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ԹԱՄԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ 
ՊԱՏԿԵՐԸ ԶԱՆԳԵԶՈՒՐՈՒՄ 

 (ըստ XIX դա րի վեր ջի և XX դա րի գրա ռում նե րի)

ՊատմականՀայաստանիՄեծՀայքիՍյունիք(Զանգեզուրիազգագրականշրջան)
նահանգիցգրառվածժողովրդականբանահյուսությունըբազմաժանրուբազմաբնույթ
է. հեքիաթներ,ավանդություններ, զրույցներ,առածասացվածքներ,անեծքօրհնանք
ներ,հանելուկներ,շուտասելուկներ,հորովելներ,աշխատանքային,օրորոցային,հար
սանեկան, սգո երգեր, խաղիկներ, ջանգյուլումներ, որոնք պատմել են բանասացներ
ՀովհաննեսՄկրտչյանԶաքարյանը,ԱնուշԼալայանը,ՎարսենիկՄանուկյանը,Գուրգեն
Օրդյանը,ԳուսանԱշոտըևայլք:Զանգեզուրիբանահյուսությունըգրառելենանվանի
բանահավաքներ ՍերոԽանզադյանը, Միքայել Առաքելյանը, Մուշեղ Գևորգյանը, Զա
րեհՏերՄինասյանը,ԱրտաշեսՆազինյանիգլխավորածբանահյուսականխմբարշավի
անդամները:Այդ նյութերում հիմնականում լուսաբանված են բանասացներիապրած
միջավայրը,տարիքը,նյութերիգրառմանվայրը,ծագմանհայրենիքը,գրառմանժամա
նակըևբնագրերիկենցաղավարմանհետառնչվողայլհանգամանքներ:Զանգեզուրից
գրառվածբանահյուսականժառանգությունըթե՛տպագիր,թե՛անտիպժանրերովհան
դիսանումէմերժողովրդիբանավորավանդությանանբավհարստությանանքակտելի
մասը:

Բա նա լի բա ռեր` Զանգեզուր, բանահյուսություն, բանասաց, բանահավաք,
խմբարշավ,հեքիաթ,առասպել:

Զան գե զու րից գրառ ված բա նահ յու սութ յան մեծ մա սը ձե ռա գիր վի ճա կում 
խմբա վոր ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին 
ա կա դե միա յի Հ նա գի տութ յան և  ազ գագ րութ յան ինս տի տու տի բա նահ յու սա-
կան ար խի վում1, մա սամբ տպագր վել են ա ռան ձին ժան րա յին հա մա հա վաք 
ժո ղո վա ծու նե րում2: Դեռևս XIX դա րի 80-ա կան թվա կան նե րին Կով կաս յան ու-
սում նա կան շրջա նի վար չութ յու նը ման րակր կիտ մշակ ված ու ղե ցույց նե րով 
կրթութ յան ո լոր տի աշ խա տա կից նե րին հանձ նա րա րել է բազ մա կող մա նիո-
րեն նկա րագ րել տա րա ծաշր ջա նի բնա կա վայ րե րի և  էթ նիկ խմբե րի անց յալ 
ու ներ կա կեն սըն թա ցի փո փո խութ յուն նե րը՝ ու շադ րութ յուն դարձ նե լով ժո-
ղովր դա կան բա նահ յու սութ յան գրառ մա նը: Հա վաք ված նյու թե րը լույս են տե-
սել վար չութ յան հրա տա րա կած հա տոր նե րում: Մաս նա վո րա պես ու շագ րավ է 
Արծ վա նիկ գյու ղի դպրո ցի ու սու ցիչ Եփ րեմ Մե լիք- Շահ նա զար յա նի հոդ վա ծը՝ 
Զան գե զու րի հա յե րի հա վա տա լիք նե րի մա սին՝ տա րա ծաշր ջա նում կեն ցա ղա-

1 Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսական արխիվ (այսուհետ՝ 
ՀԱԻԲԱ):

2 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ (այսուհետ՝ ՀԺՀ), հ. VII, Երևան, 1979, էջ 395-671; Ա. 
Ղանալանյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969, էջ 13-14, 49-50, 55-57, 92-93, 149, 169-172, 
204-205, 230-233, 261-263, 285, 295, 32 2-323: 



118 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

վա րող ա նեկ դոտ նե րով, ա նեծք-օրհ նանք նե րով և  այլ բա նահ յու սա կան նյու թե-
րով հան դերձ1:

Զան գե զու րի ժո ղովր դա գի տա կան նյու թե րի հա մա կարգ ված հա վա քու-
մը շա րու նա կել է վաս տա կա շատ բա նա հա վաք Եր վանդ Լա լա յա նը, որ իր գի-
տա կազ մա կերպ չա կան ջան քե րի շնոր հիվ կա րո ղա ցել է հա մախմ բել ան վա նի 
մտա վո րա կան նե րին ու գա վա ռա կան գրա գետ նե րին և բա վա կա նա չափ նյութ 
գրա ռել Սի սիա նի ու Զան գե զու րի ժո ղովր դա կան կեն ցա ղի ու բա նա հու սա կան 
մշա կույ թի մա սին, ո րոնք հե տա գա յում լույս են տե սել «Ազ գագ րա կան հան դե-
սի» Գ և Դ հա տոր նե րում2: 1920-30-ա կան թվա կան նե րին Զան գե զու րի հա սա-
րա կա կան ու մաս նա վոր կեն ցա ղին վե րա բե րող հա րուստ ազ գագ րա կան նյութ 
է հա վա քել Ս տե փան Լի սից յա նը3:

1967թ. Հ նա գի տութ յան և  ազ գագ րութ յան ինս տի տու տի (այ սու հետ՝ ՀԱԻ) 
գի տաշ խա տող նե րից կազմ ված Զան գե զու րի բա նահ յու սա կան խմբար շա վը 
(ղե կա վար՝ Ար տա շես Նա զին յան, ան դամ ներ՝ Սար գիս Հա րութ յուն յան, Ժեն յա 
Խա չատր յան, Վե նե րա Սա հակ յան), մեկ նել է Զան գե զուր ( Գո րիս քա ղաք, Գո-
րի սի շրջա նի Վե րի շեն, Խն ձո րեսկ, Քա րա հունջ, Սի սիա նի շրջա նի Շա ղաթ, Ան-
գե ղա կոթ գյու ղե րը)՝ գրա ռե լու տա րա ծաշր ջա նի բա նահ յու սա կան մշա կույ թը: 

Զան գե զու րից գրառ ված հե քիաթ նե րը (74 միա վոր), նե րառ յալ նաև « Հա-
վել վա ծում» զե տեղ ված Մեղ րիի և Սի սիա նի հե քիաթ նե րը տպագ րել են « Հայ 
ժո ղովր դա կան հե քիաթ նե րի» գի տա կան հրա տա րա կութ յան VII հա տո րում4: 
Հա տո րի ա սա ցող նե րի ու բա նա հա վաք նե րի սե ռա յին պատ կա նե լութ յունն ու 
թվա կան կազ մը հետև յալ պատ կերն է ներ կա յաց նում. ա սա ցող նե րից 21-ը 
տղա մարդ են, 6-ը` կին: Հինգ բա նա հա վաք նե րից միայն մեկն է կին` Վե նե րա 
Սա հակ յան: Հե քիաթ նե րը գրի են ա ռել Մի քա յել Ա ռա քել յա նը` 16 միա վոր, Սե րո 
Խան զադ յա նը` 22, Մու շեղ Գ ևորգ յա նը` 10, Ար տա շես Նա զին յա նը և Վե նե րա 
Սա հակ յա նը` 6 միա վոր ( Սի սիա նից): 

« Մեղ րիի և Սի սիա նի հե քիաթ նե րը զե տեղ ված են հա տո րի « Հա վել վա-
ծում», ո րով հետև այդ շրջան նե րը թեև տե րի տո րիալ ա ռու մով Զան գե զու րի մեջ 
են մտնում, բայց լեզ վով-բար բա ռով և  ազ գագ րա կան հատ կա նիշ նե րով զա նա-
զան վում են»5: Մեղ րիի հե քիաթ նե րը գրի է ա ռել Զա րեհ Տեր- Մի նաս յա նը 1963-
1964 թվա կան նե րին Եր ևա նում` վեր հի շե լով իր հո րա քույր նե րի` Ե ղի սա բե թի, 
Շո ղա կա թի և հո րեղ բոր աղջ կա` Փեփ րո նե Տեր- Մի նաս յա նի պատ մած նե րը: 
Բա նա հա վա քը ման րա մասն տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում նաև հայ րե նի 
գյու ղի մի ջա վայ րի, մեղ րե ցի նե րի կեն ցա ղի ու հե քիաթ նե րի կեն ցա ղա վար ման 
հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ:

Զան գե զու րի բա նահ յու սա կան խմբար շա վի ըն թաց քում բա նա գետ Ար տա-
շես Նա զին յա նը 11 հե քիաթ է գրա ռել Գո րի սի շրջա նի Վե րի շեն գյու ղի բնա կիչ 
57-ամ յա Գուր գեն Օրդ յա նից: Ս յու նի քի հե քիա թա սաց ներն ա ռանց բա ցա ռութ-

1 Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа (СМОМПК), Тифлис, 
1904, Выпуск XXXIV, Отдел III, с. 91-124.

2 Ազգագրական հանդէս, գիրք Գ, Թիֆլիս, 1898, էջ 105-272; Ազգագրական հանդէս, գիրք 
Դ, Թիֆլիս, 1898, էջ 7-116: 

3 Լիսիցյան Ս., Զանգեզուրի հայերը, Երևան, 1969, 334 էջ: 
4 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 395-671: Հատորն ընդգրկում է 246 միավոր հեքիաթ, որից 172-ը գրառված 

է Արցախից, 74- ը՝ Սյունիքից:
5 ՀԺՀ, հ . VII, էջ 675:
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յան բնիկ ներ են ( Զան գե զուր, Մեղ րի, Սի սիան, Խն ձո րեսկ, Յայ ջի, Շի նու հար, 
Տեղ, Խա նա ծախ, Քա րա շեն, Վե րի շեն, Գո րիս, Շա ղաթ): Ն րանց մաս նա գի տա-
կան կազ մը բազ մա շերտ է` ար հես տա վոր ներ, հո ղա գործ ներ, ա շուղ ներ, ե րա-
ժիշտ ներ և  այլն. նրանք օժտ ված են հե քիա թա յին սյու ժե նե րի ու մո տիվ նե րի 
լայն ի մա ցութ յամբ:

Ցու ցան շա կան են խմբար շա վի գրա ռած նյու թե րը՝ հի վան դութ յան և բուժ-
ման ա ռաս պե լույ թի, բուժ ման կեն սա ֆի զի կա կան, բու սա կան և կեն դա նա կան 
ծագ մամբ դե ղան յու թե րի կի րա ռութ յուն նե րի մա սին, ո րոնք ընդ հան րութ յուն-
ներ են դրսևո րում Հա յաս տա նի ազ գագ րա կան տար բեր շրջան նե րից գրա ռած 
նույ նան ման դի պա շա րե րի հա մա տեքս տում: 

Այդ ա ռա կա տիպ հե քիաթ-զրույց նե րի մի խում բը առնչ վում է միջ նա դար յան 
ա ռաս պե լա կան բժիշկ և  ի մաս տուն Լոխ մա նի գոր ծու նեութ յա նը և հայտ նի է 
նրա ա նու նով` «Բ ժիշկ Լոխ ման», « Լող մա հե քիմ», « Լող մա նին դ%րդ&ւվա կյամ» 
և  այլն: Դ րանց մի խումբն էլ առնչ վում է այլ ա նուն նե րով հայտ նի կամ պար զա-
պես ա նա նուն բժիշկ-ի մաս տուն նե րի գոր ծու նեութ յա նը` « Դա լի Սե լիմ», « Ճու կօ 
և Ճէյ րան», « Շահ Մա րան», « Չօ բա նա նաղ լը», և  այլն1: Խմ բար շա վի նյու թե րում 
ի մաս տուն բժիշ կը ա նա նուն է, բայց բա նահ յու սա կան դի պա շա րե րի ու սում-
նա սի րութ յամբ պարզ վում է, որ խոս քը նույն բժշկա պետ Լոխ մա նի մա սին է: 
Խմ բար շա վի գրա ռած «Օ ձի թույ նը»2, «Բ ժիշկն ու հի վան դը»3 դի պա շա րե րում 
բժիշ կը հի վանդ մար դուն ապ րե լու ըն դա մե նը մի քա նի օր է տա լիս, ճիշտ այն-
պես, ինչ պես Ար ցա խի Դաշ բու լաղ գյու ղից գրառ ված «Դ%րդեն նհետ դ%րմ%նն  
էլ կա4», Կա րի նից գրառ ված «Ախ չիկն ու օ ձը»5, Տու րու բե րան- Մու շից գրառ ված 
« Բոր ե զը»6, Ար ցա խի Տու մի գյու ղից գրառ ված « Լող մանն ու հա սա րակ մար-
թը»7 ա ռա կա տիպ-հե քիաթ նե րում: Լոխ մա նը զննում է հի վան դին. « Մին ռե-
ցեպտ ա կյի րում, թա՝ քյի նա, մինչև մին շե բա թը մըռ նե լու ըս8»: Մ տա հոգ ված 
մար դը, որ էլ ո չինչ չու ներ փրկե լու՝ սար ու ձոր է ընկ նում և քաղ ցե լով՝ չո բա նից 
կաթ է խնդրում: Չո բա նը մի սև  ոչ խար է բռնում և հի վան դի խնդրան քով կթում 
է գետ նին ըն կած մարդ կա յին գան գի («կար կաժ») մեջ, որ տեղ փսխել էր օ ձը 
[տար բե րակ նե րում՝ գան գի փո խա րեն՝ կրիա յի կի սագն դաձև զրահ կամ անձր-
ևաջ րից քա րի վրա գո յա ցած կլոր փոս («կու ռու ճիկ»)9, կա թի փո խա րեն մա-
յիս յան մաք րա գոր ծող անձր ևա ջուր10, «ծմրու կի ճյուր»11, առ յու ծի կաթ12] և  այլն: 
Խմ բար շա վի գրա ռած «Օ ձի թույ նը»13 հե քիաթ-ա ռա կում հի վան դը դի մում է իր 
ծա ռա յին. « Դե որ պժշկութ յուն չկա, ա րի տու ինձ էս քշեր տար իմ ոչ խա րի ար-

1 Այ դ մա սի ն մ անրամասն տ ե՛ ս Թ. Հայրապ ետյան, Արքետիպային հարակցումները 
հայկական հրա շապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ, 
Երևան 2016, էջ 65 :

2  ՀԱԻԲԱ, Զանգե զո ւր ի բանահյուսական խմբ արշավ (Սիսիան) FFVII:  6 465 -646 9: 
3 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղո ւմ , FFVII: 6475-6477:
4 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 202:
5 ՀԺՀ, հ. IX, Երևան, 1968, էջ 540-541:
6 ՀԺՀ, հ. XIII, Երևան, 1985, էջ 161-177:
7 Բաքվի հայոց բանահյուսությունը, կազմել, ներածությունը գրել և ծանոթագրել են Ա. 

Ղազիյանը, Ս. Վարդանյանը, Երևան, 2004, էջ 156-158:
8 Նույն տեղում, էջ 157:
9 Բաքվի հայոց բանահյուսո ւթյունը, էջ 157:
10 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 202:
11 Նույն տեղում, էջ 171:
12 ՀԺՀ, հ. XI II, էջ 172:
13 ՀԱԻԲԱ, Զանգեզուրի բանահյուսական խմբարշավ, FFVII: 6465-6469:
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խա ջը (փա րախ) թող քի շե րը վեր ջին ան գամ իմ ոչ խար նե րի մոտ քնեմ, որ մեռ-
նե լու եմ»1: Հի վան դը պատ վի րում է, որ սև  ոչ խա րի կա թից մա ծուն պատ րաս-
տեն իր հա մար: «Կ շեր վա մի ժա մա նակ, ծա ռան զար թուն էր, տե սավ, որ մի օձ 
ե կավ, մա ծու նը կե րավ, է լի հետ տվեց ա մա նի մեջ: Ծա ռան էս պա նը տե սավ, 
մտա ծեց. « Լավ է լավ, թույ նա վո րեց, թող ա ղան ու տի, մեռ նի: Ի՞նչ ա, ես էլ շատ 
տանջ վում եմ»2: Փաս տո րեն ան բու ժե լի հի վան դը փրկվում է սև  ոչ խա րի կա թից 
մե րած մա ծու նով, ո րի մեջ իր թույնն էր թա փել օ ձը: Իսկ «Բ ժիշկն ու հի վան դը»3 
դի պա շա րում հի վան դին փրկում է կա ղամ բը («հում քյա լամ»), ո րի օգ տա կար 
հատ կութ յուն նե րը լայ նո րեն տա րած ված են ժո ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ: 

Զան գե զու րի ժո ղովր դա կան բա նահ յու սութ յան գրա ռում նե րը ժա մա նա-
կագ րա կան ե րեք շրջա փուլ են ներ կա յաց նում` 1936-1947թթ., 1963-1964թթ., 
1967-1972թթ.:

Տա րա ծաշր ջա նից գրառ ված ժո ղովր դա կան նյու թե րի գե րակ շիռ մա սը 
(շուրջ 1500 միա վոր)4 պատ կա նում է նախ կին բա նա հա վաք, խորհր դա հայ 
նշա նա վոր ար ձա կա գիր Սե րո Խան զադ յա նի գրչին` կա տար ված 1936-1947 
թվա կան նե րին: ՀԺՀ VII հա տո րում լույս է տե սել Սե րո Խան զադ յա նի 11 բա նա-
սաց նե րից գրա ռած 22 հե քիաթ, ո րոն ցից միայն մեկն էր կին բա նա սաց (Ա նուշ 
Լա լա յան, ծա գու մով Խա նա ծախ գյու ղից, 63 տա րե կան, պատ մել է «Կտրիչ 
տղան»5, « Թա քա վո րի տղան»6 հե քիաթ նե րը, ո րոնք լսել է հո րից` Մի նա սից): 
Ս. Խան զադ յանն իր գրա ռում նե րին կցած ծա նո թագ րութ յուն նե րից մե կում 
դի տար կում է վի պա կան բա նահ յու սութ յան տար բեր ժան րե րի՝ է պո սի ու հե-
քիա թի հա ման ման սյու ժե նե րի ու մո տիվ նե րի ա ղերս նե րը. ««Կտ րիչ տղան» 
հե քիա թը նման է « Սաս նա ծռեր» է պո սի վա րիանտ նե րից մի քա նի սին… Ծո վի 
Ջա լալ, Խա թուն խա նում, ձիու ծո վից հա նե լը, խորթ հոր պատ մութ յու նը և  այլն՝ 
նմա նութ յուն ներ են է պո սին»7: 

«Կտ րիչ տղան» հե քիա թի սյու ժեն հա մա պա տաս խա նում է Աար նե- Թոմփ-
սոն-Ու թե րի « Հե քիաթ նե րի տի պե րի մի ջազ գա յին հա մա ցույ ցի» 552 թվա հա-
մա րին8 և շա րու նա կում է խոր քա յին ընդ հան րութ յուն ներ դրսևո րել « Սաս նա 
ծռե րի» տար բեր ճյու ղե րի հետ. «Կտ րի չը ը րա զու մը &ւրան հորն ա տես նում, 
հերն ա սում ա.- Վեր թի, ծո վի Ջա լալ ծին հե տա կոխ կիտ, եր կաց կոխ կիտ մեծ 
քա րին տա կան ըն դա յի հար-ջի լա վը տ&ւս կալ, տիր յի րան, ջի լա վը ը ռե խը քցի, 
նստի, ըշ տեղ օ զես, կտա նի հըսց նի»9: 

« Սաս նա ծռե րի» հետ ո րոշ ա ղերս ներ ու նի նաև Զա րեհ Տեր- Մի նաս յա նի 
Մեղ րիից գրա ռած «Ուս կէ խունձուրուն նա ղը լը»10 հե քիա թը, որ տեղ պա ռա-

1 Նույն տեղում:
2 Նույն տեղում:
3 Նույն տեղ ու մ,  F FV II: 6475-6477:
4 ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ, FFII: 4649-6141:
5 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 411-416: Հեքիաթի  ձեռագիրը՝ ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ, FFII:6101-

6118:
6 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 417-424: Հեքիաթի ձե ռագիրը՝ Հ ԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյան ի ֆոնդ, FFII:6119-

6141:
7 ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ, FFII:6099:
8 H.-J. Uther. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography, I, FF 

Communications. Helsinki, Academia Scienti arum Fennica, 2011, p. 322.
9 ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ,  FFII:6099:
10 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 585-597: Հեքիաթի ձեռագիրը՝ ՀԱԻԲԱ, Զարեհ Տեր-Մինասյանի ֆոնդ, 

FFIV:1929-1954:
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վը հե րո սին պատ մում է, որ ջրար գել վի շա պի պատ ճա ռով եր կի րը ծա րա վի է 
մատն վել: Պա ռավն ա սում է. « Հէ սէ տա սը տա րէվ ի մին տըս նէր կու գըլ խա նէ 
վի շապ նըս տած ա մէր ջրի գoլը, մէզ ջուր չի նաս, հու հօր խընդ րիս ի ջուր տա-
նի մէ տիլ մին ախ չիկ տա: Մէր քա ղա քա մը ալ ախ չիկ չի մնա ցալ, ասուր ալ մեր 
թա քա վօ րը òրէն մին ճա րը մա դար ախ չի կի տը նը լաս կան ա տա անդուր, հոր 
ջուր վիր ա ռի, թա չէ զօր քը ծա րավ կու տուր վիլ ի»1: 

Վե րո հիշ յալ հե քիա թի հե րո սը խան չա լի մի հար վա ծով կտրում է տաս ներ-
կու գլխա նի վի շա պի ի նը գլուխ նե րը, և  այդ ծան րութ յու նը քարշ չտա լու հա մար 
վեր ջի նիս տաս ներ կու լե զու նե րը կտրե լով` պա հում է թաշ կի նա կի մեջ: 

Հ նա գույն պատ կե րա ցում նե րի հա մա ձայն` հե րո սի վար կը ժո ղովր դի աչ-
քում բարձ րա նում է այն ժա մա նակ, երբ նա իբրև ա պա ցույց բե րում է իր զո-
հի մարմ նի մի մա սը` գլու խը, ծնո տը, ա տամ նե րը, քի թը, ա կանջ նե րը2, մեզ հե-
տաքրք րող նյու թի պա րա գա յում` վի շա պի լե զու նե րը՝ հե քիա թում3 և Կոզ բա դի-
նի ա տամ ներն ու շրթունք նե րը՝ « Սա սուն ցի Դա վիթ» է պո սում4:

Թա գա վո րի նա զի րը, նեն գա փո խե լով փաս տե րը, իբր ինքն է սպա նել վի-
շա պին, հրա պա րա կում հա վաք ված ժո ղովր դին ի ցույց՝ շուռ է տա լիս սայ լը, 
որ տե ղից թափ վում են վի շա պի տաս ներ կու գլուխ նե րը: Հենց այդ ժա մա նակ 
հայտն վում է վի շա պաս պան հե րո սը և  ի րա վամբ իր հարցն է ուղ ղում կեղ ծա-
րա րին. « Պա ադ վի շա փուն լուզու չի օ նի՞»: Նա զիրն ի րեն չի կորց նում և պա-
տաս խա նում է. « Վի շա փը վխէ լուց լուզուն կօլ ա տը վալ»5: Հե քիա թի հե րո սը 
բա ցում է թաշ կի նա կը և վի շա պի տաս ներ կու լե զու նե րը, իբրև ի րե ղեն ա պա-
ցույց, տե ղադ րում գլուխ նե րի մեջ: Նա զիրն ար ժա նի պա տիժ է ստա նում, իսկ 
տղան դառ նում է թա գա վոր: 

« Թա քա վո րի տղան» հե քիա թի տո ղա տա կում ար ված ձե ռա գիր գրա ռու-
մից պարզ է դառ նում, որ բա նա հա վաք Ս. Խան զադ յա նը ծա նոթ է նաև տվյալ 
հե քիա թի մի ջազ գա յին՝ մաս նա վո րա պես՝ հնդկա կան զու գա հե ռին6: Իր հա վա-
քած հե քիաթ նե րի գրառ ման տե ղի և հան գա մանք նե րի մա սին բա նա հա վա քը 
տե ղե կութ յուն ներ չի թո ղել, բա ցա ռութ յամբ վե րո հիշ յալ եր կու հե քիաթ նե րի և 
Հով հան նես Մկրտչ յան- Զա քար յա նի պատ մած « Քա ջանց թա գա վոր»7 ու « Բեյ-
բութ և Փարի»8 հե քիաթ նե րի, ո րոնք գրի է ա ռել Գո րի սում: Մ նա ցած տա սը` 
տղա մարդ բա նա սաց ներ են, ո րոն ցից միայն եր կու սի` Հով հան նես Մկրտչ յան- 
Զա քար յա նի (73 տ.) և Գուր գեն Օրդ յա նի (28տ.) տա րի քի մա սին է նշում բա-
նա հա վա քը: Մ յուս ութ բա նա սաց նե րի ոչ միայն տա րի քը, այլև հե քիաթ նե րի 

1 Նույն տեղում, էջ 590: 
2 Լալայեան Ե., Ծիսական կարգերը հայոց մէջ // Ազգագրական հանդէս, XXI գիրք, 

Թիֆլիս, 1911, էջ 179-181: Հայ մատենագրության մեջ ևս տեղեկություններ կան նմանատիպ 
փաստերի վերաբերյալ (Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, թար գմ անությունները 
և ծանոթագրությունները Ստ. Մալխասյանցի, Երևան, 1987, Հինգերորդ դ պրություն, գլուխ Դ, 
էջ 305, գլուխ Ե, էջ 309, գլուխ Զ, էջ 315, գլուխ ԽԳ, էջ  3 87, Հովհան Մամիկոնյան, Տարոնի 
Պ ատմություն, աշխատասիրությամբ՝ Վ. Վարդանյանի, Երևան, 1989, Պատճեն երկրորդ, էջ 
89, Պատճեն երրորդ, էջ 99): 

3 ՀԺՀ, հ. VII, էջ 591:
4 Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ, Ե րևան, 1981, էջ 206: 
5 ՀԺՀ, հ. VII,  էջ 592: 
6 ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ, FFII:6119:
7 ՀԺՀ, հ. VII,  էջ 398-410: Հեքիաթի ձեռագիրը՝ ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ, FFII:5945-

5995:
8 Նույն տեղում, էջ 468-482: Հեքիաթի ձեռագիրը՝ ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ, FFII:6019-

6091:
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գրառ ման վայրն ան հայտ է: Ի դեպ, Սե րո Խան զադ յա նի բա նա սաց նե րից եր-
կու սը` Գու սան Ա շո տը (Ա շոտ Դա դալ յան- 3 հե քիաթ) և Ա շուղ Ա թան (6 հե քիաթ) 
ժո ղովր դի կող մից սիր ված ա նուն ներ են: Ցա վոք, վեր ջին նե րիս պատ մած հե-
քիաթ նե րի գրառ ման վայ րի և պատ մե լու պա հին ա սա ցող նե րի տա րի քի մա-
սին ծա նո թագ րութ յուն նե րը ևս բա ցա կա յում են:

Վաղ տա րի քից տա տի՝ Նա նա խա նում զի զա յի պատ մութ յուն նե րով տպա-
վոր ված Ս. Խան զադ յա նը ա ռանձ նա կի հե տաքրք րութ յուն է ցու ցա բե րում ժո-
ղովր դա կան բա ռու բա նի նկատ մամբ: Այդ մա սին է վկա յում ՀԱԻ բա նահ յու-
սա կան ար խի վում 1946թ մար տի 19-ին Ս. Խան զադ յա նի հայտ նած հետև յալ 
մտա հո գութ յու նը. « Զան գե զու րի լեռ նե րում դեռ պահ պան վում են մեր հնա դար-
յան ֆոլկ լո րի հրա շա լի բե կոր նե րը, ո րոնց գրի առ նելն անհ րա ժեշտ եմ հա մա-
րում մո տա կա տա րի նե րին ա վար տել, այ լա պես ուշ կլի նի»1:

Ու սու ցիչ ե ղած ժա մա նակ Ս. Խան զադ յա նը Յայ ջի, Վե րի շեն, Խա նա ծախ 
գյու ղե րում ոչ միայն բազ մա ժանր բա նահ յու սա կան նյու թեր է գրա ռել,2 այլև 
ստեղ ծել է ժո ղովր դա կան հե քիաթ նե րի գրա կան լեզ վով պա տում ներ` (« Թա գա-
վո րը, այ գե պանն ու օ ձը»3, «Եր կու եղ բայր ներ»4) և զան գե զուր յան բար քերն ու 
սո վո րութ յուն նե րը խտաց նող ժո ղո վա ծու ներ՝ « Կար միր շու շան ներ»5, «Ա վան-
դա տուն»6, Ին չո՞ւ, ին չո՞ւ»7 և  այլն: 

Ս. Խան զադ յա նի հետ պա տե րազմ յան՝ 1946-1947թթ. գրա ռում նե րում գե-
րիշ խում են ռազ մա ճա կա տա յին զրույց նե րը, ա նեկ դոտ նե րը, մար շալ ներ Բաղ-
րամ յա նի, Ժու կո վի, Խորհր դա յին Միութ յան հե րոս, ծա գու մով զան գե զուր ցի 
Հու նան Ա վե տիս յա նի մա սին վի պաա ռաս պե լա կան հո րին վածք նե րը, որ դե կո-
րույս մայ րե րի սգեր գե րը և պա տե րազմ սան ձա զեր ծած Հիտ լե րին ուղղ ված բա-
զում ա նեծք նե րը8: 

Սե րո Խան զադ յա նի վե րոնշ յալ ֆոն դում9 պահ պան վում են մեծ թվով տե-
ղագ րա կան կամ ստու գա բա նա կան, բա ցատ րա կան, վար քա բա նա կան ա վան-
դութ յուն ներ՝ Գ րի գոր Տաթ ևա ցու, Դա վիթ Բե կի, Մ խի թար Ս պա րա պե տի, Վահ-
րամ Ո րոտ նե ցու, Իշ խան Ա ռա նի ճա նա պար հի, Եղ նի կի բլրի, Ճ ղած քա րի, Ճո րա 
վըն դա տե ղի, Քաշ կա ռի, Հա լի ձո րի, Զան գե զու րի, Գո րի սի, Խն ձո րես կի, Անդ րա-
նի կի, Նժ դե հի, Շահ Ա բա սի, Լենկ- Թե մու րի, Հրս նը քա րի, Տաթ ևի վե րա բեր յալ: 

Ս. Խան զադ յա նի գրա ռած ա վան դազ րույ ցի հա մա ձայն՝ « Հին ժա մա նակ 
Կ յո րի սից տի յեր ե ղել են վե ղի մի ջի շի նած տներ: Թուր քե րը էտ տը նը տե ղե րիտ 
ա սալ են Գ յա վու րիս տան, այ սինքն՝ գյա վուր նե րի՝ հայ քրիս տոն յա նե րի տեղ: Էտ 
ա նու նիցտ էլ ա ռա ջա ցալ ա Գ յավ րուս, Գ յո րուս, Գո րիս»10:

Զան գե զու րը մա քա ռում նե րով և պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րով հա-
1 ՀԱԻԲԱ, Ս.  Խ ան զա դյ անի ֆոնդ, FFII:5 25 9:
2 ՀԱԻԲԱ , նույն տեղում, FFII: 4655-4725, 4757-4761, 5053-5071, 4769-4773,4847-4851, 

4861-4875:
3 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII:4907-4908:
4 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում,  FFII:4981-4987:
5 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու հինգ հատորով, հատոր չորրորդ, Երևան, 1968,  522 

էջ: 
6 Խանզադյան Ս., Ավանդատուն, Երևան, 1986, 283 էջ:
7 Խան զա դյան Ս., Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ, Երևան, 1970, 158 էջ:
8 ՀԱԻԲԱ, Ս. Խանզադյանի ֆոնդ, FFII:5501-5503, 5505-5506, 5509-5533, 6413- 6414:
9 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFII: 5305-5307, 5313-5323, 5407-541 1,  5413-5419, 5424-543 9, 

5471 -5 479, 6223-6227 :
10 Նույն տեղում, էջ 171:
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րուստ բնաշ խարհ է և պա տա հա կան չէ, որ ա վան դա պա տու մը Զան գե զու րում 
սիր ված բա նահ յու սա կան ժանր է, քա նի որ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս սրբաց-
նե լու ժո ղովր դի ան կա խութ յան և  ինք նութ յան հա մար մարտն չող հե րոս նե րին: 
Հ նա րա վոր է, որ ո րոշ դեպ քե րում պատ մութ յունն ու ա վան դութ յու նը հա մա-
խոս լի նեն, սա կայն նա խա պես ա սենք, որ ա վան դութ յու նը, մե ծավ մա սամբ, 
ժո ղովր դի վի պաա ռաս պե լա կան պատ կե րա ցում նե րի արդ յունք է, ո րը կա րող է 
նաև ի րա կա նին խառն ված մտա ցա ծին ու զգա յա կան տե ղե կութ յուն ներ ու մի-
ջա դե պեր հա ղոր դել: Զո րօ րի նակ՝ Գո րիս և Զան գե զուր տե ղա նուն նե րի մա սին 
բա զում ա վան դութ յուն ներ կան, ո րոնք ժո ղովր դա կան ստու գա բա նութ յուն ներ 
լի նե լով հան դերձ, չեն կա րող հա վակ նել պատ մաաշ խար հագ րա կան, լեզ վա բա-
նա կան կամ աշ խար հա քա ղա քա կան այս կամ այն խնդրի լուծ մա նը: Սա կայն 
չի բա ցառ վում նաև, որ ժո ղովր դա կան ա վան դութ յու նը կա րող է նպաս տել լուծ-
ման ճիշտ բա նա լին գտնե լուն: 

Բա նահ յու սա կան տար բեր ժան րե րով հա րուստ է նաև ՀԱԻԲԱ-ի Ա րամ 
Մար գար յա նի FFVIII ֆոն դը: Ա րամ Մար գար յա նը գրա ռում ներ է կա տա րել 
1948-1972թթ.-ին բա նա սաց ներ՝ Բեգ լար Միր զո յա նից ( Տաթև), Մա շին կա Մար-
գար յա նից ( Քա ջա րան), Մ խի թար Ա լեք սան յա նից ( Ղա փան), Սեր գեյ Խա չատր-
յա նից ( Ղա փան), Ռո միկ Ա վե տիս յա նից ( Ղա փան), Լ ևոն Դա նիել յա նից (Խն ձո-
րեսկ): Հե քիաթ նե րի մեծ մա սը Ա րամ Մար գար յա նը լսել է հո րից՝ Ար տեմ Գ ևորգ-
յա նից, բայց գրա ռել է 1972 թ.-ին Բաք վում` քրոջ՝ Ծաղ կա վարդ Գ ևորգ յա նի 
վե րա պատ մութ յամբ: Հ րա շա պա տում հե քիաթ նե րից ու շագ րավ են « Նա խանձ 
քու վեր քը»1, « Փե դա ծին»2, « Կեռթ նուկ մրա քու րը»3, իսկ ի րա պա տում նե րից՝ 
« Միա միտ հար սը»4, « Չա թուն հե տըդ յեր կալ»5, « Կեղծ ճգնա վե րը»6, « Հույ սըդ 
քը զե րա տիր»7 և  այլն:

ՀԱԻ բա նահ յու սա կան ար խի վում գե րակշ ռող են բա նահ յու սութ յան բաժ նի 
նախ կին գի տաշ խա տող, բա նա հա վաք Մի քա յել Ա ռա քել յա նի գրա ռում նե րը, որ 
նա կա տա րել է 1964 թվա կա նին Գո րի սում: Մի քա յել Ա ռա քել յա նը 16 հե քիաթ է 
գրա ռել յոթ բա նա սաց նե րից, ո րոնց սե ռա տա րի քա յին խմբե րը բազ մա զան չեն: 
Գ րա ռում նե րը կա տար վել են 70 և  ա վե լի տա րիք ու նե ցող տղա մարդ բա նա-
սաց նե րից: Ն րան ցից միայն եր կու սը` Գուր գեն Ա դամ յա նը (2 հե քիաթ) և Թ ևան 
Միր զո յա նը (2 հե քիաթ) 54 տա րե կան էին: Միայն 80-ամ յա ա սա ցող Վար դա-
նի (1 հե քիաթ) ազ գա նունն է մնա ցել ան հայտ: Բա նա հա վա քի գրա ռում նե-
րում ներ կա յաց ված են հե քիա թի ժան րի տա րա տե սակ նե րը, պահ պան ված են 
ա սա ցող նե րի լեզ վա բար բա ռա յին և  ո ճա կան յու րա հատ կութ յուն նե րը: Մի քա յել 
Ա ռա քել յա նի հա վա քա ծուն բազ մա ժանր է՝ հե քիաթ ներ8, ա վան դութ յուն ներ9, 
ա ռակ ներ10, ա նեկ դոտ ներ11, հո րո վել ներ12 և  այլն:

1 ՀԱԻԲԱ, Ա. Մար գա րյանի ֆոնդ,  F FV III: 73 02 -7 30 9:
2 ՀԱԻԲԱ, նույ ն տե ղում, FF VIII:7180-7210 :
3 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFVIII:6598-6599:
4 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFVIII:6610-6612:
5 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFVIII:6616-6617:
6 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFVIII:6632-6 63 5:
7 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում,  FFVIII:6640-6642:
8 ՀԱԻԲԱ, Մ. Առաքելյանի ֆո նդ, FFV:8683-8845:
9 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFV:8847-8861:
10 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում,  F FV :8863-8867:
11 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFV: 8867-8868:
12 ՀԱԻԲԱ, նույն տեղում, FFV:8869-8870:
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Զան գե զու րի հա րուստ բա նահ յու սութ յան մի զգա լի մա սը նախ կին զին վո-
րա կան Մու շեղ Գ ևորգ յա նի գրա ռում ներն են, որ նա կա տա րել է 1967-1969 թթ.՝ 
վեր հի շե լով դեռևս 1917-1920թթ. ո րո շա կի ա սա ցող նե րից լսած նյու թե րը: Գո րի-
սի շրջա նից նա գրա ռել է 10 միա վոր հե քիաթ. հե քիաթ նե րը գրան ցել է չորս բա-
նա սաց նե րից, ո րոնք ներ կա յաց նում են սե ռա տա րի քա յին հետև յալ խմբե րը`

1. Վար սե նիկ Մա նուկ յան, 81 տա րե կան (5 հե քիաթ)1:
2. Սուլ թան Գ ևորգ յան ( Սուլ թան-բա ջի), 50 տա րե կան (1 հե քիաթ` վե րա-

պա տում բա նա հա վա քի հի շո ղութ յամբ)2:
3. Գ րի գոր Ա վետ յան, 77 տա րե կան (3 հե քիաթ):
4. Սամ վել Գ ևորգ յան, տա րիքն ան հայտ (1 հե քիաթ): 
Մու շեղ Գ ևորգ յա նը Զան գե զու րից գրա ռել է շուրջ 1600 միա վոր բա նահ յու-

սա կան նյութ, մեծ թվով ա ռակ ներ և  ա նեկ դոտ ներ3, ինչ պես նաև կազ մել է բար-
բա ռա յին բա ռե րի բա ցատ րա կան բա ռա րան4, « Հի շո ղութ յուն ներ ժա մա նա կի 
ի րա դար ձութ յուն նե րից. Անդ րա նիկ փա շա յի գոր ծու նեութ յու նը Գո րի սում»5, ո րը 
գրա ռել է ա սա ցող Ա սա տուր Տեր-Գ ևորգ յա նից, որ բա նա հա վաք Մու շեղ Գ ևորգ-
յա նի հո րեղ բայրն էր և բա նա սաց Սուլ թան Գ ևորգ յա նի ( Սուլ թան-բա ջի) ա մու-
սի նը: Ակ սել Բա կուն ցը իր նշա նա վոր «Կ յո րե սը» սկսում էր այս պես. « Քա ղաքն 
ու ներ եր կու ա նուն՝ Գո րիս և Կ յո րես: Եր րորդ ա նու նը՝ Կո րիս,- տա լիս էր միայն 
մի մարդ՝ դե ղա վա ճառ Ք յալլա Ծա տու րը, ո րը քա ղա քում հռչակ ված էր որ պես 
փի լի սո փա և հին գրքե րի սի րա հար»6: Բա կուն ցի Ք յալլա Ծա տու րը հենց ին քը 
Ա սա տուր Տեր-Գ ևորգ յանն էր, ո րին մենք Ծա տուր ա մի էինք կո չում, -կար դում 
ենք բա նա հա վաք Մու շեղ Գ ևորգ յա նի ար խի վում7:

1999թ.-ից ցայ սօր տո ղե րիս հե ղի նա կը շա րու նա կում է գրա ռել Զան գե զու-
րում կեն ցա ղա վա րող բա նահ յու սա կան նյու թե րը, գրան ցում և վեր լու ծում տա-
րա ծա ժա մա նա կա յին փո փո խութ յուն նե րով պայ մա նա վոր ված տե ղա շար ժե րի 
բնա կա նոն գոր ծըն թաց նե րը8: 

Ի դեպ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ԳԱԱ Հնա գի տութ յան և  ազ գագ-
րութ յան ինս տի տու տի բա նահ յու սութ յան բա ժի նը վեր ջին ան գամ Ս յու նի քում 
դաշ տա յին հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ է կա տա րել 1960-ա կան թվա-
կան նե րին, և բա վա կան է նշել, որ 1970-ից մինչև 2009 թվա կան նե րին լույս 

1 Վարսեն տատին ծնվել է 1888 թ. Գորիսի շրջանի Խնձորեսկ գյուղում: Իր իմացած 
հեքի աթների մեծ մասը մանկության տարիներին լսել է  տ ատ ից ՝ Շահանից և նրա եղբայր 
Աղաջանից: Վա րս են ն իր լսած հեքիաթները պատմել է ի ր եր եխաներին, հետո թոռ ներին և 
ծոռներին (ՀԱԻԲԱ, Մ. Գևորգյա նի  ֆոնդ, FFV :6 68 7- 66 98):

2 Բանասաց Սուլթան բա ջին (1852-194 5) գրագիտ ու թյունից զուրկ, բայց գեղեցկատես, 
շնորհալի, համ ար ձակ ու ազդեցիկ կին էր, ով հաճախ էր աղ ու հացով դիմավորում Գորիս 
մտնո ղ պատվավոր հյուրերին: Նա երեխաներ չի ունեցել, բայց խնամել է ավելի քան 17 
մանկահասակ որբերի ու չքավորների: Նա  հռչակավոր գորգագործ էր: Նրա գործ ած  «Ա նիի 
ավ երակներում նստած սգավոր հայ կինը», «Հայր Աբրահամը զոհաբերում է իր միակ որդի 
Իսահակին» գորգերի հռչա կը  Զ ան գեզուրից շատ հեռու է գն ացել, գով աբան վե լ հեռավոր 
ամերիկյան մամո ւլ ու մ (Հ ԱԻ ԲԱ, Մ. Գևորգյանի ֆոնդ, FFV:6543-6565):

3 ՀԱԻԲԱ, Մ. Գևորգյանի ֆոնդ FFV:6959-7011: 
4 ՀԱԻԲԱ, Մ. Գևորգյանի ֆո նդ  FFV:6675-6685:
5 ՀԱԻԲԱ, Մ. Գևորգյանի ֆոնդ FFV:6823-6847:
6 Բակունց Ա., Երկեր, Երևան, 1986, էջ 361:
7 ՀԱԻԲԱ, Մ. Գևորգյանի ֆոնդ FFV:666 9- 6671:
8 Հայրապետյան Թ., Դաշտայ ին  բ անահ յո ւս ակ ան  նյութեր, Սյունիք, տետր №1, 1999-

2016թթ.: Հայրապետյան Թ., Սյունիքի հրաշապատում հեքիաթների և «Սասունցի Դավիթ» 
հերո սավեպի զուգա դիր մոտ իվ ների համեմատությա ն շուրջ  ( ըստ XX դ արի 2- րդ  կես ի գր-
առու մն եր ի)// Սյ ունի քի  հայագիտական հանդես, Գորիս, 2010, № 2, էջ 99-109: 
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տե սած « Հայ ազ գագ րութ յուն և բա նահ յու սութ յուն» մա տե նա շա րի 26 հա տոր-
նե րից ոչ մե կը նվիր ված չէ Ս յու նի քին: Այդ բա ցը լրաց նե լու նպա տա կով հրա-
տա րա կութ յան եմ պատ րաս տում « Հայ ազ գագ րութ յան և բա նահ յու սութ յան» 
հեր թա կան՝ Ս յու նի քին նվիր ված հա տո րը: 

Հե տաքր քիր է նկա տել, որ հա մե մա տա բար ուշ շրջա նի գրա ռում նե րում 
նույն պես պահ պան վում են պատ մա կան այս կամ այն դեպ քի կամ անձ նա վո-
րութ յան հետ կապ ված ժո ղովր դա կան պատ կե րա ցում ներ, ո րոնք հան գում են 
դի պուկ ու ա նակն կալ լու ծում նե րի: « Վար թե րը պուք չի տաք» ա վան դութ յան 
մեջ, երբ Լենկ- Թե մու րը ար շա վում է Պարս կաս տա նի վրա, պար սիկ մեծ բա-
նաս տեղծ Հա ֆե զը աղ ու հա ցով և հ պա տա կութ յան խնդրան քով դի մա վո րում 
է նրան: « Լենկ Թե մու րը ա սում ա.

- Տու հուվ ե՞ս:
- Ես Հա ֆիզն եմ:
- Ես հունց գի դա՞մ, վեր տու Հա ֆիզն ես:
Հա ֆիզն ա սում ա.
- Կան չի թո ռա նըս, հը լը հար ցում ը րա, իմ կի րած նես անկ յիր գյու դում ա, քը-

զե տե կա սե»:
Հա ֆե զի թոռ նի կը՝ շատ փոք րիկ ու սի րուն մի աղջ նակ, կանգ նում է և հուզ-

մուն քով սկսում ար տա սա նել. « Վար թե րը պուք չի տաք…»1:
« Լենկ Թե մու րը ե շում ա, ե շում, սեր տը կը կը ղում ա, ա սում ա, լյավ Հա ֆիզ, 

ես ծեր քը ղա քեն վնաս չեմ տալ: Թա ես ըշ խար քես մեծ տերն ու տի րա կալն եմ, 
տò էլ մեծ բա նաս տեղծն ես, Շի րա զը քեզ եմ բաշ խում»2:

Հայ ժո ղովր դա կան բա նահ յու սութ յան դա սա կար գումն, ըստ տե ղագ րա-
կան և  ազ գագ րա կան հատ կա նիշ նե րի, բխում է մեր ժո ղովր դի պատ մա կան 
կյան քի ո րոշ հան գա մանք նե րից: Բա նահ յու սա կան նյու թե րի խմբա վոր ման այս 
սկզբուն քի շնոր հիվ ի հայտ են գա լիս տվյալ խմբի, կոնկ րետ դեպ քում` Ս յու նիք- 
Զան գե զու րի բա նա վոր մշա կույ թը միա վո րող աշ խար հագ րա կան, լեզ վա բար-
բա ռա յին, սո ցիալ-տնտե սա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, սո վո րութ յուն նե-
րը, կյանքի ու կեն ցա ղի բնո րոշ գծե րը: Ս յու նի քից գրառ ված բա նահ յու սութ յան 
գե րակ շիռ մա սը հնա գույն սյու ժե ներ են, ո րոնք պատ կա նում են ժան րի հնա-
գույն տի պին և գա լիս են հա զա րամ յակ նե րի խոր քից: 

Զան գե զու րի բա նահ յու սութ յու նը Հա յաս տա նի տար բեր շրջան նե րից 
գրառ ված ազ գա յին եր կա ցան կի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում և մո տի վա յին 
բազ մա զան զու գա հեռ նե րով, վառ եր ևա կա յութ յամբ, էթ նոմ շա կու թա յին ինք-
նա տիպ լու ծում նե րով պատ մա ճա նա չո ղա կան մեծ ար ժեք է ներ կա յաց նում:

1 Թ. Հայրապետյանի Դաշտային բանահյուսական նյութեր, Սյունիք, 2011 թ., տետր  № 1:
2 Նույն տեղում:
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ТАМАР АЙРАПЕТЯН - ОБЗОР СОБИРАНИЯ И ИЗДАНИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО 
МАТЕРИАЛА В ЗАНГЕЗУРЕ (на основе записей конца XIX и XX вв.) - Фольклорный 
материал, собранный из Сюника (этнографический регион Зангезур), одного из 
провинций Великой Армении, многообразен и имеет следующую жанровую вариацию: 
сказки, легенды, беседы, пословицы и поговорки, проклятия и благословения, 
загадки, скороговорки, песни (рабочие, свадебные, скорбные, колыбельные, детские) 
и были сказаны такими народными сказителями как, Оганес Мкртчян-Закарян, Ануш 
Лалаян, Варсеник Манукян, Гурген Ордян, Гусан Ашот и др. Фольклорный материал 
Зангезура был собран известными фольклористами Микаел Аракеляном, Мушег 
Геворгяном, Заре Тер-Минасяном, и участниками фольклорной экспедиции во главе с 
Арташес Назиняном. 

В этих произведениях в основном описываются окружающая среда, возраст 
сказителя, место и время записи материала, происхождение и другие детали и 
обстоятельства связанные с бытованием произведения. Фольклорное наследие, 
записанное из Зангезура – опубликованное и непечатное, во всем своем жанровом 
многообразии, является неиссякаемым наследием устной традиции нашего народа. 

Ключевые слова: Зангезур, фольклор, рассказчик, собиратель, экспедиция, 
сказка, миф.

TAMAR HAYRAPETYAN - THE OVERVIEW OF COLLECTION AND PUBLICATION OF 
FOLKLORE MATERIAL IN ZANGEZOUR (on the records of the end of the XIX and XX 
centuries) - The folklore collected from the province of Syunik of the Kingdom of Armenia 
(Zangezour ethnographic region) varies in nature and genre: folktales, legends, proverbs 
and sayings, blessings and curses, riddles, tongue-twisters, nursery rhymes, variety of 
songs (ritual, labor, wedding, lullaby, mourning songs), that were told by such storytellers 
as Hovhannes Mkrtchyan-Zaqaryan, Anoush Lalayan, Varsenik Manoukyan, Gurgen Ordyan, 
Gousan Ashot and others. The folklore of Zangezour was collected by prominent folklorist-
collectors Sero Khanzadyan, Mikayel Arakelyan, Moushegh Gevorgyan, Zareh Ter-Minasyan, 
and members of folklore expedition campaigned by Artashes Nazinyan. 

In these materials mainly the environment of storytellers, their age, place of the origin 
of the material, time and other circumstances related to the everyday use of the piece of 
folklore and people՛s life were indicated. The folklore material collected from Zangezour, 
either printed or unprinted genres, is considered to be a valuable and inseparable part of 
our people՛s oral tradition. 

Key words: Zangezour, folklore, storyteller, collector, folklore expedition, folktale, 
myth.


