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Մա րի նե Խեմ չյան*

Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում գլխա վոր հե րո սի գոր ծո ղու թյուն նե րը 
հա ճախ ու ղեկց վում են նվի րատ վու թյամբ և խորհր դատ վու թյամբ, որոնց 
օգ նու թյամբ հե րո սը կա րո ղա նում է լու ծել իր առ ջև դրված խնդի րը: Հոդ
վա ծում վեր է հան ված նվի րա տու և խորհր դա տու կեն դա նի նե րի տի պը` 
Տի ե զե րա կան ծա ռի եռա մի աս նու թյան լույ սի ներ քո: Հե քի ա թում որ պես 
օգ նա կան հան դես եկող կեն դա նի նե րը բազ մա զան են` մրջյուն, մժեղ, մե
ղու, բոռ, ոզ նի, մո ղես, օձ, ձուկ, կա տու, շուն, ոչ խար, կով, ձի, եղ նիկ, գայլ, 
աղ վես, առյուծ, վի շապ և այլն: Հայ հրա շա պա տում հե քի աթ նե րում 
քննարկ ված կեն դա նի նե րից շա տերն իրենց մեջ կրում են հե րո սի նախ նի
նե րի հո գին, իմաս տուն են, խո սում են մարդ կա յին լեզ վով, տե ղա փոխ վում 
են գերբ նա կան արա գու թյամբ, գի տեն հե րո սի անց նե լիք ճա նա պա րի վրա 
ծա ռա ցած դժվա րու թյուն նե րի և դրանք հաղ թա հա րե լու մի ջոց նե րի մա
սին, հա ճախ հան դես են գա լիս որ պես կա պող օղակ իրա կան և հան դեր
ձյալ աշ խար նե րի մի ջև: Եր բեմ կեն դա նի նե րը հե քի ա թի հե րո սին օգ նում 
են` ի նշան երախ տա գի տու թյան: Երախ տա պարտ կեն դա նի նե րը հե քի աթ 
մուտք են գոր ծում որ պես նվի րա տու ներ և, հե րո սին տա լով իրենց կան չե
լու բա նա ձևը, հե տա գա յում գոր ծում են որ պես օգ նա կան ներ: Բա ցի այդ՝ 
հե քի աթ նե րում շատ տա րած ված է կեր պա րա նա փո խու թյան մո տի վը, որը 
ևս ապա ցու ցում է մար դու և կեն դա նի նե րի վաղն ջա կան կա պը հնա գույն 
պատ կե րա ցում ե րում:

Բա նա լի բա ռեր. հե քի աթ, նվի րա տու, խորհր դա տու, օգ նա կան կեն դա նի
ներ, երախ տա գի տու թյուն, հե րոս, Տի ե զե րա կան ծառ, գոր ծա ռույթ, կեր
պա րա նա փո խու թյուն, անդ րաշ խարհ:

Հե քի ա թի սյու ժեի զար գաց ման ըն թաց քում հե րո սի ձեռքն է ընկ
նում ինչոր հրա շա գործ նվեր, որի օգ նու թյամբ նա հաս նում է իր նպա տա
կին: Այդ նվե րը կամ որևէ առար կա է (մա տա նի, սփռոց, մա հակ և այլն), 
կամ կեն դա նի (ձի, կով, առյուծ, գայլ, մե ղու, մրջյուն, ար ծիվ, աղավ ի և 
այլն): Մեր նպա տակն է վեր հա նել նվի րա տու և խորհր դա տու կեն դա նի
նե րի տի պը:

* 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 կրտսեր գի տաշ խա տող:
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Հա մա ձայն Տի ե զե րա կան ծա ռի մա սին պատ կե րա ցում ե րի` կեն
դա նի նե րը բաշխ ված են ուղ ղա ձիգ գծով: Ծա ռի վե րին մա սը (ճյու ղեր) 
կապ վում է թռչուն նե րի, մի ջին մա սը (բուն)` կճղա կա վոր կեն դա նի նե րի 
(ձի, կով, ոչ խար, եղ ջե րու, իշայ ծյամ և այլն), եր բեմ մե ղու նե րի, ավե լի ուշ 
ավան դու թյուն նե րում` մար դու, ստո րին մա սը (ար մատ ներ)` օձե րի, ձկնե
րի, գոր տե րի և այլ նի հետ: Ուղ ղա ձիգ գծով են դրսև որ վում նաև վե րևներ
քև, եր կինքեր կիր, եր կիրստո րերկ րայք, կրակջուր և այլ հա կադ րու թյուն
նե րը, որոնք բա վա կա նա չափ ամ բող ջու թյամբ և ճշգրտու թյամբ նույ նա
կա նաց նում են առաս պե լա բա նա կան գոր ծող ան ձանց և այն աշ խար հը, 
որ տեղ նրանք գոր ծում են: Տի ե զե րա կան ծա ռի օգ նու թյամբ տար բե րակ
վում են տի ե զեր քի հիմ ա կան գո տի նե րը` տա րա ծա կան (երկ նա յին թա
գա վո րու թյուն, եր կիր, ստո րերկ րայք), ժա մա նա կա յին (ան ցյալներ կա
ապա գա` նախ նի ներ, ներ կա սե րունդ, հետ նորդ ներ), պատ ճա ռա գի տա
կան (պատ ճառհե տև անք` հա ջո ղու թյուն, չե զոք վի ճակ, ան հա ջո ղու թյուն), 
անա տո մի ա կան (մարմ ի երեք մա սե րը` գլուխ, իրան, ոտ քեր) և «տար րե
րի» (տա րեր քի երեք տե սա կը` կրակ, հող, ջուր) մի ջա վայ րե րը1: Տի ե զե րա
կան ծա ռի եռա մի աս նու թյան լույ սի ներ քո փոր ձենք ներ կա յաց նել հայ ժո
ղովր դա կան հե քի աթ նե րում որ պես նվի րա տու և խորհր դա տու հան դես 
եկող կեն դա նի նե րին:

Հրա շա պա տում հե քի աթ նե րում կեն դա նի նե րը կապ ված են մար դու` 
տո տե մա կան պատ կե րա ցում ե րի հետ. նրանք կա րող են խո սել մարդ կա
յին լեզ վով, օգ նել գլխա վոր հե րո սին` իրենց գերբ նա կան ու ժով և տա րա
ծու թյան մեջ (իրա կան աշ խարհայն կողմ ա յին աշ խարհ) մեծ արա գու
թյամբ տե ղա շարժ վե լու հատ կու թյամբ:

Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում օգ նա կան կեն դա նի նե րին 
իրենց հեր թին նույն պես կա րե լի է ստո րա բա ժա նել. նրանք կա րող են 
տրված լի նել հե րո սի մա հա ցած կամ մահ վան մահ ճում գտնվող ծնո ղի 
կող մից, աստ ծո կող մից ու ղարկ ված (եր բեմ կեն դա նու տե ղը մատ նանշ
վում է երա զում), ինչ պես նաև կա րող են լի նել հե րո սի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ըն թաց քում նրա ճա նա պար հին հան դի պած և նրա կող մից ու շադ րու թյան 
ար ժա նա ցած երախ տա պարտ կեն դա նի ներ: Որ պես օգ նա կան հան դես 
եկող կեն դա նի նե րը մեր հե քի աթ նե րում բազ մա զան են` սկսած ամե նա
փոքր մժե ղից մին չև հրե ղեն կամ ծո վե ղեն ձին կամ եր բեմ հե րո սի գոր ծո
ղու թյուն նե րը միշտ խո չըն դո տող դևը կամ վի շա պը:

1 То по ров В.Н., Дре во ми ро вое. – МНМ, т. I. М.: Издво «Со ветс кая эн цик ло пе дия», 
1987, с. 398 –406. Հա րու թյու նյան Ս., Հին հա յոց հա վա տա լիք նե րը, կրո նը, պաշ
տա մուն քը և դի ցա րա նը, Երև ան, «Մուղ նի» հրատ., 2001, էջ 10 –11:
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Ինչ պես աշ խար հի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի, այն պես էլ հա յոց հե քի
աթ նե րում մեծ է ձի ու դե րը: Ձին մե ծա մա սամբ հե րո սի տրա մադ րու թյան 
տակ է անց նում անդ րաշ խար հից: Ի դեպ, «Հա զա րան բլբուլ կամ ԱլոԴի
նո յի նաղ լը» հե քի ա թում առ կա է խոհր դա տու ձի ե րի եր կու տիպ: Հե րո սը 
ձի ե րի առա ջին տի պը վերց նում է հոր ախո ռից, որը սո վո րա բար շատ «քո
սոտ» է լի նում և «աչ քից ըն կած»: Սա կայն ի տար բե րու թյուն մյուս ձի ե րի, 
նա մեջ քը չի ծռում: Ձի ուն լավ խնա մե լուց և կե րակ րե լուց (կե րակ րե լը ձի
ուն հրա շա գործ ուժ է տա լիս) հե տո հե րո սը ճա նա պարհ վում է հա զա րան 
բլբու լը գտնե լու և բե րե լու: Հի շյալ ձին խո սող է և իմաս տուն. նա ոչ մի այն 
հե րո սին խոր հուրդ ներ է տա լիս, այ լև օգ նում է նրան (օդ բարձ րա նա լով) 
սպա նել կար միր, սպի տակ և սև դև ե րին: Մյուս տի պը ծո վե ղեն ձին է, որը 
հայտն վում է ծո վից և հե րո սի կող մից սան ձա հար վե լուց հե տո օգ նում 
նրան` ոչ մի այն անց նել ծո վը, այ լև թռչե լով մին չև թա գա վո րի պա տու հա
նը, հե րո սին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռում վերց նել հա զա րան բլբու լի վան
դա կը: «Հրե՛, Չա չոնց թա քա վո րի պա լա տի ծո վի դի հը բլբու լի ղա ֆա զը 
դրած ա, կա րա՞ս ինձ մի ընենց ղամ շի տաս, որ իրեք հա րիր վաթ սու նը վեց 
տա մարս դո ղա, ես բանց րա նամ ըն չար փան ջա րեն, ձեռդ քցես` մի հե տից 
ղա ֆա զը վեր ու նես, թե վե չը կա լար, էկուսս էլ վե կընկ նենք, կմա հա
նանք»2: Այդ ձի ու մա սին հե րո սը տե ղե կա նում է քնի մեջ. ինչոր ձայն նրան 
խոր հուրդ է տա լիս, թե ինչ պես ձեռք բե րի ծո վե ղեն ձին: Ձի ե րի այս եր կու 
տիպն էլ ու նեն անդ րաշ խար հա յին ծա գում: Մե կը հայտն վում է թա գա վո րի 
ախո ռում, մյու սը` ծո վից: Ախո ռը կամ նկու ղը, ըստ Վ. Պրո պի, պար զա պես 
տոհ մա կան դամ բա րան է, որի մի ջո ցով հե րո սը ձեռք է բե րում անդ րաշ
խար հի հետ կապ ված ձին3: Ախո ռը կամ ծո վը կա րե լի է հա մա րել անդ րաշ
խար հի մուտք, որ տե ղից հայտն վում է ձին, որը, աստ ծո կա մոք, հե րո սին 
տե ղե կու թյուն ներ է տա լիս ոչ մի այն նրա անց նե լիք ճա նա պար հի (ան մա
հա կան ջրի, ան մա հա կան խնձո րի կամ հա զա րան բլբու լի գտնվե լու տե
ղի), այլ նաև մո տա լուտ վտանգ նե րի և այդ վտանգ նե րը շրջան ցե լու մի ջոց
նե րի մա սին: Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում օդ բարձ րա ցող ձին 
աղերս ներ ու նի առաս պե լա բա նա կան թռչուն նե րի և թև ա վոր ձի ե րի հետ 
(Քուռ կիկ Ջա լա լի, հու նա կան Պե գաս, սկան դի նա վյան Սլեյպ նիր, բաշ կի
րա կան Տուլ պար, տի բե թյան Լունգ տա (Քա մու ձի), կել տա կան Ագիս կի և 
այլն): «Զար զանդ թա գա վո րի աղ ջի կը» հե քի ա թում պա ռա վի նվի րած ըն

2 «Հա զա րան բլբուլ կամ ԱլոԴի նո յի նաղ լը». – ՀԺՀ, հ. I, Այ րա րատ, կազ մող` Նա
զի նյան Ա.Մ., Երև ան, Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1959, էջ 36, N 1:

3 Пропп В. Я. Исто ри чес кие кор ни вол шеб ной сказ ки. М.: Издво «Ла би ринт», 2000, 
с. 146.
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Նվի րա տու և խորհր դա տու կեն դա նի նե րը հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում

կույ զի մի ջից դուրս եկած ձին խո սե լուց և խոր հուրդ ներ տա լուց բա ցի, նաև 
թև եր է առ նում և թռչում. «Ձին լե զու կառ նի, կը սե. — Չէ, մերս, դու ու խա
նումս նստեք շա լին, Աս լան աղես էլ իմ թամ քին, աստ ված էլ ինձ թռնե լու 
թև եր տվեց, կթռնիմ, — էս ըսավ ու թև ե րը բա ցեց: Ըդ ման էլ էրին ու թռան, 
էկան թա գա վո րի քաղ քի քյա նա րը իջան»4: Հե քի աթ նե րի մեծ մա սում օդ 
բարձ րա ցող ձի ու թև ե րի առ կա յու թյան մա սին չի խոս վում, ի դեպ, ձի երն 
առանց թև ե րի էլ թռչում են տա րա ծու թյան մեջ:

Տի ե զե րա կան ծա ռի ջուրկրակ երկ հա կադ րու թյու նը դրսև որ վում է 
նաև բազ մա թիվ հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում: Հե քի ա թի հե րո սին 
օգ նու թյան հա սած ձի ե րը մե ծա մա սամբ ծո վա յին ծա գում ու նեն: Եր բեմ 
պա տու մի ժա մա նակ բա նա սացն ան ցում է կա տա րում ծո վե ղեն ձի ուց հրե
ղե նի: «Ծո վի ղրա ղին ման ի գա լի, տե հա մի հատ պու ճուր քու ռակ դուս 
էկավ, արա ծըմ էր, ջի բիս քյա մանդ կար, քցե ցի քյա ման դով կա լա` բե րի, 
դա ռավ ըսենց ձի»5: Ծո վա յին ծա գում ու նե ցող այս ձի ու տե ղը մատ նա ցույց 
են անում` նրան հա մա րե լով հրե ղեն ձի:

Եր բեմ հրե ղեն ձին ընկ նում է չար ու ժե րի տրա մադ րու թյան տակ և 
օգ տա գործ վում չար նպա տակ նե րի հա մար («Ու հան աշըղն ու Քո սեն»): 
Հե րո սը աղ բյու րից ջուր խմող ծո վե ղեն մայր ձի ուն կա րո ղա նում է սան ձել 
և նրա մի ջո ցով սպա նել չար ու ժին` Քո սին և իր հարս նա ցուին ազա տել 
գե րու թյու նից: Մայր ձին` Ղըռ խը լու ղսրա ղը, իր աղջ կան` Քո սի մոտ գե րի 
ըն կած Սան դուխ տին խոր հուրդ է տա լիս. «Սան դուխտ, աղու նը կի ղայ դա 
թար խը տու, Քո սեն ըլի հա զար կտոր»6: Ինչ պես տես նում ենք ձին խոր
հուրդ ներ է տա լիս ոչ մի այն հե քի ա թի հե րո սին: Մի ջան կյալ խոր հուրդ նե
րը հե քի ա թի այլ գոր ծող ան ձանց ևս միտ ված են հե րո սին օգ նե լուն:

Նվի րատ վու թյան ար դյուն քում հե րո սի ձեռք բե րած ձին իր հեր թին 
կա րող է դառ նալ նվի րա տու: Հե քի աթ նե րից մե կում («Շահ Յու սու ֆի հե քի
ա թը») առ կա է եռաս տի ճան նվի րատ վու թյուն. դեր վի շը ան ժա ռանգ թա
գա վո րին խնձոր է նվի րում, խնձո րի կճեպ նե րը թա գա վո րի ձին է ու տում և 
ար դյուն քում ծնվում է Բաք լի բար հրե ղեն ձին: Թա գա վո րը Բաք լի բա րին 
նվի րում է դեր վի շի նվի րած խնձո րի շնոր հիվ ծնված որ դուն: Իմաս տուն ու 
հրե ղեն Բաք լի բարն իր տի րո ջը` Շահ Յու սու ֆին բազ միցս օգ նում է խոր
հուրդ նե րով և ֆի զի կա կան ու ժով: Գա լիս է մի պահ, երբ հան գա մանք նե րի 
բե րու մով հե րո սը պետք է բա ժան վի ձի ուց. ձին ասում է. «Ես էսօ րից հե տև 

4 «Զար զանդ թա գա վո րի աղ ջի կը». – ՀԺՀ, հ. IV, Շի րակ. Բա սեն, Ջա վախք, կազ մող` 
Մկրտչյան Մ. Ա., Երև ան, Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ հրա տա րակ չու թյուն, 1963, էջ 102, N 7:

5 «Հու րի թա քա վո րի ախչ կա հե քի ա թը». – ՀԺՀ, հ. I, , էջ 124, N 7:
6 «Ու հան աշըղն ու Քո սեն». – ՀԺՀ, հ. I, էջ 405, N 30:
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Մա րի նե Խեմ չյան

էլ քե զի պետք չեմ, պո չիցս մազ քա շէ, պա հէ քովդ, ինչ վախտ պետք կու
գամ, մազս կու տաս կրա կին, ես կհաս նիմ»7: Մա զը կրա կին տա լը որոշ 
ժո ղո վուրդ նե րի մեջ հմա յա կան մի ջոց է` հո գի ներ կան չե լու, որոնք «սի րում 
են այր ված մա զի հո տը»8: Եվ, քա նի որ, ինչ պես նշե ցինք վե րը, անդ րաշ
խար հից հայտն ված ձին իր մեջ կրում է հե րո սի նախ նի նե րի հո գին, ու րեմ 
ձին ան մի ջա պես այր վող մա զի հո տը զգա լուն պես կա րող է ներ կա յա նալ 
հե րո սին: Եր բեմ հե րո սին կեն դա նին խոր հուրդ է տա լիս նվի րած մա զե
րը, փե տու րը կամ բուրդն իրար քսել, որն ի վեր ջո հան գում է կրա կա ռա
ջաց ման գա ղա փա րին9:

Բազ մա թիվ են հե քի աթ նե րը, որոն ցում ձի ու նվի րած մա զը հե րոսն 
օգ տա գոր ծում է որ պես հրա շա գործ մի ջոց, օրի նակ` «Էս գյո լը դևի մոր 
թուքն է, գու զեր մեր ճամ պեն կտրե, օր դևը մե զի վա սեր, տիա ինքն էլ 
օր տակ է դար ձե, կլո ղա, դու յա լես իրեք մազ պո կե, քցե գյո լի մեջ»: Տղեն 
իրեք մա զը քցեց գյո լի վրա, կար մունջ դար ձավ, իրանք ան ցան»10: Մեկ այլ 
հե քի ա թում իմաս տուն ձին հե րո սի լե զուն բա ցե լու հա մար իր բա շից երեք 
մազ է տա լիս փե րուն, որ պես զի նա գցի բա ժա կով ջրի մեջ ու խմեց նի հե
րո սին. «Իմ թbւքի ցը (էս յա լի ցը էլի, բա շի ցը) մի իրեք մազ պու կի, ստա քա
նի մե չին ճbւր ածա, խմի, լե զուն պaց դի ըլիլ»11:

Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում հա ճախ հան դի պող «երեք» թի
վը (թա գա վո րի երեք տղա, երեք աղ ջիկ, երեք ձի, երեք ոչ խար, երեք հար
ված, երեք ցան կու թյուն և այլն) նույն պես կա րե լի է կա պել Տի ե զե րա կան 
ծա ռի եռա մի աս նու թյան հետ: Երեք ձի ե րը կամ երեք ոչ խար նե րը (խո յեր) 
ու նեն գու նա յին տար բե րա կում` սև, կար միր, սպի տակ, որոնք խորհր դան
շա կան են և կապ ված այս կամ այն աշ խարհ նե րի հետ: Սև, կար միր և սպի
տակ (եր բեմ գորշ) ձի ե րը ու նեն տար բեր գոր ծա ռույթ ներ և հե րո սի կան
չով ներ կա յա նում են անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում և որո շա կի նպա տա կով: 
Սլա վո նա կան հե քի աթ նե րում սպի տակ ձին կապ ված է այն կողմ ա յին աշ
խար հի հետ, իսկ կար միր ձին ներ կա յաց նում է բո ցի գույ նը, որը հա մա

7 «Շահ Յու սու ֆի հե քի ա թը». – Կարս. հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, կազ մող
ներ` Հա րու թյու նյան Ս. Բ., Վար դա նյան Ս. Ա., Խեմ չյան Է. Հ, Ղռե ջյան Լ. Խ., Խեմ
չյան Մ. Հ., Երև ան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի տու թյուն» հրատ., 2013, էջ 69, N 7 (7):

8 Пропп В.Я., նշվ. աշխ., էջ 150.
9 Տե՛ս Խեմ չյան Մ., Նվի րա տուն և խորհր դա տուն Տա վու շի հե քի աթ նե րում. – Հայ 

գի տա կան բար բա ռա գի տու թյան 100ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թեր, 
Երև ան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 232 –233:

10 «Զար զանդ թա գա վո րի աղ ջի կը». – ՀԺՀ, հ. IV, էջ 101, N 7:
11 «Վըս կըքյaքbւլ տղի հե քի ա թը». – ՀԱԲ, պր. 21, Տա վուշ, կազ մող` Խեմ չյան Է. Հ., 

Երև ան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի տու թյուն» հրատ., 2000, էջ 20, N 1 (1):
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Նվի րա տու և խորհր դա տու կեն դա նի նե րը հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում

պա տաս խա նում է նրա հրե ղեն ծագ մա նը12: Այլ է պատ կե րը հայ ժո ղովր
դա կան հե քի աթ նե րում. գույ նով է պայ մա նա վոր ված ձի ու ֆի զի կա կան 
ուժն ու արա գա վա զու թյու նը13: Հե քի աթ նե րից մե կում («ԱմիրՇա մի րի հե
քի ա թը») Քոռ դևի կի նը հե րո սին է նվի րում սև, սպի տակ և կար միր հրե
ղեն ձի ե րի մա զե րը: Այս տեղ բա վա կան է, որ հե րո սը ծո ցից քա շի հա նի 
մա զե րից մե կը, և հա մա պա տաս խան գույ նի ձին կներ կա յա նա: Այս հե քի
ա թի հե րո սի գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում մի ձին մի քա նի ան գամ է 
հայտն վում նրա տրա մադ րու թյան տակ, և սև, կար միր, սպի տակ ձի ե րը` 
պայ մա նա վոր ված հե րո սի առաջ ծա ռա ցած դժվա րու թյուն նե րով, հեր թա
գա յում են մի մյանց, օգ նում նրան այն քան ժա մա նակ, մին չև հե րո սը հաս
նում է իր նպա տա կին:

Հե քի ա թա յին բազ մա թիվ մո տիվ եր կապ ված են ոչ խա րի (խո յի) 
հետ, որոնց մեջ ոչ խա րի գոր ծա ռույ թը բազ մա զան է: Որոշ հե քի աթ նե րում 
ոչ խար նե րը եռա գույն են` սև, կար միր ու սպի տակ և գտնվում են այս ու այն 
աշ խարհները իրար հետ կա պող հո րի հա տա կում: Սա հա մա պա տաս խա
նում է Տի ե զե րա կան ծա ռի միջ նա մա սին, որ տեղ սո վո րա բար տե ղա կայ
ված է ոչ խա րը: Ըստ հե քի ա թի` ոչ խար նե րի գույ նե րը խորհր դան շում են 
նրանց պատ կա նե լու թյու նը լույս և մութ աշ խարհ նե րին: Հե քի աթ նե րից մե
կում անդր շի րի մյան աշ խար հում հան դի պած աղ ջիկ նե րից մե կը` թա գա վո
րի փոքր տղա յի ընտ րյա լը, խոր հուրդ է տա լիս նրան, թե եղ բայր նե րի դա
վա ճա նու թյան դեպ քում ինչ պես դուրս գա լույս աշ խարհ. «Կքյնaս դվեր, 
հրե նի ըն դեղ տեղ կա, պլոշ չադ, կնստես, ճամ փա կը պա հես, երեք ղոչ պդի 
կյaլ, մե կը` սև, մե կը` սպի տակ, մեկն էլ` կար միր գույ նի: Էն սևը նստես, քե 
սև եր գիր կտա նի, սպի տա կը նստես, էս աշ խար հը կհա նի` ուր քո աշ խա րը, 
կար մի րը նստես, կար միր աշ խար կտա նի: Լaվ մտիտ ըլի»14: Մեկ այլ հե
քի ա թում` դև ե րի մոտ գե րի ըն կած փոքր քույ րը թա գա վո րի տղա յին սո վո
րեց նում է` սկզբում ո՛ր ոչ խա րին նստի. «Հա մա չըլ նեմչի մա նամ աղաք 
Սիպ տա կի վրեն ընկ նես, թե չէ Սիպ տա կը քեզ կքցի Կարմ րի վրեն, Կար
միրն էլ` Սևի վրեն, Սևն էլ քեզ Մութն աշ խարք կհա նի»15, կամ` պա ռա վը 

12 Пропп В. Я., նշվ. աշխ., էջ 147.
13 «Սաս նա ծռե րում» Ձե նով Հո վա նը մի կոտ (մի փութ) գա րի է խոս տա նում իր սպի

տակ, կար միր և սև (որոշ տար բե րակ նե րում` բոզ, կար միր, սև) ձի ե րին և հա վաս
տի ա նում, թե որ գույ նի ձին ավե լի արագ իրեն կհասց նի Դավ թի կռվին: Պարզ վում 
է, որ սև ձին է ամե նա ա րա գը: Տե՛ս «Սաս նա Դա վիթ». – Մոկս. հա յոց բա նա հյու սա
կան մշա կույ թը, կազ մող ներ` Հա րու թյու նյան Ս. Բ., Խեմ չյան Է. Հ, Խեմ չյան Մ. Հ., 
Պո ղո սյան Ա. Կ., Երև ան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի տու թյուն» հրատ., 2013, էջ 245, N 115 (115):

14 «Թա քա վո րի տղեն ու զմրութ ղու շը». – ՀԱԲ, պր. 21, էջ 21, N 2 (2):
15 «Ան մա հա կան խնձոր». – ՀԺՀ, հ. II, Այ րա րատ, կազ մող` Նա զի նյան Ա. Մ, Հայկ. 

ՍՍՌ ԳԱ հրատ., Երև ան, 1959, էջ 29, N 1:
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Մա րի նե Խեմ չյան

խոր հուրդ է տա լիս Թուրք ման օղ լուն` ինչ պես դուրս գա լույս աշ խարհ. 
«Տղա ջան, էս ճամ փով կէր թաս, քե զի ռաստ գու գա չա յիրչի ման տե ղըմ: 
էն դեղ իրեք հատ ղոչ կար ծին: Մե կը` սև, մե կը` կար միր, մե կը` ճեր մակ: … 
Քե զի քը ցես կը սև ղո չի վը րեն, էնիկ կե նէ, օր քե զի տա նի սև աշ խարք: 
Էման էրա, օր ընկ նիս կար միր ղո չի վը րեն: Էն է լ գու զէ, օր տա նի կար միր 
ծո վը: Հը մը դու թե զըմ քե զի քը ցես կը ճեր մակ ղո չի վը րեն, քե զի տա նէ լուս 
աշ խարք»16:

Խո յը հե քի ա թի հե րո սին լույս աշ խարհ դուրս բե րե լու գոր ծա ռույթ 
չի մի այն կա տա րում: Բազ մա թիվ հրա շա պա տում հե քի աթ նե րում պա լա
տը, որ տեղ գտնվում է ան մա հա կան խնձո րը կամ հա զա րան բլբու լը, 
հսկում են առյուծն ու խո յը: Հե րո սը փո խա տե ղում է նրանց առ ջև դրված 
դմա կը և խո տը. երախ տա պարտ կեն դա նի նե րը նրան ճա նա պարհ են տա
լիս17:

Առյու ծը աշ խար հի շատ ժո ղո վուրդ նե րի առաս պե լա բա նու թյու նում 
և բա նա հյու սու թյան մեջ բարձ րա գույն աստ վա ծա յին ու ժի, հզո րու թյան, 
իշ խա նու թյան և վե հու թյան, ինչ պես նաև արևի ու կրա կի խորհր դա նիշ է: 
Առյու ծի կեր պա րի հետ են կապ վում նաև խել քը, ազն վու թյու նը, հո գա տա
րու թյու նը, ար դա րու թյու նը, հպար տու թյու նը, քա ջու թյու նը, էգ առյու ծը և 
մայ րու թյան խորհր դա նիշ է, և բազ մա թիվ մայրաստ վա ծու թյուն նե րի 
հատ կա նիշ18: Եվ պա տա հա կան չէ, որ հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում 
հի վան դին (թա գա վոր, թա գա վո րի աղ ջիկ և այլն) բու ժե լու հա մար հե քի ա
թի հե րո սին ու ղար կում են առյու ծի կաթ բե րե լու: Առյուծն իր կա թը նվի րա
բե րում է երախ տա գի տու թյու նից դրդված: Իսկ երախ տա գետ առյու ծը հե
րո սին ոչ մի այն կաթ է տա լիս, այ լև խոր հուրդ է տա լիս, թե կա թը ինչ ձև ով 
տա նի. «Իմ կա թը հեչ մի ամա նով չես կրնա տա նի, էդոր հմար իմ ձա գե րից 
մե կին բտի սպա նես, փոս տը տիկ հա նես, օր կրնա նաս իմ կա թը տա նիս: 
Էդոր հմար տար իմ ձա գե րից մե կին սպա նէ, տիկ հա նէ, հմը էն պես էրա, 
օր ձե նը ան գաջս չընկ նի, թե չէ սաղ կտորդ ան գաջդ կթող նիմ»19: Մեկ այլ 
հե քի ա թում առյու ծը նախր չու տղա յին կե րակ րում է իր կա թով և մե ծաց
նում. «… աս լա նի կաթն ա կե րել, է՜: Հը մի ինչ թա վուր հի վանդ որ մի ստա

16 «Օխտ ախ պոր քու րը». – Կարս. հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 91 –92, N 10 
(10):

17 «Ժլատ թա գա վո րի հե քի ա թը». – Կարս. հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 36, 
N 1 (1):

18 Со ко лов М. Н., Лев. – МНМ, т. II. М.: Издво «Со ветс кая эн цик ло пе дия», 1988, с. 
40 –43.

19 «Շահ Յու սու ֆի հե քա թը». – Կարս, հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 71, N 
7(7):
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Նվի րա տու և խորհր դա տու կեն դա նի նե րը հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում

քան աս լա նի կաթ խմի` նա էն հա դա ղը կսա ղա նա: Էն ինչ ասել են` ան մա
հա կան կա թը, էն աս լա նի կաթն ա»20:

«Ջոմ շու դը և Մոմ շու դը» հե քի ա թում երկ վո րյակ հե րոս նե րից մե կը 
եղ բո րը փնտրե լու ճա նա պար հին ոտ քը թա րա խա կա լած առյու ծի է հան դի
պում և պատ ռում թա րա խա պա լա րը: Առյու ծը «… քա րի տա կին կուչ ա 
կյaլի, որ թա րա խը քյնըմ ա, ոտը հո վա նըմ ա հա, ասըմ ա. — Իսա նաթ ե՞ս, 
տbւս արի, ինչ ու զես, կկա տա րեմ»21: Երախ տա պարտ առյու ծը իր երեք ձա
գե րից մե կը նրան է նվի րում: Մի քա նի օր անց էլ եղ բորն է մյուս ձա գը 
նվի րում` մտա ծե լով, որ նա իր ոտ քը բու ժած նույն տղան է:

Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում եր բեմ խորհր դա տու է դառ
նում կո վը: «Պո լոտ կյով» հե քի ա թում մի կին խորթ աղջ կան շատ է ճնշում: 
Պո չատ կո վը աղջ կան խոր հուրդ է տա լիս չվա խե նալ, պո չից բռնել և հե
տև ել իրեն: Կո վը աղջ կան տա նում է ձո րի մեջ մի պա ռա վի մոտ, պա ռա վը 
աղջ կա «գյըլbխ մը տուց մaչ ան ճըրbւն, ոս կը գյընդ նիր կախ վավ aկaնջեն, 
aնու վիզ հը մեն էլaվ ոս կը»22: Այս տեղ կո վը հա վա նա բար խորթ աղջ կա 
մոր հո գին է վե րա մարմ ա վո րում ու ակա մա դառ նում է նաև նվի րա տու:

Հե քի ա թի հե րո սի ճա նա պար հին հայտն վում են ամե նա տար բեր 
կեն դա նի ներ, տար բեր իրա վի ճակ նե րում, որոնց նա լա վու թյուն է անում: 
Երախ տա պարտ կեն դա նի նե րը, փոխ հա տու ցե լով նրա արած լա վու թյու
նը, օգ նում են հե րո սին դուրս գալ անե լա նե լի վի ճակ նե րից:

«Չոփ չին» հե քի ա թում հե րո սը իր աշ խա տած փո ղը տա լիս է չար 
երե խա նե րին և փրկում շան, կատ վի և օձի ձա գե րին: Երախ տա գետ կեն
դա նի նե րը ողջ հե քի ա թի ըն թաց քում իրենց խոր հուրդ նե րով ու ղեկ ցում են 
հե րո սին: Օձի խորհր դով հե րո սը տեր է դառ նում հրա շա գործ մա տա նու, 
որը նրան նվի րում է օձե րի թա գա վո րը: Բազ մա թիվ փոր ձու թյուն նե րի են
թարկ վե լով հե րո սը կորց նում է հրա շա գործ մա տա նին, բայց երախ տա
պարտ շան ու կատ վի օգ նու թյամբ մա տա նին վե րա դարձ վում է հե րո սին23:

Օձե րը, ձկնե րը, գոր տե րը, ինչ պես նշե ցինք վե րև ում, զբա ղեց նում 
են Տի ե զե րա կան ծա ռի ստո րին մա սը: Նրանք կապ ված են ստո րերկ րայ քի 
հետ և եր բեմ հան դես են գա լիս որ պես կեր պա րա նա փո խու թյուն ներ: 
Խորհր դա տու աղ ջի կը կա րող է լի նել գոր տի կեր պարան քով: Այս պես, հե

20 «Աս լանԲա լա սի». – ՀԺՀ, հ. VIII, Գու գարք, կազ մող ներ` Նա զի նյան Ա. Մ. և Գրի
գո րյան Ռ. Հ., Երև ան, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1977, «Աս լանԲա լա սի», էջ 143, N 22:

21 «Ջոմ շուդն ու Մոմ շու դը». – ՀԱԲ, հ. 25, Իջև ան (Ձո րո փոր), կազ մող` Խեմ չյան Է. Հ., 
Երև ան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի տու թյուն» հրատ., 2008, էջ 73, N 10 (10):

22 «Պո լոտ կյով». – ՀԺՀ, հ. XVII, Մոկս, կազ մող` Հայ րա պե տյան Թ. Լ., Երև ան, ՀՀ 
ԳԱԱ «Գի տու թյուն» հրատ., 2012 էջ 150, N 18:

23 «Չոփ չին». – Կարս, հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 141 –144, N 20 (20):
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քի աթ նե րից մե կում թա գա վորն աչք է դնում հար սին` աղ ջիկ դար ձած գոր
տին և ցան կա նում է տղա յին այն պի սի բան հանձ նա րա րել, որ չկարո ղա
նա կա տա րել: Գորտաղ ջի կը խոր հուրդ ներ է տա լիս ամուս նուն` թա գա վո
րի փոքր տղա յին24:

Հե քի աթ նե րից մե կում թա գա վո րի փոքր տղա յի կի նը, ամուս նուն 
վե րահաս վտան գից փրկե լու հա մար, մի բա նա լի է տա լիս նրան, որ այն 
գցի այն լճա կը, որ տեղ ին քը գոր տի կեր պա րան քով ապ րե լիս է եղել. «Մը 
վա խե նա, աստ ված օղոր մած է, առ բալ նիք, էլ ման գնա կա նի ճրի պռուկ, 
թալ բալ նիք ճրի մեջ ըսե` մամ խա թուն, Շու շան խա թուն զուր փե տե ծին 
կու զե»25: Ինչ պես այս հե քի ա թում, այն պես էլ մի շարք հե քի աթ նե րում փայ
տե ձին ու նի հրա շա գործ հատ կու թյուն: «Փե տե ձին» հե քի ա թում թա գա վո
րի փե սան իր սար քած փայ տե ձին նվի րում է թա գա վո րի տղա յին: Թա գա
վո րի տղան հեծ նում է ձին, քշում և պարզ վում է, որ այդ ձին հրա շա գործ 
հատ կու թյուն ներ ու նի26:

Մեկ այլ հե քի ա թում թա գա վո րի տղան, բազ մա թիվ փոր ձու թյուն
ներ հաղ թա հա րե լուց հե տո, դե պի տուն վե րա դար ձի ճա նա պար հին մի 
ջեյ րան է տես նում և հե տապն դում: Ջեյ րա նը դևի կող մից գեր ված և քա
րայ րում պահ ված մի աղ ջիկ էր: Աղ ջի կը հե րո սին խոր հուրդ է տա լիս դև ին 
սպա նե լու հա մար կպրե կա րա սից թու րը հա նել27:

Հան գու ցյալ նե րի վե րա մարմ ա վոր ված հո գին դրսև որ վում է բազ
մա թիվ հե քի աթ նե րում: «Թա գա վո րի պզտի տղեն» հե քի ա թում խորհր դա
տուի դե րում հան դես է գա լիս աղ վե սը, որը երախ տա գետ հա լի վո րի վե
րա մարմ ա վոր ված հո գին է. աղ վեսն ու ղեկցում է հե րո սին մին չև հե քի ա
թի հան գու ցա լու ծու մը: Այս հե քի ա թում աղ վե սը ոչ մի այն հե րո սին մատ
նա ցույց է անում հա զա րան բլբու լի, ան մա հա կան ջրի ու ան մա հա կան 
խնձո րի գտնվե լու վայ րը, այ լև ամ բողջ հե քի ա թի ըն թաց քում պա հա պան 
հրեշ տա կի նման հսկում է նրա գոր ծո ղու թյուն նե րը: Երբ հե քի ա թի կեղծ 
հե րոս նե րը` թա գա վո րի մյուս եր կու տղա նե րը, նրա բե րած նե րը հափշ տա
կում ու նրան հորն են գցում, նո րից հայտն վում է աղ վե սը և ասում. «Տե
սա՞ր` ախպր տանքդ ինչ օյին հա նին գլոխդ: Քե զի թո ղին, իրանք գնա ցին, 
օր հորդ քո վը պար զե րես էղ նին, — կը սէ ու պո չը կը կա խէ հո րը, պո չը կը 

24 «Գոր տան հե քի աթ». – ՀԺՀ, հ. XI, Տու րու բե րան. Հարք, կազ մող Մկրտչյան Մ. Ս., 
Երև ան, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1980, էջ 201, N 16:

25 Նույն տե ղում:
26 «Փե տե ձին». – ՀԺՀ, հ. I, էջ 99, N 5:
27 «Նա չարՕղ լու հե քի ա թը». – ՀԺՀ, հ. I, էջ 176, N 10:
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Նվի րա տու և խորհր դա տու կեն դա նի նե րը հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում

երկն նա, կը հաս նի տղին: Էսի պո չից բռնէ, դուս կու գա հո րից»28: Փաս տո
րեն ծե րու նու` աղ վե սի մեջ վե րա մարմ ա վո րած հո գին օգ նում է հե րո սին 
անդ րաշ խար հից անց նել լույս աշ խարհ:

Հե րո սին եր բեմ օգ նու թյան են հաս նում մրջյուն նե րը, մժեղ նե րը և 
մե ղու նե րը, որոնք, ի նշան երախ տա գի տու թյան, հե րո սին են տա լիս եղուն
գը, ոտ քը կամ թևը, որ նե ղու թյան մեջ ընկ նե լիս օգ նու թյան հաս նեն: Այս
պես, օրի նակ, հե րո սը իր հրաշ գործ սփռո ցի մի ջո ցով կե րակ րում է սո ված 
մրջյուն նե րին. «Դրանք էլ հ’իրանց ղնգի ցը տվին, թե նեղ տե ղը ընկ նես` 
տուր կրա կին, կհաս նենք»29: Մեկ այլ հե քի ա թում. «Տղեն գյա մու ցը վեր 
էկավ, գնաց սղո ցով մի մենձ փետ կտրեց, ու րա քով էրե սը տա շեց, քցեց 
էտ առ վի վրին: Մրչմերն ըն կան ճամ փա ու գնա ցին: Ետի մի մրչի մը իրա 
ոտը կտրեց, տվուց տղին, ասեց. — Առ էս ոտս, գնա՛, աստ ված քեզ հետ, 
մի վա խե նալ, ինչ վախտ որ նեղ տեղ ընկ նես` մեզ իմաց տու»30: «Ջան սը
զը» հե քի ա թում ի երախտա գի տու թյուն հե րո սի արած լա վու թյան. «Մը
ժեղ նե րի թա քա վո րը ջե բից հա նեց գրիչ, տվեց էդոր. կը սէ. — Նեղ տեղ օր 
գընգ նիս, թըղ թիմ վը րեն գը րէ ըն ձի. «Օգ նու թյան հա սեք»31: Մեկ այլ հե քի
ա թում հե րո սին իր երախ տա գի տու թյունն է հայտ նում մե ղուն` տա լով իր 
թևը. «Գնա ցին էն ծա ռին հա սան, որ մեղ րա ճան ճե րը սաղ էլ ըտեղ ին թոփ 
էլել: Տղեն թե լի մի տու տը կա պեց ծա ռի ցը, մի տուտն էլ կա պեց գյա մուց, 
գյա մին քշե ցին: Գնա ցին հա սան էն կղզին»32: Ինչ պես տես նում ենք այս 
վեր ջին օրի նակ նե րից երախ տա պարտ մրջյուն ներն ու մի ջատ նե րը հե րո
սին օգ նու թյան են հաս նում մի մյան ցից տար բեր վող եղա նակ նե րով, որոնք 
նույն պես կապ ված են առաս պե լա բա նա կան պատ կե րա ցում ե րի հետ:

Այս պի սով` հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում հե րո սի նպա տա կին 
հաս նե լու ճա նա պար հին մեծ դեր ու նեն օգ նա կան կեն դա նի նե րը` իրենց 
խորհր դատ վու թյամբ և նվի րատ վու թյամբ: Ըստ հնա գույն պատ կե րա ցում
նե րի` մար դու և բնու թյան, մար դու և կեն դա նա կան աշ խար հի կա պը սերտ 
է եղել. կեն դա նի նե րից շա տե րը հան դես են եկել նա խա հոր դե րում, որոն
ցից սե րել են տար բեր ազ գեր, ուս տի կեն դա նի նե րը, որ պես մարդ կա յին 
հա սա րա կու թյան զար գաց ման ըն թաց քում հան դես եկած կա րև որ օղակ, 
զգա լի հետք են թո ղել բա նա վոր ավան դու թյան մեջ: Հատ կա պես հե քի ա

28 «Թա գա վո րի պզտի տղեն». – Կարս, հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 42, N 
2 (2):

29 «Ոս կե քա քուլ տղի հե քի ա թը». – ՀԺՀ, հ. I, էջ 260, N 18:
30 «Դավ թի հե քի ա թը». – ՀԺՀ, հ. I, էջ 304, N 21:
31 «Ջան սը զը». – Կարս. հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 75, N 8 (8):
32 «Դավ թի հե քի ա թը». – ՀԺՀ, հ. I, էջ 305, N 21:
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Մա րի նե Խեմ չյան

թա յին սյու ժե նե րում նրանց վե րագր վել է օգ նա կա նի դեր: Կեն դա նի նե րը 
խո սում են մարդ կա յին լեզ վով, օժտ ված են գերբ նա կան ու ժով և տա րա
ծու թյան մեջ մեծ արա գու թյամբ տե ղա շարժ վե լու ու նա կու թյամբ: Կեն դա
նի ներն իրենց մեջ կրում են հե րո սի նախ նի նե րի հո գին, գի տեն հե րո սի 
անց նե լիք ճա նա պա րի վրա ծա ռա ցած դժվա րու թյուն նե րի մա սին և որ պես 
կա պող օղակ են այս և այն աշ խարհ նե րի մի ջև33:

ЖИ ВОТ НЫЕ ДА РИ ТЕ ЛИ И СО ВЕТ ЧИ КИ  
В АР МЯНС КИХ НА РОД НЫХ СКА З КАХ

Ма ри не Хем чян
Ре зю ме
В ар мянс ких на род ных сказ ках дейст вия глав но го ге роя ча сто соп ро вож да
ют ся да ром и со ве том, с по мощью ко то рых глав ный ге рой мо жет ре шать 
по став ленн ую пе ред ним за да чу. В статье вы яв ле ны ти пы жи вот ныхда ри
те лей и жи вот ныхсо вет чи ков в све те тро ич но сти Дре ва ми ро во го. В сказ ке 
жи вот ныепо мощ ни ки мно го об раз ны: му ра вей, мош ка, пче ла, овод, еж, 
яще ри ца, змея, ры ба, кот, соб а ка, овен (ов ца), ко ро ва, конь (ло шадь), олень, 
волк, ли са, лев (льви ца), дра кон и т. п. Из рас смот рен ных жи вот ных мно гие 
но сят в се бе дух пред ков ге роя, муд ре цы, го во рят че ло ве чес ким язы ком, 
пе ре ме ща ют ся со сверхъ е стест вен ной ско ростью, зна ют о труд но стях, ко
то рые бу дут воз ни кать на до ро ге ге роя и о средст вах их пре о да лен ия, ча
сто вы сту па ют как зве но, со е ди ня ющее ре аль ный мир с по ту сто рон ним. 
Иног да жи вот ные по мо га ют ге рою в знак бла го дар но сти. Бла го дар ные жи
вот ные всту па ют в сказ ку как да ри те ли и, дав ге рою фор му лу их вы зо ва, в 
даль ней шем дейст ву ют как по мощ ни ки. Кро ме то го в сказ ках очень расп
рост ра нен мо тив обо рот ни чест ва, что так же до ка зы ва ет ис кон ную связь 
меж ду че ло ве ком и жи вот ным в древ них пред став лен иях.
Клю че вые сло ва: сказ ка, да ри тель, со вет чик, жи вот ныепо мощ ни ки, бла го
дар ность, ге рой, Дре во ми ро вое, функ ция, обо рот ни чест во, по ту сто рон ний 
мир.

GIFT-BRINGER AND ADVISER ANIMALS 
IN THE ARMENIAN FOLK TALES

Marine Khemchyan
Summary
In the Armenian folk tales the actions of the principal character are often com
ing with giftbringing and advices, with help of which the character is being able 

33 Ծա վա լի սահ մա նա փակ ման պատ ճա ռով ներ կա հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում 
շրջան ցել ենք մի շարք կեն դա նի նե րի, ինչ պես նաև առաս պե լա բա նա կան ավե լի 
վաղ պատ կե րա ցում ե րի հետ կապ ված թռչուն նե րին, որոնք պա կաս դեր չեն խա
ղում` հան դես գա լով որ պես հե քի ա թի հե րո սի օգ նա կան ներ:
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Նվի րա տու և խորհր դա տու կեն դա նի նե րը հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում

to solve his problems. In the article the type of the giftbringer and adviser ani
mals is brought forward, under the light of the trinity of the World Tree. The 
assistant animals in the tales are various: ant, mosquito, bee, drone, hedgehog, 
lizard, snake, fish, cat, dog, sheep, cow, horse, deer, wolf, fox, lion, dragon etc. 
Many of the discussed animals have underworld origin, carry within themselves 
the spirit of the ancestors of the character, are wise, speak human language, can 
move with supernatural speed, are aware of the difficulties that are on the way 
of the character to be passed and the means to overcome them, often are as a 
linking chain with real and afterlife. Sometimes the animals are assisting the tale 
character as gratitude. Thankful animals are introduced into the tales as 
giftbringers and giving to the character the formula to call them later are acting 
as advisers. Besides that the motive of metamorphosis is very widespread that 
proves the primordial link between humans and animals in the ancient notions.

Keywords: tale, giftbringer, adviser, assisting animals, gratitude, character, 
World tree, function, metamorphosis, underworld.
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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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