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ՅՈ՚ԼՀԱՆՆԷՍ ՔՌնէւՏԻ, Յազաքյս քերականի!!,
Հ. Ս. Խաչիկյանդ, ներածությունը
է. Ս. Խաչիկյանի
չության, երևան, 1377, 226 էշ։

բնագիրը
Հրատարակեր
յան
և Ս. Ա. Ավագ յան ի, ՀՍՍՀ ԳԱ

պատրաստեց
Հրատարակ-

Մատենադարանը՝
Հայկական
ՍՍՀ Մինիստրների
սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան Հին
•ձեռագրերի ինստիտուտը,
առաքին անգամ գիտական շրշանառռթ յան մեք է գրել XIV գարի լատինարան քերական, նշանավոր գրագետ ու գործիչ ՀովՀաննես
Քռնեցու
ffՀամառօտ
Հաւաքումն
յաղագս քերականինи ուշագրավ և Հայոց [եղվի պատմության
ուսումնասիրության
Համար իլիստ
օգտակար
ձեռագիրըt
Աշխատությանը
կցվաձ է ընդարձակ ներածություն,
որի ա ռաշին մասում՝ ոՔոնայի Հոգեվոր. մշակութային
կենտրոնը և ՀովՀաննես
Քռնեցու
գիտական
գործունեությունըյ,
խորագրի
տակ ՀՍՍՀ ԳԱ իսկական անդամ էևոն Խաչիկյանը
Համառոտ,
րայց ամրոգշական
պատկերացում է տաքիս ընթերցողներին
Քռնայի Հոգևոր ու մշակութային
կենտրոնի և Քռնեցու
գիտական գործունեության,
Հայաստանում
ունիթոռական
շարժման
ծագման, ունիթոռների
ծավալած
գիտական գործունեության
մասինI
Իրավացի է Լ. Խաչիկյանը,
երր դատապարտելով
ունիթոռների
աղգագավ
գործունեությունը, Հայոց եկեղեցին Հռոմեական
եկեղեցուն միավորելու
(այստեղից
էլ՝ միարարական
անվանումը) նրանց ծրագիրը Համարելով
Հայակործան,
գտնում է, որ պիտի լուրշ
ուշադրություն
դարձնել նրանց գիտական ժառանգության
գնաՀատման
և ուսումնասիրության
վյ՚ա,
գիտական
շրշան ա ռութ յան մեշ գնել նրանց իմաստասիրական,
բնագիտական,
պատմագրական,
քերականագիտական
աշխատությունները,
որոնք Հայ ժողովրդին
իրագեկ էին դարձնում նաև անտիկ
մշակույթին
ու գիտությանը։
ԱյնուՀետև Խաչիկյանը Համառոտ ներկայացնում
է այն
ուղիները,
որոնցով եվրոպական
գիտական
միտքը թափանցում
էր Հայաստան
և խթանում
գիտության
Հետագա ղարգացմանըւ
Այդ ուղիներից
մեկն էլ ունիթոռների
գիտական
աշխատություններն
էին Ա թարգմանությունները։
Առանձնապես
կարևոր էին ունիթոռների
առաչնորդ,
Մարաղայի
եպիսկոպոս
Րարթուղիմեոսի
գիտական
աշխատություններն
ու թարգմանությունները,
Հատկապես аՅաղագս վեցօրեայ
արարչութեանս
գործը։
Համառոտակի
ներկայացնելով
Քռնեցու Հասարակական
գործունեությունը,
ընդգծելով
նրա
Վնասակար Հետևանքը Հայ ժողովրդի Համար, ներածականի
Հեղինակը, իրավացիորեն,
դրվատանքի խոսք է ասում նրա քերականության
մասին՝
այն Համարելով
Հայոց լեղվի
առաշին
դիտական քերականությունը,
որով Քռնեցին Հայ քերականական
միտքը Թրակացու
ավանդական արաՀետից
մայրուղի
դուրս բերեց։
Հիշյալ քերականության
արժանիքներից
մեկն էլ
Լ. Խաչիկյանը Համարում
է այն փաստը, որ Քռնեցին թեև աշխատությունը
շարադրել է գրարար, բայց ուսումնասիրության
նյութը միշին հայերենն է, օրինակները
միջին Հայերենից
են,
որը Հարուստ նյութ է տալիս միշին Հայերենն
ուսումնասիրողներին։
ներածության
Լրկրորդ
մասը՝ մՀովՀաննես
Քռնեցու crՀամառօտ Հաւաքումն
յաղագս
քերականինa
երկի քերականագիտական
նշանակությունըl>
խորագրով,
գրել է դոցենտ
Սուրեն
Ավագյանը։
Սա մի բնագրագիտական-քերականագիտական
մանրակրկիտ
ուսումնասիրություն
է,
ո։ր Ս. Ավագյանը,
Քռնեցու քերականությունը
համեմատելով
V—XIV դդ. Հրապարակի
վրա
եղած քերականությունների
Հետ, գալիս է այն Համոզիչ եզրակացության,
որ Քռնեցին,
օգտագործելով
հատկապես
ուշ միշնադարի
հայ քերականների
(Վարդան
Արևելցի,
ՀովՀաննես
երզնկացի, Եսայի Նշեցի) և լատին քերական
Պրիսցիանոսի
ու Դիսկոլոսի
աշխատությունները՝
կարողացել է ազատվեչ Թրակացու (Հունաբանության)
ազդեցությունից
և ստեղծել մի որակապես նոր աշխատություն։
Լինելով իր ժամանակի
հմուտ քերականագետներից
մեկը՝
Քռնեցին
քերականությունը
դիտում է իբրև առանձին, ինքնուրույն
լեզվաբանական
գիտություն,
տեսական ուսմունք և ոչ թե մտքերը շարադրելուն սոսկ Հմտություն տվող գիտելիք։ Այս սկզբունքով

Գրախոսություն

иг

կ նա իր Հիմնական
ուշադրությունը
կենտրոնացնում
է աշխատության
աոաջին երեք
մասերիճ
Հնչյունաբանության,
ձևաբանության
և շարահյուսության
^/гш՝ առոգանության,
տաղաչափության և վեր** անութ յան հարցերը Համարելով
երկրորդական։
Գիտական մանրակրկիտ
համեմատական
ուսումնասիրությամբ
Ս. Ավադյանը ցույց է տաքիս, որ Քռնեցին ներկայացնելով
հայոց լեզուն՝ դրից մինչև նախադասություն,
հանդես կ բերում ինբնուրույն
մոտեցում։
Օրինակ՝ առաջին անդամ նրա գրքում ենք հանդիպում
հոլովման֊
կարգին, նա է հուովը և հոլովումը
զատում
իրարից՝ ընդունելով
վեց հոլով և 7 հոլովում։
Ընդունում կ բայերի երկու խումբ անձնական
(դիմավոր)
և անանձնական
(անդեմ),
կանոնավոր և անկանոն բայեր, բացատրում
կ նրանց սեռը, հոլովառությունը,
դերանունների
տեսակները՝ ստեղծելով
քերականական
հարուստ տերմինաբանութ
յունւ
Ընդգծե/ով
այն մեծ արժանիքը,
որ Քռնեցու քերականության
մեջ է առաջին
անգամ,
իբրև աոանձին րամին, քննվում հայերենի
շարահյուսությունը,
Ս. Ավագյանը
հանգամանորեն
ներկայացնում
կ այս աշխատության
մեջ արծարծված
շարահյուսական
այն հարցերը,
որոնք
րննված են Պրիսցիանոսի,
Դիսկոլոսի,
Բարդուղիմ եսսի քերականական
սկզբունքների
լույսի
տակ։
Հայերենի
շարահյուսությունը
Քռնեցին ներկայացնում
Է «Յաղագս գիտութեան
բաղադրելոց, այսինքն
բանին» և «Յաղագս շարամանութեանց»
խորագրերով։
Նախադասությանը
այս՛
գրքում հանդիպում
ենք րան կամ յ ա ր մ ա ր չարսւկարզութիւն անվանմամբ.
ընդ որում,
ընդունված են բանի երկու տեսակ՝ կ ա տ ա ր ե ա լ (մարդ ընթանա)
և ա ն կ ա տ ա ր (մարդ սպիտակ)։
Քռնեցին նույնպես ընդունում կ, որ կատարյալ բանը (իմա՝ նախադասությունը)
դիմավոր բայով կ
կազմվում։
Քննում կ հայերենի ոչ բայական
բառակապակցությունները
(շարակարգութիւն)
և
բայական
բառակապակցությունները
(շարամանութիւն)։
ներկայացված
են կ ա տ ա ր ե ա լ շարամ անութ յան կամ րսւնի (նախադասության)
տեսակներն
ըստ բայի եղանակների,
զգացական,
կամային նախադասություններ,
ցուցական՝ * Ս ո կ ր ա տ Է ս ընթեռնուл, հ ր ա մ ա յ ա կ ա ն ՝
«Սոկրատէս,
րնթերձիրօ,
ը ղ ձ ա կ ա ն ՝ «Իշ և երանի թե ընթեռնուիրստորադասական՝
«Յորժամ
ընթերձեալ
ւիցի Սոկբատկս», ւսներեոյթ՝ «Սոկրատա ընթեռնուլն
է ճշմարիտ»։
Տալիս է
նախադասության՛
տեսակներն
ըստ կազմության՝
պարզ և բարդ
պսւրղ բան, բ ա ղ ա դ ր յ ա լ թան
անվանումներով։
Հիմք ընդունելով նախադասության
հիմնական
անդամի1 դիմավոր
բայի սեռը՝ Քռնեցին
հիշատակում է նախադասության
երեք տեսակի կառուցվածք՝
անցողական
(«Պետրոս
ընթեռնու
զԵսային»), ոչ անցողական
(«Սոկրատէս ընթեռնուս)
և անդրշրջական
(«Դու կու սիրես
զքեզս)։
Անցողական
կառուցվածքում
նշվում են նաև կրավորական
կառուցվածքի
նախադասությունները
(«գեսային ՝ ընթերցյալ
լիցի ի Պետրոսէն)։
Անդրադառնալով
նսվսադասութլան
գլխավոր
անդամներին՝
ենթական
ներկայացնում
է ե ն թ ա դ ր ե ա լ , իսկ ստորոգյալը՝
մակսւդրյալ
անվանումներով, նշում նրանց համաձայնությունը
և շարադասությունըt
Քռնեցին կարևոր տեղ է հատկացնում նաև հոլովների
կիրառություններին,
խնդրառությանը՝
կապված
բայի սեռի հետ՚
«Յաղագս շարամանութեանց»
մասի երկրորդ
հատվածում
ըննվում են ձևական
շարամանություննեբի կապակցության
եղանակները
հայերենում։
Ներածականում
Ս. Ավագյանը ցույց է տալիս, թե Քռնեցուց հետո եկող լատինաբան
քերականության
ներկայացուցիչները1
Ռիվոլա, Կղեմ ես Գալանոս, Ո и կան Երևանցի, Աիմեոն Ջուղա յեցի և արիշներ, որքանով
են օգտագործել
խնդրո առարկա քերականությունը,
նրա սկըղ՜
բունքները։
Միանգամայն
իրավացի
է Ս. Ավագյանը,
երբ բնութագրելով
Քռնեցու
քերականությունը
հանա-լատիսատիսլ անվանմամբ,
ընդգծում
է, որ հունա-լատինատիպ
քերականությունների
առաջացումը
պիտի վերագրել XIV—XV դդ. և ոչ թե՝ XVII—XVIII։ Պատմականորեն
էլ պատձառաբանված
կ լատինաբանության
սկսված
լինելը XIV—XV դդ., քանի որ
միարարական
շարժման,
ունիթոռների
գործունեութձան
հետ է կապվում
այն։
Քռնեցու «Յաղագս քերականին»
հրատարակված
է խնամքով
մշակվելուց,
բնագրական
Համեմատական
քննությունից
հետո՝ համապատասխան
բնագրական
նշռւմներով
(ուղղագրական
բնագրական
տարբերակներ),
ունի Քռնեցու օգտագործած
քերականական
տերմինների
ցանկէ
Գիրքը լավ նվեր Է հայերենագիտությունն
ու հայոց լեզվի պատմությունն
ուսումնասիրողներին։
ՍԻՐԱՔ ԳՅՈԻԼԲՈԻԴԱՂՅԱՆ

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր՛

