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ԱԱ ԶԶ ԳԳ ԱԱ ԳԳ ՐՐ ՈՈ ՒՒ ԹԹ ՅՅ ՈՈ ՒՒ ՆՆ   

 

 

ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ XIX Դ. 70-80-ԱԿԱՆ ԹԹ. 

 

ՌԱՖԻԿ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ 

 
XIX դ. 70-80-ական թվականները հայ ազգագրության պատմության մեջ բնութագր-

վում են որպես տարերային բանահավաքչության հաղթահարման, ազգագրական 

հարցարանների ստեղծման, հայ ազգագրության և բանահյուսության ասպարեզում 

հավաքչական բուռն գործունեության ծավալման պարբերաշրջան: Հոդվածում ներկա-

յացվում է Գ. Սրվանձտյանցի՝ որպես ազգագրական-բանահյուսական նյութերի հա-

վաքման բուռն վերելքի նախաձեռնողի ու կազմակերպչի գործունեությունը: Նրա ա-

ռաջին մեծ ծառայությունը հայրենի գիտությանը «Գրոց ու բրոց» աշխատությունն էր, 

որը աննախադեպ ծրագիր-հարցարան էր: Մյուս մեծագույն ծառայությունը «Սասնա 

ծռեր» դյուցազնավեպի հայտնաբերումը, գրառումն ու հրապարակումն էր:  

Մեծ էր նաև ազգագրագետ Գրիգոր Խալաթյանցի ավանդը հայ ազգագրական գի-

տության կայացման և զարգացման գործում: Հանգամանորեն ներկայացվում է նրա 

կազմած ծրագրի բովանդակությունը և կառուցվածքը, խաղացած դերը, ինչպես նաև 

նրա խմբագրած «Էմինյան ազգագրական ժողովածու»-ի նշանակությունը հայ ազգագ-

րական գիտության պատմության մեջ:  

Տրվում է նաև Խրիմյան Հայրիկի, Ղևոնդ Ալիշանի երկերի համառոտ բնութագիրը, 

հիշատակվում են ռուս և եվրոպացի ճանապարհորդների նոթերը, ժամանակի հայկա-

կան պարբերականներում տեղ գտած ազգագրական և բանահյուսական բնույթի հրա-

պարակումները: 

Բանալի բառեր. ծրագիր-հարցարան, բանահավաքչություն, ազգագրություն, բանահյու-

սություն, ավանդույթներ, ազգագրական լեզվաբանություն, պատմական հուշարձան-

ներ 

 

XIX դ. 70-80-ական թվականները հայ ազգագրության պատմության մեջ 

բնութագրվում է որպես տարերային բանահավաքչության հաղթահարման, ազ-

գագրական հարցարանների ստեղծման, հայ ազգագրության և բանահյուսության 

ասպարեզում հավաքչական բուռն գործունեության ծավալման պարբերաշրջան՝ 

ընդգրկելով ազգագրության և բանահյուսության բոլոր ճյուղերը, պատմական 

Հայաստանի ազգագրական հիմնական շրջանները, ինչպես նաև հայկական 

գաղթօջախները: Այս շրջափուլում է, որ ստեղծվեցին հայ ազգագրության առա-

ջին ծրագիր- հարցարանները: Հայագիտության մեջ կան շրջանառվող կարծիք-

ներ, որոնց համաձայն՝ Մ. Միանսարյանցի և Ալ. և Սրբ. Երիցյանի ուսումնասի-

րությունները համարվում են որպես հայ ազգագրության առաջին ծրագիր-հար-

ցարաններ29: Մ. Միանսարյանցի (1830-1880) ազգային, մշակութային, լուսավո-

րական գաղափարները ամփոփված են նրա «Մտածութիւնք ազգային լուսավո-

րութեան մասին» հրապարակախոսական հոդվածում: Այստեղ նա մի ծրագիր-

հարցարան է ներկայացնում հայ ժողովրդի կյանքի ու կենցաղի բազմաբնույթ 

                                                            
29 Տե՛ս Ս. Վարդանյան, Միքայել Միանսարյանց: Կյանքն ու գործը, Երևան, 2002, էջ 21, Л. Варданян, 

Степан Лисициан и истоки армянской этнографии, Ереван, 2005, с. 307, Դ. Վարդումյան, Ազգագրու-

թյուն // Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 6, Երևան, 1981, էջ 926: 
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կողմերից միայն մտավոր, մշակութային, բարոյահոգեբանական առանձնահատ-

կությունների համալիր հետազոտության առումով: Հարցերի պատասխանները, 

ըստ Մ. Միանսարյանցի, հնարավորություն կընձեռեն հետազոտողներին ազգա-

յին վերածննդի, լուսավորության, քաղաքակրթության, հայ ժողովրդի համա-

խումբ կեցության առաջնահերթ խնդիրները քննելու և վերլուծելու մշակութաբա-

նական առավել լայն տեսադաշտում: Այն չի կարելի «Ազգագրական հարցարան» 

դիտարկել ազգագրական երևույթների սահմանափակ թվով հարցերի ընդգրկ-

ման պատճառով: Մ. Միանսարյանցի «Քնար Հայկական» (1868) ժողովածուն իր 

բնագրագիտական որոշակի սկզբունքներով թերևս առաջին լուրջ փորձերից 

մեկն է, որի ուղենշած բազմաթիվ դրույթներ նպաստել են XIX դ. երկրորդ կեսին 

նոր սկզբնավորվող հայ բանագիտության ձևավորմանն ու զարգացմանը: Նույնը 

կարելի է ասել Ալեքսանդր և Սրբուհի Երիցյանների ուսումնասիրությունների 

վերաբերյալ: Ալ. Երիցյանը հրատարակեց «Ընդհանուր հարցեր հայոց բանանց և 

սովորութաց (Թիֆլիս, 1874), իսկ Սրբ. Երիցյանը` «Տոմար ընտանեկան (Թիֆլիս, 

1884), սակայն այս աշխատանքներն ընդգրկում են ազգագրության սոսկ սահմա-

նափակ բնագավառներ` ընտանիք, իրավական սովորույթներ, վիճակագրական 

տվյալներ և այլն, որոնք չունեցան գործնական կիրառություն: Դրանք չդարձան 

դաշտային ազգագրական նյութերի գրառման ծրագիր-հարցարաններ: 

 

1.1. Գարեգին Սրվանձտյանց (1840–1892). ազգագրական և բանահավաք-

չական գործունեությունը: Հայ ազգագրության մեջ XIX դարի 60-80-ական թթ. 

նշանավորվում է Գարեգին Սրվանձտյանցի բեղմնավոր գործունեությամբ30: Ծն-

վել է 1840թ. Վանում, վախճանվել է 1892թ. Կ.Պոլսում: Նախնական կրթությունը 

ստացել է Վանում, ապա ավարտել է Վարագա վանքի ժառանգավորաց դպրոցը, 

եղել է տեղի ուսուցիչ, «Արծուի Վասպուրական» թերթի փոխխմբագիր, 1862-ին 

Մշո Ս. Կարապետ վանքին կից ժառանգավորաց վարժարանի տնօրեն-ուսուցիչ, 

1863-1865-ին` «Լրատար Արծուիկ Տարօնոյ» երկշաբաթաթերթի խմբագիր, 1866-

ին Կ.Պոլսում հրատարակել է «Նոր ընթերցարան» դասագիրքը, նրա նախաձեռ-

նությամբ բացվել են դպրոցներ: 1867թ. Կարինում ձեռնադրվել է վարդապետ, 

1867-69թթ. ստանձնել է Կարինի վարժարանների լիազոր-տեսչի պաշտոնը, 

1869թ.` Մշո Ս. Կարապետ վանքի վանահոր փոխանորդ, 1872թ. մասնակցել է 

                                                            
30 Տե՛ս Հայկունի, Գ. Սրվանձտյանցի մահվան 10-ամյակի առթիվ // «Ազգագրական հանդես» 

(այսուհետև` ԱՀ), գ. IX, Թիֆլիս, 1902, էջ 272-281, Հ.Ս. Երեմյան, Գ. Սրվանձտյանցի կյանքն ու 

գրական գործունեությունը // «Բազմավէպը», 1912, N 1, էջ 4-12, N 2, էջ 50-53, Ա. Շահնազարյան, Գա-

րեգին Սրվանձտյանցի մահվան 20-ամյակի առթիվ // ԱՀ, գ.XXIV, Թիֆլիս, 1913, էջ 112-116, գ. XXV, էջ 

85-107, Վ. Բդոյան, Հայրենիքը և հայրենասիրությունը Գարեգին Սրվանձտյանցի երկերում // 

«Էջմիածին» ամսագիր, 1944, փետրվար-մարտ, էջ 38-46, ապրիլ-մայիս, էջ 27-36, նույնի` Գարեգին 

Սրվանձտյանցը որպես ազգագրագետ // «Էջմիածին ամսագիր», 1946, թիվ 7-8, էջ 37-42, Հ. Անասյան, 

Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանձտյանց // «Էջմիածին ամսագիր», 1950, մայիս-հունիս, էջ 29-32, Ա. 
Ղանալանյան, Գարեգին Սրվանձտյանց, «Հայ նոր գրականության պատմություն», հ.3, 1964, էջ 555-

588, նույնի` Գարեգին Սրվանձտյանց // Գարեգին Սրվանձտյանց, Երկեր, հ.1, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 

Երևան, 1978, էջ 7-26, Է. Կոստանդյան, Գարեգին Սրվանձտյանց, Կյանքը և գործունեությունը, Եր., 

1979), Ռ. Նահապետյան, Գարեգին Սրվանձտյանցի ազգագրական և բանահավաքչական գործունեու-

թյունը // «Էջմիածին» ամսագիր, 2007, Ժ, էջ 110-122, նույնի`Գարեգին Սրվանձտյանցի ազգագրական 

գործունեությունը // Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հիմնադրման 85-ամյակին նվիրված պրոֆեսորա-

դասախոսական անձնակազմի 53-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (2007թ. նոյեմբերի 7-9), I 

պրակ, ՀՊՄՀ, Երևան, 2008, էջ 217-219: 
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Վանի «Միություն ի փրկություն» ազգային-ազատագրական խմբակի ստեղծմա-

նը: Կ.Պոլսի պատրիարքի կոնդակով եղել է Արևմտյան Հայաստանի` Տիգրանա-

կերտ, Սեբաստիա, Մարզվան, Թոքատ, Կամախ, Երզնկա, Դերջան, Կարին, Ա-

րաբկիր, Բաղեշ, Վան, Մուշ և այլ հայաբնակ վայրերում: 1879-81-ին եղել է Վանի 

հոգևոր առաջնորդի փոխանորդ, մասնակցել է «Սև խաչ» հայրենասիրական 

գաղտնի կազմակերպության աշխատանքներին, ապա վիճակավոր առաջնորդի 

պաշտոն է վարել Բաղեշում, Խարբերդում, 1886թ. Էջմիածնում օծվել է եպիսկո-

պոս, նշանակվել է Տրապիզոնի, ապա Ս. Կարապետի վանքի վանահայր, հետո 

պաշտոնադրվել և առնվել է իշխանությունների հսկողության տակ: Ազգագրութ-

յան ու հնագիտության բնագավառում կատարած բեղմնավոր գործունեության 

համար ընտրվել է Պետերբուրգի Կայսերական հնագիտական ակադեմիայի 

պատվավոր անդամ: Մկրտիչ Խրիմյանի (Հայոց Հայրիկ) հետ համագործակցութ-

յամբ և հոգևորականի կոչման բերումով նա տասնամյակներ ի վեր շրջեց հատ-

կապես Արևմտյան Հայաստանում ու ստեղծեց արժեքավոր մենագրություններ՝ 

առաջնորդվելով ժամանակի գործիչներին հատուկ` «Ծանիր զքեզ» խորիմաստ 

նշանաբանով: 1860-1861թթ. «Արծուի Վասպուրական» ամսաթերթի փոխխմբա-

գիր եղած ժամանակ որպես նվիրակ և քարոզիչ Մ. Խրիմյանի հետ ճանապար-

հորդում է Արևելյան Հայաստանի գավառներում, որի ընթացքում գրում է մի 

շարք ազգագրական և հրապարակախոսական հոդվածներ. «Երևան քաղաք», 
«Տփղիս քաղաք», «Սյունյաց աշխարհ և Շուշի քաղաք» վերտառություններով: 

Վերջիններս հագեցած էին ազգագրական ուշագրավ տվյալներով: Արժանահի-

շատակ են հատկապես կրոնական ծեսերի, Թիֆլիսի հայ համքարությունների օ-

րենքների, պատանեկան խաղերի, արհեստների ու առևտրի, տների կառուցված-

քի, հայ, ռուս, պարսիկ և այլ ժողովուրդների կյանքից վերցված դրվագները: Ազ-

գագրական բնույթի հոդվածներ է տպագրում նաև իր հրատարակած «Լրատար 

Արծուիկ Տարօնոյ» երկշաբաթաթերթում (1863-1865): Գ. Սրվանձտյանցը այդ տա-

րերայնությունից շատ շուտ ազատվեց, երբ հրապարակ հանեց իր հռչակավոր 

«Գրոց ու բրոց» աշխատությունը: 
Գ. Սրվանձտյանցը իր նախորդներից տարբերվում էր արդեն որպես ազ-

գագրական-բանահյուսական նյութերի հավաքման բուռն վերելքի նախաձեռնող 

ու կազմակերպիչ, որպես ազգագրական հարցարանի ստեղծման նախաձեռնող: 

Իր հայտնաբերած հայոց ազգային էպոսն էլ հենց միտք հղացրեց ազգագրական և 

բանահյուսական նյութերի գրանցման սկզբնապես տարերային, ապա համա-

կարգված նախնական հարցարան հիմնելու, որպիսին հանդիսացավ նրա «Գրոց 

ու բրոց և Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ» գիրքը (Կ.Պոլիս, 1874): Վերջինս 

նրա կարևորագույն գործն էր, սովորական գիրք չէր, այլ, ինչպես դիպուկ նկատել 

է ազգագրագետ Վ. Բդոյանը, երկու կարևորագույն հայտնագործությունների ժո-

ղովածու է31:  

 «Գրոց ու բրոց»-ը գիտական հանրությանը ներկայացվեց որպես նախադե-
պը չունեցող ծրագիր-հարցարան: Հանգամանքների բերումով Գ. Սրվանձտյանցը 

ճանապարհորդել ու շրջագայել է Արևմտյան Հայաստանի մեծ մասում և նկա-

րագրել հայ ժողովրդի նյութական, կենցաղային, մտավոր-լուսավորական, սո-

                                                            
31 Վ. Բդոյան, Հայ ազգագրություն (համառոտ ուրվագիծ), Երևան, 1974, էջ 16-17: 
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ցիալական ու քաղաքական վիճակը: 1870-ական թվականներից հայ ազգագրութ-

յան և բանահյուսության ասպարեզում նա ծավալեց հավաքչական բուռն գործու-

նեություն` ընդգրկելով Պատմական Հայաստանի ազգագրական հիմնական 

շրջանները: «Գրոց ու բրոց» յուրօրինակ ծրագիրն իր «կառուցվածքով ու հարցերի 

առաջադրումով, իհարկե, միանգամայն տարբերվում էր Եվրոպայում և այլուր 

կազմվող ծրագրերից, որովհետև հեղինակն անծանոթ էր դրանց: Նա իր ծրագի-

րը, դարի քաղաքական ու մշակութային պահանջներին համաձայն, առաջադրել 

է բնատուր խելքի ու տաղանդի շնորհիվ: Այդ ծրագիրը` որպես հայ իրականութ-

յան մեջ առաջին փորձ, ինչ խոսք՝ պարզ էր ու հասարակ, նախնական: Որպես ա-

ռաջին, խիստ նախնական փորձ, հարցերը համակարգված, թեմատիկ խմբավոր-

ման ենթարկված ու համարակալված չէին, դրանք շաղկապված էին պատաս-

խան նկարագրերի հետ: «Գրոց ու բրոց»-ը ընդգրկում էր հայ ազգագրության գրե-

թե բոլոր հիմնական խնդիրները՝ տեղագրություն, բնության նկարագրություն, 

տնտեսական կենցաղ (գյուղատնտեսական գործիքներ, փոխադրամիջոցներ, աշ-

խատանքային պրոցեսներ), զբաղմունքներ (կաթնամշակություն, այգեգործութ-

յուն, մեղվապահություն, արհեստներ, ժողովրդական բժշկություն), նյութական 

մշակույթ (տան կահկարասի, տարազ և այլն), ընտանեկան և հասարակական 

կենցաղ (ընտանիք, ամուսնություն, մանկան ծնունդ, հուղարկավորություն), հոգ-

ևոր մշակույթ (ժողովրդական հավատք, պաշտամունք և այլն): Այն հորդոր էր՝ 

ուղղված գավառական մտավորականությանը՝ զբաղվելու ազգագրությամբ և բա-

նահավաքչությամբ: Թուրքական հարստահարությունների և քաղաքական հա-

լածանքների դեմ մաքառելու տարիներին Սրվանձտյանցը պարզապես հայտնա-

գործեց ազգագրությունն ու բանահյուսությունը նաև որպես հոգևոր զենք և դրա-

նով ազգային զարթոնքի մի նոր խթան գտավ: «Ծանիր զքեզ»-ի գաղափարը 

նստած էր նշանավոր գործչի յուրաքանչյուր տողում: Այն լեցուն էր հայրենա-

բաղձ Սրվանձտյանցի մեղրանուշ խոսքերով, որոնք օգտագործվեցին հետևորդ-

ների կողմից: Այդ են վկայում ժամանակակից գրական ու գիտական նշանավոր 

գործիչները, որոնք խոստովանել են «Գրոց ու բրոցի» թողած ազդեցությունն ի-

րենց վրա:  

Այդուհանդերձ, թեև ընթերցողները և գիտնականները ընդունել են «Գրոց 

ու բրոց»-ի բարերար ու վարակիչ ազդեցությունը, բայց չեն նկատել, որ հեղինակն 

այն ներկայացրել է իբրև ծրագիր: Չեն նկատել նույնիսկ ակնհայտ փաստերը, որ 

գրանցված են «Գրոց ու բրոց»-ի էջերում: Ուստի, հաստատելու համար, որ գրքի 

ամբողջ կեսը հայ ազգագրության ծրագիր է եղել, բերենք հեղինակի հետևյալ 

խոսքերը. «Եվ որովհետև այս իմ գրական գործս իբրև հուշարար և ծրագիր կու-

զեմ ներկայացնել, բավականին ավելին չեմ ուզեր երկարել: … Ուր տարավ և ուր 

բերավ զիս այս նկարագիրը, զոր միայն իբր ծրագիր կը գրեմ: Դառնամ պիտի, 

դադրիմ պիտի, քանզի անսահման են այսպիսի վայրերը և անսպառ` անոնց վրա 

խոսվածներն ու երևցածները»32: Կամ` «Իմ փափագս եղած է, որ բանասերք ու-

շադրություն դարձնեն Հայաստանի մեջ բնակած հայոց ժողովրդական լեզվաց և 

այն լեզուներով հրատարակեն վեպեր, տրամախոսություններ և այլն. և այսպի-

սով սիրելի և ծանոթ կացուցանեն զանոնք գրագիտաց…»33: Կարևոր է հիշել, որ 

                                                            
32Սրվանձտյանց Գ., Երկեր, հ.1, Երևան, 1978, էջ 79: 
33 Նույն տեղում, էջ 116: 
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հեղինակը «Գրոց ու բրոց»-ի տիտղոսաթերթի վրա դրոշմել է` «Ծրագրեաց Գ.Վ. 

Սրվանձտեանց»: Մակագրության այս ձևը չի կրկնվել հեղինակի մյուս գրքերից և 

ոչ մեկի վրա34:  

Ազգագրագետ Ա. Պետրոսյանը «Հայ ազգագրության առաջին ծրագիր-հար-

ցարանի խնդրի շուրջ» հոդվածում ջանք չի խնայում Գ. Սրվանձտյանցի «Գրոց ու 

բրոց»-ը ազգագրական նյութերի գրառման ծրագիր-հարցարան լինելը մերժելու 

համար, սակայն, բերված փաստերը համադրելով, ընթերցողը հաճախ հակառակ 

կարծիքի է հանգում, մանավանդ որ հեղինակը ևս գրում է. «Ակնհայտ է, որ Գ. 

Սրվանձտյանցը «Գրոց ու բրոց»-ի առաջին մասը դիտում է որպես ծրագիր՝ այն 

առաջարկելով ուրիշներին ևս»35: Այնուամենայնիվ Գ. Սրվանձտյանցի «Գրոց ու 

բրոց»-ը չկարողացավ կատարել այն դերը, ինչ հետագայում վիճակվեց կատարել 

Գր. Խալաթյանցի հարցարանին:  

Գ. Սրվանձտյանցի երկրորդ մեծագույն ծառայությունը «Սասնա Ծռեր» 
դյուցազնավեպի հայտնագործումը, գրառումը և հրապարակումն էր: 1873թ. Գ. 

Սրվանձտյանցը ժողովրդագրական նյութեր գրառելիս երջանիկ պատահակա-

նությամբ Մշո Առնիստ գյուղում գյուղի երեսփոխան Կրպեից (Կարապետ) գրի 

առավ «Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ» դյուցազնավեպը, որը իրավամբ ճա-

նաչվեց մեր ազգային հերոսական էպոսը: Հայ մշակույթի դարավոր պատմութ-

յան մեջ կատարված մեծագույն հայտնագործումներից մեկն էր դա, որի համար 

մենք պարտական ենք Գ. Սրվանձտյանցի տարիների ուշադիր հետամուտներին 

և գործադրած անձանձիր ջանքերին: Սրվանձտյանցի պատումն ունի բացառիկ 

նշանակություն մեր մշակույթի պատմության մեջ: Այդ պատումի հետ է փաստո-

րեն կապվում ոչ միայն հայ ժողովրդական վեպի հայտնագործման կարևոր փաս-

տը, այլև հերքումը ոմանց այն թյուր ըմբռնման, ըստ որի հայ ժողովուրդն իբր չի 

ունեցել ազգային վեպ: Սրվանձտյանցի այս հայտնագործության արժեքը, սա-

կայն, չի սահմանափակվում միայն դրանով: Այն աչքի է ընկնում նաև իր ամբող-

ջականությամբ, բովանդակության ու ձևի արժանիքներով, գրառման հարազա-

տությամբ36: Այն մինչ օրս գրառված ավելի քան 160 տարբերակներից ամենակա-

տարյալն է ու անփոխարինելին: Դա հրաշք հայտնագործություն էր: 

Այսպիսով, բացառիկ էին «Գրոց ու բրոց և Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի 

դուռ» գիրքը (Կ. Պոլիս, 1874) և ազգագրագետի դերը հայ ազգագրության և բանա-

գիտության ասպարեզում՝ ազգագրության և բանահավաքչության գործը կանո-

նավոր հիմքերի վրա դնելու առումով:  

«Գրոց ու բրոց»-ին հետևեցին Սրվանձտյանցի «Հնոց-նորոց» (1874), «Մա-

նանա» (1876), Թորոս Աղբար»՝ երկու հատորով (1879, 1884), «Համով-հոտով» 

(1884) ժողովածուները: Մեծ էր դրանց դերը ազգագրությունը և բանագիտությու-

նը գիտության վերածելու, բանահավաք կադրեր պատրաստելու գործում: Այդ 

աշխատությունները ծառայեցին որպես նպատակային բանահավաքչության ա-

                                                            
34 Մանրամասն տե՛ս Նահապետյան Ռ., Գարեգին Սրվանձտյանցի ազգագրական և բանահավաքչա-

կան գործունեությունը էջ 110-122, նույնի՝ Գ. Սրվանձտյանցի ազգագրական գործունեությունը, էջ 

217-219, նույնի՝ Հայ ազգաբանական մտքի սկզբնավորումը // ՊԲՀ, 2011, թիվ 3, էջ 132-148: 
35 Ա. Պետրոսյան, Հայ ազգագրության առաջին ծրագիր-հարցարանի խնդրի շուրջ // ՊԲՀ, 2008, թիվ 2 

(178), էջ 232: 
36 Տե՛ս Ա. Ղանալանյան, Գարեգին Սրվանձտյանց // Գարեգին Սրվանձտյանց, Երկեր, հ. 1, էջ 12-13: 
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ռաջին օրինակ, որին հետևելու էր գավառաբնակ մտավորականության մի ամ-

բողջ սերունդ: 

 «Համով-հոտով»-ի զգալի մասը Վան-Վասպուրականի, Մուշ-Բուլանըխի 

և Արևմտյան Հայյաստանի ուրիշ գավառների, քաղաքների ու գյուղերի, բնաշ-

խարհի լեռների, ձորերի, անտառների, դաշտերի, լճերի, կղզիների, գետերի, աղբ-

յուրների տեղադրության, բնակչության ազգագրական սովորույթների, շրջապա-

տի բերդերի, վանքերի, ավանների ու շեների նկարագրությունն է: Այստեղ հա-

մապատասխան տվյալներ կարելի է գտնել Վան քաղաքի ու շրջակայքի, Բերկ-

րիի, Խոշաբի, Աղբակի, Դատվանի, Նանըկանցի, Գոմքի, Կարմրակի, Նարեկի, 

Մոխրաբերդի, Ախավանցի, Արտոսի, Ոստանի, Առտերի, Ախթամարի, Շատախի, 

Մոկսի, Սպարկերտի, Կարկառի, Խլաթի, Արճեշի, Մանազկերտի, Խնուսի, Բաղե-

շի, Մոտկանի, Տատիկի և շատ ուրիշ վայրերի վերաբերյալ37: Այն նաև ընդգրկում 

է բանահյուսական տարբեր ժանրի գրառված նյութեր:  

1876-ին «Գրոց ու բրոց»-ի երկրպագուները ընծա ստացան Գ. Սրվանձտյա-

նից մի նոր ժողովածու` «Մանանա» խորհրդավոր խորագրով, որը մոտ երկու և 

կես անգամ ավելի մեծ ծավալ ուներ նախորդից38: Սա ազգագրական տեսակետից 

մի նոր երևույթ էր և՛ քանակի, և՛ որակի առումով: Գիրքը բաղկացած է մի քանի 

մասից. ա) «Հայրենեաց համն ու հոտը», որտեղ զետեղել է ազգագրական նյութե-

րի մեծ մասը, բ) «Հայրենեաց վեպք և զրոյցք» ուր տեղավորված են հեքիաթներն 

ու առակները, գ) «Երգք և նվագք հայրենեաց», որտեղ տեղ են գտել ձեռագրերից 

քաղված միջնադարյան բանաստեղծների մի շարք բանաստեղծություններ, ապա 

աշխարհիկ ժողովրդական երգեր, այնուհետև հանելուկներ, դյութանք, բժշկա-

րան և այլն: 

Գրքում բերված են Վանի Այգեստան թաղամասի տեղագրությունը, բնա-

կիչների կյանքի հանգամանքները, ընտանեկան սովորությունները, մանկական 

խաղերը, ժողովրդական նախապաշարումները, ծածկագրերի, խաղերի, բարբա-

ռային անունները և այլն: Այս երկում նա հատկապես անդրադարձավ Վասպու-

րականի ժողովրդական երգերին, վիպական զրույցներին, հեքիաթներին: Նրա՝ 

հայկական հեքիաթներին տված այն բնորոշումը, թե բոլոր հեքիաթներն ունեն ո-

րոշակի ուղղվածություն և հաջող ավարտ, այսօր էլ միանգամայն ընդունելի են: 

Ըստ Սրվանձտյանցի՝ ժողովրդական երգն ու երաժշտությունը հայերի մեջ այն-

քան հին են, որքան և ինքը՝ ժողովուրդը: 

«Մանանան» Վասպուրականի վերաբերյալ բանահյուսական-ազգագրա-

կան ուշագրավ հետազոտություն է, որը «Գրոց ու բրոցի» նման մեծ հետաքրք-

րություն առաջացրեց հայ իրականության մեջ: Սրվանձտյանցը քաղել է նյութը 

ժողովրդի բանավոր լեզվից՝ հարազատ մնալով տվյալ բարբառին, մշակել է այն 

ու դրել գիտական շրջանառության մեջ: Իր այս գործով Գարեգին Սրվանձտյանցը 

մեծապես հարստացրեց հայ գրական անդաստանը: 

1878-ին Կ.Պոլսի պատրիարքարանի հանձնարարությամբ, երեք վարդա-

պետ գործուղվեցին արևմտահայ գավառները, նրա բնակչության դժգոհության 

առիթները, կարիքները, ժողովրդագրական վիճակագրությունը տեղեկագրելու 

սուլթանական թուրքական պետությանը ներկայացնելու նպատակով: Այդ վար-

                                                            
37 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 365-586: 
38 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 117-364: 
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դապետներից մեկը Գ. Սրվանձտյանցն էր` իր ժողովրդի նիստ ու կացին քաջա-

տեղյակ մի հայրենասեր մտավորական: Նրա ուղևորությունը տևեց երկու տարի` 

1878-1880, որի ընթացքում շատ ավելի մոտիկից շփվեց հարազատ ժողովրդի 

հետ, ավելի լավ ճանաչեց նրա հոգևոր կարողությունները: Գ. Սրվանձտյանցը 

շրջագայում է հայաբնակ բազմաթիվ վայրերում` Տիգրանակերտ, Սեբաստիա, 

Մարզվան, Ամասիա, Թոքատ, Պաֆրա, Սինոպ, Տիվրիկ, Ակն, Կամախ, Երզնկա, 

Դերջան, Կարին, Արաբկիր, Բաղեշ, Վան, Մուշ: Իր տպավորությունները ամփո-

փում է «Թորոս Աղբար» երկում39: Գրքում տրված է այդ վայրերի և տեղի հայ 

բնակչության կյանքի ու կենցաղի ճշմարտացի պատվերը` համապատասխան 

վիճակագրական տվյալներով, վերարտադրված է նրանց անցյալը, ներկան, 

տնտեսական, քաղաքական կացությունը: Յուրաքանչյուր վայրի համառոտ նկա-

րագրի հետ տրվում են տեղեկություններ նրա կլիմայի, առևտրական կամ արդ-

յունաբերական նշանակության, աչքի ընկնող շինությունների, դպրոցների, ու-

սուցիչների աշակերտության, տեղական կենդանիների ու բույսերի և այլնի մա-

սին:  

Թորոս Աղբարը այն երևակայական թռչունն էր, որին հեղինակը հանդիպել 

էր Նարեկացու ծննդավայրում գտնվող Ծովք լճում. ինչպես թռչունը ողբում էր 

Նարեկացու մահը, այնպես էլ Սրվանձտյանցը ողբում էր արևմտահայության 

շուրջ ստեղծված մթնոլորտը արյունարբու սուլթան Համիդի կողմից: Նա զգու-

շացնում էր մոտեցող վտանգի մասին: Ցավոք, Սրվանձտյանցի կանխատեսումը 

հայերին սպառնացող կոտորածների մասին իրականացավ 1994-1996 թթ.: «Թո-

րոս Աղբար»-ում հեղինակը վեր հանեց սերնդեսերունդ փոխանցված և ժողովրդի 

բանավոր լեզվում պահպանված հսկայական քանակությամբ ազգագրական նյու-

թեր: «Թորոս Աղբարի» ազգագրական-աշխարհագրական արժեքը բարձր է գնա-

հատվել Ռուսաստանի Աշխարհագրական ընկերության կողմից և համառոտված 

թարգմանվել ու տպագրվել «Торос Ахпар. Путеводитель по Армении» խորագ-

րով40: 

Ի տարբերություն մյուս աշխատությունների՝ «Հնոց-նորոցը» գրված է բա-

ցառապես գրավոր աղբյուրների հիման վրա: Զգալով թուրքական կառավարութ-

յունից եկող վտանգը՝ նա հայոց եկեղեցիներից վերցրեց ձեռագիր հավաքածու-

ներ, ավանդազրույցներ, ցուցակներ, որոնք էլ հրապարակեց նշյալ աշխատութ-

յան մեջ41:  

Մինչ Գ. Սրվանձտյանցը հայ ազգագրությունն իբրև գրական ատաղձ օգ-

տագործվում է գեղարվեստական գրականության մեջ: Այդ ձևով մեծ քանակութ-

յամբ նյութեր են հայթայթել Խ. Աբովյանը, Պ. Պռոշյանը, Րաֆֆին, գյուղագիրները 

և ուրիշներ: Եվ եթե գրողները ազգագրությունը ծառայեցրել են գեղագիտությա-

նը, ապա Գ. Սրվանձտյանցը, ընդհակառակը, գեղագիտությունն է ծառայեցրել 

ազգագրությանը: Իսկ սա հայ ազգագրության մեջ երևույթ էր, որը հայտնագործել 

և տաղանդավոր կերպով կիրառել է Գ. Սրվանձտյանցը: Ի պատիվ իրեն` Գ. Սր-

վանձտյանցը ազգագրական տվյալները գեղագիտական խոսքով մատուցելիս չի 

                                                            
39 Տե՛ս Գարեգին Սրվանձտյանց, Թորոս Աղբար Հայաստանի ճամբորդ, Երկեր, հ. 2, Երևան, 1982 

(մասն առաջին), էջ 169-323 (մասն երկրորդ), էջ 324-514: 
40 «Известия Кавказского отдела императорского Русского географического общества». Т.IX, Тифлис, 

1887. 
41 Գ. Սրվանձտյանց, Հնոց-նորոց, Կ.Պոլիս, 1874: 
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աղավաղել, չի խաթարել, որովհետև բուն նպատակը ազգագրությանը հարազատ 

մնալն է եղել42: Նախքան Գ. Սրվանձտյանցի աշխատությունների հրապարակու-

մը արևմտահայ մտավորականները աղոտ պատկերացում ունեին իրենց ժո-

ղովրդի բառ ու բանի, հավատալիքների, վարք ու բարքի, ծեսերի, սովորություն-

ների, հայրենի բնաշխարհի առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Այդ նյու-

թերը մեզանում մեծ մասամբ մնում էին, Թումանյանի խոսքով ասած, «ավերակ-

ների ու հողի տակ», իրենց պարծանքները` մոռացության ու անհայտության 

մեջ43: 

Գ. Սրվանձտյանցը առաջիններից մեկն էր, որն իր հայտնաբերած հա-

րուստ նյութերով մեծապես նպաստեց հայ բանագիտության, ազգագրության, 

գրականության ու հնագիտության զարգացմանը: Նրա աշխատությունները չէին 

սահմանափակվում միայն ճանաչողական նշանակությամբ. նա նաև իսկական 

գեղագետ էր, գրող ու բանաստեղծ: Հովհաննես Թումանյանը նրան համարել է «-
Մեր անուշ, հայրենախոս բանաստեղծը», իսկ նրա գրքերն էլ համեմատել է բու-

րումնալի ծաղկեփնջերի հետ: «Մի Աբովյան կամ մի Սրվանձտյանց,- գրել է նա,- 

կենդանի ծաղիկներից են կազմում իրենց փնջերը, որոնք ինչպես էլ կապված լի-

նեն, միշտ հոտավետ են ու հրապուրիչ»44: Գ. Սրվանձտյանցի երկերի արժանիքն 

այն է, որ նա, ամենայն հմտությամբ պահպանելով նյութերի անաղարտությունը, 

դրանք ներկայացրեց գեղարվեստական շնչով՝ միաժամանակ անելով ազգաբա-

նական ու բանագիտական նուրբ դիտողություններ: Ուստի նրա ժողովածուները, 

ճանաչողականից բացի, ունեն գիտական որոշակի արժեք: 

Ունենալով մեծ երևակայություն, ճոխ լեզու և մոտիկից ծանոթ լինելով 

արևմտահայության բարքերին ու սովորություններին՝ Սրվանձտյանցը ամբող-

ջացրեց Արևմտյան Հայաստանի տարբեր գավառներից գրառած ազգագրական 

նյութը: Նրա յուրաքանչյուր գիրքը մեծ աշխուժություն էր առաջացնում մտավո-

րականների շրջանում, եւ պատահական չէ, որ Սրվանձտյանցի երկերի ազդե-

ցությամբ սկսվեց մտավորականների շարժը դեպի գավառներ՝ ազգագրական, 

բանահյուսական նյութեր գրառելու համար: Սրվանձտյանցի հսկայական ժա-

ռանգությունը, հետաքրքրություն առաջացրեց դեպի ազգագրությունն ու բանահ-

յուսությունը, իսկ երկերի ինքնատիպ ոճը, լեզուն համապատասխան ճաշակ 

ձևավորեցին:  

Գ. Սրվանձտյանցը ազգագրական նյութեր շատ է գրանցել: Սակայն 

տպագրվել է ոչ ամբողջությամբ: Հեղինակը քանիցս նշել է, թե իր գրական վաս-

տակների զգալի մասը ուղևորությունների, պաշտոնափոխությունների և զանա-

զան անպատեհությունների ժամանակ կորստի մատնվել: Ազգագրի մեծ եղբոր 

դուստր Անթառամը 1944-1945թթ. ասել է թե հայ-թուրքական մի միջադեպի ժա-

մանակ, ըստ երևույթին 1895-1896 թթ. արևմտահայերի կոտորածների օրերին, 

թուրքերն սկսում են խուզարկել Վանա գրագիրների տները և շատերին բան-

տարկում են: Գարեգինի կրտսեր եղբայրը` Սիմոնը, երկյուղ կրելով, թե ընտանի-

քի անդամները բանտ կնետվեն, թոնրի կրակին է հանձնում Գ. Սրվանձտյանցի 

այնտեղ ունեցած ամբողջ արխիվն ու գրադարանը:  

                                                            
42 Տե՛ս Ռ. Նահապետյան, Գարեգին Սրվանձտյանցի ազգագրական բանահավաքչական գործունեու-

թյունը, էջ 116-117: 
43 Հովհաննես Թումանյան, Երկերի ժողովածու, հ.4, Եր., 1951, էջ 146-147: 
44  Նույն տեղում, էջ 377-378: 
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Գ. Սրվանձտյանցի երկերի դերը և նրա «Ծրագրի» հետևորդները: Սր-

վանձտյանցի կատարած գործը հասարակական մեծ արձագանք գտավ և ջերմ 

ընդունելության արժանացավ: Ինքը` Սրվանձտյանցն էլ իր կատարած գործը 

ներկայացնում էր որպես ուրիշներին խրախուսելու և ազգօգուտ գործունեության 

մղելու օրինակ: Նա գրում է. «Մեր մտադրությունն է ժողովրդական կյանքե ծա-

նոթություններ հիշել, որոնք լույս կարող են տալ մեր ազգային պատմության և 

լեզվին կամ գրականության. ուշադրության առնելու է, ուրեմն, անոնց մեջ եղած 

տնական, գեղջկական, քաղաքական ու կրոնական արարողությունները, առած-

ները, երդումները, անեծքները, օրհնանքները, երգերը, պարերը, տղայոց խաղե-

րը, որոնք առհասարակ կյանքի և լեզվի պատմությունը կը կազմեն» 45: 
1870-1890-ական թթ. ասպարեզ իջավ բանահավաքների մի ամբողջ սե-

րունդ, որը, ոգևորված Գ. Սրվանձտյանցի օրինակով, առավել արդյունավետ ազ-

գագրական-բանահյուսական հավաքչական գործունեություն ծավալեց: Հրապա-

րակվեցին մեծ թվով ազգագրական ու բանահյուսական ժողովածուներ, որոնք ա-

վելի լայնորեն ընդգրկեցին պատմական Հայաստանի ազգագրական շրջանները, 

մեծապես հարստացնելով հայ ազգագրության գանձարանը նորանոր նյութերով: 

Նշենք մի քանի հեղինակների՝ Արիստակես վարդապետ Սեդրակյան («Քնար 

մշեցվոց և վանեցվոց», Վաղարշապատ, 1874, «Ամուսնական խնդիրներ» Մոսկ-

վա, 1891), Արիստակես վրդ. Սարգսենց («Պանդուխտ վանեցին», Կ. Պոլիս, 1874), 

Պետրոս վրդ. Կալհոկեցի («Ասիական ճանապարհորդություն ի հայրենիս», Կ. 

Պոլիս, 1881), Գևորգ Գ. Շերենց («Վանա սազ», Թիֆլիս, մաս Ա, 1885, մաս Բ, 1899), 

Մ.Կ. Միրախորյան («Նկարագրական ուղևորություն ի հայաբնակ գավառս Ար-

ևելյան Տաճկաստանի…», Կ. Պոլիս, Մասն Ա. 1884, Բ. 1885, Գ. 1886), Հակոբ Հ. Ա-

լահվերդյան («Ուլնիա կամ Զեյթուն», Կ. Պոլիս, 1884), Հովհաննես Նազարյանց («-

Նախապաշարմունք», Թիֆլիս, 1878, «Անեկդոտներ», Թիֆլիս, հ. 1, 1876, հ. 2,1877), 

Երեմիա եպ. Տեր-Սարգսենց-Տևկանց («Տոհմային հիշատակարան», գիրք Ա և Բ, 

Վարագ, 1881), Սիմոն վ. Ճուլարտյան («Առածք ազգայինք», Վենետիկ, 1880), Հ.Կ. 

Ճանիկյան («Հնությունք Ակնա», Թիֆլիս, 1895), Գևորգ Տեր-Աղեքսանդրյան («Թիֆլի-

սեցոց մտավոր կյանքը», Թիֆլիս, 1886) և այլք: Այսպիսով, ժամանակի հայ գավա-

ռաբնակ մտավորականության ջանքերով ազգագրության և բանահյուսության 

ասպարեզում մեծաքանակ նյութեր կուտակվեցին տարբեր գավառներից և բնակ-

ավայրերից՝ ընդգրկելով և՛ Արևմտյան, և՛ Արևելյան Հայաստանը, նաև հայկա-

կան գաղթօջախները: Նրանց շնորհակալ գործունեության շնորհիվ կորստյան 

վտանգից փրկվեցին հայ ազգային մշակույթի անթիվ գանձեր: 

Սփյուռքի հայության համար ազգային ոգին պահպանելուն ուղղված ազգագ-

րական նյութերի սրվանձտյանական գրանցման հայրենաբաղձ ոճը ներկայումս էլ 

իշխող ձև է մնում: Հավաքված ու հրատարակված ազգագրական և բանահյուսա-

կան նյութերը, սակայն, վերը հիշատակված ժողովածուներում չունեցան ազգագ-

րության ու բանահյուսության գիտական պահանջներին համապատասխան մա-

կարդակ: Դրանք ազգագրական-բանահյուսական համալիր հետազոտություններ 

չէին և չէին էլ կարող լինել առանց դրանց գործունեությունը ուղղորդող գիտական 

ազգագրական ծրագրերի առկայության, ժամանակի հասարակական-քաղաքական 

պայմանների:  

                                                            
45 Սրվանձտյանց Գ., «Գրոց ու բրոց», հ. 1, մ.Ա, էջ 81: 
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1.2. Գրիգոր Խալաթյանցը (1858–1912) որպես հայ գիտական ազգաբանութ-

յան հիմնադիր: Հայ ազգագրության հետագա զարգացման գործում մեծ է եղել 

Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի պրոֆեսոր, նշանավոր հայագետ, պատմաբան, 

բանասեր Գրիգոր Խալաթյանցի` պատմագիտության, ազգաբանական գիտության, 

լեզվի ու գրականության բնագավառներում ունեցած դերն ու նշանակությունը46: Ն-

րա գրչին են պատկանում ավելի քան 20 տպագիր աշխատություն, հայ և օտար 

մամուլում սփռված բազմաթիվ հոդվածներ, ինչպես և անտիպ ուսումնասիրութ-

յուններ47:  

Ծնվել է 1858թ. սեպտեմբերի 15-ին Ալեքսանդրապոլ (այժմ` Գյումրի) քա-

ղաքում, վախճանվել է 1912թ. փետրվարի 8-ին Թիֆլիսում: Գիտության դոկտոր 

էր 1903 թվականից, պրոֆեսոր` 1906թ.: 1868-77-ին սովորել է Մոսկվայի Լազար-

յան ճեմարանում, 1877-80թթ.` Մոսկվայի համալսարանի բժշկական ֆակուլտե-

տում, ապա` տեղափոխվել պատմա-լեզվաբանական ֆակուլտետ և ավարտել 

1884-ին: Այնուհետև կատարելագործվել է Գերմանիայում: 1886-ից մինչև կյանքի 

վերջն աշխատել է Լազարյան ճեմարանում` դասավանդելով հայագիտական 

տարբեր առարկաներ: 1890-ից գլխավորել է հայագիտության ամբիոնը, իսկ 1897-

1903-ին եղել է ճեմարանի տեսուչը: Նրա անդրանիկ գործն է «Սասունցի Դավիթ» 
հայ ժողովրդական էպոսի ռուսերեն թարգմանությունը (1881), «Ղազար Փարպե-

ցի եւ գործք նորին» (1883), «Հայ ժողովրդական հեքիաթների ընդհանուր ուրվա-

գիծ» (1885, ռուս.), «Հայոց վեպը Մովսես Խորենացու Պատմության մեջ» (1896, 

ռուսերեն լեզվով), «Գիրք մնացորդացը» ըստ հնագույն հայ թարգմանության 

(1899), «Մովսես Խորենացին և յուր աղբյուրները» (1898), «Մովսես Խորենացու 

նորագույն աղբյուրների մասին» (1898), «Հայ Արշակունիները Մովսես Խորենա-

ցու «Հայոց պատմության» մեջ» (1903), «Ակնարկ Հայաստանի պատմության…» 
(1910, ռուս.): Թեև որոշ երկերում առկա են թյուր կարծիքներ, դրույթներ ու տե-

սակետներ, որոնք հետագայում մերժել է հայագիտությունը, սակայն այսօր էլ 

Խալաթյանցի բազմաթիվ երկեր պահպանել են իրենց գիտական արժեքը:  

Ազգագրության և բանահյուսության զարգացումն ու նվաճումները Եվրո-

պայում և Ռուսաստանում ազդակ հանդիսացան 1880-ական թթ. վերջին և հատ-

կապես 1890-ական թվականների սկզբին հայ ազգագրության և բանահյուսութ-

յան գծով կատարվող աշխատանքներն էլ գիտության նոր պահանջների համե-

մատ իրականացնելու համար: Այդ էր պահանջում նաև հայ ազգագրության և 

բանահյուսության ասպարեզում կուտակված նյութերի ու հարուստ փորձի ու-

սումնասիրությունը: Այդ գործը վիճակված էր Գր. Խալաթյանցին և Երվանդ Լա-

լայանին: Գր. Խալաթյանցի` որպես եվրոպական ազգագրության քաջածանոթ 

տեսաբանի, ազգագրական գործի կազմակերպչի գործուն մասնակցությամբ 

1880-ական թթ. սկզբներին հրատարակվում է ռուսերեն ազգագրական ծրագիր: 

Դրա օրինակով Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի ուսուցչապետ Գրիգոր Խալաթ-

յանցը 1887թ. հրատարակեց «Ծրագիր հայ ազգագրության և ազգային իրավաբա-

նական սովորությունների» (Մոսկվա, 1887) ուղեցույց ծրագիր-հարցարանը, որն 

անգնահատելի դեր ունեցավ հայ ազգագրական գիտության կայացման և զարգաց-

                                                            
46 Տե՛ս Շահնազարյան Ա., Պրոֆ. Գրիգոր Աբրահամյան Խալաթյանց // «Ազգագրական հանդես», 

գ.XXII, N1, Թիֆլիս, 1912, էջ 249-263: 
47 Վարդանյան Վ., Գր. Խալաթյան // ՊԲՀ, 1968, թիվ 4, էջ 143-149: 
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ման գործում: Այն համակարգված, կուռ կառուցվածք ուներ և նորույթ էր: Խալաթ-

յանցի ծրագիր-հարցարանը բացառիկ դրական դեր խաղաց ազգագրագետ կադրե-

րի պատրաստման, նպատակադրված դաշտային ազգագրական հետազոտություն-

ների իրականացման, բանահավաքչական նյութերի համակարգված գրառման, գի-

տական արշավախմբերի կազմակերպման գործում: Այն մեծապես խթանեց հայ 

ազգագրական գիտության ձևավորումն ու հետագա զարգացումը:  

Գր. Խալաթյանցը նախաբանում լուրջ ուշադրություն է դարձրել հայ ազգագ-

րության վերաբերյալ նյութերը մշակելու խնդրին՝ ցավով արձանագրելով. «Ժո-

ղովրդի խոսքն ու բարբառը, հին ծեսն ու սնապաշտությունը, առասպելական վեպն 

ու ավանդությունը, հին երգն ու խաղը, հեքիաթն ու առակը, որպես և շատ ազգային 

իրավաբանական սովորությունները – մեր աչքի առաջ պակասում, նվազում, մաշ-

վում, արհամարհանքի կամ մոռացության են տրվում և հետզհետե անհետանալու 

վիճակին մոտենում, շփվելով ու ընդհարվելով նորաձևությունների հետ, կյանքի 

նոր գաղափարների ու պայմանների, գրավոր օրենքների հետ, նոցա հոսանքին 

չդիմանալով և նոցա տեղի տալով»48: 

«Ծրագրով» սահմանվում էր առարկան, ուղղություն տրվում բանահավաք-

ներին՝բազմապատկելով նրանց թիվը: Ծրագիրը ընծայված է Գ. Սրվանձտյան-

ցին: Ծրագրից հետո մեծ հետաքրքրություն է առաջանում դեպի ազգաբանությու-

նը («Ծրագրիդ ճառագայթներով, ուր կլուսավորեր, կառաջնորդեր և կցուցաներ 

ամեն բան պարզ ու կատարյալ, մեծ գործի պիտանի է Ծրագիրդ»,- գրում է Գ. Սր-

վանձտյանցը):  

Ծրագրի բովանդակությունը, կառուցվածքը: Ծրագիրն ընդգրկում էր 500 

հարց և 10 բաժին, որ վերաբերում են կենցաղի և մշակույթի ամենատարբեր բնա-

գավառներին. 1) աշխարհագրական և պատմական տեղեկություններ, 2) մարդա-

բանական տեղեկություններ, 3) բնակարանը և իր պարագաները, 4) զգեստ և զարդ, 

5) կերակուր և խմիչք, 6) կենցաղ և զբաղմունք, 7) ընտանեկան բարք ու սովորույթ, 

8) հավատք, 9) լեզու և գիր, արվեստ, ձեռագիր, 10) ժողովրդական բանավոր գրա-

կանության տեսակները: Ծրագրի երկրորդ բաժինը վերաբերում է իրավունքին և 

կազմված է երեք գլխից՝ 1) հասարակական կացություն և վարչություն, դատ ու պա-

տիժ, 2) քաղաքացիական իրավունք, 3) քրեական իրավունք49: Գ. Խալաթյանցի «Ծ-

րագիրը» արդյունք էր խոր ու բազմակողմանի հետազոտության: Այն ժամանակի 

գիտության համատեքստում ընդհանրացնում և ամփոփում է ազգագրության բնա-

գավառը, նրա սահմանումն ու ընդգրկումը, դասակարգումը, ինչպես նաև վեր հա-

նում մշակույթի այլ բնագավառների հետ ունեցած առնչություններն ու կապերը` 

ելնելով հայ իրականության և հայկական նյութի պահանջներից: Յուրաքանչյուր 

բաժնի և ենթաբաժնի մեջ նա հարցադրումների հետ տվել է մի շարք ծանոթություն-

ներ, օրինակներ ու նմուշներ` նպաստելու բանահավաքի աշխատանքին: «Ծրա-

գիրն» իր ներքին կառուցվածքով և հարցադրումներն իրենց բնույթով նպատակ ու-

նեին ազգագրական երևույթների և մշակութային տարբեր մարզերի փաստերը ներ-

կայացնել ոչ թե մեկուսացված, այլ համակցված և փոխադարձ ներթափանցումնե-

                                                            
48Խալաթյանց Գր., Նյութեր հայ ազգագրության պատմության // «Էմինյան ազգագրական ժողովածու», 

հ.Է, Մոսկվա, 1908, էջ 48: 
49 Խալաթյանց Գր., Ծրագիր հայ ազգագրութեան և ազգային իրավաբանական սովորությունների, 

Մոսկվա, 1887, էջ 44: 
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րով: Միաժամանակ ուշագրավ խորհուրդներ ու ցուցումներ էր տալիս բանահա-

վաքներին, թե ինչպես պետք է զրուցել բանասացների հետ, ինչ կերպ գրի առնել և 

դասավորել համապատասխան բաժինների հարցադրման արդյունքները: Գիտնա-

կանը հատուկ ուշադրություն է հրավիրում նյութերի հարազատ և անաղարտ 

գրանցման հանգամանքին: Նա գրում է. «Բանահավաքը մեծ ուշադրությամբ և 

հարգանքով պետք է վերաբերվի այն բոլոր տեղեկություններին, որ իրան կհաղոր-

դեն կամ ինքը կժողովե անմիջապես… Հարկավոր է դիտել ու գրել այն, ինչ որ կա, և 

ոչ թե այն, ինչ որ պետք է լինի` բանահավաքի կարծիքով»50: Այնուհետև Գր. Խա-

լաթյանցը իր «Ծրագրի» մեջ մատնանշում է, որ ազգագրական-բանահյուսական 

նյութերի հավաքման գործին պետք է հաջորդեն առանձին հավաքածուների 

հրատարակությունը, ուր ներկայացված լինեն և ազգագրական նկարագրութ-

յուններ ու բանահյուսական ստեղծագործություններ և հետազոտություններ: 

Գ. Խալաթյանցը «Նյութեր հայ ազգագրության պատմության համար» հոդ-

վածում մատնանշում էր հայ ազգագրագետների անելիքները. 1) պետք է շտա-

պեցնել դաշտային ազգագրական նյութեր հավաքելու խնդիրը, 2) պետք է հոգ 

տանել կազմելու ազգագրական մատենախոսական լիակատար նկարագրութ-

յուններ, 3) նյութեր հավաքելուն զուգընթաց, պետք են մեզ դրանց հիման վրա 

կատարել ուսումնասիրություն, հետազոտություն, վերլուծություն, 4) պետք է աշ-

խուժացնել հայոց ազգագրական գործունեությունը, 5) ձեռնարկել անհապաղ գի-

տական արշավախմբեր, գիտական համաժողովներ, 6) պետք է հիմնել ազգագ-

րական թանգարաններ, բուհերում դասավանդել կովկասյան և հայ ազգագրութ-

յան վերաբերյալ առարկաներ, 7) մեծ կարևորություն ունի հայ ազգագրության 

համար և դրացի ազգերի ընկերական և հասարակական կենցաղի համեմատա-

կան ուսումնասիրությունը51: Գ. Խալաթյանցի կարծիքով, ազգագրությունը օգ-

նում էր պարզելու շատ կարևոր խնդիրներ: Ժողովրդի բուն պատմությունը վե-

րականգնելու անսպառ նյութը պարուրված է հեքիաթների, առասպելների, հա-

նելուկների, առակների, գեղջկական երգերի և բանահյուսական այլ ստեղծագոր-

ծությունների մեջ, որոնք, «դարերի ընթացքում փոփոխվելով, բարդվելով, ձևա-

կերպվելով», իրենց մեջ պարփակել են կյանքի իսկական պատկերը, «ժողովրդի 

ձգտումներն ու իդեալները»: Ժողովրդագիտությունը, ըստ գիտնականի, ինքնա-

ճանաչման մի հզոր միջոց է, բացի այդ, այն նպաստում է լեզվի, գրականության, 

բարոյագիտության, իրավագիտության զարգացմանը: Նա հրամայական պա-

հանջ է համարում ազգագրական բաժիններ հիմնել Պոլսում, Էջմիածնում, ընդ-

լայնել բանահավաքման միջոցները, Թիֆլիսում կովկասագիտական համալսա-

րան բացել: Գ. Խալաթյանցին մտահոգում է, որ շատ ավանդություններ, իրավա-

կան սովորություններ, շփվելով նորամուծություններին, գրավոր կանոններին` 

«նվազում, մաշվում, արհամարհանքի կամ մոռացության են տրվում», «կանցնի 

շատ-շատ մի կես դար և այդ մեր պապերից ավանդած հազարավոր տարիների 

շատ կողմերից թանկագին կտակը կկորչի անդարձ, եթե օրով առաջ հոգ չտա-

նենք խնամքով արձանագրելու նրան և պահելու գիտության համար»: Նա նշում 

ու կարևորում է, որ երբ կարողանանք մեզանում էլ գիտության վերածել ազգագ-

րությունը, այնժամ հիմք կգոյանա գրելու մեր մշակույթի ու երկրի պատմությու-

                                                            
50 Նույն տեղում, էջ ԺԸ: 
51 Խալաթյանց Գր., Նյութեր հայ ազգագրության պատմության, էջ 57-58: 
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նը` «ճշմարտացի ու պատշաճավոր»52:  
«Ծրագիրը» էական դեր խաղաց ազգագրական գործը հայ իրականության 

մեջ գիտական սկզբունքներով իրականացնելու հարցում: Այդ ժամանակաշրջա-

նի հայ գրականությունը, դրա ամենալայն ըմբռնմամբ, ողողված է ժողովրդի ա-

ռօրյան, կենցաղն ու սովորույթները համակողմնաիորեն արտացոլող առատ 

նյութերով: Այն իր արտացոլումը գտավ թե՛ գեղարվեստական գրականության 

մեջ` Րաֆֆի, Պ. Պռոշյան, Ռ. Պատկանյան, Մուրացան, Հ. Թումանյան, Մ. Նալ-

բանդյան և թե՛ Վ. Սուրենյանցի, Լանսերեի, Ֆեթվաճյանի, Գ. Բաշինջաղյանի, Կո-

միտասի, Կարա-Մուրզայի, Ռ. Մելիքյանի, Թ. Թորամանյանի և ուրիշների ար-

վեստի գործերում: Հայ ազգագրական նյութի մատուցման ու մեկնաբանման գոր-

ծում նշանակալի ներդրում կատարեցին Ս. Ամատունին53, Ա. Ղլտճյանը54, Մ. Մի-

րախորյանը55, Ս. Հայկունին56, Գ. Ախվերդյանը57 և այլք: Մի շարք հանդեսներ` 

«Արաքս», «Բյուրակն», «Բազմավեպ», «Հանդես ամսօրյա», «Մշակ» և այլն, և ա-

պա` «Ազգագրական հանդես», «Էմինյան ազգագրական ժողովածու» նվիրվեցին 

հայ ազգաբանական գործունեությանը: 

Գր. Խալաթյանցի հորդորով են հիմնվել «Հայոց ազգագրական ընկերութ-

յունը» և «Ազգագրական հանդեսը» («Այժմ մնում է,- գրում է Լալայանը Խալաթ-

յանցին,- մի ուրիշ ցանկության իրականանալը, դուք վերադառնաք Կովկաս և ս-

տանձնեք այս ընկերության ղեկավարությունը»):  

1906թ. Խալաթյանցը հրավիրվում է Մոսկվայի Կայսերական համալսարան 

և վարում հայ ազգագրություն դասընթացը: 

Նշանավոր հայագետը զբաղվել է նաև հայ մատենագիրների, մասնավորա-

պես Մ. Խորենացու քննությամբ և նրանց գործերի թարգմանություններով: Նա 

ռուսերեն և գերմաներեն թարգմանել է «Սասունցի Դավիթ» էպոսը, գրել այդ լե-

զուներով «Հայ ժողովրդական հեքիաթների ուրվագիծ» աշխատությունը: 

 

1.3. «Էմինյան ազգագրական ժողովածու»-ի (1901-1913թթ., 9 հ.) դերն ու 

նշանակությունը հայ ազգագրական գիտության պատմության մեջ: Համաձայն 

Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի պրոֆեսոր Մկրտիչ Էմինի կտակի` որոշվում է 

նրա դրամագլխի եկամուտներն ուղղել հայ ազգագրության և հայ ժողովրդական 

գրականության վերաբերյալ ուշադրության արժանի նյութերի և հետազոտութ-

յունների ժողովածուներ հիմնելուն: «Դրամագլխի հաշվով տպագրվելիք թե՛ ժո-

ղովածուները և թե՛ առանձին գրվածքները պետք է գիտական նշանակություն ու-

նենան և վերաբերվեն Հայ ազգագրության, հայոց հավատքին, հնություններին, 

պատմության, որպես և լեզվին, բանավոր ու գրավոր գրականության, արվեստ-

ներին: Ժողովածուները պետք է նվիրվեն Էմինի հիշատակին»58: Ահա Էմինյան 

                                                            
52 Խալաթյանց Գր., Նյութեր հայ ազգագրության պատմության, էջ 46-48: 
53 Ամատունի Ս., Հայոց բառ ու բան, Վաղարշապատ, 1912: 
54Ղլտճեան Ա., Հայոց հին իրաւունքը, Ալեքսանդրապոլ, 1918: Նույնի՝ Ամուսնութիւն, ամուսնալուծու-

թիւն և քաղաքացիական պսակ, Ալեքսանդրապոլ, 1904: 
55 Միրախորյան Մ., Նկարագրական ուղևորություն ի հայաբնակ գավառս Արևելյան Տաճկաստանի 

(տեղագրությունք սարեն ու ձորեն, հնեն ու նորեն պտանի գիտնոց), Կ.Պոլիս, հ.1, 1884, հ.2, 3, 1885: 
56 Հայկունի Ս., Բագրևանդ, ջրաբաշխ գավառ, 1, Էջմիածին, 1894: 
57 Ахвердов Ю., Тифлисские амкары, Тифлис, 1883. 
58 «Մկրտիչ Էմինի երկասիրությունները», հ.4, Մոսկվա, 1898: 
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ազգագրական այդ դրամագլխի միջոցներով, ի թիվս այլ գործերի, տպագրվում են 

նաև «Էմինյան ազգագրական ժողովածուի» 9 հատորները: Ժողովածուի խնդիրն 

էր հայ ազգագրության և ժողովրդական գրականության վերաբերյալ ուշադրութ-

յան արժանի հավաքածուներ, նյութեր և գիտական հետազոտություններ հրա-

տարակելը: Գր. Խալաթյանցը մեծ աշխատանք է կատարել «Էմինյան ազգագրա-

կան ժողովածուն» գիտական պատշաճ մակարդակով հրատարակելու համար: 

Ժողովածուի 1-8-րդ հատորների անփոփոխ խմբագիրը Գր. Խալաթյանցն էր, իսկ 

9-րդ հատորը (նրա մահից հետո) խմբագրել է հայագետ Կ. Կոստանյանը: Այն 

համառ ջանքերը, եռանդուն ստեղծագործական աշխատանքը, որ թափել է Խա-

լաթյանցը հանդեսի 8 հատորների խմբագրման, ծանոթագրության ու տպագ-

րության ուղղությամբ, վեր է ամեն տեսակի գնահատությունից: ԷԱԺ-ի առաջին 

գիրքը (1901) նվիրված է պատմական Հայաստանի ազգագրական ինքնատիպ 

շրջաններից մեկին` Շիրակի ազգագրությանն ու բանահյուսությանը, որի նյութե-

րը ամբողջությամբ հավաքել է ճանաչված ազգագրագետ Ալեքսանդր Մխիթար-

յանը (1846-1916)` «Փշրանքներ Շիրակի ամբարներից» վերնագրով: Նրանում նե-

րառված են` առաջին մասում՝ Ժողովրդական բանավոր գրականության տեսակ-

ները` հեքիաթ, առակ, առած, հանելուկ, օրհնանք, անեծք, երդում և այլն: Երկ-

րորդ մասը վերաբերում է ազգագրությանը, որտեղ ներկայացված է տեղացիների 

ընտանեկան բարքն ու սովորույթը, կենցաղն ու զբաղմունքը և հատկապես հա-

վատքը (սնոտիապաշտություն, նախապաշարմունքներ, երազներ, բժշկություն, 

կախարդություն, թովչություն, բժժանք), իբրև հավելված` Շիրակի բարբառի հա-

մառոտ բառարանը: Խոսելով հավաքածուի նշանակության ու արժեքի մասին՝ 

հատորի առաջաբանում Գ. Խալաթյանցը նշում է, որ շատ երևույթներ ու նյութեր 

նման կլինեն և կհիշեցնեն այլ գավառների ազգագրական նկարագրությունները 

և, միաժամանակ, գիտնականը իրավացի դիտողություն է անում. «Բայց նաև այս 

կրկնությունը` որոշ սիստեմի հետ միասին յուր անհերքելի արժեքն ունի` վերս-

տուգելով ու հաստատելով նախընթաց հաղորդածները և հայ ազգագրության 

համեմատական ուսումնասիրության համար ավելի առատ և ապահով նյութ 

պատրաստելով»59: Քննության առարկա նյութերից բացի, Ա. Մխիթարյանը հրա-

տարակել է նաև «Տաղեր և խաղեր» (Ալեքսանդրապոլ, 1900) ուշագրավ ժողովա-

ծուն:  

Ժողովածուի 4 գիրք նվիրված է վաստակաշատ բանահավաք Սարգիս Հայ-

կունու (1838-1908) բանահյուսական նյութերի հավաքածուներին` Հայ ժողովր-

դական վեպեր (6 հատ, որոնց թվում` «Դավիթ և Մհեր» վեպի Մոկաց ճյուղը) և 

հեքիաթներ (42 հատ), (հատոր Բ, Մոսկվա-Վաղարշապատ, 1901): «Հայ ժողովր-

դական հեքիաթ» (հատոր Դ, 1902), «Դավիթ և Մհեր» դյուցազանվեպի Շատախի 

և Արարատյան ճյուղերը, «Հայ-քրդական վեպ» (հ. Ե, 1904), «Հայ ժողովրդական 

երգ» և բանահյուսական այլ ժանրի ստեղծագործություններ (հ. Զ, 1906): Գրի է 

առնված «Սասնա Ծռեր»-ի 4 պատում, ժողովրդական վեպերի ու սիրավեպերի 

32 պատում, 117 հեքիաթ ու առակ, 276 երգ, մոտ 800-ի հասնող առած, ասաց-

վածք, հանելուկ և այլն: Անհրաժեշտ է ընդգծել չորս հատորներում տեղ գտած Ս. 

Հայկունու բանահյուսական նյութի ժանրային բազմազանությունը՝ էպոսի 4 պա-

տում, հեքիաթներ, երգեր, առածներ ու հանելուկներ, անեծքներ, օրհնանքներ, 

                                                            
59 «Էմինյան ազգագրական ժողովածու», այսուհետ՝ ԷԱԺ, հ.Ա, Մոսկվա-Ալեքսանդրապոլ, 1901, էջ 8: 
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երդումներ, շուտասելուկներ, որոնք հարուստ են ոչ միայն քանակով, այլև իրենց 

գրառման վայրերով: Գր. Խալաթյանցը շատ բարձր է գնահատում Ս. Հայկունու 

բանահավաքչական գործունեությունը` ազգագրական տարբեր շրջաններից 

գրառած մեծաքանակ և բազմազան նյութերի և դրանց արժանահավատության ու 

բարեխղճության, բացի հայկական նյութերից, հարևան ժողովուրդներից բանահ-

յուսական նյութեր գրառելու համար60: Ի դեպ, Սարգիս Հայկունու գործունեութ-

յունը ըստ արժանվույն գնահատել է Վերժինե Սվազլյանը61:  

ԷԱԺ-ի ընդգրկած մյուս բնագավառը ազգագրական լեզվաբանությունն է` 

էթնոլինգվիստիկան: Երեք հատորներում լույս է տեսել Հ. Աճառյանի (1876-1953)` 

«Թուրքերենի ազդեցությունը հայերենի վրա և թուրքերեն փոխառյալ բառերը» 

(հ.Գ, 1902), «Հայ բարբառագիտություն», (հ.Ը, 1911), «Հայերեն գավառական բա-

ռարան», (հ.Թ, 1913) աշխատությունները: Սրանով ԷԱԺ-ը բարձրացրեց ժողովր-

դական լեզվի, ազգագրական լեզվաբանության հիմնախնդիրը: 

ԷԱԺ-ի Է հատորը (1908) Գր. Խալաթյանցը ներկայացրել է որպես ազգագ-

րության և բանահյուսության տեսության ու պատմության ընդհանուր հոդվածնե-

րի ժողովածու: Հայերեն թարգմանությամբ ներկայացված են Լ. Շտերնբերգի «Ազ-

գագրություն», «Համեմատական կրոնախոսություն», Ե. Անիչկովի «Ֆոլկլոր», Հ. 

Լիպպերտի «Կույլտուրի պատմություն» և մի քանի այլ հոդված: Այստեղ է հրա-

տարակված Գր. Խալաթյանցի «Նյութեր հայ ազգագրության պատմության» ու-

շագրավ հոդվածը, որում առաջ քաշված անելիքները առ այսօր էլ մնում են ա-

ռաջնահերթ պահանջ: 

 

1.4. Մկրտիչ Խրիմյանի երկերի ազգագրական և բանահավաքչական հա-

մառոտ բնութագիրը: Մկրտիչ Խրիմյանը (Խրիմյան Հայրիկ) հայտնի է ոչ միայն 

իբրև հայ ժողովրդի մեծ երախտավոր, հասարակական-քաղաքական և կրոնա-

կան խոշոր գործիչ, գրող, այլև նշանավոր բանահավաք-ազգագրագետ: Խրիմյան 

Հայրիկը (Մկրտիչ Ա. Վանեցի) ծնվել է Վանում 1820թ. ապրիլի 4-ին, վախճանվել 

է 1907թ. հոկտեմբերի 29-ին Վաղարշապատում: Հայոց կաթողիկոս էր 1893 թվա-

կանից: Սովորել է Վասպուրականի Լիմ և Կտուց անապատների դպրոցներում, 

1842թ. հաստատվել է Կ.Պոլսում: 1847թ. ճանապարհորդել է Պարսկաստանում, 

Անդրկովկասում, այցելել Երուսաղեմ: 1848-1850 թթ. ուսուցչություն է արել Կ.-

Պոլսի Խասգյուղ թաղամասի դպրոցում: 1851թ. Կ.Պոլսի պատրիարքարանի 

հանձնարարությամբ մեկնել է Կիլիկիա` հայության կյանքը ուսումնասիրելու և 

տեղի կրթական գործին նպաստելու համար: 1854թ. ձեռնադրվել է վարդապետ: 

1855թ. Կ.Պոլսում հիմնադրել է «Արծուի Վասպուրական» պաբերականը: 1856թ. 

Վարագավանքի վանահայրն էր, 1857-ին հիմնադրել է տեղի Ժառանգավորաց 

գիշերօթիկ վարժարանը: 1860-ին այցելել է Արևելյան Հայաստան, ծանոթացել 

հայ կյանքին: 1862թ. ստացել է Տարոնի հոգևոր առաջնորդի պաշտոնն ու Ս.Կա-

րապետ վանքի վանահայրությունը` ձեռնարկել է նոր Ժառանգավորաց վարժա-

րանի հիմնադրումը: Ժողովրդի մեջ նա մեծարվել է «Հայրիկ» պատվանվամբ: 

1868թ. Էջմիածնում օծվել է եպիսկոպոս, 1869թ. ընտրվել է Կ.Պոլսի Հայոց պատ-

                                                            
60 Տե՛ս ԷԱԺ, հ. Զ, Մոսկվա-Վաղարշապատ, 1906, էջ 14: 
61 Վերժինե Սվազլյան, Սարգիս Հայկունի. Կյանքը և գործունեությունը // «Հայ ազգագրություն և բա-

նահյուսություն», Նյութեր և ուսումնասիրություններ, հ. 4, Եր., 1973: 
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րիարք (մինչև 1873-ը): 1878թ. եղել է Բեռլինի կոնգրեսի հայկական պատվիրա-

կության ղեկավարը: 1879թ. ընտրվել է Վանի հոգևոր առաջնորդ, 1880թ. Վանում 

բացել է երկրագործական ուսումնարան: Աջակցել է Վանի «Սև խաչ» և Կարինի 

«Պաշտպան հայրենյաց» ազգային ազատագրական գաղտնի կազմակերպութ-

յունների ստեղծմանն ու գործունեությանը, 1892թ. մայիսին ընտրվել է Ամենայն 

հայոց կաթողիկոս, 1893թ. սեպտեմբերի 26-ին օծվել է Էջմիածնում: 1895թ. մեկնել 

է Պետերբուրգ և Նիկոլայ II ցարից հայցել նրա պաշտպանությունը Արևմտյան 

Հայաստանում խոստացված բարենորոգումների իրականացման համար: Եռան-

դուն պայքար է մղել հայ եկեղեցապատկան ունեցվածքը բռնագրավելու մասին 

1903-ի հունիսի 12-ի ցարական օրենքի դեմ և այլն62: Մկրտիչ Խրիմյանի հասա-

րակական գործունեությանն են անդրադարձել Ա. Մադոյանը, Հ. Պետրոսյանը63, 

ազգագրական գործունեությանը՝ Ա. Պետրոսյանը64: Խրիմյանի գրական ժառան-

գության ուսումնասիրության տեսակետից ուշադրության արժանի են նաև Վ. 

Պալճյանի65, Կ. Դանիելյանի66, Հ. Պետրոսյանի67 ուսումնասիրությունները:  

Նրա «Պապիկ և Թոռնիկ», «Դրախտի ընտանիք», «Սիրաք և Սամուել», «-

Վանգոյժ», «Հայգոյժ» աշխատությունները68 կարևոր ազգաբանական աղբյուրա-

գիտական արժեք ունեն: Դրանցում (հատկապես «Պապիկ և Թոռնիկ»-ում) Մ. Խ-

րիմյանը ուշագրավ և եզակի նկարագրություններ ունի տնտեսական կենցաղի` 

երկրագործության շարացան ու շաղացան համակարգերի, վար ու ցանքի ձևերի, 

երկրագործական աշխատանքային գործիքների, հատկապես վարի ու հնձի, ո-

ռոգման ու պարարտացման, բերքահավաքի և կալսոցի, շտեմարանելու, երկրա-

գործական պաշտամունքի, ժողովրդական հմտությունների ու կիրառված դարա-

վոր փորձի, աշխատանքի համագործակցության ձևերի (հարակաշ) և այլնի վե-

րաբերյալ: Հանգամանորեն ներկայացնում է Վանա լճի ավազանում կիրառված 

վարուցանքի «արդյունավետ» շարացան համակարգը, որը ապահովում է բարձր 

բերքատվություն. «մինչև մեկին քսան ու քսանհինգ» բերք էր ստացվում, սերմի 

կորուստ չէր լինում: Շարացան համակարգը Խրիմյանն անվանել է «տիր» կամ 

«դիր» դնել («Պապիկ և Թոռնիկ», էջ 49-51): Այնուհետև տալիս է շարքացան արո-

րի բացառիկ նկարագիրը. «Հարօրի խոփի ետև կցված կան երկու տախտակներ 

կանգուն ու կես երկարությամբ և թզաչափ լայնությամբ: Այս երկու տախտակներ 

կցված են իրարու, եռանկյուն ձև ունեն. Վերին մասն բաց է թզաչափ լայնությամբ, 

իսկ վարի մասն մի մատի չափ բաց է տախտակներու երկարությամբ, այնպես, որ 

սերմնացան այդ հարօրին ետևեն երթալով սերմը փոքրիկ բուռով կը ձգե տախ-

                                                            
62 Հ. Աճեմյան, Հայոց հայրիկ, Թավրիզ, 1929, Մ. Գաբրիելյան, Խրիմյան Հայրիկ, Նյու Յորք, 1892, Գ. 
Գյոզալյան, Խրիմյան Հայրիկ (Գաղափարների աշխարհը), Պեյրութ, 1962, Ս. Երեմյան, Ազգային 

դեմքեր, Գրագետ հայեր, առաջին շարք, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1913, Խ. Մալումյան, Մ. Խրիմյան, 

Թիֆլիս, 1892, Է. Կոստանդյան, Մկրտիչ Ա Վանեցի, ՀՍՀ, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 641-642: 
63 Տե՛ս Ա. Մադոյան, Հ. Պետրոսյան, Գաղափարի և ազատության ջահակիրը (առաջաբան) // Խրիմյան 

Հայրիկ, Երկեր, Երևան, 1992, էջ 5-18: 
64 Տե՛ս Ա. Պետրոսյան, Մկրտիչ Խրիմյանը բանասաց, բանահավաք, ազգագրագետ, ԵՊՀ 

Աստվածաբանության ֆակուլտետի «Տարեգիրք», Զ, 2011: Տե՛ս նաև նույնի` Հայ գրականությունը և 

բանարվեստը ազգագրության սկզբնաղբյուր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 139-171: 
65 Վ. Պալճյան, Խրիմյան Հայրիկը որպես դաստիարակ, Պուքրեշ, 1943: 
66 Կ. Դանիելյան, Հայ գյուղագրությունը 19-րդ դարում (1860-1890), Երևան, 1973: 
67 Հ. Պետրոսյան, Գեղամ Տեր-Կարապետյան, Երևան, 1983: 
68 Տե՛ս Խրիմյան Հայրիկ, Երկեր, կազմողներ Ա. Մադոյան, Հ. Պետրոսյան, Երևան, 1992: 
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տակներու մեջ և անտի ակոսին մեջ կիյնան կարգավ սերմի հատիկներ. ակոսի 

երկու կողմի հողեր թափելով կը ծածկեն սերմեր: Դու տեսնաս բուսած ժամանակ 

որչա¯փ սիրուն ձեւ կունենան ուղիղ գծով ակոսէն կը բարձրանան, եւ հաջող տա-

րին մինչև մէկին քսան և քսանհինգ (բերք) կուտան»69: Շարքացան արորով մշակ-

վում էին գերազանցապես լանջային, անջրդի հողերը: Այս համակարգի օգտա-

գործման շնորհիվ Վասպուրականը հռչակված էր ցորենի բարձր բերքատվութ-

յամբ70:  

Խրիմյանի վկայությամբ, երբ ցանքը սկսվում էր, սերմնացանը «… տուն չէր 

դառնար դաշտէն», քնում էր բացած ակոսի մեջ՝ բաց երկնքի տակ, մինչև ա-

վարտվեր սերմից հանելու ժամանակը: Ցանքը սկսելու համար նա «… գոտին 

պինդ կկապէր բուռն մի սերմէն առնելով շապկի սրտաբացեն կը ցանէր ծոցին 

երկու կողմը մինչև անթատակեր.ետոյ երես խաչակնքելով կսկսէր ցանել արտը»: 
Ցանքը տևում էր 20-30 օր` «… մինչև կը ծլէին ցանվորի ծոցի հատիկներ»: Դա 

«…մի բարեգուշակ նշան կը համարվէր ցանված արտերուն պտղաբերութեան…» 
(«Պապիկ և Թոռնիկ», էջ 57-58): Խրիմյանը անդրադառնում է գարնանացան և 

աշնանացան համակարգերին, արհեստական ոռոգման համակարգերի անհրա-

ժեշտությանը, ցանքաշրջանառությանը, արտերը քարերից մաքրելու, գոմաղբով 

պարարտացնելու, սերմը պարբերաբար փոխելու և այլ հարցերի՝ հմուտ հողա-

գործի բանիմացությամբ: Դրանք ներկայացված են բացառապես իր դաշտային 

ազգագրական նյութերի հիման վրա: Նույն կերպ արժեքավոր են անասնապա-

հության, հատկապես լծկանի, օժանդակ զբաղմունքների, շերամապահության, 

մետաքսի ստացման, արհեստագործության, փոխադրամիջոցների տեսակների 

վերաբերյալ տեղեկությունները: Տնտեսական կենցաղի վերաբերյալ Մ. Խրիմյանի 

անդրադարձները ունեն ազգագրական հետազոտությունների սկզբնաղբյուրի 

արժեք:  

Կարևոր տեղ են գրավում ընտանիքին և ընտանեկան կենցաղին վերաբերող 

նյութերը: «Դրախտի ընտանիք»-ում գլխատանը, գերդաստանին, նրանում գործող 

սովորութային իրավունքի չափանիշներին, աշխատանքի սեռատարիքային բաժա-

նումներին, կնոջ և տղամարդու կարգավիճակին, ամուսնական, հարսանյաց արա-

րողություններին, ամուսնացող զույգի իրավունքներին ու պարտականություննե-

րին, ծնողների ու զավակների փոխհարաբերություններին, ընտանեկան դաստիա-

րակության հարցերին, հուղարկավորության սովորույթներին և այլ խնդիրների վե-

րաբերող հարցեր են արտացոլված (էջ 180-186): 
Մ. Խրիմյանն ընտանեկան կյանքի բարեկեցության համար առաջ է քաշում ե-

րեք պայման՝ ուսում, դաստիարակություն և տնտեսություն. «Լուսով հաց գտէք, 

դաստիարակութեամբ բարի ընտանիք կազմեցէք, իսկ իմաստուն տնտեսութեամբ 

հոգացէք… ձեր ներկան և ապագան» (նույն տեղում, էջ 185): Հարկ ենք համարում 

նրա ուսանելի մի քանի մտքեր մեջբերել, որոնք այսօր էլ ունեն դաստիարակչական 

մեծ արժեք. 

- Գիտե±ս, Թոռնիկ, Աստուած մի արասցէ, եթե քո ամուսին Շուշան մեռնի, մի 

ուրիշ Շուշան կարող ես առնել, բայց երբ հող քեզ համար մեռնի, այսինքն կամ ծա-

                                                            
69 Խրիմյան Հայրիկ, Երկեր, էջ 50: 
70 Տե՛ս Վ. Բդոյան, Երկրագործական մշակույթը Հայաստանում, Երևան, 1972, էջ 252-253: 
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խես, կամ ձեռքէդ հանես եւ զրկուիս քո ժառանգած հողէն, էն ժամանակ դու էլ կը 

մեռնիս, Շուշանն էլ հետ քեզ կը մեռնի եւ Պապիկի տուն եւ օճախ կը քանդուի («-
Պապիկ և Թոռնիկ», էջ 24):  

«Իշխանության առաջին խանձարուրն ընտանիքն է» («Սիրաք և Սամուել», 

էջ 329): 
- «Նահապետական ընտանեաց մեջ շատ նշանավոր էր ծնողաց յարգանք ու 

որդւոց պատկառանք» («Դրախտի ընտանիք», էջ 195): 
- «Ընտանեկան կյանքին և տան շինութեան հիմնաքարեր կը համարուին 

հայր ու մայր» (նույն տեղում): 
- «…Աշխարհիս չարեաց ու բարեաց սկզբնածնունդ մայր ընտանիքն է» (նույն 

տեղում, էջ 205-206): 
- «Հայրենի կրոն, հավատ և եկեղեցին, այո այդ սուրբ ավանդները անեղծ, ան-

կորուստ պահելու խորանն ընտանիքն է» (նույն տեղում, էջ 207): 
- «Յորժամ տան ծերունի նահապետ ողջ է, ու կը կառավարէ որդիքները և ա-

թոռները, նմանապէս մայր տանտիկին իւր հարսները և աղջիկները… նորածին 

մանուկներու օրորոցներով կը լեցուի և կը ցնծայ տունը» (նույն տեղում): 
- «Հայրս… զարմացեր է, երբ քսանի չափ նորածին տղոց օրորոցները համ-

րած է»,-խոսքը Մշո Հացեկաց գավառ կատարած ուղևորության մասին է (նույն տե-

ղում, էջ 207-209): 
- «Ամուսնութիւն Աստծոյ հաստատած մի օրէնքն է` մարդկային սեռ պահե-

լու համար» («Պապիկ և Թոռնիկ», էջ 128):  

- «Ամուսնութիւն Աստծոյ խորհրդաւոր ձեռագործ և բնական օրէնքն է, … ա-

մուսնական օրենքը դրախտէն կը սկսի, …ամուսնութեան բուն օրէնքը բնական 

սէրն է, որ մարդուն բնութենէն անբաժանելի է, … ամուսնական օրէնքը աշխարհի 

մարդկութեան հիմն է… մեր կեանքը շարունակող ստեղծագործ ձեռքն է» (նույն տե-

ղում, էջ 126):  

 - «Ամուսնական միության մեջ այր և կին` մի մարմին է» («Դրախտի ընտա-

նիք», էջ 221): 
- Ամուսնությունը պետք է «առանց արենակցութեան լինի», քանի որ դա ոչ 

միայն «բարոյապէս հակառակն է», այլև «վնասակար և ազնուասերունդ ընտանիք 

կազմելու… բժիշկները փորձով կապացուցեն ազգակից ամուսնութեան չար հետ-

ևանքները» (նույն տեղում, էջ 247): 
- «Ամուսնական արմատէն ընտանիքը կը հաստատուի, ընտանիքէն ժողո-

վուրդ, ժողովուրդէն այլ եւ այլ ազգերը, ազգերէն իշխանական պետությունները և 

պետութիւներէն ընհանուր մարդկային համաշխարհական ընկերութիւն» («Դրախ-

տի ընտանիք», էջ 221): 
- «Հարսանիքը` պսակի սուրբ խորհուրդին հրապարակական ու հանդիսա-

ւոր արարողութիւնն է… մարդոյն Նոր Կենաց մուտքն է և տոնահանդեսն է», որը 

պետք է իրականացնել «չափով, կշռով և պարկեշտութեամբ» (նույն տեղում, էջ 205-

206): 
- «Իրենց զավակներ շուտ կը կարգեն, որպեսզի տան աշխատաւորներ հաս-

նին» (նույն տեղում, էջ 227): 
- Նշանադրությունից հետո «կոյսն պարտաւոր է իւր պատկառանաց քողով 

ծածկուիլ միշտ ի պատիւ փեսային. և միանգամայն ցոյց տալով, թէ ինքն նուիրեալ է 
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և այլևս ազատ չէ» (նույն տեղում, էջ 225): 
- «Կենակից ամուսին և հարսն ընտրելու իրավունքը ամուսնացող փեսային 

իրավունքն է», սակայն «ծնողք ևս մեծ իրաւունք ունին այս պարագային մեջ» (նույն 

տեղում): 
- «Առեվանգութիւնք կը լինեին, որոց ըստ մեծի մասի պատճառը ծնողաց 

խստասիրտ յամառութիւնը և ընծայասիրութեան բաղձանքն է..» (նույն տեղում): 
Մենք նմանատիպ շատ հարցերի պատասխաններ և խորհուրդներ պարու-

նակող մտքերի՝ որպես «մշտախօս կտակ եւ յիշատակ», կհանդիպենք ընտանեկան 

դաստիարակության, հուղարկավորման սովորույթների և սոցիալական այլ խնդիր-

ների վերաբերյալ: 

- Տղամարդը «արտաքին վաստակաւորն է», իսկ կինը` «տան տիկինն» է, որի 

խնդիրն է «տան կառավարութիւն» և «մայրական դաստիարակութիւն»: «Ինչպես 

«միակտուր լծափայտ` եզներու վզի վերայ հաւասար դրուած է», այնպես էլ կնոջ և 

տղամարդու միջև տան հոգսերի բաժանումը: «Լծակից» բառը թույլ է տալիս հաս-

կանալու «առն և կնոջ հաւասար կեանք և ընթացքը» (նույն տեղում, էջ 250): 
- Կինը աղախին չէ. «Այլ տան տիկին ու թագուհի» (նույն տեղում, էջ 245), «-

Կին մարդոց կեանքն է» (նույն տեղում, էջ 137)71: 
- «Ծնողները պետք է «բարի գործոց օրինակով դաստիարակեն իրենց զա-

վակները», «Ծնողները պետք է «նախ իրենց կեանքն ուղղեն և ապա իրաւունք ունե-

նան իրենց զավակները խրատելու», իրենց զավակներին դաստիարակեն այնպես, 

որ նոքա հայրենատուր սուրբ կրօն, հաւատք անարատ ու անեղծ պահեն, Հայաս-

տանեայց եկեղեցին սիրեն, եղբայր սիրեն, ընկեր սիրեն, մարդասեր լինին, ազգ սի-

րեն, հայրենիք սիրեն եւ նոր հին անշքացեալ փառք ու յիշատակը չի մոռանան, նո-

րա կիսակործան տաճարները յիշեն, ուսումն սիրեն, գիտութիւն սիրեն, դպրոց սի-

րեն, գիրք սիրեն, եթե քաղաքացի են` նոր աշխարհի այլ եւ այլ արհեստները սոր-

վին. անխարդախ լինին վաճառելոյ եւ գնելոյ մեջ: Իսկ եթե շինական են, հող սիրեն, 

մաճ սիրեն եւ աշխատութիւն սիրեն»: «Օրհնեցեք, որ նոքա [զավակները.-Ռ.Ն.] ա-

մուսնասէր լինին, տնաշէն եւ տնտես լինին. Բարի եւ ազնուական ընտանիք կազ-

մեն, որով միայն հնար է, որ ազգային կեանքը բարւոքի, բարձրանայ իւր համբաւ եւ 

փառք» (նույն տեղում, էջ 279-280): 
 

1.5. Ղևոնդ Ալիշանի երկերի ազգագրական համառոտ բնութագիրը: Բա-

նաստեղծ, բանասեր, պատմաբան, աշխարհագրագետ, թարգմանիչ Ղևոնդ Ալի-

շանը ծնվել է Կ.Պոլսում 1820թ. հուլիսի 6-(18)-ին դրամագետ-հնագետի ընտանի-

քում: 1832թ. մեկնել է Վենետիկ` Մխիթարյանների մոտ ուսումնառության, 1840թ. 

պաշտոնապես ճանաչվել է Մխիթարյան միաբանության անդամ: Եղել է Հռոմում, 

Փարիզում, Վիեննայում, Բեռլինում, Լոնդոնում, Գենտում (Բելգիա), Միլանում, 

Բրյուսելում, սակայն երբեք չի եղել Հայաստանում: 1872թ. մինչև կյանքի վերջը 

մշտապես ապրել է Վենետիկի Ս. Ղազար կղզում, որտեղ էլ մահացել է 1901թ. նո-

                                                            
71 Ի դեպ, Ա. Պետրոսյանը Խրիմյանի ազգագրական գործունեությանը անդրադառնալիս առան-

ձնացրել է նրա` հայ բանարվեստի ընտանեկան դաստիարակության համար մեծ խորհուրդ ունեցող 

նշխարներին (տե՛ս Ա. Պետրոսյան, Հայ գրականությունը և բանարվեստը ազգագրության 

սկզբնաղբյուր, էջ 161-171): 
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յեմբերի 9(22)-ին72: Ալիշանը եղել է հայ ժողովրդական բանարվեստի առաջին 

գնահատողներից և բանահավաք ուսումնասիրողներից73: «Հայոց երգք ռամկա-

կանք» (1852) ժողովածուն մեր գիտական բանագիտության առաջին աշխատութ-

յուններից է: Գիտական հոդվածներով Ալիշանը հանդես է եկել 1843-ից` «Բազ-

մավեպ»-ի էջերում: «Տեղագիր Հայոց մեծաց» (1855) աշխատության մեջ տեղագ-

րել է պատմական Հայաստանի նահանգները (Վասպուրական, Սյունիք, Արցախ, 

Այրարատ, Տայք և այլն»), տվել նրանց համապատասխան գիտաաշխարհագրա-

կան բնութագրությունը: Գրքում տրված է Հայաստան աշխարհի «բնական նկա-

րագիրը», այսինքն` գետեր, լեռներ, տարբեր վայրերի կլիմայական բնութագ-

րություններ, կենդանական աշխարհի գիտական նկարագրություն, արհեստների 

տեսակներն ու ըստ գավառների տարածված լինելը: Աշխատությունն ավարտ-

վում է տեղանունների հանգամանալի ցանկով: «Տեղագիր Հայոց Մեծաց»-ը՝ իբրև 

պատմական Հայաստանի աշխարհագրության վերաբերյալ հմտալից տեղեկա-

տու ձեռնարկ, դարձել է ոչ միայն Հայաստանի պատմությամբ ու աշխարհագ-

րությամբ, այլև ազգագրությամբ զբաղվողների սեղանի գիրքը:  

Ալիշանը նախատեսել էր գրել պատմական Հայաստանի բոլոր 15 նահանգ-

ների մասին պատմաաշխարհագրական և ժողովրդագրական բնույթի աշխա-

տություններ, որոնք պետք է զետեղվեին 20-22 մեծադիր հատորներում: Շարքի 

առաջին գործն է «Շիրակ, տեղագրություն պատկերացույց»-ը(1881), որտեղ Ալի-

շանը հանգամանալից քննության է ենթարկել այդ գավառի պատմությունն ու 

աշխարհագրությունը՝ ազգագրական պատկերներով հանդերձ: Այնուհետև իրար 

են հաջորդել «Սիսուան, համագրություն Հայկական Կիլիկիո և Լևոն Մեծագործ» 
(1885), «Այրարատ, բնաշխարհ Հայաստանյաց» (1890) և «Սիսական, տեղադրութ-

յուն Սյունյաց աշխարհի» (1893) աշխատությունները, որոնք կոթողային ուսում-

նասիրություններ են: Այդ գործերում Ալիշանը մասնագիտական մանրակրկի-

տությամբ տեղագրել է Հայաստանի պատմական նահանգների լեռները, գետերը, 

լճերը, ձորերը, բուսական ու կենդանական աշխարհը, արժեքավոր տեղեկութ-

յուններ հաղորդել քաղաքներում, շեներում ու գյուղերում եղած մեծ ու փոքր 

պատմական հուշարձանների մասին: Նրա տեղագրական երկերում հավաքված 

են բազմաթիվ մեծարժեք նյութեր հայկական վանքերի, զանազան հուշարձաննե-

րի վրա եղած արձանագրություններից, ամփոփված են իր նկարագրած տեղա-

վայրերից մինչ այդ հրատարակված բոլոր արձանագրությունները: Ուշագրավ են 

Ալիշանի «Հայապատում» (1901) և«Հայ բուսակ կամ հայկական բուսաբանութ-

յուն» (1895) աշխատությունը, ուր հեղինակը հավաքել, դասդասել և գիտականո-

րեն բնութագրել է Հայկական լեռնաշխարհի ավելի քան 3400 բույսեր ու ծաղկա-

տեսակներ` 150-ից ավելի նկարներով: 

 «Այրարատ», «Շիրակ», «Սիսական», «Սիսուան», «Նշմարք հայկականք» 

(պր. 1-3), «Հայաստան-Վենետիկ», «Բնախոսություն Հայաստանի», «Հայապա-

տում» ևայլ ծավալուն աշխատությունները անխոնջ հետազոտական աշխատան-

քի, տեղագրական, պատմաքաղաքական, մատենագիտական, հնագիտական, 

                                                            
72 Ս. Երեմյան, կենսագրություն Հ. Ալիշանի, Վենետիկ, 1902: Տե՛ս նաև Ս. Շտիկյան, Ղևոնդ Ալիշան, 

(Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ) // ՊԲՀ, 1970, N 2, էջ 13-263: 
73 Սարգիս Յարութիւնեան, Ղեւոնդ Ալիշանը եւ հայոց երգերն ու հավատալիքները // «Բազմավէպ», 1-

4, 2001, էջ 233-241: 
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ազգագրական անհամար փաստերի համահավաք շտեմարաններ են: Մեծ Հայքի 

մի քանի գավառներին և Կիլիկյան Հայաստանին նվիրված պատմամշակութային 

մենագրությունները ցայժմ մնում են չգերազանցված:  

Հետազոտական մեղվաջան աշխատանքի և խոր հմտության շնորհիվ հե-

ղինակը կազմել է համանման գավառների մանրամասն տեղագրությունը, խոսել 

է նրանց բուսական ու կենդանական աշխարհի մասին, նշել կարևոր վարչական, 

կրոնական, մշակութային կենտրոնները, նաև հիմնական գծերով ներկայացրել 

Հայաստանի քաղաքական պատմությունը: Ի տարբերություն նախորդ հեղինակ-

ների ծայրաստիճան կցկտուր, երբեմն էլ միմյանց հակասող պատմաաշխար-

հագրական պրպտումների՝ Ալիշանի ստվարածավալ մենագրությունները հնա-

գույն ժամանակներից մինչև XIX դարի վերջերը քննական վերլուծությամբ այս 

կամ այն գավառի կամ նահանգի ճշգրտված պատմաաշխարհագրական ու մշա-

կութային համալիր բնութագրումներ են: Դրանցում աչքաթող չեն արվել գի-

տակրթական, ճարտարապետական կենտրոնները, նրանց տեղագրական ման-

րակրկիտ նկարագրությունները, վիմագրական, հնագիտաազգագրական, ժո-

ղովրդագրական, պատմական իրադարձությունների, նշանավոր գործիչների վե-

րաբերյալ: Ցավոք, չհասցրեց հրատարակել «Վասպուրական» երկու հատորով 

ստվարածավալ աշխատությունը, որի հրատարակումը մեծ նպաստ կբերեր հայա-

գիտությանը: Նրա աշխատություններից յուրաքանչյուրը պատմաազգագրական 

հատուկ ուսումնասիրության գործեր են: Միայն այս կարգով հնարավոր է ամբող-

ջական պատկերացում կազմել Ղևոնդ Ալիշանի ներդրած բազմաբնույթ գիտական 

վաստակի մասին: Ղ. Ալիշանի յուրաքանչյուր աշխատության իր տեսակի մեջ նա-

խորդը չի ունեցել:  

«Հին հավատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց» (1895) աշխատությունը 

հոգևոր մշակույթի արժեքավոր ուսումնասիրություն է: Այն ընդգրկում է հայոց 

բնապաշտության, կենդանապաշտության, ոգիների աշխարհի, հայ հեթանոսա-

կան դիցարանի, մոգության, հմայության և այլ հարցերի բնութագրությունը: Աշ-

խատությունում քննվում են հայկական հեթանոսության ծագումնաբանական ա-

կունքները և այլն: Այս ինքնատիպ մենագրությունն արդյունք էր հեղինակի` հայ 

միջնադարյան ձեռագիր ու տպագիր աղբյուրների, վիմագրության, տեղագրութ-

յան, հնագիտական հուշարձանների, ժողովրդական հավատալիքների երկա-

րատև պրպտումների, որոնց հիման վրա նա քաղել էր մեծաքանակ արժեքավոր 

նյութեր, ենթարկել գիտական կուռ համակարգման և հետազոտել ժամանակի 

միջազգային կրոնագիտության մեջ ընդունված մեթոդներին համապատասխան: 

Աշխատության մեջ ուսումնասիրվել էր հայ հեթանոսական հավատալիքների, 

պաշտամունքի, դիցաբանության գրեթե ամբողջական համակարգը: Քննության 

էր առնվել քրիստոնեությունից հազարամյակներ առաջ հայկական ցեղերի նախ-

նադարյան հավատալիքների ու պաշտամունքների մեծածավալ համակարգը` 

իր տարբեր դրսևորումներով` տարրապաշտությամբ, երկնային լուսատուների, 

բույսերի, կենդանիների, լեռների ու քարերի, գետերի ու աղբյուրների, բարի ու 

չար ոգիների, աստվածային հերոս-նախնիների պաշտամունքներով, նախնա-

դարյան կրոնապաշտամունքային ձևերով՝ հմայությամբ, գուշակությամբ, ախ-

տարքային հավատալիքներով, հանդերձյալ կյանքի նկատմամբ ունեցած նախ-

նական ու հետագա պատկերացումներով: Այլ կերպ ասած` հայոց նախաքրիս-
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տոնեական ժամանակների հավատալիքների, դիցաբանության և կրոնական 

պաշտամունքների ամբողջական համակարգը, որն աննախադեպ երևույթ էր հա-

յագիտության պատմության մեջ:  

«Բազմավեպի» էջերում գիտնականի տպագրած ժողովրդական տոներին և 

հավատալիքներին վերաբերող հոդվածների ազգագրական, գիտական արժեքը 

առ այսօր ըստ արժանվույն գնահատված չէ: Ղևոնդ Ալիշանի բանագիտական 

ակնառու գործունեությանն են անդրադարձել Ա. Ղանալանյանը74, Ս. Հարութ-

յունյանը: Ըստ Ս. Հարությունյանի`Ալիշանը իր գործունեությամբ դառնում է հայ 

ժողովրդագիտության նախակարապետներից մեկը75: Ուշագրավ է Ղ. Ալիշանի` 

1852թ. Վենետիկում հրատարակած «Հայոց երգք ռամկականք» աշխատությունը: 

Այն հայ միջնադարյան գուսանա-ժողովրդական և աշուղական երգերի անդրանիկ 

ժողովածուներից մեկն էր` դասական օրինակ հայ բանասիրության պատմության 

մեջ: Ղ. Ալիշանն իր ժողովածուում էր ամփոփել Վենետիկի, Վիեննայի, Փարիզի, 

Լոնդոնի մատենագրություններում պահվող հայ միջնադարյան ձեռագրերից ան-

ձամբ քաղած և ԺԹ դարում բանավոր ավանդությունից վկայված մոտ երկու տասն-

յակ ժողովրդական երգեր, դրանց զուգակցել նաև նույն երգերի իր իսկ կատարած 

անգլերեն թարգմանությունները, որով ոչ միայն մեր միջնադարյան և բուն ժողովր-

դական երգերի ընտրանին առաջին անգամ արժանանացավ առանձին հրատարա-

կության, այլև դրվեց թե՛ ազգային, թե՛ միջազգային գիտական լայն շրջանառության 

մեջ76: Նշենք, որ Ալիշանի այս ժողովածուով է ի հայտ եկել հանրահայտ «Կռո՛ւնկ, 

ուստի± կու գաս» երգը:  

Իր գիտական հսկայական ժառանգությամբ Ալիշանը մեծապես նպաստել է 

հայրենական գիտության զարգացմանը: Նրա գործերի մեծ մասը նաև հայ ազ-

գագրության համար այսօր էլ ունեն ճանաչողական արժեք և սկզբնաղբյուրի 

նշանակություն: 

Վերջում նկատենք, որ հոդվածում քննարկվող ժամանակաշրջանից են ռուս 

և եվրոպացի ճանապարհորդներ Իվան Շոպենի (1798-1870)77, Էլիզե Ռեկլյուի (1830-

1905)78, Հենրի Լինչի (1862-1913)79 և այլոց ուղեգրությունները, XIX դ. երկրորդ կեսին 

հրապարակ եկած մի շարք հայերեն պարբերականներ և ռուսալեզու մատենաշա-

րեր, որոնք, կարելի է ասել, առ այսօր անսպառ ազգագրական նյութ են բովանդա-

կում` տակավին չօգտագործված: 

XIX դ. երկրորդ կեսին հանդես են գալիս հայկական մի շարք նոր թերթեր և 

ամսագրեր, որոնք ավելի, քան դարասկզբի մամուլը, ուշադրություն են դարձնում 

ազգագրական թեմաներին80: Հայերի ներքին կյանքի ու սովորույթների, մասնա-

                                                            
74 Ա. Ղանալանյան, Դրվագներ հայ բանագիտության պատմության, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1985: 
75 Սարգիս Յարութիւնեան, Ղեւոնդ Ալիշանը եւ հայոց երգերն ու հաւատալիքները // «Բազմավէպ», 1-

4, 2001, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 2001, էջ 233-241: 
76 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 235-236: 
77 Шопен И. И., Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ееприсоединения к 

Российской империи. СПб., 1852. 
78 Ռեկլյու Է., Լազիստան, Հայաստան և Քրդստան, Վաղարշապատ, 1893: 
79 Линч Х.Ф.Б., Армения. Тифлис, 1910, т. 1-2. 
80 Այդ պարբերականներից էին` «Մասիս» օրաթերթը՝ Կ.Պոլսում (1884-1908), «Արծիվ Վասպուրակա-

նի» ամսաթերթը նախ՝ Կ.Պոլսում (1855-1856), ապա՝ Վարագա վանքում (1858-1864, 1873-1874), «Հյու-

սիսափայլը»՝ Մոսկվայում (1858-1864), «Կռունկ Հայոց աշխարհի»-ն՝ Թիֆլիսում (1860-1863), «Լրա-

տար Արծուիկ Տարօնոյ»-ն՝ Մշո Ս.Կարապետ վանքում (1863-1865), «Արարատ» ամսագիրը՝ Էջմիած-
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վորապես տնտեսական զբաղմունքների ու կենցաղի վերաբերյալ առատ նյութեր 

են պարունակում նաև XIX դարի վերջերին և XX դ. սկզբներին հրապարակված 

ռուսական մի շարք մատենաշարեր ու պարբերականներ81: 

 

Рафик Наапетян - Армянская этнография 70-80-х годов XIX века (второй 
период формирования армянской научной этнографии) - 70-80-е годы XIX века в 

истории армянской этнографии – это период преодоления спонтанного сбора 

фольклорных материалов: создаются этнографические вопросники на научной ос-

нове, интенсивно и осмысленно собираются этнографические и фольклорные 

тексты и артефакты. В статье представлена деятельность Г. Срвандзтянца и Гр. Ха-

латянца по созданию программы-вопросника для этнографических исследований, 

анализируются ее структура и содержание. Дается оценка вкладу, которую внес в 

науку журнал "Эминовский этнографический сборник". Кроме того, особо отме-

чаются работы последователей М. Хримяна, Г. Алишана, посвященные разным ис-

торико-этнографическим регионам Армении. Так же отмечается важная роль пе-

риодических изданий, на страницах которых нашли место многочисленные 

фольклорные и этнографические публикации. 

 

Rafik Nahapetyan - Armenian Ethnography 70-80 years of the XIX century (the 
second period of the formation of the Armenian scientific ethnography) - 70-80s of the 

XIX century in the history of Armenian Ethnography is characterized as a period of 

overcoming the spontaneous gathering of folkloric materials, the creation of 

ethnographic questionnaires on the scientific basis, an intensive collection of 

ethnographic and folkloric materials. The article describes the activities of G. 

Srvandztyants and Gr. Halatyants in establishing a Programme-questionnaire for 

ethnographic research, the structure of the program and the content. The scientific 

contribution of the magazine “Emins ethnographic collection” in the field is appraised. 

In addition, the research of the followers of the above-mentioned scientists (M. 

Khrimyan, G. Alishan) about differrent historical and ethnographic regions of Armenia 

are particularly noted. Besides, the important role of the periodicals of those days where 

numerous folkloric and ethnographic publications were found, is noted. 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                       
նում (1868-1919), «Արևելյան մամուլ» ամսագիրը՝ Զմյուռնիայում (1871-1909), «Մշակ» օրաթերթը (187-

2-1920), «Փորձ» ամսագիրը` Թիֆլիսում (1876-1881), «Բիւրակն» ամսաթերթը՝ Կ. Պոլսում (միայն նոր 

շրջանը` 1897-1900թթ.), «Նոր դար» օրաթերթը՝ Թիֆլիսում (1884-1908), «Արաքս» ամսագիրը՝ Պետեր-

բուրգում (1887-1898), «Հանդես ամսօրյա» ամսագիրը՝ Վիեննայում (1887 թվականից մինչև այսօր): 
81 “Кавказский календарь” (Тифлис, 1845-1917); “Материалы для описания местностей и племен 

Кавказа” (Тифлис, 1883-1903); “Свод материалов по изучению экономического края” (Тифлис, 1887-

1889 (в 5 томах); “Материалы дня изучения экономического быта государственных крестьян 

Закавказского края” (Тифлис, 1885-1887 (в 7 томах); “Известия Кавказского отдела Русского 

географического общества” (Тифлис, 1872-1917) և այլն: 
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