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Հայ գրերին ու դրանց
Հանճարեղ
ստեղծող
{քեսրոպ Մ աշտոցին
նվիրված
է
հսկայական
գրական ութ յուն ք որի մեջ առանձնակի տեղ են գըրավում Հ, Աճաոյանի
ուսումնասիրությունները։
ա
ա
ո
լ
Այս գիրքը թ գկ ը ց իԼ մասն է համանուն այն
աշխատության,
որը դեռ
ձեռագիր
վիճակում
1905 թ• արժանացել էր Լաղարյան ճեմ արանի
մրցանակին։ Հիշյալ
աշխատությունը,
ինչպես
ծանուցում է հեղինակը,
բաղկացած է եղել 3
մասից։ Առ աջին մասլ»՝ <г Ս. Մ եսրոպի ու գրեր ու
գյուտի պատմության
աղբյուրներն
ու անոնց
զննությունը» վերնագրով 1907 թ, տպագրվել է
Փարիզի «Բանասերումս՝
որպես
հավելված և
ապա արտատպվել առանձին գրքույկով:
Երրորդ
մասը հատվածաբար
տպագրվել է <гՀանդես ամ֊
սօրյայում»՝ սկսած 1910 թ՛, իսկ 1928 թ• Վի՛
եննայում լույս տեսավ առանձին գրքովճ
&Հա֊
յոց գրերը)) խորագրով։
Երկրորդ մասը հեղինակի կենդանության
օրոք անտիպ էր մնացել։
Սա է, հոդվածաշարի
ձևով, սակայն ոչ լրիվ,
տպագրվեց
«էջմիածին»
պարբերականում
(1958—1962 թթ.)։
Հեղին ակը ժամանակին
ինչ էլ որ հրատարակել է, հարցն ամենևին
սպառված չի համարել, այլ շարունակել է հետազոտել,
նկատի
է առել թեմային
վերաբերող նորանոր
ուսումնասիրություններ է այդպիսով
լրացումներ
կատարելով ձգտել Է աշխատությունն
առավել
Հանգամանալից
դարձնել ու հրապարակ
հանել
ամբողջականությամբ։
Այժմ միայն
ուրախությամբ
կարող ենք նշել, որ իրականանում Է
երախտավոր հեղինակի ժամանակին
անկատար
մն ացած երազանքը.
ամբողջական
հրատարակության ձեռնարկում ով այդ
հետաքրքրական
ու արժեքավոր
երկը դարձվում Է րնթերցողի
սեփականությունը։
Գրախոսվող այս գիրքն
ընդգրկում Է ամ բողջ աշխատության
առաջին
երկու մասերրճ
«Աղբյուրներ և նրանց քննությ՛ունը», «Մ եսրոպ
Մաշտոցի կենսագրություն ը»։ Աղբյուրները
բաժանված են երկու խմբիճ
հին և նոր։
Բաժանման սահմանն ընդունված Է XVIII դարը։
Հին աղբյուրներ են համարվում
(Гայն բոլոր
մեծ ու փոքր
գրությունները
որոնք գտնվում
են հին մատենագրության
մեջ»։ Այս դեպքում,
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իհարկե, «հին մատենագրություն»
հասկացության մեջ ներառվում Է նաև
միջնադարյանը։
Հեղինակը, հենվելով հին աղբյուրների
պատմական արժեքի ու բնույթի վրա,
միանգամայն
հասկանալի
կերպով
ներքին
շերտավորում Է
կատարում ։ Բանասիրության
համար
արժանահավատ ու ավելի
վստահելի են համարվում
այն հեղինակների
գործերը, որոնք
համապատասխան դեպքեր ին ժամանակակից
են կամ%
ժամանակով մոտ։ Դրանք են Կորյունը, ՛Հազար
Փարպեցին ու Մով սես Խորենացին։
Հետագայի
աղբյուրների
մեջ կան այս հեղինակների
հաղորդած
տեղեկությունների
կրկնություններ,
բայց և կան հավելումներ, նոր տվյալներ։ Այս
վերջին կարգի
-տեղեկությունների
մեջ կարոդ
են լինել
հեղինակային
ենթադրություններ,
ավանդություններ
և նույն իսկ
թյուրիմացություններ։ Այդ նշելովՀր,
Աճաոյանը
միաժամանակ ճիշտ կերպով
զգուշացնում Է, որ
հնագույն սկզբնաղբյուրների
համեմատությամբ
տեղեկությունների
մեջ եղած ԲՈԷՈՐ տարբերություններն անխտիր
չպետք
է
արհամարհել,
որովհետև այդտեղ կլինեն գիտության
համար
կարևոր փաստեր։ Այս հանգամանքը
նա հիմնավորում է հետևյալով. մեզ հասած հնագույն
աղբյուրները
բոլորը չեն, ամենայն
հավանականությամբ ժամանակին եղել են և ուրիշներըք
որոնք
անհետ
կորած են։ «Զարմանալի է,—
գրում է Հ. Աճաոյանը,—որ
Սահակի և Մ եսրոպի կրթած 60 աշակերտներից միայն երկուսր
կան, որոնցից
որևիցե
գրական
աշխատանք
հասել է մեզ»։ Նրանցից
ոմանք թողած կլինեն մեզ
չհասած
աշխատություններ։
Իբրև
փաստ Լ Աճաոյանը նշում է Աբրահամ
հոստովան ո ղի ссՄնացորդաց գիրք Արև ելից Հայոց»
պատմական
աշխատությունը,
որից
մեջբերումներ է անում X դարի հեղինակ Մեսրոպ Երեցը։
Հետևաբար
վերոհիշյալ կարգի
տեղեկություններից կլինեն այնպիսիները,
որոնք
ժամանակին քաղվել են կորած, մեզ չհասած հնագույն
աղբ յուրն երից։
Հ. Աճաոյանը, հնագույն վստահելի
աղբյուրների
մեջ
իրավացիորեն
առաջին
տեղում ընդունելով
Կորյունի
աշխատությունը,
հանգամանորեն
կանգ
է առնում
հեղինակի
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կյանքի
ու գործի Հետ կապված
մի քանի կարևոր հարցերի
վրա։ ссՎարք Մ աշտոցի»
երկի
մի հատվածի
վերլուծությամբ
նա ճիշտ կերպով ցույց է տալիս, որ Կորյունը, որպես
Սահակի ու Մեսրոպի
աշակերտ,
Վաղարշապատ ի
դպրոցն ավարտելուց
հետո, իր
դասընկերների
հետ
ուղարկվում
է Հայաստանի
գա վառն ելւըՀ
ուսուցչության։
Նկատենք,
որ այս հարցում Հ.
Աճաոյանը
միայնակ
չէ բանասիրության
մեշ։
Հայտնի
է, որ այս նույն իրողությունը
մ ատ֊
նացույց է արել Մ, Աբեղյանը
Կորյոմեի
երկի
աշխարհաբար
թարգմանության
առածաբանում։
Ապա քննվում են Կորյունի ո՛վ լինելուն, նրա
երկի բուն
և խմբագրված
տարբերակներին,
գրության
ժամանակին,
վավերականությանը,
Ագաթանգեղոսի
ու Բուղան դի գործերի հետ ունես ած
առնչություններին
վերաբերող
խիստ
հետաքրքրական
հարցերը։
Հ. Աճաոյանը
ընդգծում
է, որ հայ հին մատենագրության
նշանավոր
ներկայացուցիչ
Կորյունի երկի՝՜ մեզ հասած ընդարձակ
և համառոտ օրինակներից
հարազատը
առաջինն է, որը
գրված է մեսրոպյան
շրջանի հայերենով,
իսկ
վերջինի (համառոտի)
մեջ կան
ետմեսրոպյան
հայերենին
հատուկ
լեզվական
երևույթներ,
որոնք վկայում
են այդ տարբերակի
հետագա
խմբագրման
արդյունք
լինելու մասին։
Որ ընդարձակն է բնագիրը, ապացուցվում
է նաև մատենագրական
այլ տվյալներով
(Փարպեցու և
Մ. Խորենացու
օգտագործած
փաստերի,
ինչպես
և հարկեն
եպիսկոպոսի
գտած
հատվածների
համեմատությունները
և այլն) է Հայտնի
Է, որ
այդ բնագրի հանդեպ համառոտը
(ճՓոքր
Կորյուն» ) մեր բանասիրության
մեջ
հորջորջվում
Է նաև (ГՍուտ Կորյուն»։
Երկի
գրության
ժամանակը
Հ.
Աճաոյանն
ընդունում Է 443—450 թթ.
ժամանակահատվածի սահմաններում՝
իբրև^ փաստարկ
ծառայեցնելով
Մեսրոպի
մահից հետո նրա
շիրմի
վրա Վահան Ամատունու
կողմից տաճարի
կառուցման
հիշատակում ը, ապա նաև
մատենագրի վերաբերմունքը
Վասակի նկատմամբ
(ինչպես անում են այլ բանասերներ
ևս)։
Հ, Աճաոյանն
ընդգծում
Է, որ ավելի
շատ
բանասերներ
ընդունում
են, թև Կորյունի
երկը
գրված
Է Վարդանանց
պատերազմից
առաջ։
Սակայն մի աժամանակ
մատնացույց
Է անում,
որ այդ ուսումնասիրողները
այդուհանդերձ,
ունեն կարծիքների
զանազանություններ,
նշում
են տարրեր
տարեթվեր։
Հ. Աճաոյանը
կրկին
պնդում Է իր ասածը 443—450 թթ.
վերաբերյալ։ Բայց, թերևս, ավելի ճիշտ Է Ն. Բյուզանդա ցին, որ ընդունում Է 443—444 թթ.։
Սրան
կողմնակից
են և ուրիշ բանասերներ։
Գրքում
քննադատվում
են այն
հեղինակները,
որոնք

Կորյունի երկը գրված են համարում
Վարդանանց պատերազմ ից
հետո։
Կորյունի, Ագաթանգեղոսի
ու Փավստոսի
երկերի առնչությունների
խնդրում
Հ.
Աճաոյանը
կանգնած Է բանասիրության
մեջ արդեն
տարածված այն տեսակետի
վրա, ըստ որի նման հատվածները
Ագաթանգեղոսն
ու Փավստոսը
վերցրել են Կորյունից (Էջ 31)։ Հ. Աճաոյանը
խորապես համողված
Է ու ընթերցողին
Էլ համոզում Է, որ Կորյունի երկը, որպես հայ
գրերի
գյուտի, Մ աշտոցի
կյանքի
ու գործի
պատմության
աղբյուր,
ամենից
վավերականն
Է Հք.
ստույգը։ Ւսկ դա բացատրում
Է նրանով,
որ
հեղինակը
«Ոչ միայն
ժամանակակից
Է այն
դեպքերին,
որ պատմում
Է, шур
ականատես
ու շատ անգամ Էլ գործակից»
(Էջ 32)։ Նշանավոր
բանասերը
ընդգծում
Է, որ ճիշտ են
Կ որ յոճն ի Ժամանակագրական
տվյալներ ը։ Նա,
հակառակ
որոշ
բանասերների,
մատնացույց
անելով մատենագրի
երկի վերջաբանը,
գրում
ճ
Է ((Ընդամենը
11 տող է այդ
վերջաբանը,
և
այդ 11 տողի մեջ խտացված
հիշված է 9 անուն
և 8 թվական։
Եվ այս բոլոր թվերն ու անունները բացարձակապես
ճիշտ են և
համաձայն
արտաքին
ստույգ
պատմության»։
Այնուհետև
ճ
ավելացնում
է «Դա մի գոհար է մեր հին ժամանակագրության
մեջ»
(էջ
34)։
Սակայն,
այդուհանդերձ,
Հ. Աճաոյանը
տվյալների
որոջ
ճշտումներ
է
առաջարկում։
Մեսրոպին
ու գրերի
գյուտին
ժամանակով
մոտ եղած Ղ* Փարպեցու և Մ. Խորենացու
երկերը որպես աղբյուրներ
բնութագրված
են համառոտ։
Ղրանց
հաջորդում
են հետագա
դարերում
գրված
աղբյուրների
բնութագրականները։ Այսպիսով
ներկայացվում
են
մատենագրական 33 մեծ ու փոքր
աղբյուրներ։
Ըստ վերը
նշված
բաժանման՝
հին աղբյուրներից
հետո
հիշատակվում
ու
բնութագրվում են նոր աղբյուրները։
Սրանց մեջ հեղինակը նկատի է ունեցել
նյութին
վերաբերող
այն աշխատությունները
(հայ և օտար
հեղինակների),
որոնք ստեղծված
են XVIII
դարից
հետո (մասնակի
տարբերություններով)
։ Սրանք,
իհարկե,
գրված են հին
աղբյուրների
հիման
վրա, սակայն կարևոր են շատ
տեսակետներից։
Այս գրականությունը
Հ. Աճաոյանը
բաժանում է պատմական
ու քննական
տեսակների
և հատկապես
նշում է վերջիններիս
կարևորություն ը:
Նա միաժամանակ
հիշեցնում
է, որ կան աշխատություններ
էլ, որոնք և՛ պատմական,
և՛
քննական
մասեր են պարունակում։
Դրանք
քանակով գերակշռում
են զուտ
պատմական
և
զուտ քննական
աշխատություններին։
Հ. Աճաոյանը
նշում է, որ մատենագիտական
ցանկը

Գրախոսություն
կազմ հ լիս
շեշտը
դրել է սլա տմ ա-քէնն ական և
մանավանդ
քննական
աշխատությունների
վրա
ու ձգտել Է տալ ըստ կարելվույն
լրիվ
ցուցակ։
Հե ղին ակի մատենագիտական
այդ
աշխատանքը
նախ
և առաջ
կարևոր
Է եղել իր իսկ
աշխատության
ստեղծման
համար,
բայց
և մ իաժամանակ
արժեքավոր
նպաստ
Է բոլոր
նրանց,
ովքեր
զբաղվում
են
թեմային
վերաբերող
այլևայլ
հարցերի
ուսումնասիրությամբ։
Իհարկե, ավելի ուշ տարիներին
Էլ շատ բան Է գըրվել, սակայն
բնականորեն
չէին կարող
արտացոլվել
այս ց անկում ։

Մեսրոպ
Մաշտոցի
կենսագրությանը
նվիրված
է գրքի մոտ հինգ
վեցերորդ
մասը (էջ 69—
400)։ Սա ըստ ամենայնի
գիտական
կենսագրություն
է հարակից
բազմաթիվ
հարցերի
ընդգրկումով
և ամ են ահ ան գամ ան ալիցն է մինչ
այժմ եղածների
համեմատությամբ։
Նախապես
նշենք, որ հեղինակն
այստեղ օգտագործել
է այս
ուղղությամ բ
բանասիրության
ձեռք
բերած
նվաճումները,
բայց
բոլոր դեպքերում
«պատ֊
րաստի
նյութ» չի շարադրել։
Նա նկատել
ու
վեր է հանել նաև մի շարք
լուծելի
հարցեր,
որոնք բանասերների
աշխատություններում
կա մ
ճիշտ լուծում չեն ստացել, կա'մ էլ որոշ դեպքերում պատշաճ
ուշադրության
չեն
արժանացել։ Մեկ առ մեկ ցույց տալ այդ բոլորը՝ նշանակում է ամբողջովին
վերապատմել
գրքի համապատասխան
բաժնի բովանդակությունը,
որը
հնարավոր
չէ այս համառոտ
գրախոսականում
անել, և դրա հարկն էլ չկա։ Այստեղ
կաշխատենք միայն մատնացույց
անել մի քանի
հիմնական
խնդիրների
քննարկում ը,
գնահատում ը
կամ լուծումը
և մինչ
այժմ
արտահայտված
այնպիսի
տեսա կե տներ ի վերստին հաստատում ր,
որոնք այսօր առանձնապես
կարևոր են գիտության
համար։
Բանասերներին
շատ է հեւոաքրքրել
Մեսրոպ
Մաշտոցի
ծագման
խնդիրը։
Այդ մասին
հայտնըվել են տարբեր
կարծիքներ։
Հ.
Աճաոյանը,
վերլուծելով
Հացեկաց
գյուղին վերաբերող
Բուղան դի երկի հայտնի
հատվածը,
գալիս է այն
եզրակացության,
որ կարճազատ
(հավանաբար
ա
նշ. ((ստորին ազնվական»)
յգ
հատվածում
(«կարճազատացն»
ձևով)
վերաբերում
է ամ բոդջ գյուղին, ուրեմն ՄեսրոպՖ էլ
ամենաշատը
այդպիսի
ծագում է ունեցել։ «Բուզանդն
ուզում
է ասել, թե Հացեկաց
գյուղը
կարճազատների
կալվածը
և սեփականությունն
էր, ուստի Մեսրոպն էլ, որ
հացեկացի
էր,
առ
առավելն
կաոճազատ
Մ ամ իկոն յան
էր և ՜ոչ
ավելի»
(էջ 72)։ Սակայն Հ, Աճաոյանը
միաժամանակ
մերժում
է որոշ բանասերների
(т.
Նահապետյան,*Ն.
Ակին յան և այլք) այն կարծիքը,
ըստ
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"Րիյ ԻԲՐ> Բ ուզան դի երկի նշված
հատվածում
հիշատակված
Վրիկը Մեսրոպի հայր Վարդանն է։
Հ, Աճաոյանն
իրավացիորեն
ընդգծում
է, որ
Մեսրոպ
Մաշտոցը
նախնական
կրթությունն
ստացել է իր իսկ գավառում
(Տարոնում),
գուցե և Ս. Կարապետի
վանքում,
թեև
Կորյունը
նրա կրթություն
ստանալու
տեղը որոշակի չի
նշում։ Սակայն Հ. Աճաոյանը
(ուրիշներն
էլ,
ինչպես, օրինակ, Մարկվարտը)
այստեղ
ևս
հենվում է Կորյունի երկի վրա՝ հիշեցնելով,
որ
Կորյունը գրել է՝ «Ի մանկութեան
տիսն
վար֊
ժեալ հելլենական
դպրութեամբն,
է կ ե ա լ Бш—
լ՛եալ ի գաւառն Արշակունեաց»։
Դա
նշանակում
էք որ Մ աշտոցը կրթություն
ստացել
և եկելհասել էր Վաղարշապատ՝
Տարոնի
գավառից։
Հ. Աճաոյան ը իբրև օժանդակ
փաստարկ
ավելացնում է Կ. Սպսնեցու
նշումը
(«եւ
սակաւ
ինչ

հմտացեալ

յիւաւմ

նահանգին...»):

Իսկ

Անտիոքում
սովորած լինելու վերաբերյալ,
ձեռքի
տակ
փաստեր
չունենալու
պատճառով,
միայն Ն. Ակին յանի հոդվածի
կապակցությամբ
հիշատակում
ու անցնում
է։
Հեղինակը
ճիշտ է կողմն որոշվել Մ աշտոցի
լեզվագիտական
պատրաստության
ը և աշխարհ իկ
պաշտոնավարումներին
վերաբերող
հարցերում։
Նա
տր ամա բանված ութ յամբ է
հիմնավորում
Մաշտոցի մեծ գործի հղացումն
ու իրագործումը։
Հ. Աճաոյանը
համոզված
է, որ հայ ժողովուրդը
չուներ
սեփական
գիր ու գրավոր
գրականություն,
գրավոր
խոսքի համար
օգտըվում էր հունարեն,
ասորերեն
ու
պարսկերեն
լեզուներից։
«Ուրիշ խոսքով՝
հայոց
բանավոր
գրականությունը
հայերեն
էր,
իսկ
գրավոր
գրականությունը՝
պարսկերեն,
հունարեն
կամ
ասորերեն»
(էջ 94)։ Ժողովրդի
խավար
վիճակը, քաղաքական
նոր
պայմանները
և հեթանոսական
մերժված
կրոնի որոշ
աշխուժացումները
դրությունը
դարձնում
էին
խիստ
վտանգավոր։
Հենց այդ պայմաններում
էլ Մեսրոպ Մաշտոցը,
հրաժարվելով
աշխարհիկ
պաշտոններից,
իրեն նվիրեց
ճգնակեցության,
սակայն շուտով անցավ քարոզչական
գործունեության։
Այստեղ
շատ դժվարություններ
կրեց,
մոտիկից
զգաց ու խորապես
ըմբռնեց
ժողովըրդի վիճակը
և խորհեց
դրությունից
դուրս
գալու ուղու մասին։ Ահա թե ի՛նչ է ասում Հ.
Աճաոյանը՝
«Մեսրոպի
մտատանջությունը
ավելի հեռուն էլ էր գնում, ո ւր պիտի տաներ
օտար
լեզուների
այդ տիրապետությունը,
երկիրը
արդեն պառակտված,
ժողովուրդը
երկու
օտար
տիրապետությունների
մեջ բաժանված,
թագավորությունը
կործանման
անդունդին
մոտիկ,
ի՛նչը պիտի կարողանար
փրկել ու
պահպանել
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ազգն ու ժողովուրդը
իսպառ բնաշինշ
լինելուց։
Եվ այսպես՝
տրտում
հոգսերով
պաշարվւ^ծ
և
խորհրդաձությանց
ծփանքում
տարակուսած
աՀԴ
փնտրում
էր փրկական
ելքը։
Եվ ահա
մտածմունքների
և տարակուսանքների
ժամանակ ծագեց իր մտքում
փրկարար
լույսը,
հայերեն գրերը գտնելու և գրականություն
ստեղծելու գաղափարը։
Նրանով պիտի փրկեր
ազգությունը
կորստից»
(էշ 98)։
Անցնելով գրերի գյուտի պատմության
վերհանմանը՝
Հ. Աճաոյանը,
ըստ
աղբյուրների,
քայլ առ քայլ հետևում
է Մեսրոպ
Մաշտոցի
գործունեությանը,
արտասահմանյան
ուղևորությանը, Եդեսիայում
ու Ս ամ ոսատում
կատարած
գործերինI
Նա, Կորյունի
երկի
համապատասխան հատվածում
մի փոքրիկ
ուղղում
կատարելով (որպիսին
արել էր և Ն.
Բյուղանդացին),
միաժամանակ
հենվելով
զոսքարել բայի
ներգործական
նշանակության
և <гուղարկելն
իմաստի վրա
(ըստ Ն. Բյուղանդացու
վերլուծության)^,
ցույց է տալիս, որ Մեսրոպը
իր հետ
տարած
աշակերտների
մեկ խմբին
հունական
կրթության
համար
ուղարկում
է Ս ամ пи ատ,
ինքն էլ մնում է Եդեսիայում
(աշակերտների
մյուս խմբին
ասորական
կրթության
համար
թողնում
է Եդեսիայում )%։
Այս պարզաբանումը
հասարակ
հարց լէ։
Դա
միաժամանակ
նախադրյալ
է գրերի
գյուտի
վայրի որոշման
համար» Հ. Աճաոյանը
կանգնում է այն տեսակետի
վրա, որ Մեսրոպը
մեր
գրերի գյուտը կատարել
է Եդեսիայում
և ոչ թե
Ս ամ ոսատում ։ Իսկ
ինչո՞ւ
գնաց
Սամոսատ,
ինչո՛ւ դիմեց Հռոփանոսին։
Նրա նպատակն
էր
մի գեղագիր
գտնել և իր ստեղծած
տառերը
գեղագրորեն
գծագրել
տալ (պատրաստել
տալ
գեղագրված
պնակիտ)։
Այդ դեղագիրն
էլ եղավ
Հոոփանոսը,
որը, ըստ Մեսրոպի
հնարած
տառաձևերի,
գծագրեց հայերեն*
այբուբենը
(հիշենք, որ այս կարծիքին
են նաև այլ
բանասերներ)։
Հենց այդ առիթով
էլ Հ.
Աճաոյանը
քննում է Կորյունի նշած ն ր բ ա գ ո յ ն , լ ա յ ն ա գ ո յ ն ,
կարն, երկայն, աոանձին, կրկնաւոր

ները և պաշտպանում
է այն
դրանք վերաբերում
են տառերի

անվանում-

տեսակետը,
թե
գեղագրությանը,

Ն. Բյուղանդացու
բացատրությունը
գեղեցիկ
համարելով՝
օգտագործել
է նաև
Գ.
Տեր֊Մկրտչյանը
ու համապատասխան
եզրակացության
հանգել։
Հիշենք նաև, որ Կորյունի երկի
համապատասխան
հատվածը
միանգամայն
ճիշտ մեկնաբանությամբ
է թարգմանել
Մ.
Աբեղյանը։
Բացի դրանից,
նա հիշյալ հատվածի
գիտական
խոր
ու արժեքավոր
վերլուծություն
է տվել
1941 թ. հրապարակած
իր հոյակապ
հոդվածում։
1

գծերի բնույթին
ու տառապատկերներին
(և ո' չ
հնչյուններին)։
Նա ճիշտ է համարում
ա ռաշին
չորսի վերաբերյալ
Մ. Աբեղյան ի
տված
բացատրությունները,
իսկ վերքին երկուսի
համար
իր պարզաբանումներն
է անում (էշ 12Տ — 126)։
Մերժում
է գրերի գյուտին
Հռոփանոսի
մասնակցությանը
վերաբերող
ենթադրությունը։
Հեղինակը
հատուկ
կարևորություն
է տալիս
այն հարցին, թե գրերի ստեղծման
համար
Մեսրոպ Մաշտոցն ինչո՞ւ գնաց արտասահման,
մի՛թե այդ գործը
Հայաստանում
չէր կարող
կատարել։ Այս հարցի պատասխանը
նա տալիս է
մի
ուրիշ
խնդրի
պարզաբանումով.
ի նչ էր
Դս/նի ելից ստացածր,
նշանագրերի
մի
ցուցա՞կ,
թե այդ նշանագրերով
գրված գիրք՚
Հ. Աճաոյանը, ուրիշ շատ բանասերների
նման,
ելնելով
սկզբնաղբյուրներից,
ընդունում
է, որ Դան ի ելից
ստացածը
նշանագրերի
ցուցակ
էր և ոչ թե
գիրք։
Հետևաբար
նա
նշում է, որ
Մեսրոպ
Մ աշտոցը,
այդ գրերը փորձարկելուց
և հայերենի
հնչյունական
համակարգին
անհամապատասխան
տեսնելուց
հետո, մեկնեց
արտասահման
այն հույսով, որ թերևս գտնի հիշյալ
տառերով գրված գիրք և նրա
միշոցով
լրացնի
պակասող
գրերը,
որպեսզի
հայերենի
բոլոր
հնչյունների
(= հնչույթների)
համար
լինեին
համապատասխան
տառեր։
Սակայն
նրա
հույսը
չի արդարանում։
Դանիելի
մոտ
(Ամ իդում)
այդպիսի
գիրք չգտնելով*
նա անցնում
է Եդեսիա և գրադարաններում
որոնումներ
կատարում, այստեղ
էլ ցանկալի
արդյունքի
չի հասնում։ Դրս/նից
հետո խնդիրը
շատ որոշակի է
դառնում՝
ստեղծել
սեփական
հայերեն
տառեր,
որը և Մեսրոպ
Մաշտոցր
կատարում
է փայլուն հաշողութ յամ բ։ Իհարկե,
չպետք
է մոռանալ, որ նա արտ ա սահ մ անում
ուրիշ
անելիքներ էլ ուներ։ Ահա այսպիսով
տրամաբանորեն
Հիմնավորվում
է Մեսրոպ Մաշտոցի
արտասահման
ուղևորվելը։
Հ. Աճաոյանը
միաժամանակ
հիշատակում ՝
և մերժում
է տարբերվող
ու անընդունելի
տեսակէտները։
հոսելով
Մեսրոպի
վերադարձի
և
Ռահ դետի ավ։ին նրա ցնծագին
դի մ ավորման
մասին
նա ենթադրում
է, որ Կորյունի
հիշատակած
Ռահ գետը Սև շուրը պիտի լինի (էք
163)՝ հակառակ
նրսձնց (Ֆնտգլյանի,
ինչպես՛
և ուրիշների),
որոնք Ռահ անվան
տակ
հասկանում են
հրասխը։
Գրք՛ում մեծ տեղ է հատկացված
Մեսրոպի
հետագա
լուսավոր ական՝ լայն
գործունեությանը։
Առանձին
գլուխներով,
ըստ վայրերի
ներկայացված
են նրա ծավալման
տարբեր
։ի ուլերը՝՜
երկրորդ,
երրորդ,
չորրորգ
և հինգերորդ
քարոզչությունները
(աոաջինը
գրերի
գյուտից
առաջ էր)։ Այդ գործունեության
բնութագրումն
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ուղեկցվում
է բանասիրական
հարցերի
քննությամբ
ու
պարզաբանումներով»
Հ.
Աճաոյանը
բնականաբար
չի մոռանում
կանգ առնել հարևան վրացի և աղվան
ժողովուրդներէ մշակութային
առաջընթացի
մեջ Մ եսրոպ Մաշ առցի
կատարած
շատ օգտակար ու
խիստ գնահատելի
դերի վրաւ սա,
հարազատ
մնալով հնագույն աղբյուրին (կորյունի
երկին),
պատմում
է, թե ինչպես Մեսրոպ Մաշտոցը
հայ
գրերի ստեղծման
մեծ խնդիրը գերազանց
կերպով իրագործելուց
հետո, քարոզչական
երրորդ
գործունեության
ընթացքում,
Սյունիքում
եղած
ժամանակ
գրեր է ստեղծում
վրաց լեզվի համար, մեկնում է Վրաստան, ներկայանում
թագավորին
ու եպիսկոպոսին
և Զաղայի
օգնությամբ
երկրռւմ
սկսում ուսուցանել իր հորինած այդ գրերով?
Հ• Աճաոյանն
ընթերցողին
տեղյակ է պահում, որ բանասիրության
մեջ
կան
խնդրին
վերաբերող
տարբեր (թեր և դեմ)
կարծիքներ։
Բերելով ու քննելով դրանք
նա գտնում է, որ
բոլոր դեպքերում
հիմք պետք է ընդունել Կորյունի հաղորդում ը։ «Կասկածել
Կորյունի
վրա
նշանակում
է առհասարակ
ուրանալ
.պատմությանը»—՛գրում
է նա (էշ 186)։ Կորյունի հաղորդածը՝
Մաշտոցի
կողմից
վրացերեն
Լեզվի
գրեր ստեղծելու
մասին,
այս գրքում
իրավացիորեն
ներկայացված
է որպես
պատմական
ճշմ արտ ութ յունէ
Աղվանից
գրի ստեղծման
հարցը
շոշափելիս
ևս Հ. Աճաոյանը
հարազատ
Է մնում
Կորյունի
ճ
հիշատակումներին։
Ըստ
այդմ
նա
հավաստիացնում
Է, որ աղվանական
գրերը Մ աշտոցն
ստեղծել
Է իր քարոզչական
1"ՐՐոՐդ
գործունեության ընթացքում,
այսինքն այն
ժամանակ,
երբ գնացել
Էր Հայաստանի
հո մնա կան տիրապետության
տակ ընկած
մասըճ
ժողովրդի
այդ հատվածի
մեջ լուսավորություն
տարածելով դպրոցներ
հիմնելու, հայ գիրը
ուսուցանելու նպատակով։
Հենց այս Ժամանակ Էլ նա
հանդիպում
Է աղվանական
քահանա
Բենի ամենին, սրան հարցուփորձ
Է անում, պարզում Է
նրա ժողովրդի
լեզվի հնչյունական
դրությունր
և համապատասխան
գրեր
ստեղծում։
Րմիջիայլոց, տողատակի
ծանոթության
մեջ (Էշ 216)
Հ. Աճառյս/նը,
ակնարկելով
Ն. Ակինյանի
մի
կարծիքի
մասին,
գտնում Է, որ կարելի Է ընդունել, թե Մաշտոցի կողմից աղվանական
գրերի ստեղծումը
տեղի Է ունեցել
Կոստանդնուպոլսում ։
Այսպիսով
աղվանական
գրերն արդեն
ստեղծված Էին, երբ մեծերախտ
գիտնական֊ լուսավորիչը գնաց Աղվանք՝
սկսելով իր
քարոզչական
հինգերորդ
գործունեությունը,
որի
ընթացքում
այդ երկրից բացի, նա եղավ Բաղասական
կող-

մերում,
Վրաս տանում Լ երկրորդ անգամ }9 աIգա Հայաստանի
Հյուսիսային
կողմերում:
Ըստ սկզբնաղբյուրների՝
ասան ձին-աոանձին
բնութագրելով
Մեսրոպ Մ աշտոցի
Լուսավորական ֊քարոզչական գործունեության
վերտյհիշյա չ
հինգ փուլերը Հ, Աճաոյանն
այդպիսռվ
Հարցք
չի սահմանափակում;
Նա ընդգծում Է Մեսրոպ
Մ աշաոցի անդադրում
աշխատանքը
և անսահման նվիրվածությունը
ժողովրդի
լուսավորմ ան
գործին այդ և ուրիշ շրջագայություններից
Հետո ևս, մինչև որ կնքում Է իր մ ահ կանաց ուն։
Մե սրոպ Մ աշաոցի գործի ալ գերի լայն
բացահայտ մ ան համար Հ. Աճաոյանը կանգ Է առնում հայ մատենագրության
սկզբնավորման
ու
ընդհանրապես
ժամանակի
մշակութային
մեծ
շարժման
դրսևորումների
վրա:
Հեղինակը
ցույց Է տալիս Մ եսրոպ Մ աշտոցի, ապա և նրան աջակցած Սահակի,
նրանց
աշակերտների
բացառիկ
տեղը V դարի
մշակութային
շարժման
մեջ։ Բնութագրելով
այգ
ճ
շարժումը՝ նա ընդգծում Է я Բայց ինչ որ Ա՛յգ
բոլորի մեջ գերազանցում
և ամբողջ
շարժման
անիվն էր կազմում,
գա է՛ր անկախ
ազգային
ինքնաճանաչության
և ազգային
գիտակցության
գաղափարը,,.л
(էջ 270)։
Գրքում խոսվում է և այն հարգանքի
մ ասին,
որ սկսած վաղ
ժամանակներից
տածվել է
Մեսրոպ Մաշտոցի
ու իր գործակիցների
հիշատակի
նկատմամբ։
Հիշատակվում
են նրանց
նվիրված
տոները, գանձերն ու
շարականները»
Առ անձին գլխով պատմվում
է Մեսրոպ
Մաշտոցի երկասիրությունների
հարցի մասին։ Մ եկառ մեկ մատնացույց
են արվում նրան վերա՛ո
գրվ ղ երկերը և համապատասխան
փաստերով
մերժվում
վերագրումները։
Այդպիսի
երկերի
թվում նշվում է նաև «Յաճախապատում
ճառք л -ը,
որը, ինչպես հայտնի է, մի ժամանակ
վերագրվում էր Գրիգոր Լուսավորչին,
որոշ ուսումնասիրողների
կողմից
ճանաչվում
է
որպես
Մե սրոպ Մ աշտոցի հեղինակած
գործ։ Հ, Աճառյանը լեզվական
փաստերի հիման վրա դա
դիտում է ետդասական
գործ (եզնիկի երկի հետեղած առնչումներն
էլ բացատրում
է Հակառակ՝
փոխառություններով,
ինչպես մի քանի
փոք՝
րիկ Հատվածների
ցուցադրումով
նշել է նաև
Գ, Գալեմքյարյանը)
։ Նա թեև Հիշատակում
է,֊
բայց հաշվի չի առնում նաև Ն.
Բյուզանդացոլ
կարծիքն
այն մասին,
թե
«Յաճախապատում
ճա ոք)) - ը գրվել է դասական շրջանում,
սակայն
Հետագայում
խմբագրման
է ենթարկվել
ձեռք
բերելով ետդասական
հատկանիշներ։
Պետք է
նշել, որ Նորայր Բյուզանդացու
այս
կարծիքն
անհավանական
չէ։
Գիրքն ավարտ վում է «Սահակի
և Մեսրոպի
ո
ժամանակագրությունըյ»
գւխ վ> որտեղ
աղբյուր-
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Գրախոսություն

՛Ների ընձեռած փաստերի հաշվառումով և համաժամանակյա
իրողությունների
զուգադրումներով ցույց են տրվում հիմնական
դեպքերին
վերաբերող
տարեթվերը։
Հեղինակը, իր հաշվումները կատարելով և թվականները
նշելով,
քննում է բազմաթիվ ուսումնասիրողների
առաշադրած տարեթվերը, իր համոզմունքների
տեսանկյունից վերաբերմունք արտահայտում
նրանց
նկատմամբ։
Այստեղ,
իհարկե, կան առանձին
վիճելի կետեր, որոնք կարող են հատուկ քըննության նյութ ծառայել։
Ընդհանրապես գիրքը
հարուստ է տեղեկություններով։ Այնտեղ
բերված են նաև նյութի

շուրջը բանասիրության
մեշ հանդես
եկած
հեղինակին հայտնի
տեսակետները,
մի հանգամանք, որով գիրքը
ներկա յանում է մ իա*
ժամանակ
որպես
համապատասխան
ուսումնասիրությունների
յուրօրինակ
պատմություն։
Ակն բախ են գիտականությունն
ու լրջությունը,
իսկ հեղինակի շարադրման
պարզ և մատչելի
ոճը նպաստում է բովանդակության
յուրացմանըէ
Թեև առանձին դրույթներ հնացած են (ինչպես
նշել Է խմբագիրը յ, սակայն չեն
նսեմացնում
գրքի ընդհանուր
արժեքը։
Պուֆ. Ա. Ա ԱՐՐՍՀԱՄՏԱՆ

