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Գիրքս, որ Աստուծո կամոք ստեղծվել է Խորհրդային 
Հայաստանում` նրա անկախության մասին դեռևս երի-
տասարդ երազողիս խոհերից, հրատարակում եմ առա-
ջին անգամ և, իբրև առաջնեկի մատուցում, նվիրում եմ 
Հայաստանի երրորդ հանրապետության և նրա «Փոքր 

որդու»` Հայոց բանակի 25-ամյակներին` երդվելով 
Հայրենիքով, որ շուտով հնչելու է նրա լուսաբարո զա-

վակների ժամը, և Նա, ի հեճուկս Իրեն արոտավայր 
դարձնողների, Իր երեսը տրորողների, պատեհապաշտ 
ժամիշխանների և այլազան անբարոների, դառնալու է 
մշտադալար կենիներով զուգված պարտեզ` Արևելյան 

Հայաստանի Մշակութավարական Հանրապետություն, և 
հնչելու է Նրա սիրած Խաչատրյանի օրհներգը` 

բաղձալի Թումանյանի մաղթանքով. 
Ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վառ հագած, 
Հազար-հազար լուսապայծառ ոգիներով ճառագած... 

Ու պոետներ, որ չեն պղծել իրենց շուրթերն անեծքով, 
Պիտի գովեն Քո նոր կյանքը նոր երգերով, նոր խոսքով
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ֈ֣ֈ֢ֈ։ֈ֝ ֛ֈ֦֝ֈ֞ֈ֧֓ 

֮֗յְ֮իտ֮կ֮ն ֮֯զմ֮թիվ ջ֮նքերի շնորհիվ ֮ր-

ֱեն ְիտ֮կցվ֮ծ ու ֮ռ֮նձն֮ցվ֮ծ են հ֮յ ժողովրֱի 

պ֮տմությ֮ն երեք տ֮ր֯եր պ֮շտոն֮կ֮ն մշ֮կութ֮-

յին փուլեր՝ հին ֮շխ֮րհ (հեթ֮նոս֮կ֮ն), միջնֱ֮֮ր 

(քրիստոնե֮կ֮ն) և նոր ժ֮մ֮ն֮կներ (֮շխ֮րհիկ): 

ֈյֱ ֮մենի միջով, ի֯րև ֯ոլոր փուլերը կ֮պող և ընֱ-

հ֮նր֮ցնող ֮ռ֮նցք, ֮նցել են հ֮յոց լեզուն և նր֮-

նով խոսող հ֮նրույթի ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույթը: ֟ւ 

թեպետ ֱ֮րերի հոլովույթում  ֮յֱ մշ֮կույթը նորոְ-

վել, փոփոխվել է հերթ֮կ֮ն նոր պ֮շտոն֮կ֮ն մշ֮-

կույթի ֮զֱեցությ֮մ֯, ֮֯յց միևնույն է, ն֮խորֱ հին 

մշ֮կութ֮յին շերտը չի վեր֮ցել, հերթ֮կ֮ն ֮նְ֮մ 

֮յն ֮նցել է ենթ֮շերտ֮յին ְոյությ֮ն: XXI ֱ. ֮֯րձր 

տեխնոլոְի֮ների կողքին ֮րֱի հ֮յ մշ֮կույթի ընֱեր-

քում կ֮րելի է տեսնել տ֮րր֮կ֮ն կենս֮պ֮հովմ֮ն 

մշ֮կույթից մինչև հոְեփրկչ֮կ֮ն կ֮մ հ֮մ֮զְ֮յին 

ինքն֮կ֮զմ֮կերպմ֮ն մշ֮կութ֮յին ֱրսևորումներ 

թե՛ հին ֮շխ֮րհից, թե՛ միջնֱ֮֮րից ու նոր ֮շխ֮ր-

հից: ֟ւրեմն եղել է ու կ֮ մի ֮նտես֮նելի պ֮տմ֮-

կ֮ն ְործոն, որ միշտ վ֮ռ ու ֮նընֱհ֮տ է պ֮հել մշ֮-

կութ֮յին օջ֮խների շղթ֮ն ֫.֮. մթին հ֮զ֮ր֮մյ֮կ-

ներից մինչև մեր ֮ռօրյ֮ն: ֈյֱ ְործոնը ժողովրֱ֮-

կ֮ն մշ֮կույթն է, որի հ֮ր֮փոփոխ ներկ֮յությ֮նն 

ենք պ֮րտ֮կ֮ն ֮յն ֮֯նի հ֮մ֮ր, որ մենք ֮յսօր 

ընֱհ֮նրությ֮ն ְիտ֮կցում ունենք միջնֱ֮֮րի ու 

հին ֮շխ֮րհի մշ֮կույթների հետ: վ չ֮րժե ֮նְ֮մ 

հիշեցնել, որ մեր տես֮նելի ֮նցյ֮լի պ֮մությ֮ն մեջ 

հին ու նոր ֮շխ֮րհների մշ֮կույթներն իր֮ր կ֮պող 

օղ֮կի ֱերը պ֮տկ֮նում է հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ժո-
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ղովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույթին, որ մեզ է ներկ֮յ֮նում մի֮ն-

ְ֮մ֮յն որոշ֮կի ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն 

տեսքով: 

ֈհ֮ թե ինչու և ինչով է միշտ հր֮տ֮պ լինելու հ֮-

յְ֮իտությ֮ն մեջ միջնֱ֮֮րյ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮-

կույթի հետ֮զոտումը: ֈյն սնում է ներկ֮յիս հ֮յոց 

մշ֮կութ֮յին ինքնությունը, ֯որ֯ոքում է վ֮ղնջ֮կ֮ն 

ժ֮մ֮ն֮կներից եկ֮ծ մշ֮կութ֮յին հիշողությունը, 

հետև֮֮֯ր և շեշտում է տ֮ր֯եր կրոն֮մշ֮կութ֮յին 

պ֮շտոն֮կ֮ն հ֮մ֮կ֮րְերով ֮նց֮ծ, ֮֯յց ֮զְի նույ-

ն֮կ֮նությունը կ֮յուն վիճ֮կում պ֮հ֮ծ ժողովրֱ֮-

կ֮ն մշ֮կույթի ְիտ֮կցումը: ֑ողովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույ-

թը հ֮յոց չորսհ֮զ֮ր֮մյ֮ նույն֮կ֮նությ֮ն պ֮տ-

վ֮րն ու հ֮յոց լեզվի տև֮կ֮նությ֮ն եր֮շխիքն է: 

֑ողովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույթը հիմն֮կ֮ն ֯նույթով 

ְեղջկ֮կ֮ն է, և նր֮ հ֮ր֮֯ուխ ֮կունքը նստ֮կյ֮ց 

երկրְ֮ործ հ֮մ֮յնքն է՝ սեզոն֮յին ֮ն֮սն֮պ֮հ֮-

կ֮ն կենց֮ղով և հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն կենտրոն֮կ֮ն 

(շուրջտ֮րյ֮) և ֮րոտ֮վ֮յր֮յին (կիս֮մյ֮) սր֮֯վ֮յ-

րերով, ինչպիսիք են զոհ֮տները (տ֮ճ֮ր) և զոհ֮սե-

ղ֮նները (ְ֮֯ին) կ֮մ զոհ֮սյուները (ձկն֮կերպ «վի-

շ֮պ»), որոնց ընֱհ֮նուր հիմքը հ֮նְում է միևնույն 

տիեզեր֮կ֮ն եռ֮մ֮ս ծ֮ռի մոֱելին: 

֝շվ֮ծ ժողովրֱ֮կ֮ն կենս֮պ֮հովմ֮ն մշ֮կույ-

թը ենթֱ֮րում է ն֮և հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն ֮֯րոյ֮֮֯-

ն֮կ֮ն հ֮մ֮կ֮րְ, ֯ն֮փիլիսոփ֮յ֮կ֮ն պ֮տկեր֮-

ցումներ, կոլեկտիվ հոְևոր ներ֮շխ֮րհ, ոְիների 

շրջ֮պ֮տ և չ֮ր ու ֮֯րի հմ֮յ֮նքի միջոցներ, միջհ֮-

մ֮յնք֮յին հ֮մ֮կեցությ֮ն ու փոխ֮ն֮կմ֮ն, ներ-

հ֮մ֮յնք֮յին կրթֱ֮֮ստի֮ր֮կչ֮կ֮ն, սեռ֮տ֮րի-

ք֮յին նվիրְ֮ործ֮կ֮ն և նվիր֮տվ֮կ֮ն նորմեր, 
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֮ռևտր֮յին հ֮ր֮֯երություններ, հ֮րև֮ն֮կ֮ն օְ-

նություն և ֮յլն: ֈյս ֮մենի հետքերը կ֮րելի է նշմ֮-

րել ն֮և XX ֱ֮րի ֔որհրֱ֮յին և ֮րֱի իր֮կ֮նությ֮ն 

մեջ: ֓զուր չէ, որ XX ֱ. երկրորֱ կեսի ֮կ֮ն֮վոր ֮ր-

ձ֮կְ֮իր ֗ր. ֛֮թևոսյ֮նը ընֱհ֮նրություն է տեսել 

իր հ֮յրենի ֈհնիձորի և ֫սենոֆոնի ժ֮մ֮ն֮կի հ֮յ-

կ֮կ֮ն ְյուղերի միջև: թե հ֮յկ֮կ֮ն իր֮կ֮նությու-

նը նկ֮րְ֮րող մի ֮վելի հին հեղին֮կ ունեն֮յինք, ն֮ 

կտ֮ր ն֮և նր֮ ֮նունը, որովհետև ֮ռնվ֮զն մ.թ.֮. II 
հ֮զ֮ր֮մյ֮կի կ֮ցութ֮ձևերի հետքերը ֱեռ պ֮հպ֮ն-

վում են ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույթի ծ֮լք֮շերտերում: 

֝ույն կերպ կ֮րելի է ֮սել հ֮յոց լեզվի մ֮սին, որ 

֮յսօրվ֮ վիճ֮կով ֮յն շ֮տ չի հեռ֮ցել ְր֮֮֯րից, 

իսկ վերջինս էլ՝ ֫սենոֆոնի ժ֮մ֮ն֮կի հ֮յերենից, 

եթե հ֮շվի ֮ռնենք, որ ֱեռևս մ.թ.֮. VI-V ֱ֮րերում 

հ֮յերենը հնչել է ֮յսպես. 

րկնէր երկին, երկնէր երկիր, 

րկնէր և ծովն ծիր֮նի 

ւ երկն ի ծովուն ունէր զկ֮րմրիկն եղեְնիկ ՟ 

և ֮յլն: 

֝ույն կերպ շ֮տ չեն փոխվել պ֮տմվող հր֮շ֮-

պ֮տում հեքի֮թները կ֮մ խր֮տ֮կ֮ն իր֮պ֮տում 

սյուժեները, խ֮չի տեսքով կեն֮ցծ֮ռ֮յին պ֮տկեր-

ները կ֮մ կեն֮ց ծ֮ռի տեսքով խ֮չ֮յին հորինվ֮ծք-

ները և ֮յլն: 

֤ույն ְրքում ֮մփոփվ֮ծ երկու մենְ֮րություն-

ները ներկ֮յ֮ցնում են վերջին երկու թեմ֮ները: 

ֈռ֮ջինը նվիրվ֮ծ է իր֮պ֮տում հեքի֮թի միջ-

նֱ֮֮րյ֮ն ְր֮ռումներին՝ ցույց տ֮լու, որ միջնֱ֮֮ր-

յ֮ն հ֮յ հ֮ս֮ր֮կությունն ֮վ֮նֱ֮֮֯ր ֮֯ն֮վոր 
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փոխ֮նցվող հեքի֮թներից ֮֯ցի մեզ է հ֮սցրել ְր֮-

վոր ֮յլ֮լեզու ֮ղ֯յուրներից հ֮յերեն թ֮րְմ֮նվ֮ծ, 

ինչպես ն֮և շ֮տ ְրք֮յին ֮ղ֯յուրներից ներմուծ֮ծ և 

հ֮յերեն ְր֮վոր ու ֮֯ն֮վոր շրջ֮ն֮ռությ֮ն մեջ 

մտցր֮ծ սյուժեներ: ր֮նց ֮ս֮ցող֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կ-

ները հետְ֮֮ ֱ֮րերում և նոր ժ֮մ֮ն֮կներում ְրի 

են ֮ռել ֮֯ն֮հ֮վ֮քները՝ փ֮ստելով, որ հ֮յկ֮կ֮ն 

լս֮ր֮նն ունեցել է ֮֯վ֮կ֮նին հ֮րուստ սյուժետ֮-

յին ռեպերտու֮ր, ինչն էլ կ֮զմել է հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն 

մշ֮կույթի ֮նկ֮պտելի մ֮սը: 

րկրորֱ մենְ֮րությունը նվիրվ֮ծ է խ֮չք֮րի և 

ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույթի ֮ռնչություններին, որովհետև 

֮֗յ֮ստ֮նով սփռվ֮ծ հ֮րյուրհ֮զ֮ր֮վոր խ֮չք֮-

րերն ու նույնք֮ն տ֮ր֮ծվ֮ծ ժողովրֱ֮կ֮ն խ֮չի 

պ֮շտ֮մունքը չէին կ֮րող կ֮պվ֮ծ չլինել իր֮ր հետ: 

֮֡րզվում է, որ խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստն իր ծְ֮ումով 

պ֮րտ֮կ֮ն է միջնֱ֮֮րյ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույ-

թին: 

րկու մենְ֮րություններն էլ ստեղծվել են ֱեռևս 

֔որհրֱ֮յին ֮֗յ֮ստ֮նում, ֮ռ֮ջինը՝ 1978 թ., որպես 

֡֗ ։֮ն֮սիր֮կ֮ն ֆ֮կուլտետի ֮վ֮րտ֮կ֮ն ֱիպ-

լոմ֮յին ֮շխ֮տ֮նք, երկրորֱը՝ 1985 թ., որպես թեկ-

ն֮ծու֮կ֮ն ֮տեն֮խոսություն
1: րկուսն էլ ֮նտիպ 

ենք թողել՝ հետְ֮֮յում լր֮ցնելու և ֮մ֯ողջ֮ցնելու 

նպ֮տ֮կով, ինչը մեզ չհ֮ջողվեց ֮յլ հետ֮զոտ֮կ֮ն 

խնֱիրներով տ֮րվելու պ֮տճ֮ռով: 

֤֮կ֮յն, ք֮նի որ հետְ֮֮յում իր֮զեկ մ֮սնְ֮ի-

տ֮կ֮ն շրջ֮ն֮կներում ֮շխ֮տ֮նքներիս հ֮նֱեպ 

                                                           
1
 А. С. Саакян, Культово-мемориальные памятники в системе армян-

ской средневековой народной культуры, Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени канд. ист. Наук, Ер., 1986. 
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հետ֮քրքրությունը ֮ճում էր, իսկ նշյ֮լ թեմ֮ներով ի 

հ֮յտ են ְ֮լիս նոր ֮շխ֮տ֮նքներ, ֮նհր֮ժեշտ հ֮-

մ֮րեցինք ֮յֱ ֮նտիպ ְործերը ևս ֱնել ְիտ֮կ֮ն 

շրջ֮ն֮ռությ֮ն մեջ: ր֮ն նպ֮ստեցին մ֮ն֮վ֮նֱ 

լույս տես֮ծ երկու ְրքերը
2
, որոնց հեղին֮կների հետ 

վ֮ղեմի ֮֯րեկ֮մներ ենք: ֝ր֮նք ցույց տվեցին, որ 

մեր ֮նտիպ ֮շխ֮տ֮նքների հր֮տ֮պությունը ֱեռևս 

չի կորել, հետև֮֮֯ր ֱր֮նց հր֮տ֮ր֮կումը կ֮րող է 

նպ֮ստել միջնֱ֮֮րյ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույթի հե-

տ֮զոտմ֮ն ְործին: 

֫ն֮րիկ ֦եր-֮վթյ֮նի «֮֗յելի վ֮րուց» ְրքի 

ծ֮նոթְ֮րություններում «֮֗յելի վ֮րուց» և ֮յլ ժողո-

վ֮ծուներում հ֮նֱիպող մի ք֮նի հեքի֮թ֮յին սյուժե-

ների հ֮մ֮ր նշվում են XIX-XX ֱֱ. ְր֮ռվ֮ծ ֮ս֮ցո-

ղ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կներ, ֮յֱ թվում ն֮և ֮յն ֮ղ֯յուրնե-

րից, որոնք մենք ժ֮մ֮ն֮կին սիրով տր֮մֱ֮րել ենք` 

ըստ մեր ֮շխ֮տ֮նքին կցվ֮ծ սյուժեների ուղեցույ-

ցի
3: ։֮յց ֱր֮նք ֮֯վ֮ր֮ր չեն՝ ցույց տ֮լու, թե որ-

ք֮ն հեքի֮թ֮յին սյուժեներ են շրջ֮ն֮ռել հ֮յկ֮կ֮ն 

իր֮կ֮նությ֮ն մեջ, և թե ինչք֮նով են ֱր֮նք ֱի-

տ֮րկվում հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույթի փ֮ստեր: ֛ի 

֮֯ն է, եր֯ տվյ֮լ սյուժեն ունի մեկ ձեռְ֮ր֮յին վկ֮-

յություն, ֮յլ ֮֯ն է, որ ն֮ ունի ոչ մի֮յն միջնֱ֮֮ր-

յ֮ն, ֮յլ ն֮և ժ֮մ֮ն֮կ֮կից ֮ս֮ցող֮կ֮ն տ֮ր֯ե-

ր֮կներ: ֈյֱ ֮ռումով, օրին֮կ, «֦խուր թְ֮֮վորի» 

սյուժեն, որք֮ն էլ մի ք֮նի ְրք֮յին ֮ղ֯յուրներից 

                                                           
2
 ֮֗յելի վ֮րուց, ֮շխ֮տ֮սիրությ֮մ֯` Քնարիկ Տեր-Դավթյանի, 

ր., 1994, ֮֗մլետ ֡ետրոսյ֮ն, ֮֔չք֮ր, ր., 2008: 
3
 ֗մմտ. էջ 366, 374, 390, 393, որոնցում հղվ֮ծ ֗։ֈ ֮ղ֯յուրը 

(֮֗մ֮լս֮ր֮նի ֮֯ն֮հյուսությ֮ն ֮րխիվ) ְտնվում է ֊ֈֈ ֗ն֮-

ְիտությ֮ն և ֮զְְ֮րությ֮ն ինստիտուտի ֮րխիվում՝ որպես ֝. 

ֈ. ֮֗կո֯յ֮նի ֆոնֱ: 
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թ֮րְմ֮ն֮֮֯ր մտել է միջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮վոր կյ֮նք, 

֮յն չի ֱ֮րձել միջնֱ֮֮րյ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույ-

թի փ֮ստ, որովհետև նր֮ ձեռְ֮ր֮յին վկ֮յություննե-

րից ֮֯ն֮վոր տ֮ր֯եր֮կներ չի կ֮րելի ենթֱ֮րել: 

֓նչևէ, հուսով ենք, որ թե՛ ֫. ֦եր-֮վթյ֮նի, թե՛ մեր 

֮շխ֮տ֮նքները ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույթի ոլորտ են 

ներ֮ռում հ֮մ֮շխ֮րհ֮յին տ֮ր֮ծում ְտ֮ծ մի շ֮րք 

հեքի֮թ֮յին սյուժեներ՝ որպես միջնֱ֮֮րյ֮ն լ֮յն ըն-

թերց֮նությ֮ն և զրուց֮ր֮րությ֮ն օְտ֮շ֮հ խր֮-

տ֮կ֮ն ու ժ֮մ֮նց֮յին նյութ:  

֮֗մլետ ֡ետրոսյ֮նի «֮֔չք֮ր» մենְ֮րությունը, 

որ խ֮չք֮րְ֮իտ֮կ֮ն նյութի մի հի֮ն֮լի շտեմ֮-

ր֮ն է, խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստի ուսումն֮սիրմ֮ն ֮֯զ-

մ֮թիվ մեթոֱ֮֮֯ն֮կ֮ն տես֮նկյունների և տեր-

մինների կիր֮րկմ֮ն ֮ռումով ֮ռնչությունների ընֱ-

հ֮նուր եզր է ְտնում մեր երկրորֱ ֮շխ֮տությ֮ն 

հետ: ֗ետ֮քրքիր է, որ ֗. ֡ետրոսյ֮նի ְրքի ենթ֮-

վերնְ֮րերի շ֮րքում նշվում է ն֮և «ְ֮֕ումը», ֮֯յց 

֮յֱ հ֮րցում հեղին֮կն ֮ռ֮նձն֮պես չի ծ֮վ֮լվում 

և ֮֯վ֮ր֮րվում է մեր ֮նտիպ ֮շխ֮տ֮նքի մի հր֮-

տ֮ր֮կվ֮ծ հ֮տվ֮ծի հղումով
4: ֓նչ վեր֮֯երում է 

ְրքի ենթ֮վերնְ֮րերում հ֮յտ֮ծվ֮ծ մյուս խնֱիր-

ներին, ֮պ֮ ֱր֮նք, չհ֮շվ֮ծ մի ք֮նի շ֮տ օְտ֮կ֮ր 

հ֮տվ֮ծներ՝ նվիրվ֮ծ խ֮չք֮րի հետְ֮֮ ְործ֮-

ռույթներին, խ֮չք֮րի սր֮֯նուններին, խ֮չք֮րի և 

֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն ֮րվեստի ֮ռնչություններին և ֮յլն, 

հիմն֮կ֮նում մեկն֮֮֯նվում են միջնֱ֮֮րյ֮ն վ֮ր-

ֱ֮պետ֮կ֮ն հերմենևտիկ֮յի ոְով, թեկուզ ֱր֮նով 

ևս ֮րժեք֮վոր են, ինչը կ֮րելի է ֯նորոշել ի֯րև մտ֮-

                                                           
4
 ֗. ֡ետրոսյ֮ն, նշվ. ֮շխ., էջ 72-73: 
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վոր ֮֯րձր զ֮րְ֮ցմ֮ն հ֮ս֮ծ մ֮սնְ֮ետի ֮նհ֮-

տ֮կ֮ն ընկ֮լումների սուրְ֯ր֮յին հիմն֮վորում: 

ֈյսպիսով, հիշյ֮լ հեղին֮կների ֮նուղղ֮կի հու-

շումով սույն ְրքի երկու ְործերի հր֮տ֮ր֮կումը կ֮-

րելի է հ֮մ֮րել ուշ, ֮֯յց չուշ֮ց֮ծ: ֟ւստի ց֮նկ֮-

ց֮նք ներկ֮յ֮ցնել ընթերցողին նույնությ֮մ֯, ֮ռ֮նց 

խմְ֮֯րմ֮ն կ֮մ վեր֮մշ֮կմ֮ն՝ տուրք տ֮լով ոչ 

մի֮յն ֱր֮նց վ֮ղեմությ֮նը, ֮յլև ְիտությ֮ն պ֮տ-

մությ֮ն ֮ռ֮ջ չմեղ֮նչելու սկզ֯ունքին և ֮նհր֮ժեշտ 

«֮֯րոյ֮կ֮ն» նորմերի պ֮հպ֮նմ֮նը: 

*** 

ֈրֱի ְիտությ֮ն հր֮տ֮պ խնֱիրների շ֮րքը 

ֱ֮սելով ն֮և հին և միջնֱ֮֮րյ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն 

մշ֮կույթի ուսումն֮սիրումը  ̀ ֛֮տենֱ֮֮ր֮նի «֮֗յ 

միջնֱ֮֮րյ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույթի ֮ղ֯յուրների 

հետ֮զոտմ֮ն» ֮֯ժնի ְիտ֮կ֮ն ֮րտֱ֮ր֮նքների 

հիմ֮ն վր֮ մեկն֮րկում է «֛իջնֱ֮֮րյ֮ն ժողովրֱ֮-

կ֮ն մշ֮կույթ. ֮ղ֯յուրներ և ուսումն֮սիրություններ» 

վերտ֮ռությ֮մ֯ մ֮տեն֮շ֮րը, որով ֮ռ֮ջիկ֮ տ֮-

րիներին լույս կտեսնեն ֮շխ֮տություններ միջն֮-

ֱ֮րյ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն և պ֮շտոն֮կ֮ն ենթ֮մշ֮-

կույթների «երկխոսությ֮ն», միջնֱ֮֮րյ֮ն հ֮րս֮նի-

քի, ժողովրֱ֮կ֮ն ֯ժշկ֮ր֮նների և ֯ուժ֮միջոցների, 

֮֗յսմ֮վուրքներում տեղ ְտ֮ծ ժողովրֱ֮կ֮ն վ֮րք-

վկ֮յ֮֮֯նությունների, ինչպես ն֮և վ֮ն֮կ֮ն ֮֯ն֮-

հյուսությ֮ն, սր֮֯վ֮յրերի, ֮վ֮նֱ֮պ֮տումների, տե-

ղ֮կ֮ն պ֮տմְ֮րությ֮ն, ն֮խ֮քրիստոնե֮կ֮ն 

֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն վեր֮պրուկների, ֮ռ֮կְ֮րու-

թյ֮ն, ֮ղոթքների, հմ֮յ֮կ֮ն միջոցների, ֱիվ֮֮֯-

նությ֮ն, երְ֮րվեստի, ք֮ղ֮ք֮յին ְր֮կ֮ն ֮֯ն֮-

հյուսությ֮ն (հ֮յրենների) վեր֮֯երյ֮լ և ֮յլն: 



 

 

 

֊֧֓֫ 1 

֑֥֧֟֙֟ֈ֖ֈ֝ ֗֫֓ֈԸ ֛֢֓֝ֈֈ֧֜ֈ֝ 

֗ֈ֖֜ֈ֖ֈ֝ ֣֘ֈ֊֧֧֛֟֓ 
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֧֝ֈ֕֟֩֝֩֟֜ 

֮֗յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ֮րձ֮կի 

նկ֮տմ֮մ֯ ֮֯ն֮սիր֮կ֮ն հետ֮քրքրությունը ְն֮-

լով ֮վելի ու ֮վելի է մեծ֮նում, լույս են տեսնում միջ-

նֱ֮֮րյ֮ն ֮րձ֮կի մի շ֮րք ժողով֮ծուներ, հ֮յ ְր֮-

կ֮նությ֮ն պ֮տմություններից ֱուրս ְրվել են ֮ռ֮ն-

ձին ուսումն֮սիրություններ
5
, որտեղ լուս֮֮֯նվում են 

ոչ մի֮յն հ֮յ պ֮տմְ֮ր֮կ֮ն երկերի ְեղ֮րվեստ֮-

կ֮ն ֮րժեքը, ֮յլև միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮րձ֮կի տ֮ր֯եր 

ժ֮նր֮յին ֱրսևորումներն ու նր֮նց ֮ռ֮նձն֮հ֮տ-

կությունները: ֤֮կ֮յն ֮յս ուղղությ֮մ֯ կ֮տ֮րվ֮ծ 

֮մ֯ողջ ֮շխ֮տ֮նքը հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮րձ֮կի 

մի֮յն մի մ֮սնիկն է ֮րտ֮ցոլում: ֈհ֮ թե ինչու ց֮-

վով պետք է հ֮մ֮ձ֮յնել ֈվֱ֮լ֯եְյ֮նի ֮յն մտքի 

հետ, թե «֎ջեր հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն 

֮րձ֮կից» ժողով֮ծուի ներ֮ծ֮կ֮նը ժ֮նրերի իր հիմ-

ն֮կ֮ն ֯նութְ֮րով և վերծ֮նություններով ֮ռ֮յժմ 

մնում է չְեր֮զ֮նցվ֮ծ»
6: 

֗իր֮վի, միջնֱ֮֮րյ֮ն ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ֮րձ֮-

կի տես֮կներից շ֮տ թե քիչ ուսումն֮սիրվել են ֮ռ֮-

կը, զրույցը, խր֮տը, վ֮րք-վկ֮յ֮֮֯նությունները և 

պ֮ր֮կ֮նոնները, մինչֱեռ մինչ ֮յժմ չեն ձեռն֮րկ-

                                                           
5
 «֎ջեր հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ֮րձ֮կից», խմ֮֯-

ְրությ֮մ֯ և ֮ռ֮ջ֮֮֯նով՝ Կ. Մելիք-Օհանջանյանի, ր. 1957, 

֛. ֈվֱ֮լ֯եְյ֮ն, «֮֗յ ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ֮րձ֮կի սկզ֯ն֮վորու-

մը», ր., 1971, ֈ. ֤ր֮պյ֮ն, «֮֗յ միջնֱ֮֮րյ֮ն զրույցներ», ր., 

1969 և ֮յլն: 
6
 ֛. ֈվֱ֮լ֯եְյ֮ն, «֮֗յ ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ֮րձ֮կի սկզ֯ն֮վո-

րումը», էջ 28:  
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վել, ըստ ֮յֱ ֮րձ֮կի՝ ֖. ֛ելիք ֬հ֮նջ֮նյ֮նի իմ֮ս-

տուն ֮֯ժ֮նմ֮ն, մ֮նր֮պ֮տումների մի շ֮րք տե-

ս֮կները՝ հր֮շ֮պ֮տումները, տեսիլները, ներ֯ող-

ները, ֱր֮մ֮տիկ֮կ֮ն ք֮րոզները, միստերի֮ները, 

խր֮խճ֮նքները և ֮յլն
7: ֥երոհիշյ֮լ չուսումն֮սիր-

վ֮ծ ժ֮նրերի թվին է պ֮տկ֮նում ն֮և հեքի֮թը, որի 

հ֮րցը, ս֮կ֮յն, փոքր-ինչ ֮յլ է: ։֮նն ֮յն է, որ եթե 

վերը նշվ֮ծ ժ֮նրերը ն֮խ֮տեսվել և հն֮ր֮վոր են 

հ֮մ֮րվել հետְ֮֮յում ուսումն֮սիրվելու, ֮պ֮ հե-

քի֮թն ֮յֱ տես֮կետից չի հիշ֮տ֮կվել, ֮յն չի մտել 

ն֮և ձեռְ֮ր֮ցուց֮կի օժ֮նֱ֮կ ց֮նկը
8: եռ ֮վե-

լին, հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թների ֮մ֯ողջ֮կ֮ն 

հր֮տ֮ր֮կությ֮ն I-ին հ֮տորի ֮ռ֮ջ֮֮֯նից ուղղ֮-

կի երևում է, որ հ֮յկ֮կ֮ն միջնֱ֮֮րյ֮ն ձեռְ֮րերը 

հեքի֮թի ուսումն֮սիրությ֮ն տես֮նկյունից հե-

տ֮քրքրություն են ներկ֮յ֮ցնում ֮յն ֮ռումով, որ 

նր֮նց միջոցով մեզ են հ֮սել միջնֱ֮֮րում լ֮յն տ֮-

ր֮ծում ְտ֮ծ. «ֈլեքս֮նֱրի վ֮րքի պ֮տմությունը», 

«֮֡տմություն ֭֮րմ֮ն մ֮նկ֮նն» պոեմը, «֡ղնձե 

ք֮ղ֮քի պ֮տմությունը», «֔իկ֮ր ֓մ֮ստունի խր֮տ-

ները» և ֮յլ նյութեր
9
, որոնց մեջ իր֮կ֮նում, ֮֯ցի 

«֮֡տմություն մ֮նկ֮ն և ֮ղջկ֮ն»-ի, կ֮րելի է նկ֮-

տել մի֮յն հեքի֮թ֮յին տ֮րրերի նշույլներ: 

                                                           
7
 «֎ջեր», էջ XII: 

8
 ֨ուց֮կ ձեռְ֮ր֮ց, ր., 1965: 

9
 ֮֗յ ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թներ, ընֱհ֮նուր խմְ֮֯րությ֮մ֯ 

֮կֱ֮եմիկոս Հովսեփ Օրբելու, հ֮տորը պ֮տր֮ստեց և ֮ռ֮-

ջ֮֮֯նը ְրեց ֈ. ֮֝զինյ֮նը, ր., 1959, էջ 8: 



16 

ֈյսպիսով, հեքի֮թְ֮իտությ֮ն տես֮նկյունից հ֮յ 

միջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮կ֮ն-ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ֮րձ֮կի 

ուսումն֮սիրությ֮ն հ֮րցը մինչև ֮յժմ չի ֮֯րձր֮ց-

վել, և ներկ֮ ֮շխ֮տ֮նքը ֮յֱ հ֮րցի ուսումն֮-

սիրմ֮ն ֮ռ֮ջին փորձն է: ֈյն ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թ-

ների ուսումն֮սիրությ֮ն հ֮մ֮ր իմ ք֮ռ֮մյ֮ պրպտում-

ների շ֮րուն֮կությունն է: ֈշխ֮տ֮նքի հ֮մ֮ր, մեր 

օրերում հր֮տ֮ր֮կվ֮ծ միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮րձ֮կի ժողո-

վ֮ծուներից ֮֯ցի, օְտְ֮ործել ենք ն֮և մոտ 50 ձե-

ռְ֮րեր և միջնֱ֮֮րյ֮ն հն֮տիպ հր֮տ֮ր֮կություն-

ներ, որոնցից ֱուրս ենք ְրել ֮նհր֮ժեշտ ֯ոլոր նյու-

թերը, իսկ հեքի֮թներն ուղղ֮կի ֮րտְ֮րել: ֏ստ 

տ֮ր֯եր֮կների խմְ֮֯րելով՝ ստ֮ցվել է միջնֱ֮֮ր-

յ֮ն 50 սյուժե, որոնցից 40-ը ְտնվում են ֮րֱեն ֮վ֮ր-

տուն, մ֮քուր վիճ֮կում, իսկ մն֮ց֮ծը՝ ձև֮վորմ֮ն 

շրջ֮նում կ֮մ էլ տ֮րր֮լուծվ֮ծ, ձուլվ֮ծ են ֮յլ 

֯նְ֮րերում: ֈռ֮ջին երկու խմ֯ի սյուժեների տ֮ր֯ե-

ր֮կները մեծ հ֮ճ֮խ֮կ֮նությ֮մ֯ հ֮նֱիպում են 

XIX ֱ. և հետְ֮֮ ժ֮մ֮ն֮կների ְր֮ռումներում, իսկ 

երկրորֱի սյուժեները մթְ֮նվ֮ծ են, և նր֮նց տ֮ր֯ե-

ր֮կները կռ֮հելուց ֮յն կողմ ֱժվ֮ր է որոշել: ֈյ-

նու֮մեն֮յնիվ, որք֮ն էլ ներկ֮ ֮շխ֮տ֮նքն ուսում-

ն֮սիրությ֮ն հետְ֮֮ շ֮րուն֮կմ֮ն ֮ր֮հետներ 

֮֯ցի հ֮տկ֮պես նոր ֯նְ֮րերի հ֮յտն֮֯երմ֮ն և 

հետ֮զոտմ֮ն ուղղությ֮մ֯, իսկ նմ֮ն պ֮յմ֮ններում 

50-ից ֱուրս թեկուզ մեկ-երկու նոր ֯նְ֮րերի հ֮յտն֮-

֯երումը ֮րֱեն մեծ ֮֯ն է, պետք է ֮սել, որ հ֮յթ֮յթ-
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վ֮ծ նյութի տվյ֮լ ք֮ն֮կը
10

 լիովին ներկ֮յ֮ն֮լի է 

ուսումն֮սիրությ֮ն հ֮մ֮ր
11: 

                                                           
10

 ֈյֱ թիվը վերջն֮կ֮ն չէ, հետְ֮֮յում ֮վելի երկ֮ր֮տև ու 

մ֮նր֮մ֮սն որոնումները կ֮րող են ի հ֮յտ ֯երել նոր սյուժեներ 

և փոխել նր֮նց մ֮սին մեր ք֮ն֮կ֮յին պ֮տկեր֮ցումը, մ֮ն֮-

վ֮նֱ, եթե ընְֱրկվեն ն֮և միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮ռ֮կների ժողով֮-

ծուներում տ֮ր֮ծվ֮ծ կենֱ֮ն֮կ֮ն հեքի֮թները, որոնց մենք 

֮յստեղ չենք ֮նֱրֱ֮֮ռն֮: 
11

 ֣ուս֮կ֮ն ֮֯նְ֮իտությ֮ն մեջ լիովին ֮մփոփվել և ուսում-

ն֮սիրվել են մինչև XVIII ֱ. միջնֱ֮֮րյ֮ն ֣ուսի֮յի՝ ְր֮վոր 

֮ղ֯յուրներում պ֮հպ֮նվ֮ծ հեքի֮թների վեր֮֯երյ֮լ ֯ոլոր 

մ֮նր ֮կն֮րկները և ծ֮ռ֮յեցվել ռուս֮կ֮ն հեքի֮թի՝ միջն֮-

ֱ֮րյ֮ն շրջ֮նի պ֮տմությ֮ն վեր֮կ֮նְնմ֮նը, իսկ ֮հ֮ XVIII ֱ. 

ְր֮ռումների հիմ֮ն վր֮ ְրվել են ֮֯զմ֮թիվ ֮շխ֮տություն-

ներ, տե՛ս Э. В. Померанцева, ”Судьбы русской сказки”, М., 1965:  
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֊֒֟֩֔ I 

֗֫֓ֈֈ֊֦֓֟֩֜ֈ֝ ֍ֈ֧֊ֈ֛֨ֈ֝ 

֝ֈ֔ֈ֧֜ֈ֧֒֝ 

֗եքի֮թְ֮իտությ֮ն ְոյությ֮ն ֮ռ֮ջին պ֮յմ֮նը 

ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թների ְր֮ռումն է: ֟րք֮ն հ֮յտ-

նի է, մեզ֮նում ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թների ֮ռ֮ջին 

ְր֮ռողները ։֮հ֮թրյ֮ն եղ֮֯յրներն են, ովքեր 1860 թ. 

֞ուշիում ֈրց֮խի ֮֯ր֮֯ռով ְրի են ֮ռնում 20-ից 

֮վելի հեքի֮թներ: ։֮յց հեքի֮թների հ֮վ֮քմ֮ն իս-

կ֮կ֮ն եր֮խտ֮վորներ են ֱ֮ռնում ֊. ֤րվ֮նձտյ֮ն-

ցը, ֦. ֮֝վ֮ս֮րֱյ֮նցը, ֤. ֮֗յկունին և . ֮֒լ֮յ֮նը: 

֤֮կ֮յն, ց֮վոք, մեր հեքի֮թְ֮իտությունը, չն֮յ֮ծ 

իր մեկուկեսֱ֮րյ֮ պ֮տմությ֮նը, կտրվ֮ծ է մն֮ցել 

հեքի֮թի ְր֮ռումների ֮յֱ կենֱ֮նի նյութից և մինչև 

֮յսօր որևէ լուրջ տեղ֮շ֮րժ չի ունեցել
12: ֛ինչֱեռ 

հ֮յ հեքի֮թְ֮իտությունը, ֮֯ցի կուտ֮կվ֮ծ հսկ֮ 

նյութի օְտְ֮ործմ֮ն հն֮ր֮վորությունից, ունի զ֮ր-

ְ֮ցմ֮ն ևս մի շ֮տ կ֮րևոր ն֮խֱ֮րյ֮լ, որը հ֮զվ֮-

ְյուտ ֮ռ֮վելություն է ընձեռում հ֮յ հեքի֮թְ֮ետին: 

֮ պ֮յմ֮ն֮վորվ֮ծ է ընֱհ֮նր֮պես հեքի֮թְ֮ի-

տությ֮ն ֮րֱի խնֱիրների լ֮յն շրջ֮ն֮կներից ֯խող 

հն֮ր֮վորին չ֮փ հին ְր֮ռումների պ֮հ֮նջով
13: 

                                                           
12

 ֝. ֮֗կո֯յ֮ն, ֈ. ֤֮հ֮կյ֮ն, «֮֗յ ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թների 

ժ֮նր֮յին տ֮ր֯եր֮կմ֮ն հ֮րցի շուրջ», ։֮ն֯եր րև֮նի հ֮մ֮-

լս֮ր֮նի, 1978, 1: 
13

 ֈյֱ տես֮կետից շ֮տ խոսուն է ռուս ֮֯նְ֮ետներ ֥. ֡րոպի և 

֎. ֡ոմեր֮նցև֮յի մտ֮հոְությունը. «Трудность изучения истории 

сказки поздных периодов усугубляется тем, что ее, как правильно от-

метил в свое времия В. Я. Пропп, начали собирать в такую эпоху, ког-

да она уже начала деградировать», տե՛ս Э. В. Померанцева, «Судьбы 
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֛եզ֮նում ֮յֱ պ֮հ֮նջը լր֮ցնում են հ֮յկ֮կ֮ն միջ-

նֱ֮֮րյ֮ն ձեռְ֮րերը, որոնցում պ֮րփ֮կվ֮ծ հե-

քի֮թ֮յին սյուժեները, որք֮ն էլ թվով ս֮հմ֮ն֮փ֮կ 

և շ֮տ տեղերում վեր֮խմְ֮֯րվ֮ծ լինեն, ֮յնու֮մե-

ն֮յնիվ, փոքր-ինչ վեր֮պ֮հությ֮մ֯ ֱիտվում են ի֯րև 

միջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮ռումների օրին֮կներ: ֈյֱ յուր֮-

հ֮տուկ ְր֮ռումներում ְեր֮զ֮նց֮պես իշխում է 

իր֮պ֮տում հեքի֮թի ժ֮նրը, որը մենք կ֮րճ֮ռոտու-

թյ֮ն հ֮մ֮ր պ֮յմ֮ն֮կ֮նորեն կ֮նվ֮նենք հե-

քի֮թ
14: 

ֈրֱ, որո՞նք են ֮յն պրո֯լեմ֮տիկ հ֮րցերը, որոնց 

լուծումներին կ֮րող են նպ֮ստել հեքի֮թի միջն֮-

ֱ֮րյ֮ն ְր֮ռումները: 

֮֝խ, ֮յֱ սյուժեներն իրենց ְր֮ռմ֮ն վ֮ղնջ֮-

կ֮նությ֮մ֯ ձեռք են ֯երել ֮նվիճելի ֮ղ֯յուրְ֮իտ֮-

կ֮ն ֮րժեք: ֝ր֮նց տ֮ր֯եր֮կների հ֮մֱ֮ր֮կ֮ն 

քննությ֮մ֯ կ֮րելի է մի շ֮րք կ֮րևոր եզր֮հ֮նְում-

ներ ֮նել տվյ֮լ սյուժեի հ֮յրենիքի, նր֮ եկ֮մուտ 

֯նույթի, տեղ֮կ֮ն ֮ղ֯յուրի փոխ֮զֱեց֮կ֮ն ու փո-

խ֮ռ֮կ֮ն հ֮նְ֮մ֮նքների վեր֮֯երյ֮լ: ֝մ֮ն պ֮յ-

մ֮ններում կ֮րելի է վերջն֮կ֮ն֮պես որոշել ինչպես 

միջնֱ֮֮րյ֮ն քրիստոնե֮կ֮ն ֮շխ֮րհում լ֮յն տ֮-

ր֮ծում ְտ֮ծ «֮֗ր֮նց վ֮րք», «֮֗յելի վ֮րուց» և 

֮յլ ժողով֮ծուներում հ֮նֱիպող, ֮յնպես էլ մեր ձե-

                                                                                                                           
русской сказки», ст. 4: ֓նչպես երևում է, ֮յֱ խնֱիրը զ֮֯ղեցրել է 

ն֮և ֆինն ֮կ֮ն֮վոր ֮֯նְ֮ետ Antti Aarne-ին, որը հեքի֮թների 

֮ս֮ցող֮կ֮ն ֮րվեստի ծ֮ղկմ֮ն ֱ֮ր֮շրջ֮նը հ֮մ֮րել է միջ-

նֱ֮֮րը, մեջ֯երումն ըստ ֡րոպի, տե՛ս В. Я. Пропп, «Морфология 

сказки», М., 1969, ст. 104: 
14

 ֗եքի֮թի երկու տես֮կների, ի֯րև տ֮ր֯եր ժ֮նրերի, մ֮սին 

տե՛ս ֝. ֮֗կո֯յ֮ն, ֈ. ֤֮հ֮կյ֮ն, նշվ. ֮շխ.: 
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ռְ֮րերում պ֮հպ֮նվ֮ծ նմ֮ն֮տիպ սյուժեների 

֮ռնչ֮կցությունը:  

րկրորֱ, միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮յֱ նյութերն ֮նְն֮հ֮-

տելի են ֱ֮ռնում, եր֯ խոսքը վեր֮֯երում է ֮յսօր լ֮յ-

նորեն տ֮ր֮ծվ֮ծ հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն հեքի֮թ֮յին 

սյուժեների ծְ֮ումն֮֮֯նությ֮նը, ֮յն է՝ պ֮տմ֮կ֮ն 

֮րմ֮տներին: ։֮նն ֮յն է, որ կ֮ն իր֮պ֮տում սյու-

ժեներ, որոնք իրենց ծְ֮մ֮մ֯ կ֮պվ֮ծ են հենց ֮յֱ 

ժ֮մ֮ն֮կ֮շրջ֮նի (XII-XV ֱֱ.) պ֮տմ֮կ֮ն իր֮կ֮-

նությ֮ն, նր֮ տնտես֮կ֮ն-հ֮ս֮ր֮կ֮կ֮ն կ֮րְի 

֮֯զիսի և վերն֮շենքի հետ: ֗ետև֮֮֯ր, նմ֮ն սյուժե-

ները հենց իրենց ְրչությ֮ն պ֮հին ְտնվելիս են եղել 

ֱեռևս ձև֮վորմ֮ն, հղկմ֮ն ճ֮ն֮պ֮րհին, և, հետևե-

լով տվյ֮լ նյութի տ֮ր֯եր֮յն֮ցմ֮ն, հետְ֮֮ ֱ֮րերի, 

ինչպես և ժ֮մ֮ն֮կ֮կից ְր֮ռումներում կր֮ծ ձև֮-

փոխումների ընթ֮ցքին, կ֮րելի է մոտ֮վոր ճշտու-

թյ֮մ֯ վեր֮կ֮նְնել կոնկրետ սյուժեի զ֮րְ֮ցմ֮ն 

ողջ պ֮տմությունը: ֝ույն ձևով կ֮րելի է լույս սփռել 

ն֮և ֮վելի վ֮ղ ժ֮մ֮ն֮կներում ձև֮վորվ֮ծ և ձե-

ռְ֮րերում պ֮հպ֮նվ֮ծ հեքի֮թների ֮֯ն֮վոր ְո-

յ֮տևմ֮ն միջնֱ֮֮րյ֮ն շրջ֮նի պ֮տմությ֮նը, պ֮ր-

զ֮֮֯նել ֮յֱ հեքի֮թների հ֮ր֮֯երությունը XIV-
XVIII ֱֱ. իր֮կ֮նությ֮ն հետ. «Действительность опре-
деляет интерес сказочников и их слушателей к тем или 
иним сюжетам, она же воздействуя на традиционную 
сказку, вызывает изменение сюжета, иное истолкование 
образа, меняет язык сказок. История сказки – есть прежде 
всего история ее соотношения с действительностью»15: 

                                                           
15

 Э. В. Померанцева, “Судьбы русской сказки”, ст. 4:  
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րրորֱ, ժ֮մ֮ն֮կ֮կից ֮֯նְ֮իտությ֮ն մեջ 

կ֮րևոր տեղ է ֯ռնում տ֮ր֯եր֮կների տեսությունը: 

֖֮՞ ֮րֱյոք մի օրին֮չ֮փություն, տ֮ր֯եր֮յն֮ցմ֮ն 

մի մեխ֮նիզմ, որը ընֱհ֮նուր է ֯ոլոր սյուժեների և 

նր֮նց կենց֮ղ֮վ֮րմ֮ն ֯ոլոր ժ֮մ֮ն֮կների հ֮-

մ֮ր: ֓՞նչ ֱեր է խ֮ղում ժ֮մ֮ն֮կը տ֮ր֯եր֮յն֮ց-

մ֮ն ְործոնի մեջ, տ֮ր֯եր֮յն֮ցմ֮ն մեջ օ֯յեկտիվ և 

սու֯յեկտիվ պ֮տճ֮ռների հ֮ր֮֯եր֮կցությունը 

փոխվու՞մ է ֮րֱյոք ֱ֮ր֮շրջ֮նի փոփոխությ֮ն հետ, 

կ֮խում ունի՞ ֮րֱյոք տ֮ր֯եր֮յն֮ցումը տվյ֮լ շրջ֮-

նում ժողովրֱ֮կ֮ն ստեղծְ֮ործությ֮ն հ֮ս֮ր֮կ֮-

կ֮ն ֆունկցի֮յից և ֮յլն, և ֮յլն: ֤ր֮նք հ֮րցեր են, 

որոնք իրենց պրո֯լեմ֮յնությ֮մ֯ ֱուրս են ְ֮լիս 

զուտ ֮֯նְ֮իտ֮կ֮ն հետ֮քրքրությ֮ն շրջ֮ն֮կնե-

րից: ֓սկ ֮յֱ ընֱհ֮նուր, ֮յսպես ֮ս֮ծ, սոցիոլոְի֮-

կ֮ն նշ֮ն֮կություն ունեցող հ֮րցերի պ֮տ֮սխ֮ն-

ներին կ֮րելի է հ֮ղորֱ֮կցվել՝ մի֮յն ու մի֮յն ձեռքի 

տ֮կ ունեն֮լով հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն սյուժեների թե՛ 

ժ֮մ֮ն֮կ֮կից, թե՛ XIX-XX ֱ֮րերի ս֮հմ֮նְ֮լխի և 

թե՛ միջին ֱ֮րերի ְր֮ռումներ և նր֮նց հն֮ր֮վոր 

չ֮փ մեծ ք֮ն֮կությ֮մ֯ տ֮ր֯եր֮կներ:  

վ, վերջ֮պես, նույն տ֮ր֯եր֮յն֮ցմ֮ն խնֱրի 

հետ է կ֮պվում ֮նմիջ֮պես ֮ս֮ցող֮կ֮ն ֮րվեստի 

հ֮րցը, որն էլ հենց տ֮ր֯եր֮յն֮ցմ֮ն հիմք-պ֮տ-

ճ֮ռն է: ֈմեն մի հ֮ս֮ր֮կ֮կ֮ն ְիտությ֮ն վերջն֮-

կ֮ն կետ-նպ֮տ֮կն է՝ յուր֮ք֮նչյուրն իր օղ֮կում 

նպ֮ստել մ֮րֱկությ֮ն մտ֮ծողությ֮ն զ֮րְ֮ցմ֮ն 

պ֮տմությ֮ն լուս֮֮֯նմ֮նը: ֈյֱ շղթ֮յում ֮֯նְ֮ի-

տությ֮ն խնֱիրն է՝ վեր֮կ֮նְնել-֮֯ց֮հ֮յտել ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն մտ֮ծողությ֮ն պ֮տ-

մությունը: ֖֮՞ ֮րֱյոք ֮վելի փորձն֮կ֮ն եղ֮ն֮կ 
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֮յֱ ֮֯նին հ֮սնելու հ֮մ֮ր, ք֮ն նույն սյուժեի՝ հինְ 

տ֮ր֯եր ֱ֮րերի ְր֮ռումների հ֮մֱ֮րումը՝ իրենց 

հ֮մ֮ժ֮մ֮ն֮կյ֮ տ֮ր֯եր֮կներով: ֈյֱ ֱեպքում 

կ֮րելի կլինի տեսնել ֮մեն մի պ֮տումի ֮ս֮ցող֮-

կ֮ն ֮րվեստի ֮յն ֮ռ֮նձն֮հ֮տուկ կողմերը, որոնք 

հ֮մեմ֮տելով՝ կ֮րող ենք վեր֮կ֮նְնել մի մեծ ժ֮-

մ֮ն֮կ֮հ֮տվ֮ծի ժողովրֱ֮կ֮ն ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն 

մտ֮ծողությ֮ն ընթ֮ցքն իր պ֮տմ֮կ֮ն շ֮րժմ֮ն, 

փոփոխմ֮ն և զ֮րְ֮ցմ֮ն մեջ: ֤֮ ְիտությ֮նը ըն-

ձեռվ֮ծ մի «ֱր֮խտ֮յին» պ֮յմ֮ն է, որի մ֮սին 

մի֮յն կ֮րելի է երև֮կ֮յել: 

ֈյնուհետև, միջնֱ֮֮րյ֮ն նյութերը հեքի֮թְ֮ի-

տությ֮ն հ֮մ֮ր մեծ ֮րժեք են ներկ֮յ֮ցնում սյու-

ժեների կ֮յունությ֮ն և փոփոխունությ֮ն ֮ստիճ֮նը, 

նր֮նց ֮մեն֮֮վ֮նֱ֮կ֮ն, ֮յսպես ֮ս֮ծ, հիմն֮յին 

կմ֮խքը ְտնելու հ֮մ֮ր: ֮֞տ հեքի֮թներ, որոնք 

իրենց ծְ֮մ֮մ֯ կ֮պվ֮ծ են մ֮րֱկ֮յին միֆոլոְի֮-

կ֮ն շրջ֮նի մտ֮ծողությ֮ն հետ, ֮֯ն֮վոր փոխ֮նց-

մ֮մ֯ ֮նցնելով միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮յֱ երկ֮ր ճ֮ն֮պ֮ր-

հը, հ֮սել են մեզ որոշ֮կի սյուժետ֮յին կ֮ռուցվ֮ծ-

ք֮յին որ֮կով: ֟րպեսզի ճշְրիտ իմ֮ն֮նք, թե ինչ 

փոփոխություններ է կրել սյուժետ֮յին հենքը, որո՞նք 

են նր֮ թույլ հ֮նְուց֮կետերը, որոնք ընֱուն֮կ են 

փոփոխվելու, և ընֱհ֮կ֮ռ֮կն, ո՞ր մ֮սերն են 

կրկնվում ֯ոլոր տ֮ր֯եր֮կներում, հետև֮֮֯ր և կ֮-

յուն են, վերջ֮պես, սր֮նցից ելնելով, ո՞րն է ֮մեն֮-

֮վ֮նֱ֮կ֮նը, հինն ու ն֮խն֮կ֮նը տվյ֮լ սյուժեում, 

մենք պետք է ֮նպ֮յմ֮ն ունեն֮նք հին ְր֮ռումներ:  

֮֗յ հեքի֮թְ֮իտությ֮ն միջնֱ֮֮րյ֮ն նյութերը 

կ֮րևոր ֮զֱ֮կ կ֮րող են ծ֮ռ֮յել ն֮և ֮֯նְ֮իտ֮-

կ֮ն կնճռոտ նյութերից մեկի՝ ֯ն֮շխ֮րհիկ սյուժեի 
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ְոյությ֮ն, նույն սյուժեի տ֮ր֯եր ժ֮նր֮յին ֱրսևո-

րումների, ֮զְ֮յին ְույնի և ֮յլ հ֮րցերի լուծմ֮ն 

հ֮մ֮ր:  

ֈյսպիսով, եթե սյուժեի ծְ֮ումը, ֮ս֮ցող֮կ֮ն 

պ֮տումը, ֮զְ֮յին ְուն֮վորումը և, վերջ֮պես, ժ֮ն-

րի ֮վ֮րտուն ֱրսևորումը հեքի֮թի ընֱհ֮նուր հ֮-

մ֮կ֮րְի մեջ ընֱունենք որպես ֮ռ֮նձին օղ֮կներ, 

֮պ֮ նր֮նցից յուր֮ք֮նչյուրի ուսումն֮սիրությ֮ն 

հ֮մ֮ր ֮֯ց֮ռիկ կ֮րևոր նշ֮ն֮կություն կունեն֮ն 

միջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮ռումները, ֮յսինքն՝ վերջիններս 

կ֮րող են ծ֮ռ֮յել որպես իլյուստր֮ցիոն ֆոն հե-

քի֮թի ողջ էությ֮ն, նր֮ ֮֯ղֱ֮րությ֮ն ֮մ֯ողջ հ֮-

մ֮կ֮րְի վերլուծմ֮ն հ֮մ֮ր: 

֥երոհիշյ֮լ խնֱիրներից ֮֯ցի, կ֮րող են ծְ֮ել 

ն֮և ֮յնպիսի հ֮րցեր (քրիստոնե֮կ֮ն խմְ֮֯րում, 

֮յլ ֯նְ֮րերի հետ ֮րհեստ֮կ֮ն մի֮ցում, վերջ֮֮֯ն-

֮֯րոյ֮խոսություն, ձեռְ֮րի տ֮րընթերցվ֮ծք և 

֮յլն), որոնք ֯խում են լոկ հեքի֮թի միջնֱ֮֮րյ֮ն 

ְր֮ռումների յուր֮հ֮տուկ ֯նույթից և չունեն ընֱ-

հ֮նուր ֮֯նְ֮իտ֮կ֮ն նշ֮ն֮կություն: 

ֈհ֮՛ հեքի֮թְ֮իտությ֮ն ֮րֱի պրո֯լեմների ֮յն 

նեղ շրջ֮ն֮կը, որի հետְ֮֮ պ֮րզ֮֮֯նմ֮ն հ֮մ֮ր 

եր֮խտ֮պ֮րտ պիտի լինենք ն֮և ֮ն֮նուն ְրիչնե-

րին:  
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֊֒֟֩֔ II 

֑֥֧֟֙֟ֈ֖ֈ֝ ֗֫֓ֈ֏ ֛֢֓֝ֈֈ֧֜ֈ֝ 

֊֧ֈ֣֛֧֛֟֩֝֟֩ 

ֈ. 

֥երը ֯երվ֮ծ հ֮րցերը չեն կ֮րող ուսումն֮սիր-

վել և պ֮տշ֮ճ լուծում ստ֮ն֮լ՝ ֮ռ֮նց ճ֮ն֮չելու 

միջնֱ֮֮րյ֮ն հեքի֮թի ժ֮նրի ս֮հմ֮նները, նր֮ 

ստֱ֮ի֮լ ֯նույթի ֮ռ֮նձն֮հ֮տկությունները և ֮յլ 

ժ֮նրերի հետ ունեց֮ծ ընֱհ֮նրությունները: ֓նչպես 

֮սվեց, ֯ուն ժ֮նր֮յին իմ֮ստով «հեքի֮թ» հ֮սկ֮-

ցությունը շրջ֮նցվել է հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮րձ֮կն ու-

սումն֮սիրողների կողմից, մինչֱեռ, փ֮ստորեն, նյու-

թի ֮յն որոշ֮կի ք֮ն֮կությունը, որը մենք ընկ֮լում 

ենք ի֯րև հեքի֮թ, հ֮ճ֮խ է ֮րժ֮ն֮ցել ֮յնպիսի 

֮֯ն֮սերների ուշֱ֮րությ֮նը, ինչպիսիք են ֝. ֛֮ռը, 

֊. ֦եր-֛կրտչյ֮նը, ֛. ֈ֯եղյ֮նը, ֗. ֬ր֯ելին և ֮յլք
16: 

։֮յց եթե վերոնշյ֮լ ֮֯ն֮սերները չեն հետ֮քրքրվել 

հ֮րցի ժ֮նր֮յին կողմով, և նր֮նք ֮յֱ նյութը մի ընֱ-

հ֮նուր «֮ռ֮կ» հ֮սկ֮ցությ֮ն տ֮կ ֱիտ֮րկել են 

֮֯ն֮սիր֮կ֮ն, ֯նְ֮րְ֮իտ֮կ֮ն, սոցի֮լ֮կ֮ն հ֮-

ր֮֯երությունների ֮րտ֮ցոլմ֮ն, պ֮տմ֮կ֮ն ճ֮ն֮-

չող֮կ֮ն ֮րժեքի և ֮յլ տես֮նկյուններից, իսկ ֖. 

֛ելիք-֬հ֮նջ֮նյ֮նը «֎ջեր» ժողով֮ծուով նպ֮տ֮կ 

է ունեցել ներկ֮յ֮ցնել ընֱհ֮նր֮պես հ֮յ միջն֮-

ֱ֮րյ֮ն ֮րձ֮կի նմուշներ՝ ֮ռ֮կները և նմ֮ն֮տիպ 

                                                           
16

 Н. Марр, «Сборник притч Вардана», П., 1894, 1899, ֊. ֦եր-

֛կրտչյ֮ն, «֮֗յկ֮կ֮նք», ֥֮ղ֮րշ֮պ֮տ, 1899, ֛. ֈ֯եղյ֮ն, 

րկեր, հտ. , ր., 1970, И. Орбели, «Средневековые армянские ба-

ени» (֏նտիր երկերի I հ֮տորում), Л., 1968, ֖. ֛ելիք-֬հ֮ն-

ջ֮նյ֮ն, «֎ջեր» և ֮յլն: 
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ստեղծְ֮ործությունները ֱ֮սելով ընֱհ֮նուր մ֮նր֮-

պ֮տումներ ֮նվ֮ն տ֮կ, հեռ֮տեսորեն խուս֮փելով, 

ֱեռևս հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮րձ֮կի ֮մ֯ողջ հ֮րստու-

թյունը չուսումն֮սիր֮ծ, նր֮ վերջն֮կ֮ն ժ֮նր֮յին 

ֱ֮ս֮կ֮րְումից, ֮պ֮ ֯ոլորովին ֮յլ նպ֮տ֮կ ու 

֯նույթ ունի ֈ. ֤ր֮պյ֮նի «֮֗յ միջնֱ֮֮րյ֮ն զրույց-

ներ ֮շխ֮տությունը»: 

֊րքի ֮ռ֮ջին մ֮սում ներկ֮յ֮ցվ֮ծ է հ֮յ միջ-

նֱ֮֮րյ֮ն զրույցների ְր֮կ֮նְ֮իտ֮կ֮ն ուսումն֮-

սիրությունը, երկրորֱ մ֮սում՝ ֯նְ֮րերը և ծ֮նոթ֮-

ְրությունները: վ եթե մյուս ժողով֮ծուներում հե-

քի֮թ֮յին սյուժեների ְոյությունը, ինչպես տես֮նք, 

֮րֱ֮ր֮ցվում է, ֮պ֮ ֮յստեղ ֮յն ընկ֮լվում է որ-

պես սկզ֯ունք֮յին սխ֮լ: ։նְ֮րերի մ֮սում զետեղ-

վ֮ծ 11 հեքի֮թի սյուժեներից ֮֯ցի, հեղին֮կն ու-

սումն֮սիրությ֮ն մեջ, ի֯րև զրույց, օְտְ֮ործում է 

ն֮և ֮֯զմ֮թիվ հեքի֮թներ՝ վերցր֮ծ ֮յլ ժողով֮ծու-

ներից: ֑ողով֮ծուում նմ֮ն ձևով հյուրընկ֮լվել են ոչ 

մի֮յն հեքի֮թներ, ֮յլև խր֮տներ (էջ 267), վկ֮յ֮֮֯-

նություններ (էջ 251-3), տեսիլներ (էջ 249-52), «֮֜-

ղְ֮ս ծիծ֮ղ֮կ֮ն պ֮տմութե֮նց» (էջ 325), ֮֯ժնում 

տրվ֮ծ ֮նեկֱոտներ ու սր֮խոսություններ և ֮յլն: վ 

թե ժողով֮ծուն ֮յֱ տես֮կետից որք֮ն է ֮֯զմ֮-

տ֮րր ու ծ֮վ֮լուն, ֱր֮ պերճ֮խոս վկ֮յությունը 

հենց ուսումն֮սիրությ֮ն մեջ տրվ֮ծ զրույցի ժ֮ն-

ր֮յին ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններն են: ֮֡րզվում է, որ 

հեղին֮կի ժ֮նր֮յին ֯նորոշմ֮ն մեջ չկ֮ մի որևէ 

է֮կ֮ն ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություն, որ հ֮տուկ լինի մի֮յն 

֮յֱ «զրույց» կոչվ֮ծ ժ֮նրին և չտ֮ր֮ծվի իր հ֮րև֮ն 

ժ֮նրերից մեկ-երկուսի վր֮: ֮ շ֮տ ց֮յտուն երևում 

է, եր֯ հեղին֮կը զրույցը հ֮մեմ֮տում է ֮ռ֮կի, 

֮նեկֱոտի ու հեքի֮թի հետ: 
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֫նն֮րկենք հեղին֮կի տվ֮ծ զրույցի ժ֮նրին 

֯նորոշ ֮ռ֮նձն֮հ֮տկությունները ցույց տ֮լու հ֮-

մ֮ր, որ ֱր֮նք հ֮վ֮ս֮ր֮պես տ֮ր֮ծվում են միջ-

նֱ֮֮րյ֮ն ֮րձ֮կի ֮յլ ժ֮նրերի վր֮ ևս:  

1. ֛իջնֱ֮֮րյ֮ն զրույցների կ֮ռուցվ֮ծքին ֯նո-

րոշ է մուտքը, ֯ուն պ֮տմությունը և վերջ֮֮֯նը: ֗ե-

ղին֮կը մուտքի տ֮ր֮նշ֮ններից է հ֮մ֮րում հե-

տեվյ֮լ սկսվ֮ծքները. «֟րպէս ְրե֮լ է ի պ֮տմու-

թե֮նն», «ֈսէր ոմն ի հ֮րցն», «ֈսի յ֮ռ֮կ֮ց», 

«֮֡տմե֮ց մեզ ոմն» և ֮յլն: ֓սկ վերջ֮֮֯նը ֮֯րո-

յ֮խոսություն է, որն ֮վելի կ֮յունություն ունի, ք֮ն 

մուտքը
17: ֈմեն մի կողմն֮կի ֮չք կ֮րող է նկ֮տել, 

որ, ընֱհ֮նր֮պես, միջնֱ֮֮րյ֮ն ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն 

֮րձ֮կի ֯ոլոր ստեղծְ֮ործություններն ունեն նույն 

սկսվ֮ծքներն ու հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն ֮֯րոյ֮խոս֮կ֮ն 

վերջ֮֮֯նները: ։֮րոյ֮խոսությ֮ն հն֮ր֮վորությունն 

է, որ, ի վերջո, տվյ֮լ նյութի ְրչությ֮ն պ֮տճ֮ռն է 

եղել: ֮֞տ քիչ ստեղծְ֮ործություններ կ֮ն, որոնք, 

մուտք ְործելով «ֈղվեսְ֮իրք», չունեն ֮֯րոյ֮խոսու-

թյուն
18: վ, վերջ֮պես, ֮յֱ սկսվ֮ծքներն ու վերջ֮-

֮֯նները ժ֮նրի ֯նորոշմ֮ն հ֮րցում ունեն մի֮նְ֮-

մ֮յն երկրորֱ֮կ֮ն նշ֮ն֮կություն: 

2. ֏ստ հեղին֮կի՝ զրույցները հիմն֮կ֮նում 

պ֮տմվում են ֮ռ֮ջին ֱեմքով, ְործողությ֮նը մ֮ս-

ն֮կց֮ծ ֮նձն֮վորությ֮ն ֮նունից կ֮մ նր֮ ֯եր֮-

նով
19: ֛ինչֱեռ, ընֱհ֮կ֮ռ֮կն, հենց ֮յֱ իսկ ժողո-

վ֮ծուում հիմն֮կ֮ն մ֮սը պ֮տմվում է երրորֱ ֱեմ-

                                                           
17

 ֦ե՛ս «֍րույցներ», էջ 25: 
18

 ֦ե՛ս ֈ֊-֏, ֑, ֑ և ֮յլն: 
19

 ֦ե՛ս «֍րույցներ», էջ 25: 
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քով, որն ընֱհ֮նր֮պես հ֮տուկ է միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮ր-

ձ֮կի շ֮տ տես֮կներին: 

3. ֍րույցը ֮րտ֮քին, ձև֮կ֮ն ֮ռումով կ֮րճ, 

փոքր֮ծ֮վ֮լ պ֮տմություն է: ֝յութը կոնկրետ է, մի 

֮ռ֮նցքի շուրջ պտտվող, մի ְ֮ղ֮փ֮րով հ֮նְուց-

վ֮ծ, ս֮կ֮յն՝ խորը, նշ֮ն֮ռությունը խիստ ֱիպուկ, 

վերջն֮կ֮ն ու ֮վ֮րտուն
20: ֝կ֮տվ֮ծ հ֮տկ֮նիշն 

֮յնք֮ն վեր֮ց֮կ֮ն ու ընֱհ֮նուր է, որն, ըստ իս, 

հերքմ֮ն կ֮րոտ չէ:  

4. ֮֗մ֮ձ֮յն հեղին֮կի՝ հ֮ճ֮խ զրույցը ֮֯ժ֮ն-

վում է երկու՝ իր֮րից ֮նկ֮խ մ֮սերի, և ֮֯րոյ֮խո-

սությունը չի հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮նում ֯ուն պ֮տմությ֮ն 

իմ֮ստին
21: ։֮յց նմ֮ն երկփեղկումն ֮վելի շ֮տ հ֮-

տուկ է ֮ռ֮կներին, որն ֮րձ֮նְ֮րվել է ֮ռ֮կְ֮րու-

թյ֮մ֯ զ֮֯ղվող ֯ոլոր ֮֯ն֮սերների կողմից, ֮նְ֮մ 

տեղ է ְտել ֱպրոց֮կ֮ն ֱ֮սְ֮րքում: 

5. ֫րիստոնե֮կ֮ն վ֮րֱ֮պետությ֮ն մեջ զրույցի 

ունեց֮ծ իլյուստ֮ցի֮յի ֱերը, ինչպես հեղին֮կն ինքն 

էլ է ֮սում, հ֮տուկ է ֯ոլոր մյուս ստեղծְ֮ործություն-

ներին, որոնք մեջ են ֯երվում ք֮րոզների, ճ֮ռերի, 

խր֮տների ժ֮մ֮ն֮կ: 

6. ֗եղին֮կը, զրույցը հ֮մեմ֮տելով ֮ռ֮կի հետ, 

ְրում է, որ վերջինս չունի ֮ռ֮կի ֮յլ֮֮֯նելու կ֮մ 

նմ֮նեցնելու հ֮տկ֮նիշը, և որ նր֮ հիմն֮կ֮ն միտքը 

֯ուն ֯ով֮նֱ֮կությ֮ն մեջ է, եթե նույնիսկ ունի ֮-

ռ֮նձին ֮֯րոյ֮խոսություն
22: ։֮յց նմ֮ն հ֮տկ֮նիշը 

հ֮տուկ է ն֮և իր֮պ֮տում հեքի֮թներին, ինչպես 

վերջիններիս հ֮տուկ է ն֮և ֮ռ֮կներում ֮֯ց֮կ֮յող, 

                                                           
20

 ֝ույն տեղում: 
21

 ֦ե՛ս ֮նֱ, էջ 26-7: 
22

 ֦ե՛ս ֮նֱ, էջ 33-4: 
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ըստ հեղին֮կի, զրույցներին ֯նորոշ, մ֮րֱկ֮յին իր֮-

կ֮ն կյ֮նքից վերցվ֮ծ օրին֮կները:  

վ ընֱհ֮նր֮պես, ֱիմելով ֮ռ֮կի հետ հ֮մեմ֮-

տությ֮նը՝ ն֮ նշում է ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններ, 

որոնք ունեն ֮ռ֮կները, ֮֯յց չունեն զրույցներ, և, ընֱ-

հ֮կ֮ռ֮կն՝ մոռ֮ն֮լով մյուս ժ֮նրերի ְոյությունը: 

ֈյնուհետև հ֮մեմ֮տում է հեքի֮թի, ֮նեկֱոտի հետ՝ 

֮յս ֮նְ֮մ էլ մոռ֮ն֮լով ֮ռ֮կը և ֮յլն: ֈյսպիսով, 

զրույցի ժ֮նրի ֯նորոշմ֮ն ֮ռ֮ջին մ֮սում ֈ. ֤ր֮պ-

յ֮նը նշում է ոչ է֮կ֮ն ընֱհ֮նուր ֯նույթի հ֮տկ֮-

նիշներ, իսկ երկրորֱ մ֮սում փ֮ստորեն ընտրում է 

սխ֮լ սկզ֯ունք՝ ֱիմելով հ֮րև֮ն ժ֮նրերի ոչ հ֮մ֮-

ժ֮մ֮ն֮կյ֮, իր֮րից կտրվ֮ծ հ֮մեմ֮տությ֮նը և 

֮րֱյունքի չի հ֮սնում
23:  

֝մ֮ն ժ֮նր֮յին խ֮ռն֮ր֮նից ֱուրս ְ֮լու երկու 

ելք կ֮. կ֮մ միջնֱ֮֮րյ֮ն մ֮նր֮պ֮տումների ֯ոլոր 

տես֮կները կոչել զրույց (որը սխ֮լ է), ֮րֱեն ժ֮ն-

ր֮յին տերմինի և ոչ թե սովոր֮կ֮ն խոս֮կց֮կ֮նի 

իմ֮ստով, կ֮մ հ֮վ֮քել ֮յֱ ժ֮նրի «փեշերը» և տ֮-

ր֮ծել մի֮յն կոնկրետ ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններով 

ընֱհ֮նր֮ց֮ծ, ֮սենք, պ֮տմ֮կ֮ն որոշ֮կի հ֮վ֮ս-

տի հիմք ունեցող ֱեպքերի, ֮նձն֮վորությունների, 

ինչպես և ֯ն֮կ֮ն երևույթների մ֮սին պ֮տմող 

ստեղծְ֮ործությունների վր֮, որոնք ունեն օրին֮կե-

լի ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն ֱ֮ստի֮ր֮կչ֮կ֮ն ուղղվ֮ծու-

թյուն
24

 (օրին֮կ՝ ժողով֮ծու թիվ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 

                                                           
23

 ֍րույցի ժ֮նր֮յին ֮ռ֮նձն֮հ֮տկությունների մոտ֮վոր֮պես 

նույն շրջ֮ն֮կը նկ֮տում է ն֮և ֗. ֛֮րְունին իր՝ «֪ոքր պ֮տմո-

ղ֮կ֮ն ժ֮նրի ֮֯ն֮հյուս֮կ֮ն ֮կունքները» հոֱվ֮ծում: ֦ե՛ս «ֈ-

վ֮նֱույթներ և ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն զ֮րְ֮ցում», ր., 1976, էջ 211-12:  
24

 ֈյս հ֮տկ֮նիշն ֮րձ֮նְ֮րվում է հեղին֮կի կողմից՝ ի֯րև 

մինչև XII-XIII ֱֱ. ֍րույցներին ֯նորոշ ְիծ. «֝ր֮նք (զրույցները  ̀

ֈ. ֤.) մեծ մ֮ս֮մ֯ կ֮պվել են պ֮տմ֮կ֮ն ֮նձ֮նց կ֮մ իր֮-
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22 և ֮յլն): ֦֮ր֯եր֮կմ֮ն նմ֮ն ել֮կետն ֮վելի ճիշտ 

է, և, որ կ֮րևոր է՝ միջնֱ֮֮րյ֮ն ժ֮նրերի ֮֯զմ֮զ֮-

նությ֮ն մեջ կողմնորոշվելու տես֮կետից հ֮րմ֮ր է, 

֮֯յց, ինչպես երևում է, հեղին֮կի միտումն ֮կ֮մ֮յից 

(և ոչ ְիտ֮կց֮֮֯ր) ֮ռ֮ջինի կողմն է, ֮յֱ պ֮տճ֮-

ռով էլ ֮ռ֮ջ֮նում է չեղ֮ծ ժ֮նրի ստեղծմ֮ն պ֮տ-

ր֮նք: վ իրոք, հ֮մ֮տեղմ֮ն ի՞նչ եզրեր կ֮րելի է 

ְտնել, օրին֮կ, «֮֡տմութիւն ք֮ջին ֮֗յոց ոռնկ֮յ» 

(էջ 236), «֮֡ւղոս վ֮րֱ֮պետ և տեսիլ ֮շ֮կերտի 

նորին» (էջ 252), «֗րե֮յ և քրիստոնե֮յ» (էջ 268) և 

«րեք եղ֮֯րք և պ֮տու֮կ֮ն ֮կն» զրույցների (խո-

ս֮կց֮կ֮ն իմ֮ստով) միջև: ֛ի֮յն ֮յն, որ ֯ոլորն էլ 

հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮րձ֮կի նմուշներ են, մինչֱեռ, ըստ 

մեր ընկ֮լմ֮ն, ֮ռ֮ջինը զրույց
25

 է, երկրորֱը՝ տեսիլ, 

երրորֱը՝ ֮նեկֱոտ, չորրորֱը՝ հեքի֮թ: ֮֫նի որ կոնկ-

րետ ֱեպքում կ֮րևորն ֮շխ֮տությ֮ն մեջ զրույցների 

տեղ ֮նց֮ծ հեքի֮թների ճ֮կ֮տְ֮իրն է, ֮պ֮ հե-

տ֮քրքիր է իմ֮ն֮լ հեղին֮կի հ֮յ֮ցքը հեքի֮թների 

վեր֮֯երյ֮լ: 

֮֗մեմ֮տելով զրույցն ու հեքի֮թը՝ ֈ. ֤ր֮պյ֮նը 

ְտնում է, որ. «հեքի֮թ֮նմ֮ն զրույցներ (ընְֱծումը 

իմն է՝ ֈ. ֤.) քիչ են պ֮տ֮հում, որովհետև «հեքի֮թն 

֮մենից ֮վելի է տ֮ր֯երվում զրույցից: ֮֝ հիմն֮կ֮-

                                                                                                                           
ֱ֮րձությունների հետ և ներկ֮յ֮ցվել ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն խոսքի 

միջոցով: ֔տ֮ցվ֮ծ ְույներով նր֮նք փ֮ռ֮֮֯նում են պ֮տմ֮-

կ֮ն ֱեպքերն ու ֱեմքերը՟ ֮ռ֮նձին ֮նհ֮տների ֆիզիկ֮կ֮ն և 

հոְևոր ֮րժ֮նիքները՝ ն֮խ֮տինքի ենթ֮րկելով հ֮կ֮ռ֮կոր-

ֱին: ֮֡տմ֮կ֮ն ֯նույթ կրող ֮յֱ զրույցները հետ֮պնֱել են 

ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն-ք֮ղ֮ք֮կ֮ն նպ֮տ֮կներ»: ֦ե՛ս ֈ. ֤ր֮պյ֮ն, 

«֍րույցներ», էջ 22:  
25

 ֛ոտ֮վոր֮պես հ֮մ֮րժեք ռուս֮կ֮ն «устный рассказ»-ին, 

տե՛ս «Русское народное поэтическое творчество», под. ред. проф. Н. 

И. Кравцова, М., 1971, ст. 344-45:  
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նում ծ֮վ֮լուն է, ֯ով֮նֱ֮կությ֮մ֯՝ ընֱ֮րձ֮կ, սյու-

ժեն՝ ճյուղ֮վորվ֮ծ: ֮֨նկ֮լին, հր֮շ֮պ֮տումը, 

երև֮կ֮յ֮կ֮նն ու ֮նիր֮կ֮նը նր֮ մեջ ֮վելի շ֮տ 

են, ք֮ն կոնկրետը, իր֮կ֮նը»: ֛ինչֱեռ «՟ զրույց-

ների մեջ քիչ է, կ֮մ չկ֮ հեքի֮թ֮յին կ֮խ֮րֱ֮կ֮նն 

ու հր֮շ֮պ֮տումը»
26: 

֓նչպես երևում է, ֈ. ֤ր֮պյ֮նը, հեքի֮թ ֮սելով, 

նկ֮տի ունի մի֮յն նր֮ ֱ֮ս֮կ֮ն տես֮կը՝ հր֮շ֮-

պ֮տումը: ֓սկ ու՞ր մն֮ց իր֮պ֮տումը, պ֮տ֮սխ֮նը 

հեղին֮կը տ֮լիս է տող֮տ֮կում՝ վկ֮յ֮կոչելով 

֢ր֮֯շյ֮նի «֊ր֮կ֮նությ֮ն տեսությունը», «֎ֱվ֮րֱ 

֢ր֮֯շյ֮նն իր֮վ֮ցիորեն նկ֮տում է, որ իր֮պ֮տում 

հեքի֮թներն ֮վելի նոր ժ֮մ֮ն֮կների ֮րֱյունք են»
27: 

։֮յց չէ՞ որ ֎ֱ. ֢ր֮֯շյ֮նի իր֮վ֮ցիորեն ֮ս֮ծ 

նոր ժ֮մ֮ն֮կները հ֮ր֮֯եր֮կ֮ն հ֮սկ֮ցություն 

են, ֮յսինքն՝ հ֮մեմ֮տ֮ծ հր֮շ֮պ֮տումի հետ՝ նոր 

են: ֤֮կ֮յն, մի՞թե ֮յֱ «նոր ժ֮մ֮ն֮կները» ֮յնք֮ն 

նոր են, որ ընկ֮ծ են մեր զրույցների կենց֮ղ֮վ֮ր-

մ֮ն ժ֮մ֮ն֮կներից էլ ֮յս կողմ: ֓սկ ֮հ֮, հ֮մ֮-

ձ֮յն ընֱունվ֮ծ կ֮րծիքի, նույնիսկ միջնֱ֮֮րը ְրե-

թե «ուշ֮ց֮ծ» էր նոր սյուժեներ ֮ռ֮ջ֮ցնելու տես֮-

կետից. «Средневековье по видимому, уже не давало но-
вых сказочных сюжетов, ограничиваясь сатирическим 
приурочением некоторых бытовых сюжетов к реальной 
жизни»28: 

ֈյսպիսով, ֈ. ֤ր֮պյ֮նի վերոհիշյ֮լ վկ֮յ֮կոչու-

մը տեղին չէ: ֝ր֮ ֯եր֮ծ զրույցի և հեքի֮թի ժ֮նր֮-

                                                           
26

 «֍րույցներ», էջ 38: 
27

 ֦ե՛ս ֎ֱ. ֢ր֮֯շյ֮ն, «֊ր֮կ֮նությ֮ն տեսություն», ր., 1980,        

էջ 289: 
28

 В. Я. Пропп, «Фольклор и действительность», «Русская литерату-
ра», 1963, № 3, ст. 76:  
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յին տ֮ր֯երությունը երիցս ֮վելորֱ է ֱ֮ռնում հ֮տ-

կ֮պես ֮յն ժ֮մ֮ն֮կ, եր֯ հեղին֮կն ինքն էլ տեսնե-

լով, որ իր զրույցների տ֮ր֯եր֮կների մեծְ֮ույն մ֮-

սը հ֮նֱիպում են մեր և ֮յլ ժողովուրֱների հեքի֮թ-

ների ժողով֮ծուներում, ֮նֱրֱ֮֮ռնում է միևնույն 

սյուժեի տ֮ր֯եր ժ֮նր֮յին ֱրսևորումների հ֮րցին և, 

իմիջի֮յլոց, ֮յֱ ֯նְ֮֮վ֮ռում ստեղծում սեփ֮կ֮ն 

տերմիններ (հեքի֮թ֮նմ֮ն զրույցներ, զրույց-հե-

քի֮թներ, հեքի֮թ-պ֮տմություններ և ֮յլն)
29

, որոնք 

ְիտ֮կ֮ն չեն և ֮րֱյունք են երևույթի ոչ հստ֮կ ըն-

կ֮լմ֮ն: ֬րին֮կ՝ ֮հ֮ ինչպես է, ըստ ֈ. ֤ր֮պյ֮նի, 

«ֈղոթք ֮րծ֮թ֮սիրի» զրույցն ֮յլ պ֮տումով ֱ֮ր-

ձել հեքի֮թ
30: 

֍րույցի երկու տ֮ր֯եր֮կներում ְ֮֮հ մ֮րֱը 

խնֱրում է ֮ստծուց, որ ինչի ձեռք տ֮, ոսկի ֱ֮րձնի 

(կ֮մ ֮րծ֮թ), և սով֮մ֮հ է լինում: րրորֱ տ֮ր֯ե-

ր֮կում ֮ստվ֮ծներն ուղղ֮կի ֮֯րկ֮նում են նր֮ 

ְ֮֮հությ֮ն վր֮ և նր֮ ձեռն֮հ֮ր֮ծ ֮մեն ֮֯ն ոս-

կի են ֱ֮րձնում ու սով֮մ֮հ ֮նում
31: ֤ր֮պյ֮նի ֱի-

տ֮րկ֮ծ հեքի֮թում նույն ְ֮֮հն է, մի֮յն թְ֮֮վոր 

է, նույնպես խնֱրում է՝ ինչի ձեռք տ֮՝ ոսկի ֱ֮ռն֮, 

ոսկի ֱ֮րձողների մեջ է և նր֮ ֱուստրը, որից հետո 

վր֮ է հ֮սնում զղջումն ու հոְեվ֮րքը, որտեղից որ-

տեղ ներումն է հ֮յցում ֮ստծուց և ֮զ֮տվում է: ֗ե-

քի֮թում, ինչպես երևում է, կ֮ մի֮յն մեկ ֮վել օղ֮կ 

(ֱստեր միջֱ֮եպը), որը հ֮վ֮ս֮ր֮պես մտնում է 

նույն միְ֮իծ շղթ֮յի մեջ և կ֮յուն սյուժեի տ֮րր չի 
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 «֍րույցներ», էջ 38: 
30

 ֈնֱ: ֍րույց տերմինը կիր֮ռվում է ֤ր֮պյ֮նի իմ֮ստ֮վոր-

մ֮մ֯: 
31

 «֎ջեր», 17: 
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հ֮մ֮րվում: ְ֮֮վորի ְոյությունը նույնպես ոչինչ չի 

փոխում, կ֮րևորն ְ֮֮հի ֆունկցի֮ն է, իսկ թե ով է 

վերջինիս կրողը, ֱ֮ ֮րֱեն ներժ֮նր֮յին հ֮րց է: 

֝ույնպես և ֮վ֮րտը, երկու պ֮տումներում էլ հ֮վ֮-

ս֮ր֮կշիռ են. մի֮յն ֮ռ֮ջինում ֮րծ֮թ֮սերը սով֮-

մ֮հ է լինում, երկրորֱում՝ ֮զ֮տվում է: ֈյսպիսով, 

մեկ ֮վել օղ֮կի ְոյությունը հիմք չի տ֮լիս ֮սելու, 

թե «հեքի֮թն ընֱ֮րձ֮կում է ֯ով֮նֱ֮կությունը, որ 

չի ընթ֮նում միְ֮իծ, ֮յլ ճյուղ֮վորվում է, լ֮յն֮նում 

ու երկ֮րում»
32: 

եռ ֮վելին, ես կ֮սեի հ֮կ֮ռ֮կը, եթե երկու 

պ֮տումներն էլ իրենց հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն օղ֮կներով 

հ֮վ֮ս֮ր֮կշիռ են, ֮յսինքն՝ հ֮մ֮րժեք կ֮ռուցվ֮ծք-

ներ են, ֮պ֮ պետք է ֮յֱ սյուժեի՝ հեքի֮թի ժ֮նրի 

վեր֮ճմ֮ն ուղին փնտրել ներքին ֯ով֮նֱ֮կ֮յին մ֮-

կ֮րֱ֮կում: ֓րոք, եթե կ֮ մի հեքի֮թ֮յին տ֮րր, որը 

֮֯ց֮կ֮յում է մյուս տ֮ր֯եր֮կում, ֱ֮ ֮ռ֮ջին պ֮-

տումի վերջ֮֮֯նն է: ֏նֱհ֮նր֮պես, չ֮րի, ֮ր֮տ֮-

վորի փիլիսոփ֮յ֮կ֮ն հերքումը հեքի֮թի տ֮րերքն է, 

հետև֮֮֯ր ֮ռ֮ջինի նմ֮ն ժխտող֮կ֮ն ֮վ֮րտն 

֮վելի հ֮ր֮զ֮տ է ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թի ֮ս֮ցո-

ղ֮կ֮ն ոְուն, ք֮ն երկրորֱ պ֮տումինը, որից ֯ուրում 

է միջնֱ֮֮րյ֮ն խնկ֮հոտ
33: 
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 «֍րույցներ», էջ 38: 
33

 ֈհ֮ ինչպիսի ֮նսպ֮սելի ֮րֱյունք: ֓սկ եթե նմ֮ն ֮րֱյունք 

ստ֮ն֮ր ինքը՝ հեղին֮կը, ֮պ֮ կտեսներ ֯երվ֮ծ հեքի֮թների 

տ֮ր֯եր֮կների ֮նհր֮ժեշտությունը: ֈյն ժ֮մ֮ն֮կ երկրորֱ 

պ֮տումի թְ֮֮վորի և նր֮ ֱստեր ְոյությունը չէր ընկ֮լվի ի֯րև 

«֯ով֮նֱ֮կությ֮ն ճյուղ֮վորում», որովհետև շ֮տ տ֮ր֯եր֮կնե-

րում կ֮֯ց֮կ֮յեր, իսկ ֮վ֮րտը՝ կհի֮սթ֮փեցներ, որովհետև 

տ֮ր֯եր֮կների մեջ իր միջնֱ֮֮րյ֮ն քրիստոնե֮կ֮ն ոְու կնի-

քով կլիներ մի֮յն֮կ:  
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ֈյսպիսով, միևնույն սյուժեի տ֮ր֯եր ժ֮նր֮յին 

ֱրսևորումները շ֮տ ֮վելի ֮֯րֱ, հ֮կ֮ս֮կ֮ն ու 

ս֮հմ֮ն֮փ֮կ երևույթ են, ք֮ն ֮ռ֮ջին հ֮յ֮ցքից 

երևում է, որովհետև հ֮ճ֮խ ժ֮նրի ֮րտ֮քին հ֮տ-

կ֮նիշները (հ֮տկ֮պես, եր֯ խոսքը վեր֮֯երում է 

հեքի֮թին) շփոթությ֮ն ու խ֮֯ուսիկ պ֮տկեր֮ցմ֮ն 

մեջ են ְցում ուսումն֮սիրողին, որից ֮նպ֮յմ֮ն 

պ֮հ֮նջվում է զննող֮կ֮ն վեր֮֯երմունք ստ֮ց֮ծ 

֮րֱյունքի նկ֮տմ֮մ֯: ֗ետև֮֮֯ր նույն զննող֮կ֮-

նությ֮մ֯ հ֮րցնենք ֈ. ֤ր֮պյ֮նին, թե ինչի՞ հիմ֮ն 

վր֮ է ְրում, որ «֔եր և շ֮ռ» խորְ֮րով սյուժետիկ 

պ֮տմությունը «֎ջերում» զետեղվ֮ծ է որպես զրույց, 

֛֮ռի ժողով֮ծուում՝ որպես ֮ռ֮կ, իսկ ֦. ֮֝վ֮-

ս֮րֱյ֮նցի «֮֗յ ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թներում»՝ որ-

պես հեքի֮թ
34: թե ժողով֮ծուների վերնְ֮րերի վր֮՝ 

ֱ֮ ֮նհիմն է, որովհետև, ինչպես ֮սվեց, «֎ջերի» և 

֛֮ռի ժողով֮ծուի նյութերի ժ֮նր֮յին պ֮տկ֮նելու-

թյ֮ն հ֮րցն ֮յն ժ֮մ֮ն֮կ մղվ֮ծ էր երկրորֱ֮կ֮ն 

պլ֮ն, պ֮րզ֮պես, ճշմ֮րտությունն ֮յն է, որ ֯ոլոր 

երեք ժողով֮ծուներում էլ ֮յն հեքի֮թ է: 

ֈյս ֮մենից երևում է, որ ֈ. ֤ր֮պյ֮նը պ֮րզ֮-

պես ֮նտեսում է «֍րույցների (էլ չեմ ֮սում հեքի֮թ-

ների ու ֮ռ֮կների) ֯նְ֮րերի ֮ռ֮նձն֮հ֮տուկ ֮֯-

ն֮հյուս֮կ֮ն ֯նույթն ու ְծերը, որոնք միջնֱ֮֮րյ֮ն 

երկու նմ֮ն ժ֮նրերի տ֮ր֯եր֮կմ֮ն ֮մեն֮հիմքում 

պետք է ֱրվեն»: ֈյֱպես՝ ֆոլկլորիզմի ֮֯ց֮կ֮յու-

թյունը ֮֯ն֮սերի քնն֮կ֮ն հ֮յ֮ցքում հ֮սցրել է ֮յն 

֮֯նին, որ ֮շխ֮տությ֮ն մեջ կողք կողքի են ֱրվել 

«ְ֛֮իստրոս և կին ֮֯րեկ֮մի իւրոյ» (թիվ 44), «֮֗-

                                                           
34

 «֍րույցներ», էջ 39: 
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լ֮լ մ֮րֱը» (թիվ 61) և նմ֮ն ֮յլ ֯նְ֮րեր, որոնք 

թվում է թե մոտ են, ք֮նի որ նույն ְ֮ղ֮փ֮ր֮խոսու-

թյ֮ն տ֮ր֯եր ֮րտ֮հ֮յտություններ են, ֮֯յց ֮ռ֮ջի-

նը պ֮րզ կերպով կրում է ֮նհ֮տ֮կ֮ն հորիմ֮ն կնի-

քը (ְ֮լիս է «֮֗ր֮նց վ֮րքից»), իսկ երկրորֱը իր ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն ծְ֮մ֮մ֯ կ֮սկ֮ծից վեր է, որի մ֮սին 

վկ֮յում է ն֮և նր֮ տ֮ր֯եր֮կների պ֮րզ թվ֮յին 

֮րտ֮հ֮յտությունը: ֈյսպիսով, ժողով֮ծուում խ֮ռն-

վել են ոչ մի֮յն իր֮ր հ֮րև֮ն երկու ְր֮կ֮ն ժ֮նրեր, 

֮յլև ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն մտ֮ծողությ֮ն երկու ծ֮յր 

֯նְ֮֮վ֮ռների ստեղծְ֮ործություններ՝ ֮նհ֮տ֮-

կ֮ն և ժողովրֱ֮կ֮ն կ֮մ ְր֮վոր և ֮֯ն֮վոր: 

֮֗մեն֮յն ֱեպս, ֱ֮ ստվեր չի ְցում ְրքի ֮ղ֯յու-

րְ֮իտ֮կ֮ն ֮րժեքի վր֮, մ֮ն֮վ֮նֱ որ, ֱեռևս չկ֮ 

ժողովրֱ֮կ֮ն ֮֯ն֮վոր ֮րձ֮կի ժ֮նր֮յին ֱ֮ս֮-

կ֮րְմ֮ն մի֮սն֮կ֮ն հ֮մ֮կ֮րְ, չն֮յ֮ծ ֮յֱ ուղ-

ղությ֮մ֯ ְրվել են մի շ֮րք ուսումն֮սիրություններ 

հ֮յ, ռուս ու եվրոպ֮կ֮ն ֮֯նְ֮իտությ֮ն մեջ
35: 

                                                           
35

 В. Я. Пропп. «Фольклор и действителность», М. 1976, ֮յֱ ְրքից 

տե՛ս «Принцыпы классификации фольклорных жанров», ст. 34-45, 

«Жанровый состав русского фольклора» ст. 46-82, К. В. Чистов. «К 

вопросу о принцыпах классификации жанров устной народной прозы», 

М., 1964, ֈ. ֦. ֮֙ն֮լ֮նյ֮ն, «֮֗յ ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թներ», 

֮֡տմ֮-֮֯ն֮սիր֮կ֮ն հ֮նֱես, 1965, 3, էջ 35, «ֈվ֮նֱ֮պ֮-

տում», ր., 1969, Н. М. Ведерникова, «Русская народная сказка», М., 

1975, ֤. ։. ֮֗րությունյ֮ն, «ֈնեծքի և օրհն֮նքի ժ֮նրը հ֮յ ֮֯-

ն֮հյուսությ֮ն մեջ», ր., 1975 և ֮յլն: 
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։. 

ֈնցնելով միջնֱ֮֮րյ֮ն իր֮պ֮տում հեքի֮թ-

ների
36

 ժ֮նրի քննությ֮նը՝ փորձենք պ֮րզել նր֮ ֮յն 

֮ռ֮նձն֮հ֮տկությունները, որոնք ֯նորոշ են հե-

քի֮թներին ընֱհ֮նր֮պես և միջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮ռում-

ներին՝ մ֮սն֮վոր֮պես: 

֗եքի֮թների ձեռְ֮ր֮յին կյ֮նքը սկսվում է XIII-
XIV ֱֱ., եր֯ հ֮տուկենտ սյուժեներ՝ խ֮ռնվ֮ծ ֮ռ֮կ-

ներին ու խր֮տներին, երկ֮ր ֱ֮րերի ֮֯ն֮վոր ճ֮-

ն֮պ֮րհից հետո, ֮ռ֮ջին ֮նְ֮մ ְր֮ռվելով, ֮նց-

նում են ְոյ֮տևմ֮ն նոր եղ֮ն֮կի: ֖֮րելի է վստ֮-

հորեն ֮սել, որ հեքի֮թի ֮մեն֮հին ְր֮ռումներից 

մեկը ։յուզ֮նֱ֮կ֮ն ֛որիկ կ֮յսեր մ֮սին պ֮տմող 

ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թի ֖իր֮կոս ֊֮նձ֮կեցու պ֮-

տումն է
37: XIII ֱ. ֮վելի վ֮ղ ժ֮մ֮ն֮կ֮շրջ֮նների 

ְր֮վոր ֮ղ֯յուրներից հեքի֮թների ְոյությ֮ն եղ֮-

ն֮կների մ֮սին կ֮րելի է ֱ֮տել մի֮յն նր֮նցում 

պ֮հպ֮նվ֮ծ հեքի֮թ֮յին տ֮րրերի օְնությ֮մ֯: 
֝մ֮ն ֮ղ֯յուրների թվին են պ֮տկ֮նում ոչ մի֮յն 
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 ֈյսուհետև, միջնֱ֮֮րյ֮ն հեքի֮թ ֮սելով՝ նկ֮տի ունենք հե-

քի֮թի միջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮ռումները: 
37

 ֖. ֊֮նձ֮կեցի, «֮֡տմություն ֮֗յոց», ֮շխ֮տ֮սիրությ֮մ֯ 

Կ. Ա. Մելիք-Օհանջանյանի, ր., 1961, էջ 46-48: ֈյս սյուժեի մ֮-

սին ֖. ֛ելիք-֬հ֮նջ֮նյ֮նի տվ֮ծ թ֮նկ֮րժեք տեղեկություննե-

րին (տե՛ս էջ ֕֊-֕) հ֮ճելի է ֮վել֮ցնել և ֮յն, որ հ֮յ ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թների վերջին ְր֮ռումներից մեկը նույնպես 

֮յս հեքի֮թն է: 1974 թ. ֞իր֮կի ֤֮րի֮ր ְյուղում ְր֮ռել է ֟. 

֡ետրոսյ֮նը ֛֮րտիրոս ֖իր֮կոսյ֮նից (֮֙րսեցի): ֊ր֮ռմ֮ն 

֯նְ֮իրը պ֮հվում է ֡֗ ։֮ն֮հյուսակ֮ն ֮րխիվում:  

ֈյֱ ֮րխիվն ֮յժմ պ֮հպ֮նվում է ֗֗ ֊ֈֈ ֗նְ֮իտությ֮ն և 

֮զְְ֮րությ֮ն ինստիտուտում, որտեղ կրում է նր֮ ստեղծողի 

֮նունը՝ ֮֯նְ֮ետ, ֮֯ն֮հ֮վ֮ք ֝. ֮֗կո֯յ֮նի ֆոնֱ: ֮֕ն. խմ֯.):  
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հ֮յ պ֮տմְ֮ր֮կ֮ն երկերն ու ժողով֮ծուները, ֮յլև 

թ֮րְմ֮ն֮կ֮ն ְրքերը՝ «֮֗ր֮նց վ֮րքերը», միջն֮-

ֱ֮րյ֮ն քրիստոնե֮կ֮ն վեպերն ու պ֮տմություն-

ները, «ְ֟եշ֮հ խր֮տները» և ֮յլն: ֤ր֮նք էլ իրենց 

հերթին ֮զֱեցություն են ունեցել ժողովրֱ֮կ֮ն ֮֯-

ն֮հյուսությ֮ն վր֮: ֈյֱ փոխ֮զֱեցությունը հետ֮-

ְ֮յում ֮յնք֮ն է խոր֮նում, որ XV ֱ. ֈրևմտյ֮ն 

վրոպ֮յում կ֮զմվ֮ծ նմ֮ն֮տիպ «֮֗յելի վ֮րուց» 

ժողով֮ծուում զետեղվ֮ծ մի շ֮րք սյուժեների՝ ְրք֮-

յին կ֮մ ժողովրֱ֮կ֮ն ֮ղ֯յուրներից ծְ֮֮ծ լինելու 

հ֮րցը շ֮տ ֱժվ֮ր է որոշվում: «֥֮րք ֮֗ր֮նց»
38

 

ժողով֮ծուն ֮յֱպիսի պրո֯լեմներ չի ֮ռ֮ջֱ֮րում: 

ֈյն ֱեռևս մ֮քուր է ու հ֮մեմ֮տ֮֮֯ր զերծ ֮֯ն֮-

հյուս֮կ֮ն տ֮րրերից: ֝ր֮ հիմն֮կ֮ն, ֮֯զմ֮շերտ 

մ֮սն ֮րֱյունք էր «իֱե֮լ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն» 

ժ֮մ֮ն֮կ֮շրջ֮նի, եր֯ փրկչ֮կ֮ն ְ֮ղ֮փ֮ր֮խո-

սությունը երկյուղ֮ծ ներշնչ֮նք էր ու ոְևորություն, 

«եր֯ ֆիզիկ֮պես պ֮րտվ֮ծ քրիստոնյ֮ն հ֮ղթ֮ն֮կ 

էր տ֮նում, իսկ ֆիզիկ֮պես հ֮ղթող հեթ֮նոսը ֮֯-

րոյ֮պես պ֮րտվում էր և քրիստոնյ֮ ֱ֮ռնում»
39: 

ֈյնու֮մեն֮յնիվ, ֮յֱ վ֮րքերը, որոնցից շ֮տերը 

հիշեցնում են կ֮տ֮րյ֮լ ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ստեղծ֮-

ְործություններ (իսկ ֈլեքսի֮նոսի վ֮րքը
40

 կենս֮-

ְրությ֮ն ժ֮նրի մի փոքրիկ ְլուխְործոց է), մի շ֮րք 
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 «֥֮րք սր֯ոց ֮֗ր֮նց և ք֮ղ֮ք֮վ֮րութիւնք նոցին ըստ 

կրկին թ֮րְմ֮նութե֮նն ն֮խնե֮ց», ֥ենետիկ, 1855, ֮յսուհետև՝ 

«֥֮րք»: 
39

 «֎ջեր», էջ XVI: 
40

 ֑ողովրֱի մեջ ֮յժմ էլ վ֮րքերի ֮֯ն֮վոր կենց֮ղ֮վ֮րմ֮ն 

մ֮սին է վկ֮յում սուր֯ ֈլեքսիի վ֮րքի ֒ոռվ֮ տ֮ր֯եր֮կի ְր֮-

ռումը, տե՛ս ֗։ֈ, 11ցկ: 
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֮ռնչ֮կցությ֮ն եզրեր են տ֮լիս հեքի֮թների հետ 

հ֮մեմ֮տելիս: ֬րին֮կ՝ ս֮կ֮վ ֮֯ց֮ռությ֮մ֯ ֯ոլոր 

հ֮յրերը եղել են մեծ֮տուն, թְ֮֮վորի, իշխ֮նի կ֮մ 

հ֮րուստ վ֮ճ֮ռ֮կ֮նի որֱիներ
41: ְ֚ն֮կենց֮ղ 

վ֮րքից ֮֯ցի, նր֮նց հ֮տուկ է ֱև֮մ֮րտի ու վիշ֮-

պ֮մ֮րտի ֆունկցի֮ն, ֮յլֱ֮֮վ֮ն իմ֮ստուններին 

ուղղվ֮ծ հն֮ր֮միտ պ֮տ֮սխ֮նները: ֈյստեղ ևս 

ְործում է երեքի սկզ֯ունքը (երեք հ֮րց, երեք պ֮տ-

վեր, երեք ְործողություն և ֮յլն): ֓նչպես հեքի֮թնե-

րում, ֮յնպես էլ «֥֮րքերում», մեծ տեղ է հ֮տկ֮ց-

վում եր֮զին ու նր֮նից ֯խող ְործողությ֮նը, շ֮տ 

֮նְ֮մ նույն հեքի֮թ֮յին միջոցներով են նկ֮-

րְ֮րվում ֱժոխքի, ֱր֮խտի ու ֱ֮տ֮ստ֮նի տես֮-

ր֮նները: ֈյսպես, ն֮խ֮քրիստոնե֮կ֮ն հ֮վ֮տ֮-

լիքներից մն֮ց֮ծ մ֮քուր հեքի֮թ֮յին տ֮րր է հ֮-

մ֮րվում կշեռքի վր֮ մ֮րֱկ֮նց կ֮տ֮ր֮ծ չ֮ր ու 

֮֯րի ְործերի կշռելը և ըստ ֮յֱմ ֱ֮տելը
42: ֗եքի֮թ-

ների ու վ֮րքերի ընֱհ֮նրություններից կ֮րելի է հ֮-

մ֮րել միևնույն սր֮միտ կ֮ռուցվ֮ծք֮յին լուծում-

ները, ինչպես, օրին֮կ, խելոքի կողմից հիմ֮րի ֱեր 

խ֮ղ֮լը
43

, ֮ղջկ֮ կողմից տղ֮յի կերպ֮ր֮նք մտնե-

լը
44

 և վերջում ստեղծվ֮ծ ֮֯վ֮կ֮նին ֮֯րֱ հ֮նְույ-

ցի լուծումը, ֮յն է՝ կորցր֮ծ ֮րժ֮ն֮պ֮տվությ֮ն վե-

ր֮կ֮նְնումը: ֑ողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թում պ֮րզվում 
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 ֈյս և հ֮ջորֱ ընֱհ֮նուր ֯նույթի օրին֮կները տե՛ս «֥֮րք», 

֥ենետիկ, 1855: 
42

 ֈնֱ, էջ 271: 
43

 ֈնֱ, ֥֮րք ֛֮րկոսի ս֮լոնի որ է յիմ֮ր, էջ 350, ֥֮րք ֤իմէո-

նի, էջ 352: 
44

 ֈնֱ, ր֮նուհի կուսին ֛֮րի֮մու, որ ֛֮րինոս ֮նու֮նեց֮ւ,     

էջ 402: 
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է, որ հիմ֮րի հ֮մ֮րում ստ֮ց֮ծ և ֮մենքից ֮րհ֮-

մ֮րհվ֮ծ ֮֫չլիկը թְ֮֮վորի տղ֮ է և իսկ֮կ֮ն հե-

րոս
45

, իսկ վ֮րքերում պ֮րզվում է, որ հիմ֮ր հռչ֮կ-

վ֮ծ ֛֮րկոսը սուր֯ է եղել, կ֮մ տղ֮յի ֮նվ֮ն տ֮կ 

ְ֮ն֮կոծվ֮ծ հերոսը՝ ֮ղջիկ և ֮յլն: 

֖֮ռուցվ֮ծք֮յին ընֱհ֮նրություն պետք է հ֮մ֮-

րել ն֮և միջնորֱ֮վորվ֮ծ խոսքի հիմ֮ն վր֮ ְործո-

ղությ֮ն կ֮ռուցումը, որի ֮մեն֮պ֮րզ տես֮կը են-

թֱ֮րում է երեք ְործող ֮նձ, եր֯ միջնորֱը հեռ֮վո-

րությ֮ն վր֮ իր միջոցով միմյ֮նց հետ խոս֮կցող 

երկու կողմերին էլ ֮յլ պ֮տ֮սխ֮ններ (խորհուրֱներ, 

տեղեկություններ) է տ֮նում ու ֱր֮ շնորհիվ վ֮րքում՝ 

մյուսի նկ֮տմ֮մ֯ չ֮րությ֮մ֯ լցվ֮ծ կողմին հ֮շ-

տեցնում է
46

, հեքի֮թում՝ ֮֯րությ֮մ֯ լցվ֮ծ կողմերին 

պ֮ռ֮կտում, խռովություն է ְցում հ֮տկ֮պես ֮մու-

սինների միջև: ֥֮րքում միջնորֱը ֮֯րի ճְն֮վոր է, 

հեքի֮թում՝ չ֮ր պ֮ռ֮վ. ընֱհ֮նուր պ֮տկերով իր֮ր 

նմ֮ն են ն֮և վ֮րքի ու հեքի֮թի հն֮ր֮նքի ֮յն եղ֮-

ն֮կները, որոնք ուղղվ֮ծ են միմյ֮նց մոտ ְ֮ղ֮փ֮ր-

ների հ֮ստ֮տմ֮նը: ֈյֱ ընֱհ֮նուր նմ֮ն ְ֮ղ֮-

փ֮րներից են հեքի֮թում՝ «֮֒վություն ֮ր֮, ջուրը 

ְցիր», վ֮րքում՝ օտ֮րսիրությ֮ն ու ողորմ֮ծությ֮ն 

պ֮տվիր֮նը: րկու ժ֮նրում էլ ְ֮ղ֮փ֮րը հ֮ս-

տ֮տվում է վեր֮ց֮կ֮ն, ֮նիր֮կ֮ն միջոցներով, 

մի֮յն վ֮րքում՝ ֈստծո կ֮մ հրեշտ֮կների միջնորֱու-

թյ֮մ֯, հեքի֮թում՝ ուղղ֮կի հր֮շքով կ֮մ պ֮տ֮հ֮-

կ֮նությ֮մ֯
47: ֈրֱ֮րությունը ս֮կ֮յն պ֮հ֮նջում է 
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 ֦ե՛ս ֑֗֗, հտ. V, էջ 482, հտ. V, էջ 142, հտ. VI, էջ 116, հտ. IV, էջ 

244, ֗։ֈ, 5, էջ 3 և ֮յլն: 
46

 «֥֮րք», էջ 106:  
47

 ֦ե՛ս ֑֗֗, հտ. III, էջ 460, հտ. IV, էջ 64, հտ. VI, էջ 100,  303, 466, 

620, հտ. IX, էջ 501, ֊. ֤րվ֮նձտյ֮նց, «֮֗մով-հոտով», հտ. ։, 
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֮սել, որ նմ֮ն ֱեպքերում հեքի֮թում ְ֮ղ֮փ֮րի 

հ֮ստ֮տումը ְեղ֮րվեստ֮կ֮նությ֮ն տես֮կետից 

֮վելի հ֮մոզիչ է, ք֮ն վ֮րքում: ։ն֮կ֮ն է ենթֱ֮րել, 

որ ֮յս կետից վ֮րքերի ու հեքի֮թների շփմ֮ն եզրերը 

լ֮յն֮նում են, վ֮րքերը քրիստոնե֮կ֮ն պ֮տվիր֮ն-

ների ֮պ֮ցուցմ֮ն ու հ֮ստ֮տմ֮ն հ֮մ֮ր պ֮հ֮նջ 

են զְում կենֱ֮նի օրին֮կների, որոնցով հ֮րուստ էր 

ժ֮մ֮ն֮կի ֮֯ն֮վոր ְր֮կ֮նությունը: ֈյֱ ֮֯նի ְե-

ր֮զ֮նց վկ֮յությունը հեքի֮թի ու վ֮րքի հ֮զվֱ֮եպ 

հ֮նֱիպող սյուժետիկ ընֱհ֮նրությունն է: 

֤յուժեն
48

 հետևյ֮լն է. մի օտ֮ր֮կ֮ն իր ոսկիները 

պ֮հ է տ֮լիս մի մեծ֮տուն մ֮րֱու (վ֮ճ֮ռ֮կ֮ն, մեկ-

րիստոնե, ֱ֮տ֮վոր) և որոշ ժ֮մ֮ն֮կ ֮նց խնֱրում է 

ետ վերֱ֮֮րձնել: ֥երջինս, իմ֮ն֮լով, որ տեսնող չի 

եղել, հր֮ժ֮րվում է ոսկիները տ֮լուց: ֬տ֮ր֮կ֮նը 

տխուր ետ ֱ֮ռն֮լիս հ֮նֱիպում է մի ֮֯րի մ֮րֱու, 

որը օְնում է նր֮ն՝ ստ֮ն֮լու իր պ֮հուստը: ֟ղջ էու-

թյունը, ս֮կ֮յն, ֮յս օְնելու եղ֮ն֮կի մեջ է, հետև֮-

֮֯ր նույն սյուժեի հեռ֮վոր ու մոտ տ֮ր֯եր֮կների 

որոշիչն ֮յս հ֮նְույցն է: ֏ստ ֮յֱմ՝ կ֮ տ֮ր֯եր֮կնե-

րի երկու մեծ խում֯՝ ֥֮րքի և ֮֗յելու
49

, վերջինիս է 

հ֮րում ն֮և ժողովրֱ֮կ֮նը: 

                                                                                                                           
֪֮րիզ, 1950, էջ 26, ֗։ֈ, 1, էջ 81: ֈյլ սյուժե՝ տե՛ս ֈ֊-֚֒֍, ֗։ֈ, 

2, էջ 312 և ֮յլն: «֥֮րք», էջ 218, 223, ձեռ. 8727, էջ 270֮ (XVII ֱ.):  
48

 ֘եռְ֮իր ուղեցույցում պ֮յմ֮ն֮կ֮ն ֮նվ֮նումը՝ «֊֮նձերը ի 

պ֮հ»: ֈյֱ հեքի֮թի ժ֮մ֮ն֮կ֮կից ְր֮ռումները տե՛ս ֗։ֈ, 7 ցհ 

(֗ր֮զֱ֮ն), 19հb (֔ոյ), ժ֮պ. 480 (֮նհ֮յտ): 
49

 «֥֮րքի» տ֮ր֯եր֮կները տե՛ս ձեռ. 791, էջ 348֯ (1644 թ.), «֮֗-

ր֮նց վ֮րք», ֢ուղ֮, 1641, էջ 441, «֊իրք որ կոչի ֮֗ր֮նց վ֮րք», 

֖. ֡ոլիս, 1720, էջ 368, «֥֮րք», հտ. ։, էջ 369: ֮֗յելու տ֮ր-

֯եր֮կները տե՛ս «֮֗յելի», էջ 66, ձեռ. 3963, էջ 140֮ (֑֎.-֑. ֱ.), 

ձեռ. 691, էջ 177֮ (1672 թ.) և ֮յլն:  
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«֮֗յելու» տ֮ր֯եր֮կում մի կին, ն֮խօրոք պ֮յ-

մ֮ն֮վորվելով օտ֮ր֮կ֮նի հետ, ի֯ր ֮մուսնու եր-

կ֮ր ֮֯ց֮կ֮յությ֮ն պ֮տճ֮ռով ֮հְ֮ին ְ֮նձեր է 

տ֮նում՝ նույն վ֮ճ֮ռ֮կ֮նին պ֮հ տ֮լու: վ ֮յֱ 

պ֮հին, եր֯ կինը հ֮նձնում է կ֮րծեցյ֮լ ְ֮նձերը, 

օտ֮ր֮կ֮նը ներս է մտնում և պ֮հ֮նջում իր պ֮-

հուստը: ֥֮ճ֮ռ֮կ֮նը, ֮վելի մեծ հ֮րստություն յու-

ր֮ցնելու հեռ֮նկ֮րով, ետ է տ֮լիս վերջինիս ունե-

ց֮ծը և մնում, իհ֮րկե, ուն֮յն֮ձեռն: 

֥֮րքի տ֮ր֯եր֮կում օտ֮ր֮կ֮նին օְնում է մի 

իշխ֮ն, որը ְ֮ղտնի տեսել էր սր֮նց՝ պ֮հուստի մ֮-

սին պ֮յմ֮ն֮վորվելիս: ֬տ֮ր֮կ֮նին ուղ֮րկում է, 

թե. «֊ն֮, ֮ս֮, թող սուր֯ ֈնֱրե֮սի վր֮ երֱվի, որ 

ինքը չի վերցրել պ֮հուստը»: ֛եկրիստոնեն (ոչ քրիս-

տոնյ֮) ְ֮լիս է տ֮ճ֮ր, որ երֱվի, հ֮նկ֮րծ ներս է 

մտնում մերկ, ի֯ր ֱիվ֮հ֮ր իշխ֮նը, ֯ռնում է սր֮ 

կոկորֱից ու ֱող֮լով ֮սում. «֤ուր֯ ֈնֱրէ֮ս ֮ռ֮-

քե֮լ ֮սէ՝ «֦եսէք զչ֮ր ֮յրս զ֮յս, որ ունի զսոր֮ 

հինְ հ֮րիւր ֱ֮հեկ֮նն և եկե֮լ է սուտ երֱնուլ ֮ստ 

ի վեր֮յ իմ՟ ֤ուր֯ն ֈնֱրէ֮ս ֮սէ. «֦ու՛ր ի ս֮ ְ֮նձն 

իւր»
50: վ մեկրիստ֮նեն սոսկ֮ցյ֮լ ֯երեց նր֮ ունեց-

վ֮ծքը, և օտ֮ր֮կ֮նը ְն֮ց ուր֮խությ֮մ֯: 

֤յուժեի նմ֮ն վ֮խճ֮նը մեկն֮֮֯նելու կ֮րիք չի 

լինի, եթե մեջ֯երենք ֮յս պ֮տումի եզր֮կ֮ցությունը. 

«ֈհ֮ ս֮ եցոյց ְործովք, թէ զինչ է ֱնել զ֮նձն վ֮սն 

ընկերին, զի վ֮սն շ֮հու ֮յլոց մոռ֮ց֮ւ զպ֮տու֮-

կ֮նութիւն իւր ի փ֮ռս ֈստուծոյ»
51: 

                                                           
50

 «֥֮րք», էջ 369-370: 
51

 ֈնֱ, էջ 370: ֓ ֱեպ «ս֮ եցոյց ְործովք» ֮րտ֮հ֮յտությունը «֎-

ջերում» տպְ֮րվ֮ծ է «ստեցոյց ְործովք», որը ְ֮լիս է ձեռ. 791-ից, 
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֮֫նի որ ֮ռիթը ներկ֮յ֮ցել է, ֮ռ֮ջ վ֮զելով 

֮սենք, թե երկուսից որն է ֮վելի ն֮խն֮կ֮նը, որն է 

֮ղ֯յուր ծ֮ռ֮յել մյուսի հ֮մ֮ր
52: ֓նչպես տես֮նք, 

թե՛ վ֮րքի և թե՛ հ֮յելու (ժողովրֱ֮կ֮նի) խմ֯ում 

նույնն են ֮ռ֮ջին մ֮սերը, տ֮ր֯եր են՝ երկրորֱները, 

հետև֮֮֯ր և տ֮ր֯եր են նր֮նց ֮րտ֮հ֮յտ֮ծ ְ֮-

ղ֮փ֮րները
53

: ֪որձենք ցույց տ֮լ, որ երկրորֱ խմ֯ի 

պ֮տումն ֮վելի ն֮խն֮կ֮ն է: 

1. ֊ողությ֮ն, ְ֮֮հությ֮ն երևույթն ֮վելի հին է, 

ք֮ն քրիստոնե֮կ֮ն ֮ստվ֮ծ֮հ֮ճո ընկեր֮սիրու-

թյ֮ն ְ֮ղ֮փ֮րը, որն ֮յֱ զրույցից (խոս֮կց֮կ֮ն 

իմ֮ստով) կ֮րող էր ֯խեցվել մի֮յն վ֮րքերի ձև֮-

վորմ֮ն ժ֮մ֮ն֮կ` հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն պ֮տվիր֮նից 

ելնելով: 

2. ֥֮րքի տ֮ր֯եր֮կը լ֮յն տ֮ր֮ծում չունի միջ-

նֱ֮֮րյ֮ն ձեռְ֮րերում (տե՛ս տող֮տ֮կ 39) և ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թների ְր֮ռումներում: ֈռ֮յժմ 

մեզ չի հ֮ջողվել ְտնել վ֮րքի տ֮ր֯եր֮կի` ուղղ֮կի 

ժողովրֱից լս֮ծ ְր֮ռում, հ֮կվ֮ծ ենք կ֮րծելու, որ 

֮յն ընֱհ֮նր֮պես չկ֮: ֛ինչֱեռ հ֮յելու (ժողովրֱ֮-

կ֮նի) խում֯ը տ֮ր֮ծվ֮ծ է թե՛ ձեռְ֮րերում և թե՛ 

ժ֮մ֮ն֮կ֮կից ְր֮ռումներում (տե՛ս տող֮տ֮կ 38-

39): 

3. վ, վերջ֮պես, ֮վելի հ֮վ֮ն֮կ֮նը որևէ կոնկ-

րետ նպ֮տ֮կով պ֮տր֮ստի սյուժեի վերջին մ֮սի 

                                                                                                                           
էջ 348֯: ֏ստ իս՝ ճիշտը ֮ռ֮ջին ձևն է, պ֮րզ֮պես ձեռְ֮րում  

֮-ի և տ-ի շփոթությ֮մ֯ ֱ֮րձել է «ստեցոյց»: 
52

 ֈղ֯յուրների հ֮րցը քննվում է ֮շխ֮տ֮նքի երրորֱ ְլխում: 
53

 «֮֗յելի» ժողով֮ծուում ֮յֱ սյուժեի տ֮ր֯եր֮կը տրվ֮ծ է «֮֜-

ղְ֮ս ְողութե֮ն» ְլխում, որն ինքնին ֮֯ց֮տրում է ժողովրֱ֮-

կ֮նի և «֮֗յելու» պ֮տումների հ֮ր֮զ֮տությունը: 
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ձև֮փոխմ֮ն փ֮ստն է, ք֮ն ֮յֱ իսկ նպ֮տ֮կով 

֮րֱեն ստեղծվ֮ծ, ֮վ֮րտվ֮ծ սյուժեի վերջին մ֮սի 

ժողովրֱ֮կ֮ն-տ֮րեր֮յին մի֮կերպ ձև֮փոխումը: 

֗ն֮ր֮վոր է, որ ֮նհ֮տի կողմից ստեղծվ֮ծ որևէ 

սյուժե ժողովրֱի ֯եր֮նում տ֮ր֯եր ֮յլ֮կերպումներ 

կրի, ֮ռ֮ջ֮ն֮ն և՛ ն֮խն֮կ֮ն հեղին֮կ֮յին պ֮տու-

մը հիշեցնող, և՛ նր֮նցից տ֮ր֯եր, մինչև իսկ ֯ոլորո-

վին հեռ֮ց֮ծ պ֮տումների խմ֯եր, ֮֯յց ֮յստեղ ֮յֱ 

ֱեպքը չէ, որովհետև կ֮ երկու խում֯: ֈյնպես որ, հն֮-

ր֮վոր չէ, որ վ֮րքի հեղին֮կ֮յին պ֮տումը ժողովրֱի 

֮ս֮ցող֮կ֮ն տ֮րերքում նմ֮ն խն֮մքով, կ֮րծես 

ְիտ֮կց֮֮֯ր ֮րվ֮ծ, միְ֮իծ շեղումներ ունեն֮: 

ֈյժմ տեսնենք՝ ինչպես է «֮֗յելու» պ֮տումը, ֮յն 

է՝ ժողովրֱ֮կ֮նը, ֮ղ֯յուր ֱ֮րձել վ֮րքի տ֮ր֯եր֮-

կի հ֮մ֮ր: ֓՞նչ ճ֮ն֮պ֮րհով է ֮ռ֮ջ֮ցել վերջինիս 

ներկ֮ որ֮կը: 

«֮֗յելու» կ֮մ ժողովրֱ֮կ֮նի խմ֯ի ֯ոլոր տ֮ր-

֯եր֮կներն ֮րտ֮հ֮յտում են ְ֮֮հությ֮ն ու ְողու-

թյ֮ն ְ֮ղ֮փ֮րը: ֊ող, ְ֮֮հ վ֮ճ֮ռ֮կ֮նը եր֯եք 

չէր հ֮մ֮ձ֮յնվի վերֱ֮֮րձնել օտ֮ր֮կ֮նի պ֮հուս-

տը՝ իմ֮ն֮լով, որ ոչ մի վկ֮ չկ֮: ֝մ֮ն ընչ֮ք֮ղցու-

թյունը ինքնին ֱեմ է քրիստոնե֮կ֮ն պ֮տվիր֮նին: 

ֈյֱ սյուժեն կ֮րող էր նշվ֮ծ պ֮տվիր֮նի ք֮րոզ-

մ֮նը ծ֮ռ֮յել, եթե սյուժեի վերջին մ֮սում հ֮յտնվեր 

մեկը և ետ պ֮հեր ֮նֱրֱվելի ְ֮֮հին ֈստծո` ֯նու-

թյ֮նը հ֮կ֮սող ֮ր֮րքներից: վ պ֮տ֮հ֮կ֮ն չէ, որ 

վ֮րքի տ֮ր֯եր֮կներում նմ֮ն ְ֮֮հ է ընկ֮լվում 

միմի֮յն մեկրիստոնեն (ոչ քրիստոնյ֮, հրե֮): 

ֈհ֮, ֮յֱ ոչ քրիստոնյ֮ վ֮շխ֮ռուին ինչպե՞ս հ֮-

մոզել: ֑ողովրֱ֮կ֮ն պ֮տումի հիշվ֮ծ միջոցից զ֮տ 

ուրիշ ելք չկ֮, ֮֯ցի ֮ստվ֮ծ֮յին ուժի ְոյությ֮ն 
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պ֮տր֮նքով վ֮խեցնելուց: ֓միջի֮յլոց, վ֮խեցնելու 

եղ֮ն֮կը նույնպես վերցվ֮ծ է ֮֯ն֮հյուսությունից
54: 

֓ր֮կ֮նում նմ֮ն ֮ստվ֮ծ֮յին ְոյությ֮ն վկ֮յու-

թյուն-հ֮յտնությունները ճշմ֮րիտ, հ֮տկ֮պես ְր֮-

կ֮ն հերոս-քրիստոնյ֮յի հ֮մ֮ր պետք է որ հ֮վ֮ստի 

լինեն, ինչպես ֮յֱ երևում է միջնֱ֮֮րյ֮ն վկ֮յ֮֮֯-

նություններում ու տեսիլներում, իսկ ֮յստեղ ֮յֱ ֱի-

վ֮հ֮րությ֮ն երևույթը ներկ֮յ֮ցվ֮ծ է որպես խ֮ղ և 

խ֮֯ելու միջոց: ֓րոք, մեկրիստոնեն խ֮֯վում է՝ տես-

նելով իշխ֮նին` մերկ և ֱող֮հ֮ր: ֈյստեղ թ֮քնվ֮ծ է 

օտ֮ր֮կ֮նին օְնող հերոսի փոփոխությ֮ն պ֮տ-

ճ֮ռը: թե ժողովրֱ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կում օտ֮ր֮կ֮-

նին օְնողի ֆունկցի֮ն կրողը կին է, որը վ֮ճ֮ռ֮-

կ֮նից (կ֮մ ֱ֮տ֮վորից) ְ֮նձերը ետ վերցնելու 

հ֮մ֮ր խ֮ղում է նր֮՝ էությունը կ֮զմող ְ֮֮հությ֮ն 

հոְե֮֯նությ֮ն լ֮րերի վր֮ (֮յն, ինչպես ֮ս֮ցինք, 

քրիստոնե֮կ֮ն խմְ֮֯րությունից ֱուրս մի֮կ ելքն է), 

֮պ֮ վ֮րքի տ֮ր֯եր֮կում կինը չէր կ֮րող հ֮նֱես 

ְ֮լ հ֮յտնի ֮֯րոյ֮-ְեղְ֮իտ֮կ֮ն նորմերից ֯խող 

պ֮տճ֮ռով, իսկ որպեսզի տղ֮մ֮րֱու մերկ֮ցումն 

֮վելի մեծ տպ֮վորություն ְործեր, հ֮րկ֮վոր էր, որ 

մերկ ֱող֮հ֮րը լիներ ֮ռնվ֮զն իշխ֮ն կ֮մ մեկը, 

որին սովոր էին տեսնել շքեղ֮հ֮նֱես ճեմելիս: ֓սկ 

սր֮ն ְործողությ֮ն մեջ ներְր֮վելու հ֮մ֮ր թ֮քուն 

֮կ֮ն֮տես է ֱ֮րձնում ְ֮նձը պ֮հ տ֮լուն: վ վեր-

ջ֮պես, ֮յստեղից էլ ֯խում է վ֮րքի տ֮ր֯եր֮կի ֮֯-

րոյ֮խոսությունը և վերնְ֮իրը.  

                                                           
54

 ր֮ լ֮վְ֮ույն ֮պ֮ցույցը հեքի֮թներում տ֮ր֮ծվ֮ծ ֮ստծո 

ու հրեշտ֮կների (հ֮տկ֮պես՝ ֊֮֯րիելի) կերպ֮ր֮նքով վ֮խ 

ներշնչելու կ֮մ ինչ-որ նպ֮տ֮կի հ֮սնելու միջոցներն են: ֦ե՛ս 

֑֗֗, հտ. V, էջ 576, ֗։ֈ, 8հո (֞իր֮կ): 
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«֛էկրիստոնէ և ֮նձն֮զոհ իշխ֮ն»: 

ֈյսպիսով, ն֮խն֮կ֮նը, որն ֮ղ֯յուր է եղել մյուս 

տ֮ր֯եր֮կի հ֮մ֮ր, հ֮յելու խմ֯ի պ֮տումներն են, 

որոնք մինչև XV ֱ. «֮֗յելի վ֮րուց» ժողով֮ծուի 

կ֮զմվելը ְոյ֮տևել են ֮֯ն֮վոր (չհ֮շվ֮ծ ֮յն ենթ֮-

ֱրելի ְր֮վոր ֮ղ֯յուրները, որոնցից ֮յս սյուժեն կ֮-

րող էին վերցնել «֮֗յելու» կ֮զմողները), իսկ «֮֗յե-

լուց» և նր֮ տ֮ր֯եր թ֮րְմ֮նություններից հետո՝ և՛ 

֮֯ն֮վոր, և՛ ְր֮վոր: 

֓հ֮րկե, ֮յֱ հեքի֮թի «֮֗յելու» և ֯ուն ժողովրֱ֮-

կ֮ն տ֮ր֯եր֮կների միջև նույնպես կ֮ն տ֮ր֯երու-

թյուններ, որոնք ֮֯ց֮տրվում են «֮֗յելու» տ֮ր֯ե-

ր֮կի մ֮սն֮կի խմְ֮֯րությ֮մ֯: ֬րին֮կ` «֮֗յելու» 

տ֮ր֯եր֮կում չկ֮ ֮յն հ֮տվ֮ծը, թե ինչպես է կինը 

ետ ֯երում իր տ֮ր֮ծ ְ֮նձերը՝ ծ֮ծկելով ֮յֱ խ֮ղի 

միտումն֮վորությունը: ֈյֱ պ֮տճ֮ռով էլ ֮֯ց֮կ֮-

յում է ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թի մյուս ְործող ֮նձը 

(կնոջ ծ֮ռ֮ն կ֮մ ֮ղջիկը և ֮յլն), որը հ֮յտնում է 

կնոջն ի֯ր ֮մուսնու ְ֮լստյ֮ն լուրը, և կինն ֮յլևս 

ְ֮նձերը պ֮հ չի տ֮լիս: ֦ր֮մ֮֮֯ն֮կ֮ն է, որ ֮֯-

ց֮կ֮ է ն֮և վերջինիս շ֮րուն֮կությունը կ֮զմող ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կի ֮վ֮րտը՝ պ֮րի տես֮ր֮նը, 

որի իմ֮ստը «֮֗յելում» չէր ընկ֮լվի: 

֓ վերջո, եթե վեր֮ն֮նք քննվող սյուժեի տ֮ր֯ե-

ր֮կների երկու մեծ խմ֯երից, ֮պ֮ կ֮րող ենք ֮սել, 

որ և՛ «֥֮րքի», և՛ «֮֗յելու» պ֮տումների հ֮մ֮ր ընֱ-

հ֮նուր ֮ղ֯յուր է ծ֮ռ֮յել ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թը: 

ֈյֱ երկու հեղին֮կ֮վոր ժողով֮ծուներից ֮ռ֮ջինը 

հեքի֮թի խմְ֮֯րմ֮ն մեջ հեռ֮ցել է ժողովրֱ֮կ֮ն 

ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն մեկն֮֮֯նությունից, երկրորֱը հ֮-

ր֮զ֮տ է մն֮ցել նր֮ն: ֠ի ֮֯ց֮ռվում, որ ֮յֱ ֮֯-
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նում ֱեր են խ֮ղ֮ցել ն֮և խմְ֮֯րմ֮ն տ֮ր֯եր ժ֮-

մ֮ն֮կները: 

֮֗յկ֮կ֮ն միջնֱ֮֮րյ֮ն ձեռְ֮րերում, ց֮վոք, 

մինչև ֮յժմ չի հ֮յտն֮֯երվել միջնֱ֮֮րում մեր ժո-

ղովրֱի մեջ, ֮նկ֮սկ֮ծ, կենց֮ղ֮վ֮ր֮ծ ֮յս հեքի֮-

թի յուրօրին֮կ ְր֮ռմ֮ն ֱեպք: ֘եռְ֮ր֮յին ֯ոլոր 

տ֮ր֯եր֮կները ְ֮լիս են մե՛կ «֥֮րքից», մե՛կ «֮֗յե-

լուց», ֮մեն֮յն հ֮վ֮ն֮կ֮նությ֮մ֯ ְոյություն ունի 

֮յֱ սյուժեի երրորֱ ձեռְ֮ր֮յին տ֮ր֯եր֮կը: 

֥֮րքերի ու հեքի֮թների ֮ռնչ֮կցությ֮ն մի ք֮-

նի կողմերի ֮֯ց֮հ֮յտումից կ֮րելի է տեսնել, թե 

հեքի֮թְ֮իտությ֮ն հ֮մ֮ր որք֮ն հետ֮քրքրություն 

են ներկ֮յ֮ցնում մինչև XIII ֱ. ստեղծվ֮ծ ְր֮վոր 

հուշ֮րձ֮նները:  
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֊. 

֗եքի֮թների հ֮ճ֮խ֮կի ְր֮նցումը հ֮յկ֮կ֮ն 

միջնֱ֮֮րյ֮ն ձեռְ֮րերում սկսվում է XV ֱ֮րից: ֗ե-

տְ֮֮յում ֮յֱ երևույթը կրում է զ֮նְվ֮ծ֮յին ֯նույթ, 

որը ְն֮լով իր ְְ֮֮թն֮կետին է հ֮սնում XVII ֱ֮րի 

վերջերին, եր֯ իր֮ր ետևից հր֮տ֮ր֮կվում են միջ-

նֱ֮֮րյ֮ն հ֮մ֮շխ֮րհ֮յին մշ֮կույթի մեջ ֮նվիճելի 

֮րժեք ներկ֮յ֮ցնող «ֈղվեսְ֮րքերը»
55: 

֗եքի֮թների մի շ֮րք տես֮կներից (կենֱ֮ն֮-

կ֮ն, հր֮շ֮պ֮տում, կումուլյ֮տիվ և ֮յլն) ֮մենից 

ֱժվ֮րը ժ֮նրի ս֮հմ֮նմ֮ն ու ֱ֮ս֮կ֮րְմ֮ն տես֮-

կետից իր֮պ֮տում կոչվ֮ծ հեքի֮թի հ֮րցն է: ֓ր֮-

պ֮տումը չունի ֮֯ն֮հյուս֮կ֮ն ֮յլ ժ֮նրերին հ֮-

տուկ ֮յնպիսի ֯նույթ, որի ժ֮նր֮յին ֮ռ֮նձն֮հ֮տ-

կությունները փնտրեինք ն֮և նր֮ կենց֮ղ֮յին կիր֮-

ռությ֮ն պ֮յմ֮նների (ե՞ր֯ է կ֮տ֮րվում, որտե՞ղ և 

֮յլն) և կ֮տ֮րմ֮ն եղ֮ն֮կի տես֮նկյունից: ֈյս հե-

քի֮թի ֮ռ֮նձն֮հ֮տկությունները պետք է ֯նորոշել 

մի֮յն պոետիկ֮յից ելնելով: 

֛իջնֱ֮֮րյ֮ն հեքի֮թներն ունեն ևս մի յուր֮-

հ֮տուկ, ֮յս ֮նְ֮մ ֮րֱեն «֮֯րենպ֮ստ» ֯նութ֮-

ְիծ. նր֮նցում ֮֯ց֮կ֮յում են ֯ուն ժողովրֱ֮կ֮ն 

հեքի֮թների սկզ֯ի, վերջի ֮֯ն֮ձևերը, շեշտվ֮ծ է 

                                                           
55

 «֊իրք ֮ռ֮սպել֮֮֯նութե֮նց, որ ֮սի ֈղուէսְ֮իրք», ֈմս-

տերֱ֮մ, 1668, «֊իրք ֮շխ֮րհ֮ց և ֮ռ֮սպել֮֮֯նութե֮նց, որ է 

ֈղուէսְ֮իրք», ֛֮րսել, 1683, «֊իրք ֮շխ֮րհ֮ց և ֮ռ֮սպել֮-

֮֯նութե֮նց, որ է ֈղուէսְ֮իրք», ֒իւոռնո, 1698: ֗ետְ֮֮յում 

հղումները «ֈղուէսְ֮րքի» վր֮ կ֮տ֮րվելու են ըստ ստեղծ֮-

ְործությ֮ն հ֮մ֮րների, որոնք 3 հր֮տ֮ր֮կություններում էլ 

նույնն են  ̀ խուս֮փելու հ֮մ֮ր ֮մեն ֮նְ֮մ երեք ְրքի էջերը 

նշելուց: 
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մի֮յն ְ֮ղ֮փ֮րը և սյուժեի նպ֮տ֮կ֮սլ֮ց ընթ֮ց-

քը ֱեպի ֮յն: ։֮ն֮հյուս֮կ֮ն ֯նְ֮րի ְեր֮զ֮նց 

զְ֮ցողությունը ְրիչների ու մշ֮կողների կողմից 

թույլ է տվել ձեր֮֯զ֮տվել ֯ոլոր երկրորֱ֮կ֮ն ֱեր 

կ֮տ֮րող հերոսներից ու միջֱ֮եպերից և թողնել 

մի֮յն է֮կ֮նը թե՛ կ֮ռուցվ֮ծքի, թե՛ ֆունկցիոն֮լ 

֮րժեք ունեցող ְործող ֮նձերի ու ֯ով֮նֱ֮կությ֮ն 

տես֮կետից: ֮ օְնում է միջնֱ֮֮րյ֮ն ու նոր ְր֮-

ռումների հ֮մեմ֮տությ֮մ֯ իսկույն կողմնորոշվել, թե 

որն է ֮յն կ֮յուն ու է֮կ֮ն հ֮տկ֮նիշը, որը կ֮րող 

էինք ֱնել ժ֮նրի տ֮ր֯եր֮կմ֮ն հիմքում: 

֮֝խ սկսենք ֮նվ֮նումից: 

֗եքի֮թְ֮իտությ֮ն մեջ իր֮պ֮տումի ֮նվ֮-

նումն ունի ֮֯զմ֮թիվ տ֮ր֯եր֮կներ՝ կենց֮ղ֮յին, 

նովել֮յին, ռե֮լիստ֮կ֮ն և ֮յլն: ֈյս ֮նվ֮նումները 

կ֮րծես մի֮ձ֮յն շեշտում են իր֮պ֮տում հեքի֮թի 

հ֮ր֮֯երությ֮ն ֯նույթն իր֮կ֮նությ֮ն նկ֮տմ֮մ֯, 

֮յսինքն, նր֮նք իր֮կ֮նությունն ֮րտ֮ցոլում են 

ճշմ֮րտ֮ցի, ուղղ֮կի, ֮յֱ իր֮կ֮նությ֮նը հ֮յտնի 

ֱեպքերով ու հերոսներով: ֛ինչֱեռ ֮ռ֮կներն իր֮-

կ֮նությունն ֮րտ֮ցոլում են ֮յլ֮֮֯նորեն, հր֮շ֮-

պ֮տում հեքի֮թները՝ երև֮կ֮յ֮կ֮ն միջոցներով, 

զրույցները՝ պ֮տմ֮կ֮նությ֮ն պ֮հպ֮նմ֮մ֯ և ֮յլն: 

։֮յց ֮հ֮ նովելն ու պ֮տմվ֮ծքն էլ են իր֮կ֮նու-

թյունն ֮րտ֮ցոլում ուղղ֮կի: ֈյստեղ չպետք է հ֮վ֮-

ս֮րությ֮ն նշ֮ն ֱնել նր֮նց միջև, որովհետև վերջին-

ներս ֮֯ն֮հյուս֮կ֮ն ժ֮նրեր չեն, չունեն ֮֯ն֮վոր 

տ֮ր֯եր֮կներ, սյուժեների միջ֮զְ֮յին տ֮ր֮ծում, և, 

վերջ֮պես, նր֮նք չունեն ֮֯ն֮հյուս֮կ֮ն սյուժեի 

հ֮սկ֮ցությունը: ֟րևէ հեղին֮կ֮յին նովելի կ֮մ 

պ֮տմվ֮ծքի սյուժեն ծ֮ռ֮յում է հենց մի֮յն ֮յֱ 
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ստեղծְ֮ործությ֮նը և պ֮տկ֮նում է միմի֮յն նր֮ն, 

֮֯յց հեքի֮թի սյուժեն՝ կ֮րծես ինքնուրույն կյ֮նքով 

օժտվ֮ծ, պ֮տկ֮նում է ոչ մի֮յն ֮յֱ կոնկրետ հեքի֮-

թի ְր֮ռմ֮նը, ֮յլև ընֱհ֮նր֮պես ֮յֱ ְ֮ղ֮փ֮րի 

հ֮ստ֮տմ֮նը, օրին֮կ՝ ֮սենք, կնոջ լ֮չ֮ռությ֮նը 

(թիվ 39 - «֖ինը հորում»), նոր կ֮ռ֮վ֮րիչի ք֮ղ֮ք֮-

կ֮նությ֮նը (թիվ 35 - «֛որիկի զրույցը») և ֮յլն: ֓սկ 

ս֮ ֯խում է զուտ պոետիկ֮յից եկող մի տ֮ր֯երությու-

նից: ֮֨նկ֮ց֮ծ ֮վ֮րտուն սյուժետիկ ձև֮վորմ֮ն 

հ֮ս֮ծ իր֮պ֮տում հեքի֮թ իր ձևի ու ֯ով֮նֱ֮կու-

թյ֮ն ներֱ֮շն֮կությ֮մ֯ ְեր֮զ֮նցում է հ֮րև֮ն 

ժ֮նրերին՝ շնորհիվ իր սյուժեի տիպ֮կ֮ն ְ֮ղ֮փ֮րի 

ու վերին ֮ստիճ֮նի խտ֮ց֮ծ ձևի: ֓սկ ֱր֮ պ֮տ-

ճ֮ռը կենց֮ղ֮վ֮րմ֮ն ֮֯ն֮վոր եղ֮ն֮կն է, ֱ֮րեր 

տև֮ծ հղկմ֮ն ճ֮ն֮պ֮րհը: ֛ինչֱեռ ընֱ֮մենը 

վերցվ֮ծ է ուղղ֮կի կ֮մ պ֮յմ֮ն֮կ֮ն իր֮կ֮նու-

թյ֮ն մի փոքրիկ հ֮տվ֮ծ (ְործողություն կ֮մ խո-

ս֮կցություն և ֮յլն) և ֮յն ծ֮ռ֮յեցվ֮ծ է ֮֯րոյ֮խո-

սությ֮նը, ֮յսինքն՝ որևէ ְ֮ղ֮փ֮րի հ֮ստ֮տմ֮նը: 

֛ի֮յն ֮յֱ ְ֮ղ֮փ֮րը պետք է հ֮տուկ լինի ֯ոլոր 

ժ֮մ֮ն֮կներին, ուրեմն և ֮րտ֮ցոլմ֮ն ֮ռ֮րկ֮ 

պետք է ֱ֮ռն֮ն հ֮վերժ մ֮րֱկ֮յին հ֮ր֮֯երու-

թյունները, ֮յֱ հ֮ր֮֯երությունների ֮րտ֮հ֮յտմ֮ն 

ձևն ու միջոցները ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն հյուսվ֮ծքում 

կ֮րող են լինել թե՛ իր֮կ֮ն, և թե՛ իր֮կ֮նին մոտ, 

մի֮յն թե ֮մ֯ողջ հեքի֮թը պետք է թողնի նպ֮տ֮-

կֱ֮րվ֮ծ հն֮ր֮նքի տպ֮վորություն և ֮֯ց֮ռվի 

հ֮վ֮տը նր֮ նկ֮տմ֮մ֯: ֮֗ր֮֯երությունների մեջ 

ֱրվ֮ծ հերոսները պետք է հն֮ր֮վորին չ֮փ, ֮ռ֮վե-

լְ֮ույնս վեր֮ց֮րկվեն ֆունկցի֮յի հ֮սկ֮ցությ֮ն 

մեջ: ֈյսինքն՝ հերոսը որք֮ն էլ օժտվ֮ծ լինի կոնկրետ 
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ְծերով, ֮ռ֮ջն֮յին պլ֮ն պետք է մղվի ոչ թե ինքը, 

֮յլ նր֮ ֆունկցի֮ն, և հերոսների փոփոխությունը 

տ֮ր֯եր֮կներում պետք է լինի տվյ֮լ ֆունկցի֮յի 

շրջ֮ն֮կներում
56: ֝կ֮տելի է, որ ֮յս երևույթը օրի-

ն֮չ֮փությ֮ն չհ֮սնող ֮ստիճ֮նի հ֮տուկ է ն֮և 

֮ռ֮կներին: ֮֫նի որ ֮ռ֮կի ֮յլ֮֮֯նությունը ժ֮ն-

րի տ֮ր֯եր֮կմ֮ն հիմքում ոչ միշտ է իրեն ֮րֱ֮ր֮ց-

նում (֮յլ֮֮֯նությունը երև֮ն է ְ֮լիս ն֮և հեքի֮-

թում, եր֯ մ֮րֱկ֮նց հետ ְործում են ն֮և կենֱ֮նի-

ներ), ֮պ֮ հետ֮քրքիր կլինի հեքի֮թի ու ֮ռ֮կի 

ְործող ֮նձերի հ֮մ֮կ֮րְի ուսումն֮սիրությ֮մ֯ 

պ֮րզել, որ ֮յֱ երկու ժ֮նրերի ս֮հմ֮նը կ֮խվ֮ծ է 

ֆունկցիոն֮լ ֮րժեք ունեցող ְործող ֮նձերի թվից: 

ֈյսինքն, եթե տվյ֮լ սյուժեում ְործում է ְլխ֮վոր 

ֆունկցիոն֮լ ֮րժեք ունեցող մեկ և ֮վելի մ֮րֱ, ֮պ֮ 

֮յն հեքի֮թ է, որովհետև ְործ կունեն֮նք մ֮րֱու 

միջոցով մ֮րֱկ֮յին հ֮ր֮֯երությունների ֮րտ֮ցոլ-

մ֮ն հետ: ֭ունկցի֮յի կրողի ֱ֮ս֮յին տես֮կը, տվյ֮լ 

ֱեպքում, սխ֮լ չէ ֱնել հեքի֮թի ու ֮ռ֮կի տ֮ր֯ե-

ր֮կմ֮ն հիմքում, որովհետև նր֮նք ծ֮վ֮լով փոքր 

են, կ֮ռուցվ֮ծքի մեջ ֮ռկ֮ են մեկ-երկու կ֮րևոր 

ֆունկցի֮ներ, որոնք իրենցով են որոշում ձևը և 

ְ֮ղ֮փ֮րը, ֮յսինքն` ֆունկցի֮-ձև-ְ֮ղ֮փ֮ր կ֮պը 

մի֮սն֮կ֮նությ֮ն հ֮սնող ֮ստիճ֮նի հզոր է: 

ֈռ֮յժմ մի֮յն կ֮րելի է ֮սել, որ ֮յս ուղղությ֮մ֯ 

կ֮տ֮րվելիք ուսումն֮սիրությունն ֮նպ֮յմ֮ն կլինի 

֮րֱյուն֮վետ: 

֥երը ֯երվ֮ծ նկ֮տումը ֯խում է ֮ռ֮կի ու հե-

քի֮թի հետևյ֮լ սկզ֯ունք֮յին տ֮ր֯երությունից: 

                                                           
56

 ֈյս մ֮սին ֮ռ֮վել մ֮նր֮մ֮սն կխոսվի ստորև: 
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֗եքի֮թում ֮֯րոյ֮խոսությունը, խր֮տը կ֮մ ְ֮ղ֮-

փ֮րը տեղ է հ֮սցվում ուղղ֮կի ձևով, հենց մ֮րֱկ֮-

յին որոշ֮կի հ֮ր֮֯երությունների մեջ ֱրվ֮ծ մ֮րֱու 

կ֮մ մ֮րֱկ֮նց ְործողությ֮ն միջոցով, ֮յֱ սյուժեի 

֮րտ֮քին կ֮ռուցվ֮ծքից ֯խող իմ֮ստով: ֓սկ ֮ռ֮կ-

ներում ֮֯րոյ֮խոսությունը հ֮ստ֮տվում է մ֮րֱ-

կ֮յին հ֮ր֮֯երությ֮ն մեջ ֱրվ֮ծ կենֱ֮նիների ְոր-

ծողությ֮ն ենթ֮տող֮յին (ենթ֮տեքստ) նշ֮ն֮կու-

թյ֮ն ընկ֮լումով, նր֮նով, ինչ ֮նվ֮նում ենք ֮յլ֮-

֮֯ն֮կ֮ն ճշմ֮րտություն: 

ֈյսինքն՝  հեքի֮թի ֮մ֯ողջ ְործողությունն ունի 

տեսող֮կ֮ն ֮րժեք, իսկ ֮ռ֮կինը՝ տեսող֮կ֮նից 

֮֯ցի, ն֮և ֱ֮տող֮կ֮ն: ֈյսպիսով, ֮ռ֮կի ու հե-

քի֮թի տ֮ր֯եր֮կմ֮ն հիմք կ֮րելի է ընֱունել ֮յն 

փ֮ստը, թե ում միջոցով է ֮րտ֮ցոլվում մ֮րֱկ֮յին 

հ֮ր֮֯երությունը՝ կենֱ֮նիների՞, թե՞ մ֮րֱու: ֓սկ ֮յն 

ստեղծְ֮ործություններում, որտեղ ְործում է և՛ մ֮րֱ, 

և՛ կենֱ֮նի, ֮պ֮ պետք է, ինչպես ֮րֱեն ֮կն֮րկվեց, 

֮ռ֮ջն֮յին ֱերը հ֮տկ֮ցնել նր֮ն, ով ունի որոշիչ 

ֆունկցիոն֮լ ֮րժեք: 

֬րին֮կ՝ ֮ռ֮՞կ, թե՞ հեքի֮թ հ֮մ֮րենք հում կ֮թ-

ն֮կերի (թիվ 2) և ծեծվ֮ծ ֮ռյուծի սյուժեով (թիվ 37) 

պ֮տմվող ստեղծְ֮ործությունները, եր֯ նր֮նց մեջ 

ְործում է մեկ մ֮րֱ-հերոս: ֮֝խ՝ հ֮րկ֮վոր է որոշել, 

թե ֮յֱ մ֮րֱ-հերոսներն ունե՞ն ֆունկցիոն֮լ կ֮րևոր 

֮րժեք, թե ոչ: 

ֈռ֮ջինի սյուժեն հետևյ֮լն է. օձը փ֮թ֮թվում է 

մ֮րֱուն և ուզում է խ֮յթել՝ ֮սելով, որ մ֮րֱը եր֮խ-

տ֮մոռ է (կ֮մ ֮ղեկին ֮ղեկ չտվող, ֮նէյթի֮֯ր և 

֮յլն): ֥երջինիս խնֱր֮նքով ֱիմում են տ֮ր֯եր կեն-

ֱ֮նիների, որպեսզի ֱ֮տ֮ստ֮ն ֮նեն: ֖ենֱ֮նինե-
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րից եզը կ֮մ ձին որոշում են, որ օձը պետք է խ֮յթի 

մ֮րֱուն, որովհետև ն֮ փոխֱ֮֮րձ լ֮վություն չի 

հ֮սկ֮նում: իմում են ն֮և ֮ղվեսին: ֤֮ խոր֮մ֮ն-

կությ֮մ֯ օձին իջեցնում է ְետնին, և մ֮րֱը սպ֮նում 

է նր֮ն: ֈղվեսը լ֮վությ֮ն ֱիմ֮ց հ֮վ է խնֱրում, 

մ֮րֱը ְնում, հ֮վի փոխ֮րեն շուն է ֯երում: 

ֈյս ստեղծְ֮ործությ֮ն ինչպես հ֮յ (միջնֱ֮֮ր-

յ֮ն, նոր ու ժ֮մ֮ն֮կ֮կից), ֮յնպես էլ տ֮ր֯եր ժողո-

վուրֱներից մեզ հ֮յտնի մոտ քս֮ն տ֮ր֯եր֮կների
57

 

հ֮մեմ֮տությունը ցույց է տ֮լիս, որ նշվ֮ծ սյուժեն 

ունի մի֮յն մեկ կ֮յուն հերոս՝ մ֮րֱը` շնորհիվ ְ֮ղ֮-

փ֮րի հ֮ստ֮տմ֮ն մեջ իր ունեց֮ծ որոշիչ ֆունկ-

ցիոն֮լ ֮րժեքի: ֛ն֮ց֮ծ կենֱ֮նիներն ֮նկ֮յուն 

տ֮րր են հ֮մ֮րվում, որովհետև պ֮տումից պ֮տում 

փոխվում կ֮մ ֱուրս են ընկնում: ։֮ց֮ռություն է 

կ֮զմում ֮ղվեսը, որը մ֮րֱուն հ֮վ֮ս֮ր ուղեկցում է 

֯ոլոր տ֮ր֯եր֮կներում, մինչֱեռ ն֮խորֱների նմ֮ն 

նր֮ ֆունկցի֮յի կրողն էլ պետք է փոխվեր: ֈղվեսի 

կ֮յունությունը չի ֯խում նր֮ որոշիչ ֆունկցիոն֮լ 

֮րժեքից, ուղղ֮կի փրկելու ֆունկցի֮ն պ֮հ֮նջում է 

խոր֮մ֮նկությ֮ն հ֮տկ֮նիշ, իսկ ֮վ֮նֱ֮֮֯ր խո-

ր֮մ֮նկությունը վերְ֮րվում է ֮ղվեսին, հետև֮֮֯ր 

֮վ֮նֱ֮կ֮նությ֮ն ուժով ֮ղվեսը ֱ֮ռնում է կ֮յուն 

հերոս: ֈյսպիսով, և՛ ֮ղվեսի, և՛ մն֮ց֮ծ կենֱ֮նիների 

ֆունկցի֮ները (վտ֮նְ սպ֮ռն֮լը, ֱ֮տ ֮նելը), թեև 

է֮կ֮ն են (փոփոխվողը ֆունկցի֮ների կրող հերոս-

ներն են իրենց հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն ֱ֮տողություննե-

                                                           
57

 ֘եռ. 8727, էջ 279֯ (֑֍. ֱ.), ձեռ. 8076, էջ 205֮ (֑֎ ֱ.), տե՛ս 

«֎ջեր», 36, ֈ֊-֗ֈ, ֛֮ռ, մ֮սն ֈ, էջ 555, մ֮սն ։, էջ 154, ինչպես 

ն֮և՝ ֮֗յկունի, «֑ողովրֱ֮կ֮ն ֮ռ֮կներ», ֈ, էջ 54, ֑֗֗, հտ. V, 
էջ 113, հտ. VI, էջ 249, ֗։ֈ-1ցկ, 1հb և ֮յլն, AA-154, 155:  
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րով), ֮յնու֮մեն֮յնիվ, նր֮նք ְլխ֮վոր չեն, որովհե-

տև ոչ թե ְ֮ղ֮փ֮րի կրող, ֮յլ ֮յֱ ְ֮ղ֮փ֮րի հ֮ս-

տ֮տմ֮ն միջոցներ են: ֈյս սյուժեի ְլխ֮վոր ֆունկ-

ցի֮ն, որ ְ֮ղ֮փ֮րի (եր֮խտ֮մոռությ֮ն) կրողն է, 

ֱ֮տվողի ֆունկցի֮ն է, իսկ ְլխ֮վոր հերոսը, որն ֮յֱ 

ֆունկցի֮յի մի֮կ ֮նփոխ֮րինելի կրողն է, մ֮րֱն է: 

ֈյսպիսով, որևէ կենֱ֮նու հ֮նֱես ְ֮լը մ֮րֱու 

ֱերում ֮֯ց֮ռվում է, որովհետև սյուժեի ְերնպ֮տ֮-

կը մ֮րֱն է, ֮֯րոյ֮խոսությունն ուղղ֮կի մ֮րֱու մ֮-

սին է, ְ֮ղ֮փ֮րը նր֮՛ հ֮տկ֮նիշի հ֮ստ֮տումն է: 

֝ույնպես ֮֯ց֮ռվում է որևէ կենֱ֮նու փոխ֮րեն մի 

֮յլ մ֮րֱու հ֮նֱես ְ֮լը, որովհետև ֮ռ֮ջ եկ֮ծ 

տր֮մ֮֮֯ն֮կ֮ն հ֮կ֮սությ֮ն պ֮տճ֮ռով ְեղ֮ր-

վեստ֮կ֮ն պ֮տումը հիմնովին կտուժեր. չէ՞ որ սյու-

ժեի ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն հիմքում ընկ֮ծ է ընֱհ֮նր֮պե՛ս 

մ֮րֱու հ֮տկ֮նիշը, էլ ինչպե՞ս նույն ֮յֱ մ֮րֱուն ֮յլ 

հ֮տկ֮նիշ վերְ֮րել: ֟ւրեմն, հ֮տկ֮նիշի ընֱհ֮ն-

րությ֮մ֯ մի֮ց֮ծ ողջ մ֮րֱկ֮յին ֱ֮սը ներկ֮յ֮նում 

է մի֮յն մեկ ְործող ֮նձով, իսկ ֮ս֮ցողն էլ ְործող 

֮նձերի պ֮կ֮սը լր֮ցնելու հ֮մ֮ր ֱիմում է կենֱ֮-

նիներին: ֥երջիններիս ֱերը զուտ ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն է 

և պ֮յմ֮ն֮վորվ֮ծ է սյուժեի իմ֮ստուն կ֮ռուցվ֮ծ-

քով: 

ֈյս հեքի֮թի նմ֮ն երևույթի հետ ְործ ունենք 

ն֮և «֕եծվ֮ծ ֮ռյուծը» (թիվ 37)
58

 սյուժեի ֱեպքում: 

ֈնտ֮ռի ֯ոլոր կենֱ֮նիները փ֮խչում են՝ լսելով, որ 

մ֮րֱը ְ֮լիս է: ֈռյուծը կ֮նְնում է, որպեսզի կռվի 

նր֮ հետ, մ֮րֱը հն֮ր֮մտությ֮մ֯ կ֮պում է ֮ռյու-

ծին և ծեծում (թ֮թը թողնում ծ֮ռի ճեղքում): 

                                                           
58

 ֦ե՛ս ֈ֊-֗֊, ֑֗֗, հտ. X, էջ 340, ֗։ֈ, 3, էջ 85 (֓ջև֮ն):  
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ֈյս սյուժեի ְ֮ղ֮փ֮ր֮կիր ְլխ֮վոր ֆունկցի֮յի 

կրողը մ֮րֱն է, մն֮ց֮ծները չունեն ֆունկցիոն֮լ 

որոշիչ ֮րժեք` ո՛չ մ֮րֱը կ֮րող է փոխ֮րինվել ֮յլ֮-

տես֮կ հերոսով, ո՛չ էլ կենֱ֮նիներից որևէ մեկը՝ 

մ֮րֱով, որովհետև ְ֮ղ֮փ֮րը ընֱհ֮՛նր֮պես մ֮ր-

ֱու խելքի ուժի ֮նհ֮ղթելիությունն է, խելք, որից 

պ֮րտվում է նույնիսկ ֮ռյուծը (֮րջ, լուս֮ն): ֟ւրեմն, 

ելնելով ְլխ֮վոր ֆունկցի֮յի կրողից՝ ֮յֱ սյուժեների 

վր֮ հիմնվ֮ծ ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն պ֮տումները պետք է 

հ֮մ֮րել իր֮պ֮տում հեքի֮թ: 

֝կ֮տելի է, որ ոչ մի֮յն հիշվ֮ծ, ֮յլև մ֮րֱկ֮յին 

որևէ ընֱհ֮նուր հ֮տկ֮նիշ հ֮ստ֮տող ֮֯րոյ֮խո-

ս֮կ֮ն մյուս հեքի֮թներում ְլխ֮վոր մ֮րֱ-հերոսից 

֮֯ցի, ֮նպ֮յմ֮ն ְործում են ոչ մ֮րֱ-հերոսներ 

(կենֱ֮նի, ս֮տ֮ն֮ և ֮յլն)
59: 

ֈյֱ մ֮սին են վկ֮յում ն֮և միջնֱ֮֮րյ֮ն սյու-

ժեների ց֮նկի թիվ 31 («֛֮րֱու շրջ֮պ֮տը») և թիվ
 

39 («֖ինը հորում») հեքի֮թները
60: ֏ստ «֛֮րֱու 

շրջ֮պ֮տը» սյուժեի ְ֮ղ֮փ֮ր֮խոսությ֮ն` ֯ոլոր 

մ֮րֱիկ իրենց շրջ֮պ֮տի ծնունֱ են և միմյ֮նց միջև 

իրենց հ֮ր֮֯երություններում, ժ֮մ֮ն֮կից կ֮խվ֮ծ, 

և՛ ְ֮յլ են, և՛ ֮ղվես, և՛ ְ֮ռ (վերջիններիս ֮վ֮նֱ֮-

կ֮ն-֮ռ֮կ֮յին ընկ֮լմ֮մ֯)
61:  

                                                           
59

 ֠ի կ֮րելի կ֮րծել, ս֮կ֮յն, թե ֮յն իր֮պ֮տում հեքի֮թները, 

որոնց մեջ ְործում են կենֱ֮նիներ, ֮նպ֮յմ֮ն հ֮ստ֮տում են 

մ֮րֱկ֮յին ընֱհ֮նուր հ֮տկ֮նիշի ְ֮ղ֮փ֮ր:  
60

 ֦ե՛ս թիվ 31- ֊ոշ, էջ 93, ֈ֊-֒, ֛֮ռ, մ֮սն ։, էջ 224, ձեռ. 8825, 

էջ 19֯ (XIX ֱ.), ֑֗֗, հտ. V, էջ 340, հտ. IX, էջ 337, հտ. X, էջ 268, 

֎մինյ֮ն ֮զְְ֮ր֮կ֮ն ժողով֮ծու, , էջ 86, ֗։ֈ-67a, 9cֈ, 13ցլ, 
6ցկ., 2, էջ 86: իվ 39-ֈ֊-֚֓։, ֑֗֗, հտ. II, էջ 492, հտ. VI, էջ 591, 

հտ. X, էջ 326, ֗։ֈ-15b, 28b, 53a, 3cկ, 8ցլ, 28հb, 2, էջ 320, AA-1164:  
61

 ։֮ցի ֮յն, որ հերթ֮կ֮նությունը տ֮ր֯եր֮կներում փոխվում 

է՝ կ֮խվ֮ծ ֮ս֮ցողի կ֮մ ְրիչի ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն զְ֮ցողու-
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֗եքի֮թում թְ֮֮վորի եր֮զը հ֮նելու հր֮մ֮ն 

ստ֮ց֮ծ մ֮րֱուն օְնում է օձը, որովհետև օְնողի 

ֆունկցի֮ն պ֮հ֮նջում է ֮յնպիսի կրող, որը չֱ֮սվեր 

ժ֮մ֮ն֮կի ու շրջ֮պ֮տի ծնունֱ լինելու հ֮տկ֮նի-

շով ընֱհ֮նր֮ց֮ծ մ֮րֱկ֮նց ֮֯զմությ֮նը: ֈյսպես, 

եր֮զ֮հ֮ն մ֮րֱու և օְնողի հ֮ր֮֯երություններում 

կ֮֯ց֮հ֮յտվեր մի֮յն մ֮րֱու էությունը և ֮ռ֮նց 

տր֮մ֮֮֯ն֮կ֮ն հ֮կ֮սությ֮ն կհ֮ստ֮տվեր ְ֮-

ղ֮փ֮րը: ֓սկ թե ինչու օְնողի ֱերը մշտ֮պես կ֮տ֮-

րում է օձը
62

, ֱ֮ էլ ְ֮լիս է մեր ժողովրֱի մեջ ֮վ֮ն-

ֱ֮֮֯ր օձին իմ֮ստնությ֮ն հ֮տկ֮նիշ վերְ֮րելուց 

(հմմտ. ֮ղվեսի նմ֮ն ֆունկցի֮ն): ֈյֱ տես֮կետից ի-

մ֮ստ֮յին ֮ռնչ֮կցություն պետք է տեսնել հեքի֮թի 

և ֮յնպիսի ժողովրֱ֮կ֮ն ֮րտ֮հ֮յտությունների մի-

ջև, ինչպիսիք են` իմ֮ստուն օձ, օձի հն֮ր֮մտություն, 

օձի խելք և ֮յլն: ֬ձից ֮֯ցի, հեքի֮թի ְ֮ղ֮փ֮րը չի 

տ֮ր֮ծվում ն֮և թְ֮֮վորի վր֮: ։֮նն ֮յն է, որ 

թְ֮֮վորը նույնպես ընկ֮լվում է մ֮րֱկ֮նց ֮֯զմու-

թյունից ֱուրս կ֮նְն֮ծ հերոս, իր սոցի֮լ֮կ֮ն սեռի 

տ֮ր֯երությ֮ն պ֮տճ֮ռով չի ենթ֮րկվում ֮մ֯ոխը 

                                                                                                                           
թյունից, փոխվում է ն֮և երկնքից թ֮փվող ֮ռ֮րկ֮ն, ֛խիթ֮ր 

֊ոշի «֮ռ֮կներում» (էջ 93), «֮ղվեսְ֮րքում» (֒) և ֑֗֗, հտ. V, 
էջ 340 ְ֮յլի փոխ֮րեն սուսեր է թ֮փվում, իսկ վերջին նշվ֮ծ հե-

քի֮թում ֮ղվեսի փոխ֮րեն ֤ողոմոն իմ֮ստունը ֮ղվեսի պոչ է 

տեսնում, ְ֮ռ֮ն փոխ֮րեն՝ ն֮պ֮ստ֮կի ְլուխ: ֝որ և ժ֮մ֮-

ն֮կ֮կից ְր֮ռումներում ֮մենից շ֮տ հ֮նֱիպում են ְ֮յլը, ֮ղ-

վեսը և ְ֮ռը՝ հիմն֮կ֮նում նույն հերթ֮կ֮նությ֮մ֯:  
62

 ֗եքի֮թի մի տ֮ր֯եր֮կում (֘եռ. 8825, էջ 19֯), որը տպ֮-

ְրվ֮ծ է «֍րույցներում» (թիվ 74) օձի փոխ֮րեն հ֮նֱես է ְ֮լիս 

ծերունին, որը, կտրվ֮ծ մ֮րֱկ֮նց հ֮ս֮ր֮կությունից, մի֮յն֮կ 

֮պրում է ֮նտ֮ռի մի «մթին ու խոր֮փոր» ֮յրում. ֮յնպես որ 

ծերունին տվյ֮լ ֱեպքում «ոչ մ֮րֱ» հերոս է:  
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շ֮րժող օրենքներին, ընֱհ֮կ֮ռ֮կն, ինքն է նր֮նց 

տնօրենը, ժ֮մ֮ն֮կի փոփոխիչն ու շրջ֮պ֮տի կ֮ր-

ְ֮վորիչը, ֮յֱ պ֮տճ֮ռով էլ ինքն է տեսնում եր֮զն 

ու նր֮ մեկնությ֮ն հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն էլ ְործում: 

֛յուս սյուժեն («֖ինը հորում» թիվ
 
39) ֮յս օրին֮կ-

ների մեջ երև֮ն է ֯երում մի նոր կողմ: ֝ր֮նից 

հետևում է, որ հեքի֮թում ֮րտ֮հ֮յտվող ְ֮ղ֮փ֮րի 

կրող շրջ֮ն֮կը որք֮ն նեղ֮ն֮, ֮յնք֮ն ְործող ֮ն-

ձերի շրջ֮ն֮կը կմեծ֮ն֮: ֈյսպես, ֮յֱ հեքի֮թում 

հ֮ստ֮տվում է կ֮ն֮նց լ֮չ֮ռությ֮ն, չ֮րությ֮ն ְ֮-

ղ֮փ֮րը, հետև֮֮֯ր ֮յստեղ կ֮րող է ְործել տղ֮-

մ֮րֱկ֮նց մի ներկ֮յ֮ցուցիչ, մի ուրիշը՝ ոչ մ֮րֱ-

կ֮նց ֮֯զմությունից, որպես կողմն֮կի ֆունկցիոն֮լ 

֮րժեքի կրողներ, որոնք նպ֮ստում են ְլխ֮վոր 

ֆունկցի֮յի կրողի ֮֯ց֮հ֮յտմ֮նը: ֛ն֮ց֮ծ հերոս-

ներն ֮յս հեքի֮թում չունեն ֆունկցիոն֮լ ֮րժեք: 

ֈյսպիսով, հերոսների կ֮զմով իր֮ր նմ֮ն հե-

քի֮թների ու ֮ռ֮կների տ֮ր֯եր֮կմ֮ն հ֮մ֮ր կ֮-

րելի է ել֮կետ ընֱունել ְլխ֮վոր ֆունկցի֮յի կրողի 

տես֮կը: 

֗ր֮շ֮պ֮տում հեքի֮թների ֆունկցի֮ներից 

տ֮ր֯երելու հ֮մ֮ր ֮սենք, որ իր֮պ֮տումի ְլխ֮-

վոր ֆունկցի֮ն սերտ կ֮պի մեջ է հեքի֮թի կոնկրետ 

ְ֮ղ֮փ֮րի հետ, և եթե հր֮շ֮պ֮տումի ֆունկցի֮-

ներն ֮նվ֮նվում են ְործողություն ֮րտ֮հ֮յտող ֮֯-

ռերով (֮֯յ֮նուններով  մեկնում, վերֱ֮֮րձ և ֮յլն), 

֮պ֮ իր֮պ֮տում հեքի֮թի ְլխ֮վոր ֆունկցի֮յի 

֮նունը մեծ մ֮ս֮մ֯ ֯նորոշվում է մ֮րֱու` որևէ հ֮տ-

կ֮նիշ ֮րտ֮հ֮յտող ֮֯ռով (֮ծ֮կ֮ն  լ֮չ֮ռ, եր֮խ-

տ֮մոռ, ְ֮֮հ և ֮յլն): ֗ետև֮֮֯ր, եթե հր֮շ֮պ֮-

տում հեքի֮թի ְործող ֮նձ֮նց ֆունկցի֮ները թվով 
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31-ն են
63

, և ֯ոլորն էլ կ֮րող են կ֮յուն հերթ֮կ֮նու-

թյ֮մ֯ հ֮նֱես ְ֮լ միևնույն տ֮ր֯եր֮կում, ֮պ֮ 

իր֮պ֮տում հեքի֮թներում ֮ռկ֮ է ֮յնք֮ն ְլխ֮վոր 

ֆունկցի֮, որք֮ն ֮֯րոյ֮խոսություն, ուրեմն և, յուր֮-

ք֮նչյուր հեքի֮թ ունի իր ֮ռ֮նձին ְլխ֮վոր ֆունկ-

ցի֮ն, որը ոչ մի կ֮պ չունի մյուս հեքի֮թների հետ
64: 

ֈհ֮, հեքի֮թի ֮րտ֮հ֮յտ֮ծ ְ֮ղ֮փ֮րի և ְլխ֮վոր 

ֆունկցի֮յի սերտ կ֮պն է պ֮տճ֮ռը, որ վերջինիս 

կրող հերոսներն ուղղ֮կիորեն ընկ֮լվում են ի֯րև 

ְ֮ղ֮փ֮րի կրողներ, և իզուր չէ, որ իր֮պ֮տում 

հեքի֮թների հերոսների մեծ մ֮սը կոնկրետ ֮նուններ 

չունեն: ֝ր֮նցից յուր֮ք֮նչյուրն իր խմ֯ի, խ֮վի, ֱ֮-

ս֮կ֮րְի ներկ֮յ֮ցուցիչն է կ֮մ, ընֱհ֮նր֮պես, 

մ֮րֱ է: 

*** 

֗եքի֮թի և հ֮րև֮ն ժ֮նրերի հ֮մեմ֮տմ֮ն հեր-

թ֮կ֮ն պրո֯լեմ է ն֮և ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն երև֮կ֮յու-

թյ֮ն (ֆ֮նտ֮ստիկ֮յի) և իր֮կ֮նությ֮ն հ֮ր֮֯երու-

թյ֮ն հ֮րցը: ֏նֱհ֮նր֮պես, հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮ր-

ձ֮կը ողողվ֮ծ է ֆ֮նտ֮ստիկ տ֮րրերով, որոնք ծְ֮-

մ֮մ֯ ֮֯ժ֮նվում են երկու խմ֯ի՝ ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն և 

կրոն֮կ֮ն (քրիստոնե֮կ֮ն): ֈռ֮ջինի զ֮րְ֮ցմ֮ն 

ն֮խն֮կ֮ն փուլը կ֮րելի է տեսնել կենֱ֮ն֮պ֮տում 

վեպում և ֮ռ֮կներում՝ կենֱ֮նիների խոսքի և նպ֮-
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 В. Я. Пропп, «Морфология сказки», М., 1969, ст. 60: 
64

 ֗ր֮շ֮պ֮տում հեքի֮թում ֆունկցի֮ները հ֮մ֮րվում են կ֮-

ռուցվ֮ծք֮յին տ֮րրեր, իսկ իր֮պ֮տում հեքի֮թների ֆունկ-

ցի֮ները՝ միջնֱ֮֮րյ֮ն սյուժեների ֱ֮ս֮կ֮րְմ֮ն մի֮վորներ: 

֓ր֮պ֮տում հեքի֮թների հ֮մ֮ր ընֱհ֮նուր կ֮ռուցվ֮ծք֮յին 

օրին֮չ֮փություն ֱժվ֮ր է ְտնել, ըստ երևույթին, ֮նհն֮ր է: 
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տ֮կ֮մղվ֮ծ ְործողությ֮ն մեջ: ֤֮կ֮յն ֮ռ֮կների 

֮յֱ ֆ֮նտ֮ստիկ հն֮ր֮նքն ֮յլ֮֮֯նությ֮ն շնորհիվ 

ընկ֮լվում է ի֯րև ճշմ֮րտություն և նույնիսկ չի էլ ְի-

տ֮կցվում ֮յֱ երևույթի իր֮կ֮ն և երև֮կ֮յ֮կ֮ն 

հն֮ր֮վորությունների ս֮հմ֮նը: ֛ինչֱեռ երկրորֱ 

ֱեպքում խնֱիրն ֮յլ է. իր֮պ֮տում հեքի֮թում` ֮ր-

տ֮ցոլմ֮ն իր֮կ֮ն հողի վր֮, սովոր֮կ֮ն հերոսների 

կողքին ֮նսպ֮սելի հ֮յտնվ֮ծ ֆ֮նտ֮ստիկ տ֮րրն 

ընկ֮լվում է ի֯րև մտ֮ց֮ծին հր֮շք, որն ֮րֱ֮ր֮ց-

վում է ְ֮ղ֮փ֮րի հ֮ստ֮տմ֮մ֯, օրին֮կ՝ թիվ 50, 45, 

49 և ֮յլն
65: 

ֈյս տես֮կետից ֮վելի հետ֮քրքիր է իր֮պ֮տում 

և հր֮շ֮պ֮տում հեքի֮թների հ֮մեմ֮տությունը: 

֗եքի֮թի ֱ֮ս֮կ֮րְմ֮ն մեջ ուսումն֮սիրողների 

մեծ մ֮սը կողմնորոշվել է հեքի֮թում հր֮շ֮լիի, կ֮-

խ֮րֱ֮կ֮նի ְոյությ֮ն փ֮ստով, որի հիմ֮ն վր֮ էլ 

տրվել է ժ֮նրի ֮նվ֮նումը: ֗ենց ֮յն իրողությունը, 

որ հր֮շ֮պ֮տում տ֮րրեր կ֮ն ն֮և իր֮պ֮տում 

հեքի֮թում, ցույց է տ֮լիս, որ հր֮շ֮պ֮տում, կ֮խ֮ր-

ֱ֮կ֮ն միջոցների լինել կ֮մ չլինելու հ֮նְ֮մ֮նքը չի 

կ֮րող որոշիչ լինել հեքի֮թների ֱ֮ս֮կ֮րְմ֮ն մեջ: 

֭֮նտ֮ստիկ տ֮րրի երկու տ֮ր֯եր հեքի֮թ֮յին 

֮րտ֮հ֮յտությունները սկզ֯ունք֮յին ֮րժեք կստ֮-

ն֮ն նր֮նց տ֮ր֯եր֮կմ֮ն մեջ, եթե հր֮շքը, ֮նսո-

վորը ֱիտ֮րկենք ոչ թե լինելու կ֮մ չլինելու, ֮յլ երկու 

ժ֮նրերում նր֮նց ընկ֮լմ֮ն ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություն-

ների տես֮կետից, սյուժետ֮յին հյուսվ֮ծքում նր֮նց 

ունեց֮ծ ֱերի ու նշ֮ն֮կությ֮ն ֱիրքերից: 
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 ֦ե՛ս հեքի֮թի միջնֱ֮֮րյ֮ն սյուժեների ցուց֮կը: 
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ֈյսպես, հր֮շքը, ֮րտ֮սովորն իր֮պ֮տում հե-

քի֮թում կ֮տ֮րվում, լինում է ֮նկ֮խ հերոսների 

կ֮մքից, վերին ուժերի միջ֮մտությ֮մ֯ կ֮մ ֮ռ֮նց 

ֱր֮: ֓ր֮պ֮տում հեքի֮թում ֆ֮նտ֮ստիկ տ֮րրն 

ուղղ֮կիորեն ծ֮ռ֮յում է ְ֮ղ֮փ֮րի հ֮ստ֮տմ֮նը, 

֮յֱ ְ֮ղ֮փ֮րի հ֮ստ֮տմ֮ն եղ֮ն֮կներից մեկն է և 

սյուժեի ֮ն֮֯ժ֮նելի մ֮սն է կ֮զմում: 

֗ր֮շ֮պ֮տում հեքի֮թում հր֮շքն ու կ֮խ֮ր-

ֱ֮նքը տրվ֮ծ է հերոսների տնօրինմ֮նը: ֚իշտ է, 

օֱից կ֮խվ֮ծ, ֮կ֮մ֮ հր֮շքներ հ֮նֱիպում են, ֮֯յց 

մեծ մ֮ս֮մ֯ նր֮նց իրְ֮ործողը հերոսներն են: 

֗ր֮շ֮պ֮տում հեքի֮թներում ֆ֮նտ֮ստիկ 

տ֮րրը ծ֮ռ֮յում է ֆունկցի֮յի իրְ֮ործմ֮նը (օրի-

ն֮կ՝ հետ֮պնֱումից ֮զ֮տվելու, ֮֯րֱ խնֱիրներ 

լուծելու և ֮յլ նպ֮տ֮կների հ֮սնելու միջոց է), ֮յն 

ուղղ֮կի կ֮պ չունի հեքի֮թի վերջն֮կ֮ն, վեր֮ց֮-

կ֮ն ְ֮ղ֮փ֮ր֮խոսությ֮ն հետ: ֗ետև֮֮֯ր, հ֮մ֮-

պ֮տ֮սխ֮ն ֆունկցի֮յի ֮֯ց֮կ֮յությ֮ն պ֮տճ֮-

ռով տվյ֮լ ֆ֮նտ֮ստիկ տ֮րրը կ֮րող է ֮զ֮տ ֱուրս 

ընկնել հեքի֮թի սյուժեի հետևող֮կ֮ն շղթ֮յից, և 

ընֱհ֮կ֮ռ֮կն, կ֮րող է շ֮ր֮կցվել ց֮նկ֮ց֮ծ ֮յլ 

հր֮շ֮պ֮տում սյուժեի հետ: ֛ինչֱեռ իր֮պ֮տում 

հեքի֮թի ֆ֮նտ֮ստիկ տ֮րրը, ְ֮ղ֮փ֮րի հ֮ստ֮տ-

մ֮ն ֮յֱ ֮նսովոր, հր֮շ֮լի եղ֮ն֮կն ֮մեն֮յն հ֮-

վ֮ն֮կ֮նությ֮մ֯ հ֮տուկ է մի֮յն ֮յֱ հեքի֮թի 

սյուժեին: 

֓ր֮պ֮տում և հր֮շ֮պ֮տում հեքի֮թներում 

հր֮շք֮յին միջոցների ֱերի ու նշ֮ն֮կությ֮ն տ֮ր֯ե-

րություններն, ի վերջո, ֯խում են ֮յֱ երկու ժ֮նրերի 

խոր֮պես տ֮ր֯եր ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններից. ֮-

ռ֮ջինն ֮րտ֮ցոլում է կոնկրետ կենց֮ղ֮յին իր֮-
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կ֮նություն՝ կոնկրետ ֮֯րոյ֮խոսությ֮ն, նպ֮տ֮կի, 

խր֮տի ֱիրքերից, երկրորֱն ֮րտ֮ցոլում է երև֮-

կ֮յ֮կ֮ն իր֮կ֮նություն ոչ թե կոնկրետ, ֮յլ ընֱհ֮-

նուր, վեր֮ց֮կ֮ն ְ֮ղ֮փ֮ր֮խոսությ֮ն ֱիրքերից: 

ֈյս երևույթը մի ֮վելորֱ ֮նְ֮մ ևս ֮պ֮ցուցում է, 

որ հր֮շ֮պ֮տում հեքի֮թը՝ իր ծְ֮մ֮մ֯ և պ֮տ-

մ֮կ֮ն ֮րմ֮տներով, թ֮ղվ֮ծ է մ֮րֱկությ֮ն միֆո-

լոְի֮կ֮ն մտ֮ծողությ֮ն ժ֮մ֮ն֮կ֮շրջ֮նում, իսկ 

իր֮պ֮տում հեքի֮թը` հետְ֮֮, ֮րֱեն մ֮րֱու մ֮ս-

նְ֮իտ֮կ֮ն-վերլուծ֮կ֮ն մտ֮ծողությ֮ն ժ֮մ֮-

ն֮կներում: 

֏նֱհ֮նր֮պես, հեքի֮թներին հ֮տուկ ֆ֮նտ֮ս-

տիկ֮յի և իր֮կ֮նությ֮ն նշվ֮ծ հ֮ր֮֯երությունն 

֮ռ֮նձն֮պես շեշտվում և ֮մր֮նում է միջնֱ֮֮րում: 

ֈսվ֮ծի հ֮մ֮ր օրին֮կ կ֮րող են ծ֮ռ֮յել հեքի֮թի 

միջնֱ֮֮րյ֮ն տ֮սից ֮վելի սյուժեներ
66: 

ֈհ֮ ֱր֮նցից մեկը՝ «֔եր և շ֮ռ» (թիվ 5): ֮֠ր 

(հ֮րուստ)
67

 մ֮րֱը ֮֯րի, ֮ղք֮տ ընկերոջը (եղ֯որը) 

նետում է հորը (կուր֮ցնում է, մնում է ծ֮ռի վր֮), ք֮ջ-

քերը (կենֱ֮նի, ս֮տ֮ն֮) հորի վր֮ (ծ֮ռի տ֮կ, ջր֮-

ղ֮ցում) ֮֯ցում են իրենց ְ֮ղտնիքները (֮րք֮յ֮-

ֱստեր հիվ֮նֱությ֮ն ֱեղը, կույր ֮չքի ֯ուժմ֮ն ֱ֮ր-

մ֮նը, ְ֮նձերի պ֮հեստի տեղը և ֮յլն): ֮֝ լսելով 

տեր է ֱ֮ռնում մեծ հ֮րստությ֮ն: ֮֠ր ընկերոջը 

                                                           
66

 ֦ե՛ս ֨ուց֮կ, թիվ 2, 4, 5, 12, 13, 31, 36, 39, 40, 41, 45, 48, 49, 50: 
67

 իվ 5 սյուժեի տ֮ր֯եր֮կները տե՛ս ձեռն֮րկ, թիվ 8727, էջ 

294֯, («֎ջեր», 39) ֛֮ռ, մ֮սն ։, էջ 313, ֑֗֗, հտ. II, էջ 425, հտ. 
IV, էջ 423, հտ. VI, էջ 511, հտ. IX, էջ 158, 458, հտ. X, էջ 114, ֗։ֈ, 

9ցկ, 27hb, d2, 105, ժ֮պ. 699, AA-613: ֤յուժեի սեղմ շ֮րֱ֮ր֮նքի 

մեջ փ֮կְ֮ծերում տրվ֮ծ են նոր և ժ֮մ֮ն֮կ֮կից ְր֮ռում-

ների տ֮ր֯եր֮կ֮յին հիմն֮կ֮ն փոփոխությունները:  
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հ֮յտնում է իր հ֮րստությ֮ն ְ֮ղտնիքը: ֝մ֮ն ֮֯խ-

տի ֮րժ֮ն֮ն֮լու հ֮մ֮ր չ֮րն էլ է մտնում հորը (՟.), 

ք֮ջքերն իմ֮ն֮լով, որ իրենց զրույցը լսող է եղել, 

պ֮տժում են վերջինին (հորը լցնում են ք֮րով, ծ֮ռից 

ְցում են, ջր֮ղ֮ցի մի ֮նկյունից ֱուրս են ք֮շում և 

սպ֮նում): ֈյստեղ մենք ְործ ունենք ֮յն հ֮նր֮հ֮յտ 

ְ֮ղ֮փ֮րն ֮րտ֮հ֮յտող սյուժեներից մեկի հետ, 

ըստ որի՝ ուրիշի հ֮մ֮ր փոս փորողն ինքն է ընկնում 

մեջը: ֗եքի֮թի 15 հ֮յկ֮կ֮ն և նույնք֮ն էլ ռուս֮-

կ֮ն
68

 տ֮ր֯եր֮կների հ֮մֱ֮րումից երևում է, որ ֮յս 

սյուժեի ְ֮ղ֮փ֮րը միշտ հ֮ստ֮տվում է ֆ֮նտ֮ս-

տիկ միևնույն տ֮րրի միջոցով: ֮֠րը մ֮րմն֮վորողը 

պ֮տժվում է ֮րտ֮սովոր, ֮նիր֮կ֮ն ճ֮ն֮պ֮րհով, 

որը, ս֮կ֮յն, ֮րֱ֮ր֮ցվում է ճշմ֮րիտ կյ֮նքի փոր-

ձով հ֮ստ֮տվ֮ծ ֮֯րոյ֮խոսությ֮ն շնորհիվ: ֮֠րը 

և ֮֯րին մ֮րմն֮վորող երկու հ֮կ֮ռ֮կորֱ հերոս-

ների շուրջ հյուսվ֮ծ ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն պ֮տումի պ֮յ-

մ֮ն֮կ֮նությունը շ֮տ ְեղեցիկ ձևով ֮րտ֮հ֮յտվել 

է միջնֱ֮֮րյ֮ն տ֮ր֯եր֮կի վերնְ֮րում. «֔եր և 

շ֮ռ» (երկու հերոսների սիմվոլիկ ֮նուններով): ֗ե-

տ֮քրքիր է, որ ֮յս սյուժեն ֈնֱրեևի «֟ւղեցույցում» 

ունի նմ֮ն֮տիպ վերնְ֮իր՝ «Правда и кривда»69
, իսկ 

ժ֮մ֮ն֮կ֮կից տ֮ր֯եր֮կը՝ ְր֮ռվ֮ծ ֔ոյի ֮֯ր֮֯-

ռով, կոչվում է «ֈշխ֮րքը ֱուզըթօնը կտ֮նի» (տե՛ս 

֗։ֈ, 2, էջ 105): ֥երը ֯երվ֮ծ ֆ֮նտ֮ստիկ տ֮րրի 

                                                           
68

 ֦ե՛ս «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева ְրքում՝ В. Я. 

Пропп, «Указатель сюжетов», М., 1957, ст. 476: ֡րոպը լր֮ցնում է 

թիվ 613 սյուժեի տ֮ր֯եր֮կների (ռուս֮կ֮ն) ց֮նկը:  
69

 ֈհ֮ռնե-ֈնֱրեևի «֟ւղեցույց»-ում ֱ֮ս֮կ֮րְմ֮ն ֮նճշտու-

թյ֮ն հետև֮նքով ֮յս սյուժեն (թիվ 613) ներկ֮յ֮ցվել է ֗ր֮շ֮-

պ֮տումի «Чудесный предмет» ենթ֮֮֯ժնում (560-649): 
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սյուժետիկ կ֮յունությունից հետևում է նմ֮ն մի հ֮րց. 

ի՞նչ ֱեպքում կ֮րելի է ֆ֮նտ֮ստիկ միջոցը փո-

խ֮րինել ְ֮ղ֮փ֮րի հ֮ստ֮տմ֮ն ֮վելի իր֮կ֮ն ու 

հ֮մոզիչ եղ֮ն֮կով: 

֊֮ղ֮փ֮րի հ֮ստ֮տմ֮ն ֆ֮նտ֮ստիկ միջոցը 

իր֮կ֮ն եղ֮ն֮կով փոխ֮րինելու հն֮ր֮վորությունն 

֮նպ֮յմ֮ն ֯խում է ֮յֱ իսկ ְ֮ղ֮փ֮րի ֮ռ֮նձն֮-

հ֮տուկ ֯նույթից, թե վերջինս ինչպիսի պ֮յմ֮ններ է 

պ֮հ֮նջում վերջն֮կ֮ն֮պես ֱրսևորվելու հ֮մ֮ր: 

֛եր օրին֮կում ֮ռկ֮ է երկու ֮յֱպիսի կ֮րևոր պ֮յ-

մ֮ն. ֮) ֮֯րի, ֮ղք֮տ մ֮րֱու ֮֯խտ֮վորվելը և 

հ֮րստ֮ն֮լը, որ ստ֮ցվում է պ֮տ֮հ֮֮֯ր իրեն 

հ֮սցվ֮ծ վ֮տությունից և ֯) հ֮րստ֮ցմ֮ն ֮յֱ ճ֮-

ն֮պ֮րհի ֮նկրկնելիությունը, կրկնելու ֱեպքում՝ կոր-

ծ֮նումը: 

ֈրտ֮ցոլմ֮ն կ֮յուն, ֆ֮նտ֮ստիկ միջոցն իր֮-

կ֮նով փոխ֮րինելու հ֮մ֮ր հ֮րկ֮վոր է իր֮կ֮ն 

միջոցներով ֮րտ֮հ֮յտել ն֮խ և ֮ռ֮ջ ְ֮ղ֮փ֮րի 

հ֮ստ֮տմ֮ն ֮յս երկ֮ստիճ֮ն պ֮յմ֮նը, մի ֮֯ն, 

որը հն֮ր֮վոր չէ, որովհետև ֮յֱ ֆ֮նտ֮ստիկ֮ն 

֮նմիջ֮պես ուղղվ֮ծ է չ֮րի կործ֮նմ֮ն ְ֮ղ֮փ֮րի 

հ֮ստ֮տմ֮նը, նր֮ ճշմ֮րտ֮ցիությ֮ն ְեղ֮րվես-

տ֮կ֮ն ֮պ֮ցույցն է: ֚իշտն ֮ս֮ծ, ֱ֮ հն֮ր֮վոր է, 

֮֯յց հեքի֮թի ողջ հ֮մ֮կ֮րְի խ֮խտմ֮ն պ֮յմ֮ն-

ներում մի֮յն, նր֮ ժ֮նր֮յին ս֮հմ֮ններից ֱուրս: 

֤֮կ֮յն, ֆ֮նտ֮ստիկ տ֮րրեր ունեցող ֮յն իր֮-

պ֮տում հեքի֮թներում, որոնց մեջ ְ֮ղ֮փ֮րի հ֮ս-

տ֮տմ֮ն պ֮յմ֮նները չեն ենթֱ֮րում ֆ֮նտ֮ստիկ 

միջոցների ֮նխուս֮փելիություն, կ֮րող են սյուժեի 

մեջ տեղ ְտ֮ծ ֮րտ֮սովոր, ֮ն֯ն֮կ֮ն երևույթները 

փոխ֮րինվել ֮րտ֮հ֮յտմ֮ն սովոր֮կ֮ն, ֯ն֮կ֮ն 
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միջոցներով: ֈսվ֮ծի հ֮ստ֮տումը կ֮րող է լինել 

֮յնք֮ն էլ մեծ տ֮ր֮ծում չְտ֮ծ «ֈֱ֮մի մեղքը»   

(թիվ
 
50) սյուժեն` իր տ֮ր֯եր֮կներով

70: ֈյֱ հեքի֮թի` 

մեզ հ֮յտնի ութը տ֮ր֯եր֮կները ֮֯ժ֮նվում են 

երկու խմ֯ի: 

I  ֛֮րֱն ֮ղի ֯եռ֮ն տ֮կ հ֮նֱիմ֮նում է 

ֈֱ֮մին, ի֯ր եթե նր֮ պ֮տվիր֮զ֮նցությունը չլի-

ներ, ինքն ֮յսօր ֮ղ չէր շ֮լ֮կի: ֗րեշտ֮կը պ֮յմ֮ն է 

կ֮պում և փորձությ֮ն հ֮մ֮ր տեղ֮փոխում ֱր֮խտ. 

եթե պ֮տվիր֮նը (ուրիշի ְործին չխ֮ռնվելը) խ֮խտի, 

֮պ֮ ֈֱ֮մը մեղ֮վոր չէ: րեք ֮նְ֮մ խ֮խտում է և 

կրկին, ֮ղը շ֮լ֮կ֮ծ, ְնում (տե՛ս ձեռ. 84, էջ 261֯, 

ֈ֊-֏, ֗։ֈ  9, 394 (֛ուշ): 

II  ֈմուսինները (ծ֮ռ֮ն) մեղֱ֮րում են ֈֱ֮մին 

ու վ֮յին, որ պ֮տվիր֮զ֮նց եղ֮ն և ֱր֮խտը կորց-

րին, թְ֮֮վորը (ֈստվ֮ծ, տեր) պ֮յմ֮ն է ֱնում, որ 

չ֮֯ցեն փ֮կ ս֮փորը (֮րկղ, խոր ճաշաման), սր֮նք, 

հետ֮քրքրությունից մղվ֮ծ, ֮֯ցում են՝ խ֮խտելով 

պ֮տվերը, միջից ֱուրս է փ֮խչում մուկը (թռչունը), ու 

պ֮տժվում են (֗։ֈ 4, էջ 239, A-790, «֮֗յելի», ְլուխ 

6-րֱ, ֯. ֮֜ղְ֮ս ֮նհն֮զ֮նֱութե֮ն  (S. T.) 1416, 

FFC 25, թիվ 15, էջ 141):  
֟ր ֮ստվ֮ծ֮շնչյ֮ն թեմ֮յով ստեղծվ֮ծ նույն հե-

տ֮քրքր֮մոլությ֮ն ְ֮ղ֮փ֮րն ֮րտ֮հ֮յտող հե-

քի֮թի երկու խմ֯երը միմյ֮նցից տ֮ր֯երվում են, 

ֱր֮նում կ֮սկ֮ծ լինել չի կ֮րող: ֈյֱ տ֮ր֯եր֮կ-

ներում կրկնվող է֮կ֮ն տ֮րրեր են՝ ն֮խ֮հորը պ֮տ-

վիր֮զ֮նցությ֮ն մեջ մեղֱ֮րելը և իրենց կողմից 
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 ֤տորև ֯երվ֮ծ տ֮ր֯եր֮կների I խում֯ը կ֮զմում են մի֮յն 

հ֮յկ֮կ֮ն պ֮տումները: 
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նմ֮ն պ֮տվերի խ֮խտումը: ֈյստեղ կ֮րևորը՝ ְ֮ղ֮-

փ֮րի հ֮ստ֮տմ֮ն միջոցը, ֮նհն֮զ֮նֱությ֮ն հոְե-

֮֯ն֮կ֮ն պ֮տճ֮ռ֮֮֯նությունն է, որը ընֱհ֮նուր է 

և՛ ֈֱ֮մի, և՛ փորձ֮րկվող մյուս հերոսների հ֮մ֮ր: 

֓սկ թե ում կողմից, որտեղ և ինչ պ֮յմ֮ններում է 

կ֮տ֮րվում ֮յֱ փորձությունը, կ֮րևոր չէ: ֗եքի֮թի 

հ֮յկ֮կ֮ն միջնֱ֮֮րյ֮ն տ֮ր֯եր֮կներում ֮ռկ֮ 

ֆ֮նտ֮ստիկ տ֮րրը, ֮յն է՝ հրեշտ֮կի կողմից մ֮ր-

ֱու ֮կնթ֮րթ֮յին տեղ֮փոխումը ֱր֮խտ, չի ծ֮ռ֮-

յում ուղղ֮կի ְ֮ղ֮փ֮րի հ֮ստ֮տմ֮նը, ֮յլ մի֮յն 

ստեղծում է փորձությ֮ն վ֮յրի և պ֮տվիր֮նների 

տ֮ր֯երություններ, որոնք կ֮րող էին լինել և չլինել, 

որովհետև ունեն մի֮նְ֮մ֮յն երկրորֱ֮կ֮ն նշ֮ն֮-

կություն: ֈյֱ է պ֮տճ֮ռը, որ հեքի֮թի տ֮ր֯եր֮կ-

ների մի մ֮սում փորձությունը կ֮տ֮րվում է ոչ թե 

ֱր֮խտում, ֮յլ տ֮նը, պ֮րտեզում և ֮յլուր: ֛֮րֱ-

կ֮յին հոְե֮֯նությ֮ն ֮յֱ նուր֯ ու թեթև ֮ռ֮նձն֮-

հ֮տկությունը ֮֯ց֮հ֮յտվում է ոչ թե պ֮տվիր֮նը 

խ֮խտելուն նպ֮ստող պ֮յմ֮նով, ֮յլ նույնք֮ն թեթև 

ու կենց֮ղ֮յին պ֮տվերով: ֓սկ որպեսզի փորձողը 

իմ֮ն֮՝ խ֮խտվե՞լ է պ֮յմ֮նը, թե ոչ, ընտրում է վերը 

նշվ֮ծ խոր֮մ֮նկ միջոցը: ֝մ֮ն պ֮տումը նույնք֮ն 

զվ֮րճ֮լի ու զ֮վեշտ֮կ֮ն է, որք֮ն խոհ֮կ֮ն և, 

֮նկ֮սկ֮ծ, ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ֮րժ֮նիքներով ֮վելի 

֮֯րձր է, ըստ երևույթին, ծְ֮մ֮մ֯ էլ` ֮վելի հին, ք֮ն 

֮ռ֮ջին խմ֯ի տ֮ր֯եր֮կները: 

֓ր֮պ֮տում հեքի֮թում ֮րտ֮հ֮յտմ֮ն ֆ֮ն-

տ֮ստիկ միջոցները կ֮յուն են ֮յն ֱեպքում, եր֯ ְ֮-

ղ֮փ֮րը հ֮ստ֮տվում է նր֮նց շնորհիվ: ֛ն֮ց֮ծ 

ֱեպքերում հեքի֮թում ֮րտ֮հ֮յտվող ֆ֮նտ֮ստիկ 
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տ֮րրերը հեշտությ֮մ֯ կ֮րող են փոխ֮րինվել իր֮-

կ֮ն միջոցներով: 

*** 

֟չ մի֮յն միջնֱ֮֮րյ֮ն, ֮յլև ընֱհ֮նր֮պես ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն իր֮պ֮տում հեքի֮թի ժ֮նր֮յին ս֮հ-

մ֮նների ֯նութְ֮րմ֮ն մեջ կ֮րևոր է ն֮և հերոսի 

֯ն֮վորությ֮ն հ֮րցը: 

֗եքի֮թն ընֱհ֮նր֮պես ֮ռ֮ջֱ֮րում է հերոսի 

֯նութְ֮րմ֮ն իր տ֮ր֯եր֮կը: ֗եքի֮թում ְ֮ղ֮-

փ֮րն ֮ռ֮ջն֮յին է, նր֮ն են ծ֮ռ֮յեցվում սյուժեն և 

ְործող ֮նձինք: ։֮րու, չ֮րի, խ֮րֱ֮վ֮նքի, խոր֮-

մ֮նկությ֮ն, ְ֮֮հությ֮ն և ֮յլնի ְերիշխող ְ֮ղ֮-

փ֮րն ֮յսպիսով չի ֮֯ց֮հ֮յտվում և չի պ֮րզ֮֮֯ն-

վում հեքի֮թ֮յին հերոսի ֯ն֮վորությ֮ն միջոցով, ֮յլ 

տրվում, ներկ֮յ֮ցվում է հերոսի՛ միջոցով, նր֮ միջով, 

որպես ְ֮ղ֮փ֮րի կրողի՛, որպես ְ֮ղ֮փ֮րի՛: ֈյֱ է 

պ֮տճ֮ռը, որ հերոսները եր֯եք չեն վեր֮ծվում կեր-

պ֮րի (ֱր֮ ְր֮կ֮նְ֮իտ֮կ֮ն հ֮սկ֮ցությ֮մ֯): 

֝ր֮նց, որպես ְ֮ղ֮փ֮րի ուղղְ֮իծ կրողի, ֯նույթը 

հ֮տկ֮պես վ֮ռ է ֮րտ֮հ֮յտվել միջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮-

ռումներում: ։֮յց ְ֮ղ֮փ֮ր֮կիր հերոսի հ֮տկ֮-

նիշը հ֮տուկ է ն֮և հր֮շ֮պ֮տում հեքի֮թին: ֠խ֮ռ-

նելու հ֮մ֮ր ֮յստեղ ֮րֱեն պետք է ելնել երկու 

ժ֮նրերում ְ֮ղ֮փ֮րի իշխ֮նությ֮ն ֮րտ֮հ֮յտմ֮ն 

տ֮ր֯եր ձևերից: 

֗ր֮շ֮պ֮տում հեքի֮թն ունի իր կ֮տ֮րողների 

նեղ շրջ֮ն֮կը: ֮֗մ֮ձ֮յն ֡րոպի` ֱր֮նք յոթն են՝ 

վն֮ս֮տու, նվիր֮տու, օְն֮կ֮ն, ֮րք֮յֱ֮ուստր, 

ուղ֮րկող, հերոս, կեղծ հերոս
71

, որոնցից յուր֮ք֮ն-
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 В. Я. Пропп, «Морфология сказки», М., 1969։ 
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չյուրն ֮նձն֮վորում է որևէ հ֮մ֮մ֮րֱկ֮յին, վեր֮-

ց֮կ֮ն ְ֮ղ֮փ֮ր` հոְե֮֯ն֮կ֮ն վերլուծությ֮ն և 

֮նհ֮տ֮կ֮ն֮ցմ֮ն շ֮տ չնչին մ֮սնիկով: 

֓ր֮պ֮տում հեքի֮թում ְ֮ղ֮փ֮րի ֮ռ֮ջն֮յ-

նությունն ֮ն֮֯ժ֮ն է նր֮ սոցի֮լ֮կ֮ն, հետև֮֮֯ր 

և ռե֮լիստ֮կ֮ն ֯նույթից: ֓ր֮պ֮տում հեքի֮թի 

սոցի֮լ֮կ֮ն և ռե֮լիստ֮կ֮ն էությունն ֮մենից 

֮ռ֮ջ թելֱ֮րում է հերոսներ, որոնք ներկ֮յ֮ցվում են 

֮յսպիսի կ֮զմով՝ ընֱհ֮նր֮պես՝ մ֮րֱիկ, ֮պ֮՝ 

֮մուսիններ, օրին֮կ֮ն և ֮պօրինի ժ֮ռ֮նְներ, խո-

ր֮մ֮նկներ, ְ֮֮հներ, ֮նմեղներ, ընկերներ, խ֮֯ե-

֮֯ներ և ֮յլն, և ֮յլն: ֈյս ֮֯զմ֮տես֮կ ու ֮֯զմ֮-

֯նույթ հերոսների միջոցով իր֮պ֮տում հեքի֮թը 

հր֮շ֮պ֮տումի վեր֮ց֮կ֮ն ְ֮ղ֮փ֮րը կոնկրե-

տ֮ցնում է և ֮ռ֮րկ֮յ֮ցնում երևույթի որոշ֮կի ֯նու-

թְ֮րով, որպես մ֮րֱկ֮յին ֯ն֮վորությ֮ն ինչ-որ յու-

ր֮հ֮տուկ ְիծ, կ֮մ ֮յֱ յուր֮հ֮տկությունն ֮րտ֮-

հ֮յտվում է կենց֮ղի, սովորույթների, հ֮ս֮ր֮կու-

թյ֮ն և ֮յլնի հետ հերոսի հ֮ր֮֯երությ֮ն մեջ: ֈհ֮ 

ինչու իր֮պ֮տում հեքի֮թի հերոսն ֮ռ֮վել ճկուն է և 

֮֯զմ֮պլ֮ն֮յին՝ ի֯րև ֯ն֮վորություն: 

֓ր֮պ֮տում հեքի֮թի միջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮ռումնե-

րին հ֮տուկ է ն֮և ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թից ֮նց֮ծ 

տեղի և ժ֮մ֮ն֮կի պ֮յմ֮ն֮կ֮նությ֮ն հ֮տկ֮նիշը, 

որն իր ֯նույթով տ֮ր֯երվում է հր֮շ֮պ֮տում հե-

քի֮թի նույն ֮ռ֮նձն֮հ֮տկությունից: ֗ր֮շ֮պ֮-

տում հեքի֮թում պ֮յմ֮ն֮կ֮ն տեղն ու ժ֮մ֮ն֮կը 

կտրվ֮ծ են և հեռ֮ցվ֮ծ իր֮կ֮ն ժ֮մ֮ն֮կից ու 

իր֮կ֮ն տեղից, որի հ֮մ֮ր էլ երև֮կ֮յ֮կ֮ն են և 

ֆ֮նտ֮ստիկ: ֑֮մ֮ն֮կը հր֮շ֮պ֮տում հեքի֮թում 

հ֮շվվ֮ծ է ոչ թե տ֮րիներով, որովհետև հերոսը 
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մինչև հեքի֮թի նպ֮տ֮կին հ֮սնելը չְիտի` ինչ է ծե-

րություն, ֮յլ ֱեպքերով՝ ծնունֱ, մեկնում, ֮րְելքների 

հ֮ղթ֮հ֮րում, վերֱ֮֮րձ, ֮մուսնություն և ֮յլն: ֑֮-

մ֮ն֮կը հր֮շ֮պ֮տում հեքի֮թում ֮նորոշ է իր 

տև֮կ֮նությ֮ն մեջ, իսկ տ֮ր֮ծությունը՝ իր հեռ֮վո-

րությ֮ն ու ֮նհ֮յտությ֮ն մեջ: 

֛ինչֱեռ իր֮պ֮տում հեքի֮թում տեղի պ֮յմ֮-

ն֮կ֮նությունը ս֮հմ֮ն֮փ֮կվ֮ծ է, օրին֮կ` ֮ս֮-

ցողին ծ֮նոթ շրջ֮պ֮տով, ինչպես և ծ֮նոթ հ֮ր֮-

֯երություններով, ընտ֮նեկ֮ն հ֮կ֮սություններով, 

֮ռօրե֮կ֮ն, ֮ռ֮վել ևս, սոցի֮լ֮կ֮ն ֱր֮մ֮յով: 

ֈյսպիսով, իր֮պ֮տում հեքի֮թում տեղի և ժ֮մ֮-

ն֮կի պ֮յմ֮ն֮կ֮նությունն ֮ռ֮վելְ֮ույնս մոտեց-

վ֮ծ է իր֮կ֮նությ֮նը
72: 

֛իջնֱ֮֮րյ֮ն ու նոր ժ֮մ֮ն֮կների իր֮պ֮տում 

հեքի֮թների ֮ս֮ցող֮կ֮ն ֮րվեստի ընֱհ֮նուր, 

թեկուզ ոչ է֮կ֮ն, ֮֯յց կ֮րևոր ֮ռ֮նձն֮հ֮տկու-

թյուններից պետք է հ֮մ֮րել տ֮ր֯եր֮կների ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն, կենֱ֮նի լեզուն: ֍֮րմ֮ն֮լի է, որ ֮յֱ 

հեքի֮թները, ֮նցնելով ֮֯զմ֮թիվ ְրիչների ձեռքի 

տ֮կով և ենթ֮րկվելով «ְիտ֮կ֮ն» խմְ֮֯րությ֮ն, 

֮յնուհ֮նֱերձ ձեռְ֮րերում պ֮հպ֮նել են հետքերն 

֮յն «ճոխ ու ֮խորժ» լեզվի, որով պ֮տմվել են ժո-

ղովրֱի ֮֯ն֮վոր ֮ս֮ցող֮կ֮ն տ֮րերքում: ֓զուր չէ, 

որ «հ֮յְ֮իտութե֮ն սպ֮ս֮ւորը»՝ ֛֮ռը, ֥֮րֱ֮նի 

ժողով֮ծուներից շ֮տ ֮ռ֮կների ժողովրֱ֮կ֮ն ծ֮-

ְումը ցույց տ֮լու հ֮մ֮ր ֮ռ֮ջին հերթին փ֮ստ֮ր-
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 ֝. ֮֗կո֯յ֮ն, ֈ. ֤֮հ֮կյ֮ն, «֮֗յ ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թների 

ժ֮նր֮յին տ֮ր֯եր֮կմ֮ն հ֮րցի շուրջ», ։֮ն֯եր րև֮նի հ֮-

մ֮լս֮ր֮նի, 1978, 1: 
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կում է նր֮նց վուլְ֮ր լեզուն: ֈյս տես֮կետից միջ-

նֱ֮֮րյ֮ն ְր֮վոր ֮ղ֯յուրներում պ֮հպ֮նվ֮ծ ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թներն ֮րժեք֮վոր նյութեր կ֮րող 

են մ֮տուցել հ֮յոց լեզվի, մ֮սն֮վոր֮պես, ժո-

ղովրֱ֮-խոս֮կց֮կ֮ն լեզվի պ֮տմությ֮ն ուսումն֮-

սիրությ֮ն հ֮մ֮ր: 

ֈյսպիսով, ֮մփոփենք իր֮պ֮տում հեքի֮թի 

ժ֮նր֮յին ֮ռ֮նձն֮հ֮տկությունները, որոնց հ֮նְե-

ցինք հ֮րև֮ն ժ֮նրերի հետ հ֮մ֮ժ֮մ֮ն֮կյ֮ հ֮-

մեմ֮տությ֮մ֯ և հեքի֮թի միջնֱ֮֮րյ֮ն, նոր ու ժ֮-

մ֮ն֮կ֮կից տ֮ր֯եր֮կների հ֮մֱ֮րությ֮մ֯: 

֓ր֮պ֮տում հեքի֮թը ְլխ֮վոր մ֮րֱ-հերոսի մի-

ջոցով իր֮կ֮նությ֮ն մ֮րֱկ֮յին հ֮ր֮֯երություն-

ներն ֮րտ֮ցոլող ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն հն֮ր֮նք է մեկ 

կոնկրետ ְ֮ղ֮փ֮րի և ֮֯րոյ֮խոսությ֮ն ֱիրքերից, 

ըստ որի` ְործող ֮նձի ֆունկցի֮ն ձեռք է ֯երում 

֮ռ֮ջն֮յին, իսկ ֮յն կրող կոնկրետ հերոսը՝ երկրոր-

ֱ֮կ֮ն նշ֮ն֮կություն: 
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. 

֛իջնֱ֮֮րյ֮ն հեքի֮թներն ունեն ն֮և զուտ 

ְր֮ռմ֮ն յուրօրին֮կ ֯նույթից, հ֮ս֮ր֮կ֮կ֮ն նոր 

ֆունկցի֮յից, ְրք֮յին ֮ղ֯յուրների ֮զֱեցություն-

ներից եկող ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններ, որոնք ս֮կ֮յն 

չեն հ֮կ֮սում ժ֮նրի ընֱհ֮նուր ֯նորոշմ֮նը, ոչ էլ 

որևէ է֮կ֮ն տ֮ր֯երություն են ներկ֮յ֮ցնում: ֈրֱեն 

տ֮ր֯եր ֮ռիթներով վերը հիշվ֮ծ նմ֮ն ոչ է֮կ֮ն 

հ֮տկ֮նիշները (օրին֮կ` սկսվ֮ծքները, վերջ֮֮֯ն- 

֮֯րոյ֮խոսությունը և ֮յլն) չկրկնելու հ֮մ֮ր վերց-

նենք նր֮նցից մի֮յն երկուսը, որոնք հ֮մեմ֮տ֮֮֯ր 

կ֮րևոր են հեքի֮թների միջնֱ֮֮րյ֮ն «կենց֮ղի» մի 

շ֮րք կողմեր ըմ֯ռնելու հ֮մ֮ր: 

ֈռ֮ջինը ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թի ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն 

֮յլ մեկն֮֮֯նությունն է: ֛ի֮նְ֮մից երևում է, որ ֮յն 

֮նպ֮յմ֮ն կրում է քրիստոնե֮կ֮ն վ֮րֱ֮պետու-

թյ֮ն կնիքը, որովհետև նր֮ թելֱ֮ր֮նքով է ֮րվ֮ծ: 

֮֗ճ֮խ սյուժեի նոր ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն մեկն֮֮֯-

նությունը ձեռք է ֯երում ֮ղ֯յուրի հ֮մեմ֮տ ֯ոլորո-

վին հ֮կ֮ռ֮կ իմ֮ստ (տե՛ս ցուց֮կի թիվ 11, 38, 40 

սյուժեների միջնֱ֮֮րյ֮ն, նոր ու ժ֮մ֮ն֮կ֮կից տ֮ր-

֯եր֮կները): ֓միջի֮յլոց, ս֮ կ֮պ չունի ֮յն ֱեպքի 

հետ, եր֯ ֮ռ֮կի կ֮մ հեքի֮թի ֯ուն ֯ով֮նֱ֮կությ֮ն 

և ֮֯րոյ֮խոսությ֮ն միջև իմ֮ստ֮յին ֮նհ֮մ֮պ֮-

տ֮սխ֮նություն է ֮ռ֮ջ֮նում, ս֮ նույն միտումի ֮ն-

հետևող֮կ֮ն կիր֮ռումն է մի֮յն, հետևող֮կ֮նն ֮յն 

է, եր֯ նոր ֮֯րոյ֮խոսությ֮ն ու սյուժեի միջև իմ֮ս-

տ֮յին հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮նություն է ստեղծվում ֮վ֮ն-
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ֱ֮կ֮ն սյուժեի փոփոխմ֮ն հ֮շվին: ֈհ֮, օրին֮կ` 

թիվ 11 սյուժեն
73

 - «֚֮կ֮տְ֮րին հ֮ղթող տղ֮ն»: 

 վորն օր ծերությ֮ն ժ֮ռ֮նְ է ունենում ևְ֮֮

֮ստղְ֮ետներից իմ֮նում նր֮ ճ֮կ֮տְ֮իրը. եթե 

մինչև 15 տ֮րեկ֮նը օձը չխ֮յթի, երկ֮ր կյ֮նք կու-

նեն֮ և մեծ թְ֮֮վոր կլինի: ֮֗յրը որֱուն պ֮հում է 

հ֮տուկ շինվ֮ծ ֮շտ֮ր֮կում՝ ֮մեն֮յն հսկողությ֮ն 

ներքո: ֮֕ռ֮ն մի օր խ֮ղող է ք֮ղում, որպեսզի տ֮-

նի թְ֮֮վորի տղ֮յին, խ֮ղողի զ֮մ֯յուղն է սողոս-

կում մի օձ: ֛ինչ ֮յֱ թְ֮֮վորի տղ֮ն ֮շտ֮ր֮կի 

տ֮կ հ֮վ֮քվ֮ծ մուր֮ցկ֮ններին ողորմություն է 

տ֮լիս թ֮նկ֮րժեք սինին և իր ֮շխ֮տ֮սիրությ֮ն 

շնորհիվ փրկվում մ֮հից՝ պ֮տ֮հ֮֮֯ր ֱ֮ն֮կի ծ֮յ-

րով սպ֮նելով ְորְի տ֮կ մտ֮ծ օձին: 

֛ինչֱեռ, ըստ ժողովրֱ֮կ֮ն փիլիսոփ֮յությ֮ն, 

«ճ֮կ֮տին ְրվ֮ծը չի ջնջվում»: ֈյֱ են վկ֮յում ն֮և 

«֚֮կ֮տְ֮րի» սյուժեների ժողովրֱ֮կ֮ն մեկն֮֮֯-

նությունները
74: ֈհ֮ իջև֮նյ֮ն տ֮ր֯եր֮կը. թְ֮֮-

վորը նույն կերպ իմ֮նում է, որ իր որֱու մ֮հը ջրից է: 

֝ույն կերպ պ֮տսպ֮րում է ֮շտ֮ր֮կում: ֮֕ռ֮ն 

կ֮ն֮չի է լվ֮նում և կեր֮կուրների հետ տ֮նում ֮ր-

ք֮յ֮զնին: ֖֮ն֮չուց ջրի մի կ֮թիլ է ընկնում, ծով 

ֱ֮ռնում և թְ֮֮վորի տղ֮յին խեղֱում: 

ֈհ֮ և Մ֮րտունու տ֮ր֯եր֮կը: ְ֮֮վորը, լսե-

լով, որ որֱու մ֮հը ְ֮յլից է, նր֮ն փ֮կում է ֮շտ֮-

ր֮կում: ֮֡տուհ֮նից մի ճ֮նճ է ներս ընկնում, ְ֮յլ 

ֱ֮ռնում և տղ֮յին ուտում: 
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 ֘եռ. 6621, էջ 185֮, ձեռ. 8727, էջ 22֮, ձեռ. 8049, էջ 13֮, ձեռ. 

10720, էջ 202֯, տե՛ս ն֮և «֎ջեր», 49: 
74

 ֑ող. տ֮ր֯եր֮կները տե՛ս ֗։ֈ-3, 84 (֓ջև֮ն), 15, 38 (֛֮ր-

տունի), 6cկ., 26 (֒ոռի): 
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֝ույն կ֮ռուցվ֮ծքով ստեղծվ֮ծ ֮֯զմ֮թիվ տ֮ր-

֯եր֮կներ կ֮ն, որոնց ְ֮ղ֮փ֮ր֮խոսությունը մեկ է, 

ճ֮կ֮տְ֮իրն ֮նխուս֮փելի է: ֓հ֮րկե, ժողովրֱ֮-

կ֮ն հեքի֮թների ծովում հ֮նֱիպում են ն֮և ֮յն-

պիսի հեքի֮թներ, որոնցում հերոսը փրկվում է ս֮հ-

մ֮նվ֮ծ ճ֮կ֮տְ֮րից, ֮֯յց ֮յֱ հեքի֮թի սյուժեն 

հր֮շ֮պ֮տում է: ։֮ցի ֮յֱ, նր֮նում ճ֮կ֮տְ֮րի 

ժխտմ֮ն հն֮ր֮վորությունը չի էլ ֮֯ց֮ռվում, որով-

հետև, ըստ ֮յֱ սյուժեի, եթե հերոսուհին ֮սի տղ֮յի 

ճ֮կ֮տְ֮րի ְ֮ղտնիքը, որ մի֮յն ինքը ְիտի, ֮պ֮ 

կենթ֮րկվի ֮յս ֮նְ֮մ ֮րֱեն իրեն հ֮մ֮ր ս֮հ-

մ֮նվ֮ծ ճ֮կ֮տְ֮րին՝ կք֮ր֮ն֮: ֈյֱպես էլ լինում 

է, եր֯ ճ֮կ֮տְ֮իրը մի կողմից ժխտվում է, մյուս 

կողմից՝ հ֮ստ֮տվում
75: 

ֈյսպիսով, պ֮րզ է, որ ֮յս սյուժեի միջնֱ֮֮րյ֮ն 

խմְ֮֯րությունը շեղվում է հեքի֮թի ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն 

մեկն֮֮֯նությունից և ֯ոլորովին հ֮կ֮սում է ժողո-

վրֱ֮կ֮ն փիլիսոփ֮յությ֮նը: 

֚֮կ֮տְ֮րի մ֮սին ժողովրֱ֮կ֮ն հեքի֮թները 

ְ֮լիս են նր֮ ուժի նկ֮տմ֮մ֯ կույր հ֮վ֮տի ֮յն 

վ֮ղնջ֮կ֮ն ժ֮մ֮ն֮կներից, եր֯ ճ֮կ֮տְ֮րի կ֮մ-

քին հլու ենթ֮րկվում էր նույնիսկ ֮ստվ֮ծների ֮ր-

ք֮ն՝ ֍ևսը: ֛ինչֱեռ նոր ժ֮մ֮ն֮կներում, ֮յֱ սյու-

ժեի քրիստոնե֮կ֮ն խմְ֮֯րությ֮մ֯, ճ֮կ֮տְ֮իրը 

հ֮նձնվ֮ծ է ֮ստծու տնօրինությ֮նը, հետև֮֮֯ր, 

նր֮նից կ֮րելի է խուս֮փել, եթե ողորմ֮ծ ու ֮ղք֮-

տ֮սեր լինել: 

֛իջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮ռումները մի֮յն իրենց ֯նորոշ 

֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններ ֱրսևորում են ն֮և սյուժե-
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 ֦ե՛ս ֗։ֈ-18ցկ, 91 (֒ոռի): 
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ների տ֮ր֯եր֮յն֮ցմ֮ն ֮սպ֮րեզում: ։֮նն ֮յն է, որ 

«տ֮ր֯եր֮կ» հ֮սկ֮ցությունը փոքր-ինչ ֮յլ իմ֮ստ 

ունի միջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮ռումներում: թե ֮յսօր ընֱու-

նում ենք, որ նույն սյուժեի յուր֮ք֮նչյուր ֮ս֮ցող֮-

կ֮ն պ֮տում մյուսի նկ֮տմ֮մ֯ տ֮ր֯եր֮կ է, ֮պ֮ ոչ 

միշտ կ֮րող ենք ֮յֱպես ֮սել նույն սյուժեի յուր֮-

ք֮նչյուր ְրչությ֮ն մ֮սին, որովհետև տվյ֮լ հեքի֮-

թը, եր֯ ְր֮ռվեց ձեռְ֮րում, ֮յն հետְ֮֮յում ֮ղ֯յուր 

է ֱ֮ռնում մյուսների հ֮մ֮ր: ֗ետև֮֮֯ր, նույն սյու-

ժեի XVII և XVIII ֱֱ. ְրչությունները մի ընֱհ֮նուր 

֮ղ֯յուրի շնորհիվ հ֮ճ֮խ ֮յնք֮ն են իր֮ր նմ֮նվում, 

որ ֮յլևս նր֮նց տ֮ր֯երություններն ֮րժեք֮զրկվում 

են: ֈյֱպիսինները չպետք է հ֮մ֮րել տ֮ր֯եր֮կներ, 

որովհետև ֱր֮նք ֮֯նְ֮իտությ֮ն մեջ ն֮խ և ֮ռ֮ջ 

ֱիտվում են ի֯րև ֮֯ն֮վոր ստեղծְ֮ործություններ և 

ոչ թե ֯նְ֮րְ֮իտ֮կ֮ն մի֮վորներ
76

: վ ընֱհ֮կ֮-

ռ֮կը, տ֮ր֯եր֮կներ պետք է հ֮մ֮րել, ֮սենք, XX ֱ. 

ְրի ֮ռ֮ծ որևէ սյուժեի մ֮քուր և միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮յլ 

֯նְ֮րերի հետ նր֮ մի֮հյուսվ֮ծ, ճ֮ն֮չելիի ս֮հմ֮-

նում տ֮րր֮լուծվ֮ծ պ֮տումները
77

, որովհետև վեր-

ջիններս ֮ռ֮նձին հեքի֮թ չեն ֱ֮ռնում, ֮֯յց ֮նտե-

սել նույնպես չենք կ֮րող, ք֮նի որ ֱր֮նք ինքնըստինք-

յ֮ն շ֮տ օְտ֮կ֮ր են հեքի֮թի պ֮տմությ֮ն ուսում-

ն֮սիրմ֮ն հ֮մ֮ր: 

֛իջնֱ֮֮րյ֮ն տ֮ր֯եր֮կի ուսումն֮սիրությ֮ն 

հ֮մ֮ր պետք է հ֮շվի ֮ռնել և ֮յն ֱեպքը, եր֯ տվյ֮լ 

սյուժեի` ֱեռևս ձև֮վորմ֮ն շրջ֮նի ְր֮ռումն ֮յժմ 
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 ֦ե՛ս ձեռ. 792, էջ 348֯ և «֥֮րք», էջ 369: 
77

 ֦ե՛ս ցուց֮կի թիվ 32, 34, 14 սյուժեները՝ իրենց տ֮ր֯եր֮կ-

ներով: 
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հիշեցնում է որևէ ֮վ֮րտուն սյուժեի տ֮ր֯եր֮կ: ֏ստ 

իս` տ֮ր֯եր֮կ֮յին նմ֮ն ֮ռնչ֮կցություն պետք է 

տեսնել թիվ
 
7 («րկու ընկեր») սյուժեի միջնֱ֮֮րյ֮ն և 

նր֮ ժ֮մ֮ն֮կ֮կից որ֮կի ְր֮ռումների միջև
78: 

ֈնհր֮ժեշտ է նշել, որ իր֮պ֮տում հեքի֮թի միջ-

նֱ֮֮րյ֮ն ְր֮ռումների յուրօրին֮կ ֯նույթից ֯խող 

֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններից է ն֮և հեքի֮թի ֮֯ղ֮-

ֱրիչ մ֮սերի տ֮ր֯եր֮կմ֮ն ֱժվ֮րությունը: ր֮ 

պ֮տճ֮ռը ոչ մի֮յն ֮յն է, որ իր֮պ֮տում հեքի֮թի 

֮֯ղֱ֮րիչ մ֮սերը կ֮յուն են՝ սյուժեի հետ իրենց հ֮-

ր֮֯երությ֮մ֯, որովհետև սյուժեն և մոտիվն իր֮-

պ֮տում հեքի֮թներում հ֮մ֮րժեք մեծություններ են, 

֮յլև ֮յն, որ հեքի֮թի նոր մշ֮կմ֮ն հ֮ս֮ր֮կ֮կ֮ն 

ֆունկցի֮ն ընտրում է ոչ մի֮յն թեմ֮ն և սյուժեները, 

֮յլև հերոսներին, նր֮նց ְործողությ֮ն հոְե֮֯ն֮-

կ֮ն ֱրֱ֮պ֮տճ֮ռները, հետև֮նքները և ֮յլն: ր֮ն 

նպ֮ստում է ն֮և սյուժեների ս֮հմ֮ն֮փ֮կ ք֮ն֮-

կությունը, որի ներսում տ֮ր֯եր֮կներ շ֮տ չկ֮ն, 

որովհետև հեքի֮թի ֮մեն մի նոր ְրչությ֮ն հ֮մ֮ր 

֮յսուհետ ֮ղ֯յուր էր ծ֮ռ֮յում ְիրքը, հեքի֮թի 

ն֮խկին ְր֮վոր տ֮ր֯եր֮կը: 

*** 

֛իջնֱ֮֮րյ֮ն հեքի֮թ֮յին սյուժեների ս֮հմ֮-

ն֮փ֮կ ք֮ն֮կն ֮նիմ֮ստ չի ֱ֮րձնում նր֮նց ֱ֮-

ս֮կ֮րְումը, որովհետև նյութը հիմն֮կ֮նում ֮մ-

փոփվ֮ծ է, նր֮նից ֱուրս մեկ-երկու ֮նհ֮յտ սյուժե-
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 ֑֮մ֮ն֮կ֮կից պ֮տումը տպְ֮րվ֮ծ չլինելու պ֮տճ֮ռով 

կ֮րելի է հ֮մեմ֮տել նր֮ մշ֮կվ֮ծ տ֮ր֯եր֮կի հետ, տե՛ս ֝. 

֮֗կո֯յ֮ն, ֈ. ֤֮հ֮կյ֮ն, «֗իմ֮՞ ես ուզում, թե հետո», ր., 1977, 

էջ 146: 



74 

ները որ֮կ֮կ֮ն փոփոխություններ չեն կ֮րող 

մտցնել ֱ֮ս֮կ֮րְմ֮ն մեջ, ուրեմն և նր֮նից ֮րվ֮ծ 

հետևությունները հ֮վ֮կնում են լինելու հ֮վ֮ստի: 

֛իջնֱ֮֮րյ֮ն ձեռְ֮ր֮ց սյուժեների ց֮նկում 

ներկ֮յ֮ցվ֮ծ ֯ոլոր հեքի֮թները ֮֯րոյ֮խոս֮կ֮ն 

են: ։֮ց֮ռություն է մի֮յն թիվ 43 սյուժեն («֎շի 

ձուն»), որն ունի զվ֮րճ֮լի-ժ֮մ֮նց֮յին ֯նույթ (зани-
мательный), չն֮յ֮ծ «ֈղվեսְ֮րքում» ֮յն տրվ֮ծ է 

ընֱ֮րձ֮կ ֮֯րոյ֮խոսությ֮մ֯: 

ֈյֱ հ֮նְ֮մ֮նքի, ինչպես և սյուժեների ս֮հմ֮-

ն֮փ֮կ ք֮ն֮կի պ֮յմ֮ններից ելնելով` կ֮րող ենք 

խուս֮փել իր֮պ֮տում հեքի֮թների ընֱունվ֮ծ թե-

մ֮տիկ-ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն ֱ֮ս֮կ֮րְումից, որը հն֮-

ր֮վորություն է տ֮լիս ընְֱրկելու նյութի մեծ ք֮ն֮-

կություն, և օְտ֮կ֮ր է հենց ֱր֮նով: 

ֈյս սյուժեների ֱ֮ս֮կ֮րְումը կ֮րելի է տ֮լ ըստ 

֮յն ֮֯նի, թե հեքի֮թի ְ֮ղ֮փ֮րը ְործողությ֮ն 

(լ֮յն իմ֮ստով) ինչ տիպերով է ի հ֮յտ ְ֮լիս: 

I. ֔մ֯ում ֮յն սյուժեներն են, որոնց ְ֮ղ֮փ֮րը 

հ֮ստ֮տվում է հերոսների ְործողությ֮ն (նեղ իմ֮ս-

տով), կ֮մ ֱեպքերի ու իրֱ֮֮րձությունների միջո-

ցով
79: ֈյֱ սյուժեներն են. թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 

21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 

45, 48, 49, 50, 51, 52, 53: 

II. ֔ում֯ը կ֮ռուցվ֮ծ է ֱիպուկ խոսքի, վեճի, 

հ֮րց ու պ֮տ֮սխ֮նի սկզ֯ունքով թիվ 8, 12, 14, 16, 

27, 36, 46, 47:  

III. ֔մ֯ի սյուժեների ְ֮ղ֮փ֮րը ֮֯ց֮հ֮յտվում է 

հերոսի որևէ տ֮րօրին֮կ ֮ր֮րքով, որի տ֮կ 
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 ֓հ֮րկե, ֮մեն մի հեքի֮թում ְ֮ղ֮փ֮րի հ֮ստ֮տմ֮ն մեջ 

֮ռկ֮ են ն֮և ֮յլ խմ֯ի տ֮րրեր, ֮֯յց ֱր֮նք որոշիչ չեն:  
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թ֮քնվ֮ծ իմ֮ստը հետո ֮֯ց֮տրվում է. թիվ 7, 15, 17, 

18, 19, 23, 35, 42: 

ֈռ֮ջին ֮մեն֮մեծ խմ֯ում մի֮վորվում են 33 

սյուժե, II-ում՝ 7, III-ում՝ 8: ֈռ֮ջին խում֯ն իր հերթին 

ֱ֮ս֮կ֮րְվում է ըստ ְործողությ֮ն, կ֮մ ֱեպքերի ու 

իրֱ֮֮րձությունների տ֮ր֯եր ֱրսևորումների ու կ֮-

տ֮րմ֮ն եղ֮ն֮կների: ֈյֱ տես֮կետից կ֮րելի է 

֮ռ֮նձն֮ցնել մի ք֮նի ենթ֮խմ֯եր. 

ֈ. ֤ովոր֮կ֮ն, իր֮կ֮ն֮մետ ְործողություննե-

րով հյուսվ֮ծ սյուժեներ թիվ 1, 3, 6, 9, 10, 21, 22, 24, 25, 

26, 28, 29, 30, 38, 44, 51, 52, 53: 

։. ֮֡տ֮հ֮կ֮նությ֮մ֯ պ֮յմ֮ն֮վորվ֮ծ ְործո-

ղություններով ընթ֮ցող սյուժեներ թիվ 11, 32, 43: 

֊. րև֮կ֮յ֮կ֮ն (ֆ֮նտ֮ստիկ) ְործողություն-

ներից ֮֯ղֱ֮րվ֮ծ սյուժեներ թիվ 2, 4, 5, 31, 37, 39, 40, 

41, 45, 48, 49, 50: 

֛իևնույն խմ֯ում ու ենթְ֮լխում մի֮վորվ֮ծ հ֮-

մ֮րների սյուժեները հ֮մեմ֮տելիս պ֮րզվում է 

հետևյ֮լը. 

II խմ֯ի հերոսների ֱիպուկ խոսքի, վեճի, հ֮րց ու 

պ֮տ֮սխ֮նի վր֮ հիմնվ֮ծ հեքի֮թներում ְ֮ղ֮-

փ֮րն ֮րտ֮հ֮յտվում է հերոսների ինքն֮֯նու-

թְ֮րմ֮մ֯, նր֮նց հոְեկ֮ն կերտվ֮ծքի ինքն֮֮֯-

ց֮հ֮յտմ֮մ֯, թե ինչպիսին են իրենք, և ֱ֮ ոչ ֮նկ֮խ 

֮յֱ հերոսներից, ֮յլ իրենց ְիտ֮կցմ֮մ֯: 

III խմ֯ի հերոսների տ֮րօրին֮կ ֮ր֮րքների ու 

նր֮նց ֮֯ց֮տրությ֮ն վր֮ հիմնվ֮ծ հեքի֮թներում 

֮֯ց֮հ֮յտվում է ոչ թե ֮յֱ ֮ր֮րքը կ֮տ֮րողի, ֮յլ 

նր֮ ֱիմ֮ցինի, շրջ֮պ֮տի մ֮րֱկ֮նց կ֮մ մ֮րֱու 

ներ֮շխ֮րհը, նր֮նց յուր֮հ֮տուկ էությունը, ով 

լինելը, հոְեկ֮ն վիճ֮կը: 
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I խմ֯ի ֈ ենթ֮խմ֯ի սովոր֮կ֮ն իր֮կ֮ն֮նմ֮ն 

ְործողություններով հյուսվ֮ծ սյուժեներն ֮րտ֮հ֮յ-

տում են ֮֯զմ֮զ֮ն, ֮֯յց ընֱհ֮նուր ְ֮ղ֮փ֮րներ, 

օրին֮կ, հ֮րստություն ունեցողի ֮նհ֮նְիստ կյ֮նքի 

(1), ְ֮֮հությ֮ն (6), հ֮ս֮ր֮կ մ֮րֱկ֮նց ֮րֱ֮-

ր֮մտությ֮ն (3), ֮֯րի խր֮տներով ֮ռ֮ջնորֱվելու 

(9), ընկերների հ֮վ֮տ֮րմությ֮ն (26) և ֮յլն: 

I խմ֯ի ։ ենթ֮խմ֯ի պ֮տ֮հ֮կ֮նությ֮ն վր֮ 

հիմնվ֮ծ սյուժեները թվով քիչ են, հ֮տկ֮պես ֱր֮ն-

ցից մեկը (թիվ
 
43), եթե չհ֮շվենք, ֮պ֮ մն֮ց֮ծ եր-

կուսից մեկը ճ֮կ֮տְ֮իրը հերքում է (11), մյուսը 

֮֯խտի ְ֮ղ֮փ֮րը հ֮ստ֮տում է (32), վերջիններիս 

վր֮ հիմնվ֮ծ հետևությունն էլ կ֮րող է սխ֮լ և խ֮-

֯ուսիկ լինել: ֮֗մեն֮յն ֱեպս, ֮սենք, որ ֮֯րոյ֮խո-

ս֮կ֮ն իր֮պ֮տում հեքի֮թներում պ֮տ֮հ֮կ֮նու-

թյունը օְտְ֮ործվում է փիլիսոփ֮յ֮կ֮ն ընֱհ֮նր֮-

ցումների հ֮մ֮ր: 

I խմ֯ի ֊ ենթ֮խմ֯ի երև֮կ֮յ֮կ֮ն ֆ֮նտ֮ստիկ 

տ֮րրերով ֮֯ղֱ֮րվ֮ծ սյուժեների մի մ֮սն ֮րտ֮-

հ֮յտում է ընֱհ֮նուր ְ֮ղ֮փ֮րներ, ինչպես ֈ ենթ֮-

խմ֯ում էր, իսկ մյուս մ֮սը, որ ֮վելի ուշְ֮ր֮վ է, 

֮րտ֮հ֮յտում է մ֮րֱկ֮յին ընֱհ֮նուր հ֮տկ֮նիշի 

ְ֮ղ֮փ֮րներ, մի երևույթ, որը զ֮րմ֮ն֮լիորեն չի 

ընְֱծվ֮ծ ֈ ենթ֮խմ֯ի սյուժեներում: 

֮֗յ միջնֱ֮֮րյ֮ն հեքի֮թների ուսումն֮սիրմ֮ն 

հետְ֮֮ խոր֮ցմ֮ն հետ կփոխվեն, և ֮վելի ְիտ֮-

կ֮ն ու վերջն֮կ֮ն տեսք կընֱունեն հեքի֮թի միջն֮-

ֱ֮րյ֮ն սյուժեների ֱ֮ս֮կ֮րְումը և նր֮ հիմ֮ն վր֮ 

կ֮զմվ֮ծ սյուժեների ուղեցույցը:  
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֊֒֟֩֔ III 

֗֫֓ֈ֧֝֓ ֛֢֓֝ֈֈ֧֜ֈ֝ ֤֑֧֜֟֩֝֓ 

֊֧֫ֈ֜֓֝ ֟֩ ֑֥֧֟֙֟ֈ֖ֈ֝ ֈ֙։֧֧֜֟֩֝֓ 

֗ֈ֧֨֓ ֧֢֞֟֩ 

֮֗մ֮շխ֮րհ֮յին ֮֯նְ֮իտությ֮ն ֮մեն֮կնճռոտ 

խնֱիրներից մեկն իր֮պ֮տում հեքի֮թ֮յին սյուժե-

ների ծְ֮ումն֮֮֯նությ֮ն հ֮րցն է: ֗ր֮շ֮պ֮տում 

սյուժեների ծְ֮մ֮ն հ֮րցը տես֮կ֮նորեն փոքր-ինչ 

֮վելի հեշտ է: ֈյֱ ուղղությ֮մ֯ կ֮տ֮րվ֮ծ ֮֯զմ֮-

թիվ ուսումն֮սիրությունները ցույց են տ֮լիս, որ 

նր֮նց միջ֮զְ֮յին ընֱհ֮նրությունը պ֮յմ֮ն֮վոր-

վ֮ծ է տ֮ր֯եր ժողովուրֱների հ֮մ֮ր ընֱհ֮նուր մի-

ֆոլոְի֮կ֮ն, ծիս֮կ֮ն, հ֮վ֮տ֮լիք֮յին հիմքերով: 

ֈյս տեսությունը, եթե կիր֮րկելի չլինի մի-երկու հր֮-

շ֮պ֮տում սյուժեի նկ֮տմ֮մ֯, ֮յնու֮մեն֮յնիվ, տ֮-

լիս է հ֮րցին մոտեն֮լու մի ճշմ֮րիտ սկզ֯ունք, որով 

քննվում է ընֱհ֮նր֮պես հր֮շ֮պ֮տում սյուժեների 

ծְ֮ումն֮֮֯նությունը: 

֛ինչֱեռ իր֮պ֮տում հեքի֮թները, լինելով կոնկ-

րետ պ֮տմ֮կ֮ն իր֮կ֮նությ֮ն ծնունֱ, տ֮ր֯եր ժ֮-

մ֮ն֮կների հ֮ս֮ր֮կ֮կ֮ն որոշ֮կի խմ֯երի ְ֮ղ֮-

փ֮ր֮խոս֮կ֮ն ֮րտ֮հ֮յտություն, ունեն֮լով ֱեռևս 

վ֮ղ ժ֮մ֮ն֮կներից ְր֮վոր կյ֮նք, չեն հ֮նֱուրժում 

֮յնպիսի մի տեսություն, որը կիր֮ռվեր նր֮նց ֯ոլոր 

սյուժեների ծְ֮ումը որոշելիս: ֗ետև֮֮֯ր, նր֮նցից 

ְրեթե յուր֮ք֮նչյուրի հ֮մ֮ր պետք է ְտնել հետ֮-

զոտմ֮ն նոր սկզ֯ունք: ֬րին֮կ, ինչպե՞ս ֮֯ց֮տրել 

թե՛ ժ֮մ֮ն֮կով և թե՛ տ֮ր֮ծությ֮մ֯ իր֮րից հեռու 

ժողովուրֱների մեջ տ֮ր֮ծվ֮ծ միևնույն սյուժեի 
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ְոյությունը: ֟՞րն է նր֮ հ֮յրենիքը: ։ոլոր տեսություն-

ները (միֆոլոְի֮կ֮ն, փոխ֮ռ֮կ֮ն, փոխ֮զֱեց֮կ֮ն 

և ֮յլն) ֮նզոր են պ֮տ֮սխ֮նելու ֮յս հ֮րցին: ։֮-

նְ֮իտ֮կ֮ն ներկ֮ մ֮կ֮րֱ֮կում նր֮ ֮նլուծելիու-

թյունը պ֮հ֮նջում է հ֮րցֱ֮րմ֮ն ֮յլ եղ֮ն֮կ: ֟չ թե 

ְտնել հ֮յրենիքը
80

, ֮յլ, քննելով ֮յֱ սյուժեների ֯ոլոր 

ժողովուրֱների ְր֮կ֮ն հուշ֮րձ֮ններում պ֮հպ֮ն-

վ֮ծ ְր֮ռումները, ְտնել նր֮նց ֮ղ֯յուրները, որոնք 

կ֮րող են լինել ְրք֮յին և ժողովրֱ֮կ֮ն: ֈյֱ երկու 

֮ղ֯յուրների փոխհ֮ր֮֯երությունից էլ պ֮րզ կֱ֮ռ-

ն֮ միջնֱ֮֮րյ֮ն ձեռְ֮րերում պ֮հպ֮նվ֮ծ ֮նհ֮-

տ֮կ֮ն կ֮մ ժողովրֱ֮կ֮ն ծְ֮մ֮ն, ժողովրֱ֮կ֮նի 

֮նհ֮տ֮կ֮ն֮ցմ֮ն կ֮մ վեր֮խմְ֮֯րմ֮ն և մի 

շ֮րք ֮յլ հ֮րցեր: ֈնհր֮ժեշտ է նշել, որ միջնֱ֮֮ր-

յ֮ն սյուժեների ְրք֮յին կ֮մ ժողովրֱ֮կ֮ն ֮ղ֯յուր-

ների ֮֯ց֮հ֮յտմ֮ն ְլխ֮վոր պ֮յմ֮ն պետք է լինի 

կ֮պը ֮֯ն֮հյուս֮կ֮ն ստեղծְ֮ործությունների ժ֮-

մ֮ն֮կ֮կից ְր֮ռումների կենֱ֮նի, շ֮րուն֮կվող 

պրոցեսի հետ: 

                                                           
80

 ֝կ֮տելի է, որ ֮յս հ֮րցն ֮վելի շ֮տ ֮֯րձր֮ցնում են ոչ թե 

֮֯նְ֮ետներ, ֮յլ ְր֮կ֮նְ֮ետ-֮֯ն֮սերներ, որոնք, ֱիպվ֮ծով 

֮ռնչվելով ֮֯ն֮հյուս֮կ֮ն սյուժեների հետ, մի֮նְ֮մից հ֮կ-

վ֮ծ են նր֮նց հ֮յրենիքը հ֮մ֮րելու ֮յն երկիրը, որտեղից 

հ֮յտնի է ֮մեն֮հին ְր֮ռումը: ֦ե՛ս А. С. Орлов, «Переводные по-
вести феодальной руси и Московского государства XII-XVII веков», 

Л., 1934, ֈ. ֤ր֮պյ֮ն, «֮֗յ միջնֱ֮֮րյ֮ն զրույցներ»: ֮ ըստ 

երեվույթին ְ֮լիս է հեղին֮կ֮յին ստեղծְ֮ործությ֮ն նմ֮ն 

հ֮րցերի լուծմ֮ն ֮վ֮նֱ֮կ֮ն ְր֮կ֮նְ֮իտ֮կ֮ն սկզ֯ունքը 

֮֯ն֮հյուս֮կ֮ն նյութի նկ֮տմ֮մ֯ ֮նվեր֮պ֮հ կիր֮ռումից: 
֛ինչֱեռ պետք է ֮սել, որ ժ֮մ֮ն֮կ֮կից եվրոպ֮կ֮ն կոմպ֮-

ր֮տիվիստիկ֮յում ֮յֱ սկզ֯ունքը զְուշությ֮մ֯ է կիր֮ռվում 

նույնիսկ ְր֮կ֮ն-֮նհ֮տ֮կ֮ն երևույթների ծְ֮ումն֮֮֯ն֮-

կ֮ն հ֮րցերի նկ֮տմ֮մ֯: ֦ե՛ս А. Дима, «Принципы сравнительно-
го литературоведения», М., 1977:  
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֮֗յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ձեռְ֮րերն օտ֮ր, ְրք֮յին 

֮ղ֯յուրներ շ֮տ են ունեցել, ֮֯յց նր֮նցից ֮մեն֮-

տ֮ր֮ծվ֮ծն ու հեղին֮կ֮վորը «֮֗ր֮նց վ֮րքերից» 

հետո եղել է «֮֗յելի վ֮րուց» ժողով֮ծուն: ֈռ֮ջին 

֮նְ֮մ մ֮նր֮պ֮տումների ֮յֱ ժողով֮ծուն լույս է 

տեսել լ֮տիներեն 1481 թվին: ֈյնուհետև 1605 թ., ըստ 

երևույթին լր֮ցվ֮ծ ու վեր֮մշ֮կվ֮ծ հր֮տ֮ր֮կվում 

է ֜ոհ֮ն ֛֮յորի և ֈնտոն ֮վրոլցիոսի կողմից: ֈյֱ 

հր֮տ֮ր֮կությունն էլ 1633 թ-ին թ֮րְմ֮նվում է լե-

հերեն ֤իմեոն ֥իսոցկու կողմից: 1660 թ-ին ֮֗յոց 

֪իլիպոս ֖֮թողիկոսի հ֮վ֮նությ֮մ֯ ֤տեփ֮նոս 

֒եհ֮ցին թ֮րְմ֮նում է լեհերեն ֯նְ֮իրը. վերջինս 

հիմք է ծ֮ռ֮յել ն֮և 1677 թ-ին ռուսերեն թ֮րְմ֮նու-

թյ֮ն հ֮մ֮ր: «֮֗յելու» հ֮յերեն թ֮րְմ֮նությունն 

֮ռ֮ջին ֮նְ֮մ հր֮տ֮ր֮կվում է 1702 թ.: ֈյսպիսով, 

սկս֮ծ XVII ֱ. վերջին ք֮ռորֱից՝ «֮֗յելին» ֮յնպիսի 

մի ձեռְ֮ր֮յին շրջ֮ն֮ռությ֮ն մեջ է ընկնում, որի 

հ֮յկ֮կ֮ն ֯ոլոր ֱրսևորումները կ֮րող են վերլուծվել 

֮ռ֮նձին ուսումն֮սիրությ֮մ֯
81: 

«֮֗յելին» մ֮ն֮վ֮նֱ մեծ հետ֮քրքրություն է 

ներկ֮յ֮ցնում հեքի֮թְ֮իտութ֮ն հ֮մ֮ր: ֝ր֮ մեջ 

ընְֱրկվել են իր֮պ֮տում հեքի֮թի 11 սյուժե (տե՛ս 

ցուց֮կ թիվ
 
1, 6, 8, 9, 17, 42, 50, 51, 52, 53): ֥երջին երե-

քից ֮֯ցի, մն֮ց֮ծ ութ սյուժեները տ֮ր֮ծվ֮ծ են 

֛֮շտոցյ֮ն ֛֮տենֱ֮֮ր֮նում պ֮հվող ձեռְ֮րե-

րում: նթֱ֮րե՞լ, ուրեմն, որ ֮յֱ սյուժեները ֮֗յ֮ս-

տ֮ն են եկել վրոպ֮յից «֮֗յելու» միջոցով, թե՞ մին-

                                                           
81

 ֬րին֮կելի է ֮յֱ տես֮կետից նմ֮ն֮տիպ ռուսերեն ուսումն֮-

սիրությ֮ն փորձը, տե՛ս О. А. Державина, «Великое зерцало и его 

судьба на русской почве», М., 1965: 



80 

չեվ «֮֗յելու» հ֮յերեն թ֮րְմ֮նությունը նր֮նք (կ֮մ 

նր֮նցից մի ք֮նիսը) ծ֮նոթ են եղել հ֮յ ֮ս֮ցող֮-

կ֮ն շրջ֮ններին: ֮֗րցի լուծմ֮ն մի֮կ ելքն ֮յֱ սյու-

ժեները պ֮րուն֮կող ձեռְ֮րերի ְրչությ֮ն ժ֮մ֮-

ն֮կների ու նր֮նց տ֮ր֯եր֮կների հ֮մեմ֮տությունն 

է, որին էլ ֱիմել է ֮֯ն֮սեր ֊. ֦եր-֛կրտչյ֮նն իր 

«֮֗յկ֮կ֮նք»
82

 ֮շխ֮տությ֮ն մեջ: ֈյֱ ճ֮ն֮պ֮ր-

հով ն֮ ցույց է տ֮լիս, որ, օրին֮կ, միջնֱ֮֮րյ֮ն հե-

քի֮թների ցուց֮կի հ֮մ֮ր 8 սյուժեն («երկու ն֮-

խ֮նձ») հ֮յկ֮կ֮ն իր֮կ֮նություն է թ֮փ֮նցել «֮֗-

յելու» միջոցով, ֮յսինքն՝ ունի ְրք֮յին ֮ղ֯յուր, որով-

հետև ֯ոլոր ձեռְ֮րերը, որոնք պ֮րուն֮կում են ֮յֱ 

հեքի֮թը, ְրվ֮ծ են 1660 թ-ից հետո: ֊. ֦եր-

֛կրտչյ֮նն իր կ֮րծիքը հ֮ստ֮տելու հ֮մ֮ր շ֮րու-

ն֮կում է որոնումները և հ֮յտն֮֯երում XVII ֱ., ֮֯յց 

«֮֗յելու» թ֮րְմ֮նությունից մոտ 20 տ֮րի ֮ռ֮ջ 

ְրվ֮ծ մի ձեռְ֮իր: ֈռ֮ջ եկ֮ծ տր֮մ֮֮֯ն֮կ֮ն 

հ֮կ֮սությունը ֮֯ն֮սերին մղում է ֮վելի մ֮ն-

ր֮զնին հետ֮զոտությ֮ն: ֮֡րզվում է, որ ձեռְ֮իրը 

կ֮զմվ֮ծ է երկու մ֮սից՝ ְրչությ֮ն ժ֮մ֮ն֮կը վկ֮-

յող հիշ֮տ֮կ֮ր֮նից հետո ְրվ֮ծ մ֮սը հետְ֮֮յի 

հ֮վելում է, որովհետև տ֮ր֯եր են ոչ մի֮յն թղթի 

ְույնը, ֮յլև ְրի տես֮կը (֮ռ֮ջին մ֮սը ֯ոլորְիր է, 

երկրորֱը՝ ֯ոլորְրից նոտրի ֮նցմ֮ն ְիր). էլ ի՞նչ է 

մնում, եթե ոչ հ֮ստ֮տ մն֮լ սեփ֮կ֮ն հ֮մոզմունքի 

մեջ: վ հ֮րְելի ֮֯ն֮սերն ֮ռ֮ջին հ֮յ֮ցքից հ֮-

ճելի, ֮֯յց իր֮կ֮նում խ֮֯ուսիկ ֮֯ն֮սիր֮կ֮ն 

ְյուտի մղումով հ֮պճեպ եզր֮կ֮ցնում է, թե երկու 
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 ֊. ֦եր-֛կրտչյ֮ն, «֮֗յկ֮կ֮նք», ֥֮ղ֮րշ֮պ֮տ, 1899: 
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ն֮խ֮նձ֮խնֱիրների սյուժեն լ֮տին֮ցիներից ֮֗-

յ֮ստ֮ն է ֮նցել ְրք֮յին ճ֮ն֮պ֮րհով: 

֤֮կ֮յն ֮յֱ սյուժեի ֯ոլոր ձեռְ֮ր֮յին տ֮ր֯ե-

ր֮կների հ֮մֱ֮րումը ցույց է տ֮լիս, որ ֊. ֦եր-

֛կրտչյ֮նի ֱիտ֮րկ֮ծ ձեռְ֮րերը քիչ են նմ֮ն հե-

տևությ֮ն հ֮նְելու հ֮մ֮ր և նր֮ ֮ս֮ծը ճիշտ կ֮-

րող էր լինել մի֮յն իր ձեռքի տ֮կ եղ֮ծ կոնկրետ ձե-

ռְ֮րի տվյ֮լ սյուժեի ְրչությ֮ն վեր֮֯երմ֮մ֯, որով-

հետև ֮յֱ սյուժեն պ֮րուն֮կող շ֮տ ձեռְ֮րեր ֮վելի 

վ֮ղ ժ֮մ֮ն֮կների ְրչություն են: եռ ֮վելին, մեր 

որոնումների ժ֮մ֮ն֮կ պ֮րզվեց, որ ֮յֱ սյուժեն 

ְր֮նցվ֮ծ է մինչև իսկ «֮֗յելու» թ֮րְմ֮նությունից 

248 տ֮րի ֮ռ֮ջ ְրվ֮ծ մի ձեռְ֮իր ժողով֮ծուում 

(ձեռ. 5118, էջ 341֮, 1412 թ.), եր֯ ֱեռ նույնիսկ ְոյու-

թյուն չուներ «֮֗յելի վ֮րուց» ժողով֮ծուի լ֮տինե-

րեն ֯նְ֮իրը: 

֮֗մեմ֮տենք ֮յֱ հեքի֮թի ֯ոլոր ձեռְ֮ր֮յին 

պ֮տումները: ֮֗յկ֮կ֮ն ձեռְ֮ր֮յին ְր֮ռումներից 

շ֮տերն ունեն ֮յնպիսի տ֮ր֯երություններ, որոնք չեն 

կ֮րող ֮֯ց֮տրվել մի֮յն ֮զֱեցությ֮մ֯: ֈյսպես, 

«֮֗յելու» տ֮ր֯եր֮կում
83

 հերոսներն են՝ թְ֮֮վորը 

և երկու մ֮րֱ՝ ֈְ֮հը և ֮֝խ֮նձոտը
84: 

֮֗յկ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կների մի խմ֯ում (ձեռ. 1357, 

էջ 257֮, XVI ֱ., ձեռ. 8727, էջ 27֮, XVII ֱ., ձեռ. 6074, էջ 

61֯, 1625-26 թթ.) հերոսներն են՝ թְ֮֮վորը և երկու 

ն֮խ֮նձ վեզիրները: ֈյստեղ ֮վել֮ցվ֮ծ է ն֮և ուղ-
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 «֮֗յելի», էջ 231: 
84

 ֮֗յկ֮կ֮ն 11 ձեռְ֮ր֮յին պ֮տումներից ոչ մեկը չունի «֮֗յե-

լու» ֮յֱ տ֮ր֯եր֮կի նշվ֮ծ ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններից որևէ 

մեկը: 
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ղ֮կի խոս֮կցությունը թְ֮֮վորի և ֮ռ֮ջինը խնֱրող 

ն֮խ֮նձոտի միջև, ֮յսինքն` տ֮ր֮կուս֮նքը երկ֮-

ր֮ցվ֮ծ է: 

֦֮ր֯եր֮կների մյուս խմ֯ում (ձեռ. 5118, էջ 341֮, 

1412 թ., ձեռ. 2226, էջ 201֮, 1450 թ.) ֛֮ռի երկու տ֮ր-

֯եր֮կները վերցվ֮ծ են 1619 և 1669 թթ. ձեռ֮-

ְրերից
85

, վեզիրների փոխ֮րեն հ֮նֱես են ְ֮լիս 

զինվորներ, իսկ ձեռ. 2939 (էջ 376֮, 1779-99 թթ.) 

ձեռְ֮րում՝ իշխ֮ններ, սր֮նց «վեճը» տրվ֮ծ է ֮վելի 

կ֮րճ՝ ներքին խոսքի ս֮հմ֮ններում: ֮֝զ֮րյ֮նցի 

«ֈնեկֱոտներում» (հտ. ։, էջ 62) ն֮խ֮նձների ֱերում 

զոր֮վ֮րներ են, ժ֮մ֮ն֮կ֮կից մի ְր֮ռմ֮ն մեջ ն֮-

խ֮նձներ են ֱ֮րձել հ֮յն ու հրե֮ն: ֤ր֮նցում տ֮-

ր֮կուս֮նք ֮յլևս չի ֮րտ֮հ֮յտվում: ֓նչպես երև֮ց, 

«֮֗յելու» թ֮րְմ֮նություններից էլ հետո կ֮տ֮րվ֮ծ 

մի շ֮րք ְր֮ռումների հ֮մ֮ր ֮ղ֯յուր է ծ֮ռ֮յել ոչ 

թե «֮֗յելին», ֮յլ նր֮նից ֮ռ֮ջ եղ֮ծ հ֮յկ֮կ֮ն 

ְր֮ռումը
86: ր֮ վկ֮յությունը հ֮յկ֮կ֮ն տ֮ր֯ե-

ր֮կների ֮նվիճելի նմ֮նությունն է: ֓սկ եթե ընֱու-

նենք, որ ֮յֱ սյուժեի XV ֱ. ְր֮ռումների (ձեռ. 5118, 

1412 թ. և ձեռ. 2226, 1450 թ.) հ֮մ֮ր հիմք է ծ֮ռ֮յել 

֮յն ֮ղ֯յուրը, որից օְտվել են «֮֗յելու» կ֮զմողները, 

֮յն ֱեպքում ինչպե՞ս ֮֯ց֮տրել ֮յֱ փոքր ծ֮վ֮լի 

մեջ ֮ռ֮ջ֮ց֮ծ զְ֮լի տ֮ր֯երությունները: 
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 ֦ե՛ս ֝. ֛֮ռ, նշվ. ֮շխ., մ֮սն ։, էջ 260: 
86

 ֘եռ. 10720-ի ְրիչը «֮֗յելուց» օְտվելու ֱեպքում տվյ֮լ հ֮տ-

վ֮ծը ընֱօրին֮կում է ֮֯ռ֮ցի, օրին֮կ՝ տե՛ս ձեռ. էջ 56֯ – «֮֗-

յելի» էջ 244, ձեռ. էջ 71֯ – «֮֗յելի» էջ 141, ձեռ. էջ 72֮ – «֮֗յե-

լի» էջ 145 և ֮յլն: ֖֮րելի է ենթֱ֮րել, որ երկու ն֮խ֮նձների 

սյուժեն նույնպես կ֯երեր ֮֯ռ֮ցի, եթե նր֮ հ֮մ֮ր չունեն֮ր 

֮վելի հին հ֮յկ֮կ֮ն ֮ղ֯յուր: 
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ֈյժմ, ելնելով ն֮խ֮նձոտի ֆունկցի֮ն կրողից՝ 

հ֮յկ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կները ֮֯ժ֮նենք խմ֯երի և պ֮յ-

մ֮ն֮կ֮ն ընֱունենք, որ ֯ոլոր «զինվոր» ունեցող սյու-

ժեների հ֮մ֮ր հիմք է ծ֮ռ֮յել նր֮նցից ֮մեն֮հինը՝ 

ձեռ. 5118, «վեզիր» ունեցող սյուժեների հ֮մ֮ր սր֮նց 

֮մեն֮հինը՝ ձեռ. 1357, ֱր֮նց էլ ֮վել֮ցնենք ձեռ. 

2939, որը խում֯ չի կ֮զմում, և որի հերոսներն իշխ֮ն-

ներ են: ֖ստ֮ցվի ֮յֱ սյուժեի միջնֱ֮֮րյ֮ն երեք 

տ֮ր֯եր֮կ, որոնց հ֮մ֮ր մեկ ընֱհ֮նուր ְրք֮յին 

֮ղ֯յուրի հն֮ր֮վորությունը ֮֯ց֮ռվում է (֮նհ֮վ֮-

ն֮կ֮ն է ն֮և նր֮նցից յուր֮ք֮նչյուրի հ֮մ֮ր ֮ռ֮ն-

ձին ְրք֮յին ֮ղ֯յուրի ְոյությունը): ֛ի֮յն ժողովրֱ֮-

կ֮ն ֮ղ֯յուրը կ֮րող է հիմք ծ֮ռ֮յել նմ֮ն երեք 

տ֮ր֯եր հերոսներով պ֮տումների հ֮մ֮ր, և ենթ֮-

ֱրել, որ նր֮նց յուր֮ք֮նչյուր ְր֮ռող-մշ֮կող օְտվել 

է, մյուսից ֮նկ֮խ, ժողովրֱ֮կ֮ն ֮ղ֯յուրից, տր֮մ֮-

֮֯ն֮կ֮ն է և ճիշտ: ֓սկ եթե ֮յս ֯ոլորին հ֮վելենք և 

֮յն փ֮ստը, որ տվյ֮լ սյուժեն ֮յսօր տ֮ր֮ծվ֮ծ է ողջ 

֮֗յ֮ստ֮նով մեկ (ֱր֮նում ֱեր է խ֮ղ֮ցել ն֮և նր֮ 

֮նեկֱոտիկ ֯նույթը), ֮պ֮ նր֮ հ֮յկ֮կ֮ն ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն ֮ղ֯յուրի ְոյությունը վ֮ղ միջնֱ֮֮րում, 

֮նկ֮խ նր֮ ְրք֮յին ֮ղ֯յուրից, կ֮սկ֮ծից վեր է: 

ֈյսպիսով, ֮) «րկու ն֮խ֮նձ» (թիվ 8) սյուժեի 

«֮֗յելուց» ֮ռ֮ջ և հետո ְրվ֮ծ տ֮ր֯եր֮կների մեր-

ձ֮վոր նմ֮նությունը, ֯) «֮֗յելու» ֮ռ֮նձն֮հ֮տկու-

թյուններն ունեցող տ֮ր֯եր֮կի ֮֯ց֮կ֮յությունը, ְ) 

֮յֱ սյուժեի հ֮յկ֮կ֮ն ձեռְ֮ր֮յին տ֮ր֯եր֮կների 

֮֯զմ֮զ֮նությունը, և ֱ) ֮մ֯ողջ ֮֗յ֮ստ֮նում նր֮ 

տ֮ր֮ծվ֮ծությունը թույլ են տ֮լիս ֮յն հ֮մ֮րել հ֮յ 

ժողովրֱ֮կ֮ն ստեղծְ֮ործություն ֮յն իր֮վունքով, 

ինչ իր֮վունքով հ֮մ֮րել են լ֮տին֮կ֮ն ժողովրֱ֮-

կ֮ն: 
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«֮֗յելում» ընְֱծվ֮ծ սյուժեներից թիվ 6-ի («֊֮ն-

ձերը ի պ֮հ») ժողովրֱ֮կ֮ն ֮ղ֯յուրի ֮պ֮ցույցները 

֯երվեցին ն֮խորֱ ְլխում: «֥֮րքի», «֮֗յելու» և ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կների քննությ֮մ֯ ցույց տրվեց, 

որ ֥֮րքի հ֮մ֮ր ֮ղ֯յուր է եղել ընֱհ֮նուր ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն ստեղծְ֮ործությունը, որի յուրօրին֮կ 

խմְ֮֯րումն է ֮յն, իսկ «֮֗յելին» ժողովրֱ֮կ֮նի 

ուղղ֮կի ֮րտ֮հ֮յտությունն է (տե՛ս էջ 22-25): 

֝ույն տես֮նկյունով ֮յժմ քննենք թիվ 9 սյուժեի 

(«֔ր֮տներով ֮պրողը») ֮ղ֯յուրների հ֮րցը: 

֮֗յրը (թְ֮֮վոր, ճ֮րտ֮ր֮պետ, զոր֮կ֮ն) երեք 

խր֮տ է տ֮լիս որֱուն (֮շ֮կերտին), ս֮ թְ֮֮վորի 

պ֮լ֮տում ծ֮ռ֮յությ֮ն ժ֮մ֮ն֮կ ֮ռ֮ջնորֱվում է 

֮յֱ խր֮տներով: ֊ործողությունը ընթ֮նում է ֮յֱ 

խր֮տներին հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն, և տղ֮ն ֮նվն֮ս է 

մնում վեզիրի (ն֮յիպ, ծ֮ռ֮, թְ֮ուհի) ֱ֮վերից, ի 

վերջո, փրկվում է մ֮հից: ֝ր֮ փոխ֮րեն, ընֱհ֮կ֮-

ռ֮կը, մ֮հվ֮ն է մ֮տնվում ֮֯նս֮րկուն: 

֏ստ խր֮տների ֯նույթի՝ սյուժեի ֯ոլոր տ֮ր֯ե-

ր֮կները ֮֯ժ֮նվում են երկու խմ֯ի: ֔ր֮տների ընֱ-

հ֮նրությ֮մ֯ ֮ռ֮ջին խմ֯ի մեջ են մի֮վորվում «֮֗-

յելու» թ֮րְմ֮նությունից ֮ռ֮ջ եղ֮ծ ֯ոլոր ְր֮ռում-

ները և «ֈղվեսְ֮րքի» տ֮ր֯եր֮կը, ֱր֮նք են՝ ձեռ. 

7050, էջ 38֮ (1646 թ.), ձեռ. 7324, էջ 51֮ (XVII դ.), ձեռ. 

8397, էջ 154֯ (1655 թ.)
87

, ֈ֊-֚֓, ֛֮ռ, մ֮սն ։, էջ 139: 

ֈյս տ֮ր֯եր֮կներին հ֮տուկ խր֮տներն են՝ «֓նչ 

վ֮տ ֮֯ն տեսնես՝ մի ֮ս֮, լ֮վ օրֱ վ֮տի մի տ֮ր, 

հետնուց ի վեր ճ֮ն֮պ֮րհ մի ְն֮»: 
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 ֦ե՛ս «֎ջեր», թիվ 43-ի երկրորֱ մ֮սը: 
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րկրորֱ խմ֯ի տ֮ր֯եր֮կներն են՝ «֮֗յելի», էջ 

227 և ձեռ. 691, էջ 259֯ (1672 թ.)
88: 

ֈյս խմ֯ին հ֮տուկ խր֮տներն են. «֮֜մեն֮յն 

֮ւուր զպ֮տ֮րְ֮ն մինչ ի վերջ լսիցես», «֝վիրվ֮ծ 

լինես մի֮յն ֤ուր֯ ֛֮րի֮մին և թե չ֮մուսն֮ն֮ս, 

֮վելի սիրելի կլինես նր֮ն», «֛իշտ խնֱ֮սցիս ընֱ 

խնֱ֮լն ֮րք֮յին և տիկնոջն, և ող֮֯սցիս ընֱ ող֮֯լն 

նոց֮»: 

֦֮ր֯եր խր֮տներից ֯խող ְործողությունները 

նույնպես տ֮ր֯եր են, հետև֮֮֯ր երկու խմ֯ի տ֮ր-

֯եր֮կներն ունեն մի֮յն ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն և կ֮ռուց-

վ֮ծք֮յին ընֱհ֮նրություն, մի հ֮տկ֮նիշ, որի հիմ֮ն 

վր֮ տ֮ր֯եր֮կների նշվ֮ծ խմ֯երին կհ֮րեն ն֮և 

նույն մոտիվով հորինվ֮ծ ժողովրֱ֮կ֮ն ֮֯զմ֮թիվ 

հեքի֮թներ
89: ֗ետև֮֮֯ր, եթե նույնիսկ մտ֮ծենք, որ 

֮յս սյուժեն մինչև «֮֗յելու» թ֮րְմ֮նվելն է թ֮փ֮ն-

ցել ֮֗յ֮ստ֮ն, մի ֮֯ն, որը հն֮ր֮վոր էր, ֮պ֮ ֮յֱ 

երկու խմ֯երի ֮ննշ֮ն ընֱհ֮նրությունն ֮յֱպես 

մտ֮ծելու հիմք չի տ֮լիս: ֈյս սյուժեի հ֮յ ժողովրֱ֮-

կ֮ն ֮ղ֯յուրի ְոյությ֮ն մ֮սին է խոսում և ֮յն փ֮ս-

տը, որ «֮֗յելուց» ֮նկ֮խ միջնֱ֮֮րում տ֮ր֮ծվ֮ծ 

էր նույն կ֮ռուցվ֮ծքով ու հերոսներով մի ֮յլ հեքի֮թ 

(թիվ 10 - «ְ֮֮վորի ֮նմեղ մերձ֮վորը»), որն իր 

հերթին իր ֮֯րոյ֮խոսությ֮մ֯ հ֮ստ֮տում էր, թե 

«ֈրֱ֮րն յորսող֮ց փրծ֮նի, և փոխ֮ն֮կ նոր֮, 

մ֮տնի ֮մ֮֯րիշտն» (֤ողոմոն) և կենֱ֮նի օրին֮կ 

էր ծ֮ռ֮յում միջնֱ֮֮րում թև֮վոր խոսքի իմ֮ստ 
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 ֈնֱ, թիվ 46, ս֮ ֮֯ց֮հ֮յտ կրում է «֮֗յելուց» ֮րտְ֮րու-

թյ֮ն կնիքը: 
89

 ֗։ֈ-1cկ, 4ցլ, 95a, ժ֮պ. 697, 2, էջ 196 և ֮յլն: 
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ձեռք ֯եր֮ծ ֮րտ֮հ֮յտությ֮նը. «֪որեցին ֮ռ֮ջի 

իմոյ խորխոր֮տ և ֮նկ֮ն ինքե֮նք ի նոյն» (֮վիթ): 

֡ետք է ենթֱ֮րել, որ մինչև «֮֗յելու» թ֮րְմ֮-

նությունը եղ֮ծ թիվ 9 սյուժեի հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն մշ֮-

կումների հ֮մ֮ր հիմք է ծ֮ռ֮յել հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն 

֮ղ֯յուրը, իսկ «֮֗յելու» տ֮ր֯եր֮կի հ֮մ֮ր, հ֮վ֮-

ն֮֮֯ր, լ֮տին֮կ֮նը: րկուսի խմְ֮֯րումներն ֮ր-

վ֮ծ են իր֮րից տ֮ր֯եր ուղիներով («֮֗յելունը» 

֮վելի «քրիստոնե֮կ֮ն» է), ուրեմն և միմյ֮նցից ֮ն-

կ֮խ: 

֝ույն ձևով «֮֗յելուց» ֮նկ֮խ հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն 

֮ղ֯յուրից միջնֱ֮֮րյ֮ն ձեռְ֮րերին է ֮նցել թիվ 50 

սյուժեն («ֈֱ֮մի մեղքը»): ֮ պ֮րզ երևում է ֮յֱ 

սյուժեի՝ հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն և «֮֗յելու» պ֮տումների 

֮կնհ֮յտ խոր տ֮ր֯երությունից և ֮պ֮ցուցմ֮ն 

կ֮րիք չի զְում (տե՛ս վերը): 

«֮֗յելու» մեջ մտ֮ծ հեքի֮թ֮յին սյուժեներից 

վերջին երեքը (51, 52, 53) հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ձեռְ֮րե-

րում չեն հ֮նֱիպում, ս֮կ֮յն ֮յսօր նր֮նք պ֮տմվում 

են մեր ժողովրֱի մեջ, նր֮նց միջև եղ֮ծ մի շ֮րք 

տ֮ր֯երություններ ցույց են տ֮լիս, որ նր֮նք ְոյու-

թյուն ունեն իր֮րից ֮նկ֮խ: 

֖֮ և ֱր֮ հ֮կ֮ռ֮կ երևույթը, եր֯ «֮֗յելում» ու 

ձեռְ֮րերում կ֮ն, ֮֯յց ժ֮մ֮ն֮կ֮կից ְր֮ռումների 

֮րխիվում չի հ֮նֱիպում, ֮յֱ սյուժեներն են՝ թիվ 1, 

42: ր֮նց հ֮մ֮ր կ֮րելի է ֮սել, որ հ֮յկ֮կ֮ն իր֮-

կ֮նություն են եկել ְրք֮յին ճ֮ն֮պ֮րհով: վ, իրոք, 

֮յֱ սյուժեները պ֮րուն֮կող ֯ոլոր ձեռְ֮րերը կրում 

են «֮֗յելու» ֮զֱեցությ֮ն կնիքը և ְրվ֮ծ են XVII ֱ. 

վերջերից ֮յս կողմ ընկ֮ծ ժ֮մ֮ն֮կում: ։֮ց֮ռու-

թյուն է թիվ 42 սյուժեի տ֮ր֯եր֮կը ձեռ. 5118-ում: 
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 ,եկուզ վերջինիս ֮յֱք֮ն վ֮ղ ְրչությ֮նը (1412 թ.)

֮յնու֮մեն֮յնիվ, ֮յն «֮֗յելու» տ֮ր֯եր֮կին շ֮տ 

նմ֮ն է, և պետք է ենթֱ֮րել, որ հ֮յկ֮կ֮ն ֮յֱ 

ձեռְ֮րի և «֮֗յելու» հ֮մ֮ր ְոյություն է ունեցել մի 

ընֱհ֮նուր ֮ղ֯յուր, որի մ֮սին, ց֮վոք սրտի, ոչինչ 

չְիտենք: 

֝ույն կերպ կ֮րելի է վեր հ֮նել ն֮և մյուս ְրք֮-

յին ֮ղ֯յուրների և ժողովրֱ֮կ֮ն սյուժեների ձեռ֮-

ְր֮յին տ֮ր֯եր֮կների ֮ռնչությունները, ֮֯յց, ֱիպ-

լոմ֮յին ֮շխ֮տ֮նքի ս֮հմ֮ններից ելնելով, ստիպ-

վ֮ծ ենք ֮֯վ֮ր֮րվել ֮յսք֮նով: 

ֈյստեղ մենք մի֮յն փորձեցինք ֮նկեղծ կ֮սկ֮ծ 

հ֮րուցել մեր ֱ֮ս֮կ֮ն ֮֯ն֮սիրությ֮ն մեջ իշխող 

֮յն կ֮րծիքի նկ֮տմ֮մ֯, ըստ որի՝ միջնֱ֮֮րյ֮ն 

ְր֮վոր ֮ղ֯յուրներից մեզ հ֮ս֮ծ և ժողովրֱի մեջ 

լ֮յն տ֮ր֮ծում ְտ֮ծ սյուժեների ծְ֮մ֮ն, ձև֮վոր-

մ֮ն ְործում ֮ռ֮ջն֮յին կ֮րևոր նշ֮ն֮կությունը 

պ֮տկ֮նում է ոչ թե ժողովրֱ֮կ֮ն, ֮յլ ְրք֮յին ֮ղ-

֯յուրներին: ֛եր կողմից ֮ռ֮ջֱ֮րվ֮ծ տես֮կետը 

կ֮րող է ֮րֱ֮ր֮ցվել և ֮մր֮ցվել հետְ֮֮ երկ֮ր֮-

տև որոնումների ժ֮մ֮ն֮կ, եր֯ ուսումն֮սիրվող նյու-

թի մեջ ընְֱրկվեն ն֮և ֮ռ֮կներն ու կենֱ֮ն֮կ֮ն 

հեքի֮թները:  
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ֈվ֮րտեցինք մեր ֱիպլոմ֮յին ֮շխ֮տ֮նքը՝ նվիր-

վ֮ծ հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն հեքի֮թներին: ։ն֮կ֮ն է, նմ֮ն 

֮շխ֮տ֮նքի ս֮հմ֮ններում մենք չէինք կ֮րող սպ֮-

ռիչ պ֮տ֮սխ֮ններ տ֮լ ֯ոլոր հ֮րցֱ֮րումներին, 

որոնց լուծումն, ի վերջո, հ֮նְում է հեքի֮թի պ֮տմու-

թյ֮ն ֮֯ց֮հ֮յտմ֮նը, և, ինչպես ֮կ֮ն֮վոր ֮֯ն֮-

ְետ ֡րոպն է ֮սել, ֱ֮ երկ֮ր տ֮րիների ְործ է, ոչ 

թե մի հոְու ְործ, ֮յլ մեզ֮նում ֮ճող, ֮֯րձր֮ցող 

֮֯նְ֮ետ սերունֱների ְործ
90: 

_____________ 

֗. ֊. (2017 թ.) ֗ետְ֮֮ ְիտ֮ժողովներում (֦֮ր-

տու, րև֮ն) իր֮պ֮տում հեքի֮թների ֮֯րոյ֮խոսու-

թյ֮ն և հերոսների միջև ְործող կ֮պի հ֮մ֮կ֮րְը 

ֱյուրընկ֮լ ֱ֮րձնելու նպ֮տ֮կով ֮ռ֮ջ֮րկել եմ մի 

ְծ֮պ֮տկեր, որտեղ մ֮րֱ-հերոսների շրջ֮ն֮կը՝ մե-

կից մինչև ֮֯զմություն, հ֮կ֮ռ֮կ հ֮մեմ֮տ֮կ֮ն 

հ֮ր֮֯երությ֮ն մեջ է ֮֯րոյ֮խոսությ֮ն հ֮սցե֮տեր 

խ֮վի, խմ֯ի և ֮յլ սոցի֮լ֮կ֮ն շրջ֮ն֮կների հետ՝ 

֮մ֯ողջ մ֮րֱկությունից մինչև մեկ կոնկրետ մ֮րֱու 

ընְֱրկումը։ ֈյսինքն, եթե հերոսը մեկ կոնկրետ մ֮րֱ 

է՝ ֮նուն-֮զְ֮նունով կ֮մ մ֮կ֮նունով, ֮պ֮ մն֮ց-

յ֮լ հերոսները կ֮րող են ընտրվել ֮նվերջ ֮֯զմու-

թյունից, իսկ եթե ֮֯րոյ֮խոսությունը վեր֮֯երում է 

ողջ մ֮րֱկությ֮նը, ֮պ֮ սյուժեի մեջ կ֮րող է մ֮ս-

ն֮կցել մեկ մ֮րֱ-հերոս, իսկ մն֮ց֮ծները պետք է լի-

նեն ոչ մ֮րֱ-հերոսներ, կ֮մ, եթե ֮֯րոյ֮խոսությունը 

վեր֮֯երում է մի֮յն կ֮ն֮նց, ֮պ֮ մեկ ְլխ֮վոր կին-
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հերոսից ֮֯ցի մն֮ց֮ծը պետք է լինեն ոչ կին-

հերոսներ և ֮յլն
91

։ 

       

       

       

       

       

       

       

       

֟րպես կ֮նոն, իր֮պ֮տում հեքի֮թների սյուժե-

ները հ֮նְում են որևէ ֮֯րոյ֮խոս֮կ֮ն ֮֯ն֮ձևի, 

որը ֮րտ֮հ֮յտվում է հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն ֮սույթով, 

֮ռ֮ծով կ֮մ ֮ս֮ցվ֮ծքով, օրին֮կ՝ ֓նչպիսին մ֮ր-

ֱու շրջ֮պ֮տն է, ֮յնպիսին էլ ինքն է, ֛֮րֱ պիտի 

֮֯խտ ունեն֮, ֛֮րֱուն  մ֮րֱ ֱ֮րձնողը կինն է, 

֏նկեր-֮֯րեկ֮մ ունեցիր, ֮֯յց հույսֱ քեզ վր֮ ֱիր, 

ֈշխ֮րհում երեք տես֮կի մ֮րֱ կ֮, ֟չինչ թ֮քուն չի 

մն֮, ֗ում կ֮թն֮կերը խիղճ չունի, ֟ւրիշը քեզ ֮խ-

պեր չի ֱ֮ռն֮, ֟վ ինչ ֮նի՝ իրեն կ֮նի, ֮֗մ֯երությու-

նը կյ֮նք է։ ֓ր֮կ֮նում հեքի֮թների սյուժեները կոչ-

վ֮ծ են հ֮ստ֮տելու և ֮րֱ֮ր֮ցնելու ֮յֱ ֮֯րոյ֮-

֮֯ն֮կ֮ն ֮սույթները, յուրովի «իլյուստր֮ցնելու» ֮յֱ 

խտ֮ցվ֮ծ մտքերը, և ոչ թե հ֮կ֮ռ֮կը, ինչպես ներ-

կ֮յ֮ցնում են ֮ս֮ցողները, թե ի֯ր հեքի֮թում 

պ֮տմվ֮ծ տվյ֮լ ֱեպքերի ու եղելությունների ֮ր-

ֱյունքում ծնվել են նմ֮ն ֮սույթներ։ ֈյսինքն, ֮սույթը 

ն֮խորֱել է հեքի֮թի սյուժեին։ 
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231, Մառ, մասն Բ, էջ 260, Հ. Նազարյանց, Անեկդոտներ, 
հտ. Բ, էջ 67, ՀԲԱ, 19հb: 

15. Էշի ձուն – ԱԳ-Հ (ՃԻ), AA-1676, S. T. 1319: 
16. Ընկերոջ փորձելը ոչխարով – Ձեռ. 8825, էջ 35բ, 

«Զրույցներ» 65, AA-893, ՀԲԱ, Դ2, էջ 350: 
17. Թագավորի անմեղ մերձավորը – ԱԳ-ԼԱ, «Էջեր» 

47, a. ձեռ. 8502, էջ 108ա, b. ձեռ. 8076, էջ 202բ, Մառ, 
մասն Ա, էջ 16, մասն Բ, էջ 142, ՀԲԱ, Դ2, էջ 196 (Խոյ):  

18. Թագավորի հարցերին պատասխանողը – Ձեռ. 
10720, էջ 57ա: 

19. Թագավորի տղան ճակատագրին հաղթող – Ձեռ. 
6621, էջ 185ա, ձեռ. 8727, էջ 22ա, ձեռ. 8049, էջ 13ա-14բ 
(ԺԸ. դ.), ձեռ. 10720, էջ 202 (էջ ընկած), ՀԲԱ, ժապ. 666, 
18ցկ, 91, 6cկ, էջ 26, Դ3, էջ 84 (Իջևան) – Ճակատագրի 
կայունություն:  

20. Թագավորը և ծառ տնկող ծերը – Ձեռ. 2226, էջ 
59ա, «Զրույցներ» 66, Մառ, մասն Բ, էջ 331, ՀԲԱ, Դ4,       
էջ 262: 

21. Թագավորը և վարսավիրը – «Հայելի», էջ 111: 
22. Թաքուն չի մնա - «Հայելի», էջ 192, ՀԺՀ, հտ. VI, էջ 

613, AA-780, 716, ՀԲԱ, 92a և այլն: 
23. Ինքնակամ տգեղացում – «Զրույցներ» 44, 45, 

(տե՛ս ծնթ.): 
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24. Լեզուն կտրած հորթը – ԱԳ-ՂԵ, ՀԲԱ, Դ4, էջ 515: 
25. Խեր և շառ - «Էջեր» 39, ձեռ. 8787, էջ 294բ (ԺԶ. դ.), 

Մառ, մասն Բ, էջ 313, ՀԲԱ, ժապ. 699, 4կց, 27 հb, Դ2, էջ 
105, AA-613: 

26. Խորհրդավոր ջրհորը – ԱԳ-ՃԻԳ, ՀԲԱ, ցկ74, 
ժապ. 642, 14ցլ, 26հb, Դ2, էջ 280:  

27. Խռովարար պառավը – «Հայելի», էջ 34: 
28. Խրատներով ապրողը – «Էջեր» 45, a. ձեռ. 7050, էջ 

38ա, b. ձեռ. 7324, էջ 51ա, c. ձեռ. 8397, էջ 154բ (II մասեր), 
ձեռ. 691, էջ 259բ, «Հայելի», էջ 227, ԱԳ-ԾԽԵ, Մառ, մասն 
Բ, էջ 139, ՀԲԱ, ժապ. 697, 95a (Թալին), 1cկ, 4ցլ: 

29. Ծանրակշիռ ակն – Ձեռ. 8727, էջ 33բ, ձեռ. 10720, 
էջ 207ա, ՀԲԱ, Դ4, էջ 316 (Օձուն): 

30. Ծեծված առյուծը – ԱԳ-ՀԳ, ՀԺՀ, հտ. X, էջ 340, 
ՀԲԱ, Դ3, էջ 83 (Իջևան), AA-151 (նաև 38): 

31. Կամապաշտ կին – Ձեռ. 10720, 71բ, «Հայելի», գլ. 
37ա, էջ 141, «Զրույցներ» 50, (ձեռ. 691, էջ 217ա), ՀԲԱ, Դ2 
(Խոյ), AA-1365b: 

32. Կենդանեաց լեզուն իմացողը – ԱԳ-ՃԼԶ, AA-670, 
ՀԲԱ, ժապ. 643, 473, Դ2, էջ 312 (Խոյ): 

33. Կողոպտված կույրերը – Ձեռ. 8076, էջ 72ա, 
«Զրույցներ» 37, (տե՛ս ծնթ.), ՀԲԱ, Դ4, էջ 215, 461, AA-
1577: 

34. Կրոնավորի մոր անեծքը – Ձեռ. 8727, էջ 40ա, 
ձեռ. 10720, էջ 210բ, «Էջեր» 56, Մառ, մասն Բ, էջ 294: 

35. Հալալ մարդ – Ձեռ. 8727, էջ 273ա, ձեռ. 6974, էջ 
99ա, «Զրույցներ» 61, (3623 ձեռագրից, էջ 277ա), Մառ, 
մասն Բ, էջ 306: 

36. Հալալ որդին – Ձեռ. 5118, էջ 340ա (1412 թ.), ձեռ. 
2226, էջ 16բ, «Զրույցներ» 53, Մառ, մասն Բ, էջ 276: 

37. Հանդերձյալ կին – Ձեռ. 2189, էջ 388ա, «Զրույց-
ներ» 52: 
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38. Հիմա՞ ես ուզում, թե հետո – Ձեռ. 10720, էջ 131ա 
(ԺԸ. դ.), Խոյ, Լոռի, Շիրակ, Հրազդան (20 տարբերակ), 
Վան, Սիրիա և այլն, A-931, S. T. 938:  

39. Հյուսն և թագավոր – ԱԳ-ՃԽԶ, ձեռ. 8076, էջ 
213ա, «Զրույցներ» 71, Մառ, մասն Բ, էջ 239: 

40. Հողածածկ գանձերը (Գանձք կաղապարեալ) – 
ԱԳ-ՃԺԳ, Մառ, մասն Բ, էջ 230, «Զրույցներ» 40, ձեռ. 
8356, էջ 58ա: 

41. Հում կաթնակեր – «Էջեր» 36, ձեռ. 8727, էջ 279բ 
(ԺԶ. դ.), ձեռ. 8076, էջ 205ա (ԺԷ. դ.), ԱԳ-ՀԱ, Մառ, մասն 
Ա, էջ 555, մասն Բ, էջ 154, ՀԲԱ, 1ցկ, 6ցկ, 1հb, AA-154, 
155 (Ս. Հայկունի, «Ժողովրդական առակներ», Ա 
գրքույկ, էջ 54-55): 

42. Ձու գողացողը – Ձեռ. 5118, էջ 342բ, 347ա, ԱԳ-ԼԸ: 
43. Մարդը, օձը, վագրը (և այլն) հորում – «Էջեր» 38, 

ձեռ. 8397, էջ 163ա (1655 թ.), ձեռ. 8727, էջ 280բ, ՀԲԱ, Դ4, 
էջ 138, Հայկունի, էջ 78: 

44. Մարդու շրջապատը – Ձեռ. 8825, էջ 19բ, «Զրույց-
ներ» 74, (տե՛ս ծնթ.), Մառ, մասն Բ, էջ 224, Գոշ, էջ 93, 
ՀԲԱ, 67, էջ 14, 90ա, էջ 120, 13ցլ, 6ցկ, Դ2, էջ 86 (Խոյ): 

45. Մորիկի զրույցը – Կ. Գանձակեցի, Պատմություն 
Հայոց, էջ 46-48, ՀԲԱ, 7ցլ (ծնվ. Թիֆլիզ), 14ցլ (ծնվ. Ղարս): 

46. Ոսկու կարասը - «Էջեր» 37, ձեռ. 2004, էջ 90ա 
(1623 թ.), «Զրույցներ» 60, ձեռ. 8727, էջ 277ա (XVI դ.), 
ձեռ. 5623, էջ 285, ԱԳ-ԺԴ, ժապ. 483, Մառ, մասն Բ, էջ 
214: Տե՛ս նաև «Խրատք Նուշիրուանի», աշխ. Բ. 
Չուքասզյանի, Եր., 1966, էջ 161:  

47. Որդու կորուստը և օձի կսկիծը – ԱԳ-ԿԹ, ՀԲԱ, 
5ցհ, 7ցկ, Դ4, էջ 458: 
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48. Պատմություն աղջկան և մանկան – Պատմու-
թիւն վասն Պղնձէ քաղաքի, 1792 թ., էջ 135-163, ՀԺՀ, հտ. 
III, էջ 510, ՀԲԱ, 1a, էջ 6 (Սիրիա), 54a, էջ 113: 

49. Պարանհյուս և բախտ իւր – Ձեռ. 8727, էջ 277բ, 
ձեռ. 5623, էջ 290բ, ձեռ. 8825, էջ 45ա, «Զրույցներ» 76, 
ՀԲԱ, 10ցլ (Սողոմոն և աղքատ): 

50. Սատանային փախցնող կինը կամ կինը հորում – 
ԱԳ-ՃԻԲ, AA-1164, ՀԲԱ, ժապ. 672, 15b, 22b, (Շիրակ), 
52a, էջ 112, 3cկ, էջ 149, 8ցլ, 28հb, Դ2, էջ 310:  

51. Սողոմոն և բուբու հավն – «Զրույցներ» 78: 
52. Տխուր թագավոր – Ձեռ. 10720, էջ 72ա, ձեռ. 5118, 

էջ 343ա, «Հայելի», գլ. 36ա, էջ 145: 
53. Ուրախ աղքատ - «Էջեր» 24, ձեռ. 691, էջ 258ա 

(1672 թ.), ձեռ. 10720, էջ 56բ (ԺԸ. դ.), «Հայելի», էջ 224: 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1. Առաքել Դավրիժեցի, Պատմութիւն, Վաղարշա-
պատ, 1884 թ.: 

2. Ա. Զամինեան, Հայ գրականութեան պատմութիւն, 
Ա մաս, Նոր-նախիջեւան, 1914 թ.: 

3. Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, Եր., 1969 թ.: 
4. Ա. Ղանալանյան, «Հայ ժողովրդական հեքիաթ-

ներ», Պատմա-բանասիրական հանդես, 3, 1965 թ.: 
5. Ա. Սահակյան , «Տնտեսական հարաբերություննե-

րի արտացոլումը հեքիաթներում», Երևանի համալսա-
րան, 1, 1978 թ: 

6. Ա. Սրապյան, Հայ միջնադարյան զրույցներ, Եր., 
1989 թ.: 

7. Բ. Չուգասզյան, Խրատք Նուշիրուանի, Եր., 1966 թ.: 
8. Գ. Զարպհանալեան, Հայկական հին դպրութիւն 

(Դ-ԺԳ), Վենետիկ, 1897 թ.: 
9. Գ. Սրվանձտեանց, Մանանա, Պօլիս, 1876 թ.: 
10. Գ. Սրվանձտեանց, Համով-հոտով, Թ., 1904 թ.: 
11. Գ. Տէր-Մկրտչեան, Հայկականք, ԺԳ-ԺԹ, Վա-

ղարշապատ, 1899 թ.: 
12. Գիրք աշխարհաց եւ առասպելաբանութեանց, որ 

է Աղուէսագիրք, Մարսէլիա, 1683, Լիվոռնո, 1698 թ., 
Ամստերդամ, 1668 թ.: 

13. Գիրք Հայելի վարուց, որ ասի Հարանց վարք, 
Մարսելիա, 1702 թ.: 

14. Գիրք Հայելի վարուց, որ ասի Հարանց վարք, 
Պօլիս, 1702 թ.: 

15. Գիրք որ կոչի Հարանց վարք, Կ. Պօլիս, 1720 թ.: 
16. Ե. Դուրեան, Պատմութիւն հայ մատենագրու-

թեան ի վաղ ժամանակաց մինչեւ մեր օրերն, Կ. Պօլիս, 
1885 թ.: 
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17. Էջեր հայ միջնադարյան գեղարվեստական ար-
ձակից, խմբ. և առաջաբանով Կ. Մելիք-Օհանջանյանի, 
Եր., 1957: 

18. Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց, 
աշխ. Կ. Մելիք-Օհանջանյանի, Եր., 1961թ.: 

19. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հտ. I, II, III և 
այլն: 

20. Հ. Նազարեանց, Անեկդոտներ, հտ. Ա-Գ, Տփխիս, 
1877-83 թթ.: 

21. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հտ. Ա, Եր., 1966 թ.: 
22. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հտ. Դ, Եր., 1970 թ.: 
23. Մ. Ավդալբեգյան, Հայ գեղարվեստական ար-

ձակի սկզբնավորումը, Եր., 1971թ.: 
24. Մխիթար Գոշ, Առակներ, տեքստը ձեռագրերի 

համեմատությամբ և ներածությունը՝ Էմ. Պիվազյանի, 
Եր., 1951: 

25. Մկրտիչ Էմին, Վէպք հնոյն Հայաստանի, Մոսկ-
վա, 1850 թ.: 

26. Ն. Ա. Հակոբյան, Ա. Ս. Սահակյան, «Հայ ժո-
ղովրդական հեքիաթների ժանրային տարբերակման 
հարցի շուրջ», Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1, 1978 թ.: 

27. Ն. Ա. Հակոբյան, Ա. Ս. Սահակյան, Հիմա՞ ես 
ուզում, թե հետո, Հեքիաթների գիրք, Եր., 1977 թ.: 

28. Նկարագրութիւն հոգեւոր վարուց Յովասափու, 
որդւոյ թագաւորին Հնդկաց, Վաղարշապատ, 1897 թ.: 

29. Պ. Մուրադյան, «Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքի» 
զրույցի հայկական և վրացական պատումների ու նրանց 
փոխհարաբերության շուրջը, Բանբեր Մատենադարա-
նի, 6, 1962 թ.: 

30. Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին…, Թիֆլիս, 1857 թ.: 
31. Ս. Գալստյան, Դիցաբանական անունների և 

դարձվածքների համառոտ բացատրական բառարան, 
Եր., 1966 թ.: 
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32. Ս. Հայկունի, Ժողովրդական առակներ, Ա 
գրքույկ, Վաղարշապատ, 1907 թ.: 

33. Ս. Հարությունյան, Անեծքի և օրհնանքի ժանրը 
հայ բանահյուսության մեջ, Եր., 1975 թ.: 

34. Ս. Պալասանեան, Պատմութիւն Հայոց գրակա-
նութեան, Թ., 1865 թ.: 

35. Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարութիւնք 
նոցին, Վենետիկ, 1855 թ.: 

36. Տ. Նավասարդեանց, Հայ ժողովրդական հեքիաթ-
ներ, գիրք Ա-Գ, Վաղարշապատ, 1882-84 թթ.: 

37. Азадовский М. К, История русской фольклори-
стики, М., 1958 г. 

38. Андреев Н. П., Указатель сказочных сюжетов по 
системе Аарне, Л., 1929 г. 

39. Богатырев П. Г., Вопросы теории народного твор-
чества, М., 1971 г. 

40. Ведерникова Н. М., Русская народная сказка, М., 
1975 г. 

41. Веселовский А., Сравнительная мифология и ее 
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֊֧֓֫ 2 

֔ֈ֠֫ֈ֧ֈ֜֓֝ ֈ֧֥֤֦֏ ֛֢֓֝ֈֈ֧֜ֈ֝ 

֑֥֧֟֙֟ֈ֖ֈ֝ ֥ ֡ֈ֦֞֟֝ֈ֖ֈ֝ 

֝ֈ֛֞ֈ֖֧֟֩֜֝֓ ֗ֈ֛ֈ֖ֈ֧֊֛֟֩ 

ְ֮֕մ֮ն և զ֮րְ֮ցմ֮ն մշ֮կութ֮֮֯ն֮կ֮ն 

տեսություն 
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֧֝ֈ֕֟֩֝֩֟֜ 

ֈ. ֔ֈ֠֫ֈ֧ֈ֜֓֝ ֛֞ֈ֖֟֩֜֓ ֕ֈ֊֛֟֩֝ֈ։ֈ֝ֈ֖ֈ֝ 

֗ֈ֧֨֓ ֤֛֟֩֟֩֝ֈ֤֧֛֓ֈ֝ ֡ֈ֦֛֟֩֨֓֝֩֟֜ 

֮֗յְ֮իտությ֮ն մեջ խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստը ծ֮-

ְումն֮֮֯ն֮կ֮ն-֮զְְ֮ր֮կ֮ն տես֮կետից ֮րժ֮-

ն֮ցել է մի֮յն փոքրիկ, մ֮սն֮կի ֱիտ֮րկումների, ո-

րոնք ֮նְ֮մ չեն հ֮նְեցրել ֮ռ֮նձին պ֮տմ֮-֮զְ֮-

ְր֮կ֮ն ուսումն֮սիրություններ կ֮տ֮րելու պ֮հ֮ն-

ջին: ֛ինչֱեռ նմ֮ն ուսումն֮սիրությ֮ն ն֮խֱ֮րյ֮լ-

ներ վ֮ղուց են ստեղծվել հ֮յ մշ֮կույթի պ֮տմ֮֮֯ն-

ների (֊. ֗ովսեփյ֮ն, ֛. ֈ֯եղյ֮ն,  .որ֮մ֮նյ֮ն, ֗. 

֬ր֯ելի, ֤. ։֮րխուֱ֮րյ֮ն, ֈ. ֮֜կո֯սոն, ֈ. ֛ն֮ց֮-

կ֮նյ֮ն, ֣. ֓սր֮յելյ֮ն, ֒. ֈզ֮րյ֮ն, ֈ. ֮֞հինյ֮ն, ֈ. 

֛֮նուկյ֮ն և ֮յլք) ֮յն ֮շխ֮տ֮նքներում
1
, որոնցում 

նր֮նք, ուղղ֮կի թե ֮նուղղ֮կի ֮ռնչվելով խ֮չք֮րի 

ծְ֮մ֮ն խնֱրին, փորձել են լուծել կ֮մ որոշ չ֮փով 

֮֯ց֮տրել ֮յն: ֓սկ ְ֮ղտնիք չէ, որ մշ֮կութ֮յին 

երևույթների ծְ֮ումն֮֮֯նությ֮ն հ֮րցի ֮րծ֮րծում-

ները ֯ն֮կ֮նորեն տվյ֮լ երևույթների հ֮նֱեպ հ֮րու-

ցում են ֮զְְ֮ր֮կ֮ն հետ֮քրքրություն: ։երենք ֱր֮ն-

ցից ֮ռ֮վել տ֮ր֮ծվ֮ծ և փ֮ստ֮րկվ֮ծ կ֮րծիքները: 

֛. ֈ֯եղյ֮նը, օրին֮կ, իրեն հ֮տուկ խոր֮թ֮-

փ֮նցությ֮մ֯ մի խում֯ խ֮չք֮րերի ֮ռ֮ջ֮ցումը ֱի-

տ֮րկում է ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունք֮յին պ֮տկե-

ր֮ցումների շրջ֮ն֮կում՝ ֮յն կ֮պելով ֮յսպես կոչ-

վ֮ծ «ց֮սմ֮ն խ֮չերի հետ», որոնք ի֯ր թե վիշ֮պ-կո-

թողների փոխ֮րեն ֱրվում էին ֮նֱ֮ստ֮նների եզրե-

                                                           
1
 ֗իշյ֮լ հեղին֮կների ֮շխ֮տ֮նքները նշվում են հետְ֮֮ ծ֮-

նոթְ֮րություններում: ֗ղվող ֮ղ֯յուրների ֮նվ֮նումները տրվ֮ծ 

են պ֮յմ֮ն֮կ֮ն հ֮մ֮ռոտְ֮րությ֮մ֯: 
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րին՝ ֯երքը եր֮շտից կ֮մ ֯ն֮կ֮ն ֮յլ ֮րհ֮վիրքնե-

րից ֮պ֮հովְ֮րելու հ֮մ֮ր
2: ֤֮կ֮յն «ց֮սմ֮ն խ֮-

չերն» իրենք իսկ մի ֮վելի լ֮յն մշ֮կութ֮յին կոն-

տեքստում ֮֯ց֮տրվելու կ֮րիք են զְում և, որ կ֮րևոր 

է, ֮վելի նեղ, մ֮սն֮վոր երևույթ են, ք֮ն խ֮չք֮րերը: 

֓սկ հ֮յ ճ֮րտ֮ր֮պետությ֮ն մեծ եր֮խտ֮վոր 

-որ֮մ֮նյ֮նը ְոնե տ֮պ֮ն֮ք֮ր֮յին խ֮չք֮րե .

րին կոթող֮յին ծְ֮ում է վերְ֮րում, վրիպմ֮մ֯ ֮ր-

ժեք չտ֮լով ֮յն փ֮ստին, որ ְերեզմ֮նների վր֮ 

խ֮չք֮րերը տ֮ր֮ծվում են 12-րֱ ֱ֮րի 2-րֱ կեսից, 

թեպետ մի֮կ հ֮յտնի հնְ֮ույն ְերեզմ֮ն֮յին խ֮չ-

ք֮րը 986 թվ֮կ֮նից է: 

֛ինչև 10-րֱ ֱ., ըստ  .որ֮մ֮նյ֮նի, տ֮պ֮ն֮-

ք֮րերի ֱեր են կ֮տ֮րել ք֮նֱ֮կ֮զ֮րֱ ք֮ռ֮կող 

ուղղ֮հ֮յ֮ց կոթողները
3: ֤֮կ֮յն ֮նհն֮ր է, որ 7-10-

րֱ ֱ֮րերից ոչ մի նմ֮ն ְերեզմ֮ն֮յին կոթող պ֮հ-

պ֮նվ֮ծ չլիներ: 

֗ետ֮քրքիր է, որ մի ֮յլ, ֮րֱեն պր֮կտիկ ճ֮ր-

տ֮ր֮պետությ֮ն եր֮խտ֮վոր ֣. ֓սր֮յելյ֮նը խ֮չ-

ք֮րերի հիմքում ֱնում է ֮յֱ ք֮ռ֮կող կոթողները՝ 

֮֯ց֮տրելով, որ եր֯ պ֮տկեր֮պ֮շտությ֮ն ֮րְել-

մ֮ն պ֮տճ֮ռով կոթողների վր֮յի պ֮տկեր֮ք֮ն-

ֱ֮կները հ֮նվում են, մնում է մի֮յն խ֮չ֮ք֮նֱ֮կը
4: 

                                                           
2
 ֛. ֈ֯եղյ֮ն, «֥իշ֮պ»: ֮֨սմ֮ն խ֮չերի նկ֮րְ֮րությունները 

տե՛ս ֤. ֮֗յկունի, ։ְ֮րև֮նֱ, մ֮սն ֈ, էջ 130, ֊. ֤րվ֮նձտե֮նց, 

֊րոց, էջ 113,117-118, ֈ. ֮֞հինյ֮ն, IX-XIII ֱֱ. խ֮չք֮րերը, էջ 63: 
3
-որ֮մ֮նյ֮ն, ֦եկորի տ֮ճ֮րը, էջ 22-25: ֗նְ֮ույն ְերեզ . 

մ֮ն֮յին խ֮չք֮րի ֮րձ֮նְ֮րությունը տե՛ս ֤. ։֮րխուֱ֮րյ֮ն, 

իվ֮ն, պր֮կ 2, էջ 96, որտեղից ս֮կ֮յն լրիվ  չի երևում, որ ֮յն 

լի֮րժեք տ֮պ֮ն֮ք֮ր է եղել, մ֮ն֮վ֮նֱ, որ նույն  ְերեզմ֮ն֮-

տ֮ն մեջ կ֮ միևնույն  «֮ն֮տ֮ց վ֮ն֮կ֮ն հ֮յր ֊րիְորի» 

օրորոց֮ձև տ֮պ֮ն֮ք֮րը: 
4
 ֈ. ֓սր֮յելյ֮ն, ֈկն֮րկ, էջ 48-49: 
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֤֮կ֮յն, ինչպես հ֮յտնի է, պ֮տկեր֮պ֮շտությունը 

մեզ֮նում չի ֮րְելվել: 

֝շվ֮ծ ք֮ռ֮կող կոթողներից ֮֯ցի, ֊. ֗ովսեփյ֮-

նի, ֒. ֈզ֮րյ֮նի և ֮յլոց կողմից խ֮չք֮րերի «ստել֮-

յին»-կոթող֮յին ն֮խօրին֮կների շրջ֮ն֮կում նկ֮տի 

են ֮ռնվել ն֮և մենհիրները, ֱոլմենները, «վիշ֮պնե-

րը», ուր֮րտ֮կ֮ն ֮րձ֮նְ֮րությունների սյուները և 

հ֮յոց ֈրտ֮շես թְ֮֮վորի ֱր֮ծ ս֮հմ֮ն֮ք֮րերը
5: 

ֈյս ֯ոլոր ն֮խ֮տիպերն ընֱունելով հ֮նֱերձ՝ ֈ. 

֮֞հինյ֮նը ְրում է, որ խ֮չք֮րերն ֮ռ֮ջ֮ցել են 9-րֱ 

ֱ. տնտես֮կ֮ն-ք֮ղ֮ք֮կ֮ն պ֮յմ֮նների հետև֮ն-

քով՝ ք֮ռ֮կող կոթողները մի֮կող ք֮րե տ֮խտ֮կնե-

րի փոխ֮րկելու ճ֮ն֮պ֮րհով: ֏ստ հեղին֮կի՝ քրիս-

տոնյ֮յին ֮֯վ֮ր֮րում էր մի֮յն ֮յֱ ք֮ռ֮կող կոթո-

ղի ֮րևմտյ֮ն երեսը՝ խ֮չի պ֮տկերով, իսկ մն֮ց֮ծ 

երեք կողմերի պ֮տկերները կորցնում էին իրենց 

ֆունկցի֮ն: ֮֫ռ֮կողից մի֮կողի ֮նցմ֮ն միջ֮նկյ֮լ 

օղ֮կը ցույց է տրվում ք֮ռ֮կող կոթողի մի եզ֮կի 

օրին֮կով, որի չորս կողմերից մեկի վր֮յի խ֮չը ոչ թե 

֮մ֯ողջ կոթողի երկ֮յնքով մեկ է, ֮յլ նր֮ մեջտեղն է 

մի֮յն ք֮նֱ֮կվ֮ծ և ֱր֮նով իսկ հ֮վ֮ս֮ր֮թև ֱ֮ր-

ձ֮ծ: ֈ. ֮֞հինյ֮նի կ֮րծիքով, ֱժվ֮ր չէր 7-րֱ ֱ֮-

րում ստեղծվ֮ծ ֮յս կոթողի մի֮յն խ֮չի հ֮տվ֮ծը 

պ֮տկեր֮ցնել ֮ռ֮նձին խ֮չք֮րի տեսքով՝ ուղղվ֮ծ 

ֱեպի ֮րևմուտք
6: 

                                                           
5
 ֊. ֗ովսեփյ֮ն, ֝յութեր, պր֮կ ֊, էջ 125-126: ֒. ֈզ֮րյ֮ն, ֈռ֮-

ջ֮֮֯ն, էջ 11-12: ֤. ։֮րխուֱ֮րյ֮ն, ֮֫րְործ վ֮րպետներ,          

էջ 122-125: 
6
 ֈ. ֮֞հինյ֮ն, ֮֔չք֮րերի ֮րվեստը, էջ 45, նույնի՝ IX-XIII ֱֱ. 

խ֮չք֮րերը, էջ 11-12, որտեղ հեղին֮կի հ֮յ֮ցքը փոքր-ինչ  փոխ-

վել է՝ մոտեն֮լով ։֮րխուֱ֮րյ֮նի կ֮րծիքին: 
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֖֮ն ն֮և ֮վելի պ֮րզ ֮֯ց֮տրություններ: ֝շ֮-

ն֮վոր վիմְ֮րְ֮ետ ֤. ։֮րխուֱ֮րյ֮նը խ֮չք֮րի ֮-

ռ֮ջ֮ցումը կ֮պում է շին֮նյութի մշ֮կմ֮ն ու կ֮նְ-

նեցմ֮ն հ֮րմ֮ր֮վետությ֮ն հետ, ֈ. ֛֮նուկյ֮նն 

֮կն֮րկում է ֮յն հ֮նְ֮մ֮նքը, որ ֮ր֮֯ների ֮վերիչ 

֮րշ֮վ֮նքների ժ֮մ֮ն֮կ, իսլ֮մի կրոն֮կ֮ն ֮նհ֮ն-

ֱուրժող֮կ֮նությ֮ն պ֮յմ֮ններում ստիպվ֮ծ էին 

խ֮չերն ֮վելի ֱիմ֮ցկուն ու հր֮կ֮յուն ֱ֮րձնել
7: 

֥երջ֮պես, կ֮րծում ենք՝ ְիտ֮կ֮ն հետ֮քրքրու-

թյունից զուրկ չէ խ֮չք֮րի ծְ֮մ֮ն մի տես֮կետ ևս, 

որը ֱեռևս լուրջ փ֮ստ֮րկվ֮ծ ְր֮վոր ֮րտ֮հ֮յ-

տություն չի ְտել: ֏ստ ֮յֱ տես֮կետի՝ խ֮չք֮րերի 

֮նմիջ֮կ֮ն ն֮խորֱները եղել են թև֮վոր ք֮րե 

խ֮չերը: ր֮նք, փոխ֮րինելով վ֮ղ քրիստոնե֮կ֮ն 

փ֮յտե խ֮չերին, հետְ֮֮յում վեր֮ծվել են խ֮չք֮-

րերի՝ հն֮ր֮վոր երկու ճ֮ն֮պ֮րհով: ֈռ֮ջին՝ թև֮-

վոր խ֮չն ֮ռնվել է ք֮րե կ֮մ֮րի մեջ, որն էլ խ֮չք֮-

ր֮յին խ֮չի շրջ֮ն֮կի ն֮խ֮տիպն է ֱ֮րձել (կ֮մ֮-

ր֮կ֮պ թև֮վոր խ֮չի մի֮կ (թ֮լինյ֮ն) օրին֮կի և 

նր֮, ի֯րև թև֮վորից խ֮չք֮րի ֮նցմ֮ն հ֮վ֮ն֮կ֮ն 

միջ֮նկյ֮լ օղ֮կի վր֮ ուշֱ֮րություն է ֱ֮րձրել ։. 

ֱ֤֮ոյ֮նը): ֓սկ ըստ երկրորֱ ճ֮ն֮պ֮րհի՝ թև֮վոր 

խ֮չն իր ֮ստիճ֮ն֮վոր պ֮տվ֮նֱ֮նով հ֮նֱերձ 

նկ֮րվել-ք֮նֱ֮կվել է ք֮րե տ֮խտ֮կների վր֮՝ սե-

րելով խ֮չք֮րերին, որոնք հետְ֮֮յում հ֮րստ֮ցել են 

կենց֮ծ֮ռ֮յին ոճ֮վորումներով: ֥երջիններս, ի ֱեպ, 

խորթ չեն եղել թև֮վոր խ֮չերին՝ ֱ֮տելով ֮յն օրին֮-

                                                           
7
 ֤. ։֮րխուֱ֮րյ֮ն, ֮֫րְործ վ֮րպետներ, էջ 127-129: Manouki-

an, Morfologia, p. 7-13: 
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կից, որ ְտնվել է վինում (7-րֱ ֱ.) մի հորիզոն֮կ֮ն 

թևը կորցր֮ծ վիճ֮կում
8: 

֓նչպես երևում է ֯երվ֮ծ կ֮րծիքներից, հետ֮զո-

տողները մտ֮հոְվ֮ծ են ֮յն խնֱրով, թե ինչ ճ֮ն֮-

պ֮րհով է ֮ռ֮ջ֮ցել խ֮չք֮րի ձևը: վ, ընֱհ֮նուր 

֮ռմ֮մ֯ ְտնելով ֮յֱ ձևի ն֮խ֮տիպերը, ֮յնու֮մե-

ն֮յնիվ ֮նտեսել են, որ նր֮նցից ֮մեն մեկը տ֮ր֯եր 

մշ֮կութ֮յին կոնտեքստներում տ֮ր֯եր ժ֮նրեր, ֮շ-

խ֮րհընկ֮լմ֮ն ու մտ֮ծողությ֮ն տ֮ր֯եր սկզ֯ունք-

ներ են ներկ֮յ֮ցրել: ֗ետև֮֮֯ր խնֱիրը ոչ թե խ֮չ-

ք֮րի ձևի, ֮յլ խ֮չք֮րի ժ֮նրի ֮ռ֮ջ֮ցումն է, որով-

հետև ֮յֱ ժ֮նրը ներ֮ռում է ոչ մի֮յն ձևը, որն իրոք 

կ֮րող է ն֮և ն֮խ֮քրիստոնե֮կ֮ն ֮կունքներ ունե-

ն֮լ, ֮յլև կոթողի ֆունկցի֮ն, նր֮ պ֮րուն֮կ֮ծ 

կոնկրետ պ֮տմ֮կ֮ն ինֆորմ֮ցի֮ն, կրոն֮կ֮ն-ְ֮-

ղ֮փ֮ր֮խոս֮կ֮ն ուղղվ֮ծությունն ու սիմվոլիկ-

իմ֮ստ֮յին ծ֮նր֮֯եռնվ֮ծությունը: ֈյնպես որ, եթե 

մենք ֮սում ենք, թե խ֮չք֮րը ְոյ֮ցել է ք֮ռ֮կող 

ք֮նֱ֮կ֮զ֮րֱ կոթողների ժ֮նրի հիմ֮ն վր֮, ֮պ֮ 

պետք է ցույց տ֮լ որոշ֮կի հ֮ս֮ր֮կ֮կ֮ն միջ֮վ֮յ-

րում տեղի ունեց֮ծ ֮շխ֮րհ֮յ֮ցք֮յին ֮յն փոփո-

խությունները, որոնք ն֮խ֮պ֮տր֮ստել ու կյ֮նքի են 

կոչել նմ֮ն ժ֮նր֮յին ֮նցումը, ֱեռ ֮վելին՝ հին ְե-

րեզմ֮ն֮կ֮ն կոթողների վեր֮ցումը (7-րֱ ֱ֮ր) և 

մոտ մեկ ֱ֮ր ընֱմիջումից հետո նոր ժ֮նրի՝ խ֮չք֮-

րերի ձև֮վորումը: ։֮նը, մ֮ն֮վ֮նֱ, ֮֯րֱ֮նում է 

նր֮նով, որ ք֮ռ֮կող կոթողների ու խ֮չք֮րերի, ի֯րև 

երկու ժ֮նր֮յին ֮վ֮նֱույթների, միջև ընկ֮ծ ֮ն-

ջրպետը վեր֮֯երվում է ոչ մի֮յն նր֮նց ֮֯ժ֮նող 

                                                           
8
 ֖. ֮֙ֆֱ֮֮րյ֮ն, վին ք֮ղ֮քը, I, էջ 151: 
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ժ֮մ֮ն֮կին (մոտ մեկ ֱ֮ր), ֮յլև ֮րվեստին, երկու 

կոթողների մշ֮կմ֮ն տ֮ր֯եր ձևերին: ֥երջին ֱիտո-

ղությունը կ֮սկ֮ծի տ֮կ է ֮ռնում նշվ֮ծ երկու ժ֮ն-

րերի ֮նմիջ֮կ֮ն ժ֮ռ֮նְորֱ֮կ֮ն կ֮պը: ֮ նշ֮-

ն֮կում է, որ ֮նְ֮մ միևնույն քրիստոնե֮կ֮ն մշ֮-

կութ֮յին ֮վ֮նֱույթում խ֮չի տ֮ր֯եր ժ֮նր֮յին ֮ր-

տ֮ցոլումների միջև եղ֮ծ կ֮պերը հ֮ճ֮խ ուղղְ֮իծ 

չեն եղել, ինչպես ներկ֮յ֮ցվել է խ֮չք֮րերի ուսում-

ն֮սիրություններում, կ֮մ ինչպես ֱիտվել է թև֮վոր 

ք֮րե խ֮չի ու խ֮չք֮րի հ֮ր֮֯երություններում: 

ֈյսպիսով, խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստի սկզ֯ն֮վոր-

մ֮նը հիմն֮կ֮նում տվել են օְտ֮պ֮շտ֮կ֮ն ֮֯ց֮-

տրություններ՝ խ֮չք֮րի մշ֮կութ֮յին երևույթը ֱիտե-

լով ընֱհ֮նուր պ֮շտոն֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն կոն-

տեքստում, իր֮վ֮մ֯, ֮մեն֮հիմքում նկ֮տի ֮ռնելով 

֫րիստոսի խ֮չելությունը: ֤֮կ֮յն ժ֮մ֮ն֮կְ֮ր֮-

կ֮ն, պ֮տմ֮-ְործ֮ռ֮կ֮ն, տիպ֮֮֯ն֮կ֮ն և ֮յլ 

֮ռումներով խ֮չք֮րերը չեն տ֮ր֯եր֮կվել կիր֮ռ֮-

կ֮ն ֮րվեստի խ֮չ պ֮տկերող ֮յլ նմուշներից (թև֮-

վոր խ֮չ, փ֮յտե խ֮չ և ֮յլն): 

ֈյնու֮մեն֮յնիվ, որք֮ն էլ հիշ֮տ֮կվ֮ծ ְիտ-

ն֮կ֮նները, միմյ֮նց շ֮րուն֮կելով հ֮նֱերձ, տ֮ր-

֯եր եզր֮կ֮ցությունների են հ֮նְել, միևնույն է, 

նր֮նց ֮շխ֮տ֮նքներում տիրում է ընֱհ֮նուր ֮յն 

ְիտ֮կցումը, որ պ֮տմ֮կ֮ն ֮֗յ֮ստ֮նի տ֮ր֮ծքով 

մեկ սփռվ֮ծ խ֮չք֮րերը մի֮սն֮կ֮ն մշ֮կութ֮յին 

հ֮յ֮ցքի ու ְործունեությ֮ն ֮րֱյունք են և, հետև֮-

֮֯ր, մի֮սն֮կ֮ն ծְ֮ումն֮֮֯նություն ունեն: 

֮֔չք֮րերի ծְ֮մ֮ն ֯ոլոր տեսությունները լրիվ 

չեն ֮րտ֮ցոլում իր֮կ֮նությունը թեկուզ հենց ֮յն 

պ֮տճ֮ռով, որ չեն կ֮րող պ֮տ֮սխ֮ն տ֮լ հետևյ֮լ 
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երկու հ֮րցին. ֮) ք֮ռ֮կող կոթողների կ֮մ թև֮վոր 

խ֮չերի ժ֮նրերն ինչո՞ւ և ինչպե՞ս փոխ֮րկվեցին խ֮չ-

ք֮րի ժ֮նրի՝ ոչ ձև֮կ֮զմ֮կ֮ն մ֮կ֮րֱ֮կում, ֯) ին-

չո՞ւ վ֮ղ խ֮չք֮րերում (8-9-րֱ ֱ֮ր) չօְտְ֮ործվեցին 

խ֮չի մշ֮կմ֮ն ու ոճ֮վորմ֮ն ն֮խն֮կ֮ն ֮վ֮նֱնե-

րը, որոնք ֮յնպիսի զ֮րְ֮ցմ֮ն էին հ֮սել 4-7-րֱ ֱ֮-

րերի ընթ֮ցքում, եր֯ ձև֮վոր խ֮չեր էին փորְ֮րվում 

եկեղեցու, ֱ֮մ֮֯ր֮նի, ք֮ռ֮կող կոթողի պ֮տերի 

վր֮: 

֮֫րի վր֮ խ֮չի վ֮ղ ք֮նֱ֮կְ֮ործ֮կ֮ն ֮յլ 

֮վ֮նֱույթների մ֮սին լրիվ պ֮տկեր֮ցում տ֮լու 

հ֮մ֮ր ֮սենք, որ նր֮նցում լ֮վ թե վ֮տ ֮րտ֮հ֮յ-

տությ֮մ֯ ֮ռկ֮ են ֯ոլոր ֮յն տ֮րրերը, որոնք օְտ֮-

ְործվ֮ծ են 10-11-րֱ ֱ֮րերից ի վեր հ֮նֱիպող խ֮չ-

ք֮րերի ֮֯զմ֮հ֮րուստ ու զ֮րֱ֮շ֮տ ոճ֮վորումնե-

րի մեջ: ֬րին֮կ, վ֮ղ ք֮նֱ֮կְ֮ործությ֮ն մեջ խ֮-

չերը լինում են երկ֮ր֮ձիְ կ֮մ հ֮վ֮ս֮ր֮թև, կլոր 

շրջ֮ն֮կի մեջ կ֮մ վ֮րֱ֮կի վր֮ հենվ֮ծ, կեն֮ցծ֮-

ռ֮յին ոստերով, տերևներով կ֮մ պտուղներով օծվ֮ծ, 

հիմքի ֮ստիճ֮ններով, կ֮մ մի֮ժ֮մ֮ն֮կ և՛ ֮ստի-

ճ֮ն֮վոր, և՛ ոստ֮վոր, երկուստեք փոքրիկ խ֮չերով 

կ֮մ թռչուններով ուղեկցվ֮ծ և ֮յլն
9: ֪֮ստորեն, խ֮չ-

ք֮ր֮յին ֮րվեստի հետְ֮֮ հ֮րուստ ֮վ֮նֱույթ-

ներում, եթե «ֈմեն֮փրկիչ» տես֮կը չհ֮շվենք, ֮վե-

լ֮ցել են մի֮յն խ֮չք֮րի ֮մ֯ողջ հյուս֮ծո ֆոնը, ճ֮-

կ֮տի ք֮նֱ֮կները և էլի որոշ մ֮նր֮մ֮սներ, որոնց 

թվում կ֮րևոր է հ֮տկ֮պես նշվ֮ծ ֯ոլոր ֮ռ֮նձին 

տ֮րրերի ֮֯րֱ հ֮մֱ֮րությունը մի խ֮չք֮րի մեջ: 

                                                           
9
 ֊. ֗ովսեփյ֮ն, ֝յութեր, պր֮կ ֊, պ֮տկերներ՝ 52, 56, 57, 59, 65, 

67-69, 80, 84, 93: 
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ֈհ֮՝ ի՞նչն է պ֮տճ֮ռը, որ խ֮չ֮ք֮նֱ֮կմ֮ն ֮յս հ֮-

րուստ ֮վ֮նֱույթը, շրջ֮նցելով 8-9-րֱ ֱ֮րերի ք֮ն-

ֱ֮կְ֮ործությունը, վեր֮րթն֮նում է մի֮յն հետְ֮֮ 

ֱ֮րերի խ֮չք֮րերում: 

ֈռ֮ջին հ֮րցին հն֮ր֮վոր չէ պ֮տ֮սխ֮նել, 

֯երվ֮ծ տեսությունների ֱիրքերից, որովհետև ֱր֮նց 

հեղին֮կները խ֮չի տ֮ր֯եր պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն ձևե-

րին միևնույն ընկ֮լումն ու ֆունկցի֮ներն են վեր֮-

ְրել՝ ֱր֮նով իսկ խուս֮փելով ժ֮նր֮յին ոչ ձև֮կ֮ն 

տ֮ր֯երությունների խնֱրից: 

֓սկ երկրորֱ հ֮րցն ֮նպ֮տ֮սխ֮ն է մնում, 

որովհետև մեր ְիտն֮կ֮նները խ֮չի տ֮ր֯եր ք֮ն-

ֱ֮կְ֮ործ֮կ֮ն ֮րտ֮ցոլումներն ու խ֮չք֮րը միև-

նույն միջ֮վ֮յրում են ֱիտ֮րկել և ֮յֱ իսկ միջ֮-

վ֮յրի մշ֮կութ֮յին ְործունեությ֮ն ֮րֱյունքն են 

հ֮մ֮րել ի սկզ֮֯նե ֮նտի: ֈյֱ միջ֮վ֮յրը կ֮զմում 

էին եկեղեցու պ֮շտոն֮կ֮ն շրջ֮ն֮կները, իշխ֮ն-

ները, վ֮ն֮կ֮ն մի֮֮֯նությունները, ְիտն֮կ֮ն վ֮ր-

ֱ֮պետները, մի խոսքով՝ մտքի վերն֮խ֮վը: ֮֡տ֮-

հ֮կ֮ն չէ, որ մշ֮կութ֮յին խոշոր կոթողների թե՛ 

ստեղծողները, թե՛ պ֮տվիր֮տուները նույն ֮յֱ միջ֮-

վ֮յրի ներկ֮յ֮ցուցիչներն էին, եկեղեցու վ֮րֱ֮պե-

տ֮կ֮ն ֱոְմ֮ն իմ֮ցողներն ու պ֮շտոն֮կ֮ն հ֮-

յ֮ցքները կրողները: ֈնհն֮ր է պ֮տկեր֮ցնել, որ 

եր֯ևէ ժողովրֱ֮կ֮ն ներքին խ֮վերի միջ֮վ֮յրում 

ք֮նֱ֮կ֮զ֮րֱ ք֮ռ֮կող ְերեզմ֮ն֮կ֮ն կոթող է 

կ֮նְնեցվել հ֮ս֮ր֮կ հ֮վ֮տ֮ցյ֮լի շիրիմի վր֮ 

փ֮յտե կ֮մ ք֮րե թև֮վոր խ֮չերի փոխ֮րեն: 

ֈռ֮յժմ, մի֮յն a priori կ֮րող ենք ֮սել, թե խ֮չե-

րի վ֮ղ ք֮նֱ֮կְ֮րությ֮ն և 8-9-րֱ ֱ֮րերի խ֮չք֮-

րերի միջև եղ֮ծ ժ֮ռ֮նְորֱ֮կ֮ն կ֮պի խզմ֮ն 

պ֮տճ֮ռն ֮յն էր, որ երկու տ֮ր֯եր ժ֮նր֮յին ֮վ֮ն-
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ֱույթները տ֮ր֯եր էին ն֮և իրենց միջ֮վ֮յրով, որ 

խ֮չք֮րի ն֮խն֮կ֮ն միջ֮վ֮յրը եղել է ներքին խ֮-

վերի, քրիստոս֮֮֯նորեն կիսְ֮րְ֮ետ հ֮վ֮տ֮ցյ֮լ-

ների հոտի շրջ֮ն֮կներում, ֮յսինքն՝ ժողովրֱ֮կ֮ն 

էր: ֈյլ կերպ ֮յֱ խզումը չի կ֮րելի ֮֯ց֮տրել: ֮֗մո-

զիչ չէ, մ֮ն֮վ֮նֱ, ֮յն ֮ր֮֮֯կ֮ն տիր֮պետությ֮ն 

հետ կ֮պելը, որ ի֯ր թե մռ֮յլ ժ֮մ֮ն֮կներում ֮ն-

կում ֮պրեց ֮զְ֮յին-քրիստոնե֮կ֮ն ְեղְ֮իտ֮կ֮ն 

միտքը, որի հետև֮նքն էլ եղ֮վ ֮րվեստի պ֮րզուն֮-

կ֮ցումը: ֓ր֮կ֮նում, ֮յո, ֮ր֮֯ների լծից տուժեց մո-

նումենտ֮լ-կոթող֮յին հուշ֮րձ֮ն֮շինությունը (տ֮-

ճ֮ր, սյուն, ֱ֮մ֮֯ր֮ն ևն), ֮֯յց ֮րվեստի մ֮նր ձևե-

րը շ֮րուն֮կեցին իրենց ְոյությունը թե՛ մ֮տենְ֮րու-

թյ֮ն, թե՛ ք֮նֱ֮կְ֮ործությ֮ն, թե՛ մ֮ն֮վ֮նֱ եր֮-

ժըշտությ֮ն մեջ: ֖֮րևոր փոփոխությունը հ֮վ֮ն֮-

֮֯ր ֮յն էր, որ ֮րվեստում ֮րտ֮ցոլմ֮ն տ֮ր֮ծ֮-

կ֮ն սկզ֯ունքը տեղը զիջեց ժ֮մ֮ն֮կ֮յինին: ֑֮մ֮-

ն֮կ֮յին հ֮յ֮ցքի ְեր֮կշռությունը, որ հեշտ նկ֮-

տելի է մյուս մ֮րզերում (օր.՝ շ֮ր֮կ֮նְ֮րությ֮ն 

ծ֮ղկում, ְր֮կ֮նությ֮ն մեջ հ֮յեցող֮կ֮նությ֮ն 

խոր֮ցում և ֮յլն), ք֮նֱ֮կְ֮ործությ֮ն մեջ ֱրսևոր-

վեց նր֮նով, որ, ինչպես ֤իր֮րփի ֦եր-֝երսիսյ֮նն է 

֮սում, «ֈր֮֮֯կ֮ն երկուհ֮րյուր֮մյ֮ տիր֮պետու-

թյ֮ն ժ֮մ֮ն֮կ նր֮նք (ֆիְուր֮յին ք֮նֱ֮կները) 

իրենց տեղը զիջում են զ֮րֱ֮նկ֮ր֮յին ֮րվեստին, 

֮֯յց 9-րֱ ֱ֮րում՝ ։ְ֮ր֮տունի հ֮յոց թְ֮֮վորների 

օրոք, կրկին ְր֮վում են իրենց ն֮խկին տեղը»
10: 

֮֗յոց մշ֮կութ֮կերպ մտ֮ծողությ֮ն մեջ ժ֮մ֮-

ն֮կի ըմ֯ռնումն ֮ռ֮նձին ուսումն֮սիրմ֮ն կ֮րիք է 

զְում: 

                                                           
10

 ֤. ֦եր-֝երսիսյ֮ն, ֮֗յ ֮րվեստը, էջ 20: 
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։. ֔ֈ֠֫ֈ֧֓ ֑ֈ֧֝֏ 

֮֔չք֮րի ֮ռ֮ջին ְլխ֮վոր ժ֮նր֮յին ֮ռ֮նձն֮-

հ֮տկությունը, որով ն֮ տ֮ր֯երվում է ֮յլ տես֮կի 

խ֮չ֮պ֮տկերներից, ֮րտ֮հ֮յտվում է ոչ մի֮յն կո-

թողի կ֮ռուցվ֮ծքում, ֮յլև նր֮ ընկ֮լմ֮ն ու ְործ-

ն֮կ֮ն կիր֮ռությ֮ն մեջ: ֈյֱ ֮ռ֮նձն֮հ֮տկությու-

նը ֱրսևորվել է ֮յն ֮֯նում, որ խ֮չը պ֮տկերվել է 

֮ռ֮նձին կ֮նְն֮ծ ք֮րի մեջ: ֈռ֮նց ֮յս խ֮չի, ֮յֱ 

ք֮րը ոչ մի ֮րժեք չունի, որովհետև նր֮ մի֮կ հոְե-

վոր-մշ֮կութ֮յին ինֆորմ֮տիվ նշ֮ն֮կությունը պ֮յ-

մ֮ն֮վորվ֮ծ է իր մեջ ְտնվող խ֮չով: ֮֔չն էլ իր 

հերթին, ֮ռ֮նց ֮յֱ «ֱ֮տ֮րկ», ֮նինֆորմ֮տիվ ք֮-

րի մեջ մտնելու, չէր կ֮րող ստ֮ն֮լ ֮յն նոր նշ֮ն֮-

կությունը, որպիսին իր ն֮խորֱ ֯ոլոր կիր֮ռություն-

ներում չի ունեցել (թև֮վոր խ֮չ, ք֮ռ֮կող կոթողի 

խ֮չ, ֱ֮մ֮֯ր֮նի պ֮տի խ֮չ ևն): ֬րին֮կ, ք֮ռ֮կող 

կոթողն ֮ռ֮նց խ֮չ֮նշ֮նի էլ իր իմ֮ստն ու կրո-

ն֮կ֮ն ֆունկցի֮ն պիտի ունեն֮ր, որովհետև մյուս 

երեք երեսները պ֮տվ֮ծ էին փ֮ռ֮հեղ ք֮նֱ֮կնե-

րով ու զ֮րֱերով, և խ֮չն ֮յստեղ, ի֯րև կոթողի քրիս-

տոնե֮կ֮նությ֮ն նշ֮ն, մի֮յն հ֮վելուրֱ֮յին ինֆոր-

մ֮ցի֮ է տ֮լիս, իսկ որպես ְերեզմ֮ն֮կ֮ն հու-

շ֮սյ֮ն վերևի նշ֮ն, ֮յն ֱիտվում է ի֯րև քրիստոնյ֮յի 

հուղ֮րկ֮վորմ֮ն ու տ֮պ֮ն֮վորմ֮ն պ֮րտֱ֮իր 

տ֮րրերից մեկը: ֥երջինիս նմ֮ն կիր֮ռություն ունի 

խ֮չը՝ հ֮յոց ֈրշ֮կունի թְ֮֮վորների ֱ֮մ֮֯ր֮նի 

պ֮տին՝ ֈղցում (4-րֱ ֱ.): ֈյն ն֮խ և ֮ռ֮ջ ցույց է 

տ֮լիս, որ հ֮նְչողները քրիստոնյ֮ թְ֮֮վորներ են: 

(֟ւրիշ խնֱիր է, որ ֮յս կերպ քրիստոնյ֮ների ְերեզ-

մ֮նները ֦իրոջ ְերեզմ֮նի նմ֮ն֮կներն են ֱ֮ռ-
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նում, և ֮յֱ տ֮ր֯եր֮յն֮ցմ֮ն հիմքում էլ որոշ֮կի 

ְիտ֮կց֮կ֮ն միտում է ընկ֮ծ, ըստ որի՝ քրիստոնյ֮ 

մ֮րֱն իր կյ֮նքի ְլխ֮վոր փուլերում ֫րիստոսի կեն-

սְ֮րությ֮ն որոշ պ֮հեր վեր֮րտֱ֮րելով՝ վերջինիս 

տ֮ր֯եր֮կն է կ֮զմում): ֖֮մ խ֮չը, պ֮տկերվելով 

ընֱհ֮նր֮պես եկեղեցու պ֮տերին, կրոն֮կ֮ն սր֮֯-

զ֮ն ֱեկոր֮ցի֮յի ֱեր է կ֮տ֮րել, իսկ եթե պ֮տ-

կերվել է մի֮յն ֮րևմտյ֮ն պ֮տին, ֮պ֮ ն֮խ֮պես 

շեշտել է ն֮և քրիստոնեությ֮ն և նր֮ հ֮ղթ֮նշ֮ն 

խ֮չի խ֮վ֮ր֮հ֮լ֮ծ ուժը: ֈյսպիսով, եթե ք֮ռ֮կող 

կոթողը, ֱ֮մ֮֯ր֮նը, եկեղեցին, ինքնին վերցր֮ծ, 

֮վ֮րտուն տիեզեր֮կ֮ն մոֱելներ են, ֮պ֮ նր֮նց 

մեջ խ֮չը մի֮յն մի մ֮սնիկի ֱեր է կ֮տ֮րում: ֈյֱ է 

պ֮տճ֮ռը, որ խ֮չն ֮ռ֮նձին չի ընկ֮լվում, ինքնու-

րույն ֮րժեք չի ստ֮նում, ն֮ մի֮յն պ֮տկերվ֮ծ, 

ְծվ֮ծ, նշվ֮ծ է ֮յֱ մոֱելների՝ ք֮ռ֮կող կոթողի, 

ֱ֮մ֮֯ր֮նի, եկեղեցու պ֮տերի վր֮ և ֮յֱ մոֱելի 

ընկ֮լմ֮ն կենտրոնից հեռու է ընկ֮ծ. ն֮խ՝ ընկ֮լում 

ենք ֮մ֯ողջ կ֮ռույցը, ֮պ֮՝ նր֮ որևէ երեսը, ճ֮կ֮-

տը, կ֮մ֮րը և ֮յլն, որից հետո մի֮յն ֮յֱ ճ֮կ֮տին 

ք֮նֱ֮կվ֮ծ խ֮չը կ֮մ որևէ ֮յլ նշ֮ն: 

֓սկ խ֮չք֮րերում խ֮չն ընկ֮լմ֮ն կենտրոնում է 

ընկ֮ծ, և ինքն ֮նմիջ֮պես մոֱելն է և ոչ մոֱելի մ֮ս-

նիկը: ֛ոֱել֮վորմ֮ն ինքնուրույնությ֮մ֯ խ֮չք֮րը 

նմ֮ն է ֮ռ֮նձին կ֮նְն֮ծ թև֮վոր խ֮չերին, ֮֯յց 

֮յստեղ էլ տ֮ր֯եր են երկու տ֮ր֯եր ժ֮նր֮յին մի-

ջոցներով ֮րվ֮ծ խ֮չ֮պ֮տկերների ընկ֮լումները: 

 ,և֮վոր խ֮չը, լինի փ֮յտից, ք֮րից, թե ֮յլ նյութից

եր֯ կ֮նְնեցվում է, ֮սենք, որևէ ճ֮մփ֮֮֯ժ֮նում, 

ս֮հմ֮նְ֮ծի վր֮ կ֮մ հր֮պ֮ր֮կում, ընկ֮լվում է 

ի֯րև խ֮չի նշ֮ն, ն֮ ֮նմիջ֮կ֮նորեն ֮յֱ խ֮չը չէ, 
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֮յլ նր֮ պ֮յմ֮ն֮կ֮ն նշ֮նը, որը պետք է ցույց տ֮ 

մեր և իսկ֮կ֮ն ֫րիստոսյ֮ն խ֮չի միջև եղ֮ծ հ֮-

ղորֱ֮կցությունը, նր֮ հ֮նֱեպ մ֮րֱու ունեց֮ծ 

երկյուղ֮ծությունը: ֈյլ է, ս֮կ֮յն, խ֮չք֮ր֮յին խ֮չի 

ընկ֮լումը: ֈյն ֮յս ֱեպքում ուղղ֮կի ընկ֮լվում է 

ի֯րև խ֮չ, որը մտ֮ծ է ք֮րի մեջ: ր֮ն նպ֮ստում է 

ք֮րե ֮յն շրջ֮ն֮կը, որը պ֮րփ֮կում է իր մեջ ֮յֱ 

խ֮չը: ֮֫րի և խ֮չի հ֮ր֮֯երությունը խ֮չք֮րում 

պ֮րուն֮կիչի և պ֮րուն֮կյ֮լի հ֮ր֮֯երություն է 

ֱ֮ռնում: ֮֡րուն֮կիչի շնորհիվ պ֮րուն֮կյ֮լը կոնկ-

րետ֮նում, ְոյ֮վ֮րմ֮ն եղ֮ն֮կ է ձեռք ֯երում: ֈյս 

֮ռումով խ֮չք֮րի խ֮չ֮պ֮տկերն ու իկոն֮ն իր֮ր 

հետ նմ֮նությ֮ն եզրեր են ְտնում: ֓նչպես նկ֮տում 

է ֈ. ֛֮նուկյ֮նը, երկուսն էլ պ֮տկերում են մի ְոյու-

թյուն չունեցող իրողությ֮ն «ներկ֮յությունը»՝ մ֮տ-

ն֮նշելով մի ֮յլ ոְեղեն, տր֮նսցենֱենտ֮լ ֮շխ֮րհ: 

֓սկ ֮հ֮ խ֮չելությ֮ն խ֮չք֮րերը («ֈմեն֮փրկիչ» 

տես֮կը), պ֮տկերի կոնկրետությ֮մ֯ ու «պ֮տմ֮կ֮-

նությ֮մ֯» ֮յֱ ոְեղեն ֮յլ֮շխ֮րհի զְ֮ցումը չեն 

ներշնչում
11: եռ ֮վելին, խ֮չք֮րի խ֮չ֮պ֮տկերը 

ֱիտողին ֮կն֮րկում է ոչ թե ֫րիստոսի խ֮չելությ֮ն 

ְործիքը, ֮յլ վեր֮ց֮կ֮ն կեն֮ց ծ֮ռը, որք֮ն էլ վեր-

ջինս ունեն֮ խ֮չելությունից ներմուծ֮ծ էլեմենտներ, 

օրին֮կ՝ ֮ստիճ֮ն֮ձև պ֮տվ֮նֱ֮նը, որ ֊ողְոթ֮յի 

֯լրի խորհրֱ֮նշ֮նն է: 

ֈյսպիսով, խ֮չք֮րի ընկ֮լումը լրիվ տ֮ր֯եր է 

թև֮վոր խ֮չի, ք֮ռ֮կող կոթողի, ֱ֮մ֮֯ր֮նի, եկեղե-

ցու պ֮տերի խ֮չերի ընկ֮լումներից: 

                                                           
11

 Manoukian, Morfologia, p. 7-13. 
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ր֮ հետ կ֮պվ֮ծ՝ տ֮ր֯եր է ն֮և ֮յֱ խ֮չերի 

շին֮նյութի՝ ք֮րի ընկ֮լումը: և֮վոր խ֮չի ֱեպքում 

ք֮րը սոսկ շին֮նյութ է (խ֮չը կ֮րող է լինել ն֮և 

փ֮յտից, ոսկուց ևն), և խ֮չն ուղղ֮կի ք֮րեղեն է, ֮յֱ 

ք֮րից ս֮րքվ֮ծ է: ֝շվ֮ծ մեծ կոթողների, ֱ֮մ֮֯-

ր֮նի, եկեղեցու ֱեպքում խ֮չը որպես մոֱելի մ֮սնիկ, 

ուղղ֮կի փորְ֮րվ֮ծ է ք֮րի վր֮, իսկ խ֮չք֮րերի 

ֱեպքում խ֮չը ք֮նֱ֮կվ֮ծ է ք֮րի մեջ: 

֮֔չք֮րերի ֮յս ְլխ֮վոր ժ֮նր֮յին ֮ռ֮նձն֮-

հ֮տկությունը, որ երև֮ն է ְ֮լիս և՛ խ֮չք֮րի կ֮-

ռուցվ֮ծքի, և՛ նր֮ ընկ֮լմ֮ն հիմքում, ֮մեն֮կ֮յուն 

ու չտ֮ր֯եր֮յն֮ցող ְիծն է խ֮չք֮րְ֮ործությ֮ն 

մեջ: ֮֗յ֮ստ֮ն ֮շխ֮րհով մեկ սփռվ֮ծ տ֮սնյ֮կ 

հ֮զ֮ր֮վոր խ֮չք֮ր֮յին տ֮ր֯եր֮կները կ֮րող են 

վկ֮յել, որ խ֮չք֮րի ֮մեն մի էլեմենտ, ֮մեն մի 

ֱետ֮լ կ֮րող է փոփոխվել կ֮մ ընֱհ֮նր֮պես ֱուրս 

ընկնել, ֮֯ցի վերը նշվ֮ծ ժ֮նր֮յին հ֮տկ֮նիշից: վ 

պ֮տ֮հ֮կ֮ն չէ, որ ժ֮մ֮ն֮կով ֮մեն֮վ֮ղ ու ֮ն-

մշ֮կ խ֮չք֮րերը (8-9-րֱ ֱֱ.) կրում են խ֮չք֮րի 

ժ֮նրի ֮յֱ ֮մեն֮կ֮րևոր ու ն֮խն֮կ֮ն հ֮տկ֮նիշը, 

որով էլ նր֮նք լիովին տ֮ր֯երվում են մինչև 7-րֱ ֱ. 

եղ֮ծ խ֮չ֮կոթողներից և, ընֱհ֮կ֮ռ֮կն, որք֮ն էլ 

պ֮րզուն֮կ ու կոպիտ լինեն, լիովին նմ֮նվում են 10-

11-րֱ ֱ֮րերից ի վեր հ֮նֱիպող խ֮չք֮րերի ֮֯րձր-

֮րվեստ, ֮֯րֱ ու նուր֯ կոթողներին: 

ֈյժմ տեսնենք, թե 8-9-րֱ ֱ֮րերում խ֮չք֮րի 

ժ֮նրի ֮յֱ ն֮խն֮կ֮ն օրին֮կները, նշվ֮ծ կ֮ռուց-

վ֮ծքով և ընկ֮լումով հ֮նֱերձ, ի՞նչ ֆունկցի֮ներ էին 

կրում: 

10-11-րֱ և ֮վելի ուշ ֱ֮րերում խ֮չք֮րերը ձևերի 

֮֯զմ֮զ֮նությ֮ն հետ մի֮ժ֮մ֮ն֮կ ձեռք են ֯երում 
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ն֮և ֆունկցիոն֮լ ֮֯զմ֮զ֮նություն: ր֮նք կ֮նְ-

նեցվել են ի֯րև հիշ֮տ֮կի ֮նմ֮հությ֮ն կոթողներ, 

ի֯րև ְերեզմ֮ն֮ք֮րեր (12-13-րֱ ֱֱ.), ֱր֮նք եղել են 

նվիր֮տվությունների, մեծְ֮ործությունների, նշ֮ն֮-

վոր իրֱ֮֮րձությունների և ֮յլ ֮֯ների մ֮սին վկ֮-

յող հուշ֮րձ֮ններ: ֮֗տկ֮պես հ֮ճ֮խ են հ֮նֱի-

պում պ֮տվիր֮տուների հ֮մ֮ր ֮֯րեխոսությ֮ն կոչ-

վ֮ծ խ֮չք֮րերը, ինչպես պ֮տմում են նր֮նց վր֮յի 

֮րձ֮նְ֮րությունները: ֤֮կ֮յն ְրեթե ֯ոլոր ְիտ-

ն֮կ֮ններն էլ նշել են, որ խ֮չք֮րերն ֮ռ֮վել չ֮փով 

եղել են պ֮շտ֮մունք֮յին կոթողներ, և, որպես ֮յֱ-

պիսիք էլ, ձեռք են ֯երել իրենց ֮մեն֮֮կտիվ ֆունկ-

ցի֮ն՝ սր֮֯զ֮ն հ֮ղորֱ֮կցությ֮ն մեջ մտնել հ֮վ֮-

տ֮ցյ֮լների հետ: ֮֔չք֮րերի հետְ֮֮ ֆունկցի֮-

ների ֮֯զմ֮ցումն իր հետ ֯երել է ն֮և խ֮չք֮ր֮յին 

֮րձ֮նְ֮րությունների ֮նհր֮ժեշտությունը, ֮ռ֮նց 

որի ֮նիմ֮ստ կլիներ որևէ ֮նձն֮վորությ֮ն հիշ֮-

տ֮կի ֮նմ֮հ֮ցումը կ֮մ նր֮ մեծְ֮ործությունը 

վկ֮յելու հ֮մ֮ր խ֮չք֮րի կ֮նְնեցումը և ֮յլն: ֈն-

ְ֮մ ֮յն ֱեպքում, եր֯ ֮րձ֮նְ֮րությ֮ն մեջ խ֮չք֮-

րը շեշտվում է ի֯րև պ֮շտ֮մունք֮յին կոթող, միևնույն 

է, էլի հիշվում է պ֮տվիր֮տուն, որպես ֮ղոթքի ու 

ողորմիսի ֮րժ֮նի: ֈսել է թե՝ պ֮շտ֮մունք֮յին խ֮չ-

ք֮րի ֮րձ֮նְ֮րությունն էլ ֮րվել է որևէ կոնկրետ 

֮նձի հիշ֮տ֮կն ֮նմ֮հ֮ցնելու նպ֮տ֮կով: 

ֈյնու֮մեն֮յնիվ, մի֮կ ֆունկցի֮ն, որը պ֮րտ֮-

ֱիր կերպով խ֮չք֮րի ֮րձ֮նְ֮րություն չի ենթֱ֮րում, 

պ֮շտ֮մունք֮յին է: վ ֮նְիր խ֮չք֮րերից շ֮տերը, 

որոնք կ֮նְն֮ծ են մի֮յն֮կ, կ֮մ էլ եր֯ևէ մի֮յն֮կ 

են եղել, ն֮խ և ֮ռ֮ջ պետք է փորձել որ֮կել որպես 

֮յֱպիսիք: ֈմեն֮վ֮ղ խ֮չք֮րերը (8-9-րֱ ֱֱ.) թվ֮-
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ְրվ֮ծ ու ֮րձ֮նְ֮րվ֮ծ չեն, որովհետև ֮րձ֮նְ֮րե-

լու սովորույթը խ֮չք֮րերի հետ կ֮պվում է ֮վելի ուշ՝ 

9-16-րֱ ֱ֮րերում, եր֯ խ֮չք֮րերը պ֮շտ֮մունք֮յի-

նից ֮֯ցի ձեռք էին ֯երում ն֮և ֮յսպես կոչվ֮ծ «հի-

շ֮տ֮կ֮ր֮ն֮յին» ֆունկցի֮ներ: ֟րևէ պ֮տվիր֮տու 

կ֮մ հով֮ն֮վոր, տվյ֮լ խ֮չի սր֮֯վ֮յրի հին կոթողը 

նորոְելիս կ֮մ նորով փոխ֮րինելիս, որպես հ֮նր-

օְուտ ֮շխ֮տ֮նքի հեղին֮կ, իր ֮նունն ու հիշ֮տ֮-

կը թողնում է ֮րձ֮նի վր֮՝ մ֮րֱկ֮նցից խնֱրելով իր 

֮ր֮ծի վ֮րձքը. «յ֮ղ֮ւթս յիշեցեք» (հ֮մ֮նմ֮ն 

երևույթ տես եկեղեցիների նվիր֮տվ֮կ֮ն ֮րձ֮ն֮-

ְրություններում, որտեղ կրոնի սպ֮ս֮վորները պ֮ր-

տ֮վորվում են նվիր֮տուի հիշ֮տ֮կին տ֮լ մեկ կ֮մ 

մի ք֮նի պ֮տ֮րְ֮՝ որոշ֮կի տոն֮կ֮ն օրերի, հե-

տְ֮֮յում, ինչպես կտեսնենք ֮շխ֮տ֮նքի 2-րֱ մ֮-

սում, եկեղեցու կողմից խ֮չի պ֮շտ֮մունքի կ֮նոն֮-

վորմ֮ն ու «ְիտ֮կ֮ն֮ցմ֮ն» պ֮յմ֮ններում ֮յֱ սո-

վորույթի տ֮ր֮ծմ֮նը զուְ֮հեռ՝ ֮ստիճ֮ն֮֮֯ր 

պ֮շտ֮մունք֮յին ֆունկցի֮ն իր տեղը զիջում է հի-

շ֮տ֮կ֮ր֮ն֮յինին, և հ֮յտնվում են խ֮չք֮րեր, 

որոնց նպ֮տ֮կը լինում է զուտ հիշ֮տ֮կի պ֮հպ֮-

նումը կ֮մ տվյ֮լ պ֮տվիր֮տուի հոְու հ֮մ֮ր ֮֯րե-

խոսելը: 

ֈյֱ նոր ֆունկցի֮ները վ֮ղ խ֮չք֮ր֮յին պ֮շ-

տ֮մունք֮յին կոթողների «կուլտուր֮կ֮ն֮ցմ֮ն» ֮ր-

ֱյունք են, եր֯ ք֮նֱ֮կողը հ֮րֱ֮րում էր ոչ մի֮յն 

խ֮չն ու նր֮ տեղը ք֮րի մեջ, ֮յլև հ֮րֱ֮րում էր ֮մ-

֯ողջ ք֮րն ու նր֮ տեղը տվյ֮լ ֯ն֮կ֮ն միջ֮վ֮յրում, 

ընտրում էր երևելի, ֮֯նուկ ու մ֮րֱ֮շ֮տ մի տեղ, 

որպեսզի իր կ֮նְնեցր֮ծ կոթողն ֮ննկ֮տ չմն֮, իր 

ְր֮ծը կ֮րֱ֮ցող ու իրեն ողորմի տվող լինի: 
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֮֔չք֮րի մշ֮կութ֮յն֮ցմ֮ն հետև֮նքով ֮ռ֮ջ 

եկ֮ծ ֮յս երեք հ֮տկ֮նիշները («հիշ֮տ֮կ֮ր֮ն֮-

յին» ֆունկցի֮ն, ֮րձ֮նְ֮րվ֮ծությունը և ք֮րի ու 

տեղի հ֮րֱ֮րվ֮ծությունը) չունեն վ֮ղ խ֮չք֮րերը: 

֝ր֮նք ֮նְիր են, ֯ն֮կ֮ն ք֮րերից կ֮զմվ֮ծ ու 

իրենց ն֮խընտիր, ֯ն֮կ֮ն ֱիրքով մի տես֮կ լքվ֮ծ 

ու մ֮րֱ֮շ֮տ վ֮յրերից հեռու ընկ֮ծ: ֈյսօր էլ նր֮նց 

կ֮րելի է հ֮նֱիպել որևէ ս֮րում, ֱ֮շտում, ձորում 

կ֮մ ֮յլուր (օր. ֝երքին ֮լին, ֈրենի, «֮ր֮֯նֱ» - 

֔ոսրովի ֮նտ֮ռում՝ ըստ ֮նձ֮վ֮խույզ ֎. ֤֮րְսյ֮-

նի և ֮յլն): ֤֮կ֮յն ֮յֱ «լքվ֮ծ» խ֮չք֮րերը, որոնք 

«հ֮տուկ» ընտրվ֮ծ տեղեր ունեին, իր֮կ֮նում շրջ֮-

կ֮ ֯ն֮կիչների ուշֱ֮րությ֮ն կենտրոնում էին՝ շնոր-

հիվ իրենց մի֮կ պ֮շտ֮մունք֮յին ֆունկցի֮յի: ֑ո-

ղովուրֱը հ֮րկ եղ֮ծ ֱեպքում նր֮նց մ֮սին հոְ էր 

տ֮նում ֮մեն֮լուրջ զոհ֮֯երություններով: ֝ր֮նք 

սր֮֯ցվ֮ծ էին, և նր֮նց տեղը մի֮յն ֱիրքով էր 

կտրվ֮ծ, հեռ֮ց֮ծ թվում, հ֮վ֮տ֮ցյ֮լների ְիտ֮կ-

ցությ֮ն մեջ ֮յֱ տեղը «կենտրոն» էր: ֟ր պ֮շտ֮-

մունք֮յին ֆունկցի֮ն վ֮ղ խ֮չք֮րերին հ֮տուկ է 

եղել իրենց ծְ֮մ֮ն ֮ռ֮ջին իսկ օրից, երևում է խ֮չ-

ք֮րի կ֮ռուցվ֮ծքից (խ֮չը՝ ք֮րի մեջ) և ընկ֮լումից 

(խ֮չի «իր֮կ֮ն ներկ֮յությունը») ք֮րե ֮մփոփ֮-

ր֮նում: եռ ֮վելին, նշվ֮ծ երկու ժ֮նր֮յին հ֮տկ֮-

նիշները ֯խում են խ֮չք֮րի՝ ֮յֱ ְլխ֮վոր պ֮շտ֮-

մունք֮յին ֆունկցի֮յից: ֥երջինս խ֮չք֮րի ն֮խ֮-

պ֮տճ֮ռն է, հետև֮֮֯ր նր֮ «պոետիկ֮յի» ְլխ֮վոր 

հ֮տկ֮նիշը: ֥֮ղ խ֮չք֮րերի օրին֮կով խ֮չք֮րի 

ժ֮նրի ֮յս երեք ְլխ֮վոր հ֮տկ֮նիշներին (պ֮շտ֮-

մունք֮յին ֆունկցի֮, կ֮ռուցվ֮ծքի ու ընկ֮լմ֮ն 

֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններ) ֮վել֮նում է ն֮և կոթողի 
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֯ն֮կ֮ն ֱիրքն ու ք֮րի ֮նմշ֮կությունը, ֮֯յց հե-

տְ֮֮յի մշ֮կութ֮յն֮ցվ֮ծ խ֮չք֮րերում վերջին 

հ֮տկ֮նիշը, ֯ն֮կ֮ն է, չէր կ֮րող պ֮հպ֮նվել, որով-

հետև խ֮չք֮րերը պ֮շտ֮մունք֮յինից զ֮տ, ֮ս֮-

ցինք, ստ֮նում են ն֮և «հիշ֮տ֮կ֮ր֮ն֮յին» ֆունկ-

ցի֮: ֤֮կ֮յն թե՛ պ֮շտ֮մունք֮յին, և թե՛ «հիշ֮տ֮-

կ֮ր֮ն֮յին» ֆունկցի֮ ունեին ն֮և 4-7-րֱ ֱ֮րերի 

խ֮չ֮պ֮տկերները: ֥֮ղ խ֮չք֮րն ֮յս ֮ռումով ևս 

տ֮ր֯երվում է: ֮֝ «հիշ֮տ֮կ֮ր֮ն֮յին» ֆունկցի֮ 

չուներ և չէր կ֮րող ունեն֮լ, որովհետև ստեղծվել էր 

ի֯րև պ֮շտ֮մունք֮յին կոթող: վ ֮հ֮ ֆունկցիոն֮լ 

կիր֮ռությ֮ն ֮սպ֮րեզում, ինչպես ն֮և ք֮նֱ֮կ֮-

ְըրմ֮ն ֮րվեստի ֮վ֮նֱույթներով, վ֮ղ խ֮չք֮րերը 

(8-9-րֱ ֱֱ.) ժ֮ռ֮նְորֱ֮կ֮ն ոչ մի կ֮պ չունեն հին 

խ֮չ֮կոթողների հետ (4-7-րֱ ֱֱ.): 

ֈյլ է խնֱիրը խ֮չք֮րերի և հին թև֮վոր խ֮չերի 

պ֮շտ֮մունք֮յին ֆունկցի֮ների հ֮րցում: ֓ վերջո, 

նույն երևույթն է. չէ՞ որ հ֮վ֮տ֮ցյ֮լները նույն ձևով 

երկրպְ֮ում էին ն֮և թև֮վոր խ֮չերին, ք֮րե, թե 

փ֮յտե, կ֮րևոր չէ, և նույն զոհ֮֯երությունների մի-

ջոցով էլ ջ֮նում էին հ֮սնել իրենց խնֱր֮նքների ու 

պ֮հ֮նջների ֮֯վ֮ր֮րմ֮նը: ֮֗րցը, թե ինչո՞վ էին 

տ֮ր֯երվում խ֮չք֮րերի ու թև֮վոր խ֮չերի պ֮շտ֮-

մունքները, իրոք, խիստ ուշְ֮ր֮վ է: 

 և֮վոր խ֮չերի պ֮շտ֮մունքի ձև֮վորումը

եկեղեցուց է սկսվել, նր֮ ֮ռ֮ջին ֮րձְ֮֮նքները 

ְտնում ենք հոְևոր և ֮շխ֮րհիկ պ֮շտոն֮կ֮ն շրջ֮-

ն֮կներում (4-7-րֱ ֱֱ.), մի֮յն թե ֮յֱ միջ֮վ֮յրում 

խ֮չի պ֮շտ֮մունք֮յին ֆունկցի֮ն չէր ֮րտ֮հ֮յտ-

վում խ֮չ֮կոթողի կ֮ռուցվ֮ծքներում: և֮վոր խ֮չը 

կ֮նְնեցնում էին ի֯րև ֦իրոջ փ֮յտի նշ֮ն և երկրպ֮-
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ְում էին հենց ֱր֮ հ֮մ֮ր: ֤֮կ֮յն ֮յֱ խ֮չ֮կոթողը 

6-8-րֱ ֱ֮րերում, եր֯ ֮նցնում էր ժողովրֱ֮կ֮ն 

քրիստոնե֮կ֮ն տ֮րերքին, ֮յնտեղ ընկ֮լվում էր 

ի֯րև ֮նմիջ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի ֮ռ֮րկ֮ և խնֱր֮-

կ֮տ֮ր: ֓սկ 8-9-րֱ ֱ֮րերում խ֮չք֮րերի պ֮շտ֮-

մունքի ձև֮վորումը ժողովրֱից է սկսվել, ֱր֮ հ֮մ֮ր 

էլ խ֮չի պ֮շտ֮մունք֮յին ֆունկցի֮ն, ֮րտ֮ցոլվե-

լով խ֮չ֮կոթողի կ֮ռուցվ֮ծքում, ֮ռ֮ջ է ֯երել խ֮չ-

ք֮րի ְլխ֮վոր ժ֮նր֮յին ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություննե-

րից մեկը: 9-րֱ, 10-րֱ և հետְ֮֮ ֱ֮րերում խ֮չք֮րը 

ְն֮լով ընֱունվել է եկեղեցու կողմից և ի֯րև խ֮չի 

նշ֮ն ընկ֮լվել, ֮յսինքն՝ ֮յնպես, ինչպես ընկ֮լվում 

էր թև֮վոր խ֮չը եկեղեցու պ֮շտոն֮կ֮ն միջ֮վ֮յ-

րում: ֈյսպիսով, թև֮վոր խ֮չի պ֮շտ֮մունքը մի֮յն 

6-8-րֱ ֱֱ., ֮յն էլ ժողովրֱ֮կ֮ն միջ֮վ֮յրում, կ֮րող 

էր ստ֮ն֮լ ֮յն նույն ֯ով֮նֱ֮կությունը, ինչ որ ուներ 

խ֮չք֮րի պ֮շտ֮մունքն իր ձև֮վորմ֮ն շրջ֮նում (8-

9-րֱ ֱֱ.): 

վս մի ֮նְ֮մ շեշտելուց հետո, որ վ֮ղ խ֮չք֮-

րերն իրենց ժ֮նր֮յին ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններով 

(կ֮ռուցվ֮ծքով, ընկ֮լմ֮մ֯, ք֮րի ու տեղ֮նքի «֮ն-

մշ֮կությ֮մ֯») հ֮նֱերձ, պ֮շտ֮մունք֮յինից զ֮տ, 

֮յլ ֆունկցի֮ չէին կ֮րող իր֮կ֮ն֮ցնել, փորձենք 

ְտնել ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն ֮յն ֮զֱ֮կներն ու կրոն֮կ֮ն 

պ֮տկեր֮ցումները, որոնց հիմ֮ն վր֮ խ֮չք֮րը ժո-

ղովրֱի մեջ ստեղծվել է ի֯րև ինքնուրույն պ֮շտ֮-

մունքի ֮ռ֮րկ֮: 

֛ի֮նְ֮մից հիշենք, որ նմ֮ն ինքնուրույն պ֮շ-

տ֮մունք֮յին վ֮յրեր ու ֮ռ֮րկ֮ներ (վ֮նք, մ֮տուռ, 

ְերեզմ֮ն, նշխ֮ր, մ֮սունք, ծ֮ռ, ք֮ր, ֮ղ֯յուր, ְիրք 

և ֮յլն) շ֮տ կ֮ն ֮֗յ֮ստ֮նում և հ֮յտնի են մի ընֱ-
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հ֮նուր «սուր֯» ֮նվ֮մ֯: ֝շվ֮ծ սր֯ությունները ողջ 

քրիստոնյ֮ ֮շխ֮րհով մեկ տ֮ր֮ծվ֮ծ են ու պ֮շ-

տ֮մունքի ֮ռ֮րկ֮յի են վեր֮ծվել ոչ թե եկեղեցու 

պ֮շտոն֮կ֮ն, ְիտ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն մեջ, ֮յլ 

ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն միջ֮վ֮յրում: ֤֮-

կ֮յն, ժողովրֱ֮-քրիստոնե֮կ֮ն հ֮վ֮տքի տ֮ր֯եր 

շրջ֮ններում ինքնուրույն պ֮շտ֮մունքի ֮ռ֮րկ֮յի 

վեր֮ծվ֮ծ ֮֯զմ֮թիվ սր֯ություններից ְերիշխող են 

ֱ֮ռնում մեկը կ֮մ մի ք֮նիսը: ֬րին֮կ՝ լ֮տին֮ցվոց 

֮շխ֮րհում շ֮տ ֯ուռն չ֮փերի էր հ֮սել տեղ֮կ֮ն 

սր֯երի ու նր֮նց նշխ֮րների պ֮շտ֮մունքը, ֮սոր֮-

եְիպտ֮կ֮ն ֮րե֮լում ֮վելի ընְֱծվում էին ֦իրոջ 

հետ կ֮պվ֮ծ սր֮֯զ֮ն ֮ռ֮րկ֮ները, ֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն 

ու ֮րևել֮-սլ֮վոն֮կ֮ն կողմերում հ֮րְի էին սր֮֯-

պ֮տկերները, իսկ րուս֮ղեմում ու նր֮ շրջ֮կ֮յ-

քում՝ սր֮֯զ֮ն վ֮յրերի պ֮շտ֮մունքը և ֮յլն: ֮֗յ 

հին և միջնֱ֮֮րյ֮ն մշ֮կույթի ուսումն֮սիրություն-

ներում, ուղղ֮կի թե ֮նուղղ֮կի, ֮֯զմիցս նշվել է, որ 

խ֮չը հ֮յ եկեղեցու կողմից հ֮տուկ ֮֯րձր֮ցվել ու 

պ֮շտ֮մունքի ֮ստիճ֮նի է հ֮սցվել: ֓ր֮կ֮նում, 

ս֮կ֮յն, խ֮չի պ֮շտ֮մունքը ն֮խ և ֮ռ֮ջ հ֮յ ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն ֮ռ֮նձն֮հ֮տուկ ְծե-

րից է: 

֑ողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնե֮կ֮ն նշվ֮ծ ֮ռ֮նձն֮-

հ֮տկությունների ճիշտ ըմ֯ռնումը սերտորեն կ֮պ-

վ֮ծ է ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն, որպես միջն֮-

ֱ֮րյ֮ն մշ֮կութ֮յին երևույթի, էությ֮ն հետ: 
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֛ֈ֤֝ ֈ 

֔ֈ֠֫ֈ֧֧֏ ֥ ֛֢֓֝ֈֈ֧֜ֈ֝ 

֑֥֧֟֙֟ֈ֖ֈ֝ ֛֞ֈ֖֟֩֜֏ 

֊լուխ ֈ. ֮֗յ ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությունը և 

խ֮չի պ֮շտ֮մունքը 

֮֗յ ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն ְլխ֮վոր 

ֱրսևորումներից մեկի՝ խ֮չի պ֮շտ֮մունքի ուսումն֮-

սիրությունը ցույց է տ֮լիս, որ ֮րտ֮քուստ հ֮խուռն 

ու տ֮րեր֮յին թվ֮ցող ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեու-

թյունը ներքուստ կ֮նոն֮վորվ֮ծ, խիստ օրին֮չ֮փ 

ինստիտուցիոն֮լ (ս֮հմ֮ն֮կ֮րְվ֮ծ) երևույթ է։ 

֮֔չի ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի ձև֮վորումը եր-

կ֮ր֮տև ու տ֮րեր֮յին զ֮րְ֮ցում է ունեցել 6-րֱ 

ֱ֮րից սկս֮ծ մինչև 8-րֱ ֱ֮րը։ ֗ետև֮նքն ֮յն է եղել, 

որ 8-րֱ ֱ֮րից ի վեր խ֮չի պ֮շտ֮մունքը տ֮ր֮ծվել 

է ֮մ֯ողջ ֮֗յ֮ստ֮նում ֮յն ֮ստիճ֮ն, որ մեր ժո-

ղովրֱին շրջ֮պ֮տող ֮յլֱ֮֮վ֮ն ցեղերը նր֮ն 

քրիստոնյ֮ ֮սելու փոխ֮րեն ֮նվ֮նում էին խ֮չ֮-

պ֮շտ։ ֓ ֱեպ, եր֯եմն խ֮չ֮պ֮շտությ֮մ֯ են ֯նորո-

շում իրենց կրոնը ն֮և իրենք՝ հ֮յերը (օր.՝ «֤֮սն֮ 

ծռերի» ֮ս֮ցողները և ֮յլն)։ ր֮նով, ս֮կ֮յն, ոչ թե 

նշվել է, ֮սենք, քրիստոնյ֮ հ֮յի և քրիստոնյ֮ հույնի 

ֱ֮վ֮ն֮կ֮ն տ֮ր֯երությունը, ֮յլ շեշտվել է քրիս-

տոնյ֮յի և ոչ քրիստոնյ֮յի հ֮կֱ֮րությունը (խ֮չ֮-

պ֮շտ-կռ֮պ֮շտ)։ ֫րիստոս֮֮֯նորեն կիս֮կիրթ հ֮-

յի ֮չքին խ֮չ֮պ֮շտ էին ոչ մի֮յն հ֮յերը, ֮յլև մյուս 

քրիստոնյ֮ ժողովուրֱները։ ֬րին֮կ, ֛֮տենֱ֮֮-

ր֮նի թիվ 34 ձեռְ֮րի (էջ 333֮) 4-րֱ մ֮սի հ֮վել֮-

ְրությ֮ն մեջ (XVII ֱ.) ֮յֱ ժողովուրֱների ց֮նկը մի 

հ֮ս֮ր֮կ ְրչի կողմից կ֮զմվել է ֮յսպես. «ֈյս ներքո 

ְրե֮լս երկոտ֮ս֮ն խ֮չ֮պ֮շտից ֮նուն է. ֮֗յք, 
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հուք (–յոյնք՞), լ֮թինք, վէրք... հօլֱ֮ե֮նք, պռուշ»
12

։ վ 

ֱ֮ ֯ն֮կ֮ն է, որովհետև հ֮ս֮ր֮կ քրիստոնյ֮ հ֮յի 

հ֮յ֮ցքը «հ֮յ֮ցք է ներսից», ի ֱեպ, հ֮կ֮ռ֮կ ֮յլ֮-

ֱ֮վ֮նի (հրե֮, մուսուլմ֮ն), որի ընկ֮լմ֮ն հիմքում 

ընկ֮ծ է «հ֮յ֮ցք ֱրսից», կ֮մ ի հ֮կ֮ռ֮կ կիրթ 

հոְևոր֮կ֮նների, որոնք տ֮ր֯եր քրիստոնյ֮ ժողո-

վուրֱների կրոն֮-ֱ֮վ֮ն֮֮֯ն֮կ֮ն ֮ռնչություննե-

րի հ֮նֱեպ ունեն մի տես֮կ «հ֮յ֮ցք վերևից»։ ր֮ 

հ֮մ֮ր էլ վերջիններս ֮վելի ճշְրիտ ու ְիտ֮կ֮ն 

նկ֮րְ֮րություն են տ֮լիս ֮յն կրոն֮կ֮ն տ֮ր֯երու-

թյուններին, որոնք իր֮կ֮նում ներկ֮յ֮ցնում են եր-

կու հ֮րև֮ն ժողովուրֱները, ֮֯յց վերջիններս չեն ְի-

տ֮կցում, որովհետև թե՛ մեկ, թե՛ մյուս ժողովրֱի հ֮-

ս֮ր֮կ, ֮նկիրթ ներկ֮յ֮ցուցիչները միմյ֮նց հ֮ն-

ֱեպ ֱրսևորում են միևնույն «հ֮յ֮ցքը ներսից»։ ֛ինչ-

ֱեռ «ֱրսից հ֮յ֮ցքը» իրեն զְ֮ցնել է տ֮լիս ֮նְ֮մ 

֮յն ֱեպքում, եր֯ երկու տ֮ր֯եր կրոնի մ֮րֱիկ ֮պ-

րում են մի֮սին, կողք-կողքի։ ֬րին֮կ, հետ֮քրքիր է, 

որ եր֯եմնի հ֮յ-մուսուլմ֮ն֮կ֮ն խ֮ռը միջ֮վ֮յրում, 

֮սենք, ֞ուշի ք֮ղ֮քի որևէ ְործ֮ր֮նում, ֱ֮ր֯ե-

ջ֮նցի ֮֯նվորներն իրենց հ֮յ ְործընկերներին, ֮ն-

կ֮խ վերջիններիս ֮նուններից, կոչում էին ֮֔չիկ, 

ֱր֮նով շեշտելով հ֮յերի ֱ֮վ֮ն֮կ֮ն պ֮տկ֮նելու-

թյունը (ոչ թե հ֮յոց մեջ ֮յֱ ֮նվ֮ն տ֮ր֮ծվ֮ծությու-

նը)
13

։ 

֓րոք, հ֮յկ֮կ֮ն ֮նձն֮նունների ու ֮զְ֮նուն-

ների ֮մեն֮մեծ մ֮սը կ֮զմվ֮ծ է ոչ մի֮յն քրիստո-

                                                           
12

 ֦ե՛ս ֛֮յր ցուց֮կ հ֮յերեն ձեռְ֮ր֮ց ֛֮շտոցի ֮նվ֮ն ֛֮-

տենֱ֮֮ր֮նի, հտ. ֈ, կ֮զմեցին՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունցյան, 

Փ. Անթաբյան, ր., 1984, էջ 106։ 
13

 ֈյստեղ և հետְ֮֮յում ֮ստղ֮նիշը ցույց է տ֮լու, որ տեղեկու-

թյուններն ֮ռնվ֮ծ են նոր ֱ֮շտ֮յին նյութերի մեր ֮նձն֮կ֮ն 

հ֮վ֮ք֮ծուից։ 
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նե֮կ֮ն ֤֮րְիս, ֮֗րություն, ֊ևորְ, ֊րիְոր ֮նուն-

ների, ֮յլև «խ֮չ»-ի հիմքով։ ֈյսօր էլ ֱեռևս որոշ 

ְյուղերի ֮֯ր֮֯ռներում կ֮րելի է ְտնել «խ֮չը ְն֮լ» 

֮րտ֮հ֮յտությունը, որը ְործ֮ծվում է ընֱհ֮նր֮-

պես «վ֮նք, եկեղեցի, մ֮տուռ կ֮մ ֮յլ սր֮֯վ֮յր ְն֮-

լու» փոխ֮րեն
14: ֈմեն֮֮֯զմ֮զ֮ն խ֮չերի ֮նհ֮շիվ 

միջնֱ֮֮րյ֮ն կիր֮ռություններ ենք ְտնում տ֮ր֯եր 

ծիս֮-հ֮վ֮տ֮լիք֮յին հ֮մ֮կ֮րְերում՝ սկս֮ծ եկե-

ղեց֮կ֮ն ծիս֮ր֮րքից ու տոն֮կ֮տ֮րություններից, 

վերջ֮ցր֮ծ ժողովրֱ֮կ֮ն ֮ռօրյ֮ ֮շխ֮տ֮նք֮յին 

ու կենց֮ղ֮յին սովորույթներով (ֱր֮նց մ֮սին են 

վկ֮յում հնְ֮ետ-֮զְְ֮իրներ ֝. ֮֗կո֯յ֮նի, ֈ. ֓ս-

ր֮յելյ֮նի և ֮յլոց ֮շխ֮տ֮նքները)
15

։ 

֮֔չի պ֮շտ֮մունքի ְոյությունը միջնֱ֮֮րյ֮ն 

֮֗յ֮ստ֮նում շ֮տ հ֮յտնի փ֮ստ է և վ֮ղուց ֮րձ֮-

նְ֮րվ֮ծ է ְիտությ֮ն մեջ ֛. ֈ֯եղյ֮նի, ֊. ֗ովսեփ-

յ֮նի և ֮յլոց կողմից։  

֔նֱիրն ֮յն է, թե ինչու հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն քրիս-

տոնեությ֮ն մեջ՝ շ֮տ սր֯ությունների շ֮րքում, ֮մե-

ն֮լ֮յն ու խոր պ֮շտ֮մունքի ֮րժ֮ն֮ց֮վ հ֮տկ֮-

պես խ֮չը։  

ֈրֱեն ֮կն֮րկեցինք, որ քրիստոնեությ֮ն տեղ֮-

կ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կներում պ֮շտ֮մունքի 

կենտրոն֮կ֮ն ֮ռ֮րկ֮յի վեր֮ծվ֮ծ սր֯ություններն 

սկզ֯ն֮պես տվյ֮լ տեղ֮կ֮ն միջ֮վ֮յրում հ֮յտնվում 

էին եկեղեցու պ֮շտոն֮կ֮ն ք֮րոզչությ֮մ֯ ու թել֮-

                                                           
14

 ֑֮մ֮ն֮կին ճիշտ է նկ֮տել ֤տ. ֒իսիցյ֮նը, ְրելով, որ "Хач 

имеет двойное значение: и креста, и места богомолья, где, по народно-

му представлению, совершаются чудеса".- СЭ, 1936, N 4-5, ст. 202. 
15

 ֝. ֮֗կո֯յ֮ն, ֛ետ֮ղը IX-XIV ֱֱ.։ ֈ. ֓սր֮յելյ֮ն, ֮֔չերի կի-

ր֮ռությունը։ 
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ֱր֮նքով։ ֈյնպես որ, խ֮չի ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮-

մունքի ն֮խֱ֮րյ֮լները նույնպես պետք է փնտրենք 

հ֮յ ֮զְ֮յին եկեղեցու ֮ռ֮նձն֮հ֮տուկ ք֮ղ֮ք֮-

կ֮նությ֮ն մեջ։ 

եռևս 4-րֱ ֱ.՝ ֮֗յոց ֱ֮րձի ու ֮ռ֮ջին ք֮րոզ-

չությ֮ն ժ֮մ֮ն֮կներում, լ֮յն կիր֮ռություն ունեին 

խ֮չ֮յին խորհրֱ֮նշ֮նները, որոնք սովոր֮֮֯ր 

ս֮րքվում էին փ֮յտից և կ֮նְնեցվում ֱ֮րձի եկ֮ծ և 

քրիստոնյ֮ների կողմից նվ֮ճվ֮ծ վ֮յրերում։ ֗ետ֮-

ְ֮յում վ֮ն֮կ֮ններն իրենց հորին֮ծ շ֮տ ֮վ֮ն֮-

պ֮տումներում իրենց վ֮նքի հնությունն ու հեղին֮-

կությունը վկ֮յելու հ֮մ֮ր ջ֮նում էին նր֮ հիմն֮-

ֱրումը կ֮պել ֊րիְոր ֒ուս֮վորչի ֮նվ֮ն հետ՝ ֮սե-

լով, որ ֮յն կ֮ռուցվել է ֊րիְոր ֒ուս֮վորչի կ֮նְ-

նեցր֮ծ խ֮չի տեղում։ ՛վ ֮յֱ ֮վ֮նֱ֮պ֮տումնե-

րում, և՛ ընֱհ֮նր֮պես եկեղեց֮կ֮ն ընկ֮լմ֮ն մեջ, 

խ֮չը ֱ֮րձել է հ֮ղթ֮նշ֮ն հեթ֮նոս֮կ֮ն խ֮վ֮րի 

չ֮ր ու ֱիվ֮կ֮ն ուժերի, ֮յֱ թվում ն֮և ֮յլֱ֮֮վ֮ն-

ների ֱեմ պ֮տեր֮զմում։ ֮֔չի ֮յս վերջին նշ֮ն֮-

կությունը, որ ֱրսևորվել է ֱեռևս ֖ոնստ֮նֱի֮նոս 

֛եծի տեսիլում (ֈյսու հ֮ղթե֮ կ֮մ ֤ով֮ւ յ֮ղթես-

ցես), միշտ ֮կտու֮լ է եղել մ֮ն֮վ֮նֱ հ֮յերի մեջ, 

որոնք իրենց ողջ պ֮տմությ֮ն ընթ֮ցքում ְտնվել են 

֮յլֱ֮֮վ֮ն ժողովուրֱների շրջ֮պ֮տմ֮ն մեջ։ 

֮֗յ եկեղեցին խ֮չի ֱերը հ֮տուկ ընְֱծել ու նր֮ 

տ֮ր֮ծմ֮նը նպ֮ստել է ն֮և ֫րիստոսի ֯նությ֮ն 

շուրջ մղվ֮ծ վեճերում՝ իր ְր֮վ֮ծ ֱ֮վ֮ն֮֮֯ն֮կ֮ն 

ֱիրքորոշմ֮մ֯, որը մշ֮կվել է 6-րֱ ֱ֮րի կեսին եղ֮ծ 

վինի եկեղեց֮կ֮ն ժողովում։ ֛երժելով ֫րիստոսի 

երկ֮֯ն֮կությունը՝ հ֮յ վ֮րֱ֮պետները ֱեմ էին 

ֱուրս ְ֮լիս խ֮չի՝ մի֮յն ի֯րև չ֮րչ֮ր֮նքի ְործիքի 
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ընկ֮լմ֮նը, և ընֱունում էին ֫րիստոս ֈստծո խ֮-

չելությունը։ ր֮ հ֮մ֮ր էլ երից սր֮֯ս֮ցությ֮ն ֮֯-

ն֮ձևում կրքոտ ձևով շեշտում էին «որ խ֮չեց֮ր»-ը. 

«֤ուր֯ ֮ստվ֮ծ, սուր֯ և հզոր, սուր֯ և ֮նմ֮հ, որ 

խ֮չեց֮ր վ֮սն մեր...» և ֮յլն։ ֗ետְ֮֮ ֱ֮րերում հ֮-

մ֮տ֮ր֮ծ ք֮ղկեֱոն֮կ֮նությ֮ն միջ֮վ֮յրում հույ-

ների և ֮յլոց կողմից հ֮յ եկեղեց֮կ֮ն ֱոְմ֮յի 

֮ռ֮նձն֮հ֮տկություն ընկ֮լվ֮ծ ֮յս «խ֮չեց֮ր»-ը, 

ֈռ֮ջ֮վոր֮ց պ֮հքի և ֮յլ յուր֮հ֮տուկ սովորույթ-

ների շ֮րքում, հ֮ջորֱ֮֮֯ր օְտְ֮ործվում էին՝ հ֮յե-

րին ֮նվ֮ն֮րկելու, նր֮նց ֱ֮վ֮ն֮կ֮ն «շեղումը» 

երְիծելու նպ֮տ֮կներով։ ֈհ֮ ֮յս պ֮յմ֮ններում 

«խ֮չեց֮ր»-ը, ְն֮լով, 7-8-րֱ ֱ֮րերում հ֮տուկ ֮ր-

ժեք է ստ֮նում` մի տես֮կ ֱ֮ռն֮լով քրիստոնյ֮յի 

էթնո-մշ֮կութ֮յին պ֮տկ֮նելությ֮ն ցուցիչ։ ֓ հ֮ս-

տ֮տումն ֮սվ֮ծի՝ ֮֯վ֮ր֮րվենք հետևյ֮լ օրին֮-

կով. մի վ֮ղ հուն֮րեն ֯նְ֮րում հ֮յերն ֮նվ֮նվում 

էին «խ֮չեց֮րներ», որը ֤իր֮րփի ֦եր-֝երսիսյ֮նը 

(հուն֮րեն ֮նհ֮ջող տ֮ռֱ֮֮րձմ֮ն պ֮տճ֮ռով) 

կ֮րֱ֮ցել է «խ֮չի ծ֮ռ֮յ», մտ֮ծելով, որ եթե ֮֯ռն 

֮նձ է ցույց տ֮լիս, ուրեմն նկ֮տի ունի ծ֮ռ֮ներ, 

որոնք նվիրվել են խ֮չին, ֮֯յց ֗ր. ։֮րթիկյ֮նը, ֮յֱ 

սխ֮լն ուղղելով, վեր֮կ֮նְնում է ֮րֱ֮րև հն֮զְ֮-

ְր֮կ֮ն մի ֮րժեք֮վոր փ֮ստ
16

։ ֛յուս կողմից, հ֮յոց 

եկեղեց֮կ֮ն ֱոְմ֮յում «խ֮չեց֮ր»-ը մեկընֱմիշտ 

֮մր֮ցնելու և հիմն֮վորելու հ֮մ֮ր հ֮յ վ֮րֱ֮պետ-

ները ְրում էին խ֮չի մեկնություններ, ներ֯ողներ, 

շ֮ր֮կ֮ններ, լ֮յն ձեռְ֮ր֮յին շրջ֮ն֮ռությ֮ն մեջ 

                                                           
16

 ֗. ։֮րթիկյ֮ն, ֮֗յ ֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն հետ֮զոտություններ, հտ. 

III, ր., 2006, էջ 108: 
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էին ֱնում ֮ռ֮ջին և երկրորֱ խ֮չְ֮յուտերի թ֮րְ-

մ֮ն֮կ֮ն պ֮տմությունները և ֱր֮նցով ջ֮նում էին 

ցույց տ֮լ, որ խ֮չը, ֮նְ֮մ խ֮չելությ֮ն կոնտեքս-

տում, կեն֮ց ծ֮ռի, հ֮րությ֮ն խորհրֱ֮նիշն է` ֈստ-

վ֮ծընկ֮լ սուր֯ նշ֮նը։ ֈյս իմ֮ստով ճշְրիտ է հ֮յ 

մշ֮կույթի ֮նխոնջ պ֮տմ֮֮֯ն ֊֮րեְին ֗ովսեփ-

յ֮նի ֮յն նկ֮տումը, թե հ֮յ եկեղեցին մինչև 10-րֱ 

ֱ֮րն ընկ֮ծ ժ֮մ֮ն֮կներում խ֮չելությ֮ն, խ֮չից 

իջեցնելու և թ֮ղմ֮ն պ֮տկերְ֮րությունից ֮վելի 

շեշտել ու պ֮շտ֮մունքի և ֮րվեստի ֮ռ֮րկ֮ է ընֱու-

նել խ֮չի նշ֮նը
17: եռ ֮վելին, ըստ ְիտն֮կ֮նի, հ֮-

յերը հ֮ճ֮խ սոսկ խ֮չով էին ֮րտ֮հ֮յտում ֮նְ֮մ 

խ֮չելությունը, մի ֮֯ն, որ խ֮չ֮պ֮տկերներում 

զְ֮ցվում է «խ֮չելությ֮ն» պ֮րտֱ֮իր պ֮տկեր֮-

ְր֮կ֮ն տ֮րրերի (֮րև-լուսին) ֮ռկ֮յությունից։ ֈյս 

երևույթի հնְ֮ույն ֮րձְ֮֮նքը ְտնում ենք 7-րֱ 

ֱ֮րի մ֮տենְ֮իր ֥րթ֮նես ֫երթողի` պ֮տկերների 

պ֮շտպ֮նությ֮նը նվիրվ֮ծ երկում, որտեղ հեղին֮կը 

զ֮րմ֮նքով հ֮նֱիմ֮նում է իր հ֮կ֮ռ֮կորֱներին, 

թե. « ... նշ֮նին երկիր պְ֮֮նէք, և ի թְ֮֮ւորն ք֮-

ր֮ձիְ լինիք, զխ֮չըն պ֮տուէք և զխ֮չեցե֮լն թշն֮-

մ֮նէք»
18 : 

֮֗յոց ֱ֮վ֮ն֮֮֯ն֮կ֮ն սկզ֯ունքների մշ֮կմ֮ն 

ժ֮մ֮ն֮կներում (6-7-րֱ ֱֱ.) ձև֮կերպվ֮ծ խ֮չի 

(֮յլև սեղ֮նի, եկեղեցու) ընկ֮լումներն իրենց հետ-

քերն էին թողնում ն֮և մշ֮կութ֮յին ְործունեությ֮ն 

                                                           
17

 ֊. ֗ովսեփյ֮ն, ֮֗վուց թ֮ռ, էջ 44: 
18

 ֥րթ֮նես ֫երթողի «֮֜ղְ֮ս պ֮տկեր֮մ֮րտ֮ց» երկը հր֮-

տ֮ր֮կել է ֤իր֮րփի ֦եր-֝երսիսյ֮նը իր մի ֮շխ֮տ֮նքում 

(«VII ֱ. մի երկ նվիրվ֮ծ պ֮տկերների պ֮շտպ֮նությ֮նը»), տե՛ս 

֤. ֦եր-֝երսիսյ֮ն, ֮֗յ ֮րվեստը, էջ 9: 
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֮յլ մ֮րզերում, օրին֮կ, 7-րֱ ֱ֮րի պ֮րզ խ֮չ֮հիմք 

կենտրոնְ֮մ֯եթ եկեղեցու տիպը հ֮յ ճ֮րտ֮ր֮պե-

տությ֮ն մեջ ծնվում է կրոն֮-մշ֮կութ֮յին ֮յֱ կոն-

տեքստում։ ֛ի խոսքով, հ֮յ եկեղեցին, որ վ֮րչ֮-

կ֮նորեն ֮զְ֮յին էր երև֮լու ֝երսես ֛եծի կ֮-

թողիկոսությունից հետո
19

, իր իսկ֮կ֮ն տես֮կ֮ն-

ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն ֮զְ֮յն֮ցումն էր ֮պրում 6-րֱ ֱ֮-

րում, և ֮զְ֮յն֮ցմ֮ն ֮յֱ ք֮ղ֮ք֮կ֮նությ֮ն մեջ, 

ի֯րև ֮ռ֮նձն֮հ֮տկությ֮ն ֱրսևորմ֮ն մի հ֮յեց֮-

կետ, ներ֮ռել էր ն֮և խ֮չը։ 

֟ղջ քրիստոնյ֮ ֈրևելքում խ֮չի հեղին֮կությ֮ն 

֮֯րձր֮ցմ֮ն ְործում կ֮րևոր ֱեր են խ֮ղ֮ցել 

պ֮րսկ֮-֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն երկ֮ր֮տև պ֮տեր֮զմի ըն-

թ֮ցքում ֮֡րսից թְ֮֮վոր ֔ոսրովի կողմից րու-

ս֮ղեմի ֮ռումն ու ֦իրոջ ֮֔չ֮փ֮յտի ְերեվ֮րումը 

(614 թ.) և ֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն ֗եր֮կլ կ֮յսեր կողմից խ֮-

չի ֮զ֮տְ֮րումն ու ְերեֱ֮րձը (629 թ.) և ֮յֱ ֮ռթիվ 

կ֮նոն֮կ֮րְվ֮ծ ֮֔չվեր֮ցի հ֮մ֮քրիստոնե֮կ֮ն 

տոն֮կ֮տ֮րությունը։ ֈյս ֱեպքերի ֮զֱեցությունը 

մ֮ն֮վ֮նֱ տպ֮վորիչ էր ֮֗յ֮ստ֮նում, որովհետև 

֮յնտեղով էր ֮նցնում ֗եր֮կլի ֮րշ֮վ֮նքի ճ֮ն֮-

պ֮րհը։ 

֗ետְ֮֮յում հ֮յկ֮կ֮ն տ֮ր֯եր վ֮նքերի կող-

մից սր֮֯զ֮ն խ֮չ֮մ֮սնիկների ձեռք֯երումը կ֮պ-

վում էր ֗եր֮կլի ֮նվ֮ն հետ, ի֯ր թե ֗եր֮կլը, ֦իրոջ 

խ֮չ֮փ֮յտն ֮զ֮տְ֮ր֮ծ, ետ վերֱ֮֮ռն֮լիս ֮յֱ 

մ֮սունքները վերին ուժերի թույլտվությ֮մ֯ նվիրել է 

իրենց։ ֊ր֮վոր կ֮մ ֮֯ն֮վոր ֮յֱ պ֮տմություննե-
րին տեղեկ֮ն֮լով, ֗ովհ֮ն ֛֮միկոնյ֮ն պ֮տմիչը 

                                                           
19

 ֈ. ֛֮րտիրոսյ֮ն, ֛֮շտոց, էջ 110: 
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(9-րֱ ֱ֮ր) իր «֦֮րոնի ֮֡տմությ֮ն» մեջ ְրում է, թե 

֗եր֮կլ կ֮յսրը «ընֱ ֮֯զում օթև֮ն֮ւք զ֮նց ֮ռնէր 

եւ տւե֮լ մ֮սունս ֮֯զումս հ֮յոց ֮շխ֮րհին եւ մե-

ծ֮մեծ իշխ֮ն֮ցն»
20

։ 

֓հ֮րկե, ֮յս ֮մենից ֮֯ցի, խ֮չի ժողովրֱ֮կ֮-

ն֮ցմ֮նը նպ֮ստել է ն֮և հ֮յկ֮կ֮ն ն֮խ֮քրիստո-

նե֮կ֮ն կեն֮ցծ֮ռ֮յին ֮վ֮նֱույթի պ֮հպ֮նումը, 

որը խ֮չի ֮֯րձր ոճ֮վորումներով ֮րտ֮հ֮յտվել է 

թե՛ ֮֗յ֮ստ֮նի տ֮ր֮ծքի ք֮նֱ֮կ֮պ֮տկերներում, 

թե՛ հ֮յկ֮կ֮ն ֮վ֮նֱ֮կ֮ն ְորְ֮րվեստում, թե՛ մ֮-

ն֮վ֮նֱ հ֮յ ձեռְ֮ր֮յին զ֮րֱ֮րվեստում և ֮յլուր։ 

֤֮կ֮յն չպետք է վերջինիս ֱերը ְերְ֮ն֮հ֮տել հ֮յ 

ժողովրֱ֮կ֮ն խ֮չի պ֮շտ֮մունքի ն֮խֱ֮րյ֮լների 

շ֮րքում, որովհետև, ինչպես հ֮յտնի է, «կեն֮ցծ֮ռ֮-

յին» ֮վ֮նֱույթը մ. թ. ֮. մոտ յոթերորֱ հ֮զ֮ր֮մյ֮-

կից ի վեր ընְֱրկել է ְրեթե ֯ոլոր երկրְ֮ործ ժողո-

վուրֱներին, որոնց մեջ մտնում են ն֮և ժ֮մ֮ն֮կ֮-

կից քրիստոնյ֮ ֮զְերը
21

։ ֈվելի ճիշտ է կ֮րծել, որ 

կեն֮ցծ֮ռ֮յին ֮յֱ ֮վ֮նֱույթը նույնպես եկեղեցու 

կողմից խ֮չի ք֮րոզչությ֮ն ու մեկնությ֮ն միջոցով է 

վեր֮րթն֮ցել ու հ֮ր֮տևել ժողովրֱի մեջ։ 

ֈյսպիսով, 6-7-րֱ ֱ֮րերում, եր֯ քրիստոնեությու-

նը վերջն֮կ֮ն֮պես յուր֮ցվում ու տ֮ր֯եր֮յն֮ց-

վում էր ժողովրֱ֮կ֮ն զ֮նְվ֮ծների կողմից, հ֮յ 

եկեղեցու ք֮րոզչությ֮ն մեջ ֮մեն֮շ֮տ խորհրֱ֮-

նշ֮յին իմ֮ստները վերְ֮րվում էին խ֮չին, և խ֮չը, ի 

շ֮րս ֮յլ ֮զְ֮յին սր֯ությունների ու սր֯երի (֊րիְոր 

֒ուս֮վորիչ, ֗ռիփսիմյ֮ն կույսեր, ֦իր֮մոր պ֮տկեր 

                                                           
20

 ֗ովհ֮ն ֛֮միկոնյ֮ն, ֮֡տմություն, էջ 279: 
21

 Комороци, К символике дерева, ст. 47-52. 
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և ֮յլն), որոշ֮կիորեն վեր֮ծվում էր պ֮շտոն֮կ֮ն- 
եկեղեց֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի ֮ռ֮րկ֮յի։ ։֮յց խ֮չի 

պ֮շտոն֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքը չէր կ֮րող ունեն֮լ ֮յն 

֯ով֮նֱ֮կությունը, ինչ 6-8-րֱ ֱ֮րերում կտեսնենք 

խ֮չի ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի մեջ, ֮յսինքն՝ ֮յն, 

որ ժողովուրֱը, քրիստոնեությ֮ն տեղ֮կ֮ն տ֮ր֯ե-

ր֮կներն ստեղծելիս, խ֮չը ընֱունում էր ի֯րև ինքն-

ուրույն ու կոնկրետ պ֮շտ֮մունքի կենտրոն֮կ֮ն ֮-

ռ֮րկ֮։ 
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֊լուխ  ։ .  ֮֔չի ֮ռ֮սպելույթը  և սր֮֯վ֮յրը  

֥երը նշեցինք, որ եր֯ ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստո-

նե֮կ֮ն միջ֮վ֮յրում տ֮ր֯եր սր֯ություններն իրենց 

պ֮շտ֮մունքի ինքնուրույն֮ցմ֮ն հետև֮նքով ընկ֮լ-

վում էին ի֯րև ֫րիստոսի տեղ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կներ, 

նր֮նք հ֮յտնվում էին տվյ֮լ հ֮մ֮յնքի «քրիստո-

նե֮ց֮ծ» պ֮տկեր֮ցումների ֮մ֯ողջ հ֮մ֮կ֮րְի 

կենտրոնում։ 
֮֗մ֮յնքը թե՛ ֮շխ֮տ֮նք֮յին և թե՛ իր պ֮ր-

֯եր֮կ֮ն (ցիկլիկ) ծիս֮տոն֮կ֮ն ְործունեությ֮մ֯ 

֮մեն֮սերտ հ֮ր֮֯երությ֮ն մեջ էր մտնում տվյ֮լ 

սր֯ի՝ իր տեղ֮կ֮ն «֮ստծո» հետ։ ֥երջինս կ֮րְ֮վո-

րում ու հով֮ն֮վորում էր հ֮մ֮յնքի կյ֮նքը կոնկրետ 

տ֮ր֮ծ֮կ֮ն ս֮հմ֮ններում, ֮֯յց՝ ֮նվերջ ժ֮մ֮ն֮-

կի մեջ։ ֫րիստոսի տեղ֮կ֮ն փոխ֮նորֱի հով֮ն֮վո-

րությունը օտ֮րությ֮ն մեջ ְտնվող հ֮մ֮յնքի ֮նֱ֮-

մի վր֮, սովոր֮֮֯ր, թույլ է ֮րտ֮հ֮յտվ֮ծ լինում, 

որովհետև ֮յֱ «սուր֯ը» շ֮տ ֮մուր է կ֮պվ֮ծ իր 

սր֮֯վ֮յրի հետ, և նր֮ն նվիրվ֮ծ զոհ֮֯երությունն 

ընֱունելի է մի֮յն ֮յֱ սր֮֯վ֮յրում, որն էլ հ֮մ֮յնքի 

ְիտ֮կցությ֮ն մեջ հ֮մընկնում էր երկրի կենտրոնին։ 

ֈյֱ է պ֮տճ֮ռը, որ օտ֮րությ֮ն մեջ հ֮վ֮տ֮ցյ֮լը 

եր֯եմն իրեն հետ տ֮նում էր սր֯ի զորությունը կրող 

նր֮ մի մ֮սնիկը, նշխ֮րը և ֮յլն, որոնք պ֮հ֮պ֮նի 

ֱեր էին կ֮տ֮րում ն֮խ֮քրիստոնե֮կ֮ն հմ֮յիլների 

փոխ֮րեն։ ֈյն էլ ֮սվեց, որ ժողովուրֱն իր տեղ֮կ֮ն 

«֮ստծո» պ֮շտ֮մունքը հիմն֮վորելու հ֮մ֮ր նր֮ 

շուրջ հյուսում էր ֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն պ֮տմություն-

ներ, որոնք կ֮զմում էին ֮յֱ պ֮շտ֮մունքի ְ֮ղ֮փ֮-

ր֮խոս֮կ֮ն հիմքը և, ի֯րև ֮յֱպիսիք, իրենց տ֮ր֯ե-
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ր֮կ֮յին ֮րտ֮հ֮յտությունները կ֮րող էին ְտնել 

տվյ֮լ կոլեկտիվի պ֮րզ ու ս֮հմ֮ն֮փ֮կ մշ֮կութ֮-
յին ְործունեությ֮ն ֮սպ֮րեզում։ 

ֈրֱ, ְ֮ղ֮փ֮ր֮խոս֮կ֮ն ի՞նչ հիմքեր ուներ խ֮-

չի ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքը, ինչպիսի՞ ֮ռ֮սպել-

ների շնորհիվ են սրְ֮֯ործվել տվյ֮լ խ֮չն ի֯րև տե-

ղի «սուր֯», ի֯րև ֫րիստոսի տ֮ր֯եր֮կ, ի՞նչ միջոցնե-

րով էին հ֮վ֮ստում խ֮չի հր֮շְ֮ործությունների 

ճշմ֮րտ֮ցիությունը, տվյ֮լ վ֮յրում նր֮ հ֮ստ֮տ-

վելը։ 

֛իջնֱ֮֮րյ֮ն ֮֗յ֮ստ֮նից մեզ են հ֮սել խ֮չի 

մ֮սին ֮֯զմ֮թիվ ֮նվ֮վեր պ֮տմություններ, որոնց 

հ֮րյուր֮վոր ընֱօրին֮կությունները ձեռְ֮րերում 

նույնպես վկ֮յում են խ֮չի պ֮շտ֮մունքի խորը ժո-

ղովրֱ֮կ֮նությ֮ն մ֮սին։ 

֝շվ֮ծ պ֮տմությունները կեն֮ց փ֮յտի ֮վ֮ն-

ֱություններ են, որոնք ծְ֮մ֮մ֯ տեղ֮կ֮ն կոլեկտիվ 

ստեղծְ֮ործությ֮ն ֮րֱյունք են և պ֮տկ֮նում են 

վ֮ն֮կ֮ն ֮֯ն֮հյուսությ֮ն տիպին
22

։ ֛եզ հ֮ս֮ծ 

վիճ֮կով՝ խ֮չի պ֮տմությունները ֮֯ժ֮նվում են եր-

կու խմ֯ի, ֮) ְիտ֮կ֮նորեն մշ֮կվ֮ծ, մ֮տենְ֮ր֮-

կ֮ն խոսքի կ֮նոններով խմְ֮֯րվ֮ծ տ֮ր֯եր֮կներ, 

որոնք փ֮ստորեն վեր են ֮ծվել տեղ֮կ֮ն պ֮տմ֮-

ְր֮կ֮ն ժ֮նրի ստեղծְ֮ործությունների, ֯) ֮֯ն֮վոր 

պ֮տումների մ֮քուր կ֮մ քիչ ֮ղ֮վ֮ղվ֮ծ ֱրսեվո-

րումներ, որոնք փ֮ստորեն մն֮ցել են իրենց ն֮խն֮-

կ֮ն ժ֮նրի՝ ֮վ֮նֱությունների ս֮հմ֮ններում։ ֈռ֮-

                                                           
22

 ֈյֱ մ֮սին տե՛ս ֈ. ֤֮հ֮կյ֮ն, ֮֡տմություն ֮֗ցունե֮ց խ֮-

չին զրույցը, ֡։֗, 1981, 4, նույնի՝ ֈնվ֮վեր պ֮տմություն, ֡։֗, 

1982, 3: 
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ջինի օրին֮կներից են՝ «֮֡տմութիւն ֮֗ցունե֮ց խ֮-

չին», «֮֡տմութիւն ս֯. նշ֮նին, որ ի ֥֮րְ֮», «֮֡տ-

մութիւն ս֯. նշ֮նին ֊ետ֮րְելոյ», «֮֡տմութիւն ֝ու-

նե֮յ խ֮չին» և ֮յլն։ րկրորֱի օրին֮կներից են՝ 

֖֮րոս խ֮չի, ։ողե խ֮չի, ֈրկ֮զի ս. նշ֮նի, ֮֔չկ֮-

վ֮նքի ս. նշ֮նի, ֖նեխ֮չի և ֮յլ խ֮չերի ֮վ֮նֱ֮կ֮ն 

պ֮տմությունները։ 

-ե՛ խմְ֮֯րվ֮ծ և թե՛ մ֮քուր ְր֮ռվ֮ծ տ֮ր

֯եր֮կները կոչվ֮ծ են հ֮վ֮ստելու, թե տվյ֮լ վ֮յրե-

րում պ֮շտվող խ֮չերն ինչպես են ձեռք ֯երվել, ինչ-

պես են հ֮յտնվել հենց ֮յֱ սր֮֯վ֮յրի հիմքում և 

կոնկրետ ի՞նչ կր֮տոֆ֮նի֮յով (ուժ֮հ֮յտնությ֮մ֯) 

են ֮րժ֮ն֮ցել նմ֮ն պ֮շտ֮մունքի։ թե տվյ֮լ խ֮չի 

ձեռք֯երմ֮ն պ֮տմությունը ցույց է տ֮լիս, որ ֮յն 

֦իրոջ խ֮չ֮փ֮յտի մի մ֮սնիկն է, ֮պ֮ նր֮ զորու-

թյունն ֮յլևս ֮պ֮ցուցմ֮ն կ֮րիք չի զְում, և կր֮տո-

ֆ֮նի֮ն էլ պ֮րտֱ֮իր չէ. ֮յն կ֮րող է լինել (օր.՝ ֮֗-

ցունե֮ց խ֮չի ֖֮րնո տ֮ր֯եր֮կ) կ֮մ չլինել (օր.՝ 

֮֡տմութիւն ծիծ֮ռնե֮ խ֮չին)։ ֓սկ եթե տվյ֮լ խ֮չը 

֦իրոջ փ֮յտից չէ պոկվ֮ծ, ֮յլ ինքն֮շեն է, ְտնվ֮ծ է, 

֮պ֮ նր֮ զորությ֮ն մեջ հ֮մոզվելու հ֮մ֮ր հ֮վ֮-

տ֮ցյ֮լներն ֮նպ֮յմ֮ն պետք է ֮կ֮ն֮տես լինեն 

նր֮ որևէ հր֮շְ֮ործությ֮նը (օր. ֈպ֮ր֮նից ս֯. 

խ֮չի պ֮տմություն)։ ֥երջին սյուժետ֮յին հ֮տվ֮ծը 

պ֮տմությունների ֮վելի հին և իսկ֮կ֮ն ժողովրֱ֮-

կ֮ն շերտն է ներկ֮յ֮ցնում։ 

ր֮ ֮մեն֮պ֮րզ վկ֮յությունն ֮յն է, որ ֯ոլոր 

մ֮քուր ְր֮ռվ֮ծ տ֮ր֯եր֮կներն ֮ռ֮նց ֮֯ց֮ռու-

թյ֮ն պ֮տմում են խ֮չի հր֮շְ֮ործությունները։ ֮ 

նշ֮ն֮կում է, որ խ֮չի ֮վ֮նֱությունները, սկզ֯ն֮պես 

֮ռ֮ջ֮ն֮լով ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնե֮կ֮ն միջ֮-
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վ֮յրում և կ֮պվելով ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի 

ինստիտուտի ձև֮վորմ֮ն հետ, հետְ֮֮յում տեղ֮-

կ֮ն եկեղեց֮կ֮ն թեմերի կ֮մ վ֮ն֮կ֮ն հ֮ստ֮տու-

թյունների կողմից ընֱունվել, պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցվել և 

խմְ֮֯րվել են ի֯րև տեղ֮կ֮ն սր֮֯վ֮յրերի պ֮տ-

մություններ։ ֦վյ֮լ խ֮չի սկզ֯ն֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի 

վ֮յրում կ֮մ կ֮ռուցվել է եկեղեցի, կ֮մ էլ խ֮չ֮մ֮ս-

նիկը ֱրվել է պ֮տր֮ստի եկեղեցու սեղ֮նի տ֮կ՝ վեր-

ջինս ֮վելի սրְ֮֯ործելու ու տվյ֮լ եկեղեցու հեղի-

ն֮կությունն ֮վելի ֮֯րձր֮ցնելու հ֮մ֮ր։ կեղեցին 

ժողովրֱ֮կ֮ն հ֮վ֮տքի տ֮րերքում ֮ռ֮ջ եկ֮ծ 

տվյ֮լ խ֮չի պ֮շտ֮մունքը ոչ թե մերժում, ֮յլ կ֮նո-

ն֮վորում է և իր սպ֮ս֮վորին ծ֮ռ֮յությ֮ն է նշ֮-

ն֮կում ֮յֱ նոր֮հ֮յտ սր֮֯վ֮յրում, որովհետև վեր-

ջինս ֮֯զմ֮մ֯ոխ ուխտ֮վորների նվիր֮տվություն-

ների ու զոհ֮֯երությունների շնորհիվ տնտես֮կ֮ն 

եկ֮մուտների ֮ռ֮տ ֮ղ֯յուր է ֱ֮ռնում։ ֛ի խոսքով, 

և՛ տեղ֮կ֮ն խ֮չի պ֮շտ֮մունքն է կ֮նոն֮վորվում՝ 

և՛ նր֮ մ֮սին եղ֮ծ ֮վ֮նֱությունն է կ֮նոն֮վորվում 

վեր֮ծվելով տեղ֮կ֮ն պ֮տմությ֮ն։ ֤֮կ֮յն ֮֯րե-

֮֯խտ֮֮֯ր խ֮չի մ֮սին ֮յս ֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն 

պ֮տմությունները մեզ տեղեկ֮ցնում են ն֮և ֮յն 

մ֮սին, թե տվյ֮լ խ֮չն իր ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮-

մունքի ֮մեն֮սկզ֯ն֮կ֮ն, խիստ նեղ տեղ֮կ֮ն 

շրջ֮նում, մինչև որևէ եկեղեց֮կ֮ն կ֮մ վ֮ն֮կ֮ն 

շինությ֮ն հետ կ֮պվելն ինչպիսի՞ սր֮֯տեղ ուներ։ 

֟րտե՞ղ էր հ֮մ֮յնքը պ֮շտ֮մունք մ֮տուցում ֮յն 

խ֮չին, որն իր ֮չքում ֮ստվ֮ծ֮յին զորությունների 

կրող էր։ ֠է՞ որ ֮յֱ տեղը պ֮տ֮հ֮կ֮ն լինել չէր 

կ֮րող։ 
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֏նֱհ֮նր֮պես, եր֯ հ֮մեմ֮տում ենք տ֮ր֯եր ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն ֮վ֮նֱություններից մեզ հ֮յտնի սր֮֯-

վ֮յրերի կ֮ռուցմ֮ն տեղի ընտրությ֮ն մոտիվները, 

տեսնում ենք, որ ֱր֮նք ուղղ֮կի, թե ֮նուղղ֮կի ձևով 

հ֮նְում են հետևյ֮լ ֮նփոփոխ֮կներին (ինվ֮-

րի֮նտ). 

սր֮֯զ֮ն շին֮նյութ (խ֮չ֮մ֮սնիկ, սր֮֯պ֮տկեր, 

փ֮յտ, ְեր֮ն, ծ֮ռ, նշխ֮ր և ֮յլն) 

տեղ֮փոխողը (ջորի, ձի, եզ, ս֮յլ, ְետ, մ֮րֱ և ֮յլն) 

կ֮նְ է ֮ռնում (նստում է, չոքում է, ոտքը խրվում է, 

կպչում է, մեռնում է և ֮յլն)  

և կ֮նְ֮ռի վ֮յրում հիմնվում է սր֮֯տեղի (վ֮նք, 

մ֮տուռ, ְերեզմ֮ն և ֮յլն
23

)։ 

֛ի֮նְ֮մ֮յն ֮կն֮ռու է, որ հ֮յկ֮կ֮ն ֮վ֮ն-

ֱույթում կ֮նְ֮ռի վ֮յրը սովոր֮֮֯ր ք֮ր է լինում, և 

ք֮րն էլ ֱ֮ռնում է տվյ֮լ սր֯ությ֮ն ֮մփոփ֮ր֮նը։ 

֬րին֮կ, ֥֮սպուր֮կ֮նի ֮վ֮նֱություններից մեկում 

վ֮նքի ժ֮մկոչը սեղ֮նի տ֮կ թ֮ղվ֮ծ սուր֯ մ֮սուն-

քով պուտուկը հ֮նում-փ֮խցնում է ֮յլֱ֮֮վ֮ններից 

փրկելու հ֮մ֮ր։ ր֯ սր֮նք ետևից հ֮սնում են, ժ֮մ-

կոչը մ֮սունքը ֱնում է մի ք֮րի ու կ֮նְնում։ ֮֫րը 

պ֮տռվելով պուտուկը ներս է ֮ռնում ու էլի փ֮կվում։ 

֛֮սունքի ֮մփոփ֮ր֮նի տեղում եկեղեցի է շին-

վում
24: ֖֮մ «֥֮րְ֮֮ վ֮նքի հ֮մ֮ր ոսկի ֱուռ ֯ե-

րելիս, ջորու ոտքը հ֮նկ֮րծ խրվում է մի ք֮րի մեջ», և 

ք֮րը կոչվում է ֢որ֮ք֮ր
25

։ 

                                                           
23

 ֈ. ֤֮հ֮կյ֮ն, նշվ. ֮շխ., ֡։֗, 1981, 4, էջ 160 : 
24

 . ֮֒լ֮յ֮ն, ֥֮սպուր֮կ֮ն, ֈ֗, 1916, էջ 207: 
25

 ֈ. ֮֙ն֮լ֮նյ֮ն, ֈվ֮նֱ֮պ֮տում, թիվ 184: 
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֮֫րի մեջ կ֮նְ ֮ռնելու ֮յս վիպ֮կ֮ն տ֮րրը 

հ֮տկ֮պես հ֮ճ֮խ է օְտְ֮ործվում, եր֯ տեղ֮փոխ-

վող սր֯ությունը խ֮չի մ֮սունք է լինում։ ֬ր. ֮֗ցու-

նյ֮ց խ֮չի պ֮տմությ֮ն մեջ խ֮չ֮փ֮յտի մ֮սնիկով 

֯եռնվ֮ծ ջորին ֤յունիք ְն֮լիս ֮֗ցունյ֮ց ֱ֮շտում 

նստում է և ֮յլևս չի շ֮րժվում։ ֮֔չի մ֮սնիկն ուզում 

են վր֮յից վերցնել, չի պոկվում և կ֮նְ֮ռի վ֮յրում 

վկ֮յ֮ր֮ն են կ֮ռուցում՝ մ֮սունքը ֱնելով հիմքում
26

։ 

֓սկ ֖֮րնո ֮֔չկ֮վ֮նի պ֮տմությ֮ն մեջ ֮սվում է. 

«... և թְ֮֮վորն խնֱութե֮մ֯ հ֮վ֮նե֮լ եղիր մ֮սն 

(խ֮չ֮փ֮յտի) ձեռ֮մ֯ իւրով ի ք֮րի֮ տուփ եւ ետ հի-

մունս եկեղեցւոյն...»
27: ֝ույն պ֮տմությ֮ն մեջ խ֮չի 

մի ֮յլ մ֮սնիկ թ֮ղում են լեռ֮ն մեջ, և, ըստ ֗. ֫ոս-

յ֮նի, «֮յս լեռ֮ն ֮նունը ֮֔չ֮փ֮յտի լեռ կը կոչուի 

մինչև ֮յսօր»
28

։ 

֝ունեի խ֮չը ֥ր֮ստ֮նից տեղ֮փոխելու պ֮տ-

մությ֮ն մեջ ֈհ֮րոն ֥֮ն֮նֱեցին (9-րֱ ֱ. 1-ին կես), 

ְրում է, թե ֈնֱրե֮ս կրոն֮վորը ֞ուշ֮նիկի թույլ֮-

տվությ֮մ֯ երթե֮լ ֮֯ռն֮յր զխ֮չն ֝ունեի ի ֯լրեն և 

ְ֮լով ֮֗յ֮ստ֮ն «... ֯ն֮կեց֮ւ ի ֤պեր ְ֮վ֮ռի ի 

խորշ մի լերինն ֮֡րխ֮րու»
29

։ 

ֈյն, որ միջնֱ֮֮րյ֮ն կոլեկտիվ ְիտ֮կցությ֮ն 

մեջ խ֮չի ք֮րե կ֮նְ֮ռի տեղը սր֮֯զն֮ցմ֮ն ուժեղ 

կնիք է կրում, երևում է ն֮և ֮յնպիսի ֮վ֮նֱություն-

ներում, որոնցում խ֮չն ուղղ֮կի ս֮րքվում է ֯ույսից 

կ֮մ փ֮յտից, օր.՝ ֤յունյ֮ց ֖նեխ֮չի ֮վ֮նֱությունը, 

որը ְրի է ֮ռել 13-րֱ ֱ֮րի պ֮տմիչ ֤տեփ֮նոս ֬ր-

                                                           
26

 ֈր֮ր֮տ, 1888, էջ 404: 
27

 ֛֛, ձեռ. 4542, էջ 33֮։ 
28

 ֗. ֫ոսյ֮ն, ։֮րձր ֮֗յք, ֈ, էջ 5: 
29

 ֤տեփ֮նոս ֬ր֯ելե֮ն, ֮֡տմութիւն, էջ 338-339: 
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֯ելյ֮նը, պ֮տմում է, որ. «... մ֮նկունք... կուտե֮լ կնիւն 

մի և ֮ր֮րին խ֮չ և եֱին ի վեր֮յ ք֮րի մի և սկս֮ն 

երկրպְ֮ել...», հետո, եր֯ պ֮րզվեց, որ ֮յս խ֮չը հր֮-

շְ֮ործ է, մեծերը հ֮վ֮քվեցին և «... կոչե֮լ ֮յնու-

հետև ք֮հ֮ն֮յս օրհնեցին զխ֮չն և զենին զեզինս և 

պ֮տուեցին զտեղի կնիւնին»
30: 

֥կ֮յ֮կոչվ֮ծ ֯ոլոր օրին֮կները ներկ֮յ֮ցնում 

են ֮յն պ֮հը, եր֯ խ֮չն ֮մփոփվում, պ֮հվում է իր 

ք֮րե կ֮ց֮ր֮նում։ ։ն֮կ֮ն է, որ ֮յֱ կ֮ց֮ր֮նն իր 

կ֮յուն ֱիրքից չզրկվի ն֮և ֮յն պ֮տմություններում, 

որոնցում խ֮չն ֮ռ֮ջին ֮նְ֮մ հ֮յտնվում, «երևույթ 

է լինում», օրին֮կ, ֥֮րְ֮֮ խ֮չի պ֮տմությ֮ն մեջ 

 ոֱիկ ճְն֮վորը «֮մ֮֯րձե֮լ զ֮չս իւր ի վեր ի

կ֮տ֮ր լերինն տես֮ներ... երևե֮լ խ֮չն ֮մեն֮զ֮ւր 

եւ ս֮ստիկ լուսով լցե֮լ զլե֮ռնն ֮մեն֮յն...»
31

։ ֓նչ-

պես պ֮րզվում է նույն պ֮տմությ֮ն մի ֮յլ տ֮ր֯ե-

ր֮կից, ֮յֱ խ֮չն իրենց հետ ֥֮րְ֮֮ լեռ էին ֯երել 

֗ռիփսիմյ֮ն կույսերը. «֓սկ եր֮նելի տիկն֮յքն ճե-

պե֮լք մինչ ի լե֮ռս ֥֮րְ֮֮... ֮պ֮ պ֮հելով զխ֮չն 

կենս֮կիր ի փ֮պ֮ր վիմին մեծի, և ըստ պ֮տմու-

թե֮ն երթե֮լ ն֮հ֮տ֮կեց֮ն... (ի ֱրունս թְ֮֮ւորին 

֮֗յոց ֦րֱ֮տ֮յ)»
32

։ 

֝մ֮ն ֱեպքում, տեսիլի մեջ հ֮յտնվ֮ծ խ֮չը ոչ թե 

տեղ֮փոխում են, ֮յլ ն֮ ինքն իրեն թռչում է, մինչև 

նոր կ֮նְ֮ռ է ְտնում, որը տվյ֮լ ֱեպքում ֥֮րְ֮֮ 

եկեղեցու ք֮րե սեղ֮նն է լինում
33

։ 

ֈյֱպիսի «ինքնְ֮ն֮ց» թռչող խ֮չեր, ի ֱեպ, 

                                                           
30

 ֝. ֈկինե֮ն, ֫րիստոնեութե֮ն մուտքը, էջ 106:  
31

 ֛֛, ձեռ. 1888 (XII ֱ.), էջ 126֮։ 
32

 ֛֛, ձեռ. 1315 (1265-72 թթ.), էջ 9֮: 
33

 ֛֛, ձեռ. 1888, էջ 126֯-127֮։ 
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երև֮ցել են ն֮և ֦֮յքում և ֥ր֮ց լեռն֮ստ֮ններում, 

թռչկոտող խ֮չի շ֮տ ց֮յտուն օրին֮կ է պ֮հպ֮նվել 

֖֮րոս խ֮չի վիպերְում և ֮յլն։ ֓նքն իրեն երևույթք 

եղ֮ծ խ֮չը եր֯եմն ֮նհետ֮նում է ն֮և երևմ֮ն տե-

ղում, ինչպես ֖֮րնո մի ֮վ֮նֱությ֮ն մեջ
34

։ 

֮֗տկ֮նշ֮կ֮ն է, որ հետְ֮֮յում տ֮ր֯եր տեղե-

րում ձեռք ֯երվ֮ծ խ֮չ֮նշ֮նները ք֮րե վկ֮յ֮ր֮ն-

ների հիմքում կ֮մ սեղ֮նների տ֮կ ֮մփոփելու փո-

խ֮րեն հ֮ճ֮խ ֱնում էին հ֮տուկ պ֮տր֮ստվ֮ծ 

պ֮հ֮ր֮ններում՝ ի տես հ֮վ֮տ֮ցյ֮լների։ ֈյֱ պ֮-

հ֮ր֮նները, ի֯րև ք֮րե տուփերի ուշ փոփոխ֮կներ, 

֮րֱեն ս֮րքում էին ֮զնիվ մետ֮ղներից ու զ֮րֱ֮-

րում էին թ֮նկְ֮ին ֮կնեղենով՝ պ֮հպ֮նելով ս֮-

կ֮յն նր֮նց ք֮ռ֮կողմ ուղղ֮նկյ֮ն ֮յն ձևը, որ ընֱ-

հ֮նուր է, փ֮ստորեն, խ֮չք֮րերի մեծ մ֮սի հ֮մ֮ր։ 

֬րին֮կ, ։ողե խ֮չի պ֮տմությ֮ն մեջ ֮սվում է, թե 

«մի֮֮֯նք հ֮նֱերձ ְեր֮պ֮տիվ իշխ֮նօք ֥֮ն֮ 

ք֮ղ֮ք֮միջին, ֮ր֮րե֮լ խ֮չս ոսկի֮յ զ֮րֱ֮րե֮լ 

֮կ֮ն֮կուռ ք֮ր֮մ֯ք պ֮տու֮կ֮ն֮ւ ... եֱին ի մէջ 

֮րկղի ֮րծ֮թե֮յ...»
35

 ֓սկ ֤տ. ֬ր֯ելյ֮ն պ֮տմիչն 

ինքը, որ և ֤յունյ֮ց մետրոպոլիտն էր, ֝որ֮վ֮նքի 

֮վְ֮ ս. ֝շ֮նի հ֮մ֮ր պ֮տր֮ստել է տ֮լիս «պ֮-

հ֮ր֮ն յոսկւոյ ի կերպ ֮ղիւս֮կի»
36

։ 

ֈյսպիսով, ք֮նի որ խ֮չի ֮նվ֮վեր պ֮տմություն-

ներում ְրեթե պ֮րտֱ֮իր վիպ֮կ֮ն տ֮րր է խ֮չ֮-

մ֮սնիկը լեռների, ժ֮յռերի մեջ պ֮հելը, ք֮րե տուփի 

մեջ սր֮֯վ֮յրի հիմքում ֮մփոփելը և ֮յլն, հետև֮-

֮֯ր ք֮րը պետք է որ ֮յֱ պ֮տմությունների պոետի-

                                                           
34

 ֈ. ֮֙ն֮լ֮նյ֮ն, ֈվ֮նֱ֮պ֮տում, թիվ 43: 
35

 ֛֛, ձեռ. 4878, էջ 285֮։ 
36

 ֤տ. ֬ր֯ելե֮ն, նշվ. ֮շխ., էջ 304: 
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կ֮յի հ֮մ֮կ֮րְում կ֮րևոր ֆունկցիոն֮լ ֮րժեքի 

կրող լինի։ ֈյֱ ֮րժեքը, ֮նշուշտ, կ֮պվ֮ծ է ք֮րե 

էությունների վ֮ղնջ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքների հետ, ո-

րից էլ ֯խում է ք֮րի ողջ սիմվոլիզմն ու ֮ռ֮սպել֮յին 

իմ֮ստ֮֮֯նությունը։ ր֮նց քննությունն ֮շխ֮րհի 

նշ֮ն֮վոր ք֮րերի օրին֮կով ներկ֮յ֮ցրել է ռումին 

֮ռ֮սպելְ֮ետ-֮զְ֮֮֯ն ֛. ֎լիֱ֮են
37

։ 

֤֮կ֮յն ք֮րի ֮֯զմ֮զ֮ն ֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն 

իմ֮ստներից թե ո՞րն է ֱրսևորվել հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն 

֮նվ֮վեր պ֮տմություններում, պ֮րզ կֱ֮ռն֮ մի֮յն 

խ֮չի ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի կոնտեքստում 

վերջինիս զոր֮վոր ֆունկցի֮ները քննելուց հետո։ 

֮֔չի ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի հիմքում ըն-

կ֮ծ է խ֮չի մի մի֮սն֮կ֮ն ֮ռ֮սպել, որը վեր֮-

կ֮նְնվում է ֮րֱեն ֮֯զմիցս վկ֮յ֮կոչվ֮ծ պ֮տմու-

թյունների ու ֮վ֮նֱությունների հիմ֮ն վր֮։  

֏ստ ֮յֱ ֮ռ֮սպելի՝ խ֮չը մի սր֮֯զ֮ն հերոս է, 

որը ְտնվելուց հետո ի հ֮յտ է ְ֮լիս ք֮րե միջ֮վ֮յ-

րում (ս֮րքվում է ֯ույսից, փ֮յտից, կտրվում է խ֮չ֮-

փ֮յտից և ֮յլն), մի շ֮րք հր֮շְ֮ործություններ է կ֮-

տ֮րում և չի ֱֱ֮֮րում հոյ֮ր֮րքից մինչև ֮յն ժ֮-

մ֮ն֮կ, ք֮նի ֱեռ իր ք֮րե հ֮նְրվ֮նին չի հ֮սել։ 

֮֫րե միջ֮վ֮յրում ֮նհետ֮ն֮լու տեղը ֱ֮ռնում է 

սր֮֯վ֮յր, զոհ֮ր֮ն, «֯ուժ֮ր֮ն», որոնց միջոցով մի-

֮յն կ֮րելի է հ֮ղորֱ֮կցվել խ֮չի հետ ու զְ֮լ նր֮ 

ներկ֮յությունը։  

֖֮սկ֮ծ չկ֮, որ խ֮չի ֮յս յուրօրին֮կ ֮ռ֮սպե-

լույթը (միֆոլոְեմ֮ն) կրող հ֮մ֮յնքն իր խ֮չի տեղ֮-

կ֮ն պ֮շտ֮մունքը ս֮հմ֮ն֮կ֮րְում է ըստ ֮յֱմ, և 

                                                           
37 M. Eliade, Traite d’histoire, р. 188-203, մ֮տենְ֮իտ֮կ֮ն ց֮նկը,     

էջ 203-207: 



139 

հետև֮֮֯ր ն֮ իր պ֮շտ֮մունքի կենտրոն֮կ֮ն 

֮ռ֮րկ֮յի տեղը պ֮տկեր֮ցնում է որևէ ք֮րե միջ֮-

վ֮յրում (լեռ, ժ֮յռ, մեն֮վոր ք֮ր և ֮յլն)։ 

֮֗յտնի ֮֯ն է, որ ք֮ր֮շ֮տ տ֮ր֮ծքում ընտըր-

վում է ֮յն ք֮րը կ֮մ ք֮ր֮կույտը, որը մյուսների հ֮-

մեմ֮տ ֮ռ֮ջին իսկ հ֮յ֮ցքից ֮չքի էր զ֮րնում որևէ 

հ֮տկությ֮մ֯, տեսքով, ְույնով, ֱիրքով, մենությ֮մ֯, 

֮ղ֯յուրի ֮կ լինելով, ն֮խն֮կ֮ն որևէ մշ֮կույթի 

հետքերի պ֮հպ֮նումով, ֮սենք, մշ֮կվ֮ծությ֮մ֯, 

֮նհ֮սկ֮ն֮լի ְրերով կ֮մ պ֮տկերներով, վերջ֮-

պես որևէ ֮րտ֮սովոր իրֱ֮֮րձությ֮ն հետ կ֮պվ֮ծ 

հիշ֮տ֮կով, օր.՝ կ֮յծ֮կի հ֮րվ֮ծը կրելով, երկնքից 

ընկ֮ծ լինելով և ֮յլն։ ։երվ֮ծ ոչ լրիվ շ֮րքից որոշ 

ք֮րեր սր֮֯զ֮ն ֯ով֮նֱ֮կություն կ֮րող էին ունե-

ն֮լ ն֮և ն֮խ֮քրիստոնե֮կ֮ն ֮վ֮նֱույթում։ ։֮յց 

կ֮րևորն ֮յն է, որ ֱր֮նք քրիստոնեությ֮ն հ֮մ֮-

կ֮րְում նորովի սր֮֯զն֮ցվում ու ընկ֮լվում են ի֯րև 

սր֯ություն սր֯ոց խ֮չի ֯ն֮կ֮ր֮ն, տուն, տ֮ճ֮ր։ 

ֈհ֮, ֮յֱ ընկ֮լմ֮նը զուְընթ֮ց, ֮ստիճ֮ն֮֮֯ր 

հ֮յտնվում է խ֮չի պ֮տկերը՝ փորվ֮ծ ֮յֱ ք֮րի մեջ, 

֮մեն֮պ֮րզուն֮կ ձևերով, ֮֯յց խ֮չի ու ք֮րի մի-

֮ցմ֮ն ֮յն նոր ժ֮նր֮յին ֮ռ֮նձն֮հ֮տկությ֮մ֯, 

որը, կ֮զմելով խ֮չք֮րերի ընֱհ֮նուր հիմքը, վերջին-

ներս տ֮ր֯երում է ն֮խորֱ ֯ոլոր ք֮րե խ֮չ֮ք֮ն-

ֱ֮կներից։ ֓սկ ք֮րի մեջ խ֮չի հ֮յտնվելուց հետո, 

եր֯ կոթողը ձեռք է ֯երում ն֮և մշ֮կվ֮ծությ֮ն որո-

շ֮կի ֮ստիճ֮ն (տեղի, ֱիրքի, ք֮րե տ֮խտ֮կը ֮֯-

նուկ և մ֮տչելի վ֮յրում կ֮նְնեցնելու), լրիվ ֮վ֮րտ-

վում է ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի հ֮մ֮ր ֮նհր֮-

ժեշտ խ֮չի ն֮խն֮կ֮ն սր֮֯վ֮յրի ձև֮վորումը։ ֈյֱ 

կոթող֮վոր սր֮֯վ֮յրն էլ ֱ֮րձել է հետְ֮֮ խ֮չ-

ք֮րի ն֮խ֮տիպը։ 
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֊լուխ  ֊ .  ֮֔չի պ֮շտ֮մունքի ձև֮վորմ֮ն  

֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն  ֮կունքները 

֑ողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն մեջ խ֮չի և ք֮րի 

մի֮ցումը ֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն ֮կտ է և պ֮յմ֮ն֮-

վորվ֮ծ է ֮ռ֮սպելի մեջ խ֮չին վերְ֮րվ֮ծ մյուս 

ֆունկցի֮ներով։ ֈյսինքն, խ֮չի հր֮շְ֮ործություն-

ների շնորհիվ ձև֮վորվում է մի շ֮րք ֆունկցի֮ների 

կոնտեքստ, որի թելֱ֮ր֮նքով խ֮չը պետք է ունեն֮ 

ք֮րե ֮մփոփ֮ր֮ն։ ֮֔չի ֮յֱ կոնտեքստու֮լ ֆունկ-

ցի֮ները, ինքնին վերցր֮ծ, ֮վելի հին են, ք֮ն ֱր֮նք 

կրող խ֮չը` որպես տեղ֮կ֮ն քրիստոնե֮կ֮ն պ֮շ-

տ֮մունքի կենտրոն֮կ֮ն ֮ռ֮րկ֮։ ֏նֱհ֮նր֮պես 

նկ֮տելի է, որ պ֮շտոն֮կ֮ն եկեղեց֮կ֮ն ք֮րոզչու-

թյ֮ն հետև֮նքով ժողովրֱի ներքին խ֮վերում ֮ռ֮ջ 

եկ֮ծ խ֮չի ընկ֮լումների զְ֮լի մ֮սը ֯ով֮նֱ֮կու-

թյ֮մ֯ ն֮խ֮քրիստոնե֮կ֮ն է (օր., հմ֮յիլ-խ֮չ, կե-

ն֮ց ծ֮ռ-խ֮չ, ֮մպրոպ֮յին, կ֮յծ֮կեղեն, ֮նձրև֮-

֯եր-խ֮չ, ֮րև, հուր, կր֮կ, լույս-խ֮չ և ֮յլն), և ֱր֮նք 

֮ռնչվում են ժողովրֱի հոְևոր ְործունեությ֮ն տ֮ր-

֯եր մ֮րզերում խ֮չի թող֮ծ տ֮ր֯եր հետքերի հետ, 

որոնցից մեկն էլ խ֮չք֮րն է։ ֏նկ֮լումների վերջին 

երկու խմ֯երի հիմ֮ն վր֮ խ֮չին վերְ֮րվ֮ծ ֆուկ-

ցի֮ները ְրեթե միշտ զուְ֮կցվ֮ծ, մի֮ձուլվ֮ծ վի-

ճ֮կում են հ֮նֱիպում խ֮չի ֮նվ֮վեր պ֮տմություն-

ներում ու ֮վ֮նֱություններում։ ֗ետև֮֮֯ր սխ֮լ չէ 

խ֮չի շուրջ կենտրոն֮ց֮ծ ֮յֱ ֆունկցի֮ների հետքը 

փնտրել խ֮չք֮րի մեջ։ 

֑ողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի հետև֮նքով խ֮չին 

վերְ֮րվ֮ծ զոր֮վոր ֆունկցի֮ներն ու հ֮տկ֮նիշ-

ները խմ֮֯վորելով՝ ստ֮նում ենք հետևյ֮լ շ֮րքերը.  
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1. ֮) ֮֔չն իր հոյ֮ր֮րքին ֮նցնելուց ֮ռ֮ջ 

ְտնվում է լեռ֮ն վր֮, երև֮լն ուղեկցվում է ֮րևից էլ 

շլ֮ցուցիչ լույսով, ֮մպրոպով ու կ֮յծ֮կով, որից հե-

տո ֮նձրև է ְ֮լիս, և ֮յն վ֮յրում, որտեղով ն֮ ֮նց-

նում է, ֯նությունը կենֱ֮ն֮նում է, ֯ուս֮կ֮նությունը 

փթթում է և ֮յլն։ 

֯) ֮֝ ְետի հոս֮նքը ետ է տ֮լիս կ֮մ կ֮նְ-

նեցնում, ֮պ֮ ֮֯ց է թողնում, ժ֮յռը ճեղքելով՝ ְետի 

հունը փոխում կ֮մ կ֮նոն֮վորում է, հ֮կ֮ռ֮կորֱ-

ների ְլխին լեռներից ք֮րեր է թ֮փում ու նր֮նց կոր-

ծ֮նում, քրմերի ֱեմ կռվի ժ֮մ֮ն֮կ հողմ ու ք֮մի է 

փչում ու նր֮նց խորտ֮կում, իսկ թշն֮մ֮կ֮ն զինվոր-

ներին մեְով պ֮տում է կ֮մ կ֮տ֮ղեցնում ու, իր֮ր 

կոտորել տ֮լով, պ֮րտությ֮ն է մ֮տնում։  

ְ) ֓ր ֮րְ֮ տեղ֮փոխությունների ընթ֮ցքում, 

մինչև վերը նշվ֮ծ ք֮րե միջ֮վ֮յրում վերջն֮կ֮ն 

հ֮նְրվ֮ն ְտնելը, ն֮ մերթ իջնում է ժ֮յռի եզրին, 

մերթ՝ ծ֮ռի տ֮կ և ְետի ջրի մեջ։ 

ֱ) ֓սկ եր֯ վեր֮հ֮ս հ֮րձ֮կումից ֮ռ֮ջ նր֮ն 

թ֮ղում են ְետնի տ֮կ և վտ֮նְն ֮նցնելուց հետո 

հ֮նում են, ֮պ֮ նր֮ վերստին ֱուրս ְ֮լն ուղեկցվում 

է ֮ղ֯յուրի ֯խումով։ 

ֈհ֮ ֮յս ֮ռ֮ջին շ֮րքը վեր֮կ֮նְնվում է խ֮չի 

պ֮տմությունների ու ֮վ֮նֱությունների տվյ֮լների 

հիմ֮ն վր֮։ 

2. ֓ր ք֮րե միջ֮վ֮յրում փ֮կվելուց և սր֮֯վ֮յրի 

հիմք ֱ֮ռն֮լուց հետո խ֮չը ձեռք է ֯երում որոշ֮կի 

֯նութְ֮իր: 

֮) ֮֔չը ֱ֮ռնում է խնֱր֮կ֮տ֮ր, հ֮տկ֮պես 

֮չքի է ընկնում նր֮՝ զ֮վ֮կ պ֮րְևելու ընֱուն֮կու-

թյունը և երկրի վր֮ ֮նձրև տեղ֮լը։ ֮֝ ֯ուժող է և 
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հ֮տուկ հիվ֮նֱություններ է ֯ուժում (օր., կուրություն 

և ֮յլն), եր֯եմն ֮նְ֮մ հ֮րություն է տ֮լիս մեռ֮ծ-

ներին, իսկ պ֮տժելու ֱեպքում, ֮֯ն֮վոր վկ֮յու-

թյունների հ֮մ֮ձ֮յն, կ֮րող է կուր֮ցնել, հ֮մր֮ց-

նել, կուչ ֮ծել և ֮յլն (հ֮տկ֮պես սր֮֯վ֮յրի հ֮նֱեպ 

֮նհ֮րְ֮լից վեր֮֯երմունքի պ֮տճ֮ռով)։ ֤֮կ֮յն 

֮յս ֯ոլոր ընֱուն֮կություններն ֮յս կ֮մ ֮յն կերպ 

կ֮րող են վերְ֮րվել ն֮և ֮յլ սր֮֯վ֮յրերի, ինչպես 

միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮յլ֮զ֮ն ְր֮վոր ֮ղ֯յուրներն ու 19-

20-րֱ ֱ֮րերի ֮զְְ֮ր֮կ֮ն նյութերն են վկ֮յում։ 

ր֮նց ֱիտ֮րկումը երև֮ն է ֯երում մի շ֮տ կ֮րևոր 

օրին֮չ֮փություն, հ֮կ֮ռ֮կ ֮յն ֮նհիմն ենթֱ֮րու-

թյ֮ն, թե որևէ տեղ֮կ֮ն խ֮չ կ֮մ սուր֯ ֮մեն֮զոր է 

և ընֱուն֮կ է ֮մեն ինչ ֮նելու: 

֮֡րզվում է, որ ֮մեն մի կոնկրետ տեղ֮կ֮ն ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն սր֮֯վ֮յր (կ֮մ մ֮սն֮վոր ընտ֮նեկ֮ն 

սուր֯) մ֮սնְ֮իտ֮ց֮ծ է որոշ֮կի հիվ֮նֱություն-

ների ֯ուժմ֮ն կ֮մ ֮յլ խնֱր֮նքների կ֮տ֮րմ֮ն 

ְործում։ ֛իջնֱ֮֮րում կ֮զմվում էին ոչ մի֮յն հ֮յտ-

նի ս. ֝շ֮նների, ֮յլև նր֮նց ֯ուժիչ հ֮տկությունների 

ցուց֮կներ, որոնցից կ֮րելի էր իմ֮ն֮լ, թե որ խ֮չին 

ինչ զորություն է վերְ֮րվում։ ֛եզ հ֮ս֮ծ մի ք֮նի 

խ֮չք֮րեր ֮յսօր էլ պ֮հպ֮նել են իրենց «մ֮սն֮-

ְիտությ֮ն» ֮նունը, օր., ֖֮րկուտ խ֮չ, ֈնձրև֮֯եր ս. 

֝շ֮ն, ֮֗զ֮խ֮չ և ֮յլն։ ֈյս հետ֮քրքիր երևույթի 

֮֯ց֮տրությ֮նը մենք ֱեռ կֱ֮ռն֮նք։ 

֯) ֮֔չին նվիրվ֮ծ զոհ֮֯երությունների մեջ հ֮տ-

կ֮պես ֮ռ֮նձն֮հ֮տուկ զոհերից են եզը, ցուլը (ինչ-

պես օր., ֖նեխ֮չի, ֥֮րְ֮֮ ս. ֝շ֮նի, ֮֗ցունյ֮ց 

խ֮չի պ֮տմություններում), իսկ ֮ռհ֮ս֮ր֮կ՝ ְ֮ռը, 

֮քլորը։ 
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3. ֮֗յկ֮կ֮ն խ֮չի պ֮շտ֮մունքի ընֱհ֮նուր 

կոնտեքստում խ֮չը ստ֮նում է ն֮և որոշ֮կի հ֮տ-

կ֮նիշներ, մ֮կ֮նուններ, ֮ր֮֯նյ֮կներ, որոնց մ֮սին 

տեղեկություններ ենք ք֮ղում հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն մշ֮-

կույթի տ֮ր֯եր հուշ֮րձ֮ններից։ 

֮) ֮֔չը հ֮ճ֮խ նույն֮ցվում կ֮մ հ֮մֱ֮րվում է 

֮րեְ֮կի ու նր֮ ְեր֮պ֮յծ֮ռ լույսի հետ՝ ըստ խ֮չին 

նվիրվ֮ծ չ֮փ֮ծո ներ֯ողների ու շ֮ր֮կ֮նների։ 

֯) ֮֔չը եր֯եմն պ֮տկերվում է ֮ռյուծի ուղեկցու-

թյ֮մ֯, ինչպես երևում է ֊ր. ֮֝րեկ֮ցու հ֮յտնի տ֮-

ղից («ս ձ֮յն զ֮ռիւծուն ֮սեմ, որ ְոչէր ի ք֮-

ռ֮թեւին») ֈղթ֮մ֮րի ս. ֮֔չ վ֮նքի ְոտու ք֮նֱ֮-

կְ֮րությունից, կիր֮ռ֮կ֮ն ֮րվեստի ֮յլ նմուշներից 

կ֮մ որոշ մ֮նր֮նկ֮րներից
38

։ 

ְ) ֮֔չի ուղեկցորֱների տես֮նկյունից հետ֮քըր-

քըրություն կ֮րող է ներկ֮յ֮ցնել ְ֮ռ֮վը, որի հետքը 

մն֮ցել է մի ք֮նի սր֮֯վ֮յրերի ժողովրֱ֮կ֮ն ֮ն-

վ֮նումներում, օրին֮կ, ֈְռ֮վ֮վ֮նք, ֈְռ֮վ֮խ֮չ և 

֮յլն։ ֓հ֮րկե, ְ֮ռ֮վի տեղում ֮յլ կենֱ֮նիներ ու 

թռչուններ նույնպես հ֮նֱիպում են։  

ֱ) ֥երջ֮պես խ֮չն ֮րտ֮ցոլվել է ն֮և ժողո-

վրֱ֮կ֮ն երֱմ֮ն ֮֯ն֮ձևերում, օրին֮կ, հորս ֮րևը, 

երկինքը վկ֮, էն ֮ստվ֮ծը, ֮֯յց և՝ էն խ֮չը։ «֤֮սն֮ 

ծռեր» էպոսում ֮վթի ֮ջ թևին կ֮պ֮ծ խ֮չն ֮ն-

տ֮ր֯եր չի մնում իր հով֮ն֮վորյ֮լի երֱմն֮զ֮նցու-

թյ֮ն հ֮նֱեպ և սև֮նում է՝ ի նշ֮ն վերջինիս մեղս֮-

ְործությ֮ն ու պ֮տժ֮պ֮րտությ֮ն։ 

                                                           
38

 ֊. ֮֝րեկ֮ցի, ֦֮ղեր և ְ֮նձեր, էջ 129: ֤. ֦եր-֝երսիսյ֮ն, 

ֈղթ֮մ֮ր, նկ. 32, ֛֛, ձեռ. 7633, էջ 14֯, ձեռ. 1085, էջ 31֯։ Деко-

ративное искусство, рис.160: 
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֮֔չի ֆունկցի֮ների ու հ֮տկ֮նիշների նշվ֮ծ 

շ֮րքերի քննությունը թույլ է տ֮լիս որոշ հետևություն-

ներ ֮նել։ 

ֈռ֮ջին շ֮րքը, իր չորս ֮֯ղֱ֮ր֮մ֮սերով, նմ֮-

նությ֮ն եզրեր է ְտնում ֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն ֮յն 

պ֮տմությունների ու պ֮տկեր֮ցումների հետ, որոնք 

֯խում են հնֱեվրոպ֮կ֮ն հիմն֮կ֮ն ֮ռ֮սպելից
39

։ 

֮֔չը, որպես ֮մպրոպ֮յին էություն, փ֮ստորեն 

պ֮հել է ոչ մի֮յն իր հին հ֮յտնությ֮ն ֮տրի֯ուտի-

կ֮ն, ֮յլև իր պտղ֮վորող ուժը, ֯ն֮կ֮ն տ֮րերքների 

հետ կ֮պը, ռ֮զմ֮կ֮ն ֆունկցի֮ն, տեղ-տեղ երևում 

են ն֮և ֮մպրոպ֮յին պ֮տեր֮զմի հետքերը, նույնիսկ 

կ֮րելի է նր֮ ժ֮մ֮ն֮կ֮վոր թ֮քստյ֮ն մեջ (1ֱ) 

նշմ֮րել ֮մպրոպ֮յին ֮ստծո ժ֮մ֮ն֮կ֮վոր պ֮ր-

տությունը
40

, խ֮չի ֮րְ֮ տեղ֮փոխությունները (1ְ) 

հիշեցնում են ֮մպրոպ֮յին ֮ստծու կողմից հ֮կ֮-

ռ֮կորֱի հետ֮պնֱումները, եր֯ վերջինս (վիշ֮պ, ֱև 

և ֮յլն) թ֮քնվում է ք֮ր֮յրում, ծ֮ռի տ֮կ կ֮մ ջրի 

մեջ
41

։ 

֓ լր֮ցումն ֮սվ֮ծի, հ֮րկ է հիշել, որ հ֮յ քրիս-

տոնե֮կ֮ն ֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն պ֮տմություններում 

և սր֮֯վ֮յրերի հիմն֮րկեքի ֮վ֮նֱություններում 

խ֮չը ընկ֮լվում է որպես ֱիվ֮մ֮րտ հերոս (կ֮մ ֊ր. 

֒ուս֮վորչի ֱիվ֮մ֮րտությ֮ն ְլխ֮վոր զենք), որի 

շնորհիվ ֱևը, ս֮տ֮ն֮ն կ֮մ ֮յլ կուռքեր կործ֮նվում 

                                                           
39

 ֥երջինիս վեր֮կ֮նְնումը կ֮տ֮րել են սովետ֮կ֮ն նշ֮ն֮-

վոր ֮ռ֮սպելְ֮ետներ ֥. ֓վ֮նովն ու ֥. ֦ոպորովը իրենց հ֮-

մ֮տեղ ֮շխ֮տ֮նքներում, տե՛ս Иванов, Топоров, Исследования, 

ն֮և՝ Инвариант и трансформация. 
40

 И. Иванов, В. Топоров, Исследования, стр. 157. 
41

 ֝ույն տեղում, էջ 5, 138-140: 
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են, և նր֮նց պ֮շտ֮մունքի վ֮յրում նոր քրիստոնե֮-

կ֮ն սր֮֯տեղի է հիմնվում։ ֈհ֮ ֱիվ֮մ֮րտ, որ և 

նույնն է թե վիշ֮պ֮մ֮րտ, խ֮չի ְլխ֮վոր ֮յֱ ռ֮զ-

մ֮կ֮ն ֆունկցի֮ն ֮րտ֮հ֮յտվել է մի շ֮րք տեղ֮-

կ֮ն խ֮չ֮նշ֮նների և խ֮չք֮րերի ֮նվ֮նումներում, 

օր., ֬ձ֮հ֮լ֮ծ ս. ֝շ֮ն, ֮֡տեր֮զմի ս. ֝շ֮ն, րի ս. 

֝շ֮ն և ֮յլն։ ֓սկ ֝որ֮տուսի խ֮չք֮րֱ֮֮շտի մ֮սին 

պ֮տմվ֮ծ մի ֮վ֮նֱությ֮ն մեջ խ֮չք֮րերին զին-

վորների շորեր են հְ֮ցրել և թուրք֮կ֮ն զորքին խու-

ճ֮պի մ֮տնելով՝ ֯ոլորին կոտորել են
42

։ 

ֈյսպիսով, խ֮չի պ֮շտ֮մունքի հիմքը կ֮զմող 

֮ռ֮սպելում խ֮չին վերְ֮րվ֮ծ հոյ֮ր֮րքները, հ֮ն-

ְելով հնֱեվրոպ֮կ֮ն հիմն֮կ֮ն ֮ռ֮սպելին, ներ-

կ֮յ֮ցնում են ֮մպրոպ֮յին ֮ստծո և նր֮ հ֮կ֮ռ֮-

կորֱի կռվի տեղ֮կ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնե֮կ֮ն 

տր֮նսֆորմ֮ցի֮ն։ ֈյֱ տր֮նսֆորմ֮ցի֮յի հետև֮ն-

քով հիմն֮կ֮ն ֮ռ֮սպելի հիմքում ֱրվ֮ծ ְլո֮֯լ հ֮-

կֱ֮րությունները՝ երկինք-երկիր, վերև-ներքև, ְְ֮֮թ-

ստորոտ, լույս-խ֮վ֮ր և ֮յլն, վեր են ֮ծվում ֮յնպիսի 

երկհ֮կֱ֮րությունների, ինչպիսիք են քրիստոնյ֮ - ոչ 

քրիստոնյ֮, հ֮յ - ոչ հ֮յ, յուր֮յին - օտ֮ր։ 

րկրորֱ շ֮րքը, որում ներկ֮յ֮ցվ֮ծ է խ֮չի 

սր֮֯վ֮յրը, իր զորություններով ու հ֮վ֮տ֮ցյ֮լների 

հետ հ֮ր֮֯երություններով, խ֮չի պ֮շտ֮մունքի հ֮-

մ֮ր ֮ռ֮նձն֮պես ֮րժեք֮վոր տիպ֮֮֯ն֮կ֮ն 

կողմնորոշում չի ֱրսևորում։ 

֮֔չի ֯ոլոր զորությունները ընֱհ֮նուր են, մի֮յն 

թերևս ֮նձրև տեղ֮լը, հ֮րություն տ֮լը և զ֮վ֮կ 

                                                           
42

 Ա. ֮֙ն֮լ֮նյ֮ն, ֈվ֮նֱ֮պ֮տում, թիվ 716, էջ 267: 
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պ֮րְևելն ֮յֱք֮ն էլ շ֮տ տ֮ր֮ծվ֮ծ չեն և ֯ոլոր 

«սր֯երին» չէ, որ հ֮տուկ են։ 

ֈյֱ տես֮նկյունից ֮յստեղ կ֮րևոր է ֮յն հ֮նְ֮-

մ֮նքը, որ խ֮չի սր֮֯վ֮յրն ինքը ֮նմիջ֮կ֮ն 

խնֱր֮ռուն ու խնֱր֮կ֮տ֮րն է, և նր֮ն նվիրվ֮ծ 

որոշ զոհեր չեն հ֮նֱիպում ֮յլ սր֯երին ուղղվ֮ծ զո-

հ֮֯երությունների մեջ (2): ֮֔չի սր֮֯վ֮յրի ֮ստ-

վ֮ծ֮յին ֆունկցի֮ները ծְ֮ումն֮֮֯նորեն կ֮րող 

են ֮ռնչվել ն֮խ֮քրիստոնե֮կ֮ն ֱից֮ր֮նի տ֮ր֯եր 

֮ստվ֮ծությունների պ֮շտ֮մունքների հետ, ֮֯յց 

խ֮չի կենֱ֮ն֮ցուցիչ ուժը, ֮նձրև֮֯եր շնորհն ու 

նր֮ն նվիրվ֮ծ ցլի զոհ֮֯երությունն ֮վելի ֮րժեք֮-

վորում են ֮մպրոպ֮յին ֮ստծո ու ֛իհրի սր֮֯-

վ֮յրերի հետ խ֮չի սր֮֯վ֮յրի ունեց֮ծ ֆունկցիոն֮լ 

նմ֮նությունները։ 

րրորֱ շ֮րքում ներկ֮յ֮ցվ֮ծ խ֮չի պ֮շտ֮-

մունքի վկ֮յություններն ֮րֱեն ֮ռ֮վել չ֮փով միհ-

ր֮կ֮նությ֮ն հետքեր են կրում: ֈյստեղ ուշֱ֮րու-

թյ֮ն ֮րժ֮նին ֮յն է, որ ֮յֱ վկ֮յություններն իրենց 

֯նույթով մի տես֮կ ְիտ֮կ֮ն հ֮յ֮ցքի ֮րֱյունք են: 

֤ր֮նցից ְոնե երկուսը (3 ֮, ֯) ստեղծվել և մեզ են 

հ֮սել պ֮շտոն֮կ֮ն եկեղեց֮կ֮ն միջ֮վ֮յրում, իսկ 

վերջինը (3 ְ) պ֮հպ֮նվել է ժողովրֱ֮կ֮ն ֮վ֮նֱույ-

թում, իսկ ինչ վեր֮֯երում է ְ֮ռ֮վի և խ֮չի սր֮֯-

վ֮յրի կ֮պին (3 ְ), ֮պ֮ ֮յն տիպ֮֮֯ն֮կ֮ն կ֮յուն 

հ֮տկ֮նիշ չէ, որովհետև հ֮ճ֮խ տ֮ր֯եր֮յն֮ցվում է 

և, որ կ֮րևոր է, միթր֮յիզմից ֮նկ֮խ, ְ֮ռ֮վը մի֮-

ցել է ք֮րի ու կր֮կի հետ շ֮տ ֮վելի վ֮ղնջ֮կ֮ն ժ֮-

մ֮ն֮կներում
43

։ 

                                                           
43

 ֦ե՛ս . ֈվֱ֮լ֯եְյ֮ն, ֛իհրը հ֮յոց մեջ, էջ 47-48: 
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֏նֱհ֮նր֮պես, ֛իհրի պ֮շտ֮մունքի շ֮տ լ֮յն 

տ֮ր֮ծումը ֮֗յ֮ստ֮նում . ֈվֱ֮լ֯եְյ֮նի, ֖. ֛ե-

լիք-֬հ֮նջ֮նյ֮նի և ֮յլոց ջ֮նքերով վ֮ղուց փ֮ս-

տ֮րկվել ու ճ֮ն֮չում է ְտել, ֮վելի քիչ են ուսում-

ն֮սիրվ֮ծ տեղ֮յին, տվյ֮լ ֱեպքում հ֮յկ֮կ֮ն միհ-

ր֮պ֮շտությ֮ն ֮ռ֮նձն֮հ֮տկությունների, ն֮խ֮-

քրիստոնե֮կ֮ն միհր֮կ֮նությ֮ն և քրիստոնե֮կ֮ն 

ճ֮ն֮պ֮րհով ֮֗յ֮ստ֮ն ներթ֮փ֮նց֮ծ միթր֮յիս-

տ֮կ֮ն պ֮տկեր֮ցումների տ֮ր֮նջ֮տմ֮ն հ֮ր-

ցերը։ ֮֗յտնի է, որ ֛իհրը և ֫րիստոսն ունեն մեռնող-

հ֮ռնող մ֮րֱ-֮ստծու միֆոլոְեմից ֯խող մի շ֮րք 

նմ֮նություններ, որոնցից են, օրին֮կ, կույսից ծնվելը, 

փրկիչ լինելը, երկրորֱ ְ֮լուստը, մեռելներին հ֮րու-

թյուն տ֮լը, ֱ֮տ ֮նելը, մ֮րֱու և ֮ստծո (ֈհուր֮-

մ֮զֱ֮յի) միջև միջնորֱ լինելը (XVIII ֱ. վերջի հ֮յ 

֮վետ֮ր֮ն֮կ֮ն վ֮ղ հ֮մ֮յնքներից մեկի՝ ֮րխվել-

ցիների ուսմունքում ֫րիստոսն իրոք հ֮մ֮րվում էր 

միջնորֱ մ֮րֱու և ֮ստծու միջև)
44

։ 

֮֗յտնի է ն֮և, որ ֛իհրը, մ֮ն֮վ֮նֱ ֤֮ս֮նյ֮ն-

ների կրոն֮կ֮ն ռեֆորմից հետո, ձեռք է ֯երում իր 

ն֮խ֮զրֱ֮֮շտյ֮ն փ֮ռքը` ֮ստվ֮ծ֮յին երրորֱու-

թյ֮ն մեջ ֯ռնելով ֥֮հְ֮նի (֥երեթրְ֮ն֮յի) տեղը. 

ֈհուր֮մ֮զֱ֮, ֈրֱվիսուր֮ ֈն֮հիտ֮, ֛իթր֮ 

(ֈր֮մ֮զֱ, ֈն֮հիտ, ֛իհր)
45

։ 

                                                           
44

 «։֮ն֮լի ճշմ֮րտութե֮ն», տե՛ս C. Соnуbеаге, Тhе кеу օf truthֈ 
֝ույնը հր֮տ֮ր֮կվել է հետևյ֮լ ְրքում. ֈ. ֖էօրկիզե֮ն, ֮֡ւ-

լիկե֮ն-ոնֱր֮կեցիներու շ֮րժումը։ ֦ե՛ս ն֮և ֥. ֊րիְորյ֮ն, 

֝որ տեղեկություններ «։֮ն֮լի ճշմ֮րտութե֮ն» երկի հեղին֮կ 

֗ովհ֮ննես րեցի մ֮սին, - «։֮ն֯եր ֛֮տենֱ֮֮ր֮նի», 5, ր., 

1960, էջ 333-345։ 
45

 J. Russel, Mihr and Vahagn, p. 1-17. 
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֤֮կ֮յն ֓ր֮նում հ֮ստ֮տվ֮ծ ֛իթր֮յի պ֮շտո-

ն֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի ողջ ս֮հմ֮ն֮կ֮րְը նույնու-

թյ֮մ֯ չէր կ֮րող ներմուծվել ֮֗յ֮ստ֮ն, ֮յն պետք է, 

եթե չ֮սենք լիովին, ֮պ֮ ְոնե իր հիմն֮կ֮ն մ֮սով 

֮զְ֮յն֮ցվեր ու տեղ֮յն֮ցվեր։ 

֓զուր չէ, որ միհր֮պ֮շտությ֮ն հ֮յկ֮կ֮ն վկ֮-

յություններում չեն հ֮նֱիպում իր֮նյ֮ն ֛իթր֮յի 

֮յնպիսի ְծեր, ինչպիսիք են, ֮սենք, ֈնְրի֮-֛֮յ-

նի֮յի ու նր֮ չ֮ր ոְիների ֱեմ կռվում ֟րմիզֱին 

օְնելը, ֱժվ֮րին կ֮մրջով հոְիներին մյուս ֮շխ֮րհ 

֮ռ֮ջնորֱելը և ֮յլն
46:  

֡ետք է կ֮րծել ն֮և, որ ֤֮ս֮նյ֮ն ֛իթր֮ն՝ իր 

նոր պ֮շտոն֮կ֮ն ֱերով, կ֮րող էր ֮֗յ֮ստ֮նում 

ընֱունվել ու տեղ֮յն֮ցվել մի֮յն ְիտ֮կ֮ն, պ֮շտո-

ն֮կ֮ն մ֮կ֮րֱ֮կներում, ֮֯յց չէր կ֮րող մի ք֮նի 

տ֮սն֮մյ֮կների ընթ֮ցքում ֮զְ֮յն֮ցվել ֮յն ֮ս-

տիճ֮ն, որ հ֮նְեցներ միհր֮կ֮նությ֮ն նոր հ֮յկ֮-

կ֮ն տ֮ր֯եր֮կի ստեղծմ֮նը, որովհետև շուտով ի֯րև 

պետ֮կ֮ն կրոն ընֱունվելու էր քրիստոնեությունը։ վ 

ք֮նի որ ֮֗յ֮ստ֮նում ն֮խ֮քրիստոնե֮կ֮ն և 

քրիստոնե֮կ֮ն մտ֮վոր֮կ֮նների միջև սերտ ժ֮-

ռ֮նְորֱ֮կ֮ն կ֮պեր են եղել 3-4-րֱ ֱ֮րերում, ֮պ֮ 

հն֮ր֮վոր է ֱ֮ռնում ֮֯ց֮տրել ֮յն փ֮ստը, որ 

֮րևի ու ֮ռյուծի միհր֮կ֮ն մ֮րմն֮վորումների հետ-

քերը կրող վկ֮յությունները (3 ֮, ֯) մեզ են հ֮սել ոչ 

թե ժողովրֱ֮կ֮ն, ֮յլ ְիտ֮կ֮ն, պ֮շտոն֮կ֮ն քրիս-

տոնե֮կ֮ն միջ֮վ֮յրից
47

։  

                                                           
46

 М. Брикнер, Страдающий бог, ст. 34-35: ֮֝և "Мифологии древне-

го мира" (Иранская мифология). 
47

 ֦ե՛ս օրին֮կ, հ֮յ հին հոְևոր երկերի վերլուծությունը Մ. Աբեղ-
յանի «֮֗յոց հին ְր֮կ֮նությ֮ն պ֮տմությ֮ն» մեջ, րկեր, ֊, 

էջ 555-558: 
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֟րոշ հետ֮քրքրություն կ֮րող է ներկ֮յ֮ցնել 

ն֮և ֮յն փ֮ստը, որ նույն ֮յֱ ְիտ֮կ֮ն միջ֮վ֮յրում 

խ֮չը ֱիտվում, ընկ֮լվում էր ն֮և որպես ֮֯րեխոս 

մ֮րֱու և ֮ստծու միջև, ճիշտ ֮յնպես, ինչպես ֮մեն 

մի սուր֯, և ճիշտ ֮յնպես, ինչպես ինքը՝ ֛իթր֮ն էր 

միջնորֱ ու հ֮շտ֮ր֮ր մ֮րֱու և ֈր֮մ֮զֱի միջև։ 

֓սկ ֯ուն ժողովրֱ֮կ֮ն ֮վ֮նֱույթից մեզ հ֮ս֮ծ 

միհր֮պ֮շտ֮կ֮ն վկ֮յություններն ֮րֱեն կ֮րող են 

հիմք ֱ֮ռն֮լ՝ մոտ֮վոր֮պես վեր֮կ֮նְնելու ֛իհրի 

պ֮շտ֮մունքի հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կի ֮-

ռ֮նձն֮հ֮տկությունները և նույնք֮ն մոտ֮վոր 

պ֮տկեր֮ցում կ֮զմելու ֮յֱ ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություն-

ների մ֮սին։ ֛իհրի տեղ֮կ֮ն ֮ռ֮նձն֮հ֮տկու-

թյուններից ֮յստեղ կ֮րելի է նշել, օրին֮կ, «֮րտ֮-

վ֮զֱ֮կ֮նությունը», որը ն֮ ձեռք է ֯երել, հ֮վ֮ն֮-

֮֯ր, վիշ֮պ֮մ֮րտի կ֮մ տիեզեր֮ծն֮կ֮ն ֮ռ֮սպե-

լի կոնտեքստի մեջ մտնելուց
48

։ 

֓֯րև կր֮կ՝ ք֮րի մեջ ֮պրելն ու ք֮րից ծնվ֮ծ 

լինելը կ֮րելի է հ֮մ֮րել ֛իհրի տեղ֮յն֮ցմ֮ն երկ-

րորֱ ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություն, որն, ի ֱեպ, նույնպես 

կ֮րող է ծְ֮ումն֮֮֯ն֮կ֮ն սերտ ֮ռնչություն ունե-

ն֮լ ֮րտ֮վ֮զֱ֮կ֮նությ֮ն հետ։ 

֓հ֮րկե, նշվ֮ծ և չնշվ֮ծ ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություն-

ները տեղ֮կ֮ն որ֮կելը ֱեռևս չի նշ֮ն֮կում, թե 

նր֮նք ն֮և ֮զְ֮յին են: ֬րին֮կ, խուռի֮կ֮ն ֖ու-

                                                           
48

 ֤. ֮֗րությունյ֮ն, ֥իշ֮պ֮մ֮րտը, ֒֗֊, 1981, 11, էջ 83-84: ֝. 

րնջ֮կյ֮ն, ֈրտ֮վ֮զֱի ֮ռ֮սպելի տիեզեր֮ծն֮կ֮ն (֖ոսմո-

ְոնիկ) նշ֮ն֮կությ֮ն հ֮րցի շուրջ։ ֦ե՛ս ֤֤֗֗ ֗նְ֮իտությ֮ն և 

֮զְְ֮րությ֮ն ինստիտուտ, րիտ֮ս֮րֱ ְիտն֮կ֮նների կոն-

ֆեր֮նս, ր., 1980, էջ 35։ 
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մ֮ր֯ի ֮ստծո և ք֮րի զուְ֮վորումից է ծնվում ֟ւլ-

լիկումմեն: ֈյն վկ֮յվ֮ծ է վր֮ց֮կ֮ն էպոսում և ֮յլն։ 

֗ետև֮֮֯ր, իր֮նְ֮ետ-հ֮յְ֮ետ ֢. ֣֮սսելը 

֛իհրի՝ ք֮րից ծնվելու պ֮տմությունն իզուր է փոր-

ձում հ֮մ֮րել վ֮հְ֮ն֮պ֮շտ քրմերի հերյուր֮ծ 

հն֮ր֮նք, որի նպ֮տ֮կն էր ի֯ր նվ֮ստ֮ցնել ֛իհ-

րին ու նր֮ պ֮շտոնյ֮ներին։ 

֛ի խոսքով, ժողովրֱ֮կ֮ն ֮վ֮նֱույթի պ֮հ-

պ֮ն֮ծ տեղեկությունները թույլ են տ֮լիս ենթֱ֮րել, 

որ ֛իհրի պ֮շտ֮մունքը ֮֗յ֮ստ֮նում տ֮ր֮ծվ֮ծ 

ու ժողովրֱ֮կ֮ն֮ցվ֮ծ էր շնորհիվ նր֮ (֛իհրի) ֮մ-

պրոպեղին֮ցմ֮ն, և ֱր֮ հետև֮նքով է, որ ֮մպրո-

պ֮յին վիշ֮պ֮մ֮րտիկի և ֛իհրի ֮֯զմ֮թիվ ֆունկ-

ցի֮ներ հետְ֮֮յում նմ֮նեցվել ու նույն֮ցվել են։ 

֓սկ ֤֮ս֮նյ֮ն կրոն֮կ֮ն ռեֆորմը եթե ֮նְ֮մ 

ներմուծվեր էլ ֮֗յ֮ստ֮ն, ինչպես ենթֱ֮րում են ո-

մ֮նք, ֮պ֮ կ֮րող էր մի֮յն ֮մր֮ցնել հ֮յ ժողովըր-

ֱ֮կ֮ն միհր֮պ֮շտությ֮ն մեջ վ֮ղուց երև֮ն եկ֮ծ 

֛իհրի ֮մպրոպեղին֮ցմ֮ն երևույթը, մի ֮֯ն, որ 

հ֮տուկ էր ֮֡րթև֮կ֮ն մեծ տերությ֮ն ֮յլ ծ֮յր֮-

մ֮սերին ևս։ ֈրևի մ֮րմն֮վորմ֮ն և կր֮կի սկզ֯ուն-

քի հետ կ֮պի հիմ֮ն վր֮ ֛իհրը երրորֱությ֮ն մեջ 

իր վր֮ է ֮ռնում ն֮և ֮մպրոպ֮յին ֮ստծո ֆունկ-

ցի֮ները և ֱր֮նով, փ֮ստորեն, «վ֮վեր֮ցնում» իր 

տեղ֮կ֮ն-ժողովրֱ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮յն֮ցմ֮ն (֮մպրո-

պեղին֮ցմ֮ն) ֮յն միտումները, որոնց հետքերը էպո-

սְ֮ետներն ֮րձ֮նְ֮րել են հ֮տկ֮պես «֤֮սն֮ 

ծռերում»։ 

֥երջ֮պես, հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն ֮վ֮նֱույթում 

որոշ հետք է թողել ն֮և, ֮յսպես կոչվ֮ծ, մ֮քուր 

հնֱիր֮ն֮կ֮ն ֛իհրի սկզ֯ն֮կ֮ն ֆունկցի֮ն՝ երֱու-
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մի և պ֮յմ֮նֱ֮րությ֮ն, ֱ֮շինքի և հ֮ս֮ր֮կ֮կ֮ն 

հ֮մ֮կեցությ֮ն ողջ ս֮հմ֮ն֮կ֮րְի կ֮յուն֮ցմ֮ն 

ու պ֮հպ֮նմ֮ն հով֮ն֮վորությունն ու վեր֮հսկու-

մը
49

։ ֑ողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնե֮կ֮ն սր֯ությունների 

մեջ խ֮չի եզ֮կի ֆունկցի֮ներից մեկը՝ երֱումի ու 

փոխհ֮մ֮ձ֮յնությ֮ն հով֮ն֮վորությունը (3, ֱ) ֮-

մեն֮յն հ֮վ֮ն֮կ֮նությ֮մ֯ հ֮նְում է ֈրև-֛իհրի 

վերոհիշյ֮լ ն֮խն֮կ֮ն ֆունկցի֮յին, որը լ֮յն տ֮-

ր֮ծում էր ְտել ֮մ֯ողջ հնֱեվրոպ֮կ֮ն ֮շխ֮րհում 

(օր. սլ֮վոն֮կ֮ն “мир” ֮֯ռը թե՛ ստուְ֮֮֯նորեն և 

թե՛ իմ֮ստ֮֮֯նորեն ծְ֮ում է ֛իհրից)
50

։ 

֛իհրի պ֮շտ֮մունքի տ֮ր֮ծմ֮ն մեջ հ֮տկ֮-

պես մեծ ֱեր է խ֮ղ֮ցել հռոմե֮կ֮ն ֮րևելյ֮ն զին-

վոր֮կ֮նությունը
51

։ ֗ռոմե֮կ֮ն լեְեոնների մեջ միհ-

ր֮պ֮շտությ֮ն ֯ուռն ընֱունելությունը պ֮յմ֮ն֮-

վորվ֮ծ էր ն֮և ֛իհրի՝ ի֯րև մ֮րֱկ֮յին հ֮ր֮-

֯երությունների վեր֮տեսչի ընկ֮լումով։ ֥֮րձկ֮ն 

զինվորները, փ֮ստորեն, պ֮յմ֮նְ֮ր֮յին ծ֮ռ֮յու-

թյունների մեջ մտնելով, ֱ֮ռնում էին ֛իհրի ծ֮ռ֮-

ները և իրենց ֮րֱ֮ր պ֮տրոնին զինվոր֮կ֮ն հ֮ն-

ֱիս֮վոր երֱում էին տ֮լիս՝ լինել նվիրվ֮ծ ու հ֮վ֮-

տ֮րիմ, ֮յլև, ինչու չէ, հ֮ղթող, և նր֮նից ֮կնկ֮լում 

էին հ֮ղթ֮ն֮կ՝ վերստին նորոְելով ֮յն հին ընկ֮-

լումը, որ ֛իհրը վեճ ու կռվի մեջ ֮րֱ֮ր կողմին հ֮ղ-

թություն է պ֮րְևում, իսկ ֮ն֮րֱ֮ր կողմին պ֮տ-

                                                           
49

 В. Топоров, նույն տեղում, էջ 154-155, 157։ Г. Кошеленко, Ранние 

этапы, ст. 75-84։ 
50

 Этимологический словарь, ն֮և՝ В. Топоров, նշվ. ֮շխ., էջ 155, 

֮յլև՝ նշվ. ֮շխ., էջ 155։ 
51

 К. Тревер, О культе бога, ст. 90-91. 
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ժում, պ֮րտությ֮ն է մ֮տնում, նր֮նց մեջ կռիվ, ֮ն-

հ֮մ֮ձ֮յնություն է ְցում։ 

֓ ֱեպ, ֮յս վերջին հ֮տկ֮նիշը վերְ֮րվել է ն֮և 

խ֮չին (1֯)։ 

֮֗յ ժողովրֱ֮կ֮ն միհր֮պ֮շտ֮կ֮ն և խ֮չ֮-

պ֮շտ֮կ֮ն ֮վ֮նֱույթների միջև եղ֮ծ կ֮պի տես-

֮նկյունից որպես մի ուշְ֮ր֮վ զուְֱ֮իպություն է 

ներկ֮յ֮նում ֮յն երևույթը, որ հետְ֮֮յում քրիս-

տոնեությունն ընֱունելուց հետո հռոմե֮-֯յուզ֮նֱ֮-

կ֮ն զինվոր֮կ֮նությ֮ն մեջ ֮ռ֮վել ընְֱծվում է 

խ֮չի պ֮շտ֮մունքը, և հ֮վ֮ն֮֮֯ր հենց ֮յֱ պ֮տ-

ճ֮ռով էլ զինվորները ֱ֮ռնում են ֮ռ֮վել ֮կտիվ 

պ֮տկեր֮մ֮րտներ
52: ֖֮րծում ենք, որ հ֮շտ֮ր֮ր 

֛իհրի խ֮չ֮կերպ ֮րտ֮հ֮յտությ֮ն հետ֮քրքիր մի 

հետք կ֮րելի է ֱիտել ն֮և ֈլյուր կոչվ֮ծ վ֮յրում 

ְտնվող մի պ֮շտ֮մունք֮յին խ֮չք֮րի ֮րձ֮նְ֮ր֮-

կ֮ն ֮֯ն֮ձևում, որի հեղին֮կն է ֗ովհ֮ննես ֊ծողը։ 

«֓ ֖֟֊ (1214 (թուի կ֮նְնեցի -) ֮յս խ֮չ կենս֮-

տու և նշ֮ն սիրոյ հ֮շտութե֮ն ֮ռ մ֮րֱիկ, որք 

երկրպְ֮եք զֈնձրև ք֮հ֮ն֮ յիշեսջիք ի ֫րիստոս և 

զ֜ով֮նէս ְծող»
53

։ 

ֈյսպիսով, հ֮յկ֮կ֮ն խ֮չի պ֮շտ֮մունքի մեջ 

նկ֮տելի հետք են թողել ն֮խ֮քրիստոնե֮կ֮ն երկու 

ֱից֮֮֯ն֮կ֮ն հ֮մ֮կ֮րְեր՝ ֮մպրոպ֮յին և ֮րև֮-

յին ֮ստվ֮ծությունների պ֮շտ֮մունքները (֥֮հְ֮ն, 

֛իհր)։ ֏նֱ որում, ֮մպրոպ֮յին վիշ֮պ֮մ֮րտիկի 

հետքերն ֮վելի շ֮տ պ֮հպ֮նվել են խ֮չի պ֮շտ֮-

մունքի ժողովրֱ֮կ֮ն վկ֮յություններում, իսկ ֛իհրի 

                                                           
52

 Thierry, Le culte de la croix, р. 205-208: 
53

 Ս. ։֮րխուֱ֮րյ֮ն, ֮֫րְործ վ֮րպետներ, էջ 189: 
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հետքերը՝ խ֮չի պ֮շտ֮մունքի ֮վելի ְիտ֮կ֮ն վկ֮-

յություններում։ ֗ետև֮֮֯ր, հ֮սկ֮ն֮լի է, թե ինչու ֮-

ռ֮ջինները մեզ են հ֮սել ֮վելի ֮ռ֮սպել֮կ֮ն ֯ն֮-

ְրերում (խ֮չի ֮նվ֮վեր պ֮տմություններ ու ֮վ֮ն-

ֱություններ), որոնց կրողն ու ֮վ֮նֱողը եղել է կո-

լեկտիվը, իսկ երկրորֱները մեզ են հ֮սել ֮վելի ְի-

տ֮կ֮ն, մեկն֮֮֯ն֮կ֮ն տեքստերում (տեքստ ֮֯ռի 

նշ֮նְ֮իտ֮կ֮ն իմ֮ստով), որոնց կրողն ու ֮վ֮ն-

ֱողը եղել են կիրթ ֮նհ֮տները։ ֈյֱ կ֮նոնից շեղվող 

ֱեպքեր, իհ֮րկե, շ֮տ կլինեն խ֮չի պ֮շտ֮մունքից 

ֱուրս, ֮֯յց խ֮չի պ֮շտ֮մունքի կոնտեքստում եղ֮ծ 

ս֮կ֮վֱ֮եպ շեղումներից հետ֮քրքիր է ֮յն ֱեպքը, 

եր֯ միհր֮պ֮շտությ֮ն հետքը մն֮ց֮ծ է լինում 

ժողովրֱ֮կ֮ն ֮վ֮նֱույթում։ ֝մ֮ն օրին֮կների մեջ, 

ս֮կ֮յն, ֛իհրը կ֮մ ֮մպրոպեղին֮ցվ֮ծ է, կ֮մ էլ 

տվյ֮լ օրին֮կն իր զուְ֮հեռն է ունենում ն֮և ְի-

տ֮կ֮ն-պ֮շտոն֮կ֮ն ֮վ֮նֱույթում, օրին֮կ, խ֮չն 

ի֯րև պ֮յմ֮նֱ֮րությ֮ն հսկիչ, հ֮շտ֮ր֮ր (֮վթի 

երֱումը ևն), ի֯րև մեֱի֮տոր (միջնորֱ) վերևի և ներ-

քևի միջև։ ֮֗տկ֮նշ֮կ֮ն է, որ միհր֮պ֮շտ֮կ֮ն 

որևէ մ֮քուր ֮րտ֮հ֮յտություն խ֮չի ֮ռ֮սպել֮֮֯-

ն֮կ֮ն պ֮տմություններում չի հ֮նֱիպում։ ր֮նցում 

ներկ֮յ֮ցվ֮ծ խ֮չի ֆունկցի֮ները (1 ֮, ֱ) կ֮րելի է 

֮ռնչել մի֮յն ֮մպրոպեղին֮ցվ֮ծ ֛իհրին, որը 

տվյ֮լ ֱեպքում ֮նիմ֮ստ է, որովհետև հնֱեվրոպ֮-

կ֮ն հիմն֮կ֮ն ֮ռ֮սպելը հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮-

կութ֮յին ֮վ֮նֱույթում ֮վելի խոր ու ֮֯զմ֮կող-

մ֮նի ֮րմ֮տներ է ְցել, ք֮ն ֛իհրը, որն ֮ռ֮ջինի 

հ֮մեմ֮տ ֮վելի ֮ծ֮նցյ֮լ ու մ֮սն֮վոր երևույթ է 

եղել ֮նְ֮մ իր ֮մեն֮֯ուռն ծ֮ղկմ֮ն շրջ֮նում։ ֗ե-

տեվ֮֮֯ր ֮մպրոպ֮յին պ֮շտ֮մունքը, որք֮ն էլ մի 
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ժ֮մ֮ն֮կ պ֮շտոն֮կ֮ն, էլիտ֮ր մշ֮կույթի մ֮ս 

կ֮զմեր, միևնույն է, ֱ֮րեր ֮նց ֮նմիջ֮կ֮նորեն կ֮-

րող էր սնել խ֮չի մ֮սին ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮տկեր֮-

ցումները, որովհետև, ինչպես նկ֮տել է ռուս֮հ֮յ 

֮զְְ֮րְ֮ետ-մշ֮կութ֮֮֯ն ֤. ֮֗րությունովը, ֮յֱ 

մշ֮կույթի տ֮րրերը «теряют свой элитарный, престиж-
ный, знаковый характер и постепенно опускаясь по сту-
пеням социальной лестницы, в конечном счете вновь 
становятся элементом всеобщей народной культуры»54: 

վ, եթե ֮նְ֮մ ֛իհրի պ֮շտ֮մունքի տ֮րրերը հե-

տְ֮֮յի խ֮չի պ֮շտ֮մունք ներթ֮փ֮նց֮ծ լինեն 

վիշ֮պ֮մ֮րտի միֆոլոְեմի միջոցով, միևնույն է, 

նր֮նք խ֮չի ֮ռ֮սպել֮֮֯նությ֮ն հ֮մ֮ր ուղղ֮կի 

֮կունք չեն կ֮րող ֱիտվել։ 

֛իհր֮պ֮շտ֮կ֮ն պ֮տկեր֮ցումները խ֮չի 

պ֮շտ֮մունքի մեջ կ֮րող էին հ֮յտնվել ն֮և միջնոր-

ֱ֮վորվ֮ծ մի ֮յլ եղ֮ն֮կով՝ քրիստոնե֮կ֮ն ուս-

մունքի ք֮րոզչությ֮մ֯, ֮֯յց ֮յֱ ֱեպքում ևս ֮յն 

֮նմիջ֮կ֮ն ֮ղ֯յուր հ֮մ֮րվել չի կ֮րող։ ֛ի֮կ իս-

կ֮կ֮ն ճ֮ն֮պ֮րհը, որով ֛իհրը կ֮րող էր սնել խ֮-

չի պ֮շտ֮մունքը, ְիտ֮կ֮ն կ֮մ ժողովրֱ֮կ֮ն քրիս-

տոնե֮կ֮ն միջ֮վ֮յրերի հետ նր֮ ունեց֮ծ ֮նմի-

ջ֮կ֮ն ժ֮ռ֮նְորֱ֮կ֮ն կ֮պերն էին, որոնց ֮րտ֮-

հ֮յտությունները մենք ֮րֱեն տես֮նք և որ֮կեցինք 

որպես խ֮չի պ֮շտ֮մունքի վկ֮յություններ՝ խ֮չի 

֮ռ֮սպելից ֱուրս։ 

                                                           
54

 С. А. Арутюнов, Этнографическая наука и изучение культурной ди-

намики - В. кн.: Исследования по общей этнографии, М., Наука, 1979, 

ст. 31: 
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֛եր կողմից վեր֮կ֮նְնվ֮ծ խ֮չի ֮ռ֮սպելում, 

ս֮կ֮յն, մի֮կ տեղը, որում կ֮րելի է ֮մպրոպ֮յինի 

հետ մի֮սին տեսնել ն֮և ֛իհրի հ֮տկ֮նիշը, ֱ֮ 

խ֮չի վերջն֮կ֮ն հ֮նְրվ֮նը  ̀ ք֮րե միջ֮վ֮յրն է։ 

ֈվելորֱ չէ հիշել, որ ք֮րե միջ֮վ֮յրը ֯ն֮կ֮ր֮նն է 

֮մպրոպ֮յին վիշ֮պ֮մ֮րտիկի։ ֓ր ք֮րե և ֮յլ զեն-

քերով ն֮ եր֯ հետ֮պնֱում է հ֮կ֮ռ֮կորֱին, վեր-

ջինս թ֮քնվում է ն֮և ք֮րե միջ֮վ֮յրում, ֮֯յց վիշ֮-

պ֮մ֮րտիկը նր֮ ետևից մտնում է ք֮րի մեջ (ճեղքում 

է ևն) և սպ֮նում։ ֈմպրոպ֮յինի ֯ն֮կ֮ր֮նի հետ 

մի֮սին, ֯ն֮կ֮ն է, սր֮֯զն֮ցվում է ն֮և ֮յն ք֮րը, 

ժ֮յռը, ֮յրը և ֮յլն, որոնց մեջ ն֮ մտել էր վիշ֮պին 

սպ֮նելու հ֮մ֮ր։ ֮֫րե միջ֮վ֮յրն ֮ռ֮սպել֮֮֯-

նորեն կ֮պվ֮ծ է ն֮և ֛իհրի հետ։ ֤֮ ևս, լինելով 

կր֮կի սկզ֯ունքի կրող, ֮պրում է ք֮րի մեջ, ք֮րը 

ն֮և սր֮ ֯ն֮կ֮ր֮նն է, որում ն֮ փ֮կվում է կ֮մ 

որից ծնվում-ելնում է։ ֈյս ֱեպքում ևս ֛իհրի ֮նվ֮ն 

հետ կ֮պվ֮ծ ք֮րե միջ֮վ֮յրը սր֮֯զն֮ցվում ու 

պ֮շտ֮մունքի վ֮յր է ֱ֮ռնում (֛հերի ֱուռ ևն)
55

։ 

֗ետ֮քրքիր է, որ, ֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն նշվ֮ծ 

պ֮տկեր֮ցումների հետ կ֮պվ֮ծ, ք֮րե միջ֮վ֮յրի 

տ֮ր֯եր֮կներից ֮մեն֮յուր֮հ֮տուկը՝ ք֮ր֮յրը 

(ըստ . ֈվֱ֮լ֯եְյ֮նի՝ ֮յն հ֮նֱիպում է ֛֮հ֮ր֮-

֛֮ղ֮ր֮, ֮֝հ֮ր֮-֮֝ղ֮ր֮ և ֮յլ ֮նվ֮ն֮ձևերով, 

նր֮նցում ֯ն֮կվում են ֬ղուզ ֱյուց֮զնի տիպի հե-

րոսներ), նույնպես ընְֱրկվում է խ֮չի պ֮շտ֮մունքի 

մեջ. հ֮յտնի են մի շ֮րք ք֮ր֮յրեր, որոնց մեջ ֱրվել 

են խ֮չեր կ֮մ կ֮նְնեցվել են խ֮չք֮րեր և վեր֮ծվել 

                                                           
55

-ֈվֱ֮լ֯եְյ֮ն, նշվ. ֮շխ., էջ 26: ֒. ֛ելիքսեթ-։եկ, ֈրտ֮վ֮զ . 

ֱի և ֛իհրի հետքերը, էջ 93-104: 
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սր֮֯վ֮յրերի (օր.՝ ։ְ֮ն֮յրի ս. ֝շ֮ն)։ ֥երջիններս 

հ֮ստ֮տվում են ն֮և հ֮յտնի սր֮֯զ֮ն խ֮չերից 

մեկի ֮նվ֮նումով՝ ֗ոռոմ֮յրի սուր֯ նշ֮ն, որի հր֮-

շְ֮ործությունների մ֮սին հիշ֮տ֮կվում է ֗ովհ֮ն 

֬ձնեցու ֮վ֮նֱ֮պ֮տում վ֮րքում
56

։ 

ֈրֱ, ք֮րի ֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն նշվ֮ծ ֆունկ-

ցի֮ներից թե որն է հ֮յտնվել խ֮չի ֮ռ֮սպելում, 

ֱժվ֮ր է ֮սել։ ֡ետք է նկ֮տի ունեն֮լ, որ ֮մպրո-

պ֮յին միհր֮կ֮ն ք֮րերն իր֮ր նմ֮ն են որպես 

֯ն֮կ֮ր֮ն, սր֮֯վ֮յր, ֮ստծու տուն և ֮յլն։ ֈնְ֮մ 

հն֮ր֮վոր է, որ ք֮րի ֮ռ֮սպելույթի հետ կ֮պվ֮ծ 

լինի ֮մպրոպեղին֮ցմ֮ն հետև֮նքով։ ֓նչևէ, պ֮րզ 

չէ, ֮֯յց ք֮նի որ խ֮չը ք֮րե հ֮նְրվ֮նին է հ֮սնում 

֮մպրոպ֮յին հերոսին հ֮տուկ հոյ֮ր֮րքից հետո, 

ի֯րև վերջինիս շ֮րուն֮կություն, կ֮րելի է կ֮րծել, թե 

ֱ֮ նույնպես հիմն֮կ֮ն ֮ռ֮սպելի տ֮րրերից է։ ֈյս 

կ֮րծիքն, իհ֮րկե, վերջն֮կ֮ն պ֮տ֮սխ֮ն կֱ֮ռ-

ն֮ր, եթե մյուս կողմից ֛իհրն իր ներֱրումը չունեն֮ր 

խ֮չի պ֮շտ֮մունքի ձև֮վորմ֮ն ְործում։ 

֛ի խոսքով, կ֮րևորն ֮յն է, որ խ֮չի ֮ռ֮սպելի 

֮յս տ֮րրը ևս քրիստոնե֮կ֮ն ֱից֮֮֯ն֮կ֮ն պ֮տ-

կեր֮ցումների որոշ֮կի ֱ֮շտի հետ է կ֮պվում։ ֮֫րի՝ 

ի֯րև խ֮չի ֯ն֮կ֮ր֮նի մ֮սին պ֮տկեր֮ցումը, ոչ 

մի֮յն օְնում էր հ֮մ֮յնքին ְտնելու ֮յն կետը, որն 

֮մեն֮սր֮֯զ֮նն էր իր կենս֮կ֮ն տ֮ր֮ծքում, ֮յլև 
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 ֛֛, ձեռ. 4505, էջ 334֮-336֮։ ֎. ֤֮րְսյ֮նի ְլխ֮վորությ֮մ֯ 

֮նձ֮վ֮խույզների խում֯ը ֊եղ֮րֱում, եր֯ենֱում, ղեְն֮-

ձորում և ֮յլուր ְտել է մի շ֮րք ֱժվ֮ր֮մ֮տչելի ք֮ր֮յրեր, 

որոնց մեջ ֱրվ֮ծ են խ֮չք֮րեր։ ֤ր֮նց լուս֮նկ֮րների հր֮պ֮-

ր֮կումը մեծ հետ֮քրքրություն կներկ֮յ֮ցնի մեր խնֱրի տե-

ս֮նկյունից։ 
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թելֱ֮րում էր ֮յֱ սր֮֯վ֮յրը կ֮ռուցել ֮յնպես, որ 

վերջինս լիներ իրենց սր֮֯զ֮ն հերոսով՝ խ֮չով, ֯ն֮-

կեցվ֮ծ մի կոթող, որի հետ մեկընֱմիշտ պետք է 

կ֮պվեր խ֮չի պ֮շտ֮մունքի ֮մեն֮ծիս֮կ֮ն կողմը 

(ուխտ֮վորություն, զոհ֮֯երություն ևն)։ 

ֈհ֮ ֮յֱ խ֮չով ֯ն֮կեցվ֮ծ ք֮րը ֱ֮րձել է 

հետְ֮֮ խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստի ձև֮վորմ֮ն հիմքը։ 

֮֫րի մեջ ք֮նֱ֮կվելով՝ խ֮չն իր ք֮ռ֮թև ուղղ֮ձիְ 

պ֮տկերի հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն պ֮հ֮նջում է ն֮և վ֮յ-

րի ֮պ֮ռ֮ժի մշ֮կվ֮ծություն ֮յնպես, որ ք֮րի մեջ 

խ֮չի ְր֮վ֮ծ ֮մ֯ողջ մ֮կերեսը (֯ուն ֮մփոփ֮ր֮ն) 

ս֮հմ֮ն֮֮֯ժ֮նվում է ք֮րի մն֮ց֮ծ ֮նմշ֮կ զ֮նְ-

վ֮ծից և ձեռք է ֯երում ք֮ռ֮կուսու կ֮մ ուղղ֮նկյ֮ն 

տեսք (ինչպես ֈրենիում է, VIII ֱ.)
57

, իսկ եր֯եմն էլ 

խ֮չի ְլխ֮մ֮սում ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮նն ունենում է 

կլոր ս֮հմ֮նְ֮իծ (ինչպես ներքին ֮լինում, 8-րֱ ֱ., 

կ֮մ ֝որ֮տուսում, 9-րֱ ֱ.)
58

։ ֈյս երևույթն իր հետ 

֯երում է տվյ֮լ ք֮րի ֮մ֯ողջ խ֮չ֮կողմ երեսի ք֮-

ռ֮կուսի֮ցմ֮ն կ֮մ կլոր֮ցմ֮ն, որն էլ, ի վերջո, 

հ֮նְեցնում է ֯ոլորեքյ֮ն մշ֮կվ֮ծ ք֮րե տ֮խտ֮կի 

ְ֮ղ֮փ֮րին (վերջինս իր ְլխ֮մ֮սում լինում է կ֮մ 

կ֮մ֮ր֮ձև, կ֮մ ուղղ֮նկյուն, կ֮մ էլ երկու ձևերի 

մի֮ցումով ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮նը մնում է կ֮մ֮ր֮ձև, 

իսկ ք֮ր֮կոթողը ֱ֮ռնում է ուղղ֮նկյուն֮ձև և ֮յլն)։ 

֓սկ եր֯ խ֮չի ք֮ր֮կոթողը, ի֯րև ֯ն֮կ֮ր֮ն, որոշ֮-

կի մշ֮կվ֮ծությ֮ն է հ֮սնում ն֮և տեղի ընտրությ֮ն 

ու ֱիրքի հ֮րֱ֮րմ֮ն ֮սպ֮րեզում, լրիվ ֮վ֮րտվում 
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է ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի հ֮մ֮ր ֮նհր֮ժեշտ 

խ֮չի ն֮խն֮կ֮ն սր֮֯վ֮յրի ձև֮վորումը։ 

֖֮րելի է կ֮րծել, որ ֮յֱ ն֮խն֮կ֮ն խ֮չք֮ր֮-

յին սր֮֯վ֮յրի ժողովրֱ֮կ֮ն ձև֮վորմ֮ն ֮րֱյունք 

կ֮րող է լինել ն֮և կոնկրետ խ֮չ֮պ֮տկերի պ֮րզու-

ն֮կ կեն֮ցծ֮ռ֮յին ոճ֮վորումը (ոստով ու տերևով 

զ֮րֱ֮րելը կ֮մ խ֮չ֮թևերի ծ֮յրերը ְնֱիկ֮վորելը 

և ֮յլն), ֮֯յց ֱր֮նց հ֮մ֮ր փ֮ստեր չկ֮ն, և հիմքեր 

էլ երևի չկ֮յին, որք֮ն էլ խ֮չի կեն֮ցծ֮ռ֮յին ընկ֮-

լումը հ֮տուկ հ֮մ֮րենք ն֮և ժողովրֱ֮-քրիստո-

նե֮կ֮ն ներքին խ֮վերին։ ֟րովհետև ժողովրֱ֮կ֮ն 

խ֮չի պ֮շտ֮մունքի մեջ իշխում է խ֮չի խիստ նշ֮-

ն֮րկումը (ս. նշ֮ն), և ֮ռ֮սպելում էլ, թեկուզ խ֮չը 

փ֮յտեղեն-֯ուսեղեն է, միևնույն է, իր տես֮րժ֮ն նշ֮-

ն֮կությունը միշտ ստ֮նում է իր հոյ֮ր֮րքով (լույս, 

կ֮յծ֮կ ևն), մի տես֮կ կոնտր֮ստ (հ֮կֱ֮րություն) 

ստեղծելով իր «խեղճ» տեսքի ու իր մեծ զորությ֮ն 

միջև, և իր ֮յֱ զորությ֮ն շնորհիվ ֮նշուք խ֮չ֮պ֮տ-

կերից վեր֮ծվելով ս. ֝շ֮նի։ 

֡ետք է ընֱունել, որ ֮րվեստի ֮ռումով խ֮չք֮-

ր֮յին սր֮֯վ֮յրը ժողովրֱ֮կ֮ն միջ֮վ֮յրում ձև֮-

վորվեց ֮յնք֮նով, որ ֮) խ֮չը ք֮րի մեջ ְտ֮վ ֯ուն 

֮մփոփ֮ր֮ն, ֯) ք֮րը ֮ռ֮նձն֮ց֮վ և մշ֮կվ֮ծ 

տեսք ֮ռ֮վ, ְ) ֮յֱ ք֮ր֮կոթողի տեղն ընտրովի ֱ֮ր-

ձ֮վ, և ֱ) ք֮ր֮կոթողի ֱիրքը ն֮խն֮կ֮ն հ֮ր-

ֱ֮րմ֮ն ենթ֮րկվեց։  

֓հ֮րկե, չպետք է մոռ֮ն֮լ, որ ֮յս ֮մենի հիմքում 

ընկ֮ծ է ք֮րի և խ֮չի մի֮ցումն ֮յնպիսի մի ժ֮ն-

ր֮յին ընկ֮լումով, որը մինչ ֮յֱ չէր ֮րտ֮հ֮յտվել 

հ֮յ մշ֮կույթի ն֮խորֱ շրջ֮ններից որևէ մեկում։ ֈյն 
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է՝ խ֮չը ոչ թե ք֮րից է (ք֮րե֮, ք֮րե), ոչ թե ք֮րի վր֮ 

է, ֮յլ ք֮րի մեջ է։ 

֮֫րի և խ֮չի նմ֮ն մի֮ցումը, հետև֮֮֯ր և խ֮չ-

ք֮ր-սր֮֯տեղի նմ֮ն կ֮ռուցվ֮ծքը, միջնֱ֮֮րյ֮ն 

քրիստոնյ֮ հ֮մ֮յնքի հ֮մ֮ր իմ֮ստ֮֮֯նորեն ֮ն-

֮֯ց֮տրելի պիտի մն֮ր, եթե ֮յն ֱիտվեր խ֮չի պ֮շ-

տ֮մունքի հիմքը կ֮զմող խ֮չի ֮ռ֮սպելից կտրվ֮ծ։ 

ֈյսինքն, ք֮րի մեջ եղ֮ծ խ֮չի ինֆորմ֮ցի֮ն ֯խում 

է ոչ թե տեքստից (խ֮չք֮րից), ֮յլ ְտնվում է ֮յֱ 

տեքստից ֱուրս (ինչ որ հ֮տուկ է ընֱհ֮նր֮պես հին 

մշ֮կութ֮յին ֮վ֮նֱույթներին)
59

։ 

վ իրոք, խ֮չք֮րը, խ֮չի ֮ռ֮սպելից ֮նկ֮խ, 

կ֮րող է ֱիտողի մեջ հ֮րուցել մի֮յն ընֱհ֮նուր քրի-

ստոս֮֮֯ն֮կ֮ն խոհեր, իսկ խ֮չի պ֮շտ֮մունք 

ունեցող հ֮մ֮յնքի ֮նֱ֮մի հ֮մ֮ր խ֮չք֮րը խ֮չի 

֯ն֮կ֮ր֮նն է, տեղ֮կ֮ն ֮ստծո տունը, որի հր֮շ֮-

ְործությունների մ֮սին է պ֮տմում ֮ռ֮սպել֮֮֯-

ն֮կ֮ն ֮յն սր֮֯զ֮ն պ֮տմությունը, որի կրողն ու 

֮վ֮նֱողն իր հ֮մ֮յնքն է։ ֝ույն ֮յֱ խ֮չի ֮ռ֮սպելի 

հետ կ֮պի մեջ է հ֮սկ֮ն֮լի խ֮չի մ֮սին պ֮տմող 

֮֯զմ֮թիվ ְր֮կ֮ն ֮նվ֮վեր պ֮տմությունների ֮յն 

վիպ֮կ֮ն տ֮րրը, ըստ որի՝ խ֮չ֮մ֮սնիկը պ֮հվում 

է լեռների, ք֮րերի մեջ կ֮մ ք֮րե տուփով ֮մփոփվում 

է սր֮֯վ֮յրի հիմքում։ ֪֮ստորեն, ֮նվ֮վեր պ֮տմու-

թյունն իր կ֮զմում հ֮յտնվ֮ծ ֮յս վիպ֮կ֮ն տ֮րրով 

ներկ֮յ֮նում է ի֯րև խ֮չք֮րի ְր֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կ։ 

֮֔չի ֮ռ֮սպելն, ինչ խոսք, իր ֮յս և ֮յլ մ֮սերով, 

պետք է որ ֮րտ֮ցոլվ֮ծ լիներ խ֮չի պ֮շտ֮մունքի 

կոնտեքստում ծնվ֮ծ միջնֱ֮֮րյ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն 

մշ֮կույթի ուրիշ հուշ֮րձ֮ններում ևս։ 
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֛ի ֮֯ն պ֮րզ է, որ խ֮չի ֮ռ֮սպելի տ֮ր֯եր 

ծիս֮կ֮ն ու ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ֮րտ֮ցոլումները, 

իրենց ողջ իզոմորֆիզմով հ֮նֱերձ, հ֮սկ֮ն֮լի էին 

մի֮յն մշ֮կութ֮յին ֮յն միջ֮վ֮յրում, որտեղ նր֮նց 

պ֮րուն֮կ֮ծ ինֆորմ֮ցի֮ն հ֮վելուրֱ֮յին ֮րժեք է 

կրում։ «֝մ֮ն հ֮վելուրֱ֮յնությունը, - ինչպես ְրել է 

. ֛. ֛ելետինսկին, - կ֮յուն է պ֮հում սերնֱեսերունֱ 

֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն ինֆորմ֮ցի֮յի հ֮ղորֱմ֮ն 

մեխ֮նիզմը»
60

։ ֦վյ֮լ ֱեպքում, խ֮չք֮րի հ֮վելուր-

ֱ֮յին ինֆորմ֮ցի֮յի էությունն ֮յն է, որ «վ֮հְ֮ն֮-

կերպ-միհր֮կերպ» խ֮չին պ֮տկերում է իր կ֮յ֮նում՝ 

ք֮րի մեջ։ ֛ի ֮֯ն, որի մ֮սին կոլեկտիվ հիշողու-

թյունն ֮վելի ֮մ֯ողջ֮կ֮ն տեղեկություններ է պ֮-

հում, որովհետև հ֮մ֮յնքը խ֮չի ֮յֱ միֆոլոְեմի 

կրողն է։ ֝ր֮ հ֮մ֮ր ոչ թե ք֮րից խ֮չ է ս֮րքվել, ֮յլ 

խ֮չը մտել, ֮պրում է ք֮րի մեջ։ 

֗ետև֮֮֯ր, խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստի ձև֮վորումն 

ու զ֮րְ֮ցումն ուսումն֮սիրող մշ֮կութ֮֮֯նը ք֮րը 

պետք է ֱիտի ոչ մի֮յն ի֯րև սոսկ շին֮նյութ, որից 

կերտվում է խ֮չը, ֮յլև կ֮րևոր ֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն 

տ֮րր, որի ֱերը պ֮յմ֮ն֮վորվ֮ծ է պ֮տմ֮կ֮նորեն 

վեր֮ձև֮կերպվ֮ծ ֮շխ֮րհ֮յ֮ցքով։ 

ֈմփոփելով մինչև ֮յժմ եղ֮ծ մեր ֱիտ֮րկում-

ների ֮րֱյունքները՝ ְ֮լիս ենք ֮յն եզր֮կ֮ցությ֮ն, 

որ խ֮չք֮րը, կ֮պվելով ժողովրֱ֮-քրիստոնե֮կ֮ն 

խ֮չի պ֮շտ֮մունքի հետ, իր ծְ֮մ֮ն շրջ֮նում ներ-

կ֮յ֮նում է ի֯րև հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն 

մշ֮կույթի հուշ֮րձ֮ն։ 
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֊լուխ  Դ .  ֮֔չի պ֮շտ֮մունքի  պ֮տմ֮-

ֆունկցիոն֮լ  նշ֮ն֮կությունը  

֥երևում ֮րֱեն ֮սվեց, որ հ֮յ եկեղեցին իր ֮զ-

ְ֮յին ֱ֮վ֮ն֮֮֯ն֮կ֮ն ք֮ղ֮ք֮կ֮նությ֮մ֯, 6-րֱ 

ֱ֮րից սկս֮ծ, նպ֮ստեց խ֮չի պ֮շտ֮մունքի ձև֮-

վորմ֮նը, որն էլ ժողովրֱ֮կ֮ն ֯նույթ ստ֮ց֮վ 7-8-րֱ 

ֱ֮րերում։ ֦եղին ենք հ֮մ֮րում ֮վել֮ցնել, որ եկե-

ղեցին խ֮չի պ֮շտ֮մունքի հետְ֮֮ ժողովրֱ֮-

կ֮ն֮ցմ֮նն ֮կ֮մ֮ նպ֮ստեց ն֮և պ֮տկերների 

շուրջ մղվ֮ծ վեճերում իր ունեց֮ծ մ֮սն֮կցությ֮մ֯ 

և վերջին հ֮շվով ոչ ֮յնք֮ն պ֮րզ ձև֮կերպվ֮ծ 

ֱիրքորոշմ֮մ֯։ ֮֡տկեր֮մ֮րտությունը, հ֮սկ֮ն֮լի 

է, մերժվում էր, պ֮տկերների պ֮շտպ֮նությունը՝ 

խր֮խուսվում։ ։֮յց ֮հ֮, պ֮տկեր֮պ֮շտությունը 

հ֮նձն֮ր֮րվո՞ւմ էր՝ ֮յս է խնֱիրը։ 

֮֗յ եկեղեցու ְործիչները ֯ոլոր ճշմ֮րիտ վ֮րֱ֮-

պետների նմ֮ն մեղք էին հ֮մ֮րում սր֮֯պ֮տկերի 

ոտն֮հ֮րումը, հ֮կ֮ճ֮ռում էին պ֮տկեր֮մ֮րտնե-

րի հ֮յ և օտ֮ր ְ֮ղ֮փ֮ր֮խոսների ֱեմ, կոչ էին ֮-

նում հ֮րְ֮նքով վեր֮֯երվել պ֮տկերների հ֮նֱեպ՝ 

հ֮սկ֮ցնելով վերջիններիս ֮րժեքը, նշ֮ն֮կությունն 

ու ֮նհր֮ժեշտությունը, ֮֯յց և մի֮ժ֮մ֮ն֮կ ոչ պ֮տ-

կեր֮պ֮շտությ֮ն էին մղում, ոչ էլ թողնում էին պ֮տ-

կեր֮պ֮շտ֮կ֮ն տեղ֮կ֮ն թեմ֮կ֮ն երևույթներն 

֮րհ֮մ֮րհելու կ֮մ խ֮նְ֮րելու։ ֓ վերջո, ստ֮ցվում 

է մի ֮րֱյունք, որը նկ֮տելի է ֮նְ֮մ մշ֮կութ֮֮֯-

ն֮կ֮ն թեթև ետֱ֮֮րձ հ֮յ֮ցքի ֱեպքում, ֮յն, որ 

հ֮յերը պ֮տկեր֮պ֮շտ չեն եղել, ֮֯յց տ֮ր֯եր տե-

ղերում սր֮֯պ֮տկերներ ու որմն֮նկ֮ր֮վոր եկեղե-

ցիներ ունեցել են (օրին֮կ, ֗ոְե֮ց վ֮նքի տիր֮մոր 

պ֮տկերը, ֈղթ֮մ֮րի ս. ֮֔չ եկեղեցին ևն)։ 
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֮ նշ֮ն֮կում է, որ հ֮մ֮յն քրիստոնյ֮ ֮շխ֮ր-

հին մտ֮հոְող ֮յս հ֮րցում ևս հ֮յ եկեղեցին կ֮րո-

ղ֮ց֮վ ֮յնպիսի յուր֮հ֮տուկ ֱիրք ְր֮վել, որ ոչ 

մի֮յն չհ֮կ֮սի իր ֮զְ֮յին ինքնուրույն ք֮ղ֮ք֮-

կ֮նությ֮ն շ֮հերին, ֮յլև չֱ֮վ֮ճ֮նի ճշմ֮րիտ վ֮ր-

ֱ֮պետությ֮ն ֮վ֮նֱ֮կ֮ն սկզ֯ունքներին։ 

֮֡տկերների ջ֮տְ֮ովությ֮նը նվիրվ֮ծ իրենց 

ճ֮ռերում հ֮յ և օտ֮ր վ֮րֱ֮պետները (֥րթ֮նես 

֫երթող, ֗ովհ֮ն ֛֮յրְ֮ոմեցի, ֗ովհ֮ն ֬ձնեցի, 

֗ովհ֮ն ֮մ֮սկ֮ցի, ֒ևոն ֖իպր֮ցի ևն) հ֮մոզիչ 

վկ֮յություններ են ֯երում ցույց տ֮լու հ֮մ֮ր, որ 

պ֮տկեր֮պ֮շտությունը եկեղեցու հին հեղին֮կ֮վոր 

հ֮յրերի կողմից ընֱունվ֮ծ ֮վ֮նֱ֮կ֮ն երևույթ է։ 

։֮յց պետք է ֮սել, որ ֮յֱ երևույթի՝ վկ֮յ֮կոչվ֮ծ 

֯ոլոր վ֮ղ վկ֮յությունները քրիստոնե֮կ֮ն ְ֮ղ֮-

փ֮ր֮խոսությ֮ն ְիտ֮կ֮ն ձև֮վորմ֮ն ֮րտ֮-

հ֮յտություններ են։ 

֮֡տկեր֮պ֮շտությունն իր իսկ֮կ֮ն հ֮մ֮ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն ֯նույթով ֮վելի ուշ ժ֮մ֮ն֮կի ֯յուզ֮ն-

ֱ֮կ֮ն իր֮կ֮նությ֮ն ծնունֱ է։ ֮֡տկերների պ֮շ-

տ֮մունքի, որի պ֮տմ֮կ֮ն ֮րմ֮տներն ֮նմիջ֮կ֮-

նորեն հ֮սնում են մինչև հռոմե֮կ֮ն կ֮յսրերի (֮յֱ 

թվում ն֮և քրիստոնյ֮) պ֮շտ֮մունքը, ձև֮վորվել է 

֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն մեջ, և 

նր֮ ְլխ֮վոր ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններից մեկն է։ 

ֈստիճ֮ն֮֮֯ր եկեղեցու կողմից լռելյ֮յն պ֮շտոն֮-

կ֮ն֮ցվելու հետ մեկտեղ, պ֮տկեր֮պ֮շտությունը 

ձեռք է ֯երում ընֱֱիմ֮ցողներ ինչպես ֮յլֱ֮֮վ֮ն-

ների, ֮յնպես էլ քրիստոնյ֮ների մեջ և վերջիններիս 

կողմից որ֮կվում որպես կռ֮պ֮շտություն-հեթ֮նո-

սություն։ ֈյֱպես ձև֮վորվում է պ֮տկեր֮պ֮շտների 

ու պ֮տկեր֮մ֮րտների երկու ֮֯ն֮կ՝ իրենց ְ֮ղ֮-
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փ֮ր֮խոսություններով, և մինչ սր֮նք իրենց պ֮յք֮-

րի ֯ուռն շրջ֮նն էին ֮պրում 7-8-րֱ ֱֱ. ընթ֮ցքում, 

֯յուզ֮նֱ֮ցիներն ֮վելի էին խոր֮նում պ֮տկերների, 

ի֯րև իրենց տեղ֮կ֮ն սր֯ությունների, պ֮շտ֮մունքի 

մեջ և նոր֮նոր սր֮֯զ֮ն ֮ռ֮սպելներ հյուսում նր֮նց 

հր֮շְ֮ործությունների մ֮սին
61

։ ֈհ֮ քրիստոնե֮-

կ֮ն հ֮վ֮տքի ֮յֱ ժողովրֱ֮կ֮ն տ֮րերքում, վեր֮-

ց֮կ֮ն ֱոְմ֮տիկ խորհրֱ֮նշ֮նների և տես֮նելի 

պ֮շտ֮մունքի ֮ռ֮րկ֮ների հ֮կֱ֮րությ֮ն լուծմ֮ն 

միջոցով էր հ֮սուն֮նում ֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն պ֮տկեր֮-

պ֮շտությ֮ն վերջն֮կ֮ն հ֮ղթ֮ն֮կը, որի շնորհիվ 

պ֮տկերները տ֮ր֮ծվելու էին ֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն եկե-

ղեց֮-ք֮ղ֮ք֮կ֮ն ֮զֱեցությ֮ն ֯ոլոր ոլորտներում 

֮րֱեն վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն, պ֮շտոն֮կ֮ն ճ֮ն֮պ֮ր-

հով։ ֓սկ մինչ ֮յֱ լուրջ հ֮ջողությունների հ֮ս֮ն 

պ֮տկեր֮մ֮րտերը, որոնց ներկ֮յ֮ցուցիչները մի-

մի֮յն հետևող֮կ֮ն, կ֮զմ֮կերպվ֮ծ, ְիտ֮կ֮ն 

քրիստոնեությ֮ն կրողներն էին և պ֮տկ֮նում էին 

զինվոր֮կ֮ն, ֮րքուն֮կ֮ն, վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն, ֮ղ֮ն-

ֱ֮վոր֮կ֮ն և որոշ չ֮փով էլ քրիստոս֮֮֯նորեն 

ְրְ֮ետ ք֮ղ֮ք֮֯ն֮կ խ֮վերի շրջ֮ն֮կներին։ ՛վ 

պ֮տկեր֮պ֮շտությունը, և՛ պ֮տկեր֮մ֮րտությունը 

֮֗յ֮ստ֮ն են հ֮սել ְիտ֮կ֮ն ճ֮ն֮պ֮րհով՝ հ֮յ-

֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն եկեղեց֮կ֮ն փոխ֮ռնչությունների 

հետև֮նքով։ ֥րթ֮նես ֫երթողը, պ֮տ֮սխ֮նելով հ֮յ 

ընֱֱիմ֮խոսներին, ְրում է. «ւ ְրե֮լն էր, թէ զպ֮տ-

կերս յեկեղեցիս ֮֡պ տ֮ր֮ւ։ ֈյֱ ֮մենեցուն յ֮յտնի 

                                                           
61

 ֥երջիններս, ինչպես ֤իր֮րփի ֦եր-֝երսիսյ֮նն է ֮սում, եկե-

ղեց֮կ֮ն ժողովներում եր֯եմն վկ֮յ֮կոչվում էին ի պ֮շտպ֮-

նություն պ֮տկերների (տե՛ս օր. Migne P. G., XXVIII, 621 A. D. կ֮մ՝ 

Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, XIII, 193 А-С)։ 

֗ղումը՝ Սիրարփի Տեր-Ներսիսյանի, ֮֗յ ֮րվեստը, էջ 27-28: 
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է թէ սուտ խօսիք։ ֮֫նզի ի ֮֗յք պ֮տկերս ոք չְիտեր 

֮ռնել մինչև ց֮յժմ, ֮֯յց ի հռովմոց ֯երէին, և մէր ուս-

մունք ֮նտի էին, և եթէ նոք֮ չէին կորուսե֮լ, և ք֮ն 

զ֮֡պ յ֮ռ֮ջ ֮յլ թְ֮֮ւորք էին, և պ֮տկերս և նկ֮րս 

֮ռնեին յեկեղեցիս յ֮նուն ֫րիստոսի, և ֱ֮րձե֮լ զկնի 

֮֡պ֮յ և ֮յլ թְ֮֮ւորք եղեն ի ֮֗յս, և հ֮յր֮պետք 

որպէս եր֮նելին սուր֯ ֤֮հ֮կ և ֛եսրոպ, և զնիկ, և 

ֈրձ֮ն, և ֖որիւն, և ընկերք նոց֮, որ և ի ձեռն իսկ նո-

ց֮ ֮֗յոց ֱպրութիւն շնորհեց֮ւ ի ֦ե֮ռնէ ֈստուծոյ. 

և ոչ ոք ի նոց֮նէ վ֮սն պ֮տկեր֮ց և նկ֮րուց եկե-

ղեցւոյ ֮֯նս ինչ ոք ֮ր֮ր, ֮֯յց մի֮յն պիղծն մոլին 

 էոս և ս֮յի և ընկերք նոցուն, որք և զյոլովս ընֱֱ֮

իւրե֮նս ի յետս կ֮ցուցին, որպէս և զձեզֱ»
62

։ 

֤ույն հ֮տվ֮ծից տեղեկ֮նում ենք, որ հ֮յ պ֮տ-

կեր֮մ֮րտները պ֮տկերների պ֮շտ֮մունքը սխ֮լ-

մ֮մ֯ կ֮պում էին հ֮յոց ֮֡պ թְ֮֮վորի ժ֮մ֮ն֮կ 

(4-րֱ ֱ֮րի երրորֱ ք֮ռորֱի վերջերին) ֮֗յ֮ստ֮-

նում վեր֮րթն֮ց֮ծ կռ֮պ֮շտությ֮ն հետ, որի մ֮-

սին, ինչպես ֤իր֮րփի ֦եր-֝երսիսյ֮նն է նկ֮տել, 

հիշ֮տ֮կում է 5-րֱ ֱ. պ֮տմիչ ֪֮վստոս ։ուզ֮նֱը
63: 

֥րթ֮նես ֫երթողն ֮սում է, որ իսկ֮կ֮ն ֫րիստոս-

յ֮ն պ֮տկերներ մեր եկեղեցիներում եղել են ն֮և 

֮֡պից ֮ռ֮ջ և հետո, և որ պ֮տկերְ֮րությ֮ն ֮ր-

վեստը ֮֗յ֮ստ֮ն են մուծել հույներն ֮յն ժ֮մ֮ն֮կ, 

եր֯ ֱեռ ք֮ղկեֱոնյ֮ն մոլորությ֮ն մեջ չէին ընկել, և 

«մինչև ց֮յժմ» էլ հ֮յերը պ֮տկերներ ս֮րքել չְի-

տեն
64

, իսկ ֮֡պից հետո, ինչպես ֮֯ց֮տրում է ֥րթ֮-

                                                           
62

 ֥րթ֮նես ֫երթող, ֮֜ղְ֮ս պ֮տկեր֮մ֮րտ֮ց, էջ 13-14: 
63

 ֪֮վստոս ։ուզ֮նֱ, ֮֡տմութիւն, էջ 194: 
64

 ֥րթ֮նես ֫երթողի ֮յս տեղեկությունը, ըստ ֤իր֮րփի ֦եր-

֝երսիսյ֮նի, հիմնվ֮ծ է մ֮սն֮վոր ֱեպքերի վր֮ և լիովին չի 

հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮նում իր֮կ֮նությ֮նը։ ֦ե՛ս ֦եր-֝երսիսյ֮նի 
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նես վ֮րֱ֮պետը, հ֮յոց հ֮յր֮պետներն ու հ֮յ ֱպրու-

թյ֮ն ջ֮հ֮կիր վ֮րֱ֮պետները ոչինչ չեն ֮սել պ֮տ-

կերների ֱեմ, և որ ֮ռ֮ջին ֮նְ֮մ պ֮տկեր֮մ֮ր-

տությունը ք֮րոզել են ֱ֮եոսը, ս֮յին, սր֮նց ըն-

կերներն ու հետևորֱները, որոնց մեջ են մտնում ն֮և 

֥րթ֮նեսի ընֱֱիմ֮խոսները, որոնք, ֮նշուշտ, վ֮ր-

ֱ֮պետ֮կ֮ն միջ֮վ֮յրից էին, և ունեին ֮նְ֮մ հ֮-

կ֮պ֮տկեր֮պ֮շտ֮կ֮ն ְրվ֮ծքներ («վ ְրե֮լն էր 

թէ...»)։ ֈյստեղից երևում է, որ պ֮տկեր֮պ֮շտությ֮ն 

նմ֮ն պ֮տկեր֮մ֮րտությունը ևս ֮֗յ֮ստ֮նում ְի-

տ֮կ֮ն-քրիստոնե֮կ֮ն երևույթ էր և ֮րտ֮հ֮յտվում 

էր ոչ թե ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնե֮կ֮ն միջ֮վ֮յրում, 

֮յլ վ֮րֱ֮պետների ու կիրթ ֮ղ֮նֱ֮վորների հ֮-

տուկ շրջ֮ն֮կներում, որպես ք֮ղ֮ք֮կ֮ն ու ְ֮ղ֮-

փ֮ր֮կ֮ն որոշ֮կի կողմնորոշմ֮ն ֱրսևորում։ 

֮֡տկերների պ֮շտ֮մունքը, թեկուզ ְիտ֮կ֮ն, 

հուն֮կ֮ն ճ֮ն֮պ֮րհով, ֮յնու֮մեն֮յնիվ կ֮րող էր 

ժողովրֱ֮կ֮ն֮ն֮լ, եթե հ֮յ ժողովուրֱն իր տեղ֮-

կ֮ն քրիստոնե֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կների ստեղծմ֮ն մեջ 

ի֯րև քրիստոնե֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի կենտրոն֮կ֮ն 

֮ռ֮րկ֮ ընֱուներ սր֮֯պ֮տկերը։ ։֮յց սր֮֯պ֮տ-

կերները, մի շ֮րք մ֮սն֮վոր ֱեպքերից ֮֯ցի, տեղ֮-

կ֮ն սր֯ությունների չվեր֮ծվեցին։ ր֮ պ֮հ֮նջը ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն ներքին խ֮վերում չզְ֮ցվեց, որովհետև 

տվյ֮լ ժողովրֱ֮կ֮ն-քրիստոնե֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի 

մեջ «տեղ֮կ֮ն ֮ստվ֮ծությ֮ն» ֮յն տեղն ու ֆունկ-

ցի֮ն, որ պիտի ունեն֮ր որևէ «սուր֯», ֮րֱեն հիմն֮-

կ֮նում ְր֮վվ֮ծ ու զ֮֯ղեցվ֮ծ էր խ֮չով, և ֮յֱ տե-

                                                                                                                           
նշվ. ֮շխ., էջ 20: ֖֮րծում ենք, որ նմ֮ն կ֮սկ֮ծի հիմք չկ֮, որով-

հետև ֥րթ֮նես վ֮րֱ֮պետն իր ժ֮մ֮ն֮կին վեր֮֯երող ֮յֱ 

հ֮յտ֮ր֮րությունը պետք է ֮ներ ընֱֱիմ֮խոսների ֮ռ֮ջ լուրջ 

պ֮տ֮սխ֮ն֮տվությ֮ն զְ֮ցումով։ 
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ս֮կետից պ֮տկերները խ֮չի հ֮մեմ֮տ, փ֮ստորեն, 

ուշ֮ց֮ծ էին ֮֗յ֮ստ֮նում։  

վ, իրոք, պ֮տկերների հ֮րցի ְիտ֮կ֮ն-վ֮ր-

ֱ֮պետ֮կ֮ն իր֮ր֮մերժ ֮րծ֮րծումների ժ֮մ֮ն֮կ 

(7-8 ֱֱ.) ֮֗յ֮ստ֮նում ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեու-

թյունը հ֮սել էր իր ֮ռ֮նձն֮հ֮տուկ և ուրույն զ֮ր-

ְ֮ցմ֮ն ֮րֱյունքին՝ խ֮չի ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮-

մունքին։ ֟ւրեմն թե, հ֮յ պ֮տկեր֮պ֮շտությունը 

ետին պլ֮ն մղվեց ն֮խ և ֮ռ֮ջ խ֮չի պ֮շտ֮մունքի 

կողմից
65

։ ֈյս հետ֮քրքիր երևույթը վկ֮յում է, որ ֮֗-

յ֮ստ֮նում քրիստոնե֮կ֮ն կրոնի հ֮մ֮տ֮ր֮ծ ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն֮ցումը տեղի է ունեցել եթե ոչ ֮վելի շուտ, 

֮պ֮ ְոնե ֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստո-

նեությ֮ն ձև֮վորմ֮ն հետ մի֮ժ֮մ֮ն֮կ, որով էլ 

֮֯ց֮տրվում են նր֮նց զ֮րְ֮ցմ֮ն ֮ռ֮նձին, ինքն-

ուրույն ուղիները։ 

ֈյնու֮մեն֮յնիվ, 6-8-րֱ ֱ֮րերի ընթ֮ցքում հ֮յ 

եկեղեցին, եթե պ֮տկերների եռ֮նְֱ֮ին ք֮րոզ-

չություն ծ֮վ֮լեր հ֮վ֮տ֮ցյ֮լների ներքին խ֮վե-

րում ֮յնպես, ինչպես ք֮րոզել էր խ֮չը, ֮մեն֮յն 

հ֮վ֮ն֮կ֮նությ֮մ֯ հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեու-

թյ֮ն մեջ խ֮չի պ֮շտ֮մունքի կողքին կունեն֮յինք 

ն֮և որոշ֮կիորեն ձև֮վորվ֮ծ ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮տ-

կեր֮պ֮շտություն։ ֤֮կ֮յն, իր֮կ֮նությունն ֮յն է, 

որ հ֮յ եկեղեցին իր ինքնուրույն ք֮ղ֮ք֮կ֮նությ֮ն 

շ֮հերից ֯խող ֱ֮վ֮ն֮֮֯նությ֮ն մեջ ֮զְ֮յին մի 

շ֮րք ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններից մեկը եթե հ֮ստ֮-

տեց խ֮չի հ֮տուկ ընկ֮լմ֮մ֯ ու ք֮րոզչությ֮մ֯, 

                                                           
65

 ֮֔չ֮պ֮շտությ֮ն ու պ֮տկեր֮մ֮րտությ֮ն «֮֯ն֮վեճը» ֮յլ 

կերպ լուծվեց ֥ր֮ստ֮նում, որին ֮նֱրֱ֮֮րձ կ֮ ֮ռ֮նձին ֮շ-

խ֮տ֮նքում (տե՛ս զեկուցմ֮ն ֱրույթները. А. Саакян, История 

Нунэ, ст. 49-52): 
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֮պ֮ մյուսը հ֮ստ֮տեց պ֮տկերների հ֮նֱեպ զուսպ 

վեր֮֯երմունքով։ ։֮նն ֮յն է, որ 7-8 ֱ֮րերում իրենց 

հ֮կ֮ք֮ղկեֱոն֮կ֮ն կողմնորոշմ֮ն մեջ շ֮տ հ֮յ 

վ֮րֱ֮պետներ, ծ֮յր֮հեղությ֮ն մեջ ընկնելով, մեր-

ժում էին ոչ մի֮յն երկ֮֯ն֮կների հետ ֮մեն մի հ֮-

ղորֱ֮կցություն («մի֮յն ְնել ինչ, և կ֮մ ְնոյ տ֮լ 

որպէս հրէից»)
66

, ֮յլև հուն֮կ֮ն հ֮մ֮րվող կ֮մ 

հուն֮կ֮նը հիշեցնող որոշ երևույթներ մշ֮կույթի մեջ 

(էլ չենք հիշում ֮յն «հ֮կֱ֮֮րձ» միտումը, որով հու-

ն֮կ֮ն էր հ֮մ֮րվում ֮յն ֮մենը, ինչ խոտելի ու թյուր 

էին ְտնում մեզ֮նում, ինչպես օրին֮կ պ֮տկեր֮-

մ֮րտությունը)։ ֮տելով ֥րթ֮նես ֫երթողի վերը 

մեջ ֯երվ֮ծ հ֮տվ֮ծից՝ նմ֮ն հուն֮կ֮ն երևույթների 

մեջ պետք է ֱ֮սվեին ն֮և պ֮տկերները։ ֗ովհ֮ն 

֛֮յրְ֮ոմեցու մի ְրվ֮ծքից (7-րֱ ֱ֮ր) երևում է, որ 

որոշ հ֮յ մոլի մի֮֯ն֮կ կրոն֮վորներ, պ֮տկերները 

հուն֮կ֮ն հ֮մ֮րելով, կոչ են ֮րել ոչնչ֮ցնել ֤ոթք և 

ֈրց֮խ ְ֮վ֮ռներում։ ֮֗յոց ֮րևելից կողմ֮նց ֮յֱ 

ְործիչները նպ֮տ֮կ ունեին իրենց ְ֮վ֮ռներում 

֮նցկ֮ցնել հ֮յկ֮կ֮ն կենտրոն֮կ֮ն կ֮թողիկոս֮-

կ֮ն ֮թոռի ք֮ղ֮ք֮կ֮նությունը, տեղերում նպ֮ս-

տել նր֮նց ֮զְ֮յին ինքնուրույնությ֮ն ու ֮նկ֮խու-

թյ֮ն ֮մր֮պնֱմ֮նը՝ ընֱֱեմ ֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն եկեղե-

ց֮-ք֮ղ֮ք֮կ֮ն կողմնորոշմ֮ն։ ։֮յց հետո պ֮րզ-

վում է, որ նր֮նք, փ֮ստորեն, ֮֯ռ֮ցի են ընկ֮լել 

֛ովսես կ֮թողիկոսի ֮յն հր֮մ֮նը, որ «֮մենևին ոչ 

հ֮ղորֱել ընֱ ֗ոռոմս հն֮զ֮նֱե֮լս ք֮ղկեֱոն֮կ֮ն 

ժողովոյն, մի՛ ְիրս, մի՛ պ֮տկերս և մի՛ նշխ֮րս ի նո-

ց֮նէ ընֱունել»
67

։ ր֮նով նր֮նք, որպես պ֮տկեր֮-

                                                           
66

 ֈ֯ր֮հ֮մ կ֮թողիկոս, ուղթ շրջְ֮֮յ֮կ֮ն, էջ 194: 
67

 ֛ովսէս ֖֮ղ֮նկ֮տու֮ցի, ֮֡տմութիւն, էջ 302-5:  
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մ֮րտներ, շ֮հում են ոչ թե հ֮յ հ֮կ֮ք֮ղկեֱոն֮կ֮ն 

֛ովսես կ֮թողիկոսի հ֮մ֮կր֮նքը, ֮յլ հ֮կ֮կր֮ն-

քը, որովհետև կ֮թողիկոսը ֯ոլոր ողջ֮խոհ վ֮րֱ֮-

պետների նմ֮ն (ինչպես ֥րթ֮նես ֫երթողը, ֗ովհ֮ն 

֛֮յրְ֮ոմեցին և ֮յլք) ֱեմ էր պ֮տկերների ջ֮րֱին, 

և հենց ֱ֮ էր ֱիտում որպես հուն֮կ֮նություն. «ւ 

հ֮րցե֮լ հ֮յր֮պետին զְիտն֮ւորս իւր, եթէ զի֮րֱ 

են ֮յնց մ֮րֱկ֮ն (֮յսինքն՝ պ֮տկեր֮մ֮րտների) 

ְործք, նոք֮ զոր վ֮սն հոռովմ֮յ֮կ֮նին էր թիւրու-

թիւն ետուն պ֮տճ֮ռս»
68

։ ֛եզ թերևս տ֮րօրին֮կ 

թվ֮, ֮֯յց միջնֱ֮֮րում մի֮նְ֮մ֮յն օրին֮չ֮փ 

֮֯ն էր, որ նույն հ֮յ մի֮֯ն֮կ վ֮րֱ֮պետներն իրենց 

կրթվ֮ծությ֮ն ու կրոն֮կ֮ն շրջ֮հ֮յեցությ֮ն ֮ստի-

ճ֮նին ու ֯ն֮վորությ֮նը հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն հերքում 

էին կ֮մ պ֮տկեր֮պ֮շտությունը (օրին֮կ, ֗ովհ֮ն 

֛֮յրְ֮ոմեցու հիշ֮ծ ս֮յին, ֱ֮ևոսը, ֊րիְորը) 

կ֮մ պ֮տկեր֮մ֮րտությունը (օրին֮կ, ֛ովսես կ֮-

թողիկոսը, ֗ովհ֮ն ֛֮յրְ֮ոմեցին, ֥րթ֮նես ֫երթո-

ղը և ֮յլք), որովհետև երկու կողմերն էլ յուրովի հու-

ն֮կ֮նություն-ք֮ղկեֱոն֮կ֮նություն էին հ֮մ֮րում 

մի ֱեպքում պ֮տկեր֮պ֮շտությունը, մյուս ֱեպքում՝ 

պ֮տկեր֮մ֮րտությունը։ ֈյս երկու կողմերի հ֮կ֮-

ֱրությունը սուր չի լինում, որովհետև երկուսն էլ ի 

վերջո հ֮յ եկեղեցու ֮զְ֮յին ք֮ղ֮ք֮կ֮նությ֮ն 

շ֮հերին են ծ֮ռ֮յում, ոչինչ, թե նր֮նցից մեկը կ֮մ 

մյուսն իրենց հ֮կ֮ք֮ղկեֱոն֮կ֮ն ְործունեությ֮ն 

մեջ որոշ ծ֮յր֮հեղությունների մեջ է ընկնում։ ֦վյ֮լ 

ֱեպքում ֮֗յ֮ստ֮նի հիշյ֮լ ֮րևելյ֮ն վ֮յրերում ֮-

ռ֮ջ եկ֮ծ պ֮տկեր֮մ֮տները, հ֮վ֮ն֮֮֯ր, կտրուկ 

«ջ֮րֱ֮ր֮ր֮կ֮ն» միջոցների են ֱիմել «ֈղվ֮նքի» 
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 ֝ույն տեղում, էջ 304: 
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եկեղեցում ք֮ղկեֱոն֮կ֮ն տ֮րրերի ֱեմ պ֮յք֮րի 

֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններից, նր֮ ինչ-ինչ ծ֮յր֮հե-

ղություններից ֱրֱվ֮ծ։ 

ֈհ֮ ֮յս պ֮յմ֮ններում հ֮սկ֮ն֮լի է ֱ֮ռնում 

հ֮յ եկեղեցու ֱիրքորոշումը պ֮տկերների շուրջ եղ֮ծ 

֮֯ն֮վեճում։ ֮֫նի որ հ֮յ վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն որոշ 

շրջ֮ններում ձև֮վորվել էր ֮յն հ֮յ֮ցքը, թե պ֮տ-

կեր֮պ֮շտությունը ք֮ղկեֱոն֮կ֮ններին հ֮տուկ 

երևույթ է, իսկ մյուս, ֮վելի լ֮յն շրջ֮ն֮կներում, ընֱ-

հ֮կ֮ռ֮կը, իշխում էր ֮յն կ֮րծիքը, թե ք֮ղկեֱո-

ն֮կ֮ններին հ֮տուկ երևույթը պ֮տկեր֮մ֮րտու-

թյունն է, ուստի պ֮տկերների հ֮րցում պ֮շտոն֮կ֮ն 

ք֮ղ֮ք֮կ֮նությունը շ֮տ զուսպ է ֮րտ֮հ֮յտվում և 

֮֯վ֮ր֮րվում է պ֮տկեր֮մ֮րտությ֮ն ֮րְելմ֮մ֯՝ 

շրջ֮նցելով լռությ֮մ֯ պ֮տկերների ք֮րոզչությունն 

ու նր֮նց պ֮շտ֮մունքի խր֮խուսումը և ֮ռ֮նձն֮-

պես չոְևորելով, ֮֯յց և չխ֮նְ֮րելով պ֮տկերների 

ք֮րոզչությ֮ն ու պ֮շտ֮մունքի տեղ֮կ֮ն, թեմ֮կ֮ն 

եկեղեցիների ն֮խ֮ձեռնությունները։ ֈյսինքն, պ֮տ-

կերների հ֮րցում հ֮յ եկեղեցու ֮զְ֮յին ք֮ղ֮ք֮-

կ֮նությ֮ն էությունն ֮յն է, որ ն֮ պ֮տկեր֮պ֮շտու-

թյ֮ն ճ֮կ֮տְ֮իրը թողեց ներքին խ֮վերի քրիստո-

նե֮կ֮ն հ֮վ֮տքի տ֮րերքին, մի֮ժ֮մ֮ն֮կ հսկե-

լով, ս֮կ֮յն, որ ֮յֱ տ֮րերքում պ֮տկեր֮մ֮րտու-

թյ֮ն կոպիտ ֮ր֮րքներ չհ֮յտնվեն։ ֈյստեղ էլ XIX-

XX ֱֱ. հետ֮զոտողների մեջ ֮յն ընկ֮լումն է ձև֮-

վորվում, թե հ֮յ եկեղեցին ո՛չ պ֮տկեր֮պ֮շտ, ո՛չ 

պ֮տկեր֮մ֮րտ է, ֮յլ պ֮տկեր֮հ֮րְ է, ինչը մի֮ն-

ְ֮մ֮յն հն֮ր֮միտ ֮֯ռ է: 

։֮յց ինչպես ֮րֱեն վերը տես֮նք, ժողովրֱ֮կ֮ն 

քրիստոնե֮կ֮ն տ֮րերքը հիմն֮կ֮նում ֮րֱեն հ֮-

մ֮կվ֮ծ էր խ֮չի պ֮շտ֮մունքով, և պ֮տկերները 
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զրկվում էին լ֮յն կրոն֮կ֮ն-հ֮ս֮ր֮կ֮կ֮ն ֆունկ-

ցի֮յից։ ֓սկ ֮յն եկեղեցում, որտեղ ֱրվում էր սր֮֯-

պ֮տկեր, հ֮յտնվում էր ն֮և որևէ ս. ֝շ֮ն։ ֓ վերջո, 

հ֮յկ֮կ֮ն սր֮֯պ֮տկերները ստ֮նում էին մի կ֮րե-

վոր ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություն, ֮յն է՝ թեմ֮տիկ և ժ֮ն-

ր֮յին ֮֯զմ֮զ֮նությ֮ն ֮֯ց֮կ֮յությունը
69

։ 

֤ր֮նով է ֮֯ց֮տրվում ֊. ֗ովսեփյ֮նի և ֮յլոց 

ուշֱ֮րությունը ְր֮վ֮ծ ֮յն փ֮ստը
70

, որ 8-րֱ ֱ. թե՛ 

֗ովհ֮ն ֬ձնեցին և թե՛ ֙ևոնֱ պ֮տմիչը խ֮չի հետ 

մի֮ժ֮մ֮ն֮կ սր֮֯պ֮տկերներից հիշ֮տ֮կում են 

մի֮յն ֫րիստոսի պ֮տկերը, «...որ պ֮տուէ զխ֮չն 

֫րիստոսի և զպ֮տկեր նորին, զնոյն ինքն պ֮տուե֮լ 

լինի զ֫րիստոս ...»
71

։ ֖֮մ «...մեք զմի֮յնոյ ֛ի֮ծնի 

֟րֱւոյն ֈստուծոյ պ֮շտեմք պ֮տկեր զնշ֮ն հ֮ղ-

թութե֮ն, իսկ զհեթ֮նոսս ֮նհուն և ֮նթիւ պ֮շտ֮-

մ֮մ֯ք մոլորեցոյց ս֮տ֮ն֮յ»
72

։ 

։երվ֮ծ վկ֮յությունները ցույց են տ֮լիս, որ 8-րֱ 

ֱ֮րում վերջն֮կ֮նորեն հ֮ստ֮տվ֮ծ խ֮չի պ֮շտ֮-

մունքի հ֮մեմ֮տ պ֮տկեր֮պ֮շտությունը շ֮տ հ֮-

մեստ ֱեր ուներ ֮֗յ֮ստ֮նում։ ֓սկ ինչ վեր֮֯երվում 

է 8-րֱ և հետին ֱ֮րերի պ֮տկեր֮մ֮րտությ֮նը, ֮պ֮ 
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 ֑֮նրեր՝ ըստ ְ֥֮ների ֱ֮ս֮կ֮րְմ֮ն, տե՛ս Вагнер Г. К., 

Проблемы жанров. 
70

 Գ. ֗ովսեփյ֮ն, ֝յութեր ֊, էջ 43, 127, ֤. ֦եր-֝երսիսյ֮ն, նշվ. 

֮շխ., էջ 20: ֓ ֱեպ, ֤իր֮րփի ֦եր-֝երսիսյ֮նին ֮յֱ փ֮ստը փոքր-

ինչ տ֮րօրին֮կ է թվ֮ցել, որովհետև ք֮ռ֮կող կոթողների վր֮ 

մեզ է հ֮սել ք֮նֱ֮կְ֮ր֮կ֮ն մի հ֮րուստ ժ֮ռ֮նְություն, որն 

֮չքի է ընկնում պ֮տկերների թեմ֮տիկ ֮֯զմ֮զ֮նությ֮մ֯։ ։֮յց 

պետք է նկ֮տի ֮ռնել, որ մենք ְործ ունենք տ֮ր֯եր ժ֮նր֮յին 

֮վ֮նֱույթների հետ (ֆիְուր֮յին ք֮նֱ֮կներ և սր֮֯պ֮տկեր-

ներ) և մեկի հ֮րստությ֮մ֯ ֱեռևս մյուսինը չի ենթֱ֮րվում։ 
71

 ֜ովհ֮ն ֈւձնեցի, ֛֮տենְ֮րութիւնք, էջ 55, 58: ֈյլ վկ֮յու-

թյուն տե՛ս ֙եւոնֱ, ֮֡տմութիւն, էջ 16: 
72

 ֜ովհ֮ն ֈւձնեցի, ֏նֱֱեմ ֮֡ւղիկե֮նց, էջ 78: 
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նր֮ հետքերը ְտնում ենք պ֮վլիկյ֮ն և հետְ֮֮յի 

֮յլ ֮ղ֮նֱ֮վոր֮կ֮ն շրջ֮ններում։ ֈղ֮նֱ֮վորները 

ժողովրֱի մեջ եղ֮ծ խ֮չ֮պ֮շտությ֮ն և պ֮տկե-

ր֮պ֮շտությ֮ն երևույթները նույն֮ցնում էին, և ք֮նի 

որ 8-րֱ և հ֮ջորֱ ֱ֮րերում պ֮տկերների պ֮շտ֮-

մունքը ֮֗յ֮ստ֮նում թույլ էր ֮րտ֮հ֮յտվ֮ծ, նր֮նք 

֮ռ֮վել չ֮փով ընֱֱիմ֮խոսությ֮ն թիր֮խ էին ֱ֮րձ-

նում խ֮չ֮պ֮տկերների պ֮շտ֮մունքը։ ֮ շ֮տ 

ֱիպուկ է նկ֮տվում ք֮ղկեֱոն֮կ֮նների ու ֮ղ֮նֱ֮-

վորների ֱեմ պ֮յք֮րի ֮նխոնջ ְործիչը, ժ֮մ֮ն֮կի 

կ֮թողիկոս ֗ովհ֮ն ֬ձնեցին, որի ներհուն հ֮յ֮ցքով 

նր֮նք «...վեր֮ցե֮լ ելին ’ի պ֮տկեր֮մ֮րտութենէ ’ի 

խ֮չ֮մ֮րտութիւն և ’ի ֫րիստոս֮տեցութիւն»
73

։ 

վ ֗ովհ֮ն ֬ձնեցին ինքն էլ իր հերթին «մոլոր-

յ֮լների» ֮յս նոր հոս֮նքին ֱիմְ֮ր֮վելու հ֮մ֮ր 

պ֮տկերների ջ֮տְ֮ովությունից, փ֮ստորեն, ֮նց-

նում է խ֮չերի պ֮շտպ֮նությ֮ն՝ մի ֮նְ֮մ ևս նպ֮ս-

տելով խ֮չի ք֮րոզչությ֮ն ու պ֮շտ֮մունքի տ֮ր֮ծ-

մ֮նը 8-րֱ ֱ֮րի ֮ռ֮ջին կեսում։ «֛իթէ յորժ֮մ 

տես֮նեմ ք֮րեղէն կ֮մ ոսկեղէն խ֮չ յօրինե֮լ կ֮մ 

պ֮տկեր, ի ք֮՞րն կ֮մ յոսկի՞ն ֱնիցեմ զյոյս իմ։ ֈյս 

նոց֮ է, որք ընֱ ք֮րին և ընֱ փ֮յտին շն֮յին. որպէս 

մ֮րְ֮րէն ֮սէ ...: ֓սկ մեք զ֮յն մի֮յն յիւր֮ք֮ն-

չիւրոցն ֮֯ցորոշե֮լ պ֮տուեմք ’ի նիւթոց, յորոց 

վեր֮յ զնմ֮նութիւն պ֮տկերին ֫րիստոսի և խ֮չին 

իւրոյ ձև֮ցուց֮նեմք։ ֥֮սն զի ֮նուն և նմ֮նութիւն 

զերկոսին հ֮րկեցուց֮նէ ֫րիստոսի ֯ն֮կել ’ի նոս֮ և 

մեզ ֮ներկ֮֯յելի սրտիւ մեծ֮րել», - ֮սում է ֗ովհ֮ն 

֬ձնեցին պ֮վլիկյ֮նների ֱեմ ְրվ֮ծ իր ճ֮ռում
74

։ 
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 ֝ույն տեղում։ 
74

 ֝ույն տեղում, էջ 55: 
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֖֮մ «...ն֮խ֮տել զմեզ յ֮նְֱնին ... կռ֮պ֮շտ ֮նու֮-

նելով տէրունե֮ն ֮ղְ֮֮ւ նշ֮ն֮պ֮շտութե֮մ֯, զոր 

֮նխտր֮պէս յ֮նֱեֱևուն մտ֮ց ֮ռե֮լ մեք կ֮պեց֮ք 

զհռչ֮կելին զ֮յն նշ֮ն ընֱ ֮մեն֮յն նիւթս, որ և 

քերով֯էիցն է ս֮րս֮փելի և ... զ֯ուժիչն ... ֮խտից ... և 

զզ֮րհուրեցուցիչ ֱիւ֮ց»
75

։ 

֓ր ջ֮տְ֮ովությ֮մ֯ ֗ովհ֮ն ֬ձնեցին ֱ֮ռնում է 

մեզ հ֮յտնի ֮ռ֮ջին ְործիչը, որն ֮րձ֮նְ֮րում է 

սր֮֯զ֮ն ֮ռ֮րկ֮ների (խ֮չերի և պ֮տկերների) պ֮շ-

տ֮մունքի մեջ ֮ռ֮ջ եկ֮ծ ֮նջրպետը, և, պ֮տկեր-

ներն օտ֮րելով ու ֮ռ֮նձն֮ցնելով խ֮չերից, սկիզ֯ է 

ֱնում զուտ խ֮չ֮պ֮շտությ֮ն պ֮շտպ֮նությ֮նը։ 

֛ինչֱեռ ֮րֱեն տես֮նք, որ ֮յֱ «օտ֮րումը» ְործն֮-

կ֮նում սկսվել ու կ֮յ֮ցել էր ֮վելի շուտ (6-7-րֱ ֱֱ.) և 

վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն միտքը, ֮յս ֮ռումով, իր֮կ֮ն 

կյ֮նքը փոքր-ինչ ուշ֮ցումով է ֮րտ֮ցոլել։ ֬ձնեցի 

կ֮թողիկոսից մոտ հ֮րյուր տ֮րի ֮ռ֮ջ ֥րթ֮նես 

֫երթողն իր ք֮նիցս վկ֮յ֮կոչվ֮ծ երկում միմյ֮նցից 

օտ֮րվ֮ծ խ֮չն ու պ֮տկերն իրենց պ֮շտ֮մունքի 

տես֮նկյունից ֱեռևս նույն֮ցնում է, մի ֮֯ն, որ 7-րֱ 

ֱ֮րի 2-րֱ կեսին ֮նում էին ն֮և ֮ղ֮նֱ֮վոր պ֮վ-

լիկյ֮նները, իհ֮րկե, ուրիշ նպ֮տ֮կներով։ ֥րթ֮նես 

վ֮րֱ֮պետը պ֮տկեր֮պ֮շտությունը պ֮շտպ֮նելու 

հ֮մ֮ր ֮յն հ֮մֱ֮րում է խ֮չ֮պ֮շտությ֮նը և վեր-

ջինիս ջ֮տְ֮ով հ֮յ պ֮տկեր֮մ֮րտների ֱրույթնե-

րից մեկին (ըստ որի՝ պ֮տկերը երկրպְ֮ելի չէ, որով-

հետև ֮նխոս ու ֮նկեֱ֮ն է), հետևյ֮լ կերպ է պ֮-

տ֮սխ֮նում. «֛իթէ խ֮չն ֫րիստոսի խոսեց֮՞ւ որ ի 

սուր֯ ք֮ղ֮քին զմեռե֮լն կենֱ֮ն֮ցոյց և հր֮շ֮-

ְործութիւնս ֮֯զումս է ֮ր֮րե֮լ մինչև յօրս մեր, որ է 
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 ֝ույն տեղում, էջ 78: 
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պ֮րծ֮նք հրեշտ֮կ֮ց և փրկութիւն մ֮րֱկ֮ն և 

֮րհ֮ւիրք ֱիւ֮ց»
76

։ ֗զոր է 6-7-րֱ ֱ֮րերի վ֮ր-

ֱ֮պետի տր֮մ֮֮֯նությունը, ֮֯յց իր֮կ֮նությունն 

իր զ֮րְ֮ցմ֮ն օրենքներն ունի և պետք էր նր֮նց 

հետևել, ինչպես ְործն֮կ֮ն տես֮֮֯ն ֗ովհ֮ն 

֬ձնեցին է վ֮րվել։ 

֬ձնեցու հիմք ֱր֮ծ խ֮չ֮պ֮շտությ֮ն ֮ռ֮ջին 

ջ֮տְ֮ովությ֮ն ֮վ֮նֱույթը հունֱ֮֮վ֮նությ֮ն ու 

֮ղ֮նֱ֮վորությ֮ն ֱեմ մղ֮ծ իրենց ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն 

պ֮յք֮րում շ֮րուն֮կեցին հետְ֮֮յի ֮յլ նշ֮ն֮վոր 

վ֮րֱ֮պետներ ևս, որոնցից են, օրին֮կ, 11-12-րֱ ֱֱ. 

մ֮տենְ֮իրներ ֈն֮նի֮ ֤֮ն֮հնեցին, ֗ովհ֮ննես 

֤֮րկ֮վְ֮ ֓մ֮ստ֮տերը (վխճ. 1129 թ.) և 12-13-րֱ 

ֱֱ. հ֮յտնի օրենսְետ ֛խիթ֮ր ֊ոշը (վխճ. 1213թ.)
77: 

֥երջիններիս օրոք խ֮չն ու պ֮տկերն իր֮րից ֮յն-

ք֮ն էին օտ֮րվ֮ծ, և պ֮տկերի հ֮մեմ֮տ խ֮չի 

֮ռ֮վելությունն ֮յնք֮ն էր շեշտվ֮ծ, որ նր֮նք տ֮ր-

֯եր էթնո-մշ֮կութ֮յին միջ֮վ֮յրերի նշ֮ններ էին 

ֱիտվում, «...յոյնք և վիրք զպ֮տկերְ֮րութիւն ֮ռ֮ւել 

պ֮տուեն, և հ֮յք զխ֮չ»
78

։ 

֤֮կ֮յն հ֮յ եկեղեցու «խ֮չ֮նպ֮ստ» ְործու-

նեությ֮ն պս֮կը կ֮զմում է ֬ձնեցու հ֮ստ֮տ֮ծ 
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 ֥րթ֮նես ֫երթող, ֮֜ղְ֮ս պ֮տկեր֮մ֮րտ֮ց, էջ 12: ֓ ֱեպ, 

«հր֮շְ֮ործութիւնս ֮֯զումս է ֮ր֮րե֮լ մինչև յօրս մեր» ֮ր-

տ֮հ֮յտությունը ֮֔չְյուտի պ֮տմությ֮ն ընթերցող֮կ֮ն ֮ր-

ձְ֮֮նք է (VII ֱ. սկիզ֯)։ 
77

 ֈն֮նի֮ ֤֮ն֮հնեցու և ֗ովհ֮ննես ֤֮րկ֮վְ֮ի ճ֮ռերը 

տե՛ս միևնույն ձեռְ֮րում ֛֛, ձեռ. 6453, հ֮տկ֮պես էջ 144֮-

45֮, որտեղ ֱրվ֮ծ հ֮տվ֮ծը (֥֮սն ֤ր֯ոյ ֮֔չին) ֗ովհ֮ննեսի 

ֱ֮վ֮ն֮֮֯ն֮կ֮ն երկի 9-րֱ ְլուխն է կ֮զմում՝ ըստ Հ. Քյո-

սեյանի։ ֛խիթ֮ր ֊ոշ, ուղթ, ֈր֮ր֮տ, 1900, էջ 497-504, 562-

68, 1901 թ., էջ 55-61, 121-27: 
78

 ֝ույն տեղում, ֈր֮ր֮տ, 1900, էջ 562: 
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խ֮չի օրհնությ֮ն և օծությ֮ն կ֮նոնը
79

։ ֈյֱ կ֮նոնը 

մի ք֮նի ֮նְ֮մ հիշ֮տ֮կվում է ֬ձնեցու ְրվ֮ծքում։ 

֓ր կ֮նոն֮շ֮րքի 27-րֱ կետում («֥֮սն խ֮չ օրհնե-

լոյ») կ֮թողիկոսը ս֮հմ֮նում է. «թե ոք խ֮չ ֮ր֮սցէ 

փ֮յտե֮յ և կ֮մ յինչ և իցէ նիւթոյ. և ոչ տ֮ցէ ք֮հ֮-

ն֮յին օրհնել և օծ֮նել զն֮ միւռոնովն սր֯ով, ոչ է 

պ֮րտ զն֮ ի պ֮տիւ ընֱունել կ֮մ երկրպְ֮ութիւն 

մ֮տուցել, զի ֱ֮տ֮րկ և ուն֮յն է յ֮ստու֮ծ֮յին զօ-

րութենէն և ֮րտ֮քոյ ֮վ֮նֱութե֮ն ֮ռ֮քել֮կ֮ն ե-

կեղոցւոյ»
80

։ ֓սկ ֮հ֮ 28-րֱ կետում («֥֮սն պ֮շտելոյ 

զխ֮չ»), խոսում է ֮յն մ֮սին, որ եթե խ֮չը օրհնվ֮ծ և 

օծվ֮ծ է, պետք է պ֮շտել, երկրպְ֮ել, հ֮մ֯ուրել, «զի 

ի նոս֮ ֯ն֮կէ հոְին սուր֯» և ֯ուժիչ է ֮խտերի
81

։ եռ 

֮վելին, վկ֮ների պս֮կ ու փ֮ռք է խոստ֮նում 

նր֮նց, ովքեր կզոհվեն հ֮նուն ֮յֱ խ֮չերի։ 

֤ույն կ֮նոնի ոճից պետք է ենթֱ֮րել, որ մինչև 

֮յֱ խ֮չի օրհնությ֮ն ու օծությ֮ն կ֮րְից շեղվողներ 

եղել են, և ֗ովհ֮ն ֬ձնեցին ֮ռ֮ջին ֮նְ֮մ ֮յֱ 

կ֮րְն ֮մր֮ցնելով ֮րְելում է նմ֮ն֮տիպ շեղում-

ները։ ֖֮թողիկոսի մի ֮յլ ְրվ֮ծքից (ճ֮ռ) իմ֮նում 

ենք, որ 8-րֱ ֱ. սկզ֯ներին ֮նְ֮մ ֮֯ն֮վեճ է եղել ֮յֱ 

հ֮րցի շուրջ, և ոմ֮նք ֮վելորֱ են հ֮մ֮րել խ֮չի 

օրհնությունն ու օծությունը։ ֮֗վ֮ն֮֮֯ր, հ֮կ֮ռ֮կ 

տես֮կետը (չօրհնելը) որ֮կվել է ի֯րև ք֮ղկեֱոն֮-

կ֮նություն, որ կ֮թողիկոս ֗ովհ֮նը, ի տ֮ր֯երու-

թյուն ֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն եկեղեցու սովորությ֮ն, օրին֮-

կ֮ն֮ցրել է հ֮յոց մեջ տ֮րեր֮յնորեն ձև֮վորվ֮ծ 

խ֮չի օրհնությ֮ն և օծությ֮ն սովորույթը, ֱր֮նում 
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 ֜ովհ֮ն ֈւձնեցի, ֖֮նոնք, տե՛ս ֖֮նոնְ֮իրք հ֮յոց, հտ. ֈ։ 
80

 ֖֮նոնְ֮իրք ֮֗յոց, էջ 532-33: 
81

 ֝ույն տեղում, էջ 533: 
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(ն֮և եկեղեցու օրհնությ֮ն ու օծմ֮ն հ֮րցում) ևս 

ընְֱծելով հ֮յ և ք֮ղկեֱոն֮կ֮ն եկեղեցիների տ֮ր-

֯երությունը և հ֮յ ֮զְ֮յին եկեղեցու ֮ռ֮նձն֮հ֮տ-

կություններից մեկի հ֮ստ֮տումը։ 

֮֨վոք, ֬ձնեցու ֮յֱ երկի նշվ֮ծ ֮֯ն֮վեճ֮յին 

հ֮տվ֮ծը հր֮տ֮ր֮կվ֮ծ ձեռְ֮րում ընկ֮ծ է եղել, 

֮֯յց նր֮ ְոյությ֮ն մ֮սին մենք հ֮ստ֮տ տեղե-

կություն ենք ստ֮նում ֮յֱ երկի, ֮յն է՝ «֮֜ռ֮ջին 

կենց֮ղն իւր եւ ի ְ֮լն յ֮թոռ հ֮յր֮պետութե֮ն» ճ֮-

ռի, ְլխ֮ց֮նկից, որի մեջ նշվ֮ծ 12-րֱ ְլուխը հետևյ֮լ 

վերնְ֮իրն է ունեցել. «֏նֱֱիմ֮֮֯նութիւն ֮ռ ֮յնո-

սիկ, որ ֮րְելուն յօրհնելոյ զխ֮չս և յօծ֮նելոյ իւղովն, 

որ կոչի միւռովն»
82

։ ֈհ֮ ֱ֮վ֮ն֮֮֯ն֮կ֮ն ְ֮ղ֮-

փ֮ր֮կ֮ն պ֮յք֮րի ընֱհ֮նուր կոնտեքստում հ֮ս-

կ֮ն֮լի է ֱ֮ռնում, թե ինչու կ֮թողիկոսն օծվ֮ծ 

խ֮չն հ֮նձն֮ր֮րում է ի֯րև պ֮րտֱ֮իր երկրպְ֮ու-

թյ֮ն ֮ռ֮րկ֮, իսկ չօծվ֮ծը՝ ոչ։ ֟ր ֱ֮ ք֮ղկեֱոն֮-

կ֮ն վեճերի հետ կ֮պվ֮ծ ֮֯ն է, երևում է ն֮և ֛խի-

թ֮ր ֊ոշի «թղթից». «...և զխ֮չ զերկրպְ֮ելի ոչ ֮ւրհ-

նեն և ոչ ֮ւծ֮նեն (հույները), զի ֮յֱ ֮յնոցիկ է, որ ոչ 

խոստով֮նի ի խ֮չին զֈստու֮ծութիւնն»
83

։ ֮֔չի 

օրհնությ֮ն ու օծությ֮ն կ֮րְի հ֮ստ֮տումը ևս նշ֮-

ն֮կում է, որ հ֮յ եկեղեցու կողմից խ֮չի յուր֮հ֮տուկ 

մեկն֮֮֯նմ֮ն տես֮կ֮ն ֱրույթները ְործն֮կ֮ն 

կիր֮ռությ֮ն մեջ էին ֱրվում ժողովրֱ֮կ֮ն եկեղեց֮-

կ֮ն մ֮կ֮րֱ֮կում։ 

֑ողովրֱ֮կ֮ն ներքին խ֮վերում խ֮չի եկեղե-

ց֮կ֮ն ք֮րոզչությունն ու նր֮ պ֮շտ֮մունքի խր֮-

խուսումը 8-րֱ ֱ֮րի ֮ռ֮ջին ք֮ռորֱում ֗ովհ֮ն ֬ձ-
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 ֜ովհ֮ն ֈւձնեցի, ֛֮տենְ֮րութիւնք։ 
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 ֛խիթ֮ր ֊ոշ, ուղթ, 1901, էջ 58-59: 
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նեցու շնորհիվ հ֮ս֮վ իր ֮մեն֮֮֯րձր ֮րտ֮հ֮յ-

տությ֮նը։ ֗ետְ֮֮յում ֮յֱ ֮սպ֮րեզում որևէ նորու-

թյուն չմուծվեց, ֮յլ եղ֮ծը շ֮րուն֮կվեց, ֮վելի տ֮-

ր֮ծվեց ու մշ֮կվեց։ 9-րֱ ֱ֮րի վերջի հ֮յ կ֮թողիկոս 

֛֮շտոց ղվ֮րֱեցին, օրին֮կ, եր֯ կ֮զմում էր ֮յժմ 

իր ֮նունով հ֮յտնի ծիս֮ր֮ն - ժողով֮ծուն, կ֮նո-

նְ֮րեց ն֮և խ֮չի օրհնությ֮ն ու օծությ֮ն կ֮րְը, 

որովհետև վերջինս ֬ձնեցու ժ֮մ֮ն֮կից ի վեր շ֮տ 

տ֮ր֮ծվել ու եկեղեցու հ֮մ֮ր կենս֮կ֮ն ֮նհր֮-

ժեշտություն էր ֱ֮րձել, չն֮յ֮ծ չէին ֱֱ֮֮րել նր֮ 

շուրջ եղ֮ծ վեճերը։ ֛֮շտոց-ծիս֮ր֮նը, ըստ 10-րֱ 

ֱ֮րի վենետիկյ֮ն ձեռְ֮րի, 11-րֱ կ֮նոնը հ֮տկ֮ց-

նում է խ֮չի օրհնությ֮նը, որը կ֮տ֮րվելու էր 

հետևյ֮լ կ֮րְով. «։երեն յեկեղեցին և լու֮ն֮ն ն֮խ 

ջրով եւ ֮պ֮ ְինւով եւ ֮սեն ի թիւ ս֮ղմոս ֖.: ...եւ 

ֱ֮րձե֮լ լու֮ն֮ն ְինւով և ֮սեն զս֮ղմոսն ֖֊։...: 

ւ ֮պ֮ ֮ռե֮լ ք֮հ֮ն֮յն զսուր֯ միւռոնն կ֮[յ 

֮ռ] ընթեր խ֮չին եւ ֮սէ զ֮ղ֮ւթս զ֮յս. ֟ր տ֮ր֮-

ծեցեր ... ֮֯զուկս քո ...: ւ տե֮ռնְ֮րէ սուր֯ իւղովն 

ն֮խ զ֮կն խ֮չին եւ ֮պ֮ զթեւսն չորեսին եւ ի 

տե֮ռնְ֮րելն ֮ս֮սցէ. ֈւրհնեսցի, ֮ւծցի եւ սր֯եսցի 

խ֮չս ֮յս յ֮նուն ...»: 

֗ետո սր֮ն հ֮ջորֱում են ֮ղոթք, ք֮րոզ, ընթեր-

ցումներ։ «...ւ ֮պ֮ երկրպְ֮ութիւն մ֮տուց֮նելով 

հ֮մ֯ուրեն կ֮րְ֮ւ ըստ պ֮տուի եւ մի֮֮֯նութե֮մ֯ 

պ֮շտեն զնուְ֮ս ֮սելով, խ֮չի քո ֫րիստոս ...»: ֓սկ 

վերջում նորից ս֮ղմոս, ք֮րոզ, ֮ղոթք, որոնցով և 

֮վ֮րտվում է խ֮չի օծութե֮ն ու օրհնութե֮ն կ֮ր-

ְը
84

, որն իր ֯ոլոր մ֮նր֮մ֮սներով կ֮րող է ձְվել 

մինչև երկու ժ֮մ։ 
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 ։. ֤֮րְսյ֮ն, ֛֮յր ֨ուց֮կ, հտ. ֊, էջ 16-17: 



177 

֛֮շտոց կ֮թողիկոսի սույն կ֮նոն֮կ֮րְությունը 

նպ֮տ֮կ ունի ոչ մի֮յն կ֮զմ֮կերպելու ու միօրին֮կ 

ֱ֮րձնելու խ֮չի օրհնությունը հ֮յ եկեղեցու տ֮ր֮ծ-

քում, ֮յլև ֱր֮նով շեշտելու ֮յֱ կ֮րְի կ֮րևորու-

թյունն ու նշ֮ն֮կությունը, որպես հ֮յ ֮զְ֮յին ֮վ֮ն-

ֱույթի շ֮րուն֮կություն, որպես ֱ֮վ֮ն֮֮֯ն֮կ֮ն 

պ֮յք֮րի նոր ֮րձְ֮֮նք։ ֮֔չի օրհնությ֮ն կ֮րְի 

ְործն֮կ֮ն պ֮հ֮նջն ֮յնք֮ն մեծ է եղել, որ ֮յն տեղ 

է ְտել ն֮և ֮ռօրյ֮ օְտְ֮ործմ֮ն հ֮մ֮ր պ֮տ-

ր֮ստվ֮ծ ֘եռ֮ց ֛֮շտոցներում
85

։ 

֞ուտով նոր֮ստեղծ խ֮չերն ֮յնք֮ն են շ֮տ֮ցել, 

որ նր֮նց օրհնությունն ու երկրպְ֮ությունը ֱ֮ռն֮-

լու է եկեղեց֮կ֮ն հ֮ստ֮տությունների եկ֮մտ֮յին 

ְլխ֮վոր ֮ղ֯յուրներից մեկը։ 9-րֱ ֱ֮րի վերջում 

հ֮վ֮ն֮֮֯ր ֮րֱեն ֮յֱպես էր, ֮֯յց հ֮տկ֮պես 10-

րֱ ֱ֮րում էր, որ խ֮չի պ֮շտ֮մունքը լրիվ երև֮ն 

֯երեց իր տնտես֮կ֮ն շ֮հ֮վետությունը։ ֈյֱ ժ֮մ֮-

ն֮կից ի վեր ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն մեջ մեծ 

տ֮ր֮ծում ստ֮ցող խ֮չի սր֮֯վ֮յրերը և ֤. ֮֔չ 

կոչվ֮ծ եկեղեցիները, որպես եկ֮մտ֮֯եր ուխտ֮վ֮յ-

րեր, հսկողությ֮ն տ֮կ ֮ռնվեցին թեմ֮կ֮ն ֮թոռ-

ների կողմից։ ֓սկ խ֮չի օրհնությ֮ն ու օծությ֮ն 

կ֮րְն ֮յն լծ֮կն էր, որով կենտրոն֮կ֮ն ֮թոռը կ֮-

րող էր կ֮խմ֮ն մեջ ְցել խ֮չի տեղ֮կ֮ն սր֮֯վ֮յ-

րերը և «հ֮րկ֮տու» ֱ֮րձնել նր֮նց։ ֈյստեղ որոշ 

չ֮փով նկ֮տվում է ֮նְ֮մ կենտրոն֮կ֮ն ու թեմ֮-

կ֮ն ֮թոռների տնտես֮կ֮ն շ֮հերի ֮֯խում։ եմ֮-

կ֮ն եպիսկոպոսը, որպես տվյ֮լ ְ֮վ֮ռի հոְևոր իշ-

խ֮նությ֮ն պետ, ուզում էր մի֮յն֮կ տնօրինել իր 

թեմի տեղ֮կ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն ֮֯զմ֮թիվ մ֮նր 
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 ֗. ֈճ֮ռյ֮ն, ֮֗յոց ְրերը, էջ 322-23: 
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սր֮֯վ֮յրերի «֮ննկ֮տ» ֮րֱյունքները, ֱր֮ հ֮մ֮ր 

էլ ն֮ պետք է ձְտեր ֮յֱ ֯նְ֮֮վ֮ռում թուլ֮ցնել 

կ֮մ վեր֮ցնել իր կ֮խումը կ֮թողիկոս֮կ֮ն ֮թոռից։ 

֓սկ ֮յֱ կ֮խումը կվեր֮ն֮ր, եթե խ֮չը երկրպְ֮ելի 

ֱ֮ռն֮լու հ֮մ֮ր ֮նպ֮յմ֮ն չօծվեր և չօրհնվեր և, 

հետև֮֮֯ր, մյուռոն չծ֮խսվեր, չէ՞ որ մյուռոնը կենտ-

րոն֮կ֮ն ֮թոռից է «ְնվում»։ ֖֮մ ֮յֱ կ֮խումը 

կթուլ֮ն֮ր, եթե իր֮վունք տրվեր ն֮խորֱ տ֮րվ֮նից 

տնտեսվ֮ծ մյուռոնը հ֮ջորֱ տ֮րի ևս օְտְ֮ործելու, 

չէ՞ որ մյուռոնը «թ֮նկ էր նստում»։ 

֥երն ֮րվ֮ծ ֱ֮տողությունների լույսի տ֮կ ֮յլ 

ֱրֱ֮պ֮տճ֮ռներ են ստ֮նում, օրին֮կ, 10-րֱ ֱ֮րի 

հ֮յ կ֮թողիկոս ֈն֮նի֮ ֛ոկ֮ցու (941-965 թթ.) և 

֊րիְոր ֮֝րեկ֮ցու հոր՝ թեմ֮կ֮լ եպիսկոպոս ֔ոս-

րով ֈնձև֮ցու վեճերը, որոնք ֮վ֮րտվում են եպիս-

կոպոսի կ֮րְ֮լուծությ֮մ֯ ու ֮֯նֱ֮ր֮նքով։ ֔ոսրով 

ֈնձև֮ցու հ֮սցեին ուղղվ֮ծ կ֮թողիկոս֮կ֮ն մեղ֮-

ֱր֮նքներից ոչ մեկը հիմք չի տ֮լիս ֮յֱ եպիսկո-

պոսին հ֮մ֮րել ֮ղ֮նֱ֮վոր կ֮մ հունֱ֮֮վ֮ն։ ։֮յց 

ք֮նի որ ֈն֮նի֮ ֛ոկ֮ցու օրոք վերստին ֮շխուժ֮-

ցել էին թե՛ ֮ղ֮նֱ֮վորությունը (օր., ոնֱր֮կյ֮ն-

ները) և թե՛ հունֱ֮֮վ֮նությունը (օր., «ֈղվ֮նքի» 

եկեղեցում), ֮պ֮ ֱ֮վ֮ն֮կ֮ն ու ծիս֮կ֮ն հ֮րցե-

րում եղ֮ծ ֮մեն մի տ֮ր֮ձ֮յնություն կ֮մ նոր֮մու-

ծություն կ֮պվում էր ֮յֱ շեղումների հետ։ ֦վյ֮լ ֱեպ-

քում կ֮թողիկոսն իր եպիսկոպոսին ուղղ֮կի ֮ղ֮ն-

ֱ֮վոր կ֮մ հունֱ֮֮վ֮ն չի ֮նվ֮նում, ֮֯յց զְ֮ց-

վում է, որ ն֮ ձְտում է նր֮ ֮ս֮ծների ու հ֮յ֮ցքների 

մեջ տեսնել հուն֮սիրություն. «֮֫նզի ի ֝֊ (= 954թ.) 

թու֮կ֮նիս... յ֮րե֮ւ ոմն յեպիսկոպոս֮ց մերոց ֔ոս-

րով ֮նուն, որում հ֮ւ֮տ֮ցե֮լ էր մեր նմ֮ զվիճ֮կն 

ֈնձև֮ցե֮ցն ... յ֮նկ֮րծ֮կի ի֯րև ի ֱիւ֮կ֮ն հոְւոյն 
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շ֮րժե֮լ, ֮ռ֮նց իրիք հ֮կ֮ռ֮կութե֮ն, սկս֮ւ ն֮խ 

զ֮֯ր֮֯ռն ְել֮կի (ոլորելով, ծռմռելով) ֮րձ֮կել ըստ 

յուն֮րեն լեզուոյն զկիր֮կէն կիւռ֮կէ կոչել և զրու-

ս֮ղէմ՝ ռուս֮ղէմ ...» և ֮յլն
86

։
 

ֈհ֮ թե ինչպիսի պ֮րզուն֮կ փ֮ստեր են ֯եր-

վում հ֮կ֮ռ֮կ֮֮֯նությունը ֮֯ց֮տրելու հ֮մ֮ր։ 

ֈն֮նի֮ կ֮թողիկոսի ֯եր֮ծ մեղֱ֮ր֮նքներից մեկն 

էլ հենց վեր֮֯երում է մեր ֯ուն խնֱրին. «֮֫նզի յ֮-

ղְ֮ս ֫րիստոսե֮ն խ֮չին ֮յսպէս ֮սէր (֔ոսրովը) 

թէ՝ ֮յն խ֮չն որ ք֮հ֮ն֮յքն ֮ւրհնեն և ֮յլ զոր ոչ 

֮ւրհնեն, մի֮պ֮տիւ է և ֮ւելորֱ զ֮ւրհնէլն վ֮րկ֮-

նիմ»
87

։ ֟ր նշվ֮ծ մեղքերը ֱ֮վ֮ն֮կ֮ն շեղումներ 

չեն, երևում է ֮յն ֮֯նից, որ կ֮թողիկոսը ներում է 

ֱր֮նք։ ։֮յց եպիսկոպոսն իր տնտես֮կ֮ն ֮նկ֮խու-

թյ֮ն պ֮յք֮րը շ֮րուն֮կում է և ֮վելի խոր֮ցնում, 

֮յն ֮րֱեն կ֮թողիկոսը չի կ֮րող ներել, և որ֮կում է 

ի֯րև նոր հերձվ֮ծ. «ֈպ֮ սկս֮ւ ֮յլ իմն նոր հեր-

ձու֮ծ ֮ւ֮նֱել ... ք֮նզի ֮սէր. մի պ֮տիւ և մի փ֮ռք 

հրեշտ֮կ֮ց և հրեշտ֮կ֮պետ֮ց, ըստ նմին մի փ֮ռք 

և մի պ֮տիւ հ֮յր֮պետին և եպիկոպոսին...»
88

։ վ 

ինչպես երևում է կ֮թողիկոսի հ֮յտն֮ծ ֮յլ մ֮նր֮-

մ֮սներից, ֔ոսրով եպիսկոպոսը կ֮րծում է, որ. «կո-

չումն ձեռնֱ֮րութե֮ն չկ֮յ յեպիսկոպոսութենէ ի հ֮յ-

ր֮պետութիւն, և թէ՝ զ֮ն֮զ֮ն ֮նունք մետրօպօլիտք 

և ֮րքեպիսկոպոսք և պ֮տրի֮րְ՝ մ֮րմն֮կ֮ն ֮նու֮-

նֱ֮րութիւնք են։ ւ իմ֮ցե֮լ, - ֮վել֮ցնում է ֛ոկ֮ցի 

կ֮թողիկոսը, թէ չիք ֮նուն, որ ոչ ְիրն նշ֮ն֮կէ»
89

։ 

                                                           
86

 ֈն֮նի֮ կ֮թողիկոս, ֮֡տճ֮ռ, էջ 276: 
87

 ֝ույն տեղում։ 
88

 ֝ույն տեղում, էջ 276-77: 
89

 ֝ույն տեղում, էջ 277: ֓ ֱեպ, մեջ֯երմ֮ն մեջ «չիք ֮նուն որ ոչ 

զիրն նշ֮ն֮կէ» ֮րտ֮հ֮յտությունը միջնֱ֮֮րյ֮ն փիլիսոփ֮յ֮-
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ֈն֮նի֮յի մի ֮յլ թղթից վերջն֮կ֮ն֮պես պ֮րզվում 

է, որ ֔ոսրովն իր ֮յս հ֮յ֮ցքները հիմն֮վորում էր 

նր֮նով, որ. «֟չ ֮սի ֮ստիճ֮ն եպիսկոպոսի, ֮յլ 

֮թոռ մի֮յն»
90

։ ֤֮ ֮րֱեն եկեղեց֮կ֮ն հիեր֮րխի֮-

յին վեր֮֯երող հ֮րց է, որը և՛ ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն, և՛ 

ք֮ղ֮ք֮կ֮ն, և՛ տնտես֮կ֮ն նշ֮ն֮կություն ուներ։ 

֔ոսրովը, որ կ֮թողիկոսին հ֮մ֮րում էր ընֱ֮մե-

նը մ֮յր֮ք֮ղ֮քի կ֮մ ֮րք֮յ֮կ֮ն ֱռ֮ն եպիսկոպոս 

և ֱր֮նով իսկ ְ֮հերեց, ուզում է վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն 

մտքի տր֮մ֮֮֯նությ֮ն ուժով ֮ն֮րֱ֮ր հ֮մ֮րել 

եպիսկոպոսի հ֮րկ֮տու վիճ֮կը կ֮թողիկոսի ֮ռ֮ջ։ 

֓սկ վերջինս, որ նույն միջոցներով պ֮շտպ֮նում է 

հ֮ստ֮տվ֮ծ կ֮րְը և մերժում ֮մեն մի նոր֮մուծու-

թիւն, ֔ոսրովի ֮նունից իրեն հ֮րց է տ֮լիս և իր 

կողմից պ֮տ֮սխ֮նում. «ֈյլ ְիտեմ ... որ ֮սես. ֟՞վ 

կ֮ցոյց զիս կ֮պ֮լ֮տէր կ֮թողիկոսի, և զ֮յն ոչ 

֮ծես զմտ֮ւ եթէ զ֯ոլոր զձեռ֮մ֯ ֮նկե֮լք քոյ ո՞վ 

կ֮ցոյց քեզ պ֮րտ֮պ֮ն, և ֮նողորմ֮պէս ְ֮նձել 

տոկոսս խուռն զօշ֮ք֮ղութե֮մ֯ ...»
91

։ եռ ֮վելին, 

պ֮րզվում է, որ ֔ոսրով ֈնձև֮ցին մի֮յն֮կ չի եղել 

իր ք֮ղ֮ք֮կ֮ն ու տնտես֮կ֮ն ֮նկ֮խությ֮ն հ֮-

վ֮կնություններում։ ֈն֮նի֮ն հիշում է նր֮ ն֮խորֱ-

ներից մեկին՝ ֈր֮մին, որն ֮պրել է 10-րֱ ֱ֮րի 1-ին 

կեսում. «ֈյլ ֱու ֈր֮մին ֮շ֮կերտե֮լ, ֮նցուցէր զնո-

վ֮ւ, զի ն֮ թերևս զպտուղ եր֮խ֮յրե֮ցն մի֮յն ֮ր-

ְելուլ ֮֯ջ֮ղէր, ֮յլ ֱու ֯ն֮ւին զհ֮յր֮պետ֮կ֮նս 

                                                                                                                           
կ֮ն ռե֮լիզմի և նոմին֮լիզմի պ֮տմությ֮ն հ֮մ֮ր հետ֮քրքիր 

փ֮ստ կ֮րող է ծ֮ռ֮յել։ 
90

 ֝ույն տեղում, էջ 280: 
91

 «֝որին տե֮ռն ֈն֮նի֮յի ֮֗յոց կ֮թողիկոսի», տե՛ս ֊. ֦եր-

֛կրտչյ֮ն, ֟ւսումն֮սիրություններ, էջ 136: 
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֮֯ռն֮լ զ֮թոռն ձեռն֮րկեցեր, զի ֮նհոְ (յ)ընծ֮յ֮-

֯երութենէ ըստ֮սցիս զկե֮նս»
92

։ 

ֈյսպիսով, հ֮սկ֮ն֮լի է ֱ֮ռնում, թե ինչք֮ն տե-

ղին ու ֮նհր֮ժեշտ ְործ ձեռն֮րկեց ֛֮շտոց կ֮թո-

ղիկոսը, եր֯ հ֮յ ընֱհ֮նուր պետ֮կ֮ն կ֮զմ֮կեր-

պությ֮նը վ֮յել կ֮րְ֮վորեց եկեղեց֮կ֮ն ծեսերի 

կ֮նոնները, ֮յֱ թվում և խ֮չի օրհնությ֮ն ու օծու-

թյ֮ն կ֮րְը։ 

ւ եթե ֗ովհ֮ն ֬ձնեցու հ֮մ֮ր խ֮չօրհնեքի կ֮-

նոնն ֮վելի շուտ ֱ֮վ֮ն֮֮֯ն֮կ֮ն նշ֮ն֮կություն 

ուներ, ֛֮շտոց ղվ֮րֱեցու հ֮մ֮ր՝ ֮վելի շ֮տ ְործ-

ն֮կ֮ն, ֮պ֮ ֈն֮նի֮ ֛ոկ֮ցու ու ֔ոսրով ֈնձև֮-

ցու հ֮մ֮ր ֮յֱ ֯ոլորից ֮֯ցի ֮յն ֱ֮րձել էր ընֱ-

հ֮նուր ֯նույթի մեծ հ֮րցի ֮֯ղֱ֮րիչ մ֮սը և ձեռք էր 

֯երել ն֮և տնտես֮կ֮ն-ք֮ղ֮ք֮կ֮ն նշ֮ն֮կություն, 

մի ֮֯ն, որ պ֮յմ֮ն֮վորվ֮ծ էր ն֮և խ֮չի ժողովրֱ֮-

կ֮ն պ֮շտ֮մունքի լ֮յն տ֮ր֮ծմ֮մ֯։ 

*** 

ֈմփոփելով վերո֯երյ֮լ տվյ֮լները՝ ստ֮նում ենք 

խ֮չի պ֮շտ֮մունքի պ֮տմությ֮ն երկու կ֮րևոր փուլ։ 

ֈռ֮ջին՝ 6-8-րֱ ֱ֮րերում, եր֯ մղվում էր խ֮չի 

պ֮շտոն֮կ֮ն եկեղեց֮կ֮ն ք֮րոզչություն, որի հե-

տև֮նքով լիովին ձև֮վորվում է խ֮չի ժողովրֱ֮կ֮ն 

պ֮շտ֮մունքը, որի ֮ռ֮րկ֮յ֮կ֮ն ֮րտ֮հ֮յտու-

թյունն է ֱ֮ռնում վ֮ղ խ֮չք֮րը։ 

րկրորֱ՝ 8-9-րֱ և հետְ֮֮ ֱ֮րեր, եր֯ խ֮չի ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքն ֮յնք֮ն է խոր֮նում ու 

֮նկ֮խ֮նում, որ եկեղեցին ժողովրֱ֮կ֮ն տ֮րերքի 

ճնշմ֮ն տ֮կ ստիպվ֮ծ է լինում ֮յն պ֮շտոն֮կ֮-
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 ֝ույն տեղում։ 
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ն֮ցնել և ֱր֮ միջոցով զսպել, մեղմել ու «ְիտ֮կ֮-

ն֮ցնել» խ֮չ֮պ֮շտությ֮ն ու խ֮չ֮հ֮վ֮տքի ծ֮յ-

ր֮հեղ ֱրսևորումները։ ֗ետև֮֮֯ր, 9-րֱ ֱ֮րից ի վեր 

հ֮յ եկեղեցին շ֮րուն֮կում է պ֮յք֮րել ոչ մի֮յն ֮-

ղ֮նֱ֮վորների խ֮չ֮մ֮րտությ֮ն ֱեմ, ֮յլև սկսում է 

հսկել ու ընֱֱիմ֮ն֮լ ժողովրֱ֮կ֮ն ֮նկ֮խ խ֮չ֮-

պ֮շտ֮կ֮ն պ֮տկեր֮ցումներին ու պոռթկումներին։ 

֛ի կողմից ֱ֮ նշ֮ն֮կում է, որ հ֮յ եկեղեցին ի 

զորու չեղ֮վ վեր֮ցնելու կ֮մ փոխ֮րինելու (֮սենք՝ 

պ֮տկեր֮պ֮շտությ֮մ֯) ժողովրֱ֮կ֮ն ներքին խ֮-

վերում ձև֮վորվ֮ծ խ֮չի ֮ռ֮րկ֮յ֮կ֮ն պ֮շտ֮-

մունքը։ ֮֝ կ֮րող էր, ինչպես տես֮նք, մի֮յն վեր֮-

հսկել ու կ֮նոն֮վորել ֮յն հ֮տուկ միջոց֮ռումներով՝ 

հ֮ր և նմ֮ն ֯յուզ֮նֱ֮կ֮ն կ֮մ սլ֮վոն֮կ֮ն եկեղե-

ցիների ֮յն ջ֮նքերին, որոնք ուղղվ֮ծ էին իրենց 

ժողովրֱ֮-քրիստոնե֮կ֮ն (տվյ֮լ ֱեպքում՝ պ֮տկե-

ր֮պ֮շտ֮կ֮ն) ծ֮յր֮հեղ ֱրսևորումները զսպելուն 

ու կ֮րְ֮վորելուն։ ր֮ հ֮մ֮ր էլ 6-8-րֱ ֱ֮րերում 

հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն մեջ ձև֮վորվ֮ծ 

խ֮չի պ֮շտ֮մունքը ներկ֮յ֮նում է որպես միջն֮-

ֱ֮րյ֮ն պ֮տկեր֮պ֮շտությ֮ն պ֮տմ֮-ֆունկցիո-

ն֮լ տ֮ր֯եր֮կ ֮֗յ֮ստ֮նում։ 

֛յուս կողմից, հոְևոր վերն֮խ֮վն իր կ֮ռ֮վ֮ր-

մ֮ն պ֮շտոն֮կ֮ն մ֮րմինների՝ վ֮ն֮կ֮ն, վիճ֮կ֮-

յին, թեմ֮կ֮ն, կ֮թողիկոս֮կ֮ն ֮թոռների միջոցով 

յուրովի օְտְ֮ործում էր խ֮չի պ֮շտ֮մունքը՝ ֮յն 

ֱ֮րձնելով տնտես֮կ֮ն ու ֮֯րոյ֮կ֮ն շ֮հְ֮ործ-

մ֮ն մի նոր լծ֮կ և նյութ֮կ֮ն ֮֯րիքներ ֱիզելու 

֮ռ֮տ ֮ղ֯յուր։ 
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֛ֈ֤֝ ։ 

֔ֈ֠֫ֈ֧֏ ֥ ֛֢֓֝ֈֈ֧֜ֈ֝ ֡ֈ֦֞֟֝ֈ֖ֈ֝ 

֛֞ֈ֖֟֩֜֏ 

֊լուխ ֮ռ֮ջին. ֮֔չք֮րերի պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցումն ու 

նոր ֆունկցի֮ները 

֛ենք ֮րֱեն ֮ռիթ ունեցել ենք խոսելու խ֮չի թե՛ 

ժողովրֱ֮կ֮ն և թե՛ պ֮շտոն֮կ֮ն եկեղեց֮կ֮ն ըն-

կ֮լումների մ֮սին, ֮յժմ վերհիշենք ֱր֮նք կողք կող-

քի: ֏ստ պ֮շտոն֮կ֮ն եկեղեցու վ֮րֱ֮պետությ֮ն՝ 

խ֮չը փրկությ֮ն միջոց է (և ոչ մի֮յն չ֮րչ֮ր֮նքի), 

կեն֮ց ծ֮ռ, որի վր֮ խ֮չվեց ֈստվ֮ծ և հ֮րություն 

֮ռ֮վ, ֱր֮ հ֮մ֮ր էլ ֮յն ֮վելի սր֮֯զօծվեց ու ֱ֮ր-

ձ֮վ ֮֯րեխոս ս. ֝շ֮ն ֈստծո և մ֮րֱու միջև՝ իր հ֮-

տուկ ֮֯րձր տեղը ְր֮վելով հ֮յտնի սր֯երի ու սր֯ու-

թյունների հիեր֮րխի֮յում: 

֏ստ ժողովրֱ֮կ֮ն ընկ֮լմ֮ն՝ խ֮չը քրիստոնե֮-

կ֮ն պ֮շտ֮մունքի ֮նկ֮խ ու ինքնուրույն մի ֮ռ֮ր-

կ֮ է, որը ֱրվում է տվյ֮լ տեղի ժողովրֱ֮-քրիստո-

նե֮կ֮ն պ֮տկեր֮ցումների կենտրոնում և, իր վր֮ 

֮ռնելով ֮ստվ֮ծությ֮ն ֆունկցի֮ներ, ներկ֮յ֮նում 

է ի֯րև ֫րիստոսի տեղ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կ, որն էլ իր 

ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն հիմն֮վորումը ְտնում է խ֮չի ֮-

ռ֮սպելում, իսկ ծիս֮կ֮ն հիմն֮վորումը՝ խ֮չի ֮ռ֮-

ջին, ժողովրֱ֮կ֮ն սր֮֯վ֮յրերում՝ պ֮րզուն֮կ խ֮չ-

ք֮րերում: 

։ն֮կ֮ն է, որ երկրորֱ ընկ֮լմ֮ն վր֮ հիմնվ֮ծ 

խ֮չի ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքն ֮ռ֮ջին ընկ֮լ-

մ֮ն հ֮մ֮ձ֮յն պետք է պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցվեր և ֮յֱ 

ընթ֮ցքում ոչ մի֮յն ֮րմ֮տ֮կ֮ն փոփոխություն 

կրեր, ֮յլև իր հետքերը թողներ հ֮յ եկեղեցու ընֱհ֮-
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նուր ֮զְ֮յին նկ֮րְ֮րի մեջ: ֬րին֮կ, հ֮յ եկեղեցին 

իր պ֮շտոն֮կ֮ն ֦ոն֮ցույցում ու ֮֗յսմ֮վուրքնե-

րում խ֮չին ֮վելի շ֮տ տեղ է հ֮տկ֮ցնում, ք֮ն 

ընֱհ֮նուր քրիստոնե֮կ֮ն երկու մեծ եկեղեցիները և 

֮յլն: 

֟ւրեմն, տեղ֮կ֮ն որևէ խ֮չի պ֮շտ֮մունքի պ֮շ-

տոն֮կ֮ն֮ցումը չի ս֮հմ֮ն֮փ֮կվում մի֮յն խ֮չի 

ժողովրֱ֮կ֮ն ընկ֮լմ֮ն փոփոխությ֮մ֯ և ְիտ֮կ֮-

ն֮ցմ֮մ֯: ֮֡շտոն֮կ֮ն֮ցվում էին ն֮և խ֮չի պ֮շ-

տ֮մունքի հիմքը կ֮զմող ֮ռ֮սպելները, սր֮֯վ֮յրե-

րը: ֓նչպես ֮րֱեն իմ֮ց֮նք, խ֮չի ֮ռ֮ջին ժողովրֱ֮-

կ֮ն սր֮֯վ֮յրերը նշ֮ն֮վորվում էին պ֮րզուն֮կ 

խ֮չք֮րերով, որոնց օրին֮կները մեզ են հ֮սել իրենց 

ծְ֮մ֮ն ժ֮մ֮ն֮կ֮շրջ֮նից (8-րֱ ֱ.): 

֮֔չի ժողովրֱ֮կ֮ն սր֮֯վ֮յրերի պ֮շտոն֮կ֮-

ն֮ցումը ն֮խ և ֮ռ֮ջ ենթֱ֮րում է ֮յֱ խ֮չի օծում և 

օրհնում, որը հ֮րկ եղ֮ծ ֱեպքում ուղեկցվում էր 

տվյ֮լ պ֮րզուն֮կ խ֮չք֮րի նորոְմ֮մ֯ կ֮մ վեր֮-

մշ֮կմ֮մ֯: ե եր֯վ֮նից է սկսվել խ֮չք֮րերի օծու-

թյունը, ֱժվ֮ր է ֮սել, հ֮մեն֮յն ֱեպս, եր֯ ֛֮շտոց 

կ֮թողիկոսը կ֮զմում էր իր ծիս֮ր֮նը, ֮րֱեն օծում 

էին, որովհետև 9-րֱ ֱ. վերջին ք֮ռորֱից մեզ են հ֮սել 

մի շ֮րք պ֮շտոն֮կ֮ն խ֮չք֮ր֮յին կոթողներ, որոնք 

ունեին պ֮շտ֮մունք֮յին ֆունկցի֮ և չօծվել չէին կ֮-

րող: ֖իր֮ռ֮կ֮ն ֮յլ խ֮չ֮տես֮կներին զուְ֮հեռ ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն պ֮րզուն֮կ խ֮չք֮րի օծությունը պետք է 

ֱնել 8-րֱ ֱ֮րում, ֮֯յց ոչ ֮յֱ ֱ֮րի սկզ֯ում, եր֯ ֱեռ 

֮պրում էր ֗ովհ֮ն ֬ձնեցին, որովհետև նր֮ կ֮նո-

նում և ճ֮ռերում հիշվ֮ծ խ֮չ֮տես֮կների մեջ խ֮չ-
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ք֮ր տեսնելու ֮մուր հիմք չկ֮
93

, չէ՞ որ խ֮չք֮րը ֱեռ 

նոր էր ձև֮վորվում և, հ֮վ֮ն֮֮֯ր, ֱեռ լրիվ չէր 

֮զ֮տվել իր ժ֮յռեղեն, ք֮ր֮յր֮յին, լեռն֮յին ն֮խ֮-

տիպերից: վ ֬ձնեցի կ֮թողիկոսի ֮ս֮ծ «ք֮րե֮յ 

խ֮չ»-ի տ֮կ երևի պետք է հ֮սկ֮ն֮լ թև֮վոր ք֮րե 

խ֮չ, որի օծությ֮ն կ֮րְը հետְ֮֮յում փոխ֮նցվում 

է խ֮չք֮րին, որովհետև պ֮շտոն֮կ֮ն եկեղեց֮կ֮ն 

ընկ֮լմ֮մ֯ ֱր֮նք նույն֮կ֮ն են: ֮֫րե խ֮չի օրհ-

նությունը, ինչպես տես֮նք, տեղի ք֮հ֮ն֮յի պ֮րտ֮-

կ֮նությունն է: ֮֝ կ֮մ ինքն էր ְնում խ֮չի մոտ, կ֮մ 

ք֮րե խ֮չն էին ֯երում ք֮հ֮ն֮յի մոտ
94: 

րկրորֱ ֱեպքն ֮վելի հետ֮քրքիր է, որովհետև 

վկ֮յում է հեռ֮վոր ծ֮յր֮մ֮սերում պ֮շտ֮մունք֮-

յին խ֮չ֮կոթողների ստեղծմ֮ն տեղ֮կ֮ն, ժողովրֱ֮-

կ֮ն ն֮խ֮ձեռնությունների մ֮սին: 11-րֱ ֱ. ֥֮ս-

պուր֮կ֮նի վ֮ն֮կ֮ն ֮֯ն֮հյուս֮կ֮ն ֮վ֮նֱու-
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 ֙ևոնֱ պ֮տմիչը, (VIII ֱ.) նկ֮րְ֮րելով ֮ր֮֯ների կողմից 

պ֮տկերների ու խ֮չերի ջ֮րֱը, վերջիններիս հ֮մ֮ր օְտְ֮որ-

ծում է «զնմ֮նութիւն պ֮յծ֮ռ֮ցե֮լ խ֮չին ֫րիստոսի» ֮րտ֮-

հ֮յտությունը, որը նույնպես չի կ֮րող վեր֮֯երվել խ֮չք֮րերին, 

որովհետև ֱր֮նք, ըստ պ֮տմիչի, ֱրվ֮ծ էին եկեղեցու մուտքերի 

մոտ, մի ֮֯ն, որ խ֮չք֮րերի հ֮մ֮ր ֮նհն֮ր էր VIII ֱ֮րում: 

֦ե՛ս ֙ևոնֱ, ֮֡տմութիւն, էջ 152: 
94

 ր֯ ֮սում ենք ք֮րե խ֮չ, նկ֮տի ունենք թե՛ թև֮վոր խ֮չ և 

թե՛ խ֮չք֮ր, որոնք հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն մ֮տենְ֮րությ֮ն մեջ չեն 

հ֮նֱիպում և ֮վելի շ֮տ կիր֮ռվում են նոր ժ֮մ֮ն֮կներում: 

֮֔չք֮րի հնְ֮ույն կիր֮ռությունը «խ֮չ֮ք֮ր» ձևով հ֮յտնի է 

XII ֱ֮րի ֈրց֮խյ֮ն մի ֮րձ֮նְ֮րությունից, ֮֯յց ֮յֱտեղ էլ 

նկ֮տի ունի ոչ թե կոթողը, ֮յլ ֮յն ք֮րը, որից կերտվելու է խ֮չը, 

խ֮չք֮րը, տե՛ս ֜ովհ֮ննէս ֮֞հխ֮թունե֮նց, ֤տորְ֮րութիւն, 

հտ. II, էջ 362: ֛իջնֱ֮֮րում խ֮չի նյութը շեշտելու հ֮մ֮ր էր 

մի֮յն ֮սվում՝ «ք֮րե֮յ-ոսկե֮յ-փ֮յտե֮յ խ֮չեր» և ֮յլն: 
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թյուններից մեկի հ֮մ֮ձ֮յն՝ նմ֮ն ձևով մի խ֮չք֮ր է 

օծում ֊րիְոր ֮֝րեկ֮ցին
95: 

ֈս֮ցինք, որ պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն հետև֮նքով 

֮ռ֮ջին հերթին կիս֮մշ֮կ ք֮ր֮կոթողների փոխ֮-

րեն ֱրվում էին լրիվ մշ֮կվ֮ծ խ֮չք֮րեր, որոնց ֮ռ֮-

ջին թվְ֮րվ֮ծ օրին֮կները մեզ են հ֮սել 9-րֱ ֱ֮րի 

վերջին ք֮ռորֱից, իսկ հետְ֮֮յում, եր֯ ֮վելի էր 

֮ճում տվյ֮լ տեղի շուրջ հ֮վ֮քվ֮ծ ֯ն֮կչությունը 

կ֮մ ֮վելի էր մեծ֮նում սր֮֯վ֮յրի հռչ֮կը, եր֯եմն 

֮յնտեղ շինում էին եկեղեցի, մ֮տուռ կ֮մ հիմնում 

էին վ֮ն֮կ֮ն հ֮ստ֮տություն: ֮֔չք֮րի տեղում մեծ 

սր֮֯զ֮ն կ֮ռույց հիմնելու մ֮սին մի շ֮տ ֯նորոշ 

վկ֮յություն է պ֮հպ֮նվել ն֮և հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն 

էպոսի ֥֮ն֮ տ֮ր֯եր֮կներից մեկում, որի պ֮տմողն 

ու ְր֮ռողը, ս֮կ֮յն, ֮նհ֮յտ են մն֮ցել: 

«֎ն ժ֮մ֮ն֮կ ֤֮նֱուխն ֮ս֮ց ուր խոր. 

– ֛ենք մեր մ֮րմն֮վոր տուն շինեցինք, պետք չի՞ 

որ մեր խոְ֮վոր տունն էլ շինենք: 

֓սոր վերեն խր֮մ֮ն խ֮նին ու ֤֮սն֮ ժողովուրֱ 

հըմենն էլ էնտեղ ժողովվ֮ն ու էն խ֮լիվորու նշ֮նով 

ֱր֮ծ խ֮չք֮րի տեղ ժ֮մ ըմ շինեցին, մեկ օրվ֮ն մեջ 

թ֮քուստեցին, պըռծ֮ն: ֛եկէլ օրն էլ օծեցին ու պ֮-

տ֮րְ֮ ֮րին. ժ֮մու ֮նունն էլ ֱրին ֛֮րութ֮ ֮֡նցր 

ֈսպ֮ծ֮ծին»
96: ֈյստեղ կ֮րևոր է ֮յն հ֮նְ֮մ֮նքը, 
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 ֈ. ֮֙ն֮լ֮նյ֮ն, ֈվ֮նֱ֮պ֮տում, թիվ 774-֓, էջ 320: ֮֔չ-

ք֮րի հ֮նֱիս֮վոր օծմ֮ն փ֮ստը եր֯եմն շեշտվում էր 

խ֮չք֮րերի ֮րձ֮նְ֮րությունների մեջ, որոնցից մի հետ֮քրքիր 

օրին֮կ ְտնվել է ֦֮վուշի ֈյְեձոր ְյուղի մոտերքում՝ ֮֞-

հինյ֮նի կողմից, որից էլ ֮ռնում ենք ֮րձ֮նְ֮րությ֮ն ֮յֱ 

հ֮տվ֮ծը. «... ֯եր֮ք ֮շխ֮տութե֮մ֯ զխ֮չս, ֮ւրհնեց֮ք 

հ֮նֱիսիւ...»: ֦ե՛ս ֈ. ֮֞հինյ֮ն, IX-XIII ֱֱ. խ֮չք֮րերը, էջ 63: 
96

 ֤֮սն֮ ֕ռեր, մ֮սն ։, հտ. II, էջ 395: ֤ույն պ֮տումի («֤֮սն֮-

տուն») ֮ռ֮ջին հր֮տ֮ր֮կությունը տե՛ս ֈ֗, 1910 թ.: 
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որ ինչպես երև֮ց մեջ֯երումից, ֮ս֮ցողը, երևի, փոքր-

ինչ տեղյ֮կ լինելով հոְևոր ְործերին, տ֮ճ֮րի կ֮-

ռուցմ֮ն «կ֮րְը» որոշ֮կիորեն ְիտ֮կցել է, մի ֮֯ն, 

որ ֮րտ֮հ֮յտվել է ն֮և իր պ֮տումի ն֮խորֱ հ֮տ-

վ֮ծում, որտեղ պ֮տճ֮ռ֮֮֯նում է, թե ինչպես ֮յֱ 

հր֮շְ֮ործ վ֮յրում հ֮յտնվեց խ֮չք֮րը
97: 

֓սկ խ֮չի ֮ռ֮սպելների պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն 

կ֮մ, որ նույնն է թե՝ ְիտ֮կ֮ն խմְ֮֯րմ֮ն հետև֮ն-

քով ֮յֱ ֮ռ֮սպելները, զրկվելով իրենց ցցուն հր֮շ֮-

պ֮տում տ֮րրերից և հ֮րստ֮ցվելով իր֮կ֮ն փ֮ս-

տերով ու հերոսներով կ֮մ կեղծ պ֮տմ֮կ֮ն միջֱ֮ե-

պերով ու ְր֮վոր ֮ղ֯յուրների վկ֮յություններով, 

պ֮տմ֮կ֮ն֮նում էին ու վեր ֮ծվում տվյ֮լ սր֯ու-

թյ֮ն ձեռք֯երմ֮ն կ֮մ նր֮ վր֮ կ֮ռուցվ֮ծ վ֮նքի 

հիմնֱ֮րմ֮ն փոքրիկ պ֮տմությունների, որոնք ֮֯-

ն֮սիրությ֮ն մեջ որ֮կվում են որպես ֮նվ֮վեր, տե-

ղ֮կ֮ն-ְր֮կ֮ն ֮րտֱ֮ր֮նքներ: ֦եղ֮կ֮ն-ժողովրֱ-

֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի ֮րժ֮ն֮ց֮ծ տ֮ր֯եր խ֮չերի 

֮ռ֮սպել֮կ֮ն զորությունների հ֮նֱեպ ְիտ֮կ֮ն-

վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն վեր֮֯երմունքը շ֮տ ց֮յտուն ֮ր-

տ֮հ֮յտվել է ֮յֱ իսկ խ֮չերին նվիրվ֮ծ չ֮փ֮ծո 

ներ֯ողներում, որոնց հեղին֮կները մեղմ֮ցնում կ֮մ 

ուղղ֮կի շրջ֮նցում են խ֮չի ֮նսովոր հր֮շְ֮ործու-

թյունները (օրին֮կ՝ ֊ր. ֮֝րեկ֮ցին և ֮յլք): 

։֮յց չշեղվենք և հետևենք խ֮չի ժողովրֱ֮կ֮ն 

խ֮չք֮ր֮յին սր֮֯վ֮յրերի հետְ֮֮ պ֮շտոն֮կ֮-

ն֮ցմ֮նը: 

֏նֱհ֮նր֮պես, որևէ սր֮֯զ֮ն շենքի հիմնումը 

սերտ կ֮պ ունի նր֮ տեղի ընտրությ֮ն հետ, և 

ընտրվում է ֮յն վ֮յրը, որը կ֮մ ն֮խօրոք սր֮֯ցվ֮ծ 
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 ֝ույն տեղում, էջ 393: 
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էր, կ֮մ էլ ընտրելու ընթ֮ցքում սր֮֯ցվում է: ֝ույնն 

են պ֮տմում մեզ ն֮և սր֮֯վ֮յրերի հիմն֮րկեքի 

֮վ֮նֱությունները: ֮֡տ֮հ֮կ֮ն չէ, որ 4-5-րֱ ֱֱ. 

վ֮ղ քրիստոնե֮կ֮ն տ֮ճ֮րները կ֮ռուցվում էին 

հեթ֮նոս֮կ֮ն սր֮֯վ֮յրերում: ֮֗յտնի է ն֮և, որ 6-

7-րֱ ֱֱ. ճ֮րտ֮ր֮պետ֮կ֮ն ծ֮ղկմ֮ն շրջ֮նում 

քրիստոնե֮կ֮ն տ֮ճ֮րները հիմն֮կ֮նում կ֮ռուց-

վում էին ն֮խկին փոքր եկեղեցիների, մ֮տուռների 

տեղում՝ սր֮նց մեծ֮ցմ֮ն ու ճոխ֮ցմ֮ն հ֮շվին (օր. 

֗ռիփսիմե, ֍վ֮րթնոց և ֮յլն): ֓սկ ֮հ֮ սր֮֯տեղերի 

զ֮նְվ֮ծեղ ֮֯զմ֮ցումն ու նոր֮նոր տ֮ճ֮րների 

֯ուռն շին֮ր֮րությունը սկսվում է 9-10-րֱ ֱ֮րերում և 

շ֮րուն֮կվում մի ք֮նի ֱ֮ր: ֈյֱ նոր֮հ֮յտ շինվ֮ծք-

ների տեղերը, ֮մեն֮յն հ֮վ֮ն֮կ֮նությ֮մ֯, մեծ մ֮-

ս֮մ֯ հ֮մընկնում էին ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեու-

թյ֮ն մեջ հռչ֮կվ֮ծ սր֮֯վ֮յրերին, որոնցից հ֮ճ֮խ 

փոխ էին ֮ռնում ն֮և սր֮֯նունները (օր. ֤. ֮֔չ և 

֮յլն)
98: ֝որ սր֮֯զ֮ն շինությունները ևս ընկ֮լվում 

էին ի֯րև տեղ֮նքի սր֮֯զ֮ն կենտրոն, որի մոտ էր 

տեղ֮վորվ֮ծ նր֮ մերձ֮կ֮յքում հ֮վ֮քվ֮ծ ֯ն֮կ-

չությ֮ն ְերեզմ֮նոցը: ֛֮ն֮վ֮նֱ, խ֮չի ժողովրֱ֮-

կ֮ն սր֮֯վ֮յրերի (խ֮չք֮ր, ծ֮ռ, ք֮ր֮յր և ֮յլն) 

խ֮չ-սր֯ությունները, ֮ռ֮վել շ֮տ հ֮մ֮֯վ ունեն֮-

լով, ֮վելի հ֮ճ֮խ էին ընկնում մեծ սր֮֯զ֮ն կ֮-

ռույցների հիմքում: ր֮նով պետք է ֮֯ց֮տրել ֮յն 

փ֮ստը, որ 8-րֱ ֱ֮րից քիչ թվով ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮ր-

զուն֮կ խ֮չք֮րեր են հ֮սել, որովհետև նր֮նց տե-
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 ֝ույն ֮֯նը, ս֮կ֮յն, չենք կ֮րող ֮սել եկեղեց֮շ֮տ ք֮ղ֮ք-

ների հ֮մ֮ր (օր.՝ ֈնի), որովհետև նր֮նց մ֮սին, ց֮վոք, ְր֮վոր 

֮վ֮նֱ֮պ֮տում ֮ղ֯յուրները լռում են: ֈյնու֮մեն֮յնիվ, ք֮-

ղ֮քում ֮վ֮նֱությ֮մ֯ սր֮֯ցվ֮ծ տեղ պետք է որ ունեն֮ր ְոնե 

ְլխ֮վոր տ֮ճ֮րը: 
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ղում կ֮մ ֱրվել են հետְ֮֮յում ք֮նֱ֮կվ֮ծ ընտիր 

խ֮չք֮րեր, կ֮մ կ֮ռուցվել են սր֮֯զ֮ն շենքեր, կ֮մ 

էլ ուղղ֮կի լքվել ու մոռ֮ցվել են: ֛եր խնֱրի հ֮մ֮ր 

կ֮րևոր են ն֮խն֮կ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն խ֮չք֮ր֮յին 

սր֮֯վ֮յրերը, որոնցում կ֮նְնեցվել են ընտիր ֱ֮ս֮-

կ֮ն խ֮չք֮րեր, և որոնք հ֮սել են մինչև մեր օրերը: 

ֈյֱ խ֮չք֮րերի շուրջ սովոր֮֮֯ր ְոյ֮նում են ְե-

րեզմ֮նոցներ, որովհետև նր֮նք ընկ֮լվել են ի֯րև 

սր֮֯վ֮յր ու երկ֮ր ժ֮մ֮ն֮կ տվյ֮լ ֯ն֮կ֮վ֮յրի 

հ֮մ֮ր պ֮հել իրենց սր֮֯զն֮կ֮նությունը: ։ն֮կ֮ն 

է, որ պ֮շտ֮մունք֮յին ֮յֱ խ֮չք֮րի շուրջ հ֮յտնվ֮ծ 

ְերեզմ֮ն֮յին խ֮չք֮րերն զְ֮լիորեն ուշ են լինում 

թե՛ իրենց ժ֮մ֮ն֮կով և թե՛ ք֮նֱ֮կְ֮ր֮կ֮ն ֮ր-

վեստի ձևերով: ֬րին֮կ, ֝որ֮տուսի ֮մ֯ողջ ְերեզ-

մ֮ն֮կ֮ն խ֮չք֮րֱ֮֮շտն ֮ռ֮ջ֮ցել է մի ք֮նի 

հնְ֮ույն պ֮շտ֮մունք֮յին խ֮չք֮րերի (10-11-րֱ 

ֱֱ.) շուրջ, որոնցից լ֮վְ֮ույնը պ֮տր֮ստվել է 996 թ. 

և պ֮հվում է ֮֗յ֮ստ֮նի պ֮տմությ֮ն պետ֮կ֮ն 

թ֮նְ֮ր֮նում
99: ֖֮մ՝ ֥֮յոց ձորի շրջ֮նի ֛֮րտի-

րոս ְյուղից մոտ երկու կիլոմետր հեռու՝ ֱեպի հ֮ր֮վ-

֮րևելք, հ֮վ֮ն֮֮֯ր, ն֮խկին խ֮չի սր֮֯վ֮յրում 

ոմն ֛֮թևոս վ֮րֱ֮պետ 1275 թ. կ֮նְնեցրել է մի 

պ֮շտ֮մունք֮յին խ֮չք֮ր, իսկ ֱր֮նից տ֮րիներ 

֮նց (1286 թ.) նույն վ֮րֱ֮պետը խ֮չք֮րի ֱիմ֮ց՝ 

ְետ֮կի ֮ջ ֮փին, ֮վելի մեծ կ֮ռույց է հիմնել՝ վիմ֮-

փոր եկեղեցի: ֝շվ֮ծ պ֮շտ֮մունք֮յին խ֮չք֮րի 

շուրջ, ըստ ։֮րխուֱ֮րյ֮նի նկ֮րְ֮րությ֮ն, եղել է 

մեծ ְերեզմ֮ն֮տուն
100: ֖֮մ՝ ֥֮րֱենիսի շրջ֮նի 

֛եծ ֛֮զր֮ ְյուղի հին ְերեզմ֮ն֮տունը տեղ֮վոր-
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 ֤. ։֮րխուֱ֮րյ֮ն, իվ֮ն, պր֮կ III, էջ 178-79: 
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վ֮ծ է եղել 881 թ. կ֮նְնեցվ֮ծ պ֮շտ֮մունք֮յին 

խ֮չք֮րի շուրջ և ֮յլն
101: ֖֮րծում ենք, որ հենց ֮յս 

ճ֮ն֮պ֮րհով էլ ձև֮վորվել է խ֮չք֮ր֮յին տ֮պ֮ն-

ների ֮վ֮նֱույթը 12-րֱ ֱ֮րում, եր֯ ֮մեն մի ְերեզ-

մ֮ն֮ք֮ր պ֮տր֮ստվում էր տվյ֮լ սր֮֯վ֮յրի պ֮շ-

տ֮մունք֮յին կոթողի նմ֮ն֮կմ֮մ֯ ֮յնպես, ինչպես 

մ֮տուռ֮յին ְերեզմ֮ն֮կոթողները նմ֮ն֮կում էին 

֦իրոջ ְերեզմ֮նը: ֮֗մեմ֮տությունն ֮վելի հ֮մոզիչ 

ֱ֮րձնելու հ֮մ֮ր ֮սենք, որ ְերեզմ֮ններով շրջ֮-

պ֮տվ֮ծ պ֮շտ֮մունք֮յին խ֮չք֮րերը եր֯եմն նույ-

ն֮ցվում էին որևէ վկ֮յի կ֮մ սր֯ի ְերեզմ֮նի հետ և 

նմ֮ն֮կվում ի֯րև տ֮պ֮ն֮ք֮րերի ն֮խ֮տիպ: 

֗ետְ֮֮յում, եր֯ ֮յֱ պ֮շտ֮մունք֮յին խ֮չք֮րի և 

վկ֮յի ְերեզմ֮նի նույն֮ցումը խոր֮նում է, խ֮չք֮րի 

վր֮ կ֮րող է կ֮ռուցվել մ֮տուռ-վկ֮յ֮ր֮ն
102: 

֮֔չի ժողովրֱ֮կ֮ն սր֮֯վ֮յրերում պ֮րզուն֮կ 

ու ֮նմշ֮կ խ֮չք֮րի փոխ֮րեն ընտիր խ֮չ֮ք֮նֱ֮կ 

կ֮նְնեցնելը, ֯ն֮կ֮ն֮֮֯ր, ծնում էր ն֮և կոթողի 

֮րձ֮նְ֮րմ֮ն ֮նհր֮ժեշտություն, որովհետև տվյ֮լ 

ְործի թե՛ հեղին֮կը և թե՛ պ֮տվիր֮տուն ուզում էին 

իրենց ֮նունն ու հիշ֮տ֮կը հետְ֮֮ սերունֱներին 

թողնել ֮յֱ ֮րձ֮նְ֮րությ֮ն մեջ: ֓նչպես վերևում 

֮սել ենք, խ֮չք֮րը ֱր֮նով ձեռք է ֯երում հիշ֮տ֮-

                                                           
101

 ֤. ։֮րխուֱ֮րյ֮ն, իվ֮ն, պր֮կ IV, էջ 334-35: 
102

 ֗ետ֮քրքիր կլինի, եթե պ֮րզվի, որ տվյ֮լ խ֮չք֮ր-սր֮֯վ֮յ-

րի շուրջ հետְ֮֮յում ֮ռ֮ջ֮ց֮ծ ְերեզմ֮նոցում ֮վելի հին ու 

սկզ֯ն֮կ֮ն ְերեզմ֮ն֮ք֮րերը տեղ֮վորվում էին ֮յֱ իսկ սր֮֯-

զ֮ն խ֮չք֮րի ֮րևմտյ֮ն (ն֮և հյուսիս֮հ֮յ֮ց) կողմերում, իսկ 

ժ֮մ֮ն֮կով ֮վելի ուշ ու նոր տ֮պ֮ն֮ք֮րերը կ֮րող էին, ֮յֱ 

կ֮րְը խ֮խտելով, հ֮յտնվել սր֮֯վ֮յրի մյուս կողմերում ևս: 

ֈռ֮յժմ ֮յս նկ֮տումը ստուְելու հն֮ր֮վորություն չենք ունեցել: 
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կ֮ր֮ն֮յին ֆունկցի֮, որը ևս խ֮չք֮րի պ֮շտո-

ն֮կ֮ն֮ցմ֮ն-մշ֮կութ֮յն֮ցմ֮ն ֮րֱյունք է: 

ֈհ֮, ֮յս ֆունկցի֮ն, որ վ֮ղուց ուղեկցվում էր 

հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮վոր ու նյութ֮կ֮ն մշ֮կույթի 

հուշ֮րձ֮ններին, խ֮չք֮րերի հետ կ֮պվելով՝ վ֮ր֮-

կիչ օրին֮կ է ֱ֮ռնում շ֮տ իշխ֮նների, վ֮րֱ֮պետ-

ների և, ընֱհ֮նր֮պես, կ֮րող մ֮րֱկ֮նց հ֮մ֮ր, ով-

քեր իրենց ֮նունները հ֮վերժ֮ցնում էին իրենց 

պ֮տվիր֮ծ ְողտրիկ խ֮չք֮րերի հետ: ֮֡րզ է, որ 

նմ֮ն ֱեպքում նոր֮ստեղծ խ֮չք֮րը կտրվում է ն֮խ-

ն֮կ֮ն միջ֮վ֮յրից և կ֮նְնեցվում նոր֮նոր վ֮յրե-

րում, ֮֯նուկ ու մ֮րֱ֮շ֮տ տեղերում, եկեղեցիների 

ու վ֮նքերի ֮֯կերում և ֮յլուրեք: ֝որ խ֮չք֮րերը, 

սր֮֯վ֮յրերից կտրվելով, հ֮ճ֮խ կորցնում էին ն֮և 

իրենց պ֮շտ֮մունք֮յին ֆունկցի֮ն և կ֮նְնեցվում 

֮մեն մի պ֮տեհ ու նշ֮ն֮վոր ֮ռիթով կ֮մ ուղղ֮կի 

֮ն֮ռիթ, ի֯րև հոְևոր տուրք կ֮մ հիշ֮տ֮կի 

կոթողներ, որոնք եր֯եմն շփոթվում են ְերեզմ֮ն֮յին 

խ֮չք֮րերի հետ: 

֥երջ֮պես, խ֮չք֮րերի պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն 

հետև֮նքներից մեկն էլ ֮յն է, որ խ֮չ֮ք֮նֱ֮կը 12-

13-րֱ ֱ֮րերում ֱ֮ռնում է եկեղեցիների ու վ֮նքերի 

ճ֮րտ֮ր֮պետ֮կ֮ն հ֮մ֮լիրների պ֮րտֱ֮իր տ֮ր-

րերից մեկը. ֮յն ֱրվում է սր֮֯զ֮ն կ֮ռույցի մուտ-

քերի մոտ ու պ֮տերի մեջ, ճ֮կ֮տ֮մ֮սերում ու 

որմն֮սյուների վր֮, ְ֮վիթներում և օժ֮նֱ֮կ կից 

սր֮հներում, ֮նְ֮մ խոր֮ններում ու սեղ֮նների 

վր֮: ֈյս ֮մենով, խ֮չք֮րը ճ֮րտ֮ր֮պետ֮կ֮ն հ֮-

մ֮լիրում ձեռք է ֯երում սր֮֯զ֮ն ֱեկորի ֱեր, որի 

նպ֮տ֮կն է ֮վելի շեշտել խ֮չվ֮ծ ֈստծո սր֮֯-

վ֮յրի փրկչ֮֮֯ն֮կ֮ն ֯նույթը, նպ֮ստել ընֱհ֮նուր 
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քրիստոնե֮կ֮ն հ֮մ֮լիրում սր֮֯զն֮կ֮նությ֮ն մի-

ջ֮վ֮յրի ստեղծմ֮նը և հ֮վ֮տ֮ցյ֮լներին ներշնչել 

մի վեր֮ց֮կ֮ն ու ֮ն֯ռնելի, երկյուղ֮հ֮ր ու խղճ֮-

հ֮ր տր֮մֱ֮րություն: ֝շվ֮ծ ֱեկոր֮յին խ֮չք֮րերը 

եր֯եմն ունենում են հեղին֮կ֮յին ֮րձ֮նְ֮րու-

թյուններ, որոնք ս֮կ֮յն տվյ֮լ ֱեպքում ստեղծ֮֮֯-

ն֮կ֮ն որոշիչ ֮րժեք չունեն, ֱր֮ հ֮մ֮ր էլ շ֮տ քիչ 

ու ֮ննկ֮տ են լինում: 

֝շվ֮ծ ոչ պ֮շտ֮մունք֮յին կիր֮ռություններում 

խ֮չք֮րը, փ֮ստորեն, ստ֮նում է երեք նոր ֆունկցի֮ 

(հիշ֮տ֮կ֮ր֮ն֮յին, տ֮պ֮ն֮ք֮ր֮յին, ֱեկոր֮յին), 

որոնք պ֮շտ֮մունք֮յին ֆունկցի֮յի չ֮փ կ֮րևոր-

վում ու կ֮յուն֮նում են, որովհետև ֯խում են ժողո-

վըրֱ֮կ֮ն խ֮չի պ֮շտ֮մունքի հ֮նֱեպ պ֮շտոն֮-

կ֮ն եկեղեցու ք֮ղ֮ք֮կ֮նությունից և ճշտիվ հ֮մ֮-

պ֮տ֮սխ֮նում են խ֮չի վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն ընկ֮լմ֮-

նը, ըստ որի՝ ֮յլ սր֯ությունների շ֮րքում խ֮չը ևս 

երկրպְ֮ելի է, որովհետև ֫րիստոսի հ֮ղթությ֮ն 

նշ֮նն է և ֮֯րեխոս է երկրի ու երկնքի միջև, և ոչ թե 

֫րիստոսից ֮նկ֮խ ինքնուրույն պ֮շտ֮մունքի ֮-

ռ֮րկ֮ ու ֮նմիջ֮կ֮ն խնֱր֮կ֮տ֮ր, ինչպես ժողո-

վրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն շ֮տ շրջ֮ններում էին 

ընկ֮լում: ֗ետզհետե խ֮չք֮րի նոր ֆունկցի֮ները, 

որ ստվերում են թողնում ֮նְ֮մ նր֮ ֮մեն֮սկզ֯ն֮-

կ֮ն պ֮շտ֮մունք֮յին ֆունկցի֮ն, ֮յնք֮ն են տ֮-

ր֮ծվում, որ ֛խիթ֮ր ֊ոշն ֮յն ֮րձ֮նְ֮րում է ի֯րև 

֮նց֮նկ֮լի փ֮ստ և հ֮մեմ֮տում հույների ու վր֮-

ցիների մեջ պ֮տկերների չ֮փից ֱուրս տ֮ր֮ծմ֮ն 

հետ. «֍ի որպէս հ֮յք զխ֮չ ֮ն֮րְեցին՝ ֮րհ֮մ֮ր-

հ֮ն֮ւք ֮մեն֮յն տեղիս կ֮նְնելով, նոյնպէս յոյնք եւ 
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վիրք՝ զպ֮տկերս...»
103: ֪֮ստորեն, նշ֮ն֮վոր վ֮րֱ֮-

պետը ֱժְոհություն է հ֮յտնում մի երևույթի ֱեմ, որը 

մի կողմից պ֮յմ֮ն֮վորվ֮ծ էր հ֮յկ֮կ֮ն խ֮չի 

պ֮շտ֮մունքով, մյուս կողմից՝ ֮յս պ֮շտ֮մունքի 

հ֮նֱեպ հ֮յ եկեղեցու պ֮շտոն֮կ֮ն վեր֮֯երմուն-

քով: ֈյֱ վեր֮֯երմունքի շնորհիվ խ֮չք֮րի ֯ոլոր 

չորս ֆունկցի֮ները ְտնում են իրենց հ֮ղորֱ֮կց֮-

կ֮ն ֮րժեքի վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն ֮֯ց֮տրությունները. 

֮) խ֮չը պետք է պ֮շտել ի֯րև տիրոջ նշ֮նի, որ ֮֯-

րեխոս է, ֯) ոչ թե խ֮չի նյութին (ք֮ր, փ֮յտ ևն) պետք 

է երկրպְ֮ել, կ֮մ ֮յֱ նյութն ֮ստվ֮ծ֮ցնել, «֮յլ նո-

վ֮ւ ի յիշ֮տ֮կել չ֮րչ֮ր֮ն֮ց փրկչին մերոյ»
104

, ְ) 

խ֮չը պետք է պ֮տկերների, սր֯ոց վ֮րքերի նմ֮ն ըն-

ֱունել ու պ֮տվել, «զի յիշեցուցիչ» է
105

, ֱ) խ֮չը 

ֱրվում է ְերեզմ֮նների վր֮, որպես ֮նֱր֮շխ֮րհի 

ֱռ֮ն նշ֮ն
106

, փրկությ֮ն եր֮շխիք, հ֮րությ֮ն 

խորհրֱ֮նիշ և ֮յլն: 

։երվ֮ծ ֮յս չորս ְործ֮ռույթների ֮֯ց֮տրու-

թյուններից մի֮յն վերջինը չի կ֮պվում պ֮շտ֮մուն-

ք֮յինի հետ, մն֮ց֮ծ երեքն ուղղ֮կի կ֮րְ֮վորում, 

կ֮զմ֮կերպում են ֮յֱ պ֮շտ֮մունքը՝ զսպելով ու 

մեղմ֮ցնելով ֮յն: կեղեցու ջ֮նքերով հ֮յ իր֮կ֮-

նությ֮ն մեջ հիմն֮կ֮նում վեր֮ցվել էին ְերեզմ֮-

ն֮պ֮շտությ֮ն ու մեռել֮պ֮շտությ֮ն հետքերը, և 

մն֮ցել էր մի֮յն ֮յն ննջեցյ֮լների պ֮շտ֮մունքը, ո-

րոնք կենֱ֮նությ֮ն օրոք կ֮մ ետմ֮հու սր֮֯ցվել են: 

                                                           
103

 ֛խիթ֮ր ֊ոշ, ուղթ, 1901, էջ 60: 
104

 ֜ովհ֮ննէս ֤֮րկ֮ւְ֮, ֥֮սն սր֯ոյ խ֮չին, ձեռ. 6453, էջ 

144֮: 
105

 ֛խիթ֮ր ֊ոշ, ուղթ, էջ 60: 
106

 ֈռ֮քել ֤իւնեցի, ր֮խտְ֮իրք, էջ 98: 
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ֈյսպիսով խ֮չի ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի 

պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն ու «ְիտ֮կ֮ն֮ցմ֮ն» ք֮ղ֮ք֮-

կ֮նությունը խ֮չք֮րերի զ֮րְ֮ցմ֮ն պ֮տմությ֮ն 

մեջ նշ֮ն֮վորում է նոր փուլ, որը ֱրսևորվում է. ֮) 

խ֮չք֮րերի ուշ պ֮շտ֮մունք֮յին կիր֮ռություննե-

րով և, ըստ ֮յֱմ՝ երեք նոր ֆունկցի֮ների ձեռք֯երու-

մով, ֯) ն֮խն֮կ֮ն պ֮շտ֮մունք֮յին ֆունկցի֮յի 

մեղմ֮ցմ֮մ֯ և ըստ ֮յֱմ՝ պ֮շտ֮մունք֮յին կոթողին 

ն֮և հիշ֮տ֮կ֮ր֮ն֮յին ֆունկցի֮ վերְ֮րելով ու 

կոթողի պ֮տվիր֮տուի եր֮խտիքն ու հիշ֮տ֮կն 

֮րձ֮նְ֮րությ֮մ֯ հ֮վերժ֮ցնելով: ֈսել կուզի, որ 

֮րձ֮նְ֮րվ֮ծությ֮ն փ֮ստն ինքնին պ֮շտ֮մուն-

ք֮յին խ֮չք֮րի մշ֮կութ֮յն֮ցմ֮ն փ֮ստ է: 

֮֔չք֮րի ժողովրֱ֮կ֮ն ընկ֮լումից եկող պ֮շ-

տ֮մունք֮յին և ְործ֮ռույթների պ֮շտոն֮կ֮ն ըն-

կ֮լումից եկող հիշ֮տ֮կ֮ր֮ն֮յին ֆունկցի֮ների 

֮յս մի֮խ֮ռնումը, ինչպես ն֮և ընֱհ֮նր֮պես խ֮չի 

երկու հ֮կֱ֮իր ընկ֮լումների (ժողովրֱ֮կ֮ն ու վ֮ր-

ֱ֮պետ֮կ֮ն) հ֮շտեցումն իրենց հետքը թողեցին 9-

10-րֱ և հետְ֮֮ ֱ֮րերի ֮րձ֮նְ֮րությունների լեզ-

վում: 

-եթև ֱիտ֮րկումն իսկ ցույց է տ֮լիս, որ միջ

նֱ֮֮րում ְոյություն են ունեցել խ֮չք֮րերի ֮րձ֮-

նְ֮ր֮կ֮ն ֮֯ն֮ձևերի մի ք֮նի տիպեր, որոնք սեր-

տորեն կ֮պվ֮ծ են եղել տվյ֮լ խ֮չ֮կոթողի ֆունկ-

ցի֮յի ու նպ֮տ֮կֱ֮րմ֮ն հետ: ֈյսպես, օրին֮կ, 

ְերեզմ֮ն֮յին խ֮չք֮րերի ֮րձ֮նְ֮րությունների 

ճնշող մեծ֮մ֮սնությունն ունի հիշ֮տ֮կի, ֮պ֮՝ 

֮֯րեխոսությ֮ն ֮֯ն֮ձևեր հ֮սկ֮ն֮լի պ֮տճ֮ռով, 

որովհետև ֱր֮նք պ֮շտ֮մունքի հ֮մ֮ր չէին կ֮նְ-

նեցվում և, ի֯րև ֮յֱպիսիք, ստիլո֮֯տներ (պ֮տվ֮ն-
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ֱ֮ններ) չէին ունենում: ֓սկ ֮յն ְերեզմ֮ն֮յին խ֮չ-

ք֮րերը, որոնք ունեն և՛ պ֮տվ֮նֱ֮ն (ստիլո֮֯տ), և՛ 

պ֮շտ֮մունք֮յին ֮֯ն֮ձև, պետք է որ֮կել ի֯րև 

խ֮չք֮րի տ֮ր֯եր ֆունկցիոն֮լ նշ֮ն֮կությունների 

թյուրընկ֮լմ֮ն ու ֮ղ֮վ֮ղմ֮ն օրին֮կներ, որոնք 

֮ռ֮ջ են եկել ոչ ְերեզմ֮ն֮յին խ֮չք֮րերի ֮րձ֮-

նְ֮ր֮կ֮ն ֮վ֮նֱույթի ֮զֱեցությ֮մ֯ կ֮մ, ընֱհ֮ն-

ր֮պես, խ֮չք֮ր֮յին ֮րձ֮նְ֮րությունների հետ֮-

ְ֮ հ֮մ֮հ֮րթեցմ֮ն միտումի հետև֮նքով: ֫իչ հետո 

կպ֮րզվի, որ ֮֯րեխոսությ֮ն ֮֯ն֮ձևն սկզ֯ն֮պես 

եղել է ոչ ְերեզմ֮ն֮յին և հետո է ֮նցել ְերեզմ֮ն-

ներին՝ խ֮չք֮րերի հետ մի֮սին (11-12-րֱ ֱֱ.). ְերեզ-

մ֮ն֮յին մ֮կְ֮րությունների ֮վ֮նֱույթին շ֮տ 

հ֮ր֮զ֮տ է մն֮ցել, օրին֮կ, հին ֢ուղ֮յի մեծ ְերեզ-

մ֮ն֮տունը, որտեղ 1648 թ. տվյ֮լներով եղել է մոտ 

10.000 խ֮չք֮ր, իսկ խորհրֱ֮յին ժ֮մ֮ն֮կ֮շրջ֮-

նում մն֮ցել է շուրջ 3.000
107

, որոնք էլ ֮֯ր֮֯րոս֮֮֯ր 

ջ֮րֱվեցին խորհրֱ֮յին տ֮րիներին: 

թե մի կողմ թողնենք ֯նույթով ու ֯ով֮նֱ֮կու-

թյ֮մ֯ խիստ յուր֮հ֮տուկ ու եզ֮կի ֮րձ֮նְ֮րու-

թյունները, ֮պ֮ կստ֮ն֮նք վիմְ֮րերի մի ք֮նի ընֱ-

հ֮նուր ֮֯ն֮ձև֮յին տիպեր, որոնք ունեն ենթ֮-

տես֮կներ: ֥երջիններս մեր նշ֮ծ տես֮կետից կ֮-

րոտ են ֮ռ֮նձին մշ֮կութ֮֮֯ն֮կ֮ն քննությ֮ն: ֈյֱ 

ընֱհ֮նուր տիպերը հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮նում են խ֮չ-

ք֮րերի պ֮շտ֮մունք֮յին, հիշ֮տ֮կ֮ր֮ն֮յին և ְե-

րեզմ֮ն֮յին ֆունկցի֮ներին (խ֮չք֮րի ֱեկոր֮տիվ 

ֆունկցի֮ն սովոր֮֮֯ր ինֆորմ֮տիվ ֮րձ֮նְ֮րու-
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 ֤. ֤֮ղումյ֮ն, ֥. ֮֗րությունյ֮ն, ֥իմְ֮րեր, ֒֗֊, 1983, 12, 

էջ 42-61: ֗ոֱվ֮ծում ֯երվ֮ծ մոտ 80 խ֮չք֮րերի վիմְ֮րու-

թյունները մեծ մ֮սով պ֮տկ֮նում են XVI ֱ.: 
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թյուն չի ընֱունում՝ պ֮րուն֮կելով մի֮յն կ֮նְնողի 

֮նունն ու թվ֮կ֮նը, իսկ հ֮նְ֮մ֮նորեն ընֱ֮րձ֮կ-

վելու ֱեպքում էլ նր֮ ինֆորմ֮ցի֮ն ուժը կորցնում է 

(որովհետև տվյ֮լ խ֮չք֮րն ուրիշ ֮֯նի հ֮մ֮ր է 

կ֮նְն֮ծ): 

֮֡շտ֮մունք֮յին խ֮չք֮րի ֮րձ֮նְ֮ր֮կ֮ն ֮֯-

ն֮ձևի հնְ֮ույն օրին֮կներից մեկը պ֮հպ֮նվել է 

֛եծ ֛֮զր֮յում. «֜֒: (330+551=881) թու֮կ֮նու-

թե֮նս հ֮յոց, ես՝ ֊րիְոր ֈտրներսեհե֮ն. ֤իւնե֮ց 

եւ ֈղու֮նից իշխ֮ն, կ֮նְնեցի զ(ս)ուր֯ նշ֮նս ֮ւְ-

ն֮կ֮ն հ֮ւ֮տ֮ցելոց: ֟րք երկրպְ֮եք սուր֯ խ֮չիս 

֫րիստոսի, զիս յ֮ղ֮ւթս յիշեսջիք»
108: 

ֈյս ֮րձ֮նְ֮րությ֮ն մեջ խ֮չը ընկ֮լվ֮ծ է ճիշտ 

֮յնպես, ինչպես ընֱունվ֮ծ էր ժողովրֱ֮կ֮ն քրիս-

տոնեությ֮ն մեջ. ֮յսինքն՝ խ֮չն ֮նմիջ֮կ֮ն խնֱր֮-

կ֮տ֮ր է և երկրպְ֮ությ֮ն ֮ռ֮րկ֮: ֓սկ իշխ֮նի 

֮նունն ու խնֱր֮նքը ֮֯ց֮տրվում է ինքնին ֮րձ֮-

նְ֮րմ֮ն փ֮ստով: ֥երը ֯երվ֮ծ ֮րձ֮նְ֮րությունը 

(էջ 52), որ ֮ռնվել է ֥֮սպուր֮կ֮նի ֈլյուր ְյուղում 

պ֮հպ֮նվ֮ծ 1214 թ. խ֮չք֮րից, կ֮րող է ծ֮ռ֮յել 

որպես երկրորֱ օրին֮կ, ֮֯յց ֮ռ֮վել հետ֮քրքիր է 

հետևյ֮լ օրին֮կը, որ պ֮հպ֮նվել է ֈշտ֮ր֮կի 

֛ուղնի ְյուղի 986 թ. խ֮չք֮րի վր֮: ֤ր֮ հեղին֮կը 

խ֮չը կ֮նְնեցրել է փոքր-ինչ ֮յլ նպ֮տ֮կով. «...ի 

յ֮ւְն֮կ֮նութիւն ինձ եւ զ֮ւ֮կ֮ց իմոց, որ երկրպ֮-

ְէք...» և ֮յլն: ֈյստեղ խ֮չի ընկ֮լումը նույնն է, ֮֯յց 

֮յն ֮րֱեն կոչվ֮ծ է ծ֮ռ֮յելու ոչ թե կոլեկտիվին, 

ինչպես ն֮խորֱներում էր, ֮յլ կ֮նְնեցնողին ու նր֮ 

ընտ֮նիքին: ֝շվ֮ծ օրին֮կներում ֮մեն֮կ֮րևոր 

կողմն ֮յն է, որ խ֮չը ֯ոլոր ֮յֱ վիմְ֮րերում իր ծ֮-
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 ֤. ։֮րխուֱ֮րյ֮ն, իվ֮ն, պր֮կ IV, էջ 334: 
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ռ֮յությունը մ֮տուցելու է ներկ֮յում, ֮յսինքն՝ պ֮տ-

վիր֮տուների ու երկրպְ֮ուների կենֱ֮նությ֮ն օրոք: 

֏ստ ֮րձ֮նְ֮ր֮կ֮ն ֮֯ն֮ձևերի 2-րֱ տիպի՝ 

ինչպես ֮յֱ ֖֮տր֮նիֱե թְ֮ուհու ֮րձ֮նְ֮րությու-

նից է երևում, հենց որ խ֮չը կ֮նְնեցվում է հ֮նուն 

մեկ ֮նձի, ֮պ֮ ֮յն իր զոր֮վոր ֆունկցի֮ն իր֮կ֮-

ն֮ցնում է ոչ թե տվյ֮լ ֮նձի կենֱ֮նությ֮ն օրոք, ֮յլ 

նր֮ մ֮հից հետո, իսկ ֮վելի ստույְ՝ ֮հեղ ֱ֮տ֮ս-

տ֮նի օրը. «թու֮կ֮նս :֜֓֏: (879) յ֮նուն ֮յ (֮ստու-

ծոյ) ես ֖֮տր֮նֱէ հ֮յոց թְ֮ո(ւ)հ(ի), որ կ֮(ն)ְնե(֮)լ 

զսուր֯ խ֮չս ի ֮֯րեխոսութիւն ինծ»
109: 

֮֔չք֮րերի ֮րձ֮նְ֮րությունների ֮֯ն֮ձև֮յին 

երկրորֱ տիպի ֮֯րեխոս֮կ֮ն-փրկչ֮֮֯ն֮կ֮ն ֯ո-

վ֮նֱ֮կությունը մերձեցնում, իր֮ր է կ֮պում խ֮չ-

ք֮րերի պ֮շտ֮մունք֮յին ու հիշ֮տ֮կ֮ր֮ն֮յին 

ֆունկցի֮ները, որովհետև նմ֮ն֮տիպ ֮րձ֮նְ֮րու-

թյուններում խ֮չը մեծ֮վ մ֮ս֮մ֯ կոչվ֮ծ է լինում 

ծ֮ռ֮յելու հենց պ֮տվիր֮տուին «ի ֮֯րեխոսութիւն» 

կ֮մ «ի փրկութիւն» և ֮յլն: ֈհ֮ ֮յֱ տիպի մի օրին֮կ 

ևս. «֓ թְ֮֮ւորութե֮ն ֥֮ս֮կ֮ տր ։ְ֮֯էն որֱի 

֤իւնե֮ց իշխ֮նին, հ֮յոց թու֮կ֮նութե֮ն որ :֜֒: 

(886) էր, ես ֮ւիթ կ֮նְնեցի զխ֮չս վ֮սն հոְւոյ... 

յ֮ղ֮ւթս զիս իշեցէք»
110: ֥երոհիշյ֮լ երկու և նույն֮-

տիպ ֮յլ ֮րձ֮նְ֮րություններում խ֮չն ընկ֮լվ֮ծ է 

ճիշտ պ֮շտոն֮կ֮ն հ֮յեց֮կետով, որպես ֮֯րեխոս, 

միջնորֱ և, ըստ ֮յֱմ, երկրպְ֮ությ֮ն ֮ռ֮րկ֮: 

րկրպְ֮ելիությունը երևում է նմ֮ն֮տիպ ֮յլ օրի-

ն֮կներից: ֈսենք, ֛եփորել ֮նվ֮մ֯ մի ֮շխ֮րհիկ 

տեր 1226 թ. ֝որ֮տուսում կ֮նְնեցրել է հ֮յտնի 

                                                           
109

 ։. ֈռ֮քելյ֮ն, ֊֮ռնի, հտ. ֈ, էջ 84: 
110

 ֤. ։֮րխուֱ֮րյ֮ն, իվ֮ն, պր֮կ ֊, էջ 21: 
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«֮֗զ֮խ֮չը»՝ ְրելով նր֮ վր֮. «... շինեցի խ֮չս, 

կ֮նְնեցի ի փրկութիւն ինձ, ծնօղ֮ց իմոց՝ յեզր մե-

ֱ֮նիս, որք երկրպְ֮եք յիշեցէք»
111: ֖֮մ՝ ֈշտ֮ր֮-

կում 1184 թ., «ի թուին :֟֩֊: կ֮նְնեց֮ւ սուր֯ նշ֮նս 

ի ֮֯րեխօսութիւն ְ֮ուհե֮, մ֮ւր իմոյ, որք երկրպ֮-

ְեք յիշեսջիք ֫ս. ֟ղորմի ֈրք֮ի կ֮զմողի...»
112: 

֮֔չի երկրպְ֮ելիությունը չի նշվում ֮րֱեն սոսկ 

հիշ֮տ֮կի խ֮չք֮րում (օր.՝ որևէ իրֱ֮֮րձությ֮ն, 

նվիր֮տվությ֮ն ֮ռթիվ կ֮նְնեցվ֮ծ կոթողներում 

կ֮մ ְերեզմ֮ն֮յին խ֮չք֮րերում): ֈսում ենք՝ հիմ-

ն֮կ֮նում, որովհետև եր֯եմն հին սովորությ֮մ֯ 

սր֮նց վր֮ ևս ְրվում է «... որք երկրպְ֮եք...» կ֮պ֮կ-

ցությունը, ֮յն ֱեպքում, եր֯ միջնֱ֮֮րի ոչ մի հ֮յի 

ְիտ֮կցությ֮ն մեջ տեղ չուներ ֮յն պ֮տկեր֮ցումը, 

ըստ որի կ֮րելի լիներ պ֮շտ֮մունք մ֮տուցել 

չսր֮֯ցվ֮ծ հ֮նְուցյ֮լի ְերեզմ֮նին: ֈյֱ է պ֮տ-

ճ֮ռը, որ ְերեզմ֮ն֮ք֮րի մ֮կְ֮րությ֮ն մեջ պ֮շ-

տ֮մունք֮յին ֮֯ն֮ձևի հետքը ֱիտվում է ի֯րև 

վերջինիս կույր ֮զֱեցությ֮ն կ֮մ ուղղ֮կի ֮ղ֮վ֮ղ-

մ֮ն փ֮ստ: ֈհ֮, օրին֮կ, մի տ֮պ֮ն֮ք֮րի մ֮կ֮-

ְրությունը, որը չունի ֮նְ֮մ խ֮չի պ֮տկերְ֮րու-

թյուն. «թվ ֢֖ (1515) ֮յս (է) հ֮նְիստ ֮֙ր֮ճին, որք 

երկրպְ֮էք...»
113: ֝մ֮ն ֮րձ֮նְ֮րություններն ֮յլ 

կերպ մեկն֮֮֯նելու հիմքեր չկ֮ն: ֟ւրիշ ֮֯ն է, որ 

հ֮նְուցյ֮լի հոְու փրկությ֮ն հ֮մ֮ր ְերեզմ֮ն֮-

տնից ֱուրս, ֮նկ֮խ ֮յֱ հ֮նְուցյ֮լի տ֮պ֮ն֮-

ք֮րից, կ֮նְնեցվում է որևէ խ֮չք֮ր՝ պ֮շտ֮մուն-

                                                           
111

 ֤. ։֮րխուֱ֮րյ֮ն, ֮֫րְործ վ֮րպետներ, էջ 188: 
112

 ֝ույն տեղում, էջ 189: 
113

 իվ֮ն, պր֮կ IV, էջ 243, պր֮կ V, էջ 26 (կոթողները՝ 1191, 

1199 թթ.): 
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ք֮յին ֮րձ֮նְ֮ր֮կ֮ն ֮֯ն֮ձևի «որք երկրպְ֮էք»-

ի նշումով: ֓սկ, ֮հ֮ հենց որ ֮յֱ ֮֯րեխոս խ֮չ֮-

կոթողը մտնում է ְերեզմ֮ն֮տուն և, ֱեռ ֮վելին, 

ձուլվում, մի֮նում է տ֮պ֮ն֮ք֮րին և վերջինս վեր֮-

ծում խ֮չք֮րի, ֮յն ֱֱ֮֮րում է պ֮շտ֮մունք֮յին 

կոթող լինելուց և ֮րձ֮նְ֮րվում է ֮֯ն֮ձև֮յին մի 

երրորֱ տիպով, որը կ֮րելի է կոչել տ֮պ֮նְ֮ր֮յին: 

֥իմְ֮ր֮ձևերի ֮յֱ 3-րֱ տիպը հիմն֮կ֮նում 

֮րտ֮֯երվ֮ծ է 2-րֱ տիպից. մի֮յն հ֮ճ֮խ ֮վել֮ց-

վ֮ծ է լինում մ֮հվ֮ն հ֮նְ֮մ֮նքի հետ կ֮պվ֮ծ 

֮յս կ֮մ ֮յն ֮֯ն֮ձևը (օր.՝ տ֮պ֮ն, հ֮նְիստ, կիսօր-

յ֮ մն֮լ ևն): ֟ր ְերեզմ֮ն֮տ֮ն մեջ ֮նխ֮չ տ֮պ֮-

ն֮ք֮րն ու նր֮ հ֮նְուցյ֮լի հոְու հ֮մ֮ր կ֮նְնեց-

վ֮ծ խ֮չք֮րն իր֮րից ֮ռ֮նձն֮ցվ֮ծ են եղել, ֮յֱ 

մ֮սին լ֮վְ֮ույնս վկ֮յում են մի շ֮րք փ֮ստեր
114

, ո-

րոնց հիմ֮ն վր֮ կ֮րող ենք ֮սել, թե խ֮չք֮րի և տ֮-

պ֮ն֮ք֮րի ֮ռ֮նձին ֆունկցի֮ների ְիտ֮կցումն 

֮րտ֮հ֮յտվել է ֮նְ֮մ ուշ ժ֮մ֮ն֮կներում, եր֯ միև-

նույն ննջեցյ֮լի հ֮մ֮ր ֱնում էին և՛ տ֮պ֮ն֮ք֮ր, և՛ 

(կողքին) խ֮չք֮ր. 1-ինը՝ ի֯րև «հ֮նְիստ», 2-րֱը՝ ֮֯-

րեխոս: 

։֮վ֮ր֮րվենք խ֮չք֮րերի վիմְ֮ր֮կ֮ն ֮֯ն֮-

ձևերի նշվ֮ծ երեք տիպերով և հ֮մեմ֮տենք իր֮ր 

հետ: 1-ին և 2-րֱ տիպերի տ֮ր֯երությունն ֮յն է, որ 

նր֮նցով ֮րձ֮նְ֮րվ֮ծ խ֮չք֮րերը մի ֱեպքում կոչ-

վ֮ծ են ծ֮ռ֮յելու կոլեկտիվին՝ հենց ստեղծմ֮ն իսկ 

օրից, մյուս ֱեպքում կոչվ֮ծ են ծ֮ռ֮յելու մեկ կ֮մ մի 

ք֮նի ֮նձերի՝ վերջիններիս մ֮հից հետո
115: 

                                                           
114

 իվ֮ն, պր֮կ IV, էջ 340-41, 365 և ֮յլն: 
115

 ֈյս կ֮նոնից շեղվող ս֮կ֮վ֮թիվ օրին֮կներից հիշենք մեկը, 

որ պ֮հպ֮նվել է ֘որְ֮յուղի ֞ողְ֮֮ վ֮նքում «֝֗֊ (984 թ.) 
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ֈյֱ երկու տիպերի ընֱհ֮նրությունն ֮յն է, որ 

երկու ֱեպքում էլ խ֮չք֮րերը երկրպְ֮ելի են, մի֮յն 

թե երկրորֱ ֱեպքում երկրպְ֮ելիությ֮ն նշումը պ֮ր-

տֱ֮իր չէ և շ֮տ հ֮ճ֮խ չի էլ նշվում, որովհետև պ֮տ-

վիր֮տուի խոսքի հ֮սցե֮տերը ְլխ֮վոր֮պես մ֮րֱ-

կ֮յին միջ֮վ֮յրից ֱուրս ու վեր է կ֮նְն֮ծ: ֈյֱ է 

պ֮տճ֮ռը, որ «որք երկրպְ֮էք»-ը փոխ֮րինվում է 

«որք կ֮րֱ֮ք»-ով կ֮մ ուղղ֮կի ֱուրս է ընկնում: 

2-րֱ և 3-րֱ տիպերի միջև եղ֮ծ տ֮ր֯երությունն 

֮յն է, որ 2-րֱի ֱեպքում կոթողը ֮֯րձր֮նում է կեն-

ֱ֮նի կ֮մ հ֮նְուցյ֮լ մ֮րֱու կ֮մ մ֮րֱկ֮նց հ֮-

մ֮ր՝ ְերեզմ֮ն֮տնից ֱուրս, իսկ ներս եղ֮ծ ժ֮մ֮-

ն֮կ ֮յն ընկ֮լվում է ի֯րև խ֮չ ունեցող տ֮պ֮ն֮-

ք֮ր և եր֯եք՝ ոչ երկրպְ֮ելի: ֓սկ ֮հ֮ նույն ֮յֱ 2-րֱ 

և 3-րֱ տիպերի ընֱհ֮նրությունը, լեզվ֮կ֮նից ֮֯ցի, 

֮յն է, որ երկու ֱեպքում էլ խ֮չը ֱիտվում է ի֯րև 

֮֯րեխոս մ֮սն֮վոր ֮նձ֮նց հոְու հ֮մ֮ր, մի֮յն թե 

3-րֱ տիպի ֮֯ն֮ձևում խ֮չի ֮֯րեխոս֮կ֮ն-փրկչ֮-

֮֯ն֮կ֮ն ֆունկցի֮ն հ֮ճ֮խ պ֮րտֱ֮իր կերպով չի 

նշվում և միտում ունի ֮ստիճ֮ն֮֮֯ր ֱուրս ընկնելու: 

֮֡տ֮հ֮կ֮ն չէ, որ ֮յն հ֮ճ֮խ փոխ֮րկվում է հիշ֮-

տ֮կը պ֮հպ֮նելու կ֮մ կ֮րֱ֮ցողին ողորմիսի մղե-

լու ֆունկցի֮յով
116: 

                                                                                                                           
թու֮կ֮նութե֮նս ի թְ֮֮ւորութե֮ն (֤մ֮֯տ II-ի) ... եւ ի հ֮յր֮-

պետութե֮ն (֮֔չիկ ֈրշ֮րունի I-ի) [կ֮նְնեցի] սուր֯ խ֮չս ֮֯-

րեխ֮ւս ֮նձին իմոյ եւ ֮րեւշ֮տութե֮ն ֜ով֮նիսի...»: ֈյս վիմ֮-

ְրությ֮ն մեջ խ֮չը կոչվ֮ծ է ծ֮ռ֮յելու և՛ ֮պְ֮֮յում, և՛ ներկ֮-

յում: 
116

 ֮֔չի սոսկ հիշ֮տ֮կ֮ր֮ն֮յին ֆունկցի֮ն ֮րտ֮ցոլում է 

ְտել ն֮և խ֮չք֮րերից ֱուրս: ֬ր.՝ 1113 թ. ր֮զ֮րկում ְրվ֮ծ 

մի ֈվետ֮ր֮նում (֛֛, ձեռ. 6763) ֮վետ֮ր֮նիչների մ֮նր֮-

նկ֮րների փոխ֮րեն ֱրվ֮ծ են կեն֮ցծ֮ռ֮յին ոճի խ֮չ֮պ֮տ-
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1-ին և 3-րֱ ֮֯ն֮ձև֮յին տիպերի միջև ոչ մի ընֱ-

հ֮նրություն չկ֮, եթե չհ֮շվենք վերը նշվ֮ծ կույր ֮զ-

ֱեցությ֮ն կ֮մ ֮ղ֮վ֮ղմ֮ն ֱեպքերը: 

֟ւրեմն, հ֮մեմ֮տությունից պ֮րզվում է, որ խ֮չ-

ք֮րերի պ֮շտոն֮կ֮ն կենց֮ղ֮վ֮րմ֮ն պ֮տմու-

թյ֮ն մեջ տեղի է ունեցել տր֮մ֮֮֯ն֮կ֮ն (ոչ թե ժ֮-

մ֮ն֮կְ֮ր֮կ֮ն, որը ճշְրիտ ֯նութְ֮րելու կ֮րիք է 

զְում), մի զ֮րְ֮ցում՝ հետևյ֮լ ուղղությ֮մ֯. խ֮չ-

«֮ստվ֮ծ» (- «կուռք») խ֮չ-֮֯րեխոս, խ֮չ-հիշ֮տ֮կ: 

֥երջին օղ֮կում, որի օրին֮կները կ֮րելի է տեսնել 

֮նְ֮մ ժ֮մ֮ն֮կ֮կից ְերեզմ֮ն֮տներում, խ֮չը 

լրիվ զրկվում է իր ְեր֯ն֮կ֮ն ուժերից և մնում է ի֯րև 

մերկ ֮րձ֮ն, որ կոչվ֮ծ է իր նպ֮տ֮կին ծ֮ռ֮յելու 

ինքն իրենով, իր ְոյությ֮մ֯, կ֮նְուն վիճ֮կով: ֗ե-

տ֮քրքիր է, որ զ֮րְ֮ցմ֮ն նշվ֮ծ ուղղությունն իր 

օղ֮կներով ճշְրիտ ֮րտ֮ցոլում է մեր ժողովրֱի ֮ս-

տիճ֮ն֮կ֮ն «֮թեիստ֮կ֮ն֮ցմ֮ն» ընֱհ֮նուր 

պ֮տմ֮կ֮ն միտումը 8-րֱից մինչև 13-րֱ ֱ. և ֮վելին, 

մինչև մեր ժ֮մ֮ն֮կները, եր֯ խ֮չք֮ր֮յին տ֮պ֮-

ն֮ք֮րեր ս֮կ֮վֱ֮եպ են կիր֮ռվում, ֮յն էլ՝ մեծ 

մ֮ս֮մ֯ րև֮նում: 

*** 

ֈյսպիսով, 9-10-րֱ ֱ֮րերից սկս֮ծ խ֮չք֮րերի 

պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցումը լիովին իր֮կ֮ն֮ցրեց հ֮յ 

եկեղեցու նպ֮տ֮կֱ֮րումը, ֮յն է՝ խ֮չք֮րը կոլեկ-

                                                                                                                           
կերներ, որոնց մեջ ստ֮ցողի հ֮մ֮ր ְրվել են հիշ֮տ֮կ֮ր֮ններ, 

որոնցից ֯երում ենք մ֮ս֮մ֯ ֮նընթեռնելի հ֮մ֮րվ֮ծ հ֮տվ֮ծը. 

«զ֖իւր֮կոս տիեզեր֮կ֮ն եւ ְեր֮հռչ֮կ ְիտն֮կ֮ն, զստ֮ց֮ւղ 

֮մեն֮սուր֯ ֈւետ֮ր֮նիս, յիշեսջիք ի տէր» (էջ 102 ֯): ֈրվես-

տ֮֮֯ն ֥. ֮֙զ֮րյ֮նը նմ֮ն մի օրին֮կ էլ ְտել էր XI ֱ. II կեսի 

ձեռְ֮րերից մեկում (֛֛, ձեռ. 10434, էջ 1֯): ֦ե՛ս ն֮և ֊. 

֜ովսէփե֮ն, ֜իշ֮տ֮կ֮ր֮նք, հտ. ֈ, էջ 21: 
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տիվ սր֮֯վ֮յրից վեր֮ծել ֮նհ֮տ֮կ֮ն, մ֮սն֮վոր 

հուշ֮կոթողի, որը կոչվ֮ծ լիներ հ֮վերժությ֮ն մեջ 

պ֮հելու մի հոְու հիշ֮տ֮կը: վ ֮֯ց երկնքի տ֮կ 

տ֮ր֮ծվ֮ծ ֮֯զմ֮թիվ խ֮չք֮րֱ֮֮շտերի, ֮մեն մի 

֮ռ֮նձին կոթող իմ֮ստ֮վորվում էր հենց ֱր֮նով, 

֮֯յց և ֮մեն մի կոթող ֮նվերջ ժ֮մ֮ն֮կի ու տ֮ր֮-

ծությ֮ն մեջ ուներ իր ինքնուրույն, մի տես֮կ ուղղ֮-

հ֮յ֮ց ուղին, որի մեջ էլ կ֮րծես թե իր֮կ֮ն֮նում էր 

նր֮ «վկ֮յ֮կոչմ֮ն» ֆունկցի֮ն՝ ինչ-որ հեռ֮վոր ու 

մեծ հ֮վերժի ֮ռ֮ջ: ֛ի֮յն ֮վելի ուշ ժ֮մ֮ն֮կնե-

րում է, որ ֮յֱ հեռ֮վոր ու մեծ հ֮վերժը փոխ֮րինվում 

է հեռ֮վոր ու մոտ ֮պְ֮֮յի ֮նծ֮նոթ մ֮րֱկ֮նց 

սերունֱներով: 

֗ետև֮֮֯ր, խ֮չք֮րերի պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն հե-

տեվ֮նքով ֮ռ֮ջ եկ֮ծ ֮֯րեխոսությ֮ն ու հիշ֮տ֮կի 

խ֮չք֮րերի շնորհիվ է, որ պ֮տմ֮կ֮ն ֮֗յ֮ստ֮նի 

տ֮ր֮ծքում ֱր֮նց ք֮ն֮կը ֮֯զմ֮պ֮տկվում ու 

հ֮րյուր հ֮զ֮րների է հ֮սնում: ֛ի֮յն կոլեկտիվների 

պ֮շտ֮մունք֮յին պ֮հ֮նջներին ուղղվ֮ծ խ֮չք֮-

րերն ֮յֱք֮ն մեծ թիվ կ֮զմել չէին կ֮րող: ֟ւզում ենք 

հ֮վ֮տ֮լ, որ ինչ-որ ֮նտես֮նելի կ֮պ ְոյություն 

ունի եզ֮կի, մ֮սն֮վոր հոְիների հ֮մ֮ր կյ֮նքի կոչ-

վ֮ծ խ֮չք֮ր֮յին ֮ռ֮նձին կոթողների ինքնուրույն 

ու ֮նկ֮խ ֮֯րեխոս֮կ֮ն-վկ֮յ֮խոս֮կ֮ն ֆունկ-

ցի֮ների ու նր֮նցից ֮մեն մեկի ք֮նֱ֮կְ֮րմ֮ն 

ինքնուրույն ու ֮նկրկնելի ձևերի միջև: ֛եր խ֮չք֮-

ր֮կերտ վ֮րպետները, ք֮րե «֮սեղնְ֮ործությ֮ն» 

ְլխ֮պտույտ հ֮նְույցների մեջ ընկնելով, կ֮րծես թե 

կորցնում են իրենց ն֮խն֮կ֮ն ծրְ֮իրը և հ֮յտ-

ն֮֯երում մի֮նְ֮մ֮յն նոր հյուսվ֮ծքների ստեղծ֮-

ְործմ֮ն ֮նկրկնելի ճ֮ն֮պ֮րհ, որի ֮վ֮րտը մի֮յն 

հոְեկ֮ն հ֮նְստություն ու ְեղְ֮իտ֮կ֮ն ֮֯վ֮կ֮-
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նություն կ֮րող էր պ֮տճ֮ռել: ֈյֱ ֮նկրկնելիությու-

նը ձևերի հ֮մ֮չ֮փությ֮ն ու զ֮րֱերի նրְ֮֯եղու-

թյ֮ն հետ մի֮սին փոխ֮նցվում է ն֮և ֱիտողին: ֥եր-

ջինիս կողմից խ֮չք֮րը՝ իր մի ք֮նի հ֮սկ֮ն֮լի 

տ֮րրերով հ֮նֱերձ, ընկ֮լվում է ի֯րև շ֮տ ֮վելի 

֮նհ֮սկ֮ն֮լի, ֮֯յց և ինչ-որ տեղ ֮նպ֮յմ֮ն «իմ֮ս-

տ֮վոր» ու ְեղեցիկ տ֮րրերի մի կ֮տ֮րյ֮լ ֮մ֯ող-

ջություն, որի ְեղְ֮իտ֮կ֮ն ְր֮վչությ֮ն հիմքը 

վերջին հ֮շվով կ֮զմում է նր֮ կ֮տ֮րմ֮ն ֮նորս֮լի 

տեխնիկ֮յի ֮֯րֱությունը: ֓սկ ֮յֱ ֮֯րֱությունը 

ձեռք է ֯երվում տվյ֮լ երկի ստեղծմ֮ն ְրեթե ֯ոլոր 

ְործոնների խոր֮ցմ֮մ֯: ֔որ֮ցվում է թե՛ ְիծը, ֆոնն 

ու ֱետ֮լը, թե՛ հստ֮կությունը, պլ֮ստիկ֮ն ու խորհր-

ֱ֮վորությունը և թե՛ վ֮րպետի հմտությունը, իմ֮ս-

տ֮֮֯ն֮կ֮ն նպ֮տ֮կֱ֮րումն ու նր֮ հետ կ֮պվ֮ծ 

հույսը: ֥֮րպետը, կ֮րծես թե իր ք֮նֱ֮կ֮հյուս զ֮ր-

ֱերի մեջ խոր֮ն֮լով, խոր֮նում է ինքն իր մեջ, ֮վելի 

ինքն֮մփոփ ու հ֮յեցող ֱ֮ռնում, իր հոְու մեջ նոր 

խորքեր ու որ֮կներ հ֮յտն֮֯երում: ֝մ֮ն ինքն֮խո-

ր֮ցում ենք տեսնում հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮րվեստի 

մյուս ձևերում ևս և, ինչպես նկ֮տել է ֗ր֮նտ ֛֮թևոս-

յ֮նը, հ֮տկ֮պես՝ ֊րիְոր ֮֝րեկ֮ցու «֛֮տյ֮նում»: 

֤֮ ֮յն տեղն է, եր֯ ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ְործի կ֮զմ֮-

կերպմ֮ն հիմքում իշխող է ֱ֮ռնում ոչ թե տ֮ր֮ծ֮-

կ֮ն, ֮յլ ժ֮մ֮ն֮կ֮յին սկզ֯ունքը: ր֮ հիմ֮ն վր֮ 

էլ ֱեռևս զ֮րְ֮ց֮ծ միջնֱ֮֮րի սկզ֯ներին (X ֱ.) կ֮-

մ֮ց-կ֮մ֮ց ֮ռ֮ջ է ְ֮լիս խ֮չք֮րի մյուս ֆունկցի֮-

ներին ուղեկցող նոր ְեղְ֮իտ֮կ֮ն ֆունկցի֮ն, որը 

մինչև ուշ միջնֱ֮֮ր ք֮նի ְնում, ֮յնք֮ն ֮վելի է 

տեղ ְր֮վում միջնֱ֮֮րցիների ընկ֮լմ֮ն մեջ և փո-

խ֮նցվում նոր ժ֮մ֮ն֮կներին ֮յֱպես էլ նշվ֮ծ 

ֆունկցի֮ներից չ֮ռ֮նձն֮ն֮լով և մի֮յն ինքն իրե-
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նով խ֮չք֮րեր չծնելով: ֈյֱպես էլ պետք է լիներ, 

որովհետև կոնկրետ կիր֮ռ֮կ֮ն նպ֮տ֮կից զուրկ 

ְործը միջնֱ֮֮րում ֱիտվում էր ինքն֮նպ֮տ֮կ և 

պ֮տվիր֮տու չէր ունենում: ֛իջնֱ֮֮րյ֮ն ընկ֮լմ֮ն 

ետին պլ֮նում տեղ֮վորվ֮ծ ְեղְ֮իտ֮կ֮ն ֆունկ-

ցի֮ն եր֯եմն իր հետքերը թողել է խ֮չք֮րերի տե-

ղ֮կ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն ֮նվ֮նումների մեջ (օր.՝ «֤ի-

րուն խ֮չ» և ֮յլն): ֈյֱ ֆունկցի֮ն ս֮կ֮յն լիովին 

տիր֮պետող է ֱ֮րձել նոր ժ֮մ֮ն֮կներում, հ֮տկ֮-

պես խորհրֱ֮յին իշխ֮նությ֮ն վերջին մի ք֮նի 

տ֮սն֮մյ֮կներում, եր֯ խ֮չք֮րը ընկ֮լվում է որպես 

զուտ ֮րվեստի հուշ֮րձ֮ն, որի մի֮կ ְեղְ֮իտ֮կ֮ն 

ֆունկցի֮ն պ֮յմ֮ն֮վորվ֮ծ է ֮յֱ ստեղծְ֮ործու-

թյ֮ն հետևյ֮լ հիմն֮կ֮ն հ֮տկ֮նիշներով՝ ֮նկրկնե-

լիությ֮մ֯, հ֮մ֮չ֮փությ֮մ֯, նրְ֮֯եղությ֮մ֯, ֮-

ռ֮նձին տ֮րրերի իմ֮ստ֮յին ֮նհ֮սկ֮ն֮լիու-

թյ֮մ֯, կ֮տ֮րմ֮ն ֮֯րֱությ֮մ֯: ֥երջին հ֮տկ֮-

նիշի ֱերը շեշտվում է ֮յն պ֮տճ֮ռով, որ մեր օրերում 

խ֮չք֮րը, որպես հին մշ֮կութ֮յին հուշ֮րձ֮ն, հ֮ս֮-

ր֮կ֮կ֮ն նոր ְ֮ղ֮փ֮ր֮֮֯նությ֮ն ու ֮նհ֮տ֮կ֮ն 

նոր պ֮տկեր֮ցումների պ֮յմ֮ններում կորցրել է իր 

եր֯եմնի ֮կտիվ հ֮ղորֱ֮կց֮կ֮ն ֮րժեքը, և մենք 

֮յսօր ն֮խ և ֮ռ֮ջ նկ֮տում ենք ինչ-որ տեղ մեզ ինք-

ն֮նպ֮տ֮կ թվ֮ցող, ֮֯յց և մեծ ու զ֮րմ֮ն֮հր֮շ 

֮շխ֮տ֮նքը: եռ ֮վելին, խ֮չք֮րի ְեղְ֮իտ֮կ֮ն 

֮րժեքի ֮յսօրվ֮ սպ֮ռողը խ֮չք֮րի ֮֯րֱ ֮րվեստի, 

նր֮ վ֮րպետի մտքի ու ձեռքի ֮նֱ֮վ֮ճ֮ն ֱ֮շինքի 

շնորհիվ խոր հ֮րְ֮նքով է լցվում ոչ մի֮յն ֱեպի 

կոթողի վր֮ թ֮փվ֮ծ ֮շխ֮տ֮նքը, ֮յլև, ընֱհ֮ն-

ր֮պես, ֱեպի մ֮րֱու ստեղծְ֮ործ֮կ֮ն կ֮րողու-

թյունը, նր֮ ֮շխ֮տ֮նքով ծնվ֮ծ հին, միջնֱ֮֮րյ֮ն 

ու նոր ֮րժեքները, ֱեպի, ընֱհ֮նր֮պես, մշ֮կույթը: 
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֊լուխ երկրորֱ. ֮֔չք֮րերի «ְիտ֮կ֮ն» 

պ֮տկերְ֮րությ֮ն մշ֮կումը 

֮. ֮֔չք֮րերի պ֮շտոն֮կ֮ն սիմվոլիկ֮ն 

ֈյնու֮մեն֮յնիվ, որք֮ն էլ վ֮րֱ֮պետներն ֮վե-

լի հ֮կվ֮ծ են ստեղծելու խ֮չք֮րերի նոր ְեղ֮րվես-

տ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կներ, ք֮ն թե հինը կրկնօրին֮կել, 

միևնույն է, ֯ոլոր խ֮չք֮րերի հիմքում, ի վերջո, կ֮րե-

լի է տեսնել մի ընֱհ֮նրություն, որը ְ֮լիս է խ֮չի 

վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն ընկ֮լմ֮ն ու մեկնությ֮ն ְիտ֮կ-

ց֮կ֮ն կիր֮ռումից: ր֮ պ֮տճ֮ռն ֮յն է, որ խ֮չի 

ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮շտ֮մունքի ու նր֮ ֯ոլոր տ֮րրերի 

պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն հետ մի֮սին ְիտ֮կ֮ն վ֮րֱ֮-

պետ֮կ֮ն հ֮յ֮ցքի տ֮կ ֮ռնվեց ն֮և խ֮չք֮ր֮յին 

խ֮չի պ֮տկերְ֮րությունը: վ ինչպես որ ֮յֱ պ֮շ-

տոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն հետև֮նքով փոխվեց խ֮չի ժողովր-

ֱ֮կ֮ն ընկ֮լումը, ֮ռ֮սպելը, սր֮֯վ֮յրն ու նր֮ 

խ֮չք֮րի ֆունկցի֮ն, ֮յնպես էլ ֮յֱ ֯ոլորին հ֮մ֮-

պ֮տ֮սխ֮ն փոխվեց խ֮չք֮րի ն֮խն֮կ֮ն պ֮րզ ու 

֮նկ֮շ֮ռ պ֮տկերը, որի հին վկ֮յություններից մեկը 

պ֮հպ֮նվել է ն֮և պ֮շտոն֮կ֮ն միջ֮վ֮յրում (նկ֮-

տի ունենք ֊֮ռնիի խ֮չք֮րը՝ հ֮յոց ֖֮տր֮նիֱե թ֮-

ְուհու ֮րձ֮նְ֮րությ֮մ֯ (879 թ.): ֗ետ ֮յսու խ֮չ-

ք֮րը պետք է ֱ֮ռն֮ ֮վելի ինֆորմ֮տիվ՝ խ֮չի պ֮շ-

տոն֮կ֮ն ընկ֮լմ֮ն տես֮նկյունից, ֮յն պետք է ն֮խ 

և ֮ռ֮ջ սովորեցնի, որ ֮յֱ խ֮չի ընֱհ֮նուր իմ֮ստը 

֦իրոջ խ֮չելությունն ու մ֮րֱկ֮յին փրկությ֮ն ուղու 

մ֮տն֮նշումն է: 

ֈյժմ քննենք պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն ֮յն ընֱհ֮նուր 

տ֮րրերը, որոնք, ֯խելով խ֮չի ְիտ֮կ֮ն ընկ֮լումից, 
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խ֮չք֮րերի պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն հետև֮նքով ֱրվել 

են նր֮նց ընֱհ֮նրությ֮ն հիմքում: 

֮֡տկերְ֮ր֮կ֮ն ֮ռ֮ջին նոր֮մուծությունը, որ 

հ֮յտնվում է ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮րզուն֮կ խ֮չք֮րի 

պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն, մշ֮կութ֮յն֮ցմ֮ն ընթ֮ցքում, 

ք֮րի մեջ խ֮չ-«սուր֯ի» փոխ֮րեն խ֮չ-կեն֮ց ծ֮ռի 

պ֮տկերումն է: ֈրֱեն ֮ս֮ցինք, որ խ֮չի և կեն֮ց 

ծ֮ռի նորովի մի֮ցումը, հետև֮֮֯ր և կեն֮ցծ֮ռ֮յին 

ոճ֮վորմ֮մ֯ խ֮չ պ֮տկերելը ְիտ֮կ֮ն, ֱոְմ֮տիկ 

քրիստոնե֮կ֮ն հ֮յ֮ցքի ֮րֱյունքն է, որը ն֮խ֮-

քրիստոնե֮կ֮ն հ֮մ֮նմ֮ն երևույթից տ֮ր֯երվում է 

նր֮նով, որ ֮զְ֮յին հեթ֮նոս֮կ֮ն և ֮յլ հին ֮վ֮ն-

ֱույթներում ոչ թե կեն֮ց ծ֮ռի ձևով խ֮չ էին պ֮տ-

կերում, ֮յլ ընֱհ֮կ֮ռ֮կը, խ֮չի ձևով կեն֮ց ծ֮ռ էին 

պ֮տկերում: ֖են֮ցծ֮ռ֮յին խ֮չը, որ ճշտիվ ֯խում է 

խ֮չի վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն մեկնությունից, վ֮ղուց իր 

֮րտ֮հ֮յտությունն էր ְտել ընֱհ֮նուր քրիստոնե֮-

կ֮ն մշ֮կութ֮յին ֮վ֮նֱույթում
117

, ֮յֱ թվում և ճ֮ր-

տ֮ր֮պետությ֮ն ու ք֮նֱ֮կְ֮րությ֮ն մեջ: ֮֗յ ֮ր-

վեստի մինչխ֮չք֮ր֮յին շրջ֮նի պ֮տմությ֮նը հ֮յտ-

նի են ֮֯զմ֮թիվ խ֮չ֮պ֮տկերներ՝ կեն֮ցծ֮ռ֮յին 

ճոխ ու հ֮րուստ ոճ֮վորումներով: ֤֮կ֮յն 9-րֱ ֱ֮րի 

խ֮չք֮րերում կեն֮ցծ֮ռ֮յին խ֮չն ֮յֱ ճոխությունը 

չունի, ֮յն ְտնվում է ֱեռևս ֮նցմ֮ն շրջ֮նում և իր֮ր 

է կ֮պում վ֮ղ պ֮րզուն֮կ ժողովրֱ֮կ֮ն ու հետ֮-

ְ֮յի ֱ֮ս֮կ֮ն խ֮չք֮րերը: 10-11-րֱ ֱֱ. ֮յֱ ֮նցումն 

֮վ֮րտվում է, որից հետո մենք տեսնում ենք կեն֮ց-

ծ֮ռ֮յին ֮յնպիսի խ֮չք֮րեր, որոնց մեջ իշխողը 

ֱ֮ռնում է ոճը, և խ֮չը մի տես֮կ երկրորֱ֮կ֮ն 
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 ֗ովհ֮ն ֟սկե֯եր֮ն, ֛եկնություն խ֮չին: 
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պլ֮ն է մղվում, կ֮րծես ְլխ֮վոր նպ֮տ֮կը հենց ո-

ճ֮վորումն է եղել: ֝մ֮ն տպ֮վորություն են թողնում, 

օրին֮կ, ֊ոշ֮վ֮նքի ֡ողոս ու ֝որ֮վ֮նքի ֛ոմիկ 

վ֮րֱ֮պետների և ֮յլոց խ֮չք֮րերը (13-14-րֱ ֱֱ.): 

֮֔չի կեն֮ցծ֮ռ֮յին ոճ֮վորմ֮ն ֮հ֮ ֮յս ֱ֮ս֮կ֮ն 

փուլում խ֮չք֮րերն իրենց ְեղ֮զ֮րֱությ֮մ֯ ընֱհ֮-

նուր նմ֮նությ֮ն եզրեր են հ֮ստ֮տում 5-7-րֱ ֱֱ. 

քրիստոնե֮կ֮ն ֯ուս֮ոճ խ֮չ֮պ֮տկերների և, ընֱ-

հ֮նր֮պես, խ֮չից ֮նկ֮խ հ֮ր֮տև֮ծ ժողովըր-

ֱ֮կ֮ն կեն֮ցծ֮ռ֮յին ֮վ֮նֱույթի (ְորְ֮րվեստ, 

տ֮ր֮զ, ֮սեղնְ֮ործություն, զ֮րֱ֮րվեստ և ֮յլն) 

միջև: ֥երջինս հ֮սել է մինչև մեր օրերը և իր ոչ խ֮-

չ֮ոճ ֮րտ֮հ֮յտությունների հիմն֮կ֮ն մ֮սով ն֮-

խ֮քրիստոնե֮կ֮ն է (խ֮չ֮ոճ կեն֮ց ծ֮ռերի հ֮մ֮ր 

֮յֱ ֮֯նը կ֮րելի է ֮սել մի֮յն ֮յն ֱեպքում, եթե 

հ֮յտնի է, որ վկ֮յությունները մեզ են հ֮սել քրիստո-

նեությունից ֮ռ֮ջ, ֮յլ֮պես կ֮րելի է կ֮րծել, որ 

ֱր֮նք ոչ թե խ֮չ֮ոճ ծ֮ռեր կ֮մ ֮յլ խորհրֱ֮նշ֮ն-

ներ են, ֮յլ ծ֮ռ֮ոճ խ֮չեր են): 

֥երոնշյ֮լ ֮նցում֮յին փուլից հետո, եր֯ կեն֮ց 

ծ֮ռերի ոճը լրիվ ընֱունվում ու փոխ֮նցվում է խ֮չ-

ք֮րերին, հ֮սկ֮ն֮լի է, թե ինչու և ինչպես պիտի 

խ֮չք֮ր ներթ֮փ֮նցեր ժողովրֱ֮կ֮ն կեն֮ցծ֮ռ֮-

յին ֮վ֮նֱույթը, որի հ֮մ֮ր մի֮յն հ֮րկ֮վոր էր, որ 

խ֮չի ք֮նֱ֮կְ֮րմ֮ն մեջ շեշտը ֱրվեր նր֮ ոճի խո-

ր֮ցմ֮ն վր֮: ֈռ֮նձն֮պես ֮֯ց֮տրությ֮ն կ֮րիք 

չի զְում ն֮և 10-11-րֱ ֱֱ. խ֮չք֮րերի և մինչև 7-րֱ 

ֱ֮րը եղ֮ծ խ֮չ֮պ֮տկերների միջև հ֮յտնվ֮ծ նմ֮-

նությունը և կ֮րծես թե մի ք֮նի ֱ֮ր ննջ֮ծ ժ֮ռ֮ն-

ְորֱ֮կ֮ն կ֮պերի վեր֮րթն֮ցումը: ֈրժե մի֮յն հի-

շեցնել, որ ֮յֱ ընֱհ֮նրությունների ու «֮նտես֮նելի» 
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ժ֮ռ֮նְորֱ֮կ֮ն կ֮պերի հիմքում ընկ֮ծ է միևնույն 

եկեղեց֮կ֮ն պ֮շտոն֮կ֮ն ստեղծְ֮ործ֮կ֮ն միջ֮-

վ֮յրը՝ իր «վ֮րֱ֮պետ֮ր֮ններով» ու վ֮րպետ֮ց 

ֱպրոցներով, որոնք իրենց տ֮րժ֮մ֮ն֮կյ֮ մի֮սն֮-

կ֮նությունն ու «պ֮հպ֮նող֮կ֮նությունը» ֮պ֮հո-

վում են թե՛ ְործն֮կ֮ն շին֮ր֮ր֮կ֮ն, և թե՛ ֮֯ն֮-

վոր կ֮մ ְր֮վոր կրթ֮կ֮ն ֮վ֮նֱույթի պ֮հպ֮ն-

մ֮մ֯ (տվյ֮լ ֱեպքում՝ խ֮չի մի֮սն֮կ֮ն ընկ֮լմ֮մ֯ 

ու նր֮ պ֮տկերְ֮րմ֮ն հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն կ֮յուն 

միջոցների ֮վ֮նֱմ֮մ֯): ֪ոքր-ինչ տ֮րօրին֮կ կ֮-

րող է թվ֮լ ֮յն հ֮նְ֮մ֮նքը, որ խ֮չի պ֮տկեր֮-

ְըրմ֮ն նշվ֮ծ երկու ֮վ֮նֱույթը (ժողովրֱ֮կ֮ն կե-

ն֮ցծ֮ռ֮յինն ու պ֮շտոն֮կ֮նը) խ֮չք֮րերի մեջ ֮ր-

տ֮հ֮յտվում են ոչ թե ֮նցմ֮ն շրջ֮նում (9-10-րֱ ֱֱ.), 

֮յլ ֮֯վ֮կ֮նին ուշ֮ցումով (10-11-րֱ ֱֱ): ֛եր կ֮ր-

ծիքով, ֱր֮ պ֮տճ֮ռն ֮յն է, որ ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮ր-

զուն֮կ խ֮չք֮րերի վեր֮մշ֮կմ֮ն ու փոխ֮կերպմ֮ն 

սկզ֯ն֮կ֮ն շրջ֮նում, վ֮րֱ֮պետները խ֮չի ְիտ֮-

կ֮ն մեկնությ֮ն տես֮նկյունից ձְտում էին ֮ռ֮յժմ 

ցույց տ֮լ, որ խ֮չը, ֦իրոջ նշ֮նը լինելով, ներկ֮յ֮-

նում է որպես կեն֮ց ծ֮ռ, հետև֮֮֯ր ְլխ֮վոր նպ֮-

տ֮կը՝ խ֮չի պ֮տկերումը, իր֮կ֮ն֮ցնում էին վեր-

ջինս կեն֮ց ծ֮ռի տ֮րրերով (ոստեր, տերևներ ևն) 

օծելով: թե մի֮նְ֮մից 9-10-րֱ ֱֱ. խ֮չք֮րերում ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն պ֮րզ խ֮չը փոխ֮րինվեր կեն֮ց ծ֮ռի 

ճոխ ոճ֮վորմ֮մ֯, ֮պ֮ ֮յֱ ֱեպքում ֮ռ֮ջին պլ֮-

նում կլիներ ոչ թե խ֮չը, ֮յլ նր֮ ոճ֮վորումը, և ֮ր-

ֱյունքում կոթողը կկորցներ իր ֮նցմ֮ն շրջ֮նին հ֮-

տուկ ուսուցող֮կ֮ն նշ֮ն֮կությունը, որովհետև ֮յն 

կֱ֮ռն֮ր պ֮րզ խ֮չք֮րերից տ֮ր֯եր մի ուրիշ հու-

շ֮րձ֮ն, որը ոչ մի կ֮պ չէր ունեն֮ իր ն֮խորֱների 
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հետ և կխ֮թ֮րեր ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮րզ պ֮շտ֮մուն-

ք֮յին խ֮չք֮րերի պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն ընթ֮ցքը, 

կ֮մ որ ֮վելի ճիշտ ֮սենք, պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն իր 

նպ֮տ֮կին չէր կ֮րող ծ֮ռ֮յել: ֈյսպիսով՝ 9-10-րֱ ֱֱ. 

պ֮րզ կեն֮ցծ֮ռ֮յին խ֮չք֮րերն ֮վելի խոր ու ֮վե-

լի ְիտ֮կցվ֮ծ ձևով էին կրում վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն 

մտքի կնիքը, ք֮ն հետְ֮֮ ֱ֮րերի ֮֯րֱ կեն֮ցծ֮-

ռ֮յին խ֮չք֮րերը: 

10-11-րֱ ֱֱ. խ֮չի կեն֮ցծ֮ռ֮յին ձևն ֮յնք֮ն 

խորությ֮մ֯ ու լ֮յնությ֮մ֯ է յուր֮ցվում, որ ն֮խորֱ 

ֱ֮րից ֮վ֮նֱվ֮ծ կեն֮ցծ֮ռ֮յին տ֮րրերը վեր֮ծ-

վում են ֮մ֯ողջ֮կ֮ն «ծ֮ղկյ֮լ» կեն֮ց ծ֮ռերի, 

որոնք ծ֮ծկում են ք֮րե ս֮լի ողջ մ֮կերևույթը: ֈհ֮, 

կեն֮ցծ֮ռ֮յին պ֮րզ տ֮րրերի և ֮մ֯ողջ֮կ֮ն կե-

ն֮ց ծ֮ռի միջև կ֮պող օղ֮կ կ֮րելի է հ֮մ֮րել խ֮-

չի հիմքում ֱրվող վ֮րֱ֮կը, որից ֱուրս են ելնում 

խ֮չի երկու կողմից ֮֯րձր֮ցող ճյուղերն ու ոստերը: 

ֈռ֮ջին վ֮րֱ֮կները երև֮ն են ְ֮լիս 10-րֱ ֱ֮րում 

և ֮ստիճ֮ն֮֮֯ր ֱրվում խ֮չք֮րի ֯ոլոր հյուսվ֮ծք-

ների ու ոստերի հ֮վ֮քմ֮ն, հ֮նְուց֮լուծմ֮ն հիմ-

քում. մինչև ֮յֱ եղ֮ծ մեզ հ֮յտնի խ֮չք֮րերում խ֮-

չին ուղեկցող կեն֮ցծ֮ռ֮յին տ֮րրերն օְտְ֮ործ-

վում են ֮ռ֮նց վ֮րֱ֮կի: ֥երջինս, իրոք որ, խ֮չի 

պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն «ցենզուր֮յով» կ֮մ կ֮նոնով ն֮-

խ֮տեսվ֮ծ չէր և ֮րֱյունք էր վ֮րֱ֮պետների կող-

մից ժողովրֱ֮կ֮ն կեն֮ցծ֮ռ֮յին ֮վ֮նֱույթի ստեղ-

ծְ֮ործ֮կ֮ն ներմուծմ֮ն, մի ֮֯ն, որ նկ֮տելի է ն֮և 

հ֮յ ձեռְ֮ր֮յին զ֮րֱ֮րվեստում, խոր֮նְ֮րությ֮ն 

մեջ և ֮յլն: ր֮նում կհ֮մոզվենք քիչ հետո, ֮ռ֮յժմ 

նշենք, որ վ֮րֱ֮կի օְտְ֮ործումը խ֮չի հիմքում, 

սկիզ֯ է ֱնում մի տես֮կ ֮նկ֮խ ու ֮ստվ֮ծ֮-
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֮֯ն֮կ֮ն տես֮կետից ինքն֮նպ֮տ֮կ մի ոճ֮վոր-

մ֮ն, որը հ֮նְեցնելու է ֤. խ֮չի որոշ «նվ֮ստ֮ց-

մ֮ն» ու ք֮ր֮րվեստի ְլուխְործոցների ստեղծմ֮ն: 

րկրորֱ նոր֮մուծությունը, որ կոչվ֮ծ էր խ֮չ-

ք֮րը կ֮պելու «֮֔չելությ֮ն կոնտեքստի հետ և 

֯խում է խ֮չի պ֮տկերְ֮րությ֮ն մեջ վ֮րֱ֮պետ֮-

կ֮ն մտքի նույնպիսի միջ֮մտությունից, խ֮չի հիմ-

քում ֱրվ֮ծ ֮ստիճ֮ն֮վոր պ֮տվ֮նֱ֮նն է: ֤ր֮ 

֮ռ֮ջին օրին֮կը ևս հ֮նֱիպում է 10-րֱ ֱ֮րում, 

թեկուզ լիովին սպ֮սելի է և պետք է որ ֮յն հ֮յտնվեր 

ն֮և 9-րֱ ֱ֮րում
118: ֈյս պ֮տվ֮նֱ֮նը, որ ֮վելի 

հ֮ճ֮խ երեք ֮ստիճ֮նից է ֮֯ղկ֮ց֮ծ լինում, 

խորհրֱ֮նշում է ֊ողְոթ֮յի ֯լուրը, որի վր֮ տեղի է 

ունեցել ֫րիստոսի խ֮չելությունը: 

ֈստիճ֮ն֮ձև պ֮տվ֮նֱ֮նի ու ֯լրի նույն֮ցմ֮ն 

վկ֮յություններ են ֮յն խ֮չք֮րերը, որոնցում խ֮չը 

կ֮նְն֮ծ է ուղղ֮կի ֯լր֮ձև, հ֮վ֮ս֮ր֮սրուն եռ֮ն-

կյ֮ն ְլխին
119: ֮֔չը և՛ ֮ստիճ֮նների, և՛ ֯լրի վր֮ է 

ֱրվում ն֮և մ֮նր֮նկ֮րներում: ։լուրից ֮ստիճ֮ն֮-

ձև պ֮տվ֮նֱ֮նների ֮նցմ֮ն օղ֮կը երևում է խ֮չե-

լությ֮ն ֮յն մ֮նր֮նկ֮րներում, որոնցում ֯լուրն ֮ս-

տիճ֮ն֮ձև մ֮սն֮տվում և ֮վելի հ֮ճ֮խ երեք մ֮սի 

է ֮֯ժ֮նվում
120: ֓սկ խ֮չելությունը շ֮տ ճոխ պ֮տկե-

րող սեղի խ֮չ֮րձ֮նում (1281 թ.) ֊ողְոթ֮յի ֯լուրը 

կ֮զմվ֮ծ է եռ֮մ֮ս ֮ստիճ֮ններից
121: ֝շվ֮ծ եռ֮-

                                                           
118

 Documenti, 2, Khatchkar, fig. 16: 
119

 ֦ե՛ս օր. ֊ոշ֮վ֮նքի XII ֱ. մի խ֮չք֮ր, ֈլ֯ոմ, նկ. 101 և ֮յլն: 
120

 J. Leroy, Album, p. 4, 90, 132: 
121

 ֊. ֗ովսեփյ֮ն, ֮֗վուց թ֮ռ, նկ. 41, նկ֮րְ֮րությունը էջ 74-ում: 

֦ե՛ս ն֮և սուր֯ ֤իմոնի ְերեզմ֮ն֮կոթողը (֒ուվր). A. Grabar, 
Martyrium, II vol., p. 360, fig. 139: 
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մ֮սնությունները պ֮տ֮հ֮կ֮ն չեն, որովհետև տվյ֮լ 

ֱեպքում թե՛ ֯լուրը, և թե՛ ֮ստիճ֮ն֮ձև պ֮տվ֮ն-

ֱ֮նն իմ֮ստ֮֮֯նորեն մեզ ներկ֮յ֮նում են որպես 

տիեզեր֮կ֮ն եռ֮մ֮ս ծ֮ռի տ֮ր֯եր֮կներ
122: ֈյֱ 

տ֮ր֯եր֮կների նոր օրին֮կներ են տ֮լիս ն֮խ ֮յն 

խ֮չք֮րերը, որոնցում մեծ խ֮չը հենվում է եռ֮նկյու-

նու վր֮, որի մեջ պ֮տկերվ֮ծ է խ֮չ (֮֞մշֱ֮ին՝ 

֥֮րְ֮֮ վ֮նք) կ֮մ մեծ խ֮չը հենվում է հիմքում 

փորְ֮րվ֮ծ եկեղեցու ուրվ֮պ֮տկերի վր֮ (֒ոռի՝ 

ֈրֱվի)
123: 

֊ողְոթ֮ն խորհրֱ֮նշող ֮ստիճ֮ն֮ձև կ֮մ 

֯լր֮ձև պ֮տվ֮նֱ֮նները խ֮չք֮րերում մեծ կիր֮-

ռություն են ստ֮նում նույնպես 10-11-րֱ ֱ֮րերում, 

ինչպես վ֮րֱ֮կները: ֤֮կ֮յն պ֮րզվում է, որ խ֮չի 

հիմքում ֱրվող ֮յս երկու տ֮րրերը՝ վ֮րֱ֮կն ու պ֮տ-

վ֮նֱ֮նը, կ֮րծես թե իր֮ր հետ փոխֱ֮֮րձ ֮֯ց֮ս-

մ֮ն հ֮ր֮֯երությ֮ն մեջ են մտնում և, որպես կ֮նոն, 

«իր֮րից խուս֮փում են»: ֈյնպես որ, խ֮չի երկու կող-

մերից ֮֯րձր֮ցող կեն֮ցծ֮ռ֮յին ոստերը, իրենց ֮ն-

կ֮խ ְործ֮ծությունից ֮֯ցի, կ֮մ ելնում են վ֮րֱ֮-

կից, կ֮մ ֮ստիճ֮ն֮ձև (ն֮և ֯լր֮ձև) պ֮տվ֮նֱ֮նից: 

֛ի֮յն 11-րֱ ֱ֮րից ի վեր եր֯եմն հ֮նֱիպում են 

խ֮չք֮րեր, որոնց խ֮չ֮հիմքում հ֮մֱ֮րվ֮ծ են ֮ս-

                                                           
122

 В. Топоров, Древо мировое: ֈստիճ֮ն֮֮֯ր պ֮տվ֮նֱ֮նը, ի 

ֱեպ, որպես տիեզեր֮կ֮ն ծ֮ռի տ֮ր֯եր֮կ են ներկ֮յ֮ցնում 

ն֮և ֈրտ֮շ֮տում պեղվ֮ծ երկու ֯րոնզ֮ձույլ ֮րձ֮նիկները, 

որոնցում ֮ստիճ֮նների ְլխին պ֮տկերվ֮ծ է ծ֮ռի վերն֮մ֮սի 

֯ն֮կիչներից մեկը՝ ֮րծիվը: ֦ե՛ս ։. ֈռ֮քելյ֮ն, ֈկն֮րկներ, նկ. 

XCIII, XCIV: 
123

 ֬րին֮կները վերցվ֮ծ են ֣. ֈְ֮֯րյ֮նի լուս֮նկ֮րների հ֮-

վ֮ք֮ծուից: 
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տիճ֮ն֮ձև պ֮տվ֮նֱ֮նն ու վ֮րֱ֮կը: ֥երջինս իր 

֮րտ֮հ֮յտմ֮ն ֮յս կ֮մ ֮յն ձևով ֱրվում է կ֮մ 

պ֮տվ֮նֱ֮նի ְլխին և չ֮փերով էլ փոքր է լինում, 

կ֮մ՝ պ֮տվ֮նֱ֮նի տ֮կ և չ֮փերով ֮վելի մեծ է 

լինում
124: ֈյնու֮մեն֮յնիվ, թեկուզ որոշ վ֮րպետներ 

երկու տ֮ր֯եր, միմյ֮նցից ֮նկ֮խ ֮վ֮նֱույթներում 

ձև֮վորվ֮ծ տ֮րրերը (եռ֮ստիճ֮ն պ֮տվ֮նֱ֮նն ու 

վ֮րֱ֮կը) մի֮ցնում են իր֮ր, միևնույնն է, նր֮նց 

փորձը լ֮յն ընֱունելություն չի ְտնում, հ֮վ֮ն֮֮֯ր, 

նշվ֮ծ երկու տ֮րրերից ֮ռ֮ջ֮ն֮լիք տեխնիկ֮կ֮ն 

ֱժվ֮րությունների, ֮նհ֮մ֮չ֮փությ֮ն ու իմ֮ստ֮-

յին ֮նհստ֮կությ֮ն պ֮տճ֮ռով: ֓նչո՞վ ֮֯ց֮տրել 

երկու ֮ռ֮նձին «իր֮ր֮մերժ» տ֮րրերի ְոյությունը՝ 

միևնույն կ֮ռուցվ֮ծք֮յին տեղով ու ֱերով: ֛ի֮կ 

տր֮մ֮֮֯ն֮կ֮ն պ֮տ֮սխ֮նը, որ ֮նհն֮ր չէ ն֮և 

փ֮ստ֮րկել, ֮յն է, որ ֮ռ֮ջինը՝ ֮ստիճ֮ն֮ձև պ֮տ-

վ֮նֱ֮նը, ձև֮վորվել է ְիտ֮կ֮ն-վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն 

միջ֮վ֮յրում, ուստի ֱր֮ իմ֮ստ֮֮֯ն֮կ֮ն ֮րժեքը, 

որպես ֊ողְոթ֮յի խորհրֱ֮նշ֮ն, ְիտ֮կցվում էր, 

իսկ երկրորֱը՝ վ֮րֱ֮կը, ներմուծվել է ժողովրֱ֮կ֮ն 

կեն֮ցծ֮ռ֮յին ֮վ֮նֱույթից, ֱր֮ հ֮մ֮ր էլ նր֮ 

֮մեն֮ն֮խն֮կ֮ն ընֱունվ֮ծ իմ֮ստները, ինչպես, 

֮սենք՝ սերմն֮հ֮տիկի կ֮մ ֮րևի խորհրֱ֮նշ֮ննե-

րը
125

, չէին ְիտ֮կցվում: ֈսվ֮ծի մի երկրորֱ վկ֮յու-

թյունն ֮յն փ֮ստն է, որ մինչև 7-րֱ ֱ֮ր, եր֯ ժո-
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 ֈ. ֛ն֮ց֮կ֮նյ֮ն, ֍֮րֱ֮րվեստ, էջ 185-86, ֈ. ֓սր֮յելյ֮ն, 

ֈկն֮րկ, էջ 48-49: ֚շմ֮րտությ֮նը ֮վելի մոտ է կ֮նְն֮ծ ֮ռ֮-

ջին ֮֯ց֮տրությունը, որովհետև սերմն֮հ֮տիկը խորհրֱ֮նշում 
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ղովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությունը ֱեռ լիովին չէր ձև֮-

վորվել և ժողովուրֱն էլ քրիստոնե֮կ֮ն մշ֮կույթի 

ստեղծմ֮ն մեջ ֱեռևս չէր ներְր֮վվել, ք֮նֱ֮կ֮-

ְործությ֮ն մեջ նշվ֮ծ վ֮րֱ֮կները (վ֮հ֮ն֮ձև 

շրջ֮ն֮կ, սկ֮վ֮ռ֮կ) կիր֮ռություն չեն ְտնում, ո-

րովհետև ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ְործունեությ֮ն ֮յֱ և 

մյուս մ֮րզերը (ճ֮րտ֮ր֮պետություն, մ֮նր֮նկ֮ր-

չություն ևն) ֮մ֯ողջությ֮մ֯ ְտնվում էին վ֮րֱ֮-

պետ֮կ֮ն հ֮յ֮ցքի հսկողությ֮ն տ֮կ: ֮֡տ֮հ֮կ֮ն 

չէ, որ հետְ֮֮յում խնֱրո ֮ռ֮րկ֮ վ֮րֱ֮կները հ֮ն-

ֱիպում են ֮րվեստի ֮յն ժ֮նրերում, որոնք իրենց 

֯նույթով ֮վելի ժողովրֱ֮կ֮ն էին և ժողովրֱի լ֮յն 

խ֮վերում էլ կենց֮ղ֮վ֮րում էին: ֮֔չք֮րերից 

֮֯ցի, ֮յֱպիսի ժ֮նրերից են ն֮և զ֮րֱ֮րվեստը, 

ձեռְ֮իր ְրքերի ձև֮վորումը, ժ֮նեկְ֮ործությունը և 

֮յլն
126: 

֥֮րֱ֮կի հետְ֮֮ զ֮րְ֮ցումը հ֮սցնում է ֮յն 

֮֯նին, որ վ֮րֱ֮կն ու պ֮տվ֮նֱ֮նն ֮յլևս իր֮ր չեն 

խ֮նְ֮րում. որոշ խ֮չք֮րերում վ֮րֱ֮կն իր սկ֮վ֮-

ռ֮կի ֮մ֯ողջ մեծությ֮մ֯ ֱրվում է կոթողի ստորին 

մ֮սում ֮յնպես, որ ֮֯ժ֮նվ֮ծ, ս֮հմ֮ն֮զ֮տվ֮ծ լի-

նի խ֮չի ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮նից ու նր֮ հիմքում ընկ֮ծ 

֮ստիճ֮ն֮վոր պ֮տվ֮նֱ֮նից
127: ֈյֱ ֱեպքում ֮ս-

տիճ֮ն֮վոր պ֮տվ֮նֱ֮նը եր֯եմն իր վր֮ է կրում ևս 

մի վ֮րֱ֮կ, իհ֮րկե, ֮վելի փոքր չ֮փի, ինչպես 

֮սվեց
128

, որն էլ իր փոքրությ֮մ֯ հ֮ճ֮խ վեր֮ծվում է 

                                                           
126

 ֈ. ֛ն֮ց֮կ֮նյ֮ն, ֍֮րֱ֮րվեստ, նկ. 449: 
127

 «ֈլ֯ոմ», նկ. 184, 200 և ֮յլն: 
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 ֝ույն տեղում, նկ. 196 և ֮յլն: 



214 

մի ուռուցիկ ְնֱի: ֥երջինս, հետև֮֮֯ր, չպետք է 

շփոթել ֈֱ֮մի ְլխի հետ: 

֓սկ ֮հ֮ ֮ստիճ֮ն֮վոր պ֮տվ֮նֱ֮նը, որպես 

խ֮չելությ֮ն կոնտեքստի կոնկրետ ցուցիչ, իր ետևից 

֯երում է ֈֱ֮մի ְ֮նְը, որն ֮վելի է խոր֮ցնում ու 

պ֮րզեցնում խ֮չք֮րի ու «խ֮չելությ֮ն» իմ֮ստ֮֮֯-

ն֮կ֮ն կ֮պը: ֛֮րֱկությ֮ն ն֮խ֮հոր ְ֮նְը միշտ 

տեղֱ֮րվում է ֮ստիճ֮նների տ֮կ կ֮մ մեջ
129

՝ մ֮րֱ-

կ֮յին ֱեմքի որոշ֮կի նշ֮ններով կ֮մ ֮չք ու ֯եր֮նի 

հետքերով: 

րրորֱ ք֮նֱ֮կְ֮ր֮կ֮ն տ֮րրը, որ ֮ստիճ֮ն-

ների և ְլխի հետ մի֮սին մ֮տն֮նշում են «խ֮չելու-

թյունը», ֱ֮ խ֮չի թևերի տ֮կից երկուստեք ֮֯րձր֮-

ցող փոքր խ֮չերն են
130: ֮֞տ խ֮չք֮րերում, ֮յֱ 

թվում և վ֮ղ, նշվ֮ծ խ֮չերի փոխ֮րեն ելնում են կե-

ն֮ցծ֮ռ֮յին ոստեր կ֮մ, կ֮րելի է ֮սել, փոքրիկ կե-

ն֮ց ծ֮ռեր, որոնք ձուլվում են ընֱհ֮նուր ոճ֮վոր-

մ֮ն մեջ
131: ֗ենց որ ֮յֱ փոքրիկ ծ֮ռերը ներկ֮յ֮ց-

վում են փոքրիկ խ֮չերի ձևով, ֮պ֮ ընկ֮լվում են 

ի֯րև ֊ողְոթ֮յի ֮յն երկու խ֮չ֮փ֮յտերը, որոնց 

վր֮ խ֮չվեցին ֮վ֮զ֮կները ֦իրոջ հետ մի֮ժ֮մ֮-

ն֮կ: ֖֮րծում ենք, որ միջնֱ֮֮րյ֮ն ְիտ֮կ հ֮վ֮-

տ֮ցյ֮լը, որ կերտում, պ֮տվիրում կ֮մ ուղղ֮կի ֱի-

տում էր տվյ֮լ խ֮չք֮րը, ֮յֱ տ֮րրն ընկ֮լում էր 

ճիշտ ֮յնպես, ինչպես ֮յն թելֱ֮րում էր «խ֮չելու-

թյունը»: ֥֮րպետն ֮յֱ իմ֮ստն ֮րտ֮հ֮յտելու հ֮-
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մ֮ր եր֯եմն երկու ուղեկից խ֮չերը հենում էր ֮յն 

նույն ֯լուր-պ֮տվ֮նֱ֮նին, որից ելնում է մեծ 

խ֮չը
132

, կ֮մ ուղղ֮կի, ընֱհ֮նուր հիմքից ֮֯ցի, 

նր֮նցից յուր֮ք֮նչյուրի հիմքում ֮վել֮ցնում էր ն֮և 

֮ռ֮նձին փոքրիկ «֯լր֮կներ»
133: ֟ւրիշ ֮֯ն են խ֮չ-

ք֮րի երեսին հ֮նֱիպող ֮յս կ֮մ ֮յն մ֮նր խ֮չերը, 

որոնք սովոր֮֮֯ր հ֮յտնվում են միմյ֮նց հ֮նֱեպ 

սիմետրիկ ֱիրքերում և սր֮֯զ֮ն ֱեկորների ֆունկ-

ցի֮ են կ֮տ֮րում, որք֮ն էլ ֱ֮ զ֮րմ֮ն֮լի է, որով-

հետև փ֮ստորեն խ֮չը ֱեկոր֮վորում են խ֮չերով
134: 

ֈյս ֱեկոր֮յին մ֮նր խ֮չերը թև֮տ֮կերի նշվ֮ծ 

երկու խ֮չերից սովոր֮֮֯ր տ֮ր֯երվում են ն֮և 

իրենց պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն մ֮նր֮մ֮սներով, օրին֮կ, 

֮սենք՝ երկու խ֮չերը ֯ռն֮ծ են լինում մեծ խ֮չի հիմ-

քից ելնող երկու ձեռքեր ևն: ֓հ֮րկե, հն֮ր֮վոր է, որ 

֮յլ վ֮րպետներ ֮յս երկու խ֮չերին ևս մյուս մ֮նր 

խ֮չերի նմ֮ն ֱեկորի ֆունկցի֮ են վերְ֮րել և ըն-

կ֮լել ի֯րև մեծ խ֮չի սր֮֯զ֮ն մ֮սեր, ս֮կ֮յն մտ֮-

ծել, թե ֱր֮նք եր֯ևէ ֱրվել ու ընկ֮լվել են ի֯րև պ֮տ-

վիր֮տուի ու նր֮ հիշ֮ծ ֮նձ֮նց հոְիներին ուղղվ֮ծ 

֮ռ֮նձին փոքր խ֮չեր, իր֮վունք չունենք, որովհետև 

֮յֱ ֱեպքում փ֮ստերը շ֮տ ֮֯զմ֮զ֮ն ու հ֮կ֮ս֮-

կ֮ն են ստ֮ցվում: ֥երջ֮պես կ֮րող էր որևէ վ֮ր-

պետ իր կերտ֮ծ խ֮չք֮րը յուրովի ընկ֮լել ու նր֮ 

֮ռ֮նձին տ֮րրերին ինքն֮֮֯վ, «ոչ կ֮նոնիկ» իմ֮ս-

տ֮վորում տ֮լ, ֮֯յց եթե ֮յֱ յուրովի ընկ֮լումն իր 

ետևից խ֮չ֮կերտմ֮ն ֮վ֮նֱ֮կ֮ն և կ֮յուն ձևերի 
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 ֝ույն տեղում, նկ. 107, 115 և ֮յլն: 
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 ֝ույն տեղում, նկ. 109: 
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 ֝ույն տեղում, նկ. 113, 144: 
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ու տ֮րրերի հ֮մեմ֮տ մի նոր֮մուծություն չի թող-

նում, ֱր֮ մ֮սին խոսելն ֮նհն֮ր է ֱ֮ռնում: ֛ենք 

խոսում ենք մի֮յն խ֮չք֮րի պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն հե-

տեվ֮նքով ֮ռ֮ջ եկ֮ծ կ֮յուն ք֮նֱ֮կְ֮ր֮կ֮ն 

տ֮րրերի ձև֮վորմ֮ն մ֮սին, որոնք ֮նպ֮յմ֮նորեն 

սկզ֯ն֮պես կ֮մ կիրթ վ֮րպետների ու սպ֮ռողների 

շրջ֮նում ունեցել են ընֱհ֮նուր իմ֮ստ ու նշ֮ն֮-

կություն: 

ֈհ֮ մեծ խ֮չի թև֮տ֮կերի երկու խ֮չերը, կե-

ն֮ցծ֮ռ֮յին ծְ֮ում ունեն֮լով (նր֮նք փոխ֮րինում 

են երկուստեք ֮֯րձր֮ցող ոստերին և «֮րմ֮տներով» 

կ֮պվ֮ծ են տիեզեր֮կ֮ն եռ֮ծ֮ռ մոֱելի հետ), շու-

տով ֮ռ֮նձն֮նում են և ְիտ֮կցվում ի֯րև խ֮չ֮-

փ֮յտեր՝ իրենց հերթին մեջ ֯երելով մի նոր տ֮րր՝ 

ձեռքերը (ֱր֮նք մեծի մ֮ս֮մ֯ ֱիրքով կ֮րծես թե 

հուշում են միևնույն մ֮րֱուն պ֮տկ֮նելը, որն ֮ջ և 

ձ֮խ ձեռքով ֯ռնել է երկու խ֮չերը՝ պ֮հելով մեծ 

խ֮չի երկու կողմերում): ֈյս ձեռքերը հ֮նֱիպում են 

ժողովրֱ֮կ֮ն կեն֮ցծ֮ռ֮յին ֮վ֮նֱույթում
135

, որ-

տեղ ս֮կ֮յն ծ֮ռի սիմվոլը ֯ռն֮ծ ձեռքը ներկ֮-

յ֮ցվ֮ծ է ֮ռ֮նձին կ֮մ մ֮րֱկ֮յին, եր֯եմն էլ կեն-

ֱ֮ն֮կ֮ն, ֆիְուրով հ֮նֱերձ: 

֦երև կ֮մ ոստ ֯ռն֮ծ ձեռքը մ֮րմն֮վորում է 

կենսուն֮կությ֮ն ու ֮ճի ְ֮ղ֮փ֮րը։ ֛֮րֱը կ֮մ 

կենֱ֮նին, եթե իր ձեռքի կ֮մ թ֮թի մեջ «ցուցֱ֮ր֮-

֮֯ր» պ֮հում է կեն֮ցծ֮ռ֮յին խորհրֱ֮նիշը, ֱ֮ 

նշ֮ն֮կում է, որ ն֮. ֮) ֮յֱ կենսուն֮կությ֮ն ու ֮-

ճուն֮կությ֮ն կրողն է, ֯) ն֮, ֮յֱ կեն֮ցծ֮ռ֮յին 

խորհուրֱն ու ուժը կրելով, մի֮ձուլվում, նույն֮նում է 
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 ֈ. ֛ն֮ց֮կ֮նյ֮ն, ֍֮րֱ֮րվեստ, էջ 35-36: 
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ծ֮ռի հետ և ֱ֮ռնում կենսուն֮կություն ու ֮ճ պ֮ր-

ְեվող, կյ֮նք ֮պ֮հովող (հիշենք կեն֮ցծ֮ռ֮յին ոս-

տը՝ ֮ստծո, թְ֮֮վորի կ֮մ քուրմի ձեռքին): ֮֗տկ֮-

նշ֮կ֮ն է, որ կեն֮ց ֮֯րեմ֮ղթ֮նքների ժողովրֱ֮-

կ֮ն ֮֯ն֮ձևերի մեջ տեղ են ְտել ն֮և կեն֮ց ծ֮ռի և 

ձեռքի կ֮պն ֮կն֮րկող որոշ ֮րտ֮հ֮յտություններ, 

ինչպիսիք են՝ «կուռֱ կ֮ն֮չ կեն֮», «ձեռֱ ֱ֮լ֮ր 

մն֮» (հմմտ. «֮լ֮ր ձեռքի» մ֮սին ժողովրֱ֮կ֮ն ֮-

վ֮նֱ֮զրույցը, որը մեզ է հ֮սել միջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮ռ-

մ֮մ֯)
136

, իսկ ժողովրֱ֮կ֮ն կյ֮նքում մինչև ֮յսօր 

պ֮հպ֮նվել է ֮֕ղկ֮զ֮րֱի տոնին ְ֮րն֮ն֮յին ֱ֮-

լ֮ր ոստեր ու ֯ող֯ոջ֮ծ ճյուղեր կրելը: ֈվետ֮ր֮-

ն֮կ֮ն պ֮տմությ֮ն ու հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն մ֮նր֮-

նկ֮րների մեջ, փ֮ստորեն, նմ֮ն ոստեր էին կրում 

րուս֮ղեմի մուտքի մոտ ֫րիստոսին ընֱ֮ռ֮ջ եկ֮ծ 

կ֮ն֮յք ու երեխ֮ները: ֈյֱ ֮վ֮նֱ֮կ֮ն տես֮ր֮նի 

կեն֮ցծ֮ռ֮յին իմ֮ստ֮֮֯նությունն ֮վելի է ընֱ-

ְծվում, եր֯ ֫րիստոսի «֛ուտքը րուս֮ղեմ» ֱիտվում 

է ֬. ֛. ֭րեյֱեն֯երְի մեկն֮֮֯նությ֮ն տես֮նկյու-

նից
137: ֏նֱհ֮նուր ֮ռմ֮մ֯, պ֮րզելով խ֮չք֮ր֮յին 

«ձեռքերի» և կեն֮ցծ֮ռ֮յին ֮վ֮նֱույթի կ֮պը՝ հ֮րկ 

ենք հ֮մ֮րում փոքր-ինչ շեղվելու ְնով ֮նֱրֱ֮֮ռ-

ն֮լ ֮յֱ «ձեռքերին» տրվ֮ծ մի ֮֯ց֮տրությ֮ն, որով-

հետև վերջինս ֮֯վ֮կ֮ն֮չ֮փ ճ֮ն֮չում և ընֱու-

նելություն է ְտել: ֏ստ ֮յֱ ֮֯ց֮տրությ֮ն հեղին֮կ 

ֈ. ֮֡տրիկի՝ խ֮չք֮ր մուծվ֮ծ «ձեռքերը» կ֮պվում 

են «խ֮չ֯ուռ» հ֮սկ֮ցությ֮ն հետ՝ որպես վերջինիս 

թյուրընկ֮լմ֮ն հետև֮նք
138: 
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 ֈ. ֮֙ն֮լ֮նյ֮ն, ֈվ֮նֱ֮պ֮տում: 
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 О. Фрейденберг, Вьезд на осле. 
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 ֈ. ֮֡տրիկ, րկու ְլուխְործոցներ, էջ 149: 
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֓֯ր թե վ֮րպետները, խ֮չ֯ուռ-ը «֮֯ռ֮ցի ըմ-

֯ռնելով, պ֮տկերել են ֮յն, փոխ֮ն֮կ հ֮սկե հյուսքի, 

խ֮չ ֯ռն֮ծ մի ձեռք, ֮յսինքն խ֮չ՝ ֯ուռի մեջ...»
139: 

ր֮ հիմ֮ն վր֮ խ֮չք֮ր֮յին «ձեռքերի» զ֮ր-

ֱ֮մոտիվն ֈ. ֮֞հինյ֮նն ֮նվ֮նում է խ֮չ֯ուռ (օր.՝ 

«֮֔չ֯ուռի ք֮նֱ֮կով հնְ֮ույն կոթողը ծով֮կի XI ֱ. 

թվ֮կիր խ֮չք֮րն է
140

, մի ֮֯ն, որի հ֮րկը չկ֮, որով-

հետև մեկնությունը թեկուզև սր֮միտ, ֮յնու֮մեն֮յ-

նիվ ֮րհեստ֮կ֮ն է, և ֮հ֮ թե ինչու: 

«֓նչ վեր֮֯երում է խ֮չի թևերի տ֮կի պս֮կ֮ձև 

զ֮րֱ֮կ֮ն թեմ֮յին,- ְրում է ֈ. ֮֡տրիկը,- ֱ֮ հ֮յ 

երկրְ֮ործների «խ֮չ֯ուռ» կոչվ֮ծ հ֮սկերից պ֮տ-

ր֮ստ֮ծ ֮յն հյուսքն է, որ հունձից հետո նր֮նք հյու-

սում էին խ֮չ֮ձև (֯երվում է նկ֮րը) և տ֮նում զե-

տեղում էին իրենց տ֮ն օջ֮խի ճ֮կ֮տին կ֮մ մի 

սյ֮ն վր֮ ի֯րև օրհն֮֯եր, ընտ֮նեկ֮ն ֮֯րօրությ֮ն 

նշ֮ն֮կ»
141: 

֮֔չ֯ուռ-ի վեր֮֯երյ֮լ խորհրֱ֮նշ֮կ֮ն իմ֮ս-

տից ելնելով՝ ֈ. ֮֡տրիկը ենթֱ֮րել է, որ ֮յն «հ֮-

վ֮ն֮֮֯ր» մի մն֮ցուկ էր հեթ֮նոս֮կ֮ն շրջ֮նից, 

ի֯ր պ֮շտ֮մունք֮յին ընծ֮յ֮֯երում երկրְ֮ործու-

թյ֮ն պ֮շտպ֮ն ֮ստվ֮ծությ֮ն՝ եմետրին, իսկ 

քրիստոնեությ֮ն հ֮ստ֮տումից հետո նվիրְ֮ործ-

վ֮ծ, ինչպես ֥֮րֱ֮վ֮ռը, ֢րօրհնեքը ևն»
142: 

֓նչպես երևում է ֈ. ֮֡տրիկի ְր֮ծից, ժողովուր-

ֱը ְիտեր, թե ինչ է խ֮չ֯ուռը, և շփոթելու պ֮տճ֮ռ 

չուներ: ֮֗վ֮ն֮֮֯ր իրեն՝ հեղին֮կին է տ֮րօրին֮կ 
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 ֝ույնի, ֛տքեր, էջ 41: 
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 ֝շվ. ֮շխ., նույն տեղում: 
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 ֈ.  ֮֞հինյ֮ն, IX-XII ֱֱ. խ֮չք֮րերը, էջ 33: 
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թվ֮ցել, թե ինչու պիտի հ֮սկե հյուսքը կոչվեր խ֮չ-

֯ուռ: վ իրոք, ժողովրֱ֮կ֮ն խոսվ֮ծքներում ֮վելի 

շ֮տ ְործ֮ծ֮կ֮ն է խ֮չ֯ուռ-ի տ֮ր֯եր֮կը՝ խ֮չ-

փունջ ձևով, ինչպես օրին֮կ՝ ֛ուշում, ֈյր֮ր֮տում և 

֮յլուր
143: 

֮֗յերենի XIX-XX ֱ֮րերի ְր֮կ֮ն և ֮֯ր֮֯ռ֮յին 

տ֮ր֯եր֮կներում խ֮չ֯ուռի և նր֮ հոմ֮նիշների ընֱ-

հ֮նուր ճ֮ն֮չում ְտ֮ծ ուղղ֮կի իմ֮ստն է՝ հ֮սկե-

րից հյուսվ֮ծ զ֮րֱ կ֮մ խ֮չ֮ձև փունջ, փոխ֮֯եր֮-

կ֮ն իմ֮ստը՝ ֮) նվեր, ընծ֮, ֯) խր֮խճ֮նք, ուր֮-

խություն (ստ֮ցվ֮ծ նվերներով): 

։ոլոր ֮֯ռ֮ր֮նְ֮իրները որպես նշվ֮ծ իմ֮ստ-

ների ֮ղ֯յուր են ցույց տ֮լիս մի սովորույթ, ըստ որի՝ 

«֮րտը ք֮ղում են վերջ֮ցնում, ցորենը խ֮չ֮ձև կ֮-

պում են և ֯երում տիրոջը նվիրում, նր֮նից միրְ ֮ռ-

նում ընծ֮»
144: 

«֗ետְ֮֮յում ֮յֱ սովորությունը մտել է ֮յְիների 

֮֯ների ժ֮մ֮ն֮կը, եր֯ մի ֮յְին մշ֮կելուց ֮վ֮ր-

տում են, ֮յն երեկոյին միրְ են ֯երում և ուր֮խություն 

֮նում, ֮յս ուր֮խությ֮ն ֮նունն էլ մն֮ցել խ֮չ-

փունջ
145: ֮֗յտնի է ն֮և, որ խ֮չփունջ-խ֮չ֯ուռը, որ-

պես հ֮ջող ֯երքի ֮պ֮հովմ֮ն, ֮ճի և ֮ռ֮տությ֮ն 

խորհրֱ֮նիշ, տների պ֮տից կ֮մ սյունից կ֮խելուց 

֮ռ֮ջ օրհնվում և զոհְ֮ործվում էր եկեղեցում, ֱր֮ 
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 ֗մմտ. ֮֔չփունջ՝ ըստ Հ. Աճառյանի, ֊֮վ֮ռ֮կ֮ն ֮֯ռ֮-

ր֮ն,- ֎ֈ֑, հտ. , էջ 454-55, խէչփունջ, խ֮չու՝ ըստ Ամատունու, 

֮֗յոց ֮֯ռ ու ֮֯ն, էջ 277: 
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 ֗. ֈճ֮ռյ֮ն, նշվ. տեղում՝ ըստ «֤ոս և ֥֮րֱիթեր» վեպի: 
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 ֡. ֡ռոշյ֮ն, րկերի ժողով֮ծու, ր., հտ. I, 1974, էջ  290-1: 
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հ֮մ֮ր էլ կ֮զմվում էր լի֮հ֮տիկ ու ընտիր հ֮ս-

կերից
146: 

ֈյն ֮֯ց֮տրությունը, թե «խ֮չ֯ուռ և խ֮չփունջ 

֮֯ռ֮֮֯րֱությունները ստեղծվել են հ֮սկերը խ֮չ֮-

ձև փնջելուց, ֮րֱյունք է ժողովրֱ֮կ֮ն ստուְ֮֮֯նու-

թյ֮ն, չէ՞ որ «խ֮չ+֯ուռ»-ի ֮֯ղֱ֮րիչները հյուսել-

փնջելու իմ֮ստ չունեն: ֈվելի ճիշտ է կ֮րծել, որ ֮յֱ 

֮֯ռերը ն֮խ֮պես եղել են, որից ծնունֱ են տվել 

խ֮չ֮ձև փնջելու ְ֮ղ֮փ֮րին: «֮֔չփունջ»-ի ֱեպ-

քում ևս «փունջ» ֮֯ղֱ֮րիչը պետք է հ֮մ֮րել ոչ թե 

֮֯յ֮րմ֮տ (<փնջել), ֮յլ ְոյ֮կ֮ն: ֗ետև֮֮֯ր, երկու 

֮֯ռերում էլ «խ֮չ» ֮֯ղֱ֮րիչը ֱֱ֮֮րում է «խ֮չ֮ձև 

իմ֮ստը կրելուց և կ֮րիք է զְում մի ֮յլ (ֆունկցիո-

ն֮լ-իմ֮ստ֮֮֯ն֮կ֮ն) ֮֯ց֮տրությ֮ն, որը հն֮ր֮-

վոր է ֱ֮ռնում «խ֮չ֯ուռ-խ֮չփունջ»-ի ծիս֮կ֮ն նշ֮-

ն֮կությ֮ն վեր֮կ֮նְնումով:  

ֈրտերի ց֮նքսի ժողովրֱ֮կ֮ն ծեսի հ֮մ֮ձ֮յն՝ 

սերմն֮ց֮նը ְործն սկսելիս մի ք֮նի, սովոր֮֮֯ր՝ 

յոթ ֯ուռ (հմմտ. . ֮֠րենց, . ֥֮րուժ֮ն, ֙. ֈղ֮յ֮ն) 

ցորեն է շ֮ղ տ֮լիս հերկի մեջ՝ ուղղվ֮ծ երկնի թռչուն-

ներին, երկրի մուկ ու մորեխին, օտ֮ր֮կ֮ն-֮նցվո-

ր֮կ֮ններին, ֮ղք֮տներին և ֮յլն (ըստ «֮֗յ ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն ֮շխ֮տ֮նք֮յին երְեր»-ի): ֈյֱ հղում-

ների մեջ սերմն֮ց֮նը մի ֯ուռ էլ նվիրում է իր ֮րտի 

ְեր֯ն֮կ֮ն տիրոջը՝ ֮ստվ֮ծ֮յին հով֮ն֮վորին, որ-

պեսզի վերջինս ֮ռ֮տ հունձք ֮պ֮հովի: ֈրտ֮տեր 

հով֮ն֮վորների շ֮րքում (ֈստվ֮ծ, ֛֮րի֮մ ֈստ-

վ֮ծ֮ծին, ֊րիְոր ֒ուս֮վորիչ և ֮յլք) հ֮տուկ տեղ 

պետք է ְր֮վեր ս. խ֮չը, եթե նկ֮տի ունեն֮նք մ֮ն֮-
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վ֮նֱ հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեու-

թյ֮ն ְլխ֮վոր ֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններից մեկը՝ 

խ֮չի պ֮շտ֮մունքը: ֈրտերի հով֮ն֮վոր խ֮չերի 

իրեղեն վկ֮յություններ են ֮նֱ֮ստ֮նների եզրերին 

ֱրվող խ֮չք֮րերը, որոնք հ֮յտնի են «ց֮սմ֮ն խ֮չ» 

֮նվ֮մ֯ (֤րվ֮նձտյ֮ն, ֈ֯եղյ֮ն): «֮֔չ֯ուռ» հ֮ս-

կ֮ցությունն ֮րտ֮հ֮յտում է ֮րտի հով֮ն֮վոր խ֮-

չին հ֮տկ֮ցվ֮ծ սերմն֮հ֮տիկի ֯ուռը, որի սիմվոլիկ 

֮րֱյունքը հ֮սկե փնջերի կ֮մ հյուս֮ծո հ֮սկե զ֮ր-

ֱերի ձևով ֯երք֮հ֮վ֮քի ժ֮մ֮ն֮կ, որպես ն֮խ-

ընծ֮, տ֮նում էին եկեղեցի՝ զոհְ֮ործելու, որով և, 

հ֮վ֮ն֮֮֯ր, ֮րֱեն ժողովրֱի կողմից, նր֮ իսկ 

պ֮տկեր֮ցր֮ծ միջոցներով պ֮տճ֮ռ֮֮֯նվում ու 

խորհրֱ֮վորվում էր եկեղեցուն տրվող հ֮տիկի հ֮ր-

կը (տ֮ս֮նորֱ): ֮֗մեմ֮տենք, օրին֮կ, 

«֎ֱ մէ կուցը ֈստըծուն, լե՜, 

֟ր տերտերը չ֮նիծի, լե՜, լե՜» (֮֙ն֮լ֮նյ֮ն): 

ֈրտ֮տեր մշ֮կը հ֮տուցում էր ֮կնկ֮լում ն֮և 

֮յն մյուս ֯ռերի հ֮մ֮ր, որոնք հղվում էին ուրիշ է֮կ-

ների հ֮սցեով, մի֮յն թե մշ֮կի և ֈստծո հ֮ր֮֯ե-

րությունները եռ֮ստիճ֮ն են (մշ֮կը ֯ուռ է նվիրում, 

ֈստվ֮ծ ֯երք է տ֮լիս, մշ֮կը հ֮տուցում է), իսկ 

մյուս է֮կների հետ մշ֮կի հ֮ր֮֯երությունը երկ֮ս-

տիճ֮ն է (մշ֮կը ֯ուռ է նվիրում, նր֮նք հ֮տուցում են): 

֮֔չին հ֮տկ֮ցվող ֯ուռը, հնձի ժ֮մ֮ն֮կ հ֮սկե 

փնջերի վեր֮ծվելով, ստ֮նում է ևս մի լր֮ցուցիչ ֮ն-

վ֮նում՝ խ֮չփունջ, ֮յսինքն՝ խ֮չին պ֮տկ֮նող կ֮մ 

եկեղեցի տ֮րվող փունջը: ֗ետְ֮֮յում խ֮չ֯ուռ և 

խ֮չփունջ ֮֯ռերի ժողովրֱ֮կ֮ն ստուְ֮֮֯նությ֮ն 

֮զֱեցությ֮մ֯ ձև֮վորվում է ֮յն պ֮տկեր֮ցումը, թե 

ի֯ր ֮յֱ հ֮սկերը պետք է փնջվեին կ֮մ հյուսվեին 
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խ֮չ֮ձև: ֓սկ ֮վելի ուշ խ֮չ֮ձև փնջի ְ֮ղ֮փ֮րը, 

(֮֯ռի ստուְ֮֮֯ն֮կ֮ն ְլխ֮վոր ֮րժեք ստ֮ն֮լով) 

հ֮սկերից ֮֯ցի, տ֮ր֮ծվում է ն֮և մրְերի ու ծ֮ղիկ-

ների վր֮ (օր.՝ մ֮նուշ֮կի փոքրիկ փնջերը խ֮չ֮ձև, 

խեչ֮կ֮վոր կ֮մ ֮֯զմ֮ճյուղ փ֮յտի ֯ոլոր ծ֮յրերին 

ցցելով՝ կ֮զմում էին խ֮չփունջ, կ֮մ՝ եր֯ երեխ֮ները 

ֱ֮շտ֮յին ծ֮ղիկների փնջերը ֥֮րֱ֮վ֮ռին նետում 

էին տների լուս֮մուտներից ու պ֮տշְ֮մ֯ից ներս և 

ֱր֮ ֱիմ֮ց ուտելեղեն ստ֮նում նվեր, կոչվում էին 

խ֮չփունջ և ֮յլն): 

ֈյսպիսով, երկրְ֮ործն ֮րտի հով֮ն֮վորից խնֱ-

րում է ֯երքի ֮ռ֮տություն՝ «բուռով», իսկ հնձի ժ֮մ֮-

ն֮կ հ֮տուցում է ֮յֱ հով֮ն֮վորին՝ «փունջով» (խ֮չ-

֯ուռն ի֯րև սր֮֯զ֮ն հ֮տուցում են ընկ֮լում . ֥֮-

րուժ֮նն ու ֡. ֤և֮կը): 

֛ի ք֮նի ֱիտ֮րկումների մեջ «խ֮չփունջի» հետ 

որոշ֮կիորեն կ֮պվ֮ծ «հ֮ս֮ր֮կ֮կ֮ն ճ֮շի» ְ֮-

ղ֮փ֮րը մեզ մղում է խ֮չ֯ուռ-խ֮չփունջի ծիս֮կ֮ն 

նշ֮ն֮կությ֮ն մեջ ներ֮ռել ն֮և նր֮, ի֯րև ֮ն֮րյուն 

զոհի, զոհ֮֯երությ֮ն իմ֮ստը, որի վերջն֮կ֮ն ֮֯-

ց֮հ֮յտումը հ֮վելյ֮լ ֮զְְ֮ր֮կ֮ն տեղեկություն-

ների կ֮րիք է զְում: 

֮֔չ֯ուռ-խ֮չփունջի ունեց֮ծ ծիս֮կ֮ն նշ֮ն֮-

կությունն ու նր֮ հ֮ր֮տևումը, ְրեթե մինչև XX ֱ֮րը, 

թույլ չի տ֮լիս խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստում հ֮նֱիպող՝ 

«ձեռքերի մեջ պ֮հ֮ծ խ֮չերը» ֱիտել ի֯րև «խ֮չ-

֯ուռ» հ֮սկ֮ցությ֮ն ֮րտ֮ցոլում միջնֱ֮֮րյ֮ն 

վ֮րպետների կողմից, ի֯ր վերջինիս թյուրընկ֮լմ֮ն և 

֮֯ռ֮ցի վեր֮րտֱ֮րմ֮ն հետև֮նքով: 

ֈյսպիսով, ֮ռ֮յժմ ք֮նի ֱեռ ֮յլ կերպ ֮֯-

ց֮տրելու լուրջ հիմքեր չկ֮ն, հ֮կվ֮ծ ենք կ֮րծելու, 
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որ ֮յֱ երկու խ֮չեր ֯ռն֮ծ ձեռքերը խ֮չք֮ր են մուծ-

վել ժողովրֱ֮կ֮ն ֮վ֮նֱույթից և, հետև֮֮֯ր, պ֮շ-

տոն֮կ֮ն միջ֮վ֮յրում մի֮սն֮կ֮ն ְիտ֮-֮վ֮նֱ֮-

կ֮ն իմ֮ստ֮վորում չեն ունեցել
147: եռ ֮վելին, 

հ֮յտնի չ֮փով խ֮նְ֮րել են երկու խ֮չերն ի֯րև 

֮վ֮զ֮կների խ֮չ֮փ֮յտեր ընկ֮լելուն: ֤֮ օրին֮-

չ֮փ երևույթ է և մի ֮վելորֱ վկ֮յություն է ֮յն ֮֯նի, 

որ խ֮չք֮րերում, իրոք, մի ֮ննկ֮տելի պ֮յք֮ր է 

ְնում երկու ֮վ֮նֱույթների միջև, որոնցից մեկն ֮ն-

վ֮նում ենք պ֮շտոն֮կ֮ն կեն֮ցծ֮ռ֮յին, որում 

խ֮չն օժտվում է կեն֮ցծ֮ռ֮յին տ֮րրերով, ֮֯յց հիմ-

ն֮կ֮նում ընկ֮լվում է ի֯րև խ֮չ֮փ֮յտ, իսկ մյուսն 

֮նվ֮նում ենք ժողովրֱ֮կ֮ն կեն֮ցծ֮ռ֮յին, որում 

խ֮չը լրիվ վեր է ֮ծվում կեն֮ց ծ֮ռի՝ ժողովրֱ֮կ֮ն 

֮վ֮նֱույթից ֮ռնվ֮ծ միջոցներով (օր.՝ հիմքի վ֮ր-

ֱ֮կը, ձեռքերը ևն) և ընկ֮լվում է «խ֮չելությ֮ն» 

պ֮տմ֮կ֮ն կոնտեքստից մի տես֮կ կտրվ֮ծ ու վե-

ր֮ց֮րկվ֮ծ: ֟ւրիշ խոսքով ֮ս֮ծ, միմյ֮նց զսպող 

սկզ֯ունքներ են ֱ֮ռնում ոճն ու կրոն֮-պ֮տմ֮կ֮ն 

ինֆորմ֮ցի֮ն, ֮վելի ընֱհ֮նուր՝ ֮րվեստն ու կրոնը, 

եր֯ ֮ռ֮ջինն իր ֮մեն֮վ֮ռ ֮րտ֮հ֮յտությունը 

ְտնում է երկրորֱի հ֮շվին կ֮մ՝ ընֱհ֮կ֮ռ֮կը: 

֮֗սկ֮ն֮լի է, որ խ֮չ֮փ֮յտի ընկ֮լումը ներկ֮յ֮ց-

նում են ֮յն խ֮չք֮րերը, որոնք օժտվ֮ծ են «խ֮չելու-

թյ֮ն» կոնկրետ տ֮րրերով (օր.՝ ֮ստիճ֮ն֮ձև պ֮տ-

վ֮նֱ֮ն, թև֮տ֮կերի խ֮չեր ևն): ֈյստեղ ֮րժե հիշել, 

որ նշվ֮ծ երկու ֮վ֮նֱույթներն էլ հ֮վ֮ս֮ր֮պես 
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 ֈվելորֱ չէ հիշեցնել, որ ֮յն իմ֮ստ֮վորվ֮ծ չէր ն֮և ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն միջ֮վ֮յրում, որովհետև ի֯րև կեն֮ցծ֮ռ֮յին 

խորհրֱ֮կիր ֮յլևս չէր ְիտ֮կցվում և հենց ֱր֮ շնորհիվ էլ հ֮-

ր֮տևում էր: 
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ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮րզ խ֮չք֮րի պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն 

֮րֱյունք են և միևնույն վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն միջ֮վ֮յ-

րից հ֮նձն֮ր֮րվ֮ծ ֱրույթների ու տ֮րրերի հիմ֮ն 

վր֮ են ձև֮վորվել: 

֮֞տ ու շ֮տ ֮֯րձր֮րվեստ խ֮չք֮րերում երկու 

֮վ֮նֱույթները հ֮մֱ֮րվ֮ծ են, ընֱ որում՝ ֮յֱ հ֮-

մֱ֮րությունը մշ֮կվ֮ծ ու կ֮զմ֮կերպվ֮ծ ֯նույթ է 

կրում: ֈյսպես, օրին֮կ՝ խ֮չք֮րի երեսին ք֮նֱ֮կ-

վ֮ծ 3-4 և ֮վելի խ֮չերի մեջ ֮մեն֮սր֮֯զ֮նն ըն-

կ֮լվում է ֯ուն մեծ խ֮չը, որը հ֮ճ֮խ հենց լինում է 

մի֮կը: 

֝ր֮ թևերի տ֮կից ֮֯րձր֮ցող խ֮չերը, որ միջ-

նֱ֮֮րցիների ընկ֮լմ֮մ֯ կ֮րող էին նույն֮ցվել 

֮վ֮զ֮կների փ֮յտերի հետ, սր֮֯զն֮կ֮նությ֮մ֯ ու 

զորությ֮մ֯ օժտվ֮ծ չեն եղել: ֈյֱ մ֮սին վկ֮յու-

թյուններ են պ֮հպ֮նվել միջնֱ֮֮րյ֮ն ְր֮կ֮ն 

֮վ֮նֱույթում (օր.՝ 1-ին և 2-րֱ խ֮չְյուտերի պ֮տ-

մություններում), որոնց հիմ֮ն վր֮ կ֮րելի է վստ֮հ 

լինել, որ միջնֱ֮֮րցին ֮վ֮զ֮կների խ֮չելությունը 

լրիվ ընկ֮լել է ի֯րև պ֮տիժ, ի֯րև սովոր֮կ֮ն կ֮-

խ֮ղ֮ն և տ֮ր֯երել է ֫րիստոսի խ֮չելությունից: ֈյս 

տ֮ր֯եր֮կումը լ֮վ ֮րտ֮հ֮յտվել է ն֮և խ֮չելու-

թյ֮ն մ֮նր֮նկ֮րներում, որտեղ հ֮ճ֮խ ֫րիստոսն ու 

֮վ֮զ֮կները խ֮չվ֮ծ են լինում տ֮ր֯եր ձևերով. 

֫րիստոսը ְ֮մվում է փ֮յտին՝ մ֮րմնով ձְվ֮ծ վի-

ճ֮կում, իսկ ֮վ֮զ֮կները կ֮պվում են փ֮յտից՝ 

ձեռքերը ետ տ֮ր֮ծ ու մ֮րմնով կծկվ֮ծ վիճ֮կում, 

֮յսինքն՝ ֮յնպես, ինչպես, իրոք, խ֮չում էին ֗ռոմի 

ստրկ֮տիր֮կ֮ն կ֮յսրությ֮ն ս֮հմ֮ններում: ֫րիս-

տոսի և ֮վ֮զ֮կների խ֮չելությունների տ֮ր֯երու-

թյ֮ն հիմքում ընկ֮ծ է ֮յն ְիտ֮կցումը, որ ֮վ֮-
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զ֮կների պ֮տիժը պ֮տմ֮կ֮ն-ֱ֮տ֮կ֮ն ֮կտ է, և 

նր֮նց մ֮հը ֯ն֮կ֮ն է, իսկ ֫րիստոսի պ֮տիժը «պ֮-

տիվ» է ֮վելի, և նր֮ մ֮հը ְեր֯ն֮կ֮ն է, և խ֮չ֮-

փ֮յտն էլ՝ երկրպְ֮ելի: ֈյֱպիսի խ֮չը հ֮տուկ ընֱ-

ְծվում է ֮ստիճ֮ն֮վոր պ֮տվ֮նֱ֮նով, օծվում կե-

ն֮ցծ֮ռ֮յին ոստերով ևն: ։֮յց ֮հ֮ ուղեկից երկու 

խ֮չերն էլ զուְորֱվում-օծվում են նույնպիսի կեն֮ց-

ծ֮ռ֮յին տ֮րրերով, կ֮նְնեցվում ֯լրի վր֮ և ֮յլն, 

ս֮կ֮յն որպես կ֮նոն, չեն ֮֯րձր֮նում ֮ստիճ֮ն֮-

վոր պ֮տվ֮նֱ֮նին, ֮նְ֮մ ֮ստիճ֮ն֮վոր պ֮տ-

վ֮նֱ֮նին եղ֮ծ ֱեպքում մեծ խ֮չն ուղղ֮կի երկուս-

տեք ելնող խ֮չեր չի ունենում, որովհետև ֱր֮նք ըն-

կ֮լվում էին ի֯րև ֮վ֮զ֮կների խ֮չ և ոչ երկրպ֮-

ְելի (ոչ լի֮րժեք ֮֯ց֮ռություններ լինում են թերևս, 

ինչպես որ ֢ուղ֮յի հ֮յտնի խ֮չք֮րերը և ֎ջմի֮ծնի 

թև֮վոր խ֮չը
148

): ֈյֱ է պ֮տճ֮ռը, որ ոչ երկրպְ֮ելի 

֮յֱ երկու խ֮չերը մեծ խ֮չին ուղեկցում են հ֮տ-

կ֮պես ֮յն ֱեպքում, եր֯ վերջինիս հիմքում ֱրվ֮ծ է 

լինում վ֮րֱ֮կ, ֯լուր, կ֮մ երկուսը մի֮ժ֮մ֮ն֮կ, 

կ֮մ էլ եր֯ ոչինչ ֱրվ֮ծ չի լինում: ֈյսինքն՝ մեծ և 

ուղեկից փոքր խ֮չերի հ֮մֱ֮րմ֮ն ְրեթե ֯ոլոր 

տ֮ր֯եր֮կներին կ֮րող ենք հ֮նֱիպել, ֮֯ցի ֮յն 

ֱեպքից, եր֯ մեծ խ֮չը կ֮նְն֮ծ է լինում ֮ստիճ֮-

ն֮վոր պ֮տվ֮նֱ֮նի վր֮: ֈյստեղ կ֮րող է նշմ֮ր-

վել մի փոքր հ֮կ֮սություն. չէ՞ որ ուղեկից երկու խ֮-

չերը ենթ֮րկվում են կեն֮ցծ֮ռ֮յին ոճ֮վորմ֮ն 

(ֱր֮ վկ֮յություններից է ն֮և ձեռքերի ְոյությունը) և, 

հետև֮֮֯ր, ի֯րև կեն֮ց ծ֮ռ պետք է լինեն երկրպ֮-

ְելի, ֮֯յց մի֮ժ֮մ֮ն֮կ երկրպְ֮ելիությ֮ն ֮մեն֮-
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 «ֈլ֯ոմ» նկ. 196, 213: 
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հ֮յտնի ցուցիչը, որ ֮ստիճ֮ն֮վոր պ֮տվ֮նֱ֮նն է, 

չի ֱրվում նր֮նց հիմքում: ։֮նն ֮յն է, որ կեն֮ց 

ծ֮ռն ֮յստեղ ֮վելի շ֮տ կիր֮ռվում է որպես ոճ, 

խ֮չի ձև և միջնֱ֮֮րյ֮ն ընկ֮լմ֮ն մեջ լրիվ ֮պ֮-

սր֮֯զն֮ցվ֮ծ էր, իսկ նր֮ վեր֮ց֮կ֮ն խորհրֱ֮-

նշ֮կ֮ն իմ֮ստները հ֮սկ֮ն֮լի էին մի֮յն քիչ թվով 

վ֮րֱ֮պետների ու ֮ստվ֮ծ֮֮֯նների, որոնք ևս 

պ֮րզորոշ կերպով ֮յն երկրպְ֮ելի չեն հ֮մ֮րում, 

որովհետև իր֮կ֮նությ֮ն մեջ ְոյություն չունի ֮յն 

֮յլ ձևով, ք֮ն խ֮չն է (իսկ ֫րիստոսից ֮ռ֮ջ եղ֮ծ 

ֱրսևորումները՝ ְ֮վ֮զ֮ն, տ֮պ֮ն ևն, չեն պ֮հպ֮ն-

վել, իրեղեն ְոյություն չունեն): ֮֔չը կրոն֮կ֮ն ֯ոլոր 

կոնտեքստներից ֱուրս է մղել ֮յլ֮ձև կեն֮ց ծ֮ռե-

րին, և սր֮նք իրենց ինքնուրույն ְոյությունը պ֮հել են 

մի֮յն ոճ֮յն֮ցմ֮մ֯ և ֮շխ֮րհ֮կ֮ն֮ցմ֮մ֯: ֛ի֮յն 

֮շխ֮րհիկ տեքստերում կ֮րելի է հ֮նֱիպել խ֮չից 

֮նկ֮խ կեն֮ցծ֮ռ֮յին իմ֮ստների վկ֮յությունների, 

որոնք հմտորեն պեղել և օְտְ֮ործել է ֈս. ֛ն֮ց֮-

կ֮նյ֮նն իր «֮֗յկ֮կ֮ն զ֮րֱ֮րվեստ» ְրքում: ֓սկ 

ոճ֮յն֮ցմ֮ն շնորհիվ կեն֮ց ծ֮ռն իր հետքը պ֮հել է 

խ֮չք֮րում ն֮և թև֮տ֮կերի երկու խ֮չերի պ֮տկե-

րְ֮րությ֮ն մեջ: ֮֝խ, ֮ս֮ցինք, որ ֮յֱ երկու խ֮չե-

րի փոխ֮րեն հ֮ճ֮խ հ֮նֱիպում են ուղղ֮կի կեն֮ց-

ծ֮ռ֮յին ոստեր, ճյուղեր և ֮յլն: րկրորֱ, որ ֮յֱ 

խ֮չերը կեն֮ցծ֮ռ֮յին ոճ֮վորմ֮մ֯ են պ֮տկեր-

վում: րրորֱ, որ ֱր֮նք ֯ռնող ձեռքերը կեն֮ցծ֮-

ռ֮յին ֮վ֮նֱույթից են վերցվ֮ծ, և խ֮չք֮րերում էլ 

եր֯եմն ձեռքերի մեջ պ֮հվ֮ծ են լինում ոչ թե խ֮չեր, 

֮յլ ուղղ֮կի նռն֮ոստեր՝ շեշտվ֮ծ նռնְ֮նֱերով (օր.՝ 
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ֈրց֮խ, ։ռի եղցի)
149

, կ֮մ ֮յլ փոքրիկ կեն֮ցծ֮ռ֮յին 

զ֮րֱ֮նշ֮ններ, որոնց մեջ հ֮նֱիպում են մ֮րֱկ֮յին 

կ֮մ կենֱ֮ն֮կ֮ն ֆիְուրներ
150: ֓հ֮րկե, խ֮չք֮-

ր֮յին ֮րվեստում մ֮րֱկ֮յին ձեռքն ֮վելի շ֮տ կ֮պ-

վում է խ֮չի հետ, որովհետև խ֮չ ֯ռն֮ծ ձեռքը որոշ 

֮ռումով ְործն֮կ֮ն-կենց֮ղ֮յին ֱետ֮լ է ֱ֮ռնում 

և սովոր֮կ֮ն ֱիտողին հ֮սկ֮ն֮լի է ֱ֮ռնում թե՛ ֱե-

տ֮լը և թե՛ խ֮չը, կ֮րծես թե նր֮ն (ն֮և կերտողին ու 

պ֮տվիր֮տուին) մղելով որևէ ուտիլիտ֮րիստ֮կ֮ն 

֮֯ց֮տրություն տ֮լու: ֈյֱ է պ֮տճ֮ռը, որ ֱժվ֮ր է 

ְտնվում ֮յնպիսի խ֮չք֮ր, որում ձեռքը ֯ռն֮ծ է 

լինում սոսկ կեն֮ցծ֮ռ֮յին ոստ կ֮մ ճյուղ, նմ֮ն 

ֱեպքերում ձեռքերը վեր են ֮ծվում ուղղ֮կի ֯ու-

ս֮կ֮ն հ֮նְույցի կ֮մ ցողունի, ֮վելի ճիշտ, սր֮նք 

են վեր ֮ծվում ձեռքերի, եր֯ ոստերի փոխ֮րեն խ֮չեր 

են ֱրվում, որովհետև կեն֮ցծ֮ռ֮յին խորհրֱ֮նշ֮նի 

հ֮մեմ֮տ երկու խ֮չերը, ի֯րև կոնկրետ, իրեղեն 

֮ռ֮րկ֮ներ, ֮վելի հեշտությ֮մ֯ են ծնում ֯ռնող ձեռ-

քերի ֮նհր֮ժեշտությունը: եկուզ, հիշեցնում եմ, որ 

ձեռքերի հ֮յտնվելը հ֮յտնի չ֮փով խ֮խտելու է 

տվյ֮լ խ֮չք֮րի և «խ֮չելությ֮ն» կոնտեքստու֮լ ֮յն 

կ֮պերը, որոնք կ֮րող էին ְիտ֮կցվել կրթվ֮ծ հ֮վ֮-

տ֮ցյ֮լների կողմից: 

ֈյսպիսով, խ֮չք֮րում մեծ խ֮չին երկուստեք 

ուղեկցող պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն տ֮րրերը մեզ ժ֮մ֮ն֮-

կְ֮րորեն ներկ֮յ֮նում են, ն֮խ՝ որպես կեն֮ց-

ծ֮ռ֮յին զ֮րֱեր, ֱր֮նից հետո՝ որպես խ֮չեր, որոնք 
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 ֬րին֮կը՝ ըստ ֣. ֈְ֮֯րյ֮նի լուս֮նկ֮րների հ֮վ֮ք֮ծոյի: 
150

 «ֈլ֯ոմ», նկ. 158 (֗երհեր, 1291 թ.), նկ. 191-92 (֖֮մո, 1577 թ.), 

նկ. 56-57 (ֈլ֮յ֮զ, 13-14-րֱ ֱֱ.) և ֮յլն: 
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խորհրֱ֮նշում են ֮վ֮զ֮կների խ֮չ֮փ֮յտերը, իսկ 

սր֮ն էլ հ֮ջորֱում են խ֮չ ֯ռն֮ծ ձեռքերը, որոնք, 

ն֮խորֱ երկուսի չְիտ֮կցվ֮ծ սինթեզը լինելով, հ֮-

վ֮ն֮֮֯ր ընկ֮լվում և ֮֯ց֮տրվում էին որպես 

֮նորոշ ְործն֮կ֮ն-կենց֮ղ֮յին ֮կտի խորհրֱ֮-

նշ֮ն (օր.՝ ֮սենք, թե ինչ-որ մեկն իր փոքրիկ խ֮չերը 

պ֮հել է մեծ խ֮չի հով֮նու ներքո և ֮յլն): 

ֈյս հերթְ֮֮յությունը տեղի է ունեցել 10-11-րֱ 

ֱ֮րերում, որից հետո, ֮յսինքն՝ 11-րֱ ֱ֮րից սկս֮ծ, 

եր֯ խ֮չք֮րերի պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցումը հիմն֮կ֮նում 

֮վ֮րտվել էր, երեք ձևերն էլ մի֮ժ֮մ֮ն֮կ կողք-

կողքի հ֮նֱիպում էին իրենց հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն ըն-

կ֮լումներով: ֈյստեղ խոսքն ֮յն ընկ֮լումների մ֮-

սին է, որոնց հեղին֮կները (ֱիտող, կերտող ևն), 

կրթությ֮ն որոշ֮կի ֮ստիճ֮ն ունեն֮լով, կ֮րող էին 

տ֮ր֯եր֮կել ու վերլուծել ֮յֱ մ֮նր տ֮րրերը, ֮յլ֮-

պես հ֮ս֮ր֮կ ֱիտողն ֮յֱ մ֮նրուքների մեջ չէր 

մտնում ու ֮մ֯ողջությ֮ն մեջ խ֮չք֮րն ընկ֮լում էր 

ի֯րև ֤. ֝շ֮ն, ֤. ֮֔չ կ֮մ ընֱհ֮նր֮պես «սուր֯» և 

ֱր֮նով ֮֯վ֮ր֮րվում էր: 
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֯. ֮֔չք֮րի ժ֮նրի ֮նկում֮յին միտումներ 

֛յուս պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն տ֮րրը, որը հ֮յտնվում է 

խ֮չք֮րերում ֱր֮նց պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն հետև֮ն-

քով և ֱ֮րձյ֮լ մ֮տն֮նշում է «խ֮չելությունը», ֮րե-

ְ֮կի և լուսնի խորհրֱ֮նշ֮ններն են, որոնք ֱրվում 

են մեծ խ֮չի վերին թևի երկու կողմում՝ հ֮մ֮պ֮-

տ֮սխ֮ն մ֮կְ֮րությ֮մ֯ (֮րեְ֮կն, լուսին) կ֮մ 

֮ռ֮նց ֱր֮
151: ր֯եմն էլ ֮յս լուս֮տուների փոխ֮-

րեն ֱրվ֮ծ են լինում ուղղ֮կի ְնֱեր, որոնք միշտ չէ, 

որ կ֮րելի է նույն֮ցնել նր֮նց հետ, որովհետև ֱր֮նք 

կ֮րող են լինել ն֮և կեն֮ցծ֮ռ֮յին պտուղներից 

մն֮ց֮ծ հետքեր
152: ֒ուս֮տուների խորհրֱ֮նշ֮ննե-

րը խ֮չք֮րերի մեջ մուծվելուց հետո վ֮րպետների 

լ֮յն շրջ֮ն֮կներում ստ֮նում են ն֮և ոչ կ֮նոնիկ 

պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն լուծումներ, որոնք թեկուզ չեն ֱ֮-

ֱ֮րում ֮րեְ֮կ ու լուսին ընկ֮լվելուց, ֮֯յց մի ետ֮-

ֱ֮րձ կ֮պով կրկին հ֮նְում են ժողովրֱ֮կ֮ն կե-

ն֮ցծ֮ռ֮յին ֮վ֮նֱույթին, չէ՞ որ ֮յֱ ֮վ֮նֱույթում, 

֮նկ֮խ ֫րիստոսի խ֮չելությունից, նր֮նք եղել են 

որպես տիեզեր֮կ֮ն ծ֮ռի վերն֮մ֮սի խորհրֱ֮-

նշ֮ններ: ֖են֮ցծ֮ռ֮յին ֮վ֮նֱույթի ֮րթն֮ցումը 

հ֮տկ֮պես ենթֱ֮րելի է ֮յն ֱեպքերում, եր֯ ֮րե-

ְ֮կն ու լուսինը ներկ֮յ֮ցվում են կենֱ֮ն֮կերպ, 
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 ֝ույն տեղում, նկ. 86: ֮֔չելությ֮ն պ֮տկերներում կեն-

ֱ֮ն֮կերպ կ֮մ կենֱ֮նիներով ուղեկցվ֮ծ ֮րևի ու լուսնի ծ֮-

ְումն֮֮֯ն֮կ֮ն ֮֯ց֮տրությ֮ն փորձեր տե՛ս ֊. ֗ովսեփյ֮ն, 

֛ի էջ, - «֦֮թև», ְիրք ֍, էջ 238-39, կ֮մ նույնը՝ ֮ռ֮նձին ְրքույ-

կով, ֮֗լեպ, 1930 թ. (֗ովսեփյ֮նը կենֱ֮ն֮կերպ ֮րև-լուսիննե-

րի ֮կունքը տեսնում է ֤֮ս֮նյ֮ն-միջְ֮ետյ֮ն ֮շխ֮րհում): ֗. 

֛֮տիկե֮ն, ֈրևը և լուսինը, էջ 270-271: 
152

 Documenti, 2, Khatchkar, fig. 17, 18: 
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կ֮մ եր֯ նր֮նց շրջ֮ն֮կներում պ֮տկերְ֮րվում են 

մ֮րֱկ֮յին ֱեմքեր: ֓նչ խոսք, որ նմ֮ն ֱեպքերում 

ինքն֮֯եր֮֮֯ր հ֮ռնում է ծ֮ռին երկուստեք ուղեկ-

ցող զույְի ְ֮ղ֮փ֮րը
153: ֗ետ֮քրքիր է, որ մի խ֮չ-

ք֮րում լուս֮տուների շրջ֮ն֮կների մեջ պ֮տկեր֮-

ְծվ֮ծ մ֮րֱկ֮յին կերպ֮ր֮նքները, որոշ֮կի «պ֮տ-

մ֮կ֮ն» ձև֮վորում ստ֮ն֮լով, մ֮կְ֮րվել են որպես 

֤. ֡ողոս և ֤. ֡ետրոս
154: 

֥երջ֮պես, հ֮ջորֱ ք֮յլը, որ ֮րվել է խ֮չք֮րի 

զ֮րְ֮ցմ֮ն պ֮տմությ֮ն մեջ ֮յֱ «֮նտես֮նելի 

պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն միտումի թելֱ֮ր֮նքով, խ֮չե-

լությ֮ն պ֮տկերումն է խ֮չի վր֮: ։֮յց ֱ֮ ևս մի֮ն-

ְ֮մից չի եղել: ֮֝խ, հ֮յտնվել է ֫րիստոսի պ֮տկե-

րը խ֮չի ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮նից ֱուրս, խ֮չք֮րի ճ֮կ֮-

տին՝ ְ֮հին նստ֮ծ, մի֮յն֮կ կ֮մ ուղեկիցներով
155

, 

հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮ն մ֮կְ֮րությ֮մ֯ կ֮մ ֮ռ֮նց ֱր֮: 

ր֯եմն էլ հ֮նֱիպում է մի֮յն մ֮կְ֮րությունը՝ «֜ս 

֫ս» (֜իսուս ֫րիստոս) ֮ռ֮նց պ֮տկերի
156: ֤կզ֯ն֮-

պես խ֮չք֮րի ճ֮կ֮տ֮մ֮սից ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮ն 

կ֮րող են իջնել ֮յլ պերսոն֮ժներ
157

, ֮֯յց միևնույն է, 

խ֮չելությ֮ն տես֮ր֮նը կ֮մ խ֮չեցյ֮լի պ֮տկերը 

նշվ֮ծ մյուս պ֮տկերների հետ մնում է ֱեռևս կոթողի 

ճ֮կ֮տին
158: ։֮յց ֮ստիճ֮ն֮֮֯ր ֫րիստոսի պ֮տ-
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 ֝շվ֮ծ ְ֮ղ֮փ֮րի հմուտ ֮֯ց֮հ֮յտումը ְտ֮նք վերջերս 

լույս տես֮ծ մի հոֱվ֮ծում Л. А. Абрамян, А. Р. Демирханян, Ми-

фологема близнецов и мировое дерево.- ֡։֗, 1985, 4, էջ 78: 
154

 «ֈլ֯ոմ», նկ. 126-27: 
155

 ֝ույն տեղում, նկ. 58, 91, 92, 145, 196, 205 և ֮յլն: 
156

 ֝ույն տեղում, նկ. 128, 193: 
157

 ֓նչպես օրին֮կ հրեշտ֮կները «ֈլ֯ոմի» 194 նկ֮րում: 
158

 ֝ույն տեղում, նկ. 188: 
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կերը ևս մուտք է ְործում ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮ն և ֱրվում 

խ֮չի կենտրոնում կ֮մ վերին թևի վր֮
159

, իհ֮րկե, ոչ 

խ֮չվ֮ծ ֱիրքով: 

ֈհ֮ նշվ֮ծ ֮յս խ֮չք֮րերի և ֯ուն խ֮չելությ֮ն 

կոթողների միջև ֮նցմ֮ն օրին֮կ կ֮րող է ծ֮ռ֮յել 

ղեְն֮ձորի ֗երհեր ְյուղի 1291 թ. խ֮չք֮րը
160

, որ-

տեղ պ֮տկերվ֮ծ խ֮չեցյ֮լը շ֮տ զուսպ ու փոքր 

չ֮փեր ունի, ինչպես և իր ուղեկիցները՝ թև֮տ֮կերում 

(հ֮վ֮ն֮֮֯ր ֛֮րի֮մ, ֗ովհ֮ննես) և ձուլվ֮ծ է խ֮-

չ֮ք֮նֱ֮կի ընֱհ֮նուր կեն֮ցծ֮ռ֮յին ոճի զ֮րֱ֮-

ְրությ֮ն մեջ: ֪֮ստորեն, ներկ֮յ֮ցվ֮ծ է խ֮չելու-

թյունը, ֮֯յց կոթողը ֱեռ պ֮հպ֮նել է խ֮չք֮րի ժ֮ն-

րին հ֮տուկ իր ֮յն հ֮տկ֮նիշները (֮յֱ հ֮տկ֮նիշ-

ներից մեկն էլ ֮յն է, որ թև֮տ֮կերի պերսոն֮ժները 

կ֮րծես թե ֯ռնվ֮ծ, պ֮հվ֮ծ են խ֮չի տ֮կից ելնող 

ձեռքերի մեջ), որոնք խորթ են զուտ խ֮չելությ֮ն կո-

թողներին: ֈրֱեն պ֮րզ է, որ սր֮ն հ֮ջորֱող փուլում 

խ֮չք֮րի ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮նն ֮մ֯ողջ֮պես լցվելու է 

խ֮չելությ֮ն իսկ֮կ֮ն մ֮նր֮մ֮սներով և վեր֮ն֮-

լու է ի֯րև ֮յֱպիսին: ֓սկ մեծ խ֮չը ներկ֮յ֮ն֮լու է 

միմի֮յն որպես խ֮չելությ֮ն ֮վետ֮ր֮ն֮կ֮ն սյու-

ժեի լուս֮֮֯նմ֮ն կոմպոզիցիոն կենտրոն, որովհետև 

նր֮ վր֮ իր ողջ հ֮ս֮կով ְ֮մվ֮ծ է լինելու ֈստծո 

֟րֱին
161: ֈյստեղ է, որ ֮ռ֮ջին ֮նְ֮մ իր երկ֮ր֮տև 

զ֮րְ֮ցմ֮ն հետև֮նքով խ֮չք֮րի ժ֮նրը ֱֱ֮֮րում 

է ְոյություն ունեն֮լուց, որովհետև ֮յլ֮փոխվելով 

վեր է ֮ծվում մի նոր ժ֮նրի, ֮յն է՝ խ֮չելությ֮ն կոթո-
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 ֝ույն տեղում, նկ. 55, 190: 
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 ֝ույն տեղում, նկ. 158: 
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 ֝ույն տեղում, նկ. 76-79, 85-86, 162-163: 
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ղի, որին մեր ְիտ֮կ֮ն ֮վ֮նֱույթում տրվել է ֈմե-

ն֮փրկիչ ֮նունը
162: 

ֈյսպես ուրեմն, խ֮չելությ֮ն կոթողները խ֮չք֮ր 

չեն, ֮֯յց խ֮չք֮րերի ծնունֱ են: վ եթե հ֮յ 

միջնֱ֮֮րյ֮ն մ֮նր֮նկ֮րչությ֮ն մեջ խ֮չք֮րերին 

հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮նում են ձեռְ֮րերի լուս֮նցքներում 

ու եր֯եմն էլ ֮ռ֮նձին էջերում հ֮նֱիպող խ֮չ֮պ֮տ-

կերները, որոնք եր֯եմն կրում են խ֮չք֮րերի ֮զ-

ֱեցությունը, ֮պ֮ խ֮չելությ֮ն կոթողներին հ֮մ֮-

պ֮տ֮սխ֮նում են խ֮չելությ֮ն մ֮նր֮նկ֮րները, 

որոնք իրենք են ֮զֱել ք֮ր֮կոթողների վր֮: «ֈմե-

ն֮փրկիչ» կոթողները՝ ֮նկ֮խ ու ինքնուրույն խ֮չ-

ք֮ր֮յին ծְ֮ում ունեն֮լով հ֮նֱերձ, հ֮նְեցին մի 

որ֮կի, որը փոխ֮ռնչությ֮ն եզրեր ְտ֮վ հ֮յկ֮կ֮ն 

կիր֮ռ֮կ֮ն ֮րվեստի տ֮ր֯եր ձևերից հ֮յտնի խ֮չե-

լությ֮ն պ֮տկերների հետ, որոնք հ֮յտնի ընֱհ֮նուր 

քրիստոնե֮կ֮ն երևույթի հ֮յկ֮կ֮ն ֮րտ֮հ֮յտու-

թյուններն են
163: եռ ֮վելին, իր ժ֮նր֮յին հիմն֮կ֮ն 

նկ֮րְ֮րով «֮մեն֮փրկիչն» ֮վելի շ֮տ հ֮մեմ֮տե-

լի է ընֱհ֮նուր քրիստոնե֮կ֮ն կիր֮ռ֮կ֮ն ֮րվես-

տից (օր.՝ ռուս֮կ֮ն միջնֱ֮֮րյ֮ն փ֮յտի փորְ֮րու-

թյունից)
164

 հ֮յտնի «խ֮չելությունների», ք֮ն թե հ֮յ-

կ֮կ֮ն խ֮չք֮րերի հետ, թեկուզ, կրկնում եմ, ծְ֮ել է 

վերջիններից: 

ֈյսպիսով՝ եթե պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն հետև֮նքով 

պ֮րզ պ֮շտ֮մունք֮յին խ֮չք֮րերի մեջ վ֮րֱ֮պե-
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 ֊. ֗ովսեփյ֮ն, ֮֗վուց թ֮ռ: 
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 ֗մմտ. От символа к реальности - Вагнер Г. К, От символа к ре-

альности. Развитие пластического образа в русском искусстве XIV- 
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տ֮կ֮ն ֱրույթների ներմուծումը ֮֯ց֮հ֮յտեց խ֮չ-

ք֮րի ու «խ֮չելությ֮ն» կ֮պը և ֱր֮նով իսկ հ֮սցրեց 

խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստի ծ֮ղկմ֮ն, ֮պ֮ խ֮չք֮րի և 

«խ֮չելությ֮ն» հետְ֮֮ է՛լ ֮վելի մերձեցումը՝ ընֱ-

հուպ մինչև ֱր֮նց պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն տ֮րրերի նույ-

ն֮ցումը, հ֮սցրեց խ֮չք֮րի ժ֮նրի ք֮յք֮յմ֮ն ու 

փոփոխմ֮ն և նոր ժ֮նրի ստեղծմ֮ն
165: 

֮֡տկերְ֮ր֮կ֮ն տես֮նկյունից խ֮չք֮րի ժ֮ն-

րը երկ֮ր֮տև զ֮րְ֮ցմ֮ն ընթ֮ցքում ունեցել է ֮-

ղ֮վ֮ղմ֮ն մի ֮յլ ճ֮ն֮պ֮րհ ևս, որը նշմ֮րվում է 

16-17-րֱ ֱ֮րերում, ֢ուղ֮յում: ։֮նն ֮յն է, որ ְիտ֮-

կ֮ն վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն շրջ֮ն֮կներում հ֮նձն֮ր֮-

րելի պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն տ֮րրերը (կեն֮ց ծ֮ռ, վ֮ր-

ֱ֮կ, ֮ստիճ֮ն֮վոր պ֮տվ֮նֱ֮ն, թև֮տ֮կերի խ֮-

չեր, ձեռքեր, ְ֮նְ, ֮րև-լուսին, ճ֮կ֮տ֮մ֮սի ֆիְու-

ր֮յին ք֮նֱ֮կներ, և ինչու չէ, ն֮և նր֮նց մ֮կְ֮րու-

թյունները), որոնք կոչվ֮ծ էին խ֮չք֮րը կ֮պելու խ֮-

չելությ֮ն ֮վետ֮ր֮ն֮կ֮ն պ֮տմությ֮ն հետ, միև-

նույն վ֮րպետի կողմից մի֮ժ֮մ֮ն֮կ ֯ոլորը մի֮սին 

չէին ְործ֮ծվում: ֥֮րպետը, հերթ֮կ֮ն խ֮չք֮րը 

կերտելիս, ֮֯վ֮ր֮րվում էր մի֮յն ֮յֱ տ֮րրերից մի 

ք֮նիսի հ֮մֱ֮րմ֮մ֯, որն էլ ֯խում էր ֮յֱ կոթողի 

ընֱհ֮նուր կ֮ռուցվ֮ծքից: ֓սկ ինչ վեր֮֯երում է 

կոթողի պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն ն֮խְ֮ծին, ֮պ֮ ֮յնտեղ 

վ֮րպետը ֯ոլոր տ֮րրերի օְտְ֮ործմ֮ն ֮նհր֮ժեշ-

տությունը չէր էլ զְում, որովհետև ն֮խընտր֮ծ ֮յս 

կ֮մ ֮յն տ֮րրերի հ֮մֱ֮րությունը լիովին ֮րտ֮-
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 ֮֔չք֮րը «֮֔չելությ֮ն» իլյուստր֮ցի֮յի վեր֮ծելու միտու-
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(տե՛ս «ֈլ֯ոմ», նկ. 209-211): 
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հ֮յտում էր նր֮ ְ֮ղ֮փ֮ր֮կ֮ն նպ֮տ֮կֱ֮րումը: 

֟ւրեմն, կ֮րելի է ֮սել, որ պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն որոշ 

տ֮րրերի ընտրությունը նույնպես կ֮պվում է վ֮ր-

պետի ինքնուրույն, ստեղծְ֮ործ֮կ֮ն ֮շխ֮տ֮նքի 

հետ, իսկ ֮յֱ ֮շխ֮տ֮նքը միևնույն վ֮րպետի ֱեպ-

քում շ֮տ հ֮ճ֮խ ներկ֮յ֮նում է որպես ինքն֮իմպ-

րովիզ֮ցի֮յի ընթ֮ցք: ֈյֱ ֮֯նը լ֮վ երևում է նույն 

վ֮րպետի, օրին֮կ, ֮սենք, ֫իր֮մ կ֮զմողի ֮նունով 

հ֮յտնի մի շ֮րք խ֮չք֮րերի հ֮մեմ֮տությունից
166: 

։֮յց ֮հ֮ 16-17-րֱ ֱ֮րերում ֗ին ֢ուղ֮յում 

նկ֮տվում է մի միտում, ըստ որի՝ խ֮չք֮րերը ֱ֮ռ-

նում են ուսուցմ֮ն, նմ֮ն֮հ֮նությ֮ն և խիստ ְիտ֮-

կ֮ն ձև֮վորմ֮ն ֮ռ֮րկ֮: ֈյֱ միտումի կրողներից 

մեկը՝ ֊րիְոր վ֮րպետը, 1602 թ. կերտում է մի հոյ֮-

կ֮պ ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն կոթող, որի մեջ ְիտ֮կց֮֮֯ր 

(որովհետև ֮յն ստեղծְ֮ործ֮֮֯ր ֮րվել չէր կ֮րող) 

օְտְ֮ործում է ְրեթե ֯ոլոր նշվ֮ծ պ֮տկերְ֮ր֮-

կ֮ն տ֮րրերը և ֱր֮նով, փ֮ստորեն, ְիտ֮կ֮ն ըն-

կ֮լմ֮ն տես֮կետից խ֮չք֮րը ֱ֮րձնում մի իսկ֮-

կ֮ն խճողվ֮ծ, ծ֮նր֮֯եռնվ֮ծ «տեքստ»
167: ֤֮ նշ֮-

ն֮կում է, որ խ֮չք֮րְ֮ործությունն ֮րֱեն վեր է ֮ծ-

վել «ֱպրոց֮կ֮ն» երևույթի, որի ֮պ֮ցույցներից է 

ն֮և միևնույն հուշ֮րձ֮նի՝ ְիտ֮կց֮կ֮ն ֮֯րձր 

մ֮կ֮րֱ֮կով ֮րվ֮ծ ճշְրիտ կրկնօրին֮կի ְոյու-

թյունը
168: ֤֮ էլ իր հերթին նշ֮ն֮կում է, որ խ֮չք֮րի 

կերտմ֮ն ստեղծְ֮ործ֮կ֮ն-իմպրովիզ֮ցիոն սկըզ-

֯ունքը ն֮հ֮նջում է, և կոթողը հեշտությ֮մ֯ կրկնելի 
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է ֱ֮ռնում: վ պ֮տ֮հ֮կ֮ն չէ, որ ֮յս երևույթն 

֮կնհ֮յտ ֮րտ֮հ֮յտություն է ְտնում հենց հին 

֢ուղ֮յում: 

։ուրժու֮կ֮ն հ֮ր֮֯երությունների ս֮ղմն֮վոր-

մ֮նը զուְընթ֮ց, ֢ուղ֮յի ֮ռևտր֮-֮րհեստ֮վոր֮-

կ֮ն խ֮վերի միջ֮վ֮յրում ֮֯րձր֮ցող ռ֮ցիոն֮-

լիզմի մեծ ոְին, որ փ֮յլուն ֱրսևորումներ է ստ֮ցել 

ջուղ֮յեցիների հոְևոր, ք֮ղ֮ք֮կ֮ն ու տնտես֮կ֮ն 

ְործունեությ֮ն ֯ոլոր մ֮րզերում, պ֮րզորոշ հետք է 

թողել ն֮և խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստում: ֒ինելով ժ֮մ֮-

ն֮կի հ֮յ կուլտուր-կրթ֮կ֮ն մեծְ֮ույն օջ֮խներից 

մեկը՝ ֢ուղ֮ն, որ հ֮յությ֮ն կենտրոն֮ցմ֮ն ֮ռ֮քե-

լություն էր վերցրել, որ իր ֮֯ր֮֯ռի մեջ նոր, հ֮մ֮զ-

ְ֮յին ְր֮կ֮ն հ֮յերենի հիմքերն էր տեսնում, որ հ֮յ 

ժողովրֱի հոְևոր կենտրոն ֮նְ֮մ ֱ֮ռն֮լու հ֮վ֮կ-

նություններ ուներ, և որի հ֮մ֮կողմ֮նի զ֮րְ֮ցումն 

ու նպ֮տ֮կների իրְ֮ործումը ֯ռնի կերպով ընֱհ֮տ-

վեց, ֮յֱ ֢ուղ֮ն նույն ֮յֱ ժ֮մ֮ն֮կ ստ֮նձնել էր 

ն֮և ֮նցյ֮լի հ֮յ մշ֮կույթի ժ֮ռ֮նְորֱի և նոր ժ֮-

մ֮ն֮կներին փոխ֮նցողի ֱերը: ֈյֱ ֱերը ն֮ կ֮տ֮-

րում էր հ֮յ ֮վ֮նֱ֮կ֮ն մշ֮կութ֮յին ֮րժեքների 

վերְ֮ն֮հ֮տմ֮մ֯, նր֮նց վեր֮խմְ֮֯րումներով ու 

֮րֱի֮կ֮ն֮ցմ֮մ֯ և, վերջ֮պես, ֮յֱ ֮մենի հիմ֮ն 

վր֮ նոր ֮րժեքների ստեղծմ֮մ֯
169: 

֥երո֯երյ֮լ նկ֮տումի հիմ֮մ֯ հն֮ր֮վոր ենք 

հ֮մ֮րում ֮նելու մի ենթֱ֮րություն, ըստ որի՝ հ֮յ 

միջնֱ֮֮րյ֮ն մշ֮կույթի ֮վ֮նֱ֮կ֮ն ְլխ֮վոր ժ֮ն-

րերից ְրեթե յուր֮ք֮նչյուրի զ֮րְ֮ցմ֮ն պ֮տմու-

թյ֮ն մեջ պետք է փնտրել ջուղ֮յ֮կ֮ն փուլը, որ կ֮-
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րող է լինել ն֮և վերջինը, կ֮մ, հ֮մեն֮յն ֱեպս, շրջ֮-

ֱ֮րձ֮յինը, որը նույնպես շ֮տ կ֮րևոր է տվյ֮լ ժ֮ն-

րի պ֮տմությունը վեր֮կ֮նְնելու հ֮մ֮ր: 

ֈհ֮ խ֮չք֮րերի ժ֮նրի մեջ ֮ռ֮ջ եկ֮ծ ֮յն նոր 

երևույթը, որ ֮նվ֮նեցինք «ֱպրոց֮կ֮նություն», մի֮-

կը չէ հին ֢ուղ֮յում: ֢ուղ֮յի խ֮չք֮ր֮յին ֮րվես-

տում կ֮տ֮րվել է մի շ֮տ կ֮րևոր կ֮ռուցվ֮ծք֮յին 

նոր֮մուծություն ևս՝ ֮յն, որ ֱ֮ս֮կ֮ն խ֮չք֮րերում 

֮վ֮նֱվ֮ծ մի֮կ ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮նը, որի մեջ տեղ֮-

ֱրվում է կոթողի ֮մեն֮սր֮֯զն֮ցվ֮ծ ֱետ֮լը՝ մեծ 

խ֮չը, վեր֮նում է ի֯րև ֮յֱպիսին: ր֮ փոխ֮րեն 

կոթողի երեսին հ֮յտնվում է մի ք֮նի (մեր օրին֮կում՝ 

չորս) նեղլիկ խոր֮ն, որոնք իրենց սր֮ծ֮յր կ֮մ֮ր-

ների տ֮կ ֮մփոփում են մեկ֮կ֮ն հ֮վ֮ս֮ր֮զոր ու 

հ֮մ֮րժեք փոքր խ֮չեր՝ ֮ստիճ֮ն֮ձև ու վ֮րֱ֮կ֮-

վոր պ֮տվ֮նֱ֮ններին հեց֮ծ
170: 

֓սկ ֱ֮ նշ֮ն֮կում է, որ խ֮չք֮րի ժ֮նրը ֢ու-

ղ֮յում, իր ֯ն֮կ֮նոն ընթ֮ցքը շ֮րուն֮կելուց ֮֯ցի, 

ենթ֮րկվում է ն֮և ֮ղ֮վ֮ղմ֮ն ու ֮յլ֮սերմ֮ն
171: 
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֊լուխ երրորֱ. ֮֔չք֮րերի «ճ֮րտ֮ր֮պետ֮կ֮ն» 

մշ֮կումը 

֮֔չք֮րերը պ֮տկերְ֮րությ֮ն պ֮շտոն֮կ֮ն֮-

ցումից ու մշ֮կութ֮յն֮ցումից զ֮տ, զ֮րְ֮ցմ֮ն ու 

փոփոխությ֮ն են ենթ֮րկվել ն֮և ֮յլ ְործոնների 

հետև֮նքով: ր֮նց մեջ կ֮րևոր է հ֮տկ֮պես խ֮չ-

ք֮րի ժ֮նրի ներքին, ինքնուրույն զ֮րְ֮ցմ֮ն ճ֮ն֮-

պ֮րհը, որի ընթ֮ցքում ֮ռ֮ջ եկ֮ծ նոր որ֮կներն 

֮յֱ ֮րվեստի ն֮խն֮կ֮ն հ֮տկ֮նիշների տր֮մ֮-

֮֯ն֮կ֮ն շ֮րուն֮կությունն են կ֮զմել: 

֮֝խն֮կ֮ն հ֮տկ֮նիշներից պետք է վերհիշել 

հ֮տկ֮պես կոթողի պ֮շտ֮մունք֮յին ֆունկցի֮ն, 

ֱր֮՝ ի֯րև խ֮չի սր֮֯վ֮յրի ընկ֮լումը և խ֮չի ֯ուն 

֮մփոփ֮ր֮նի ձև֮վորումը: 

ֈմեն֮վ֮ղ պ֮րզուն֮կ խ֮չք֮րերում ֯նությ֮ն և 

մշ֮կույթի հ֮կֱ֮րությունն ֮րտ֮հ֮յտվ֮ծ է հենց 

ք֮ր֮կոթողի մեջ, չէ՞ որ խ֮չի ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮նից 

ֱուրս ընկ֮ծ մ֮սում ք֮րը մշ֮կվ֮ծ ու ք֮նֱ֮կ֮-

զ֮րֱվ֮ծ չէր
172: 

֦իեզեր֮կ֮ն ծ֮ռի տեսքով ֮րտ֮հ֮յտվ֮ծ տիե-

զերքի մոֱելը, փ֮ստորեն, սկզ֯ն֮պես վեր֮֯երում էր 

ոչ թե ֮մ֯ողջ ք֮ր֮կոթողին, ֮յլ մի֮յն նր֮ մեջ 

պ֮տկերվ֮ծ խ֮չի ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮նին: ֗ետև֮֮֯ր, 

֮յֱ ք֮րը որոշ ֮ռումով ներկ֮յ֮նում է որպես երկու 

մեծ տ֮ր֮ծ֮կ֮ն միջ֮վ֮յրերի (կ֮զմ֮կերպվ֮ծ 

տիեզերքի և ֮նկ֮զմ֮կերպ ք֮ոսի) կրողը: ֝ր֮ ֮ն-

մշ֮կ եզրְ֮ծերի մեջ կ֮րելի է տեսնել ֮յֱ՝ իր֮ր հ֮-

կֱ֮րվ֮ծ երկու մեծ ֮շխ֮րհները ֮֯ժ֮նող ս֮հմ֮-

նը, որն, ի ֱեպ, 9-10-րֱ ֱ֮րերում թեկուզ տ֮շվում, 
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հ֮րթեցվում էր, ֮֯յց ֯ոլոր ֱեպքերում չէ, որ զ֮ր-

ֱ֮կ֮րְվում էր: ։֮յց ֮հ֮ նույն ֮յֱ ժ֮մ֮ն֮կ 

հ֮յտնվում են խ֮չք֮րեր
173

, որոնց մեջ խ֮չի ֮մփո-

փ֮ր֮նը շրջ֮փ֮կող եզրְ֮ծերը զ֮րֱ֮կ֮րְվում ու 

ոճ֮վորվում էին: ֈյֱ ճ֮ն֮պ֮րհով ք֮ր֮կոթողն 

֮ստիճ֮ն֮֮֯ր ֮մ֯ողջությ֮մ֯ ընְֱրկվում է տիե-

զերְ֮ր֮կ֮ն մոֱելի մեջ, և ք֮րը ֱ֮ռնում է մի֮-

տ֮րր մշ֮կութ֮յին միջ֮վ֮յր՝ ֮զ֮տվելով ֯նությ֮ն 

ու ք֮ոսի ն֮խն֮կ֮ն հետքերից: ֈյֱպիսով, խ֮չք֮րն 

իր մեջ ֮մփոփվ֮ծ սր֯ությ֮ն շնորհիվ ֮մ֯ողջու-

թյ֮մ֯ սր֮֯զն֮ցվում և ընկ֮լվում է ի֯րև «սուր֯»՝ ի 

տ֮ր֯երություն խ֮չի ն֮խն֮կ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն սր֮֯-

վ֮յրերի, որոնց մեջ, ի֯րև «սուր֯», ֮նմիջ֮պես ընկ֮լ-

վում էր խ֮չը՝ իր ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮նով (և ոչ թե ֮մ-

֯ողջ ժ֮յռ֮կտորը, որտեղ փորվ֮ծ էր տվյ֮լ խ֮չը): 

ֈյսուհետև, ուրեմն, խ֮չք֮րն ի֯րև «սուր֯» ընկ֮լ-

վելուց հետո ծնում է մի նոր, մի ֮վելի մեծ ֮մփոփ֮-

ր֮նի ְ֮ղ֮փ֮րը, և ֮յն տեղը, որտեղ ְտնվում կ֮մ 

ֱրվում էր տվյ֮լ կոթող - «սուր֯»-ը, հ֮վ֮տ֮ցյ֮լների 

կողմից ְիտ֮կցվում էր որպես սր֮֯վ֮յր, որն էլ հե-

տְ֮֮ խոշոր սր֮֯զ֮ն կ֮ռույցների հիմք էր ֱ֮ռ-

նում: ֪֮ստորեն, ֮մ֯ողջությ֮մ֯ սր֮֯զն֮ցվ֮ծ խ֮-

չ֮կոթողի, կ֮մ որ նույնն է թե խ֮չք֮ր - «սուր֯»-ի և 

նր֮ ְտնվելու վ֮յրի միջև ְոյ֮նում է նույն ֮յն հ֮ր֮-

֯երությունը, ինչը մենք ֮րֱեն տեսել ենք խ֮չ - «սուր-

֯ի» և նր֮ պ֮րուն֮կիչի՝ ժ֮յռեղեն միջ֮վ֮յրի միջև: 

֖֮րևոր է նշել, որ ֮մ֯ողջ խ֮չ֮կոթողների սր֮֯զ-

ն֮կ֮ն֮ցմ֮ն ֮յս նոր երևույթի սկիզ֯ը (9-10-րֱ ֱֱ.) 

ճշְրիտ հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮նում է խ֮չք֮րերի պ֮շտո-
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ն֮կ֮ն֮ցմ֮ն ու մշ֮կութ֮յն֮ցմ֮ն ֮յն ֮ռ֮ջին 

ք֮յլերին, որոնք ուղղվ֮ծ էին ոչ մի֮յն ժողովրֱ֮կ֮ն 

պ֮րզուն֮կ խ֮չք֮րի ոճ֮վորմ֮նն ու ְիտ֮կ֮ն֮ց-

մ֮նը, ֮յլև նր֮նց կ֮նְնելու տեղի մշ֮կմ֮նն ու 

հ֮րֱ֮րմ֮նը (պ֮տվ֮նֱ֮նների ստեղծում և ֮յլն): 

֟րոշ կրկնություններով հ֮նֱերձ, ֮յս ֮մենի վր֮ 

ուշֱ֮րություն հր֮վիրելուց հետո, կ֮րծում ենք, հ֮-

մոզկեր կֱ֮րձնենք մեր հերթ֮կ֮ն ֱրույթը, ըստ որի՝ 

֮մ֯ողջ֮կ֮ն խ֮չ֮կոթողի սր֮֯զն֮կ֮ն֮ցումը և 

նր֮՝ ի֯րև «սուր֯ի» ընկ֮լումը խ֮չք֮ր֮կերտմ֮ն 

մեջ ֮րտ֮հ֮յտվել է ն֮և խ֮չը շրջ֮փ֮կող եզր֮մ֮-

սերի հ֮րֱ֮րմ֮մ֯ ու զ֮րֱ֮վորմ֮մ֯
174: 

֮֔չք֮րերի եզրերի զ֮րֱ֮կ֮րְումը հետְ֮֮-

յում (11-րֱ և հետְ֮֮ ֱ֮րերում) ֮յնք֮ն է խոր֮ց-

վում ու կ֮տ֮րելְ֮ործվում, որ խ֮չք֮րերի ֯ուն ֮մ-

փոփ֮ր֮նից ֱուրս ընկ֮ծ հ֮տվ֮ծները մեծ֮նում ու 

֮վելի տես֮րժ֮ն են ֱ֮ռնում (ի տ֮ր֯երություն 9-10-

րֱ ֱֱ. խ֮չք֮րերի, որոնցում կոթողի երեսը ְրեթե 

֮մ֯ողջությ֮մ֯ զ֮֯ղեցնում է ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮նը, և 

եզր֮զ֮րֱերի հ֮մ֮ր շ֮տ նեղ ְոտիներ են մնում): 

ր֮ շնորհիվ մեծ֮նում են ն֮և խ֮չք֮րերի չ֮փերը, 

հ֮րստ֮նում են զ֮րֱ֮տես֮կները, որոնք ְն֮լով 

֮յնք֮ն են ֮֯զմ֮զ֮ն ֱ֮ռնում, որ թվում է, թե նր֮նց 

մեջ ְործի է ֱրվում հ֮յկ֮կ֮ն զ֮րֱ֮րվեստի ողջ 

զին֮նոցը, մ֮ն֮վ֮նֱ որ ֮յֱ եզր֮զ֮րֱերը ְր֮վում 

են ն֮և խ֮չք֮րերի ստորին երեսն ու ճ֮կ֮տ֮-

մ֮սերը՝ մի֮սին կ֮զմելով հյուսվ֮ծքների մի ֮֯րֱ ու 

մի֮ձույլ հ֮մ֮նվְ֮: ֓֯րև ֮սվ֮ծի վ֮ղְ֮ույն օրի-

ն֮կ կ֮րելի է ֮ռնել ֛շո ֈռ֮քելոց վ֮նքի հսկ֮ խ֮չ-
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 ֝ույն տեղում: 
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ք֮րը, որն իր եր֯եմնի կ֮տ֮րելությ֮մ֯ պ֮տկ֮-

ռ֮նք է ներշնչում ֮նְ֮մ թշն֮մ֮կ֮ն ձեռքերից ֮֯ր-

֮֯րոս֮֮֯ր չ֮րչ֮րվելուց ու ֮վելի ք֮ն երկու եր-

րորֱ մ֮սով ջ֮րֱվելուց հետո
175: 

։֮յց ֱ֮ռն֮ն֮ք մեր խնֱրին: 

ֈս֮ցինք, որ խ֮չ֮կոթողն ֮մ֯ողջությ֮մ֯ սր֮֯զ-

ն֮կ֮ն֮ցվում է, որովհետև ֮յն ֮մ֯ողջությ֮մ֯ 

֮ռնվում է տիեզեր֮կ֮ն մոֱելի մեջ, որի հետև֮նքով 

էլ ք֮ր֮կոթողի եզր֮մ֮սերը զ֮րֱ֮կ֮րְվում են: 
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 ֝ույն տեղում, նկ. 177: ֒. ֈզ֮րյ֮նն «ֈլ֯ոմում» ֮յս խ֮չք֮րը 

ներկ֮յ֮ցրել է ի֯րև 14-15-րֱ ֱֱ. ֮ն֮նուն ְործ՝ չնկ֮տելով նր֮ 

վր֮յի ֮րձ֮նְ֮րությունը: ֈյֱ վրիպ֮կն ուղղվ֮ծ ְտ֮նք խ֮չ-

ք֮րերի նոր ְրքում (IX-XIII ֱ. խ֮չք֮րերը, էջ 39): ։֮յց հ֮րկ կ֮ 

նորից ֱ֮ռն֮լու ֮յֱ ֮րձ֮նְ֮րությ֮նը, որը ֮֯ղկ֮ց֮ծ է 

զ֮րֱերի մեջ հյուսվ֮ծ չորս հ֮վ֮ս֮ր տողերից: ր֮նց վերծ֮-

նությ֮ն մեջ, որ ֮րել ենք «ֈլ֯ոմի» լուս֮նկ֮րի հիմ֮ն վր֮ (նկ. 

177) նկ֮տվում են որոշ ֮յլ ընթերցումներ ն֮խորֱ վերծ֮նու-

թյունների հ֮մեմ֮տ. 

 ֈ֝֊֝֨ֈ֩ ֔ֈ֤֠֓։ֈ֖ ֊ ... ֞֗

֧֔ֈ֤֦֩֟֝֝ ֈ֩֓ ֈ֝֜ֈ֙[İ֑] 

֪֤֥֪֓֒֓֟ֈ֓֜֓֞֨֫ ֓ ֤֫ֈ(֙ֈ)֠[֛] 

֍֛֙֟֩֨ֈ֤֒ ֊֎֧֟֊ ֚֟֝ֈ֖֤ ֜֓֞: 

֗մմտ. Ն. Սարգիսեան, ֦եղեկְ֮րութիւնք, էջ 232, Հ. Ոսկեան, 

֦֮րօն-֦ուրու֯եր֮նի վ֮նքերը, էջ 32: ֈրձ֮նְ֮րությ֮ն թվ֮կ֮-

նի մեջ ջնջվ֮ծ տ֮սն֮վորը, ըստ Ն. Սարգիսեանի, եղել է ֙ (90), 

հետև֮֮֯ր խ֮չք֮րը կերտվել է թվին ֮֗յոց ֞֙֊ (593), ֮յսինքն՝ 

1144 թ.: ֓սկ ֱ֮ նշ֮ն֮կում է, որ հ֮յ մեծ փիլիսոփ֮յի ְերեզմ֮-

նի մ֮սին ֮վ֮նֱությունը խոր միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮կունքներ ունի, որ 

֮յն 11-րֱ ֱ. ֮րֱեն հ֮յտնի էր և ְերեզմ֮նն էլ ցույց էր տրվում: 

֮֗վ֮ն֮֮֯ր ուխտ֮տեղի վեր֮ծվ֮ծ ֮յֱ ְերեզմ֮ն֮տեղում 

֊ևորְ ֚ոն֮կ վ֮րպետը կ֮նְնեցնում է իր հոյ֮կերտը՝ ֱր֮նով 

֮րտ֮հ֮յտելով իր ու իր ժ֮մ֮ն֮կ֮կիցների խոր հ֮րְ֮նքի ու 

մեծ ְն֮հ֮տ֮նքի տուրքը ֮վիթ ֈնհ֮ղթին: ր֮նով, ս֮կ֮յն, 

ն֮ մի֮ժ֮մ֮ն֮կ իր ֮նունը ֱ֮սում է ֛ոմիկի, ֡ողոսի և ְ֮լիք 

֮յլ նշ֮ն֮վոր խ֮չք֮ր֮կերտ վ֮րպետների շ֮րքը: 
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ֈյս մոֱելի մեջ ֱրվ֮ծ «կոսմոսի» ְ֮ղ֮փ֮րը 

կ֮պվում է խ֮չք֮րի եզր֮զ֮րֱերի հետ նր֮նով, որ 

վերջիններս ներկ֮յ֮նում են որպես կ֮րְ֮վորվ֮ծ 

տիեզերքի վերջին, ֮մեն֮հեռ֮վոր ս֮հմ֮ն: ֮֔չ-

ք֮րի զ֮րֱ֮կ֮րְվ֮ծ եզր֮մ֮սերի և տիեզերքի կ֮-

նոն֮վորվ֮ծ ս֮հմ֮նի իմ֮ստ֮֮֯ն֮կ֮ն նույն֮ց-

մ֮ն հ֮մ֮ր կ֮րևոր հիմք է տ֮լիս 16-րֱ ֱ֮րի մ֮ն-

ր֮նկ֮րիչ ֛կրտիչ ֊եղ֮մեցու մի նկ֮րը
176

. 24 վ֮ն-

ֱ֮կից ֮֯ղկ֮ց֮ծ մի ուղղ֮նկյ֮ն մեջ հեղին֮կը 

խ֮չ֮ձև ֱ֮ս֮վորել է ֯նությ֮ն չորս տ֮րրերին հ֮-

մ֮պ֮տ֮սխ֮նող չորս զ֮րֱ֮տես֮կ, որոնցից յուր֮-

ք֮նչյուրը, որպես զ֮րֱ֮ն֮խշ, կ֮րող է հ֮նֱիպել 

հ֮յկ֮կ֮ն զ֮րֱ֮րվեստի ֮մեն֮տ֮ր֯եր հուշ֮ր-

ձ֮ններում: ֝երկ֮յ֮ցվ֮ծ նկ֮րի տ֮կ ְրվ֮ծ է. «ֈյս 

է զ֮րֱ֮րք ֮շխ֮րհիս, որ ստեղծեց ֦էրն մեր»: եռևս 

ֈս. ֛ն֮ց֮կ֮նյ֮նը, խոսելով նմ֮ն֮տիպ մ֮կְ֮րու-

թյուն («֮յս է զ֮րֱ ֮շխ֮րհիս») ունեցող մի նկ֮րի 

մ֮սին, իր֮վ֮մ֯ ְրել է, որ ֮յստեղ «զ֮րֱ» (ն֮և՝ 

զ֮րֱ֮րք) ֮֯ռը սովոր֮կ֮ն իմ֮ստով չպետք է 

հ֮սկ֮ն֮լ
177

, ֮֯յց կ֮րծում ենք, որ նր֮ ֮ռ֮ջ֮րկ֮ծ 

֮֯ռիմ֮ստը ևս («ְ֮ղ֮փ֮ր֮նշ֮ն», «ְ֮ղ֮փ֮ր֮-

պ֮տկեր») հ֮ջող չէ: «֍֮րֱ» (=kovsmo"-1. «կ֮րְ», 2 

«զ֮րֱ») ուղղ֮կի պետք է ընկ֮լել կ֮րְ֮վորվ֮ծ ֮շ-

խ֮րհի, տիեզերքի իմ֮ստով, և եթե ֮յն որևէ հ֮տուկ 

տիպի նկ֮րի մ֮կְ֮րություն է, ուրեմն նկ֮րը տիեզե-

րְ֮ր֮կ֮ն մոֱել է, ֮շխ֮րհի պ֮տկեր: ֗ետև֮֮֯ր, 

մեր ունեց֮ծ նկ֮րի մ֮կְ֮րությունը նշ֮ն֮կում է. 
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 ֛֛, ձեռ. 10805, էջ 8֮: 
177

 ֈ. ֛ն֮ց֮կ֮նյ֮ն, ֍֮րֱ֮րվեստ, էջ 176-177: 



242 

«ֈյս է ֮շխ֮րհի կ֮րְ֮վորությունը (= կ֮նոն֮վոր-

վ֮ծ պ֮տկերը), որ ստեղծեց մեր տերը»
: 

ֈրֱ, ի՞նչ կ֮պ ունի նշվ֮ծ մ֮նր֮նկ֮րի մոֱելը 

խ֮չք֮րերի հետ: ֮֡րզվում է, որ խ֮չք֮րերի եզր֮-

մ֮սերում օְտְ֮ործվ֮ծ են ն֮և ճիշտ ֮յն զ֮րֱ֮-

տես֮կները, որոնցով կ֮զմվ֮ծ է նշվ֮ծ մ֮նր֮նկ֮-

րը
178: ֮ նշ֮ն֮կում է, որ խ֮չք֮րի եզր֮մ֮սերի 

զ֮րֱ֮կ֮րְումն իմ֮ստ֮վորվում է միմի֮յն տիեզեր-

քի մոֱել֮վորմ֮ն կոնտեքստում, որի կ֮զմ֮կերպ-

մ֮ն հիմքում էլ ընկ֮ծ է տիեզեր֮կ֮ն ծ֮ռի ְ֮ղ֮-

փ֮րը: ֤֮կ֮յն, ինչպես հ֮յտնի է, ֮յֱ ְ֮ղ֮փ֮րի 

վր֮ հիմնվ֮ծ մոֱել֮յին ֮֯զմ֮թիվ տ֮ր֯եր֮կներ 

կ֮ն: ֮֔չք֮ր֮յին տ֮ր֯եր֮կը ֱր֮նցից ֮վելի շ֮տ 

հիշեցնում է տ֮ն, ֯ն֮կ֮ր֮նի, տ֮ճ֮րի, եկեղեցու 

«մոֱել֮վորումները», որովհետև վերջիններս խ֮չ-

ք֮րի հետ ունեն մի կ֮րևոր ընֱհ֮նրություն. տիեզեր-

քի կենտրոնի՝ սր֮֯վ֮յրի ְ֮ղ֮փ֮րը: ֈյն խ֮չք֮ր֮-

ְործությ֮ն մեջ ֱրսևորվել է կրկն֮կի ֮նְ֮մ. ն֮խ՝ 

ներքին պլ֮նով, ֮պ֮՝ ֮րտ֮քին: 

֝երքին պլ֮նը ְոյ֮ցել է խ֮չք֮րի ժ֮նր֮յին 

֮մեն֮հիմն֮կ֮ն հ֮տկ֮նիշը (ք֮րի՝ ի֯րև խ֮չի ֯ն֮-

կ֮ր֮նի ընկ֮լումը) հետְ֮֮ զ֮րְ֮ցմ֮ն հետև֮ն-

քով ֮ռ֮վել շեշտելու և ֮րտ֮հ֮յտելու ճ֮ն֮պ֮ր-

հով: ֝մ֮ն զ֮րְ֮ցմ֮ն հետև֮նքը եղել է ֮յն, որ 

խ֮չք֮րն իր ֱ֮ս֮կ֮ն ձևերում մեզ ներկ֮յ֮ցել է 

ի֯րև մի սր֮֯զ֮ն կ֮ռույց, որի ներսում ֱրվ֮ծ է «խ֮չ-

սուր֯ը»: ֮֫նֱ֮կְ֮ր֮կ֮ն ֮ռումով ֮յֱ ְ֮ղ֮փ֮րի 
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֮րտ֮ցոլումը խ֮չք֮րերում շ֮տ հետ֮քրքիր լուծում 

է ստ֮ցել: ֥֮րպետները խ֮չք֮րի տ֮ր֯եր մ֮սերի 

հ֮մ֮ր (եզր֮մ֮սեր, ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮ն ևն) փո-

րְ֮րմ֮ն տ֮ր֯եր խորություններ են ընտրել, որպես-

զի ֱր֮նց շնորհիվ ֮յֱ մ֮սերի մ֮կերևույթներն 

֮ռ֮նձն֮ն֮ն: ֈյսպես, ֮մեն֮մ֮կերես֮յին փոր-

վ֮ծքն ունեն խ֮չք֮րը ְոտևորող եզր֮զ֮րֱերը, իսկ 

֮մեն֮խորք֮յին պլ֮նում փորְ֮րվ֮ծ է ֯ուն ֮մփո-

փ֮ր֮նը, որի մեջ ֱրվ֮ծ է մեծ խ֮չը: ֝ր֮նց միջև 

ընկ֮ծ է ևս մի կիս֮խորք֮յին մ֮կ֮րֱ֮կ, որն իր 

ուղղ֮նկյուն (եր֯եմն էլ վերն֮մ֮սում՝ կ֮մ֮ր֮ձև) 

հ֮րթ֮կի մեջ է ֮ռնում հիմքի վ֮րֱ֮կը, ֱր֮նից 

ելնող ոստերը և ֮յլն: ֈյս խորք֮յին մ֮կ֮րֱ֮կները, 

որոնք խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստի ֱ֮ս֮կ֮ն փուլում 

֮վելի հ֮ճ֮խ երեքն են լինում, եթե ֮նְ֮մ իրենց 

փ֮ստ֮ցի ֮֯րձրություններով չեն էլ տ֮ր֯երվում, 

միևնույն է, տ֮ր֯եր խորք֮յին հ֮րթ֮կների տպ֮-

վորություն են թողնում, որովհետև միմյ֮նցից ֮ռ֮նձ-

ն֮նում են ն֮և խիստ ընְֱծվ֮ծ ս֮հմ֮նְ֮ծերով ու 

զ֮րֱ֮ն֮խշերի փոփոխությ֮մ֯
179: ֝շվ֮ծ երեք մ֮-

կ֮րֱ֮կները, ֮րտ֮հ֮յտելով ֮յն ְ֮ղ֮փ֮րը, որ 

«սր֮֯վ֮յրի» ֮մեն֮խորքում ֮մփոփվ֮ծ է խ֮չը, 

մի֮ժ֮մ֮ն֮կ ֱիտողի հ֮մ֮ր ստեղծում են ֮յն զուտ 

տեսող֮կ֮ն պ֮տր֮նքը, որ ի֯ր մեծ խ֮չը նր֮նից 

֮վելի խորն ու հեռու է ընկ֮ծ, ք֮ն խ֮չք֮րի եզր֮-

մ֮սերը: ֪֮ստորեն, խ֮չք֮ր-սր֮֯վ֮յրի ֮մեն֮-

ներսում ֮մփոփվ֮ծ խ֮չ-սուր֯ը մի տես֮կ հ֮մ֮ր-

ժեք է ֱ֮ռնում եկեղեցի սր֮֯վ֮յրի ֮մեն֮ներսում 

ֱրվ֮ծ սեղ֮նին: րկուսն էլ նշյ֮լ սր֮֯ր֮նների 
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֮մեն֮սր֮֯զ֮ն կետերն են, որոնք ընկ֮ծ են հ֮-

մ֮պ֮տ֮սխ֮ն մոֱել֮վորումների կենտրոններում: 

֓սկ մոֱել֮վորմ֮ն մյուս տ֮րրերը որք֮ն հեռու են 

ընկ֮ծ ֮յֱ կենտրոններից, ֮յնք֮ն նր֮նց սր֮֯զնու-

թյ֮ն ֮ստիճ֮նն իջնում է, ընֱհուպ մինչև մի որոշ֮կի 

ս֮հմ֮ն, որից ֮յն կողմ սկսվում է պրոֆ֮նիզ֮ցի֮ն 

ու ֮շխ֮րհ֮կ֮ն֮ցումը, իսկ տ֮ր֮ծ֮կ֮ն տերմին-

ներով ֮ս֮ծ՝ ք֮ոսը, ֯նությունը կ֮մ ուղղ֮կի օտ֮ր, 

չյուր֮ցվ֮ծ միջ֮վ֮յրը: ֮֔չք֮րերում ֮յֱ ս֮հմ֮նը 

հ֮մընկնում է եզրերի հետ, իսկ տ֮ն, տ֮ճ֮րի, եկե-

ղեցու մոֱել֮վորումների հ֮մ֮ր նմ֮ն ս֮հմ֮նի ֱեր 

խ֮ղում է ֱուռը: ռ֮ն, ի֯րև երկու ֮շխ֮րհի կ֮մ 

միջ֮վ֮յրի միջև ֮նցնող ս֮հմ֮նի, նմ֮ն ընկ֮լումն 

ընկ֮ծ է մուտքի, շեմքի մ֮սին ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮տկե-

ր֮ցումների հիմքում, ֮յն ֮րտ֮հ֮յտվում է ն֮և 

տների հիմն֮րկեքի, ֯ն֮կ֮ր֮ն֮մուտի ծեսերում և 

֮յլ ժողովրֱ֮կ֮ն-շին֮ր֮ր֮կ֮ն սովորույթներում
180: 

֮֔չք֮ր֮յին և տ֮ճ֮ր֮յին մոֱել֮վորումների 

մեջ ֱիտվ֮ծ երկրորֱ ընֱհ֮նրությունը՝ ս֮հմ֮նի 

ְ֮ղ֮փ֮րը, մեզ հուշում է խ֮չք֮րի եզր֮մ֮սերին ևս 

վերְ֮րել ֱռ֮ն իմ֮ստ, մ֮ն֮վ֮նֱ, որ ֮յն ոչ թե չի 

հ֮կ֮սում, ֮յլ ուղղ֮կի ֯խում է խ֮չք֮րի ու տ֮ճ֮րի՝ 

սր֮֯վ֮յր լինելու ընֱհ֮նուր հ֮տկ֮նիշից: 

֮֔չք֮րի եզր֮մ֮սերի ու ֱռ֮ն նույն֮ցումն ֮ր-

ֱ֮ր֮ցվում է մի կ֮րևոր փ֮ստով ևս. շ֮տ հ֮ճ֮խ 

հ֮յկ֮կ֮ն միջնֱ֮֮րյ֮ն եկեղեցիների մուտքի սյու-

ներն իրենց կ֮մ֮ր֮ձև կ֮մ հորիզոն֮կ֮ն ճ֮կ֮տ-

ներով զ֮րֱ֮ն֮խշվում են ֮յնպես, ինչպես խ֮չք֮րե-

րի եզր֮մ֮սերը: կեղեցիների մուտքերի ու խ֮չք֮-
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րերի եզրերի զ֮րְֱ֮րությ֮ն նմ֮նությունը, որ ֮-

ռ֮ջինն ֮րձ֮նְ֮րել է ֈ. ֮֜կո֯սոնը
181

, հ֮ստ֮տում 

է ֮յֱ երկու տիպի հուշ֮րձ֮նների ոչ մի֮յն ճ֮րտ֮-

ր֮պետ֮կ֮ն, ֮յլև իմ֮ստ֮֮֯ն֮կ֮ն սերտ կ֮պը: 

ֈյսպիսով, խ֮չք֮ր֮կերտմ֮ն տեխնիկ֮յի մեջ 

ֱիտվ֮ծ խորք֮յին մ֮կ֮րֱ֮կները, ք֮նի որ ունեն 

կ֮ռուցվ֮ծք֮յին ու իմ֮ստ֮֮֯ն֮կ֮ն կ֮րևոր ֆունկ-

ցի֮ներ, ֮վելի նպ֮տ֮կ֮հ֮րմ֮ր է ֮նվ֮նել ոլորտ-

ներ (сфера), որովհետև ֱր֮նք ֮վելի ճիշտ են ֮ր-

տ֮ցոլում հ֮յ միջնֱ֮֮րյ֮ն ք֮րְործ ֮րվեստְ֮ետ-

ների «տիեզեր֮֮֯ն֮կ֮ն» պ֮տկեր֮ցումներն ու ֮ր-

խետիպ֮յին մտ֮ծողությ֮ն չְիտ֮կցվ֮ծ շերտերը: 

֚իշտ է, թեկուզ մենք ֮վելի շ֮տ նկ֮տի ֮ռ֮նք 

եռ֮ոլորտ խ֮չք֮րը, որտեղ ֮ռ֮ջին ոլորտը ֯նորոշ-

վեց որպես ֮րտ֮քին կ֮մ ս֮հմ֮ն֮յին, երկրորֱը՝ 

որպես միջին կ֮մ կ֮պող, իսկ երրորֱը՝ ներքին կ֮մ 

կենտրոն֮կ֮ն, ֮յնու֮մեն֮յնիվ, ոլորտների ֮մեն֮-

տիպիկ ու «կ֮նոնիկ» թվ֮ք֮ն֮կի ճշְրտումը կ֮րևոր 

է, որովհետև ֱր֮ հիմ֮ն վր֮ կ֮րելի է ֮նְ֮մ որոշ 

ֱիտողություններ ֮նել ոչ մի֮յն խ֮չք֮ր֮յին, ֮յլև, 

ընֱհ֮նր֮պես, տ֮ճ֮ր֮յին մոֱել֮վորումների՝ հո-

րիզոն֮կ֮ն ֮ռ֮նցքի հ֮մեմ֮տ ձև֮վորվ֮ծ կ֮ռուց-

վ֮ծքների մ֮սին (ուղղ֮հ֮յ֮ց ֮ռ֮նցքով, ինչպես 

հ֮յտնի է, մեր ունեց֮ծին ֮ռնչվող ընֱհ֮նուր հնֱեվ-

րոպ֮կ֮ն մոֱելը եռ֮մ֮ս է)
182: 

ֈս֮ցինք, որ խ֮չք֮րի ու տ֮ճ֮րի (եկեղեցու) 

նմ֮նությունը խ֮չք֮րְ֮ործությ֮ն մեջ ֱրսևորվել է 

ն֮և ֮րտ֮քին պլ֮նով, որը, փ֮ստորեն, ներքին պլ֮-

նի կրկնությունն է խ֮չք֮րի զ֮րְ֮ցմ֮ն նոր փուլում: 
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։֮նն ֮յն է, որ ներքին պլ֮նում մենք ְործ ունե-

ինք խ֮չ-սուր֯ի և խ֮չք֮ր-֮մփոփ֮ր֮նի հ֮ր֮֯ե-

րությ֮ն հետ: ֓սկ եր֯ խ֮չք֮րն ֮մ֯ողջությ֮մ֯ 

սր֮֯զն֮ցվում է վերը նշվ֮ծ միջոցներով, ֮պ֮ հ֮-

ր֮֯երությ֮ն տիպը փոխվում է, որովհետև ֮ռ֮ջ֮-

նում է խ֮չք֮ր-սուր֯ և մի ֮վելի մեծ ֮մփոփ֮ր֮ն, 

որոնց հ֮ր֮֯երությունն էլ ներկ֮յ֮ցնում է ֮րտ֮քին 

պլ֮նը: ֥երջինիս՝ ֮յֱ մեծ ֮մփոփ֮ր֮նի ձև֮վորու-

մը, որ ֮վ֮րտվել է 13-րֱ ֱ֮րում, կ֮տ֮րվել է հետև-

յ֮լ կերպ. խ֮չք֮րերն ֮ստիճ֮ն֮֮֯ր երեք կողմից 

(երկու եզրերն ու ետն֮մ֮սը) ֮ռնվել են սր֮֯տ֮շ 

պ֮տերի մեջ, իսկ վերն֮մ֮սը ծ֮ծկվել է հորիզո-

ն֮կ֮ն կ֮մ կ֮մ֮ր֮կ֮պ ք֮ր֮շ֮րով
183: 

֓ վերջո, ստ֮ցվել է մ֮տուռ֮նմ֮ն մի փոքրիկ 

կ֮ռույց, որի զ֮րְ֮ցումը 13-րֱ ֱ֮րում հ֮սցնում է 

֮յն ֮֯նին, որ խ֮չք֮րերը, փ֮ստորեն, վեր են ֮ծ-

վում ճ֮րտ֮ր֮պետ֮կ֮ն միկրոշինությունների
184

, ո-

րոնց հ֮մեմ֮տությունը եկեղեց֮կ֮ն ճ֮րտ֮ր֮պե-

տությ֮ն հետ կ֮տ֮րել է ֈ. ֮֜կո֯սոնը
185: ֈյսպի-

սով, խ֮չք֮ր-սուր֯ի մեծ ֮մփոփ֮ր֮նը ներկ֮յ֮նում 

է ի֯րև մի մ֮տուռ, որը սովոր֮կ֮ն մ֮տուռների ու 

եկեղեցիների պ֮րզְ֮ույն տ֮ր֯եր֮կն է: ֮֔չ֮կո-

թողների ֮յս նոր տիպն ֮վելի նպ֮տ֮կ֮հ֮րմ֮ր է 

կոչել մ֮տուռ֮յին խ֮չք֮րեր (կ֮մ խ֮չք֮ր-մ֮տուռ) 

և ոչ թե «որմն֮փ֮կ», ինչպես եր֯եմն ֮սվում է, որով-

հետև եր֯եմնի խ֮չ-սուր֯ և խ֮չք֮ր-֮մփոփ֮ր֮ն 

                                                           
183

 «ֈլ֯ոմ», նկ. 127, 151: 
184

 ֝ույն տեղում, նկ. 49: ֏ստ ֣. ֈְ֮֯րյ֮նի հ֮յտն֮ծ տեղեկու-

թյ֮ն՝ ։ռի եղցու (֛֒֙֓) մոտ կ֮ մ֮տուռ֮յին խ֮չք֮րի մի օրի-

ն֮կ, որում կողք-կողքի տեղֱ֮րվ֮ծ են չորս մեծ խ֮չք֮րեր: 
185

 А. Якобсон, նշվ. ֮շխ., ֡։֗, 1978 թ., 1, էջ 216-220: 
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հ֮սկ֮ցություններին ֮յստեղ ֮րֱեն փոխ֮րինում են 

խ֮չք֮ր-սուր֯ և մ֮տուռ-֮մփոփ֮ր֮ն հ֮սկ֮ցու-

թյունները: ֮֡տ֮հ֮կ֮ն չէ, որ մ֮տուռի մեջ ֱրվ֮ծ 

խ֮չք֮րի եզր֮զ֮րֱերը, որպես «ֱռ֮ն» (ս֮հմ֮նի) 

ְ֮ղ֮փ֮րի ֮րտ֮ցոլում, ֱ֮ռնում են հ֮վելուրֱ֮յին 

ինֆորմ֮ցի֮յի կրող, իսկ իր֮կ֮ն ֱռ֮ն ֆունկցի֮ն 

ստ֮նձնում է մ֮տուռի մուտքը՝ իր կ֮մ֮ր֮կ֮պ կ֮մ 

ուղղ֮նկյուն֮ձև ֮֯ցվ֮ծքով ու երկու սյուներով: ր֮ 

վկ֮յությունն է ֮յն փ֮ստը, որ հ֮ճ֮խ մ֮տուռի 

մուտքը եզր֮զ֮րֱվում է ֮յնպես, ինչպես խ֮չք֮րի 

եզր֮մ֮սերը
186: ֈյսպիսով, մ֮տուռ֮յին խ֮չք֮րի 

մոֱել֮վորմ֮ն մեջ «ֱռ֮ն» ְ֮ղ֮փ֮րը կրկն֮կի ֮ր-

տ֮հ֮յտություն է ְտել. մեկ՝ ֯ուն խ֮չք֮րի եզր֮-

ְոտիներում (ներքին պլ֮ն), մեկ էլ՝ մ֮տուռի մուտքի 

եզր֮սյուներում (֮րտ֮քին պլ֮ն): 

կեղեցու և խ֮չք֮րի մոֱել֮յին նմ֮նությ֮ն, 

֮վելի ճիշտ՝ ընֱհ֮նրությ֮ն հենքի վր֮ ֮ռ֮ջ եկ֮ծ 

մ֮տուռ֮յին խ֮չք֮րի նոր տիպը մի֮նְ֮մից չի 

հ֮յտնվել: ֮֔չք֮րի ու նր֮ նոր տիպի միջև, որպես 

կ֮պող օղ֮կ, պետք է ֱիտել խ֮չք֮րերի հ֮մ֮ր ճոխ 

ու ֮֯զմ֮ստիճ֮ն պ֮տվ֮նֱ֮նների ստեղծումը (12-

րֱ ֱ.)
187: ֓սկ ֮հ֮, ֮յֱ պ֮տվ֮նֱ֮ններից մ֮տուռ֮-

տիպ կ֮ռույցների ֮նցմ֮ն օրին֮կ կ֮րող է ծ֮ռ֮յել 

֖ոշի նշ֮ն֮վոր խ֮չ֮կոթողը (1175 թ.)
188

, որը, ֮֯րձ-

ր֮հ֮րկ պ֮տվ֮նֱ֮նից ֮֯ցի, ունի փ֮ստորեն 

կրկն֮կի եզր֮զ֮րֱեր, որովհետև ֯ուն խ֮չք֮րը 

կիպ-կից շրջ֮փ֮կող որմերը զ֮րְֱ֮րվ֮ծ են: ֈյն 
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 «ֈլ֯ոմ», նկ. 52, 54: 
187

 ֝ույն տեղում, նկ. 28, 32: 
188

 ֝ույն տեղում, նկ. 29: 
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մ֮տուռ֮յին խ֮չք֮րի կվեր֮ծվեր, եթե խ֮չք֮րն 

իրեն շրջ֮փ֮կող որմն֮սյուների մ֮կերևույթի հ֮մե-

մ֮տ շ֮տ ֮վելի խորքում ֱրվեր և վերն֮մ֮սն էլ հ֮-

տուկ ծ֮ծկ ունեն֮ր: 

֮֔չք֮րի ու եկեղեցու իմ֮ստ֮֮֯ն֮կ֮ն մեր-

ձեցումը նշվ֮ծ ճոխ պ֮տվ֮նֱ֮ններում ֮րտ֮հ֮յտ-

վում է ն֮և նր֮նով, որ պ֮տվ֮նֱ֮նների երեսին շու-

տով փորְ֮րվում են խոր֮ններ խորհրֱ֮նշող կ֮-

մ֮րներ, որոնց մեջ հ֮ճ֮խ պ֮տկերվում են խ֮չեր
189: 

֮ նշ֮ն֮կում է, որ խ֮չք֮րի ֯ուն ֮մփոփ֮ր֮-

նից ու խորք֮յին մ֮կ֮րֱ֮կներից ֮֯ցի, պ֮տվ֮ն-

ֱ֮նների խոր֮նները ևս կոչվ֮ծ են ֮րտ֮հ֮յտելու 

կոթողի «ներսի» ְ֮ղ֮փ֮րը, որ ֮յն, թեկուզ ֮րտ֮-

քուստ հ֮րթ է երևում, միևնույն է, ունի ներքին տ֮ր֮-

ծություն, ինչպես տունը, տ֮ճ֮րը, եկեղեցին: 

֮֗վ֮ն֮֮֯ր, խ֮չք֮րի «ներսի» ְ֮ղ֮փ֮րի ְի-

տ֮կցումը ևս որոշ ֱեր է խ֮ղ֮ցել, որ վ֮րպետը մի 

խ֮չք֮րի ֮֯րձր պ֮տվ֮նֱ֮նի միջին մ֮սը սն֮մեջ 

է ֮րել՝ ստեղծելով երկկողմ֮նի ֮֯ց «ֱռ֮ն» պ֮տ-

ր֮նք (ֈշտ֮ր֮կ, 1286 թ., կոթողը կոչվում է «ծ֮կ 

խ֮չ»)
190: 

ֈյս կ֮մ֮ր֮ձև, եր֯եմն էլ սր֮ծ֮յր, խոր֮նները 

փոխ֮նցվում են ն֮և մ֮տուռ֮յին
191

 ու սովոր֮կ֮ն
192

 

խ֮չք֮րերին՝ պ֮հպ֮նելով հ֮նֱերձ միևնույն խոր-

հըրֱ֮նշ֮կ֮ն իմ֮ստը
193

 և վեր֮ծվելով ոչ մի֮յն 
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 ֝ույն տեղում, նկ. 32, 67: 
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 ֝ույն տեղում, նկ. 61: 
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 ֝ույն տեղում, նկ. 52, 53: 
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 ֝ույն տեղում, նկ. 143, 180: 
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 ֦֮ր֯եր մ֮սերում տեղֱ֮րվ֮ծ ֮յս խոր֮ններում եր֯եմն 

խ֮չի փոխ֮րեն պ֮տկերվում են խ֮չելությ֮նն ուղեկցող ֮վե-
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պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն, ֮յլև, որոշ ֮ռումով, ճ֮րտ֮ր֮-

պետ֮կ֮ն տ֮րրի: 

ֈյժմ խ֮չք֮րերում հ֮յտնվ֮ծ ֮յս նոր խոր֮ն֮-

յին խ֮չերի ֮ռիթով տեղին ենք հ֮մ֮րում հիշեցնել 

մյուս խ֮չ֮տես֮կները՝ իր֮րից տ֮ր֯եր֮կելու նպ֮-

տ֮կով: 

֛եծ խ֮չի թև֮տ֮կերի երկու խ֮չերից զ֮ն֮-

զ֮նելու հ֮մ֮ր խ֮չք֮րի երեսին պ֮տկերվ֮ծ մյուս 

մ֮նր խ֮չերն ֮նվ֮նում ենք ֱեկոր֮յին: ֥երջիննե-

րիս մեջ, ֯ուն ֱեկորներից ֮֯ցի, նկ֮տի ունենք ն֮և 

խոր֮ն֮յին խ֮չերը և կեն֮ցծ֮ռ֮յին ոճի հյուսվ֮ծք-

ներում օְտְ֮ործվ֮ծ զ֮րֱ֮ն֮խշերը: թե ֱր֮նց էլ 

֮վել֮ցնենք եր֯եմն խ֮չք֮րի ճ֮կ֮տ֮մ֮սում հ֮ն-

ֱիպող խ֮չ֮փ֮յտը՝ խ֮չեցյ֮լի պ֮տկերով, ֮պ֮ 

կունեն֮նք խ֮չի վեց տ֮ր֮տես֮կ, որոնք իր֮րից 

տ֮ր֯երվում են հստ֮կ ֆունկցիոն֮լ ու իմ֮ստ֮յին 

֮ռ֮նձն֮հ֮տկություններով: ֈյֱ ֯ոլորը, ս֮կ֮յն, 

մեծ խ֮չից ու նր֮ թև֮տ֮կերի երկու խ֮չերից ֮֯ցի, 

սովոր֮կ֮ն ֱիտողների կողմից իր֮վ֮մ֯ ընկ֮լվում 

են ի֯րև հուշ֮րձ֮նի ձև֮վորում, ուրեմն և ի֯րև 

ֱեկոր֮յին խ֮չեր՝ լ֮յն ֮ռումով: ֛ի֮յն քննող ու 

վերծ֮նող հ֮յ֮ցքը կ֮րող է ֱր֮նք տ֮ր֯եր֮կել և 

հետևություն ֮նել, թե, օրին֮կ, ինչպես մեծ խ֮չի ֯ուն 

֮մփոփ֮ր֮նը խ֮չք֮րում է շրջ֮պ֮տվել մ֮նր 

խոր֮նիկներով, ֮յնպես էլ ְլխ֮վոր խոր֮նը եկեղե-

ցում է շրջ֮պ֮տվել մյուս խոր֮ններով և ֮յլն:  

֝ույնպիսի մի հ֮յ֮ցքով ֮յստեղ կ֮րելի է մի 

                                                                                                                           
տ֮ր֮ն֮կ֮ն հերոսներ (֛֮րի֮մ և ֮յլն), հ֮տկ֮պես ֮յն ֱեպ-

քում, եր֯ խոր֮նները ֱրվում են կոթողի ճ֮կ֮տ֮մ֮սում (տե՛ս 

«ֈլ֯ոմ», նկ. 206, 207): 
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֮վելորֱ նմ֮նություն ևս տեսնել խ֮չք֮րի ու եկե-

ղեցու միջև. ֱ֮ նր֮նց ֱեկոր֮վորմ֮ն նմ֮նությունն 

է: ֓նչպես եկեղեցին է ձև֮վորվել ու ճոխ֮ցվել խ֮չ-

ք֮րերով ու ֮յլ խ֮չ֮պ֮տկերներով, ֮յնպես էլ խ֮չ-

ք֮րն է ձև֮վորվել ու զ֮րֱ֮րվել տ֮ր֯եր խ֮չերի 

փորְ֮րություններով: ֓զոմորֆիզմի նույն երևույթը, 

֮յսպիսով, նկ֮տվում է և՛ եկեղեցու, և՛ խ֮չք֮րի ֱե-

կոր֮վորմ֮ն մեջ: 

֥երը ֯երվ֮ծ տվյ֮լներն ու հ֮մեմ֮տությունները 

ցույց են տ֮լիս, որ խ֮չք֮րի ժ֮նրը ներքին զ֮ր-

ְ֮ցմ֮ն հետև֮նքով ֮ռ֮ջ է ֯երել մի նոր տիպ (մ֮-

տուռ֮յին խ֮չք֮ր), որն էլ վերջն֮կ֮նորեն հ֮ստ֮-

տում է խ֮չք֮րի ու եկեղեցու ճ֮րտ֮ր֮պետ֮կ֮ն 

մոֱել֮վորումների իմ֮ստ֮֮֯ն֮կ֮ն մերձեցումն ու 

նույն֮ցումը: 

֛նում է ֮սել, որ խ֮չք֮րի ու եկեղեցու նշվ֮ծ 

ն֮խն֮կ֮ն ընֱհ֮նրություններից ֮֯ցի (սր֮֯վ֮յր 

լինելը, «ս֮հմ֮ն֮յին ֱռ֮ն» ְ֮ղ֮փ֮րը ևն), ժ֮նրի 

ְործում լուրջ ֱեր ունի ն֮և մի ְիտ֮կց֮կ֮ն սկզ-

֯ունք, որը, ընկնելով ֮մեն֮հիմքում, կ֮րծես ֮ն-

նկ֮տ կ֮ռ֮վ֮րել, ուղղորոշել է նր֮նց (խ֮չք֮րի ու 

եկեղեցու) մերձեցմ֮ն ու նույն֮ցմ֮ն ընթ֮ցքը): ֈյֱ 

ְիտ֮կց֮կ֮ն սկզ֯ունքը, որի կրողները եղել են հ֮յ 

վ֮րֱ֮պետները, ֮֯զմիցս ֮րձ֮նְ֮րվ֮ծ ենք ְտնում 

հ֮յ հին մ֮տենְ֮րությ֮ն մեկնող֮կ֮ն, ճ֮ռ֮խոս֮-

կ֮ն ու ներ֯ող֮֮֯ն֮կ֮ն երկերում: ֔ոսքն ֮յն ֱրույ-

թի մ֮սին է, ըստ որի՝ եկեղեցին, սեղ֮նն ու խ֮չն ու-

նեին ընֱհ֮նուր խորհրֱ֮նշ֮կ֮ն իմ֮ստներ և ըն-

կ֮լվում էին ի֯րև միմյ֮նց տ֮ր֯եր֮կներ: ֤ույն ְ֮-

ղ֮փ֮րի «սրְ֮֯ործմ֮ն» ու լ֮յն տ֮ր֮ծմ֮ն մեջ 

շ֮տ լուրջ ֱեր է խ֮ղ֮ցել ֮յն հ֮նְ֮մ֮նքը, որ նր֮ 
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մի ք֮նի ձև֮կերպումներ հ֮նֱիպում են հ֮յ եկե-

ղեցու ֱ֮վ֮ն֮֮֯ն֮կ֮ն ֮մենְ֮լխ֮վոր ֱոְմ֮յում՝ 

«֤. ֊րիְորի վ֮րֱ֮պետությունում»
194: ֬րին֮կ՝ «վ 

զի՞նչ իցեն ֮նկիւնք սեղ֮նոյն՝ եթէ ոչ զխ֮չն նշ֮ն֮կէ, 

որ և ֮նկիւնս իսկ ցուց֮նէ խ֮չին չորս, մինն ընֱ 

երկիր ցցե֮լ, զի յ֮յտնեսցէ ֱնել զ֦ե֮ռն ְ֮րշ֮-

պ֮րսն յերկրի. զի ի վեր֮յ վիմին հ֮ստ֮տութե֮ն 

շինեսցէ ֱիցէ զ֮֯րձրութիւն հիմ֮նց եկեղեցւոյ...»
195: 

                                                           
194

 ֈְ֮թ֮նְեղոս, ֮֡տմութիւն, 488-490: 
195

 ,րְմ֮նությունը տե՛ս ֈְ֮թ֮նְեղոս, ֮֗յոց պ֮տմություն֮ 

էջ 271: ֓ ֱեպ, խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստի հետ ֮ռնչությ֮ն տես֮ն-

կյունից մեջ֯երվ֮ծ ֈְ֮թ֮նְեղոսյ֮ն հ֮տվ֮ծի վր֮ ուշֱ֮րու-

թյուն է հր֮վիրում ֒. ֦եր-֡ետրոսյ֮նը իր մի հոֱվ֮ծում (տե՛ս ֒. 

֦եր-֡ետրոսյ֮ն, «֤ուր֯ ֊րիְորի վ֮րֱ֮պետությ֮ն» ֮րձ֮-

ְ֮նքը (՞) խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստի խորհրֱ֮պ֮շտությ֮ն մեջ, - 

«֎ջմի֮ծին», 1984, , էջ 47-51), որտեղ և ְրում է. «... ֓նչ վեր֮֯ե-

րում է խ֮չի ստորոտի՝ որպես կեղեցու հ֮ստ֮տությ֮ն խորհրֱ֮-

նիշի ֮֯ց֮տրությ֮նը, ֮պ֮ ֮յֱ ְ֮ղ֮փ֮րն, ֮հ֮, մեր կ֮րծի-

քով, ֱրսևորում է ְտել ղեְն֮ձորի շրջ֮նի ֈղ֮վն֮ձոր ְյու-

ղում կ֮նְնեցվ֮ծ մի հնְ֮ույն խ֮չք֮րում, որը թվְ֮րվ֮ծ է 

1009 թվ֮կ֮նով» (էջ 50, խ֮չք֮րը տե՛ս «ֈլ֯ոմ», նկ. 18): ֥երը 

մեջ֯երվ֮ծ ֈְ֮թ֮նְեղոսի ֯նְ֮ր֮յին հ֮տվ֮ծի ու նշվ֮ծ 

խ֮չք֮րի միջև հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮նություն չկ֮ թեկուզ հենց ֮յն 

պ֮տճ֮ռով, որ նկ֮րում խ֮չը կ֮նְն֮ծ է եկեղեցու ְլխին, իսկ 

֯նְ֮րում եկեղեցին կ֮նְն֮ծ է խ֮չի ստորին թևի տեղում: ։֮-

ցի ֮յֱ, եթե ֮յֱպիսի հ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮նություն լիներ, ֮պ֮ օրի-

ն֮կը եզ֮կի չէր լինի: ֚իշտ է, հեղին֮կը ֯երում է ևս երկու օրի-

ն֮կ, ֮֯յց ֱր֮նցից երկրորֱը («ֈլ֯ոմ», նկ. 15) սովոր֮կ֮ն ֮ս-

տիճ֮ն֮վոր պ֮տվ֮նֱ֮նով խ֮չք֮ր է և կ֮պ չունի մյուսների 

հետ, իսկ ֮ռ֮ջինը (նկ. 19) հիմն֮կ֮ն օրին֮կի (նկ. 18) հետְ֮֮ 

մոտ֮վոր նմ֮ն֮կումն է, ֱրվ֮ծ է հենց նր֮ կողքին և որ ֮մեն֮-

կ֮րևորն է, երկուսն էլ իսկ֮կ֮ն ֮ռումով խ֮չք֮րեր չեն: ր֮նք 

իր֮ր կողքի ֯երվ֮ծ վիշ֮պ֮ք֮րեր են, որոնց վր֮ ոչ թե ք֮ն-

ֱ֮կվել, ֮յլ փորְ֮ծվել են կեն֮ցծ֮ռ֮յին խ֮չեր՝ հենվ֮ծ եկե-

ղեցու ուրվ֮պ֮տկերին: ֮֡տ֮հ֮կ֮ն չէ, որ ֮յս խ֮չ֮կոթողնե-
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֥երոհիշյ֮լ ֱրույթի մի ֮յլ ձև֮կերպում կ֮ խ֮-

չին նվիրվ֮ծ մի ներ֯ողում, որը նույնպես միջնֱ֮֮-

րում շ֮տ հ֮յտնի էր և վերְ֮րվում էր ֮վիթ ֈնհ֮ղ-

թին, չն֮յ֮ծ ներ֯ողը ֮մեն֮վ֮ղը 6-րֱ ֱ. վերջերի և 

7-րֱ ֱ֮րի սկզ֯ների մշ֮կութ֮յին կոնտեքստում կ֮-

րող էր ստեղծվել. «... և ոչ նշ֮ն֮կ֮ւ պ֮տու֮նֱ֮ն 

մի֮յն, ֮յլ և տ֮ճ֮ր և սեղ֮ն, և ֮թոռ և ոտից պ֮-

տու֮նֱ֮ն ֈստուծոյ (է) ստուְ֮պես սուր֯ս ֮յս 

(խ֮չը)
196: 

֮ ֮վելի պ֮րզ է ֮֯ց֮տրում ֝երսես ֞նոր-

հ֮լին՝ նույն ներ֯ողի իր չ֮փ֮ծո փոխֱ֮րությ֮ն մեջ. 

«ֈյլ ֮յս նշ֮նս ք֮ռ֮թեւ տերուն֮կ֮ն, ֦֮ճ֮ր, սե-

ղ֮ն և ֮թոռ ֮ստու֮ծ֮կ֮ն»
197: ֥երջ֮պես խ֮չի ու 

եկեղեցու ֮յս հ֮մֱ֮րումների հիմ֮ն վր֮ է, որ 

միևնույն ֱերն ու ֆունկցի֮ն մի ֱեպքում վեր֮պ֮հ-

վում է խ֮չին (նշվ֮ծ ներ֯ողում), մյուս ֱեպքում՝ եկե-

ղեցուն (ֈն֮նի֮ ֤֮ն֮հնեցուն վերְ֮րվ֮ծ ֖֮թողի-

կեի ներ֯ողում)
198: 

                                                                                                                           
րի նմ֮ն֮կները ְտնում ենք ոչ թե ք֮նֱ֮կְ֮ործությ֮ն մեջ, ֮յլ 

մ֮նր֮նկ֮րչությ֮ն, զ֮րֱ֮րվեստի մեջ, որտեղ հ֮ճ֮խ են հ֮ն-

ֱիպում ֮յֱպիսի ְծ֮նկ֮րներ, մի֮յն թե խ֮չի ու եկեղեցու հ֮-

կ֮ռ֮կ հ֮մ֮մ֮սնությ֮մ֯. ֮վելի մեծ է հիմքի եկեղեց֮պ֮տ-

կերը, փոքր է ְլխին ֱրվ֮ծ խ֮չը (տե՛ս ֈ. ֛ն֮ց֮կ֮նյ֮ն, ֍֮ր-

ֱ֮րվեստ, նկ. 158-159, 304-305, 308-309, 314-316, 781-783 և 

֮յլն): ֈյֱ տ֮ր֯երությունն էլ ֮րֱեն պ֮յմ֮ն֮վորվ֮ծ է նր֮-

նով, թե որ ստեղծְ֮֮ործությ֮ն հիմքում ինչ ֱոմին֮նտ հ֮տ-

կ֮նիշ է ֱրվ֮ծ: 
196

 ֮ւիթ ֈնյ֮ղթ, ֛֮տենְ֮րութիւնք, էջ 9: 
197

 ֝երսէս ֞նորհ֮լի, ։֮նք ֮֠փ֮ւ, էջ 250: 
198

 ֦ե՛ս ֗. ֈն֮սյ֮ն, ֛֮տենְ֮րություն, հտ. ֈ, էջ 783: ֈվելի 

հ֮վ֮ն֮կ֮ն հեղին֮կ է թվում ֈն֮նի֮ ֮֝րեկ֮ցին, որի ժ֮մ֮-

ն֮կի (X ֱ.) լեզուն, ի ֱեպ, ֱրոշմվ֮ծ է ն֮և ֮վիթ ֈնհ֮ղթին 

վերְ֮րվ֮ծ խ֮չի ներ֯ողում («։֮րձր֮ցուցէք...»): 
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ֈհ֮ ֱր֮նք. 

֮֔չի ներ֯ող. «֮֫նզի ս֮ (խ֮չը) մեզ ի մ֮հու֮նէ 

ի կե֮նս ֮ռնի փոխֱ֮րութե֮ն ֮ռիթ, և ի կե֮նս՝ ոչ 

ի֯րեւ յ֮ղց֮ւորս և յերկր֮յինս, ֮յլ յ֮նվ֮խճ֮նս և 

յ֮նպ֮տումս և յ֮նմ֮տոյցս...»
199: 

կեղեցու ներ֯ող. «֮֫նզի ֮մենեցուն մեզ ս֮ 

(եկեղեցին) կեն֮ց ցուցե֮լ կ֮նְնեց֮ւ ճ֮ն֮պ֮րհ 

երկն֮չու և խ֮ղ֮ղ֮կ֮ն կեն֮ց. ոչ յ֮ղց֮ւորս յ֮յս և 

տ֮ժ֮նելի ֮ռ տրտմ֮կ֮նս տ֮ղ֮ւ֮ր, ֮յլ յ֮նխ֮ռն 

և ֮ն֮պ֮կ֮ն կեն֮ցն կենֱ֮նութիւն»
200: 

֖֮մ՝ մի ֱեպքում ։֮֯ելոնյ֮ն ֮շտ֮ր֮կին հ֮կ֮-

ֱրվում է խ֮չը, մի ֮յլ ֱեպքում՝ եկեղեցին: ֬րին֮կ՝ «... 

յ֮ռ֮ջին ֮շտ֮ր֮կէն ցրումն եղեւ, իսկ ի խ֮չէս՝ ժո-

ղով»
201: «(ֈշտ֮ր֮կ֮շինությ֮ն պ֮տճ֮ռով)... վ֮րձը 

սն֮վ֮ստ֮կ ֮շխ֮տութե֮ն հ֮տուց֮ւ նոցին՝ ցրումն 

և ֮֯ժ֮նումն լեզւ֮ցն: ... ֓սկ քոյով (եկեղեցու) ֮֯րձ-

ր֮ծ֮յրութե֮մ֯ ծ֮ւ֮լե֮լ սփռեց֮ն շնորհք սուր֯ 

հոְույն ի ֯ոլորումն իսկ ֮շխ֮րհի»
202

 ևն: 

֖֮սկ֮ծ չկ֮, որ խ֮չի ու եկեղեցու որոշ խորհրֱ֮-

նշ֮կ֮ն իմ֮ստների ընֱհ֮նրությունը, նր֮նց ընկ֮-

լումների եր֯եմնի նմ֮նությունները կ֮րող էին ְի-

տ֮կցվել ու ֮րծ֮րծվել մի֮յն ְիտ֮կ֮ն պ֮շտոն֮-

կ֮ն շրջ֮ն֮կներում: ֗ետև֮֮֯ր պետք է ընֱունել, որ 

                                                           
199

 ֮ւիթ ֈնյ֮ղթ, նշվ. ֮շխ., էջ 10: 
200

 ֊իրք, էջ ֝֕-֝֕ֈ (450-451 ն֮և՝ էջ 457 և ֮յլն) կ֮մ՝ ֑ողով֮-

ծու, էջ 403-442: ֗մմտ. Ա. Ղազինյան, ֝եր֯ողը, էջ 56, որտեղ, իմի-

ջի֮յլոց, մեջ֯երմ֮ն և հղմ֮ն միջև կ֮ ֮նհ֮մ֮պ֮տ֮սխ֮նու-

թյուն: 
201

 ֈְ֮թ֮նְեղոս, ֮֡տմութիւն ֮֗յոց, 629, ն֮և՝ 581: 
202

 ֈն֮նի֮յի հոְեվ֮րժ փիլիսոփ֮յի ներ֯ողե֮ն ֮ս֮ցե֮լ ’ի 

սուր֯ կ֮թողիկէ եկեղեցի..., ֊իրք, էջ ֖֝ (465): 
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խ֮չք֮րի ժ֮նրի զ֮րְ֮ցմ֮ն ընթ֮ցքի վր֮՝ խ֮չի ու 

եկեղեցու մի֮սն֮կ֮նությ֮ն ֱրույթի ֮զֱեցությունը 

ְ֮լիս է նույն ֮յֱ պ֮շտոն֮կ֮ն-վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն 

միջ֮վ֮յրից: 

ֈյսպիսով, խ֮չք֮րի ու եկեղեցու իմ֮ստ֮֮֯-

ն֮կ֮ն նույն֮ցմ֮ն, նր֮նց «ճ֮րտ֮ր֮պետ֮կ֮ն» 

նմ֮նեցմ֮ն ְործում ևս իր հետքն է թողել պ֮շտոն֮-

կ֮ն֮ցմ֮ն, մշ֮կութ֮յն֮ցմ֮ն ֮յն ընֱհ֮նուր մի-

տումը, որ ուղեկցել է խ֮չք֮րերին իրենց զ֮րְ֮ցմ֮ն 

ողջ պ֮տմությ֮ն ընթ֮ցքում: ֈյլ կերպ ֮ս֮ծ՝ խ֮չ-

ք֮րի «ճ֮րտ֮ր֮պետությ֮ն» պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցումը 

հ֮նְեցրեց ֮յֱ ժ֮նրի նոր տիպի՝ «֛֮տուռ֮յին 

խ֮չք֮րի» ստեղծմ֮նը: 

*** 

֤ույն ֮շխ֮տ֮նքի երկրորֱ ֮֯ժնում ֮րծ֮րծվ֮ծ 

ֱրույթների հիմ֮ն վր֮ հ֮րկ ենք հ֮մ֮րում ֮նել մի 

փոքրիկ մեթոֱ֮֮֯ն֮կ֮ն ընֱհ֮նր֮ցում: 

֮֔չք֮ր֮յին ֮րվեստի զ֮րְ֮ցմ֮ն պ֮տմությ֮ն 

մեջ իշխող միտումը եղել է խ֮չք֮րերի պ֮շտոն֮-

կ֮ն֮ցումն ու մշ֮կութ֮յն֮ցումը: ֈյֱ միտումը ֱրսե-

վորվել է երեք ուղղությ֮մ֯. 

֮) ֮֔չք֮ր֮յին ժողովրֱ֮կ֮ն սր֮֯վ֮յրերի պ֮շ-

տոն֮կ֮ն֮ցում և նոր ֆունկցի֮ների ֮ռ֮ջ֮ցում. 

֯) խ֮չք֮ր֮յին պ֮տկերְ֮րությ֮ն մշ֮կում. 

ְ) խ֮չք֮րերի ճ֮րտ֮ր֮պետ֮կ֮ն ձև֮վորում: 

֝շվ֮ծ երեք ուղղություններն ֮նկ֮խ չեն եղել, 

նր֮նք մ֮սն են կ֮զմել մի ֮վելի մեծ «ծրְ֮րի», որով 

֮նց էր կ֮ցվում հ֮յ ժողովրֱ֮կ֮ն «խ֮չի պ֮շտ֮-

մունքի պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցումն ու ְիտ֮կ֮ն֮ցումը»: 
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֓սկ ֮յֱ «ծրְ֮իրը», նշվ֮ծներից ֮֯ցի, ներ֮ռում էր 

ն֮և խ֮չի ժողովրֱ֮կ֮ն ընկ֮լմ֮ն ճշְրտումը, խ֮չի 

֮ռ֮սպելների վեր֮խմְ֮֯րումը, տեղ֮կ֮ն խ֮չերի 

«զորությունների ս֮հմ֮ն֮փ֮կումն ու «խ֮չ»-սր֯երի 

մի֮կողմ֮նի «մ֮սնְ֮իտ֮ցումը» և ֮յլն, որոնք սույն 

֮շխ֮տ֮նքում ֯ն֮կ֮ն֮֮֯ր չէին կ֮րող քնն֮րկվել: 

֑ողովրֱ֮կ֮ն խ֮չի պ֮շտ֮մունքի ְիտ֮կ֮ն֮ց-

մ֮ն «ծրְ֮իրն» էլ իր հերթին իրְ֮ործվում էր ընֱ-

հ֮նր֮պես ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն հ֮նֱեպ 

հ֮յ եկեղեցու ք֮ղ֮ք֮կ֮նությ֮ն լ֮յն շրջ֮ն֮կ-

ներում, որոնց մեջ մտնում էին ն֮և քրիստոնյ֮ հ֮-

մ֮յնքների ֯ն֮պ֮շտ֮կ֮ն ու հեթ֮նոս֮կ֮ն պ֮տ-

կեր֮ցումների «մ֮քրումը», ֮յլև֮յլ սր֯երի, մ֮սունք-

ների, նշխ֮րների ու ֮ռ֮րկ֮ների տեղ֮կ֮ն պ֮շտ֮-

մունքների հսկողությունը և, ընֱհ֮նր֮պես, ժողո-

վըրֱ֮-քրիստոնե֮կ֮ն տ֮րերքի «զսպումն» ու կ֮նո-

ն֮վորումը: 

֝շվ֮ծ եկեղեց֮կ֮ն ք֮ղ֮ք֮կ֮նությունը, որ հ֮-

տուկ է ֯ոլոր միջնֱ֮֮րյ֮ն քրիստոնյ֮ երկրներին, 

երկու «մշ֮կույթների» (ժողովրֱ֮կ֮ն ու պ֮շտոն֮-

կ֮ն) միջև ծնունֱ է տ֮լիս մի երկ֮ր֮տև «երկխոսու-

թյ֮ն» (ֱի֮լոְ), որի խոր հետքերը մն֮ցել են միջն֮-

ֱ֮րյ֮ն մշ֮կութ֮յին ְործունեությ֮ն ֮մեն֮տ֮ր֯եր 

մ֮րզերում (տնտես֮կ֮ն, ք֮ղ֮ք֮կ֮ն, ְիտ֮կ֮ն-

կրոն֮կ֮ն, ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ևն): ֈյֱ «երկխոսու-

թյ֮ն» հետև֮նքն ֮յսօր մեզ ներկ֮յ֮նում է ի֯րև մի 

յուր֮հ֮տուկ մշ֮կութ֮յին ժ֮ռ֮նְություն, որից 

֮ռ֮վել նկ֮տվ֮ծ ու ֮րժեք֮վորվ֮ծ է նր֮ ְր֮վոր 

մ֮սը, ֮յն էլ՝ որպես միջնֱ֮֮րյ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն 

մշ֮կույթի հիշ֮տ֮կ֮ր֮նի, ֮յն հ֮սկ֮ն֮լի պ֮տճ֮-

ռով, որ ֮֯ն֮վոր ֮վ֮նֱույթից ֱուրս վերջինս (ժո-



256 

ղովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույթը) միջնֱ֮֮րյ֮ն մ֮քուր վկ֮յու-

թյուններ շ֮տ քիչ է ունեցել: 

ր֮ հ֮մ֮ր էլ «երկխոսությ֮ն» մշ֮կութ֮յին ֮ր-

ֱյունքը (հ֮տկ֮պես՝ ְր֮կ֮նությունը) ֮ռ֮վել հ֮կ-

վ֮ծ են ֮նվ֮նելու միջնֱ֮֮րյ֮ն ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮-

կույթ
203

, թեկուզ վերջինս իր֮կ֮նում հ֮մֱ֮ր֮կ֮ն 

մշ֮կույթ է: 

֓նչ վեր֮֯երում է կոնկրետ հ֮յկ֮կ֮ն միջնֱ֮֮ր-

յ֮ն մշ֮կույթին, ֮պ֮ նր֮նից մեզ են հ֮սել ոչ մի֮յն 

ְիտ֮կ֮ն-«պ֮շտոն֮կ֮ն» և կիսְ֮իտ֮կ֮ն ու կիս֮-

ժողովրֱ֮կ֮ն, ֮յլև մ֮քուր ժողովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույթի 

ստեղծְ֮ործություններ, որոնցից մեկն էլ 8-9-րֱ 

ֱ֮րերի ն֮խն֮կ֮ն խ֮չք֮րն է: 

 

                                                           
203

 ֦ե՛ս А. Гуревич, Проблемы, նույնի՝ Этнология и история - 1984, 

N 51, ст. 45: 
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֍֧ֈ֖ֈ֧֨֟֩֝֝֩֟֜ 

֮֔չք֮ր֮յին ֮րվեստի սկզ֯ն֮վորմ֮նը հիմն֮-

կ֮նում տվել են օְտ֮պ֮շտ֮կ֮ն ֮֯ց֮տրություններ՝ 

խ֮չք֮րի մշ֮կութ֮յին երևույթը ֱիտելով ընֱհ֮նուր 

պ֮շտոն֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն կոնտեքստում, իր֮-

վ֮մ֯ ֮մեն֮հիմքում նկ֮տի ֮ռնելով ֫րիստոսի խ֮-

չելությունը: ֗ետև֮֮֯ր՝ ժ֮մ֮ն֮կְ֮ր֮կ֮ն, պ֮տ-

մ֮-ְործ֮ռ֮կ֮ն, տիպ֮֮֯ն֮կ֮ն և ֮յլ ֮ռումներով 

խ֮չք֮րերը չեն տ֮ր֯եր֮կվել կիր֮ռ֮կ֮ն ֮րվեստի 

խ֮չ պ֮տկերող ֮յլ նմուշներից (թև֮վոր խ֮չ, փ֮յտե 

խ֮չ և ֮յլն): ֥եր հ֮նելով խ֮չք֮րի կենց֮ղ֮վ֮ր-

մ֮ն ֯ոլոր ձևերը՝ ֱր֮նց մի֮նշ֮ն֮կ ֮րժեք է տրվել՝ 

֮նտեսելով խ֮չք֮րի ְլխ֮վոր՝ պ֮շտ֮մունք֮յին 

ֆունկցի֮յի հ֮տուկ նշ֮ն֮կությունը: 

։֮զմ֮թիվ վկ֮յություններն ու ֱիտ֮րկումները 

ցույց են տ֮լիս, որ իր ְլխ֮վոր ֱերի շնորհիվ խ֮չ-

ք֮րը ժողովրֱի մեջ վեր֮ծվել է ինքնուրույն պ֮շտ֮-

մունքի ֮ռ֮րկ֮յի: ֝մ֮ն ինքնուրույն պ֮շտ֮մունք֮-

յին ֮ռ֮րկ֮ներ (վ֮նք, մ֮տուռ, ְերեզմ֮ն, նշխ֮ր, 

մ֮սունք, ծ֮ռ, ք֮ր, ֮ղ֯յուր, ְիրք և ֮յլն) շ֮տ կ֮յին 

միջնֱ֮֮րյ֮ն ֮֗յ֮ստ֮նում և հ֮յտնի են մի ընֱհ֮-

նուր՝ «սուր֯» ֮նվ֮մ֯: 

֝շվ֮ծ սր֯ությունները ողջ քրիստոնյ֮ ֮շխ֮ր-

հում պ֮շտ֮մունքի ֮ռ֮րկ֮յի են վեր֮ծվել ոչ թե 

եկեղեցու պ֮շտոն֮կ֮ն, վ֮րֱ֮պետ֮կ֮ն քրիստո-

նեությ֮ն մեջ, ֮յլ ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն մի-

ջ֮վ֮յրում: 

֮֗յ ժողովրֱ֮կ֮ն քրիստոնեությ֮ն ֮մեն֮-

֮ռ֮նձն֮հ֮տուկ կողմը խ֮չի պ֮շտ֮մունքն է: 
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ֈյսպիսով, խ֮չք֮րը, կ֮պվելով ժողովրֱ֮կ֮ն 

քրիստոնեությ֮ն ու խ֮չի պ֮շտ֮մունքի հետ, իր 

ծְ֮մ֮ն շրջ֮նում ֱիտվում է ի֯րև միջնֱ֮֮րյ֮ն ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն մշ֮կույթի հուշ֮րձ֮ն: 

֮֔չք֮րն ի֯րև ֮յֱպիսին ֮ռ֮ջ է եկել տ֮րե-

ր֮յնորեն, որպես հետև֮նք խ֮չի պ֮շտ֮մունքի ժո-

ղովրֱ֮կ֮ն ինստիտուտի ձև֮վորմ֮ն: ֈյֱ ինստի-

տուտի հիմքում ընկ֮ծ է խ֮չի յուրօրին֮կ ֮ռ֮սպե-

լույթը (միֆոլոְեմ), որն էլ հ֮ճ֮խ կ֮զմում է քրիս-

տոնեությ֮ն տեղ֮կ֮ն տ֮ր֯եր֮կների ծ֮նրությ֮ն 

կենտրոնը: ֈյս ֮ռ֮սպելույթը մշ֮կվում է ն֮խ՝ ֮֯-

ն֮վոր ճ֮ն֮պ֮րհով, ֮պ֮՝ ְ֮ղ֮փ֮ր֮խոսությ֮ն 

ուժ ստ֮ն֮լով, ְր֮նցվում խ֮չի մ֮սին ֮նվ֮վեր 

պ֮տմությունների տեսքով՝ ի֯րև վ֮ն֮կ֮ն ֮֯ն֮հյու-

ս֮կ֮ն ստեղծְ֮ործություն: ֈյս ստեղծְ֮ործություն-

ների և կողմն֮կի ֮յլ ֮ղ֯յուրների տվյ֮լներով հ֮ս-

տ֮տվում է, որ եկեղեցու տվ֮ծ խ֮չի մեկնությունն ու 

ք֮րոզչությունը ժողովրֱի ներքին խ֮վերում ֮ռ֮ջ է 

֯երել խ֮չի մի ք֮նի ընկ֮լումներ, որոնք իրենց ֯ո-

վ֮նֱ֮կությ֮մ֯ ն֮խ֮քրիստոնե֮կ֮ն են: ր֮նք են՝ 

հ֮մ֮յիլ-խ֮չ, կեն֮ց ծ֮ռ-խ֮չ, լույս-խ֮չ և ֮յլն: 

֤ր֮նցից յուր֮ք֮նչյուրը ժողովրֱի հոְևոր ְոր-

ծունեությ֮ն տ֮ր֯եր մ֮րզերում տ֮ր֯եր հետքեր է 

թողել, որոնցից մեկն էլ խ֮չք֮րն է: 

֮֔չի հ֮տկ֮նիշներից վերջինները ְրեթե միշտ 

զուְ֮կցվ֮ծ, մի֮ձուլվ֮ծ վիճ֮կում են հ֮նֱիպում 

֮նվ֮վեր պ֮տմություններում: ր֮նցում խ֮չը ներ-

կ֮յ֮ցվ֮ծ է ի֯րև մի սր֮֯զ֮ն հերոս, որն ընֱուն֮կ է 

հ֮տուկ տիպի հր֮շְ֮ործությունների: ֮֔չի ֮յս զո-

ր֮վոր ֆունկցի֮ները հ֮մընկնում են ֮մպրոպ֮յին 

֥֮հְ֮նի և ֈրև-֮ստվ֮ծ ֛իթր֮-֛իհրի ֆունկցի֮-

ներին: 
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֮֔չի ֮նվ֮վեր պ֮տմություններում պ֮րտֱ֮իր 

վիպ֮կ֮ն տ֮րր է խ֮չ֮մ֮սնիկը լեռների, ք֮րերի 

մեջ պ֮հելը, ք֮րե տուփի մեջ սր֮֯վ֮յրի հիմքում 

֮մփոփելը և ֮յլն: ֈնվ֮վեր պ֮տմությունը, ուրեմն, 

իր մի մ֮սով ներկ֮յ֮նում է ի֯րև խ֮չք֮րի ְր֮կ֮ն 

տ֮ր֯եր֮կ
204

, որի շնորհիվ մի֮յն պ֮րզ է ֱ֮ռնում 

խ֮չք֮րի «ְ֮ղտնիքը»:  

֮֔չի նույն ֮ռ֮սպելույթի ֮րտ֮հ֮յտությունը 

տեսնում ենք ն֮խ խ֮չք֮րի մեջ: ֝ր֮ հ֮վելուրֱ֮յին 

ինֆորմ֮ցի֮յի էությունն ֮յն է որ խ֮չին նույնպես 

պ֮տկերում է իր կ֮յ֮նում՝ ք֮րի մեջ: ֈյսպիսով, ք֮-

րը ոչ թե սոսկ շին֮նյութ է, որից կերտվում է խ֮չը, ֮յլ 

կ֮րևոր ֮ռ֮սպել֮֮֯ն֮կ֮ն տ֮րր է, որի ֱերը պ֮յ-

մ֮ն֮վորվ֮ծ է պ֮տմ֮կ֮նորեն վեր֮ձև֮կերպվ֮ծ 

֮շխ֮րհ֮յ֮ցքով: ֟չ թե ք֮րից խ֮չ է ս֮րքվում, ֮յլ 

խ֮չը մտնում է, ֮պրում ք֮րի մեջ: 

֮֔չք֮րի ծְ֮ումը, փ֮ստորեն, հ֮մ֮քրիստոնե֮-

կ֮ն ֯նույթ ունի, որն էլ հ֮կ֮սում է խ֮չք֮րի՝ մի֮յն 

֮֗յ֮ստ֮նում ְոյություն ունեն֮լու փ֮ստին: ֮֗յ 

միջնֱ֮֮րյ֮ն մ֮տենְ֮րությ֮ն մեջ պ֮հպ֮նվ֮ծ մի 

շ֮րք տեղեկությունների հիմ֮մ֯ վեր֮կ֮նְնվում են 

֮յն պ֮տմ֮-ք֮ղ֮ք֮կ֮ն, հ֮ս֮ր֮կ֮կ֮ն, եկեղեց֮-

մշ֮կութ֮յին պ֮յմ֮նները, որոնցում հն֮ր֮վոր է 

եղել խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստի վեր֮ծումը հ֮յկ֮կ֮ն 

֮զְ֮յին «֮ռ֮նձն֮շնորհի», որն էլ լ֮վְ֮ույնս ֮֯-

ց֮տրում է վերը նշվ֮ծ հ֮կ֮սությունը: ֮֡տմ֮-ք֮-

ղ֮ք֮կ֮ն պ֮յմ֮նների յուր֮հ֮տկությունից ծնվ֮ծ 

հ֮յկ֮կ֮ն խ֮չի պ֮շտ֮մունքի եզ֮կիությ֮ն մեջ 

պետք է տեսնել խ֮չք֮ր֮յին ֮րվեստի՝ ի֯րև հ֮յկ֮-
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 ֓նչպես և լինում են խ֮չք֮րի ֮յլժ֮նր֮յին տ֮ր֯եր֮կներ: 
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կ֮ն մշ֮կութ֮յին երևույթի (ֆենոմեն) ְ֮ղտնիքը: 

֗ետև֮֮֯ր, հ֮յ ֮րվեստի պ֮տմ֮֮֯ններից ճիշտ են 

նր֮նք, ովքեր հետևում են ֤իր֮րփի ֦եր-֝երսիսյ֮նի 

կ֮րծիքին, ըստ որի՝ խ֮չք֮րերի հետ հեռ֮վոր ու 

թվ֮ցյ֮լ նմ֮նություն ունեցող օտ֮ր հուշ֮րձ֮նները 

(իռլ֮նֱ֮կ֮ն և ֮յլն) իր֮կ֮նում խ֮չք֮րերից շ֮տ 

֮վելի տ֮ր֯եր են
205

 և ֯ոլորովին ուրիշ ժ֮նրի, ուրիշ 

֮շխ֮րհ֮յեցողությ֮ն օրին֮կներ են: ֮֔չք֮րը, 
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 Sirarphie Der Nersessian, L'Art Armenian, p. 69: ֮֗մեմ֮տելու 

հ֮մ֮ր իռլ֮նվ֮կ֮ն խ֮չք֮րերը՝ տե՛ս Harbison, Potterton, 
Shechy, Irish art ant architecture: ֊րքում ներկ֮յ֮ցվ֮ծ խ֮չ֮կո-

թողներն ֮վելի շ֮տ նմ֮ն են ֎ջմի֮ծնի XVIII ֱ. թև֮վոր խ֮չին, 

իսկ եթե թև֮վոր էլ չեն, ֮պ֮ ֱր֮նք ուղղ֮կի փորְ֮րվ֮ծ են 

խ֮չերով, մի֮յն մեկը կ֮րծես ք֮նֱ֮կְ֮րվ֮ծ է (Fig. 52), ֮֯յց 

֮յն էլ զ֮րֱ֮հյուսվ֮ծ, ձող֮֮֯րձ հ֮վ֮ս֮ր֮թև խ֮չ է՝ մ֮րֱ-

կ֮յին ֆիְուրներով, որ խ֮չելությ֮ն կոնտեքստ են մ֮տն֮նշում, 

թեկուզ խ֮չի վր֮ խ֮չեցյ֮լ չկ֮, նր֮ կենտրոնում մի֮յն ֱեպի 

ֱուրս ցցվ֮ծ մի ְնֱիկ կ֮: ֓ռլ֮նֱ֮կ֮ն ք֮ր֮րվեստի ֮րևել-

յ֮ն ֮ռնչությունների մ֮սին տե՛ս Horbison P., Pottertion H., Seshy 
S., Irish art and architecture: the History to the present, London, 1978, p. 
57-66: ֓ ֱեպ, նշ֮ն֮վոր ֣ութվելյ֮ն խ֮չի ֮րձ֮նְ֮րությունը 

վկ֮յում է, որ իռլ֮նֱ֮կ֮ն խ֮չ֮կոթողները նմ֮ն են հ֮յկ֮կ֮ն 

խ֮չք֮րերին մի֮յն պ֮շտոն֮կ֮ն-քրիստոնե֮կ֮ն ընկ֮լմ֮ն 

տես֮կետից. «На рутвельском кресте написана знаменитая англо-

саксонская поэма “Сон о кресте”, содержание которой проливает не-

который свет на полуязыческие народные представления о символе, 

который хотя бы заимствован из христианской религии, но получил 

другое истолкование, значение самостоятельниого образа, тесно свя-

занного с природой. В поэме рассказ ведется от имени самого креста, 

который сначала был деревом в лесу, а потом свидетелем евангель-

ских событий». – ֦ե՛ս Всеобщая история, т. 2, кн. 1, ст. 213: ֈյսպի-

սով՝ ինչ տիպ֮կ֮ն, ընֱհ֮նր֮կ֮ն է ֓ռլ֮նֱի֮յի հ֮մ֮ր, ոչ տի-

պ֮կ֮ն ու հ֮զվֱ֮եպ է ֮֗յ֮ստ֮նում, իսկ ինչ հ֮զվֱ֮եպ ու 

եզ֮կի օրին֮կներ ունի ֓ռլ֮նֱի֮յում, զ֮նְվ֮ծ֮յին ու տիպ֮-

կ֮ն երևույթ է ֱ֮ռնում ֮֗յ֮ստ֮նում: 
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ծնվելով զուտ հ֮յկ֮կ֮ն մշ֮կութ֮յին կոնտեքստից, 

ի սկզ֮֯նե կոչվ֮ծ էր նր֮ ուղեկիցը լինելու: վ հե-

տְ֮֮յում էլ, որտեղ ֮֗յ֮ստ֮նից ֱուրս ձև֮վորվում 

է նմ֮ն կոնտեքստ, ֮յնտեղ հ֮յտնվում է խ֮չք֮ր 

(ְ֮ղթօջ֮խներում): վ ընֱհ֮կ֮ռ֮կը, զուտ վր֮ց֮-

կ֮ն միջ֮վ֮յրում, օրին֮կ, խ֮չք֮ր չի ծնվում, որով-

հետև ֱեռևս 7-րֱ ֱ֮րից ֥ր֮ստ֮նը ֱուրս էր եկել 

հ֮յ եկեղեցու հոְևոր-մշ֮կութ֮յին ֮զֱեցությ֮ն 

ոլորտից: ֓սկ «ֈղվ֮նքի» եկեղեցին, ք֮նի որ մն֮ցել 

էր ֮յֱ ոլորտում, մի շ֮րք ֮յլ մշ֮կութ֮յին ֮վ֮ն-

ֱույթներից ֮֯ցի, ֮֗յ֮ստ֮նից կ֮րող էր ընֱունել 

ն֮և պ֮շտոն֮կ֮ն խ֮չք֮րְ֮ործությ֮ն ֮վ֮նֱույ-

թը: ֛ի֮յն թե ֮յֱ ֮վ֮նֱույթը ֯ուն ֈղվ֮նքի տ֮-

ր֮ծքում (֖ուրից ձ֮խ) ֮վելի ուշ և ֮վելի թույլ ու 

կցկտուր պետք է ֮րտ֮հ֮յտվեր, եթե մի պ֮հ ըն-

ֱունենք, որ ֱեռևս IX-X ֱ֮րերում ֮յնտեղ մն֮ցել էր 

֯ուն ֮ղվ֮ն֮-ֱ֮ղստ֮նյ֮ն ցեղերի եկեղեց֮-քրիս-

տոնե֮կ֮ն մի ք֮նի հ֮մ֮յնք: ։֮յց, ֮հ֮, ֯ուն 

հ֮յկ֮կ֮ն ֮րևելյ֮ն ְ֮վ֮ռներում (ֈրց֮խ, ֟ւտիք), 

որոնք մտնում էին ֈղվ֮նից կ֮թողիկոս֮կ֮ն ֮թոռի 

իր֮վ֮սությ֮ն տ֮կ, խ֮չք֮րերը հ֮յտվում են իրենց 

ծְ֮մ֮ն իսկ շրջ֮նում, ինչպես, օրին֮կ՝ ֮լինում, 

֤յունիքում ու ֮յլ ְ֮վ֮ռներում, և վերջիններիս հ֮-

մ֮հունչ ֮֯րձր զ֮րְ֮ցմ֮ն են հ֮սնում: 

վ ֱ֮ հ֮սկ֮ն֮լի է, որովհետև ֈրց֮խ և ֟ւտիք 

֮շխ֮րհներն ի սկզ֮֯նե ֮նտի ունեցել են ֮յն նույն 

հ֮յկ֮կ֮ն էթնո-մշ֮կութ֮յին կոնտեքստը, ինչ որ 

եղել է ֮֗յ֮ստ֮նի կենտրոն֮կ֮ն ְ֮վ֮ռներում
206: 
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 ֈղվ֮նքի և նր֮ մշ֮կույթի մ֮սին մեր պ֮տկեր֮ցումները 

հիմնվ֮ծ են ֮ղվ֮նְ֮իտ֮կ֮ն հետևյ֮լ հոֱվ֮ծների ու ְրքերի 
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ֈյսինքն՝ ֮յն հ֮նְ֮մ֮նքը, որ ֮֗յ֮ստ֮նի ֮րևել-

յ֮ն կողմերը ֯ուն ֈղվ֮նքի տ֮ր֮ծքների հետ մի֮-

սին ְտնվել են ընֱհ֮նուր եկեղեց֮կ֮ն հովվ֮պե-

տությ֮ն (ֈղվ֮նքի կ֮թողիկոսությ֮ն) կ֮զմում, չի 

խ֮նְ֮րել, որպեսզի ֈրց֮խի և ֟ւտիքի հոְևոր-մշ֮-

կութ֮յին կոնտ֮կտները ֥֮ղ֮րշ֮պ֮տի (֎ջմի֮-

ծնի), վինի, ֈնիի և մյուս հոְևոր կենտրոնների հետ 

շ֮րուն֮կվեն նույնպիսի ֯ն֮կ֮նոն ընթ֮ցքով, ինչ-

պիսին որ եղել է ֮֗յ֮ստ֮նի հյուսիս֮յին կ֮մ հ֮ր֮-

վ֮յին ְ֮վ֮ռների միջև: ֝շվ֮ծ մշ֮կութ֮յին կոն-

տ֮կտները կխ֮նְ֮րվեին ու կթուլ֮ն֮յին (֮֯յց եր-

֯եք չէին վեր֮ն֮՝ շնորհիվ էթնիկ ընֱհ֮նրություն-

ների) մի֮յն ֮յն ֱեպքում, եթե ֈղվ֮նից ընֱհ֮նուր 

կ֮թողիկոսությունն ֮նկ֮խ ու ֮զ֮տ լիներ ֮֗յոց 

կ֮թողիկոս֮կ֮ն ֮թոռի ְերְ֮֮հությունից և ֱ֮վ֮-

ն֮֮֯ն֮կ֮ն ֯յուզ֮նֱ֮մետ ք֮ղ֮ք֮կ֮նություն վ֮-

րեր: ֮֗յ եկեղեցու ְերְ֮֮հությ֮ն շնորհիվ է, որ 

հ֮յկ֮կ֮ն մշ֮կութ֮յին կոնտեքստը մուտք է ְործում 

                                                                                                                           
վր֮. Ա. ֛ն֮ց֮կ֮նյ֮ն, ֈղվ֮նից ְր֮կ֮նությ֮ն շուրջ, նույնը՝ 

ռուսերեն: А. Мнацаканян, Севак, По поводу книги, ֡։֗, 1967, 1, էջ 

177-190: Мелик Оганджанян, Концепция, ст. 169-190, նույնի` Еще 

раз о Гоше, ֒֗֊, 1969, 1, էջ 183-198: ։. ֟ւլու֮֯֯յ֮ն, ֮֔չենի իշ-

խ֮նությունը, Б. Улубабян, О границах, ст. 109-124, նույնի՝ րվְ֮-

ներ: А. Ганаланян, Л. Хачикян, А. Тер-Гевондян, Об очередных 

«размышленниях», ֒֗֊, 1978, 5, էջ 95-104: А. Папазян, Новые дан-

ные, ֡։֗, 1983, 4, էջ 118-125: А. Якобсон, Гандзасарский мона-

стырь, XIII в., ֒֗֊, 1977, 12, էջ 75-76, նույնի՝ Факты и вымысел, 

֡։֗, 1984, 2, էջ 146-152: ֈյս և չնշվ֮ծ ֯ոլոր մյուս նմ֮ն֮տիպ 

֮շխ֮տ֮նքները մի֮հ֮մուռ հ֮նְում են ֮յն միևնույն եզր֮կ֮-

ցությ֮նը, ըստ որի՝ ְիտությունը «կուլտուր֮կ֮ն էքսպ֮նսի֮յի» 

֮պս֮րեզ չպետք է ֱ֮րձնել, զի ֮յն հ֮կ֮սում է ְիտն֮կ֮նի 

ք֮ղ֮ք֮ցի֮կ֮ն-հում֮նիստ֮կ֮ն ֮֯րձր կոչմ֮նը և խոչընֱո-

տում է ְիտությ֮ն զ֮րְ֮ցմ֮նը: 
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֮նְ֮մ ֯ուն ֈղվ֮նքի տ֮ր֮ծքը, թեկուզ, ինչպես 

֮ս֮ցինք, ֮յնտեղ ֮վելի թույլ ու ֮ղոտ ֮րտ֮հ֮յտու-

թյուն է ստ֮նում, որովհետև ն֮խ՝ ֯ն֮կչությունը 

կ֮զմվ֮ծ էր ֖ովկ֮սյ֮ն տ֮ր֮լեզու ցեղերից, որոնք 

եր֯եք հ֮յ֮ցվ֮ծ լինել չէին կ֮րող, և երկրորֱ՝ տե-

ղ֮կ֮ն քրիստոնյ֮ մտ֮վոր֮կ֮նությ֮ն և ընֱհ֮ն-

ր֮պես ծ֮յրְ֮֮վ֮ռների հոְևոր ու ֮շխ֮րհիկ 

վերն֮խ֮վի մշ֮կութ֮յն֮ցմ֮ն (=քրիստոնե֮ցմ֮ն) 

֮ստիճ֮նը պետք է ց֮ծր լիներ կ֮թողիկոսությ֮ն ու 

ֈրց֮խ-֟ւտիքյ֮ն ֮յլ թեմ֮կ֮ն ֮թոռ֮նիստ կենտ-

րոններից հեռու ְտնվելու և մի ք֮նի ֮յլ պ֮տճ֮ռ-

ներով: ֮֔չք֮ր֮յին «ְիտ֮կ֮ն-պ֮շտոն֮կ֮ն» ֮վ֮ն-

ֱույթը նշվ֮ծ կենտրոնների (֮֡րտ֮վ, ֊իս, ֈմ֮ր֮ս 

և ֮յլն) միջոցով պետք է ֮նցներ ֯ուն ֮ղվ֮ն֮կ֮ն 

ְ֮վ֮ռներին: (֓նչ վեր֮֯երում է II հ֮զ֮ր֮մյ֮կի 

֮ռ֮ջին կեսին ֯ուն ֈղվ֮նքում հ֮յտնվ֮ծ խ֮չք֮րե-

րին, ֮պ֮ նր֮նց ստեղծմ֮ն էթնիկ միջ֮վ֮յրը կ֮րող 

էր լինել մի֮յն հ֮յկ֮կ֮ն, որովհետև, ն֮խ՝ մինչև XII 
ֱ֮րը ֮ղվ֮ն֮կ֮ն ցեղերն ընֱունել էին իսլ֮մ և 

մ֮հմեֱ֮կ֮ն֮ցել, ֮պ֮՝ ֮վելի ուշ՝ թուրք֮կ֮ն քոչ-

վորների ճնշմ֮ն տ֮կ, ձուլվել կ֮մ մ֮ս֮մ֯ ն֮հ֮ն-

ջել էին ֱեպի ֮֗ր֮վ֮յին ֮ղստ֮ն՝ իրենց տեղերը 

թողնելով հ֮յկ֮կ֮ն վեր֮֯ն֮կ տ֮րրերին, որոնք, 

փ֮ստորեն, XII-XIII ֱ֮րերից ի վեր եղել են ։ուն 

ֈղվ֮նքի տ֮ր֮ծքի մի֮կ ֱիմֱ֮րող քրիստոնյ֮ները, 

ինչպես կ֮րելի է ֱ֮տել պ֮հպ֮նվ֮ծ մշ֮կութ֮յին 

հուշ֮րձ֮ններից
207: ֝ույնը պետք է ֮սել ն֮և ֮֗յ֮ս-

                                                           
207

 ։ուն ֈղվ֮նքի տ֮ր֮ծքի նույն֮տիպ քրիստոնե֮կ֮ն հու-

շ֮րձ֮ններն ունեն հ֮յերեն ֮րձ֮նְ֮րություններ՝ ըստ ֤. ֖֮-

ր֮պետյ֮նի լուս֮նկ֮րների։ 
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տ֮նի մյուս ְ֮վ֮ռների ու նր֮նց թեմ֮կ֮ն կենտ-

րոնների մ֮սին: ֚իշտ է, ֮֗յ֮ստ֮նի կենտրոն֮կ֮ն 

ְ֮վ֮ռների հետ մի֮ժ֮մ֮ն֮կ (8-րֱ ֱ֮ր) մյուս 

ְ֮վ֮ռներում ևս (ֈրց֮խ, ֟ւտիք, ֊ուְ֮րք, ։֮րձր 

֮֗յք, ֣շտունիք և ֮յլն) ձև֮վորվ֮ծ ժողովրֱ֮կ֮ն 

խ֮չի պ֮շտ֮մունքից ծնվել են ժողովրֱ֮կ֮ն պ֮ր-

զուն֮կ խ֮չք֮ր֮յին սր֮֯վ֮յրեր, ֮֯յց, միևնույն է, 

֮յֱ ְ֮վ֮ռները խ֮չք֮րի մշ֮կմ֮ն ու պ֮շտոն֮-

կ֮ն֮ցմ֮ն սկզ֯ունքները պետք է ներմուծեին ֱր֮նք 

֮ռ֮ջինը կիր֮ռողներից՝ կենտրոն֮կ֮ն ֮թոռից ու 

սր֮ն ֮վելի մոտ կ֮նְն֮ծ եպիսկոպոս֮ր֮ններից, 

որոնց տ֮ր֮ծքում էլ պ֮հպ֮նվել են, ի ֱեպ, մինչև 

10-րֱ ֱ֮րը եղ֮ծ հնְ֮ույն խ֮չք֮րերը: ֝մ֮ն պ֮-

րְ֮֮յում ֮նիմ֮ստ է ֱ֮ռնում որևէ ֮ռ֮նձին ְ֮-

վ֮ռում խ֮չք֮րի ծְ֮մ֮ն պրո֯լեմի ֮֯րձր֮ցումը: 

֮֔չք֮րերի ֮ռ֮ձն֮ցումը, ըստ ֮ռ֮նձին ְ֮-

վ֮ռների ու վ֮յրերի, ְիտ֮կ֮ն հետ֮քրքրություն են 

ներկ֮յ֮ցնում ոչ թե ծְ֮մ֮ն, ֮յլ պ֮շտոն֮կ֮ն֮-

ցումից հետո ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն նոր տ֮ր֯եր֮կների 

ու վ֮րպետ֮ց ֱպրոցների ձև֮վորմ֮ն տես֮նկյու-

նից
208: ֈյֱ տ֮ր֯եր֮կների հ֮մեմ֮տությունը ցույց է 

տ֮լիս, որ նր֮նք ֯ոլորը ֱրսևորվել են խ֮չք֮րերի 

պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն ընֱհ֮նուր ու մի֮սն֮կ֮ն ըն-

թ֮ցքի մեջ, և որ պ֮տկերְ֮ր֮կ֮ն տ֮րրերի տես֮-

կետից պ֮շտոն֮կ֮ն հ֮յ֮ցքի հ֮նֱեպ մեր վ֮րպետ-

ները «մեղ֮նչել են» շ֮տ քիչ և շ֮տ ֮ննկ֮տ: ղ֮ծ 
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 ֦ե՛ս Д. А. Ахундов, М. Д. Ахундов, Картина мира՟: ֈխունֱով-

ների նշվ֮ծ ֯րոշյուրների քննությունը տե՛ս А. Якобсон, Факты и 

вымыслы, ֡֗։, 1984, 2, էջ 146-152: ։. ֈռ֮քելյ֮ն, ֈ. ֤֮հ֮կյ֮ն, 

֮֔չք֮րերը, ֡։֗, 1986:  
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շեղումներն էլ կ֮մ իրենց ն֮խօրին֮կներն ունեցել են 

մի ֮վելի հին ֮վ֮նֱույթում (օր.՝ ժողովրֱ֮կ֮ն), որով 

և «օրենքի» ուժ են ստ֮ցել, կ֮մ էլ ուղղ֮կի ֮ռ֮ջ են 

եկել խ֮չք֮րերի կերտմ֮ն ու կիր֮ռմ֮ն ֮յս ու ֮յն 

նորմերի թյուրընկ֮լումից ու ֮ղ֮վ֮ղումից: ։֮ց֮ր-

ձ֮կ իմ֮ստով եզ֮կի շեղում՝ ֱժվ֮ր է ְտնել: ր֮ 

պ֮տճ֮ռն ֮յն է, որ պ֮շտոն֮կ֮ն֮ցմ֮ն միտումի 

հետև֮նքով խ֮չք֮րերն ստ֮ցել են զ֮րְ֮ցմ֮ն ե-

րեք ուղղություն, որոնցից եթե ֮նְ֮մ հն֮ր֮վոր լի-

ներ շեղվել տես֮կ֮նորեն, ֮պ֮ ֮նհն֮ր էր ְործ-

ն֮կ֮նում: ֈյֱ ուղղությունները հ֮նְում են հետև-

յ֮լին. 

ֈ. ֮֔չք֮րերի պ֮տկերְ֮րությ֮ն ընֱհ֮նուր 

իմ֮ստ֮֮֯նությ֮ն հիմքում ֱրվել է «խ֮չելությունը», 

որի ֮րտ֮ցոլմ֮ն խոր֮ցումը հ֮սցրել է ֮յն ֮֯նին, 

որ ծնվել է «ֈմեն֮փրկիչ» կոչվ֮ծ նոր ժ֮նրը՝ խ֮չե-

լությ֮ն կոթողը: 

։. ֮֔չք֮րերի ն֮խն֮կ֮ն պ֮շտ֮մունք֮յին 

ֆունկցի֮յի կողքին հ֮յտնվել է երեք նոր ֆունկցի֮՝ 

հիշ֮տ֮կ֮ր֮ն֮յին, ֱեկոր֮յին, ְերեզմ֮ն֮յին, ո-

րոնք հ֮նְեցնում են խ֮չք֮րերի ֮֯զմ֮ցմ֮նն ու 

կենց֮ղ֮յն֮ցմ֮նը: ֛֮ն֮վ֮նֱ վերջինը՝ ְերեզմ֮-

ն֮յին ֆունկցի֮ն, իր հետ ֯երում է խ֮չք֮րերի նոր 

տիպ՝ տ֮պ֮ն֮ք֮րը, որն ֮չքի է ընկնում ոչ մի֮յն իր 

կ֮ռուցվ֮ծքով ու խ֮չի պ֮տկերְ֮րությ֮մ֯, ֮յլև 

խ֮չի վր֮ «կենց֮ղ֮յին» կոչվ֮ծ մոտիվների ք֮նֱ֮-

կְ֮րությ֮մ֯
209: 

֊. ֮֔չք֮րերի եր֯եմնի պ֮րզ կ֮ռուցվ֮ծքը են-

թ֮րկվում է ճ֮րտ֮ր֮պետ֮կ֮ն ձև֮վորմ֮ն, որի հե-

                                                           
209

 И. Орбели, Бытовые рельефы, с т. 196-204: 
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տև֮նքով ֮ռ֮ջ֮նում է նոր տիպ՝ մ֮տուռ֮յին խ֮չ-

ք֮րը. 

֝շվ֮ծ երեք ուղղություններում ֱիտվ֮ծ զ֮րְ֮ց-

մ֮ն մեջ խ֮չք֮րերը մի֮սն֮կ֮ն են: ։֮յց ֮հ֮ 

նր֮նցից յուր֮ք֮նչյուրի իր֮ցմ֮ն ու ֱրսևորմ֮ն 

ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն ֮րտ֮հ֮յտությունը խ֮չք֮րերին 

տ֮լիս է իրոք եզ֮կի ու ֮նկրկնելի կերպ֮ր֮նք և 

միմյ֮նցից ֮ռ֮նձն֮ցնում ի֯րև ֮րվեստի լի֮րժեք, 

֮նկ֮խ ստեղծְ֮ործություններ: ֈյն հ֮րցի պ֮տ֮ս-

խ֮նը, թե ի՞նչ է պ֮տկերում խ֮չք֮րը, ընֱհ֮նուր է 

֯ոլորի հ֮մ֮ր, ֮֯յց ֮յն հ֮րցի պ֮տ֮սխ֮նը, թե 

ինչպե՞ս է պ֮տկերում, հ֮տուկ է մի֮յն մեկին և փոխ-

վում է ֮մեն մի նոր խ֮չք֮րի հետ: րկրորֱ հ֮րցի 

ուսումն֮սիրությունն է, որ ֱուռ է ֮֯ցելու ֱեպի վ֮ր-

պետի ְեղ֮րվեստ֮կ֮ն մտ֮ծողությ֮ն ֮շխ֮րհը, 

ֱեպի խ֮չք֮ր֮յին ְեղְ֮իտ֮կ֮ն ֱպրոցների ֱ֮-

ս֮կ֮րְումը և ֮յլն, որոնց քննությունը ֱուրս է սույն 

֮շխ֮տությ֮ն նպ֮տ֮կներից: 
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֒֗֊ – ֒ր֮֯եր հ֮ս֮ր֮կ֮կ֮ն ְիտությունների 

֡։֗ – ֮֡տմ֮-֮֯ն֮սիր֮կ֮ն հ֮նֱես 

֛֛ – ֛եսրոպ ֛֮շտոցի ֮նվ֮ն ֛֮տենֱ֮֮ր֮ն 

ֈ֝ – ֮շտ֮յին ֮շխ֮տ֮նքների նյութեր 

֣ֈ֚֗֒֗ – ֣֮ֆ֮յել ֈְ֮֯րյ֮նի ճ֮րտ֮ր֮պե-

տ֮կ֮ն հուշ֮րձ֮նների լուս֮նկ֮րների հ֮վ֮ք֮ծո 

֤֗ – ֤ովետ֮կ֮ն հ֮նրְ֮իտ֮ր֮ն 

֎ֈ֑ – ֎մինյ֮ն ֮զְְ֮ր֮կ֮ն ժողով֮ծու 

 



285 

ՀԱՏՈՒԿ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

Աբգարյան Ռ. 211, 227, 246 
Աբեղյան Մ. 102, 103, 123, 
148, 221 
Աբրահամ կաթողիկոս 167 
Ագաթանգեղոս 251, 253 
Ադամ 214 
Ազարյան Լ. 102, 104, 240 
Ակինեան Ն. 136 
Ահարոն Վանանդեցի 135 
Ահուրամազդա 147 
Աղայան Ղ. 220 
Աճառյան Հ. 177, 219 
Ամատունի Ս. 219 
Անահիտ, Անահիտա 147 
Անանիա Նարեկացի 252, 
253 
Անանիա Մոկացի 178-181 
Անանիա Սանահնեցի 173, 
252 
Անասյան Հ. 252 
Անգրիա-Մայնիա 148 
Անդրեաս կրոնավոր 135 
Անթաբյան Փ. 122 
Անձրև քահանա 152 
Առաքել Սիւնեցի  193 
Առաքելյան Բ. 197, 211, 264 
Ավդալբեգյան Թ. 146, 147, 
155  
Արամ 180 

Արամազդ 147, 149 
Արդվիսուրա 147 
Արև-Միհր 151 
Արձան 164 
Արշակունի թագավորներ 
111 
Արտաշես թագավոր 104 
Արտավազդ 149, 155 

Բաբգէն 197 
Բարթիկյան Հր. 125 
Բարխուդարյան Ս. 102-105, 
152, 189, 190, 196-198  

Գէ(և)որգ Ճոնակ 240 
Գրիգոր 168 
Գրիգոր Ատրներսեհեան 
196 
Գրիգոր Լուսավորիչ 115, 
124, 128, 144, 220, 251 
Գրիգոր Նարեկացի 143, 
178, 186, 187, 203 
Գրիգոր վարպետ 234 
Գրիգորյան Վ. 147 

Դավիթ («Սասնա ծռեր») 
143, 153 
Դաւիթ 197 
Դավ(ւ)իթ Անհ(յ)աղթ 240, 
252, 253 
Դեմետրի 218 

Եգանյան Օ. 122 



286 

Եզնիկ 164 
Եսայի 164, 165, 168 
Երնջակյան Ն. 149 

Զեյթունցյան Ա. 122 

Էլիադեն Մ. 138 

Թադե(է)ոս 164, 165, 168 
Թոդիկ ճգնավոր 136 
Թորամանյան Թ. 102, 103 

Իսրայելյան Ա. 103, 123, 
212 
Իսրայելյան Ռ. 102, 103 
Իվանով Վ. 144 

Լալայան Ե.134 
Լիսիցյան Ստ. 123 
Լևոն Կիպրացի 162 

Խոսրով Անձևացի 178-181 

Կատրանիդե 197, 205 
Կոնստանդիանոս Մեծ 124 
Կորիւն 164 

Հակոբյան Ն. 123 
Հարությունյան Ս. 149 
Հարությունյան Վ. 195 
Հերակլ 127, 128 
Հովհան Դամասկացի 162 
Հովհան Մամիկոնյան 127, 
128 
Հովհան Մայրագոմեցի 162, 
167, 168 

Հ(Յ)ովհան Օ(Աւ)ձնեցի 156, 
162, 170-176, 181, 184, 185 
Հովհաննես Գծող 152 
Հ(Յ)ովհաննե(է)ս Սարկա-
վ(ւ)ագ Իմաստասեր 173, 
193 
Հ(Յ)ովսե(է)փյ(ե)ան Գ. 102, 
104, 108, 123, 126, 170, 201, 
210, 229, 232 

Ղանալանյան Ա. 134, 137, 
145, 186, 217, 221 
Ղևոնդ պատմիչ 170, 185 

Մաթևոս վարդապետ 189 
Մահարա, Մաղարա 155 
Մանուկյան Ա. 102, 105, 113 
Մաշտոց Եղվարդեցին 176, 
177, 181, 184 
Մատիկեան Հ. 229 
Մարիամ Աստվածածին, 
Տիրամայր 128, 161, 220, 
231, 249 
Մարտիրոսյան Ա. 127 
Մելետինսկին Ե. 160 
Մելիքսեթ-Բեկ 155 
Մելիք-Օհանջանյան Կ. 147 
Մեփորել 197 
Միթրա, Միհր 146-156, 258 
Մխիթար Գոշ 173 
Մկրտիչ Գեղամեցի 241 



287 

Մնացականյան Ա. 102, 212, 
213, 216, 226, 241, 252, 262 
Մոմիկ վարդապետ (Նո-
րավանքի) 207, 240 
Մովսէս Կաղանկատուա-
ցի 167, 168 

Յակոբսոն Ա. 102, 245, 246 

Նահարա-Նաղարա 155 
Ներսես Մեծ 127 
Ներսե(է)ս Շնորհալի 252 
Նունե 132, 135 

Շահինյան Ա. 102-104, 186, 
218 
Շահխաթունեանց Յ. 185 
Շուշանիկ  135 

Ոսկեան Հ. 240 
Որմիզդ 148 

Չարենց Ե. 220 

Պապ 163, 164 
Պատրիկ Ա. 217, 218 
Պողոս վարդապետ (Գո-
շավանքի) 207, 240 
Պռոշյան Պ. 219 

Ռասսել Ջ. 150 

Սահակյան Ա. 131, 134, 
242, 264 

Սաղումյան Ս. 195 
Սարգիսեան Ն. 240 
Սարգսյան Է. 117, 156 
Սարգսյան Բ. 177 
Սուրբ Մեսրոպ 164 
Սուրբ Պետրոս 230 
Սուրբ Պողոս 230 
Սուրբ Սահակ 164 

Վահագն (Վերեթրագնա) 
147, 152, 258 
Վասակ 197 
Վարուժան Դ. 220, 222 
Վրթանես Քերթող 126, 162-
164, 167, 168, 172 

Տեր-Ներսիսյան Ս. 110, 125, 
126, 143, 163, 164, 170, 260 
Տեր-Պետրոսյան Լ. 251 
Տոպորով Վ. 144 

Փավստոս Բուզանդ 164 

Քյոսեյան Հ. 173 
Քոսյան Հ. 135 

Օղուզ 155 
Օրբելի Հ. 102 
Օրբելյան Ստ. 135-137 

Ֆրեյդենբերգ Օ. 217 
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Ագռավախաչ 143 
Ագռավավանք 143 
Ալյուր 152, 196 
Աղթամարի ս. Խաչ 143,161 
Աղվանք 168, 178, 196, 261-
263 
Աղց 111 
Ամարաս 263 
Այգեձոր 186 
Այրարատ 219 
Անի 188, 262 
Աշտարակ 196, 198, 248 
Ապարան 132 
Արդվի (Լոռի) 211 
Արենի 117, 157 
Արկազի ս. Նշան 132 
Արցախ 167, 185, 227, 261-
264 

Բաբելոն 144 
Բագնայր 156  
Բարձր Հայք 135, 264 
Բողե խաչ 135, 137 

Գետարգելո ս. Նշան 132 
Գիս 263 
Գողգոթա 113, 210-212, 214  
Գոշավանք 207, 210 
Գուգարք 264 

Դարբանդ 117 

Դսեղ 210 
Դվին 106, 124, 262 
Դրազարկ 200 

Երուսաղեմ 120, 127, 179, 
217 

Էջմիածին 225, 260, 262 

Թալին 261 

Իռլանդիա 260 
Իրան 148 

Խաչափայտի լեռ 135 
Խաչկավանքի ս. Նշան 132  
Խոսրովի անտառ 117 

Կարին 132, 135, 137 
Կնեխաչ 135 

Հայաստան 107, 114, 119, 
121, 123, 127, 128, 131, 135, 
147, 148, 150, 163, 164, 165, 
166, 168, 170, 171, 182, 189, 
202, 257, 259-262, 263, 264 
Հայք 164 
Հարավային Դաղստան 263 
Հացունիք (Հացիւն), Հա-
ցունյաց խաչ 132, 135, 142 
Հերհեր գյուղ (Եղեգնաձոր)  
227, 231 
Հոգեաց վանք 161 

Ձորագյուղ 199 
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Մարտիրոս գյուղ 189 
Մարութա Պանցր Ասպա-
ծածին 186 
Մեծ Մազրա 189, 196 
Մշո Առաքելոց վանք 239 
Մուղնի գյուղ  (Աշտարակ) 
196 
Մուշ 219, 239 

Ներքին Թալին 117, 157 
Նորավանքի ս. Նշան 137, 
207 
Նորատուս 145, 157, 189, 
197 
Նունեի (Նունեայ) խաչ 
132, 135 

Շամշադին 211 
Շողագա վանք (Ձորա-
գյուղ) 199 

Ուտիք 261-264 

Պարխարի լեռներ 135 
Պարտավ 263 

Ջուղա 195, 225, 233-236  

Ռշտունիք 264 
 
 
 
 

Սասուն 186 
Սյունիք 135, 137, 196, 261 
Սոթք 167 
Սպեր 135 

Վայոց ձոր 189 
Վան 137, 186 
Վասպուրական 134, 185, 
196 
Վարագա լեռ 136 
Վարագա վանք 132, 134, 
136, 142 
Վարագա վանք (Շամշա-
դին)  211 
Վարդենիս 189 
Վրաստան 135, 137, 166, 
261 

Տայք 137 
Տավուշ 186 
Տարոն 128 
Տարօն-Տուրուբերան 240
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