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ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ԵՎ ՆՎԻՐԱՏՈՒ 
ՊԱՌԱՎԸ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՅԼ ՊԱՏՄԱԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

Հոդվածումքննարկվել էՍյունիքպատմաազգագրականտարածաշրջանիտպա
գիրհեքիաթներիխորհրդատուևնվիրատուպառավը`Հայաստանիմյուստարածաշր
ջաններիհեքիաթներիհամադրությամբ:Քննարկվելենխորհրդատուևնվիրատուպա
ռավիտիպերը,բացահայտվելենհեքիաթիպառավգործողանձիդրականև բացա
սականկողմերը,վերենհանվելնրաառանձնահատկությունները,ինչպեսնաևմյուս
տարածաշրջաններիհետտարբերություններըևնմանությունները:

 Բա նա լի բա ռեր`հեքիաթ,խորհրդատու,նվիրատու,պառավ,անդրաշխարհ,կա
խարդ,հակահերոս,հոգուվերամարմնավորում,արգելք:

Ու սում նա սի րութ յան հա մար որ պես հիմք ծա ռա յել են հայ ժո ղովր դա կան 
տպա գիր հե քիաթ նե րը` ընդգրկ ված մա տե նա շա րա յին ( Հայ ժո ղովր դա կան հե-
քիաթ ներ,  Հայ ազ գագ րութ յուն և  բա նահ յու սութ յուն) ու ա ռան ձին ժո ղո վա ծու-
նե րում ( Կարս,  Մոկս,  Ղա րա դաղ, Ար ցախ և  այլն):

 Հայ ժո ղովր դա կան հե քիաթ նե րում հան դի պում են խորհր դա տու և ն վի րա-
տու պա ռա վի հետև յալ տի պե րը.

ա) հե րո սի պա ռավ մայր կամ պա ռավ, որ հան դի պում է հե րո սի ճա նա-
պար հին և ս տանձ նում մոր պար տա կա նութ յուն նե րը` հան դես գա լով որ պես 
մայր,

բ) անդ րաշ խար հի պա ռավ,
գ) հե րո սի ճա նա պար հին հան դի պած, ա նի ծող, հյու րըն կա լած կամ հար-

ևան պա ռավ,
դ) կա խարդ պա ռավ,
ե) դևի կեր պա րանք ա ռած կամ դևի կող մից գե րե վար ված պա ռավ:
Անդ րա դառ նանք այն պա ռավ նե րին, ով քեր ի րենց դրա կան կամ բա ցա սա-

կան հատ կա նիշ նե րով հան դերձ` դառ նում են հե քիա թի հե րո սի (հա կա հե րո սի) 
խորհր դա տու և ն վի րա տու` նրա հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րին նպաս տե լու 
(խո չըն դո տե լու) հա մար:  Հարկ է նշել, որ պա ռա վը հե քիաթ մուտք է գոր ծել ժո-
ղովր դի ա ռաս պե լա դի ցա բա նա կան պատ կե րա ցում նե րի արդ յուն քում: Վ լա-
դի միր Պ րո պը, անդ րա դառ նա լով հե քիա թում կին-տղա մարդ հա մար ժե քին, 
գտնում է, որ ան տա ռակ յաց տղա մարդ խորհր դա տուն պատ մա կան է, իսկ կի-
նը, պա ռա վը, մայ րը, տան տի րու հին, հրա շա գործ մի ջոց նե րի կին նվի րա տուն` 
նա խա պատ մա կան`չա փա զանց ար խայիկ, սա կայն նրանց մնա ցուկ նե րը 
հայտ նա բեր վում են ծիսա կան նյու թե րում1:  Հայ կա կան պան թեո նի կին աստ-
վա ծութ յուն նե րի եռ յա կը` Ա նա հիտ, Աստ ղիկ,  Նա նե, իր ան մի ջա կան ներ գոր-
ծութ յունն է ու նե ցել հե քիա թա պատ ման վրա:  Մայր-աստ վա ծու հին գլխա վոր 

1 Пропп В.Я., Исторические корни волшебной сказки, Москва, «Лабиринт», 2000, с. 88.
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կին աստ վա ծութ յունն է աշ խար հի բազ մա թիվ ժո ղո վուրդ նե րի ա ռաս պե լա բա-
նութ յան մեջ1:  Մայր-աստ վա ծու հու ա ռա վել ար խաիկ ազ գագ րա կան օ րի նակ 
կա րող է ծա ռա յել ավստ րա լա կան ա ռաս պե լա բա նութ յան  Կու նա պի պի «մայր 
պա ռա վը»` մայ րիշ խա նութ յան նա խա մայ րը, ով խորհր դան շում է պտղա բեր 
հո ղը2: Եվ պա տա հա կան չէ, որ հայ ժո ղովր դա կան ո րոշ հե քիաթ նե րում խորհր-
դա տու պա ռա վը հե րո սին հան դի պում է այ գում, դաշ տում կամ ան տա ռում: 
Որ պես հայ կա կան հե քիա թի պա ռա վի ար քե տիպ ո րոշ ա ռում նե րով կա րող է 
ծա ռա յել հա յոց դի ցա րա նի եր րորդ`  Նա նե աստ վա ծու հին, ով հա մադր ված է 
հու նա կան Ա թե նաս դի ցու հուն` իր ի մաս տութ յամբ և ռազ մի հատ կա նիշ նե-
րով3:  Նա նեի պաշ տա մուն քի վրա ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել նաև Ա նա հիտ մայր 
աստ վա ծու հու պաշ տա մուն քը, հա վա նա բար այդ պատ ճա ռով էլ իր ա նու նը 
ստա ցել է ժո ղովր դի մեջ ըն դուն ված նան, նա նի, նա նէ` մեծ մո րը տրված ան-
վա նաձ ևե րից:

 Հե րո սի խորհր դա տու և ն վի րա տու մայր-պա ռա վը հայ ժո ղովր դա կան հե-
քիաթ նե րում հան դես է գա լիս եր կու ձևով` որ պես ի րա կան աշ խար հի գոր ծող 
անձ և  որ պես հե րո սի մե ռած մոր հո գին վե րա մարմ նա վո րած անդ րաշ խար հի 
պա ռավ:  Հա յաս տա նի տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րի, այդ թվում նաև Ս յու նի-
քի հե քիաթ նե րի մայր պա ռա վի և  ընդ հան րա պես պա ռա վի տա րի քա յին ընդ-
գրկու մը (ըստ բա նա սաց նե րի) մեծ է (քա ռա սուն հինգ - ի նը հար յուր):  Տա վու-
շի հե քիաթ նե րից մե կում բա նա սացն այս պես է ներ կա յաց նում հե րո սի մո րը և 
դ ևին. «…պա ռավն էլ, դե պա ռա վը վըե՞րն ա, քա ռա սուն հինգ-քա ռա սուն վեց 
տա րե կան կնիկ ա… դե դև, խու դևը ի՞նչ ա, հսկա մար թիկ են է լի…»4: Իսկ 
 Վան- Վաս պու րա կա նի հե քիաթ նե րից մե կում ի նը հար յու րամ յա պա ռավն է ան-
մահ նե րի աշ խարհ գնա ցած և  հետ վե րա դար ձած հե րո սին խոր հուրդ տա լիս, 
թե ինչ պես ա պա ցու ցի, որ ինքն Ար շակ թա գա վո րի տղան է5:

Ս յու նի քի ( Մեղ րի) « Քա ռա սուն գլխա նէ նա ռա դէ վը» հե քիա թում պա ռավ 
մայ րը հե րո սին խոր հուրդ է տա լիս չընտ րի հոր մաս նա գի տութ յու նը` որ սոր-
դութ յու նը` հոր ճա կա տագ րին չար ժա նա նա լու հա մար (հայ րը զոհ վել էր որ-
սոր դութ յան ժա մա նակ), սա կայն մայ րը չի կա րո ղա նում տղա յին հետ պա-
հել որ սոր դութ յու նից, նա որ դուն է նվի րում հո րից մնա ցած «մին չախ մախ լու 
թիփ%նգյ (հրա ցան), մին ալ մին փու թա նուց խան չալ  Դաղս տա նու լազ գի նե րի 
ձիք յավ շին ված»6: Այս հե քիա թը պատ կա նում է հայ ժո ղովր դա կան այն հե-
քիաթ նե րի շար քին, ո րոն ցում պա ռավ մայրն, իր որ դե սի րա կան հատ կա նիշ-
նե րով հան դերձ, իր կա շին փրկե լու հա մար անց նում է հա կա հե րո սի կող մը և  

1 Рабинович Е.Г., Богиня-мать, Мифы народов мира, Москва, Изд-во «Советская 
энциклопедия», 1987, т. I, с. 178-180.

2 Мелетинский Е.М., Австралийская мифология, там же, с. 29-32.
3 Հարությունյան Ս,Բ., Հին հայոց հավատալիքները, կր ոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը, 

Երևան, «Մուղնի» հրատ., 2001, էջ 45-46, Арутюнян С.Б., Нанэ, МНМ, 1988, т. II, с. 198:
4 «Չոբաշը».- Խեմչյան Է., Տավուշ, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն (հետայսու` 

ՀԱԲ), հ. 21, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2000, էջ 77, № 11(11):
5 «Անմախ աշխար».- Հայ ժողովրդական հեքիաթներ (հետայսու` ՀԺՀ), հ. XIV, Վան-

Վասպուրական, կազմող` Ղազիյան Ա.Ս., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 199 9,  է ջ 469-4 70 , № 50:
6 «Քառասուն գլխանէ նառադէվը».- ՀԺՀ, հ. VII, Արցախ-Սյունիք, կազմողներ` Նազինյան Ա. 

Մ., Առաքելյան Մ. Ն., Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1979, էջ 629, № 236:
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իր խոր հուրդ նե րով օգ նում է նրան (այս հե քիա թում` նա ռադ ևին1)` հա րա զատ 
որ դուն ոչն չաց նե լու նպա տա կով: Ջ րի կեն սա կան և  ծաղ կա բույ սե րի դար մա-
նող հատ կութ յուն ներն2 օգ նում են վի րա վոր դևին բուժ վել. պա ռա վը սկզբից 
խախ տում է որ դու կող մից դրված ար գել քը (հո րի մեջ ջուր չլցնել), այ նու հետև 
կա րո ղա նում է կա տա րել հո րում բան տարկ ված նա ռա դէ վի խնդրան քը. «Ը ռըշ-
կիտ ծաղ կա նո ցա մը կար մէր ու կա նէնչ ծա ղէկ նէր կան, ադ&ւց  հէ նի քա ղէր, հա-
վան գով թա կէր, ջը ղը ցա քա րի ծա կա վը ա ծեր»3: Ս յու նի քի մեկ այլ` «Դ%րվի շին 
խո խեր քը» հե քիա թում հե րո սի մայր-պա ռա վը վի շա պի հետ է կապ վում, տղա 
ու նե նում, իր մեծ` դեր վի շի նվի րած տղա յին հա վա տաց նում, որ դեր վիշն է իր 
փոքր եղ բո րը վե րա դարձ րել և  փոր ձում հե րո սին վե րաց նել4:

Ո րոշ հե քիաթ նե րում հե րո սի մայր-պա ռա վը հա կա հե րո սի կողմն է անց նում 
իր կամ քով, բու ժում է վի րա վոր դևին դևի մատ նան շած կար միր սրվա կի դե ղով 
և ն րա խոր հուրդ նե րով փոր ձում ոչն չաց նել հե րո սին5, կամ պար զա պես մայրն 
է ստի պում դևին, որ խոր հուրդ տա` ինչ պես ա զատ վեն հե րո սից6: 

 Հայ կա կան հե քիաթ նե րում քիչ չեն այն պա ռավ նե րը, ով քեր հե րո սի` դժվա-
րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լու ճա նա պար հին ստաձ նում են մայ րա կան պար-
տա կա նութ յուն ներ (պա ռա վի մոտ հյու րըն կալ վե լիս, դևի մոտ կամ անդ րաշ-
խար հում պա ռա վի եր կար կրծքե րը ծծե լուց հե տո, ճա կա տագ րի բե րու մով այ-
ծա տեր պա ռա վի մոտ հայտն վե լիս և  այլն): 

Ս յու նի քի ( Գո րիս) «Ան կի նը» հե քիա թում հե րո սու հու` Ան կի նի նա խանձ 
քույ րե րը. «…  շատ խա յին զա տեր ին, տրանց աշ կը եր չի կա լավ, վեր &ւր%նց 
կու ճը քե րը թա քա վե րի հարթ նըն ա տ%ռ%լ  բոլ չի, մհեկ էլ վես կիքյ%քյ&ւլ տղա յա 
պեր%լ: Ընդ րանք խոս կը նին մին ը րին, Ան կի նին խո խան պա րու րա վը տա րան 
թու ղե ցին հե ռու, մին հան դում, էր կու մեծ քա րի ղա թում, &ւր%նք ետ տ%ռ%ն  
ե կին խու խին տե ղը մին շան թու լա տըր%ն»7:  Նո րած նին կուրծք տվող այ ծի 
պա ռավ տե րը դառ նում է նո րած նի մայ րը և  իր ի մաստ նութ յամբ և  խոր հուրդ-
նե րով օգ նում նրան գտնել իր իս կա կան` կա րա սում բան տարկ ված մո րը և  
ա զա տել ժո ղովր դի պար սա վանք նե րից: Այ ծա տեր պա ռա վը (ՀԺՀ IV, № 45, ՀԺՀ 
VI, № 23,  Ղա րա դաղ № 21(21) և  այլն) սո վո րա բար ե րե խա չու նի և  աստ ծո կա-
մոք իր այ ծի մի ջո ցով դառ նում է ան տա ռում կամ քա րայ րում ոչն չաց նե լու նպա-
տա կով թողն ված նո րած նի խնա մա կա լը, հե տա գա յում` նաև խորհր դա տուն: 

 Հա յաս տա նի տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րի հե քիաթ նե րում (Այ րա րատ, Ար-

1 Նառադևը հավանաբար ուղտի կերպարանքով, գուցե սապատ ունեցող դև է: Սովորաբար 
հայ ժողովրդական հեքիաթներում դևը լինում է մարդկ այ ին  կերպարանքով: Ն առադևը 
հանդիպում է բացառապես Սյունիքի հեքիաթներում (մասնավորապես Մեղրիի տարա ծա -
շրջան) («Ուսկէ խ&ւնձ&ւր&ւն նաղըլը», «Քառասուն գլխանէ նառադէվը», «Նառդան»):

2 Հեքիաթներում ջրի և ծաղկաբույսերի բուժական հատկությունների մասին տե՛ս 
Զաքարյան Ե., Հիվանդության և բուժման առասպելույթը հայկակ ան հեքիա թն երում, ՀՀ 
ԳԱԱ «Գիտություն» հրա տ. , Երևան, 2016, էջ 34-36, Հայրապետյան Թ., Արքետիպային 
հարակցումները հայ կա կան հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմ ակ ան  
բանահյուսության մեջ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  Ե րևան, 2016, էջ 88:

3 «Քառասուն գլխանէ նառադէվը».- ՀԺՀ, հ. VII, էջ 632, № 236:
4 «Դ%րվիշին խոխերքը».- ՀԺՀ, հ. VII, էջ 436, № 178:
5 «Մարթակեր ախչիկ».- ՀԺՀ, հ. XV, Վան-Վասպուրական, կազմող` Սվազլյան Վ.Գ., Երևան, 

«Ամրոց» հրատ., 1998, էջ 242, № 35:
6  «Չոբաշը».- ՀԱԲ, հ. 21, էջ 77, № 11(11):
7 «Անկինը».- ՀԺՀ, հ. VII, էջ 498, № 186:
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ցախ,  Լո ռի,  Վան- Վաս պու րա կան,  Մոկս,  Պարս կա հայք և  այլն)1 առ կա է հե րո սի 
մե ռած մոր հո գու վե րաբ նա կե ցու մը պա ռա վի մեջ և ն րա խոր հուրդ նե րով մի-
ջամ տութ յու նը խորթ մոր հա լա ծանք նե րին դի մագ րա վե լու հա մար: Այս մո տի վը 
սեր տո րեն կապ ված է կար միր կո վի2 և  անդ րաշ խար հի պա ռա վի մո տիվ նե րի 
հետ, ո րոնք կրում են Աար նե- Թոմփ սոն-Ու թե րի « Հե քիաթ նե րի տի պե րի մի ջազ-
գա յին նշա ցան կի» ATU 480 և ATU 510A+511 թվա հա մար նե րը3:  Պարս կա հայ քի 
հե քիաթ նե րից մե կում խորթ մոր պա հան ջով կար միր կո վը մոր թե լուց հե տո որբ 
ե րե խա նե րի խնամ քը ստանձ նում է քա րայ րի պա ռա վը` ընդ հուպ մինչև որբ 
աղջ կան թա գա վո րի տղա յի հետ ա մուս նաց նե լը. « Թա գա վո րի տղեն հի րի կուն 
է կավ, մա մեն հէ րից է կավ, բե րեց ախ չիկ զար թը րեց, տվեց, թա գա վո րի տղեն 
տա րավ, տա րան, պսա կե ցին»4:

Եր բեմն հե քիաթ նե րում հե րո սի մոր պար տա կա նութ յուն ներն է ստանձ նում 
հյու րըն կալ պա ռա վը:  Հե րո սը կամ ինքն է հան դի պում այդ պա ռա վին, կամ 
նրան պա ռա վի մոտ են ուղ ղոր դում նրա ի մաս տուն ձին5 կամ անդ րաշ խար-
հա յին ծա գում ու նե ցող շնե րը6:  Գո րի սում գրա ռած « Քա ջանց թա գա վո րը» հե-
քիա թում7 ոս կե մազ հե րո սը ոս կե մատ քրոջ հետ նա խանձ մո րա քույ րե րի և  պա-
ռավ տատ մե րի խար դա վան քի արդ յուն քում հայտն վում է ան տա ռում:  Մի կաղ 
դև ն րանց գտնում և  հանձ նում է  Քա ջանց թա գա վո րին, սա կայն թա գա վո րը 
նրանց 15 տա րի պա հե լուց հե տո, լսե լով ժո ղովր դի գան գատ նե րը վնա սա րար 
տղա յի մա սին, կան չում է կաղ դևին և  հանձ նա րա րում ե րե խա նե րին տա նել 
այն տեղ, որ տե ղից բե րել է:  Հետ վե րա դառ նա լով` ե րե խա ներն ի րենց հոր քա-
ղա քում հյու րըն կալ վում են մի պա ռա վի մոտ, ով իր ու նե ցած միակ ձին նվի րում 
է ոս կե մազ տղա յին, ո րով նա որ սոր դութ յուն էր ա նում և  պա հում քրոջն ու հյու-
րըն կալ պա ռա վին: Ի հա կադ րութ յուն այս նվի րա տու պա ռա վի` խորհր դա տու 
պա ռավ տատ մե րը ե րե խա նե րի մո րա քույ րե րի պա հան ջով չորս ան գամ ներս է 
թա փան ցում նվի րա տու պա ռա վի տուն. հե րո սի քրո ջը ա ռա ջին ան գամ հա մո-
զում է, որ իր եղ բայ րը «յա բու» ձիու փո խա րեն պետք է հրե ղեն ձի ձեռք բե րի, 
երկ րորդ ան գամ` փղոսկ րի հետ ևից է ու ղար կում, եր րորդ ան գամ` չամչ րա ղի 
հետ ևից, չոր րորդ ան գամ` « Սա րի Ս&ւմբ&ւլ,  Բա ղի Բ&ւլբ&ւլ» աղջ կա հետ ևից` 
ա մեն ան գամ հույս ու նե նա լով, որ հե րո սը հետ չի վե րա դառ նա:

Ն մա նա տիպ բազ մա թիվ սյու ժե ներ հան դի պում են  Հա յաս տա նի գրե թե բո-
լոր տա րա ծաշր ջան նե րում: Այդ ա ռու մով ու շագ րավ է Իջ ևա նի տա րա ծաշր ջա-
նում գրա ռած « Հա զա րի բըլ բուլ» հե քիա թը8: Այս հե քիա թում գոր ծում են ե րեք 

1 «Ճշմարտությունը չի կորչի».- ՀԺՀ, հ. III, կազմող` Նազինյան Ա.Մ., Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ 
հրատ., 1962, էջ 435-441 (հավելված), № 8, «Խորթ ախճըկանը հաքյաթը».- ՀԺՀ, հ. VI, Արցա խ- 
Ուտիք, կազմողներ`Նազինյան Ա.Մ., Սվազլյան Վ.Գ., Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1973, էջ 46-49, 
№ 6, «Թ%նջյուման խաթուն».- ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 194-205, № 16, «Պոլոտ կյով ».- ՀԺՀ, հ. XVII, Մոկս, 
կազմող` Հայրապետյան Թ.Լ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, էջ 149-151, № 18:

2 Հայրապետյան Թ., նշվ. աշխ. էջ 216-234:
3 Uther H-J., The Types of International Folk tales, A Classificati on  and Bibliography, Based on 

the System of Antti Aarne and Stith Thompson, Part I, Hel si nk i, 2011, էջ 281, 294-298: 
4 «Կարմիր կովի խեքյաթը».- ՀԺՀ, հ. XVIII, Պարսկահայք, կազմող` Գևորգյան Թ., Երևան, 

ՀՀ ԳԱԱ  « Գիտություն» հրատ., 2016, էջ 54, № 6: 
5  «Ջիբրաել-Խըդըր Ն%բին».- ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 20, № 1:
6 «Զ%նջիլ կռան».- ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 136 № 11:
7 «Քաջանց թագավորը».- ՀԺՀ, հ. VII, էջ 398-410, № 174:
8 «Հազարի բըլբուլ».- Խեմչյան Է., Իջևան (Ձորոփոր), ՀԱԲ հ. 25, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի տո ւթ-

յուն» հրատ., 2008, էջ 30-3 3,  № 2(2):
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տի պի պա ռավ. ա) քա րի տակ պատս պար ված ճգնա վոր պա ռավ, ով ծո վից 
հա նում է արկ ղի մեջ փակ ված ե րե խա նե րին և  աստ ծո նվի րատ վութ յամբ` մա-
նա նա յով մե ծաց նում նրանց և ս տանձ նում մոր պար տա կա նութ յուն ներ, բ) կա-
խարդ պա ռավ, ում վար ձում են ե րե խա նե րի նա խանձ մո րա քույ րե րը` ե րե խա-
նե րին ոչն չաց նե լու նպա տա կով, ում խոր հուրդ նե րով հե րո սը ճա նա պարհ վում 
է անհ նա րի նը բե րե լու, գ) կա խարդ պա ռավ, ով գո ղա ցել էր «Ուս տա Ն ջա րի» 
գոր ծիք նե րը` նրան զրկե լով աշ խա տե լու հնա րա վո րութ յու նից:  Պա ռա վի այս 
եր րորդ տիպն ու նի եր կար կրծքեր:  Հե րո սը իր ճա նա պար հին հան դի պած ծե-
րու նու խորհր դով` ծծե լով պա ռա վի կրծքե րը և  ու շադ րութ յու նը հրա վի րե լով 
այն բա նի վրա, որ այդ գոր ծո ղութ յու նից հե տո նա ար դեն պա ռա վի որ դին է 
հա մար վում, կա րո ղա նում է փախց նել գո ղաց ված գոր ծիք նե րը:  Միշտ չէ, որ եր-
կար կրծքե րով պա ռավն աշ խա տում է խո չըն դո տել իր կրծքե րը ծծած հե րո սի` 
որ դեգ րի գոր ծո ղութ յուն նե րին: « Մար թա կեր ախ չիկ» հե քիա թում պատ կերն այլ 
է. անդ րաշ խար հի եր կար կրծքե րով պա ռա վը հե րո սին դարձ նում է իր փե սան 
և  խոր հուրդ նե րով օգ նում ոչ միայն ձեռք բե րել ան մա հա կան խնձո րը, ջու րը 
և ձ մե րու կը, այլև դրանք փո խե լով սո վո րա կան խնձո րի, ջրի և ձ մե րու կի հետ՝ 
կա րո ղա նում է վե րա կեն դա նաց նել խար դա վան քի զոհ դար ձած հե րո սին:

Անդ րաշ խար հի պա ռա վը Ս յու նի քի հե քիաթ նե րում հան դես է գա լիս տար-
բեր կեր պա րանք նե րով ու գոր ծա ռույթ նե րով: Դ ևի կեր պա րան քով պա ռա վին 
սպա նե լուց հե տո, հե րո սը նրա գրպա նում ե րե սու նի նը բա նա լի է գտնում և  
ա զա տում պա ռա վի կող մից գե րե վար ված աղ ջիկ նե րին ու տա լիս իր ե րե սու նի-
նը խորթ եղ բայր նե րին1:  Մեկ այլ հե քիա թում. «Ը ռա չան մին պա ռավ կնեկ տ&ւս 
ե կը, մին փլըստ րա տին տվող մհակ ծեր քին: Էս պա ռա վը ծեր քին մը հա կը պը-
ցըրց րուց, մին էլ քը շուց րուց, թիլ սիմ ը րավ, թա քա վե րին փը սին &ւրան ծիա վը 
քար շի նեց»2: 

Դժ վար է ա սել, թե անդ րաշ խար հի պա ռա վը հայ կա կան հե քիաթ նե րում 
ա վե լի շատ դրա կա՞ն հատ կա նիշ նե րով է հան դես գա լիս, թե՞ բա ցա սա կան: 
Ա ռա ջին դեպ քում պա ռա վի խորհր դով հե րո սը բու ժում է թռչու նի (Զմ բուռ ղուշ) 
ոտ քը, ո րը նրան ի նշան ե րախ տա գի տութ յան, լույս աշ խարհ է հա նում3, պա-
ռա վը հե րո սին սո վո րեց նում է` ինչ պես լույս աշ խարհ դուրս գա սև, կար միր, 
սպի տակ խո յե րի4, կամ` սև, կար միր, սպի տակ այ ծե րի մի ջո ցով5 և  այլն: Երկ-
րորդ դեպ քում` ջա դու պա ռա վը հե րո սին վե րաց նե լու նպա տա կով խոր հուրդ է 
տա լիս դևի մո տից ձեռք բե րել հրա շա գործ ծա ռը և  ձեռ քի եր կան քը6, կա խարդ 
պա ռա վը հե րո սու հուն խոր հուրդ ներ է տա լիս և ն վի րում մի մա տա նի, ո րի մի-

1 «Կտրիչ տղան».- ՀԺՀ, հ. VII, էջ 413, № 175:
2 «Դ%րվիշին խոխերքը».- ՀԺՀ, հ. VII, էջ 439, № 178:
3 «Նաչար-Օղլու հեքիաթը».- ՀԺՀ, հ. I, Այրարատ, կազմող` Նազինյան Ա.Մ., Երևան, ՀՍՍՌ 

ԳԱ հրատ., 1959, էջ 172, № 10:
4 «Օխթ ախպոր քուրը» .-  Կարս. հայոց բանահյուսական մշակույթը, կազմողներ` Հ ար ու-

թյունյան Ս.Բ., Վարդանյան Ս.Ա., Խեմչյան Է.Հ., Ղռեջյան Լ.Խ., Խեմչյան Մ.Հ., Եր ևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 92, № 10(10):

5 «Կտրիճ և դև».- ՀԺՀ, հ. XIV, էջ 526, № 61:
6 «Վըսկեքյաքուլ տղան».- Հովսեփյան Հ., Ղարադաղի հայերը, հ. II, Բանահյուսություն, 

կազմողներ` Վարդանյան Ս.Ա. Խեմչյան Է.Հ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, էջ 
29, № 2(2):
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ջո ցով նա կորց նում է գի տակ ցութ յու նը1, կամ իր կա խար դա կան գիր քը բա ցում 
է և  հա կա հե րո սին խոր հուրդ է տա լիս` ինչ պես գտնի հե րո սու հու հո գու տե ղը2 
և  այլն:

 Հարկ է ներ կա յաց նել նաև հայ ժո ղովր դա կան հրա շա պա տում հե քիաթ նե-
րում հա ճախ հան դի պող խնո ցի հեծ նող պա ռա վին (Խ լաթ,  Վան- Վաս պու րա-
կան)3, ում ա ռա քե լութ յու նը հա կա հե րո սին օգ նելն է: Ս յու նի քի հե քիաթ նե րից 
մե կում նմա նա տիպ պա ռա վը հե րո սի կնո ջը փախց նում է՝ նա վա կերպ արկ ղի 
մի ջո ցով հաս նե լով նրա` գե տի ա փին գտնվող այ գին:  Պա ռա վին հա ջող վում է 
հար բեց նել նրանց և կ նո ջը տե ղա փո խել նա վա կերպ արկ ղը4: 

 Պա կաս չէ ոչ անդ րաշ խար հա յին ծա գում ու նե ցող պա ռա վի դե րը հե քիա թի 
հե րո սի գոր ծո ղութ յուն նե րի զար գաց ման ըն թաց քում:  Հար ևան կամ ա նի ծող 
պա ռավ գոր ծող ան ձը հե քիաթ մուտք է գոր ծում եր բեմն հե րո սի գոր ծո ղութ յուն-
նե րի սկզբնա մա սում: 

Ա նեծ քի հմա յա կան ներ գոր ծութ յամբ հե րո սին պատ ժե լու փո խա րեն պա-
ռա վը ո րոշ հայ ժո ղովր դա կան հե քիաթ նե րում հան դես է գա լիս որ պես նվի րա-
տու և  խորհր դա տու: Այս պես` Ս յու նի քի «Կտ րիչ տղան» հե քիա թում թա գա վո-
րի փոքր տղան. «…հրը վըն նե րին խու խոր ցը նհետ խաղ ը նե լիս տամ ա մըն պը-
ռա վի տղի կյ&ւ լոխ պու կում:  Պա ռա վը կյամ ա լաց ը շի վան ա նում, թա կյ&ւ լոխտ 
վե ղեմ, քու ը րես նո ւի նը ախ պեր քը քյա ցալ են &ւրանց հե տի կնեկյ ճա րեն, պի-
րեն, տ&ւ էլ ե կալ ես խու խոր ցը ըս պա նո՞ւմ»5:  Պա ռա վի խորհր դով հե րո սը ձեռք 
է բե րում իր հան գուց յալ հոր ձին ու աս պա զե նը և  ճա նա պարհ վում իր խորթ 
եղ բայր նե րի հետ քով` հարս նա ցու փնտրե լու: Ի մաս տուն պա ռա վը, ի մա նա լով, 
որ հե րո սին եղ բայր նե րից վնաս կգա, խոր հուրդ է տա լիս նաև նրանց հետ նույն 
տե ղում չքնել:  Կար սի հե քիաթ նե րից մե կում պա ռավն իր կու ժը ջար դող թա գա-
վո րի տղա յին ա նի ծում է, որ նա հան դի պի յոթ եղ բոր քրո ջը և  սի րա հար վի, որ 
ի մա նա աշ խար հում ինչ կա6, փոքր-ինչ տար բեր է ար ցախ յան հե քիա թի ա նի-
ծող պա ռա վը: Ն րա ա նեծ քի արդ յուն քում չո րա նում է ժլատ թա գա վո րի այ գին: 
Այ դու հան դերձ, պա ռավն իր խոր հուրդ նե րով օգ նում է ձեռք բե րել այ գին վե րա-
կանգ նող  Հա զա րան բլբու լը և  վե րա կեն դա նաց նում թա գա վո րի փոքր տղա յին7:

Ս յու նի քի «Դ%րվի շին խո խեր քը» հե քիա թում իր բոս տա նը մտած հե րո սին 
ա նի ծե լով՝ պա ռավը խոր հուրդ է տա լիս գնալ կո րած հո րը փնտրե լու և  միև-
նույն ժա մա նակ ա սում, որ մո րից խնդրի դեր վի շի տված ձին ու աս պա զե նը8: 
«Օխ տը ախ պեր, մի քուր» հե քիա թում հար ևան պա ռա վը հե րո սու հուն խոր-
հուրդ է տա լիս լաց լի նե լու փո խա րեն գնա եղ բայր նե րին փնտրե լու9:

Այս պի սով` դի տար կում նե րը ցույց են տա լիս, որ Ս յու նի քի տա րա ծաշր-
1 «Շըղկշըղկան շապիքյ».- Մոկս. հայոց բանահյուսական մշակույթը, կազմողներ` 

Հարությունյան Ս.Բ., Խեմչյան Է.Հ .,  Խ եմչյան Մ.Հ., Պո ղո սյ ան Ա.Կ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտությու ն»  հրատ., 2015, էջ 33, № 1(1):

2 «Գոլ-Բարին».- ՀԺՀ, հ. X IV,  էջ 51,  № 2:
3 «Ուստա Մուրատ».- ՀԺՀ, հ. XVI, Վան-Վասպուրական, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 

հրատ., 2009, էջ 40, № 4, «Զ%զոն ին%ն $սմ%ր».- ՀԺՀ XIV, էջ 425, №46
4 «Հրեղան ծին».- ՀԺ Հ,  հ . VII, էջ 428-429, № 1 77 :
5 «Կտրիչ տղան».- ՀԺՀ, հ. VII, էջ 411, № 175:
6 «Օխթ ախպոր քուրը».- Կարս., էջ 87, № 10(10):
7 «Հազզարան բը լբ&ւլը».- Սարգսյան Ա. Յու., Արց ախ ի բանահյուսությունը, Երևան, «Էդիտ 

Պրինտ», 2015, էջ 111-1 17 , №  1 (7 ):
8 «Դերվիշին խոխերքը».- ՀԺՀ, հ. VII, էջ 434, № 178:
9 Օխ տը  ա խպեր, մի քուր».- Հովսեփյան Հ., նշվ.  ժողովածու, էջ 138, № 22(22):
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ջա նի տպա գիր հե քիաթ նե րի խորհր դա տու և ն վի րա տու պա ռավն ու նի բազ-
մա բնույթ գոր ծա ռույթ ներ: Ծ նունդ առ նե լով ժո ղովր դի ա ռաս պե լա բա նա կան, 
դի ցա բա նա կան, ծի սա կան պատ կե րա ցում նե րից` պա ռա վը նախ հե քիա թի 
հե րո սի մայրն է կամ հե րո սի մե ռած մոր վե րա մարմ նա վոր ված հո գին:  Մայր-
պա ռա վը (ի րա կան աշ խար հում և  անդ րաշ խար հում) հան դես է գա լիս ինչ պես 
դրա կան, այն պես էլ բա ցա սա կան կող մե րով` իր խոր հուրդ նե րով և ն վի րատ-
վութ յամբ նպաս տե լով կամ խո չըն դո տե լով հե րո սի գոր ծո ղութ յուն նե րին: Անդ-
րաշ խար հի պա ռա վը հան դես է գա լիս որ պես կա պող օ ղակ հե րո սի և  անդ-
րաշ խա րի միջև. հե րո սին մատ նա ցույց է ա նում ի րա կան աշ խարհ դուրս գա լու 
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СТАРУХА-СОВЕТНИК И СТАРУХА-ДАРИТЕЛЬ СЮНИКСКИХ СКАЗОК, В 
СОПОСТАВЛЕНИИ СО СКАЗКАМИ ДРУГИХ ИСТОРИКО-ЭТНИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 
АРМЕНИИ - МАРИНЕ ХЕМЧЯН - Наблюдения показывают, что старуха-советник и 
старуха-даритель отпечатанных сказок Сюникского региона имеют разнохарактерные 
функции. Исходя из мифологических, религиозных и ритуальных представлений, 
старуха - в первую очередь мать героя сказки или перевоплащающаяся душа его 
умершей матери. Старуха-мать (в реальном, также в потусторонном мире) выступает 
как положителными, так и отрицатвльными чертами, своими советами и дарами 
содействуя или препятствуя действиям героя сказки. Старуха подгробного мира 
выступает как связывающее звено между героем сказки и потустороннем миром: 
герою указывает путь реального мира или появляется там, чтобы помочь герою своим 
советом и даром. Старуха-колдунья (в облике дэва, ведьма, верхом на хноци (бочёнок 
для пахтания) свои советы и дары дает антогонисту, этим препятствуя действиям 
героя сказки. Не в меньшей степени важную роль играют и гостеприимные (иногда 
принимающие материнские обязанности), соседские и проклинающие старухи, 
непосредственным вмешательством которых изменяется ход действий героя. 

Ключевые слова: сказка, советник, даритель, старуха, потусторонный мир, 
колдунья, антогонист, перевосплощение души, табу.
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OLD ADVISOR WOMAN AND OLD DONOR WOMAN OF THE SYUNIK TALES, IN 
COMPARISON WITH THE TALES OF OTHER HISTORICAL AND ETHNICAL REGIONS 
OF ARMENIA - MARINE KHEMCHYAN - Observations show that the advisor and donor 
old woman of the printed tales of the Syunik region has multiple functions. Based on 
mythological, religious and ritual representations, first of all the old woman is the mother of 
the main character of the fairy tale or the reincarnated soul of his deceased mother. The old 
mother (in the real world, as well as in the underworld) acts both positively and negatively, 
assisting or hampering the actions of the character with her advice and gifts. The old woman 
of the underworld acts as a link between the character and the underworld: indicating the 
path for the character out to the real world or appearing there to assist the character with 
her advice and gift. An old witch-woman (as a deamon, a witch, riding the churn) gives her 
advice and gifts to the antagonist, thereby hampering the actions of the character. A role no 
less important is played by hospitable (sometimes taking maternal duties), neighborly and 
cursing old women, whose direct intervention changes the course of the character՛s actions.

Keywords: tale, adviser, donor, old woman, underworld, witch, antagonist, sout 
reincarnation, hamper


