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Ադամյան Ն. Վ.  

  
Աշխատանքում ներկայացված է սյուժետային նմանություն ունեցող 

հայկական ու գերմանական մեկական հեքիաթների զուգադրական 

համեմատական վերլուծություն՝ արևելյան և արևմտյան քաղա-

քակրթությունների, հասարակական մտածողության տարբերութ-

յունների լույսի ներքո: 

Բանալի բառեր. հեքիաթ, «Խելացի Էլզան», «Կիկոսի մահը», 

արևելյան և արևմտյան հասարակական մտածողություն, քաղա-

քակրթություն, ավանդապաշտություն: 
 

 

Թումանյանը մեր անփոխարինելի լավա՛շ հացն է և մեր 
ժողովրդական թե՛ քիմքը, թե՛ապուրը: 

Պ. Սևակ  
 

Հեքիաթների դերն ու նշանակությունը առանձնահատուկ է 

ազգային գրականության մեջ որպես ժողովրդի պատմության, 

հավաքական մտքի ու արժեքների ցուցիչ: Աներկբա է նաև դրանց 

ներուժը մատաղ սերնդի կրթության և դաստիարակության գործում        

[1, 2]: Կախված հեքիաթը լսողի տարիքային, հոգեբանական և այլ 

առանձնահատկություններից՝ հեքիաթը կարելի է մատուցել տարբեր 

շեշտադրումներով՝ պարզապես վերապատմել, հանգել կերպարային 

բացահայտումների, բարու և չարի պայքարում հասունացնել ու 

կարևորել բարու հաղթանակը, վերլուծել ազգային մտածողությունն ու 

հոգեբանությունը, զարգացնել գիտական ճանաչողությունը և այլ 

բանաձևեր բացահայտել:  

Տարբեր ազգերի հեքիաթները տարածվում են՝ թարգմանվելով 

բազմաթիվ այլ լեզուներով: Հաճախ թարգմանիչների կողմից դրանք 
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ենթարկվում են տարբեր փոխադրումների՝ իրենց ազգային ոգուն 

հավատարիմ դարձնելու կամ ընթերցող մանուկների հոգուն, ճաշակին, 

պահանջմունքներին ու մտածողությանը հնարավորինս հարմարեցնելու 

նպատակով, ինչի հետևանքով երբեմն վերանում է բնագրի և 

թարգմանվածի սահմանը: «Թումանյանի՝ Գրիմ եղբայրների 

թարգմանությունները հայերենի տեսանկյունից այնքան կատարյալ 

տեքստեր են՝ կատարված լեզվական բծախնդրությամբ, որ Թումանյանի 

դեպքում փոխակերպվում է ոսկեգործության, և անտեղյակ կամ 

մանկահասակ ընթերցողը հաճախ կարող է կարդալ դրանք՝ որպես 

Թումանյանի ինքնուրույն ստեղծագործություններ» [6, էջ 7]: 

«Թարգմանության հաջողության և հայ մանուկներին հասկանալի 

դարձնելու համար ստիպված եմ եղել տեղ-տեղ որոշ շեղումներ անել 

բնագրից», - հեքիաթները թարգմանելիս իր կատարած ստեղծագոր-

ծական աշխատանքի մասին այսպես է զեկուցել Հ. Թումանյանը 

Կովկասի հայոց հրատարակչական ընկերության 28.05.1913թ. խորհրդի 

նիստում [6, էջ 13-15]:  

Բազմաթիվ թարգմանությունների և փոխադրումների արդյունքում 

երբեմն դժվար է նաև հստակ որոշելը՝ հեքիաթը հեղինակային է, 

բանահյուսական նյութի մշակում, թե բանավոր պատմված, բայց 

իրականում այլ գրական աղբյուրների նյութ: Ըստ Բոթիգայմերի 

(Bottigheimer)՝ Գրիմների բանավոր աղբյուրներից գրառած հեքիաթների 

մեծ մասը հնարավոր է նույնացնել մոտ մեկ հարյուրամյակով նրանց 

նախորդած ժողովածուներում տեղ գտած պատմությունների հետ, 

մինչդեռ Թումանյանի օրոք դրանք համարվում էին նրանց կողմից 

մշակված բանահյուսական նյութ [6, էջ17]:  

Տարբեր ազգերի գրականության մեջ, հատկապես հեքիաթներում, 

շատ են բանահյուսական նույնանման նյութի մշակումները: Դրանք ոչ 

միայն թարգմանության կամ փոխադրումների արդյունք են, այլև 

հաստատում են մարդու ուղեղի ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիական 

այն առանձնահատկությունը, որ մարդու միտքը միանման 

իրավիճակներին ու ազդակներին գրեթե նույնանման է արձագանքում՝ 

տարածության, ժամանակային և անհատական առանձնահատ-

կություններով միջնորդավորված: Թումանյանն ինքն էլ գրում է. 

«...Գրիմի բոլոր հեքիաթների սյուժետները մշակված են և հայ ժողովրդի 

մեջ...» [5, էջ 797]: Բացի այդ, Ա. Վարդանյանի ծանոթագրություններում 

արձանագրություն կա այն մասին, որ «Կիկոսի մահը» հեքիաթի 

«Գրության համար Թումանյանը նկատի է ունեցել հայկական «Խելք-
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պակաս քուրերուն հեքիաթը», իմերեթական «Кто глупее?», ռուսական 

«Где есть дураки?», և այլ ժողովրդական հեքիաթներ [5, էջ 788]: Իսկ 

միևնույն նյութի հայտնվելը տարբեր մշակույթներում, սակայն տարբեր 

ժամանակներում (Գրիմ եղբայրների «Մանկական և ընտանեկան 

հեքիաթները» լույս են տեսել 1812թ., իսկ «Կիկոսի մահը» առաջին 

անգամ՝ «Հասկեր» 1913, N 4-ում [6, էջ 6: 5, էջ 788])՝ կարելի է մեկնաբանել 

քաղաքակրթության մակարդակների տարբերությամբ: 

Ուստի, մեծ հետաքրքություն է տարբեր տեսանկյուններից 

նմանատիպ նյութի վերլուծությանը մոտենալը, հատկապես, որ 

«միջմշակութային – զուգադրական ուսումնասիրությունների ոլորտը 

համեմատաբար նոր է, սկզբունքները՝ բազմաբնույթ, և դրան նվիրված 

աշխատանքներն էլ՝ սակավ» [7]:  

Մեր աշխատանքը տարբեր մշակույթներ ներկայացնող, բայց 

սյուժետային ընդհանրություններ ունեցող երկու հեքիաթների (Գրիմ 

եղբայրներ «Խելոք Էլզան» [3] և Հովհաննես Թումանյան «Կիկոսի մահը» 

[4]) համեմատական վերլուծության փորձ է՝ արևմտյան (գերմանական) և 

արևելյան (հայկական) քաղաքակրթությունների և ազգային, 

հասարակական մտածողության տարբերություններն ու արժեքները 

բացահայտելու սկզբունքով: Այն թույլ է տալիս բանահյուսական նյութը՝ 

հեքիաթը, տարբեր տեսանկյուններից վերլուծելը առաջարկել որպես 

սովորողի վերլուծական, ինտեգրված մտածողությունը զարգացնելու 

նպատակին ծառայող մոտեցում:  

Մեկնաբանությունը շարադրված է 5 հարցերի պատասխան 

վերլուծություններով և ընդհանրացնող եզրակացություններով՝ ըստ 

երկու հեքիաթների:  

Հեքիաթների բովանդակային նմանության հիմքում առանձնացրել 

ենք հասակն առած աղջիկների երևակայությունը՝ ամուսնանալու, 

ընտանիք կազմելու, որդեծնության ցանկության, ապագա երեխաների 

պաշտպանության և նրանց նկատմամբ պատասխանատվության 

գիտակցումից դեռ չծնված զավակի հետ հնարավոր դժբախտության 

մասին: Իսկ այդ երևակայությունը ծնող իրավիճակները և դրանց 

հաջորդող հետևանքները երկու հեքիաթներում տարբեր են: Այսպես.  

1) Ո՞րն է «խելոք» բառի իմաստային ընկալումը երկու հեքիաթ 

ներում և աղջկա ամուսնանալու պատրաստ լինելու չափանիշը: 

1.1) «Խելոք Էլզան» հեքիաթում փեսացուի համար հարսնացու 

ընտրելու գլխավոր չափանիշը հասակն առած աղջկա շատ խելացի 

լինելն է. «Աղջիկը պետք է շատ խելոք ու խոհեմ լինի», հակառակ 
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դեպքում չի ամուսնանա: Աղջկա հայրը հանգստացնում է նրան՝ ասելով, 
որ «գլուխը լիքն է խելքով», իսկ մայրն էլ ավելացնում է, որ  
«Խոհեմության մասին կասկած լինել չի կարող: Նա ամեն ինչ գիտի, 
նույնիսկ տեսնում է, թե քամին ինչպես է փչում, և լսում է, թե ճանճերն 
ինչպես են հազում»: Հարսնացուի խելացի լինելու պահանջը հեքիաթում 

շեշտադրվում է այն հիմքով (ինչն ակնհայտ է դառնում հաջորդ 

դրվագում), որ գերմանական մտածողության մեջ կնոջ խելքը պետք է 

ընտանիքում տղամարդու հետ միասին աշխատելու, տնտեսություն 

ստեղծելու, բարեկեցության խնդիրներ լուծելու համար: Դրա օգտին է 

վկայում այն փաստը, որ ծնողների կողմից փեսացուին ներկայացվող 

իրենց դստեր բոլոր շնորհքները կոնկրետ գիտելիքների վկայություններ 

են: Իսկ ինքնուրույն երիտասարդի ամուսնանալու պատրաստ լինելու 

վկայությունը ընտրության հստակ պահանջների գիտակցումն է: 

1.2) «Կիկոսի մահը» հեքիաթում, ըստ ավանդական հայկական 

մտածողության, կնոջ խելոք լինելու պահանջը վերաբերում է ոչ թե 

խելքին, ինտելեկտին, այլ ընտանիքում իր դերի գիտակցմանը, որի 

համար հասակն առած լինելը բավարար է, ինչը հայ կնոջ 

ավանդապահության, կնոջ դերի մասին ինքնըստինքյան ենթադրվող, 

ավանդապահությամբ ժառանգվող նախագիտելիքի վկայություն է, իսկ 

ամուսնանալը, որդեծնությունը հասակն առած աղջկա և նրա ծնողների 

նվիրական ցանկություն է:   
Առաջին հարցի վերլուծությունից ակնհայտ է, որ գործ ունենք 

միևնույն հարցի նկատմամբ տարբեր մտածողությունների հետ: Աղջկա 
ամուսնությանը պատրաստ լինելը արևմտյան մշակույթում 
գնահատվում է կոնկրետ իրավիճակներում, կոնկրետ գործողություններ 
անելու տրամաբանությամբ, որոշումներ կայացնելու խելք, գիտելիք 
ունենալով: Իսկ արևելյանում այն որոշվում է տարիքն առնելով, ինչը 
բավարար է ընտանիքում կնոջ և տղամարդու ավանդական դերերը 
ըմբռնելու, համակերպվելու և հնազանդության կարևորությունը 
գիտակցելու համար:  

2) Ե՞րբ, որտե՞ղ և ի՞նչ իրավիճակում են երկու հեքիաթների 

հերոսուհիները իրենց դեռ չծնված որդու մահը «կանխատեսում», և 

ինչու՞ այս դրվագը կարող է լրացնել 1-ին հարցի պատասխանը: 

 2.1) «Խելոք Էլզան» հեքիաթում դեպքերը զարգանում են ընտանիքի 

տան նկուղում, ուր աղջիկն իջել էր ուտելու ժամանակ հոր համար 

հաճելի խմիչք բերելու նպատակով, և ինչ-որ մեկի աշխատանքի 

անփութության վկայությունը հանգեցնում է հնարավոր ամուս-
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նությունից դեռ չծնված երեխայի հետ կատարվելիք դժբախտության 

մասին կանխատեսման. «Մինչև գարեջուրը կլցվեր, աթոռը բերում դնում 
է գարեջրի տակառի առաջ, որ չկռանա, մեջքը չցավի, և որպեսզի 
պարապ չմնա, սկսում է նայել, … հանկարծ գլխավերևում մի քլունգ է 
տեսնում, որ քարտաշները սխալմամբ մոռացած թողած են լինում պատի 
մեջ ցցված: Ու սկսում է ողբալ. – Բա որ ամուսնանամ Հանսի հետ, տղա 
ունենամ, մի օր էլ ուղարկենք նկուղ՝ գարեջուր բերելու, հանկարծ էս 
քլունգն ընկնի գլխին, սպանի»:  

2.2) «Կիկոսի մահը» հեքիաթում երևակայական ամուսնությունից 

դեռ չծնված երեխայի հետ դժբախտություն պատահելու միտքը 

հայտնվում է բնական պայմաններում, երբ քույրերից ամենամեծին 

աշխատանքից հոգնած ու ծարաված հայրն ուղարկում է աղբյուրից ջուր 

բերելու: Մինչ ջուրը կլցվեր, աղջիկը նայում է աղբրի գլխին աճած ծառին 

ու միտք անում. «Հիմա որ ես մարդի գնամ, ու մի որդի ունենամ, անունն 
էլ դնենք Կիկոս. Կիկոսը գա էս ծառին բարձրանա, ու վեր ընկնի, քարովը 
դիպչի մեռնի»:  

Ուշադրություն դարձնենք երկու հեքիաթներում նման 

իրողությունների տարբեր արժևորումների վրա:  

Այսպես. գերմանական հեքիաթում առկա են հետևյալ 

իրողությունները՝ 1) կոնկրետ անունով աղջիկ, 2) մարդու կառուցած 

տուն՝ իր նկուղով, 3) մարդու ստեղծած, իրեն հաճույք պարգևող խմիչք՝ 

գարեջուր, 4) ռեալ փեսացուի հետ ամուսնության հնարավորություն,          

5) ուրիշի աշխատանքի անփութությունը որպես երեխայի 

դժբախտության պատճառ, 6) անձի բարօրության համար մտածո-

ղություն, 7) հարսնացուի՝ իր ականջով լսած «տրամաբանությանը» 

հավանելը փեսացուի համար հետագա վերջնական որոշում կայացնելու 

երաշխիք:  

Բոլորի, այդ թվում՝ փեսացուի կողմից Էլզայի տրամաբանությունը 
որպես խելքի նշան բարձր գնահատելը համարվում է ամուսնության, 
ընտանիքի նկատմամբ պատասխանատվություն կրելու համար Էլզայի 
պատրաստ լինելու կարևոր ցուցիչ, իսկ ընտանիքին պատուհասող 
ենթադրյալ դժբախտության մեջ իր մեղքը չտեսնելը Էլզայի բարձր 
ինքնագնահատականի մասին է հավելում: Այն հաստատող փաստ է 
նաև սպասելու ընթացքում չհոգնելու, չկռանալու, մեջքը չցավելու 
համար աթոռին նստելը:  

Առանձնացված 1-4 հասկացություններն էլ ուղղակիորեն առնչվում 
են կոնկրետ, ռեալ, մարդածին երևույթների հետ և ամբողջության մեջ 



67 

 

խոսում են հասարակական հարաբերությունների առավել զարգացման, 
անհատի էգոյի, անհատի ու ընտանիքի բարեկեցության արժևորման 
առաջադեմ մտածողության մասին: 

Հայկական հեքիաթի նույնանման իրողությունները հետևյալներն 

են՝ 1) անանուն աղջիկ, 2) հողի մշակությամբ ապրուստի միջոցի 

հայթայթում և բոլորին պատկանող բնական աղբյուր, 3) ծարավ 

հագեցնող, հոգնածությունը մեղմացնող բնական ջուր, 4) ոչ թե իրական 

փեսացուի գոյությունից ծնված ամուսնության միտք, այլ հասակն առած, 

տան մեծ աղջիկը լինելով պայմանավորված վերացական 

երևակայության արդյունք, 5) բնության մեջ աճած ծառը երեխայի 

դժբախտության պատճառ, 6) «մոր» կողմից սեփական մեղքի 

զգացողության ընդունում, 7) ընտանիքի հոր՝ նմանատիպ իրավիճակից 

բխող ավանդապաշտական որոշման կայացում: 

Այն, որ լսողները առանց քննարկման կրկնում են աղջկա 
ենթադրության տրամաբանությունը, դարձյալ կարելի է դիտարկել 
որպես աղջկա ամուսնության պատրաստ լինելը բոլորի կողմից 
ընդունվող ցուցիչ՝ գիտելիքի փոխարեն իրեն վերապահված դերի 
գիտակցության վկայություն: Իսկ 1-6 կետերում ներկայացված 
առաջնային բնական երևույթները, անձնական շահի համար մտածած 
կամ արված որևէ տարրի բացակայությունը, ինչպես նաև տղամարդուն 
սպասարկելու, հաց ու ջուր անելու դերակատարությունը, ենթադրյալ 
դժբախտության մեջ իր մեղքը տեսնելու տրամաբանությունը 
վկայություն են ընտանիքում երեխայի խնամքի ու դաստիարակության 
մեջ կնոջ առաջնային պատասխանատվության ընդունված, 
ավանդապաշտական մտածողության մասին: 

Իսկ երկու հեքիաթներում ընտանիքների կենցաղային 
պայմանների նկարագրերը հասարակության կենսամակարդակի և 
մտածողության զարգացման տարբերությունների վկայություններ են: 

3) Ինչպե՞ս են արձագանքում հերոսուհիների տրամաբանությանը 

շրջապատի մարդիկ: 

Եթե երեխայի դաստիարակության ու խնամքի նկատմամբ 

պատասխանատվությունը կնոջ առաջնային պարտականության 

ենթագիտակցական պահանջն է, ապա բնական է երեխայի համար 

վտանգ ներկայացնող իրավիճակների ու դրանց հետևանքների մասին 

նրանց անհանգստացած երևակայական ենթադրությունը: Սակայն այդ 

երևակայության գնահատականը արևմտյան և արևելյան 

միջավայրերում տարբեր է:  
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3.1) Էլզայի հետևից եկող բոլոր մարդիկ՝ սպասուհին, սպասավորը, 

մայրը, հայրը, փեսացուն, Էլզայի ուշանալու պատճառը գնահատում են 

որպես շատ հիմնավորված, պատճառահետևանքային տրամաբա-

նությամբ մտածելու կարողության, խելացիության ցուցանիշ, որը 

բավարար հիմք է դառնում փեսացուի որոշում կայացնելու 

վստահության համար. «-Ինչու՞  ես լաց լինում, Էլզա, - հարցնում է …: - 
Օ՜հ, ինչպես լաց չլինեմ, - պատմում է նա, - բա որ ամուսնանամ Հանսի 
հետ, տղա ունենամ, տղաս մեծանա, գա նկուղից գարեջուր տանելու, էն 
քլունգը հանկարծ ընկնի գլխին, սպանի՜…: -Էս ինչքա՜ն խելոք է մեր 
Էլզան: Ասում է, նստում կողքին ու սկսում նրա հետ ողբալ: …- Դե՛, իմ 
տնտեսությունը վարելու համար սրանից ավելի մեծ խելք պետք չէ, - 
որոշում է Հանսը: Էլզա՛, դու էնքան խելոք ես, որ ես ամուսնանում եմ քեզ 
հետ: 

Այս հարցի վերլուծությունից բացահայտված արևմտյան 
քաղաքակրթության ցուցիչներն են՝ 

1) բարեկեցիկ ընտանիքը ընդամենը մեկ զավակ ունի ու շատ 
սպասավորներ, 

2) փեսացուն ինքնուրույն է՝ պատասխանատու որոշում կայացնելու 
համար,  

3) փեսացուի որոշման մեջ ընդգծված է ապագա ընտանիքի 
տնտեսությունը վարելու, նյութական բարեկեցության ապահովման 
գործում կնոջ դերակատարության, խելացի լինելու կարևորումը: 
3.2) Նույն ձևով, հայկական հեքիաթի հերոսուհու ուշանալու 

պատճառն իմանալու համար նրա հետևից գնացած ընտանիքի բոլոր 

անդամները՝ փոքր քույրերը, մայրը, հայրը, առանց վերլուծելու 

ընդունում են աղջկա երևակայության տրամաբանությունը և լուռ 

ենթարկվում ընտանիքի տղամարդու ընդունած՝ նմանատիպ 

իրավիճակում նախաստեղծ վարք ու բարքին, ավանդական կարգ ու 

կանոնին հավատարիմ որոշմանը: «- Վա՜յ, Կիկոս ջա՜ն, - ծնկներին 
տալիս են ու սուգ են անում մեր ու աղջկերք: Սրանց միջի խելոքը հերն է 
լինում: Ասում է, - ա՜յ հիմարներ, ի՞նչ եք նստել էստեղ ու սուգ եք անում: 
...Վեր կացեք, եկեք գնանք մեր տունը, մարդ կանչենք, ժամ ու պատարագ 
անենք, Կիկոսի քելեխը տանք. Լացով ի՞նչ պետք է անենք: Աշխարհի 
կարգ է, ինչպես եկել է, էնպես էլ պետք է գնա»: 

Դրվագում ավանդական, արևելյան մտածողության և 
արժեհամակարգերի բացահայտման ցուցիչներն են՝ 
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1) թեկուզ և աղքատ, բայց ընտանիքը բազմազավակ է, և միասին են 
հոգում ընտանիքի հարցերը, 

2) ընդգծված է ընտանիքում որոշումներ կայացնելու մեջ տղամարդու 
հիերարխիկ բարձր դերը,  

3) անձնականի փոխարեն՝ ավանդականի, գիտելիքի փոխարեն՝ 
հնազանդության կարևորումը, կույր հավատը, միամտությունը, 

4) ընտանիքում ոչ թե ունեցվածքի, այլ երեխայի ու տղամարդու 
պատվի արժեքավորությունը, 

5)  կնոջ «կարճ խելքի», ինչպես նաև դրանից բխող՝ կնոջը 
անպայմանորեն թիկունք լինելու, որոշումներ կայացնելու գործում 
տղամարդու դերի մասին հայկական ավանդական մտածողության 
մեջ ընդունված վերաբերմունքը: 
4) Ո՞վ է մեղավոր դժբախտության, «երեխայի մահվան» համար, և 

ի՞նչ մասին են վկայում հեքիաթների վերնագրերը:   

4.1) Գերմանական հեքիաթում առաջին հարցի պատասխանը 

միանշանակ է՝ իր գործի մեջ թերացած քարտաշը: Իսկ «երեխայի մոր» 

արժանիքը կոնկրետ իրավիճակում ճիշտ տրամաբանելն է, անհրաժեշտ 

դեպքերում՝ ճիշտ կանխատեսելը, ինչն էլ, որպես աղջկա հասունության, 

խելացիության, ապագա ընտանիքի տնտեսությունը վարելու 

պատրաստ լինելու ցուցանիշ, գնահատվում է փեսացուի կողմից:   

4.2) Հայկական հեքիաթում երեխան ինքն է իր հետ կատարվածի 

պատճառը, իսկ մայրը և ամբողջ ընտանիքը պատասխանատվություն են 

կրում դաստիարակության ու երեխային չպաշտպանելու գործում մեղքի 

իրենց բաժնի համար, ինչը երևում է հեքիաթի ավարտի մեջ: 

Դրվագի, ինչպես նաև երկու հեքիաթների վերնագրերի 

վերլուծությունը դարձյալ բացահայտում է արևմտյան առաջադեմ և 

արևելյան ավանդական քաղաքակրթությունների, հասարակական 

մտածողության տարբերությունը: Այն, որ արևմտյան մտածողությամբ 
«ընտանիք» հասկացության մեջ առավել արժևորվում է անհատը, 
բարեկեցությունը, իսկ արևելյանում՝ որդեծնությունը՝ որպես տոհմի 
շարունակականության երաշխիք, տեսանելի են՝   

1) դժբախտության մեջ մեղավորին որոշելու աղջիկների 
եզրակացության մեջ: Արևմտյան հեքիաթում մեղավորը իր գործի 
մեջ թերացած քարտաշն է, արևելյանում՝ երեխան և նրա 
անվտանգության համար պատասխանատու մայրը: 
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2) Հեքիաթների վերնագրերում: Արևմտյանում՝ կարևորվում է խելացի 
կինը, արևելյանում՝ տոհմի շարունակականության խորհրդանիշը՝ 
երեխան: 
5) Ինչո՞վ է ավարտվում պատմությունը, և ի՞նչ ուղերձ կա 

հեքիաթում: 

Արևմտյան առաջադեմ և արևելյան ավանդապաշտական 

մտածողությունների տարբերության մասին մինչ այս ներկայացված 

դատողությունների օգտին է խոսում նաև գերմանական հեքիաթի 

ավարտը, որին համանման դրվագ հայկական հեքիաթում չկա: Դա ևս 

կարելի է դիտարկել որպես արևմտյան քաղաքակրթության տվյալ 

մակարդակին արևելյանի դեռ հասած չլինելու ցուցիչ: 

5.1) «-Կնիկ, ես գնում եմ փող վաստակելու, մեզ հարկավոր է մի քիչ 
փող ետ գցել, իսկ դու գնա դաշտ, արտը հնձի՛ր, որպեսզի հաց էլ 
ունենանք: - Լա՛վ, սիրելի՛ս, կանեմ: Հանսը գնում է, իսկ Էլզան համով 
շիլա է եփում ու իր հետ տանում դաշտ: Հասնում է դաշտ, ու ինքն իրեն 
հարցնում.- առաջ ի՜նչ անեմ, հնձե՞մ, թե՞ ուտեմ: Լավ կլինի նախ ուտեմ: 
Ամբողջ շիլան կուշտ ուտում է ու էլի հարց տալիս իրեն. հիմա՜ ի՞նչ 
անեմ, հնձեմ, թե՞ քնեմ: Լավ կլինի նախ քնեմ, - ասում է ու պառկում, 
արտի մեջ քնում: Հանսը տուն է գալիս, սպասում, իսկ Էլզան չկա ու չկա: 
Նա մտածում է. «Էս ինչ խելոք է Էլզան, ի՜նչ աշխատասեր, ո՛չ տուն է 
գալիս, ո՛չ մի բան ուտում»: Իրիկնադեմին Հանսը գնում է դաշտ՝ տեսնի, 
թե ինչքան է հնձել կինը. տեսնում է՝ արտը բոլորովին հնձած չէ, իսկ 
կինը արտի մեջ պառկած քնած է: Վազում է տուն, թռչուն որսալու 
բոժոժավոր ցանցը բերում գցում է Էլզայի վրա, իսկ նա չի զգում: Հետո 
գնում է տուն, դուռը փակում, նստում, սկսում աշխատել: … և դուռը չի 
բացում կնոջ առջև: 

... «Մարդիկ լսում են բոժոժների զնգզնգոցն ու չեն ուզում դուռը 
բացել, ու էդպես էլ նա ոչ մի տեղ ապաստան չի գտնում: Էլզան թողնում, 
փախչում է գյուղից: Էդ օրվանից էլ ոչ ոք նրան չի տեսնում»:  

Մեկ անգամ ևս ընդգծելով ընտանիքի բարեկեցության 
առաջնայնությունը՝  այս դրվագը թույլ է տալիս հետևություն անել այն 
մասին, որ դիմացինի սպասելիքները չարդարացնողը, իր գործի մեջ 
թերացողը տրամաբանական գին պետք է վճարի իր արարքների համար, 
և այդ գինը չափվում է ընդունված մարդածին օրենքով, ոչ թե 
ավանդապաշտությամբ, բարությամբ կամ հանդուրժողականությամբ: 
Ընտանիքի տղամարդը չի ներում կնոջը, որը վտանգել է ընտանեկան 
տնտեսության բարգավաճումը (կինը կերել-խմել, հանգստացել է, բայց 
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իր գործը չի արել): Տղամարդու որոշումը՝ որպես արդարացի, ընդունելի 
է ողջ հասարակության կողմից: Բոժոժների զնգոցը՝ որպես խարան, 
բոլորին զգուշացնում է կնոջ սխալված լինելու մասին, և 
հասարակությունը ևս մերժում է նրան: 

Այսինքն՝ մենք գործ ունենք քաղաքակրթության որոշակի մակար- 
դակում գիտելիքն ու աշխատանքը ընտանիքի բարեկեցության 
ապահովման միջոցի վկայության և մարդածին օրենքը մարդասիրութ 
յունից գերադասող հասարակական մտածողության հետ:  

5.2) Հայկական հեքիաթը վերջանում է՝ ընդգծելով ավանդականին 

հավատարիմ մնալու նկատմամբ անհատական բարեկեցության, 

նյութականի երկրորդայնությունը: Ավանդական ընտանիքը, 

իրավիճակի հետ հաշտվելով, ընտանիքի տղամարդու որոշմամբ՝ 

առանց հետագայի մասին մտածելու, ողջ ունեցվածքը դնում է ամբողջ 

գյուղի հետ միասին «կորցրած զավակի» հիշատակը հարգելու 

ավանդական կարգ ու կանոնը պահելու համար. «Դու մի ասիլ՝ սրանց 
ունեցած-չունեցած չորսոտանին մի եզն է լինում, ունեցած փոշին էլ՝ մի 
քթոց ալյուր: Գալիս են էս եզը մորթում, էս մի քթոց ալյուրն էլ հաց 
թխում, ժողովուրդ են կանչում, ժամ ու պատարագ են անում, Կիկոսի 
քելեխը ուտեցնում, որ նոր հանգստանում են»: 

Այստեղ էլ առերեսվում ենք արևելյան մտածողության հետ՝ մարդու 
պատիվն ու արժեքը, կյանքի իմաստը՝ աշխարհի կարգը, ավանդական 
սովորույթները պահելու կարողությամբ չափելու վերաբերյալ:  

Այսպիսով, առանձնացված հարցերի համեմատական 

վերլուծության արդյունքները վկայում են երկու հեքիաթներում տարբեր 

ազգերի քաղաքակրթական մակարդակի, հասարակական 

մտածողության և արժեքային համակարգերի տարբերությունների 

մասին: Արևմտյան հասարակական առաջադիմական մտածողության 

մեջ առաջնային արժեքներ են անհատապաշտությունը, գիտելիքն ու 

աշխատանքը՝ որպես բարեկեցության երաշխիք, կոնկրետ 

իրավիճակներում սահմանված կանոններով առաջնորդվելը՝ 

օրինապահություն, իսկ արևելյան քաղաքակրթության, հասարակական 

մտածողության մեջ իշխող արժեքը ընտանիքում կնոջ հնազանդությունն 

ու տղամարդու հիերարխիկ բարձր դերի ընկալումն է, ավանդույթները 

պահելն ու վերարտադրելը, բարությունն ու մարդասիրությունը: Սա 

նշանակում է, որ յուրաքանչյուր երևույթ ճշմարիտ արժևորվում է միայն 

տարածության և ժամանակի մեջ: 
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общественного мировоззрения восточной и западной цивилизаций. 
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In this paper, we present a comparative analyis of an Armenian and a 

German fairy tales which share common aspects of their plots, showing how 

they reveal the similarities and differences between Eastern and Western 

civilizations. 
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