
ՀԱՅ ՁԵՌԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾ ՆՎԻՐՅԱԼԸ 
ԵՎ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐԸ 

(Բազմավաստակ հայագետ դոկտ., ս]րոֆ. Ասսւ- 
տոտ Մնացակւսնյանի պայծառ հիշատակին)

Շուրջ մեկ և կես տարում հայրենի հայա- 
դիտությունը իրարահաջորդ ծանր կորուստ
ներ կրեց: Մահացան բազմաթիվ անվանի 
հայագետներ: Իսկ վերջերս այս տարվա հու
նիսի 27-ին հայագիտությունը կորցրեց իր 
նվիրյալներից բազմավաստակ գիտնական 
դոկտ., սյրոֆ. Ասսսոուր Մնացականյւսնին, 
որը փակեց իր աչքերը երկարատև ու ծանր 
հիվանդությունից հետո:

Ասատուր Շմավոնի Մնսւցականյանր ծըն- 
վհ(ւ a 1912 թ. հուլիսի 11-ին Աշտարակի 
շրջանի Ոսկեվազ գյուղում, միջնակարգ ու
սումը ստացել Է Վաղարշասյատի դպրոցում 
(նախկինում Գևորգյսւն ճեմարանի շ ե ն ք ) , 
իսկ բարձրագույն ուսումը' Թբիլիսիում, ուր 
1939 թ. ավարտել 1; տեղի գյուղատնտեսա
կան ինստիտուտը:

Սկզբում Մնացակւսնյանը ի հայտ Է եկել 
իբրև բանաստեղծ, օգտագործելով Ասատուր 
Շեմս գրական կեղծանունը: Նա գրական
պարբերականներում և առանձին գրքույկնե
րով լույս Է ընծայել բանաստեղծություններ, 
որոնք գրված են հայրենասիրությամբ, լա
վատեսությամբ և ջերմությամբ: Նրա գրչին 
են պատկանում «Հա նցա նք» (1939 ),  «Պա
տերազմ և հայրենիք» (1942) և «Ռանաս- 
տեղծո՛ ւ՜օյուննե՚ր» (1947) ժողովածուները: 

Աս. Մնացակւսնյանը 1940 թ. ընդունվեյ Է 
ՍՍՀՄ Գոողների միության անդամ: Հիշյալ 
թվականից Էլ նոր կյանք Է սկսում նրա հա
մար: Նրա ունեցած բնածին տաղանդը և 
հակումները դեպի հայագիտությունը Մնա- 
ցւսկանյանին առաջնորդեցին Մատենադա
րանի հայերեն ձեռագիր գանձերի կախար
դական աշխարհը, որին, ի տես նա համակ
վեց մեծ ու անքակտելի սիրով և ուխտեց իր

կյանքը անմնացորդ կերպով նվիրաբերեյ 
հայ ձեռագրագիտությանը:

Վրա հասնող երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմը և հիտլերյան Գերմանիայի հար
ձակումը Սովետական Միության վրա, ընդ
հատեց նաև Մնացականյանի սկսած ձեռա
գիր գանձերի զննմգւն աշխատանքները: Իբ
րև սպա Սովետական բանակի, Աս. Մնացա-



կանյսՂւր ստիպվեց գրիչը փոխւսլփնեւ զեն
քով li անցավ մարտական հսկա ուղի: Նա 
1942 1945 թթ. Կերչի ահեղ կոիվներից հե
տո մասնակցեց Բուդսւպեշտի ազատագրու
թյան հաս՛ար մղված մարտերին, հասնելով 
մինչև Վիեննայի պատերի տակ: Նա պար
գևատրվելով շքանշաններով և մեդալներով 
դարձյալ վերադարձավ Մատենադարան ու 
բացաււիկ ջանասիրությամբ կրկին մխրճվեց 
ձեռագրական աշխարհը և ի հայտ բերեց մեր 
միջնադարյան բանաստեղծությունից բադում 
գրական գանձեր: Այս առումով Մնւսցական- 
յանի համար լավագույն դպրոց հանդիսացան 
1940— 1941 (Յթ. Մատենադարանում ձեռա
գրերի քարտագրման և գեղարվեստական նյու
թերի ցուցակների կազմման իր աշխատանք
ները: Նրա առաջին խոշոր նվաճումը հան
դիսացավ «Հայկական ժողովրդական եր
գեր» հատորը, որ նսւ լույս ընծայեց 1956 յօ. 
ն ձոնեց մեծանուն հա՚ագետ Մանուկ Աբեղ- 
յանի հիշատակին: Այդ երգերը մինչ այդ 
հիմնականում գտնվում էին ձեռագիր վիճա
կում: Իր այս պատկառելի հատորով. Աս. 
Մնացականյսւնը առաջինն Էր, որ հայ Ժո
ղովրդական երգերը ի մի հավաքեց, գրեց 
հանգամանալից ուսումնասիրոզօյուն, կատա
րելով յուրաքանչյուր երգի համար առանձին 
բանասիրական հետազոտության և ճոխաց
րեց այդ բոլորը օժանդակ նյութերով ե բա
դում հււ՚տսւլից ծանոթագրություններով: Գիր- 
քըն ուսի օգտագործւ|ած աղբւարների ցու
ցակ բսւռարւսն ն ցանկեր: Մնացսւկանյանի 
այս մեծարժեք գործը հիմնականում խարլախ 
ված է Մաշտոցյան Մատենադարանի 
շուրջ 140 ձեռագրերի, ինչպես նան տպագիր 
աղբյուրների վրա: Այդ հատորը հեղինակի 
երկււտ տարիների համբերատար պրպտամ- 
ների հանրագումարն է: Ինտււյեււ իր հաջորդ 
բոլոյւ գործերում, այսւոեղ 1ւս ւլգւսցվում է 
Մնսւցականյանի բացառիկ բսւրեխղճությւս- 
նր: Նա ամեն անգամ նշել է տողատակերին 
տվյալ երգի վերաբերյալ տարբեր ձեռագրե
րի բոլոր տւսրընլմերցվածքները և ւդանք աղ
բյուրագիտական տեսակետից կազմված են 
մեծ հմտությամբ:

Ակադեմիկոս Լ. Ս. Խաչիկյանը Մնւայւս- 
կանյանի վերոհիշյալ գործի մասին իր դրած 
գրախոսությունում նշել է. «(Այս) ժողովա
ծուի միջոցով առաջին անգամ գիտական 
շրջանառության մեջ մտած բարձր մակար
դակի ստեղծագործություններով զգալի յա- 
փով հարստանում է միջնադարյան հայ դրա- 
կանութ՚ան հուշարձանների քանակը: Այն
անտարակույս իր պատվավոր տեղը պետք է 
գրավի Մ. Աբեղյանի «Գուսանական ժոդո- 
ՎԸՐԴական տաղեր» li «Ժողովրդական խա
ղիկներ» աովար ժողովածուների կողքին,

ո|1պես հայ բազմադարյան գրականության 
անգնահատելի սկզբնաղբյուր* («Պատմաբա- 
նասիրական հանդես». 1959. . \ ֊  -  3 (5
6 ) ,  էշ 3 6 3 ֊  368) : Աս. Մնւսցականյանի այււ 
կարևոր աշխատությունն էլ իբրև ավարտա
ճառ հեղինակին արժանացրեց բանասիրա
կան գիտությունների թեկնւսծոփ գիտական 
աստիճանին (1958 թ .) :

Սակայն Մնւսցականյանի կողմից միջնա
դա րյա ն գրականությանը նվիրված գործերի 
թիվը շատ ավելի մեծ է հ արժեքավոր: Ա- 
ասնձին գրքերով նա լույս է ընծայել «Նսւ- 
ղսւշ Հովնսւթան, Բանաստեղծություններ» 
(1951 թ. բանասեր Շուշանիկ Նազարյանի 
հետ) հատորը: Քանի որ հհզինակի ինքնա
ձեռագիրը մեզ չի հառել, օգտագործվել են 
շուրջ 60 ձեռագրեր, հիմնականում Մաշտոց
յան Մատենադարանից: Ստեղծագործու
թյունների կարևոր մեկ մասը առաջին ան
գամ է, որ հրատարակվել է և այն ևս կւսզմը- 
ված է մեծ բարեխղճությամբ, գիտահսւմե- 
սատւսկան բնագրերով U տարընթերցվածնե
րով հանդերձ: Գիրքն ունի առաջաբան,
բնագրերի բաժին, ծսւնոթագրույժյունների 
բաժին, օգտագործված ձեռագրերի ցուցակ, 
բառարան և ցանկեր: Շուտով 1954 |d. նույն 
կազմողները Գրական թանգարանի չմշակ
ված ֆոնդում հայտնաբերեցին և հրատարա- 
կեցին Նաղաշ Հովնաթանի վեց անտիպ տսւ- 
դեր ևս, որոնք դուրս էին մնացել բանսւս- 
տեղծի հիշյալ տաղագրքից («Տեղեկագիր», 
Գիտությունների ակադեմիայի հասարակա
կան բաժանմունքի, 1954, .Nè 7, էջ 71- 8 0 ) :

1958 թ. Աււ. Մնւսցւսկանյանը դարձյալ 
բանասեր Շուշանիկ Նազարյանի հետ լւսյււ 
ընծայեց Պտղտաււար դպիրի «Տաղիկներ սի
րո) և կարօտանւսց» գիրքը, որն անի նա
խաբան. բնագրեր, հավելվածներ, ծանոթա
գրություններ և ցանկեր: Բնագրերի կազմ
ման համար օ(լսաւգոյւծվել են 64 ձեռագրեր 
Մաշտոցյան Մաւոենադւպաւնից, ինչպես նահ 
տպագիր բոլոր հրատարակությունները: Ընդ 
գըրկվւսծ են նաև բանաստեղծի անտիպ գոր
ծերից. ինչպեո նաև նրա սւնտիպ տապանա
գիրը: Սույն գրքով առաջին անգամն է, որ 
Պաղտասար դպիրի կյանքն ու գործունեու
թյունը հատուկ ուսումնասիրության նյութ են 
դարձել:

Աս. Մնւսցականյանի կողմից հայ միջնա
դարյան գրականությունը պեղեյա և մեր կո
րած գանձերը շրջանառության մհջ դնելու 
գծով կատարված կւսրևորագաւն նվաճում
ներից մեկն է նաև «Գրիգոր Տղա, Բսւնսա- 
տեղծություններ և պոեմներ» ծավալուն հա
տորը (1972 ):  Այդ գործը դեռևս 1946 թ. 
պատրաստ է|ւ Մատենադարանում և ապա 
նոր նյութերով վերանայվել սլ ճոխացվել էր:
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Սինչև 1Ոււսցականյանի այս երկը, Գրիգոր 
Տղան, իբրև բւսնաււտհղծ և մտածող, գրեթե 
մնացել էր անտեսված, քանի որ նախ չէին 
հայտնաբերված և հրատարակված նրա բո
լոր ստեղծագործությունները, իսկ մյուս կող
մից անգամ տպագրվածները անուշադրու- 
թյան էին մատնվել: Այս գործի համար ևս
օգտագործվել են Մատենադարանի 36 ձե- 
ռագրհյւ, ինչպես նաև արտասահմանյան 
գրչագրեր: Գր. Տղայի մի շարք ընդօրինա
կություններով հայտնի դարձած գործերը 
հրատարակվել են համեմատական և ճշգըրտ- 
ված բնագրերով ու տւսրընթերցումների աո- 
ղատակային նշոււէներով: Ուսումնասիրական 
մասը առանձին գիտական արժեք Է ներկա
յացնում և միջնադարյան հայ գրականության 
պատմության մեջ ամենահմտալից հետազո- 
տությւսնն Է' նվիրված Գրիգոր Տղայի կյան
քին ու ստեղծագործությանը:

Աս. Մնացականյանի հայ գրական գոհար
ներին նվիրված հերթական մեծածավալ ու 
արժեքավոր գործը «Հ ա յ միջնադարյան հա
նելուկներ (5— 18 դդ.) »  խորագրով հատորն 
Է (1 9 8 0 ) :  Երկար տարիների համառ ու 
տքնաջան որոնումների արդյունքը եղող 
սույն գործը ևս գալիս Է՜ ամփոփելու միջնա
դարի ծնունդը հանդիսացող մեր անտես
ված հանելուկները: Այստեղ ի մի են բերված 
40-ից ավելի հայտնի և անհայտ հայ միջնա
դարյան հեղինակների գրած հանելուկները: 
Կան հանելուկներ հեղինակված Գավիթ Քեր
թողի, Անանիա Շիրակացու, Հովհաննես Օոր- 
ծորեցու, Գրիգոր Խլաթեցոլ և այլոց կողմից: 
Կարևոր Է նշել, որ շնորհիվ Մնացականյանի 
կողմից կատարված նորանոր հայտնաբերում
ների, միայն Ներսես Շնորհալուն պատկա
նող հանելուկների թիվը անցնում Է 300-ից: 
Բացի Մաշտոցյան Մատենադարանի 56 ձե
ռագրերից, օգտագործվել են նաև Չարենցի 
անվան գրականության և արվեստի թանգա
րանի, Վիեննայի Մխիթարյան Մատենադա
րանի, Երուսաղեմի Ս. Հակոբյանց միաբա- 
նու|3յան մատենադարանի ձեռագրերը, ինչ
պես նաև տպագիր գրականություն: Գիրքն
անի հմտալից ներածություն: Կազմողը մեծ 
աշխատանք Է կատարել զատորոշելու հա
մար մեզ հասած հանելուկները միաձուլումնե
րից և շփոթություններից: Բերված բնագրերը 
ունեն համապատասխան տարընթերցվածներ 
և առաջին անգամն Է, որ լույս են տեսնում 
գիտական տեսքով: Վերջում գիրքն ունի նաև 
բառարան:

Այս առումով հիշատակության արժանի Է 
նրա կարևոր ներդրումը հայ ժողովրդի պատ
մության ակադեմիական բազմահատորյակի 
ստեղծման գործում: Հայկ. ՍՍՀ Գիտություն
ների ակադեմիայի կողմից հրատարակված
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«Հա յ ժողովրդի պատմություն» բազմահա
տորյակի երրորդ հատորում (1976) Աս. 
Մնացականյանի գրչին են պատկանում գըր- 
քի 2 2 ֊ր դ  և 51-րդ գլուխների գեղարվեստա
կան դոականության ընդարձակ բաժինները 
(345— 365 և 851— 879 Էջեր): Բազմահա
տորյակի չորրորդ հատորում (1972 թ.)
դարձյալ ինքն Է, որ ուրվագծել Է հայ միջ
նադարյան գրականության պատմությունը
14— 18 դդ. սկսած Առաքել Սյունեցուց մինչև 
Սայաթ-Նովա (510— 568 Էջեր): Իր այս շա
րադրանքում հեղինակը ներդրել Է այն նո
րը, որ նա երկար տարիների ընթացքում 
հայտնաբերել Է և կամ եզրահանգել Է հայ 
միջնադարյան գրականության դեմքերի 
կյանքի ու գործունեության, ինչպես նւսև նը- 
րանց ստեղծագործությունների վերաբերյալ: 
Շատ սեղմ հրատարակված, սակայն ավելի 
քան 100 տպագիր մեծադիր Էջեր բովանդա
կող այս գործը ինքնին հայ միջնադարյան 
գրականության առանձին մի պատմություն Է: 

Հայ միջնադարյան գրականությանը նվի- 
րած իր մենագրություններից բացի, մեծ թիվ 
li արժեք են ներկայացնում նրա հոդվածնե
րը, որոնք մնայուն նշանակություն ունեն մեր 
միջնադարյան գրական ժառանգությունը հա- 
րըստացնելու և լուսաբանելու գործում: Տե
ղի սղության պատճառով բավարարվենք 
նրանցից նշելով միայն մեկ քանին. «Դիտո
ղություններ հին տաղարաններում կատար
ված մի շարք աղավաղումների մասին (Մա
տենադարան. Գիտական աշխատությունների 
ժողովածու, 1941 Ms 1), «Ֆրիկի նորահայտ 
մի բանաստեղծությունը» («Տեղեկագիր», 
Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հաս. բաժանմունքի, 1946, 
JM* 2 — 3 ) , «Անտիպ Էջեր (Սայաթ-Նովա, 
Շամչի Մելքոն և Անանուն երգիչ») («Տեղե
կագիր», 1947, Xs 5— 9 ) ,  «Մոսկվան միջ
նադարյան հայկական մի պոեմում» («Տեղե
կագիր», 1948, JM* 3 ) ,  «17ր դ  դարի երգիչ 
Քոսա երեցը և նրա երգերը») «Բանբեր Մա
տենադարանի», 1956, -N5 3 ) ,  «Հայրենների  
և Նահապետ Քուչակի մասին» («Պատմա- 
բանասիրական հանդես», 1958, .Ni 2 ) ,  
«Միջնադարյան հայրենասիրական մի նո
րահայտ պոեմ. Տաղ ՏԷր Սսւեփանոսին Սիւ- 
նեաց եպիսկոպոսին» (Բանբեր Մատենա
դարանի», 1967, Ms 8 ) ,  «Անիի բանաստեղծ 
Վարդան Անեցին և նրա ներբողը» («Բան
բեր Մատենադարանի», 1964, >6 7 ) ,  «Սա
յաթ-Նովա, բանասիրական ճշգրտումներ» 
(ՊԲՀ, 1963, .Ns 3 ) ,  «18-րդ դարի բանաս
տեղծուհի Հոաւմւփմի Ագոցեցին և նրա հայ
րենասիրական ոդբը», «19-րդ դարի աոաջին 
կեսի բանաստեղծուհի Եղիսաբեթ Բսւրսեղո- 
ւ|ը և իր սիրո երգը» («Սովետական գրա
կանություն և արվեստ», 1951, .Nè 5 ) ,  «Մի
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հազվագյուտ հին երգարանի մասին» (ՊԲ>-, 
1975. 3 ) .  «Դիտողություններ «Վարգգէււ
մանկան» վիպական հատվածի վերաբերյալ» 
(ՊԲՀ. 1975. X- 3 ) .  «Գովանք թռչնոց» տա

ղաշարքը. նրա հեղինակը և ժամանակը» 
(-.Բանբեր Մ ա տ ե ն ա դ ա ր ա ն ի » . 1980. „ \  13)
և ա յլն , և սւղն:

Մոտ մի քսւռասնսւսւակ Աս. Մնւսցսւկան- 
յւսնը իր կատարած անխոնջ պրպտումների 
ընթացքում հարուստ ատաղձներ է քաղել 
նաև հայ արվեստի բոլորովին անտեսված 
ս՜ի բնագավառի՝ հայկական զարդարվեստի 
վերաբերյալ: ՛Հայկական ձեռագրերի աշխար
հը հետախուզելա իր բացառիկ նվիրման ըն
թացքում է. որ ծնվեց «Հայկական զարդար- 
վեստ. հիմնական մոտիվների ծագումն ու 
գաղափարական բովանդակությունը» կոթո
ղային ստվարածավալ գործը (1955):  Իր այդ 
հսկա հատորը Աս. Մնացակւսնյանը խսւրըս- 
խեյ էր Մատենադարանի շուրջ 300 ձեռա
գրերի. հարուստ տպագիր գրականության, 
ւղաոբերական մամուլի և սւյլ նյութերի վրա: 
Գրքում օգտագործված շուրջ 1150 նկարնե
րի հիմնական մասը հրատարակվել է առա
ջին անգամ: Սակայն հեղինակը զարդւսր- 
մեստի վերաբերյալ համեմատական զուգա
հեռներ անցկացնելու համար, բացի հայկա
կան նյութերից, օգտագործել է նաև բաբե
լական, ասորեստսւնյան, եգիպտական, խե
թական, միտանիական, ուրարտական, պսւրս- 
կական, հունական, չինական, հնդկական, 
սկյութական, վւյունիկյան հ սղլ տասնյակ ժո-
11 ւ ւ ւ 111 ւ րդն > ■ լ ւ ի ւլսւրդարվհստի նմուշներ: Իբրև 
խոպան ւՈւսւցած հարցերի հււտւսզուոող Աս. 
i ք՚նացականյանր լաա ասւտշաճի բարձրացրել 
1>. գիտականորեն լուսաբանել |, հայ արվեաոի 
հիս'նա1|ան մուոիվների ծագումն ու գսւղա- 
վաւրական բւււ|սւէււ|սւկւււ լ.)ոյւէւլւ:

Անհրա(1եշտ Է միաժամանակ նշել նսւե, որ 
հայկական զարդարվեստի հիմնական մո
տիվների ծագման հ գաղավսպաւկան բովան 
դակաթյան հարցերին նվիրված սույն ուսում
նասիրությունը բանալի Է տալիս նան ւսղ ժո- 
ղովուրդնեոի զարդարվեստների համապա
տասխան հարցերի լուծման համար: Հայկա
կան ւււսրդարվեսւոին նվիրված սոսն մեծ աշ
խատանքը իր ներկայացրած մեծ հեաաքրր- 
քըրությւսն և արժեքի համար ջերմորեն ըն- 
դանվեց մասնագետների կողմից ինչպես 
Հայաստանում ե ՍՍՀՄ-ում, այնպես Էլ ար
տասահմանում: «Հայկական զարդարվեստ» 
աշխատությանը նրա հեղինակին արժանաց
րեց պատմական գիտությունների դոկսա|վւ 
գիտական աստիճանին (1964):  1973 թ. նա 
ստացավ նաև պրոֆեսորի կոչում:

Հետագայում ևս Աս. Մնացակւսնյանր ան- 
դրադարձե| Է իր հւսմւսր շատ ււիրելի հայ

արվեաոի զանաղան հարցերի լււաաբանմսւ 
jin- b|iiu գր ՝իս  են պատկանում. «Վիշապ» 
. ւսրակոթողները հ վիշապամարտի դիցաբա
նության մասին* («Տեղեկագիր՝», 195-. .V 
5 ) ,  «Ի ն* Է ասում Արմավիրյան կրծքսպտր 
դը» («.Տեղեկագիր». 1977. .N; 3 ) .  «Գեղա- 
գրսւհի Ալիծ Տարսոնացի» («Տեղեկա գիր», 
1975. X  10), «Դիցաբանական եղջերուն 
միջնադարյան հայ արվեստում» («Բանբեր 
Մա տենադարանի», 1977. Ւ& 12). «Վերաոին 
Մւաւսւսիրի տաճարի ճակտոնի խորհրդանշա
նի մասին» (ՊԲՀ, 1977, Ւե -lì և այլն, ն 
այլն:

Մնացականյւսնը կարևոր գործ Է կատա
րել նաև հայ Ժողովրդի պատմության մի 
;սւրք կնճռոտ հարցերը լուսաբանելու ուղ
ղությամբ: Այս բնագավառին նվիրված իր մի 
շարք հետազոտություններում առաջնակարգ 
տեղ Է գրավում Աս. Մնացականյանի «Աղ
վանից աշխարհի գրականության հարցերի 
շուրջ» (1966) մենագրությունը: Հեղինակը 
[tri այս գործում հխքնվելով հունա-հռոմհա- 
կան, հայկական, վրացական, հուշարձւսննե- 
րի ու ազգագրական նյութերի վրա, ապա
ցուցել Է. որ Աղվանքը և աղվանները տա
րածված են եղել ոչ թե Կուր գետի երկու ա- 
վւերին և Կովկասյան լեռներից մինչև Սևան 
ու Արաքս, այլ միայն և միայն Կուր գետի 
ձախ սսիին, այսինքն' Կովկասյան (հոներից 
մինչև Կուր գետը: Հեղինակը միաժամանակ 
ցույց տվեց, որ Ադվանքի երկու րմբոնում 
կա: Բուն Աղվանքը' մինչև 387 և Նոր Աղ- 
վւսնքը' 387 թ. հետո, որը և երկու անգամ 
ւսվե|ի մեծ Է, աշխարհագրական և թե՛ գե
ղագրական առումով, քան տռաջինր, աւ 
սինքն' Բան Ազվանքր, քանի որ պարսիկ 
ներր 387 թ. րնկճելա համար Հայաաոանր 
նրանից անջատեցին նրա հյուսիսային եր- 
կու նահանգները' Ուտիքր և Արցախր, և 
միսւցնելով Աւլվանքի հետ' ււտեղծեցին Նոր 
Աղվանքը սլարււիկ արշակունիների տիրա 
պետության տակ: Այսպիսով, Ադվանքի կեսը 
387 թ. հետո արի? բան չէր, եթե ոչ պատ
մական Հայաստանի մւսսը: Այս գրքի նշսւ- 
նակությունր ևս շատ մեծ եղավ և ինչպես 
նկատել է բազմավաստակ հայագետ և մա
տենագետ Հ. Ս. Անւսսյանը սույն գրքին 
նվիրսւծ իր ուսումնասիրական բնու|թի րն
դարձակ գրախոսությունում. «Ա. Շ. Մն՚սցսւ 
ևւսնյսւնի մենագրության շնորհիվ այսօր բա 
ցահւպւու|ում է սւ|սս|ես կսչւիսծ Հայկական 
Աղվանքի կամ Հայոց Արևելից Կողմանցի 
իսկական պատմությանը իր ընդհանուր գծե
րով և ներկս՚րսնում հսււագիաութ|անր որ
պես հատուկ հետազոտության կարոտ բնա
գավառ»: Այսպիսով, 387 թ. հետո «Բուն Ադ- 
վանքին կցված հայկական գավառների նր
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ւ(ւսն, աղվանական կոչման տակ է մտել նաև 
այդ գավառների ամյ.՚ոդջ պատմությանն ու 
մշակույթը»;

Այս գրքի ունեցած մեծ կարևորությունն 
Էր պատճառը, որ անհրաժեշտ նկատվեց այն 
լույս ընծայելոլ նաև ռուսերեն լեզվով (1969
|3.):

Հայ ժողովրդի պատմության հետազոտման 
ասպարեզում Աս. Մնացականյանը ունի նաև 
ւսյյ կարևոր ներդրումներ, որոնց նշանակու
թյան և արժեքի մասին խոսելու հնարավո
րություն չունենք: Նման բնույթի նրա կա
րևոր ուսումնասիրություններից են. «Թ ոն- 
դրակյան շարժման մի քանի գլխավոր հար
ցերի մասին» («Տեղեկագիր», 1954, JM" 3 ) ,  
«18րդ դարում գրված հայ-ռուսական դաշնա
գրային երկու նախագծերի գնահատման 
հարցի շուրջը» («Բանբեր Մատենադարա
նի», 1958, .Ni 4) և այլն:

Աս. Մնւսցականյանի վերոհիշյալ նախա
սիրությունների մեջ եղել Է, սակայն, մի 
բնագավառ, որը շարունակաբար իր բովան
դակ կյանքի ընթացքում տիրական Է եղել 
նրա մեջ: Այդ հայ ձեռագրագիտության աս
պարեզն Էր: Նրա կյանքի իմաստը մինչև իր 
վերջին շունչը շարունակում Էր մնալ հայե
րեն ձեռագրերի լիակատար գիտական ձե
ռագրացուցակի ստեղծումը: Քառորդդարյա 
նրա մաքառումները Մաշտոցյան Մատենա
դարանի ձեռագրացուցակի ստեղծման ուղ
ղությամբ անվերապահորեն վկայում են, որ 
նա հայ ձեռագրական աշխարհի բացառիկ 
նվիրյալն Էր բառիս բուն իմաստով:

Ամբողջ 25 տարիներ շարունակ Աս. Մնա- 
ցականյանը այս գործի հաջողության հա
մար ներդրեց իր ուժն ու եռանդը և տաղան
դը: Ամբարելով հւսյ և օտար ձեռագրացու
ցակների արդեն իսկ դասական դարձած 
փորձը, Աս. Մնացականյանը ոգի ի բռին 
աշխատում Էո եղած ավանդույթներին զուգ
ընթաց նոր հիմքեր ստեղծել արդի պայման
ներին համապատասխանող հայերեն ձեռա
գրացուցակ ստեղծելու համար: Երկար ու 
համառ աշխատանքի շնորհիվ ձեռագրերի 
նկարագրության համար նա հատուկ բառա
րան էր կազմել և բառապաշար մշակել: Նա 
ամենայն բարեխղճությամբ կանգ էր առնում 
ձեռագււերի կազմի, մանրանկարչության, 
զարդարվեստի, թղթի տեսակի, լուսադրոշմի, 
գրչության, հնագրության և բազում այլ հար
ցերի վրա: Աս. Մնացականյանը անդրդվելիո
րեն պաշտպանում էր տալ ձեռագրի ամբող
ջական բովանդակությունը առաջնորդվելով 
ոչ մի նյութ դուրս չթողնելու սկզբունքից, 
ինչպես նաև հիշատակարան-հիշատակագրու- 
թյունները սկզբից մինչև վերջ ժամանակա- 
գրականորեն իբրև լավագույն պատկեր ձե

ռագրի կյանքին ու կրած վարձականներին: 
Իբրև մեկը, որ շատ մոտիկից համախորհուրդ 
պաշտպանել է Աս. Մնացականյանի տհսսւ- 
կետնհրը, հիացմունքով էի հետևում նրա 
անհողդողդ կամքի ուժին ու եռանդին, որով 
պաշտպանում էր ընդարձակ գիտական ձե- 
ռագրաց մայր ցուցակ ստեղծելու սկզբունք
ները, որոնց իրագործման դեպքում է'լ ավելի 
հարստանալու էր հայ մշակույթի փառքը, ու 
հազարումի արհավիրքներից փրկված մեր 
ձեռագրական գանձերը ի վերջո հանգամա
նալից ուսումնասիրության առարկա էին դառ
նալու: Այդպիսով վերջապես արժեքավորվե
լու էր այնքան անդառնալի կորուստներ կրած 
մեր ձեռագրական ազգային գանձարանը: 

Սակայն դժբախտաբար զանազան հան
գամանքներ հնարավորություն չտվեցին, որ
պեսզի ծրագրված հսկա աշխատանքը այդ ժա- 
մանակվանից սկսվի մեծ թափով: Այդ ժամա
նակ իբրև անհրաժեշտություն (որի առաջար- 
կողներից մեկը նաև այս տողերը ստորա- ՚  
գրողն էր, ընդարձակին զուգահեռ իբրև 
գույքամատյան) լույս տեսան երկու հատո
րով «Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան 
Մատենադարանի» հատոր Ա (1965) և հա
տոր Բ (1970) խմբագրությամբ և ղեկավա
րությամբ դարձյալ Աս. Մնացականյանի (Լ  
Ս. Խաչիկյանի հետ) և կսպմված Օն. Եգան- 
ււսնի, Ա. Ջեյթունյսւնի և Փ. Անթաւիյսւնի (նե
րածությունը և ցանկերը Օն. Եգանյսւնի) : 
Նրանք ընդգրկում էին 86 և 88 հեղինակսւ- 
ւին մամուլ և բովանդակում էին Մաշտոցյան 
Մատենադարանի 10,408 ձեռագրերի շւստ 
համառոտ նկարագրությունը:

Վերջապես սրանից տարիներ առաջ վեր
սկսվեցին Մատենադարանի ընդարձակ գի
տական մայր ցուցակ կազմելու աշխատանք
ները. որոնք ղեկավարվեցին ու խմբագրվե
ցին Աս. Մնացականյանի ւսնդուլ ճիգերի և 
հազարումի զոհողությունների գնով: Այսօր 
արդեն «Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց 
Մաշտոցի անվան Մատենադարանի» U հա
տորը՝ կազմված ձեռագրագետներ Օն. Եգան- 
յանի, Ա. Զեյթունյանի և Փ. Անթափյանի կող
մից ու ղեկավարված և խմբագրված Աս. 
Մնացականյանի կողմից, գտնվում է տպա
րանում: Այն ընդգրկում է տպագրական 60 
մամուլ ծավալ (1551 էջ մեքենագիր), ունի 
Աս. Մնացականյանի կողմից գրված ընդար
ձակ հմտալից առաջաբան (շուրջ 120 էջ մե
քենագիր) և 300 ձեռագրի մանրամասն նկա
րագրություն: Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ
տպագրության համար պատրաստ են նաև 
Բ., Գ;., Դ, և Ե. հատորները, բոլորն էյ ղե
կավարված Աս. Մնացականյանի կողմից և 
օրինակելի են լինելու նաև հետագա հատոր
ների համար: Այժմ միայն դառնորեն կարելի
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է ափսոսալ այն բանի հաս՛ար, որ Մնացա
կանյանը չի տեսնելու Մատենադարանի ձե- 
ոագրերի հիմնադիր, ինչպես նաև սկզբնա
կան հատորների լույււ ընծայումը U ոոոնց 
իրականացման համար անսպառ ուժ և ե- 
ռանդ էր ներդրել ու նրանց հրատարակումը 
դարձել էր իր կյանքի իմաստը:

Մ նա ցա կա նյա նը իրեն հատուկ մեծ եռան
դով երկար տարիներ շարունակ անդադրում 
կերպով զբաղվում էր նաև հայ միջնադարյան 
քնարերգության գլուխգործոցները հանդիսա
ցող Հայրենների հայտնաբերման, նրանց գի- 
տահամեմատական բնագրերի կազմման և 
վերջապես նրանց վերաբերյալ ծանրակշիռ 
ուսոււ1նւսսիրություն գրելու աշխատանքնե
րով: Նա իր հիվանդությունից միայն մի քա
նի օր առաջ ավարտեց այդ գործը և հւսնձ- 
նեց տպագրության: Շուրջ 60 մամուլ ընդ- 
դրրկոդ այդ ստվարածավալ աշխատանքը 
ամենաճոխն է և ամենակատւսրյալը իրեն 
նախորդած հայրենների հրապարակումներից: 
Մնացականյանը իր կարապի այս երգով հւսյ 
միջնադարյան (յ|ւականության անդաստանը 
կրկին հարստացրեց հայագիտական մեծար
ժեք ս՛ի գործով, որի պակասը վաղուց էր 
դգացվում:

Իբրև սպա. Աս. Մնացականյսւնր մասնակ
ցել է Հայրենական մեծ պատերազմին և Կեր- 
չի կռիվներին, այլոց հետ գերվելով տեղա
փոխվել է Ռումինխսյի Տիմիշոարա քաղաքի 
գերիների ճամբարը: Ռումինահայ դաղաթ|1, 
1աւկառաւ| տիրող ծւսնլւ պայմաններին, եղ
բայրական օգնության Է կազմակերպել հայ 
աալմագերիներին, ուր որ Է( գտնվել են նր- 
րանք: Մնացականյանի հետ են եդել բազ
մավաստակ հայագետ Հակոր Անասյան|ւ, 
հայտնի գրող Խաժակ Գյոզնադարյսւնր ն 
շատեր: Մնացականյանը միշտ էլ երւսխաա- 
գիտությամբ էր հիշում ռումինահայերի եղ
բայրական օգնության մասին և իրեն համա
րում էր ինչ-որ չափով նաև ռումինահայ: Այդ 
դժվարին օրերին էր, որ նա սերտ կապեր էր 
մշակել ռումինահայ թեմի առաջնորդական 
տեղապահ վազգեն նորրնծա վարդապետի 
հետ (ապա Կաթողիկոս Ամենայն Հսւյոց), և 
այդ կապերը շարունակվեցին նաև Հայաս
տանում: Աս. Մնացականյանի հետ մեր ա- 
ռւսջին ծանոթությունը տեղի ունեցավ ուղիղ 
40 տսդւիներ առաջ 1943 թ. Բուխարեստի 
«Հայ մշակույթի տան* թանգարանային բաժ
նում: Ավելի ուշ, մասնակցելով Աս. Մնացա
կանյանի ղեկավարած Մատենադարանի ձե
ռագրերի պա1ւպսւնությսւն և մւստենաղիտա- 
թյան բաժնին, շատ ավելի մոտիկից հնարա
վորություն ունեցանք հաղորդակից դառնա- 
րււ նրա անձին ու գործունեությանը:

Մնսււյականյանր ինչպես Մատհնւսդտրա- 
նի, այնպես Էլ Մանուկ Աբեղյանի անվան 
Գրականության ինււտիտոսոի գիտական խոր- 
հուրդների անդաս՛ Էր: Հսւճսւխ հանդես Էր 
գալիս ուշագրավ և միանգամայն սդս1է.քավոր 
զեկուցումներով Մաշտոցյան Մատենադա
րանի 'գիտական նստաշրջաններին: im i հոդ
վածներով. բացի «Բանբեր Մատենադսւրա- 
նի»-ից, սրի խմբագրական մարմնի անդամ 
Էր. իր աշխատակցությունն Էր բերում lutili 
«Պասւմաբանաւվդւակսւն հանգեստին. «Տեղե
կագիր» (սւպսւ «Լրաբեր») «Սովետական 
Գրականության». Մոսկվայի «.ripofvioMi.i 
na.ieorpacjjnii n KOAUKo.’io n iu  b C C C P » .  
Բեյրութի «Հայագիտական հսւնդեււ»ին հ ալլ 
պարբերականներին: Նա աշխատակցե) Է
նաև «Հայկական Սււվեսաւկան Հանրագի- 
տարւսն»ին:

Բազմաթիվ երիտասարդ ուժեր Է նա պատ
րաստել, ղեկավարել Է ավարտաճառեր և կաս՛ 
հանդես Է եկել իբրև ընդդիմախոս, գրել Է 
զանազան երկերի առաջաբաններ ու խմբա
գրել ե հայագիտական գրքեր:

Իբրև վաղեմի ծանոթ Վեհափառ Հայրա- 
պետի. Աս. Մնացականյանը կապի մեջ Ւլւ 
նաև «էջմիածին» ամսագրի հետ: Նրա լ ՚ ո- 
լո|ւ 1|ար1սւրագույն մենագրությունների մա
սին ամսագ|ւի Էջերում լույս տեսան գրսփտ- 
սություններ (1952 ապրիլ, 1955 հանիս,
1966 հուլիս): 1969 թ. Սրբալույս Մեոսնի 
օրհնության և Վ1ւհաւ|սսռ Հտյրապետ|ւ ծնընդ- 
յւսն 60-ամյւսկի օրերին Վեհարանի դահլի
ճում կազմակերպված Հայ մշակսւյյւվւ ասնին 
նվիրված հանդիսությանը Ասատուր Մնւսցա- 
կանյանր հրավիլւվհց զեկուցելա Հսւյ մշւսկայ- 
IIի մասին, ոոի ամւիաիւսմր լայս տեսավ ամ- 
սագրում («Էջմիածին», 1969, հոկտ.-նոյեմ- 
յ ՚ եր)  : Աս. Մնւսցականյանր իր աշիասսակցա ■ 
թյունը բհրեց նա1ւ «Էջմիածին» ամսագրին:
1967 թ. մայիսի համարում լայս տեսավ իյւ 

գերության շրջանում Ռամինիւպի Կւպւսֆա- 
աի և Տիւքիշստրայի ռազմագերիների &ամ- 
յսսլւներում նրա գրած «Զրույց վանականի և 
հրաշքի մասին» բանաստեղծությունդ սյդւ 
ս|ահված Է եղել նրա բանաստեղծություննե
րի ժողովածուում Տ. Վազգեն վրդ. Պսղճյսւնի 
մոտ: 1968 թ. հունիսին նույն ամսագրում 
հրատարակվեց Աս. Մնացականյանի «Սա- 
սսւհին և Հաղբաա մենաււտանների մշսւկսւ- 
թւսյիս կյանքի պատմությունից» հոդվածը, 
այդ վանքերի հիմնադրման 1000-ամյակի 
առթիվ, իսկ 1972 թ. սեպտփն դարձյալ «Էջ
միածին» հանդեսում լույս տեսավ «Ո՜վ Է 
Սկ1ււաւյի 1293 թ. մասնաաաւիի պսւավիրա- 
աու Կոստանդին եպիււկոպւար» ոաումնասի
րությունը և այ|ն:



Un. Մնացականյանը պարգևատրվել էր 
«.Պատվո ՜սշան» շքսւնշանււվ և մեդալներով 
ու Հսւյկ. ՍՍՀ Գերագույն սովետի նախագա
հության պատվոգրով: Նրա դագաղը ղրված 
1.ր Հայաստանի արվեստի աշխատողների 
տանը, վերջին հրաժեշտը եկել էին մատու
ցելու մայրաքաղաքի մտավորականությունը, 
գրողներ, գիտնականներ, արվեստագետներ 
ու խուռներամ բազմություն: Հուղարկավո
րությունը կատարվեց հունիսի 29-ին: Նրա 
աճյունը այժմ հանգչում է իր սիրելի ու խա
ղաղիկ ծննդավայրում' Ոսկեվազում:

Սեպտեմբերի 4-ին, կիրակի օրը, Ս. էջ- 
միածնի Մայր Տաճարում Վեհափառ Հայրա- 
սյետը քւսյւոզեց Աս. Մնացականյանի կյաէւքի 
անցած աղու մասին' նշելով.

«Իր աչքերը փակեց հայտնի գիտնական 
և բոլորի կողմից գնահատված ու սիրված 
Ասատուր Մնացականյանը: Բոլորս ճանաչել 
ենք նրւսն առավել կամ նվազ չափով, ծանո
թացել ենք նրա գործերին, կոթողական գոր
ծեր, որոնք մնայուն արժեք են ներկայացնում 
այսօր U վաղը մեր մատենագիտության մեջ: 
Ցավով լսեցինք նրա մահը, որովհետև տա
կավին նա երկար տարիներ կարող էր ապ
րել և ստեղծագործել: Նա սիրում էր մեր եր
կիրը, մեր մայրենի հողը, սիրում էր մեր ժո
ղովրդին, սիրում էր մեր անցյալը, մեր ար
վեստը: Եվ այդ սիրով բոցավառ, այդ սիրով 
խանդավառ' նոր արժեքներ ստեղծեց նա և 
հարստացրեց հայ գիտության գանձատունը: 

Ես ճանաչել եմ նրան վաղուց, տակավին 
Ռումինիայից, երբ նա ծառայում էր սովե
տական բանակում' հայրենիքի պաշտպանու
թյան դիրքերում: Եվ այդ օրերից, ուղիղ քա
ռասուն տարի առաջ, 1943 թվին, զգացինք 
մենք նրա մեջ այն արարչական սերը, որով 
բոցավառված էր նա: Վերադառնալով հայ
րենիք' նա բացառիկ արժեք ներկայացնող 
գործեր կատարեց մեր հայրենիքի և ժողո- 
վըրդի համար»:

Հավարտ Ս. Պատարագի Վեհափառ Հայ- 
րապետի նախագահությամբ տեղի ունեցավ 
հոգեհանգստյան պաշտոն: Արարողությունից 
հետո Վեհափառը բարեհաճեց Վեհարանում 
ընդունել հանգուցյալի ընտանիքի անդամնե
րին ե գործընկերներին' Մաշտոցյան Մատե
նադարանի և Հայկ. ՍՍՀ Գիտությունների 
ակադեմիայի Մ. Աբեղյանի անվան Գրակա
նության, Պատմության և Արևելագիտության 
ինստիտուտների գիտական աշխատակիցնե
րին և հայտնեց իր ցավակցությունները: Ապա 
պատմեց իր սրտահույզ հուշերը' կապված

հանգուցյալի հետ իր ունեցած վաղեմի ծա- 
նոթաթյունից: Այնուհետև Նորին Վեհափա
ռության կողմից շուրջ 40 տարիներ շարու
նակ պահված Մնացականյանի ձեռագիր բա
նաստեղծությունների հատորից կատարվե
ցին արտասանություններ:

Աս. Մնացականյանը իր բազմակողմանի 
ուսումնասիրություններով երեք տարբեր գի
տահետազոտական հիմնարկությունների 
գործ կատարեց, որոնցից ամեն մեկն իսկ 
առանձին վերցրած կարող էր փառքի ար
ժանացնել նրա հեղինակին: Այսպիսով, Աս. 
Մնացականյանը հայ միջնադարյան բանաս
տեղծության անփոխարինելի հետազոտողը 
Եղավ, հայ զարդարվեստագիտության ուսում
նասիրության հիմնադիրը և վերջապես հայ 
պատմագիտության անլուծելի մնացած հար
ցերի լուսաբանողը: Այս բոլորի վրա եթե գու
մարվի նաև հայ ձեռագրագիտության մեծ 
վարպետ լինելու իր հանգամանքը, ապա 
պարզ կլինի նրա հոգնատանջ աշխատանք
ների տարողությունն ու չափը:

Աս. Մնացականյանը ջերմ հայրենասեր 
էր: Իր այդ բացառիկ զգացումից մղված էր, 
որ նա կատարում էր նորանոր սխրանքներ 
հայագիտության ասպարեզում, շատ անգամ 
արհամւսրհելով իր հանգիստն ու առողջա
կան վիճակը: Նա ուղղամիտ էր և սկզբուն
քային, անաչառ էր ոլ ազնիվ, գիտության 
մեջ ճշմարտության նկատմամբ անզիջող: 
Անփոխարինելի խորհրդատու էր նա թե ա- 
վազ!ի!՝ և  թե' սկսնակի համար, իր ամեն մի 
աշխատանքի նկատմամբ խստապահանջ էր 
և բարեխղճության տիպար, իսկ ոգեշնչող ու 
քաջալերող՝ ուրիշների համար: Նա անմիջա
կան էր, գերզգայուն սիրտ ուներ, խորաթա
փանց միտք և ուժեղ դիտողականության տեր 
գիտնական էր: Նա կրում էր իսկական բա
նաստեղծի սիրտ և արդեն նրան գիտական 
նոր խիզախումների թելադրողը նրա բանաս
տեղծական շունչն էր, իսկ իր արտահայտվե
լ ս  եղանակը միշտ գիտական էր:

Մեծ է և անփոխարինելի Ասատուր 
Մնացականյանի կորուստը: Մաղթենք, որ 
հայագիտության ինչպես այս, այնպես էլ 
մյուս անհետացող դեմքերին գան փոխարի
նելու երիտասարդ, տաղանդավոր նոր ուժեր: 

Հավերժ փառք հայ ձեռագրագիտության 
անմահ երախտավորին' Աս. Մնացականյսւ- 
նին: _________

ՍՈԻՐԵՆ ՔՈԼԱՆԶՅԱՆ


