերի «Միջազգային հեքիաթների տիպերը»
եռամաս նշացանկը Աարնե-Թոմփսոնի «Ժողովրդական հեքիաթների տիպերի» ﬕջազգային համացույցի բարեփոխված ու համալրված տարբերակն է, որը ներկայումս համարվում է ﬕջազգային հեքիաթագիտության ﬔջ ընդունված և կիրառվող այն արդյունավետ ﬕջոցը, ինչով հնարավոր է համակարգել ու հետազոտել
աշխարհի տարբեր ժողովուրդների, այդ թվում նաև հայկական
հեքիաթների բանահյուսական ժառանգությունը:
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֏֏֏
Ես խիստ կարևորում եմ Թամար Հայրապետյանի «Արքետիպային հարակցուﬓերը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և
վիպապատմական բանահյուսության ﬔջ» աշխատության գիտական
արժեքը՝ իբրև հայկական հրաշապատում հեքիաթների և վիպապատմական բանահյուսության նախասկզբնական տարրերի հետազոտություն:
Սույն ուսուﬓասիրությամբ Թամար Հայրապետյանը առաջին
անգամ հայ բանագիտության ﬔջ քննության է առնում ﬔր ժողովրդական հեքիաթների և հին ու նոր էպոսների՝ «Վիպասանքի», «Պարսից
պատերազﬕ», «Տարոնի պատերազﬕ» և «Սասնա ծռերի» ﬔջ արտացոլված խորհրդանշային ցուցիչների նյութական-բնակազմական
հիմքերը և վերջիններիս սերտորեն առնչվող արբունքի նվիրագործման ծիսասրբազան արարողության (ինիցիացիա) և տիեզերակառույցի՝ Երկինք-Երկիր-Ստորերկրյայք արքետիպային ընկալուﬓերը՝
դրանով իսկ բացահայտելով բանահյուսության այդ տեսակների այն
նախաշերտերը, որոնց ծալքերում թաքնված են ﬔր հինավուրց հրաշապատում հեքիաթների և վիպական հուշարձանների ծագման և
սկզբնավորման արմատները:
Այս առնչությամբ հարկ եմ համարում մատնանշել, որ Թամար
Հայրապետյանը թե՛ ազգային և թե՛ ﬕջազգային նյութի ընդգրկման և
քննության ընթացքում հանդես է բերել պատշաճ գիտակություն, նյութի ճիշտ ըմբռնման, եզրահանգման և գնահատուﬓերի համոզիչ կարողականություն, որոնք պայմանավորում են աշխատության գիտական արժեքը և պատիվ են բերում հայ բանագիտությանը:
Սարգիս Հարթյնյան
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բանասիրական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
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֏֏֏
Բացահայտելու համար հեքիաթների ներքին թաքնված օրինաչափություններն ու արքետիպային խորհրդանիշները՝ Թամար Հայրապետյանն իր հետազոտության ﬔջ մուտք է գործել գիտության
այնպիսի բնագավառներ, ինչպիսիք են բնակազմությունը, հնագիտությունը, աստղագիտությունը, տոմարագիտությունը, մարդաբանությունը, հոգեվերլուծությունը, բուսաբուժությունը, ժողովրդական
կյանք ու կենցաղի աﬔնատարբեր ոլորտները և, հաﬔմատելով ընդհանուր առասպելաբանական ու պատմամշակութաբանական տվյալները, հանգել է ﬕանգամայն լուրջ ու կարևոր գիտական եզրակացությունների, որոնք բացահայտում են հայկական առասպելների,
հրաշապատում հեքիաթների ու վիպապատմական բանահյուսության
ներքին գաղտնագրված յուրահատկություններն ու օրինաչափությունները:
Կատարված է գիտական ﬔծ ու շնորհակալ աշխատանք: Հայ
բանագիտության պատմության ﬔջ առաջին անգամ ներկայացվում է
հրաշապատում հեքիաթների խրթին ու դժվարին բնագավառի վերաբերյալ ծանրակշիռ և շատ շահեկան ﬕ աշխատանք` որպես նոր ձեռքբերում հայագիտության ոլորտում:
Վերժինե Սվազլյան
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր

֏֏֏
Թամար Հայրապետյանը ի ﬕ է բերել և քննել հայկական հեքիաթներում և հայ մատենագրության ﬔջ (Մովսես Խորենացի, Ագաթանգեղոս, Փավստոս Բուզանդ, Սեբեոս, Հովհան Մաﬕկոնյան)
առկա ﬔր հին էպոսների և նոր՝ «Սասնա ծռերի» խորհրդանշային
ցուցիչները, վաղնջական ժամանակներից ﬕնչև ﬔր օրերը հասած
դրանց վերապրուկները, բացահայտել դրանց կապը ազգային մշակույթի այլ բնագավառների հետ՝ իր ձեռքի տակ չունենալով նմանատիպ ոչ ﬕ աշխատանք:
Թամար Հայրապետյանի «Արքետիպային հարակցուﬓերը
հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության ﬔջ» ﬔնագրությունը երկար տարիների տքնաջան
աշխատանքի արդյունք է, որի եզրակացությունները ﬔծ մասամբ նորություն են և բխում են նյութի հրաշալի իմացության մակարդակից.

ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ
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խոսքը ոչ ﬕայն հայ բանահյուսության իմացության մասին է, այլև հայ
մատենագրության և ﬕջնադարյան գրականության:
Հավելվածները նույնպես հսկայական գիտական ինֆորմացիա
են պարունակում, էլ չենք խոսում Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի նշացանկի մասին, որի իրականացման աշխատանքների ղեկավարուﬓ ու համակարգումը հայկական և ﬕջազգային հեքիաթային ժառանգության
բնագավառում վիթխարի ջանքեր ու հետևողականություն պահանջող
աշխատանք է, չափազանցություն չլինի ասել՝ խիզախում, որը իրականացնում է Թամար Հայրապետյանը՝ ղեկավարելով ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսության տեքստաբանության բաժինը:
Ալվարդ Ղազիյան
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ առաջատար գիտաշխատող

֏֏֏
Թամար Հայրապետյանի աշխատությունը լուրջ զգուշացում է բոլոր նրանց, ովքեր, չունենալով բանագիտական անհրաժեշտ գիտելիքներ, մարդկության հնագույն մտածողությանը մոտենում են այսօրվա
պարզունակ մոտեցուﬓերով և ներկայացնում են ոչ գիտական ﬔկնաբանություններ: Այս հետազոտությունը բանահյուսության նկատմամբ
վտանգավոր մոտեցուﬓերը կանխող լրջﬕտ գիտահետազոտական
ուսուﬓասիրություն է:
Այս բնագավառում Թամար Հայրապետյանի ձեռքբերուﬓերից
ﬔկն է նաև 2012 թվականին նրա աշխատասիրությամբ լույս տեսած
«Հայ ժողովրդական հեքիաթներ», Մոկս, հատոր XVII, 840 էջից բաղկացած գիրքը, որն աչքի է ընկնում ակադեﬕական հրատարակություններին հատուկ գիտականությամբ ու ճշգրտությամբ և, անտարակույս, արժանի է հիացմունքի:
Աելիտա Դոլխանյան
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բանասիրական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
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֏֏֏
Թամար Հայրապետյանի հետազոտության ﬔջ հեքիաթի հայկական տարբերակը ոչ ﬕայն հաﬔմատվում է ﬕջազգային տեղեկատու
ցանկի համապատասխան սյուժեի հետ, այլև ներկայացվում են հայկական օրինակի դրսևորուﬓերը ընդհանրապես հայ բանահյուսությունում և հին գրականության ﬔջ:
Աշխատանքում վեր է հանվում հեքիաթի և առասպելի, վիպասքի
և էպոսի իրար փոխլրացնող կապակցությունը, երբ ﬔկի մոտ պակասող կամ մթագնված որևէ դրվագը վերականգնվում է մյուսի համանման հատվածով և մոտիվով, այսինքն՝ վերակազմությամբ: Թամար
Հայրապետյանի հետազոտությունը գրված է տեսական խոր իմացությամբ և քննությամբ ու սկզբնաղբյուրային հսկայածավալ նյութի
ընդգրկմամբ:
Վարդան Դևրիկյան
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր
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