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Կ 1 ատ ու

Ն. Մ. ՏՈԿԱՐՍԿԻ
1977 թ. դեկտեմբերի
20-ին, 85 ֊ամ
յա տարիքում, վախճանվեց
Ն ի կոլայ Միխայլովիչ
Տոկարսկին,
մի գիտնական,
որի անունը
սերտորեն կապված է հայ ճարտարապետության
պատմության
հետազոտությունների
հետ և որը մեծ
ավանդ ներդրեց հայագիտության
այգ
բնագավառում ։
Ն. / / . Տոկարսկին
ծնվել Է Պ ետերբուրգում,
1Տ92 թ. դեկտեմբերի
18֊ին։ Միջնակարգ
կըրթությունն
ստացել Է տեղի ռեալական
ուսումնարանում ։ 1910 թո ընդունվելով
Պ ետ եր բուրգի
քաղաքացիական
ինժ եներների
ինստիտուտի
ճարտարապետական
ֆակուլտետը,
սովորել
Է
ընդմիջումներով
և այն ավարտել միայն 1926 թ.։
Նրան բախտ
վիճակվեց
Հայաստանի
հնավայրերին
ծանոթանալ
ավելի քան
վաթսուն
տարի առաջ,
երբ առաջին
համաշխարհային
պատերազմի
տարիներին
զորակոչված
լինելով
ցարական
րանակ,
եկավ կովկասյան
ճակատ:
1915 թ՛ որպես и ան ի տ ա ր աշխատելով
պատմական Տայք նահանգի Իշխան գյուղում
գտնվող
կարմիր
խաշի
ճակատային
զորամասում,
իր
աղատ մ ամ երին չափագրում
ու նկարում
Է Րշ֊
խանի տսւ ճար ր: Հաջորդ տարվա վաղ գարնա նը Թիֆւ իսու մ նրան ծանոթացնում
են Անիի
հնագիտական
արշավախմբի
ղեկավար
Ն. Մառի
հետ։ Տեսնելով սկսնակ հետազոտողի
նյութերը,
նա խ ր ա խ ուս ում Է Տոկարսկուն
և
հրավիրում
մասնակցելու
Անիի հնագիտական
արշավախմբի
աշխատանքներին։
1916 թ. ամ ռանը,
որպես
ճարտարապետ,
նա աշխատում
Է Անիում։
Կատարելով
արշավախմ բ1У ղեկավարի
հանձնարարությունը,
Տ ոկարսկին
ղբա ղվում Էր
քաղաքի
տեղահանույթովէ
մի քանի հուշարձանների
(այդ
թվում 1911 թ. պեղված
եկեղեցու)
չափագրությամբտ
Արշավախմբի
կազմ ում՝ Էր նաև այն
տարիներին
դեո երիտասարդ,
բայց արդեն իրեն
լավագույն
ձևով դրսևորած Հ. Օրբելին% Ն. Մ ա ֊
ռի ((աջ ձեռքըյ), որը հ ե տա գա բոլոր
տարիներին մնաց Տոկարսկու
լավագույն
բարեկամ ը,
ղեկավարն
ու
խորհրդատուն։
Վերադառնալով
Պետերբուրգ, Տոկարսկին
Մառի
հրավերով
ընդգրկվում
Է հա յա գի տ ա կ ան
խմբում,
իսկ 1921 թ.
դեկտեմբերից
որպես
գիտաշխատող
ընդունվում
Է Նյութ ական
մշա՛կույթի
նորաստեղծ
պետական
ակադեմիան։
1923 թ. նա հետազոտական
ճանապարհ որդություն Է կատարում
Հայաստանում,
որի արդյունքները
1925 թ. հրատարակում
Է а Նախնական հաշվետվություն
1923 թ. աշնանը
Հայաստան կատարած
ուղևորության
մասին»
հաղորդման մեջ։ Այդ հաշվետվությունը,
որում
հեղի-

նակը նախնական
հետազոտության
Էր
ենթարկել հայ ճարտարապետության
մի քանի
կարեվոր հուշարձաններ
(Ավանի,
Պտղնիի, Բջնիի և
Նորադուզի
եկեղեցիները,
Հայրավանքի
ու Սեվանա կղզու վանքերը),
հանդիսացավ
նրա աո աջին ներդրումը
հայ մողովրղ ի
ճարտարա-

պետական
ժառանգության
ուսումնասիրման
գործում 1
1924 թ. Տոկարսկին
րնդգրկվում
Է այն արշավախմբի
կազմում,
որը ռուս նշանավոր
հնագետ
Р. Վ. Ֆսրմ ակովս կ ու
գլխավորությամբ
Սև ծովի հ յուսիս ա յին
ափի
անտիկ
շրդանի
կենտրոններից
մեկումճ
Օլվիա յում
հնագիտական պեղումներ
Էր կատարում։
П ւրալում
եղած
ժամ ան ակ
նա հայտնաբերեց
ու Էր մի տ աժին
հանձնեց անհայտ ճանապարհով
այս հեռու տեղերը հաս ւս ծ Կի-լիկյան Հա յա и տ անի
արծաթյա
մի
գավաթ։
1930- ական թթ, երկրորդ կեսին, որպես Պետական
Էրմիտաժի
և ՍՍՀՄ ԳԱ
նյութական
մշակույթի
ինստիտուտի
աշխատակից
Տոկարսկին մի քանի անդամ
Սովետական
Հայաստան է գա ՛ի ՚յ։ Այստեղ նա ղեկավարում
Է Ախթա/այի
և Հ ո վհ անն ավան քի
հուշարձանների
ամրացման
և նորոգման
աշխատանքները։
1936 թ. ամռանը Հ. Օրրելու գլխավորած
հնագիտական
արշավախմ բի կազմում
նա
որպես
ճարտ արա ս/ետ
մասնակցում
Է մի ջնա դար յան
Ամ բերդի
հնագիտական
պեղումների
աշխատանքներին,
կատարում
ամրոցի
տեղահ ա*
նույթը և հուշարձանների
չափագրությունը,
իսկ

Լրատու
Հետագա
տարիներին
մ ասնակցում
է Ղվինի և
Կարմիր բլուրի
պեղումներին։
1941 թ. ապրիլին Տոկարսկին
ստանձնում
է
Հայաստանի
պատմական
հուշարձանների
պահպանության
կոմիտեի
նախագահի
տեղակալի
պաշտոնը է որը Հարում Է մինչև 1945 թ- ապրիլ ամիսը։
Կոմիտեում
աշխ ատելու տարիներին
Տոկար֊
յյկին ավելի մոտ ծանոթացավ
հայ
ճարտարապետ ութ յան գանձերին, առավել խորամուխ
եղավ
նրանց բազմակողմանի
հետազոտման
գործում։
՛Պատերազմի
տարիներին
Է՛լ, 1944 թ» Ն. Տոկարսկին
զինվորագրվում
Է
կոմունիստական
կուսակցությանը։
1945 թ. փոխագրվելով
Հայկական
ՍՍՀ ն ո ֊
յէ աստ եղծ գիտությունների
ակադեմիայի
պատմության
ինստիտուտը,
տարիների
ընթացքում
կատարած
հետազոտությունների
իր
արդյունքները . Տոկարսկին
ամփոփեց
«Հին
Հայաստանի
ճարտարապետությունը»
ստվարածավալ
մենագրության
մեջ (1946 թ.)։
Վերադառնալով
Լենինգրադ
և որպես
դոցենտ
աշխատելով
Մուխինայի
անվան
9՝եւղարվեստաարդյուն արեր ական
բարձրագույն
ուսումնարանում,
իսկ այնուհետև,
1952 թ. որպես ՍՍՀՄ
գեղարվեստի
ակադեմիայի
թանգարանի
դիրեկտոր, նա չդադարեց
զբ ա ղվել հայ
ճարտարա•պե տութ յան պատմության
հարցերի
ուսումնա֊սիրութ յամբ։
1957—1963 թթ. անխոնջ գիտնականին
մենք
նորից տեսնում
ենք Հայաստանում։
Ջրվեժում
և Ողջաբերդում
նա համաոորեն
որոնում և պեղումներով
հա յտնաբերում
Է հայ
ճարտարապետության մինչ այդ անհայտ հուշարձաններ։
Որպես արդյունք լույս են տեսնում երկու ւI հնագրություններ
(«Ջրվեժ»,
1959 թ«Ջրվեժ
և
Ողջաբերդ», 1964 թ-)' Զուգահեռաբար
այդ տարիներին նա կարողացավ
իրականացնել
իր վաղեմի իղձը
նոր հետազոտությունների
տվյալներով լրացված
և վերախմբագրված
հրատարակել իր մ են ա գրություն ըճ «Հայաստանի
IV—
XIV դդ* ճարտարապետությունը»
(1961 թ՚)։
Հիշյալ մ հնագրության
համար նա 1962 թ. արվեստագիտության
դոկտորի
գիտական
աստիճան и տացավ։
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1963 թ. ամռանը,
71 - ամ յա ծերունին
նորից
բարձրանում
Է Արագածի
լանջերը։
Ամ բերդի
վերաբերյալ
նրա հետազոտությունը
լույս տեսավ ինչպես առանձին գրքով Իտալիայում
(հայ
ճարտարապետության
հուշարձաններին
նվխրված
մատենաշարում),
այնպես Էլ իր «Հայ
ճարտարապետության
պատմության
Էշերից»
գրքում (1973 թ.)։
Տ ռկարսկու
գիտական
սխրանքների
թվին
պիտի դասվի Անի ի հնագիտական
արշավախմբի
անդամ Ղ. Ղիփշիձեի «Անիի քարայրները»
գրքի
հրատարակումը
(1972 թ.) ։ Հայտնի Է, որ դրա
վաղամեռիկ
երիտասարդ
հեղինակը
Ն. Մառի
հատուկ առաջադրանքով
հանգամանորեն
Հետազոտ ել Էր այսպես
կոչված
«ստորգետնյա
Անին», չափագրել և նկարագրել
Էր
ժայռափոր
բնակարանները,
դամբարանները,
եկեղեցիները,
վանքերը
և այլ շինությունները։
՝'՛Գիտությանը
անծանոթ մնացած այդ հարուստ նյութերի
մանրակրկիտ
ուս ուսնասիր ութ յան և սեփական
հիշողությունների
ու ֆոտո-փաստաթղթերի
օգնությամբ Տոկարսկուն հաջողվեց Անի քաղաքի
վերաբերյալ գիտական գրականությունը
հարստաց՛նել ևս մեկ ծանրակշիռ
հետազոտությամբ:
ԼրՒ՚Լ ւՒ Ժ^Է անխոնջ գիտնականի
բնութագիրը» եթե չնշենք
նաև նրա վաստակը
հայ
ճարտարապետության
պատմության
ասպարեզում գիտական
կադրերի պատրաստման
բնագավառում г
Հայ ճարտարապետության
անխոնջ
հետազոտող Ն• Մ. Տոկարսկու գիտական վաստակն
ըստ
արժանվույն
գնահատվեց։
նա
պարգևատրվեց
«Պատվո նշան» շքանշանով
(1939 թ.) և մեդալներով,
արժանացավ
Հայկական
ՍՍՀ արվեստի վաստակավոր
գործչի պատվավոր
կոչմանը
(1961 թ՛)/
նրան առաջինը
շնորհվեց
Թ,• Թորամանյանի
անվան մրցանակը
(1972 թ.) :
Հայագիտության
վաստակավոր
գործչի,
սովետական
ականավոր
գիտնականներ
Ն. Մ առի
և Հ. Օրրելու գիտական
դպրոցի
կարկառուն
ներկա յացուցչի
պայծառ
հիշատակը
իր բարի
գործերի հետ միասին կապրի երկար
տարիներ։
ճարտարապետության
4.

դոկտոր

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

