NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY

PROCEEDINGS OF INSTITUTE
OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY

1

ARMENIAN FOLK CULTURE

XVII

TRADITION AND MODERNITY
IN ARMENIAN CULTURE

FESTSCHRIFT FOR
STEPAN LISITSIAN
ON THE OCCASION OF HIS 150TH BIRTHDAY

YEREVAN
IAE PUBLISHING HOUSE
2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

XVII

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆԸ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆԸ
ՀԱՅՈՑ ՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄ

ՍՏԵՓԱՆ ԼԻՍԻՑՅԱՆԻ
ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԻՆ
ՆՎԻՐՎԱԾ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ԵՐԵՎԱՆ
ՀԱԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
2018

ՀՏԴ 71:391/395(=19)
ԳՄԴ 008+63.5(5Հ)
Հ 241

Տպագրվում է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ
Խմբագրական խորհուրդ
Պավել Ավետիսյան (գլխավոր խմբագիր), Լևոն Աբրահամյան,
Գրիգոր Արեշյան, Ռուբեն Բադալյան, Պիտեր Քաուի,
Տորք Դալալյան (պատասխանատու քարտուղար), Պատրիկ
Տօնապետեան, Միհրան Գալստյան, Սարգիս Հարությունյան,
Թամար Հայրապետյան, Լորի Խաչատուրեան, Թեո վան Լինտ,
Հարություն Մարության, Արմեն Պետրոսյան, Համլետ Պետրոսյան,
Գագիկ Սարգսյան, Ադամ Սմիթ, Ջուստո Թրաինա
Editorial Board
Pavel Avetisyan (editor-in-chief), Levon Abrahamian, Gregory Areshian,
Rouben Badalyan, Peter Cowe, Tork Dalalyan (assistant editor),
Patrick Donabédian, Mihran Galstyan, Sargis Harutyunyan, Tamar
Hayrapetyan, Lori Khatchadourian, Theo van Lint, Harutyun Marutyan,
Armen Petrosyan, Hamlet Petrosyan, Gagik Sargsyan, Adam Smith,
Giusto Traina
Համարի խմբագիրներ`
Հարություն Մարության, Թամար Հայրապետյան, Սուրեն Հոբոսյան

Հ 241

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, 1: Հայ ժո
ղովրդական մշակույթ, XVII: Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում /
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտ. և ազգագր. ինստ.: Խմբ. Հ. Մարության, Թ. Հայրապետյան, Ս.
Հոբոսյան. – Եր., ՀԱԻ հրատ., 2018. – 508 էջ: (Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտի աշխատություններ, 1):
Ժողովածուն նվիրված է ազգագրագետ Ստեփան Լիսիցյանի ծննդյան 150-ամյա
կին: Նախատեսված է հումանիտար և հասարակական ոլորտի գիտնականների
և հայոց մշակույթով հետաքրքրված ընթերցողների համար:

ՀՏԴ 71:391/395(=19)
ԳՄԴ 008+63.5(5Հ)

ISBN 978-9939-9178-2-5
© ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2018

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
1.

Ներածություն

9

Ստեփան Լիսիցյան (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ)
Լիլիա Վարդանյան

11

I. ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՐԲԱԴԱՍՈՒՄ
2.

«Թշնամու» կերպարի ձևավորման մեխանիզմ
ն երը`
որպես՝ բռնության զանգվածայնությունն ապահովող
գործոններ Հայոց ցեղասպանության համատեքստում
Հասմիկ Գրիգորյան

3.

Մուսա լեռան հերոսամարտը՝ ըստ ականատես
վերապրողների վկայությունների
Վերժինե Սվազլ յան

4.

Անդրանիկ. բանահյուսական կերպարը
Ալվարդ Ղազիյան

5.

Հայոց ցեղասպանության նահատակների սրբադասումը՝
որպես մշակութային երևույթ
Հարություն Մարության

18

27
41

54

II. ՍՏԱԼԻՆԻԶՄ. ԵՐԵԿ ԵՎ ԱՅՍՕՐ
6.

Кампания этнической депортации армян в 1949 г. и подконтингент
«турки» среди спецпереселенцев «с Черноморского побережья»
Грануш Харатян

7.

Ալթայան աքսորը՝ որպես նորամուծությունների աղբյուր
Լևոն Աբրահամյան

8.

Անաստաս Միկոյանի արձանի տեղայնացումը՝
որպես «հիշողության վայր»
Հասմիկ Կնյազ յան

9.

III. ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ԳԱՂԹԱԿԱՆ-ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԳԱՂԹՅԱԼՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Սերնդափոխության հիմ
ն ախնդիրները
հայրենակցական միություններում
Աննա Մարկոսյան

10.

«Պանդի ուխտը»՝ որպես գետաշենցիների ինքնության հարացույց
Գայանե Շագոյան, Արսեն Հակոբյան, Վիկտորիա Խուրշուդյան

11.

Ադրբեջանահայ փախստականների (1988-1992 թթ.) ինտեգրման
և քաղաքացիության ձեռքբերման գործընթացը
Շուշանիկ Ղազարյան

66
81

90

106
116

126

5

Բովանդակություն

12.

Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի
հարմարվելու գործընթացը
Արմենուհի Ստեփանյան

135

13.

Լեզուն որպես սիրիահայերի մշակութային ադապտացիայի
կարևոր բաղադրիչ (էթնոսոցիոլոգիական ուսում
ն ասիրություն)
Գայանե Հակոբյան

143

IV. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ԻՐԵՐԻ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Փողի տեսակները և դրանց ծիսական նշանակությունը
Արմինե Զոհրաբյան

156

15.

Հայկական գորգերի հորինվածքների ու զարդաձևերի
դրսևորում
ն երը միջնադարյան իսպանական գորգերում
Լիլիա Ավանեսյան

168

16.

Վիշապազարդ վզնոցներ
Աստղիկ Իսրայել յան

17.

К вопросу о популяризации этнографических артефактов
и коллекций в современных условиях рыночных отношений
Лианна Геворкян

14.

18.

19.

V. ՀԱՎԱՏՔ, ԾԵՍ ԵՎ ՏՈՆ
Трепанации в эпоxу поздней бронзы и в раннем железном веке
(по антропологическим материалам из могильников с территории
Лорийского района Армении)
Анаит Худавердян, Сурен Обосян
Հրաշքի գործոնը Մոկաց կրոնաեկեղեցական ավանդություններում
Էսթեր Խեմչյան

20. Մարմ
ն ից դուրս գտնվող հոգին հայկական
հրաշապատում հեքիաթներում
Թամար Հայրապետյան

179

193

206
217

231

21.

Աստվածահայտնության քառասնորդաց (հիսնակաց) պահքը
(պատմական համառոտ ակնարկ)
Հասմիկ Աբրահամյան

243

22.

Աղվանքում Վարազ -Տրդատի վահանով
վերաբերման ծեսի մասին
Արտակ Դաբաղ յան

255

23.

Թատերականացված ծեսի սեղմ արտացոլումը
մի բուսանվան մեջ
Էմմա Պետրոսյան, Զարուհի Սուջյան

263

24. Թաղում
ն եր, որոնք կարելի է լուսանկարել և թաղում
ն եր,
որոնք չի կարելի լուսանկարել
Սմբատ Հակոբյան

6

269

Բովանդակություն

25. Սամցխե-Ջավախքի հայ կաթոլիկ համայնքը
(պատմազգագրական ուսում
ն ասիրության փորձ)
Սոսե Գրիգորյան

279

VI. ՍՐԲԱՎԱՅՐ ԵՎ ԵԿԵՂԵՑԻ
26. Արագածի Տիրինկատար սրբավայրը
Արսեն Բոբոխյան

290

27.

302

Միջնադարյան Սաղմոսավանքի սրբությունները
Աշոտ Մանուչարյան

28. Կասիոս լեռը Անտիոքի շրջանի հայոց աւանդազրոյցներուն
եւ հաւատալիքներուն մէջ
Յակոբ Չոլաքեան

313

29. Երկու եկեղեցի, երկու համայնք. նորակառույց եկեղեցիների
կրոնա-սոցիալական ենթատեքստը
Յուլիա Անտոնյան

328

VII. ԺԱՄԱՆՑ
30. Սրճարանային միջավայրը Երևանում.
արևել յան տարածք՝ արևմտյան հետագծով
Գոհար Ստեփանյան
31.

32.

33.

Ազատ ժամանակի կառուցվածքի փոփոխությունները
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային բնակավայրերում
Ռուբեն Օհանջանյան
VIII. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՍՈՒՅԹ ԵՎ ՎԱՐՔ
Մշակույթի և արդի մի շարք հիմ
ն ախնդիրների
փոխառնչությունները հայաստանյան հանրային ընկալում
ն երում
Նիկոլ Մարգարյան, Մելինե Թորոսյան
Միջսեռային հաղորդակցության որոշ
առանձնահատկություններ հետխորհրդային Հայաստանում
Լիլիթ Մանուկյան

IX. ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔՉՈՒԹՅՈՒՆ
34. Երկրագործական մշակույթը Հայաստանում
17-րդ դարում՝ ըստ պատմագիրներ
Զաքարիա Քանաքեռցու և Զաքարիա Ագուլեցու
Քրիստինե Պապիկյան
35.

Վայրի մրգերի հավաքչության արդի դրսևորում
ն երը Լոռիում
Անժելա Ամիրխանյան

X. ՀԵՐՈՍԱՎԵՊ
36. Հայ ժողովրդական հերոսական էպոսը
Արմեն Պետրոսյան

340

353

366

383

392
403

414

7

Բովանդակություն

37.

Արամ Ղանալանյանը` «Սասնա ծռեր» հերոսավեպի
պատում
ն երի գրառող և վերամշակող
Աննա Պողոսյան

38. Կրոնածիսական տարրերը «Սասնա ծռեր» հերոսավեպում
Սարգիս Հարությունյան
XI. ՀԵՔԻԱԹ
39. Նվիրատու և խորհրդատու կենդանիները
հայ ժողովրդական հեքիաթներում
Մարինե Խեմչյան
40. Հեքիաթասացությունը մեր օրերում
Նվարդ Վարդանյան
41.

XII. ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ՓՈՔՐ ԺԱՆՐԵՐ
Մանկական զվարճախոսությունների թեմատիկ դրսևորում
ն երը
Արմեն Սարգսյան

426
439

446
458

470

42. Բանահյուսական և ազգագրական նյութերի կենցաղավարումը
Արարատի մարզի Վեդու տարածաշրջանում
Սվետլանա Վարդանյան, Հասմիկ Մարգարյան

484

43. Հայերեն յուրահատուկ բառեր
Թուրքիայի համշենցիների խոսվածքում
Սերգեյ Վարդանյան

491

Հապավումներ
Contents

8

503
504

1
ՍՏԵՓԱՆ ԼԻՍԻՑՅԱՆ
(ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԻ ԱՌԹԻՎ)
Լիլիա Վարդանյան
Ականավոր հայագետ, պատմաբան, ազգագրագետ, աշխարհագ
րագետ, գրականագետ, թարգմանիչ, մանկագիր և մանկավարժ, գիտու
թյան վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր Ստեփան Լիսիցյանը (1865 –1947)
կյանքի գրեթե 60 տարին նվիրել է գիտությանը և հայ ժողովրդի լուսա
վորության գործին: Գիտնականի երկարամյա կյանքն ու գործունեությու
նը բաժանվում են երկու հիմ
ն ական փուլի` վաղարշապատ-թիֆլիսյան
(1891 –1924) և երևանյան (1924 –1947): 1889 թ. ավարտելով Վարշավայի
համալսարանը, նա նույն թվականին իր գործունեությունը սկսել է Վա
ղարշապատում` Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում: Երկու տարի անց
Ստ. Լիսիցյանը տեղափոխվում է Թիֆլիս, որտեղ ծավալում է գիտական,
մանկավարժական, լուսավորչական, հրատարակչական և հասարակա
կան լայն գործունեություն (1891 –1924):
Ստ. Լիսիցյանը Անդրկովկասում հայ հրատարակչական գործի
կազմակերպիչներից էր: Տասը տարուց ավելի (1892 –1903) նա Թիֆլի
սի Հայոց հրատարակչական ընկերության խմբագրական հանձնախմբի
քարտուղարն էր, 1903 –1905 թթ. կազմակերպում է «Ստ. Լիսիցյան և ըն
կերություն» հրատակչական ընկերությունը, ակտիվորեն աշխատակցում
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է «Տարազ» շաբաթաթերթին և մասնակցում «Աղբյուր» պատկերազարդ
պարբերական հանդեսի հրատարակմանը:
Շուրջ քսան տարի անընդմեջ (1894 –1915) Ստ. Լիսիցյանը դասա
վանդում է Ներսիսյան դպրոցում, գրեթե նույն ժամանակ իր տիկնոջ`
մանկավարժ և հասարակական գործիչ Կատարինե Լիսիցյանի (Ախաշյա
նի) հետ բացում և ղեկավարում է հայկական երկսեռ տարրական դպրոցը,
որը 1911 –1921 թթ. ունեցել է գիմ
ն ազիայի կարգավիճակ1:
Նրա մանկավարժական-լուսավորչական գործունեության կարևոր
ներդրումն է լայն ճանաչում ստացած «Հասկեր» մանկական հանդեսի
հրատարակությունը (1905 –1917, 1922) «Մանկավարժական գրադարան»
(26 պրակ) հավելվածով2:
Ստ. Լիսիցյանի գիտամանկավարժական գործունեության մեջ կա
րև
որ տեղ է գրա
վում 1907 –1922 թթ. Թիֆ
լի
սում, Հովհ. Թու
մա
նյա
նի և
Լևոն Շանթի հետ կազմած և իր իսկ կողմից հրատարակած «Լուսաբեր»
հայոց լեզվի դասագիրքը (I –V դասարաններ): «Լուսաբեր»-ը մեծ դեր
խաղաց հայ երեխաների կրթության և դաստիարակության գործում ու եր
կար ժամանակ օգտագործվում էր Անդրկովկասի և սփյուռքի հայկական
դպրոցներում:
Նույն ժամանակ Ստ. Լիսիցյանը հանդես է գալիս նաև գրակա
նագիտական աշխատություններով` նվիրված Ա. Պուշկինի, Ն. Գոգո
լի, Հ. Սենկևիչի ստեղծագործություններին, հրապարակում է գրականքննադատական բնույթի մի շարք հոդվածներ և գրախոսություններ: Այդ
գործունեությունն անխզելիորեն կապված է եղել նրա թարգմանչական
աշխատանքներին: Լինելով գիտության և արվեստի մեջ առաջադեմ գա
ղափարների ջատագով, տիրապետելով 12 լեզվի, նա ձգտել է գիտական,
մանկավարժական, գեղարվեստական թարգմանությունների միջոցով
հայ ընթերցողին հաղորդակից դարձնել ժամանակի նորագույն գիտա
կան տեսություններին, ռուսական ու արտասահմանյան գրականության
լավագույն նմուշներին, միևնույն ժամանակ հայագիտության նվաճում
ն ե
րը ճանաչելի դարձնելով ռուս հասարակությանը3:
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1921 –1924 թթ., Վրաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո, գիմ
նազիան նախ վերափոխվում է աշխատանքային դպրոցի, հետագայում` տեխնի
կումի, ապա` ազգայնացվում:

2

Ստ. Լիսիցյանը ոչ միայն խմբագրում և սեփական միջոցներով հրատարակում էր
ամսագիրը, այլև դրա էջերում հանդես գալիս որպես մանկագիր ու թարգմանիչ`
հայ պատանի ընթերցողին հաղորդակից դարձնելով համաշխարհային գրակա
նության ժառանգությանը: Իսկ հավելվածի էջերում նա ռուսերենից և մի շարք
եվրոպական լեզուներից թարգմանում է մանկավարժության ու մանուկների դաս
տիարակության հարցերին նվիրված հոդվածներ:

3

Հատկանշական է նրա մասնակցությունը Հ. Ֆ. Լինչի «Հայաստան» երկհատոր

Ստեփան Լիսիցյան (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ)

Թիֆլիսում Ստ. Լիսիցյանը ծավալում է նաև լայն հասարակական
գործունեություն: Նա անմիջապես արձագանքում է հայ հասարակությա
նը հուզող բոլոր քաղաքական և մշակութային հարցերին: Նա Հովհ. Թու
մանյանի «Վերնատուն» գրական միավորման եռանդուն մասնակիցնե
րից էր:
Անդրկովկասում խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո
Ստ. Լիսիցյանն ամբողջովին նվիրվում է գիտամանկավարժական գոր
ծունեության: 1924 թ. Հայաստանի կառավարության հրավերով նա Թիֆ
լիսից տեղափոխվում է Երևան, որտեղ սկսվում է նրա գործունեության մի
նոր բեղմ
ն ավոր ժամանակաշրջան (1924   –1947):
Որպես ՀԽՍՀ Լուսժողկոմատին կից մեթոդական խորհրդի ան
դամ (1925) և Կենտրոնական գավառագիտական բյուրոյի գիտական քար
տուղար (1925   –1928), Ստ. Լիսիցյանը զգալի դեր է խաղացել հանրապե
տությունում գավառագիտական աշխատանքի կազմակերպման գործում:
Նրա ակտիվ մասնակցությամբ բոլոր շրջաններում ստեղծվել է գավառա
գիտական կազմակերպությունների լայն ցանց, որի նպատակասլաց աշ
խատանքի համար նա կազմել և հրատարակել է մի շարք հրահանգներ:
Հատկապես մեծ է Ստ. Լիսիցյանի ներդրումն ազգագրական գիտու
թյան կազմակերպման և զարգացման գործում: Նա հիրավի համարվում
է խորհրդային նորովի պայմաններում հայ ազգագրության ավանդույթ
ների զարգացնողը: Այդ ասպարեզում նրա մեջ զուգակցվել են անխոնջ
հետազոտողը և գիտության հմուտ կազմակերպիչը: Ազգագրության բնա
գավառում նրա աշխատանքները ծավալվեցին երեք հիմ
ն ական ուղղու
թյուններով` գիտահավաքչական, գիտահետազոտական և գիտակազմա
կերպական: Դրանք այնքան էին զուգակցված, որ դժվար է միանշանակ
առանձնացնել Լիսիցյան փորձառու դաշտային հետազոտողին Լիսիցյան
գիտնականից կամ գիտության հմուտ կազմակերպիչից:
Ազգագրությամբ Ստ. Լիսիցյանը սկսել է զբաղվել դեռևս 1920ական թթ. սկզբներից, Թիֆլիսի Կովկասյան պատմահնագիտական ինս
տիտուտում: Այդ տարիներին նա իրականացրել է մի շարք ազգագրական
գիտարշավ
ն եր դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, Մեղրի, Նախիջևան, որոնց
արդյունքը հոդվածների մի շարք էր` նվիրված, մասնավորապես, հայ
գյուղական տանը և դրա յուրահատկություններին` Հայաստանի տարբեր
աշխատության անգլերենից ռուսերեն գիտական թարգմանությանը: Ստ. Լիսի
ցյանի գեղարվեստական գործերի թարգմանությունների շարքում հատուկ տեղ
է գրավում Հ. Սենկևիչի «Յո՞ երթաս» վեպը, որը նա բնագրից թարգմանել, ծանո
թագրել և հրատարակել է 1898 թ.` հեղինակի կյանքի օրոք.: Հմտորեն կատարված
այս թարգմանությունը մինչ օրս չի կորցրել իր թարմությունը:
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պատմազգագրական մարզերում: Ստ. Լիսիցյանն առաջինն ուշադրու
թյուն դարձրեց «գլխատան» ճարտարապետական կառուցվածքի և հայոց
պաշտամունքային կառույցների ծագում
ն աբանական ընդհանրություն
ներին: Նույն տարիներին գիտնականը ազգագրական նյութեր գրանցեց
Շատախի, Մոկսի, Սասունի, Ալաշկերտի և Արևմտյան Հայաստանի այլ
պատմաազգագրական մարզերի գաղթականներից, կորստից փրկելով
հայ ժողովրդի պատմամշակութային կարևոր արժեքներ:
1928 թ. մինչև իր կյանքի վերջը ղեկավարելով Հայաստանի պետա
կան պատմական թանգարանի ազգագրության բաժինը, Ստ. Լիսիցյա
նը ծավալում է եռանդուն գործունեություն հայ ազգագրության կազմա
կերպման և զարգացման ուղղությամբ: Թանգարանային ցուցանմուշներ
ժողովելու և հավաքածուները լրացնելու համար նա 1930-ական թթ. «գա
վառե-գավառ» կազմակերպում է ազգագրական գիտարշավ
ն եր (Զանգե
զուր, Լոռի, Սևանի ավազան, Աշտարակ, Ջավախք և այլն), նաև տար
բեր շրջաններում փակված եկեղեցիներից ընտրում և Մայր թանգարան
է տեղափոխում պատմամշակութային արժեք ունեցող բազմաթիվ նմուշ
ներ: Լավ գիտակցելով ավանդութային մշակույթի տարբեր երևույթների
սրընթաց ձևափոխումը 1920   –1930 թթ. սոցիալիստական արմատական
վերափոխում
ն երի փուլում, Ստ. Լիսիցյանն ազգագրական նյութերի գրա
ռում
ն երը համարում էր առաջնահերթ և անհետաձգելի խնդիր: Այդ նպա
տակով գիտարշավ
ն երին զուգընթաց նա շրջաններում թղթակիցների
լայն ցանց է ստեղծում:
Հայ ազգագրության զարգացման համար անգնահատելի ներդրում
է Ստ. Լիսիցյանի կազմած «Ազգագրական հարցարանը» (1946): Այն տե
սական և գործնական խոշոր նշանակություն ունեցավ` հատկապես հա
վաքչական աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու առումով, և մինչև օրս
ծառայում է իբրև մեթոդական ձեռնարկ:
Շնորհիվ Ստ. Լիսիցյանի եռանդուն գործունեության, դեռևս 19301940-ական թթ. հայ ազգագրությունն ունեցավ դաշտային աշխատանք
ների գիտական մեթոդ և ուսում
ն ասիրությունների համակարգված մոտե
ցում, ստացավ ձևավորված կառուցվածք և բարձրորակ մասնագետների
մի ամբողջ սերունդ:
Գիտնականի հավաքած հարուստ դաշտային նյութը դարձավ հիմք
հայ ազգագրությանը նվիրված իր հիմ
ն արար աշխատությունների համար
(«Զանգեզուրի հայերը», 1969 թ.: «Լեռնային Ղարաբաղի հայերը. ազգա
գրական ակնարկ» 1981 թ.` հայերեն լեզվով, 1992 թ.` ռուսերենով: «Ակ
նարկներ նախահեղափոխական Հայաստանի ազգագրության», 1955 թ.,
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ռուս): Ականավոր գիտնականը մեզանում առաջինն էր, որ առաջ քաշեց
հայ ազգագրությանը նվիրված մի շարք հիմ
ն ախնդիրներ` հայ գաղթա
կանների ուսում
ն ասիրման անհետաձգելի և առաջնային հարցը, Հայաս
տանի ազգագրական շրջանացումը, ժողովրդական նյութական և հոգևոր
մշակույթի` մասնավորապես ավանդական գլխատան և տարազի տիպա
բանությունը, սրբավայրերի լայն տարածումը, սեռատարիքային խմբերի
առկայությունն ու նշանակությունը ավանդական կենցաղում: Նա առա
ջինն էր, որ հատուկ ուշադրություն է դարձնում Հայաստանում ապրող
ազգային փոքրամասնությունների հետազոտությանը, կարևորում նաև
արդիականության ուսում
ն ասիրության անհրաժեշտությունը:
Մեծ է Ստ. Լիսիցյանի ներդրումը հայ ազգագրությունը Հայաստա
նի բարձրագույն դպրոցում ուսուցանելու գործում: Գիտնականը ջանք ու
եռանդ չխնայեց բուհերում ազգագրությունը որպես պարտադիր ուսում
նական առարկա դասավանդելու համար: Իր երկարամյա դասախոսա
կան աշխատանքի ընթացքում նա ազգագրագետների մի ամբողջ սերունդ
պատրաստեց Երևանի պետական համալսարանում և այլ բուհերում:
Շնորհիվ գիտնականի բացառիկ եռանդի և ակտիվ գիտակազմա
կերպական գործունեության, Հայաստանում կանոնավոր ազգագրական
կրթության հիմք դրվեց, Երևանի պետական համալսարանում հետագա
յում ազգագրական ամբիոն բացելու նախադրյալներ ստեղծվեցին:
Հատկանշական է, որ Ստ. Լիսիցյանի ազգագրական գործունեու
թյունն անխզելիորեն կապված էր աշխարհագրականի հետ: Հայաստանի
ազգագրությանը և պատմությանը վերաբերող իր հետազոտություննե
րում նա կարևոր տեղ է հատկացրել աշխարհագրական գործոնին: Նա
մանրամասնորեն ուսում
ն ասիրել է Հայկական լեռնաշխարհի և հարևան
շրջանների աշխարհագրությունը, անձամբ հետազոտել հանրապետու
թյան բոլոր շրջանները: Նրա բազմամյա գործունեության արգասիքն էր
«ՀԽՍՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն: Դեմոգրաֆիայով» աշխատան
քը (1940), որը տվյալ հարցին վերաբերող նյութի առաջին մշակում
ն երից է:
Նշանակալից է Ստ. Լիսիցյանի դերը Հայկական ԽՍՀ աշխարհագ
րական ընկերության կազմակերպման գործում: 1935 թ. մինչև կյանքի վեր
ջը նա ջանադրաբար մասնակցել է ընկերության գործունեությանը:
Երկար տարիների ընթացքում Ստ. Լիսիցյանը հարուստ նյութ է հա
վաքել հայոց պատմության տարբեր ժամանակաշրջանների, հատկապես
աքեմենյան, սելևկյան և հռոմեական ժամանակաշրջանների վերաբերյալ:
Այդ հետազոտությունների արդյունքն էին պատմական և պատմաշխար
հագրական բնույթի մի շարք հոդվածներ: Նա առաջինը վերծանեց Գառ
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նիի հունարեն արձանագրությունը (1945) և մեկնաբանեց Զորաց քարեր
(Ղոշուն-դաշ) հուշարձանը (1938):
Գիտնականի արխիվում պահպանվել են ազգագրական, պատմա
կան, աշխարհագրական բազմաթիվ նյութեր, լուսանկարներ, գծանկար
ներ և այլն, ինչպես նաև հարուստ նամականի, որը հատուկ ուսում
ն ասի
րության կարիք ունի:
Գիտամանկավարժական գործունեության ասպարեզում և կադ
րերի պատրաստման գործում ունեցած վաստակի համար Ստ. Լիսիցյա
նին 1941 թ. շնորհվել է պրոֆեսորի, իսկ 1945 թ.` ՀԽՍՀ գիտության վաս
տակավոր գործչի կոչում: 1945 թ. լայնորեն նշվել է գիտնականի ծննդյան
80 և գիտամանկավարժական գործունեության 60-ամյակը, իսկ Երևանի
թիվ 34 միջնակարգ դպրոցը դեռ նրա իսկ կյանքի օրոք կոչվել է Ստ. Լի
սիցյանի անվամբ: 1982 թ. դպրոցի առջև բացվեց նրա կիսանդրին` Լևոն
Թոքմաջյանի հեղինակությամբ: Նշանավոր գիտնականի և մանկավարժի
հիշատակը հավերժացնելու նպատակով նրա մահից անմիջապես հետո
Հայաստանի պատմության պետական թանգարանի ազգագրության բա
ժինը կոչվեց Ստ. Լիսիցյանի անվամբ: Սահմանվեցին նաև անվանական
կրթաթոշակներ` Երևանի պետհամալսարանի աշխարհագրության ֆա
կուլտետի ուսանողների և ՀԽՍՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտի ասպի
րանտների համար:
Ստ. Լիսիցյանն իր երկարամյա կյանքը և ավելի քան կեսդարյա
գործունեությունը նվիրաբերեց Հայաստանում ազգագրության, աշխար
հագրության և մանկավարժության զարգացման գործին, իր հիմ
ն արար
աշխատություններով անգնահատելի ավանդ ներդնելով հայոց նյութա
կան և հոգևոր մշակույթի հետազոտման ասպարեզներում: Նա իրավամբ
նշել է. «Գիտության և գրականության մեջ կան այնպիսի բնագավառներ,
որոնց ապագա պատմության մեջ կհիշատակվի նաև իմ ներդրումը»:
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ԱՀ
ԱՇՍԱՀ
ԳՀ ՓԺԲ

— Ազգագրական հանդես
— Արմեն Շավարշի Սարգսյանի անձնական հավաքածու
— Գարեգին սարկաւագ Հովսէփեանց, Փշրանքներ ժողովր
դական բանահիւսութիւնից
ԳՍ
— Գարեգին Սրվանձտյանց
ԵԼՄ
— Ե. Լալայեան, Մարգարիտներ հայ բանահիւսութեան
ԷԱԺ
— Էմինեան ազգագրական ժողովածու
ԼՀԳ
— Լրաբեր հասարակական գիտությունների
ՀԱԲ
— Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն
ՀԺՀ
— Հայ ժողովրդական հեքիաթներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւանդական հեքիաթներ Խոտորջրոյ, հաւաքեց
Հ. Մ. Հաճեան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հայաստանի Հանրապետության պատմության կենտրո
նական պետական արխիվ
ՀՍՀ
— Հայկական սովետական հանրագիտարան
ՄՄ
— Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարան
ՆԳՆ
— Ներքին գործերի նախարարություն
ՊԲՀ
— Պատմաբանասիրական հանդես
Վկ
— Վկայություն
ՔՀ
— «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան
МНМ
— Мифы народов мира
СЭ
— Советская этнография
СПГУ
— Санкт-Петербургский государственный университет
ЧГИКИ
— Чувашский государственный институт культуры
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