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Նվի րում եմ ծնող նե րիս՝
ԵՐԱ ՆՈՒ ՀԻ ՍԻ ՄՈ ՆՅԱ ՆԻ  

և ՀԱՅԿ ԽԵՄ ՉՅԱ ՆԻ  
հի շա տա կին

ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

Պատ մա ազ գագ րա կան որո շա կի տա րած քի բա նա հյու սա կան 
ժա ռան գու թյան գրա ռու մը, հա մա կար գու մը և ու սում ա սի րու թյու
նը հայ բա նա գի տու թյան առ ջև ծա ռա ցած կա րև ո րա գույն խնդիր
նե րից է: «Բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյուն» հաս կա ցու թյու նը 
ընդգր կում է հնա գույն ժա մա նակ նե րից մինչ օրս գո յա տև ած ժո
ղովր դա կան խոս քար վես տի բո լոր դրսև ո րում ե րի ամ բող ջու թյու
նը, որը պահ պան վում է ա) ժո ղովր դի կեն դա նի հի շո ղու թյան ու բա
նա վոր ավան դույ թի և բ) տար բեր տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով 
գրանց ված, ար խի վա վոր ված և հրա տա րակ ված գրքե րի մեջ1: Բա
նա հյու սա կան ժա ռան գու թյու նը կազ մում է ժո ղովր դագ րու թյան մի 
մա սը, սեր տո րեն կապ ված է տնտե սա կան կա ցու թա ձև ե րի, ըն տա
նե կան կեն ցա ղի և գյու ղաշ խար հի կյան քի այ լև այլ դրսև ո րում ե րի 
հետ: Դրա հա վա քում ու գրա ռու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
գնա հա տե լու նրա դերն ու տե ղը ժո ղովր դի կյան քում:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և պատ մա կան Հա յաս տա նի 
յու րա քան չյուր պատ մա ազ գագ րա կան շրջա նի հո գև որ մշա կույ թը՝ 
հիմ քում ու նե նա լով նախ նի նե րից ժա ռան գած բա նա վոր ավան դու
թյու նը, զար գա ցել է որո շա կի բնա աշ խար հագ րա կան, պատ մա քա
ղա քա կան և տնտե սամ շա կու թա յին պայ ման նե րում: Յու րա քան
չյուր տա րա ծաշր ջան առանձ նա նում է իր ինք նա տի պու թյամբ, բար
բա ռով, ու րույն բա նա հյու սա կան եր կա ցան կով, պատ մե լա ո ճի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րով, կեն ցա ղի, սո վո րույթ նե րի, հա վա տա լիք նե րի 

1 Путилов Б. Н., Фольклорное наследие русского народа и современная 
культура // Русский фольклор IX т., Москва –Ленинград, Издво «Нау
ка», 1964, с. 60 –61.



ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 7

տե ղա կան դրսև ո րում ե րով: Մեր խնդիրն է ՀՀ Տա վու շի մար զի 
տա րած քում գրառ ված բա նա հյու սա կան նյու թե րի դի տար կում ե րի 
հի ման վրա վեր հա նել ոչ մի այն տա րա ծաշր ջա նի ժո ղովր դա կան 
բա նա հյու սու թյան եր կա ցան կը իր ամ բող ջու թյան մեջ, այ լև բա նա
հյու սա կան ժան րե րի տա րած ման ու կեն ցա ղա վար ման պատ կե րը, 
բա ցա հայ տել բա նա սաց նե րի դե րը որ պես ըն դու նող, պահ պա նող 
ու փո խան ցող օղակ, պար զա բա նել ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու
թյան դերն ու նշա նա կու թյու նը որ պես ժո ղովր դի հո գև որ պա հանջ
մունք նե րի, դաս տի ա րա կու թյան ու ազ գա յին ար մատ նե րին մեր
ձեց նող կա րև ո րա գույն գոր ծոն: Մեկ մար զի տա րած քի բա նա հյու
սա կան ժա ռան գու թյան ու սում ա սի րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն 
կտա պար զե լու, թե յու րա քան չյուր բա նա հյու սա կան ժան րի կեն ցա
ղա վա րու մը ինչ պես է դրսև որ վել տվյալ տա րա ծաշր ջա նում, այն 
որ քա նով է կեն սու նակ, որ քա նով է հար մար վել ժա մա նա կա կից 
պայ ման նե րին և ինչ շա րու նա կա կա նու թյուն կա րող է ու նե նալ:

Վեր ջին հա րյու րա մյա կում բա նա հյու սա կան նյու թե րի գրառ
ման պատ մու թյու նն ար ձա նագ րել է բա նա հյու սա կան ժա ռան գու
թյան աղե տա լի ան կում ու մա հա ցում ընդ հան րա պես, սա կայն, 
հաշ վի առ նե լով հայ ազ գի պատ մա կան ճա կա տա գի րը, մի ան շա
նակ չի կա րե լի պնդել, որ հայ ազ գի տար բեր հատ ված նե րի բա նա
հյու սա կան ժա ռան գու թյու նը նույն ին տեն սի վու թյամբ է մո ռաց վում 
ու դուրս գա լիս կեն ցա ղա վա րու մից: Հաշ վի առ նե լով ցե ղաս պա նու
թյան, տե ղա շար ժե րի, պա տե րազմ ե րի, քա ղա քակր թու թյան, կեն
ցա ղա յին պայ ման նե րի կտրուկ փո փո խու թյան և բա զում այլ մանր 
ու մեծ պատ ճառ նե րի առ կա յու թյու նը՝ վստա հա բար կա րող ենք 
ասել, որ հայ ազ գի տար բեր հատ ված նե րի բա նա հյու սա կան ժա
ռան գու թյան պահ պան վա ծու թյու նը հայտն վել է տար բեր աս տի
ճան նե րի վրա: Մեծ կո րուստ ներ են ար ձա նագր վել հատ կա պես 
արևմ տա հայ, աշ խար հով մեկ սփռված հատ վա ծի հո գև որ մշա կույ
թում2: Ազ գա յին բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյու նը ամ բող ջաց նե
լու և հա մա կող մա նի ու սում ա սի րե լու նպա տա կով դե ռևս XIX դա
րի վեր ջում լայն թափ էր ստա ցել առան ձին տա րած քա յին մի ա վոր

2 Սվազլյան Վ. Գ., Մուսա լեռ, ՀԱԲ, հ. 16, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ, 1984, 
էջ 13 –15: Սվազլյան Վ. Գ., Կիլիկիա, արևմտահայոց բանավոր ավան
դությունը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1994, էջ 38 –39: 
Սվազլյան Վ. Գ., Պոլսահայոց բանահյուսությունը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2000, էջ 13:
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նե րի ժո ղովր դա գի տա կան ողջ ժա ռան գու թյան հա վա քու մը և ու սում
նա սի րու թյու նը:

Թե մա յի ու սում ա սիր մա նը նվիր ված տե սա կան աշ խա տու
թյուն ներ մինչ օրս չեն իրա գործ վել, բա ցա ռու թյամբ բա նա գետ 
Վեր ժի նե Սվազ լյա նի «Կի լի կի ա յի հա յոց բա նա հյու սու թյու նը» ու
սում ա սի րու թյան, որը կա տար վել է քա նա կա կան վեր լու ծու թյան 
մե թո դով: Հե ղի նա կը բա նա հա վաք չա կան լայ նա ծա վալ աշ խա
տանք նե րի շնոր հիվ գրա ռել և ու սում ա սի րել է Կի լի կի ա յի և Անա
տո լի ա յի հա յու թյան բա նա վոր ավան դու թյան բազ մա ժանր նյու թե
րը և դրա նով նա խան շել պատ մա ազ գագ րա կան տա րա ծաշր ջան
նե րի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյուն նե րի ու սում ա սի րու թյան 
անհ րա ժեշ տու թյունն ու կա րև ո րու թյու նը: Խորհր դա յին շրջա նի հայ 
բա նա գետ ներն ու բա նա հա վաք ներն առաջ նորդ վել են XIX դա րի 
բա նա հա վաք նե րի փոր ձով, հա վա քել և հրա տա րա կել են մի շարք 
պատ մա ազ գագ րա կան շրջան նե րի բա նա հյու սու թյա նը նվիր ված 
գի տա կան ապա րա տով և առա ջա բանու սում ա սի րու թյամբ բազ
մա ժանր ժո ղո վա ծու ներ, որոնք կա րև որ ներդ րում են հե տա գա ու
սում ա սի րու թյուն նե րի հա մար3:

Տա վու շի մար զի տա րած քի ժո ղովր դա գի տու թյու նը որ պես հա
վաք ման և ու սում ա սիր ման առար կա՝ ժա մա նա կին դուրս է մա
ցել հե տա զո տող նե րի տե սա դաշ տից, նույ նիսկ ան հիմ կար ծիք է 
եղել, որ այս տա րա ծաշր ջա նի ազ գաբ նակ չու թյու նը չու նի կամ չի 

3 Այդ նպատակով ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստի
տու տը 1970 թվականից հրատարակում է «Հայ ազգագրություն և բա
նահյուսություն (նյութեր և ուսումասիրություններ)» մատենա շա րը՝ 
շարունակելով «Ազգագրական հանդեսի» ավանդույթները: Մա տե նա
շարի հատորներում ներկայացվել են Արևմտյան Հայաստանի (Վան, 
Արճակ, Մուսա լեռ, ՄուշԲուլանըխ, Համշեն), Խորհրդային Հա յաս
տա նի (Գեղարքունիք, Թալին, Լոռի, Տավուշ, Իջևան), Արցախի, ինչ
պես նաև Ռուսաստանի հայահոծ շրջանների (Նոր Նախիջևան, Ղզլար) 
բանահյուսական բազմաժանր նյութերը: 2011 թ. ՀՀ ԿԳՆ գիտության 
պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող թեմաների շրջանակում 
Սարգիս Հարությունյանի առաջարկով հիմք դրվեց «Հայոց բանա հյու
սական մշակույթ» մատենաշարին: Դրամաշնորհային թեմաների կա
տար ման ընթացքում կազմվել և հրատարակվել է ՀՀ ԳԱԱ հնագի
տու թյան և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսության արխիվում 
(ՀԱԻԲԱ) պահվող անտիպ նյութերի երկու ժողովածու (Արևմտյան 
Հա յաստանի Կարս և Մոկս տարածաշրջաններ): Սյունիքի տարածա
շրջանի բանահյուսական նյութերի ժողովածուի կազմման աշխա տանք
ներն ընթացքի մեջ են:
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պահ պա նել ավան դա կան բա նա հյու սա կան ար ժեք ներ: Մինչ դեռ 
հարկ է նշել, որ ժո ղովր դա կան ավան դա կան բա նա վոր սո վո րույ թը 
ան կախ բո լոր տե սա կի տե ղա շար ժե րից, պա տե րազմ ե րից, բռնա
գաղ թե րից, հա մա ճա րակ նե րից ոչ մի այն պահ պան վել է, այ լև շա
րու նա կել է զար գա նալ, փո փոխ վել և սերն դեսե րունդ փո խանց վել, 
հե տև ա բար Տա վու շի մար զի տա րած քում թե՛ նախ կի նում և թե՛ ու
սում ա սիր վող ժա մա նա կաշր ջա նում բնակ վող նե րը պետք է ժա
ռան գած լի նե ին նախ նի նե րի բա նա վոր ավան դույ թը: Այն հար ցը, 
թե ինչ են ժա ռան գել և որ քա նով են պահ պա նել, խնդրի մի կողմ 
է, որի պա տաս խա նը կախ ված է պահ պան ման և հա վաք ման աս
տի ճա նից, խնդրի մյուս կող մը Տա վու շի բա նա հյու սա կան ժա ռան
գու թյան տեղն ու դերն է հայ բա նա հյու սու թյան մեջ:

Ու սում ա սի րու թյան մեջ օգ տա գործ վել են ՀՀ ԳԱԱ հնա գի
տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի բա նա հյու սա կան ար խի
վում (ՀԱ Ի ԲԱ) պահ վող մե ծա քա նակ և բազ մա ժանր բա նա հյու սա
կան նյու թե րը, որոնք գրառ վել են Տա վու շի մար զի գյու ղե րում մեկ 
հա րյու րա մյա կի ըն թաց քում բա նա հա վաք ներ Քաջ բե րու նու (Գաբ
րի ել ՏերՀով հան նի սյան), Խա չա տուր Շահ նա զա րյա նի, Մա թև ոս 
Մու րա դյա նի, Վար դան ՏերՀա րու թյու նյան ցի, Գե ղամ Թար վեր
դյա նի, Նի կոլ Սարգ սյա նի, Սար գիս Իս րա յե լյա նի, Արազ Կա րա
պե տյա նի, Վեր ժի նե Սվազ լյա նի, Ար տա շես Նա զի նյա նի և Էս թեր 
Խեմ չյա նի կող մից: Հե տա զո տու թյան հա մար տե սա կան հիմք են 
հան դի սա ցել հայ և ռուս բա նա գի տու թյան մի շարք մե ծա վաս տակ 
գիտ նա կան նե րի (Մ. Աբե ղյան, Ա. Ղա նա լա նյան, Ս. Հա րու թյու նյան, 
Կ. Մե լիքՕհան ջա նյան, Վ. Պրոպ, Ա. Լո սև, Ե. Մե լե տինս կի, Է. Պո
մե րան ցևա, Ն. Ռո շի յա նու, Յու. Յու դին, Գ. Պեր մյա կով, Վ. Տո պո
րով և այլք) հիմ ա րար աշ խա տու թյուն նե րը, որոնք ժա մա նա կա կից 
բա նա գի տու թյան պա հանջ նե րի հա մե մատ տե սա կան լուրջ ներ
դրում եր են արել բա նա գի տու թյան մեջ, որո շա կի հատ կա նիշ նե րի 
հի ման վրա սահ մա նել են բա նա հյու սա կան ժան րե րը, քննու թյան 
են առել դրանց կա ռուց ված քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
վեր լու ծել են ժան րե րի ծա գում ա բա նու թյան և զար գաց ման ըն
թաց քը և այլն: Տա րա ծաշր ջա նի բա նա հյու սա կան նյու թե րի կա պը, 
փո խառն չու թյուն նե րը և հա մե մա տա կան պատ կե րը պար զե լու հա
մար օգ տա գործ վել են հա րա կից շրջան նե րի և հա մա հայ կա կան 
նյու թե րի բազ մա ժանր ժո ղո վա ծու ներն ու գրքե րը: Օգ տա գործ վել 
են նաև գի տա կան ամ սագ րե րում առան ձին ժան րե րին և բա նա գի
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տու թյան հար ցե րին նվիր ված հոդ ված նե րը: Տա րա ծաշր ջա նի պատ
մու թյան, ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րի, տե ղա շար ժե րի, տա րա
բնա կե ցում ե րի ու վե րաբ նա կե ցում ե րի, բա նա հյու սա կան նյու թե
րի պահ պան ման, փո խանց ման, փո խա ռու թյուն նե րի հար ցե րի 
քննու թյան հա մար որ պես աղ բյուր ծա ռա յել են հայ պատ միչ նե րի 
եր կե րը, ինչ պես նաև օգ տա գործ վել են հայ ժո ղովր դի պատ մու թյա
նը, բնակ չու թյան էթ նո ժո ղովր դագ րա կան բնու թագ րում ե րին ու 
վեր լու ծու թյուն նե րին նվիր ված աշ խա տու թյուն նե րը:

Ու սում ա սի րու թյան նպա տակն է օգ տա գոր ծե լով Տա վու շի 
մար զի գյու ղե րում XX դա րի ըն թաց քում գրառ ված ու ձայ նագր ված 
բա նա հյու սա կան ժո ղովր դագ րա կան նյու թե րը և հիմ վե լով ան վա
նի բա նա գետ նե րի տե սա կան աշ խա տու թյուն նե րի վրա՝ հա մա կող
մա նի գի տա կան վեր լու ծու թյան են թար կել Տա վու շի մար զի բա նա
հյու սա կան մշա կույ թը: Աշ խա տու թյան են թան պա տակ ներն են. մեկ 
հա րյու րա մյա կի ըն թաց քում Տա վու շի մար զում հա վաք ված նյու թե
րի հի ման վրա պար զել. ա) բա նա վոր փո խանց մամբ մեր օրե րը 
հա սած ժա ռան գու թյան ավան դա կա նու թյան պահ պա նու մը, բ) բա
նա հյու սու թյան տար բեր տե սակ նե րի ու ժան րե րի տա րած վա ծու
թյան ու կեն ցա ղա վար ման աս տի ճա նը, գ) բա նա հյու սա կան նյու թի 
ձև ա փո խու թյու նը սո ցի ալ պատ մա կան փո փո խու թյուն նե րի ու ժա
մա նա կա կից կեն ցա ղի ազ դե ցու թյան տակ, դ) բա նա սա ցա կան 
ավան դույ թի փո խանց ման ու շա րու նա կա կա նու թյան աս տի ճանն 
ու խնդիր նե րը, ե) վի պա կան, քնա րա կան և ասույ թա բա նա կան բա
նա հյու սու թյան հա մա մաս նու թյու նը, առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
ինք նա տիպ սյու ժե նե րի ու մո տիվ ե րի տե ղա կան դրսև ո րում ե րի 
բա ցա հայ տում ե րը, զ) բա նա հյու սա կան նյու թի փո խանց ման 
առանձ նա հատ կու թյուն ներն ու բա նա հյու սա կան լսա րա նի պա հանջ
նե րը և դրանց փոխ կա պակ ցա վա ծու թյու նը և այլն:

Ու սում ա սի րու թյու նը հիմ ա կա նում կա տար վել է պատ մա հա
մե մա տա կան և տի պա բա նա կան քննու թյան մե թո դով՝ մար զի բա
նա հյու սա կան նյու թե րի պատ կե րը ամ բող ջաց նե լու նպա տա կով 
մա սամբ կի րառ վել է նաև քա նա կա կան վեր լու ծու թյան մե թո դը, 
որն ար տա հայտ վել է աղյու սակ նե րի մի ջո ցով:

Ու սում ա սիր վող բա նա հյու սա կան նյու թի ժա մա նա կագ րա կան 
սահ մա նը սկսվում է XIX դա րա վեր ջից և շարունակվում մին չև XX 
դա րա վեր ջը:
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Հե տա զո տու թյան գի տա կան նո րույթն ու առանձ նա հատ կու
թյու նը նրա նում է, որ ա) առա ջին ան գամ պատ մա հա մե մա տա կան 
մե թո դով ու սում ա սիր վել է պատ մա ազ գագ րա կան մեկ տա րա
ծաշր ջա նի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյու նը, բ) աշ խա տու թյան 
մեջ առա ջին ան գամ հան գա մա նո րեն ներ կա յաց վել է բա նա սաց
ան հա տի դե րը բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան պահ պան ման ու 
վե րար տադր ման գոր ծում, գ) հայ բա նա գի տու թյան պատ մու թյան 
մեջ առա ջին ան գամ ման րա մասն քննու թյան են են թարկ վել հե
քիաթ նե րի ավան դա կան կա յուն բա նա ձև ե րը: Առան ձին սահ ման
վել ու դի տարկ վել են սկսված քա յին, միջ նա մա սա յին ու եզ րա փա
կիչ բա նա ձև ե րը, չա փա ծո նա խա բանսկսվածքն ու չա փա ծո եզ րա
փա կիչ ավար տը, բա ցա հայտ վել են դրանց ծի սա սո վո րու թա յին ու 
հա վա տա լի քա յին ար մատ նե րը և ձև ա վոր ման հա մար ատաղձ 
հան դի սա ցող խոս ված քա յին լեզ վա մի ջոց նե րը, դ) վեր են հան վել 
պատ մա կա նո րեն ձև ա վոր ված եռա շերտ ազ գաբ նակ չու թյան մի
ջա վայ րում կեն ցա ղա վա րող բազ մա ժանր բա նա հյու սա կան նյու թե
րի փո խազ դե ցու թյուն ներն ու փոխ ներ թա փան ցում ե րը, ե) ներ կա
յաց վել են բա նա հյու սա կան նյու թե րի որա կա կան փո փո խու թյուն
նե րը XX դա րասկզ բից մին չև XX դա րա վեր ջը (սյու ժե նե րի աղ ճա
տում, սխե մա տիզմ, հե քի ա թի հրա շա պա տում տար րե րի կո րուստ, 
աշ խա տան քա յին եր գե րի իս պառ վե րա ցում և այլն):

Ու սում ա սի րու թյունն ու նի տե սա կան և գործ նա կան նշա նա
կու թյուն. այն կա րող է նպաս տել ժո ղովր դա գի տու թյան խնդիր նե
րով զբաղ վող բա նա գետ նե րի ու ազ գագ րա գետ նե րի աշ խա տանք
նե րին, ինչ պես նաև կա րող է օգ տա գործ վել որ պես բու հա կան ու
սում ա կան ձեռ նարկ՝ բա նա հյու սա կան հա տուկ դա սըն թաց նե րի 
անց կաց ման հա մար:
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Տա վու շի բա նա հյու սու թյան տեղն ու դե րը հայ բա նա հյու սա
կան ժա ռան գու թյան ողջ հա մա կար գում հան գա մա նո րեն ու ճիշտ 
գնա հա տե լու հա մար հարկ ենք հա մա րում հա մա ռոտ ներ կա յաց նել 
ու սում ա սիր վող տա րա ծաշր ջա նի պատ մու թյու նը և տե ղա վայ րում 
իրա կա նաց ված տե ղա շար ժե րի ընդ հա նուր պատ կե րը հատ կա պես 
վեր ջին 200 տար վա ըն թաց քում:

1.1. ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ԱԿ ՆԱՐԿ
Ներ կա յիս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Տա վու շի մար զի 

մեջ ընդգրկ ված են նախ կին ՀԽՍՀ Իջև ա նի, Նո յեմ բե րյա նի, Շամ
շա դի նի շրջան ներն ու Դի լի ջան քա ղա քը՝ իր շրջա կայ քով:

Միջ նա դա րում այդ տա րած քը հայտ նի էր որ պես Մեծ Հայ քի 
Գու գարք աշ խար հի Ձո րո փոր ու Կող բո փոր և Ու տյաց աշ խար հի 
Տա վուշ գա վառ ներ4: Ձո րո փոր գա վա ռը տա րած վում էր Աղս տև գե
տի վե րին և մի ջին հո սան քի ավա զա նում5: Կող բո փո րը գրա վում էր 
Կողբ գե տի ավա զա նը6, իսկ Տա վու շը կազ մում էր պատ մա կան Ու
տի քի մի փոք րիկ մա սը, այն զբա ղեց նում էր նախ կին Ադր բե ջա նա
կան ԽՍՀ Թո վու զի7 ու Ղա զա խի և Հայ կա կան ԽՍՀ Շամ շա դի նի 

4 Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, «Հայ մատենագիրներ», 
Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1979, էջ 296 –297: Երեմյան Ս., 
Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյցի», Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1963, 
էջ 109 –110: Հակոբյան Թ., Հայաստանի պատմական աշխարհա գրու
թյուն, Երևան, «Միտք» հրատ., 1968, էջ 255 –258: ՀՍՀ, հ. 6, Երևան, 
1980, էջ 713 –714: ՀՍՀ, հ. 5, Երևան, 1979, էջ 530:

5 Մաթևոսյան Ռ., ՏաշիրՁորագետ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1982, 
էջ 48: Մաթևոսյան Ռ., Ձորոփոր // ՀՍՀ, հ. 6, Երևան, 1980, էջ 713 –714:

6 ՀՍՀ, հ. 5, Երևան, 1979, էջ 530:
7 «Տավուշ տեղանունը ժողովրդական ստուգաբանության արդյունքում 

ենթարկվել է պարտադրված հնչյունափոխության՝ դառնալով թովուզ՝ 
«սիրամարգ» (տես Մեսրոպյան Հ., Տավուշի մարզի բարբառային ընդ
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շրջան նե րի տա րած քը8: Հայ պատ մագ րու թյան մեջ Հա յաս տա նի 
շրջան նե րի՝ Ու տի քի, Աղս տևի հով տի (Ձոր) և Կող բի մա սին պահ
պան վել են որո շա կի հի շա տա կու թյուն ներ, որոնք լույս են սփռում 
ու սում ա սիր վող տա րա ծաշր ջա նի հե ռա վոր ան ցյա լի դրվագ նե րի 
վրա: Ըստ հայ և հույն պատ մա գիր նե րի վկա յու թյան՝ Ար տա շես 
Ան, ի թիվս Մեծ Հայ քի մյուս գա վառ նե րի, Գու գարքն ու Տա վու շը 
նույն պես մի ա վո րել է Հա յաս տա նի մեջ9: Պատ մա կան վա վե րա
գրե րը հա վաս տում են, որ Կուր գե տը հան դի սա ցել է Հա յաս տա նի 
հյու սի սա յին սահ մա նը10, իսկ Ու տի քի Խաղ խաղ քա ղա քը Հա յոց և 
Աղ վա նից թա գա վոր նե րի ձմե ռա նոցն է եղել11:

Աղս տևի հո վիտն իր բնա կան դիր քի, բնակ լի մա յա կան նպաս
տա վոր պայ ման նե րի, աշ խա տան քա յին գոր ծիք ներ պատ րաս տե
լու հա մար հում քի, ինչ պես նաև կեն սա պա հով ման հա մար անհ րա
ժեշտ ջրա յին, ան տա ռա յին, կեն դա նա կան հա րուստ պա շար նե րի 
առ կա յու թյան շնոր հիվ, հնա գույն ժա մա նակ նե րից բնա կեց ված է 
եղել12: Այս տա րած քի հնէ ա բա նա կան և հնա գի տա կան վեր ջին ու
սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ նա խա մար դու առա ջին 
կա ցա րան նե րը Աղս տև գե տի վե րին հո սան քի լեռ նա լան ջե րին ու 

հանուր բնութագիրը // Տավուշ, նյութական և հոգևոր ժառան գու թյան 
հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱ 
հրատ., 2009, էջ 159):

8 Մաթևոսյան Ռ., Տավուշ // ՀՍՀ, հ. 11, Երևան, 1985, էջ 599, Մուրադյան 
Ղ., Սաղումյան Վ., Շամշադինի շրջան // ՀՍՀ, հ. 8, Երևան, 1982, էջ 445:

9 Մովսես Խորենացի, Պատմություն Հայոց, «Հայ մատենագիրներ», 
Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1968, էջ 177 –178, 209, 138: Փավստոս 
Բուզանդ, Հայոց պատմություն, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 
1987, էջ 247, 323: Ագաթանգեղոս, Հայոց պատմություն, Երևան, Երևա
նի համալսարանի հրատ., 1983, էջ 447: Սարգսյան Գ. Խ., Հա յաստանի 
միավորումը և հզորացումը Արաշես Աի օրոք // ՀԺՊ, հ. 1, Երևան, 
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1971, էջ 530 –532: Հակոբյան Թ., նշվ. աշխ, էջ 97:

10 Փավստոս Բուզանդ, նշվ. աշխ., էջ 323: Մովսես Խորենացի, նշվ. աշխ., 
էջ 137: Անանիա Շիրակացի, նշվ. աշխ., էջ 289 –290:

11 Ագաթանգեղոս, նշվ. աշխ., էջ 31: Ղազար Փարպեցի, Հայոց պատ
մու թյուն, Թուղթ Վահան Մամիկոնյանին, Երևան, Երևանի հա մալ սա
րա նի հրատ., 1982, էջ 151:

12 Գասպարյան Բ., Պետրոսյան Ա., Փնհասի Ռ., Առաքելյան Դ., Գաբ
րիել յան Ի., Նահապետյան Ս., Քարեդարյան հուշարձանների ուսում
նասիրությունն Աղստևի հովտում 2005 –2008 թթ.  //  Տավուշ, նյութա
կան և հոգևոր ժառանգություն, հանրապետական գիտական նստա
շրջանի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, էջ 45 – 
46:
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քա րան ձավ ե րում ի հայտ են եկել դե ռևս պա լե ո լի թի ժա մա նա
կաշր ջա նում13:

Աղս տևի հով տում պահ պան ված դամ բա րա նա դաշ տերն ու 
կիկ լո պյան ամ րոց նե րը (Բարձ րա բերդ, Աստ ղի բլուր, Թմբա դիր, 
Բու դու րի, Կո տա քա րի, Թխկուտ ձո րի, Օկո նի, Սան գա րի, Սրվա նե
սի (Սուրբ  Օհա նես), Սուրբ Նա հա տակ) պատ կա նում են վաղ բրոն
զե դա րյան (մ. թ. ա. IV հա զա րա մյա կի վերջ –III հա զա րա մյակ), եր
կա թի (մ. թ. ա. XI –VII դդ.) և վաղ հայ կա կան (մ. թ. ա. VI –V դդ.) ժա
մա նա կաշր ջան նե րին: Պատ մա կան Կող բո փո րը նույն պես առանձ
նա նում է Կիկ լո պյան կա ռույց նե րի ու ամ րոց նե րի հարս տու թյամբ, 
որոնք ներ կա յաց նում են մ. թ. ա. III –I հա զա րա մյակ նե րի նյու թա
կան մշա կույ թը (դրան ցից են Ար ճի սի «Բեր դա տեղ», Ջու ջև ա նի 
«Պո պո լո զի» և «Արա մի» բլուր նե րի, Կող բի «Բեր դաղ», Կոզ մա նի և 
Բեր դա գյու ղի ամ րոց նե րը)14: Տա վուշ գե տի ավա զա նի և նախ կին 
Շամ շա դի նի շրջա նի տա րած քի բլուր նե րի վրա նույն պես պահ
պան վել են մեկ տաս նյա կից ավե լի կիկ լո պյան կա ռույց ներ ու ամ
րոց ներ (Տան ձուտ, Քա րի գլուխ, Սըր տը ներ, Դաշ տի ամ րոց նե րը 
Նա վուր գյու ղի տա րած քում և Բերդ ավա նի ամ րո ցը, մ.թ.ա. II հա
զա րա մյա կի վերջ և I հա զա րա մյա կի առա ջին կես)15: Աղս տևի հով
տի, Տա վու շի և Կող բո փո րի Կիկ լո պյան ամ րոց նե րը կա ռուց վել են 
անա ռիկ բար ձունք նե րի վրա և ու նե ցել են պաշտ պա նա կան, պաշ
տա մուն քա յին ու տնտե սա կան նշա նա կու թյուն: Դամ բա րա նա դաշ
տե րից, կիկ լո պյան ամ րոց նե րից ու պաշ տա մուն քա յին կա ռույց նե
րից պե ղա ծո նյու թա կան ու ծի սա պաշ տա մուն քա յին առար կա նե րը 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս պատ կե րա ցում կազ մե լու այս տա
րած քում բնակ վող ցե ղե րի զբաղ մուն քի (հո ղա գոր ծու թյուն, անաս
նա պա հու թյուն, որ սոր դու թյուն) և հա վա տա լիք նե րի մա սին16:

13 ՀՍՀ, IV հ., Երևան, 1978, էջ 383: Pinhasi R, Gasparian B., Wilkinson 
K., Schreve D, Branch N., Nahapetyan S. – The archaeology of Hovk, 
northeast Armenia: a preliminary report, Antiquity, vol. 80, No. 308, June, 
2006.

14 Չիլինգարյան Ս. Ս., Նոյեմբերյանի շրջանի կիկլոպյան կառույցները 
// ՊԲՀ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1968, № 1, էջ 221 –231:

15 Միքայելյան Գ., Եսայան Ս., Շամշադինի և Կրասնոսելսկի շրջան
ների կիկլոպյան ամրոցները // ՊԲՀ, № 3, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1968, էջ 289 –292:

16 Есаян С., Древняя культура племен северовосточной Армении, Ереван, 
1976, с. 13. Էլլարյան Ի., Աղստևի հովտի պատմության և կուլտուրայի 
հուշ ար ձանները, Երևան, 1980, էջ 30 –38:
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Աղս տևի հո վի տը վաղ միջ նա դա րում կոչ վել է Ձոր (Ձո րա) կամ 
Ձո րո փոր գա վառ17, որի ան վան ման հա մար հա վա նա բար հիմք է 
հան դի սա ցել նրա աշ խար հագ րա կան դիր քը: Ինչ պես հա ղոր դում է 
Մով սես Խո րե նա ցին՝ Վա ղար շա կը Կողբ և Ձոր գա վառ նե րը իբ րև 
ժա ռան գու թյուն հանձ նել է Շա րա յի զա վակ նե րից Գու շա րին18: 
«Հյու սի սա յին կու սա կա լու թյու նը» կամ «Գու գար քի բդեշ խու թյու
նը», որի կազ մի մեջ մտել են Ձո րո փո րը և Կող բո փո րը, հայ թա գա
վոր նե րի կող մից դիտ վել է որ պես պատ վար՝ հյու սի սի ռազ մա շունչ 
ու ավա րա ռու ցե ղե րի հար ձա կում ե րի դեմ: Աղս տևի հո վի տը ոչ 
մի այն ռազ մաստ րա տե գի ա կան կա րև որ նշա նա կու թյուն ու ներ, այ
լև, որ պես տա րան ցիկ ճա նա պարհ, Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան 
գա վառ նե րը կա պում էր Վրաս տա նի և հյու սի սա յին երկր նե րի 
հետ19: Սա կայն 387 թ. բա ժան ման դաշ նագ րի հա մա ձայն՝ Գու գար
քի բդեշ խու թյան հյու սի սա յին գա վառ ներն ան ջատ վե ցին Հա յաս
տա նից և ան ցան Վրաց թա գա վո րու թյա նը20:

Բագ րա տու նի նե րի թա գա վո րու թյան տա րի նե րին (IX –X դդ.) 
Աղս տևի հո վի տը մի աց վել է Հա յաս տա նին և դե ռևս Ձո րո փոր 
անունն է կրել21: Հե տա գա յում գա վա ռի գլխա վոր Կա յան բեր դի 
անու նով (որի մա սին առա ջի նը հի շա տա կում է Հովհ. Դրաս խա նա
կերտ ցին) գա վա ռը կոչ վում է Կա յե նո22 (Կա յան23), եր բեմ նաև՝ 

17 Մովսես Խորենացի, նշվ. աշխ., էջ 138: Փավստոս Բուզանդ, նշվ. 
աշխ., էջ 247: Ստեփանոսի Տարոնեցւոյ Ասողկան, Պատմութիւն տիե
զե րա կան, Ս. Պետերբուրգ, 1885, էջ 35, 100:

18 Մովսես Խորենացի, նշվ. աշխ., էջ 138:
19 Երեմյան Ս. Տ., Հայաստանի բնաշխարհը // ՀԺՊ, հ. I, Երևան, ՀՍՍՀ 

ԳԱ հրատ., 1971, էջ 54:
20 Երեմյան Ս. Տ., Հայաստանը ֆեոդալական հարաբերությունների ձևա

վորման ժամանակաշրջանում (III –IV դդ.) // ՀԺՊ, հ. II, Երևան, 1984, 
էջ 112 –118:

21 Հովհաննես Դրասխանակերտցի, Հայոց պատմություն, «Հայ մատե
նա գիրներ», Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1996, էջ 311:

22 Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն, «Հայ մատենագիրներ», 
Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1982, էջ 123, 129, 153, 222: Ստե
փանոս Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, «Հայ մատենագիրներ», 
Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1986, էջ 284, 319:

23 «Կայան» (գրաբարյան ձևը՝ «կայեան») բառը ըստ բացատրական բա
ռարանների՝ նշանակում է 1. կանգ առնելու տեղ, հանգրվան, 2. բնակ
վելու տեղ՝ կացարան, օթևան: Բառի նախնական նշանակությունը վեր
աճել է տեղանվան (Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բա
ռարան, հ. III, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1974, էջ 29, Նոր բառգիրք 
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Աղս տևի գա վառ (Ստե փա նոս Տա րո նա ցի Ասո ղիկ)24: Ուշ միջ նա
դա րում ար դեն Կա յան գա վա ռա նու նին փո խա րի նել է Աղս տևի գա
վառ25, եր բեմ նաև Ղրա ղի ձոր ան վա նում ե րը26: Կա յե նո և Կող
բո փոր գա վառ նե րը X դ. վեր ջից մին չև XII դ. սկիզ բը եղել են Կյու
րի կյան թա գա վո րու թյան, իսկ XII –XIV դդ. Զա քա րյան նե րի թա գա
վո րու թյան կազ մում: Ինչ վե րա բե րում է Ու տիք աշ խար հի Տա վուշ 
գա վա ռին, ապա Բագ րա տու նի նե րն այն Հա յաս տա նի մյուս գա
վառ նե րի հետ վե րա մի ա վո րում են իրենց թա գա վո րու թյա նը27: 
Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան ան կու մից հե տո զո րա ցող Կյու
րի կյան նե րը հաս տատ վել են նաև Տա վու շում (XI –XII դդ.), այ նու հե
տև XII դա րի վեր ջին և XIII դա րում Տա վու շը գտնվել է Վահ րամ
յան նե րի իշ խա նու թյան կազ մում28: Միջ նա դա րում հի շյալ գա վառ
նե րը տնտե սա կան ու մշա կու թա յին վե րելք են ապ րել: Երկ րա մա սի 
պաշտ պա նու թյու նը ապա հո վե լու հա մար լեռ նա յին և դժվա րա
մատ չե լի բար ձունք նե րում կա ռուց վել են մի շարք բեր դեր՝ Կա յան 
(X դ.), Կայ ծոն (Ման թաշ) (X դ.), Գա վար զին, Մահ կա նա բերդ 
(XII դ.), Գագ (X դ.), Տա վուշ (X դ. սկիզբ), Եր գե վանք (X դ.), Կա ծա
րեթ (XII դ.),որոն ցից Կա յա նը, Մահ կա նա բեր դը, Գա գը և Տա վու շը 
նաև իշ խա նա նիստ ամ րոց ներ են եղել: Միջ նա դա րում Կա յե նո գա
վա ռը խիտ բնա կեց ված է եղել, որի մա սին վկա յում են բազ մա թիվ 
բնա կա վայ րե րի ավե րակ նե րը, տնտե սա կան նշա նա կու թյան շի նու
թյուն նե րի, կա մուրջ նե րի, քա րա վա նատ նե րի մա ցորդ նե րը, ճար

Հայ կազեան լեզուի, հ. I (Ա –Ն), Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 
1979, էջ 1944, Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բա ռա
րան, հ. I (Ա –Ձ), Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1976, էջ 681):

24 Մաթևոսյան Ռ., ՏաշիրՁորագետ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1982, 
էջ 31 –32, Ստեփանոսի Տարոնեցւոյ Ասողկան, նշվ. աշխ, էջ 280:

25 Առաքել Դավրիժեցի, Պատմություն, «Հայ մատենագիրներ», Երևան, 
«Սովետական գրող» հրատ., 1988, էջ 85, 96:

26 Զաքարեա Սարկաւագ, Պատմագրութիւն, հ. առաջին, Ի տպարանի 
սրբոյ Կաթողիկէ Էջմիածնի, Ի Վաղարշապատ, 1870, էջ 24, 26:

27 Հովհաննես Դրասխանակերտցի, նշվ. աշխ., էջ 143: Առաքելյան 
Բ. Ն., Հայաստանը Բագրատունյաց ժամանակաշրջանում // ՀԺՊ, 
հ. 3, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ, 1976, էջ 43 –45:

28 Մաթևոսյան Ռ. Ի., ՏաշիրՁորագետի թագավորության անկումը // 
ՀԺՊ, հ. 3, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1976, էջ 473: Մաթևոսյան Ռ., 
Տավուշ // ՀՍՀ, հ. 11, Երևան, 1985, էջ 599, Շահնազարյան Ա. Ի., Վահ
րամ յանների իշխանությունը, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1990, էջ 
87:
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տա րա պե տա կան կո թող նե րը և այլն29: Աղս տևի հո վի տը, Տա վու շի 
գա վա ռն աչ քի են ըն կել նաև որ պես հո գև որ ու մշա կու թա յին կենտ
րոն ներ: Գա վառ նե րի նշա նա վոր վա նա կան հա մա լիր նե րը՝ Մո րո
ձո րո վան քը (VII դ.), Մա կա րա վան քը (IX –XI դդ.), Առա քե լո ցը (XII –
XIII դդ.), Նոր Գե տի կի կամ Գո շա վան քը (XII –XIII դդ.), Դեղձ նու
տը (XIII դ.), Սրվե ղը (XIII դ.), Կի րան ցը (XIII –XIV դդ.), Կապ տա
վան քը (XII դ.), Նոր Վա րա գա վան քը (XII դ.), Խո րա նա շա տը 
(XIII դ.) գրչօ ջախ ներ և կրթամ շա կու թա յին կենտ րոն ներ էին, որ
տեղ ապ րել, ու սու ցա նել և ստեղ ծա գոր ծել են Մխի թար Գո շը, Խա
չա տուր Տա րո նա ցին, Վա նա կան վար դա պե տը, Կի րա կոս Գան ձա
կե ցին և ու րիշ ներ:

XIV –XVIII դդ. հյուսիսարևելյան Հա յաս տա նը, ի թիվս Հա յաս
տա նի մյուս տա րա ծաշր ջան նե րի, պար բե րա բար են թարկ վե լով մոն
ղոլ նե րի (ԼենկԹե մուր) և տար բեր քոչ վոր ցե ղե րի հար ձա կում ե րին 
ու ավե րա ծու թյուն նե րին՝ ի վեր ջո հայտն վում է Օս մա նյան և Սեֆ յան 
պե տու թյուն նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րի կի զա կե տում և դառ նում 
պայ քա րի առար կա՝ դրան հա ջոր դող ծանր հե տև անք նե րով:

Տա վու շի տա րած քում պաշտ պա նա կան կա ռույց նե րի առա
տու թյու նը հա վաս տում է այն մա սին, որ դա րեր շա րու նակ երկ րա
մա սը պար բե րա բար հար ձա կում ե րի ու ավե րա ծու թյուն նե րի է են
թարկ վել ավա րա ռու ազ գե րի (արաբ ներ, մոն ղոլ ներ, սել ջուկ ներ, 
թուր քեր, լեզ գի ներ) կող մից: Բազ մա թիվ ան գամ եր բնակ չու թյու նը 
բռնի կեր պով տե ղա հան վել է, իսկ 1603 –1605 թթ. պար սից Շահ 
Աբաս Iի կազ մա կեր պած բռնա գաղ թը նպա տակ է ու նե ցել լրիվ 
հա յա թա փել եր կի րը: Շահ Աբա սի հե ռագ նա քա ղա քա կան և տնտե
սա կան ծրագ րի իրա գոր ծում ամա յաց րել է Հա յաս տա նի թե՛ կենտ
րո նա կան շրջան նե րը և թե՛ ծայ րա գա վառ նե րը30, այդ թվում նաև 
ներ կա Տա վու շի տա րած քը: Ըստ տե ղաբ նիկ նե րի բա նա վոր ավան
դույ թի՝ տե ղա հա նու թյու նից խույս տված սա կա վա թիվ տե ղա ցի ներ 
ապաս տա նել են լեռ նե րի ան մատ չե լի ծեր պե րում ու ան տառ նե
րում31:

29 Դիվան հայ վիմագրության, Իջևանի շրջան, կազմեցին՝ Ավագյան Ս., 
Ջանփոլադյան Հռ., VI պրակ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1977, էջ 199:

30 Հովհաննիսյան Ա. Գ., Հայաստանի քաղաքական վիճակը Սեֆյան 
Իրա նի և Օսմանյան Թուրքիայի տիրապետության տակ // ՀԺՊ, IV հ., 
Երևան, 1972, էջ 95 –105:

31 Խեմչյան Է. Հ., Տավուշ, ՀԱԲ, հ. 21, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ., 2000, էջ 5:
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Այս իրո ղու թյու նը հաս տա տում է նաև Շահ Աբա սի պա լա տա
կան պատ միչ Իս կան դար Մուն շին, որ բռնա գաղթ ված բնակ չու
թյան մի փոքր մա սն ազատ վել է՝ անա ռիկ վայ րե րում թաքն վե լով32: 
Աղս տևի հով տից տե ղա հան ված ազ գաբ նակ չու թյան խլյակ նե րը 
հա սել են Պարս կաս տան՝ իրենց հետ տա նե լով իրենց բնա կա վայ
րե րի մա սին հի շո ղու թյու նը, իսկ բռնա գաղ թից ճո ղոպ րած փոք րա
թիվ հատ վա ծը շա րու նա կել է ապ րել իր նախ նյաց հո ղում:

Պատ մա կան բուռն ըն թաց քը ցույց է տա լիս, որ հատ կա պես 
տա րա ծաշր ջա նի աշ խար հագ րա կան դիր քը, բնակ լի մա յա կան 
նպաս տա վոր պայ ման ներն ու ռազ մաստ րա տե գի ա կան նշա նա կու
թյու նն իր վրա է հրա վի րել հա րև ան երկր նե րի, ինչ պես նաև կով
կա սյան ռազ մա շունչ ու ավա րա ռու ցե ղե րի ու շադ րու թյու նը: Իր ողջ 
պատ մու թյան ըն թաց քում տա րա ծաշր ջանն աս պա տակ վել է թշնա
մի նե րի կող մից, որի հե տև ան քով գյու ղե րում ու բնա կա վայ րե րում 
հաս տատ ված ազ գաբ նակ չու թյու նը մշտա պես են թարկ վել է թա լա
նի, կո տո րած նե րի ու գե րե վա րու թյան, որոնց գու մար վել են նաև 
բնա կան աղետ նե րը (երկ րա շարժ, երաշտ, հե ղե ղում եր) և այդ բո
լո րին ու ղեկ ցող տա րա փո խիկ հի վան դու թյուն նե րը, որոնց ավե րիչ 
ազ դե ցու թյան տակ նրանք ստիպ ված են եղել անընդ հատ տե ղա
շարժ վել, ապաս տա նել լեռ նե րում, ապա հո վու թյուն փնտրել ավե լի 
հե ռու տե ղե րում33: Այս բո լոր պատ ճա ռա հե տև ան քա յին գոր ծոն նե
րը նպաս տել են, որ բնա կա վայ րե րը ամա յա նան և ընդ մի ջում ե րով 
հա մալր վեն այլ գա վառ նե րից զանգ վա ծա յին գաղ թա կա նու թյամբ, 
որի հե տև ան քով գա վա ռի ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րը պար բե
րա բար փո փոխ վել է:

Հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ այս 
տա րա ծաշր ջա նի հնա գույն բնա կիչ ներն ու նե ցել են սո վո րու թա հա
վա տա լի քա յին կուռ հա մա կարգ և կեն ցա ղա յին մշա կույ թի բարձր 
մա կար դակ, որը փո խան ցել են իրենց հետ նորդ նե րին: Տա րա ծա
շրջա նի պե տա կա նաց ման գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ հա մա պա
տաս խան շրջա փու լե րով զար գա ցել է հայ ազ գի նյու թա կան և հո
գև որ ժա ռան գու թյու նը, որը, հիմ ա կան բա զան պահ պա նե լով 
հան դերձ, պար բե րա բար են թարկ վել է փո փո խու թյուն նե րի՝ տվել 
ու վերց րել է հա րա կից շրջան նե րի սո վո րույթ նե րի, խոս քար վես տի 

32 Հովհաննիսյան Ա. Գ., նշվ. աշխ., էջ 100:
33 Սիմոնյան Ռ., Կիրանց, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2008, էջ 56:
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և բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան մի ա վոր նե րի որո շա կի քա նակ՝ 
նպաս տե լով հա մա հայ կա կան նյու թա կան և հո գև որ ժա ռան գու
թյան ձև ա վոր մանն ու հարս տաց մա նը:

Տա վու շի մար զի բնա կա վայ րե րի մի մա սի գո յա տև ման անընդ
հա տու թյան մա սին են խո սում ժո ղովր դա կան բա նա վոր ավան
դույ թով և պատ մա կան հի շո ղու թյամբ պահ պան ված պա տում ե
րը34: Մար զում միջ նա դա րից պահ պան ված բնա կեց ված գյու ղե րի և 
նախ կին բնա կա վայ րե րի ավե րակ նե րի մոտ XVIII –XIX դդ. հաս
տատ վել են Հա յաս տա նի տար բեր գա վառ նե րից տե ղա հան ված և 
ապա հով հանգր վան փնտրող հա զա րա վոր հա յոր դի ներ, ով քեր 
նպաս տել են գա վա ռի բնակ չու թյան հե տա գա ձև ա վոր մա նը: Ըստ 
տա րեգ րու թյուն նե րի և պատ մա կան տար բեր վա վե րագ րե րի, մաս
նա վո րա պես Ղա զար Ջահ կե ցու 1738 թ. կոն դա կի հա ղոր դած 
տվյալ նե րի՝ ոչ մի այն հա սու ենք դառ նում Տա վու շի մար զի տա րած
քում XVIII դ. սկզբին գո յու թյուն ու նե ցած գյու ղե րի ան վա նում ե րին 
(Ջո ղազ, Կու նեն, Մե լիք գյուղ, Մա կա րա վանք, Սե ավ քար, Քուր
դևան, Աղ դան, Թա ռակ), որոնց մի մա սը պահ պան վել է մինչ օրս, 
այ լև տե ղե կա նում ենք, որ հա յա թափ ված գյու ղե րի նոս րա ցած 
բնակ չու թյու նը հա մալր վել է Այ րա րատ աշ խար հից տե ղա հան ված
նե րով, և գա վա ռում կյան քը մի առ ժա մա նակ ծաղ կել է, մին չև նո րից 
են թարկ վել է կով կա սյան ավա րա ռու ցե ղե րի (լեզ գի ներ, չե չեն ներ) 
և թուր քա կան ծա գում ու նե ցող ցե ղախմ բե րի ավե րիչ ար շա վանք
նե րին, աս պա տա կու թյուն նե րին, ավա րա ռու թյանն ու գե րե վա րու
թյա նը35: XVIII դ. կե սե րին Հա յաս տա նի բնակ չու թյու նը, խույս տա
լով լեռ նա կան նե րի վայ րա գու թյուն նե րից ու տնտե սա կան ծանր 
վի ճա կից, գեր դաս տան նե րով, եր բեմ նաև գյու ղե րով գաղ թում 
էին Վրաս տա նի, Ղա րա բա ղի հա մե մա տա բար ապա հով գա վառ
նե րը: 1750 –60ական թվա կան նե րին բնա կիչ նե րի մի մեծ զանգ ված 
Շամ շա դի նի գյու ղե րից տե ղա փոխ վել և հաս տատ վել է Շու լա վե
րում, որի ութ թա ղա մա սե րը կրել են այն գյու ղե րի անուն նե րը, որ

34 Խեմչյան է. Հ., Իջևան (Ձորոփոր), ՀԱԲ, հ. 25, էջ 9: Մակար եպիս. 
Բարխուդարեանց, Արցախ, Բագու, տպ. «Արօր», 1895, էջ 327 –341, 
372 –377, 381 –390: Սիմոնյան Ռ., Տավուշի մարզ, Երևան, 2003, էջ 
224 –225: Սիմոնյան Ռ., Կիրանց, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 
2008, էջ 66:

35 Սիմոնյան Ռ., Տավուշի մարզ, Երևան, 2003, էջ 177 –180: Սիմոնյան 
Ռ., Կիրանց, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2008, էջ 21 –23, 54: 
«Առևան գում». ՀԱԲ, Հ. 25, № 7(200), էջ 276 –277:
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տե ղից եկել էին վե րաբ նակ նե րը (Կորխ, Քա ման դար, Մրե ջուր, 
Ղա րաՄու րադ, Շմեղ, Մե լիքզա դա, Աղ բու լախ, Մմրթլու)36: Երկ
րորդ ար տա գաղ թը Շու լա վեր կա տար վել է Մխի թար Քա լան թա րի 
առաջ նոր դու թյամբ մո տա վո րա պես 1800ական թվա կան նե րին37: 
Որոշ ժա մա նա կից հե տո նրանց մի մա սը հետ է վե րա դար ձել: 
Հայտ նի է նաև, որ Շամ շա դի նից տե ղա շարժ է եղել նաև դե պի Լո
ռի38: XVIII դ. վեր ջին և XIX դ. սկզբին Ղա րա բա ղի Խա չեն, Ջրա
բերդ, Գյու լիս տան մե լի քու թյուն նե րից զանգ վա ծա յին տե ղա շար ժե
րի հե տև ան քով ղա րա բա ղա հա յե րի մի զգա լի մա սը վե րաբ նակ վել 
է Շամ շա դի նի, Աղս տևի հով տի, Լո ռու բա րե բեր բնակ լի մա յա կան 
պայ ման ներ ու նե ցող և իրենց նախ կին բնա կա վայ րե րը հի շեց նող 
գե տա հո վիտ նե րում, ալ պի ա կան գո տու սա րե րում և ան տա ռա մերձ 
բլուր նե րի վրա39:

Վե րաբ նա կեց ման այս փաս տը 1799 թ. ամ ռա նը վա վե րաց վել 
է ռու սաց Պա վել I ցա րի հրո վար տա կով40: XVIII դ. վեր ջին և XIX դ. 
սկզբին Ղա զա խի գա վա ռի բնակ չու թյու նը հա մալր վել է նաև Երևա
նի ՂըրխԲու լաղ, Արզն, Կե ամ րիս (Գյամ րեզ), Նորք, Կողթ, ինչ
պես նաև Արա րա տյան նա հան գի Կողբ, Շամ շա դի նի Կռզեն և 
Ապա րան գյու ղե րից վե րաբ նակ ված նե րով41: Վե րաբ նակ նե րը Շահ 
Աբա սի բռնա գաղ թի ժա մա նակ Պարս կաս տան քշված, ինչ պես 
նաև դրա նից հե տո տար բեր շար ժա ռիթ նե րով դես ու դեն ցրված 
տե ղա ցի նե րի հետ նորդ ներն են, որոնց հա վա քա կան հի շո ղու թյու
նը պահ պա նել է իրենց պա պե րի երկ րի ստույգ տե ղը: Հեն վե լով 
եկ վո ր տարրի հու շե րի վրա՝ կա րող ենք ասել, որ Պարս կաս տան 
բռնա գաղթ ված նե րի վե րա դար ձը եղել է միջ նոր դա վոր ված. նրանք 
նախ կա յա նել են Երև ա նի գյու ղե րում (Գյամ րեզ, Արզն, Նորք, 

36 Մակար եպիս. Բարխուդարեանց, նշվ. աշխ., էջ 432: ԱՀ, գ. VII –VIII, 
Թիֆ լիս, 1901, էջ 331:

37 ԱՀ, գ. IX, Թիֆլիս, 1902, էջ 201:
38 ԱՀ, գ. VII –VIII, Թիֆլիս, 1901, էջ 350:
39 Саркисян Г. Г., Население Восточной Армении в XIX  – начале XX в., 

Ереван, Издво «Гитутиюн» НАН РА, 2002, с. 30 –33.
40 ԱՀ, գ. IX, Թիֆլիս, 1902, էջ 201:
41 Մակար եպիս. Բարխուդարեանց, նշվ. աշխ., էջ 342, 361, 377, 383 – 

384: Կոմիտաս ավագ քահանա ՏերՂուկասյանՍիմոնյանց, Քար
վան սա րա –Իջևանի Մաթոսանց տան տոհմագրությունը (մեքե նա գիր), 
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ազ գա գրու
թյան բաժնի արխիվ, գործ 148, էջ 3:
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Գողթ), ապա իրենց նա հա պետ նե րի առաջ նոր դու թյամբ, են թարկ
վե լով նո րա նոր ավա րա ռու թյուն նե րի ու շա հա գործ ման, հա լած վե
լով ժան տախ տի ու սո վի ալի քից, շարժ վել են դե պի հյու սիս՝ իրենց 
պա պե րի «ավե տյաց եր կի րը» և եր կար դե գե րում ե րից հե տո 
հանգր վա նել Աղս տևի հով տում: Չի բա ցառ վում նաև, որ եկա մուտ 
տար րն իր հետ բե րած լի ներ Հա յաս տա նի այլ գա վառ նե րից բռնա
գաղթ ված նե րի հետ նորդ նե րին: Հայտ նի է նաև այն փաս տը, որ 
մա զա պուրծ բնա կիչ նե րը պայ ման նե րից ել նե լով եր բեմ փո խել են 
գյու ղի տե ղը՝ պահ պա նե լով անու նը42: Վե րաբ նակ նե րը սկզբնա
կան շրջա նում որո նում ե րի մեջ էին, և առան ձին ըն տա նիք ներ 
մար զի տա րած քի մի գյու ղում հաս տատ վե լուց հե տո չէ ին հար մար
վում և կրկին տե ղա փոխ վում էին մի այլ գյուղ: Աղս տևի հով տի Սև
քար և Աչա ջուր գյու ղե րն ար ցա խյան գաղ թա կա նու թյան հա մար 
նախ նա կան կա յան ման վայր հան դի սա ցան, որ տե ղից ազատ հո
ղա տա րածք ներ օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով զանգ վա ծա յին տե ղա
փո խու թյամբ ձև ա վոր վե ցին Դի լի ջան, Ջար խեչ (Հա ղար ծին), 
Քրդև ան (Ենո քա վան) գյու ղե րը43: Հին գյու ղե րի տրոհ ման մի ջո ցով 
առա ջա ցան նոր գյու ղեր, որոնք սո վո րա բար կազ մա վոր վում էին 
անաս նա պա հա կան ձմե ռա նոց նե րի տա րած քում (օրի նակ՝ Նա
վուր –Իծա քար, Խաշ թա ռակ –Ծռվիզ, Ներ քին Աղ դան –Վե րին Աղ
դան, Թո վուզ –Չին չին և այլն): Ըստ XIX դ. վա վե րագ րե րի՝ նախ կին 
Շամ շա դի նի և Ղա զա խի դիս տան ցի ա նե րում հա յաբ նակ գյու ղե րը 
հե տև յալ քա նակն էին ներ կա յաց նում՝ Շամ շա դի նի են թաշր ջան՝ 12, 
Իջև ա նի են թաշր ջան՝ 19 և Նո յեմ բե րյա նի են թաշր ջան՝ 12 գյուղ: Ըն
դա մե նը՝ 43 գյուղ, որից 23 գյու ղում ապ րում էին բնիկ ներ, 23ից 10 
գյու ղի բնակ չու թյու նը հա մալր վել էր նո րեկ նե րով (տես՝ աղյու սակ 
1): Բնիկ նե րի գյու ղե րում բնակ չու թյան թվա քա նա կը նվազ էր, որով
հե տև ավա րա ռու ցե ղե րի հար ձա կում ե րը և ան բա րեն պաստ կեն
սա կան պայ ման նե րը մշտա պես ֆի զի կա կան բնաջնջ ման վտան գի 
տակ էին պա հում նրանց44:

42 ՀԱԲ, Հ. 25, էջ 9: Սիմոնյան Ռ., Տավուշի մարզ, Երևան, 2003, էջ 224 – 
225:

43 Մադաթյան Վ., Գյուղական համայնքը Տավուշի մարզի Իջևանի տա
րա ծաշրջանում XIX դ. երկրորդ կես  – XX դ. սկիզբ) // Տավուշ, Նյութա
կան և հոգևոր ժառանգություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 
2009, էջ 144, Մակար եպիս. Բարխուդարեանց, նշվ. աշխ., էջ 356, 371:

44 Саркисян Г. Г., указ. труд, с. 86.
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1801 թվա կա նին Հա յաս տա նի գա վառ ներն Արև ե լյան Վրաս
տա նի հետ մի ա սին մի աց վե ցին Ռու սա կան կայս րու թյա նը, և Տա
վու շի մար զի բազ մա չար չար ազ գաբ նակ չու թյան կյան քը մտավ նոր 
հու նի մեջ: XIX դա րում Ռու սա կան կայս րու թյու նը մի քա նի ան գամ 
վար չա տարծ քա յին բա ժա նում եր է իրա կա նաց րել, որի հե տև ան
քով մեզ հե տաքրք րող տա րած քը նախ որ պես Ղա զա խի դիս տան
ցիա, մտել է Թիֆ լի սի նա հան գի մեջ, ապա Ղա զա խի գա վառ ան
վա նու մով՝ Ելի զա վետ պո լի նա հան գի կազ մի մեջ (1868 թ.):

Եթե մինչ այդ հա ճա խա կի տա րաբ նա կե ցում ե րի ու տե ղա
շար ժե րի հե տև ան քով Տա վու շի մար զում ազ գաբ նակ չու թյան կազ
մը պար բե րա բար են թարկ վել է փո փո խու թյան, ապա XIX դա րի 
սկզբին կա տար ված ար մա տա կան փո փո խու թյու նը նպաս տել է 
ազ գաբ նակ չու թյան կյան քի կա յու նաց մա նը: Դի տար կում ե րը ցույց 
են տա լիս, որ XIX դա րի վեր ջին ներ կա Տա վու շի մար զի տա րած
քում բնա կա վայ րե րի ազ գաբ նակ չու թյան կազ մը երկ շերտ էր.

ա) Բնիկ ներ, որոնք Շահ Աբա սի բռնա գաղ թից և հե տա գա 
տա րաբ նա կե ցում ե րից խույս տված ար մա տա կան բնակ չու թյան 
հետ նորդ ներն էին:

բ) Վե րաբ նակ ներ, ով քեր տե ղա փոխ վել էին Ղա րա բա ղի Խա
չեն, Ջրա բերդ, Գյու լիս տան մե լի քու թյուն նե րից, Երև ա նի Ղըրխ
Բու լաղ, Արզն, Գյամ րեզ, Նորք, Գողթ, Շամ շա դի նի Կռզեն, Արա
րա տյան Կողբ և Ապա րան գյու ղե րից:

XIX դա րում Աղս տևի հով տի բնա կա վայ րե րին բնո րոշ էին 
նաև ներ քին տե ղա շար ժե րը՝ Սը ռի գյու ղից՝ Ռև ազ լու, Ներ քին Աղ
դա նից՝ Վե րին Աղ դան, Բեր դից՝ Նա վուր, Քար վան սա րա յից՝ Պո
ղոս Քի լի սա, Աչաջ րից՝ Նոր Շար խաչ (Ջար խեչ), Սև քա րից՝ 
Քրդևան, Բեր դա գյու ղից՝ Դո վեղ, Հաղ պա տից՝ Ճչե վանք շեն, Շնո
ղից՝ Ար ճեշ, որոնք պայ մա նա վոր ված էին տնտե սա կան ու կեն ցա
ղա յին ավե լի բա րեն պաստ պայ ման ներ որո նե լու ակն կա լի քով: Ար
մա տա կան բնակ չու թյան և եկա մուտ շեր տի մի ա ձուլ ման գոր ծըն
թա ցի հե տև անք նով XIX դա րի վեր ջում ար դեն ձև ա վոր վել էր մի 
մի աս նա կան հա սա րա կու թյուն, որը հան դես էր գա լիս որ պես ընդ
հա նուր նյու թա կան և հո գև որմշա կու թա յին ար ժեք նե րի կրող, 
պահ պա նող ու զար գաց նող: Մեկ հա րյու րա մյա կի ըն թաց քում Տա
վու շի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում տե ղա կան, ար ցա խյան և 
արա րա տյան բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան, կեն ցա ղի ու սո վո
րույթ նե րի ձուլ ման գոր ծըն թա ցը վերջ նա կա նա պես ձև ա վո րել էր 
ընդ հա նուր կի րառ ման մի աս նա կան հո գև որ մշա կույթ:
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1915 թվա կա նի Մեծ եղեռ նից հե տո արևմ տա հայ գաղ թա կա
նու թյան ալի քը հա սավ նաև Տա վու շի մարզ: Արև տա հայ գաղ թա
կա նու թյու նը, թեև փոք րա թիվ, սա կայն մար զի տա րած քում ձև ա վո
րեց ազ գաբ նակ չու թյան եր րորդ շեր տը, որը արևմ տա հայ հատ վա
ծի տար բեր գա վառ նե րի (Վաս պու րա կան, Շա տախ, Մոկս, Բիթ լիս, 
Ալաշ կերտ, Կարս և այլն) ծի սա սո վո րու թա յին, հա վա տա լի քա յին ու 
բա նա հյու սա կան ար ժեք նե րի պատ կերն էր ներ կա յաց նում: Այս պի
սով՝ XVIII դա րի վեր ջից մին չև XX դա րի սկիզ բը Տա վու շի մար զի 
տա րած քում բո լոր տա րաբ նա կե ցում ե րի ու տե ղա շար ժե րի հե
տևան քով, որ պես բա նա հյու սա կան ար ժեք նե րի կրող ներ, ձև ա վոր
վել էր ազ գաբ նակ չու թյան երեք շերտ. ա) տե ղաբ նակ ներ (ար մա
տա կան բնակ չու թյան հետ նորդ նե րը), բ) XVIII դա րի վեր ջից մին չև 
XIX դա րի սկիզ բը Ար ցա խից և Արա րա տյան դաշ տից վե րաբ նակ
ված ներ, գ) 1915 –1920 թվա կան նե րին գաղ թած արևմ տա հա յեր:

Խորհր դա յին տա րի նե րին մար զի տա րած քում բնակ չու թյան 
տե ղա շար ժե րը պայ մա նա վոր ված էին տնտե սա կան վե րել քի ու 
ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը զու գըն
թաց բա նա վան նե րի ստեղծ ման հետ (Ազա տա մուտ, Աճար կուտ, 
Կա յան ավան, Այ րում, Այ գե պար): Նկա տե լի ո րեն ակ տի վա ցել էին 
նաև մեր ձա կա գյու ղե րի ու բնա կա վայ րե րի ներ քին տե ղա շար ժե րը: 
Հատ կան շա կան էր բնակ չու թյան երի տա սարդ տա րի քա յին խմբե
րի հոս քը փոքր բնա կա վայ րե րից դե պի մեծ բնա կա վայ րե րը, գյու
ղե րից դե պի քա ղաք նե րը, որը նպաս տում էր քա ղաք նե րի երի տա
սար դաց մա նը և գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի ծե րաց մա նը45: Մար զի 
տա րած քում 40ական և 60ական թվա կան նե րին հանգր վա նել են 
նաև Սփյուռ քից հայ րե նա դարձ ված ըն տա նիք ներ, որոնք պետք է 
ին տեգր վե ին ար դեն գրե թե մի ա տարր հան րու թյուն դար ձած տա
վուշ ցի նե րին: Այս բո լոր հան գա մանք ներն ուղ ղա կի ազ դե ցու թյուն 
ու նե ին բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան որա կի, կեն ցա ղա վար
ման, պահ պան ման և փո խանց ման վրա:

45 Կարապետյան Ռ., Միգրացիան և էթնիկ պրոցեսները ՀՍՍՀում // 
Երի տասարդ գիտնականների կոնֆերանս՝ նվիրված Լենինի ծննդ յան 
110ամյակին, զեկուցումերի թեզիսներ, Երևան, 1980, էջ 17:
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1.2. ԲԱ ՆԱ ՀԱ ՎԱՔ ՉՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  
ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ՄԱՐ ԶԻ ՏԱ ՐԱԾ ՔՈՒՄ
XIX դա րի 60ական թվա կան նե րից առա ջա դեմ հայ մտա վո

րա կան նե րը հաս կա նա լով ու կա րև ո րե լով ժա մա նա կա կից բա նա
հյու սա կան ար ժեք նե րի կորս տյան վտան գը, որին նպաս տում էր 
հա սա րա կա կան նոր հա րա բե րու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան տակ 
կեն ցա ղի ու կեն սա կեր պի փո փո խու թյուն ներն ու նոր ար ժեք նե րի 
մուտ քը գյու ղաշ խարհ, ծա նո թա նա լով արևմ տա եվ րո պա կան ու 
ռուս գիտ նա կան նե րի ժո ղովր դա գի տա կան նյու թե րի գրառ ման 
ծրագ րե րին, հե տև ե լով նրանց աշ խա տան քա յին սկզբունք նե րին ու 
հա վաք չա կան փոր ձին՝ ձև ա վո րե ցին հայ ժո ղովր դա գի տու թյան 
հա վաք ման և ու սում ա սիր ման գոր ծը: Նրանց շար ժու մը միտ ված 
էր ժո ղովր դա գի տու թյան բո լոր բնա գա վառ ներն ընդգր կե լուն, ան
ցյա լի ժա ռան գու թյան բո լոր դրսև ո րում ե րը (խոս քար վեստ, բար
բառ, կեն ցաղ, հա վա տա լիք, սնո տի ա պաշ տու թյուն, ժո ղովր դա կան 
բժշկու թյուն և այլն) ման րազ նին ու սում ա սի րե լուն և ար ժև ո րե լուն՝ 
որ պես ազ գի դա րա վոր զար գա ցում ու առա ջըն թացն ապա հո վող 
կա րև որ գոր ծոն ներ: Հատ կա պես XIX դա րի 70 –80ական թվա կան
նե րից ժո ղովր դա գի տա կան նյու թե րի հա վա քում ու հրա տա րա
կու մը թե՛ մա մու լում և թե՛ առան ձին ժո ղո վա ծու նե րում վերջ նա կա
նա պես ձև ա վոր ված ու փաս տա ցի գո յու թյուն ու նե ցող շար ժում էր, 
որին ան դա մագր վել և նվիր վել էին առա ջա դեմ մտա վո րա կան ներ 
և հո գև ո րա կան ներ: Գա րե գին Սրվանձ տյան ցը, Տիգ րան Նա վա
սար դյա նը, Եր վանդ Լա լա յա նը և ու րիշ ներ իրենց շուր ջը հա մախմ
բե ցին գյու ղաշ խար հի հետ շփվող հայ րե նա սի րու թյամբ տո գոր ված 
ռո ման տիկ թղթա կիցբա նա հա վաք ներ, ով քեր իրենց կա րո ղու
թյուն նե րի չա փով Հա յաս տա նի տար բեր պատ մա ազ գագ րա կան 
տա րա ծաշր ջան նե րից հա վա քում և հրա տա րա կիչ նե րին էին ու
ղար կում բա նա հյու սա կանազ գագ րա կան նյու թեր՝ տպագ րու թյան 
և հե տա գա ու սում ա սի րու թյան հա մար: Այդ թղթա կից նե րը հիմ
նա կա նում գյու ղա կան ու սու ցիչ ներ, աշա կերտ ներ, ու սա նող ներ, 
հո գև ո րա կան ներ և պե տա կան ծա ռա յող ներ էին, ով քեր ջանք չէ ին 
խնա յում փրկե լու բա նա վոր ճա նա պար հով ժա ռան գած բազ մա
ժանր ու բազ մաբ նույթ բա նա հյու սա կան ար ժեք նե րը:

Տա վու շի մար զը (նախ կին Ղա զա խի գա վառ) իր աշ խար հա
գրա կան տե ղադ րու թյամբ հար մա րա վետ դիրք էր գրա վում Թիֆ լի
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սի ու Երև ա նի մի ջև և տնտե սա կան սերտ կա պե րով կապ ված էր 
դրանց հետ: Որ պես բա նա հյու սա կանազ գագ րա կան նյու թե րի 
շտե մա րան վե րոն շյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ տա րա ծաշր ջա նը 
պատ շաճ ու շադ րու թյան չէր ար ժա նա ցել: Թեև XIX դա րի վեր ջը 
նշա նա վոր վել էր բա նա հյու սա կանազ գագ րա կան նյու թե րի հա
վաք ման ու հրա տա րակ ման բուռն վե րել քով, սա կայն Ղա զա խի 
գա վա ռի գյու ղե րից այդ ժա մա նա կա մի ջո ցում հա վաք վել էին ան
նշան քա նա կու թյամբ նյու թեր:

Տա վու շի մար զի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան որո նու մը, 
հա վա քու մը, ար խի վա վո րում ու հրա տա րա կու թյու նը հնա րա վո
րու թյուն է ստեղ ծել դի տար կե լու ոչ մի այն բա նա հյու սա կան նյու թե
րի զար գաց ման, կեն ցա ղա վար ման, վե րաց ման բնա կա նոն ըն
թաց քը ան ցյա լում, այ լև՝ փո խանց ված, պահ պան ված ու շրջա նառ
վող նյու թե րի ժա մա նա կա կից վի ճա կը:

Տա վու շի մար զի «բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյուն» ասե լով 
նկա տի ու նենք հնա գույն ժա մա նակ նե րից մինչ օրս գո յա տև ած ժո
ղովր դա կան խոս քար վես տի տա րաբ նույթ դրսև ո րում ե րի ամ բող
ջու թյու նը, որը բա նա վոր ավան դույ թով փո խանց վել և պահ պան
վել է ժո ղովր դի կեն դա նի հի շո ղու թյան մեջ, և որը մեկ հա րյու րա
մյա կի ըն թաց քում տար բեր տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով գրանց վել, 
ար խի վա վոր վել ու նաև հրա տա րակ վել է տար բեր ժո ղո վա ծու նե
րում ու հան դես նե րում:

Գո յու թյուն ու նե ցող ար խի վա յին ու տպագր ված նյու թե րի հի
ման վրա Տա վու շի մար զի բա նա հա վաք չու թյան պատ մու թյու նը 
կա րե լի է բա ժա նել երեք փու լի.

ա) XIX դա րի վեր ջի գրա ռում եր (բա նա հա վաք ներ՝ Քաջ բե
րու նի, Խա չա տուր Շահ նա զա րյան, Մա թև ոս Մու րա դյան, Վա հան 
ՏերՀա րու թյու նյանց),

բ) XX դա րի 20 –50ական թվա կան նե րի գրա ռում եր (բա նա
հա վաք ներ՝ Գե ղամ Թար վեր դյան, Նի կոլ Սարգ սյան, Սար գիս Իս
րա յե լյան),

գ) XX դա րի 50ական թվա կան նե րից մին չև դա րա վեր ջի գրա
ռում եր (ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի 
բա նա գի տա կան խմբար շավ եր՝ մաս նակ ցու թյամբ բա նա գետբա
նա հա վաք ներ Ար տա շես Նա զի նյա նի, Արազ Կա րա պե տյա նի, 
Վեր ժի նե Սվազ լյա նի, ան հա տա կան գի տար շավ եր՝ Էս թեր Խեմ
չյան, Արազ Կա րա պե տյան, Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ու
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սա նո ղա կան բա նա հյու սա կան խմբար շավ՝ Նել լի Հա կո բյա նի ղե
կա վա րու թյամբ և բա նա գետ Սեր գեյ Վար դա նյա նի՝ 1978 թ. նա խա
ձեռ նած պա տա նե կան բա նա հա վաք չա կան շարժ ման մաս նա կից 
տա վուշ ցի դպրո ցա կան ներ, ինչ պես նաև առան ձին սի րող բա նա
հա վաք ներ՝ Սե րիկ Դավ թյան, Սե րոժ Գոր գի նյան, Իս րա յել Չանգ
լյան, Լու սյա Դար բի նյան և Ջա հան Աթո յան):

Հա վաք ված նյու թե րի դի տար կում ե րը ցույց են տա լիս, որ 
գործ ու նենք բա նա հա վաք չա կան աշ խա տանք նե րի եր կու տի պի 
հետ՝ ա) նպա տա կա յին և բ) դիպ վա ծա յին հա վաք չու թյուն: Այդ 
առու մով որո շա կի տար բե րու թյուն ներ կան դի տարկ ված երեք փու
լե րի բա նա հա վաք նե րի բա նա հա վաք չա կան նպա տակ նե րի, 
սկզբունք նե րի ու մե թոդ նե րի մի ջև:

Հայ բա նար վես տի ար ժեք նե րը ժա մա նա կի ամե նա կուլ երա
խից փրկե լու և հրա տա րա կե լու հա մար «Մշակ» պար բե րա կա նի 
4րդ հա մա րում 1882 թվա կա նին բա նա հա վաքհրա տա րա կիչ Տիգ
րան Նա վա սար դյա նը կո չով դի մում է հայ ժո ղովր դին և մտա վո րա
կա նու թյա նը՝ հա վա քե լու բա նա հյու սա կան և ազ գագ րա կան նյու
թեր46: Կո չին ար ձա գան քող մտա վո րա կան նե րի շար քում էին նաև 
Ղա զա խի գա վա ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Մ. Մու րա դյա նը, Վ. Տեր
Հա րու թյու նյան ցը, Խ. Շահ նա զա րյա նը, նաև մի անհայտ բանահա
վաք, որի մասին տվյալներ չկան: XIX դա րա վեր ջի բա նա հա վաք
նե րի մեջ նկատ վում է ան հա տա կան մո տե ցում և հե տաքրք րու թյուն 
բա նա հյու սա կան որո շա կի ժան րե րի նկատ մամբ: Առաջ նա հերթ 
տեղ է գրա վում նաև բա նա հա վա քի նա խա սի րու թյունն ու հակ վա
ծու թյու նը, որով և պայ մա նա վոր ված է բա նա հյու սա կան մի շարք 
ժան րե րի ան տե սու մը: Նկա տենք, որ ան ցյա լում ոչ բո լոր բա նա հա
վաք ներն էին գի տակ ցում նյու թի լեզ վա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րի ու պա տու մի անա ղարտ պահ պա նե լու անհ րա ժեշ տու
թյու նը, ինչ պես նաև՝ բա նա հա վա քի, բա նա սա ցի, գրառ ման տե ղի, 
ժա մա նա կի, նյու թի ծագ ման մա սին հա վե լյալ տե ղե կատ վու թյան 
գրառ ման կա րև ո րու թյու նը, որոնց վրա խարսխ վում է բա նա գի տա
կան ու սում ա սի րու թյու նը:

Կա րև ո րե լով լու սա վո րու թյան և կրթու թյան անհ րա ժեշ տու
թյու նը՝ Մոսկ վա յի Լա զա րյան ճե մա րա նի ու հա մալ սա րա նի ու սա

46 Варданян С. А., Вклад Тиграна Навасардяна в армянскую фолькло ри
стику // Армянская этнография и фольклор (ՀԱԲ, հ. 18), т. 18, Ереван, 
Издво АН Арм. ССР, 1991, с. 17 –18.
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նող Մատ թև ոս Մու րա դյա նը47 իր հայ րե նի Թո վուզ գյու ղում ոչ 
միայն ծա վա լել էր դպրո ցա շի նա կան աշ խա տանք, այ լև, որո շա կի 
վե րա բեր մունք ու նե նա լով ժո ղովր դա կան բառ ու բա նի նկատ մամբ 
և ար ձա գան քե լով Տիգ րան Նա վա սար դյա նի կո չին՝ 1882 թ. գրա ռել 
և նրան էր ու ղար կել բա նա հյու սա կան ար ժե քա վոր նմուշ ներ (խա
ղիկ ներ, եր գեր, շու տա սե լուկ ներ, հա նե լուկ ներ): Գրառ ված նյու թե
րից խա ղիկ նե րը՝ «ՋանԳյու լում եր» վեր տա ռու թյամբ, Տ. Նա վա
սար դյա նը 1894 թ. տպագ րել է իր մա տե նա շա րում 48: Ակն հայտ է, որ 
բա նա հա վաք Մ. Մու րա դյա նին դե պի վե րո հի շյալ ժան րերն ուղ ղոր
դել է նաև մա տաղ սերն դին ազ գա յին ոգով դաս տի ա րա կե լու ցան
կու թյու նը: Նա իր հիմ ադ րած դպրո ցի ու սում ա կան առա ջին 
տար վա հուն վա րի 1ին կազ մա կեր պել է Նոր տար վա տո նա ծա ռի 
հան դես, որի ժա մա նակ աշա կերտ նե րը հո գև որ և ժո ղովր դա կան 
եր գեր են կա տա րել49:

Ան տա րա կույս XIX դա րի վեր ջում Տա վու շի մար զի գյու ղե րում 
նա հա պե տա կան կա ցու թա ձևի և գրե թե հա մա տա րած անգ րա գի
տու թյան պայ ման նե րում հա սա րա կու թյան հո գև որ պա հանջ մունք
նե րի բա վա րար ման հիմ ա կան աղ բյու րը ժո ղովր դա կան դա րա
վոր ակունք նե րից սկիզբ առած ժո ղովր դա կան եր գը, պարն ու տա
րա տե սակ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն էին, որոնց թե մա տի կան 
խիստ բազ մա զան էր և հո գե հա րա զատ շի նա կա նին: Հա սա րակ 
գյու ղա ցին իր շուր ջը կա տար վող իրա դար ձու թյուն նե րի հի ման վրա 
շատ հա ճախ հան պատ րաս տից ստեղ ծում էր զվար ճա պա տում 
զրույց ներ ու անեկ դոտ ներ, որոնց հե րոս նե րը հենց իրենց մի ջա
վայ րում էին ապ րում: Հատ կա պես հո գև որ դա սի տգի տու թյու նը, 
ագա հու թյունն ու անար դա րու թյու նը հիմք էր հան դի սա նում նմա

47 Բանահավաք Մաթևոս Մուրադյանը ծնվել է 1860 թ. Շամշադինի Թո
վուզ գյուղում, գյուղական քահանա Տեր Հարությունի ընտանիքում: 
Գրա ճանաչություն սովորել է հորից, տարրական կրթությունը ստացել 
է Քութաիսիի հայկական ծխական դպրոցում: Ապա տեղափոխվել է 
Մոսկվա, ընդունվել Լազարյան ճեմարան, որն ավարտելուց հետո 
1881 թ. ընդունվել և 1888 թ. ավարտել է Մոսկվայի պետական համալ
սարանի իրավաբանական բաժինը (Գյուրջինյան Ա. Ա., Շամշադին 
(Տա վուշ) պատմաաշխարհագրական և կրթալուսավորական ակնարկ
ներ, Երևան, «Լույս» հրատ., 1989, էջ 146 –152):

48 Նաւասարդեանց Տ., ՀԺՀ, VIII գիրք, Թիֆլիս, Մ. Վարդանեանի տպա
րան, 1894, էջ 75 –86:

49 Գյուրջինյան Ա. Ա., նշվ. աշխ., էջ 153:
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նօ րի նակ զվար ճա պա տում ե րի հո րին ման հա մար, որոնց շամ շա
դի նյան տար բե րակ նե րը 1884 թ. գրա ռել է տի րա ցու Վար դան Տեր
Հա րու թյու նյան ցը և ու ղար կել Տիգ րան Նա վա սար դյա նին50: Բա նա
հա վաք Վ. ՏերՀա րու թյու նյանցն իր հա վա քա ծո ւի առա ջա բա նում 
որո շա կի աց րել է բա նա հա վաք չա կան գոր ծու նե ու թյան իր նպա տա
կը. «Որով հե տև չու նեի կա տա րե ալ ու սում, որով կա րո ղա ցել էի ինձ 
հա մար մի այլ իմ հա վի տե նա կան յի շա տակ թո ղուլ երկ րիս վե րայ՝ 
որով անունն իմ մա ցել էր անջն ջե լի յազ գէ յազգ, վասն որոյ յետ 
շատ տա րա կու սա նաց լավ հա մա րե ցի ի բա րե հա ճու թիւն ըն թեր ցո
ղաց՝ ժո ղո վել քա նի մի անեկ դոտ ներ, որք ին զո ւար ճա լի խո սակ
ցու թիւն ներ, որով լցու ցի զայս փոք րիկ գրքույկս՝ հա վա քե ալ ի տե
ղաց տե ղաց, ի զա նա զան երկ րէ և ին ճշմա րիտ եղե լու թիւն ներ, 
եղե ալ 'ի հին և 'ի նոր ժա մա նակս, և ոչ թէ առաս պե լա կան կամ 
բա նաս տեղ ծա կան՝ վի պա սա նու թիւն ներ»:

Տ. Նա վա սար դյա նի ար խի վա յին ֆոն դում է պահ վում նաև բա
նա հա վաք Խա չա տուր Շահ նա զա րյա նի51 հա վա քա ծուն, որում զե
տեղ ված հե քի աթ նե րը գրառ վել են 1894 թ և 1899 թ. Ղա զա խի գա
վա ռում: Բա նա հա վա քը գրառ ման ստույգ տե ղի և բա նա սաց նե րի 
մա սին ոչ մի տե ղե կու թյուն չի հա ղոր դում: Ել նե լով հե քի աթ նե րի 
լեզ վից՝ են թադր վում է, որ դրանք գրի են առն վել Աղս տևի հով տի 
գյու ղե րից52:

XIX դա րի 60ական թվա կան նե րից մին չև դա րա վերջ ժո ղովր դա
գի տա կան ժա ռան գու թյան հա վաք ման և ու սում ա սիր ման գո ծում 
բա ցա ռիկ դեր է կա տա րել Քաջ բե րու նին՝ Գաբ րի ել ՏերՀով հան
նի սյա նը53: Նա խո րա պես գի տակ ցել է իր ժա մա նա կաշր ջա նի ազ

50 Բանահավաքներ Մաթևոս Մուրադյանի և Վարդան ՏերՀարու թյուն
յանցի ձեռագիր հավաքածուները պահվում են ՀՀ ազգային արխիվի 
Տիգրան Նավասարդյանի ֆոնդում:

51 Բանահավաք Խաչատուր Շահնազարյանի մասին կենսագրական 
տվյալներ չկան:

52 Բանահավաք Խաչատուր Շահնազարյանի գրառած հեքիաթների 
բնա գրերը պահպանվում են ՀՀ ազգային արխիվի Տիգրան Նավա
սարդյանի ֆոնդում: Սույն հեքիաթներն առաջին անգամ տպագրվել 
են Տ. Նավասարդյանի «Հայ ժողովրդական հեքիաթներ»ի VI և VIII 
հատորներում (վերահրատարակվել են ՀԺՀ, հ. VI., Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 
հրատ, 1973, №№ 90, 91, 92, 93, 94, 120, 176, ՀԺՀ, հ. VIII, Երևան, ՀՍՍՀ 
ԳԱ հրատ, 1977, №№ 119, 120, 121):

53 Գաբրիել ՏերՀովհաննիսյանը ծնվել է 1837 թվականին Ղազախի գա
վառի Ուզունթալա (այժմ՝ Տավուշի մարզի Այգեհովիտ) գյուղում, քա
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գի դեմ քը ներ կա յաց նող ծի սա սո վո րու թա յին ու ավան դա կան հո
գև որ ար ժեք նե րի գրառ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, որով հե տև «… 
շա տե րը անն կա տե լի կեր պով ար դեն մո ռաց վել են, ոմանք սա կավ 
առ սա կավ մո ռաց վում են կյան քի նոր հո սան քի ազ դե ցու թյան 
տակ, ու րեմ մո ռաց վա ծը կա րող է պա հել մի այն գրա կա նու թյու
նը»54: Առաջ նորդ վե լով ազ գա յին հո գև որ ար ժեք նե րը փրկե լու և 
գիտ նա կա նի՝ բա րեխղ ճու թյամբ ու սում ա սի րե լու հայ րե նան վեր 
առա քե լու թյամբ՝ նա իր ու ղև ո րու թյուն նե րը ծա ռա յեց րել է նաև ժո
ղովր դա կան ան բավ գան ձե րի հա վաք մա նը: Ի տար բե րու թյուն 
մյուս բա նա հա վաք նե րի՝ Քաջ բե րու նին նույն ժան րի, տո նի, ծե սի, 
սո վո րույ թի տար բե րակ նե րը գրա ռել է տար բեր գա վառ նե րից (Այ
րա րատ, Շի րակ, Բա սեն, Վա յոց Ձոր, Գան ձակ, Աղ վանք, Աղս տևի 
հո վիտ և այլն) ու դրանք հա մադ րել իրար: Նրա ու սում ա սի րու
թյուն նե րը խարսխ ված են եղել հա մե մա տու թյուն նե րի վրա, որը 
նրան հնա րա վո րու թյուն է տվել ի հայտ բե րե լու նույն տո նի, ծե սի, 
սո վո րույ թի ընդ հան րու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը, առանձ
նա հատ կու թյուն ներն ու նրբե րանգ նե րը տար բեր գա վառ նե րում55: 
Քննա խույզ հա յաց քով ու հա մե մա տա կան մե թո դով նա փոր ձել է 
հա մա կար գել հա յոց ազ գագ րա կանբա նա հյու սա կան ժա ռան գու

հա նայի ընտանիքում: 1858 թվականին ավարտել է Թիֆլիսի Ներսիս
յան դպրոցը, 1859 թվականին ընդունվել է Մոսկվայի համալսարանի 
բժշկական ֆակուլտետը, որն ավարտել է 1864 թվականին: Բժշկի 
մասնագիտություն ստանալուն զուգընթաց նա իրեն նվիրել է գրա կա
նությանը: Նրա առաջին՝ «Տեր Սարգիս» վեպը, տպագրվել է Ստ. Նա
զարյանցի «Հյուսիսափայլ» ամսագրում և արժանացել է Մ. Նալ բանդ
յանի բարձր գնահատականին՝ իբրև ռեալիստական վեպ (ՏերՀով
հաննիսյան Գ., Տեր Սարգիս, Սուրբ Գևորգի ղուլը, Առաջաբան Ռ. 
Զարյանի, Երևան, Պետհրատ, 1938, էջ 14): «Հյուսիսափայլ»ով սկիզբ 
է դրվել նրա անխզելի կապին մամուլի հետ («Փորձ», «Արարատ», 
«Լումա»): Գավառական բժշկի պաշտոնը նրան հնարավորություն է 
տվել շրջել ողջ Արևելյան Հայաստանով և Անդրկովկասի հայաշատ 
վայրերով, ի մոտո ծանոթանալ ժողովրդի կյանքին, կենցաղին, սովո
րույթներին, հավատալիքներին, ավանդություններին ու տոներին, ազ
գագրականբանահյուսական իրողություններին: «Անսահման ցան
կու թիւններիցս մինն է եղել կարելոյն չափ ընդարձակ զննողութեան և 
ուսումասիրութեան առնել ազգային սովորութիւնները, ավան դու
թիւն ները, երգերը» (Քաջբերունի, Հայկական սովորութիւններ // ԱՀ, 
VII –VIII գրքեր, Թիֆլիս, Տպարան Կ. Մարտիրոսեանցի, 1901, էջ 113):

54 Քաջբերունի, նշվ. աշխ., էջ 114:
55 Քաջբերունի, Ճանապարհորդական նկատողություններ, Երևան, «Մուղ

նի» հրատ., 2003, էջ 180, 181:
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թյու նը՝ իր ամ բող ջու թյան մեջ: Աղս տևի հով տի նյու թե րը ներ կա
յաց նե լիս Քաջ բե րու նին մատ նան շում էր, որ դրանք հա վաք ված են 
Ղա զա խի գա վա ռի գյու ղե րից, ի դեպ, հա վաք ված նյու թե րը բնո րոշ 
էին բո լոր գյու ղե րին, ուս տի նա հիմ ա կա նում մատ նան շել է Ու
զուն թա լա և Սև քար գյու ղե րը: Քաջ բե րու նու՝ Ու զուն թա լա գյու ղում 
հա վա քած ման կա կան եր գե րը, օրո րո ցա յին նե րը, խա ղե րը, հե քի ա
թի չա փա ծո սկսվածք նե րը, հա նե լուկ նե րը, շու տա սե լուկ նե րը, համ
բարձ ման խա ղիկ նե րը՝ տո նա կան ծի սա կար գի հետ, հար սա նե կան 
ծեսն ու ժո ղովր դա կան տո նե րը բնո րոշ են նաև Աղս տևի հով տի 
մյուս գյու ղե րին: Այդ ամե նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պատ կե
րա ցում կազ մե լու XIX դա րա վեր ջի Ղա զա խի գա վա ռի գյու ղե րում 
կեն ցա ղա վա րող ազ գա յին ավան դա կան ծի սա սո վո րու թա յին հա
մա կար գի ու քնա րա կան բա նա հյու սու թյան եր կա ցան կի մա սին: Ու
ղև ո րու թյուն նե րը նպաս տել են, որ նա ան մի ջա կա նո րեն մաս նա
կից դառ նա տար բեր ծե սե րի կա տար մա նը և մտո վի հետ գնա լով 
ման կու թյուն՝ հի շի իր ծննդա վայ րի նմա նօ րի նակ ծե սե րը, արա րո
ղու թյուն նե րը, նա խա պա շա րում ե րը և, դրանք հա մադ րե լով իրար, 
վե րա կանգ նի տվյալ երև ույ թի հա մա հայ կա կան մո դե լը: Քաջ բե
րու նին հե տև ո ղա կա նո րեն պահ պա նել է յու րա քան չյուր տե ղա վայ
րի բար բա ռա յին ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի անա ղար տու թյու նը, 
երև ույթ նե րի տե ղա կան ան վա նում երն ու դրսև ո րում ե րը, այս պես 
օրի նակ, «ճլոր թի» կամ «ճոճ» խա ղը նկա րագ րե լիս նա նախ բե րում 
է տար բեր տե ղա վայ րե րում խա ղի ան վա նում ե րը (Ղա զախ, 
Երևան՝ ճլոր թի, Բա սեն՝ ճոճք, Դա րա լա գյազ՝ նոր հա յեր (պարս կա
հա յեր)՝ չամ չյուլ կամ քըշ կօ, իսկ հին հա յե րի (տե ղա ցի ներ) մեջ՝ քի
վան ջի), ապա՝ այն եր գե րը, որ երգ վում են խա ղի ժա մա նակ56: Իբ րև 
բա նա հա վաք և ու սում ա սի րող՝ նա իր գրա ռած բա նա հյու սա կան 
բո լոր ժան րե րը, ազ գագ րա կան տո ներն ու ծե սե րը քննու թյան է են
թար կել և փոր ձել է հնա րա վո րինս լի ար ժեք ու սպա ռիչ ներ կա յաց
նել դրանք: Անդ րա դառ նա լով Աղս տևի հով տի գյու ղե րից գրառ ված 
բա նա հյու սա կան նյու թե րին՝ հարկ է նշել, որ Քաջ բե րու նին անգ նա
հա տե լի ծա ռա յու թյուն է մա տու ցել և մո ռա ցու թյու նից փրկել բա նա
հյու սա կան այն պի սի նմուշ ներ, որոնց տար բե րակ նե րը հե տա գա 
բա նա հա վաք նե րին չի հա ջող վել գրա ռել57:

56 Քաջբերունի, Հայկական սովորութիւններ, // ԱՀ, IX գիրք, Թիֆլիս, 
Տպարան Կ. Մարտիրոսեանցի, 1902, էջ 104 –105:

57 Հատկապես Քաջբերունու գրառած տոնական ծիսակարգերին ուղեկ
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Ինչ պես ցույց է տա լիս բա նա հա վաք նե րի առա ջին սերն դի 
փոր ձը՝ ժո ղովր դա գի տա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րի հա մար 
նախ առաջ նա հերթ պայ մա նն ան հե տա ցող բա նա վոր նյու թը գրա
ռելն ու կու տա կելն էր, ապա՝ ու սում ա սի րե լը: Այս առու մով առա
ջին փու լում Տա վու շի մար զի բա նա հյու սա կան ար ժեք նե րի հա վա
քում ազ գագ րա կան այլ շրջան նե րի հետ հա մե մա տած առան ձին 
ար ժեք չէր ներ կա յաց նում:

Տա վու շի մար զի բա նա հա վաք չու թյան երկ րորդ փու լը հա մընկ
նում է խորհր դա յին իշ խա նու թյան հաս տատ ման ու ամ րապնդ ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ: Նոր կար գե րի հաս տա տում իր բա
ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը թո ղեց ավան դա կան բա նա հյու սա կան 
նյու թի կեն ցա ղա վար ման վրա: Բա նա հյու սա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րը կորց րին իրենց նախ կին նշա նա կու թյու նը, կեն ցա ղա վա
րու մից դուրս մղվե ցին հին տո նե րը, ծե սե րը, հա վա տա լիք նե րը, ժո
ղովր դա կան բժշկու թյու նը, քնա րա կան ու ասույ թա բա նա կան ժան
րե րը (ծի սա կան ու աշ խա տան քա յին եր գեր, խա ղիկ ներ, աղոթք ներ 
և այլն): Խզու մը ժա մա նա կա կից կյան քի ու կեն ցա ղի և ավան դա
կան բա նա հյու սու թյան մի ջև նվա զեց րեց վեր ջի նիս դե րը որ պես 
ժո ղովր դի հո գև որ և գե ղա գի տա կան պա հանջ մունք նե րը բա վա
րա րող հիմ ա կան գոր ծոն: Դա րա վոր ճա նա պարհ ան ցած բա նա
հյու սա կան ժա ռան գու թյունն աս տի ճա նա բար օտար վեց: Հատ կա
պես հա վա տա լիք նե րը, ժո ղովր դա կան բժշկու թյան տար բեր ձև երն 
ու աղոթք նե րը, հմա յա կան ծե սե րը, ավան դա կան ժո ղովր դա կան և 
եկե ղե ցա կան տո նե րը նոր ժա մա նակ նե րի թե լադ րան քով ընդ հա
տակ ան ցան և մա ցին ավագ սերն դի սա կա վա թիվ ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի մե նաշ նոր հը: Բա նա հա վաք չա կան աշ խա տանք նե րը ոչ 
միայն հե տըն թաց ապ րե ցին, այ լև փո խե ցին իրենց ուղ ղու թյու նը: 
Առա ջին պլան մղվե ցին նո րաս տեղծ, անար վեստ, ան հա տա կան 
չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը:

XX դա րի 20 –30ական թվա կան նե րին Իջև ա նի են թա տա րած
քի Ու զուն թա լա և Աչա ջուր գյու ղե րում բա նա հա վաք Գե ղամ Թար
վեր դյա նը58 գրա ռել է տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նին բնո րոշ և ժա մա

ցող երգերը, ինչպես օրինակ, Քրիստոսի ծննդյան օրը կատարվող 
«Ալելույան», Վարդավառի ու Համբարձման տոների ժամանակ կա
տարվող երգերը, օրորոցայինների հնագույն դրսևորումերը դուրս են 
եկել կենցաղավարումից և իսպառ մոռացվել:

58 Բանահավաք Գեղամ Թարվերդյանը (ծնվել է 1884 թ. Արտաշատի շրջա
նի Ազատավան (նախկին՝ Չիքդամլու) գյուղում, մահացել է 1955 թ.) 
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նա կի պա հան ջով թե լադր ված կու սակ ցա կան առաջ նորդ նե րին 
(Լե նին, Ստա լին և ու րիշ ներ) ու կոլտն տե սա յին առօ րյա յին նվիր
ված եր գեր, որոնք կար ճա տև կյանք ու նե ցան և վա ղուց դուրս են 
եկել կեն ցա ղա վա րու մից59: Նման չձև ա վոր ված և չկա յա ցած նյու
թե րը նկա տի ու նե նա լով՝ ան վա նի բա նա գետ Կա րա պետ Մե լիք
Օհան ջա նյա նը 30ական թվա կան նե րին զգու շաց նում էր բա նա հա
վաք նե րին՝ խու սա փել ծայ րա հե ղու թյուն նե րից և կոչ էր անում սահ
մա նա փա կել անար ժեք, անո րակ ու ոչ բա նա հյու սա կան նյու թե րի 
գրա ռում ե րը հե տև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. «Նրան ցից ոմանք 
(բա նա հա վաք նե րը – Է.Խ.) պարզ պատ կե րա ցում չու նեն ֆոլկ լո րի 
սպե ցի ֆի կու մի մա սին, անխ տիր գրի են առ նում այն ամե նը, ինչ որ 
լսել են գյու ղա ցու կամ բան վո րի բե րա նից»60:

Ավան դա կան բա նա հյու սու թյան այն փոք րա քա նակ նյու թե րը, 
որ հանգր վա նել են ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան 
ինս տի տու տի ար խի վում, ար դյունք են դիպ վա ծա յին հա վաք չու
թյան61: Դի տար կում ե րը ցույց են տա լիս, որ Տա վու շի մար զի տա
րած քից երկ րորդ փու լի ըն թաց քում գրառ ված նյու թե րը դիպ վա ծա
յին բնույթ են կրել, սա կա վա թիվ ժան րեր են հա վաք վել և տպա վո

հայտնի է նաև աշուղ Վերդի անունով: Խորհրդային տարիներին աշ
խա տել է Պատմության և Գրականության ինստիտուտներում՝ որպես 
բանահավաք: Հայաստանի տարբեր շրջաններում գրի է առել հին և 
նոր աշուղների բազմաթիվ ստեղծագործություններ, ինչպես նաև ժո
ղովրդական երգեր:

59 ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻԲԱ, FFI: 2427 –2608, Գեղամ Թարվերդյանի հավաքածու:
60 ՄելիքՕհանջանյան Կ., Լենինը հայ ֆոլկլորի մեջ, Երևան, 1936, էջ 16:
61 Երկարամյա մանկավարժ, բնագետ, ծագումով շուշեցի Նիկոլ Սարգս

յանը 1924 –30 թթ., ամառային արձակուրդների օրերին Իջևանում, Վ. 
Աղդանում (այժմ՝ Գանձաքար), Դիլիջանում գրառել է առածասաց
վածք ներ, անեծքօրհնանքներ ու դարձվածներ (ՀԱԻԲԱ, FFIII: 8662 –  
9999, FFIV: 0001 –1210, Նիկոլ Սարգսյանի հավաքածու): Բանահավաք 
Սարգիս Իսրայելյանը (1882, Շուշի  – 1973, Երևան) մանկավարժական 
երկարամյա գործունեությանը զուգահեռ զբաղվել է նաև բանահա
վաք չությամբ: 1945 թ. սեպտեմբերին, աշխատանքի բերումով եղել է 
Շամշադինի շրջանի Նավուր գյուղում և գրառել է ավանդություններ, 
հեքիաթներ, զրույցներ, շուտասելուկներ (ՀԱԻԲԱ, FFIII: 1525 –1552, 
Ս. Իսրայելյանի հավաքածու): Ի տարբերություն այս փուլի մյուս բա
նա հա վաքների՝ նա հանգամանորեն ներկայացրել է իր բանասաց, 93
ամյա Ֆրիդոն Ասրիյանին, նկարագրել նրա տունը և նրանից պատ
մու թյուններ կորզելու համար գործադրած իր ջանքերը: Սարգիս Իս
րայելյանն իր գրառումերում անաղարտ պահպանել է Շամշադինի 
խոսվածքը:



I. ԲԱ ՆԱ ՀԱ ՎԱՔ ՉՈՒ ԹՅԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԲԱ ՆԱ ՍԱՑ ՆԵ ՐԸ ՏԱ ՎՈՒ ՇՈՒՄ 33

րու թյուն է ստեղծ վել, որ տա րա ծաշր ջանն աղ քա տիկ բա նա հյու սու
թյուն ու նի:

Սույն կարծ րա տի պը հերք վեց եր րորդ փու լի ըն թաց քում գրառ
ված բազ մա ժանր և մե ծա քա նակ բա նա հյու սա կան նյու թե րի շնոր
հիվ: XX դա րի 50ական թվա կան նե րից Տա վու շի մար զում ավան
դա կան բա նա հյու սու թյան բա նա հա վաք չա կան գոր ծը թև ա կո խել է 
նոր փուլ, որն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված էր ՀԽՍՀ ԳԱ հնա գի տու
թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի հիմ ադր ման (1959 թ.) և նրա 
կազ մում գտնվող Բա նա հյու սու թյան բաժ նի ակ տիվ գոր ծու նե ու
թյան հետ: 50 –60ական թվա կան նե րին ինս տի տու տի բա նա գետ
նե րի ու ազ գագ րա գետ նե րի ամե նա մյա գի տար շավ ե րը նպա տակ 
ու նե ին մար զի տա րած քում հա վա քել և ու սում ա սի րել տա րա ծա
շրջա նի բնակ չու թյան մի ջա վայ րում կեն ցա ղա վա րող ազ գագ րա
կանբա նա հյու սա կան նյու թե րը: Բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյու
նը հա վա քե լու և ու սում ա սի րե լու հա մար գի տար շավ ե րի կազ
մում ընդգրկ վել են բա նա գետբա նա հա վաք ներ Ար տա շես Նա զին
յա նը, Արազ Կա րա պե տյա նը և Վեր ժի նե Սվազ լյա նը: 70 –80ական 
թվա կան նե րին մար զի տա րած քում գոր ծել է նաև Երև ա նի պե տա
կան հա մալ սա րա նի բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղա կան 
խմբար շա վը (ղե կա վար՝ Նել լի Հա կո բյան)62: Խմբար շավ ե րից 
զատ՝ մար զի տա րած քում ան հա տա կան բա նա հա վաք չա կան գոր
ծու նե ու թյուն են ծա վա լել բա նա հա վաք ներ Արազ Կա րա պե տյա նը 
և Էս թեր Խեմ չյա նը63:

Եր րորդ փու լի բա նա հա վաք նե րը բա նա հյու սա կան նյու թեր 
գրա ռե լու հա մար նախ շեշ տը դրել են նյու թե րի որոն ման վրա, 
ապա փոր ձել են գրա ռե լիս հա րա զատ մալ բա նա սա ցի պա տու
մին: Նյու թի ան խա թար պահ պան ման հա մար կա րև որ դեր է խա
ղա ցել գրառ ման նո րա գույն տեխ նի կա յի կի րա ռու մը (ձայ նագ րում՝ 
մագ նի տո ֆո նով): Բա նա հա վաք ներ Ար տա շես Նա զի նյա նը, Արազ 
Կա րա պե տյա նը և Վեր ժի նե Սվազ լյա նը նյու թե րը գրա ռել են ձեռ

62 2012 թ. գարնանը Նելլի Հակոբյանի ղեկավարած ուսանողական խմբար
շավերի հավաքած նյութերը Ն. Հակոբյանի դուստրը՝ Անուշ Սեդ րակ
յանը, հանձնել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստի
տու տի բանահյուսության արխիվ:

63 2007 թ. մինչև 2013 թ. ներառյալ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի ենթա
շրջանում բանահյուսական նյութեր է գրառել ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության 
և ազգագրության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող Լիլիթ Մկրտում
յանը:
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քով և այդ ըն թաց քում փոր ձել են հնա րա վո րինս չշեղ վել բա նա սա
ցի պա տու մից և պահ պա նել այն բո լոր բա ռերն ու նրբե րանգ նե րը, 
որոնք հա տուկ են տվյալ բա նա սա ցի ստեղ ծա գոր ծա կան խառն
ված քին: Նկա տենք, որ ձեռ քով գրանց ման տեխ նի կա յով ոչ բո լոր 
բա նա հա վաք նե րին է հա ջող վել հա րա զատ մալ բա նա սա ցին:

Բա նա հա վաք նե րի աշ խա տա ո ճին բնո րոշ է բա նա հյու սա կան 
նյու թին կից ներ կա յաց վող տե ղե կատ վու թյու նը բա նա սա ցի (տա
րի քը, կրթա կան մա կար դա կը, մաս նա գի տու թյու նը, ծննդա վայրն 
ու բնա կու թյան վայ րը, տվյալ ներ գրանց վող նյու թի փո խան ցո ղի 
մա սին, խրթին բա ռե րի բա ցատ րու թյու նը և այլն), գրառ ման վայ րի, 
գրառ ման տա րեթ վի և բա նա հյու սա կան նյու թին առնչ վող տա րա
բնույթ լու սա բա նող ծա նո թագ րու թյուն նե րի մա սին:

Վեր ժի նե Սվազ լյա նը64 իր բա նա սաց՝ աչաջ րե ցի 73ամյա Հով
սեփ Եգա նյա նի կեն սագ րու թյու նը ներ կա յաց նե լիս ու շադ րու թյուն է 
դարձ րել պատ ճա ռա հե տև ան քա յին այն կա պին, որի ար դյուն քում 
ձև ա վոր վել է վեր ջի նիս բա նա հյու սա կան եր կա ցան կը՝ «Կի նը վախ
ճան վել է շատ վա ղուց, ինքն է մե ծաց րել փոք րա հա սակ մա նուկ նե
րին, որոնց խուր ջի նի մեջ է դրել տա րել դաշտ, եր գել է նրանց հա
մար, ին քը աշ խա տել, այդ իսկ պատ ճա ռով գի տե շատ ման կա կան 
եր գեր»65:

Քաջ գի տակ ցե լով տե ղե կատ վու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը 
բա նա գի տա կան ու սում ա սի րու թյան գոր ծում՝ Ար տա շես Նա զին
յանն66 առանձ նա հա տուկ բծախնդ րու թյուն է հան դես բե րել թե՛ 

64 Բանահավաքբանագետ Վերժինե Սվազլյանը ծնվել է 1934 թ. Եգիպ
տոսի Ալեքսանդրիա քաղաքում, կեսարացի Գառնիկ Սվազլյանի ըն
տանիքում: 1947 թ. հայրենադարձվել է Հայաստան, ավարտել է Խ. 
Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտը: 1956 թ. աշխատել 
է ՀՍՍՀ ԳԱ գրականության ինստիտուտի բանահյուսության բաժնում: 
1959 թվականից աշխատում է ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգա գրու
թյան ինստիտուտում: Զբաղվում է բանահյուսական նյութերի հավաք
ման և ուսումասիրման գործով, հեղինակ է բազմաթիվ բանահյուսա
կան ժողովածուների և ուսումասիրությունների:

65 ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8072,01 –8072,01, Վերժինե Սվազլյանի հավաքածու:
66 Բանահավաքբանագետ Արտաշես Նազինյանը ծնվել է 1924 թ. Իջևա

նի շրջանի Աչաջուր գյուղում, (մահացել է 1999 թ. Երևանում): Ավար տել 
է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆա կուլտետը 
(ուսումառությունն ընդմիջվել է Հայրենական մեծ պատերազմին 
մասնակցությամբ): 1959 թվականից մինչև մահը ղեկավարել է Հնա
գիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսության բաժի
նը: Նրա ջանքերով մեծապես հարստացվել է ինստիտուտի բանա հյու
սական արխիվը:
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բնա կա վայ րի գտնվե լու տե ղի, թե՛ նրանց ան վան ման հետ կապ
ված պատ մու թյուն նե րի ու ավան դու թյուն նե րի, թե՛ տվյալ բնա կա
վայ րին բնո րոշ բար բա ռա յին ար տա հայ տու թյուն նե րի, թե՛ ժան րե
րի տե ղա կան ան վա նում ե րի (օրի նակ՝ Նո յեմ բե րյա նի են թաշր ջա
նի Կո թի գյու ղում հա նե լու կին ասում են կապ վանք) նկատ մամբ և 
հնա րա վո րինս բա ցատ րել, ստու գա բա նել և ներ կա յաց րել է կի
րառ ման ոլոր տը67:

Մե թո դա բա նա կան նույն սկզբունք նե րին է հե տև ել նաև բա
նա հա վաք Արազ Կա րա պե տյա նը68, որի բա նա հա վաք չա կան գոր
ծու նե ու թյու նը Տա վու շի մար զում սկսվել է 1957 թ. և շա րու նակ վել 
մին չև 1960ական նե րի վեր ջը: Նա այն բեղմ ա վոր բա նա հա վաք
նե րից է, ով քեր ճիգ ու ջանք չեն խնա յել և մեծ նվի րու մով ձեռ նա
մուխ են եղել դե ռևս գո յու թյուն ու նե ցող բա նա հյու սա կան բա նա
վոր ու կեն դա նի ժա ռան գու թյան ոչն չաց ման եզ րին գտնվող նմուշ
ներն ան հե տա ցու մից փրկե լու և սե րունդ նե րին փո խան ցե լու հույժ 
կա րև որ գոր ծին:

1970 թվա կա նից Տա վու շի մար զի բա նա հյու սու թյան բա նա հա
վաք չա կան աշ խա տան քի էս տա ֆե տն ան ցել է տո ղե րիս հե ղի նա
կին՝ Էս թեր Խեմ չյա նին: Տա վու շի մար զի բա նա հյու սա կան ժա ռան

67 Օրինակ՝«Գութանի երգերը ձայնով ասելը տեղացիք (Նոյեմբերյան) 
կոչում են «դaրով ասել», որ նշանակում է խմբով ձայնակցելը: Գու
թանի երգերի մեջ «Հոլոլ լո, հոլոլ լո, ջանիդ ղուրբան» կոչում են եզ
ներին, իսկ «Տռո՜հո՜, տռո՜հո՜, տռո՜հո՜, ջանիդ մատաղ», ասում են գո
մեշներին: Նվագելու ժամանակ եղանակի փոփոխելը կոչվում է տե
ղա ցիների մոտ՝ դոնդարմա»: (ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8227,02 –8227,02, Ար
տա շես Նազինյանի հավաքածու):

68 Բանահավաք Արազ Կարապետյանը [1921 թ. Իջևանի շրջանի Ուզուն
թալա (այժմ՝ Այգեհովիտ) գյուղ –2001 թ. Երևան] ծնվել է 1915 թ. եղ եռ
նից մազապուրծ շատախցի Համբարձումի և ալաշկերտցի Զմրուխտի 
ընտանիքում: Մասնակցել է Հայրենկան մեծ պատերազմին, Ստա լին
գրադի ճակատամարտում գերի է ընկել, գերությունից փախել է և 
միացել Ֆրանսիայում գործող պարտիզանական ջոկատին: Պատե
րազ մի ավարտից հետո հայրենիք վերադառնալիս նա իր հետ բերել է 
ազգագրագետբանահավաք Սարգիս Հայկունու արխիվային նյութե
րը (Վ. Սվազլյան, Սարգիս Հայկունի (կյանքն ու գործու նեու թյու նը). –  
ՀԱԲ, հ. 4, Երևան, 1973, էջ 7): Ավարտել է Երևանի պետական համալ
սարանի բանասիրական ֆակուլտետը: Որպես բանահավաք՝ շրջել է 
Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի բոլոր հայկական շրջան նե
րում և հավաքել է մեծաքանակ արժեքավոր բանահյուսական նյութեր: 
Նրա գրառումերի մեծ մասն անտիպ է և պահպանվում է ՀՀ ԳԱԱ 
հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսական ար
խիվում:
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գու թյան հա վա քում ու ու սում ա սի րու թյու նը մեր կող մից նույն պես 
ըն թա ցել է որո շա կի փու լե րով:

Առա ջին փուլն սկսվել է 1970 թվա կա նին՝ պայ մա նա վոր ված 
բա նա հյու սու թյան նկատ մամբ դրսև ո րած ու սա նո ղա կան հե
տաքրք րու թյուն նե րով. այն շա րու նակ վել է ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու
թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի բա նա հյու սա կան սկզբնաղ
բյուր նե րի վա վե րագր ման բաժ նում աշ խա տե լու տա րի նե րին՝ ընդ
հուպ մին չև 1976 թ.: Այս փու լում բա նա հյու սա կան նյու թեր ենք հա
վա քել ոչ մի այն Իջև ա նի, այ լև՝ Ար տա շա տի, Կա մո յի, Գու գար քի, 
Նո յեմ բե րյա նի շրջան նե րից: Բա նա հա վաք չա կան աշ խա տան քը, 
սա կայն, հիմ ա կա նում կենտ րո նա ցած է եղել Իջև ա նի շրջա նի 
գյու ղե րում, որ տե ղից 1970 –72 թթ. գրա ռած նյու թե րի հի ման վրա 
1972 թվա կա նին ներ կա յաց րել ենք ավար տա կան թեզ՝ «Իջև ա նի 
ան տիպ բա նա հյու սու թյու նը» թե մա յով:

Բա նա հա վաք չա կան երկ րորդ փուլն ընդգր կում է 1977 –1986 
թթ. Շամ շա դի նի շրջա նի գյու ղե րում (թվով՝ 16 բնա կա վայր) և Մուր
ղու զի ամա ռա նոց նե րում գրա ռած ժո ղովր դա գի տա կան բազ մա քա
նակ նյու թե րը:

Եր րորդ փուլն ընդգր կում է 1987 թվա կա նից մին չև օրս Իջև ա
նի շրջա նի գյու ղե րում (թվով՝ 19 բնա կա վայր) բնիկ նե րի և 1989 –90
ական թվա կան նե րին Ադր բե ջա նի հա յաբ նակ շրջան նե րից բռնա
գաղթ ված նե րի մի ջա վայ րում գրա ռած ժո ղովր դա գի տա կան նյու
թե րը:

Եթե XIX դա րա վեր ջում և XX դա րասկզ բում բա նա հա վաք նե
րի բա նա հա վաք չա կան գոր ծու նե ու թյու նը՝ ազ գա յին, մշա կու թա յին 
և հո գև որ ար ժեք նե րին մեր ձե նա լու ու գրառ ված նյու թե րը հե տա գա 
ու սում ա սի րու թյուն նե րին ծա ռա յեց նե լու կա րև ո րու թյամբ էր պայ
մա նա վոր ված, ապա եր րորդ փու լում բա նա հա վաք նե րը հե տա
պնդում էին գի տա հե տա զո տա կան կոնկ րետ նպա տակ ներ: Տա վու
շի մար զի ազ գագ րա կանբա նա հյու սա կան նյու թե րի յու րա հատ կու
թյուն նե րը ճշգրտո րեն վեր հա նե լու և ու սում ա սի րե լու հա մար 
առաջ նա հերթ խնդիր էր վե րա կանգ նել դրանց կեն ցա ղա վար ման 
մի ջա վայ րը, գո յա տև ման ու փո խանց ման պատ ճա ռա հե տև ան քա
յին կա պը, յու րա քան չյուր նյու թի կի րառ ման ժա մա նա կը, բա նա սա
ցի և լսա րա նի փո խա դարձ կապն ու փո խառն չու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև ծի սա կան, հա վա տա լի քա յին ու սո վո րույ թա յին այն նա խա
դրյալ նե րը, որոնք նպաս տել են նյու թի դա րա վոր գո յա տև մանն ու 
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պահ պան մա նը: Ակն հայտ է, որ XX դա րի 50 –60ական թվա կան նե
րին բա նա հա վաք նե րի հա մար վերն առա ջադր ված խնդիր նե րը 
լու ծե լը խիստ դժվար էր, եր բեմ նույ նիսկ անհ նա րին: XIX դա րա
վեր ջի գրա ռում ե րից հե տո տե ղի էին ու նե ցել խո շո րա մասշ տաբ 
մի շարք փո փո խու թյուն ներ, որոնք իրենց կնիքն էին դրել բա նա
հյու սա կան նյու թե րի հե տա գա կեն ցա ղա վար ման ու գո յա տև ման 
վրա: 1) Մի մյանց հա ջոր դող պա տե րազմ ե րի հե տև ան քով խա
թար վել էր ավան դա կան կյան քի բնա կա նոն ըն թաց քը, 2) պատ մա
կան մի կա ցու թա ձև ից մյու սին անց նե լը (կա պի տա լիզ մից՝ սո ցի ա
լիզ մի), որը ոչ մի այն հա մա կար գա յին հե ղաշր ջում էր, այ լև գի տակ
ցու թյան ու մտա ծե լա կեր պի փո փո խու թյուն և վեր ջա պես 3) կյան քի 
ու կեն ցա ղի կտրուկ փո փո խու թյու նը, լու սա վո րու թյան ու տեխ նի
կա յի մուտ քը գյու ղաշ խարհ հիմ ա վո րա պես խա թա րել էին բո լոր 
այն պայ ման նե րը, որ սնու ցում էին ավան դա կան բա նա հյու սա կան 
մի ջա վայ րը:

XX դա րասկզ բից գլխապ տույտ արա գու թյամբ բա նա հյու սու
թյունն իր տե ղը զի ջում էր գրա կա նու թյա նը, մա մու լին ու ռա դի ո հա
ղոր դում ե րին: Գնա լով պա կա սում էին, իսկ որոշ բնա կա վայ րե
րում էլ իս պառ վե րա նում էին այն հա վա քա տե ղի նե րը, որ տեղ բա
նա սա ցը սպա ռում էր իմա ցու թյուն նե րի իր ողջ նե րու ժը: Նվա զել էր 
բա նա հյու սա կան նյու թի փո խանց ման և բա նա սա ցա կան նոր 
սերն դի ձև ա վոր ման բնա կա նոն ըն թաց քը: Հե տև ա բար եր րորդ 
փու լի բա նա հա վաք չա կան աշ խա տանքն ինքնս տին քյան առա ջին 
քայլն էր բա նա գի տա կան ու սում ա սի րու թյան մեջ և հնա րա վո րու
թյունն ան մի ջա կա նո րեն շփվե լու բա նա հյու սու թյան թե՛ զար գաց
ման և թե՛ մա հաց ման կեն դա նի ըն թաց քի հետ: Ժա մա նա կա կից 
բա նա հյու սու թյան վի ճա կի և յու րա հատ կու թյուն նե րի ու սում ա սի
րու թյան հա մար բա նա հա վա քը նախ մուտք է գոր ծում այն մի ջա
վայ րը, որ տեղ պատ մա կա նո րեն զար գա ցել է այն և նա խա պես 
որո նո ղա կան աշ խա տան քը հիմ ա կա նում կենտ րո նաց նում է տա
րի քա յին ավագ խմբե րի բա նա սաց նե րին հայտ նա բե րե լու ուղ ղու
թյամբ: Նկա տի առ նե լով խնդրի կա րև ո րու թյու նը՝ բա նա սա ցը 
պետք է հա մա պա տաս խա ներ մի քա նի չա փո րո շիչ նե րի, այն է՝ 
տա րի քա յին ավագ խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ լի ներ (60 –90 և ավե լի 
տա րիք ու նե ցող ներ), ման կու թյու նը ան ցած լի ներ բա նա հյու սա կան 
որո շա կի ավան դույթ նե րով սնուց վող մի ջա վայ րում, ու նե նար լավ 
հի շո ղու թյուն, լի ներ անգ րա գետ կամ կի սագ րա գետ՝ խու սա փե լու 



ՏԱՎՈՒՇԻ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ38

հա մար գրա վոր ճա նա պար հով փո խանց ված նյու թից: Բա նա սա ցը 
պետք է լի ներ օժտ ված ան հատ, որը, հա մա պա տաս խան մի ջա վայ
րում ապ րե լով, ման կու թյու նից ժո ղովր դա կան բա ռու բա նի, ավան
դա կան հա վա տա լիք նե րի, սո վո րույթ նե րի, կեն ցա ղի, չգրված 
օրենք նե րի բա նա վոր ավանդ ման դպրոց ան ցած լի ներ և իր ու շի
մու թյան, փայ լուն հի շո ղու թյան, վե րար տադր ման առանձ նա հա
տուկ կա րո ղու թյուն նե րի շնոր հիվ ըն դու նե լով նախ նի նե րի պա
տում ե րը և իր հեր թին վե րար տադ րե լով՝ դառ նար փո խանց ման 
օղակ ան ցյա լի, ներ կա յի և ապա գա յի մի ջև: Բա նա հա վաք նե րի 
որո նում ե րը միտ ված էին բա նա հյու սա կան անա ղարտ նյու թե րի 
բա ցա հայտ մա նը, որոնք ներ կա յաց վում ու պատմ վում էին տվյալ 
տա րա ծաշր ջա նին բնո րոշ լեզ վա կան, խոս ված քա յին տար բե րա
կով: Գի տա կան ճշգրիտ եզ րա հան գում եր անե լու հա մար դաշ տա
յին հա վաք չա կան աշ խա տան քի ըն թաց քում ան ձամբ ու շադ րու
թյուն ենք դարձ րել այն օրի նա չա փու թյուն նե րի ու ար ժե քա վոր 
փաս տե րի վրա, որոնք հե տա գա յում կա րող են նպաս տել հե տա զո
տա կան աշ խա տանք նե րին:

Եր րորդ փու լի առա ջին բա նա հա վաք նե րը դաշ տա յին հա վաք
չա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում կենտ րո նա ցել են վի պա կան 
բա նա հյու սու թյան սահ մա նա փակ ժան րե րի հա վաք ման վրա. այն 
պայ մա նա վոր ված էր ոչ մի այն նրանց հե տաքրք րու թյուն նե րով, այ
լև խմբար շա վի ան դամ ե րի ու ժե րը ճիշտ տե ղա բաշ խե լու և հնա
րա վո րինս շատ նյութ կու տա կե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով նրան ցից յու րա քան չյու րի հա վա քած բա նա հյու սա կան 
նյու թե րն առանձ նա նում են իրենց ժան րա յին ուղղ վա ծու թյամբ: 
Վեր ժի նե Սվազ լյա նը հիմ ա կա նում կենտ րո նա ցել էր քնա րա կան 
բա նա հյու սու թյան, Ար տա շես Նա զի նյա նը՝ վի պա կան բա նա հյու
սու թյան հատ կա պես ավան դու թյան ու զվար ճա խո սու թյան ժան րե
րի, նաև՝ ասույ թա բա նա կան բա նա հյու սու թյան վրա: Արազ Կա րա
պե տյա նի հա վաք չա կան աշ խա տանքն ընդգր կել էր վի պա կան բա
նա հյու սու թյան ժան րե րը (հե քի աթ, առակ, զրույց, ավան դու թյուն, 
զվար ճա խո սու թյուն, հու շա պա տում) (տես աղյու սակ 2, 3):

Մենք հա վա սա րա պես ու շադ րու թյուն ենք դարձ րել բա նա հյու
սու թյան երեք մեծ խմբե րի (պատ մո ղա կան, քնա րա կան, ասույ թա
բա նա կան) ժան րե րին և դրանց հետ հա մադր վող, սինկ րե տիկ 
բնույթ կրող ժան րե րի վրա, օրի նակ՝ համ բարձ ման տո նի կամ, ինչ
պես տա վուշ ցի ներն են ան վա նում, «ջանգյու լու մի» ծի սա կարգն ու 
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խա ղիկ նե րի ժան րը, հար սա նե կան ծի սա կարգն ու դրան ու ղեկ ցող 
եր գերն ու խոս քա յին (բար բա ռա յին) կա յուն մի ա վոր նե րը, անձ րև ա
բեր ման ծեսն ու ծե սի ան բա ժան մա սը կազ մող «նու րի, նու րի…» 
կամ «ճո լի, ճո լի…» ծի սեր գը, աղոթքն ու դրան ու ղեկ ցող հմա յա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը և այլն (տես աղյու սակ 4, 5): Բա նա սաց նե րի 
ընտ րու թյան հար ցում առաջ նու թյու նը տա լով սե ռա տա րի քա յին 
ավագ խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ չենք ան տե սել նաև սե ռա տա
րի քա յին կրտսեր խմբե րի բա նա սաց նե րին, որոն ցից շա տե րը կրողն 
ու փո խան ցողն են քնա րա կան ու ասույ թա բա նա կան այն պի սի ժան
րե րի, ինչ պի սիք են ման կա կան եր գե րը, շու տա սե լուկ նե րը, հա նե
լուկ նե րը, խա ղե րը, ման կա կան հա շիվզայ րանք նե րը և այլն: Հա
վաք չա կան աշ խա տանք նե րի նման ուղղ վա ծու թյունն ու գործ դրված 
ջան քե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ամ բող ջաց նե լու Տա վու շի 
բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան ողջ նկա րա գի րը: Գրառ ված նյու
թե րը ցույց են տա լիս մար զի բա նա հյու սու թյան իրա կան պատ կե րը 
XX դա րի 50ական թվա կան նե րից հե տո: Բա նա հա վաք չա կան աշ
խա տան քի ըն թաց քում այս կամ այն ժան րին նա խա պատ վու թյուն 
չի տրվել, գրառ վել է այն ամե նը, ինչ առ կա է եղել բա նա սա ցի եր կա
ցան կում: Բա նա հյու սա կան այն պի սի ժան րեր, ինչ պի սիք են՝ առած
ասաց վածք նե րը, դարձ ված նե րը, անեծք ներն ու օրհ նանք նե րը, եր
դում երն ու աղոթք նե րը և մյուս բա նա ձև ե րը բա նա վոր խոս քի մեջ 
հան դես են գա լիս ըստ տե ղի, պա հան ջի, անհ րա ժեշ տու թյան և որո
շա կի դժվա րու թյուն են ներ կա յաց նում գրառ ման հա մար: Ոչ մի բա
նա սաց, թե կուզ տա ղան դա վոր ու փոր ձա ռու, բա նա հա վա քի առա
ջար կով չի կա րող պա հի տակ մա տու ցել ասույ թա բա նա կան նյութ, 
մինչ դեռ վի պա կան բա նա հյու սու թյան ժան րե րի ծա վալն ու հի շե լու 
տե սա կե տից մատ չե լի ու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա նա
սա ցին ավե լի հեշտ վե րար տադ րե լու եր կա րա շունչ հե քի աթն ու հու
շա պա տու մը: Որո շա կի բար դու թյուն նե րի հետ են կապ ված աղոթ քի 
և նրան լրաց նող հմա յա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի գրա ռու մը, որը 
պայ մա նա վոր ված է խոս քի հմա յա կան ու ժի նկատ մամբ ու նե ցած 
եր կյու ղով: Աղոթ քի ժան րը, հմա յա կան արա րո ղու թյուն նե րը, սնո
տի ա պաշ տա կան հա վա տա լիք նե րը հա սա րա կու թյան կող մից ըն
կալ վե լով որ պես սրբա զան երև ույթ ներ՝ են թարկ վել են մո գար գել քի 
(տա բու), իսկ դրանց տի րա պե տող նե րը, չգրված օրենք նե րին են
թարկ վե լով, եր կյու ղա ծու թյամբ պահ պա նել են իրենց գաղտ նիք նե
րը և փո խան ցել մի այն հա կա ռակ սե ռի ներ կա յա ցուց չին: Հե տև ա
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բար բա նա հա վա քից պա հանջ վում էր հա տուկ հմտու թյուն և վար
պե տու թյուն աղո թող նե րից դուրս կոր զե լու նրանց իմա ցու թյուն ներն 
ու բա նա ձևի տեքս տը:

Դի տար կում ե րի ու հար ցում ե րի ար դյուն քում որո շա կի ա ցել 
է բա նա հյու սու թյան տե սակ նե րի հա րա բե րակ ցու թյան պատ կե րը 
Տա վու շի մար զում: Ակն հայտ է, որ ու սում ա սիր վող ժա մա նա կա
հատ վա ծում մար զում գե րակշ ռել են վի պա կան (պատ մո ղա կան) և 
ասույ թա բա նա կան ժան րե րը, հատ կա պես հե քի աթ նե րը, զվար ճա
խո սու թյուն նե րը, առածասաց վածք նե րը, օրհ նանքանեծք նե րը69: 
Գրառ ված նյու թե րի քա նա կա յին պատ կե րը ցույց է տա լիս, որ Տա
վու շի մար զում XX դա րի 50 –70ական թվա կան նե րին, շնոր հիվ 
ավագ սերն դի բա նա սաց նե րի, դե ռևս կեն ցա ղա վա րում և հա մա
պա տաս խան լսա րա նի կող մից պա հան ջարկ էին վա յե լում վի պա
կան բա նա հյու սու թյան ժան րե րը: Այս պա րա գա յում պետք է նկա
տել, որ բա նա հյու սու թյու նը, ներ կա յաց նե լով ան ցյա լը, մի և նույն 
ժա մա նակ ու նակ է փո խա կերպ վե լով, հար մար վել տվյալ պատ մա
կան ժա մա նա կաշր ջա նին70, և ըն կալ վել որ պես ժա մա նա կա կից 
երև ույթ: Հե տև ա բար բա նա հա վա քի խնդիր նե րից է որո շել ոչ միայն 
ժա մա նա կա կից բա նա հյու սու թյան տեղն ու դե րը ժո ղովր դա կան 
մշա կույ թի բազ մա զա նու թյան մեջ, այ լև բա ցա հայ տել նրա գե ղա

69 Երրորդ փուլի բանահավաքների կողմից գրառվել է հրաշապատում, 
իրապատում և կենդանական 696 հեքիաթ, 189 զրույց, 131 ավան դու
թյուն, 481 զվարճախոսություն, 103 հուշապատում, 694 խաղիկ, 920 
առածասացվածք, 255 դարձված, 442 անեծք, 230 օրհնանք, 57 աղոթք, 
629 հանելուկ և այլն: Ընդհանուր առմամբ III փուլի ընթացքում մարզի 
տարածքից գրառվել է 6957 միավոր բանահյուսական նյութ: Նյութերի 
քանակական վերլուծությունը ցույց է տալիս բանահյուսության տե
սակ ների անհամամասնությունը Տավուշի մարզում, որը ձևավորվել է 
մի քանի գործոնների առկայությամբ, բնականոն գործընթաց է ու ներ
կայացնում է բանահյուսության զարգացման ներկա փուլը: Տավուշի 
մարզում 50 –70ական թվականներին ժամանակաշրջանի պահանջի 
ու թելադրանքի ներքո նվազել էր՝ ա) վարպետ բանասացների քա
նակը, բ) թուլացել էր բանահյուսական նյութի փոխանցման կարևո
րա գույն գործընթացը, գ) գրեթե վերացել էին ավանդական կենտրո
նացված լսարանները, որտեղ ժամանակին ակտիվորեն կենցա ղա
վարում էին վիպական և քնարական բանահյուսության ժանրերը, դ) 
մոռացվել կամ աղոտ էին հիշվում ավանդական տոներն ու ծեսերը և 
դրանց հետ առնչվող ու դրանց լրացնող բանահյուսական, սովորույ
թային ու հավատալիքային դրսևորումերը:

70 Молдавский Дм. М., За песней, сказкой, одоленьтравой, записки со
би ра теля народного творчества, Ленинград, Лениздат, 1975, с. 288.
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գի տա կան, գա ղա փա րա կան ու դաս տի ա րակ չա կան նշա նա կու
թյու նը71: Մար զում բա նա հա վաք չա կան աշ խա տանք նե րը ծա վալ վել 
են 50 բնա կա վայ րում, գրա ռում ե րը կա տար վել են ձեռ քով և ձայ
նագ րի չով (մագ նի տո ֆո նով): Փոր ձը ցույց է տվել, որ գրառ ման եր
կու մո տե ցում երն էլ լի ար ժեք չեն. ձեռ քով գրառ ման ըն թաց քում 
բա նա հա վա քը չի կա րող զար գաց նել այն պի սի արա գու թյուն, որ 
տեքս տա յին բաց թո ղում եր չլի նեն, սա կայն ու նի մի առա վե լու
թյուն. բնագ րի հա մա պա տաս խան տե ղում բա նա հա վա քը կա րող է 
նկա րագ րել բա նա սա ցի շար ժում ե րը, դի մա խա ղը, ձայ նի ելև էջ
ներն ու ին տո նա ցի ան, նրա վե րա բեր մուն քը պա տու մի դեպ քե րի 
նկատ մամբ, կա րող է նաև ան մի ջա պես բա ցատ րու թյուն պա հան
ջել ան հաս կա նա լի հատ ված նե րի ու բա ռե րի վե րա բե րյալ՝ պա տու
մի մեջ հստա կու թյուն մտցնե լու հա մար: Ձայ նագ րու թյան մե թո դով 
կա տար ված գրա ռում ե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս անա ղարտ 
պահ պա նել բար բա ռը, նրա ար տա սա նա կան նրբե րանգ նե րը, հաս
տա տագ րել քնա րա կան բա նա հյու սու թյան մե ղե դի նե րը, որոնք 
ձեռ քով գրա ռե լու դեպ քում կոր չում են: Ձայ նագր ման մե թո դով հիմ
նա կա նում գրառ վել են վի պա կան և քնա րա կան բա նա հյու սու թյան 
ժան րե րը (հե քի աթ, սի րա վեպ, զրույց, հու շա պա տում, ավան դու
թյուն, եր գեր): Ասույ թա բա նա կան բա նա հյու սու թյան հա մար նախ
ընտ րե լի էր ձեռ քով գրառ ման տեխ նի կան՝ նկա տի ու նե նա լով հա
վաք վող նյու թի փոք րա ծա վա լու թյու նը և կի րառ ման տա րե րայ նու
թյու նը:

Առանձ նա հա տուկ դեր է խա ղում նաև բա նա հյու սա կան նյու թի 
գրառ ման իրա կա նա ցու մը բնա կան մի ջա վայ րում, բա նա սա ցին հո
գե հա րա զատ այն հա վա քա տե ղի ում, որ տեղ նրան շրջա պա տում 
են իր մշտա կան ունկն դիր նե րը: Բա նա սացլսա րան կա պը նպաս
տում է ի հայտ բե րե լու բա նա սա ցի եր կա ցան կը, ունկն դիր նե րի 
ներ կա յու թյու նը և ու շադ րու թյու նը ոգև ո րում է բա նա սա ցին ու 
նպաս տում նրա ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի լի ար ժեք 
դրսև որ մա նը:

Բա նա հա վաք չա կան աշ խա տան քի հա մար կա րև որ նշա նա
կու թյուն ու նի նաև գրառ ման ժա մա նա կը: Ժա մա նա կա յին գոր ծո նը 
հարկ է դի տար կել մի քա նի տե սան կյու նից: Սո վո րա բար մաս նա

71 Гусев В. Е., Методика полевых исследований // Русский фольклор, Проб
лемы современного народного творчества, т. IX, Москва –Ленин град, 
Издво “Наука”, 1964, с. 201.
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գետբա նա հա վաք նե րը (այ սինքն գի տա հե տա զո տա կան ինս տի
տու տի աշ խա տա կից նե րը և ու սա նո ղա կան հա վաք չա կան ջո կա տի 
ան դամ ե րը) բա նա հյու սա կան նյութ հա վա քե լու են գնում ամ ռան և 
աշ նան ամիս նե րին, որը բնավ նպաս տա վոր ժա մա նա կա հատ ված 
չէ գրա ռում ե րի հա մար, որով հե տև գյու ղա ցի ա կան մի ջա վայ րը 
ներ կա յաց նող բա նա սաց ներն այդ ամիս նե րին զբաղ ված են լի նում 
գյու ղատն տե սա կան ան հե տաձ գե լի բազ մաբ նույթ աշ խա տանք նե
րով: Երկ րորդ ու գլխա վոր պատ ճառն այն է, որ բա նա հյու սա կան 
որոշ ժան րեր, ինչ պես օրի նակ՝ հե քի ա թը, դա րա վոր մշա կում ան
ցած կա նո նա կար գով, պատ մում էին մի այն ձմռան եր կար գի շեր նե
րին72, բազ մա մարդ լսա րա նի առ կա յու թյամբ՝ հե տև ո ղա կա նո րեն 
պահ պա նե լով պա պե րից ժա ռան գած սո վո րույթ նե րը, այն է՝ պա
տու մի ըն թաց քում լռու թյուն պահ պա նել կամ ճրա գը հանգց նել ու 
մթու թյան մեջ պատ մել, որ ալյու րը չպա կա սի73 և այլն74: Իհար կե 
ժա մա նա կի ըն թաց քում շատ սո վո րույթ ներ մո ռա ցու թյան էին 
տրվել կամ էլ զանց էին առն վել, սա կայն բա նա հյու սա կան որևէ 
նյութ գրա ռե լու հա մար հարկ էր լի նում բա նա սա ցին բա ցատ րել 
գրառ ման անհ րա ժեշ տու թյունն ու նպա տա կը, նրան տրա մադ րել 
իր իմա ցա ծը պատ մե լու75: Հա ճախ բա նա սաց նե րը չէ ին կա րև ո րում 
իրենց իմա ցա ծը կամ էլ հեն վում էին հի շո ղու թյան կորս տի վրա. 

72 ՀԱԻԲԱ, FFV: 2894,01 –2896,00, Արազ Կարապետյանի հավաքածու:
73 ՀԱԻԲԱ, FFXI: 7629 –7630, Հրաչ Մկրտչյանի հավաքածու:
74 Դարավոր մշակում անցած սովորույթները մատնացույց են անում բա

նահյուսական պատումերի, հատկապես հեքիաթների հմայական գոր
ծառույթը: Ձմռան երկար գիշերներին հեքիաթները պատմվում էին 
տոհմի ամենատարեց մարդու տանը (Հովսեփյան Հ., Ղարադաղի 
հա յերը, Բանահյուսություն, հ. II, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 
2009, էջ 14: ՀԱԻԲԱ, FEI: 4011 –4022, Է. Խեմչյանի հավաքածու, Շամ
շադին, 1981)՝ ոչ միայն ունկնդիրների պահանջները բավարարելու, 
այլև որպես սրբազան արարողություն տնային ոգիներին (բախտ, 
դով լաթ, շվոտ, չարք և այլն) սիրաշահելու և իրենց ցանկություններին 
տեղյակ պահելու համար, որը բխում էր հնագույն հասարակության 
պաշտամունքային ու կրոնաառասպելաբանական պատկերացում ե
րից:

75 Բանահավաքի համար ամենադժվար պահը առաջին ծանոթությունն 
է բանասացի հետ: Երբեմ այն ծերունիներն ու տատիկները, որոնց 
դի մում է բանահավաքը, չեն հասկանում, թե ինչու է այս անձնա վո
րությունը մայրաքաղաքից վեր կացելեկել իրենց ծայրամասային կո
րածմոլորած գյուղը և ինչ է ուզում իրենցից: Նրանցից շատերը հա
ճախ անլուրջ բան են համարում ժողովրդական խոսք ու զրույցը գրա
ռելու անհրաժեշտությունը:
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«Էտ քան տա րի էտ ո՞վ ա տրանք ասել որ, հմի հի շըմ չեմ, որ ասեմ»76, 
կամ բա նա սաց Թա մար Սա ռի կյա նի ափ սո սանքն իր իմա ցա ծի 
կորս տի մա սին. «Վա՜յ իմ գյու լում ի, վա՜յ իմ… մըտ կերս կո րել ա, 
էն քան ի՜ գի դը՜մ»77:

Ակն հայտ է 50 –70ական թվա կան նե րի սե ռա տա րի քա յին 
ավագ խմբե րի բա նա սաց նե րի կա պը նա խորդ՝ XIX դա րա վեր ջի և 
XX դա րասկզ բի բա նա սաց նե րի ու նրանց ավան դա կան եր կա ցան
կի հետ: Բա նա սաց նե րից շա տե րը վկա յում են, որ իրենց գի տե լիք
նե րը ստա ցել են ոչ մի այն իրենց տա տե րից ու պա պե րից, այ լև՝ 
պրո ֆե սի ո նալ բա նա սաց նե րից. «… էտ քան պaներն էլ մենձ մարթ
կե րանց, էն հա րուր տա րե կան, հա րուրք սան տա րե կան մար թիք 
զը րից են արել, միտս ա ըն գել էն օր վա նից սօր»78, կամ՝ «Հե տո 
ըս տեղ մի հատ բրուտ կար79 … Լaվլaվ հե քի աթ ներ էր պատ մըմ, 
մենք էլ լսըմ էինք, դե ջա հել էինք, ին քը լե զուն քաղցր էր, որ մեզ 
պատ մըմ էր, մենք կլան ված հա լսըմ էինք: Դե կա մացկա մաց մենք 
էլ սվո րըմ ենք…80:

Փաս տե րը, հու շե րը, գրառ ված նյու թե րի մի մա սի թե րի ու 
կցկտուր լի նե լը հաս տա տում են այն իրո ղու թյու նը, որ ավան դա
կան բա նա հյու սու թյու նը հա մա ժո ղովր դա կան սե փա կա նու թյուն և 
ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի գե ղա գի տա կանգա ղա փա րա կան 
պա հանջ նե րը բա վա րա րող կա րև ո րա գույն մի ջոց լի նե լուց բա ցի, 
պատ մա կան բնա կա նոն գոր ծըն թաց նե րի ար դյուն քում դար ձել է 
մարդ կանց փոք րա թիվ խմբե րի սե փա կա նու թյան առար կա: Հե
տաքրք րու թյունն ավան դա կան բա նա հյու սու թյան նկատ մամբ 
նվա զել է, բա նա հյու սա կան պա տում ե րում հան դես եկող կեր
պար ներն ու գա ղա փար նե րն այ լևս չեն բա վա րա րում ժա մա նա կա
կից հա սա րա կու թյան պա հանջ մունք նե րին ու ապ րում են այն 

76 ՀԱԻԲԱ, FEII: 1883 –1885, Է. Խեմչյանի հավաքածու:
77 ՀԱԻԲԱ, FEII: 2199 –2200, Է. Խեմչյանի հավաքածու:
78 ՀԱԻԲԱ, FEII: 1919, Է. Խեմչյանի հավաքածու, բանասաց Մեսրոպ 

Շահնազարյանիր հուշերից:
79 Խոսքը բանասաց Տիգրան Բաբասյանի վարպետի՝ վասպուրականցի 

Արշակ Ռաջոյանի մասին է, որը բազմաթիվ հեքիաթներ է իմացել և 
ունեցել է յուրահատուկ պատմելաոճ: Ըստ բանասաց Տ. Բաբասյանի՝ 
իր վարպետը, գնահատելով աշակերտի կարողությունները, նրան 
պարտավորեցրել է հիշել և պատմել իր երկացանկի հեքիաթները և 
հատկապես «Արա Գեղեցիկ» հեքիաթը:

80 ՀԱԻԲԱ, FEI: 4011 –4021, Է. Խեմչյանի հավաքածու:
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մարդ կանց հի շո ղու թյան մեջ, ով քեր այն ժա ռան գու թյուն են ստա
ցել ան ցյա լից ու փոր ձում են պահ պա նել սե րունդ նե րի հա մար:

Հատ կան շա կան է վար պետբա նա սաց նե րի վե րա բեր մուն քը 
գրա ռող նե րի և իրենց իմա ցու թյուն նե րով հե տաքրքր վող նե րի հան
դեպ: Այդ առի թով 80ամյա բա նա սաց Մես րոպ Շահ նա զա րյանն 
ասել է. «… մեր հին պaնե րը կա էլի տե սակտե սակ: Դե հմի թե 
հիմք կըն թու նեն, հիմք չեն ըն թու նի, մեր պարտքն էտ ա, որ մենք 
ասենք: Էտ թա վուր պaնե րի մհար ե՞ս նե ղու թյուն քա շել, բա լիկ 
ջան, սօր էլ կա ցի, էքուց էլ կա ցի, տու նը՝ տաք, տե ղը՝ լaվը, ասեմ, 
տbւն էլ տպի՝ տար»81: Բա նա սա ցի երախ տա գի տու թյան փաստ է 
ար ձա նագ րել նաև բա նա հա վաք Սար գիս Իս րա յե լյա նը: Նրա բա
նա սաց նա վու րե ցի Ֆրի դոն պա պը շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նել, 
որ իրեն «մար թու տեղ» են դրել և այդ պի սի խնդրան քով դի մել 
իրեն82: Նկա տենք, որ բա նա հյու սա կան ավան դույ թի մար ման գոր
ծըն թա ցը ցա վա գին ար ձա գանք էր գտնում այդ ավան դույ թով 
սնված ու ապ րող բա նա սաց նե րի մոտ:

Բա նա հա վաք չա կան և հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ըն
թաց քում պարզ վել է, որ բա նա հյու սու թյու նը, որ պես կո լեկ տիվ և 
ան հա տա կան ջան քե րով ստեղծ ված և պահ պան վող կեն դա նի 
երև ույթ, XX դա րի 50ական թվա կան նե րից մին չև դա րա վերջ Տա
վու շի մար զում դե ռևս շա րու նա կում էր գե ղա գի տա կան, հո գև որ և 
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծա ռույթ ներ իրա կա նաց նել:

Տա վու շի մար զի բա նա հա վաք չու թյան պատ մու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ մեկ հա րյու րա մյա կի ըն թաց քում մար զի տա րած քում 
բա նա հա վաք չա կան աշ խա տանք ներն ըն թա ցել են ան հա մա չափ և, 
պատ մա կան այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, երբ բա նա հյու սա կան 
նյու թե րը դե ռևս ակ տիվ կեն ցա ղա վա րում էին, ու շադ րու թյու նից 
դուրս են մա ցել: Կորս ված նյու թե րի պա կա սը լրաց նե լու հա մար 
բա նա հա վաք նե րի կող մից մեծ ջան քեր են գոր ծադր վել փրկե լու մե
ծա հա սակ նե րի հի շո ղու թյան մեջ պահ պան ված ու մա սամբ էլ կեն
ցա ղա վա րող բա նա հյու սա կան բազ մա ժանր նյու թե րը:

81 ՀԱԻԲԱ, FEII: 1915, Է. Խեմչյանի հավաքածու, բանասաց Մեսրոպ Շահ
նազարյանի կենսագրությունը:

82 ՀԱԻԲԱ, FFIII: 1527 –1529, Սարգիս Իսրայելյանի հավաքածու:
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1.3. ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ԲԱ ՆԱ ՍԱՑ ՆԵ ՐԸ
Բա նա հյու սա կան նյու թի զար գաց ման, պահ պան ման, գո յա

տև ման և փո խանց ման գոր ծում հիմ ա կան ծան րու թյունն ընկ նում 
է այն ան հատ նե րի վրա, որոնց ըն դուն ված է ան վա նել բա նա սաց83: 
Տա վու շի մար զում բա նա սա ցին ան վա նում են հե քի աթ կամ նաղլ 
պատ մող և առա կա խոս: Նրանց հի շո ղու թյան մեջ դե ռևս պահ
պան վող, ան ցյա լից ժա ռան գու թյուն ստա ցած ժո ղովր դա կան բա
նա հյու սու թյան ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ժո ղո վուր
դը ավան դա բար այն ըն դու նում և պահ պա նում է այն պես, ինչ պես 
ժա ռան գել է նախ նի նե րից: Հայտ նի է, որ բա նա հյու սա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րը կո լեկ տիվ մտա ծո ղու թյան ար դյունք են և ոչ մի 
հե քի աթ, զրույց կամ երգ չու նի կոնկ րետ հե ղի նակ: Ակն հայտ է, որ 
յու րա քան չյուր ազգ հան րա հայտ թե ման, բա նա հյու սա կան սյու ժեն 
և մո տի վը յու րո վի է զար գաց րել՝ դրա նում ներդ նե լով սե փա կան 
ազ գա յին նկա րա գիրն ու բնա վո րու թյու նը, երև ույթ նե րի ըն կալ ման, 
գնա հատ ման ու վե րար տադր ման իր ազ գա յին ու տե ղա կան մո տե
ցում ե րը: Հարկ է նշել, որ հա մաշ խար հա յին բա նա հյու սա կան ժա
ռան գու թյան հե քի ա թա յին հան րա հայտ սյու ժե ներն ու մո տիվ ե րը, 
առաս պել ներն ու աս քե րը տար բեր ազ գե րի կող մից դա րե դար 
պատմ վե լով՝ տար բեր ճա նա պարհ նե րով փո խանց վել են մի մյանց 
և դրան ցից ձև ա վո րել յու րա քան չյու րի ազ գա յին ինք նա գի տակ ցու
թյանն ու նկա րագ րին բնո րոշ հա րուստ ու բազ մա զան բա նա հյու
սա կան եր կեր, որոնք կազ մել են տվյալ ազ գի հո գև որ կյան քի հիմ
քը: Շա րու նա կա կան փո խան ցում ե րի շնոր հիվ բա նա հյու սա կան 
եր կը դառ նում է ավան դա կան ժա ռան գու թյուն, փո խանց վում է մեկ 

83 Բանասաց անվանումից զատ կիրառվում է նաև ասացող, պատմող, 
հե քիաթասաց, առակախոս և այլ անվանումեր, որոնք մասնակի տար
բերություններով գրեթե նույն իմաստն են արտահայտում: «Ասա ցող» 
բառը մեկնաբանվում է որպես ժողովրդական զրույց՝ վեպ, հե քիաթ 
պատմող, երգող վարպետ (Ժամանակակից հայոց լեզվի բա ցատ
րական բառարան, հ. I, Ա –Ե, Երևան, 1969, էջ 184), նույն նշա նա
կությունն ունի նաև բանասաց եզրը (նույն տեղում, էջ 280): Հե քիա
թասաց կամ հեքիաթախոս անվանում են հեքիաթ պատմող ան ձին 
(Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հ. III, Կ –Մ, 
Երևան, 1974, էջ 348), իսկ առակ պատմող և իր խոսքը առակ ներով, 
առածասացվածքներով համեմող մարդուն՝ առակախոս կամ առա
կա սաց (Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հ. I, , 
Ա –Ե, Երևան, 1969, էջ 170):
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մի ջա վայ րից մեկ այլ մի ջա վայր՝ վե րամ շակ վե լով վե րած վում հա
մա ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան84:

Հայ բա նա հյու սա կան ավան դույ թը ձև ա վոր վել և զար գա ցել է 
Հա յաս տա նի պատ մա ազ գագ րա կան բո լոր տա րածք նե րում. դրա 
ձև ա վոր մանն ու հղկմա նը մաս նակ ցել է ողջ ազ գը և մաս նա վո րա
պես այն շնոր հա լի ան հատ նե րը, ով քեր իրենց անձ նա կան ներդ րում 
են ու նե ցել յու րա քան չյուր հե քի ա թի, զրույ ցի, եր գի ու հա նե լու կի 
ոճա վոր ման, կոկ ման, ազ գա յին ինք նա տիպ գույ ներ ու ոգի հա ղոր
դե լու գոր ծըն թա ցի մեջ: Սույն գոր ծըն թա ցի հիմ քում ան հա տա կան 
ծա գու մով նյութն է, որի կո լեկ տիվ մշա կու մը ձև ա վո րել է բա նա հյու
սա կան ստեղ ծա գոր ծու թյու նը: Պատ մա ազ գագ րա կան յու րա քան
չյուր տա րա ծաշր ջան բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյա նը հա վե լել է 
իր բար բա ռի, կեն ցա ղի, սո վո րույթ նե րի ու հա վա տա լիք նե րի ու
րույն նրբե րանգ նե րը՝ դրա նով նպաս տե լով հա մա հայ կա կան բա
նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան հարս տաց մա նը: Հե քի ա թը, զրույ ցը, 
ավան դու թյու նը, երգն ու պա րը, բազ մաբ նույթ խա ղերն ու սո վո
րույթ նե րը, հա վա տա լիք ներն ու ծե սե րը կազ մել են տա վուշ ցու առօր
յա յի ան քակ տե լի մա սը: Դրան ցից յու րա քան չյուրն ու ներ կա տար
ման իր ժա մա նա կը, առիթն ու անհ րա ժեշ տու թյու նը, ան հատ ու 
խմբա կա յին կա տա րող ներն ու պա հանջ վող մի ջա վայ րը: Ջան գյու
լու մի (համ բարձ ման) խա ղիկ նե րը կեն ցա ղա վա րել են երի տա սարդ 
կա նանց ու աղ ջիկ նե րի մի ջա վայ րում և նրանց խմբե րի կող մից, 
կա տար վել կոնկ րետ ծե սի ու տար վա որո շա կի կա նո նա կարգ ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում 85: Հար սա նե կան ծի սա կարգն 
ու ղեկց վել էր եր գե րի շար քով, որոնց կրող ներն ու կա տա րող նե րը 
երի տա սարդ տղա նե րի ու աղ ջիկ նե րի խմբերն էին86: Գյու ղաշ խար
հի բազ մաբ նույթ աշ խա տան քա յին գոր ծըն թաց ներն ու ղեկց վում 
էին աշ խա տան քա յին եր գե րով, որոնց կրող ներն ու կա տա րող նե
րը՝ հայ շի նա կանն ու գեղջ կու հին, յու րա քան չյուր երգ կա տա րում 
էին իր տե ղում և իր ժա մա նա կին87: Հո ղա գոր ծը վա րի պրո ցե սի ըն

84 Հարությունյան Ս. Բ., Բանագիտական ակնարկներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2010, էջ 25:

85 Մկրտչյան Ս., Տոները հայ արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիական 
ուսումասիրություն), ՀԱԲ, հ. 22, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 
2007, էջ 154: Քաջբերունի, նշվ. աշխ., էջ 130:

86 Քաջբերունի, նշվ. աշխ, էջ 146 –201:
87 Ղանալանյան Ա., Հայ շինականի աշխատանքի երգերը, հ. Բ, Երևան, 

Պետ հրատ, 1937, էջ 14 –15:
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թաց քում եր գում էր ծի սա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող և ապա գա 
բեր քի հա ջո ղու թյու նն ապա հո վող «Հո րո վել»ը, որը սե ռա կան 
հմա յա գոր ծու թյուն ու հո ղի բեղմ ա վոր ման նպա տակ էր հե տա
պնդում 88: Կթվո րու հին կթի ըն թաց քում եր գում էր «Կով կի թի եր
գը», որը նույն պես ծի սա կան նշա նա կու թյուն ու ներ, և կթվո րի սե
րը, ջեր մու թյունն ու խնդրանքն էր փո խան ցում կթվող անա սու
նին89: Եր գե րի բո լոր տե սակ նե րը կա տար վել են գյու ղա կան հա
մայն քի սե ռա տա րի քա յին տար բեր խմբե րի կող մից: Գյու ղա կան 
հա մայնքն ինքնս տին քյան բաղ կա ցած էր կա տա րող նե րից և ունկն
դիր նե րից ու լա վա գույնս բնու թագ րում էր բա նա հյու սու թյան կո լեկ
տիվ առանձ նա հատ կու թյու նը:

XX դա րի 50 –70ական թվա կան նե րին Տա վու շի մար զի գյու ղե
րում կեն ցա ղա վա րող բա նա հյու սա կան ժան րե րի պահ պա նում ու 
փո խան ցու մը կա տար վում էր ոչ մի այն տո նե րի, ծե սե րի ու տար բեր 
մի ջո ցա ռում ե րի, այ լև գյու ղա կան հա մայն քի աշ խա տան քա յին ու 
հանգս տյան հա վա քա տե ղի նե րի մի ջո ցով: Մար զի հա մար հատ
կան շա կան էին հե տև յալ հա վա քա տե ղի նե րը, որոնք ծա ռա յում էին 
որ պես բա նա հյու սա կան նյու թի պահ պան ման ու փո խանց ման 
օջախ ներ90:

1. Ծխա խո տա գոր ծա կան չո րա նոց նե րը: Տա վու շի մար զի գյու
ղատն տե սու թյան կա րև որ ճյու ղե րից մե կը ծխա խո տա գոր ծու թյունն 
էր, որի մեջ հիմ ա կա նում ընդգրկ ված էին կա նայք: Հա վաք ված 
ծխա խո տի շար ման գոր ծըն թա ցը տե ղայ նա ցած էր չո րա նոց նե
րում: Ծխա խոտ շա րե լու ըն թաց քում կա նանց մեջ սկիզբ էր առ նում 

88 Բդոյան Վ., Երկրագործական մշակույթը Հայաստանում, Երևան, ՀՍՍՀ 
ԳԱ հրատ., 1972, էջ 470:

89 Ըստ երգասացի՝«Երփ որ կովի տակն ենք մտնըմ, որ կթենք, ըրbւգbւնը 
և ռավոտը, երքըմ ենք էս երքը, որ կովը aղaտըկալի և կաթը վրa 
անի (ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8066,02 –8066,02, Վերժինե Սվազլյանի հավա
քա ծու):

90 Մեր բանահավաքչական աշխատանքի ընթացքում նյութեր ենք գրա
ռել գյուղամիջյան հավաքատեղիներում, ծխախոտագործական չո րա
նոցներում, մանկապարտեզներում, անասնապահական յայլաներում: 
Հավաքչական աշխատանքն ու դիտարկումերը ցույց են տվել, որ 
հիշյալ հավաքատեղիները նպաստավոր միջավայր են ստեղծում բա
նահյուսական որոշակի ժանրերի (հեքիաթ, զրույց, զվարճախոսություն, 
ավանդություն, հուշապատում, առածասացվածք, անեծքօրհնանք, 
հա նելուկ, խաղիկ և այլ ժանրեր) պահպանման, փոխանցման, ինչպես 
նաև գրառման համար:
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խոսք ու զրույ ցը, որն ընդգր կում էր նաև ժո ղովր դա կան բա նա հյու
սու թյան տար բեր ժան րեր՝ զվար ճա խո սու թյուն, երգ, առածասաց
վածք, անեծքօրհ նանք: Այս մի ջա վայ րում ակ տի վո րեն կեն ցա ղա
վա րում էր անեծ քի ժան րը՝ որ պես անձ նա կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը կար գա վո րող մի ջոց:

2. Անաս նա պա հա կան ամա ռա նոց նե րը (յայ լա ներ), որ տեղ 
հո վիվ ե րը, նախ րա պան ներն ու կթվոր ներն աշ խա տան քա յին 
ընդ մի ջում ե րի և հատ կա պես երե կո յան հանգս տի պա հե րին, բո
լոր վե լով բա ցօ թյա օջա խի կամ խա րույ կի շուր ջը, օր վա տպա վո
րու թյուն նե րը փո խա նա կե լուց հե տո անց նում էին հե քի ա թա սա ցու
թյա նը:

3. Ան տա ռա հա տող և ածուխ պատ րաս տող խմբե րը կամ բրի
գադ նե րը: Տա վու շի մար զի ան տառ նե րում գոր ծում էին ան տա ռա
հա տող ու ածուխ պատ րաս տող խմբեր, որոնց աշ խա տան քա յին 
ընդ միջ ման ժա մե րը ծա ռա յում էին ոչ մի այն պա սիվ, այ լև ակ տիվ 
հանգս տի հա մար: Բրի գա դի ան դամ ե րը ժո ղովր դա կան խա ղեր 
էին խա ղում, հա նե լուկ ներ էին գու շա կում, իսկ տա րեց նե րը հե
քիաթ էին պատ մում:

4. Գյու ղա կան ման կա պար տեզ նե րը, որ տեղ դաս տի ա րակ չու
հի նե րը «վե րև ից» պար տադր ված ծրագ րե րին զու գա հեռ երե խա
նե րի կրթու թյան հա մար օգ տա գոր ծում էին նաև իրենց տա տիկ նե
րից սո վո րած ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րը, ման կա կան եր գե րը, 
հա նե լուկ նե րը, շու տա սե լուկ նե րը, խա ղե րը և այլն:

5. Գյու ղա կան բա ցօ թյա հա վա քա տե ղի նե րը կամ, տա վուշ ցու 
բա ռե րով ասած, «գե ղա մե ջը» («կե ղա մեչ»): «Գե ղա մե ջը» բնո րոշ է 
Տա վու շի բո լոր գյու ղե րի հա մար և այն հիմ ա կան հա վա քա տե ղին 
է, որ տեղ տա րե րայ նո րեն քննարկ վում են հան րա պե տու թյան, մար
զի և գյու ղի նո րու թյուն նե րը: Մի և նույն ժա մա նակ «գյու ղա մե ջը» 
ծա ռա յում է որ պես բա նա հյու սա կան լսա րան: Այն տեղ ցե րե կը հա
վաք վում էին այն մե ծա հա սակ նե րը, ով քեր ընդգրկ ված չէ ին տվյալ 
օր վա կոլտն տե սա յին աշ խա տանք նե րում և թո շա կա ռու ծե րու նի նե
րը, ով քեր աշ խա տում էին մի այն իրենց տնտե սու թյան մեջ (բան ջա
րա նոց, այ գի, ըն տա նի կեն դա նի նե րի խնամք): Նրանք վաղ առա
վո տից իրենց տնա յին պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լուց հե տո 
կե սօ րին հա վաք վում էին գյու ղա մի ջում, հի շում ան ցած օրե րը, 
պատ մում իրենց կյան քի բազ մա զան դիպ ված նե րը: Գյու ղա մե ջի 
լսա րա նի կազ մը երե կո յան ժա մե րին հա մալր վում էր դաշ տե րից, 
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ան տառ նե րից, անաս նա պա հա կան ֆեր մա նե րից տուն վե րա դար
ձած աշ խա տա վոր նե րով, ով քեր իրենց հանգս տի հետ մի ա ժա մա
նակ մաս նակ ցում էին զրույց նե րին և իրենց լու ման էին բե րում ընդ
հա նուր բա նա հյու սա կան մթնո լոր տի ապա հով մա նը:

Յու րա քան չյուր հա վա քա տե ղի ու ներ մի քա նի «առա կա խոս», 
ով քեր հայտ նի էին իրենց բա նա հյու սա կան եր կա ցան կով և ունկն
դիր նե րի պա հան ջով պատ մում էին հրա շա պա տում, իրա պա տում 
և կեն դա նա կան հե քի աթ ներ, ավան դու թյուն ներ, զվար ճա խո սու
թյուն ներ, հու շա պա տում եր և այլն: Հա վա քա տե ղի նե րը դե պի 
իրենց էին գրա վում նաև այն երի տա սարդ նե րին ու դպրո ցա կան
նե րին, ով քեր սի րում էին լսել վար պետ բա նա սաց նե րի պա տում ե
րը:

Տա վու շի մար զի յու րա քան չյուր բնա կա վայր ու ներ իր վար պետ 
բա նա սաց նե րը: Բա նա հա վաք չա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում 
XX դա րի 50 –70ական թվա կան նե րի բա նա հա վաք նե րը բազ մա
ժանր բա նա հյու սա կանազ գագ րա կան նյու թեր են գրա ռել սե ռա
տա րի քա յին տար բեր խմբե րի տղա մարդ և կին բա նա սաց նե րից: 
XX դա րի 50 –70ական թվա կան նե րին նյութ տրա մադ րած բա նա
սաց նե րի զգա լի մա սը ծնվել է XIX դա րի վեր ջին և XX դա րի սկզբին 
ու ապ րել է պատ մա կան այն ժա մա նա կա հատ վա ծում, որը սահ մա
նա գիծ է եղել ավան դա կան ան ցյա լի ու ներ կա յի մի ջև: 149 բա նա
սաց ներ ծնվել են XIX դա րում, ներ կա յաց րել են սե ռա տա րի քա յին 
ավագ խմբե րը, եղել են անգ րա գետ կամ կի սագ րա գետ: 16 բա նա
սաց ներ 90 և ավե լի տա րիք են ու նե ցել, 7 բա նա սաց՝ 100ից բարձր91: 
Տա րի քա յին ավագ խմբե րի բա նա սաց ներն աչ քի են ըն կել ավան
դա պա հու թյամբ, իրենց իմա ցա ծը սրբու թյամբ պահ պա նե լու ու փո
խան ցե լու մտա հո գու թյամբ: Վար պետ բա նա սաց, 103ամյա Շա
քար Դա նի ե լյանն իր բա նա հյու սա կան եր կա ցան կը սո վո րեց րել էր 
հար սին՝ Օֆե լյա Դա նի ե լյա նին, որը հի վանդ սկես րայ րին գո հաց

91 Այդ բանասացներն են՝ Հարություն Հովակիմյանը՝ Թովուզից և Սոնա 
Մամյանը՝ Դովեղից 107, Հարություն Ամիրյանը՝ Այգեհովիտից՝ 115, Շա
քար Դանիելյանը՝ Նավուրից՝ 103, Համբարձում Ղազարյանը՝ Շամ շա
դինի Ծաղկավանից՝ 101, Հակոբ Բայրամյանը՝ Ոսկեպարից՝ 100, Խա
նում Բադալի Նազարյանը՝ Կիրանցից՝ 137 տարեկան (ըստ Ռուբեն 
Սի մոնյանի պրպտումերի՝ Խանում Բադալի Ամիրխանյանը (Նազար
յանը երրորդ ամուսնու ազգանունն է), ծնվել է 1860 թ. Ղա զախի գա
վառի Սռի գյուղում), (տե՛ս Սիմոնյան Ռ., Կիրանց, Երևան, «Տիգ րան 
Մեծ» հրատ., 2008, էջ 9):
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նե լու հա մար նրա եր կա ցան կից ներ կա յաց րեց մի քա նի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն92: Այս իրո ղու թյու նը խո սուն վկա յու թյուն է այն մա սին, 
որ բա նա հյու սա կան պա տում ե րը ոչ բո լոր ունկն դիր ներն են, որ 
կա րող են ամ բող ջու թյամբ մտա պա հել ու վե րար տադ րել. դրա հա
մար պետք են օժտ ված և բա նա հյու սու թյան ավան դույթ ներն ըն կա
լե լու և զար գաց նե լու ու նակ ան հատ ներ: Ավագ սերն դի բա նա սաց
նե րի եր կա ցան կը հիմ ա կա նում կազմ ված էր կամ ար դեն կեն ցա
ղա վա րու մից դուրս եկած ժան րե րից, ծե սե րից ու հա վա տա լիք նե
րից կամ էլ դե պի մա հա ցում գնա ցող վի պա կան եր կա րա շունչ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից: Եթե XIX դա րա վեր ջին բա նա հա վաք 
Քաջ բե րու նին գրա ռել էր ազ գա յին տո նա ծի սա կան եր գե րի ամ բող
ջա կան նմուշ ներ, ինչ պես օրի նակ, «Ալե լո ւյա»ն93 կամ ման կա խա
ղի եր գե րը94, ապա XX դա րի 50 –70ական թվա կան նե րի բա նա հա
վաք նե րը մի այն առան ձին ան հատ նե րի հի շո ղու թյան մեջ պահ
պան ված նույն եր գե րի պա տա ռիկ ներ են գրան ցել95:

Ակն հայտ է ավագ սերն դի բա նա սաց նե րի կա պը XIX դա րի 
շնոր հա լի բա նա սաց նե րի ասա ցո ղա կան ավան դույ թի հետ: Հե տևե
լով ու հա րա զատ մա լով նրանց եր կա ցան կին ու կա տար ման ոճին՝ 
օժտ ված բա նա սաց նե րը ոչ մի այն ըն դօ րի նա կում էին իրենց վար
պետ նե րի շար ժու ձևը, ձայ նի հնչե րան գն ու ելև էջ նե րը, նրանց օգ
տա գոր ծած բա ռա գան ձը, կա տա րո ղա կան վար պե տու թյու նը, այ լև 
տեքս տի մեջ ներ մու ծում էին սե փա կան փո փո խու թյուն ներն ու բա
ցատ րու թյուն նե րը96, պատ մա կան տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նին բնո
րոշ հաս կա ցու թյուն նե րը, ունկնդ րին հաս կա նա լի տե ղա նուն նե րը97, 

92 «Հա՛, պապի պատմածներն եմ ես պատմըմ, թե չէ ի՞նչ եմ ես գիդացել: 
Իրա տղեքը, ըղճկեքը մինն էլ ա հիշըմ չեն իրա պատմածնին, ես եմ 
հիշըմ ու որոշել ի, որ էս տրետ էլ կարա ոչ ոչ մինն ասի, մինն էլ ա 
ասեմ իրա պատմածներից» (ՀԱԻԲԱ, FEI: 0459 –0461, Է. Խեմչյանի 
հա վաքածու):

93 Քաջբերունի, նշվ. աշխ, էջ 115 –116:
94 Նույն տեղում, էջ 203:
95 ՀԱԲ, հ. 25, № 18(301), էջ 307, ՀԱԲ, հ. 21, № 8(350), էջ 214:
96 Ինչպես օրինակ՝«Բլբbւլը ոտի տակն ա քսըմ ու էտ ճրի մեչը մտնըմ, 

հըռըփալա ոնց որ պոլի վրովը տbւ ես քայլըմ, կամ ես եմ քայլըմ, անց 
ա կենըմ քյնըմ» [«Արա Գեղեցիկ». – ՀԱԲ, հ.21, № 4(4)], «Ասըմ ա. — Իմ 
թbւքիցը (էս յալիցը էլի, բաշիցը) մի իրեք մազ պուկի» [«Վըսկըքյaքյbւլ 
տղի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 1(1),էջ 18)]:

97 «… Որդեղ ֆորս քյնaք՝ քյնaք ոչ, ուրեմը Ռևազլվի վրա քյնaք ոչ» 
[«Դև ախչկա շաբիքը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 14(14)], «Քյնaցին տbւս եկան էս 
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հե րո սի բնա վո րու թյունն ու նկա րա գիրն ըն կա լե լու հա մար նրանց 
ունկն դիր նե րի մի ջա վայ րից որևէ մե կի կամ սե փա կան ան ձի հետ 
հա մե մա տե լը98, հան պատ րաս տից ստեղ ծա գոր ծելն (իմպ րո վի զա
ցիա) ու տեքս տա յին հա վե լում եր անե լը99 և այլն: XX դա րի 50 –70
ական թվա կան նե րի վար պետ բա նա սաց ներն ավան դա կան բա
նա հյու սու թյան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը հար մա րեց նում էին ապ
րած ժա մա նա կաշր ջա նին և լսա րա նի պա հանջ նե րին: Ավան դա
կան մի ջա վայ րի բա ցա կա յու թյունն աներկ բա յո րեն ազ դել է 
բա նա հյու սա կան ժան րե րի ավան դա կան նկա րագ րի վրա: Ինչ պես 
նկա տել է Բ. Ն. Պու տի լո վը, որ պես զի ավան դա կան բա նա հյու սու
թյու նը կեն ցա ղա վա րի ամ բողջ կեն սու նա կու թյամբ, անհ րա ժեշտ է 
ավան դա կան մի ջա վայր100, հե տև ա բար վեր ջի նիս կո րուստն ու փո
փո խու թյու նը ժա մա նա կա կից բա նա սա ցի առաջ խնդիր է հա րու
ցում նո րո վի մո տե նալ բա նա հյու սա կան ավան դա կան պա տու մին: 
Կեն ցա ղա վա րու մից դուրս եկած և մո ռաց ված ծե սե րը, սո վո րույթ
նե րը, կեն ցա ղա յին առար կա նե րը, այ լև այլ երև ույթ նե րը ժա մա նա
կա կից ունկնդ րին հաս կա նա լի չեն և լու սա բան ման, բա ցատ րու
թյան կա րիք են զգում: Այս պա րա գա յում ի հայտ է գա լիս բա նա սա
ցի մի ջամ տու թյու նը, որը պայ մա նա վոր ված է տվյալ ան հա տի իմա
ցու թյուն նե րով ու կա րո ղու թյուն նե րով: Շնոր հա լի բա նա սա ցը 
բա նա վոր խոս քի վար պետ է. նա զու գա հեռ ներ է անց կաց նում ժա
մա նա կա կից երև ույթ նե րի հետ, նո րա մու ծու թյուն ներ է կա տա րում, 
օգ տա գոր ծում է նո րա բա նու թյուն ներ, որոնք ավե լի հաս կա նա լի են 
ժա մա նա կա կից ունկնդ րին: Այս պես՝ «Ատր ճա նա կը հա նըմ ա, ծա
ռին կրակ ա տա լի» (ՀԱԲ հ. 25, № 10(10), «Ջոմ շուդն ու Մոմ շու դը», 

Կարմիր յալի պես մի յալ» (ՀԱԻԲԱ FEI:0203 –0242, բանասաց՝ Աբրա
համ Գրիգորյան, Բերդ, 1977):

98 «Քյնaց տեսավ՝ իմ օրըմը մի խեղճ ու կրակ, եթիմ տղա…» [«Խազօղլու 
հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 5(5)], կամ. «երկու ախպեր էլ, ախչիկ ջան, 
քյaսիբ են ինձ ղայդի…» [«Արչը, կելն ու մուկը». – ՀԱԲ, h. 25, № 49(49)], 
«Տյbւս պիրին, չոլխին տալով կյaլիս ա՝ ինձ ղայդի» [«Ճարպիկ տղան» –  
ՀԱԲ, h. 25, № 20(20), էջ 103)]:

99 «Մի թաքավոր հիցցուն գարուն, հիցցուն աշուն ա տենըմ, հիցցուն 
ամառ, հիցցուն ձմեռ, նa միշտ, ամբողջ երկիրը վըեր ինքը ղեկավարըմ 
ա, բոլորն ուրախ են, ինքը՝ տխուր» [«Խազօղլու հեքիաթը». – ՀԱԲ, 
h. 21, № 5(5), էջ 34) ]:

100 Путилов Б. Н., Фольклорное наследие и современная культура // Рус
ский фольклор, т. IX, Москва –Ленинград, Издво “Наука”, 1964, с. 76 –77.
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էջ 71), «Նա մա կը փոշտն են քցըմ, որ փոշտն են քցըմ, քյնըմ ա էտ 
տղին հաս նըմ էտ նա մա կը» (ՀԱԲ հ. 25, №11(11), «Բազր գյա նի հե
քիա թը», էջ 76), «Էդ մար թը քյնaց, քյնaց գյուղ խորհր դին քյթaվ» 
(ՀԱԲ հ. 25, №6(6), «Թա քա վո րի սա նի կը», էջ 48), «Կնի կը հե ռա խո
սով տա լիս ա, կյaլիս են, ամե քը իրանց պա լա տից կյա լիս են» 
(ՀԱԲ հ. 25, №20(20), «Ճար պիկ տղան», էջ 103), «Էտ տղեն վեր ա 
կե նըմ, քյնըմ են պլոշ չա դը» (ՀԱԲ հ. 21, №2(2), «Թա քա վո րի տղեն 
ու զմրութ ղու շը», էջ 21):

Բա նա սա ցի ան հա տա կա նու թյունն ու ստեղ ծա գոր ծա կան մո
տե ցում ե րը ի հայտ են գա լիս հատ կա պես վի պա կան բա նա հյու
սու թյան ժան րե րում: Նա իր ու սե րին է կրում պա տու մի ողջ ծան րու
թյու նը: Յու րա քան չյուր վար պետ բա նա սաց, որն առանձ նա նում է 
իր կա տա րո ղա կան ձիր քով, տվյալ հա սա րա կու թյան մեջ ու նի իր 
ար ժա նա վոր դիրքն ու հար գան քը, իր ծան րակ շիռ խոս քը և երի
տա սարդ նե րին ուղ ղու թյուն ու խոր հուրդ տա լու իրա վուն քը101: Այս 

101 Մեր գիտահետզոտական աշխատանքի ընթացքում բազմիցս առիթ 
ենք ունեցել համոզվելու, որ այնպիսի շնորհալի վարպետ բանա սաց
ներ, ինչպիսիք են Մեսրոպ Շահնազարյանը, Սամսոն Բաբայանը, Հայկ 
Խեմչյանը, Տիգրան Բաբասյանը, Ալբեկ Առուստամյանը, Արսեն և Կոս
տի Պապյանները, Աբրահամ Գրիգորյանը, Նատո Քոսակյանը, Սուլ
թան Մայիլյանը և ուրիշներ, իրենց միջավայրում սիրված, հարգ ված 
ան հատներ էին, որոնց կարծիքն ու խոսքը վճռորոշ նշանակություն 
ուներ և որոնց օգնությանն ու խորհուրդներին դիմում էին բոլորը: Բազ
միցս առիթ ենք ունեցել հիանալու մեր անգրագետ կամ կիսա գրա գետ 
բանասացների մտքի պայծառությամբ ու ճկունությամբ: Նրանք տա
րիների փորձով իմաստնացած ու հարստացած՝ ավելի ճիշտ, բա նա
կան ու իրական մոտեցում ունեին ժամանակակից երևույթ ներին և կա
րողանում էին ճիշտ գնահատել մարդկանց ու իրադրությունները և 
որը փայլուն կերպով ու վարպետորեն օգտագործում էին իրենց պա
տումերում: Օրինակ, հատկանշական է բանասաց Կոստի Պապյանի 
«Եղունիկն ու աղվեսը» առակի եզրափակիչ մտորումերը իր հետ 
պատահած մի դեպքի մասին, որը հիշեցնում է աղավու և աղվեսի 
պատմությունը.

 «Հիմա ես քյնա..ցել եմ, մտել մի գրասենյակ, փափաղըս վե կալել, 
դիրեկտորը հրե ըստոլի քըմակին նստած՝ իրան մհար կիր ա կյրըմ. –  
Հը՛, բիձա, ի՞նչ ա, ասա՛, լսըմ եմ:

 Իրան մհար կիր ա կյրըմ, կուզը կախ արած, ես ասըմ եմ՝ ըսկի նրա 
վե ջեն չի: Հմէլ տա..ռ ես իմ կյա..նգա..տն անիլու, էն ղոլեն մի մարթ ա նի 
մտնըմ, վեր ա կենըմ ու տրա հետ ըսկըսըմ շուլուղ-մուլուղ անըմ, 
ըստոլը քաշըմ տրա տակին տընըմ ու ետ տա..ռնըմ. — Հա՛, բիձա, ասա 
լսըմ եմ, բիձա, ասա լսըմ եմ:

 Ու իրան համար էտ մարթի հետ զրից անըմ, էտ մարթի հետ արխային 
զրից անըմ, ես հլե ասըմ եմ, ճամփա պահըմ, թե հրես մի պա..ն կասի, 
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փաս տը մեկ ան գամ ևս հաս տա տում է, որ հայ ազ գի հզոր գե նո
ֆոն դն ամ փոփ ված է մեր գյու ղաշ խար հում:

Հա սա րա կու թյան վե րա բեր մուն քը բա նա սա ցի նկատ մամբ 
ավան դա բար փո խանց վող երև ույթ է: Այս պա րա գա յում հա սա րա
կու թյան գոր ծա ռույ թը բա նա սա ցին ոչ մի այն լսե լը, այ լև գնա հա
տելն է: Ժա մա նա կին հե քի ա թա սա ցու թյունն ու եր գա սա ցու թյու նը 
պա հան ջարկ վա յե լող յու րօ րի նակ մաս նա գի տու թյուն է եղել: Այն, 
որ բա նա սաց նե րը հնում իրենց պա տում ե րի հա մար վար ձատր վել 
են, մթագն ված կեր պով պահ պան վել է հե քի ա թա յին բա նա ձև ե րի 
մեջ102: Ըստ էու թյան՝ բա նա սաց նե րը մի մյան ցից տար բեր վում են 
թե՛ իրենց բա նա հյու սա կան եր կա ցան կով, թե՛ պատ մե լա ո ճով, թե՛ 
նա խա սի րած թե մա տի կա յով: Տա վու շի բա նա սաց նե րի զգա լի մա
սը աչ քի են ընկ նում եր կա րա շունչ հե քի աթ ներ պատ մե լու վար պե
տու թյամբ: Նրանց պա տում ե րը հա գե ցած են ավան դա կան բա
նա ձև ե րով, կա տար վում են հե քի ա թա սա ցու թյան մշակ ված ձև ե
րով:

Հայտ նի է, որ բա նա հյու սու թյու նը հա մա ժո ղովր դա կան սե փա
կա նու թյուն է, և հա սա րա կու թյան յու րա քան չյուր ան դամ գի տե հե
քի աթ, առակ, երգ կամ բա նա հյու սա կան որևէ այլ ստեղ ծա գոր ծու
թյուն, սա կայն ոչ բո լոր իմա ցող նե րը կա րող են վե րար տադ րել 
իրենց իմա ցա ծը: Հե քի ա թա սա ցու թյու նը, բա նա սաց լի նե լը ար
վեստ է և որո շա կի ու նա կու թյուն ներ է պա հան ջում, որի մա սին ար

էտ դիրեկտորը մի պա..ն չի ասըմ: Էտ ա էտ եղունիկի ղայդի էտ ա 
ասըմ եմ, ասըմ, ասըմ, ասըմ ա. — Հա՛, հա՛, պապաշա, քյնա.., մի պա..ն 
կանենք էլի:

 Ըտի ասըմ եմ, ասըմ, ըսկի վեջեն չի, նա.. իրան զրիցն ա անըմ, իրան 
կիրն ա կյրըմ, մհէլ հեռախոսն ա վեր ունըմ, հեռախոսով մնի հետ 
զրից անըմ, ես էլ հլե ընդի կյլո..ւխս պա..ց արած, ղաքին կաղնած հլե 
կյա..նգա..տս տալիս եմ, տալիս եմ, մի վախտ ետ ա տա..ռնըմ, ասըմ. — 
Հա՛, լսեցի, բիձա, դե քյնա.., մի պա..ն կանենք, քյնա..:

 Էտ ա վեր եմ կենըմ, բըրախըմ ու առնըմ քյնըմ»: [«Եղունիկն ու աղ
վեսը». — ՀԱԲ, h. 21, № 59(59), էջ 150]:

102 Рошияну Н., Традиционные формулы сказки, Главная редакция вос
точ  ной литературы, Москва, Издво “Наука”, 1974, с. 74. Խեմչյան Է., 
Կա յուն բանաձևերը Վասպուրականի հրաշապատում հե քիաթ նե րում 
//Հայաստանի մայրաքաղաքները, Գիրք I, Վան, Վան քաղաքի առա
ջին հիշատակության 2865ամյակին նվիրված միջազգային գիտա ժո
ղովի (7 –9 հոկտեմբերի 2010 թ.) նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 321:
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դեն խոսք գնա ցել է: Բա նա սաց նե րի մեջ էլ հան դի պում են տա ղան
դա վոր և ան տա ղանդ ասա ցող ներ:

Նույն հե քի ա թի տար բե րա կի պա տու մը տար բեր բա նա սաց
նե րի մոտ կա րող է տար բեր կերպ հնչել: Ոմանք կա րո ղա նում են 
այն պատ մել ոգև ո րու թյամբ ու հե տաքր քիր՝ օգ տա գոր ծե լով բար
բա ռա յին զի նա նո ցի լա վա գույն դրսև ո րում ե րը, իսկ ոմանք ան
հար կի կրկնու թյուն նե րով ու ձգձգում ե րով պա տու մը դարձ նում են 
ձանձ րա լի ու ան հե տաքր քիր: Այ սօ րի նակ փաս տե րն առաջ են 
մղում բա նա սա ցի օժտ վա ծու թյան հար ցը, որով պայ մա նա վոր ված 
է գրառ վող նյու թի որա կը: Թեև գրա ռում ե րի ըն թաց քում առաջ
նու թյու նը տրվել է լա վա գույն և օժտ ված բա նա սաց նե րին, սա կայն 
քիչ չեն նաև պա տա հա կան բա նա սաց նե րից գրա ռած նյու թե րը, 
որոնց պա տում ե րի հա մա տեքս տում եր բեմ պահ պան ված են լի
նում մո ռաց ված ու կորս ված մո տիվ եր, սյու ժե ներ կամ այն պի սի 
անն շան թվա ցող ման րուք ներ, որոնք կա րև որ են գի տա հե տա զո
տա կան աշ խա տան քի հա մար:

Տա վու շի ավագ սերն դի բա նա սաց նե րի սո ցի ա լա կան կազ մը 
մի ա տարր էր. նրանք գյու ղա ցի ներ էին և զբաղ վում էին հո ղա գոր
ծու թյամբ ու անաս նա պա հու թյամբ: Հան դի պում էին նաև տար բեր 
ար հեստ նե րով զբաղ վող բա նա սաց ներ, ինչ պես օրի նակ՝ ներ կա
րար, դար բին, սվաղ անող, չու խա կա րող, կոշ կա կար, գի նե գործ, 
գոր գա գործ, ատաղ ձա գործ, մեղ վա բույծ: XX դա րի սկզբին ծնված 
բա նա սաց նե րը նույն պես պատ կա նել են գյու ղա ցի ա կան դա սին և 
աշ խա տել են կոլտն տե սու թյու նում ու կա տա րել են հո ղա գոր ծա
կան, այ գե գոր ծա կան, ծխա խո տա գոր ծա կան, անաս նա պա հա կան 
աշ խա տանք ներ: Կրթա կան մա կար դա կի բարձ րաց ման հետ կապ
ված՝ փոխ վել է նաև նրանց սո ցի ա լա կան կազ մը և աշ խա տան քա
յին ոլոր տը: Մի ջին և կրտսեր սերն դի բա նա սաց նե րի մեջ ի հատ են 
եկել ու սու ցիչ ներ, բժիշկ ներ, գյու ղատն տես ներ ու ճա նա պար հա շի
նա րար ներ, առևտ րի ոլոր տում և վար չա կան կա ռույց նե րում աշ
խա տող ներ:

Բա նա սաց նե րի սո ցի ա լա կան պատ կա նե լի ու թյու նը չի ազ դել 
նրանց բա նա հյու սա կան իմա ցու թյուն նե րի վրա, որով հե տև նրանք 
բո լո րը ծնվել և մե ծա ցել են այն ավան դա կան մի ջա վայ րում, որը 
ձև ա վո րել է նրանց որ պես բա նա սաց: Յու րա քան չյուր բա նա սաց, 
որին հարց է առա ջադր վել իրենց իմա ցու թյուն նե րի սկզբնաղ բյու
րը պար զե լու ու ճշտե լու հա մար, մատ նա ցույց է արել նախ իր ըն
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տա նի քը, մեր ձա վոր նե րին, ապա այն ավան դա կան մի ջա վայրն ու 
վար պետ բա նա սաց նե րին, ու մից ժա ռան գել է իր բա նա հյու սա կան 
եր կա ցան կը:

Մեր դի տար կում ե րը ցույց են տվել, որ Տա վու շի՝ XX դա րի 
50 –70ական թվա կան նե րի բա նա սաց նե րը մար զի եռա շերտ հան
րու թյան ան մի ջա կան հետ նորդ ներն են և ժա ռան գել են տե ղա կան, 
ար ցա խյան, արա րա տյան, պարս կա հայ և արևմ տա հայ հատ ված
նե րի ավան դա կան բա նա հյու սու թյու նը: Արևմ տա հայ հատ վա ծը 
ներ կա յաց նող բա նա սաց նե րի առա ջին սե րուն դը, որի ման կու
թյունն ան ցել է բնօր րա նում, պահ պա նել է իր ծննդա վայ րի բա նա
հյու սա կան եր կա ցան կը և ասա ցո ղա կան ավանդ նե րը, մա սամբ 
նաև բար բա ռը: Առա ջին սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (Հա րու թյուն 
Հա րու թյու նյան – Վան, Նշան Հով հան նի սյան – Խի զա նի Խար խոց 
գյուղ, Աբ րա համ Գրի գո րյան – Բիթ լի սի Նա բա յին գյուղ, Ալեք սան 
Շահ բա զյան – Կարս, Ազիզ Մու րա դյան – Մո կաց գա վա ռի Հա ղին 
գյուղ, Ահա րոն Եղի ա զա րյան – Հա յոց Ձո րի Հնդստան գյուղ, Համ
բար ձում Կա րա պե տյան – Շա տախ, Զմրուխտ Կա րա պե տյան – Ալաշ
կեր տի Բերդ գյուղ և ու րիշ ներ) տե ղա վոր վել են Տա վու շի մար զի 
գյու ղե րում երի տա սարդ տա րի քում, ամուս նա ցել են մի մյանց հետ 
և սկզբնա կան շրջա նում ապ րել են ներ փակ ու տե ղա ցի նե րի հետ 
ամուս նա կան կա պեր չեն հաս տա տել: Գաղ թից հե տո առա ջին 
տաս նա մյակ նե րին նրանց հար մար վե լու և ին տեգր ման գոր ծըն թա
ցը դան դաղ է կա տար վել: Բնօր րա նի, հա րա զատ նե րի, ու նեց ված
քի կո րուս տը ծայր աս տի ճան սրել էր արևմ տա հայ գաղ թա կա նու
թյան զգաց մունք նե րը: Նրանց մա ցել էր հի շո ղու թյու նը, հու շե րը, 
ժո ղովր դա կան բա նա վոր ավան դույթն ու հո գև որ մշա կույ թը, որոնք 
դար ձան այն պատ վան դա նը, որին կառ չե լով՝ դի մա կա յե ցին ահա
վոր ող բեր գու թյա նը: Արևմ տա հայ գաղ թա կա նու թյան առա ջին 
սերն դի բա նա սաց ներն իրենց բնօր րա նի բա նա հյու սու թյու նն 
ավան դել են ոչ մի այն իրենց զա վակ նե րին, այ լև՝ տե ղա ցի նե րին: 
Ան կախ այն բա նից, թե հայ մար դը որ տեղ է բնակ վում, նա մում է 
իր նա խա պա պե րից ժա ռան գած ավան դույթ նե րի կրողն ու շա րու
նա կո ղը: Տա վու շի մար զի բազ մա շերտ բնակ չու թյան մի ա ձու լու մը 
նպաս տել է հայ ժո ղովր դի տար բեր հատ ված նե րի բա նա հյու սա
կան եր կա ցան կի ու ասա ցո ղա կան ավանդ նե րի հա մա տեղ մա նը: 
Մի ա վոր ման գոր ծըն թա ցի հե տև ան քով Տա վու շի բա նա հյու սու թյու
նը հարս տա ցել է նոր սյու ժե նե րով ու մո տիվ ե րով, ինչ պես նաև 
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ձեռք է բե րել ասա ցո ղա կան ավանդ նե րի նոր որակ: Վա նե ցի նշա
նա վոր հե քի ա թա սաց ներ Խա չո բի ձան, Ար շակ Ռա ջո յա նը, շա
տախ ցի Համ բար ձում Կա րա պե տյա նը, բիթ լիս ցի ներ Աբ րա համ 
Գրի գո րյա նը, Նշան Հով հան նի սյա նը և արևմ տա հայ մյուս բա նա
սաց ներն իրենց եր կա ցան կը և ասա ցո ղա կան վար պե տու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը փո խան ցել են տե ղա ցի բա նա սաց նե
րին:

Մեր լա վա գույն բա նա սաց նե րից Տիգ րան Բա բա սյա նի բա նա
հյու սա կան եր կա ցան կը ձև ա վոր վել է իր պա պի՝ Ալեք սան Պետ
րոս յա նի, մոր քե ռու՝ Ավա կիմ Հո վա կի մյա նի, իր ծնող նե րի և վաս
պու րա կան ցի Ար շակ Ռա ջո յա նի պատ մած նե րի հի ման վրա: Ման
կու թյան տա րի նե րին ձմռան եր կար գի շեր նե րը նա ունկնդ րել է 
վե րո հի շյալ բա նա սաց նե րի պա տում ե րը և ինչ պես ինքն է ասում. 
«…կա մացկա մաց մենք էլ սվո րել ենք, մեր ըրե խե քին, մե զա նից 
փոք րե րին, թոռ նե րին պատ մըմ ենք»103: 1949ից մին չև 1951 թվա կա
նը Տիգ րա նը Չի նա րի գյու ղում աշ խա տել է որ պես կոշ կա կար և ու
նե ցել է վեց աշա կերտ, որոնց հա մար ամեն երե կո մեկ հե քի աթ է 
պատ մել. «… հա՛, ամեն ըրbւգbւ պար տա դիր մի հատ հե քի աթ պդի 
պատ մեի: Ասըմ ին՝ ա՛յ մարթ, էս քա նը, որ դե ղի՞ց գի տես»: Նա յու
րաց րել էր իր վար պետ նե րի ասա ցո ղա կան տեխ նի կա յի գաղտ նիք
նե րը, որոնց վար պե տո րեն ավե լաց րել էր իր սե փա կան նո րա մու
ծու թյուն նե րը: Փաս տո րեն Տիգ րան Բա բա սյանն իր եր կա ցան կում 
հա մա տե ղել է տե ղա կան, ար ցա խյան, արևմ տա հայ բա նա հյու սա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, որոնք, անց նե լով նրա ստեղ ծա
գործ էու թյան մի ջով, ձեռք են բե րել նոր որակ: Շնոր հա լի բա նա
սաց Տիգ րան Բա բա սյա նը տի րա պե տում էր հան պատ րաս տից 
ստեղ ծա գոր ծե լու ար վես տին, որի մի ջո ցով վար պե տո րեն ներ դրում 
էր անում ավան դա կան վի պա կան բա նա հյու սու թյան տեքս տի մեջ՝ 
հե քի ա թա պա տու մի մեջ ավե լաց նե լով նոր որակ: Սե րը, ոգև ո րու
թյու նը, ունկնդ րին լար ված պա հե լու կա րո ղու թյու նը, դե րա սա նա
կան զի նա նո ցի մի ջոց նե րին դի մե լը (դի մա խաղ, ձեռ քե րի շար ժում
ներ, ձայ նի ու ին տո նա ցի ա յի փո փո խու թյուն) նրան հնա րա վո րու
թյուն էին տա լիս բոր բո քել ունկն դիր նե րի հե տաքրք րա սի րու թյու նը, 
ստեղ ծել շի կա ցած մթնո լորտ և մին չև պա տու մի ավար տը լար ված 
պա հել լսա րա նը: Այս բա նա սա ցի մոտ ակն հայտ էր ան հա տա կան 

103 ՀԱԻԲԱ FEI: 4011 –4022, Է. Խեմչյանի հավաքածու, Շամշադին, 1981:
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ասա ցո ղա կանստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցու մը: Բա նա սա ցը սի րում 
էր իր պա տում ե րի հե րոս նե րին, ոգև որ վում էր նրանց անս պա սե լի 
գոր ծո ղու թյուն նե րով, ան հանգս տա նում էր նրանց ճա կա տագ րի 
հա մար, հա վա սա րա պես տա ռա պում էր նրանց հետ, նրանց հետ 
հի աս թափ վում104, հու սա վառ վում էր ու, շա րու նա կե լով իր ան դուլ 
եր թը, պա տու մը հասց նում էր հաղ թա կան ավար տին՝ գե րա գույն 
բա վա րար վա ծու թյամբ ու հա ճույ քով: Նրա սի րե լի հե րոս նե րը քաջ 
են, ազ նիվ ու քա ղա քա վա րի, պատ շա ճու թյան սահ ման նե րից դուրս 
չեն գա լիս, թույլ չեն տա լիս վի րա վո րել իրենց ար ժա նա պատ վու
թյու նը, (օրի նակ՝ «Ո՛չ, հար գար ժան դև, ասըմ ա, հո ղը, ճbւրը քունն 
ա, տbւ պտի զար կես, առա չի զարկն էլ ա քու նը», ՀԱԲ, հ. 21, № 4(4), 
էջ 27), վե հանձն ու նե րո ղա միտ են («Իմ թա քա վո րու թյու նից կհա
նեք, թող դորն ու զըմ են, դե նը քյնaն, շան ու կի լի ըռեխ ընգ նեն, 
ին ձա նով չը լեն», ՀԱԲ, հ. 21, № 4(4), էջ 34): Բա նա սա ցը վար պե տո
րեն օգ տա գոր ծել է Տա վու շի խոս ված քի բա ռա գան ձը, առածասաց
վածք նե րը, պատ կե րա վոր դարձ ված նե րը, օրհ նանքբա րե մաղ թու
թյուն նե րը, իր խոս քը հարս տաց րել է ինք նա տիպ հա մե մա տու
թյուն նե րով105: Տ. Բա բա սյա նը պատ կա նում է այն եզա կի բա նա
սաց նե րի թվին, որի եր կա ցան կը բաղ կա ցած է բա նա հյու սա կան 
տա րաբ նույթ նյու թե րից (հե քի աթ, երգ, առածասաց վածք, հա նե
լուկ, աղոթք, անեծք, սուտ, զվար ճա խո սու թյուն և այլն):

Մեր բա նա հա վաք չա կան և հե տա զո տա կան եր կա րա մյա աշ
խա տան քի ըն թաց քում հան գել ենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ յու րա
քան չյուր բա նա սաց ան հա տա կա նու թյուն է և առանձ նա նում է 
մյուս նե րից ոչ մի այն իր բա նա հյու սա կան եր կա ցան կով, այ լև կա
տա րո ղա կան, պատ մո ղա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Բա
նա սաց նե րի բազ մա զա նու թյամբ է պայ մա նա վոր ված պա տում ե
րի բազ մա զա նու թյու նը. նույն հե քի ա թը կամ զրույ ցը մե կի մոտ կա
րող է լի նել եր կա րա շունչ և ամե նայն ման րա մաս նու թյամբ, մի ու րի
շի մոտ՝ սեղմ ու հա կիրճ: Բա նա սա ցը նույն հե քի ա թն ամեն ան գամ 
պատ մե լիս հիմ ա կան ասա ցո ղա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
պահ պա նե լով հան դերձ՝ ամեն ան գամ մի նոր ման րա մասն է ավե

104 «Էս Արա Գեղեցիկս մըմ ա փոր ու փոշման նստած» [«Արա Գե ղե
ցիկ». – ՀԱԲ, h. 21, № 4(4), էջ 25]:

105 «…Էնքան պընըցրել են, վըեր տaռել ա քառասուն օրվա սոված թախ
տաբիթի» [«Խազօղլու հեքիաթը». – ՀԱԲ, h. 21, № 5(5), էջ 43]:
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լաց նում, նոր շունչ է հա ղոր դում պա տու մին: Սույն եզ րա կա ցու թյա
նը հան գել ենք նույն բա նա սա ցից տար բեր տա րի նե րի նույն հե քիաթ
նե րը գրի առ նե լու ըն թաց քում: Օրի նակ՝ բա նա սաց ներ Մես րոպ 
Շահ նա զա րյա նի, Ալ բեկ Առուս տա մյա նի պա տում ե րը քա րա ցած 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ չեն, այլ շար ժուն և նոր հե տաքրք րու թյուն 
առա ջաց նող երև ույթ ներ են:

Ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ բա նա հյու սա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը մշտա պես շարժ ման ու զար գաց ման մեջ 
են եղել, ու թեև պատ մա կան շար ժըն թա ցը դե պի ան կում է տա նում 
բա նա հյու սու թյու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ըստ սո վո րու թյան (իներ
ցիա յով) այն շա րու նա կում է պահ պա նել զար գաց ման օրենք նե րը: 
Ավագ և մի ջին սերն դի բա նա սաց նե րի եր կա ցան կին բնո րոշ են 
ավան դա կան վի պա կան բա նա հյու սու թյան ժան րե րը (հիմ ա կա
նում՝ հե քի աթ, զրույց, ավան դու թյուն, առակ, իրա պա տում զրույց, 
առածասաց վածք, աղոթք, օրհ նանքբա րե մաղ թու թյուն, աշ խա
տան քա յին, հայ րե նա սի րա կան և զին վո րի եր գեր, խա ղիկ ներ): Դի
տար կում ե րը ցույց են տվել, որ կրտսեր սերն դի բա նա սաց նե րին 
գրա վում են զվար ճա խո սու թյուն նե րը, զրույց նե րը, ժա մա նա կա կից 
թե մա տի կա յով տե ղա կան ստեղ ծա գոր ծող նե րի եր գե րը, հա նե լուկ
նե րը, «հի շա տակ» կոչ վող քա ռյակ նե րը, շու տա սե լուկ նե րը, ման
կա կան հա շիվզայ րանք նե րը, ժո ղովր դա կան խա ղե րի որոշ տե
սակ նե րը:

Ակն հայտ է, որ ավագ և մի ջին սերն դի բա նա սաց նե րի թվի 
նվազ ման հետ, նվա զում է նաև ավան դա կան բա նա հյու սա կան 
ժան րե րի կեն սու նա կու թյու նը, որն իր տեղն աս տի ճա նա բար զի
ջում է այն ժան րե րին, որոնք բա վա րա րում են ժա մա նա կա կից 
ունկնդ րի պա հանջ նե րը:

Տա վու շի մար զի բա նա սաց նե րի ու բա նա սա ցա յին ավան դույ
թի պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, որ բա նա սա ցի դե րը բա նա հյու
սա կան ժա ռան գու թյան պահ պան ման ու վե րար տադր ման գոր ծում 
չա փա զանց կա րև որ է: Անա ռար կե լի փաստ է, որ XX դա րի 50 –70
ական թվա կան նե րի Տա վու շի բա նա սաց նե րը, շա րու նա կե լով պահ
պա նել ասա ցո ղա կան ավան դույթ նե րը, փոր ձում են այն փո խան
ցել իրեն ցից հե տո եկող սերն դին:

Բա նա հա վաք չա կան և հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ըն
թաց քում պարզ վել է, որ բա նա հյու սու թյու նը, որ պես կո լեկ տիվ և 
ան հա տա կան ջան քե րով ստեղծ ված և պահ պան վող կեն դա նի 
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երև ույթ, XX դա րի 50 –70ական թվա կան նե րին Տա վու շի մար զում 
դե ռևս շա րու նա կում էր գե ղա գի տա կան, հո գև որ և դաս տի ա րակ
չա կան գոր ծա ռույթ ներ իրա կա նաց նել, շնոր հիվ ավան դա պահ ու 
նվի րյալ բա նա սաց նե րի:

1.4. ԱՐԵՎՄ ՏԱ ՀԱՅ ԵԿԱ ՄՈՒՏ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍԱ ԿԱՆ  
ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ՏԵ ՂԱՅ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ ՏԱ ՎՈՒ ՇՈՒՄ
Բռնա գաղ թից հե տո արևմ տա հայ գա վառ նե րի գաղ թա կան նե

րը սփռվե ցին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քով մեկ: 
Եթե Արա րա տյան դաշ տի գյու ղե րում նրանք խմբե րով տե ղա վոր
վե ցին, ապա հան րա պե տու թյան ծայ րա մա սա յին գա վառ նե րում ու 
գյու ղե րում նրանց թվա քա նա կը քիչ էր: Կա րե լի է ասել՝ յու րա քան
չյուր գյու ղում մեկ կամ եր կու արևմ տա հայ տա րա գիր: Ներ կա Տա
վու շի մար զի գյու ղե րում ապաս տա նած փոք րա թիվ արևմ տա հա յե
րը ձև ա վո րե ցին տա րա ծաշր ջա նի ազ գաբ նակ չու թյան եր րորդ շեր
տը106, որը արևմ տա հայ հատ վա ծի տար բեր գա վառ նե րի (Վաս պու
րա կան, Շա տախ, Մոկս, Բիթ լիս, Ալաշ կերտ, Կարս և այլն) ծի սա
սո վո րու թա յին, հա վա տա լի քա յին ու բա նա հյու սա կան ար ժեք նե րի 
պատ կերն էր ներ կա յաց նում: Արևմ տա հայ հատ վա ծը ներ կա յաց
նող բա նա սաց նե րի առա ջին սե րուն դը, որի ման կու թյունն ան ցել էր 
բնօր րա նում, պահ պա նել էր իր ծննդա վայ րի բա նա հյու սա կան եր
կա ցան կը և ասա ցո ղա կան ավանդ նե րը, մա սամբ նաև բար բա ռը: 
Արևմ տա հայ գա վառ նե րում ծնվածմե ծա ցած առա ջին սերն դի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը (Խա չո բի ձա, Հա րու թյուն Հա րու թյու նյան, Նշան 
Հով հան նի սյան,, Աբ րա համ Գրի գո րյան, Ար շակ Ռա ջո յան, Շա մամ 
Շահ բա զյան և ու րիշ ներ) տե ղա վոր վել էին Տա վու շի մար զի գյու ղե
րում՝ երի տա սարդ տա րի քում: Սկզբնա կան շրջա նում նրանք ապ
րել են ներ փակ ու տե ղա ցի նե րի հետ ամուս նա կան կա պեր չեն 
հաս տա տել: Ավագ սերն դի արևմ տա հայ բա նա սաց նե րը ոչ մի այն 
նա խան ձախնդ րո րեն պահ պա նում էին իրենց բնօր րա նի բա նա
հյու սու թյու նը, այ լև ավան դում էին թե իրենց զա վակ նե րին և թե 

106 XVIII դարավերջից մինչև XX դարասկիզբը Տավուշի մարզի տարած
քում բոլոր տարաբնակեցումերի ու տեղաշարժերի հետևանքով, որ
պես բանահյուսական արժեքների կրողներ, ձևավորվել էր ազ գա
բնակ չության երեք շերտ. ա) տեղաբնակներ, բ) XVIII դարի վերջից 
մինչև XIX դարասկիիզբը Արցախից և Արարատյան դաշտից վերա
բնակվածներ, գ) 1915 –20 թթ. գաղթած արևմտահայեր:
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տե ղա ցի նե րին: Վա նե ցի նշա նա վոր հե քի ա թա սաց Խա չո բի ձան 
իր բա նա հյու սա կան եր կա ցան կը և ասա ցո ղա կան վար պե տու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը փո խան ցել է իր որ դուն՝ Վա նում 
ծնված բա նա սաց Հա րու թյուն Հա րու թյու նյա նին և գե տա հո վիտ ցի 
հո վիվ՝ բա նա սաց Ավե տիք Զի լա բյա նին: Նույն նկա տա ռում ե րով 
է առաջ նորդ վել հե քի ա թա սաց Ար շակ Ռա ջո յա նը, որի եր կա ցան
կում հա րյու րից ավե լի հե քի աթ է եղել: Նրան աշա կեր տել է արծ վա
բերդ ցի107 բա նա սաց Տիգ րան Բա բա սյա նը, որն իր վար պե տի մա
սին պատ մել է հե տև յա լը. «Հա, ձմե ռը կյaլիս էր մոտ ներս նստըմ… 
լaվ պատ մու թյուն ներ անըմ: Լaվլaվ հե քի աթ ներ էր պատ մըմ, 
մենք էլ լսըմ էինք, դե ջա հել էինք, ինքն էլ լե զուն քաղցր էր, որ մեզ 
պատ մըմ էր, մենք կլան ված հա լսըմ էինք: Դե կա մացկա մաց մենք 
էլ սվո րել ենք, մեր ըրե խե քին, մե զա նից փոք րե րին թոռ նե րին պատ
մըմ ենք»108: Ներ կա յաց նե լով իր բա նա հյու սա կան եր կա ցան կի ձևա
վոր ման պատ մու թյու նը՝ բա նա սաց Տ. Բա բա սյա նը հե տաքր քիր դի
տո ղու թյուն ներ է անում, որով բա ցա հայ տում է Հա յաս տա նի տար
բեր հատ ված նե րի բա նա հյու սա կան եր կա ցան կի ու ասա ցո ղա կան 
ավանդ նե րի հա մա տեղ ման գոր ծըն թա ցը. «…Նa ինչ քան որ հե
քիաթ ներ ա պատ մել, հա րու րից ավել պատ մել ա, ճիշտ ա, ես մի 
քիչ քիչ գի տեմ: …բայց հա մա րյա քիչքիչ ա միտս կյaլի: Էն մե կը որ 
պատ մըմ եմ, էն մե կի կի սը մը ու րուշն ա միտս կյaլի: Դե կտրել, 
թող նել չի կա րե լի…»109: Ակն հայտ է, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում տե
ղա ցի բա նա սաց ներն իրենց սո վո րած հե քի աթ նե րը մո ռա ցել, եր
բեմ էլ իրար են խառ նել սյու ժե նե րը: Դրա ամե նա ցայ տուն օրի նա
կը Տիգ րան Բա բա սյա նի պատ մած «Էրազ հա նող տղեն ու թա քա
վո րի բախ տը» հե քի աթն է, որը բաղ կա ցած է եր կու ան կախ սյու ժե
նե րից (Ըստ Աար նեԹոմփ սոնՈւ թե րի հե քի աթ նե րի տի պե րի միջ
ազ գա յին դա սա կարգ ման՝ ATU 671E* + ATU 938): Սյու ժե նե րը 
մի մյանց հետ շաղ կապ վել են երա զա տե սու թյան և երա զա հա նու
թյան մո տիվ ե րի մի ջո ցով: Առա ջին սյու ժեն իմաս տուն տղա յի և 
երկ րորդ սյու ժեն ճա կա տագ րի ան խու սա փե լի ու թյու նը բա ցա հայ
տող մո տիվ ե րով հե քի աթ ներն են, որոնք բազ մա թիվ տար բե րակ

107 Արծվաբերդ (նախկին՝ Ղրղի) գյուղը գտնվում է Տավուշի մարզի Շամ
շադնի ենթաշրջանում:

108 ՀԱԻԲԱ, FEI: 4011 –4021, «Բանասաց Տիգրան Բաբասյանի կենսա գրու
թյունը», Է. Խեմչյանի ֆոնդ:

109 Տես նույն տեղում:
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նե րով կեն ցա ղա վա րել են թե՛ արևմ տա հայ և թե՛ արև ե լա հայ հատ
ված նե րում: Վաս պու րա կա նյան տար բե րակ նե րը ձուլ վել են տա
վու շյան տար բե րակ նե րին: Տե ղա ցի բա նա սա ցը, կի րա ռե լով արև
ել յան հե քի աթ նե րին բնո րոշ կոն տա մի նա ցի ոն հնար քը և թե րևս 
նաև մո ռա ցա ծը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով, վար պե տո րեն հա
մադ րել է եր կու օր գա նա պես տար բեր սյու ժե ներն այն պես, որ սա
հուն ան ցում է կա տա րել մի սյու ժե ից մյու սին: Ար դյուն քում ի հայտ 
է եկել նոր, մի ա ձուլ ված հե քի աթ վաս պու րա կա նյան և տա վու շյան 
հե քի ա թա պատ ման ավան դույթ նե րի կի րառ մամբ:

Տե ղա ցի ունկն դիր նե րին գրա վել է վաս պու րա կան ցի նե րին 
հա տուկ հե քի ա թա յին եր կա ցան կը, պատ մե լա ո ճը, «քաղցր լե զուն», 
հե քի ա թի մա տուց ման ոչ տե ղա կան մո տե ցու մը, բա նա սա ցի վար
պե տու թյու նը:

Պետք է նկա տել, որ վաս պու րա կան ցի հե քի ա թա սաց նե րի 
լսա րա նը բազ մա զան է եղել, և նրանք բո լո րի հա մար են պատ մել, 
սա կայն իրենց գի տե լիք նե րը փո խան ցե լու հա մար աչ քի տակ են 
ու նե ցել տե ղա ցի օժտ ված, երի տա սարդ բա նա սաց նե րի (Տ. Բա
բաս յան, Ա. Զի լա բյան): Բա նա սաց Ար շակ Ռա ջո յանն իր եր կա ցան
կի լա վա գույն հե քի ա թը փո խան ցել է իր աշա կեր տին հե տև յալ 
խոս քե րով. «Տիգ րան ջան, տbւ շնոր քով տղա ես… տրա հա մար 
քեզ մի հատ հե քի աթ կպատ մեմ, որ տbւ հիմ ա կան հի շես: «Արա 
Գե ղե ցիկ» էր էտ հե քի ա թի վեր նա գի րը»110: Այս ինք նա տիպ հե քի ա
թի առա ջին տար բե րա կը, «Արա Գե ղե ցիկ» վեր նագ րով, գրա ռել է 
Ե. Լա լա յա նը Ու զուն լար (այժմ՝ Օձուն) գյու ղում կա րին ցի Սա հակ 
Սա ֆա րյա նից, որն այն լսել էր Մու շում: Ե. Լա լա յա նը, նկա տի ու նե
նա լով բա նա սա ցի՝ տար բեր բար բառ նե րի խառ նուր դով լե զուն, 
այն վե րա ծել է գրա կա նի և 1902 թ. հրա տա րա կել Ազ գագ րա կան 
հան դե սի IX գրքում: Եր կու հե քի աթ նե րի սյու ժե նե րը հիմ ա կա նում 
նույնն են, սա կայն գրա կա նի փո խադր ված տար բե րա կը կորց րել է 
պա տու մի հմայ քը: Առա ջին տար բե րա կում պահ պան ված տե ղա
նուն ներն ան մի ջա կա նո րեն մատ նան շում են Արևմ տյան Հա յաս
տա նի և մո տա կա մի ջա գետ քյան տա րա ծաշր ջան նե րը: Հե քի ա թի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը ծա վալ վում են Վա նի, Մա նազ կեր տի, Բեր բիի 
(գյուղ Դի ար բե քի րի նա հան գում), Մո սու լի, Նին վեի, Ախ լա թի, Սա

110 ՀԱԻԲԱ, FEI: 4011 – 4021, Է. Խեմչյանի ֆոնդ, «Բանահյուսական նյութեր 
գրառ ված Շամշադինի շրջանում, Բանասաց Տիգրան Բաբասյանի կեն
սագրությունը»:
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սու նի, Նա զիկ լճի տա րածք նե րում: Պատ մու թյու նը ներ կա յաց նում 
է հա յոց Արամ թա գա վո րին, որն ապ րում էր Մո սուլ քա ղա քում, նրա 
կրտսեր որ դուն՝ Արա Գե ղե ցի կին, Վա նի թա գու հի Շա մի րա մին և 
Բռո թա գա վո րի դուստր Զվար թին: Ե. Լա լա յա նը պա տում ան վա
նել է ավան դա վեպ: Թեև պա տու մի լե զուն փոխ վել է, սա կայն սյու
ժեի զար գա ցու մից ու պատ մե լա ո ճից են թադր վում է, որ գործ ու
նենք հրա շա պա տում հե քի ա թի հետ, որի կա ռուց ված քի հիմ քում 
առ կա են առաս պե լա բա նա կան ու պատ մա կան տար րեր: Կար ծում 
ենք, որ «Արա Գե ղե ցի կի» տա վու շյան տար բե րա կում բա նա սա ցը 
հիմ ա կա նում պահ պա նել է սյու ժեն և հե քի ա թի գլխա վոր հե րո սի 
անու նը, որը Վան քա ղա քի Աբ րա համ թա գա վո րի կրտսեր որ դին է: 
Թե ինչ տե ղա նուն ներ է օգ տա գոր ծել վա նե ցի բա նա սաց Ա. Ռա ջո
յա նը, հայտ նի չէ, մինչ դեռ, ըստ բա նա սաց Բա բա սյա նի պա տու մի, 
կու րա ցած Աբ րա համ թա գա վո րի աչ քե րի դե ղը Ֆրան սի ա յի թա գու
հու մոտ է, որը փո խա րի նում է Լա լա յա նի գրա ռած հե քի ա թի Շա մի
րամ թա գու հուն, որի մոտ գտնվում է թա գա վո րի աչ քե րի դե ղը.  
«…այդ մի այն Շա մի րամ թա գու հու մոտ կըգտն վի, Վան հե ռու չէ 
այս տե ղից, ու ղար կիր մի նին, որ բե րե»111: Բա բա սյա նի պա տու մի 
ըն թաց քից են թադր վում է, որ նա իր վար պե տի պատ մա ծի բո լոր 
տե ղա նուն նե րը չէ, որ մտա պա հել է, ուս տի օգ տա գոր ծել է ունկն
դիր նե րի լսա րա նին ավե լի հաս կա նա լի ու ըն կա լե լի տե ղա նուն ներ, 
ինչ պես օրի նակ. «Թող Արա Գե ղե ցիկս էտ հո րը մը կե նա, տրանք էլ 
ո՛չ Ֆրան սիա, ո՛չ Անգ լիա, ո՛չ Ճա պո նիա, ոչ մի տեղ չեն քյնըմ, հիլ են 
անըմ, ետ տaռնըմ»112:

Բա բա սյա նի «Արա Գե ղե ցի կը» հե քի ա թա պա տու մի դա սա
կան օրի նակ է, որում իրար են ձուլ վել Վա նի և Տա վու շի ասա ցո ղա
կան ավան դույթ նե րը: Այն հան գա ման քը, որ հե քի ա թը վստահ վել է 
հատ կա պես իրեն, բա նա սա ցի հա մար պար տա վո րեց նող է եղել, և 
Տ. Բա բա սյանն այն վե րար տադ րել է սի րով ու ոգև ո րու թյամբ, ան
շուշտ, պահ պա նե լով իր վար պե տից ժա ռան գա ծը: Նա վար պե տո
րեն նկա րագ րել է գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ կի րա ռե լով լեզ վա ո ճա կան 
բազ մա թիվ հնար ներ և հե քի ա թա յին ար տա հայ տիչ կա յուն բա նա
ձև եր: Նրա պա տու մից վեր է հառ նում վի շա պա մար տիկ հե րո սը. 
«Ծին նստըմ ա, տbւս պրծնըմ էլետ քշըմ, տե նըմ ա աշ խարս կրմրեց, 

111 «Արա Գեղեցիկ». – ԱՀ, IX գիրք, Թիֆլիս, 1902, էջ 144:
112 «Արա Գեղեցիկ». – ՀԱԲ, հ. 21, № 4(4), էջ 29:
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ալավալավ ա անըմ, ոնց որ թե արյուն ծով ըլի, կյaլիս ա դբա իրան 
ալիք տված»113: Այս տեղ «արյան ծո վը» սոսկ գե ղար վես տա կան 
հնա րանք չէ. բա նա ձևի իմաս տի խոր քում թաքն ված է վի շա պա
մար տիկ հե րո սի գլխա վոր գոր ծա ռույ թը, որը հա մե մա տե լի է Վա
հագն Վի շա պա քա ղի գոր ծա ռույ թի հետ:

Գնա հա տե լով այս պա տու մը որ պես հե քի ա թի կա տա րյալ ու 
ամ բող ջա կան օրի նակ՝ չենք կա րող չընդգ ծել, որ այն կտրվե լով 
բնօր րա նից՝ կորց րել է ոչ մի այն տե ղա նուն նե րը, որոնք ան մի ջա
կա նո րեն ներ կա յաց րել են պատ մա կան այն մի ջա վայ րը, որ տեղ 
կյանք է առել ու ձև ա վոր վել այն, այ լև՝ վաս պու րա կա նյան ոգին ու 
շուն չը, լեզ վա կան ար տա հայտ չա մի ջոց ներն ու տե ղա կան կեն ցա
ղա յին դրսև ո րում ե րը:

Ի դեմս բա նա սաց Տ. Բա բա սյա նի՝ վան վաս պու րա կա նյան հե
քի ա թա յին եր կա ցանկն ար մա տա վոր վել և տե ղայ նա ցել է՝ դառ նա
լով Տա վու շի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան ան քակ տե լի մա սը:

Բնօր րա նից կտրված բա նա սա ցը, որ քան էլ պահ պա նո ղա կան 
լի նի, ժա մա նա կի ըն թաց քում ոչ մի այն մո ռա նում է բա նա հյու սա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, այ լև են թարկ վում է այն բնա կա վայ
րի մի ջա վայ րին, որում հանգր վա նել է: Այս պա րա գա յում ի հայտ են 
գա լիս թե՛ տե ղա կան խոս ված քի ազ դե ցու թյուն նե րը, թե՛ թե մա տիկ 
փո փո խու թյուն նե րը, թե՛ ավե լի ճա նա չո ղա կան ու հա րա զատ դար
ձած նոր տե ղա վայ րի բնա աշ խար հագ րա կան տե ղա նուն նե րի ու 
կեն ցա ղա յին նոր երև ույթ նե րի կի րա ռու մը:

Աս վածն ավե լի ակ նա ռու դարձ նե լու հա մար անդ րա դառ նանք 
առա ջին սերն դի վա նե ցի բա նա սաց Հա րու թյուն Հա րու թյու նյա նի 
պա տում ե րին114: Բա նա սա ցը բազ մա թիվ հե քի աթ ներ է սո վո րել 
հո րից՝ հե քի ա թա սաց Խա չո բի ձա յից: Նրա տա րի քը բա վա կա նին 
առա ջա ցած էր, երբ նա թո ղեց բնօր րա նը, այ սինքն՝ իր մեջ ար դեն 
կրում էր Վա նի բար բառն ու բա նա վոր ավան դույ թը: Նրա նից բա
նա հյու սա կան նյու թեր գրառ վել են 1973 թվա կա նին, այ սինքն՝ 
բնօր րա նից դուրս գա լուց գրե թե 60 տա րի անց, հե տև ա բար բա նա
հյու սա կան նյու թե րը են թարկ վել են ձև ա փո խու թյան: Հա րու թյուն

113 Նույն տեղում, էջ 27:
114 Հ. Հարությունյանը ծնվել է Վան քաղաքում, 1898 թվականին: 1915 թվա

կանին՝ 17 տարեկան հասակում հոր հետ գաղթել է Արևելյան Հա
յաստան և հաստատվել Ղազախի գավառի Թալա (այժմ՝ Տավուշի մար
 զի Գետահովիտ) գյուղում:
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յա նի պա տում ե րը վե րար տադր վել են Վա նի բար բա ռի և Իջև ա նի 
խոս ված քի խառ նուր դով, որում գե րակշ ռո ղը Իջև ա նի խոս վածքն է: 
ՎանՎաս պու րա կա նի ավան դա կան հե քի աթ նե րը սկսվում են 
«Կէլ նի, չէլ նի մեյ խատ…»115, «Վախ տի ժա մա նա կով կէլ նի մեյ…»116, 
«Կէլ նի, կէլ նի մեյ խատ»117, «Կէր, չկէր…»118 բա նա ձև ե րով, մինչ դեռ 
բա նա սաց Հա րու թյու նյա նի սկսվածք նե րը բո լո րո վին փո փոխ ված 
են. օրի նակ՝ «Բազր գյա նի հե քի ա թը» նա սկսում է նա խա բանբա
ցատ րու թյամբ. «Առաչ նե րը մը մար թիկ, որ առը տուր անի լիս են 
ըլել, դaվով, քար վա նով են տա նի լիս ըլել»119: Սույն բա ցատ րու
թյունն ան ցյա լի իրո ղու թյուն նե րը ժա մա նա կա կից ունկնդ րին հա
սու դարձ նե լու մի տում ու նի: Ապա բա նա սա ցը բե րում է հիմ ա կան 
սկսված քի իջև ա նյան բա նա ձևի տար բե րա կը՝ «Եր կու ըն կեր են 
ըլըմ…», որը հա մա պա տաս խա նում է Վա նի իրա պա տում հե քի աթ
նե րի հա մար ըն դուն ված սկսվածքբա նա ձև ին, ինչ պես օրի նակ. 
«Կել նեն էր կու ախ պեր…»120: Բա նա սաց Հա րու թյու նյա նը որ դեգ րել 
է հե քի ա թա յին սկսվածքբա նա ձևի մի ինք նա տիպ տե սակ, որը 
սկսվում է «ասել» բա յի սահ մա նա կան եղա նա կի ներ կա ժա մա նա
կի եզա կի կամ հոգ նա կի թվի եր րորդ դեմ քով՝ «ասըմ ա» կամ 
«ասըմ են», օրի նակ՝ «Ասըմ ա՝ էր կու ախ պեր են ըլըմ…»121: Սույն 
բա նա ձևսկսված քի տե սա կը կի րա ռում են տա վուշ ցի բա նա սաց նե
րը, որը նրանք ժա ռան գել են ար ցա խյան շեր տի կող մից122:

Պա տում ե րի հենց սկզբից ակն հայտ է դառ նում, որ բա նա սա
ցը որոշ բա ներ մո ռա ցել է, բայց ըն թաց քում նա վեր հի շում և ուղ
ղում է իր սխալ նե րը, օրի նակ՝ «Հին ժա մա նակ, ասըմ են, ըլել ա մի 

115 «ԱճառՄaճaռ». – ՀԺՀ, հ. XV, ՎանՎասպուրական, Կազմող՝ Սվազ
լյան Վ. Գ., Երևան,«Ամրոց» հրատ., 1998, № 7, էջ 47:

116 «Շիրին». – ՀԺՀ, հ. XV, № 46, էջ 319:
117 «Նազան խանըմ». – ՀԺՀ, հ. XV, № 74, էջ 428:
118 «Նազիկ պատան». – ԱՀ, XXII գիրք, Թիֆլիս, տպ. օր. Ն Աղանեան ցի, 

1912, էջ 170:
119 «Բազրգյանի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 11(11), էջ 75:
120 «Ծուռ ախպեր». – ՀԺՀ, հ. XV, №33, էջ 447:
121 «Ալխանն ու Կարավազիրը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 31(31), էջ 136:
122 «Ասում ա», «Ասում ըն», «Կասի» սկսվածքբանաձևային տարատե

սա կը բնորոշ է Ղարաբաղի և Ղարադաղի հեքիաթներին. այս մասին 
մանրամասն շարադրված է սույն մենագրության «Ավանդական կա
յուն բանաձևերը Տավուշի հեքիաթներում» ենթագլխում:
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Շահ թա քա վոր, կա ցի էտ թա քա վո րի անը մը միտս քցեմ»123, այ նու
հե տև նա հի շում և թա գա վո րին ան վա նում է Շահ ու Շահ բազ: 
Շահա բա սյան սյու ժե ներն առա վե լա գույնս կեն ցա ղա վա րել ու 
պատ մվել են Արև ե լյան Հա յաս տա նի տա րած քում, ուս տի հա վա
նա կան է, որ վա նե ցի բա նա սա ցը սյու ժեն փոխ է առել տե ղա ցի նե
րից: Այս նույն երև ույ թը հան դի պում է նաև բիթ լիս ցի Նշան Հով
հան նի սյա նի124 և բու լա նըխ ցի Աբ րա համ Գրի գո րյա նի125 եր կա ցան
կե րում, որը փաս տում է Արևմ տյան և Արև ե լյան Հա յաս տան նե րի 
բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան ակ տիվ փոխ ներ թա փան ցում ե
րը:

Բնա կա նա բար ազ դե ցու թյուն նե րը մի ա կող մա նի չեն եղել: Եկ
վոր և տե ղա ցի բա նա սաց նե րը եր կուս տեք օգտ վել են մի մյանց եր
կա ցան կե րից126, ըն դօ րի նա կել են ասա ցո ղա կան նրբու թյուն նե րը, 
յու րո վի, գի տակց ված կամ պա տա հա բար փո փո խու թյուն ներ կա
տա րել սյու ժեի մեջ, խոս քի մեջ ներ մու ծել պատ մա կան տվյալ ժա
մա նա կա հատ վա ծին բնո րոշ առար կա նե րի ան վա նում եր, ինչ պես 
օրի նակ՝ «Էտ կինն էլ, մի պա լատ կա ա շի նըմ, մի չին տը նըմ»127, 
կամ տվյալ տա րա ծաշր ջա նին բնո րոշ ար տա հայ տու թյուն ներ ու 
հաս կա ցու թյուն ներ, օրի նակ՝ «Էն ա մի քիչ հե ռա նըմ ա, ցա քե նու128 
քա մակն ա անց կե նըմ, իրա կըլ խի շա լը վեր ա ու նըմ վրեն քցըմ ու 
փախ չըմ»129, «…էտ վա զիրն էլ տա նըմ ա մի ծա ռի տա կին վեր ա 

123 «Աստծու կյրածը ճընջիլ չի ըլի». – ՀԱԲ, հ. 25, № 78(78), էջ 215:
124 «Կյողն ու Շահ Աբասը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 76(76), էջ 212:
125 «Շահ Աբազն ու ղազ փետրողը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 43(43), էջ 140:
126 Բանահյուսական ժառանգության փոխներթափանցումերի երևույթն 

արձանագրվել է նաև Հայաստանի մյուս շրջաններում: Հայտնի փաստ 
է նշանավոր բանասաց Մոկացի Մանուկի (Մանուկ Հարությունյան՝ 
Մոկսի Ջաղցի թաղից) պատումերի ազդեցությունն Աշտարակի շրջա
նի բանասացների վրա: Աշտարակում հանգրվանած Մանուկը թողել է 
տեղական բանասացների մի սերունդ, որը յուրացնելով նրա երկա
ցան կը, այն վերարտադրել է Աշտարակի խոսվածքով (ՀԱԻԲԱ, FFX: 
4417,01 –4419,00, բանահավաք Գևորգ Գևորգյանի հավաքածու, Մոկս. 
Հայոց բանահյուսական մշակույթ, Կազմողներ՝ Հարությունյան Ս., 
Խեմչյան Է., Խեմչյան Մ., Պողոսյան Ա., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու
թյուն» հրատ., 2015, էջ 22, 561 –562):

127 «Ալխանն ու Կարավազիրը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 31(31), էջ 137:
128 Ցաքին (ժանտափուշ) Տավուշում տարածված փշոտ թուփ է, որը կեն

ցաղում օգտագործվել է փշոտ, անանցանելի ցանկապատ կառուցելու 
համար (տե՛ս ՀՍՀ, հ. 4, Երևան, 1978, էջ 281):

129 «Ալխանն ու Կարավազիրը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 31(31), էջ 138:
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տը նըմ ու ըն քե լա նը բրա խըմ, կյaլի: Էտ ըրե խեն մըմ ա ըտի, լաց 
ըլըմ, ժընգ ժըն գըմ ա»130:

Ինչ պես երև ում է բեր ված օրի նակ նե րից, վա նե ցի բա նա սա ցը 
տա րի նե րի ըն թաց քում յու րաց րել է Իջև ա նի խոս ված քը և ըստ 
անհ րա ժեշ տու թյան կի րա ռում է բար բա ռա յին այն ար տա հայտ չա
մի ջոց նե րը, որոնք լա վա գույնս բնու թագ րում են տվյալ պա հը, 
տվյալ միտ քը և ունկն դիր նե րին էլ հաս կա նա լի են:

Թեև բա նա սա ցը Վա նի բար բա ռով չի պատ մում, սա կայն ար
տա սա նու թյու նից և որոշ ար տա հայ տու թյուն նե րից ակն հայտ է 
դառ նում, որ պատ մո ղը վա նե ցի է, օրի նակ՝ «Շողք, որ ճրի մի չին 
տես նըմ ա, տե նըմ ա, որ մի լaվ գե ղե ցիկ ախչ կա պատ կեր ա…»131 
կամ «Վերց նըմ ա չո բան, պի րըմ ա սկսըմ պա հել…»132, կամ՝ «Տե
նըմ ա, որ էտ ախ չիկ ար դար ախ չիկ ա…»133: Հետևաբար արտա
սա նական նրբերանգները, արևմտահայ բարբառներին բնորոշ 
ար  տա հայտչամիջոցների կիրառումը մատնացույց են անում բան
ա սացի եկվոր լինելը: Եթե ունկնդիրը լսելով է տարբերակում բան
ա սացի արևմտահայ ծագումը, ապա նրա պատում ընթերցողը 
դա կռահում է հենց առաջին նախադասության բարբառային քե
րա կանական ձևերից, օրինակ՝ «Մի թաքավոր ա ըլում հարևմուտքի 
երկրում, էտ թաքավոր մի տղա ունի» կամ «Պառավ կնաց քթավ 
տրանց» [ՀԱԲ, հ. 25, № 2(2)]: Տեղացի բանասացը կասեր. «Պառավը 
քյնaց քթaվ տրaնց»:

Վաս պու րա կա նյան հե քի աթ նե րի տե ղայ նաց մանն ու տե ղա
կան եր կա ցան կին ձուլ վե լու գոր ծըն թացն առա վե լա պես աչ քի է 
զար նում տե ղա ցի բա նա սաց նե րի պա տում ե րում: Անդ րա դառ նա
լով Ավե տիք Զի լա բյա նի՝ Խա չո բի ձա յից ժա ռան գած պա տում ե
րին և դրանք հա մե մա տե լով վան վաս պու րա կա նյան սյու ժե նե րի 
հետ՝ ի հայտ են բեր վում դրանց նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու
թյուն նե րը, վաս պու րա կա նյան ու իջև ա նյան հե քի ա թա յին տար րե

130 «Աստծու կյրածը ճընջիլ չի ըլի». – ՀԱԲ, հ. 25, № 78(78), էջ 216: «ժընգ
ժընգալ» (ժնգժնգալ) բառը ԱրցախՏավուշ տարածաշրջանին բնորոշ 
բառ է (տե՛ս Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, հ. 2, Երևան, 2002, 
էջ 161):

131 «Ալխանն ու Կարավազիրը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 31(31), էջ 136:
132 «Աստծու կյրածը ճընջիլ չի ըլի». – ՀԱԲ, հ. 25, № 78(78), էջ 216:
133 «Բազրգյանի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 11(11), էջ 77:
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րի հա մադ րու մը նոր պա տու մի մեջ: Եթե «Պճի հե քի ա թը»134 ան մի
ջա պես Խա չո բի ձա յից գրառ վեր, ապա այն հա վա նա բար կու նե
նար այն պատ կե րը, ինչ ներ կա յաց նում են «Զար մա նա լի աչ քա բա
ցու թյուն»135 և «Պիճ տղեն»136 հե քի աթ նե րը՝ գրառ ված 1915 –16 թթ. 
Ե. Լա լա յա նի խմբար շա վի կող մից վա նե ցի ներ Հայ կա նուշ Պող պա
տյա նից և Մու րադ Մար տի րո սյա նից: Մինչ դեռ Զի լա բյա նի պա տու
մը, ինչ պես Տ. Բա բա սյա նի պա տու մը եր կու տար բեր սյու ժե նե րի 
հա մա ձուլ վածք է, որոն ցում գլխա վոր գոր ծող ան ձը պիճն է: «Պճի 
հե քի ա թի» առա ջին մա սը հա մա պա տաս խա նում է Վա նի նմա նա
տիպ հե քի աթ նե րին և ըստ հե քի աթ նե րի տե սակ նե րի մի ջազ գա յին 
դա սա կարգ ման՝ ներ կա յաց նում է ATU 655 տի պը: Խե լա ցի եղ բայր
նե րը դի մում են թա գա վո րի դա տին, որը պետք է որո շի, թե երեք 
եղ բայր նե րից որն է ապօ րի նա ծին (իջև ա նյան տար բե րակ, Մ. Մար
տի րո սյա նի Վա նի պա տում), ով է գո ղա ցել թաքց ված գան ձը 
(Հ. Պող պա տյա նի պա տում): Հե քի ա թա յին սույն տի պը և մո տի վը՝ 
ապօ րի նա ծի նը, որ պես ճար պիկ ու աչ քա բաց հե քի ա թա յին հե րոս, 
մեծ տա րա ծում ու նի թե՛ վաս պու րա կա նյան, թե՛ տա վու շյան սյու ժե
նե րում: Նա հան դես է գա լիս բազ մա թիվ տար բե րակ նե րում, մե ծա
քա նակ տա րաբ նույթ գոր ծա ռույթ նե րով137, ուս տի Վա նի հե քի ա թա
յին եր կա ցան կից ան ցու մը իջև ա նյան եր կա ցան կին առանձ նա հա
տուկ բար դու թյուն ներ չի հա րու ցել, այլ սա հուն տե ղա փո խու թյուն է 
կա տա րել՝ պահ պա նե լով հիմ ա կան սյու ժեն և կորց նե լով տե ղա ցի 
բա նա սա ցին ան ծա նոթ գու ցե և ան հաս կա նա լի տար րե րը: Վա նի 
տար բե րակ նե րում երեք եղ բայր նե րը դի մում են թա գա վո րին կամ 
կա զի ին, որ պար զա բա նի՝ առա ջին դեպ քում ով է գո ղա ցել 
թաքցված գան ձը, երկ րորդ դեպ քում՝ ով է ապօ րի նա ծի նը, որին 
ժա ռան գու թյուն չպետք է տրվի: Առա ջին տար բե րա կում թա գա վո
րը հան դես է գա լիս դա տա վո րի գոր ծա ռույ թով, երկ րորդ տար բե

134 «Պճի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 3(3), էջ 34 –39:
135 «Զարմանալի աչքաբացություն». – ՀԺՀ, հ. XV, № 59, էջ 371 –373:
136 «Պիճ տղեն». – ՀԺՀ հ. XIV, ՎանՎասպուրական, կազմող՝ Ղազիյան 

Ա., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 1999, № 31, էջ 324 –327:
137 «Թագավորի երեք տղաները». – ՀԺՀ, հ. IV, № 15, էջ 164: «Ախճիգյ 

թաքավերը». – ՀԺՀ, հ. V, 1966, № 50, էջ 316: «Ըլի բէ փայի». – ՀԱԲ, 
հ. 19. Ռ. Խաչատրյան, Թալին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 
1999, № 23(25), էջ 89: «Արդար դատ», ՀԱԲ, հ. 20, Թ. Գևորգյան, Լոռի, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1999, № 18, էջ 74: «Դա տավորի 
ախճիկը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 34 (34), էջ 129:
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րա կում հան դես է գա լիս հենց դա տա վո րը, որը արևմ տա հայ տա
րա ծաշր ջան նե րում ըն դուն ված ձև ով կոչ վում է «կա զի»: «Կա զի» 
կամ «ղա զի» բա ռի մաստ նե րից մե կը նշա նա կում է դա տա վոր, գոր
ծը ըստ շա րի ա թի օրենք նե րի քննող, պատ վա վոր կո չում 138: Վա նի 
տար բե րակ նե րում անա նուն թա գա վո րը և կա զին հան դես են գա
լիս դա տա վո րի գոր ծա ռույ թով, իջև ա նյան տար բե րա կում դա տա
վո րի գոր ծա ռույ թը կա տա րում է թա գա վոր Ղա զին: «Կա զի» բա ռը 
բա նա սաց Ա. Զի լա բյա նի կող մից ըն կալ վել է որ պես հա տուկ անուն 
և հա վել վել է թա գա վոր բա ռին՝ կորց նե լով իր նախ նա կան իմաս
տը: Այս պա րա գա յում բա նա սա ցի հա մար էա կան չէ անու նը կամ 
կո չու մը, կա րև ո րը հե քի ա թի սյու ժեն և հե րոս նե րի գոր ծա ռույթ նե րը 
պահ պա նելն է, որի հա մար նա գտնում է ար տա հայտ ման հա մա
պա տաս խան ձև եր: Նույն նկա տա ռում ե րով առաջ նորդ վե լով՝ բան
ա սա ցը կի րա ռում է իրեն և ունկնդ րին ծա նոթ տե ղա նուն ներ, հաս
կա ցու թյուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ, պատ մա կան դեպ քեր, ինչ
պես օրի նակ՝ իջև ան ցի, թա լը ցի, Ծակ քար, Խոռ, Հա չա քար, Հա
սա նի ուրթ, գյափ անել, փար չա փա րա անել, ճի տը կտրել, 
ճու տը կա լել, պի ճը ճյը կել, կամ. «Թե ասըմ ա. — Բա 17 թվի պա տե
րազ մի վախ տը139 սհե, սհե, ասըմ ա. — քու հո րի ցը չես, տbւ ու րիշ 
մար թից ես»140: Փո խառն ված հե քիա թա յին սյու ժե նե րի պա տում ե
րի վրա իր կնիքն է դրել նաև ժա մա նա կաշր ջա նի ոգին, որը հե քիա
թա պատ ման ավան դույ թի նոր փուլ է սկզբնա վո րել: Նկա տի ու նե
նա լով բա նա հյու սա կան որոշ ժան րե րի ան կու մա յին գոր ծըն թա ցը՝ 
կա րե լի է ասել, որ XX դա րի երկ րորդ կե սի բա նա սաց նե րը, յու րաց
նե լով իրենց նա խորդ նե րի փորձն ու վար պե տու թյու նը, դա սա կան 
հե քի ա թա պատ ման վեր ջին փու լի կրող ներն ու վե րար տադ րող
ներն են: Հե քի ա թի տեքս տում կա տար վող փո փո խու թյուն նե րը ոչ 
մի այն տե ղա շար ժե րի, մո ռաց ման և բա նա սա ցա կան դպրոց նե րի 
վե րաց ման հե տև անք են, այ լև՝ ժա մա նա կաշր ջա նի և մշա կու թա յին 
պա հանջ նե րի նո րա գույն դրսև ո րում ե րի ար դյունք: Հե տև ա բար՝ 

138 Турецкорусский словарь, составил Д. А. Магазаник, Москва, ОГИЗ, 
Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 
1945, с. 201, Պարսկերենհայերեն բառարան, կազմ. Գ. Մ. Նալ բանդ
յան, Երևան, «Լույս» հրատ., 1987, էջ 422, Курдские сказки, легенды и 
пре дания, Сост. О. Джалил, Главная редакция восточной литературы, 
Мос ква, 1989, с. 602.

139 Բանասացը նկատի ունի 1917 թ. դեպքերը:
140 «Պճի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 3(3), էջ 35:
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ՎանՎաս պու րա կա նի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան կո րուս
տը պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն բնօր րա նի կորս տով, այ լև՝ վե րո
նշյալ հան գա մանք նե րի սրըն թաց և բուռն ըն թաց քով:

Ինչ պես ցույց է տա լիս առա ջին սերն դի վա նե ցի և նրան ցից 
սո վո րած տե ղա ցի բա նա սաց նե րից գրա ռած հե քի աթ նե րի քննու
թյու նը՝ Վա նի հե քի ա թա յին եր կա ցան կի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
ձև ա փոխ վել են և ձուլ վել Տա վու շի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյա
նը՝ հատ կա պես հարս տաց նե լով նրա հե քի ա թա յին եր կա ցան կը:

Հատ կան շա կան է, որ վաս պու րա կա նյան ծա գու մով փոք րա
ծա վալ պա տում ե րի ու զվար ճա խո սու թյուն նե րի երկ խո սու թյուն
նե րը եր բեմ վե րար տադր վել են Վա նի բար բա ռով: Այդ սկզբուն քը 
կի րա ռել են նաև տե ղա ցի բա նա սաց նե րից ոմանք՝ նպա տակ ու նե
նա լով ընդգ ծե լու պա տու մի հմայ քը, որը խարսխ ված է բար բա ռի 
վրա: Ինչ պես օրի նակ՝ «Եր կու չbվդaռ (անաս նա վա ճառ) գնում են 
Վան:Վա նի շու կա յում զույգ եզ են առ նում, մե կը ծա խըմ են: Ըն կեր
նե րից մե կը գոր ծով տեղ է գնըմ, գա լիս է տես նըմ մյուս եզը չկա:

Ասըմ ա. — Եզ դb՞ր ի:
Ասըմ ա. — Ի՞նչ եզ:
— Ջա նըմ, քյaցի՞նք Վան քյա ղաք:
— Քյaցինք:
— Առա՞նք ճուխ տըմ եզ:
— Է՜, խա՜:
— Մե կը ծա խի՞նք:
— Ծա խինք:
— Ես թոր կի, կա ցի՞:
— Կա ցի՛ր:
— Ետ եկա, եզ չկա, մեկ դո՞ր ի:
— Ի՞նչ մեկ:
— Ջա նըմ, քյա ցի՞նք Վան քյա ղաքյ…»141

Այս պես երկ խո սու թյու նը մի քա նի ան գամ կրկնվում է:
Տե ղա ցի բա նա սա ցը, պահ պա նե լով երկ խո սու թյան բար բառն 

այն պես, ինչ պես լսել է իր վար պե տից, մի ա ժա մա նակ դրա նով ապա
հո վել է անուղ ղա կի տե ղե կու թյուն նյու թի ծագ ման հայ րե նի քի մա
սին:

Նյու թե րի պահ պա նո ղա կա նու թյան առու մով առանձ նա նում 
են քնա րա կան և ասույ թա բա նա կան ժան րե րը (եր գեր, առած

141 «Երկու անասնավաճառ». – ՀԱԲ հ. 25, № 61(166), էջ 262:
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ասաց վածք ներ): Սա կայն պետք է նկա տել, որ եր գա յին տեքս տե րը 
թեև պահ պա նել են բար բա ռը, աս տի ճա նա բար մո ռաց վել են և 
երկ րորդ, եր րորդ սերն դի բա նա սաց նե րից գրառ վել են մի այն պա
տա ռիկ ներ: Փոք րա ծա վալ բա նա ձև ա յին ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
(առածասաց վածք, դարձ ված, անեծքօրհ նանք և այլն) վա նե ցի 
բա նա սաց նե րի եր կա ցան կում պահ պան վել են իրենց նախ նա կան 
վի ճա կով, ինչ պես օրի նակ՝

« — Կռիկ, ին չի՞ կշո րո րաս:
— Քի բար եմ:
— Կռիկ, ին չի՞ քայ կու տես:
— Ան ճար եմ»142:
Կամ՝ «Նա խըր չու չա րոխ ծայ կըլ նի, կու ռուղ չու՝ կըյ լոխ»143, 

«Լոս կա թի վեր քյու խորմոր կյե րեզմ ին»144 և այլն:
Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում հան գել ենք հե տև յալ եզ րա կա

ցու թյուն նե րին.
1. Տա վու շի մար զի ավան դա կան բա նա հյու սա կան եր կա ցան կը 

հա մալր վել է նոր թե մա նե րով ու սյու ժե նե րով:
2. Էա կան փո փո խու թյուն է կրել Տա վու շի բա նա հյու սա կան 

դպրո ցի պատ մե լա ո ճը՝ ի դեմս վաս պու րա կան ցի ու արևմ տա հայ 
մյուս տա րա ծաշր ջան նե րից (Մոկս, Բու լա նըխ, Բիթ լիս, Շա տախ, 
Կարս) գաղ թած բա նա սաց նե րի բա նա սա ցա կան վար պե տու թյան 
դա սե րի:

3. Հե տե ղեռ նյան շրջա նի առա ջին տա րի նե րին բնօր րա նից 
տա րաբ նա կեց ված բա նա սաց նե րը դե ռևս պահ պա նել էին արև մտա
հայ բա նա սա ցա յին դպրո ցի ավան դույթ ներն ու պատ մե լա ո ճը:

4. Տա րաբ նա կեց ված բա նա սաց նե րի երկ րորդ սե րուն դը դա
դա րել է խո սել արևմ տա հայ բար բառ նե րով, են թարկ վել ու ըն դու
նել է տե ղա ցի բա նա սաց նե րի ավան դույ թը: Եկ վոր բա նա սաց նե րը, 
տուրք տա լով տե ղա կան ունկնդ րի պա հանջ նե րին և նրանց ավե լի 
հաս կա նա լի լի նե լու ցան կու թյամբ առաջ նորդ վե լով, էա կան փո փո
խու թյուն ներ են կա տա րել հե քի աթ նե րի և զրույց նե րի հա մա տեքս
տում. մո ռա ցու թյան հե տև ան քով եր բեմ իրար են ձուլ վել տար բեր 
սյու ժե ներ, կամ հա մալր վել նոր մո տիվ ե րով:

142 ՀԱԲ հ. 25, № 166(560), էջ 325:
143 ՀԱԲ, հ. 8, Արճակ, Երևան,ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ, Երևան, 1978, էջ 154:
144 Նույն տեղում, էջ 155:
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5. Հե քի աթ նե րի հա մա տեքս տից դուրս են մղվել արևմ տա հայ 
տա րա ծաշր ջան նե րը հի շեց նող տե ղա նուն ներն ու լեզ վա կան ար
տա հայտ չա մի ջոց նե րը և փո խա րին վել տե ղա կան հա մա պա տաս
խան ար ժեք նե րով:

6. Տե ղա ցի բա նա սաց նե րը, յու րաց նե լով արևմ տա հայ տա րա
ծաշր ջան նե րի հե քի ա թա յին եր կա ցան կը, այն վե րար տադ րել են 
յու րո վի:

7. Եր բեմ պա տում ե րի մեջ կամ առան ձին կար ճա ռոտ տեքս
տե րում պահ պան վել են Վա նի բար բա ռով երկ խո սու թյուն ներ, 
որոնք հու շում են նյու թի սեր ման աղ բյու րը:

8. Արևմ տա հայ ավան դա կան բա նա հյու սա կան տե սակ նե րից 
ամե նա կա յու նը քնա րա կան բա նա հյու սու թյունն է, որը բար բա ռա
յին փո փո խու թյան չի են թարկ վել, սա կայն մո ռա ցու թյան հե տև ան
քով վեր է ած վել առան ձին պա տա ռիկ նե րի:

9. Ի տար բե րու թյուն ար ձակպատ մո ղա կան ժան րե րի՝ քնա
րա կան և ասույ թա բա նա կան ժան րե րի առ կա յու թյու նը Տա վու շի 
բա նա հյու սու թյան մեջ անն շան է և որակ չի կազ մում:

Վերջ նագ ծում ու նենք հե տև յալ պատ կե րը՝ կո րու սյալ տա րա
ծաշր ջան նե րի բա նա վոր մշա կույ թը, զրկվե լով իր ավան դա կան մի
ջա վայ րից, մո ռաց վել, ձև ա փոխ վել և ձուլ վել է նոր մի ջա վայ րի բա
նա վոր մշա կույ թին ու դա դա րել գո յու թյուն ու նե նա լուց:
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Բա նա վոր գե ղար վես տա կան խոս քի ավան դույ թը ծա գել է հնա
գույն հա սա րա կու թյան ըն դեր քում և ան ցել է զար գաց ման եր կար 
ճա նա պարհ: Բա նա վոր խոս քի տար բեր դրսև ո րում ե րն ի հայտ են 
եկել մարդ կա յին հա սա րա կու թյան պատ մա կան զար գաց ման 
տար բեր փու լե րում և ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են եղել աշ խա
տան քա յին գոր ծըն թաց նե րի, նախ նա կան հա վա տա լիք նե րի, կրո
նա ա ռաս պե լա բա նա կան պատ կե րա ցում ե րի, ծի սա պաշ տա մուն
քա յին ըմբռ նում ե րի հետ145: Պատ մա կան զար գաց ման և կա տա
րե լա գործ ման ըն թաց քում նախ նա կան պատ մո ղա կան ձև ե րի տե
սակ  նե րը (հա վա տա լիք, նախ նի նե րի, տոհ մի ծագ ման առաս պել, 
ասք և այլն), վե րա ճե լով բա նա հյու սա կան ընդ հան րու թյան, ձև ա
վո րել են այ սօր վա ըմբռն մամբ ստո րա բա ժան վող վի պա կան, քնա
րա կան, ասույ թա բա նա կան և ծի սա հա վա տա լի քա յին ժան րե րը: 
Նախ նա կան հիմ քի վրա յու րա քան չյուր ազգ շա րու նա կել և զար
գաց րել է սե փա կան ազ գա յին դի մա գիծ ու նե ցող բա նա հյու սու թյու
նը՝ որ պես հա մընդ հա նուր բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան մաս: 
Հայ ժո ղովր դի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյու նը ձև ա վոր վել է 
պատ մա կան Հա յաս տա նի յու րա քան չյուր ազ գագ րա կան տա րա
ծաշր ջա նի էթ նո սո ցի ա լա կան և մշա կու թա կեն ցա ղա յին երև ույթ նե
րի ընդ հան րու թյան հի ման վրա, որով պայ մա նա վոր ված են հայ 
բա նա հյու սու թյան բնույթն ու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Բա նա
հյու սա կան ժան րե րի, սյու ժե նե րի, մո տիվ ե րի, կեր պար նե րի հա
մար որո շա կի դեր են խա ղա ցել պատ մա ազ գագ րա կան շրջան նե րի 
ավան դա կան սո վո րույթ նե րը, կեն ցա ղա յին նոր մե րը, ծե սե րը, հա

145 Հարությունյան Ս. Բ., Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտա
մունքն ու դիցարանը, Երևան, «Մուղնի» հրատ., 2001, էջ 5: Меле тин
ский Е. М., Возникновение и ранние формы словесного искусства, Ис
то рия всемирной литературы (ИВЛ), т. I, Москва, Издво “Наука”, 1983, 
с. 23.
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վա տա լիք նե րը, իրա վա կան պատ կե րա ցում ե րը, սո ցի ա լա կան փոխ
հա րա բե րու թյուն ներն ու տա րաբ նույթ երև ույթ նե րը՝ կապ ված 
տվյալ հան րու թյան հետ:

Հայ բա նա հյու սու թյան ան քակ տե լի մաս կազ մող Տա վու շի բա
նա հյու սու թյան զգա լի քա նա կը ներ կա յաց նում են վի պա կան բա
նա հյու սու թյան ժան րե րը: Տա վու շի վի պա կան բա նա հյու սու թյունն 
իր մեջ ընդգր կում է հրա շա պա տում, իրա պա տում և կեն դա նա կան 
հե քի աթ ներ, զրույց ներ, ավան դու թյուն ներ, զվար ճա խո սու թյուն
ներ ու հու շա պա տում եր, արև ե լյան սի րա վե պեր, աստ վա ծա
շնչյան զրույց ներ և այլն:

2.1. ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ՀՐԱ ՇԱ ՊԱ ՏՈՒՄ  
ԵՎ ԻՐԱ ՊԱ ՏՈՒՄ ՀԵ ՔԻ ԱԹ ՆԵ ՐԸ
Հե քի ա թի ժան րը ստո րա բա ժան վում է երեք հիմ ա կան տե

սա կի՝ հրա շա պա տում, իրա պա տում և կեն դա նա կան: Տա վու շի բա
նա հյու սա կան ավան դույ թում այն ամե նա սիր ված ու տա րած ված 
ժանրն է, և մեկ հա րյու րա մյա կի ըն թաց քում մար զի գյու ղե րից 
գրառ վել է 732 հե քի աթ (հրա շա պա տում՝ 158, իրա պա տում՝ 464, 
կեն դա նա կան՝ 110): Բեր ված տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ հե
քիա թի ժան րն ակ տի վո րեն կեն ցա ղա վա րել է մար զի գյու ղե րում և 
ու նե ցել է գե ղա գի տա կան, ու սու ցո ղա կան ու հո գև որ պա հանջ
մունք նե րը բա վա րա րող գոր ծա ռույթ: «Հե քի աթ» տեր մի նին զու գա
հեռ մար զում օգ տա գործ վել է նաև «նաղլ» բա ռը, որի տակ բա նա
սաց նե րը հաս կա ցել են հենց հե քի ա թը, իսկ հե քի աթն էլ հա մա րել 
են անի րա կան, երև ա կա յա կան աշ խար հի մա սին պատ մու թյուն: 
Հե քի ա թը բարդ, բազ մա շերտ և բազ մաբ նույթ ստեղ ծա գոր ծու թյուն 
է, որի սյու ժեն հա գե ցած է հրա շա պա տում և ար կա ծա յին տար րե
րով, որը ազ գա յին կյան քի, կեն ցա ղի, սո վո րույթ նե րի, ծե սե րի, 
բար բա ռա յին ասույ թա բա նա կան տար բեր տե սակ նե րի շտե մա րան 
է: Հե քի ա թա յին սյու ժե նե րը մշտա կան շարժ ման մեջ են և եր կար 
դա րե րի ըն թաց քում ոչ մի այն որևէ ազ գի բա նա հյու սա կան ավան
դույ թում փո խանց վում են սերն դե սե րունդ և կեն ցա ղա վա րում սո
ցի ա լա կան տար բեր խմբե րի մի ջա վայ րում, այ լև փո խանց վում են 
մեկ ազ գից մյու սին: Շարժ ման և փո խանց ման հա րա փո փոխ ըն
թաց քը որա կա կան փո փո խու թյուն ներ է մտցնում հե քի ա թի սյու ժե
նե րի և մո տիվ ե րի մեջ, առաջ է բե րում տար բե րակ նե րի առա տու
թյուն, որը բնո րոշ է բա նա հյու սա կան բո լոր ժան րե րին ընդ հան րա
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պես: Բա նա սա ցը, հե տև ե լով կո լեկ տիվ ստեղ ծա գոր ծու թյան ար
դեն ձև ա վոր ված բա նաս տեղ ծա կան, գե ղա գի տա կան հա մա  կար 
գին, այն կա տա րե լա գոր ծում և յու րո վի մեկ նա բա նում է՝ մա տու ցե
լով սե փա կան տար բե րա կը, որն ինք նին նոր որակ է և, կա րե լի է 
ասել, նոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն146:

Տա վու շի մար զի հե քի ա թա յին եր կա ցան կը վեր ջին եր կու հա ր
յուր տար վա ըն թաց քում ձև ա վոր վել է տե ղաբ նակ նե րի և ներ գաղ
թող նե րի (Ար ցախ, Արա րա տյան նա հանգ, Արևմ տյան Հա յաս տան, 
Պարս կա հայք) ավան դա կան բա նա հյու սա կան նյու թի հի ման վրա: 
Ար ցա խի և Տա վու շի ազ գաբ նակ չու թյա նը մի ա վո րում են բազ մա
թիվ ընդ հան րու թյուն ներ՝ հա գուս տը, կեն ցա ղը, սո վո րույթ նե րը, 
հա վա տա լիք նե րը, լե զուն, բնաշ խար հը, հո ղի մշակ ման եղա նակ
նե րը և բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյու նը: Ակն հայտ է նաև մար
զին հա րա կից տա րա ծաշր ջան նե րի (Լո ռի, Գան ձակ, Գե ղար քու
նիք) հետ ու նե ցած տնտե սա կան, կեն ցա ղա յին շփում ե րի ըն թաց
քում բա նա հյու սա կան նյու թի կրած ազ դե ցու թյուն ներն ու փո խա
ռու թյուն նե րը, որոնք հե տև անք են ազ գագ րա կան հան րու թյան 
ներ սում ըն թա ցող որո շա կի պատ մա կան գոր ծըն թաց նե րի, լեզ վա
կան ու սո վո րու թա կեն ցա ղա յին ընդ հան րու թյուն նե րի և փո խա
դարձ շփում ե րի: Տա վու շի հե քի աթ նե րը սյու ժե տա յին ու տի պա բա
նա կան գծե րով մտնում են Ար ցախԱրա րա տյան տա րա ծաշր ջա նի 
բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան մեջ և ու նեն կա ռուց ված քա յին 
նույ նա տիպ տար րեր ու գոր ծա ռույ թա յին կա յուն բնույթ: Հե քի ա թա
յին (հատ կա պես հրա շա պա տում) սյու ժե նե րը սեր տո րեն կապ ված 
են մի մյանց հետ, և հա ճախ հնա րա վոր չէ դրանք տա րան ջա տել 
կամ սահ մա նա զա տել իրա րից147: Տա վու շի հե քի աթ նե րի սյու ժե նե
րի ու մո տիվ ե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը և պա տու մա յին գծի պահ
պա նու մը նույ նա կան է հա րա կից շրջան նե րի նմա նա տիպ նյու թի 
հետ, սա կայն տար բեր սյու ժե նե րի հա մա ձու լու մը մեկ կա ռույ ցի մեջ 
փո փո խա կան է և դրսև որ վում է յու րո վի: Սո վո րա բար հրա շա պա
տում հե քի աթ նե րը դի տարկ վում են ըստ հե րո սի գոր ծա ռույ թի: 
Միա վոր ված սյու ժե նե րում հե տև ո ղա կա նո րեն պահ պան վում է հե
րո սը և նրա լու ծե լիք խնդի րը, որին ուղղ ված բո լոր գոր ծո ղու թյուն

146 Нечаев А. Н., О тождестве литературы и фольклора, Вопросы народно
поэтического творчества, Москва, Издво АН СССР, Москва, 1960, с. 135.

147 Пропп В. Я., Морфология сказки, Москва, Издво «Наука», 1969, с. 15.
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ներն անց նում են մի մյանց ձուլ ված սյու ժե նե րի մի ջով: Հրա շա պա
տում հե քի աթ նե րի հե րոս նե րի գոր ծա ռույթ նե րը սահ մա նա փակ են 
և դրանց զար գա ցում երն էլ մի ա տիպ: Հե քի ա թա յին տար րե րի հե
տև ո ղա կա նու թյու նը, հե րոս նե րի գոր ծա ռույթ նե րը, սյու ժե նե րի սեր
տ ա ճու մը հե քի ա թի կա ռուց ված քի մեջ բնո րոշ են նաև Տա վու շի հե
քի աթ նե րին: Սա կայն Տա վու շի հե քի աթ նե րի կա ռուց ված քում հան
դի պում են նաև մի ա ձուլ ված (կոն տա մի նա ցիա) սյու ժե ներ, որոնք 
օր գա նա պես կապ ված չեն մի մյանց հետ: Օրի նակ «Էրազ հա նող 
տղեն ու թա քա վո րի բախ տը» (ըստ Աար նե Թոմփ սոն Ու թե րի հե
քի աթ նե րի տի պե րի մի ջազ գա յին դա սա կարգ ման՝ ATU 671E* +ATU 
938B) հե քի ա թում148 իրար ձուլ ված առա ջին սյու ժեի հե րո սը ի ծնե 
իմաս տուն է և մեկ նա բա նում է երազ ներն ու տար բեր նա խան շան
ներ, երկ րորդ սյու ժեի հե րո սը թա գա վորն է (որի երա զը մեկ նա բա
նում է առա ջին սյու ժեի իմաս տուն երա զա հա նը), որը կորց նում է 
թա գա վո րու թյու նը, կնո ջը և երե խա նե րին: Եր կու ան կախ սյու ժե նե
րը մի մյանց կա պում է երա զի գու շա կու թյու նը, որը կա րող է և չլի
նել, կամ թա գա վո րի ապա գա ճա կա տա գի րը կա րող է տե ղե կաց
վել այլ ճա նա պար հով: Առան ձին եր կու սյու ժե ներն էլ ինք նու րույն 
հան դես են գա լիս բազ մա թիվ տար բե րակ նե րով149: Հատ կա պես 
ճա կա տագ րի մո տի վով (երկ րորդ սյու ժեն) հե քի աթ ներ գրե թե բո
լոր գյու ղե րում պատ մում են:

Տա վու շի հե քի աթ նե րի կա ռուց ված քում հան դի պող ձև ե րից է 
արև ե լյան հե քի ա թար վես տից փո խառն ված պա տում պա տու մի 
մեջ150 կամ ավան դու թյուն151 հե քի ա թի մեջ152: Հե քի ա թի մեջ ներ
մուծ ված պա տու մը ոչ մի կապ չու նի բուն հե քի ա թի սյու ժե տա յին 

148 «Էրազ հանող տղեն ու թաքավորի բախտը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 18(18), էջ 
103 –109:

149 «Թաքավորի բախտը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 28(28), էջ 129: «Իմաստուն 
տղան». – ՀԺՀ, հ. VI, № 25, էջ 140:

150 «Քառասուն աղջկա հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 7(7), էջ 51: «Պճի հե
քիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 3(3), էջ 34:

151 Ավանդություն ագռավի և դռլոնի (աղավու տեսակ) մասին, որոնք ըստ 
Քրիստոսի անեծքի և օրհնանքի՝ ձեռք են բերում որոշակի հատ կա նիշ
ներ:

152 «Հորից հալածված աղջկա բախտը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 33(33), էջ 143: «Էն 
խի՞ չի կաղնի ըլըմ առանց չոր ճղան». – ՀԱԻԲԱ FFV: 1483,01 –1484,00, 
Ա. Կարապետյան, «Դիլիջանի ժողովրդական բանահյուսություն» հա
վա քածու:
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գծի հետ, սա կայն իր բա րո յախ րա տա կան եզ րա կա ցու թյամբ զգու
շաց նում և կան խում է հիմ ա կան հե րո սի անմ տած ված ճա կա տա
գրա կան քայ լը: Եր բեմ հե քի ա թը զար գա նում է աստ վա ծաշն չյան 
սյու ժեի հի ման վրա153, կամ հե քի ա թի սյու ժեի մեջ կա րող է ներ մուծ
վել աստ վա ծաշն չյան մո տիվ, ինչ պես օրի նակ՝ «Թա քա վո րի բախ
տը» հե քի ա թի սկզբնա մա սը, որը հի շեց նում է Ղով տի մա սին սյու
ժեն. «Մի մի րու քով մարթ ա կյaլի, ասըմ ա. Թա քա վորն ապ րած 
կե նա, տbւ քու ըն դա նի քը հա վա քի, էս քա ղա քից տbւս արի, որ քա
ղաք տակն ու վրա դի ըլիլ, որ քա ղա քից տbւս կկյaք, հետ չտaռնaք 
մտիկ անեք, եթե հետ տaռնաք մտիկ անեք, քար կտaռնaք»154: 
Աստ վա ծաշն չյան զրույ ցում նույն պատ վի րա նը աստ ծո հրեշ տակ
նե րը տա լիս են Ղով տին ու նրա ըն տա նի քին, սա կայն Ղով տի կի նը 
չան սա լով հետ է նա յում և «աղի ար ձան»155 դառ նում: Պետք է 
նկատել, որ աստ վա ծաշն չյան զրույց նե րի հետ քե րն առ կա են նաև 
Տա վու շի վի պա կան բա նա հյու սու թյան այլ ժան րե րում ևս և ժա մա
նա կագ րո րեն կապ ված են քրիս տո նե ու թյան ըն դուն ման ու ամ
րապնդ ման ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ:

Կա ռուց ված քա յին առու մով XIX դա րա վեր ջի և XX դա րի 50 – 
60ական թվա կան նե րին գրառ ված հե քի աթ նե րի մեծ մա սում դե
ռևս պահ պան ված է ավան դա կան հե քի ա թա յին կուռ կա ռուց ված
քը, սա կայն 80ական թվա կան նե րից սկսած՝ բնո րոշ է դառ նում 
հե քի ա թի ամ բող ջա կա նու թյան խախ տում, առան ձին մա սե րի մո
ռա ցում ու աղ ճա տում, սխե մա տի կու թյուն:

Տա վու շի հե քի աթ նե րի տի պա բա նա կան քննու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ Տա վու շի հե քի ա թա յին ժա ռան գու թյա նը բնո րոշ են այն 
բո լոր տի պերն ու մո տիվ ե րը, որոնք հա տուկ են թե՛ հայ կա կան և 
թե՛ հա մաշ խար հա յին հե քի ա թար վես տին: Սա կայն Տա վու շի հե
քիաթ նե րում հան դի պում են ինք նա տիպ սյու ժե ներ156, որոնք դա

153 Աստվածաշնչյան Հակոբի տասներկու որդիների և հատկապես նրա 
կրտսեր որդու՝ Հովսեփի (որը հեքիաթում դարձել է Վաղինակ) պատ
մությունը ատաղձ է դարձել տավուշյան հեքիաթի համար: «Վաղինակի 
ու Բենյամինի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 20(20), էջ 112: Աստվածաշունչ, 
գիրք Հին և Նոր կտկարաններու, Մոսկվա, 1994, էջ 46 –66, Գիրք 
Ծննդոց 37 –50:

154 «Թաքավորի բախտը», – ՀԱԲ, հ. 25, № 28(28), էջ 129:
155 Աստուածաշունչ, Գիրք Հին և Նոր կտակարաններու, Տպ. “Societe tech

no press modern S.A.L.”, Պէյրութ, 1985, Գիրք Ծննդոց, 19,20:
156 ՀԱԲ, հ. 25, № 43(43), «Անհավատարիմ կնիկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 43(43), 
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սա կարգ ման չեն են թարկ վում և չու նեն իրենց հա մար ժեք տի պը 
Աար նե Թոմփ սո նի հե քի ա թա յին տի պե րի մեջ: Այս հե քի աթ նե րը 
բա ցա ռու թյուն չեն կազ մում, որով հե տև ամ բողջ աշ խար հում 
սփռված հե քի աթ նե րի տի պերն ու մո տիվ ե րը դե ռևս շա րու նա կում 
են հա մալր վել մինչ այժմ չամ րագր ված տի պե րով ու մո տիվ ե րով:

Տա վու շի հրա շա պա տում և իրա պա տում հե քի աթ նե րին բնո
րոշ տի պե րից ու մո տիվ ե րից են.

ա) Խորթ մայ րը կեղծ հի վան դու թյան պատր վա կով թա գա վո
րազ նին ու ղար կում է ան մա հա կան ջուր բե րե լու [ՀԱԲ, հ. 25, № 1(1), 
ATU 302A+ATU 590]:

բ) Թա գա վո րի 40 որ դի նե րը գնում են փնտրե լու 40 քույ րե րի, 
որ ամուս նա նան: Որո նում ե րի ըն թաց քում կրտսեր ար քա յազ նը 
կա տա րում է Ան ջան դևի անհ նա րին առա ջադ րանք նե րը [ՀԱԲ, 
հ. 25, № 4(4), 5(5), ATU 302, СУС 327 B**]:

գ) Թա գա վո րը պատ վի րում է իր երեք որ դի նե րին հսկել իրենց 
այ գու ան մա հա կան խնձոր նե րը: Խնձո րը հափշ տա կո ղին հե
տապն դե լով՝ կրտսեր ար քա յազ նը իջ նում է հո րի հա տա կը, ազա
տում երեք ար քա յադստ րե րին: Եղ բայր ներն ար քա յազ նին թող նում 
են հո րում: Մութ աշ խար հում ար քա յազ նը սպա նում է ջրե րը ար գե
լա փա կող ու զմրուտ ղու շի ճու տե րին ոչն չաց նող վի շապ օձին: 
Զմրուտ ղու շը նրան դուրս է բե րում լույս աշ խարհ [ՀԱԲ, հ. 21, № 2(2), 
ATU 301]:

դ) Թա գա վո րի երեք որ դի նե րը հրա ցան են կրա կում և գնդա կի 
ըն կած տե ղից հարս նա ցու ընտ րում: Կրտսեր ար քա յազ նը ամուս
նա նում է հրա շա ծին կնոջ հետ (գոր տի կեր պա րան քով կամ կոճ ղից 
դուրս եկած աղ ջիկ): Թա գա վո րը որ դու կնո ջը տի րա նա լու նպա
տա կով նրան ու ղար կում է հան դեր ձյալ աշ խարհ՝ մե ռած մո րից 
գան ձա րա նի բա նա լին բե րե լու [ՀԱԲ, հ. 25, № 15(15), FEI: 7655 –7671]:

ե) Թա գա վո րա կան նշա նը կրող թա գա վո րի որ դու (կամ սա նի
կի) փո խա րեն թա գա վո րին ներ կա յա նում է կեղծ որ դին (արա բը), 
որի պա հան ջով իս կա կան հե րո սը են թարկ վում է փոր ձու թյուն նե
րի, սպան վում է և վե րա կեն դա նա նա լուց հե տո բա ցա հայ տում 
գաղտ նի քը [ՀԱԲ, հ. 25, № 6(6), ATU 531+ATU 873]:

էջ 171: Այս հեքիաթի տարբերակը հանդիպում է Վասպուրականի հե
քիաթներում («Իրիկ կնիկ». – ՀԺՀ, հ. XV, «Ամրոց» հրատ, 1998, № 13, 
էջ 86):
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զ) Մեռ նող թա գա վո րի կտա կի հա մա ձայն՝ ար քա յադստ րե րին 
ամուս նաց նում են գայ լի, ար ջի, Սմուռ ղու շի հետ, որոնք հե տա գա
յում օգ նում են կրտսեր ար քա յազ նին վե րա դարձ նել իր կնո ջը, որին 
հափշ տա կել էր դևը [ՀԱԲ, հ. 25, № 13(13), ATU 552+ATU 552A, СУС 
552A]:

է) Պա ռավ կնոջ անեծ քի հա մա ձայն՝ ար քա յազ նը սի րա հար
վում է վա րուն գի մեջ ապ րող աղջ կան, որին, դևի խորհր դով ձեռք 
բե րե լուց հե տո, կորց նում է: Աղջ կա տե ղը գրա վում է թուր քի պա
ռա վը և ամեն կերպ փոր ձում ոչն չաց նել հա կա ռա կորդ աղջ կան: 
Աղ ջիկն անց նում է փոր ձու թյուն նե րի մի ջով և վե րա կանգ նում իր 
իրա վունք նե րը [ՀԱԲ, հ. 25, № 8(8), ATU 408]:

ը) Նախ րա պա նի տղան օձի փո խա րեն խնդրում է ար քա յա
դստեր ձեռ քը: Օձը տղա յի մի ջո ցով կա տա րում է ար քա յի պա հանջ
նե րը և ամուս նա նում ար քա յադս տեր հետ և նրան ներ կա յա նում 
մարդ կա յին կեր պա րան քով: Նրա գաղտ նի քի բա ցա հայ տու մից հե
տո, ար քա յա դուստ րը փոր ձութjուն նե րի է են թարկ վում՝ օձ ամուս
նուն թով չա զեր ծե լու և վե րա դարձ նե լու հա մար [ՀԱԲ, հ. 25, № 17(17), 
ATU 433+ATU 433A+ATU 425+ATU 313 III]:

թ) Ամ բաս տան ված աղջ կա ձեռ քը կտրում և բաց են թող նում 
ան տա ռում: Աղ ջի կը են թարկ վում է մի շարք փոր ձու թյուն նե րի (նո
րա ծին երե խա նե րի հետ նե տում են ծո վը) ու խորհր դա տու նե րի 
(թռչուն, ձուկ) օգ նու թյամբ հաղ թա հա րում դրանք և ապա ցու ցում իր 
ան մե ղու թյու նը [ՀԱԲ, հ. 25, № 32(32), ATU 706 + ATU 561, СУС 
706 + СУС 561 + СУС 896A*]:

ժ) Նո րա ծին աղջ կա ծնունդն ըն դու նող ոգի նե րը նրան օժ տում 
են բա ցա ռիկ շնորհ նե րով: Նա դառ նում է ար քա յազ նի կի նը և են
թարկ վում բազ մա թիվ փոր ձու թյուն նե րի (FEI: 1105 –1168):

ժա) Ար քա յա դուստրն ամուս նա նում է աղ քատ պա ռա վի ծույլ 
ու ապաշ նորհ տղա յի հետ՝ թա գա վո րին ապա ցու ցե լու հա մար, որ 
նրան ար ժա նա վոր մարդ կդարձ նի: Կնոջ խոր հուրդ նե րին հե տև ե
լով՝ երի տա սար դը վե րա դաս տի ա րակ վում և հարս տա նում է [ՀԱԲ, 
հ. 25, № 19(19), ATU 986]:

ժբ) Ամու սինն անզ գամ կնո ջը հորն է գցում և այն տե ղից հա
նում ահա բեկ ված օձին, որը, ի նշան երախ տա գի տու թյան, օգ նում 
է նրան հարս տա նալ [ՀԱԲ, հ. 25, № 50(50), 51(51), ATU 1164+ATU 
160, СУС 1164]:

ժգ) Աշ խա տա սեր գյու ղա ցի տղան թա գա վո րի ծույլ աղջ կան 
սո վո րեց նում է աշ խա տել, որով հե տև՝ ով չաշ խա տի, նա չի ու տի 
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[ՀԱԲ, հ. 25, № 45(45), 46(46), 80(80), ՀԱԲ, հ. 21, № 31(31), ATU 901B*+ 
ATU 1370A*]:

ժդ) Խորթ մոր պա հան ջով հո րը գցված աղ ջիկ նե րը հայտ
նըվում են թա գա վո րա կան ախո ռում: Կրտսեր քույ րը դառ նում է 
թա գու հի և փոր ձու թյան են թարկ վում նա խանձ քույ րե րի կող մից 
[ՀԱԲ, հ. 25, № 35(35), ATU 981]:

ժե) Թա գա վո րը հրա մա յում է ոչն չաց նել ծեր մարդ կանց: Մի 
երի տա սարդ, խախ տե լով թա գա վո րա կան հրա մա նը, թաքց նում է 
իր ծեր հո րը, որը հե տո իր իմաս տու թյամբ ու փոր ձով օգ նում է թա
գա վո րին՝ դուրս գալ դժվա րին իրա վի ճա կից [ՀԱԲ, հ. 21, № 22(22), 
ՀԱԲ, հ. 25, № 64(64),65(65), 66(66), ATU 981]:

Տա վու շի վի պա կան բա նա հյու սու թյան մեջ հրա շա պա տում հե
քի աթ նե րը են թարկ վում են ընդ հա նուր օրի նա չա փու թյուն նե րին և 
հե քի ա թաս տեղծ եղա նակ նե րին:

Հրա շա պա տում հե քի ա թի գոր ծո ղու թյուն նե րը ծա վալ վում են 
երև ա կա յա կան աշ խար հում (թա գա վո րու թյուն, սար, ան տառ, չա-
յիր-չի ման տեղ, դրախ տա յին այ գի, այն կողմն ա յին աշ խարհ), 
որոնք սահ մա նա զատ ված են իրա կան աշ խար հից և ներ կա յաց
նում են հե քի ա թի գե ղար վես տա կան տա րա ծու թյու նը, հրա շա ծին 
հե րոս նե րին (թա գա վո րի որ դի կամ կրտսեր որ դի, աղ ջիկ, աղ քատ 
ըն տա նի քում հրա շա գործ ու ժե րի միջ նոր դու թյամբ ծնունդ առած 
էշի քու ռա կի, դդու մի, օձի կամ այլ կեն դա նու կեր պա րան քով ժա-
ռանգ) առա ջադր ված խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թա ցը նվի րա
տու նե րի, խորհր դա տու նե րի, կա խար դա կան առար կա նե րի (ան-
տե սա նե լի գլխարկ, գորգ, վզին հագց նե լու օղակ և այլն), տար բեր 
հրա շա լի հատ կա նիշ նե րով օժտ ված հե րոս նե րի (կա խար դա կան 
շվի փչող հո վիվ, ծո վը, սա րերն ու քա րե րը կլա նող ան հագ հսկա, 
գետ նի տա կի լու րե րը եր կիր հա ղոր դող լրա տու157, ծա ռերն ար մա-
տա հան անող հսկա, կա խար դա կան սազ նվա գող158) օգ նու թյամբ: 
Խնդրի լուծ ման ճա նա պար հին պայ քար է ծա վալ վում չար ու բա րի 
ու ժե րի մի ջև, և հե քի ա թի հե րո սը, փոր ձու թյան են թարկ վե լով և ուղ
ղորդ վե լով բա րի ու ժե րի կող մից, ի կա տար է ածում տրված հանձ
նա րա րու թյու նը: Հրա շա պա տում հե քի ա թում հե րո սի դեմ գոր ծող 
հա կոտ նյա ու ժե րին [3ից մին չև 40 գլուխ ու նե ցող, տար բեր գու նա

157 ՀԱԲ, հ. 21, № 5(5), «Խազօղլու հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 5(5), էջ 34:
158 «Պճի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 3(3), էջ 34:
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վո րում ե րով (սև, կար միր, սպի տակ) դև եր, Ան ջան դև, Ղրմզի Փո
լադ, վի շապ, մի աչ քա նի հսկա, Կիս լանգ դbվ] հա կակ շիռ գոր ծում 
են բա րի ոգի նե րը, հու րիփե րի նե րը, աղավ ա կերպ աղ ջիկ նե րը, 
մա հա ցած մարդ կանց երախ տա գետ հո գի նե րը: Հե քի ա թի գլխա
վոր հե րո սին առա ջադր ված խնդրի լուծ ման վայ րը այն կողմ ա յին, 
ստո րերկ րյա աշ խարհն է, յո թը սա րից այն կողմ է, ան մա հա կան 
խնձո րի ու ան մա հա կան ջրի գտնվե լու վայրն է, որոնց տե ղը ոչ ոք 
չգի տի և այն տեղ հաս նե լու հա մար հե րո սին տար բեր մի ջոց ներ է 
առա ջարկ վում. «Շլա կեց պա պը տա րավ էն աշ խա րը մը, էն դու նյը
մը մի տեղ վե տրավ»159, կամ հե րո սը եր կու բաց վողփակ վող սա
րե րի արան քով պետք է այն պես անց նի, որ չճզմվի. «Ձին ասըմ ա. 
— Հենց ղամ շո վը կը տաս, վը եր սաղ րու ցըս (իրան էն տը տու զի 
ըն դա մի ցը) տըր խա ցուն վեր կե նա, քու ծե ռի ցըն էլ կը ղա ցուն վը եր 
կե նա, վը եր կա րանք անց կե նանք»160:

Ինչ պես տես նում ենք, հե րո սի ան ցու մը մի տա րա ծու թյու նից 
(չա փում) մի այլ տա րա ծու թյուն (լի նի դա վայ րէջք դե պի ստո րին 
աշ խարհ, վե րելք դե պի իրա կան, լույս աշ խարհ, ան ցում ծո վի վրա
յով և այլն), կա տար վում է հրա շա գործ կա րո ղու թյուն նե րով օժտ
ված մարդ կանց ու կեն դա նի նե րի մի ջո ցով (իմաս տուն, թև ա վոր, 
հրե ղեն ձի եր, հրա շա գործ ծե րու նի, առյուծղուշ, Սմուռ ղուշ և այլն): 
Ըստ էու թյան հրա շա պա տում հե քի աթ նե րը տո գոր ված են լա վա
տե սու թյամբ, դրանք ավարտ վում են չա րի պար տու թյամբ ու բա րու 
հաղ թա նա կով: Իրենց ան սո վո րու թյամբ, անի րա կան, ֆան տաս
տիկ բնույ թով հնա րո վի թվա ցող հրա շա պա տում հե քի աթ նե րը 
կոնկ րետ ու հիմ ա վոր ված են: Հրա շա ծին կեն դա նի ներն ու կա
խար դա կան առար կա նե րն ար տա ցո լում են հնա գույն ժա մա նա
կաշր ջա նի մարդ կանց մտա ծո ղու թյու նը, հան դի սա նում են վաղնջա
կան, նա խա դա սա կար գա յին հա սա րա կու թյան պատ կե րա ցում ե
րի շա րու նա կու թյու նը և պահ պան վել են ժո ղովր դա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյան մեջ որ պես մշա կու թա յին ու գե ղար վես տա կան ժա
ռան գու թյուն161:

Ծա գում ա բա նո րեն հրա շա պա տում հե քի աթ նե րը հա ջոր դում 
են առաս պել նե րին, սեր տո րեն կապ ված են առաս պե լա բա նա կան 
պատ կե րա ցում ե րի, նախ նա կան կրո նա կան ըն կա լում ե րի ու հա

159 «Թաքավորի պուճուր տղեն էն դունյըմը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 15(15), էջ 88:
160 «Վըսկըքյaքbւլ տղի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 1(1), էջ 20
161 Нечаев А. Н., указ. труд, с. 172.
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վա տա լիք նե րի հետ: Հե քի ա թի սյու ժեի մեջ մթագն ված կեր պով 
պահ պան վել են բա զում հնա գույն իրո ղու թյուն ներ, որոնք ըն կալ
վում են որ պես հե քի ա թա յին աշ խար հի ավան դա կան տար րեր, 
որոնց մի ջա վայ րում ապ րում և գոր ծում են հե քի ա թի հե րոս նե րը: 
Հե քի ա թա յին աշ խար հը կա ռուց ված է ըստ ժո ղովր դա կան հնա
գույն պատ կե րա ցում ե րի. այն եռա մաս է (եր կիր, որ տեղ բնակ վում 
են հե քի ա թի հե րոս նե րը, եր կինք, որը թռչուն նե րի տի րույթն է, որ
տեղ նրանց օգ նու թյամբ բարձ րա նում են հե րոս նե րը և ստո րերկ րյա 
աշ խարհ, որը կոչ վում է «մութ աշ խարհ» ու հո րի մի ջո ցով կապ վում 
է երկ րի հետ և ուր ու ղև որ վում են հե քի ա թի հե րոս նե րը): Հե քի աթ
նե րում հա կոտ նյա աշ խար հի մո դե լը իրա կան աշ խար հի կրկնօ րի
նակն է՝ մի թա գա վո րու թյուն իր բնա կիչ նե րով (ար քա յա դուստր
արե գակ, որ կլան վում է վի շա պի կող մից): Գու նա յին առու մով հա
կոտ նյա աշ խար հը «մութ» կամ «սև» աշ խարհն է, որը լու սա վոր
վում է վի շա պա մար տիկհե րո սի գոր ծո ղու թյուն նե րի ան մի ջա կան 
ազ դե ցու թյամբ: Տա վու շի հե քի աթ նե րում հե րո սի ու ղև ո րու թյան մո
տի վը դե պի «մութ աշ խարհ» հան դի պում է մի քա նի ինք նա տիպ 
տար բե րակ նե րով: Մի դեպ քում հե րո սը թա գա վոր հո րից հանձ նա
րա րու թյուն է ստա նում գնալ հան դեր ձյալ աշ խարհ՝ մե ռած մոր մո
տից բե րել գան ձա րա նի բա նա լին162: Հոր կող մից զո հա բեր վող որ
դու ու ղև ո րու թյու նը հան դեր ձյալ աշ խարհ պայ մա նա վոր ված է որ
դու «այն կողմ ա յին աշ խար հի» հրա շա ծին ծնունդ կնո ջը թա գա
վորհոր տի րա նա լու ցան կու թյամբ: Ըստ ժո ղովր դա կան պատ կե
րա ցում ե րի՝ հան գու ցյալ նե րի հո գի նե րը, ու ղև որ վե լով հան դեր ձյալ 
աշ խարհ, այն տե ղից չեն վե րա դառ նում: Հե քի աթ նե րի այս տի պում 
որո շա կի ո րեն «այն աշ խար հը» հան դեր ձյալ աշ խարհն է, և Տա վու
շի հե քի աթ նե րում հե րո սն այս և այն աշ խարհ նե րի սահ մա նը հա
տում է կամ այն կողմ ա յին ծա գում ու նե ցող սև ձի ու վրա կամ իր 
հրա շա ծին կնոջ՝ այն աշ խար հի հետ կապ ու նե ցող պա պի շա լա
կին: Տա վու շյան հե քի աթ նե րում ձի ու գոր ծա ռույթն ակն հայտ է՝ տե
ղա փո խել հան գու ցյա լի հո գին հան դեր ձյալ աշ խարհ, որին պատ
վիր ված է ճա նա պար հին աչ քե րը չբա ցել, մին չև ձին երեք ան գամ 
չխրխնջա. «…էս ծըր քի (առա ջին) խըր խըն ջա լը մը մտիկ արել տե

162 «Թաքավորի պուճուր տղեն էն դունյըմը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 15(15), էջ 88, 
«Յաղիր ճbրի տaռնaս». – ՀԱԻԲԱ, FEI: 7655 –7671, Է. Խեմչյան, Շամ
շադինի շրջանի բանահյուսական նյութեր, 1984, Իծաքար:
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հել փիս մթին վըխ ծել ա: Մհել քյaցել ա կես տե ղի խըր խըն ջա լը մը 
մտիկ չի արել, մել վը եր վեր չի խըրխն ջա լը մը աչ քը պaց ա կա լել, 
տե սել չա յիրչի ման աշ խար»163: Հե քի ա թում մթու թյան շեր տով որո
շա կի սահ մա նա զատ վում են այս և այն աշ խարհ նե րը164, սա կայն 
այն աշ խար հը, ըստ ժո ղովր դա կան պատ կե րա ցում ե րի ու հա վա
տա լիք նե րի, «չա յիրչի ման աշ խար» է, որ տեղ հե րո սը եր կար դե գե
րում է, մին չև գտնում է մո րը: Սա կայն մայ րը հրա ժար վում է երև ալ 
որ դու աչ քին, պատ ճա ռա բա նե լով. «վը եր տbւս կյaմ, քյնaլ չես»: 
Հե տա դարձ ճա նա պար հը հե րոսն անց նում է նույն ձև ով, ինչ պես 
եկել է՝ իր հետ բե րե լով մոր անեծ քը, ըստ որի՝ թա գա վո րը կեր պա
րա նա փոխ վում է «յա ղիր ճbրու»:

Տա վու շի հե քի աթ նե րի մյուս մո տի վը, որն ակն հայտ առաս պե
լա բա նա կան ծա գում ու նի, ներ կա յաց նում է հե րո սի ու ղև ո րու թյու նը 
«մութ աշ խարհ»՝ հո րի մի ջով165 (Ըստ Աար նեԹոմփ սո նի հե քի աթ
նե րի տի պե րի դա սա կարգ ման՝ AaTh 301 IId), որը բա ցա հայտ սահ
մա նա գիծ է այս և այն աշ խարհ նե րի մի ջև: Հե քի աթ նե րի այս տի
պում հե րո սի ան ցու մը դե պի հան դեր ձյալ աշ խարհ կա տար վում է 
հե րո սի կամ քին հա կա ռակ և ղո չե րի օգ նու թյամբ: Հե քի ա թա յին 
բազ մա թիվ մո տիվ եր կապ ված են ղո չի (ոչ խար) հետ, որոնց մեջ 
ոչ խա րի գոր ծա ռույ թը բազ մա զան է: Հնա գույն առաս պե լա բա նա
կան սյու ժե նե րում առ կա ղո չի կա պն արե գա կի և տար բեր աստ վա
ծու թյուն նե րի հետ166 մտել է հե քի աթ նե րի սյու ժե նե րի մեջ՝ պահ պա
նե լով իրենց նախ նա կան իմաս տա բա նա կան նշա նա կու թյու նը: Հե
քի ա թում ղո չե րը եռա գույն են՝ սև, կար միր ու սպի տակ և գտնվում 
են այս ու այն աշ խար հն իրար հետ կա պող հո րի հա տա կում տե ղա
կայ ված քա րե հրա պա րա կում: Սա հա մա պա տաս խա նում է տի ե զե
րա կան ծա ռի միջ նա մա սին, որ տեղ սո վո րա բար տե ղա կայ վում է 
ոչ խա րը: Ըստ հե քի ա թի՝ ղո չե րի գույ նե րը խորհր դան շում են նրանց 
պատ կա նե լու թյու նը հե քի ա թա յին որո շա կի տա րա ծա կան չափ
ման: Դրա նից բխեց վում է սպի տակ ղո չի կա պը լույս աշ խար հի և 

163 «Յաղիր ճbրի տaռնaս». – ՀԱԻԲԱ, FEI: 7655 –7671:
164 Խեմչյան Է. Հ., Անմահական ջրի մոտիվը հայ բանահյուսության ալեք

սան դրյան սյուժեներում // Ավանդականը և արդիականը հայոց մշա
կույ թում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 
50ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, Երևան,  «Գիտություն» 
հրատ., 2010, էջ 496:

165 «Թաքավորի տղեն ու զմրութ ղուշը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 2(2), էջ 21:
166 Топоров В. Н., Овца // МНМ, т. II, с. 237.
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սև ղո չի կա պը մութ աշ խար հի հետ: Սև ղո չի աղեր սը ստո րերկ րյա 
(հան դեր ձյալ) աշ խար հի հետ հան դես է եկել նաև զո հա բեր ման 
հնա գույն ծե սե րի ծի սա կար գում: Հատ կա պես ստո րերկ րյա թա գա
վո րու թյան աստ ված նե րի ու չար ոգի նե րի բա րե հա ճու թյու նը շա հե
լու նպա տա կով զո հա բեր վում էր սև ոչ խար167: Սև ոչ խա րի իմաս տա
բա նա կան ու խորհր դան շա կան գոր ծա ռույ թի վրա է խարսխ ված 
հե քի ա թի հե րո սի ան ցու մը դե պի մութ աշ խարհ, որ տեղ սև դևը (վի
շա պը) փա կել է ջրի ակուն քը և օրա կան մի աղ ջիկ է կլա նում՝ ջուր 
բաց թող նե լու հա մար: Հատ կան շա կան է, որ տա վու շյան հե քի ա
թում դև ին մա տուց վող աղջ կա գրկին մի գառ է դրվում: Հա վա նա
բար այս դրվա գը հե քի ա թի սյու ժեի մեջ մտել է քրիս տո նե ա կան 
հա վատ քի աղ դե ցու թյան տակ: Զո հա բեր վող աղ ջիկն ու գա ռը 
իմաս տա բա նա կան նույն հար թու թյան վրա են հան դես գա լիս՝ 
խորհր դան շե լով մաք րու թյունն ու ան մե ղու թյու նը: Զո հա բե րու թյան 
նպա տա կի են թա տեքս տը արե գա կի ազա տագ րում է: Վի շա պա
մար տիկ հե րո սը սպա նում է ջրերն ար գե լա փա կող սև դև ին և ազա
տում ար քա յա դուստրարե գա կին: Հե քի աթ նե րի այս տի պում հե րո
սի հե տա դարձ ճա նա պարհն ապա հո վում է առաս պե լա բա նա կան 
զմրութ ղու շը կամ առյուծղու շը՝168 ի նշան երախ տա գի տու թյան: 
Վի շա պա մար տիկ հե րո սի եր րորդ քա ջա գոր ծու թյու նը (առա ջի նը՝ 
երեք հու րիփե րի աղ ջիկ նե րի ազա տագ րու մը դև ից, երկ րոր դը՝ 
ստո րերկ րյա աշ խար հի ար քա յադս տեր փրկու թյու նը) վի շապ օձին 
սպա նելն ու զմրութ ղու շի ճու տե րին փրկելն է, որի հա մար ղու շը 
նրան դուրս է բե րում լույս աշ խարհ:

Հայ կա կան հե քի աթ նե րում կի րառ վող ավան դա կան կա յուն 
տար րե րից է քա րը կամ ժայ ռը և դրա շուրջ ձև ա վոր ված մո տիվ ե
րը, որոնք բնո րոշ են նաև Տա վու շի հե քի աթ նե րին:

Տա վու շի հե քի աթ նե րի մի զգա լի մա սում այս և այն աշ խարհ
նե րը սահ մա նա զատ վում են քա րի մի ջո ցով: Մահ վան հետ առնչ վող 
ժո ղովր դա կան պատ կե րա ցում երն ան մի ջա կա նո րեն կապ վում են 
նաև քա րի գոր ծա ռույ թի հետ: Տա վու շի հե քի աթ նե րում քա րը հան
դես է գա լիս մի քա նի նշա նա կու թյամբ. ա) տա պա նա քար և սահ
ման այս ու այն աշ խարհ նե րի մի ջև: Հա ճախ այդ գոր ծա ռույ թը կա

167 Նույն տեղում:
168 «Խեչոյի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 21(21), էջ 109:
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տա րում են այն աշ խար հի սահ մա նագ ծում քա րա ցած169 կամ մե ռե
լա յին քնով քնած հե րոս նե րը (ժա մա նա կա վոր մահ)170: Քա րա ցած 
հե րոս նե րի պատ կե րը գե րեզ մա նա տան տպա վո րու թյուն է ստեղ
ծում, որն ինք նին սահ մա նա գիծ է այս և այն աշ խարհ նե րի մի ջև:  
բ) Ճա նա պարհ նե րի խաչ մե րու կում ար ձա նագ րու թյամբ քա րը ոչ 
մի այն սահ մա նա քա րի դեր է կա տա րում, այ լև նա խան շում է, թե 
տվյալ ճա նա պար հով գնա ցո ղին ինչ ճա կա տա գիր է սպաս վում՝ 
«Քյնaցո ղը ոչ ետ կյa», «Քյնaցո ղը հետ տaռնa, աստ ված ա գի
դըմ սաղն ու կա ղը», «Բա րև կքյնa, բա րև կկյa»171: գ) Քար (ժայռ, 
քերծ, սար), որը օր վա ըն թաց քում կարճ ժա մա նա կով բաց վում է, և 
հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վում հա ղոր դակց վե լու հա կոտ նյա աշ
խար հի հետ: Տա վու շի հե քի աթ նե րում բաց վող քա րի մո տի վը եր կու 
տար բե րա կով է զար գա նում: Մի դեպ քում հե րո սը թա գա վո րի պա
հան ջով ժայ ռի տա կից պետք է հա նի ան մա հա կան ջրի շի շը և ան
մա հա կան խնձոր նե րը172, մյուս դեպ քում հե րո սը դեր վի շի պա հան
ջով պետք է դուրս բե րի սա րի ըն դեր քում պահ ված կա խար դա կան 
շա մը173: Առա ջին դեպ քում հե րո սին օգ նում է երախ տա գետ թռչու
նը, որի ձա գե րին փրկել է հե րո սը, երկ րորդ դեպ քում հե րոսն ինքն 
է մտնում սա րի ըն դեր քը: Հե քի աթ նե րում ընդգծ վում է ձեռք բեր վող 
առար կա նե րի այն կողմ ա յին ծա գում ու նրանց՝ այս աշ խար հից 
սահ մա նա զա տող ժայ ռը: դ) Քար կամ կոճղ, որի տակ թաքն վում են 
անդ րաշ խար հա յին ոգի նե րը և որոնց տա կից հե րո սը գտնում է 
կեն դա նա կերպ (գորտ, օձ) հարս նա ցո ւին կամ փե սա ցո ւին174:  
ե) Լեզ վի տակ պահ վող քար, որի օգ նու թյամբ հե րո սը կա տա րում է 
իր և ու րիշ նե րի ցան կու թյուն նե րը:

Առաս պե լա բա նա կան տար րե րին, հնա գույն հա վա տա լիք նե
րին ու վաղն ջա կան կրո նա կան պատ կե րա ցում ե րին զու գա հեռ 

169 «…թaմbւզ մարթի նման քարեր են, թaմbւզ հրե էկել են, անց կըցել, 
ուրեմը հետ են նայել՝ տեղն ու տեղը քար են տaռել» [«Ջըհանի հե
քիաթը». – ՀԱԲ, Հ. 21, № 10(10), էջ 70]:

170 «Թաքավորի պbւճbւր տղեն ու Ղրմզի Փոլադը». – ՀԱԲ, h. 25, № 4(4), էջ 
40:

171 «Թաքավորի պbւճbւր տղեն». – ՀԱԲ, h. 25, № 18(18), էջ 94 –95:
172 «Թաքավորի սանիկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 6(6), էջ 53:
173 «Ջոմշուդն ու Մոմշուդը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 10(10), էջ 72: «Աղավիկի 

հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 32(32), էջ 140:
174 «Թաքավորի պուճուր տղեն էն դունյըմը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 15(15), էջ 87: 

«Յաղիր ճbրի տaռնaս». – ՀԱԻԲԱ, FEI: 7655 –7671:
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պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քում Տա վու շի հե քի աթ նե րում ժա
մա նա կաշր ջա նի և կրո նա կան ու հա վա տա լի քա յին նոր ըն կա լում
նե րի ազ դե ցու թյան տակ ի հայտ են գա լիս քրիս տո նե ա կան ար
ժեք նե րի, ծե սե րի ու հա վա տա լիք նե րի դրսև ո րում ե րը: Հե րո սը կա
րև որ ու ղև ո րու թյու նից կամ արար քից առաջ եկե ղե ցի է գնում175, 
մոմ վա ռում, աղո թում կամ խա չակն քում է՝176 ցան կա լի հա ջո ղու
թյու նն ապա հո վե լու հա մար177, կամ ամուս նա նում է քրիս տո նե ա
կան կար գի հա մա ձայն. «Էտ տղեն էկավ նո րից մե ռոն վեց, նո րից 
ժամ քյնaց, Խյար բլբու լի ըխչ կա հետ նո րից օխ տը օր, օխ տը քը շեր 
հըր սա նիք ըլավ» [ՀԱԲ, հ. 25, № 8(8)], «…Էտ հարս մտիկ ա անըմ 
էտ տղին, ոտը դեմ ա տա լի, ժա մը մտնըմ չի» [ՀԱԲ, հ. 25, №24(24)]:

Ան տա րա կույս հե քի աթ նե րում քրիս տո նե ա կան տար րե րը գու
մար վե լով վե րապ րու կա յին ձև ով պահ պան ված առաս պե լա բա նա
կան, հե թա նո սա կան տար րե րին՝ ձև ա վո րել են մի մի աս նա կան 
հա վա տա լի քա յին դաշտ, որը բնո րոշ է նյու թե րի գրառ ման ժա մա
նա կա հատ վա ծում հայ ժո ղովր դի մտա ծե լա կեր պին ու սո վո րու թա
հա վա տա լի քա յին ըմբռ նում ե րին:

Տա վու շի իրա պա տում հե քի աթ ներն իրենց բնույ թով բազ մա
զան են և սեր տո րեն կապ վում են տա րա ծաշր ջա նի ազ գաբ նակ չու
թյան պատ մա կան ան ցյա լի, կեն ցա ղի ու սո վո րույթ նե րի հետ: Դրանց 
սյու ժե նե րում իրար են հա մա ձուլ վել թե՛ հնա գույն հա վա տա լիք նե րի 
ու սո վո րույթ նե րի, թե՛ դրանց նո րա գույն դրսև ո րում ե րի տար րե րը: 
Իրա պա տում հե քի աթ նե րում ար տա ցոլ ման առար կա են դար ձել 
հա վերժ մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն նե րը, որոնք իրա կան են կամ 
մոտ իրա կա նին178:

175 «Խազօղլու հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 5(5), էջ 37: «Կորուստների խա
նու թը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 37(37), էջ 149, 151:

176 «Խյար բլբուլի ախչիկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 8(8), էջ 64, 67:
177 Հետաքրքիր է այն փաստը, որ հրաշածին աղջիկն իր ցանկության 

իրա գործման համար դիմում է խաչի զորությանը (վարունգի մեջ պար
փակված աղջկան բերող տղան հետ է նայում և քարանում, աղ ջիկը 
դուրս է գալիս, նրան խաչակնքում, որ կենդանանա): Սա ցույց է տա
լիս, որ ժողովրդական պատկերացումերում խաթարվել է այնկողմ
նային ուժերի նկատմամբ հավատալիքը և ձևավորվել է նորը, որը 
մուտք է գործել նաև հեքիաթի սյուժեի մեջ [«Խյար բլբուլի ախ չի կը». –  
ՀԱԲ, հ. 25, № 8(8)]:

178 Սահակյան Արծ., Իրապատում հեքիաթի բնութագրի շուրջ // Շնորհ ի 
վերուստ. առասպել, ծես և պատմություն, Հոդվածների ժողովածու՝ 
նվիր ված Սարգիս Հարությունյանի 80ամյակին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի
տություն» հրատ., 2008, էջ 88:
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Տա վու շի իրա պա տում հե քի աթ նե րի հե րո սը մարդն է իր բնա
վո րու թյա նը բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի երան գապ նա կով, որոնք ազ
գա յին, սո ցի ալկեն ցա ղա յին պայ ման նե րի առ կա յու թյան պայ ման
նե րում և ըստ անհ րա ժեշ տու թյան դրսև որ վում են յու րօ րի նակ 
ձևով: Են թարկ վե լով ընդ հա նուր կա ռուց ված քա յին առանձ նա հատ
կու թյուն նե րին ու օրի նա չա փու թյուն նե րին՝ իրա պա տում հե քի աթ
նե րը ներ կա յաց նում և ընդգ ծում են մարդան հա տի բնա վո րու թյան 
որևէ գիծ (ազ նիվ, անազ նիվ, խա բե բա, ամ բա րիշտ, բա րի, չար և 
այլն) և դրա շուրջ ծա վալ վող գոր ծո ղու թյուն: Այդ առու մով իրա պա
տում հե քի աթ նե րի սյու ժե նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը հիմ ա կա նում 
ծա վալ վում են մար դու հատ կա նիշ նե րի և նրա գոր ծա ռույ թի ու 
դրա նից բխող բա րո յախ րա տա կան եզ րա հանգ ման շրջա նակ նե
րում:

Տա վու շի իրա պա տում հե քի աթ նե րին բնո րոշ է ոչ մի այն սյու
ժե տա յին բազ մա զա նու թյու նը, այ լև որո շա կի մո տիվ ե րի առա տու
թյու նը, որը պայ մա նա վոր ված է տե ղա կան ունկնդ րի պա հան ջով: 
Իրա պա տում հե քի աթ նե րի հե րո սը իրա կա նին չա փա զանց մոտ 
կանգ նած սո վո րա կան մարդ է, որի գլխա վոր առանձ նա հատ կու
թյու նը նրան առա ջադր ված մարդ կա յին դրա կան կամ բա ցա սա
կան հատ կա նիշն է և որի գոր ծո ղու թյուն նե րի վայ րը գյուղն է, գյու
ղա ցու տու նը, դաշ տը, ան տառն ու քա րան ձա վը և այն առօ րե կան 
մի ջա վայ րը, որը քա ջա ծա նոթ է ունկնդ րին: Որո շա կի է հե րո սի ով 
լի նե լը, նրա սո ցի ա լա կանդա սա յին պատ կա նե լու թյու նը (գյու ղա
ցի, թա գա վոր, քյոխ վա, հո գև ո րա կան և այլն), մաս նա գի տա կան 
ուղղ վա ծու թյու նը (հո ղա գործ, հո վիվ, ջրա ղաց պան, հյուսն և այլն), 
մտա վոր կա րո ղու թյուն ներն ու բնա վո րու թյու նը (հի մար, ձա խորդ, 
ան ճա րակ, խե լա ցի, հնա րա միտ, խո րա մանկ և այլն): Իրա պա տում 
հե քի աթ նե րում մարդ կա յին կեր պար նե րին զու գա հեռ հան դես են 
գա լիս նաև սա տա նան, քաջ քը, Գաբ րի ել հրեշ տա կը և կեն դա նի
ներ (արջ, գայլ, մուկ, օձ և այլն), որոնց գոր ծո ղու թյուն ներն ու մտա
ծե լա կեր պը մո տե նա լով մարդ կա յի նին՝ հնա րա վո րու թյուն են տա
լիս բա ցա հայ տե լու մարդհե րո սի բա ցա սա կան բնույ թը, չա րու թյու
նը, ագա հու թյու նը, երախ տա մո ռու թյու նը (օրի նակ՝ հո րը նետ ված 
լա չառ կնոջ179, ջրա ղա ցում գի շե րած աղ քա տի և նրա ագահ եղ

179 «Օձի լավությունը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 50(50), էջ 183: «Մանըշակից փախ
չող օցը. – ՀԱԲ, հ. 25, № 51(51), էջ 184:
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բոր180, թա գա վո րի երազ նե րը օձի օգ նու թյամբ գու շա կող գյու ղա
ցու181 մո տիվ ե րը)՝ դրանց հա կակշ ռե լով դրա կան վար քագ ծով հե
րոս նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը, որոնք բա րո յախ րա տա կան, ու սու ցո
ղա կան, դաս տի ա րակ չա կան նպա տակ են հե տապն դում:

Տա վու շի իրա պա տում հե քի աթ ներն ըստ սյու ժեի և գլխա վոր 
հե րո սի դա սա կար գե լու դեպ քում կու նե նանք հե քի աթ նե րի թե մա
տիկ խմբեր ճար պիկ ու խո րա մանկ գո ղե րի, ավա զակ նե րի, կյան քի 
փոր ձով իմաստ նա ցած ու անհ նա րին թվա ցող հար ցե րին պա տաս
խան տվող ծե րու նի նե րի, խե լա ցի ու հի մար եղ բայր նե րի, լիրբ, չար 
ու դա վա ճան կա նանց, ագահ ու ան խիղճ գոր ծա տի րոջ ու իր իրա
վունք նե րը պաշտ պա նող ճար պիկ ու խո րա մանկ ծա ռա յի, ծույլ, գող 
ու ան բա րո կա նանց դաս տի ա րա կող աշ խա տա սեր հո ղա գոր ծի, 
հա վա տա րիմ, աշ խա տա սեր ու ըն տա նի քը շե նաց նող կա նանց մա
սին: Պետք է նշել, որ իրա պա տում հե քի աթ նե րի խմբերն իրենց 
բազ մա զա նու թյամբ ու ընդգր կած թե մա տի կա յով չա փա զանց շատ 
են. դա է վկա յում գրառ ված նյու թե րի քա նա կը: Յու րա քան չյուր թե
մա տիկ խմբի մեջ ընդգրկ ված են բազ մա թիվ մո տիվ եր, որոնք 
որոշ փո փո խու թյուն նե րով կա րող են հան դես գալ և՛ հրա շա պա
տում ու կեն դա նա կան հե քի աթ նե րում, և՛ զրույց նե րում, և՛ զվար ճա
խո սու թյուն նե րում:

Հատ կան շա կան է, որ պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քում 
առաս պե լա բա նա կան ծա գում ու նե ցող որոշ սյու ժե ներ ու մո տիվ
ներ աս տի ճա նա բար փո փո խու թյան են են թարկ վել, ձեռք են բե րել 
կեն ցա ղա յին պա տու մի երանգ ներ և ըն կալ վել որ պես սո վո րա կան 
իրա կան պատ մու թյուն, որով պայ մա նա վոր ված է հե քի ա թի տե սա
կի ան վա նու մը՝ իրա պա տում: Հա ճախ կեն ցա ղա պա տում սյու ժե նե
րի վեր լու ծու թյու նը բա ցա հայ տում է հնա գույն առաս պե լա բա նա
կան տար րե րի ու հա վա տա լիք նե րի հետ քե րի մթագն ված առ կա յու
թյունն իրա պա տում հե քի աթ նե րում: Տա վու շում տա րած ված ու բա
րո յախ րա տա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մի շարք սյու ժե ներ 
խարսխ ված են բա ցա հայտ առաս պե լա բա նա կան ծա գում ու նե ցող 
տար րե րի վրա: Նման սյու ժե նե րի թվին են պատ կա նում թա գա վո
րի (խա նի) ծույլ աղջ կա վե րա դաս տի ա րա կու թյան հան րա հայտ 

180 «Արչը, կելն ու մուկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 49(49), էջ 182:
181 «Թաքավորի էրազնին». – ՀԱԲ, հ. 21, № 33(33), էջ 128: «Թաքավորի 

երազները». – ՀԱԲ, հ. 25, № 61(61), էջ 196:
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սյու ժե նե րը182, որոնց հիմ քում ըն կած է երկ րա գոր ծու թյան մայր 
աստ վա ծու հու պաշ տա մուն քի ար ձա գանք նե րը: Ըստ այդ հե քի աթ
նե րի սյու ժեի (ATU 901B*+ATU 1370A*)՝ հո ղա գործ երի տա սար դի 
մայ րը ստի պում է որ դուն (հի վան դու թյան, ծպտված թա գա վո րին 
հյու րա սի րե լու կամ ու տե լիք չու նե նա լու պատ ճա ռով) մոր թել իրենց 
մի լուծ եզ նե րից մե կը: Գար նա նը վա րու ցան քի ժա մա նակ երի տա
սար դը եզան հետ մո րը լծում է՝ հո ղը վա րե լու հա մար: Իրա դար ձու
թյանն ակա նա տես թա գա վո րը երի տա սար դին նվի րում է մի կա
տա ղի ցուլ, որին անհ նար է մո տե նալ, առա ջար կե լով այն օգ տա
գոր ծել որ պես բա նող անա սուն: Հնա րա միտ երկ րա գոր ծը կա րո
ղա նում է իրեն են թար կել անհ նա զանդ ցու լին: Թա գա վո րը, 
գնա հա տե լով երի տա սար դի կա րո ղու թյուն նե րը, նրան է տա լիս իր 
ծույլ ու ան բան աղջ կան, այն հույ սով, որ «…իմ ախ չիկ տամ սրան, 
էս հbւնար ու նի, որ էս բու ղեն սո վորց րեց՝ վար անըմ ա, էս իմ 
ախչկան էլ կսո վորց նի»183:

Մեր ձա վո րա րև ե լյան, հու նա կան, եգիպ տա կան առաս պե լա
բա նու թյուն նե րում մայ րաստ վա ծու հու կա րև որ գոր ծա ռույթ նե րից 
մե կը երկ րա գոր ծու թյունն ու պտղա բե րու թյու նը հո վա նա վո րելն է: 
Դե մետ րան, Իշ տարն ու Իսի դան ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են 
բնու թյան զար թոն քի (մեռ նողհառ նող) ամե նա մյա ցիկ լը ներ կա
յաց նող առաս պել նե րի հետ: Երկ րա գոր ծու թյան հո վա նա վոր աստ
վա ծու հի նե րը (հա յոց մեջ՝ Անա հիտ) սո վո րեց րել են մարդ կանց վա
րել և ցո րեն ցա նել (Դե մետ րա)184: Հե քի ա թի պա ռավ մոր կեր պա
րում են խտա ցել երկ րա գոր ծու թյան մայրաստ վա ծու հու գծե րը: 
Պա ռավ մայ րը, ինչ պես Դե մետ րան, լծվում է արո րին և վա րում է 
հո ղը: Ցու լը, որ պես առաս պե լա բա նա կան կեն դա նի, նույն պես 
առնչ վում է երկ րա գոր ծու թյան հետ՝ խորհր դան շե լով հո ղի բեղմ
նա վոր ման և ապա գա բեր քի ապա հով ման գոր ծա ռույթ ներն իրա
կա նաց նող: Ցուլն աստ ված նե րի պան թե ո նում ներ կա յաց նում է 
ամպ րո պա յին աստ վա ծու թյուն նե րին և հան դի սա նում է նրանց 
խորհր դա նի շը: Լայն տա րա ծում է ու նե ցել մայրաստ վա ծու հի նե րի 

182 «Խանի անպaն ախճիկը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 31(31), էջ 126: «Ով ըշխատի՝ 
նա ուտի». – ՀԱԲ, հ. 25, № 45(45), էջ 174: «Ով աշխատի, նա դի ուտիլ». –  
ՀԱԲ, հ. 25, № 46(46), էջ 176:

183 «Ով աշխատի, նա դի ուտիլ». – ՀԱԲ, հ. 25, № 46(46), էջ 176 –177:
184 Կուն Ն., Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները, Երևան, 

«Սո վետական գրող» հրատ., 1979, էջ 72:
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կա պը ցլի հետ որ պես ամուս նա կան զույգ: Քննու թյան են թարկ ված 
սյու ժե ում պա ռավ մայրցուլգար նա նա հերկ եռա մի աս նու թյու նը 
մայր աստ վա ծու հուն նվիր ված ծե սի հե ռա վոր ար ձա գանքն է, որը 
հե քի ա թի սյու ժե ում վե րա ճել է ան հե ռա տես պա ռավ մոր ան հար կի 
պա հան ջի ծանր հե տև անք նե րին, որոնք որ դին հաղ թա հա րում է 
թա գա վո րի նվի րած կա տա ղի ցու լը վար ժեց նե լու մի ջո ցով: Տա վու
շի՝ առաս պե լա բա նա կան ծա գում ու նե ցող սյու ժե նե րի թվին են 
պատ կա նում եղջ րա կիր ար քա յի185, վի շա պա մար տի186 պար զեց
ված տար բե րա կի մո տիվ ե րը, որոնց ար մատ նե րը թաղ ված են մի
ջա գետ քյան առաս պե լա բա նա կան ավան դույ թում:

Իրա պա տում հե քի աթ նե րում պահ պան վել են նաև հնա գույն 
սո վո րույթ ներ, որոնց մի մա սը ժա մա նա կի ըն թաց քում դուրս են 
մղվել կեն ցա ղա վա րու մից, ինչ պես օրի նակ՝ ծե րու նի նե րի բռնի մա
հաց ման մո տի վը187 կամ աղի պաշ տա մուն քի հետ կապ ված տա րա
տե սակ սո վո րույթ նե րի դրսև ո րում ե րը188 (օրի նակ՝ սե րը աղի հետ 
հա մե մա տե լը, աղի տոպ րա կում թան կար ժեք իր թաքց նե լը, աղը, 
ինչ պես նաև կրա կը, արև ա մու տից հե տո փոխ չտա լու սո վո րույ թը):

Տա վու շի իրա պա տում հե քի աթ նե րում առան ձին խումբ են 
կազ մում պատ մա վի պա կան կեր պար նե րի շուրջ ստեղծ ված վի պա
կան պա տում ե րը:

185 «Թաքավորի կյլխին պոզ կա». – ՀԱԲ, հ. 25, № 71(71), էջ 205: «Շահ 
Աբբասի պոզը». – ՀԱԻԲԱ, FEI: 7215 –7227, 1984, Շամշադին, Այգեպար: 
Այս մոտիվը վերլուծվել է մեր «Երկեղջյուր Ալեքսանդրի հայկական 
պատումերը և նրանց ծիսաառասպելաբանական ակունքները» հոդ
վածում:

186 «Բոյահիլին ու վիշապ օցը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 47(47), էջ 143: «Վիշապն ու 
հայելին». – ՀԱԲ, հ. 25, № 65(65), էջ 199:

187 «Թաքավորի հրամանը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 22(22), էջ 115: «Ծեր հոր 
խորհուրդը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 64(64), էջ 198: «Մեծի խորուրթը». – ՀԱԲ, 
հ. 25, № 66(66), էջ 200:

188 «Ամենաանոշ պaնը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 63(63), էջ 197: «Լիսնակը արևի 
ա՞, թե՞ անձրևի». – ՀԱԲ, հ. 25, № 67(67), էջ 200: «Աստծու գործերին մի 
խառնվի». – ՀԱԲ, հ. 25, № 53(53), էջ 186:
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2.2. ԱՐԵ ՎԵԼ ՔԻ ՊԱՏ ՄԱ ՎԻ ՊԱ ԿԱՆ ԿԵՐ ՊԱՐ ՆԵ ՐԸ  
ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հայ ազ գը, դա րեր շա րու նակ ապ րե լով Հայ կա կան լեռ նաշ խար

հում, շրջա պատ ված է եղել այ լազ գի հա րև ան նե րով, որոնց հետ ու
նե ցել է տնտե սա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թա յին փո խառն չու թյուն
ներ: Դա րա վոր շփում երն իրենց կնիքն են դրել հատ կա պես ժո
ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան վրա: Արև ե լյան ժո ղո վուրդ նե րի 
բազ մա շերտ ու հա րուստ բա նա հյու սա կան ավան դույ թը տար բեր 
ճա նա պարհ նե րով մուտք է գոր ծել Հայ կա կան լեռ նաշ խարհ, ըն
դուն վել տե ղա ցի բա նա սաց նե րի կող մից: Եկա մուտ բա նա հյու սա
կան ար ժեք նե րը նոր երանգ, մո տիվ եր ու սյու ժե ներ են բե րել 
իրենց հետ, որոնք կամ ձուլ վել են տե ղա կան բա նա հյու սա կան 
ժան րե րին կամ, դառ նա լով հա յա շունչ, շա րու նա կել են ինք նու րույն 
գո յու թյու նը՝ ըն կալ վե լով որ պես օտա րա ծին մի ա վոր: Արև ե լյան 
թե մա տի կան հատ կա պես վի պա կան բա նա հյու սու թյան մեջ է պահ
պան վել: Տա վու շի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան քննու թյու նն ի 
հայտ է բե րել արև ե լյան թե մա տի կա յով ու պատ մա վի պա կան կեր
պար նե րի դրսև ո րում ե րով մե ծա քա նակ նյութ, որը պա տե րազմ
նե րի, կո տո րած նե րի, բռնա գաղ թե րի, հա մա ճա րակ նե րի պատ ճա
ռով ազ գաբ նակ չու թյան տե ղա շար ժե րի հե տև անք է:

Տա վու շի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան մեջ հատ կա պես ու
րույն տեղ են գրա վում այն հրա շա պա տում և իրա պա տում հե քիաթ
նե րը, զրույց նե րը, ավան դու թյուն նե րը, որոնց հե րոս նե րը փո խ
առն ված են արև ե լյան ժո ղո վուրդ նե րի բա նա հյու սա կան ավան
դույ թից և հան րա հայտ պատ մա վի պա կան կեր պար ներ են: Տա վու
շի բա նա հյու սու թյան մեջ հիմ ա կա նում առ կա են Սո ղո մոն 
Իմաս տու նի, Ալեք սանդր Մա կե դո նա ցու, Դա նան դա Բահ լու լի, Խի
կար Իմաս տու նի, Լոխ ման Հե քի մի, Լենկ Թե մու րի, Շահ Աբա սի, 
Նա դիր շա հի անուն նե րի շուրջ հյուս ված զրույց ներն ու պատ մու
թյուն նե րը: Վե րո հի շյալ պատ մա կան դեմ քե րը իդե ա լա կա նաց վե
լով, վի պա կան հե րո սին բնո րոշ գծեր ձեռք բե րե լով և հե ռա նա լով 
իրենց պատ մա կան նա խա տի պից՝ դար ձել են պատ մա վի պա կան 
հե րոս ներ:

Սո ղո մոն Իմաս տու նի189 մա սին հե քի աթ նե րը, զրույց ներն ու 

189 «Սողոմոն Իմաստունն ու սայի ղուշը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 35(35), էջ 131: 
«Արա՛, Սողոմոն». – ՀԱԲ, հ. 21, № 3(87), էջ 162: «Սողոմոն Իմաստունն 
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ավան դու թյուն նե րը սիր ված ու տա րած ված էին Տա վու շի մար զում 
և բա նա սաց նե րի եր կա ցան կում կա րև որ տեղ էին գրա վում: Տա վու
շի սո ղո մո նյան պա տում ե րի հիմ ա կան մո տիվ երն են.

ա) Սո ղո մո նը կնոջ պա հան ջով թռչուն նե րի ոս կոր նե րից պա
լատ է կա ռու ցում:

բ) Սո ղո մոն Իմաս տու նը հաս կա նում է կեն դա նի նե րի ու թռչուն
նե րի լե զուն, սա կայն իր իմա ցու թյան գաղտ նի քը չի կա րող բա ցա
հայ տել, որով հե տև կմա հա նա:

գ) Աղ քատ մար դը խո նար հա բար դի մում է Սո ղո մո նի օգ նու
թյա նը և նրա խորհր դով հարս տա նում: Հարս տա նա լուց հե տո նա 
սկսում է ամ բար տա վան տո նով խո սել Սո ղո մո նի հետ, որի հա մար 
Սո ղո մո նը նրան պատ ժում է սխալ խոր հուրդ տա լով:

դ) Սո ղո մոն Իմաս տու նը մի ջամ տում է թա գա վո րի դա տին և 
օգ նում է աղ քա տին խույս տալ մա հա պատ ժից:

ե) Սո ղո մոն Իմաս տու նը և իմաս տուն Եփ րեմ վեր դին մրցում են 
իրենց գի տե լիք նե րով:

Սո ղո մոն Իմաս տու նի բա նա հյու սա կան կեր պա րը լայ նո րեն 
տա րած ված էր մեր ձա վո րա րև ե լյան ժո ղո վուր նե րի բա նա հյու սա
կան ավան դույ թում: Նրա կեր պա րի ձև ա վոր ման ճա նա պար հին 
ժո ղովր դա կան բազ մաբ նույթ զրույց նե րն ու պատ մա կան դեպ քե րը 
մի ա վոր վել, վե րա շա րադր վել, վե րա ի մաս տա վոր վել ու ձեռք են բե
րել ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի հո գե կան ու գե ղա գի տա կան 
պա հանջ նե րը բա վա րա րող բա նա հյու սա կան խո րի մաստ ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի, որոնց կա յաց մա նը նպաս տել է նաև Աստ վա ծա
շուն չը190:

ու աղքատը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 72(72), էջ 206: «Սողոմոն Իմաս տու նը». –  
ՀԱԲ, հ. 25, № 73(73), էջ 208: «Իմաստուն Սողոմոնն ու իրա կնի կը». –  
ՀԱԻԲԱ, FEI: 4981 –4991, 1982, Շամշադին, Արծվաբերդ, Է.  Խեմչյանի 
հավաքածու:

190 Աստվածաշնչում ներկայացված սողոմոնյան դարաշրջանի Իսրայելի 
պատմությունը գրի է առնվել ավելի ուշ և պատմական արժանահավատ 
տեղեկություններին զուգահեռ կազմողներն օգտագործել են նաև 
սերնդից սերունդ անցած ժողովրդական ավանդությունները, առաս
պել ներն ու զրույցները՝ պատկերն ավելի գունագեղ դարձնելու հա
մար: Ըստ Աստվածաշնչի՝ Սողոմոնը, ժառանգելով իր հոր՝ Դավիթի 
գահը, ողջակեզ է մատուցում աստծուն (Եհովային) և խնդրում իմաս
տություն՝ ժողովրդին դատելու և բարին ու չարը ճիշտ որոշելու համար 
(Աստուածաշունչ, Մոսկվա, 1994, 428 –429, Գ Թագ.:2,3): Եվ քանի որ 
նա չի խնդրում ո՛չ երկարակեցություն, ո՛չ հարստություն և ո՛չ էլ թշնա
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Ան կաս կած Սո ղո մո նի հռչա կը դե ռևս իր կեն դա նու թյան օրոք 
նպաս տել է, որ Իս րա յե լում և հա րա կից երկր նե րում նրա ան վան 
շուր ջը հյուս վեն բազ մա թիվ զրույց ներ ու պատ մու թյուն ներ: Մու
սուլ մա նա կան առաս պե լա բա նա կան ավան դույ թում Սո ղո մո նը կոչ
վում է Դա ու դի որ դի Սու լեյ ման և մտել է մու սուլ մա նա կան Սուրբ 
գրքի՝ Ղու րա նի մեջ: Ըստ Ղու րա նի՝ Սու լեյ մա նը իմաս տու թյա նը 
զու գա հեռ191 տի րա պե տել է բազ մա թիվ հրա շա գոր ծու թյուն նե րի, իր 
նպա տակ ներն իրա գոր ծե լու հա մար օգտ վել է թռչուն նե րի և ջի նե
րի ծա ռա յու թյուն նե րից192:

Սո ղո մոն Իմաս տու նի և՛ աստ վա ծաշն չյան, և՛ վի պա կան կեր
պա րը, մուտք գոր ծե լով Հայ կա կան լեռ նաշ խարհ, հիմ ա վո րա պես 
հաս տատ վել է այն տեղ ու ակ տի վո րեն շրջա նառ վել:

Սո ղո մոն Իմաս տու նի կեր պա րը հատ կա պես մեծ տեղ է գրա
վել ժո ղովր դա կան ավան դազ րույց նե րում: Աստ վա ծաշն չյան ավան
դու թյուն նե րի հի ման վրա հայ կա կան մի ջա վայ րում ստեղծ վել են 

միներին ոչնչացնելու կարողություն, աստված նրան շնորհում է ոչ 
միայն իմաստություն, այլև՝ այն ամենը, ինչ նա չի խնդրել: Սողոմոն 
թագավորի 40ամյա իշխանությունը նշանավորվել է խաղաղությամբ, 
շինարարական վերելքով և բուռն առևտրական հարաբերություններով, 
հատկապես ծովային առևտրով, որոնց արդյունքում Իսրայելը դարձել 
էր բարգավաճող երկիր: Սողոմոնի իմաստության, հարստության, ար
դարադատության հռչակը տարածվել է շրջակա երկրներում: Ըստ 
Աստ վածաշնչի՝ նա իր ժամանակաշրջանի ամենաիմաստուն և բազ
մակողմանի զարգացած մարդն էր, որը հրաշալի գիտելիքներ ուներ 
բուսական ու կենդանական աշխարհի մասին, հեղինակ էր 3000 առա
կի և 1005 երգերի: Նրան վերագրված առակների ու «Երգ եր գոցի» բա
նասիրական ուսումասիրությունները ցույց են տալիս, որ թե առակ
ները և թե երգերը իրենց վրա կրում են եգիպտական մշա կույ թի ազդե
ցությունը, ինչպես նաև արձանագրվել է այն փաստը, որ մինչև Սողո
մոնի թագավորության տարիները գոյություն են ունեցել հին հրեական 
աֆորիզմերի ժողովածուներ, որը հատուկ էր նաև մերձավորարևելյան 
մյուս ժողովուրդների (շումերներ, ասորացիներ, քաղդեացիներ, փյու
նի կեցիներ) հոգևոր մշակույթին (Аверинцев С. С., Древнееврейская 
литература // ИВЛ, т. I, Москва, Издво “Наука”, 1983, с. 291): Համեմա
տությունները ցույց են տվել, որ աստվածաշնչյան Սո ղոմոնի առակաց 
գիրքը բազմաթիվ փոխառություններ ունի այդ հին ժողովածուներից 
(Կոսիդովսկի Զ., Բիբլիական ավանդապատումեր, Երևան, «Հայաս
տան» հրատ., 1970, էջ 437:

191 Коран (1986), Перевод и комментарии Крачковского И.,Ю., Москва, 
Издво “Наука”, Главная редакция Восточной литературы, 1986, 21:78:79, 
с. 271.

192 Пиотровский М. Б., Сулайман; Щедровицкий Д.В., Соломон // МНМ, 
т. II, Москва, Советская энциклопедия, 1988, с.с. 475, 460.
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նոր զրույց ներ, որոնք սփռվել են ողջ Հա յաս տա նով մեկ: Տա վու շի 
մար զի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան մեջ զգա լի թիվ են կազ
մում սո ղո մո նյան սյու ժե նե րով զրույց ներն ու ավան դու թյուն նե րը193:

Բա նա հյու սա կան բո լոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում նրան բնո
րո շող առաջ նա յին հատ կա նի շը իմաս տու թյունն է, թեև պա տում ե
րի որո շա կի սյու ժե նե րում առ կա են նրա ոչ այն քան իմաս տուն որո
շում ե րը, որոնց հե տև ան քով ան խու սա փե լի են վատ թա րա գույն 
հե տև անք նե րը: Ըստ Աստ վա ծաշն չի՝ Սո ղո մո նը եգիպ տա կան փա
րա վո նի դստեր հետ ամուս նա նա լուց հե տո ծա վա լում է ակ տիվ շի
նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն194, սույն պատ մա կան փաս տը հիմք 
է հան դի սա ցել բա նա հյու սա կան սյու ժե նե րի մի ողջ շար քի ստեղծ
ման, որի տար բե րակ նե րում Սո ղո մո նը կնոջ պա հան ջով պետք է 
թռչուն նե րի փե տուր նե րից պա լատ կա ռու ցեր195: Տա վու շյան տար
բե րակ նե րում կի նը պա հան ջում է թռչուն նե րի ոս կոր նե րով պա լատ 
կա ռու ցել (ըստ արև ե լաս լա վո նա կան հե քի ա թա յին հա մա ցույ ցի՝ 
СУСBCC, 983*), Սո ղո մո նը, ան սա լով կնոջ պա հան ջին, հրա մա յում 
է բո լոր թռչուն նե րին՝ ներ կա յա նալ և սկսում է մոր թել տալ նրանց: 
«Սո ղո մոն Իմաս տունն ու կռա պաշտ թա քա վը ե րի աղ ջի կը»196 իրա
պա տում հե քի ա թում թռչուն նե րի ար քան հրա ժար վում է ներ կա յա
նալ Սո ղո մո նին, որով հե տև չի վստա հում մարդարա րա ծին: Երբ 
Սո ղո մո նը նրա հե տև ից ու ղար կում է աղավ ուն, թռչուն նե րի ար
քան դար ձյալ անվս տա հու թյուն է հայտ նում և պատ մում մի առակ՝ 

193 ՀԱԻԲԱ, FFV: 0731,01 –0742,00; FFV: 0965,02 –0966,00: ՀԱԻԲԱ, FFV: 
1163,01 –1164,00, Ա. Կարապետյանի ձեռագիր հավաքածու, Շամշադին, 
1963: ՀԱԻԲԱ, FFIX: 9809,01 –9810,00, Ա. Կարապետյանի ձեռագիր 
հա վաքածու, Նոյեմբերյան, 1961: ՀԱԻԲԱ, FEI: 1993 –2006; FEI: 3543 – 
3547, Է. Խեմչյանի ձեռագիր հավաքածու, Շամշադին (տպագրվել է 
ՀԱԲ, հ. 21, № 35(35), № 3(87): ՀԱԻԲԱ, FEII: 1307 –1336: ՀԱԻԲԱ, FEII: 
3797 –3800, Է. Խեմչյանի ձեռագիր հավաքածու, Իջևան (տպագրվել է 
ՀԱԲ, հ. 25, № 72(72), № 73(73): ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8799,01 –8801,00, Ջ. Մա
նու չարյանի ձեռագիր հավաքածու, 1968:

194 Աստուածաշունչ, նշվ. աշխ., Գ Թագ.:2,3, էջ 428:
195 ՀԱԻԲԱ, FFX: 1054,01 –1054,01, Հ. Մովսիսյանի ձեռագիր հավաքածու, 

1958,Ախուրյան: ՀԱԻԲԱ, FFVIII: 1365,01 –1370,00, Ս. Հարությունյանի և 
Ա. Սահակյանի ձեռագիր հավաքածու, 1969, Ախուրյան: ՀԱԻԲԱ, 
FFVII: 0094,01 –0096,00, Ս. Մովսիսյանի (Բենսե) ձեռագիր հավաքածու, 
1920, Նոր Բայազետ: ՀԱԻԲԱ, FFV: 2326,01 –2327,00, Ա. Կարապետյանի 
ձեռագիր հավաքածու, 1966, Աշտարակ: ՀԱԻԲԱ, FFIV: 3129,01 –3130,00, 
Պ. Բարսեղյանի ձեռագիր հավաքածու, 1966, Լենինական:

196 ՀԺՀ, հ. VI, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1973, էջ 573:
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սի րով ապ րող ամու սին նե րի ու տղա մար դու մա հից ան մի ջա պես 
հե տո կնոջ ան հա վա տար մու թյան մա սին՝ իր վար քա գիծն ար դա
րաց նե լու և Սո ղո մո նին չվստա հե լու հա մար: Դրան հա կա ռակ՝ 
աղավ ին իր մեկ նա կերպն է ներ կա յաց նում՝ պատ մե լով կա նա ցի 
հա վա տար մու թյան մա սին դա սա կան մի օրի նակ, որով հա մո զում է 
թռչուն նե րի ար քա յին՝ ներ կա յա նալ Սո ղո մո նին: «Սո ղո մոն Իմաս
տունն ու սա յի ղու շը»197 հե քի ա թում սյու ժեն գրե թե նույն ձև ով է 
զար գա նում, և Սո ղո մոն Իմաս տու նին չներ կա յա ցող սայ ղու շին 
հա մո զո ղը շունն է, որը, ըստ սայ ղու շի, աշ խար հում ամե նավս տա
հե լին է: Սայ ղու շի այս փաս տար կը Սո ղո մո նին խոր հե լու տե ղիք է 
տա լիս և, իր կաս կած նե րը փա րա տե լու հա մար, երեք հարց է առա
ջադ րում և՛ սայ ղու շին, և՛ թռչուն նե րի ար քա յին: Նրանց պա տաս
խան նե րը վեր են հա նում Սո ղո մո նի ան միտ որո շու մը, և նա հրա
ժար վում է իր մտադ րու թյու նից. «Ախ պեր, տbւ ին ձա նից իմաս տուն 
ես, ազատ եք, տbւք էլ, սաղ ծեր ղշե րի ցեղն էլ»198: Բա նա հյու սա
կան ավան դույ թում հարց ու պա տաս խա նի, այ լա բա նու թյան ու 
գաղտ նա խո սու թյան մի ջո ցով ճշմար տու թյու նը, իրո ղու թյու նը, դի
մա ցի նի գի տե լիք ներն ու իմա ցու թյու նը վեր հա նե լը տա րած ված 
հնարք է: Մար դու և թռչու նի հա կա մար տու թյու նը լու ծե լու հա մար 
առա ջադր ված հար ցե րի պա տաս խա նից է կախ ված հե տա գա դեպ
քե րի զար գա ցու մը: «Իմաս տուն» Սո ղո մո նը դե ռևս չի զգում իր 
արար քի անմ տու թյու նը և ակն կա լում է պա տաս խան, որով պետք է 
առաջ նորդ վի և կա տա րի իր հե տա գա քայ լը: Սո ղո մո նի առա ջա
դրած հարցհա նե լուկ նե րի նպա տա կը թռչուն նե րի ար քա յին և սայ 
ղու շին փոր ձու թյան են թար կելն ու նրանց մտա վոր կա րո ղու թյուն
նե րը, խե լամ տու թյու նը, սրամ տու թյունն ու աշ խար հա ճա նա չո ղու
թյու նը պար զելն է: Սո վո րա բար հե քի աթ նե րում խնդրի լուծ ման 
բա նա լին ամ փոփ ված է հար ցի պա տաս խա նի մեջ: Սո ղո մո նյան 
սյու ժե նե րում նույն պես փոր ձու թյու նը երեք հար ցով է սահ մա նա
փակ վում: Հե քի ա թի տար բե րակ նե րում հար ցե րը մի մյան ցից տար
բեր վում են, բա ցա ռու թյամբ գլխա վոր հար ցի, այն է՝ «Աշ խա րիս 
մարթն ա շա՞տ, թե՞ կնի կը», որի պա տաս խա նով թռչուն նե րը Սո ղո
մո նին հաս կաց նում են, որ նա էլ կա նանց թվին է պատ կա նում, կա
նա ցի մտա ծո ղու թյուն դրսև ո րե լով և մեղք է գոր ծում աշ խար հի 
թռչուն նե րի նկատ մամբ: Մրցակ ցու թյու նը թռչու նի և Սո ղո մո նի մի

197 «Սողոմոն Իմաստունն ու սայի ղուշը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 35(35), էջ 131:
198 ՀԺՀ, հ. VI, էջ 576:
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ջև ի հայտ է բե րում առա ջի նի խե լամ տու թյու նը և նույ նիսկ կա րե լի 
է ասել, մտա վոր առա վե լու թյու նը Սո ղո մո նի նկատ մամբ: Վե րո հիշ
յալ սո ղո մո նյան սյու ժե նե րում ակն հայտ են թռչնաշ խար հի մա սին 
նախ նա կան պատ կե րա ցում երն ու նրանց շուրջ ստեղծ ված ավան
դու թյուն նե րը: Առաս պե լա բա նու թյան մեջ թռչուն նե րը մարմ ա վո
րում են հա ջո ղու թյան, հարս տու թյան, պտղա բե րու թյան գա ղա փա
րը: Թռչուն նե րին ոչն չաց նե լով՝ Սո ղո մո նը երկ րի վրա փաս տո րեն 
ոչն չաց նում է այն ամե նը, ին չը կյան քի գրա վա կանն է: Թռչուն նե րի 
ար քա յին իր մոտ հրա վի րե լու հա մար Սո ղո մո նը նախ հեր թա կա
նու թյամբ ու ղար կում է ագ ռա վին, չaրթին (կա չա ղակ) և հո պո պին 
ու ար դյուն քի չի հաս նում: Ի վեր ջո ու ղար կում է աղավ ուն: Աղավ ին 
քրիս տո նե ա կան առաս պե լա բա նա կան ավան դույ թում խորհր դա
նշում է սուրբ հո գին, ինչ պես նաև հան դի սա նում է մահ վան համ
բա վա բեր199, հե տև ա բար նվի րակաղավ ին թռչուն նե րի ար քա յի 
մոտ անվս տա հու թյուն է առա ջաց նում. «…իսա նին էհտ բար չի կա, 
նa ինձ լaվ պaնի չի կան չըմ»200: Ինչ պես սո ղո մո նյան մյուս սյու ժե
նե րը, այս սյու ժե նե րով պա տում ե րին նույն պես բնո րոշ է ավարտ՝ 
ստու գա բա նա կան ավան դու թյամբ, որն ընդ լայ նում է պա տու մի 
ճա նա չո ղա կան սահ ման նե րը: Ըստ Ս. Հա րու թյու նյա նի՝ հա յոց կեն
դա նա կան աշ խար հի առաս պել նե րում կեն դա նի ներն ու թռչուն
ներն իրենց այս կամ այն հատ կա նի շը ձեռք են բե րել առաս պե լա
կան որևէ նա խա դե պի հե տև ան քով: Նա խա դե պե րը, ըստ արար
ման բա ժա նե լով փու լե րի, Ս. Հա րու թյու նյա նը եր րորդ փու լը կա
պում է աստ վա ծաշն չյան հե րոս նե րի հետ201: Հայ կա կան առաս պել
նե րում, հե քի աթ նե րում և ավան դազ րույց նե րում այս փու լը կապ
վում է նաև Սո ղո մոն Իմաս տու նի հետ, որի կամ քով ու ցան կու թյամբ 
թռչուն նե րի որոշ տե սակ ներ ձեռք են բե րում որևէ հատ կա նիշ: Ըստ 
«Սո ղո մոն Իմաս տունն ու սայ ղու շը» պա տու մի՝ աշ խար հը դեռ նոր 
է ստեղծ վել, և շատ իրո ղու թյուն ներ դե ռևս ձև ա վոր ման գոր ծըն թա
ցի մեջ են: Սո ղո մոն Իմաս տու նը որ պես երախ տա գի տու թյան նշան 
անհ նա զանդ ու խե լա միտ թռչու նին ան վա նում է սայ և որ պես ու
տե լիք հատ կաց նում է օրը մեկ ձի: Մշո, Մամռ տա նի, Կար սի և 

199 Иванов В. В., Топоров В. Н., Птицы // МНМ, т. II, Москва, Советская эн
ци клопедия, 1988, с 346 –349.

200 ՀԺՀ VI, էջ 573:
201 Հարությունյան Ս. Բ., Հայ առասպելաբանություն, Բեյրութ, 2000, էջ 

314:
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Ախու րյա նի պա տում ե րում202 անհ նա զանդ թռչու նը բուն է (կուն
դո), որին անհ նա զան դու թյան հա մար Սո ղո մոնն անի ծում է, որ կու
րա նա, բայց երբ հա մոզ վում է, որ նա իրա վա ցի է, նրան պար
գևատ րում է օրա կան երեք ճնճղու կով. «Տրա հա մար էլ չուր մկա, 
օրը իրեք ճնճուղ կուկյaն կընգյ նեն բվի aռaճ, մեկ առա վոտ կու
տի, մեկ՝ իրի կուն, մեկ կբաշ խի աստ ծուն: Մին չև հի մա էդ պես է»203: 
Նույն կերպ ստու գա բան վում է նաև չղջի կի ան փե տուր լի նե լու 
հան գա ման քը: Չղջի կը թա գա վո րի հրա մա նով բո լո րից շուտ է ներ
կա յա նում և, պատ ճա ռա բա նե լով, որ ձա գուկ ներ ու նի ու չի կա րող 
եր կար սպա սել, փե տուր նե րը թա փում և գնում է. «Էտոր խա մար էլ 
չուր մկա շaվռaվի նո յի վրեն բմբbւլ չկա»:

Ինչ պես երև ում է բեր ված օրի նակ նե րից, սո ղո մո նյան սյու ժե
նե րը և՛ խրա տա բա նա կան, և՛ ճա նա չո ղա կան գոր ծա ռույթ ու նեն, 
որը պայ մա նա վոր ված էր պա տում ե րը ստեղ ծող նե րի՝ իրենց 
շրջա պա տող աշ խար հը ճա նա չե լու և շատ երև ույթ ներ մեկ նա բա նե
լու ու բա ցատ րե լու ցան կու թյամբ: Հատ կան շա կան է նաև Սո ղո մոն 
Իմաս տու նին որ պես մրցա կից բվի հան դես գա լը, որի իմաս տու
թյու նը սյու ժեի ըն թաց քում ակն հայտ է դառ նում: Այ սինքն՝ նա կա
րո ղա նում է հա կակշ ռել իմաս տու թյամբ հռչակ ված Սո ղո մո նին: 
Առաս պե լա բա նա կան ավան դույ թը բվին օժ տել է իմաս տու թյան 
հատ կա նի շով: Հու նա կան առաս պե լա բա նու թյան մեջ բուն իմաս
տու թյան խորհր դա նիշն է և հան դես է գա լիս իմաս տու թյան աստ
վա ծու հի Աթե նաս Պալ լա սի հետ204: Աներկ բա է, որ սո ղո մո նյան 
սյու ժե ներն իրենց խոր քում պա հել են առաս պե լա բա նա կան տար
րեր: Ըստ Ղու րա նի՝ քա մին նույն պես են թա կա էր Սու լեյ մա նին205: 
Տա վու շյան իրա պա տում հե քի ա թում Սո ղո մոն Իմաս տունն ինքն է 
օժտ ված քա մի դառ նա լու հատ կու թյամբ. « — Ես էլ, ասըմ ա, իմաս

202 ՀԱԻԲԱ, FFX: 1054,01 –1054,01, Հ. Մովսիսյանի հավաքածու, Ախուրյան: 
ՀԱԻԲԱ, FFVIII: 1365,01 –1370,00, Ս. Հարությունյանի և Ա. Սահակյանի 
հավաքածու, Ախուրյան: ՀԱԻԲԱ, FFVII: 0094,01 –0096,00, Ս. Մով սիս
յանի (Բենսե) հավաքածու, Մուշ: ՀԱԻԲԱ, FFV: 2326,01 –2327,00, Ա. Կա
րապետյանի հավաքածու: ՀԱԻԲԱ, FFIV: 3129,01 –3130,00, Պ. Բարսեղ
յանի հավաքածու (Կարս):

203 ՀԱԻԲԱ, FFV: 2326,01 –2327,00, Ա. Կարապետյանի հավաքածու, բա
նա սաց Օհան Մալխասյան, Արևմտյան Հայաստանի Մամռտան գա
վառի Հավդոնց գյուղից:

204 Лосев А. Ф., Афина // МНМ I, 1987, 125 –129.
205 Коран 1986, 272, 374, 21:81, 38:35.
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տուն Սո ղո մոնն եմ, ասըմ ա ու հա՛ ան հայ տա նըմ, քա մի ա տaռնըմ 
ըտի ան կոր չըմ»206:

Այդ հատ կու թյու նը, գու մար վե լով մարդ կանց մտքե րը կար դա
լու նրա ու նա կու թյա նը, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա սու դառ նա
լու շրջա պա տում տի րող անար դա րու թյա նը և, մի ջամ տե լով թա գա
վո րա կան անար դար դա տին, փոր ձու թյու նից ազա տե լու թշվառ 
աղ քա տին207:

Սո ղո մո նի կեր պա րա նա փո խու թյու նը և կեն դա նի նե րի լե զու
նե րի իմա ցու թյու նը բա ցա հայ տում է նրա կեր պա րի աղեր սն առաս
պե լա բա նա կան պատ կե րա ցում ե րի հետ, ինչ պես նաև նա խա
ստեղծ ավան դա կան մո տիվ ե րի փո խան ցում ու մթագն ված գո յու
թյու նն ավե լի ուշ շրջա նի ավան դազ րույց նե րի ու հե քի աթ նե րի մեջ:

Ինչ պես սո ղո մո նյան սյու ժե նե րը՝ ալեք սանդ րյան սյու ժե նե րը 
նույն պես ար մա տա վոր ման և զար գաց ման հե տաքր քիր ճա նա
պարհ են ան ցել:

Հայ բա նա հյու սու թյան մեջ հայ կա կան Ալեք սանդ րա պա տու մը 
ձև ա վոր վել է փոք րա սի ա կան և մի ջա գետ քյան տա րա ծաշր ջան նե
րից եր կիր թա փան ցած ալեք սանդ րյան սյու ժե նե րի և Ալեք սանդ րի 
մա սին պատ մու թյուն նե րի, հատ կա պես հա յե րեն թարգ ման ված 
ԿեղծԿա լիս թե նե սի պատ մու թյան հի ման վրա208:

Եկա մուտ ալեք սանդ րյան սյու ժե նե րը, հայ կա կան մի ջա վայ
րում պա րարտ հող, ձև ա վոր ված ավան դույթ, մո տի վա յին կա յուն 
ժա ռան գու թյուն, առաս պե լա բա նա կան հստակ պատ կե րա ցում եր 
և մտա ծո ղու թյուն գտնե լով, ոչ մի այն ձուլ վել են հայ բա նա հյու սա
կան ժա ռան գու թյա նը, այ լև, տե ղայ նա նա լով ու ազ գա յին նկա րա
գրին բնո րոշ ինք նա տիպ գու նա վո րում ստա նա լով, հարս տաց րել 
են և՛ ալեք սանդ րյան սյու ժե նե րի եր կա ցան կը, և՛ հայ վի պա կան բա
նա հյու սու թյու նը209:

206 «Սողոմոն Իմաստունն ու աղքատը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 72(72), էջ 208:
207 «Սողոմոն Իմաստունն ու աղքատը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 72(72), էջ 206 –208:
208 Պատմութիւն Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ, Հայկական խմբագրու թյուն

ներ, աշխատասիրությամբ Հ. Սիմոնյանի, Երևան, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ, 
1989, էջ 22, Խեմչյան Է. Հ., Երկեղջյուր Ալեքսանդրի հայկական պա
տումերը և նրա ծիսաառասպելաբանական ակունքները // «Մով սես 
Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական հանդես, № 2, 2002 
էջ 29:

209 Խեմչյան Է. Հ., Անմահական ջրի մոտիվը հայ բանահյուսության ալեք
 սանդրյան սյուժեներում // «Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, Ավան
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Ալեք սանդ րյան սյու ժե ներն ընդգր կում են Ալեք սանդր Մա կե
դո նա ցու կյան քի բո լոր փու լե րը՝ ծնուն դից մին չև մահ և սեր տո րեն 
կապ ված են մի մյանց հետ210: Տա վու շում գրառ ված սյու ժե նե րից մե
կը211 խարսխ ված է կան խա գու շա կու թյան վրա և ներ կա յաց նում է 
Ալեք սանդ րի ծնունդն ու կյան քի դրվագ նե րը՝ իր աշ խար հա կա լա
կան նկրտում ե րով: Ըստ այդ պա տու մի՝ երբ Մա կե դո նա ցին 
ծնվում է, ան մի ջա պես ոտ քի է ել նում, վա զում և բռնում է սե նյա կի 
երեք պա տե րը, բայց երբ ցան կա նում է մո տե նալ չոր րորդ պա տին, 
ընկ նում է: Հա սուն տա րի քում Ալեք սանդ րը գրա վում է աշ խար հի 
երեք կող մե րը, իսկ չոր րոր դը չի կա րո ղա նում հաղ թա հա րել:

Ժո ղովր դա կան մտա ծո ղու թյու նը, գործ դնե լով գու շա կու թյան 
մո տի վը, ունկնդ րին նա խա պատ րաս տում է Ալեք սանդ րի հե տա
գա ռազ մա կան հա ջո ղու թյուն նե րի ու նվա ճում ե րի պատ մու թյա
նը: Տար բե րա կի սյու ժեի հե տա գա զար գա ցու մը պայ մա նա վոր
ված է մա նուկ Ալեք սանդ րի գոր ծո ղու թյուն նե րով, որը ծա ռա յում է 
որ պես նա խան շա նա յին գու շա կու թյուն և որից էլ բխեց վում է Մա
կե դո նա ցու ռազ մա քա ղա քա կան նվա ճում ե րի պատ մու թյու նը: 
Քննարկ վող սյու ժեի մեջ առ կա է նաև ար գել քը, այն է՝ երե խան չի 
կա րո ղա նում մո տե նալ չոր րորդ պա տին: Այն կոչ ված է կան խե լու 
գու շա կու թյան բա ցա սա կան հե տև ան քը, այն է՝ ողջ աշ խար հը 
գրա վե լու պա րա գան, որը դիտ վում է իբ րև անբ նա կան երև ույթ: Ի 
դեմս այս մո տի վի, մենք գործ ու նենք մարդ ան հա տի հզո րաց ման 
(աստ վա ծաց ման) կան խար գել ման հետ: Ինչ պես վկա յում են հին 
հե ղի նակ նե րը (Արի ա նոս, Պլու տար քոս)՝ Ալեք սանդ րը ձգտում էր 
հա մաշ խար հա յին տի րա պե տու թյան և նպա տակ ու ներ նվա ճել 
ողջ Արև ել քը, հաս նել աշ խար հի ծայ րը և դուրս գալ Ար տա քին մեծ 
ծով (օվ կի ա նոս)212 և քա նի որ, ըստ ան տիկ հե ղի նակ նե րի, 
Հնդկաս տա նով ավարտ վում էր Ասի ան, հե տև ա բար, այն գրա վե

դա կանը և արդիականը հայոց մշակույթում», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի
տություն» հրատ., 2010, էջ 495:

210 Խեմչյան Է. Հ., Ջրային տարերքի նվաճման մոտիվը հայոց ալեք
սանդրյան սյուժեներում // «Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII», Երևան, 
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2006, էջ 94:

211 «Զրույց Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին». – ՀԱԲ, հ. 21, № 36(36), էջ 
132:

212 Արիանոս, Ալեքսանդրի արշավանքը  //  Ալեքսանդր Մակեդոնացի, 
Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1987, էջ 227:
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լով, Ալեք սանդրն իրա վունք էր ձեռք բե րում հա մաշ խար հա յին 
տի րա պե տու թյան213:

Պատ մա կան փաս տե րը հիմք են ծա ռա յել բա նա հյու սա կան 
սյու ժե նե րի զար գաց ման հա մար: Եթե պատ մա կան Մա կե դո նա
ցուն նրա կեն սա գիր նե րն իդե ա լա կա նաց րել են և ներ կա յաց րել որ
պես բազ մա հան ճար ան հատ, ապա բա նա հյու սա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րում նրա կեր պա րի բա ցա հայտ ման ժո ղովր դա կան մո
տե ցում ե րը բազ մա զան են:

Տա վու շում գրառ ված ալեք սանդ րյան սյու ժե նե րի ինք նա տիպ 
մո տիվ ե րից են եր կա րա կե ցու թյուն ձեռք բե րե լու նպա տա կով ան
մահ նե րի երկ րի որո նու մը214, իր իշ խա նու թյունն ու հզո րու թյու նը ի 
չարն գոր ծադ րելն ու դրա հա մար հա տու ցե լը215, ինչ պես նաև Ալեք
սանդ րի մահն ու նրա նից բխող բա րո յախ րա տա կան եզ րա կա ցու
թյու նը216: Պա տա հա կան չէ, որ ան մա հու թյան մո տիվ աղերս վել է 
Ալեք սանդր Մա կե դո նա ցու հետ: Նրա սրըն թաց վե րել քը, հաղ թար
շավ ու աստ վա ծա յին ծագ ման վար կա ծը հող են նա խա պատ րաս
տել, որ առաս պե լա կա նա ցած վի պա կան հե րո սը ձգտի ան մա հու
թյան:

Ալեք սանդ րյան սյու ժե նե րում տի րա պե տող՝ Ալեք սանդ րի մահ
վան մո տի վը բո լոր դեպ քե րում փի լի սո փա յա կան, բա րո յա խո սա
կան ավար տով մատ նան շում է կյան քի ու նայ նու թյան ու ան ցո ղի
կու թյան գա ղա փա րը, որի դեմ ան զոր է նույ նիսկ այն պի սի հզոր 
ան հա տը, ինչ պի սին Ալեք սանդր Մա կե դո նա ցին է: Իր կյան քի վեր
ջում Ալեք սանդ րը, հաս կա նա լով այս պարզ ճշմար տու թյու նը, իր 
մո րը կտա կում է, որ մա հից հե տո իր ձեռ քը դա գա ղից դուրս թող
նեն և հո գե հաց տան մի այն այն մարդ կանց, ով քեր մահ և վիշտ չեն 
տե սել: Նրա շարժ վող թևը խո սուն ապա ցույց է, որ «աշ խա րիս 
պaնը էս պես էղել ա, էս պես էլ գնալ բդի»217 և ակն հայտ է, որ աշ
խար հում ոչ ոք զերծ չէ մահ տես նե լուց: Պա տու մի նպա տա կը միա

213 Гафуров Б. Г., Цибукидис Д. И., Александр Македонский и Восток, 
Мос ква, Издво «Наука», 1980, с. 285.

214 «Ըսկaնդaր թաքավորի պատմությունը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 74(74), էջ 
208 –211:

215 «Միմարը մսմարի շուռ կտա». – ՀԱԲ, հ. 21, № 37(37), էջ 132 –133:
216 «Զրույց Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին». – ՀԱԲ, հ. 21, № 36(36), էջ 

132:
217 Նույն տեղում:
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նշա նակ ելա կետ է ըն դու նում մահ վան ան խու սա փե լի ու թյան և 
կյան քի ու նայ նու թյան գա ղա փա րը ու մեկ ան գամ ևս հաս տա տում, 
որ Ալեք սանդ րի՝ ան մա հու թյան ձգտե լը լոկ ան հա սա նե լի երա զանք 
է մահ կա նա ցո ւի հա մար:

Տա վու շի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան մեջ նշա նա կա լից 
տեղ են գրա վում նաև շա հա բա սյան սյու ժե նե րը: Տա վու շը Հա յաս
տա նի այն շրջան նե րից է, որի բնակ չու թյու նը 1604 թ. մեծ բռնա
գաղ թի ժա մա նակ Շահ Աբա սի հրա մա նով տե ղա հան վել և քշվել է 
Պարս կաս տան: Թե մեծ բռնա գաղ թից մա զա պուրծ ու լեռ նե րում 
ապաս տա նած տե ղա ցի նե րը և թե՛ հե տա գա յում Պարս կաս տան 
քշված նե րի վե րա դար ձած սե րունդ նե րն իրենց պատ մա կան հի շո
ղու թյան խոր քե րից դուրս են բե րել եր կա կի բնույ թով վի պա կան մի 
կեր պար, որի նա խա տի պը պար սից Սե ֆյան ար քա յա տոհ մի ներ
կա յա ցու ցիչ Շահ Աբաս Մեծն էր: Ինչ պես վկա յում է Համ բար ձում 
Առա քե լյա նը՝ «Արև ել քում, մահ մե դա կան ազ գե րի մեջ եր կու թա
գա վոր ներ այն քան հե րո սա ցած են, որ նրանց հի շա տա կը մին չև 
այ սօր ևս թնդում է և բո լոր հե քի աթ նե րի ու զրույց նե րի մեջ շա րու
նակ լսվում է նրանց անու նը և գրե թե առաս պե լա կան քա ջա գոր
ծու թյուն նե րը»218: Խոս քը Շահ Աբա սի և Հա րուն ալ Ռա շի դի մա սին 
է, որոնց ան վան շուրջ հյուս ված սյու ժե նե րը մինչ օրս շրջա նառ վում 
են ժո ղովր դա կան բա նա վոր ավան դու թյան մեջ:

Շահ Աբա սի գոր ծու նե ու թյունն այն պի սի խոր հետք էր թո ղել 
Իրա նի և շրջա կա երկր նե րի պատ մու թյան մեջ, որ նրա ան ձը, իր 
հա կա սա կան, եր կա կի՝ չար ու բա րի գոր ծե րով դար ձել էր ժո
ղովրդա կան խոսք ու զրույ ցի առար կա: Բո լոր այն իրա կան դեպ քե
րը, որ շրջա նառ վում էին ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի բե րա նում 
թե՛ Իրա նում և թե՛ Հա յաս տա նում, սկսե ցին գու նա զարդ վել և նո րո
վի հան դես գալ, և որ քան էլ այս պատ մա կան ան ձն իդե ա լա կա
նաց վել է որ պես բա նա հյու սա կան հե րոս, այ նո ւա մե նայ նիվ իրա
կա նու թյան ինչինչ տար րեր ներ թա փան ցել են բա նա հյու սա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հեն քի մեջ: Բա նա հյու սա կան Շահ Աբա
սը եր կա կի բնույ թով հա կա սա կան կեր պար է, որի ար մատ նե րը 
գնում են դե պի իրա կան կյանքն ու նրա վա րած քա ղա քա կա նու
թյու նը: Ել նե լով Պարս կաս տա նի քա ղա քա կան ու տնտե սա կան շա
հե րից՝ Շահ Աբա սը վա րում էր երկ դի մի քա ղա քա կա նու թյուն219: 

218 Առաքելյան Համբ., Պարսկաստանի հայերը, Վիեննա, 1911, էջ 67 –68:
219 Խեմչյան Է. Հ., Շահ Աբասի կերպարը հայ վիպական բանահյուսության 
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Բռնու թյուն նե րին, կո տո րած նե րին, տե ղա հա նում ե րին, ավա րա
ռու թյանն ու կրո նա փո խու թյա նը զու գա հեռ նա մանրմունր զի ջում
ներ էր անում հայ ար հես տա վոր նե րի ու ջու ղա յե ցի վա ճա ռա կան
նե րի հա մար, թե թև աց նում էր հար կե րը, կրո նա կան բա ցա հայտ 
ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան պայ ման նե րում, մերթ ընդ մերթ հո
վա նա վո րում էր քրիս տո նյա նե րին՝ վաս տա կե լով «քրիս տո նե ա սեր» 
թա գա վո րի համ բավ220:

XVII դա րում Հա յաս տա նում սկզբնա վոր ված և ակ տի վո րեն 
շրջա նառ վող շա հա բա սյան սյու ժե նե րը, սերն դեսե րունդ փո խանց
վե լով, հղկվե լով և իրենց մեջ նե րա ռե լով ավան դա կան բա նա հյու
սու թյան առաս պե լա բա նա կան շեր տերն ու հե քի ա թա յին մո տիվ ե
րը, հա սել են մեր օրե րը: Հայ կա կան շա հա բա սյան սյու ժե նե րը ձևա
վոր վել են նաև պարս կա կան հա րուստ բա նա հյու սու թյան ազ դե
ցու թյան տակ:

Տա վու շի բա նա հյու սու թյան մեջ շա հա բա սյան սյու ժե նե րը հիմ
նա կա նում պատ կա նում են իրա պա տում հե քի աթ նե րի տե սա կին, 
սա կայն հան դի պում են նաև հրա շա պա տում հե քի աթ ներ221:

Շահ Աբա սին վե րագր վող մո տիվ երն այն քան են սեր տա ճել 
Շահ Աբա սի կեր պա րին, որ դար ձել են շա հա բա սյան սյու ժե նե րի 
ան քակ տե լի մա սը222: Տա վու շի հե քի աթ նե րում շա հա բա սյան ամե
նա տա րած ված մո տիվ երն են.

ա) ճա կա տագ րի մո տի վը,
բ) ան հա վա տա րիմ և հա վա տա րիմ կա նանց մո տի վը,
գ) շա հի ամուս նու թյու նը հա սա րակ ծա գու մով ան հա տի 

(նախր չու, հով վի, ջրա ղաց պա նի, գյու ղա ցու) աղջ կա հետ (խե լա ցի),

մեջ // Proceedings of the first international Armenology and Iranology 
Conference, 10 –11 November, Isfahan, 2008, էջ 129 –130.

220 Առաքել Դավրիժեցի, նշվ. աշխ., էջ 61 –62: Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Դ, 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1970, էջ 522:

221 ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻԲԱ Էսթեր Խեմչյանի, Արազ Կարապետյանի և Արտաշես 
Նազինյանի ֆոնդերում պահվում է շահաբասյան սյուժեների 50 պա
տում: Է. Խեմչյանի գրառած սյուժեների մի մասը հրատարակվել է 
ՀԱԲ, հ. 21, Տավուշ և ՀԱԲ, հ. 25, Իջևան (Ձորոփոր) հատորներում, իսկ 
Ա. Կարապետյանի գրառումերից մի քանիսը տպագրվել է ՀԺՀ VI 
հատորում:

222 Խեմչյան Է., Թագավորի աշխարհատեսության մոտիվը հայ բա նա
հյու սության շահաբասյան սյուժեներում // Բանբեր հայագիտության. 
հայագիտական միջազգային հանդես, № 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու
թյուն» հրատ., 2017, էջ 151 –168:
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դ) այ լա բա նա կան հարց ու պա տաս խան շա հի և որևէ մե կի 
(ջուլ հակ, ծե րու նի, գյու ղա ցի, հո վիվ) մի ջև,

ե) շա հի հրա մա նը գոր ծո ղու թյուն նե րի ազա տու թյան մա սին և 
դրա խե լա ցի կի րա ռու մը,

զ) շա հը որ պես գող և գո ղե րի ըն կեր և այլն:
Շա հա բա սյան սյու ժե նե րի մո տիվ ե րի բազ մա զա նու թյու նը 

պայ մա նա վոր ված է նրա պատ մա կան նա խա տի պի հե ղի նա կու
թյամբ, իմաս տու թյամբ ու բազ մաբ նույթ գոր ծու նե ու թյամբ: Թեև 
այս մո տիվ ե րն ընդ հա նուր վի պա կան բնույթ ու նեն և նրան ցից շա
տե րը խո րը հնա դա րից են ավանդ վել և իրենց մեջ պա րու նա կում 
են առաս պե լա բա նա կան ու նախ նա կան մտա ծո ղու թյան տար րեր, 
այ նո ւա մե նայ նիվ աղերս վել են շա հա բա սյան սյու ժե նե րին, վե րըն
ձյուղ վել և վե րած վել շա հա բա սյան մո տիվ ե րի:

Դի տար կում ե րը ցույց են տա լիս, որ Տա վու շի մար զի բա նա
հյու սա կան եր կա ցան կում առ կա է հե քի ա թա յին որո շա կի սյու ժե նե
րի ու մո տիվ ե րի խտա ցում: Հատ կա պես այդ երև ույթն ի հայտ է 
գա լիս պատ մա կան ան ձանց հետ կապ ված թե մա տի կա յում, որն 
ակն հայ տո րեն պատ մա կան զար գա ցում ե րի հե տև անք է:

Արև ե լյան պատ մա վի պա կան կեր պար նե րի մա սին հայ կա կան 
սյու ժե նե րը ձև ա վոր վել են փոք րա սի ա կան, մի ջա գետ քյան, իրա
նա կան տա րա ծաշր ջան նե րից Հա յաս տան թա փան ցած սյու ժե նե րի 
հի ման վրա: Դրան ցում առ կա են ոչ մի այն հնա գույն առաս պել նե րի 
մա ցորդ ներ, որոն ցից շա տե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում մթագն վել 
են, այ լև պատ մա կան հիմք ու նե ցող դեպ քեր ու անց քեր, որոնք վի
պա կան երան գա վո րում են ստա ցել: Եր բեմ դա րե րի խոր քից եկող 
մի և նույն ավան դա կան սյու ժեն աղերս վել է տար բեր պատ մա կան 
դեմ քե րի (Ալեք սանդր Մա կե դո նա ցի, Շահ Աբաս), ինչ պես օրի նակ, 
եր կեղ ջյուր ար քա յի մո տի վը: Արև ել քի պատ մա վի պա կան կեր պար
նե րին վե րագր վող մո տիվ ե րը կա յուն են, և յու րա քան չյուր կեր
պար ու նի իրեն բնո րոշ սյու ժե ներն ու մո տիվ ե րը:

Տա վու շի վի պա կան բա նա հյու սու թյան դի տար կում ե րը ցույց 
են տա լիս, որ այս տա րա ծաշր ջա նում ակ տի վո րեն կեն ցա ղա վա րել 
և պահ պան վել են արև ե լյան բա նա հյու սա կան սյու ժե նե րի հայ կա
կան տար բե րակ նե րը, որոնք հարս տաց րել են տա վու շյան բա նա
հյու սա կան եր կա ցան կը:
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2.3. ԿԵՆ ԴԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԵ ՔԻ ԱԹ
Կեն դա նա կան հե քի ա թը բա նա հյու սու թյան հնա գույն ժան րե

րից մեկն է: Այ սօր այն հա ճախ դի տարկ վում է իբ րև կեն դա նի նե րի 
մի ջո ցով մար դու մտքե րը, հա յացք ներն ու զգաց մունք նե րը վե րար
տադ րե լու մի ջոց: Սա կայն, եթե խո րա նանք հար ցի պատ մու թյան 
մեջ, ապա պետք է առա ջին պլան մղենք նախ նա կան հա վա տա լիք
ներն ու շրջա կա մի ջա վայ րի (բնու թյուն և կեն դա նա կան աշ խարհ)՝ 
նա խա մար դու ըն կալ ման ելա կե տը: Վաղն ջա կան ժա մա նակ նե
րում մար դը, հա մա րե լով իրեն բնու թյան մի մաս նի կը, հա ճախ իր 
տոհ մի ծա գում էլ կա պում էր տվյալ բնաշ խար հին բնո րոշ որևէ 
կեն դա նու կամ բույ սի հետ, որը ձև ա վո րում է հա վա տա լիք և տո տե
մա կան նախ նի նե րի պաշ տա մունք: Հե տա գա զար գաց ման ըն թաց
քում կեն դա նի նե րը կեր պա րա նա փոխ վում և ձեռք են բե րում մարդ
կա յին կեր պա րանք՝ պահ պա նե լով իրենց նախ նա կան բնույթն ու 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Բնու թյան ոգե ղի նաց ման և մարդ կա յին բնա վո րու թյան ու 
վար քագ ծի կեն դա նա կերպ ներ կա յաց ման հա մար կեն դա նա կան 
հե քի աթ նե րի հե րոս նե րը (աղ վես, առյուծ, գայլ) մտա ծում, խո սում և 
գոր ծում են մար դու նման: Ժա մա նա կի ըն թաց քում մար դը, ու սում
նա սի րե լով շրջա կա մի ջա վայ րը, կեն դա նի նե րի վար քա գի ծը, կա
րո ղա ցել է տար բե րա կել աղ վե սի, ար ջի, գայ լի և մյուս գա զան նե րի 
կեն դա նա կան բնույ թը, որը, մի աց նե լով մարդ կա յին որակ նե րին, 
ստեղ ծել է ինք նա տիպ կեն դա նա կան կեր պար նե րի շար քեր, որ տեղ 
նրան ցից յու րա քան չյուրն առանձ նա նում էր իր տես քով ու բնույ
թով, ինչ պես օրի նակ՝ խո րա մանկ աղ վես, հի մար, ագահ կամ ան
խիղճ գայլ, խե լա ցի ագ ռավ, քի նախն դիր արջ, աղմկ ա րար աքա
ղաղ, խո րա մանկ աղավ ի, ան հե ռա տես ու դյու րա հա վատ էշ և 
այլն: Պետք է նկա տել, որ կեն դա նի նե րի թե ման կեն դա նա կան հե
քի աթ նե րում և առակ նե րում տար բեր վում է հրա շա պա տում և իրա
պա տում հե քի աթ նե րի կեն դա նա կան թե մա յից: Դրանք տար բեր 
հար թու թյուն նե րի վրա են ներ կա յաց ված: Հա ճախ հրա շա պա տում 
հե քի աթ նե րում կեն դա նին տո տեմնա խա հայրն է, որի կեր պա րում 
պահ պան ված է հնա գույն հա վա տա լիք նե րի ար ձա գան քը. կամ կեն
դա նին գլխա վոր հե րո սի խորհր դա տուն, հո վա նա վորն ու առաջ
նորդն է, որին հե րո սը են թարկ վում է առանց առար կու թյան223, ինչ

223 «Aմիր աղեն». – ՀԺՀ, հ. VI, № 95, էջ 351 –365: «Սմուռ ղուշ ու Հaսaր 
դև». – ՀԱԲ, հ. 25, № 13(13), էջ 79 –82: «Թաքավորի ախչիկն ու իր օց 
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պես վե րուստ սահ ման ված կար գի: Ի տար բե րու թյուն հրա շա պա
տում հե քի աթ նե րի, որ տեղ կեն դա նի նե րի գոր ծա ռույ թը սահ մա նա
փակ վում է հրա շա լի օգ նա կա նի կամ խորհր դա տո ւի դե րով, կեն
դա նա կան հե քի աթ նե րում ստեղծ ված կեր պար նե րից յու րա քան
չյուրն ան հա տա կա նու թյուն է և են թարկ վում է ան հա տա կան մշակ
ման224: Ըստ այդ մո տեց ման կեն դա նի նե րի իրա կան բնույ թը մղվում 
է հե տին պլան և նրանց վե րագր վում է նոր, հե քի ա թին բնո րոշ 
հատ կու թյուն ներ, որոնք ամ րագր վում են նրանց կեր պար նե րին և 
դառ նում խորհր դան շա կան նրան ցից յու րա քան չյու րի հա մար: Տա
վու շի ավան դա կան կեն դա նա կան հե քի աթ նե րը պարզ ու ան պա
ճույճ են, իսկ նրան ցում ներ կա յաց ված կեն դա նա կան կեր պար ներն 
ապ րում և գոր ծում են տա վու շյան գյու ղաշ խար հին բնո րոշ կեն դա
նա կան մի ջա վայ րում և իրենց վար քագ ծով հի շեց նում են մի ջա վայ
րի բնակ չին: Մեծ մուկն ու «կու ճուր մու կը»225, մուկն ու նրա կի նը՝ 
հո թի զը226 (բզեզ), իրենց վար քագ ծով, գոր ծո ղու թյուն նե րով, երկ
խո սու թյուն նե րով, կորց րած հա րա զա տի վիշ տը ող բա լու կեր պով՝ 
անուղ ղա կի ո րեն ներ կա յաց նում են մարդ կա յին հա սա րա կու թյունն 
ու մարդ կա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Հե քի ա թի առանց քը 
կազ մող վշտա հա րույց դեպ քի կրկնվող ու թվարկ վող շար քը փո
խանց վում է մե կից մյու սին և անս պա սե լի ծի ծա ղա հա րույց վեր ջա
բա նով ավարտ վում. «Ասե ղը մա տի ցը հա նըմ ա, իլի կը տbւս ա 
կյaլի իրան ոռը… Դե ըրե խե քը ըտի ծծա ղիլ դեն էլի»227: Ավան դա
կան կեն դա նա կան հե քի աթ նե րը նա խա տես ված են ման կա կան 
լսա րա նի հա մար: Ժա մա նա կի ըն թաց քում ավան դա կան կեն դա
նա կան հե քի աթ նե րի կեր պար նե րը զար գա ցել և նոր բնույթ են 
ձեռք բե րել: Այդ առու մով Տա վու շի կեն դա նա կան հե քի աթ նե րին 
բնո րոշ են շրջա կա մի ջա վայ րում, ան տառ նե րում, գյու ղե րում գե

ամուսինը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 17(17), էջ 91 –94: «Հորսկանն ու գա զան
նին». – ՀԱԲ, հ. 25, № 36(36), էջ 147 –149: «Քյնaմ, քյնaմ սև օցին». – ՀԱԲ, 
հ. 21, № 13(13), էջ 86 –90:

224 Ведерникова Н. М., Русская народная сказка, Москва, Издво «Наука”, 
1975, с. 74.

225 «Կուճուր մկան մահը». – ՀԱԻԲԱ, FEI: 6409 –6418: «Մկան պատմու
թյունը». – Վարդանյան Ս. Գ., Թագավորի երազները (բանահյու սա
կան ժողովածու), Երևան, Գասպրինտ, 2003, էջ 11 –13:

226 «Հոթիզն ու մուկը». – ՀԱԻԲԱ, FEI: 7339 –7344:
227 «Կուճուր մկան մահը». – ՀԱԻԲԱ, FEI: 6417:
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րակշ ռող գա զան ներն (գայլ, աղ վես, լու սան, արջ) ու ըն տա նի կեն
դա նի նե րը (ձի, եզ, այծ, կա տու) և նրանց տե ղա կան բա նա հյու սա
կան երան գա վո րու մը: Եթե գայ լը բնու թյան մեջ վտան գա վոր և 
արյուն ռուշտ գա զան է, ապա բա նա հյու սա կան պա տում ե րում իր 
հիմ ա կան բնույ թից զատ նա նաև մի ա միտ, հի մար, խեղճ ու թշվառ 
կեր պա րով է ներ կա յա նում:

Տա վու շի կեն դա նա կան հե քի աթ նե րի հա մար հատ կան շա կան 
է կոնկ րետ, իրա կան մարդ կանց մուտ քը հե քի ա թի սյու ժեի մեջ, ով
քեր ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն են ու նե նում գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն
թաց քին: «Մեր գյու ղա ցի Վար դա նյան Ստե փան ենք ասըմ, նa 
միշտ էլ թա լակ սա րող էր», կամ «Ըռա վո տը մեր Ստե փա նը, մա տը 
կոտ րած եղա նը ու սին, գա լիս ա», կամ «Անձ րև գա լիս ա ըլըմ, տbւ 
մի ասիլ, ըն դեղ էլ մեր լի սա հո գի Մար տի րոս բի ձա ենք ասըմ, նա 
էլ տվա րը մը ժա մա նա գը [նախ րա պահ Է. Խ.], ըն դեղ պառ կած ա 
ըլըմ»228: Բա նա հյու սա կան այս հնա րան քը ավե լի հաս կա նա լի ու 
առօ րե ա կան է դարձ նում սյու ժեն, ինչ պես նաև ընդգ ծում մարդ ան
հա տի գե րա կա դե րը բնաշ խար հում: Այս դեպ քում քաղ ցած գայ լը 
զոհ գնա լով աղ վե սի խար դա վան քին, վերջ նա կան հար վա ծը ստա
նում է բնու թյան տի րո ջից՝ մար դուց229: Մի այլ դեպ քում նրան ձին է 
խա բում կամ ուղ տը, բայց սա չի նշա նա կում, որ գայ լը միշտ հի մա
րաց ված ու պարտ վող կողմ է և, հա ճախ դրսև ո րում է իր արյուն
ռուշտ բնույ թը230: Կեն դա նա կան կեր պար նե րի վար քագ ծի բազ մա
զա նու թյու նը ներ կա յաց ված է ըստ մար դու վե րա բեր մուն քի ու 
մտա ծե լա կեր պի, և, վեր ջին հաշ վով, տար բեր սյու ժե նե րում ընդ
գծվում է մար դու՝ որ պես բնու թյան մեջ ամե նահ զոր ու խե լա ցի էա
կի, եր բեմ էլ՝ անվս տա հե լի՝ «…էր կու ոտ նա նի, քեզ խիղճ չկա»231, 

228 «Խորամանկ աղվեսն ու դյուրահավատ գայլը». – ՀԱԲ, h. 25, № 92(92), 
էջ 229 –230:

229 «Էն ա գնըմ ա էտ գայլը ընդեղ ա մտնըմ ու թեքվըմ, ասըմ ա. — Մի 
պոչիցս փռնող ըլի, — ասըմ ա, — մի տվող ըլի ինձ, թե քու ի՞նչ գործն 
ա, որ գնըմ ես աղվեսի խելքին ընգյնըմ, ընդիան էլ սհենց օյինների մեչ 
ընգնըմ: Մադո բիձեն զարթնըմ ա ու պոչիցը փռնըմ, որ չի տալի՜, 
ծեռիցը դուս ա պրծնըմ ու ասըմ. — Օ՜վ է՜, — ասըմ ա, — թողըմ չեն թե 
մեր քանդվածի տըռaնն էլ ա, — ասըմ ա, — հանգիստ մանք, — ասըմ 
ա, — ըսեղից էլ մեզ խըռկեցին» [«Խորամանկ աղվեսն ու դյու րա հա
վատ գայլը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 92(92), էջ 230]:

230 «Կիլի խիղճն ու գյորա». – ՀԱԲ, հ. 25, № 94(94): «Պառավ կելն ու Դի լի
բոզլուն». – ՀԱԲ, հ. 25, № 95(95), էջ 230 –231:

231 «Էրկու ոտնանուն խիղճ չկա». – ՀԱԲ, հ. 25, № 100(100), էջ 233 –234:
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ան հա տի, որին են թա կա են բո լո րը: Մարդ, կա տու և որևէ խո շո րա
չափ և ու ժեղ առյու ծազ գու (առյուծ, լու սան, վագր) հա կա մար տու
թյան շուրջ ստեղծ ված պա տում ե րի տար բե րակ նե րը մեծ թիվ են 
կազ մում Տա վու շի կեն դա նա կան հե քի աթ նե րում: Առյու ծը (լու սա նը) 
զար մա նում է կատ վի փոքր չա փե րի վրա. «Ասել ա. — Բա որ մեր 
աս կիցն ես, խի՞ ես փոքր մա ցել: Ասել ա. — Իսա նի ճանգ եմ ըն
գել»232: Ինք նավս տահ առյու ծը ցան կա նում է իր ու ժով հաշ վե հար
դար տես նել այդ ան հայտ «իսան» կոչ վող արա րա ծի հետ, սա կայն 
խո րա մանկ մար դը կա րո ղա նում է ոչն չաց նել իրե նից ու ժեղ առյու
ծին: Պա տում ե րի սյու ժեի հիմ քում դրված է ու ժի ու խել քի հա կա
դրու թյու նը, ու բո լոր պա րա գա նե րում և բո լոր տար բե րակ նե րում 
խե լա ցին (խել քը) հաղ թում է ու ժե ղին: Ինչ պես նկա տել են բա նա
հյու սու թյան տե սա բան նե րը՝ թույլ, բայց խե լա ցի (խո րա մանկ) և ու
ժեղ (հի մար) հա կա ռա կորդ նե րի մրցույ թը ներ կա յաց նում է մի ընդ
հա նուր հա մաշ խար հա յին հե քի աթ, որն ու նի բազ մա թիվ ազ գա յին, 
աշ խար հագ րա կան, սո ցի ա լա կան և այլ տա րաբ նույթ տար բե րակ
ներ233: Խե լա ցի ու ֆի զի կա պես թույլ մար դու հաղ թա նա կը ու ժե ղի 
նկատ մամբ հե քի ա թա յին տա րած ված և սիր ված մո տիվ ե րից է 
նաև Տա վու շի հե քի աթ նե րում234:

Կեն դա նա կան հե քի աթ նե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն 
էլ գոր ծո ղու թյուն նե րի վայրն է: Հիմ ա կա նում գոր ծո ղու թյուն նե րը 
տե ղի են ու նե նում ան տա ռում, իսկ Տա վու շը, ինչ պես հայտ նի է, ան
տա ռա յին ծած կույ թով պատ ված տա րա ծաշր ջան է, և մար դու գոր
ծու նե ու թյան մի զգա լի մա սը կապ ված է հենց ան տա ռի հետ (որ
սոր դու թյուն, փայ տա հա տու թյուն, վայ րի մրգե րի ու հա տապ տուղ
նե րի հա վա քում ու մշա կում), որը վճռո րոշ դեր է խա ղա ցել պա
տում ե րի հե րոս նե րի գոր ծու նե ու թյան ոլոր տի վրա: Ան տա ռը 
մար դու հա մար նույնն է, ինչ իր տու նը, իր հա րա զատ մի ջա վայ րը:

Ակն հայտ է, որ այս հան գա ման քը խո րա պես ազ դել է սյու ժե
նե րի թե՛ ձև ա վոր ման և թե՛ տա րած ման վրա: Կեն դա նա կան հե
քիաթ նե րում հա կա մար տու թյու նը (կոնֆ լիկտ) ոչ մի այն մար դու և 
կեն դա նու մի ջև է, այլ նաև կեն դա նի նե րի մի ջև, ինչ պես օրի նակ՝ 

232 «Կատուն ու առյուծը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 103(103), էջ 235:
233 Проделки хитрецов, Составление, вступительная статья и общая ре

дакция текстов Г. Л. Пермякова, Москва, Издво “Наука”, 1977, с. 10.
234 ՀԱԲ, հ. 25, № 101(101), № 102(102), № 103(103):
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աղ վեսգայլ, աղ վեսարջգայլ, գայլձի, գայլեզ, աղ վեսաղ վես, 
գայլգայլ, աղ վեսուղտգայլ, աղ վեսաքա ղաղ, ագ ռավծիտ, մարդ
օձ և այլն: Ու շագ րավ է, որ մարդ կա յին հատ կա նիշ նե րով օժտ ված 
կեն դա նի նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով այ լա բա նո րեն վեր են 
հան վում մարդ կա յին հա սա րա կու թյան արա տա վոր ու դա տա պար
տե լի կող մե րը, մի և նույն ժա մա նակ բա րո յա խո սու թյան չգրված 
օրենք նե րի դաս են տա լիս ունկնդ րին, ստի պում նրան խոր հել, զու
գա հեռ անց կաց նել իր կյան քի ու հե քի ա թա յին իրա կա նու թյան մի
ջև և հա մա պա տաս խան հե տև ու թյուն ներ անել:

2.4. ԱՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ԿԱ ՅՈՒՆ ԲԱ ՆԱ ՁԵ ՎԵ ՐԸ  
ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ՀԵ ՔԻ ԱԹ ՆԵ ՐՈՒՄ

Տա վու շի պատ մա ազ գագ րա կան տա րած քի բա նա հյու սա կան 
հա րուստ ժա ռան գու թյան նշա նա կա լից մա սը հե քի աթ ներն են: Տա
վու շի հե քի աթ ներն իրենց տե սակ նե րով, սյու ժե նե րով ու կա ռուց
ված քով չեն առանձ նա նում ընդ հա նուր հե քի ա թա յին սկզբունք նե
րից, այլ լրաց նում ու հարս տաց նում են հայ բա նա հյու սու թյան հե
քի ա թա յին ժա ռան գու թյու նը: Ակն հայտ է, որ ժո ղովր դա կան հե
քիաթ նե րում հան դի պում են հե քի ա թին բնո րոշ կրկնվող լեզ վա կան 
մի ա վոր ներ, որո շա կի բա ռա յին խմբեր, որոնք ձև ա վո րում ու ընդ
գծում են հե քի ա թա յին գոր ծո ղու թյուն նե րը, նկա րագ րում են հե րոս
նե րի ար տա քին ու ներ քին հատ կա նիշ նե րը, նրանց բա րի ու չար 
մտադ րու թյուն նե րը, աշ խար հագ րա կան կամ տա րած քա յին այն մի
ջա վայ րը, որ տեղ ծա վալ վում են գոր ծո ղու թյուն նե րը, այն մի ջոց նե
րը, գոր ծիք նե րը, կա խար դա կան հնարք նե րը, որոնք մա տուց վում 
են հե րո սին՝ իր առ ջև դրված խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար և այլն: 
Հե քի ա թի մշտա կան ան փո փոխ կրկնվող լեզ վա դարձ վա ծա յին 
կա յուն կա ղա պար նե րը, որոն ցով սկսվում, ողջ սյու ժեի ըն թաց
քում կի րառ վում ու ավարտ վում են հե քի աթ նե րը կոչ վում են 
ավան դա կան կա յուն բա նա ձև եր: Ավան դա կան կա յուն բա նա
ձևե րը սկիզբ են առել հե քի ա թի ժան րի սկզբնա վոր ման հետ և 
վերջ նա կա նա պես ձև ա վոր վել են դա րա վոր փո խանց ման ու զար
գաց ման ըն թաց քում՝ ստա նա լով իրենց ներ կա ան փո փոխ ձև ե րը, 
որոնք հե քի ա թի հա մա տեքս տից դուրս ան կախ գո յու թյուն չու նեն և 
չեն կի րառ վում, օրի նակ՝ «Ըլըմ ա, ըլըմ չի…» կամ «Ավալ վա վախ
տը լըմ ա լըմ չի…» կամ «Երգն քից իրեք խնձոր վեր ըն գավ» և այլն:
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Ավան դա կան կա յուն բա նա ձև ե րը գե ղար վես տա կան խտա
ցում եր են, որոնք լի նում են հա մա ռոտ և ըն դար ձակ: Իրենց գոր
ծա ռույ թով դրանք տար բեր վում են և ըստ գոր ծա ռույ թի հե քի ա թի 
կա ռույ ցի մեջ տե ղա բաշխ վում են այն տե ղում, որը պա հան ջում է 
այս կամ այն բա նա ձևը: Բա նա գի տու թյան մեջ ըստ իրենց գոր ծա
ռույ թի տար բե րակ վում են բա նա ձև ե րի երեք հիմ ա կան տե սակ՝ 
սկսված քա յին, միջ նա մա սա յին և եզ րա փա կիչ235: Տար բե րակ ման 
ան վա նում երն ար դեն իսկ մատ նան շում են կա յուն բա նա ձև ե րի 
գրա ված դիր քը հե քի ա թի հա մա տեքս տում և դրանց կի րա ռա կան 
առանձ նա հատ կու թյու նը: Ավան դա կան կա յուն բա նա ձև ե րը, որոնք 
ընդ հա նուր են հա մաշ խար հա յին հե քի ա թա յին ժա ռան գու թյան մեջ, 
յու րա քան չյուր ազ գա յին հե քի ա թա բա նու թյան մեջ առանձ նա նում 
են իրենց ազ գա յին ինք նա տի պու թյամբ ու լեզ վամ տա ծո ղու թյամբ 
և նոր շերտ են ավե լաց նում հա մաշ խար հա յին հե քի ա թա պա տու մի 
մեջ: Նույն սկզբուն քով ազ գա յին հե քի ա թա բա նու թյունն ամ բող ջա
նում է տվյալ ազ գի պատ մա ազ գագ րա կան տա րա ծաշր ջան նե րից 
ժա ռան գած ավան դա կան կա յուն բա նա ձև ե րի յու րօ րի նակ կի րա
ռու թյուն նե րով ու հա վե լում ե րով, որոնք նոր երանգ ու հմայք են 
հա ղոր դում գո յու թյուն ու նե ցող բա նա ձև ե րին: Այս առու մով Տա վու
շի հե քի աթ ներն առանձ նա նում են իրենց ինք նա տի պու թյամբ, տա
րա ծաշր ջա նի լեզ վամ տա ծո ղու թյա նը, հո գե կերտ ված քին, կյան քին, 
կեն ցա ղին ու սո վո րույթ նե րին բնո րոշ հյու թեղ ու ար տա հայ տիչ 
ասույ թա բա նա կան տա րա տե սակ դրսև ո րում ե րով (առածասաց
վածք, դարձ ված, անեծք, օրհ նանք, եր դում, բա րե մաղ թու թյուն, 
սպառ նա լիք և այլն): Տա վու շի հե քի աթ նե րի ավան դա կան բա նա
ձևերն իրենց մեջ խտաց րել են տե ղա կան, Ար ցա խյան, Արա րա
տյան և հա րա կից տա րա ծաշր ջան նե րի (Լո ռի, Գան ձակ) բա նա ձև
աս տեղծ ման ավան դույթ նե րը: Այս բա նա ձև ե րը խարսխ ված են 
Տա վու շի (ըստ բար բա ռա գետ Բ. Մե ժուն ցի բա ժան ման՝ Շամ շա
դինԴի լի ջան) խոս ված քի վրա236:

Տա վու շի հե քի ա թա յին կա յուն բա նա ձև ե րի մեջ յու րա քան չյուր 
բառ և ար տա հայ տու թյուն ու նի իր տե ղը, նշա նա կու թյունն ու ասե
լի քը: Յու րա քան չյուր բա նա սաց, կի րա ռե լով բա նա ձևը, աշ խա տում 

235 Рошияну Н., Традиционные формулы сказки, Москва, издво “Наука”, 
1974, с. 16., Ведерникова Н. М., Русская народная сказка, Москва, Изд
во “Наука”, 1975, с. 62.

236 Մեժունց Բ., ՇամշադինԴիլիջանի խոսվածքը, Երևան, Երևանի հա
մալսարանի հրատ., 1989:
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է հա րա զատ մալ ավան դա կան ար տա հայտ չա մի ջոց նե րին, սա
կայն մի և նույն ժա մա նակ վար պետ և ստեղ ծա գործ բա նա սա ցը, իր 
առ ջև ու նե նա լով որո շա կի խնդիր ներ ու նպա տակ ներ, ի զո րու է 
հան պատ րաս տից ներդ րում կա տա րել կա յուն բա նա ձևի մեջ: Տա
վու շի հե քի աթ նե րը նույն պես սկսվում, ըն թա նում և ավարտ վում են 
հե քի ա թա յին կա յուն սկսված քա յին, միջ նա մա սա յին և եզ րա փա կիչ 
բա նա ձև ե րով:

Տար բե րակ ված կա յուն բա նա ձև ե րից զատ հե քի ա թա սա ցու
թյան մեջ առ կա է չա փա ծո նա խա բանսկսվածք և ավարտ, որը 
բուն հե քի ա թի հետ օր գա նա կան կապ չու նի և կա րող է հան դես գալ 
որ պես առան ձին մի ա վոր: Պատ ճա ռը սա է, որ հայ բա նա հա վաք
նե րը պատ շաճ ու շադ րու թյուն չեն դարձ րել չա փա ծո նա խա բան
սկսվածք նե րին ու չա փա ծո ավարտ նե րին՝ որ պես հե քի ա թի բաղ
կաց կու ցիչ մաս, և հե քի ա թը գրա ռե լիս հա ճախ ան տե սել են վե րո
հի շյալ կա րև որ բա նա ձևը:

Հե քի ա թից տա րան ջատ ված չա փա ծո նա խա բանսկսվածք նե
րը ոմանց կող մից դի տարկ վել են որ պես ման կա կան խա ղեր գեր, 
իսկ բա նա գետ Ռ. Գրի գո րյանն այդ բա նա ձև ե րը «Հա րա սա ցու
թյուն ներ և հե քի ա թի նա խեր գեր» խո րագ րով ընդգր կել է «Հայ ժո
ղովր դա կան օրո րո ցա յին և ման կա կան եր գեր» ժո ղո վա ծո ւի մեջ237:

Տա վու շում գրառ ված հե քի աթ նե րում պահ պան վել են եզ րա
փա կիչ չա փա ծո ավարտ նե րի նմուշ ներ, իսկ չա փա ծո նա խա բան
նե րը գրառ վել են որ պես առան ձին ինք նու րույն մի ա վոր ներ238: Չա
փա ծո նա խա բան ներն ու չա փա ծո ավարտ ներն իրենց բնույ թով 
թե թև, զվար ճա լի, եր բեմ հա նե լու կի տար բե րա կով կամ շու տա սե
լուկբա րե մաղ թու թյուն նե րով չա փա ծո հո րին վածք ներ են, որոնք 
հե քի ա թա սա ցը կի րա ռում է ունկն դիր նե րի մոտ նա խա պես հա մա
պա տաս խան տրա մադ րու թյուն ու մթնո լորտ ստեղ ծե լու, հե քի ա թի 
մուտ քը նա խա պատ րաս տե լու հա մար: Ինչ պես նկա տել են հե քի ա
թա գետ նե րը՝ չա փա ծո նա խա բան ներն ու ավար տը հե քի ա թա պա

237 Գրիգորյան Ռ. Հ., Հայ ժողովրդական օրորոցային և մանկական եր
գեր, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1970, էջ 262 –269:

238 ՀԱԻԲԱ, FEII: 2669, Է. Խեմչյանի ֆոնդ, «Բանահյուսական նյութեր 
գրառված Իջևանի շրջանում», բանասաց Ռ. Կուռեխյան, Իջևան, 1973: 
ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8074,01, Վ. Սվազլյանի ֆոնդ, «Իջևանի բանահյու սու
թյուն», բանասաց Հ. Եգանյան, Աչաջուր, 1960: ՀԱԻԲԱ, FFX: 0023,01 – 
0046,00: ՀԱԻԲԱ, FFX: 0047,01 –0102,00: ՀԱԻԲԱ, FFX: 0109,01 –0196,00, 
Ա. Կարապետյանի ֆոնդ, «Նոյեմբերյանի շրջանի ժո ղովրդական 
բանահյուսությունից», բանասաց Մ. Հակոբյան, Նոյեմ բեր յան, 1961:
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տու մի հա մար շրջա նա կի դեր են խա ղում և սահ մա նա զա տում են 
հե քի ա թի ու իրա կա նու թյան սահ ման նե րը239: Սո վո րա բար չա փա ծո 
նա խա բան ներն օգ տա գոր ծում էին վար պետ բա նա սաց նե րը հրա
շա ապ տում հե քի աթն սկսե լուց առաջ240: Բա նաս տեղ ծա կան աշ
խույժ ռիթ մով, շար ժուն ու գրա վիչ սկսված քը նա խա պես տրա մա
դրում էր ունկն դիր նե րին լսե լու հու զա թա թավ, սխրանք նե րով, ար
կած նե րով ու հրաշք նե րով լե ցուն մի հե տաքր քիր պատ մու թյուն: 
Աներկ բա է, որ գե ղար վես տա կան հնար քը նա խա պես կապ էր 
ստեղ ծում բա նա սա ցի և ունկն դիր նե րի մի ջև, այ սինքն բա նա սա ցը 
հրա պու րում և վստա հու թյուն էր առա ջաց նում ունկնդ րի մոտ, որը 
տրա մադր վում և ան վե րա պա հո րեն հանձն վում էր բա նա սա ցի իշ
խա նու թյանն ու պա տու մի թև ե րով սա վառ նում անի րա կան, հրա
շա լի ու երա զա յին մի աշ խար հում:

Հայ հե քի ա թա սա ցու թյան մեջ չա փա ծո նա խա բանսկսված քի 
դա սա կան օրի նա կը սկսվում է «հե քի աթ, հե քի աթ պապս է» կա յուն 
տո ղով, որի տար բե րակ նե րը կեն ցա ղա վա րել և օգ տա գործ վել են 
Հա յաս տա նի բո լոր պատ մա ազ գագ րա կան շրջան նե րում241: Տա վու
շի տա րա ծաշր ջա նում XX դա րի 50 –70ական թվա կան նե րին սույն 
սկսված քի տար բե րակ նե րը դե ռևս պահ պան վել և օգ տա գործ վում 
էին բա նա սաց նե րի կող մից: Եթե նախ կի նում չա փա ծո նա խա բանն 
օգ տա գործ վում էր պա տու մի հա մար հա մա պա տաս խան մթնո լորտ 
ստեղ ծե լու նպա տա կով, ապա հի շյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում հե
քի ա թա սաց պա պիկ ներն ու տա տիկ ներն ունկն դիր նե րի հե քի աթ 
լսե լու պա հան ջը չբա վա րա րե լու հա մար «կարճ էին կա պում» և մա
տու ցում էին մի այն նա խա բանսկսված քը, որի ծա վա լը հա մե մա
տած XIX դա րա վեր ջի և XX դա րասկզ բի գրա ռում ե րի հետ242 

239 Ведерникова Н. М., указ. труд, с. 64.
240 Рошияну Н., указ. труд, с. 47, Померанцева Э. В., Судьбы русской сказ

ки, Москва, издво “Наука”, 1965, с. 91.
241 ՀԱԻԲԱ FFIV: 3045, Պ. Բարսեղյան – Շիրակ: ՀԱԻԲԱ, FFV: 2166,01, 

Ա. Կա րապետյան – Երևան: ՀԱԻԲԱ, FFVI: 5234 –5238, Ս. Իսրայել յան 
– Ղարաբաղ: ՀԱԻԲԱ, FFX: 1090,02 –1091,00, Հ. Մովսիսյան  – Ախուրյան: 
ՀԱԻԲԱ, FFX: 7979,01 –9193,00, Խ. Դաբաղյան  – Բայազետ: ՀԱԻԲԱ, 
FFXI 1721 –1722, Հր. Մկրտչյան  – Արթիկ:

242 ՀԺՀ, ժողովածու Տիգրանայ Նավասարդեանց, I գիրք, Վաղար շա
պատ, Գևորգ IV կաթողիկոսի տպարան, 1882, էջ 1, Լալայան Ե., Եր
կեր, հ. 3, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, էջ 269, ՀԱԻԲԱ, 
FFXII: 0575 –0576, Մուշեղ Գևորգյան, «Զանգեզուրի բանահյուսություն»:
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գնա լով նվա զել էր, որով հե տև այն կորց րել էր իր նախ նա կան նշա
նա կու թյու նը:

XX դա րի գրա ռում ե րում չա փա ծո նա խա բանսկսված քով հե
քի աթ ներ քիչ են հան դի պում, իսկ Տա վու շի հե քի ա թա յին ժա ռան
գու թյան մեջ ընդ հան րա պես չեն հան դի պում, դա դե ռևս չի նշա նա
կում, որ այդ մշա կույ թը խորթ է հայ կա կան և մաս նա վո րա պես այս 
տա րա ծաշր ջա նի հե քի աթ նե րին: Մեր առաջ քա շած տե սա կե տի 
օգ տին է խո սում այն փաս տը, որ դե ռևս 19րդ դա րի վեր ջին Հա
յաս տա նում շրջա նառ վում էին վի պա կան բա նա հյու սու թյան կար
ճա ռոտ զվար ճա պա տում սյու ժե ներ243, որոնց հիմ քում ըն կած էր 
օտա րա կա նի (մարդ կամ ծե րու նի) հյու րըն կալ վե լը մի ըն տա նի քում, 
որ տեղ հյու րին պատ շաճ ձև ով չեն ըն դու նում, թաքց նում են ու նեց
վածքն ու ու տե լի քը և խնդրում են հե քի աթ պատ մել: Հնա րա միտ 
հյու րը հե քի ա թի նա խա բանսկսված քի մի ջո ցով հայտ նում է իր 
մտադ րու թյու նը, որը չի հաս կաց վում և հա մընդ հա նուր ծի ա ծաղ է 
հա րու ցում: Դա հաս կա նա լի է դառ նում հա ջորդ օրը հյու րի գնա լուց 
հե տո: Վե րո հի շյալ զվար ճա պա տու մի Գր. քահ. Ման դա կու նու գրա
ռած տար բե րա կի244 չա փա ծո հատ վա ծը և Տա վու շի (Իջև ան) որ պես 
ան կախ մի ա վոր գրառ ված չա փա ծո նա խա բանսկսված քը սյու ժե
տա յին նույն կա ռույ ցի տար բե րակ ներն են.

1. Հե քի աթ, հե քի աթ էս պապս, 2. Հե քի աթ, հե քի աթ էս պապս,
 Ղաշ խայ քու ռակ տակս,  Ղաշ ղա քու ռա կը տա կըս,
 Սնդկի հա ցը շը լակս,  Զի զի հար սը գա վակս,
 Սի րուն աղ ջիկ գը վակս,  Մեղր ու կյaթեն շա լակս,
 Հա՛ վա զիմ ու հա՛ վա զիմ245:  Խնձbր քցեմ ծուլ անի,
   Զի զի հար սին կուլ անի246:

243 ՀԺՀ, հ. XIV, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ. 1999, էջ 550, ՀԱԻԲԱ, FBI: 
1080,01 –1080,01, Տիգրան Նավասարդյանի ֆոնդ, Մանդակունու հա
վաքածու, բանահավաքը, բանասացն ու գրառման վայրն անհայտ են:

244 Բնագիրը գտնվում է Տ. Նավասարդյանի ֆոնդի Գր. քահ. Մանդակունու 
հավաքածուում, գրառման վայրը և ասացողը հայտնի չեն, սակայն 
տետրում ի մի են բերված Գանձակի գավառի բանահյուսական 
նյութերը: Նախաբանսկսվածքով զրույցը և որպես առանձին միավոր 
գրառված նախաբանսկսվածքը Գանձակի խոսվածքով է, որը մոտ է 
Տավուշի խոսվածքին և մեզ հնարավորություն է տալիս համադրելու 
նավասարդյանական տարբերակը Տավուշի տարբերակի հետ:

245 ՀԱԻԲԱ, FBI: 1080,01 –1080,01, Տիգրան Նավասարդյանի ֆոնդ:
246 ՀԱԻԲԱ, FEII: 2669, Է. Խեմչյանի ֆոնդ, «Իջևանի բանահյուսություն», 

բանասաց Կուռեխյան Ռոզա, 1973, Իջևան:
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Առա ջին տար բե րա կը զրույ ցի հե րո սի նա խա բանսկսվածքն է, 
որի սրա տես աչ քը նկա տում է հյու րը նալ նե րի գե ղե ցիկ աղջ կան, 
գո մում կապ ված ձի ուն և տաշ տում դարս ված թարմ հա ցե րը և ան
մի ջա պես մտահ ղա նում է այդ ամե նին տի րա նալ ու սկսված քի մի
ջո ցով ար տա հայ տում է իր մտադ րու թյու նը, որի իրա գործ մա նը 
հյու րըն կալ նե րը հա սու են դառ նում հա ջորդ օրը առա վո տյան: Երկ
րորդ տար բե րա կը գրե թե նույնն է, բա ցա ռու թյամբ հա ցի փո խա
րեն մեղր ու կա րա գի հափշ տա կու մը, աղջ կա փո խա րեն՝ գե ղե ցիկ 
հար սին խնձո րով հրա պու րե լը և փախց նե լը: Հար սին փախց նե լու 
նպա տա կը «կուլ անելն» է: «Կուլ»ը Տա վու շի խոս ված քում նշա նա
կում է կո կորդ, պա րա նոց, վիզ247: «Կուլ անել» բա ռա կա պակ ցու
թյու նը խոս ված քում ստու գա բան վում է «վզով ընկ նել» կամ «գրկա
խառն վել»: Հե տև ա բար առ կա է հար սին փախց նե լու դրդա պատ
ճառն ու են թադ րյալ քո ղարկ ված ցան կու թյու նը, որը պետք է կռա
հեն ունկն դիր նե րը:

Հա մադ րե լով այս զու գա հեռ տար բե րակ նե րը՝ հան գում ենք 
այն եզ րա կա ցու թյան, որ նրանք նույն նախ նա կան տար բե րա կի 
դրսև ո րում երն են և նույն գոր ծա ռույթն ու նեն:

Ան տա րա կույս զվար ճա պա տում ե րը հաս տա տում են հե քի ա
թա սա ցու թյան ավան դու թյան մեջ չա փա ծո նա խա բանսկսված քի 
կի րա ռու թյան փաս տը: Այդ մա սին են վկա յում նաև բա նա սաց նե րի 
և բա նա հա վաք նե րի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րը248:

Ակն հայտ է, որ չա փա ծո նա խա բան նե րի հիմ քում ըն կած են 
որո շա կի սյու ժե ներ և մո տիվ եր, որոնք թե թև ու անբռ նազ բոս ըն
թացք ու նեն և հե տաքրք րում ու զվար ճաց նում են հե քի ա թա պա
տում լսե լու ակն կա լի քով հա վաք ված լսա րա նին: Սո վո րա բար չա
փա ծո նա խա բան նե րը սկսվում են «հե քի աթ», «քաթ» կամ «նաղլ» 
բա ռե րի կրկնու թյամբ, որոնց հա ջոր դում են «պապս» կամ «տատս» 
բա ռե րը, որոնք որո շա կի աց նում են հե քի ա թա պա տու մի կրո ղին: 
Այս տեղ ի հայտ են գա լիս ծի սա սո վո րույ թա յին ու հա վա տա լի քա յին 
հեն քը և մո գար գել քի ար ձա գան քը, այն է՝ հե քի ա թա պա տու մը մե
ծա հա սակ նե րի ար տո նու թյունն է: Հե քի ա թա սա ցու թյու նը նաև մաս

247 ՀԱԲ, հ. 21, էջ 290: Աղայան Էդ., նշվ. աշխ., էջ 781, Սուքիասյան Ա., 
Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1967, էջ 347:

248 ՀԱԻԲԱ. FFXII: 3347, Բ. Ղազիյան, Ղարաբաղի բանահյուսությունը, 
1974, Ստեփանակերտ: ՀԱԻԲԱ. FFXII:0575 –0576, Մ. Գևորգյան, Զան
գեզուրի բանահյուսությունը, 1974, ՀԺՀ, ժողովածու Տիգրանայ Նա վա
սարդեանց, I գիրք, նշվ. աշխ., էջ 1:
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նա գի տու թյուն էր, և ար հես տա վարժ հե քի ա թա սաց նե րը բա նա ձև
սկսված քի և եզ րա փա կիչ բա նա ձևի մեջ ակ նար կում էին վար ձա
տրու թյան մա սին, որն առ կա է նաև Տա վու շի հե քի աթ նե րում, օրի
նակ՝

«Նաղ լը, նաղ լը մի շaհի,
Կե սը կե, կե սը պա հի»249:
Չա փա ծո նա խա բա նի գոր ծա ռույթ նե րից մեկն էլ ունկն դիր նե

րին հարց առա ջադ րելն է. այն ունկնդ րին ստի պում է խոր հել և խա
ղի մեջ մտնել բա նա սա ցի հետ, որի վերջ նա կան ար դյուն քը նույն
պես տրա մադ րու թյուն և հե քի ա թա սա ցու թյան հա մար հա մա պա
տաս խան մթնո լորտ ստեղ ծելն է: Քա նի որ հա նե լուկ գու շա կե լը 
խմբա կա յին և ծի սա կան սո վո րույթ էր իր նախ նա կան կեն ցա ղա
վար ման ու կի րառ ման ժա մա նա կաշր ջա նում, ապա այն հեշ տու
թյամբ աղերս վել է հե քի ա թա պատ ման սո վո րույ թի հետ, որը նույն
պես իր տե սա կի մեջ ծի սա կան, հա վա տա լի քա յին ու սո վո րույ թա
յին տար րեր է պա րու նա կում, որոնց մի մա սը մին չև վեր ջերս մտա
պահ վել ու կի րառ վում էին հե քի ա թա սաց նե րի կող մից250, ինչ պես 
օրի նակ՝ երե խա նե րին հե ռաց նել ունկն դիր նե րի շար քից կամ 
ճրագ նե րը մա րել, որ ալյու րը չպա կա սի և այլն: Հա նե լու կի կի րա
ռու թյու նը որ պես նա խա բանսկսվածք առ կա էր նաև Տա վու շի բա
նա սա ցա կան ավան դու թյան մեջ՝ հե տև յալ դրսև որ մամբ:

Հե քի աթ, հե քի աթ,
Մի ջը վալ ցա քատ,
Վbչ կոթ ու նի,
Վbչ էր կաթ251:
Այս նա խա բանսկսված քի տար բե րակ նե րը որ պես ան կախ 

գո յու թյուն ու նե ցող հա նե լու կա յին մի ա վոր ներ՝ տա րած ված էին 
Հա յաս տա նի տար բեր պատ մա ազ գագ րա կան շրջան նե րում (Բոլ
նիս, Շա մա խի և այլն)252:

249 ՀԱԻԲԱ, FEI: 6595, Շամշադին, Թովուզ, 1984:
250 ՀԱԻԲԱ, FFXI: 7675, Հր. Մկրտչյան, Շիրակի բանահյուսություն, 1974, 

ՀԱԻԲԱ, FFXII: 3347, Բ. Ղազիյան, «Ղարաբաղի բանահյուսություն», 
1974:

251 ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8074,01, Վ. Սվազլյանի ֆոնդ, «Իջևանի բանահյու սու
թյուն», 1960, Աչաջուր:

252 Հարությունյան Ս. Բ., Հայ ժողովրդական հանելուկներ, Երևան, 
ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1965, էջ 97:

 «Քաթ, քաթ, մի չվալ ցաքատ,
 Ոչ կոթ ունի, ոչ էրկաթ» (պատասխանը՝ բերան և ատամեր):
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Չա փա ծո նա խա բանսկսված քին հա ջոր դում է բուն բա նա ձևը, 
որով սո վո րա բար սկսվում է հե քի ա թը: Ի տար բե րու թյուն հե քի ա թի 
նա խա բանսկսված քի, որը կա րող է օգ տա գործ վել կամ չօգ տա
գործ վել, հե քի ա թի կա յուն բա նա ձևսկսված քը պար տա դիր տարր 
է, առանց որի հե քի ա թը չի սկսվում:

1. Սկսված քա յին բա նա ձև եր
Հե քի ա թի սկզբնա մա սա յին կամ սկսված քա յին բա նա ձև ե րը 

հիմ ա կա նում եր կու տե սակ են՝ ժա մա նա կի և տա րա ծու թյան:
Ժա մա նա կա յին բա նա ձև ե րը ներ կա յաց նում են հե քի ա թի գոր

ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նա կը, տա րա ծու թյան բա նա
ձևե րը կոնկ րե տաց նում են հե րոս նե րի գտնվե լու վայ րը և այն տե
ղը, որ տեղ ծա վալ վում են հե քի ա թի գոր ծո ղու թյուն նե րը: Մի խոս
քով՝ սկսված քա յին բա նա ձև ե րը հենց սկզբից ունկնդ րին տե ղա փո
խում են հե քի ա թա յին ժա մա նա կի ու տա րա ծու թյան մեջ, որն 
ինք նին անո րոշ է և խիստ տար բեր վում է իրա կան ժա մա նա կից և 
բա նա սա ցի ու ունկն դիր նե րի ապ րած իրա կան վայ րից: Տա վու շի 
հրա շա պա տում հե քի աթ նե րը հիմ ա կա նում սկսվում են «Ըլըմ ա, 
ըլըմ չի», «Ըլել ա, ըլել չի», «Եղել ա, եղել չի», «Ըլել ա, չը լել մի…», 
«Լըմ ա, լըմ չի», «Ըլըմ ա, լըմ չի» կա յուն սկսվածք նե րով: Սո վո րա
բար ավան դա կան բա նա ձևը նախ հաս տա տում է՝ «ըլել ա», ապա 
ան մի ջա պես ժխտում է եղա ծը՝ «չի ըլել» բա նա ձև ու մով: Այ սինքն 
կա յուն բա նա ձևի առա ջին բա ղադ րի չը հաս տա տում է հե տա գա 
իրո ղու թյու նը՝ «ըլըմ ա», «ըլել ա», «եղել ա», «լըմ ա» բա յա ձև ե րով, 
որոնք ան մի ջա պես ժխտվում են «ըլըմ չի», «ըլել չի», «եղել չի», 
«լըմ չի» ժխտա կան բա յա ձև ե րով և կաս կա ծի տակ է դնում պա տու
մի իրա կան լի նե լը: Ընդգծ ված սահ մա նա զա տում իրա կա նի և անի
րա կա նի մի ջև հենց պա տու մի սկզբից առա ջադր վում է ունկնդ րին, և 
նա ազատ է հա վա տալչհա վա տա լու իր ընտ րու թյան մեջ: Հե քի ա
թա յին ժա մա նա կի անո րո շու թյան ընդգ ծու մը տա րած վում է հե
քիա թի ողջ սյու ժեի վրա և ըն կալ վում է որ պես անո րոշ ու անի րա
կան ինչոր ժա մա նա կա հատ վա ծում կա տար վող գոր ծո ղու թյուն, 
որին ունկն դիր նե րը և բա նա սա ցը չեն հա վա տում, և որը բա նա
սաց նե րը հա ճախ ձև ա կեր պում են «հե քի աթ ա, էլի», այ սինքն՝ 
ճշմար տա պա տում չէ: Տա վու շի՝ 1894 թ. գրառ ված հրա շա պա տում 
հե քի աթ ներն սկսվում են ավան դա կան կա յուն սկսվածք բա նա
ձևով, որի հիմ ա կան գոր ծա ռույ թը ժա մա նա կի անո րո շու թյունն 
ընդգ ծելն է: Օրի նակ՝ «Լըմ ա, լըմ չի, մի թա քա վոր ա լըմ, էս թա քա



II. ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ՎԻ ՊԱ ԿԱՆ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 115

վո րը սաղ օխ տը տա րի ճուխտ աչ քով մա յիֆ (կույր) ա լըմ»253, կամ՝ 
«Լըմ ա, չի լըմ, մի հա ջի ա լըմ: Էս հա ջին իրեք աղ ջիկ ա ու նե նում, 
իրեքն էլ մին մու ետ նա հա սած»254: Սույն բա նա ձևսկսված քի տե
սակն իր կեն սու նա կու թյու նը և գոր ծա ռույ թը շնոր հա լի ու վար պետ 
բա նա սաց նե րի շնոր հիվ պահ պա նել է նաև 20րդ դա րում: Օրի նակ՝ 
«Ըլել ա, ըլել չի՝ մի հատ պա ռավ կնիկ: Տրaն իրեք տղա ա ու նե ցել, 
մե կը քա չալ ա»255, «Ըլըմ ա, ըլըմ չի մի թա քա վոր, ու զում ա տղին 
ախ չիկ ու զի»256:

Հա ճախ բա նա սաց նե րը ժա մա նա կի անո րո շու թյու նից զատ 
ձգտում են ստեղ ծել ան հի շե լի ժա մա նա կի պատ րանք, որը հե քի ա
թա պա տու մի ժա մա նա կից շատ հին է, և այն ժա մա նակն է, երբ կա
տար վել են հե քի ա թի գոր ծո ղու թյուն նե րը: Դրա հա մար բա նա սաց
ներն օգ տա գոր ծում են «ավալ վա վախտ», «շատ հին վախտ», «ժա
մա նա կով», «հին ժա մա նակ» բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը, որոնք 
հա վել վում են կա յուն բա նա ձև ին: Օրի նակ՝ «Ավալ վա վախ տը լըմ 
ա, լըմ չի, մի Վան անը նով շհaր ա լըմ: Էս Վան շհaրու մը մի պbւրթ 
կյզող մարթ ա լըմ»257: Այս օրի նա կում կա յուն բա նա ձևն ամ բող ջու
թյամբ առ կա է ու թեև հա վե լյալ բա ռա կա պակ ցու թյունն ընդգ ծում 
է, որ ժա մա նա կը հին է, բայց ան մի ջա պես հե տև ում է ժխտո ղա կան 
բա նա ձևը, որն ամ րագ րում է ժա մա նա կի անո րո շու թյու նը: Մի այլ 
պա րա գա յում ժխտա կան մաս նի կը դուրս է մղվում, և բա նա ձևը 
հա վաս տում է, որ «Շատ հին վախ տին մի թա քա վը եր ա ըլել»258, 
կամ «Շատ հին վախ տե րին մի առ տու րա կան ա ըլել»259, կամ «Հին 
ժա մա նա կին մի ղaլaմքյար (ան գութ) շահ ա ըլըմ, սa մի շատ խո
լոք վaզիր ա ու նե նըմ»260:

«Ժա մա նա կով» բա ռով կազմ ված կա յուն բա նա ձև ե րը նույն
պես ժխտում չեն պա րու նա կում, այլ տե ղե կաց նում են, որ ինչոր մի 

253 «Մայիֆ թաքավորի հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1973, № 90, էջ 303:

254 «Իրեք աղջկանց հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 94, էջ 348:
255 «Քաչալը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 9(9), էջ 67:
256 «Թաքավորի խելոք հարսը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 24(24), էջ 117:
257 «Պbւրթ կյզողը՝ թաքավոր». – ՀԺՀ, հ. VI, № 91, էջ 318:
258 «Թաքավըերն ու դaվրիշը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 91, էջ 439:
259 «Ճըրի պիրած, ճըրի տարած». – ՀԺՀ, հ. VI, № 130, էջ 557:
260 ՀԱԻԲԱ, FFX: 0211,00 –0214,00, Ա. Կարապետյան, Նոյեմբերյանի շրջա

նի ժողովրդական բանահյու սություն, 1961:
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ժա մա նակ եղել է ինչոր մե կը և արել ինչոր բան, բայց դար ձյալ 
ունկնդ րի հա մար անո րոշ է մում տվյալ հե քի ա թա յին ժա մա նա կը, 
օրի նակ՝ «Ժա մա նա կով մի թա քա վեր ա ըլbւմ: Սրան իրեք կը նիկ ա 
ըլbւմ»261:

Տա վու շի բա նա սաց նե րը նմա նօ րի նակ բա նա ձև ե րով հե քի ա
թի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նա կը վե րագ րում են հե
ռա վոր ան ցյա լին, որը տա րի նե րով չի չափ վում և կրկին միտ ված է 
խորհր դա վո րու թյան ու անո րո շու թյան պատ րանք ստեղ ծե լուն, և 
յու րա քան չյուր ունկն դիր կա րող է յու րո վի ըն կա լել ու մեկ նա բա նել:

Տա վու շի հրա շա պա տում հե քի աթ նե րին բնո րոշ են նաև հաս
տա տա կան սկսվածքբա նա ձև ե րը, որոն ցում բա նա սա ցը հարկ չի 
հա մա րում ժխտել հե քի ա թա յին ժա մա նա կը, այլ ներ կա յաց նում է 
որ պես որո շա կի ժա մա նա կաշր ջա նում կա տար ված իրո ղու թյուն, 
օրի նակ՝ «Մի թա քա վոր ա ըլում՝ իրան թախ տի վրա, քյնըմ ա բա
ղը, նստըմ ա, տե նըմ ա մի մարթ ա կյaլի»262, «Մի մարթ էլ իրեք 
տղա ու նի: Տղե րան ցը վա սյաթ ա անըմ մա հա նա լու ժա մա նակ, 
որ…»263 կամ «Եղել է, ու րե մը, մի ըն տա նիք՝ մարթ ու կին…»264:

Տա վու շի հե քի ա թա յին սկսվածքբա նա ձև ե րի մեջ առանձ նա
նում է մի ինք նա տիպ տե սակ, որը սկսվում է «ասել» բա յի սահ մա
նա կան եղա նա կի ներ կա ժա մա նա կի եզա կի կամ հոգ նա կի թվի 
եր րորդ դեմ քով՝ «ասըմ ա» կամ «ասըմ են»265: Թե ով է ասում, 
հայտ նի չէ, բայց բա նա սա ցը, կի րա ռե լով այս ձևը, փոր ձում է հա
վաս տի ու թյուն հա ղոր դել իր պա տու մին՝ վկա յա կո չե լով ին չոր մե
կին, որը, են թադր վում է, որ հե ղի նա կու թյուն է, և նրա խոսքն էլ 
հա վաս տի ու ըն դու նե լի է, կամ էլ ասա ցող նե րը շատ են, հե տև ա
բար աս վա ծի հա վաս տի ու թյունն ավե լի է մե ծա նում, օրի նակ՝ 
«Ասըմ ա, մի թա քա վոր իրան մի շատ գե ղե ցիկ ախ ճիկ ու ներ»266, 
«Ասում ա՝ լի նում ա մի թա քա վոր, տրան մի տղա ա ըլում, անը մը՝ 
Չո բաշ»267, «Ասըմ ա՝ մի աղ քատ մարթ ա ըլըմ, եր կու տղա յա ու նե

261 «Իրեք կընգա խaսյaթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 118, էջ 507:
262 «Թաքավորի բախտը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 28(28) , էջ 129:
263 «Դև ախչկա շաբիքը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 14(14), էջ 82
264 «Որդուն ուրացող մայրը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 22(22), էջ 110:
265 Մեժունց Բ., նշվ. աշխ., էջ 78:
266 «Քառասուն աղջկա հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 7(7)., էջ 51:
267 «Չոբաշը». – ՀԱԲ, հ. 25, նշվ. աշխ., № 11(11), էջ 76:
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նըմ, մի նը չորս տա րե կան ա ըլըմ, մի նը՝ հինգ: Էտ մար թը շատ աղ
քատ ա ըլըմ»268:

Դի տար կում ե րը ցույց են տա լիս, որ սկսվածքբա նա ձև ա յին 
այս տա րա տե սա կը հա տուկ է նաև Ղա րա բա ղի և Ղա րա դա ղի հե
քի աթ նե րին: Ղա րա դա ղի հե քի աթ նե րում կի րառ վում է «կա սի» 
ձևը, օրի նակ՝ «Կա սի՝ իլալ ա, իլալ չի»269, կամ՝ «Կա սի՝ քյոհ նա 
այա մեն իլալ ա, իլա չի»270, «Ըսիսն՝ իլալ ա, իլա չի…»271, որը նույն 
գոր ծա ռույթն ու նի, ինչ Տա վու շի և Ղա րա բա ղի «ասըմ ա» ձևը: Ան
կաս կած պատ մո ղա կան այս ձև ե րը Տա վու շի ազ գաբ նակ չու թյան 
ղա րա բա ղյան շեր տի բնօր րա նից բեր ված ժա ռան գու թյունն է: Բա
նա ձև ա յին սույն տե սա կը մինչ օրս կեն ցա ղա վա րում է ար ցա խյան 
բա նա սաց նե րի մի ջա վայ րում, օրի նակ՝ «Ասում ըն, մին թա քա վեր 
տbւս ար եկալ bւրaն մը հա լը վերս ընե լու»272, «Ասում ա՝ օխտն ախ
պեր ըն ինում273, «Ասում ըն, մին թա գա վե րու մին լյավ ին ժի ներ ա 
ու նե նում»274 և այլն:

Վար պետ բա նա սաց նե րի մոտ ըն դուն ված ձև է հե քի ա թի պա
տու մը սկսե լուց առաջ դի մե լու տար բեր հնարք նե րի՝ նպա տակ ու
նե նա լով ոչ մի այն հե տաքրք րու թյուն բոր բո քե լու և նա խա պես հե
քի ա թի դրա մա տիկ ըն թաց քի ակն կա լիք ու նե նա լու, այ լև տե ղե
կատ վու թյուն տա լու և բա ցատ րե լու ան ցյա լում գո յու թյուն ու նե ցած 
ու մո ռա ցու թյան տրված որոշ սո վո րույթ նե րի մա սին կամ սե փա
կան ան ձի չա փա նի շով ներ կա յաց նե լու հե րոս նե րից որևէ մե կին և 
այլն: Գաղտ նիք չէ, որ նման հնարք նե րով բա նա սա ցը հե քի աթ 
լսող նե րին ավե լի է մո տեց նում հե քի ա թի անի րա կան ու երև ա կա
յա կան աշ խար հին275: Օրի նակ՝ «Ես ու զըմ եմ, ժղո վուրթ ջան, էս 
ըրbւգbւնը մի քիչ զբա ղեց նեմ՝ «Խա զօղ լու հե քի ա թը» պատ մեմ: 
Խա զօղ լին մի նհենց դժբախտ տղա յէր, բայց վեր չը մը լավ, ու ժեղ 
բախ տա վոր վեց: Տbւք սաղ ըլեք՝ ինձ լսեք, ես էլ սաղ ըլեմ, գո նյե հե
քի աթս տե ղաց անեմ՝ բո լո րին բախ տա վո րու թյուն ցան կա նամ:

268 «Հալալ աշխատանքը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 16(16), էջ 98:
269 Հովսեփյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 158:
270 Հովսեփյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 182:
271 Հովսեփյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 130:
272 «Ազնիվ հընգեր ըմ ման կյaմ». – ՀԺՀ, հ. VI, № 64, էջ 242:
273 «Եղբայրները». – ՀԺՀ, հ. VI, № 62, էջ 237:
274 «Կյինու օժը». – ՀԱԲ, հ. 15, Ղազիյան Ա., Արցախ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ, 1983, էջ 125:
275 Померанцева Э. В., указ. труд, с.91.
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Մի թա քա վոր հից ցուն գա րուն, հից ցուն աշուն ա տե նըմ, հից
ցուն ամառ, հից ցուն ձմեռ, նa միշտ, ամ բողջ եր կի րը վը եր ղե կա
վա րըմ ա, բո լորն ու րախ են, ին քը՝ տխուր: Օրե րից մի օր, մի հատ 
չո բան, ինձ նման խեղ ճի մինն էլի, տbւս եկավ ասեց»276: Այս եր կա
րա շունչ սկսված քը մի ան գա մից մի քա նի գոր ծա ռույթ է իրա կա
նաց նում՝ ա) նախ՝ սկզբնա պես հե րո սի դժբախտ լի նե լու, ապա՝ եր
ջան կա նա լու փաս տը, բ) բա նա սա ցի բա րե մաղ թու թյուն նե րը իրեն 
և ունկն դիր նե րին, գ) թա գա վո րի հո գե վի ճա կի գե ղար վես տա կան 
վեր լու ծու թյու նը, դ) և վեր ջա պես բա նա սա ցի հետ հա մե մատ վող, 
են թադ րյալ խեղճ մար դը, որը պետք է փո խի իրե րի ըն թաց քը: Այս 
ամենն առաջ նա յին կա րև ո րու թյուն ու նի բա նա ձևի գե ղար վես տա
կան առանձ նա հատ կու թյունն ապա հո վե լու հա մար և վար պե տո
րեն իրա գործ վում է բա նա սա ցի կող մից: Թեև բա նա ձևը դա րա վոր 
պատ մա կան մշա կում ան ցած և կա յու նա ցած ձև է, սա կայն այն 
նաև ան հա տա կան դրսև ո րում ու նի ի դեմս բա նա սա ցի, որը պա հի 
տակ և ըստ անհ րա ժեշ տու թյան կա րող է սե փա կան խոս քը և ու սու
ցո ղա կան ստու գա բա նա կան գի տե լիք նե րը մտցնե լու հա մա տեքս
տի մեջ, օրի նակ՝ «Առաջ նե րը մը մար թիկ, որ առը տուր անի լիս են 
ըլել, դaվով, քար վա նով են տա նի լիս ըլել: Եր կու ըն կեր են ըլըմ, 
իրար հետ աշ խա դել են, տaռել են ախ պոր պես»277, «Հին ժա մա
նակ թա քա վոր նե րը կե ղա կան շոր են հաք նըմ, դար վիշ նին տներ 
ման կյaլի, եղե լու թյուն են հը վա քըմ էլի ժո ղո վուր թից: Մի թա քա
վոր մի ըրու գու քյնըմ ա մի տուն կո նախ ա ըլըմ, մի տղա, իրան 
մերն են ըլըմ»278, կամ «Հին ժա մա նակ նե րին, ծնող նին որ ծե րա ցել 
են, ժա ռան գու թյու նը ծնո ղին վեր ու նի լիս ա ըլել տա նի լիս մի հե ռու 
սա րըմ, պaնըմ հիլ անի լիս, կյaլիս: Եդո, որ մի հեր ծե րա ցել ա…»279:

Հա ճախ բա նա սաց նե րը վկա յա կո չում են իրենց պատ մած հե
քի ա թի սկզբնաղ բյու րը՝ նպա տակ ու նե նա լով այն ավե լի հա վաս տի 
դարձ նել կամ էլ մատ նան շում և ընդգ ծում են հե քի ա թի թե մա տիկ 
ուղղ վա ծու թյու նը, որը պետք է ունկն դիր նե րի հա մար դաս տի ա
րակ չա կան դեր խա ղա: Օրի նակ՝ «Քե մա տաղ, էս հե քիaթը ես իմ 
ըն գա ճով եմ մaցել հլa ջaհիլ վախ տը իս, Պատ վա կան անը մով 

276 «Խազօղլու հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 5(5), էջ 34:
277 «Բազրգյանի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 11(11), էջ 75:
278 «Ով աշխատի, նա դի ուտիլ». – ՀԱԲ, հ. 25, № 46(46), էջ 176:
279 «Ծեր հոր խորհուրդը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 64(64), էջ 198:
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մի ղա չա ղից, թե ի՞նչ ըլaվ, դbրը քյընaց, ես էլ չի գյդaցի: Հա մա դե 
ան գա ճը կան չա ծը լaվ մարթ էր: Մի տա րի իրեք հըն գե րով քյaցինք 
կյbղու թին անը ի լու»280, կամ՝ «Ան գաճ կալ, ես քեզ մի հեքյaթ ասը
եմ, թե վը ենց իշի քու ռա կը տaռaվ աղա Aմիր:

Մի շատ պա ռավ ու քյա սիբ մարթ ու կը նիկ են ըլըմ, սըհaնք մի 
զատ էլա ու նե նըմ չեն, վըե՛չ մի տը ղա, վըե՛չ մի ախ չիկ, վըե՛չ մի թո
ռը, վըե՛չ էլ թե կուզ մի հե ռու պա րը ե կամ»281, կամ՝ «Էս մի հե քի աթս 
էլ պատ կա նըմ ա շատ խմող նե րին, անշ նորք մարդ կանց: Մի թա
քա վոր վեր ա կե նըմ, գյու ղա ցու շո րեր ա հաք նըմ տbւս կյա լի փո
ղոց»282:

Ժա մա նա կի գոր ծո նին զու գա հեռ Տա վու շի հե քի աթ նե րում առ
կա է նաև հե քի ա թա յին գոր ծո ղու թյուն նե րի տե ղի գոր ծո նը, որը 
ժա մա նա կի նման անո րոշ է ու անի րա կան և կա րող է հան դես գալ 
թե՛ հե քի ա թի սկզբնա մա սում և թե՛ միջ նա մա սում: Տար բե րա կում 
ենք հե քի ա թա յին տե ղի դրսև որ ման եր կու ձև: Առա ջի նը այն տեղն 
է, աշ խար հագ րա կան այն տա րածքն է, որ տեղ ապ րում են հե քի ա
թի հե րոս նե րը, երկ րոր դը այն տա րածքն է, դե պի ուր ուղղ վում է 
հե քի ա թի գլխա վոր հե րո սը՝ իր առ ջև դրված խնդի րը կամ խնդիր
նե րը լու ծե լու, ըստ այդմ հե րո սը կա րող է հայտն վել տար բեր տե ղե
րում, որոնք երև ա կա յու թյան ար դյունք են, դժվա րա մատ չե լի են և 
հրա շա ծին արա րած նե րի բնա կա վայր են ու ան հա սա նե լի են սո վո
րա կան մահ կա նա ցո ւի հա մար: Ի տար բե րու թյուն Լոռ վա հե քի աթ
նե րի՝ Տա վու շի հե քի աթ նե րի սկզբնա մա սում տա րած քա յին բա նա
ձև ե րը սա կավ են ու աղ քա տիկ: Օրի նակ՝ «Մի քա ղա քըմ մի իսա
նաթ հըրaմի ա պaհaմ կյaլի»283, կամ «Մի թա քա վոր ա ըլում հա
րև մուտ քի երկ րում, էտ թա քա վոր մի տղա ու նի»284, կամ «Մի կե ղի 
մի չի մար թիք շատ եր ջա նիկ ապ րըմ են, մե նակ մի մարթ ու կնիկ են 
ըլըմ շատ տխուր: Սրանք եր կար տա րի ներ ապ րած են ըլըմ, բայց 
ըրե խա չեն ու նե նըմ»285, «Մի տղա ա ըլըմ, ան տա ռը մը ապ րըմ ա, 

280 «Ղաչաղ Պատոյի հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 104, էջ 415:
281 «Aմիր աղեն». – ՀԺՀ, հ. VI, № 95, էջ 351:
282 «Փaլaնգին սպանող տղեն». – ՀԱԲ, հ. 21, № 12(12), էջ 83:
283 «Ճարպիկ տղան». – ՀԱԲ, հ. 25, № 20(20), էջ 100:
284 «Հազարի բըլբուլ». – ՀԱԲ, հ. 25, № 2(2), էջ 30:
285 «Էրազ հանող տղեն ու թաքավորի բախտը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 18(18), էջ 

103 –104:
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հորս կա նու թյուն անըմ ա»286: Քա նի որ տե ղա վայ րը նույն պես հե քիա
թում չի կոնկ րե տաց վում, ապա ան պայ ման տե ղա վայ րը խորհր դա
նշող բա ռից առաջ օգ տա գործ վում է «մի» անո րոշ դե րա նու նը («մի 
քա ղաք», «մի կեղ», «մի սար», «մի ան տառ», «մի բաղ»), որը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս, որ յու րա քան չյուր ունկն դիր հե քի ա թա յին 
անո րոշ տե ղա վայ րը պատ կե րաց նի իր իմա ցու թյան սահ ման նե րի 
հա մե մատ: «Մի» անո րոշ դե րա նու նի կի րա ռու թյու նը բնո րոշ է նաև 
իրա պա տում հե քի աթ նե րի տա րա ծա ժա մա նա կա յին բա նա ձև նե
րին և ստեղ ծում է անո րո շու թյան տպա վո րու թյուն. օրի նակ՝ «Մի 
գյու ղըմ իրեք ախ պեր են ըլըմ…»287, «Մի մարթ տղին ասըմ ա…»288, 
«Մի քյա սիբ մարթ ու կնիկ են ըլել, հմի կնի կը հռա ցած (թանս պաս) 
ա էփըմ էլի»289: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն հրա շա պա տում հե
քիաթ նե րի, իրա պա տում հե քի աթ նե րի սկսվածքն իր մեջ ժխտում 
չի պա րու նա կում, այն հաս տա տում է մի իրո ղու թյուն, մի գոր ծող 
անձ, որը, են թադր վում է, որ ինչոր ժա մա նակ ինչոր տեղ գո յու
թյուն է ու նե ցել կամ տե ղի է ու նե ցել: Օրի նակ՝ «Մի մարթ ու կնիկ են 
ըլըմ, տը րանց ու նե նըմ են մի հար սը»290, «Մի մար թու կին սի րե կան 
ու նի»291, «Էր կու ախ պեր էլ, ախ չիկ ջան, քյaսիբ են ինձ ղայ դի»292, 
«Ըլետ իմ օրը մը մի խեղճ մար թի մի կնիկ ա պտա հըմ, բայց շատ 
բա րըշմaզ ա ըլըմ, էտ մարթն ասըմ ա. Ո՞նց անեմ, որ սրա նից 
պըրծ նեմ»293, «Մի ճղաց պան տbւս ա կյա լի տե նըմ»294: Ան կաս կած 
Տա վու շի իրա պա տում հե քի աթ նե րի սկսվածքբա նա ձև ե րի հաս
տա տա կան բնույ թը պայ մա նա վոր ված է դրանց գոր ծո ղու թյուն նե
րի իրա կան, կեն ցա ղա յին ու սո ցի ա լա կան հիմ քով: Այս հե քի աթ նե
րում ժա մա նա կն ավե լի իրա կան է, իսկ գոր ծո ղու թյուն նե րի տե ղի 

286 «Հորսկանն ու գազաննին». – ՀԱԲ, հ. 25, № 36(36), էջ 147:
287 «Ճիշտն ու սուտը», – ՀԱԲ, հ. 21, № 32(32), էջ 127:
288 «Հոր վասյաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 30(30), էջ 125:
289 «Շոռին՝ շոռ ասող, ալնին՝ ալի ասող գիտնականը». – ՀԱԲ, հ. 21, 

№ 26(26), էջ 119:
290 «Անպան հարսը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 51(51), էջ 146:
291 ՀԱԻԲԱ, FEII: 0209 –0232, Է. Խեմչյան, «Բանահյուսական նյութեր 

գրառված Իջևանի շրջանում», Այգեհովիտ, 1970:
292 ՀԱԻԲԱ FEII: 1491 –1498, Է. Խեմչյան, «Բանահյուսական նյութեր գրառ

ված Իջևանի շրջանում», Վազաշեն, 1972:
293 «Մանըշակից փախչող օցը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 51(51), էջ 184:
294 «Դուրգaր Ուսեփի բախտը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 54(54), էջ 188:
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հա մար բա նա սաց ներն օգ տա գոր ծում են շրջա կա բնա կա վայ րե րի, 
սա րե րի, դաշ տե րի ան վա նում ե րը, որով պա տում ե րը հնա րա վո
րինս մո տեց նում են իրա կա նու թյա նը: Օրի նակ՝ «Ղա րա բա ղա իրեք 
ախ պեր են, մի թայ եզն ու նեն»295, «Հա՜, շատ են քյնըմ, թե քիչ են 
քյնըմ, ոնց որ ասենք, Կա պի տա կին, տbւ մի ասիլ ըտի ավա զակ նի 
են ապ րըմ, ճամ փորդ նե րի աղա քը կըտ րըմ են, թը լա նըմ»296:

Ինք նա տիպ կա ռուց վածք ու նեն պատ մա կան ան ձանց մա սին 
իրա պա տում հե քի աթ նե րի սկսվածքբա նա ձև ե րը: Նմա նօ րի նակ 
հե քի աթ նե րի հենց սկզբից պարզ է դառ նում, որ խոսքն իրա կան 
անձ նա վո րու թյան մա սին է, թեև նա հան դես է գա լիս որ պես վի
պա կան հե րոս և իր բնույ թով ու վար քագ ծով շատ է հե ռա ցած իրա
կանպատ մա կան նա խա տի պից: Օրի նակ՝ «Ալեք սանդր Մա կե դո
նա ցին վը եր ծնվել ա, հենց ծնվե լուն պես՝ սե նյա կի իրեք պա տի 
դեմ գնա ցել ա, իսկ մի պա տի դեմ գնա լիս վեր ա ըն գել»297, «Մինն 
էլ Սո ղո մոն Իմաս տու նի ցը ասեմ»298, «Մի ան քամ էլ ԼենկԹե մու րը 
մի քա ղաք ա գրա վըմ»299, «Խա րան դա Փaհլbւլը իր ըն տա նի քի 
հետ վեր ա կե նըմ, վը եր քյնa հա նո րանց»300:

Թեև պատ մա կան ան ձանց ան վա նը աղերս ված սյու ժե նե րի 
մի զգա լի մա սը ծա գում ա բա նո րեն գնում է դա րե րի խոր քը և սնու
ցում ստա նում առաս պե լա բա նա կան մո տիվ ե րից, սա կայն բա նա
սաց նե րը, իդե ա լա կա նաց նե լով այս կեր պար նե րը, աշ խա տում են 
մի և նույն ժա մա նակ հենց պա տու մի սկզբից ին չոր կերպ հաս կաց
նել ու ընդգ ծել, որ լսո ղը գործ ու նի կոնկ րետ բո լո րին քաջ հայտ նի 
ան հա տի հետ: Օրի նակ՝ «Զուլ ղար Իս կան դա րը (Ալեք սանդր Մա
կե դո նա ցի) թա քա վոր ա ըլել իր ժա մա նա կին: Էն վախ տին թա քա
վոր նին քիչքիչ են, կու ճուրկու ճուր են ըլել էլի»301, «Շահ օղ լի Շահ 
Աբ բա զը էն պի սի թա քա վոր ա եղել, վը եր նa, վը եչ թե գնա ցել են 
նրա սուտ ու ղորթ ասել, վը եր էս ինչ մար թը էս ինչ հան ցան քի 
տերն ա, այլ թե նա ին քը իրեն շո րե րը փո խի լիս ա եղել, դավ րի շի 

295 «Իմաստուն ախպերտինքը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 62(62), էջ 197:
296 «Նորապսակի ուխտը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 55(55), էջ 189:
297 «Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին». – ՀԱԲ, հ. 21, № 36(36), էջ 132:
298 «Սողոմոն իմաստունը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 73(73), էջ 208:
299 «ԼենկԹեմուրի հրամանը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 75(75), էջ 211:
300 «Խարանդա Փaհլbւլը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 48(48), էջ 144:
301 «Միմարը մսմարի շուռ կտա». – ՀԱԲ, հ. 21, № 37(37), էջ 132:
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շո րեր հաք նի լիս, իրեն վա զի րի հետ գնա լիս են եղել գյու ղեր, քա
ղաք ման գալ, վը եր նա իրեն աչ կո վը տես նա, վը եր նոր նրա դա տը 
ին քը անի»302, կամ «Պարս կաս տան՝ Շահ Աբա սի ժա մա նակ միշտ 
կյbղու թյուն ա ըլում»303: Այս վեր ջին օրի նա կում բա նա սա ցը, ավե լի 
կոնկ րե տաց նե լով պա տու մը, շեշ տում է նաև հե րո սի ապ րած եր կի
րը, մի և նույն ժա մա նակ վի պա կան հե րոս դար ձած պատ մա կան 
ան ձը որո շա կի ու թյուն է հա ղոր դում հե քի ա թա յին ժա մա նա կին, որի 
դեպ քում այն հա մընկ նում է պատ մա կան ժա մա նա կա հատ վա ծին, 
որում ապ րել է տվյալ հե րո սը:

Հե քի ա թի սկսվածք բա նա ձև ե րը տա րա ծա ժա մա նա կա յին 
գոր ծո նից զատ ներ կա յաց նում են այն հե րո սին կամ հե րո սու հուն, 
ով քեր իրենց վրա կրում են հե քի ա թի սյու ժե տա յին ողջ ծան րու թյու
նը: Հե րոս նե րի երան գապ նա կը Տա վու շի հե քի աթ նե րում խիստ 
բազ մա զան է, և հայ կա կան հե քի աթ նե րին բնո րոշ ավան դա կան 
գրե թե բո լոր կեր պար նե րը (այն է՝ թա գա վո րի մեկ, եր կու, երեք, 
քա ռա սուն տղա ներն ու աղ ջիկ նե րը, աղ քատ պա ռա վի քա չալ, ծույլ 
կամ հի մար տղան, աղ քատ գյու ղա ցին, որ սոր դը, ձկնոր սը, բուրդ 
գզո ղը, հո ղա գոր ծը, ջուլ հա կը, բրու տը, խա րա զը, բազր գյա նը, յոթ 
գլխա նի դևը և ջա դու պա ռա վը) առ կա են այդ տա րա ծաշր ջա նի հե
քի աթ նե րում: Օրի նակ՝ «Ըլըմ ա, ըլըմ չի մի թա քա վոր, թա քա վո րին 
էլ մի տղա ա ըլըմ»304, «Ըլել ա, ըլել չի՝ մի հատ պա ռավ կնիկ: Տրaն 
իրեք տղա ա ու նե ցել, մե կը՝ քա չալ»305, «Մի գյու ղըմ իրեք ախ պեր 
են ըլըմ, մե կը հո ղա գործ ա լի նում, մե կը՝ ջուլ հակ, մեկն էլ՝ տեր
զիկ»306 և այլն:

«Հե քի ա թա յին ըն տա նի քի»307 հետ ծա նո թա ցու մը կա տար վում 
է կա յուն բա նա ձևի մի ջո ցով, որը կա րող է նա խա պես ներ կա յաց նել 
ապա գա գոր ծո ղու թյուն նե րի նա խա պայ մանն ու դրդա պատ ճա ռը, 
օրի նակ՝ «Մի թա քա վոր ա ըլըմ, սա իրեք տղա յա ու նե նըմ: Օրե րի 
մի օր սրա աչ կե րը քո ռա նըմ ա, բժիշ կը մտիկ ա անըմ, ասըմ ա.  —  

302 «Կնիկ էլ կա՝ կնիկ էլ». – ՀԱԲ, հ. 21, № 42(42), էջ 138:
303 «Կյbղն ու Շահ Աբասը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 76(76), էջ 212:
304 «Խյար բլբուլի ախչիկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 8(8), էջ 63:
305 «Քաչալը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 9(9), էջ 67:
306 «Ճիշտ ու սուտը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 32(32), էջ 127:
307 Пропп В. Я., Исторические корни волшебной сказки, Ленинград, Изд

во Ленинградского государственного ордена Ленина университета, 
1946, с. 25.
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Վեր Գյոգ դա ղա սա րի ֆե ղի ցը ըլի, քսեք, կսա ղա նա»308, կամ էլ 
ցույց տալ սո վո րա կան, առօ րյա կյան քով ապ րող մարդ կանց, ով
քեր դե ռևս տե ղյակ չեն, թե ապա գան ինչ փոր ձու թյուն ներ է պատ
րաս տում իրենց հա մար: Օրի նակ՝ «Է՜, պա ռավ կյնգa մի հատ տղա 
ա ու նե նըմ, իրան տղեն ա, պայց տa մո րու ցը, որ ծնվել ա՝ ծնվել չի, 
տa՝ թի՜լ, թի՜լ, թի՜լ, թի՜լ: էն քան թիլ ա, որ մե րը ճbւրը լըց նըմ ա տը
նըմ ըն դի, կը ռա նըմ չի, որ ճbւրը վեր ու նի, որ խմի, պետկ ա պի րես 
պեռ նին դեմ անես, որ տa խմի: Պա՛յ քու տու նըտ չքանդ վի, էս ի՞նչ 
ցավ ա: Հմի տa տհե ապ րըմ ա»309, «Մի թա քա վեր մի մի նու ճար 
տղա յա ու նե նըմ, անը մը՝ Սե դիկ: Սրա զբաղ մուն քը ֆերսն ա, միշտ 
ֆեր սի ա գնըմ»310:

2. Միջ նա մա սա յին բա նա ձև եր
Հե քի ա թի կա ռուց ված քի մեջ տա րա ծա ժա մա նա կա յին կամ 

սկսված քա յին բա նա ձև ե րին հա ջոր դող և հե քի ա թի պա տու մի ըն
թաց քում կի րառ վող բազ մա թիվ ու տա րաբ նույթ լեզ վա դարձ վա ծա
յին կա յուն կա ղա պար նե րը հե քի ա թա գետ ներն ան վա նել են միջ
նա մա սա յին բա նա ձև եր311: Որ քան կա րև որ է հե քի ա թի սկզբնա
մասն ու դրա մա տու ցու մը, նույն քան կա րև որ ու պա տաս խա նա տու 
գործ է հե քի ա թի դի նա միկ ըն թաց քը խոս քի գե ղար վես տա կան մի
ջոց նե րով, բա նա ձև ե րով, կրկնու թյուն նե րով պահ պա նե լը: Միջ նա
մա սա յին բա նա ձև ե րը սկսված քա յին ու եզ րա փա կիչ բա նա ձև ե րի 
նման հե քի ա թի հա մա տեքս տում կոնկ րետ տեղ չեն գրա վում, այլ 
սփռված են ողջ պա տու մի մեջ, սեր տո րեն կապ ված են հե քի ա թի 
բո վան դա կու թյան, հե րոս նե րի գոր ծո ղու թյան ու ար տա քին տես քի 
նկա րագ րու թյան հետ: Միջ նա մա սա յին բա նա ձև ե րի առա տու
թյունն ու բազ մա զա նու թյունն առանց կա նո նա կարգ ման անհ նար է 
ու սում ա սի րել, որի հա մար որ պես ու ղե ցույց օգտ վել ենք Ռո շի յա
նո ւի դա սա կար գու մից, որը եղած նե րի մեջ ամե նա ամ բող ջա կանն 

308 «Թաքավորի պուճուր տղեն ու նախանձ վազիրը». – ՀԱԻԲԱ, FF IX: 
9815,01 –9838,00, Ա. Կարապետյան, «Նոյեմբերյանի շրջանի ժողովրդա
կան բանահյուսություն», 1961:

309 «Թիլի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 19(19), էջ 96:
310 «Թաքավորի մինուճար տղեն». – ՀԱԻԲԱ, FF IX: 3763,01 –3768,00, Ա. 

Կարապետյան, «Նոյեմբերյանի շրջանի ժողովրդական բանահյու սու
թյուն», 1961:

311 Ведерникова Н. М., указ. труд., с. 66 –70, Рошияну Н., указ. труд, 
с. 88.
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ու կա տա րյալն է: Ռո շի յա նուն տար բե րա կում է միջ նա մա սա յին բա
նա ձև ե րի եր կու խումբ՝ ա) ար տա քին միջ նա մա սա յին բա նա ձև եր և 
բ) ներ քին միջ նա մա սա յին բա նա ձև եր312:

Ա. Միջ նա մա սա յին այն բա նա ձև ե րը, որոնք բա նա սացն օգ
տա գոր ծում է լսող նե րի մոտ հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նե լու և 
նրանց ու շադ րու թյու նը լար ված պա հե լու, սյու ժեի ան ցած դրվագ
նե րը հի շեց նե լու նպա տա կով կամ փոր ձում է ստու գել նրանց ու
շադ րու թյու նը՝ ար տա քին բա նա ձև ե րի խմբին են պատ կա նում: 
Հատ կան շա կան է, որ բա նա սա ցը նման բա նա ձև ե րի օգ նու թյանն է 
դի մում հատ կա պես այն ժա մա նակ, երբ պա տու մի ըն թաց քում 
դրա մա տիկ լա րու մը գա գաթ նա կե տին է հաս նում, և հե քի ա թի հե
րո սը գնում է դե պի դժվա րա գույն խնդրի լու ծու մը: Օրի նակ՝ «Հմի 
էս քան էտ տեղ քյնaցել են, տըժaր տե ղե րը պետք ա, մի քիչ լա..վ 
լսե ցեք, ծեզ մա տաղ»313: Բա նա սա ցն իր զգաց մունք նե րով ու վե րա
բեր մուն քով ուղ ղոր դում, դրա կան կամ բա ցա սա կան լիցք է հա ղոր
դում ունկն դիր նե րին, օրի նակ՝ «Դմբո յի մինն ա, ո՞նց չդի ետ  
տա..ռ նա..լ: Քյնըմ ա, ըն քե լա նը թուխ տը տա նըմ ա բաղ ման չուն տա
լի, խյա րը պու կըմ ա իրան տա լի»314, «Էտ փaթի րը վե կա լավ ջը բը
մը տըրaվ ու տbւրս եկավ, լաց ըլի լո՜վ ղույ ըլավ կո րավ: Կո րավ: 
Հա՛յ սօր կկյա.., հա՛յ էքուց կկյա.., հա՛յ էլօր կկյա.., էտ ըրե խեն կո
րավ»315, «Էտ տղեն հենց քյնaցել ա, էս գյոզ ղա դո նըմ ախ ճիկս նա
վը ետ ա արել, մի չին նստել ու յալ լա, քյնaցել»316:

Պա տու մի ըն թաց քում բա նա սա ցը հա ճախ կի րա ռում է առօր
յա խո սակ ցա կան լեզ վին բնո րոշ հար ցա կան կան բա ցա կան չա կան 
նա խա դա սու թյուն ներ ու ար տա հայ տու թյուն ներ, որոնք հե քիա թի 
սյու ժեի հետ ոչ մի կապ չու նեն, բայց որո շա կի գոր ծա ռույթ ու նեն և 
ոչ մի այն հի շեց նում կամ լա րում են լսո ղի ու շադ րու թյու նը, այ լև ինք
նա տիպ երանգ են հա ղոր դում հե քի ա թին և հարս տաց նում են հե
քի ա թա յին ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի շար քը: Օրի նակ՝ «Հաս կա նըմ 
ե՞ք, ի՞նչ եմ ասըմ»317, «Իրար հետ եկան, հա սան որ դի որ մի ա ցել են, 

312 Рошияну Н., указ. труд, с. 16.
313 «Թաքավորի սանիկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 6(6), էջ 52: Այս և հետագա մեջ

բերումերում ընդգծումերը մերն են – Է.Խ.:
314 «Խյար բլբուլի ախչիկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 8(8), էջ 64:
315 «Թաքավորի սանիկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 6(6), էջ 49:
316 «Չոլի ախճիկը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 8(8), էջ 59:
317 «Թաքավորի սանիկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 6(6), էջ 56:
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[որ չոլ տո..ւս եկան է՜]: Ասեց. — Ախ պեր ջան, ըս տի իրար հետ մի ա
ցել ենք, հմի ես էս ճմփով դեմ քյնaլ, տbւ էս ճմփով»318, «Ախ պերն 
էլ, ասե ցի որ չէ՞, որ գյուլ լեն վեր ա ըն գել ար թեն, ծին նստած ախ
պորն ա ման կյaլի»319, «Հա՛ էտ ա հա նաք են անըմ մի քիչ իրար 
հետ, բանման են անըմ, ջա՛ն ախ ճիկ, ո՞նց ա ըլըմ էտ ախ ճի կը մի 
կեշ տե ղից դրա նից բռնըմ ա, ու էտ քա նի, էտ քան հար գի ցը տրaն 
քցըմ ներ քևը»320:

Միջ նա մա սա յին ար տա քին բա նա ձև ե րի դրսև ո րում ե րից է 
նաև բա նա սա ցի կող մից օգ տա գործ վող հարց բա ցա կան չու թյու նը, 
զար ման քի կամ հի աց մուն քի ար տա հայ տու մը, որը լսող նե րի ու
շադ րու թյու նը հրա վի րում է այս կամ այն առանձ նա հա տուկ երև ույ
թի վրա, օրի նակ՝ «Ծո..ւկը՝ ի՜նչ ծյո..ւկ, տու նը չքանդ վի, մարթ ասըմ 
ա ո՛նչ ու տեմ, ո՛նչ խմեմ, սրա սի րու նու թե նին մտիկ անեմ»321, կամ 
«Ասըմ ա, տbւս ա կյaլի էս տղեն դու դի նի շը լըն քին նստիլն ու 
քյլbւնգով տա լը, չո փե րը վեր ածի լը մը չև ըն դի, քմա կի ցը մի ի՞նչ, մի 
հը րը զոր մունք, Նո վի տա պա նը ի՞նչ ա, մի հը ղա լիք էլի, հը րը զոր
մունք ա անըմ աշ խարս»322, «Մտիկ արավ տե հավ, որ պա՛հ, թա քա
վորն ա՜: Գիրթ արու նը առավ»323: Եր բեմ բա նա սացն իր մի ար տա
հայ տու թյամբ կան խավ տե ղե կաց նում է ունկն դիր նե րին առա ջի կա 
դեպ քե րի ըն թաց քի մա սին, որոնք ի սկզբա նե են կան խո րոշ ված, և 
հե րո սը կամ հե րո սու հին պետք է անց նեն փոր ձու թյան ճա նա պար
հը, օրի նակ՝ «Թուր քերն առ նիլ դեն տա նեն, բա ըտի կկե նա՞ տա.. , 
թուր քի քո չը քյնըմ ա, կյaլի: Տa ար թեն սնգbւրը պըն դեց: Է՜, ճամ փի 
մեչն ըն գավ ու վազ ա տա լի դե պի պա լա տը, թող պա լա տը քյնa 
տa»324, կամ «Տa կար միր ծիbւ մա զը քսըմ ա, իրան ֆոր մով քյնըմ 
են էն ըխչ կա կուշ տը: Եր րորդ ան քամ պետք է մա տա նին հա նի»325:

Հե քի ա թի կա ռուց ված քի մեջ առանձ նա հա տուկ դեր են խա
ղում ան ցու մա յին բա նա ձև ե րը, որոնց գոր ծա ռույ թը հե քի ա թի գոր

318 «Ձկնորսի որդին». – ՀԱԲ, հ. 21, № 17(17), էջ 103:
319 «Ջոմշուդն ու Մոմշուդը». – ՀԱԲ, հ. 25, №10(10), էջ 73:
320 «Թաքավորի ախչիկն ու ավազակապետը». – ՀԱԲ, հ. 25, №39(39), էջ 

161:
321 «Մայիֆ թաքավորի հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 90, էջ 304:
322 «Խազօղլու հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 5(5), էջ 37:
323 «Թաքավորի սանիկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 6(6), էջ 48:
324 «Խյար բլբուլի ախչիկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 8(8), էջ 64 –65:
325 «Քաչալը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 9(9), էջ 68:
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ծո ղու թյուն նե րի տե ղի փո փո խու թյունն ու պա տու մի նոր դրվագ նե
րի շրջա նա ռում է: Սո վո րա բար բա նա սա ցը հա տուկ բա նա ձև ով 
ընդ հա տում է գոր ծո ղու թյու նը և անդ րա դառ նում է մի ու րիշ տե ղում 
կա տար վող գոր ծո ղու թյա նը, օրի նակ՝ «Հմի խaբaրը տանք որ
դիի՞ց, խaբaրը տանք էտ թա քա վո րի ցը»326, "Էս ախ ճի կը թող ըս
տեղ կե նա, խaբaրը տանք Արա Գե ղե ցի կի ցը»327, «Էս կյնգaնը 
թող ճbւրը տա նի, ճbւրը տա նըմ ա, տա նըմ ա, տա նըմ ա հասց նըմ 
մի ճղա ցի արխ, ճղա ցի ար խի ղրա ղին ճbւրը փա կըմ ա»328, կամ 
«Թող տa տե նանք ինչ կա նի ղա չա ղին, խaբaրը տանք էն կե տը 
տա րած ըրե խան ցը»329:

Ան ցու մա յին բա նա ձև ե րի կի րա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը 
Տա վու շի հրա շա պա տում հե քի աթ նե րում պայ մա նա վոր ված է հե
քիա թի դրվագ նե րի քա նա կով: Վար պետ բա նա սաց նե րը հա ճախ 
են դի մում ան ցու մա յին բա նա ձև ե րի օգ նու թյա նը, երբ ավար տին են 
հասց նում հե քի ա թա յին մի դրվա գը և ան ցում են կա տա րում դե պի 
մի այլ դրվագ, օրի նակ՝ «Սրա ախ պեր տին քը հլա հիլ անենք իրանց 
ճամ փեն քյնան, մենք էս Դա լիՀո լո յի ետ նա քյնaնք, տե նանք որ դի 
տի քյնaլ»330: Հիմ ա կա նում ան ցու մա յին բա նա ձև ե րը եր կու մա սից 
են կազմ ված. առա ջին մա սը եզ րա փա կում է ար դեն պատմ ված 
դրվա գը, իսկ երկ րորդ մա սը ներ կա յաց նում է նոր սկսվող դրվա գը: 
Բա նա սաց նե րը միշտ չէ, որ հե տև ո ղա կա նո րեն պահ պա նում են 
կա յուն բա նա ձևի վե րո հի շյալ սկզբուն քը և հա ճախ նոր դրվագ 
սկսե լիս օգ տա գոր ծում են մի այն բա նա ձևի երկ րորդ մա սը, օրի
նակ՝ «Խaբaրը տանք էս կյնգaնի ցը»331, «Հմի էս խaբaրը ու մի՞ց 
տանք»332, «Խaբaրը տանք էտ մար թի ցը, որ դbվրի շը էտ ըրե խին 
վե կա լած քյնըմ ա»333, «Հմի խո սանք էտ ախչ կա նի ցը»334:

Հրա շա պա տում հե քի աթ նե րի կա ռուց ված քա յին առանձ նա
հատ կու թյուն նե րից է պա տու մի կրկնու թյու նը, որը բա նա սա ցը հա

326 «Թաքավորի սանիկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 6(6), էջ 50:
327 «Արա Գեղեցիկ». – ՀԱԲ, h. 21, № 4(4), էջ 29:
328 «Չոր Չարուխի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 15(15), էջ 97:
329 «Էրազ հանող տղեն ու թաքավորի բախտը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 18(18), էջ 107:
330 «Թաքավորի բաղի հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 176, էջ 689:
331 «Էրազ հանող տղեն ու թաքավորի բախտը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 18(18), էջ 107:
332 «Թաքավորի պուճուր տղեն ու Ղրմզի Փոլադը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 4(4), էջ 47:
333 «Ջոմշուդն ու Մոմշուդը». – ՀԱԲ, հ. 25, №10(10), էջ 71:
334 «Բազրգյանի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 11(11), էջ 76:
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տուկ բա նա ձևի մի ջո ցով ծա նու ցում է ունկն դիր նե րին, և եր բեմ 
հե քի ա թի հե րոսն ամե նայն ման րա մաս նու թյամբ կրկնում է ան ցած, 
ունկնդ րին ար դեն ծա նոթ պատ մու թյու նը, եր բեմ էլ բա նա սա ցը 
տե ղե կաց նում է, որ հե րո սը պատ մում է ան ցա ծը, բայց ին քը այն չի 
կրկնում եր կա րա շունչ պա տում ավե լի չեր կա րաց նե լու նպա տա
կով: Օրի նակ՝ «Էն, ինչ վը եր ես ծեզ պատ մե ցի, նույ նը էտ ըրե խեն 
պատ մըմ ա, իրանց ամ բողջ կյան քի անց կա ցա ծը, կյլbխը եկա
ծը»335, կամ «Քյա..սա.., էն, ինչ վը եր ես պատ մե ցի ծեզ, նույ նը տa 
պատ մըմ ա ըտեղ»336, կամ «Էս իմ պատ մա ծը, կըլխ նիտ ցըվց նեմ 
վը եչ, տa պատ մըմ ա…»337:

Բ. Միջ նա մա սա յին ներ քին կա յուն բա նա ձև ե րը, ի տար բե րու
թյուն ար տա քին բա նա ձև ե րի, օր գա նա պես կապ ված են հե քի ա թի 
սյու ժեի հետ: Այս բա նա ձև ե րի մի ջո ցով տար բե րակ վում և նկա
րագր վում են հե քի ա թի դրա կան և բա ցա սա կան հե րոս նե րը կամ 
նրանց պատ կա նող առար կա նե րը՝ իրենց բնո րոշ առանձ նա հատ
կու թյուն նե րով, նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը, երկ խո սու թյուն ներն ու 
նրանց հա տուկ տար բեր բնույ թի ար տա հայ տու թյուն նե րը և այլն:

Դի տար կում ե րը ցույց են տա լիս, որ հե քի ա թի միջ նա մա սա
յին բա նա ձև ե րը բազ մա զան են ու տա րաբ նույթ և մեծ քա նակ են 
կազ մում: Այս կա յուն բա նա ձև ե րը նույ նու թյամբ, առանց դույզն ինչ 
փո փո խու թյան են թար կե լու կա րող են օգ տա գործ վել ցան կա ցած 
հե քի ա թի մեջ և նրան հա ղոր դել գե ղար վես տա կան կա րև որ ար
ժեք: Տա վու շի հե քի աթ նե րում միջ նա մա սա յին բա նա ձև ե րն ավան
դա կան հե քի ա թա յին կա յուն բա նա ձև ե րի վրա ավե լաց րել են տե
ղա կան խոս ված քի բա ռա գանձն ու լեզ վա կան ար տա հայտ չա մի
ջոց նե րը, որոնք ինք նա տիպ հմայք են հա ղոր դել, հարս տաց րել, 
ավե լի ար տա հայ տիչ, հաս կա նա լի ու հո գե հա րա զատ դարձ րել այն 
տե ղա կան ունկնդ րին:

Մի խումբ միջ նա մա սա յին բա նա ձև ե րի գոր ծա ռույ թը հե րո սի 
(հե րո սու հու) ար տա քին տեսքն ու գե ղեց կու թյու նը ներ կա յաց նելն է, 
ինչ պես օրի նակ՝ «Դվե րըմ ա տե նըմ՝ մի ախ չիկ ըրեք նա կին ասըմ 
ա. — «Տbւ տbւս մի կյaլ, ես էն ա կամ ու կամ»338, «Սրանց քյնaլուց 

335 «Էրազ հանող տղեն ու թաքավորի բախտը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 18(18), էջ 
109:

336 Նույն տեղում:
337 «Խազօղլու հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 5(5), էջ 37:
338 «Դև ախչկա շաբիքը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 14(14), էջ 83:
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ետով անց ա կե նըմ ինն ամիս, ինն օր, ինը սհաթ, էս կնի կը չո քում 
ա ու մի սի րուն տղա ա պի րում. տղա ո՜րն ա՝ սրա տու նը չքանդ վի, 
էն քա՜ն սի րուն, էն քա՜ն շար մաղ ա լըմ, որ րեք նա կին ասըմ ա. «Տbւ 
տbւս մի կյaլ, ես դեմ լիս տալ»339:

Որ պես հե քի ա թա յին հե րո սի գե ղեց կու թյան հա մար հա մե մա
տու թյան եզր՝ հայ կա կան հե քի աթ նե րում հիմ ա կա նում կի րառ վում 
է արե գա կը: Հե րո սը գե ղե ցիկ է ու պայ ծառ, ինչ պես հա մե մա տու
թյան առար կան, և բա նա ձև ե րի մի մա սը ձև ա վոր վել է արե գակ նա
յին հատ կա նիշ նե րի հա մե մա տու թյան հի ման վրա: Եր բեմ հե քի ա
թում արե գա կի մա սին խոսք չի լի նում, սա կայն են թա տեքս տում 
բեր ված հատ կա նիշ ներն արև ա յին հնա գույն պատ կե րա ցում ե րի 
ուղ ղա կի դրսև ո րում երն են ի դեմս ոս կե ծամ տղա յի ու աղջ կա: 
Օրի նակ. «Փոք րիկ քի րը ասեց.  — Եթե ինձ տա նեն ես մի ոս կի մա
զա վոր ախ չիկ կպի րեմ, մի ոս կի քա քուլ տղա»340, կամ՝ «Էն կու ճուրն 
էլ ասել ա. — Յսէլ մի վըս կըքյaքbւլ տղա ու ախ չիկ կպի րեմ»341: Հայ
կա կան հե քի աթ նե րին բնո րոշ է նմա նօ րի նակ բա նա ձև ե րի մի այլ 
խումբ ևս, որոն ցում բա ցի հա մե մա տու թյու նից հան դես է գա լիս մի 
նոր լրա ցու ցիչ կա յուն բա նա ձև, որը դրվում է հե րո սի բե րա նում. 
«Տbւ տbւս մի կյaլ, ես դեմ լիս տալ» կամ՝ «Տbւ տbւս մի կյaլ, ես էն 
ա կամ ու կամ»: Սույն բա նա ձև ով հե քի ա թա յին հե րոսն իր վրա է 
վերց նում արե գա կի գոր ծա ռույ թը, այ սինքն՝ դուրս գալ և լու սա վո
րել աշ խար հը: Ակն հայտ է, որ այս բա նա ձևը ծա գում ա բա նո րեն 
ար խա յիկ է և ձև ա վոր վել է այն վաղն ջա կան առաս պե լաս տեղծ ժա
մա նակ նե րում, երբ արևաստ վա ծը ներ կա յա նում էր գե ղե ցիկ պա
տա նու կամ աղջ կա կեր պա րան քով342: Արե գա կի հետ հա մե մատ
վող հե րոս նե րի մո տիվ ըստ էու թյան հնա գույն արև ա յին առաս
պել նե րի ար ձա գանք ներն ու վե րապ րուկ ներն են հե քի ա թա յին 
ավան դույ թում, որը լա վա գույնս դրսև որ վել է նաև Տա վու շի հրա շա
պա տում հե քի աթ նե րում: Արե գակ նա յին հատ կա նիշ նե րով է օժտ
ված նաև հե քի ա թի ձին, որը հե րո սի ան բա ժան ըն կե րը, խորհր դա
տուն և ու ղե կիցն է: Ձի ե րին բնո րո շող բա նա ձև երն ընդգ ծում են 
նրանց առանձ նա հա տուկ կա րո ղու թյուն նե րը, հրա շա ծին լի նե լը, 
արա գու թյու նը, իմաս տու թյու նը, ու ժը, թռչե լու ու նա կու թյու նը և այլն: 

339 «Սուլթան Մուրադ թաքավորի հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 93, էջ 339:
340 «Հազարի բլբուլ». – ՀԱԲ, հ. 25, № 2(2), էջ 30:
341 «Վըսկըքյaքbւլ տղի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 1(1), էջ 18:
342 Հարությունյան Ս. Բ., նշվ. աշխ., էջ 44 –49:
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Օրի նակ՝ «Էտ ծիի յալն էլ ա ոս կի, հա քին էլ ա ոս կի, քու ռակն էլ ա 
տհե, ու էտ մա դյա նը, վը եր տա րե նը մհետ ծնըմ ա հա՜, մեծ տղին 
ասըմ ա թե. — Քյնa պա հի, քու ռա կը վեր կալ»343 կամ՝ «…իրան 
իմաս տուն մի հատ ծի ու նի, իմաս տուն, ինքն էլ չի գի դըմ, որ էտ ծին 
իմաս տուն ա»344, «…ծո վի մի չից հրե ղեն ծի ան են տbւս եկել, էտ 
ծիան ծո վից տbւս են եկել, էտ կի նին խմել են հար փել են, սը րան 
փռնել են պե րել, սրա մեծ քիրն էլ տեռ էտ ծո վում կե նում ա»345, 
«Ծին էլ դե հու ծի չի, մի փա լանգ էլի, մի թև ա վոր ղուշ, մի, մի, մի 
հրե ղեն պaն»346: Վեր ջին օրի նա կում բա նա սա ցը, չբա վա րար վե լով 
հա մե մա տու թյուն նե րով, «մի» անո րոշ դե րան վան կրկնու թյան մի
ջո ցով ցան կա նում է հաս նել առա վե լա գույն ար դյուն քի: Նկա րա
գրա կան բա նա ձև ե րի մեջ, հա մե մա տու թյուն նե րին զու գա հեռ, բա
նա սաց նե րը կի րա ռում են մի քա նի կա յուն ար տա հայ տու թյուն ներ 
ևս, որոնք բա նա ձև աս տեղծ խտա ցում եր են և անն կա րագ րե լի 
զար մա նահ րաշ գե ղեց կու թյուն են խորհր դան շում, օրի նակ՝ «…տե
նըմ ա էն ղայ դի էր կու լավ ծի յան, վը եր էլ ասի լու չի. վը եչ ու տես, 
վը եչ խմես, սրaնց շեն քին ու շնոր քին մը տիկ անը ես»347, «Տե նըմ ա, 
ի՜նչ, իրան հիլ արած տան իզն ու թոզն էլ չկա, տե նըմ ա րե սի ղա քին 
էն ղայ դի ըմա րաթ նի ա կղնըց րած, որ մարթ մտիկ անի լիս ռե խը 
մնըմ ա պա..ց»348: Վեր ջին հաշ վով զար ման քից բաց մա ցած բե
րանն ու չու տելչխմե լը գե ղեց կու թյամբ հի ա նա լու բարձ րա գույն 
դրսև ո րում երն են ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում, ին չի հա մար յու
րա քան չյուր տա րա ծաշր ջան իր լեզ վամ տա ծո ղու թյա նը հա տուկ 
բար բա ռա յին խտա ցում եր է օգ տա գոր ծում («վը եչ ու տես, վը եչ 
խմես» Տա վուշ, «չու տեսչխմես» Վաս պու րա կան, «օտիմ վ՛եչ, խմիմ 
վե՛չ» Ղա րա բաղ): Միջ նա մա սա յին այս բա նա ձև երն ու ղեկ ցում են 
հե րո սին՝ նրա ան բա ժան ըն կե րոջ՝ ձի ու, նրա կա ռու ցած պա լա տի, 
ձեռք բե րած աղջ կա անն կա րագ րե լի, անդ րաշ խար հա յին գե ղեց
կու թյու նը նկա րագ րե լիս:

Եթե սկսված քա յին բա նա ձև ե րում հե քի ա թա յին ժա մա նակն 
անո րոշ է ու անի րա կան, ապա միջ նա մա սա յին այն բա նա ձև ե րում, 
որոնք հե րո սի տա րի քա յին աճն են ներ կա յաց նում կամ նրա տե ղա

343 «Գարաքյaքbւլի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 3(3), էջ 23:
344 «Ճարպիկ տղան». – ՀԱԲ, հ. 25, № 20(20), էջ 101:
345 «Սմուռ ղուշ ու Հaսaր դև». – ՀԱԲ, հ. 25, № 13(13), էջ 82:
346 «Խազօղլու հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 5(5), էջ 37:
347 «Թաքավըերն ու դaվրիշը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 91, էջ 441:
348 «Պbւրթ կյզողը՝ թաքավոր». – ՀԺՀ, հ. VI, № 91, էջ 320:
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շար ժը տե ղից տեղ, այն ոչ մի այն անո րոշ է, այ լև չի են թարկ վում 
սո վո րա կան ժա մա նա կա յին չա փա նիշ նե րին, այլ ըն թա նում է գլխա
պ տույտ արա գու թյամբ, օրի նակ՝ «Ով տա րով կմեն ձա նա, էս տղեն 
ամ սով ա մեն ձա նում, ով ամ սով կմեն ձա նա, սա՝ օրով, ով օրով, սա՝ 
սհա թով. մեն ձա նըմ ա տա սըտաս ներ կու տա րե կան տղա տaռ
նում»349, «Նստըմ ա հուփ ա տա լի, էտ իրեք օր վա ճա նա պա րը տa 
էր կու ժամ վա մի չին կտրեց, եկավ հա սավ տըհaնց»350:

Այս պա րա գա յում հե քի ա թա յին ժա մա նա կը պայ մա նա կան է, 
և բա նա ձևը կա ռուց ված է չա փա զան ցու թյան վրա, որը բխում է 
հրա շա պա տում հե քի ա թի առանձ նա հատ կու թյու նից: Հարկ է նշել, 
որ շնոր հա լի բա նա սաց ներն առանձ նա հա տուկ մո տե ցում ու նեն 
հե քի ա թա յին ժա մա նա կի, տե ղի, գոր ծո ղու թյուն նե րի ու հե րոս նե րի 
ավան դա կան հե քի ա թա յին ծի սա կար գը ան խա թար պահ պա նե լու 
և վե րար տադ րե լու խնդրում: Օրի նակ՝ «Դե՛, ժղո վուրթ ջան, ընդ
հան րա պես գի դըմ եք էլի, վը եր հե քի ա թի ըրե խե քը շուտ են մե ծա
նըմ, կա տուն աս լան ա ըլըմ, ծին երկն քով ա թռչըմ, ըրե խեն շուտ 
ա մե ծա նըմ, դրա հա մար մեր թա քա վո րի տղեն շուտ մե ծա ցավ»351: 
Նմա նօ րի նակ զգաց մուն քա յին հա վե լում ե րը գու նա զար դում, աշ
խու ժու թյուն ու հե տաքրք րու թյուն են հա ղոր դում պա տու մին: Պետք 
է նկա տել, որ հե քի ա թում պահ պան վել է ժա մա նա կի հնա գույն 
ըմբռն ման դրսև ո րում ե րը, երբ հե քի ա թաս տեղծ ան հա տի մտա ծո
ղու թյու նը դե ռևս սահ մա նա փակ էր, և ժա մա նա կի տև ո ղու թյան 
գա ղա փա րը նրան հա սու էր այլ չա փա նիշ նե րով, այ սինքն՝ առաջ
նա յի նը այն ժա մա նակն էր, որում նա ապ րում ու ան մի ջա կա նո րեն 
ըն կա լում էր: Այս տե ղից հե տև ու թյուն, որ հե քի ա թա յին ժա մա նա կը 
ոչ մի այն գե ղար վես տա կանբա նաս տեղ ծա կան մո տեց ման ար գա
սիք է, այ լև նախ նա կան մտա ծո ղու թյան ու աշ խար հըն կալ ման հե
տև անք:

Հե քի ա թա պա տու մը զար գա նում է հե րո սին առա ջադր ված 
խնդիր նե րի լուծ ման շուր ջը, որի հա մար նա ու ղև որ վում է հե քի ա
թա յին մի այլ տա րածք՝ նպա տակ ու նե նա լով ձեռք բե րել «ան մա
հա կան ջուր», «ան մա հա կան խնձոր», «հա զա րան բլբուլ», «հու րի
փե րի աղ ջիկ» և այլն: Հե քի ա թա յին յու րա քան չյուր մի ջա դեպ 

349 «Սուլթան Մուրադ թաքավորի հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 93, էջ 339:
350 «Թաքավորի պուճուր տղեն ու Ղրմզի Փոլադը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 4(4), էջ 

42:
351 «Խազօղլու հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 5(5), էջ 35:
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խարսխ ված է հե րո սի որևէ գոր ծո ղու թյա նը կամ պա հին հա մա
հունչ կա յուն բա նա ձևի վրա: Նրա ուղ ղու թյու նը դե պի նպա տա կա
կետ ար տա հայտ վում է հա կադ րու թյան վրա ստեղծ ված բա նա ձև ե
րով, օրի նակ՝ «Քյնըմ են, շատ են քյնըմ, քիչ են քյնըմ, քյնըմ ա 
տա փին քա ցով տա լիս ա, մի տbւռն ա պaց ըլըմ»352, «Վեր են կե
նըմ ճամ փա են ընգ նըմ, շատ են քյնըմ, քիչ են քյնըմ, աստ ված 
իրանց հետ, քյնըմ են տես նըմ հրե սի մի հատ առ վի ղրա ղի մի մը
լյո նից էվել, մի լյարդ մոր մոնջ՝ ծո վի ղրա ղի ավա զին հaմբaրք, էտ 
մոր մոն ջին հaմբaրք չկա»353: Բա նա ձևը այս դեպ քում էլ բաղ կա
ցած է եր կու մա սից և հա կադ րու թյու նը՝ շատ գնա ցին, թե քիչ, կա
րե լի է ըն կա լել, թե՛ որ պես ժա մա նա կա յին և թե՛ որ պես տա րա ծու
թյան, ճա նա պար հի եր կա րու թյան մի ա վոր: Ինք նըս տին քյան բա
նա ձև ե րի այս տիպն էլ է անո րո շու թյուն թե լադ րում, որն ավե լի 
ընդգ ծե լու հա մար հա ճախ բա նա սաց նե րը վկա յա կո չում են աստ
ծուն: Օրի նակ՝ «Կյaլիս ա, կյա լիս, շատն ու քիչն էլ աս տոծ ա գի
տում, կյaլիս ա տbւս կյaլի, դրուստ էն շհaրու մը, որ դի էն զար կյար 
Մու րա դի կնիկն ա լըմ»354:

Տա վու շի հե քի աթ նե րը հա րուստ են բազ մաբ նույթ բա նա ձև
երկ խո սու թյուն նե րով, որոնք տե ղի են ու նե նում հե րո սի և հա կա ռա
կոր դի (դև, հա րա մի, վի շապ), հե րո սի և խորհր դա տո ւի, հե րո սի և 
իր ձի ու, հե րո սի և հե րո սու հու մի ջև: Օրի նակ՝ «Էս սև դև ին հան դի
պըմ ա, ասըմ ա. — Է՜յ հո ղա ծին, օցն իրան պոր տով, ղուշն իրան 
թև ով ըս տի չի եկել, էս ի՞նչ ես տbւ ման կյaլի: Ասըմ ա. — Քու սերն 
ա ինձ պի րել»355 կամ՝ «…ըն դի ան դևը կյaլիս ա, թե տա նի: Թու րը 
տա լիս ա ճի տը կտրըմ: Ասըմ ա. — Մհէլ տու, մհէլ տու: Ասըմ ա. —  
Չեմ տալ, իմ մե րը ինձ մհե տի ա ծնել»356: Հե քի ա թի հե րոսն իր առ
ջև դրված խնդի րը լու ծե լու հա մար հե ռա նում է իր աշ խար հից և ու
ղև որ վում հե ռա վոր մի աշ խարհ, որը հրա շա ծին արա րած նե րի տի
րույթն է և որ տեղ հո ղա ծին հե րոսն իրա վունք չու նի մուտք գոր ծե
լու: Հե րո սի և հրա շա ծին հա կա ռա կոր դի բա նա ձևերկ խո սու թյուն
նե րը ակն հայտ ցույց են տա լիս, որ հրա շա ծին նե րին երկ րորդ հար

352 «Քյնaմ, քյնaմ սև օցին». – ՀԱԲ, հ. 21, № 13(13), էջ 88:
353 «Խազօղլու հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 5(5), էջ 37:
354 «Սուլթան Մուրադ թաքավորի հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 93, էջ 342:
355 «Արա Գեղեցիկ». – ՀԱԲ, h. 21, № 4(4), էջ 26:
356 «Գարաքյaքbւլի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 3(3), էջ 23:
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վա ծը կյանք է շնոր հում, իսկ հո ղա ծին հե րո սին կյան քը և ապ րե լու 
հնա րա վո րու թյու նը մեկ ան գամ է տրվում: Բնա կա նոն մե կան գա
մյա ծնուն դի հետ մեկ զար կը հա մե մա տե լով՝ բա նա սացն ընդգ ծում 
է, որ զար կը պետք է լի նի հա տու և նպա տա կին ծա ռա յող: Այս պա
րա գա յում կրկնու թյու նը տա նե լու է պար տու թյան, հե տև ա բար հե
րո սի վար քա գի ծը կա ռուց ված է արա գու թյան, հե տև ո ղա կա նու
թյան, պահ ված քի ու գոր ծո ղու թյուն նե րի կա յու նու թյան վրա, որը 
հա կա ռա կոր դին ոչն չաց նե լու գրա վա կանն է: Իրենց կա ռուց ված
քով կա յուն բա նա ձևերկ խո սու թյուն նե րը տար բեր բա նա ձև ե րի 
հան րա գու մար են և մի ա ժա մա նակ մի քա նի գոր ծա ռույթ են իրա
կա նաց նում: Վե րո հի շյալ բա նա ձևերն անդ րաշ խար հի ան մատ չե
լիու թյան, խոս քի ու գոր ծի մի ան գա մյա կի րառ ման, հա կա ռա կորդ
նե րի՝ մի մյանց նկատ մամբ ատե լու թյան, առա ջին զար կը հա կա ռա
կոր դին զի ջե լու մե ծա հո գու թյան և տա րած քի տի րոջ իրա վուն քի 
նկատ մամբ հար գան քի դրսև որ ման, ինչ պես նաև պատ մա կա նո
րեն ձև ա վոր ված վար քի նոր մե րի և բազ մա շերտ գի տե լիք նե րի ամ
բող ջու թյուն է՝ վե րար տադր ված գե ղար վես տա կան պատ կեր նե րով 
ու լեզ վա կան մի ջոց նե րի հա րուստ զի նա նո ցով:

Ինք նին բա նա ձևերկ խո սու թյուն նե րը հե քի ա թա յին կեր պար
նե րի փո խա դարձ հա րա բե րու թյուն նե րի խայ տաբ ղետ երան գա
պնակն են ներ կա յաց նում: Հե րո սի ձին ոչ մի այն նրա տե ղա շարժ
ման արա գու թյունն է ապա հո վում և օգ նում թշնա մի նե րին ոչն չաց
նել, այ լև իր խոր հուրդ նե րով ու իմաստ նու թյամբ ցու ցում եր է տա
լիս ու առաջ նոր դում նրան, օրի նակ՝ «Ասըմ ա. — Դե գյոզ ղա դո նը 
հենց ղամ շո վը կտաս, վը եր սաղ րու ցըս (իրան էն տը տու զի ըն դա
մի ցը) տըր խա ցուն վեր կե նա, քու ծե ռիցն էլ կը ղա ցուն վեր կե նա, 
վեր կա րանք անց կե նանք»357 կամ՝ «…էտ ծին ասըմ ա թե. — 
Կքյնaս, իրեք խնձbր կպու կես, էն խնձbրի ցը կշպրտես, վը եր ասի՝ 
էտ ո՞վ ես, խո սաս վը եչ, զոլ լա լիկ կկե նաս»358:

Նույն պի սի գոր ծա ռույթ են իրա կա նաց նում տար բեր խորհր դա
տու ծե րու նի նե րը, պա ռավ ե րը, հրա շա գործ կա րո ղու թյուն նե րով 
օգ նա կան նե րը, որոնց օգ նու թյա նը դի մում է հե րո սը, օրի նակ՝«Պա
պիկ ար թեն խո րուրթ ներ տվուց էտ տղին, ու տղեն ճա նա պար
վեց»359:

357 «Վըսկըքյaքbւլ տղի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 1(1), էջ 20:
358 Նույն տեղում:
359 «Հազարի բըլբուլ». – ՀԱԲ, հ. 25, № 2(2), էջ 32:
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Հմա յա կան բա նա ձև ե րը հրա շա պա տում հե քի աթ նե րի կա
րևոր բա ղադ րա մա սե րից են և թե րևս ժա մա նա կագ րո րեն ամե նա
հինն են: Կա խար դան քը, հմա յա գոր ծա կան ծե սը, անե միզ մը նախ
նա դա րյան առաս պե լա բա նա կան մտա ծո ղու թյան վաղն ջա կան աշ
խար հըմբռն ման պատ կե րա ցում ե րի ար գա սիքն էր: Նախ նա դար
յան մար դու գի տակ ցու թյամբ բո լոր առար կա ներն ու երև ույթ նե րը 
օժտ ված էին մի ան տե սա նե լի գերբ նա կան զո րու թյամբ360 և կազ
մում էին հմա յա կան հա վա տա լիք նե րի հիմ քը:

Հե քի ա թա յին հե րո սը գերբ նա կան զո րու թյամբ օժտ ված 
առար կան են թար կե լով հմա յա կան գոր ծո ղու թյան և ար տա բե րե
լով հմա յա կան բա նա ձևը՝ ակն կա լում էր ցան կա լի նպա տա կի կա
տա րում, օրի նակ՝ «Էտ ոզ նին իրա լուզ վի տա կի ցը հա նել ա տրան 
տվել մի մա տա նի, էտ տղին: Տվել ա մի մա տա նի, ասել ա.—Եթե 
ինչ կա րիք ու նես լիզ վիտ տա կին տի, տa քու կա րի քը կյaլ դի, քու 
նպա տակտ կա տար վիլ դի:

Պի րել ա լուզ վի տա կին տրել էտ մա տա նին ասել ա.—Ա՛ մա
տա նի, տեր աս տոծ, ասել ա, թա քա վո րի ախ չիկն ինձ առ նի»361:

Խոս քի հմա յա կան զո րու թյամբ ցան կա լի ին հաս նե լու, դրա
կան կամ բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյուն ապա հո վե լու նպա տա կով 
հրա շա պա տում հե քի աթ նե րում կի րառ վել են բազ մա թիվ բա նա
ձևեր, որոնց մի ջո ցով խորհր դա տու օգ նա կան նե րը հե րո սին ուղ
ղոր դել են՝ դրա նով ապա հո վե լով հե րո սի հե տա գա գոր ծո ղու թյուն
նե րի հա ջո ղու թյու նը:

Դրանք տար բեր գոր ծա ռույթ ներ իրա կա նաց նող խոս քա յին 
բա նա ձևբա նա լի ներ են, որոնց շար քին են պատ կա նում ա) սի րա
շա հումբա նա ձևը, որը կոչ ված է հմա յա զեր ծե լու կա խար դան քը և 
հե րո սի հա մար աջակ ցու թյուն ապա հո վե լու, օրի նակ՝ «Թե ասըմ 
ա. որ խմես, կա սես. «Խվա՜յ, էս ա լա..վը հա՜», ասես ոչ թե՝ կեշ ա»362, 
«…անց կցավ կնաց կե տի մոտ, մի բղտոր ճbւր ա սար սա փե լի, և էտ 
տղան ասեց. — Երա նի ես ծա րավ ըլեի, էս պարզ ճո..ւր խմե յի, էս 
ի՞նչ լա..վ ճո..ւր ա»363, բ) զգու շա ցումբա նա ձև, որը լսե լով՝ հե րո սը 

360 Հարությունյան Ս. Բ., Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, 
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, էջ 8 –9:

361 «Կախարդական մատանին». – ՀԱԲ, հ. 25, № 12(12), էջ 78:
362 «Անմահական ճbւր պիրող տղեն». – ՀԱԲ, հ. 25, № 1(1), էջ 29:
363 «Հազարի բըլբուլ». – ՀԱԲ, հ. 25, № 2(2), էջ 32:
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զգու շա նում է կա խար դան քի են թարկ վե լուց և քա րա նա լուց, օրի
նակ՝ «…հլե էտ բա ղը տbւս ա կյaլի թե չէ, սկսըմ ա եդ նեն հա րա 
տա լը. Հա՜յ տա րավ, հա՜յ. Խյար բլբո..ւլի ըխ չը կա նը տա րա՜վ: Տa ան
գաճ չի տնըմ, կո խած կյaլիս ա»364, «Քյնa՜ց հա՛, քյնa՜ց, փռնե ցե՜ք 
հա՛, փռնե ցե՜ք»365, «Եվ քար, սար կան չե ցին. — Հա զա րեն բըլբո..ւլ 
տա րա՜ն»366,  գ) սպառ նա լիքբա նա ձև, որի գոր ծա ռույ թը հե րո սին՝ 
առա ջադ րան քը չկա տա րե լու հա մար գլխա տելն է, կամ էլ հա կա
ռա կոր դին իրեն են թար կե լու ու վա խեց նե լու նպա տա կը, օրի նակ՝ 
«Քա չա՛լ, ես ու զըմ եմ, վը եր իմ պա լա տը մար մար քա րից շի նես, մը
չև էքուց էս վախտ, եթե մար մար քա րը պի րես վը եչ, կըլյո..խտ թռցը
նիլ եմ տա ը լի»367, «Թա քա վը ե րը ասըմ ա. «Եթե մը չև էքուց էս 
վախտ քու տղեն հենց մի տուն ու նե ցավ, վը եր իմ տու նը նըրa տան 
տա կին շը վաք արավ, իմ ախ չի կը կը տամ քու տը ղին, թե հու չէ՝ էլ 
աչ կիս ըրև աք վը եչ, ծը եզ կա խա ղան անիլ կը տամ»368, «Սա սըտ 
կտրի աստ ծու կտրա ծի նման, դինջ տե ղըտ քնի, ինձ դիպ չես ոչ»369, 
դ) բա նա ձևդի մում, բա նա ձևխնդրանք, որոնց մի ջո ցով հե րո սը 
դի մում է հրա շա գործ օգ նա կան նե րին՝ տար բեր անի րա գոր ծե լի 
խնդիր ներ լու ծե լու հա մար, օրի նակ՝ «Ասըմ ա. — «Մայ րիկ, դե վը եր 
տը հե յա քյնa էն ծը եր տան քը մա կի բա ղի կըլ խին կաղ նի ու ղի 
տու, ասա. — «Ամիր աղեն ասըմ ա, թե էս ըրու գյու ղո նաղ ու նեմ, 
լaվլaվ ու տե լիք ու մaզa, խը միչք ղըր գյե ցեք»370, «Ասեց. — Քյնa, 
էն քյbթbւկը որ էն պը նի ղա քի ցը պի րել ես, ըն դեղ կան չի. — «Պա
պի՜, պա պի՜», պա պը տbւս կկյa, որ տյbւս կյa, կա սես…»371:

Ի տար բե րու թյուն սկսված քա յին և եզ րա փա կիչ բա նա ձև ե րի, 
որ պա տու մի ըն թաց քում մի այն մեկ ան գամ են օգ տա գործ վում, 
միջ նա մա սա յին կա յուն բա նա ձև ե րը, պայ մա նա վոր ված սյու ժեի զար
գաց մամբ, կի րառ վում են մի քա նի ան գամ: Կա յուն բա նա ձև ե րից 
զատ հե քի ա թի միջ նա մա սը հա գե ցած է անեծք նե րով, առածասաց
վածք նե րով, բա րե մաղ թու թյուն նե րով, օրհ նանք նե րով, եր դում ե
րով, ծի սա հա վա տա լի քա յին տար բեր սո վո րույթ նե րով, որոնք նույն

364 «Խյար բլբուլի ախչիկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 8(8), էջ 64:
365 «Անմահական ճbւր պիրող տղեն». – ՀԱԲ, հ. 25, № 1(1), էջ 29:
366 «Հազարի բըլբուլ». – ՀԱԲ, հ. 25, № 2(2), էջ 33:
367 «Հոր խըրատը իրան տըղերանցը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 100, էջ 386:
368 «Aմիր աղեն». – ՀԺՀ, հ. VI, № 95, էջ 354:
369 «Թաքավորի պուճուր տղեն». – ՀԱԲ, հ. 25, № 18(18), էջ 95:
370 «Aմիր աղեն». – ՀԺՀ, հ. VI, № 95, էջ 352:
371 «Թաքավորի պուճուր տղեն էն դունյըմը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 15(15), էջ 88:
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պես շատ կա րև որ դեր են խա ղում հե քի ա թի կա ռուց ված քում: 
Անեծքօրհ նանք նե րը և բա րե մաղ թու թյուն նե րը, օժտ ված լի նե լով 
ներ քին հմա յա կան զո րու թյամբ և ըն կալ վե լով որ պես ներ գոր ծուն 
զո րու թյուն և ցան կու թյան իրա գործ ման գերբ նա կան հնա րա վո րու
թյուն, մշտա պես ու ղեկ ցել են հե քի ա թի սյու ժե ին: Տա վու շի հե քի աթ
նե րում հան դի պում են անեծք նե րի եր կու տիպ: Առա ջի նը անեծք նե
րի այն տիպն է, երբ հե քի ա թա յին հե րո սի կա տա րած վատ արարքն 
է ազ դակ դառ նում անեծ քի հա մար, որով կան խո րոշ վում է նրա 
ապա գան և մատ նանշ վում է անեծ քի ազ դե ցու թյու նը վա սա զեր
ծե լու մի ջո ցը, որը պետք է ձեռք բեր վի անդ րաշ խար հից: Սո վո րա
բար անի ծող կող մը մի պա ռավ կին է, որը, ան կաս կած, օժտ ված է 
հմա յա կան կա րո ղու թյուն նե րով և գի տի իր խոս քի ար ժեքն ու ու ժը: 
Օրի նակ՝ «Էս պա ռա վը հիլ ա անըմ փախ չըմ ա ու անը ծըմ ա, ասըմ 
ա. — «Ա՛յ որ թի, աս ծա նե խընթ րում եմ, բալ քի սամ վե լա քա մին կյա.. 
քու բա ղը նհենց սրփի տա նի, նհենց չո րաց նի, որ տե ղը մի կա նաչ 
էլա մնա ոչ»: Սրա ասելն ու մի փիս հանք սըզ քա մի վեր կե նա լը մին 
չի՜ ըլըմ:

… Դրա նից ետը պա ռա վը ասըմ ա. «Ձեր բա ղը չի կնան չի, հեչ
կել որ Զա ղի բլբու լը չպի րեք»372:

Ինչ պես տես նում ենք՝ անեծ քի այս տե սա կով պայ մա նա վոր
ված են հե քի ա թի հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ անեծ քով դրված 
ար գել քը չե զո քաց նե լու հա մար, իսկ երկ րորդ տե սա կը, որ կի րառ
վում է հե քի ա թում, ընդ հա նուր բնա վո րու թյամբ անեծքն է: Այս պա
րա գա յում անի ծո ղը իր հո գե կան ապ րում ե րը, վրդով մունքն ու 
զայ րույ թը ար տա հայ տում է բա ցա սա կան ցան կու թյամբ, օրի նակ՝ 
«Թող կյa, ֆո ղեմ դրա կլու խը, հորս հա ցը հալ բաթ փո րին ծանդ
րու թին ա անըմ, հալ բաթ կլու խը ցա վըմ ա, աջա լը մո տա ցել ա»373, 
«Ա՛յ տը րա սը վորց նո ղի վի զը կոտ րի»374, «Վա՜յ, տո..ւ բե մու րազ 
ըլես, վա՜յ տո..ւ խը ռըզ նը հատ ըլես…»375:

Դժբախ տու թյուն, վի ճա կի վատ թա րա ցում ար տա հայ տող 
ցան կու թյուն նե րին զու գա հեռ՝ հե քի աթ նե րում հա ճախ կի րառ վում 
են բա րի մաղ թան քի հմա յա կան բա նա ձև եր, որոնց մի ջո ցով ասա
ցողն իր լա վա գույն ցան կու թյուն ներն ու երախ տա գի տու թյունն է 

372 «Թաքավորի բաղի հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 176, էջ 688:
373 «Մայիֆ թաքավորի հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 90, էջ 309:
374 «Վըսկըքյaքbւլ տղի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 1(1), էջ 19:
375 «Թաքավորի պուճուր տղեն». – ՀԱԲ, հ. 25, № 18(18), էջ 94:
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փո խան ցում դրան ար ժա նա ցած հե րո սին: Օրհ նանք ներն ու բա րե
մաղ թու թյուն նե րը հա կակշ ռում են անեծ քին, լա վա տե սա կան տրա
մադ րու թյուն են հա ղոր դում հե քի ա թին և ար դա րաց նում ունկն դիր
նե րի սպա սու մը՝ կապ ված բա րու հաղ թա նա կի հետ: Օրի նակ՝ 
«Փա՜հ, փա՜հ, քու ձեռ նե րը կնան չի, քու մատ նե րը պետք ա պա չել, 
որ էս ղայ դի հու նա րի տեր ա»376, «Քյնա.., աս տոծ քու պա..նն աչո ղի, 
ինչ որ տվել եմ քեզ, քու մոր կաթ նի պես հա լալ լի քե»377, «Վա՜յ, ես 
քու ցա վը տա նեմ, ես քու հո քուն մա տաղ, ես քեզ ղուր բան, որ իմ 
ախճ կանն ազա տե ցիր…»378:

Հե քի ա թա գետ նե րը նկա տել են, որ առածասաց վածք ներն ու 
դարձ ված նե րը հե քի ա թի կա ռույ ցում եր բեմ հան գույ ցի, կա պող 
օղա կի դեր են խա ղում379, և բա նա սաց նե րը դրանք օգ տա գոր ծում 
են իրենց խոս քին ավե լի մեծ ար ժեք տա լու և տար բեր երև ույթ նե
րին տար բեր հնչե ղու թյուն հա ղոր դե լու հա մար: Առածասաց ված քի 
փոքր ծա վա լը, պատ կե րա վո րու թյու նը, ճա նա չո ղա կան ու իմա ցա
կան ար ժե քը կի րա ռա կան մեծ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հե քիա
թի հե րոս նե րի վար քա գի ծը բնո րո շե լու, նրանց հե տա գա արարք
նե րը կա նո նա կար գե լու հա մար, խոր հուրդ տա լու կամ էլ ար դեն 
տե ղի ու նե ցած իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին եզ րա կա ցու թյունբա
նա ձև ով հան դես գա լու: Օրի նակ՝ «Թա քա վորն ապ րած կե նա, տbւ 
քա նի թա զա յա, քա նի դեռ հլամ կլու խը պըցրց րել չի, արի տbւ տրa 
կլխին տու, թող ոտը իրան յոր ղա նի գյո..րա.. մեկ նի, իրան գյո..րա.. 
թող ժաժ կյա..»380, «Ա՛յ վը եր թե նի ջան, դե՛, էսա ես մը եռ նըմ եմ, տbւք 
եք գյի դըմ, թե վըե՞նց կա նեք, ի՞նչ կա նեք, մը ե նակ մի խը րատ եմ ձը
եզ տա լըի, վը եր փը սակ վեք, առանց ճը նան չի լու, առանց տը ե նա լու 
խամ, օտար տը ե ղից ախ չիկ չի առ նեք, ծը եր ճի պո տը ծը եր քո լի ցը 
կըկտ րեք»381, «Թու քը՝ թքո ղին, մու րը՝ մրո ղին, ո՞վ կթքի իրան ծնո
ղին»382, «Աման մարթ Հա ջի Մու րադ չի տա..ռնա..լ, աման ցա վի դի

376 «Սուլթան Մուրադ թաքավորի հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 93, էջ 343:
377 «Պbւրթ կյզողը՝ թաքավոր». – ՀԺՀ, հ. VI, № 91, էջ 329:
378 «Խեչոյի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 21(21), էջ 109:
379 Баранникова Е. В., Бурятские волшебнофантастические сказки, Ново

си бирск, Сибирское отделение издва “Наука”, 1978, с. 200.
380 «Պbւրթ կյզողը՝ թաքավոր». – ՀԺՀ, հ. VI, № 91, էջ 322:
381 «Հոր խըրատը իրան տըղերանցը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 100, էջ 382:
382 «Վըսկըքյaքbւլ տղի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 1(1), էջ 20:
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մա նալ»383, «…աս տոծ ինձ ղրգյեց, ասեց. «Քյնa նհaնց ասա՝ ով 
կա նի պա..րո..ւթին, նա.. կստա նա ան մա հու թին, նհaնց գյaնք բախ
շի, իրանց ամեն քին հա րիր տա րի գյaնք տու»384:

Վեր ջին բա նա ձև ե րը գա լիս են հաս տա տե լու այն իրո ղու թյու
նը, որ բա նա հյու սա կան ժան րե րը մե կու սա ցած չեն հան դես գա լիս, 
այլ փո խա դար ձա բար ներ թա փան ցում են մե կը մյու սի մեջ և հարստաց
նում, ար տա հայ տիչ ու ինք նա տիպ դարձ նում տվյալ ստեղ ծա գոր
ծու թյու նը: Նման դե րա կա տա րու թյու նը հատ կա պես իրենց վրա են 
վերց նում ասույ թա բա նա կան ժան րե րը, որոնք իրենց սեղմ ծա վա լի 
մեջ խտաց նում են իմաս տա բա նա կան մեծ նե րուժ:

3. Եզ րա փա կիչ բա նա ձև եր
Սո վո րա բար հե քի ա թի ավար տը բա նա սաց նե րը ներ կա յաց

նում են հե քի ա թի պա տու մից բխող եզ րա կա ցու թյամբ ու մաղ թանք
նե րով, որոնք ուղղ ված են հե քի ա թի հե րոս նե րին և ունկն դիր նե րին: 
Այդ մաղ թանք ներն ու եզ րա կա ցու թյուն նե րը նույն պես դա րա վոր 
մշա կում ան ցած բա նա ձև եր են և կոչ վում են հե քի ա թի եզ րա փա կիչ 
բա նա ձև եր: Եթե սկսված քա յին բա նա ձև ե րը նա խա պատ րաս տում 
են ունկնդ րի մուտ քը հե քի ա թա յին իրա կա նու թյուն, ապա եզ րա
փա կիչ բա նա ձև ե րը հե քի ա թա յին աշ խար հից նրանց վե րա դարձ
նում են իրա կան կյանք385: Չա փա ծո նա խա բանսկսվածքն ու չա
փա ծո ավար տը օր գա նա պես կապ ված չեն հե քի ա թի սյու ժեի հետ, 
և դրանց կի րա ռու թյու նը պար տա դիր չէ, թեև դրանք շրջա նա կի 
դեր են կա տա րում հե քի ա թի հա մար: Ինչ վե րա բե րում է սկսված
քա յին և եզ րա փա կիչ բա նա ձև ե րին, ապա դրանց ներ կա յու թյու նը 
հե քի ա թի կա ռուց ված քում անհ րա ժեշտ է, որով հե տև դրանք սկզբից 
որո շա կի տե ղե կու թյուն են հա ղոր դում հե քի ա թի հե րոս նե րի և 
նրանց առա ջադր ված խնդիր նե րի մա սին, իսկ վեր ջում ամ փո փում 
են հե քի ա թի սյու ժեն:

Տա վու շի հե քի ա թա յին ավան դու թյան մեջ պահ պան ված է ինք
նա տիպ չա փա ծո ավարտ, որը հա ջոր դում է բուն ավան դա կան եզ
րա փա կիչ բա նա ձև ին: Օրի նակ՝ «Ասուց ըն կավ երեք խնձոր, մե կը՝ 
ասո ղին, մե կը՝ լսո ղին, մեկն էլ՝ ան գաճ դնող նե րին: Կա րող ա պա

383 «Հաջի Մուրադ». – ՀԱԲ, հ. 21, № 6(6), էջ 48:
384 «Ով անի պaրbւթին՝ կստանա անմահութին». – ՀԺՀ, հ. VI, № 114, էջ 489:
385 Померанцева Э. В., указ. труд, с. 91.
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տա հի էտ մար դիկ կռվեն, խնձոր նե րի մեջ մեծ ու փոքր կլնի: Խնձոր
նե րը նո րից կբա ժա նեմ, մե կը՝ շատ խո սո ղին, մե կը՝ պատ մու թյուն 
պատ մո ղին, մեկն էլ՝ ինձ:

Վա զով էկան մուկն ու կա տուն,
Ամեն մարդ իրանց տուն,
Ով չգնա իրանց տուն,
Մու կը ընգ նի իրանց թթուն:
Ձեզ տուն կա,
Մեզ էլ քուն գա:
Աման, չա ման, տաշտ ու մաղ,
Սուփ րասե ղան,
Կլե կեմ իմ քրե ղան,
Հա յե րից վաս վող չլնի,
Թշնա մուց էլ մա ցող չլնի»386:
(տար բե րակ՝ Ագահ մարդ կան ցից էլ մա ցող չլնի:)
Սույն բա նա ձևն իր կա ռուց ված քով երկ մաս է: Առա ջին մա սը 

խնձո րա բա ժան ման ավան դա կան երև ա կա յա կան արա րո ղու
թյունն է, որը բա նա սա ցը մի տում ա վոր փո փո խու թյան է են թար
կել և ստեղ ծել մի խո րա մանկ հո րին վածք, ըստ որի՝ փաս տո րեն 
բա ժան ման են թա կա երեք խնձորն էլ բա ժին է հաս նում բա նա սա
ցին («շատ խո սո ղին, պատ մու թյան պատ մո ղին, ինձ»): Սույն հնար
քի ար մատ նե րը շատ խորն են, և այն բնո րոշ է նաև հա րև ան ազ գե
րի ասա ցո ղա կան պրակ տի կա յին387: Խնձո րի բա ժան ման այս 
արա րո ղա կար գի մեջ պահ պան վել է հե քի ա թա սա ցին վար ձատ րե
լու վա ղե մի սո վո րույ թի հե ռա վոր ար ձա գան քը388: Բա նա ձևի երկ
րորդ՝ չա փա ծո հատ վա ծը, իր բնույ թով հի շեց նում է ման կա կան 
ծաղ րերգ: Այս չա փա ծո ավար տը որո շա կի նպա տակ է հե տա
պնդում՝ տե ղե կաց նել ունկն դիր նե րին, որ հե քի աթն ավարտ վել է և 
տուն գնա լու ժա մա նակն է: Չա փա ծո բա նա ձևի վեր լու ծու թյու նը 

386 «Թաքավըերի իրեք տղեքը». – ՀԱԻԲԱ, FFX: 0045,01 –0045,01, Ա. Կա
րապետյան, «Նոյեմբերյանի շրջանի ժողովրդական բանահյու սու թյու
նը», Նոյեմբերյան, 1961, բանասաց՝ Մացակ Հակոբյան:

387 «Сказка об Искандаре». – Азербайджанские тюркские сказки, Москва, 
издво «Academia», 1935, с. 82. «ДелиГюджюк». – Турецкие сказки, Моск
ва, Издво “Наука” (Сказки и мифы народов востока), с. 145.

388 Հայտնի է, որ բազմաթիվ ազգերի մոտ եղել են մասնագետհե քիաթ
ասացներ, ովքեր իրենց հացը վաստակել են հեքիաթասացությամբ, 
հետևաբար պատումի ընթացքում տարբեր բանաձևերի միջոցով ունկն
դիրներին հիշեցրել են վարձատրության մասին:
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ցույց է տա լիս, որ այն իմաս տա բա նա կանկի րա ռա կան տե սա կե
տից երկ մաս է: Չա փա ծո յի առա ջին մասն իրե նից ներ կա յաց նում է 
պատ կերբա նա ձև, որի կի րա ռա կան նպա տա կը ոչ մի այն բա ցա
հայտ աս վում է, այ լև առա ջադր վում է որո շա կի պայ ման՝ սպառ նա
լիքզգու շաց ման տես քով, որը նպա տա կա ուղղ ված է ունկն դիր նե
րին հե քի ա թա պատ ման լսա րա նից հե ռաց նե լու հա մար: Բա նա ձևի 
այս հատ վա ծից հե տև ու թյուն է ար վում նաև, որ հե քի ա թա պա
տում իրա կա նաց վում է երե կո յան ժա մե րին, որի եզ րա փա կիչ 
ակորդն է՝ ցրվել տնե րը և վա յե լել հանգս տաց նող քու նը: Չա փա ծո
յի երկ րորդ մա սով բա նա սա ցը թշնա մուց ու ագահ մարդ կան ցից 
հե ռու մալ և անվ աս կե ցու թյուն է մաղ թում ողջ հայ ազ գին:

Ներ կա յումս չա փա ծո ավարտ նե րի կի րա ռու մը հազ վա դեպ 
երև ույթ է, նույ նիսկ կա րե լի է ասել, որ իս պառ վե րա ցել է, մինչ դեռ 
եզ րա փա կիչ բա նա ձև ե րը թեև սահ մա նա փակ քա նա կով, դե ռևս 
շա րու նա կում են կի րառ վել:

XX դա րի երկ րորդ կե սին Տա վու շի հե քի աթ նե րում նկա տե լի է 
հե քի ա թի ավար տը՝ առանց եզ րա փա կիչ բա նա ձևի, օրի նակ՝ 
«Ասըմ են, թե ծbւկ փռնո ղին ընգ ճըփռ նուկ են տա նըմ, թե. — Քու 
տղեն էլ մի սի րուն հարս հե տը, եկավ»389, կամ՝ «Էտ տղեն կյaլիս ա 
ու հո րի ցը հրա ժար վըմ ա ու ասըմ ա. — Այ լևս ես քու տղեն չեմ: Էս
քան պaնը պի րի լուց եդը, որ տbւ ինձ ու րե մը հար գե ցիր ոչ, ու րե մը 
մի խորթ մոր ծրե նա ու զըմ ես ինձ բա դա տաս, մի տղա ու նես, էն էլ 
ու զըմ ես, որ ու րե մը չը ըլի, լaվ էն ա՝ ռհելս քա շեմ, քյնaմ երգ րե 
եր գիր կոր չեմ: Ա՛յ տհե ա ըլըմ, իմ բա լա»390: Վեր ջին՝ «Ա՛յ տհե ա 
ըլըմ, իմ բա լա» բա նա ձև ով, բա նա սա ցը դի մե լով ունկնդ րին՝ ամ
բող ջաց նում, ամ փո փում է իր պա տու մը: Բա նա ձևի այս տի պը փո
խա րի նում է ավան դա կան եզ րա փա կիչ բա նա ձև ին և ավե լի գոր
ծա ծա կան է դառ նում: Օրի նակ՝ «Վեր ջը տհե ա, ցա վըտ տա նեմ»391 
կամ «Ա՛յ էտ քան ա ըլել»392, «Ապ րե՛ք, տրա նով էլ վերջ»393:

Տա վու շի հե քի աթ նե րին բնո րոշ են նաև հե քի ա թա յին իրո ղու
թյուն նե րի ու դեպ քե րի ան ցո ղի կու թյան փի լի սո փա յա կան եզ րա
հան գումբա նա ձևը, որով ամ րագր վում է ու նայ նու թյան գա ղա փա

389 «Ձկնորսի որդին». – ՀԱԲ, հ. 21, № 17(17), էջ 103:
390 «Անմահական ճbւր պիրող տղեն». – ՀԱԲ, հ. 25, № 1(1), էջ 30:
391 «Թաքավորի հրամանը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 22(22), էջ 116:
392 «Կյնգա էշխը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 38(38), էջ 134:
393 «Հորսկանն ու գազաննին». – ՀԱԲ, հ. 25, № 36(36), էջ 149:
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րը: Օրի նակ՝ «Անց ա կե նըմ քյնըմ»394: XX դա րի 70 –80ական թվա
կան նե րի բա նա սաց նե րի մոտ նկա տե լի է ավան դա կան եզ րա փա
կիչ բա նա ձև ե րից խու սա փե լու և հե քի ա թի ավար տը հա կիրճ 
հայ տա րա րե լու երև ույ թը: Օրի նակ՝ «Ես իմ հե քի ա թը պրծա»395:

Տա վու շի հրա շա պա տում հե քի աթ ներն ու նեն լա վա տե սա կան 
ավարտ, որոնք հաս տատ վում են ավան դա կան կա յուն եզ րա փա
կիչ բա նա ձև ե րով: Տա վու շի հե քի աթ նե րի եզ րա փա կիչ բա նա ձև ե
րին բնո րոշ են հե րոս նե րի նպա տա կի իրա կա նա ցու մը, եր ջա նիկ 
հար սա նե կան խնջույ քը, հե րոս նե րի եր կա րա կե ցու թյու նը, բա րո յա
խո սա կան ավար տը, ցան կու թյուն նե րի իրա գործ ման մաղ թան քը 
ունկն դիր նե րին բա րին՝ այս և չարն այն աշ խարհ ուղ ղոր դե լը և 
այլն: XIX դա րի վեր ջին գրառ ված հե քի աթ ներն ավարտ վում են մե
կից ավե լի ավան դա կան բա նա ձև ե րով: Առա ջին բա նա ձևը տար բե
րա կում և ուղ ղոր դում է բա րու և չա րի դրսև ո րում ե րը, իսկ երկ
րորդ բա նա ձևը բա ժա նում է խորհր դան շա կան երեք խնձո րը, օրի
նակ՝ «Տղեն կյա լուց հա դաղ ար նի ցը քսըմ ա հոր աչ քե րը պaցըմ: 
Օխ տը օր, օխ տը քշեր հրսա նիք ա անըմ, իրան տղին էլ շի նըմ ա 
թա քա վոր, ասըմ ա. «Ես պռա վել եմ, հի մի կանց դե նը տbւ թա քա վո
րու թին արա»: Խե րը ըս տի, շա ռը՝ ըն դի: Աս ծա նից իրեք խնձոր վե 
կյա.., մի նը՝ ասո ղին, մի նը՝ լսո ղին, մինն էլ՝ ալամ աշ խար քին»396: 
Ակն հայտ է, որ եզ րա փա կիչ եր կու բա նա ձև ե րը հե քի ա թի սյու ժեի 
հետ կապ չու նեն և կա րող են հան դես գալ ցան կա ցած հե քի ա թի 
վեր ջում: Բա րին, լավ ուղ ղոր դե լով դե պի այս աշ խար հը, փոր ձան
քը և չա րը բա նա ձևն ու ղար կում է «ըն դի» (այն տեղ կամ ան դին), 
այս աշ խար հից այն կողմ, «այն աշ խար հը», որ տեղ հե րո սը հաղ
թա հա րել է բա զում դժվա րու թյուն ներ և վե րա դար ձել իր աշ խար հը:

Տա վու շի հե քի աթ նե րում առ կա են նաև չա րի և բա րու ուղղ վա
ծու թյան տե ղա կան ինք նա տիպ դրսև ո րում եր, ինչ պես օրի նակ՝ 
«Խերն՝ ըս տի, շա ռը՝ Բե ջա նանց տա նը»397 կամ «Խե րը՝ ըս տի, շա
ռը՝ Բե ջա նանց քը թը լա մա նը մը»398, կամ «Խե րը մեր քը թը լա մա նը

394 «Ֆողի կիտուկն ո՞ւմ կըլխին». – ՀԱԲ, հ. 25, № 57(57), էջ 192: «Վախկոտի 
բախտը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 58(58), էջ 193:

395 «Թաքավորի ախչիկն ու ավազակապետը». – ՀԱԲ, հ. 25, №39(39), էջ 162:
396 «Մայիֆ թաքավորի հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 90, էջ 316:
397 «Կախարդական մատանին». – ՀԱԲ, հ. 25, № 12(12), էջ 79:
398 «Որդուն ուրացող մայրը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 22(22), էջ 114:
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մը, շա ռը՝ մեր թշնա մուն»399: Գդա լա մա նը բա րե կե ցիկ հանգս տա
վետ կյանք խորհր դան շող կեն ցա ղա յին առար կա է, որի մեջ պահ
վող գդալ նե րին ուղղ ված բա րի մաղ թան քն անուղ ղա կի կեր պով 
տա րած վում է ունկն դիր նե րի կյան քի ու կեն ցա ղի վրա, միչ դեռ, 
չարն ուղ ղոր դե լով դե պի վա տա համ բավ Բե ջա նանց տան ու գդա
լա մա նի վրա, խոս քի զո րու թյամբ փոր ձում է կա սեց նել ու վա սա
զեր ծել չա րը և խու սա փել նրա հե տև անք նե րից: «Բե ջա նանց տու
նը», «Բե ջա նանց քը թա լա մա նը» ու «թշնա մին» հան դես են գա լիս 
նույն հար թու թյան վրա, իրենց նշա նա կու թյամբ հա մար ժեք են և 
զբա ղեց նում են եզ րա փա կիչ բա նա ձևի երկ րորդ մասն ու կոնկ րե
տաց նում, ավե լի առար կա յա կան են դարձ նում չա րի ու փոր ձան քի 
կրող նե րին: Հատ կան շա կան է, որ Տա վու շի հե քի աթ նե րի եզ րա փա
կիչ բա նա ձև ե րում մեծ մա սամբ խնձոր ներն ընկ նում են «աս ծա
նից», «ըս տա նից»: Վեր ջըն թեր բա նա ձևի խնձո րը նույն գոր ծա
ռույթն ու նի, ինչ որ հրա շա ծին հե րոս նե րի (իմա՝ աստ ված ներ) 
դրախ տա յին այ գու ան մա հա կան խնձո րը, այն է՝ երի տա սար դու
թյուն և ան մա հու թյուն պար գև ել ու տո ղին: Ան կաս կած ան մա հա
կան խնձոր նե րի՝ աստ ված նե րին պատ կա նե լու հան գա մանքն է 
պահ պան վել Տա վու շի բա նա ձև ե րի հա մա տեքս տում: Բա նա ձևը են
թադ րել է տա լիս, որ խնձո րը ստա ցո ղին եր կա րա կե ցու թյուն ու 
առող ջու թյուն է պար գև ե լու: Հիմ ա կա նում խնձոր նե րի թի վը կա
յուն է և բա ժա նա րարն էլ, ավան դույ թը պահ պա նե լով, խնձոր նե րը 
բաշ խում է լսո ղին, ասո ղին և աշ խար հին («ալամ աշ խար քին»), սա
կայն եր բեմ բա նա սաց նե րը սի րում են ձև ա փո խել բա նա ձևը, ավե
լաց նել խնձոր նե րի թի վը և այն բա ժա նել ըստ իրենց հա յե ցո ղու
թյան, օրի նակ՝ «Ըս ծա նի թող օխ տը խնձbր վեր ընգ նի, մի նը՝ լսո
ղին, օխ տը՝ ձայ նագ րո ղին, քա ռա սու նօխտն էլ՝ ժղո վուր թին»400, 
կամ «Ըս տա նից իրեք խըն ձոր վեր ըն գավ, մի նը՝ ինձ, պա ռավ կնիկ 
եմ, ու տեմ սիրտս հո վա նա, մի նը՝ էս ջա հե լին, էն քան կյրեց՝ կու ռը 
բզա րեց, մինն էլ ծեզ՝ ա՛ բա լե նի ջան»401:

399 «Արթարութինը քթնվավ». – ՀԱԻԲԱ, FF VII: 8153,01 –8162,00, Վ. Սվազ
լյան, «Իջևանի բանահյուսություն», 1960:

400 «Էրազ հանող տղեն ու թաքավորի բախտը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 18(18), էջ 
109:

401 «Օխտը ախպերն ու մի քիրը». – ՀԱԻԲԱ, FF IX: 9869,01 –9878,00, Ա.  
Կարապետյան, «Նոյեմբերյանի շրջանի ժողովրդական բանահյու սու
թյունից», 1961:
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Եզ րա փա կիչ բա նա ձև ե րի մի տե սակն էլ մաղ թանքբա նա
ձևերն են, որոնք փաս տում են հե քի ա թի հե րոս նե րի կա տար ված 
ցան կու թյուն նե րի մա սին և նույ նը մաղ թում ունկն դիր նե րին: Բա
նա ձև ե րի այս տե սա կը թե րևս ամե նա գոր ծա ծա կանն ու տա րած
վածն է, օրի նակ՝ «Սրանք հա սան իրանց մու րա զին, տbւք էլ հաս
նեք ծեր մու րա զին»402, կամ՝ «Նհaնք իրանց մու րա զին հաս նեն, 
մենք էլ մեր մու րա զին հաս նենք»403, «Թող նրանք բախ տա վոր վեն 
իրանց մհար, տbւք էլ ծեզ հա մար բախ տա վոր վեք»404, կամ՝ «Աստ
ված բո լո րին էլ առողջ պա հի, լaվ մարդ կանց էլ հե տը, լսող նե րին 
էլ հե տը»405: Պետք է նշել, որ մաղ թանքբա նա ձև ե րը մի այն ունկն
դիր նե րին չեն ուղղ ված: Բա նա սաց նե րը հնա րա վո րինս լայ նաց
նում են մաղ թան քի սահ ման նե րը և տվյալ հա սա րա կու թյանն ան
հրա ժեշտ բո լոր ցան կու թյուն նե րը հա մա տե ղում մեկ բա նա ձևի մեջ, 
օրի նակ՝ «Ըս տից հե տո աշ խար հին խա ղա ղու թյուն ըլի, մա հին՝ 
թան գու թյուն, հա ցին՝ էժա նու թյուն, ժո ղովր դին էլ՝ կյանք, կա րո ղու
թյուն»406: Այս բա նա ձևն ակն հայ տո րեն ավանդ ված է առաս պե լա
ստեղծ ժա մա նակ նե րից և կապ վում է լուս նա յին առաս պել նե րի ու 
նաև նո րա լուս նի աղոթք նե րի հետ407: Հե քի ա թի հե րո սը գնում է այն 
աշ խարհ և այն տե ղից վե րա դառ նում վե րա կեն դա նա ցած ու թար
մա ցած, ինչ պես նո րա լու սի նը, որը դիտ վում է իբ րև անդ րաշ խար հի 
ավե տա բեր, որից բա րե բեր նոր լու րեր են հայց վում՝ առա տու թյան, 
խա ղա ղու թյան, առող ջու թյան, կյան քի հա րա տև ման, կեն սա մի ջոց
նե րի ապա հով ման մա սին408: Նո րա լուս նի գոր ծա ռույ թը փո խանց
վել է հե քի ա թի հե րո սին և այս պա րա գա յում նրա նից ակն կալ վող 
բա րե բեր լու րե րը վե րա ճել են հե քի ա թա յին մաղ թանքբա նա ձևի: 
Սույն բա նա ձև ա յին մո դե լը նույ նու թյամբ կի րառ վում է և՛ հե քի ա
թում, և՛ աղոթ քում: Օրի նակ՝

402 «Սուլթան Մուրադ թաքավորի հեքիաթը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 93, էջ 347:
403 «Պճի հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 3(3), էջ 39:
404 «Կորուստների խանութը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 37(37), էջ 155:
405 «Քառասուն աղջկա հեքիաթը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 7(7)., էջ 59:
406 ՀԱԻԲԱ, FF VII: 8321,01 –8322,00, Ա. Նազինյան, «Նոյեմբերյանի շրջա

նի ժողովրդական բանահյուսություն», 1961:
407 Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Է, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975, էջ 45: Հա

րու թյունյան Ս. Բ., նշվ. աշխ., էջ 208, 448:
408 Հարությունյան Ս. Բ., Հայ առասպելաբանություն, Բեյրութ, 2000, էջ 

62:
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Լու սուն կի՛կ ջա՛ն, լու սուն կի՛կ, կե ցի՛ր,
……………………………………………
Գնա ցիր քընց ճեր մակ հա լի վոր,
Դար ձուր քընց ջա հել թա գա վոր,
Քու ջի վան կյան քին մա տաղ,
Դրախ տեն ի՞նչ բե րիր խա բար.
Հորս ու մորս հո գուն ար քա յու թյուն,
Մեղ քե րիս թո ղու թյուն,
Հա ցին էժա նու թյուն,
Մա հին թան կու թյուն,
Աշ խըր քին խա ղա ղու թյուն409:

Իրենց տե սա կով ինք նա տիպ են այն բա նա ձև ե րը, որոնք հաս
տա տում են հե քի ա թի հե րո սի «մին չև էսօր» ապ րե լու փաս տը, որը, 
ըստ Ռո շի յա նո ւի, բա նա սա ցի որո շա կի վե րա բեր մունքն է հե քի ա
թա յին հե րո սի նկատ մամբ, որով նա կրկին փոր ձում է հա մո զել, որ 
կա տար ված դեպ քե րը հա վաս տի են410: Նման բա նա ձև ե րի օգ նու
թյա նը դի մում են այն բա նա սաց նե րը, ով քեր հա վա տում են հե քի ա
թա յին իրա կա նու թյա նը և հա մակ րան քով են լցված հե րո սի նկատ
մամբ, օրի նակ՝ «Դե մե րը էտ ա մա հա ցած էր, հերն էլ մա հա ցել ա: 
Ախ պոր տան ցը էլ պaն չի ասեց, էտ խազ նի պլան քի տե ղը գի դըմ 
էր, հա նեց պaց արավ, վեր ջա պես իրան հա մար մի շենք շի նեց ու 
սկսե ցին ըտեղ ապ րի լը, մին չև սօր էլ ապ րըմ են»411, կամ՝ «Էկան 
ապ րե ցին ըտեղ, մին չև սօր էլ ապ րըմ են»412: Եզ րա փա կիչ բա նա
ձև ե րի այս տե սա կը ոչ մի այն հաս տա տում է հե քի ա թա յին հե րոս նե
րի հա րա տև ու թյու նը, այ լև անուղ ղա կի առա ջադ րում է հե քի ա թի 
ժան րի կեն ցա ղա վար ման շա րու նա կա կա նու թյան գա ղա փա րը:

Եզ րա փա կիչ բա նա ձևի գե ղար վես տա կան հնարք նե րից է հե
քի ա թա սա ցի մաս նակ ցու թյու նը հե քի ա թի հե րոս նե րի հար սա նե
կան խնջույ քին և հյու րա սիր վե լը, որն իր անի րա կան ու ծի ծա ղա
շարժ ոճով լից քա թա փող ազ դե ցու թյուն է թող նում ունկն դիր նե րի 
վրա և մեկ ան գամ ևս հաս տա տում, որ հե քի ա թը հրա շա պա տում է 
ու երև ա կա յու թյան ար դյունք: Օրի նակ՝ «Օխտն օր, օխ տը քշեր հըր

409 Աբեղյան Մ., նշվ. աշխ., հ. Է, էջ 45 (աղոթքը գրառել է Գ. Վանցյանը):
410 Рошияну Н., указ. труд, с. 72 –78.
411 «Թաքավորի պուճուր տղեն էն դունյըմը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 15(15), էջ 89:
412 «Դև ախչկա շաբիքը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 14(14), էջ 87:



ՏԱՎՈՒՇԻ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ144

սա նիք արին, կե րանխմե ցին, ինձ մի բա ժակ արաղ չտվին, սհե 
ղրա ղի ցը թա մա շա արի էլի: Կե րանխմե ցին, իրանց հա լալ ըլի, 
հար սը պի րին իրանց տուն»413:

Ի տար բե րու թյուն հրա շա պա տում հե քի աթ նե րի՝ իրա պա տում 
հե քի աթ նե րը մեծ մա սամբ ավարտ վում են բա րո յախ րա տա կան 
եզ րա հան գումբա նա ձև ով կամ առածասաց ված քով, որ պես պա
տու մի պատ ճա ռա հե տև ան քա յին շղթա յի տրա մա բա նա կան 
ավարտ և կեն սա փոր ձով հաս տատ ված փաստ, օրի նակ՝ «Տa փոս 
ա կըտ րըմ, քը ցըմ մե չը, ֆը ե ղը վըրa տա լըի ու ասըմ ա. «Սո՛ւտ ա, 
բո զը բոզ կը լի, ինչ ջինս ու զըմ ա ըլի, ու զըմ ա իսա նի ծը իծ ծը ծի, 
ու զըմ ա՝ անա սու նի»414, կամ՝ «Ասըմ ա. «Ա՛յ, վը եր դի քյնaս, տը հե 
մա հը չորս ղոլտ կտրած ա: Դե՛ ետ տaռ, քյնa ծը եր տուն ու լaվ 
գյդա ցի, վը եր դի գյա..նք կա, ըն դի էլ մահ կա»415, կամ՝ «Աշ խա րի 
պա..նը սը հենց կը լի, տո..ւ կիջ նես, ես կբարձ րա նամ»416:

Տա վու շի հե քի աթ նե րի քննար կու մը ցույց է տա լիս, որ հե քի ա
թի կա ռուց ված քում օգ տա գործ վում են մշտա պես ան փո փոխ 
կրկնվող լեզ վա դարձ վա ծա յին կա յուն կա ղա պար ներ, որոնք 
խարսխ ված են Տա վու շի խոս ված քի վրա: Տա վու շի հե քի աթ նե րը 
են թարկ վում են նույն օրի նա չա փու թյուն նե րին, ին չը հա տուկ է հե
քի ա թին ընդ հան րա պես, ան կախ ազ գա յին պատ կա նե լու թյու նից: 
Տա վու շի հե քի աթ նե րը սկսվում, ըն թա նում և ավարտ վում են հե
քիա թա յին ավան դա կան կա յուն սկսված քա յին, միջ նա մա սա յին և 
եզ րա փա կիչ բա նա ձև ե րով: Դի տար կում ե րի և պրպտում ե րի ար
դյուն քում փոր ձել ենք վե րա կանգ նել բա նա ձև ա յին այն շրջա նա կը, 
որի մեջ դրվել է հե քի ա թը: Չա փա ծո նա խա բանսկսված քը և չա
փա ծո ավարտն ավան դա կան հե քի ա թա սա ցու թյան կա յուն տար
րե րից են, որոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում կորց րել են իրենց կեն սու
նա կու թյու նը, տա րան ջատ վել են հե քի ա թից և շա րու նա կել իրենց 
գո յու թյու նը՝ որ պես բա նա հյու սա կան առան ձին մի ա վոր:

Չա փա ծո նա խա բանսկսված քի ու չա փա ծո ավար տի ման րա
մասն քննու թյու նը ցույց է տա լիս, որ այդ բա նա ձև ե րը խարսխ ված 

413 «Ջոմշուդն ու Մոմշուդը». – ՀԱԲ, հ. 25, №10(10), էջ 72:
414 «Բոզը բոզ կըլի, ուզըմ ա իսանի ծըիծ ծըծի, ուզըմ ա՝ ասըլանի». – ՀԺՀ, 

հ. VI, № 102, էջ 404:
415 «Մարթն ու մահը». – ՀԺՀ, հ. VI, № 113, էջ 484:
416 «Աշխարի գործը վըե՞նց կըլի». – ՀԱԲ, հ. 21, № 29(29), էջ 125:
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են նախ նա կան ծի սա սո վո րու թա յին ու հա վա տա լի քա յին հեն քի 
վրա, կի րառ վել են որ պես հե քի ա թի մուտք՝ ունկն դիր նե րին նա խա
պատ րաս տե լու և հե քի ա թի ավար տից դե պի իրա կան կյանք վե րա
դարձ նե լու մի ջոց, սա կայն օր գա նա կան կապ չու նեն հե քի ա թի սյու
ժեի հետ:

Տա վու շի սկսված քա յին, միջ նա մա սա յին և եզ րա փա կիչ բա նա
ձև ե րի քննու թյունն ու դա սա կար գում ըստ կի րա ռու թյան հնա րա
վո րու թյուն են տա լիս պնդե լու, որ դրանք առան ձին տե ղա կան ինք
նա տիպ դրսև ո րում ե րով հան դերձ, նույ նա կան են հա րև ան պատ
մա ազ գագ րա կան շրջան նե րի հե քի ա թա յին բա նա ձև ե րին և հան
դես են եկել տե ղա կան խոս ված քի լեզ վա մի ջոց նե րի, բա ռամ թեր քի 
ու ասույ թա բա նա կան տե սակ նե րի առատ օգ տա գործ մամբ, որը 
հնա րա վո րու թյուն է տվել ստեղ ծե լու տար բե րակ նե րի բազ մա զա
նու թյուն: Բա նա ձև ե րի տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյու նը ոչ մի այն 
ինք նա տի պու թյուն ու ար տա հայտ չա կա նու թյուն է հա ղոր դել Տա
վու շի հե քի աթ նե րին, այ լև ցույց է տվել, որ ավան դա կան կա յուն 
բա նա ձև ե րը մաս նա կի կո րուստ նե րով հա սել են 20րդ դա րի կե սե
րը և շա րու նա կել են կեն ցա ղա վա րել բա նա սաց նե րի խոս քում: 
Ակն հայտ է նաև այն փաս տը, որ բա նա սաց ներն ավան դա կան կա
յուն բա նա ձև ե րին հա վե լել են իրենց ան հա տա կան խոս քը, և իրենց 
խոս քը ունկնդ րին հասց նե լու հա մար դի մել են տար բեր հնարք նե
րի: Եզ րա փա կիչ բա նա ձև ե րի ավան դա կան տե սակ նե րը փո խա
րին վել են ավե լի կար ճա ռոտ ու սեղմ նո րա հայտ բա նա ձև ում ե րով, 
որոնք վեր ջին շրջա նում տի րա պե տող են դար ձել: Այդ ամե նով 
հան դերձ՝ XX դա րի գրա ռում ե րը ցույց են տա լիս, որ ոչ մի այն Տա
վու շի, այլ ընդ հան րա պես հայ կա կան հե քի ա թա յին ժա ռան գու թյան 
մեջ նկա տե լի են որա կա կան ու քա նա կա կան փո փո խու թյուն ներ, 
որոնք տա րած վում են նաև կա յուն բա նա ձև ե րի վրա: Տա վու շի հե
քի ա թա յին կա յուն բա նա ձև երն իրենց առանձ նա հատ կու թյուն նե
րով, ինք նա տի պու թյամբ ու հա մա պար փա կու թյամբ հարս տաց րել 
են հա մա հայ կա կան հե քի ա թա յին ավան դա կան բա նա ձև ե րը և 
դար ձել դրա ան քակ տե լի մա սը:
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2.5. ԶՐՈՒՅ ՑԻ ԺԱՆ ՐԸ ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ  
ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ
Տա վու շի վի պա կան բա նա հյու սու թյան տա րո ղու նակ ժան րե

րից է զրույ ցը: Զրույ ցը փոք րա ծա վալ պատ մո ղա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյուն է՝ խարսխ ված երև ա կա յա կան և իրա կան դեպ քե րի վրա: 
Նմա նօ րի նակ բա նա վոր պա տում ե րն ար տաք նա պես նման են 
ժա մա նա կա կից գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան ռե ա լիս տա կան 
զրույց նե րին: Բա նա գետ Ս. Ազ բե լևի բնո րոշ մամբ՝ այդ նմա նու թյու
նը պայ մա նա վոր ված է իրա կան փաս տի ռամկ ա կան ճշմա րիտ ու 
ան պա ճույճ նմա նակ մամբ417:

Զրույ ցի ժան րա յին սահ ման նե րը որո շա կի չեն. այն աղերս վում 
է թե՛ իրա պա տում հե քի աթ նե րին, թե՛ առակ նե րին, թե՛ զվար ճա խո
սու թյուն նե րին418: Սկիզբ առ նե լով խոր հնա դա րում՝ զրույց նե րը 
զար գաց ման եր կար ճա նա պարհ են ան ցել և են թարկ վել փո փո
խու թյուն նե րի:

Ինչ պես բա նա հյու սա կան մյուս ժան րե րը, զրույց նե րը նույն պես 
հա սա րա կա կան մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում և ակ տի
վո րեն կեն ցա ղա վա րում են: Զրույ ցը կա րող էր ստեղծ վել որևէ գյու
ղում, որևէ ան հա տի կող մից, բազ միցս պատմ վել, վե րա պատմ վել, 
անց նել մեկ ասա ցո ղից մյու սին, առա ջաց նել նոր տար բե րակ ներ: 
Իրենց սյու ժե նե րով զրույց նե րը բազ մա զան են: Դրանք իրենց մեջ 
նե րա ռում են տար բեր պատ մա կան, տե ղա կան, կեն ցա ղա յին, սո ցիա
լա կան դեպ քեր, ու նեն ու սու ցո ղա կան, խրա տա կան, քննա դա տա
կան, վեր լու ծա կան բնույթ: Դրան ցում ար տա հայտ ված են հա սա
րա կու թյան հետ քարք րու թյուն նե րը, հա սա րա կա կան գի տակ ցու
թյան աս տի ճա նը, կրո նա փի լի սո փա յա կան ըն կա լում ե րը, քա ղա
քա ցի ա կան դիր քո րո շում ե րը, գե ղա գի տա կան մո տե ցում ե րը:

Հայ ժո ղովր դա կան զրույց նե րն առ հա սա րակ ավան դա կան 
բա նա հյու սու թյան յու րա հա տուկ դրսև ո րում եր են, որոնք ավանդ

417 Азбелев С. Н., Современные устные рассказы, Русский фольклор, т. IX, 
Проблемы современного народного творчества, Москва –Ленинград, 
Издво «Наука», 1964, с. 139.

418 Ա. Սահակյանը, ներկայացնելով վերոհիշյալ ժանրերի բնութագրման 
հարցը, գտնում է, որ զրույցներում իրականությունն առանձնանում է 
պատմականության պահպանմամբ: Իրապատում հեքիաթի և առակի 
տարբերակման համար նա ելակետ է ընդունում գլխավոր գործառույթի 
կրողի տեսակը և գործառույթը (ֆունկցիա) դիտում որպես առաջնային 
պայման (Սահակյան Արծ., նշվ. աշխ., էջ 87, 92):
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վել են հին ժա մա նակ նե րից ոչ մի այն բա նա վոր, այ լև՝ գրա վոր 
տար բե րակ նե րով: Զրույց նե րը բնո րոշ են եղել հայ միջ նա դա րյան 
գրա կա նու թյա նը. դրանց հա մար թե րևս սկզբնաղ բյուր են հան դի
սա ցել ժո ղովր դա կան բա նա վոր զրույց նե րը: XII –XIII դա րե րում 
գե րիշ խել են պատ մա կան բնույթ կրող զրույց նե րը, որոնք կապ ված 
են եղել իրա կան ան ձանց և պատ մա կան իրա դար ձու թյուն նե րի 
հետ և հե տապն դել են գա ղա փա րա կանքա ղա քա կան նպա տակ
ներ, ծա ռա յել են ժո ղովր դի ինք նա ճա նաչ ման, ինք նա գի տակ ցու
թյան ու ազ գա յին ար ժա նա պատ վու թյան բարձ րաց մա նը:

Տա վու շում զրույ ցը նա խընտ րե լի ժանր է, և զրու ցա բան ներն 
առանձ նա նում են «առա կա խոս» անու նով՝ պայ մա նա վոր ված 
նրանց պա տում ե րի բա րո յախ րա տա կան ուղղ վա ծու թյամբ ու 
առա ծա յին եզ րա հան գում ե րով: Թե մա տի կա յով Տա վու շի զրույց
նե րը բազ մա զան են և հիմ ա կա նում ստո րա բա ժան վում են հե տև
յալ կերպ՝ ա) սո ցի ալկեն ցա ղա յին խնդիր նե րի ար ծար ծում՝ նկա տի 
ու նե նա լով հա րուս տի և աղ քա տի փոխ հա րա բե րու թյուն ներն ու 
դրան ցից բխող հե տև անք նե րը419, բ) հո գև ո րա կան նե րի (տեր տեր, 
վար դա պետ, մոլ լա) դա սին նվիր ված զրույց ներ՝ ելա կետ ու նե նա
լով նրանց վար քի և կեն ցա ղի առան ձին դրսև ո րում ե րը420, գ) կա
նանց վար քի, կյան քի ու կեն ցա ղի բա ցա հայ տու մը՝ իրենց դրա կան 
և բա ցա սա կան դրսև ո րում ե րով421, դ) աստ ծո, Քրիս տո սի և սրբա
վայ րե րի ար ժե քի գնա հա տու մը՝ ըստ ժո ղովր դա կան ըն կա լում ե րի 
ու պատ կե րա ցում ե րի422, ե) հա վա տա լիք նե րի, սո վո րույթ նե րի, 
նա խան շան նե րի, սնո տի ա պաշ տու թյան վրա հիմ ված և ժո ղովր դի 
կյան քում դրանց ու նե ցած դե րի բա ցա հայտ մա նը նվիր ված սյու ժե
ներ423, զ) մարդ կա յին տար բեր հա րա բե րու թյուն ներ և որակ ներ, 
բնա վո րու թյան գծեր (ազն վու թյուն, խո րա ման կու թյուն, ճարպ կու
թյուն, ար դա րու թյուն, սրտա ցա վու թյուն, իմաստ նու թյուն, մի ա մտու
թյուն, պար ծեն կո տու թյուն, և այլն), որոնց վրա կա ռուց ված սյու ժե

419 ՀԱԲ, հ. 25, №№ 1(106), 36(141), 37(142), 41(146): ՀԱԲ, հ. 21, № 81(81):
420 ՀԱԲ, հ. 25, №№ 2(107), 3(108), 4(109), 5(110), 6(111), 7(112), 8(113): ՀԱԲ, 

հ. 21, №№ 61(61), 69(69), 70(70), 78(78):
421 ՀԱԲ, հ. 25, №№ 10(115), 11(116), 12(117), 13(118), 14(119), 15(120), 16(121), 17(122), 

18(123), 19(124), 20(125): ՀԱԲ, հ. 21, №№ 49(49), 50(50), 51(51):
422 ՀԱԲ, հ. 25, №№ 4(109), 28(133), 29(134), 30(135):
423 ՀԱԲ, հ. 25, № 10(203): ՀԱԲ, հ. 21, №№ 46(46), 84(84), 1(104), 4(107), 

5(108):
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նե րը բա ցա հայ տում են տե ղա կան և հա մա մարդ կա յին ար ժեք
ներ424, է) հա սա րա կու թյան տար բեր խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
(թա գա վոր, հո ղա գործ, գյու ղա ցի և այլն)՝ իրենց խնդիր նե րով ու 
արարք նե րով425:

Սույն բա ժա նու մը ցույց է տա լիս, որ զրույց նե րի հիմ ա կան հե
րո սը մարդն է՝ իր լավ ու վատ գոր ծե րով, կեն ցա ղով, հա վա տա լիք
նե րով ու սո վո րույթ նե րով: Այլ կերպ ասած՝ մարդ կա յին կյանքն է՝ 
իր ամ բող ջու թյան մեջ:

Ըստ էու թյան Տա վու շի վի պա կան բա նա հյու սու թյան մեջ գո յու
թյուն ու նի զրույ ցի եր կու տիպ՝ ա) ավան դա կան զրույց, որը, դա րե
դար փո խանց վե լով, հա սել է մեր օրե րը և բ) իրա պա տում զրույց, 
որը տե ղա կան ծա գում ու նի և ստեղծ վել է կոնկ րետ իրա դար ձու
թյուն նե րի ազ դե ցու թյան տակ:

Ի տար բե րու թյուն հե քի աթ նե րի՝ զրույց նե րի տեքս տը կա յուն 
չէ, և բա նա սաց նե րից յու րա քան չյու րը զրույ ցի բո վան դա կու թյու նը 
ներ կա յաց նում է յու րո վի՝ իր պատ մո ղա կան հնա րա վո րու թյուն նե
րի և գե ղա գի տա կան ըն կա լում ե րի հա մե մատ: Պետք է նկա տել, 
որ յու րա քան չյուր բա նա սաց պահ պա նում է զրույ ցի կա ռուց ված քա
յին մո դե լը. այն է՝ զրույ ցի մուտ քը, բուն պա տու մը և վեր ջա բանեզ
րա կա ցու թյու նը: Զրույ ցի մուտ քն ապա հո վող ար տա հայ տու թյու նը 
ձգտում է բա նա ձև ման, որը հա ճախ հի շեց նում է իրա պա տում հե
քի աթ նե րի սկսված քա յին բա նա ձևը, օրի նակ՝ «Մի որ փը վե րի կնիկ 
ա ըլըմ, տa մի հատ տղա ա ու նե նըմ»426, «Մի քա նի հա յեր քյնըմ են 
օտար եր կիր՝ աշ խա դան քի»427, «Մի ան գամ մի մարդ կա մը տա լիս 
ա հա րև ա նին, որ տա նի ցո րե նը կալ սի»428:

Եր բեմ զրույ ցը կա րող է ու նե նալ բա ցատ րու թյուննա խա բան, 
որը բնո րոշ է հրա շա պա տում հե քի ա թին, օրի նակ՝ «Դե հին ժա մա

424 ՀԱԲ, հ. 25, №№ 21(126), 24(129), 25(130), 26(131), 31(136), 32(137), 33(138), 
35(140), 36(141), 39(144), 40(145), 43(148), 44(149), 48(153), 59(164), 65(170): 
ՀԱԲ, հ. 21, №№ 45(45), 48(48), 56(56), 57(57), 58(58), 59(59), 72(72), 
73(73), 74(74), 75(75), 76(76), 79(79), 80(80), 82(82):

425 ՀԱԲ, հ. 25, №№ 3(108), 25(130), 38(143), 50(155), 52(157): ՀԱԲ, հ. 21, 
№№ 47(47), 56(56), 57(57), 58(58), 72(72), 73(73), 74(74), 76(76), 79(79), 
80(80):

426 «Ինչ անես՝ քեզ կանես». – ՀԱԲ, հ. 25, № 1(106), էջ 237:
427 «Կյaռներն ու զուռնըչքերը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 38(143), էջ 255:
428 «Անպարտաճանաչ հարևանն ու կամի տերը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 65(170), 

էջ 263:
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նակ նե րըմ, իհար կե, քա հա նա նե րը նույն պես ժո ղո վուր թի հaշվին 
ապ րող մար թիք են ըլըմ: Մի քյա սիբ մարթ ա ըլըմ, շատ քյա սիբ 
մարթ ա ըլըմ»429, կամ՝ «Բոլ շև իկ նին նոր էկած ժա մա նա կը կա նանց 
կազ մա կեր պու թյուն ստեղ ծե ցին: Հմի մի մար թի կնիկ քյնaցել ա 
ժո ղով»430, «Նո յի ճըր հե ղե ղից հե տո ամեն մարթ իրան հա մար մի 
տեղ իրան ին չը վեր ա կա լել, իր գյան քը ազա տե լու հա մար: Մի բի
ձա մարթ ա ըլել…»431:

Մնա ցյալ դեպ քե րում զրույ ցի մուտ քը հա կիրճ է և ան մի ջա պես 
մտցնում է բուն գոր ծո ղու թյան մեջ, օրի նակ՝ «Էր կու լո թի գնըմ են 
ճա նա պա րով…»432, «Մշա կին «քյլնգյbշ» են ուտց րել, ղրգել, թե՝ 
քյնa ար տը հնձի»433, «Մի նը քյնըմ ա մի նախ շո՜ւն հbւլbւնք քյթնըմ 
դաշ տը մը…»434:

Տե ղա կան իրա պա տում զրույց նե րի նա խա բանն ավե լի կոնկ
րետ դրսև ո րում ու նի և ան միջ պես մատ նան շում է տե ղա վայ րը կամ 
գոր ծող ան ձին, որոնք քա ջա ծա նոթ են ունկնդ րին, օրի նակ՝ «Հա՛, 
օրե րի մի օրը Ալ լահ վեր դյան Առա քե լը կյbւթaնի հաղսն իրան 
տափն ա էկած ըլըմ…»435, «Մեր գյու ղը մը, հին ժա մա նա կը,նա յըմ 
են տե նըմ՝ մի մո լոր ված շուն եկել ա գյու ղա մեչն ըն գել»436, «Մեր 
Աշ խե նին, Մակ նանց Աշ խե նին էլի, մի ախ պեր ու ներ՝ Սա քոն»437:

Տա վու շի իրա պա տում զրույց նե րի թե ման հիմ ա կա նում ներ
կա յաց նում է XIX դա րա վեր ջի և XX դա րասկզ բի գյու ղաշ խար հի 
սո ցի ալտնտե սա կան իրո ղու թյուն նե րը, գյու ղա ցու չար քաշ վի ճակն 
ու տգի տու թյան հե տև ան քով հա ճախ ան հե թեթ վի ճակ նե րի մեջ 
հայտն վե լը: Այս զրույց ներն ու նեն պատ մա կան, ճա նա չո ղա կան 
ար ժեք և ոչ մի այն իրա կան, փաս տա կան նյութ են ներ կա յաց նում, 
այ լև, բնու թագ րե լով ան ցյա լի ցա վա լի և եր գի ծա կան իրո ղու թյուն
նե րը, հան գեց նում են որո շա կի հե տև ու թյուն նե րի, որի բա րո յա խո

429 «Աղքատի այծը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 2(107), էջ 238:
430 «Մարթու ու կնգա հավասարությունը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 19(124), էջ 246:
431 «Բիձի ախճկեքը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 45(45), էջ 142:
432 «Էրկու լոթի». – ՀԱԲ, հ. 21, № 75(75), էջ 154:
433 «Քյլնգյbշ». – ՀԱԲ, հ. 21, № 81(81), էջ 159:
434 «Մարթու աչքը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 25(130), էջ 249:
435 «Տերտերի մաս տալը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 4(107), էջ 177:
436 «Ղևոնդ ապերն ու տaռaծ շունը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 1(104), էջ 175:
437 «Մակնանց Սաքոյի մասին». – ՀԱԲ, հ. 25, № 9(192), էջ 271:
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սա կան եզ րա կա ցու թյու նը ունկն դիր նե րին ուղ ղոր դում է դե պի ճշմար
տու թյու նը, վատ թա րից և տգի տու թյու նից խու սա փե լու գա ղա փա
րը: Ան ցյա լում շա տերն էին զոհ դար ձել տգի տու թյանն ու պար
տադ րան քին. այդ առու մով բնու թագ րա կան է «Թա թո սի մա հը» և 
«Տեր տե րի մաս տա լը» իրա պա տում զրույց նե րի հե րոս նե րի՝ Շը հե
նանց Թա թիի ու Ըռա քե լի հի վան դու թյուն նե րի պատ մու թյու նը: Հի
վանդ Թա թո սի հի վան դա տես տգետ ըն կեր նե րի՝ հի վան դին քա
ջա լե րե լու փոր ձը վե րած վում է հո գե բա նա կան ճնշման. «Հա՜, տրա 
ման ածո ղի [մահ վան հրեշ տակ Է. Խ.] վը ե տի տա կին մա տաղ, դե 
էտ ա քու իս կա կան օլbւմ ա էլի, էս ա մի կտոր խունկ կը տaռնaս, 
կքյնaս Երու սա ղե մի տըրaխտaկան բաղն էլի, էտ ա լaվ ա»438, 
հի վան դի ներ կա յու թյամբ առա ջի կա թաղ ման և հո գե հա ցի խնդիր
նե րի քննար կու մը և հա ղոր դու թյան հա մար տեր տեր բե րե լը վերջ
նա կա նա պես սպա նում է թշվառ հի վան դին: Երկ րորդ զրույ ցի հե
րո սը՝ Ըռա քե լը, հան գա մանք նե րի բե րու մով չա փից շատ լո բի է ու
տում և «չալ մա ա ըլըմ». հա րա զատ նե րը հա ղոր դու թյան հա մար 
հրա վի րում են տեր տե րին, բայց այս հի վանդն ավե լի խե լա միտ է 
գտնվում, քան նա խորդ զրույ ցի հի վան դը և «Ըռա քե լըս տըկ լոր, 
փո խա նը հանց տbւս ա պըրծ նըմ, փախ ճըմ»439 մա հից խու սա փե լու 
հա մար, որով հե տև տեր տե րը հա ղոր դու թյուն («մաս տալ») տա լիս 
էր ան հու սա լի և մեռ նող հի վան դին:

Ար ժև ո րե լով իրա պա տում զրույց նե րը՝ հարկ է նշել, որ, թեև 
դրանք տար բե րակ ներ չու նեն, սա կայն իրենց տե ղա կան լեզ վամ տա
ծո ղու թյամբ ընդ հա նուր թե մա նե րին ձգտող բո վան դա կու թյամբ, 
ար ծար ծած խնդիր նե րի երան գապ նա կով դուրս են գա լիս տե ղա
կան նեղ շրջա նակ նե րից և մո տե նում հա մա հայ կա կան բա նա հյու
սա կան ժա ռան գու թյա նը: Տա վու շի իրա պա տում զրույց նե րին բնո
րոշ է նաև հան րա հայտ բա նա հյու սա կան մո տիվ ե րի վե րագ րու մը 
կամ իրենց հա մա գյու ղա ցուն, կամ կոնկ րետ ան հատ նե րի, որոնք 
տվյալ մի ջա վայ րում ճա նաչ ված են և իրենց ներ կա յու թյամբ հա
վաս տի ու թյան երանգ են հա ղոր դում պա տու մին: Նմա նօ րի նակ 
տի պե րից են՝ ամու սի նը և կի նը փոխ վում են տե ղե րով, և ամու սի նը 
փոր ձում է անել կնոջ գոր ծը և մատն վում է ան հա ջո ղու թյան (ըստ 
Աար նեԹոմփ սոնՈւ թե րի՝ տիպ ATU 1408)440, կամ անզ գամ կի նը 

438 «Թաթոսի մահը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 3(106), էջ 177:
439 «Տերտերի մաս տալը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 4(107), էջ 177:
440 «Մարթ ու կնգա հավասարությունը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 19(124), էջ 246:
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խա բում է թե՛ ամուս նուն, թե՛ հյու րին և սա գե րը ու տեց նում սի րե կա
նին (ATU 1741)441, կամ բերդ ցի բե ղա վոր, փա փա խա վոր պատ վի
րա կի վրա ծի ծա ղե լու նպա տա կով հյու րա սի րում են մա ծուն: Պատ
վի րա կը մեղր է պա հան ջում, բե խե րը սղա լում մեղ րով և բե խերն 
առանց մա ծու նո տե լու ու տում այն (ATU 921G*)442: Այդ պա տում ե րը 
յու րա հա տուկ են ժո ղովր դի մտա ծո ղու թյա նը և ձեռք են բե րում տե
ղա կան ար ժեք:

Տա վու շի ավան դա կան զրույց նե րի բազ մա զա նու թյու նը պայ
մա նա վոր ված է թե՛ փո խառն չու թյուն նե րով, թե՛ նախ նի նե րից և թե՛ 
հա րև ան պատ մա ազ գագ րա կան շրջան նե րից ժա ռան գա ծով: Ակն
հայտ է նաև Տա վու շի բա նա վոր զրույց նե րի կա պը միջ նա դա րյան 
գրա վոր աղ բյուր նե րում պահ պան ված զրույց նե րի հետ: Դժվար է 
ասել՝ գրա վոր աղ բյուր նե րի՞ց են այդ զրույց ներն ան ցել բա նա հյու
սու թյա նը, թե՞ ընդ հա կա ռա կը, բայց փաստն այն է, որ շատ հայտ նի 
սյու ժե ներ առ կա են թե՛ գրա վոր, թե՛ բա նա վոր սկզբնաղ բյուր նե
րում և, հակ ված ենք կար ծե լու, որ առաջ նա յի նը բա նա վոր ավան
դույթն է: Ու շագ րավ է պատ մա կան դեմ քե րի վի պա կա նա ցու մը 
զրույց նե րում և պատ մա կան դեպ քե րին ու դեմ քե րին ժո ղովր դա
կան մո տե ցում ու նրանց արարք նե րի մեկ նա բա նու թյու նը դրա նից 
բխող եզ րա կա ցու թյամբ: Այդ առու մով խորհր դան շա կան է «Հոր 
խոր հուր դը թա քա վո րին»443 զրույ ցը, որի սյու ժեն հե տև յալն է. Մի 
տղա գնում է ու րիշ թա գա վո րու թյուն, որի թա գա վո րը մա հա ցել է: 
Նոր թա գա վոր ընտ րե լու հա մար բաց թողն ված թռչու նը նստում է 
օտար տղա յի գլխին, որին դարձ նում են թա գա վոր: Նա մարդ է ու
ղար կում հոր մոտ, որ խոր հուրդ տա, թե ինչ պես կա ռա վա րի եր կի
րը: Հայ րը ոչինչ չի ասում, այլ մտնում է բան ջա րա նոց և հա սած 
պո մի դոր նե րը պո կում, թա փում է, իսկ խա կե րը ջրում, մշա կում: 
Պատ վի րա կի այն հար ցին, թե ինչ պա տաս խա նի որ դուն, նա ասում 
է. «Ինչ տե սար, էն էլ կա սես»: Որ դին հաս կա նում է հոր խոր հուր դը. 
«Էտ հին աշ խա տող նե րին գըլ խի ցը կհա նես, նոր կադ րեր, ինչ որ 
ընդ րես, նրանք քեզ կեն թարկ վեն»: Այս ժո ղովր դա կան զրույ ցի մի 
տար բե րա կը Կի րա կոս Գան ձա կե ցու հա մար հիմք է ծա ռա յել բյու
զան դա կան Մո րիկ կայ սեր պա տու մը444 շա րադ րե լիս: Կի րա կոս 

441 «Ղազերի կյողը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 57(162), էջ 260 –261:
442 «Մարթ կար՝ մարթի մոտ ուղարկեցին». – ՀԱԲ, հ. 21, № 57(57), էջ 148:
443 «Հոր խորհուրդը թաքավորին». – ՀԱԲ, հ. 21, № 72(72), էջ 153:
444 Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց, աշխատասիրությամբ 
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Գան ձա կե ցին ընդգ ծում է, որ զրույ ցը ժո ղովր դա կան ծա գում ու նի. 
«Սրա մա սին [Մո րի կի Է. Խ.] ասում են, թե Հա յաս տա նի Օշա կան 
գյու ղից էր, իսկ ու րիշ նե րը՝ թե Տա րո նից էր»445: Խո սե լով Մո րի կի446 
զրույ ցի բա նա հյու սա կան ակունք նե րի մա սին՝ բա նա գետ Կ. Մե լիք
Օհան ջա նյա նը զու գա հեռ է անց կաց նում իր լսած և գրա ռած զրույ
ցի տար բե րա կի (պատ մել է Ղա փա նի շրջա նի Կա վարտ գյու ղա ցի 
Հա մա զասպ Ստե փա նյա նը, 1957 թ.) և եթով պա կան հա ման ման 
զրույ ցի մի ջև ու գտնում է, որ բա նա հյու սա կան այդ եր կու պա տում
ներն առաջ են եկել ավե լի հնա գույն զրույ ցից, որի հայ կա կան 
տար բե րա կը վե րագր վել է Մո րիկ կայս րին447: Զրույ ցի տա վու շյան 
տար բե րա կը խո սում է այն բա նի օգ տին, որ այս սյու ժեն տա րած
ված է եղել ու պատմ վել է Հա յաս տա նի տար բեր շրջան նե րում: Ըստ 
Տա վու շի հե քի ա թա յին մո տիվ ե րից մե կի՝ դեր վի շը թա գա վո րից 
խնդրում է երեք ժա մով թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու նը զի ջել 
իրեն, որ հաս կա նա, թե ին չու է ժո ղո վուր դը նրա նից գոհ: Թա գա
վո րը թա գը տա լիս է դեր վի շին, որն այն դնում է իր գլխին ու գրա
վում նրա տե ղը՝ զրկե լով նրան իշ խա նու թյու նից448: Ըստ Գան ձա
կե ցու մո րի կյան զրույ ցի՝ մե ռած թա գա վո րի թա գը պա լա տա կան
նե րը տա լիս են առա վոտ շուտ քա ղա քա յին դար պա սի մոտ հան դի
պած մար դուն (որը Մո րիկն էր), որ նա այն դնի պա լա տա կան նե րից 
որևէ մե կի գլխին: Բայց Մո րի կը նստում է գա հին և թա գը դնում իր 
գլխին ու դառ նում թա գա վոր, ինչ պես հե քի ա թի դեր վի շը: Քննու
թյան առն վող ժո ղովր դա կան զրույ ցում թա գա վո րի ընտ րու թյու նը 
կա տար վում է ըստ բաց թողն ված թռչու նի ընտ րու թյան449: Հե քի ա

Կ. Ա. ՄելիքՕհանջանյանի, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1961, էջ 46 –49:
445 Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն, թարգմանությունը, առա

ջաբանը և ծանոթագրությունները Վարագ Առաքելյանի, Երևան, «Սո
վետական գրող» հրատ., 1982, էջ 47 –50:

446 Մորիկը Բյուզանդիայի կայսր էր (582 –602): Նա Տիբերիոսի փեսան էր 
և զորապետը: Տիբերիոս կայսեր մահից հետո դառնում է կայսր:

447 Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց, Առաջաբան Կ. Մելիք
Օհանջանյան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1961, էջ ԾԳ –ԾԵ:

448 «Էրազ հանող տղեն ու թաքավորի բախտը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 18(18), էջ 
103 –109: «Ասսու պահած գառը գելը չի ուտի». – ՀԺՀ, հ. II, Երևան, 
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1959, № 23, էջ 295:

449 Որևէ մեկի գլխին նստած թռչունի մոտիվը թերևս անաչառ ընտրության 
գաղափարն է արտահայտում ուշ շրջանի մոտեցումերում և մեկ նա
բանություններում: Սակայն վերանալով այս մոտեցումից՝ պետք է 
առաջ նորդվել մարդու նախնական պատկերացումերով, ըստ որի, 
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թա յին եր կու մո տիվ ե րը հիմք են հան դի սա ցել Մո րի կի գա հա կալ
ման իրա կան պատ մու թյու նը գու նա զար դե լու և ժո ղովր դա կան մեկ
նա բա նու թյամբ ներ կա յաց նե լու հա մար: Ակն հայտ է, որ թե՛ զրույ ցը, 
թե՛ հե քի ա թը և թե՛ Գան ձա կե ցու Մո րի կի մա սին պատ մու թյու նը 
սնու ցում են ստա ցել նույն աղ բյու րից, ու վե րո հի շյալ սյու ժեն թե՛ 
գրա վոր և թե՛ բա նա վոր ճա նա պար հով հա սել է մեր օրե րը:

Տա վու շի զրույց նե րում պահ պան վել են հե ռա վոր ան ցյա լի 
պատ մու թյան դրվագ ներ, որոնց ճշգրտու թյու նը թե ա կան է, սա
կայն պա րու նա կում է ար ժե քա վոր գա ղա փար ներ, որոնք բո լոր ժա
մա նակ նե րի հա մար ար դի ա կան են և մարդ կա յին հա րա բե րու
թյուն ներն ար տա ցո լում են ուղ ղա կի ձև ով: Ըստ հնա գույն ժա մա
նակ նե րից ավանդ ված մի զրույ ցի՝ Նո յի ջրհե ղե ղի ժա մա նակ մի 
ծե րու նի իր կնոջ, աղջ կա, էգ շան և էգ էշի հետ մի տեղ պատս պար
վում և ողջ են մում 450: Փրկված երեք երի տա սարդ ներ գնում են 
ծե րու կի մոտ և խնդրում նրա աղջ կա ձեռ քը: Ծե րու կը շվա րում է, 
թե որին տա իր մի ակ աղջ կան: Աստ ված կեր պա րա նա փո խում է 
էշին և շա նը ու դարձ նում աղ ջիկ ներ: Երբ աղջ կան ներս են կան
չում, մտնում են երեք մի ան ման աղ ջիկ, այն պես որ ծնող նե րը չեն 
տար բե րում, թե որն է իրենց աղ ջի կը: Երի տա սարդ ներն ամուս նա
նում են աղ ջիկ նե րի հետ և հաս տատ վում տար բեր տե ղե րում: Երբ 
ծնող ներն այ ցե լում են իրենց աղ ջիկ նե րին, ծե րու կը փե սա նե րին 
հարց նում է, թե ար դյո՞ք գոհ են իրենց կա նան ցից՝ նպա տակ ու նե
նա լով պար զել, թե որն է իր աղ ջի կը: Մեկն ասում է. «Շատ լaվ ա, 
բայց մին չև բը զես վը եչ, անըմ չի», մյուսն ասում է. «Շատ լaվ ա, 
բայց վը եր մի պaն անըմ ա՝ տաս ան քամ լանթ ա տա լի, նոր ա 
անըմ, հու ջաթ ա անըմ»: Փե սա նե րի պա տաս խա նից ծե րու կը հաս
կա նում է, թե որն է իր աղ ջի կը, որը՝ էշը և որը՝ շու նը: Բա նա սաց 
Աբ րա համ Գրի գո րյանն այս զրույ ցը451 պատ մե լուց հե տո զու գա հեռ 

մեռած մարդու հոգին տեղափոխվում է թռչունի մեջ: Հետևաբար մե
ռած թագավորի հոգին կրող թռչունը նոր թագավորին ընտրում է ըստ 
հանգուցյալ թագավորի ցանկության:

450 Այս ավանդազրույցի տարբերակը, որում գործող անձինք Նոյ նա հա
պետը և իր աղջիկն ու աղջիկների փոխակերպված էշն ու շունն են, 
գրառել է նաև Երվանդ Լալայանը Ջավախքում և 1892 թվականին 
հրա  տարակել«Ջավախքի բուրմունք» ժողովածուում (Լալայան Ե., 
Երկեր, հ. I, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1983, էջ 393: Ղանալանյան Ա., 
Ավանդապատում, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969, էջ 334):

451 «Բիձի ախճկեքը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 45(45), էջ 142 –143:
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է անց կաց նում Նո յի ժա մա նակ նե րում աղ ջիկ նե րի կեր պա րա նա
փոխ ված էշի ու շան բնա վո րու թյան ու գոր ծե լա կեր պի և ժա մա նա
կա կից որոշ կա նանց ու տղա մարդ կանց բնա վո րու թյան ու վար
քագ ծի մի ջև և հան գում այն եզ րա կա ցու թյան, որ. «…էտ էսա կա
նու թյուն դեռ սհա թիս մեր սե րուն դի մեջ կա»՝ հաս տա տե լով ժա
ռան գա կա նու թյան դե րը յու րա քան չյուր ան հա տի բնա վո րու թյան 
ձև ա վոր ման գոր ծում: Այս զրույ ցի մեջ մի ա ժա մա նակ առ կա է հրա
շա պա տու մի տար րը (կեն դա նի նե րի կեր պա րա նա փո խու թյու նը), 
որը բնո րոշ է հե քի ա թին և այ լա բա նու թյու նը (կեն դա նի նե րի բնույ
թի մի ջո ցով մարդ կա յին բնա վո րու թյուն նե րի տա րաբ նույթ դրսև ո
րում ե րը ներ կա յաց նե լը), որը բնո րոշ է առա կին: Սա ցույց է տա
լիս, որ զրույ ցի ժան րա յին սահ ման նե րը բա վա կան լայն են և նրա 
կա ռուց ված քին խորթ չեն այլ ժան րե րին բնո րոշ տար րե րի կի րա
ռու թյու նը: Հատ կան շա կան է, որ տա վուշ ցի բա նա սաց նե րը զրույ ցը 
պատ մում են ըստ անհ րա ժեշ տու թյան՝ հա մա հունչ տվյալ պա հին 
կամ իրադ րու թյա նը, ցան կա նա լով իրենց պա տու մով դի մա ցի նին 
հու շել կամ էլ ակն հայտ հաս կաց նել և զգու շաց նել սխալ քայ լի 
ապա գա ոչ ցան կա լի հե տև անք նե րից452:

Ինչ պես տես նում ենք, Տա վու շի զրույց նե րին բնո րոշ է նաև բա
րո յախ րա տա կան եզ րա կա ցու թյու նը, որը հա ճախ հան դես է գա լիս 
առածասաց ված քա յին տար բե րա կով, ինչ պես օրի նակ՝ «ինչ կտաս՝ 
քեզ կտաս, ինչ կա նես՝ քեզ կա նես»453, «… էտ իմ արած պaնն ա, իմ 
աղաքն ա էկել»454, «… սa իսա նա թի աչքն ա, աշ խա րումս չի կուշ
տա ցել, հմի էս մի պbւռը հո ղո վը կշտա ցել ա»455, «Էտ խեղճ մար թը 
հաս նըմ ա ըն դի, ետ ա կյaլի, ո՛չ ղո նաղ կա, ո՛չ ղազ կա, մըմ ա 
ըլետ էն ան ճար, անճbւր ճա ղա ցը»456, «Ասը մա. Բա լա ջան, աշ խար
քըս վը եր կա մի նaրդվaն ա, մե կը բարց րա նըմ ա, մե կը իչ նըմ 
ա»457: Հա կիրճ ու ներ գոր ծուն վեր ջա բանն ամ բող ջաց նում է զրույ
ցի հիմ ա կան նպա տա կը:

452 «Եղունիկն ու աղվեսը». – ՀԱԲ, h. 21, № 59(59), էջ 150: «Սմբատ Թամ
րազյանը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 11(204), էջ 280:

453 «Ինչ կանես՝ քեզ կանես». – ՀԱԲ, հ. 25, № 1(106), էջ 236 –237:
454 «Իմ արածն իմ աղաքն ա էկել». – ՀԱԲ, հ. 25, № 17(122), էջ 245:
455 «Մարթու աչկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 25(130), էջ 249:
456 «Ղազերի կյbղը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 57(162), էջ 260:
457 «Աշխարքս վեր կա, մի նaրդվaն ա». – ՀԱԲ, հ. 21, № 46(46), էջ 143:
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Զրույ ցից բխեց վող եզ րա կա ցու թյու նը սո վո րա բար ընդգ ծում 
է՝ ին չը չի կա րե լի անել (չի կա րե լի ու րի շին վա տու թյուն անել, որով
հե տև այն բու մե րան գի նման հետ կգա և կհար վա ծի նա խա ձեռ նող 
կող մին [ՀԱԲ հ. 25, № 1 (106)], չի կա րե լի հա նի րա վի նե ղաց նել մե
ծա հա սակ նե րին, որով հե տև բո լո րին վե րա պահ ված է անց նել տա
րի քա յին աս տի ճա նա կար գով և բախ վել նույն ան հե թեթ օրեն քին 
[ՀԱԲ հ. 21, № 46 (46)] և այլն:

Զրույ ցի բա րո յախ րա տա կան եզ րա կա ցու թյու նը ժան րա յին առու
մով այն մո տեց նում է առա կին: Զրույ ցի ժան րի բո վան դա կա յին 
լայն ընդգր կու մը, հա կիր ճու թյու նը, բա րո յախ րա տա կան, դաս տիա
րակ չա կան նշա նա կու թյու նը, ժո ղովր դի կեն ցա ղի, սո վո րույթ նե րի 
ու հա վա տա լիք նե րի պահ պան ման ու փո խանց ման հնա րա վո րու
թյու նը, հա սա րա կու թյան գե ղա գի տա կան պա հանջ նե րի բա վա
րար ման կա րո ղու թյու նը նպաս տել են սյու ժե նե րի տա րած ման ու 
կեն ցա ղա վար ման գոր ծըն թա ցին:

2.6. ԶՎԱՐ ՃԱ ԽՈ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ
Տա վու շում վի պա կան բա նա հյու սու թյան ժան րե րից ամե նա

տա րած վա ծը, սիր վածն ու մին չև այ սօր ակ տի վո րեն կեն ցա ղա վա
րո ղը զվար ճա խո սու թյունն է: Այն վի պա կան բա նա հյու սու թյան 
ամե նա կեն սու նակ ժանրն է, որի կեն ցա ղա վար ման շա րու նա կա
կա նու թյան և տա րած ման վրա եր բևէ չեն ազ դել ո՛չ սո ցի ալհա սա
րա կա կան տե ղա շար ժերն ու վայ րի վե րում ե րը, ո՛չ պա տե րազմ
ներն ու բռնա գաղ թե րը, ո՛չ բնա կան աղետ նե րը: Զվար ճա խո սու
թյունն իր սեղմ ու սրըն թաց սյու ժեի և անս պա սե լի ավար տի, սրա
միտ ար տա հայ տու թյուն նե րի ու երկ խո սու թյուն նե րի, նուրբ հու մո րի 
ու այ րող սա տի րա յի շնոր հիվ մեծ մաս սա յա կա նու թյուն է վա յե լում 
հա սա րա կու թյան բո լոր խա վե րի մի ջա վայ րում: Իր ար մատ նե րով 
այն գնում է դա րե րի խոր քը: Ավան դա կան բազ մա թիվ սյու ժե ներ 
փո խանց վե լով մեկ ան հա տից մյու սին, մեկ ազ գից մյու սին, հղկվե
լով ու զար գա նա լով, իրենց մեջ նե րա ռե լով զվար ճա խոս նե րի, 
սրա միտ նե րի, խո րա մանկ նե րի, մի ա միտ նե րի նոր անուն ներ՝ 
հարս տաց րել են հա մաշ խար հա յին զվար ճա պա տու մի եր կա ցան
կը458: Հա յաս տա նի բո լոր պատ մա ազ գագ րա կան շրջան ներն ու նե

458 Խեմչյան Է., Պոլոզ Մուկուչը Գյումրվա բանահյուսական ավանդության 
մեջ, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» միջազգային 
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ցել են իրենց զվար ճա խոս նե րը, որոնց շուրջ ստեղծ ված զվար ճա
խո սու թյուն նե րով հարս տաց րել են սե փա կան տա րա ծաշր ջա նի 
բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյու նը:

Պատ մա կան Հա յաս տա նի բո լոր պատ մա ազ գագ րա կան 
շրջան ներն ու նե ցել են իրենց տե ղա կան նշա նա կու թյան զվար ճա
խոսն ու բնա կա վայ րը՝ իր բնա կիչ նե րով. դրանց մի մասն իր 
ընդգրկ մամբ ու նշա նա կու թյամբ դուրս է եկել տե ղա կան շրջա նակ
նե րից և ձեռք բե րել հա մա հայ կա կան ճա նա չում (I. Պո լոզ Մու կուչ, 
Պը լը Պու ղի, Ծակ Սա հակ, Հո բոս, II. Վան, Կա ճետ, Գյում րի, Հա
թերք, Ոզ նան և այլն):

Հայ զվար ճա պա տու մա յին ավան դույ թը, ել նե լով տա րա ծաշր ջա
նի ազ գաբ նակ չու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, բնո րո շել ու 
պի տա կա վո րել է յու րա քան չյուր տա րա ծաշր ջան՝ թև ա վոր դար ձած 
ար տա հայ տու թյամբ՝ «մի ա միտ կա ճետ ցի», «ժլատ վա նե ցի», «խո
րա մանկ կար բե ցի» և այլն: Եր բեմ բնա կա վայ րը զվար ճա խո սու
թյան մեջ կա րող է բազ մա հատ կա նիշ լի նել, և նրա բնա կիչ ներն էլ 
կա րող են ներ կա յաց վել մի քա նի տե սան կյու նից: Այդ առու մով հե
տաքր քիր բնույթ ու նի Իջև ան քա ղա քը՝ իր բնա կիչ նե րով, որոնց, 
ըստ զվար ճա խո սու թյուն նե րի, հան րա պե տու թյու նում ճա նա չում են 
որ պես «շaշ իջև ան ցի», «խո րա մանկ ու ճար պիկ իջև ան ցի», «ժլատ 
իջև ան ցի» («ասեղ մաշկող իջևանցի») տար բե րակ նե րով:

Յու րա քան չյուր տա րա ծաշր ջան ու նի հու մո րի ու սա տի րա յի 
ըն կալ ման և վե րար տադր ման սե փա կան կեր պը: Տա վու շի զվար
ճա խո սու թյուն նե րի մեծ մա սը կար ճա ռոտ են, գոր ծո ղու թյուն ներն 
ըն թա նում են սրըն թաց և ու նե նում են անս պա սե լի ավարտ: Դրանք, 
ըստ գլխա վոր գոր ծող ան ձի, ստո րա բա ժան վում են երեք հիմ ա
կան խմբի՝ 1) ան վա նա կիր, 2) անա նուն, 3) բնա կա վայ րի անու նով 
տար բե րակ վող (մով սես ցի, ղա լա չե ցի, իջև ան ցի): Տա վու շի ան վա
նա կիր զվար ճա խոս նե րի կեր պար նե րի հիմ քում ըն կած են կոնկ
րետ ան հատ ներ, ով քեր իրենց գյու ղա կան փակ հա սա րա կու թյան 
մեջ առանձ նա նում են բնա վո րու թյամբ և վար քագ ծով, որով շեղ
վում են ըն դուն ված նոր մե րից: Տա վու շի ան վա նա կիր զվար ճա խոս
ներն իրենց նա խա տի պի անու նով են հան դես գա լիս, ինչ պես օրի
նակ՝ Բaննա հանց Հա նե սը, Բայ րա մանց Մա դոն, Իրի ցանց Վազ

ութերորդ նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ, 2010, էջ 228:
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գե նը, Բա բա յան Սեդ րա կը, Կյա լուստ դա յին, Կյո շե ցի Եղի շը և ու
րիշ ներ: Զվար ճա խոս նե րի նա խա տի պերն ապ րել են տար բեր 
ժա մա նակ նե րում: Տա վու շյան զվար ճա խոս նե րի ապ րած ժա մա նա
կա հատ վա ծն ընդգր կում է XX դա րասկզ բից մին չև XX դա րի 70
ական թվա կան նե րը: Զվար ճա խո սու թյուն նե րի սյու ժե նե րից պարզ 
երև ում է, թե գոր ծո ղու թյուն նե րը պատ մա կան որ ժա մա նա կա հատ
վածն են ներ կա յաց նում: Այն հան գա ման քը, որ XX դա րասկզ բում 
ապ րած Բան նա հանց Հա նե սի ու Բայ րա մանց Մա դո յի մա սին պա
տում ե րը գո յա տև ել են մին չև XX դա րի 70ական թվա կան նե րը, 
ցույց է տա լիս դրանց կեն սու նա կու թյու նը, ունկն դիր նե րի գե ղա գի
տա կան պա հանջ նե րի բա վա րար ման աս տի ճա նը, ան ցյա լի ար
ժեք նե րի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյունն ու այն գնա հա տե լու ցան
կու թյու նը: Բան նա հանց Հա նե սի, Բայ րա մանց Մա դո յի և Իրի ցանց 
Վազ գե նի պար զամ տու թյան աս տի ճան մի ա միտ հայ տա րա րու
թյուն նե րը զվար ճաց րել են հա մա գյու ղա ցի նե րին, և նրանց կյան քի 
տար բեր դեպ քեր ու դիպ ված ներ հիմք են հան դի սա ցել զվար ճա
խո սու թյուն նե րի ստեղծ ման հա մար: Որևէ իրա դար ձու թյան հի ման 
վրա կա ռուց ված սյու ժեն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա ցա հայ տե
լու հե րո սի բնա վո րու թյունն ու էու թյու նը, որը կապ չու նի նրա տա
րի քի, սե ռի, ար հես տի, սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կի հետ: Թեև հե
րոս նե րի բնա վո րու թյան հիմ ա կան գծե րը ներ կա յաց վել են խիստ 
ընդգծ ված և չա փա զանց ված, բայց այս կեր պար նե րը մա ցել են 
տե ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա նա կում, որով հե տև նրանց 
շրջա պա տող մի ջա վայրն ու սյու ժե տա յին ընդգր կու մը սահ մա նա
փակ է: Տե ղա կան ան վա նա կիր զվար ճա խո սու թյուն նե րին զու գա
հեռ Տա վու շի զվար ճա խո սու թյուն նե րի եր կա ցան կում զգա լի տեղ 
են գրա վում Պը լը Պու ղու, Պո լոզ Մու կու չի և Կի րո վա կան ցի Ռու բե
նի պա տում ա շա րե րը, որոնք ձեռք են բե րել տե ղա կան երան գա
վո րում և իրենց հայ րե նի բար բառ նե րի փո խա րեն խո սում են Տա
վու շի խոս ված քով:

Անա նուն հե րոս նե րը սո վո րա բար ներ կա յաց վում են «մի 
մարթ», «մի կնիկ», «մի հայ», «մի տղա» և այլ տար բե րակ նե րով, 
որոնց վե րագր վող սյու ժե նե րում մի հե րո սը հեշ տու թյամբ իր տե ղը 
կա րող է զի ջել մի այլ հե րո սի: Հե րոս նե րի փո փո խու թյու նից զվար
ճա խո սու թյան հիմ ա կան գոր ծա ռույթն ու իմաս տը չի փոխ վում: 
Յու րա քան չյուր հե րոս դրսև ո րում է բնա վո րու թյան ան հա տա կան 
գծեր ու վար քա գիծ, որը բա ցա հայ տում է նրա սո ցի ա լա կան ու հո
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գե բա նա կան էու թյու նը, որը խտաց ված է «մի մարդ» հաս կա ցու
թյան մեջ: Դրա նով զվար ճա պա տումն ընդ հան րաց նում և մատ
նա ցույց է անում բնա վո րու թյան հա մա մարդ կա յին էու թյունն ու 
ցան կա ցած մար դուն վե րագր վե լու կա րո ղու թյու նը:

Ի տար բե րու թյուն առա ջին և երկ րորդ խմբե րի՝ բնա կա վայ րե
րի անու նով տար բե րակ վող զվար ճա խո սու թյուն նե րը դուրս են եկել 
մար զի տա րած քից և ավե լի լայն ճա նա չում ու նեն (հատ կա պես մով
սես ցի նե րի, ղա լա չե ցի նե րի ու իջև ան ցի նե րի մա սին): Մով սե սի, 
Իջև ա նի, Ղա լա չա յի բնա կիչ նե րի մի ամ տու թյու նը, պար զամ տու
թյու նը, հի մա րու թյու նը («շա շու թյուն») հայտն վել է շրջա կա բնա կա
վայ րե րի բնա կիչ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Այդ գյու ղե րի 
բնա կիչ նե րի կյան քի բո լոր կող մե րը ծաղ րի են են թարկ վել և հիմք 
են հան դի սա ցել զվար ճա պա տում ե րի հա մար:

Մի ամ տու թյունն ու «շա շու թյու նը» վե րագր վում է բնա կա վայ
րե րի բո լոր բնա կիչ նե րին, դրա հա մար էլ Շամ շա դի նի տա րա ծաշր
ջա նում թև ա վոր խոսք է դար ձել. «ամեն գյու ղից մի շaշ բե րեք, 
Մով սե սից՝ ով պա տա հի, բե րեք»: Այդ առու մով մով սես ցի նե րը, 
իջև ան ցի նե րը, ղա լա չե ցի նե րը մարդ կա յին բնա վո րու թյան որո շա
կի հատ կա նիշ նե րի կրող ներ են և նրանց կեր պար նե րում ընդ հան
րաց վել է այն ամե նը, ինչ բնո րոշ է ցան կա ցած հայ մար դու: Մով
սես ցի նե րի զվար ճա պա տում ե րի շար քը հա մալր վել է հայ կա կան 
զվար ճա պա տու մա յին թե մա նե րով459, որոնք պատմ վում են նաև 
լո ռե ցի նե րի ու հա թերք ցի նե րի, կա ճետ ցի նե րի ու ոզ նան ցի նե րի 
մա սին, և որոնց շնոր հիվ Մով սես ցի նե րի զվար ճա պա տում ե րը 
դուրս են գա լիս ավե լի լայն աս պա րեզ:

Տա վու շի զվար ճա խո սու թյուն նե րը ձև ա վոր վել են տե ղա կան 
խոս ված քի ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի, բա ռա խա ղե րի, սրամ տու
թյուն նե րի, հու մո րի ու սար կազ մի վրա, ինչ պես օրի նակ՝ հոգ նած 
ամու սի նը տուն է գալիս ու դի մում կնո ջը. «  — Աստ ղի՛կ, ի՞նչ դեմ ու
տիլ: — Կրակ դես ու տիլ: — Դրել ես կրա կի՞ն»460 կամ «Կես գի շե րին 
Բան նա հանց Հա նե սը որ դուն ու ղար կում է պար զե լու Պaզbւկը 
(Բա զումք աստ ղա բույ լը) դուրս է եկե՞լ, թե՞ ոչ: Որ դին վե րա դառ նում 
է բա ցա սա կան պա տաս խա նով. 

459 «Մուսըսեցիք ու ակռավին». – ՀԱԲ, հ. 21, №18(130), էջ 186: «Մուսըսեցու 
կորուստը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 24(136), էջ 187:

460 «Կրակ դես ուտիլ». – ՀԱԲ, հ. 25, № 31(325), էջ 285:
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— Ապի՜, հլa տbւս չի եկել:
— Ա՛, ո՞ր Պaզbւկն եմ ասըմ:
— Դե էն, որ ցա նել ենք էլի:
— Ի՜, կյլbւխըտ մեռ նի, աստ ղի Պaզbւկն եմ ասըմ, աստ ղի 

Պaզbւկը»461:
Զվար ճա խո սու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տվել տա վուշ ցուն 

ծաղ րել ու քննա դա տու թյան են թար կել խորհր դա յին իշ խա նու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ան հե տև ո ղա կան ու անմ տած ված, եր բեմ 
ան հե թե թու թյան հաս նող որո շում երն ու վար քա գի ծը՝ խո զա րած 
Կյaլbւստ դա յին իր առաջ քաշ ման հնա րա վո րու թյունն այս պես է 
ներ կա յաց նում. « — Դaրդըտ տա նեմ, ինձ մը խե լի առաջ են տա րել: 
Մե րուն նե րի ցը (մայր խոզ) տա րել են կյbճե նին (գո ճի), հույս կա 
վըեր ըն դի ան էլ տա նեն պըռ վակ նին (մին չև 6 ամ սա կան խոզ), ըն
դի ան էլ տա նիլ դեն ռայ կոմ»462:

Իրա կան մարդ կանց հետ պա տա հած զվար ճա լի դեպ քե րին 
հա վե լե լով ոչ պա կաս զվար ճա լի հո րին ված քը և այն հա մե մե լով 
թև ա վոր խոս քե րով, սուր, եր բեմ պատ շա ճու թյան սահ մանն անց
նող ար տա հայ տու թյուն նե րով՝ տա վուշ ցի նե րը ստեղ ծել են զվար
ճա խո սու թյան շար քեր՝ հարս տաց նե լով իրենց բա նա հյու սա կան 
եր կա ցան կը: 

461 «Աստղի Պազուկը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 11(215), էջ 282:
462 «Կյaլուստ դայու առաջքաշումը». – ՀԱԲ, հ. 21, № 15(127), էջ 186:



ԳԼՈՒԽ ԵՐ ՐՈՐԴ

ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ՔՆԱ ՐԱ ԿԱՆ  
ԵՎ ԱՍՈՒՅ ԹԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
Տա վու շի մար զի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյունն ամ բող

ջաց նում են քնա րա կան և ասույ թա բա նա կան ժան րե րը: Քնա րա
կան և ասույ թա բա նա կան ժան րե րի ար մատ նե րը թաղ ված են հնա
գույն ժա մա նակ նե րում և սկիզբ են առել նախ նա կան մտա ծո ղու
թյան, աշ խա տան քի, հա վա տա լիք նե րի ամ բող ջու թյան և հա մա տեղ
ման գոր ծըն թա ցի հե տև ան քով: Նախ նա կան սինկ րե տիկ ար վես տի 
տրոհ ման ճա նա պար հով ժա մա նա կի ըն թաց քում թեև բա նա հյու
սու թյան վի պա կան, քնա րա կան և ասույ թա բա նա կան ժան րերն 
առանձ նա ցել և ինք նու րույ նու թյուն են ձեռք բե րել (պատմվում, երգ
վում, հան դես էին գա լիս ծի սա կար գե րում), այ նո ւա մե նայ նիվ ծա
գում ա բա նո րեն դրանք ընդ հա նուր հիմք են ու նե ցել և օր գա նա
պես լրաց րել են մե կը մյու սին: Քնա րա կան բա նա հյու սու թյան նախ
նա կան ձև ե րը կոչ ված էին ծի սահ մա յա կան գոր ծա ռույթ իրա կա
նաց նել (կեն ցա ղա յին, կրո նա տո նա կան ու մար դու կյան քի փու լե րը 
ներ կա յաց նող ծի սեր գեր, որոնք օգ նել են բու ժել հի վան դին, նպաս
տել են ապա գա բեր քի ու կյան քի պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը և 
այլն), ասույ թա բա նա կան խտա ցում ե րը միտ ված էին խոս քի հմա
յա կան զո րու թյամբ ուղ ղոր դել ցան կու թյուն նե րը որևէ բա նի կամ 
որևէ մե կի նկատ մամբ (անեծք, հայ հո յանք, օրհ նանք, բա րե մաղ
թու թյուն և այլն) թե՛ ծի սահ մա յա կան գոր ծա ռույթ ներ իրա կա նաց
նե լիս և թե՛ առօ րյա խոս քա յին մա կար դա կում կի րա ռե լիս:

3.1. ՔՆԱ ՐԱ ԿԱՆ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ
Քնա րա կան բա նա հյու սու թյու նը հիմ ա կա նում հան դես է գա

լիս եր գե րի տես քով, որոնք կո լեկ տիվ ծա գում և կո լեկ տիվ կի րա
ռու թյուն ու նեն: Եր գե րի բա նաս տեղ ծա կան տեքստն ու ղեկց վում է 
երաժշ տա կան տար րի հա վե լու մով: Եր գե րի կա տար ման ըն թաց
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քում առ կա են որոշ հատ ված նե րի կրկնու թյուն, որն ընդգ ծում է 
տեքս տը, ռիթ միկ դարձ նում կա տա րու մը և ապա հո վում ծի սահ մա
յա կան գոր ծա ռույ թը: Քնա րա կան բա նա հյու սու թյան եր կա ցան կը 
ձև ա վոր վել և զար գա ցել է ար խաիկ ձև ե րի վրա, որի հե տա գա 
դրսև ո րում ե րը յու րա քան չյուր տա րա ծաշր ջա նում ստեղ ծել է տե
ղա կան ինք նա տիպ եր կա ցանկ:

Ի տար բե րու թյուն վի պա կան բա նա հյու սու թյան՝ Տա վու շի քնա
րա կան բա նա հյու սու թյան նյու թեր քիչ են գրառ ված, հե տև ա բար 
չեն կա րող ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում տալ տա րա ծաշր ջա նի եր
գա յին բա նա հյու սու թյան օրի նա չա փու թյուն նե րի մա սին: Ել նե լով 
գրառ ված նյու թե րի քա նա կից՝ Տա վու շի քնա րա կան բա նա հյու սու
թյան ժան րերն ըստ բնույ թի ստո րա բա ժան վում են հե տև յալ կերպ. 
ա) ծի սա կան եր գեր (կրո նա տո նա կան, անձ րև ա խա փան և անձ րև
ա ռա ջաց ման ծի սերգ, հար սա նե կան, սգերգ), բ) աշ խա տան քա յին 
(երկ րա գոր ծա կան և առտ նին), գ) հայ րե նա սի րա կան, ռազ մի և 
զին վո րի եր գեր, դ) սի րեր գեր, ե) օրո րո ցա յին և ման կա կան եր գեր, 
զ) աշու ղա կան, է) տե ղա կան ստեղ ծա գոր ծող նե րի եր գեր, ը) խա
ղիկ ներ և հի շա տակ ներ:

Ինչ պես երև ում է թվարկ ված ժան րե րից, եր գը տա վուշ ցուն ու
ղեկ ցել է ողջ կյան քի ըն թաց քում՝ ծնուն դից մին չև մահ: Տա վու շի 
քնա րա կան բա նա հյու սու թյու նը զար գա ցել է ավան դա կան եր գա
յին մշա կույ թի վրա: Այն ըստ ստեղծ ման ժա մա նա կաշր ջա նի ստո
րա բա ժան վում է եր կու խմբի՝ ա) հնա գույն ժա մա նակ նե րում ստեղծ
ված և ողջ կյան քում ժո ղովր դին ու ղեկ ցած ավան դա կան եր գեր,  
բ) նո րա գույն ժա մա նակ նե րում (XX դար) ստեղծ ված հե ղի նա կա յին 
ու տե ղա կան ստեղ ծա գոր ծող նե րի եր գեր, որոնք շա րու նա կում են 
ժո ղովր դա կան եր գի ավան դույթ նե րը: Վեր ջին ներս, փո խանց վե
լով մի ասա ցո ղից մյու սին, ձև ա փոխ վում և հղկվում են ու ըն կալ
վում որ պես ժո ղովր դա կան եր գեր:

Ավան դա կան եր գա յին ժան րե րից Տա վու շում հիմ ա կա նում 
կեն ցա ղա վա րել են աշ խա տան քա յին, ծի սա կան, հայ րե նա սի րա
կան, հար սա նե կան, քնա րա կան (սի րա յին, սգո, օրո րո ցա յին, ման
կա կան) եր գե րը: Դրանց մի զգա լի մա սը, կորց նե լով կեն ցա ղա
վար ման ավան դա կան մի ջա վայ րը, դա դա րել են կի րառ վել (օրի
նակ՝ ծի սեր գերն ու աշ խա տան քա յին եր գե րը) և պա տա ռիկ նե րի 
տես քով մա ցել են առան ձին մե ծա հա սակ բա նա սաց նե րի հի շո
ղու թյան մեջ:
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Ա. Տա վու շի ավան դա կան ծի սեր գե րի պահ պան ված օրի նակ
ներն ու պա տա ռիկ նե րը ցույց են տա լիս, որ այդ տա րա ծաշր ջա նում 
կեն ցա ղա վա րել են կրո նա տո նա կան (Քրիս տո սի ծննդյան, Զա տի
կի, Համ բարձ ման և Վար դա վա ռի), անձ րև ա ռա ջաց ման և անձ
րևա խա փան ծի սա կար գե րը իրենց եր գե րով և հատ կա պես հար
սա նե կան և սգո եր գե րը: Ըստ դի տար կում ե րի՝ «Ալե լո ւյա» կոչ վող 
ծի սեր գե րը Տա վու շի գյու ղե րում կա տար վել են Քրիս տո սի ծննդյան 
օրը կամ, ինչ պես ժո ղովր դի մեջ ըն դուն ված է ասել. «Փոքր Զա տի
կին»:

XIX դա րա վեր ջի և XX դա րասկզ բի՝ Քաջ բե րու նու գրա ռում ե
րը հա վաս տում են, որ Ղա զա խի գյու ղե րում Ծննդյան երե կո յին 
պա տա նի նե րը եր գե լով շրջում էին տնե րը և նվեր ներ ստա նում: Եր
գի վեր ջըն թեր մա սով հար ցում էր ար վում տան փոք րի կի անունն 
իմա նա լու, որ պես զի նրան մաղ թանք ներ ուղ ղե ին և պա հան ջե ին 
տար բեր մթերք ներ, որոնց չտա լու դեպ քում հե տև ում էր անեծ քի 
բա նա ձևը.

Ով որ էս քան ասածս չ'տայ,
Կաղ գե լը մո րը տա նի463:

Ակն հայտ է, որ եր գի բո վան դա կու թյունն ան մի ջա կա նո րեն 
կապ ված է տո նա կան ծի սա կար գի հետ, լրաց նում է այն և ծե սից 
ան կախ հան դես չի գա լիս, հա կա ռակ դեպ քում այն կդառ նա ան
հաս կա նա լի, ինչ պես որ դա տե ղի ու նե ցավ խորհր դա յին կար գե րի 
հաս տա տու մով կրո նա ծի սա կան ողջ հա մա կար գի ոչն չաց ման պա
րա գա յում:

XX դա րի 70ական թվա կան նե րին գրառ ված տար բե րա կը 
բա ցի կա յուն բա նա ձև ա յին հատ ված նե րից մա ցյալ տեքս տով ար
մա տա պես տար բեր վում է նա խորդ գրա ռում ե րից.

Ալե լո ւյա՜, ալե լո ւյա՜,   
Ջրօխ նե քը ճրագ լի սով, Հայ գա րամ ա:
Զա տիկն եկավ արև լի սով, Հայ գա րա մը հո րովմո րով մե ծա նա,
Թե քնած եք, վեր զարթ նե ցեք, Գի նի խմի Նախ ճև ա նի,
Թե զար թուն եք, լավ լսե ցեք Չալ աբա սին չա րը տա նի:
Տնը շեն, տնը շեն ծեր պստի կի  Ալել վին մի քթaլ եղ,
անունն ի՞նչ ա: Մի պո չատ հավ տվեք, թող տա նի464:

463 ԱՀ, գ. VII –VIII, էջ 116:
464 «Ալելույա». – ՀԱԲ, հ. 25, № 18(361), էջ 307:
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Ալե լո ւյա նե րի տեքս տե րում հա մադր վել են քրիս տո նե ա կան և 
ժո ղովր դա կան ավան դույթ նե րը: Ալե լո ւյա նե րի հնա գույն շեր տը 
պահ պա նել է հե թա նո սա կան հա վատ քի ար ձա գան քը, ինչ պես նաև 
աղեր սը իրա նա կան հե թա նո սա կան ավան դույ թի հետ: Հատ կա
նշա կան է եզ դի նե րի՝ Նոր տար վա (Նով րուզ) տո նա ծի սա կան 
ավան դույ թում պահ պան ված «Դո լիդո լի դանգ» եր գը, որն իր 
բնույ թով և ծի սա կան դրսև ո րում ե րով «Ալե լո ւյա յի» զու գա հեռն է, 
որում հին հա վատ քի ու պաշ տա մուն քի հետ քերն ակն հայտ են465, 
հա մադ րե լի են հայ կա կան նյու թի հետ ու հա վա նա բար սնու ցում են 
ստա ցել մեկ ընդ հա նուր նա խա աղ բյու րից:

Տա վու շի ծի սեր գա յին բա նա հյու սու թյան մեջ առանձ նա հա
տուկ տեղ են գրա վում Վար դա վա ռի և Համ բարձ ման տո նե րի ըն
թաց քում կա տար վող եր գե րը:

Ի տար բե րու թյուն Հա յաս տա նի մյուս շրջան նե րի, որոնք Վար
դա վա ռը նշում են ըստ եկե ղե ցա կան տո նա ցույ ցի՝ Տա վու շում այն 
կա յուն օր ու նի՝ հու լի սի վեր ջին կի րա կի օրը: Այս կա յու նու թյու նը 
թե րևս պայ մա նա վոր ված է հե թա նո սա կան Վար դա վա ռի օր վա 
մա սին աղոտ հի շո ղու թյամբ: Վար դա վա ռի էու թյունն ու ջրա յին 
աստ վա ծու թյա նը նվիր ված ջրցա նու թյան ծե սը կենտ րո նա կան 
տեղ է գրա վել տո նա կան ծի սա կար գում և զանգ վա ծա յին բնույթ է 
կրել: Ծի սա կար գի բազ մա թիվ սո վո րու թա հա վա տա լի քա յին ավան
դույթ ներն ու ղեկց վել են եր գե րով ու պա րե րով.

Վար թի վո րը էկավ, Վըր թի վե րը կյaլիս ա,
Ամ պե րին հե տը պի րավ,  Ծա ղի կը ցըն ձա լիս ա,
Մը զի ճbւրը պե րավ,  Ծաղ կի նման սի րուն տղա,
Ճbւր պե րավ, ու թըրչ վա466:  Ծե նըտ ծըլ վը լա լիս ա:
  Ծե նիտ մա տաղ, լաց ես ըլըմ,
կամ՝  Վար թի նման պaց ես ըլըմ467:

Ջրա յին աստ վա ծու թյուն նե րին նվիր ված ծի սահ մա յա կան գոր
ծա ռույթ նե րի թվին են պատ կա նում անձ րև ա բեր ման և անձ րև ա
խա փան ու կարկ տա խա փան ծի սա կան արա րո ղու թյուն ներն ու եր
թե րը, որոնք կա տար ման որո շա կի ժամկ ետ չու նեն և պայ մա նա

465 Руденко М. Б., Новогодние обрядовые празднества у курдов, Фольклор 
и этнография, Ленинград, Издво ”Наука”, 1974, с. 121 –123.

466 ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8192,01 –8192,01, Վ. Սվազլյանի հավաքածու:
467 ՀԱԲ հ. 21, № 8(175), էջ 199:
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վոր ված են բնա կան տե ղում ե րի անհ րա ժեշտ քա նա կը ըստ պա
հան ջի կար գա վո րե լուն: Արա րո ղու թյուն ներն ու եր թերն ու ղեկց վում 
են «Նու րինու րի», «Ճո լիճո լի» եր գե րով, որոնք տա րած ված են 
նաև Հա յաս տա նի մյուս ազ գագ րա կան շրջան նե րում:

Նու րի, նու րին էկե լա,
Հաջ մա հու րին էկել ա,
Շի լա շա պիկ հա գել ա, կամ՝
Կար միր գյո դին կա պել ա,
Մի քը թալ ճbւր տվեք, Ճո լի, ճո լի, ճոլ չկա,
Կըլ խին ածենք, Խա շիլ անեմ յեղ չկա,
Մի կոտ եղ տվեք, Ճո լին ըն գել ա ծո վը,
Սիր տը քսենք468: Ծո վի ցը հա նող չկա469:

Տա վու շի մար զի գրե թե բո լոր գյու ղե րում մին չև XX դա րի 
50 –70ական թվա կան նե րը տա րեց կա նայք, հե տև ե լով հնա վանդ 
սո վո րույ թին, երաշ տը կան խե լու կամ անձ րևը դա դա րեց նե լու հա
մար դի մում էին նախ նի նե րի ծի սահ մա յա կան գոր ծա ռույ թին և հա
վա տաց նում էին, որ այն ան խա փան գոր ծում է: Տա վու շի «Նու րի
նու րի» և «Ճո լիճո լի» ծի սեր գե րի քննու թյու նը բա ցա հայ տում է, որ 
վեր ջինս Ար ցա խյան տա րա ծաշր ջա նին բնո րոշ ծի սահ մա յա կան 
երգ է470 և ազ գաբ նակ չու թյան ար ցա խյան շեր տի հետ «վե րաբ նակ
վել» է Շամ շա դի նի տա րա ծաշր ջա նում471:

468 «Անձրևառաջացման ծես». – ՀԱԲ, հ. 25, № 7(1282), էջ 360:
469 ՀԱԻԲԱ, FEI: 2739 –2740, Շամշադին, Թովուզ, 1979, Է. Խեմչյանի հա

վա քածու:
470 Լիսիցյան Ստ., Լեռնային Ղարաբաղի հայերը, ՀԱԲ XII, Երևան, 

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, էջ 62:
471 Տավուշի մարզում «Նուրինուրի»ի ծիսակարգի դրսևորման մի քանի 

տարբերակներ են գրանցվել, որը մեզ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ 
հնագույն ժամանակներում եղել է ծիսահմայական գործողությունների 
մի մեծ համակարգ, որը ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար մո
ռացվել, փոքրացել և վեր է ածվել առանձին պատառիկների ու այդպես 
շարունակել իր գոյությունը: Հավանաբար ծեսի միջուկը եղել է աստ
վածուհուն նվիրված «Նուրի» կոչվող տիկնիկի ակտիվ մասնակ ցու
թյամբ ծիսերթը, որին երգելով ուղեկցում էին փոքրահասակ աղջիկ
ները: Ընդհանրապես ծիսակարգն իրագործում էին կանայք, հատկա
պես այրի կանայք: Երթի նպատակը նախ մթերահավաքն էր (ձու, յուղ 
և այլն) որպես յուրահատուկ զոհաբերման ծես ջրերի ոգուն, ապա տա
րեց կանայք (8 –10 հոգի) արորով վարում էին գետի հունը՝ ստեղ ծելով 
ջրարգել պատնեշը քանդող գործողության պատկեր, որին պետք է 
հետևեր հորդառատ անձրևը: Բերդում մաճը բռնող կնոջն անվանում 
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Նա խաք րիս տո նե ա կան ար մատ նե րով քրիս տո նե ա կան Համ
բարձ ման տո նը, որը կա տար վում էր Զա տի կից 40 օր անց, ծի սա
կար գի իր դրսև ո րում ե րով և հատ կա պես վի ճա կա հա նու թյան 
սրբա գործ ված ծի սա հա վա տա լի քա յին գոր ծա ռույ թով սի րե լի ու մաս
սա յա կա նու թյուն վա յե լող տո նախմ բու թյուն էր դար ձել, որը, խորհրդա
ն շե լով բնու թյան զար թոն քը, սի րո տվայ տանք նե րով ու սպա սում
նե րով էր լցնում պա տա նի նե րի ու աղ ջիկ նե րի սրտե րը: Տա վու շի 
քնա րա կան բա նա հյու սու թյան ժան րե րի շար քում ժո ղովր դա կան 
խա ղիկ նե րը մեծ տեղ են գրա վել և XIX դար վեր ջում ու XX դա
րասկզ բին կեն ցա ղա վա րել են և լրաց րել Համ բարձ ման տո նի ծի
սա կար գը: Համ բարձ ման ծե սը, ծաղ կա հա վա քու մը, սրբա զան 
կճու ճում ջուր հա վա քե լը և «աստ ղունք» դնե լը, խորհր դան շա կան 
եր թը (ծաղ կա բա ժան ման, ծի սա կան զո հա բե րու թյան և բախ տա
գու շա կու թյան հա մար հա վաք վող մթերք նե րով ու «վի ճակ» նշա
նով) ավարտ վում էր ծի սա կար գի բարձ րա կե տը հան դի սա ցող վի
ճա կա հա նու թյան ու եր գա յին հմա յա գոր ծու թյան արա րո ղու թյամբ:

էին «մաճկալ պառավ», որը Մելիքյանների տոհմից էր: Այդ պատ ճա
ռով Մելիքյաններին կոչում էին «Մաճկալանց»: Այս դեպքում «պա
ռավը» զուգորդվում է «Մեծ տիկնոջ», ջրերի ոգու, ըստ երգի՝ Նուրիի 
հետ (ՀԱԻԲԱ, FEI: 6467 –6469, 1984, Շամշադին, Բերդ, Է. Խեմչյանի 
հավաքածու), ըստ բանասաց Հայկանուշ Ծատուրյանի (Չինարի գյուղ)՝ 
Տավուշում անձրևախափան և անձրևաբերման ծեսերը կատարվել են 
նաև Վարդավառի ժամանակ. այս փաստն արձանագրել է նաև ազ
գագրագետ Ս. Մկրտչյանը (Մկրտչյան Ս. Ս., Տոներ, հայկական ժո
ղովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատալիքներ (ավանդույթ և ար
դիականություն), Երևան, Գասպրինտ, 2010, էջ 102): Երթի մաս նա կից
ները բարձրացել են գլխատների կտուրը և այնտեղից կողովը ներս 
կախելով և երգելով ստացել իրենց բաժինը: «Նուրինուրի»ի Չինարի 
գյուղի տարբերակը հիշեցնում է «Ալելույա»ն: Երգի առաջին մասը 
Նուրիին նվիրված կայուն բանաձևն է, երկրորդ մասը տան փոքրիկի 
անունով բարեմաղթություն և պահանջվածը չտալու դեպքում անեծքի 
բանաձևով հատվածն է.

 Նուրի, նուրին եկել ա, — Աշխենը նստի թախտին,
 Հաջբա հուրին եկել ա, Ծեռը ջիբը տանի,
 Զիզի շորեր հաքել ա, Չալ աբասին հանի,
 Կարմիր կյbտի կապել ա: Չարը տանի:
 Տնըշեն, տնըշեն, Ով մի քթaլ եղ չտա,
 Ծեր ըրեխի անունն ի՞նչ ա, Նրa մորը կաղ կելը տանի:
 — Աշխեն ա:

 (ՀԱԻԲԱ, FEI: 7929 –7933, 1984, Շամշադին, Չինարի, Է. Խեմչյանի հա
վաքածու):
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Խա ղիկ նե րը դի տարկ վում են որ պես գեղջ կա կան սի րեր գեր: 
Դրանք փոք րա ծա վալ, հիմ ա կա նում քա ռա տող (հան դի պում են 
նաև երկ տող և եռա տող տար բե րակ ներ) ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ 
են, որոնք Տա վու շի մար զի գյու ղե րում հան դես են եկել «Ջան գյու
լում ջան, ջան, /Ջան ծա ղիկ ջան, ջան» կրկնա կով և երգ վել են մի 
քա նի տար բեր մե ղե դի նե րով: Հիմ ա կա նում խա ղիկ նե րը հարս նա
նա լու, սի րած տղա յի կամ աղջ կա հետ եր ջան կա նա լու են թա տեքստ 
ու նեն.

«Վի ճակ, վի ճակ, վի լո լո, «Վի ճակ, վի ճակ, խաս վի ճակ, 
Հար քի վի ճակ, վի լո լո, Աստ ծու տա րին կյaս վի ճակ,
Մու րա զի հա սի, լո լո»472 Վի ճակ խա ղող ախ ճիկ նե րի
   Մու րազ ներ նին տաս վի ճակ»473:
Սա կայն հան դի պում են նաև դժբախ տու թյուն գու ժող խա ղիկ

ներ.
Տանս տա կին կա թբխլի,  Կա քա վը լի ըլավ քա րին,
Վրի պտուղն ա օցի լղի, Կտու ցը լի քը արին,
Ես ի՞նչ անեմ իմ հորն ու մո րը, Վա խըմ եմ ղա րիբ տեղ մեռ նեմ,
Որ ինձ տվին էն ղան մազ տղին474: Ո՛չ ասկ ու նեմ, ո՛չ արին475:

Խա ղիկ նե րի պարզ, ան պա ճույճ հո րին ված քի մեջ խտա ցած է 
ան ցյա լի հայ գյու ղաշ խար հի կեն ցա ղը476, սո վո րույթ նե րը, սի րո ամոթ
խած դրսև ո րում ե րը, սի րա հար աղջ կա և տղա յի ար տա քին նկա
րա գիրն ու գով քը, հա գուստ նե րը, աշ խա տան քա յին գոր ծու նեու
թյան ոլոր տը, շրջա կա մի ջա վայ րը, աղ քա տու թյան ու պանդխ տու
թյան թե ման, տե ղա վայ րի աշ խար հագ րա կան ան վա նում ե րը, 
բնաշ խար հի բու սա կան ու կեն դա նա կան աշ խարհ նե րը: Օրի նակ՝

Մըր ղը զի քա մին կյaլիս ա,  Ծո րեր նը վեր ծնի փակ,
Էր կու էրըմ ջիս տա լիս ա, Շը ղը կո լոլ ըրեք նակ,
Մեյ դան արեք, տbւս եմ կյaլի, Ըրեք նա կին տեր, ախ պեր,
Աման, յարս կյaլիս ա477: Շaքaր մա ղեմ, կեր, ախ պեր478:

472 ՀԱԲ հ. 21, № 159(326), էջ 210:
473 ՀԱԲ հ. 21, № 56(223), էջ 203:
474 ՀԱԲ հ. 21, № 88(255), էջ 205:
475 ՀԱԲ, հ. 25, № 15(280), էջ 296:
476 Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Բ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ, 1967, էջ 286:
477 ՀԱԲ հ. 21, № 10(177), էջ 199:
478 ՀԱԲ հ. 21, № 58(225), էջ 203:
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Քնա րա կան սեղմ կա ռուց ված քի մեջ հիմ ա կա նում սի րո և 
կեն ցա ղա յին իրո ղու թյուն նե րի վրա բա նաս տեղ ծա կան տար բեր 
տար րե րի կի րառ մամբ խա ղիկ ներն իրենց մեջ ընդգր կում են գեղ
ջուկ պա տա նի նե րի ու աղ ջիկ նե րի զգաց մունք նե րի ողջ դի ա պա զո
նը.

Քը մա րիտ ոս կի օղ տամ, Սա րի կըլ խին տուն ու նեմ,
Քու սրտիտ սե րի տbղ տամ, Մի չին ոս կա սին ու նեմ,
Էտ ինչ ծով աչ կեր ու նես, Սին ու գյո րա բար չու նեմ,
Աչ կե րիտ ծո վը մը լող տամ479: Սրտով սի րած յար չու նեմ480:

Խա ղի կի բուն իմաս տը պար փակ վում է եր րորդչոր րորդ տո
ղե րում, օրի նակ՝

Ինձ մի սի րած յար ու նեմ՝
Շամ շա դի նի խալ խու մը481:

Առա ջին եր կու տո ղը սո վո րա բար բնու թյան կամ բուն իմաս տը 
նա խա պատ րաս տող ժո ղովր դա կան կյան քի նկա րա գիր է, որը հա
մադր վում կամ հա կադր վում է եր րորդչոր րորդ տո ղե րին:

Բա ղի մի չին վարթ կը լի Սև ամ պը՝ սա րի գլխին,
Բա ղի շու նը սaրթ կը լի, Կա քա վը՝ քա րի գլխին,
Կա մաց խո սա, ա՛յ ախ ճի, Չէ՞, իրար խոսք ենք տվել
Դալ դա տե ղը մարթ կը լի482: Էն բարցր սա րի գլխին483:

և կա պակ ցե լով խա ղի կի եր կու մա սե րը՝ ամ բող ջաց նում այն:
Խա ղիկ նե րի հա մա տեքս տե րում պահ պան վել են իրենց նշա

նա կու թյու նը կորց րած, մո ռաց ված և կեն ցա ղա վա րու մից դուրս 
եկած հնա գույն ծե սե րի, հա վա տա լիք նե րի, սո վո րույթ նե րի, գյու
ղաշ խար հի կեն ցա ղա յին տա րա տե սակ հաս կա ցու թյուն նե րի վե
րապ րուկ ներ: Խա ղիկ նե րին սնու ցող ծի սա կան մի ջա վայ րի և Համ
բարձ ման տո նի մո ռաց ման հետ, որը պայ մա նա վոր ված էր կյան քի 
ար մա տա կան փո փո խու թյամբ, խա ղիկ նե րը ևս դա դա րել են կեն
ցա ղա վա րել:

479 ՀԱԲ հ. 21, № 66(326), էջ 233:
480 ՀԱԲ հ. 21, № 114(281), էջ 205:
481 ՀԱԲ հ. 21, № 138(305), էջ 209:
482 ՀԱԲ հ. 21, № 147(314), էջ 209:
483 ՀԱԲ հ. 21, № 152(319), էջ 210:
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Համ բարձ ման տո նի ու խա ղիկ նե րի դուրս մղվե լուն զու գա հեռ 
XX դա րի 30 –40ական թվա կան նե րից Տա վու շի մար զում երի տա
սարդ կա նանց ու աղ ջիկ նե րի մի ջա վայ րում որ պես խա ղի կին փո
խա րի նող ու հո գե կան պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րող քնա րա
կան մի ջոց շրջա նառ վել են «հի շա տակ» կոչ վող պար զու նակ ու 
ինք նահ նար սի րո թե մա տի կա յով քա ռա տո ղեր, որոնք գրառ վել են 
նո թա տետ րե րում: Սկզբնա կան շրջա նում դրանք դե ռևս սեր տո րեն 
կապ ված էին ժո ղովր դա կան խա ղիկ նե րի հետ և սնու ցում ստա նում 
էին ժո ղովր դա կան ավան դույ թից.

Դար դե րիս որը ասեմ,  Արևի շո ղին մա տաղ,
Ծո վե րի խո րը ասեմ, Մա զե րիդ քո ղին մա տաղ,
Ես՝ մե նակ, դար դերս՝ շատ, Ես ար դեն քեզ չեմ տես նում,
Չգի տեմ՝ որը ասեմ484: Յար, քեզ տես նո ղին մա տաղ485:

XX դա րի 60 –70ական թվա կան նե րին «հի շա տակ նե րը» ձեռք 
են բե րում ավե լի անձ նա կան բնույթ և մաս են կազ մում նա մա կա
գրու թյան.

Նա մա կով բա րև ղրկեմ, Գրում եմ քեզ հի շա տակ,
Բա ժա կով՝ վար դի ջուր, Ցան կա նում եմ առողջ կյանք,
Ցավդ տա նեմ, յար իմ ան գին, Որ դու կար դաս տո ղերն այս,
Պա տաս խանս շուտ ետ տուր486: Հի շես օրերն ան ցյալ487:

Քնա րա կան բա նա հյու սու թյան սույն դրսև ո րում ե րը խորհր դա
յին ժա մա նա կաշր ջա նի հա սա րա կա կան նոր մտա ծե լա կեր պի ար
գա սիքն են և բնո րո շում են տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի երի տա
սար դու թյան բա րո յա հո գե բա նա կան կեր պա րը, ձգտում երն ու նոր
օ րյա ըն դու նե լի ար ժեք նե րը, ապա ցույց այն բա նի, որ յու րա քան
չյուր նո րը ոչն չաց նում է հի նը և առաջ մղում նո րը, որը, այ նու ա մե
նայ նիվ խարսխ վում է հնի վրա:

Տա վուշ ցի նե րի տա րի քա յին շրջան նե րը (ծնունդ, հար սա նիք, 
մահ) նույն պես ու ղեկց վել են հա մա պա տաս խան ծի սա կան արա րո
ղա կար գե րով ու ծի սեր գե րով: Տա վու շի հար սա նե կան ծի սեր գե րը 
գրե թե չեն գրառ վել, գրառ ված պա տա ռիկ ներն էլ հստակ պատ կե

484 ՀԱԻԲԱ, FEII: 5907 –5907, Է.Խեմչյանի հավաքածու, Իջևան, 1994:
485 ՀԱԻԲԱ, FEII: 5919 –5919, Է.Խեմչյանի հավաքածու, Իջևան, 1994:
486 ՀԱԻԲԱ, FEII: 6053 –6053, Մ.Խեմչյանի հավաքածու, Իջևան, 1994:
487 ՀԱԻԲԱ, FEII: 6039 –6039, Մ.Խեմչյանի հավաքածու, Իջևան, 1994:
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րա ցում չեն տա լիս տա րա ծաշր ջա նում այս եր գա տե սա կի զար գաց
ման ու առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին488:

Ի հա կադ րու թյուն հար սա նե կան եր գե րի՝ Տա վու շում սգեր
գերն ավե լի կա յուն ու կեն սու նակ են և մին չև XX դա րա վեր ջը կեն
ցա ղա վա րել են այդ տա րա ծաշր ջա նում: Իր բնույ թով սգեր գը հան
գու ցյա լի հա րա զատ նե րի վե րա բեր մունքն է ննջե ցյա լի մարդ կա յին 
հատ կա նիշ նե րի ու ար ժա նիք նե րի գնա հատ ման ու գով քի, ինչ պես 
նաև իրենց հասց ված ծանր վշտի ու մահ վան հան գա մանք նե րի 
նկա րագ րու թյու նը: Այն հան դես է գա լիս մահ վան ծի սա կար գի ժա
մա նակ, հան պատ րաս տից, բուռն զգաց մունք նե րի ան մի ջա կան 
ազ դե ցու թյան տակ և ներ կա յաց նում է սրտից բխած գո վես տի ու 
մե ծա րան քի չա փա զանց ված խոսք և հան գու ցյա լի իդե ա լա կան 
կեր պա րի ստեղծ ման ըն թացք: Հան գու ցյա լի վիշ տը սգա լու և թաղ
ման ծե սի հնա գույն սո վո րույ թը կապ ված է մարդ կանց հո գե պաշ
տա կան պատ կե րա ցում ե րի և դրանց ծա ռա յեց վող ծի սա պաշ տա
մուն քա յին կա յուն տար րե րի պահ պան ման հետ. դրան նպաս տել 
են հան գու ցյա լի հո գուց ու նե ցած եր կյու ղի և նրա նկատ մամբ ու նե
ցած պարտ քի գի տակ ցու թյու նը: Հան գու ցյա լի նկատ մամբ սե րը, 
հար գանքն ու ակ նա ծան քը ստեղ ծում են ող բա լու տրա մադ րու
թյուն489 և յու րօ րի նակ «գովք» հան գու ցյա լի ար ժա նիք նե րի մա սին: 
Թաղ ման ծի սա կար գի ժա մա նակ ար գել ված է հան գու ցյա լի մա սին 
վատ բան ասել, և ժո ղովր դա կան ասույ թա բա նու թյամբ դա րա վոր 
սո վո րույ թը ձև ա կերպ վել է. «Մե ռե լի ծին յոր ղա ա քյնըմ» և վեր ջին 
մաղ թանք ներն են տրվել նրան. «Հո ղը վրեն թե թև ըլի» [ՀԱԲ հ. 25, 
№ 25(962)] և «Լի սը վե կյa նրa վրա» [ՀԱԲ հ. 21, № 27(865)] ար տա
հայ տու թյուն նե րով, որոնք իրենց ըն դեր քում թաքց նում են հա վա
տա լի քա յին մի ողջ հա մա կարգ: Տա վու շի սգեր գե րը կա տար վել են 
ող բա ցող մոր, քրոջ, կնոջ, հար սի, հա րև ա նի և այլ մտե րիմ ե րի ու 
հա րա զատ նե րի կող մից: Այդ եր գե րում խտա ցած է սգեր գին բնո րոշ 

488 Գրառվել է հարսի հրաժեշտի ու հարսին խրատելու մի քանի տար բե
րակ.

 Կեսոր մորըտ հարգող ըլիս,
 Պատրոնիտ մոտ՝ կյaռան պես: 
 (ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8089,01 –8090,00, Վ. Սվազլյանի հավաքածու):
 և ավանդական «Թաքավորի մեր, տbւս արի» երգը:
489 Հարությունյան Ե., Հայ ժողովրդական սգո երգեր, ՀԱԲ, հ. 24, Երևան, 

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2007, էջ 156:
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թե մա տիկմո տի վա յին այն ամ բող ջու թյու նը, որն ընդգր կում է հան
գու ցյա լի ողջ կյան քը, նշա նա կա լի իրա դար ձու թյուն նե րը, նրա կա
տա րած լավ ու ար ժա նա հա վատ գոր ծե րը, հա րա զա տին անել վի
ճա կում թող նե լը և այլն.

Էն օրն եմ ու զըմ, Մա մի կոն ջան,
Վը եր բա ղը մը պaհը ծըռ նե րիս
Ճbւր ինք ճը րըմ, ծառ ինք տըն գըմ,
Մա մի կոն ջան, է՜յ490:

Գնա հա տե լով հան գու ցյա լի դե րը իրենց կյան քում՝ ող բեր գու
ներն ընդգ ծում են իրենց հե տա գա դժվա րու թյուն նե րը առանց նրա, 
կյան քի իմաս տի կո րուս տը, ափ սո սան քը և այլն.

Մնո ջան, ո՞ւր ես գնա ցե՜լ,
Տաս ներ կու երե խան, ո՞նց կը նի կար մատ կպա հե՜,
Մնոս էլ հետ չի գա լու, Մնո ջա՜ն491:
կամ՝
Ո՞նց կա նենք, մա մա՜ ջան, ա՜յ,
Ա՝յ իմ խե լունք մա մա ջան,
Ա՜յ իմ ծանդր ծով, աշ խա տա սեր մա մա ջա՜ն492:
կամ՝
Վա՜յ, մեզ էրե ցի՜ր, խրո վե ցի՜ր, Հայ կա նուշ աքիր ջան,
Վա՜յ, մեզ յա ման լը ցըց րի՜ր, Հայ կա նուշ աքիր ջան,
Վա՜յ, ես քու ջա նին մա տաղ կը լեմ, ա՛յ կնիկ,
Ա՛յ ան բախտ Հայ կա նուշ աքիր ջա՜ն493:

Ժա մա նա կա կից սգեր գերն ավան դա կան սգեր գե րի օր գա նա
կան շա րու նա կու թյունն են494:

490 ՀԱԲ հ. 21, № 19(361), էջ 217
491 ՀԱԲ հ. 21, № 17(359), էջ 217:
492 ՀԱԲ հ. 21, № 16(358), էջ 216:
493 ՀԱԲ հ. 21, № 15(357), էջ 216:
494 Ժամանակի ընթացքում փոխվել է մարդկանց վերաբերմունքը սգեր

գերի նկատմամբ: Վշտակիր անձը երբեմ առանց գիտակցելու ողբի 
մեջ օգտագործում է մտքեր, վերհիշում է դեպքեր, որոնք ծիծա ղա հա
րույց են և հետագայում տվյալ հասարակության մեջ ոչ միայն խոսք ու 
զրույցի, քննարկումերի տեղիք են տալիս, այլև ընկալումերի և մահ
վան երևույթի գնահատման նոր մոտեցումեր են ձևավորում: Այդ 
առու մով վերջին շրջանում դիտարկվել է սգերգի զվարճականացման 
երևույթ, ինչպես տեղացիներն են ասում երիտասարդները «ծաղ կաց
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Բ. Երկ րա գոր ծա կան մշա կույ թի ար մա տա կան փո փո խու թյու
նը՝ վա րը գու թա նով ու չու թով իրա գոր ծե լը, ցան քի ու կա լի գոր ծըն
թա ցի հնա գույն մե թոդ նե րը, ստաց ված բեր քը սայ լե րով տե ղա փո
խե լը կեն ցա ղա յին նոր պայ ման նե րի և տնտե սու թյան կո լեկ տի
վաց ման ու մե խա նի զա ցի ա յի հե տև ան քով իս պառ դա դա րել են 
գո յու թյուն ու նե նա լուց և դուրս են եկել կեն ցա ղա վա րու մից՝ իրենց 
հետ մո ռա ցու թյան գիր կը տա նե լով աշ խա տան քա յին եր գե րը:

Աշ խա տան քա յին եր գե րը հիմ ա կա նում կո լեկ տիվ բնույթ են 
կրել, որով հե տև աշ խա տան քա յին որո շա կի պրո ցես ներ կա տար վել 
են մարդ կա յին խմբե րի և բա նող անա սուն նե րի մի ջո ցով: Գու թա
նով հո ղը հեր կե լու գոր ծըն թա ցը պա հան ջում էր առն վազն 36 զույգ 
եզ և նրանց ուղ ղու թյուն տվող մաճ կալ նե րի ու հո տաղ նե րի խումբ, 
ով քեր հեր կի ըն թաց քում քա ջա լե րում էին եզ նե րին ու եր գում էին 
«Հո րո վել»: Հա վա տը խոս քի կա խար դա կան զո րու թյան նկատ
մամբ իր ար տա հայ տու թյունն է գտել աշ խա տան քա յին եր գե րում, 
մաս նա վո րա պես, «Հո րո վե լում»: Աշ խա տան քա յին եր գե րում հայ 
շի նա կա նը մե ծա րել է իր աշ խա տան քա յին գոր ծիք նե րը (գու թան, 
կամ, եր կանք, իլիկ, ճա խա րակ) և իր աշ խա տան քա յին ըն կե րո ջը՝ 
եզին, որոնց օգ նու թյամբ վաս տա կել է իր հա նա պա զօ րյա հա ցը,

Արև իդ մա տաղ, ա՛ թառ լան կյո մեշ,
Հո ռա վե՜լ, հո ռա վե՜լ,
Թափ տու, թև արա,
Շուռ տու, սև արա495,

նում» և սգերգի մեջ ներմուծում են զվարճալի տարրեր: Հատկանշական 
է ոմ Մամիկոնի մասին գրառված սգերգի երեք տարբերակների 
առկայությունը, որը բնորոշ չէ սգերգերին և յուրօրինակ սգերգծաղր
երգ է.

 Վա՜յ լա՜հ լա՜ լիրամ, լահ լա լիրամ, Մամիկոն ջա՜ն,
 Էտ ե՞փ իր մեռել, վըեր սօր մեռել ես, Մամիկոն ջա՜ն,
 Տbւ տապ արա, ես քեզ փըռնեմ, Մամիկոն ջա՜ն,
 Ես տապ անեմ, տbւ ինձ փըռնի, Մամիկոն ջա՜ն:
 Միտտ ա՞, վըեր Կարմիր ըխպրի դbշերըմ,
 Էն սարերի միչին թըլթոլ ինք ըլըմ, Մամիկոն ջա՜ն: 
 (ՀԱԲ հ. 21, № 20(362), էջ 217):

 Բերված օրինակը ցույց է տալիս, որ թեև փոխվել է սգերգի ողբեր գա
կանհուզական ազդեցությունը, սակայն պահպանված են ավան դա
կան բանաստեղծական տաղաչափությունն ու կառուցվածքային հնա
րանքները:

495 «Հորովել». – ՀԱԲ, հ. 25, № 1(344), էջ 303:
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քա ջա լե րել է հո տաղ նե րին, որ ավե լի եռան դով քշեն եզ նե րին.
Ջան հո արի, հո տաղ ջան,
Քե ղուլն եմ, կյո մեշ ջան,
Հո տա րան, հո տա րան,
Հո տա րան, հո տաղ ջան496:

Պետք է նկա տել, որ աշ խա տան քա յին եր գե րը մի քա նի գոր
ծա ռույթ են իրա կա նաց րել:

1. Նախ ձայ նար կու թյուն ներն ու ռիթ միկ եր գե րը խթա նել են 
ցա նե լու և տա փա նե լու աշ խա տան քի ան խա փան ըն թաց քին. «Հո 
լո, լո՜, լո՜, հո լո լո՜»497 կամ ոգև ո րել են սայ լին լծված եզ նե րին. «…Թոլ 
արա, եզո ջան, /Ջա՜ն, ջա՜ն, ջա՜ն, ջա՜ն»498:

Աշ խա տան քի յու րա քան չյուր տե սակ ու ղեկց վել է որո շա կի, 
տվյալ տե սա կին բնո րոշ ձայ նար կու թյուն նե րով: Ոչ խա րը արո տա
վայր քշե լիս եր գում էին.

Չո բան ջան, չո բան, հե՜, հե՜, հե՜յ,
Չո բան ջան, չո բան, հո՜, հո՜, հո՜յ499,

իսկ կթե լու տա նե լիս և կթե լուց հե տո գառ նե րին կաթ ծծե լու իրա
վունք տա լիս փոխ վում էր ձայ նար կու թյան ին տո նա ցի ան և այն 
ձեռք էր բե րում յու րա հա տուկ երանգ, որը ոչ խար նե րի ու գառ նե րի 
մոտ ռեֆ լեքս էր մշա կել.

Արի՛, հո՜, հո՜, հո՜,
Արի՛, հե՜, հե՜, հե՜:
Կյaռը հո՜, հո՜, հո՜,
Կաթ հե՜, հե՜, հե՜,
Արի՛, հո՜, հո՜, հո՜500 :

Կա լը կալ սե լիս փոխ վում էր ոչ մի այն ձայ նար կու թյու նը, այ լև 
առաջ էր մղվում ստաց վա ծից օգ նա կան եզին բա ժին հա նե լու ան
հրա ժեշ տու թյունն ու հաս տա տու մը.

496 ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8103,01 –8103,01, Վ. Սվազլյանի հավաքածու:
497 «Տափանի երքը». – ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8105,01 –8105,01, Վ. Սվազլյանի հա

վաքածու:
498 «Սելվորի երքը». – ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8104,01 –8104,01, Վ. Սվազլյանի հա

վաքածու:
499 «Չոբանի երգը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 4(347), էջ 303:
500 ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8067,02 –8067,02, Վ. Սվազլյանի հավաքածու:



III. ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ՔՆԱ ՐԱ ԿԱՆ ԵՎ ԱՍՈՒՅ ԹԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 173

Ասա հո լե՜լ, հո լե՜լ,
Օհօ՜, հո՜, Փո լաթ ջան,
Հո արա, Փո լաթ ջան,
Թոլ արա, Փո լաթ ջան:
Ամ պը կյո ռըմ ա, Փո լաթ ջան,
Կա լըտ հա նի,
Տaրմaնը՝ քեզ, ցո րե նը՝ մեզ,
Փո լաթ ջան501:

2. Աշ խա տան քա յին եր գե րի ամե նա կա րև որ դե րը ծի սա կան 
բնույթն ու հմա յա կան գոր ծա ռույթն է, որն ապա հո վում է աշ խա
տա վո րի ապա գա ստաց ված քը: Այդ առու մով հո րո վե լի, սել վո րի, 
ցան քի, տա փա նե լու, կա լի, կով կի թի, խնո ցի հա րե լու, մա նե լու (ճա
խա րակ, իլիկ) եր գե րի են թա տեքստն աշ խա տան քա յին գոր ծիք նե
րին խոս քա յին հմա յու թյամբ սի րա շա հե լով՝ աշ խա տա վո րը ձգտում 
է սի րա շա հել ու տրա մադ րել դրանց հո վա նա վոր ոգուն, ապա հո վել 
աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը: Երգն ամ բող ջո վին ներ կա
յաց նում է գոր ծո ղու թյուն նե րի այն հեր թա գա յու թյու նը, որը բնո րոշ 
է տվյալ աշ խա տա տե սա կին կամ վերջ նա կան սպա սե լի քին: Սեր
մա ցուն հո ղին պահ տվող սերմ ա ցա նի եր գը աղոթք է առ աստ
ված, բա րեգ թու թյան կոչ է բնու թյան ու ժե րին ու գյու ղա կան իշ խա
նա վոր նե րին: Մի քա նի տո ղի մեջ ամ բող ջա նում են երկ րա գոր ծի 
կյան քի ամե նադ րա մա տիկ պա հե րը, որոնց կան խար գե լե լու հա
մար նա նա խա պես բա ժին է հա նում բո լո րին՝ իրեն վե րա պա հե լով 
հա մեստ բա ժին.

Էս պbւռը ղո նաղ նե րի հը մար,
Էս մի պbւռը ապ րան քի հը մար,
Էս մի պbւռն էլ մու րեխ նե րի հը մար,
Էս մի պbւռն էլ կար կու տի հը մար:
Էս էր կու խա նը քյbխվի հը մար,
Էս էր կու խանն էլ տեր տե րի կա լօխ նենք,
Էս էր կու խանն էլ տեր տե րի տնօխ նենք,
Էս մի պbւռն էլ իմ ըրե խանց փայ502:

Հնա գույն բո լոր երկ րա գործ ազ գե րի մոտ տի րա պե տող հա
վա տա լի քը բու սա կա նու թյան, ցան քե րի աճին և ար գա սա բե րու

501 ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8069,01 –8069,01, Վ. Սվազլյանի հավաքածու:
502 ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8073,01 –8073,01, Վ. Սվազլյանի հավաքածու:
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թյա նը նպաս տող սե ռա կան մեր ձեց ման գոր ծա ռույ թի503 վե րապ
րուկ նե րը պահ պան վել են Տա վու շի «Հո րո վել նե րում»: Վա րի գոր
ծըն թա ցը դի տարկ վել է որ պես սրբա զան ծի սա կարգ, որի ըն թաց
քում բեղմ ա վոր վում է հո ղը: Սրբա զան ծի սա կար գը զու գոր դե լով 
ծի սերգ «Հո րո վե լով»՝ մեր նախ նի նե րը եր գի կա ռուց ված քի մեջ 
ներ մու ծել են սե ռա կան գոր ծա ռույ թի թե՛ ուղ ղա կի և թե՛ անուղ ղա կի 
ակ նարկ՝ ի նպաստ ապա գա բեր քատ վու թյան. «Ք…եմ օսալ մաճ
կա լի խան բա ջին»504,

«Ճիտ անեմ մաճ կա լի բա ջին,
Հո րի քը պտտեմ,
Մաճ կա լի բա ջին խտը տեմ»505:

Տա վու շում «Հո րո վել» եր գե լիս սե ռա կան մեր ձեց ման գոր ծա
ռույ թին անդ րա դառ նում էին այն ժա մա նակ, երբ տե սա դաշ տում 
հայտն վում էր հեր կող նե րի հա մար ու տե լիք տա նող կի նը կամ կա
նայք: Ակ նարկն ուղղ վում էր «օսալ», այ սինքն՝ վատ, անար ժան հո
տա ղի խան բա ջուն կամ բա ջուն շտկե լու, ճիշտ ու ղու վրա դնե լու, 
կան խար գե լե լու հեր կո ղի թե րա ցում ե րը506:

503 Ֆրեզեր Ջեյմս Ջորջ, Ոսկե ճյուղը, մոգության և կրոնի ուսում ա սի
րություն, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1989, էջ 166, 880:

504 «Հորովել». – ՀԱԲ, հ. 25, № 2(345), էջ 303:
505 Քաջբերունի, նշվ. աշխ., էջ 96:
506 Ինչպես նկատել է ազգագրագետ Վ. Բդոյանը՝ գութաներգերը պահ

պանել են սեռական մագիայի վերաբերյալ նախնական գաղափարները 
(Բդոյան Վ., նշվ. աշխ., էջ 472, 510): Տավուշի «Հորովելում» հանդես 
եկող «խանբաջին», «խամբաջին» (ՀԱԻԲԱ, FFVII: 8103,01 –8103,01, Վ.  
Սվազլյանի հավաքածու) կամ «բաջին» երկրագործության ծպտված 
Մայր աստվածուհին է: Փորձենք մեկնաբանել խանբաջի, խամբաջի և 
բաջի բառերի իմաստաբանական կապը հիշյալ ծիսակարգի հետ: Բա
ջին փոխառյալ բառ է թուրքերենից (Турецкорусский словарь, Мос ква, 
ОГИЗ, Государственное издательстсо иностранных и нацио наль ных 
словарей, 1945, с.54), բառացի նշանակում է քույր, կին, տարիքով կին, 
այլ կերպ ասած՝ նաև տիկին: Խանբաջի բառակապակցության մեջ 
խանը ընկալվում է մեծ, սակայն, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, 
որ խանը (Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, 
հ. 2, Զ –Ծ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1972, էջ 478) նաև հացահատիկ 
չափելու գործիք է՝ կոտ, ապա վերոնշյալ բառակապակցությունը նշա
նակում է հացահատիկի (ցորեն, գարի, կորեկ) պառավ, որը համա
դրվում է տարբեր ժողովուրդների առասպելաբանական ավան դու
թյու նում և հացահատիկային ծիսակարգերում հանդես եկող Հացի 
մոր (Դեմետրայի, Արևմտյան Պրուսիայի Պառավի, ինչպես նաև հա
յոց դյուցազնավեպի կորեկի արտատեր Պառավի) կերպարի հետ: 
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3. Աշ խա տան քա յին եր գե րին բնո րոշ են նաև աշ խա տա վոր նե
րի (մաճ կալ, հո տաղ), լծկան անա սուն նե րի, աշ խա տան քա յին գոր
ծիք նե րի նկա րագ րու մը, բնու թագ րու մը, գնա հա տում ու երկ րա
գոր ծի սերն ու քնքշան քը դրանց նկատ մամբ.

Քա շի՛ Աբ ռաշ ջան, քա շի՛,
Լու ծըտ մա շի:
Քու տե րը սաղ ըլի, մինն էլ կտա շի507:

կամ՝
Թո՛լ արա, գնանք, թո՛լթո՛լ արա,
Հե՛յ, Թուխ լան ջան, հո լել…
Արի՛, Թուխ լան ջան, արի՛,
Դա տար կենք սե լըս ու դառ նանք,
Ախ պեր Թուխ լան ջան, հո լել ջան, հո լել…508

Տա վու շի աշ խա տան քա յին եր գե րը եր գել են խմբա յին և ան
հա տա կան աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ՝ նպաս տե լով աշ խա տան
քի ըն թաց քին ոչ մի այն եր գի մե ղե դու և ռիթ մի մի ջո ցով, այ լև խոս
քի հմա յա կան ներ գոր ծու թյան ազ դե ցու թյամբ:

Խամ բաջի բառակապակցության մեջ առկա է խամ մասնիկը (Ժամա
նակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, նշվ. աշխ., էջ 474), 
որը նշանակում է խոպան, անմշակ հող, նաև երկար ժամանակ չօգ
տագործված առարկաներ և ֆիզիկական աշխատանքից հետ վարժ
ված անասուններ, որոնց գարնանը երկրագործական աշխատանք նե
րից առաջ «խամից հանում են» (Բդոյան Վ., նշվ. աշխ., էջ 466): Վա
րող գործիքների, անասունների և աշխատավորների «խամից հանե
լու» սովորույթը Հայաստանի տարբեր ազգագրական շրջան նե րում 
ուղեկց վում էր հատուկ ծիսակարգով, որով նախապատ րաստ վում էր 
ապագա հերկը: Եթե առաջնորդվենք այս տրամաբանությամբ, ապա 
Հացաբույսերի հովանավոր տիկնոջը նույնպես պետք էր դուրս բերել 
խամից, որի ենթատեքստը հանգեցնում է սեռական մագիայի կիրառ
մանը: Հավանաբար գութաներգի խանբաջի, բաջի, խամբաջի կեր
պարի տակ թաքնված է Հացի մայրը՝ երկրագործության հովա նավոր 
աստվածուհին, որից կախված է ապագա բերքը: Հետևաբար «Հորո
վելում» խոսքային մագիայի միջոցով հացաբույսը մարմա վորող աստ
վածուհին ենթարկվում է սեռական գործառույթի, որի կա տա րումը 
ենթադրվում է նաև անմիջական գործողությամբ հերկող նե րին հաց 
տանող կանանց հետ, թեև այդ մասին մոգարգելքի (տաբու) չգրված 
օրենքներով չի բարձրաձայնվում: Բեղմավորման մտովի գոր ծո ղու
թյունը և անմիջական գործառույթն ապահովում է ապագա առատ 
բերքը:

507 ՀԱԲ, հ. 25, № 3(346), էջ 303:
508 Ղանալանյան Ա., Հայ շինականի աշխատանքի երգերը, Երևան, 

Պետ հրատ, 1937, էջ 122:
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Գ. Պահ պան ված եր գե րից ու բա նա վոր ավան դու թյու նից կա
րե լի է եզ րա կաց նել, որ XIX դա րա վեր ջում Տա վու շի մար զում պահ
պան ված են եղել հայ րե նա սի րա կան, ռազ մի և զին վո րի եր գեր: Ազ
գա յին ինք նա գի տակ ցու թյան զար թոն քը և ազա տագ րա կան շար
ժում ե րը չեն շրջան ցել այս տա րա ծաշր ջա նը, մա նա վանդ, որ այն 
միշտ են թա կա է եղել ռազ մա տենչ հա րև ան նե րի հար ձա կում ե րին, 
կո տո րած նե րին ու ավա րա ռու թյա նը և հարկ է եղել դի մագ րա վել ու 
կռվել թշնա մու դեմ: Եր գե րի այս խում բը պատ մա կան հիմք ու նե
ցող վի պա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ են, որոնք ստեղծ վել են 
կոնկ րետ իրա դար ձու թյուն նե րի ու ան ձանց ան վան շուրջ: Շամ շա
դին ցի նե րը XIX դա րա վեր ջին անընդ հատ պայ քա րել են թուրք 
հրո սակ նե րի դեմ, որն իր ար տա հայ տու թյունն է գտել թո վու զե ցի 
աշուղ Ար շակ Լազ րո վի հայ րե նա սի րա կան հայ դու կա յին եր գում.

Կռի վը ծա քե ցավ Թո վուզ կե տը մը,
Ոս կա նի Մեհ րա բի կո րած հե տը մը,
Գեց ցե՛ք, շամ շադ նե ցիք, քաջ քաջ կռվե ցիք,
Այ լոց հաղ թե ցիք, սաղ սաղ բռնե ցիք,
Գետ նում հո րե ցիք, ապ րե՛ք քաջ հա յեր509:

Ազ գի ճա կա տա գիրն ու ող բեր գա կան իրա դար ձու թյուն ներն 
աս պա րեզ էին հա նել անձ նա զոհ, խի զախ ու հե րոս ան հատ նե րի, 
որոնց թվում էր նաև սև քա րե ցի նշա նա վոր հայ դուկ Սա քո Ծո վա
նյա նը կամ, ինչ պես հայտ նի է, Սև քա րե ցի Սա քոն, որի հե րո սա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին Տա վու շում ոչ մի այն տար բեր զրույց ներ 
են պատմ վել510, այ լև դրանց նվիր վել են հայ րե նա սի րա կան եր գեր, 
որոն ցում ար տա ցոլ ված է Սա քո յի հե րո սա կան կեր պա րը.

Սա քոն մա հու զերն ու մո սի նը
Բռնել ա Գվարզ նի քա րին,
Շուն թուր քե րի աչ քիցն էր
Կա թում կար միր արին:
Կեց ցե Սա քո Ծո վյա նո վը511:

Գո յու թյուն ու նի եր գե րի մի շարք, որը ներ կա յաց վում է Սա քո յի 
կնոջ անու նից, որը նաև նրա մար տա կան ըն կերն ու բա զում գոր ծո

509 ՀԱԲ հ. 21, № 1(343), էջ 212:
510 «Սևքարեցի Սաքոն». – ՀԱԲ, հ. 25, № 5(198), էջ 275:
511 «Սաքոյի երգը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 5(348), էջ 304:
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ղու թյուն նե րի աջա կի ցը, քա ջա լե րողն ու շար ժիչ ուժն է եղել512:
Այն օրը որ քեզ տե սայ,
Էլ ու րիշ յար չընտ րե ցի,
Քո պատ ճա ռով շատ սի րե ցի,
Որ տեղ տե սա սև քա րե ցի,
Սև քա րիտ ղուր բան, Սա քո ջան, հա՜յ513:

Բա նա սաց Ար տաշ Ղա լու մյա նը իր հու շե րում այս պես է գնա
հա տում նրա գոր ծու նե ու թյու նը. «Սա քո յի մա սին էն քան գի դեմ, որ 
նա թուր քե րից հա յե րի սահ մա նը պա հող ա եղել: Էս տե ղից514, ա՛յ, 
Ջո ղա զից մին չև Շամ շա դին, ոչ մի թուրք չի կա րա ցել, որ Հա յաս
տան մտնի»515:

Տա վու շում մեծ տա րա ծում են ու նե ցել նաև հայ րե նա սի րա կան 
ու զին վո րի այլ եր գեր, որոնք երգ վում էին ողջ Հա յաս տա նում (օրի
նակ՝ «Խո սեք Հա յաս տա նի լեռ ներ», «Հա սան Ղա լա», «Կեր չի եր
գը» և այլն):

Դ. Առանձ նա հա տուկ ջեր մու թյուն, քնքշանք ու գո րով է պար
փակ ված Տա վու շի օրո րո ցա յին ու ման կա կան եր գե րում: Օրո րո ցա
յին նե րը թեև նա խա տես ված են եղել երե խա յին քնեց նե լու հա մար, 
սա կայն հնա րա վո րու թյուն են տվել երի տա սարդ կնո ջն ինք նա ար
տա հայտ ման, ցան կու թյուն նե րի դրսև որ ման, ժա մա նա կաշր ջա նի 
սո ցի ալպատ մա կան պատ կե րը, մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն ներն 
ու տրա մադ րու թյուն ներն ար տա հայ տե լու հա մար: Տա վու շի օրո րո
ցա յին ներն ան վա նում են նաև «Լայ լա տալ», որն առա ջա ցել է 
կրկնակ նե րում հա ճախ կի րառ վող «Լայ լա՜, բա լա, լայ լա՜» բա ռա
կա պակ ցու թյու նից: Տա վու շի օրո րո ցա յին նե րում բուն տեքս տը զու
գորդ վում է «Նե նա, նե նա, բա լա ջան», «Օրոր, օրոր, օրոր, օրոր, 
օրո րեմ», «Դե բայ, բայ արա հա՜, լա՜յ, լա՜յ», «Լայ լա, բա լա, քնի» և 
այլ նմա նօ րի նակ ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի տա րա տե սակ կրկնու
թյուն նե րով, որը նպաս տում է երե խա յի քնե լուն: Օրո րո ցա յի նում 
մոր երև ա կա յու թյունն ուր վագ ծում է որ դու հա սակ առ նե լը, ապա

512 «Սևքարեցի Սաքոն ու իր կինը». – ՀԱԲ, հ. 25, № 6(199), էջ 276:
513 Ղազիյան Ա. Ս., Հայ ժողովրդական ռազմի և զինվորի երգեր, Երևան, 

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ, 1989, էջ 150:
514 Սևքարեցի բանասացն իր նստած տեղից ցույց է տալիս այն տա րածք

ները, որոնց մասին պատմում է (ծանոթ. Է. Խեմչյանի):
515 «Սևքարեցի Սաքոն». – ՀԱԲ, հ. 25, № 5(198), էջ 275:
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գա խա ղաղ ու եր ջան կա վետ կյան քը.
Իմ բա լեն սա րըմ ա՜, սա րըմ ա՜,
Իմ բա լեն կա մար յա լըմ ա՜, յա լըմ ա՜,
Իմ բա լեն սա րե րըմ հով արել ա, հով արել ա՜,
Իմ անուշ բա լեն սա րե րը մը բոյ արել ա, հո՜, բոյ արել ա՜516:

կամ՝
Սա րի նար գիզ ծե ռիտ տե նամ, ա՛յ բա լա,
Չaքմaկա լոշ վը ե տիտ տե նամ, ա՛յ բա լա,  
Չaքմaկա լոշ վը ե տիտ տե նամ, ջա՛ն բա լա,
Քյա քու լըտ սանդ րեմ ոս կա սանդ րով, որ թի ջան,
Մար մանդ տուն կյaս, ծին յհա րած, որ թի ջան517:

Տա վու շում տա րած ված օրո րո ցա յին նե րի թվին է պատ կա նում 
հե քի ա թի սյու ժե ից փո խառն ված նո րա ծին երե խա յին ան տա ռում 
թող նող մոր եր գը, որն ինք նա տիպ պատ գամ է՝ ուղղ ված եղ նիկմո
րը.

Լայ լա՜, բա լա, լայ լա՜,
Մե ծա տե րև թա թա շոր,
Ման րա տե րև ոտա շոր,
Քա մի կա նի՝ ժաժ կտա,
Բախ րեն կկյa ծիծ կտա,
Ջիգյaր չու նի, քիչ կտա,
Լայ լա՜, բա լա, լայ լա518:

Եթե երե խա յին քնեց նե լու հա մար մի ա լար կրկնու թյուն նե րով 
մայ րը հոգ նեց նող ու քնին նպաս տող մթնո լորտ էր ապա հո վում իր 
ման կի կի հա մար, ապա ար թուն երե խա յին խա ղաց նե լիս, լո ղաց
նե լիս, քայ լեց նե լիս նա եր գում էր ռիթ միկ, կայ տա ռու թյուն ու 
թռվռա լու տրա մադ րու թյուն ստեղ ծող եր գեր: Այդ եր գե րի կրկնակ
նե րը թե լադր ված են կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րով. «Թռի, թռի, 
թռցնեմ», «Ծա փիկ, ծա փիկ, ծիլ, ծիլ է», «Ծուլ անեմ, ծուլծուլ 
անեմ», «Պա պար, պա պար, իմ բա լեն», «Նան աղ ջիկս, տան աղ
ջիկս» և նպաս տում են երե խա յի արթ նաց մանն ու կայ տա ռու թյա
նը: Տա վու շի ման կա խա ղի եր գե րը սի րա ռատ գո վա բա նա կան եր

516 ՀԱԲ, հ. 25, № 27(370), էջ 309:
517 ՀԱԲ հ. 21, № 14(356), էջ 215 –216:
518 ՀԱԲ, հ. 25, № 22(365), էջ 308:
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գեր են՝ ուղղ ված այն անու շիկ էա կին, որին պա հում, պահ պա նում, 
ամե նա հա մեղ պա տառ ներն են ու տեց նում, որ մե ծա նա և թև ու թի
կունք դառ նա հո րը.

Հա թը ռը, թը ռը, թռցնեմ,
Հորդ թև ին հասց նեմ519:

Ե. XIX դա րա վեր ջին և XX դա րասկզ բին Տա վու շի մար զում 
հա մա հայ կա կան աշու ղա կան եր գե րին զու գա հեռ կեն ցա ղա վա րել 
էին տե ղա կան աշուղ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Տա րա ծա
շրջա նի հայտ նի աշուղ նե րից են եղել թո վու զե ցի Ար շակ Լազ րո վը, 
նո րա շեն ցի աշուղ Ջը հա նը, աշուղ Թյու նին, որոնց եր գե րը թե մա
տիկ լայն ընդգր կում են ու նե ցել (հայ րե նա սի րա կան, սի րա յին, կեն
ցա ղա յին, եր գի ծա կան և այլն): Խորհր դա յին կար գե րի հաս տա տու
մից հե տո 20 –30ական թվա կան նե րին ավան դա կան եր գար վես տը 
հե տին պլան մղվեց և աս պա րե զը ողող վեց կու սակ ցա կան առաջ
նորդ նե րին, նոր գյու ղի և կոլտն տե սու թյան առօ րյա յին նվիր ված 
եր գե րով, որոնք թեև ձև ա վոր վե ցին ավան դա կան հեն քի վրա, սա
կայն շատ կարճ կյանք ու նե ցան.

Աշ խար հը մե ծով էր,
Մենք մե ջը ծա րավ,
Լե նի նի գոր ծե րով,
Տե սա՞ք՝ ինչ տaռaվ520:

Կյան քի ու կեն ցա ղի կտրուկ փո փո խու թյունն իր հետ բե րել է 
նոր հե տաքրք րու թյուն ներ ու թե մա ներ, որոնք ինք նա տիպ զար գա
ցում են ստա ցել տե ղա կան ստեղ ծա գոր ծող նե րի մոտ: Նախ կին 
ավան դա կան եր գե րի փո խա րեն կեն ցա ղա վա րել են նո րաս տեղծ 
եր գեր՝ հիմ ված տե ղա կան նշա նա կու թյան որևէ դեպ քի կամ իրա
դար ձու թյան վրա և ու նեն որո շա կի սյու ժե: Տե ղա կան ստեղ ծա գոր
ծող նե րին հե տաքրք րել են կեն ցա ղա յին, զա վեշ տա կան, ող բեր գա
կան, հա սա րա կա կան, սո ցի ա լա կան թե մա ներ: Այդ եր գե րում օգ
տա գործ վել են ավան դա կան եր գա յին բա նա հյու սու թյան տար րեր, 
հա մե մա տու թյուն ներ, այ լա բա նու թյուն, չա փա զան ցու թյուն և այլն: 
Տե ղա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մեջ գե րակշ ռում են եր գի ծա
կան բնույ թի եր գե րը, որոն ցում քննա դատ վում են հան րա յին բերք 

519 «Երեխային խաղացնելու երգ». – ՀԱԲ, հ. 25, № 30(373), էջ 310:
520 Լենինը հայ ֆոլկլորի մեջ, Երևան, Պետհրատ, 1936, էջ 86:
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ու բա րի քը թա լա նող ներն ու ան պա տաս խա նա տու իշ խա նա վոր նե
րը: Այդ տե սա կե տից հատ կան շա կան է բա նա սաց Ալ բեկ Առուս
տամ յա նի «Ավե տի բա ղին» նվիր ված եր գա շա րը521.

Մի հեկ տար էս բա ղը,
Տա րան կե րան էս թա ղը,
Ի՞նչ անի խեղճ պա հա կը,
Ու սին էր մեծ մա հա կը,
Չկա տուր ու թա կը:
Բրի գա դիր՝ ուշ քըդ դե սը,
Ուշ հա սավ և Եվ գե սը522,
Գնաց կո րավ բեր քի կե սը523:

Կա րե լի է ասել, որ Տա վու շի բնա կա վայ րե րից շա տերն ու նեն 
իրենց տե ղա կան ստեղ ծա գոր ծող նե րը: Օրի նակ՝ բա նա սաց Վո լո
դյա Էջի բյա նի հա մար Բերդ ավա նում տե ղի ու նե ցած յու րա քան
չյուր դեպք հան պատ րաս տից ան մի ջա պես վեր է ած վել եր գի.

Արա հե՜յ, Վա լոդն ասի էս մի էր կու պaնը,
Նոր գոր ծի ա տի րա ցել Վի րա բանց Լև ա նը…
Կար միր կո ծո ծը փըռ նի տրանց ջա նը,
Ախ տա րան, կե րան մեր թbւթbւնի դaնը524:

Դի մե լով ավան դա կան մե թոդ նե րին՝ բա նա սացստեղ ծա գոր
ծողն աս պա րեզ է հա նում մարդ կա յին զգաց մունք ներն ու հա րա բե
րու թյուն նե րը, ներ կա յաց նում իր ունկն դիր նե րի հա մար հո գե հա
րա զատ մի ջա վայ րը, ծա նոթ մարդ կանց, ով քեր դառ նում են իր 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հե րոս նե րը: Տե ղա կան նեղ մի ջա վայ րում 
այս ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը ձեռք են բե րում հա սա րա կա կան վե
րա բեր մուն քի դրսև որ ման չա փա նիշ և հա սա րա կու թյան հա վա քա
կան կար ծի քի ար տա հայտ ման մի ջոց: Հա սա րա կա կան, սո ցի ա լա
կան, աշ խա տան քա յին խնդրնե րին զու գա հեռ տե ղա կան ստեղ ծա
գոր ծող նե րը դի մում են նաև սի րո թե մա յի ար տա ցոլ մա նը: Այս եր
գե րում նույն պես առ կա են ավան դա կան, քնա րա կան եր գաս տեղծ

521 ՀԱԲ, հ. 25, №№ 36(379), 37(380), 38(381), էջ 312 –313:
522 Այգեհովիտ գյուղի կոլտնտեսության գյուղատնտեսի ազգանունը եղել 

է Եվգեսյան (ծանոթ. Է. Խեմչյանի):
523 ՀԱԲ, հ. 25, № 37(380), էջ 312:
524 ՀԱԻԲԱ, FEI: 9611 –9614, Է.Խեմչյանի հավաքածու, Բերդ, 1986, օգոս

տոս:
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ման տար րե րի զու գոր դու մը տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա սա
րա կու թյան հա մար ըն դու նե լի նոր մե րի ու զգաց մունք նե րի ար տա
հայտ ման խիստ տե ղայ նաց ված ձև ե րի հետ:

Ակն հայտ է, որ թեև Տա վու շի քնա րա կան բա նա հյու սու թյունն 
այն քան հա րուստ չէ, որ քան վի պա կա նը, սա կայն այն բա վա րա րել 
է տա վուշ ցի նե րի հո գե կան պա հանջ մունք նե րը և լրաց րել է տո նա
ծի սա կան արա րո ղա կար գե րի ըն թա ցա կար գը:

3.2. ԱՍՈՒՅ ԹԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ
Ժո ղովր դա կան բա նա վոր ավան դու թյան նշա նա կա լից մա սը 

կազ մում է ասույ թա բա նու թյու նը, որի մեջ ընդգրկ ված են խոս քա
յին բա նա ձև ե րի տար բեր տե սակ նե րը՝ առածասաց վածք նե րը, 
անեծքօրհ նանք նե րը, եր դում երն ու դարձ ված նե րը, շու տա սե լուկ
ներն ու հա նե լուկ նե րը, նա խան շա նա յին բա նա ձև ված ասույթ նե րը 
և այլն: Ասույ թա բա նա կան ժան րե րին բնո րոշ է փոքր ծա վա լի մեջ 
խտաց նել ու բա նա ձև ել դա րա վոր փոր ձի ու գի տե լիք նե րի վրա 
խարսխ ված պատ կե րա վոր ու իմաս տուն խոս քա յին ամ բող ջու
թյուն, որը, ըստ մա տու ցած գոր ծա ռույ թի, ստո րա բա ժան վում է տե
սակ նե րի:

Տա վու շի ասույ թա բա նա կան բա նա հյու սու թյան ամե նա տա
րած ված, կեն սու նակ ու կի րա ռե լի ժան րե րից են առածասաց վածք
նե րը: Սրանք մեծ մաս սա յա կա նու թյուն են վա յե լում, հարս տաց նում 
ու պատ կե րա վոր են դարձ նում յու րա քան չյուր տա վուշ ցու բա նա
վոր խոս քը:

Առածասացվածք նե րը, ի տար բե րու թյուն վի պա կան բա նա
հյու սու թյան մյուս ժան րե րի, չու նեն սյու ժե և կոնկ րետ հե րոս, այլ 
իրենց մեջ ամ բող ջաց նում են բա րո յա հո գե բա նա կան առանձ նա
հատ կու թյուն ներ525, որոնք վեր են հա նում հա մա մարդ կա յին բնա
վո րու թյան ու հո գե բա նու թյան առան ձին գծեր՝ դրան ցով առանձ
նաց նե լով կյան քի պայ ման նե րով թե լադր ված մարդ կա յին այս կամ 
այն հո գե բա նա կան վի ճակն ու այն ընդ հան րաց նե լով հան գում 
իմաս տուն եզ րա կա ցու թյան:

Առածասաց վածք նե րը կի րառ վում են բա նա վոր խոս քի մեջ 
ըստ անհ րա ժեշ տու թյան և բա ցա հայ տում են տվյալ պա հին բնո րոշ 

525 Кравцов Н. И., Искусство психологического изображения в русском на
родном поэтическом творчестве, фольклор как искусство слова, Мос
ква, Издво МГУ, 1969, с. 13.
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և ունկն դիր նե րին հաս կա նա լի այ լա բա նա կան, անուղ ղա կի կամ 
ուղ ղա կի միտք՝ որ պես ան կախ բա նա հյու սա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյուն: Առածասաց վածք նե րի սեղմ, մի քա նի բա ռի կամ տո ղի մեջ 
ար տա հայտ ված պատ կե րա վոր ու խո րի մաստ միտ քը հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս այն հեշ տու թյամբ յու րաց նել, մտա պա հել և օգ
տա գոր ծել, սա կայն, ի տար բե րու թյուն եր կա րա շունչ բա նա հյու սա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի (հե քի աթ, զրույց, ավան դու թյուն), 
այն գրա ռե լը կապ ված է որո շա կի բար դու թյուն նե րի հետ, հատ կա
պես այն ըստ անհ րա ժեշ տու թյան կի րա ռե լու հան գա ման քի հետ: 
Ոչ մի վար պետ բա նա սաց սոսկ գրա ռե լու հա մար առածասաց
վածք չի ասում: Առած ներն ու ասաց վածք նե րը մի մյան ցից տար
բեր վում են ներ քին, իմաս տա յին առանձ նա հատ կու թյամբ: Առած
նե րը միտ քը և իրա կա նու թյու նը ար տա հայ տում են փո խա բե րա
կան առու մով, այ լա բա նո րեն, օրի նակ՝ «Էշն էլի էն էշն ա, փա լանն 
ա փոխ վել» [ՀԱԲ, հ. 21, № 95(458)], «Ղա զա նը վեր ընգaվ, կոտ րեց 
վը եչ, ծըլն գո ցը վեր ըլավ» [ՀԱԲ, հ. 21, № 237(600)], «Պա ռա վը գիդ
նակ չէր, հա մա կյլո խը եկած էր» [ՀԱԲ, հ. 21, № 332(695)] և այլն: 
Ասաց վածք ներն իրա կա նու թյունն ար տա ցո լում են ուղ ղա կի, 
առանց այ լա բա նա կան միջ նոր դու թյան526 և հաս տա տում են կոնկ
րետ իրո ղու թյուն, օրի նակ՝ «Թա մամ խոս կը էշին կա սեն» [ՀԱԲ, 
հ. 25, № 93(487)], «Որ դեղ՝ մարթ էն տեղ՝ մահ» [ՀԱԲ, հ. 25, № 270 
(664)], «Լա վու թյուն արա, ճbւրն ածա» [ՀԱԲ, հ. 21, № 142(505)], «Ով 
չուշտ, նա կուշտ» [ՀԱԲ, հ. 21, № 320(683)], «Փախ չիլն էլ հbւնար ա» 
[ՀԱԲ, հ. 21, № 398(761)], «Օցի սևն էլ սատ կի, սիպ տակն էլ» [ՀԱԲ, 
հ. 21, № 434(797)] և այլն:

Առածասաց վածք նե րի պատ կե րա վո րու թյու նը մեծ ար տա
հայտ չա կա նու թյուն է հա ղոր դում խոս քին, որով հե տև այն աս վա ծը 
հա գեց նում է չա փա զան ցու թյամբ, հա մե մա տու թյամբ, ի ցույց է 
դնում բա ռի ներ քին տա րի մաս տու թյու նը, օրի նակ՝ «Անջր դի հո ղը 
մի աստ ված ու նի, //Ջրո վի հո ղը՝ եր կու աստ ված» [ՀԱԲ, հ. 25, 
№ 18(412)], այս առա ծում «ջուր» բա ռը իր հիմ ա կան նշա նա կու թյու
նից բա ցի իր մեջ թաքց նում է երկ րորդ՝ աստ ված նշա նա կու թյու նը, 
ուս տի այ լա բա նո րեն «հո ղին» եր կու աստ ված է հո վա նա վո րում՝ 
ջու րը և աստ ված:

526 Հարությունյան Ս. Բ., Բանագիտական ակնարկներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ2010, էջ 246:
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Առա ծի և ասաց ված քի ժան րա յին տար բե րակ ման հա մար լեզ
վա բան ներն ու բա նա գետ նե րը հիմք են ըն դու նել նաև քե րա կա նա
կան ավարտ վա ծու թյան հատ կա նի շը, ըստ որի, առածն ավար տուն 
նա խա դա սու թյուն է, իսկ ասաց ված քը՝ անա վարտ527: Առածասաց
վածք նե րի հիմ քը դի տար կե լով որ պես լեզ վա կան կա ղա պա րա յին 
մի ա վոր՝ ռուս բա նա գետ Պեր մյա կո վը ըստ շա րա հյու սա կան 
ավարտ վա ծու թյան տար բե րա կում է երեք կա ղա պար՝ 1) ասաց
վածք, 2) առած, 3) երկ խո սա կան առած (поб асен ка): Տա վու շի 
առածասաց վածք նե րը նույն պես իրենց կազ մու թյամբ մի ան դամ, 
մեկ պարզ նա խա դա սու թյու նից կազմ ված կամ եր կան դամ կազ մու
թյամբ են, որոնց ան դամ ե րը մի մյանց լրաց նում են իմաս տով և 
հա ճախ հան դես են գա լիս հան գա վոր528, օրի նակ՝

Էլն էլ լի ա ցավ, Ըրե խեն՝ մեջ քի ցըդ,
Պելն էլ լի ա ցավ, Հա ցը՝ հո րիցդ,
Մեզ պան չհա սավ: Ճի պոտն էլ՝ քո լիցդ:
[ՀԱԲ, հ. 25, № 65(459)] [ՀԱԲ, հ. 25, № 87(481)]

կամ պատ կե րա վոր երկ խո սու թյուն է հարց ու պա տաս խա նի 
մի ջո ցով, որը տե ղի է ու նե նում եր կու մար դու, մար դու և կեն դա նու, 
եր կու կեն դա նու մի ջև՝ իր հե ռա հար իմաս տուն եզ րա կա ցու թյամբ: 
Օրի նակ՝ «Զուռ նա չու կըն գա նը ասե ցին. — Պար կյaլ գի դե՞ս: Ասեց. 
—  Բա էս պըռ ճըկ վա ծը (մա զե րը) որ դե՞ղ ա սիպ տա կել» [ՀԱԲ, հ. 25, 
№ 61(455)], «Աք լո րին ասըմ են. — Խի՞ ես հպարտ: Ասըմ ա. — Զան
քաչ չու նեմ» [ՀԱԲ, հ. 21, № 53(416)], «Եթիմ ասեց. — Ես օր կքա շեմ: 
Աստ վածն ասեց. — Ես վը եր դի՞ եմ, վը եր տbւ օր քա շես» [ՀԱԲ, հ. 21, 
№ 69(432)], «Ուխ տին ասել են. — Վի զըտ ծուռ ա: Ասել ա. — Ի՞նչս ա 
դbւզ, վը եր վի զըս դbւզ ըլի» [ՀԱԲ, հ. 21, № 389(752)]:

Երկ խո սա կան առած նե րը պատ մա կան եր կար ճա նա պարհ են 
ան ցել և ծա գել են առակ նե րից բխեց վող վեր ջըն թեր եզ րա կա ցու
թյու նից: Դրանք առանձ նա նա լով առա կից՝ ձեռք են բե րել ինք նու
րույն կի րա ռու թյուն:

Տա վու շի առածասաց վածք նե րը փոքր ծա վա լի մեջ խտաց րել 
են ժո ղովր դի կյան քի, վար քի, պատ մու թյան, սո ցի ա լա կան հա րա

527 Пермяков Г. Л., Основы структурной паремиологии, Москва, Главная 
редакция восточной литературы, 1988, с. 16.

528 Հարությունյան Ս. Բ., նշվ. աշխ., էջ 247:
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բե րու թյուն նե րի, կեն ցա ղի, հո գե բա նու թյան, մտա ծե լա կեր պի բազ
մա պի սի դրսև ո րում եր: Ասույ թա բա նու թյան այս տե սա կը ոչ մի այն 
հարս տաց նում է ան հա տի խոս քը, այլ ավե լի ար տա հայ տիչ, դի
պուկ ու կոնկ րետ է դարձ նում ասե լի քը, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
այ լա բա նո րեն դի մա ցի նին հաս կաց նել այն, ին չը եր բեմ ըն դուն
ված չէ ուղ ղա կի ասել: Տա վու շի առածասաց վածք ներն ու դարձ ված
նե րը հա մա հայ կա կան ասույ թա յին բա նա հյու սու թյու նը հարս տաց
րել են զուտ տե ղա կան ծա գում ու նե ցող ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով: 
Տա վու շի ժո ղովր դա կան առածասաց վածք նե րը ճա նա չո ղա կան 
մեծ ար ժեք ու նեն և հա ճախ ար տա ցո լում են պատ մա ազ գագ րա
կան տա րած քի բու սա կան, կեն դա նա կան աշ խար հը, կեն ցա ղը, սո
վո րույթ նե րը, մի ջա վայ րը, սո ցի ալտնտե սա կան հա րա բե րու թյուն
նե րը, ան գամ կոնկ րետ ան ձանց և կա տար ված դեպ քե րը և դրանց 
հի ման վրա ձև ա վոր ված ասույթ նե րը: Այդ պի սի տե ղա կան ծա գում 
ու նե ցող առածասաց վածք նե րից ու դարձ ված նե րից են. «Քիչ չի 
չին չի նե ցի ա, էն էլ Ազը զըխպ րի թա ղե ցի ա» [ՀԱԲ, հ. 21, № 417(780)]. 
Չին չի նը Շամ շա դի նի են թաշր ջա նի հե ռա վոր ու կենտ րո նից 
կտրված գյու ղե րից է, իսկ Ազը զախ պյու րը՝ Չին չի նի ամե նա հե ռու և 
ցե խա ռատ թա ղա մա սը: Այս առա ծի հիմ քում ըն կած է հե ռա վո րու
թյան և ան մատ չե լի ու թյան գա ղա փա րը՝ խա րըսխ ված կոնկ րետ 
տե ղա վայ րե րի հա կադ րու թյան վրա: Իջև ա նի գյու ղե րում «Կա տուն 
պլի թը տա րել ա» [ՀԱԲ, հ. 25, № 153(547)] առա ծի հա մար հիմք է 
ծա ռա յել հե տև յալ պատ մու թյու նը: Տա վու շում հա ցաթխ ման արա
րո ղու թյան ժա մա նակ ըն դուն ված է տան փոքր ան դամ ե րի հա մար 
թխել փոք րիկ կլոր հա ցիկ ներ, որ կոչ վում է «պը լիթ» (բլիթ): Մի 
մայր թխել և տան փոք րի կին է տվել հա սա նե լիք «պը լի թը», որը 
երե խա յին չի բա վա րա րել և նա խռո վել է ու մի կողմ դրել իր «պը
լի թը». այն թռցրել է կա տուն: Այս տե ղից հե տև ու թյուն՝ ու նե ցած 
քչից էլ կա րե լի է զրկվել: «Մի վա րար որ չը լի, մի ծըմ ծը ման կը լի» 
[ՀԱԲ, հ. 25, № 224(618)] առա ծը ստեղծ վել է Դի տա վան գյու ղում և 
պա րու նա կում է շատ որ չլի նի, քի չը կլի նի իմաս տը, որի հա մար 
հիմք է ծա ռա յել գյու ղից վեր՝ ան տա ռում գտնվող Ծըմծ ման կոչ վող 
քա րա ժայ ռը, որի բար ձուն քից մի բա րա լիկ ջուր է հո սում՝ ժայ ռերն 
ի վար: Մի շարք առած ներ առնչ վում են կոնկ րետ իրա կան անձ նա
վո րու թյուն նե րի հետ, օրի նակ՝ «Պե տին կգի դա, թե տա վա րը դորն 
ա քշըմ» [ՀԱԲ, հ. 21, № 335(698)], «Գի դըմ չի, թե ով ա մե ռել, // Վա՜յ 
Վար թան ա կան չըմ» [ՀԱԲ, հ. 21, № 62(425)], «Գյaգին ցո րեն հա
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ցին սը վո րել ա» [ՀԱԲ, հ. 21, № 64(427)], Գյaգին գյու ղի աղ քատն է, 
որ ջրա ղաց պան է դար ձել և փո խել իր սո ցի ա լա կան վի ճա կը, որից 
հե տև ու թյուն է ար վել, որ աղ քատն էլ կա րող է հարս տա նալ:

Տա վու շի ասույ թա բա նա կան բա նա հյու սու թյան մեջ զգա լի տեղ 
են գրա վում դարձ ված նե րը: Դարձ վա ծը կա յուն վե րա ի մաս տա վոր
ված նշա նա կու թյամբ բա ռա կա պակ ցու թյուն է529՝բաղ կա ցած եր կու 
կամ ավե լի բա ղադ րիչ նե րից: Առան ձինառան ձին այս կամ այն 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող բա ռե րի կա պակ ցու թյունն ար տա հայ տում 
է ու րիշ իմաստ, իսկ կա պակց ված բա ռե րը կա րող են և՛ ու ղիղ, և՛ փո
խա բե րա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ: Տա վու շի դարձ ված նե րը 
բազ մա զան են և հյու թեղ, գո յու թյուն ու նեն տե ղա կան մի ջա վայ րում 
ստեղծ ված ինք նա տիպ դարձ ված ներ: Քար վան սա րա գյու ղում 
(այժմ՝ Իջև ան) ստեղծ վել և կի րառ վել է «Լոք տամ Գյրaգոս անել» 
[ՀԱԲ, հ. 25, № 56(808)] դարձ վա ծը, որն այ լա բա նո րեն նշա նա կում է 
շտապ ու վրա յից ցատ կե լով՝ լոք տա լով, սա հե լով ու շրջան ցե լով 
գործ, որի հա մար հիմք է ծա ռա յել քար վան սա րե ցի հաղ թա հա սակ 
Գյրaգո սի (Կի րա կոս) լոքլոք տա լով, շտա պե լով քայ լե լու սո վո րու
թյու նը: Իջև ա նի են թաշր ջա նի գյու ղե րում տա րած ված դարձ ված նե
րից է «Պա ռա վը ծոցն անել» [ՀԱԲ, հ. 25, № 136 (888)] դարձ վա ծը, 
որն ու ղեկ ցում է մի յու րօ րի նակ մրցույթխա ղի: Խա ղի իմաս տը հե
տև յալն է՝ երե կո յան քնե լու պատ րաստ վող երե խա ներն արա գու
թյամբ հան վում և պառ կում են, պա ռա վը բա ժին է հաս նում ու շա ցող 
երե խա յին: Մեր կար ծի քով՝ այս «պա ռա վի» ար մատ նե րը շատ 
խորն են և աղերս վում են «ջա դու պա ռա վի» գոր ծա ռույ թի դրսև որ
ման հետ530: Նմա նա տիպ հնա գույն երև ույ թի դրսև որ ման փաստ է 
«Քա րը մտնել» դարձ վա ծը, որը Տա վու շում օգ տա գործ վում է այն 
դեպ քում, երբ որևէ մե կը եր կար ժա մա նակ տե սա դաշ տում չի 
երևում և իմաս տա բա նո րեն ան հե տա նա լու երև ույթն է փաս տում: 
Քա րում փակ վե լու մո տի վի ծա գում ա բա նա կան հիմ քերն աղերս
վում են «Սաս նա ծռեր» էպո սի չոր րորդ ճյու ղի գլխա վոր հե րոս 

529 Բեդիրյան Պ. Ս., Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, 
Երևան, «Լույս» հրատ., 1973, էջ 5:

530 Հեքիաթներում հաճախ պառավը խորհրդանշում կամ անձնավորում է 
մահը (Բաբա Յագան և կախարդ պառավերը): Քունն ընկալվում էր 
որպես ժամանակավոր մահ, հետևաբար «պառավը ծոցն անել» դարձ
վածը սկզբնապես հավանաբար նշանակել է մահվան գիրկն ուղարկել 
ինչոր մեկին:
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Փոքր Մհե րի՝ Ագ ռա վու քա րում փակ վե լու, ինչ պես նաև ժո ղովր դա
կան հե քի աթ նե րի հե րոս նե րի՝ ժայ ռի մեջ մտնե լու հետ:

Հա յաս տա նի շրջան նե րի բնա կիչ նե րի մեջ ցայ սօր պահ պան
վել է խոս քի հմա յա կան ներ գոր ծու թյան հա վա տը: Տա վու շում մինչ 
օրս ակ տի վո րեն կեն ցա ղա վա րում են անեծ քի, օրհ նան քի և բա րե
մաղ թու թյուն նե րի ժան րե րը: Անեծքօրհ նանք նե րը հմա յա կան պարզ 
բա նա ձև ե րի խմբին են պատ կա նում. դրանք, առար կա յա կան հիմք 
ու նե նա լով հան դերձ, հո գե բա նա կան իրո ղու թյան դրսևո րում եր 
են531: Անեծք ներն ու օրհ նանք ներն օգ տա գոր ծո ղի, ասա ցո ղի բա
ցա սա կան ու դրա կան ցան կու թյուն ներն են, որոնց հմա յա կան ներ
գոր ծու թյա նը մար դիկ հա վա տում են: Անեծք նե րը գու ժում են մահ, 
դժբախ տու թյուն, ան բու ժե լի հի վան դու թյուն, աղ քա տու թյուն, սո
ցիալտն տե սա կան անե լա նե լի վի ճակ, ինչ պես օրի նակ՝

Կնիկդ ծննդկան ըլի,
Տանդ հաց չը լի,
Ճը ղա ցիդ հերթ չը լի,
Տունդ էլ կա թի լիս ըլի: 
[ՀԱԲ, հ. 25, № 80(1085)]
Անեծ քի ամե նա տա րած ված տի պը պարզ ու հա կիրճ բա նա

ձևերն են, օրի նակ՝ «Օխ տը պա տան մա շես» [ՀԱԲ, հ. 21, № 190(1128)], 
«Մո րու տա կին շվաք անես» [ՀԱԲ, հ. 21, № 99(1037)], «Թյbւգbւնքըտ 
ռեշ նի» [ՀԱԲ, հ. 21, № 53(991)]: Դրանց զու գա հեռ հան դի պում են 
նաև բարդ ու ծա վա լուն, ինչ պես նաև չա փա ծո անեծք ներ, օրի նակ՝ 
«Ոս կոռ նի քըտ տոպ րակն ածեմ, չըխկ չըխ կա լի ման ածեմ» [ՀԱԲ, 
հ. 21, № 115(1053)] կամ՝

Քյնaս, քյնaս փը րը սող, Շատ անես՝ քիչ ու տես,
Կե րա ծըդ ըլ նի լսնը հող, Քիչ անես՝ ոչ ու տես,
Կյbմշի պո զի պես կռա նաս, Քու ծbւն քու ըռ խո վը վե քցես532:
Իծի պո զի պես չո րա նաս,

Տա վու շի տա րա ծաշր ջա նում մի շարք անեծք ներ ձև ա վոր վել 
են պատ մա կան կոնկ րետ իրա դար ձու թյուն նե րի հի ման վրա և 

531 Հարությունյան Ս. Բ., Անեծքի և օրհնանքի ժանրը հայ բանահյու սու
թյան մեջ, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975, էջ 124:

532 ՀԱԻԲԱ, FEI: 0643 –0646, Է. Խեմչյանի հավաքածու, 1977, Շամշադին, 
Բերդ:
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ուղղ ված են եղել երի տա սարդ աղ ջիկ նե րին, օրի նակ՝ «Լaգզու 
կյվaկին քյնaս», «Թուր քի կյվaկին քյնaս», «Շոր ժեն անց կե
նաս»: XIX դա րա վեր ջին լեզ գի ներն ու թուր քե րը հա ճախ Տա վու շի 
լեռ նաշ խար հից և հատ կա պես Մուր ղուզ սա րի ամա ռա նոց նե րից 
աղ ջիկ ներ էին առև ան գում533: Տղա մար դիկ մին չև Շոր ժա հե տա
պնդում էին առև ան գիչ նե րին, հաս նե լու դեպ քում հետ էին բե րում 
առև անգ վա ծին, չհաս նե լու դեպ քում՝ հե տապն դող նե րը Շոր ժա յից 
վե րա դառ նում էին ձեռ նու նայն:

Տա վու շում նկատ վում է ավան դա կան որոշ անեծք նե րի տե
ղայ նաց ման երև ույ թը. «Տեր տե րը ղա քիտ քյնa» [ՀԱԲ, հ. 25, 
№ 129(1134)] անեծ քը, որը թաղ ման ծի սա կարգն է ներ կա յաց նում, 
Դի տա վան գյու ղում վե րած վել է «Նի կո լը ղա քիտ քյնa» [ՀԱԲ, 
հ. 25, № 106(1111)] ձև ին, որով հե տև Նի կոլ անու նով մե կը միշտ թաղ
ման թա փո րի առ ջև ից տա րել է դա գա ղի կա փա րի չը: Նույն գյու
ղում «Տaտկանց տնե րի տա կը քյնaս» [ՀԱԲ, հ. 25, №125(1130)] 
անեծ քը նույն պես մա հա գույժ է, որով հե տև գյու ղի գե րեզ մա նա տու
նը գտնվում է Տատ կանց (տոհ մա նուն է) տնե րից ներ քև: Ավան դա
կան անեծք նե րի հիմ քի վրա նոր ժա մա նա կա կից առար կա նե րի ու 
հաս կա ցու թյուն նե րի օգ տա գործ մամբ ձև ա վոր վել են անեծք նե րի 
նոր տար բե րակ ներ, օրի նակ՝ «Մե յի դըտ ժեշ տա յա շի կըմ պի րեն» 
[ՀԱԲ, հ. 21, № 94(1032)], «Ռու լըտ փո րըտ մտնի» [ՀԱԲ, հ. 21, 
№ 125(1063)]: Առա ջին անեծ քի իմաս տա բա նա կան հիմքն օտա րու
թյան կամ էլ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մեջ մե ռած նե րի ու զոհ
ված նե րի (հատ կա պես Աֆ ղա նա կան պա տե րազ մի տա րի նե րին) 
դի ակ նե րը մե տա ղա կան դա գաղ նե րով տե ղա փո խե լու փաստն է:

Տա վու շում ըն դուն ված է անեծ քին հա կազ դե լու հա մար հան
դես գալ պա տաս խան բա նա ձև ով, որը կամ պետք է ոչն չաց նի, կամ 
էլ թու լաց նի անեծ քի ու ժը: Ամե նա տա րած ված պա տաս խան բա նա
ձև երն են՝ «Ինչ ասես՝ քեզ քյնa», «Ծո ցըտ ճըվaլ տaռնa, նի 
քյնa», «Քիչ ընը ծի, կաթն ըլըմ ա, իրան վրա վեր տaռնըմ»: Այս
տեղ ակն հայտ գոր ծում է «բու մե րան գի օրեն քը», այ սինքն՝ անի ծո
ղի բե րա նից դուրս եկած չա րա գույժ խոս քը հա կա դարձ վում և ուղ
ղորդ վում է հենց անի ծո ղին:

Օրհ նանք ներն ու բա րե մաղ թու թյուն նե րը Տա վու շի տա րա ծա
շր ջա նում մեծ մա սամբ կի րառ վում են հար սա նե կան ծե սի, նշա նա

533 ՀԱԻԲԱ, FEI:3689 –3693, Է. Խեմչյանի հավաքածու, 1981, Շամշադին, 
Բերդ: «Առևանգում». – ՀԱԲ հ. 25, № 7(200), էջ 276:
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դրու թյան ժա մա նակ, նո րա ծին երե խա յի ծննդյան կա պակ ցու
թյամբ, հի վան դա տե սու թյան ըն թաց քում: Դրան ցում բա ցա ռա պես 
շեշտ վում է բա րե կե ցիկ ու եր ջա նիկ կյան քով ապ րե լու, շնորհ նե րի ու 
հա ջո ղու թյուն նե րի ար ժա նա նա լու, բա րի, ազ նիվ ու ար դար լի նե լու 
ցան կու թյուն ներ, օրի նակ՝ «Կե տի քան տbւ ումբրն ու նե նաս» [ՀԱԲ, 
հ. 21, № 31(869)], «Դո րը քյնaս՝ բախ տա վոր ըլես» [ՀԱԲ, հ. 21, 
№ 14(852)], «Մի նը տը նես՝ հaզaր վեր ու նես» [ՀԱԲ, հ. 21, № 40(878)]: 
Հին Քար վան սա րա յի (Իջև ան) բնո րոշ օրհ նանք նե րից է. «Զո րա
նաս, զոր տի կա նաս, /Մեջ տե ղի ցըտ կեռ տի կա նաս», որով մար դուն 
մաղ թում են այն քան եր կար կյանք ու ծե րու թյուն, որ մեջ քից կռա նա:

Հմա յա կան բա նա հյու սու թյան հիմ ա կան տե սակ նե րից են 
աղոթք նե րը, որոնք պատ կա նում են հմա յա կան բարդ բա նա ձև ե րի 
խմբին: Տա վու շի հմա յա կան աղոթ քի կրող նե րը հիմ ա կա նում այն 
ան հատ ներն են, որոնց այն ավան դա բար փո խանց վել է որ պես մե
նաշ նորհ և որոնք խոս քի դյու թա կան զո րու թյու նը չկորց նե լու հա
մար նա խան ձախնդ րո րեն պահ պա նել են հմա յա կան բա նա ձևի 
գաղտ նի քը և այն իրենց հեր թին փո խան ցել են հա կա ռակ սե ռի 
սահ մա նա փակ թվով (յոթ հո գու) «ընտ րյալ» ան հատ նե րի: Հմա յա
կան աղոթք նե րը հան դես են գա լիս որո շա կի ծի սա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի կի րառ մամբ աղո թո ղի և աղոթ վո ղի ան հա տա կան հան
դիպ ման ըն թաց քում, այ լոց աչ քից հե ռու, գաղտ նի ու թյան պայ ման
նե րում, եթե աղոթքն ուղղ ված է չար աչ քի կամ հի վան դու թյուն նե րի 
վե րաց մա նը:

Տա վու շի հմա յա կան աղոթք ներն ըստ գոր ծա ռույ թի բա ժան
վում են հե տև յալ խմբե րի. ա) չար աչ քի կամ նի ա թի, բ) վա խի,  
գ) զա նա զան հի վան դու թյուն նե րի (կար միր քա մի, մկնա տամ, 
գորտ նուկ, ու շա թա փու թյուն«հaշaթք»), դ) գայլ կա պի, ե) չար ու
ժե րի կան խար գել ման (օրի նակ՝ «ալ մա զի»): Դրանց գոր ծո ղու թյան 
մեջ դնե լու ժա մա նա կը կա նո նա կարգ ված էր: Ըն դուն ված էր հմա
յա կան աղոթ քը և նրան ու ղեկ ցող հմա յա գործ ման ծեսն իրա գոր ծել 
չո րեք շաբ թի, շա բաթ (գյըրգ նա մուտ) և կի րա կի օրե րը՝ երե կո յան: 
Վնա սա կար ու ժե րը, չար աչ քը, զա նա զան հի վան դու թյուն նե րը չե
զո քաց նե լու նպա տա կով կի րառ վող պահ պա նակ նե րը (աչ քա հու
լունք ներ, փռշե նու փայ տից պատ րաստ ված պահ պա նակ և այլ առար
կա ներ) նա խա պես են թարկ վում էին հմա յա կան աղոթ քով ու ղեկց
վող ծի սա կան գոր ծո ղու թյան, որը գերբ նա կանհմա յա կան զո րու
թյուն պետք է հա ղոր դեր առար կա յին: Տա վուշ ցի նե րի կեն ցա ղում 



III. ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ՔՆԱ ՐԱ ԿԱՆ ԵՎ ԱՍՈՒՅ ԹԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 189

հմա յա կան ըմբռ նում ե րով պայ մա նա վոր ված ավան դա կան սո վո
րու թա հա վա տա լի քա յին մի շարք դրսև ո րում եր միտ ված էին վա
սից, փոր ձու թյուն նե րից ու ան ցան կա լի պա տա հար նե րից խու սա
փե լու, կան խար գե լե լու նպա տակ: Կո րած անա սու նին գայ լից ու  
այլ գա զան նե րից պահ պա նե լու հա մար «կիլ կապ» էին անում. կա
ցի նը դնում էին սան դեր քի բե րա նը կամ սան դեր քի ատամ ե րին 
գույնզգույն թե լեր էին փա թա թում, որ գայ լի բե րա նը կապ վի, սան
դեր քի չորս կող մը մո խիր էին ցա նում, որ գայ լի աչ քե րը բռնի և 
ասում գայլ կա պի աղոթ քը.

Պասն ու աղոտկն, Մեկն՝ ի սիրտն սա տա նա յի,
Պար սեղն ու անեղն, Մեկն՝ ի բե րան գայլ գա զա նի,
Զին վո րի Պար սե ղը Եր կու բու թով, յոթն մատ նով,
Մուր զըղ խան դը Քրիս տո սի հրա մա նով,
Մտավ ի նեղ տա պա նը, Աստ ծու մոր քաղծր կաթ նով,
Կապ վածն, զօծն, Օհա նես Մագր դի չի աղոտ կո վը՝
Կա րիճն, կոկ ճա վորն: Կի լի ըռե խը կապ ված կե նա,
Չորս բև եռն, Աչ կե րը խըփ ված կե նա:
Կող վի թշեն խա չա փայ տյա ՀԱԲ, հ. 21, № 17(1361)

Սո վո րա բար չար աչ քի, հի վան դու թյուն նե րի ու վա խի հմա յա
կան աղոթք նե րից առաջ և վեր ջում աս վում էր տե րու նա կան «Հայր 
մեր» աղոթ քը (որը պետք էր կրկնել երեք կամ յոթ ան գամ) և եզ րա
փա կել «Ամեն» բա նա ձև ով: «Չար աչ քի» աղոթք նե րին ու ղեկ ցող 
արա րո ղու թյուն նե րում կա րև որ դեր էր վե րա պահ ված հմա յո ղի 
թքին և դա նա կին, որի մե տա ղյա շեղ բը, ըստ ժո ղովր դա կան հա
վա տա լի քի, չե զո քաց նում էր չար աչ քի և չար ոգի նե րի ազ դե ցու
թյու նը: Հմա յա գործ աղո թողն իր ձեռ քի դա նա կով ծակծ կում էր 
աղոթ վո ղի մարմ ի տար բեր մա սե րը, խա չակն քում էր և իր շար
ժում ե րը զու գակ ցում աղոթ քին՝ ստեղ ծե լով հո գե բա նա կան այն
պի սի տրա մադ րու թյուն, որը նա խա պատ րաս տում էր աղոթ վո ղին 
ազա տագր վել հի վան դու թյու նից կամ չար աչ քից: Տա վու շի տա րա
ծաշր ջա նից գրառ վել են «չար աչ քի» 20 աղոթք, որը տե ղա ցի ներն 
ան վա նել են «նի ա թի աղոթք»534: Գրառ ված նյու թի քա նա կը ցույց է 
տա լիս, թե ինչ պի սի մեծ տա րա ծում ու նի չար աչ քի վա սա կար ազ

534 Տարածաշրջանում տարածված է «նիաթի կյaլ» դարձվածը, որն օգտա
գործվում է ակնահարության դեպքում: Տավուշի խոսվածքում «նիաթն» 
ըմբռնվում է որպես չար աչք, չար հայացք:
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դե ցու թյան մա սին հա վա տա լի քը և այն կան խար գե լե լու մի ջոց նե
րը: Տա վու շում «չար աչ քից» պաշտ պա նե լու հա մար աղո թում էին 
թե՛ երե խա նե րին ու մե ծա հա սակ նե րին, թե՛ տնա յին կեն դա նի նե
րին, տունն ու ու նեց ված քը: Օրի նակ՝

Ըրե խեն ըրօ րո ցը մը, Քա րը մա տին ու վը ե տին, 
Սաղ մո սը ծո ցը մը, Քարն ու քա ցա խը բե րա նին,
Թըշ թը շան կե տը, Աստ ված օրհ նի պա ռա վին,
Վըշ վը շան քա րը, Վը եր նստել ա յոթ շը հա րին
Սև օցի քիս տը՝ Ի չար նի ա թին,
Աչք տվո ղի աչ քի լի սը մը535: Ի չար սհա թին
 Օցը կը թի, օցը մոր թի, օցը ու տաց նի,
 Թե կնիկ ա՝ պո չը վեր կյa
 Թե մարթ ա՝ մի րու քը վեր կյա,
 Թո՛ւ, թո՛ւ, թո՛ւ536:

Տա վու շի «չար աչ քի» աղոթք նե րում չար աչ քի ազ դե ցու թյու նը 
չե զո քաց նե լու հա մար աղոթք նե րի հա մա տեքս տե րում հան դես են 
գա լիս և գե րակշ ռում են օձի քիս տը (խայ թիչ), կա թը, մի սը, սև և 
սպի տակ օձը, չալ օձի պո զը, աղա քա րը, քարն ու քա ցա խը, նուռն ու 
խա չա փայ տը որ պես կան խար գե լող ատ րի բուտ ներ:

Տա վու շում հատ կան շա կան է նաև հի վան դու թյան սկզբնա
պատ ճա ռը պար զե լու հա մար «Փը թի թա» կոչ վող գու շակ ման ծի
սա կար գը537, որի մի ջո ցով պար զում են, թե որ խա չից կամ սրբից է 
տրված հի վան դու թյու նը և այն ինչ մի ջո ցով պետք է բու ժել: Հմա յա
կան տեքս տե րի հա տուկ բա ղադ րա մաս են քրիս տո նե ա կան սրբե
րը (Հի սուս Քրիս տոս, Մա րի ամ Աստ վա ծա ծին, սուրբ Սար գիս, 
Հով հան նես Մկրտիչ, սուրբ Ստե փան նոս, սուրբ Հով հան նես և ու
րիշ ներ), որոնք ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ փո խա րի նել են 
հնա գույն հե թա նո սա կան դի ցա րա նի աստ ված նե րին: Աղո թո ղը, 
որ պես բա րի ոգի ներ հան դես եկող սուրբ ան ձանց օգ նու թյամբ 
(նրանց աղոթ քով, Աստ վա ծա մոր կա թով, ս. Սարգ սի ձի ու ձա րով, 
խա չա փայ տով, տեր Մով սե սի գա վա զա նով) և հմա յա գոր ծու թյամբ, 
բու ժում է կար միր քա մին, մկնա տա մը, գորտ նու կը, ու շա թա փու
թյու նը և այլն:

535 ՀԱԲ, հ. 21, № 10(1354), էջ 244:
536 ՀԱԲ, հ. 21, № 5(1349), էջ 243 –244:
537 ՀԱԲ հ. 25, № 44(1319), էջ 364:



III. ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ՔՆԱ ՐԱ ԿԱՆ ԵՎ ԱՍՈՒՅ ԹԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 191

Տա վու շի աղոթք նե րի մեջ իր ինք նա տի պու թյամբ առանձ նա
նում է «Ալ մա զի աղոթ քը»538, որը կի րառ վում է այն դեպ քում, երբ 
նոր ծնած անա սու նը (կով, գո մեշ, այծ, ոչ խար) նո րա ծին ձա գին չի 
ըն դու նում և թույլ չի տա լիս կաթ ծծել: Աղոթ քի այս տե սա կը եզա կի 
երև ույթ է հայ բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան մեջ, և նմա նա տիպ 
աղոթք մինչ օրս չի գրանց վել: Դա տե լով աղոթ քի տեքս տից՝ անա
սու նը են թարկ վել է չար ոգուն՝ սա դա յե լին, որի չար կա պանք նե րից 
ձեր բա զատ վե լուն է ուղղ ված աղոթ քը.

Կա թը տա, թքած քու աչ կին, Սա դա յե լին հո գու ցըտ հա նի:
Արյուն տա, թքած քու աչ կին, Հո քիտ խար խանդ արա,
Սա դա յելն ա հո գուտ նստած, Սրտիտ տու ռը պaց արա,
Հո գիտ ծով ա ալե կոծ ված: Ձա գիտ սրտիտ տեղ արա,
Կաթ տա, թքած քու էրե սին, Բա րի աչ կով ձա գիտ նա յի:
Արյուն տա, թքած քու էրե սին, Արուտ արա, կուր ծըտ լա րի,
Ետ շուռ արի, քե շը ղը հա րի, Ձա գիտ պա հի, կշտաց րու539:

Ավան դա կան հմա յա կան աղոթք նե րի որոշ տե սակ ներ (գայլ
կա պի, չար ոգի նե րի և այլն), կապ ված ժո ղովր դի կյան քի սո ցի ալ
տնտե սա կան փո փո խու թյուն նե րի հետ, կեն ցա ղա վա րու մից դուրս 
են եկել, իսկ որոշ տե սակ ներ իրենց հո գե բա նա կաններ գոր ծուն 
ու ժով պահ պա նե լով կեն սու նա կու թյու նը՝ տա կա վին շա րու նա կում 
են կեն ցա ղա վա րել (չար աչ քի, հի վան դու թյուն նե րի):

Տա վու շի ասույ թա բա նա կան բա նա հյու սու թյան ինք նա տիպ 
ժան րե րից մե կը ավան դա կան հա նե լուկն է, որի կրող նե րը սե ռա
տա րի քա յին ավագ սերն դի բա նա սաց ներն են: Մին չև XX դա րի 70
ական թվա կան նե րը դիտ վել է հա նե լու կը գու շա կե լու հնա մե նի սո
վո րույ թը: Հատ կա պես կոլտն տե սա յին խմբա յին աշ խա տանք նե րի 
որոշ տե սակ ներ (օրի նակ՝ ծա խա խոտ շա րե լու, եգիպ տա ցո րեն 
պճղե լու նստա կյաց աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում) ու ղեկց վել են 
հա նե լուկ նե րի առա ջադր մամբ ու գու շա կու թյամբ, որը զվար ճա լի 
ժա ման ցի բնույթ է կրել և որին մաս նակ ցել են սե ռա տա րի քա յին 
տար բեր խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Որոշ եր կի մաստ և ան պար
կեշտ հա մար վող հա նե լուկ ներ կեն ցա ղա վա րել են բա նա սաց նե րի 

538 Ալ կոչվող չար ոգիները մասնավորապես վասում էին ծննդկանին ու 
նորածնին: Տավուշյան տարբերակում ալը (սադայելը) վասում է նաև 
նոր ծնած անասունին:

539 ՀԱԲ, հ. 21, № 21(1365), էջ 246:
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նեղ շրջա նա կում, սոսկ կա նանց կամ տղա մարդ կանց մի ջա վայ
րում: Տա վու շի տա րա ծաշր ջա նում հա նե լուկն ան վա նում են «քյթնո
վի» (Նա վուր, Վ. Կար մի րաղ բյուր), «թափ մա ջա» (Նո րա շեն, Բերդ), 
«պունգլ» (Վա րա գա վան), «կապ վանք» (Կո թի): Հա նե լուկ ներն ու
նեն հար ցա կան կա յուն սկսվածքբա նա ձև եր. «Էն ի՞նչն ա», «Էն 
ի՞նչն ա, ի՞նչը», «Էն ի՞նչն ա, որ», «Էն որ…», «Էն ի՞նչն ա, էն ի՞նչ», 
որոնք իրե րի և երև ույթ նե րի մա սին հար ցում երն են: Օրի նակ՝

Էն ի՞նչն ա, ի՞նչը, Էն ի՞նչն ա,
Տը ռըհռ լո լը չփա րի տա կին, Լbւն ծրտեց կար պե տին,
Խընդ խըն դի կը ըխ պը հա րը մը: Խaբaրը քյնaց վար պե տին:
(դդում ու խո զը) (նա մակ)
[ՀԱԲ, հ. 21, № 58(1207)] [ՀԱԲ, հ. 21, № 178(1327)]

Էն ի՞նչն ա, էն ի՞նչ, Էն ի՞նչն ա, որ
Շու նը հա չեց, Մատ ներս կո խըմ եմ ոռը,
Դու դեն ու ռավ: Արուճ ա անըմ:
(ճա խա րակ) (մկրատ)
[ՀԱԲ, հ. 25, № 59(1226)] [ՀԱԲ, հ. 21, № 139(1288)]

Հա ճախ հա նե լուկ նե րը հան դես են գա լիս առանց հարցբա նա
ձևի կամ այն տե ղա փոխ վում է հա նե լու կի վերջ նա մա սը, օրի նակ՝

Աս լա նը չո քի, Պbւճbւր պը տըր հան՝
Արա բը նի ըլի: Խու շու րով լի գը
(եռո տա նի և կաթ սա) Էտ ի՞նչն ա:
[ՀԱԲ, հ. 21, № 150(1299)] (ատամ եր)
 [ՀԱԲ, հ. 25, № 39(1206)]
Տա վու շի հա նե լուկ նե րի պա տաս խան նե րում քո ղարկ ված է 

տա րա ծաշր ջա նին բնո րոշ բու սա կան, կեն դա նա կան աշ խար հը 
(մոշ, կա ղին, սունկ, սինդ րիկ, կրիա, մուկ, մո րեխ, մե ղու), կեն ցա
ղում օգ տա գործ վող իրե րը (գու թան, սան դերք, իլիկ, ճա խա րակ, 
ածե լի), մար դու մարմ ի մա սե րը (քիթ, բե րան, գլուխ, աչք) և այլն:

Հա նե լու կա սու թյան հնա գույն շեր տե րում ձև ա վոր ված հա նե
լուկ լու ծե լու նա խա պայ ման նե րը և փոխ հա տուց ման երև ույ թը540 
մին չև վեր ջերս պահ պան վել է Տա վու շի հա նե լու կա հան ման ավան
դու թյան մեջ: Սո վո րա բար հա նե լուկ լու ծո ղը առա ջար կո ղից որ պես 

540 Հարությունյան Ս. Բ., Հայ ժողովրդական հանելուկներ (ուսումա սի րու
 թյուն), Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1960, էջ 12:
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փոխ հա տու ցում պա հան ջում էր որևէ բան (քա ղաք կամ բնա կա
վայր)541: Եր բեմ այս պա հան ջը բա նա ձև ված մտնում էր հա նե լու կի 
կա ռուց ված քի մեջ, ինչ պես՝

Հա զար ասեմ, հա զար տaսեմ,
Հա զար կեղ տու, վը եր քեյ ասեմ:
(գորգ),
[ՀԱԲ, հ. 21, № 126(1275)]
Հա նե լու կը յու րօ րի նակ մրցա խաղ է, որի ըն թաց քում լու ծո ղի 

խնդիրն է գու շա կել այն առար կան, որը հա մե մատ վում է շրջա պա
տի իրե րի ու երև ույթ նե րի հետ, այն առար կան, որի հատ կա նիշ նե
րը քո ղարկ ված ու սիմ վո լիկ ձև ով են հան դես գա լիս և այ լա բա նա
կան պատ կեր են ստեղ ծում, որը միտ ված է լու ծո ղի մոտ մի ու րիշ 
առար կա յի մտա պատ կեր ստեղ ծե լու և շփո թու թյան մեջ գցե լու, 
կամ մտա վար ժու թյան հնա րա վո րու թյուն տա լու:

Տա վու շի հա նե լուկ նե րը բա վա կան ընդգր կուն են, իրենց մեջ 
նե րա ռել են ժո ղովր դի կյան քի գրե թե բո լոր ոլորտ նե րը, դրան ցում 
պահ պան վել են ժո ղովր դա կան հա վա տա լիք ներն ու պատ կե րա
ցում ե րը, քրիս տո նե ա կան կրո նի և եկե ղե ցու հետ կապ ված ար
ժեք նե րը և այլն: Օրի նակ՝

Էն ի՞նչն ա. 
Զրընգզ րընգ զրխա նա, Պbւնգbւլը, պbւնգbւլը մի շա հի,
Մե չը լի գը բրխա նա: Կե սը կե, կե սը պա հի:
(զան գը և եկե ղե ցին) (նշխարք)
[ՀԱԲ, հ. 21, № 193(1342)] [ՀԱԲ, հ. 21, № 194(1343)]
Բա նա հա վաք չա կան և բա նա գի տա կան ու սում ա սի րու թյուն

նե րը ցույց են տա լիս, որ Տա վու շի մար զի բա նա հյու սա կան ժա ռան
գու թյան ասույ թա բա նա կան ժան րե րի հատ կա պես որոշ տե սակ
ներ (առածասաց վածք, անեծքօրհ նանք, բա րե մաղ թու թյուն, հա
նե լուկ, աղոթք, շու տա սե լուկ) հա րուստ են ու բազ մա զան, ու նեն 
տե ղա կան ծա գում ու նե ցող ինք նա տիպ դրսև ո րում եր: Դրանք 
մինչ օրս ակ տի վո րեն կեն ցա ղա վա րում են և հարս տաց նում ու հյու
թեղ են դարձ նում Տա վու շի խոս ված քի ար տա հայտ չա մի ջոց նե րը:

541 ՀԱԲ, հ. 21, էջ 232:



ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ
Սույն ու սում ա սի րու թյու նը հա վակ նու թյուն չու նի վեր ջա կետ 

դնե լու ու սում ա սիր վող թե մա յին: Եր կա րա մյա տա րի նե րի հա վաք
չա կան և հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս պնդե լու, որ Տա վու շի հա րուստ բա նա հյու սա կան ժա ռան
գու թյան ու սում ա սի րու թյունն ավարտ ված չէ: Բնա կա նա բար իր 
տե սա կի մեջ եզա կի այս աշ խա տու թյան սահ ման նե րում բա նա հյու
սա կան ժան րե րի ու սում ա սի րու թյու նը հա վա սար հի մունք նե րով 
չի ըն թա ցել, որը պայ մա նա վոր ված է ըստ ժան րե րի գրառ ված նյու
թե րի քա նա կով: Հատ կա պես քնա րա կան և ասույ թա բա նա կան 
ժան րե րի դի տարկ ման հպան ցի կու թյու նը պայ մա նա վոր ված է եղել 
նյու թե րի ան բա վա րար քա նա կով, փաս տե րի սա կա վու թյամբ, տա
րա ծաշր ջա նի ազ գաբ նակ չու թյան հե տաքրք րու թյուն նե րով, նյու
թերի կեն ցա ղա վար ման նվա զու մով, որը հնա րա վո րու թյուն չի 
տվել ծա վալ վե լու և սպա ռիչ եզ րա հանգ ման գա լու:

Սա կայն «Տա վու շի բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյու նը» մե
նագ րու թյան բա նա գի տա կան քննու թյան, դի տար կում ե րի ու հա
մե մա տու թյուն նե րի ըն թաց քը բա ցա հայ տել է, որ թեև Տա վու շի տա
րա ծաշր ջա նը դա րեր շա րու նակ պար բե րա բար են թարկ վել է հար
ձա կում ե րի, թա լա նի, կո տո րած նե րի ու գե րե վա րու թյան, եղել են 
ազ գաբ նակ չու թյան տա րաբ նա կե ցում եր ու տե ղա շար ժեր, այ նու
ա մե նայ նիվ ար մա տա կան բնակ չու թյան մի զգա լի մա սը շա րու նա
կել է գո յա տև ել: Վեր ջին եր կու հա րյու րա մյա կի ըն թաց քում տե ղա
բնակ նե րի ու վե րաբ նակ նե րի մի ա վոր մամբ ձև ա վոր վել է եռա շերտ 
ազ գաբ նակ չու թյուն (բնիկ ներ, ար ցա խյան, արա րա տյան և արև
մտա հայ շեր տեր), որը մի ա վո րել է տե ղա կան և եկա մուտ տար րի 
բա նա վոր ավան դույ թը և ստեղ ծել մի աս նա կան բա նա հյու սա կան 
ժա ռան գու թյուն:

XIX դա րա վեր ջին սկզբնա վոր վել է Տա վու շի մի աս նա կան բա
նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան որոն ման, հա վաք ման և ար խի վա
վոր ման գոր ծըն թա ցը, որը շա րու նակ վել է մին չև XX դա րա վեր ջը: 
Այն ըն թա ցել է երեք փու լով. յու րա քան չյուր փու լի բա նա հա վաք նե
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րը, պայ մա նա վոր ված ժա մա նա կաշր ջա նի ու անհ րա ժեշ տու թյան 
թե լադ րան քով և օգ տա գոր ծե լով մե թո դա բա նա կան տար բեր 
սկզբունք ներ, հնա րա վո րինս փրկել են կեն ցա ղա վար ման մի ջա
վայ րը կորց նող ժո ղովր դա կան բա նա վոր ավան դույ թը, որը նա հա
պե տա կան կա թու ցա ձևի և գրե թե հա մա տա րած անգ րա գի տու
թյան պայ ման նե րում հա սա րա կու թյան հո գև որ պա հանջ մունք նե րի 
բա վա րար ման հիմ ա կան աղ բյուրն էր: Ազ գագ րա կանբա նա հյու
սա կան նյու թե րի յու րա հատ կու թյուն ներն ու սում ա սի րե լու հա մար 
վե րա կանգն վել են դրանց կեն ցա ղա վար ման մի ջա վայ րը, գո յա տև
ման և փո խանց ման պատ ճա ռա հե տև ան քա յին կա պը, յու րա քան
չյուր նյու թի կի րառ ման ժա մա նա կը, բա նա սա ցի և լսա րա նի փո
խա դարձ կապն ու փո խառն չու թյուն նե րը, ծի սա կան, հա վա տա լի
քա յին ու սո վո րու թա յին նա խադ րյալ նե րը: Բո լոր բա ղադ րիչ նե րի 
դի տար կու մով որո շա կի ա ցել է բա նա հյու սու թյան տե սակ նե րի հա
րա բե րակ ցու թյան պատ կե րը Տա վու շի մար զում:

Ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տվել, որ Տա վու շի մար զում բա
նա հյու սա կան ժան րե րը պահ պան վել ու փո խանց վել են տո նե րի, 
ծե սե րի, տար բեր մի ջո ցա ռում ե րի ժա մա նակ գյու ղա կան հա մայն
քի աշ խա տան քա յին և հանգս տյան հա վա քա տե ղի նե րի մի ջո ցով: 
Բա նա հյու սա կան նյու թի զար գա ցու մը, պահ պա նու մը, փո խան ցու
մը կա տար վել է բա նա սաց նե րի մի ջո ցով: XX դա րի 50 –70ական 
թվա կան նե րի բա նա սաց նե րը մար զի եռա շերտ հան րու թյան ան մի
ջա կան հետ նորդ ներն են և ժա ռան գել են տե ղա կան, արա րա տյան, 
պարս կա հայ և արևմ տա հայ հատ ված նե րի ավան դա կան բա նա
հյու սու թյու նը և բա նա սա ցա կան ավան դույ թը: Յու րա քան չյուր բա
նա սաց ան հա տա կա նու թյուն է և մյուս բա նա սաց նե րից առանձ նա
նում է իր բա նա հյու սա կան եր կա ցան կով և կա տա րո ղա կան, պատ
մո ղա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Ավագ և մի ջին սերն դի 
բա նա սաց նե րի եր կա ցան կին բնո րոշ են վի պա կան բա նա հյու սու
թյան ժան րե րը (հե քի աթ, զրույց, ավան դու թյուն և այլն), իսկ 
կրտսեր սերն դի բա նա սաց նե րին գրա վում են զվար ճա խո սու թյուն
նե րը և ժա մա նա կա կից թե մա տի կա յով եր գե րը: Ավագ սերն դի բա
նա սաց նե րին նա խա պատ վու թյուն տա լու հան գա ման քը նպաս տել 
է բա նա հյու սա կան նյու թե րի ան հա մա մաս նու թյա նը: Այս առու մով 
հե քի ա թի ժան րը հայտն վել է շա հե կան դիր քում և ու սում ա սի րո
ղին ըն ձե ռել է լայն հնա րա վո րու թյուն ներ: Սա կայն ժա մա նա կի ըն
թաց քում ավագ և մի ջին սերն դի բա նա սաց նե րի թվի նվազ ման 
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հետ, նվա զել է ավան դա կան բա նա հյու սա կան ժան րե րի կեն սու
նա կու թյու նը:

Բա նա հա վաք չա կան աշ խա տանք նե րի բաց թո ղում ե րի շար
քին կա րե լի է դա սել այն չգրառ ված և ժա մա նա կին կա րև ո րու թյուն 
չտրված բազ մա թիվ առօ րե ա կան հա մար վող պա տում ե րը, որոնք 
իրենց ըն դեր քում պահ պա նում էին տա րա ծաշր ջա նի ազ գաբ նակ
չու թյա նը հու զող բազ մա թիվ խնդիր ներ: Ֆոլկ լո րիզ մի նմա նօ րի
նակ դրսև ո րում երն ու սում ա սի րո ղին լայն հնա րա վո րու թյուն ներ 
կտա յին խո րա մուխ լի նե լու այն հար ցե րին, որոնք ու շադ րու թյու նից 
դուրս են մա ցել:

Տա վու շի մար զից հա վաք ված բա նա հյու սա կան նյութն ընդ
գրկում է բա վա կա նա չափ մեծ տա րածք, որը ժա մա նա կին դուրս է 
մա ցել բա նա հա վաք նե րի ու բա նա գետ նե րի ու շադ րու թյու նից և 
յու րա հա տուկ «սպի տակ կետ» է եղել Հա յաս տա նի պատ մա ազ
գագ րա կան շրջան նե րի մեջ: Հա վաք ված նյու թե րը, պրպտում ե րը 
և ու սում ա սի րու թյու նը գա լիս են ապա ցու ցե լու, որ Տա վուշն իր 
պատ վա վոր տեղն ու նի բա նա հյու սա կան մշա կույ թի աս պա րե զում, 
և Տա վու շի ինք նա տիպ բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյու նը լրաց րել 
և նոր երանգ է հա ղոր դել հա մա հայ կա կան բա նա հյու սա կան ժա
ռան գու թյա նը:

 



ХЕМ ЧЯН ЭСТЕР ГАЙ КОВ НА

ФОЛЬК ЛОР НОЕ НАС ЛЕ ДИЕ ТА ВУ ША

Ре зю ме
Мо ног ра фия пос вя ще на ис сле до ва нию фольк лор ных ма те ри а

лов, за пи сан ных на террито рии Та вушс кой об ла сти. На ос но ва нии 
наб лю де ний вы яв ле ны пол ный ре пер ту ар на родно го фольк ло ра, 
кар ти на расп рост ра не ния и бы то ва ния фольклор ных жан ров, оп ре
де ле на роль ска зи те лей как при ни ма ю щее, сох ра ня ю щее и пе ре да
ю щее зве но, роль на род но го фольк ло ра как важ ней ший фак тор 
сбли же ния с ду хов ным тре бо ва ни я ми и на ци о наль ны ми кор ня ми 
на ро да.

До сих пор не су щест во ва ло все объ ем лю ще го ис сле до ва ния 
фольк лор но го нас ле дия ни од но го исто ри коэт ног ра фи чес ко го ре
ги о на Ар ме нии, и в этом ис сле до ва нии ав тор пы та ет ся си сте ма ти зи
ро вать та вушс кую фольк лор ную тра ди цию на ос но ве соб ран ных 
мно го чис лен ных фольклорных ма те ри а лов.

Глав ная цель ис сле до ва ния – все сто рон ний на уч ный ана лиз 
фольк лор ной тра ди ции Та вушс кой об ла сти на ма те ри а ле фольк лор
ных, на ро до ведческих источ ни ков, за пи сан ных в те че нии XX ве ка 
из се ле ний Та вушс кой об ла сти и на ос но ве те о ре ти чес ких тру дов 
из вест ных фольк ло ри стов. Цель дан ной ра бо ты –оп реде лить на ос
но ве ма те ри а лов, соб ран ных из Тавушской об ла сти в те че нии сто ле
тия: а) хра не ние тра ди ци он но сти нас ле дия, пе ре да ва е мо го уст но и 
до шед ше го до на ших дней; б) сте пень расп рост ра нён но сти и бы то
ва ния раз лич ных фольк лор ных жан ров; в) пре об ра зо ва ние фольк
лор но го ма те ри а ла под вли я ни ем со ци аль ноисто ри чес ких из ме не
ний и сов ре мен но го бы та; г) сте пень и за да чи пе ре да чи и про
должитель но сти ска зи тельс кой тра ди ции; д) про пор ци о наль ность, 
осо бенно сти эпи чес ко го, ли рическо го и па ре ми о ло ги чес ко го фольк
ло ра, вы яв ле ние мест ных про яв ле ний сво е об раз ных сюжетов и мо



ФОЛЬК ЛОР НОЕ НАС ЛЕ ДИЕ ТА ВУ ША198

ти вов, е) осо бен но сти пе ре да чи фольк лор но го ма те ри а ла и тре бо ва
ния фольклорной ау ди то рии, так же их взаимосвя зан ность и т.д.

Ра бо та в ос нов ном вы пол не на ме то да ми исто ри косрав ни тель
ных и ти поло ги чес ких исследо ва ний. Для обоб ще ния кар ти ны 
фольк лор ных ма те ри а лов ча стич но ис поль зо ван так же ме тод ко ли
чест вен но го ана ли за, ко то рый вы ра жен таб ли ца ми.

Хро но ло ги чес кая гра ни ца за пи си ис сле ду е мо го фольк лор но го 
ма те ри а ла – с кон ца XIX ве ка до кон ца XX ве ка.

Мо ног ра фия со сто ит из вве де ния, трёх глав, ко то рые в свою 
оче редь со сто ят из подг лав, вы во дов, спис ка источ ни ков и ис поль
зо ван ной ли те ра ту ры и таб лиц.

Во Вве де нии да ёт ся об щая ха рак те ри сти ка ра бо ты, пред став
ле ны пред мет, цель и за да чи ра бо ты, ак туальность те мы, на уч ная 
но виз на, так же пред став ле на исто рия воп ро са.

Пер вая гла ва мо ног ра фии, озаг лав лен ная «Исто рия со би ра
ния фольк ло ра и ска зи те ли в Та ву ше», пред став ля ет прой ден
ный исто ри чес кий путь тер ри то рии Та вушс кой об ла сти по раз ным 
исто ри чес ким источ ни кам, ито гам пос лед них па ле он то ло ги чес ких 
и ар хе о ло ги чес ких ис сле до ва ний.Так же пред став лен трёхс лой ный 
со став (ко рен ное на се ле ние и пе ре се лен цы из Ар цахАра ратс ких 
ре ги о нов и За пад ной Ар ме нии) на се ле ния Та вушс кой об ла сти за 
пос лед ние две сти лет, по при чи не сли я ния ко то рых об ра зо ва лось 
еди ное фольк лор ное нас ле дие.

Об сто я тель но пред став ле на исто рия по ис ка, со би ра ния, ар хи
ви зи ро ва ния и из да ния фольк лор но го нас ле дия Та вушс кой об ла сти. 
Ис сле до ва ния по ка за ли, что исто рия со би ра ния фольк ло ра Та вушс
кой об ла сти де лит ся на три эта па:

а) За пи си, сде лан ные в кон це XIX ве ка (со би ра те ли: Кадж бе ру
ни, Ха ча тур Шах наз рян, Ма те ос Му ра дян, Ва ган ТерАру тю нянц);

б) За пи си, сде лан ные в 20 –50х гг. XX ве ка (со би ра те ли: Ге гам 
Тар вер дян, Ни кол Сарг сян, Сар гис Ис ра е лян);

в) За пи си, сде лан ные с 50х гг. до кон ца XX ве ка (фольк лор но
эт ног рафи ческие экс пе ди ции Ин сти ту та ар хе о ло гии и эт ног ра фии 
НАН РА и Ере ванс ко го госу дарст вен но го универси те та).

На чи ная с 50х гг. XX ве ка, со би ра те ли треть е го эта па со вер ши
ли со би рательс кие ра бо ты в 50 се ле ни ях Та вушс кой об ла сти и за пи
са ли 6957 еди ниц фольк лор но го ма те ри а ла, из ко то рых 696 ска зок, 
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189 ска зов, 131 ле ген да, 481 анек дот, 103 ме мо ра та, 694 ха ги ка 
(частуш ки), 920 пос ло вицпо го во рок, 255 фраз, 442 прок ля тия, 230 
бла гос ло ве ний, 57 молитв, 629 за га док и т.д. (ре зуль та ты ко ли чест
вен но го ана ли за от ра же ны в таб ли цах мо ног ра фии).

Под роб но про а на ли зи ро ва ны осо бен но сти та вушс кой ска зи
тельс кой шко лы, ска зительская тра ди ция и оча ги хра не ния и пе ре
да чи фольк ло ра.

Су щест вен ная часть ска зи те лей, пре до ста вив ших фольк лор
ный ма те ри ал в 50 –70 гг. XX ве ка, ро ди лась в кон це XIX ве ка и на
ча ле XX ве ка и про жи ва ла в той исто ри чес кой эпо хе, ко то рая бы ла 
гра ни цей меж ду тра ди ци он ным прош лым и на сто я щим. 149 ска зи
те лей, ро див ши е ся в XIX ве ке и пред став ля ю щие груп пы стар ше го 
по ко ле ния, бы ли безг ра мот ны ми или по луг ра мот ны ми. 7 ска зи те
лей бы ли в воз ра сте бо лее 100, 16 ска зи те лей  – бо лее 90 лет. Ска зи
те ли стар ших воз раст ных групп вы де ля лись тра ди ци он ностью.

Фольк лор ный ре пер ту ар ска зи те лей, ко то рые бы ли отор ва ны 
от сво ей ко лы бе ли пос ле ге но ци да и наш ли ук ры тие в де рев нях Та
ву ша, был ас си ми ли ро ван и обо га тил та вушс кое фольк лор ное нас
ле дие но вы ми те ма ми и сю же та ми.

Во вто рой гла ве, озаг лав лен ной «Эпи чес кий фольк лор Та ву
ша», об стоятель но преставле ны жан ры эпи чес ко го фольк ло ра Та ву
ша  – вол шеб ные, бы то вые сказ ки, сказ ки о животных, сво и ми ха
рак тер ны ми ти па ми и мо ти ва ми, структурны ми осо бен но стя ми, 
мифоло гически ми, ве ро ва тельс ки ми и ре ли ги оз ны ми эле мен та ми.

От дель но рас смот ре ны исто ри коэпи чес кие об ра зы, за имст во
ван ные от фольк лор ной тра ди ции во сточ ных на ро дов, сю же ты и 
мо ти вы, примк нув шие к их име нам. Мо ти вы, при пи сан ные во сточ
ным исто ри коэпи чес ким об ра зам, устойчи вы, и каж дый об раз 
(Алек сандр Ма ке донс кий, Со ло мон Пре муд рый, Шах Аб бас и др.) 
име ет ха рак тер ные сю жеты и мо ти вы.

В исто рии ар мянс кой фольк ло ри сти ки впер вые под роб но ис
сле до ва ны основные груп пы ска зоч ных устой чи вых фор мул: ини
ци аль ные, ме ди аль ные и фи нальные фор му лы, сво и ми раз но вид но
стя ми и функ ци я ми. Под роб но рас смот ре ны так же сти хот вор ные 
прис каз ки и кон цов ки при ба у точ но го ха рак те ра как дав ней ший отк
лик ар ха и чес ко го, об ря дори ту ально го и ве ро ва тель но го яв ле ния, 
ко то рые по те ря ли своё пер вич ное зна че ние.
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Рас смот ре ны жан ро вые осо бен но сти ска за и анек до та. Вы де ле
ны два ти па ска за: традици он ный и сов ре мен ный уст ный рас сказ. 
От дель но рас смот ре ны оба ти па ска за, их те мати чес кое мно го об ра
зие, эсте ти чес кое и мо раль ное зна че ние, связь со ска за ми, хра
нившими ся в сред не ве ко вых пись мен ных источ ни ках, отображение 
древ них исто ри чес ких эпи зо дов. Рас смот ре ны так же воп ро сы 
струк ту ры ска за. От дель ное вни ма ние об ра ще но на анек до ты мест
но го про ис хож де ния, ко торые раз де ле ны на три груп пы.

В треть ей гла ве, озаг лав лен ной «Ли ри чес кий и па ре ми о ло
ги чес кий фольк лор Таву ша», под роб но пред став ле ны те жан ры 
та вушс ко го ли ри чес ко го фольк ло ра, ко то рые бытова ли на тер ри то
рии об ла сти с кон ца XIX ве ка до кон ца XX ве ка. Де таль но рас смот
ре ны об ря до вые (ри ту аль нопразд нич ные, дож депре дотвра ща ю
щие, дож де не су щие), тру до вые (земле дель чес кие, пов сед нев ные), 
при читания, пат ри о ти чес кие, ко лы бель ные, ашугс кие, пес ни мест
ных со чи ни те лей, ха ги ки (ча стуш ки) и по ми но ва ния. Вы яв ле ны свя
зан ные с ни ми об рядори ту аль ные тра ди ции, про ком мен ти ро ва ны 
ри ту аль ный ха рак тер и ма ги чес кая функ ция трудо вых пе сен и т.д.

Пред став ле ны пос ло ви цыпо го вор ки, фра зы, зак ли на ниябла
гос ло ве ния, по же ла ния, загад ки и мо лит вы. Вы яв ле ны осо бен но сти 
па ре ми о ло ги чес ко го фолькло ра, ко то рые обусловлены ве рой в ма
ги чес ко е дейст вие сло ва и яля ют ся проявле ни я ми пси хо ло ги чес кой 
ре ально сти.

Про комм мен ти ро ва ны па ре ми о ло ги чес кие ма те ри а лы мест но
го про ис хождения, сфор миро ван ные под воз дейст ви ем конк рет ных 
исто ри чес ких со бы тий, бы та, обы ча ев и ве ро ваний.

Рас смот ре ны груп пы тра ди ци он ных за го во ров и мо литв, их 
функ цо и наль ные осо бен но сти. Пред став ле ны исто ри чес ки сфор ми
ро ван ные при чин носледст вен ные и пси хологи ческие ос но вы про
дол жи тель но сти бы то ва ния и вы хо да из бы то ва ния нес коль ких ти
пов мо литв.

К мо ног ра фии так же при ло же ны таб ли цы, в ко то рых пред
став ле ны со став се ле ний Та вушс кой об ла сти в кон це XIX ве ка по 
чис лен но сти ко рен но го на се ле ния и пе ре се лен цев. От дель ны ми 
таб ли ца ми пред став ле ны фольк лор ные ма те ри а лы по го дам, жан
рам и количест вам, за пи сан ные со би ра те ля ми фольк ло ра треть е го 
эта па (с 50х го дов до кон ца XX ве ка).
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Summary
The monograph is devoted to the study of the folklore materials 

recorded in Tavush marz, on the observations of which the whole collec
tion of the folklore and the allocation and existence of folklore genres 
have been revealed. The role of the storytellers as receiving, preserving 
and transmitting units and the role of folklore as the most important 
factor to approach the spiritual needs and national roots of the people 
have been proved.

Besides folkorerecording, there has not been paid sufficient atten
tion to the comprehensive study of folklore heritage of any historical
ethnographical region of Armenia and the author in this research is try
ing to systematize the Tavush folk culture on the base of the numerous 
collected folk materials.

The main purpose of the monograph is to realize a widerange and 
thorough scientific investigation on the folk culture of Tavush marz by 
using the written and voice records of the folklore and folk materials 
recorded during XX century from the villages of Tavush marz as well as 
relying on the theoretical researches of the famous folklorists. The ob
jectives of the work are, based on the materials gathered in Tavush marz 
in the duration of one handred years, to reveal: a) the preservation of 
the orally transferred traditional heritage reached up to the present day, 
b) the degree of prevalence and existence of various genres of folklore, 
c) the transformation of the folklore materials under the influence of 
sociohistorical changes and modern life, d) the tasks, degree fo transfer
ring and continuity of folklore tradition, e) the proportionality, specifi
cations and revelations of local manifestations of unique themes and 
motivs of the epical and lyrical folklore, folk proverbs and sayings, f ) 
the transferring specifications of folklore material and the requirements 
of folklore audience and their interrelation, etc.
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The research is mainly carried out by historicalcomparative and 
typological consideration methods and to generalize the picture of folk
lore materials, the method of quantitative analysis is undertaken, which 
is shown by tables.

The chronological range of recording the studied folklore material 
begins from the end of XIX century to the end of XX century.

The monograph consists of an introduction and three chapters, 
which in their turn are composed of subchapters; conclusions; bibliog
raphy and list of sources and tables.

The Introduction provides the overview of the work. Here the 
subject, purpose and objectives of the work, the relevance of the topic 
and scientific innovation are presented and the history of the subject is 
expressed.

The first chapter of the monograph, entitled "History of the 
Folklore Collection and Storytellers in Tavush" presents the histori
cal path that Tavush marz passed according to various historical sources 
along with the results of the latest paleontological and archaeological 
studies. The threelayer structure of the population of Tavush region 
(the indigenous population and migrants from ArtsakhArarat regions 
and Western Armenia) is presented and in the result of their merging a 
common folklore heritage is created.

The history of searching, collecting, archiving and publishing the 
folk heritage of Tavush marz is presented in details. The examination 
shows that the history of folklore collecting in Tavush marz is consisted 
of three stages:

a) Records made at the end of the XIX century (collectors: Kad
jberuni, Khachatur Shahnazaryan, Matevos Muradyan, Vahan Ter
Harutyunyants),

b) Records made in 2050's of XX century (collectors: Gegham 
Tarverdyan, Nikol Sargsyan, Sargis Israyelyan)

c) Records made from 50's to the end of XX century (folklore ex
peditions of the Institute of Archaeology and Ethnography of the NAS 
RA, Yerevan State University)

Since the 50's of XX century, the collectors of the third phase car
ried out collecting works in 50 settlements of Tavush marz and recorded 
6957 units of folklore materials, including 696 fairy tales, 189 talks, 131 
legends, 481 jokes, 103 memorata, 694 khaghiks (couplets), 920 prov
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erbs, 255 sayings, 442 curses, 230 blessings, 57 prayers, 629 riddles etc. 
(the results of the quantative analysis are reflected in the tables of the 
monograph).

The characteristics of the storytelling school of Tavush, the telling 
tradition, the places of keeping and transferring the folk materials are 
analyzed in detail.

The majority of the storytellers, who provided the folklore materi
als in 5070s of XX century, were born at the end of XIX century and at 
the beginning of XX century and the historical period they lived in was 
the margin of the traditional past and present. 149 of the narrators were 
born in XIX century, who were illiterate or semiliterate and presented 
the older genderage groups: 16 of the narrators were 90 and older, 7 of 
them – 100 and older. The narrators of the older age groups were more 
traditional.

The folklore repertoire of the storytellers who were resettled from 
their cradle and found a new home in the Tavush villages has been as
similated and enriched Tavush folklore heritage with new themes and 
stories.

In the second chapter, entitled "The Epic Folklore of Tavush" 
the genres of Tavush epic folklore: magical, real and animal tales with 
their distincitive types and motives, structural features, mythological, 
belief and religious elements are presented in detail.

The epic historical characters borrowed from the folk tradition of 
the oriental peoples, the subjects and motifs connected with their names 
are analyzed separately. The motives ascribed to the oriental epic his
torical characters are stable and each of them (Alexander the Great, 
Solomon the Wise, Shah Abbas etc.) has its own subjects and motives.

This is the first time in the history of the Armenian folk studies that 
the main types of the stable formulas of tale, used at the beginning, in 
the middle and at the end, together with their varieties and functions 
are studied scrupulously. The poetic introduction and poetic conclusion 
formulas, as ancient echoes of the archaic ceremonial and ritual phe
nomena, that have lost their primary meaning, have undergone a thor
ough study as well.

The genre specifications of tale and joke were analyzed and two 
types of tales have been distinguished: traditional and real. Both types 
of tales are considered separately: their thematic variety, aesthetic and 
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moral significance, the connection of oral tales with the tales recorded in 
the medieval written sources and the reflection of the historical epi
sodes. The structural problems of the tales are analyzed as well. The 
jokes of local origin that have been divided into three groups, have also 
been paid attention to.

In the third chapter, entitled "Lyrical and Paremiologic Folk
lore of Tavush", the genres of the lyrical folklore of Tavush existing on 
the territory of the marz from the end of XIX century to the end of XX 
century are presented . The ritual (religiousfestive, against rain and for 
rain), working (farming and everyday), lament, patriotic, lullaby and 
ashugh songs, and those composed by local creators, khaghiks (couplets) 
and memorata have undergone a detailed analysis. The 'habitsandbe
liefs ' traditions are revealed, the ritual character and the charming func
tion of the working songs are interpreted etc.

There are presented the fables and sayings, proverbs, curses and 
blessings, wishes, riddles and prayers of Tavush marz. Also the charac
teristic features of the paremiological genre depending on the belief of 
the charming influence of speech and the manifestions of the psycho
logical reality are revealed.

In addition, the paremiological materials of local origin formed un
der the influence of the specific historical events, life, customs and be
liefs are interpreted too.

The groups of the traditional charming prayers of Tavush marz to
gether with their functional features are inspected. The psychological 
bases of a series of types of prayers expelled from life in the result of 
some historical causes and the continuity of some types are presented 
too.

The tables attached to the monograph present the number of the 
population of the villages of Tavush marz including indigenous popula
tion and migrants in the end of XIX century. Separate tables present the 
folk materials recorded by the third generation of collectors (from 50s to 
the end of XX century) by years, genres and quantities.

 



ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ

Աղյու սակ 1

ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ՄԱՐ ԶԻ ԳՅՈՒ ՂԵ ՐԻ  
ԲՆԱԿ ՉՈՒ ԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԸ XIX ԴԱ ՐԻ ՎԵՐ ՋԻՆ

Հ/հ
Գյու ղի 

այժ մյան 
անու նը

Գյու ղի 
նախ կին 
անու նը

Բնակ չու թյու նը
Որ տե ղից են եկել

Հնաբ նակ Եկ վոր 

1 2 3 4 5 6
Շամ շա դի նի են թաշր ջան

1. Այ գե ձոր Ղու լա լի Բնիկ Վե րա
բնակ

Փա ռի սոս→Ղա րա 
Մու րատ→Ղու լա լի

2. Արծ վա բերդ Ղրղի  –,, –  –,, – Ղա րա ղազ(Ղա րա  Ղա յա)
3. Չո րա թան  –  –,, –  –  –
4. Մով սես  –  –,, –  –  –

5. Նո րա շեն  –  –,, – Վե րա
բնակ Կռզե նից XX դա րի սկիզբ

6. Կար մի րաղ
բյուր (Վե րին) Ղզըլ բու լաղ  –,, –  –  –

7. Բերդ Թո վուզ ղա լա  –,, – Վե րա
բնակ Ղա րա բաղ

8. Նա վուր  –  –  –,, –  –

9. Թո վուզ Տա վուշ  –,, – Տար բեր տե ղե րից 
(Ղա րա բաղ)

10. Չին չին  –  –  –,, –  –
11. Պա ռա վա քար Թաթ լու Բնիկ  –  –

12. Վա րա գա վան Հա խում Վե րա
բնակ Տար բեր տե ղե րից

Իջև ա նի են թաշր ջան 

1. Վա զա շեն Աշու ղի կամ 
Լա լի

Վե րա
բնակ

Ղա րա բա ղի Խա չեն և 
Ջրա բերդ գա վառ նե րից

2. Այ գե հո վիտ Ու զյուն թա լա Բնիկ  –,, – Խա չեն և Ջրա բերդ
3. Դի տա վան Ռև ազ լու  –,, –  –,, – Սը ռի գյուղ

4. Խաշ թա ռակ Խաչ թա ռակ 
(Սար հատ լու)  –,, –  –,, – Ջրա բերդ և Գյու լիս տան

5. Իջև ան Քար վան սա
րա  –  –,, –

Երև ա նի Արզն, Ղըրխ
Բու լաղ, Կե ամ րիս 
գյու ղե րից

6. Գան ձա քար Վե րին Աղ դան  –  –,, – Ներ քին Աղ դան գյու ղից
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7. Դի լի ջան  –  –  –,, – Ջրա բերդ, Սև քար, 
Աչա ջուր

8. Պո ղոս  քի լի սա  –  –,, –
Երև ա նի Արզ նի, 
Կե ամ րիս→Քար վան սա
րա

9. Հա ղար ծին Նոր Շարխաչ 
(Ջար խեչ)  –  –,, – Ջրա բերդ→Աչա ջուր, 

Աչա ջուր→Ջար խեչ

10. Ենո քա վան Քրդև ան  –  –,, – Ղա րա բաղ→Սև քար, 
Սև քար→Քրդև ան

11. Գե տա հո վիտ Թա լա  –  –,, – Խա չեն, Ջրա բերդ

12. Լու սա ձոր
Խա վա րա ձոր 
(Ղա րան լուխ 
դե րե)

 –  –,, – Ղա րա բա ղի  
գա վառ նե րից

13. Ակ նաղ բյուր Ներ քին 
Աղ դան Բնիկ  –,, – Ղա րա բաղ

14. Աչա ջուր Նոր Հա չա 
ջուր Բնիկ Վե րա

բնակ
Ջրա բերդ, Գյու լիս տան, 
Գան ձակ, Շամ խոր

15. Սև քար  –  –  –,, – Գյու լիս տան, Ջրա բերդ

16. Սա րի գյուղ Նո րա գեղ, 
Սը ռի գեղ Բնիկ  –

17. Ծաղ կա վան Մե լիք գյուղ  –,, –  –

18. Բեր քա բեր Նոր Պի պիս 
կամ Ջո ղազ  –,, –  –

19. Կի րանց Նոր Կու նեն Վե րա
բնակ

Երև ա նի Նորք և Կողթ 
գյու ղեր, Շամ շա դի նի 
Կռզեն գյուղ

Նո յեմ բե րյա նի են թաշր ջան 

1. Ոս կե պար Նոր Ոս կե պար 
(Աք սի պար) Բնիկ  –

2. Բա ղա նիս  –  –,, – Վե րա
բնակ

Ղա րա բաղ, XVIII դա րի 
սկիզբ

3. Ղոշ ղո թան  –,, –  –

4. Ճչե վանք շեն  – Վե րա
բնակ

Ջա լու և Հաղ բատ 
գյու ղե րից

5. Նո յեմ բե րյան Նոր Պա րան 
(Ապա րան)  –  –,, – Ապա րան

6. Կողբ Նոր Կողբ  –  –,, – Արա րա տյան նա հան գի 
Կողբ գյու ղից

7. Լճկա ձոր Լճկա ձոր  –  –,, –
Պարս կա հայք,  
Խոյ→Ու զաշ լու, 
Թար գև ին→Լճկա ձոր
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8. Ար ճիս Ար ճեշ  –  –,, – Շնող

9. Բեր դա վան Բեր դա գյուղ 
(Ղա լա չա) Բնիկ  –,, –

Ղա րա բաղ XVIII –XIX դդ.

10. Դո վեղ
Բնիկ 

(Բեր դա
գյուղից)

 –,, – Ղա րա բաղ

11. Բա րե կա մա
վան Դոստ լու Բնիկ  –

12 Կո թի  –  –,, –  –

XIX դա րա վեր ջին Տա վու շի մար զում եղել է 43 հայ կա կան բնա կա վայր, որից 
23 բնա կա վայր՝ բնիկ բնակ չու թյամբ, 23ից 12ը՝ խա ռը բնակ չու թյամբ, 32 գյու
ղում՝ վե րաբ նակ ներ, որից 20 գյու ղում՝ ան խառն վե րաբ նակ ներ:
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Աղյու սակ 2.

ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ՄԱՐ ԶԻ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ՊԱՏ ԿԵ ՐԸ  
(ԸՍՏ III ՓՈՒ ԼԻ ԲԱ ՆԱ ՀԱ ՎԱՔ ՆԵ ՐԻ՝ ՀԱ Ի ԲԱՈՒՄ ՊԱՀ ՎՈՂ ՀԱ ՎԱ ՔԱ ԾՈՒ ՆԵ ՐԻ)

Հ/հ Ֆոն դա յին հա մար
Գրառ ման 

տա րե
թիվը

Վիպականբանահյուսություն

Հե քի աթ

Զր
ու

յց

Ավ
ա

ն դ
ու

թյ
ու

ն

Զվ
ա

ր ճ
ա

խ
ո ս

ու
 թյ

ու
ն

Իր
ա

 պ
ա

 տ
ու

մ 
զր

ու
յց

Սո
ւտ

Հո
ւ շ

ա
պ

ա
 տ

ու
մ

Սի
 րա

 վե
պ

Հր
ա

 շա
պ

ա
 տ

ու
մ

Իր
ա

պ
ա

 տ
ու

մ

Առ
ա

կ

Բա նա հա վաք՝ Վեր ժի նե Սվազ լյան
Իջև ա նի են թաշր ջան

1. FFVII: 5663 –5762 1953  –  –  –  –  –  –  –  – 3  –
2. FFVII: 8041 –8218 1960  – 7 2 2 3 1  –  –  –  –

Բա նա հա վաք՝ Արազ Կա րա պե տյան
ա) Իջև ա նի են թաշր ջան

1. FFIV: 9241 –9350 1957 –1958  – 7 1 1 1  –  –  – 6  –
2. FFIV: 9351 –9864 1959 12 15 3 1  –  –  –  –  – 1
3. FFVII: 7869 –8040 

FFIX: 9525 –9748
1960 2 30 5 11 2 13  –  – 1  –

4. FFIV: 9865 –9999 
FFV: 0001 –0544

1961 13 48 37 13  – 36  –  –  –  –

բ) Շամ շա դի նի են թաշր ջան
5. FFV: 0545 –0952 1962 14 23 10 5 15 36 4  –  –  –
6. FFV: 0953 –1254 1963 8 11 10 2 4 30 1  –  –  –
7. FFVII: 7577 –7621 1969 1  – 1  – 1  –  –  –  –  –

գ) Դի լի ջա նի են թաշր ջան
8. FFV: 1255 –1552 1962 5 12 8 3 5 17  –  –  –  –

դ) Նո յեմ բե րյա նի են թաշր ջան
9. FFIX: 9749 –9999 

FFX: 0001 –0414
1961 14 28 2 12 7 44 10  –  –  –

10 FFVIII: 3363 –3376 1971  –  –  – 2 4 2  –  –  –  –
Բա նա հա վաք՝ Ար տա շես Նա զի նյան

Նո յեմ բե րյա նի են թաշր ջան
1. FFVII: 8219 –8414 1961 1 7 2 6 14 29  –  – 5  –
Ըն դա մե նը 70 188 81 58 56 208 15  – 15 1

Վի պա կան բա նա հյու սու թյուն՝ ըն դա մե նը 692 մի ա վոր
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Հ/հ Ֆոն դա յին  
հա մար

Գրառ ման 
տա րե թիվը

Քնարականբանահյուսություն
Եր գեր

Աշ
 խ

ա
 տ

ա
ն ք

ա
 յի

ն

Սի
 րա

 յի
ն

Հա
յ ր

ե ն
ա

 սի
 րա

կա
ն 

և 
հա

յ դ
ու

 կի

Օր
ո ր

ո ց
ա

 յի
ն

Աշ
ու

 ղա
 կա

ն

Հա
ր ս

ա
 նե

 կա
ն

Սգ
եր

 գե
ր

Զա
 նա

 զա
ն

Մա
ն կ

ա
 կա

ն

Խ
ա

 ղի
կ ն

եր

Բա նա հա վաք՝ Վեր ժի նե Սվազ լյան
Իջև ա նի են թաշր ջան

1. FFVII: 5663 –5762 1953  –  –  –  –  –  –  – 1  –  –
2. FFVII: 8041 –8218 1960 16 10 7 2 1 6 2 16 4 114

Բա նա հա վաք՝ Արազ Կա րա պե տյան
ա) Իջև ա նի են թաշր ջան

1. FFIV: 9241 –9350 1957 –1958  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
2. FFIV: 9351 –9864 1959  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
3. FFVII: 7869 –8040 

FFIX: 9525 –9748
1960  – 1  –  –  –  –  –  –  – 4

4. FFIV: 9865 –9999 
FFV: 0001 –0544

1961  – 1 1  –  –  –  –  –  –  –

բ) Շամ շա դի նի են թաշր ջան
5. FFV: 0545 –0952 1962  –  – 1  –  –  –  –  –  –  –
6. FFV: 0953 –1254 1963  –  – 4  – 2  –  –  –  –  –
7. FFVII: 7577 –7621 1969 2 1 1  –  –  – 1 8  – 8

գ) Դի լի ջա նի են թաշր ջան
8. FFV: 1255 –1552 1962  –  – 4  –  –  –  –  –  – 19

դ) Նո յեմ բե րյա նի են թաշր ջան
9. FFIX: 9749 –9999 

FFX: 0001 –0414
1961  – 1  –  –  –  –  – 1  –  –

10 FFVIII: 3363 –3376 1971 1  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Բա նա հա վաք՝ Ար տա շես Նա զի նյան

Նո յեմ բե րյա նի են թաշր ջան
1. FFVII: 8219 –8414 1961 5 1 4 3  –  – 1  –  – 12
Ըն դա մե նը 24 15 22 5 3 6 4 26 4 157

Քնա րա կան բա նա հյու սու թյուն՝ ըն դա մե նը 266 մի ա վոր
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Հ/հ Ֆոն դա յին  
հա մար

Գրառ ման 
տա րե
թիվը

Ասույթաբանականբանահյուսություն

Առ
ա

ծ
ա

սա
ց վ

ա
ծք

 նե
ր

Դա
րձ

 վա
ծ ն

եր

Օր
հ ն

ա
նք

 նե
ր

Ան
եծ

ք ն
եր

Եր
 դո

ւմ
 նե

ր

Մա
ն կ

ա
 կա

ն 
հա

շ վ
եր

 գե
ր

Հա
 նե

 լո
ւկ

 նե
ր

Աղ
ոթ

ք ն
եր

Մա
 կա

 նո
ւն

 նե
ր

Շո
ւ տ

ա
 սե

 լո
ւկ

 նե
ր

Բա նա հա վաք՝ Վեր ժի նե Սվազ լյան
Իջև ա նի են թաշր ջան

1. FFVII: 5663 –5762 1953  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
2. FFVII: 8041 –8218 1960 4  – 4 20  – 7 24  – 3  –

Բա նա հա վաք՝ Արազ Կա րա պե տյան
ա) Իջև ա նի են թաշր ջան

1. FFIV: 9241 –9350 1957 –1958  –  –  –  –  –  – 16  –  –  –
2. FFIV: 9351 –9864 1959  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
3. FFVII: 7869 –8040 

FFIX: 9525 –9748 1960  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

4. FFIV: 9865 –9999 
FFV: 0001 –0544 1961 24  – 43  –  –  –  –  –  –  –

բ) Շամ շա դի նի են թաշր ջան
5. FFV: 0545 –0952 1962  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
6. FFV: 0953 –1254 1963 3  –  –  –  –  – 1  –  –  –
7. FFVII: 7577 –7621 1969  –  –  –  –  –  – 4 4  –  –

գ) Դի լի ջա նի են թաշր ջան
8. FFV: 1255 –1552 1962  –  –  –  –  –  – 7  –  –  –

դ) Նո յեմ բե րյա նի են թաշր ջան
9. FFIX: 9749 –9999 

FFX: 0001 –0414 1961  –  –  –  –  –  – 41 1  –  –

10 FFVIII: 3363 –3376 1971  –  –  –  –  –  –  – 1  –  –
Բա նա հա վաք՝ Ար տա շես Նա զի նյան

Նո յեմ բե րյա նի են թաշր ջան
1. FFVII: 8219 –8414 1961 9 5 20 8  – 1 14 1 21  –
Ըն դա մե նը 40 5 67 28  – 8 107 7 24  –

Ասույ թա բա նու թյուն՝ ըն դա մե նը 286 մի ա վոր

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ 1244 մի ա վոր

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ III փու լի ըն թաց քում Տա վու շի մար զի տա րած քից  
Վեր ժի նե Սվազ լյա նի կող մից գրառ վել է 259, Արազ Կա րա պե տյա նի կող մից՝ 
816, Ար տա շես Նա զի նյա նի կող մից՝169 մի ա վոր բա նա հյու սա կան նյութ: 
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Աղյու սակ 3.
ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ՄԱՐ ԶԻ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ՊԱՏ ԿԵ ՐԸ  

(ԸՍՏ III ՓՈՒ ԼԻ ԲԱ ՆԱ ՀԱ ՎԱՔ ՆԵ ՐԻ՝ ՀԱ Ի ԲԱՈՒՄ ՊԱՀ ՎՈՂ ՀԱ ՎԱ ՔԱ ԾՈՒ ՆԵ ՐԻ)
Բա նա հա վաք՝ Էս թեր Խեմ չյան

Իջև ա նի են թաշր ջան

Հ/հ Ֆոն դա յին 
հա մար

Գրառ ման 
տա րե
թիվը

Վի պա կան բա նա հյու սու թյուն

Էպ
ոս

Հե քի աթ

Զր
ու

յց

Ավ
ա

ն դ
ու

թյ
ու

ն

Զվ
ա

ր ճ
ա

խ
ո ս

ու
 թյ

ու
ն

Իր
ա

 պ
ա

 տ
ու

մ 
զր

ու
յց

Սո
ւտ

Սի
 րա

 վե
պ

Հո
ւ շ

ա
պ

ա
 տ

ու
մ

Հե
 քի

 ա
 թի

 ս
կս

վա
ծք

Հր
ա

 շա
պ

ա
 տ

ու
մ

Իր
ա

 պ
ա

 տ
ու

մ

Կե
ն դ

ա
 նա

 կա
ն

1. FEII: 
00010586 19701971 – 3 10 – 2 – 6 – – – – –

2. FEII: 
05872486 1972 – 20 37 12 7 4 18 1 – 2 3 –

3. FEII: 
24873184 1973 – – 6 – 5 1 61 1 5 – 4 2

4. FEII: 
31853504 1974 1 – 10 7 6 – 25 – – – 2 –

5. FEII: 
35054538 1975 – 12 25 4 12 12 14 1 – 2 7 –

6. FEII: 
45394706 19761986 – – – – 2 1 4 – – – – –

7. FEII: 
47074914 1985 2 2 4 – – 2 – – – 1 4 –

8. FEII: 
49155162 1987 – 1 5 – 2 2 5 – – – 10 –

9. FEII: 
51635634 1988 – 1 5 – 8 2 – – 1 – 7 –

10. FEII: 
56355886 1993 – – 7 – 11 – 7 2 – – – 1

11. FEII: 
58876082 1994 – – – – – – – – – – – –

12. FEII: 
63796654 19972006 – – – – 5 – – – – – – –

Ըն դա մե նը 3 39 114 23 60 24 140 5 6 5 37 4

Վի պա կան բա նա հյու սու թյուն՝ 460 մի ա վոր
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Հ/հ Ֆոն դա յին 
հա մար

Գրառ ման 
տա րե թի

վը

Քնարականբանահյուսություն

Եր գեր

Ծի
 սա

 կա
ն

Տա
ր բ

եր
 բ

նո
ւյ թ

ի

Մա
ն կ

ա
 կա

ն

Սի
 րո

Աշ
 խ

ա
 տ

ա
ն ք

ա
 յի

ն

Աշ
ու

 ղա
 կա

ն

Հա
յ ր

ե ն
ա

 սի
 ա

 կա
ն 

և 
հա

յ դ
ու

 կի

Օր
ո ր

ո ց
ա

 յի
ն

Սգ
եր

գ

Տե
 ղա

 կա
ն 

ստ
եղ

 ծա
 գո

ր ծ
ող

Խ
ա

 ղի
կ ն

եր

Հի
 շա

 տ
ա

կ ն
եր

1. FEII: 
00010586 19701971 – – – – – – 2 – – 4 – –

2. FEII: 
05872486 1972 2 10 – 9 1 – 3 – – 8 43 –

3. FEII: 
24873184 1973 2 8 5 2 2 – 2 4 – 6 18 148

4. FEII: 
31853504 1974 1 2 – 1 – 2 – – – 1 – –

5. FEII: 
35054538 1975 – 1 1 – 3 1 1 2 2 – 23 –

6. FEII: 
45394706 19761986 – 1 – 3 2 – 3 – – 1 5 –

7. FEII: 
47074914 1985 – – – – 1 1 2 1 – – 2 –

8. FEII: 
49155162 1987 – – – 6 2 – – – – – 12 2

9. FEII: 
51635634 1988 1 – – 1 – 3 – 1 – – 1 –

10. FEII: 
56355886 1993 – – – – – – – – – – – –

11. FEII: 
58876082 1994 1 – – – – – – – – – – 258

12. FEII: 
63796654 19972006 – – – – – – – – – – – –

Ըն դա մե նը 6 22 6 22 11 7 13 8 2 20 104 408

Քնա րա կան բա նա հյու սու թյուն՝ 629 մի ա վոր
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Հ/հ Ֆոն դա յին 
հա մար

Գրառ ման 
տա րե
թիվը

Ասույթաբանություն

Առ
ա

ծ
ա

սա
ց վ

ա
ծք

 նե
ր

Ան
եծ

ք ն
եր

Օր
հ ն

ա
նք

 նե
ր

Դա
րձ

 վա
ծ ն

եր

Շո
ւ տ

ա
 սե

 լո
ւկ

 նե
ր

Աղ
ոթ

ք ն
եր

Հա
 նե

 լո
ւկ

 նե
ր

Եր
 դո

ւմ
 նե

ր

Կե
 նա

ց ն
եր

Սպ
ա

ռ ն
ա

 լի
ք ն

եր

Մա
ն կ

ա
 կա

ն 
հա

 շի
վ ն

եր

Տե
 ղա

 նո
ւն

 նե
ր

Մա
 կա

 նո
ւն

 նե
ր

Բա
ր բ

ա
 ռա

 յի
ն 

բա
 ռե

ր

1. FEII: 
00010586 19701971 1 20 – 11 – – – – – – – – – –

2. FEII: 
05872486 1972 5 24 – – – 2 48 – – – – 7 – –

3. FEII: 
24873184 1973 53 94 25 – 2 1 5 2 6 5 17 2 – –

4. FEII: 
31853504 1974 82 1 1 11 – – 1 – 10 – – – – 8

5. FEII: 
35054538 1975 25 14 – 7 – 1 36 – 1 1 – 3 – –

6. FEII: 
45394706 19761986 45 – – 2 1 1 8 – – – – – – –

7. FEII: 
47074914 1985 – – 12 – – – 4 1 – – – 60 – –

8. FEII: 
49155162 1987 1 – 5 6 – 1 10 – – – – 143 17 2

9. FEII: 
51635634 1988 1 – 7 2 – – 3 1 – – – 72 – –

10. FEII: 
56355886 1993 11 5 2 1 – – 8 – – – – 161 7 1

11. FEII: 
58876082 1994 – – – – – – – – – – – – – –

12. FEII: 
63796654 19972006 201 10 6 180 – 4 1 7 – 4 – – 1 14

Ըն դա մե նը 425 168 58 220 3 10 124 11 17 10 17 448 25 25

Ասույ թա բա նու թյուն՝ 1561 մի ա վոր

Իջև ա նի են թաշր ջա նում բա նա հա վաք Էս թեր Խեմ չյա նի կող մից հա վաք վել է 
ըն դա մե նը 2650 մի ա վոր բա նա հյու սա կան նյութ:
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Աղյու սակ 4.

ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ ՄԱՐ ԶԻ ԲԱ ՆԱ ՀՅՈՒ ՍԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ՊԱՏ ԿԵ ՐԸ  
(ԸՍՏ III ՓՈՒ ԼԻ ԲԱ ՆԱ ՀԱ ՎԱՔ ՆԵ ՐԻ՝ ՀԱ Ի ԲԱՈՒՄ ՊԱՀ ՎՈՂ ՀԱ ՎԱ ՔԱ ԾՈՒ ՆԵ ՐԻ)

Բա նա հա վաք՝ Էս թեր Խեմ չյան
Շամ շա դի նի են թաշր ջան

Հ/հ Ֆոն դա յին 
հա մար

Գրառ ման 
տա րե
թիվը

Վի պա կան բա նա հյու սու թյուն

Էպ
ոս

Հե քի աթ

Զր
ու

յց

Ավ
ա

ն դ
ու

թյ
ու

ն

Զվ
ա

ր ճ
ա

 խ
ո ս

ու
 թյ

ու
ն

Իր
ա

 պ
ա

 տ
ու

մ 
զր

ու
յց

Սո
ւտ

Սի
 րա

 վե
պ

Հո
ւ շ

ա
պ

ա
 տ

ու
մ

Հե
 քի

 ա
 թի

 ս
կս

վա
ծք

Հր
ա

 շա
պ

ա
 տ

ու
մ

Իր
ա

պ
ա

 տ
ու

մ

Կե
նդ

ա
նա

 կա
ն

1. FEI: 00010690 1977 – – 13 – – 5 25 – – 1 4 1
2. FEI: 06912294 1978 3 10 17 – 3 2 9 4 – 2 4 –
3. FEI: 22953314 1979 1 4 13 – 13 1 8 2 3 – 4 2
4. FEI: 33153514 1980 – – – – 1 1 3 – – – – 1
5. FEI: 35154694 1981 – 6 15 2 11 7 5 2 – – 2 –
6. FEI: 46955410 1982 – 4 6 – 7 6 5 – – – 9 –
7. FEI: 54116234 1983 – 5 6 – 4 3 18 – – 1 6 –
8. FEI: 62358298 1984 1 10 44 1 16 15 48 4 1 1 13 4
9. FEI: 82999410 1985 – 5 8 3 11 5 12 4 – 1 6 2

10. FEI: 94119999 1986 – 2 7 – 5 6 – – – – 3 –
Ըն դա մե նը 5 46 129 6 71 51 133 16 4 6 51 10

Վի պա կան բա նա հյու սու թյուն՝ 528 մի ա վոր
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Հ/հ Ֆոն դա յին 
հա մար

Գրառ ման 
տա րե
թիվը

Քնարականբանահյուսություն

Եր գեր

Ծի
 սա

 կա
ն

Տա
ր բ

եր
 բ

նո
ւյ թ

ի

Մա
ն կ

ա
 կա

ն

Սի
 րո

Աշ
 խ

ա
 տ

ա
ն ք

ա
 յի

ն

Աշ
ու

 ղա
 կա

ն

Հա
յ ր

ե ն
ա

 սի
 ա

 կա
ն 

և 
հա

յ դ
ու

 կի

Օր
ո ր

ո ց
ա

 յի
ն

Սգ
եր

գ

Տե
 ղա

 կա
ն 

ստ
եղ

 ծա
 գո

ր ծ
ող

Խ
ա

 ղի
կ ն

եր

1. FEI: 00010690 1977 1 1 – 2 – – – – 1 1 41
2. FEI: 06912294 1978 – 1 – 3 2 3 3 – – 3 1
3. FEI: 22953314 1979 2 5 – 4 3 2 – 1 – 5 22
4. FEI: 33153514 1980 – – 6 – – 1 – – – – 14
5. FEI: 35154694 1981 – – – – – – – – – – 5
6. FEI: 46955410 1982 – 1 – 7 2 3 6 1 – 2 28
7. FEI: 54116234 1983 – 4 6 3 1 4 1 1 1 1 83
8. FEI: 62358298 1984 3 11 9 5 8 8 3 2 5 7 163
9. FEI: 82999410 1985 2 2 2 1 2 2 1 – – 1 76

10. FEI: 94119999 1986 1 1 – 1 2 1 2 – – 5 –
Ըն դա մե նը 9 26 23 26 20 24 16 5 7 25 433

Քնա րա կան բա նա հյու սու թյուն՝ 614 մի ա վոր
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Հ/հ Ֆոն դա յին  
հա մար

Գրառ
ման 

տա րե 
թի վ ը

Ասույթաբանություն

Առ
ա

ծ
ա

սա
ց վ

ա
ծք

 նե
ր

Ան
եծ

ք ն
եր

Օր
հ ն

ա
նք

 նե
ր

Դա
րձ

 վա
ծ ն

եր

Շո
ւ տ

ա
 սե

 լո
ւկ

 նե
ր

Աղ
ոթ

ք ն
եր

Հա
 նե

 լո
ւկ

 նե
ր

Եր
 դո

ւմ
 նե

ր

Կե
 նա

ց ն
եր

Սպ
ա

ռ ն
ա

 լի
ք ն

եր

Մա
ն կ

ա
 կա

ն 
հա

 շի
վ ն

եր

Տե
 ղա

 նո
ւն

 նե
ր

Բա
ր բ

ա
 ռա

 յի
ն 

բա
 ռե

ր

1. FEI: 00010690 1977 – 1 – – – 4 3 – – – 2 – –
2. FEI: 06912294 1978 6 3 – 3 – – 63 – – – – – 6
3. FEI: 22953314 1979 – – 23 – – – 46 – – – – 15 –
4. FEI: 33153514 1980 46 23 – 10 – – 16 2 – 3 4 – –
5. FEI: 35154694 1981 38 – – – – – 11 – – – – 6 –
6. FEI: 46955410 1982 1 – 2 3 – – 10 1 – – – 6 –
7. FEI: 54116234 1983 51 88 15 2 – 4 35 1 – 1 1 101 16
8. FEI: 62358298 1984 47 106 65 7 23 17 171 16 – – 24 105 57
9. FEI: 82999410 1985 143 20 – 2 2 6 25 – 1 1 2 180 6

10. FEI: 94119999 1986 123 5 – 3 – 9 18 – – – – 37 27
Ըն դա մե նը 455 246 105 30 25 40 398 20 1 5 33 450 112

Ասույ թա բա նու թյուն՝ 1921 մի ա վոր

Շամ շա դի նի են թաշր ջա նում բա նա հա վաք Էս թեր Խեմ չյա նի կող
մից հա վաք վել է ըն դա մե նը 3063 մի ա վոր բա նա հյու սա կան նյութ:

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ III փու լի ըն թաց քում Տա վու շի մար զի տա
րած քից գրառ վել է 6957 մի ա վոր բա նա հյու սա կան նյութ: 
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՀ – Ազգագրական հանդես 
գ. – գիրք
ԵՊՀ – Երևանի պետական համալսարան
հ. – հատոր
ՀԱԲ – Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն
ՀԱԻ – Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
ՀԱԻԲԱ – Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 

բանահյուսական արխիվ
ՀԺՀ – Հայ ժողովրդական հեքիաթներ
ՀԺՊ – Հայ ժողովրդի պատմություն
ՀԽՍՀ – Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական 

Հանրապետություն
ՀՀ ԿԳՆ – Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 

նախարարություն
ՀՀ ԳԱԱ – Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների 

ազգային ակադեմիա
ՀՍՀ – Հայկական Սովետական Հանրագիտարան
ՀՍՍՀ ԳԱ – Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական 

Հանրապետության գիտությունների ակադեմիա
ՀՍՍՌ – Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկա
Հվլծ. – հավելված
Հրատ. – հրատարակչություն
ՊԲՀ – պատմաբանասիրական հանդես
ИВЛ – История всемирной литературы
МГУ – Московский государственный универсутет
МНМ – Мифы народов мира
НАН РА – Националная академия наук Республики Армения
РФ – Русский фольклор
СУС – ВВС – Сравнительный указатель сюжетов, Восточнославянская 

сказка
FEI: – Էսթեր Խեմչյանի Շամշադինի շրջանի ՀԱԻԲԱ  ֆոնդ
FEII: – Էսթեր Խեմչյանի Իջևանի շրջանի ՀԱԻԲԱ ֆոնդ
FFI: – FFXIII: – ՀԱԻԲԱ խառը ֆոնդ 
AaTh – AarneThompson
ATU – AarneThompsonUther



ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ  
ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ
1. Կոմիտաս ավագ քահանա ՏերՂուկասյանՍիմոնյանց, Քար

 վան սարաԻջևանի Մաթոսանց տան տոհմագրությունը (մեքե
նա գիր), ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 
ազգագրության բաժնի արխիվ, գործ 148, 150 էջ:

2. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանա
հյու սական արխիվի (ՀԱԻԲԱ) Տիգրան Նավասարդյանի FBI 
ֆոնդ (ֆոնդի մի մասը գտնվում է ՀՀ ազգային արխիվում:

3. ՀԱԻԲԱ Էսթեր Խեմչյանի FEI ֆոնդ (Շամշադինի շրջան):
4. ՀԱԻԲԱ Էսթեր Խեմչյանի FEII ֆոնդ (Իջևանի շրջան):
5. ՀԱԻԲԱ FFI:FFXIII: խառը ֆոնդ:

ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
6. Ագաթանգեղոս, Հայոց պատմություն, Երևան, Երևանի համալ

սա րանի (ԵՊՀ) հրատ., 1983, 552 էջ: 
7. Ազգագրական հանդէս, գիրք VII – VIII, Թիֆլիս, Կ. Մարտի րո

սեան ցի տպ., 1901, 528 էջ:
8. Ազգագրական հանդէս, գիրք IX, Թիֆլիս, տպ. օր. Ն. Աղա

նեան ցի, 1910, 284 էջ:
9. Ազգագրական հանդէս, գիրք XXII, № 1, Թիֆլիս, տպ. օր. Ն. 

Աղա նեան ցի, 1912, 265 էջ:
10. Աղայան Էդ.,  Արդի հայերենի բացատրական բառարան, 

(Ա – Ձ), Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1976, 932 էջ:
11. Անանիա Շիրակացի,  Մատենագրություն, «Հայ մատենագիր

ներ», Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1979, 398 էջ:
12. Առաքել Դավրիժեցի, Պատմություն, Երևան, «Սովետական 

գրող» հրատ., 1988, 592 էջ:
13. Աստուածաշունչ, Գիրք Հին և Նոր կտակարաններու, Պէյրութ, 

Տպ. Societe technopress modern S.A.L., 1985, (1222 + 352) էջ:
14. Աստուածաշունչ, Գիրք Հին և Նոր կտակարաններու, Մոսկվա, 

«Զեվս» հրատ., 1994, (1224 + 346) էջ:
15. Ավագյան Ս., Արճակ, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, 

հ. 8, Երևան, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1978, 189 էջ:
16. Գրիգորյան  Ռ. Հ., Հայ ժողովրդական օրորոցային և 

մանկական երգեր, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1970, 468 էջ:
17. Գրիգորյան  Ռ. Հ., Գեղարքունիք, Հայ ազգագրություն և բանա

հյու սություն, հ. 14, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1983, 
264 էջ:
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18. Գևորգյան Թ., Լոռի, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, 
հ. 20, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1999, 270 էջ:

19. Զաքարեա Սարկաւագ, Պատմագրութիւն, Վաղարշապատ, 
1870, 87 էջ:

20. Լալայան Ե.,  Երկեր, հ. I, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1983, 457 
էջ:

21. Լալայան Ե.,  Երկեր, հ. III, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ., 2004, 384 էջ:

22. Խաչատրյան Ռ., Թալին, Հայ ազգագրություն և բանահյուսու
թյուն, հ. 19, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1999, 280 էջ:

23. Խեմչյան Է. Հ., Տավուշ, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, 
հ. 21, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2000, 315 էջ:

24. Խեմչյան Է. Հ., Իջևան (Ձորոփոր), Հայ ազգագրություն և 
բանա հյուսություն,  հ. 25, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 
2008, 492 էջ:

25. Կարս. հայոց բանահյուսական մշակույթը, կազմողներ` Հարու
թյուն յան Ս., Վարդանյան Ս., Խեմչյան Է., Ղռեջյան Լ., Խեմ
չյան Մ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ. 2013, 752 էջ:

26. Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց, աշխատասի րու
թյամբ Կ. Ա. ՄելիքՕհանջանյանի, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1961, ՃԻԷ+426 էջ

27. Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն, «Հայ մատենա
գիրներ», Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1982, 352 էջ:

28. Կուն Ն.,  Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները, 
Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1979, 642 էջ:

29. Հայ ժողովրդական հէքիաթներ, ժողովածու Տիգրանայ Նաւա
սար դեանց, գիրք I, Վաղարշապատ, Գևորգ IV կաթողիկոսի 
տպարան, 1882, 64 էջ:

30. Հայ ժողովրդական հէքիաթներ, ժողովածու Տիգրանայ Նաւա
սար դեանց, գիրք VI, Թիֆլիս, Մ. Ռօտինեանցի տպարան, 1890, 
153 էջ:

31. Հայ ժողովրդական հէքիաթներ, ժողովածու Տիգրանայ Նաւա
սարդեանց, գիրք VII, Թիֆլիս, Մ. Վարդանեանի տպարան, 
1891, 136 էջ:

32. Հայ ժողովրդական հէքիաթներ, ժողովածու Տիգրանայ Նաւա
սարդեանց, գիրք VIII, Թիֆլիս, Մ. Վարդանյանի տպարան, 
1894, 126 էջ:

33. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. IV, Շիրակ, կազմող` 
Մկրտչյան Մ., Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1962, 552 էջ:
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