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ԿՐՈ ՆԱ ԾԻ ՍԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ՐԵ ՐԸ  
«ՍԱՍ ՆԱ ԾՌԵՐ» ՀԵ ՐՈ ՍԱ ՎԵ ՊՈՒՄ

Սար գիս Հա րու թյու նյան*

Զե կուց ման մեջ քննարկ ված ծի սա պաշ տա մուն քա յին խնդիր նե րը ներ կա
յաց ված են նա խաք րիս տո նե ա կան և քրիս տո նե ա կան կրո նա ա ռաս պե լա
բա նա կան պատ կե րա ցում ե րի բա ղար կու մով և ընդգր կում են հա յոց ժո
ղովր դաք րիս տո նե ա կան ինք նա տիպ հա մա կար գի ծի սա հա վա տա լի քա յին 
գրե թե բո լոր էա կան բա ղադ րիչ նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. Սաս նա ծռեր, կրո նա ծի սա կան տարր, հա վա տա լիք, 
առաս պել, պաշ տա մունք, ողոր միք, ծի սա կան բա նա ձև, նվի րա գոր ծում, 
ճգնու թյուն, մա տաղ, խաչ պա տա րա գի:

Կրո նա ծի սա կան տար րը Հա յոց «Սաս նա ծռեր» հե րո սա վե պում ու
նի ոչ թե սոսկ մո տի վա յին ար ժեք այլ վե պի քա ռա ճյուղ կա ռուց ված քում 
դրսև որ վում է որ պես սյու ժետակերտման կա րև որ բա ղադ րա մաս:

1. Վե պի ավան դա կան կա ռուց ված քը հատ կանշ վում է «Ողոր միք» 
կոչ ված նա խա բա նով, ուր հա յոց ծի սա կան կեն ցա ղա յին յու րա հա տուկ 
ոճա կան ար տա հայտ չա ձև ե րով ողոր միք է տրվում վե պում նշա նա վոր դեր 
խա ղա ցած հե րոս նե րին կամ հե րո սու հի նե րին, իբ րև եր բեմ ի ապ րած և 
գոր ծած նախ նի նե րի, որոնց գոր ծո ղու թյուն նե րից է բա ղադր վում հե րո սա
վե պի հա մա կա ռույ ցը: Հայ կա կան կեն դա նի հա վա տա լիք նե րով հան գու
ցյալ նե րին տրվող Ողոր մի քի այս ծի սա կան բա նա ձև ե րով է սկսվում հա յոց 
հե րո սա վե պը, որն ավարտ վում է ժայ ռում փակ ված վի պա կան հե րո սի` 
Փոքր Մհե րի, աշ խար հի կա տա րա ծին կամ Քրիս տո սի երկ րորդ գալս տյան 
և հո գի նե րի վերջ նա կան դա տաս տա նը կա տա րե լու վախ ճա նա բա նա կան 
մո տիվ ե րով:

Հա յոց վե պի սկիզբն ու վերջն, այդ պի սով շրջա նակ վում է մահ վան 
ծե սի ու աշ խար հի վախ ճա նի դրվագ նե րով` առաջ բե րե լով վի պա կան մի 

* 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 վա րիչ, գլխա վոր գի տաշ խա տող, բա նա սի րա կան 
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ:
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Սար գիս Հա րու թյու նյան

ներ փակ մո դել, որի ներ սում ևս վիպա կան իրա դար ձու թյուն ներն ըն թա
նում են ծի սակ րո նա կան այլ մո տիվ ե րի զու գակ ցումով:

2. Նախ վե պի հիմ ա կան` յու րա յին/օտար հա կադ րու թյունն ու 
կոնֆ լիկ տը վե պի բո լոր չորս ճյու ղե րում, որն ու նի էթ նիկ բո վան դա կու
թյուն, հա ճախ ան վան վում է ոչ թե էթ նո նիմ ե րով, այլ խա չա պաշտ /կռա
պաշտ կրո նա հա վա տա լի քա յին հաս կա ցու թյուն նե րով:

Այդ հիմ ա կան հա կադ րու թյունն ու պայ քա րը վի պա կան հյուս ված
քում սո ցի ա լա կան, քա ղաքական, էթ նի կա կան և այլ դրսև ո րում ե րին զու
գա հեռ` ու նի շեշտ ված կրո նահավատալի քային հե տև անք ներ (կռա պաշտ 
թա գա վո րը բռնու թյամբ կին է տա նում խա չա պաշտ թա գա վո րի դստեր 
Ծո վի նա րին, որին ըն կե րակ ցում է քա հա նա կամ վար դա պե տը, իբ րև 
քրիս տո նե ա կան հա վատ քի պաշտ պան: Ծո վի նա րից հրաշ քով ծնված երկ
վո րյակ նե րը տա ճա րում աղո թե լիս սպա նում են իրենց կռա պաշտ հո րը, 
ջար դում կռքե րին, փախ չում ապաս տա նում են լեռ նա յին Սա սու նում: Այս
տեղ Սա նա սա րի որ դի Մեծ Մհե րը կա ռու ցում է Մա րու թա Ս. Աստ վա ծած
նի վան քը, իբ րև էթ նի կա կան ինք նու թյան և սրբու թյան խորհր դանիշ. վեր
ջինս վե րա կա ռուց վում է Դավ թի կող մից և եր կիցս են թարկ վում այ լա դա
վան Մսրամելի քի ավար մանն ու ավեր մա նը և դառ նում ճա կա տագ րա կան 
կռվի հիմ ա պատ ճառ Դավ թի և Մսրա մե լի քի մի ջև: Մեծ Մհե րը խախ տե
լով ամուս նա կան ուխ տը` կե նակ ցում է այ լա դա վան Մսրամե լի քի տիկ նոջ` 
Իս միլ Խա թու նի հետ, որից ծնվում է կրտսեր Մսրա մե լի քը` Սաս նա տան 
գլխա վոր թշնա մին, իսկ ուխ տա զանց ման հա մար, Դավ թի ծննդից ան մի
ջա պես հե տո մեռ նում են Մեծ Մհերն ու կի նը:

Վե պի որոշ պա տում ե րում Փոքր Մհե րի հիմ ա կան նպա տակն է 
դառ նում Սաս նա բո լոր թշնա մի նե րի, մաս նա վո րա պես այ լա դա վանկռա
պաշտ նե րի ոչն չա ցու մը, որի վերջ նա կան իրա կա նաց ման հույ սը հա յե րը 
կա պել են նրա քա րայ րից դուրս գա լու հետ:

3. Հե րոս նե րը ծնվե լիս կամ հա սու նա նա լիս, հատ կա պես վճռա կան 
կռիվ ե րից առաջ, են թարկ վում են նվի րա գործ ման (ինի ցա ցի ա յի) ծի սա
կան արա րո ղու թյուն նե րի, որոնք նրանց գերբ նա կանաստ վա ծա յին լիցք 
են հա ղոր դում վի պա կան իրա դար ձու թյուն նե րի ծա վալ ման ըն թաց քում 
(Սա նա սա րին և Բաղ դա սա րին կնքում և մրտում են թոն րի վրա, Դավ թի 
լե զուն կրա կով սրբա գործ վում, դառ նում է թլվատ, Մեծ Մհե րը Մա րու թա 
վան քում 40 ան ծին երինջ է մա տաղ անում, դեմ քը դրանց արյամբ լվա
նում, ձեռք բե րում հմա յիլ, զենք ու զրահ, հրե ղեն ձի, դառ նում ան հաղ թե լի. 



441

Կրո նա ծի սա կան տար րե րը «Սաս նա ծռեր» հե րո սա վե պում

Դա վի թը կռվից առաջ ճգնում է Մա րու թա Վան քում. լո ղա նում 40 ան ծին 
երն ջի արյան մեջ կամ Կաթ նաղ բյու րում, աճում, հզո րա նում):

4. Յու րա յին հե րոս ներն իրենց գերբ նա կան (ջրա յին) ծագ ման և ժա
ռան գա կա նու թյան շնորհիվ վա յե լում են աստ վա ծա յին հո վա նա վո րու
թյուն, աստ վա ծա տուր ս. Նշա նի (Խաչ պա տա րա գի, խաչ պա տե րազ մի) 
շնոր հիվ դառ նում են ան խո ցե լի և ան պար տե լի, երբ խախ տում են ս. Նշա
նին տված եր դու մը` չա րա չար պատժ վում են (Դա վիթ): Բո լոր վճռա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րից առաջ կամ նեղն ընկ նե լիս` նրանք աղոթ քի հա տուկ 
բա նա ձև ով (Հացն ու գի նին, տեր կեն դա նին) դի մում, ապա վի նում են հմա
յիլ ս. Նշա նին և ստա նում նրա օգ նու թյու նը: Աստ ված թե պետ վե պում ան
մի ջա պես հան դես չի գա լիս, բայց աստ վա ծա յին էակ նե րը, հան ձին Գաբ
րի ել հրեշ տա կի և Ս. Սարգ սի, հա ճախ են երև ան գա լիս և օգ նում հե րոս նե
րին նրանց նա խա ձեռ նում ե րում:

5. Նախ նի նե րի պաշ տա մունքն իր նախ նա կան հե թա նո սա կան և 
քրիս տո նե ա կան ձև ե րով հա ճախ է դրսև որ վում վե պի տար բեր դրվագ նե
րում, որ պի սիք են «Ողոր միք» նա խա բա նը` վի պա կան նախ նի նե րին ուղղ
ված օրհ նա բա նա կան բա նա ձև ե րով, Աբա մե լի քի և Մեծ Մհե րի մահ վան 
առիթ նե րով սա սուն ցի նե րի հա մա ժո ղովր դա կան սուգն ու սգա հա նու թյու
նը, ցաս ման ժա մի կամ մե ռել նե րի հո գու հա մար ծի սա կան հա րի սա յով 
պատարագ տա լը, Փոքր Մհե րի կող մից իր բո լոր նախ նի նե րի հո գու 
փրկու թյան հա մար ս. պատարագ մա տու ցե լը, նրա ող բեր գա կան երկ խո
սու թյու նը ծնող նե րի գե րեզ ման նե րի հետ, նրան ցից ստա ցած խոր հուրդնե
րը, և առ հա սա րակ ծի սա հա վա տա լի քա յին այլ իրադ րու թյուն ներ:

6. Այս ամե նը գա լիս է վկա յե լու, որ Հա յոց հե րո սա վե պում հին ու 
նոր ծի սա հավատալի քա յին տար րերն ու նեն վճռո րոշ նշա նա կու թյուն թե՛ 
վի պա կան սյու ժե տի կա յի ձև ա վոր ման ու ծա վալ ման գոր ծըն թա ցում, թե՛ 
հե րոս նե րի արարք նե րի պատ ճա ռա բան ման և թե՛, մանավանդ, նրանց 
ճա կա տագ րի կան խո րոշ ման ու հիմ ա վոր ման խնդիր նե րում:

Ձև ա վոր ված լի նե լով հնա գույն առաս պել նե րի ու հա վա տա լիք նե րի, 
ծի սա կան սո վորույթ նե րի գա ղա փա րա կան հեն քի վրա, հե տա գա յում վե
րա ի մաս տա վոր ված քրիս տո նե ա կան նոր կրո նի ճշմա րիտ հա վա տա լիք
նե րով ու ծի սա կան ըմբռ նում ե րով, հայ ժո ղովր դա կան դյու ցազ նավե պը 
գրե թե նույ նու թյամբ վե րար տադ րել է կեն դա նի գո յա տև ող ժո ղովր դա կան 
քրիս տոնե ության հա մայ նա պատ կե րը` հե թա նո սա կա նի ու քրիս տո նե ա
կա նի ինք նա տիպ հա մա գոյակցությամբ:
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РЕ ЛИ ГИ ОЗ НО-РИ ТУ АЛЬ НЫЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ  
В ГЕ РО И ЧЕС КОМ ЭПО СЕ «САС НА ЦРЕР»

Сар гис Ару тю нян
Ре зю ме
Ре ли ги оз нори ту аль ный эле мент в ар мянс ком ге ро и чес ком эпо се «Сас на 
црер» име ет не толь ко по вест во ва тель ное зна че ние – в ком по зи ции всех 
че ты рех вет вей эпо са он вы сту па ет как важ ная со став ля ю щая пост ро е ния 
сю же та.

На ча ло и ко нец ар мянс ко го эпо са об рам ле ны эпи зо да ми, опи сы ва ющи ми 
пог реб аль ный об ряд и ко нец све та, при этом на пер вый план выд ви га ет ся 
замк ну тая мо дель эпо са, внут ри ко то рой эпи чес кие соб ыт ия про ис хо дят 
па рал лель но дру гим ри ту аль норе ли ги оз ным мо де лям.

Тра ди ци он ная струк ту ра эпо са оп ре де ля ет ся про ло гом, на зы ва ющим ся 
«По ми но ве ния», где в при су щей ар мя нам сво е об раз ной об ря до вобы то вой 
фор ме по ми на ют ся ге рои, иг ра ющие в эпо се зна чи тельн ую роль, как не ког
да жив шие пред ки, дейст вия ко то рых со став ля ют ком по зи ци он ную ос но ву 
ге ро и чес ко го эпо са.

Это преж де все го ос нов ная оп по зи ция свой/чу жой во всех че ты рех вет вях 
эпо са, имею щая эт ни чес кое со дер жа ние, но ча сто обоз на чен ная не эт но ни
ма ми, а ре ли ги оз ным про ти во по став ле ни ем хри сти а нин/идо ло пок лон ник.

Ге рои при рож де нии или по до сти же нии зре ло сти, в осо бен но сти пе ред ре
ша ющим сра же ни ем, про хо дят ини ци а ци он ный об ряд, при да ющий им 
сверхъ е стест венн ую бо жест венн ую си лу в про цес се раз вит ия соб ытий в 
эпо се (Са на са ра и Баг да са ра кре стят над то ни ром; язык Да ви да ос вя ща ет ся 
ог нем и у не го по яв ля ет ся де фект ре чи; Мгер Стар ший в церк ви Ма ру та 
при но сит в жерт ву 40 не те лив ших ся те лок, омы ва ет ли цо их кровью, при
об ре та ет та лис ман, ору жие и дос пе хи, ог нен но го ко ня и ста но вит ся не по
бе ди мым; Да вид пе ред бо ем от шель ни ча ет в церк ви Ма ру та, ку па ет ся в 
кро ви 40 не те лив ших ся те лок или в Кат нах пю ре (Мо лоч ном род ни ке), вы
рас та ет, ста но вит ся мо гу щест вен ным).

Культ пред ков в сво ей пер во на чаль ной язы чес кой и хри сти анс кой фор ме 
ча сто от ра жен в раз лич ных эпи зо дах эпо са, та ких как фор му лы бла гос ло
вен ия эпи чес ких пред ков в про ло ге «По ми но ве ния»; все на род ный тра ур 
са сун цев по по во ду смер ти Аб аме ли ка и Стар ше го Мге ра и вы ве де ние их 
из трау ра; под но ше ние ри ту аль ной ари сы в па мять душ усоп ших; свя тая 
ли тур гия во спа се ние душ всех сво их пред ков, осу ществ лен ная Мге ром 
Млад шим, его тра ги чес кий ди а лог с мо ги ла ми ро ди те лей, по лу чен ные от 
них со ве ты и дру гие дейст вия ре ли ги оз но го и ри ту аль но го ха рак те ра.

Сфор ми ро вав ший ся на идей ной ос но ве древ ней ших ми фов, ве ро ва ний и 
ри ту аль ных об ы ча ев, впос ледст вии пе ре ос мыс лен ный ве ро ван ия ми и ри
ту аль ным по ни ма ни ем но вой хри сти анс кой ре ли гии, ар мянс кий на род ный 
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ге ро и чес кий эпос поч ти в том же ви де восп ро из вел па но ра му жи во го, про
дол жа юще го свое су щест во ва ние на род но го хри сти анст ва в сво е об раз ном 
со су щест во ва нии язы чес ко го и хри сти анс ко го.

Клю че вые сло ва: «Сас на Црер», ре ли ги оз нори ту аль ный эле мент, по верье, 
миф, ри ту аль ная фор му ла, ини ци ац ия, ма таг (жерт воп ри но ше ние).

THE RELIGIOUS CEREMONIAL COMPONENT IN THE ARMENIAN EPIC 
“SASNA TSRER”

Sargis Harutyunyan
Summary
The religious ceremonial element in the fourbranch structure of the epic “Sasna 
Tsrer” (Daredevils of Sassoun) has not merely expositive value but also appears 
as an important component in plot creation.

The beginning and the ending of the Armenian epic are outlined with episodes 
of the ritual of death and termination of the world, thus creating a close model, 
inside of which the course of the events of the epic progress in parallel with 
other religiousceremonial contents.

The traditional structure of the epic is featured in a prologue called “Vog
hormiq,” where, with Armenian household ceremonial specific stylistic forms of 
expression, the heroes and heroines that play significant role in the epic are 
blessed as once living and acting ancestors whose actions form the architecture 
of the epic.

First, the main conflict, the insider – alien antagonism in the four branches, has 
ethnic content; often it is called not by ethnonyms, but by crossworshiper (i.e. 
Christian) – idolater religious terms.

At their birth or maturity, and particularly before crucial fights, the heroes are 
subjected to ritual ceremonies of initiation which, during the development of 
the epic events, inculcate them with supernaturaldivine charge. (e.g., Sanasar 
and Baghdasar are being christened or baptized on a tonir; Davit is tested with 
fire and gold that causes his articulation defect; Senior Mher sacrifices 40 heif
ers, washes his face with their blood, obtains a talisman, arms and armor, igne
ous horse, and becomes invincible; Davit lived in seclusion in the monastery 
Maruta, bathes in the blood of 40 heifers in Katnaghbyur, grows and becomes 
powerful).

The worship of ancestors often manifests itself in its Christian and pagan forms 
in various episodes of the epic, such as in the prologue “Voghormiq” with bless
ing formularies for epic ancestors, the popular mourning and ritual of its ending 
on occasions of the Abamelik’s and Senior Mher’s deaths, liturgy offering with 
ritual of harissa (national dish with wheat and chicken or lamb) in the hour of 
wrath or for the souls of the dead, offering of Divine Liturgy by Junior Mher for 
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the souls of all of his ancestors, his tragic dialogue with the graves of his parents, 
the advices received from them, and other religious ceremonial events.

Being shaped on the ideological basis of ancient myths and beliefs, ritual cus
toms, and subsequent reassessment of the belief and ritual understandings of 
the Christian new religion, the Armenian national epic almost identically has 
replicated the vivid panorama of existing popular Christianity with unique 
coexistence of pagan and Christian realities.

Keywords: “Sasna tser” national epic, religiousritual element, belief, myth, rit
ual formula, initiation, asceticism, cult, matagh, cross of Liturgy, clemency song.
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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



504

CONTENTS

 Preface 9
1. Stepan Lisitsian (on the occasion of his 150th birthday) 11
 Lilia Vardanyan

 I. THE ARMENIAN GENOCIDE, SELF-DEFENCE, CANONIZATION

2.  Shaping the image of “the enemy” as supporting factors  
for the mass violence in the context of the Armenian Genocide 18

 Hasmik Grigoryan

3. The heroic battle of Moussa dagh according  
to the testimonies of the eyewitness survivors 27

 Verzhine Svazlyan
4. Andranik: folklore character 41
 Alvard Ghaziyan
5. Canonization of the martyrs of the Armenian Genocide  

as a cultural event 54
 Harutyun Marutyan

 II. STALINISM: YESTERDAY AND TODAY

6. The forced relocation of Armenians and the subgroup of “Turks”  
in specific localities exiled from the Black sea area 66

 Hranush Kharatyan
7. Altayan exile as a source of innovations 81
 Levon Abrahamian
8. The localization of the monument of Anastas Mikoyan 

as a “place of memory” 90
 Hasmik Knyazyan

 III. OLD AND NEW REFUGEES/IMMIGRANTS IN ARMENIA

9. Generation change issues in compatriotic unions 106
 Anna Markosyan
10. The Pand pilgrimage as a paradigm of the Getashen 

descendents’ identity 116
 Gayane Shagoyan, Arsen Hakobyan, Victoria Khurshudyan
11. The process of integration and naturalization of 

Armenian refugees from Azerbaijan (1988 –1992) 126
 Shushanik Ghazaryan

12. The process of accomodation of Syrian Armenians 135
 Armenuhi Stepanyan

13. Language as an important component for Syrian Armenians cultural  
adaptation (an ethnosociological survey) 143

 Gayane Hakobyan



505

 IV. ETHNOGRAPHY OF MUSEUM OBJECTS

14. The types of money and their ritual significance  156 
Armine Zohrabyan

15. Manifestations of compositions and ornaments  
of Armenian carpets in middle age Spanish carpets 168

 Lilia Avanesyan
16. Necklaces with dragon symbols 179
 Astghik Isreaelian
17. On the issue of promoting of ethnographic artifacts and collections  

in the light of modern market relationships 193
 Lianna Gevorgyan

 V. BELIEF, RITUAL, FESTIVAL
18. Trepanation in the Late Bronze and Early Iron ages (on anthropological 

materials from the territory of the Lori region of Armenia) 206
 Anahit Khudaverdyan, Suren Hobosyan
19. The miracle factor in the religiousecclesiastical legends of Moks 217
 Ester Khemchyan
20. The soul outside of the body in Armenian tales of magic 231
 Tamar Hayrapetyan
21. The Hisnakats (Forty days) feast epiphany 243
 Hasmik Abrahamyan
22. On the tradition of raising of VarazTrdat, the Prince  

of Caucasian Albania, on the shield 255
 Artak Dabaghyan
23. Reflection in the “curtail form” of the ritual in  

the name of one plant 263
 Emma Petrosyan, Zaruhi Sudjyan
24. Funerals that can be photographed and  

funerals that can not be photographed 269
 Smbat Hakobyan
25. ArmenianCatholic community of SamtskheJavakhk  

(an attempt of historicethnographic research) 279
 Sose Grigoryan

 VI. SACRAL PLACE AND CHURCH

26. Sacred landscape of Tirinkatar on Aragats 290
 Arsen Bobokhyan
27. Sacred objects from medieval Saghmosavank 302
 Ashot Manucharyan
28. Mount Cassius in traditional ancient beliefs and  

folk tales of Armenians in the Antioch region 313
 Hagop Tcholakian



506

29. Two churches, two communities: social and 
religious context of newly built churches 328

 Yulia Antonyan

 VII. LEISURE
30. The cafռ environment in Yerevan: eastern space  

with western trajectory 340
 Gohar Stepanyan

31. Leisure time structure changes in urban residential areas  
of the Republic of Armenia 353

 Ruben Ohanjanyan

 VIII. PUBLIC DISCOURSE AND BEHAVIOUR

32. The interactions of culture and certain contemporary  
fundamental issues in Armenian public perceptions 366

 Nikol Margaryan, Meline Torosyan

33. Some aspects of gender communication issues  
in PostSoviet Armenia 383

 Lilit Manukyan

 IX. AGRICULTURE AND GATHERING

34. Agricultural customs in Armenia in the 17th century according  
to historiographers Zakaria Kanakertsi and Zakaria Aguletsi 392

 Christine Papikian

35. Gathering of wild fruits in Lori
 Angela Amirkhanyan

 X. EPIC POEM

36. Armenian folk heroic epic 414
 Armen Petrosyan

37. Aram Ghanalanyan: writing down and editing the versions of  
“Sasna tsrer” (Daredevils of Sassoun) epic poem 426

 Anna Poghosyan

38. The religious ceremonial component  
in the Armenian epic “Sasna tsrer” 439 
Sargis Harutyunyan

 XI. FAIRY TALE

39. Giftbringer and adviser animals in the Armenian folk tales 446
 Marine Khemchyan

40. Fairy tale narration today 458
 Nvard Vardanyan

 


