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Ար մեն Պետ րո սյան*

Երբ չկա գիր և գրա վոր պատ մու թյուն, մար դիկ գրան ցում են պատ մու թյու
նը բա նա վոր էպի կա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մի ջո ցով: Սա կայն գրի 
ստեղ ծու մից հե տո էլ հայ ժո ղո վուր դը շա րու նա կեց ստեղ ծել պատ մա կան 
դա րաշր ջան ներ ներ կա յաց նող էպոս ներ: Կա րե լի է ասել, որ Հա յաս տա նի 
ողջ պատ մու թյու նը կո դա վոր վել է հա ջոր դա կան էպոս նե րի մի ջո ցով: Հայ 
ժո ղովր դա կան հե րո սա կան էպո սը պետք է նե րա ռի հե տև յալ ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րը` 1) ազ գա ծին ավան դու թյուն ներ, 2) «Վի պա սան ք», 3) 
«Պար սից պա տե րազ մ» 4) «Տա րո նի պա տե րազ մ», 5) «Սաս նա ծռե ր», 6) 
«Քյո ռօղ լի»: Խորհր դա յին առա ջին առաջ նորդ նե րի մա սին («կեղ ծ») ժո
ղովր դա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը ևս կա րող են դիտ վել այս հա մա
տեքս տում: Ար խա իկ էպոս նե րը ստեղծ ված են ըստ մեկ կոնկ րետ սխե մա
յի՝ հե րոս նե րի ծննդա բա նա կան շար քի՝ 1) դի ցա բա նա կան կեր պար կամ 
նրա խորհր դա նիշ, 2) դի ցա բա նա կան երկ վո րյակ ներ, 3) «մեռ նող (և հառ
նող)» հե րոս: Առաս պե լա կան պատ մա կան հե րոս նե րի կեր պար նե րը հա
մադր վել են այս առաս պե լա բա նա կան ար քե տի պե րի հետ:
Բա նա լի բա ռեր. հայ ժո ղովր դա կան էպոս, հայ բա նա հյու սու թյուն, հայ հին 
գրա կա նու թյուն, հայ առաս պե լա բա նու թյուն:

Հայ կա կան վի պա կան բա նա հյու սու թյու նը վե րին աս տի ճա նի հա
րուստ է, բաղ կա ցած մի քա նի խո շոր էպոս նե րից և բա զում փոքր ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րից1:  Սրանց պետք է գու մա րել նաև հա յոց  քրիս տո նե ա
կան դար ձի վի պա կան պատ մու թյու նը (Ագա թան գե ղոս) և վա նա կան բա
նա հյու սու թյան այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ: Սո վո րա բար, Աբե ղյա նի հե
տևու թյամբ, հա յոց էպոս ներ են հա մար վում հե տև յալ ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րը՝ 1) «Վի պա սան ք», 2) «Պար սից պա տե րազ մ», 3) «Տա րո նի պա
տե րազ մը», 4) «Սաս նա ծռե ր»:

* ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսության տե
սու թյան և պատմության բաժնի առաջատար գիտաշխատող, բանասիրական գի
տությունների դոկտոր։

1 Հայ վիպական բանահյուսության համակարգման վերաբերյալ տե՛ս Աբեղյան 
Մ., Երկեր, հ. Ա, Երևան, 1966; Petrosyan A. Y., The IndoEuropean and Ancient Near 
Eastern Sources of the Armenian Epic. – Journal of IndoEuropean Studies Mono
graph 42. Washington DC, 2002; Հարությունյան Ս., Բանագիտական ակնարկներ, 
Երևան, 2010, էջ 139161։ Պետրոսյան Ա., Հայոց պատմությունը  և վիպական 
բանահյուսությունը. – Բանբեր Մատենադարանի, հ. 21, 2014, էջ 131142:
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Հայ ժո ղովր դա կան հե րո սա կան էպո սը

Սրանց պետք է ավե լաց վի եր կու լի ար ժեք ժո ղովր դա կան էպոս՝ 
հա յոց ազ գա ծին ավան դու թյու նը և Քյո ռօղ լին:* Ընդ հան րա պես, ազ գա
ծին ավան դու թյուն նե րը հան դես են գա լիս տար բեր ձև ե րով՝ որ պես առաս
պել, լե գենդ և էպոս: Հայ կյան նե րի վի պա կան պատ մու թյու նը մի տի պիկ 
հե րո սա կան էպոս է, մյուս հայ կա կան էպոս նե րի նման մի ա վոր ված մի քա
նի սե րունդ (ճյուղ) ընդգր կող մեկ վի պա կան ամ բող ջու թյան մեջ, Հայ կից 
մին չև Արա Գե ղե ցիկ, որ տեղ հա յոց նա խա հայ րե րի և նրանց հա կա ռա
կորդ նե րի՝ ծա գու մով դի ցա բա նա կան կեր պար նե րը էպո սին մի ան գա մայն 
բնո րոշ կեր պով վի պա կա նա ցել և պատ մա կա նա ցել են: Այն ավանդ ված է 
Մար Աբա սի մշակ ված տար բե րա կով, հա մա պա տաս խա նեց ված աստ վա
ծաշն չի և հու նա կան աղ բյուր նե րի հետ, բայց և այն պես, նշա նա կա լի չա
փով վա վե րա կան է և մյուս նե րի հա մե մա տու թյամբ աչ քի է ընկ նում առա
վել բնիկ տար րե րով2:  Կար ծես հա յոց ազ գա ծագ ման ավան դու թյան հա
մար է աս ված հե րո սա կան էպո սի հե տև յալ բնու թա գի րը՝ «Հե րո սա կան 
էպո սը ձև ա վոր վում է էթ նի կա կան կոն սո լի դա ցի ա յի գոր ծըն թա ցում, զար
գա նում և տա րած վում էթ նո գե նե զի (ազ գա գո յաց ման – Ա. Պ.) և ցե ղե րի 
տե ղա շարժ ման ըն թաց քում…»3:  Իսկ «Քյո ռօղ լի ն» թյուր քա կան էպոս է, 
որը մտել է հա յե րի և այլ ժո ղո վուրդ նե րի ավան դույթ (վրա ցի ներ, քրդեր, 
տա ջիկ ներ և այլն): Նման օրի նակ ներ են նար թա կան էպո սը և հնդկա կան 

* Հեղինակի այս պնդումը, մեր դիտարկմամբ, վերանայման կարիք ունի։ Կարծում 
ենք, որ հայոց ազգածին ավանդությունը ամբողջովին տեղավորվում է «վիպերգ» 
ժանրի մեջ, իսկ պատմական «Քյոռօղլու» ազգային պատկանելության և գործու
նեության հարցը քննարկելիս տարբեր տարիների հայ հետազոտողները առաջ
նորդ վել են խորհրդային արևելագետ, Ադրբեջանական ԽՍՀ գիտության վաս
տա կավոր գործիչ Ի. Պ. Պետրուշևսկու 1941/1949 թթ. արտահայտված մի կար ծի
քով` կերտված Առաքել Դավրիժեցու համառոտ վկայության հիման վրա։ Մաս նա
գիտական գրականության մեջ «Քյոռօղլին» համարվում է աշուղական բանա
ստեղ ծություն կամ թուրքական էպոս՝ տարածված ՏյանՇանից մինչև Բալկաններ, 
Կասպից ծովից մինչև Սիբիր սփռված մի շարք երկրներում և ժողովուրդների մեջ 
(թուրքեր, ադրբեջանցիներ, թուրքմեններ, ուզբեկներ, ղազախներ, տաջիկներ, 
քրդեր, դաղստանցիներ, հայեր, վրացիներ և այլն), որի սկզբնավորումը ընդուն
ված է համարել 17րդ դարը (Ծանոթ. խմբ.):

2 Ազգածին ավանդության հնդեվրոպական ակունքների վերաբերյալ տե՛ս Ahyan 
S., Les débuts de l’histoire d’Arménie et les trois fonctions indoeuropéennes. – Revue 
de l’histoire des religions CIC3, pp. 251271; Dumézil G., Le roman des jumeaux, Paris, 
1994, pp. 133134; Petrosyan A., The IndoEuropean, passim; Idem: The IndoEurope
an *H2ner(t)s and the Danu Tribe. – Journal of IndoEuropean Studies, 35 (2007), pp. 
297310; Idem: Forefather Hayk in the Light of Comparative Mythology. – Journal of 
IndoEuropean Studies, 37 (2009), pp. 155163:

3 Мелетинский Е. М., Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., с. 62: 
Առաջին Հայկյանների զրույցները վաղնջական էպոսի նմուշներ է համարում 
նաև Ս. Հարությունյանը, տե՛ս Հարությունյան Ս. Բ., Բանագիտական ակնարկներ, 
Երևան 2010, էջ 143։
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«Մա հաբ հա րա տա ն» ու «Ռա մա յա նա ն», տա րած ված բա զում ժո ղո վուրդ
նե րի մեջ: 

Առա ջին վե պե րը հայտ նի են հին պատ միչ նե րի աշ խա տու թյուն նե
րից (Ագա թան գե ղոս, Փավս տոս, Խո րե նա ցի, Սե բե ոս, Հով հան Մա մի կո
նյան), իսկ «Սաս նա ծռե րը» և «Քյո ռօղ լի ն»՝ ավանդ ված են բա նա վոր և 
պատմ վել են մին չև 20րդ դար: Գրառ ված վե պե րը ժո ղովր դի կող մից հե
տա գա յում այ լևս չեն պատմ վել՝ դեր է խա ղա ցել գրա վոր խոս քի հե ղի նա
կա վոր լի նե լու հան գա ման քը:

Ազ գա ծին ավան դու թյու նը սկսվում է բա բե լո նյան աշ տա րա կա շի
նու թյու նից, այ սինքն՝ ժո ղո վուրդ նե րի առա ջաց ման ժա մա նա կից, և 
ավարտ վում հա յե րի պար տու թյամբ ասո րես տա նյան թա գու հի Շա մի րա
մից (մ.թ.ա. 9րդ դա րի վերջ), որը հայ կա կան ավան դույ թում անձ նա վո
րում է Ու րար տու պե տու թյու նը (նրան են վե րագր վում Ու րար տո ւի նշա նա
կա լի կա ռույց նե րի, այդ թվում՝ մայ րա քա ղաք Վա նի, Մե նո ւա ար քա յի 
ջրանց քի կա ռու ցու մը, ու րար տա կան սե պա գիր ար ձա նագ րու թյուն նե րը և 
այլն): Ու րար տո ւի տի րա պե տու թյու նը՝ մ.թ.ա. 97րդ դդ., այս պի սով, ժո
ղովր դա կան հի շո ղու թյու նը հա մա րում է ասո րես տա նյան գե րիշ խա նու
թյան դա րաշր ջան: «Վի պա սան քը» հե տու րար տա կան դա րաշր ջա նի էպոս 
է՝ նրա առա ջին նշա նա կա լի հե րո սը՝ Տիգ րան Եր վան դյա նը թվագր վում է 
մ.թ.ա. 6րդ, իսկ վեր ջին նե րը՝ Ար տա շե սը և Ար տա վազ դը՝ մ.թ.ա. երկ րորդ
առա ջին դա րե րով, բայց նրանց կեր պար ներն էպո սում խառն վել են ավե լի 
ուշ՝ Ար շա կու նի ար քա նե րի կեր պար նե րի հետ4: «Պար սից պա տե րազ մը» 
պատ մում է Ար շա կու նի նե րի դա րաշր ջա նի (1–4րդ դդ.) հատ կա պես վեր
ջին շրջա նի, իսկ «Տա րո նի պա տե րազ մը»՝ հե տար շա կու նյաց դա րաշր ջա
նի Տա րոն նա հան գի տե րե րի՝ հիմ ա կա նում Մա մի կո նյան իշ խան նե րի՝ 
պար սիկ նե րի դեմ ու նե ցած պա տե րազմ ե րի մա սին: «Սաս նա ծռե րը» 
ընդգր կում է արա բա կան տի րա պե տու թյան և հե տա գա ժա մա նա կա հատ
վա ծը (713րդ դդ.): Հայ կյան նե րի և Սա սու նի էպոս նե րը առա վել առաս պե
լա կան են (Հայ կը, Արա մը, Արան, Ծո վի նա րը, Սա նա սա րը, Մհե րը հին 
աստ ված նե րի վի պա կա նա ցած կեր պար ներ են): Մյուս էպոս նե րի հե րոս
նե րը հիմ ա կա նում կամ հա ճախ պատ մա կան դեմ քեր են (Տիգ րա նը, Ար
տա շե սը, Ար տա վազ դը, Տի րա նը, Ար շա կը, Մու շե ղը հին և միջ նա դա րյան 
Հա յաս տա նի ար քա ներ և իշ խան ներ են): Չնա յած պատ մա կա նաց մա նը, 
թշնա մա կան կեր պար նե րը եր բեմ հան դես են գա լիս հին դի ցա բա նա կան 
անուն նե րով (Հայ կի հա կա ռա կորդ Բե լը Բա բե լո նի մեծ աստ ված ԲելՄար
դուկն է, Արա մի հա կա ռա կորդ Բար շա մը՝ սի րի ա կան Բա ալ շա մին աստ

4 Այդ մասին տե՛ս Петросян А. Е., Армянская Сатеник/Сатиник и кавказская Сатана/
Сатаней. – Вестник Владикавказского научного центра, 1, 2016, с. 817:
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վա ծը, Տիգ րա նի հա կա ռա կորդ Աժ դա հա կը՝ իրա նա կան առաս պե լա կան 
օձվի շապ Աժի Դա հա կան): 

Բո լոր վե պե րը, բա ցի «Քյո ռօղ լու ց», ներ կա յաց նում են մի քա նի 
սերն դի հե րոս նե րի պատ մու թյուն, ին չը հայ կա կան էպո սի բնո րոշ առանձ
նա հատ կու թյունն է: Վե պե րի սյու ժե նե րը քիչ ընդ հան րու թյուն ներ ու նեն 
(նրանք ար տա ցո լում են տար բեր դա րա շար ջան նե րի պատ մա կան իրո ղու
թյուն ներ): Սա կայն, հա մե մա տու թյու նը բա ցա հայ տում է նրանց բո լո րին 
բնո րոշ մի սխե մա, որը կա րող է պար զեց վել որ պես որո շա կի կեր պար նե
րի հա ջոր դա կա նու թյուն՝ 1) աստ վա ծու թյուն կամ նրա սիմ վո լը, 2) նրա որ
դի նե րը՝ երկ վո րյակ ներ, որոն ցից առա ջի նը ներ կա յաց նում է ամպ րո պի 
աստ ծու էպի կա կան տար բե րա կը, 3) «զոհ վող (և հա րու թյուն առ նող)» կեր
պար: 

Հնդեվ րո պա կան հա մա տեքս տում այդ սխե ման կա րե լի է դի տար
կել որ պես եր կու առաս պել նե րի հա մադ րու թյուն՝ 1) աստ վա ծա յին երկ վո
րյակ նե րի՝ երկ նա յին աստ ծու որ դի նե րի առաս պե լույ թը և 2) ամպ րո պի 
աստ ծու և նրա «պատժ վող/զոհ վո ղ» որ դու առաս պե լույ թը5:  Ակն հայտ է, 
որ այս վի պա կան սխե ման ծա գում է աստ վա ծա յին պա րա դիգ մից՝ դի ցած
նու թյու նից (թե ո գո նիա): Դի ցա բա նա կան վե րա կազ մու թյան մեջ նախ նա
կան սխե ման պատ կե րա նում է որ պես պարզ ծննդա բա նա կան շարք.  
1) երկ նա յին աստ ված, 2) նրա որ դի նե րը, երկ վո րյակ ներ, որոն ցից մեկն 
ամպ րո պի աստ վածն է, վի շա պա մար տիկ, 3) ամպ րո պի աստ ծու որ դին, 
«զոհ վո ղ» աստ վա ծու թյուն: 

Տոհ մի հիմ ա դի րը՝ երկ վո րյակ նե րի հայ րը, որը հնդեվ րո պա կան 
վե րա կազ մու թյան մեջ հան դես է գա լիս որ պես երկն քի (արևի) աստ ված՝ 
*dyēus ph2ter–, շար քում կա րող է փո խա րին վել այլ աստ վա ծու թյամբ կամ 
նրա սիմ վո լով (Հայկ, Ծո վի նար, «Վի պա սան քու մ» երկ վո րյա կա յին հե
րոս նե րի հայ րը ցուլն է, իսկ «Սաս նա ծռե րի» մի տար բե րա կում՝ ըստ 
երևույ թին՝ ձին6): Նա, ի դեպ, եր բեմ ոչ մի դեր չի խա ղում, և տոհ մը, ըստ 
էու թյան, սկսվում է երկ վո րյակ նե րից: 

Երկ վո րյա կա յին կեր պար նե րը բնո րոշ վում են իրար նման անուն նե
րով (Արա մա նյակ և Արա մա յիս, Եր վանդ և Եր վազ, Սա նա սար և Բաղ դա

5 Երկվորյակների հնդեվրոպական առասպելների վերաբերյալ տե՛ս օրինակ Ward 
D., The Divine Twins: An IndoEuropean Myth in Germanic Tradition, Berkeley, Los 
Angeles, 1968; Mallory J. P., Adams D. Q., Encyclopedia of IndoEuropean Culture, Lon
don, Chicago, p. 161 ff; West M. L., IndoEuropean Poetry and Myth, New York, 2007, 
p. 186 ff.; հնդեվրոպական ամպրոպի աստծու վերաբերյալ՝ Иванов В. В., Топоров 
В. Н., Исследования в области славянских древностей. М., 1974:

6 Հարությունյան Ս., Հայ առասպելաբանություն, Բեյրութ, 2000, էջ 349350:
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սար)7. նրանք, կամ նրան ցից մե կը, հիմ ում է նոր ավան դույ թը սկզբնա վո
րող քա ղա քը (Ար մա վիր, Եր վան դա շատ, Սա սուն): Ամպ րո պա յին աստ ծու՝ 
երկ վո րյա կա յին կեր պա րի վառ օրի նակն է Սա նա սա րը, Սա սու նի հե րոս
նե րի հիմ ա կան զեն քի՝ «թուրկե ծա կի ի» առա ջին տե րը8: Էպի կա կան 
տոհ մա բա նու թյուն նե րում այդ սխե ման հա ճախ բար դա նում է՝ հան դի պում 
են տոհ մագ ծեր եր կու սե րունդ նե րի երկ վո րյակ նե րով, և ամպ րո պի աստ
ծու կեր պա րը կրկնվում է որ պես շար քի հիմ ա կան հե րոս՝ տոհ մի նա խա
վեր ջին ան դամ (ազ գա ծին ավան դու թյան մեջ՝ Արամ, «Վի պա սան քու մ»՝ 
Ար տա շես, «Սաս նա ծռե րու մ»՝ Դա վիթ): 

Շարքն ավարտ վում է վեր ջին հե րո սի (Արա, Ար տա վազդ, Փոքր 
Մհեր) վեր ջով/մահ վամբ, հա րու թյան ակն կա լի քով, որից հե տո դա րա
շրջանն ավարտ վում է (տե ղի են ու նե նում աղետ ներ, փոխ վում կամ վեր
ջա նում է ար քա յա տոհ մը, Հա յաս տա նը կորց նում է ան կա խու թյու նը ևն): 

Վի պա կան 
շարք

Երկ վո րյա կա յին 
տի պի հե րոս ներ Մեծ հե րոս

Վեր ջին՝ զոհ վող և 
վե րածն վող, կամ 
փակ ված հե րոս

Ազ գա ծին  
ավան դու թյուն 

Արա մա նյակ և 
Արա մա յիս

Արամ Արա Գե ղե ցիկ

«Վի պա սան ք» Եր վանդ և Եր վազ Ար տա շես Ար տա վազդ

«Սաս նա ծռե ր» Սա նա սար և 
Բաղ դա սար

Դա վիթ Մհեր

«Քյոռօղ լի ու մ» («Կույ րի որ դի», XVIXVII դա րե րի սահ մա նի պատ
մա կան անձ, ջա լա լի նե րի ապս տամ բու թյան առաջ նորդ նե րից), չկա տար
բեր սե րունդ նե րի հե րոս նե րի հեր թա գա յու թյուն: Սա թյուր քա կան էպոս է, 
բայց նրա արևմ տյան տար բե րակ նե րում գոր ծո ղու թյուն նե րը տե ղի են ու
նե նում Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում և այն նե րա ռել է իր մեջ հայ կա կան 
մո տիվ եր: Հե տաքր քիր է, որ Քյո ռօղ լու անունն առա ջին ան գամ հի շա

7 Արամանյակի և Արամայիսի երկվորյակային բնույթի վերաբերյալ տե՛ս Պետ րոս
յան Ա., Տիրացյան Ն., Հայոց առաջին մայրաքաղաք Արմավիրը պաշտամունքային 
կենտրոն. – ՊԲՀ, 2012, թիվ 1, էջ 169184։ Երվանդի և Երվազի մասին՝ Հա րու թյուն
յան Ս., Հայ առասպելաբանություն, էջ 341345:

8 Սանասարի՝ որպես ամպրոպի աստծու վիպականացած կերպարի վերաբերյալ 
տե՛ս Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Ա, էջ 414 հտն.։ Երվանդի վերաբերյալ՝ Հարությունյան 
Ս., Հայ առասպելաբանություն, էջ 103 հտն.: Ի դեպ, ամպրոպի աստվածը հանդես 
է գալիս որպես երկվորյակային կերպար նաև որոշ այլ ավանդույթներում՝ այդ
պիսիք են հին հնդկական Ինդրան, խուռիական Թեշուբը և  շումերական Իշկուրը։ 
Տե՛ս Petrosyan A. Y., The IndoEuropean and Ancient Near Eastern Sources of the Arme
nian Epic, p. 14 f,. 20 ff.; Петросян А. Е., Армяноиндийские эпические параллели, 
Армянский эпос и мировое эпическое наследие. Ереван, 2007, с. 38։



419

Հայ ժո ղովր դա կան հե րո սա կան էպո սը

տակ վում է Առա քել Դավ րի ժե ցու մոտ, իսկ էպո սի առա ջին գրա ռու մը կա
տար վել է հա յի կող մից, հա յա տառ թուր քե րեն (1721թ.)9: «Քյո ռօղ լո ւ»՝ հա
յոց մեջ ամե նա լայն տա րած վա ծու թյան մա սին է խո սում այն, որ ոչ մի այլ 
դի ցա բա նա կան կամ վի պա կան հե րո սի անու նով չկան այդ քան տե ղա
նուն ներ (մեծ մա սամբ ավե րակ ամ րոց ներ, բայց նաև լեռ ներ, գյու ղեր ևն, 
տա րած ված ողջ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում)10: 

Հայոց մեջ «Քյոռօղլին» պատմվել է ժողովրդական ասացողների 
կողմից մինչև վերջերս (գրանցված է շուրջ երկու տասնյակ տարբերակ, 
գրանցված և ուսումասիրված են էպոսի նաև երաժշտական հատ ված
ները)11: Հայագիտության մեջ «Քյոռօղլու» վերաբերյալ նշանակալի գրա
կա նություն է ստեղծվել։ «Կույ րի որ դո ւ» առաս պե լույ թը հնա գույն ծա գում 
ու նի և հան դի պում է մի շարք ժո ղո վուրդ նե րի առաս պել նե րում12: Հա յա գի
տու թյան մեջ ցույց է տրվել, որ Քյո ռօղ լու հա մա պա տաս խան սյու ժեն ծա
գում է «Պար սից պա տե րազ մի ց», ըստ որի Տի րան թա գա վո րին՝ Ար շակ 
թա գա վո րի հո րը, կու րաց նում է Վա րազՇա պու հը (Փավս տոս III, 2021): 
«Քյոռօղ լի ն» նե րա ռում է Ար շա կի լե գեն դի առանց քա յին տար րե րը՝ հո րը 
կու րաց նե լը, պայ մա նա վոր ված ձի ու հետ կապ ված մի թյու րի մա ցու թյամբ 
և հե րո սի վրե ժը13: Կան բազ մա թիվ հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ «Քյոռօղ

9 Աբրահամյան Ա., Գաբրիելյան Դ., Քյոռօղլու նորահայտ երգերը, Հայկ. ՍՍՌ 
ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտություններ, 1954, 9, էջ 7193; Каррыев Б. А., 
Эпические сказания о Кёроглы у тюркоязычных народов, М., 1968, 10 сл.։

10 Հակոբյան Թ., ՄելիքԲախշյան Ս., Բարսեղյան Հ. Հայաստանի և հարակից 
շրջանների տեղանունների բառարան, հ. 5, Երևան, 2001, էջ 404405։

11 Քյոռоղլու հայկական տարբերակներից տե՛ս հատկապես Քյոռоղլի, ժողովրդա
կան վիպասանություն, Երևան, 1941։ էպոսի հայկական երաժշտակատարողական 
առանձնահատուկ ավանդույթի վերաբերյալ տե՛ս Երնջակյան  Լ., Աշուղական 
սիրավեպը մերձավորարևելյան երաժշտական փոխառնչությունների համա
տեքս տում, Երևան, 2009, 97–165:

12 Dumézil G., Les légendes de “Fils d'aveugles” au Caucase et autour du Caucase.  Revue 
de l'histoire des religions 1938, 117, pp. 5074.

13 Քյոռօղլու և Արշակի վեպերի կապի և ընդհանրությունների վերաբերյալ մանրա
մասն տե՛ս Dumézil G., նշվ. աշխ., էջ 73–74, առավել խորությամբ հիմավորված՝ 
տե՛ս Պէրպէրեան Հ., Արշակ Բ. և Քեօռօղլու, Փարիզ, 1938; տե՛ս և Մելիք
Օհանջանյան Կ., ՏիրանՏրդատի վեպը ըստ Փավստոս Բուզանդի. – Տեղեկագիր, 
1947, 7, էջ 77; կույրի որդու առասպելույթի հնագույն արտացոլումերի և Քյոռօղլու 
հայկական ակունքների ու կապերի վերաբերյալ՝ Ռամազյան Ս., Քյոռօղլի, 
ԻրանՆամէ, 1996, 4–5, 1997, 4 –5 –6, 1998, 1 –2 –3; Ահյան Ս., Կույր հոր ու իր 
տառապյալ որդիների առասպելական թեման և Քյոռօղլին, – Բանբեր Երևանի 
համալսարանի, Երևան, 1997, 3, էջ 148–153; Petrosyan A., The IndoEuropean and 
Ancient Near Eastern Sources…, p. 158; Russell J., From Parthia to Robin Hood: The 
Epic of the Blind Man’s Son.  The Embroidered Bible: Studies in Biblical Apocry
pha and Pseudepigrapha in Honour of Michael E. Stone; Մելքոնյան Ռ., Քյոռօղլու 
էպոսի հայկական հիմքերի շուրջ, Արևելագիտության հարցեր VII, Երևան, 2014, 
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Ար մեն Պետ րո սյան

լո ւ» և «Սաս նա ծռե րի», մի ջև՝ օրի նակ, Քյոռօղ լու թու րը պատ րաստ վում է 
կայ ծա կից (հմմտ. Սա սու նի հե րոս նե րի Թուրկե ծա կին), նրա կա խար դա
կան ձին, ինչ պես և Սա սու նի հե րոս նե րի ձին, ջրա յին ծա գում ու նի, Քյոռօղ
լու ըն կեր նե րը կոչ վում են դա լի «խեն թ», ինչ պես «Սաս նա ծռե րի» հե րոս
նե րը և այլն: Որոշ տար բե րակ նե րում կյան քի ավար տին Քյո ռօղ լին մտնում 
է քա րան ձավ, հմմտ. Փոքր Մհե րի և Ար տա վազ դի վեր ջը (Ար շակ թա գա
վո րը ևս շղթայ վում և նետ վում է Ան հուշ բեր դը, որ տեղ և ավարտ վում է 
նրա կյան քը): Այս պի սով, Քյոռօղ լին, կա րե լի է ասել, որ ան կախ թուր քա
կան տար րե րից, շա րու նա կում է նաև Հա յաս տա նի վի պա կան ավան
դույթը: 

Հայ իրա կա նու թյան մեջ, բա ցի ժո ղովր դա կան ասա ցող նե րից, Քյո
ռօղ լու սյու ժեն մշակ վել է մի շարք ստեղ ծա գոր ծող նե րի կող մից:  Այս պես, 
հայտ նի են Զ. Ան տո նո վի և Ս. Ավ չյա նի «Քյոռօղ լի» թա տեր գու թյուն նե րը 
և Ա. Տիգ րա նյա նի հա մա նուն անա վարտ օպե րան14:  Հա յոց մեջ հնից ի վեր 
Քյո ռօղ լու՝ ծա գու մով հայ լի նե լու վե րա բե րյալ կա յուն կար ծիք է եղել: Այդ 
մա սին գրել են Աբո վյա նը «Վերք Հա յաս տա նի» գրքի առա ջա բա նում և 
Աղա յա նը վի պեր գու թյան իր մշակ ման մեջ: Ք. Պատ կա նյա նի անա վարտ 
«Քյո ռօղ լո ւու մ» ևս հե րո սը հայ է, որն իս լամ էր ըն դու նել գա ղա փա րա կան 
պատ ճառ նե րով15: Քյո ռօղ լին հայ է նաև ղա րա բա ղյան ժո ղովր դա կան 
պա տում ե րում (այդ մա սին կան նաև թուր քե րեն տեքս տեր): Արևմ տյան 
Հա յաս տա նի հա րա վա յին շրջան նե րի պա տում ե րում ևս Քյո ռօղ լին հայ է, 
Ար շամ անու նով (սա կար ծես հա յոց ար քա Ար շա կի ան վան հե ռա վոր ար
ձա գանքն է), Վա նի շրջա նի Անկշ տան գյու ղից (ինչ պես որ քրդե րի մեջ 
Քյո ռօղ լին քուրդ է, օս ման ցի նե րի մեջ՝ օս ման ցի ևն): Այս տար բե րակ նե րը 
հա գե ցած են հայ կա կան բա նա հյու սու թյամբ և կեն ցա ղով և այն քան են հե
ռա ցած թուր քա կան նե րից, որ իրեն ցից ներ կա յաց նում են «Սաս նա ծռե րը» 
հի շեց նող մի նոր հայ կա կան էպոս16: 

էջ 170–175: Ի միջի այլոց, «կույրի որդու» առասպելույթը բնորոշ է էպոսի միայն 
արևմտյան տարբերակներին (արևելյաններում հերոսի անունն այլ կերպ է 
մեկնաբանվոմ՝ «Գերեզմանի որդի»), և այն պարունակող սյուժեները, ամենայն 
հավանականությամբ, ծա գումով հայ կական են։

14 Ստեփանյան  Հ., Ա. Տիգրանյանի «Քյորօղլի» անավարտ օպերան. – ՀՀ ԳԱԱ Շի
րակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխա տու
թյուններ, Գյումրի 2000, 3, էջ 195198.

15 «Իմ դյուցազնը յուր նվիրական իդեայի համար զոհում է մարդուս ամենաթանգ 
սրբությունը – կրոնը. դրա մեջ ես ուզում եմ երկու տարերք միավորել՝ աստ ված
ատուր քանքար, վեհ հոգի, նուրբ հայրենասիրություն և սխալ սկզբունք բա
րոյականության. դրան (Քյոռօղլուն–Ա.Պ.) կանեմ ես զոհ յուր ազնիվ իդեային...», 
տե՛ս Պատկանյան Ռ., Երկերի ժողովածու, հ. 2, Երևան, 1964, էջ 309։

16 Սամվելյան Խ., Նշվ. աշխ., էջ 1820; Ռամազյան Ս., Նշվ. աշխ., 1996, էջ 32; հայ
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Հայ ժո ղովր դա կան հե րո սա կան էպո սը

■■■
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի առա ջին տաս նա մյակ նե րին հա սա րակ 

մարդ կանց, ժո ղովր դա կան եր գիչ նե րի և պրո ֆե սի ո նալ բա նաս տեղծ նե րի 
կող մից ստեղ ծել են բազ մա թիվ էպի կա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ՝ եր
գեր, բա նաս տեղ ծու թյուն ներ և պո եմ եր խորհր դա յին ղե կա վար նե րի, 
մաս նա վո րա պես Լե նի նի և Ստա լի նի մա սին: Դրանց նկատ մամբ վե րա
բեր մուն քը, ինչ պես ստեղծ վե լիս, այն պես էլ հե տա գա յում, չա փա զանց քա
ղա քա կա նաց ված է եղել: Դրանք բո լո րը եր բեմ բնու թագր վել են որ պես 
«կեղծ բա նա հյու սա կա ն» (անգլ. fakelore, ռուս. фальш лор), ին չը պար զու
նա կեց նում է խնդի րը: Մինչ դեռ հայտ նի է, որ դրանց մեջ կան և՛ պատ վե
րով ստեղծ ված կեղծ հո րին վածք ներ, և՛ իս կա կան բա նա հյու սա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյուն ներ (թեև դրանք եր բեք իս կա կան բա նա հյու սա կան կյանք 
չեն ու նե ցել): Այդ տեքս տե րը որոշ չա փով աղա վա ղում են նա խորդ բա նա
հյու սա կան ավան դույ թը, բայց գոր ծա ռու թա յին իմաս տով նրանք են թադ
րում, իսկ հա ճախ վե րար տադ րում են նույն ավան դույ թի օրի նա չա փու
թյուն նե րը17: Եվ ներ կա յումս, ԽՍՀՄի փլու զու մից տաս նա մյակ ներ անց, 
անհ րա ժեշտ է երև ույ թի գի տա կան քննար կու մը և լի ար ժեք իմաս տա վո
րու մը:

Այդ ժո ղովր դա կան (կամ «կեղծ ժո ղովր դա կա ն») ստեղ ծա գոր ծու
թյուն ներն այն ժա մա նակ վա գի տու թյան մեջ հա մար վում էին մեր էպո սի 
«հին գե րորդ ճյու ղը», այ սինքն՝ «Սաս նա ծռե րի» շա րու նա կու թյու նը Փոքր 
Մհե րի ճյու ղից հե տո18:  Դրան ցում Լե նինն ու Ստա լի նը հա ճախ են հան

կական տարբերակների առանձնահատուկ բանահյուսական ակունքների վե րա
բերյալ՝ Chadwick N., Zhirmunsky V., Oral Epic of Central Asia. Cambridge, 2010, p. 
302:

17 Ե՛վ արևմտյան, և՛ ռուսական գիտության մեջ վաղուց ի վեր կան մեծաքանակ աշ
խա տություններ, որտեղ ուսումասիրվում են «խորհրդային էպոսը», նրա ստեղծ
ման առանձնահատկությունները, կեղծիքի և իրականի համամասնությունը նրա
նում ևն, տե՛ս օրինակ Miller F., Folklore for Stalin: Russian Folklore and Pseudofolk
lore of the Stalin Era, New York, 1991; Топорков А. Л. и др. Рукописи, которых не 
было: подделки в области славянского фольклора, М., 2002 (հատկապես Иванова 
Т. Г., О фольклорной и псевдофольклорной природе советского эпоса, с. 403431); 
Богданов К. А., Vox populi: фольклорные жанры советской культуры, М., 2009 ևն։ 
Ի միջի այլոց, խորհրդային դարաշրջանի այդ ստեղծագործությունները ներկա
յացվում և քննարկվում են էպոսագիտական հիմարար աշխատություններում, 
տե՛ս օրինակ Боура С. М., Героическая поэзия. М., 2002, с. 154157։

18 Խորհրդային առաջին առաջնորդների մասին էպիկական ստեղծագործություն
ների վերաբերյալ տե՛ս ՄելիքՕհանջանյան Կ. (խմբ.), Լենինը հայ ֆոլկլորի մեջ, 
Երևան, 1936; Մելիքյան Հ., Լենինը և Ստալինը հայկական ֆոլկոլորում, Երևան, 
1941; Մուրադյան Մ., Լենինի և Ստալինի կերպարները սովետական հայկական 
երաժշտական ստեղծագործություններում. – Տեղեկագիր, 1949, 10, էջ 111128։ 
Նազինյան Ա., Սովետահայ գրականությունը և բանահյուսությունը, Երևան, 195; 
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դես գա լիս որ պես առաս պե լա կան հիմ ա դիրերկ վո րյակ ներ հի շեց նող 
կեր պար ներ: 

Բայց կա րե լի է նշմա րել նաև նշված սխե մա յին ավե լի մոտ շար քի 
ակ նար կը՝ ՄարքսԷն գելս, որ պես երկ վո րյա կա յին տի պի հե րոս ներ, Լե
նին, գլխա վոր հե րոս, որը սպա նում է վի շա պին՝ ցա րին, և Ստա լին՝ վեր
ջին հե րոս: Իրոք, Մարք սը և Էն գել սը նա խա խորհր դա յին դա րաշր ջա նը 
խորհր դան շող հա մա ժա մա նա կյա կեր պար ներ են, մարք սիզ մի հիմ ա
դիր ներ և ապա գա յի նա խա կա րա պետ ներ, Լե նի նը և Ստա լի նը՝ նրանց 
գոր ծի շա րու նա կող նե րը19:  Խորհր դա յին հե րալ դիկ շար քի հա ջոր դա կան 
պրո ֆիլ նե րը՝ ՄարքսԷն գելսԼե նինՍտա լին և վեր ջին նե րի հու ղար կա վո
րու թյուն նե րը դամ բա րա նում կա րող էին ամ րապն դել այս առն չու թյու նե րը 
(կա օրի նակ, երբ դամ բա րա նում «քնա ծ» առաջ նոր դը դիտ վել է որ պես 
Փոքր Մհե րի տի պի քա րան ձա վում «քնած հե րո ս», իսկ Ստա լի նի մարմ ի 
դուրս բե րու մը դամ բա րա նից հա մե մա տե լի է Մհե րի՝ ժայ ռից ել նե լու հետ)20:  
Աս վա ծը միս տի կա կան կա պե րի բա ցա հայտ ման մի տում չու նի: Հաս կա
նա լի է, որ այս տի պի հա մըն կում ե րը պա տա հա կան բնույթ են կրում, 
բայց և այն պես, դրանք կա րող էին ռե զո նան սի մեջ մտնել հին, ար քե տի
պա յին սխե մա յի հետ: Ին չևէ, աս վա ծը մատ նան շում է մի հնա րա վո րու
թյուն, թե ինչ պես կա րող էր ստեղծ վել նոր վե պը: 

Սա կայն Ստա լի նի «ան ձի պաշ տա մուն քի» դա տա պար տու մը և 
խորհր դա յին իրա կա նու թյան զար գա ցում ե րը թույլ չտվե ցին ամ բող ջա

Պետրոսյան Ա., Առասպելաբանական մի սխեմայի արտացոլումը հասարակական 
գիտակցության մեջ. – Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Հան րա
պետական գիտական նստաշրջան, 19841985 թթ. ազգաբանական և բանա գի
տական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները, Զեկուցումերի հիմա
դրույթներ, Երևան, 1990, էջ 4750:

19 Միայն մեկ օրինակ՝ Նաիրի Զարյանի «Ստալին» բանաստեղծության մեջ Մարք
սին և Էնգելսին միասին հատկացված է մեկ տող, իսկ Լենինին և Ստալինին՝ 
հա ջորդ առանձին տողերը: Մարքսը և Էնգելսը ներկայացված են է մեկական, 
Լենինը՝ երկու, Ստալինը՝ երեք մակդիրով: Այս անձինք միավորվում են որպես 
«հանճարի արեգնափայլ չորրորդությունը տիտան»:

20 Փոքր Մհերի և եվրոպական «քնած հերոսների» կապի վերաբերյալ տե՛ս Петросян 
А. Е., Влияние армянского Мгера на европейских героев. – Вестник Матенадарана, 
т. 20 (2014), с. 169–174; Լենինի վերաբերյալ՝ Топорков А.Л. и др., Ук., раб., с. 405 – 
406: Խորհրդային պաշտոնական գա ղա փարախոսությունն ուներ վերին աս տի
ճանի արխաիկ հատկանիշներ, համա դրելի հնագույն առասպելների հետ: Այս
պես, Ստալինի սովորական մակդիրները՝ «արև» և «հայր», հիշեցնում են 
հնդ եվ րոպական արևային երկնքի աստծուն (*dyēus ph2ter «լուսավոր երկինք
հայր»), իսկ մյուս մշտական մակդիրը՝ «ընկեր» համընկնում է Միտրա աստծու 
անվան հնդկական իմաստավորմանը: Այդ նույն աստվածն Իրանում դարձել էր 
Միթրա և Միհր, արևի աստված, տե՛ս Պետրոսյան Ա.,  Առասպելաբանական մի 
սխեմայի արտացոլումը հասարակական գիտակցու թյան մեջ:
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նա լու այդ վեր ջին «էպո սը»: Խրուշ չո վի դա րաշր ջա նը դար ձավ խորհր դա
յին հե րո սա կան էպի կա յի ավար տը՝ հրա տապ դար ձավ բա նա հյու սու թյան 
մեկ այլ ժանր՝ անեկ դո տը: Դրանց հիմ ա կան թի րա խը ԽՍՀՄ ըն թա ցիկ 
ղե կա վար ներն էին, բայց Լե նի նը և Ստա լի նը շա րու նա կում էին մալ կա
րև որ կեր պար ներ (կա, օրի նակ, Լե նի նի մա սին ուշ հայ կա կան անեկ դոտ
նե րի շարք): Հազ վա դեպ հան դես էին գա լիս նաև Մարք սը և Էն գել սը:

■■■
Հայ ժո ղովր դա կան վի պա կան միտ քը հույժ պատ մա կան է, ին չը 

մեր վի պա կան ավան դույ թի բնո րոշ առանձ նա հատ կու թյունն է (որով և 
այն նման վում է իրա նա կա նին և տար բեր վում հա րև ան կով կա սյան նե
րից): Դա կա րող է բա ցատր վել հնում եր կա րա տև և հզոր պե տա կա նու
թյուն ու նե նա լու հան գա ման քով: Հայ ժո ղո վուր դը էպոս նե րով կո դա վո րել 
է իր պատ մու թյան դա րաշր ջան նե րը սկսած ժո ղովր դի ծա գու մից մին չև 20
րդ դա րի կե սը («Առա ջին Հայ կյան նե րը»՝ մին չու րար տա կան, «Վի պա սան
քը»՝ հե տու րար տա կան՝ Եր վան դու նի նե րի և Ար տա շի սյան նե րի, «Պար սից 
պա տե րազ մը»՝ Ար շա կու նյաց, «Տա րո նի պատ մու թյու նը»՝ հե տար շա կու
նյաց, «Սաս նա ծռե րը»՝ արա բա կան և սել ջու կյան, «Քյո ռօղ լի ն»՝ հետ միջ
նա դա րյան, «ԽՍՀՄ առաջ նորդ նե րը»՝ խորհր դա յին շրջան ներ)21:

Առա ջին վե պի Հայ կը, Արա մը և Արան ծա գու մով հին, բնիկ աստ
ված նե րի կեր պար ներ են, որոնք, ժո ղովր դի կրո նա կան հա մա կար գը 
փոխ վե լուց՝ իրա նա կան դի ցա րա նի ներդ րու մից հե տո, ան ցել են ավե լի 
ցածր, էպի կա կան հե րոս նե րի մա կար դակ (նրանց անուն նե րը հին աստ
ված նե րի անուն ներ կամ մա կա նուն ներ են): Նույն երև ույ թը նկատ վում է և 
հա ջորդ նոր կրո նի՝ քրիս տո նե ու թյան ըն դու նու մից հե տո՝ Վա հագն աստ
վա ծը Խո րե նա ցու մոտ հան դես է գա լիս որ պես Տիգ րա նի որ դի, իսկ Միհ
րը՝ որ պես «Սաս նա ծռե րի» Մեծ և Փոքր Մհեր ներ22:  Լե նի նը և Ստա լի նը, 
որոնք ՍՍՀՄում, կա րե լի է ասել, աստ վա ծաց վել էին, խրուշ չո վյան 

21 Հին էպիկական, հատկապես «Սասնա ծռերի» ավանդույթն են շարունակում նաև 
հայդուկների երգերը, որոնց հերոսները համեմատելի են հատկապես «մեռնող և 
հառնող» կերպարի հետ, տե՛ս Պետրոսյան Ա., Ֆիդայու կերպարը հայ բանա հյու
սու թյան մեջ. – Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդա
կան մշակույթ XV, Երևան, 2010, էջ 447453:

22 Ընդ որում, Միհր/Մհերի կերպարն էլ, իր հերթին, ծագում է ուրարտական Խալ
դիից: Այդ կերպարն է Հայաստանից անցել արևմուտք և հիմք դրել արևմտյան 
միթ րաիզմի աստծուն: Իսկ Փոքր Մհերը հետագայում իր ազդեցությունն է ունեցել 
հարավային սլավոնների էպիկական մի հերոսի՝ Մարկո Կրալևիչի, ապա և «քնած 
հերոսների» կերպարների ձևավորման վրա, տե՛ս Petrosyan A., Haldi and Mithra/
Mher. – Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies, 2006, 1, pp. 222238; 
Петросян А., Влияние армянского Мгера на европейских героев։
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Ար մեն Պետ րո սյան

«Ձնհա լի ց» հե տո իջ նում են անեկ դո տի հե րո սի մա կար դա կի: Այս պի սով, 
պատ մու թյան ըն թաց քում նա խորդ դա րաշր ջա նի դի ցա բա նա կան կեր
պար ներն իջ նում են ավե լի ցածր մա կար դակ: «Սաս նա ծռե րի ց» հե տո ողջ 
ծննդա բա նա կան շար քը պա րու նա կող նոր լի ար ժեք էպոս ներ, կա րե լի է 
ասել, չստեղծ վե ցին՝ և՛ դա րաշր ջան ներն էին ու րիշ, և՛ պատ մա կան հան
գա մանք նե րը թույլ չտվե ցին: Բայց եղած նյու թը թույլ է տա լիս ասե լու, որ 
մեր էպոս նե րը ստեղծ վել են առաս պե լա կան ար քե տի պա յին  կեր պար նե
րի մի ջո ցով Հա յաս տա նի պատ մա կան դա րաշր ջան նե րը որ պես ան գիր 
պատ մու թյուն կո դա վոր ման եղա նա կով:

■■■
«Պար սից պա տե րազ մը» և «Տա րո նի պա տե րազ մը» որո շա կի ո րեն 

տար բեր վում են մյուս նե րից: Նրանք չա փա զանց շատ են պատ մա կա նա
ցած և հե ղի նա կա յին: Ավե լին, դրանք գրված են որ պես պատ մու թյուն, որ
տեղ շատ դրվագ ներ ուղ ղա կի վերց ված են ժո ղովր դա կան ակունք նե րից 
(հմմտ. օրի նակ Մու շե ղի վե րա կեն դա նաց ման ակն կա լի քը արա լեզ նե րի 
մի ջո ցով, Գի սա նե ու Դե մետր երկ վո րյա կա տիպ կեր պար նե րի կող մից 
Վի շապ քա ղա քի կա ռու ցու մը ևն): Ակն հայտ է, ժո ղովր դա կան վե պեր ու 
զրույց ներ են եղել նաև այդ դա րաշր ջա նի ար քա նե րի և իշ խան նե րի պա
տե րազմ ե րի, ար քու նա կան ինտ րիգ նե րի մա սին: Իսկ ուշ հե րո սա կան 
զրույց նե րից կար ծես մի այն մե կը՝ «Կաշ տի քա ջեր ն» է հե ղի նա կա յին 
մշակ մամբ ամ բող ջաց վել որ պես լի ար ժեք գրա կան էպոս23: Բազ մա թիվ 
ժո ղո վուրդ ներ որ պես իրենց ազ գա յին էպոս են ըն կա լում նմա նա տիպ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ (Ռուս թա վե լու «Ըն ձե նա վո րը», Հ. Լոնգ ֆել լո յի 
«Հա յա վա թա ն», Է. Լեն րո տի «Կա լև ա լա ն», Ա. Պում պու րի «Լաչպ լե սի սը» 
ևն) և, «Պար սից պա տե րազ մի» ու «Տա րո նի պա տե րազ մի» կող քին, «Կաշ
տի քա ջեր ն» էլ կա րող է  դիտ վել որ պես այդ պի սին: Այն ևս, ի մի ջի այ լոց, 
զուրկ է ծննդա բա նա կան սխե մա յից:

АР МЯНС КИЙ ГЕ РО И ЧЕС КИЙ ЭПОС

Ар мен Пет ро сян
Ре зю ме
Ког да нет пись мен но сти и пись мен ной исто рии, лю ди «за пи сы ва ю т» свою 
исто рию уст ны ми эпи чес ки ми про из ве де ни я ми. Но и пос ле по яв лен ия 
пись мен но сти ар мя не про дол жа ли соз да вать эпо сы, пред став ля ющие исто
ри чес кие эпо хи. Мож но ска зать, что вся исто рия Ар ме нии бы ла ко ди ро ва

23 Տե՛ս Սիտալ Կ., Կաշտի քաջեր. Ամերիկահայ առաջադիմական միություն, 1942; 
Russell J., The Heroes of Kasht (Kašti k‘ajer): An Armenian Epic. Ann Arbor, 2000.
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Հայ ժո ղովր դա կան հե րո սա կան էպո սը

на пос ле до ва тель ны ми эпо са ми. В статье ут верж да ет ся, что ар мянс кий на
род ный ге ро и чес кий эпос дол жен вклю чать сле ду ю щие про из ве де ния: 1) 
эт но го ни чес кие ле ген ды; 2) «Ви па сан к»; 3) «Пер сидс кая вой на»; 4) «Та
ронс кая вой на»; 5) «Са сунс кие бе зум цы»; 6) «Керог ли». Псев до на род ные 
сти хи о со ветс ких ли де рах мож но бы ло бы так же рас смот реть в этом кон
тек сте. Ар ха ич ные эпо сы бы ли соз да ны сог лас но конк рет ной схе ме – ге не
а ло ги чес кой пос ле до ва тель но сти спе ци фи чес ких ге ро ев: 1) бо жест вен ный 
пер со наж или его сим вол; 2) бо жест вен ные близ не цы и 3) «уми ра ющий (и 
воз рож да ющий ся)» ге рой. Об ра зы ми фо ло ги чес ких и исто ри чес ких ге ро ев 
бы ли на ло же ны на эти ми фо ло ги чес кие ар хе ти пы.
Клю че вые сло ва: ар мянс кий на род ный эпос, ар мянс кий фольк лор, древ неа
рянс кая ли те ра ту ра, ар мянс кая ми фо ло ги я.

ARMENIAN HEROIC EPIC

Armen Petrosyan
Summary
When there is no writing and written history, people record their history 
through epic compositions. However, after the emergence of writing, the Arme
nian mind continued developing epics presenting historical eras. It might be said 
that the whole history of Armenia was codified through successive epics. In this 
article, it is argued that the Armenian folk heroic epic should include the follow
ing compositions: 1) Ethnogonic traditions; 2) "Vipasank"; 3) "War of Persia"; 4) 
"War of Taron"; 5) "Daredevils of Sasun"; 6) Kyoroghli. The pseudofolk poems 
about Soviet leaders might also be considered in this context. The archaic epics 
were created according to a particular scheme – a genealogical line of archetyp
al heroes: 1) a divine image or its symbol; 2) divine twins, and 3) "dying (and 
rising)" hero. The mythic and historical heroes were superposed on these myth
ological archetypes. 

Key words: Armenian folk epic, Armenian folklore, ancient Armenian literature, 
Armenian mythology.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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