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Թ* Ենուքիձե,

Վ. Սիլոդավա,

Ն.

Շոշիաշվիլի,

Վրաստանի
քաղաքական,
տնտ ե սա կան և մ ը ֊ տեսական
ու մշակութային
ինստիտուտների
ընդշակոլթա յին
պատմ ութ (ան
աղբյուրագիտական
հանրության
թելադրանքովՐ
Հայաստանի
պատհիմքերի
մշակում ը վաղուց ի վեր և
արդարամության
համար
նկատ առեք ի են նաև
վրացացիորեն դիտվում
կ վրացագիտության
առաջնա֊ կան այն աղբյուրները,
ուր հալերն ու
Հայասկարգ
խնդիրներից
մեկը։
Իվ. Զ ա վա խ իշվի լու,
տան ր հիշատակված
կլ չենг
Ն. Բերձենիշվիլոլ,
Ս. 'Լա ո ւխ չիշվի լո լ, Ս. ՍիԱրծարծվող
մատենաշարում,
ինչպես և Ապարիայի,
Վ. Փոլթոլրիձեի,
Լ.
Մելիքսեթ֊Բեկի, ւ՛ելի կր, նշանակալի
տեղ կ հատկացվում
հայ0. Մեսխիայի,
ի. Աբոլլաձեի
և այլոց ու նրանց
կական
հուշարձանների
հրատարակությանը։
աշակերտների
աշխ ա տ ա и ի ր ո ւթ յա մ բ արդեն
լույս
Առանձին
հատորներով
ներկայացված
են Աբես
տեսել
պատմողական
ու վավերա
գրային
րահամ
Երևանցու
((Պատմություն
պատերազսկզբնաղբյուրների
տասն յա կ հատորներ,
հունա֊ մաց՛», Ստեւիանոս
0 ր բ ե լյան ի ((0 ր բ ե լյան ց պատրենից, հայերենից,
պա ր и կե ր են ի ց,
թուրքերենից
մություն))
(Հք1^ վրացերեն
թարգմանությունը
ու մյուս լեզուներից,
ամբողջական
կամ
հատ֊ հայերեն
բնագրին
առդիր),
Զաքարիա
Ագուլեզածաբար,
վրացերենի
են թարգմանվել
Վրասցու «Օրագրություն»
երկերը
և ((XIV—XV դդ.
տանի անցյալին
վերաբերող
բազմաթիվ
երկեր։
Հայերեն
ձեռագրերի
հ իշա ս։ ա կա ր անն ե ր ր Վրաս1՚վ այնուամենայնիվ,
աղբյուրների
հրատարակտանի մասին)) քաղածոն,
((Աթենի Սիոնի
հայեման գործը կանոնավոր
դարձնելու
և մ իասնարեն արձանագրությունները))
։ Հայոց
պատմուկաե տեքստաբանական
հիմունքներով
կատարեթյանը
անմիջականորեն
աղերսվող
վրա ցա կան
լու Համար մեկ տասնամյակ
առաջ
անհրաժեշտ
բնա գրերի
հրատարակություններից
են Արսեն
նկատվեց
((Վրաստանի
պատմ ութ յան ա ղբյուր֊
Սավւարացոլ
((Վասն բաժանման
վրաց ի հայոց))
ներ» նոր մատենաշար
ստեղծել
գործի
կազմաերկր և Հակոբ երեցի ((Շուշան իկի վկա
յաբանու֊
կերպումն
ու իրա ցում ր հ ան ձն ա ր ա ր ե լո վ Վրացաթյան)) ռուսերեն
նոր թարգմանությունը։
Ի պական ՍՍՀ ԳԱ նախագահությանն
առընթեր
«Վր֊
տիվ մատենաշարը
գլխավորողների
պիտի
ասել,
որ
նրանք
շարք
չեն
ներառել
Մ
ովսես
Խորենար ւսս տան ի պատմության
աղբյուրների
հանձնա֊
ցու ((Հայոց պատմ ութ յան)) վերջերս լույս
տեսած
օ՚ողովին», 1976 թ. սկսած այդ շարքով լույս կ
վրացերեն
մասամբ
ժամանակավրեպ
թարգմատեսել 33 գիրք, Աշխատանքներն
ընթանում
են
նությունը
(ասում
ենք «ժամանակավրեպ»
, ոմիաժամանակ
մի քանի մարզում,
վրաց
պատնրանում
նկատի չեն առնվել
հորենա֊
մական
մատենագրություն,
վավերագիր
ու վ ի ֊ րովհետև
ցու Պ ա տմ ութ յան 1913 թ. տպագրությունից
հեմագիր
հուշարձանների
գիտական
բնագրերի
տո ի հայտ եկած
ձեռագրական
նյութերն
ու
հրատարակում,
այլալեզու
աղբյուրների
թարգբնագրագիտական
դիտարկումները,
իսկ
ներա֊
մանություն
վրացերեն
և վրացական
պատմողական
աղբյուրների
թարգմանություն
ռուսեծական
ուսումնասիրությունը
կատարված
կ
րեն։ Պիտի ընդունել,
որ հայս/գիտական
հետաՊատմահոր
անգլերեն
վերջին հրատարակութ
յան
րըրքրություն
ներկայացնող
նյութեր են
բովան֊ ոգով ու
հետևողությամբ)։
դակում գրեթե բոլոր հատորները,
վաղուց
արդեն
Իրենց առանձնակի
կարևորությամբ
ու
գի֊
նկատված
է (՛Ս. Մառ), որ քաղաքական,
տըն֊
տա կան հրատապությամբ
հատկանշական՛
են՛

ե ր ա խ ո и ո ւթ յ ո ւն
иմատենաշարի
երկու ենթաշար՝
«Վրաց
վիմագիր
արձանագրություններյ>
և «Վրաց
պատմական
վավերագրերի
դիվան/յ։
'հրան у ում մշակված
են
վիմագիր
ու վավերագիր
աղբյուրները
հրատարակելու՝
ւԼրացադիաութ յան համար
հիմնովին
նոր սկգրուն ըներ, որոնց հեղին ակր, հավանա րա ր,
վրա գա գՒ,տ • հ ա յա գետ ՛էյ. Հ/ոշիաշվվյ լին Է։ Թերևս
նյութ երի րնա գավառային,
ժամանակագրական
կամ տեղագրական
րն տրութ յան աոանձին
հարգեր կարելի Է վիճա րկե լ,
տարակարծություններ
կարոդ են լինել և տեխնիկական
բնույթի
որոշ
ի՚նգ իր ներ ամ, բայց
հ ի մնա կան ր՝ վիմագիր
ու
վավերագիր
աղբ յուրն երի
բնա գրա յին
ճշգրիտ,
ւլ' ավ՝ երական
ու ստ ու գելի ա կագեմ ի ական
հրատարակության
կարևորությունը
որևէ վիճա րկութ յան ենթակա
չէ,
ի տարբերություն
Հայաստանում
ստեղծված
ւղատմական
կացության,
Վրաստանոլմ
թագավորություն ր գոյատևեց
մինչև 1801 թ., որը և
պայմանավորեց
արբունի
և իշխանական
դիվա՛նատների
անընդմեջ
գործունեությունը,
ուր
ստեղծվում
ու պահպանվում
էին բոլոր
հաՐ4հ
վավերագրերը։
Հայաստանում
վերացված
դիվանատներին
վախարինելու
եկան
պաշտամունքային
կառույցների
պա տ ե ր ը, որոնց վրա վիմագրվում
ու հրատարակվում
էին
ամենատարբեր գործառնությունների
վերաբերող
փաստեր
ու վկա (Ություններ
կամ այդպիսիք
մուծվում
էին
ձեռագիր
մատյաններ՝
հիշատակարանների
ու
հիշատսւգրությունների
տեսքով։
Այս է
պատճառը, որ մ ե գանում պահպանված
հազարավոր
արձանագրային
ու հիշատակարանային
աղբյուրների դիմաց Վրա ստանում
գտնում ենք
առավելապես
վավերա դրեր՝
բնա գրերի կամ
նրանց
ս՛ ատ ճեն ներ ի տեսքով:
Այսօր IX—XVIII
դդ.
սլահսլանված
/լրացական
ւիաստաթղթերի
թիվր
հասնում
է շուրզ 20 հա ղարի։ նորաստեղծ
մա֊
տենաշարր
կոչված է դիտական
մ իա սնա կան
սկզբունքով
ու առանձին
ենթաշարերով
հրապարակելու
այդ ողջ ժառանգությունը
(մենք
այստեղ չենք իա и ում
XIX—XX դդ. շուրջ 45000
ւիաստաթղթերի
մասին,
որոնց
աղբյուրագիտական արժեքն այլ է)։ «Վրաց պատմական
վավերագրերի
ւլի վան ի)յ առաջին հատորն
ամւիուիում
է IX — XIII դդ. 46 ւիաստա թուղթ։
Տուբա քանչ֊
քուր բնագրի
հրա պա րա կմ ան ը նախորդում
է
նրա հանդամ անալիդ նկարագրությունը՝
բնագիր
թե պատճեն
լինելը, հնագրական
բնութա
գրու֊
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թյունր, թվագրման
հիմքը, նախորդ
հրապարակումները;
Ըստ ամենայնի
հրապարակ
է հանված գիտության
այսօրվա
պահանջներին
համապատասխանող
և դ/ոլրին գործածելի
մի գիրթ)
որով վրա ց ա գի տ ութ (ուն ր հավաստում
է զարգացման
իր աստիճանը:
Գրքի
ա ռաջա բան ը
и ո-ա и ա ծի ո ավելի կարճառոտ
է (9 էջ) և Հիմնականում
նվիրված
է ձեռնարկման
տեխնիկական կողմի բացատրությանը՝
վավերագրերի
դասակարգումը
ըստ բովանդակության
կամ
գրչանյութի, ընդգրկման
շրջանակներր,
((վավերագիր»
նշանակող
տերմիննեբր
(դածերիլի,
սի գելի,
բրձան եբա, նիշանի, գուջարի, բա րաթի,
անդերձի, քարտա,
պիտակի
և այլն),
վւաստաթղթերի
ժամ անա կա գրա կան֊քանա կա յին պատկերը,
գոյություն ունեցող հիմնական
հրատարակությունները,
նոր
հրատարակության
սկզբունքները։
Հ ա и կանա լի պատճառով
նյութի
աղբյուրագիտական վերլուծությունը,
տերմինների
բովանդակության բացահայտումն
ու ճշգրտում ր, ինչպես նաև
կոնկրետ
վավերագրերի
քննության
հետ
կապված հարցերր
սույն հրատարակության
շրջանակից դուրս են։ Աշխատասիրողները
բնագրագետին վայել համբերությամբ
ու հմտությամբ
ի
նոբո ընթերցել֊վերծանել
են վավերագրերը,
բա֊
ցել բոլոր հապավումները,
վերականգնել
լեզվական
նորմերով
կամ բովանդակությամբ
թելադրվող
բացթողումները
կամ ժամանակի
ընթացքում
աղարտւէած
տ ա ռա կա պա կց ություններն
ու բառերը։
Կատարված
աշխատանքի
արդյունքը
միանգամայն
գոհ ա ց ուղ ի չ է. կովկա սա դետն այժմ
հնարավորություն
ունի առավել
վստահությամբ
քննության
առնելու վրաց վավեբագրային
նյութը,
իսկ վեր ջինս պա տմ ական անցքերի
ու իրողությունների
անմիջնորդ
և ոչ ընդմիջված
գրառում
է, արձանագրությունների
պեց խիստ իրական
ու
կոնկրետ
բո վան դա կութ յա մ բ:
Այսօր դժվար
է ասել, թե մատենաշարն
իր
ենթաշարերով
քանի՞ տասնյակ
հատորից
կբաղկանա և ե՞րբ կարող է ավարտին
հասնել,
բայց
վավերագրերի
դիտական
հրատարակությունն
արդեն սկսված
է։ Համողված
ենք, որ
առաջիկայում հարց պիտի առաջանա
ընտրել և հայերեն թարգմանել
ընդգրկված
վավերագրերի
այն
մասը, որ պիտանի
կնկատվի
Հայաստանի
և
Անդրկովկասի
պատմության
առանձին
կարևոր
խնդիրներ
աղբյուրագիտական
լայն հիմքի
ւԼրա
քննելու
համար։
Պ. Մ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

