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ՀԻՄ ՆԱ ԴԻՐ
«Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ

Տ պագր վել է Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի
գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ

ՀՀ գի տու թյան կո մի տեի ֆի նան սա վոր մամբ իրա կա նաց վող «Սյու նի քի հոգևոր և 
նյութա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի շրջա նակ ում

Հա մա րը հրա տա րա կու թյան է երաշ խա վո րել «Սյու նիք» հա յա գի տա կան  
տա րեգր քի խմբագ րա կան խոր հուր դը

ԽՄ ԲԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

Նա խա գահ` Ար տուշ Ղու կա սյան, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկտոր,
ֆիզ մաթ գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Գլխա վոր խմբա գիր` Թեհ մի նա Մա րու թյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի
թեկ նա ծու, դո ցենտ

Ան դամ ներ`

Գևորգ Ստե փա նյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Վա նո Եղի ա զա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Թա մար Հայ րա պե տյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հայ կա նուշ Մես րո պյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հա մո Սու քի ա սյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ
Ս վետ լա նա Մա նու չա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Լի լիթ Թու նյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
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և նյու թա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի գի տաշ խա տող նե րի, ոլոր տի մաս նա գետ նե րի՝ Սյու
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ԹԱ ՄԱՐ ՀԱՅ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ

ԱԿ ՍԵԼ ԲԱ ԿՈՒՆ ՑԻ «ԲՐՈՒ ՏԻ ՏՂԱՆ» 
ՊԱՏՄ ՎԱԾ ՔԻ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԵՎ 

ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԵՆ ՔԸ
Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է 01.11.2020 թ., գրա խոս վել է 25.11.2020 թ., 

ըն դուն վել է տպագ րու թյան 01.12.2020 թ.

Հոդ վա ծի նպա տակն է բա ցա հայ տել Ակ սել Բա կուն ցի «Բրու տի տղան» պատմ
ված քի գե ղա գի տա կան ըմբռ նում նե րի բազ մա զա նու թյունը՝ բա նա հյու սա կան մշա
կույ թի և ազ գագ րա կան ավան դույթ նե րի կեն ցա ղա վար ման տե սան կյու նից:

Խնդիր նե րը բխում են հոդ վա ծի նպա տա կից, իսկ ար դի ա կա նու թյունը պայ
մա նա վոր ված է Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյան նկատ մաբ մաս նա գի տա կան 
շրջա նակ նե րի հե տաքրք րու թյան աճով:

Գի տա կան նո րույ թը գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր լու ծու թյունն է՝ բա նա
հյու սա կան ու ազ գագ րա կան մե թո դա բա նա կան դի տան կյունով:

Թեև Բա կուն ցի գրա կան ժա ռան գու թյունը մե ծա ծա վալ չէ, բայց իր կար
ճատև կյան քի ըն թաց քում նա կա րո ղա ցել է ստեղ ծել սո ցի ա լա կան ու սե ռա
տա րի քային ամե նա տար բեր խմբե րի ու մարդ կային այ լա զան խառն վածք նե րի 
կրող ներ: Նրա հե րոս նե րը փոր ձում են հա րա բեր վել աշ խար հի հետ, կողմ նո
րոշ վել մշա կու թային տա րա ծու թյան մեջ, սա կայն հա սա րա կա կան կյան քում նե
րառ վե լու, սո ցի ա լա կան փոր ձի, գի տե լիք նե րի, ին տեգր ման ու վար քի նոր մե րի 
յու րաց ման պա կա սը հա ճախ հան գեց նում է բարդ ու հա կա սա կան իրա վի ճակ
նե րի, ինչն առա վել տե սա նե լի է «Բրու տի տղան» պատմ ված քում:

«Բրու տի տղան» պատմ ված քում հա մա նուն կեր պա րը մի օ րի նակ կեր
պար չէ. մի դեպ քում նա օժտ ված է էպի կա կան–հե րո սա կան տա րեր քով, մի այլ 
դեպ քում՝ ան թա քույց եր գի ծա կան նրբագ ծե րով, առա վել հա ճախ՝ քնա րա կան 
ներ հուն զոհ է, բո լորն էլ խիստ բնու թագ րա կան՝ հատ կա պես ժո ղովր դա գի տու
թյան տե սան կյունից:

Հիմ նա բա ռեր՝ Ակ սել Բա կունց, դի պա շար, հե քի աթ, կեր պար, հե ղի նակ, 
ժո ղո վա ծու, նշա ցանկ, բար բառ:
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Հոդվածներ

Ակ սել Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյան գե ղա գի տա կան ըմբռ նում նե րի ու լեզ
վաո ճա կան հնարք նե րի բազ մա զա նու թյան մեջ իր ուրույն տեղն ունի ժո ղովր դա գի
տու թյունը՝ բա նա հյու սա կան ու ազ գագ րա կան ավան դույթ նե րի կեն սու նա կու թյամբ, 
նա հա պե տա կան բար քե րի՝ գրե թե ծի սայ նա ցած կեն ցա ղա վա րու թյամբ, ինչն էլ ակ
նա ռու է «Բրու տի տղան» պատմ ված քում:

Ն րա ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հում առաս պելն ու իրո ղու թյունը դեռևս ան
ջատ ված չեն իրա րից և գտնվում են նախ նա կան սինկ րե տիկ (չտար բե րակ ված) հա
մադ րու թյան մեջ: Մի կող մից՝ Հա յաս տա նի ան կրկ նե լի բնու թյունն է՝ Զան գե զու րի 
խստա շունչ լեռ ներն ու քա րան ձավ նե րը, ձո րերն ու ան տառ նե րը, ալ պի ա կան մա նու
շակն ու ոս կե փե տուր միր հա վը, մյուս կող մից՝ մար դու ստեղ ծած ձե ռա կերտ նյու թա
կան մշա կույ թը՝ գի նու հնձան ներն ու բրուտ նե րի ար հես տա նոց նե րը, հին բեր դե րի 
ավե րակ ներն ու սերմ նա ցա նի ցե լերը:

1920–ա կան թվա կան նե րի ձախ գրաքն նա դա տու թյունը Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րում նշմա րել է բնու թյունը հա սա րա կու թյանը հա կադ րե լու՝ ինք նան պա
տակ բնա պաշ տա կան մի տում122:

Ի րա կա նում բնու թյունը մարդ կու թյան գո յու թյան բնա կան պայ ման նե րի ամ բող
ջու թյունն է և մար դը, որ պես կեն սա բա նա կան էակ, ի վի ճա կի չէ գո յատևե լու առանց 
բնու թյան: Մար դը յու րաց րել, վե րա փո խել, մշա կու թայ նաց րել է բնու թյունը և իրեն չի 
զա տել նրա նից: Պա տա հա կան չէ, որ նա խա հե ղա փո խա կան Մթնա ձո րում աշ խար
հի մա սին պատ կե րա ցում նե րը պտտվում են ան տա ռի շուր ջը, որն իր բա րիք նե րով 
սնում է աշ խար հից կտրված մարդ կանց: Այդ մար դիկ գի նի էին պատ րաս տում և 
պա հում ան դուռ քա րան ձավ նե րում թրծած կա րաս նե րում:

Ձա խե րը Բա կուն ցին եռան դա գին մե ղադ րում էին ան ցյա լի իդե ա լա կա նաց
ման մեջ123: Իրա կա նում Բա կուն ցը նո րի ու առա ջա դե մի ջա տա գով էր և չէր 
կա րող իդե ալ ներ որո նել քա րան ձավ նե րում: Հա սա րա կու թյունը ցնցում նե րի 
հետևան քով սկսում է փո փոխ վել, իսկ մշա կույ թը չի հասց նում թար մաց նել իր 
նոր մերն ու ար ժեք նե րը124:

Այս ամենը բա ցա ռիկ դի տո ղա կա նու թյամբ է նկա րագ րել Բա կուն ցը «Բրու տի 
տղան»125 պատմ ված քում:

Ա. Բա կուն ցին առա ջադր ված «գա ղա փա րա կան նա հան ջի տե սու թյան» մե
ղադ րանքն, իհար կե, որևէ քննա դա տու թյան չի դի մա նում. ճիշտ է, զար գաց ման 
հե տա գա փու լե րում մշա կույ թի աճն ուղեկց վում է մար դու և բնու թյան օր գա նա կան 
մի աս նու թյան նվա զեց մամբ126, բայց ինչ պես Բա կուն ցի գրա կան ժա ռան գու թյունը, 

122  Թամ րա զյան Հ., Սո վե տա հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյուն, Երևան, 1984, էջ 432: Աղա բա
բյան Ս., Ակ սել Բա կունց, Երևան, 1971, էջ 67–68:

123  Թամ րա զյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 432:
124  Кравченко И. А., Культурология, Москва, 2003, с. 112, 117.
125  Բա կունց Ա., Եր կեր, Երևան, 1986, էջ Էջ 135–143:
126  Гуревич П., Культурология, Москва, 2001, с. 39. 
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Թա մար Հայ րա պետյան

այն պես էլ տե սա կան մտքի պատ մու թյունը, հնա րա վոր չեն հա մա րում մար դու գո
յու թյունը՝ առանց բնա կան ու մշա կու թային սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան127:

Հին կյան քի սո ցի ալ–բա րո յա կան ու քա ղա քա կան արատ նե րից քայ քայ ված հայ
կա կան գյու ղում սրվում է հնի ու նո րի պայ քա րը: Բա կուն ցի գյու ղա ցի կեր պար ներն 
ար դեն նախ կին դյու րա հա վատ նե րը չեն: Նո րը ներ խու ժում է նրանց կյանք ու կեն
ցա ղի, առօ րյա շփում նե րի, մտա վոր աշ խար հի մեջ: Նրանք սկսում են զանց առ նել 
դա րե րով իրենց պար տադր ված կա պանք ները:

«Բրու տի տղան»128 պատմ ված քում Բա կուն ցը նկա րագ րում է XIX դա րի վեր ջե
րին Հա յաս տա նի գյու ղե րում մեծ չա փե րի հա սած սո ցի ալ–տն տե սա կան ծանր կա
ցու թյունը: Մի ա նա լով խռո վա րար նե րին՝ բրու տի տղա Ան դոն հե ղա փո խու թյունը դի
տում է որ պես թշվա ռու թյունը հաղ թա հա րե լու մի ջոց և նա հա տակ վում է հայ րե նի 
հո ղի ազա տագր ման հա մար:

Հա կա մար տու թյուն ներն ու պա տե րազմ նե րը նույն պես լի նե լով մար դու գոր
ծու նե ու թյան ար դյունք՝ մշա կույ թի կոր ծան ման պատ ճառ են դառ նում129: Խնդրի 
նման ըն կա լումը կա րող է նպաս տել մարդ կային հա մա կե ցու թյանը՝ լույս սփռե լով 
ժո ղովր դի սո ցի ալ–կեն ցա ղային, հան րային–մ շա կու թային և ան գամ քա ղա քա կան 
կյան քի բա զում խնդիր նե րի հաղ թա հար ման վրա, ինչն էլ հու մա նիստ գրո ղի ստեղ
ծա գոր ծու թյան գա ղա փա րա կան առաջ նա հեր թու թյունն էր:

«Մշա կույ թը, լի նե լով հա սա րա կա կան երևույթ, շատ զգա յուն է հա սա րա կա կան 
փո փո խու թյուն նե րի նկատ մամբ, որոնք տե ղի են ունե նում տեխ նի կա կան, սո ցի ա
լա կան, քա ղա քա կան բնա գա վառ նե րում»130: Սա կայն մշա կույ թի ու նրա ար ժեք նե րի 
գոր ծառ նու թյան ձևե րը, կապ ված հա սա րա կու թյան կա յու նու թյան աս տի ճա նից, կա
րող են տար բեր լինել:

Իր պատ մու թյան վաղ փու լե րում մարդն իրեն հա մա րում էր բնու թյան մի մաս
նի կը131: Մար դը բնու թյունն ըն կա լում է որ պես գե ղա գի տա կան, բա րո յա կան իղ ձե րի 
աղ բյուր, որ տեղ ծննդա վայ րի թա ղե րի, հան դե րի, ան տառ նե րի, ձո րե րի անուն նե րը 
պայ մա նա վոր ված են աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ րի ու կլի մա յա կան պայ ման նե րի 
մշա կու թային առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
ըն դուն ված «աշ խար հագ րա կան դե տեր մի նիզ մը» տա րած վում է Ա. Բա կուն ցի Գյու նեյ 
թա ղի, Դրնգա նի, Գե տե րի, Ցից քա րի, Օրան ջի այի, Գայ լա բու նի, Հում բա թի ձո րե րի, 
Դա մու րի ավե րակ մա րա գի, Մեծ ապոր բա ղի և այլ հո գե հա րա զատ վայ րե րի վրա:

Բրուտ Ավագն ու չո լախ Եգո րը Ցից քա րի տա կի քա րան ձավ նե րի կի սամ թում 
ոտ քով պտտեց նում են փայ տե «չար խի» կլոր տախ տա կը և դե ղին կա վից կեր տում 
գա վաթ ու կուժ:

127  Նույն տե ղում, էջ 39–40.
128  Բա կունց Ա., Եր կեր, Երևան, 1986, Էջ 135–143:
129  Մել քու մյան Գ., Մշա կու թա բա նու թյուն, Երևան, 2001, էջ 56–58:
130  Մել քու մյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 58:
131  Մել քու մյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 56:
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Հոդվածներ

Հայոց մեջ կա վա գոր ծու թյունը (խե ցե գոր ծու թյուն, բրու տա գոր ծու թյուն) հեն
վում է եր կար դա րե րի փոր ձի ու հմտու թյան վրա, ին չը հաս տատ վում է հնա գի տա
կան պե ղում նե րով և դաշ տային ազ գագ րա կան նյու թե րով՝ գրառ ված Հա յաս տա նի 
պատ մաազ գագ րա կան տար բեր շրջան նե րից, այդ թվում նաև՝ Սյու նի քից132:

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում հայտ նա բեր ված ամե նա հին խե ցե գոր ծա կան իրե րը 
վե րա բե ում են մ.թ.ա. VII հա զա րա մյա կին: Պարզ, ան զարդ խե ցե ղենը լայն կի րա ռու
թյուն ուներ գյու ղի ու քա ղա քի բնակ չու թյան տնտե սու թյան ու կեն ցա ղի մեջ:

Կա վե աման նե րի ու իրե րի պատ րաս տումը գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ամ բողջ 
շղթա է՝ կա վի հում քի մշա կում (մաք րում, ծե ծում–ման րա ցում, ջրով շա ղա խում, հուն
ցում, հնե ցում), ձեռ քե րով կամ դուր գով (անիվ, չարխ) ուզած ձևի ստա ցում, ան գո բով 
(կա վաջ րի սե րուցք) պա տում, կո կում, թրծում:

«Բրու տի տղան» պատմ ված քում Բա կուն ցը ան պա ճույճ խե ցե ղեն հի շեց նող ան
մի ջա կան հայե րե նով ուր վագ ծում է տեխ նո լո գի ա կան այն պրո ցե սը, որի ըն թաց քում 
կա վը բնա կան պարզ իրո ղու թյու նից վե րած վում է մշա կու թային ար ժեքի:

«Ամե նա գոր ծա ծա կան և տա րած ված կա վե աման նե րից էր կու ժը, որը ծա ռա
յում էր ջուր փո խադ րե լու, աղ բյու րից, առ վից ջուր բե րե լու, հնձվոր նե րին և առ հա սա
րակ հան դա վոր նե րին ջուր տա նե լու և տանը ջուր պա հե լու նպա տակ նե րին»133: «Հին 
ժա մա նակ նե րից ի վեր Հա յաս տանը հայտ նի էր մի տե սա կի կարմ րո րակ կա վով՝ 
«հայ կաւ» անու նով, որին արաբ ներն ու պար սիկ նե րը «թին ար մա նի» էին ասում»134 
և որի մա սին արաբ աշ խար հա գիր Իդ րի սին վկա յում է, որ Հա յաս տա նում հա տուկ 
տե սա կի կավ էին հա նում, որից պատ րաստ ված ջրի շքեղ կժե րը մեծ պա հան ջարկ 
ունե ին և ար տա հան վում էին Իրաք, Ասո րիք, Եգիպ տոս135: Գի նին ար տադ րում ու 
պա հում էին բրուտ նե րի պատ րաս տած կա րաս նե րում136: Իսկ «Միր հա վում»137 գի նու 
խա ղո ղը ճզմվում էր Դի լան դա յու այ գու հնձա նում:

Բրու տա գոր ծու թյան դա րա վոր ավան դույթ նե րը շա րու նակ վում էին Զան գե զու
րի քա րան ձավ նե րում, որ տեղ մարդ կանց ոտ քե րի ու ձի ե րի սմբակ նե րի փո րած նեղ 
արա հե տով յոթ–ութ տա րե կան հե ղի նակն ու իր ըն կեր Ան դոն հաց են տա նում նրա 
հոր՝ բրուտ Ավա գի հա մար: Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում պատ մու թյունը 
վա րե լու կոմ պո զի ցի ոն ձևե րից հա ճախ գոր ծադր վում է հե ղի նա կային պա տու մը: 
Բա կուն ցը հրա շա լի է նկա րագ րում, թե ինչ պես է բրու տի ոսկ րոտ մատ նե րի արան
քից լպրծուն կա վը հո սում անընդ մեջ, մինչև որ մատ նե րը գրկում են կա վե սյունը: 
Չար խը պտտվում է, կա վե սյունը ձգվում, բա րա կում և կա վաջ րի մեջ թա թա խած 
ձեռ քե րով բրուտը կեր պա րանք է տա լիս հա րա փո փոխ զանգ վա ծին: Թռչում են ցե
խաջ րի շի թե րը, և ար դեն չար խի վրա ֆռում է կժի նման մի բան: Հայոց մեջ աման

132  Саркисян Е. С., Гончарное искусство Армении, Ереван, 1978, с. 6.
133  Ա ռա քե լ յան Բ., Քա ղաք նե րը և ար հեստ նե րը Հա յաս տա նում IX–XIII դդ., Երևան, 1958, էջ 219:
134  Նոր բառ գիրք հայ կա զե ան լե զուի, հա տոր երկ րորդ, Ի Վե նե տիկ, ի տպա րա նի սրբոյն Ղա զա րու, 

1837, էջ 52:
135  Марр Н. Я., Ани, Ереван, 1939, с. 237, прим. 165а.
136  Ա ռա քե լ յան Բ., նշվ. աշխ., Էջ 211:
137  Բա կունց Ա., նշվ. աշխ., Էջ 72–81:
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Թա մար Հայ րա պետյան

նե րի կո պիտ զար դա նախ շումը դա րե րի պատ մու թյուն ունի: Մինչ Ան դոն հա ցի էր 
կան չում հարևան բրուտ Եգո րին, հե ղի նա կը տես նում է, թե ինչ պես է բրուտ Ավա գը 
հագց նում կու ժի ունկը, «քա րան ձա վի ճեղ քից հա նում է հին ոս կոր նե րը, որոն ցով 
նրա պա պե րը դո րակ նե րի և կժե րի վրա գծել են նույն նախ շե րը: Բրուտը ոս կո րի 
ծայ րը սրբում է թևով և գծում ո՜վ գի տի որ պի սի քա րան ձա վաբ նակ մար դու խազ»138:

«Իսկ չար խը շա րու նակ դառ նում է: Բրու տի աջ ոտքը իջ նում է փո սը, բարձ րա
նում, մար մինն օրոր վում է: Ապա հան կարծ չրխկում է մի բան, չար խը դան դա ղում է, 
ձեռ քե րը պո կում են կու ժը և բարձր պա հում: Այդ բո լո րը տևում է մի ակն թարթ:

«— Բա րի վայե լում,— նույն ակն թար թում ասում է բրուտ Ավա գը և քա րից բռնե լով 
դուրս գա լիս փո սից: Գի նի՞ պի տի խմեն այդ կժից, թե աղ ջի կը հար սա նի քի ջու րը պի
տի տա նի և ո՞վ է այն հար սը, որ մեջքը օրո րե լով այդ կու ժը պի տի կրի,— բո լո րին, այդ 
ան հայտ հարս նե րին և աղ ջիկ նե րին է ասում բրուտ Ավա գը պա պե ից լսած խոսքը»139:

Բրուտ նե րին հաց հասց րած մա նուկ նե րը տուն են վե րա դառ նում այ գի նե րի ճա
նա պար հով: Թթե նի նե րի ու ըն կու զե նի նե րի վրա քար են նե տում, ցան կա պա տե րի 
վրա կախ ըն կած մոշն են ուտում, ամեն աղ բյու րից ջուր են խմում, ժայ ռե րի ստվե րոտ 
կո ղե րին օձեր են տես նում, քե ղի թու նա վոր թփեր: Ան դոն ասում է, որ օձե րը իրենց 
լե ղին պատ րաս տում են քե ղի տերև նե րից:

Հնուց ան տի մար դիկ ծա նոթ են եղել օձի թույ նից պատ րաստ ված դե ղա մի ջոց
նե րին: Հայ կա կան հրա շա պա տում հե քի աթ նե րում Շահ Մա րար օձը որ սոր դին փո
խան ցում է մաս նա գի տա կան հմտու թյուն ներ. «Ամեն մի քոլը ասում էր, թե էս բա նի 
դեղն եմ, էն պես, որ ինչ թա վուր դեղ ուզե նար, կա րար շի նի»140:

Մա տե նա դա րա նի ձե ռագ րե րում տե ղե կու թյուն ներ կան այն մա սին, որ բա լա
սան ծա ղիկ նե րին՝ «հա մաս փիւ ռին և նաւ րու զին» հսկում է օձե րի թա գա վոր Շահ Մա
րա րը141: Ժո ղովր դի մեջ կեն ցա ղա վա րող այս հա վա տա լիք նե րը Ան դոն «լր ջու թյամբ 
և մե ծի շեշ տով» փո խան ցում է իր ըն կեր նե րին142: Գյու ղաշ խար հի մա նուկ նե րը, գրե
թե ձուլ ված շրջա կա մշա կու թային լանդ շաֆ տին, հա վա տում են, որ Նե ղում՝ Լաս տի 
խու թի կա րա նից սև ջուր է հո սում, որ այն տեղ ապ րում է օձե րի թա գա վո րը՝ գո հա
րա պատ թա գը գլխին143:

Հանս–Յորգ Ու թե րի (այ սու հետ՝ HJU) «Մի ջազ գային հե քի աթ նե րի տի պե րը» 
նշա ցան կի 513 C, 670, 672 թվա հա մար նե րին հա մա պա տաս խա նող հայ կա կան հե
քի աթ նե րում144 Ստո րերկ րայքը օձե րի թա գա վո րու թյունն է, որ տեղ օձ թա գա վորն ու 
թա գու հին խո սում են մարդ կային լեզ վով, պատ ժում են իրենց վնա սող նե րին և վար
ձա հա տույց լի նում լա վու թյան դիմաց:

138  Բա կունց Ա., նշվ. աշխ., Էջ 168:
139  Նույն տե ղում, Էջ 168:
140  Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ, հ. III, Երևան, 1962, էջ 339:
141  Մ. Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րան ձեռ. № 1495, թ. 152:
142  Բա կունց Ա., նշվ. աշխ., Էջ 170:
143  Նույն տե ղում, էջ 170:
144  Uther H.–J. 2011, The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography, I, FF 

Communications, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, p. 301, 365, 368–369. 
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Հոդվածներ

Ա նա զի զին, ձեռ քե րը ծնկնե րին խփե լով, աղա չում է, որ Նե ղում, կա րա նի մոտ 
չլո ղանան.

«— Հա՛ զի զի, հա՛…մո տիկ տեղ ենք գնում»,— հանգս տաց նում է Ան դոն»145:
Ու Նե ղը չհա սած շո րե րը հա նում են, կռնա տա կին դրած վա զում. «Ան դոն քա րից 

գցում է իրեն, օդի մեջ պտույտ անում և թաղ վում փրփու րի ամե նա խոր տե ղը»146:
Շատ տպա վո րիչ է նաև բրուտ Եգո րի կեր պա րը. «Պրո մե թեո՞ս էր նա, բան

տարկ ված բրու տի քա րան ձավ նե րում, թե՞ մի խեղճ սա տիր…»147: Թվում է, թե Բա
կուն ցը չո լախ Եգո րի մա սին հի շում է հպան ցիկ, բայց նրան հա մե մա տե լով սպի
տակ մա ռա խու ղի մի ջից ել նող ժայ ռե րի ու Պրո մեթև սի հետ՝ գրո ղը հաս նում է 
մշա կու թա բա նա կան խոր ընդ հան րաց ման. «Ես տես նում եմ նրա ցե խոտ մեջքը, 
խո նա վու թյու նից փտած շա պի կը և կա վի նման մաշկը, որ դեղ նել էր քա րան ձա վի 
խո նա վու թյու նից: Եվ նո րից հռնդում է անաս նա կան խրխին ջով, ցցվում են մա
զերը, ինչ պես տա տաս կի թու փը»148:

Պ րո մեթև սին ակ նար կե լով՝ Բա կուն ցը բրու տի ար հեստը կա պում է հին հու
նա կան առաս պե լի հա մա նուն հե րո սի հետ, որը կանգ նած է մշա կույ թի ակունք նե
րում: Պրո մեթև սը Օլիմ պո սի սրբա զան օջա խից հափշ տա կեց կրա կը և նվի րա բե րեց 
մարդ կանց: Նա մարդ կանց սո վո րեց րեց օգ տա գոր ծել հնո ցը, տի րա պե տել տար բեր 
ար հեստ նե րի, կրա կում մե տաղ ներ հա լել, գոր ծիք ներ, իրեր պատ րաս տել, բժշկել և 
բա րիդ րա ցի ու թյամբ ապ րել: Նա փրկեց մարդ կանց՝ չվա խե նա լով, որ իր վրա կուղղ
վի ամե նա զոր աստ ծու՝ Զևսի ցա սու մը149:

Տար բեր լե գենդ ներ հա ղոր դում են, թե Պրո մեթև սը մարդ կանց ստեղ ծել է հո ղից ու 
ջրից (հմմտ. բրու տա գոր ծու թյան եր կու հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը՝ կա վա հո ղը և ջու րը):

Ա վե լորդ չէ հի շեց նել, որ քու րա և հնոց ունե ին ոչ մի այն դար բին ներն ու ոս կե
րիչ նե րը, այլև բրուտ նե րը կամ խե ցե գործ նե րը. «Ոչ մի այն ոս կեր չաց ման կանց են 
քու րայք, այլև խե ցե գոր ծաց»150:

Ա հա աշ խար հից կտրված գյու ղի առօ րյան. Ան դոն ուս ման վար ձը չի վճա րել: 
Նրանց Նար գիզ կո վը աղի ո ղորմ բա ռա չում է. հոր թը քա րով է ըն կել: Կո վը լի զում է 
հոր թի՝ խո տով լցրած մոր թին և չի զգում անաս նա կան ջեր մու թյուն.

«— Ան դո՛, բա թո շա՞կը:
— Թող նանը վեր ջացնի:
Ա նա զի զին կթում է բա ռա չող Նար գի զին, խո սում է նրա հետ, աղա չում, և կո վը 

հան դարտ վում է, կար ծես հաս կա նում է նրա լե զուն:
— Նա նի՛:
Հե՜յ:

145  Բա կունց Ա., նշվ. աշխ., էջ 170:
146  Նույն տե ղում, էջ 171:
147  Նույն տե ղում, Էջ 169:
148  Նույն տե ղում, Էջ 169:
149  Гуревич П., նշվ. աշխ., էջ 34–35.
150  Նոր բառ գիրք հայ կա զե ան լե զուի, հա տոր երկ րորդ, էջ 520:
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Թա մար Հայ րա պետյան

— Բա թո շակն ուզում են: Վար ժա պետն ասել է…
— Նա նին քեզ մա տաղ, Նար գիզն էլ ցա մա քել է, որ կա թը ծա խենք: Սպա սի, 

հրես հերդ կժե րը կտա նի Գե տե րը»151: Աշ նանը բրուտ նե րը կուժ ու կա րաս են տա նում 
Գե տե րը՝ վա ճա ռե լու: Նա նին նկա տի ունի, որ մի գու ցե աշ նանը կա րո ղա նան Ան դոյի 
ուս ման վար ձը վճա րեն: Անա զի զին թարմ հավ կիթ նե րը դար սել է թաշ կի նա կի մեջ, 
և Ան դոն, հոգ նած ոտ քե րը քարշ տա լով, ան ցնում է հա րուստ նե րի տնե րի մո տով: 
Իսկ ձվե րը չեն առ նում: Մի կին ձվի գինն է հարց նում, և Ան դոն կարմ րում է՝ նրա մոտ 
տես նե լով հա մա դա սա րան ցի Մա շոյին, որը հա րուս տի աղ ջիկ էր:

— «Ձվե րը ծա խու չեն,— կտ րուկ ասում է Ան դոն և գլու խը բարձր պա հած գնում է 
դե պի կա մուր ջը, դե պի մեր թա ղը»:152

Ան դոն դա նա կով սպառ նա ցել էր Մա շոյին, որը դա սա րա նում ստո րաց րել էր սև 
խո շոր աչ քե րով, միշտ տխուր ու դեղ նած Նու շի կին՝ ասե լով, որ նրա աղ քատ մայ րը 
լվաց քի մի կտոր է գո ղա ցել:

Բա րու և չա րի, ար դա րու թյան ու պարտ քի, պատ վի և այլ նի մա սին հա սա րա
կու թյան կող մից ձեռք բեր ված պատ կե րա ցում նե րը, ըստ մաս նա գի տա կան գրա
կա նու թյան, կար գա վո րում են հան րույ թի վարքը, բնու թագ րում են սո ցի ա լա կան 
երևույթ նե րը:

Ա ռա վո տյան Ան դոն տխուր ասում է, որ ինքն այլևս ուսում նա րան չի գնա լու: 
Անա զի զին թա խան ձում է, ասում է.

«— Ան դո, նա նին քեզ մա տաղ, հրես հերդ կժե րը կտա նի …»153:
Իսկ Ան դոն ար դեն հոր թա րած է և ամ պի մի ջից վա զե լով՝ ձեռ քով է անում, որ

պես զի կանգ նեց նի այն կառքը, որի մեջ իր ման կու թյան ուսյալ ըն կերն է:
«— Ան դո՛,— և դուրս եմ թռչում կառքից:
Գյու ղի երե խա նե րը երբ հրա ժեշտ են տա լիս, ոչ համ բու րում են իրար, ոչ ձեռք են 

սեղ մում: Նրանք նա յում են իրար, ինչ պես մունջ մար դիկ: Հե ռա ցո ղը հե ռա նում է, ով 
մնում է տեղը, նա յում է նրա հետևից, մինչև սա րի հետևն ան ցնի կամ իջ նի ձորը:

Ի դեպ, հրա ժեշ տի նույն պի սի տե սա րան առ կա է նաև «Խո նարհ աղ ջի կը»154 
պատմ ված քում. «Սպի տակ քա րի մոտ, գո գաձև ըն կած եր կա րա դարձ ար տե րում 
քաղ հան անող կա նանց մեջ տե սա Խո նար հին: Մեր հա յացք ներն իրար հան դի պե
ցին, և ես նրա աչ քե րում ժպիտ չտե սա… Ար տի մեջ կանգ նել էր, ձեռ քին քաղ հա նի 
բի րը, կար միր պուտ և մո լա խո տի մի կապ:

Ո չինչ չա սա ցի, հե ռա ցա»155:
Կա ռա պանը մեզ բա ժանեց:
— Ճա նա պար հին կու տես,— և Ան դոն իր տոպ րա կից հա նում է բո ված սի մինդր, 

որ ամեն առա վոտ պատ րաս տում է Անա զիզին:

151  Բա կունց Ա., նշվ. աշխ., Էջ 175:
152  Նույն տե ղում, Էջ 176:
153  Նույն տե ղում, Էջ 176:
154  Նույն տե ղում, Էջ 115–127:
155  Նույն տե ղում, Էջ126:
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— Ու նեմ, քեզ պահի…
— Չէ՛, իմը ա՛ռ,— և գլոր վում են անիվ ները:
Ամ պը կախ վում է, Ան դոն ու մեր հոր թե րը կոր չում են ամ պի մեջ: Ձո րը լցվում է 

կաթ նա գույն ամ պե րով»156:
Այս հրա ժեշտը, հա րա կից նրբե րանգ նե րով հան դերձ, զգա յա կան ապ րում նե րի 

այն պի սի մի տե սա րան է, որը կա րող է մի ողջ ազ գագ րա կան ուսում նա սի րու թյան 
նյութ ծա ռայել, մա նա վանդ որ սո վո րու թային, բա րո յա կան ըն կա լում նե րը, բախ վե լով 
կո պիտ իրա կա նու թյան, փլուզ վող գյու ղի խնդիր նե րի հետ, ունե նում են ող բեր գա
կան հետևանքներ:

Մ շա կույ թը մար դու կող մից վե րա փոխ ված բնու թյունն է: Իսկ Ան դոն ար դեն 
մշակ նե րի հետ քար էր ջար դում, պայ թեց նում քա րափ նե րը նոր առ վի հա մար:

Նա գի շե րը քնում էր տախ տակ նե րի վրա և հսկում մուր ճե րի, քլունգ նե րի կույտը, 
իսկ ցե րե կը քա ղա քում՝ քա րա փի տակ, էլեկտ րա կա յան էր կա ռու ցում: Նե րազ դե լով 
բնու թյան վրա՝ Ան դոն ոչ մի այն լույս էր բե րում իրենց հե ռա վոր եզերքը, այլև մի ա նա
լով խռո վա րար նե րին՝ հե ղա փո խա կան գա ղա փար ներ էր տա րա ծում քա րան ձավ նե
րում, մաս նակ ցում կյան քի վե րա փոխ մանը:

Եր բեմն լույ սե րը թար թում են եր կու–ե րեք ան գամ: Ան դոն ազ դան շան էր տա լիս 
ընդ հա տա կյա ըն կեր նե րին: «Մարդն իր ար հես տա կան, ձե ռա կերտ աշ խար հը ստեղ
ծում է բնու թյան պա շար նե րի օգ տա գործ ման շնոր հիվ»157, և Ան դոն, վե րա փո խե լով 
բնու թյունը, ճամ փա է բա ցում նոր առ վի հա մար՝ իրեն հաս տա տե լով որ պես մշա կույ
թի սուբյեկտ՝ «բա ցա հայ տե լով սե փա կան բնա կան պո տեն ցի ալը»158:

Բրուտ Ավա գի որ դին՝ Անա զի զու չար Ան դոն, եր բեմն քա րի տա կից հա նում էր 
սուր հան դա կի մի ջո ցով ստա ցած տպա գիր առա ջին պաս տա ռը, թուղ թը մո տեց
նում էր կար միր լամ պին. «Խու նա ցած թուղ թը ար նա գույն էր դառ նում և սև տա ռե րը 
պող պա տի սառ նու թյամբ ասում էին.

— Խա ղա ղու թյուն խրճիթ նե րին, պա տե րազմ պա լատ նե րին…»159:
«Բրու տի տղան»160, ինչ պես նաև «Սև ցե լե րի սերմ նա ցանը»161 պատմ վածք նե րում 

կավն ավե լին է, քան բնու թյան մեջ գո յու թյուն ունե ցող մի նստված քային ապար: 
Ինչ պես կա վի փափ կու թյունը բրու տին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում պատ րաս տել 
կո պիտ խե ցե գոր ծա կան իրե րից՝ աղյու սից, կղմինդ րից մինչև կա տա րե լա գործ ված 
անոթ ներ, ար ձա նիկ ներ, քան դակ ներ, այն պես էլ Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րում կա վը, կի րա ռա կան նշա նա կու թյու նից զատ, ծա ռա յում է որ պես գե ղար վես տա
կան հնա րանք՝ հաս նե լու ար տա հայտ չա կա նու թյան բազ մա զա նու թյան. «Ես մատ նե
րով տրո րում եմ կա վը, ամե նա հին նյու թը, որ կա այս տա փա րա կում: Քա նի՜ ոտ քեր, 

156  Նույն տե ղում, էջ 178:
157  Гуревич П., նշվ. աշխ., էջ 32–33.
158  Гуревич П., նշվ. աշխ., էջ 33.
159  Բա կունց Ա., նշվ. աշխ., Էջ 187:
160  Նույն տե ղում, էջ 165–191:
161  Նույն տե ղում, էջ 244–252:
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քա նի՜ սմբակ ներ և անիվ ներ ան ցել են այս կա վի վրայով, ինչ քա՜ն է ծե ծել ձյունը, և՛  
հող մը, և՛ արևը, և՛ ան ձրևը:

Անմ ռունչ, հա վի տյան համր կավ…
Ա հա հեռ վում երևում են այ գի նե րի գորշ պա րիսպ նե րը և տնե րի պա տե րը՝ կա

ռուց ված նույն հին կա վից: Արևը խան ձել է, քա մին և ան ձրևը պո կել են պա րիսպ նե
րի կա տար նե րը, մի տեղ փոս արել, մի ուրիշ տեղ թո ղել սրա ծայր:

Նս տել են կա վե հին պա տերն այս ըն դար ձակ դաշ տում, ինչ պես չո քած ուղ տեր: 
Նրան ցից մե կը ցցել է վի զը, մյու սի մի այն սա պատն է երևում, եր րոր դը չո քել է առա
ջի ոտ քե րի վրա, կար ծես հի մա պի տի իջեց նի և հե տին ոտ քե րը»162:

Կա վի՝ արևից ճա քած խոր ճեղ քե րում մի բրդոտ սարդ հյու սել է իր ոս տայնը և 
ամե հի արա գու թյամբ պտույտ է անում ոս կե գույն թե լե րի վրա՝ ան համ բեր փնտրե
լով որ սը: Իսկ նրա զո հը ոչ ավել, ոչ պա կաս աղ բի գուն դը գլո րող այն աղ բա կեր 
բզեզն է՝ սկա րա բեյը, որին եգիպ տա ցիք հա մա րում էին սրբա զան, որով հետև հա վա
տում էին, որ նա է գլո րում երկ նա գուն դը, ինչ պես այս կլոր աղ բը163:

«Սև ցե լե րի սերմ նա ցանը» պատմ ված քում Բա կունցն ըն թեր ցո ղին փո խան ցում է 
եգիպ տա ցի նե րի տի ե զե րա գի տա կան պատ կե րա ցում նե րը, որոնք, ի դեպ, աղերս
վում են հայ առաս պե լա բա նու թյան մեջ Երկ րի նե ցուկ–հե նա րա նի դե րում հան դես 
եկող եր կու կեն դա նի նե րին՝ եզին և ձկանը. եր կի րը հեն ված է եզան եղ ջյուր նե րին, 
եզը՝ ձկան մեջ քին, ձուկն էլ ծո վի վրա164:

Ի դեպ, հին Բա բե լո նում, էլամ նե րի աշ խար հում, Մի ջա գետ քի խանձ ված դաշ
տե րում, ամեն տեղ նույն կավն է և սրբա զան բզեզ նե րը165: Մի ջա գետ քի (Հին Մե
սո պո տա միա) պատ մու թյունը՝ սկսած մ.թ.ա. 3–րդ հա զա րա մյա կից մինչև մեր 
թվար կու թյան սկիզ բը, ներ կա յաց վում է այդ շրջա նի տեքս տե րով, որոնք սե պագ րով 
գրված են կա վե սա լիկ նե րի վրա166:

Գա լով մեզ՝ Բա կուն ցը նկա տում է. «Իսկ այս դաշ տում ինչ քան արագ են մա հա
նում պա րիսպ նե րը, եր կա թե անիվ նե րը տրո րում են բրդոտ սար դե րին և ար գա վանդ 
կա վը ուռ ճա նում է նոր սեր մե րով»167: Բա կուն ցի նկա րագ րած աշ խար հը փոքր է. 
գյուղը երեք թաղ ունի՝ Հյում բա թի ձոր, Մի ջին մահ լա և Գյու նեյ թաղ: Բայց Բրու տի 
տղա Ան դոյի ու սերմ նա ցան Սե թի ընդ վզումը ձո րի ապա հով թաքս տոց նե րից բարձ
րա նում ու խառն վում է մեծ աշ խար հի հոր ձա նու տին՝ առա ջադ րե լով հա սա րա կու
թյան ու մշա կույ թի, հետևա բար նաև ան հա տի «մի ա ժա մա նա կյա հա մա մաս նա կան 
փո փո խու թյան» պա հան ջը168:

162  Նույն տե ղում, Էջ 245:
163  Նույն տե ղում:
164  Պե տո յան Վ., Սաս նա ազ գագ րու թյունը, Երևան, 1965, էջ 342:
165  Բա կունց Ա., նշվ. աշխ., էջ 245:
166  Մել քու մյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 91; И. А. Кравченко, նշվ. աշխ., էջ 220–221: 
167  Նույն տե ղում:
168  Մել քու մյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 58:
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Հնի ու նո րի այդ պայ քա րը կյանքը վե րա փո խե լու մշա կու թային հայտ է, որի 
իրա գործ ման ճա նա պար հին նա հա տակ վում են գյու ղի ազ նիվ տղա նե րը՝ չա րաճ
ճի խռո վա րար Ան դոն և ամե նա լավ սերմ նա ցան Սե թը: Սե թի մայ րը՝ Երանը, «ոչ 
տղայի դի ա կը տե սավ, ոչ թա ղու մը»: Երբ նրան հայտ նում են, որ ահա բե րում են, 
նա ճի չով դուրս է վա զում, բայց մինչև շեմքը չի հաս նում… Չորս օր մնում է ուշա
թափ»169:

Ան դոն ու Սե թը զոհ վում են իրենց Գու նեյ թա ղի, իրենց հայ րե նի հո ղը թշվա
ռու թյու նից ազա տագ րե լու հա մար: Այն հո ղի հա մար, որի ձո րի ժայ ռե րը, մութ 
քա րայր նե րը, նեղ արա հետ նե րը ոչ ոք իրեն ցից լավ չգի տեր. «Փո ղո ցի մեջ տե ղը 
շնչա հեղձ պառ կել էր Անա զի զին և լի զում էր որ դու տաք արյան առա ջին շի թը… 
Լի զում էր հողը, արյունը, երե սը քսում էր գետ նին և չանգ ռո տում ան մռունչ գե
տինը»170:

«Կար միր հե ծե լա զո րը քա ղաք մտավ կա մուր ջի կող մից… Հրա ցան նե րի վրա 
նրանք բե րում էին Ան դոյի արյու նոտ մար մինը»171:

Ան դոն ու Սե թը, Կարլ Յուն գի խոս քե րով ասած, «վտան գից փախ չող հայտ
նի խո հեմ նե րը չեն»172, նրանք ըմ բոստ մշա կու թային կեր պար ներ են և գի տեն, որ 
«վտան գից փախ չո ղը զրկվում է այն բա րի քից, ին չը հնա րա վոր չէ ձեռք բե րել առանց 
խի զա խու թյան ու ռիս կի»173:

Նույն պի սի մշա կու թային հե րոս էր Ակ սել Բա կուն ցը:
Նրա գրա կան կյանքը սկսվեց հե քի ա թի նման: Երբ 1926 թվա կա նի մար տին Գո

րի սից Երևան եկած գյու ղատն տե սը մտավ մայ րա քա ղաք, ար դեն ճա նաչ ված գրող էր. 
«Նրա գրա կան դիրքը բարձր էր, տեղն ար դեն՝ Չա րեն ցի կող քին»174: 1937–ին Ակ սել 
Բա կուն ցի կյանքն ավարտ վեց դար ձյալ Չա րեն ցի կող քին, բայց ոչ հե քի ա թի նման:

НА РО ДО ВЕД ЧЕС КИЕ И КУЛЬТУРО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ПРЕДПОСЫЛ КИ 
РАССКАЗА АКСЕЛА БАКУНЦА «СЫН ГОНЧАРА»

ТА МАР АЙРАПЕТЯН

Цель статьи раскрыть многогран ность художест вен но го восприя тия фольклор
ной культуры и этногра фи чес ких традиций с точки зрения их бытования в рассказе 
Аксела Бакунца «Сын гончара».

169  Բա կունց Ա., նշվ. աշխ., էջ 247:
170  Բա կունց Ա., նշվ. աշխ., էջ 189–190:
171  Նույն տե ղում, էջ 190:
172  Юнг К., Архетип и символ, Москва, 1991, с. 109–110.
173  Նույն տե ղում:
174  Թամ րա զյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 429:



49

Թա մար Հայ րա պետյան

За да чи исходят из цели статьи. Актуаль ность статьи обуслов ле на растущим 
интересом со стороны професси о наль ных кругов в отношении произве де ний 
Бакунца.

На уч ная новизна проявля ет ся в том, что произве де ние Бакунца было проанали
зи ро ва но в ракурсе фольклор ной и этногра фи чес кой методологии.

Хо тя литератур ное наследие Бакунца невелико, однако за свою короткую жизнь 
он сумел создать уникаль ных персона жей, с различны ми мировозз ре ни я ми, предста
ви те лей разных социаль ных групп и характе рис тик.

Его герои пытаются соотносить ся с миром, ориенти ро вать ся в культур
ном пространст ве, но недоста ток социаль но го опыта, знаний, интегра ци он ных и 
поведен чес ких норм часто приводит к сложной и противо ре чи вой ситуации, что 
ярко продемонст ри ро ва но в рассказе «Сын гончара».

«Сын гончара» не авляется простым персона жем: в одном случае он на
делен элемента ми эпическо го героя, в другом случае, очевидны сатиричес кие 
тона, но чаще всего он является лиричес кой жертвой. Все эти проявле ния весьма 
характер ны для него, особенно с точки зрения фольклор но го и этногра фи чес ко
го восприя тия.

Ключевые слова: Бакунц, сюжет, сказка, персонаж, автор, сборник, тип 
сказки, диалект.

FOLKLORE AND CULTURAL BACKGROUND OF  
AKSEL BAKUNTS’S STORY “THE POTTER’S SON”

TAMAR HAYRAPETYAN

The aim of the article is to reveal the diversity of artistic perception of living folk 
culture and ethnographic traditions in Aksel Bakunts’s story “The Potter’s Son”. The ob
jectives arise from the aim of the article.

The topicality of the article is conditioned by the growing interest in professional 
circles towords the work of Bakunts.

The scientific novelty is the analysis of the literary work from a folklore–ethnographic 
methodological point of view.

Although the literary heritage of Aksel Bakunts is not very large, during his short life 
he managed to create divirsity of characters suiting the virieties of social, gender, age 
and other groups.

His heroes are unique, they try to relate to the world, to figure out the cultural en
vironment, though there can be felf a lack of experience in their desire to integrate in 
social life, have experience, knowlege, behavioural norms which lead to complicated and 
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Հոդվածներ

controversial perceptions of everyday life issues. All these problems are vivid in the short 
story «The Potter’s Son».

“The Potter’s Son” is not a monotonous character. Оn the one hand he is endowed 
with features of an epic hero, on the other he is a humorous character, but more often he 
is a victim of lyrical intrusion. All these elements are peculiar to the character especially 
from the point of view of folklore perception.

Key–words: Bakunts, plot, tale, character, author, collection, tale type, dialect.


