ք՚ԱՐՍւյ՚Լ Կ Ե Ս Ա Ր Ա Ց Ի , Յ ա ղ ա գ ս ' Լ ե ց ա ւ ր ե ա յ ա ր ա ր չ ո ւ թ ե ա ն ,
յ յ յ ա ւ ք ր ' | | ո ք Ս'ուրսււ|յա1՜.|ւ. երևան,
1984, ԻԲ֊\-378 Էչ
Լույս I\ ահ ո Լ/ էՀայ 1նսւ գույն
թարգմանական
հուշարձաններо
մատենաշարի
երկրորդ
գիրքը՝
Բարսեդ Կեսարացու
«8 աղագս Վեցաւրեայ
արարքութեան»
երկի
րննական
֊համեմատական
բնագիրր՝
Կիմ Մ ուրագյանի
տշխատասիրությա մր։
яհրեր մեծ կապագովկացիների»՝
Բարսեղ Կեսւսրաըու, Գրիգոր Նագիանգացու
և Գրիգոր նյուսացու երկերն իրենը գործնական
ն շանակությամր վաղ բյուգանդական
շրջանի
գրականության մեջ կար հոր աեղ են գբագեցրել և բնականաբար եղել նաև հայ թարգմանիչների
ուշադրության կենտրոնում։
Բարսեղ Կեսարացու «сՎեуաւր Լ ան» Աս տվա ծա շնչից հետո առաջին
թարգմանություններից
մեկն Է, իրականացված,
անշուշտ, .Սահակ֊Մեսրուգյան
Գ՚՚/րոցի
լավագույն
թարգմանիչների
կողմից, V դարի առաջին կեսին։ ՛հյութի բագմակողմանի
և ըստ
ամենայնի
ուսումնասիրությունը
աշխատասիրողին
հնարավորության
Է ""Ս՛Է եզրակացնելու,
որ հանրագ իա աբանային
բնույթի
այս երկի <Гհայերեն
թարգմանության
անհրաժեշտությունը
միջնադարյան Հայաստանում
առաջին հերթին
պայմանավորված
Էր մատուցվող
նյութի
հարկավորությամբ, ասեք իրի թարմությամբ,
բնական
երևույթներն ու շրջապատող
իրականությունը
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աշիւաւոասիրւս-

/ու նպաաակամղմամբ,
մարդկային
հարաբերությունների իրական վիճակին անհաղորդ
չմնալու:
ձգտմամբ,
ինչպես նաև քրիստոնեության
հաստատման
ճանապարհին
եղած
խոչընդոտներըՀադթ ահարելու
գործնական
նպատակամըղմսւմբ» (Էջ Թ)։
Անցյալում
(ГՎեցաւրեայիՅէ հայերեն
բնագրիաոաջին
և միակ ամբողջական
հրատարակությունն իրականացրել
Է նշանավոր հայագետ
Արսեն Բագրատունին1» Հրատարակիչը
երկու Էջանոց առաջարանում
հաղորդում
Է, որ լավագույն
ընդօրինակություն
չգտնելու պատճառով
բավարարվել
Է «ոչ հին և ոչ ընտիր
գրչությամբ»
սխալաշատ
մի ձեռագրովք։
Հրատարակչի
կատարած սրբագրություններն
ու
Ճշգրտումները,
ըստ երևույթին քիչ բան են փոխել, քանի որ այս
բնագրին անդրադարձած
հետագա բոլոր
բանասերները միաձայն արձանագրում
են
Բագրատունու հրատարակության
աղարտվածությունը
և
ընդգծում նոր հրատարակության
անՀրամեշտությու նը։ Բնագրի
երկրորդ
Հրատարակությունը
1 Սրբռյ Բարսղի եպիսկոպոսի
կեսարու
Կապաղովկացւոց
ճառք վասն Վեցաւրեայ
արարչութեանն, Վենետիկ, 1830։ .
2 նույն տեղում. Յառաշարան,
Էշ 2։

Գրախոսություն
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հատվածական
է՝ իրականացված
1910 թ.ա
քք. Ի՚ոռնյանի
կողմից։
Այս դեպքում
վենետիկյւսն Հրատարակությունից
ընտրված
Հատվածները համեմատվել
են Վիեննայի
ձեռագրերի
և Հունարեն բնւյգրի Հետ, կատարվեք որոշ սըրրԱնգրությունն եր և ճշգրտումներ։
Այսպիսով,
Բարս եղ Կեսարացու
VՅաղագս Վեցաւրեայ
արարչութեան» երկի Հայերեն բնագրի ընտիր օրինակների վրա արվելիք նոր
Հրատարակության
անՀրաժեշտությունը.
որ արձանագրվել
է 2ՈԼՐ1
150 տարի առաք, աո այսօր մնում էր անկատար։
Գրախոսվող
աշխատանքը
գալիս է լուծելու Հայագիտության
համար չափազանց
կարևոր
այգ
խնդիրը։
Աշխատասիրողը
г Երկու խոսքում»
ներկայացնում է ձեռագրական
Հավաքածոները,
աոաջին
քննական բնագրի Հետ կապված՝
դժվարությունները, խնդիրները և լուծված Հարցերը։ с Առածաբանը^ բանասիրական
ամփոփ
ուսումնասիրություն է՝ գրված բացառապես
ձեռագրական
աղբյուրների
և քննական
բնագրից
մակաբերվող
նյութի վրա։ Ինչպես և սպասելի էր, նրանում
առաջին հերթին բացահայտվում
են այն պարագաները , որոնք պայմանավորում
են «Վեցաւրեայ ի» հին թարգմանություն
լինելու
խնդիրը։
ԱյնուՀետև քննվում են թարգմանության
բնույթի, ինքնատիպության
Հետ կապված
ա յ լա ղան
հարցեր։ Հետաղոտողն
իրավացիորեն
այն բնորոշում է որպես
«տեղայնացված»,
СГ Հայացի յ
թարգմանություն՝
մատնացուցելով
առ այդ եղած
իրական
պատճառները։
Նույնքան
ուշագրավ և
համողիչ է Հուշ-սրձանի բառագանձի
քննությունը։ Հետաղոտողն
առանձնացնում
է հուշարձա՛նում Հանդիպող բառերի չորս խումբ, ա) նեղիմաստ
կիրառություններ,
բ) միայն <ГՎեցաւրեայով» ավանդված բառեր, գ) Նոր Հայկազյան
և Առձեռն բառարաններից
դուրս մնացած
բա֊
յլեր, դ) բառեր, որոնք Հնարավորություն
են տալիս սրբագրություններ
մուծելու լավագույն
բառարաններում։
Առաք արանում
պատշաճ
տեղ է
հատկացվում
սկզբնավորման
և հետագա
շրջանի
հայ մատենագրության
վրա аՎեցաւրեայի»
թողած ՛ետքերի (Եղիշե, Ան ան իա Շիրա կացի, Հովհաննես Իմաստասեր
(Սարկավագ),
ՀովՀաննես
Եր զն կացի, Վար դան Արևե լցի)
բացահայտման
վրա։ Նկատենք, որ այդ նյութերը,
բացառությամբ
Ան ան իա Շիրակացոլ, անտիպ են և համադրված
հատվածները
գտնված ու քաղված են
բացառապես ձեռագրերից։
Առա շարանի այս
հատվածը
կարելի է դիտել որպես աշխատասիրողի
«Բարսեղ Կեսարացին և նրա <ГՎեքաւրեան» հայ մատենագրության
մեք» Հաջողված
բանասիրական
մենագրության
շարուԼակութչօւնըա
Սույն հրատպրակությամբ
՚շՎեցաւրեայիл
բնագիրը

Բարսեղ
մեզ է

Կեսարացու
ներկայանում

իրոք բոլորովին նոր որակով ու
մակարդակով։
Եվ դա պայմանավորված
Հ ոչ միայն
նախորդ
հրատարակությունների
իրոք սխալաշատ
լինելու
իրողությամբ,
այլև գիտական այն
սկզբունքներով ու մեթոդով, որոնց Հետևել է
աշխատասիրողը։
Ակադեմիկոս
Դ. Ս. Լիխ ալովն
արձանագրում
է, որ այսօրվա բանասեր-բնագրագետին
ներկայանում է այսպիսի պաՀանք. նախ
ամբողջովին
ուսումնասիրել
Հուշարձանի
գրական
պատմություն ր, ապա կատարել քննական
Հրատարակություն։ ԱյնուՀետև, մասնավորեցնելով
այս խընգիրը. գիտնականը շեշտում է, որ
բնագրագիտական Հետազոտության
Համար բնագրին
առնչվող
այլ Հուշարձանների
օգտագործումը
аծայրաՀեղ
աշխատատար
է», բայց և միայն այդ կարող Հ
տալ вՀետաքրքիր
և էական արդյունքներ,
Հատկապես այն ստեղծագործությունների
Համար, որոնց Հնագոլյն բնագրերը մեզ չեն Հասելւ»3ւ կիմ
Մուրադյանը
ընտրել է բնագրագիտության
այսօրվա պաՀան քներով թելադրվող այս ուղին, որը
և տվել է գոհացուցիչ արդյունք։
Քննական-Համեմատական
բնադրի 1կազմմանը
նախորդել
է
Բարսեղ Կեսարացու կյանքի ու
գործունեության,
նրա Հարուստ մատենագրական
ժառանգության
ուսումնասիրումը,
аՎեցաւրեայի»
ձեոագրերի,
• այ մատենագրության
մեք այդ գրական
Հուշարձանի ունեցած բազմաթիվ
և բազմաբնույթ
ազդեցությունների
բացաՀայտումն
ու
աղբյուրագիտական քննությունը։
Սրբագրությունների
արդյունքները
Հրատարակվեք
են Հոդվածներով-4 և
առանձին
մենագրությամբ5*
ՎստաՀ կարելի է
ասեի որ Եզնիկ Կողբացու, Ան ան իա Շիրակացու, Եղիշեի, Վարդան Արևելցու, ՀովՀաննես Երղընկացու և шдпд երկերում «СՎեցաւրեայիЯ թողած Հետքերի ուսումնասիրումր
չափազանց
օգտ ա կ ա ր են եղեւ սույն հուշարձանի քննական րրնագիրը կազմողի
Համար։
«Վեցաւրեայ»-իճ
գիտությանր
Հայտնի 31 ձեռագրերից գրախոսվող
գրքում օգտագործվել
են
Մաշտոցի անվան Մատենադարանի,
Երուսաղեմի, Վիեննայի, Վենետիկի, Լենինզրադի
Հայկական ձեռագրերի հավաքածոներում
պաՀվող գրրչագրերից 26-ը ։ Բացի այդ,
պրպտումներն
ի
Հայտ են բերել այս բնագրի Հատվածական
րնդօրինակությունների,
բառարան-մ նկնությունն երի,
3 Д. С. Л и х .а ч с в.
Текстология. Л.,
1983,с. 24, 261.
4 «г Բանբեր Մատենադարանի»,
Л? 10, էք 43
— 54։ «ГՀանդես ամսօրյա», 1976, Л? 11—12, էք
577—590։
5 Կ. Մ. Մուրադյան.
Բարսեղ
Կեսարացին
և նրա «Վեցօրեւսն» Հայ մատենագրության
մեք.
Երևան, 1976/

Գրախոսության
шшшГ.ши -/ուսմունքների յարք 17 ձեռագիրք որոնց
մատուցած նյութը Նույնպես Հաշվի Է աւտնվել բընագիրր կաւ/մե/ու ժամանակ։ Ոչ պակաս
կարևոր
գեր են խաղացեք երկի Հունարեն րնագիրլւ և տարրեր /եգաներից
կատարված
վրացերեն
ղո։յգ
թ/սրղմ ան ու թյուննհրրւ
Հայագիտության
մեք տարրեր
ժամանակներում
և տարրեր գիտնականների
կատարած
ճշգրտումներն ո։ սրրաղրություններր
Հաճախ
Հաստատվել
են Նոր ւիաստերով, երրեմն Էլ մերժվեր
Բո/որ
պարագաներում
բնագրին նպաստ բերող
յուրաքանչյուր կոաՀում- դիտողություն ընդունելիս կամ
մերժե/իս դրախոսվոդ
բնագրի կաղմոդր տվել Է
Համասրստասխան
րացատրության ։
Ա շխ ա տա սիրող Ն իրավացիորեն
չի Հետևեք ձեռագրական տարրնթերցվածներր
անխտիր Ներկայացնելու. п կղբուն րին / Դրանք
ամբողջությամբ
ձեոքի տակ ունենա/тд Հետո, որոշակի
սկզբունքով ու խնամքով
բեոնաթաւիվեւ
են,
րացաոո։թյամր մ եկ՛ երկու Հնագույն
ընդօրինակության։
Այո, ինչպես նաև բնագրագիտության
մեք այսօր
ընդունված պարդ և դյուրրնկա/ե/ի
պայմանական
նիշերի օգտագործումը
այլընթերցումների
րաժինր
դարձրեք են աոավեք կուո, Հստակ և մեկին։
Գրախոսվող բնադիրն ունի շուրք 500 ղուտ րնաէ/րա դիտական
բնույթի
ծանոթագրություններ։
Բազմաթիվ այ/ սրբագրություններ,
մ ասնավորաս/ես քերականական,
ոճական, ուղղագրական,
կետադրական
շտկումներ և ճշգրտումներ,
Հասկանաք ի պատճառով,
այս բաժնում չեն
արտացո/վե/։
Մասնագիտական
որոշակի
կարևորություն
ունեն Հատուկ անունների ե Հատկապես
բուսակենդանական
անվանումների
ու
արՀեստագործական տերմինների Հայերեն ՛Հունարեն
առարկայական
ցանկերը։
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Հրատարակության
առիթով կարելի Է անել նաև
մի շարք մասնավոր դիտողություններ։
Ձեռագիր
"Վեցաւրեաներըշ
մանրակրկիտ
ուսումնասիրելուց
Հետո աշխատասիրողի
Համար, անշուշտ,
դժվարություն չպետք Է ներկայացներ
ձեռագրերի
ծագումնաբանական
ծառը մի պատկերով տալը։ Առաջաբանում Հայտնվում Է, որ ձեռագրական
այլընթերցումները
ղտելիս բացառություն
Է արվել
միայն А, В. С, \\* միավորների
Համար,
սակայն
երբեմն նույն վիճակում Է Հայտնվում նաև Е ձեոագիրը։ Ծանոթագրությունները,
որ խիստ
անհրաժեշտ են բնագրի վրա կատարված
աշխատանքը ՝,ասկանաքու Համար, Հաճախ կարճառոտ
Հըղումներ են միայն և անՀրաժ եշտություն են ստեղծում դիմելու
տարբեր
Հրատարակությունների*
Անշուշտ, խիստ շաՀավետ կքիներ, եթե Հնագույն
այս թարգմանության
բնագրի
Հայերեն-Հունարեն
առարկայական
ցանկը ընդգրկեր
ընդհանրապես
/ ո/որ բնագավառների
տերմինները։
Այս մանր դիտ՛ողությունները,
սակայն, չեն
խանգարում
ասելու, որ Հայ
թարգմանական
գրականության
առաջնեկներից
և
կարևորագույն
Հուշարձաններից
մեկի1
Բարսեղ
Կեսարացու
՞Վեըաւրեայիյյ
սույն
քննական-Համեմատական
բնագիրն իրականացված
Է բանասիրության
և
բնագրագիտության
նորագույն
պահանջներին
Համապատասխան,
մասնագիտական
Հմտությամբ
և բարեխղճությամբ
օգտագործվել
են
այն ամ բողք նյութը և միջոցները, որ կարելի Էր
ծառայեցնե/ այդ նպատակին։
ԱյսուՀետև թե՛՜ այս
Հուշարձանի,
թե' Հայ մատենագրության
Հետ
դրա բազմաթիվ
աղերսների
Հարցերով
զբաղվող
մասնաղևտները
կարող են Հենվել իրոք
վստաՀե,ի Հիմքի վրա։
Ա. Р. IIԱՐԴՍ ՅԱՆ

