II
ՄԱՆՈՒԿ ԱԲԵՂՅԱՆ.
ԿԵՆՍԱՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
ԵՎ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
(Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ)
ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ԱՆՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Ծննդավայրը: Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիմ-

նադիր կազմի ամենաակնառու անդամ Մանուկ Խաչատուրի Աբեղյանը ծնվել է 1865-ի մարտի 17-ին, (հին
տոմարով 5-ին), Նախիջևանի Աստապատ
գյուղի մոտ գտնվող Թազաքենդ գյուղում,
որը ժողովրդի կողմից շարունակվում էր
կոչվել կողքի ավերված գյուղի անունով`
Աստապատ: Աստապատում էր գտնվում
նաև սուրբ Ստեփանոսի վանքը, որն իր
կարմիր տուֆից և աղյուսից կառուցված
լինելու պատճառով, կոչվել է նաև Կարմիր
վանք:
Աբեղյանը հայրենի գյուղում: Աբեղյանի 7
տարին լրանալու կապակցությամբ հայրը որդու թախանձանքով նրա
համար գնում է մի այբբենարան: Աբեղյանն սկսում է սովորել այդ այբբենարանով, միաժամանակ գրաճանաչության դասեր առնել գյուղի
խալֆաներից (=գրագիր) և խորամուխ լինում գրաբար գրքերի ընթերցանության մեջ: Այդ տարիներին Հովակիմ Եպիսկոպոս Տեր-Գրիգորյանը (Էմին Տեր-Գրիգորյանի հայրը) հիմնում է Կարմիր վանքի դպրոցը, որի անդրանիկ սաներից է դառնում Մ. Աբեղյանը: Այստեղ սովորում է հինգ-վեց ամիս` սկզբից ևեթ ցուցաբերելով բացառիկ ընդունակություններ, որի պատճառով մի երջանիկ պատահականությամբ նա
դառնում է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի աշակերտ1:
Նորաբաց Գևորգյան ճեմարանի սանը: Մ. Աբեղյանը 1876 թ. ընդունվում է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարան և հենց սկզբից իր ընդունակությունների պատճառով արժանանում է ճեմարանի տեսուչ Գաբրիել
եպս. Այվազովսկու սիրուն և համակրանքին: 1882 թ. Աբեղյանը բարձր
1
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Տե՛ս Ս. Հ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն յ ա ն. Մանուկ Աբեղյան. կյանքն ու գործը, Երևան, 1970, էջ
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գնահատականներով ավարտում է ճեմարանի դպրոցական հանրակրթական բաժինը և փոխադրվում է լսարանական մասնագիտական բաժին: 1885 թ. բոլոր քննությունները հանձնում է «յոյժ գովելի» գնահատականներով, ավարտելով ճեմարանի նաև լսարանական բաժինը`
արժանանալով առաջնակարգ մրցանակագրի (դիպլոմ):
Աբեղյանը Շուշիի թեմական դպրոցի ուսուցիչ: 1887-ին թողնելով
ճեմարանը, Աբեղյանը հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ է կարգվում Շուշվա թեմական դպրոցում և աշխատում է ընդամենը երկու
տարի, մի կարճ ժամանակամիջոց, որը, սակայն, նրա կյանքում նշանավորվում է երկու կարևոր փաստով: Այստեղ նա դպրոցի մի քանի ուսուցիչներից կազմում է գրական մի շրջան: Այդ խմբակի անդամները
գրական տարբեր խնդիրների շուրջ հանդես են գալիս դասախոսություններով և մտքերի փոխանակությամբ: Այստեղ է, որ 1888-ին Աբեղյանը, նախ ունկնդիրների փոքր շրջանում, ապա առավել լայն հասարակության առջև առաջին անգամ կարդում է մեր ժողովրդական վեպի` «Սասնա Ծռեր»-ի իր գրառած նոր պատումը` հիացմունք պատճառելով հանդիսականներին: 1888-ին Շուշիում լույս է տեսնում
«Նմուշներ» բանաստեղծական ժողովածուն, որն իր գրական-հասարակական արձագանքներով Աբեղյանին համոզում է վերջնականապես ձեռք քաշել բանաստեղծություններ հորինելուց. և ապա հաջորդ
տարի (1889 թ.) Շուշիում լույս տեսած «Դավիթ և Մհերն» էր` հայ ժողովրդական վեպի երկրորդ նշանավոր պատումը, որ մինչև այդ գիտությանը հայտնի Գարեգին Սրվանձտյանի առաջին ու միակ պատումից հետո, գալիս էր հաստատելու, որ հայ ժողովրդական նորահայտ
վեպը ոչ թե պատահական կամ տեղական բնույթի մի ստեղծագործություն է, սոսկ Տարոնին հատուկ, այլ մի համազգային վեպ, որ վաղուց է դուրս եկել Մշո կամ Սասնո սահմաններից ու դարձել Հայաստանի այլ գավառների սեփականությունը ևս: «Սասնա ծռեր» վեպի այդ
նոր պատումը Աբեղյանը գրի էր առել Գևորգյան ճեմարանում սովորելիս` 1886-ին, ճեմարանի դռնապան մոկացի Նահապետից (Նախո քեռի): Վեպի այս նոր պատումն իր գեղարվեստական ու կուլտուր-պատմական ակնհայտ արժանիքներով գրավում է ժամանակի գիտական
մտքի ուշադրությունը:
Նույն իսկ տարիում` 1889-ին «Մուրճ» ամսագրում լույս է տեսնում
Մ. Աբեղյանի անդրանիկ հետազոտությունը` «Ազգային վեպ» խորագրով:
Աբեղյանը Թիֆլիսում: 1889-ին Աբեղյանը Թիֆլիսի Հովնանյան օրիորդաց վարժարանի տեսուչ, իր երբեմնի ուսուցիչ Փիլիպոս Վարդանյանի հրավերով մեկնում է Թիֆլիս և ստանձնում վարժարանի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչի պաշտոնը: Ուսուցչությանը զուգընթաց Աբեղյանը լրագրային-հասարակական գործունեություն է ծա-
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վալում` իր գրական բախտը կապելով ժամանակի հայ նշանավոր
պարբերականներից մեկի` «Նոր-դար»-ի հետ: 1889-ից սկսած Աբեղյանը պարբերաբար թղթակցում է «Նոր-դար»-ին, իր բուն ազգանունից
բացի, հանդես գալով «Վարսամ», «Գիսավոր» և այլ կեղծանուններով:
Նրա սկզբնական շրջանի լրագրային գործունեության առանցքը ժամանակի հայ գրականության, լեզվի և թատրոնի հետ առնչվող հրատապ հարցերն էին, որոնք արծարծում էին նրա մատենախոսական ու
թատերախոսական հոդվածներում, 1891–1892 թվականներին, Աբեղյանը ստանձնում է «Նոր-դար»-ի խմբագրությունն ու անգամ հրատարակությունը` Նար-Դոսի, երբեմն էլ Մուրացանի օժանդակությամբ:
1889 թվականից սկսած ընտրվում է Թիֆլիսի հայերեն գրքերի հրատարակության խմբագրական մասնաժողովի անդամ: Այդ տարիներին
նաև կատարում է եվրոպական և ռուս հեղինակներից մի շարք թարգմանություններ, որոնցից հատկապես աչքի է ընկնում Գոգոլի «Տարաս
Բուլբան» (1892 թ.):
Ժողովրդի նյութական ու հոգևոր հազարամյա մշակույթի նորովի
ու հիմնավոր հետազոտության խնդիրը դառնում էր դարաշրջանի
հրամայականը, ինչի համար անհրաժեշտ էր տիրապետել ժամանակի
գիտական պահանջները բավարարող գիտելիքների և մեթոդների: Աբեղյանը ևս ձգտում էր եվրոպական բարձրագույն կրթության: Նրան
հաջողվում է 1893-ին ուսանելու մեկնել Գերմանիա: Ուսման և ապրուստի ծախքերի հոգսը ստանձնում է Ալ. Մանթաշյանը:
Աբեղյանը եվրոպական համալսարաններում: 1893 թ. Աբեղյանն ընդունվում է Ենայի համալսարանի բանասիրության և փիլիսոփայության ֆակուլտետը կամ բաժինը: Երկու կիսամյակ ուսանում է Ենայում,
երեք կիսամյակ` Լայպցիգում, երեք էլ` Բեռլինի համալսարաններում:
Գերմանական համալսարաններում ուսանելու տարիներին (1893–1895
թթ.) Աբեղյանը զբաղվում է հատկապես գերմանական բանասիրությամբ, մասնավորապես` պատմության, լեզվի և գրականության ուսումնասիրությամբ: Նա խորամուխ է լինում գերմանական գրականության
և փիլիսոփայության մեջ, քաջ տիրապետում գերմաներենին, ծանոթանում գերմաներեն լեզվով ստեղծված եվրոպական ու արևելյան ժողովուրդների վերաբերյալ գիտական հարուստ ու բազմակողմանի գրականությանը:
1895-ին Աբեղյանը Գերմանիայից անցնում է Ֆրանսիա` Փարիզ, և
մեկ տարի ուսանում Սորբոնի համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում` որպես ազատ ունկնդիր: Այստեղ նա ուսումնասիրում է
հատկապես գրականություն և գրականության տեսություն. հմտանում
է ֆրանսերենին և խորամուխ լինում ֆրանսիական գեղեցիկ գրականության մեջ:
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Ֆրանսիայում էլ, ահա, Աբեղյանը գրում է «Գրական դպրոցներ» աշխատությունը, որը Փարիզից մաս առ մաս ուղարկում է Թիֆլիս` «Նորդար»-ին: «Նոր-դար»-ի 1896-ի 26-րդ համարից սկսում է տպագրվել
նշված աշխատությունը:
«Նոր-դար»-ի հետ Աբեղյանը շարունակում է կապ պահպանել նաև
Եվրոպայում գտնված տարիներին: Տակավին, նոր ոտք դրած Եվրոպա,
նա հանդես է գալիս իբրև «Նոր-դար»-ի հատուկ թղթակից: 1893-ին, երբ
կաթողիկոս Մկրտիչ Ա. Խրիմյանն այցելում է Ավստրիա, Աբեղյանը
մեկնում է Վիեննա` կաթողիկոսի այցը «Նոր-դար»-ի էջերում լուսաբանելու:
1897-ին «Արարատ»-ում Աբեղյանը տպագրում է «Մեր երկու գրական լեզվի միության խնդիրը» ծրագրային հոդվածը: Վերջինս ուղղված
էր ժամանակի որոշ մտավորականների մեջ իշխող այն տեսակետի
դեմ, թե գրական արևմտահայերենի և արևելահայերենի «միությունն
անհրաժեշտ հարկավոր չէ»:
Եվրոպայում ուսանելու տարիներին Աբեղյանը գործուն մասնակցություն է ցուցաբերում նաև տեղի հայ ուսանողության միության աշխատանքներին: Գերմանիայում Աբեղյանը հատկապես հմտանում է
հնդեվրոպական ժողովուրդների առասպելաբանության և հին հավատալիքների ուսումնասիրության մեջ և այդ հավատալիքների բաղդատությամբ` համեմատական հետազոտության է ենթարկում հայ ժողովրդական հավատալիքները:
1898-ին Աբեղյանն ավարտական քննություններ է հանձնում Ենայի
համալսարանում, քննության գլխավոր ճյուղ ընտրելով ընդհանուր
պատմությունը, իսկ երկրորդական ճյուղ` ընդհանուր փիլիսոփայությունը և ֆրանսերեն լեզուն: Այստեղ էլ նա իր «Հայ ժողովրդական հավատալիքը» (“Dеr armenische Volksglaube”) աշխատությունը ներկայացնում է որպես ավարտական դիսերտացիա: Վերջինս քննվում և բարձր
գնահատականի է արժանանում համալսարանի պրոֆեսոր, Աբեղյանի
երախտավոր դասախոս, նշանավոր բյուզանդագետ ու հայագետ Հայնրիխ Գելցերի կողմից: Աբեղյանը գերազանց պաշտպանում է դիսերտացիան և ստանում փիլիսոփայության դոկտորի աստիճան: Մեկ տարի հետո` 1899-ին, Լայպցիգում, հիշյալ աշխատությունը տպագրվում և
գոհունակությամբ է ընդունվում գիտական հասարակության կողմից:
Կրկին Էջմիածնում: 1898-ին, երբ Մ. Աբեղյանը վերադառնում է
Թիֆլիս, անմիջապես Գևորգյան ճեմարանի տեսչությունը նրան հրավիրում է ճեմարանում դասախոսելու հայոց լեզու, գրականություն,
պատմություն, աշխարհագրություն և գերմաներեն լեզու: Աբեղյանը
ընդունում է հրավերը և մեկնում Վաղարշապատ: Ստանձնելով ճեմարանի ուսուցչի պաշտոնը` նա սկսում է դասավանդել թե՛ դպրոցական
և թե՛ լսարանական բաժիններում:
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Սկսվում է Աբեղյանի կյանքի ու գիտամանկավարժական գործունեության երկրորդ և ամենաբեղմնավոր ժամանակաշրջանը: Գևորգյան ճեմարանում դասավանդելու շուրջ 16 տարիների ընթացքում առավել հստակվում են նրա նպատակները, վերջնականապես
ճշգրտվում գիտական հետազոտությունների նրա նախասիրած բնագավառները: «Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց
պատմության մեջ» բանավիճային ստվար աշխատությունն ուղղված էր
1896-ին Մոսկվայում հրատարակված Լազարյան ճեմարանի պրոֆ.
Գր. Խալաթյանցի «Армянский эпос в Истории Армении Моисея
Хоренского» ծավալուն ուսումնասիրության դեմ: Սա Աբեղյանի խոշոր
ծառայությունն էր հայագիտությանը: Տարիներ անց, Թիֆլիսում Աբեղյանի հիշյալ աշխատությունն արժանանում է Ղուկասյան մրցանակին:
Նույն 1898-ին` Գևորգյան ճեմարանի հիմնադրման քսանհինգամյա
մշակութային տարեդարձը, Աբեղյանը նշանավորում է մի ամփոփ ու
բովանդակալից գործով, նվիրված ճեմարանի հիմնադիր Գևորգ IV Դ. Մեծագործ կաթողիկոսի կյանքին ու եկեղեցա-հասարակական գործունեությանը:
Աբեղյանի ու Կոմիտասի համատեղ աշխատանքով 1903-ին լույս է
տեսնում «Հազար ու մի խաղ» խորագրով ժողովրդական երգերի առաջին հիսնյակը, 1905-ին` երկրորդ հիսնյակը, իսկ երրորդը, որը ևս պատրաստ էր, Կոմիտասն իր հետ տանում է Կ.Պոլիս հրատարակելու,
բայց այդպես էլ մնում է չտպագրված: Մինչև այդ, 1904-ին Աբեղյանը
հրատարակում է ժողովրդական երգերին նվիրված իր անդրանիկ հետազոտությունը, որը շատ կողմերով նորություն էր հայ բանագիտության համար:
Աբեղյանը 1900-ականներին իր գիտական մտքի արդյունքներով
աստիճանաբար սկսում է գերիշխող դառնալ հայագիտության մեջ: Այս
շրջանում Աբեղյանի բանագիտական խոշորագույն հետազոտությունն
է դառնում «Հայ ժողովրդական վեպը», որը 1906 թվականից սկսում է
շարունակաբար լույս տեսնել «Ազգագրական հանդես»-ում: «Սասնա
ծռեր»-ի 15 պատումների հիման վրա Աբեղյանը համակողմանի հետազոտում է վեպը` մասնավորապես վիպասացների արվեստն ու սոցիալական պատկանելությունը, վեպի տարածման աշխարհագրական միջավայրը, նրա ծագման ու վերջնական ձևավորման ժամանակաշրջանն ու պատմական ատաղձը, առասպելա-դիցաբանական հատկանիշներն ու հին առասպելների և վեպերի հետ ունեցած աղերսը, գաղափարական ու սոցիալ-կենցաղային բովանդակությունը և արվեստի մի
քանի հարցեր` ստեղծելով մի կուռ ու ամբողջական ուսմունք հայ ժողովրդական վեպի մասին:
1906-ին հրատարակած «Աշխարհաբարի քերականությամբ» Աբեղյանը բոլորովին նոր ձևով էր վերաքննում ու վերակարգում հայերենի
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լեզվական իրողություններն ու քերականական համակարգը, իսկ «Աշխարհաբարի հոլովները» (1908 թ.) և «Հայցական հոլովը մեր աշխարհաբարում» (1909 թ.) աշխատություններով նա հայոց լեզվի հոլովական սիստեմը ամբողջապես ազատագրում է օտար ու ավանդական
քերականությունների գերությունից, այն բխեցնում հենց հայերենին առանձնահատուկ օրինաչափություններից:
Ահա թե ինչ է գրում Անտուան Մեյեն այս աշխատության մասին.
«Արևելահայ գրական լեզվի այս շարահյուսությունը արդի հայերենի
քերականության մասին գրված լավագույն աշխատությունն է»: «Այն
իսկապես գիտական գործ է, որ պետք է ուսումնասիրեն բոլոր նրանք,
ովքեր հետաքրքրվում են այսօրվա հայերենով»2:
1913-ին Էջմիածնում` հայ գրերի գյուտի 1500-ամյակին նվիրված
համազգային հոբելյանական մեծ հանդեսում, Աբեղյանը կարդում է
հայոց լեզվի ուղղագրական բարեփոխումների գլխավոր խնդիրները
շոշափող պատմական դասախոսությունը, որն իր հիմնավոր ու համարձակ սկզբունքներով հիմք դարձավ մեր ուղղագրության ապագա
բարեփոխությանը:
Ճեմարանում, հայոց լեզվի դասավանդմանը զուգընթաց, նա մշակում է առարկայի դասավանդման իր մեթոդներն ու ծրագրերը, որոնց
հիման վրա կազմում է գրաբարի ու աշխարհաբարի դասագիրք:
1907-ին Աբեղյանը կազմում է իր մեծարժեք «Գրաբարի համառոտ
քերականություն»-ը, որի հիմքի վրա 1915–16 թվականներին Թիֆլիսում հրատարակում է «Գրաբարի դասագրքի» առաջին և երկրորդ
պրակները: 1912-ից ի վեր, Ներսիսյան դպրոցի ուսուցիչներ Մ. Մատենճյանի և Ա. Աբեղյանի հետ համատեղ նա կազմում և տպագրության է հանձնում «Գրագետ» խորագրով ուղղագրական ձեռագիր հոդվածների երեք պրակները, որոնք, հաջորդաբար տպագրվելով, հետագայում ունենում են մի քանի վերահրատարակություններ:
Աբեղյանի կազմած հայոց լեզվի դասագրքերն ու ձեռնարկները, իրենց կուռ ու կառուցիկ մեթոդի պատճառով լայնորեն օգտագործվում
են ժամանակի հայկական դպրոցներում և մեծ դեր խաղում դարասկզբի արևելահայության մեջ հայերենի ուսուցման գործում:
Հայ գրականությանը նվիրված Աբեղյանի այս շրջանի հետազոտությունները սահմանափակվում են սոսկ գրա-պատմական խնդիրներով: 1908–1909 թվականներին «Արարատ» ամսագրի մի շարք համարներում լույս տեսնող «Ուրվագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականության պատմությունից» աշխատությամբ, նա մի կողմից շոշափում է մեր
նոր գրականության սկզբնավորման հարցը, մյուս կողմից` պատմա2

Տե՛ս, „Bulletin de la Socie'te' Linguistique de Paris”, № 61 (XVIII, 2) հոկտեմբեր, 1913:
Նաև՝ „Јornal Asiatique”, 1913, նոյ.-դեկ., XI սերիա, հ. II, էջ 689–690:
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ժամանակագրական միասնական շղթայի մեջ, առանձին հեղինակներով քննում և արժեքավորում է դարասկզբի գրաբար բանաստեղծությունը՝ հասնելով մինչ Հարություն Ալամդարյան: 1912-ին «Ուրվագծեր
հայոց գրականության պատմությունից» խորագրի տակ «Արարատ»ում լույս է տեսնում արևելահայ նոր քնարերգության սկզբնավորող
Հովհաննես Հովհաննիսյանին նվիրված մի ամփոփ ուսումնասիրություն: Նույն թվին «Արարատ»-ում, դարձյալ նույն վերնագրի տակ լույս է
տեսնում հայոց հոգևոր բանաստեղծությանը` շարականներին, նվիրված մեծարժեք հետազոտությունը («Շարականների մասին»), որն իր
տեսակի մեջ եզակի գործ էր:
Այս հետազոտություններով Աբեղյանը, փաստորեն, ձեռնարկում էր
հայ գրականության պատմության շարադրմանը, որը, սակայն, մնում
էր սոսկ ուրվագծերի և մի քանի հեղինակի սահմաններում:
1913-ին Թիֆլիսում, «Պատմագիրք հայոց» մատենաշարով, Աբեղյանի և Սեթ Հարությունյանի աշխատասիրությամբ լույս է տեսնում
«Մովսես Խորենացու Հայոց պատմության» քննական-բաղդատական
բնագիրը. մի տքնաջան ու մեծարդյունք գործ, որի վրա կազմողները
աշխատել էին 1901 թվականից ի վեր:
Աբեղյանի ճեմարանական շրջանի գործունեությունը համընկնում է
ռուսական առաջին հեղափոխության տարիներին:
1899–1900 ուսումնական տարում Աբեղյանը ստանձնում է նաև ընդհանուր եվրոպական գրականության, իսկ հաջորդ` 1900–1901 ուստարում` նաև գրականության տեսության դասավանդումը: Ճեմարանի
ուսումնական ծրագրում Աբեղյանը մի կարևոր նորամուծություն է կատարում. առաջին անգամ հայկական ուսումնական հաստատությունների պատմության մեջ ներմուծում է ժողովրդական բանահյուսությունն՝ իբրև առանձին ծրագրված առարկա և ինքն էլ ստանձնում դասավանդումը:
«Գիսավորի հիշատակարանը» («Նոր-դար», 1902 թ.) ֆելիտոնաշարի
և զանազան պաշտոնական գրությունների մեջ, նա երգիծական որոշակի իրադրությունների ու կերպարների միջոցով բացահայտում է Էջմիածնի վանական միջավայրում տիրող բացասական երևույթները:
1904–1905 ուսումնական տարին դեռևս չավարտված՝ վրա են հասնում ցարական գաղտնի ոստիկանության գիտությամբ ու դրդումներով կազմակերպված հայ-ադրբեջանական ազգամիջյան կոտորածները, որոնք առավել բորբոքում են, առանց այն էլ հուզված աշակերտական մթնոլորտը:
Աբեղյանը 1914-ի հունիսի 15-ին հրաժարվում է ճեմարանում իր
ստանձնած տարբեր պաշտոններից (դասախոսություն, ճեմարանի
տեսուչ, խորհրդի նախագահ), ընդմիշտ թողնելով Էջմիածինը, մեկնում
Թիֆլիս:
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հրավերով ստանձնում է դպրոցի գրաբարի և հայ հին գրականության
ուսուցչի պաշտոնը: Մինչև նոր ուսումնական տարեսկիզբն սկսվում է
առաջին համաշխարհային պատերազմը:
Եվ պատահական չէ, որ պատերազմի բերած արհավիրքներից անկախ, հենց պատերազմի տարիներին, Թիֆլիսում հայ առաջավոր
մտավորականության ջանքերով նոր թափ ու ծավալ է ստանում հայ
մշակութային կյանքի զարգացումը:
Ահա, ազգային-քաղաքական և մշակութային կյանքի այս հորձանուտն է նետվում Մանուկ Աբեղյանը:
Նա, հիշյալ տասնամյակում, ի թիվս հայ մտավորականության լավագույն ներկայացուցիչների, ընդգրկվում է Թիֆլիսում հիմնադրված
Հայ գրողների կովկասյան և Հայոց ազգագրական ընկերությունների
մեջ՝ իր գործուն մասնակցությունը ցուցաբերելով դրանց աշխատանքներին: 1916-ի սկիզբներից նա գիտական մի շարք զեկուցումներով
հանդես է գալիս հիշյալ ընկերությունների նիստերում՝ արժանանալով
ջերմ ընդունելության:
Հունվարի 16-ին, Հայոց ազգագրական ընկերության հրապարակային նիստում, Աբեղյանը զեկուցում է կարդում` նվիրված ընկերության
նախկին անդամ, նշանավոր հայագետ Կարապետ եպս. Տեր-Մկրչյանի
կյանքին ու գիտական գործունեությանը: Դարձյալ Հայոց ազգագրական ընկերության հրավերով 1916-ի մարտի 9-ին, ընկերության աշխատակիցների նեղ շրջանում, ապա` ապրիլի 6-ին ընկերության հրապարակային նիստում Աբեղյանը կարդում է Գրիգոր Նարեկացուն նվիրված իր նշանավոր դասախոսությունը («Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի»),
որ տպագրվում է նույն տարվա «Ազգագրական հանդես»-ի XXVI
գրքում:
Մինչև այդ, հոկտեմբեր ամսին, նույն գրողների ընկերության հրապարակային նիստերից մեկում, Աբեղյանը դասախոսում է հայոց հին
բանաստեղծության մասին:
Մեծ արձագանք է ունենում այս դասախոսությունը: Ահա, թե ինչպես է արձագանքում Հովհ. Թումանյանը. «Միայն Վ. Բրյուսովից հետո
է, որ մեր հին բանաստեղծության մասին լսում ենք պ. Մ. Աբեղյանից,
որը տասնյակ տարիներ ուսումնասիրել է մեր հին գեղեցիկ գրականությունը, դեպի որը մենք շատ անտարբեր ենք»3: Աբեղյանի այդ զեկուցումը Հովհ. Թումանյանի անմիջական հանձնարարությամբ (1917ին) տպագրվում է առանձին գրքով:
1916 թ. դեկտեմբերին Բաքվի Հայ գրասերների ընկերությունը Մ. Աբեղյանին հրավիրում է Բաքու: Դեկտեմբերի 22-ին Բաքվի մարդասի3

Տե՛ս Ս. Հ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն յ ա ն. նշվ. աշխ., էջ 91:
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րական ընկերության դահլիճում նա կրկնում է Թիֆլիսում կարդացած
դասախոսությունը:
Աբեղյանի հայ հին գրականությանը նվիրված դասախոսությունները շարունակվում են հաջորդ տարի ևս: 1917-ի հունվարի 27-ին, դարձյալ Թիֆլիսի Հայ երաժշտական ընկերության դահլիճում, նա կարդում
է հայ միջնադարյան առակներին նվիրված իր նոր հետազոտությունը:
Գոշի և Այգեկցու առակների ընձեռած նյութի հիման վրա, Աբեղյանը
բացահայտում է առակների ժանրի մեջ անդրադարձած միջնադարյան
Հայաստանի սոցիալ-դասակարգային կյանքի պատկերը:
1917-ի ապրիլին, Հայոց ազգագրական ընկերությունը Թիֆլիսում
հիմնում է կովկասագիտական և, մասնավորապես, հայագիտական
երկսեռ բարձրագույն դասընթացներ, որի համար դասախոս է կարգվում Մ. Աբեղյանը: Նույն տարվա մայիսի 13-ին նա կարդում է իր առաջին դասախոսությունը` նվիրված հայ հին ժողովրդական բանահյուսությանը, մասնավորապես հին վեպի զարգացման ու հարատևության
հարցին:
1917-ի Փետրվարյան հեղափոխությունը մեծ խանդավառությամբ է
ընդունվում ցարական ինքնակալության տակ ճնշվող Անդրկովկասի
ժողովուրդների կողմից: Թիֆլիսում ու գավառներում, չնայած պատերազմական ծանր պայմաններին, հեղափոխության ընձեռած դեմոկրատական արտոնությունների շնորհիվ հիմնվում են հայ ազգային մի
շարք կրթական ու մշակութային հաստատություններ: Դրանցից էր
Թիֆլիսում Հայկական պետական գիմնազիայի հիմնադրումը: Աբեղյանը, որ դասավանդում էր Ներսիսյան դպրոցում, դառնում է գիմնազիայի բարձր դասարանների հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ:
1918-ին Թիֆլիսի Հայ փաստաբանների միությունը (Հայփաստ) նախաձեռնում է շուտափույթ կազմել ու հրատարակել իրավաբանական
տերմինների մի առանձին բառարան: Բառարանը կազմելու և խմբագրելու աշխատանքների մեջ են ներգրավվում մի խումբ հմուտ իրավագետների հետ միասին նաև Մ. Աբեղյանին ու Ստ. Մալխասյանցին:
1919-ին լույս է տեսնում բառարանը («Ռուս-հայերեն իրավաբանական
առձեռն բառարան»), որն իր տեսակի մեջ առաջինը լինելով, մեծապես
նպաստում է հայ իրավաբանական լեզվի հետագա զարգացմանը: Մեկ
տարի անց Աբեղյանին հրավիրում են աշխատելու Հայաստանի արդարադատության նախարարությունում` հայ իրավաբանական լեզուն
հարստացնելու հատուկ նպատակով: Այստեղ էլ նրա իսկ ջանքերով`
հիշյալ բառարանի բազմաթիվ տերմիններ ու բառեր, ինչպես նաև իր
կողմից կազմված իրավաբանական մի շարք նորակերտ բառեր սկսում
են կիրառվել գործնականում և շուտով լայն տարածում են ձեռք բերում:
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Նույն ժամանակներում Թիֆլիսի կանանց բժշկական դասընթացները վերածվում են Կովկասյան համալսարանի: Աբեղյանը հրավիրվում
է նաև այդ նորաբաց համալսարան` պրիվատ-դոցենտի պաշտոնով,
իբրև հայոց լեզվի և գրականության դասախոս: Այդ պաշտոնում նա
մնում է երկու տարի` մինչև 1919 թվականը: Աբեղյանը, որ այդ տարիներին արդեն պատկառելի գիտնականի ու մանկավարժի հռչակ էր
վայելում, տարբեր ուսումնական հաստատություններից աշխատանքի
բազմաթիվ հրավերներ է ստանում:
Աբեղյանը Երևանում. վերջին հանգրվանում: 1918-ին Թիֆլիսում,
սկիզբ է դրվում Երևանի համալսարանի կազմակերպման աշխատանքներին: Աբեղյանը կարգվում է կազմակերպիչ հանձնաժողովի
անդամ և հաջորդ տարի հրավիրվում Երևան` նորաբաց համալսարանի գործերով զբաղվելու: 1919-ի օգոստոսի 1-ին նա կարգվում է Երևանի համալսարանի դասախոս և պատմաբանասիրական ֆակուլտետի
դեկան:
Սակայն Երևանում հարմար շենք չլինելու պատճառով, համալսարանի բացումը կատարվում է հաջորդ տարվա հունվարին` Ալեքսանդրապոլում: Աբեղյանը, որ 1919 թ. կեսերին ընտանիքով արդեն փոխադրվել էր Երևան, ընտանեկան որոշ հանգամանքների պատճառով
չի կարողանում մեկնել Ալեքսանդրապոլ դասախոսելու: Նա վեց ամսով արձակուրդ է վերցնում և մեկնում Երևանից: 1920-ի հունիսին, արձակուրդից վերադառնալիս, Աբեղյանին առաջարկում են զինվորական
ծառայողների ուսումնական դասընթացների վարիչի պաշտոնը: Նա
ստանձնում է այդ պաշտոնը, որը շուտով դառնալու էր մի շատ
կարևոր գործի սկիզբ:
Նույն տարվա հոկտեմբերին Հայաստանի ռազմական նախարարությունը, ի թիվս ռազմական գործի մասնագետների, Աբեղյանին
հանձնարարում է կազմել հայերեն լեզվով ռազմական հրամաններ ու
հրահանգներ: Աբեղյանը ձեռնամուխ է լինում պատմական այդ շատ
կարևոր խնդրի` հայոց լեզվի ռազմական տերմինաշինության գործի իրականացմանը: Աշխատանքը տևում է մի քանի տարի:
Նոյեմբերին, երբ Հայաստանում հաստատվում են սովետական
կարգեր, հաջորդ իսկ ամսին Հայաստանի ռազմական կոմիսար Ավիս
Նուրիջանյանի հրամանով Աբեղյանին հանձնարարվում է կազմել
ռուս-հայերեն և հայ-ռուսերեն ռազմական տերմինների բառարան: Այդ
գործը գլուխ բերելու նպատակով Սովետական Հայաստանի ռազմական կոմիսարիատի գլխավոր շտաբում Աբեղյանը նշանակվում է ռազկոմի անձնական քարտուղար: Նա, որ մինչև այդ ռազմական հրամանները, հրահանգներն ու կանոնագրքերը ռուսերենից հայերեն թարգմանող հանձնախմբի անդամ էր և վարել էր մեկուկես տասնյակի հասնող
ռազմական գրքերի ու զինվորական գործավարության խմբագրությու-
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նը, վստահորեն ձեռնամուխ է լինում ռազմական տերմինների բառարանը կազմելու աշխատանքներին:
Աբեղյանի գիտա-հասարակական գործունեությունը նոր թափ ու
ծավալ է ստանում Հայաստանի սովետականացման շրջանում:
Դրան կից առաջնահերթն ու անհետաձգելին անգրագիտության վերացումն էր` կուլտուրական հեղափոխության ծրագրի կենտրոնական
հարցը, որի կենսագործման համար Հայաստանի կառավարությունը
հարմար ձևեր է որոնում: Հայոց լեզուն, չնայած իր նոր բնույթին, դեռևս
շարունակում էր օգտվել հին հայերենի` գրաբարի ուղղագրությունից և
ենթարկվում ուղղագրական հին կանոններին ու օրենքներին: Այդ
հանգամանքը զգալիորեն դժվարացրել էր հայոց լեզվի ուսուցումը:
Վերջինս լուրջ խոչընդոտ էր մասսայական անգրագիտությունը կարճ
ժամանակում արմատախիլ անելու, և, բնականաբար, առաջին հերթին
ձեռնամուխ են լինում ուղղագրության բարեփոխության կարևոր
խնդրին:
Աբեղյանն ապացուցում է, որ այն պատմական մի անխուսափելի
անհրաժեշտություն է, «իսկապես շարունակությունն ու մնացորդը»
«գրաբարի և աշխարհաբարի մեծ վեճի, որ դեռ վերջնական բավարար
լուծում չի ստացել մտքերի մեջ ընդհանրապես»:
Հայաստանի լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատը ուղղագրության բարեփոխման գործը հանձնարարում է այդ խնդրի հնօրյա նախանձախնդրին` Մանուկ Աբեղյանին:
1921-ի հունվարին Հայաստանի լուսժողկոմ Աշ. Հովհաննիսյանի
հրավերով Երևանի պետական թատրոնի դահլիճում՝ բազմամարդ
լսարանի առաջ, Աբեղյանը կարդում է հայոց լեզվի ուղղագրության
հնարավոր բարեփոխումների մասին մի զեկուցում, որ փաստորեն շարունակությունն ու զարգացումն էր 1913-ին Էջմիածնում կարդացած
հայտնի զեկուցման հիմնական դրույթների:
Եվ այդ կապակցությամբ նա իր զեկուցման մեջ երեք հիմնական կետերով որոշակի ուրվագծում է բարեփոխումների աստիճանները: Այդ
բարեփոխությունները նա առաջարկում էր կատարել աստիճանաբար
և մի քանի տասնամյակների ընթացքում:
Աբեղյանի հիշյալ առաջարկությունը լուսժողկոմի կողմից զանց է
առնվում և մեր ուղղագրության բարեփոխումը գործադրվում է միանգամից: Այդ պարագան չէր կարող հուզումներ չառաջացնել գրագետ
հին սերնդի, մասնավորապես, մտավորական բարձր խավի մեջ:
Ուղղագրական դեկրետից հետո լույս է տեսնում Աբեղյանի «Առաջնորդ հայոց լեզվի նոր ուղղագրության» գրքույկը, այն մեր երկրում և
արտասահմանի հայ գաղութներում դառնում է հատուկ քննության առարկա: 1924-ին Թիֆլիսի «Մարտակոչ» թերթում լույս է տեսնում Ստ.
Մալխասյանցի հոդվածը` Աբեղյանի «Առաջնորդի...»-ի առթիվ, ուր
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«գործնական տեսակետից» քննադատվում է նոր ուղղագրությունը:
Դրա դեմ Աբեղյանը հանդես է գալիս մի առանձին գրքով, մի առ մի
հիմնավորում ու պաշտպանում ուղղագրական բոլոր բարեփոխությունները, գործնական ու գիտական տեսակետից հերքում Մալխասյանցի բոլոր առարկությունները: Հիշյալ աշխատությունը Աբեղյանի
նոր ուղղագրության գրեթե բոլոր դրույթների խոր ու մանրամասն գիտական հիմնավորումն է:
Աբեղյանը դառնում է հայոց լեզվի արդի ուղղագրության հիմնադիրը, և 1940-ին որոշ չափով բարելավված ուղղագրությունը, որ գործում
է այժմ մեզանում, այլ բան չէ, քան 1921-ին Աբեղյանի առաջարկած
երկրորդ, մասամբ և երրորդ աստիճանի ուղղագրական փոփոխությունների իրագործումը:
1921-ին Հայաստանի աշխատավորության ֆիզիկական ծանր կացությունը բարվոքելու անհրաժեշտությունից մղված, Երևանում կազմակերպվում է Հայաստանի օգնության կոմիտեն (ՀՕԿ): Աբեղյանը ևս,
բազմաթիվ հայ գործիչների ու մտավորականների հետ միասին ընտրվում է կոմիտեի անդամ և իր գործուն մասնակցությամբ նպաստում
նրա հայրենանվեր մեծ նպատակի իրագործմանը:
Հայաստանի սովետականացման առաջին իսկ ամսին փակվում է
Երևանի համալսարանը և կառավարության հատուկ որոշումով բացվում է ժողովրդական համալսարան, ուր Աբեղյանին հանձնարարվում
է դասախոսել հայ ժողովրդական բանահյուսություն, հայ հին գրականություն և հայոց լեզվի տեսություն առարկաները: Եվ, այնուհետև, մեկ
տասնամյակից ավել Աբեղյանը շարունակում է հիշյալ առարկաների
դասավանդումը Երևանի համալսարանում:
Այդ գիտա-մանկավարժական աշխատանքների ընթացքում Աբեղյանին շնորհվում է դոցենտի (1921 թ.), ապա` հայ գրականության
պատմության պրոֆեսորի (1926 թ.) կոչում:
1923–1925 թթ. Աբեղյանը վարում է Երևանի արդեն պետական համալսարանի պատմա-գրական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը:
1925-ի հունվարի 20-ին, Հայաստանի Ժողկոմխորի հատուկ դեկրետով, հիմնադրվում է Սովետական Հայաստանի առաջին գիտական
կենտրոնը` գիտության և արվեստի ինստիտուտը: Վերջինս «բարձրագույն գիտա-հետազոտական հիմնարկություն էր»: 1925-ի ապրիլի 27ին հրավիրվում է ինստիտուտի առաջին ընդհանուր ժողովը և տեղի է
ունենում ինստիտուտի բացումը: Խորհրդի նախագահ է ընտրվում
Հայկ Գյուլիքեվխյանը, փոխնախագահ` Մ. Աբեղյանը և գիտական
քարտուղար Հովակիմ Բարսեղյանը: Նույն տարվա հոկտեմբերի 11ին` ինստիտուտի ընդհանուր ժողովի երկրորդ նիստում, Հ. Գյուլիքեվխյանը հրաժարվում է նախագահությունից, և ժողովը միաձայն
խորհրդի նախագահ է ընտրում Մ. Աբեղյանին: 1925 թվականից մինչև

ê³ñ·Çë Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ²ÝÝ³ äáÕáëÛ³Ý

104

1930 թվականն անընդմեջ Աբեղյանը վերընտրվում է ինստիտուտի
խորհրդի նախագահի պաշտոնում և այդ հինգ տարիների ընթացքում
պատվով կատարում իր վրա դրված դժվարին ու պատասխանատու
պարտականությունը: Ահա թե ինչ է գրում Աբեղյանի մասին իր հուշ-ելույթներից մեկում ինստիտուտի այդ տարիների արվեստի բաժնի գիտական քարտուղար, հետագայում ակադեմիկոս Դերենիկ Դեմիրճյանը. «Մանուկ Աբեղյանը... պրիզիդենտ էր...նրան էինք հաշվետվություն
ներկայացնում մեր բաժինների գործունեության մասին: Խստապահանջ էր երկաթի պես, կորեկտ, ջանադիր, բարեխիղճ ու գործունյա:
Մենք հոգնում էինք, նա` ոչ: Նա աշխատում էր հանգիստ, հաստատ և
հիմնավորապես: Նա ուսուցանում էր աշխատել, ներշնչում էր հարգանք ու ակնածանք դեպի գիտական ճշտությունը, գործի կատարման
ստուգումը. ուսուցանում էր սիստեմ, մեթոդ, սեր դեպի գիտական աշխատանքն ու գիտությունը»4:
Աբեղյանի հմուտ ղեկավարության ներքո գիտության և արվեստի
ինստիտուտն սկսում է գիտական ու մշակութային լայն գործունեություն ծավալել:
Ինստիտուտի ամենամյա «Տեղեկագրի» էջերում, ինպես նաև առանձին հրատարակություններով տպագրվում են Հայաստանի գիտական
մտքի նոր նվաճումները: Ինքը` Աբեղյանը, ինստիտուտում ու պետական համալսարանում պաշտոններով ծանրաբեռնվելուց անկախ, շարունակում է տքնաջան գիտական գործունեություն, որի լավագույն
արգասիքներից մի քանիսը արդյունք են այդ ժամանակահատվածի:
Դրանցից են հատկապես «Հայոց լեզվի տեսություն» գրքի վերամշակումը, (տպագրված 1931 թ.), և մանավանդ «Հին գուսանական ժողովրդական երգեր» մենագրական հետազոտությունը (տպագրված Պետհամալսարանի գիտական «Տեղեկագրի» էջերում, 1927-ին, առանձնատիպը` 1931-ին):
Աբեղյանի նկատմամբ Սովետական Հայաստանի կառավարության
ու կուսակցության վերադաս մարմինների ունեցած հարգանքն ու
վստահությունը դրսևորվում է հատկապես հիշյալ տարիներին նրա`
հանրապետական ու անդրկովկասյան սովետական իշխանությունների ղեկավար կազմում ընտրվելու մեջ:
1925-ին նա ընտրվում է Հայաստանի կենտրոնական Գործադիր կոմիտեի անդամ և հետագա տարիներին, (1927, 1929 թթ.) դարձյալ վերընտրվում: 1929-ին Աբեղյանն ընտրվում է Անդրկովկասի Կենտգործ-

Դ. Դ ե մ ի ր ճ յ ա ն. Հուշ-ելույթ Մ. Աբեղյանի մահվան տասնամյակին նվիրված
երեկոյին, Հայաստանի ԳԱ նիստերի դահլիճում, 1954 թ. սեպտ. 30-ին. տե՛ս Ս.
Հ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն յ ա ն. նշվ. աշխ., էջ 122:
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կոմի անդամ, իսկ դրանից առաջ՝ 1927-ին, Երևանի քաղաքային
խորհրդի անդամ:
Սակայն 1930-ական թվականներից սկսած, անձի պաշտամունքի
սկզբնաշրջանից ի վեր փոխվում է վերաբերմունքը հին մտավորականության նկատմամբ: Ասպարեզ են գալիս ժամանակի ուղեկիցները՝ իրենց ամբոխավարական «քննադատություններով»՝ հասնելով ընդհուպ
քաղաքական շանտաժի:
1930-ին Աբեղյանն անակնկալ, առանց որևէ պատճառի, ազատվում
է գիտության և արվեստի ինստիտուտի նախագահի պարտականություններից: Սակայն Սովետական Հայաստանի կուսակցությունն ու
կառավարությունը մինչև վերջ էլ խորին պատկառանքով ու հոգատարությամբ են վերաբերվում Աբեղյանին` միշտ պատշաճը հատուցելով
նրա մեծ վաստակի դիմաց:
Ազատվելով գիտության և արվեստի ինստիտուտի ղեկավարի պաշտոնից՝ Աբեղյանը հաստատվում է վերանվանված կուլտուրայի պատմության, և ապա պատմության ու գրականության ինստիտուտների
նախագահության անդամ:
1932-ին նա ընտրվում է Հայաստանի Կենտգործկոմի նախագահությանն առընթեր կազմված, Հայաստանի ԽՍՀ բնակավայրերի անունների ճշգրտման և ձևավորման հանրապետական հանձնաժողովի
նախագահ: Հանձնաժողովը զգալի գործ է կատարում Սովետական
Հայաստանի սահմաններում գտնվող օտար տեղանունները հայացնելու, ինչպես նաև եղածները ճշգրտելու ուղղությամբ:
Սովետական Հայաստանի կառավարությունը, բարձր գնահատելով
հայ գիտությանն ու մշակույթին մատուցած Աբեղյանի մեծ ու բազմամյա ծառայությունները, 1935-ին նրան շնորհում է գիտության վաստակավոր գործչի կոչում, իսկ նույն տարվա նոյեմբերի 20-ին, առանց դիսերտացիայի պաշպանության, եղած գիտական աշխատությունների
հիման վրա, Հայաստանի լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատը նրան շնորհում է հասարակական գիտությունների դոկտորի
գիտական աստիճան:
Եվ նա, չնայած իր պատկառելի տարիքին ու աննպաստ առողջությանը, ձեռնամուխ է լինում գիտական նորանոր խնդիրների լուծմանը:
1931-ին աչքերի հիվանդության պատճառով Աբեղյանը հրաժարվում է Երևանի պետական համալսարանում դասավանդելուց, անցնում է կենսաթոշակի, և ընդմիշտ վերջ դնում իր բազմամյա մանկավարժական գործունեությանը: Բայց նա չի թողնում գիտության ասպարեզը և շարունակում է աշխատանքները գիտա-հետազոտական հաստատություններում: Այդ տարիներին իր ամբողջ ուժն ու եռանդը
կենտրոնացնում է կիսատ մնացած աշխատությունների ավարտման,
վերամշակման և տպագրության վրա:
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1933-ին Աբեղյանը Մելքոնյան ֆոնդի միջոցով լույս է ընծայում «Հայոց լեզվի տաղաչափություն» հետազոտությունը, որ թեպետ պատրաստ էր երկու տասնամյակ առաջ, սակայն ժամանակի ընթացքում
նորանոր փաստերով համալրվել ու վերամշակվել էր հեղինակի կողմից և դարձել դասական մի գործ:
Աբեղյանի 30-ական թվականների գիտա-հետազոտական գործունեության մեջ առանձնահատուկ տեղ է գրավում հայ ժողովրդական
վեպը` «Սասնա ծռեր»-ը:
1931-ի կեսերին պետհրատի գեղարվեստական բաժնի վարիչ Ե. Չարենցի և Մ. Աբեղյանի միջև բանակցություններ են վարվում «Սասնա
ծռեր»-ի գիտական հրատարակության շուրջ: Նախաձեռնությունը, որ
պատկանում էր բանաստեղծին, շատ է դուր գալիս Աբեղյանին, բայց
գործի ծանրությունը և մանավանդ աչքերի հիվանդությունը նկատի ունենալով, վերջինս հրաժարվում է վեպի ընդհանուր խմբագրությունը
հանձն առնել: Սակայն Չարենցի կողմից առաջարկությունը կրկնվում
է: Այս անգամ Աբեղյանը պայմանավորվելով Կ. Մելիք-Օհանջանյանի
հետ, և ստանալով նրա համատեղ աշխատելու համաձայնությունը`
ընդունում է պետհրատի առաջարկը: 1932-ի սեպտեմբերին, Աբեղյանի
ու Չարենցի միջև կնքվում է պայմանագիր: Կազմողներն անմիջապես
ձեռնամուխ են լինում գործին: Կ. Մելիք-Օհանջանյանի եռանդուն ջանքերի շնորհիվ հնադարաններից հանվում ու ի մի են բերվում վեպի անտիպ ու տպագիր տարբերակները:
«Սասնա ծռեր»-ի առաջին հատորը լույս է տեսնում 1936-ին, մի
գործ, որը մեր դարավոր մշակույթի լավագույն հուշարձաններից է:
1938-ի սեպտեմբերի 7-ին, Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմը որոշում է 1939-ի մայիս ամսին տոնել «Սասունցի Դավիթ» ժողովրդական
վեպի հազարամյա հոբելյանը: Հայաստանի ժողկոմխորհուրդը կազմակերպում է վեպի տոնակատարությունն անցկացնող հոբելյանական
հանրապետական կոմիտե, որի մեջ մտնում է Մ. Աբեղյանը: Կոմիտեի
առաջին իսկ նիստում Մ. Աբեղյանի առաջարկությամբ որոշվում է
կազմել «Սասունցի Դավիթ» գիտական համահավաք հյուսվածո բնագիրը և հոբելյանի օրերին հրատարակել հայերեն և ռուսերեն լեզուներով: Կազմվում է բնագիրը կազմող հանձնաժողով` Գ. Աբովի նախագահությամբ, Մ. Աբեղյանի և Ա. Ղանալանյանի անդամակցությամբ:
Հանձնաժողովն անցնում է համահավաք բնագիրը կազմելու աշխատանքներին: 1939-ի հոբելյանական օրերին լույս է տեսնում «Սասունցի
Դավիթ» համահավաք բնագիրը: Եվ այդ օրից սկսած` մեր ժողովրդական վեպը թե՛ հայերիս և թե՛ օտարներին ներկայանում է հիշյալ հյուսվածո բնագրով: Վեպի համահավաք բնագիրը միևնույն տարում թարգմանվում է ռուսերեն և ունենում երեք տարբեր հրատարակություններ.
մեկը` Երևանում, մյուսը` Մոսկվայում, երրորդը՝ Լենինգրադում:
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Վեպի համահավաք բնագրի հրատարակությամբ, փաստորեն, մեր
վեպը դուրս է գալիս նախ` համազգային և ապա` միջազգային ասպարեզ:
Բացի համահավաք բնագրից, Աբեղյանը գործուն մասնակցություն է
ունենում վեպի Տոնակատարության գիտական հանդեսներին: 1939-ի
օգոստոսի 22-ին, ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի Հայկական ֆիլիալի «Սասունցի Դավթին» նվիրված հոբելյանական նստաշրջանում,
նա կարդում է մի զեկուցում, որն ամբողջությամբ նվիրված էր հայ բանագիտության մեջ մեր վեպի գրառման, հրատարակման ու ուսումնասիրման քննական պատմությանը:
Աբեղյանի հիշյալ զեկուցումը լույս է տեսնում հայերեն և ռուսերեն`
«Մատենագիտություն «Սասունցի Դավիթ» հայ ժողովրդական վեպի
մասին» վերնագրով:
Սովետական Հայաստանի կառավարությունն այս անգամ ևս բարձր
է գնահատում մեծ գիտնականի վաստակը` հատկապես վեպի համահավաքը կազմելու համար, և Աբեղյանին (ինչպես նաև
Գ. Աբովին և Ա. Ղանալանյանին) 1940 թ. պարգևատրում է հանրապետության Գերագույն սովետի նախագահության պատվոգրով:
Բազմամյա գիտական ու մանկավարժական ծանր աշխատանքն իր
խոր հետքն է թողնում արդեն իր պատկառելի հասակն ապրող գիտնականի առողջության վրա:
Կրկին համալսարան վերադառնալու ռեկտորի արած քանիցս առաջարկները մերժվում են: Բժիշկները հորդորում էին հրաժարվել նաև
պարապմունքներից, սակայն Աբեղյանը կտրականապես մերժում է:
Նա վերջնականապես կարգի է բերում քառասուն տարի առաջ Կոմիտասի հետ ձեռնարկած ու կիսատ թողած և այնուհետև սոսկ իր ջանքերով գլուխ բերած հայ ժողովրդական գեղջկական բանահյուսության
գեղեցիկ նմուշների` երգ-խաղիկների համահավաք մեծ ժողովածուն,
որն այնքան ջանք ու տևական «սև» աշխատանք էր պահանջել գիտնականից: Եվ 40-ական թվականները սկզբնավորվում են «Ժողովրդական
խաղիկներ» մեծածավալ հավաքածուի հրատարակումով: Տասնյակ
տարիների աշխատանք էր այն իր մեջ ամփոփում, որի համար էլ շատ
սիրելի էր դարձել մեծ գիտնականին: Նույն թվականին էլ Աբեղյանը
լույս է ընծայում միջնադարյան քաղաքային քնարական երգերի գողտրիկ ժողովածուն: Այն, նույնպես, երկար տարիների մանրազնին
պրպտումների արգասիք էր, որի տեսական-բանասիրական ուսումնասիրությունը լույս էր տեսել տակավին 20-ական թվականների վերջերին` «Հին գուսանական ժողովրդական երգեր» խորագրով:
Բանագիտական-բանասիրական վերջին աշխատանքները, որոնք
լույս են տեսնում 1940-41 թթ.` «Վիպական երգեր» և «Վիշապներ» կոչ-
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ված կոթողներն իբրև Աստղիկ-Դերկետո դիցուհու արձաններ հետազոտություններն են:
40-ական թվականներին Աբեղյանի հիմնական զբաղմունքն է դառնում մեր հին ու միջնադարյան գրականությունը՝ թե՛ առանձին դեմքերով ու խնդիրներով, թե՛ այն ամբողջությամբ վերցրած:
Հայոց հին գրականությանը նվիրված մեծարժեք ուսումնասիրությունները և մանավանդ «Հայոց հին գրականության պատմություն»-ը
դառնում են մեծ գիտնականի կարապի երգը:
1940-ի գարնանը, չնայած անբարեհույս առողջությանը, Աբեղյանը
Մեսրոպ Մաշտոցի մահվան 1500-ամյակի առիթով ձեռնամուխ է լինում մեր դպրության մեծ հիմնադրի կյանքն ու գործը պատկերող Կորյունի «Վարք Մաշտոցի» երկի գիտական հրատարակությանը: Հաջորդ
իսկ տարում` 1941-ին, լույս է տեսնում Կորյունի «Վարք Մաշտոցի»-ն`
Աբեղյանի կազմած բնագրով, թարգմանությամբ, առաջաբանով ու ծանոթագրություններով: Նույն տարվա սկզբին «Սովետական գրականություն» ամսագրում տպագրվում է Աբեղյանի «Մեսրոպ Մաշտոցը և
հայ գրի ու գրականության սկիզբը» մեծարժեք հետազոտությունը, որը
հետագայում (1962 թ.) դրվեց Կորյունի երկի աշխարհաբար հրատարակության ներածականում:
1940-ին դարձյալ ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական
ֆիլիալի գրականության և լեզվի ինստիտուտը, որի գիտական խորհրդի անդամ էր Աբեղյանը, հանձնարարում է վերջինիս գրելու հայ հին
գրականության ամբողջական պատմությունը: Աբեղյանը երկար ժամանակ տատանվում է ձեռնարկել այդ պատասխանատու և ծանր գործը, ակամա համաձայնվելուց հետո, հրաժարվում է, և ինստիտուտին է
վերադարձնում պայմանագիրն ու դրա դիմաց ստացած գումարը:
Պատճառը` օրավուր վատթարացող առողջությունն էր, մյուս կողմից`
հայ ժողովրդի գիտական մշակված պատմության բացակայությունը,
ինչը շատ էր ծանրացնելու գրականության պատմաբանի գործը: Սակայն ինստիտուտի բազմիցս կրկնվող դիմումների ու հորդորների
ճնշման ներքո, ի վերջո, Աբեղյանը հանձն է առնում այդ գործը և երկու
տարվա ընթացքում ավարտում «Հայոց հին գրականության պատմության» առաջին հատորը, որն ընդգրկում էր սկզբից մինչև X դարի մեր
բանահյուսության ու գրավոր դպրության ամբողջական պատկերը` իր
զարգացման օրինաչափություններով:
Առաջին հատորն ավարտելուց հետո Աբեղյանը նույն թափով ու
ծրագրով շարունակում է աշխատանքները երկրորդ գրքի վրա՝ մեր
հին գրականության պատմության մշակումը հասցնելով մինչև XIV
դար:
«Հայոց հին գրականության պատմություն»-ը շարադրելու ընթացքում Աբեղյանը հանդես է գալիս հին գրականության հանգուցային
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խնդիրներին նվիրված մեծարժեք հոդվածներով ու զեկուցումներով: Դրանցից
հիշարժան են հատկապես երկուսը. «Կյանքի և աշխարհայացքի փոփոխությունը 10-րդ դարի վերջերում և 11-րդ դարի սկզբներում իբրև հիմք հայոց հին
գրականության վերածնության շրջանի», (կարդացված ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի Հայկական ֆիլիալի նիստերի դահլիճում, 1943-ի հունվարի
18-ին, տպագրված Արմֆանի նույն տարվա «Տեղեկագիր» առաջին համարում), և ապա` «Հովհաննես Սարկավագ վարդապետ» գլուխը (ՀՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագիր», 1944, № 1–2):
Չնայած իր պատկառելի տարիքին, ինչպես միշտ, կյանքի այս շրջանում ևս
Աբեղյանը բանիվ և գրչիվ արձագանքում է ժամանակի հուզող իրադարձություններին:
1941-ի մայիսին, աշխարհացունց պատերազմից մեկ ամիս առաջ, Մոսկվայում տեղի է ունենում հայ գրականության տասնօրյակը: Աբեղյանը հատկապես ընդգծում է տասնօրյակի վիթխարի նշանակությունը հայ ժողովրդի
համար, որի մշակույթն անցյալի դաժան պայմաններում չի ոչնչացել, այլ վերհառնել է առասպելական փյունիկի նման:
1941-ի հունիսին, երբ սկսվում է Հայրենական մեծ պատերազմը, Աբեղյանն
իր ծանրակշիռ խոսքն է ուղղում բոլոր գիտնականներին. «Անենք ամեն բան,
ինչ որ կարող ենք մեր բազմամիլիոն ժողովուրդների հետ, ավելի ամրացնե՛նք
թիկունքը և հաղթությունը մերը կլինի,– այդ մասին ոչ մի կասկած չկա,– մենք
նորից կդառնանք մեր խաղաղ շինարարական աշխատանքին»5:
Սա, 80-ին մոտեցող պատկառելի գիտնականի հավատամքն էր, տոգորված
կամքի կորովով ու հաղթանակի խոր հավատով:
Կյանքի վերջին չորս տարիները տառացիորեն դառնում են մեծ գիտնականի հասարակական վերագնահատման ու մեծարման մի կարճ, բայց բովանդակալից ժամանակաշրջան: Հենց 40-ական թվականներից, տարբեր ուսումնական ու գիտահետազոտական հաստատություններից սկիզբ են առնում
արդեն պատկառելի տարիքով գիտնականին զանազան եղանակներով իրենց
աշխատանքների մեջ ներգրավելու տարբեր առաջարկները:
1943-ի ապրիլին, գրականության և լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհուրդը միաձայն Աբեղյանի թեկնածությունն է առաջադրում ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ ընտրվելու համար: Ապրիլի 27-ին
Երևանի պետհամալսարանի գիտական խորհուրդը ևս ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոսի բարձր կոչման է առաջադրում Մանուկ Աբեղյանին: Իսկ 1944-ի սկզբներին, երբ Աբեղյանն արդեն Հայաստանի անդրանիկ
գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս էր, ակադեմիայի նախագահ Հովսեփ Օրբելու ցանկությամբ առաջարկվում է նրան` ստանձնել ակադեմիայի
գրականության ինստիտուտի դիրեկտորի պաշտոնը: Աբեղյանը մեծահոգաբար մերժում է իրեն ուղղած այդ պատվավոր առաջարկությունը` պատճառաբանելով իր անբավարար ուժերն ու ժամանակի սղությունը. «Եթե կարողանայի,– գրում է նա,– չէի հրաժարվի»:
1943 թ. նոյեմբերին, Հայաստանի սովետականացման 23-րդ տարելիցի առթիվ, միութենական կառավարության հանձնարարությամբ և Հայաստանի
5
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Ժողկոմսովետի որոշումով հիմնադրվում է Հայաստանի անդրանիկ գիտությունների ակադեմիան, որը հայ մտավորականության լավագույն ներկայացուցիչների տարիների փայփայած երազանքի իրականացումն էր:
1943-ի նոյեմբերի 29-ին բացվում է Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիմնադրմանը նվիրված հանդիսավոր նիստը, ուր ակադեմիկոսներ Հ.
Օրբելու, Բ. Գրեկովի և ուրիշների հետ միասին ընդարձակ ճառով հանդես է
գալիս նաև ակադեմիկոս Մ. Աբեղյանը: Այդ ճառը Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի զարգացման հետագա ուղղությունը ընդհանուր գծերով նշող
մի ծրագիր էր, որն իր նշանակությունը մինչև օրս էլ չի կորցրել:
Այսպես, մահվանից մեկ տարի առաջ, Սովետական Հայաստանի գիտական անդրանիկ կենտրոնի` գիտության և արվեստի ինստիտուտի երբեմնի
նախագահ Մանուկ Աբեղյանը, Հայկական ակադեմիայի հիմնադրմանը նվիրված իր պատմական ելույթում առաջադրում է տեսական և գործնական մի
շարք ծրագրային խնդիրներ, որոնք բնորոշելու էին Հայաստանի գիտության
վաղվա օրը:
Ակադեմիկոս դառնալուց հետո Աբեղյանը շարունակում է աշխատել «Հայոց հին գրականության պատմության» երկրորդ հատորի վրա: Սակայն պատերազմական ծանր օրերը, ռազմաճակատում անհայտ կորած որդու վիշտը,
օրըստօրե վատթարացող առողջությունը աստիճանաբար թեքում են «գիտության դարավոր կաղնուն» դեպի գետին և 1944 թ. սեպտեմբերի լույս 25-ի
գիշերը ընդմիշտ տապալում: «Նա ընկավ հսկա կաղնու նման, և ծանր լռություն տիրեց անտառում»,– գրեց Աբեղյանի մահվան մասին հետագայում Դերենիկ Դեմիրճյանը: Աբեղյանի մահը ծանր վիշտ է պատճառում հայ գիտության
ու մշակույթի մեծ երախտավորներին` նրա ընկերներին ու բարեկամներին:
Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելին այդ առթիվ հեռագրում է Լենինգրադից.
«Խորին կսկիծով ընկալեցինք հայ գիտության և հայ ժողովրդի կրած ահռելի
կորստի` մեծապատիվ Մանուկ Աբեղյանի մահվան գույժը»6:
Ավ. Իսահակյանը մեկ տարի անց, Աբեղյանի գերեզմանին մահվան տարելիցի առնչությամբ, արտասանում է հետևյալ խոսքերը. «Մանուկ Աբեղյան:
Ի՞նչ էր մեզ համար նա. հայկական ավանդությունների մարմնացում, գիտնական բառիս ամենախորին իմաստով, անվախ, աննախապաշար… Հավերժ սիրելի Մանուկ Աբեղյան... Մենք խորապես զգում ենք, որ քո շնորհիվ մեր ազգային-հոգեկան միջավայրը լցված է իմաստությամբ և հեղինակությամբ,
լրջությամբ և վեհ նպատակների հետապնդումով»7:
Աբեղյանի
հուղարկավորությունը
կատարվում
է
հոկտեմբերի
1-ին, գիտությունների ակադեմիայի նիստերի դահլիճից, ուր դրված էր նրա
աճյունը` վերջին հրաժեշտի համար: Սովետական Հայաստանի կառավարության որոշմամբ Աբեղյանին թաղում են Երևանի քաղաքային պանթեոնում:
Մեծ գիտնականի հիշատակը հավերժացնելու համար, Հայաստանի ժողկոմսովետը որոշում է ՀՍՍՌ գիտությունների ակադեմիայի գրականության
ինստիտուտը և Երևանի - 36 միջնակարգ դպրոցը կոչել Մանուկ Աբեղյանի անունով: Ապա, սահմանվում է Աբեղյանի անվան վեց կրթաթոշակ` Երևանի
6
7

ԳԱԹ, Մ. Աբեղյանի ֆոնդ, - 268։
«Գրական թերթ», 1959, - 40:
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պետական համալսարանում, մանկավարժական ինստիտուտում և ակադեմիայի գրականության ինստիտուտում:
Միևնույն ժամանակ ժողկոմսովետը որոշում է նախապատրաստել և հրատարակել Աբեղյանի գիտական աշխատությունները, որին Մ. Աբեղյանի գրականության ինստիտուտը ձեռնամուխ է լինում անցյալ դարի 60-ական թվականներից:
Այսպիսով, նոր հայագիտական և մասնավորապես բանասիրական միտքը
սկիզբ է առնում հիմնականում XIX դարի վերջերին և կապվում Մանուկ Աբեղյանի անվան հետ: Մ. Աբեղյանը հիմնովին հետազոտության է ենթարկել
հայագիտության չորս գլխավոր բնագավառ` ա. Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, բ. Հայ հին ու նոր գրականության պատմություն, գ. Հայոց լեզվի քերականություն և դ. Հայոց լեզվի տաղաչափություն` ամենուրեք ստեղծելով
գիտական նոր համակարգ և ուսմունք, որոնք նոր խոսք են հայագիտության
պատմության մեջ:
Մ. Աբեղյանի գիտական գործունեությունն սկսվում է 1886-ին` «Սասնա
ծռեր» ժողովրդական վեպի երկրորդ պատումի գրառումով և 1889-ին «Դավիթ
և Մհեր»-ի հրատարակումով: XIX դարի վերջերին հրատարակված «Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմության մեջ» գրքում
Մ. Աբեղյանը հիմք է դնում Հայ հին առասպելաբանության և վիպական բանահյուսության գիտական նոր ուսմունքին, 1899-ին Լայպցիգում հրատարակված գերմաներեն «Հայ ժողովրդական հավատքը» աշխատությամբ հիմք է
դնում նաև Հայ ժողովրդական հավատալիքների համեմատական ուսումնասիրությանը: «Ժողովրդական խաղեր» (1904 թ.) հետազոտությամբ հիմք է
դնում Հայ ժողովրդական երգերի գիտական ուսումնասիրությանը, որը հաջորդ տասնամյակներում (1930-40-ական թթ.) արժևորվում է գիտական նոր
արգասիքներով:
Մ. Աբեղյանը հանդես է գալիս իբրև գրականագիտության տեսաբան ու
պատմաբան. ի տարբերություն գրականության նախորդ պատմաբանների ձևական պարբերացմանը` Աբեղյանը հայոց հին գրականության պատմությունը պարբերացնում է ըստ գրական դարաշրջանների արտահայտած հիմնական ոգու: Այդ հետազոտությունների ամփոփումն է դառնում Աբեղյանի «Հայոց հին գրականության պատմություն» երկհատոր մեծարժեք աշխատությունը (1944, 1946 թթ.): Նա կատարել է նաև հին գրականության հուշարձանների
գիտաքննական բնագրերի կազմումն ու հրատարակումը (Մ. Խորենացու «Հայոց պատմություն» և Կորյունի «Վարք Մաշտոցի»):
Տեսական-մեթոդաբանական նորությամբ և առարկայի գիտական համակարգումների թարմությամբ են հատկանշվում Աբեղյանի լեզվաբանական-քերականագիտական ուսումնասիրությունները, որոնք գերազանցապես վերաբերում են մեր նոր լեզվի, մասնավորապես, արևելահայ աշխարհաբարի խոր
և համակողմանի սիստեմավորմանն ու հետազոտմանը: Այս ուսումնասիրությունը ևս ժամանակակից հայերենին նվիրված տեսական-քերականագիտական մի բարձրարժեք հետազոտություն է, որի նմանը չունի ո՛չ անցյալի,
ո՛չ էլ արդի հայ քերականագիտությունը: Իր քերականագիտական ողջ ուսմունքն ու համակարգը առավել կատարելագործված ձևով Աբեղյանն ամփոփում է «Աշխարհաբարի շարահյուսություն» (1912 թ.) և «Հայոց լեզվի տեսութ-
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յուն» (1931 թ.) ծանրակշիռ աշխատությունների մեջ: Դրանցում ժամանակի
լեզվաբանական վերջին նվաճումների լույսի տակ Աբեղյանը գիտական խոր
ու բազմակողմանի հետազոտության է ենթարկում ժամանակակից հայոց լեզուն գրեթե իր բոլոր էական բաղադրիչներով և դրանով իսկ հիմք դնում արդի
հայերենի գիտական քերականությանը:
Թեպետ հայ տաղաչափությունը շատերն են հետազոտել, անգամ նշանավոր հայագետներ (Ա. Բագրատունի, Ա. Այտընյան և ուրիշներ), սակայն այստեղ ևս նշանավոր եղավ մեծ հայագետի ծանրակշիռ խոսքը, որն ամփոփված
և ի մի է բերված 1933 թ. տպագրված «Հայոց լեզվի տաղաչափություն, Մետրիկա» աշխատության մեջ:
Սա է խիստ ընդհանրացված Մ. Աբեղյանի բազմավաստակ գործունեության արդյունքների համառոտ ուրվագիծը, որ բնութագրվում է նորարարության, հայտնագործությունների և գիտական համակարգեր ստեղծելու բազում
սխրանքներով, որոնց շնորհիվ նոր հայագիտությունն իր չորս կարևոր ճյուղերով բարձրացավ զարգացման մի աննախադեպ աստիճանի:
Աբեղյանի գիտական ժառանգության մի ամբողջ դարաշրջան է նշանավորվում հայագիտության պատմության մեջ: Նիկոլ Աղբալյանի բնութագրմամբ`
Մ. Աբեղյանը «մտավորական մեծ ճիգի մարդ էր, որ կազմակերպել է մեր ազգային գիտակցությունը» հայ հոգևոր մշակույթի տարբեր բնագավառների
նկատմամբ:
Պատմական և հանրային մեծ ծառայություն է ասիկա հայ մշակույթին, որ
փառքով պետք է արձանագրվի և անկորուստ մնա հայոց գրականության
պատմության մեջ»8: Իսկ հայ մեծ բանաստեղծ Պարույր Սևակը գրել է. «Մ. Աբեղյանի մեջ ներդաշնակ կյանքով ապրում են թե՛ մեծ լեզվաբանը, թե՛ մեծ
գրականագետը, թե՛ մեծ բանագետը, իրենց արանքում տեղ տալով նաև մեծ
պատմաբանին և մեծագույն տաղաչափագետին: Ահա թե ինչու ոչ միայն կարող ենք, այլ պարտավոր ենք, հպարտությամբ նշել, որ հայագիտության բոլոր
մեծ երախտավորների մեջ առայսօր Մ. Աբեղյանն է ամենաներդաշնակ, ավելի ճիշտ բառավ ասած` կատարյալ դեմքը»9:

Մ. ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԵՐԿԵՐԸ
ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՑԱՆԿ 10

8

Ն. Ա ղ բ ա լ յ ա ն. Ամբողջական երկեր I, Գրական-քննադատական երկեր,
Բեյրութ, 1950, էջ 410-411:
9 Պ. Ս և ա կ. Պաշտոնական ընդդիմախոսություն Ս. Հարությունյանի «Մանուկ
Աբեղյան» դոկտորական դիսերտացիայի մասին, 1971, էջ 4-5, ձեռագիր, պահվում է Ս.
Հարությունյանի անձնական արխիվում:
10 Ներկա մատենագիտությունը կազմելիս նկատի ենք ունեցել Ա.Գրիգորյանի
«Մատենագիտական ցանկ Մ. Աբեղյանի աշխատությունների, 1886-1944» («Գրականբանասիրական հետախուզումներ», գիրք, Երևան, 1946, էջ 427-447) և Ռ.
Բաբաջանյանի «Մանուկ Խաչատուրի Աբեղյան (Բիբլիոգրաֆիա)», Երևան, 1963
աշխատությունները:
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I. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ա. Բանագիտական – ազգագրական երկեր
1.Դավիթ և Մհեր, ժողովրդական դյուցազնական վեպ, Շուշի, 1889, 61 էջ:
2.Ազգային վեպ («Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ», Կ.Պոլիս, 1874, ու
«Դավիթ և Մհեր», Շուշի, 1889, ժողովրդական պատումներն իբրև կես-պատմական և կես-դյուցազնական հին վեպ), «Մուրճ», 1889, № 10, էջ 1592-1608, №
11, էջ 1738-1761, 1890, № 1, էջ 38-49, № 2, էջ 220-236:
3.Dеr armenische Volksglaube, Leipzig, 1899, 127 s.
4.Հայ ժողովրդական առասպելները Մ.Խորենացու Հայոց պատմության
մեջ, (Քննադատություն և ուսվածք), «Արարատ», 1899, № 1 էջ 30-37, № 2, էջ 8187, № 3-4, էջ 136-142, № 5 էջ 200-207, № 6 էջ 246-256, № 7 էջ 304-310, № 8 էջ
360- 367, № 10-11, էջ 459-467, № 12, էջ 529-535, 1900, № 1, էջ 32-39, № 2, էջ 8692, № 3, էջ 140-144,№ 4,էջ 193-205, № 5 էջ 264-267, № 6, էջ 302-307, № 7, էջ 354361, № 8-9, էջ 415-425, № 10, էջ 484-495, № 11, էջ 548-558, № 12, էջ 623-631,
1901, № 2, էջ 107-118, № 3, էջ 174-180, № 4, էջ 250-257: Նույնը` առանձին
հրատ.,Վաղարշապատ, 1899, 602 էջ:
5.Հազար ու մի խաղ, ժողովրդական երգարան, I հիսնյակ, [Կոմիտասի համատեղ խմբագրությամբ],Վաղարշապատ, 1903, 70 էջ. նույնը` Բ. տպագրութ.,
Վաղարշապատ, 1904, 71 էջ. նույնը, Գ տպագրութ.,Երևան, 1969, 134 էջ:
6.Ժողովրդական խաղեր, «Արարատ», 1904, № 2, էջ 172-188, № 3, էջ 259272, № 4, էջ 354-357, № 5, էջ 467-474, № 6, էջ 556-563, № 7-8, էջ 642-648, № 9, էջ
772-785, № 10, էջ 884-898, № 11, էջ 975-988. նույնը, առանձին հրատ.` «ժողովրդական խաղեր (ուսվածք)», Վաղարշապատ, 1904, 117 էջ. նույնը, որոշ հավելումով` «ժողովրդական խաղիկներ», ներածություն, Երևան, Հայպետհրատ,
1940, էջ 7-107. նույնի վերահրատարակությունը` «ժողովրդական խաղիկներ»
վերնագրով, «Երկեր», հատ. Բ., Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1967, էջ 283-383:
7.Ժողովրդական երգարան և «Հազար ու մի խաղեր», [պատասխան «Հազար ու մի խաղ»-ի «Մուրճ»-ի գրախոս Ա.Վ.Ղ.-ին], «Արարատ», 1904, № 12, էջ
1078-1096. նույնը` «Ժողովրդական խաղեր (ուսվածք)», Վաղարշապատ,
1904,էջ 99-117:
8.Հազար ու մի խաղ, ժողովրդական երգարան, II հիսնյակ, [Կոմիտասի
համատեղ խմբագրությամբ], Վաղարշապատ, 1905, 103 էջ:
9.Հայ ժողովրդական վեպը, «Ազգագրական հանդես», 1906, գիրք XIII, № 1,
էջ 5-36, գիրք XIV, № 2, էջ 39-68, 1907, գիրք XV, էջ 5-52, գիրք XVI, էջ 69-117,
1908, գիրք XVII, № 1, էջ 5-36, գիրք XVIII, № 2, էջ 5-24. նույնը` առանձին
հրատ.,Թիֆլիս, 1908, 212 էջ:
10.Давид Сасунский (Народная эпопея), пер.В.Брюсова, «Поэзия Армении»,
Москва, 1916, стр. 135-152:
11.Սասունցի Դավիթ և Մհեր (Մոկաց բարբառով), «Գրական գոհարներ»,
հատ.I Թիֆլիս, Պետհրատ, 1922, էջ 72-104:
12.Հին գուսանական ժողովրդական երգեր, «ՀՍԽՀ Պետհամալսարանի գիտական տեղեկագիր», 1927, № 2-3, էջ 185-257, 1928, № 4, էջ 33-42, 1930, № 6, էջ
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63-208. նույնը` առանձնատիպ, Երևան, էջ 1931, 268, նույնը` «Երկեր», հատ.Բ,
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,Երևան, 1967, էջ 11-280:
13.Սասնա ծռեր, Հայ ժողովրդական վեպ, ընդհանուր խմբագրությամբ
Մ.Աբեղյանի, աշխատակցությամբ` Կ.Մելիք-Օհանջանյանի, հատ.I, Երևան,
Պետ-հրատ, 1936, 1128 էջ. հատ.II մաս I, Երևան, Պետհրատ, 1944, էջ 404, մաս
II , Երևան, Պետհրատ, 1951, 1005 էջ:
14.Սասունցի Դավիթ, Հայկական ժողովրդական էպոս, [համահավաք բնագիր], կազմեցին Մ. Աբեղյան, Գ. Աբով., Ա. Ղանալանյան, Ընդհ.խմբագրութ. և
առաջաբան Հ. Օրբելու, Երևան, Հայպետհրատ, 1939, XXXI+385 էջ.նույնը` II
հրատ.,Երևան, Հայպետհրատ. 1961, LXIV+334 էջ. նույնը ռուսերեն` Давид
Сасунский, Армянский народный эпос, пер.Державина В.В Кочеткова
А.С.,Липскерова, К.А., Шервинского С.В., Ереван, Армгиз, 1939, XXV +386
с.նույնը` Москва, Госиздат, 1939, XII+335 с11. նույնը` Москва, 1958, 395 с.
15.Մատենագիտություն «Սասունցի Դավիթ» հայ ժողովրդական վեպի մասին, «Սասունցի Դավիթ» (Հայ ժողովրդական էպոս),Բիբլիոգրաֆիա, պրակ I,
կազմ.Մ.Բաբայան և Ս.Միքայելյան, Երևան, Պետհրատ, 1939, էջ XV-LXXIII,
(կարդացվել է ԽՍՀՄ գիտ.ակադ.,Հայկ.Ֆիլիալի հոբելյանական սեսիայում,
1939, օգոստոս 22-ին և 23-ին). նույնը տպագր.` «Սասունցի Դավիթ, հոբելյանական ժողովածու», նվիրված էպոսի 1000-ամյակին, Երևան, Արմֆանի
հրատ., 1939, էջ 7-59. նույնը` ռուսերեն, Библиография об армянском народном
эпосе «Давид Сасунский», в кн.: «Давид Сасунский (Юбилейный сборник,
посвящен 1000-летию эпоса)», Ереван, изд.Армфана, 1939, с.55-95.նույնը`«Երկեր», հատ.Ա, Հավելված, Երևան, 1966, էջ 517-554:
16.Մեր վեպի էական թեման, «Գրական թերթ», 1939, № 23:
17.Полвека работы над эпосом, «Известия», 1939, № 213:
18.Վիպական երգեր, «ՍՍՌՄ գիտ. ակադ. Հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր», 1940, № 4-5, էջ 45-70:
19.Ժողովրդական խաղիկներ, գյուղական փոքր երգեր իրենց փոփոխակներով.մասնակի աշխատակց.Կոմիտասի, Երևան Հայպետհրատ, 1940, էջ 583:
20.Գուսանական ժողովրդական տաղեր, հայրեններ և անտունիներ (ուրախության, սիրու, հարսանիքի, օրորոցի, լացի), Երևան, Արմֆանի հրատ.,1940,
340 էջ:
21.«Վիշապներ» կոչված կոթողներն իբրև Աստղիկ-Դերկետո դիցուհու արձաններ, Երևան, Արմֆանի հրատ., 1941, էջ 104:
22.Երկեր [ութ հատորով], հատ. Ա, Հայ վիպական բանահյուսություն, հատորի խմբագրությունը,նախաբանը և ծանոթագրությունները Ա.Ղանալանյանի, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1966, (Ա-ԻԴ) + էջ 571:
23.Երկեր [ութ հատորով], հատ.Բ, Հայ քնարական բանահյուսություն, հատորը կազմեց և խմբագրեց Ա.Ղանալանյան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1967,
388 էջ:
11

Բացի ռուսերենից, «Սասունցի Դավիթ» ժողովրդական վեպի համահավաք
բնագրերը թարգմանվել և լույս են տեսել նաև ֆրանսերեն, անգլերեն, չինարեն,
մասամբ լեհերեն, ինչպես նաև ամբողջությամբ կամ հատվածաբար` Սովետական
Միության տարբեր ժողովուրդների լեզուներով:
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բ. Գրականագիտական-բնագրագիտական
աշխատություններ
1(24). Պարոնյանի մասին, «Նոր-դար», 1981, №№ 106, 107, ստորագր.` Գիսավոր:
2(25).Գրական դպրոցներ, (Ա. Վերածնություն, հումանիզմ և վերանորոգություն, Բ. Սքոլաստիկա, Գ. Ֆրանսիական կլասիցիզմ, ռոմանտիզմ), «Նորդար», 1896, №№ 26, 28, 92, 93, 98, 99, 100, 102, 104, 107, 108, 112, 117, 121, 125,
«Նոր-դար», 1897, №№ 47, 48, 51, 52, 54, 56, 60, 63, 66, 69, 71:
3(26).Ուրվագծեր XIX դարու հայոց գրականության պատմությունից, «Արարատ», 1908, № 10, էջ 890-904, № 12, էջ 1103-1115, 1909, № 3, էջ 257-270, № 4,
էջ 321-334, № 5-6, էջ 417-438, № 9, էջ 722-733:
4(27).Ուրվագծեր հայոց գրականության պատմությունից. Հովհաննես Հովհաննիսյան, «Արարատ», 1912, № 4, էջ 347-363, № 5-6, էջ 515-524:
5(28).Ուրվագծեր հայոց գրականության պատմությունից. Շարականների
մասին, «Արարատ», 1912, № 7-8, էջ 720-732, № 9, էջ 823-836, № 10-11, էջ 10021028, № 12, էջ 1146-1162:
6(29).Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն հայոց, աշխատութեամբ Մ.Աբեղյան և Ս.Յարութիւնեան, Տփղիս, 1913, (Ա-ԿԲ)+396 էջ: (Մատենաշար` «Պատմագիրք Հայոց», ի լոյս ածեալ բաղդատութեամբ ձեռագրաց ի ձեռն Գ.ՏէրՄկրտչեան, Ստ.Մալխասեանց, Ստ.Կանայեանց, Մ.Աբեղյան, Ս.Յարութիւնեան և այլոց, ընդ վերակացութեամբ Ստ.Մալխասեանց, հատոր երկրորդ,
գիրք առաջին, Մովսէս Խորենացի):
7(30).Ս.Գրիգոր Նարեկացի, «Ազգագրական հանդես», գիրք XXVI, 1916, էջ
85-136:
8(31).Ընդհանուր տեսություն հայոց հին բանաստեղծության, Դասախոսություն, Թիֆլիս, 1917, 36 էջ:
9(32).Համառոտություն հայ ժողովրդական վեպի և հին գրականության
պատմության (դասընթաց Երևանի ժող.համալսարանի 1921-1922 ճեմ.տարվա), Երևան, Պետհրատ, 1923, (Ա-Բ)+68 էջ:
10(33).Հայոց միջնադարյան առակները և սոցիալական հարաբերությունները նրանց մեջ, «ՀՍԽՀ կուլտուրայի պատմության ին.տի աշխատություններ», հատ I, 1935, էջ 5-52. նույնը` առանձնատիպ, Երևան, 1935, 52 էջ:
11(34).Մեսրոպ Մաշտոցի մահվան 1500-ամյակի առթիվ, «Խորհրդային Հայաստան», 1940, № 159:
12(35).Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գրի ու գրականության սկիզբը, «Սովետական գրականություն», 1941, № 1, էջ 47-51, № 2, էջ 41-51.նույնը արտատպված`
«Մեսրոպ Մաշտոց, հոդվածների ժողովածու», Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.,
1962, էջ 242-305.նույնը` «Կորյուն, Վարք Մաշտոցի» գրքում, Երևան, Հայպետհրատ, 1962, էջ 5-68:
13(36).Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, բնագիրը, ձեռագրական այլընթերցվածներով, թարգմանությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով..., Երևան,
Հայպետհրատ, 1941, 126 էջ նույնը` [Բ.տպագրութ.], Կահիրե, տպ. «Հուսաբեր», 1941, 126 էջ.նույնը միայն բնագիրը` ռուսերեն, Корюн, Житие Маштоца,
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пер. Ш.В.Смбатяна и К.А Мелик-Оганджаняна, Ереван, Айпетрат, 1962, 164
с.նույնը` անգլերեն, The litfe of Mashtots transland by Bedros Norehad, [կից գրաբար բնագրով] Boston, Նյու-Յորք, 1964, էջ 96:
14(37).Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, աշխարհաբար թարգմանությունը ներածական ուսումնասիրությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով`
Մ.Աբեղյանի, պատրաստեց հրատարակության և խմբագրեց` Էմ.Ա.Պիվազյան. Երևան, Հայպետհրատ, 1962, էջ 177:
15(38).Վերածնությունը հայոց հին գրականության մեջ, «ՍՍՌՄ գիտ.ակադ. Հայ. ֆիլիալի տեղեկագիր», 1941, № 5-6, էջ 85-106:
16(39).Դարձյալ հայ գրերի գյուտի շուրջը, (ֆիլ. գիտ.թեկնածու Ի.Աբուլաձեի հոդվածի առթիվ), «Սովետական գրականություն», 1941, № 5-6, էջ 131-134:
17(40).Կյանքի և աշխարհայեցության փոփոխությունը 10-րդ դարի վերջերում և 11-րդ դարի սկիզբներում իբրև հիմք հայոց հին գրականության վերածնության շրջանի, «ՍՍՌՄ գիտ.ակադ.Հայկ. ֆիլիալի Տեղեկագիր, Հասարակ.
գիտություններ», 1943, № 1, էջ 39-52:
18(41).Հովհաննես Սարկավագ վարդապետ, «ՀՍՍՌ ԳԱ հասարակ. գիտ.
տեղեկագիր», 1944, № 1-2, էջ 31-60:
19(42).Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք I, սկզբից մինչև X
դար, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.,1944, էջ 647, նույնը` Բ. տպագրութ., Բեյրութ,
տպ. «Սևան», 1955, էջ 683, [լուսատիպ]:
20(43).Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք II, XI-XIX դարի 30ական թթ.,Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.,1946, էջ 599:
21(44). История древнеармянской литературы, том I, пер. К.А МеликОганджаняна, Ереван, изд. АН Арм. ССР, 1948, XVI+524 с.
22(45). Երկեր [ութ հատորով], հատ.Գ, Հայոց հին գրականության պատմություն գիրք I, հատորը հրատարակության պատրաստեց և խմբագրեց Էմ.Պիվազյանը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1968, 694 էջ:
գ. Լեզվաբանական աշխատություններ
1(46).Ժողովրդական վեպի շեշտադրությունը (Արևելյան ճյուղի բարբառների մեջ), «Նոր-դար», 1890, №№ 141, 142, 143, 144, 145:
2(47).Ուղղագրական նկատողություններ, «Նոր-դար», 1890, №№ 151, 153,
154, 155:
3(48).Ուղղագրական նկատողություններ, (Օտարազգի բառերի ուղղագրությունը), «Նոր-դար», 1890, №№ 161, 162, 164, 166, 168, 169:
4(49).Գրաբարի երկբարբառների և ու, թե՞ ւ, թե՞ վ, «Նոր-դար», 1890, №№
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197:
5(50).Հայոց լեզվի ուսումը, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 122, անստորագիր:
6(51).Մի պատմություն, [առաջնորդող, հայոց լեզվի մասին], «Նոր-դար»,
1891, № 138, անստորագիր:
7(52).Հայոց լեզվի ուղղագրություն, Թիֆլիս, 1892, 146 էջ:
8(53).Հաճո՞ւյք թե օրենք, [Հայոց լեզվի ուղղագրության շուրջը. պատասխան Ղ.Աղայանին], «Նոր-դար», 1893, № 38:
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9(54).Մի տառադարձական խնդիր, «Նոր-դար», 1896, № 128:
10(55).Երկու բառ, (բանասիրական), «Նոր-դար», 1897, № 28:
11(56).Մեր երկու գրական լեզվի միության խնդիրը, «Արարատ», 1897, № 910, էջ 424-431, № 11-12, էջ 494-503:
12(57).«Նա» և «այն» [դերանունների գործածության մասին], «Նոր-դար»,
1897, № 160, 161:
13(58).Աշխարհաբարի քերականություն. դասագիրք ստորին դասարանների համար, Վաղարշապատ, 1906, (Ա-է)+էջ 168:
14(59).Տարրական քերականություն, ուղղագրական վարժություններով,
ստորին դասընթաց, Թիֆլիս, 1907, II+84 էջ. նույնը` II հրատ., մշակված և բարեփոխված, Թիֆլիս, 1908, II+80 էջ, նույնը` III հրատ., մշակված և ընդարձակած, Թիֆլիս, 1910, 104 էջ. նույնը` IV հրատ., Թիֆլիս, 1913, էջ 102 ,նույնը` V
հրատ.,Թիֆլիս, 1916, էջ 102:
15(60).Գրաբարի համառոտ քերականություն, Վաղարշապատ, 1907, էջ
207, նույնը` վերամշակված II հրատ., Երևան, 1936, 210 էջ:
16(61).Աշխարհաբարի հոլովները, (քերականական խնդիրներ), «Արարատ», 1908, №№ 1, 2, 3, 4, 5-6, 7- 8. նույնը` առանձին հրատ.,Վաղարշապատ,
1908, 84 էջ:
17(62).Գայլ և գայլի պատահարներ. ուղղագրական հոդվածներ, (թելադրության համար պատրաստված), Թիֆլիս, 1908, էջ 31 նույնը` II հրատ.,Թիֆլիս, 1913, էջ 31:
18(63).Հայցական հոլովը մեր աշխարհաբարում, Վաղարշապատ, 1909, էջ
80:
19(64).Գրագետ. ուղղագրական ձեռագիր հոդվածներ, [Մ.Մատենճյանի և
Մ. Աբեղյանի հեղինակակցությամբ], գիրք I, Թիֆ., 1912, 64 էջ. գիրք II, Թիֆլ.,
1912, էջ 72, նույն գրքի II հատ.,Թիֆլ.,1913, գիրք I, էջ 64, գիրք II, էջ 64, նույն
գրքի III հրատ., 1914, գիրք III, Թիֆլիս, 1913, էջ 69, նույնի II հրատ., Թիֆլ.,
1915, նույնի III, հրատ., Թիֆլիս, 1917:
20(65).Բայի եղանակներն արևելյան աշխարհաբարում, «Արարատ», 1912,
№ 2, էջ 170-181, № 3, էջ 261-271:
21(66).Աշխարհաբարի շարահյուսություն, Վաղարշապատ, 1912, (Ա-Դ)+էջ
364, նույնը` Բ. հրատ., «Հայոց լեզվի տեսություն», Երևան, 1965, էջ 355-690:
22(67).Մեր ուղղագրության մասին, (կարդացված 1913 թ. հոկտ. 14-ին ս.
Էջմիածնում, Համազգային Մեծ հոբելյանի հանդեսի ժամանակ), «Արարատ»
1913, № 11, էջ 1047-1071, № 12, էջ 1120-1141):
23(68).Գրաբարի դասագիրք, գիրք I, դասընթաց Գ դասարանի, (թեմական
դպրոցների նոր ծրագրով), Թիֆլիս, 1915, էջ 188:
24(69).Գրաբարի դասագիրք, գիրք II, դասընթաց Դ դասարանի, (թեմական
դպրոցների նոր ծրագրով), Թիֆլիս, 1916, էջ 198:
25(70).Ռուս-հայերեն իրավաբանական առձեռն բառարան, [Տ.Հովհաննիսյանի, Ստ.Մալխասյանցի և ուրիշների հեղինակությամբ], Թիֆլիս, 1919, 100
էջ:
26(71).Զեկուցում Հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմի մասին, Էջմիածին,
1921, էջ 24:
27(72).Առաջնորդ հայոց լեզվի նոր ուղղագրության, Երևան, 1922, 15 էջ:
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28(73).Հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմի խնդիրը, «Խորհրդային Հայաստան», 1922, №№ 35, 45:
29(74).Հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմը, «Խորհրդային Հայաստան»,
1922, № 59:
30(75).Ուղղագրության ռեֆորմը, «Խորհրդային Հայաստան», 1922, № 72,
ստորագր`X:
31(76). Ուղղագրության ռեֆորմը, Երևան, Պետհրատ, 1925, 116 էջ:
32(77).Ռուս-Հայերեն ռազմական բառարան, Երևան, 1925, [կազմի վրա`
1927], էջ 724:
33(78).Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1931, Հրատ. Մելքոնյան ֆոնդի, էջ
378, նույնը` Բ. հրատ., Երևան, «Միտք» հրատ., 1965, էջ 5-354:
34(79).Նախագիծ Հայաստանի ՍԽՀ բնակավայրերի անունների ճշգրտման
և ձևավորման, [Հր.Աճառյանի, Ստ.Լիսիցյանի և այլոց հեղինակակցությամբ],
Երևան, 1933, էջ 58, ապակետիպ:
35(80).Բժշկական տերմինոլոգիա.Անատոմիական տերմիններ, [Լ. Հովհաննիսյանի և ուրիշների հեղինակցությամբ], Երևան, 1934, էջ 112, ապակետիպ:
36(81).Լատին-ռուս-հայերեն բժշկական բառարան, [Լ. Հովհաննիսյանի և
Ա. Տեր- Պողոսյանի հեղինակակցությամբ], Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.,1951, էջ
471:
37(82).Հայոց լեզվի տեսություն, [«Հայոց լեզվի տեսություն» և «Աշխարհաբարի շարահյուսություն»], տեքստը տպագրության պատրաստեց և խմբագրեց Ալ. Ա. Մարգարյանը, Երևան, «Միտք» հրատ.,1965, էջ 699:
38(83).Գրաֆիկ արվեստների և քանդակագործության տերմինաբանական
բառարան, [Դ.Դեմիրճյանի և Գ.Լևոնյանի հեղինակակցությամբ], 2000 բառ,
ձեռագիր, պահվում է ՀՍՍՀ ԳԱ արվեստի ինստիտուտի արխիվում:
39(84).Մի քանի քերականագիտական խնդիրների մասին, ձեռագիր, 275
մեքենագիր էջ, պահվում էր որդու` ՀՍՍՀ ժող. նկարիչ Մհեր Աբեղյանի անձնական արխիվում:
40(85).Երկեր [ութ հատորով] հատ.,Զ, Հայոց լեզվի տեսություն (հնչյունաբանություն, բառակազմություն, իմաստաբանություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն, աշխարհաբարի հոլովները), հատորը պատրաստեց և ծանոթագրեց Պ.Շարաբխանյանը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1974, էջ 848:
գ. Տաղաչափագիտական հետազոտություններ
1(85).Հայերեն տաղաչափության մասին, «Համբավաբեր», 1916, № 21, էջ
666-670, № 22, Էջ 702-703, № 23, էջ 729-733, № 25, էջ 789-795, № 26, էջ 857-861:
2(86).Տաղաչափության զարգացումը Չարենցի և ուրիշների բանաստեղծությունների մեջ, «Նորք», գիրք III, 1923, էջ 263-290:
3(87).Հայոց լեզվի տաղաչափություն, (Մետրիկա), Երևան, հրատ.Մելքոնյան ֆոնդի, 1933, էջ 459:
4(88).«Շահնամայի» ոտանավորի չափը հայ բանաստեղծության մեջ, «Ֆիրդուսի», Ժողովածու, Երևան, Պետհրատ, 1934, էջ 117-128:
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5(89).Մի քանի տաղաչափական խնդիրների մասին, ձեռագիր, պահվում է
Ե.Չարենցի անվ. գրականության և արվեստի թանգարան Մ.Աբեղյանի ֆոնդում (№ 76):
6.(90).Երկեր [ութ հատորով] հատ., Ե, Հայոց լեզվի տաղաչափություն
(Մետրիկա). Հոդվածներ տաղաչափության վերաբերյալ. Հայերեն տաղաչափություն մասին էջ 385-412, Տաղաչափության զարգացումը Չարենցի և ուրիշների բանաստեղծությունների մեջ էջ 412-446, «Շահնամե»-ի ոտանավորի չափը հայ բանաստեղծության մեջ 446-453, Մի քանի տաղաչափական խնդիրների մասին («Մի գրախոսականի» առթիվ), էջ 453-501, հատորի խմբագրությունը և ծանոթագրությունները Էդ.Ջրբաշյանի, տեքստի պատրաստումը` Ե.Բաստրմաջյանի, Երևան ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1971, 512 էջ:
7.(91).Երկեր [ութ հատորով] հատ., Է, Ազգագրական և գրական բանասիրական հետազոտություններ.Հայ ժողովրդական հավատքը էջ 11-185, «Վիշապներ» կոչված կոթողներն իբրև Աստղիկ-Դերկետո արձաններ էջ 103-185,
Գրական-բանասիրական հոդվածներ և հետազոտություններ. Գրական
դպրոցներ էջ 185-264, Ընդհանուր տեսություն հայոց հին բանաստեղծության
էջ 315-340, Հովհաննես Հովհաննիսյան էջ 340-403, Դարձյալ Հայ գրերի գյուտի
շուրջը էջ 395-403, Ինչ է Աբովյանի «Բայաթի» ասածը էջ 403-406, Կոմիտաս
վարդապետը և յուր գործը էջ 420-431, Հիշողություններ Կոմիտասի մասին էջ
431-440, Հանգուցյալ Կարապետ եպիսկոպոսի գիտական աշխատանքը էջ
440-449, Գրախոսություններ. Հովհ. Թումանյանցի, Ալեքսանդր Ծատուրյանի,
Հակոբ Հակոբյանի բանաստեղծությունների անդրանիկ ժողովածուների մասին էջ 340-394, Ժողովրդական երգարան և «Հազար ու մի խաղ»-ի վերաբերյալ
էջ 405-420, Հավելված (,Dеr Armenische Volksglaube գրքի լուսատիպը) էջ 147580, խմբագրեց և ծանոթագրեց Ս.Հարությունյանը, Երևան ՀՍՍՀ ԳԱ
հրատ.,1975 թ.,604 էջ:
8(92).Երկեր[ութ հատորով] հատ.,Ը, Դավիթ և Մհեր ժողովրդական դյուցազնական վեպ էջ 7-12, Ազգային վեպ էջ 12-65, Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենցու Հայոց պատմության մեջ (Քննադատություն և ուսվածք) էջ
66-272, Ժողովրդական լեզվի շեշտադրությունը (Արևելյան ճյուղի բարբառների մեջ) էջ 273-292, Գրաբարի երկբարբառներն էջ 292-330, Մեր ուղղագրության մասին էջ 330-367, Հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմի մասին էջ 367384 Ուղղագրական ռեֆորմը էջ 384-493, Մի քանի քերականական խնդիրների
մասին էջ 493-636 և գրականագիտական այլ հետազոտություններ, բնագրերը
տպագրության պատրաստեցին` Հ. Աբեղյան, Պ. Հակոբյան, Ս. Հարությունյան,
Ս. Կոստանյան, Երևան ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1985թ., 672 էջ:

II. ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԹԱՏԵՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1(93).Աբեղյան Մ., Դավիթ և Մհեր, Շուշի, 1889, «Նոր-դար», 1889, №№ 137,
140, 141, անստորագիր:
2(94).Ատրպետյան Ս.,Խև Կարապետ, Վեպ հայ կաթոլիկների կյանքից,
«Նոր-դար», 1889, №№ 169, 170, ստորագր.` Վարսամ:
3(95).Հախումյան Ս.,Մանիկ, (Ժամանակակից վեպ), Շուշի, 1889, «Նորդար», 1889, № 176, ստորագիր` Վարսամ:

120

ê³ñ·Çë Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ²ÝÝ³ äáÕáëÛ³Ý

4(96).Մարաղյան Հ., Քանդած օջախ, (Անցյալից մի հիշողություն), Ախալցխա, 1889, «Նոր-դար», 1889, № 183, ստորագր.` Վարսամ:
5(97).Լեո, Կորածներ, (Վեպ), Թիֆլիս, 1889, «Նոր-դար», 1889, №№ 203, 204,
ստորագր.` Վարսամ:
6(98).«Հանդես գրականական և պատմական», գիրք I և II, Մոսկվա, 18881889, «Նոր- դար», 1889, №№ 207, 208, ստորագր.` Վարսամ:
7(99).Սյոլյուկ, Սատանայի օջիլ, «Հանդես գրակ.և պատմ.», գիրք II, 1889,
«Նոր-դար», 1889, № 211, ստորագր.` Վարսամ:
8(100).Թամար, (Պատկեր), թարգմ. Մելքոն Պապյան-Դանագյոզ, Թիֆլիս,
1889, «Նոր- դար», 1889, № 213, ստորագր.` Վարսամ:
9(101).Արևելյան վիպաշխարհ, Ա, Ռոստեմ և Զոհրաբ, (թարգմ.գերմաներենից` Փ. Վարդանյան), Թիֆլիս, 1889, «Նոր-դար», 1890, № 3, ստորագր.` Վարսամ:
10(102).Մովսես Խորենացու Հայկական պատմություն, աշխարհաբար
թարգմ. և լուսաբանեց Խորեն ծ. վ. Ստեփանյան, Ս. Պետերբուրգ, 1889, «Նորդար», 1890, №№ 10, 11, 12, 13, 14, ստորագր.` Վարսամ:
11(103).Ե. Մ., Փավստոս Բուզանդ, Վիեննա, 1890, «Նոր-դար», 1890, № 38,
ստորագր.` Վարսամ:
12(104).Շիլլեր, Ավազակներ, (Ողբերգություն), գերմ.թարգմ.Փ.Վարդանյան,
Թիֆլիս, 1890, «Նոր-դար», 1890, № 40, ստորագր.` Վարսամ:
13(105).Խայաթի (Սուքիաս Զահրիյան), Անձայն կիթառ, (Ժամանակակից
երգեր), Ալեքսանդրապոլ, 1889, «Նոր-դար», 1890, № 46, ստորագր.` Վարսամ:
14(106).Զեփհյուր (Վահան Ֆ.Մալեզյան), Մրմունջք, (Պատանեկական խոհեր), Կ. Պոլիս, 1890, «Նոր-դար», 1890, № 46, ստորագր.` Վարսամ:
15(107).Սաֆի-Սատիր (Արտակ Տ.Սարգսյան-Պարզյանց), Բողբոջ, (Բանաստեղծություններ), I գրքույկ, Երևան, 1890, «Նոր-դար», 1890, № 46, ստորագր.` Վարսամ:
16(108).Րաֆֆի, Հայ կինը և հայ երիտասարդությունը, Թիֆլիս, 1890, «Նորդար», 1890, 1890, №№ 64, 65, ստորագր.` Վարսամ:
17(109).«Մուրճ», քաղաքական, հասարակական, գրական ամսագիր, Թիֆլ.,
1889, №№ 1-12, 1890, №№ 1-4, «Նոր-դար», 1890, №№ 75, 76, 77, 78, 79, ստորագր.`Վարսամ:
18(110).Թումանյան Հովհ.,Բանաստեղծություններ, Մոսկվա, 1890, «Նորդար», 1890, №№ 196, 197, ստորագր.` Վարսամ:
19(111).Լեռնենց, Բանաստեղծություններ, Պետերբուրգ, 1890, «Նոր-դար»,
1890, №№ 206, ստորագր.` Վարսամ:
20(112).Րաֆֆի, Մինը այսպես, մյուսն այնպես, (Վեպ Թիֆլիսի վաճառականների կյանքից), Թիֆլ., 1890, «Նոր-դար», 1891, № 81, ստորագր.` Վարսամ:
21(113).Պալասանյան Ստ., Պատմություն հայոց, սկզբից մինչև մեր օրերը,
Թիֆլ., 1890, «Նոր-դար», 1891, №№ 98, 99, ստորագր.` Վարսամ:
22(114).Ծատուրյան Ալ.,Բանաստեղծություններ, Մոսկվա, 1891, «Նորդար», 1891, №№ 104, 105, 106, 108, 109, 110, ստորագր.` Վարսամ:
23(115).Բալուղյան Ջ.,Բանաստեղծություններ, Մոսկվա, 1891, «Նոր-դար»,
1891, №№ 113, 115, 117, ստորագր.` Վարսամ:
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24(116).Յաղուբյան Կ.,Հայերեն-ռուսերեն բառարան, Թիֆլիս, 1891, «Նորդար», 1891, №№ 132, 133, 135, ստորագր.` Վարսամ:
25(117).Հայոց դերասանական խմբի այսօրվա ներկայացման առթիվ, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 135, անստորագիր:
26(118).Հայոց թատրոնը, «Նոր-դար», 1891,№№ 136, 139, 141, 142, 147, 150,
156, 161, 162, 165, ստորագր.` z [Մ.Աբեղյան, Նար-դոս]:
27(119).Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, ժողովածու Տիգրան Նավասարդյանց, գիրք VII, Թիֆլիս, 1891, «Նոր-դար», 1891, № 137, ստորագր.` Վարսամ:
28(120).Ղարագյոզյանց Հ.,Կնոջ կոչումը և դրությունը հասարակության
մեջ, Թիֆլ., 1891, «Նոր-դար», 1891, № 145, ստորագր.` Վարսամ:
29(121).Լեո, Վերջին վերքեր, (Ղարադաղի անցյալից), մաս I, Թիֆլ.,1891,
«Նոր-դար», 1891, № 154, ստորագր.` Վարսամ:
30(122).Հայոց բեմը և մեր թարգմանական պիեսները, [առաջնորդող], «Նորդար», 1891, № 163, անստորագիր:
31(123).Օստրոգորսկի Վ.,Օրլեանի կույսը, ըստ Շիլլերի, թարգմ. Հ. Խ.,
Թիֆլ., 1891, «Նոր-դար», 1892, № 1, ստորագր.` Վարսամ:
32(124).Սեյլան, Խան Միրան, (Ավանդական մի պատկեր Թահմազ շահի
Վասպուրականի արշավանքից), Թիֆլ.1892, «Նոր-դար», 1892, №№ 148, 149,
150, 152, 153, ստորագր.` Վարսամ:
33(125).Սասմա ծռեր, «Սասունցի Դավիթ» ժող.վեպի երկու վարիանտներ
(Ապարանի և Մոկաց բարբառներով), Գրի առավ Գարեգին սարկ.,Թիֆլ., 1892,
«Նոր-դար», 1892, №№ 163, 165, ստորագր.` Վարսամ:
34(126).Շեքսպիր Վ.,Մակբեթ, թարգմ.Ստ.Մալխասյանց, Թիֆլ.,1892, «Նորդար», 1892, №№ 187, 188, 189, 191, 193, 194, 197, 198, ստորագր.` Վարսամ:
35(127).Հովսեփյան Գ.,Փշրանքներ ժողովրդական բանահյուսությունից,
Թիֆլ., 1892, «Նոր-դար», 1893, №№ 7, 8, 9, ստորագր.` Վարսամ:
36(128). Армянские беллетристы, Сборник, изд. под ред. Ю.Веселовского и
М. Берберяна, том I, Москва, 1893, «Նոր-դար», 1893, № 77, ստորագր.` Վարսամ:
37(129).Հակոբյան Հ.,Բանաստեղծություններ, Թիֆլ.,1899, «Նոր-դար», 1900,
№ 4:
38(130).Maxudianz M., Le Parter armenien d’ Akn, Paris, 1912, «Արարատ»,
1912, № 10-11, էջ 1029-1033:
39(131). Меликсет-Беков Л.М., Старинные армянские надписи в Музее
общества истории и древностей в Одессе, Тифл., 1912 «Արարատ», 1912, № 5-6,
էջ 564, ստորագիր` Ա.Մ.:
40(132).Մենեվիշյան Գ.,Գրիգոր «Արարատ», 1912, № 5-6, էջ 561-563, ստորագր.` Ա.Մ:
41(133).Քննութիւն Մալխասեան հրատարակութեանց Ագաթանգեղոսի և
Ղազարայ Փարպեցւոյ ի Նորայրէ Բիւզանդացւոյ, («Հուշարձան», Վիեննա,
1911), «Արարատ», 1912, № 5-6, էջ 561-563, ստորագր.` Ա.Մ.:
42(134).Ամատունի Ս. վ., Հայոց բառ ու բան, Վաղարշապատ, 1912, «Արարատ», 1913, № 4, էջ 393-399:
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43(135).Մ.Աբեղյանի «Ռուս-հայերեն ռազմական բառարանը», [պատասխան «Խորհրդ.Հայաստանի», № 131-ում տպագրված Ա.Մելիքյանի գրախոսականի], «Խորհրդային Հայաստան», 1927, № 137:

III. ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1(136).Լըկուվե Է.,Բարոյախոսություն զկանանց, թարգմ. Շ. Մելիք-Ազարյանց, Կ.Պոլիս, 1889, «Նոր-դար», 1889, №№ 196, 197, 198, ստորագր.` Վարսամ:
2(137).Մի՞թե իրավացի չէ, [ուսուցիչներ ընտրելու հարցի շուրջը], «Նորդար», 1890, № 8, ստորագր.` Մ.Խ:
3(138).Ո՞ւր են մեր կանայքը, «Նոր-դար», 1890, № 29, ստորագր.` Գիսավոր:
4(139).Մամուլի ձայնը, «Նոր-դար», 1891, № 20, ստորագր.` Ա.Մ.:
5(140).Աշուղների մասին, «Նոր-դար», 1891, №№ 102, 103, ստորագր.` Գիսավոր:
6(141).Ո՞վ է երիտասարդը, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 118, անստորագիր:
7(142).Սուրբ գիրք չունենք, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 119, անստորագիր:
8(143).Մամուլի շուրջը, «Նոր-դար», 1891, №№ 119, 120, 126, 129, 151, ստորագր.` Գիսավոր:
9(144).Առաջ իմացիր-հետո խոսիր, [առաջնորդող, Գ.Արծրունու դեմ` Կաթողիկոսական ընտրությունների առթիվ], «Նոր-դար», 1891, № 120, անստորագիր:
10(145).Տեղակալ նշանակում է միայն կաթողիկոսը, «Նոր-դար», 1891, №
121, անստորագիր:
11(146).Ավազակությունները Կովկասում, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891,
№ 123, անստորագիր:
12(147).Երամական երիտասարդներ, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, №
127, անստորագիր:
13(148).Հասարակաց կարծիքը մեզանում, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891,
№ 128, անստորագիր:
14(149).Ավելի լավ է պանդխտել, քան գաղթել, [առաջնորդող], «Նոր-դար»,
1891, № 131, անստորագիր:
15(150).Գործին չծառայող գործիչներ, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, №
133, անստորագիր:
16(151).Պոլսեցիների ձգտումը, [առաջնորդող, հոգևոր առաջնորդների
ընտրության կարգի մասին], «Նոր-դար», 1891, № 134, անստորագիր:
17(152).Կուսակցական և զանազան գործիչներ, [առաջնորդող], «Նոր-դար»,
1891, № 136, անստորագիր:
18(153).Մեր պարբերական մամուլի դրությունից, «Նոր-դար», 1891, № 140,
141, 146, անստորագիր:
19(154).Լրագրական կուսակցություններ, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891,
№№ 143, 144:
20(155).Մտրակողները, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 164, անստորագիր:
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21(156).Դարձյալ մտրակողների մասին, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891,
№ 165, անստորագիր:
22(157).Մանրուք, «Նոր-դար», 1892, № 64, ստորագր.` Գիսավոր:
23(158).Ցավալի իրողություն, [առաջնորդող, Թիֆլիսում խոլերայի դեպքերի առթիվ], «Նոր-դար», 1892, № 115, անստորագիր:
24(159).Մեր գթության քույրերը, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1892, № 116,
անստորագիր:
25(160).Բարեգործությունը հայոց մեջ, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1892, №
118, անստորագիր:
26(161).Նամակ Ավստրիայից, Վեհափառ կաթողիկոսին ընդունելության
Պատրաստություններ Վիեննայում, «Նոր-դար», 1893, № 136:
27(162).Նամակ Ավստրիայից, [Եվրոպայի հայ համայնքի կողմից Խրիմյան
Հայրիկի ընդունելության նախապատրաստության մասին], «Նոր-դար», 1893,
№ 141:
28(163).Հեռագիր Վեննայից, [Խրիմյան Հայրիկի ժամանումը Վիեննա],
«Նոր-դար», 1893, № 142:
29(164).Նամակ Ավստրիա-Հունգարիայից, [Եվրոպահայերի այցելությունները Խրիմյան Հայրիկին], «Նոր-դար», 1893, № 142:
30(165).Վեննայից հեռագիրներ, [Խրիմյան կաթողիկոսի այցը պաշտոնական Տարբեր անձանց և մեկնումը Վիեննայից], «Նոր-դար», 1893, № 145:
31(166).Նամակ Ավստրիայից, Կաթողիկոսի ընդունելությունը Վեննայում,
«Նոր- դար», 1893, № 148:
32(167).Նամակ Ավստրիայից, Վեհ.կաթողիկոսը Վեննայում, «Նոր-դար»,
1893, № 149:
33(168). Նամակ Ավստրիայից, [Խրիմյան Հայրիկի այցը Մխիթարյաններին], «Նոր-դար», 1893, № 151:
34(169). Նամակ Ավստրիայից, [Խրիմյան Հայրիկի այցելությունները Վիեննայում], «Նոր-դար»,1893, № 152:
35(170).Թղթակցություններ, [Խրիմյան Հայրիկի Վիեննայում գտնվելու մասին], «Նոր-դար», 1893, № 153:
36(171).Նամակ Գերմանիայից, Վեննայում հավաքված կաթողիկոսական
պատգամավորների վերջաբանը, «Նոր-դար», 1893, № 158:
37(172).Նամակ խմբագրության, [շնորհավորանք «Նոր-դար»-ի 10 ամյակի
առթիվ], «Նոր-դար», 1894, № 10:
38(173).Նամակ Գերմանիայից, [Բիսմարկի և կայսեր հաշտության մասին],
«Նոր- դար», 1894,№ 15:
39(174).Նամակ խմբագրության, [«Արձագանք» և «Նոր-դար» լրագրերի Փարիզի հատ. թղթ.Ս.Սապահգյուլյանի մասին], «Նոր-դար», 1895, № 193:
40(175).Բանագողություն, հայհոյանք, քաղագրություն, [պատասխան «Արձագանք»-ի Խմբագիր Ա.Հովհաննիսյանին, Մ.Աբեղյանի «Գրական դպրոցներ»
աշխատության առթիվ գրած հոդվածի], «Նոր-դար», 1896, №№ 80, 81:
41(176).Նամակ Խմբագրության, [Եզնիկ վ.Գյանջեցյանի հոդվածի դեմ],
«Նոր-դար», 1899, № 102:
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42(177).Գիսավորի հիշատակարանը, (Տեսած և լսած բաներ ս.Էջմիածնում), «Նոր-դար», 1902, №№ 69, 73, 95, 98, 165, 166, 171, 1903, №№ 16, 21, ստորագր.` Գիսավոր:
43(178).Պետք է պարզել, թե ինչ ենք ուզում, «Նոր-դար», 1906, № 2:
44(179).Հայ-թրքական կռիվը, «Նոր-դար», 1906, №№ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23:
45(180).Մեր դպրոցական կյանքից, [պատասխան Հ.Թումանյանի «Հայերեն
չգիտեն» հոդվածի], «Հորիզոն», 1910, №№ 191, 193, 194, 197, 202, 203, 204, 207,
208:
46(181).Հայեր և վրացիներ, «Ժողովրդական ձայն», 1918, №№ 3, 4, 5, 12, 13,
16, 27: Նույնի վերահրատարակությունը տե՛ս Ա.Զաքարյան «Մանուկ Աբեղյանը հայ-վրացական հարաբերությունների մասին» խորագրի տակ Պատմաբանասիրական հանդես 2013թ. № 1, էջ 197-217, օժտված հանգամանալից ծանոթագրություններով:
47(182).«Աշխատավոր» լրագրին, [Մ.Աբեղյանի «Հայեր և վրացիներ» հոդվածի առթիվ` «Աշխատավորի»-ի 25 № 9 առաջնորդի պատասխանը], «Ժողովրդի ձայն», 1918, № 23:
48(183).Մի կարևոր խնդիր, [Գ.Մելիք-Ղարագյոզյանի հայ ինտելիդենցիայի
մասին գրած հոդվածի առթիվ], «Ժողովրդի ձայն», 1918, № 8:
49(184).Մանուկ Հայաստանը, «Ժողովրդի ձայն», 1918, №№ 18, 22, 24, նույնի
վերահրատարակությունը տե՛ս Ա.Զաքարյան «Մանուկ Աբեղյանի ուշագրավ
հոդվածաշարը» խորագրով Պատմաբանասիրական հանդես 2012թ.,№ 2, էջ
240-245` օժտված մանրակրկիտ ծանոթագրություններով:
50(185).Լոռի, (Պատմական տեսություն), «Ժողովրդի ձայն», 1919, №№ 17,
18, 19, 20, 21, 22:
51(186).Արդեն կերպարանափոխվել է մեր երկիրը, [Հայաստանի սովետացման 10-ամյակի առթիվ], «Խորհրդային Հայաստան», 1930, №№ 279:
52(187).Неуклонно крепить Закавказскую федерацию (к 10-й годовщине
установл. сов.власти в Армении).– «Заря Востока», 1930, № 322.
53(188).Բոլշևիկները երբ ձեռնարկում են մի գործ, հաղթահարում են դժվարությունները և գլուխ բերում այն, [ՀԽՍՀ ԽորհուրդներVII hամագումարի առթիվ], «Կուլտուրական ֆրոնտ», 1935, № 1:
54(189).Իմ խոսքը, [Հայաստանի սովետացման 15-ամյակի առթիվ],
«Խորհրդային Հայաստան», 1935, № 29:
55(190).Ինչպես չհիանա մարդ..., [Հայաստանի սովետացման 15-ամյակի
առթիվ], «Խորհրդային Հայաստան», 1935, № 275:
56(188).Խավար ու մռայլ անցյալից դեպի լուսապայծառ շինարարություն,
«Խորհրդային Հայաստան», 1937, № 62:
57(191).Да здравствует народ, создавший эпос, к 1000-летию эпоса!, [к 1000летию эпоса «Давид Сасунский».– «Коммунист», 1939, № 214:
58(192).Праздник советской культуры [декада армянской культуры в
Москве].– «Коммунист», 1941, № 111.
59(193).Еще больше укрепим тыл.– «Коммунист», Ереван, 1941, 22/VI.
60(194).Հաղթությունը մերը կլինի, «Սովետական Հայաստան», 1941, 22/6,
(հատուկ համար):
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61(195).Ամեն գիտություն հաղթության համար, «Գրական թերթ», 1941, №
21:
62(196).Արտասահմանյան երկրների բոլոր հայերին, [կոչ ֆաշիստական
Գերմանիայի հարձակման առթիվ], «Սովետական Հայաստան», 1941, №195,
ստորագր. թվում` Մ.Աբեղյան:
63(197).Նամակ հայ մարտիկներին հայ ժողովրդից, «Սովետական Հայաստան» 1943, № 50, ստորագր.թվում` Աբեղյանը, նույնը` ռուսերեն, «Правда»,
1943, № 58:
64(198).Թող ծաղկի մեր ակադեմիան, [հիմնադրման առթիվ], «Սովետական Հայաստան», 1943, № 242:
65(198).Ակադեմիկոս Մ.Խ.Աբեղյանի ճառը, «Սովետական Հայաստան»,
1943, № 243.նույնի ամբողջական ձեռագիր-բնագիրը պահվում է Ե.Չարենցի
անվան գրականության և արվեստի թանգարանում, Մ.Աբեղյանի ֆոնդ,№ 85,
որի հրատարակությունը տե՛ս Ա.Զաքարյան «Մանուկ Աբեղյանի ելույթը Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիմնադրմանը նվիրված հանդիսավոր նիստում», Պատմաբանասիրական հանդես 2013թ.,№ 2, էջ 3-12 համապատասխան ծանոթագրություններով:

IV. ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀՈՒՇԵՐ
1(199).Գևորգ Դ. Մեծագործ կաթողիկոս ամենայն հայոց, համառոտ կենսագրություն, Վաղարշապատ, 1899, 91 էջ:
2(200).Կոմիտաս վարդապետը և յուր գործը, «Նոր-դար» , 1903, №№ 119,
120, 121:
3(201).Հանգուց. Կարապետ եպիսկոպոսի [Տեր-Մկրտչյան] գիտական աշխատանքը, «Համբավաբեր», 1916, № 6, էջ 177-179, № 7, էջ 212-215:
4(202).Ընկեր Ա.Մռավյանի մասին, «Խորհրդային Հայաստան», 1929, № 245:
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МАНУК АБЕГЯН: БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК И БИБЛИОГРАФИЯ
(К 150-летию со дня рождения)

Резюме
Манук Абегян (1865—1944) – крупнейший представитель классического
арменоведения, научная деятельность которого охватывает четыре области армянской филологии: армянскую фольклористику, историографию древнеармянской литературы, армянскую лингвистику и армянскую метрику. Получив
высшее образование в крупных европейских университетах и начав свою научную деятельность в конце XIX столетия, М. Абегян, вооруженный передовыми
знаниями своего времени, постепенно приступил к системному изучению различных жанров армянской народной традиции (эпическая словесность, древние мифы, старые и новые лирические песни, верования и пр.), тем самым создавая армянскую фольклористику как самостоятельную научную дисциплину.
В течение всей своей научной деятельности Абегян исследует выдающихся
представителей, факты и явления древнеармянской литературы, устанавливает
основные периоды ее развития, раскрывает ее внутренние закономерности и
тем самым создает научную историю древнеармянской литературы. На основе
глубокого изучения восточноармянского языка М. Абегян, создал теорию и
строгую научную систему новоармянской грамматики, стал также автором но-
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воармянской орфографии. Всесторонне исследовав многовековое искусство армянского стихосложения, он заложил основу новой научной дисциплины – армянской метрике. М. Абегян является автором ряда крупных научных открытий и выступает как выдающийся новатор. Благодаря своей яркой индивидуальности и огромной эрудиции, он выводит вышеназванные области науки
из консервативной ограниченности на широкую арену, поднимая арменоведение на новую ступень развития. Своими огромными научными заслугами Манук Абегян знаменует целую эпоху в истории арменистики.

MANOUK ABEGHIAN. BIO-BIBLIOGRAPHICAL ESSAY
AND BIBLIOGRAPHY
(To the 150th birth anniversary)
SARGIS HARUTYUNYAN, ANNA POGHOSYAN
Summary
Manouk Abeghian (1865–1944) is a prominent representative of classical
Armenology, whose scholar activities cover four areas of Armenian Philology:
Armenian Folklore, Historiography of Ancient Armenian Literature, Armenian
Linguistics and Armenian Metrics. After being educated in outstanding European
universities and starting his scientific career in the late 19th century, M. Abeghian,
armed with the advanced knowledge of his time, gradually started his systematic studies
of different genres of the Armenian folk tradition (epic literature, ancient myths, old and
new lyrical songs, religious beliefs and so on), thus founding the field of Armenian
Folklore Studies as an independent scientific discipline. Throughout his scientific career
Abeghian explored prominent scholars, facts and phenomena of Ancient Armenian
Literature, set out the main periods of its development, revealed its internal laws and
regularities, thereby creating the scientific history of the Ancient Armenian Literature.
On the basis of a thorough study of Eastern Armenian, M. Abeghian worked out the
theory and rigorous scientific system of Modern Armenian grammar. He is also
considered to be the author of Modern Armenian spelling. Carrying out a
comprehensive study of the centuries-old art of Armenian verse, he laid down the
foundation of the new scientific discipline Armenian metrics. M. Abeghian made a
number of major discoveries, thus proving to be an outstanding innovator. Due to his
bright personality and great erudition he freed the research fields of the abovementioned disciplines from the narrow bounds of the conservative approach, thus
raising the development of Armenological Studies on to a completely new stage. With
his great scientific achievements Manouk Abeghian signifies an epoch in the history of
Armenian Studies.

