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Պատ J ական ճակատագիրը դաժան փոր-

ձուիք յո ւնն հրի ենթարկեց Հայ ժողովրդին: 

XX դարասկղրին սրածվեց մի ամբողջ ազդ՛, 

հրա փրկված բեկորները, իրենց բնօրրանը 

կորցրած, ցրվեցին աշվսարՀով մեկ՛. Հայրենի 

եղ եր ր ի ավանդույթները, յուրօրինակ բա-

ռոլբանր տասնամյակների ընթացքում 

սվ/ո.վեցին Հանդեսների ու սլար բեր ականնե-

րի, երրեւՈյ էլ աոանձին ժողովածուների է-

ջերում: Ավելի ուշ ամվափվելով պատմազ-

գագրական տարբեր շրջաններն ընդգրկող 

Հրատարակություններում («Հայ ժողովր-

դա կան Հեքիաթներ», «Հայ ազգագրութ-

յուն ե րանաՀյուսություն» և այլն), բա-

նաՀյուսական էլ ազգագրական նյութերը 

մեծ աո աքեյ т.թյուն ունեին Հավաստելու, 

որ ղժէէար Է րնկճել Հայի ոգին՛. Հայը, Հա-

կառակ րոյ որ արՀավիրք ներին, ինչպես 

նշ վ ում կ գրախոսվող ժողովածուում, 

«Հարյուրամյակ 3-րդ եղեռնից Հետո Էլ 

Հասավ նոր ժամանակների լույսինХ> ըն-

թերցողի սեղանին դնելով «Բաքվի Հայոց 

րանաՀ յու սությունը՝»'. 

Ժողովածուի ծնունդը դժվարին Էր՛. Այն 

ծնւ/եց Հայաստանի Ակադեմիայի Հնագի-

տության և ազգագրության ինստիտուտի 

Հայ ժողովրդական բանաՀյուսության բաժ-

Նում, Հ Հ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աարդիս 

Հարությունյանի խմբագրությամբ ի Հիշա-

տակ ադրբեջանցի թուրքերի բռնարարքնե-

րին զոՀ դարձած, ան Հե տ կորած ու ան շի-

րի մ մեր Հայրենակիցների՛. Ծնվեց ժողովր-

դագիտության արժեքը գիտակցող ազնվա-

գույն մտաւՀորական, Արցախի Հոգսերով 

մ տա Հոգ պարոն Գուրգեն Մելիք յանի ս ի ֊ 

րաՀոժար աջակցությամբ, որին իրենց խորը 

երախտագիտությունն են Հայտնում կազ-

մողները ինստիտուտի գիտաշխատողներ, 

բանասիրական գիտությունների թեկնա-

ծուներ ԱլվաՐԴ Ղ^ազիյանը և Սվետլանա 

Վարդանյանր: 

Ինչպես ամեն մի երկար սպասված 

ծնունդ ժողովածուն ցանկալի Էր, որով-

Հետե. առաջին անգամ Է Բաքվի Հայոց րա-

նաՀ յ ուսությունն ընթերցողին ներկայա-

նում ամբողջական բովանդակությամբ և 

ժանրային- գեղարվեստական տեսակետից 

Համեմատաբար անթերի բանաՀյ ո լսական 

Հազվագյուտ նմուշներով: ժողովածուի 

պատմաբանասիրական ակնարկում կազ-

մողները լուսաբանում են Բաքվում Հայերի 

Հաստատման պատմությունը, տեղեկութ-

յուններ Հաղորդում նրանց ստեղծած 

ՀոգԼւոր և նյութական արժեքների վերա-

բերյալ՛. Ք՛ննության են առնվում բանա-

Հյուսական նյութերի ժանրային առանձնա-

Հատկությունները, ժամանակի և տարա-

ծության մեջ կրած տարաբնույթ ձևափո-

խություններն ու ա վան դա պա Հ ութ յան մա-

կարդակը՛. 

Աղբյուրներր վկայում են, որ տակավյին 

վաղ միջնադարում Հայերը Ապշերոնյան 

թերակղզում ե P-աքվում ունեցել են իրենց 

պաշտամունքային օջախները՛. 1724 թ- Բա-

քու այցելած Պետրոս 1-ը բա վարարել Է Հա-

յերի խնդրանքը թույլատրելով նրանց 

բնակություն Հաստատել մերձկասպյան 

շրջաններում: Լինելով ցարական Ռուսաս-

տանի նավթարդյունաբերության կենտրոն 

Բաքուն դեպի իրեն Է ձգում Հայերի մի քա-

նի սերունդ: Էթնիկական ճնշումների և ազ-

գագրական փոփոխությունների ենթարկվե-

լով արցախաՀայերը թողնում են բնօր-

րանն ու մեկնում Բաքու իրենց գործիմա-

ցության և ան սպառ եռանդի Լ^՚որՀիվ ձեռք 

բերում մեծ Հարստության, նպաստում քա-

ղաքի տնտեսական ու մշակութային կյան-

քի բարգավաճմանը՛. Խնամքով նախապատ-

րաստված ռազմավարությամբ Ագր բեռանն 

այդ եղանակով իրականացնում Էր Արցախի 

Հայաթափ ման գործընթացը՝. 

Ինչպես Արևելյան Անդրկովկասի ողջ 

Հայությունը XX Դ ; 

Բաքուն նույնպես ապ-

րում Է ցեղասպանության երեք փուլ՛. 

1905 թ. փետրվարի 6—10-ը Բաքվում բար-

բարոսաբար սպանվում են 205 Հայ, այդ 
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թվում բազմաթիվ կանայք ու երեխաներ: 

1918 թ• սեպտեմբերյան Հարգերին զոՀ է 

գնում Բաքվի Հայության շոլր1 ՅՅտ՚օ֊շ 30 

Հազար մարդ՝. 1988 ~ին սկիզբ առյոծ արցա-

իյաՀայոլթյան ազգային-ա զատ ա գրական 

պայքարը խեղդելու Նպատակով Սումգայի-

թում սկսվում են Հայկական աո֊աՀխն Հար-

գերը (1988 թ- փետրվարի 2 7 - 2 9 ) : Բաքվում 

Հաճախակի դարձած բռնությունները Հան-

գեցնում են 1990 թ. Հունվարյան զանգվա-

ծային բռնագաղթին: Բաքվի Հայությունն 

ասլրում է Հարյուրամյակի 3-րգ եղեռնը 

վերստին դառնալով թուրք-թաթաբների ցե-

ղային բնազդի զոՀը: 1990-ական թվական-

ներին իրենց չեն ու ծաղկուն օթախները, 

պապերի շիրիմները թողած Բաքվի Հայութ-

յան Հետ մեկտեղ աչխարՀով մեկ սփռվում 

են նաև. նրանց Հիշողության մե£ անթեղ-

ված Հոգևոր արժեքները: 

Ժողովածուում ներկայացված բնագրե-

րում մեծ մասամբ պաՀպանված են բարբա-

ռային յուրաՀատկությունները, թեև տե-

ղաշարժերը բարբառային նրբերանգների 

խաթարման պատճառ են դարձել: Բանա-

սացների բառապաշարում, ինչպես նկա-

տում են ժողովածուն կազմող բանագետնե-

րը, առկա է լե զվարար բա ռային երեք շեր-

տերի բնօրրանի, օտար միջավայրի, Երևա-

նի գրական լեզվի ձուլման գործընթացը՛. 

Յուրաքանչյուր Համայնք, գյուղ կամ քա-

ղաք ցայսօր կառուցվում է կենտրոն-Հրա-

պարակ սկզբունքով՛. Այդ Հրապարակները 

դառնում են զանգվածային Հավաքատեղի-

ներ, որտեղ Հարգվում են դիպուկ խոսքը, 

Հումորն ու սրախոսությունը՛, ճիշտ նույն 

կերպ Շուշիի «Թոփխանա» Հրապարակից 

էր ծայր առնում ժողովրդական բանաՀյու-

սությունը: բանասացների վկայութ-

յամր 1921-1922 թթ. Բաքվի Հայերն իրենց 

Համար Հատուկ Հավաքատեղի էին ընտրել 

<СՆասոսնի ստանցիա» կոչված վայրն ու 

<СԲարուն բաղ» անունով Հայտնի այգին: 

Տեղեկատվական այդ յուրօրինակ մի^ավայ-

րում Բաքվի Հայեր ր պատմում էին բնօրրա-

նի Հետ կապված Հիշողություններ, մեծերից 

լսած զրույցներ, Հեքիաթներ ու զվարճա-

պատումներ՝. ԲանաՀյ ուսական նյութերի 

պա Հ պան մ ան գործում կարևոր դեր է կա-

տարել նաև Հայկաշեն (« էրմանիք ենդJ>) 

կոէված թաղամասը, այնտեղ ապրող Հայե~ 

րի Համախումբ կենսակերպը, բնօրրանի 

Հետ ունեցած նրանց մշտական у փումները .՝ 

Ժողովածուում ընդգրկված բանահյու-

սական բնագրերի գրառումները ներկայաց-

նում են ժամանակագրական երեք շերտ 

1977 թ., 19Ց5-19Տ6 թթ., 1994-1999 թթ.: 

Առածին շերտը կազմված է բանահավաք 

Բարխռւդար ՛Լա զի յանի կողմից Բաքվում 

գրառված նյութերից: Երկրորդ ստվար շեր-

տը, 1985-19Տ6 թթ. էչմիածնի շրշանի Գրի-

բռյեդով գյուղում բանա Հավա ք Սվետլանա 

Վարդանյանի գրառումներից: Երրորդ շեր-

տը 1990-ական թվականներին Սվետլանա 

Վարդանյանի և Ալվարգ ՚Լագի յանի կող-

մից Երևանում գրառած նյութերից: 

Բնագրերը ներկայացված են չորս բա-

ժիններով արձակ պատմողական րանա-

Հյուսություն (Հեքիաթներ, ավանդություն-

ներ, Հանդատեղերի, աղբյուրների, Հր աղաց-

ների և սրբավայրերի անուններ, սնաՀավա-

տական զրույցներ, Հավատալիքներ, երգի-

ծական, կենցաղային, կենդանական զրույց-

ներ, Հուշապատումներ, Հուշեր 'Լարաբա֊ 

ղում կատարված տարբեր իրադարձութ-

յունների և 19Տ8-1990 թթ. Բաքվում տեղի 

ունեցած դեպքերի մասին, ասութային րա-

նաՀյուսություն), քնարական րանաՀյու-

սություն (Հայրենասիրական, սիրային, 

կենցաղային, ման կական երգեր, սգերգեր, 

շուտասելուկներ. Հանգավոր ասելոլկներ), 

սովորություններ (բարքեր, վարքի կանոն-

ներ, մանկական խաղեր), Հավելված (աշու-

ղական երգեր, քառյակներ)'. Ասութային 

բանաՀյուսության նմուշներից առկա են ա ֊ 

ռած^-ասացվածք ները, օրՀնանք-բարեմաղ-

թանքները, անեծքներն ու Հանելուկները՛. 

Սակավ են աղոթքները. «Տեր Աստվա՛՛ծ, մեր 

բալան պաՀե, սովը, ծարավությունը, դա-

վին մրզանա Հեուե պաՀե» [ 8 ( 3 7 8 ) , է£ 283]: 

1977 թ. գրառումներում բանասացների 

ազգագրական կազմը բազմաշերտ է (Ար-

ցախ, Զանգեզուր, ՛Լարս, Գանձակ): 1985-

1986 թթ- գրառու/քների բանասացները ծա-

գումով պատկանում են Նուխիի և Արցախի 

ազգագրական շրջաններին, ի"կ 1990 ՜ա-

կան թվականների գրառումների բանասաց-

ները գերազանցապես Արցախ ազգագրա-

կան չր^անի ներկայացուցիչներ են: Բանա-
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սացների մասնագիտական կազմը ես րազ-

Jայ հրա / արՀեստավորներ, ծառայողներ, 

ուսանողներ, զինվորականներ: Նրանց սե-

ո ատարիք ային խմբերն աչքի են ընկնում 

ազգագրական բոլոր շրջաններին բնորոշ о— 

րինաչ ավւա թյամբՎիպական րանաՀյոլ— 

սու.թ յան նմուշներ ե քաղաքական անցքե-

րին վերաբերող զրույցներ պա ամ ում են 

Հի մ՚եականո ւ,մ տարեցները, կենցաղային, 

երգիծական բնույթի զվար ճապա տումն եր և. 

Հանելուկներ միջին տարիքի և սեռի ներ-

կայացուցիչ ներր, Հուշա պատումներ ու 

ք աո յակն եր խառը տարիքի ե սեռի բանա-

սաց ներր : 

Բոնագաղթվածներ Սոնյա Ամիրյանի, 

Լա րի սա Գալուստ յանի, Արևիկ Զշաքար յանի 

ե այլոց նկարագրած աՀասարսուռ տեսա-

ր աններ ր, ցավոք, վիպական զրույցներ չեն, 

այլ քստմնելի իրապատումներ: Հուսանք, 

որ Բաքվքւ Հայոց ասութային բանաՀյու-

ս ո ւ թ յ ան նմուշներից գոնե մեկը երբևէ 

կխռովի «արնոա բերանով մարդակերներ ի» 

խղճուկ ՀուզաշխարՀը. «Աբուռը ավալ ըն 

չանր, կերալ Ա,» [7(318), էչ 280]: 

Ժողովածուի բնագրերի լեզուն թողն-

ված կ անվէովէոխ կիրառելով նոր ուղղագ-

րա թյուն: Այն ունի ծանոթագրություններ, 

բարբառային բառերի բացատրական բառա-

րան, որն ընդգրկում Է բանաՀյ ո լսական 

նյութերում առկա դժվար Հասկանալի ու 

վախառյալ բառերի բացատրությունները: 

Ծանոթագրություններում լուսաբանված 

են բանասացների ապրած միջավայրի, 

բնօրրանի նյութերի գրառման վայրի, ծագ-

ման Հայրենիքի, գրառման ժամանակի, 

կենցաղավարման Հանգամանքները: Տրված 

Է ժողովածուում Հանդիպող Համառոտագ-

րությունների բացատրությունը, ընգրկված 

նյութերի ժանրային թվաքանակը Հե-

քիաթներ (41), ավանդազրույցներ (10), 

զըույցներ(180), Հուշապատռլմներ(28), խա-

ղիկներ ( 3 2 ) , ժողովրդական երգեր ( 2 8 ) , ա~ 

ռած-ասացվածքներ ( 3 5 ) , անեծք-օրՀնանք-

ներ (61), Հանելուկներ (14): 

«Բաքվի Հայոց բանաՀյ ուսությունը» 

առաջին անդամ Է դրվում գիտական շրջա-

նառության մեջ և կարևոր ներդրում Է Հայ 

Հոգևոր մշակույթի ուսումնասիրության ո-

լորտում: Այն Հնարավորություն Է ընձե-

ռում մեզանում եղած բանաՀյուսական Հա-

րուստ նյութն ամբողջացնելու, զուգադրե-

լու և Հայագիտությունը դարձնելու ռազ-

մավարական գերակա ուղղություն պատ-

մամշակութաբանական ընդՀանուր գործըն-

թացներում: 

Ժողովածուն արժանի տուրք Է ժողովր-

դագիտության զարգացման, բանասացների 

և բանաՀավաք-բանադետների անխոնջ աշ-

խատանքի, մեր կոգքին ապրած (Բարխու-

դար Ղ,ազիյան) և ապրող (Սվետլանա Վար-

դանյան և Ալվարդ Վազի յ ան) մարդկանց 

անձնադիր նվիրման Հանդեպ: 

ԹԱՄԱ.Ր Հ Ա 8 Ր Ա Պ Ե Տ 8 Ա Ն 


