
ԱԶՆԻՎ ՆՎԻՐՈՒՄՈՎ 
(Ալվարդ Ղազիյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ) 

Իր գիտական գործունեությունր սկսելով ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և 

ազգագրության ինստիտուտում Ալվարգ Սարուիյանի Ղ^ազիյանն ավելի 

քան չորս տասնամյակ անձնագիր նվիրումով և բարձր պատասխանատ-

վությամբ լծվել է Հայագիտության կարևոր ճյուղերից մեկին բանագի-

տության ր՛. 

Ա. Ղ ազիյանր (՛Հազար յան) ծնվել 

է 1930 թ. դեկտեմբերի 13 ֊ ի ն Հ ա յ ֊ 

Լլա Լլւսն ԽՍՀ Ի Հև անէ շրթանէ Սարէ֊ 

գյուղում ^Լարաբաղէց այստեղ տե-

ղափոխված րնտանէքում: 1933 թ. 

Ղ^աղարյաններր փոխագրվում են 

Գանձակ (Կէրովաբագ): 1937 թ. նա 

ընդունվում ե 1947 թ. մեգալով ա՛-

վարտում է քաղաքէ Իքլ՝ 10 Հայկական 

մէջնակարգ գ՚֊գրո^ր՛ Նույն թվակա֊ 

նէն րնգունվում է Երեանէ Ավետա-

կան Համալսարանէ րանասէրական 

ֆակուլ տետէ «Հայ բանա սէ ր ո լ ֊ 

թյուն» բաժէն ր, որն ավարտում կ 

գերազանցության գէսլլոմով 1960թ. 

Ալթայէ երկրամասէ աքսորավայրէց 

- (1949-1956 թթ.) վերադառնալուն 

սլես՝. 

1961 թ. Հոկտեմբերէն Ա. Ղազէյանն րնգունվում կ ՀԽՍՀ ԳԱ Հնագէ-

տության ե ազգագրության էնստէտուտէ Հայ ժողովրդական բանաՀ/ու-

սության բաժէն ր, որտեղ աշխատում կ մէնչե այժմ՛. 

Ժողովրգագէտական էր գործունեությունը Ա. Ղ^ազէյանն սկսում կ 

նշանավոր բանագետ Ա. Նազէն յանէ ղեկավարությամբ՝. 1971 թ. Ա. Ղ%աղէ-

յանր սլաչտ սլան ում կ «Հայ ժողովրդական ռազմէ ե զէնվորէ երդեր» թե-

մայով թեկնածուական ատենախոսությունը նվէրված Հայոց եբդայէն բ ա ֊ 

նաՀյուսության ա յ գ տեսակէ ժանրայէն առանձնաՀատկություններէն, 

գաղափարական բովանդակությանն ու դեղարվեստաարտաՀայտչական 

մէ^ոցներէ Հա մ ալէ ր ուսումնասէրությանը (Համ ա Հա վաք բնագրերէ Հետ 

տ սլա դրվել կ 1989 թ.): 

1983 թ. «Հայ ազգագրություն և բան ա Հյ ուս ո ւթյ ո ւն» մատենաշարով 

(Հ• 15) լույս է տեսնում Ա. ՜Լազիյանի Արցախից 1970-ական թվականնե-

րին գրի առած Հեքիաթների, զրույցների, մ ան ր ա սլա տ ո ւմ֊զվա րճախ ո и ո ւ թ ֊ 

յունների, ավանդությունների, երգերի, մականունների, ասոլյթաբանա-
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կան բանահյուսության նմուշները, նրա կազմած Հայ մշակույթի նշանա-

վոր երախտավոր Գ. Սրվանձտյանի երկերի առածին Հատորր («Գրոց ու 

բրոց ե. Սասունցի Գավիթ կամ Մ Հերի դուռ», «Մանանա», «Համով-Հո-

տով», մամուլում լույս տեսած բանաՀյուսական նշխարներր): Ա. Գազի յա-

նր լուր^ ներդրում ունի Հայկական Հեքիաթների գիտական Հրատարա-

կության ե. մասնավորապես դրանց սյուժեների տիպաբանական նշացանկր 

կազմելու ուղղությամբ: Նա կազմել և Հրատարակել է «Հայ ժողովրդա-

կան Հեքիաթներ» դիտական Հրատարակության 1 3 ֊ ր դ (Մուշ֊Տարոն, 1985) 

և 14-րդ (լԼա и սլո լրական, 1999) Հատորներր օժտված Համապատասխան 

առածաբաններով, բարբառային ու դժվար Հասկանալի բառերի բառարա-

նով, ցանկերով ե այլն: 

Հայ բանաՀյուսական մշակույթի գրառման և արժևորման ոլորտում 

կարևոր երևույթ է Ա. Գաղի յան ի և Ա. Վարդանյանի Հավաքած, կազմած 

ե. Հրատարակած «Բաքվի Հայոց բան ա Հյուսոլթյ ունր» ժողովածուն 

(2004թ.): Այս աշխատության շնորՀիվ բաքվաՀայերի բանավոր ավան-

դությունն առածին անգամ է դրվում դիտական շրջանառության մե£ 

Հնարավորություն րնձեռելով մեզանում եղած բանաՀյուսական նյութն 

ամբողջացնելու, զուգադրելու, նորագույն խնդիրներ առա՚է քաշելու և Հե-

տազոտելու ուղղությամբ: 

Ժողովրդին իր ակունքներին վերադարձնելու առումով ցուցանշական 

են Ա. ՛Լ աղիյանի Պ. Սևակի «Անլռելի զանգակատան» բանաՀյուսական 

Հենքը» (1973), «Գա բա բաղի զվարճախոս Պըլը- Պուղին» (1978), «Հայ Ժո-

ղովրդական սնաՀավաաական զրույցների դասակարգման Հարցի շուր^» 

(1983), «Устное народно-поэтическое творчество Арцаха» (1990), «Сасна 
црер» армянский героический эпос» (1976), « Г а р д м а н к » (историко-
э т н о г р а ф и ч е с к и й очерк,) (1992), «Հնագույն մի սովորության արձագանք-

ներր Հայ բան աՀյ ուսության մեջ» (1977), «Ական ատես ր Վան քաղաքի 

քսանամյա անցքերի մասին 1877-1897 թթ.» (1990), «Զեկույցներ Անդր-

կով կասի նաՀանդների սաՀմանի մասին» (1993), «Անդրկովկասի վարժա-

կան սաՀմ ան ափոխումբ» (1993), «Ազատագրական սլայքարի արտացո-

լումն արցախաՀայոց բանաՀյուսության մեջ» (1995) ե այլ Հոդվածներ ու 

Հ ր ա սլա ր ա կո ւմն ե ր I 

Այս ամենով Հանդերձ, բանագետ Ա. Ղ^ազիյանի ուշադրության կենտ-

րոնում են շարունակում մնալ նաե Հայաստանի ռազմավարության 

տնտեսական խն դիրն երն ու գիտական ժառանգության սլա տ մ ա գի տ ա կան 

մեծ արժեք ներկայացնող կարԼւոր ձեռադրերր, որոնց տ սլա դր ությ ո ւնն 

ամփոփված է Ա. Ղ^ազիյան ի ե Ա. ^ալան թա րյ ան ի կա զմ ած թիվ 1 ե 2 

«Վավերագրերում» (1999, 2001): 

Ա. Ղ^ազիյան ի աշխատությունների նշանակալից բաժ ին ր վերաբերում է 

Արցախի Հոգևոր մշակույթին ու սլա տ մ ո ւթյ ան ր '. Ար ցա խյան ազատամար-

տի տարիներին նա լծվում է Հարկադրական Հա մ ր ո ւթյ ան մատնված ար-

խիվային փաստաթղթերի Հայտնաբերմանն ու լո ւս ա բան մ ան ր, ինէսլես 

նաև որդու Հետ գործնական աջակցությամբ օժանդակում է արցախաՀա-

յության ր՛. Ա. Մ ի րզոյան ի և Ա. Ղ^ազիյան ի կազմած «Հայերի կոտորածներր 

Բաքվի և Ելիզավետպոլի նաՀանգներոլմ 1918-1920 թթ.» (2003) վավե֊ 
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րագրերի և նյութերի ստվար ժողովածուն առածին անգամ ամբողջական 

տեսքով Հրապարակում է Բաքվի և Ելիղավետպոլի նախկին նահանգնե-

րում թուրքական զորքերի և ադրբեջանական իշխանությունների կողմից 

Հայ բնակչության նկատմամբ իրագործված զանգվածային կոտորածների 

մասին պատմող փաստաթղթեր ու նյութեր: 

Ա. Ղ,ազիյանր րնգգծված քաղաքացիական պարտքի գիտակցության 

տեր անձնավորություն է, նրա Համար առախնայինր պետության, Հասա-

րակության, աշխատանքի չաՀն է: Հավանաբար, նաև դա էր պատճառը, որ 

նա, օժտված լինելով Համապատասխան տվյալներով, չգերադասեց Հավակ-

նել գիտական բարձր աստիճանների տարիներ չարունակ պրպտելով, ծա-

նոթագրելով ու Հասարակության սեփականություն դարձնելով մեր ժո-

ղովրդի պատմության դժվարին խնդիրներին առնչվող կարևորագույն լու-

սաբանումներ և փաստաթղթերի ժողովածուներ: 

Բանագետը Հեղինակել է վեց տասնյակից ավելի գիտական, լրագրային 

Հոդվածներ, գրախոսականներ, Հրապարակումներ՛. Հատկապես ուշադ-

րության են արժանի նշանավոր Հայա գետ-բանա գետն երին, Հայազգի ռազ-

մական անվանի գործիչներին նվիրված նրա Հոդվածներր (Ч՝֊ Սրվանձտ-

յան, Ե. Լալայան, Խ. Ղ-ադյան, ՝քՀաջբեր ո ւն ի, Մ• Միանսարյան, Ա. Կիսի-

բեկյան, զորավարներ Մ• Լորիս-Մելիքյան, Հ. Լազարյան, Ա. Տեր-՚Լոլկաս-

յան, ծովակալ Լ. Սերեբրյակով և այլք): Ուչագրավ է բազմավաստակ գիտ֊ 

նական֊բանագետ Ս. Հարությունյանի կյանքին ու գործունեությանը 

նվիրված «Կենսամատենագիտությունը» (2003): 

Ա. Ղ^ազիյանր կատարել է նաև թարգմանական աչխատանքներ՝. 

1989 թ- «Հայաստան» Հրատարակչությունը լույս է րնծայում ռուսերենից 

նրա թարգմանած «Աֆորիզմներ» ծավալուն ժողովածուն, 1998 թ ֊ Լ. Մ ե ֊ 

լիք-ՇաՀնազարյանի «Ադրբեջանի ռազմական գործողություններր Լեռնա-

յին ՞Լարաբաղի Հանրապետության խաղաղ բնակչության դեմ» աշխա-

տության Հայերեն թարգմանությունը՛. 

Նա խմբագրել է բանագիտական մի քանի աշխատոլթյու ններ (Գ. Մ ի ֊ 

քւսյելյւսնի «Նոր֊Բայազետի բան աՀյ ո ւս ո ւթյ ո ւն ր» (1980), Լ. Հարություն֊ 

յանի «Նչիւարներ Արցախի բանահյուսության» (1991), Կ. Ղ,աՀր ա մ անյ անի 

«Օջախի դիրքը» (2002) և այլն: 

1966 թ՛ ի վեր Ա. Ղ^ազիյանն իր Հայրենի եզերքի անվան ի բան աՀա֊ 

վա քներից կ՛. Նա Ղ^արաբաղից ե Հա բակլից Հայկական շրջաններից գրի է 

առել արժեքավոր բանաՀյուսական, ազդադրական Հարուստ նյութեր՛. 

Ա. Ղ^ազիյանր 1994: թ. ԼՂՀ գրողների միության անդամ կ՛. 

Նշանավոր բան ա գ ետ Ա. ղ ազիյանն ավադ սերնդի լավագույն մտավո֊ 

րականներից կ, ով ջանում կ Հայտնաբերել կարող ուժերին ե րնթացք ու 

ուղղություն տալ նրանց Հետազոտական աշխատանքներին: Ղ՝րան ղուդա֊ 

Հեռ նա շարունակում կ կազմակերպվել նաե գի տ ա կան գործբնթացր 

կա վա ր ե լ ո վ ՀՀ ԳԱԱ Հն տգիտության ե ազգագրության ինստիտուտի բա֊ 

նաՀյուսական տեքստաբանության բաժինր ծրագրելով նորանոր անելիք֊ 

ներ ի շաՀ Հայ բան ա գիտության: 

ԹԱ.ՄԱՐ ՀԱ8ՐԱՊԵՏՅԱՆ 


