Մ. Ն.

ՏԻքսՈՄԻՐՈՎ

Ս ովետա կան պատմական
գիտությունը
ծանր
կորուստ կրեցւ Վախճանվեց խոշորագույն
գիտնական ոլ Հասարակական
դ՚՚ր^իչ,
ակադեմիկոս

ցում կարող Է տալ Հարևանցի ծ անոթություն լանրա 300-ից ավելի
ուսումնասիրություններիցդ
թեկուզ մի քանիսին։ Ռուսաստանի
սոցիալ-տընտեսական վիճակի ու դասակարգային
պայքարի
պատմությանն
են նվիրված նրա այնպիսի
երկերը , ինչպիսիք են. «Հին Ռուսիայի
վաճառականական ու արհեստավորական
միավորումների մասինս, ((-Գյուղացիական և քաղաքային
ապստամբությունները
Հին Ռու սիայսւմ XI—XI11
դարերում » ւ « 1650 թվականի Պսկովի
ապստամբ
բ ութ յունր», «Ռուսաստանը
XVII դարումа: Ուշագրավ են նաև ակադեմ իկոկի
երկերը
քաղաքների պատմության
մասին («Հին ռուսական
բաղաքներր»,
«Միջնադարյան
Մոսկվա ն XIV—
XV գգ՚*ւ «Հին Մոսկվանյյ, «Նովգորոդ», ((Ցուցակ ռուսական քաղաքների»
և այլնի
Բարձրարժեք
են ակադեմիկոսի
Հետազոտությունները ռուսական պետության
և
իրավունքի
պատմության
բնագավառում ւ Բավական
Է Հի"
շել նրա «Ուսումնասիրություն
«Ռուսա կսւն պրրավդայի»,
«Ձեռնարկ
«Ռուսական
Պ րավդայի» ուսումնասիրության
Համար*,
«1649 թ.
<ւ Սորորային
օրենսգիրքըа
աշխատությունները։

ւդխտյի, Նիկոլաեի; Տիխոմիավր (Գ893—1965),

и/Л իր ստեղծագործական
աժերր,
արտասովոր
ընդունակություններն
ու ողջ կյանքր նվիրարս _
րեյ Լր ժողովրդին ու Հայրենի գիտութ յանու
1917 թ. ավարտելով Մոսկվայի
Համալսարանի
պատմա-բանասիրական
ֆակուլտետը,
Տիխոմիրովն սկսում Լ իր բազմաբեղուն
մանկավարժական ու գիտական
գործունեությունըւ
Գիտնականի ի՛՛՛ր "'• բազմակողմանի
պատրաստությունը, Հետազոտական
աշխատանքի
բ—.րձր
կուլտուրան, Հին ու նոր լեզուների { ^յվագսւյն
իմացությունը,
արտասովոր
ընդուևակութ յուններն ու աշխատասիրությունը
ակաղեմիկոս
Տի խոմիրովին Հնարավորություն
ընձեռեցին
ստեղծել ին բնատիպ ու բարձրարժեք
երկեր՚
պատմական գիտության
գրեթե բոլոր
բնագավառներում* Մեծ գիտնականի
կատարած
Հսկա յա*
կան աշխատանքի
և Հետաքրքրութ յունների գրեթե անընդգրկելի ոլորտի մասին մեզ
պատկերա-

Մեծ Է գիտնականի
վաստակը X— XV111 դարերի սկզբնաղբյուրների
Հավաքման,
ուսումնասիրութ յան ու Հրատարակման
բնագավառում,
ընդ որում լավագույն
աղբյուրագետը
այգ աշխատանքները
կատարում
կր մեծ բարե խղճությամբ1 ժամանակակից
գիտության բարձր պահանջն երին Համապատասխան։
Նույնքան
մեծ
ու նշանակալից
են նրա ծառայությունները
աղբյուրագիտության
տեսական Հարցերի
մշակման
ասպարեզում ։ Նրան ենք պարտական
այնպիսի արժեքավոր
սկզբնաղբյուրների
գիտական
Հրատարակությունների
Համար,
ինչպիսիք
են
('Համառոտ
ակնարկներ
Մոսկվայի
տարեգրական երկերի մասին», «Ռուսական
տարեգրությունների լիակատար ժողովածու» (Հատոր 26),
«Վոլոգդա-Պ երմ յան
տարեռրության
մասինս,
«Նովգորողյան
դրամ ոտ ա ներ բերյոստայի
(կեչու կեղևի վերնա չերար) վրա» և այլն և այլն։
Նշանակալից Է Մ. Ն. Տի խոմ իրովի դերը բնա-
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դրւսդիտության
(археография)
բնագավառում4
ոչ միայն որպես Հավաքողի
և т и ու մնա սիրո „
զի, այլև կազմակերպեի
(նա ԳԱ
րնագրագիшли կան Հանձնաժողովի
նաիւագաՀ և տարեգրլт քի խմբագիրն
կր)։ Դեռևս 1940 թ. Մ. Ն. Տիխոմիրովը
Հրատարակեց
աղբյուրագիտության
րու Հա կան ձեոնարկրէ
որ աո այսօր միակն Է
մեր պատմագրության
մեք (երկրորդ
Հրատարակություն^
1956 թ.)։
Ակադեմիկոս
Տիխոմ իրովին դրադհըրել Է նաև
Հարավ-սլավոնական
ժողովուրդների
պատմությունը։
Նրա նախաձեռնությամբ,
գրչակցությամր
ու
խմբագրությամբ
Հրատարակվել
են մի շարք կոլեկտիվ աշխատանքներ
(«Ռուսաստանի
և սլավոնական
երկրների սոցիալ-տնտեսական
պատմության
պրոբլեմները»,
<( Րյ ուզան դադի տա կան
ակնարկներ»
և այլն յէ
Մ. Ն. Տիխոմիրովի
ղեկավարությամբ
և ակտիվ մասնակցությամբ
մեր երկրռւմ
ստեղծվեց
ՍՍՌՄ ժողովուրդների
պատմական
գիտության
պատմության
ակադեմիական
Հրատարակությունը, որի աոաջին Հատորն ընդգրկում
Է V
դարից մինչև XIX դարի
կեսերըւ
Նա անմիջականորեն
մասնակցել
Է ու ղեկավարել բազմահատ որ գործերի,
ժողովածուների
ու քրեստոմատիաների
կազմելու
աշխատանքները, խմբագրել
մի շարք
պատմագիտական
Հանդեսներ
ու խոշոր պատմաբանների
երկեր,
այդ թվ*ւմ Մ. Ն. Պ ոկրովսկու
երկերի
չորսՀատորյակը,
«Մոսկվայի
պատմությունըи
և այլն։
ԱնգնաՀատելի
Էր Տիխոմիրովը
որպես
գիտության կրքոտ
պրոպագանդիստ
ու
է դասախոս
դաստիարակէ
Մեր երկրի բոլոր ծայրերից
նրան
աշակերտել
են բա դմա Հա զար ուսանողներ,
ասպիրանտներ
և
դոկտորանտներ*
Մ. Տիխոմ իր
,ո1ր
մեծ Հետաքրքրություն
Էր
ցուցաբերում
Հայոց
պատմության.
Հայ աղբյուրների
ու գրականության
նկատմամբ։
Իր
գրավոր ու բանավոր
ելույթներում,
նամակներ
րում ու գրություններում
շեշտում
Էր
Հայկական աղբյուրների
նշանակությունը
ՍՍՌՄ
և
այլ ժողովուրդների
պատմության
մշակման
ՀաՍար։ Տողերիս
Հեղինակներին
ուղարկած
իր
ն VI մակն ե րում նա նշում Էր Հայկական
ժամանակագրությունների
ու Հիշատակարանների
Հրատարակության
կարևորությունը
և
անՀրաժեշտ
Էր գտնում շարադրել
Հայկական
գաղութների
պատմությունը։
Այսպես, իր նամակներից
մեկում նա գրում Էր. *Ուկրաինայի
պատմության
վերաբերող
նյութերի
ժողովածու
Հրատարակելս գլխավոր
ուշադրությունը
դարձրել են ռուսս՛կան, ուկրաինական
և լեՀական
աղբյուրների
վրա, ընդ որում գրեթե մոռացել
են այն մասին, որ Ուկրաինա յում (Հատկապես
(վովում)
19*

եղել են մեծ Հայկական զաղու թնեբ։ Ու ստի չափազանց
Հետաքրքիր
են նաև Հայկական
աղբյուրները։
Ժամանակագրությունների
ու Հիշատակարանների
Հրատարակությունը
շատ կարեվոր Է և ուրախալի։ ԸնդՀանրապես
գիտությունը
շատ նոր սպասելիքներ
ունի Հատկապես
Հայ
ա դրյուրներից ։ Քի չ ժողովուրդներ
են
ունեցել
այնպիսի
միջազգային
կապեր, ինչպես
Հայերը...»»
Երկարատև
ու ծանր Հիվանգությունը
և լար^
ված աշխատանքը
մինչև կյանքի վերքին
օրերը
չընկճեցին
գիտնականի
և քաղաքացու
կամքն
ու ոգին, նա մինչև վերջը մնաց
ստեղծագործող
ու պրպտող
պատմաբանտ
Յոթանասունին
մոտ տարեց գիտնականը
մի
քանի անգամ
այցելել Է Հայաստան,
Հանդես
եկել զեկուցումներով,
ղեկավարել
աղբյուրագիտական
խորՀբդակցություններ,
ապա և շըրջագայել Հայաստանում,
եղել տեսարժան
վայբերում,
ուսումնասիրել
նյութական
ու Հոգևոր
մշակույթի
Հուշարձանները՝
գիտնականներին
Հաղորդելով
իր տպավորությունները*
Նա խոր
Ա՛կնածանքով
Էր վերաբերվում
բազմազարյան
մեր պատմությանը,
բառ ու բանին, Հին ու նոր
գործիչներին։
Այցելելով Մ եսրոպ Մաշտոցի
դամբարանը
Օշականում,
խորապես
զգալով
մեծ
երախտավորի
բախտորոշ
դերը Հայ
ժողովրդի
պատմության
մեջ, ակադեմիկոս
Տիխոմիրովը
իրեն պարուրոզ մտքերն ու Հռւյզերը
շարադրում
Է սրտաբուխ
մի ոտանավորով,
որը բերում ենք
ստորև (ոտանավորը
դրված Է 1953 թ. Ե րեվանում յ ։
У могилы Маштоца
Этот склеп и печален н тесен,
В нем живет непроглядная мгла,
И зеленая древняя плесень
Кое-где по углам залегла.
Но узнай! Вместе с бедной могилон
Ты народом своим не забыт.
Многомощною вечною силой
Твое имя на свете звучит.
Оглянись! После
Оживает родная
В каждой школе
Повторяют твои

долгих столетий
страна.
армянские дети
письмена.

Прежде был твой народ обездолен».
Даже к радости не было сил.
А теперь и счастлив и волен.
Но и в счастье тебя не забыл.
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( Թարգմ անութ յուն )

Քո դամբարանը
Նեղլիկ է, տխուր,
Մոա ցն է շնչում այդտեղ
ամենուր.
Բորբոսը կանաչ ու հնամենի
Ծածկել է տեղ-տեղ
բարը
տապանի։
Բայք գիտցիր, որ քեզ, շիրիմդ
համեստ
Քո ժողովուրդը
հիշել է հավետ,
Եվ հավերժական
ու հղոր ուժով
Անունդ հնչում է ամբողջ
աշխարհով։
Ետ նայիր ու տես, շատ դարեր հետո
Կենդանացել
է հայրենիքը
քո...
Հայ մանուկները իրենց
դպրոցում
Քո կ ողմից ստեղծված
գրերն են սերտում։
Քո ժողովուրդը
ճնշված, զրկված էր,
Ուրախանալու
անգամ ուժ չուներ,
Այժմ երջանիկ, ազատ է դարձել,
Բայց բախտի մեջ էլ քեզ չի մոռացել։
Համընդհանուր
ճանաչում
խոմ իրովը համաշխարհային

է գտել Մ. Ն, Տիպատմագիտական

շրջաններում ։ Դեռևս 20 տարի առաջ՝ 1946 թ.
նա ընտրվել էր ՍՍՌՄ ԳԱ թղթակից՛
անդամ,
%
իսկ 1953 թ. ակադեմիկոս։
Րր մեծ
ծառայությունների
համար նա արժանացել
էր ԷԼնինի
շքանշանի,
Աշխատանքային
կարմիր
ԴՐ՚՚շի 2
շքանշանի,
ստացել
գիտության
վաստակավոր
գործչի կոչում։ Նա ընտրվել էր մի քանի
օտարերկրյա
ակադեմիաների
անդամ,
ճանաչվել
որպես հին և միջնադարյան
Ռուսիայի
պատմության
խոշորագույն
մասնագետ։
Եվ իսկապես, պատմաբանի
լայն մտահորիզոնը,
արտասովոր ընդունակությունները,
անսայթաք
ու կուռ
տրամաբանությունը,
վերլուծական
միտքը
և
տեսական
խոր ընդհանրացումների
կարողությունը նրան դարձրել էին հայրենի
պատմագիտության
աոաջին մեծության
աստղերից
մեկը։ Դեռ շատ երկար տարիներ
գիտնականները
կդիմեն այն մեծ գրական ժառանգությանը,
որ
իր հետնորդներին
թողեց Մ. Ն.
Տիխոմիրովր՝
մեծ գիտնականն
ու
քաղաքացին։
ՀՍՍՌ

ԳԱ թղթակից-ան

Պատմ.

գիտ.

դա մ Լ. ԽԱՉԻԿՅԱՆ

թեկնածու

Վ.

ՈՍԿԱՆՅԱՆ

