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ՔՆՆԱԴԱՏՈԻԹՅՈԻՆ

ՄԵՆԱԳՐՈԻԹՅՈԻՆ

Բազմավաստակ
և անվանի
պրոֆ. Լ. Մելիքսեթ-Բեկի
մահվամբ
մի պահ այնպես
թվաց,
թե
էսռժամանակ
ընդհատվելու
է հայ-վրացական
բանասիրական,
աղբյուրագիտական
կապերի
հետազոտության
խիստ
անհրաժեշտ
գործը։
Երիտասարդ
և խոստումնալից
բանասեր
Պ. Մուրադյանն
իր երախայրիք
հատորով
եկավ ցրելու այդ մտավախությունը։
Գրախոսվող
մենագրությամբ,
ինչպես նաև հրատարակված
բազմաթիվ
հոդվածներով,
նա երևան է բերում
բանասերին
անհրաժեշտ
բազմակողմանի
ընդունակություններ,
գիտելիքներ
և համառ
աշխատասիրություն,
որոնք միանգամայն
բավարար
են նրա ընտրած
բնագավառում
բարձրորակ
հետազոտություններ
կատարելու։
Եվ դա սրտանց
ուրախալի
երևույթ է, որովհետև
նման մասնագետների
կարիքը
գնա՛լով մեծանում
է։
Պ. Մուրադյանի
հետազոտությունը
խորագրված
«Հայ-վրացական
րաբերությունները
18-րդ դարումл
(ռուսերեն
լեզվովИ,
բաղկացած
Գեղարվեստական
գրականություն
(էշ 11 — 105)
Լեզվաբանական
գրականություն
(էշ 106—157)
Պատմություն,
փիլիսոփայություն,
իրավունք
(էշ 158— 193)

մատենագրական
է 4 հիմնական

փոխհագլուխներից.

Հավելված՝
եկեղեցա-ծիսական
գրականություն
և բժշկական
գրականություն
(էշ
194—209)\
Այն օժտված
է ամփոփ
առա շարանով,
ինչպես
նաև հատուկ
անունների
ու
օգտագործված
աղբյուրների
ցանկերով։
Գ ե ղ ա ր վ ե ս տ ա կ ա ն գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն հետ կապված
հարցերը
քննվում
են երկու
խմբավորմամբ.
ли) Չափածո,
բ) Արձակ։ Չափածոյի
հետազոտությունը
սկսվում
է Նաղաշ Հովնաթանի
Թիֆլիսում
ծավա/ած
գրական
գործունն ութ յա մբ։ Պ ատշաճ
ուշադրություն
է նվիրված
հատկապես
Սայաթճ
Նովային
որպես
Թիֆլիսում
ծնված
ու գործած
համակովկասյան
անզուգական
բանաստեղծի։
1'րենց համեստ
տեղն են գտել այդ բաժնում
նաև Շամչի Մելքոն,
Քիչիկ-Նովան
և շատ
ուրիշներ։
Վերշիններիս
թվում են վրացիացող
մի քանի շնորհալի
հայ երգիչներ՝
Թումանով-Թումանիշվի֊
լիների
տոհմից՝
Ավթանդիլը,
Ստեփանե
Փեշանգիշվիլին
և այլք։ Ուշագրավ
է, որ Պ.
Մուրադյանը հայտնի
նյութերից
բացի,
երևան է բերել նաև ցարդ անտիպ
ու անհայտ
բանաստեղծություններ , որով նրա խոսքի
թարմությունն
ավելի է ուժ հղացել։
Այս առումով
հետաքրքրական
են Բուդաղ-Օղլանի,
Քիչիկ-Նովայի
նորահայտ
երգերը՝
գրված վրացերեն
և ադրբեշաներեն,
որը
նույնպես
նորույթ
է։
Գեղարվեստական
արձակին
նվիրված
էշերում քննված է հինգ երկ. Պղնձե քաղաքի
պատմությունը,
Մանկան
և աղշկան
պատմությունը,
Խիկար
իմաստունի
խրատները,
Աղվեսագիրքը
և
1
Գրիգոր Նարեկացու
մի ներբողյանը
բոլորն
էլ թարգմանված
հայերենից
վրացերեն։
Ինչպես
հայտնի
է, դրանցից
առաշին
երեքը հայ մատենագրության
մեշ ունեն թարգմանական
ծագում,
իսկ մյուս երկուսը՝
ազգային։
Պ. Մուրադյանը
հանգամանորեն
քննելով
առաշին
երեք
երկերի
հետ կապված
աղբյուրագիտական
տվյալները,
անառարկելիորեն
հաստատում
է նրանց
հայերենից
վրացերեն
թարգմանված
լինելը։ Հեղինակի
ուշադրությունից
չեն վրիպել նաև այդ երկերի
տարբեր
խմրադրությունները՝
իրենց հարուցած
հարցերով։
Այստեղ
նրա հետազոտությունը,
փաստերի
ու
մասնագիտական
գրականության
հարստության
և բարդության
պատճառով,
ավելի քան
գիտական
բնույթ
է ստանումւ
Ուշագրավ
են այն համոզիչ
առարկությունները,
որոնցով
նա հերքում
է
նախկինում
եղած ոչ ճիշտ տեսակէտներն
ու կարծիքները:
Նրա կռվանները
և' հարուստ
ու հավաստի փաստերն
են, և' աոողշ տրամաբանությունը։
Փաստ ահ ար ուստ խոսք է ասված
նաև Աղվեսագրքի
թարգմանության
կապակցությամբ։
Այդ մասը,
հիրավի,
մի ամ բողշական
հետազոտություն
է՝ հարցի բազմակողմանի
ընդգրկումով։
Գլուխն
ավարտվում
է Գրիգոր
Նարեկացու
երկերի որոշ մասի վրացերեն
թարգմանված
լինելու հարցի և նրա аԳումարք
խմբից...»
ներբողի
պահպանված
թարգմանության
քննությամբ։
Գնահատված
է նաև թարգմանության
բարձր
արվեստը։
,

ւ П. М. М у р а д я н , Армяно-грузинские литературные взаимоотношения в X V I I I
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Երկրորդ գլխում՚ ]ե զ վ ա ր ա ն ա կ ա ն (յոականւսթյուն խորագրի տակ քննված է նախ
քերականական, ապսւ բառարանագրակա՛ն
գրականությունը։
Քերականական
գրականությանը
նվիրված
կքեր ում ցույց է տրվում, որ Վրաց մատենագրության
մեք քերականական
աշ1ս ա տ ութ յունն ե ր ը
երևան են գալիս 18-րդ դարից և հանդիսանում
են նախ հայ քերականագիտական
երկերի
թարգմանություններ,
սալա՝ եվրոպական
աղբյուրների
հիման վրա մշակված
ու զարգացված
նորորակ
աշխատություններ։
էսա որում, այդ թարգմանությունների
ն. մշակումների
մեք էչ իրենց
հատուկ
տեղն են ունեցել Հայ մտավորականները
(վաք ար իա Մանգին յան, Զուրաբ Շանշոյան,
Ավետիք
վարդապետ,
Փիլիպպոս Ղայթմազյան
և աս/լք)։ ՛Գրքում հանգամանալից
քննության
են
ենթարկված
վրացերեն
բոլոր
կարհոր երկերը, ինչպես նաև նրանց հետ կապված բանասիրական
հարցերը։
Բառարանագրությունը
Վրաստանում
նույնպես աճել ու զարգացել է եղբայրական
հայ ժողոՎԸՐԴՒ դարավոր
փորձի հիման վրա։ Առաշին մեծարժեք
երկի 18-րդ դարի
հեղինակ
ՍուլխանՍաբա Օրբելիանին
նշում է, որ ինքը հետևեչ է հյյյյկական յ!ի համառոտ
«Բառգրքիս
Լ նրա նմանությամբ
կազմեալ իր երկը։ Բառարանագրության
Հետագա
զարգացման
գո՛րծում մեծ
մասնակցություն
հն ունեցել հւայ գրագետները։
Փաս-տերն այստեղ
էլ հարուստ են և պերճախոս:
Շատ
խնդիրներ,
Հնչպևս նաև ձեռագիր •աղբյուրներ քննվում են առաքին անգամ'՝ արժանանալով
ընդունելի
մեկնաբանության։
Երրորդ գլխում նախ ներկայացված
.են պ ա տ մ ա կ ա ն հ ո ւշա ր ձանն եր ը֊.դրանք են* V տեփաննոս
Օրբելյանի սլասւմ ութ յան մի գլուխը., Մ- Յ՚ամչյանի եռա հաս։ որ պատմ ությունը
(կրճատումներով)
ճ
և Հակոր Շ ահամ իր յանի
•« Նոր Տետրակ—.»—ը թարգմանված
վրացերեն։
Այստեղ տեղ է հատկացված նաև վրացական
մի աղբյուրի,
որի մեշ նկարագրված
են Կ/արսը, Բայազետը 1ւ Երևանը,
բայց դա արդեն քննվող հարցերի հետ առնչություն չունի Լ. կարող էր դուրս թողնվելՀ
՛Առանձին
հետաքրքրություն
են շարժում փ ի լ ի ս ո փ ա յ ա կ ա ն ստեղծագործություններին
վերաբերող
փաստերը,
տեղեկություններն
ու նրանց հետազռտություններըՅ
Այստեղ էլ, հիմնականում,
գործ ունենք կամ
հայերենից
թարգմանված
փիլիսոփայական
երկերի հետ, կամ՝ հայ փիլիսոփաների
գործունեության՝ Վրաստանում։
Միայն Փիլիպպոս Ղայթմաղյանի,
Զուրաբ Շանշոյանի
-ջանքերով և նրանց
վրացի աշակերտների
մասնակցությամբ
հայերենից
թարգմանված
փիլիսոփայական
երկերի
քանակը հասնում է 15֊ի.,չհաշվաձ նրանց վերսսթարգմանէությունները
(բոլորը միասին՝
19 գործ).
Իրավացիորեն
նշվում Է, որ կարևոր դերը՝ վրացական
փիլիսոփայական
մտքի
զարգացման
գործում այգ ժամանակ
խաղացել
են 1755 թվականին
Թիֆլիսում ն. 1758-ին Թե լավում
հիմնված
կրոնա՜փիլիսոփայական
սեմինարները՝
Փիլիպպոս
Ղայթմազյանի
ռեկտորությամբ
ն
վարդապետությամբ։
Նրա մասին վրացի աշակերտները
1ւ մտավորականները
մեծ ակնածանքով
են խոսում։ Խ ա վ ա ր ա ն ա կ ա ն գրական ութ յունից քննված Է ժամանակի
միակ
երկը՝
Վախ թանգ
VI-ի
Դատաստանագիրքը,
որի մեք հատուկ տեղ Է տրված Մխիթար
Գոշի Դատաստանագրքին։
Զուգահեռաբար
ուշադրություն
Հ հրավիրվա՛ծ
նրա թարգմանության
անհրաժեշտության,
ժամանակի
և այլ հանգամանքների
վրա:
Գրքի հավելվածում,
առաշին հերթին, հետազոտված
Է եկեղեէյա-ծիսական
գրականությունը՝
երեք խմբ ա բաժանմամբա) Հայկական
աղբյուրների
օգտագործված
վրացիների
կողմից, բ) Հայերենից վրացերեն թարգմանված
հայկական Լ օտար աղբյուրներ,
գ) Հայկական
գրականություն՝
վրացական
տառերով
և հայատառ
վրացալեզու
գրականությունг
Ապա գալիս Է ք մ ա կ ա ն դրա
կանությունը.
հեղինակին
հայտնի Է երկու աղբյուր-. մեկը՝ թարգմանված
վրացերենից
հայերեն,
որը չպիտի քննվեր,
որովհետև պատկանում
Է 17-րդ դարին (տե՛ս Էք 207), իսկ մյուսը՝
հայերենից վրացերեն,
Վերքինս մեծարժեք
հուշարձան Է՝ ձիերի և այլ անասունների
բժշկության
մասին. այն արաբերենից
թարգմանվե1
Է հայերեն դեռնօ 953 թվականին,
իսկ հայերենից
վրացերեն՝ 1776 թվականին՝
Տեր Փիւիպպոսի,
Տեր Նամվեյի,
Տեր Պետրոսի ձեռքով,
Լեզուն ու ոճը
մշակել Է Իոհան
Օսեսձեն։
Այսպիսին
Է մոտավորապես
Պ. Մուրադյանի
сгՀայ-վրացական
մատենագրական
փոխհարաբերությունները
18-րդ դարումՀ> մենագրությանը։
Դա, հիրավի, մեղվաքան
ու բծախնդիր
աշխատանքի արդյունք
Է՝ արժանի բարձր գնահատականի,
Նրա հաշողությունը
պայմանավորված
Է
փաստերի
հնարավորին
չափ սպառիչ ընդգրկմամբ,
մասնագիտական
գրականության
բավարար
ծանոթությամբ,
բանասիրական
պատշաճ
գիտե^քներով
и տնկողմնակա1
ու կարող
վերլուծելթյամ րէ
• Ուշադրություն
Է գրավում . առանձնապես
այն պարագան,
որ աշխատասիրողը
ոչ միայն
հմտորեն
Է տիրապետում
և՛ հայերենին,
և' վրացերենին,
այչև կարողանում
Է
պատշաճորեն
օգտվե, հին ձեռագրերից
ու այչ սկզբնաղբյուրներից,
Մենագրությունը
նորություններ
Է բերում
Լրաբեր
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Հատկապես

վրացերեն

գեթ

բանասերներին։

հայ
Պիտի

արձանագրել

դեպքում,

քննվող

մանակների
հանգելճ

նաև,

հարցերը

լուծելիս,

լեզվական

հիմքի,

աոանձին

դարձվածքների

առումով,

նրա

չհաղթահարված

Այս առումով

իրեն

ծության
կամ

առավելն%

թյուններ

են

ունեցած

կանության

մասին*

Իսկ ինչո՜ւ
երկու

խոշոր

ների

է այդպես։

րում ,

ու կենցաղն

էին

այդ

քանի

որ

վրացական

ուստի

հայության

և անաղարտ

վրա

Վրաստանի

համար

ծնված

րեն,

հայատառ

և՛

վրացիների

Համար

նայնի,

դպրության

հայ

րերը
նաև

Հայեր

դառն
կյանքի

լով հանդերձ,
վկաներն

ըստ

Եղած

մեծ

իմ աստի*

այլ

դերի։

էլ հայ
քննված

խոաււմ
հայ

են ոչ թե

մատ՛ենագրաւ–

Վե՚րՀ ի շենք

բանաստեղ-

հեղինակների
բոլոր

գործեր

երկերը՝

քերականության,

են

թարգմանու-

բառարանագրությանֆ
և բժշկական

գրա-

երևույթը

համարել

բերում ոփ,

էին

կամ

այն

ջրապտույտի

մեջ<

օջախներում
գրի

էր,

որ

հայերեն ախ առն
պահանջով

էր,

ծնված

վրացիացող

էր՜

ներգրավվում՛
կիսավրացիացաձ՛

մատենագրության

հայերեն,

և9 վրացատառ

Այս

համ ար յա

առաջ

խնդիրն

բոլոր

մեջ,

ո՚յ

ըստ

ամե-

որոնց

տե~

իր ՚ եր՛կվորյակներն
վայրերում

հահայե-

որոնք

Դրանք,

պայմանների

երևույթն

կենցաղավարության

եկելւ

հաայգ

ստեղծագործություններ,
էին

Եվ

ընդունեի

Իրականում

կոնկրետ

հայեր։

ուղղություն

առումով#

որ հրապարակ

իրական

շերտեր։

Վրացիացած,

և՛ մաքուր

վրացերեն

բնակիչներով$

նորանոր

ծնվեցին

զանգվածժամանակնե-

աստիճանաբար,

և թարգմանության
էին

հոծ՛՛

իրենց

այլ

չափով,

հիմնականում՝

անց՛յալ

ներգաղթի

դավանաբանական

է

հայության•

տարածություններ՝

կուտակվում
այս

են՝

գտնվող

դեպքերի

ընդարձակ

թաքնված

ուներ

և

հայկական

առհասարակ*

Մասնագետների
տերերի

առկա

է, որի պատասխանը

մեջ առկա

աստիճանաբար
համատեղ

գաղթօջախներում

ժողովրդի

և՚

բոլորն

Պատմական

լեզվի,

արգասիքներ

Հ ա յ ֊ թուրքական

բնագավառում

քննվող

և խաղացած

ասել

հարց

տարբեր

և ո չ էլ նրանց

էին կամ

են

միակողմանի

դարից

գրականության

վրացերեն,

կետեր,

բացարձակապես

հետագայում

հս յության

յության

առարկելի

ծ իսա– եկեղեցական

զանգվածներն

տարատեսակներճ

են

հարմարեցումՀյ,

դա Վրաստանում

էր։

7-րդ

մապատասխան

նկատվում

իրավունքի,

և ապազգայնացման

մնացած

եզրակացությունների

չկա*

հայկական

եկեղեցին

էին դավանափոխության

է այս

Առաջինը,

անցել

հիմքի

ժա-

տ< վաստակը

մասին,

բաժնում

պիտի

Դա մի ուշագրավ

կյանքն

Հիմնականում

արձակի

փոխարենը
մեջ։

Վր աստանին

թարգմանության

խորագիրն

անհարկի•

Դրանք

Նույնը

իրադրության

դարավոր

կամ

բացառության

դիտողությունների։

տարածման

իսկ

կարելի

երբ

տվյալների*

չէին

փ աստահարուս

այս
գալիս

ծանոթ

օգնությամբ։

տեղ-տեղ

մի երկու

փիլիսոփայության,

^փոխհարաբերություն»,

իսպառ

կռվթնների

աշխատասիրության

փաստերը։

վրացերեն։

Ի՛նչպես

այլ

ՓոխհարաբերություններիX)

հայերի,

մանավանդ

կամ

է . ընդունելի

և նման

է մի քանի

զարգացման,

վրացիացող

պատմության,

Հորինման

հիմնականում

(չհաշված

վերաբերող

հայերենից

նրանց.

Եվ եթե

չի արդարացնում

Ծ մ ատ հնագրական

բնագավառին

կոնկրետ

աշխատանքի

մղում

բացառության

Վր աստ անում

ծանոթ

դժվարություններից։

մենագրությունը

առանց

հա յ-վբա ցական

դրանք,

ընդհանուր

Մեր կարծիքով
փաստերը,

քրտնաջան

ապա

էին

կարողանում

և վրացագետներինւ

թերություններ,

քիչ

հաճախ,

խմբագրությունների,

կապվող

առանձին

թյան

որոնք

որ Պ. Մուրադյանը,

բնագրերի

է հայագետներին

դեռևս

աշխարհից,

քննադատություն

հետ

Ընդհանուր
նվեր

ձեռագրերի

և

և ամենից

ճակատագրով

պայմանավորված

անբնական,
կամա

թե

են հայատառ

հայագետների

անազատ

ակամա

այդ

պայմաններն

համառել

օտարալեզու

են՝

կամ

գրականությամբ,

են։

կախ

/՝այց

մնալով

օտարատառ

է հանգամանորեն
նրանք,

որպես

մայրենիի

հայալեզու

որի

ՂԲադվե(

հայ

գաղտնիքր
կանոն,–

վւեշերից։

նրանց
օտարանա-

Դրա

հուշարձաններինՀ

փայլուն

իրենց

տա-

րա տես ակներ ո ւէ։
^Ր^ՐՈՐԴ

խոշոր

բար նպաստավոր
թյունը

թևակոխել

հոգևոր

պայմանների

կերտած

ծողները,

առաջին

հերթին,

ցերենին։

որոնք

Դա արդեն
ապա այն

որ 18-րդ
վրաց

նոր,

ու հարուստ

էին այդ

առկա

էին

մեջ,

պատմա-քաղաքական

մտավոր՛ականությունը,

աննախընթաց

ու ճոխ մշակույթի
օգտվում

դարում

շրջանւ

հյութեր

բնականաբար՝,

պատրաստի,

հմուտ

քաջապես

վրացիների

համար

և վրացիների

պահանջով

ժամանակ

այդպես

չէին

մտածումւ

ոմանք

նաև

ատենագրու-

այդ

դարավոր

թարգմանիչներյ

Վրաստանում,
Եվ եթե այսօր

ե մ

ժամանակ
դրկից

առաջավոր

Դա նախընտրելի

ապրելով

է պպհանջումւ

ուստի

ժամանակ՛ի

հնարավորությունից։

համեմաաա–֊

Եվ որովհետև

կային

հայ,

էր, որն այլ գնահատություն
ղությանը,

մի

մատչելի

որ այդտեղ
լինելով

էր,

պատճառով,

համար

հնամենի

պատճառով,

րականներ,

այն

էր զարգացման

հարստացման

ժողովրդի
պարզ

իրողությունն

մտա-

էր նաև
կարող

այն*
մտավո-

տիրապետում1

էին

ստեղծվող

մատենագրություն՛

վարձում

Եվ, ինչպես

ցույց

են շրջանցել
է տրված

նաև
այս

վրաիրո-

մևնագրա֊
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թյան մեշ, վրաց թագավորներն
ու թագաժառանգներն
իրենք էին որոնում Փիլիպպոս
Ղայթմազ֊
յան ներին, Ավետիք
վարդապետներին
և նմաններին՝
նրանց հանձնարարելով
ժամանակի
կրթության ու թարգմանության
համապատասխան
բնագավառների
ծանր ու լուսավորող
գործը։
Այսպես մոտենալով
խնդրին,
կարող ենք ասել, որ Պ. Մուրադյանի
քննարկած
18-րդ գարի
մատենագրական
նյութերը բաժանվում
են երեք
խմբի, ա) Վրաստանում
ապրող
հայության
ստեղծած
մատենագրություն,
բ) Հայ դպրության
օգնությամբ
զարգացած
վրացական
մատենագրություն,
գ) Հայերենից
վրացերեն
թարգմանված
գրականություն։
Ըստ այդմ էլ, ահա
պիտի
մշակվեր
աշխատության
ընդհանուր
խորագիրը,
ձգտելով համապատասխանել
նշված
իրողությանը և ոչ թե «Մատենագրական
փոխհարաբերություններս
կաղապարին։
Ինքը, Պ. Մուրադյանն
էլ, աշխատանքի
ընթացքում,
ինչպես երևում է, նեղվել է
խորագրի
այդ արհեստականությունից,
որովհետև մի երկու անգամ ուրախացած
բացականչում
է, թե ահա
այստեղ
գործ ունենք «փոխադարձи,
<гերկկողմանիս
հարաբերությունների
հետ, Դրանք էլ, սակայն կամ լիարժեք
փաստեր
չեն կամ չեն պատկանում
18-րգ դարին, Պ. Մուրադյանի
գրքում
առկա այս ոչ ճիշտ մոտեցումը
մասամբ
պայմանավորված
է նման դեպքերում
նախընտրելի
համարված
«փոխադարձ
կապեր»,
аփոխհարաբերություններս
հասկացությունների
չափից
ավելի
չարաշահումով,
ապա նաև պատմական
իրադրությունների
անբավարար
լուսաբանմամբ,
Եթե
նախապես
հետազոտված
լիներ «Հայերը վ ր ա ս տ ա ն ո ւ մ » մեծագույն
հարցը, ապա խնդիրը
համեմատաբար
ավելի պարզ կլիներ, Ինքը, Պ. Մուրադյանն
էլ քիչ է հոգացել այդ
ուղղությամբ,
ուստի և նրա մոտ հեշտությամբ
է Գավիթ Կյուրապաղատը
(10-րդ գ.) առանց
վերապահության,
հայտարարվում
է Տայքի վրացական
(վրացի)
թագավոր
(«ПО ПрИКЭЗу ГРУЗИНСКОГО ЦарЯ ТаЙКа
Давида Курапалата.», էշ 53)։ Մինչդեռ իրականում
նա վրացադավան
հայ
էր՝
սերած հայ Բագրատունիներից։
Եվ եթե այդպիսի
անձինք ժամանակին
համարվել
են նաև
վրացի
(կամ հոռոմ, աղվան),
ապա դա ոչ թե նրանց ա զ գ ա յ ի ն , այլ դ ա վ ա ն ա բ ա ն ա կ ա ն
պատկանելիության պատճառով։
Ասենք նաև, որ Պ. Մուրադյանի
այդ անճիշտ
արտահայտությունը
յուրովի,
կարծես,
միտում է տարածվել
նաև
Տայքի
վրա,
մանավանդ,
երբ հեղինակը
գրում
է.
«Мало вероятно, чтобы Давид Курапалат поручил перевести это произведение только
на армянский ЯЗЫК» (էշ 50)։ Բայց ինչո՛ւ չհավատալ
իրողությանը,
չէ' որ առկա միակ
համապատասխան
փաստը վկայում է, որ Գավիթ Կյուրապաղատի
համար արաբերենից
ընտրված
պատմությունները
թարգմանվել
են հայերեն, իրականում
էլ նրանք պահպանվել
են միայն
հայերեն։
Նկատելի են նաև այսպես կոչված մանր վրիպումներ,
շտկման
և ճշգրտման
կարոտ
դարձվածքներ,
տվյալներ,
հայտարարություններ։
Օրինակ, հեղինակը
քանիցս
նշում է, որ Թիֆլիսի
հայ աշուղների
քնարերգությունը
դեռևս ուսումնասիրված
չէ (էշ 17) կամ բոլորովին
հետազոտված չէ (էշ 29), մինչդեռ այդ ուղղությամբ
ցարդ մեծ աշխատանք
է կատարված։
Այլ բան է
ասել, թե այն դեռևս ամբողշապես
ու պատշաճորեն
քննված և հրատարակված
չէ։ Գրիգոր Նարեկացու аԳումարք խմբիցս
ներբողին հաշորդող «Գերազանց
չափոյ...и հատվածը
ոչ թե առանձին ներբող է (էշ 101), այլ նախորդի
օրգանական
մասը՝ հեղինակի
անունը (аԳրիգորս)
ծայրակապով
հաղորդելու համար։ Տիրայր վարդապետը
(էշ 46), իրոք, կազմել է Պղնձե
քաղաքի
գիտական
բնագիրը,
որը գտնվում է Մաշտոց յան Մատենադարանի
արխիվում
(անտիպ)։
Ոչ թե
Գյուրշի Նովա, այլ Գյուրշի Նավ ե (էշ 29)։ Ոչ թե Նիրան (անդ), այլ Նիրանի։ Ոչ թե Ադամ Ամղար (անդ),
այլ Ադամ Աղբար և այլն։
Ինչպես հեղինակն
է նշում, նա հավակնություն
չի ունեցել կարծելու, թե իրեն հաշողվել *
սպառել ողշ նյութը։ Այս առումով կարելի է ուշադրություն
հրավիրել դեռևս անհայտ մի
բանաստեղծի վրա, որը եղել է նաև նկարիչ, ապրել է Թիֆլիսում և Նաղաշ Հովնաթանի
թոռան՝
Հովնաթան Հովնաթանյանի
հետ միասին մասնակցել
էշմիածնի
վանքի նորոգման
աշխատանքներին,
Նրա անունն է Նաղաշ Աղեքսանդր,
որի մի բանաստեղծությունը
պահպանվում
է Մաշտոցի
անվան Մատենադարանում,
Կարելի էր սպասել, որ իր մենագրության
մեշ Պ. Մուրադյանը
փոքր
ինչ ծանրանար
նաև Նաղաշ Հովնաթանի
որդու՝ Նաղաշ Հակոբի վրա, որը Թիֆլիսում ապրելով և
ստեղծագործելով,
իր երգերի մեշ իրեն երբեմն կոչում է նաև «Գյուրշի* Հակոբ,
Հնարավորություն կար խոսելու Աերովբե Պատկան յան ի 1790-ական թվականներին
Թիֆլիսում ապրած
կյանքի
և խաղացած
դերի մասին և այլն։
Այս թերություններով
հանդերձ,
սեղանի վրա է մի մեծարժեք
մենագրություն՝
լի հարուստ
փաստերով,
հանգամանալից
վերլուծություններով
և բանասիրական
ճոխ
տեղեկություններով,
Առանց նրա չի կարելի պատկերացնել
ժամանակին
Վրաստանում
ապրող հայության
հոծ զանգվածների մտավոր առօրյան՝
իր բազմակողմանիությամբ,
Նույնը պիտի ասել նաև հայ մ ատ են ա-
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դրության այն բարերար
դերի սասին, որ խաղացել է այդ ժամանակ
վրաց իրականության
մեջ։
Նրանք, ովքեր զբաղվում են հայկական
և վրացական
դեղարվեստական
դրականության,
քերականագիտության,
բառարանագրության
, փիլիսոփայության,
ս/ատմութ յան,
իրավաբանության,
բժշկության հարցերով, մանավանդ
Նաղաշ Հովնաթանի,
Հովնաթանյան
դպրոցի և
Սայաթ֊Նովայի
անմահ ժ առան գութ յամբ, չեն կարող շրջանցել այդ գիրքը։ Այստեղ է, որ առաջին անգամ ամ բողջական ու բարեխիղճ խոսք է ասվում քննվող մատենագրության
մասին։
Երախտագետ
սանն իր մենագրությունը
ձոնել ( խոշոր վրացագետ
ակադ. Կ. Ս. Կեկելիձեի
հիշատակին, որը եղել է նրա ասպիրանտական
ուսումնառության
ու քննվող մենագրության
ղե*
կավարը։
Գրքի խմբագիրն
է ակադեմիկոս
Ս. օ.
Երեմյանո:
ԱՍ. ՄՆԱՑ ԱԿ ԱՆՑԱՆ

