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ԲԵՌՆԱՐ ՈԻՏԻԵ ( Ֆ ր ա ն ս ի ա ) 

Այս տարի (1998)* նշվում է Հայերենի ուսուցման 200֊ամյակր Փա֊ 

րիզի Արևելյան կենդանի լեզուների բարձրագույն դսլրոցում՝. Ար դա ր էլ, 

1798 թ՛ սկսած՜ Հայ եր են ր դասավանդվում Է այդ դսլրոցում՛. Թո՛ւյլ տվեք 

օգտվել այս տոնակատարությունից և, աուանց խոր ու ամբողջական մի ու՛-

սումնասիրություն կատարած լինելու Հավակնության, ներկայացնել ձեզ 

դործր մի մ ա ր դո ւ, որ Հանդիսացավ Հայագիտության նախակարասլետր 

Ֆրանսիայում, և. որի անունն Է Ղիյոմ դր Վիլֆրուա: 

Նա թեև. քիէ Է ճանաչված, բայց վստաՀաբար արժանի Է ավելի լավ 

ճանաչվելու՛. Ղ՝ր ա Համար Հարկավոր Է Հետազոտություններ կատարել 

գրադարաններում և. արխիվային ֆոնդերում, մի բան, որ դեռևս չի արվել՛. 

4՝իտենք միայն, որ նա ծնվել Է 1690 թ. մարտի 5-ին Փարիզում, ուր և. մա֊ 

Հացել Է 1770 թ. ալյվրԷէԷ 4 ֊ ի ն ' . 4՝ի տ ա կան աշխատանքների նկատմամբ նրա 

ունեցած մեծ նվիրումն ու £ան ասիր ո ւթյ ո ւնր նրան ասլաՀովեցին XVIII 

դարի Համար բացառիկ մի երկարակեցություն՛. 

Վիլֆրուան իր ուսումն ստացել է Տիրոնի Բենեդիկտյան կրոնավոր֊ 

ների Հռչակավոր քոլերում՛. Քսաներկու տարեկան Հասակում նա րնդուն֊ 

վում է Տրուայի Հոդ1ւոր Մեծ ճեմարան, իսկ երկու տարի անց նշանակվում 

է Հոգ/ւոր Փոքր ճեմարանի ռեկտոր՛. 1716 թ. վերջերին քաՀանա է ձեռ֊ 

նադրվում Ոզանսոն քաղաքում Լւ վերադառնում Փարիզ, որտեղից այլևս 

չի Հեռանում: 

4՝իյոմ դր Վիլֆրուան բարեկամական կասլեր է Հաստատում բազ֊ 

մաՀմուտ գիտնական Ռոմ ք՝ եռն ար դր Մոնֆոկոնի Հետ և, դասական Հայե֊ 

Սույն Հոգված՜ր թարգմանությունն է այն զեկուցման, որ ֆրանսիացի Հայագետ և. կով-

կա и ա գետ, Ֆրանսիայի ազգային գիտահետազոտական կենտրոնի անգամ, Ժնեի Համալ-

սարանի Հայագիտական ամրիոնի գա и ա էյ ո и պրոֆ. ք՝ե ռն ար Ու֊տիեն ներկայացրեց 1998 

թ. Հոկտեմբերին Երե֊անում տեղի ունեցած միջազգային դիտաժողովում, որր կազմա-

կերպել էին Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիան և Երևանի պետական 

Հ ա մալս ար ան ր, և. որի րնթացքում ընթերցվեցին Հայոց լեզվին ու գրականությանր, Հայ 

պատմագրությանն ու մշակույթին վերաբերող չուր£ երկու տասնյակ զեկուցումներ 

նվիրված Փարիզի Արևելյան լեզուների և քաղաքակրթությունների ազգային ինստի-

տուտի (INALCO) Հայագիտական ամրիոնի Հիմնադրության 200-ամյակին (թՆԱրգմ.) 



Հւս|ագիտութ)ան սկզբնավորողը ՖրաԱսիայում. Գ խ ո մ Դը Վիլֆրուա 181 

րեն սովորելուց Հետո, 1729 թ• Հրավիրվում է այն դասավանգելու Սեն 

Ժերմեն դե Պրեի աբբայարանում, որտեղ այգ ժամանակ Հատուկ £անք էր 

գործադրվում ղարկ տալու Համար արԼւելյան լեզուների ուսումնասիրմա-

նը՛. ՉսաՀմանափակվելով մեծ Հեղինակություն վայելող այս աբբայարա-

նում իր կատարած աշխատանքով Վիլֆրուան մտածում է աշակերտներ 

սլատրաստել նաև. փարիզյան տարր եր Համայնքներում՛. Բացի Սեն Ժերմեն 

գե Պրեի ց, աշակերտներ սլատրաստելու նրա առաջարկությունն ընդուն-

վում է միայն Սենտ-Օնորե փողոցի Կապուէինյան կրոնավորների կողմից՛. 

1744 թ- նա այստեղ Հիմնում է եբրայերեն լեզվի ուսումնասիրմանը նվիր-

ված Կապուէինյանների րն կեր ա կց ո ւթյ ո ւն ր բաղկացած արևելագետներից, 

որոնք Հա վաք վո ւմ էին Կապուղինյանների վանքում Հին Կտակարանը մեկ-

նաբանելու Համար՛. Վիլֆրուան, 1752 թ. սկսած, դառնում է եբրայերենի 

դասախոս Թա գա վո ր ա կան քոլերում: 

Հայոց լեզվի դասավանդմանն առնչվող բազմաթիվ Հետաքրքրական 

վկայություններ են Հասել մեզ՛. Առաջինը 1738 թ. կըսղ մի նամակ է ուղղ-

ված Վենետիկի Սուրբ ՛Հազար վանքի աբբաՀայր Մխիթարին, ի պատաս-

խան վերջին ի и կողմից ուղարկված Հայերեն Հրատարակությունների մի 

ցուցակի՛. Սեն ժերմեն ի աբբայարանում դասավանգելու Համար (նաև իր 

Համար) նա Մխիթարին պատվիրում է Աստվածաշունչ, Նոր Կտակարան, 

Ավետարաններ, սաղմոսարաններ (մեծադիր և փոքրադիր), Հայոց լեզվի 

քերականություն, Հայատառ թուրքերենով Հայոց լեզվի քերականություն 

(1727 թ. Հրատարակությու ն), Սող ոմոնի առակներր, ՇաՀ֊Արրասի սլա տ-

մոլթյոլնր, ճաշոց և. այլն՛. 

Տասր տարի Հետո, ինչպես կտեսնենք, Վիլֆրուան ձեռնամուխ է լի-

նում Հին Կտակարանի Հայերեն թարգմանության ուսումնասիրմա նր: Ա/ժմ 

Հորիզոնն արդեն րնղարձակվաե է՝. «Իմ այս սլատվերր վերարերում է թե' 

Սուրր 4՝րոց թարգմանությանր, թե' եկեղեցական սլա շտ ա մունքին և. թե' 

պատմական, րանաստեղծական և այլ րովանգակությամր գրքերին, որոնց 

ծնունդ է տվել տաղանդաշատ Հայ ժողովուրդր անցյալում»!'. 

Ի նչ է մնում մեզ Վիլֆրուայի երկերից՛. 

Նրա մատենագրական ժառանդությունր բաղկացած է տպագիր և. ձե-

ռագիր գրվածքներից՛. Տպագիր գործերր Համեմատաբար քիչ են: Նշենք 

սակայն, որ նրա առածին աշխատություններր վերարերում են Հայերեն ձե-

ռագրերին, որոնք ձեռք են բերվել 1730 թ. Հայր Ֆ. Սեվենի առաքելության 

կողմից Թագավորական գրադարանին Համար՛. Սրանք Համառոտ տեղեկու-

թյուններ են 128 Հայերեն ձեռագրերի մասին, որոնք գտնվում են Ձեռա֊ 

1 Մխիթար աբբահորն ուղղված նամակից, 7 Հոկտեմբեր 1738, Հրատ, ողբացյալ Հայր 

Ս. ճեմ&եմյանի, «Բազմավեպ» 137, 1979, էշ 120-121: 

2 Այժմ Ֆրանսիայի Ազգային գրադարան: 
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գրերի գրադարանների նոր գրադարանում3: Նույն տարում, Թագավորա-

կան գրադարանի ձեռագրացուցակի առածին Հատորում, որը վերարերում 

էր Արևելքի ժողովուրդների ձեռագրերին, նա նկարագրում է 138 ձեռագիր 

(ԷՀ 76-99): Այսսլիսով, Վիլֆրուան Հանդիսանում է Հայկական ձեռագրերի 

մի ցուցակի ֆրանսիացի առածին Հեղին ակր՛. 

1735 թ• սկսած նա Հրատարակում է թարգմանություններ Հայկական 

Շարակնոցից. «ՎանաՀոր Գիյոմ դր Վիլֆրոլա) նամակր մեծարգո Հո-

րը (= Բեռնար դը Մոնֆոկոն) այն մասին, որ նա վերջինիս ուղարկել է 

ֆրանսերեն թարգմանությունը մի չարք Հայկական շարականների, որոնք 

ստ եղծվել են V կ աս VI դարում և նվիրված են Սուրբ ՀովՀաննես Մկրտչի 

ծննդին և. Հիսուս Քրիստոսի տաճար ընծայման խորՀրդին»: Նամակի Հե-

ղինակի և Հասցեատիրոք> անունների բացակայությունն ակնՀայտորեն 

ցույց է տալիս այն զգուշավորությունը, որ մոլեռանդ Հավատացյալների 

մի^և մղվող կռիվների ա յ գ ժամանակաշրջանում ձեռք է առնվել այդ 

թարգմանությունները Հրատարակելու Համար «Գիտությունների և. գե-

ղարվեստների Հիշատակարաններ» Հավաքածոյում՝. 

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված մի ներբող, որը վերագրվում է 

սուրբ ՀովՀան Ոսկեբերանին, Մ ոնֆոկոնին է Հանձնվել քննության և. 

ստուգման Համար, և նա այդ ներբողը մտցրել է ոչ թե Հայերեն, այլ Վիլֆ-

րուայի լատիներեն թարգմանության մե£ ս. ՀովՀան Ոսկեբերանի երկերի 

Հունարեն և լատիներեն ամբողջական Հրատարակության 11-րդ Հատորում՝. 

1751 թ- սեպտեմբերին Վիլֆրուան, Հայսմավուրքից քաղելով, Հրա-

տարակում է սուրբ ՝Ք՝րիստափորի կենսագրության ֆրանսերեն թարգմա-

նությունը Հիսուսյան Հայրերի Հիմնադրած «Տրեվոլյան Հանդեսում»: 

Վիլֆրուայի 1751-1754 թթ- վերջին ծանոթ Հրատարակությունները 

դարձյալ վերաբերում են Սուրբ Գրքին. «ՎանաՀոր (— Վիլֆրուայի) նա-

մակները ուղղված իր աշակերտներին, որսլեսզի դրանք ծառայեն որսլես 

ներածություն աստվածեղեն դրվածքների և մասնավորապես մարգարեա-

կան գրքերի իմաստը Հասկանալու Համար...»: 

Հիացմունքի արժանի է, արդարև, այն Հետևողականությունը, որն 

ուղեկցել է Վիլֆրուային գիտությանը նվիրաբերված նրա կյանքի ամբող 

ընթացքում, ուր Հայերենը գրավում է առանձնակի տեղ՛. Չմոռանանք, որ 

նրա գործերից մի քանիսը կորել են, ինչպես Մաշտոցի թա ր դմ ան ութ յո ւն ր. 

«Ես այդ թարգմանությունր փոխ տվեցի, բայց այն ինձ երբեք չվերա-

դարձրին»: Ներսես ՇնորՀալու ստեղծագործություններից կատարած նրա 

թարգմանություններն արդյոք լույս տեսե՞լ են... 

3 Bibliotheca b i b l i o t h e c a m m manuscriptorum nova, v. 2, p 1015-1027, Հրատ. Բեռնար դր Մոնֆոկոն, 

Փարիզ, 1739: 
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Այժմ ան դր ա գա ռն անք Վիլֆրուայի անտիւգ գործերին Ղրանց մի 

մասր վստաՀաբար դեռ. շրջանառության մե£ է, քանի որ «ք՝ր ի լ» ֆիրման 

1984 թ• վաճառքի էր Հանում Վիլֆրուայի կողմից րնդօրինակված ասորե-

րեն մի սաղմոսարան՛. Մենք րախտավոր ենք, որ մեր տրամադրության 

տակ ունենք մի կարևոր ձեռագիր (Հմր. 49, 353 24X36 սմ) Հետևյալ 

վերն ադրով. «Համառոտ տեղեկություններ Թագավորական գրադարանի 

Հայկական ձեռագրերի մասին բերված Կ. Պոլսից 1730 թ.»'. Թա դա վոր ա կան 

գրադարանի վ ա ր ի չ ՀայՐ ք^ի՚եիոնի կողմից դրված առածաբանում ասվում 

է, որ դա միայն «մի նմուշ է այն աշխատության, որ նա (Վիլֆրուան) ու-

ղում է շարունակել Հայերեն լեզվով գրված թե ձեռագիր և թե՚ տսլագիր 

բոլոր Հատորների մասին, որոնք արդեն գտնվում են Թագավորական գրա-

դարանում, և որոնց վրա սլիտի կարողանամ նորեր ավելացնել տալ»'. Այս 

ձեռագիրր Հայր Բինիոնին է Հանձնվել 1735 թ. ասլրիլի 27-ին'. 

Ձեռադիրն իր Նախաշավիղի առածին մասում սլարունակում է Հայոց 

էեղվի մասին մի շարադրանք (է£ 8—27), որ մի տեսակ նախամուտ է Հան-

դիսանում Ֆրանսիայի Ազգային գրադարանի Հմր. 278 Հայերեն ձեռագրի, 

որր մի քիչ ավելի ուշ թվականի է (1738)'. Այս Հերցին ձեռագիրն րնդ-

դրկում է Հայոց լեզվի Հիմունքներր, ուսումնական մի ձեռնարկ գրված 

Աեն ժերմեն դե Պրեի իր աշակերտների Համար՛. Հարկավոր է Հրատարակել 

այս երկու շարադրանքներր Համեմատելով դրանք միմյանց Հետ, ցույց 

տալու Համար քերականական կարգի փոփոխություններր. օրինակ 1735 թ. 

այբուբենի 39 տառերից անցումր 40-ի և. 1738 թ. 10 Տ " / n ! j I ' ! j անցումր 

2 0 ֊ ի : 1735 թ. ձեռագիրր Նախաշավիղում պարունակում է Հայոց էեզվի 

մասին 20 էջ, իսկ 1738 թ. ձեռագիրր, որի միակ նյութր Հայոց լեզուն է, 

115 էջ, բայց կրկնակի փոքրագիր էշերով: 

Նախաշավիղի անվիճելիորեն ա մ են ա Հետ աք րք ր ա կան գլուխր, ուր 

տրված են ինքնակենսագրական տեղ եկո ւթյ ուններ, բնականաբար երկրորդ 

գլուխն է, որի 28—39 էջերում գծված է այն «ճանապարՀր, որով ես առաջ-

նորդվեցի գնալու Համար դեպի Հայոց լեզվի ուսումնասիրությունր»: Այս 

գլխից այժմ ես կկատարեմ րնդարձակ մեջբերումներ, որոնք, Հուսով եմ, 

կարթնացնեն ձեր Հետ աք րք ր ո ւթյ ո ւն ր՛. 

«Իմ վ աղ սլա տ ան եկո ւթյ ան շրջանից,— գրում է Վիլֆրուան,— ես 

կրքոտ մի ցանկություն եմ ունեցել ուսումնասիրելու Սուրբ Պ՚իրքր '• Տաս-

ներեք տարեկան Հասակում ես Հանդիպեցի եբրայերեն տառերին, որոնք 

Հրապուրեցին ինձ՛. Ես սովորեցի այդ նշանագրերր և դրանց իմաստր: Բայց 

Հենց այդտեղ էլ կանգ առա թե' նրա Համար, որ մանկական զգացոլմներր 

սովորաբար ՀեղՀեղոլկ են լինում և թե' նրա Համար, որ բնավ առիթ չունե-

ցա րնթացք տալու եբրայերեն լեզվի նկատմամբ իմ ունեցած Հակումին՛. 

Հի՚եգ տարի անց, այսինքն տասնութ տարիս լր ան ալուց Հետո, գնեցի ան-

հրաժեշտ գրքերր լրջորեն նվիրվելու Համար այդ լեզվի ուսումնասիրմա֊ 
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նը... Հետագայում բավականաչափ վարժություն ձեռք բերեցի եբրայերեն 

լեզվի ընթերցանության մեջ և. սկսեցի Աստվածաշունչը կարդալ միայն 

բնադրով»: Սակայն մնում էին մութ ու իյրթին տեղեր, և. այդ ա ոն չո ւ-

թյամբ կային «այնք ան մեկնիչներ, որքան այս կամ այն Հատվածը բա՛ 

ցատրելու տարբեր ձևեր..., ուստի որոշեցի մեկը մյուսի Հետևից ուսումնա-

սիրել այն բոլոր լեզուները, որոնցով թարգմանվել է Աստվածաշունչը եբ-

րայերեն բնագրից՛. Այս Լայն ծրագիրն ինձ բնավ չսար и ա վւ եցրեց, ընդՀա-

կառակը, աշխատանքի նկատմամբ իմ սերն առավել բորբոքեց՛. Սկսեցի 

խալդերեն լեզվից... Այն արդյունքը, որ ես ստացա դրանից, ավելի քան 

երբեք ինձ բերեց այն Համոզմանը, որ անՀրաժեշտ էր ինձ Համար սովորել 

ասորերեն 1ւ, խոստովանեմ, այդ լեզվի վրա բավական երկար ժամանակ աշ-

խատելուց Հետո ես ինձ երջանիկ զգացի, որ ձեռնամուխ եմ եղել ասորերե-

նի ուսումնասիրմանը... 

Այն օգնությունը, որ ես ստանում էի վերոՀիշյալ լեզուներից, որոնք 

թույլ էին տալիս ինձ Հնագոլյն թարգմանություններն ընթերցել բնագրե-

րից, ինձ քաջալերեց, որ ձեռնամուխ լինեմ արաբերեն լեզվի ուսումնասի-

րությանը, որը ճիշտն ասած, անՀամեմատ ավելի ծանր աշխատանք պա֊ 

Հանվեց ինձանից, քան իմ Հիշած մյուս բոլոր լեզուները... 

Ես ուզեցի վերաՀասու լինել եթովպերենին գործածելու Համար նաև 

Սուրբ Գրքի եթովպական թարգմանությունը՛. Այդ լեզվի ավելի քան 230 

տառերը, որոնց անսովոր ձևերին Հարկ եղավ ենթարկվել կարդալ կարողա-

նալու և թվանշաններին ծանոթանալու Համար, չվՀատեցրին ինձ՛. Սկսեցի 

աշխատել և, վերջապես, ի վիճակի եղա օգտագործելու այդ լեզուն և այն 

ավելացրի մյուս լեզուների վրա՛. Մոռացա ասել, որ իմ Հանգստյան ժամե-

րին իսպաներեն էի սովորում, որպեսզի կարողանամ իսպաներենով կարդալ 

Հրեաների կողմից կատարված Աստվածաշնչի այդ թարգմանությունը... 

ԱՀա այդ ժամանակ էլ ես անդրադարձա, որ ինձ պակասում է դեռևս 

մի լեզու՛. Բավական ժամանակ էր անցել արդեն այն օրից, երր իմ ուշադ-

րությունն էր գրավել Ուալթոնի «Հառաջաբանի» 91-րդ էջի առածին սյու-

նակում գտնվող Հետևյալ պարբերությունը. «Արդարև, Հնագույն բնագրե-

րի մեկնաբան Գրիգորիոս Ասորին ասում է. Հայտնի բան է, որ Հայերը եթե 

նույնիսկ Աստվածաշունչը Հունարենից են թարգմանել, այսոլՀանդերձ ի-

րենց ձեռքի տակ եղած օրինակը Համեմատել են ասորերեն թարգմանու-

թյան Հետ, և այն Համաձայնեցրել որոշ տ եղեր ո ւմ»: ՊատաՀաբար վերստին 

իմ ձեռքն անցավ այդ Հատվածը և, երկրորդ անդամ լինելով, այնպես 

տպավորեց ինձ, որ անմիջապես գնացի մի գրավաճառի մոտ, որպեսզի 

ձեռք բերեմ Հայոց լեզվի քերականության մի ձեռնարկ և Հայերեն մի բա-

ռարան: Անցավ ավելի քան վեց ամիս, և ես չկարողացա ճարել իմ փնտրած 

գրքերը՛. Վերջապես Նախախնամությունն օգնեց ինձ, որ ձեռք բերեմ 

դրանք, և 1729 թ. ես սկսեցի ուսումնասիրել Հայերենը՛. Բայց իմ առաջին 
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շփումն այդ սարսափելի լեզվի Հետ ին էպի սի դժվարությունների առ^և 

կանդնեցրեց ինձ... Մյուս րոլոր լեզուներր (չՀաշված արարերենր) խազ ու 

սլար թվացին ինձ սրա Հետ Համեմատած, շատ րիրտ Լւ դժվարին մի արտա-

սանություն, բառեր, որոնք օտարոտի Լւ խժալուր էին ինձ Համար, Հիսուս-

յան Հայրերից Ռիվոլայի կողմից սլատրաստված Հայոց լեզվի քերականու-

թյան խիստ թերի մի ձեռնարկի, նույն Հեղինակի կողմից կազմված մի բա֊ 

ռարա ն5 է I ավելի անկատար, քան նրա Քեր ա կան ո ւթյ ո ւնր (որովՀետև այն 

պարունակում է Հայոց լեզվի բառապաշարի միայն մեկ վեցերորդ մասր) և 

վերջապես մի Քրիստոնեական տպագրված այնքան անուշադիր մարդկանց 

կողմից, որ նրանում էկա մի ուր կվխտան կա՛մ երկու մասի բաժանված 

բառեր, կա՛մ էլ բառեր միացած այլ բառերի Ամեն ինչ նպաստում էր, ինչ-

պես ա յ դ Հարելի էր ԳԳալ> զզվանք պա տճ առել ու 1ւ վՀատեցնելու ինձ՛. 

Բայց ես Հա վաք եց ի իմ քա^ությունր, վերակենդանացրի իմ ամբող£ եռան֊ 

դր, և. այլևս սէինէ ինձ չզարմացրեց.՚ Սովորեցի 10 Հոլովումներր յուրա-

քանչյուրր բաղկացած 10 Հոլովից, նետվեցի խոնարՀումների և անկանոն 

բայերի վրա, որոնց թիվը շատ մեծ է, և ավելի քան վեց ամիս տ աժան ելի 

աշխատանքի լսվեցի ՀայոԳ լեգվէ Ln^i նախատարերքր յ ո ւր ա ցն ելո ւ Հա-

մար՛. Վերջապես Հասա այն բանին, որ սկսեցի մի քիչ Հասկանալ իմ Հայե-

րեն ՝Քրիստոնեականր, բայց երբ անդրադարձա, որ շատ Հեռու չեմ գնա 

լեզվի վերաբերյալ այդքան վատ մի ուղեցույցով, 1731 թ. գնացի Թադա վ ո ֊ 

ր ական գրադարան և այնտեղից վերցրեցի Հայերեն մի Աստվածաշու նչ: Ա ֊ 

Հա այդ օրվանից սկսեցի կատարել միաժամանակ երկու աշխատանք, ու-

զում եմ ասել սկսեցի լրբորեն ուսումնասիրել Հայոց լեզուն (որին Հատ-

կացնում էի իմ Հետմիջօրեները) և. «Երդ երգոցի» թարգմանությունն այն 

եղանակով, որի մասին խոսեցի վերէւում, այսինքն երրայերեն րնագիրր 

Համեմատելով խա լդեր են, ասորերեն, Հունարեն, արարերեն, եթովսլերեն, 

Հայերեն և. իսսլաներեն թարգմանությունների Հետ»'. 

Հայր Սալիեն 6 Վիլֆրուայի բարեկամներից մեկր, որր Սոլյոյում Էր 

ծնված և նույսլես եբրայերեն լեզվի դասախոս Էր Թա գավ որ ա կան քոլերում 

և տպագիր գրքերի վերաՀսկիչ Թագավորական գրադարանում, բայց մա-

նավանդ գրաքննիչ, խորՀոլրդ չտվեց Վիլֆրուային Հրատարակելու «Երգ 

երգոցի» իր մեկն արան յ ալ թարգմանությունը «այնպիսի մի ժամանակ, երբ 

կրոնի դեմ ապստամբած ազատախոՀներն ամեն ինչ նենգափոխում են»'. 

«Հայերենը ոչինչ չկորցրեց «Երդ երգոցի» վրա իմ կատարած աշխա-

տանքը դա դար եցն ելուց Հետո՛. Ես վերադարձա Թագավորական գրադա-

րան, որտեղ գտա Հայերեն Հնացած և Հազվադեպ գործածվող բաո֊երի մի 

4 Մ ի լան, 1624: 

5 Միլան, 1621, Ա Հրատ., Փարիզ, 1633, Բ Հրատ.: 

6 Կլոդ Սալիեի մասին տես Լ ё о ո e P i a - L a c h a p e l l e . Claude Sallier (1685-1761), M6moires de 
l'Acad^mie de Dijon, t. 125,1981-1982, p. 221-233: 
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բառարան: Վերցրի այն և. արագ վերադարձա իմ աշխատասենյակր, որպես֊ 

զի Հենց նույն օրն էլ սկսեմ օգտագործել ՛. Եվ պետք է ասեմ, որ ավելի մեծ 

Հաջողության Հասա, քան սպասում էի: Հայերեն Աստվածաշնչի վրա իմ 

կատարած մոտ երկու տարվա աշխատանքի որՀիվ յուրացրել էի Հայոց 

լեզվի ա մ են ա и ո վոր ա կան բառերր ե դրանց օգնությամբ էլ կարողացա 

Հա и կան ա լ այդ բառարանում գործածված այն բառերր, որոնք անՀրաժեշտ 

էին ինձ՛. Աշխատանքի նկատմամբ իմ ունեցած սերն ու եռանդր ինձ ստի֊ 

սլեցին, որ քաշվեմ Փարիզից դուրս խաղաղ մի տեղ զբաղվելու Համար 

միայն իմ Հայերենով: Վերադարձրի Աստվածաշունչր և գրա փոխարեն 

վերցրի Հա յ եր են մի ձեռագիր, որի մե£ կար Հ ա յ կաթողիկոսներից մեկի մի 

դո բեր: 

Գնալով գյուղ ուրախությամբ նկատեցի, որ րնտրել էի սքանչելի մի 

գործ, դա Մեծն Ներսես Ղ ֊ ի «Ընդ Հան ր ա կան թուղթն» էր, որն այդ անունր 

կրող կաթողիկոսր դրել էր Հայաստանի Հայրասլետական գաՀին բազմելու 

առիթով: Աշխատեցի այն թարգմանել, բայց դա այնքան էլ Հեշտ չեղավ, 

յուրաքանչյուր նախադասություն մի նոր դժվարության առա£ էր կանդ֊ 

նեցնում ինձ՛. ԱրԼւելյան բազմաթիվ ազդերի դարձվածաբանական արտա֊ 

Հա յ տ ո ւթյ ո ւնն եր ր, միացած Հայերենին Հատուկ դարձվածքներին, որոնց 

դեռ չէի Հանդիսլել, կարծես մրցում էին միմյանց Հետ, որսլեսզի ստիսլեն 

ինձ Հետ կանգնել այդ աշխատանքից՛. 

Բայց որովՀետԼւ Նախախնամությունն ինձ նախապատրաստել էր ա ֊ 

ր Լւելյ ան լեզուների ուսումնասիրման այդ դաժան աշխատանքին, մինչ այդ 

իմ ձեռք բերած դիտելիքների ^յոՐ^էլ[ ես կարողանում էի մեկր մյուսի Հ ե ֊ 

տև.ից ՀաղթաՀարել իմ առա£ ծառացող բոլոր դժվա ր ո ւթյ ո ւնն եր ր: Ներսես 

Ղ ֊ ի Թղթի թարգման ո ւթյ ան ր ես միացրի Հայ ա и տ վածա բան Աուրբ Գրիգոր 

Նարեկացու մի ճառի թարգմանությունր՝. Այս Հերցին ի առավել խրթին ոճր 

մտածել տվեց ինձ միառժամանակ Հրաժարվել այս թարգմանությունից՛. 

Բայց իմ քա^ությունր կր կն ա սլա տ կվեց ի տես բոլոր դժվարությունների, և 

վեց ամսվա րնթա ցքում, օր ա կան 1 3 ֊ ի ց 14 ժամ աշխատելով, կարողացա 

գլուխ բերել «ԸնդՀանրական թղթի» ե. Նարեկացու ճառի թարգմ անությու֊ 

նր: Այո Հաջողության ո ւր ախ ո ւթյո ւն ր, սակայն, երկար չտևեց, չորս ամիս 

երկարաձգվող մի Հիվանդություն ինձ Հասցրեց մ ա Հվան դուռր, Հի վան֊ 

դություն, որի սլատճառր այն ուժասպառությունն էր, որր վրա էր Հասել 

իմ ձեռնարկած գործի պաՀան^ած ծանր աշխատանքի Հետևանքս J : Դեո_և и 

ապաքինման շր^անում էի գտնվում, երբ ուզեցի վերադառնալ իմ սիրելի 

Հայերենին՛. Այն տանր, ուր ես ապրում էի, բարեբախտաբար գտա այդ լ ե ղ ֊ 

վով տպագրված մի քանի գրքեր՛, ժամանակ առ ժամանակ կարդում էի այդ 

գրքեր ր, և երբ վերականգնվեց իմ ա ռո ղ£ո ւթյ ո ւնր, սկսեցի ԳՐաԳլէել այս 

կամ այն տեղից ձեռք բերված Հայերեն որոշ կտորներ թարգմանելով՛. Վեր֊ 

£ապես, 1734 թ. մարտի սկզբներին նորից կարդացի Ներսես Ղ ֊ ի Հէչյաէ 

գործի իմ թարդմանությունր և այն Համեմատելով բնադրի Հետ բավակա֊ 
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նին ճշգրիտ գտա՛. Ապա, որոշ տեղեր վերանայելուց ու սրբագրելուց Հետո, 

եկա այն եզրաԼլացության, որ թարգմանությունն անարժան չէր Հանրու-

թյանր ներկայացվելու Համոզված լինելով մանավանդ, որ այդ կտորր կըն-

դունվի Հաճույքով որսլես մի նմուշ այն ձեռագրերի, որոնց գոյությունն 

անծանոթ չէր ֆրանսիացիներին: Սակայն ինքնին շատ Հետաքրքրական 

այդ դրվածքր Հրատարակելոլց առաջ անՀրաժեշտ Համարեցի այն առավել 

ևս գնաՀատանքի արժանի դարձնել ավելացնելով որոշ ծան ո թո ւ թ յ ո ւնն եր, 

որոնց կարիքն ուներ՛. Ուստի տեղափոխվեցի Փարիզ, Թագավորական գրա-

դարան, որտեղ գտա բազմաթիվ այլ գործեր նույն Ներսես կաթողիկոսից՛. 

Այս Հայտնագործությունից Հետո որոշեցի առանձին չՀրատարակել «Ընդ-

Հանրական թոլղթր», այլ փնտրել ու Հավաքել այս մեծ Հայրապետի գրչին 

պատկանող բոլոր երկերը ե նրա «ԸնդՀանրական թուղթր» տպագրել 

միայն այն ժամանակ, երբ ես թարգմանած կլինեմ նրա նմանատիպ այլ 

գործերը, որոնք, միանալով Թղթին, կկազմեն քառածալ տպագրական թեր-

թի ծավալով ոչ շատ ստվար մի առածին Հատոր՛. 

Այս Հետազոտությունն էր, որ ինձ մղեց մի լայնածավալ աշխատան-

քի, որի արգյունքր ներկայացնում եմ այստեղ «Տեղեկություն Թագավո-

րական գրադարանի Հայերեն ձեռագրերի մասին» վերնագրով: Ես սկսեցի 

թերթատել այդ ձեռագրերից շատերը 1ւ տեսա, որ դրանց մեծ մասը ժողո-

վածուներ են, որոնց մեջ խմրված բոլոր գործերը Հարկավոր էր աչքի անց-

կացնել, 1ւ այն Հետազոտությունը, որ ես ծրագրել էի կատարել, կպաՀան-

ջեր նվազագույնը երեք ամսվա աշխատանք՛. Բնականաբար չէի սխալվել, 

քանի որ այդ աշխատանքն ավարտվեց այն սկսելուց միայն ինը ամիս Հե-

տո»: 

Նախաշավիղն ավարտվում է Հայերեն ձեռագրերին վերաբերող մի 

երրորդ գլխով (էջ 39-49), որը Հանդիսանում է Հայկական ձեռագրագիտու-

թյան առաջին օր ին ա կը, և որտեղ նկարագրված են տառերի տեսակները, 

Հապավումները, թուղթը, թանաքը, կազմը՛. Տրված է նաև մի ճառընտիրի և 

Հայսմավուրքի սաՀմանումը՝. 

Աշխատության Հիմնական մասը բաղկացած է 113 ձեռագրերի նկա-

րագրությունից, որտեղ Վիլֆրուան չի զլանում տալ նաև մեկնիչի և աստ-

վածաբանի իր գնաՀատականները իբրև տվյալ ժամանակաշրջանի ներկա-

յացուցիչ: 

Այդ մասին են վկայում Հետևյալ տողերր, ուր նկարագրված է 

«պատմությունը 38 տարեկան մի կույր անդամալույծի, որր բժշկվում է 

Երոլսաղեմում Հիսուս Քրիստոսի կողմից, նրա Համբարձումից երկար ժա-

մանակ Հետո»: 

«Այս ստապատիր գրվածքի անմիտ Հեղինակը,֊ գրում է Վիլֆ-

րուան,— Հիսուս Քրիստոսին իջեցնում է երկնքից և նրան բերում Երուսա-

ղեմ, մի անդամալոլյծի մոտ, որի Հետ տեղի է ունենում աշխարՀի ամե-
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նաարտաո-ոց խոսակցությունը, այն աստիճան, որ Հեղինակը Հիսուս Ք՛րիս-

տոսին ասել է տալիս, թե ավետարանիչները իրենց ավետարաններում թխել 

են այն ամենը, ինչ ցանկացել են՛. Այս և. սրա նման այլ անպատշաճ խոս-

քերից անդամալույծը զայրանում ե Հի и п լսին ուղարկում է դժոխքի խոր֊ 

քը'. Եվ երր Հիսուսը Հի վան գին Հարցնում է, թե որքա՛ն ոսկի կամ արծաթ 

կտա իրեն, որսլեսղի թ^՚^կիյ անդամալույծը նրան սլատասխանում է ասե-

լով, թե նա [Հիսուսը] Հայտնապես Հուդայի ազգականներից մեկն է՛. ԱՀա 

այս ամբարիշտ զրույցն է կազմում պատմության գրեթե ամրող£ բովան-

դակությունը, պատմություն, որը բաղկացած է մոտ 13 է£ից և. վերծանում 

է անդամալույծի բժշկումով»'. 

Ինչպես երԼւում է Վիլֆրուաի մեկնողական գիտությունը այս ան-

դամ դուրս է գալիս արատավոր 

Ղալով Հայ Աո.աքելա կան Եկեղեցու ջատագովության նկատմամբ 

նրա ունեցած զգացումներին, ապա Հետև.յալ Հատվածը բավական է բացա֊ 

Հայտելու Համար այդ զգացումները. «ՀովՀաննես Կարնեցու (այսօր էրզ~ 

ր ում) տեսիլքը, ա մ են այն Հավանականությամբ, այս Հերձվածող աստվա-

ծաբանի Հնարած բանն է արՀամարՀանք ներշնչելու Համար յուրայիննե-

րին Հույների, ֆրանկների ե ասորիների Հանդեպ»! 

Վիլֆրուայի աշխատությունն ավարտվում է (ժամանակավորապես, 

ինչպես Հույս ունի Հեղինակը) մի երկար «Ծանուցումով», որն իրականում 

Հայ կա կան Հանրագիտարանի իսկական մի ծրագիր է՛. 

«Համարձակվում եմ Հուսալ, որ այն նորությունն ու այլազանու-

թյունը, որոնք այս աշխատության աո.անձնաՀատկությունն են կազմում, 

Հանդուրժելի պիտի դարձնեն նրա ընթերցումը՛. Այն կասկածն ունեմ, սա-

կայն, թե ընթերցոոները կցանկանային Հավանաբար, որ սույն աշխատու-

թյունն ունենար դեո-1ւս ինչ-որ ավելի՛ մի բան՛. Անտարակույս նրանք իրա-

վունք ունեն ինձնից պաՀան^ելու մի տեսակ Համառոտ կրկնությունն այն 

ամենի, ինչ տրված է ծանոթությունների մե£, որով նրանք կուզենային, 

ըստ նյութերի կարգի, Հավաքված տեսնել ամեն ինչ, որ վերաբերում է Հա-

յերի կողմից մշակված գիտություններից կամ արվեստներից յուրաքանչ-

յուրին՛. Ես այստեղ պետք է ը նդգրկեի, օրինակ, այս ժողովուլւդների աստ-

վածաբանությունը Լւ նույն Հոդվածի մե£ Համախմբեի թե' աստվածաբան-

ներին Լւ թե' այն գործերը, որոնք դուրս են եկել նրանց գրչի^'՛ Ընթերցող-

ները մի ակնարկով Հաճույքով կտեսնեին տաղերի, Հոգեւոր երգերի 1ւ բա-

նաստեղծական դրվածքների վերնագրերը դրանց Հայ Հեղինակների ա-

նուններով Հան ղերձ՛. Նրանք մեծ բավականությամբ մեկ գլխի մե£ կիմա-

նային, թե որո՛նք են Հույն Եկեղեցու կողմից ստեղծված այն գործերը, որ 

7 Այս գրվածքի մի այլ փոփոխակի մասին տես В. О ս 11 i е г. Paralytique et Ressuscit6. Vie des 
apocryphes en arm6nien, Apocrypha 8,1997, p. 111-119: 
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Հայերր թարգմանաբար սլաՀսլանել են մեզ Համար, և որոնք գեռևս լույս 

չեն տեսել՛. Ես Համոզված եմ նմանապես, որ նրանք շնորՀակալ կլինեին 

ինձանիtj, եթե ես Համեմատեի Հայերեն թարգմանություններն այն բնա-

գրերի Հետ, որոնցից կատարվել են դրանք՛. Եվ, վերջապես, նրանք իրա-

վունք ունեն ինձ Հարցն ելու, թե ինչո՛ւ չեմ տալիս գոնե Հայ թագավորնե-

րի ժամանակագրական ցանկր և. Համառոտ մի տեղեկություն այս մեծ Եկե-

ղեցու կաթողիկոսների մասին՛. 

Խոստովանում եմ, որ ես կգանգատվեի իմ րնթերցողներից, եթե 

նրանք ինձանից չսլաՀան^եին ոչ միայն այն, ինչ նշեցի վերևում, այլ նաև. 

ուրիշ շատ րաներ տակավին, որոնց մանրամասն թվարկումն անել երկար 

կլիներ այստեղ՛. Խնգրում եմ նրանց ուշագրություն գարձնել, որ եթե այս 

րոլոր բաների վերաբերյալ իմ աշխատությունր լույս տեսներ այժմ, ասլա 

այն կլիներ ժամանակից շուտ կատարված թերի մի գործ՛. Սսլասում եմ նոր 

տեղեկություններ քաղել Հայերեն ձեո_ա գի ր Լւ տ սլա գի ր այն գործերից, ո-

րոնք գեռ սլետք Է ուսումնասիրեմ՛. Հսկայական աշխատանք ունեմ տակա-

վին կատարելու, որսլեսզի կարողանամ այգ գործերի մասին տալ ինչ-որ 

բան այնք ան կատարյալ, ինչսլես գա ց ան կալի Է և. Հնարավոր Է գլուխ բե-

րել՛. Արգ, ո ր սլես զի րնթերցողներր Համոզված լինեն, որ ես ուզում եմ Հա֊ 

սարակությանր տալ Հայ գրականության վերաբերյալ այնքան օրինական 

և միևնույն ժամանակ անՀրաժեշտ այգ գոՀունակությունր, խնգրում եմ, 

որ թույլ տրվի ինձ ներկայացնել այստեղ այն, ինչ ծրագրել եմ, Հենց որ 

Նախախնամությունն ինձ միջոցներ տա շարունակելու իմ աշխատանքր 

Հայաստանի մասին՛. 

Հայերեն լեզվով ձեռագիր Լւ տսլագիր Հատորների իմ ուսումնասիր-

ման րնթացքում ես նկատի եմ ունեցել երեք բան. առածին Թագավորական 

գրագարանին և Հետագայում նաև ամբող£ Հա и ա ր ա կո ւ թ յ ան ր ծան ո թա ցն ել 

այգ Հատորների բո վան դա կո ւթյ ան ր և գր ան ո վ իսկ գոՀո ւն ա կո ւ թ յ ո ւն 

սլատճառել նրանց՛. Երկրորդ մտածել եմ իմ անձնական օգուտի մասին և 

այգ աշխատանքով ցանկացել եմ ավելի խորանալ այս ազգի էեզվի մ և 

իմանալ նրան վերաբերող ամեն ինչ՛. Երրորդ թանացել եմ այս լեզվի ու-

սումնասիրման Համար անՀրաժեշտ մի լուսամուտ բաց անել նրանց առա£, 

ովքեր Հետագայում սովորելու են Հայոց լեզուն, մի լուսամուտ, որ կարո-

ղանա նրանց աշխատանքի վրա սփռել Հնարավոր ամբող£ լույսր. և, բնա-

կանաբար, գա տեղի կունենա, երբ նրանք րնգՀանուր գաղափար ունենան 

թե Հոգևոր և թե' աշխարՀիկ Հայաստանի մասին՛. 

Պե" տք է ավելացնեմ նաև մի չորրորդ տեսակետ, որ սլա կա и կարևո-

րություն չի ներկայացնում՛. Հասարակությունն ավելի մեծ Հաճույքով չի° 

րնդունի, և նրա Համար ավելի օգտակար չե՞ն լինի այն գործերր, որոնք 

կտրվեն Հետագայում, երբ նա արգեն նախապատրաստված կէի՚եի գրանց 

րնգՀանուր և Հաճախ մա սն ա վո ր տեղեկությունների միջոցով, որոնք 
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ցրված կլինեն այն ցուցակի մ ո ր ի առածին մասն րնթերցվեց այստեղ՛. 

Այս նպատակով է, որ ես կազմել և. դասավորել եմ 1730 թ• Կ. Պոլսից բեր-

ված ձեռագրերի ցուց ակր: Այժմ աՀա թե ինչ է մնում ինձ անելու գո Հա-

ցում տալու Համար գիտություն Լւ ճաշակ ունեցող անձանց սսլասումին՝. 

ա) Ուսումնասիրելու եմ Հայ եր են այն ձեռագրերր, որոնք Թագավո-

րական գրադարանում էին գտնվում նախքան 1730 թ. Կ. Պոլսից բերված 

ձեռագրերր I 

բ) Ուսումնասիրելու եմ այնուՀետև նույն էեզվով գրված այն ձեո. Ш-

դբերր, որոնք գտնվում են Կոլբերյա ն8 գրադարանում, Լւ որոնք Նորին Ա-

մենասլատվություն կարդինալր նվիրեց Թագավորական գրադարանին գե-

ղեցիկ դսլրության նկատմամբ իր ունեցած սիրո պատճառով: 

գ) Ասլա դալիս են ա յ գ նույն Լեզվով գրված տսլագիր գրքերրյ ո չ 

միայն Թագավորական գրադարանում եղածներր, այլ նաև. նրանք, որ կա-

րող են գտնել որԼւէ այլ տեղ՛. 

դ) Թախանձագին խնդրելու եմ Հայր p-ինիոնին, որ մի նամակ գրել 

տա Լւ ո ւղա ր կի Վեն ետի կ, որտեղ Հայերն ունեն մի տ սլա ր ան, որսլեսզի 

նրան ուղարկեն Հայերեն Լեզվով գրված տսլագիր գրքերի մի ցուցակ՛. Ես 

այդ ցուցակր կՀամեմատեմ Թագավորական գրադարանի տսլագիր գրքերի 

Հետ Լւ Հույս ունեմ, որ Հայր Ոինիոնր կբարեՀաճի բերել տալ այն, ինչ կա-

րող է սլա կա и ել մեզ՛. 

ե) Հայաստանի մասին Հույն երի Լւ լատինների կողմից գրված ոչ մի 

բան բաց չեմ թողնելու Լւ այգ գործերից յուրաքանչյուրի մասին նույնպես 

տալու եմ առանձին Համառոտ տեղեկություններ՛. 

զ) Կարդալու եմ դեպի Հայաստան կատարված ճան ա պա րՀո ր դո ւ-

թյունների շուրթդ դրված ուղեգրություններր ե դրանց մասին պատրաստե-

լու եմ Համառոտ ծանոթություններ՛. Այդ ծան ո թո ւթյ ո ւնն եր ր պատրաստե-

լու եմ ՀետԼւյալ սկզբունքով, րնտրել այն, ինչ կգտնենք, որ ոչնչով Հակա-

ռակ չէ Հայաստանի պատմությանը, բարք երին ու սովորույթներին, և 

միևնույն ժամանակ նկատի ունենալ այն, ինչ կարող է սխալ կամ պակա-

սավոր լինել այդօրինակ գործերի մե£: Ես չեմ մոռանալու, օրինակ, ի նկա-

տի ունենալ, որ Տավեռնիեն9, երբ խոսում է Հայերի մկրտության մասին, 

մեզ Հաղորդում է չափազանց ան Հավա и տի մի տեղեկություն՛. Ինչ որ ես 

ասել եմ այդ խորՀրգի մատակարարման մասին 4՝, բ ծանոթագրության 

մե£, կարելի է Համեմատել Տավեռնիեի գրածի Հետ («ճան ապար Հորդու-

թյուն ի Պարսկաստան», գիրք 4, դլ. բ): 

8 Ժան-Լ^ատիստ Կոլրեր (1619-1683)'. Ֆրանսիացի անվանի պետական գործիչ, որր 1666 թ-

Հիմնադրեց Ֆրանսիայի գիտությունների ակադեմիան և. քաջալերեց արվեստներն ու 

դսլր ո ւթյ ո ւն ր՛. 

9 Ժա ն֊Բատիստ Տավեռնիե (1605-1689)Ֆրանսիացի ճանասլարՀորգ, որ ուղևորու-

թյուններ է կատարել Պարսկաստան Լւ Հնդկաստան՛. 
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է) Վերջապես խնդրելու եմ դիտակ անձանց, որ բարի լինեն իրենց 

լուսաբանություններով Լւ կարծիքներով օգնելու ինձ որքան իմ կատարե-

լիք Հետազոտությունների, ն ույքան իմ ա շիւ ա տ ո ւթյ ան ծրագրի և. այն 

դործերի րնտրության մե£, որոնք տեղ են գտնելու այնտեղ 

P-այց ես Հույս ունեմ մանավանդ, որ Հայր Րին ի ոն ր, որր չափազանց 

նուրբ ճաշակ ունի, կբարեՀաճի թույլատրել ինձ, որ ես նրան Համարեմ իմ 

աշխատության ղեկավարր, աշխատություն, որ կարող է անՀրաժեշտ 

ճշգրտությամբ և Հմտությամբ իրագործվել, եթե կատարվի նրա Հովանա-

վորության ներքո՛. 

Մի անդամ որ ես ամբողջացնեմ այս ա շխ ա տ ո ւթյ ո ւն ր, որն այնքան 

էլ րնդարձակ չէ, ինչքա ն ենթադրվում է, դրա ծրագրի իրագործում ր, որի 

մասին ն ա խ ա սլես խոսել եմ, կլինի իր տեղին Լւ Հարմար ժամանակին, քանի 

որ Հավաքած կլինեմ արդեն անՀրաժեշտ բոլոր նյութերր այս մեծ գործի 

կառուցման Համար՛. 

Այն ժամանակ ես Հնարավորություն կունենամ ավելի լայնորեն Լւ 

Հաստատ կերսլով խոսելու Հայ եր են գրքերի Լւ դրանց Հեղինակների մասին՛. 

Երբ ես Հավաքած լինեմ ավելի շատ թվա կանն եր, կկարողանամ ավելի 

վստաՀորեն ճշտել այս կամ այն թագավորության կամ եսլի и կո սլո и ա կան 

իշխանության տ Լւո ղո ւթյ ո ւն ր Լւ ցույց տալ յուրաքանչյուր Հեղինակի ասլ-

րած ժամանակաշր^անր՝. 

Ես ուշադիր քննելու եմ, թե այն ճառերր, որոնք մեզ տրվում են որոշ 

Հույն Հայրերի անունով, իրոք նրա նց են սլատկանում'. Ես բաղդատելու 

եմ մեր ունեցած դո րծեր ր Հայերի կողմից սլաՀսլանված Լւ մեզ մոտ գտն վո ղ 

դրանց Հայերեն թարգմանությունների Հետ, որոնք բնավ չեն տսլագրվել, 

տեսնելու Համար, օրինակ, թե սուրբ Մեղիտոս Անտիոքացու Կ. Պոլսի Ա 

Տիեզեր ական ժողովում արտասանած ճառր, որր վերադրվում է սուրբ Գրի-

գոր Նազիանզացուն (այս անունով է, որ Հայերր մեզ տալիս են այդ ճառր, 

բայց Հույներն այդ դործր մեզ տալիս են սուրբ Գրիգոր Նյուսացու անու-

նով) իսկասլե՞ս սլատկանում է Եկեղեցու այս մեծ Հոր գրէին: Ընթերցողնե-

րի ուշադրությանն եմ Հանձնելու, ինչսլես այդ անում եմ Հենց այժմ, որ 

Հայերր սլաՀսլանել են Եվսեբիոս Կեսարացուց Հատվածներ, որ մենք չու-

նենք. օրինակ սուրբ Պետրոս Ալեքս ան գր ա ց ո ւ ն ա Հա տ ա կո ւթյ ան սլատմու-

թյունր, որր գտնվում է ճառրնտիրում (Բ, թերթ 91) Լւ որր քաղված է այս 

մեծ գրողի «Եկեղեցական սլատմության» 5-րդ գր քից'- Ես ա յ գ կտորր 

փնտրել եմ Պր. գր Վալուայի կողմից Հրատարակված գրքում Լւ այնտեղ 

չեմ գտել ՛. Ես Եվսեբիոսի Պատմության 8-րդ գրքում (գլ. 13, է£ 252) կար-

դացել եմ միայն, որ Եվսեբիոսն այն խոստացել է՛. Երևում է, որ նա այն 

տվել է, իսկ մենք չունենք, բայց Հայերր սլաՀսլանել են այդ կտորր՛. Նույ-

նր կարելի է ասել սուրբ Անտոնիոսին վերաբերող մի այլ կտորի մասին, ո-
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րը ես չեմ գտել Հիչյալ պատմիչի մոտ, և սակայն այն կա ճառընտիրում 

(Բ, թերթ 95) որպես «Եկեղեցական պատմությունից» քաղված մի Հատված: 

Վերադառնում եմ իմ գործին: ՇնորՀիվ իմ ձեռք բերելիք նոր ծանո-

թությունների ես ավելի Հստակ պատկերացում եմ ունենալու Հայ բանաս-

տեղծության մասին, քանի որ տպագիր գրքերն ինձ Հայտնի են դարձնելու 

չատ Հայ բանաստեղծների գործեր, որոնք դեռևս չեմ կարդացել՜. Հայաս-

տանի պատմության մասին ձեռք եմ բերելու նոր և ավելի լայն տեղեկու-

թյուններ կարդալով քերթողաՀայր Մովսես Խորենացոլ Պատմությունը: 

Թագավորական գրադարանի ասորական ձեռագրերում պրպտոլմներ եմ 

անելու իմանալու Համար, թե մենք ունե նք արդյոք Միքայել Ասորի 

պատրիարքի Համառոտ Պատմության բնագիրը, որի մասին խոսել եմ իմ մի 

ծանոթագրության մե 

Բայց ո վ պիտի տա ինձ մի աչխատությոլն Հայաստանի աչխարՀա-

գրության մասին: Ես իմ ձեռքի տակ ունեմ Վարդան Արևելցու կողմից 

պատրաստված չատ պակասավոր մի դիրք, որտեղ նա չի նչում ո ՛ չ այս կամ 

այն վայրի տեղագրությունը, ո՛չ էլ գավառների աչխարՀագրական գիրքը' 

Դա ավելի չուտ Հայաստանի քաղաքների և վանքերի անունների մի ցանկ 

է, քան թե աչխարՀադրություն: Ցանկալի է և նույնիսկ ան Հր աժեչտ, որ 

չվեդացի այն ազնվական ճանապարՀորդը, որն այժմ Կ. Պոլսում սպասում 

է Հարմար ժաման ակին անցնելու Համար Հայաստան, մասնավոր Հակում 

ունենա այդ գիտության Հանդեպ Լւ իմանա լեռ բարձրանալ յուրաքանչ-

յուր գավառում, ուր Հարկ կՀամարի ճանապարՀորդել'. ԱչխարՀագրական 

այդ տեղեկություններն անՀրաժեչտ են նրան, որպեսզի նա կարողանա 

ճչդրիտ կերպով որոչել և նչել ինչպես այս մեծ Թագավորության գավառ֊ 

ների, այնպես էլ նրա նչանավոր քաղաքների և վայրերի աչխարՀագրական 

դէրքօ. Հայասլոանի պատմության մե£, քանզի մենք այդ օգնությունը կա-

րող ենք ստանալ միայն մի մարդուց, որն անձամբ եղել է այդ վայրերում՛. 

Ես չեմ Հավակնում Հայագիտական իմ ուսումնասիրությունների 

չարքում դասել Հայկական եր ա ժչտ ո ւթյ ո ւն ը կամ Հոգևոր երդերը՛. Միայն 

ա յ դ երկրի բնիկները կամ նրանք, ովքեր երկար ժամանակ այնտեղ են ապ-

րել, նրա նք միայն կարող են գաղափար տալ այդ մասին: Սակայն ես կաչ-

խատեմ ցույց տալ Հայկական ամենաՀայտնի օրՀներգերի, տաղերի և չ ա ֊ 

րականների Հորինման ժամանակը և ղրանց Հեղինակներին: 

Կարո ղ եմ մոռանալ Սուրբ 9-րքի Հայերեն այն գեղեցիկ թարգմա-

նությունը, որ կատարվել է հունարեն բնադրից, բայց վերանայվել և կա-

տարելագործվել է ա ս ո ր ա կ ա ն բնագրի Հիման վրա մեծանուն Մովսես Խ ո ֊ 

րենացու, Հռչակավոր Դավիթ փիլիսոփայի և գիտնական Մամբրե Վերծա-

նողի կողմից, որը եղել է Հայերեն տառերի ստեղծող Մեսրոպ Մաչտոցի 
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աշակերտ լij-^l ՒՀար կե չեմ կարող մոռանալ՛. Ես ցույց եմ տալու, որ եթե 

այգ թարգմանությունն ունի թերություններ, ինչսլես մյուս բոլոր թարգ-

ման ո ւթյ ո ւնն եր ր, Հա մ են այն գեսլս գրանք շատ փոքր թիվ են կազմում՛. 

Բացի գրանից, այգ թարգմանությունր Հանդիսանում է ճարտարախ ո սու-

թյան Լւ սլերճտգեղության սքանչելի մի օրինակ ամեն տեսակետից՛. Հայր 

Լր քՀրյոնր11 սիյալվում է կարծելով, թե այդ թարգմանությունր կատարվել 

է 410 թ., քանի որ մեր Հայ բոլոր Հեղինակները Հայտնում են, որ այն կա-

տարվել է 460 թ., այ и ինքն Հայերեն տառերի գյուտից 20 տարի Հետո և. 

Սուրբ ժերոմի մաՀից 40 տարի անց՛. Այս վերջինին ենք սլարտական մեր 

Վուլդատայի թարգմանության մ եծա գույն մ ա и ր '. 

Ես կաթողիկե Հեղինակներին և. Հերձվածող գրողներին Հստակորեն 

սլիտի տարբերեմ միմյանցից՛. Պիտի աշիյատեմ ուղղափառ Հայրասլետներին 

առանձնացնել այն Հայրասլետներից, որոնք եղել են Հերձվածի Հեղին ակ-

ներր կամ նրանց սատարողներր, և. սլիտի փորձեմ նրանցից յուրաքանչյու՛-

րի Հանդեսլ ցույց տալ այն արդար մոտեցումր, որին արժանի են նրանք ի ֊ 

րենց պերճախոսությամբ և անձնական տաղանդով՛. 

Մոտիկից սլիտի քննեմ Հույն, ասորի և. այլ Հեղինակների բազմաթիվ 

դոբծերից Հայ գիտնականների կատարած թարգմանությունն երր և. սլիտի 

£անամ այդ թարգմանությունների մասին տալ ճշգրիտ և. վստաՀելի մեկ-

նություն: 

Վերջապես Հույս ունեմ, որ ոչինչ չեմ մոռանա այն ամենից, ինչլլ 

կարող է նսլաստել Հստակ և. ճշգրիտ մի գաղափար տալու ինչսլես ՀոդԼւոր, 

այնսլես էլ աշխարՀիկ Հայաստանի Լւ դրանից կախված ամեն ինչի մասին: 

Ւնն ամսվա Լւ օր ա կան տասներկու ժամվա շարունակական աշխա-

տանք ր, մեկր մյուսի վրա բարդվելով, բնականաբար իրավունք է տալիս 

ինձ մի քիչ Հանգստանալու՛. Շունչ սլիտի քաշեմ Լւ խաղաղությամբ սլիտի 

սսլասեմ, թե ի ՛նչ որոշում կկայացնեն Հայկական մի գրադարանի վերաբեր-

յալ, որ ես ծրագրել եմ ստեղծել»: 

Թվ ում է, թե այս ընդարձակ ծրագրի իրականացման Համար սսլաս-

ված թագավորական օժանդակությունը, դժրախտարար, չի Հատկացվել՛. 

Սակայն Վիլֆր ուան իրեն Հետևող աշակերտներ է ունեցել, մասնավորա-

պես Հայր Պիեո. Սիմոն Լուրդեն, որով նոլյնսլես արժե Հետաքրքրվել՛. Նա 

է, որ Ջովաննի դր Սերսլոսին է Հանձնել Վիլֆրուայի վերոՀիչյալ ձեուա֊ 

ԳՒՐԸ' ոՐՒՅ Սերսլոսր Հատվածներ է Հրատարակել իր «Օսմանյան կայսրու-

թյան ենթակա Հայ ազգի կրոնին և բարոյականին վերաբերող ժամանակա-

գրական Հիշողությունների սլատմական ամփոփում» (Վենետիկ, 1786) աշ-

10 Այսսլես բնագրում: Իրականում ասորերենից կատարված թարգմանությունն է Համե-

մատվել Հունարենի Հետ, յսմբ..' 

11 Տե՛ս Նէ P. L e В r ս ո. Histfoire] des Liturg[ies], t. 3, p. 44: 



194 Բեռնար ՈսոիԵ 

խատության մե£: Իսկ Սերսլոսի սույն աչխատությունր, իր Հերթին, օգտա-

գործվել է Բելլոյի կողմից նրա «Փորձնական շարադրանք Հայոց լեզվի մա-

սին» աշխատության մե£, որր ՇաՀան գր Սիրսլիետի (ՇաՀ ան Ջրսվետյա 

գա и ա վան գո ւթյ ան առածին ձեռնարկն է եղել Փարիզի ԱրԼւելյա ն կենգանի 

լեզուների Հատուկ գսլրոցում'. 

Այսւգիսով, Հայագիտության նախակարապետ 9՝իյոմ գր Վիլֆրուայի 

գեղեցիկ կերսլար ր, նրա ոգԼւորությունր ամբոզ£ Հայ մշակույթի Հանգեսլ 

բոլորովին չեն անՀետացել պատմությունից՛. 

ֆ ր ա ն ս ե ր ե ն ի ց թարգմ՛անեց 

ՊԱՐԳԵՎ ՇԱՀՐԱԶՑԱՆԸ 

12 Հայազգի ժակ ՇաՀան գչլ Սիրպիետր (Հակոբ ՇաՀան Ջրպետյան) եղել է Փարիզի 

Արևելյան կենդանի լեզուների դսլրոցում Հայագիտության ամբիոնի Հիմնագիրր և 

ֆրանսերեն Լեզվով գրված առ.ա£ին Հայերեն քերականության Հեղինակը: Հայերենի 

ամբիոնի ստեղեումր Լւ Հայերենի ուսուցման օրինականացումն այգ դպրոցում վերա-

գրվում է այն սլատաՀական Հանդիսլմանր, որր տեղի է ունեցել 1798 թ. Ւտսղիայում 

Հակոբ ՇաՀան ՀԼրսլետյանի և. Նասլոլեոն 1-ի մի£1ւ, որին, Հետագայում, Հակոբր 

մատուցել է դիվանագիտական բազում ծառայություններ (ձ. թ.): 


