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Բանագիտական ժամանակակից հետազոտությունները փաստում են ողջ
աշխարհում ավանդական բանասացության աստիճանական մարումը:
Սակավաթիվ վայրերում, ուր այն դեռ կենդանի է, արդեն հանդես է գալիս
որոշակի ժամանակակից յուրահատկություններով (Ճապոնիա, Հնդկաս
տան): Որոշ երկրներում (Գերմանիա, Անգլիա, ԱՄՆ) բանագետները
փորձում են վերածնունդ տալ այս գեղեցիկ ավանդությանը. ի հայտ են
գալիս վերածնված բանասացներ, կազմակերպվում են բանասացության
փառատոններ և այլն:
Հայաստանյան իրականության մեջ թեև նույնպես բանասացությունն այ
լևս այնպիսի մասսայական բնույթ չի կրում, ինչպես նախորդ դարերում,
սակայն այստեղ դեռ կան բանասացներ, որոնք իրենց ընտանիքներում,
հատկապես մանուկների համար, շարունակում են կենդանի պահել բա
նասացությունը: Հոդվածում վերջին տասը տարիների ընթացքում կա
տարված հայ ժողովրդական հեքիաթների 125 նոր գրառում
ն երի ուսում
նասիրությամբ փորձ է արվում պարզելու արդի հայ բանասացության յու
րահատկությունները` բանասացների և նրանց ունկնդիրների ինքնության,
ավանդական նյութի հանդեպ մերօրյա բանասացների մոտեցման առանձ
նահատկությունների և հարակից այլ հարցերի քննության ճանապարհով:
Բանալի բառեր. արդի բանասացություն, ժողովրդական հեքիաթներ, մե
րօրյա հայ հեքիաթասացներ, հեքիաթի ժամանակակից գրառում
ն եր:

Մեր օրերում աշխարհը փոփոխվում է սրընթաց տեմպերով. տեխ
նիկական նորարարություններ, որոնք օր-օրի ներգործում են հասարակա
կան ավանդական հարաբերությունների վրա, համացանց, որը մշակույթ
ների համահարթեցման է հանգեցնում, մարդկային առօրյա պարզ շփումը
տեղափոխում վիրտուալ ոլորտ, ապրուստի հայթայթման և աշխատան
քային աճի խելահեղ վազք: Ի՞նչ դեր ու տեղ ունի այս ամենի մեջ ավանդա
կան այն գեղեցիկ սովորույթը, որն անվանում են բանասացություն, ար
դյո՞ք մարդիկ շարունակում են պատմել հնամենի, պապերից ժառանգված
*
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ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսության տե
սության և պատմության բաժնի գիտաշխատող, Երևանի պետական համալսարա
նի հայ բանասիրության ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի ասիստենտ,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու:

Հեքիաթասացությունը մեր օրերում

բանահյուսությունը, որքանո՞վ է այսօր հեքիաթը` որպես վիպական բանա
հյուսության` մինչ օրս սիրված ու մարդուց անբաժան տեսակ, հնչում ժո
ղովրդական բանասացների շուրթերից:
Դաշտային ուսում
ն ասիրությունները ցույց են տալիս, որ ավանդա
կան բանասացությունը նոր ժամանակաշրջանում աստիճանաբար զիջում
է իր դիրքերը, և դա զգալի է ոչ միայն Հայաստանում. այդ մասին են վկա
յում տարբեր ազգությունների բանագետների հետազոտությունները: Բա
նասացության դերի նվազումը մարդկանց կյանքում, որ 21-րդ դարում ար
դեն առավել քան ակնհայտ է դարձել, զգալի էր դեռևս 20-րդ դարում: էս
տոնացի բանագետ Ռիստո Ջարվը, որը բանահավաքչական արշավախմ
բի հետ 1998 թ. Էստոնիայի Օրավա գյուղում գրանցել է 15 ավանդական
հեքիաթ, նշում է, որ 20-րդ դարի վերջին տարիների համար դա արդեն
բավական մեծ թիվ է1: «Մենք գիտենք, թե ինչպիսի կյանքով է ապրում
հեքիաթը ժամանակակից եվրոպական մշակույթում, — գրում է ուսում
ն ա
սիրողը, — Սովորաբար մարդիկ կարողանում են բանավոր վերապատմել
Գրիմ եղբայրների և Պիերոյի մոտ 20 հեքիաթ (փոքր ազգերի պարագա
յում ավելանում են նաև տեղական որոշ հայտնի գրողներ)»2:
Հարցի վերաբերյալ գիտական համապարփակ պատկերացում է
տալիս «Ավանդական բանասացությունն այսօր. միջազգային նյութերի
ժողովածու» (Նյու-Յորք, 1999, երկրորդ հրատ.` 2013) հաստափոր հրատա
րակությունը, որի կազմողը և խմբագիրը` Մարգարետ Ռիդ ՄակԴոնալդը,
լինելով բանագետ և բանասաց միաժամանակ, մեկ ծավալուն ժողովա
ծուում հավաքել է աշխարհի տարբեր երկրների բանագետների հոդված
ները` նվիրված բանասացության արդի խնդիրներին` նպատակ ունենա
լով գտնել այն հարցերի պատասխանները, որոնք այսօր հուզում են բոլոր
բանագետներին, արդյո՞ք ավանդական բանասացությունը դեռ կենդանի
է, թե՞ մահանում է կամ արդեն մահացել է: Հոդվածներից յուրաքանչյու
րում հեղինակները փորձում են իրենց երկրի օրինակով պարզել այս հար
ցերի պատասխանները: Ուսում
ն ասիրությունների արդյունքներն, իհար
կե, միանշանակ չեն: Հնդկական բանահյուսությունն ուսում
ն ասիրող ԼիԷլեն Մերվին, օրինակ, ուրախությամբ նշում է, որ հեքիաթները դեռ կեն
դանի են երեխաների համար` Հնդկաստանի միջին դասի ընտանիքների
փակ դռների հետևում3: Ճապոնիայի օրինակը ևս լավատեսական է. «Մեր
1

Տե՛ս Järv Risto, Old Stories in Contemporary Times – A Collecting Experience in the
Orava Village in Siberia. – Folklore: Electronic Journal of Folklore, 2000, vol. 13, pp.
37 –65. http://www.folklore.ee/folklore/vol13/orava.htm, էջ 38:

2

Նույն տեղում, էջ 39:

3

Marvin Lee-Ellen, Storytelling in Middle-Class Indian Families. – Traditional Storytelling
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օրերում, երբ ռոբոտները պատրաստում են մեքենաներ և համակարգչա
յին խաղերը ծաղկում են ապրում, ավանդական բանասացների խոսքերը
դեռևս լսելի են. նրանց խոսքերը հասնում են այն մարդկանց, որոնք ու
զում են լսել դրանք», — նշում է հետազոտողը4:
Հոդվածների մեծ մասում, սակայն, ուսում
ն ասիրողները փաստում
են, որ բանասացությունը աստիճանաբար անհետանում է, և մարդիկ այ
լևս չեն կարողանում հիշել մանուկ հասակում տատերից ու պապերից
լսած հեքիաթները: Ինչպես ցավով արձանագրում է խմբագրական առա
ջաբանում Մարգարետ Ռիդ ՄակԴոնալդը, ընտանիքներում և փոքր հա
մայնքներում բանասացությունը աստիճանաբար նվազում է, «…գյուղի
բանասացը, որն այնքան ցանկալի է մեր պատումի առասպելաբանության
մեջ, հնարավոր է` անհետացել է գյուղի կյանքից»5:
Ժամանակակից գիտնականներից ոմանք, արձանագրելով հան
դերձ ավանդական բանասացության անհետացումը, նկատում են, որ
մարդիկ այնուամենայնիվ, այսօր էլ պատմում են պատմություններ, որոնք
ավելի փաստագրական, լեգենդային բնույթ ունեն, ուր ավանդական ծա
վալուն պատում
ն երն արդեն անհետանում են: Նոր բանահյուսության մեջ
գերակշռում են պատմական կամ անձնական պատմությունները, քաղա
քական մեկնաբանությունները և նմանատիպ բանահյուսական դրսևո
րում
ն երը6: Նոտր-Դամի համալսարանի պրոֆեսոր Դիարմուիդ Օ Գյոլլա
յին առաջարկվում է ընդունել ավանդական բանասացության մահվան
փաստը և հետաքրքրվել նոր բանասացությամբ: «Ի վերջո, — նշում է բա
նագետը, — ավանդույթը միշտ ապրում է և մեռնում, և ծնվում է նորը»7:
Բանագետը արդի բանահյուսությունը համարում է մի հիբրիդ, որը թեև չի
կարող բավարարել ավանդական բանահյուսությամբ հետաքրքրվողնե
րին, սակայն մի նոր որակ է, որը ևս կարող է հետաքրքրություն ներկա
յացնել:
Ավանդական բանասացության նվազումը մտահոգում է աշխարհի
տարբեր ծայրերում ապրող բանագետներին, և շատ երկրներում փորձ է
Today: An International Sourcebook, ed. by Margaret Read MacDonald, New York, 2013
(first published in 1999), pp. 102 –105.
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4

Spagnoli Cathy, Still Telling in Japan: Traditional Folktelling. – Traditional Storytelling
Today, p. 121.

5

Traditional Storytelling Today, p. XIII.

6
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Հեքիաթասացությունը մեր օրերում

արվում վերածնունդ տալու ժողովրդական այս գեղեցիկ ավանդույթին:
Մի շարք երկրներում (Գերմանիա, Անգլիա, ԱՄՆ) ի հայտ են գալիս վե
րածնված բանասացներ, որոնք իրենց առջև խնդիր են դնում հոգ տանել
ժողովրդական հեքիաթների մասին8: Միացյալ Նահանգներում Ազգային
Բանասացության Ասոցիացիայի 5.000 անդամ
ն եր ներգրավված են այսօր
բանասացության գործունեության մեջ և փորձում են կենդանի պահել բա
նասացությունը` դպրոցներում, պուրակներում, հիվանդանոցներում և այ
լուր9:
Միացյալ Նահանգներում կան շատ թափառող բանասացներ,
որոնք գումար են վաստակում` շրջելով և պատմություններ պատմելով:
Տարբեր ուսում
ն ական հաստատություններում անցկացվում են բանասա
ցության դասընթացներ, տպագվում են գրքեր, որոնցում ներկայացվում
են բանասացության հիմ
ն ական օրինաչափությունները, կազմակերպվում
են բանասացության փառատոններ10: Նման միտում կա նաև Հայաստա
նում: Մասնավորապես Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում կազմա
կերպվող ամենամյա հեքիաթասացության փառատոնները, որոնք կրում
են «Երկնքից երեք խնձոր ընկավ» խորագիրը, հենց այս նպատակն են
հետապնդում. մեծացնել հետաքրքրությունը մարող բանասացության
նկատմամբ` այսպիսով վերստին կյանքի կոչելով այն:
Բանասացությունը վերածնունդ տալու այսպիսի ջանքերն, իհար
կե, ողջունելի են, սակայն դրանք բանահյուսությունը արհեստական մի
ջավայրի մեջ են դնում. խաթարվում է բանահյուսության բնականոն զար
գացումը` որպես ավանդաբար փոխանցվող հոգևոր ժառանգության:
Ինչպիսի՞ն է բանասացությունը Հայաստանում և ի՞նչ տեղ է զբա
ղեցնում ավանդական հեքիաթը` մերօրյա բանասացների երկացանկե
րում. փորձենք պարզել հետագա շարադրանքում:
Հեքիաթասացությունը Հայաստանում: Թեև հայաստանյան
իրականության մեջ ևս նկատելի է բանասացության նվազումը, սակայն
այստեղ ժողովուրդը դեռ շարունակում է պատմել դարավոր, պապերից
ժառանգած հեքիաթները: Անշուշտ բանասացությունը մեր օրերում զգա
լիորեն տարբերվում է ավանդականից. եթե հնում վարպետ բանասացնե
րին լսելու էր հավաքվում գյուղացիների հսկայական բազմություն, և բա
8

Wienker-Piepho Sabine Märchen 2000, Taking Care of the Fairy Tale in Germany. – Tra
ditional Storytelling Today, pp. 239 –246.

9

Traditional Storytelling Today, p. XIII.
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Andersen Lene, Nostalgia and authenticity in contemporary oral storytelling in Den
mark. Elore (ISSN 1456 –3010), vol. 18 – 2/2011. [http://www.elore.fi/arkisto/2_11/ander
sen.pdf], 13.
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Նվարդ Վարդանյան

նասացությունը վեր էր ածվում ավանդական հայ մարդու ամենասիրելի
ժամանցներից մեկի, ապա այսօր կարող ենք վստահաբար արձանագրել,
որ հեքիաթասացությունը այլևս այդպիսի մասսայական բնույթ չի կրում և
հասարակության կյանքում այդքան մեծ դեր չի կատարում: Նորագույն
տեխնիկայով պայմանավորված` բազմազան ու մատչելի ժամանցի այ
լընտրանքային միջոցներն այսօր դուրս են մղել բանասացությունը` որ
պես ժամանցի մասսայական ավանդական տեսակ: Այսօր մարդիկ ավան
դական հեքիաթասացության մասին պատմում են որպես հեռավոր հիշո
ղության, որ բնորոշ է «հին ժամանակներին» և «առաջվա մարդկանց»:
Հեքիաթասացության մասին հուշերն այսօր նույնիսկ մուտք են գործում
հրաշապատում հեքիաթի հյուսվածքներ` ներկայացվելով որպես հեքիա
թային ժամանակների իրականություն: Բնորոշ է մեր ժամանակներում
գրառված մի հրաշապատում հեքիաթ` «Կախարդը», ուր ավանդական հե
քիաթասացության նկարագիրը ի հայտ է գալիս վիշապամարտի արխաիկ
մի սյուժեում. երիտասարդները պարբերաբար հավաքվում են հեքիաթ
լսելու կույր ամուսինների տանը, որոնց դստերը կախարդ-վիշապը օձ էր
դարձրել11:
Ասվածն ամենևին չի նշանակում, թե մեր օրերում այլևս չկան բա
նասացներ և բանասացություն: Պարզապես բանահյուսությունն այսօր
շարունակում է կենցաղավարել` արդեն ավելի նեղ մասշտաբներով: Այսօր
ժողովրդական հեքիաթները պատմվում են ընտանեկան նեղ միջավայ
րում, ուր պապիկների և տատիկների ունկնդիրները հիմ
ն ականում ման
կահասակ թոռներն են: Ու թեև գյուղական համայնքներում ևս այսօր մար
դիկ նպատակադրված չեն գնում հեքիաթասացների տուն` հեքիաթ լսելու,
սակայն հեքիաթները շարունակում են հնչել մասնավոր ընկերական, բա
րեկամական հանդիպում
ն երի, զրույցների ժամանակ` խոսքի բերումով:
Խնդրի վերաբերյալ առավել հստակ եզրահանգում
ն եր կատարելու
նպատակով հավաքել ենք վերջին տասը տարիների ընթացքում Հայաս
տանի տարբեր ազգագրական շրջաններից գրառված ժողովրդական հե
քի
աթ
ներ, որոնց մի մա
սը մեր անձ
նա
կան գրա
ռում
ներն են, մի մա
սը
12
գրառված են այլ բանագետների և բանահավաքների կողմից : Հավաք
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Գրառվել է 2011 թ. Ասկերանի շրջանի Բադարա (Պատարա) գյուղում Ադամյան
Լաուրայից, գրառող` Հակոբյան Դիանա:

12

Հեքիաթների` մեր անձնական գրառում
ն երը կատարվել են 2005 թ.-ից` Տավուշի,
Կոտայքի մարզերից և Երևանից: Տավուշի Դիլիջան քաղաքի գրառում
ն երի մեծ
մասը կատարել ենք բանագետ Եվա Զաքարյանի հետ միասին` 2005 –2013 թթ. ՀՀ
ԳԱԱ ՀԱԻ բանահավաքչական գործուղում
ն երի ընթացքում: Որոշ գրառում
ն եր
կատարվել են 2013 –14 թթ. երեք հոգուց կազմված մեր բանահավաքչական արշա
վախմբի կողմից (Նվ. Վարդանյան, Ալ. Սեմիրջյան, Նար. Վարդանյան)` Շիրակի,

Հեքիաթասացությունը մեր օրերում

ված հեքիաթների ընդհանուր քանակը 125-ն է: Հեքիաթների մեծ մասը
գրառված են Տավուշի, Կոտայքի, Շիրակի մարզերից: Առանձին հեքիաթ
ներ գրառված են նաև Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի, Լոռու, Գե
ղարքունիքի մարզերից և Արցախից:
Հավաքված նյութն, իհարկե, բազմակողմանի ուսում
ն ասիրման
տեղիք է տալիս, սակայն այս հոդվածի շրջանակներում կփորձենք պար
զել, թե ովքեր են մերօրյա հայ հեքիաթասացները և ինչ յուրահատկու
թյուններ է հանդես բերում մերօրյա հեքիաթասացությունը:
Մերօրյա հայ հեքիաթասացները: Լավ բանասաց գտնելն այսօր
հեշտ չէ, բայց և անհնար էլ չէ: Դրա վկայությունն է հեքիաթների` մեր ժա
մանակների համար բավական մեծ թիվ կազմող ցանկը, որը և ծառայելու
է մեզ որպես ուսում
ն ասիրման նյութ: Անշուշտ ոչ բոլոր հեքիաթ պատմող
ներին կարող ենք լավ բանասաց համարել: Կան շատ հեքիաթներ, որոնց
պատմողը իմացել է միայն այդ մի պատումը, այն էլ` պատահական լսած և
մտապահած: Սակայն կան բանասացներ, և դրանք քիչ չեն, որ պատմել
են հինգ և ավելի, նույնիսկ` մինչև տասներեք հեքիաթ: Նման դեպքերում
մենք սովորաբար գործ ունենք բուն իմաստով ավանդական հեքիաթասա
ցի հետ, որը իր հեքիաթները ժառանգել է անմիջականորեն մի աղբյուրից.
հիմ
ն ականում այդ աղբյուրը սեփական տոհմի նախնիներն են` տատերն
ու պապերը: Այսպիսի բանասացները սովորաբար նյութը պատմում են
սիրով և նրանց հարկ չկա երկար համոզել, որպեսզի սկսեն հեքիաթ պատ
մել: Ավելին, գրեթե բոլոր լավ հեքիաթասացները ինչ-որ թաքուն հպար
տություն են զգում, որ իրենք տիրապետում են իրենց պապերից լսած այն
պիսի հեքիաթների, որոնք ոչ մի տեղ գրված չեն, և միայն իրենք գիտեն:
Այս գիտակցությամբ ժողովրդական հեքիաթները ավելի են արժևորվում
բանասացների կողմից և դրանք դարձնում ընտանեկան, տոհմական ժա
ռանգություն, որոնք անպայմանորեն ուզում են ժառանգել նաև իրենց զա
վակներին ու թոռներին:
Ուսում
ն ասիրվող 125 հեքիաթները պատմել են 39 բանասացներ,
որոնցից 16-ը արական, 23-ը` իգական սեռի են: Կին հեքիաթասացները
պատմել են ընդհանուր առմամբ 79 հեքիաթ, տղամարդիկ` 46: Դատելով
քանակական տվյալներից, այսօր հեքիաթներ առավելապես պատմում են
կանայք:
Կոտայքի և Տավուշի մարզերում` «Արդի հայ հեքիաթի հիմ
ն ախնդիրները» հետա
զոտական թեմայի շրջանակներում: Զգալի քանակ են կազմում նաև բանասիրա
կան ֆակուլտետի ուսանողների կատարած գրառում
ն երը (2006 –2013 թթ.), որոնք
հիմ
ն ականում հեքիաթները գրանցել են իրենց ազգականներից` տատիկներից ու
պապիկներից: Հեքիաթների բնագրերը, բացառությամբ Եվա Զաքարյանի անձ
նական գրառում
ն երի, գտնվում են Նվարդ Վարդանյանի անձնական արխիվում:
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Նման երևույթ նկատվում է նաև այլ երկրներում: Ուսում
ն ասիրու
թյունները ցույց են տալիս, որ եթե վաղ գրառում
ն երում գերակշռում են
տղամարդ բանասացների պատում
ն երը, ապա 20-րդ դարում կին հեքիա
թասացները քանակով զգալիորեն գերազանցում են տղամարդկանց13:
Էստոնացի բանագետ Ռիստո Ջարվը դա բացատրում է նրանով, որ
հետզհետե հեքիաթը դառնում է մանկական լսարանի սեփականությունը,
հետևապես և կանայք ավելի շատ են հեքիաթներ կարդում14:
Այսուհանդերձ, հավաքված հայկական հեքիաթները ցույց են տա
լիս, որ մերօրյա հայ հեքիաթասացներից լավագույնների մեջ կանայք և
տղամարդիկ չեն զիջում իրար: Տղամարդկանց մեջ կան հիանալի հեքիա
թացանկերի տիրապետողներ, որոնց պատում
ն երն իրենց արվեստով ու
բովանդակությամբ կարող են իսկապես դասական նմուշներ համարվել:
Նմանապես լավագույն կին բանասացների դեպքում:
Ինչպես միշտ, այսօր էլ հեքիաթասացները, չնչին բացառությամբ,
ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ են: Ուսում
ն ասիրվող հեքիաթներից մի
այն մեկի բանասացն է տասնյոթ տարեկան աղջիկ: Մյուս հեքիաթասաց
ները 60 –90 տարեկան մարդիկ են, որոնց գերակշիռ մասն ապրում են
գյուղական միջավայրում, ունեն միջնակարգ կրթություն: Բանասացների
մի մասը բնիկ արևելահայեր են` տեղական դարավոր բանավոր ավան
դության կրողներ և փոխանցողներ, կան նաև արևմտահայ (Մուշ, Սասուն,
Էրզրում, Սարիղամիշ) և պարսկահայ (Խոյ, Մակու) գաղթականների սե
րունդներ, որոնք շարունակում են պատմել պապերի` բնօրրանից բերած և
իրենց ժառանգած հեքիաթները:
Անշուշտ արդի հեքիաթասացության պատկերն ամբողջացնելու
համար կարևոր է պարզել, թե ովքեր են մերօրյա հայ հեքիաթասացները,
ինչ հեքիաթացանկերի են տիրապետում, ինչպես են վերաբերում հեքիա
թին և մի շարք այլ հարցեր, որոնց մասին մեր պատկերացում
ն երը հստա
կեցնելու նպատակով համառոտակի անդրադառնանք լավագույն հեքիա
թասացներից մի քանիսին:
Բանասացներից ամենատարեցը դիլիջանցի 92-ամյա Մուրադ Հա
րությունյանն էր (ծնվ. 1921 թ): Դիլիջանի Շամախյան թաղամասում15 պա
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Holbek Bengt, Interpretation of Fairy Tales. Danish Folklore in a European Perspective
(FF Comunications 239). 1987, Helsinki, pp. 154 –155; Järv Risto, The Gender of the He
roes, Storytellers and Collectors of Estonian Fairy Tales. – Folklore: Electronic Journal
of Folklore, 2005, vol. 29, p. 50. http://www.folklore.ee/folklore/vol29/gender.pdf
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Järv Risto, The Gender of the Heroes, Storytellers and Collectors of Estonian Fairy Tales,
p. 50.
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Դիլիջանի Շամախյան թաղամասը նախկինում եղել է գյուղ և կոչվել է Պողոսքի

Հեքիաթասացությունը մեր օրերում

տերազմի վետերան Մուրադ պապին բոլորը գիտեին` որպես լավ «հեքի
աթ ասողի» և հարսանիքների ժամանակ ծիսական երգեր երգողի: Մեծ
գերդաստանի այս նահապետը գիտեր բավական հին, երկարաշունչ հե
քիաթներ (ընդհանուր առմամբ նա պատմեց տասնմեկ հեքիաթ` հինգը
հրաշապատում, վեցը` իրապատում), որոնք պատմում էր բարձր, խրոխտ
ձայնով, շեշտադրելով իր յուրաքանչյուր խոսքը, ձայնի` բավական խիստ
հնչերանգով: Իր պատմած նյութի հանդեպ բավական զգույշ էր և աշխա
տում էր բաց չթողնել ոչ մի մանրուք: Եթե որևէ բան մոռանում էր, կանգ էր
առնում ու աշխատում հիշել ճիշտ այնպես, ինչպես լսել էր: Մ. Հարությու
նյանը մի զարմանալի հմտությամբ կարողանում էր միահյուսել իր պատ
մած հեքիաթները` նախորդ օրվա պատմած հեքիաթի հերոսներին հան
կարծ հիշատակելով մեկ այլ հեքիաթում և դարձնելով գործող անձինք:
Սա իսկապես շատ հետաքրքիր հնարք էր, որին կարող է տիրապետել մի
այն վարպետ բանասացը:
Ասացողական արվեստի տեսակետից բանասացների մեջ առանձ
նանում է դիլիջանցի Աբել յան Հակոբը (ծնվ. 1938 թ.), որի հայրը` Ոսկանը,
գաղթել էր Արևմտյան Հայաստանի Շապին-Գարահիսար քաղաքից, և
որից էլ նա լսել էր իր պատմած հեքիաթները: Այս բանասացը տիրապե
տում էր չափազանց հարուստ ավանդական հեքիաթների (ընդհանուր առ
մամբ պատմել է տասը հեքիաթ` երկու հրաշապատում և ութ իրապատում),
ասացողական օժտվածություն և հումորի անսպառ զգացում ուներ, որի
շնորհիվ ունկնդրին պահում էր լարված ուշադրությամբ և պատումի ըն
թացքը վերածում էր մի իսկական թատերական ներկայացման` հարկ
եղած դեպքում ակտիվորեն մասնակցելով նաև զվարթ դիմախաղով: Աբե
լյան Հակոբի պատմած հեքիաթները առանձնանում են և՛ ասացողական
արվեստով, ավանդական բանաձևերի հազվագյուտ կիրառություններով,
և՛ յուրահատուկ բովանդակությամբ:
Ինքնատիպ բանասաց էր նաև դիլիջանցի Դավթյան Թերեզան
(ծնվ. 1935 թ.): Ի բնե լինելով կենսախինդ, ասող-խոսող կին` նա հեքիաթ
ները դարձրել էր իր կյանքի մի մասը: Այս հեքիաթասացը չէր վախենում
նաև փոփոխություններ մտցնել իր լսած հեքիաթներում, երբ մի բան մո
ռանում էր, անմիջապես դրա փոխարեն մեկ այլ տարբերակ էր մտածում:
Իր ասելով` նա երկարացնում էր հեքիաթները, նոր մանրամասներ ավե
լացնում:
լիսա: Չնայած որ հետագայում այն միացել է Դիլիջան քաղաքին` որպես առան
ձին թաղամաս, սակայն այսօր էլ տեղի բնակչութունը և միջավայրը տիպիկ գյու
ղական է, ուր դեռ կարելի է հանդիպել ավանդական լավ բանասացների:
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Թերեզա Դավթյան հեքիաթասացը յուրօրինակ էր նաև մեկ այլ
առումով. նրա պատմած ինը հեքիաթներից վեցը նա լսել էր մորից կամ
համագյուղացիներից. մնացածը, ինչպես խոստովանեց, կարդացել էր:
Սակայն միայն իրեն հատուկ ասացողական արվեստի և պատմելաոճի
շնորհիվ ստեղծել էր հեքիաթների նոր և յուօրինակ տարբերակներ:
Մերօրյա հեքիաթասացներին բնութագրելու առումով ուշագրավ
են բանասացների բանահավաք-թոռնիկների դիտարկում
ն երը: Մանկուց
բազում անգամ
ն եր լսած լինելով հեքիաթները` բանահավաքները ուշագ
րավ նկատառում
ն եր են կատարում հեքիաթասաց ազգականների վերա
բերյալ:
Էջմիածնի Շահումյան գյուղում ապրող հեքիաթասաց Թերեզա
Սարգսյանի (ծնվ. 1927 թ.) եղբոր թոռնուհին` Հասմիկ Սարգսյանը, որը
2007 թ. ութսունամյա տատից գրի է առել տասը ավանդական հեքիաթներ
(մեկ հրաշապատում, ինը իրապատում), նշում է, որ տատիկը հիմա էլ
միշտ պատմում է այդ հեքիաթները: Հեքիաթները բազմիցս լսելով` բոլորն
ընտանիքում լավ հիշում են: Բանահավաքը նշում է նաև, որ տատը «հեքի
աթները երբեք չի փոխում, ամեն անգամ նույնությամբ է պատմում և թեև
հիմ
ն ականում տան երեխաներին է պատմում, բայց «պատմելիս պար
տադրողական տոն կա, որ բոլորը լսեն», — նշում է բանահավաքը:
Հեքիաթասացների մեջ ամենից հարուստ հեքիաթացանկով
առանձնանում է Շիրակի մարզի Մուսայել յան գյուղում բնակվող Վերգինե
Կարապետյանը (ծնվ. 1940 թ.), որը ժողովրդի մեջ հայտնի է ոչ միայն որ
պես լավ հեքիաթասաց, այլև ժողովրդական բժիշկ (պապերից սովորած
աղոթքներով, մաղ գցելով բուժում է մարդկանց): Վերջինիս թոռնուհին`
Ստեփանյան Աննան, 2010 թ. գրի է առել տասներեք հեքիաթ (հինգը` հրա
շապատում, ութը` իրապատում)` բոլորը հայկական ավանդական հեքիա
թացանկին բնորոշ և վաղնջական շերտերով հարուստ: Հեքիաթները
հատկապես հարուստ են հազվագյուտ ավանդական բանաձևերով: Բա
նասացը իր պատմած հեքիաթները լսել է հայրական տատից` Վարդեր
Կարապետյանից, որը գաղթել է Արևմտյան Հայաստանի Սարիղամիշ
գյուղից: Բանահավաքը հավաստիացնում է, որ տատի հեքիաթները շա
րունակում է պատմել նաև իր մայրը:
Այսպիսով, ամփոփելով ասվածը, փորձենք հետևություններ անել:
Ինչպես տեսնում ենք, ի տարբերություն շատ երկրների, Հայաս
տանում այսօր դեռ կան լավ հեքիաթասացներ, որոնք շարունակում են
կրել և փոխանցել ավանդական նյութը: Վերջին տասը տարիների ընթաց
քում դաշտային գրառում
ն երի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ թեև
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Հեքիաթասացությունը մեր օրերում

բանասացությունը` իր ավանդական դրսևորմամբ, մեր օրերում այլևս չի
հանդիպում, սակայն ընտանեկան նեղ միջավայրում ժողովրդական հեքի
աթներն այսօր էլ շարունակում են պատմվել: Բանասացների լսարանն այ
սօր մեծ մասամբ սահմանափակվում է մանկահասակ ունկնդիրներով
(տատի և թոռների նեղ-ընտանեկան միջավայրում), սակավ դեպքում, երբ
բանասացությամբ է համեմվում հյուրընկալության շրջանակներում ծա
վալվող խոսքուզրույցը, բանասացի ունկնդիր-լսարանը կազմված է լինում
նաև մեծահասակ ունկնդիրներից:
Այսքանով հանդերձ, միանշանակ կանխատեսել, թե ինչպիսին է
հեքիաթասացության ապագան և դեռ որքան կշարունակի ապրել ավան
դական բանահյուսական նյութը, դժվարանում ենք: Արդյո՞ք տարեցներին
ունկնդիր երիտասարդ կամ մանուկ սերնդի մեջ կլինեն այնպիսիք, որ հե
տագայում էլ կապրեցնեն ժողովրդական հեքիաթները` դառնալով ավան
դական նյութի փոխանցողներ: Փաստն այն է, որ մեր ճանաչած վարպետ
բանասացներից ոչ բոլորի սերունդներն են, որ շարունակում են պատմել
իրենց ավանդված հեքիաթները:
ПОВЕСТВОВАНИЕ СКАЗОК В НАШИ ДНИ

Нвард Варданян
Резюме
В наши дни народное повествование постепенно исчезает не только в Ар
мении, но и во всем мире. Фольклористы разных стран в своих исследован
иях подтверждают исчезновение традиционного фольклорного повество
вания. Традиционные фольклорные сюжеты пока живы в очень немногих
странах (Япония, Индия). В некоторых местах (Германия, Англия, США)
фольклористы пытаются возродить эту красивую традицию, появляются
возродившиеся сказители, организуются фестивали повествования фольк
лора и т. д.
В Армении народное сказание тоже постепенно исчезает и уже не имеет
такого масштабного характера, как в предыдущих веках. Несмотря на это,
изучение 125 новых записей армянской народной сказки, сделанных за
последнее десятилетие в Армении, показывает, что здесь пока существуют
народные сказители, которые продолжают рассказывать традиционные
сказки в своих семьях, особенно для детей. Современные сказители сказок
в основном представители старшего поколения, преимущественно женщи
ны.
Ключевые слова: современное фольклорное повествование, народные сказ
ки, сказители сказок наших дней, современные записи сказок.
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Նվարդ Վարդանյան

FAIRY TALE NARRATION TODAY

Nvard Vardanyan
Summary

Nowadays, folklore storytelling gradually decreases not just in Armenia, but in
the whole world. Folklorists in various countries document the death of tradi
tional folklore storytelling in their studies. Traditional folklore plots are still
alive in very few countries (Japan, India). In some places (Germany, England,
USA), the folklorists are trying to resurrect this beautiful tradition, new narra
tors appear, folklore storytelling festivals are organized, etc.
In Armenia, folklore storytelling is also decreasing and is not as popular as it
used to be in previous centuries. Yet the study of 125 new recordings of Arme
nian folk fairy tales made during last decade demonstrates that there are expert
storytellers also today, who continue telling traditional fairy tales in their fami
lies, especially for children. Contemporary fairy tale narrators are generally rep
resentatives of the older generation and are predominantly women.
Keywords: contemporary folk storytelling, folk fairy tales, present-day Arme
nian fairy tale narrators, fairy tale modern recordings.
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
ԱՀ
ԱՇՍԱՀ
ԳՀ ՓԺԲ

— Ազգագրական հանդես
— Արմեն Շավարշի Սարգսյանի անձնական հավաքածու
— Գարեգին սարկաւագ Հովսէփեանց, Փշրանքներ ժողովր
դական բանահիւսութիւնից
ԳՍ
— Գարեգին Սրվանձտյանց
ԵԼՄ
— Ե. Լալայեան, Մարգարիտներ հայ բանահիւսութեան
ԷԱԺ
— Էմինեան ազգագրական ժողովածու
ԼՀԳ
— Լրաբեր հասարակական գիտությունների
ՀԱԲ
— Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն
ՀԺՀ
— Հայ ժողովրդական հեքիաթներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւանդական հեքիաթներ Խոտորջրոյ, հաւաքեց
Հ. Մ. Հաճեան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հայաստանի Հանրապետության պատմության կենտրո
նական պետական արխիվ
ՀՍՀ
— Հայկական սովետական հանրագիտարան
ՄՄ
— Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարան
ՆԳՆ
— Ներքին գործերի նախարարություն
ՊԲՀ
— Պատմաբանասիրական հանդես
Վկ
— Վկայություն
ՔՀ
— «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան
МНМ
— Мифы народов мира
СЭ
— Советская этнография
СПГУ
— Санкт-Петербургский государственный университет
ЧГИКИ
— Чувашский государственный институт культуры
и искусств
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