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Չնայած հայ և վրացի ժողովուրդների հասարակական-քաղաքական, 

տնտեսական, գրական-մշակութային սերտ կապերի առկայությանը՝ վրա-

ցերեն-հայերեն և հայերեն-վրացերեն բառարաններ երկար ժամանակ չեն 

տպագրվել: Անցյալում գուցեև դրա կարիքը չի եղել, քանի որ հայերը և վրա-

ցիները, հնագույն ժամանակներից ի վեր ապրելով կողք կողքի, ունեցել են 

սերտ շփումներ և կարողացել են յուրացնել միմյանց լեզուները, ուստի և բա-

ռարանների անհրաժեշտություն չի եղել: 

Սակայն, սկսած XX դարի սկզբից, խիստ անհրաժեշտ է դարձել բառա-

րանների առկայությունը՝ պայմանավորված պատմական մի շարք տեղա-

շարժերով: Մասնավորապես, Երևանը դարձել է հայոց գիտական և մշակու-

թային կենտրոն, ձևավորվել են գիտական-կրթական, մշակութային հաստա-

տություններ, իսկ նոր մտավորականությունը չի տիրապետել վրացերենին, 

ուստի և երկուստեք շփումները դարձել են բավականին դժվար: Արդեն XX 

դարի սկզբին փորձեր են արվել վրացերեն-հայերեն և հայերեն-վրացերեն 

բառարաններ, զրուցարաններ կազմելու ուղղությամբ: Այս ասպարեզում, 

փաստորեն, առաջին տպագիր հրատարակությունը Թբիլիսիի պետական 

համալսարանի հայագիտության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Լևոն Մելիք-

սեթ-Բեկի կազմած «Հայերեն-վրացերեն բառարանը» է, որը, ցավոք, լույս է 

տեսել նրա մահից հետո՝ շատ մեծ ուշացումով: Այն հրատարակել է նրա 

աշակերտ և հայագիտության ամբիոնի աշխատակից Մերաբ Ռոբաքիձեն1: 

Հայերեն-վրացերեն բառարան կազմելու ուղղությամբ կարևոր գործու-

նեություն է ծավալել նաև հայտնի հայագետ, պրոֆեսոր Իվանե Շիլակաձեն, 

որն իր «Ժամանակակից հայոց լեզվի քերականություն» և «Հին հայերենի 

քերականություն» աշխատություններում2 զետեղել է հայերեն բազմաթիվ 

                                                            

1 მელიქსეთ-ბეგი ლ., სომხურ–ქართული ლექსიკონი, გადაამუშავა, შეავსო და გამოსა-
ცემად მოამზადა მერაბ რობაქიძემ, თბილისი, 1996. Այս գրքի մասին տե՛ս Վ. Ս. Մաղալյանի 

գրախոսականը («Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1998, թիվ 1, էջ 210-214): 
2 შილაკაძე ი., ახალი სომხური ენის გრამატიკა ქრესტომათიითა და ლექსიკონით: 

სახელმძღვ. სტუდენტებისათვის, თბილისი, 1971, նույնի՝ ძველი სომხური ენის გრამატიკა 
ქრესტომათიითა და ლექსიკონით, თბილისი, 1975. 
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բառացանկեր: Իսկ վրացերեն-հայերեն բառարան կազմելու ասպարեզում իր 

անժխտելի ներդրումն ունի Ռամազ Գորգաձեն, որի «Վրացերեն-հայերեն 

բառարանը» պարունակում է արդի վրաց լեզվի բառապաշարի ավելի քան 

մեկ երրորդը1: 

Բառարանագրության ասպարեզում անգնահատելի է Վրաստանում 

հայագիտության ամենանշանավոր ներկայացուցիչներից մեկի՝ Կ. Կեկելի-

ձեի անվան ձեռագրերի ինստիտուտի հիմնադիր-տնօրեն, ՎՍՍՀ ԳԱ թղթա-

կից անդամ Իլիա Աբուլաձեի (1901-1968) գիտական ժառանգությունը: Իր 

ստեղծագործական ամբողջ կյանքը նա նվիրաբերել է վրացագիտությանը և 

հայ-վրացական բանասիրությանը, տպագրել ավելի քան 100 գիտական 

ուսումնասիրություններ, այդ թվում՝ մեծաքանակ մենագրություններ: 1964-

1968 թթ. նա ընդգրկվել է «Պատմաբանասիրական հանդեսի» խմբագրական 

խորհրդի կազմում: 

Նշանակալից  են  վրաց  գրականության  հին  հուշարձանների՝  «Շուշա-

նիկի վկայաբանության»,  «Ընձենավորի», Սուլխան‐Սաբա Օրբելիանիի աշ-

խատությունների՝ Ի. Աբուլաձեի իրականացրած հրատարակություններն ու 

ուսումնասիրությունները: Սակայն նա առավել հայտնի է հայերենի ու վրա-

ցերենի  առնչություններին  և  հատկապես  այդ  լեզուների  փոխազդեցու-

թյուններին,  բառապաշարային  առանձնահատկություններին  նվիրված  հե-

տազոտություններով: Հայագիտության համար արժեքավոր են մասնավորա-

պես նրա «Հայ և վրաց գրական կապերը IX-X դարերում» մենագրությունը2, 

IX-X դարերի հայ նշանավոր պատմիչ Հովհաննես  Դրասխանակերտցու 

երկի վրացերեն, «Քարթլիս ցխովրեբայի» հին հայերեն թարգմանություն-

ները3, ինչպես նաև գրախոսվող բառարանը: 

Վերջինիս  վրա  հեղինակն  աշխատել  է  գրեթե իր ամբողջ  գիտական 

գործունեության ընթացքում, տարիներ շարունակ կատարել լրացումներ, 

կատարելագործել այն, սակայն, ցավոք, նրան չի հաջողվել այն վերջնական 

տեսքի բերել և աշխատանքն ավարտին հասցնել այնպես, ինչպես ցանկա-

նում էր: Մահից մեկ տարի առաջ՝ 1967 թ., Ի. Աբուլաձեն իր կտակում գրել է. 

«Անտիպ ոչինչ չեմ թողնում, միայն բառարանն է մնում, այն էլ՝ անավարտ: 

Հին վրացերեն-հին հայերեն բառարանն եմ պատրաստում հրատարակու-

թյան, իսկ ծրարների վրա հին վրացերեն, հին հայերեն նյութերն եմ ի մի բե-

                                                            

1 Տե՛ս Գորգաձե Ռ., Վրացերեն-հայերեն բառարան, Երևան, 2005: Տե՛ս նաև՝ ქართულ-
სომხური ლექსიკონი, თბილისი, 2010. Այս գրքի մասին տե՛ս Վ. Ս. Մաղալյանի գրախոսա-

կանը («Պատմաբանասիրական հանդես» (այսուհետև՝ «ՊԲՀ»), 2006, թիվ 3, էջ 296-302): 
2 აბულაძე ი., ქართული და სომხური ლიტერატურული ურთიერთობა IX-X სს-ში: 

გამოკვლევა და ტექსტები, თბილისი, 1944.  
3 იოანე დრასხანაკერტელი, თარგმანი, შენიშვნები და საძიებლითურთ - აბულაძე ი., 

თბილისი, 1937, ქართლის ცხოვრების ძველი სომხური თარგმანი, თარგმნა და გამოსცა ილია 

აბულაძემ, თბილისი, 1953. Նրա մասին տե՛ս Բաբուրյան Մ., Իլյա Աբուլաձե // «ՊԲՀ», 1968, 

թիվ 4, էջ 262-263: 
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րել: Ինձնից բացի՝ այն ոչ ոք չի կարող ավարտին հասցնել: Գուցե ապագա-

յում իմ շրջապատում գտնվողներից որևէ մեկը սովորեր հին վրացերեն և 

հին հայերեն ու օգտագործեր այդ բառարանը» (էջ 6): 

Նրա մահից հինգ տարի անց՝ 1973 թ., Վրաստանի Ձեռագրերի ինստի-

տուտի աշխատակիցները հրատարակեցին նրա «Հին վրացերեն լեզվի բա-

ռարանը»1: Մեր կողմից գրախոսվող «Հին վրացերեն‐հին հայերեն բառարա-

նը» առաջին հերթին յուրօրինակ է իր երկլեզվությամբ, ինչը բացառիկ 

երևույթ է հատկապես հայ և վրաց գրականության և մշակույթի ոլորտնե-

րում: Այն իր ընդգրկումով և ծավալով հանգրվանային կարևորություն ունե-

ցող աշխատություն է վրացագիտության և հայագիտության ընդհանուր 

խնդիրների հետազոտության առումով: 

Ի. Աբուլաձեի գրչին պատկանող՝ նշված երկու բառարանների համեմա-

տությունը հնարավորություն է ընձեռում եզրակացնելու, որ գրախոսվող բա-

ռարանը խարսխվում է նախորդի վրա: Այստեղ մեջբերված տեքստերը քաղ-

ված են վաղ միջնադարյան շրջանի հայ և վրաց ձեռագրերից ու տպագիր 

սկզբնաղբյուրներից, վաղբյուզանդական շրջանի գրականության թարգմա-

նություններից, ինչպես նաև «Աստվածաշնչից» և վարքագրական-քարոզչա-

կան բնույթի երկերից: Այսպիսով, այն կարևոր տեղեկություններ է պարու-

նակում ոչ միայն բյուզանդական մշակույթի վերաբերյալ, այլև հարստաց-

նում է ոչ միայն բյուզանդական, այլև վրաց-հայկական գրական-մշակութա-

յին հարաբերությունների հետազոտության պատմությունը: 

Բառարանը կազմված է հետևյալ ձևով. 

ա) սկզբնաղբյուրից դուրս գրված բացատրելի վրացերեն բառին հա-

ջորդում է (են) համապատասխան հայերեն բառը (բառերը), իսկ հա-

յերեն բառին՝ համապատասխան վրացերեն բառը (բառերը): 

բ) Բառարանային միավորների կողքին փակագծերում գրված է (են) բա-

ռի բացատրությունը (բացատրությունները), ինչպես նաև բացատրելի 

բառերի հոմանիշները վրացերեն տեքստին զուգահեռ խմբա-

գրություններից, իհարկե եթե այդպիսիք կան: 

գ) Այնուհետև հաջորդում է նախ վրացերեն և ապա հայերեն փաստա-

թղթավորումը, որը պարունակում է նաև համապատասխան 

սկզբնաղբյուրների հղումը: 

դ) Համանունները գրված են առանձին-առանձին. აღმზადება-պատ-

րաստել /მომზადება/, აღმზადება-խախտել /აღშფოთება/ և այլն: 

ե) Թե՛ վրացերեն և թե՛ հայերեն բառերի նշանակությունները հնարա-

վոր է, որ չհամապատասխանեն միմյանց, ուստի վրացերեն բառը բա-

ցատրվում է հայերեն համապատասխան բառի իմաստով. გამოე-

                                                            

1 აბულაძე ი., ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები), თბილისი, 1973. 
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რთება-ձեռն տալ (ხელის მიცემა), განსაჭრელად-ի շաղղակեր 

(ცოცხლად საჭმელად): 

Բառարանն ընդգրկում է վրացերեն և հայերեն հարուստ բառապաշար: 

Շատ վրացերեն բառերի և տերմինների նշանակությունն ու իմաստը, որոնք 

այլ վրացական բառարաններից հայտնի չէին, հնարավոր է դարձել որոշել 

միայն հայերեն համապատասխան բառերի շնորհիվ, և հակառակը՝ շատ 

հայերեն բառերի նշանակությունը բացատրվում է շնորհիվ վրացերեն հա-

մապատասխան ձևերի. 

 «ადრე» բառն ունի «վաղվա» նշանակությունը. «რომელი დღეს არს და 

ადრე წარწყმდების» («որ այսաւր է եւ վաղիւ կորնչի»): 

 «აერი//ჰაერი» բառը բառարանում արձանագրված է «քամի» նշանա-

կությամբ, ինչը մեզ ցույց են տալիս նաև հայերեն համապատասխան 

տեքստերը: Այս բառը համապատասխանում է հայերեն «օդ» և «հողմ» 

բառերին: 

 «ანგროვანი» բառը բացատրվում է հայերեն «խաշն» բառով: 
Բառարանում նշված են նաև այնպիսի օրինակներ, երբ հայտնի բառը 

ամբողջությամբ նոր, անհայտ նշանակությամբ է գործածված, այն է՝ երկա-

րատև հարևանային շփումների հետևանքով, փոխառությունների ճանա-

պարհով հանդես են եկել ընդհանուր գործածության շատ բառեր: 

Բառարանում նման բառերը սակավաթիվ չեն. 

 ანი-ի հատվածում նկատվում են ადრე, აერი//ჰაერი, ამბარი, ამბოხი, 
ასლი, ასპიდი, ავაზაკი, ავაზანი, ამბორება/համբուրել/, აჰა, ახორი, 
ახოვანი/ախոյան/, ავანდაგირი/ավանդագիրք/, ადამა/ადამატი/ადა-

მანტი, ავარი,აგარაკი,აზნაურეა, აზრაპეტი և այլ բառեր: 

 ბანი-ի հատվածում հաշվվում են ավելի քան 200 բառային միա-

վորներ, որոնցից շուրջ քառասունը ընդհանուր գործածության բառեր 

են. ბაგინი, ბადენი, ბაზმაკი, ბაკი, ბანაკი, ბარბაროსი, ბანარი, ბედი, 
ბელეკონი, ბივრიტი, ბუნება, ბალანჯი/բաղարջ/, ბავრუკი, ბედეკი, 
ბევრი/բազում/, ბოროტი և այլն: 

 ვინ հատվածում՝ ვაზი, ვაშა, ვანი, ვახში, ვაჭარი, ვერძი/որձ/, 
ვასილისკო, ვარდი, ვესტარიტი, ვეშაპი և այլն: 

 კან-ի մասում՝ კაბიწი/կապիճ/, კათოლიკოზი, კაკაბი/կաքավ/, კამარა, 
კალო, კასია, კაპან-კაპანი, კანონი, კაჰი, კაწახი,კედრონი, კერაკი 

/կրակ/, კერპი, კურაპალატი և բազում այլ բառեր: 

Որոշ դեպքերում վրացերեն բացատրելի բառին հայերենում համապա-

տասխանում է նույն նշանակությամբ վրաց-հայերեն ընդհանուր գործածու-

թյան այլ բառ. ბაზმაკი-ճրագ /ჭრაქი/, ბანარი-լար /ლარი/, ბეგარი-հարկ / 

ხარკი/, ბრჭალი-թաթ /თათი/ և այլն: 

Սույն բառարանը, որի հրատարակությունը իրականացրել են Ի. Աբու-

լաձեի սաները՝  Ցիալա  Քուրցիկիձեն,  Էլենե  Ցագարեիշվիլին  և Մայա Ռա-

փավան, հայ-վրացական մատենագրական հարաբերություններն ուսումնա-
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սիրողներին հնարավորություն է ընձեռում տեղեկատվություն ստանալու 

ցանկացած բառային միավորի վերաբերյալ: Առաջին հերթին նրանց համար 

անհրաժեշտ է եղել ծրարների վրա հեղինակի ձեռքով արտագրված նյութերի 

ամբողջական փաստաթղթավորումը, ուստի և դրանց համեմատությունը թե՛ 

վրացական և թե՛ հայկական սկզբնաղբյուրների հետ: Բազմազանության 

պատճառով դրանք նշված են կրճատ, ուստի հրատարակիչները տվել են 

նաև այդ հապավումների բացատրությունները: Ց. Քուրցիկիձեն կատարել է 

վրացական, իսկ Է. Ցագարեիշվիլին՝ հայկական սկզբնաղբյուրների բացատ-

րությունը և դասակարգումը: 

Բառարանի համակարգչային և  տեխնիկական  աշխատանքներն  իրա-

կանացրել  են երիտասարդ հայագետներ Խաթունա Գափրինդաշվիլին, 

Իրմա Խոսիտաշվիլին, Քեթևան Օթարաշվիլին և այլք: Դրա լույսընծայումը 

հարգանքի տուրք է հանգուցյալ լեզվաբանի հիշատակին: Սույն հրատարա-

կությունը գուցեև չունի այն տեսքը, որպիսին ցանկանում էր հեղինակը, սա-

կայն այն, անկասկած, կդառնա սեղանի գիրք ոչ միայն ժամանակակից 

հայագետների և վրացագետների, այլև ապագա սերունդների համար: Այս 

բառարանը խիստ կարևոր է նաև «Աստվածաշնչի» ուսումնասիրության հա-

մար, քանի որ հայերեն բառերն այստեղ հղված են ըստ աստվածաշնչյան 

տեքստերի, որը բավականին կարևոր հանգամանք է դրանց գիտական 

թարգմանության համար: 

 
ԱՍՅԱ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ 

 


