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Ա. Ա մ բ ր ո ս ի ո ս ն ու իր գ ի ր ք ը 
Ամբրոսիոս Թեսեոսր (Ամբրոշիո Թեսեո. 1469-1540) ծնունդով Պա-

վիայից էր> սերում էր ազնվականական ԼԼլրոնեղի տոՀմից՝. Ւր Հայրենի քա-

ղաքում Լւ Միլան ո ւմ նա իրավագիտություն է սովորել, այնուՀետև. 1494 

թ. անդամագրվել է Ավդուստինյան մ ի ա բան ո ւթյ ան ր'. Ամբող^ կյանքի ըն-

թացքում մեծ Հետաքրքրությամբ Համակված է եղել արևելյան լեզուների 

երբ այ եր են ի, ասորերենի, ղսլտերենի, սամարերենի, արաբերենի 1ւ Հա յ եր են ի 

նկատմամբ (նրա գործերի մ ե^ սլարսկերենից Լւ թուրքերենից օրինակներ 

չկան): Սերտ կասլեր է ունեցել նույնաբնույթ Հետաքրքրություններ ունե-

ցող եվրոսլացի գիտնականների, ինչսլես նաև. Հռոմի սլասլի Հովանավորու-

թյունը ձեռք բերելու ձգտում ունեցող արԼւելյան քրիստոնյա ժողովուրդ֊ 

ների Հետ՛. ԼԼմբրոսիոսր մեծ դեր է ունեցել նաև. գրքեր Հրատարակելու Հա-

մար նշված լեզուների տառատեսակների ստեղծման գործում (Ֆումա^ելլի) '. 

Սեմ ական լեզուների նկատմամբ ունեցած Հետաքրքրությունից բա-

ցի, ԼԼմբրոսիոսր նաև. Հավաքել է բազմաթիվ Հայերեն բնագրեր և. թարգմա-

նություններ արել Հայերի սուրբ գրքերից՛- Նա անդամ չգիտեր, որ Հայերե-

նի դեսլք ում գործ ունի Հն դեվր ո սլա կան էեզվի Հետ, սակայն նրա միակ 

տ սլա դիր դործլij- XVI և. XVII դարերում բազմիցս Հիշատակվել է որսլես ո'չ -

Հա յ ա զգի ուսումնասիրողների Համար Հայերենի ամենանշանակալի աղ-

բյուր: 

Ամրրոսիոսի գործի ավարտից դեռևս մեկ տարէ առա^ (1538 թ-) նրա 

արևելագետ րնկեր Ռիյոմ Պոստելր նրա տառատեսակներն օգտագործել է 

արևելյան տասներկու լեգուների նվիրված իր գրքույկր Հրատարակելու 

1 Introductio in Chaldaicum linguam, Syriacam atque Armenicam et decern alias linguas, characterum 
differentium Alphabeta circiter quadraginta, et eorumdem invicem conformatio; mystica et chabalistica 
quamplurima scitu digna. Ex descriptio ac simulachrum Phagoti Afrani. Teseo Ambrosio ex Comilibus 
Albonesii J. U. Doct. Papien. Canonico Regulari Lateranensi, Ac Sancti Petri in Coelo Aureo, Papiae 
Praeposito, Authore. MDXXXIX [1539] Lingtiarum vero U. Alphabetomm nomina sequens pagella 
demonstrabit (excudebat J. M. Simonela, sumptibus к typis authoris libri). 
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Համարի՝. Չնայած ա յ ս Հանգամանքին, Ամրրոսիոսի աշխատությունը շատ 

ավելի տարողունակ է և. սլարունակում է յուրաքանչյուր լեզվի սլատմարա-

նասիրաԼլան Հետազոտություն, նաև. ուսումնասիրված րոլոր լեզուների լա-

տինատառ. տառադարձությունը՛. 4՝ործն ավարտվել է Ամրրոսիոսի մաՀվա֊ 

նից մեկ տարի առա£. այն ավելի շուտ աշխատությունների ժողովածու է, 

քան գիտական մենագրություն՛. Ամրրոսիոսի նշանակալի դործերը ոչնչաց-

վեցին այն ժաման ակ, երր ֆրանսիացիներն ավերեցին Պավիան՛. Նրան Հա֊ 

Հողվեց փրկել միայն իր տառատեսակները, աււլա ամեն ինչ վերսկսեց Ֆե-

րարայում'. Կյանքի այգ վերջին տասներեք տարվա ընթացքում էլ Ամրրո-

սիոսն ստեղծեց այս կոթողային աշխատությունը՛. Ասլա այն Հրատարակե-

լու նսլատակով վերադարձավ Պավիա (Վենետիկ, 1895; flu կան յան, 1988): 

Ամրրոսիոսի դիրքը եզակի է. չնայած Հրատարակվել է րավական ուշ 

(1539 թ.) , սակայն Համարվում է վաղ ԳէՐՔ' ^՝JU ուսումնասիրու-

թյան Համար օգտագործել ենք Չիկագոյի Նյուրերի գրադարանի Հազվա-

գյուտ այրուրեններ ունեցող վաղ ԳՐՔ^Րէ Հավաքածուի օրինակը, 

որ այդ Հարուստ ժողովածո ւի եզակի նմուշներից է՝. Նրա գրքի օրինակներ 

կան Վենետիկի և Վիեննայի Մխիթարյան վանքերում, Մաշտոցյան Մա֊ 

տենագարանում, Պավիայում, Փարիզում, Ոուգասվեշտոլմ, Օքսֆորգում և. 

Բրիտանական գրադարանում՛Քանի որ մի չարք լեզուների (Հատկասլես 

արարերենի) այբուբեններն Ամրրոսիոսի գրքի մեֆ ավելացվել են ձեռքով, 

ուստի Նյուբերիի օրինակր Համեմատել ենք Ս. Ղ,աղարի, Պավիայի և 

Վիեննայի օրինակների Հետ.' Համեմատության ընթացքում Հայտնաբերած 

բոլոր տարբերություններր գրաո^ել ենք մեր աշխատանքային օրինակի 

մեշ: 

Ամրրոսիոսի գիրքր գրացուցակներում սովորաբար Հիշատակվել է իր 

ունեցած բազմաթիվ իւորՀրգանչական (կաբալիստական) այբուբենների և 

Հմայագրերի ու գաղտնագրերի, ինչսլես նաև իր իսկ Հորեղբոր ստեղծած 

ֆագոտ (phogotus) անունով Հնագույն երաժշտական գործիքի նկարագրու-

թյան և. սլա տ կեր ի Համար՛. Այս Հեր^ինի պատճառով դիրքն ավելի Հաճախ 

2 Հակառակ Հեղինակի այս կարծիքի, Ռ. Ւչխանյանն առավել քան Համոզված է, որ Գու-

լի ելմ ո и Պոստ ելի «Linguarum duodecim characteribus differentium alphabetum» գրքի Հայերեն 
տառերը փայտափորագիր են, ուստի և գա դեռևս «իսկական տ սլա գրություն չէ» (տես -

Հայ գրքի պատմություն, Հ. 1. Հայ գիրքր 16-17-րգ գարերում, Երևան, 1977, է£ 297, 

այսուՀետև Ի շ իւ ա նյ ա ն). նույնն է արձանագրված նաև՝ Ո и կ ա ն յ ա ն, 779. Ւ չ ֊ 

խանյանր (ն. տ.) նաև Հատուկ շեշտում է, թե Պոստելն «Ամբրոսիոս Թեսեոսիը «նվեր է 

ստացել Հայերեն և քաղդեերեն «Հայր մ ե ր » ֊ ի բնագրերը և արևելյան մի քանի լեզունե-

րի տ սլա տառեր (բայց ո՛չ Հայերեն)», ծան. խմբ.: 

3 Օրինակներ կան նաև Փարիզի Մազարինի և Արսենալի գրագարաններում, Մյունխենի 

քաղաքային, Նյու Յորքի Հանրային, Հարվարգի Համալսարանի, Պարմի Պալատինի և 

Վիեննայի Ազգային, այլևճ Մ անուկ Բարիքյանի (Օքսֆորգ), ԶարեՀ Պտուկյանի (Նյու 

Ձորք) և Ալբերտ Նալբանգյանի (Սան Ֆրանցիսկո) անձնական գրագարաններում. տե՛ս 

Ո Ա կ Ш նյ Ш ն, էշ 780 - ծան. խմբ.: 
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նշվել է երաժշտագիտական, քան պատմական լեզվաբանությանը վերաբե-

րող գրքերի ցանկերում: 

Օրորոցային ( I n c u n a b u l a ) տպագիր գրքերի Հետազոտումր չպետք է 

անել այնպես , ինչպես արվում է Համեմատաբար ուշ տպված գրքերի 

քննությունր՝. XVII դարից մինչև, օրս տ սլա գի ր նյութր Համարվել է անփո-

փոխական, սակայն տպագրության սկզբնական շրջանում տպագիր գրքի 

բնագիրն ավելի Հաճախ գիտվում էր այն պես, ինչպես գարեր չարուն ակ 

գիտվել են ձեռագրեր ր. տպագիր օրինակների մե£ Հաճախագեպ փոփոխու-

թյուն անելն ավելի շուտ օրինաչափ, քան թե արտառոց երևույթ էր՛. Մենք 

շատ ր ան սովորեցիք նշանավոր Հնագրավաճառ պարոն Ամիթսկամպից, որի 

ունեցած գրացուցակներն արևելագիտական օրորոցային գրքերին վերաբե-

րող տեղեկությունների Հարուստ շտեմարան են՛. Ամրրոսիոսի գրքի նրա 

վաճառած և. Մ ա տ են ա գա ր ան ի ստացած օրինակի վերաշարված թե ր թերն էլ 

(61—92) առիթ եղան պատրաստելու այս ուսումնասիրություն 

Ամրրոսիոսի «Ներածությա ն» ( I n t r o d u c t i o . . . ) Մա տ են ա գա ր ա նի (Լա1Ո. 

N 1 0 6 2 ) և Ն յուրերիի օրինակների տարբերություններր շատ և. միանգա-

մայն տարակուսական են: Առաջինում շատ թերթեր վերաշարված են, իսկ 

լատիներեն րնագիրր սրրագրված է՛. Միաժամանակ, արևելյան լեզուներից 

բերված օրին ակն երի մե£ սպրգել են րաղմաթիվ սխալներ ու բացթողում-

ներ, որոնք գրքի վերջում (թ. 214—5) տպված վրիպակ-ուղղ ումների ցանկի 

Համեմատ զգալիորեն շատ են՛. 

Մ ատենագարանի օր ին ակր 1990 թ. Իտալիայից ստացված անանուն 

նվիրատվություն ', Համեմատելու նպատակով օգտագործել ենք նույն 

գրքի Ն յ ո ւբերի գրադարանում պաՀվող օրինակր, որ իր Հերթին Համեմատ-

վել և. ծանոթագրվել է Ամրրոսիոսի Հայրենի Պավիա քաղաքում և Վենետի-

կի Ա. Ղազար կղզու Մխիթարյան Միաբանության գրադարանում պաՀվող 

օրինակների Հետ՛. Նրանցից ոչ մեկր Մ ա տ են ա դա ր ան ի օրինակի առանձնա-

Հատկություններր չունի՛. Նաև. Հունգարիայի ազգային գր ա դա ր ան ի օրի-

նակի մեր թռուցիկ դիտում ր և. Փա ր ի զի օրինակի մասին Ֆ. Աեքրեի ծանո-

թագրությունն եր ր Հուշում են, որ այս երկուսր նույնպես այդ Հատկանիշ-

ներր չունեն՛. 

Մ ա տ են ա դա ր ան ի օրինակն ուսումնասիրելու սկզրում քիչ ուշադրու-

թյուն էի դարձրել լա տ ին եր են ի բնագրային տարբերություններին, որովՀե-

տԼւ ինձ առանձնապես Հետ աք րքր ո ւ մ էին արևելյան լեզուներին վերաբե-

րող Հատվածներր, որոնք նույն գրքի այէ օրինակների Համեմատ մեծ շե-

4 ^էրՔԸ. թերթակալված է ( ո ՛ չ էջակալված), ուստի և. այս շարադրանքի մե£ թերթաՀա-

մարներլ7 Լւ է^աՀամարներր նշանակված են այնսլես, ինչսլես արվում է ձեռագրերի մա-

սին գրելիս (թ. 62, էշ 62ա, 63բ և այլն) ֊ ծ ա ն . խ մ բ . ; 

5 9 ՛ ի ր ք ը գրանցված է Մատենադարանի Հանգուցյալ փոխտնօրեն հարկեն Չուգասզյանի 

Միլանում Հրանտ р-ш մսլակյանի ց ստացած գրքերից Հետո, երևի սա նույնպես ստացած 

լինի Միլանում. - ծ ա ն . խ մ բ . : 
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ղումներ ունեին, այլև, նրանց մեծ մասր սխալներ էին (Հաճախ վրիպակնե-

րի ցանկում առկա, բայց ո՜չ միայն այդչափ). կարծում էի, որ գրքի մե£ վե-

րատեղադրված թերթերր «Ներածության» ավելի վաղ և երեի չՀրասլարակ֊ 

ված տարբերակն են, որի մնացորդներն Ամրրոսիոսի մ աՀվանից Հետո օգ-

տագործել էին գրքի Հետագա օրինակներր լրացնելու Համար (լլստ այսմ՝ 

բնականաբար, ենթադրելի էր, որ անորոշ մի սլատճաո-ով տսլադիր մամոլլ-

ների սլատրաստի ինչ-որ քանակ վնասվել էր)'. 

Այս ենթադրությունր Սմիթսկամսլր քննադատել է «Ներածության» 

իր օրինակի վաճառքի աո-իթով դրած նկարագրության մե^ (Սմիթսկամսլ, 

1997): Ն ա կարծում է, որ վնասված մամուլներր տսլվել են առանց Ամրրո-

սիոսի վերաՀսկողության և խորՀրդի, և որ անգամ դժվար է կռաՀել, թե 

ինչու են փոխվել տառաչափր, թղթի տեսակր և գրադաշտի չափր.՝ Այս փո-

փոխություններր, անշուշտ, այդսլիսով ի նորո կաղմված գրքերին որևէ 

արժեք չեն ավելացրել.' 

«Մեր օրինակի անսովոր մի յոլրաՀատկությունն առկայությունն է 

բնագրի ամբողջապես վեր աշար ված-վեր ա տ եղա դր վա ծ մասի թթ. 61—97, որ 

չափսով ամբողջ գործից ավելի փոքր է. գրադաշտր ներառյալ կասլող (Հա֊ 

իրդ է ի առաչին) բառերը, 151 X 95 մ մ է, Հակառակ սովորական 172 X 108 

մմ-ի: Երկու տարբերակների մի^Լւ եղած բնագրային տարբերությունների 

Հետ միասին, ենթադրելի են վերաշարման այլ սխալներ, որոնք ասորերե-

նում Հավանաբար սրբագրված չեն, սրա սլատճառր չբացատրելով Հան-

դերձ, սրանից Հետո մենք կարող ենք ենթադրել, որ Հավանաբար Ամրրո-

սիոսի մաՀից 1540 թ. Հետո, տսլագրիչ Սիմոնետան ուներ վերաշարված 

ութ թերթ" (մամուլ) խոտան ինչ-որ քանակ լրացնել-սլատրաստելու Հա-

մար: Մինչ բուն դիրքն ունի խարիսխի և գլխարկի (նման՝ Բրիկեի N 496-

ին և. N 3439-ին) պատկերներով լուսադրոշմներ, նոր թերթերր (մամուլնե-

րր) տ սլված են Բրիկեի (N 1490 և Հետևյալ՝ շատ մոտավոր) ցլագլուխ կոչ-

ված թղթի վրա» (Սմիթսկամսլ, 1997): 

Հետագա շարադրանքի մե£ մանրամասն կնկարագրենք Մատենադա-

րանի Լաւո. N 1062-ում գտնվող մեր գրանցած տարբերությոլններր, որոնք 

այժմ ինձ Հարկագրում են Հավատալու, որ կորած (սլակասող) է^երր վերա-

շարելու և տպագրելու պ. Սմիթսկամպի վարկածր շատ ավելի Հավանական 

է, քան իմ նախկին ենթադրությունր թե գրքի առածին Հրատարակու-

թյունն այնքան սխալաշատ էր, որ Ամբրոսիոսր որոշել է սկզբից մինչև 

վերԸ վերատպել այն (Ստրոմայեր, 1996): 

Այսպես, գրքի թե' մեկ, թե' մյուս տարբերակում առկա են նույն 

սխալն երր, որոնք Հիմք են տալիս ենթադրելու, որ այն կրկին չի Հրատա-

րակվել: 2 7 ֊ ր դ թերթր սխալմամբ Համարակալված է 47, իսկ 2 1 4 ֊ ր 114: Վե-

6 Գիրքն ունի 215 + 1 (չհամարակալված) թերթ, լդրակներր 4 թերթանոց են, րնղամենր 

54 պրակ (216 : 4 — 54). Հողվածի քննության նյութը գրքի ութ տպագրական թերթն 

(մամուլ, պրակ) է. ծան. խմր.: 
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բաշարված 61—92 թերթերում, մյուս օրինակների Համեմատ, լատիներեն 

բնագիլւր սրբագրված է, որ և Հիմք է տալիս ենթադրելու, թե այս թերթերր, 

որ է Մատենադարանի տարբեր ակր, ավելի ուշ են առաջացել: Իսկ արևել-

յան լեզուներով նմուշների մեջ առկա սիյալներր կարելի է բացատրել Ամբ-

րոսիոսի մաՀվամբ, որովՀետև նրա մաՀով Սիմոնետա տսլագրիչր զրկվեց 

իր միակ Հուսալի սրբագրիչից՛. 

Վերաշարված 61—92 թերթերի սխալներից բացի, N 1062-ր վերատե-

ղադրված նկարազարդ թերթեր ունի նաև գրքի ամբողջովին բնագիր (շար-

վածք) ունեցող մասում՝ թթ. 178-180: Այս թերթերի 178բ և 179ա էշերում 

շրջանակված են ֆագոտ երաժշտական գործիքի նկարներ, կան նաև բաոա-

պաշարի բազմաթիվ տարրնթերցումներ, որ Հետաքրքիր կլինի Համեմատել 

ԳՐՔե •՛Ավելի րնդարձակ տարբերակի Հետ պարզելու Համար, թե կա՞ն արդ-

յոք այս երկու յուրաՀատուկ էջի երկու կամ ավելի տարբերակներ, որոնք 

Ամրրոսիոսի կրթության ու րնտանիքի մասին կարող են պատմել իրարից 

տարբերվող մանրամասներ: Տ արրնթեր ց ո ւմն եր ի էությունն, ինչպես ցույց 

է տրված ստորև, այն է, որ Հանված է Ամրրոսիոսի Հովանավորներից մեկի՝ 

Անդրեւи Կալվուս Միլանցու անունր (և ինքն ո ւթյ ո լն ր): Ինչևէ, պարոն 

Ամիթսկամպր կարծում է, թե նրա անվան վերացումր կարող էր կատարվել 

էջի ոչ ճիշտ չափման Հետևանքով (մասնավոր զրույցից): 

Զարմանալի է, որ նկարազարդ էջերի տպադաշտր սովորականից 

ավելի լայն է (115 մ մ ֊ ի փոխարեն 130 մ մ) և որ իմ նկարագրած օրինակնե֊ 

րից մեկի նման եզրին կիպ կտրված լինելու պատճառով բնագիլւր (գրա֊ 

դաշտր) նույնպես կարող էր Հեշտությամբ կտրվել ՛. Հնարավոր է՝ Մատենա-

դարանի օրինակի բնագիրն ավելի պակաս լայնքով է դրվել այն բանից Հե-

տո, երբ տպագրիչր սխալր պարզել է թերթերի արդեն տպված լինելուց 

Հետո՛. Հետևաբար, Հեղինակն ուղղված թերթերի վրա կրճատել է բնագրի 

որոշ մաս րստ երևույթին Հաջորդող արդեն տպագրված էջերին Հասցնել-

կպցնելու Համար, ուստի և որոշել է պակասեցնել որոշ անձանց վերաբերող 

մանրամասներ՛. Ինչ էլ եղած լինի սրա պատճառր, կարծում ենք այստեղ 

առնչվում ենք վերաշարված 61—92 թերթերի Հետ կապ չունեցող երևույթի 

Հետ: 

Մատենադարանի N 1062-ի պատկերազարդ էջերի իր ական չավյերր, 

ի տարբերություն նրանց նախորդող և Հաջորդող էջերի, Հետևյալն են. 

178ա և 179բ պատկերազարդ էջերն ունեն սովորական չափսեր լայնու-

թյունր 145 մմ, երկարոլթյունր 205 մմ. արտաքին լոլսանցքր 25 մմ, ներ֊ 

քի՚եր 17,5 մմ (դրադաշտի լայնքր 102,5 մմ է), վերին լուսանցքր 7,5 մմ է, 

ստորինր 30 մմ՛. 178բ և 179ա նկարազարդ էջեր ր պետք է մասամբ նկա-

րագրվեն առանձին-առանձին, որովՀետև վերջին էջի տպագրությունր նա-

խորդից մի փոքր տարբեր է. 178բ-ի նկարի լայնքր 95 մմ է, երկայնքր 160 

մմ, նկ արի կողքի շարվածքն ու ն 25 մմ լայնք, նկարի և շարվածքի միջակա 

լուսանցքի լայնքր 5 մմ է, շարվածքի և թղթԼ՚զրի միջև եղած լուսանցքի 
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լայնքը 7,5 մմ է (տ սլա գա շտի լայնքը նկար և շարվածք միասին, 125 մմ է), 

արտաքին եզրի և նկարի շրջանակի մի£և կա 40 մմ լայնք, նկարի և. ներ-

քին եզրի (կարվածքի, Հիմքի) միշև 10 մմ է. 179ա էշն իր գիմացինից մի 

փոքր տարբերվում է, որովՀետև. թգթեզրի և բնագրի շարվածքի մի£և առ-

կա արտաքին լուսանցքր 10 մմ մոտ է արտաքին մասում և թեքվելով Հիմ-

քում գառն ում է 6 մմ՛. 

Ստորև ներկայացնում ենք վերաշարված թերթերում Հայտնաբերված 

վրիսլակների մանրամասն ցանկր'. 

Բ. 6 1 - 9 2 թերթերը 

Տառաչափի, է^աչափի և թզթի տեսակի տարբերությունները ն կա ր ա-

գրել է Սմիթսկամսլր (1997 թ. տե ս վերը): Սակայն կարիք կա մանրամասն 

ներկայացնելու երկու տարբերակների այս թերթերի բազմաթիվ այլ բնա-

գրական տարբերությունները '. 

Նկատված վրիսլակների ցանկի երեք ու կես է£ի մե£ (թթ՛ 214 ՜ 1 

տ սլված 114, և 215) 61-92 թեր թերում գտնվոզ սխալները բռնում են 214բ 

է£ի երկու երրորգը. սա ամբոզ£ գրքում առկա սխալների ամենամեծ Հատ-

վածն է: 9 * բ ք ի վերաշարված Հատվածում կան մեծ քանակությամբ սխալ 

գասավորած է^եբ, որոնց ընթերցման ճիշտ Հերթականությունը Հետևյալն 

է. 65ա, 67բ, 68ա, 66բ, 67ա, 65բ, 66ա, 68բ, 69ա: 69բ է£ի գլխագիրը (վեր-

նա խ ո ր ա գի ր ր) տ սլված է չբաված Հայեէային աբտացոէմամբ> 71-րգ թեր-

թը Համարակալված է 68'. Հարկ է նաև նշել, որ Ամրրոսիոսի գբքի Մատե-

նագարանի տարբեր ակը զուրկ է ձեռքով գրված բոլոր այբուբեն-նմուշնե-

րԻյ: 

Թերթ 61՛ լա տ էն եր են չար ա գրան քր սրբագրված է. 61բ գ ալ մատ եր ե ն 

երեք տառի տեղր մնացել է բաց ձեռքով չի լրացվեր 

Թերթ 62. լատիներենն ուղղված է. դալմատերեն օրինակւներր կրկին 

սլակասում են: 

Թերթ 63. երկու տարբերակների միջև էական տարբերություն չկա՛. 

Թերթ 64. լատիներենր սրբագրված է, սակայն ասորերենր խիստ փո-

փոխված է. էջերր վերաշարելիս ասորերենից մեջբերված դարձվածն երր դա-

սավորվել են այնսլես, որ երկու նախադասության սկիղրներր դրվել են 

դարձվածների վերջում և Հակառակր. մինչդեռ նրանց գրադարձությունր 

ճիշտ Հերթականություն ունի: Կարճ ասած, այս է^երր սովորողներին ավե-

լի շատ սլիտի շփոթեցնեին, քան օգնեին՛. 

Թերթ 65. առածին (աֆ) էջի ասորերենն անսխալ է, սակայն դարձերե-

սին ր (ձախինր) խառնաշփոթ, կրկին նախադասությունների սկիզբն ու 

վերջն իրենց տեղերր փոխել են. լատիներեն բնագրի ուղղումներ չեն ար-

վեր 

Թերթ 66. աջ էջ ինչսլես նախորդ էջում, ասորերենի և արաբերենի 

տողերր խառնված են իրար, սակայն ո՛չ պակաս բարդ եբրայերենի տողերը 
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շարված են միանգամայն ճիշտ՛. Ո՜չ լատիներեն բնագիրն է սրբագրված, 

ո՛չ էլ գրադարձությունը՛. Ձախ էշ ղսլտերեն երեք տառերը ձեռքով չեն 

գբվել տեգր բաց է մնացել՛. 

Թերթ 67. լատիներենր սրբագրված չէ, չգրված է մնացել ղսլտերեն 

մի տառ.: 

Թերթ 68. է^ գա լմ ատ եր են տառր կրկին չի գրվել՚ ձախ եբրայե֊ 

բեն Հստակ գրված «ԱՈ\օէ»֊ր գրադարձության մե£ «йПЮГ» Է. «dJUOt» 

գրված Է Նյուբերիի օրինակումԱսորերենր կրկին խառնաշփոթ Է՛. 

Թերթ 69. լատիներենի սրբագրումներր մ ո ւծվել են շարվածք. դալմա-

տեր են տառր կրկին չի գրվել՛ 

Թերթ 70. այստեղ ամեն ինչ կարգին Է՛. 

Թերթ 71 (գրված՝ 68). ա£ Էշ՝ եբրայերենի գ ի մ ե լ , բ ե թ և փ ե տառերը 

գլխիվայր են գրված, մինչ Նյուբերիի օրինակում գրանք ճիշտ են շարված, 

ձախ Էշ գրագարձված նյութր սրբագրված չէ և. Հին շարվածքի 

«Baphratho»-ն վրիսլմամբ գարձել է «BdphrdtO»: Մատենադարանի օրինա-

կի այս էշի ՐՈԷՈՐ գլխատառ. P-երր թավ են, իսկ էշավերշի «vilYl» կապող 

բառը սխալմամբ զատված է երկկետով (միշակետ) '. 

Թերթ 72. աշ գալմատերեն տառր չի գրվել• ձախ թե/ եբրայերեն Լւ 

թե ասորերեն գրադարձությունները սրբագրված չեն, իսկ ասորատառ ա֊ 

բաբեր են բնագրի վերշն ամասր Հայտնվել է սկզբում, մին է Ա^ԷԳՐԸ_ տ 

ղագրված է վեր շում'. Եբրայերենր շարված է առանց բառանշա տման 

ճշտությանն ուշք դարձնելու՛. Նյուբերիի օրինակում այս բոլոր սխալները 

չկան: 

Թերթ 73. աշ երես մակեդոներեն «Ալելույա» բառը չկա. ձախ գալ-

մատերեն տառերն իսսլառ բացակայում են՛. 

Թերթ 74. աշ երես գալմատական տառերր կրկին չկան, ձախ երես 

չկա երբ այ եր են ի ո՜չ սրբագրված Լւ ո՜չ էլ «սխալ» գրադարձությունը, չկան 

նաև. ա ր ա բեր են, ղսլտերեն, մակեդոներեն Լւ գալմատերեն մեշբերումները'. 

Ւսկ գալմատերեն տառանվան սրբագրումն անտեսված է՛. 

Թերթ 75. աշ երես Հայերեն «Պ» տառանունը տ սլված է սխալ «В.в.». 

լա տ ին եր են բնագիլւր սրբագրված չէ. Լւ, որ ավելի զարմանալի է, ասորերե-

նի գ ո մ ա լ տառր բացակայում է, մինչ նրա մասին նշված է վրիսլակների 

ցանկում՛. Ն յուրեր ի ի օր ին ա կի այս էշը սրբագրված է: Ղ^սլտերեն, Հակոբիկ-

յան, սամարերեն, մակեդոներեն, գալմատերեն և եթովսլերեն տառերը 

գրված չեն. ձախ երես արաբերենը չկա, տսլագրիչը թողել է մի բաց մաս, 

ուր Նյուբերիի օրինակում Հունարեն դարձված կա՛. 

Թերթ 76. աշ երես ա ր ա բեր են ր չկա • լատիներենը սրբագրված չէ. 

ձախ երես այստեղ Լւս լատիներենր սրբագրված չէ, իսկ սամարերեն, արա-

բերեն, եթո վսլեր են, գալմատերեն Լւ մակեդոներեն տառերր րացաԼլայում 

են: 
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Թերթ 77. ւս շ երես այբբենական նմուշները գրված չեն. ձախում 

նույնը 

Թերթ 78. երես ասորերեն բնագրի առածին բառը չկա, փոխարե֊ 

նը անճանաչելի (գրադարձությունն էլ չի օգնում) մի բառ. ավելացված է 

վերջում, ձախում լատիներենը սրբագրված չէ՛. 

Թերթ 79. երես արաբերենը չկա, իսկ լատիներենը и ր բագրված չէ. 

ավելին մյուս օրինակների ճիշտ «SlgYlijlCdYlt»^ այստեղ տ սլվել Է սխալ 

«significat», որ ուղղվել Է՝ «significent», այսպիսով անտեսելով վրիսլակնե-

րի ցանկում գրված ճիշտ ձևը. ձախում Հունարեն ձևը տսլված Է առանց 

բառասկզբի «սիդմա»֊յի'. 

Թերթ 80. երես լատիներենը սրբագրված չէ. ձախ եբրայերենի 

ձայնավորների նշանն երր չկան՛. 

Թերթ 81. երես նորից եբրայերենի ձայնավորների ն շանն եր ը 

չկան, ձախ ո ւմ լատիներենր սրբագրված չէ՛. 

Թերթ 82. աշ երես «1տհհ(յհ»֊ի փոխարեն կա «Irhhdk» վրիպակը, կան 

նաև կետադրական մանր տարբերություններ, ձախում բնագիրը Ն յուրե֊ 

րիի օր ին ա կի Համեմատ տարբերություններ չունի՛. 

Թերթ 83. երես արաբերեն տառերը չկան, իսկ լատիներենը 

սրբագրված չէ. ձախում էական տարբերություններ չկան՛. 

Թերթ 84. երես նշանակալի տարբերություններ չկան, ձախում 

սլակաս ո ւմ են արաբերեն տառերը և նախադասությունները՛. 

Թերթ 85. երես արաբերեն տ ա ռերն ու դարձվածները չկան, լա֊ 

տիներենի երկու սխալից միայն մեկն է սրբագրված, ձախում արաբերեն 

բառերը չկան՛. 

Թերթ 86. գրադարձության մե£ և Նյուբերիի օրինակում Հան գ ի ֊ 

դող «յոդ» տառի փոխարեն եբրայերեն «վավ» տառն է. ձախում « ք ո ֆ » ֊ ի 

փոխարեն գրված է «դալեթ»֊ը.՚ 

Թերթ 87. երես բնադրի փոփոխություններ չկան, ձախում չկան 

երր այ եր են տառերը՛. 

Թերթ 88. երես բնադրի տարբերություններ չկան, ձախում չկան 

արաբերեն տ ա ռեր ը՛. 

Թերթ 89. ա£ երես բնագրի տարբերություններ չկան, ձախում ն ո ւ յ ֊ 

նշ: 

Թերթ 90. երես բնադրի տարբերություններ չկան, ձախ գրադար֊ 

ձությունը սրբագրված չէ, ասորերեն տառերը կտրատված ու անկասլակցե֊ 

լի են: 

Թերթ 91. երես ասորերենի տառերը և բառերը Հաճախ սխալ են 

շարված, ձախում նույնը՛. 

Թերթ 92. երես ասորերենն ունի տգեղ շատ մասեր, ձախում 

նույնն է՛. 



2 1 2 Վիրջիլ Ստրոմայեր 

ԱկնՀայտ է, որ այս տարբերություններից ոէ մեկր գրքի ավելի վաղ 

օրինակների Համեմատ կատարելագործում չէ: Չնայած որ գրաչարներր գի-

տեին եբրայերենի գրության ա£ից ձախ ուղղությունը, սակայն նրանք 

նույն լավատեղյակությոլնր ասորերենի կամ ասորատաո. արաբերենի 

նկատմամբ չեն ունեցել՛. Ամբրոսիոսն իր սիրելի ասորերենի նկատմամբ եր-

բեք չէր Հանգուրժի նման անփութություն՝. Հետևաբար, գրքի այս օրինակի 

տսլագրման ժա մ ան ա կ նա չէր կարող կենգանի լինել՛. 

Գ. 1 7 8 - 1 8 0 թերթերը 

Ստորև, ուղղանկյուն փակագծերում տալէս ենք Նյուբերիի օրինակի 

բնագրական տարբերությունները Հիմնվելով գրքի սլրն. Սմիթսկամսլի օ ֊ 

րինակի վրա (Սմիթսկամսլ, մասնավոր զրույցից): 

ա. Ամբրոսիոսի «Ներածության» Նյուբերիի օրինակը. 

178ա [վերշին ն ա իւ ա գա и ո ւթյ ան и կիզբր] No ո propterea Ottomarum [-
KUTn կասլր տարվել է Հաղորդ է 

178բ [բնագրի գրագաչտի սյոլնր ղուգաՀեու է գիմացր ա^ում պատ-

կերված ֆագոտին] -rum Luscinium Argentinum, quam musurgiam edidit, & 
ut ex epistola [Smit. in] fronte opis [Smit, opens] impressa clare patet, 
Andreae Calvo Mediolanensi dicavit, omnino taxavi, quod in ilia instrumentum 
hoC [ձեռքի և սլարղած ցուցամատի փոքր սլատկերր Հետևում է «հօՇ»-ին և 

ուղղված է գեսլի ֆագոտի սլատկերր] поп apposuerit, Cuius exemplum atque 
simulacrum a calchographo nostro impressum una cum prima praesentis 
introductorii libelli nostri parte (in quod dicti instrument descriptio satis 
abunde continetur.) Cum Bernardino meratae Me-

179ա [բնագրի գրագաչտի սյունր ֆագոտի պատկերից է] 

diolanensi procuratori, seu Bibliopolae, qui locupletissimae Andreae Calvi 
librariae apothecae, in Ticinensi Urbe curam gerit, in Basileam Germaniae 
(pro ut dixerat) praefecturo, & enixe, ut Germanis calchographis ostenderet, 
efflagitanti, tradidissem, ut postmodum in patriam rediens secum reportaret, & 
mihi optima fide restitueret. Nescio qua ratione, quo ve [quove?/Smits. quove] 
astu Calvi procurator sive Calvus ipse mihi imposuit. Ber-

179բ - nardinus quippe brevi Papiam e Mediolano reversus, Calvo 
domino opus videndum tradidisse, & in Germaniam properanti consignasse 
retulit... Cum vero postmodum audivissem Calvum e Germania reversum, ad 
quartum idus mensis Septembris Mediolanum pergo, & in domum Calvum 
visito. Rogo praeterea ut librum meum restituat. Negotiorum se gestori suo 
Bibelio Germano, ex Basilea Frankfordium dixit deferendum dedisse, 
referendumque ac restituendum postea... [վերջին ն ախագասություն] Et lit 
antiques in prae-[ կապ: sentia] 
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180ա — sentia ommittam, antiquorumque; monumenta praeteream... 
[վերջին նախադասություն] Quantum tribus aliis Curtiis, & Stephano 
Ottono, & Andreae Bassignanae, praeceptoribus meis innocentissimis, 
Mangiariis, Folpertis, Iacobo Gualae, Gambaranae, [կապ: & viventi] 

180ր & viventi adhuc apud nos, & idem Ius fideliter Interpretanti, 
Boscho debeat, scripta per eum volumina manifestent... [վերջին նախադա-

սություն] Nec in ea Caesarei Pontificiique; Iuris parte, quae in actione 
versatur, Ioannem Petrum Ferrarium, a me praetereundum [կապ: censuerimj 

բ . Մ ա տ ե ն ա դ ա ր ա ն ի Լ ա տ . N \062_գիրքր խիստ տարրերվում Է սովո-

րական Հապավումների յուրօրինակ գործածությամբ: Սրանց չենք անդրա-

դառնա, քանզի նրանց գործածությունր գրքի երկու տարբերակում Էլ մե-

ծապես պայմանավորված Է տողադրումով Լւ Էջագրումով: 

178ա Համարյա նույնն Է, ինչ Նյուբերիի տարբերակի Համապատաս-

խան Էջր. 178ա [վերջին նախադասության սկիզբը] Non propterea 
Ottomarum [կապ rum] 

178բ [բնագիրր 160 X 25 մմ նեղ սյունով զուդաՀեռ է դիմացր ա-

ջում պատկերված ֆագոտին] -rum Luscinium Argentinum, quam musurgiam 
edidit, in qua, tot musicae facultatis organorum genera, quot (ut reor) 
cognoscerem potuit, cumulatissime atque ordine multo recensuit, usumque; 
eorum eleganter tradidit, omnino taxavi, quod in ea instrumentum hoc [ձեռքի 

և պա ր զած ցուցամատի փոքր պատկերր Հետևում է «հօՇ»-ին և. ուղղված է 

դեպի ֆագոտի պատկերր, սակայն այն զգալիորեն ավելի ցածր է, քան 

գրքի մյուս օրինակում:] поп apposuerit, Cuius exemplum atque simulacrum 
a calchographo nostro impressum una cum prima praesentis introductorii 
libelli nostri parte (in quod dicti instrument descriptio satis abunde 
continetur.) [կապ՝ Cum] 

179ա [բնագիրր 160 X 25 մմ սյունով ֆագոտի պատկերից աջ է] Cum 

diligenti cuidam Mediolanensi, procuratori, seu Bibliopolae, qui 
locupletissimae alteri mercatoris librariae apothecae, in Ticinensi Urbe curam 
gerit, in Basileam Germaniae (pro ut dixerat), praefecturo, & enixe, ut 
Germanis calchographis ostenderet, efflagitanti, tradidissem, ut postmodum in 
patriam rediens secum reportaret, & mihi optima fide restitueret. Nescio qua 
ratio.ne [sic], qua ve fiducia bibliopola ille, sive merca- [կապ՝ tor] 

Անդրեա Կալվուսի բնութագրումը բնագրից գուբս է մնացել այն 

փոխարինվել է ավելի րն դՀանր ական «merCatOr» - «վաճառական» բառով: 

Այս նպատակի Համար 179բ-ի մեջտեղում կիրառվել են տարբեր եղանակ-

ներ (ներառյալ Հունարեն դարձվածի մեջբերումը, ուր ] J11' I անունը 

շրջանակել է դարձվածը «սէ mihi videt»): 

Հնարավոր Է, որ գրքի նախապատրաստման և տպագրման րնթաց-

քում Անդրեա Կալվուսի Հետ փոխՀարարերությունների մեջ ինչ-որ բան 
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փոխվել է, որի պատճառով էլ նա գրքի տպագրման իր ր աժին գործր չի կա-

տարել, ուստի և. գրքի Հաղորդ օրինակներից նրա անունր դուրս է թո գնվել՛. 

Արգեն վկայակոչել ենք Սմիթսկամպի այն տեսությունը, թե փոփո-

խությունն եր ր գրաշարների աշխատանքի անփութության Լւ գիրքր վատ 

կտրելու արդյունք են: Այսպես շարված է^երր սխալ կտրելու ՀետԼւանքով, 

Հաճախ ստիպված են եղել փոփոխելու Ամրրոսիոսի գործածած րառերր, որ-

պեսզի դրանք տեղավորվեն ավելի փոքր է^ում: Սա վկայում է այն մասին, 

որ այն ժամանակ, գրաշարներր Հանուն էջի դասավորության կարող էին 

րնագիրր փոխելու սլաՀանջ ներկայացնել Հեղինակներին, որսլեսղի իրենք 

կարողանան Հարմար դասավորել տողերն ու էջհրր'՛ 

179ր -tor ipse mihi imposuit. Procurator quippe brevi Papiam e 
Mediolano reversus, domino opus videndum tradidisse, & in Germaniam pro-
peranti consignasse retulit...Cum vero postmodum audivissem Mercatorem ex 
Germania reversum, ad quartum idus mensis Septembris Mediolanum pergo, 
& in domum familiariter ilium & amice visito. Rogo praeterea ut librum 
meum restituat. Negotiorum se gestori suo, nescio cui Germano, ex Basilea 
Frankfordium dixit deferendum dedisse, referendumque ac restituendum 
postea... [վերջին նախադասություն] Et ut antiques in prae— [կաս]՝ sentia] 

180ա էջից սկսած րնագիրր Նյուրերիի օրինակի Հետ նույնական է, 

միայն է^ադարձի կապող րաոն է փոխվել «\>1\>6Ոէ1»-ից դարձել ավելի 

բարձրաոճ «superstiti»: Հարկ Է նչել, որ «SUperx՞-ր կրճատված Է այնպես, որ 

տառաչափի Հլ բառի լայնքի տարբերություն չկա՛. 

180ա ֊sentia ommittam, antiquorumque; monumenta praeteream... [վեր-
ջին նախադասություն] Quantum tribus aliis Curtiis, & Stephano Ottono, & 
Andreae Bassignanae, praeceptoribus meis innocentissimis, Mangiariis, 
Folpertis, Iacobo Gualae, Gambaranae, [կապ՝ & superstiti] 

180p և superstiti adhuc apud nos, և idem Ius fideliter Interpretanti, Boscho 
debeat, scripta per eum volumina manifestent... [ վերջի և նախադասու-

՛թյուն] Nec in ea Caesarei Pontificiique; Iuris parte, quae in actione versatur, 
Ioannem Petrum Ferrarium, a me praetereundum [կապ՝ censuerim,] 

Ե զ ր ա կ ա ց ո ւ թ յ ո ւ ն . 

IntrodaCtlC)...-/> Մատենադարանի օրինակր, ցավոք, ունի շատ թերու-

թյուններ, որոնց պատճառով բնադրի Հյուսվածքի մեջ Ամրրոսիոսի փաս-

տարկներր էւ մեկն արան ո ւթյ ո լնն եր ր լիովին Հասկանալի չեն՛. Վերաշար-

ված Էջերում առկա տպագրական սխալներր մեծապես վնասում են Ամրրո-

սիոսի ասորերենր եվրոպական րնդարձակ լսարանին ներկայացնելու նպա-

տակադրման ր՛. 
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Արժե, որ Մատենադարանր րնագրի կամ միկրոֆիլմի տեսքով ձեռք 

բերի այս գրքի Հրատարակության սկզբնական մի օրինակ, որպեսզի լրաց-

ված լինեն առկա N 1062 օրինակի թերությունների: 

Ա ղ բ յ ո ւ ր ն ե ր . 
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7 Այսուհանգերձ այս օրինակում գրքի Հայագիտական մասեր ունեցող Հատվածներն 
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