
163

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՀՆԱԳՈՒՅՆ 
ԴԻՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԵԾ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ 

ՎԻՊԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ
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Հնագույն հայերը, ինչպես և ամեն մի էթնիկական հանրույթ, 
ունեցել են հայկական անուններով կոչվող սեփական ցեղային աստ-
վածներ։ Բայց մեր տեղեկությունները գալիս են համեմատաբար ուշ 
դարաշրջաններից, և այդ անունների մեծ մասը կորել է պատմության 
խավարում։ 

Հազարամյակների ընթացքում Հայկական լեռնաշխարհը բազ-
միցս ընկել է մերձակա երկրների (Ասորեստան, Խեթական տերու-
թյուն, խուռիական թագավորություններ, Իրան, Սիրիա ևն) քաղա-
քա կան, մշակութային և կրոնական ազդեցության տակ։ Տեղի են 
ունեցել կրոնական փոփոխություններ՝ հին տեղական աստվածները 
փոխարինվել են նոր՝ օտար աստվածներով։ Այդ ազդեցություններից 
առավել նշանակալի են եղել 1. իրանականը, որը սկսվել է Հա յաս  
տանի՝ Աքեմենյան Իրանի կողմից նվաճվելուց հետո (մ.թ.ա. VI դ.) և 
շարունակվել մինչև քրիստոնեության ընդունումը23, 2. հունականը, 

23 Աքեմենյան տիրապետության առաջին շրջանից արդեն Հայաստանի վեր-
նախավը մասամբ իրանական ծագում ուներ և գտնվում էր իրանական 
նշանակալի ազդեցության տակ։ Հայերը ընդունել էին պարսիկների ոչ 
միայն աստվածներին, այլև սրբազան ծեսերը (Ստրաբոն XI.14.16)։ 
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որը սկիզբ է առել հելլենիզմի դարաշրջանում (մ.թ.ա. III դ.) և նույն-
պես շարունակվել մինչև քրիստոնեություն1, 3. քրիստոնեության ըն-
դունումը (մ. թ. 301 թ.), որը հիմնովին փոխեց երկրի հոգևոր մշա-
կույթը։ 

Երբ օտար աստվածները դուրս են մղել հին տեղական աստ-
ված ներին, նրանց կերպարները զարգացել են երկու ճանապարհով. 
1. նոր անվան տակ պահպանվել է հին աստծու կերպարը. այլ կերպ 
ասած, փոխվել է անունը, իսկ կերպարը շատ գծերով մնացել է նույ-
նը (այսպես, հայ նախաքրիստոնեական կրոնի իրանական անուն-
ներով աստվածների տակ կարելի է գտնել հին տեղական 
արմատներ), 2. իսկ երբ նոր կերպարը դուրս է մղել հնին, հին աստ-
վածն անցել է ավելի ցածր՝ էպոսի հերոսի մակարդակ (այսպես, 
Վա հագնը «Վիպասանքում» հանդես է գալիս որպես Տիգրան Եր-
վանդյան արքայի որդի, իսկ Միհրը, Մհեր անունով անցել է «Սասնա 
ծռեր»)2։ 

Քրիստոնեության ընդունումը վերացրեց հին աստվածներին։ 
Բայց տեղի ունեցավ համանման մի երևույթ՝ նրանք շարունակվե-
ցին պաշտվել քրիստոնեական սրբերի անվան տակ կամ անցան 
վի պական հերոսների մակարդակ (այսպես, մայր դիցուհուն փո-
խարինել է Մարիամ Աստվածածինը, Վահագնի կերպարն անցել է 
Հովհաննես Մկրտչին ևն)։

Համարվում է, որ հայ հնագույն, բնիկ աստվածների կերպար-
ները պահպանվել են հայոց հնագույն էպոսում՝ առաջին Հայկյան-
ների ազգածին ավանդության մեջ3, որի հերոսների գոնե մի մասը 

1 Հելլենիստական դարաշրջանում տեղական աստվածները նույնացվել են 
հունականներին (Զևս-Արամազդ, Անահիտ-Արտեմիս, Վահագն-Հերակ-
լես, Միհր-Հեփեստոս, Աստղիկ-Ափրոդիտե, Նանե-Աթենաս), պաշտվել 
հունական արձանների տեսքով և հայտնի երկու քրմապետների անուններ 
էլ հունական են (Ողյումպ և Աղբիանոս)։

2 Հին աստվածների կերպարների՝ նոր դարաշրջաններում անվանա փոխ-
ված հարատևելու և վիպականացվելու մասին տե՛ս Պետրոսյան 2004, 205 
հտն. 2006. 3 հտն.։

3 Ազգածին ավանդության՝ որպես հայոց առաջին էպոսի մասին տե՛ս Пет-
росян 2002, 3 слл. 2014, 227 сл. Պետրոսյան 2014բ. 2017։
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կրում են հին աստվածների անուններ կամ մականուններ4։ Հին 
աստ վածների այդ վիպականացումը տեղի է ունեցել թերևս առաջին 
մեծ կրոնական փոփոխության ժամանակ, երբ բնիկ դիցանունները 
փոխարինվել են իրանականներով։ Հայոց երկրորդ էպոսի՝ «Վի-
պասանքի» հերոսների անունները հիմնականում պատմական են՝ 
Երվանդ, Տիգրան, Արտաշես, Արտավազդ (միայն Վահագն աստ-
վածն է, որ Խորենացու մոտ դարձել է Տիգրանի որդի, ինչը կարող 
էր տեղի ունենալ հեթանոսության անկումից հետո, քրիստոնեական 
դարաշրջանում)։ Երրորդ մեծ էպոսի անունների մի մասը աստվածա-
շնչյան և պատմական են (Սենեքերիմ, Սանասար, Գագիկ), մյուսը՝ 
հին դիցաբանական կերպարներ (Ծովինար, Մհեր): Սա, ակհայ տո-
րեն, քրիստոնեական դարաշրջանի էպոս է։

Պատմական Հայաստանի տարածքներում հնագույն ժամա-
նակ ներում գոյություն են ունեցել մի քանի թագավորություններ և 
ցե ղային կազմավորումներ (Ալզի, Իսուվա, Հայասա, Ուրուատրի, 
Նաիրի, Ուրարտու, Շուբրիա, Դիաուխի, Էթիունի ևն)։ Սրանց մեծ 
մասի աստվածների մասին տեղեկություններ չկան, կամ կան չա-
փազանց քիչ։ Այս հոդվածում խոսվելու է Հայասայի, Ուրարտուի և 
Շուբրիայի աստվածների և նրանց վիպական ժառանգների մասին։ 
Սրանցից Հայասան սովորաբար տեղայնացվում է Բարձր Հայքում 
և մերձակայքում, Ուրարտուն սկզբնապես ներառել է Վանի շրջանը, 
ապա տարածել իր իշխանությունը համարյա ողջ Հայկական 
լեռնաշխարհում, իսկ Շուբրիան Սասունն է և մերձակայքը։ 

Հայկական հին աստվածների պաշտամունքը կենտրոնացած է 
եղել երեք շրջաններում. 1. Բարձր Հայքի երեք հարևան գավառնե-
րում (Արամազդ, Անահիտ, Նանե, Միհր, Բարշամին), 2. Տարոնում՝ 
Աշտիշատ ավանում (Վահագն, Անահիտ, Աստղիկ) և 3. Արարատ-
յան դաշտում՝ Արմավիրում (Տիր, Անահիտ, որոնց արձանները հե-
տագայում տեղափոխվել են նախ՝ Բագարան, հետո՝ Արտաշատ): 
Սրանցից զատ հայտնի են նաև մի քանի ուշ շրջանի կամ փոքր, երկ-
րորդական կենտրոններ։ Աստվածներից միայն մեկը՝ Անահիտն է 

4 Այդ մասին տե՛ս հատկապես Պետրոսյան 2006ա, 70 – 88։
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պաշտվել այդ երեք կենտրոններում, ինչը վկայում է հայոց մեջ նրա 
պաշտամունքի առանձնահատուկ բնույթի և ամենատարածվածը 
լինելու մասին (Ստրաբոն XI.4.7): 

Այս կենտրոններից Բարձր Հայքի և, հնարավոր է, Տարոնի 
աստ վածները շարունակում են այդ տարածքների հնագույն թագա-
վորության՝ Հայասայի աստվածների անվանափոխված կեր պար նե-
րը։ Ուրարտական մեծ աստվածների կենտրոնները, բացի մայրա-
քաղաք Տուշպա-Վանից, գտնվել են Ուրարտուի սահմաններից 
դուրս, Հայկական լեռնաշխարհի ծայր հարավում և հայոց ավան-
դույթում չեն պահպանվել։ Բայց Ուրարտուի և Շուբրիայի աստված-
ների հիշողությունը պահպանվել է «Սասնա ծռերի» հերոսների 
կեր պարներում։ 

Ազգածին ավանդության և «Վիպասանքի» հիմնական գոր ծո-
ղությունները կենտրոնացած են Արարատյան դաշտում և մայրաղաք 
Արմավիրում։ Ըստ այդմ, «Վիպասանքը», կարելի է ասել, որ որոշ 
չափով շարունակում է ազգածին ավանդության վերհուշը (միայն 
ուշ, պատմական արքաների անուններով)։ 

Հայկական մշակույթի հետաքրքիր առանձնահատկությունն է, 
որ նախաքրիստոնեական Հայաստանի հիմնական պաշտամուն-
քային շրջանի՝ Բարձր Հայքի մեծ աստվածներն իրենց կենտրոն-
ներում տեղայնացած վիպական ժառանգներ չեն թողել։ Դա պետք է 
ինչ-որ բացատրություն ունենա։ Հայտնի է, որ քրիստոնեության ըն-
դունման ժամանակ այդ կենտրոնները հիմնահատակ ոչնչացվել են։ 
Քրիստոնեությունը չէր ընդունում այլ աստվածների ու դիցաբա նա-
կան կերպարների գոյությունը և արմատախիլ է արել տեղական 
պաշտամունքները։ Մինչդեռ Աշտիշատում, Վահագնի մեհյանի տե-
ղում կառուցված Սուրբ Կարապետի վանքը պատճառ դարձավ, որ 
Վահագնի կերպարը ժառանգեր Սուրբ Կարապետը5։ 

5 Սուրբ Կարապետի՝ Վահագնի ժառանգորդը լինելու վերաբերյալ տե՛ս 
Հա րու թյունյան 2000, 137 հտն.։
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ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԱՍՏՎԱԾԸ

Հայասայի U.GUR-ը. Հայասայի դիցարանը կազմված էր տե-
ղական աստվածներից, որոնք խեթական աղբյուրներում ներկա-
յաց ված են հիմնականում գաղափարագիր, խեթա-միջագետքյան 
սինկրետիզմին բնորոշ անվանումներով: Դիցարանի առավել ամ-
բողջական պատկերը հայտնի է մ. թ. ա. XIV դ. խեթական մի ար ձա-
նագրությունից, որը թերևս խեթական և հայասական արքաների 
հա մաձայնագրի մի հատված է (KUB XXVI,  39  iv  26)6: Արձա նա-
գրության առաջին տողում ներկայացված են «Հայասա քաղաքի 
(երկրի) U.GUR աստվածը» և երկրի մեծ դիցուհին, որի կերպարը 
կքննարկվի առանձին։ Հաջորդ տողը դատարկ է թողնված, հնա-
րավոր է, շեշտելու համար այս երկուսի առանձնահատուկ դիրքը որ-
պես մեծ աստվածներ (թեև չի բացառվում, որ տողը բաց է թողնված 
հետագայում լրացնելու համար): 

Առաջին տողի աստվածները, այսպիսով, ներկայացնում են 
երկ րի մեծ աստվածների զույգը՝ թերևս աստվածների նահապետին 
ու նրա կնոջը: U.GUR-ը միջագետքյան այրող արևի և կրակի, անդր-
աշխարհի, պատերազմի և ժանտախտի աստված Ներգալի գաղա-
փարագիրն է7։ Այսինքն, տեղական աստվածը հավասարեցվել է 
միջագետքյան Ներգալին։ U.GUR-ը, ամենայն հավանականությամբ, 
սկզբնապես եղել է Ներգալի թրի անվանումը՝ աքադերեն Uqur 
«քան դի՛ր, կործանի՛ր» իմաստով, որն աստվածացվել է որպես Ներ-
գալի «վեզիրը»8: Արդեն մ. թ. ա. երկրորդ հազարամյակի սկզբից նա 
նույնացվել է Ներգալին և դարձել նրա հիմնական անուններից 
մեկը: 

Ներգալը վաղ ժամանակներից փոխառվել է Հյուսիսային Մի-
ջագետքի և Հայկական լեռնաշխարհի հարավի խուռիական թագա-
վորությունների, ապա խեթական դիցարաններում: Խեթա-խաթա-
կան ավանդույթում U.GUR-Ներգալը բնորոշվում է միջագետքյանից 

6 Քոսյան 2005, 455, գրականությամբ։ 
7 Ներգալի վերաբերյալ տե՛ս օրինակ von Weiher 1971. RLA 9. 3/4, 215 – 226։
8 Lambert 1973, 356.
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որոշակիորեն տարբեր գծերով: Սկսած երկրորդ հազարամյակի 
կեսից, այդ տեղական U.GUR-ը նույնացվում է խաթական Šulikatte 
«Սուլի արքա», կամ Šulinkatte՝ «Սուլիի արքա» աստծուն9: Այդ դից-
անունից հետո երբեմն նորից գրվում է «արքա»՝ խաթ. DŠulinkatti 
katti, գաղափարագիր թարգմանությամբ՝ DU.GUR LUGAL, այնպես 
որ ստացվում է «Սուլիի արքա, արքա»10, ինչը, թերևս, շեշտում է նրա 
«արքայական» գործառությունը: Ապա, օջախի Zilipuri աստվածը 
նույնպես ներկայացվել է U.GUR գաղափարագրով11, այսինքն,  
U.GUR-ն ունեցել է նաև կրակի/կրակարանի աստծու գործառություն։ 

Խեթական և լուվիական աղբյուրներում U.GUR-ը հիշվում է 
շատ հաճախ: Հիշատակվում են՝ մեկական անգամ, Խալպուտիլին 
քաղաքի U.GUR-ը և նրա պաշտամունքը Զիխիլայում, ապա և բազ-
միցս՝ Հայասայի U.GUR-ը (KBo IV 13 ii 21, iii 7, iv [3], 24, vi 33+. KUB 
X 82.5. XIX 128 ii 10, vi 19. KUB XXVI 39 iv 26. IboT III 15 I 6 – 7)12: Սա 
ցույց է տալիս, որ Խեթական տերության և նրա ազդեցության ոլոր-
տում գտնվող երկրներից հենց Հայասան է եղել U.GUR-ի պաշտա-
մունքի կենտրոնը: Ակնհայտ է, որ U.GUR-ը Հայասայի գերագույն 
աստվածն էր13: Ընդ որում, խեթական տվյալներով, «Հայասայի  
U.GUR-ը» երբեմն առանձնացվել է ուղղակի U.GUR-ից, որի հետ մի 
աստվածային զույգ է կազմել14: Հայասական U.GUR-ի համար որևէ 
քաղաք, որպես պաշտամունքի հատուկ կենտրոն չի հիշվում: 

Ներգալի կենդանական սիմվոլն էր առյուծը15, իսկ զենքը՝ թուր /
դաշույնը, U.GUR-ի առարկայական սիմվոլը16: Šulinkatte-ն ևս կապ-

9 Haas 1994, 367, 599.
10 Иванов 1983, 34 – 35.
11 Torri 1999, 11 – 12, 16 (հղ. ըստ Archi 2011, 3).
12 Van Gessell 1998, 839.
13 Laroche 1947, 105. Haas 1994, 367.
14 Haas 1994, 259, 367.
15 Տե՛ս մանրամասն H.Thomson 1970, 93։
16 Laroche 1947, 105. von Weiher 1970, 41. RLA 9, 224. Խեթական և խուռիական 

իրականության մեջ ստորերկրյայքի մի շարք աստվածներ պատկերվել են 
թրի տեսքով. հայտնի է և «թուր-աստվածը», նույնպես կապված անդր-
աշխարհի հետ, տե՛ս RLA 1999, 224 – 225. Թուր-աստծու պաշտամունքը 
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ված էր այդ սիմվոլների հետ։ Մի արծաթե արձանիկ պատկերում է 
նրան կանգնած առյուծի վրա, աջ ձեռքին թուր, ձախում՝ տղամարդու 
գլուխ17: Թուր–U.GUR և U.GUR–Šulinkatte նույնացումները հնարա-
վորություն են տալիս Šuli(n)katte դիցանունը մեկնաբանել որպես 
«թուր-արքա» կամ «թրի արքա»: Այս անվան առաջին բաղադրիչը 
համադրելի է հնդեվրոպական *k’u-, *k’ō - (*k’e/oh3-) «սուր (լինել, 
սրել)» արմատին, որից որոշ աճական/ածանցներով «սուր զենք» 
նշա նակությամբ տերմիններ են ստեղծվել՝ հմմտ. հայ. սլաք<սուլ -աք 
(-աք ածանցով) «նետ, նիզակ», հնդ. cūla «նիզակ» ևն, և հա վա նա-
բար, հայ. սուր «թուր»:

Գերագույն աստվածներն ընդհանրապես աչքի են ընկնում 
գոր ծառությունների լայն ընդգրկմամբ: Ըստ բերված նյութի, կարելի 
է ասել, որ հայասական U.GUR-ն ունեցել է, ամենայն հավանա կա-
նությամբ, կրակի, ռազմի և անդրաշխարհի աստծու գործառու թյուն-
ներ և պաշտվել է թրի տեսքով: Հետագա շարադրանքի համար կա-
րևոր է նշել, որ նա հայրն էր խաթական ամպրոպի աստված Տա-
րուի18։

Հայոց Անգեղը. Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության մեջ 
Ներգալ աստվածը ներկայացված է որպես Անգեղ (Դ Թագ. XVII.30): 
Այս աստծու վերաբերյալ ուղղակի տեղեկություններ չկան՝ այդ 
անունը հանդես է գալիս միայն տեղանուններում և լեգենդներում: 

Ծոփք նահանգի հարավ-արևելյան գավառը, ներկայիս Դիար-
բեքիրից հյուսիս-արևմուտք, կոչվում էր Անգեղ տուն, որի կենտրոնն 
էր Անգեղ բերդաքաղաքը (հուն. Ἰγγηληνή, լատ. Ingilena): Մ. թ. ա. 
երկրորդ հազարամյակի սկզբից Ներգալը գլխավոր աստվածն էր 
հին խուռիական արքայական քաղաք Ուրկեշի19 (Դիարբեքիրից հա-
րավ-արևելք): Անգեղում էր գտնվում հայ արքաների մի հնագույն 
գերեզմանոց (Փավստոս Դ.իդ): Անգեղի մերձավորությունը Ներգալի 

հայտնի է նաև այլուրեք, տե՛ս Պետրոսյան 2006, 30, գրականությամբ։
17 Haas 1994, 503, 599.
18 Haas 1994, 594 ff.
19 Вильхельм 1992, 92, 94. Haas 1994, 366.
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պաշտամունքի հին կենտրոնին և նրա գերեզմանոց լինելը (այսինքն, 
անդրաշխարհի հետ ունեցած կապը) կարող են արտացոլել Ներգալի 
և Անգեղի կերպարային մերձավորությունը։ 

Սեբեոսի պատմության առաջին գլխում Ծոփք-Անգեղ տան իշ-
խանների տոհմաբանությունը ներկայացնում է այսպես. Հայկի 
տոհ մից Փառնավազի որդիներն էին Բագամը ու Բագարատը, որի 
որդի Բյուրատը, սրա որդի Ասպատը և նրանց սերունդը «ժա ռան-
գեցին զժառանգութիւնս ի կողմանս արևմտից, այս ինքն է Անգեղ 
տուն»20: Բագարատը կոչվել է նաև Անգեղ, «զոր ի ժամանակին ազգ 
բարբարոսացն աստված կոչեցին»: 

Այս անուններն իրանական են. Բագարատ (Bagadāta) նշանա-
կում է «աստծու տուրք», ընդ որում, խոսքը վերաբերում է Միհր (հին 
անունով՝ Միթրա) աստծուն21, Ասպատ՝ «ձիու տեր» (*aspapati), իսկ 
Բիւրատը բիւր «տաս հազար» (< իրան.) բառի ածանցյալն է: Բա-
գարատ և Բյուրատ անունները բնորոշ են Բագրատունիներին, Աս-
պատն էլ, ակնհայտորեն, նրանց «(թագադիր) ասպետ» տիտղոսի 
էպոնիմն է (Խորենացի Բ.է), և այստեղ, այսպիսով, հնարավոր է 
տեսնել այդ տոհմի ծագման լեգենդը (տոհմական վեպի սկիզբը)22: 

Խորենացու մոտ (Բ.ը) Անգեղ տան էպոնիմը Տուրք Անգեղեան 
է (որոշ ձեռագրերում՝ Տորք Անգեղեայ), Հայկի թոռ Պասքամի 
որդին, Մեծ Հայքի արևմուտքի առաջին կուսակալը: Նա ներ կա յաց-
վում է որպես սաստիկ տգեղ մի հսկա (հմմտ. անգեղ «տգեղ»): Ան-
գեղ-Բագարատ «Baga աստծու տուրք» և Տուրք Անգեղեայ «Անգեղ 

20 Ձեռագրերում այս անունները ներկայացված են «Բագարամ» և «Բիւրամ» 
ձևերով, որոնք հետևանք են միջին երկաթագիր Մ և Տ տառերի շփո թու-
թյան և արդեն հայագիտության արշալույսին Ք. Պատկանյանի կողմից 
ճշտվել են որպես Բագարատ և Բիւրատ, տե՛ս ՀԱԲ I, 355, 416. Աբեղյան Ա, 
57, ծան. 8։ 

21 Baga-ն կիրառվել է մի քանի աստվածների՝ այդ թվում և Ահուրա Մազդայի 
համար, բայց հաճախ և սովորաբար, և հատկապես հայոց մեջ, վե րա-
բերվել է կոնկրետ մեկ աստծու՝ Միհրին։ Բագայի վերաբերյալ տե՛ս EIr III, 
403 – 406. МНМ 1, 155-156. Բագարատի՝ որպես «Միհր աստծու տվածը 
կամ ստեղծածը» մեկնաբանությունը՝ ՀԱնԲ, Ա, 355։ 

22 Այս մասին տե՛ս Петросян 2002, 36. Պետրոսյան 2015. Petrosyan 2017։ 
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աստծու տուրք» անունները, որտեղ տուրքը կարող է մեկնաբանվել 
որպես «տվածը/ստեղծածը», այսինքն՝ «Անգեղի որդի», համադրելի 
են, որը ցույց է տալիս նրանց համապատասխանությունը23: Բայց 
պետք է նկատել, որ այս համադրությունը միարժեք չէ: Բագարատը, 
որպես «աստծու տուրք/որդի», առավել կհամապատասխաներ Ան-
գեղ աստծու որդուն, բայց հենց ինքն է կոչվել Անգեղ: Պետք է կար-
ծել, որ հայրանունը դարձել է մականուն, ինչպես մեզանում ընդուն-
ված է ասել Տուրք/Տորք Անգեղ, Անգեղյայի փոխարեն24:

Հայ նշանավոր տոհմերի վիպական ծննդաբանությունները 
սկսվում են հիմնադիր երկվորյակային կերպարներից: Օրինակ, 
Արծրունիները, Գնունիները և Աղձնիքի բդեշխները՝ Ասորեստանի 
Սենեքերիմ արքայի որդիներ Սանասարից և Արգամոզանից (որոնք 
Սասունի էպոսում հանդես են գալիս որպես երկվորյակներ՝ Սա նա-
սար և Բաղդասար), Մամիկոնյանները՝ Մամիկից ու Կոնակից, և 
նույ նիսկ հայ Արշակունիների վիպական ծննդաբանությունը հան-
գեց վում է Արշակ և Վաղարշակ եղբայրներին25: 

Աստվածային երկվորյակների ամենաբնորոշ հատկանիշներից 
է անունների նմանությունը: Հայ առասպելաբանության մեջ նրանք, 
կամ նրանցից մեկը քաղաք է հիմնադրում, որով և նոր ավանդույթի 
սկիզբ է դրվում (Երվանդ և Երվազ՝ Երվանդակերտ, Գիսանե և Դե-
մետր՝ Վիշապ, Սանասար և Բաղդասար՝ Սասուն, տե՛ս և ստորև): 
Այս համատեքստում Բագամը և Բագարատը, իրենց տիպիկ երկ-
վոր յակային համահունչ անուններով, պետք է դիտվեն որպես երկ-

23 Աբեղյան Ա, 58 – 59. Ը, 157։
24 Ըստ Ն. Ադոնցի (Adontz 1927, 191. Ադոնց 2006, 79 – 96), Տորքի անունը և 

կերպարը հանգում են անատոլիական ամպրոպի աստծու անվան Tarḫu- / 
Tarku- հիմքին Այս կարծիքը կրկնել են շատ հեղինակներ։ Մինչդեռ Տորք 
ձևն անհավանական է (տե՛ս Աբեղյան Ը, 154 – 158. Պետրոսյան 2006բ, 
282 – 283. 2011, 398 – 399), և այս տեսակետը, կարծում ենք, պետք է վե րա-
նայվի։ Կերպարային մակարդակով այդ կապը, թերևս, ընդունելի է, բայց 
անհրաժեշտ են որոշ ճշտումներ Հնարավոր է, որ Տուր(ք) հիմքով հայ կա-
կան դիցանունը բաղարկվել է խաթական ամպրոպի աստծու նմանահունչ 
Տարու անվան հետ։ 

25 Петросян 2002, 126 сл.
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վորյակային կերպարներ: Ընդ որում, Բագարատը, որպես Անգեղ 
աստ ված, կամ Անգեղի որդի, հնում կարող էր կապվել Անգեղ քա-
ղաքի հետ այնպես, ինչպես Սանասարը Սասունի կամ Երվանդը 
Եր վանդակերտի հետ: 

Խորենացին Անգեղ անունը մեկնաբանում է որպես ան-գեղ, 
այսինքն՝ «տգեղ»: Այս ստուգաբանությունը ուսումնասիրողների 
կող մից համարվել է «ժողովրդական», բայց իրականում այն մոտ է 
իսկությանը: Միջագետքյան առասպելաբանության մեջ Ներգալը 
գնում է մահվան աշխարհ, վերադառնում, ապա նորից գնում և 
դառնում անդրաշխարհի տիրակալը: Առասպելի ասորեստանյան 
տարբերակում Ներգալն անտեսանելի է անդրաշխարհի դիցուհու 
վեզիրի աչքին: Ավելին, նա շիլ է, կաղ և ճաղատ26, այսինքն՝ կարելի 
է ասել, համադրելի է հայոց «տգեղ» Անգեղին և Տուրք Անգեղյային: 

Ընդհանրապես, կյանքի և մահվան աշխարհների հարա բե րու-
թյունը բնորոշվում է նրանց բնակիչների փոխադարձ անտեսանե-
լիությամբ27: Անտեսանելիությունը համադրվում է կուրության, կամ 
աչքի այլ թերությունների հետ, և անդրաշխարհի աստվածություննե-
րը կարող են պատկերացվել որպես կույր, միաչքանի կամ շիլ: Կա-
րելի է ասել, որ ֆիզիկական թերությունները («տգեղությունը»)՝ ճա-
ղա տությունը, կաղությունը, շլությունը, ապա և տեսքի ու տեսո-
ղության թերությունների առավել ուժեղ արտահայտված ձևերը՝ մեկ 
աչք ունենալը, կուրությունն ու անտեսանելիությունը անդրաշխարհի 
աստվածությունների բնորոշ հատկանիշներ են: Հատկանշական է, 
որ Տուրք Անգեղյայի՝ թշնամիների նավերի հետևից ժայռեր նետելու 
պատմությունը (Խորենացի Բ.ը) հիշեցնում է հին հունական միաչ-
քանի կիկլոպ Պոլիփեմոսի առասպելը28, ինչը կարող է համարվել 
ևս մի փաստարկ Անգեղի այս մեկնաբանության օգտին: 

Հնդեվրոպական առասպելաբանության մեջ անդրաշխարհը՝ 
մահվան թագավորությունը կոդավորվում է *wel- արմատով, որի 

26 Афанасюева, Дюяконов 1981, 88 – 89. 
27 Пропп 1946, 58 – 61. 
28 Աբեղյան Ը, 162. Ադոնց 2006, 81
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ածանցյալներով է կոչվում նաև նրա տիրակալը՝ վերակազմության 
մեջ՝ Օձ-վիշապը29: Անգեղ «անդրաշխարհի աստված» դիցանունը 
ևս կարող է կապվել հնդեվրոպական *wel-ին, որը հայերենում կա-
նո նավոր կերպով դառնում է գեղ - : Մյուս կողմից, համանուն *wel- 
արմատը նշանակում է «տեսնել», որից ունենք գեղեցիկ, իբրև «տես-
քոտ» և անգեղ «տգեղ, անտեսք»: Այսինքն՝ գեղեցկությունը և տգե-
ղությունը ներկայացվում են որպես տեսք ունենալու և չունենալու 
հա կադրություն: Հայ առասպելաբանական մեջ Արա Գեղեցիկ և 
Տուրք Անգեղեայ անուններով հերոսների գոյությունը, որոնք կարող 
են դիտվել «տեսքոտ» - «անտեսք» հակադրության համատեքստում, 
ևս մի փաստարկ է Անգեղի այս մեկնաբանության օգտին: 

Հնդեվրոպական լեզուներից հայերենին ամենամերձավորն է 
հունարենը30: Ըստ այդմ, հնագույն հայկական առասպելաբանական 
պատկերացումներն ու անվանաբանությունն առավել մոտ պետք է 
լինեին հունականին: Հունական մահվան աստված Հադեսի անունը 
(հուն. Ἀΐδης, ᾍδης) ստուգաբանվում է որպես *ṇ-wid- «անտեսանելի», 
«անտես» (*ṇ - ժխտականով, wid- «տեսնել» արմատից)31: Անգեղն, 
ըստ այդմ, կարող է դիտվել Հադեսի անվանը զուգահեռ մի կազ մու-
թյուն՝ *ṇ-wel- «անտես, անտեսանելի» և նման մեկնաբանու թյուն նե-
րով32: 

Ընդհանրապես, գերագույն աստվածները կարող են լինել 
«երեք աշխարհների»՝ երկնքի, երկրի և ստորերկրյայքի տիրա կալ-
ներ: Հադեսը Զևսի մի հիպոստասիսն է, նրա բարդ կերպարի մի 

29 Տե՛ս օրինակ Иванов, Топоров 1974, 31 слл. Гамкрелидзе, Иванов 1984, 824. 
հայկական առասպելաբանության մեջ այդ արմատի դրսևորումների վե-
րա բերյալ՝ Петросян 1987. 2014, 45 – 56. Petrosyan 2016։

30 Տե՛ս հատկապես Martirosyan 2013, գրականությամբ։
31 Հունական առասպելաբանության մեջ Հադեսի և այլ աստվածների ան-

տե սանելիության ու հարակից հարցերի վերաբերյալ տե՛ս Голосовкер 1987, 
27 – 28, 51 сл. Հադեսի այս ստուգաբանության վերաբերյալ տե՛ս Beekes 
1998, 17 – 19. 2010, 34. Հադեսի որոշ ստուգաբանական զուգահեռներ տե՛ս 
Ivanov 1999, 284, գրականությամբ։ 

32 Անգեղի այս մեկնաբանությունը տե՛ս Петросян 1987, 59 – 60. 2014, 47 – 49. 
Պետրոսյան 2015, 93 – 94. Petrosyan 2016։ 
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ասպեկտը33: «Անտեսանելի» բնույթը միանգամայն պատշաճում է և 
հայասական U.GUR-ին: Աստծու՝ թրի տեսքով պատկերվելը կարող 
է ակնարկել նրա մարդակերպ էության թաքնված բնույթը: Ի միջի 
այլոց, Անգեղը ևս կապված պիտի լիներ սուր զենքի հետ: Դատելով 
Անգեղակոթ դժվար մեկնաբանելի, այսինքն՝ վաղնջական տեղա-
նունից, Անգեղը նույնացված է եղել զենքի շեղբի հետ (հմմտ. դա-
նակի /նիզակի կոթ): 

Վերևի քննության հիման վրա Անգեղը կարող է վերականգնվել 
որպես հին հայոց գերագույն աստծու, հունական Զևսին համա պա-
տասխան կերպարի մի անձնավորումը, առասպելաբանական երկ-
վորյակների հայրը։ Մահվան աշխարհի տիրակալությունը գերա-
գույն աստծու գործառություններից էր, և Անգեղը կարող է պատ-
կերացվել որպես գերագույն աստծու մի կոչումը, նրա անդրաշխարհիկ 
ասպեկտի անձնավորումը: Ըստ երևույթին այդ անձնավորումը 
դար ձել է էական, դառնալով հիմնական անուն։ Իր հատկանիշնե-
րով Անգեղը համապատասխանում է Հայասայի U.GUR-ին և տա-
րա ծաշրջանի այլ մեծ աստվածներին (տե՛ս ստորև):

Անգեղի պաշտամունքի հետքերը բավական պահպանվել են 
Հա յաստանի տեղանուններում. Անգեղ (Ծոփքում, Վասպուրակա-
նում և Այրարատում), Անգեղ տուն (Ծոփք), Անգեղաձոր, Անգեղա-
կոթ (Սյունիք) Անգեղասար (Ջավախքի լեռնաշթա)34։ Դրանց տեղայ-
նացումը երկրի կենտրոնում և արևմտյան, հյուսիսային ու արևելյան 
ծայրամասերում խոսում է աստծու պաշտամունքի ընդհանուր, հա-
մահայկական բնույթի մասին։ Այն, որ հնագույն հայկական կրոնից 
դարերի միջով փաստորեն միայն Անգեղի անունն է մեզ հասել լե-

33 Զևսը և Հադեսը չեն տարբերակվել հնագույն ժամանակներում՝ վերջինս 
հայտնի է եղել որպես «ստորերկրյայքի Զևս» (Ζεὺς χθόνιος, Ζεὺς καταχθόνιος 
ևն) Հադեսը կարող էր սկզբնապես լինել մականուն, որը դարձել է անուն 
միայն հետագայում, երբ երկնքի աստծու և մեռյալների աշխարհի տի-
րակալի գործառությունները դարձել են ավելի տարբերակված։ Հատ կա-
նշական է, որ նա չուներ պաշտամունք իր անունով, բացի միակ մի վայրից, 
մինչդեռ «ստորերկրյայքի Զևսի» պաշտամունքը միանգամայն ընդհանուր 
էր Հունաստանում, տե՛ս Evans 1974, 116։

34 Տե՛ս ՀՀՇՏԲ Ա, 252 – 254։
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գենդներում և անվանաբանության մեջ, կարելի է դիտել որպես 
վկա յություն Անգեղի պաշտամունքի կենտրոնական տեղի մասին։ 

Հնդեվրոպական համատեքստում Անգեղի հետ համեմատելի 
են հունական Զևսը (գերագույն աստված, երկվորյակների հայր, որի 
մի ասպեկտն էր անդրաշխարհի աստված Հադեսը) և սկանդինավ-
յան գերագույն աստված, երբեմն անտեսանելի դարձող և մեկ աչքից 
կույր Օդինը (պատերազմի և անդրաշխարհի աստված)35: 

Անգեղը և Միհրը. Անգեղը, այսպիսով, հայոց հնագույն, իրա-
նա կան ազդեցությունից առաջ եղած դիցարանի աստվածներից էր, 
որը, նման հատկանիշների պատճառով, հետագայում նույնացվել է 
իրանական Միհրին: «Կրտսեր Ավեստան» Միթրա/Միհրին մեռ յալ-
ների հոգիների անդրշիրիմյան դատավորի գործառություն է վերա-
գրում. նա է, որ Չինվատ կամրջի վրա սպասում է հանգուցյալի հո-
գուն («Մենոգ ի խրատ» 2.119)36: Սա արդեն բավարար է, որ նա 
նույնացվեր հայոց մահվան և անդրաշխարհի հնագույն աստծու հետ: 

Իրանական Միթրա-Միհրը եղել է նաև արևի աստված, ուրեմն, 
հայոց Միհրը ևս կարող էր արևային գործառություն ունենալ։ Սա-
կայն եթե Իրանում և այլուրեք Միհրը նույնացվել է հունական արևի 
աստվածներ Ապոլոնի և Հելիոսի հետ, ապա հայոց մեջ նա նույ-
նացվել է որպես հուր և Հեփեստոս (ստորերկրյա կրակի և դարբ նու-
թյան աստված), իսկ Ագաթանգեղոսի հունարեն խմբագրության 
մեջ՝ Դիոնիսոս (խաղողի և գինու աստված)37, այսինքն, նրա արևա-
յին գործառությունը առնվազն առաջնային չի համարվել: Այս նույ-
նացումները բնորոշ չեն իրանական Միհրին, որը և առանձնացնում 
է հայկական այս աստծուն: Միհրի մեհյանը գտնվում էր Բարձր 
Հայքի Դերջան գավառի Բագայառիճ/Բագառիճ («Բագայի գյուղ»)38 

35 Клейнер 2016.
36 Տե՛ս օրինակ Рак 1998, 297, 490. «Մենոգ ի խրատի» անգլերեն թարգմա-

նու թյունը՝ http//www.avesta.org/mp/mx.html#chapter2 Անդրաշխարհի մա-
սին հայ բանահյուսական պատկերացումները, հին իրանականի համա-
դրու թյամբ, տե՛ս Հարությունյան 2000, 439 – 440։ 

37 Բարթիկյան, Տեր-Ղևոնդյան 1966, § 115։
38 Առիճ բառի իմաստի և ստուգաբանության վերաբերյալ տե՛ս Martirosyan 

2010, 111, գրականությամբ։
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գյուղում: Այս գավառն ըստ երևույթին նվիրված էր Միհրին, ինչպես 
հարևան Եկեղյացը՝ Անահիտին։ 

Բագարատ-Անգեղի ավանդությունը Բագրատունիների սկզբ-
նա կան տիրույթն է համարում Անգեղ տունը։ Սակայն Բագրա տու-
նիների ոստանը եղել է Դերջանի հյուսիսային հարևան Սպեր գա-
վառը։ Նրանք նույնիսկ կոչվել են Սպերացիք (Սեբեոս խզ)։ Հայաս-
տանի տարածքային բաժանումը հայտնի է վաղ միջնադարից, և չի 
բացառվում, որ Դերջանը և Սպերը հնում կազմել են մեկ տարած-
քային միավոր։ Իսկ Տուրք Անգեղյան իր միակ հայտնի առասպելում 
մեծ քարեր է նետում Սև ծովից հարձակվող ավազակների նավերի 
վրա (Խորենացի Բ.ը): Այսինքն՝ նրա արկածը ևս տեղայնացվում է 
Անգեղ բերդաքաղաքից շատ հեռու, բայց ոչ հեռու Սպերից (ի դեպ, 
Սև ծովը Լեոնտի Մրովելու մոտ կոչվում է Սպերի ծով)39։ Այս տա-
րածքներն ավելի վաղ, մ.թ.ա. երկրորդ հազարամյակի կեսերին մաս 
են կազմել Հայասայի թագավորության։ Հայասական U.GUR-ի 
պաշ տամունքի կենտրոնը խեթական աղբյուրներում չի նշվում, և չի 
կարելի բացառել, որ նման մի կենտրոն լիներ Դերջանում, գուցե 
հենց Բագառիճի տեղում։

Պետք է ասել, որ հայասական U.GUR-ին, որպես գերագույն 
աստ ված, որոշ առումներով համապատասխանում է և հայոց Արա-
մազդը40։ Նա նույնացվել է Զևսի հետ և եղել է ամպրոպային աստ-
ված, որով տարբերվել է U.GUR-ից, բայց որպես գերագույն աստված, 
իհարկե, ունեցել է նաև այլ գործառություններ։ Այսպես, հայ Ար շա-
կունի արքաների գերեզմանոցը գտնվել է Արամազդի պաշտամունքի 
կենտրոն Անի-Կամախում (Ագաթանգեղոս §785. Փավստոս Գ.ժա, 
Դ.իդ. Խորենացի Գ.ժ, իե), ինչը կարող է վկայել նրա անդրաշխար-
հիկ կապերի մասին։ Չնայած դրան, U.GUR-Անգեղ համապա տաս-
խանությունը և Անգեղ-Միհր ժառանգորդությունը կասկածից դուրս 
են, ակնհայտ և առաջնային։ Իսկ Արամազդը շարունակում է տեղի 
հնագույն ամպրոպի աստծու պաշտամունքը (տե՛ս ստորև) և գե րա-

39 R. Thomson 1996, 9, 11, 26, 224.
40 Պետրոսյան 2006, 73 – 74։
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գույն աստված է դարձել ուշ, հավանաբար օտար ազդեցությունների 
տակ։ 

Վիպական Մհերը. Արծունիների տոհմը, ըստ այդ տոհմի 
պատ մագիր Թովմա Արծրունու, ծագում է Ասորեստանի Սենեքե րիմ 
արքայի որդի Սանասարից (Թովմա Ա.ա, դ. տե՛ս և Խորենացի Ա.
իգ): Եվ հայոց մեծ էպոսը՝ «Սասնա ծռերը», որում պատմվում է 
Սանասարի տոհմի պատմությունը, կարելի է ասել, ներկայացնում է 
Արծրունիների տան տոհմական վեպի հետագա ձևափոխությունը:

Ուրարտական Խալդին. Այս աստծու անունը, որպես դիցակիր 
անձնանունների բաղադրիչ, ի հայտ է գալիս ասորեստանյան աղ-
բյուրներում արդեն երկրորդ հազարամյակի վերջին հարյուրամյակ-
ներից41: Դա մատնանշում է Խալդիի պաշտամունքի ներկայությունը 
Հայկական լեռնաշխարհի հարավային հարևան շրջաններում Ու-
րար տուի կազմավորումից հարյուրամյակներ առաջ: Կարծում են, 
որ Ուրարտուում ի սկզբանե Խալդիի պաշտամունքը չի եղել և այն 
ներմուծել է Իշպուինի արքան (մոտ. մ.թ.ա. 830 – 820), նոր արքայա-
տոհմի հիմնադիր Սարդուրիի որդին42: Խալդիի պաշտամունքի 
կենտրոնն էր Արդինի (ասորեստանյան աղբյուրներում՝ Մուծածիր) 
քաղաքը Ուրմիա լճից հարավարևմուտք, ուրարտական պետության 
սահմաններից դուրս։ 

Գերագույն աստվածները, ինչպես ասվեց, աչքի են ընկնում 
իրենց ֆունկցիոնալ լայն ընդգրկմամբ: Խալդին ուրարտական զոր-
քի առաջնորդն է և ակնհայտ ռազմական հատկանիշներ ունի (նրա 
այդ գործառությունը հիշվում է բազմաթիվ արձանագրու թյուն նե-
րում)43: Խալդիի սիմվոլն էր ծիս ական, հսկայական շեղբով նիզակը, 

41 Երվանդ Գրեկյանն իր դեռևս անտիպ մի աշխատության մեջ հավաքել է 
Խալդի դիցանունով կազմված շուրջ երկուս ու կես տասնյակ անձնանուն 
(Գրեկյան, ձեռագիր)։ Դրանք պարզորոշ հասկանալի են Ասորեստանի 
լեզվով՝ աքադերենով («Խալդին փրկեց», «Խալդին փափագեց», «Խալ-
դին իմ աստվածն է» ևն), և դրանց կրողները, գոնե հիմնականում, աքա-
դախոս պիտի լինեին։ 

42 Salvini 1995, 39.
43 Խալդիի հատկանիշների և գործառությունների վերաբերյալ տե՛ս Հմա-

յակ յան 1990, 33 հտն։
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որ կոչվում էր šuri44 (այն համեմատվում է խուռ. šauri «զենք» և հայ. 
սուր բառերի հետ)45: Անձավի ուրարտական ամրոցից (Վանից ոչ 
հեռու) 1995-ին հայտնաբերված վահանի մնացորդների վրա պահ-
պանված պատկերում աստվածներին թշնամու դեմ առաջնորդող 
Խալդիի մարմնից արև հիշեցնող կրակի բոցեր են ելնում46, որը թույլ 
է տալիս նրան համարել նաև արևի և կրակի աստված։ Խալդիի 
սովորական սիմվոլն է համարվում առյուծը47: Խալդին, ինչպես և 
արևային այլ աստվածներ, նաև անդրաշխարհի աստված էր48։ Խալ-
դիի հետ կապված տոն և զոհաբերություններ են հիշվում խաղողի 
այգիների հիմնման առնչությամբ, և նա, այսպիսով, նաև խաղողա-
գործոթյան և գինեգործության հովանավորն է եղել49։ 

Հատկանշական է, որ Խալդին, ինչպես վերևում քննված աստ-
վածները, նույնպես կարող է պատկերացվել որպես «անտեսանելի» 
աստված: Խալդիի պաշտամունքի առանձնահատուկ վայրերն էին 
ժայռերի վրա որպես քարե որմնախորշ ձևավորված այսպես կոչված 
«Խալդիի դարպասները»: Ըստ այդմ, Խալդին «բնակվել» է լեռան 
մեջ, այդ լեռնախորշ-«դարպասի» հետևում, ինչից, կարծում են, որ 
բխում է նրա «անտեսանելի» բնույթը50: Վանի թանգարանում պահ-
վող մի ուրարտական բարձրաքանդակում պատկերված է երկու 

44 Çilingiroğlu, Salvini 1999.
45 Սուրը ծագում է արդեն *k’u-, *k’ō- «սուր» հնդեվրոպական արմատից, 

*-ro- ածանցով, որից կան «սուր զենք» նշանակությամբ բառեր տարբեր 
լեզուներում Նույն հնդեվրոպական արմատի մեկ այլ ածանցյալը կարող 
էր լինել, ինչպես ասվեց, Šuli(n)katte դիցանվան առաջին մասը։ Հնարավոր 
է, որ խուռիերեն բառը փոխառություն է մի հնդեվրոպական լեզվից (*k’ō-
ro-. երկար ō-ն կարող էր հաղորդվել au-ով)։

46 Belli 1999, 37 – 41, fig. 17.
47 Ներկայումս ուրարտական աստվածների սիմվոլները միարժեք չեն պատ-

կերանում (այսպես, հիշյալ վահանի պատկերում առյուծի վրա կանգնած է 
ամպրոպի աստված Թեյշեբան), բայց և այնպես առյուծի՝ գազանների 
արքայի համադրությունն աստվածների արքա Խալդիի հետ ակնհայտ է, 
տե՛ս Salvini 1995, 189 – 190. հմմտ. Дьяконов 1983, 193։ 

48 Grekyan 2015, 389.
49 Պետրոսյան 2006գ, 263 – 264։ 
50 Salvini 1989, 86.
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սրար շավող ձի լծած դատարկ մի կառք, որոնց տակ՝ նետով խոցված 
թշնամու դիակ: Մի կնիքի վրա էլ պատկերված է դատարկ սայլ, 
վրան նիզակ՝ Խալդիի սիմվոլը51: Այդ կառքը և սայլը պետք է պատ-
կանեին Խալդիին, «անտեսանելի աստծուն»: Ըստ անտիկ հեղի-
նակ ների (Հերոդոտոս I.189. VII.40. Քսենոփոն, Cyropaedia VIII.3.12. 
Կուրցիոս Ռուփոս, Hist. Alex. III.3.11), սկսած Կյուրոսից մինչև Դարեհ 
III, պարսկական բանակին ուղեկցել է սպիտակ ձիեր լծած մի 
դատարկ կառք, նվիրված Զևս/Յուպիտերին, այսինքն՝ իրանական 
մեծ աստծուն՝ Ահուրա Մազդային, որն անտեսանելիորեն գտնվել է 
նրանում52: Այս «անտեսանելի աստծու» պատկերացումը պարսիկ-
ները կարող էին փոխառել Ուրարտուից53: Հատկանշական է, որ ան-
տեսանելի գերագույն աստվածը հիշվում է նաև Վրաստանի լե գեն-
դար պատմության մեջ (իբր Ալեքսանդր Մեծը հրամայում է իր նշա-
նակած Վրաստանի կառավարչին ծառայել «անտեսանելի աստծուն, 
տիեզերքի արարչին»)54։ Այդ կերպարը թերևս կարող էր ստեղծված 
լինել հայկական Անգեղի ազդեցությամբ՝ Փոքր Հայքի և Պոնտոսի 
ազդեցությունը հին Վրաստանի վրա եղել է նշանակալի55.

Այսպիսով, հայասական և ուրարտական դիցարանների գլխա-
վոր աստվածները՝ U.GUR-Ներգալը և Խալդին հանդես են բերում 
որոշ նույնական հատկանիշներ՝ երկուսն էլ պատերազմի և կրակի 
աստվածներ են, նրանց սիմվոլներն են առյուծը և սուր զենքը, ավելի 
ճիշտ՝ թրի կամ նիզակի շեղբը: U.GUR-ի հայկական համապատաս-
խա նության՝ Անգեղի կերպարը ժառանգել էր Միհրը, որը նաև Խալ-
դիի ժառանգն էր (այս առթիվ հետաքրքիր է նշել Միհրի և գինու 
աստված Դիոնիսոսի նույնացումը, ինչը կարող է բացատրվել Խալ-
դիի համապատասխան գործառությամբ)։ 

Մյուս կողմից Խալդին շատ հատկանիշներով չափազանց նման 
կամ նույնիսկ նույնական է Ասորեստանի մեծ աստծուն՝ Աշշուրին։ 

51 Дьяконов 1983, 193, հմմտ. Кальмейер 1983, 187. Grekyan 2015, 400.
52 EIr I, 686.
53 Salvini 1989, 86. 
54 Thomson R.1996, 26.
55 Меликишвили, Лордкипанидзе 1989, 251 слл., 276, прим. 3.
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Այսպես, Աշշուրը ևս ուներ արևային գործառություն, կապված էր 
լեռ-ժայռի հետ, ուներ իր զենք-սիմվոլը, որը կոչվում էր Խալդիի 
զենք-šuri-ին համարյա նույնական անունով՝ šurinnu: Նրա համար 
ևս ենթադրվում է կապ դատարկ կառքի հետ և նա ևս կարող է 
պատ կերացվել որպես անտեսանելի աստված56։ Աշշուրը իր խոր հր-
դա նիշ թրով արդեն հայտնի էր մ.թ.ա. երկրորդ հազարամյակի 
սկզբին Քյուլթեփե-Կանեշի (Կապադովկիայում, Հայկական լեռնաշ-
խարհից արևմուտք) ասորեստանցիների առևտրական գաղութում57: 
Այդ տարածքները հետագայում մտան Խեթական տերության կազմի 
մեջ, և Աշշուրի կերպարը կարող էր իր ազդեցությունը թողնել խե թե-
րի և նրանց ազդեցության գոտում գտնվող տեղի մյուս ժողովուրդնե-
րի մշակույթներում58։

Խալդիի պաշտամունքն այնքան կենտրոնական տեղ էր գրա-
վում Ուրարտուում, որ այն, ինչպես Աշշուրինը Ասորեստանում, հա-
մե մատելի է միաստվածության հետ59։

Անգեղ-Խալդի համապատասխանությունից կարելի է ենթա-
դրել, որ Խալդին էլ կարող էր ունենալ որդի, Տուրք Անգեղյայի հա-
մա պատասխանությունը։ Ուրարտական աստվածների ցանկում 
հիշ վում է Ṭurani աստվածը, որի անունը Գ. Ջահուկյանն արդեն հա-
մեմատվել է հայ. տուրք բառի հետ, որպես տուր-ան «նվիրող, պար-
գևող»60։ Ըստ Ի. Դյակոնովի, Տուրանին, որը հիշվում է մեծ աստ-
վածների շարքում, բայց երկու անգամ քիչ զոհեր է ստանում, պետք 

56 Խալդիի և Աշշուրի կերպարների համադրությունը մանրամասն տե՚՛ս 
Grekyan 2015։

57 Holoway 167 – 168.
58 Ընդհանրապես, հայասական U.GUR-Սուլիկատտեի, Անգեղի, Խալդիի և 

Աշշուրի կերպարները չափազանց նման են իրար, ինչը չի կարող պա տա-
հական լինել կամ միայն տարածաշրջանի գերագույն աստվածների տի-
պա բանությամբ բացատրվել։ Հնարավոր է այդ կերպարի ծագումը մեկ 
կենտրոնից։ Խալդիի հյուսիսային (Միհրի պաշտամունքի շրջանից) և հա-
րավային (Աշշուրի պաշտամունքի շրջանից) ծագման վերաբերյալ կար-
ծիք ներ տե՛ս համապատասխանաբար Պետրոսյան 2002, 265 – 266. Greky-
an 2015, 391։ 

59 Գրեկյան, Հմայակյան 2013։
60 Ջահուկյան 1986, 53։
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է լիներ պատանի՝ «որդի» աստված՝ ամպրոպի ասված Թեյշեբայի 
որդին (քանի որ ամպրոպի աստվածներին է բնորոշ պատանի/երե-
խա որդի ունենալը)61։ Բայց, եթե Տուրք Անգեղյան մեկնաբանվում է 
որպես Անգեղի որդի, ապա Տուրանիին էլ, համապատասխանա-
բար, կարելի է պատկերացնել որպես Խալդիի որդի։ Եվ, առանձ-
նացնելով ուրարտական -ni ածանցը, անվան հիմքը կարելի է պատ-
կերացնել հայ. *տուրա, հնդեվրոպական -ā հիմքով, որպես հենց 
«տուրք, պարգև»։

Խալդին, Միհրը և Մհերը. Ուրարտական աստվածների ամե-
նա ամբողջական ցանկը ներկայացված է Վանա ժայռի վրա փո րա-
գրված մեծադիր արձանագրության մեջ: Արձանագրության սկզբում 
ասվում է, որ Իշպուինի և Մինուա արքաներն այդ «դարպասը» նվիր-
վում են Խալդիին, իսկ հայոց մեջ այդ նույն «դարպաս»-ար-
ձանագրությունը կոչվել է «Մհերի դուռ» (այդտեղ է մտնում և որոշ 
տոների ժամանակ այդտեղից ելնում «Սասնա ծռերի» Փոքր Մհերը): 
Դա թույլ է տվել համադրել Մհերին ու Խալդիին և ցույց տալ, որ, այս-
պիսով, վիպական Մհերը ժառանգորդն է Խալդիի, որը հետա գա յում, 
իրանական ազդեցության դարաշրջանում նույնացվել է Միթ րա-Միհ-
րի հետ, իսկ հետո, քրիստոնեության հաղթանակից հետո վիպա կա-
նացել որպես Մհեր: Ավելին, Խալդին է նախատիպը նաև արևմտյան 
միհրապաշտության՝ միթրաիզմի աստծու՝ Միթ րա սի, որը շատ քիչ 
բան ունի ընդհանուր իր իրանական անվանակցի հետ62: 

Մեզ քիչ բան է հայտնի Հայաստանում Միհրի և մյուս աստ-
վածների պաշտամունքի մասին։ Ինչևէ, հայկական նախա քրիս-

61 Дьяконов 1990, 98, 105.
62 Дьяконов 1983. Խալդիի, Մհերի և Միթրասի ժառանգորդության հարցի 

շուր ջը մանրամասն տե՛ս Петросян 2004. 2014, 170 – 200։ Հնարավոր է, որ 
Միթրայի և Խալդիի կապն ավելի հին է, քան Հայաստանում աքեմենյան 
ազդեցության դարաշրջանը։ Խալդիի կնոջ մուծածիրյան անունը, ըստ 
ասո րեստանյան արձանագրությունների, եղել է Բագմաշտու կամ Բագ-
բար տու, որտեղ արդեն հնչում է Միթրայի հետ առնչվող իրանական 
բագ(ա) արմատը (ընդհանրապես, կարծում են, որ Արդինի/Մուծածիրում 
ուրարտական ժամանակներում արդեն եղել է իրանալեզու բնակչություն, 
տե՛ս Burney 1993)։
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տո նեական դիցարանի ամենավաղ ավանդված անունը Միթրա-
Միհրն է՝ նա ΜΙΘΡΑΣ ձևով հիշվում է Արմավիրի հունարեն ար ձա-
նագրություններում։ Ուրեմն, նա Հայաստանում փոխառվել էր իր 
հին՝ Միթրա անունով, և միայն հետագայում, թերևս Արշակունյաց 
դա րաշրջանում վերանվանվել ավելի ուշ իրանական Միհր անու-
նով։ Մեզ հասած տվյալներով, հայոց մեջ, ինչպես և Իրանում և 
տարածաշրջանի հելլենիստական երկրներում, գերագույն աստ-
վածն էր Զևս-Արամազդը, իսկ Միհրը մղվել էր հետին պլան՝ Արա-
մազդից, Անահիտից և Վահագնից հետո։ Մինչդեռ ավելի վաղ 
շրջա նում Հայաստանում առանցքային դեր պիտի ունենար Անգեղի 
պաշ տամունքի ժառանգը՝ միհրապաշտությունը, որը նաև իր հզոր 
ազդեցությունն է թողել էպոսում: Հայոց մեջ Միհրի պաշտամունքի 
կենտրոնական դերի մասին են վկայում հեթանոսական տաճարների 
երկու՝ մեհյան և բագին անվանումները (առաջինը կապված Միհրի, 
իսկ երկրորդը՝ նրա երկրորդ անվան՝ բագա -յի հետ63)։ Այս երևույթը 
գալիս է ուրարտական անցյալից՝ Ուրարտուում ընդհանրապես 
«տաճար» հասկացությունը ընկալվել է իբրև «Խալդիի տաճար»64:

Դատելով այն բանից, ինչ մնացել է հին Բագառիճի տեղում, 
նրա պաշտամունքը հիշեցրել է Խալդիի պաշտամունքը։ Ըստ ակա-
նատեսի վկայության, այդտեղ կա մի վրանաձև ժայռ, որի լանջին, 
45 աստիճանի տակ, 2 – 2.5 մ լայնությամբ ու բարձրությամբ և ան-
հայտ երկարությամբ թունել է իջնում ժայռի խորքը։ Կարելի է կար-
ծել, որ այդտեղ, ժայռի մեջ է բնակավել Միհր-Հեփեստոսը, իսկ թու-
նելը նախատեսված է եղել նրա այնտեղից դուրս գալու համար65։ 
Այս սրբարանը որոշ չափով հիշեցնում է արևմտյան միթրաիզմի 
ստորգետնյա տաճարները՝ միթրեումները։ Մյուս կողմից, այն հի-
շեցնում է «Խալդիի դարպասները», որտեղ, նույնպես ժայռի մեջ, 
բնակ վել է Խալդին և որտեղից պետք է դուրս գար որոշ տոնական 
օրերի (ինչպես Փոքր Մհերը): 

63 Այս անվանումների ստուգաբանությունը տե՛ս ՀԱԲ I, 373. III, 296։
64 Petrosyan 2006, 261. տե՛ս և Ե. Գրեկյանի՝ ուրարտական պաշտամունքային 

կառույցներին նվիրված հոդվածը սույն ժողովածուում։ 
65 Հղվում է ըստ Russell 1994։
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«Սասնա ծռերում» Միհրը երկփեղկվել է երկու՝ Մեծ և Փոքր 
Մհերների կերպարների, որոնց կապերը Խալդիի հետ ակնհայտ 
են: Այսպես, Խալդիի սիմվոլն է համարվում առյուծը, իսկ Մեծ Մհերը 
կոչվում է Առյուծ, կամ Առյուծաձև Մհեր: Խալդիի պաշտամունքի 
կենտրոն Արդինի-Մուծածիր քաղաքը նկարագրվում է որպես «ագ-
ռավի քաղաք»66, իսկ «Մհերի դուռը» գտնվում է «Ագռավու քար» 
կոչվող ժայռի վրա, և Փոքր Մհերն ագռավի առաջնորդությամբ է 
մտնում իր այդ ժայռ-կացարանը: 

ԱՄՊՐՈՊԻ ԱՍՏՎԱԾԸ

Թեշուբը և Թեյշեբան. Հայասայի դիցարանում գլխավոր 
աստվածներից հետո հիշվում են մի շարք այլ աստվածներ, այդ 
թվում՝ մի քանի քաղաքների ամպրոպի աստվածները, ներկայացված 
DU գաղափարագրով: Խեթական այլ տեքստերում ևս հիշվում են 
Հայասայի և Ացցիի (սա Հայասայի հետ սերտորեն կապված մի եր-
կիր էր)67 ամպրոպի աստվածները (KUB XII 2 i 24. KUB XXXVIII 6 iv 
130, 10a, 12c), ինչը ցույց է տալիս այդ պաշտամունքի կարևոր դերը 
Հայասայում:

Սկսած միջինխեթական թագավորության դարաշրջանից, 
մ. թ. ա. երկրորդ հազարամյակի կեսերից, Խեթական կայսրությունն 
ընկնում է խուռիական նշանակալի ազդեցության տակ։ Պետության 
դիցարանի մեջ են ընդգրկվում բազում խուռիական աստվածներ։ 
Նորխեթական թագավորության դարաշրջանում (մ. թ. ա. XIV – XIII 
դդ.), երբ խեթական արձանագրություններում հիշատակվում է 
Հայասա-Ացցին, թագավորության պաշտոնական դիցարանի գլխա-
վոր աստվածն է դառնում խուռիական ամպրոպային Թեշուբը, իր 
ուղեկցող աստվածություններով և առասպելներով։ 

Թեշուբի պաշտամունքի հիմնական կենտրոնները երկուսն 
էին՝ Կումմե/Կումենու (Հայկական լեռնաշխարհի ծայր հարավում, 
Կորդվաց Արարատ, թուրք. Ջուդի դաղ կոչվող լեռան շրջանում) և 

66 Thureau-Dangin 1912, XII, n. 3.
67 Ացցիի վերաբերյալ տե՛ս Քոսյան 2004, 44 հտն.։



184 ԱՐՄԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Կումմիա կամ Կումմաննի/Կումմիննի (հետագայում՝ Կոմմանա, 
Կապադովկիայում) քաղաքները, հայտնի խեթական, խուռիական, 
ասորեստանյան և ուրարտական աղբյուրներից68:

Հայասայի մերձակա տարածքներից համախեթական պաշտա-
մունքի առարկա էր Կումմախա քաղաքի ամպրոպի աստվածը (KUB 
XXXVIII.12), որը ներառված էր Խեթական տերության պետական 
պաշ տամունքի համակարգում։ Դա ցույց է տալիս Կումմախայի 
կարևորագույն կրոնական կենտրոն լինելը69: Արդեն Գ. Ղա փանց-
յանը Կումմախան, որպես ամպրոպի աստծու համախեթական պաշ-
տամունքի կենտրոնի անվանում, համադրել է Թեշուբի կենտրոննե-
րի համահունչ անվանումների հետ70: Կումմախան գտնվել է Կում-
միից և Կումմանիից բավական հեռու, բայց, հաշվի առնելով նրա՝ 
ամպրոպի աստծու նշանավոր կենտրոն լինելու հանգամանքը, 
դժվար է պատկերացնել, որ այդ անվանումը կապված չլիներ մյուս-
ների հետ71։ Պետք է կարծել, որ Կումմախայի ամպրոպի աստվածը 
եղել է հենց Թեշուբի մի տեղական տարբերակը։

Թեշուբի պաշտամունքը Հայկական լեռնաշխարհի հարավում 
պահպանվել էր նաև Խեթական տերության անկումից դարեր անց՝ 
ըստ ասորեստանյան աղբյուրների Շուբրիա երկրի (ընդգրկել է Սա-
սունը և շրջակայքը) և նրա հարավային հարևան շրջանների մ.թ.ա. 
XI – VII դարերի արքաների անունների մեծ մասը պարունակում է 
Թեշուբ տարրը (Ligi-Tešub, Šerpi-Tešub, Kali-Tešub, Kili-Tešub, Šadi-
-Tešub, Ḫu-Tešub, Ik-Tešub, [...]gi-Tešub)72: Ըստ այդմ, Թեշուբը եղել է 
Շուբրիայի գլխավոր աստվածը։ Հայտնի է նաև Շուբրիայի մեծ 
դիցուհին, որ կոչվել է «էգ առյուծ» և կերպարով հիշեցրել հատկապես 
փռյուգիական Կիբելեին73։

68 Թեշուբի և նրա պաշտամունքի կենտրոնների վերաբերյալ տե՛ս Պետրոս-
յան 2006, 10 հտն. 59 հտն.։ 

69 Քոսյան 2002, 233 – 234, 239։
70 Капанцян 1956, 50.
71 Պետրոսյան 2006, 59 հտն.։
72 Gelb 1944, 82 – 83. Հմայակյան 1990, 43. Գրեկյան ձեռագիր։
73 Շուբրիայի աստվածների մասին տե՛ս Հմայակյան 1990, 43 – 44։
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Թեշուբի ուրարտական համապատասխանությունն է Թեյշե-
բան, ուրարտական դիցարանի երկրորդ մեծ աստվածը։ Նրա կեր-
պարը, ամենայն հավանականությամբ, շատ չի տարբերվել Թե շու-
բից։ Նրա պաշտամունքի կենտրոնն էր Կումմին, որն ուրարտերեն՝ 
Կումենու(նի) էր կոչվում։ Այսինքն, այս քաղաքի աստվածը, որը 
խուռիերեն կոչվել է Թեշուբ, ուրարտերենում հանդես է գալիս որ-
պես Թեյշեբա։ 

Արամազդը և նրա պաշտամունքի կենտրոնը. Արամազդը, 
որը հելլենիստական դարաշրջանում նույնացվել էր Զևսին, Ագա-
թանգեղոսի մոտ (§785) կոչվում է «Զևս դիցն Արամազդ»: Նա, ի 
թիվս այլոց, Զևսի նման ամպրոպային հատկանիշներ է ունեցել՝ 
ըստ Խորենացու (Բ.ձզ), Նունեն Մցխեթում «կործանեաց ամպրո-
պային պատկերն Արամազդայ»: Սա վրացական Արմազի աստվածն 
է, որը նույնացվել է Արամազդին : 

Արամազդի պաշտամունքի կենտրոնն էր Բարձր Հայքի Դա-
րանաղի գավառի Անի ամրոցը, որը կոչվել է նաև Անի-Կամախ, մայ-
րաքաղաք Անիից տարբերելու համար74: Կամախը նույնացվում է 
խեթական Կումմախայի հետ (այս նույնացումը մասնագիտական 
գրականության մեջ չի վիճարկվում)75: Հայտնի է, որ կրոնական փո-
փոխությունների ժամանակ որևէ վայրում կենտրոնացած պաշտա-
մունքները անվանափոխվում են, բայց պահպանում հին կերպար-
ների շատ հատկանիշներ76։ Ըստ այդմ, պետք է կարծել, որ Արա-
մազդը ժառանգել էր Կումմախայի հին աստծու՝ Թեշուբի հատ կա-
նիշները: Կումմախան գտնվել է Հայասայից դուրս, արևմտյան 
խե թական տարածքներում, բայց արդեն հնագույն ժամանակներից 
հայտնվել է հայոց բնակության ոլորտում և, ի վերջո, դարձել Մեծ 
Հայքի կարևորագույն կրոնական կենտրոններից մեկը։

Հայկական նախքրիստոնեական աստվածների գործա ռու-
թյուն ները միարժեքորեն հայտնի չեն։ Հաճախ, ելնելով իրանական 

74 ՀՀՇՏԲ 2, 913. Երեմյան 1963, 35 – 36, Բ. Հարությունյան 2001, 62
75 Քոսյան 2002, 225 – 226, գրականությամբ։ 
76 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Պետրոսյան 2004, 205 հտն.։
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աստվածների կերպարներից, նույնական գործառություններ են վե-
րագրում հայկական նույնանուն աստվածներին, բայց դա, ինչպես 
Միհրի դեպքում տեսանք, ստույգ չէ։ Հաճախ ամպրոպային աստծու 
գործառություն է վերագրվում Վահագնին77, մինչդեռ այն, ինչ գի-
տենք նրա մասին, ավելի շատ հատուկ է արևի աստվածներին։ 
Ինչևէ, հնարավոր է, որ հայոց Վահագնը ևս ունենար ամպրոպի 
աստծու որոշ հատկանիշներ78։ 

Թեշուբ-Թեյշեբայի վիպական ժառանգները. Թեշուբի պաշ-
տամունքը, ինչպես ասվեց, պահպանվել էր Շուբրիայում։ Իսկ Թեյ-
շեբայի անվան հիշողությունը հասել է մինչև մեր օրերը, պահպան-
ված Մուշ-Սասունի շրջանի հայոց երգերում. «Թըշիեբ, հայ Թըշիեբ» 
և «Թեշիբ, Թեշիբ, Թեշիբ նայե»79։ Սասունը «Սասնա ծռերի» 
երկիրն է: Էպոսում ամպրոպի աստծու կերպարն է Սանասարը, 
«Թուր կեծակիի» առաջին տերը80: Վերջինս դառնում է Սանասարի 
ժա ռանգների՝ էպոսի հերոսների հիմնական զենքը: Հատկանշա-
կան է, որ հերոսների նախամայր Ծովինարը ևս մի ամպրոպային 
աստ վածուհի է իրականում (նրա անունն էլ բարբառներում նշա նա-
կում է «կայծակ, փայլակ»)81: 

Թեշուբի սաղմնավորումը ներկայացվում է այսպես: Կումարբի 
աստվածը, աստվածների արքան, գահընկեց անելով իր նախորդին՝ 
երկնքի աստված Անուին, կուլ է տալիս նրա «այրականությունը» և 
այդպիսով հղիանում Թեշուբով ու նրա եղբայրներով՝ Արանցախ 
(Տիգրիս գետն է) և Թաշմիշու աստվածներով82: Ակնհայտ է, որ 

77 Աբեղյան Ա, 72 հտն. Հարությունյան 2000, 83 հտն.։
78 Վահագնի գործառությունների վերաբերյալ տե՛ս Պետրոսյան 2004, 

212 – 214։
79 Տե՛ս համապատասխանաբար Իշխանյան 1988, 46 և Հնագիտության և 

ազ գագրության ինստիտուտի՝ Ռ. Խաչատրյանի ֆոնդը՝ № FRI 3848). 
Հնագույն դիցանունների՝ հայկական և վրացական երգերի կրկներգերում 
պահպանվելու վերաբերյալ տե՛ս Сванидзе 1937. Капанцян 1956, 295 слл.։

80 Սանասարի՝ որպես ամպրոպի աստծու վիպական տարբերակի մասին 
տե՛ս Աբեղյան Ա, 414 – 418. Է, 72 – 73։

81 Աբեղյան Է, 70 – 72. Капанцян 1956, 295 – 297։
82 Hoffner 1990, 40 f. Иванов 1977, 114 сл.
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Տիգրիսի աստծու և նրա երկվորյակ եղբայրների ծնունդը պետք է 
տեղայնացվի Տիգրիս գետի ակունքներից մեկում: Սա միանգամայն 
համադրելի է «Սասնա ծռերի» առաջին հերոսների պատմությանը՝ 
Ծովինարը աղբյուրից խմում է մեկ ու կես բուռ ջուր և հղիանում երկ-
վորյակ Սանասարով և Բաղդասարով, որոնք հետագայում կա ռու-
ցում են իրենց քաղաք Սասունը Տիգրիս գետի ակունքներից մեկում83: 
Իսկ Շուբրիայի մեծ դիցուհու ժառանգը պետք է լինի, հավանաբար, 
Սանասարի կինը՝ Դեղձուն-ծամը, կամ մայրը՝ Ծովինարը։ 

 ԱՐԵՎԻ ԱՍՏՎԱԾԸ

Հայասական երրորդ աստծու անունը, որից պահպանվել է վեր-
ջին մասը՝ -š/t-an-nu-uš, ըստ մի վարկածային ընթերցման, կարող է 
լինել Izzištanuš84, որը խաթերեն Ezzi Eštan «բարի օր», «բարի արևի 
աստված» կապակցության խեթական գրելաձևն է85: Արևի աստ-
ված ները նշանակալի դեր են կատարել տարածաշրջանի հնագույն 
դիցարաններում. ըստ այդմ, այս ընթերցումը, թեև շատ թեական է86, 
բայց և որոշակի հավանականություն ունի։ Հաշվի առնելով, որ Հա-
յասայի դիցարանի առաջին՝ գերագույն աստծու U.GUR գաղա փա-
րագիրը հանդես է գալիս որպես խաթական Սուլիկատտե աստծու 
գաղափարագիր, կարելի է հավանական համարել, որ Հայասայի 
արևի աստվածը ևս նույնական է եղել, կամ խեթերի կողմից նույ-
նացվել է խաթական արևի աստծուն87։ 

Հայասայի ավանդական տեղայնացման տարածքներում, այս-
ինքն՝ Բարձր Հայքում և մերձակայքում արևի աստծու պաշտամունքի 
բացահայտ հետքեր կարծես չկան. միայն հայկական Միհրը, Ներ-
գա լի և իրանական Միհրի նման որոշ արևային գործառություն 

83 Թեշուբի և Սանասարի նույնացման վերաբերյալ տե՛ս Петросян 2002, 
55 – 56։

84 Хачатрян 1971, 148. հմմտ. Քոսյան 2005, 450։
85 Այս դիցանվան վերաբերյալ տե՛ս RLA 5, 227 – 228. 
86 Քոսյան 2005, 450։
87 Հայասական դիցարանում խաթական տարրի մասին տե՛ս Պետրոսյան 

2015, 80 հտն.։
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կարող էր ունենալ։ Իսկ հայոց մեջ, որպես Ապոլոնի և Հերմեսի հետ 
նույնացված բացահայտ արևի աստված հայտնի է Տիրը, որը 
պաշտվել է Արմավիրում։ Ինչպես ասվեց, արևի աստծու հատկա-
նիշներ է ունեցել նաև Վահագնը, որի պաշտամունքը կենտրոնացած 
էր Տարոնում, ուր ևս հնում հավանական է թվում խաթական էթ-
նիկական տարրի ներկայությունը88։ Ընդ որում, հնարավոր է, որ 
Տարոնը ևս ժամանակին մտել է Հայասայի կազմի մեջ89։ 

Ուրարտական դիցարանի գերագույն եռյակի երրորդ անդամն 
էր Շիվինին՝ արևի աստվածը։ Այսպիսով, ուրարտական դիցարանը 
կառուցվածքով թերևս հիշեցնում է վերականգնվող հայասականը։ 
Շիվինիի պաշտամունքի կենտրոնն էր երկրի մայրաքաղաքը՝ Տուշ-
պան (հայ. Տոսպ, Վան)։ Շիվինիի կինն էր Տուշպուեան (հայտնի է 
նաև Տուշպունիա անունով), որի անունը կապված է Տուշպա-Տոսպ 
քա ղաքի հետ, որպես «Տոսպական» դիցուհի։ Իսկ հայկական ավան-
դության մեջ Վան քաղաքը կառուցում է Շամիրամը (Խորենացի  
Ա.ժզ), և այն կոչվել է «Շամիրամակերտ», «քաղաք Շամիրամայ»։ 
Ըստ այդմ, քաղաքի հին էպոնիմը՝ Տուշպուեա դիցուհին հետագայում 
նույնացվել է Շամիրամին։ Հայոց ավանդության մեջ Շամիրամը 
սիրահարվում է Արա Գեղեցիկին, ինչը պատճառ է դառնում Արայի 
մահվան։ Արան, որին մահվանից հետո պիտի վերակենդանացնեին 
արալեզները, համարվում է «մեռնող և հառնող» աստծու վիպական 
տարբերակը։ Նրա այդ կերպարը «Սասնա ծռերի» համակարգում 
համապատասխանում է Փոքր Մհերին, որը մտնում է ժայռի մեջ և 
պետք է վերածնվի՝ դուրս գա ժայռից հետագայում։ 

Սակայն, ինչպես ասվեց, էպոսում Միհրը երկփեղկվել է երկու 
հերոսների՝ Մեծ և Փոքր Մհերների կերպարների, և հնարավոր է 
Արայի համեմատությունը նաև Մեծ Մհերի հետ։ Մեծ Մհերը կռվում 
է Մսրա (ավագ) Մելիքի հետ և, ի վերջո, հաշտություն կնքում նրա 
հետ (ի միջի այլոց, Իրանում Միթրա-Միհրը նաև հաշտության աստ-

88 Պետրոսյան 2011 393 – 394. 2015, 83 – 84։
89 Հայասայի եղած տեղայնացումների վերաբերյալ տե՛ս Քոսյան 2004, 

48 – 50։ Վերջերս Հայասայի՝ Տարոնում գտնվելու օգտին նոր փաստարկ-
ներ են ներկայացվում, տե՛ս Քոսյան 2013. Ղազարյան 2013։
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ված էր, և նրա անունը ստուգաբանվում է հենց որպես «հաշտություն»)։ 
Սա միակ դեպքն է էպոսում, երբ հերոսը հաշտություն է կնքում հա-
կա ռակորդի հետ։ Իսկ արևմտյան միթրաիզմում Միթրան չափում է 
իր ուժերն արևի աստծու հետ, ապա հանդիսավոր հաշտություն 
կնքում նրա հետ90։ Շամիրամը, որպես թշնամի երկրի՝ Արային 
սիրահարված այրի թագուհի, նման է ավագ Մելիքի կնոջը՝ Իսմիլ 
խա թունին, որն ամուսնու մահից հետո կարողանում է իր մոտ բերել 
Մեծ Մհերին և ժառանգ ունենալ նրանից: Ըստ այդմ, ակնհայտ է 
հետևյալ վերակազմությունը՝ արևի աստվածուհու կինը՝ Տուշպուե-
ան, Տուշպա-Վան քաղաքի էպոնիմը, հայոց հին ավանդության մեջ 
պահպանվել է Շամիրամի, իսկ «Սասնա ծռերում»՝ Իսմիլ խաթունի 
կերպարներում։ Ուրեմն, նրա նրանց ամուսիններն էլ՝ համապա-
տաս խանաբար Նինոսը և ավագ Մելիքն էլ պետք է որ լինեն արևի 
աստծու ժառանգները։ 

ՄԵԾ ԱՍՏՎԱԾՈՒՀԻՆ

Հայասական աստվածների շարքում երկրորդն է Պատտեու(-)
[…] քաղաքի INANNA-ն։ Դա միջագետքյան մեծ դիցուհու գա ղա-
փարագիրն է, որով նշանակել են աքադական Իշտարին և նրա հետ 
համադրելի տեղական մեծ դիցուհիներին։ Պատտեու... քաղաքը չի 
նույնացվում և տեղայնացվում, բայց ակնհայտ է, որ այն պետք է 
գտնվեր Հայասայում։ Հաշվի առնելով հայասական մեծ աստծու 
հա մապատասխանությունը Բարձր Հայքում պաշտվող Միհրին, 
հավանական է, որ հայասական մեծ աստվածուհին էլ պետք է հա-
մապատասխաներ Բարձր Հայքի՝ Եկեղյաց գավառի մեծ աստ վա-
ծուհուն՝ Անահիտին։ Միհրը և Անահիտը հիշվում են որպես Զևս-
Արա մազդի որդի և դուստր, սակայն այստեղ, հավանաբար, գործ 
ունենք հունական ազդեցության հետ (Միհրը նույնացվել է Զևսի 
որդի Հեփեստոսին, իսկ Անահիտը՝ Զևսի դուստր Արտեմիսին): 

Ուրարտական դիցարանը «Մհերի դռան» արձանագրության 
մեջ հիշվում է շատ որոշակի կառույցով. առաջին երեք աստվածները 

90 Cumont 1956, 132.
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կազմում էին դիցարանի գերագույն եռյակը, ապա հիշվում են մյուս 
աստվածները, սրանցից հետո՝ երեք մեծ աստվածուհիները, ապա՝ 
մնացած աստվածուհիները։ Ընդ որում, երեք մեծ աստվածուհիները 
համարվում են երեք մեծ աստվածների կանայք։ Այդ մեծ աստվա-
ծուհիներն են՝ Վարուբանին (Խալդիի կինը), Բաբան (Թեյշեբայի 
կինը) և Տուշպուեան (Շիվինիի կինը)91։ 

Հին աստվածուհիների կերպարներն ու գործառությունները 
շատ հաճախ կրկնում են իրար և երբեմն դժվար է նրանց տարբերակել 
որպես անկախ կերպարներ։ Ինչևէ, հայոց ազգածին ավանդության 
մեջ Իշտարի համապատասխանությունն է համարվում Շամիրամը, 
որը դիտվում է նաև Աստղիկ դիցուհու վիպական ժառանգորդը92։ 
Պետք է ավելացնել, որ Շամիրամը, որպես Նինվեի թագուհի, առաս-
պելաբանական համատեքստում հանդես է գալիս որպես Նինվեի 
մեծ աստվածուհու՝ Նինվեի Իշտարի վիպական տարբերակը93։ Ընդ-
հանրապես, Շամիրամը, որին են վերագրվում Վան քաղաքի կա-
ռուցումը և ուրարտական արձանագրությունները հայկական ավան-
դույթում հանդես է գալիս ոչ միայն որպես Ուրարտուի մայրաքաղա-
քի, այլև ողջ Ուրարտուի էպոնիմ։ 

«Սասնա ծռերում» հայտնի են կանանց մի շարք կերպարներ։ 
Առավել դիցաբանական հատկանիշներ ունի Ծովինարը՝ Սանա-
սարի և Բաղդասարի մայրը, որի անունը նշանակում է «կայծակ, 
փայլակ», իսկ ինքն էլ հանդես է գալիս որպես կայծակի և որոտի 
դի ցուհի94։ Վիպական Շամիրամի երկու պատմական նախատի պե-
րից մեկը Ասորեստանի Սինախերիբ (= Սենեքերիմ) արքայի կին 
Նակ’իան է95, որն ուղղակի համապատասխանում է էպոսի Ծո վի-
նարին՝ Սենեքերիմի կնոջը: Այսպիսով, Շամիրամի կերպարում, 
իրոք, համատեղվել են մի շարք հին դիցուհիների կերպարներ։ 

91 Ուրարտական դիցարանի կառույցի վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Հմա-
յակյան 1990։

92 Մատիկյան 1930, 99 – 107. Ադոնց 1948. Աբեղյան է, 157 – 161։
93 Петросян 2002, 104.
94 Աբեղյան է, 70 – 72. Капанцян 1956, 295 – 297։
95 Lewy 1952.
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Խալդիի համար երկու կին է հիշվում՝ Վարուբանին Վանում 
(«Մհերի դռան» արձանագրության մեջ) և Բագմաշտուն (կամ 
Բագբարտուն) հարավում՝ Արդինի-Մուծածիրում։ Ինչպես տեսանք, 
Խալդիի ժառանգներն են և՛ Մեծ, և՛ Փոքր Մհերները, որոնց կանայք 
են, համապատասխանաբար, Արմաղանը և Գոհարը։ Եվ եթե հնա-
րավոր է Վանի և Արդինիի Խալդիներին տարբերակել, ապա կարելի 
է ասել, Փոքր Մհերը, որն «ապրում» է Վանա ժայռի մեջ, Վանի 
Մհերն է. ուրեմն, Մեծ Մհերը կարող է համապատասխանել Արդինիի 
Խալդիին։ Թեյշեբայի կերպարը շարունակող Սանասարի կին Դեղ-
ձուն ծամն էլ կարող է լինել Թեյշեբայի կին Բաբայի արձագանքը 
էպո սում։ Եվ, ի վերջո, Շիվինի և Տուշպուեա զույգին համապա տաս-
խանում են ավագ Մելիքը և Իսմիլ խաթունը։ 

Ինչպես ասվեց, մեզ ոչինչ հայտնի չէ ուրարտական առաս պել-
ներից։ Սակայն վիպական սյուժեները կարող են արձագանքը լինել 
հին առասպելների։ Շամիրամի համապատասխանությունը Տուշ-
պուեա յին և Արա Գեղեցիկինը՝ Մհերին, և այսպիսով՝ Խալդիին, 
թույլ է տալիս սիրային հարաբերություններ ենթադրել նաև Տուշ-
պուեայի և Խալդիի միջև (հմմտ. և Մեծ Մհերի և Իսմիլ խաթունի 
կապը): Հետաքրքիր է, որ Խալդին, իր զարգացման ընթացքում, 
որպես գերագույն աստված, յուրացրել էր Շիվինիի հատկանիշները 
և ատրիբուտները։ Դա միանգամայն համապատասխանում է արև-
մտյան միթրաիզմում արևի աստծու հետ կռվից ու հաշտությունից 
հետո Միթրայի ձեռք բերած Sol invictus «անպարտելի արև» կոչ-
մանը։ 

ՄԵԾ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐԻ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԸ  
ՀԱՅՈՑ ՀԻՆ ՎԻՊԱԿԱՆ ՇԱՐՔԵՐՈՒՄ

Հայկական վիպական բանահյուսությունում առկա են մի շարք 
վի պական (էպիկական) շարքեր։ Դրանցից հնագույնը հայոց նախնի 
Հայկի և նրա հաջորդ «ազգածին» նահապետների մասին ավան-
դազրույցներն են, երկրորդը՝ «Վիպասանքը» Խորենացու «Պատ-
մու թյան» մեջ ավանդված հին վեպը, որն ընդգրկում է Տիգրան Եր-
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վանդյանից մինչև Արտավազդ ընկած դարաշրջանը։ Սրանց հե-
տևում են Փավստոս Բուզանդի և Հովհան Մամիկոնյանի գրքերում 
պահպանված էպոսի որոշակի հատկանիշներ ունեցող վիպական 
շարքերը՝ «Պարսից պատերազմը» և «Տարոնի պատերազմը»։ Եր-
րորդ և առավել լիարժեք, բազում տարբերակներով գրանցված 
էպոսն է «Սասնա ծռերը»96։

Վերևում քննվեցին հին աստվածների կերպարների արտացո-
լումները հիմնականում «Սասնա ծռերում», այն պատճառով, որ այդ 
արտացոլումներն ակնհայտ են և հեշտ ցուցադրելի։ Ստորև ցույց 
կտրվեն այդ աստվածների կերպարների ժառանգները մյուս վի պա-
կան շարքերում։ Որպես տիպիկ դիցաբանական կերպարներ, 
սկսենք երկվորյակներից։ Այս առասպելույթը հատկապես բնորոշ է 
հնդեվրոպական առասպելաբանությանը, որտեղ երկվորյակները 
հանդես են գալիս որպես երկնքի (և արևի) մեծ աստծու որդիներ97։ 
Ինչպես տեսանք, հայոց բանահյուսության մեջ երկվորյակները 
հանդես են գալիս որպես Անգեղ աստծու կամ նրա վիպականացած 
հաջորդների որդիներ։ Ընդ որում, երկվորյակներից ավագը կամ 
առավել նշանավորը՝ «Սասնա ծռերում»՝ Սանասարը, ամպրոպային 
կերպար է (ի դեպ, երկվորյակային կերպարներ են նաև այլ ամպրոպի 
աստվածներ՝ խուռիական Թեշուբը, հնդկական Ինդրան և շումե րա-
կան Իշկուրը)98:

 «Սասնա ծռերն», ինչպես և հայկական մյուս վեպերն ընդգրկում 
են մեկ տոհմի մի քանի սերնդի հերոսների պատմություններ (ճյու-
ղեր)։ Ընդ որում, «Սասնա ծռերում» ամեն հաջորդ սերնդի հերոսը 
կրկնում է իր պապի կերպարը։ Այսպես, Սանասարի և Բաղդասարի 
հայրը ժայռից բխող ջրի աստվածն է, անտեսանելի Անգեղ-Միհրը, 
կամ Սենեքերիմը՝ նույնպես Անգեղի վիպական ժառանգը։ Սանա-
սարն ամպրոպային հերոս է, նրա որդի Մեծ Մհերը կրկնում է Սա-

96 Հայ վիպական բանահյուսության պատմության վերաբերյալ տե՛ս Աբեղ-
յան Ա. Петросян 2002, 3, слл. 2014, 227 – 241։

97 Տե՛ս օրինակ Гамкрелидзе, Иванов 1984, 777. West 2007, 187 ff.
98 Այդ մասին տե՛ս Петросян 2002, 23 – 32։
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նասարի հոր՝ Անգեղ-Մհերի կերպարը, Մեծ Մհերի որդի Դավիթը՝ 
ամպրոպային Սանասարի (նա է կայծակի թրով սխրագործություն-
նե րի հիմնական հերոսը), և Դավթի որդի Մհերը՝ Դավթի հայր Մհե-
րի կերպարը։ Ըստ այդմ, էպոսում մի քանի անգամ իրար են հա ջոր-
դում գերագույն աստծու (Անգեղ, Խալդի, Միհր) և ամպրոպի աստծու 
(Թեյշեբա) հատկանիշներով հերոսներ։

Առաջին Հայկյանների ավանդության մեջ Հայկին հաջորդում 
են Արամանյակը, սրան՝ Արամայիսը (տարբերակներ՝ Արամենակ/ 
Արմենակ, Արմայիս)։ Այս անունները չափազանց նման են իրար և 
հի շեցնում են առասպելաբանական երկվորյակների սովորաբար 
համահունչ անունները։ Այստեղ երկվորյակային կերպարները վե-
րած վել են հայր ու որդու, մի բան, որ հանդիպում է այլուրեք (եղ-
բայրների հիերարխիկ տարբերակումը վերածվում է սերնդային 
տար բերակման)99։ Արամանյակ և Արամայիս անունները, նույնիսկ 
անկախ իրական ստուգաբանությունից, կարող են դիտվել որպես 
Արամի ածանցյալ ձևեր100, իսկ Արամ նահապետը ազգածին առաս-
պելում ամպրոպի աստծու կերպարն է101։ Հատկանշական է, որ 
Արա մայիսը կառուցում է հայոց առաջին մայրաքաղաք Արմավիրը, 
որը բնորոշ է երկվորյակային առասպելին (Երվանդ և Երվազ, Դե-
մետր և Գիսանե, Սանասար և Բաղդասար, հմմտ. Հռոմի կառուցումը 
երկվորյակ Ռոմուլոսի կողմից)։ 

Ասվածի հիման վրա կարելի է կարծել, որ հայոց նախնի Հայկը 
ևս Անգեղ աստծու, հատկապես նրա կերպարի «դրական» անձնա-
վորման (Զևսի համապատասխանության) վիպականացած մի տար-
բերակն է։ Հայկ անունը ծագում է հնդեվրոպական *poti- «տեր» ար-

99 Այսպես, «Տարոնի պատմության» մեջ Գիսանեն ու Դեմետրը հանդես են 
գալիս մեկ որպես եղբայրներ, մեկ որպես հայր ու որդի։ Այլ օրինակներ 
տե՛ս Wikander 1950, 317 seq. Петросян 2002, 78 Արամանյակի և Արամայիսի՝ 
նախնական երկվորյակային բնույթի մասին տե՛ս Պետրոսյան, Տիրացյան 
2012։ 

100 Ջահուկյան 1981, 52։
101 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Պետրոսյան 1997, 20 հտն. Петросян 2002, 47 

слл.
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մատից102. «Տեր» կոչումը բնորոշ էր հատկապես հինմերձա վոր-
արևել յան մեծ աստվածներին՝ բաբելոնյան Մարդուկին, ասորես-
տանյան Աշշուրին, խուռիական Թեշուբին և ուրարտական Խալդիին 
(սեմական bel, խուռաուրարտական euri): Կարելի է կարծել, որ այն 
եղել է հայոց հնագույն մեծ աստծու կոչումը, ինչպես euri-ն Թեշուբի 
և Խալդիի դեպքում, որը հետագայում առանձին գործառություն է 
ձեռք բերել և անձնավորվել որպես հայոց վիպական նախնի։ Հայկը 
որպես առաջին ազգածին նահապետ, վիպական մակարդակում 
կրկնում է արարիչ աստծու կերպարը (ազգածնությունը տիեզերա-
ծնության մասնավոր դեպքն է)103։ Հայկի ժառանգների՝ հաջորդ ազ-
գածին նահապետների անուններով են կոչվել աստղեր, լեռներ, 
գետեր ևն, իսկ դրանք հնում կոչվել են աստվածների անուններով։ 
Այստեղից հետևում է, որ հնագույն հայկական առասպելաբանության 
մեջ Հայկի աստվածային նախորդն է եղել արարիչ աստվածը, աստ-
վածների ընտանիքի նահապետը (իսկ Հայկի հաջորդ նահապետները 
մյուս աստվածների ժառանգներն են)։ Եվ եթե դա «անտեսանելի» 
Անգեղն էր, ապա նա միանգամայն համապատասխանում է հին 
վրա ցական ավանդույթում հիշվող «անտեսանելի աստծուն՝ տիե-
զեր քի արարչին»։ 

Մյուս կողմից, Անգեղի հատկանիշները ժառանգել է նաև Արա 
Գեղեցիկը։ Ինչպես տեսանք, Արան լավագույնս համապատաս խա-
նում է Մեծ Մհերին։ Ավելին, մանրամասն վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ նա ժառանգն է նաև Խալդիի կերպարի (այնտեղ, որտեղ 
տեղայնացվում է նրա՝ արալեզների կողմից լիզվելու առասպելը, 
հնում Խալդիի տաճար է եղել)104։ Իսկ Խալդին կերպարային հա-
մապատասխանությունն է Անգեղի, որի անվան իմաստավորումնե-
րից մեկը կարող է լինել «տգեղը»։ Սա զարմանալի է թվում և պետք 
է իր բացատրությունն ունենա։ Ինչպես ցույց է տալիս Հադեսի 
անունը, Անգեղ դիցանվան առաջնային նշանակությունն է եղել 

102 Պետրոսյան 2013. 2014, 2014ա։
103 Պետրոսյան 2013։
104 Պետրոսյան 2006, 18 հտն.։
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«ան տես» և «անտեսանելի»։ Մինչդեռ ինքը, Անգեղ աստվածը, 
միշտ չէ, որ անտեսանելի է պիտի լիներ։ Նա կարող էր երբեմն ցույց 
տալ իր դեմքը, այնպես, ինչպես նրա ժառանգ Փոքր Մհերը որոշ 
տոների ժամանակ, դուրս է գալիս «Մհերի դռնից» (իսկ արդարու-
թյան և բարեբերության հաղթանակից հետո պետք է ընդհանրապես 
ելնի իր ժայռից)։ Այդպիսին պետք է լիներ և Խալդին։ Իրենց «տե-
սանելի» կերպարով նրանք բոլորովին էլ տգեղ չեն եղել։ Նույնը թե-
րևս կարելի է ասել Անգեղի մասին։ Իսկ Տուրք Անգեղյայի մեկնա-
բանությունը որպես «տգեղ» կարող է դիտվել որպես «ժողովրդական 
ստուգաբանություն» և կերպարի հետագա փոփոխության արդյունք։ 
Արա Գեղեցիկը, որ զոհվում՝ գնում է անդրաշխարհ, դառնում է «ան-
տես»՝ Անգեղ, իսկ մինչ իր մահը և վերակենդանացումից հետո հան-
դես է գալիս որպես, ընդհակառակը, գեղեցիկ կերպար։ Դրանով նա 
համապատասխանում է հայկական բանահյուսության «անտես» 
կերպարին, «անտես-աննմանին», որը հեռավոր, տարաշխարհիկ ու 
անհասանելի մի գեղեցկուհի է։ Այսպիսով, զարմանալիորեն, Տուրք 
Անգեղյան և Արա Գեղեցիկը, թեև կարծես հակադիր էություններ, 
բայց հանդես են գալիս որպես միևնույն նախատիպի ժառանգներ, 
տարբեր դրսևորումներ։

Կարծում են նաև, որ Արա Գեղեցիկը կերպարով համա պա-
տաս խանում է Վահագնին105։ Վերջինիս պաշտամունքի կենտրոնը 
Տարոնում բաղկացած էր երեք բագիններից, նվիրված իրեն, Անա-
հիտին և Աստղիկին, ընդ որում, Աստղիկը համարվում էր նրա սի-
րուհին (Ագաթանգեղոս 809)։ Վահագնը, որպես ռազմի աստված, 
համապատասխանում է հունական Արեսին, իսկ Աստղիկը՝ Ափրո-
դիտեին, Արեսի սիրուհուն, և այստեղ ակնհայտ է թվում հունական 
ազդեցությունը։ Ափրոդիտեն Հեփեստոսի կինն էր, որը Հայաս տա-
նում նույնացվել է Միհրի հետ։ Ըստ այդմ, կարելի է պատկերացնել 
Միհր-Աստղիկ-Վահագն սիրային եռանկյունին։ Հաշվի առնելով, որ 
Աստղիկը Շամիրամի աստվածային նախորդն է, տեսնում ենք, որ 
մենք այստեղ իրոք գործ ունենք Արա Գեղեցիկի և Մեծ Մհերի պատ-

105 Մատիկյան 1930, 237 – 238. Ադոնց 1948, 259 – 266. Պետրոսյան 2001։
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մություններին բնորոշ մի սիրային եռանկյունու հետ106։ Ընդ որում, 
պետք է հաշվի առնել, որ այս կապերը միարժեք չեն։ 

 Ինչպես տեսանք, «Սասնա ծռերում» իրար են հաջորդում գե-
րագույն աստծու և ամպրոպի աստծու կերպարները կրկնող մի քա-
նի սերունդ։ Մոտավորապես նույնը, թեև ոչ այդքան պարզ տեսքով, 
կարելի է ենթադրել նաև Հայկյանների ավանդության համար։ Ինչ-
պես տեսանք, Հայկը արարիչ աստծու, իսկ նրա որդի Արամանյա կը՝ 
թերևս ամպրոպի աստծու ժառանգներն են։ Արամայիսի որդի Ամա-
սիայի անունով է կոչվում Մասիս սարը, որը «Վիպասանքի» միհ-
րական հերոսի՝ Արտավազդի բնակավայրն է (տե՛ս ստորև)։ Առա-
ջին Հայկյանների շարքը եզրափակում են Գեղամը, Հարման, 
Արամը և Արա Գեղեցիկը։ Հարմա և Արամ անունների նմանությունը 
կարող է դիտվել նրանց երկվորյակային բնույթի արձագանք (ինչ-
պես և Արամանյակի և Արամայիսի դեպքում), ընդ որում, Արամը, 
ինչպես ասվեց, ամպրոպի աստծու ժառանգն է։ Նրա որդի Արա Գե-
ղեցիկը կրկնում է Խալդիին և Միհրին, և կարող է համարվել Անգեղի 
ժառանգը։ Այստեղ հետաքրքիր է նաև Անգեղի անվան նույն գեղ - 
արմատի ներկայությունը, որն ի հայտ է գալիս նաև Արայի նա խա-
պապի՝ Գեղամի անվան մեջ, ինչը կարող է նաև կերպարային 
ընդհանրություն ակնարկել։ 

«Վիպասանքի» երկրորդ մասում երկվորյակային կերպարներ 
են Երվանդն ու Երվազը107։ Նրանք ծնվում են արքայական ընտանի-
քի կնոջից «յանկարգ խառնակութենե, որպես Պասիփաե (ծնանի) 
Մինոտավրոս» (Խորենացի Բ.լէ): Պասիփաեն ծնում է Մինոտավրո-
սին ցլի հետ ունեցած սեռական կապից, այսինքն, Երվանդի և 
Երվազի հայրը, հավանաբար, պատկերացվել է որպես ցուլ։ Ցուլը 
հաճախ հանդես է գալիս որպես մեծ աստվածների (օրինակ, Զևսի) 
կենդանական սիմվոլ և, պետք է կարծել, որ Երվանդն ու Երվազի 
հայրն ունեցել է աստվածային ծագում։ Այսինքն, այս երկվորյակների 

106 Պետրոսյան 2006դ։
107 Երվանդի հին իրանյան նախատիպն արդեն երկվորյակային կերպար էր, 

տե՛ս Петросян 2002, 31։ Նրա և Երվազի՝ որպես առասպելաբանական 
երկվորյակնե րի վերլուծությունը տե՛ս Հարությունյան 2000, 341 – 348։
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հայրը նույնպես, ինչպես և Սանասարի ու Բաղդասարի հայրը, հան-
դես է գալիս թաքնված էությամբ, ոչ որպես մարդակերպ էու թյուն։ 

Երվանդի մասին ասվել է, որ նրա դժնյա հայացքից որձաքարերը 
պայթում էին՝ «հայեցուածոցն դժնութենե ասեն պայթեր որձաքար 
վի մացն» (Խորենացի Բ.ը): Դրանով նա հիշեցնում է Տուրք Ան գեղ-
յային, որը նկարագրվում է որպես «դժնահայեաց» հսկա, որը ձեռք 
էր զարկում որձաքար ապառաժներին և ճեղքում ուզածի պես՝ 
«բուռն հարկաներ զորձաքար վիմաց ձեռօք [...] և ճեղքել ըստ կա-
մաց մեծ և փոքր» (Խորենացի Բ.խբ): Երկու դեպքում էլ օգտա-
գործվում են նույն բառերը և արտահայտությունները՝ դժնահայեաց /
հայեցուածոցն դժնութենեն, որձաքար վիմաց: Ուրեմն, հայ առաս-
պելաբանության համատեքստում Տուրքը և Երվանդը, կարելի է 
կարծել, որ նույն նախնական «դժնահայաց», «որձաքար վիմաց» 
ճեղքող կերպարի դրսևորումներն են՝ Անգեղի երկվորյակ որդինե-
րից առաջինը: Թվում է, թե նախնականը դժնյա հայացքով քարե րը 
ճեղքելն է, որը Տուրքի դեպքում ավելի «ռացիոնալ» հիմքի է բերվել: 
Ընդ որում, դժնյա հայացքը դիցաբանական համատեքստում մեկ-
նա բանվում է որպես ամպրոպի աստծու հատկանիշ108, այսինքն, 
Տուրքը և Երվանդը համապատասխանում են ավագ երկվորյակի 
կեր պարին։ Աստվածային մակարդակում Անգեղն է, որ կարող է 
բնութագրվել ոչ միայն որպես «անտեսանելի», այլև տեսքի և հա-
յացքի այլևայլ թերություններ ունեցող, որը ժառանգում են նրա որ-
դիները։ Ըստ այդմ, կարելի է կարծել, որ Երվանդի և Երվազի հայրը 
պետք է լիներ Անգեղ աստվածը109։

«Վիպասանքի» առաջին մասի գլխավոր հերոս Տիգրան Եր-
վանդյանի հայրը նույնպես կոչվում է Երվանդ (Սակավակյաց)։ 
Առաս պելում հերոսի անունը և կերպարն անբաժանելի են իրարից: 
Վիպականացած պատմության մեջ դինաստիական անունները 
ձեռք են բերում կերպարային հատկանիշներ, նույնանուն հերոսնե-
րի կերպարները խառնվում են իրար և, օրինակ, Տիգրան Երվան դ-

108 Հարությունյան 2000, 106։ 
109 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Petrosyan 2017։
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յանն իրենում ամփոփում է իրենից դարեր անց թագավորած Տիգրան 
Մեծի կերպարի գծերը110: Երվանդ Առաջինը, ակնհայտորեն, հայոց 
հին արքայատոհմի՝ Երվանդունիների անվանադիր նախնին է: Եվ, 
ինչպես և մյուս տոհմերի հիմնադիրներին, հենց նրան, և ոչ տոհմի 
վերջին ներկայացուցչին պիտի պատշաճեր երկվորյակ լինելը և 
առասպելական ծնունդը: Ըստ այդմ, Երվանդ Առաջինի առասպելն 
է, որը Խորենացու մոտ անցել է Երվանդ Վերջինին111: 

Երվանդ Առաջինի հոր Հայկակ անունը Հայկի նվազական ձևն 
է: Հատկանշական է, որ նրա հակառակորդի անունն է Բելոքոս, այ-
սինքն՝ Հայկի հակառակորդ Բելի մի ածանցյալը: Խորենացու մոտ 
Երվանդունի տոհմը հենց Հայկյաններն են, բայց այս ծննդա բա-
նության մեջ Հայկը կրկնվում է երկրորդ անգամ, որպես Հայկակ, 
արքայատոհմի Հայկյան ծագումն առավել շեշտելու համար։ Ի միջի 
այլոց, Տուրքին էլ որոշ ձեռագրերում ոչ թե Հայկի, այլ Հայկակի 
սերունդ են համարում112: 

Տիգրան Երվանդյանը նկարագրվում է որպես մեծագույն հերոս 
և մեծագույն արքա։ Նա սպանում է վիշապ-Աժդահակին, այսպիսով 
կրկնելով իրանական Թրաետաոնա հերոսի՝ Աժի Դահակա վի շա-
պին սպանողի կերպարը։ Վիշապամարտը առավել բնորոշ է ամպ-
րոպի և, որոշ չափով, արևի աստվածներին, բայց գերագույն աստ-
վածը ևս կարող է ունենալ նաև այդ հատկանիշը։ Տիգրանը, որն 
ավելի շատ իրենում ներառել է պատմական Տիգրան Մեծի կերպա րը, 
ներկայացվում է որպես նոր, շատ ավելի ընդարձակ, արդար ու 
հարուստ Հայաստանի կերտող, և դրանով համապատասխանում 
աստ վածային արարչին։ Նա, որպես Հայկակի թոռ, կրկնում է իր պա-
պին, հանդես գալով որպես մի նոր Հայկ, նոր Հայաստանի կեր տող։ 

Խորենացու մոտ Տիգրանի երրորդ որդին է Վահագնը։ Զար-
մանալի է, թե ինչո՞ւ է աստվածը վերածվել էպոսի մեծ հերոս-արքայի 

110 Աբեղյան Ա, 104 – 115. Տիգրանի առասպելաբանական կերպարի մասին 
տե՛ս Պետրոսյան 2008։

111 Այս հարցի վերաբերյալ տե՛ս Ղռեչյան 2012, 48։
112 Խորենացի 1913, 114։
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որդու։ Բայց նույն բանը տեսնում ենք և «Սասնա ծռերում», որտեղ 
Մհեր-Միհրը հանդես է գալիս որպես մեծ հերոսների՝ Սանասարի և 
Դավթի որդի, էպիկական հերոս։ Դա կարող էր տեղի ունենալ միայն 
քրիստոնեության դարաշրջանում, երբ աստվածները իջել են վի պա-
կան մակարդակի։ Պետք է նշել, որ Տիգրան-Վահագն կապը թերևս 
պայմանավորվել է այն հանգամանքով, որ Տիգրանն իր կյանքի 
օրոք աստվածացվել էր որպես Վահագն-Հերակլես113։ 

«Վիպասանքի» վերջին կերպարը Արտաշես արքայի որդի 
Արտավազդն է։ Պատմվել է, որ նրան քաջքերը շղթայած պահում են 
Մասիսի վիհի մի քարանձավում։ Նրա շները լիզելով մաշեցնում են 
շղթաները և նա ձգտում է ելնել իր բանտից։ Հայկական առաս պե-
լաբանության համատեքստում նա, ակնհայտորեն, Փոքր Մհերի 
նախորդն է, այսինքն, Անգեղի վիպական մեկ այլ ժառանգը։ «Վի-
պա սանքը» տեղայնացվում է Այրարատում՝ արքայական ոստանում, 
հեռու Վանից և ուրարտական կենտրոններից, և նրա վրա չի երևում 
ուրարտական ազդեցության կամ ժառանգության կնիքը։ Այստեղ 
առկա է ազգածին ավանդության այրարատյան ցիկլի հիշողությունը։ 
Արտավազդը որոշ առումներով կրկնում է Այրարատի էպոնիմի՝ 
Արա Գեղեցիկի առասպելը (նրա շղթաները լիզող շները համե մատ-
վում են Արային լիզելով վերակենդանացնող արալեզների հետ)114: 
Արտավազդի մայրը՝ Արտաշեսի կին Սաթենիկը, որը սիրահարվում 
է վիշապազունների առաջնորդ Արգավանին, հիշեցնում է Շամիրամի 
կերպարը115։ 

Ինչպես տեսանք, հայոց բանահյուսության մեջ երկվորյակները 
հանդես են գալիս որպես Անգեղ աստծու կամ նրա վիպականացած 
հաջորդների որդիներ։ Ընդ որում, երկվորյակներից ավագը կամ 
առա վել նշանավորը, ինչպես «Սասնա ծռերում»՝ Սանասարը, 
ամպրոպային կերպար է։

113 Саркисян 1966, 14 сл.
114 Հարությունյան 2000, 383։
115 Սաթենիկի՝ Շամիրամի կրկնակը լինելու վերաբերյալ տե՛ս Պետրոսյան 

2012, 42 հտն.։ 
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Հին աստվածների և նրանց վիպական 
համապատասխանությունների սխեմատիկ աղյուսակ
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