
Դիվան հա j վիմագրության, պրակ VI I I , Ռուսաստանի Դաշնություն, 
աշխատասիրությամբ ԴՐ. Մ. Գրիգորյանի, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակ-
չություն. Երևան, 1999, 313 կ : 

Պատմությունը ստույգ է դառնում, երբ շ ա ֊ 

րագրվում Հ անհերքելի փաստերի օգտագործ ֊ 

մ ամ բ ւ Աչս առոսէով մեծ արժեք են ներկա յա ց -

նում վ իմ ական արձանագրություններըւ Ինչպես 

Հայաստան աշխարՀը, այնպես էլ Հայաստա-

նից դուրս, ճակատագրի պարտադրանքով ը ս ֊ 

տեղծված Հայկական գրեթե բոլոր դազթավայ֊ 

րերը հարուստ են քարակերս/ մատյաններով։ 

Վիմական արձանագրությունները հաճախ ե ղ ա ֊ 

կի սկզբնաղբյուր են դաոնում Հայաստանի ու 

հայոց պատմ ութ յան քաղաքական, տնտեսական, 

մշակութային և այլ խնդիրների ուսումնասիրու-

թյան համար։ նրանցում հարուստ տեղեկու-

թյուններ կան ագրարային ու հարկային քա-

ղաքականության՛՝ հարկերի տեսակների, բնո։ յ 

թի, չափերի և այլնի վերաբերյալ։ Վիմա գրերը 

արժեքավոր տեղեկություններ են պարունակում 

ավատատիրական հասարակարգի կառուցվածքի, 

իշխանական տների, հողատիրության ձևերի, 

իրավաքա ղաքա կան հարաբերությունների, կբր՜ 

թական ու. մշակութային կենտրոնների և Հա/ոց 

կյանքի տարբեր բնագավառների մասին: 

Ակադեմիկոս Հ. Ս ան անդ յան ը Հայաստանի 

XI— XV դդ. պատմության գիտական ամբոզջա 

կան ուսումնասիրության համար, այլ սկզբնաղ-

բյուրների հետ խիստ կարևորել է վիմական 

արձանագրությունների լիարժեք օգտագործումը 

( Հ . մանանդյան, Երկեր, Երևան, 1 9 7 7 , էշ 1 2 ) ։ 

Մեզանում մի շարք նշանավոր Հայագետներ 

դեռևս անցյալ դարի 30 — 40 ՛ական թվականնե-

րից ձեռնամուխ են եղել վիմագրերի հավաքա-

գրման ու Հրատարակման շնորհակալ գործին: 

Այл ասպարեզում իրենց ավանդն են բերել 

Մ. Բժշկյանը֊, 0 . Ջալալյանցը, Հ. Շահխաթաւն֊ 

յանցր, Ծ. Բ ա րխոլդա ր յանց ը, Կ. Կոստանյան-

ցը, Ղ• Ալի չանը ՛և այլք։ 

ձայ վիմ ագրերի հավաքման ու ամբողջաց-

ման գործում մեծ վաստակ ունեն Հ. Օրբելին, 

Կ. Ղաֆադարյանը, Ս. Բ արխուգար յանը, Ս. Ա ֊ 

վադյանը, Հ. Հանփօլադյանը և ուրիշներւ Ա յ յ ։ 

բնագավառում լուրջ ավանդ ունի հայտնի վի 

մագրագետ և պատմաբան, դոկտոր պրոֆե սոր 

Գր. Գրիգոր յանը։ 

Հայաստանի միջնադարյան պատմության վե-

րաբերյալ Գր. Գրիգորյանբ հեղինակել է մի 

քանի կարևոր աշխատություններ, որոնցից 

հատկապես հիշատակելի են <rՍյունիքը Օ ր բ ե լ ֊ 

յանների օրոք» (1981 թ.) և «Очерки истории 
Сюника I X — X V В В . » (1990 թ.) հիմնարար 

աշխատությունները։ Գր. Գրիգորյանբ տարիներ 

շարունակ մասնակցել է Ռուսաստանի, Ուկրաի-

նայի Լ Սոլդովայի հայ գաղթավայրերն ուսում-

նասիրող արշավախմբերին, դժվարությամբ Л 

ջանասիրությամբ հավաքել հայերեն, ռուսերեն, 

լեհերեն, լատիներեն, մասամբ հայատառ ղրփ՝ 

չաղերեն արձանագրությունները, որոնք ար-

ժեբավոր տեղեկություններ են պարունակո՚Ո 

հիշյալ երկրների հայ գաղթավայրերի հասա-

րակական - քա զա ք ա կան, и ո ցի ա լ ֊ տնտես ական, 

կրթ ա մ շակութ ա յին կյանքի վերաբերյալ։ 

Գր. Գրիգոր յանի մեղվաջան աշխատանքի 

ա ր դյունքն են «Գիվան հայ ւէիմ ա գրության» մա-

տենաշարի VII և V I I I պրակները, 1996 թ. 

լույս տեսած VII պրակում ամփոփված են Ուկ-

րաինայի ե Մ ոլդովայի տարածքներից հավա֊ 

քած արձանագրությունները, իսկ վերջերս հ ր ա ֊ 

տա լսս կված V I I I պրակում՝ Ռուսաստանի Դաշ-

նության տարածքից րնդօրինակած և վերծա 

նածները։ i 

Իրենց պատմ ական հայրենիքից մեծ թվով 

Հ ա ր կա դրա բա ր արտագաղթած հայերը սկսած 

X I I I — XIV դդ. նոր բնօրրաններ հիմնադրեցին 

Սե ե Կասպից ծովերի ափերից մինչև Բ ա լ թ ի ֊ 

կայի աւիերն ու Կարպատները, որոնք աստի-

ճանաբար մտան Ռուսական կա յս բութ յան 

կազմի մեջ։ 

Իրենց նոր բնակավայրերում հայերը ձեռ-

նամուխ եղան տնտեսական , շինարարական և 

մշակութային գործունեության՝ ստեղծելով հա-

մամարդկային մնայուն արժեքներ, որոնց մա-

սին հակիրճ պատմում են վիմագիր արձանա-

գրությունները։ Այդ արձանագրությունները Հա-

վաստի տեղեկություններ են Հաղորդում հայ 

գաղթավայրերի տնտեսական, իրավաքաղաքա֊ 

կան հարաբերությունների, մշա կույթի ու կըր ֊ 

թական կյանքի, տարբեր ազգերի և ա զգութ յուն ֊ 

ների հետ հայերի ունեցած կապերի ու հարա-

բերությունների մասին: 
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Գր. Գրիգորյանի՝ Ռուսական Դաշնությա՚է 

տարածքիս Հավաքած վիմագրեր ն ու թանգա-

րանային նմուշներից քաղված արձանագրու-

թյունները վկայում են հայ ե ռուս ժողովուրդ֊ 

ների դարավոր, բազմապիսի առնչությունների, 

խոշոր գաղթավայրերում հայագիտության զար-

թոնքի ու զարգացման մասին։ . 

Պրոֆեսոր Գրիգորյանբ Ռուսաստանի Դաշ֊ 

նաւթ յան խոշոր գաղթավայրերի վիմագրեր ր 

վերծանելուն համընթաց պատմական էքսկուրս 

է կատարում պատմության խորքերր։ Ցուցաբե-

րելով հայ ե ռուս ժողովուրդների պատմության 

լավ իմացություն, նա վեր է հանում հայերի 

խաղացած կարևոր դերը ռուսական պետության 

քաղաքական, տնտեսական, առևտրական, մշա-

կութային և այլ ասպարեզներում։ 

Գր. Գրիգոր յանի քննախույզ հայացքից չի 

վրիպել և ոչ մի մանրամասնություն։ Նա բազ-

մակողմանի ու հանդամ անա լից նկարագրում է 

այն հուշարձանները կամ հուշարձանախումբը, 

որոնցից քաղել է վիմագրերր, խորիմացու-

թյամբ նկարագրելով հուշարձանների մանրա 

մասները, հուշակոթողները, գերեզմանաքար ե -

րըն՝ իրենց յուրատիպ քանդակներով և այլն. 

Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից հա 

վաքված վիմագրերն ու թանգարանային ցու-

ցանմուշների արձանագրություններն եզակի ու 

հետաքրքիր տեղեկություններ են պարո նակո մ 

Ղ աշնության տարածքի հայ դաղթավայբերի գի-

տության, մշակույթ ի, պետական ու զինվորա-

կան հայ գործիչների, հոգևորականների, ար-

հեստների, արհեստագործների, վրյճասականնե֊ 

րի ու արդյունաբերողների մասին» Այո առու֊ 

մով էլ ճիշտ է վարվել պրոֆեսոր Գրիգորյանը, 

երբ նշանավոր հայ գործիչների ո։ մտավորա-

կանների մասին ծանոթագրություններում ավել 

է նրանց կյանքի ու գործունեության վերւոբեր֊ 

յալ համառոտ, բայց խիստ կարևոր տեղեկու֊ 

Հյուններ (էշ 2 2 , 24, 3 0 , 3 5 , 4 0 , 41... և 

այլն)։ Այս կարգի ծանոիձագբությո ւնն եր, որոնք 

հեղինակի պատմագիտական պաշարի ու ընդ-

գրկումի վկայություններն են, կան պրակի 

գրեթե բ*լոր էշերում։ Այղ ծանոթագրություն-

ներում Գր. Գրիգորյանբ համադիր քննության է 

առնում տարբեր վիմ ագրագետ հեղինակների 

վերծանումները, առա շար կում է իր ճշգրտում-

ները և հիմնավորում դրանք։ Ինչպես V I I . 

նույնպես V I I I պրակներում կազմող հեղինակը 

հակիրճ անդրադարձել է անվանաբանական 

(օնոմաստիկJ երևույթներին, մատնանշելով մ ի ֊ 

շավայրի թելադրանքով առաջացած հայկական 

մի շարք անուն֊ ազգանունների, պաշտոնների ու 

տիտղոսների ռուսականացման դեպ բերը, որոնք 

արձանագրություններում արտացոլված են հա 

յա տառ ռուսերենով կամ բառացի թարգմանու֊ 

թյամբ: Ո լսումնասիրողին մեծ շանքերի գնով 

հաջողվել է բացել տալ Մոսկվայի Կրեմ լի 

թանգարանների ֆոնդերում պահպանվող հայկա-

կան իրերով լեցուն սնդուկներբ և րնդօրինակել 

նրանց վրա եղած անխտիր բոլոր մակագրություն-

ներրւ Այս բնագրերն իրենց բովանդակությամբ 

նորույթ են հայագիտության համար, քանզի 

իբրև սկզբնաղբյուրներ առաջին անգամ են դ ը ր ֊ 

վոլմ դիտական շրշանաոության մեջ։ 

Պատմական արժեքները ընկալելու և հ ը մ ֊ 

տորեն գնահատելու, ունակությունների շնորհիվ 

Գր. Գրիգորյանբ քննարկվող պրակի վերջում 

զետեղել է եկեղեցիների աշխարհիկ շինություն-

ների, Ա ոս կվայի Կրեմլի թանգարաններում 

պահպանվող հայկական խույրերի, զանազան 

սպասքների և առարկաների, գեղազարդ խաշե-

րի щ այլ իրերի լուսանկարներն՝ իրենց ա ր ֊ 

ձանագիր վկայություններով, որոնք արժանա-

հավատ տեղեկություններ են հաղորդում հայ 

ականավոր մտավորականների, պետական ու 

զինվորական գործիչների ազգանպաստ գործու-

նե ո լի} յան վերաբերյալ։ ճ ա ր տ ա ր ա պե տա կան 

կառույցներն\, իրերն ու առարկաներն իրենց 

նախշազարդեբով, մանրանկարչական պատկեր-

ներով, հորինվածքային առանձնահատկություն֊ 

ներով հայ կիրառական արվեստի եզակի նմուշ-

ներ են ստեղծված հայրենիքից հեռու գտնվող 

հայ հանճարի կողմից։ Պբոֆ. Գրիգոր յանը կա-

տարել է ծավալուն ու հայրենանվեր աշ-

խատանք, որի շնորհիվ անդարձ կո ր и տ ի ց փըրկ՝ 

մել են հայոց պատմության, հայ գաղթավայ-

րերի հասարակական, մշակութային, իրավ յ-

կան, տնտեսական և այլ խնդիրներին վե րա բե -

րոդ բազմաթիվ իւոսուն վկայագրեր։ V I I I պրա֊ 

կրն ունի հայերեն ո։ ռուսերեն հակիրճ ներա-

ծականներ, սւպահովված է գիտական ապա-

րատը։ Միայն հա յրենսաիրութ յունն ու իր ժա֊ 

Ո ով բդի սլա տմ ութ յան հանդեպ պարտքի խոր ո 

գիտակցում բ, այսօրվա դժվարին պայմաննե֊ 

բում, կարող էր պբոֆ. Գրիգոր յանին մ ղե չ գի-

տական սխրանք կատարելու շրջեք Ռուսաստա֊ 

նիւ Դաշնության անծայրածիր տարածքով, խբ-

նամքոմ հավս/քել դարերի ընթացքում ստեղծ-

ված հայոց պատմության ո» մշա կույթի հոգևոր 

աբժեքներր, իրականացնել մատյանի հր ատ ա ֊ 

ր ակութ յան դժվ արին խնդիրը և Ա՛յն հանձնել 

դարերի բննությս/նը t 

ՀնձեռՀ ած առիթն օգտագործելով, ուզում 

ենք հստակ նշել հայ եկեղեցու ականավոր 

Հայրերի՝՝ գերաշնորհ արքեպիսկոպոսներ Շահե 

Աճեմ յանի և Մ ե и րոպ Աշճյանի կատարած մեծ 

դերը «Դիվան հայ վիմագրության» մատենա՛-

շարի V I I I պրակր լույս րնծայելու գործում։ 

Պասէմ. <փտ. դււկտոր ԳհՕ,ԱՄ ԿԻՐԱԿՈՍ8ԱՆ 




