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Նվարդ Վար դա նյան*

Բա նա գի տա կան ժա մա նա կա կից հե տա զո տու թյուն նե րը փաս տում են ողջ 
աշ խար հում ավան դա կան բա նա սա ցու թյան աս տի ճա նա կան մա րու մը: 
Սա կա վա թիվ վայ րե րում, ուր այն դեռ կեն դա նի է, ար դեն հան դես է գա լիս 
որո շա կի ժա մա նա կա կից յու րա հատ կու թյուն նե րով (Ճա պո նիա, Հնդկաս
տան): Որոշ երկր նե րում (Գեր մա նիա, Անգ լիա, ԱՄՆ) բա նա գետ նե րը 
փոր ձում են վե րած նունդ տալ այս գե ղե ցիկ ավան դու թյա նը. ի հայտ են 
գա լիս վե րածն ված բա նա սաց ներ, կազ մա կերպ վում են բա նա սա ցու թյան 
փա ռա տոն ներ և այլն:

Հա յաս տա նյան իրա կա նու թյան մեջ թեև նույն պես բա նա սա ցու թյունն այ
լևս այն պի սի մաս սա յա կան բնույթ չի կրում, ինչ պես նա խորդ դա րե րում, 
սա կայն այս տեղ դեռ կան բա նա սաց ներ, որոնք իրենց ըն տա նիք նե րում, 
հատ կա պես մա նուկ նե րի հա մար, շա րու նա կում են կեն դա նի պա հել բա
նա սա ցու թյու նը: Հոդ վա ծում վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում կա
տար ված հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի 125 նոր գրա ռում ե րի ու սում
նա սի րու թյամբ փորձ է ար վում պար զելու ար դի հայ բա նա սա ցու թյան յու
րա հատ կու թյուն նե րը` բա նա սաց նե րի և նրանց ունկն դիր նե րի ինք նու թյան, 
ավան դա կան նյու թի հան դեպ մե րօ րյա բա նա սաց նե րի մո տեց ման առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի և հա րա կից այլ հար ցե րի քննու թյան ճա նա պար հով:

Բա նա լի բա ռեր. ար դի բա նա սա ցու թյուն, ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ, մե
րօ րյա հայ հե քի ա թա սաց ներ, հե քի ա թի ժա մա նա կա կից գրա ռում եր:

Մեր օրե րում աշ խար հը փո փոխ վում է սրըն թաց տեմ պե րով. տեխ
նի կա կան նո րա րա րու թյուն ներ, որոնք օրօրի ներ գոր ծում են հա սա րա կա
կան ավան դա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, հա մա ցանց, որը մշա կույթ
նե րի հա մա հար թեց ման է հան գեց նում, մարդ կա յին առօ րյա պարզ շփու մը 
տե ղա փո խում վիր տուալ ոլորտ, ապ րուս տի հայ թայթ ման և աշ խա տան
քա յին աճի խե լա հեղ վազք: Ի՞նչ դեր ու տեղ ու նի այս ամե նի մեջ ավան դա
կան այն գե ղե ցիկ սո վո րույ թը, որն ան վա նում են բա նա սա ցու թյուն, ար
դյո՞ք մար դիկ շա րու նա կում են պատ մել հնա մե նի, պա պե րից ժա ռանգ ված 

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի բա նա հյու սու թյան տե
սու թյան և պատ մու թյան բաժ նի գի տաշ խա տող, Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա
նի հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի հայ գրա կա նու թյան ամ բի ո նի ասիս տենտ,  
բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու: 
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բա նա հյու սու թյու նը, որ քա նո՞վ է այ սօր հե քի ա թը` որ պես վի պա կան բա նա
հյու սու թյան` մինչ օրս սիր ված ու մար դուց ան բա ժան տե սակ, հնչում ժո
ղովր դա կան բա նա սաց նե րի շուր թե րից:

Դաշ տա յին ու սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ավան դա
կան բա նա սա ցու թյու նը նոր ժա մա նա կաշր ջա նում աս տի ճա նա բար զի ջում 
է իր դիր քե րը, և դա զգա լի է ոչ մի այն Հա յաս տա նում. այդ մա սին են վկա
յում տար բեր ազ գու թյուն նե րի բա նա գետ նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը: Բա
նա սա ցու թյան դե րի նվա զու մը մարդ կանց կյան քում, որ 21րդ դա րում ար
դեն առա վել քան ակն հայտ է դար ձել, զգա լի էր դե ռևս 20րդ դա րում: էս
տո նա ցի բա նա գետ Ռիս տո Ջար վը, որը բա նա հա վաք չա կան ար շա վախմ
բի հետ 1998 թ. Էս տո նի ա յի Օրա վա գյու ղում գրան ցել է 15 ավան դա կան 
հե քի աթ, նշում է, որ 20րդ դա րի վեր ջին տա րի նե րի հա մար դա ար դեն 
բա վա կան մեծ թիվ է1: «Մենք գի տենք, թե ինչ պի սի կյան քով է ապ րում 
հե քի ա թը ժա մա նա կա կից եվ րո պա կան մշա կույ թում, — գրում է ու սում ա
սի րո ղը, — Սո վո րա բար մար դիկ կա րո ղա նում են բա նա վոր վե րա պատ մել 
Գրիմ եղ բայր նե րի և Պի ե րո յի մոտ 20 հե քի աթ (փոքր ազ գե րի պա րա գա
յում ավե լա նում են նաև տե ղա կան որոշ հայտ նի գրող ներ)»2:

Հար ցի վե րա բե րյալ գի տա կան հա մա պար փակ պատ կե րա ցում է 
տա լիս «Ավան դա կան բա նա սա ցու թյունն այ սօր. մի ջազ գա յին նյու թե րի 
ժո ղո վա ծու» (ՆյուՅորք, 1999, երկ րորդ հրատ.` 2013) հաս տա փոր հրա տա
րա կու թյու նը, որի կազ մո ղը և խմբա գի րը` Մար գա րետ Ռիդ Մակ Դո նալ դը, 
լի նե լով բա նա գետ և բա նա սաց մի ա ժա մա նակ, մեկ ծա վա լուն ժո ղո վա
ծուում հա վա քել է աշ խար հի տար բեր երկր նե րի բա նա գետ նե րի հոդ ված
նե րը` նվիր ված բա նա սա ցու թյան ար դի խնդիր նե րին` նպա տակ ու նե նա
լով գտնել այն հար ցե րի պա տաս խան նե րը, որոնք այ սօր հու զում են բո լոր 
բա նա գետ նե րին, ար դյո՞ք ավան դա կան բա նա սա ցու թյու նը դեռ կեն դա նի 
է, թե՞ մա հա նում է կամ ար դեն մա հա ցել է: Հոդ ված նե րից յու րա քան չյու
րում հե ղի նակ նե րը փոր ձում են իրենց երկ րի օրի նա կով պար զել այս հար
ցե րի պա տաս խան նե րը: Ու սում ա սի րու թյուն նե րի ար դյունք ներն, իհար
կե, մի ան շա նակ չեն: Հնդկա կան բա նա հյու սու թյունն ու սում ա սի րող Լի
Էլեն Մեր վին, օրի նակ, ու րա խու թյամբ նշում է, որ հե քի աթ նե րը դեռ կեն
դա նի են երե խա նե րի հա մար` Հնդկաս տա նի մի ջին դա սի ըն տա նիք նե րի 
փակ դռնե րի հե տև ում3: Ճա պո նի ա յի օրի նա կը ևս լա վա տե սա կան 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 տե ղում, էջ 39:
3 Marvin LeeEllen, Storytelling in MiddleClass Indian Families. – Traditional Storytelling 
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օրե րում, երբ ռո բոտ նե րը պատ րաս տում են մե քե նա ներ և հա մա կարգ չա
յին խա ղե րը ծաղ կում են ապ րում, ավան դա կան բա նա սաց նե րի խոս քե րը 
դե ռևս լսե լի են. նրանց խոս քե րը հաս նում են այն մարդ կանց, որոնք ու
զում են լսել դրանք», — նշում է հե տա զո տո ղը4:

Հոդ ված նե րի մեծ մա սում, սա կայն, ու սում ա սի րող նե րը փաս տում 
են, որ բա նա սա ցու թյու նը աս տի ճա նա բար ան հե տա նում է, և մար դիկ այ
լևս չեն կա րո ղա նում հի շել մա նուկ հա սա կում տա տե րից ու պա պե րից 
լսած հե քի աթ նե րը: Ինչ պես ցա վով ար ձա նագ րում է խմբագ րա կան առա
ջա բա նում Մար գա րետ Ռիդ Մակ Դո նալ դը, ըն տա նիք նե րում և փոքր հա
մայնք նե րում բա նա սա ցու թյու նը աս տի ճա նա բար նվա զում է, «…գյու ղի 
բա նա սա ցը, որն այն քան ցան կա լի է մեր պա տու մի առաս պե լա բա նու թյան 
մեջ, հնա րա վոր է` ան հե տա ցել է գյու ղի կյան քից»5:

Ժա մա նա կա կից գիտ նա կան նե րից ոմանք, ար ձա նագ րե լով հան
դերձ ավան դա կան բա նա սա ցու թյան ան հե տա ցու մը, նկա տում են, որ 
մար դիկ այ նուա մե նայ նիվ, այ սօր էլ պատ մում են պատ մու թյուն ներ, որոնք 
ավե լի փաս տագ րա կան, լե գեն դա յին բնույթ ու նեն, ուր ավան դա կան ծա
վա լուն պա տում երն ար դեն ան հե տա նում են: Նոր բա նա հյու սու թյան մեջ 
գե րակշ ռում են պատ մա կան կամ անձ նա կան պատ մու թյուն նե րը, քա ղա
քա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րը և նմա նա տիպ բա նա հյու սա կան դրսև ո
րում ե րը6: ՆոտրԴա մի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Դի ար մուիդ Օ Գյոլ լա
յին առա ջարկ վում է ըն դու նել ավան դա կան բա նա սա ցու թյան մահ վան 
փաս տը և հե տաքրքր վել նոր բա նա սա ցու թյամբ: «Ի վեր ջո, — նշում է բա
նա գե տը, — ավան դույ թը միշտ ապ րում է և մեռ նում, և ծնվում է նո րը»7: 
Բա նա գե տը ար դի բա նա հյու սու թյու նը հա մա րում է մի հիբ րիդ, որը թեև չի 
կա րող բա վա րա րել ավան դա կան բա նա հյու սու թյամբ հե տաքրքր վող նե
րին, սա կայն մի նոր որակ է, որը ևս կա րող է հե տաքրք րու թյուն ներ կա
յաց նել:

Ավան դա կան բա նա սա ցու թյան նվա զու մը մտա հո գում է աշ խար հի 
տար բեր ծայ րե րում ապ րող բա նա գետ նե րին, և շատ երկր նե րում փորձ է 

Today: An International Sourcebook, ed. by Margaret Read MacDonald, New York, 2013 
(first published in 1999), pp. 102 –105.

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

5 Traditional Storytelling Today, p. XIII.
6 Carol Birch and Heckler Melissa (eds.), Who Says?: Essays on Pivotal Issues in Contem

porary Storytelling. Atlanta GA: August House, 1996.
7 Interview with Diarmuid ձ Giollոin at the 14th ISFNR Congress, 28 July, 2005, Tar

tuAve Tupits [121]. – Folklore: Electronic Journal of Folklore, 2008, vol. 39, pp. 125 –126. 
http://www.folklore.ee/folklore/vol39/discuss.pdf.
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Հե քի ա թա սա ցու թյու նը մեր օրե րում

ար վում վե րած նունդ տալու ժո ղովր դա կան այս գե ղե ցիկ ավան դույ թին: 
Մի շարք երկր նե րում (Գեր մա նիա, Անգ լիա, ԱՄՆ) ի հայտ են գա լիս վե
րածնված բա նա սաց ներ, որոնք իրենց առ ջև խնդիր են դնում հոգ տա նել 
ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի մա սին8: Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում Ազ գա յին 
Բա նա սա ցու թյան Ասո ցի ա ցի ա յի 5.000 ան դամ եր ներգ րավ ված են այ սօր 
բա նա սա ցու թյան գոր ծու նեու թյան մեջ և փոր ձում են կեն դա նի պա հել բա
նա սա ցու թյու նը` դպրոց նե րում, պու րակ նե րում, հի վան դա նոց նե րում և այ
լուր9:

Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում կան շատ թա փա ռող բա նա սաց ներ, 
որոնք գու մար են վաս տա կում` շրջե լով և պատ մու թյուն ներ պատ մե լով: 
Տար բեր ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րում անց կաց վում են բա նա սա
ցու թյան դա սըն թաց ներ, տպագ վում են գրքեր, որոն ցում ներ կա յաց վում 
են բա նա սա ցու թյան հիմ ա կան օրի նա չա փու թյուն նե րը, կազ մա կերպ վում 
են բա նա սա ցու թյան փա ռա տոն ներ10: Նման մի տում կա նաև Հա յաս տա
նում: Մաս նա վո րա պես Հով հան նես Թու մա նյա նի թան գա րա նում կազ մա
կերպ վող ամե նա մյա հե քի ա թա սա ցու թյան փա ռա տոն նե րը, որոնք կրում 
են «Երկն քից երեք խնձոր ըն կավ» խո րա գի րը, հենց այս նպա տակն են 
հե տապն դում. մե ծաց նել հե տաքրք րու թյու նը մա րող բա նա սա ցու թյան 
նկատ մամբ` այս պի սով վերս տին կյան քի կո չե լով այն:

Բա նա սա ցու թյու նը վե րած նունդ տա լու այս պի սի ջան քերն, իհար
կե, ող ջու նե լի են, սա կայն դրանք բա նա հյու սու թյու նը ար հես տա կան մի
ջա վայ րի մեջ են դնում. խա թար վում է բա նա հյու սու թյան բնա կա նոն զար
գա ցու մը` որ պես ավան դա բար փո խանց վող հո գև որ ժա ռան գու թյան:

Ինչ պի սի՞ն է բա նա սա ցու թյու նը Հա յաս տա նում և ի՞նչ տեղ է զբա
ղեցնում ավան դա կան հե քի ա թը` մե րօ րյա բա նա սաց նե րի եր կա ցան կե
րում. փոր ձենք պար զել հե տա գա շա րադ րան քում:

Հե քի ա թա սա ցու թյու նը Հա յաս տա նում: Թեև հա յաս տա նյան 
իրա կա նու թյան մեջ ևս նկա տե լի է բա նա սա ցու թյան նվա զու մը, սա կայն 
այս տեղ ժո ղո վուր դը դեռ շա րու նա կում է պատ մել դա րա վոր, պա պե րից 
ժա ռան գած հե քի աթ նե րը: Ան շուշտ բա նա սա ցու թյու նը մեր օրե րում զգա
լի ո րեն տար բեր վում է ավան դա կա նից. եթե հնում վար պետ բա նա սաց նե
րին լսե լու էր հա վաք վում գյու ղա ցի նե րի հսկա յա կան բազ մու թյուն, և բա

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

9 Traditional Storytelling Today, p. XIII.
10 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 Վար դա նյան

նա սա ցու թյու նը վեր էր ած վում ավան դա կան հայ մար դու ամե նա սի րե լի 
ժա մանց նե րից մե կի, ապա այ սօր կա րող ենք վստա հա բար ար ձա նագ րել, 
որ հե քի ա թա սա ցու թյու նը այ լևս այդ պի սի մաս սա յա կան բնույթ չի կրում և 
հա սա րա կու թյան կյան քում այդ քան մեծ դեր չի կա տա րում: Նո րա գույն 
տեխ նի կա յով պայ մա նա վոր ված` բազ մա զան ու մատ չե լի ժա ման ցի այ
լընտ րան քա յին մի ջոց ներն այ սօր դուրս են մղել բա նա սա ցու թյու նը` որ
պես ժա ման ցի մաս սա յա կան ավան դա կան տե սակ: Այ սօր մար դիկ ավան
դա կան հե քի ա թա սա ցու թյան մա սին պատ մում են որ պես հե ռա վոր հի շո
ղու թյան, որ բնո րոշ է «հին ժա մա նակ նե րին» և «առաջ վա մարդ կանց»: 
Հե քի ա թա սա ցու թյան մա սին հու շերն այ սօր նույ նիսկ մուտք են գոր ծում 
հրա շա պա տում հե քի ա թի հյուս վածք ներ` ներ կա յաց վե լով որ պես հե քի ա
թա յին ժա մա նակ նե րի իրա կա նու թյուն: Բնո րոշ է մեր ժա մա նակ նե րում 
գրառ ված մի հրա շա պա տում հե քի աթ` «Կա խար դը», ուր ավան դա կան հե
քի ա թա սա ցու թյան նկա րա գի րը ի հայտ է գա լիս վի շա պա մար տի ար խաիկ 
մի սյու ժե ում. երի տա սարդ նե րը պար բե րա բար հա վաք վում են հե քի աթ 
լսե լու կույր ամու սին նե րի տա նը, որոնց դստե րը կա խարդվի շա պը օձ էր 
դարձ րել11:

Աս վածն ամե նև ին չի նշա նա կում, թե մեր օրե րում այ լևս չկան բա
նա սաց ներ և բա նա սա ցու թյուն: Պար զա պես բա նա հյու սու թյունն այ սօր 
շա րու նա կում է կեն ցա ղա վա րել` ար դեն ավե լի նեղ մասշ տաբ նե րով: Այ սօր 
ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րը պատմ վում են ըն տա նե կան նեղ մի ջա վայ
րում, ուր պա պիկ նե րի և տա տիկ նե րի ունկն դիր նե րը հիմ ա կա նում ման
կա հա սակ թոռ ներն են: Ու թեև գյու ղա կան հա մայնք նե րում ևս այ սօր մար
դիկ նպա տա կադր ված չեն գնում հե քի ա թա սաց նե րի տուն` հե քի աթ լսե լու, 
սա կայն հե քի աթ նե րը շա րու նա կում են հնչել մաս նա վոր ըն կե րա կան, բա
րե կա մա կան հան դի պում ե րի, զրույց նե րի ժա մա նակ` խոս քի բե րու մով:

Խնդրի վե րա բե րյալ առա վել հստակ եզ րա հան գում եր կա տա րե լու 
նպա տա կով հա վա քել ենք վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում Հա յաս
տա նի տար բեր ազ գագ րա կան շրջան նե րից գրառ ված ժո ղովր դա կան հե
քի աթ ներ, որոնց մի մա սը մեր անձ նա կան գրա ռում երն են, մի մա սը 
գրառ ված են այլ բա նա գետ նե րի և բա նա հա վաք նե րի կող մից12: Հա վաք

11 Գրառ վել է 2011 թ. Աս կե րա նի շրջա նի Բա դա րա (Պա տա րա) գյու ղում Ադա մյան 
Լա ու րա յից, գրա ռող` Հա կո բյան Դի ա նա:

12 Հե քի աթ նե րի` մեր անձ նա կան գրա ռում ե րը կա տար վել են 2005 թ.ից` Տա վու շի, 
Կո տայ քի մար զե րից և Երև ա նից: Տա վու շի Դի լի ջան քա ղա քի գրա ռում ե րի մեծ 
մա սը կա տա րել ենք բա նա գետ Եվա Զա քա րյա նի հետ մի ա սին` 2005 –2013 թթ. ՀՀ 
ԳԱԱ ՀԱԻ բա նա հա վաք չա կան գոր ծու ղում ե րի ըն թաց քում: Որոշ գրա ռում եր 
կա տար վել են 2013 –14 թթ. երեք հո գուց կազմ ված մեր բա նա հա վաք չա կան ար շա
վախմ բի կող մից (Նվ. Վար դա նյան, Ալ. Սե միր ջյան, Նար. Վար դա նյան)` Շի րա կի, 
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Հե քի ա թա սա ցու թյու նը մեր օրե րում

ված հե քի աթ նե րի ընդ հա նուր քա նա կը 125ն է: Հե քի աթ նե րի մեծ մա սը 
գրառ ված են Տա վու շի, Կո տայ քի, Շի րա կի մար զե րից: Առան ձին հե քի աթ
ներ գրառ ված են նաև Արա րա տի, Ար մա վի րի, Արա գա ծոտ նի, Լո ռու, Գե
ղար քու նի քի մար զե րից և Ար ցա խից:

Հա վաք ված նյութն, իհար կե, բազ մա կող մա նի ու սում ա սիր ման 
տե ղիք է տա լիս, սա կայն այս հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում կփոր ձենք պար
զել, թե ով քեր են մե րօ րյա հայ հե քի ա թա սաց նե րը և ինչ յու րա հատ կու
թյուն ներ է հան դես բե րում մե րօ րյա հե քի ա թա սա ցու թյու նը:

Մե րօ րյա հայ հե քի ա թա սաց նե րը: Լավ բա նա սաց գտնելն այ սօր 
հեշտ չէ, բայց և անհ նար էլ չէ: Դրա վկա յու թյունն է հե քի աթ նե րի` մեր ժա
մա նակ նե րի հա մար բա վա կան մեծ թիվ կազ մող ցան կը, որը և ծա ռա յե լու 
է մեզ որ պես ու սում ա սիր ման նյութ: Ան շուշտ ոչ բո լոր հե քի աթ պատ մող
նե րին կա րող ենք լավ բա նա սաց հա մա րել: Կան շատ հե քի աթ ներ, որոնց 
պատ մո ղը իմա ցել է մի այն այդ մի պա տու մը, այն էլ` պա տա հա կան լսած և 
մտա պա հած: Սա կայն կան բա նա սաց ներ, և դրանք քիչ չեն, որ պատ մել 
են հինգ և ավե լի, նույ նիսկ` մին չև տաս նե րեք հե քի աթ: Նման դեպ քե րում 
մենք սո վո րա բար գործ ու նենք բուն իմաս տով ավան դա կան հե քի ա թա սա
ցի հետ, որը իր հե քի աթ նե րը ժա ռան գել է ան մի ջա կա նո րեն մի աղ բյու րից. 
հիմ ա կա նում այդ աղ բյու րը սե փա կան տոհ մի նախ նի ներն են` տա տերն 
ու պա պե րը: Այս պի սի բա նա սաց նե րը սո վո րա բար նյու թը պատ մում են 
սի րով և նրանց հարկ չկա եր կար հա մո զել, որ պես զի սկսեն հե քի աթ պատ
մել: Ավե լին, գրե թե բո լոր լավ հե քի ա թա սաց նե րը ինչոր թա քուն հպար
տու թյուն են զգում, որ իրենք տի րա պե տում են իրենց պա պե րից լսած այն
պի սի հե քի աթ նե րի, որոնք ոչ մի տեղ գրված չեն, և մի այն իրենք գի տեն: 
Այս գի տակ ցու թյամբ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րը ավե լի են ար ժև որ վում 
բա նա սաց նե րի կող մից և դրանք դարձ նում ըն տա նե կան, տոհ մա կան ժա
ռան գու թյուն, որոնք ան պայ մա նո րեն ու զում են ժա ռան գել նաև իրենց զա
վակ նե րին ու թոռ նե րին:

Ու սում ա սիր վող 125 հե քի աթ նե րը պատ մել են 39 բա նա սաց ներ, 
որոն ցից 16ը արա կան, 23ը` իգա կան սե ռի են: Կին հե քի ա թա սաց նե րը 
պատ մել են ընդ հա նուր առ մամբ 79 հե քի աթ, տղա մար դիկ` 46: Դա տե լով 
քա նա կա կան տվյալ նե րից, այ սօր հե քի աթ ներ առա վե լա պես պատ մում են 
կա նայք:

Կո տայ քի և Տա վու շի մար զե րում` «Ար դի հայ հե քի ա թի հիմ ախն դիր նե րը» հե տա
զո տա կան թե մա յի շրջա նակ նե րում: Զգա լի քա նակ են կազ մում նաև բա նա սի րա
կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րի կա տա րած գրա ռում ե րը (2006 –2013 թթ.), որոնք 
հիմ ա կա նում հե քի աթ նե րը գրան ցել են իրենց ազ գա կան նե րից` տա տիկ նե րից ու 
պա պիկ նե րից: Հե քի աթ նե րի բնագ րե րը, բա ցա ռու թյամբ Եվա Զա քա րյա նի անձ
նա կան գրա ռում ե րի, գտնվում են Նվարդ Վար դա նյա նի անձ նա կան ար խի վում:
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Նվարդ Վար դա նյան

Նման երև ույթ նկատ վում է նաև այլ երկր նե րում: Ու սում ա սի րու
թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ եթե վաղ գրա ռում ե րում գե րակշ ռում են 
տղա մարդ բա նա սաց նե րի պա տում ե րը, ապա 20րդ դա րում կին հե քի ա
թա սաց նե րը քա նա կով զգա լի ո րեն գե րա զան ցում են տղա մարդ կանց13: 
Էս տո նա ցի բա նա գետ Ռիս տո Ջար վը դա բա ցատ րում է նրա նով, որ 
հետզ հե տե հե քի ա թը դառ նում է ման կա կան լսա րա նի սե փա կա նու թյու նը, 
հե տև ա պես և կա նայք ավե լի շատ են հե քի աթ ներ կար դում14:

Այ սու հան դերձ, հա վաք ված հայ կա կան հե քի աթ նե րը ցույց են տա
լիս, որ մե րօ րյա հայ հե քի ա թա սաց նե րից լա վա գույն նե րի մեջ կա նայք և 
տղա մար դիկ չեն զի ջում իրար: Տղա մարդ կանց մեջ կան հի ա նա լի հե քի ա
թա ցան կե րի տի րա պե տող ներ, որոնց պա տում երն իրենց ար վես տով ու 
բո վան դա կու թյամբ կա րող են իս կա պես դա սա կան նմուշ ներ հա մար վել: 
Նմա նա պես լա վա գույն կին բա նա սաց նե րի դեպ քում:

Ինչ պես միշտ, այ սօր էլ հե քի ա թա սաց նե րը, չնչին բա ցա ռու թյամբ, 
ավագ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են: Ու սում ա սիր վող հե քի աթ նե րից մի
այն մե կի բա նա սացն է տաս նյոթ տա րե կան աղ ջիկ: Մյուս հե քի ա թա սաց
նե րը 60 –90 տա րե կան մար դիկ են, որոնց գե րակ շիռ մասն ապ րում են 
գյու ղա կան մի ջա վայ րում, ու նեն միջ նա կարգ կրթու թյուն: Բա նա սաց նե րի 
մի մա սը բնիկ արև ե լա հա յեր են` տե ղա կան դա րա վոր բա նա վոր ավան
դու թյան կրող ներ և փո խան ցող ներ, կան նաև արևմ տա հայ (Մուշ, Սա սուն, 
Էրզ րում, Սա րի ղա միշ) և պարս կա հայ (Խոյ, Մա կու) գաղ թա կան նե րի սե
րունդ ներ, որոնք շա րու նա կում են պատ մել պա պե րի` բնօր րա նից բե րած և 
իրենց ժա ռան գած հե քի աթ նե րը:

Ան շուշտ ար դի հե քի ա թա սա ցու թյան պատ կերն ամ բող ջաց նե լու 
հա մար կա րև որ է պար զել, թե ով քեր են մե րօ րյա հայ հե քի ա թա սաց նե րը, 
ինչ հե քի ա թա ցան կե րի են տի րա պե տում, ինչ պես են վե րա բե րում հե քի ա
թին և մի շարք այլ հար ցեր, որոնց մա սին մեր պատ կե րա ցում ե րը հստա
կեց նե լու նպա տա կով հա մա ռո տա կի անդ րա դառ նանք լա վա գույն հե քի ա
թա սաց նե րից մի քա նի սին:

Բա նա սաց նե րից ամե նա տա րե ցը դի լի ջան ցի 92ամյա Մու րադ Հա
րու թյու նյանն էր (ծնվ. 1921 թ): Դի լի ջա նի Շա մա խյան թա ղա մա սում15 պա

13 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

14 Järv Risto, The Gender of the Heroes, Storytellers and Collectors of Estonian Fairy Tales, 
p. 50.

15 Դի լի ջա նի Շա մա խյան թա ղա մա սը նախ կի նում եղել է գյուղ և կոչ վել է Պո ղոս քի
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Հե քի ա թա սա ցու թյու նը մեր օրե րում

տե րազ մի վե տե րան Մու րադ պա պին բո լո րը գի տե ին` որ պես լավ «հե քի
աթ ասո ղի» և հար սա նիք նե րի ժա մա նակ ծի սա կան եր գեր եր գո ղի: Մեծ 
գեր դաս տա նի այս նա հա պե տը գի տեր բա վա կան հին, եր կա րա շունչ հե
քի աթ ներ (ընդ հա նուր առ մամբ նա պատ մեց տասն մեկ հե քի աթ` հին գը 
հրա շա պա տում, վե ցը` իրա պա տում), որոնք պատ մում էր բարձր, խրոխտ 
ձայ նով, շեշ տադ րե լով իր յու րա քան չյուր խոս քը, ձայ նի` բա վա կան խիստ 
հնչե րան գով: Իր պատ մած նյու թի հան դեպ բա վա կան զգույշ էր և աշ խա
տում էր բաց չթող նել ոչ մի ման րուք: Եթե որևէ բան մո ռա նում էր, կանգ էր 
առ նում ու աշ խա տում հի շել ճիշտ այն պես, ինչ պես լսել էր: Մ. Հա րու թյու
նյա նը մի զար մա նա լի հմտու թյամբ կա րո ղա նում էր մի ա հյու սել իր պատ
մած հե քի աթ նե րը` նա խորդ օր վա պատ մած հե քի ա թի հե րոս նե րին հան
կարծ հի շա տա կե լով մեկ այլ հե քի ա թում և դարձ նե լով գոր ծող ան ձինք: 
Սա իս կա պես շատ հե տաքր քիր հնարք էր, որին կա րող է տի րա պե տել մի
այն վար պետ բա նա սա ցը:

Ասա ցո ղա կան ար վես տի տե սա կե տից բա նա սաց նե րի մեջ առանձ
նա նում է դի լի ջան ցի Աբե լյան Հա կո բը (ծնվ. 1938 թ.), որի հայ րը` Ոս կա նը, 
գաղ թել էր Արևմ տյան Հա յաս տա նի Շա պինԳա րա հի սար քա ղա քից, և 
որից էլ նա լսել էր իր պատ մած հե քի աթ նե րը: Այս բա նա սա ցը տի րա պե
տում էր չա փա զանց հա րուստ ավան դա կան հե քի աթ նե րի (ընդ հա նուր առ
մամբ պատ մել է տա սը հե քի աթ` եր կու հրա շա պա տում և ութ իրա պա տում), 
ասա ցո ղա կան օժտ վա ծու թյուն և հու մո րի անս պառ զգա ցում ու ներ, որի 
շնոր հիվ ունկնդ րին պա հում էր լար ված ու շադ րու թյամբ և պա տու մի ըն
թաց քը վե րա ծում էր մի իս կա կան թա տե րա կան ներ կա յաց ման` հարկ 
եղած դեպ քում ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լով նաև զվարթ դի մա խա ղով: Աբե
լյան Հա կո բի պատ մած հե քի աթ նե րը առանձ նա նում են և՛ ասա ցո ղա կան 
ար վես տով, ավան դա կան բա նա ձև ե րի հազ վա գյուտ կի րա ռու թյուն նե րով, 
և՛ յու րա հա տուկ բո վան դա կու թյամբ:

Ինք նա տիպ բա նա սաց էր նաև դի լի ջան ցի Դավ թյան Թե րե զան 
(ծնվ. 1935 թ.): Ի բնե լի նե լով կեն սա խինդ, ասողխո սող կին` նա հե քի աթ
նե րը դարձ րել էր իր կյան քի մի մա սը: Այս հե քի ա թա սա ցը չէր վա խե նում 
նաև փո փո խու թյուն ներ մտցնել իր լսած հե քի աթ նե րում, երբ մի բան մո
ռա նում էր, ան մի ջա պես դրա փո խա րեն մեկ այլ տար բե րակ էր մտա ծում: 
Իր ասե լով` նա եր կա րաց նում էր հե քի աթ նե րը, նոր ման րա մաս ներ ավե
լաց նում:

լի սա: Չնա յած որ հե տա գա յում այն մի ա ցել է Դի լի ջան քա ղա քին` որ պես առան
ձին թա ղա մաս, սա կայն այ սօր էլ տե ղի բնակ չու թու նը և մի ջա վայ րը տի պիկ գյու
ղա կան է, ուր դեռ կա րե լի է հան դի պել ավան դա կան լավ բա նա սաց նե րի:
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Թե րե զա Դավ թյան հե քի ա թա սա ցը յու րօ րի նակ էր նաև մեկ այլ 
առու մով. նրա պատ մած ինը հե քի աթ նե րից վե ցը նա լսել էր մո րից կամ 
հա մա գյու ղա ցի նե րից. մա ցա ծը, ինչ պես խոս տո վա նեց, կար դա ցել էր: 
Սա կայն մի այն իրեն հա տուկ ասա ցո ղա կան ար վես տի և պատ մե լա ո ճի 
շնոր հիվ ստեղ ծել էր հե քի աթ նե րի նոր և յուօ րի նակ տար բե րակ ներ:

Մե րօ րյա հե քի ա թա սաց նե րին բնու թագ րե լու առու մով ու շագ րավ 
են բա նա սաց նե րի բա նա հա վաքթոռ նիկ նե րի դի տար կում ե րը: Ման կուց 
բա զում ան գամ եր լսած լի նե լով հե քի աթ նե րը` բա նա հա վաք նե րը ու շագ
րավ նկա տա ռում եր են կա տա րում հե քի ա թա սաց ազ գա կան նե րի վե րա
բե րյալ:

Էջ մի ած նի Շա հու մյան գյու ղում ապ րող հե քի ա թա սաց Թե րե զա 
Սարգ սյա նի (ծնվ. 1927 թ.) եղ բոր թոռ նու հին` Հաս միկ Սարգ սյա նը, որը 
2007 թ. ութ սու նա մյա տա տից գրի է առել տա սը ավան դա կան հե քի աթ ներ 
(մեկ հրա շա պա տում, ինը իրա պա տում), նշում է, որ տա տի կը հի մա էլ 
միշտ պատ մում է այդ հե քի աթ նե րը: Հե քի աթ նե րը բազ միցս լսե լով` բո լորն 
ըն տա նի քում լավ հի շում են: Բա նա հա վա քը նշում է նաև, որ տա տը «հե քի
աթ նե րը եր բեք չի փո խում, ամեն ան գամ նույ նու թյամբ է պատ մում և թեև 
հիմ ա կա նում տան երե խա նե րին է պատ մում, բայց «պատ մե լիս պար
տադ րո ղա կան տոն կա, որ բո լո րը լսեն», — նշում է բա նա հա վա քը:

Հե քի ա թա սաց նե րի մեջ ամե նից հա րուստ հե քի ա թա ցան կով 
առանձ նա նում է Շի րա կի մար զի Մու սա յե լյան գյու ղում բնակ վող Վեր գի նե 
Կա րա պե տյա նը (ծնվ. 1940 թ.), որը ժո ղովր դի մեջ հայտ նի է ոչ մի այն որ
պես լավ հե քի ա թա սաց, այ լև ժո ղովր դա կան բժիշկ (պա պե րից սո վո րած 
աղոթք նե րով, մաղ գցե լով բու ժում է մարդ կանց): Վեր ջի նիս թոռ նու հին` 
Ստե փա նյան Ան նան, 2010 թ. գրի է առել տաս նե րեք հե քի աթ (հին գը` հրա
շա պա տում, ու թը` իրա պա տում)` բո լո րը հայ կա կան ավան դա կան հե քի ա
թա ցան կին բնո րոշ և վաղն ջա կան շեր տե րով հա րուստ: Հե քի աթ նե րը 
հատ կա պես հա րուստ են հազ վա գյուտ ավան դա կան բա նա ձև ե րով: Բա
նա սա ցը իր պատ մած հե քի աթ նե րը լսել է հայ րա կան տա տից` Վար դեր 
Կա րա պե տյա նից, որը գաղ թել է Արևմ տյան Հա յաս տա նի Սա րի ղա միշ 
գյու ղից: Բա նա հա վա քը հա վաս տի աց նում է, որ տա տի հե քի աթ նե րը շա
րու նա կում է պատ մել նաև իր մայ րը:

Այս պի սով, ամ փո փե լով աս վա ծը, փոր ձենք հե տև ու թյուն ներ անել:
Ինչ պես տես նում ենք, ի տար բե րու թյուն շատ երկր նե րի, Հա յաս

տա նում այ սօր դեռ կան լավ հե քի ա թա սաց ներ, որոնք շա րու նա կում են 
կրել և փո խան ցել ավան դա կան նյու թը: Վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց
քում դաշ տա յին գրա ռում ե րի հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ թեև 
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բա նա սա ցու թյու նը` իր ավան դա կան դրսև որ մամբ, մեր օրե րում այ լևս չի 
հան դի պում, սա կայն ըն տա նե կան նեղ մի ջա վայ րում ժո ղովր դա կան հե քի
աթ ներն այ սօր էլ շա րու նա կում են պատմ վել: Բա նա սաց նե րի լսա րանն այ
սօր մեծ մա սամբ սահ մա նա փակ վում է ման կա հա սակ ունկն դիր նե րով 
(տա տի և թոռ նե րի նեղըն տա նե կան մի ջա վայ րում), սա կավ դեպ քում, երբ 
բա նա սա ցու թյամբ է հա մեմ վում հյու րըն կա լու թյան շրջա նակ նե րում ծա
վալ վող խոս քուզ րույ ցը, բա նա սա ցի ունկն դիրլսա րա նը կազմ ված է լի նում 
նաև մե ծա հա սակ ունկն դիր նե րից:

Այս քա նով հան դերձ, մի ան շա նակ կան խա տե սել, թե ինչ պի սին է 
հե քի ա թա սա ցու թյան ապա գան և դեռ որ քան կշա րու նա կի ապ րել ավան
դա կան բա նա հյու սա կան նյու թը, դժվա րա նում ենք: Ար դյո՞ք տա րեց նե րին 
ունկն դիր երի տա սարդ կամ մա նուկ սերն դի մեջ կլի նեն այն պի սիք, որ հե
տա գա յում էլ կապ րեց նեն ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րը` դառ նա լով ավան
դա կան նյու թի փո խան ցող ներ: Փաստն այն է, որ մեր ճա նա չած վար պետ 
բա նա սաց նե րից ոչ բո լո րի սե րունդ ներն են, որ շա րու նա կում են պատ մել 
իրենց ավանդ ված հե քի աթ նե րը:

ПО ВЕСТ ВО ВА НИЕ СКА ЗОК В НА ШИ ДНИ

Нвард Вар да нян
Ре зю ме
В на ши дни на род ное по вест во ва ние по сте пен но ис че за ет не толь ко в Ар
ме нии, но и во всем ми ре. Фольк ло ри сты раз ных стран в сво их ис сле до ван
иях подт верж да ют ис чез но ве ние тра ди ци он но го фольк лор но го по вест во
ван ия. Тра ди ци он ные фольк лор ные сю же ты по ка жи вы в очень нем но гих 
стра нах (Япо ния, Ин дия). В не ко то рых ме стах (Гер ман ия, Англ ия, США) 
фольк ло ри сты пы та ют ся воз ро дить эту кра сив ую тра диц ию, по яв ля ют ся 
воз ро див ши е ся ска зи те ли, ор га низ уют ся фе сти ва ли по вест во ван ия фольк
ло ра и т. д.

В Ар ме нии на род ное ска за ние то же по сте пен но ис че за ет и уже не име ет 
та ко го масш та бно го ха рак те ра, как в пре ды ду щих ве ках. Нес мот ря на это, 
изу че ние 125 но вых за пи сей ар мянс кой на род ной сказ ки, сде лан ных за 
пос лед нее де ся ти ле тие в Ар ме нии, по ка зы ва ет, что здесь по ка су щест ву ют 
на род ные ска зи те ли, ко то рые про дол жа ют расс ка зы вать тра ди ци он ные 
сказ ки в сво их семь ях, осо бен но для де тей. Сов ре мен ные ска зи те ли ска зок 
в ос нов ном пред ста ви те ли стар ше го по ко ле ния, пре и му щест вен но жен щи
ны.

Клю че вые сло ва: сов ре мен ное фольк лор ное по вест во ва ние, на род ные сказ
ки, ска зи те ли ска зок на ших дней, сов ре мен ные за пи си ска зок. 
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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, presentday Arme
nian fairy tale narrators, fairy tale modern recordings.
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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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