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ԽՄԲԱԳՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները որպես պատմական հարուստ նյութեր ընդգրկող և արժանահավատ սկզբնաղբյուրներ, հայագիտության մեջ վաղուց են արժևորվել և օգտագործվել ամենատարբեր
ուսումնասիրությունների մեջ։ ԺԴ դարի հիշատակարանների կարևորությունը մեծ է հատկապես այն պատճառով, որ հիշյալ շրջանից գրեթե
չունենք հայերեն պատմագրական երկեր, միևնույն ժամանակ, այն թե՛
պատմական և թե՛ հատկապես մշակութային առումով չափազանց բեղուն
մի ժամանակաշրջան է։ Բավական է նշել, որ այս շրջանում են բուռն
գործունեություն ծավալել Գլաձորի համալսարանը, նրան հաջորդած
Հերմոնի, Որոտնավանքի ու Տաթևի համալսարանները։ Անգնահատելի է
հիշատակարանների դերը նաև Կիլիկիայի հայկական թագավորության,
Մեծ Հայքի կիսանկախ իշխանությունների և հայկական մի շարք
գաղթավայրերի պատմության ուսումնասիրության համար։
ԺԴ դարի հիշատակարանների՝ ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի (19181982) կազմած ժողովածուն հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների
առաջին հրատարակությունն է եղել (1950 թ.), որին հաջորդել է Գարեգին
կաթողիկոս Հովսեփյանի (1867-1952) հրատարակած «Յիշատակարանք
ձեռագրացը» (Անթիլիաս, 1951)։ Այնուհետև հիշատակարանների ժողովածուների հրատարակության գործը շարունակվել է Երևանում՝ Լևոն
Խաչիկյանի, Արտաշես Մաթևոսյանի (1922-2004), Աշոտ Հովհաննիսյանի
(1887-1972) և Վազգեն Հակոբյանի (1913-1982) ջանքերով։ Ցայժմ հրատարակվել է 10 ստվար հատոր և շուրջ 15 հատոր էլ կարող են կազմել
դեռևս անտիպ ու լրացված հիշատակարանների ժողովածուները։
Հայերեն հիշատակարանների վերջին հրատարակությունը՝ «Նյութեր
հայ ժողովրդի պատմության» մատենաշարով (21-րդ գիրք) իրականացել է Մատենադարանում՝ 30 տարի առաջ (Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ. Ե-ԺԲ դարեր, աշխատասիրությամբ Ա. Մաթևոսյանի,
Երևան, 1988)։ Այժմ հայագետների սեղանին է դրվում ԺԴ դարի հիշատակարանների զգալի չափով լրացված նոր՝ 1301-1325 թվականներն
ընդգրկող հատորը որպես սկիզբ առաջիկա տարիներին հրատարակվելիք քառահատորյակի։
Սույն ժողովածուն կազմելու (լրացնելու և ցանկերով օժտելու) պատասխանատու աշխատանքը ջանադրաբար կատարել է պատմական գիտուI

թյունների թեկնածու Արփենիկ Ղազարոսյանը, որը զբաղվում է գրչության
կենտրոնների պատմության ուսումնասիրությամբ, ժամանակին եղել է Ա.
Մաթևոսյանի ասպիրանտը և նրա հանձնարարությամբ է շարունակել ԺԴ
դարի հիշատակարանների ժողովածուն ամբողջացնելու գործը։
Նշենք, որ 1950 թ. հրատարակության 253 հիշատակարանի դիմաց
սույն ժողովածուն ընդգրկում է դարի առաջին քառորդի թվով 459 հիշատակարան, իսկ նախկինում հրատարակվածները լրացված են հիշատակարանների «Փառք» կոչվող սկզբնամասերով, միաժամանակ կատարվել են բազմաթիվ ճշգրտումներ, որոնց մասին նշված է Ա. Ղազարոսյանի ստորև ներկայացվող առաջաբան-հոդվածում։
Խորհրդանշական է, որ ԺԴ դարի ձեռագրերի հիշատակարանների ներկա հատորի հրատարակությունը համընկնում է Մատենադարանի հիմնադիր տնօրեն, ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի ծննդյան 100-ամյակին։
Մաշտոցյան Մատենադարանի աշխատանքներն այսօր էլ ընթանում են
մեծանուն հայագետի ուղենշումներով և հաստատած ավանդներով,
որոնց մեջ առաջնային տեղերից մեկն է գրավում հայերեն ձեռագրերի
հիշատակարանների ուսումնասիրությունն ու հրատարակությունը։
ԿԱՐԵՆ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Մատենադարանի գիտական գծով փոխտնօրեն
պատմական գիտությունների դոկտոր
22. 03. 2018
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ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ
ԺԴ ԴԱՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ
Հայերեն ձեռագրերը գրվել են հասարակական-քաղաքական որոշակի
ժամանակաշրջանում, ուստի դրանց չափազանց հարուստ հիշատակարաններում պահպանված պատմական վկայությունների ստույգությունը
և հավաստիությունը անվիճելի են։ Հիշատակարանների գրիչ-ականատեսների անաչառ վկայությունների օգտագործմամբ են գրվել պատմիչ
Առաքել Դավրիժեցու «Պատմությունը», Միքայել Չամչյանցի «Պատմություն հայոց» եռահատորը, հայ մատենագրության պատմությունն է շարադրել Գրիգոր Զարբհանալյանը, իր հայագիտական ու հայրենագիտական համագրություններն է գրել Ղևոնդ Ալիշանը, ավելի ուշ Պռոշյանների իշխանական տան պատմությունն է շարադրել Գարեգին Հովսեփյանցը, հայկական առանձին գավառների վանքերի մշակութային պատմությունն է ամբողջացրել Համազասպ Ոսկյանը։ Լևոն Խաչիկյանը ԺԴ և ԺԵ
դարերի հիշատակարանային նյութերի օգտագործմամբ գրել է պատմագրքերի առումով այդ «ամուլ» դարերի պատմությունը։ Քսաներորդ
դարի վերջին քառորդում բանասիրական քննության նյութ է դարձել նաև
հիշատակարանների լեզուն, և դրա վերաբերյալ ուշագրավ ուսումնասիրություններ են կատարվել։
Հիշատակարաններում արժեքավոր վկայություններ կան հայ միջնադարյան դպրոցների, գրչության կենտրոնների, գրչության արվեստի, գրի,
գրանյութի, գրչության գործիքների, գրության եղանակների, ձեռագրերի
ստեղծմանը մասնակցած անձանց, նրանց զբաղմունքների, ժամանակի
արհեստների և կենցաղի մասին։ Առանց ձեռագրային հիշատակարանների նման տվյալների օգտագործման չեն կարող զարգանալ նաև համեմատաբար նոր գիտությունները՝ հայ ձեռագրագիտությունը և հնագրագիտությունը։ Հիշատակարաններում մեծ թվով փաստական նյութեր կան
ինչպես ձեռագրագետների և հնագրագետների, այնպես էլ պատմաբանների, ազգագրագետների, բանասերների, աստվածաբանների, աղբյուրագետների, մատենագետների, ճարտարապետների, աշխարհագրագետների և այլ բնագավառների մասնագետների համար։
Հիշատակարանների ժողովածուներում նյութ միավորները դասակարգված են ըստ տարիների և գրչավայրերի։ Հատորների վերջում տեղ
են գտել տեղանունների ու անձնանունների, ինչպես նաև առարկայական ցանկերը։
Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի պատմության ինստիIII

տուտը, որպես «Նյութեր հայ ժողովրդի պատմության» մատենաշարի
երկրորդ գիրք, 1950 թվականին հրատարակել է Լևոն Խաչիկյանի կազմած
«ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ» ժողովածուն՝ 845
հիշատակարան միավորով։ Մեծ հայագետի այս աշխատանքը սկիզբ
դրեց միջնադարյան հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների գիտական
սկզբունքներով հավաքմանը, դասակարգմանն ու հրատարակությանը։
Ժողովածուում ամփոփված հիշատակարանները տեղադասված են
ժամանակագրական կարգով, և յուրաքանչյուր թվականի ներքո եղած էջերի վերնամասում նշված է տարեթիվը։ Ամեն մի հերթական նյութ-միավորի համարի տակ նշվում է ձեռագրի անվանումը, դրա տակ՝ ձեռագրի
հասցեն՝ հավաքածուն, որտեղից վերցված է հիշատակարանը՝ հերթական համարով (Մատենադարանի դեպքում, օրինակ, Երեւան 231 (տե՛ս
նաև 1426 թ.))։ Եթե հիշատակարանը դրսի հավաքածուից է կամ ձեռագրացուցակից, սկզբում գրված է հավաքածուի գտնվելու վայրը, հավաքածուի մեջ տվյալ ձեռագրի համարը, որից հետո՝ համառոտ այն ձեռագրացուցակը, որից վերցված է տվյալ հիշատակարանը, և համապատասխան էջը (օրինակ՝ Վենետիկ 108, Ցուցակ, Ա, էջ 708)։ Գլխավոր հիշատակարանին այբբենական կարգով հաջորդում են հեղինակային՝ գրչի,
ստացողի, ծաղկողի, կազմողի հիշատակարաններն ու այլ փոքր հիշատակագրություններ։ Երբ հիշատակարաններն այլ ուսումնասիրություններից են, խորագրի տակ նշված են հեղինակը կամ երկը, և հիշատակարանի էջը (օրինակ՝ Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 253)։
Հիշատակարանները ներկայացված են ըստ գրչավայրերի։ Լ. Խաչիկյանը հարազատ է մնացել հիշատակարանային բնագրին, միջամտել է
միայն այն դեպքում, երբ հիշատակարանը ոչ թե ձեռագրից է, այլ ձեռագրացուցակային ընդօրինակություն է կամ անտիպ ցուցակներից՝ երբեմն ոչ ճիշտ արտագրված, ներկայացնելով համապատասխան ծանոթագրություններ։ Բնագրում հատուկ անուններն ընդգծված են։ Ժամանակը նշելու համար Լ. Խաչիկյանը հիմք է ընդունել Հայոց Մեծ թվականը, որի կողքին փակագծերում գրել է դրան համապատասխանող թվականը՝ արաբական թվանշաններով։ Հիշատակարանների վերաբերյալ
բնագրական և աղբյուրագիտական ծանոթագրությունները ներկայացված են տողատակում։
Տարեթիվ չունեցող հիշատակարանների մի մասը դրվել է նույն գրչի՝
ժամանակը հայտնի հիշատակարանների կողքին կամ էլ ըստ հիշատակարաններում եղած նշանավոր դեպքերի։ Սակայն այն հիշատակարանները, որոնց թեկուզ մոտավոր թվականը հնարավոր չի եղել որոշել, Լ.
Խաչիկյանը տեղադրել է գրքի վերջնամասում՝ «ԺԴ դարի անթվական
հիշատակարաններ հիշատակագիրների անվանց այբբենական շարադասմամբ» խորագրի ներքո։ Ժողովածուի վերջում առարկայական, տեղանունների և անձնանունների ցանկերն են։ Դրանց մեջ առանձնանում
է անձնանունների ցանկը, որը, կարելի է ասել, ոչ միայն հիշատակաIV

րանների գրիչների, ստացողների կամ նրանց հարազատների, այլև ձեռագրի հետ առնչված այլ մարդկանց գործունեության մասին հակիրճ
տեղեկությունների յուրահատուկ հավաքածու է։
ԺԴ դարերի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների ժողովածուն
կազմելիս Լ. Խաչիկյանը ստիպված է եղել ընդհանրապես հրաժարվել
հիշատակարանների սկզբում առկա «Փառքերը» ներկայացնելուց,
դրանց զուտ կրոնական, աստվածաբանական բովանդակության պատճառով, որը աթեիստական գաղափարախոսությունը որդեգրած խորհրդային իրականության արտահայտությունն էր։ Սակայն արդեն «ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների» եռահատորյակը հրատարակելիս (հ. Ա, (1401-1450), Երևան, 1955, հ. Բ (1451-1480), Երևան,
1958, հ. Գ (1481-1500), Երևան, 1967) հնարավոր է եղել ներկայացնել
«Փառքերի» կարևոր հատվածները, փոքրածավալները՝ ամբողջապես։
ԺԵ դարի հիշատակարանների ժողովածուում ավելի ճշգրտվել, հիմնարար և գիտական են դարձել հիշատակարանների ժողովածուների
կազմման սկզբունքները։
Գրեթե նույն սկզբունքով են կազմվել ԺԷ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների ժողովածուները (Ա. Հովհաննիսյան, Վ. Հակոբյան, հ. Ա,
(1601-1620), Երևան, 1974, հ. Բ (1621-1640), Երևան, 1978, հ. Գ (16411660) Երևան, 1984)։ Նյութի առատությունից ելնելով՝ կազմողները յուրաքանչյուր հատորում քսան տարվա հիշատակարաններ են ամփոփել։
«Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար» (Երևան, 1984)
ժողովածուն կազմելիս Արտաշես Մաթևոսյանը հիմք է ընդունել Լևոն
Խաչիկյանի մշակած սկզբունքները՝ կատարելով մասնակի փոփոխություններ։ Օրինակ՝ ձեռագրի հասցեի տակ, եթե հիշատակարանը ձեռագրի գրչության ժամանակի չէ, փակագծերում նշվել է այն ձեռագրի
բուն գրչության ժամանակը, որից վերցվել է կա՛մ գաղափար օրինակի
հիշատակարանը (եթե այն ուշ ընդօրինակություն է), կա´մ էլ հետագայի
հիշատակարանը (եթե վաղ ձեռագիր է)։ Երբ հիշատակարանները վերաբերել են ոչ թե ամբողջ ձեռագիր ժողովածուին, այլ միայն նյութերից մեկին, որպես հիշատակարանի խորագիր գրվել է այդ նյութի վերնագիրը։
Ա. Մաթևոսյանը ժամանակը հիմնականում ներկայացրել է հայկական տոմարով՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այլ, ասենք, հռոմեական տոմարի կողքին չի եղել հայկական թվականը։ Այս ժողովածուում
հիշատակարան գրելու զարգացման ընթացքը ներկայացնելու համար բերվել են բոլոր «Փառքերը», որոնք հիմնականում շատ ընդարձակ չեն։
ԺԴ դարի հիշատակարանների նորացված ժողովածուի առաջին հատորը կազմելիս մենք առաջնորդվել ենք ԺԳ դարի հիշատակարանային
ժողովածուի սկզբունքներով։ Հատորում ընդգրկված է ԺԴ դարի առաջին
քառորդի (1301-1325 թթ.) 459 հիշատակարան։ Այդ դարի հիշատակարանային նյութերի առատությունը թելադրում է յուրաքանչյուր հաջորդ
քառորդ դարի հիշատակարանները հրատարակել առանձին հատորով։
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Հիշատակարաններից առաջ զետեղել ենք 1950 թ. հրատարակության
Լ. Խաչիկյանի «Առաջաբանը» առանց միջամտության՝ կարևորելով այն
որպես հիշատակարանների առաջին հրատարակության մուտք, որտեղ
շարադրված են նման ժողովածու կազմելու գիտական սկզբունքները։
Այն նաև ներկայացնում է պատմագրական երկերի բացակայության
պայմաններում հիշատակարանային տվյալների օգտագործմամբ
գրված այդ դարաշրջանի սեղմ պատմությունը։
«ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների» սույն լրացված
հրատարակությունը, նոր նյութ-միավորների ավելացումից բացի, պահանջում էր այլ աշխատանքներ. առաջին հերթին՝ հիշատակարանների
համեմատություն ձեռագրերի, հրատարակված ձեռագրացուցակների
հիշատակարանների բնագրերի հետ, որի արդյունքում կատարվեցին
որոշ ուղղումներ, ավելացվեցին նոր հիշատակագրություններ։ Ներկա
հրատարակության մեջ տեղ են գտել նաև որոշ անթվական, բայց գրիչները հայտնի ձեռագրերի հիշատակարաններ, որոնց Լ. Խաչիկյանը համարել է ժամանակը հայտնի ձեռագրերի նույնանուն գրիչների ընդօրինակություն։ Այդ հիշատակարանները դրված են համապատասխան
գրիչների վերջին ձեռագրերի նյութ-միավորներին կից՝ Լ. Խաչիկյանի համապատասխան ծանոթագրությամբ։
Առաջին հրատարակության մեջ որոշ հիշատակարաններ վերցվել են
տարբեր ցուցակներից (Ղ. Փիրղալեմյանի, Ե. Լալայանի, Բ. Կյուլեսերյանի և այլոց կազմած) և ուսումնասիրություններից, որի պատճառով համառոտ են և ոչ ամբողջական։ Սույն հրատարակության մեջ դրանցից
շատերը փոփոխվել եՋն, ամբողջացվել և ունեն ձեռագրական հասցե1։
Դրան նպաստել է այն, որ ժամանակի ընթացքում հարստացել է Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրերի հավաքածուն, կազմվել, հրատարակվել և շարունակում են հրատարակվել «Մայր ցուցակ հայերէն
ձեռագրաց»-ի հատորները, ամբողջացվել են Վիեննայի և Վենետիկի
Մխիթարյան միաբանությունների, Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբեանց մատենադարանների, Անթիլիասի, Զմմառի, Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ
վանքի և այլ վայրերում պահվող մատյանների ձեռագրացուցակները։
Սույն ժողովածուի մեջ մեր կողմից կատարվել են հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները.
1. Մ. Սմբատյանցի, Երնջակ, էջ 230-238, հիշատակարանի նախկին
համարը՝ 10, նոր համարը՝ 21 (Երևան, ձեռագիր 6792)։
2. Թ. Գուշակյանի, Սեբաստիայի Սբ Նշան վանքի, «Հանդէս Ամսօրեայ», հիշատակարանի նախկին համարը՝ 84, նոր համարը՝
148 (Սբ Նշան վանքի ձեռագրացուցակ)։
3. Սեբաստիայի Սբ Նշանի վանքի նույն ձեռագրացուցակի որոշ ձե1

Նոր ժողովածուում, եթե ձեռագրի անվանման կողքին փակագծում թվահամար
է նշված, օրինակ՝ ԱՒԵՏԱՐԱՆ (89), այն ցույց է տալիս Լ. Խաչիկյանի կազմած
ժողովածուի մեջ հիշատակարանի հերթական համարը։
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

ռագրեր այսօր Երուսաղեմի մատենադարանում են, ուստի օգտվել
ենք այստեղի՝ Ն. Պողարյանի կազմած ձեռագրացուցակից։ Հիշատակարանի նախկին համարը՝ 2, նոր համարը՝ 223 (Երուսաղեմ,
ձեռագիր 3121), նախկին համարը՝ 12, նոր համարը՝ 26 (Երուսաղեմ, ձեռագիր 3288), նախկին համարը՝ 18, նոր համարը՝ 153 (Երուսաղեմ, ձեռագիր 3239), նախկին համարը՝ 19, նոր համարը՝
346 (Երուսաղեմ, ձեռագիր 3294)։
Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի ձեռագրերի հիշատակարանները Ս. Տեր-Ավետիսյանի անտիպ ձեռագրացուցակից էին։ Ճշգրտվել
են արդեն հրատարակված ձեռագրացուցակից վերցված համարներն ու էջերը։ Հիշատակարանի նախկին համարը՝ 5, նոր համարը՝
8, նախկին համարը՝ 9, նոր համարը՝ 20, նախկին համարը՝ 50, նոր
համարը՝ 80, նախկին համարը՝ 41, նոր համարը՝ 87, նախկին համարը՝ 97, նոր համարը՝ 117, նախկին համարը՝ 93, նոր համարը՝
180, նախկին համարը՝ 132, նոր համարը՝ 225, նախկին համարը՝
138, նոր համարը՝ 245, նախկին համարը՝ 185, նոր համարը՝ 322,
նախկին համարը՝ 242, նոր համարը՝ 443։ Անհրաժեշտության դեպքում նյութ-միավորների մեջ կատարվել են հիշատակագրությունների ավելացումներ՝ համապատասխան ծանոթագրություններով։
Առաջին ժողովածուում Վատիկանի մատենադարանի Հովհ. Միսքեճյան ձեռագրացուցակի հիշատակարանը փոխարինվել է Վ. Տիսերանի ցուցակի հիշատակարանով։ Նախկին համարը՝ 4, նոր համարը՝ 9։
Կեռլայի ձեռագրերի հիշատակարանը վերցվել է Գր. Գովրիկյանի
«Դրանսիլվանիո հայոց մետրոպօլիսը կամ նկարագիր Կերլա
հայաքաղաքի...» աշխատությունից։ Այստեղ փոխարինվել է Ս. Քոլանջյանի «Համառօտ ցուցակի» և Ն. Ակինյանի «Ցուցակ «Հանդէս Ամսօրեայի» հիշատակարանների համադրումով։ Նախկին
համարը՝ 92, նոր համարը՝ 178։
«Բակուրան, Կիպրոս» աշխատությունից վերցված հիշատակարանը փոխարինվել է Անթիլիասի հավաքածուի հիշատակարանով։
Նախկին համարը՝ 107, նոր համարը՝ 190 (Անթիլիաս, ձեռագիր 1)։
Ղ. Ալիշանի «Այրարատից» վերցված հիշատակարանը փոխարինվել է Վենետիկի ձեռագրացուցակի հիշատակարանով։ Նախկին
համարը՝ 167, նոր համարը՝ 298 (Վենետիկ, ձեռագիր 117)։
Ղ. Ալիշանի «Սիսականից» վերցված հիշատակարանները փոխարինվել են Վենետիկի ձեռագրացուցակի հիշատակարաններով։
Նախկին համարը՝ 182, նոր համարը՝ 321 (Վենետիկ, ձեռագիր
1128), նախկինը՝ 247, նորը՝ 425 (Վենետիկ, ձեռագիր 118), նախկինը՝ 250, նորը՝ 448 (Վենետիկ, ձեռագիր 1356)։
«Մատենադարան հայկական թարգմանութեան»-ից վերցված հիշատակարանը փոխարինվել է Երուսաղեմի ձեռագրացուցակի հիշատակարանով։ Նախկին համարը՝ 211, նոր համարը՝ 385 (Երուսաղեմ, ձեռագիր 71)։
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11. Ս. Ջալալյանցի «Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան»-ից
վերցված հիշատակարանը փոխարինվել է Երևանի Մատենադարանի հավաքածուի ձեռագրի հիշատակարանով։ Նախկին համարը՝ 114, նոր համարը՝ 198 (Երևան, ձեռագիր 2743 )։
12. Հ. Գաթրճյանի «Պատարագամատոյցք»-ից վերցված հիշատակարանը փոխարինվել է Փարիզի Ազգային գրադարանի ձեռագրացուցակի հիշատակարանով։ Նախկին համարը՝ 142, նոր համարը՝
253 (Փարիզ, ձեռագիր 91)։
13. Ա. Սյուրմեյանի «Ցուցակ Հալեպի և մասնաւորաց»-ից վերցված
հիշատակարանը փոխարինվել է Անթիլիասի ձեռագրացուցակի
հիշատակարանով։ Նախկին համարը՝ 106, նոր համարը՝ 241 (Անթիլիաս, ձեռագիր 104)։
14. Թովմա Արծրունու «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց»-ի 1917 թ.
հրատարակության և Ղ. Փիրղալեմյանի 6273 ձեռագրի հիշատակարանի համեմատությունը փոխարինվել է Մատենադարանի հավաքածուի հիշատակարանով։ Նախկին համարը՝ 14, նոր համարը՝ 34
(Երևան, ձեռագիր 10451)։
15. «Ազգագրական հանդէս», գիրք 12 («Գողթն»)-ից վերցված հիշատակարանը փոխարինվել է Մատենադարանի հավաքածուի հիշատակարանով։ Նախկին համարը՝ 56, նոր համարը՝ 99 (Երևան, ձեռագիր 10525)։
16. Տիրայր վարդապետի ցուցակ, 8-րդ թղթապանակ, 118, Մանչեստր
10 ձեռագրի հիշատակարանը փոխարինվել է Վ. Ներսիսյանի Անգլիայի ձեռագրացուցակի Մանչեստր 21 հիշատակարանով։ Նախկին համարը՝ 128, նոր համարը՝ 218։
17. Ղ. Փիրղալեմյանի ձեռագրացուցակի հիշատակարանների համառոտ ընդօրինակությունները փոխարինվել են ընդարձակով։ Նախկին համարը՝ 67, նոր համարը՝ 114 (Վասպուրական, ձեռագիր 82),
նախկին համարը՝ 109, նոր համարը՝ 188 (Կեսարիա, ձեռագիր
89), նախկին համարը՝ 171, նոր համարը՝ 103 (Շվեյցարիա քաղաք
Տուղանե, Հայկական կենտրոն), նախկին համարը՝ 175, նոր համարը՝ 308 (Երուսաղեմ, ձեռագիր 1141), նախկին համարը՝ 198,
նոր համարը՝ 339 (Երևան, ձեռագիր 4817), նախկին համարը՝ 216,
նոր համարը՝ 390 (Երուսաղեմ, ձեռագիր 1449)։
18. «Հանդէս Ամսօրեայի» Սաղմոսարանի հիշատակարանի լուսատիպ նմանահանությունը փոխարինվել է Վ. Ներսիսյանի Անգլիայի ձեռագրացուցակի հիշատակարանով։ Այդ նույն նմանահանության համեմատությամբ միավորում կատարվել են ճշգրտումներ։
Նախկին համարը՝ 72, նոր համարը՝ 129։
19. Գրիգորիս Ցաղմանեցու հիշատակարանում (հատվածները վերցվել
են Ղ. Ալիշանի «Հայապատումից» և «Սիսականից») կատարվել են
սրբագրումներ, ըստ «Սիսականում» եղած ինքնագիր հիշատակարանի նմանատպության։ Նախկին համարը՝ 136, նոր համարը՝ 238։
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20. «Էջմիածին» ամսագրի 1946 թ. Ը-Ժ համարներում տպագրված հիշատակարանը փոխարինվել է Մատենադարանի հավաքածուի հիշատակարանով։ Նախկին համարը՝ 103, նոր համարը՝ 197 (Երևան, ձեռագիր 9465)։
21. Ե. Լալայանի «Ցուցակ Վասպուրականի»-ի հիշատակարանները փոխարինվել են Մատենադարանի հավաքածուի հիշատակարաններով։
Նախկին համարը՝ 48, նոր համարը՝ 79 (Երևան, ձեռագիր 4819),
նախկին համարը՝ 38, նոր համարը՝ 71 (Երևան, ձեռագիր 4812)։
22. Կատարվել է որոշ անթվական ձեռագրերի հիշատակարանների
տեղափոխություն. մինչև 1303 թվականը գրված թիվ 13 հիշատակարանը տարվել է 1302 թվաշարի տակ (նոր համարը՝ 24), 1304
թվականի հիշատակարանների մեջ տեղ գտած թիվ 48 հիշատակարանը՝ 1305 թվաշարի տակ, քանի որ գրվել է այդ թվականին
(նոր համարը՝ 79)։
23. Կատարվել է մի քանի հիշատակարանների թվականների ճշգրտում.
Կոնիբերի Բրիտանական թանգարանի ձեռագրացուցակի թիվ 13
հիշատակարանի ժամանակը սխալ է արտագրվել՝ հայոց թվականի
ՉԿԶ (1317) փոխարեն գրվել է ՉՀԶ (1327) և այդպես էլ տեղ գտել
առաջին հրատարակության մեջ։ Ուստի կատարվել է փոփոխություն և հիշատակարանը դրվել է 1317 թվականի ներքո, (նախկին
համարը՝ 259, նոր համարը՝ 309)։ Ճշգրտվել է Մատենադարանի
4806 ձեռագրի ընդօրինակման թվականը՝ 1306-ի փոխարեն՝ 1308
(նախկին համարը՝ 35, նոր համարը՝ 57), Մատենադարանի 4817
ձեռագրի գրչության ժամանակն անհայտ հիշատակարանի թվականը՝ 1318-ի փոխարեն՝ 1319 (նախկին համարը՝ 190, նոր համարը՝
339)։ Վերջինիս հետ կապված՝ հանվել են նախորդ հրատարակության 1308 թվականի թիվ 198 և 1335 թվականի թիվ 334 հիշատակարանները, քանի որ դրանք բառ առ բառ նման են Մատենադարանի 4817 ձեռագրի թիվ 339 հիշատակարանին։ Այս ճշգրտումների
վերաբերյալ ժողովածուում արված են ծանոթագրություններ։
24. Ճշգրտվել և փոխվել են երեք հիշատակարանների խորագրերը, որոնք վերաբերում են ոչ թե ամբողջ ձեռագրին, այլ դրանում եղած
այս կամ այն նյութին։ Հիշատակարանի նախկին համարը՝ 19, նոր
համարը՝ 54, նախկինը՝ 25, նորը՝ 55, նախկինը՝ 34, նորը՝ 56։
25. Փոխվել է նախորդ հրատարակության մեկ պատառիկի գույքահամարը։ Նախկին համարը՝ 205 (Երևան, պատառիկ 9233զ), նոր համարը՝ 368 (Երևան, պատառիկ 920)։
26. Ղ. Փիրղալեմյանի և Հ. Բարաղամյանի ձեռագրացուցակներից
վերցված յուրաքանչյուր հիշատակարանի հասցեի տակ փակագծերում նշվել է նաև այդ ձեռագրերի պահպանության վայրը։
27. Արտագրվել են բոլոր նյութ-միավորների «Փառքերը» և, կարևորությունից ելնելով, դրանցում նոր հիշատակագրություններ ավելացվել այբբենական հերթականությամբ։
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Առաջին հրատարակության մեջ, պատմական արժեք չներկայացնելու
կամ այլ նկատառումներից ելնելով՝ Լ. Խաչիկյանը, հատուկ ծանոթագրություններով, որոշ հիշատակարանների բնագրերում կատարել է
կրճատումներ (երբեմն կրճատվել են բավական մեծ հատվածներ, և
դրանց փոխարեն բազմակետեր են դրվել)։ Մենք վերականգնել ենք այդ
հիշատակարաններն ամբողջությամբ՝ «Փառքերի» հետ միասին, եթե
դրանք վերցվել են Մատենադարանի ձեռագրերից։ Այլ ձեռագրացուցակներից վերցված հիշատակարանային միավորներ ևս արտագրել ու լրացրել ենք։ Սակայն, նման հրատարակություններում, որպես կանոն,
«Փառքերը» թերի են արտագրվել և հնարավոր չէ հիշատակարանը ներկայացնել ամբողջությամբ (թեև կան բացառություններ)։ Այդուհանդերձ,
կարծում ենք, որ սույն հատորում հաջողվել է հնարավորինս ամբողջական ներկայացնել հիշատակարանների բովանդակությունը, ինչը հնարավորություն կտա հետևելու հայերեն ձեռագրերում հիշատակարան
գրելու ժանրային զարգացումներին և նկատելու ԺԴ դարի հիշատակարանների տիպաբանական և լեզվական փոփոխությունները։ Նշենք նաև,
որ «Փառքերում» հանդիպում են դավանաբանական, Աստվածաշնչից
բերված հատվածների և պարականոնների յուրահատուկ մեկնություններ, ներանձնական աղոթքներ, առակավոր խոսքեր, գեղեցիկ համեմատություններ։ «Փառքերի» բովանդակային համադրությունները ուսումնասիրողներին հնարավորություն կարող են տալ որոշելու անթվական
կամ էլ գրիչն անհայտ ձեռագրերի հարազատությունը։
Լրացնելով հիշատակարանային նյութ-միավորները՝ փորձել ենք
ճշգրիտ ներկայացնել հիշատակարանը՝ այնպես, ինչպես գրիչն է գրել,
անկախ նրա գրագիտության աստիճանից, և աշխատել հնարավորինս
քիչ միջամտել բնագրին, քանի որ միշտ չէ, որ այդ հիշատակարանները
կաղապարային են, այլ հաճախ հեղինակային են՝ ժամանակի լեզվամտածողության ձևերով ու տարբեր գավառների բարբառային հյութեղ
ընդմիջարկություններով։
Ներկա ժողովածուում Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրերից, Ղ. Փիրղալեմյանի և Հ. Բարաղամյանի, Կարնո, Մշո Առաքելոց վանքի, «Արձագանք» հանդեսի և այլ ձեռագրացուցակներից, Գ.Սրվանձտյանցի «Թորոս Աղբար» գրքից, «Բազմավէպ» հանդեսից Արտաշես
Մաթևոսյանն ավելացրել է հետևյալ թվահամարի հիշատակարանները՝
1, 4, 6, 7, 13, 15, 18, 19, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 53,
60, 66, 82, 86, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 108, 124, 136, 137,
141, 144, 149, 152, 155, 158, 174, 179, 182, 183, 188,191, 195, 197, 198,
207, 210, 212, 217, 219, 231, 323, 133, 134, 235, 236, 237 (ավելացում),
242, 243, 245, 255, 257, 264, 265, 266, 271, 276, 277, 287, 288, 289,
290, 308, 313, 314, 315, 316, 3629, 330, 336, 346, 348, 349, 351, 352,
354, 358, 361, 362, 371, 380, 381, 396, 3698, 406, 407, 415, 418, 419,
421, 422, 434, 435, 448, 449, 450, 458։
Մենք Մատենադարանի ձեռագրերից, Վենետիկի, Երուսաղեմի, Նոր
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Ջուղայի և այլ ձեռագրացուցակներից, «Արձագանք»-ից ավելացրել ենք
հետևյալ թվահամարի հիշատակարանները՝ 12, 14, 16, 21, 22, 23, 26,
32, 50, 51, 65, 68, 69, 71, 74, 76, 88, 101, 107, 119, 120, 121, 122, 123,
126, 127, 128, 129, 131, 139, 142, 143, 1450, 153, 164,լ 173, 174, 175,
181, 189, 196, 203, 213, 214, 216, 218, 223, 227,229, 230, 252, 253, 254,
261, 268, 270, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 285, 297,302, 305, 307, 309,
320, 322, 325, 326, 328, 337, 340, 344, 353, 355, 356, 357, 363, 364, 365,
366, 370, 373, 375, 376, 384, 385, 388, 389, 391, 394, 397, 402, 410, 414,
416, 517, 423, 424, 428, 430, 431, 438, 439, 447, 452, 454, 457։
Միաժամանակ կազմել ենք ժողովածուի վերջում տեղ գտած աղբյուրների և գրականության, ձեռագրերի, տեղանունների, անձնանունների և առարկայական ցանկերը։
Տողատակերում Լ. Խաչիկյանի ծանոթագրությունները նույնությամբ
պահպանվել են՝ վերջում հետևյալ նշումներով՝ Լ. Խ., N, էջ…, նաև «ա»
կամ «բ» և այլն)։ Ա. Մաթևոսյանի ավելացումների և յուրաքանչյուր
միավորի համար գրված կարևոր աղբյուրագիտական և ձեռագրագիտական ծանոթագրությունների վերջում համառոտագրված է՝ Ա. Մ., մեր
ծանոթագրությունների դեպքում՝ Ա. Ղ.։
Սույն ժողովածուում բոլոր տարիների հիշատակարանները դասավորված են ըստ գրչավայրերի (սկզբում Հայաստանի տարածքում
գրված ձեռագրերի հիշատակարաններն են, որոնց հաջորդում են Կիլիկյան Հայաստանի գրչավայրերի ձեռագրերի, այնուհետև՝ տարբեր գաղթօջախներում գրված ձեռագրերի հիշատակարանները), և երբեմն ըստ
գրիչների (եթե կան այդ նույն գրչի կողմից տվյալ ժամանակի նույն կամ
այլ տեղում գրված ձեռագիր հիշատակարաններ)։
Հիշատակարաններում, հետևելով ձեռագրացուցակների հրատարակման սկզբունքներին, միօրինակության համար բոլոր շաղկապները, անկախ ձեռագրերում դրանց գրման ձևից՝ «եւ»-ով, թե «և»-ով, գրել ենք
«եւ»-ով։ Հայոց Մեծ տոմարի թվականը բնագրում երկու կողմից չենք
անջատել միջակետերով, քանի որ այս ձևը կիրառվել է վիմագիր արձանագրություններում և այժմ հիշատակարանների ընդօրինակման ժամանակ կիրառելի չէ։ Հիշատակարաններում այդ թվականները գրված են
մեծատառերով, կողքին, փակագծերում, Փրկչական թվականներին համարժեք արաբական թվանշաներն են։ Հայկական թվանշաններով ներկայացված այլ թվերի համար փակագծերում տրված են դրանց համարժեքները արաբական թվանշաններով։ Հրաժարվել ենք ձեռագիր
հիշատակարանային միավորների հասցեի տակ ձեռագրի այլ դարերի
հիշատակարանների թվարկումներից (օրինակ՝ Երևան 412, (տե՛ս նաև
1643 թ.)։ Նման դեպքերում նշվել են միայն ԺԴ դարի հիշատակարանների թվականները)։ Որոշ անուններ և բառեր գրված են մեծատառերով,
տերունական անվանումների կողքին՝ նաև տերունական անուններին
համարժեք դերանունները։ Հիշատակարանների բնագրում եղած բոլոր
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անձնանունները, տեղանունները, վանքերի և վանական համալիրների
եկեղեցիների անվանումները ընդգծված են (մուգ տառերով)։ Մատենադարանի «Մայր ցուցակ ձեռագրաց»-ի ընդօրինակման սկզբունքներին
հետևելով՝ հիշատակարանի՝ ձեռագրում զբաղեցրած էջի (50ա) տեղափոխումը այլ էջ նշվել է երկու ուղղաձիգ գծերով՝ || կողքին՝ փակագծում՝
հաջորդ էջը (50բ)։ Ձեռագրերում հիշատակարանների անընթեռնելի,
ջնջված, թափված կամ թերի, անավարտ մնացած մասերը նշվել են երեք
թեք գծերով՝ ///։ Յուրաքանչյուր հիշատակարանային միավորի բնագրերում հանդիպող սխալ գրությունները ընդգծել ենք տառերը շեղելով։
Դժվար ընթեռնելի բառի կամ նախադասության վերականգնված տարբերակը գրված է ուղիղ փակագծում՝ [ ]։ Այդպիսի փակագծերում են նշված
նաև հնարավոր գրչության վայրերը, իսկ եթե դրանք, այնուամենայնիվ,
կասկածելի են, փակագծից դուրս դրված են հարցական նշաններ։
Հազվադեպ օգտագործել ենք <> սուրանկյուն փակագծեր, որոնց մեջ
գրչի կողմից սխալմամբ կրկնված բառեր են կամ տառեր։ Անձնանունների ցանկում կիրառել ենք հիշատակարանների ժողովածուներում ընդունված համառոտագրությունները։
Մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում ժողովածուի խմբագիր
պատմական գիտությունների դոկտոր Կարեն Մաթևոսյանին, Մաշտոցի
անվան Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահ, պատմական գիտությունների դոկտոր Գևորգ Տեր-Վարդանյանին՝ ձեռագրերից օգտվելիս մեզ
մշտապես աջակցելու և օգտակար խորհուրդների համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերներ՝ բանասիրական գիտությունների
դոկտոր Վարդան Դևրիկյանին, ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու Գրիգոր Բրուտյանին, պատմական գիտությունների թեկնածու Լուսինե Թումանյանին՝ ժողովածուի խմբագրման ու սրբագրման ժամանակ մեզ
ցուցաբերած մեծ օժանդակության և օգտակար խորհուրդների համար։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բարեկամ հայագետ, կովկասագետ Բեռնար Ուտյեին Շվեյցարիայի Տուղանե քաղաքի Հայկական կենտրոնի ձեռագրերից և մեր գործընկեր արվեստաբան Էդդա Վարդանյանին
և Փարիզի Հայկական թանգարանին ձեռագրերից հիշատակարաններ
տրամադրելու համար։ Եվ իհարկե, մեր հարգանքի տուրքն ու շնորհակալությունը բազմաթիվ գրիչներին՝ նրանց թողած հսկայական ձեռագրական ժառանգության համար, որոնցից քաղվել են սույն ժողովածուի բոլոր
հիշատակարանները։ Մեր խոսքն ավարտենք նրանց բանաձև դարձած
բառերով. «Սխալանաց անմեղադիր լերուք, զի կար մեր այսչափ էր»։
ԱՐՓԵՆԻԿ ՂԱԶԱՐՈՍՅԱՆ
պատմական գիտությունների թեկնածու
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ
Ձեռագրերի գրիչներն ու պատվիրատուները, կազմողներն ու նորոգողները, ընթերցողների հիշատակությանն արժանանալու ակնկալությամբ, ձեռագրերի վերջում և առանձին հատվածների ավարտից հետո
թողել են սեղմ ու համառոտ հիշատակարաններ։ Այդ հիշատակարաններում նրանք հայտնել են իրենց մասին որոշ կենսագրական տեղեկություններ, նկարագրել են ձեռագրերի գրչության, նորոգման և գնման հանգամանքները, հիշելով ժամանակի աշխարհիկ ու հոգևոր տերերին՝
ժամանակագրական տվյալներ են թողել նրանց մասին, և, շատ հաճախ,
նկարագրել են իրենց ժամանակի պատմությունը՝ երկրի վիճակը,
քաղաքական անցուդարձերը և այլն։
Դրանք անգնահատելի փաստալից սկզբնաղբյուրներ են ժամանակի
պատմության մի շարք բնագավառների ուսումնասիրման համար։ Որպես այդպիսիք, համեմատած այլ կարգի պատմական սկզբնաղբյուրների հետ, նրանք ունեն ուշագրավ առանձնահատկություններ.
ա) Գրված լինելով պատմվող դեպքերին ականատես ու ականջալուր մարդկանց կողմից, նրանց հաղորդած տեղեկությունները
վստահելի են. ժամանակագրական ու պատմական անճշտություններ
ու սխալներ գրեթե իսպառ բացակայում են հիշատակարաններից։
բ) Նրանց հեղինակները, ըստ մեծի մասին, լինելով հասարակության աշխատավոր խավերից դուրս եկած գրագետներ և կամ
ստորադաս եկեղեցական պաշտոնյաներ, մոտ են կանգնած եղել
ժողովրդին։ Նրանք աշխատավորների կրած զրկանքների, աշխարհավեր արշավանքների, ծանր հարկերի ու բռնադատության մասսայական ու կոնկրետ փաստերի թարմ ազդեցության ներքո գրանցել
են այնպիսի կարևոր պատմական տվյալներ, ինչպես և կենցաղային
մանրուքներ, որ անտեսվել կամ վրիպել են միջնադարյան պատմագիրներից շատերի տեսադաշտից։
գ) Ըստ այդմ էլ, ի տարբերություն միջնադարյան պատմիչների,
որոնք, լինելով գերազանցապես տիրապետող վերնախավերի և քրիստոնեական եկեղեցու իդեոլոգներ, պատմական անցուդարձերը
դիտել ու մեկնաբանել են իրենց դասակարգային նեղ շահերի պարփակ ու բեկբեկուն պրիզմայի տակ, հիշատակագիրները, ընդհակառակը, երևույթներն ու պատմական անցուդարձերը դիտել են այլ
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դիտակետից ու տեսանկյունով։ Նրանք իրենք կրել են ժամանակի արհավիրքների դառնությունը, վշտացել են ժողովրդի վշտով, ուստի և,
համեմատաբար, օբյեկտիվ կերպով են նկարագրել ու գնահատել
պատմական եղելությունները։
Այս ուշագրավ ու կարևոր արժանիքների հետ մեկտեղ, հիշատակարանները, որպես պատմական սկզբնաղբյուր, ունեն մի շարք թերություններ ու բացասական կողմեր։
ա) Հիշատակարանները մեծ մասամբ գրվել են գոյություն ունեցող
օրինակելի համարված կաղապարով։ Ըստ այդ կաղապարի՝
հիշատակագիրը մի ընդարձակ, երբեմն մի քանի էջ բռնող, «փառք» է
ձոնում սուրբ երրորդությանը, որի բարյացակամությամբ ու խնամքով, իբր, կարողացել է ավարտել ձեռագրի ընդօրինակությունը, նա
դրվատում է ընդօրինակված ձեռագրի բովանդակությունը աստվածաբանական տարտամ ու անարժեք դատողություններով։ Այնուհետև, գովեստի ու մեծարանքի սնամեջ տողերի է արժանանում
ձեռագրի պատվիրատուն կամ գնորդը՝ ըստ էության աննշան մի
անձնավորություն։ Ամենուրեք նա հանդես է գալիս որպես «աղքատասեր», «հեզահոգի», ընդարձակորեն դրվատվում են նրա
«բարեմասնությունները», հիշատակության են արժանանում, և
հաճախ մի քանի անգամ, նրա մերձավոր և հեռավոր ազգականները
և այլն։ Դրանից հետո միայն գրիչը խոսում է իր մասին, հայտնում է
իր ով լինելը, վատաբանում է իրեն որպես «տգետ», «անիմաստ» ու
«մեղապարտ», կոչում է իրեն «փծուն» ու «անարհեստ», նույնիսկ
այն դեպքում, երբ մեծ շնորհքի ու արվեստի տեր, գեղեցկագիր գրիչ է,
և այլն։
Հիշատակարանի պատմական ու ամենաարժեքավոր մասը տրվում է
միայն վերջում, այստեղ է, որ հիշատակագիրը համեմատաբար ազատ է
զգում իրեն ճնշող կաղապարից և ընդունված նորմերից, իր ընդունակության ու կարողության չափով դիտում է շրջապատը և մի քանի
տողերով նկարագրում այն դառն ժամանակը, որի ընթացքում, ծանր
զրկանքների գնով, հաջողվել է իրեն ի կատար ածել տվյալ ձեռագրի ընդօրինակությունը կամ նկարազարդումը։
բ) Հիշատակարանների մյուս բացասական կողմը գրիչների սահմանափակվածությունն է։ Նրանց տեսադաշտի հորիզոնը շատ նեղ է,
սակավ դեպքերում է միայն դուրս գալիս իրենց բնակավայրի կամ
վանքի նեղ շրջանակից։ Քաղաքական խոշոր անցուդարձերը,
պատերազմական գործողությունները, սակավ բացառությամբ,
նրանց հետաքըրքրում ու հուզում են այն ժամանակ միայն, երբ դեպքերի շրջապտույտը իր մեջ է առնում նաև տնտեսական կապերով
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արատքին աշխարհից կտրված նրանց բնաշխարհը։ Նրանք պատմական իրադարձությունների շղթայի միայն մի օղակն են նկատում,
ուստի և, շատ ավելի մեծ չափով քան միջնադարյան պատմիչները,
զուրկ են դեպքերը կապակցելու, օրինաչափություններ որոնելու հնարավորությունից։
Մոնղոլ բռնակալները ծանրացնում են հարկային լուծը, կեղեքում ու
մաշկում են ժողովրդին, սովն ու համաճարակները հազարավոր զոհեր
են կլանում, մորեխն ամայացնում է դառն քրտինքով աճեցրած դաշտերը, հիշատակագիրները այդ բոլորը, տիրող կղերական մտայնության
ազդեցությամբ, բացատրում են իրենց գործած ծանր մեղքերով։ «Վասն
ծովացեալ մեղաց մերոց», ահա պատրաստի այն բանաձևը, որով
պատճառաբանում են հիշատակագիրներն իրենց ժամանակի բոլոր արհավիրքներն ու աղետաբեր իրադարձությունները։
Նշված բացասական կողմերով հանդերձ, հիշատակարանները,
կրկնում ենք, միջնադարյան կյանքի բազմապիսի երևույթների, երկրի
քաղաքական ու կուլտուրական կյանքի պատմության լուսաբանմանը
նպաստող առաջնակարգ սկզբնաղբյուրներն են։
***
Հիշատակարանների արժեքը ավելի է մեծանում և նրանք ավելի
խոշոր դեր են ստանձնում կատարելու այնպիսի ժամանակաշրջանների
ուսումնասիրման համար, որոնց մասին պատմական գրվածքներ մեզ
չեն հասել, կամ հասել են աննշան քանակությամբ։ Այդպիսի դարերից է
ԺԴ. դարը։
ԺԴ. դարում Հայաստանի տնտեսական ու սոցիալական կյանքում
տեղի ունեցան խոշոր տեղաշարժեր։ Առևտրի ու արհեստների ծաղկուն
կենտրոններ հանդիսացող բազմաթիվ մարդաշատ քաղաքները՝ Անին,
Կարսը, Խլաթը, Մանազկերտը, Արճեշը, Վանը, մոնղոլական էլղանության հարկային գիշատիչ քաղաքականության և քոչվորական հորդաների
երկրի արոտավայրերում հաստատվելու հետևանքով, վերջնականապես
զրկվեցին իրենց երբեմնի առևտրական սերտ կապերից արևելյան և
արևմտյան երկրների հետ, և տնտեսական քայքայքման տևական ընթացքով վերածվեցին արտաքին աշխարհից կտրված, ինքնամփոփ
բնակատեղերի։ Սկսվեց քաղաքային բնակչության՝ առևտրականների ու
արհեստավորների, ինչպես նաև գյուղացիական շերտերի մասսայական
գաղթ աշխարհից-աշխարհ, երկրից-երկիր, հատկապես դեպի Ղրիմ,
Սուլթանիա, Սարայ և այլ վայրեր։
Այդ նույն ժամանակաշրջանում մոնղոլները իրագործեցին նաև հայ
ֆեոդալական տների կալվածքների գրավման ու իրավունքների սահXV

մանափակման քաղաքականությունը։ ԺԴ. դարի կեսերին արդեն հայ
ֆեոդալական խոշոր ընտանիքները՝ Օրբելյանները, Պռոշյանները, Դոփյանները, Վաչուտյանները և ուրիշները, ապրում էին իրենց հոգևարքը և
երկրի քաղաքական կյանքում ակտիվ դեր չէին խաղում։ Հայ եկեղեցին
միայն, ծառայագրվելով երկրի հարստահարիչներին, կարողացավ հիմնականում զերծ պահել իր տիրույթները բռնագրավումից, և, որոշ առումով, շարունակել իր գոյությունը որպես խոշոր ֆեոդալական հաստատություն։
Երկրի կուլտուրական կենտրոնները, որ դարի սկզբին, վայելելով Օրբելյանների և Պռոշյանների հովանավորությունն ու տնտեսական աջակցությունը, կուլտուրական խոշոր դեր էին կատարում, աստիճանաբար
տկարացան ու մասնատվեցին։ Գլաձորյան համբավավոր համալսարանը ԺԴ. դարի կեսերին արդեն գոյութուն չուներ։ Հովհան Որոտնեցին ու Գրիգոր Տաթևացին իրենց դասախոսությունները շարունակեցին շատ ավելի անբարենպաստ պայմաններում, հաճախ ստիպված լինելով վայրից վայր տեղափոխվել։ Այնուամենայնիվ, չնայած անբարենպաստ տնտեսական ու քաղաքական կացության, ԺԴ. դարի կուլտուրական հաստատությունները կարողացան ուժեղ գոտեմարտերով
սանձել երկրի սրտում բուն դրած կաթոլիկ միսիոնարների ու նրանց հայ
հետնորդների ասիմիլատորական ձգտումները։
Դրությունը մխիթարական չէր նաև Կիլիկիայում, որտեղ հայ պետականությունն ապրում էր իր հոգևարքը, պայքար մղելով հյուսիսից՝ սելջուկյան էմիրությունների, հարավից՝ եգիպտական մամլուկների դեմ։
Այդ անհավասար մարտերում, 1375 թվին, վերջնական հարվածով ընկավ Կիլիկյան Հայաստանի անկախությունը։
Տնտեսական որոշ բարենպաստ պայմանների մեջ էր գտնվում Ղրիմի
հայ գաղութը, որն իր կուլտուրական կապերը պահպանելով մայր երկրի
ու Կիլիկիայի հետ, դեռևս զգալի դեր էր խաղում կուլտուրական տրադիցիաների շարունակման ու զարգացման գործում։ ԺԴ. դարի հայերեն ձեռագրերի մի զգալի մասն ընդօրինակված է Ղրիմում։
Քաղաքական, տնտեսական ու կուլտուրական այս երևույթները ԺԴ.
դարի հիշատակարանների նյութերով դառնում են շատ ավելի պարզ և
միս ու արյուն են ստանում։
Հայտնի է, օրինակ, որ մոնղոլները, Ղազան խանի (1295-1304) ժամանակ, ընդունելով իսլամը, ծանրացնում են հարկային լուծն ու
կրոնական հալածանքները Հայաստանում, սակայն հիշատակարաններն են միայն, որ հարուստ տվյալներով պարզում են աշխատավոր
ժողովրդի կրած տառապանքների ծանրությունը այդ ժամանակ։
Դանիէլ Աղթամարեցի գրչի խոսքերով այդ ժամանակ «զաւրացաւ
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ազգն Իսմայէլի այնչափ, մինչև դարձուցին յիւրեանց սնոտի յոյսն
զամենայն ազգն նետողաց...։ Եւ նեղեն զամենայն քրիստոնեայք դառնալ ի պատիր յոյսն իւրեանց, զոմն նեղեն, զոմն տանջեն, զոմն
սպանանեն, զոմանց զինչսն յափշտակեն. և ոչ այնու շատացեալք, այլ և
եդին ի վերա ամենայն քրիստոնէիցս հարկս և նշանս նախատանաց՝ ի
վերա ուսոց թիկանցն կտաւս սեաւս, զի որք տեսցեն զնոսա, ճանաչեսցեն եթէ քրիստոնեայք են և հայհոյեսցեն» (էջ 47)1։
Դրված հարկի քանակը հայտնում է մի այլ հիշատակագիր.
«Առաքեաց [ղանն Ղարբանդա],- գրում է նա,- ընդ ամենայն երիր իշխանութեան իւրոյ դնել նշան խայտառակութեան քրիստոնէից և հարկ
առնուլ ըստ մարդաթուի Խ. (40) արծաթո մինչ ի Ժ. (10)՝ ըստ կարի» (էջ 46)։
Հարկերն այնքան ծանր էին, որ ժամանակակիցների համար այլևս
չկար «յոյս ապաւինի և ոչ տեղի ապաստանի», ուստի շատերը, ստիպված, ի դիմաց հարկի «վաճառեցին զտղայս իւրեանց, և ինքեանք
փախուցեալ յայլևայլ տեղիս» (էջ 102)։ Հարկի դիմաց երեխաների
վաճառքի մասին կարևոր է նաև Սարկավագ գրչի 1310 թվին գրած
հիշատակարանի տվյալը, նա հայտնում է, որ «ի խիստ և յանհնարին
հարկապահանջութենէ ծախեալ լինին ուստերք և դստերք աշխարհիս
մեր, և բազում գեղք և վանորայք՝ աւեր և անհանգիստ» (էջ 66)։
Կ. Մարքսը, խոսելով մոնղոլական տիրապետության մասին Ռուսաստանում, հայտնում է, որ այն «մի լուծ էր, որը ոչ միայն ճնշում, այլև վիրավորում ու մաշում էր նրա զոհը դարձած ժողովրդի հոգին։ Մոնղոլ
թաթարները հաստատեցին սիստեմատիկ ահաբեկման մի ռեժիմ, որի
գործիքն էին կողոպուտն ու մասսայական կոտորածները»։ Ինչպես ցույց
են տալիս հիշատակարաններում ցրված տվյալները, Մարքսի այս
բնորոշումը, առանց վերապահության, վերաբերում է նաև մոնղոլական
լծի տակ ընկած Հայաստանին։
Այդ լծի տակ կեղեքվող, ծայր աստիճանի թշվառության հասած
ժողովրդից հարկերի գանձումը, անշուշտ, հեշտ չէր, և փախուստի
դիմողների ու իրենց որդիներին վաճառքի հանողների կողքին կային
նաև այնպիսիք, որոնք կազմակերպում էին դիմադրություն և հրաժարվում հարկատվությունից։ Այդ իսկ պատճառով հարկահանությունը վեր
է ածվում փոքր մասշտաբի պատերազմական գործողության, որին մասնակցում էին հազարից ավելի սպառազեն զինվորներ։ Այդ մասին է
վկայում 1318 թվին մի հիշատակագիր, նա գրում է՝
«Գարունն առին զհարկն և աշունն ղանն [Ղարբանդա] մեռաւ։ Եւ այլ
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Հիշատակարաններից մեջ բերվող հատվածների համար ամենուրեք ցույց ենք
տալիս սույն Ժողովածուի էջահամարները:
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եկին, ոմն անուն Աղլաղու, Սինթամուր և Հասանթամուր ՌԳՃ. (1300) մարդով և կրկին հարկ առին՝ յոյժ անչափ, և ոչ ոք ընդդիմացաւ նոցա» (էջ 138)։
Հարկերից բացի, մոնղոլ բռնակալները նշանակում էին ամենափոքր
հանցանքների համար մեծ տուգանքներ և զրպարտություններ բարդելով
սեփականում էին ունևոր մարդկանց գույքն ու ունեցվածքը։
1339 թվին Սարգիս հիշատակագիրը ողբում է «դառնացեալ ու
վշտացեալ» իր ժամանակը և հայտնում, որ մոնղոլները «զոմանց ինչս
յափշտակեն, և զոմանս տուգանեն, և զոմանց տունս բուխտանաւք և
հերձաւք և զուր բանիւք աւերել ջանան» (էջ 379)։
Աբու-Սայիդ ղանի մահվանից հետո (մհ. 1335 թ.) մոնղոլական էլղանությունն ապրում է իր քայքայման պրոցեսը, սկսվում է միջֆեոդալական անընդհատ պատերազմների ու բախումների մի ժամանակաշրջան։
Մեկը մյուսին հաջորդում են կարճակյաց բռնակալներ, որոնք անզոր էին
խաղաղություն հաստատելու։ Այդ ժամանակ երկիրն ամենուրեք ամայանում է, տիրում է սով, գերեվարություն, կոտորած ու ավեր։
Պատերազմների և աշխարհակործան արշավանքների ոչ լրիվ տարեգրությունը ըստ հիշատակարանների պատկերվում է հետևյալ կերպ։
1336 թ. – Իկոնիայի թուրքմենները հարձակվում են Բասենի վրա և մեծ
ավերածություն գործում։
– Նույն թվին Հալեպի նայիպ Ալթուն-Պուղան արշավում է
Կիլիկիա, արշավանքը կրկնում է նաև հաջորդ՝ 1337 թվին։
Նրա բանակները, ինչպես հաղորդում է Ներսես Կրակցի
գրիչը՝ «աւերեցին զերկիրս՝ զլեառն ու զդաշտս, ու արին
բազում սպանումն, ու առին անթիւ ծառայս» (էջ 295)։
1338 թ. – Իկոնիայի թուրքմենները, Թամուրթաշի գլխավորությամբ, 4
ամիս պաշարում են Երզնկան և կոտորում ու գերում շրջակայքի խաղաղ բնակչությանը։ Այդ առթիվ Մելքիսեդեկ գրիչը
հայտնում է.
«Զի ել ոմն անուն Դամուրտաշ
Եւ արար զազգս մեր ի մաշ...» (էջ 306)։
1343 թ. – Ներսես գրչի խոսքերով՝ «Սուլայիման ղանն գնաց ի Յարաթնին վերայ՝ ի Սեբաստիա» (էջ 334)։
1346 թ. – «Մեծ մայրաքաղաքն Թէոդուպաւլիս անապատ եղեւ ի մարդոյ եւ
յանասնոյ ի յազգէն հագարու եւ իսմայելացոցն» (էջ 346)։
1355 թ. – «Անբարեսէր մարդիկ բռնացեալ ունէին զաշխարհս
ամենայն, և ամրանային ի դ[ղ]եակս, ի քաղաքս՝ մի
զմիմեամբք եղանելով» (էջ 411)։
1357 թ. – Տեղի է ունենում Ոսկե Հորդայի ղան Ջանիբեկի և Ադրբեջանի
բռնակալ Մելիք-Աշրաֆի (1344-57) միջև ավերիչ պատերազմ։
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1360 թ. – Հալեպի ամիրա Պայտամուրը, «Մսրայ զօրօք», արշավում է
Կիլիկիա և գրավում Ատանան ու Տարսոնը (էջ 451)։
1361 թ. – «Անաւրէն դատաւորն՝ տաճիկ Պաքիլն», գրում է ոմն
հիշատակագիր, գերում է «զերկիրն Շիքարոյ և Խարդբերդոյ»
և գերիներին վաճառում «նման ոչխարի» (էջ 451)։
1367 թ. – Տարսոնի ամիրա Մինչաքը արշավում է Կիլիկիա «բազում
հիծման հիծելով և այլ շատ հիտիվաքաւք, որ էին իբրև ԺԲՌ.
(12000) մարդ, և այլ ավելի» (էջ 477)։
1371 թ. – Հիշատակագիր Սիմեոնը հայտնում է, որ «ազգն Պարսից եկեալ
զԲերկրի գերեցուցին և զԲանդումահի թալանեցին» (էջ 499)։
1375 թ. – Եգիպտական Սուլթանի զորքերը պաշարում և գրավում են
Սիսը, «Էառ Յաշէխ Թամուրն զթագաւորական քաղաքն զՍիս
և եղև սուգ մեծ» գրում է մի հիշատակագիր (էջ 516)։ Այսպիսով վերջ է տրվում Կիլիկիայի անկախությանը։
1387 թ. – Սկսվում են Թամուր-Լանկի աշխարհավեր արշավանքները,
որոնց մասին շատ արժեքավոր տվյալներ ու աղեկտուր մանրամասնություններ են հաղորդում դեպքերին ականատես բազմաթիվ հիշատակագիրներ (տե՛ս էջ՝ 567, 569, 573, 575, 578,
589, 599, 627-629 և այլն)։
1392 թ. – Ամիր-Եզդինը գրավում է Ոստանը։ «Շատ պակասութիւն էած
քրիստոնէից» հայտնում է ստացող Սիմեոնը։
Պատերազմների ու արշավանքների հարատև այս փոթորիկների մեջ
աշխատավոր ժողովուրդը մասսայաբար բնաջնջվում էր կամ ծայր աստիճանի թշվառության հասնում։ Պատերազմներն իրենց հետ բերում
էին կոտորած, մահ փախուստ, նյութական ու հոգևոր արժեքների ոչնչացում և այլ արհավիրքներ։
Հիշատակարաններում հարուստ ու հետաքրրքրական նյութեր կան,
որոնք լույս են սփռում ժողովրդի դառն կացության ու տնտեսության
քայքայված վիճակի վրա։
Սարգիս գրիչն, օրինակ, արձանագրում է, որ 1340 թվին «մարդադէմ
գազանների» 30,000-անոց մի բանակ խուժում է իր հայրենիքի սահմանները.
«Բազում գաւառս,– հայտնում է նա,– գ[ե]րեցին և աւերելով կործանեցին, և զինչս արդիւնաց զամենայնն յափշտակեցին, և զամենեսեան
զքրիստոնեայք կողոպուտ արարին, մերկ ու բոկ, և ոչ թողին և ոչ մի ինչ ի
վերայ անձանց քրիստոնէից, այլ զանասունս տաւարաց ջոկս ջոկս առեալ
տարան՝ ոչխարաց և զեզանց, զկովուց և զցլուց, զիշուց և զերիվարաց, և
զհանդերձս ի յանձնէ մերկացուցին և մերկս արարին ի տեսիլս խայտառակաց... այնպէս արարին, որ շունք ի սովոյ սատակէին, քանզի
զխորս ամբարաց հացից հանէին...» (էջ 324)։
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Սովը և համաճարակային հիվանդությունները, պատերազմների անբաժան այդ ուղեկիցները, առատ հունձ ունեին այդ դառն ժամանակներում։ 1349 թվին մի հիշատակագիր հայտնում է հետևյալ սրտաճմլիկ
վկայությունը.
«Անկաւ սով սաստիկ, կոտորեցան յերից մասանց Հայոց աշխարհս
(իմա՛ բնակչության 1/3-ը), եւ յետ սովուս մխիթարութեան եհաս աստուածասաստ բարկութիւն ի վերայ մեր եւ անկաւ մահ տարաժամ
յամենայն աշխարհս, եւ տարաւ զկէսայմասն աշխարհիս, եւ այս վասն
ծովացեալ մեղաց մերոց եղեւ» (էջ 375)։
Ինչքան էլ չափազանցություն համարենք հիշատակարանի տվյալները, այնուամենայնիվ աներկբայելի է, որ մարդկային զոհերը տասնյակ հազարների են հասել։
Անտանելի այս վիճակից փրկվելու բոլոր ուղիները գոց էին, մնում էր
միայն մի ծայրահեղ միջոց՝ թողնել հայրենի երկիրը և օտար հորիզոններում որոնել աշխատանքի ու կյանքի համեմատաբար տանելի պայմաններ։ Ուստի և աշխատավոր ժողովրդի մի զգալի մասը, հատկապես
առևտրական ու արհեստավորական շերտերը, բռնում էին գաղթի
ճանապարհը, հեռանում օտար երկրներ։
Հիշատակարանները ուշագրավ նյութեր են հաղորդում նաև գաղթի
ուղիները, նոր գաղթավայրերը և գաղթողների մի մասի բնաշխարհը
պարզելու համար։ Սուլթանիայում, օրինակ, ԺԴ. դարում գտնում ենք մի
փարթամ հայ գաղութ կազմած հիմնականում անեցիներից, նրանք ունեն նաև իրենց եպիսկոպոսը (եպիսկոպոս Օրտուի կամ Օրտուբազարի), անեցիներ հանդիպում ենք նաև Երզնկայում և այլուր։
Ոսկե Հորդայի հեռավոր մայրաքաղաք Սարայ-Բերքեում, 1319 թվին,
հանդիպում են Խաչատուր գրչին, որը հիշատակում է իր նոր բնակավայրում հաստատված մի շարք հայրենակիցների։ «Պատուական» քաղաք
Երևանից գաղթած Տերտեր գրչին հանդիպում ենք նախ Ազախում
(Ազով), ապա Ղրիմում։ Սուրխաթում և Ղրիմի այլ քաղաքներում ԺԴ.
դարի կեսերից արդեն մեծաթիվ հայ գաղթականություն ենք գտնում։ Հայ
գրիչների ու այլ հայազգիների հանդիպում ենք նաև իտալական մի շարք
շրջաններում ու քաղաքներում (Լոմբարդիա, Պոլոնիա, Պիզա, Սալեռնո,
Վենետիկ, Փերուժ), Կիպրոս կղզում, Ալեքսանդրիայում, Կոստանդնուպոլսում և հայրենի երկրից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող այլ
երկրներում ու աշխարհներում։
Հաստատվելով նոր գաղթավայրերում, առևտրականներն ու արհեստավորները զբաղվում են իրենց տիրապետած արհեստներով և կենդանի պահում հայրենի երկրի տրադիցիաներն ու սովորությունները։
Ուստի և, չնայած բուն Հայաստանում ԺԴ. դարում գրված հիշատակարանները արհեստների մասին շատ քիչ տվյալներ են հաղորդում, բայց
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այդ թերին ուշադրության արժանի վկայություններով լրացնում են հայ
գաղթավայրերում գրված հիշատակարանները։ Նրանց մեջ, այլևայլ
առիթներով, հիշատակված ենք գտնում մոտ 30 տարբեր մասնագիտության արհեստավորների և առևտրականների անուններ։ Դրանք են՝ ապրեփեց, ասպրգործ, բազազ, գինեծախ, դալալ, դանկրար, դարբին, դերձակ,
էգեպան, թավկիր (ճաշարանի մատուցող), խառատ, կաւշկար, կտավգործ,
հյուսն, ղասապ, ճոն, մազման, մսագործ, ներկարար, ոսկերիչ, ջուլհակ,
սանդրգործ, տապաղ, քարգործ, քթանագործ և այլն։
Արհեստավորների դրությունը հայրենի երկրից դուրս մխիթարական
չի եղել, այս բանն ակնհայտ է թերևս այն փաստից, որ նրանցից
համարյա ոչ մեկը չի հիշատակված որպես ամբողջական մի ձեռագրի
գնորդ կամ պատվիրատու. արհեստավորները, մեծ մասամբ, մուտք են
գործել հիշատակարանների մեջ որպես փոքր դրամագլխով ձեռագրի
գրությանը օժանդակողներ, մի հատվածի կամ մասի ստացողներ։ Որպես այդպիսիք նրանք իրավունք են ստացել հիշվելու միայն ձեռագրի
այս կամ այն հատվածի ավարտից հետո, մեկ-երկու տող բռնող փոքրիկ
հիշատակագրության մեջ։
ԺԴ. դարի ձեռագրերի ստացողները հիմնականում առևտրականներ,
ցածրաստիճան հոգևորականներ և ունևոր գյուղացիներ են, նրանց
զոհաբերությունների ու զրկանքների գնով է միայն հաջողվել ձեռք բերել
որևէ ձեռագիր, որովհետև ձեռագրի նյութի ու ընդօրինակության,
նկարազարդման ու կազմելու համար պահանջվել են մեծ ծախքեր1։
Հիշատակարաններում որպես ստացողներ, ինչպես և այլ առիթներով
հիշատակված են նաև հայ ֆեոդալական տների մի շարք ներկայացուցիչներ, իրենց մերձավորների հետ միասին։ Նրանց տվյալներով հնարավոր է լինում ճշգրտորեն հետևել Օրբելյանների Պռոշյանների, Դոփյանների, Վաչուտյանների և մյուս ֆեոդալական տների ժամանակագրությանը և աստիճանական տկարացման ու մանրացման պրոցեսին։
Դարի վերջում չեն հիշվում երբեմնի հզոր Պռոշյան իշխանական տան
սերունդները։ Օրբելյանները, հայրենազուրկ եղած, ապաստարան են
որոնում օտար երկնքի տակ։ Դոփյան իշխանական տան շառավիղներին
հանդիպում ենք հայրենիքից դուրս՝ Ջղաւնա անապատի (Վրաստան)
շրջակայքում, ըստ որում այդ տոհմից «մեծազարմ իշխան» Վեգենը խարազանազգեստ կրոնավոր էր դարձել՝ Վրթանես անունով։ Եկեղեցա1

Ձեռագրերի արժեքի մասին հիշատակարաններում կան մի շարք տվյալներ: Ըստ
մեծության ու արտաքին ձևավորման տարբեր գներով են վաճառվել ձեռագրերը: Եղած տվյալների համեմատությունից կարելի է եզրակացնել, որ միջին
արժեքի ձեռագիրը վաճառվել է 500-1000 սպիտակով (արծաթ դրամ), չնայած
եղել են այնպիսիները, որոնց գրության համար ծախսվել է 2300 և ավելի
սպիտակ:
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կանի սքեմն այդ և հաջորդ դարերում այն ասպարն էր, որով հայ
ֆեոդալներն ստիպված էին պատվարել իրենց ժառանգական տիրույթները բռնակալների ինքնասեփականման ախորժակներից։
ԺԴ. դարում կրոնավորական սքեմով են հանդես գալիս նաև այլ
ֆեոդալական տների ներկայացուցիչներ։ Փ. Սյունիքի իշխան Գրիգորի
միակ որդի Սարգիսը, ստնդյա հասակից նվիրվելով եկեղեցուն, 1312
թվին արդեն Խաչենի եպիսկոպոսն էր։ Սյունյաց մետրոպոլիտական
աթոռը երկար ժամանակ Օրբելյանների ձեռքին էր գտնվում։ Պատմագիր
Ստեփանոս Օրբելյանին այդ աթոռի վրա հաջորդեց նրա ազգական Հովհան Օրբելը, իսկ այնուհետև՝ եղբորորդի Տարսայիճ-Ստեփանոսը։
Որոտանի ու Տաթևի տեր Իվանեի որդին էր նշանավոր Հովհան Որոտնեցին, որը լինելով Արևելյան Հայաստանի ամենաազդեցիկ եկեղեցական գործիչը, միաժամանակ տեր էր իր «հայրենեացն ժառանգութեան»։
Հայրենատերեր էին նաև Աղթամարի կաթողիկոսները և շատ այլ բարձրաստիճան հոգևորականներ։
Հիշատակարանները հնարավորություններ են ընձեռում ոչ միայն
տեսնելու այդ ուշագրավ երևույթի կոնկրետ փաստերը ԺԴ. դարում, այլ
և մի շարք տվյալներ են հաղորդում, որոնք նպաստում են դրա լուսաբանմանը։
Ընդունելով իսլամը, մոնղոլները, ինչպես ասացինք, ծանրացնում են
հարկերն ու բռնությունները Հայաստանում։ Որոշ ժամանակ նրանք
հարկադրում են նաև քրիստոնեական եկեղեցուն ու կղերականությանը,
բայց, ինչպես վկայում է Հակոբ գրիչ Վարագեցին՝ «առանց ղանի
հրամանին» (էջ 138), այսինքն՝ առանց մոնղոլական էլղանության այդ
մասին արած հատուկ կարգադրութեան։
Աղթամարի կաթողիկոս Զաքարիան, 1318 թվից քիչ առաջ, գնում է
Մուհամեդ Օլջայթու (Ղարբանտա) ղանի մոտ և ստանում նրանից առլեխ (ярлык), ըստ որի, կրոնավորներն ու քահանաները հարկերից
ազատ են հայտարարվում։ Դեպքերին ժամանակակից հիշատակագիրը
հայտնում է, որ «Երիցս երանեալ երջանիկ հայրապետն Զաքարիայ հետ
ղանին գնացեալ մինչև ի Բաբելոն ամ մի ողջոյն, և առլռեխ առեալ ի
նմանէ՝ զկրաւնաւորքս և զքահանայսն ազատեաց ի հարկապահանջութենէ» (էջ 138)։
Չնայած եկեղեցու ստացած այս արտոնությունը երբեմն ոտնատակ
էր տրվում մոնղոլական զորավարների ու հարկահանների կողմից, և
եկեղեցիներն ու վանքերը երբեմն նույնպես ավարի ու ավերածության
էին մատնվում, այնուամենայնիվ, եկեղեցական կալվածքները անձեռնմխելի էին, իսկ եկեղեցականները՝ արտոնյալ ու ազատ հարկատվությունից։
Ահա այս բանի պատճառով Փ. Սյունիքի մեր կողմից արդեն հիշված
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իշխան Գրիգորը, իր որդի Սարգսին դարձնելով Խաչենի եպիսկոպոս,
նվիրում է եկղեեցուն «ընծայս յոլովս՝ գիւղորայս այգիս, անդաստանս»
և այլ արդյունքներ (էջ 84)։
Նման բազմաթիվ տեղեկություններով հարուստ են վիմական արձանագրությունները և ձեռագրերում հաճախ հանդիպող կալվածագրերը1։
Վանքերը, որպես ֆեոդալական կազմակերպություններ, վարում էին
իրենց ինքնուրույն տնտեսությունը, շահագործելով վանքապատկան կալվածքներում կախյալ գյուղացիների աշխատանքը, պահում էին խոշոր ու
մանր եղջերավոր անասունների հոտեր, մշակում էին այգիներ և այլն։
Հիշատակարանների նյութերով ի հայտ է գալիս վանական պաշտոնյաների ու «գործաւորների» մի ընդարձակ ցանկ, որը լույս է սփռում
վանական միաբանությունների ներքին կազմակերպության և վանական
տնտեսությունների վրա։ Հիշված պաշտոնյաներից են՝ վանահայր, փակակալ, լուսարար, մառնպան, հյուրատես, եկեղեցպան, տնտես, տաճարասպաս, հացկտուր, հացպան, փռմպան, հովիվ, մաճկալ, ածպան
(այծարած) և այլն։
Կան նաև տվյալներ մի քանի վանքերի թեմերի սահմանների ու
նրանց ենթակա գյուղերի մասին։ Այսպես օրինակ, 1302 թ. Սյունյաց
մետրոպոլիտ Հովհան Օրբելու հատուկ կարգադրությամբ Վերի-Նորավանքը ստանում է «ի սեպհական ժողովուրդ և թեմ» Անկեղի, Եղիան,
Եղիկանց Ձոր և Վաղցան գյուղերը (էջ 7-8)։
Քաղաքական ու տնտեսական պայմանները ԺԴ. դարում շատ աննպաստ էին շինարարական լայն գործունեություն ծավալելու համար։
Բնորոշ է այն, որ այդ ժամանակաշրջանում մի շարք եկեղեցիներ ամրացվել, պարսպապատվել և վեր են ածվել ինքնապաշտպանական փոքր
ամրությունների։ Շինարարական մեծ ձեռնարկումների միայն եզակի
փաստեր են հայտնի հիշատակարաններից, բայց եղածը արժեքավոր է և
ուշագրավ։ Հայտնի է օրինակ, որ 1306 թվին Աղթամարի Զաքարիա
կաթողիկոսը «վերստին ի հիմանէ» կառուցել է տալիս Լիմ կղզու սուրբ
Գեորգի վանքը «բազում ծախիւք և աշխատութեամբ բերեալ զնիւթ
քարանց սորա ի վերա մկանանց անդնդահոս ծովուն, ի յերկրէն Քաջբերունեաց, ի մեծ լեռնէն, որ կոչի Քաջանց Կայանք» (էջ 40)։
Մեծ դժվարությունների ու ծախքերի հետ է կապված եղել նաև Եղվարդի ջրանցքի կառուցումը, որն իրագործեց 1318 թվին Եղվարդի տեր
Ազիզպեկը, իր կնոջ՝ Վախախի հետ միասին։ Ներսես գրիչն այդ առթիվ
գրում է. «Եւ շրջապատեալ զլեառն Արարատեան (իմա՝ Արայեան),
հասուցին զջուրն յորդառատ վըտակաւք փոյթընթաց յԵղիվարդ։ Եւ
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Մեր աշխատանքների ընթացքում ձեռագրերից հավաքել ենք մի շարք կարևոր
կալվածագրեր. նպատակ ունենք հետագայում, ավելացնելով դրանց վրա ԺԵ. և
հետագա դարերից մնացած նման փաստաթղթերը, հրատարակել դրանք
հատուկ ժողովածուով:
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զդժվարութիւն սահմանացն և զյոլով աշխատութիւնս, և զտուրս արվեստավորացն, և զամենայն ծախսն ո՜վ կարէ ընդ գրով արկանել» (էջ 141)։
Հիշատակարանները առատ տեղեկություն են պարունակում գրչության կենտրոնների, միջնադարյան համալսարանների ու դպրոցների
վիճակի, նրանցում սովորող ուսանողների տնտեսական ու կենցաղային
դրության, ուսուցման մեթոդների և հարակից հարցերի մասին։
ԺԴ. դարի ամենանշանավոր ու ծավալուն ուումնական հաստատությունը Գլաձորյան համալսարանն էր, որին ժամանակակիցները կոչում
էին «երկրորդ Աթէնք», «մայրաքաղաք ամենայն իմաստից», «մեծ
դպրատուն», «իմաստից տուն» և այլն։
Հայաստանի ու Կիլիկիայի հեռավոր վայրերից այնտեղ էին դիմում
տասնյակ ուսանողներ Եսայի Նչեցու գլխավորած «Հայոց դպրոցում»
ուսանելու և վարդապետական գավազան ստանալու համար։ Սակայն
ուսուցման պայմանները այնտեղ ևս մխիթարական չէին։ 1314 թ.
Գլաձորում սովորող Մխիթար Երզնկացին, իր ընդօրինակած ձեռագրի
հիշատակարաններից մեկում, դիմում է ապագա իր ընթերցողներին
հետևյալ խոսքերով.
«Որք ընթերցմամբ հայիք ի սա
Եւ հանդիպիք գանձու սորա,
Տես թէ քանի՜ աշխատեցայ
Ես՝ Մխիթար՝ գրիչ սորա.
Թուղթս անկոկ ու գրիչ չկայ,
Աւուրքըս ցուրտ ու պարզկա,
Չարտախս բարձր ու կրակ չկայ,
Դոներս (= չոր հաց) չոր ու սպաս չկայ,
Եւ այս Գլաձորն ո՞վ գիտենայ,
Ես յոյժ նեղաց ու ճար չկայ,
Եւ ես պանդուխտ ու վեղար չկայ...» (էջ 103-104)։
Շատ ավելի ծանր էին ուսման պայմանները ԺԴ. դարի երկրորդ
կեսին։ Շարունակական ու հարատև պատերազմներն արգելակում էին
ուսումնական հաստատությունների նորմալ պարապմունքները։ Ուսուցիչներն իրենց աշակերտներով ստիպված էին հաճախ գավառիցգավառ տեղափոխվել, փախչել հալածիչներից, բացօթյա շարունակել
իրենց պարապմունքները։
Մեծանուն Հովհան Որոտնեցու համալսարանի մասին 1386 թվից
պահպանվել է Հակոբ գրչի մեծարժեք հիշատակարանը։ «Այլ մեք,–
հայտնում է նա,– ընդ սուրբ և տիեզ[եր]ահամբաւ և վերադիտողի
տեառն Յովհաննու Որոտնեցոյ կայաք կարդալ և ի գրել ի համալսարանի սորին»։ Բայց երկար չի տևում Հակոբ գրչի և նրա դասընկերների ուսանողության խաղաղ շրջանը.
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«Եւ մինչդեռ,- շարունակում է նա,- անճառ ցնծութեամբ և բերկրալից
ուրախութեամբ լցեալ կայաք, րաբունին Կ. (60) աշակերտօքն, ի բնիկ
գաւառն իւր՝ յերկիրն Որ[ո]տան, կարդալով և գրելով զսուրբ մատեանս,
մեղքն իմ ծովացեալ եհան զգունդս անօրինաց ի վերայ քրիստոնէից,
մանաւանդ ի վերայ տանն Բուրդելի։ Որ եկին և առին զբերդն Որոտան,
հայրենազուրկ արարին զպարոն Սմբատն՝ որդի Նանիկին։ Եւ կամէին
ձերբակալ առնել զսուրբ րաբունիս մեր վասն հայրենեացն ժառանգութեան։ Եւ սա կամօքն աստուծոյ զերծաւ ի նոցանէ. և Բ. (2) ամ բոլոր յայլ
և յայլ տեղիս շրջէր, աշակերտօք հանդերձ՝ կարդալով և ուսուցանելով։ Եւ
ես ծանրաբեռն մարմնով, զթուղթ և զօրինակ, զգրիչ և զթանաք ի յուս իմ
բարձեալ ի հետ գնայի, կարդայի, և որչափ ժամանէի՝ զսուրբ մատեանս
գրէի, բազում նեղութեամբ և չարչարանօք, զի ուր սկսա անդ էառ
զկատարումն» (էջ 560)։
Ուսումնական հաստատությունների մասին հիշատակարաններում
կան բազմաթիվ համարժեք փաստալից տեղեկություններ, որոնք, անշուշտ, նպաստելու են այդ բնագավառի մասին մեր գիտելիքների
հարստացման և գրչության կենտրոնների պատմության մութ կողմերի
պարզաբանման գործին։
Հիշատակարաններում անսպառ տվյալներ են ցրված ժամանակի
նշանավոր կուլտուրական ու քաղաքական գործիչներ և համեստ գրիչների, մանրանկարիչների և կազմողների մասին։ Սույն ժողովածուն
կենսագրական նյութերի հարուստ մի շտեմարան է, որի օգտագործմամբ
պարզվելու են բազմաթիվ վիճելի հարցեր. ճշտվելու են կարևր դեր
կատարած դեմքերի կյանքի ու գործունեության շատ մութ դրվագներ ու
տարեթվեր։
Այլևայլ առիթներով հիշատակարանների մեջ մուտք են գործել ԺԴ.
դարի հազարավոր, մինչ այժմ անհայտ, նշանավոր ու աննշան մարդիկ
(տե՛ս «Անձնանունների ցանկ»)։ Նրանց մասին եղած տեղեկությունները
նույնպես թարմ նորույթ են հայագիտության համար։
Մեծ արժեք են ներկայացնում նաև բնակավայրերի ու տեղանունների
մասին եղած հիշատակությունները։ Ժողովածուի վերջում տրված
«Տեղանունների ցանկում» այբբենական կարգով շարադասված են այդ՝
մոտ 500, տեղանունները, որոնց մի զգալի մասը հայտնի է դառնում
բանասիրությանը միայն այս ժողովածուի հրատարակությամբ։
Պատմագիտական այս կարևոր նյութերը մեզ հաղորդել են
գերազանցապես ժողովրդական խավերից դուրս եկած չարքաշ գրիչներն
ու մանրանկարիչները։ Ծանր են եղել նրանց կյանքի ու աշխատանքի
պայմանները։ Հաճախ են նրանք գանգատվում իրենց առօրյայից,
հաղորդում սեղմ, բայց պատկերավոր տվյալներ գրչության ծանր պայմանների ու կենցաղային անհարմարությունների մասին։
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Նորմալ աշխատանքի հիմնական արգելակիչ հանգամանքը երկրի անկայուն դրությունն է եղել՝ հարատև պատերազմներն ու արշավանքները, և
դրանցից բխող սովը, փախուստը, հալածանքներն ու գերությունը։
Թադեոս գրիչն, օրինակ, աշխատել է «ի դառն և ի դժընդակ
ժամանակի, ձմեռան յեղանակի. բազում տառապանաւք և նեղութեամբ», գրչության աշխատանքին խանգարել են՝ ցուրտն ու ձմեռային
եղանակը («երբեմն ի ցրտո և ի ձմեռնային խստութենէս տառապէի»),
մոնղող պաշտոնյաների երթևեկությունն ու խժդժությունները և երկրի
ամայացումը, («երբեմն ի թաթարի գալոյ և գնալոյ ու ի տեղացս աւերութենէն մեք փախստական լինէաք»), և նա ի վիճակի չի եղել ձեռագրի ընդօրինակությունն իր ցանկության ու կարողության համեմատ
կատարելու. «ես հայնց կամէի,– գրում է նա,– որ ամէն գիր ոսկի էր
լե[ա]լ» (էջ 15), սակայն նրա ցանկությունն անկատար է մնացել։
Նույնպիսի ծանր պայմաններից են գանգատվում նաև ուրիշի գրիչներ։ «Ժամանակս անչափ դառն էր ի յանաւրինաց, որ մի ժամ չի կարելի
գրել, զամէն փախած ու թագած կու կայաք» հայտնում է Թումա Արճիշեցին (էջ 282). Հովհաննես գրիչը 1338 թվին հայտնում է, որ որ «ոչ
կարէի գրել զգիրս», որովհետև դառն է ժամանակը, Թամուրթաշը
պաշարելով Երզնկան «զերկիրն ի սուր ս[ուսերի] մաշեց, և զոմանց
զինչս և զստացուածս յափշտակեց, և ոմանք փախեան՝ և ի ձիւն և ի
սառն մեռան, զի ձմերային էր ժամանակն։ Զի որ ի տան բնակէր՝ ի ձեռս
նոցա մատնէր, և որ փախչէր՝ ի ցրտոյ տոչորէր. և ի յետին շունչն հասաւ
երկիրս։ Եւ իմ լսէի և տեսանէի զայս և ի բազում տրտմութենէն ոչ կարէի
երալ զգիրս» (էջ 305)։
Մի այլ գրիչ հայտնում է, որ չորս տարի շարունակ բռան վրա է ընդօրինակել գիրքը, որովհետև «զամեն փախստական կացինք ի կատարս
լերանց՝ քաղցած և պանդուխտ, և ամենեքեան մեռեալ էինք կենդանաւին
ի յահէ Թամուրին» (էջ 587) 1։
Քիչ չեն խանգարել գրիչներին նաև կենցաղային անհարմարությունները, հիվանդությունները, ծերությունը և այլն։
«Յարկն յորում կայաք,– հայտնում է Մկրտիչ գրիչը 1302 թվին,– բացակայ գոլով մածնոյր հանապազ մելանն ի յաւդոյն, ընդ որ յոյժ վշտանայի,
ևս և աղմուկ զրուցաց յոլով լինէր մերձ իմ, յորմէ սխալէի» (էջ 7)։
Ոսկյա Հորդայի հեռավոր մայրաքաղալ Սարայ-Բերքեյում հաստատված Խաչատուր գրիչը նույնպես տրտնջում է իր աշխատանքի պայման1

Ձեռագրերի գրչության ծանր պայմաննարի մասին արժեքավոր տեղեկություններ կան նաև մի շարք այլ հիշատակարաններում: Առարկայական ցանկի
«գրչության ծանր և անբարենպաստ պայմաններ» հարցի դիմաց ցույց են
տրված այդ տեղեկությունների էջերը:
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ներից՝ «բնական կայանք չունէի ապա ի տեղւոջէ ի տեղի կու դեգերէ[ի].
եւ այլ՝ զի սիրտս վշտացեալ էր։ Եւ այս աշխարհիս ձմեռան խիստ է,
հաւայն չէ գրագրու լայէխ», գրում է նա (էջ 156)։
Գրչության արվեստով պարապողները, տարիներ շարունակ զբաղվելով ձեռագրերի ընդօրինակությամբ, ձեթի ճրագի տակ՝ կիսախավարում, մարգարտաշար իրենց տառերը նկարելով, տառապում էին վատատեսությամբ (ակնոց դեռևս չկար) և այլ մասնագիտական հիվանդություններով։
Ստեփան գրիչը հայտնում է, օրինակ, որ «յոյժ պակասեալ էր ճաճանչ
լուսոյ յաչացս» (էջ 169), Հովհաննես գրիչն աշխատում է «ի ժամ
հասեալ ծերութեան, քանզի պատուհանք լուսարանաց պակասեալ և
ձեռքս խոպանացեալ դողդոջէր» (էջ 235), Ներսես Կրակցի գրչին, բացի
վատատեսությունից, այլ վշտեր էլ են մորմոքում. «ի վշտալից ժամս
գրեցի,– հայտնում է նա,– որ է աչքս պակասել ի լուսի, և ստամոքցաւ
յամէն ժամի, և չունէի մխիթարաւղ ոչ եղբաւրէ և ոչ յընկերոջի... եւ էր
տեղիքս յորում գրէի խիստ եկ և դարձ մարդի» (էջ 274)։ 1363 թ.
Խիզանում աշխատող Հովհաննես գրիչը հայտնում է, որ «յոյժ վշտալից
էր տեղս ի մժեխից և ի ճանճից և յայլոց, որ սոցին նման է» (էջ 459)։
Այս և սրանց նման մյուս բազմաթիվ վկայությունները, որոնք ցրված
են սույն ժողովածուի էջերում, ուշագրավ են ոչ միայն գրիչների կյանքն
ու կենցաղը ուսումնասիրելու համար։ Հայ աշխատավոր գյուղացիության զանգվածները, գրիչների ու ծաղկողների հետ ապրելիով նույն
միջավայրում, կրել են ժամանակի նույն դառնությունները՝ ավելի ուժգնակի, ապրել են նույն և շատ ավելի դժվար ու ծանր պայմաններում,
ուստի և այս տվյալները հնարավորություն են տալիս ծանոթանալու ոչ
միայն հիշատակագիրների, այլ ընդհանրապես՝ հայ աշխատավոր ժողովրդի վիճակի ու կենցաղի հետ։
«Դառն ու վշտաբեր» և «բազմաթշվառ» պայմաններում կուլտուրական արժեքներ կերտած հիշատակագիրնեը դեպքերի չոր ու ցամաք
գրանցողներ չեն։ Նրանցից շատերը ձգտել են իրենց հիշատակարանները
շարադրել պատկերավոր ու ճոխ լեզվով, իսկ ոմանք, ունենալով կարողություն և փորձառություն, բանաստեղծական գողտրիկ տողերով են հաղորդել
իրենց ասելիքը։ Այս հատկություններով որոշ հիշատակարաններ
թևակոխում են նաև գեղարվեստական գրականության բնագավառը։
Մխիթար գրիչ Անեցին, որին պատմական իրադարձությունները հայրենի քաղաքից հանել ու քշել էին էլղանների մայրաքաղաք Սուլթանիա,
1338 թվին, հաճախ մտաբերում ու մորմոքվում է իր հայրենիքի ու հանգուցյալ ծնողների կարոտով.
«Յիշեմ զգաւառն իմ հայրենին
Զմայրաքաղաք ամուրն Անին,
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Եւ ըստ մարմնոյ իմ ծնօղին
Տէր Յակոբա և Սեդային» (էջ 310)
գրում է նա։ Այնուհետև նկարագրում է իր ժամանակը, ուշագրավ տեղեկություններ հաղորդելով Սուլթանիայի հայ գաղութի մասին, ի վերջո,
հատուկ բանաստեղծությամբ, աշխույժ ու կատակախառն տողեր է
նվիրում ձեռագրի գրչության պայմաններին.
«Մեծ վտանգի կամ յայս նեղուս,
Զի խիստ յաղթեց ցաւն մարմնոյս
Եւ ի ձեռացս ի դողալուս,
Այլ չեմ կարել տալ շար գրոյս,
Եւս առաւել ի յայլ շողուս
Ու ի թանաքի թանձրանալոյս,
Եւ մանաւանդ ի յայս քնուս,
Զաւր հասարակ մրափելուս,
Եւ յանիծեալ այս ճանճերուս
Ի սնավաստակ ա[յ]ն կենդանուս,
Որ միշտ նստին ի վերա գրչուս,
Ծըծեն զթանաքն գրերուս...
Եղբա՜յր, մեզ մի դնէ ցգերուս,
Այս տառապեալ ’ւ ողորմելուս.
Ինչ հնացաւ տարիք մարմնուս
Պէս-պէս ցաւեր յայտնի ծերուս։
Օ՜խ թէ լինէր ճար այս նաւուս,
Որ հասանէր յեզր ի ծովուս...» (էջ 311-312)
Թամուր-Լանկի աշխարհավեր արշավանքների թարմ ազդեցությամբ
էպիքական շնչով է նկարագրում իր ժամանակաշրջանը Թումա գրիչը։
Ահա նրա չափածո հիշատակարանից մի հանված.
«... Շուն մի եկեալ խորասանցի, Թամուր անուն միակողմի,
Բարկութեամբ լցեալ լինի նման իժի և քարբ աւձի...
Սուգ մեծ եկեալ Հայոց ազգի, զի նա յազգէն մուխանաթի
Ջալատ եհան նա ղզուինցի, կաշառ երետ բազում ոսկի,
Թէ ով ոք զՔրիստոս աստուած ասի՝ բազում չարեաւք չարչարեսցի...։
Նոքա [ա]ռին սուր երկսայրի, շրջին քան զշուն կատղած յերկրի...
Կոտորեցին անխնայելի զազգս Հայոց և զՎրացի...։
Զչարութիւնն Թամուրի ո՞ր հողածին պատմել կարի» (էջ 589)
Գեղարվեստական արձակի ուշագրավ բազմաթիվ նմուշներ կան հիշատակարաններում։ Ծանոթանանք դրանցից մեկի հետ. 1314 թվին ՀաXXVIII

յաստանում տարածվում է մորեխը, որը ահռելի վնասներ է պատճառում։ Սարգիս Թեոդուպոլսեցի գրիչն այդ առթիվ գրում է. «Արդ, յայսմ
տարւոջս եկն մորեխ սաստիկ ի վերայ երկրի, քանզի ոչ ոք ի մերում ժամանակիս ետես այնպէս և ոչ ի հնումն պատմեցին մեզ այսպէս խստագոյնս...։ Քանզի իբրև զհեծեալքս բազում, որ երթայ զաւրն և իջևանին ի
գիշերն ամենայն, այնպէս գայր յերիկունն. և ի վաղիւն, յորժամ
շողանա[յ]ր արևն՝ յառնէր. և յորժամ յառնէր այնպես էր նմանութիւն
նորա, որպէս սաստիկ ձիւնոյ կամ զանձրևոյ, երթայր և բարձրանա[յ]ր,
որ ոչ ոք կարէր տեսանել զբարձրութիւն նորա, և ի թանձրութենէ նորա
փոխէր գոյնն արեգականն։ Գոչէր իբրև զգետ, անցանէր իբրև զքամի, և
էր աշխարհ ամենայն ի տարակուսանք, լային դառնապէս, ողբային,
կոծէին, զմոխիրն ընդ գլխովն արկանէին, ծեծէին զերեսս իւրեանց, և ոչ
ուստէք եղև փրկութիւն...» (էջ 102)։
Հիշատակարաններն անգնահատելի աղբյուրներ են նաև ԺԴ. դարի
լեզուն ուսումնասիրելու համար։ Հիշատակագիրները փորձում են, անշուշտ, գրել գրաբար, սակայն շատ քչերին է այդ հաջողվում։ Ըստ մեծի
մասին նրանք օգտագործում են խոսակցական լեզվի բազմաթիվ տարբեր, գավառական այս կամ այն խոսվածքին բնորոշ դարձվածքներ ու
տերմիններ, որով և միջնադարյան խոսակցական լեզվի ուսումնասիրության համար մատակարարում են արժեքավոր տվյալներ։
Հիշատակագիրներից շատերը, դիմելով իրենց հետագա ընթերցողներին, աղերսել են մտաբերել ու հիշել իրենց՝ զօր ու գիշեր տքնությամբ
ու տառապանքով մեր մատենագրության արժեքավոր գանձերը ընդօրինակողներին։
Այժմ մենք՝ սովետական մարդիկս, երախտագիտությամբ հիշում ենք
նրանց, և գնահատում ըստ արժանվույն այն հարուստ ժառանգությունը, որ հասել է մեզ շնորհիվ այդ համեստ գործիչների դառն ու դժվարին
աշխատանքի։
Մեր ժողովրդի պատմության այդ մռայլ ու մղձավանջային ժամանակաշրջանում ձեռագրերի ընդօրինակության միջոցով մատենագրական
արժեքների բազմացումն ու պահպանումը այն մեծ ու դժվարին գործն
էր, որ ի վիճակի էին կատարելու և կատարեցին ժամանակի կուլտուրական գործիչները և այնքա՜ն սիրով ու արվեստով։
Նրանց թողած բազմաբովանդակ հիշատակարանները լայն չափով
օգնելու են մեր ժողովրդի անցյալի պատմությունը մարքս-լենինյան ուսմունքի լույսով շարադրելու գործին։
***
Հիշատակարանների մեջ առկա հարուստ նյութերի օգտագործումը
պատմական ու բանասիրական աշխատություններում դարավոր պատմություն ունի։
XXIX

Դեռևս ԺԷ. դարում, Առաքել Դավրիժեցին իր պատմական արժեքավոր
գրվածքում 1 օգտագործել է հիշատակարաններ, հատկապես Հայոց կաթողիկոսների առաջին գիտական ցանկը կազմելու և այլ ժամանակագրական հարցեր պարզելու նպատակով2։ Բայց նա այդ բնագավառում
ունեցել է նաև իր նախորդները և բազմարդյուն հետնորդները, որոնցից
հատկապես արժանի են հիշատակության Մ. Չամչյանը և Ղ. Ալիշանը։
Մ. Չամչյանը, իր «Պատմութեան» շատ մասերում, հմտորեն օգտագործել է իր ձեռքի տակ եղած հարյուրավոր հիշատակարանները,
դժբախտաբար, չնշելով իր օգտագործած հիշատակարանների հեղինակների, ժամանակի և հիշատակագիրների մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ։ Ղ. Ալիշանը, իր պատմա-աշխարահագրական «Այրարատ»,
«Շիրակ», «Սիսական», «Սիսուան», ինչպես և մյուս աշխատություններում, ոչ միայն բազմաթիվ տեղեկություններ է քաղել հիշատակարաններից, այլև հաճախ, մեջ է բերել պատմական կարևոր բովանդակություն ունեցող հիշատակարաններից ընդարձակ հատվածներ, և նույնիսկ
հրատարակել է մի շարք հիշատակարանների լուսատիպ կամ վիմադիր
նմանահանությունները։
Սակայն ինչպես վերոհիշյալ, այնպես էլ մյուս բանասերները, որոնք
օգտագործել են իրենց աշխատություններում հիշատակարանների նյութեր, ձեռքի տակ ունեցել են մեզ հասած հայերեն շուրջ 23 հազար
ձեռագրերի միայն մի փոքր մասի հիշատակարանները։
Առաջին լուրջ փորձը համեմատաբար մեծ թիվ կազմող ձեռագրերի
հիշատակարանների ժողովածուի կազմելու ուղղությամբ կատարել է Ղ.
Փիրղալեմյանը։ Տասնյակ տարիներ, եկեղեցական գործերով շրջելով
Թյուրքիայի տիրապետության տակ գտնվող հայաբնակ վայրերում, նա
անդուլ կերպով ուսումնասիրել է զանազան վանքերում ու մասնավոր
անձանց մոտ պահվող հայերեն ձեռագրերը և քաղել է նրանցից
հիշատակարաններ ու պատմական արժեք ունեցող այլ վկայություններ։
1878 թվին, իր հավաքած հիշատակարաններին ավելացնելով նաև
տպագիր աղբյուրներից իրեն հայտնի հատ ու կենտ նյութեր, Փիրղալեմյանը կազմել է հիշատակարանների մի հարուստ ու մեծարժեք
ժողովածու, որն սկսվում է 887 թ. ընդօրինակված նախկին Լազարյան
ճեմարանի ավետարանի հիշատակարանով, և ավարտվում է 1596 թ. մի
հիշատակարանով։ Այդ ժողովածուն այժմ՝ 6273 համարի տակ պահվում է Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին կից Պետ. Ձեռագրատանը (Մատենադարանում)։
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Պատմություն Առաքելի վարդապետի Դավրիժեցւոյ, Վաղարշապատ, 1884:
Դավրիժեցին գրում է՝ «զԷջմիածնի կաթողիկոսաց անուանս զամենեցուն ի
յիշատակարանաց գրոց հաւաքեցաք...», անդ, էջ 334:
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Ժողովածուի տիտղոսաթերթի վրա գրված է՝ «Յիշատակարանք կամ
նշխարք Պատմութեան Հայոց, հաւաքեալ ի մի յոգնաջան աշխատութեամբ նուաստ Ղևոնդ Ծ. վարդապետի Տոսպեցւոյ՝ Վարագայ վանուց
միաբանի...։ Յամի տեառն 1878 և ի մերս ՌՅԻԷ. թուականի, յամսեանն
10/22 փետրվարի, յաւուրն ուրբաթու... սկիզբն արարի գրչութեան (իմա՝
մաքրագրութեան) սորին, ի Մանչեստեր վաճառաշահ քաղաքն Բրիտանիոյ...»։
Մեր Մատենադարանում պահվում է նաև Փիրղալեմյանի այդ ժողովածուի նախնական օրինակը (Ձեռագիր № 6332), որը սակայն, չի
պարունակում այն բոլոր նյութերը, որոնք կան նախորդի մեջ։
Փիրղալեմյանի օգտագործած ձեռագրերի մի զգալի մասը զոհ է
գնացել թուրքական վայրագ բռնակալներ հրին ու սրին՝ առաջին
համաշխարհային պատերազմի ընթացքում։ Եվ եթե չլիներ նրա կազմած
այս ժողովածուն, մենք այժմ տեղեկություն չէինք ունենա այն ձեռագրերի մասին, որոնք մեզնից ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ
պահվում էին Թյուրքիայի տիրապետության տակ գտնվող հայկական
նահանգներում։
Փիրղալեմյանին հաջողվել է տպագրությամբ լույս ընծայել իր ժողովածուի միայն մի մասը՝ 1393-1467 թթ. հիշատակարաններով՝ «Նօտարք
Հայոց» խորագրի տակ (Կ. Պոլիս, 1883՞թ.)։ Հրատարակության Կանխաբանում հեղինակը հայտնում է, որ «թէպէտ գոն ի ձեռս իմ
յիշատակարանք և այլ օրինակութիւնք յառաջ քան զայդ թուական, որպէս և յամէ անդի և այսր, զորս թողաք ակամայ՝ վասն ինչ-ինչ պատճառաց, նոյնպէս և վասն ծախուց տպագրութեան»։
Մենք սոյն ժողովածուն կազմելիս, օգտագործել են Փիրղալեմյանի և՛
ձեռագիր և՛ տպագիր ժողովածուները, քաղելով նրանց ԺԴ. դարում
գրված 55 հիշատակարան։
Փիրղալեմյանի օգտագործած ձեռագրերից շատերը, վտարանդի ու
պանդուխտ հարյուր հազարավոր հայերի նման, հայրենադարձ են եղել
և այժմ պահվում են մեր Պետ. Մատենադարանում։ Ուստի, մենք հնարավորություն ունենք համեմատելու նրա ժողովածուի մեջ մտած հիշատակարաններից շատերը իրենց բնագրի հետ։ Այդ համեմատությունը,
ցավոք, ցույց է տալիս, որ բազմարդյուն բանասերը, ամբողջական
հիշատակարանների փոխարեն, հաճախ, իր ժողովածուում տվել է միայն
նրանց բովանդակության կարևոր մասերի համառոտ շարադրանքը։
Ցույց տալու համար Փիրղալեմյանի կատարած խմբագրությունների
բնույթը, թույլ ենք տալիս մեզ զուգահեռ սյունակներով մեջ բերելու 1372
թվին Ստեփանոս գրչի կողմից ընդօրինակված ավետարանի հիշատակարանի սույն ժողովածուում հրատարակված բնագիրը և Փիրղալեմյանի ժողովածուում գտնվող նրա համառոտությունը։
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Հիշատակարն, № 622,
էջ 505-506

Փիրղ. ժողովածու, Ձեռ № 6273,
էջ 166

... Արդ, ես՝ նուաստ հողս Ստեփանոս... շնորհիւն աստուծոյ և
ողորմութեամբ
նորին
գրեցի
զսուրբ և զկենսունակ աւետարանս
ի յիշատակ մեր և նախնեաց, և ծնաւղաց, և ամենայն երախտաւորաց մերոց, և ի պայծառութիւն
սրբոյն եկեղեցւոյ և ի զուարճութիւն մանկանց նորին։
Գրեցաւ սա ի թուականութեանս
Հայոց ՊԻԱ. (1372), ի Դարանաղեաց գաւառիս Կամխայ, հանդէպ
սրբոյ գերեզմանի լուսաւորչին մերոյ սրբոյն Գրիգորի, ի սուրբ և գերահռչակ անապատս, որ կոչի
Աւագ, և Կարապետին Յովհաննու,
և բազմահաւաք սուրբ նշխարացս,
որ աստ [կան]։
Արդ... աղաչեմ յիշեցէք սրտի
մտաւք ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր
զփցուն և զխոշոր գրչակս զՍտեփ[անոս]...։
Յիշեսջիք և զծնաւղսն մեր՝
զՍտեփաննոս քահանայն և զամենայն ազգատոհմ, որք յուսով առ
Քրիստոս են փոխեալ։ Յիշեսջիք
զՆերսէս հարազատ եղբայր մեր։
Յիշեսջիք զճգնազ[գ]եաց, զառաքինասէր հայր Կիւրակոս՝ զառաջնորդ սուրբ ուխտիս, որ բազում
1

2

Փառք անսկզբնականին հօր և
որդւոյ նորա միածնի և ամենասուրբ հոգւոյն՝ ելողի նորին էութենէ. և գրեցաւ [աւետարանս ձեռամբ Ստեփանոս կրօնաւորի, ի
խնդրոյ հարազատ եղբօրն իւրոյ
Ներսէսի]1 ի թուականութեանս
Հայոց ՊԻԱ. ի սուրբ և գերահռչակ անապատս, որ կոչի Աւագ
[վանք], ընդ հովանեաւ սրբուհւոյ
Աստուածածնի և Կարապետին
Յովհաննու և սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային և սրբոց առաքելոցս, և բազմահաւաք սուրբ
նշխարացս, և կենսակիր սուրբ
նշանացս, ի Դարանաղեաց գաւառիս Կամխայ, հանդէպ սրբոյ
գերեզմանի լուսաւորչին Գրիգորի,
յառաջնորդութեան սրբոյ ուխտիս
տեառն Կիրակոսի2։

Փակագծերի մեջ առնված հատվածը Փիրղալեմյանը գրել է կարմիր թանաքով:
Այդպես է վարվում նա իր կողմից մտցված նախադասությունները և բառերը
բնագրից անջատելու համար:
Հմմտ. նաև № 666 հիշատակարանի հետ, նույնի հետևյալ համառոտությունը՝
«Փառք միայնում... բայց գրեցաւ սա ի դուռն սուրս դամբարանի սրբոյն
Գրիգորի Լուսաւորչին և Սաղեմա սուրբ նշանին և սուրբ Աստուածածնին, և
սուրբ Կարապետին, ի թվիս Հայկազեան սեռի ՊԼ. (1381), գծողիս Տաւների»
(Փիրղ. Ժողովածու, ձեռագիր № 6273, էջ 169):
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բարութեանց առիթ եղև մեզ և
բազմաց, որոյ տէր աստուած վարձահատոյց լիցի ի գալստեան իւրում։ Յիշեսջիք և զմիաբանութիւն
եղբայրութեանս, որ կան աստ
առաքինի և սուրբ վարուք...։
Ինչպես ակնհայտ է, Փիրղալեմյանը կաշկանդված չի զգացել իրեն
հիշատակարանի շարադրանքը փոխելու և այն համառոտելու գործում,
այնուամենայնիվ, նա հիշատակարանի հիմնական բովանդակությունը
ճիշտ է ներկայացրել, ուստի և նրա ժողովածուի հիշատակարանները,
որոշ վերապահումներով, ի վիճակի են բավարար չափով փոխարինելու
իրենց կորած բնագրերին։
Փիրղալեմյանը չի պահպանել նաև իր հավաքած հիշատակարանների ուղղագրությունը, այդ նրա ժողովածուի (և ընդհանրապես ԺԹ.
դարում հրատարակված համարյա բոլոր սկզբնաղբյուրների) մյուս
թերությունն է։ Նա, օրինակ, միշտ գրում է «յօրինեալ», համառօտ,
«տօմար» և այլն, երբ բնագրում համապատասխան բառերը գրված են
«յաւրինեալ», «համառաւտ», «տաւմար» կամ «տումար» ձևերով Փիրղալեմյանն ավելորդ է համարել նաև նշել, թե բերվող հիշատակարանը
ձեռագրի ո՛ր էջերի վրա է գրված և այլն։
Հիշատակարանների հավաքման ու հրատարակման գործում մեծ
վաստակ ունի նաև անվանի բանահավաք Գ. Սրվանձտյանը։ Նա նույնպես իր շրջագայությունների ընթացքում այցելել է Թյուրքիայի հայբնակ
շրջանները (Բաղեշ, Վան, Մանազկերտ, Երզնկա, Կամախ, Ակն, Խարբերդ, Չմշկածագ, Բալու, Տիգրանակերտ և այլ), եղել է հեռավոր վանքերում ու գյուղերում և ընդօրինակել է իրեն հանդիպած ձեռագրերի
հիշատակարանները, նկարագրել է պատմական ուշագրավ հուշարձանները, գրի է առել ժողովրդի երգն ու հեքիաթը։
Իր տարիների աշխատանքի արդյունքը ձեռագրերի ուսումնասիրության
գծով նա հրատարակել է «Թորոս Աղբար, Հայաստանի ճամբորդ» աշխատության մեջ, որի Ա. հատորը հրատարակվել է 1879 թ. Բ. հատորը՝
1885 թ., Կ. Պոլսում։ Մեզ համար հատկապես արժեքավոր են Բ. հատորում՝
«Ձեռագիրք և յիշատակարանք» գլխի տակ, բերված ավելի քան 350
ձեռագրերի նկարագրությունները և հիշատակարանները։
Ցավոք, Սրվանձտյանը նույնպես հիշատակարանները հրատարակել է
ոչ թե անաղարտ բնագրերով, այլ տեղ-տեղ համառոտել է, տարբեր
հատվածներ կցկցել է միմյանց և խմբագրել է ոճն ու շարադրանքը։
Հայրեերեն ձեռագրերի նկարագրության և հիշատակարանների
հրատարակության գործը պատշաճ գիտական հիմքերի վրա դրեց հաXXXIII

յագետ Հ. Տաշյանը, 1891 թվին հրատարակելով Վիեննայի նախկին
կայսերական Մատենադարանի, իսկ 1895 թ. Վիեննայի Մխիթարյան
Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի օրինակելի ցուցակները։
Նրան հետևեցին ուրիշները, և մի երկու տասնամյակի ընթացքում
հրատարակվեցին հայերեն ձեռագրեր ունեցող մի շարք հաստատությունների ու մատենադարանների ժողովածուների ցուցակները (Հռոմի,
Մյունխենի, Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի, Գողթն գավառի, Թավրիզի,
Թեհրանի, Նոր Բայազետի, Օքսֆորդի, Բրիտանական թանգարանի,
Վասպուրականի և այլ վայրերի)։ Որպես կանոն այդ ցուցակների մեծ
մասում ամբողջությամբ մեջ են բերված նաև նկարագրվող ձեռագրերում
եղած բոլոր հիշատակարաններն ու հիշատակագրությունները։
Հայոց պատմության ու բանասիրության հարցերով զբաղված մասնագետները, ձեռքի տակ ունենալով վերոհիշյալ ցուցակները և աշխատելով անձամբ ձեռագրական ժողովածուների վրա, սկսեցին իրենց
աշխատություններում ավելի մեծ չափով օգտագործել հիշատակարանների հաղորդած պատմական տվյալները։ Բայց հիշատակարանները
ցրված էին տարբեր ժողովածուների ու ամսագրերի մեջ, և ժամանակագրական հերթականությամբ չէին դասավորված։ Այս հանգամանաքն
արգելակում էր, և շարունակում է արգելակել, հիշատակարանների լայն
օգտագործմանը այն բոլոր հարցերի լուսաբանման համար, որոնց
մասին նրանցում կան արժեքավոր նյութեր։
Բացի այդ, շնորհիվ այն բանի, որ մեր Պետ. Մատենադարանի ձեռագրերի ցուցակը մինչ այժմ չի հրատարակված, այդ հարստագույն ժողովածուի հիշատակարանների մեծ մասն անմատչելի էր գիտական աշխատանքով զբաղված մասնագետների լայն շրջաններին։
Վերոհիշյալ նկատառումներով Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտը, 1948 թվին, հանձնարարեց ինձ ի
մի հավաքել և պատրաստել հրատարակության մեր Մատենադարանում
պահվող ԺԴ. և հետագա դարերի բոլոր հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները։
Առաջնահերթ համարվեց ԺԴ. և ԺԵ. դարերի հիշատակարանների հավաքումն ու հրատարակությունը, որովհետև, ինչպես հայտնի է, դրանք
մեր պատմության ամենաամուլ դարերն են։ ԺԵ. դարից մեզ հասել է
միայն Թովմա Մեծոփեցու «Պատմութիւն Թամուր-Լանկի» (հրտ. Փարզ,
1860) աշխատությունը, որը, չնայած իր կարևորությանը, ընդգրկում է
միայն ԺԴ. դարի վերջի և ԺԵ. դարի սկզբի քաղաքական անցուդարձերի
պատմությունը, այն էլ աշխարհագրական ու պատմական նեղ շրջանակով վերցրած։
Ահա մեզ հանձնարարված այդ աշխատանքի արդյունքն է ԺԴ. դարի
հիշատակարանների սույն ժողովածուն։

XXXIV

***
Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների սույն ժողովածուի մեջ ժամանակագրական հերթաշարով դասավորված են 1301-1400 թթ. և ԺԴ.
դարում գրված որոշակի տարեթիվ չունեցող բոլոր այն ձեռագրերի
հիշատակարանները, որոնք մատչելի են եղել մեզ իրենց բնագրերով
կամ նկարագրված են ձեռագրերի անտիպ ու հրատարակված ցուցակներում և առանձին աշխատությունների մեջ։
Ստորև նշում ենք մեր կողմից օգտագործված ձեռագրական ժողովածուները և ձեռագիր ցուցակները։
1) Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին կից Պետ. Ձեռագրատան
(Մատենադարան) հայերեն ձեռագրերի ժողովածուն, բաղկացած
շուրջ 10,000 ձեռագրերից։
Սույն ժողովածուի մեջ ընդգրկված 845 հիշատակարաններից 513-ը,
այսինքն՝ ամբողջի ավելի քան 60%-ը Պետ. Մատենադարանի
ձեռագրերից են։
2) Վրաստանի Ս. Ն. Ջանաշիայի անվան Պետ. Թանգարանի1 Ձեռագրական բաժնի հայերեն ձեռագրերի ժողովածուն, բաղկացած 207
ձեռագրերից, դրանցից ԺԴ. դարում են գրված 5-ը։
3) Վրաց. ՍՍՌ Պետ. Կենտրոնական Պատմական Արխիվի (ֆոնդ 233)
36 հայերեն ձեռագրերը, որոնցից միայն մեկը գրված է ԺԴ. դարում։
4) Թիֆլիսաբնակ պրոֆ. Դ. Պ. Գորդեևի սեփական գրադարանի հայերեն 12 ձեռագրերը, որոնցից 2-ը գրված են ԺԴ. դարում։
5) Ղ. Փիրղալեմյանի կազմած հիշատակարանների ժողովածուն, որի
սևագիր և մաքրագիր օրինակները պահվում են Պետ. Մատենադարանում, առաջինը՝ 6332, իսկ երկրորդը՝ 6273 համարների տակ։
Այդ ժողովածուից քաղել ենք ընդամենը 55 հիշատակարան։
6) Հանգուցյալ պրոֆ. Ս. Վ. Տեր-Ավետիսյանի կազմած «Նկարագրութիւն Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ և այլ վանքերի ու մասնավոր անձանց մոտ գտնվող հայկական ձեռագրերի» անտիպ ցուցակը, որը
պահվում է Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Պատմության Ինստիտուտի արխիվում (գործ № 48)։ Ցուցակում
նկարագրված են 580 հայերեն ձեռագրեր, որոնցից քաղել ենք ԺԴ.
դարի 20 հիշատակարան2։
7) Ե. Լալայանի «Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Վասպուրականի» աշ1
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1949 թ. հունիսին, գործուղվելով Թբիլիսի, ծանոթացա Թանգարանի և Արխիվի
հայերեն ձեռագրերի հետ և կազմեցի նրանց համառոտ ցուցակը:
Ցուցակում նկարագրված է նաև մի ձեռագիր՝ դրված 1333 թ. Խաչատուր սարկավագի կողմից, Աճանա գավառում: Սակայն, ցավոք, այդ ձեռագրի հիշատակարանը այժմ տեղում չի գտնվում:
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խատության առաջին պրակի (հրտ. Թիֆլիս, 1915 թ.) անտիպ
շարունակությունը, որի մեջ ըստ վստահելի տվյալների, պետք է
լինեին ոչ պակաս քան 1048 ձեռագրերի նկարագրություններ (№№
481-1529), սակայն Պետ. Պատմական Թանգարանի Ազգագրական
բաժնի Ե. Լալայանի արխիվում, այժմ, պահվում է միայն մի
թղթապանակ (№ 134), ուր գտնվում են միայն №№ 481-708 ձեռագրգրի նկարագրությունները։ Մեզ, ցավոք, չհաջողվեց պարզել,
թե որտեղ է գտնվում Լալայանի անտիպ ցուցակի մյուս՝ մեծագույն՝
մասը, շուրջ 822 ձեռագրերի նկարագրություններով և հիշատակարաններով։ Ցուցակի մեր օգտագործած մասից քաղել ենք ԺԴ.
դարի 5 հիշատակարան։
8) Մատենադարանի Արխիվում պահվող երկու անտիպ ցուցակները՝
ա) General Catalogue of the Armenian Manuscripts in the Bodleian
Library at Oxford – Օքսֆորդի Բոդլեյան գրատան 132 հայերեն
ձեռագրերի մանրամասն ցուցակ (Արխիվային բաժին, «Անհատական արխիվներ» ֆոնդ, թղթապանակ 119-122)1։
բ) Catalogue of the Armenian Manuscripts in the sir John Rylod’s
Library at Manchester – Մանչեստրի 24 հայերեն ձեռագրերի
ցուցակ (Արխիվ. թղթ. 118)։
Այս երկու ցուցակների մեջ նկարագրված ձեռագրերից ԺԴ. դարից են 13-ը։
Այսպիսով, ձեռագիր աղբյուրներից են քաղված սույն ժողովածուի
845 հիշատակարաններից 614-ը, այսինքն ամբողջի մոտ 73%-ը։
Տպագիր աղբյուրներից օգտագործել ենք հետևյալները (սկզբից
տալիս ենք աղբյուրների ընդարձակ վերնագրերի փոխարեն սույն
ժողովածուի մեջ օգտագործած մեր համառոտագրությունները).
1) Ագուլիս – Նկարագրութիւն և յիշատակարանք ձեռագրաց ս. Թովմայ
առաքելոց վանուց եւ եկեղեցեացն Վերին Ագուլեաց, եկեղեցւոյն Տանակերտ գեղջ եւ անձանց մասնաւորաց – «Արարատ» ամսագիր,
1911 թ.
2) Ալիշան, Այրարատ – Այրարատ. բնաշխարհ Հայաստանեայց,
Վենետիկ, 1890.
3) Ալիշան, Հայապատում – Վենետիկ, 1901.
4) Ալիշան, Սիսական – Սիսական (տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի), Վենետիկ, 1893.
5) Ալիշան, Սիսուան – Սիսուան, համագրութիւն հայկական Կիլիկիոյ
եւ Լեւոն Մեծագործ, Վենետիկ, 1885 թ.
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Հայերեն ձեռագրերի այս ժողովածուն նկարագրել են նաև Ս. Պարոնյանն ու Ֆր.
Կոնիբերը և հրատարակել են 1918 թ. Օքսֆորդում: Սակայն հրատարակված
այդ ցուցակի համեմատությամբ վերոհիշյալ ցուցակն ունի մի շարք առավելություններ, ուստի հիշատակարանները քաղել ենք նրանից:
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6) Բակուրան, Կիպրոս – Բակուրան, Կիպրոս կղզի, ա. աշխարհագրական և պատմական տեսություն, բ. Հայ գաղթականություն, Նիկոսիա, 1903.
7) Bibl. Nation. – Catalogue des Manuscrits Arméniens et Géorgiens de
la Bibliothéque Nationale, par Frédéric Macler, Paris, MDCCCCVIII.
8) Բրիտ. թանգարան – A Catalogue of the Armenian Manuscripts in
the British Museum, by Frederick C. Conybeare, London, 1913.
9) Գողթն – Ե. Լալայան, Օրդուբադի կամ Վերին Ագուլիսի ոստիկանական շրջան և կամ Գողթն – «Ազգագրական Հանդէս» գիրք
XII, Թիֆլիս, 1905 թ. էջ 109-173.
10) Գովրիկյան – Գր. Գովրիկեան, Դրանսիլուանիոյ Հայոց Մետրոպոլիսը
կամ նկարագիր Կերլա հայաքաղաքի ի գիր և ի պատկերս, Վիեննա,
1896.
11) Թավրիզ – Հ. Աճառեան, Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Թավրիզի,
Վիեննա, 1910.
12) Թորոս Աղբար. Ա. – Գ. Սրուանձտեանց, Թորոս Աղբար. Հայաստանի ճամբորդ, մասն առաջին, Կ. Պօլիս, 1879.
13) Թորոս Աղբար. Բ. – Նախորդի Բ. մասը, Կ. Պօլիս, 1885.
14) Թօփճեան – Յ. Թօփճեան, Ցուցակ ժողովածուաց Դադեան Խաչիկ
վարդապետի, մասն Բ. (1878-1898), Վաղարշապատ, 1900.
15) Կայսր. Մատեն. Վիեն. – Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց կայսերական
մատենադարանին ի Վիեննա, կազմեց Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա,
1891.
16) Հալէպ, սբ. Մնկ. – Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Հալէպի Սբ Քառասուն մանկանց եկեղեցւոյ և մասնաւորաց. կազմեց Արտաւազդ
Սիւրմէեան, Երուսաղէմ, 1935.
17) Հալէպ, Անթիլ և մասն. – Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Հալէպի
և Անթիլիասի ու մասնաւորաց, Բ. հատոր, կազմեց Ա. Սիւրմէեան,
Հալէպ, 1936 թ.1
18) Հռոմ – Յովհ. վրդ. Միքսճեան, Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Վատիկանու ի Հռովմ – «Հանդէս Ամսօրեայ»,
1892 թ.
20) Մատեն. Հայկ. թարգմ. – [Գ. Զարպհանալեան], Մատենադարան
Հայկական թարգմանութեանց նախնեաց, Վենետիկ, 1889.
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Այս ցուցակում, № 37-ի տակ, նկարագրված է մի Գանձարան, որն, ըստ
հրատարակչի, ընդօրինակված է 1380 թվին: Մենք այդ ձեռագրի հիշատակարանը չմուծեցինք մեր ժողովածուի մեջ, որովհետև իրականում այն գրված է ոչ
թե 1380, այլ 1423-ին: Հիշատակարանում գրված է «Ազգիս Հայոց թըւականին
կրկին քառակ ’ւ երկու հարիւրին, եւթանասուն երկու ամին գրեցաւ գանձս...»:
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21) Նօտարք Հայոց – Նօտարք Հայոց, հաւաքեալ եւ ի լոյս ածեալ ձեռամբ Ղեւոնդ Վարդապետի Փիրղալեմեան Տոսբեցւոյ, Վարագայ
վանուց վանականի... Կ. Պօլիս, 1883՞ թ.
22) Ջալալեան – Ճանապորհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան, աշխատսիրութեամբ Սարգիս վարդապետի Ջալալեանց, մասն Ա., Տփխիս, 1842.
23) Սեբաստիա Սբ Նշան – Թ. Գուշակեան, Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց
Սբ Նշանի վանուց ի Սեբաստիա – «Հանդէս Ամսօրեայ», 1923 թ.
24) Սմբատեանց, Երնջակ – Մ. Սմբատեանց, Նկարագիր սուրբ Կարապետի վանից Երնջակոյ և շրջակայից նորա, Տփխիս, 1904.
25) Վասպ. – Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Վասպուրականի, կազմեց
Երուանդ Լալայեան, պրակ առաջին, Թիֆլիս, 1915.
26) Վենետ. Ա. – Բ. Սարգիսեան, Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հատոր Ա., Վենետիկ, 1914.
27) Վենետ. Բ. – Նախորդի Բ. հատորը, Վենետիկ, 1924.
28) Վիեն. – Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա, կազմեց Յակովբոս Տաշեան, Վիեննա, 1895.
29) Քօսեան – Յակոբ Քօսեան, Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս, հատոր
Բ., Վիեննա, 1899։
Վերոհիշյալ ցուցակների ցանկից բացակայում են Սևանի (1892 թ. Ն.
Մառ), Թիֆլիսի Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի (1893 թ. Ստ. Կանայանց),
Կարինի Սանասարյան վարժարանի (1909 թ. Հ. Աճառյան) Նոր Բայազետի (1924 թ. Հ. Աճառյան), և այլ վայրերի հրատարակված ցուցակները,
ինչպես և մի շարք աշխատություններ, որոնց մեջ կան ԺԴ. դարի ձեռագրերի նկարագրություններ ու հիշատակարաններ, որովհետև նրանց մեջ
նկարագրված ձեռագրերը այժմ պահվում են մեր Պետ. Մատենադարանում և մատչելի են եղել մեզ բնագրերով։
Հիշատակարանների սույն ժողովածուն զերծ չէ, և չէր էլ կարող զերծ
լինել թերություններից, որովհետև հայերեն ձեռագրերի ամենահարուստ
ձեռագրատներից մեկի՝ Երուսաղեմի Սբ Յակոբի վանքին կից Մատենադարանի, ձեռագրերի ցուցակը մինչ այժմ չի հրատարակված1, իսկ
1

Վերջերս, երբ սույն ժողովածուի մի մասն արդեն տպված էր, հայտնի դարձավ,
որ Ա. Սյուրմեյանը հրատարակել է Երուսաղեմի մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի մայր ցուցակի առաջին պրակը և Եվրոպայի այլևայլ թանգարաններում ու գրադարաններում ցրված հայերեն ձեռագրերի ցուցակը: Մենք
հնարավորություն չունեցանք օգտագործելու այդ ցուցակներում եղող ԺԴ. դարի
հիշատակարանները: Չկարողացանք ձեռք բերել և օգտագործել նաև 1920, 21,
22, 27 և 1930 թթ. “Revue des etudes Arméniennes” ամսագրի էջերում Ֆ. Մակլերի հրատարակած Եվրոպայում գտնվող շուրջ 50 հայերեն ձեռագրերի
նկարագրությունները: Սրանց մեջ, ըստ տեղեկությունների, ԺԴ. դարից են մեկերկու ձեռագրեր:
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Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության ժողովածուի մայր ցուցակի
միայն Ա. և Բ. մասերն են հրատարակված, ընդամենը 319 ձեռագրերի
նկարագրությամբ։
Հասկանալի է, որ մենք հնարավորություն չունեինք ժողովածուն
հարստացնելու Երուսաղեմում և Վենետիկում պահվող ԺԴ. դարի բազմաթիվ ձեռագրերի հիշատակարաններով։
Հայտնի է, որ Փարիզի ազգային գրատանը, Տյուբենգենի համալսարանում, Բեռլինում, Բուդապեշտում, Լվովում և այլ վայրերում նույնպես կան ԺԴ. դարի հայերեն ձեռագրեր, հայտնի են նաև այդ ձեռագրերի մասին որոշ տվյալներ, սակայն նրանց մասին մեր ձեռքի տակ
եղած աղբյուրներում հիշատակարանները չեն հրատարակված, և մենք
հնարավորություն չունեցանք օգտագործելու նաև այդ հիշատակարանները1։
Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ Վիեննայի Մխիթարյան միաբանությունը,
Հ. Տաշյանի ցուցակի հրատարակությունից (1895 թ.) հետո, հարստացրել է իր Մատենադարանը հարյուրավոր նոր ձեռագրերով, որոնց ցուցակը՝ կազմված Հ. Ոսկյանի կողմից, դեռևս չի հրատարակված։
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Նրանց մասին հետարքրքվողը համառոտ տեղեկություններ կարող է քաղել հետևյալ աղբյուրներում. 1) Catalogue des Manuscrits Arméniens et Géorgiens de la
Bibliothéque Nationale, par F. Macler, Paris, 1908. (ԺԴ. դարից են № 66 –
Շարակնոց, 1319 թ., № 67 – Շարակնոց, 1341., № 79 - Գանձարան, 1361 թ., №
80 - Գանձարան, 1380 թ., № 95 – Ժողովածու, 1400 թ. № 119 – Ճառք Գր.
Նազիանզացու, 1319 թ. № 120 – Տօնական, 1362-1380 թթ., № 121 –
Ժողովածու, 1386 թ. № 122 Ժողովածու, ԺԴ. դար, № 180 – Յայսմաւուրք,
1316 թ., № 281 - Բանք չափաւ Ներսիսի Շնորհալւոյ, 1374 թ.), 2) Verzeichnis der
Armenischen Handschriften der Königlichen Universitätsbibliothek zu Tübingen, von
Franz Nikolaus Finck und Levon Gjandschezian, Tübingen, 1907. (ԺԴ. դարից են՝
№ - Ma XIII. 2 - Աւետարան, 1313՝ թ., № 10 – Մեկնութիւնք, 1313 թ., № 22 –

Շարակնոց, 1316 թ. № 52 – Թուղթ ընդհանրական, 1313 թ.), 3) Սրվանձտյանցի
«Թորոս Աղբարի» Բ. հատորում տեղեկություններ կան Արղնի Բարձրահայաց
սուրբ Աստուածածնի վանքի ԺԴ. դարի 5 ձեռագրերի մասին (դրանք են № 44 –
Վարք Եւագրի ճգնաւորի «գրեալ ի թվ. ՉԿԸ (1319), ի գաւառս Վայոց ձորոյ, ի
վանս Գլաձոր», № 67 - Աւետարան «գրեալ ի թվ. Հայոց Պ. (1351)... ի
Հռոմկլայ», № 113 Աւետարան «գրեալ ի թվ. ՊԺ. (1361), ի քաղաքն Համիթ», №
119 - Աւետարան «գրեալ յԱղթամար ի թվ. ՊԺԲ. (1363)», № 120 – Մեկնութիւն
գործոց առաքելոց, 1310 թ.), 4) Ս. Քոլանջյան, Ռումինահայոց մտքի գանձարան
«Հայ մշակույթի տունը» - «Էջմիածին», 1948 թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, էջ 6061. (համառոտ տեղեկություններ է տալիս մի շարք հայերեն ձեռագրերի մասին,
որոնցից ԺԴ. դարի են երկուսը՝ 1313-31 թթ. Կարապետ գրչի կողմից
Երուսաղեմում գրված մի Ճաշոց և 1351 թ. Կաֆայում գրված մի Աւետարան):
Սրանցով, անշուշտ, չեն սպառվում զանազան պարբերականներում և
բանասիրական աշխատությունների մեջ, այլևայլ առիթներով հիշատակված
ԺԴ. դարի հայերեն ձեռագրերը: Դրանց թիվը շատ է, իսկ չոր թվարկումը՝ մեր
նպատակների տեսակետից անօգուտ:
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Անշուշտ ԺԴ. դարի մի քանի ձեռագրեր պետք է լինեն Լենինգրադում
գտնվող մի քանի հարյուր հայերեն ձեռագրերի շարքում, սակայն, ցավոք,
մենք պատեհություն չենք ունեցել ծանոթանալու այդ ձեռագրերի հետ1։
Այսպիսով, ԺԴ. դարի հիշատակարանների սույն ժողովածուի հրատարակությամբ, որը պարունակում է 845 արժեքավոր հիշատակարաններ,
չեն սպառվում այդ դարում գրված բոլոր հայերեն հիշատակարանները։
Պետք է հուսալ, որ վերը նշված բոլոր հավաքածուների օգտագործմամբ
հնարավոր կլինի այդ թիվն ավելացնել և հասնել առնվազն 1000-ի2։
***
Հիշատակարանները սույն ժողովածուի մեջ շարադրված են ժամանակագրական հերթականությամբ։ Գրության թվականները որոշելիս, ամենուրեք, առաջնորդվել ենք «Հայոց մեծ տոմարի» թվականով, որի առաջին
տարին համընկնում է մեր թվարկության 552 թվին։
Այդպես ենք վարվել, որովհետև հիշատակարանների ճնշող մեծամասնության մեջ գրության ժամանակը ցույց է տրված միայն Հայոց
թվարկությամբ։
Անշուշտ կան, և ոչ քիչ թվով, հիշատակագիրներ, որոնք հայոց թվականին զուգահեռ նշել են նաև տարեթիվն ըստ Փրկչական թվականի։
Սակայն նման դեպքերում նույնպես առաջնորդվել ենք «Հայոց
թվականի» տվյալով, որովհետև մեզ հետաքրքրող ժամանակաշրջանում
բոլոր քրիստոնյա ժողովուրդների կողմից համատարած գործողության
մեջ գտնվող թվարկություն գոյություն չուներ։ Այս հարցի կապակցությամբ ուշագրավ է Մարկոս գրչի հիշատակարանը, որի մեջ ձեռագրի
գրչության տարեթիվը հայտնված է այսպես՝ «ի թվաբերութիւնն ի
ծննդենէն Քրիստոսի ըստ Հայոց հաշուի ՌՅՂ. (1390), եւ ըստ Յունաց՝ ՌՅՂԶ.
(1396), եւ ըստ Ֆռանգաց ՌՅՁԸ. (1388), եւ ըստ Ասորոց՝ ՌՅՀԺԱ. (1381՞), և
ըստ Հաբեթական տոմարիս հայոց՝ ՊԼԷ. (1388)» (էջ 575)։
Ինչպես ակնհայտ է, Մարկոս գրիչը շատ որոշակի տարբերել է քրիստոնեական թվականը «ըստ Հայոց հաշուի», «ըստ Ֆռանգաց հաշուի» և
այլն։ Բայց ոչ բոլոր հիշատակագիրներն են տարբերել այդ, ինչպես և ոչ
բոլոր բանասերները, որոնք ժամանակագրական ու տոմարագիտական
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Մոսկվայում՝ Լենինի անվան գրադարանի ձեռագրական բաժնում, Պատմական
թանգարանի ձեռագրական բաժնում և Արևելյան արվեստների թանգարանում,
պահվում են շուրջ 40 հայերեն ձեռագրեր։ 1947 թվին ծանոթացել ենք այդ
ձեռագրերի հետ և կազմել նրանց համառոտ ցուցակը։ Դրանց շարքում ԺԴ.
դարի ձեռագրեր չկան։
Լենինգրադում պահվող հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները և ԺԴ. դարի
մի քանի այլ հիշատակարաններ հնարավորություն կունենանք հրատարակելու
հիշատակարանների ժողովածուի հաջորդ հատորի (ԺԵ. դար) հավելվածում:
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հարցերով են զբաղված1։ Այսպիսով, ստեղծվել է մի խառնաշփոթություն, որից դուրս գալ կարելի է միայն առաջնորդվելով «Հայոց մեծ
տոմարի» թվականով, գումարելով նրան 551։
Հիշատակարաններում ամսաթվերը, մեծ մասամբ, հայտնված են
կամ ըստ հուլյան տոմարի (հունվար-դեկտեմբեր) և կամ ըստ Հովհան
Սարկավագի մշակած անշարժ տոմարի։ Սարկավագադիր տոմարի
ամանորը՝ նավասարդի 1-ը, միշտ համապատասխանել է հուլյան
տոմարի օգոստոսի 11-ին (այս համադրությամբ են կազմված եկեղեցական գրքերը՝ «Գանձարանները», «Յայսմաւուրքները» և այլք)։ Սակայն,
հակառակ բանասիրության մեջ ընդունված կարծիքի, ըստ որի 1318
թվից հետո հայկական շարժական տոմարը գործածությունից դուրս է
եկել, ԺԴ. դարում կան հիշատակագիրներ, որոնք համառորեն կիրառում
են կամ միայն հին՝ շարժական տոմարը և կամ ամսաթիվը հայտնում են
երկու կամ մի քանի տվյալներով՝ ըստ անշարժ տոմարների։
Այսպես, օրինակ, № 412 հիշատակարանը գրված է «ի թվ. ՉՂԱ
(1342). ի մարտի Է. (7), սահմի ի ԺԲ. (12)» (էջ 332)։ 1342 թվին Նավասարդի 1-ը շարժական տոմարով համընկել է դեկտեմբերի 26-ին, ուստի և
սահմի ամսվա 12-ը, իրոք, համապատասխանում է մարտի 7-ին։ № 687
հիշատակարանը գրված է 1384 թվի «յաւգոստոս ԻԷ. (27), ահկի ԺԶ. (16)՝
Մեծ Հայոյն, և Եբրայեցւո (9), և Սարկաւագին՝ նաւասարդ ԺԷ. (17)» (էջ
551)։ Այստեղ «ահկի ԺԶ. (16)»-ը շարժական տոմարի ամսաթիվն է, իսկ
«նաւասարդի ԺԷ. (17)»-ը՝ սարկավագադիր կամ անշարժ2։
Այսպիսով, հիշատակարաններն օգտագործելիս պետք է ի նկատի
առնել նաև այս հանգամանքը, և ամեն մի կոնկրետ դեպքում որոշել, թե
ինչ տոմարով է առաջնորդվել հիշատակագիրը։
Ժողովածուի մեջ, միևնույն տարեթվի հիշատակարանները շարադասելիս նույնպես առաջնորդվել ենք ժամանակագրական սկզբունքով, իսկ
երբ հիշատակարանների ամսաթվերը հայտնի չեն եղել, արժեքավոր ու
հետաքրքիր տվյալներ պարունակող հիշատակարանները դրել ենք մյուսներից առաջ։
ԺԴ. դարում գրված, բայց որոշակի տարեթվեր չունեցող հիշատակարանները մասամբ գտել են իրենց գրության հավանական կամ մերձավոր տարեթվերը պատմվող հայտնի քաղաքական դեպքերի կամ
ծանոթ գրիչների, ծաղկողների և հիշատակված այլ անձանց միջոցով։
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Միջնադարյան պատմական ու ժամանակագրական աղբյուրներն օգտագործելիս, միշտ պետք է հիշել, որ հայերի կողմից օգտագործված քրիստոնեական
թվարկությունը, այժմ համատարած օգտագործման մեջ գտնվող թվարկությունից երկու տարով առաջ է ընկած եղել, ուստի որևէ պատմական դեպքի
ժամանակը որոշելիս, եթե նրա թվականը «ըստ Հայոց հաշվի» է տրված, պետք
է առաջարկված թվականից երկու տարի դուրս գալ:
Ուշագրավ տոմարական զուգահեռներ կան նաև 576, 594 և այլ էջերում:
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Իսկ այն հիշատակարանները, որոնց գրության մերձավոր ժամանակի
որոշման համար որևէ կռվան չենք գտել, այդպիսիք տեղադրել ենք
ժողովածուի վերջում՝ «ԺԴ. դարի անթվական հիշատակարաններ»
խորագրի տակ։ Այս բաժնում հիշատկարանները շարադասված են
հիշատակագիրների անվանց այբբենական կարգով։
Հիշատակարանների ուղղագրությունը պահպանել ենք նույնությամբ,
առանց նույնիսկ աննշան շեղումների1։
Տառասխալները մատնացույց ենք արել օգտագործելով շղագիր
տառեր։
Բոլոր կարգի համառոտագրություններն ու հապավումները (պատվոգրեր, գաղափարագրեր և այլն) բաց ենք արել, առանց նշելու այդ մասին։
Հիշատակագիրների մեծագույն մասը գործ է ածել անկանոն, նույնիսկ արտառոց, կետադրություն։ Անփոփոխ պահպանելով նրանց գործածած կետադրությունը, մենք կդժվարացնեինք հիշատակարանները
հասկանալու և նրանցից օգտվելու գործը։ Ուստի, համոզված լինելով, որ
կետադրության պատմությամբ հետաքրքրվող մասնագետները գերադասելու են միշտ անձամբ դիմելու ձեռագրերին, մենք, սակավ բացառությամբ ամբողջովին փոխել ենք հիշատակարանների կետադրությունը։
Հիշատակարանների սկզբի մասը («Փառք»-ը), որը զուրկ է պատմական արժեքից՝ չենք հրատարակել, բաց ենք թողել նաև բացարձակ
կրկնությունները և աստվածաբանական անբովանդակ ու անարժեք
դատողությունները, որոնք որոշ հիշատակարաններում շատ ընդարձակ
տեղ էին բռնում։ Դուրս ձգած մասերը ցույց ենք տվել բազմակետերով։
Մաշվածության, պատռվածության և այլ պատճառներով անընթեռնելի դարձած տողերը, բառերը և վանկերը ցույց ենք տվել երեք ուղղահայաց գծիկներով՝ ///։ Եթե այդ գծիկները դրված են հիշատակարանի
վերջում, այդ նշանակում է, որ ձեռագրից թերթ է ընկել, շարունակությունը
չի պահպանվել։
Հիշատակարանների օգտագործումը հեշտացնելու նպատակով, հայկական այբուբենի տառանիշներով գրված թվերի կողքին, ամենուրեք,
շեղ փակագծերի մեջ՝ (), տվել ենք նույն թիվը՝ արաբական թվանշաններով արտահայտած. այսպես՝ ԾԵ. (55) և այլն։ Հայկական մեծ
տոմարով գրված տարեթվերի կողքին տվել ենք ոչ թե նրանց
թվաբանական համարժեքը, այլ, գումարելով 551, վեր ենք ածել մեր
թվարկության սիստեմին և ստացված թվականն արտահայտել ենք
արաբական թվանշաններով։ Այսպես՝ ՊԺԱ. (811) թվականին կից,
փակագծերի մեջ, գրել ենք 1362, այսինքն՝ 811+511։
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Տպագիր աղբյուրներից քաղած հիշատակարանների ուղղագրությունը նույնպես
պահել ենք հարազատությամբ, չնայած որոշ հրատարակություններում, համոզված ենք, փոխված է ուղղագրությունը և հարմարեցված ԺԹ. դարի ուղղագրական կանոններին:
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Ուղղագիծ փակագծերը՝ [ ], օգտագործել ենք, երբ ըստ իմաստի կամ
ենթադրաբար ստիպված ենք վերականգնել որևէ անընթեռնելի տառախումբ, բառ կամ նախադասություն։ Երբեմն, բնագրի իմաստը պարզելու, կամ սխալ գրված բառը ճշտելու նպատակով ավելացրել ենք որոշ
բառեր կամ տառեր, այդ հավելումները նույնպես առել ենք ուղղագիծ
փակագծերի մեջ։
Սակավ դեպքերում օգտագործել ենք նաև սուրանկյուն փակագծեր՝
<>, դրանց մեջ առնված են այն բառերը կամ տառերը, որոնք սխալմամբ կրկնված են հիշատակագիրների կողմից և կամ դրված են թյուրիմացաբար։
Ամեն մի նոր տարեթիվ սկսվում է նոր էջից, էջի վերևում ունենալով
գլխազարդ։ Էջերը տեխնիկապես ձևավորված են հետևյալ կերպ. վերին
ձախ անկյունում տրված է տարեթիվը հայկական տոմարով և հայկական թվանշաններով արտահայտած, աջ անկյունում՝ նույն տարեթիվը ըստ մեր թվարկության, արաբական թվանիշերով արտահայտած։
Յուրաքանչյուր հիշատակարան ունի իր հերթական համարը (1-ից
մինչև 855)։ Համարից հետո, շատ համառոտ կերպով, տրված է այն
ձեռագրի վերնագիրը, որից քաղված է տվյալ հիշատակարանը։
Վերնագրին հաջորդող տողում տրված է ձեռագրի հասցեն՝ որտե՞ղ և
ի՞նչ համարի տակ է պահվում այն և կամ որ հրատարակված կամ անտիպ աղբյուրումն է նկարագրված։ Այսպես, օրինակ, էջ 16-ում, 17
համարի տակ գրված է «Աստուածաշունչ» (ձեռագրի վերնագիրը),
հաջորդ՝ մանր տառերով տպված տողում՝ «Երևան 182», այդ նշանակում է, որ ձեռագիրը պահվում է Հայկ. ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին
կից պետ. Ձեռագրատանը (Մատենադարանում) № 182-ի տակ։ Նույն
տողում, փակագծերի մեջ գրված է՝ «Տե՛ս նաև 1658 թ.», որ նշանակում
է, թե նույն այդ ձեռագրում հիշատակարան կա նաև 1381 թվից։ Այնուհետև տրված է հիշատակագրի անունը (Մարտիրոս) և նրա առնչությունը ձեռագրին (գրիչ)։ Հաջորդ տողում տրված է ձեռագրի գրչության վայրը (վայր՝ Գռներ)։
Եթե միևնույն ձեռագրում նույն տարեթվին գրվածմի քանի հիշատակարաններ կան, ապա նրանք անջատված են միմյանցից հայկական
թվահամարներով՝ ա, բ, գ և այլն, և յուրաքանչյուրի համար տրված է
հիշատակագրի անունը ու գրչության վայրը, եթե, իհարկե, այլ մարդու
կողմից է գրված և այլ վայրում։
Էջերի ձախ ընդերկայնական լուսանցքում դրված թվանշանները ցույց
են տալիս ձեռագրի էջահամարները։ Էջը փոխվելու դեպքում, նոր էջից
սկսվող հատվածի առաջին բառի սկզբից դրել ենք ուղղահայաց երկու
գծիկներ, || իսկ այդ տողի դիմաց՝ ձախ լուսանցքում՝ նոր էջահամարը։
Մեր ծանոթագրությունները, որ տրված են անմիջապես էջերի
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տողատակերում, հիմնականում տեքստաբանական և որոշ չափով նաև
աղբյուրագիտական հարցեր են շոշափում։ Խուսափել ենք պատմաբանասիրական ծանոթագրություններով բնագիրը ծանրաբեռնելուց։
Վերջում տվել ենք ընդարձակ ցանկեր։
Առարկայական ցանկում, բացի երկրի քաղաքական ու տնտեսական
պատմությանը վերաբերող հարցերից, հատուկ ենթագլուխների տակ,
բերված են՝ հիշատակարաններում գործածված բոլոր տիտղոսները,
պաշտոնական ու ադմինիստրատիվ տերմինները, արհեստները և այլն։
Տեղանունների ցանկում մեջ են բերված, որոշ կոմենտարներով,
հիշատակարաններում գործածված բոլոր (շուրջ 500) բնակավայրերի ու
աշխարհագրական վայրերի անունները։
Անձնանունների ցանկում ամփոփված են հիշատակարաններում
այլևայլ առիթներով նշված բոլոր հայտնի և անհայտ անձինք, ըստ
որում կան հարյուրավոր տարբեր բնագավառներում աշխատած գործիչներ, որոնք առաջին անգամ են տպագիր խոսքով մատչելի դառնում մեր
բանասիրությանը։
Այս ժողովածուն աղբյուրագիտական խոշոր ծավալի մեր առաջին
աշխատությունն է, որը, հարկավ, զերծ չէ թերություններից։ Սիրով
սպասում ենք մեր մասնագետների քննադատական խոսքին ու խորհուրդներին, հաջորդ դարերի հիշատակարանները անթերի ու կատարյալ
հրատարակելու համար։
Լ. ԽԱՉԻԿՅԱՆ
20. X. 1950 թ.
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1
ՍԱՂՄՈՍ ԵՎ ՊԱՐԶԱՏՈՒՄԱՐ
Բ. Կիւլէսէրեան, Ցուցակ Անկիւրիոյ, 286, սիւն 1226-1227

Գրիչ՝ Ստեփանոս
Վայր՝ Կածառու Սուրբ Նշան
1
Արդ , ես՝ Ստեփանոս ծառայ ծառայիցդ Աստուծոյ, ի սուրբ անապատէս,
որ կոչի2 Կածառու Սուրբ Նշան Սքանչելագործ եւ Մաւրս լուսոյ Աստուածածնիս, ի թվականիս Հայոց ՉԾ (1301), ի հայրապետութեանն Գրիգորի, եւ
ի թագաւորութեանն Հեթմոյ, ի բազում ժամանակս բաղձայի տենչմամբ. թէ
ո՞ւր գտանիցեմ Սաղմոսարան զսուրբ հաւրն մերոյ՝ Յովաննէս Գառնեցւոյն
աւրինակն, զոր ի թարգմանչագիր Սարղմոսարանէն էր գրեալ, քանզի սաստիկ աղաւաղեալ թիւրեցաւ բանք Սաղմոսիդ, ի ձեռն տխմարամիտ գրչաց
եւ անփութութեամբ ուսումնաւորաց, եւ խեղաթիւր բառից, եւ լեզուաց, եւ
այլասացիկ սաղմոսողաց, եւ յիրահամարձակաց, որ յանձնապաստանին բերան եւս գրեն առանց աւրինակի եւ ոչ ո[ւ]ղղեն։ Իսկ ես՝ վատթարս եւ
անպտուղս ի բարեաց, բազում ամս տոչորեալ այրէի վասն ուղղաբան Սաղմոսարանի, առն սուրբ վարդապետի եւ զփառս գիտութեան ունողի, ապա
հանդիպեցայ այս դեւր եւ լաւ աւրինակիս, որ էր գրեալ ձեռամբ սուրբ վարդապետացն՝ Յովաննէս Գառնեցւոյն եւ Վարդանայ Մեծին. քանզի սոքա ի
խնդիր ելեալ էին ստուգաբան Սաղմոսարանի։
Եւ ապա գնացի ի հռչակաւոր Սուրբ ուխտն Հաղբատ, եւ երկրպագեցի
սուրբ խաչին Քրիստոսի, եւ համբուրեցի զգերեզմանն մեծ եւ տեսանաւղ
իմաստասիրի Հայոց հոգեխառն վարդապետին սրբոյն Յովհաննիսի, մականուն Սարկաւագի, որ զՏումարն ճշգրտեաց, եւ ի շնորհաց Հոգւոյն մտեալ
իմ ի գրատունն, հանդիպեցայ նորին սուրբ վարդապետին սուրբ ձեռամբն
գրեալ Սաղմոսարանին, եւ իմ առեալ զայն՝ եդի ի վերայ աչաց իմոց, եւ
գրեցի զսա ամենայն ստուգութեամբ զբանն, զգիրն, զձայնն, զհարցուկն,
զհանգիստն, զտունն, զկէտն, զստորն, զընթհամայնն, որ նոյն աւրինակն
եղեւ։ Եւ զոր Մեծն Վարդան ի նոյն աւրինակիս ըստ տուեցելոյ նմա ի վերուստ, զմիտս բանիցն փոքր ի շատէ արտայայտեալ, եւ զայն ուրոյն եմ
եդեալ նշանիւ, եւ որ յաւժարի ուսանիլ կամ աւրինակել, համարձակ լիցի՝
զի երկոսեանն ճշմարիտ են։ Եւ դու այսպէս իմացիր, ո՜վ սիրելի եղբայր,
1

2

Սկզբում ունի ընդարձակ հիշատակարան Հովհաննես Սարկավագի կողմից սրբագրված և Հովհաննես Գառնեցու կողմից կրկին շտկված Սաղմոսարանի մասին (Ցուցակ, սիւն. 1225-1226), (Ա. Ղ.)։
Ձեռագրում՝ «կոծի» (Ցուցակ, էջ 1226), (Ա. Մ.)։
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զինչ որ աւրինակն էր՝ այնպէս գրեցի մեծաւ զգուշութեամբ. վասն այն որ
յառաջինն յիշատակարանն գրեալ էր, թէ այլեւայլ ասեն կամ գրեն զՀոգւոյն
Սրբոյ կարգեալ բանքս, հեռացուցանեն զճշմարտութիւնն յինքեանց, եւս
առաւել, թէ որ [յ]անդգնի՝ նզովս եւ անէծս առցէ։ Վասն այսորիկ բազում
երկամբ աշխատեցա, որ նորին աւրհնութեանցն արժանաւոր գտայց, որ եւ
զձեզ եւ զմեզ նորին սուրբ աղաւթիւքն արժանաւորս արասցէ երանաւէտ
ձայնին, որ ասէ. Եկայք աւրհնեալք Հաւր իմոյ, ժառանգեցէք պատրաստեալ
ձեզ զարքայութիւնն. ամէն։

2
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (1)
Վասպուրական 76, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 139-142

Գրիչ՝ Խաչատուր աբեղայ
Վայր՝ Լիմ
ա
Փառք...։ Ըստ նմին աւրինակի եւ սրբասէր իմաստունք քահանայս՝ Աստուածայտուր եւ Խաչատուր, միշտ եւ հանապազ բորբոքէր ի սէր սուրբ եւ
տիեզերաքարոզ քառավտակ սուրբ Աւետարանիս եւ ըստ բնաւոր բարուց
բարւոյն ախորժական կամաւք, մեծաւ տենչմամբ ելեալ ի խնդիր աստուածունակ տառիցս, որ կեանս տայ կամայորդոր լսաւղաց, ստացաւ զսա
անջնջելի արձան ի մխիթարութիւն անձին եւ ի յոյս փրկութեան: Եւ ես, յոգնամեղ եւ փցունս ի գրչաց՝ Խաչատուր, տեսեալ զփափագ եւ զսէր սորա,
յանձն առեալ ըստ իմում կարի՝ յանգ հանեալ կատարեցի շնորհաւք եւ
ողորմութեամբն Աստուծոյ, յամի ՉԾ (1301)։ Գրեցաւ սա յանապատիս, ի
կղզիս, որ կոչի Լիմն, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ Կարապետի եւ Սուրբ Գէորգեա զաւրավարի եւ ի հայրապետութեան Հայոց աստուածահաճոյ եւ սրբասնունդ հայրապետին տէր Զաքարիայի եւ յառաջնորդութեան սուրբ ուխտիս պատուական եպիսկոպոսին՝ տէր Յովան։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան սիրովն Աստուծոյ՝ զընթերցաւղսըդ եւ
զլսաւղսդ, յիշման արժանի առնել զվերոյասացեալ պատուական քահանայն՝
զստացաւղ տառիս, եւ զծնաւղս իւր եւս առաւել ի ժամ սուրբ եւ սոսկալի
պատարագին, զի արժանասցին ողորմութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերո։
Ընդ նոսին եւ ես՝ ամենամեղս ի գրչաց սուտանուն Խաչատուր աբեղայս,
յերեսս անկեալ աղաչեմ զհանդիպեալսդ սմա, յիշել եւ զիմ անարժանութիւն
եւ ծնաւղսն իմ, եւ զեղբայրն իմ՝ զՊարոնիկ, եւ զպապն իմ՝ զՄարտիրոս, եւ
զքեռին իմ՝ զՍարգիս, եւ զերիս քոյրսն իմ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս: Ընդ
որս ողորմած Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի առատապէս
կրկին կենաւք եւ Բ (2) աշխարհաւք եւ, ինքն եղիցի աւրհնեալ, գովեալ եւ
փառաւորեալ յամենայն արարածոց, յիմանալեացն եւ ի զգալեացս եւ յամենայն գոյից. ամէն:
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բ
Ստացող՝ Աստուածատուր
Ի թվականութեանս Հայոց ՉԾ (1301) ես՝ Աստուածատուր քահանայ, ըստացայ զսուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեանց իմոց առ ի յիշատակ հոգո
իմոյ եւ ծնողաց իմոց, ընդ նմին եւ ամուսնոյ իմո՝ Մարթաի եւ զաւակաց
իմոց՝ Սեդրակի եւ Միսաքի եւ Հռիփսիմեայն։ Արդ, որք կարդայք կամ գաղափար առնոյք ի սմանէ, մեղաց թողութիւն հայցեցէք յամենառատ պարգեւողէն Քրիստոսէ ինձ եւ ծնողաց իմոց եւ ամենայն ննջեցեալեաց մերոց,
Մարթաի եւ զաւակաց մերոց, որոց ի ժառանկութիւն նոցին ըստացաք զսա
յիշատակ անջինջ, եւ Յիսուս Քրիստոս Տէրն մեր, մեզ եւ ձեզ առհասարակ
պարգեւեսցէ զԻւր առատ ողորմութիւն ընդ սուրբս ամենայն յարքայութեան
Իւրում յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն։
Զստացող սուրբ Աւետարանիս՝ զԽաչատուր քահանայն եւ զաւակսն,
զԿարապետ քահանայ եւ զամենայն արեան մերձաւորսն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէք. եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ամէն1։

3
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (2)
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 102
(Ամասիայի, Սբ Աստուածածին եկեղեցի)

Գրիչ՝ Յովհաննէս
Վայր՝ Բերկրի քաղաք
Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ։
Արդ, գրեցաւ նամակս աստուածային եւ Արարչին խօսեցեալ կտակ եւ
Բանին կենաց հրամայեալ բանս սուրբ Աւետարանս աստուածաբան եւ աստուածախօս, ի թուաբերութեանս յոբելեան տօմարիս ՉԾ (1301), ի քաղաքիս Բերկրի, ընդ հովանեաւ Սուրբ նահատակիս Գէորքայ զօրավարի, ի թագաւորութեան Ղազան ղանին, ի հայրապետութեան տեառն Զաքարիայի,
ըստ խնդրոյ եւ փափագանաց հաւատարիմ եւ ուղղափառ պատուական
պարոնին՝ Դանիէլի... եւ ի վայելումն որդեկին իւրոյ եւ պատուական քահանայի՝ Մարտիրոսի... ձեռամբ Յովհաննէս սուտանուն գրչի...:

1

Ձեռագիրը 85 համարի տակ պահվել է Լիմ անապատի Մատենադարանում: Հիշատակարանը համառոտակի արտագրված է նաև Ղ. Փիրղալեմյանի Ժողովածուում,
տե՛ս Երևան 6273, էջ 102 (Լ. Խ., № 1, էջ 2, ծնթ. 1)։
7
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4
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Փերիա 3, Լ. Մինասեան, Ցուցակ Նոր Ջուղայի, հ. Բ, էջ 209-2101

Գրիչ՝ Յակոբ կրաւնաւոր
Վայր՝ Բերկրի, Եղէվանք
ա
256ա Փառք անեղ Բանին Աստուծոյ:
Յակոբ գրիչ անարժան կրաւնաւոր աղաչեմք, որք աւկտիկ յիշեցէք՛ ի
Քրիստոս եւ թողութիւն շնորհեցէք եւ մաւրն իմոյ՝ Մամայի /// եւ Անաի։ Եւ
Տէր Աստուած ամենեցուն թողցէ զյանցանս յիշողացտ եւ յիշեջեացս. ամէն:
Ի թուաբերութեան Հայ տումարի եւթն հարիւրերորդի յիսուներրորդի
(1301) գրեցաւ աստուածունակ, արփիափայլ սուրբ կտակս չորից աւետարանչաց, որք զտնաւրէնութեան Քրիստոսի հնչեցին ընդ ոլորտս տիեզերաց,
ի փրկութիւն հաւատացելոց:
Եւ արդ, գրեցաւ ի թագաւորութեան աշխարհակալի Ղազան ղանի, ի գաւառիս Բերկրո, ի մենաստանիս Եղէվանք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Ստեփանոսի, որ ի սմին ամի շինեցաւ սրբագործ եւ Սուրբ նահատակացս Վարդանանց, ձեռամբ յոգնամեղի եւ փցնամատն գրչի կրաւնաւոր[ի], ի խնդրո
պատուական եւ երջանիկ կրաւնաւորին ||(256բ) Վարդանա, որ ստացաւ
զսա ի հալալ արդեանց իւրոց, ի յիշատակս բարի իւրն եւ եղբաւր իւրո՝
Խաչկա եւ ծնողաց իւրեանց, որ ի Քրիստոս են փոխեցեալ։
Արդ, որք հանդիպիք վերնագրիս եւ որք աւգտիք կամ աւրինակէք, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զՎարդան եւ զԽաչիկ եւ զծնողս իւրեանց, եւ մեղաց թողութիւն շնորհեցէք, եւ ինձ՝ մեղուցելոյս Յակոբա եւ ծնողաց իմոց: Եւ Տէր Աստուած ամենեցունց թողութիւն շնորհեսցէ յիշողացտ եւ յիշելեացս. ամէն:
Եւ զԳորգ փէրէզիկն, որ եւ աւգնական եղաւ դեղով, յիշեցէք ի Քրիստոս:
Ո՜վ դուք լոյս երամաց, յորժամ ընթեռնուք զսուրբ Աւետարանս, յիշեցէ՛ք
ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զպատուական եղբայրն մեր՝ զՍարգիս եւ զամուսինն իւր՝ զԳոհարն, որ տղա[յ]ատիպ հասակաւ ի Քրիստոս
փոխեցաւ, եւ զզաւակսն սոցա՝ զՍտեփաննոս, զԽաչիկ եւ զՀայրապետն,
քանզի յոյժ փափաքանաւք եւ յաւժար սրտիւ ետուն գրել զսուրբ Աւետարանս յիշատակ իւրեանց եւ ննջեցելոց իւրեանց, առհասարակ ամեն[եցուն]
Տէր Աստուած եղիցի, եղիցի:
1

Ձեռագիրը պահված է եղել Խոյգան գյուղում (Սպահանի գավառ), որի հիշատակարանը համառոտ արտագրել է իր Ցուցակում Մեսրոպ Տեր-Մովսիսյանը. «Ի թվաբերութեան Հայ տումարին, եաւթ հարիւր երրորդ յիսներորդի (1301) գրեցաւ, ի թագաւորութեան աշխարհակալի Ղազան ղանին, ի գաւառին Բերկրոյ, ձեռամբ Յակոբ
կրաւնաւորի: Եւ` զԳորգ փէրէզէկն, որ եւ օգնական եղաւ դեղով, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս» (Ա. Մ.)։
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բ
123բ Յիշեցէք ի Քրիստոս զանարժանս՝ Յակոբ կրաւնաւոր։
Արդ, որք հանդիպիք վերնագրիս, յիշեցէ՛ք ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զՍարգիս եւ զԱզիզ եւ զԽաչիկ եւ զՄլուք եւ մեղաց թողութիւն
շնորհեցէք, զի սոցա հալալ արդեանցս արդիւնացաւ սուրբ Աւետարանս, ի յիշատակ եւ ի բարեխաւսութիւն առաջի Քրիստոսի յաւուրն աներեկի. եւ ինքն
Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս ամենակալն յամենայնի թողցէ զյանցանս սոցա եւ ձեր. ամէն։ Եւ զՎարդան խանչընդուս կրօնաւոր, որ ետ գրել զսա, յիշեսջիք ի Տէր Յիսուս Քրիստոս եւ յորս յիշէք, յիշեալ լիջիք եւ դուք ի նոյն։
գ
199բ ԶՅակոբ գրիչ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս Յիսուս զԲեղունեցի Վարդան
կրաւնաւոր ստացող սուրբ Աւետարանիս, յիշեցէ՛ք ի Տէր Աստուած, եւ՝ զՅոհանէս ոսկերիչ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։

5
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍԱՂՄՈՍԱՑ
ՆԵՐՍԻՍԻ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ (3)
Երեւան 15271
(տե՛ս նաեւ 1303 թ., 1379 թ.)

Գրիչ՝ Թորիկ Հռոմկլացի
Վայր՝ [Կիլիկիա], Մաշկեւորի վանք
ա
141ա Ամենագութ, քաղցր եւ ողորմած Աստուած, ողորմեա՛ մեղապարտ
գրչիս՝ Թոր[իկ] եւ ծնաւղաց իմոց ծնաւղիւքն իւրեանց եւ ծննդովք նոցին,
զարմիւքն եւ համացեղիւքն, եւ ի բոլոր սրտէ աղաչեմ յիշել ի Տէր զպատուելի, զաստուածահաճոյ եւ հոգէմաքուր զառաջնորդ Սուրբ ուխտիս Մաշկեւորի՝ զրաբունին Յովաննէս, եւ զպատուելի ծերունին՝ Բարսեղ Լեռնկցի եւ
զեղբայր իւր՝ զՍարգիս քահանայ, եւ զազգատոհմն իւրեանց, որք բազում
աշխատեցան ի սմա եւ կոկեցին զնիւթ գրոցս եւ յարդեանց իւրեանց գնեցին զթուղթս գրոցս։

1

Առաջին հրատարակության մեջ միայն Վարդան գրչի հիշատակարաններն են և Լ.
Խաչիկյանը ձեռագիրն էլ անորոշ համարել է Կիլիկիայում գրված (Լ. Խ., № 3, էջ 2
«ա», «բ»)։ Մինչդեռ Մեկնությունը Մաշկևորի վանքի երկու գրիչների` Թորիկ Հռոմկլայեցու (2ա-298բ) և Վարդան գրագրի (299ա-667ա) ընդօրինակությունն է (Ա. Ղ.)։
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բ
210բ Զպատուելի ծերունին՝ զԲարսեղ քահանայ եւ զերկուս սարկաւագունսն՝ զԳրիգոր եւ զմիւս Գրիգոր եւ զպատանեակն Թորոս աղաչեմ յիշել ի
բարին Քրիստոս, որք բազում աշխատեցան ի սմա ամենայն իրաւք, ի յաւրինակին բերելն եւ ի թղթին շինելն, եւ զամենայն պատրաստութիւն գրոցս
անյապաղ արարին յարդեանց իւրեանց, նաեւ ինձ՝ մեղապարտ գրչիս ձեռնտու եւ աւգնական եղեն, զոր յոյժ պաղատիմ առ ընթերցողսդ միով Տէր
ողորմիայիւ յիշել զմեզ առաջի Քրիստոսի Աստուծոյ, յուսոյն մերոյ, եւ որ
առատն է ի տուրս բարեաց, մեզ եւ ձեզ առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա
փառք յաւիտեանս։
գ
223ա Զերջանիկ եւ զսրբազան րաբունին Յովաննէս՝ զառաջնորդ սուրբ
ուխտիս Մաշկեւորի, աղաչեմ յիշել ի Տէր։ Ընդ նմին եւ՝ զտէր Ստեփանոս,
զԲարսեղ ծերունի եւ զամենեսեան, որ ձեռնտու եւ աւգնական եղեն գրելոյս, նաեւ զամենամեղ ոգիս՝ զԹորիկ սուտանուն քահանայ Հոռոմկլայցի,
եւ զծնողսն մեր եւ զեղբարս, աղաչեմ յիշել ի բարին Քրիստոս, թողութիւն
գտանել մեղաց մերոց, եւ որ առատ է ի տուրս բարեաց, մեզ եւ ձեզ առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք։
դ
Գրիչ՝ Վարդան
608ա Զմեծ պարոնն եւ զարքայորդին Հայոց՝ զԱւշինն, հանդերձ եղբարբք եւ ծնաւղաւք, աղաչեմ յիշել ի Տէր Յիսուս: Այլեւ՝ զԲարսեղ քահանայ
Լեռնկցի՝ ստացաւղ կտակիս, յիշեսջիք ի Քրիստոս, եւ զամենայն եղբայրութիւն սրբոյ անապատիս: Եւ զողորմելիս՝ Վարդան եւ գրիչ1 յերեսս անկեալ
աղաչեմ յիշել՝ հարբ եւ եղբարբք եւ քերբ Թեֆանօի[ւ], որ յոյժ սպասաւորէ
մեզ: Եւ որպէս պարգեւէք, նոյնպէս եւ ձեզ տացէ Քրիստոս Որդին Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: ԶԱւշին դպիր՝ մեր աշակերտ այլ, յիշեցէ՛ք աղաւթիւք, եւ Աստուած զձեզ յիշէ:
ե
616ա Յայսմ յամի ՉԾ (1301) Մեծ թուականիս Հայոց, յապրիէլի ամսոյ ի
յերկու աւրն, ի Մեծի Զատկի Յարութեան կիւրակէին, հանգեաւ ի Քրիստոս՝
Բարսեղ Լեռնկցին, ստացաւղ սուրբ գրոցս, ոչ ժամանեալ յաւարտ գրչութեանս, որոյ ողորմեսցի նմա Քրիստոս եւ թողցէ զամենայն զսխալանս նորա.
1

Առաջին հրատարակության մեջ «Վարդան գր» կարդացվել է «գր[ագի՞ր] հիմք ունենալով 616ա թերթի հիշատակագրության «գրա» հապավումը, մինչդեռ Վարդանն իրեն անվանում է նաև «գրիչ» (418բ), (Ա. Ղ.)։
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զի ո՞վ է մարդ, որ կեցցէ եւ ոչ մեղիցէ: Այլեւ զախտապաշար անպիտան ծառայի՝ տեառն Վարդանա գրա[գրի] եւ ամենեցուն որոց. Ամէն ասեն. ամէն1:
զ
418բ Տէր Յիսուս Քրիստոս, ողորմեա՛ ստացողի գրոցս՝ Բարսղի քահանայի, եւ բնաւին զարմի նորա՝ հարց եւ եղբարց, եւ ազգականաց, եւ ամենայն եղբայրութեան սրբոյ ուխտիս, եւ որք թելադրեցին մեզ ի գրչութիւն
սուրբ գրոցս՝ սրբազան եպիսկոպունս տէր Թորոսնին, եւ պատուելի քահանայ Թորոս փակակալն, ողորմեսցի նոցա Քրիստոս Աստուած։ Ընդ նոսին եւ
ինձ՝ մեղաւոր գրչիս Վարդանա եւ իմոց ծնաւղացն, եւ որոց՝ Ամէն ասեն2։

6
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 9027, Ղ. Փիրղալէմեան
(տե՛ս նաեւ 1331 թ.)
(1868-1891 թթ.)

Գրիչ՝ Թորոս
Վայր՝ Դրազարկ
23ա ՉԾ (1301) գրեցաւ սա ի յանապատի Դրազարկ կոչեցեալ, ձեռամբ
գրչի. Թորոսի, ի հայրապետութեան տեառն Յակովբայ կաթողիկոսի Հայոց,
եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի3, յիշատակ բարի եւ մեզ, բարեխօս առ Քրիստոս հանգուցեալ սուրբ առաջնորդի սուրբ անապատիս՝ տեառն Բարսղի
արհիեպիսկոպոսի, որ յայսմ ամի ի Քրիստոս փոխեցաւ։

7
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Մշոյ Առաքելոց վանք 10, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 13-14

Գրիչ եւ նուիրող՝ Թորոս քահանայ
Վայր՝ Դրազարկ
ա
Փառք եզակի, եռահիւսակ...
Աստուած որ կարողապետն է յամենայնի, եւ ցուցանէ իւրաքանչիւր
զբաղձանս սրտից, ըստ Աստուածաւանդ բանին, թէ. Որ հայցէ՝ գտանէ:
Արդ, ես՝ նուաստ եւ թարմաւոր ոգիս, յոգնամեղ եւ անարժանս ի քահանայս՝
1
2
3

«Ամէն» բառը գրված է փակագրով (Լ. Խ., № 3, էջ 2, ծնթ. 2)։
Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 3, էջ
2), (Ա. Ղ.)։
Կաթողիկոսի և թագավորի անունները շփոթված են, ուստի ուղղել ենք (Ա. Մ.)։
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Թորոս փիլիսոփա, ցանկացող եղէ սուրբ եւ կենսաբեր Աւետարանիս եւ գրեցի զսա անարժան ձեռամբ իմով, յաշխարհիս Կիլիկեցւոց ի Սուրբ եւ ի գերահռչակ ուխտս Դրազարկ, որ է դամբարան թագաւորացն Հայոց, եւ առաքեցի յաշխարհն Հայոց, ի գաւառն Տարաւնոյ, ի գերահռչակ եւ յաստուածաբնակ ուխտն պանծալի, ի վանքն Ղազարու, որ է բնիկ աշխարհն եւ գաւառն իմ հայրենի, ուստի նախնիքն իմ ազգաց յազգս, եւ տարամերժեալ ի
բնիկ աշխարհէն իւրեանց, եկալ բնակեցան յաշխարհիս Կիլիկեցւոց:
Եւ ես՝ նուաստ եւ մեղաւոր ոգիս Թորոս, աստ ծնեալ եւ սնեալ, եւ ցանկացայ գրել եւ առաքել ի գաւառսն իմ հայրենի, յաղագս մեղաց եւ յանցանաց իմոց թողութեան: Եւ յամենայն ամի աւր մի յայտ արասցեն կամ զտաւն
Իջման Սուրբ Հոգւոյն կամ զԱյլակերպութեան, եւ մատուսցեն զպատարագն
եւ ինձ հայցեսցեն մեղաց թողութիւն։ Եւ մի՛ իշխեսցեն հանել յայս սուրբ
ուխտէս, եւ ծախել կամ գրաւ դնել, այլ մնասցէ անմեկնելի յայս սուրբ
ուխտս, եւ որ ոք ջանայ հանել՝ ընդ անլուծանելի կապանաւք լիցի:
Արդ, գրեցաւ սա ի Սուրբ եւ ի գերահռչակ ուխտս Դրազարկ, ի թուականութեանս Հայոց ՉԾ (1301), եւ ի թագաւորութեանս Հայոց բարեպաշտ եւ
սուրբ արքաին Հայոց Հեթմոյ եւ ի հովւապետութեան տէր Գրիգորոյ եւ յեպիսկոպոսութեան տէր Աբրահամու՝ վանիցն Ղազարու, զոր խնդրեաց յիմս
նուաստութենէ եւ ես յաւժար կամաւք գրեցի եւ շնորհեցի զսա սուրբ ուխտիս:
բ
Եւ յեւթն հարիւր յիսուն եւ հինգ (1306) ամին դարձեալ եկն տէր Աբրահամ ի մայրաքաղաքն Սիս, ուր եղեւ աշխարհաժողով ամենայն ազգաց յախուռն: Թագաւորն Հայոց Հեթում, զպարոն Թորոսի՝ զիւր եղբաւրորդին,
զանբիծ պատանին զԼեւոն թագիւ պսակեաց, եւ թագաւորեցոյց արքայապատիւ ճոխութեամբ, որ էր ամաց վեշտասան (16), յամսեանն յունիս յերեսուն, յաւուր հինգշաբաթւոջն, զորս պահեսցէ Տէր երկար ժամանակաւ:
Արդ, հայցեցէք մեղաց թողութիւն զարմին Ռուբէնեաց եւ համաւրէն
ծննդոց իւրոց կենդանեաց եւ մեռելոց, եւ մեղուցելոյս Թորոսի: Յիշեսջիք ի
Քրիստոս զեղբայրն իմ ըստ հոգւոյ՝ զտէր Գէորգ, զի քառասուն ամ ի միասին էաք բնակեալ: Յիշեսջիք ի Քրիստոս զպանծալի րաբունին՝ զԿիրակոս
ըստ հոգւոյ եղբայրն իմ: Յիշեսջիք ի Քրիստոս ծնողսն իմ, եւ իմ անարժանութեանս՝ յարաժամ հայցեցէք մեղաց թողութիւն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ,
որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ Յիշեսջիք եւ զաշակերտն մեր՝ զԹորոս,
եւ զԱռաքելն սպասաւորն մեր. եւ Աստուած զձեզ յիշէ:
գ
Այլ գրիչ
Վայր՝ Ղազարի վանք, Տարաւն
Արդ, մեք՝ սպասաւորք Սուրբ Առաքելոցն՝ տէր Աբրահամ եւ այլ միաբան
եղբայրութիւնս, ընկալաք սիրով զաստուածային ընծայս զայս ամեներջա12
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նիկ եւ սրբասէր փիլիսոփային Թորոսին, եւ ըստ խնդրոյ իւրում գրեցանք
նման որ զինչ ի Պայծառակերպութեան տաւնին պատարագ հանդիպի, զնա
յիշատակեսցին անխաբան, քանի որ այս ուխտս շինութիւն լինի մինչեւ ի
գալուստն Քրիստոսի: Եւ որ խափանել ջանայ յետ մեր անցանելոյն եւ կամ
զայս Աւետարանս յայս սուրբ ուխտէս հանէ, ինքն ելցէ տարագիր յերկնից
արքայութենէն:

8
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԹՂԹՈՑՆ ՊՕՂՈՍԻ (5)
Նոր Ջուղայ 378, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 578

Գրիչ՝ Թորոս
Վայր՝ Բարձր դղեակ
326բ Փառք...
Ազքանազեանըս գըրոհի
Թուաբերութեանըս համարի
Եւթնհարիւր ընդ յիսնեկի (1301)
Զըրաւ եղեւ այսմ տառի,
Ի գաւառըս Կիւղիկէի,
Հուպ առ դղեկիս հռչակելի,
Որ եւ անուամբ Բարձր կոչի։
Մովսէս մեղաւք մեռեալս ոգի,
Որ սպասաւոր գոլով Բանի,
Ստացաւղ եղէ այսմ մատենի,
Յարդեանց այլոց ձրից պարգեւի։
Յերես անգեալ միշտ ամենի,
Մաղթեմ զեկեալըդ մեր զըկնի,
Յիշել ի Տէր յայսմ վայրի,
Զերախտաւորս այս մատենի.
Եւ դուք յիշիք ի նոյն բարի,
Յանեղ աւուրն աներեկի.
Եւ Տէր աւրհնեալ յամենայնի.
Ամէն, ամէն եւ եղիցի։
Ո՛հ, աղաչեմ յիշել զմեղաւք դատապարտեալ գծողակս՝ զԹորոս եւ զրաբունին՝ զՄովսէս, յանդերձ ամենայն զարմի[ւ] ///
բ
177բ Զմեղաւոր Մարտիրոս՝ աշակերտ գրոց, յիշեա՛ ի Տէր, ո՜ իմաստուն
ընթերցաւղ:
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9
ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ ԵՒ ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՅ ԹՈՒՂԹՔ (4)
Վատիկան 10 (Cod. Arm. X), Ե. Տիսերան, Ցուցակ Վատիկանի, էջ 2401

Գրիչ՝ Դաւիթ
Վայր՝ Փերուժ մայրաքաղաք
89բ Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս. ամէն։
Արդ, գրեցաւ Գործք Առաքելոցն եւ Կաթողիկէք ձեռամբ յոգնամեղ Դաւթի, ||(90ա) ի թուիս ՉԾ-ն (1301), ի մայրաքաղաքիս Փերուժ կոչեցեալ, ընդ
հովանեաւ Սուրբ առաքելոցն Մաթէոսի եւ Բառնաբա: Արդ, աղաչեմ զամէնիսեան, որք կարդայք կամ աւրինակէք, յիշեսջիք եւ մեղաց թողութիւն
խնդրեցէք ինձ՝ մեղաւորիս Դաւթի եւ ծնողաց իմոց: Այլեւ յիշեսջիք զՅակոբ
քահանա եւ զԳրիգոր միայնակեց Պկոտն կոչեցե[ա]լ, որք են առաջնորդ
տանս: Ընդ նմին եւ զսպասաւորք սուրբ եկեղեցոյս՝ զմեծ Յակոբ եւ զՄաթէոս, որք են քահանայք: Յիշեսջիք զգործաւորքս՝ զՅովաննէս սարկաւագ
եւ զՊարոնիկ միակեց, եւ Տէր Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի, ընդ նմին եւ՝
զՆերսէս սարկաւագ:

10
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ
Երուսաղէմ 2436, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ը, էջ 80-81

Գրիչ՝ Տիմոթ քահանայ
Վայր՝ Փերուժ քաղաք
418 Գրեցաւ Եղանակաւոր մատեանս ի թու[ին] Հայոց ՉԾ (1301), յԻտալիացւոց աշխարհիս, ի քաղաքիս որ կոչի Փերուժ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աւետարանչի Մաթէոսի, ձեռամբ յոգնամեղ եւ անարժան Տիմոթի քահանայի:

11
ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՐԵՒԵԼՑՒՈՅ
ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ Ի ՍՈՒՐԲ ԳՐՈՑ (6)
Երեւան 8132

Գրիչ՝ Թո[րոս] դպիր
ա
60բ Զսրբասէր եպիսկոպոսն եւ զկորովիմաստ րաբունն՝ զտէր Ստեփա1

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Հով. Միսքճեանի Վատիկանի մատենադարանի Ցուցակը («Հանդէս Ամսօրեայ», 1892, Լ. Խ., № 4, էջ 3), (Ա. Ղ.)։
14
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նոս զհանգուցեալն առ Քրիստոս, որոյ շնորհաւք գիրքս ձեռակերտի, որ
վայելէք, յարաժամ յիշեցէ՛ք, աղաչեմ 1: Ընդ նմին եւ զամենագով եւ զտրամաբան Վարդան վարդապետս աղաչեմ յիշել ի Տէր։
բ
133բ Ո՜վ վայելող սուրբ տառիս, զսակաւ գծիկս ընկալ եւ զանհմուտ եւ
զնորուսումն մանուկս՝ զԹո[րոս] դպ[իր]2 մի՛ մոռանար, <ա> այլ յիշեա՛,
աղաչեմ, եւ Տէր ըզձեզ [յիշէ]. ամէն:

12
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Նիւ Եօրք, Հանրային Գրադարան, Armenian MS 1,
Ա. Սանջեան, Ցուցակ, 115, էջ 478

Գրիչ՝ Բարսեղ
ա
306բ Աւրհնեալ Տէր ամենակալ, Որդի եւ Բանդ Աստուած, էակից եւ
արարչակից Հաւր, գոյացուչիչ եւ համագո[յ]ակից Հոգոյդ Սրբո, անորիշ
էական բնութենէ, անայլայլի, անհասանելի, անպարագրելի, անըմբռնելի,
անսկիզբն, անժամանակ, անմահ, անիմանալի, անճառելի, անպատմելի
ծնունդ անթարգմանելի եւ ծոցածին Որդի Հաւր անսահման եւ Բան, իմաստութիւն եւ զաւրութիւն Աստուծոյ, որ հասոյց զտկարս տեսանել զվերջի
գիրս զբիւր քանքարո պարտապան, մեղսաներկ Բարսեղ՝ որդի Կոստանդի,
որ /// գրեցի կեանսաբեր սուրբ Աւետարանս, քարոզ տերունեն հրամանացն: Յիշատակ մեզ եւ ամենայն արե[ա]ն մերձաւորաց եւ ստացողաց սորա, հայցեմ յամենեցունց, տեսողաց եւ ընթերցողացդ, թողութիւն հայցէք
Աստուծոյ մեզ եւ ձեզ կեանդանեաց եւ մեռելոց. եւ Նմա փառք. ամէն: Ի
թվիս ՉԾ (1301) էր որ ծրեցաւ:
բ
Ստացող՝ Թամար
307աբ Յուսով անմահին Աստուծոյ Հաւր, Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, ես՝
Թամար մեղուցեալ աղախին Քրիստոսի, ամուլ գոլով ի մարմնական [ծն]ընդոյս եւ հանապազաւր ի վտանկի կա[լ]ով, թէ ոչ գոլ ինձ յիշատակ, որ յետ
1
2

Համանման բովանդակության հիշատակագրություններ կան նաև ձեռագրի 29ա,
32ա և 72ա էջերում (Լ. Խ., № 6, էջ 4, ծնթ. 1)։
Լ. Խաչիկյանը այս Թորոս դպրին թեական նույնացրել է Բերդակ դղյակում գրված
ձեռագրի գրիչ Թորոսի հետ և անթվական այս հիշատակարանը տեղադրել առաջին
հրատարակության մեջ Նոր Ջուղայում պահվող մեկնության հիշատակարանին (№
5) առընթեր (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2), (Ա. Ղ.)։
15
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իմոյ վախճանի յիշէ զիս ի ձեռն քահանայից հաշտարար սուրբ պատարագաւն, կամ տրաւք աղքատաց կամ մատաւաւք աւգնական լինել մեղեալ հոգոյս, այլ ի շնորհաց Սուրբ Հոգոյն զարթ եւ թմրեալ մի[տ]քս լսելով յաստուածաշունչ Սուրբ գրոց եւ ի սուրբ վարդապետաց, որ ամենայն արարածոցս յիշատակ Քրիստոս Աստուած, որ կարող է զհոգի եւ զմարմին փրկել յաւիտենական տանճանացն: Եւ ես, ակն ունելով ի Նորա մարդասիրութիւն, յիշատակ ինձ ստացայ զիմ կենարարն եւ զիւր սուրբ Աւետարանս, որ է աղբիւր
անմահութեանն, քառահոս վտակ գետոց բխեալ յԵդեմա արբեցուցանելով
զպասքեալ չորեք /// տիեզերաց եւ կոչէ քաղցրա /// ւս զամենայն մոլորեալ ///
գ
229ա Ես՝ Թամար ըստացա զսուրբ Աւետարանս ի Բարսեղ իրիցուն, որ
իւր ձեռամբն [գրեա՞ց] եւ ինձ վաճառեց: Եւ ես գնեցի սա /// մեղուցեալ հոգոյս փրկանս եւ ամենայն ազգայնոց իմոյ. զՎրթանէս երեց մեղաւք մեռեալ
/// ի Քրիստոս, որ Թամարիս զյիշատ[ակ]ս գրեցի ///

13
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 3723
(1045 թ.)

Յետագայի
Գրիչ՝ Ներսէս
105բ Յամի Չ երորդի յիսներորդի (1301) թուականութեանս Հայոց եկն
այր մի աստուածասէր եւ բարեպաշտ Մխիթար անուն եւ միաբանեցաւ
Սրբոյ ուխտիս Սուրբ Թորոսի եւ Սրբոյ Նշանիս՝ լինել մասնակից աղաւթից
եւ պատարագաց, եւ եբեր ընծայս յարդար ընչից իւրոց՝ եզինս երկուս ///
Մխիթարի եւ ծնաւղաց իւրոց: Ես՝ Ներսէս ծառա /// 1

14
ՃԱՌԸՆՏԻՐ
Երեւան 1525
(ԺԳ դար)

Յետագայի
Գրիչ՝ Ոհաննէս երէց
340բ ԶՈհաննէս սուտանուն երէց եւ անուղղա ի գործ քահանայութեան
յիշեցէ՛ք յաւղաւթս աղաչեմ, վասն սիրոյն Քրիստոսի մի՛ մոռանայք: Թվին
ՉԾ (1301):
1

Հիշատակարանի վերջին մասը դժվար ընթեռնելի է, նորոգման ժամանակ շարունակությունը մկրատված է (Ա. Մ.)։
16

ՉԾ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1301

15
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Երեւան 6617
(1618 թ.)

Թարգմանչի
253բ Կամաւն յամենակալին Աստուծոյ աւրինակեցաւ Տնաւրինական
սրբութիւնքն ի հոռոմ գրոյ ի հայ եւ աւրինակս բերաւ ի Հայք հոռոմ գրով:
Յիշեայ զՎարդան զեպիսկոպոսն զտէր Սիմէոն, որ եբեր զաւրինակս ի
թագաւորութենէ ի Կոստանդընուպաւլսէ ի թվականութեան Հայոց եաւթհարիւր յիսոյն (1301)1:

16
ՊԱՏՄԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ
Վենետիկ 516 (877), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Զ, էջ 20

Ստացող՝ Ստեփանոս արքեպիսկոպոս
ա
28ա Զհրաշագեղ հայրապետն եւ զսքանչելի րաբունապետն՝ զտէր Ստեփանոս ստաց[ող]ի սորայ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս:
բ
33բ Զստացող սորա՝ զորդի Տարսայճին, զտէր Ստեփանոս արհիեպիսկոպոս եւ զշնորհաշատ վարդապետ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ
յիշէ ե[ւ] զծրողն 2:

1

2

«Ես` մեղաւոր Աւետիքս, որ զայս Տնօրինականս եւ սուրբ բիւրաստան գիրքս գրեցի ի
թուի Հայոց հազար վացսուն եաւթն, (1618) նահանգին ի Շօշ քաղաք, որ է Ըսպահան
դառն դժար ժամանակի, որ ամենայն քրիստոնեայքս ցիրուցան էաք, եղեալ ապաւինիմք յԱստուած, որ արժանահաս պատուհասէ ազգէ զամենայն հաւատացեալքս.
ամէն», – գրում է Աւետիք գրիչը (Ա. Մ.)։
Ձեռագիրը համարվել է 1301 թվականին գրված։ Մատյանում կա պարզաբանում.
«Հ. Մկրտիչ Աւգերեան եւ Հ. Ղեւոնդ Ալիշան կը համարին որ գրուած ըլլայ ՉԾ
թուին, այն է՝ 1301-ին» (Ցուցակ, № 877, էջ 15, ծնթ.): Ձեռագրի ստացողը Սյունյաց մետրոպոլիտ Ստեփաննոս Օրբելյանն է (Ա. Ղ.)։
17
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17
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ
Վենետիկ 2147 (708), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 1092

Գրիչ՝ Գրիգոր Սուքի
ա
204բ Փառք Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն։ Գրեցաւ
տետրակս ի թվ[ին] ՉՂ (1301) դեկտեմբերի ամսոյ, ի վայելումն Տիրացու
քահանայի եւ աստուածատուր զաւակաց իւրոց:
բ
247ա Տէր Աստուած վայելել տացէ զսա Տիրացու քահանային ընդ երկայն
աւուրս, եւ զաւակաց իւրոց՝ Յովանէսին, Անդրէասին եւ Միքայէլին. ամէն:
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Ստացող՝ Կարապետ քահանայ
134ա Ես՝ Կարապետ քահանա ստացայ զգիրքս Գործոց առաքելոց՝ յիշատակ ինձ եւ Սարգիս միակեցին եւ ծնողաց մերոց եւ զՅոհանէս աւետարանիչն մեզ բարէխաւս եւ աւգնական յաւուրն աներեկի։ Որք կարդայք եւ աւգտիք ի սմանէ՝ յիշեսջիք զմեզ ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր, եւ Ինքն յոյս մեր
եւ ապաւէն Քրիստոս Աստուած, որ առատն է ի պարգեւս, տացէ իւրաքանչիւր զվարձս, եւ որք զմեզ յիշելոյ արժանի առնեն, յիշեալ լիցին ի տիեզերական ահեղ ատենին եւ լսել զերանաւետ ձայնն, եթէ. Եկայք աւրհնեալք
Հաւր իմոյ, ժառանգեցէք պատրաստեալ եմ ձեզ զարքայութեանն. ամէն:
Յամի ՉԾ (1301): ||
134բ Աղաչեմք պաղատանաւք սրտիւք, հոգով, զորդիսդ լուսոյ, որք զԱւետարանս զայս երգէք կամ աւրինակէք, յիշեսջիք՝ զԿարապետ աղքատ ոգի
քահան[այ] եւ զծնողսն իմ՝ զՇախպետ եւ զԿանաց զփոխեալսն ի Քրիստոս։
Արդ, յերես անգեալ աղաչեմ զամենիսեան՝ զԱստուած աւղորմի ասացէք,
սրտի մտաւք ասացէք, քանզի յոժ փափաքանաւք ըստացայ զսայ ի հալալ
արդեանց իմոց՝ ի վայելումն անձին իմոյ եւ որդոյ իմոյ՝ Թաթոս եւ Դաւթի եւ
եղբաւր իմոյ՝ Ոհանիսի եւ յորս յիշեսջիք զմեզ, ի նմին եւ դուք յիշեալ լիջիք:
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Գրիչ՝ Վարդան Կիլիկեցի
Վայր՝ Գլաձոր
ա
349բ Զստացաւղ աստուածային գանձիս՝ զԵսայի վարդապետ յիշեսջիք
յաղաւթս, եւ Աստուած՝ զձեզ:
բ
416ա Զամպս գերագոյն հրաշիւք, լուսատու ցաւղ, զվարժապետս իմ
Եսայի՝ ստացաւղ աստուածային իմաստիս՝ ո՜վ ընթերցաւղք յիշեցէ՛ք յաղաւթս ձեր, եւ զՎարդան նուաստ գրիչ. եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն:
գ
509ա Զաստուածիմաստ եւ զտիեզերալոյս սուրբ [րա]բունապետն
Ե[ս]այի՝ զստացող աստուածաշունչ մատենիս եւ զծնողսն իւր յիշել աղաչեմ
ի Տէր, ո՜վ բարեմիտ ընթերցող1:
դ
Գրիչ՝ Մկրտիչ Թեղենացի
Վայր՝ Թեղենեաց ուխտ
637ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն. ամէն: Փառք եռանձնական
աստուածութեանն եւ եզաբան բնութեանն, միասնական աստուածութեանն
եւ ինքնիշխան թագաւորութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ ի բնաւիցս վեր առաքեսցի գոյից այժմ եւ յանեզրըն հանդերձեալ յաւիտենի.
ամէն: Ուստից էրեք երեւեան լուսոյն գերահրաշ արփանշոյլ փաղփիցն
արտաթորմանէ անթերի լռութեամբ: /// էք առ լցեալ երիցս երանեալ սրբազան եւ հոգեհանճար հռետորն մեծն Ներսէս արհեպիսկոպոսն Տարսոնի աստուածուսոյց իմաստիւքն փարթամացեալ գրեաց զՄեկնութիւն հոգենուագ
երգոց Սաղմոսացն աստուածահաւրն Դաւթի, բացայայտել զանծածուկ տեսութեամբ զամբարեալ ի սմա զգանծս աստուածային ի [լուսաւորու]թիւն
1

Առաջին հրատարակության մեջ միայն գլխավոր հիշատակարանն է առանց փառքի
(Լ. Խ., № 8, «դ», էջ 5-7), (Ա. Ղ.)։
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մանկանց եկեղեցւոյ՝ որդոց Վերին Սիոնի, որով եւ յաւէտ փարթամանան
անձինք իմա[ս]տոյ, եթող զայն աստուածային արձանագրութեամբ անմահ
յիշատակ անձին իւրոյ: Որում յոքնատենչ ըղձիւք բաղձացեալ քաջահանճար
փիլիսոփայն եւ բանիբուն ճարտարն, միջամուխ մակացուն ||(637բ) աստուածայնոց տառից, աստուածիմաստ եւ տիեզերալոյս րաբունապետն՝
Եսայի, որ ի նուաղեալ ժամանակիս առաքինասէր վարուք պայծառացեալ
եւ աստուածաշունչ կտակարանացն իմաստիւք գերալրացեալ իբրեւ զարեգակն փայլէր յաշխարհի, որ եւ ի վերա ամենայն մասանցն բարեաց, որով
բոլորն կատարի առաքինութիւն, եւ զուսուցչապետութեանն եւս զգործ ի
կիր անկեալ ընդ առնելն լծակցելով։ Եւ զամենայն եկեալսն առ ինքն յաստուածայինն ուղղէր ճանապարհ, աղբիւրաբար բխելով զՀոգւոյն Սրբոյ
վարդապետութիւնս ի լսելիս աշակերտելոցն, զոր Տէր Յիսուս շնորհեսցէ
զսա եկեղեցոյ սրբոյ ընդ երկայն ժամանակս խաղաղական կենաւք։ Որոյ
կցորդեալ կամացն, բարեսէր յաւժարութեամբ եւ ձեռնտու աւժանդակութեամբ Հոգւոյն շնորհաւք ծաղկեալ, սրբազան եւ աստուածապատուեալ
արհիեպիսկոպոսն տէր Յովհաննէս, որ ունէր զվերատեսութիւն այցելականն դիտման քահանայականն դասու կատարողապետութեան Այրարատեան նահանկիս, նիստ կայանի ունելով զամուրն Բջնի, որ էր ամենայն
առաքինութեամբ զարդարեալ։ Զորս խնամքն Աստուծոյ պահեսցէ զնա խաղաղական կենօք, շնորհելով եկեղեցոյ սրբոյ ընդ երկայն աւուրս։
Բայց առաջին սկիզբն գրութեան սորա եղեւ ի գաւառին Վայոյձոր կոչեցեալ, ի սուրբ եւ ի գերահռչակ ուխտն Գլաձոր անուանեալ, որ է Երկրորդ
Աթէնս, ձեռամբ ուրումն սրբազան քահանայի՝ առն իմաստնոյ եւ ճարտարի,
որ է ամենայն աստուածաշունչ կտակարանաւքն վարժեալ՝ սպասաւոր գոլով բանի, մերձ ի կատարելութիւն՝ Յովհաննէս անուն, որ էր ի հռչակաւոր
քաղաքէն Եզնկայ կոչեցեալ։ Արդ, զկէս Մեկնչի Սաղմոսիս գրեաց սոյն այր,
եւ ապա սակաւ ինչ այլ ոմն՝ Վարդան անուն, ի նահանկէն Կիլիկիոյ, զորոց
զվարձս հատուսէ Տէր։
Եւ ապա, ըստ պատահման ինչ, դիպեցաւ վերյիշեցեալ րաբունապետին
ելանել յիւրոյն կայանէ եւ երթալ շրջէր յԱյրարատեան գաւառն, ի վանորայսն, որ յայնմ նահանկի, աղաւթից պատճառաւ։ Եւ զամ մի ողջոյն այսր
անդր շրջեալ, դառնա վերստին ի Վայոյձոր՝ յիւրն մենաստան, եւ հրամայեաց իմում անարժանութեանս զպակասն ի յերկուցն գրչաց, որք նախքան
զմեզ գրեցին, զթերին մնացեալ ի նոցանէ՝ լնուլ. զոր եւ յանձն առեալ գրեցի
փցուն մատամբ եւ յանարհեստ գրչաւ, որպէս եւ ի ստորակայէս յայտ երեւակ
ցուցանի։ Արդ, ոչ եթէ իբրու ճարտար գրչով յարհեստ գրչութեան յանձնապաստան համարձակութեամբ ձեռնամուխ եղէ ի գործ, որ ի վեր էր քան
զկարն իմ, այլ ի յոլով խնա||(638ա)մս վայելեալ նախայիշեցեալ սուրբ րաբունապետին եւ անիճահ վար[կու]ցեալ զանց առնել զպատկառեցուցիչ հրամանաւ նորին, զխարիսխ յուսոյն յԱստուած ընկենլով, ձեռն ի գործ արկի։
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Եւ եղեւ աւարտ գրչութեան սորա յԱյրարատեան նահանկիս, յաստուածաբնակ եւ գերահռչակ Սուրբ ուխտս Թեղենեաց, ընդ հովանեաւ Մաւրս լուսոյ եւ սրբոյ Կաթողիկէիս եւ այլ աստուածակիր նշանացս, ձեռամբ թարմատար եւ անարհեստ գրչի՝ Մկրտիչ կոչեցեալ, անուամբ միայն րաբի ի սոյն
անապատէ։ Եւ հրեշտակակրաւն եղբարքս սիրով սպասաւորէին մեզ, եւս
առաւել հոգեւոր հայ[ր]ս՝ Դաւիթ, որ էր առաջնորդ սուրբ ուխտիս, որք
լցին զամենայն պէտս կարեաց մեր, որոց տրիտուր հատուցմանն ի Տեառնէ
պարգեւեսցի, զորս խնամքն Աստուծոյ հաստատուն եւ անշարժ պահեսցէ
զմիաբանութիւնս զայս մինչ ի միւսանգամ գալուստն Իւր սուրբ։ Եւ էր շրջագայութիւն ամանակաց թուաբերութեան Հայկազեանս տոմարի յարաբարդեալ ամանց հինկետասան յիսնեկաց ընդ միակի շարամանելոյ (15 × 50 +
+1 = 751 = 1302), յորում ժամանակի ունէր զաթոռ հայրապետութեան Հայոց տէր Գրիգորիս մակյորջորջեալ Անավարզեցի, որ էր համանուն սրբոյ
Լուսաւորչին մերոյ, այր մեծիմաստ եւ յոքնահանճար, ի բռնակալութեան
կողմանցս Արեւելից բաժնին Ասիոյ, ի վերա յոլովից տիրեալ ազգաց խուժադուժ եւ բարբարոս ազգին նետողաց, որոց գլխաւորին անուն՝ Ղազան
կոչի։ Ընդ սոցա գրաւեալ ծառայութեամբ ծանրագոյն լծոյ հարկապահանջութեան յոքունց ազանց, եւս առաւել Տունս Հայոց, որպէս երբեմն Իսրայէղի, ի ժամանակս անիշխանութեանն։ Ի սոյն ամանակի վարէր զառաջնորդութիւն թագաւորութեանն Կիլիկիոյ Հեթում ՝ որդի Լեւոնի, այր աստուածասէր եւ հեզ հոգի, կատարեալ ամենայն բարեացն արգասիւք, զոր /// խնամքն
Աստուծոյ պահեսցէ խաղաղական կենաւք հանդերձ հարազատովքն իւրովք, որ էր եւ նա մտեալ ընդ վերասացեալս հարկաւ։
Արդ, աղաչեմ զամենայն պատահեալսդ սրբոյ մատենիս, որք աւքտիք ի
սմանէ ընթեռնլով կամ աւրինակելով, յիշեսջիք ի մաքրամատոյց աղաւթս
ձեր զվերագրեալս ի սմա՝ զհոգեհանճար եւ զգերիմաստ րաբունապետն իմ
եւ զհայրն հոգեւոր զԵսաիաս, զստացօղ սուրբ կտակիս, զոր Տէր Յիսուս
խաղաղական կենաւք պահեսցէ զնա յաստիս, եւ զկնի ելիցն ի յաշխարհէ՝ ի
դասս սրբոց վարդապետացն ընկալցի ի խորանսն լուսեղէնս եւ անթառամ
պսակաւքն պսակեսցէ, հանդերձ ծնողօք իւրովք եւ ամենայն արեան մերձաւորաւք, յարազուարճ բերկրիլ յանտրտում ուրախութիւնն։ Եւս առաւել
զհոգեւոր հայր սորին եւ զվարժապետն աստուածային իմաստիւք, զայն աստուածազգեաց եւ երանաշնորհ զշտեմարանն աստուածային գանձուցն՝
զհոգե||(638բ)կիր րաբունապետն՝ Ներսէս, զհանգուցեալն առ Քրիստոս, զի
կայանս իմանալեացն ընկալցի զնա ընդ որդիս անդրանկաց Վերին Սիովնի,
ընդ նոսին պարել զիմանալի գեղապարութիւնն, զոր աղաչեմ յիշման բարւոյ
արժանի առնել ի մաքուր աղաւթս ձեր։
Աստանաւր յերեսս անկեալ կրկնապատիկ մաղթեմ զխումբս ընտրելոցդ
սրբոց, որք միանգամ պատահէք հոգեւորական բերկրանաց տեսութեամբ
ինչ կամ մտաւորական վերծանութեամբ սրբոյ մատենիս, սխալանաց գրչիս
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ներեցէք իբրու տկար բնութեան, վասն զի, որպէս յառաջն ասացի, ոչ ներհուն գոլով մեր յարհեստ գրչութեան, որպէս պահանջէ մեծագոյն այսր իրողութեանս վարկ, սակայն եւ ոչ ըստ կամաց եղեւ մեզ դիպիլ տեղոյ, քանզի
յարկն յորում կայաք բացակայ գոլով, մածնոյր հանապազ մելանն ի յաւդոյն, ընդ որ յոյժ վշտանայի, եւս եւ աղմուկ զրուցաց յոլով լինէր մերձն իմ,
յորմէ սխալէի, վասն որոյ եւ ոչ կարողանայաք ճահողակի հանդիպիլ ի
գործ արհեստիս, վասն որոյ թախանձեմ աղերսիւ, զի բարի մտաւք յիշեսջիք յաղաւթս ձեր զոքնամեղ գրիչս եւ զծնողսն իմ եւ զեղբարսն, զի թերեւս
արժանի լիցուք աղաւթիւք եւ ամենայն սրբոց մասն ողորմութեան գտանել
յաւրն վերջին։ Եւ զսխալն սիրով ուղղեսջիք, զի եւ զձեր սխալանսն ջնջեսցէ
ամենագութ Տէրն։ Յիշեսջիք, աղաչեմ եւ զՅովանէս եւ զՎրթանէս սրբասէր
քահանայք, որք են հարազատք իմ եւ սպասաւորք, եւս եւ զպատանիս՝
զՍարգիս դպիր, որ յոլով սպասաւորեաց մեզ, յիշեսջիք աղաւթիւք, զի յիշեցեալքս եւ յիշողքդ առհասարակ արժանի լիցուք ողորմութեանն Քրիստոսի
աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն1։

20
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՄԻՔԱՅԷԼԻ ԱՍՈՐՒՈՅ (9)
Նոր Ջուղայ 525, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 799

Գրիչ՝ Յովանէս Աւրպէլեան մետրաւպոլիտ
Վայր՝ Վերին Նորավանք
ա
232բ Յանուն յամենակալին Աստուծոյ, ես՝ տէր Յովանէս, յազգէ Աւրպէլեանց, պռաւտաւֆրանտէս Հայոց Մեծաց եւ մետրաւպաւլիտ Սիսական նահանգի, եկայք ի Վերի Նորավանս առ վայդայպետն Դաւիթ, եւ սոքայ խնդրեցին ի մէնջ ժողովուրդ ինքեանց ի սատար սուրբ ուխտիս, եւ մեք տովաք սոցա ժողովուրդ զԱնկեղի, զԵղիսն, զԵղիկնայձոր, զՎաղցան ի սեպհական ժողովուրդ եւ թէմ, որ զամենայն հաս եւ զիրաւունք սոքա սոցա տացեն:
Եւ սոքա կարգէցին ի աստին Գ(3) աւուր պատարագ ի տաւնի
Ծննդէանն: Եւ մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսոսայ ի սուրբ ուխտէս, ի մերոց կամ
յաւտարաց: Եւ որ ոք հակառակի կամ հանել ջանայ, ՅԺԸ (318) հայրապետացն նզոված եղիցի, մասն եւ բաժին զՅուդային եւ զխաչահանուացն առցէ, եւ ինքն ելցէ ի շնորհացն Աստուծոյ. ամէն:
1

344ա լուսանցքում «պակաս բան կայ»։ Ձեռագիրը սկսել է գրել Հովհաննես
Երզնկացին՝ ԻԱ (21). պրակ (էջ 332ա), ապա ԻԲ (22)-ից շարունակել է Վարդան
Կիլիկեցին՝ մինչեւ ԻԹ (29) պրակի կեսը (էջ 333ա-449բ)։ Մեկ տարի անց շարունակել 1302 թ. ավարտել է Մկրտիչ Թեղենացին՝ Թեղենիքում (Ա. Մ.)։
22

ՉԾԱ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1302

Գրեցաւ ի թուականիս Հայոց ՉԾԱ (1302), առաջի Սուրբ Սիոնիս եւ վարթայպետիս՝ Դաւթի: Հաստատէ գիրս կամաւն Աստուծոյ1:
բ
246բ Զստացող սուրբ գրոյս Միխայէլիս՝ զնուաստ ոգի Դաւիթ սոսկանուն վարդապետ աղաչեմ յիշել սրտի մտաւք2:

21
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 67923

Գրիչ՝ Յովանէս [Օրբէլ]
Վայր՝ [Սիւնիք]
ա
299ա Գոհութիւն Քեզ Քրիստոս, որ հասաք ի գլուխ գրոցս: Սիրոյ աւրինացն յոյժ տեղեակ գոլով հոգեւոր տեառնդ, զի զաւրաւորք են եւ ուժեղք,
մինչ զի յանհնարինս ձեռնարկել տա եւ մոռացաւնս արկանել մահուն այնոցիկ, որք դուզնաքեայ իմն յաւժարութեամբ նմա հետեւին եւ ներանձնիցն
ըղձանօք ջանայցեն նմա հասանել, եւ այս կրկին ունելով տեսութիւն՝ երկնաւոր եւ հոգեւոր, ըստ մարմնո եւ երկրաւոր, բայց յոլով իրաւք տարբերեալք ելով ի միմեանց, յաղթող երեւի հոգեւորն ըստ պատշաճին իւրում:
Քանզի երկրաւորն առժամանակ մի է եւ անկատար, իսկ որ ըստ Աստուծոյն է
ոչ ունելով խափանումն եւ ի ձեւոյն ոչ երբէք անկանի, ըստ առաքելո. թէպէտ
եւ ամենայն ինչ խափանի եւ լռէ: Որ եւ իմ անարժան անձինս պատահեաց
սակաւիմաց եւ տխմար մտաց տեսութեամբ, որ հոգեւորն է սէրով աստուածային գլուխ տէրդ՝ Ստեփանոս՝ որդի փառաւոր իշխանաց իշխ||(299բ)անին
Տարսայիճին, զի հարկեալ ի հրամանատարութեան ձերոյ բարձրութենէ եւ ի
սիրոյ եւ ոչ յանձին կարողութիւն վստահանալով, ձեռնարկեցի յայս գործառնութիւն եւ տառակերտեցի նշանախեցիւք։ Բայց դու ընկալ զձերոյ հրամանատարութեանդ կատարումն, թէպէտ ոչ ըստ կամաց եւ պարագայց ամաւք
վայելելով զուարճօրէն բերկրութեամբ զյետինս ի ծանօթից զերոց՝ զՅովա1

2

3

Ձեռագիրն ընդօրինակված է, հավանորեն, ԺԳ դարավերջին: Ստացողն է Դավիթ
վարդապետը (Լ. Խ., № 9, էջ 8, ծնթ. 1): Մենք օգտվում ենք Նոր Ջուղայի Ցուցակի
վերջին հրատարակությունից, որն ավելի ամբողջական է ու ավելի ճշտված: Հիշատակարանը ինքնագիր է (Ցուցակ, էջ 779, ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
Ս. Տեր-Ավետիսյանը ձեռագիրը համարում է մինչև 1302 թվականը գրված (Ցուցակ,
էջ 799): Ձեռագիրը այս թվականին դառնում է Վերին Նորավանքի րաբունապետ
Դավթի սեփականությունը: Այս նույն հիշատակագրությունը առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է տողատակում (տե՛ս Լ. Խ., էջ 8, ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Մ. Սմբատյանցի, «Երնջակի» ընդօրինակությունը: Մ. Սմբատյանցը վկայում է, որ ձեռագիր կոչվել է «պատերազմի
Ավետարան» ու բերվել Երնջակ Մեծոփավանքից (Լ. Խ., № 10, էջ 8-10, էջ 10, ծնթ.
1), (Ա. Ղ.)։
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նէս՝ որդի եղբօր ձերո եւ խրատու եւ բանին ծնընդեամբ՝ ծառայ եւ որդի
ձերումդ սրբութեան, յիշեա բարի յիշատակաւ ի Քրիստոս, որ եւ դուք լիջիք
յիշե[ա]լ բարեաւք առաջի ամենասուրբ Երրորդութեան, հանդերձ ծնողօք
եւ ամենայն ազատագունդ զարմիւք ձերաւք։ Եւ թէ սղալ գտանէք, թարց մեղադրութեան թողցես զմեզ, անյիշաչար Տէր, ուսեալդ ի մարդասիրէն Քրիստոսէ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
բ
140բ Ստացօղին եւ գրչին յիշումն բարի պահանջեմ։
գ
263ա Զգերաբուն բանի սպասաւորն եւ զարեգակնափայլ լուսատուն հոգոց, զմետրապօլիտն Սիւնեաց՝ զտէր Ստեփանոս ստացող յիշեցէ՛ք ի Տէր։
դ
299բ Թանաքին արուեստն չգիտացաք։
ե
Ծաղկող՝ Մոմիկ
13բ Աղաչեմ զհանդիպեալքդ այսմ աստուածաբան տառիս յիշել զանիմաստ նկարողս՝ Մոմիկ, եւ սխալանացն անմեղադիր լինել, զի թէպէտ անհմուտ էի, այլ ժամանակս ձմեռն էր եւ տունս նսեմ, եւ Աստուած զյիշողսդ
յիշէ յԻւր անբաւ ողորմութիւնն. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: Ի թվիս
ՉԾԱ (1302)1։
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Վենետիկ 656 (1065), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Զ, էջ 620-622

Գրիչ՝ Ստեփանոս
Վայր՝ [Գլաձոր]
ա
234ա Փառք փառաց փրկողին տիեզերաց Քրիստոսի յուսոյն մերոյ, ընդ
Հաւր Իւրում բարերարի եւ Սուրբ Հոգւոյն ճշմարտի, յաւիտեանս. ամէն։
Յանկ ելեալ կատարեցաւ հոգելից մատեանս այս Մեկնութիւն համարձակախաւս եւ աստուած[ա]բան մագարէին Եսայեայ, ի խնդրոյ սրբասէր եւ
կուսակրաւն վարդապետի, որոյ անուն՝ Յովհաննէս ճանաչիւր, զոր ստա1

Ձեռագրի սկիզբը ու ամբողջ ավետարանների թերի մասերը լրացրել է Գրիգոր
Խլաթեցին 1406 թ. ու թողել այդ մասին «Գրիգոր վարդապետի է այս» ծայրակապով հիշատակարանը։ Առաջին հրատարակության մեջ, հիշատակարնները («ա»«դ») վերցվել են Մ. Սմբատյանցի «Երնջակից» («Երնջակ», էջ 230-238, Լ. Խ., №
10, էջ 9-10), (Ա. Ղ.)։
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ցաւ զսայ յիշատակ բարի ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնողաց իւրոց եւ ի լուսաւորութիւն մանկանց Նորոյ Սիոնի, ի թուականին Հայոց ՉԾԱ (1302)։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան զընթերցողսդ եւ զուսումնականքտ, որք
աւգտիք ի սմանէ ուսմամբ կամ գաղափարաւ, յիշեսջիք յերկնաբացիկ յաղաւթս ձեր՝ զՅոհաննէս վարդապետ եւ ծնողսն իւր. ամէն։ Ընդ նոսին եւ
զփծուն գրիչ եւ զյոգնամեղ զՍտեփանոս եւ զծնողսն իմ զփոխեցեալն զյաստեայց յիշեսջիք յաղաւթս ձեր։ Եւ խոշորութիւն գրոյս եւ պակասութիւնն մի՛
մեղադրէք, զի գիտողն ամենայնի գիտէ որ այտ էր իմ ջանս, եւ որ զմեզ յիշեն եւ նոքայ եղիցին անմոռաց յիշե[ա]լ ի Տէր, եւ Տէր Յիսուս ողորմեսցի
ամենայն աշխատողաց։ Եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս յաւիտենից, յամենայն բերանոց ա///ս սորա։
Այլեւ զաստուածահաճոյ եւ զբարեմիտ զծերունի զհոգեւոր մայրն մեր՝
զՏիկնաց, որ ետ գծագրեալ զմատեանս զայս, անվթար յիշատակ անձին իւրոյ. եւ ետ զսա յետնեալ եւ անպիտան ծառայիս ծառայիցն Աստուծոյ՝ Յոհանիսի սպասաւորի բանի։ Յիշեսջիք ի Տէր, զի գիրս եւ պարգեւս փոխարինաց ընդ տրից իւրոց առցէ յամէնառատ պարգեւատուէն, աստ զհարիւրաւորն եւ անդ զանսպառն եւ զյաւիտենականն զփառսն ընդրելեաց իւրոց
սրբոց, հանդերձ կենակցաւն իւրով փոխեցելովն ի Քրիստոս։ Այլեւ զհարազատ զաւակսն իւր տայցէ նմա Տէր բազմաժամանակեա աւուրբք, տեսանելով զորդիս որդւոց իւրեանց բարեպաշտութեամբ եւ ուղիղ քաղաքավարութեամբ տնաւրինել ի կեանս յայս, եւ զկնի ելից յաստեացս ի մշտընջենաւոր
եւ յանվախճան կեանս սրբոցն վերադասիլ, եւ յիշողացդ եւ յիշելեացս ողորմութիւն արասցէ ամէնողորմածն Աստուած, որ է աւրհնեալ բարեհամբաւեալ, գովեալ եւ փառաւորեալ, այժմ եւ յաւիտեանս եւ յամենայն յաւիտենից. ամէն, եղիցի, եղիցի։
բ
48բ Աստուած ողորմի ստացողի սորա՝ Յոհանէս վարդապետի եւ ծնողաց իւրոց. ամէն, եւ գծողի սորա՝ Ստեփ[անոս] եւ ծնողաց նոր[ա]1։
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Երուսաղէմ 1456, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 154

Հեղինակ՝ Ստեփաննոս
Սիւնեցի մետրոպոլիտ
37բ Ստեփաննոսի Սիւնեաց այցելուի եւ նախագահ մետրապոլտի, որդոյ
1

Ձեռագիրը ընդօրինակվել է Գլաձորում 1291, 1302 թթ., մասնակցել են 2 գրիչ
Ստեփանոսը՝ (1302 թ.) 1-235 և Հովհանեսը՝ (1291 թ.) 236-340 թերթերը։ Հրատարակվել է «Ներսէս Շնորհալի Գ» խորագրով (Ցուցակ 618), (Ա. Ղ.)։
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մեծի բարեպաշտի իշխանաց իշխանին՝ Տարսայիճին, Բան դիմադրական
ընդդէմ հերետիկոսաց... զոր հարկեալ ի շարժմանէ հոգոյն հիւսեաց թվականին Հայոց ՉԾԱ (1302)...։
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ԳԷՈՐԳԱՅ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ ԽՄԲԱԳԻՐ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
ԳՈՐԾՈՑ ԱՌԱՔԵԼՈՑ (13)
Երեւան 1364

Վայր՝ [Սիւնիք]
ա
46ա Զստացող գրոցս, զերջանիկն ի վարդապետս, զերիցս երանե[ա]լն՝
զՅովաննէս մականուամբ Աւրբէլ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, աղաչեմ։
բ
60ա Բարեխաւսութեամբ սրբոյն Ստեփաննոսի, Քրիստոս Աստուած,
աւգնեա՛ Յովհաննիսի, եւ պահպանեա՛յ եւ ընդ աջեայսն դասեա զմեծափառ
իշխանն՝ զԼիպարիտն եւ զՆանայն՝ զծնողսն սոցա. ամէն, եղիցի։
գ
142ա Քրիստոս, յոյս հաւատացելոց, Քո սուրբ եւ երջանիկ առաքելոցդ
բարեխաւսութեամբ, յերկար ժամանակաւ եւ պարագայծ ամաւք պահպանեա՛ զսուրբ րաբունին՝ ||(142բ) զՅովհաննէս, ստացող սորա, եւ ողորմեա՛յ
երկիւղալից եւ աստուածահաճոյ ծնողաց նորա՝ մեծափառ իշխանաց իշխանի Լիպարիտի, հաւր սորա եւ ամէնաւրհնեալ սուրբ դշխոյին Նանաին՝
մաւր նորա. ամէն եւ եղիցի1։

25
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Մուշ 7, Ն. Մարտիրոսեան, Ցուցակ, մ. Բ, էջ 101

ա

Վայր՝ Եղէվանք
Գրիչ՝ Տիրացու կրաւնաւոր

Փառք, պատիւ...
Արդ, գրեցաւ աստուածաշունչ Աւետարանս ի թվաբերութեան Հայոց ՉԾԱ
1

Հովհաննես 0րբելյանը Սյունյաց մետրոպոլիտ էր 1303-1324 թթ. (տե՛ս «Խաղբակեանք կամ Պռօշեանք», էջ 187-188)։ Այս ձեռագիրը ստանալու ժամանակ նա
դեռևս միայն վարդապետ է և ո՛չ եպիսկոպոս, ուստի ամենայն հավանականությամբ այս հիշատակագրությունները գրվել են մինչև նրա մետրոպոլիտ դառնալը՝
այսինքն մինչև 1303 թվականը (Լ. Խ., № 13, էջ 12)։ Հիշատակարանը առաջին հրատարակության մեջ տեղադրված էր 1303-ի թվաշարքում (Ա. Ղ.)։
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(1302) ի գաւառիս Տուբերունոյ (=Տուրուբերան), որ այժմ Բերկրի ասի, ձեռամբ յոգնամեղ կրաւնաւորի Տիրացուի ի վանս, որ ասի Եղէվանք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Ստեփաննոսի, եւ Սուրբ Գրիգորի
եւ Սուրբ վկայիցն Վարդանանց, յառաջնորդութեան հայր Յովանէսի՝ սուրբ
եւ քաջ կրաւնաւորի: Որք հանդիպիք վերնագրիս, յիշեսջիք զհայր Յովան եւ
ծնողսն իւր եւ զհամաւրէն ազգականս իւր ի Քրիստոս, ընդ նմին եւ զվարդապետն իմ՝ զՄարտիրոս կրաւնաւոր սուրբ եւ երջանիկ ընտրեալ...:
բ
Ստացող՝ Հայրապետ քահանայ
Արդ, ես՝ Հայրապետ, յետինս ի քահանայից եւ կարգէ ապիկար անուն,
ընկալա զայս աստուածաշունչ անգին մարգարիտ զԱւետարանս...: Սոցին
բարեխաւսութեամբ Քրիստոս ողորմեա՛ ծնողաց Հայրապետ քահանային՝
Աստրուն եւ Նախաթունին, եւ կենակցին նոցին, Կարապետին, Մարդային եւ
Աշխիբէկին եւ ամենայն հաւատացելոց. ամէն:
գ
Յետագայի գրիչ՝ Յոհանէս վարդապետ
Գրեցաւ ի թվին ՊԽԵ (1396), վարդապետ Յոհանէս, որ սակաւ գիրս գրեցի, յիշեցէք:
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 3288, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ժ, էջ 101-103

Գրիչ՝ Կարապետ կրաւնաւոր
Վայր՝ Եկեղեաց գաւառ,
Տիրաշէն անապատ
ա
326բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգոյն, որ զաւրացոյց զտկարութիւնս հասանել յաւարտումն սուրբ Աւետարանիս։ Ի թու[ին] ՉԾԱ (1302) գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Կարապետի
մեղաւորի, թշուառական կրաւնաւորի ի յանապատիս, որ կոչի Տիրաշէն, ընդ
հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ կենսակիր Սուրբ Նշանիս եւ այլ վեհագոյն սրբոցս ի հայրապետութեանն տեառն Գրիգորի Հայոց կաթողիկոսի եւ
ի թագաւորութեանն Հեթմոյ բարեպաշտի եւ ի յառաջնորդութեանն գաւառիս Եկեղեաց տէր Ներսէսի, թոռին տէր Սարգսի։ Եղեւ ցանկացող այսմ
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Քրիստոսի մատենիս՝ պատուական եւ սրբասնեալ քահանայն Ղուկաս եւ
յաւժարութեամբ սրտիւ ետ գրել զսայ ի յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց,
հաւրն իւրոյ՝ Եղիայի եւ մաւրն իւրոյ՝ Միլիհատ կոչեցելոյ եւ եղբարց իւրոց՝
Հռոբենի եւ Յոհնայ, եւ զաւակաց իւրոց եւ ամենայն զարմից։
Արդ, աղաջեմ զսուրբ քահանայքդ, որք կարդայք կամ ընդաւրինակէք,
յիշեսջիք ի Տէր զստացող սորին՝ զՂուկաս քահանայ եւ զորս յառաջ գրեցաք, ընդ նմին եւ զեղկելի գրիչս եւ զծնաւղսն իմ։ Յիշեսջիք եւ զպատուելի
փիլիսոփայն, զոր յաւազանէ Յոհան կոչի, յոյժ բարէսէր եւ աղքատասէր, եւ
քաջ եւ արի եւ յամենայն գործս առաքինութեան, եւ սուրբ եւ ընտրեալ, զոր
տեսի աչաւք իմովք։ Զի եւ սա աւժանդակ եղեւ սուրբ Աւետարանիս. եւ յոյժ
մեծարեաց զմեզ, յորս Աստուածն բոլորից արասցէ նմա զԻւր ողորմութիւնն,
եւ բարի ծնողաց իւրոց։
Յիշեսջիք եւ զեղբար իւր՝ զԿարապետ կրաւնաւոր, յոյժ ծերացեալ, եւ
զքոյրորդի իւր՝ Անդոն քահանայ, եւ միւս քոյրորդին իւր՝ Մակար կրաւնաւոր, որ հանգուցեալ է ի Քրիստոս, եւ ծնողս իւրեանց։
Յիշեսջիք զփակակալն եկեղեցոյ՝ զԳրիգորիս կրաւնաւորն, որ զաւրինակն
ետ, նաեւ զհայր զԱւետիքն, որ զայղ եղբայրքս անապատիս, եւ Աստուած ամենայնի, որ առատ է ի տուրս պարգեւաց, տացէ ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշելոցս
առհասարակ զԻւր զանսպառ բարիսն, եւ մանաւանդ՝ Ղուկասու /// 1
բ
156ա Զմեղուցեալ գծող սորա՝ զԿարապետ կր[աւնաւոր] եւ զծնաւղսն
մեր՝ զՔրիստոսատուր քահանայ, եւ զմայր մեր զփոխեալն առ Քրիստոս, յիշեսջիք ի Տէր. եւ Տէր Յիսուս յիշելեացս եւ յիշողացդ առհասարակ ողորմեսցի. ամէն2։
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ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ (7)
Ե. Լալայեան, անտիպ 481
(Լիմ 241)

Գրիչ՝ Դանիէլ
Վայր՝ [Աղթամար]՞
Ի թու[ին] ՉԾԱ (1302) գրեցաւ Պրակքս Առաքելոց ձեռամբ Դանիէլի
1
2

Շարունակությունը թափված է (Ցուցակ, էջ 103, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։
Հիշատակարանի համառոտ տարբերակը տե՛ս Գուշակեան, Մայր ցուցակ հայերէն
ձեռագրաց Ս. Նշանի վանուց ի Սեբաստիա, Վիեննա, 1961, էջ 22։ Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է հիշատակարանի համառոտ տարբերակը «Հանդէս
Ամսօրեայ»-ից («Հանդէս Ամսօրեայ» 1924, էջ 515-516, Լ. Խ., № 12, էջ 11), «բ» հիշատակարանը բացակայում է (Ա. Ղ.)։
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անարժան[ի], ի յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց եւ ի վայելումն որդոյ իմոյ՝
Գրիգորին եւ քահանայապետին [] ՞, զորս փրկեսցէ Քրիստոս յամենայն
փորձութենէ. ամէն...

28
ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ
Վիեննա 1048, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 712-713

Գրիչ՝ Ղազար երէց
Վայր՝ Սեբաստիա մայրաքաղաք
ա
427ա Փառք Սրբոյ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեան՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգոյն յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն։
Գրեցաւ Այսմաւուրքս այս ձեռամբ՝ Ղազ[ա]րայ մեղապարտի եւ անպիտանի, ի հայրապետութեան տեառն Գրիգորի եւ ի թագաւորութեանն Հեթմոյ եւ Լեւոնի որդոյ Թորոսի եւ յեպիսկոպոսութեանն տեառն Ստեփանոսի
իւր ժառանգիւն Ներսիսի նորընձա քահանայի։ Արդ, գրեցաւ սա ի մայրաքաղաքս Սեբաստիա, ի թաղս, որ կոչի Մարքճակի1 ընդ հովանեաւ Սուրբ
Փրկչին եւ Սուրբ Յակոբայ եւ այլ եկեղեցեացս ի թուականութեանս Հայոց
ՉԾԱ (1302)։ Արդ, ես անպիտանս եւ անարժան ի դասս քահանայից, որ
անուամբս եմ կոչեցեալ եւ գործոյն ոչ կատարող՝ Ղազար երէց, յերեսս անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, անմեղադիր լինել խոշորութեան կամ սխալանաց, զի ըստ կար իմում շարագրեցի զսա, զի չէր իմ գործ, այլ փափաքն
զկայրն մոռանալ երետ, ստացայ զսա զաւակ ի Սիոն եւ ընդանիք յԵրուսաղէմ, յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, մաւր իմոյ՝ Հատորէ եւ հաւր իմոյ՝ Կարապետին եւ զուգակցին իմոյ՝ Կիրային եւ զաւակին իմոյ՝ Նազխաթունին,
որ տարաժամ ելին յաշխարհէս եւ փոխեցան առ Քրիստոս, ԺԸ (18)ամայ
մայրն էր, ԺԸ(18) ամաց դուստրն, եւ Աստուած որ առատն է ի տուրս բարեաց, ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի՝ կարդացողացտ եւ լսաւղացտ եւ համաւրէն
ամենայն հաւատացելոց։
Արդ, գրեցաւ սայ ի դառն եւ ի նեղ ժամանակիս, յորոց բազումք սովալլուկ եղեալ մեռան, եւ վաճառէին հայրք զորդիս եւ մայրք զդստերս, ուտէին
մեռելոտիս, նաեւ զմեռեալս։ Ո՛հ, ո՛հ, ցորենն չնիկն ԳՃ(300). պակաս Ի (20)
սպիտակ եղաւ եւ գարին ԲՃ (200). եւ չէր ի գտնուիլ. զարթ զքուշնայն որ
եղաւ Դ(4). նուկին ի մեկ սպիտակ եւ որ կերաւ՝ մեռաւ։ Այս ամենայն եկն ի
վերայ մեր վասն մեղաց իմոց։ Ո՞ կարէ պատմել զանցս աղետի, զոր ընդ
1

Այս հիշատակագրության մեջ թաղը կոչված է «Մարքճակ», մինչ ուրիշի մեջ`
«Մարքճահ» (Ցուցակ, էջ 712), (Ա. Ղ.)։
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քաղաք մեր եղեւ, որ մեր սուրբ քահանայքն տարաշխարհիկ եղեն եւ տանուտէրքն եւ տանդիկնայքն սովով մեռան։ Ո՜հ ու վա՜յ տարակուսանացն
զի չորս ամ գրեցաւ Այսմաւուրքս դառնութեան ժամանակիս:
բ
484ա Փա՜ռք արդար եւ սեռնեռակն ադոնաութեան, անպար, անիմանալի Հաւր, համալրաբար Որդոյ, որետեկեան Հոգւոյն տառիզի համաբոլոր
եզունակապէս եւ միասնական աստուածութեան. ամեն, ամեն: Արդ, ես՝
նուաստ ծառայ ծառայիցն Աստուծոյ աստուածպետականին Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի՝ Ղազար, որ միայն զանուն ստացեալ ունիմ զքահանայութեան եւ ոչ կատարող գտեալ գեղեցիկ եւ բաղձալի կրաւնին, այլ յամենայնի հեղգացեալ եւ զարտուղի ընթացեալ ի շաղուաց իմանալի ճանապարհին եւ խոտորեալ յաջ եւ յահեակ: Բայց թէպէտ ոչ գոյ իմ յոյս հասանել
մասին բարեաց յապառնիսն, այլ եւ ոչ եմ վայելե[ա]լ զներկեայս, զի մինչ
ծնա ի ծնողաց, զկնի սակավ ամաց փոխեցաւ մայրն իմ ի Քրիստոս, եւ ես
մնացի ի դառն վշտի յուսանալով ի Տէր, որ է հայր սրբոց յուսով, եւ նախախնամեաց զիս աստուածաբար հասոյց յարբունս հասակի եւ ամուսնացայ ըստ աւրենի աշխարհի, եւ քահանա Տեառն աւծա եւ կացեալ ամս սակաւ փոխեցաւ յաշխարհէ ամուսինն իմ եւ մնաց դուստր մի ի մխիթարութիւն տարակուսեալ եղկելի անձին իմ, զոր յետոյ եւ նա գնաց զկնի ծնողին։
Եւ ես զաւրէն հողմնակոծեալ եւ տատանեալ ալեաց ծովու, միշտ ի տապ եւ
յար ի տագնապ, զաւրէն այծեմանց փոփոխեալ տեղոջէ ի տեղի, հատեալ
յազանց եւ ի ծնողաց, նաեւ ի բարեկամաց, եւս եւ ի ծննդոց եւ իմ յայսքան
տարակուսանս վարանեալ կայի եւ ի մտի եդի ձեռն արկանել առ ի գրել
զսուրբ տառս այս, որ զբովանդակ տարոյն պատմէ մեզ զվարս եւ զճգնութիւն սուրբ հարցն արեամբ ներկեալ վկայից։ Բայց անվարժ եւ անտեղեակ
էի արհեստի գրչութեան, եւ իղձք եւ տենչումն անձին իմոյ հարկաւորեաց
զիս ձեռնարկել յիրս, որ վեհ էր քան զկար մեր։ Եւ յորժամ յանձն առի գրել
ի հոյակապ քաղաքս Սեբաստիայ, ի թաղքս, որ կոչի Մարքճահ, առ դուրս
Սրբոյ տաճարիս, որ յանուն Տեառն մերոյ Փրկչին եւ Սուրբ Յակոբայ, որ
հաստատեալ կայ հանդէպ գերահռչակ Վկայիցն Քառասնից սրբոց, եւ յանկարծ եհաս ցասումն պատուհասի յանցանաց մեղաց, եւ եղեւ սով սաստիկ
ի բոլոր աշխարհս Հոռոմոց եւ առաւել եւս ի մայրաքաղաքս այս, այնքան
մինչ մեծատունք եւ փարթամք սովալլուկ լեալ՝ ընդանեաւք առ ի չգտանելոյ
հացի, եւ աղքատք ուտէին զմարմին շանց եւ կատվաց եւ զմիս մարդոց մեռելոց եւ տղայոց, զորս գտանէին եւ թիւք սովամահ լեալք լցին դիակաւք
զերկիր, եւ ոչ ոք էր որ թաղէր զնոսա կամ աւաղէր կամ արտասուէր կամ
յողբ ուրուք հրաւիրէր, ոչ հայր որդոյ յաւգն հասանէր, եւ կամ մայր դստեր
մատն տատանէր. քահանայ բնավ անդ ոչ պատահէր, որ զմարմին Տեառն
բաշխէր, ընծայ Աստուծոյ Հաւրն նվիրէր, լուր ամենայն անձն նուաղէր, զա30
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րագընթաց ոտքն սփռէր, զաչին խփէր, զձեռնկունքն կապէր, արագ զհոգին
յերկինս առաքէր. ընդ մեղաց եմուտ մահ յաշխարհ եւ ընդ մեղաց պատահեցաւ սաստիկ դառնութեամբ, սուր անհնարին զմեաւք պատեցաւ։
Արդ, եղեւ զրավ գրոյս այս ի թվականութեանս Հայկազեանց սեռի ՉԾԱ
(1302), ի յաշխարհակալութեան Խազան խանի եւ ի թագաւորութեան բարեպաշտ աստուածասէր արքային Հայոց Հեթմոյ եւ ի հայրապետութեան
տեառն րաբունոյ մեծի եւ քաջ իմաստակի տեառն Գրիգորի եւ յեպիսկոպոսութեան նահանգիս մերոյ տէր Ստեփանոսի եղբաւրորդւոյ՝ սրբազան
տեառն Ներսեսի: Արդ, ես՝ նուաստ քահանայ Ղազար, գրող գրոյս եւ սուրբ
կտակիս, յերեսս անգեալ աղաչեմ զդաստ լուսերամից զսրբազան գործողքդ
աստուածացուցիչ խորհրդոյն, զի արժանի վարկանիջիք յիշել զծնողսն իմ՝
զԿարապետ եւ զՀատորին, եւ զուգակիցն իմ եւ զզաւակն իմ եւ զհամազինսն մեր եւ ըստ հոգւոյ եղբայրն իմ՝ զՊետրոս քահանայ. եւս առաւել
զարժանին յիշման զսուրբ եպիսկոպոսի՝ զտէր Ներսէս եւ զհայրազատսն
իւր եւ զամենայն արեան մերձաւորսն, կրկին եւ զիմս անարժանութիւն եւ
անարհեստ գրչութանս աղաչեմ չլինել մեղադիր, եւ ինքն իսկապէս բարին
Յիսուս, որ առատն է ի տուրս բարեաց յիշողացտ եւ յիշեցելոցդ առհասարակ ողորմեսցի եւ դոյզնաքեայ բանիս գրողի՝ Ստեփանոսի յոյժ յոգնամեղի. եւ Նմա փառք միշտ յամենայնի. ամէն։
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Գրիչ՝ Թօմաս
Վայր՝ Խորին անապատ
ա
33բ Յիշատակարան սուրբ թղթոցս։
Ես՝ նուաստ յամենայնի եւ յետին ծառայ ծառայից Քրիստոսի Թօմաս մեղապարտ եւ մեղսասէր եւ անիմաստ գրիչ, ըստ ըղձից փափաքման ոգւոյ
իմոյ, գտի զԸնդհանրական Թուղթս տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի եւ
գրեցի զսա ի լաւ եւ յընտիր օրինակէ, ի մեծիմաստ եւ հանճարեղ գրչէ՝ Գրիգորէ, որ ի Հռոմկլայէն, որ եւ նա գրեալ էր այսպէս1։
բ
148բ Գաղափարեցաւ յընտիր օրինակէ, որ գրեցեալ էր ի թուին Հայոց
751 (1302), ի Տանն Կիլիկիոյ2։
1

2

Գրված է Ներսես Շնորհալու «Թուղթ Ընդհանրականի» վերջում (Ա. Ղ.)։
Ձեռագիրն ընդօրինակված է 1779 թ. Կոստանդնուպոլսում Ստեփաննոս Ղուկասեան քարտուղարի կողմից։ Նույն գրչի այս գործի նույն օրինակից արված ընդօրինակությունն է նաև Երուսաղեմի 598 ձեռագիրը (տե՛ս Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե,
էջ 149-153), (Ա. Ղ.)։
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Փառք1 Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտենաս յաւիտենից. ամէն։
Ցանկութիւն մտաց եւ փափագ սրտի բազմադիմի օրինակաւք տեսանին
բաժանեալ ի վերա բնութեանս. ումեմն փառաց եւ մեծութեան, եւ այլ ումեմն յաղթութեան եւ տիրապէս հասանելոյ ի կամս սրտի։ Իսկ ես՝ նուաստս
եւ յետինս ի ծառայս ծառայիցն Քրիստոսի Թումաս մեղապարտ եւ անարժան եւ սուտանուն աբեղայ զամենայն ցանկութիւն սրտի եւ զխորհուրդ
մտաց եւ զյաւժարութիւն կամաց երկրորդ համարեցայ առ այս աստուածային գանձիս ստացումն, եւ զսա ստացայ ինձ յիշատակ անջնջելի եւ մեծութիւն անկողոպտելի։
Եւ զի յամենայն գործոց բարեաց թափուր եւ ունայն եմ, եւ ոչ զոք ունիմ ի
մարմնաւոր ազգէ ինձ յիշատակ զկնի մահուան իմոյ, ըստ մարգարէին, թէ.
Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընդանեակ յԵրուսաղէմ։ Եւ իմ վասն այսր
յուսոյ, ըստ ըղձից փափագման ոգւոյ իմոյ աշխատասիրեալ բազում տառապանաւք այսր եւ անդր յածմամբ յուզէի զբաղձալիս իմ։ Վասն զի ոչ համագումար գտի, որպէս տեսանէք ի միասին ժողովեալ, այլ որպէս միոյ մարմնոյ
մասունս ի բազումս յաւշեալ՝ առ ոմն ձեռք եւ առ ոմն ոտք անջատեալք ի միմեանց, երկաւրեայ՝ ե ՛ւ եռաւրեայ, ե ՛ւ եւս աւելի ճանապարհաւք։
Իսկ իմ ի բաց եդեալ զտկարութիւն մարմնոյս՝ զբոլորն լրմամբ ստացայ,
եւ ձեռն ի գործ արկեալ մեղսաներկ մատամբ իմով ձաբռտեալ գրեցի
զսրբոյ եւ զտիեզերալոյս դիտապետին Հայոց եւ զերկրորդ Լուսաւորչին
զտէր Ներսիսի զգեղեցկաբան վարդապետութիւն, որ առ ընդհանուր հայկազունսն, եւ զԹուղթսն որ առ թագաւորն Յունաց Մանուիլ վասն միաբանութեան զխնդիրսն եւ զընդդէմ պատասխանիսն, եւ զայլսն բազումսն՝ որ
յաղագս պէս-պէս եւ զանազան իրաց ասացեալ է բաղձալի ուսումնասիրաց
անձանց, ժողովեալ զբազումսն ի մի հաւաքմամբ դնել միմեանց առընթեր՝
իբր զծաղիկս՝ ի պսակ բոլորեալ, զի լիցի պատճառս հոգեւոր զբաւսանաց
ամենախակ եւ անկատար մանկութեան իմոյ, եւ ի սփոփանս սգապատ ոգւոյս՝ որքան աստուածային կամաւք ի մարմնի տաղաւարիմ. եւ զկնի հրաժարման յաշխարհէս առ երկնաւորսն՝ յիշատակ բարեաց մարմնոյ ինձ եւ
ծնաւղաց իմոց եւ ամենայն զարմից կենդանեաց եւ մեռելոց, զորս աղաչեմ
յիշել ի Տէրն Քրիստոս թողութիւն մեղաց։
Արդ, գրեցաւ սա ի հռչակաւոր անապատիս, որ կոչի Խորին, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սրբոյն Գրիգորի եւ Սրբոյ Նշանիս եւ այլ
սրբոցս, որ է մերձ ի սահմանս Բարձրբերդոյ եւ Լեւոնկլային անառիկ դղեկացն, ի թուականիս Հայոց եօթն հարիւր յիսուն եւ մէկ (1302)։ Ի թագաւորութեանն Հայոց Հեթմոյ, զոր եդիր զեղբաւրորդին իւր՝ զպարոն Թորոսի, որ
կոչի Լեւոն մանուկ տիաւք յաթոռն իւր, եւ ինքն ի կարգ կրաւնաւորութեան
1

Այս մասը բերում ենք «Թղթի» 1825 թ. Կոստանդնուպոլսի հրատարակությունից
(տե՛ս «Վերջաբանութիւն գծողի գաղափարիս, յորոց վերայ եղեւ տպեցումն
գրքոյս, էջ 229-230), (Ա. Մ.)։
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մտեալ, եւ խորագէտ իմաստութեամբ եւ նախահոգակ մեծահանճարութեամբ
յանձն առեալ հոգայ զաշխարհս մինչեւ յարբունս հասցէ թագաւորն: Եւ ի հայրապետութեանն տեառն Գրիգորի զորոց զկեանս սոցա տացէ Տէր բազմամեայ կենդանութեամբ եկեղեցւոյ իւրում սրբոյ ի հաճոյս կամաց իւրոց։
Եւ արդ, աւարտեցաւ սա ի դառն եւ յանբարի ժամանակի, յորում ազգն
իսմայէլեան առին զաշխարհս յաւար եւ ի գերութիւն ասպատակաւ, եւ
անխնայաբար ի սուր սուսերի մաշեն զամենայն քրիստոնեայս։ Նաեւ նախքան զտասն ամ գրութեան տառիս՝ գերեալ եղեւ ի տաճկաց հայրապետական Աթոռն Հռոմկլայ, յորմէ եւ եմ ես նուաստս, եւ տարաշխարհիկ եղեալ ի
հայրենի տեղւոյ իմոյ, յերբեմն ի վաղնջուց ամաց ճոխութեամբ փառաւորեցելոյ, ի նշանաւորն ասեմ դղեկէ, յորմէ ամաւ եւ կիսով նախքան զառնուլն
պատահեաց ինձ ելանել եւ գալ յաշխարհս Կիլիկիոյ՝ յուսով տեսութեամբ
Սուրբ գերեզմանին Քրիստոսի։ Զոր վարկանիմ թէեւ ոչ ըստ իմոյ արժանեաց, այլ վասն անչափ խնամոց Տէրն դիպեցաւ այս՝ ոչ տեսանել ի ժամանակի պաշարման դղեկին զանհանդուրժելի նեղութիւնն, որոյ եւ լուրն պակուցանէ զլսաւղս։ Որք եւ բազումք, մանաւանդ բնաւքն սննդակիցք իմ եւ
ազգայինք ի պէս-պէս մահս եւ ի գերութիւն վարեցան մեծ թշուառութեամբ
արտաքս քարշեալք ի մայրենի գրկանց պանծալի դղեկին։
Յաղագս որոյ յոտս սրբոցդ եւ իմաստնոցդ անկեալ, պատահելոցդ ասեմ
սուրբ մատենիս, եւ աւգտեցելոց ինչ ի խոշոր աշխատութենէ աստի, սրտի
մտաւք արժանի առնել յիշման ի մաքուր աղաւթս ձեր զծնաւղսն իմ, զբարեբարոյ հայրն իմ՝ զՅոհաննէս, եւ զհաւրեղբարսն իմ՝ զԳրիգորէսն, եւ զԳրիգորն, եւ զԶաւրավարն, եւ զՊետրոսն, զՄանուկն, եւ զԿոստանդին, որ սրախողխող եղեն յանաւրինաց։
Նաեւ զհաւրաքաւրադուստրն իմ եւ զհոգեւոր մայրն՝ Մարեմթագ, սնուցիչ մանկութեան իմոյ, եւ զամենայն ազգատոհմն իմ եւ զերախտաւորսն. եւ
զիմ անարժանութինս ի տեղափոխ յածմամբ այսր եւ անդր վտարեալ վասն
ըստ մեղաց իմոց բազմաթշուառ բերմանց ժամանակիս. զի աղաւթից ձերոց
միջնորդութեամբ վճարեալքն մահ/// 1եւ անհնարին տրտմութիւն պատեաց
զիս, եւ ես այլում տեղւոյ թողի եւ ժամանակի։
Քանզի թուականիս Հայոց ՉԽԹ (1300) եղեւ սով սաստիկ յերկրիս Կիլիկեցւոց եւ յերկարեաց մինչեւ ցայս ամ. որ է թիւն ՉԾԱ (1302) եւ այս ի
Տեառնէ է վրէժխնդրութիւն յաղագս պէս-պէս չար գնացից մերոց. քանզի
մեղաք Տեառն Աստուծոյ մերոյ յամենայն գործս մեր, եւ անաւրինեցաք ըստ
ամենայն գնացից մերոց, եւ առհասարակ ամենեքեանքն խոտորեցաք եւ ի
միասին անպիտանացաք՝ ըստ մարգարէին. Մանաւադ որք զառաջնորդականն ունին աշտիճան՝ աւտարացան միանգամայն ի ճշմարտութենէ, եւ
1

«Յայսմ տեղւոջ յիշատակարանիս զերիս թուղթս պակասեալ գտաք, որք երեքն ի
միասին կարէն հաւաստիլ միոյ թղթոյ, յայսմ տպեցելոյս. իսկ որ վերստին սկսանի՝
դարձեալ ի գաղափարէն է»,– գրում է հրատարակիչը (Թուղթ, տպ. 1825 թ., էջ
230), (Ա. Մ.)։
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ծառայք եղեալք չար տերանց՝ մամոնայի ասեմ եւ այլոցն, որ նմին հետեւին,
եւ լռեցին լեզուք նոցա ի խրատուէ եւ ի յանդիմանութենէ. եւ գրեթէ ամենայն բարեաց հետեւմունքն լռեցին յամենեցունց։
Արդ, ի սոյն յայսմ բազմավրդով ժամանակիս աւարտեցաւ սա ի փառս
Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեան։

30
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երևան, Պատառիկ 350

Վայր՝ [Կիլիկիա]
1ա [Ի թու]իս Հայոց ՉԾԱ (1302), յամառնային եղանակէս, յիշենք զպարոն Հե[թում] զով /// իւր, զի փրկի յամենայն աւրոգայթից թշնամւոյն եւ
պահպանեալ լիցի [ժառան]կ նորա զկնի առաջնոցն առ Քրիստոս, որպէս
զպարոն Աւշին Գաւղկայ եւ զԱռիւծ /// այ, եղբայր։ Քրիստոսասէր եւ բարէպաշտ իշխանաց իշխանն պարոն Հեթում ի /// ջայ եւ ընդ բնակիչս սոցա, եւ
ունի մասն յամենայն բարեաց, որ կատարի ի /// հասարակաց աղաւթից եւ
յառանձնակայէն սկսեալ ի. Տէր, եթէ շրթանց /// [սուր]բս, եւ յՈղորմայէն եւ
ի մեղսքաւիչ սուրբ պատարագէն մինչեւ ցայն որ ասէ. Աւրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ, եւ յերեկոյին, որ ասէ. Ես առ Աստուած կարդացի /// քաղցրաձայնս շարականաց, ի սուրբ Աւետարանս եւ ի յաղաւթսն մին /// յա եւ յողորմութեանցն, որ յաղքատսն եւ ի տնանկսն ի հիւրսն։ Այլեւ ի հիւան[դսն
առհ]ասարակ յամենայնսն յամենայնի մասնակիցս եւ հաղորդս արասցէ ///
խ։ Նաեւ զկնի ելից իւրոց յաստեացս պարտական եմք եղբայրական /// լոցս
զյիշումն յաղաւթս, եւ զմեղսաքաւիչ սուրբ պատարագսն եւ զայլսն /// երձ
միեղեն եղբայրութեանս եդաք զդաշինս զայս եղբայրական սիրոյ /// եւ որ
զկնի մեր գալոց էք, պարտական էք յաւժարական սիրով կատար/// իսկ եթէ
զբ /// ան ժամանակիս մա[ս ն]որա հանդիպի յայ /// մ նահատա /// զամենեսեան առհասարակ, որ էք բնակիչք անապատիս, զի եղբայ[ր] /// ուսջիք ի
դրունս սուրբ քաւարանացս ըստ խնդրածոց եւ ըստ փափագ[անաց հակ]առակողքն եւ ընդդիմացողքն ընդ բանիւ եղիցի։
[Բար]ի եւ ամենաւրհնեալ եղբայր մերոյ պարոն Հեթմոյ ի թագաւորութեանս Հայկա[զեանս] /// եւ կնքեցաւ մերով ձեռնագրովս, որ այժմ վերատեսուչս եմ սուրբ ուխ[տիս] /// յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
/// ծառայ Աստուծոյ՝ Մխիթար, ծառայ Աստուծոյ՝ Սարգիս, ծառայ Աստուծոյ՝ Ներսէս, Թորոս /// ս, Բարսեղ, Կարապետ, Պետրոս, Կոստ[ա]նդին,
Ստեփանոս, Մատթ[էոս], Հայրապետ, Գրիգոր, Յակոբ, Ղուկաս, Վարդան
կաւշկար, Յոհան[էս]։
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ՃԱՇՈՑ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԵԱՆ
Հռոմ 1, Եգիպտացւոց եկեղեցի, Ն. Ակինեան, Ցուցակ Հռոմի, էջ 52

Գրիչ՝ Տիմաւթ քահանայ
Վայր՝ Փերուժ
197բ Փառք համագոյ եւ միասնական Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ
եւ Սրբոյ Հոգւոյն. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Յամի ՉԾԱ (1302) Հայոց թուականի յանկ ելեալ աւարտեցաւ աստուածախաւս մատեանս, որ կոչի Ընթերցուած ի պայծառութիւն սրբոյ եկեղեցւոյ
եւ ի լուսաւորութիւն մանկանց Սիովնի: Բայց արդ, գրեցաւ սա ձեռամբ յոգնամեղ եւ անարհեստ գրչի եւ անարժան քահանայի Տիմաւթի, ի խնդրոյ պատուական քահանայի Յակոբա, յաշխարհիս Իտալացւոց, ի քաղաքս որ կոչի
Փերուժ, ընդ հովանեաւ Սրբոյ աւետարանչիս Մաթէոսի: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք այսմ տառիս տեսութեամբ կամ ընթերցմամբ, յիշեսջիք ի մաքուր աղաւթս ձեր զվերոյգրեալն զՅակովբ, զվերատեսուչ Տանս
Հայոց, նաեւ զպատուելի քահանայ զԹորոս եւ զեղբայրն մեր՝ Վարդան, եւ
զայլ միաբան եղբայրութիւնս եւ որք աշխատել են ի սմա, եւ որ յիշէ եւ
Ողորմի ասէ, գտցէ զողորմութիւն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ:

32
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 1951, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 517-518

Գրիչ՝ Ներսէս Տմունդ
Վայր՝ Ապիթերպի քաղաք, Իտալիա
ա
783ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ
Հոգւոյն. ամէն։
Յամի յՉԾԱ (1302) թուականութեան Հայկազնեան տումարի կատարեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Ներսէսի Տըմունդի, ի քաղաքիս Ապիթերպի, ի յաշխարհիս Իտալիի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Առաքելոցն Քրիստոսի
Պետրոսի եւ Պաւղոսի, եւ Սիմովնի եւ Յուդայի ի խնդրոյ պատուական կրաւնաւորին Մխիթարա Ուռհայցոյ. զի մեծ փափաքանաւք ետ ինձ գրել զսա ի
ստոյգ եւ ի լաւ աւրինակէ Ռստակէս Կողբացի կոչեցեալ, եւ շնորհեաց յետ
մահուն իւր Սուրբ Աստուածածնին Տանն Հռովմայ. իւր յիշատակ անջնջելի
աստ եւ ի հանդերձելումն, որ ի յատենն հանապազ ընթեռնուն։
Արդ, աղաչեմք զամենեսեան զընթերցողքդ եւ զաւրինակողքդ անմոռաց
յիշամբ յիշել զվերոյգրեալքս, ի սուրբ յաղօթս ձեր՝ զՆերսէս եւ զՄխիթար եւ
զՍարգիս եւ զԹորոս, հանդերձ ծնողաւք եւ զամենայն աշխատեալքն ի սմա։
Դարձեալ աղաչեմ զառաջնորդ տեղոյդ զեպիսկոպոս եւ զվարդապետ, եւ
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զհայրապետ, եւ զեկեղեցպանն, եւ զհամաւրէն եղբարքդ, որ սուրբ Աւետարանս ոչ ծախվի եւ ոչ գրաւ կընվի, այլ հանապազ յատենին ընթեռնուն ի յիշատակ վերոյգրելոցն։ Եւ որ ոք յանդգնի առնել այլ իմն, մեծ դատաստան
ընդունելոց է ի Քրիստոսէ: Եւ Աստուած աւրհնեսցէ զկատարողքն մեր հրամանիս, եւ որ ոք յանդգնի քերել զյիշատակս մեր եւ կամ առնել այլ իմն,
նզովեալ լիցի ի Քրիստոսէ եւ ջնջեալ լիցի յիշատակ նոցա ի դպրութենէն
կենաց. եւ Քրիտսոսի փառք յաւիտեանս. ամէն։
բ
362ա Յիսուս Քրիստոս Աստուած ճշմարիտ բարեխաւսութեամբ սուրբ
ծնաւղին Քո Մարիամու եւ սրբոց առաքելոցն Պետրոսի եւ Պաւղոսի եւ
սուրբ աւետա[րա]նչին Մարկոսի, եւ ամենայն սրբոց Քոց, ողորմեա՛ ստացողի սուրբ Աւետարանիս՝ Մխիթարա Ուռհայցո եւ ծնաւղաց իւրոց. ամէն։
Եւ մեղապարտ գրչիս՝ Ներս[էս] Տըմունթիս եւ ծնողաց. ամէն։ Եւ սպասաւորի հիւրանոցիս՝ Թորոս Կամախեցոյ եւ ծնողաց իւրոց, եւ յիշողքդ եւ յիշեալքս աւրհնեալ լիցին ի Քրիստոսէ. ամէն։
գ
365ա Ստացաւղ սուրբ Աւետարանիս զկրօնաւորն Քրիստոսի՝ զՄխիթար,
յիշեցէ՛ք ի Տէր, եւ զՆերսէս եւ զԹորոս ծնողաւք մերովք. ամէն։
Նոյնպէս յիշեսջիք ի Քրիստոս՝ զՍարգիս Ֆացուլցի եւ զծնողս իւր ի Քրիստոս, զի իւր ջանիւ եղեւ Աւետ[ար]անս Քրիստոսի, Տանս Հռովմա Սուրբ
Ա[ստուածա]ծ[ն]ին անջնջելի յիշատակ մանկանց սուրբ եկեղեցոյ. ամէն։

33
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (11)
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 103

Գրիչ՝ Սերոբ քահանայ
Օրհնութիւն Հօր... ՉԾԱ (1302) ի թուականութեան Հայկազեան տումարիս, ի հայրապետութեան տեառն Գրիգորոյ Հայոց վերադիտողի եւ կաթուղիկոսի, ի ժամանակիս Ղազան ղանին՝ որդւոյ Արղունին...: Յիշեսջիք
զտրուպ գրիչս՝ զՍերոբս [քահանայ]1 ի շնորհաբաշխ յաղօթս ձեր, եւ
զծնողսն իմ փոխեցեալ ի Քրիստոս՝ զԼիանն հայրն իմ, եւ զմայրն իմ՝ զՏիրացն, եւ զեղբարսն իմ՝ զՊարոնլուսն՝ զնահատակեալսն ի ձեռաց անօրինաց վասն սիրոյն Քրիստոսի/// 2

1

2

Հիշատակարանի ընդօրինակող Ղ. Փիրղալեմյանը կարմիր թանաքով ավելացրել է
«քահանայ», հավանաբար հիմք ունենալով հիշատակարանի չարտագրված մասի,
կամ նույն ձեռագրում եղած մի այլ հիշատակագրության համապատասխան տվյալը
(Լ. Խ., №, էջ 10, ծնթ. 2)։
Ղ. Փիրղալեմյանը ծանուցում է «Երկու տող եղծեալ էր» (էջ 103), (Ա. Ղ)։
36
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ԹՈՎՄԱՅԻ ԱՐԾՐՈՒՆՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՏԱՆՆ ԱՐԾՐՈՒՆԵԱՑ
Երեւան 10451

Գրիչ՝ Դանիէլ կրաւնաւոր
Վայր՝ Աղթամար
321բ Փառք եռահիւսակ, զուգակշիռ, եռաչափեան համագոյ Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն, որ ըստ անբաւ մարդասիրութեանն
եւ առատ բարերարութեամբն իւրով ետ զաւրութիւն տկար եւ ողորմելի, եւ
եղկելի, մեղսամած անձինս հասանել յաւարտ սորա։ Գոհութիւն եւ անդադար փառափանութիւն հանդերձ երկրպագութեամբ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Շնորհաւք ամենակալին Աստուծոյ Հաւր եւ Միածնին Յիսուսի Քրիստոսի
եւ Սուրբ Հոգոյն ճշմարտի, աստ անյանգ [ե]լեալ աւարտեցաւ գեղեցկա
||(322ա)յարմար Պատմութիւնս այս, զոր արարեալ ստուգաբանութեամբ
անյաղթ եւ գիտնական վարդապետին Թովմայի, սկսեալ ի յԱդամայ մինչեւ
ի Նոյ, եւ անդի եկն աստիճանաւ վերուստ ի վայր, մի առ մի, բազում աշխատանաւք, ճշգրտաբար եկն եհաս ի յազգն Արծրունեաց, եւ մի ըստ միոջէ շարակարգեալ զազգն եւ զիրն, եւ զթիւն, եւ զպատճառս նոցա, եւ թէ որպէս
բազում ջանք եւ աշխատութիւն կրեալ նոցա, հանդերձ պատերազմաւ ընդդէմ այլազգեաց, եւ բարձին զչարութիւն նոցա ի բազում տեղեաց, որչափ եւ
կարողութիւն նոցա եհաս։ Եւս առաւել աստուածապսակ եւ բարեպաշտ եւ
ամենիմաստն թագաւորն Հայոց Գագիկ, որ իմաստութեամբ եւ ուղղափառ
վարուքն իւրովք եւ կամաւքն Աստուծոյ տիրեաց բազում աշխարհաց, զոր
կայ յիշատակեալ ի սմա, եւ խաղաղութեամբ պահեաց զամենայն աւուրս
կենաց իւրոց ի հինից թշնամեաց։
Եւ եղեւ առիթ շինութեան եկեղեցեայց եւս առաւել գերահռչակ եւ սքանչելագործ սուրբ եկեղեցոյս Սուրբ Խաչիս Աղթամարայ, ընդ որոյ հովանեաւ
շարագրեցաւ Պատմութիւնս այս ի թուականութեանս ||(322բ) Հայոց յեւթնհարիւրերորդի, յիսներորդի երկրորդի (1303), եւ յաշխարհակալ թագաւորութեանն Ղազանի, հրամանաւ եւ ծախիւք աստուածապատիւ եւ երջանիկ,
երիցս երանեալ ամենիմաստ հայրապետիս Հայոց տեառն Զաքարիայի, որ է
յոյժ բարի եւ առատամիտ, եւ աղքատասէր, եւ աստուածային ձրիւք բարգաւաճեալ, եւ ի խնդրոյ աստուածարեալ գիտնական եւ արդիւնական վար37
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դապետի, միանգամայն եւ արհիական աստիճանի արժանացելոյ տեառն
Ստեփանոսի, որ է ակն Արեւելեան եւ աթոռակալ Մեծի Սիւնեաց Տանն, եւ
եթե նախնականաւքն քննեսցուք զնա, ոչ ոք է յիշխանացն եւ յիշխեցելոց
Արեւելից Կողմանցն բարձրագոյն, քան զնա, զի ամենեցուն քաջայայտ է
ազգքն եւ նախնիքն նորա, եւ նա այնպէս է ի մէջ նոցա փառաւորագոյն եւ
պայծառ, որպէս զարեգակնն ի մէջ աստեղաց։ Եւ նա վասն սիրոյն աստուածային խնդրեաց զՊատմութիւնս ի մերոյ աստուածընկալ եւ սրբասէր, եւ
աթոռակալ սուրբ Լուսաւորչին, ի տեառն Զաքարիայէ։ Իսկ սա մեծ ջանիւ
ետ գծագրել զսա յաղագս խընդրոյ նորա, եւս առ||(323ա)աւել կամեցող
եղեալ այսմ գործոյ ամենիմաստ եւ բարեմիտ, հեզ եւ խոնարհն, հարազատ
եղբայր տեառն Զաքարիայի՝ Ամիր Գաւրգին, զոր Տէր Աստուած զնոսա ընդ
երկայն աւուրս արասցէ, անփորձ պահելով յամենայն որոգայթից թշնամեաց, յերեւելեաց եւ յաներեւութից՝ հոգւով եւ մարմնով՝ զամենայն աւուրս
կենաց իւրեանց. ամէն։
Եւ ես ամենամեղս եւ անարժանս եւ անյիշելիս ի կարգս գրչաց եւ կրաւնաւորաց՝ Դանիէլ անուն, ըստ իմում տկարութեանս յանձն առի գրել զսա ի
դուռն մեծ եւ պանծալի Սուրբ Խաչիս Աղթամարայ, զոր վերագոյնն յիշեցաք։ Եւ դարձեալ յերես անկեալ աղաչեմ զբարի ընթերցողսդ եւ անմեղադրութիւն խնդրեմ վասն սխալանաց գրոցս, եթէ աւելի կամ պակաս գտանիցի
ի սմա, եթէ կետ, եթէ տուն, եւ եթէ ստոր, եւ եթէ յայլ ինչ բառ ի Խէ կամ ի Հոյ,
զի գիտնականքն քաջ գիտեն, որ ի հին գրեանք այսպիսեացս ոչինչ փոյթ է
արարած, եւ ես անհմուտ գոլ սոցա, զոր լսեալ եաք յեկեղեցական գրոց ի
բառ||(323բ)իցս յայսցանէ, զնոյն գրեցաք, եւ զոր արտաքոյ սոցա էր, ոչ գիտելով, թէ որպէս էր։ Եւ ի ձենջ խնդրեմ, զի ըստ աստուածասէր կամաց ձերոց միայն զԱստուած ողորմին շնորհէք մեզ եւ ծընաւղաց մերոց, զի եւ դուք
գտջիք զողորմութիւն յԱստուծոյ, յաւուրն աներեկ գալստեան Նորա, եւ ինքն
եղիցի աւրհնեալ, գովեալ եւ բարեբանեալ յամենայն յարարածոց, յիմանալեացն եւ ի զգալեացս, այժմ եւ հանապազ յաւիտեանս յաւիտէնից. ամէն։
Դարձեալ կրկին աղաչեմ եւ զուսուցիչն իմ՝ զՍիմէոն պատուական քահանայ, որ ի բազում արուեստից իւրոց զսակաւ գիրս մեզ ուսոյց, եւ զնա յիշել
ի Տէր սըրտի մտաւք եւ զծնողսն նորա. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ
փա՜ռք յաւտեանս. ամէն։
բ
34բ Անմեղադրութիւն խնդրեմ, զի յաւրինակն այնց էր գրած1։
գ
35ա Յայս տեղս այլ տարէհաշիւ մի պակաս էր2։
1
2

Գրված է «ի վերջին ամի սորա տիրէին եգիպտացւոց հովիւքն». վերջին բառն է
շփոթել գրչին (Ա. Մ.)։
«Դերկիւղոս ամս», այստեղ իսկապես թիվը պակաս է (Ա. Մ.)։
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դ
36բ Աւա՜ղ, ամէն պակաս է1։
ե
89բ Գծագրեցաւ գիրքս այս առաջի Սուրբ Խաչիս Աղթամարայ հրամանաւ տեառն Զաքարիայ վերադիտողի Հայոց սեռի, զոր Տէր Աստուած յամայրամ ժամանակս շնորհեսցէ սմա անփորձ յամենայն յորոգայթից երեւելեաց եւ աներեւութից, հանդերձ բա[ր]եպաշտ եղբարբն իւրով, որոյ
անունն՝ Ամիր Գաւրգի ճանաչի, ընդ որ աղաչեմ եւ զմեղուցեալ գրիչս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։
զ
109ա Ընդ այս միաւորեայ, ի յաւրինակն տետրափոխ էր լեալ, եւ այս
ճառս յետեւյառաջ էր անցեալ։ Այս որ վերջքս այլ յառաջն գիտի Դ (4)
տետրն քան զՄահմետայ պատմութիւնն՝ Բ (2) թղթով յառաջ, եւ մեզ մի՛ մեղադրէք։
Յետս ընթայ ԾԹ (59) թուխթ եւ զառաջին ԺԲ(12) թողեալ թուխթսն ի
ճառի[ս] վերջքս միաւորեայ եւ այն է։
է
165ա Քրիստոս Աստուած այս սուրբ վկայիս բարեխաւսութեամբ զտէր
Զաքարիայ զՀայոց վերադիտողն բարձրացոյ աւրստաւրէ ի վերայ աշխարհիս պայծառ իբրեւ զարեգակն, եւ զսիրտ աշխահակալ թագաւորին Ղազանի քաղցրացոյ ընդդէմ նորա եւ յաջողեա զգործս իւր ի բարի, զժամանակս
նորա յերկարեա մինչեւ ի խորին ծերութեանն, ընդ նմին եւ զհարազատ եղբաւր իւրոյ՝ զԱմիր Գաւրգոյ, որոյ հրամանաւ գրեցաւ Պատմութիւնս այս ի
բարձրանշան եւ ի հռչակաւոր դուռն Սուրբ Խաչիս Աղթամարայ, ի թուականիս Հայոց ՉԾԲ (1303). եւ Քեզ փա՜ռք հանդերձ Հարբ եւ ամենասուրբ Հոգւոյդ. ամէն։
ը
199բ Աւա՜ղ զայս շոքս ու զճանճերս զաչքս կու հանեն։
թ
308բ Աւա՜ղ թղթիս, որ յայս ճառէս ընկած է։
ժ
309ա Աւա՜ղ յայս ճառէս թուղթ է անկեալ, վերջքն չկայ։
1

Գրված է գրչի ձեռքով լուսանցքում (Ա. Մ.)։
39

ՉԾԲ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1303

ժա
274բ Քրիստոս Աստուածյ, Քո անյաղթելի Խաչի զաւրութեամբն զտէր
Զաքարիայն պահպանեա՛ յամենայն հնարից թշնամեաց իւրոց, յերեւելից եւ
յաներեւութից. ամէն1։

35
ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵԱՆՆ
ԵԶԵԿԻԷԼԻ ԵՍԱՅԵԱՅ ՆՉԵՑՒՈՅ (15)
Երեւան 5566

Հեղինակ՝ Եսայի Նչեցի
Վայր՝ [Գլաձոր]
356բ [Վերջաբանութիւն Եսայեայ վարդապետի, որ ի Նիճ գաւառէ]:
Փառք Նմա միշտարգելով ընդ Հաւր եւ ընդ Հոգոյն իւրում Սրբոյ. այժմ եւ
անսպառ, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Արդ, ըստ հայցման հաճութեան
բարէսէր կամաց երջանիկ եւ գերիմաստ նախասացեալ արհիականին [Ստեփաննոսի 0րբէլեանց] յաւրինեալ շարագրեցի զՏեսութիւն աստուածաբան
մարգարէիս կարճ եւ համառաւտ տեսութեամբ, ի թուիս Հայկազեան տոհմիս տովմարի ըստ հոլովման ամաց եւթնհարիւր յիսուն եւ երկուց (1303), ի
դառն եւ անբարի ժամանակիս, որ տատանեալ ծըփիմք ամենաներհակ արկածիւք ի ներքուստ եւ արտաքուստ, որ ափշութիւն գործէր տեսականին եւ
ընդմ[ի]ջումն գործոյս քննութեան։ Սակայն ըստ կարի իմովս անարգութեամբ հարկեցուցիչ հրամանաւ, ի ձեռնատուութենէ Հոգւոյն, գրեցի զսա
աղքատ եւ չքաւոր սեղանով զծառայակիցսն կերակրելով, եւ հայցեմ յամենայնէ ներումն գտանել սխալանաց, որ աստ գտանի։ Իսկ եթէ յաւգուտ ումէք լինիցի, շնորհակալութիւն Հոգւոյն շնորհաց եղիցի եւ կաթ աղաւթից
ձերոց ցաւղեսցի ինձ ի տապան իմ գերե[զ]մանի։ Եւ եղկելի մատանցս այս
վաստակ [մտերիմ եւ] խոհեմ քննողացդ ի վայելս մեծ եւ յաւգտութիւն
[եղիցի]2։ Նաեւ զաշխատասէր եւ զառատամիտ վարդապետն Յոհաննէս3,
1

2
3

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Թովմա Արծրունու Պատմության
գլխավոր հիշատակարանի տպագրի (Թիֆլիս, 1917 թ., էջ 517- 520) և Ղ. Փիրղալեմյանի ձեռագրից կատարված ընդօրինակության (Երեւան 6273, էջ 105-107) համեմատությունը (Լ. Խ., № 14, էջ 12-14), (Ա. Ղ.)։
Շեղված հատվածը այլ գրով է (Ա. Ղ.)։
Լուսանցքում նոր ձեռագրով գրված է «որ է Որոտնեցին» սխալ ծանոթագրությունը
(Լ. Խ., № 15, էջ 14, ծնթ. 1): Երևանի № 1241 ձեռագրի գրչության ժամանակի
1612 թ., հիշատակարանը ճշտում է, որ գործն ընդօրինակվել է Մեկնության կատարյալ օրինակից. «Ի լաւ եւ ընտիր աւրինակէ Յոհաննիսի Եզընկացւոյ վարդապետի, զոր շնորհիւ Տեառն սկսայ եւ ողորմութեամբ նորին յանկ ելեալ յաւարտեցաւ
տառս Մեկնութեան մարգարէին Եզեկիէլի» (էջ 313ա), (Ա. Ղ.)։
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զծնեալ որդեակն իմ ի Քրիստոս, ի ձեռն որոյ սրբագրութիւն տառիս եղեւ,
յիշեցէ՛ք բարի1 կամօք, զի ըստ աշխատանացն զհաւատացումն ընկալցի ի
Տեառնէ։ Եւ դուք, ո՜վ աշակերտք բանի, որք պատահէք այսմ աստուածային
հանդիսի, աւրինակելով զսա, գրեսջիք եւ զսակաւ զայս արձան յիշատակին
մերս տաժանմանց, զի մի լինիջիք բազմիս առօղ եւ սակաւին ոչ տուօղ, այլ
ընկալեալ ի ձեռաց մերոց յըղկեալ վէմն այս կենդանի յամայիս արգելանի,
առեալ դիցի ի հիմունս Նոր Սիոնի, որով աւրհնեալ փառաւորեսցի ամենասուրբ Երրորդութիւնն, անբաժանեալ ի ներկայս եւ յապառնին եւ յանսպառ
յաւիտենին. ամէն։

36
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ ՄԱՐԳԱՐԷԻՑ ՆԵՐՍԻՍԻ
ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ ԵՒ ՄԵԿՆՈԻԹԻՒՆ ԴԱՆԻԷԼԻ
ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՐԵՒԵԼՑՒՈՅ (16)
Երեւան 3606
(տե՛ս նաեւ 1337 թ.)

Գրիչ՝ Թադէոս
Վայր՝ Նռնաւնից վանք
ա
275ա Յորժամ գրեցաւ եւ յանկ ելեալ աւարտեցաւ բացայայտութիւն
դպրութեանս աստուածախաւս երկոտասան մարգարէիցս, դիտապետք Հայոց՝ տէր Գրիգոր, տէր Զաքարէ եւ տէր Ստեփանոս Աղուանից եւ վարժապետ Եսայեայ ||(275բ) եւ ստացաւղ սորին՝ պատուական եւ աստուածախաւս րաբունին Յոհանէս եւ թագաւոր՝ Հեթում՝ այր բարեպաշտ եւ իմաստասէր եւ մանաւանդ աստուածասէր, եւ կայսր՝ աշխարհակալ Խազան ղան՝
յազգէն նետողաց, տիրելով Հայոց եւ Ասորոց, Վրաց եւ Աղուանից, Մարաց
եւ Պարսից, Թուրքաց եւ Հագարացոց։ Բայց գրեցաւ հրամանաւ վերասացեալ առնն Աստուծոյ՝ Եսա[յեայ] րաբունապետի, ի խնդրոյ Յոհանէս վարդապետի եւ ձեռամբ Թադէոսի անարհեստ գրչի, ի թուիս Հայոց ՉԾԲ (1303),
ի գաւառիս Այրարատեան, ի վանքս, որ կոչի Նռնաւնից, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Աստուածածնիս եւ այլ կենսակիր սուրբ նշանացս։ Այլեւ գրեցաւ ի
դառն եւ դժընդակ ժամանակի, ձմեռան յեղանակի, բազում տառապանաւք
եւ նեղութեամբ։ Երբեմն ի ցրտո եւ ի ձմեռնային խստութենէս տառապէի,
երբեմն ի թաթարի գալոյ ու գնալոյ ու ի տեղացս աւերութենէն մեք փախս1

Հիշատակարանի շարունակությունը, վերջին թերթի կորստի պատճառով չի պահպանվել այս ձեռագրում, պակասը լրացրել ենք Երևանի № 1241 ձեռագրից, էջ
313ա (Լ. Խ., էջ 14, ծնթ. 2)։
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տական լինէաք ու մխիթարութիւն ոչ ուստէք. ու ես հայնց կամէի, որ ամէն
գիր ոսկի էր լե[ա]լ. ապա մեր կարողութիւնս այս չափ էր, Աստուծոյ սիրոյն
համար անմեղադիր լերուք. որոց՝ հանդիպելոցդ սմին հայցեմք ի ձէնջ յիշատակիլ բարի յիշատակաւն Քրիստոսիւ ստացող սորին՝ Յոհանէս վարդապետ եւ աշխատողքս, ի փառս աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն։
բ
Գրիչ՝ Մխիթար վարդապետ
Վայր՝ Գայլիձոր
276ա Եւս եւ զաղախինն տեառն՝ զԱսուդայն յիշեսջիք ի Քրիստոս, քանզի ի նորա սակս յիշատակի տուեալ եղեւ գծագրել զսայ, ի վարժս աւկտի
մանկանց նորոյս Սիոնի։ Աւկտեալքդ յայսմ տառէ զվեր յիշատակեալ զաղախինն Աստուծոյ՝ զԱսուդայն յիշեսջիք ի Տէր։
333ա Գրեցաւ Վերլուծութիւնս Դանիէլի մարգարէի յանապատիս Գայլիձոր անւանելոյ, ի թուի ՉԾԲ երորդի (1303), աւժանդակութեամբ մերոյս
սրբազան եւ արդիւնական րաբունապետի Եսաիաս անուն առձայնելոյ, ի
ստացումն եւ ի խնդրոյ պատուական եւ աստուածահաճոյ Յոհ[անէս] վարժապետի եւ իմս հոգւոյ հարազատի, ձեռամբ անպիտան եւ անարժան
Մխ[իթար] պիտականուն վարդապետի. եւ որք հանդիպիք այսմ սոփերի
արգասաւորի, զՔրիստոս Աստուած ողորմեսցին անյապաղ հատուսջիք մերումս հոգւոյ, որում յաւէտ կարաւտիմ։ ||
333բ Բայց ստացեալ եղեւ մատեանս աստուածախումբ, յիշատակ աղախնոյն Աստուծոյ՝ Ասուդա կոչեցեալ, վերափոխելոյն ի Քրիստոս տղա եւ տհաս
հասակաւ, ժամանեալ մինչ յաւուրս քսանամենից՝ ավելի եւ կամ նուազ, վախճանեալ զկեանս իւր, փոխեցեաւ ի Քրիստոս յոյժ աղէտ եւ ողորմն թողեալ
ծնողացն իւր, քանզի միայն ունէին զնա։ Արդ, պատահողք այսմ տառի՝ զվերասացեալ աղախինն Քրիստոսի՝ զԱսուդայն յիշեսջիք ի Քրիստոս, զի յիշեցելոյն եւ յիշողացդ եղիցի ողորմութիւն յամենառատ ողորմութենէ Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն, եղիցի։

37
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԺՈՂՈՎՈՂԻՆ ԳՐԻԳՈՐԻ
ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ ՆԻՒՍԱՑՒՈՅ (18)
Շուշի 18, Յ. Թոփճեան, Ցուցակ Խաչիկ վարդապետի, հ. Բ, էջ 47

Գրիչ՝ Խաչատուր Երզնկացի
Վայր՝ Արատես մենաստան
132ա...Գրեցաւ ի թվիս Հայոց ՉԾԲ (1303), ընդ հովանեաւ սուրբ մենաստանիս՝ մականուն կոչեցեալ Արատես...
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Զարհիեպիսկոպոսն... զտէր Ստեփաննոս՝ զփառաւոր իշխանին որդին
զՏարսայիճն, ստացաւղ սուրբ տառիս... յիշեցէ՛ք... գրիչ՝ զԽաչատուր
Երզնկացիս1։

38
ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ ՄԽԻԹԱՐԱՅ ԳՈՇԻ (20)
Երեւան 2593

Վայր՝ [Երզնկա]՞
231ա [Յ]անուն Հաւրն էականի, Որդոյն Միածնի եւ ամենասուրբ Հոգւոյն
[ձեռ]ն արարի գրել եւ ողորմութեամբ ամենախնամ մարդ /// կատարեցի
զգիրքս իրաւանց եւ դատաստանի, որ /// մաւս գիր գեղեցկայարմար, քնար
քաղցրախա[ւս, բուրաս]տանք բազմերանկ ծաղկաւք, ազգի-ազգի
վկա[յու]թիւնք ի հնիցն առեալ եւ Նոր կտակարանաւս շար /// եւ իբրեւ զոսկի մարգարտիւ հիւսեալ Աւետա[րանական] զաւրութեամբ եւ մարգարէական վկայիւք եւ առ[աքելա]կան կանոնաւ զբանս աստուածայշունչ գրոց
յիմաստ[ից] եւ ի խրատ հոգոյ եւ մարմնոյ եւ որպէս բայց[ա]յայտ եւ պ[արզա]բար երեւին տեսակք ընթացից սորա մարմնապէս ա///նաբար ծածկեալ
ունի զյարմարումն ի հոգէական /// [որ]պէս կաթն ծնաւղացն ծնիցելոցն,
նոյնպէս եւ բանք [իմաս]տնոց պարզամիտ արանց, իբրեւ ատամամք կակղե[ալ] [փափկացուցան]են զդըժուարիմաց խորայխորհուրդ պատգամսն
շ/// [նոր]ոգեն զանծանաւթն եւ ընդանի բնութեան փո[խեն] եւ մատուցանեն հասարակաց մարդկան ի պէտս լսողութեան եւ որպէս իմաստուն ճարտարապետ հիմնարկեալ եւ կշեռս եդեալ եւ ուղիղ լարիւք շինեալ հիմն հաստատուն եւ ցանկ շուրջանակի փակեալ, զի մի ոք յանըսգամաց խրոխտալով ի դուռն անմտութեան վաղս ||(231բ) առնելով /// [յ]ար[ձ]ակեսցի ի վերա ոմանց յանիրաւութիւնս ի չարայխաւսութեան, ի զրկումն եւ ի չարայբանութ[իւն] ///նսա ի յուղեղ ճանապարհաց եւ լինել աւրինակ գայ /// զբազումսն, այլ իբրեւ սանձս երկաթի եդեալ, ի բերա[ն] /// ի արանց։
Ստացող՝ Ֆռանկ
231բ Գրեցաւ գիրքս այս խրատանըս /// անց2 յիրաւունս եւ ոմանց ի
1

2

Ձեռագիրը պատկանել է Ավետիք Բահաթրյանին (Լ. Խ., անդ, էջ 17, ծնթ. 2)։ Նրա
սեփականությունն է եղել 8 ձեռագիր, որոնցից մեկը Գրիգոր Տաթևացու ինքնագիրը։ Սրանք բոլորն այրվել են 1918 թ. Շուշիի հրդեհի ժամանակ (Հ. Աճառյան, Կյանքիս հուշերից, Երևան, 1967, էջ 220), (Ա. Ղ.)։
Թերթի եզրերը չափազանց մաշված վիճակում են, ըստ կարելվույն վերականգնում
ենք բնագիրը. երեք թեք գծիկներով ցույց ենք տալիս անընթեռնելի տեղերը (Լ. Խ., №
20, էջ 18, ծնթ. 1)։
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սաստ եւ ի յանդի[մանութիւն]. եւ մեր հայեցեալ ի բանս աւգտութեան սորա։ Յ/// եւ ես՝ նուաստ Ֆռանկ եւ ետու զսա գրել /// եւ ի կրթութիւն ուսմա[ն] տկար անձին իմոյ եւ ի սբաղուաց իմոց եւ ի պատճառս սգաստութեան ճանաչել եւ [յ]/// անթիւ համարս երախտեաց իմոյ Արարչին եւ ///
յ[ա]րաժամ մատուցանել զգոհաբանութիւն գերագ[ուն]եաց, այլեւ ի յիշատակ ինձ եւ զաւակաց իմոց եւ յա/// իմ յաշխարհէ եւ ծնողացն իմոց,
[պա]րոն Կար[ապետ]ին եւ պարոն Ընձկուն եւ նախնե[աց իմոց
հա]նգուց[ելոց ի] Քրիստոս։
Արդ, գրեցաւ սայ ի մայրաքաղա[քս Եզնկա]՞յս ընդ հովանեաւ Կաթուղիկէ եկեղեցւոյ, ձեռամբ /// քահանայի, ի թվիս Հայոց ՉԾԲ (1303), ի հայրապետութեան [տեառն] Գրիգորիսի եւ յառաջնորդութեան Եզնկայիս՝ տէր
Ն[երս]իս[ի], [ի թա]գաւորութեան Հեթմոյ աստուածասիրի եւ բարեպաշտի
եւ [ի ժա]մանակս աշխարհակալ եւ մեծ ղանին՝ Ղազանին։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, ||(232ա) որ ոք հանդիպեսցի սմայ ընթերցմա[մբ] կամ աւրինակով [յիշ]ել [աղաւ]թիւք զստացող սորա՝ զպարոն
Ֆ[ռ]անկ եւ խնդր[ե]լ [յ]երկարամեա կեանք ի Քրիստոսէ իւր եւ ծընընդոց
իւրոց՝ սրբա[սն]եալ զաւակաց եւ ազանց եւ ծնողացն իւրոց հանգուցելոցն
[ի Քրիստոս], խնդրել քաւութիւն եւ թողութիւն յանցանաց. եւ յիշողք[դ յիշե]ալ լիջիք յողորմութիւնն Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։

39
ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՅ ԹՈՒՂԹՔ ՊԱՒՂՈՍԻ ԱՌԱՔԵԼՈՅՆ (22)
Երեւան 5343

Գրիչ՝ Մկրտիչ կրաւնաւոր
Վայր՝ [Ռշտունիք]՞
256բ Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամեն:
Գրեցաւ սուրբ եւ քրիստոսաձիր տառս աստուածայնոց փողոյն եւ տիեզերաց վարդապետին Պաւղոսի, որ եւ Բերան Աստուծոյ անուանի, նոյն եւ
բանք սորին բղխեալ իբրեւ ի բերանոյ Աստուծոյ յորդայխաղաց վտակաւք
ուռուգանե, զծարաւեալ հոգիս մարդկան եւ սնուցանէ դաստիարակաւ հոգւոյն իբրեւ զպարտեզ ջրալից տնկեալ ի տուն Տեառն եւ ի գաւիթս Աստուծոյ
ծաղկեալ: Ի թուականութեանս Հաոց ՉԾԲ (1303), յամսեան Արաց ԻԴ (24),
յաւուր շաբաթի կատարեցաւ ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ ե
աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ի պայծառութիւն սրբոյ եկեղեցւոյ եւ ի վայ||(257ա)ելումն մանգաց եկեղեցո՝ Գրիգոր աբեղաին յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց եւ եղբարց եւ ազգականաց իւրոց, որ ստացաւ սա զփողն Տարսոնացի, զքնարն Սուրբ Հոգոյն, զուսուցիչն եւ զվարդապետն, զնմանողն Քրիստոսի ըստ բարձրագոչ
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մարգարէին հրամանի էթէ. Երանի, որ ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընդանի յԵրուսաղէմ, զի սա է էրանութիւն այն, զի ունի սա ամբարեալ զգանձս պատուականս զանազանալուրս յանառիկ ամրոց իւր:
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան զսուրբսդ զընթերցողսդ զստացաւղ գրոցս
աստուածաին, որ ստացաւ զսա յարդար վաստակոց իւրո՝ զԳրիգոր աբեղայն եւ զծնողսն եւ զեղբայրն՝ զԳրիգոր կրաւնաւոր սրբասէր քահանա, եւ
զհայր վանուց՝ զԽաչատուր, եւ զեղբայ[ր]ն նորա՝ զՎարդան, յիշեցէ՛ք
աղաւթի[ւք] ի Քրիստոս եւ նոցա մեղացն թողութիւն ||(257բ) խնդրեցէք.
[թեր]եւս տացէ նոցա Քրիստոս Աստուած զարքայութիւն Իւր եւ սուրբ թագաւորացն, ընդ որս բարէխաւս եւ միջնորդ ունիմք ընդ Աստուծոյ եւ զձեր
սրբութիւնդ, ո՜վ հարք եւ միաբան ընթերցողք եւ լսողք, թողցէ զբազում
մեղս եւ սխալանս՝ զԳրիգոր աբեղաին, զծնողի եւ զեղբաւր նորա եւ
զարեան մերձաւորաց նոցա եւ զնոցին միաբանաց եղբարց եւ ծնողաց նոցա, սպասաւորաց Սուրբ ուխտին Վարդանաց սրբոց1 եւ զաշխատողացն։
Մկրտիչ սուտ կրաւնաւորս, որ զգիրքս գրեաց, զբազում [մեղա] խնդրեցէ՛ք
լիակատար սրտիւ հանդերձ արտասաւաւք եւ երիս ծունր ածելով խնդրեցէ՛ք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերո զթողութիւն մեղաց ամենայնիւ սրբեցելով
եւ տալով մեզ մասն ինչ առ ոտս ձեր յարքայութիւն Աստուծոյ, զի կարող է
Աստուած ի ձեռն այլում աղաւթից շնորհել զխնդրուածս ///
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (23)
Երեւան 4052

Գրիչ՝ Ստեփանոս սարկաւագ
Վայր՝ Արճէշ քաղաք
258բ Փառք, պատիւ եւ գոհութիւն երից անձնաւորութեան եւ միաստուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, որ ետ զաւրութիւն ախմար եւ անիմաստ գրչի՝ Ստեփ[անոս] սուտանուն սարկ[աւագի] հասանել ի
կատարումն այսմ աստուածաբուխ տառիս, զոր բազում ցաւաւք կատարեցի
ես եւ եղբար մեր հոգեւոր, որոյ անուն Յակոբ կոչի։
Բայց գրեցաւ ի քաղաքիս, որ կոչի Արճէշ ընդ հովանեաւ Սրբոյ Սարգսի
զաւրավարի ի թաղս, որ կոչի Հոռոմվանք: Արդ՝ աղաչ||(259ա)եմ զամենեսեան եւ իբրեւ զմանրամաղ փոշի զերեսս իմ ի ներք գարշապարանաց ձերոց տարածեմ եւ հայցեմ ի ձէնջ թողութիւն մեղաց իմոց խնդրել յԱստուծոյ
եւ ծնողաց իմոց, որ հանկուցեալ է ի Քրիստոս: Դարձեալ աղաչեմ զձեզ, ո՜վ
1

Սույն հիշատակարանը, փոքր ինչ համառոտած, ունի նաև Ղ. Փիրղալեմյանը (Երևան 6273, էջ 104), ըստ նրա Սուրբ Վարդանանց ուխտը կարող է լինել միայն այն,
որ ընկած է «ի մէջ Նարեկայ և Պատականից… Ռշտունեաց գաւառին» (Լ. Խ., № 22,
էջ 20, ծնթ. 1): Ձեռագրի հիշատակարանը լրացվել է (Ա. Ղ.)։
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սուրբ քահանայք, որ ընթեռնոյք սուրբ Աւետարանս, յիշեցէ՛ք սրտի մըտաւք՝ զՎարդան սրբասնեալ քահանայն, որ կամակից եղեւ սմա եւ ընդ հովանեաւ ժողովեաց զմեզ, որպէս հաւ, զի ժողովէ զձագ[ս] իւր ընդ թեւաւք
իւրովք եւ ի [ծոց] իւր կրեսցէ զնոսայ, այսպէս եւ սայ ժողովեաց զմեզ եւ
զամենայն պէտս մեր կատարեաց: Կատարեսցէ Աստուած զամենայն
խնդրուածս սրտի սորա ի բարի. ամէն:
Դարձեալ աղաչեմ յիշեցէ՛ք՝ զԽաչատուր գր[ագիր], որ ի սմանէ աւկտեցաք ի գրչական արուեստից սակաւ մի: Եւ որ յիշեն զմեզ սրտի մտաւք ի
դուռն եկեղեցւոյ եւ ի ժամ պատարագին, յիշեսցէ Աստուած զինքն յԻւր միւսանկամ գալուստն, եւ հանկուսցէ զնա ի գոգն Աբրահամու, եւ Մարդասիրին փառք յա[ւիտեան]: Ի թվիս ՉԾԲ (1303)։
բ
260ա Ա[ռաւ]ել եւ[ս] Աւետարանս ի թվին Հայոց ՉՂԹ (1346): Ա[ւետարան]ս /// ձեռաց /// ել /// զսայ գոլու /// Հառո /// եւ բա /// Յուդայի եւ եւ
խ[ա]չայանացն1։
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ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ (17)
Երեւան 182

Գրիչ՝ Մարտիրոս վարդապետ
Վայր՝ Գռներ
ա
238ա ԶՄարտիրոս վարդապետ՝ աշակերտ Գէորգեայ Սկեւռացւոյ,
զգրաւղ գրոցս յիշեցէ՛ք ի Տէր, ընդ նմին եւ զվարդապետն իմ եւ զուսուցիչ՝
զԳէորգ րաբունապետ, նաեւ զծնաւղսն իմ եւ զամենայն ազգատոհմն. եւ
զԱստուած զձեզ յիշէ յԻւր արքայութիւնն եւ ինքն եղիցի աւրհնեալ յաւիտեանս. ամմէն, ամմէն։
բ
205ա Ես՝ Մարտիրոս սպասաւոր բանի եւ աշակերտ գրոց, ըստ ըղձի եւ
փափաքման սրտի գրեցի ի վանքս հռչակելի, որ Գռներ կոչի մերձ ի Բարձրն
կոչեցեալ Բերդ, ի Մեծ թուականիս Հայոց ՉԾԲ (1303), ի յամսեանն մայիս
ըստ Հռոմայեցւոց անուանց ամսոցս, որ աւր ԺԵ (15) էր սորին ամսոյ,
յորում լուաք ի նոյն աւրս չար համբաւ, զի տէր երկրիս մերում չոգաւ ի
Շամբն կոչեցեալ աշխարհ հանդերձ Մուղալն կոչեցեալ զաւրաւք եւ ընդ մեղաց մերոց յաղթեալ յանաւրինաց, փախստեայ եղեւ յաշխարհն Բաբելացւոց, առ խանն Խազան կոչեցեալ. եւ է աշխարհս մեր յոյժ ի տարտարոսք։
1

Առաջին հրատարակության մեջ «բ» հիշատակագրությունը բացակայում է (Լ. Խ.,
№ 23, էջ 20), (Ա. Ղ.)։
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գ
265բ ԶՄարտիրոս վարդապետ եւ զգրիչ սորա յիշեցէ՛ք յաղաւթս, ո՜ եղբարք, որք հանդիպիք։ Գրեցաւ սա ի Գռներս, ի թվականիս Հայոց յեւթնհարիւր յիսուն եւ երկուքն, (1303) յուլիս ԻԹ (29)։
դ
644ա ԶՄարտիրոս սպասաւոր բանի եւ գրող սորին յիշեա ի Տէր, ո՛ ընթերցող: Ի Մեծ թուին ՉԾԳ (1304), ի մարտ ԺԱ (11) գրեցի զսա1:
671ա Զմեղապարտս վարդապետ Մարտիրոս աղաչեմ յիշել ի Տէր Քրիստոս։
Գրեցաւ սա ի թուականիս ՉԾԳ (1304), յամսեանն յուլիս, յերկիրս Կիլիկիոյ, մերձ ի Բերդս Բարձր, յանապատս Խաչատրոյ, ի վերայ գետոյս
Շղրկայ, ի քարանձաւ եւ ի նեղ տեղիս, ի դառն ժամանակիս, յորում ամսեան եկին մահմետական զաւրքն ի Շամբէն եւ առին սիրով զբերդն Թիլ եւ
ուխտազանց եղեալ դաշանցն՝ կոտորեցին զորս գտին անդ. եւ բազումք,
փախստական եղեալ ի նոցանէ, գետասոյզ եղեալ ի մեծ գետն Ջահան, եւ
այս ամենայն վասն մեղաց իմոց2։
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ՆԵՐՍԻՍԻ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍԱՂՄՈՍԱՑ (21)
Երեւան 1527
(տե՛ս նաեւ՝ 1301 թ., 1379 թ.)

Գրիչ՝ Վարդան
Վայր՝ [Կիլիկիա, Մաշկեւորի անապատ] ՞
667ա Կատարեցաւ Մեկնութիւն Սաղմոսացըս, արարեալ տեառն Ներսէսի Տարսոնի եպիսկո[պո]սի3 Լամբրունեցւոյ, սրբազան առն եւ հանճարեղ
վարդապետի, ի թուականիս Հայոց ՉԾԲ (1303), ի հայրապետութեանն Գրիգորի եւ ի թագաւորութեանն Հեթմոյ եւ Լեւոնի, ծախիւք եւ հրամանաւ
Բարսղի քահանայի, որ ոչ ժամանեալ ի կատարումն գրչութեանս, զորոյ
զփափագ նորա ելից քուերորդին իւր՝ Գրիգոր, եւ ստիպեաց զմեզ յաւարտ
հանել զաստուածապատում տառս, որոց ողորմեսցի Քրիստոս Որդին Աստուծոյ յառաջասացեալ ծերունի քահանային՝ Բարսղի Լեռն[կցոյ] եւ ցաւ1
2
3

Գրված է «Գործք առաքելոցի» վերջում: Հիշատակագրությունը չկա առաջին հրատարակության մեջ (Լ. Խ., № 17, էջ 16-17), (Ա. Ղ.)։
Այս հիշատակագրությունն ամբողջապես գրված է կարմիր թանաքով (Լ. Խ., անդ, էջ
17, ծնթ. 1):
Ուղղագիծ փակագծերում տալիս ենք այն բառերը, որոնք ձեռագրի նորոգության
ժամանակ մնացել են լուսանցքին փակցրած թղթի տակ, չեն ընթերցվում և կամ բոլորովին բացակայում են ձեռագրի սույն՝ 667-րդ թերթի վնասված լինելու պատճառով (Լ. Խ., № 21, էջ 19, ծնթ. 1):
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ղեսցէ ցաւղ ողորմութեան ի յոսկերս ն[որա] եւ թողութիւն արասցէ գաղտնեաց կ///նորա եւ վայելել տացէ զսայ Գ[րիգորի սարկաւ]ագի, որ զպակասութիւն գրոցս [ելի՞ց] յաւժարութեամբ եւ բանին զար[մից յանգուցելո] ՞ց
ի Տէր՝ հարց եւ եղբարց եւ որք [մասն ինչ ունին] տրաւք ողորմութեան ի
գիրքս [աղաւթիւք ամենայն եղ]բայրութեան սրբոյ անապատ[իս Մաշկեւորի՞ առաջ]նորդաց եւ միեղէն եղբայ[րութեանս], /// նաեւ անարժանի՝ Վարդ[անայ գրագրի ող]որմեսցի Քրիստոս ծնողաց եւ եղ[բարց] եւ՝ Աւշնի
դպրի. եւ որք յաւժար[ութեամբ], տացէ նոցա Քրիստոս ըստ կամաց
ի[ւրեանց], յաւի[տեանս. ամէն]։
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ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ
Բ. Կիւլէսէրեան, Ցուցակ Ղալաթիոյ, 245, սիւն. 1181-1182

Գրիչ՝ Գրիգոր
Վայր՝ [Բարձրբերդ]՞
ա
425-426 Փառք Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն. ամէն։
Գրեցաւ Սաղմոսարանս ի թու[ին] Հայոց ՉԾԲ (1303), ի թագաւորութեանս Հայոց Լեւոնի՝ որդոյ Թորոսի, եւ ի պարոնութեանն Հեթմոյ՝ որդոյ
արքային Լեւոնի, եւ ի հայրապետութեանն տեառն Գրիգորի, ձեռամբ անիմաստ գրչի՝ Գրիգորի դպրի, ի խնդրոյ սրբասէր կրաւնաւորի Հեթմոյ ի վայելումն անձին իւր եւ ի յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, ո՜վ քրիստոսասէրք, որք պատահէք սմայ
ուսմամբ կամ աւրինակաւ, յիշեսջիք ի մեղսաքաւիչ աղաւթս ձեր զհաւատարիմ ծառայն Քրիստոսի՝ զՀեթում եւ զծնաւղս իւր։ Ընդ նմին եւ զիս՝ զմեղապարտ գրիչս զԳրիգոր, եւ զծնաւղս իմ աղաչեմ յիշել ի Տէր, քանզի կարողութեամբն Աստուծոյ գրեցի։ Եւ խոշորութեան եւ սղալանաց, որ գտանի ի
սմա, աղաչեմ անմեղադիր լինել, քանզի ի դառն ժամանակիս գրեցաւ, յորմէ
նեղիմք ի սրոյ յանաւրինաց եւ ի շարժմանէ եւ ի մահտարաժամ լինելոյ։ Եւ
որ յիշէ զմեզ, յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
Եւ արդ, գրեցաւ սայ ի յաւրինակէ /// Գորգ1 վարդապետին, աղաչեմ յիշել
ի Տէր զհոգեւոր եղբայր մեր՝ զսրբասէր քահանայն զՍիմէոն, եւ զծնաւղս
իւր. եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոցս ողորմեսցի. ամէն։
բ
Գրիչ՝ Թորոս փիլիսոփա
427-428 Ընդ նմին աղաչեմ յիշել ի Տէր զվերջին ստացաւղ սորա զբարեսէր եւ զիմաստուն իշխանն եւ զսիրեցեալն յաչս արքային Լեւոնի, որդւոյ ի
1

«Թռած է գիրը թերեւս պիտի ըլլայ «Գէորգ» (Ցուցակ, էջ 1181, ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
48

ՉԾԲ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1303

Քրիստոս հանկուցեալ սուրբ արքային՝ Աւշնի, զպարոն Թորոս, զորդին՝
պարոն Պաղտնի, որ է գլխաւոր աստուածապահ եւ անառիկ դղեկին՝
Բարձրբերդոյ, զի երկայնաւրեայ ամաւք վայելեսցէ ի հոգեւոր եւ ի սուրբ
այսմ մատենիս, եւ թողութիւն հայցեցէք ի Քրիստոսէ ամենայն ննջեցելոց
իւրոց հանկուցեալ հաւրն իւրոյ՝ պարոն Պաղտնի, հոգեսէր եւ հեզահոգի
մաւրն իւրոյ՝ տիկին Զապլունի, եւ եղբաւր իւրոյ՝ հանճարեղ եւ իմաստուն
իշխանին պարոն Հեթմոյ, որ տղայ հասակաւ եւ խակակութ գոլով փոխեցաւ
յաշխարհէս եւ գնաց առ Արարիչն իւր եւ եթող կսկիծ մեծ եղբաւր իւրոյ՝
պարոն Թորոսի: Նաեւ քերց իւրոց եւ ամենայն զարմից իւրոց թողութիւն մեղաց հայցեցէք եւ շնորհալի այսմ Սաղմոսարանիս մաւր կենակցին պարոն
Թորոսի եւ ինձ՝ մեղաւոր եւ նուաստ գրողիս այսմ յիշատակարանի՝ Թորոսի
անարժան փիլիսոփոսի. եւ ձեզ՝ յիշողացդ հարիւրապատիկ պարգեւեսցէ
Քրիստոս Աստուած երկնից արքայութիւնն. ամէն1:

44
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Բ. Կիւլէսէրեան, Ցուցակ Անկիւրիոյ, 242, սիւն 1103-1105

Գրիչ՝ Սարգիս
Վայր՝ Որդանան վանք
ա
555-557 Զաւրացուցանողին զտկարս՝ Սրբոյ Երրորդութեանն փառք, պատիւ եւ գոհութիւն յաւիտենս յաւիտենից. ամէն, ամէն, եւ եղիցի2։
Փա՜ռք փառաւորեալ ամէնասուրբ եւ համագոյ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն: Ի թվականութեանս Հաոց ՉԾԲ (1303) կատարումն եղեւ սուրբ աւետաբեր քարոզիս, ձեռամբ՝ բազմամեղ եւ բիւր քանքարոյ պարտապանի
Սարգիս քահանաի, զձեւն միայն ունելով եւ ոչ զվարս, հրամանաւ մեծ րաբունապետին Առաքելոյ, ի խնդրոյ աշակերտին իւրոյ՝ Սարգիս քահանաին,
ի վանս որ կոչի Որդանան, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ աստուածակիր Սուրբ Նշանացս, յառաջնորդութեան հաւր Սարկաւագի եւ ի
հայրապետութեան տէր Գրիգորո եւ յեպիսկոպոսութեան նահանգիս տեառն
Ստեփանոսի։
1
2

Նշված երկու հիշատակարանները կրկնված են եղել ձեռագրի 56 և 162 թերթերում
(Ցուցակ, էջ 1182, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։
«Փառք»-ի պարբերության դիմաց ձախ լուսանցքի վրա գրված է. «Աղաչեմ յիշել
զԽաչատուր քահանա, որ է եղբայր Ռոբինին» առանց նշելու նախադասությունը հիշատակարան մուտքագրելու տեղը: Բ. Կյուլեսերյանը այս նախադասությունը մտցրել
է «Զաւրացուցանողին տկարս…» հատվածից հետո (Ցուցակ էջ 1104 ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
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Յուսովն, որ առ Աստուած, ես՝ Մաարթա ապաշխարող, լուա զբան մարգարէին, որ ասէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընտանեակք իցեն յԵրուսաղէմ, եւ տեսի Աւետարանն գրեալ հոգեւոր հաւր մեր Ռոբենի, քանզի
թերակատար էր, ի մեր հալալ արդեանց ի կատարումն հասուցաք վասն յիշատակի Ռոբենա եւ ինձ՝ Մարթաիս: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմայ ընթերձմամբ կամ աւրինակ առնըլով զվերագրեալս ի սմա, յիշեսջիք ի սուրբ եւ ի մաքուր յաղաւթս ձեր առաջի զենլոյն Քրիստոսի եւ
միշտ կենդանոյն աւրհնելոյն ընդ Հաւր եւ Հոգոյն յաւիտեանս, յաւիտենից.
ամէն, ամէն, եղիցի:
Ընդ նմին եւ զկազմող սորին, որ եւ գծագրեաց զսա՝ զԳրիգոր աշակերտն, որ ի նոր աշխատէցաւ ի կոկելն եւ զՄարտիրոս պատանին, որ զխորանանին ետ եւ զբնակիչք մենաստանիս զամենեսեան՝ զմեծամեծքն եւ
զփոքունքն առհասարակ, եւ Քրիստոս յոյսն ամենեցուն ձեզ յիշողացտ եւ
մեզ յիշելոցս ողորմեսցի. եւ Նմայ փառք յաւիտեանս։
բ
Գրիչ՝ Ռոբեն
218 Ո՜վ համապատուեալք ի շնորհաց Սուրբ Հոգոյ՝ քահանայք եւ մանկունք եկեղեցոյ, զմեղուցեալ գրիչ՝ Ռոբեն յիշեսջիք առաջի զենելոյն Քրիստոսի, եւ Քրիստոս զձեզ յիշէ. ամէն: Ընդ նմին եւ զեղբայր Ռոբինին՝ զԽաչատուր ծերունի յիշեսջիք ի սուրբ աղաւթս ձերն, եւ Տէր Աստուած ողորմի
ապաշխարողին. ամէն եւ եղիցի:
գ
416բ Զստացող սուրբ եւ աւետաբեր քարոզիս՝ զՍարգիս քահանա եւ
զիւրսն ամենայն յիշեսջիք ի սուրբ աղաւթս ձեր: Ընդ նմին՝ զՍարգիս
զգծողս եւ զիւրսն ամենայն։
դ
Ծաղկող՝ Մարտիրոս
419 ԶՄարտիրոս նկարիչ փցուն խորանացս յիշեցէ՛ք, աղաչեմ, եւ զՍարգիս գծող, ընդ նմին եւ զծնողսն մեր, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն1։
ե
Յետագայի
Նորոգող՝ Յովհաննէս
219բ Ի թուականութեան Պ /// 2 կրկին նորոգեցաւ Աւետարանս ձեռամբ
1

2

Հրատարակության մեջ առանց էջակալման են 218 («բ») և 419 («դ») թերթերը
(Ցուցակ, էջ 1103, 1104) Ընդհանրապես ձեռագրում հիշատակարանները ոչ միշտ
են էջակալված (Անդ, էջ 1103-1106), (Ա. Ղ.)։
Մաշված է (Ցուցակ, էջ 1103), (Ա. Ղ.)։
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յոգնամեղ եւ ապիկար աղքատ Յովհաննէսի, ի սուրբ ուխտս, որ կոչի Վաղատնոյ վանք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Կարապետիս եւ այլ բազմահաւաք
սրբոցս։ Արդ, աղաչեմ զամենեսեան զմանկունստ սուրբ եկեղեցոյ՝ յիշեսջիք
ի Քրիստոսն զՍարգիս կուսակրաւն քահանայ, եւ զծնօղսն իւր եւ ամենայն
արեան մերձաւորաց իւրոց, ընդ [նմին եւ զան]արժան ոգի Յովհաննէս եւ
[յիշեսջ]իք. եւ Աստուած զձեզ [յիշէ Իւր] ՞ ողորմութիւնն. ամէն։

45
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Ն. Ջուղայ 36, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 57

Գրիչ՝ Կոստանդիլ վարդապետ
Վայր՝ Ղայսարիա քաղաք
ա
314ա Փառք...։ Եւ արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ անարհեստ
Կոստանդիլ վարդապետի, ի քաղաքս Ղայսարիայ, ի թվին ՉԾԲ (1303): Որք
աւգտիք ի սմանէ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զանարժանս. ամէն:
բ
315ա Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ անարհեստ գրչի՝ Կոստանդիլ վարդապետի, ի քաղաքս Ղայսարիա, ի թվին ՉԾԲ (1303), որք աւգտիք ի սմանէ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զանարժանս. ամէն։
գ
Ծաղկող՝ Մինաս
14բ ԶՄինաս նկարողս ի Տէր յիշեցէ՛ք. եւ Աստուած զձեզ յիշէ1։

46
ՆԵՐՍԻՍԻ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍԱՂՄՈՍԱՑ (24)
Երեւան 1166

Գրիչ՝ Դանիէլ
ա
344ա Ի թուականութեանս Հայոց ՉԾԲ (1303) գրեցաւ իմաստատիպ
հանճարունակ աստուածախաւս մատենս այս սրբոյ առն Աստուծոյ Սողոմոնի, թարգմանութիւնս արարեալ քրիստոսակիր եւ հոգիընկալ անձին՝ Ներ1

Գրված է նկարի տակ, ստորին լուսանցքում (Ցուցակ, էջ 56, ծանուցում.), (Ա. Ղ.)։
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սիսի եպիսկոպոսի նշանաւորն Տարսոնի Կիլիկեցոյ, հրամանաւ խաչակրաւն
եւ խաչաբարձի եւ հետեւողի Որդոյն Աստուծոյ՝ րաբունին Յովհաննիսի, ի
հիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց, որում Աստուած վարձս բարեաց հատուսցէ
կրկին կենաւք։ Յիշեսջիք եւ զգրիչս՝ Դանիէլ, ի հոգեւորն ունայն եւ ի ձեռագործս յանդգնութեամբ մատեալ եւ ոչ յիմաստութենէ։ Աղաչեմ զսրբասնեալ
ընթերցողսդ ոչ ձանձրանալ ի յիշել զպատժեալս յայնմ ահագին ատենին եւ
զծնողսն մեր, ասել սուրբ բերանով ձերով. Աստուած թողցէ նոցա զյանցանս իւրեանց. եւ ամենայն սխալանաց անմեղադիր լինել, զի բազում պատճառս կայր, բայց ոչ՝ այլ ես եւ տգիտութիւն իմ, որ ոչ աշխատեցա ի վերա
արուեստիս, աղաչեմ անմեղադիր լինել, զի ձեզ յիշողացդ եւ յիշեցելոցս անմեղադիր լինի բաշխողն պարգեւաց յԻւրում գալստե[ա]նն. ամէն, ամէն։
բ
291ա Զյոգնաթախիծ եւ զբիւր քանքարոյ պարտական ծրիչս յաղօթս յիշել աղաչեմ, եւ զարժանին Աստուծոյ՝ զՄխիթար սուրբ քահանայն, որ զօրինակն ետ։
գ
99ա Աղաչեմ զամենեսեանդ, որք հանդիպիք այսմ գրի, ընթեռնուլ կամ
օրինակել, չմեղադրել գրոյս եւ սղալանացս. եւ Աստուած զձերն թողցէ. ամէն1։

47
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵԱՆՆ ԵՐԵՄԻԱՅԻ ԵՒ
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵԱՆՆ ԴԱՆԻԷԼԻ
Հ. Քօսեան, Ցուցակ Կարնոյ գիւղերու, «Հանդէս Ամսօրեայ», 1964, 32, էջ 328-329,
(տե՛ս նաև 1357 թ., 1361 թ.)

Գրիչ՝ Վարդան քահանայ
49ա Կատարեցաւ մարգարէութիւնն Դանիէլի՝ մարդոյն Աստուծոյ, ցանկալոյն Հոգոյ Սրբոյ եւ հրեշտակաց եւ Սրբոց Աստուծոյ։ Եւ ինձ իսկ անարժանիս, եղեւ փոքր ինչ բաղձալի վաստակել ի բանս նորա զսրբոցն խաւսս,
որ վասն նորա, դնել առ իրեարս, յորոց շատ մնացեալ լինի, յոլով հոքոց
իմոց եւ ի ցնորից եւ զոր չէին առեալ ի մեկնութիւն այնց բանից դնէաք
լուծմունս եւ շատս թողաք վասն ձանձրանալոյ զբնաբանն չգրելով եւ յաղագս ամենեցուն երկնչիմ եւ խնդրեմ ներումն եւ թողութին եւ յողորմութիւն
Աստուծոյ եւ յիւրմէ եւ յիւրոց հրեշտակաց եւ յեղբարցդ եւ յորդոցդ չբարկա1

«բ» և «գ» հիշատակագրություններն առաջին հրատարակության մեջ բացակայում
են (Լ. Խ., № 24, էջ 20-21), (Ա. Ղ.)։
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նալ մերում համարձակութեանս, պատճառ ունելով զյոյսն եւ զսէրն ի
Սուրբն Աստուծոյ, որ միայն յԱստուած նայելով եւ ի մեզ բարի կամաւք. Հաւատամք սրբիլ եւ հաճոյ երեւիլ Աստուծոյ եւ սուրբ եկեղեցոյ ամաւթովս եւ
անհաճոյս որքան յինէն է։
Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգոյն,
երից անձանց եւ միաստուածութեան. ամէն։ Ի թուականութեանս Հայկազեան տումարիս, յորում էր թուականիս ՉԾԲ (1303)։ Ո՜վ սուրբ հետեւողք
իմաստութեան բանի, որք ընթեռնուք զաստուածաշունչ Մեկնիչս Դանիէլի
մարգարէի, յիշեցէ՛ք ի սուրբ յաղաւթս ձեր զբազմիմաստ րաբունին՝ զՅոհաննէս, եւ զհարազատ եղբարսն իւր եւ զծնաւղքն իւր զփոխեցեալքն ի
Քրիստոս: Եւ զբար[ե]բարոյ աշակերտն իւր՝ զԽաչիկ, զի բազում ժամաւ
սպասաւորեաց եւ առցէ վարձս ըստ աշխատանաց իւրոց ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ Եւ զիս՝ զխորասուզեալս
եւ զնաւաբեկեալս զանարժան քահանայ՝ զՎարդան գրող, եւ զծնաւղսն մեր,
եւ զուսուցիչսն մեր, եւ յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի Քրիստոս, բայց
անգիտութեանս իմոյ մի՛ մեղայդրէք, զի այտ չափ է մեր կարողութիւն։ Գիտեմ զի փցուն է գիրտ։
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Յետագայի
Կազմող՝ Մաթէոս
8բ Քրիստոս Աստուած, Քո փառաւոր գալըստե[ա]նդ, յորժամ բանք
սպառին եւ գործք թագաւորեն, յայնժամ բարեխաւսութեամբ սուրբ մաւր
Քո եւ սրբոց առաքելոց Քոց ողորմութիւն արա՛ մեղաւք մեռե[ա]լ՝ Մաթէոսիս, որ զսուրբ Աւետարանս կազմեցի վասն յիշատակի հոգոյ իմոյ եւ ծնողաց, եւ եղբարց, եւ վարդապետաց, եւ ամենայն յանկնեցելոց։ Որք ընթեռնոյք, ասացէք լի բերանով եւ ուղիղ սրտիւ. Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ
մաւրն բարեխաւսութեամբ թո՛ղ զՄաթէոսի յանցանքն, եւ Քրիստոս Աստուած յիշողածդ ողորմութիւն արասցէ. ամէն։
Արդ, կազմեցաւ սայ ի թվիս ՉԾԲ (1303), ի նեղ եւ ի դառն ժամանակի, ի
յառաջնորդութեան սուրբ հաւր՝ հեզ եւ խոնարհ Խայչայտուր, եւ ի փակակալութեան սուրբ եւ ժիր երանելին ծերունոյն՝ Սէրոբին եւ Քերոբին, եւ երանելի ծերունոյն՝ Դանիէլի, որ ամոլ է եկեղեցոյ, եւ զՄարտիրոս, որ ի բարի եւ
զգառն անարատ պատարագի, որ հիմն է եկեղեցոյ, եւ փոքրերն՝ տէր զՈվանէս եւ զՈհանէս, զՍարգիս եւ զԸռըստայկէս, եւ ամենիքեան սուրբ եւ
հրըշտակակրաւն մանգունք սուրբ եկեղեցոյ, որոց անուանքն գրեսցէ Տէր
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Աստուած ի դպրութիւն կենաց ի յարքայութեան էրկնից. եւ յիշողացտ ողորմութիւն արասցէ Քրիստոս Աստուած. ամէն։ Եւ արդ, յերեսս անգել աղաչեմ
զսուրբ [ոտս] ձեր յիշման արժանի արարէք զմեզ եւ զառաջի աշխատողս
իւր. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն։
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Գրիչ՝ Կարապետ կրաւնաւոր
Վայր՝ Սուրբ Մանկունք
ա
225բ Շնորհիւ Հաւրն ամենակալի եւ ողորմութեամբ Բանին Միածնի եւ
աւգնակ[անութեա]մբ Սուրբ Հոգոյն կատարեցաւ սուրբ Աւետարանս ի գագաթան տեղւոջ ընդ հովանե[ա]ւ Սուրբ Մանկանցս, ձեռամբ մե[ղ]ապարտ
կրաւնաւորի Կարապետի: Արդ, աղ[աչե]մք զա[մենեսեան], որք հան[դ]իպիք սմայ, մ[ե]ղաց թողութիւն [խ]նդ[ր]եցէք [ի] Քրիստոսէ Կարապետ ///
եւ ծնողաց [իւ]րոց քանզ /// 1
բ
74բ Ո՜վ դասք լուսերամից եւ աթոռակիցք Սուրբ Առաքելոցն, յորժամ
ընթեռնուք զսուրբ Աւետարանս զհարկեւոր հայրն՝ մեր զպարոն Անդրէն եւ
զզաւակսն նորա՝ զՈւմեկն, զՍիանոսն, զՂարիպն եւ զայլ զաւակսն առհասարակ եւ զկենակիցն իւր՝ Մէնտիկին զփոխեալն ի Քրիստոս եւ զՄեծաց լի
ամենայն շնարհաւք յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն, յԻւր
արքաութինն։ ԶԱւետարանի զթուխթս ինքն է տվել իւր հոգոյն յիշատակ եւ
ննջեցելոց իւրոց եւ ի իւր տղաոց չարի յառաջքն։
Ով գծողիս Աստուած ողորմի ասի՝ Աստուած իւրն ողորմի. ամէն։
Կարապետ կրաւնաւոր գրող սուրբ Աւետարանիս2։
գ
180բ Զստացող սուրբ Աւետարանիս3 յիշեսջիք եւ զմեղապարտ գծողս՝
զԿարապետ եւ զծնողսն իմ եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի. ամէն։ ՉԾԲ
(1303)4։

1
2
3
4

Քայքայված, պատռված, մաշված լինելու պատճառով չի կարդացվում (Ա. Մ.)։
Գրչին վերաբերող վերջի երկու հիշատակագրությունները գրված են նույն թղթի
երկրորդ կեսի վրա Մարկոս ավետարանչի նկարի մեջ և շրջանակի շուրջ (Ա. Մ.)։
Ստացողի անվան տեղը բաց է թողնված (Ա. Մ.)։
Թվականի գիրը մաշված է, բայց լավ կարդացվում է (Ա. Մ.)։
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դ
Ծաղկող, կազմող՝ Յովսիան
6բ Յովսիան նկարչի մեղաց թողութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ, ո՜վ եղբարք1։
115բ ԶՅովսիան կազմողս յիշեցէ՛ք ի ձեր սուրբ յաղաւթքտ ո՛վ եղբարք.
որ զիս ի յիւր աղաւթքն յիշէ, Աստուած զինքն Իւր արքայութիւնն յիշէ.
ամէն2։
ե
8ա ԶՄեծացն յիշեայ ի Տէր:
9ա Տէր Աստուած, ողորմեսցի Մեծացի հոգոյն ու Ջաւհարին ու Ղարիպշահին. ամէն։
Յովսիան մեղապարտի Աստուած ողորմի ասա՛։
9բ Զպարոն Անդրէն եւ զամուսինն ի[ւ]ր յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ զՄեծացն զփոխեալն ի Քրիստոս3։
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ԵՍԱՅԵԱՑ ՆՉԵՑՒՈՅ. ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
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Երեւան 10759

Սրբագրող՝ Յոհաննէս վարդապետ
299ա Արդ, ըստ հարցման բարէսէր կամաց երջանիկ եւ գերիմաստ նախասացեալ արհիականին յօր[ի]ն||(299բ)եալ շարագրեցի զՏեսութիւն աստուածաբան մարգարէիս կարճ եւ համառօտ տեսութեամբ, ի թուիս Հայկազեան տոհմիս տումարի ըստ հոլովման ամաց ՉԾ եւ երկուց (1303)։ Ի դառն
եւ անբարի ժամանակիս, որ տատանել ծփիմք ամենաներհակ արկած[իւ]ք
ի ներքոյ եւ արտաքուստ, որ ափշութիւն գործէր տեսականին եւ ընդ միջումն գործոյս քննութեան։ Սակայն ըստ կարի իմովս անարգութեամբ հարկեցուցիչ հրամանաւ ի ձեռնտուութէնէ Հոգւոյն գրեցի զսա աղքատ եւ չքաւոր սեղանով զծառայակիցսն կերակրելով, եւ հայցեմ յամենայնէ ներումն
գտանել սխալանացս, որ աստ գտանի։ Իսկ եթէ յօգուտ ումէք լինիցի, շնորհակալութիւն Հոգւոյն շնորհաց եղիցի եւ կաթ աղօթից ձերոց ցօղեսցի ինձ
ի տապան իմ գերեզմանի։ Եւ եղկելի մատանցս այս վաստակ մտերիմ եւ
խոհեմ քննօղացդ ի վայելս մեծ եւ յօգտութիւն եղիցի, նաեւ զաշխատասէր
եւ զառատամիտ վարդապետն՝ Յոհաննէս զծնեալ որդեակն իմ ի Քրիստոս,
1
2
3

Գրված է Կանոն Բ-ի վերջում (Ա. Մ.)։
Հիշատակագրությունը Ղուկաս ավետարանչի նկարի տակ է (Ա. Մ.)։
«ե»-ի բոլոր հիշատակագրությունները գրված են խորանների մեջ (Ա. Մ.)։
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ի ձեռն որոյ սրբագրութիւն տառիս եղեւ, յիշեցէք բարի կամօք, զի ըստ աշխատանացն եւ զհատուցումն ընկալցի ի Տեառնէ։ Եւ դուք, ո՜վ աշակերտք
բանի, որք պատահէք այսմ աստուածային հանդիսի օրինակելով զսա,
գրեսջիք եւ զսակաւ զայս արձան յիշատակի մերս տաժանմանց, զի մի՛ լիջիք բազմիս առօղ եւ սակաւին՝ ոչ տուօղ։ Այլ ընկալեալ ի ձեռաց մերոց յըղկեալ վէմս այս կենդանի յամայիս արգելանի առեալ դիցի ի հիմունս Նոր
Սիոնի. որով օրհնեալ փառաւորեսցի ա[մ]ենասուրբ Երրորդութիւնն անբաժանե[լի] ///

51
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԵԶԵԿԻԷԼԻ
Երուսաղէմ 207, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 585

Յիշատակարան գաղափարի
Հեղինակ՝ Եսայի Նչեցի
447 Ի խնդրոյ տեառն Ստեփաննոսի Սիւնեաց նահանգին վերադիտողի
արարեալ Հաւաքումն մեկնութեան աստուածաբան մարգարէին Եզեկիէլի.
երջանիկ վարդապետին Եսայեայ Հայկազան տոհմի:

52
ՔԱՐՈԶՔ ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՅԳԵԿՑՒՈՅ (26)
Երեւան 714

ա
Գրիչ՝ Աւագ երէց
68ա Աղաչեմ թողութիւն մեղաց խնդրեցէք յԱստուծոյ՝ Վարդան վարդապետիս եւ իմոցն ամենայն եւ ստացողի գրոցս՝ Խաչատուր քահանայի եւ իւրոցն ամենայն, եւ ինձ՝ մեղապարտ եւ եղկելի գրչի՝ տէր Աւագ իրիցոյ եւ
իմոցն ամենայն եւ կարդացողացդ եւ լսողացտ եւ որ զԱմէն ասեն, ողորմեսցի Տէր Աստուած. եւ Նմա փառք յաւիտեանս:
բ
79ա Եւ արդ, սկսայ եւ կատարեցի զԳիրս քարոզութեան Վարդանայ
վարդապետի, որ ի Մարաթոյ. եւ է Հայ թուականիս ՉԾԲ (1303), ՉՂԹ
(1350)1 գրեցաւ, ի հռոմի ամիս դեկտեմբերի ԺԸ (18) աւրն:
1

Դժվար է որոշել, թե կողք կողքի գրված սույն` ՉԾԲ (1303) և ՉՂԹ(1350) թվականներից, որն է ճիշտ: Ենթադրել, որ ձեռագիրը սկսել են գրել 1303 թվին և ավարտել
1350 թվին, անհավանական է: Հիշատակարանը դնում ենք 1303-ի թվաշարքում,
կասկածանքով (Լ. Խ., № 26, էջ 22-23, ծնթ. 2): Առաջին հրատարակության մեջ ձեռագիրը դրվել է 1304 թվաշարքում (Լ. Խ., № 26, էջ 22), (Ա. Ղ.)։
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Զմեղաւոր տառապեալ եւ զնաւա||(79բ)բեկեալ եւ զմեղաւք լցեալ սուտանուն՝ տէր Աւագ երէց,
Զի քահանայ անունս ելել,
Զահագին աւուրն չէմ յիշել,
Ոչ Տէր մեղայ եմ ասացել,
Զերթ խոզ ի տիղմ եմ թաւալել1,
Զանանց բարիսն եմ մոռացել,
Զանմեռ որդունք եմ ինձ պահել,
Զհուր գեհենին եմ ինձ վառել։
Եկայք լացեք զողորմելիս,
Ես եմ ընկել ի գուբ տղմիս,
Բայց վայ է զիս յայս աղբ տեղիս
Համար չունիմ ես իմ չարիս։
Տէրն քաղցր եւ բարի,
Ոչ կամի զմահ մեղաւորիս,
Տէր, տուր ինձ դարձ անառակիս,
Զի լուացից զմեղս իմ զազրելիս։
Աստուածածին մայր Քրիստոսի,
Բարեխաւսեա՛ Քո Միածնին
Չառնու համար զքանքարին,
Զի կոխ անեմ ամէն չարի.
Յիշեցէք զմեղապարտս ի բարի,
Մի՞թէ Քրիստոս ինձ ողորմի։ ||
(80ա) Ո՜վ առնէ յիշման զիս արժանի՝
Քրիստոս նմա ողորմեսցի
Ո՜վ եղբայր իմ՝ Խաչատուր,
Ընկալ զբանս իմ խրատական,
Աղաւթքն ծայր է բարութեան,
Երրորդութեանն խաւսական,
Հաշտեցուցիչ ազդողական։
Վասն մեղնացն զըղջըման
Ընդ Աստուած խաւսի յանդիման,
Բազկատարած աղերսական,
Առնու զխնդիս հաճոյական,
Զոր Տէր շնորհէ նմա արժան,
Սուրբք սովաւ զԱստուած տեսան,
Եւ ընդ Հոգին Սուրբ միացան
Նոքա առին զոր ցանկացան։
1

Առաջին հրատարակության մեջ միայն «բ» հիշատակարանն է սկզբից մինչև այստեղ միահար շարադրմամբ (Լ. Խ., № 26, էջ 22), (Ա. Ղ.)։
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Եւ զպարգեւս աստուածական,
Զոր Տէր ի ձայն Սուրբ Հայրական
Ետ զպատուերս որդւոց մարդկան.
Թէ յարաձիգ ժամանակեան
Աղաւթեցէք անձանձրական,
Ապրիլ յախտիցն ցանկական
Եւ յաւր մահու եւ կորստեան//։
(80բ) Մարգարէքն ում ցանկացան
Սովաւ տեսին եւ ցնծացան,
Եղիայ աստուածազան
Զերկինս եբաց դէմ յանդիման,
Անձրեւ տեղեաց ժողովրդեանն,
Ըզփառս ետուն եւ գոհացան։
Մովսէս աստուածանման
Եւ առաջնորդն Իսրաէղեան,
Կարգել ի գլուխ ժողովրդեան,
Ընդ Աստուած խաւսէր դէմ յանդիման
Նահապետքն զինչ եղան,
Խնդրուածաւքն զաւրացան,
Առին զպարգեւս տիրական։
Ընդ Տեառնորդւոյն կան եւ ցնծան,
Թագաւորքն որք կարգեցան,
Եւ ի Հոգւոյն Սրբոյ աւծան,
Տուրքն եւ աղաւթքն զաւրացան,
Առին զպսակն երկնանման
Վայելեցին աստ բարութիւն,
Եւ յապառնիցն են ի ցնծման//։
(81ա) Իմաստութիւնն է պատուական
Ի սկզբանէ մինչ ի վաղխճան։
Ըստ բարբառոյ աստուածական
Առ Սողոմոն խնդրողական
Տալով ընդ այն իշխանութեան
Թագ եւ պսակ արքայութեան։
Սէրն է աւրէնքն տիրական
Ի Քրիստոսէ տուեալ մարդկան,
Զոր խաւսեցաւ ի Վերնատանն
Ընդ աշակերտսն միաբան։
Զոր ըստացեալ որք սեփական,
Ել ի վերին մեծն աշտիճան,
Իմոյ խրատուս լեր դու հաւան
Գործել իսպառ զսայ պատուիրան,
Ստանալ այս կեանս հեշտութեան
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Եւ անդ զսէրն Երրորդութեան,
Այլ զիս արժան արա՛ յիշման
Յարժանաւոր ժամ պաղատման։
Եւ ձեզ լիցի վարձ հատուցման,
Յաւրն աներեկ եւ անվաղխճան,
Յարդարոց դաս հաւաքման
Ի սեղան Հաւր միաբան.
Եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեան։
գ
Գրիչ՝ Կիրակոս
109ա Զունայնս ի բարեաց եւ զփարթամս ի չարեաց՝ զեղկելի Կիրակոսս
աղաչեմ յիշել ի Տէր, եւ դուք յիշեալ լիջիք։

53
ՃԱՌԸՆՏԻՐ
Վենետիկ 17(200), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Բ, էջ 35
(1224 թ.)

Յետագայի
Նուիրող՝ Սիր Սիմուն
527բ Ես՝ Սիր Սիմունս, տվի զիմ խանութն, որ ի Քաֆկտրնոցն ոխֆ ի Սուրբ
Լուսաւորիչն անջինջ, որ քանի յայն աւուրն ի Վարագայ Խաչին կիրակէն պատարագ լինի, ինձ լինի, որ դրել եմ ինձ հոգեբարձ՝ զԹագվորշահն, որ զիմ հոգիս հոգեա զինչ Աստուած իւր ցուցնէ: Եւ է խանութին հատերն մէկ դեհն՝ մեծ
պարոն Յատարն ու մէկն՝ Կարապետ Աղեղրարն ու մէկն՝ Սուլեման Դանուշմանն ու մէկն ճանապարհն, որ առաջի եւ/// ի թվին ՉԾԲ (1303)1:

54
ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ ՀԱՐՑՈՂԱՑ ԲԱՐՍԵՂԻՆ
ՅԱԿՈԲԱՅ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ2 (19)
Երեւան 598

Յիշատակարան գրչի
213բ Փառք Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն. յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ո՜վ սուրբ հարք եւ եղբարք, որք պատահիք այսմ փցուն տառիս, որ է
1
2

Հիշատակարանը ստորին լուսանցքում է (Ցանկ, էջ 35 ծանուցում), (Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ հիշատակարանը ունի «Լուծմունք նուրբ գրեանց
Յակոբայ կաթողիկոսի» խորագիրը (Լ. Խ., № 19, էջ 17), (Ա. Ղ.)։
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սայ Լուծմունք սուրբ եւ ընտրեալ վարդապետին տեառն Յակոբայ, զոր
արարեալ է Հարցողաց Գրոցն, զոր գտի զսա յոյժ պիտանի ի շահ աւգտութեան մանկանց Սիոնի եւ յոյժ տարփմամբ սիրո գրեցի զսայ փցուն դողդոջեալ ձեռօք, որպէս ի գրէտ ճանաչես։ Սրտի յաւժարութիւնն զխելաց զօրութիւնն տանի, քաջ գիտէ՛ք։ Արդ, յերեսս անկեալ աղաչեմ, անմեղադիր լերուք՝ կրկին աղաչեմ, ապա թէ գտանես կամ կէտ ի վերա գրի, կամ ստորակէտ, կամ այլ ինչ՝ զակնարկութիւնն յօրինակն տար: Որ էր սա գրեալ ձեռամբ Ստեփ[աննոս] վարդապետին, որ ինքն է Կանտիտոսն, այն Աստուծոյ
աւրհնել հոգին հայնց անսխալ էր գրեալ, որ մին գիր չգտի սխալ, դուք այլ
զինքն յիշեցէ՛ք յաղօթս ձեր։ Ընդ նմին եւ զիմ վարդապետս՝ Յովհաննէս
Եզնկաեցի, որ եւ զիս իբրեւ զստահակ ծառա քարշէ ի վերա երեսաց, թերեւս զերծուսցէ ի հեղգանալոյ, եւ ոչ թէ կարիս ինչ ունելով առ այս ճղտորել գիրս, զայս մի ոք վարկցի, զի այնքան երագ էր ի գիր արուեստին, որ ոչ
դիպաւ աւրինակի. եւ զճշմարտութիւն բանիս նոքա վկայեն, որք մերձ
եղեալ հանդիպեցան նմայ. վասն որո աղաչեմ յիշել զվարդապետն իմ ի
մաքրափայլ աղօթս ձեր, եւ զիս՝ զանարժանս յամենայնի յիշել աղաչեմ
սրտի մտօք ի մեղաց թողութիւն. եւ որ մեզ բանիւ հայցէ, նմա գործով եղիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, յօրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն։
Գրեցաւ ի թւիս ՉԾԲ (1303), ի փառս Քրիստոսի։
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ՄԱՇՏՈՑ ՁԵՌԱՑ (25)
Երեւան 966

Գրիչ՝ Ներսէս
Վայր՝ [Վը]ժանայ վանք
235բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն
Սրբոյ. այժմ [եւ յաւիտեանս. ամէն]: Միածին Որդին, որ ի ծոց Հաւր, որ
խորհրդեամբ ընդ Հաւր եւ Հոգոյն արար եւ պատկեր իւր զմարդն առաջին:
Իսկ յանցանեալն մարդոյն զպատուիրանաւ Նորայ հանել ի դրախտէն եդ ի
յերկիրս յայս, յորում զանիծից եւ զցաւոց ժառանգեաց զկեանս հանգեալ ի
ծառայութիւն սատանաի: Եւ լցեալ ազգի-ազգի եւ զանազան մեղաւք եւ
անառակ վարիւք, յորմէ զպատուհասն կրեցին ջրով եւ հրով եւ ոչ այնու
խրատեալք, այլ արարին իւրեանց աստուածս յոսկոյ եւ յարծաթոյ եւ յայլ
նիւթից աշխարհի եւ փոխանակ Արարչին՝ արարածոց երկիր պագանէին:
Իսկ բարերարն Աստուած Բանն, տեսեալ զայնպիսի աղետս եւ զմոլորութիւնս ազգի մարդկան, եկն կամաւ Հաւր եւ Սուրբ Հոգոյն յարարածս, եղեւ
մարդ ի Սուրբ Կուսէն եւ կոչեաց զամենիսեան առ ինքն քաղցր բարբառով ||
(236ա) մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:
Եւ արդ, ես՝ նուաստս յամենայնի Ներսէս սուտանուն գրիչ, յերեսս անկեալ անղաչեմ, յիշման արժանի արարէք զիս եւ զաշակերտն իմ՝ զ[Ստե]փա[ն]ոս եւ ծն[ո]ղսն մեր, զի [եւ] մեզ ողորմեսցի Քրիստոս, բարեխաւսութեամբ ամենայն սրբոց եւ աղաւթիւք ձերովք, եւ Աստուած յիշողացդ եւ
յիշեցելոցս առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմայ փառք:
Եւ էր թիւ Հաոց ՉԾԳ (1304): Ծրեցաւ ի վանքս [Վը]ժանայ, եւ աւանդեցաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Նշանիս, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ,
որ է աւրհնեալ յաւիտեանս: Տէր Աստուած ողորմեա ստացողաց գրոցս /// եւ
տիկին /// իւր ծնո ///երուն /// քս /// նոցայ աւրհնութեամբ եղիցի. ամէն1։

1

Այնուհետև, 14 տողերով գրիչը խնդրում է «յիշել ի Քրիստոս» գրքի ստացողին և
այլոց: Հիշատակարանի այդ սյունյակի աջ մասը պատռվել է, որի պատճառով անհնար է վերականգնել ստացողի անունը և այլ մանրամասներ (Լ. Խ., № 25, էջ 22,
ծնթ. 1)։ Առաջին հրատարակության մեջ ձեռագիրը խորագրվել է «Մաշտոց Առօրեայ» (Ա. Ղ.)։
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ԱԻԵՏԱՐԱՆ (34)
Երեւան 4018
(տե՛ս նաեւ 1318 թ.)

Գրիչ՝ Ներսէս
Վայր՝ Վժանայ վանք
252բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ. ամէն։ Ներկայս եւ յապառնիս եւ յանզրաւ եւ յաւիտեանս. ամէն։
Գծագրեցաւ աստուածարեալ եւ պատուելի եւ պաշտելի գանձս եւ պատուէր
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի հրամանաւ եւ արդեամք՝ Սարգսի անապատաւորի եւ միայնաւորի, որ կոչի Գրակազմ, ի վանս Վժանայ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Նշանիս եւ յայլ սրբոցս, ձեռամբ մեղապարտ եւ սուտանուն գրչի՝ Ներսիսի. ի յողոմպիադի ի ստեղծման Ադամայ ՌՈՁԲ եւ ի մարմնացելո Բանին ՅԺԶ 1 եւ Բ ամի եւ մերո թուականիս ՉԾԳ
(1304) եւ նորոյ շրջանիս ՄԻԱ (221)։
Արդ, որք կարդայք եւ որք հայիք ի սուրբ յԱւետարանս, յիշեսջիք զստացող սորայ՝ զՍարգիս Գրակազմ եւ զհայր իւր՝ զՏիրատուր եւ զմայր իւր եւ
զամենայն ազգականս, զի ողորմեսցի նոցայ Քրիստոս յաներեակ աւուրն։
Յիշեսջիք եւ զիս՝ զՆերսէս, զծնաւղսն իմ. եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի։
բ
Ծաղկող՝ Բարդաօլիմէ
253ա Զծաղկող եւ զնկարիչ սուր[բ աւ]ետարանչացս՝ զանպիտան Բարդաօլիմէ, յիշեցէ՛ք ի բարի[ն եւ Քրիստոս Աստուած] յիշեսցէ ըձեզ ի գալըստեանն Իւրում, եղի[ցի]։

57
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (28)2
Երեւան 3722

Գրիչ՝ Յակովբ
Վայր՝ Նախիջաւան մայրաքաղաք
354բ Փա՜ռք անեղի էակի եզակի եռահիւսակ եւ մշտապայծառ դաւանութեամբ՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն յաւիտեանս. ամէն:
Աստանաւր յանգ ելեալ աւարտեցաւ լուսաիղձ եւ աստուածապատում
1

2

Առաջին հրատարակության մեջ Ադամի թվականը տրված է [Զ]ՌՈՁԲ (6682), իսկ
մարդեղության թվականը տրված է [Ռ]ՅԺԶ եւ Բ ամի (1318)՞, (Լ. Խ., № 34, էջ 29)։
Մենք հիշատակարանը հրատարակում ենք ըստ ձեռագրի (252բ), (Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ խորագիրը «Աւետարան, ինքնատիպ մանրանկարներով եւ լուսանցազարդերով» (Լ. Խ., № 28, էջ 23), (Ա. Ղ.)։
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աւետարանական հրամանս մարմնացելո Բանին Աստուծոյ առ ի մեզ զիջանելւոյն, եւ տնաւրաբար կատարել զամենայն կիրս մարմնականս, բայց ի
մեղաց, զոր ի վերին իմաստութենէն ըստ տուչութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ
սկիզբն արարեալ երանելին Մատթէոս գրէ զիւրն Աւետարան եբրաեցի լեզուաւ գրէ եւ Մարկոս զիւրն Աւետարան հոռոմ լեզուաւ հրամանաւ Պետրոսի առաքելո: Գրէ եւ մեծ քարտուղատն եւ բժիշկն ճարտար՝ երանելին Ղուկաս զիւրն Աւետարան յունարէն լեզուաւ հրամանաւ Պաւղոսի առաքելոյ:
Գրէ եւ որդին Որոտման եւ մաքրելն ի հոգւոյն՝ մեծն Յովհաննէս զիւրն Աւետարան եբրաեցի բարբառով ի ձեռն Պրոխորոսի՝ աշակերտի իւրո: Եւ այսպէս սոքաւք սփռե[ա]լ տարածեցաւ ընդ քառոլորտս տիեզերաց,
չորս||(355ա) առաջս բաժանելով ըստ յարաթոր եւ ականակիտ քառահոլով,
եդեմաբուղխ վտակացն Ադին դրախտին: Զի սովաւ եւ ի ձեռն սորայ լուսաւորին ամենայն հաւատացեալք ի խրթնածածուկ եւ ի մառախլապատ մեղացն սեւութենէ: Սովաւ զովանան անձինք պասքեալք ու հոգիք վհատեալք
ի հրատոչոր մեղաց եւ ի հրաթիւն, մահաբեր վիշապին: Սովաւ վայրաբերին
առ մեզ ամենայն տուրք բարիք եւ պարգեւք կատարեալք առ ի Հաւրէն լուսոյ: Սովաւ վերասլանան մարդիկ եւ անսայթաք ուղեւորին ընդ անեզրական
ճանապարհորդութիւնն եւ արժանաւորին երկնաւոր մտիցն: Սովաւ եւ ի
ձեռն սորայ բանի առ մեզ դուռն ողորմութեան եւ մարդասիրութեան Աստուծոյ: Սովաւ ուսան մարդիկ զբազմապատ իմաստութիւն խորոցն Աստուծոյ եւ իմացան, եթէ իմ իմիք շնորհաց արժանաւորք եղեն:
Զոր եւ իմ՝ եղկելոյս Յակովբա, իմացեալ զանհամեմատ փարթամութիւն
||(355բ) սորա, մեծաւ յուսով եւ եռափափագ տենչմամբ բուռն հարի զաստուածակերտ կտակարանէս, վասն զի լոյս են եւ լոյս տան աչաց։ Գրեցի
զսա մեծաւ աշխատութեամբ ի լոյս հոգւոյ եւ ի թեթեւութիւն մարմնոյ, ի յիշատակ ինձ եւ ծնաւղաց իմոց, հաւր իմո՝ Յոհանիսի եւ մաւր իմոյ՝ Աննայի,
եղբարց իմոց՝ Ալեքսիանոսի, Զաքէոսի եւ Գրիգորի՝ հանգուցելոցն առ
Քրիստոս եւ դստեր իմո՝ Ըղպելին, կենակցի իմոյ՝ Փառանձեմայ եւ մաւր
իւրոյ՝ Ծաղկանցտիկնայ եւ միւս դստեր իմոյ՝ Մարթայի, եւ որք աշխատ
եղեն ի սմայ եւ սպասաւորեցին մերում տկարութեանս, որոց վարձս հատուսցէ Տէր Աստուած ամենեցուն հարիւրապատիկ, բիւրապատիկ աստ եւ ի
հանդերձելումն։
Արդ, վերաւարտեալ եղեւ սայ ի թուաբերութեանս ըստ Յաբեթականն
տումարիս հընգետասան յոբելենիս յաւելեալ եռակի թուով (1304), եւ ի յելանելոյ Նախաստեղծին եւ ի վա[յ]ելջութեան վայրէն եւ ծաղկազարդ բուրաստանէն մինչեւ1 ||(357ա) ցսոյն ամ յարաբարդին միահամուռ միանգամայն ամք իբրեւ ԶՌ եւ Չ յաւելեալ քառակի թուով (6704). Եւ ի կենարար
1

356-րդ թերթը 357-ի կրկնությունն է, դժվարանում ենք բացատրել, թե ինչու գրիչը
երկու անգամ է արտագրել այդ թերթի բովանդակությունը, իսկ եթե պարզապես
սխալվել է, հապա ինչո՞ւ է կրկնված թերթը թողել ձեռագրի մեջ (Լ. Խ., անդ, էջ 24,
ծնթ. 1)։
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Յայտնութենէն Աստուծոյն Բանի մինչեւ ցսոյն ամ շարամանեալ պարփակին
ամք իբրեւ ՌՅ եւ Զ (1306), յորում եւ թուականս Հայոց ՉԾԳ (1304) էր։ Ի
թագաւորութեանն Հայոց Մեծաց երիցս երանեալ եւ խարազնազգեստ
ճգնաւոր կրաւնաւորին Մեծին Հեթմո։
Ի սոյն ամի ինքնակալն Ղազանն վճարեցաւ ի կենացս եւ սուգ մեծ եհաս
ամենայն Տանս Արեւելից, մանաւանդ նեղել ազգացս քրիստոնէից, որոյ յիշատակ նորա աւրհնութեամբ եղիցի եւ ընդ սրբոց թագաւորացն գահակալեսցի. վասն զի ի սորա ժամանակս խաղաղացաւ երկիր իբրեւ զդրախտ Աստուծոյ, բարձաւ ամենայն հարկապահանջութիւն աշխարհաց։ Սմա ետ Տէր
Աստուած, ըստ Սաղմոսողին, զիրաւունս արքայի, վասն զի սա էր որդի Արղուն ղանին, իրաւարար արքային, եւ թէ՝ պատիւ արքայի1 զիրաւունս սիրէ։
Ի սոյն ժամանակս բարձրայվիզ եւ հպարտ պարանոց, ||(357բ) խայտաբղետ եւ գոռոզ ազգն Իսմայիլի գլխակորել ընկրկեցան, եւ բարձրացաւ եղջիւր եկեղեցոյ սրբոյ, աճեցին ձայնք սաղմոսաց եւ երգք ալելուաց, պայծառացան հաւատք քրիստոնէից։ Աստանաւր կատարեցաւ բանք ամովսածնին
Եսայեայ, որ ասէ. Գայլք եւ գառինք ի միասին ճարասյակեսցին։ [Ե]ւ առնէր
սայ իրաւունս այրե[ա]ց, էբարձ զտոկոսիս պարտուց եւ դարձոյց զզրկանս
զրկելոց։ Էբարձ զսայ զերթեւեկութիւն դեսպակաց, ելչեց եւ արղուչեաց եւ
կարգեաց յամենայն տեղիս սուրհանդակս, որ են շքրիկք, եւ սակս արդար
իրաւանցն, զոր առնէր, փակեաց Տէր Աստուած զամենայն թշնամիս սորայ ի
ձեռն սորայ։
Գնաց սայ մեծաւ ուժով եւ ձիախրոխտ որոտմամբ, բազմախուռն նիզակաւք եւ խառնիճաղանջ բազմութեամբ, յոքնախումբ խըմբիւք, էառ նուաճեաց զամենայն Տունն Շամայ, եհար կոտորեաց մեծ եւ սաստիկ պատերազմաւ զզաւրսն Մսրայ եւ արեան ճապախիս ոչ սա[կ]աւ գործեաց, մինչ գրեթէ մարմինք մարդկան եւ անկեալ դիակացն ի վերայ արեանցն տարաբերել
ղաւղիւր, որպէս տերեւս թզենոյ. եւ հետամուտ եղե[ա]լ||(358ա) մինչեւ ի
մուտս արեւու անյագաբար սուր սուսերի մաշեցին զնոսայ: Եւ դարձաւ մեծաւ ուրախութեամբ ի թագաւորանիստն Դահավրէժ. եւ այլ այսպիսի քաջութիւնս բազումս գործեաց, զոր ոչ կարեմք պատմել միըստմիոջէ, եւ որ
լսէքտ՝ աւրհնութիւն զհետ արձակեցէք։
Բայց գրեցաւ սայ ի մայրայքաղաքիս, որ կոչի Նախիջաւան, ի մեծն նահապետին Նոյի շինեալ ձեռամբ տունս իւր։ Եւ կատարեցաւ նաղաշութիւն
սորայ ի մեծ դաստակերտն Աստապատ կոչեցե[ա]լ, առ ափն հեզաշարժ եւ
ծիածաւալ գետոյս Երասխայ։
Եւ որք հաիք ի սա, թողութիւն մեղաց խնդրեցէք գծողի սորա՝ Յակոբայ.
Ո՜հ, ո՜յ, այո՜յ, այո՜յ, աղաչեմք յիշեալ ի բարի մասին, զծաղկողն եւ զկազմողն՝ զՍիմէոն ասեմ, հեզ եւ հանդարտ կրաւնաւոր եւ բաշխող Գառին անա1

Կրկնված՝ 356 էջում՝ «թագաւորի» (Լ. Խ., անդ, էջ 24, ծնթ. 2)։
64

ՉԾԳ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1304

րատ մարմնոյ Տեառն, զի բազում աշխատեցաւ։ Եւ որ յիշեքդ զմեզ սրտի
մտաւք, թողութիւն հայցելով ի Տեառնէ, եւ Արարիչն Աստուած՝ բեւեռեալ Մեսիէն թողութիւն արասցէ ամենայն յանցանաց ձերոց. ամէն, ամէն։

58
ԿՈՉՈՒՄՆ ԸՆԾԱՅՈՒԹԵԱՆ
ԿԻՒՐՂԻ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԱՑՒՈՅ (29)
Երեւան 3770

Գրիչ՝ Մկրտիչ քահանայ
Վայր՝ Կարփի գեղաքաղաք
ա
312ա Փա՜ռք միաբուն, կատարեալ Սուրբ Երրորդութեանն, այժմ եւ յանկէտ յաւիտեանսն. ամէն։ Որ զաւրացոյց զտկարս առ ի հասումն վերջագիծ
տառիս, զի այնպէս ծփեի զոր աւրինակ՝ ոք յովկիանու կոհակսն ծփակոծ
լինի, եւ ըղձազերծ անել յայնման։
Գերա[գ]ոյն գտանի սէրն Աստուծոյ երկրաւորացս, ըստ գրեցելոյ առն
իմաստնոյ։ Վասն զի, պնդակազմ պատրաստէ զնիւթական զանկուած
մարմնոյ, ըստ պատկանաւորութեան վերնագոյն խմբիցն։ Զի մարմնով մերձ
գոլով առ նիւթականս երկիր եւ մտաւք տեսականաւն ներքին մարդոյն առ
երկնայինն անցեալ հանդիսանա ||(312բ) տարս, եւ զամենայն աղցաւոր
կրիւքս, զներքնովքս եւ զարտաքնովք քամահեալ, զյաղթանակն առնու
երանութ[եա]ն։ Ոմանց գոլով ի տեսլարան, ի մարդկան խումբ հիացուցանող եւ սարսռալ ի ատենի, ծաղր արարեալ զնոքաւք, առաջի նկարեն աչաց
զահաւորն իշխանաց սնոտեաց։
Զմարմինս իւրեանց ի խաչ հանելով՝ չարչարանաւք ընձայեն Տեառն։ Եւ
այլք ոմանք ըստ նոսին ի մանկութեան տիոց մինչ ի ծայր կենաց ընդդէմ
ախտից բնաբոյս մարտ եդեալ եւ արկածից անբարէսէրն վիրագի, ընդ բազմագլուխ վիշապին կռուելով, ի յանկ հանելով զերկասիրութեանն ջան,
առաքինացան քաջապինդ հաւատով, յուսով եւ սիրով ի սոյն սիրոյ Աստուծոյ շաղապատեալք ի զբաղմունս աստեացս, կապեալքն ի կին եւ յորդիս եւ
ի սորին խտտղ||(313ա)ական փաթեթս, յանկարծակ իբրու ի քնու զգաստացեալք, յետս թողլով զամենայն, ընթացան զկնի կոչմանն Աստուծոյ եւ զանդամացեալն առ ինքեան ախտ կտրելով, լաւագո[յ]ն համարեալ մտանել
անակն ի կեանս, որ կտրումն նորին մանաւանդ տեսութիւն գործէ եւ առաւել լուսաւորութիւն։ Վասն որոյ ի սորին խարուկի ջերմութեան բորբոքեալ
այրս այս Արղուն երիտասարդ հասակաւ ստացաւ զսա գանձ անապական
զանծախն սգալ ի գանձուցս հակառակ եւ անանց փարթամութիւն ընդդէմ
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անցաւորիս։ Զայս տառ աստուածաշունչ, որ հնչէ յականջս եկեղեցւոյ եւ կոչէ ի կոչումն կենաց զի ընծայեցուսցէ Աստուծոյ Հաւր, ստացաւ սա ի պայծառութիւն եկեղեցոյ, ի ձեռս իմ նուաստի՝ Մկրտիչ կոչեցեալ ախմար եւ
փցուն ի յարհեստս, եւ վերջին եւ անպիտ||(313բ)ան ի կրաւնս, ձեւով միայն
քահանայ, այլ ի բարի գործոց թափուր եւ ունայն։ Զոր ըստ նախատեսութեան Հոգին Սուրբ Աստուծոյ իբր գործեաւ առն Աստուծոյ երանելեաւն
Կիւրղու հնչեաց հանուրց ազգի մարդկան, որ վարժարան եւ դաեկ գոլով
իբր տղայոց դաստիարակելով ի մանկութենէ, այսինքն՝ յանգիտութենէ
ճշմարտութեանն Աստուծոյ։ Երկնէ աւազանաւն եւ առեալ սնուցանէ աւրինաւք եւ մարգարէիւք, տեղեակ կացուցանէ յաւիտենական անսկզբնութեան
եւ մի իշխանութեան՝ Սուրբ Երրորդութեանն մինչ ի կատարել գիտութիւն
փրկութեանն Քրիստոսի զարարածս եւ զմիւսանգամ գալուստ Փրկչին, զդատաստանն եւ զյաւիտենականն պսակ եւ կամ տանջանս ընդունել, որք զինչ
վաստակեցին, եւ կատարեալ զամենայն մարմինն Եկեղեցւոյ յայր կատարեալ կանգնէ։
Արդ, գրեցաւ սա||(314ա) ի գաւառս Այրայրատեան, ի գեղաքաղաքիս
Կարփի, ընդ հովանեաւ Մաւրս լուսոյ Սրբուհոյ Աստուածածնիս։ Արդ, հայցեմք յամենեցունց ի ձէնջ, ո՜վ լուսերամիցդ դասք, որք լուսաւորիք ի սմանէ եւ շահաւետիք, յիշել ի սուրբ յաղաւթս անմոռաց զստացող սուրբ տառիս՝ զհաւատարիմ ծառայն Աստուծոյ՝ զԱրղունն եւ զզուգակիցն իւր /// 1 զի
ջերմեռանդ սիրով ստացաւ զսա, եւ զծնաւղսն իւրեանց՝ զՏուրքն եւ զՏիկնացն, եւ զհաւրեղբայրն իւր՝ զԽնդրիկն եւ զԱրքայն եւ զամենայն ազգայինսն իւրեանց։ Ընդ սոցին յիշեսջիք վասն սիրոյն Քրիստոսի եւ զեղկելիս
զՄկրտիչս եւ ծնաւղսն իմ, նաեւ զսպասաւորսն իմ. եւ որք յիշեքդ, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ յաներեկ մեծի աւուրն, ուր բանք սպառին
եւ գործ թագաւորէն։ ||(314բ) Այլ մեզ յիշելոցս եւ ձեզ յիշողացդ եղիցի ընդ
բարեգործ ծառային մուտ յուրախութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի։
Յիշեսջիք եւ զԱստուածատուր երէց, որ յաւժարեցոյց ի գործս բարիս՝
զստացաւղ սորա։
Իսկ յորում ամի աւարտեցաւ տառս, էր թուականս ՉԾԳ (1304)։ Յայսմ
ամի նստաւ յաթոռն փաշահ ղանն, որ կոչի Խարպանդայ. տացէ նմա Քրիստոս թագաւորն բարեպաշտութեամբ եւ քաղցրութեամբ խնամել ազգիս
քրիստոնէից, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն։
Արդ, վերստին աղերս մաղթանաց առ բարեմիտ ընթերցաւղսդ յիշել
զպատուական եւ բարէսէր տիկինն՝ զԹեմնայն, խնդրելով ողորմութիւն եւ
քաւութիւն մեղաց ի Քրիստոսէ եւ համարձակութիւն՝ մտանել յարքայութիւնն Աստուծոյ, եւ որ առատն է մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի. ամէն։

1

Անունը ջնջված է (Ա. Ղ.)։
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բ
315ա Տէր Յիսուս, տուր վարձս բարիս Փիլիպոսի քահանայի, որ զաւրինակ ճառիս եբեր. ամէն։
գ
274բ Այսաւր եկն առ մեզ ստացող սորա՝ Արղունն, եւ Աստուածատուր
երէց զկնի ||(275ա) եւ եբեր մեզ խարպզակ՝ նոր եւ քաղցր։ Տացէ Տէր Աստուած զԻւր պտուղն անո[ւ]շ սոցա. ամէն։
դ
301ա Ողորմեսցի Քրիստոս Հռոփսիմէի, որ բազում անգամ կանաչ
եբեր մեզ1։

59
ԳԻՐՔ ԵՊԻՓԱՆԻ ԿԻՊՐԱՑՒՈՅ (30)
Երեւան 4750

Գրիչ՝ Յովհաննէս քահանայ
Վայր՝ Աւանս գիւղ
356ա Փառք էականի անձանց եւ միակամ կամաց արփից անզննից աննորորնելեաց ի վեհից, վեհագունից եւ ի ստորնայնոց քառանիւթից եւ ի յիմում յապաժամէ կոկորդից ամենազաւր տէրութեանդ. ամէն:
Շնորհիւ Տեառն սկսա եւ ողորմութեամբ նորին կատարեցի զհամայհաւաք տառս առաքելոց եւ մարգարէից եւ տէրունեան սուրբ վարդապետութեանց սուրբ հայրապետին Եպիփանու Կիպրացւոյ, զի բազմաջան աշխատութեամբ շարամանեալ բացատրէ ի շահ եւ յաւգուտ լսաւղաց: Որոյ ցանկացեալ եղեն աստուածաշունչ տառիցս հոգիասէր բարեհաճոյքն՝ Սիմէովն
եւ սրբասնեալ պատանեակն իւր՝ Զաքարիա սուրբ եւ ընտրեալ քահանայ եւ
ստացան զսա յարդար վաստակոց իւրեանց, ի վայելումն մանկանց Նոր
Սիովնի եւ անջինջ յիշատակ ինքեանց եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրեանց. կենդանեաց եւ հանգուցելոցն առ Քրիստոս:
Արդ, գրեցաւ ի հայրապետութեանն տեառն Զաքարէի Աղթամարա եւ յառաջնորդութիւն գերայհռչակ եւ սուրբ ուխտիս Վարագայ2 Յոհան վարդապետի յոյժ իմաստասիրի, հեզի եւ խոնարհի, եւ յաշխարհակալութեան ազգի
նետաւղի, ի Հայկազեան տումարի եւ թուաբերութեամբ Հաոց Մեծաց ՉԾԳ
(1304). վասն զի յայսմ ամի վճարեալ եղեւ ի կենաց աստի բարեյաղթն եւ
իրաւարարն եւ խնամակալն ազգիս Հաոց Ղազան ղանն եւ սուգ մեծ եթող
1

2

«բ», «գ», «դ» հիշատակագրությունները գրված են թերթերի ստորին լուսանցքներում և առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են (Լ. Խ., № 29, էջ 25-26),
(Ա. Ղ)։
Բնագրում՝ «Վերագայ» (Լ. Խ., № 30, էջ 26, ծնթ. 1)։
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քրիստովնէիցս. եւ փոխան նորա նստեալ եղեւ յաթոռ աշխարհակալութեան
եղբայր նորա, որ կոչի Խարպանդաւղըլ. նոյնպէս եւ նա ցուցանէ բարի
մարդկան ազգի։ Արդ, աղաչեմ զամենիսեան, ոյք ընթեռնուք, յիշեսջիք ի
Քրիստոս զստացող սուրբ տառ||(356բ)իցս, զառաջասացեալսն զՍիմէովն
եւ զորդի իւր՝ զերջանիկ քահանայ զԶաքարիա, համազգայնիւք վաելեսցեն
յայ[ս] աշխարհի պարագայց ամաւք եւ յապառնիսն զանսպառ բարիսն ընկալցին ի Քրիստոսէ:
Ընդ նոսին յիշեսջիք ի Քրիստոս զերից երանեալն եւ զհոգիացեալն՝ զՅոհան վարդապետ եւ զհարազատ եղբարսն իւր, որ առաջնորդ եղեւ մերում
տկարութեանս եւ զաւրինակն պարգեւեաց. պարգեւեսցէ նմա Տէր Յիսուս
զերկնից արքայութիւն։ Եւ ես աղաչեմ, ընդ նոսին յիշեսջիք ի Քրիստոս զաշխատողս եւ զփցուն գրիչս՝ զՅովաննէս քահանա եւ զծնաւղսն իմ, եւ Քրիստոս
Աստուածն բոլորից համայնից ողորմեսցի մեզ եւ ձեզ, ընթերցաւղացդ եւ լսաւղացդ. ամէն, ամէն։
Գրեցաւ եւ կազմեցաւ ձեռամբ մեղապարտի՝ Յովհաննէս քահանայի ի
գաւառիս Վանա, ի գեաւղս, որ կոչի Աւանս, ընդ հովանեաւ սուրբ եկեղեցայցս՝ Սուրբ Յովհաննու Կարապետի եւ Սուրբ Գրիգորի Հաոց Լուսաւորչի։
Արդ, աղաչեմք զամենիսեան, ոյք հանդիպիք այսմ տառի, խոշորութեան
գրոյս եւ սխալանացն, որ ի սմա լինի, անմեղադիր լինել եւ եղբայրաբար
ուղղել եւ վարձս բարեաց ընդունել ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
բ
Ստացող՝ Սիմէոն
356բ Ես՝ Սիմէոնս ետու զայս սուրբ գիրքս գրել յանուն որդո իմ՝ Զաքարա
քահանաի եւ յիշատակ ինձ եւ ծնաւղաց իմոց եւ որդոյ իմ՝ Զաքարա քահանաի եւ թոռին իմոյ՝ Ստեփանոս քահանաի եւ որդոյց նորա Եղիայի եւ Յինոքի
եւ քուերց՝ Նորտիկնա եւ Ազիզխաթի եւ այլ արեան մերձաւորացն մերոց1։

60
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Նոր Ջուղայ 37, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 58

Գրիչ՝ Յովսէփ քահանայ
Վայր՝ Ասպիսնկայ վանք
ա
272բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն։
Զիղձս բաղձանաց բանականութիւնս կամելով ի նա յանկել յորմէ հաս1

«բ» հիշատակարանը բացակայում է առաջին հրատարակության մեջ (Լ. Խ., № 30, էջ
26), (Ա. Ղ.)։
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տեցաւն յոչէից ||(273ա) գոյացեալ պատ[կ]էր Աստուծոյ։ Եւ զայս ի ձեռն յոքունց առաքինութեանց, ուշ ի նպատակ եդեալ զՅիսուս զվերինն խորհելով,
ուր Նա նստի ընդ աջմէ Աստուծոյ, յորում փափագող եղեալ ի
ձեռն...||(273բ)... Ցանկացող եղեալ սրբազան քահանայի Սարկաւագ անուն
առձայնեալ, հաւրեղբայր ինձ ըստ մարմնոյ, ետ զսա ինձ նկարել ի դէմս
նիւթոյս լուծականի անպիտան եւ նուաստի՝ Յովսէփայ պիտակ անուամբ
քահանայի, ի յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց եւ իմոցն յետ աստեացս գնալոյ ի Քրիստոս կատարելոց։ Ի թվին Հայոց ՉԾԳ (1304) /// 1 ի
գաւառիս Արճիշոյ, յաստուածունակ անապատիս Ասպի[ս]նկա վանք կոչեցելոյ, ընդ հովանեաւ աստուածաբնակ սրբոց եկեղեցեացս՝ Սուրբ Մաւրս
լուսոյ Աստուածածնիս2 եւ Սրբոյ Յարութեանս պատուեալ անուամբ Յարութեամբ Փրկչին Յիսուսի, յառաջնորդութեան տեղոյս եւ վերակացուի հոգւոց
մերոց աստուածազան եւ գերամաքուր Ստեփանոս վարժապետի։
Արդ, հայցեմք ի զմայ[լ]ելոցդ յայսմ անուշահամ եւ աստուածագործ բաժակէս, որք հանդիպիք սմին ի ||(274ա) պէտս ինչ աւգտութեան հոգեկանաց եւ մարմնականաց, յիշել առ ի Քրիստոս զնախագրեալսն ի սմա յաղաւթս եւ ի մշտաջան պաղատանս՝ զՍարկաւագ քահանայ ստացող սորա,
եւ զծնողսն եւ զԲ(2) եղբայր սորա՝ զԹումա քահանայ, եւ զԱստուածատուր
միակեց, որ երիտասարդական հասակաւ փոխեցան ի Քրիստոս, եւ զգծողս՝
զՅովսէփ ըստ իմում տկարութեան, որով եւ դուք եղիջիք գրեալ ի գիր կենդանի վերին դպրութեանն անկեղծ պայմանաւ։ Փառք եւ գոհաբանութիւն
համապատիւ եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Այլ զի ջանացի ի սա ըստ իմում կարի ոչինչ պակասեցուցեալ որքան էր
իմս յաւժարութիւն կամաց անթերի լրութեամբ։ Սակայն զլրմամբ կատարեալն լցուսցէ Հոգին Սուրբ Աստուծոյ ի ձեռն փառակցին իւրոյ Որդոյն
Միածնի ի փառս Հաւրն երկնաւորի աւրհնելոյն յաւիտեանս։ Եւ զվարդապետն մեր՝ զԱստուածատուր քահանայ, եւ զեղբայր նորին՝ զհանգուցեալն
ի Քրիստոս զՍարգիս. նոյն Ինքն մարդասէրն Աստուած հանգուսցէ զհոգին
սորա յԻւր յաջակողմեան դասն, եւ ասէ. Եկայք աւրհնեալք Հաւր իմոյ ժառանգեցէք զկեանսն։
բ
129բ Աղաչեմ զքեզ ո՜վ սուրբդ ի քահանայս, յիշեա՛յ եւ զիս ի քո յաղաւթսդ յորժամ կարդաս, քանզի խիստ վշտացեալ էի ի բազում գարշ մեղաց. մի՞թէ Աստուած ողորմութիւն առնէ յանցանաց մերոց եւ աշխատողացս՝ Սարկաւագի եւ ինձ սուտ գրչիս՝ Յովսէփայ եւ ձեզ ամենեցուն. ամէն։
Ա՜հ գարշելիս։
1
2

Մեկ բառ ջնջված է (Ցուցակ, էջ 58), (Ա. Ղ.)։
Տպված է «Աստուածաբանիս» (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.):
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գ
Ստացող՝ Սարկաւագ կրաւնաւոր
208ա Սուրբ Աւետարանիս ստացաւղ եղէ ես՝ Սարկաւագ կրաւնաւոր, եւ
ետու զսա գծագրել եղբաւրորդոյն իմոյ՝ Յովսէփու, վասն անմոռաց յիշատակի եւ փրկութիւն հոգւոյ իմոյ եւ ծնաւղաց եւ եղբարց իմոց։ Աղաչեմ
զձեզ զընթերցաւղսդ, յիշել յաղաւթս ձեր. եւ Աստուած զձեզ. ամէն։

61
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (27)
Վասպուրական 77, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 141-143
(տե՛ս նաեւ 1374 թ.)

Գրիչ՝ Զաքարիայ
Վայր՝ [Վասպուրական]
Փառք...։ Արդ, այսմ աստուածապատում կտակիս, որ ունի յինքեան զբոլոր տնաւրէնութիւն Բանին մարմնացելոյ, որ է յոյս ապաստանի եւ առհաւատչեայ ընթակային, որ ոռոգեն զիմանալի անդաստանս ներքին մարդոյն
երանկաւք յոգնաջան գունաւք ծաղկազարդեալ, որում տենչացեալք ամենիմաստ եւ խոհական քահանայիցն՝ Թումայի եւ Հայրապետի յաղագս փափագանաց նոցա, ի վեր քան զկարն աս/// աբեր ինձ որ /// ագրեցի զսայ վասն
փրկութեան հոգոց եւ մարմնոց նոցայ եւ ննջեցելոց իւրեանց եւ ի վայելումն
նոցին եւ զաւականց իւրեանց. զի տացէ Տէր Աստուած նոցին վայելել զսայ
ընդ երկայն աւուրս ցնծութեամբ եւ ուրախութեամբ բնակել յերկրի եւ ի
տուն Տեառն եւ ի գաւիթն Աստուծոյ մերոյ սրբութեամբ պարագայց ամովք
բերկրիլ յառագաստ մաւր մերում նազելի /// աւք հրճուիլ ի յոյս Տեառն:
Անարատ եւ անբիծ եւ անցնդելի պահեսցէ Քրիստոս զնոսայ յերկրաքարշ եւ
ի զբաւսանող կենցաղոյս մինչեւ ի հրաժարումն յաստեացս եւ ի ստուերացս, լինելով ընդ վերին վարագուրաւն, ուր քահանայապետն մեր Քրիստոս եմուտ:
Արդ, ընդ ընթացից արեգական ըստ չափոյ բերման Հայկազնեան տովմարիս եաւթնհարիւրից եւ յիսուն եւ երից ամաց (1304) գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թագաւորութեանն Ղազան ղանին, որ է թագաւոր իմաստուն եւ
բարեխորհ եւ անկելոց կանգնող, որ Տէր Աստուած ընդ երկայն աւուրս
արասցէ զնայ, ի թագաւորութեան Հայոց Հեթմոյ, ի վերայդիտողութեան
տեառն Զաքարիայի կաթողիկոսի, ձեռամբ յոգնամեղ եւ անարժան գրչի՝
Զաքարիայի եւ նկարողի եւ կազմողի, ի վայելումն [Թումայի] քահանայի եւ
Հայրապետի, Գորգոյ եւ զաւակաց իւրեանց, [որ] ստացաւ զսայ ի [հալ]ալ
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եւ յարդար վաստակոց իւրեանց եւ յիշատակ հաւրն իւրեանց /// ոն քահանայի որ Աստուած զերկնից արքայութիւնն պարգեւեսցէ եւ մաւրն իւրեանց
/// տիկնայ1:
Եղբարք, աղաչեմ զձեզ, որք հանդիպիք այսմ տառի՝ անմեղադիր լինիք
սխալանաց, զի ոչ կայր աւրինակ եւ յոյժ վշտացայ վասն աւրինակի, որ ոչ
գոյր։ Եւ իմ առեալ զտետրակն աստ եւ անդ բազում աշխատութեամբ գրէի:
Եւ կայր մեզ այլ գիրս գրելոյ Հաղտետրակս2 եւ Շարակնոցս երկուս, առնէի
զտետրակ Հաղին եւ գրէի երես մի եւ դնէի առ ի ցամաքիլ՝ ապայ զՇարակնոցի զտետրակսն եւ ապայ յետոյ զԱւետարանի տետրս:
Եւ տեսանէի զիւրաքանչիւր գրիչքն, որ ոչ լինէին ողջ, այլ աւերեալ եւ
ջարդեալ, վասն զի ոչ կայր մեզ տեղի՝ առանձին եւ հաստատ։ Եւ իմ վշտացեալ եւ ձանձրացեալ, բազում աշխատութեամբ գրեցի զԱւետարանս: Աղաչեմ զձեզ ի յիշելոյ մի՛ մոռանայք, ողջ լերուք3:
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (39)
Ղ. Ալիշան, Սիսական, էջ 134

Գրիչ՝ Ոսկան վարդապետ
Վայր՝ Գլաձոր
Ոսկան ոմն վարդապետ յամի 1304 ընդօրինակելով Աւետարան մի «ի
վանս Գլաձոր Ս. Ստեփանոսին» ասէ զժամանակն «ի դաստիարակութեան
Հայոց դպրոցի՝ Եսայի վարդապետին»։

63
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (324)
Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 375
(Կէօք թէփէ գիւղի եկեղեցի)

Գրիչ՝ Ոսկան վարդապետ
Վայր՝ Գլաձոր
...Գրեալ [եղեւ Աւետարանս այս ի թվ[ին] Հայոց] ՉՁԳ (1334), ձեռամբ
Ոսկան վարդապետին, ի Վայոցձոր, ի վանս Գլաձոր՝ Սուրբ Ստեփաննոսին,
1
2
3

Դուրս ենք թողնում մի քանի եղծված տող (Լ. Խ., № 27, էջ 23, ծնթ. 1)։ Ստացողի
անունը ջնջված է։ Ուղիղ անկյան մեջ Թուման ավելացրել է Խաչիկյանը (անդ.), (Ա. Ղ.)։
Իմա՛ «Խաղ տետրակ» կամ «Խաղտետր» (Մանրուսմունք), (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
Հիշատակարանն անդամահատված վիճակում արտագրված է նաև Ղ. Փիրղալեմյանի ձեռագիր ժողովածուի մեջ (Երևան 6273, էջ 107), (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3):
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ի թագ[աւորութեան] Հայոց Հեթմոյ ճգնաւորի եւ աստուածասիրի, ի հայրապետութեան տեառն Գրիգորի1 եւ յիշխանութեան այսմ նահանգի պարոն
Բա[ւ]րթէլի եւ ի վերատեսչութեան հոգւոյ մերոյ տէր Յոհաննիսի եւ ի դաստիարակութեան Հայոց դպրոցի Եսայի վարդապետին...
Յիշեցէք եւ զՄլքջահան... զՏիրաւագն, զմայրն՝ զԽէրն, զաւակն՝ զԱնանցն, զերէցտիկինն եւ զհաւրաքոյրն՝ զԱզգատիկնն... զպարոն Սմբատն
եւ զՆաթէլն, որդին նորա՝ զպարոն Եսադարն, զՇոթռիկն եւ զՈւքոսն, զտիկնայքն՝ զՎանենի եւ զՄամքոնն...
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Գրիչ՝ Կարապետ երէց
Վայր՝ Եզնկայ մայրաքաղաք

230բ Փառք ամենայսուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն
Սրբոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Շնորհաւք ամենակալին սկսա եւ նորին ողորմութեամբն կատարեցի
զսուրբ եւ զգերայհռչակ պատվական մարգարիտս եւ զգանձս աստուածականս, որ կոչի Առ որս Աստուածաբան[ի], ի հայրապետութեան տեառն
Գրիգորի եւ ի թագաւորութեան Հեթմոյ, ի մայրաքաղաքիս Եզնկայիս, առ
Սրբոյ Կաթուղիկէիս, ||(231ա) ի թվականիս Հայոց ՉԾԳ (1304), ի նոյեմբերի
ԺԵ (15), ի խնդիր պատուելի եւ իմաստուն գերահռչակ հաւրն՝ Ահարոն
վարդապետին: Եւ ետ գրել ինձ մեղապարտ ծառայիս՝ Կարապետ երիցու։
Աղաչեմ զձեզ, ո՜վ դասք լուսերամից, մանկունք վերին առագաստի, որ
աւկտիք ի սմանէ կարդալով կամ աւրինակելով՝ յիշեսջիք զիս՝ զմեղուցեալ
գրագիրս՝ զԿարապետս, եւ զծնաւղսն իմ, զառ ի Քրիստոս հանգուցեալսն,
եւ ձեզ՝ յիշողացտ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս ողորմեսցի մարդասէրն Աստուած,
որում փառք յաւիտեանս. ամէն։
բ
231ա Աւրհնութեամբ երկրպագութիւն ամենայսուրբ Երրորդութեանն, ի
բարձունս՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն, յերիս անձինս եւ ի դէմս բաժանմամբ որոշեալ եւ ի մի բնութիւն եւ յաստուածութիւն միաւորե[ա]լ, որ նա1

Թվականը՝ ՉՁԳ (1334), անտարակույս սխալ է։ Հեթում Բ թագավորը սպանվել է
1307 թվին, Գրիգոր կաթողիկոս Անավարզեցին գահակալել է 1293-1307 թթ., ուստի սույն հիշատակարանը գրված կարող է լինել մինչեւ 1307 թ., ամենայն հավանականությամբ՝ ՉԾԳ (1304) թվին (Լ. Խ., № 324, էջ 262, ծնթ. 1)։ Հնարավոր է, որ
այս հիշատակարանը նույնն է ինչ նախորդ` Ղ. Ալիշանի «Սիսուանում» համառոտ
ընդօրինակվածը (Ա. Ղ.)։
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խախնամէ զամենայն արարածս՝ ըստ իւրաքանչիւր բնութեանց եւ կարեաց,
եւ զբանականքս, որ ընդ զգալի մարմնոյս լծակցեալք են, զաւրացուցանէ ի
ճշմարիտ եւ յուղղափառ հաւատս եւ յամենայն տեսակս առաքինութեան եւ
գործոց ||(231բ) բարեաց եւ ի յոյս հատուցման հանդերձելոց պարգեւացն,
որ եւ մեր տկարութեանս աւժանդակեալ աւգնեաց սկիզբն առնել մատենիս
եւ ի լրումն հասանել ի թվականիս Հայոց ՉԾԴ (1305)1 եւ ի հայրապետութեան տեառն Գրիգորի եւ ի թագաւորութեան բարէպաշտին Հեթմոյ եւ ի վերադիտողութեան մայրաքաղաքիս Եզնկայի տէր Ներսէս եպիսկոպոսի, որ
վաղջանեցաւ ի սմին ամի, որոյ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած, որ է Տէր
ամենայնի, եւ թողցէ զյանցանս սորա՝ զգաղտնի եւ զյայտնի։ Ի սմին քաղաքիս եղեւ կատարումն գծագրութեան մատենիս, որ է Առ Որս Աստուածաբան[ի], կամաւք եւ ծախիւք յետին եւ նուաստ սպասաւորի բանին՝ Ահարոնի, մականուն յորջորջել՝ Գրիգորի։ Արդ, որք աւգտիք ի սմանէ ընթերցմամբ
կամ գաղափար առն[ե]լով սակս մակագրութեան, սրտի մտաւք եւ կարէկցութեամբ յիշեցէ՛ք յաղաւթս ձեր առաջի Աստուծոյ զվերոյգրեալ ստացաւղ
սորա՝ զԱհարոն վարդապետ, որոյ ողորմեսցի Տէր Աստուած եւ թողցէ զյանցանս ||(232ա) նորա։ Յիշեցէք եւ զհայրն իւր՝ զՇատարեւ, եւ զերկու
զքոյրսն իւր՝ զառաջագոյն զվաղճանեալսն ի Քրիստոս, մեղաց նոցա թողութիւն խնդրեցէք։ Յիշեցէք եւ զապաշխարող մայրն իւր՝ զՄէնտիկինն, որ ի
թվականին Հայոց ՉԽԷ (1298) վճարեաց զմարմնաւոր զկե[ա]նքս իւր եւ յաւելաւ ի հոգեւորն առ Քրիստոս, յամսեանն հոկտեմբերի ԺԸ (18), յերեքշաբթի գիշերի, չորեքշաբաթի լոյս, որոյ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած եւ թողցէ զյանցանս նորայ բարեխաւսութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ սրբոյ
Աբրահամու Արդարոյն եւ Յովհաննու Հոսեւացոյն եւ սրբոյն Նունէ եւ Մանէ,
եւ այլ սրբոց վկայիցն, որոց յիշատակքն յայնմ աւուր կատարին:
Յիշեցէք եւ զկրաւնաւոր եւ զծեր եղբայրն իւր՝ զՄարտիրոս քահանայ, որ
ի թվականին Հայոց ՉԾԲ (1303), յամսեանն նուեմբեր ԻԲ (22), յուրբաթ գիշեր, որոյ շաբաթն լուսանայր, վաղջանեցաւ մարմնով եւ աւանդեաց զհոգին
իւր ի ձեռն Աստուծոյ: Որոյ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած եւ թողցէ զամենայն յանցանս նորա, ի դժոխոցն փրկեսցէ եւ երկնից արքայութեանն արժանի արասցէ եւ սրբոց մարտիւրոսացն ||(232բ) եւ ճգնաւորացն դասակից
եւ մասնակից բարեխաւսութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ սրբոյն Արքիպասայ եւ Փիլիմոնի եւ այլ սրբոցն, որոց յիշատակքն յայնմ աւուր կատարին: Յիշեցէք եւ զամենայն ազգատոհմն իւր եւ զհոգեւորսն եւ զմարմնաւորսն, զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն, եւ մեղաց նոցին թողութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ եւ գթած կամով եւ սրտիւ ասացէք զԱստուած ողորմին: Յիշեցէք եւ զայնոսիկ, որ աւգնական են եղել ի ծախ գրոցս մեզ եւ որ բնակութեամբ հանգուցե[լ են] զմեզ եւ երախտաւորք են մեզ ի տուրս պարգ[եւ]աց, եւ Աստուած, որ առատն է ի շնորհս ձրից եւ ողո[րմու]թեան, ձեզ՝
1

Այսպիսով, ձեռագրի ընդօրինակությունը սկսվել է 1304 թ. նոյեմբերին և ավարտվել է 1305 թվականին (Լ. Խ., № 40, էջ 31, ծնթ. 1):
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յիշողացտ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս առհասարակ ողորմեսցի, ի գեհենէ հրոյն եւ
յաններելի տանջանացն եւ ցրտագին տարտարոսացն, ի հրեղէն գազանացն
եւ ի կրճտելոյ ատամանցն զերծուցեալ փրկեսցէ: Եւ Իւր անճառելի բարեացն երկնից արքայութեանն եւ մշտընջենաւոր հանգըստեանն եւ ուրախութեանն արժանի արասցէ, ընդ ամենայն սուրբս իւր աւրհնել զամենայսուրբ Երրորդութիւնն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: //
233ա Յիշեսջիք եւ զիս՝ զանարժան եւ զյետնեալ գրագիրս՝ զԿարապետ
երէցս, եւ զծնաւղսն իմ՝ զԳրիգոր եւ զՀազրեւարդ, զառ ի Քրիստոս հանգուցեալսն եւ զաստուածատուր զպատանեակն իմ՝ զԹորոս, ի ձեր մաքրափայլ
աղաւթս. եւ որ զմեզ յիշման արժանի առնէ, այն աւրհնութեանն արժանի լինի, որ հրամայէ Քրիստոս. Եկայք աւրհնեալք Հաւր իմոյ, ժառանկեցէք զարքայութիւնն: Եւ ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի ողորմածն Աստուած, որ է աւրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն: Եւ զերիցկինն իմ՝ զՄուլքեր, որ է մարմնաւորս է կենակից իմ աղաչեմ, որ յիշման արժանի առնէք1։
գ
262ա Տէր Աստուած, ողորմեա՛ ստացողի գրոյս՝ Ահարոն վարդապետի,
եւ ինձ գրողիս՝ մականուն Սարքսիս. ամէն։
դ
389ա Տէր Աստուած, ողորմեա՛ ստացողի գրոցս՝ Ահարոն վարդապետի
եւ փծուն՝ գրչիս Շահինշահի2. ամէն։

65
ՅԱՂԱԳՍ ԵՐԿՆԱՅԻՆ ՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
Երուսաղէմ 342, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 232-2333

Գրիչ՝ Կարապետ երէց
Վայր՝ [Երզնկայ]՞
428 Յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զմեր սրբազան զիմաստուն եւ
զհանճարեղ առաքինի սուրբ ծերունին՝ զվարդապետն զԱհարոն, որ ետ
գրել զսայ ինձ մեղապարտ ծառայիս՝ Կարապետիս, անիմաստ քահանայիս4։
1
2
3

4

Գլխավոր հիշատակարանը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ առանց կրճատումների (Ա. Ղ.)։
Ձեռագրի գրչության մեջ մասնակցություն են ունեցել երեք գրիչներ՝ Կարապետ,
Սարգիս եւ Շահինշահ (Լ. Խ., № 40, էջ 32, ծնթ. 2):
Ն. Պողարյանը «Առ որս» գրքի գրիչ Երզնկայի Կարապետ երեցին իրավացիորեն
նույնացնում է այս ձեռագրի ստացող Կարապետ քահանայի հետ (Ցուցակ, էջ 232,
ծնթ. 1): Մենք այս գրչի ընդօրինակած`տեղն ու ժամանակն անհայտ ձեռագիրը տեղադրում ենք այս թվաշարքում (Ա. Ղ.)։
Ձեռագրի վերջը թափված է, պահպանվել են միայն Ահարոն ստացողի և Կարապետ
քահանայի անունների հիշատակությամբ 5 այլ մանր հիշատակարաններ 14, 104,
156, 428, 604 էջերում (Ցուցակ, էջ 232-233), (Ա. Ղ.)։
74
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66
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Մշոյ Առաքելոց վանք 11, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 14-15

Գրիչ՝ Կարապետ քահանայ
Վայր՝ Եզնկայ մայրաքաղաք
Աւրհնեալ է ամենեցուն... գրեցի ծառայս անպիտան եւ մեղաւք զառացեալս, անարժան ի քահանայս, որդի Յովհաննէս քահանաի, հնազանդս
Կարապետ, ի դառն եւ անիրաւ ժամանակիս, որ էր թիւս ՉԾԳ (1304), ի
հայրապետութեան տեառն Գրիգորի եւ ի թագաւորութեան Հեթմո եւ յեպիսկոպոսութեան մայրաքաղաքիս Եզնկայի տէր Ներսիսի, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Կաթողիկէի։
Արդ, ցանկացող եղեւ այսմ աստուածազարդ եւ պայծառատունկ, ծաղիկազուարդ հոյգեւոր երգարանիս, ընտիր եւ բարիանուն կրաւնաւորն՝ Գրիգոր անուն կոչեցեալ, ստացաւ զսուրբ Աւետարանս յիւր հալալ արդեանց
յաւելորդ ի տուն Աստուծոյ, ըստ այնմ զոր հրամայէ սուրբն սրբոց Փրկիչն
մեր Յիսուս Քրիստոս, եթէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիոն։ Այլեւ դուք, որք
կարդայք կամ աւրինակէք, յիշեսջիք ի սուրբ աղաւթք ձեր՝ զԳրիգոր կրաւնաւոր, եւ զընտիրն ի քահանայս՝ զտէր Միխալն, եւ երկրորդ՝ զպարոն Միխալն, եւ զՎարդան բարի անուն քահանայն եւ զառաքինին վարիւք՝ զՄարտիրոս քահանայն, որ է տէրն գրոցս։ Եւ եւս առաւել զանպիտան ծառայս
Աստուծոյ՝ զԿարապետ գրիչս եւ հանգուցեալ հայրն իմ՝ զՅովհաննէս գրագիր եւ զայլ ծնաւղս իմ։ Եւ զկազմող գրոցս՝ զՊետրոս քահանան, եւ զհայր
իւր՝ զԱռաքել երէցն, եւ զայլ ծնաւղս իւր։ Եւ յիշէ Քրիստոս Աստուած եւ
զձեզ՝ յԻւր սուրբ արքայութիւն. ամէն։

67
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (35)
Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 421
(Տիգրանակերտ)

Գրիչ՝ Աւետեաց քահանայ
Վայր՝ Եզնկայ մայրաքաղաք
Գրեալ ի թվ[ին]Հայոց ՉԾԳ (1304), յաստուածազարդ հայրապետութեան տեառն Գրիգորի Հայոց կաթողիկոսի եւ ի քրիստոսապսակ թագաւորութեանն Հայոց Հեթմոյ եւ յարժ[անապատիւ] ՞ եպիսկոպոսութեան սրբասէր եւ աստուածամեծար արքեպիսկոպոսիս մերոյ տէր Ներսիսի։ Գրեցաւ
սա ի գաւառիս Եկեղեցեաց, ի մայրաքաղաքիս Եզնկայ, ձեռամբ նուաստ եւ
անպիտան գրչի՝ Աւետեացս քահանայի. նաեւ տեղի հանգստեան մերոյ, յո75
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րում գրեցաք, յանապատիս, որ կոչի յանուն սուրբ եկեղեցւոյս Սուրբ Կիրակոս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նշանիս եւ Սուրբ Կիրակոսիս եւ ի հայրապետութեան Ստեփաննոսի եւ ծեր Ստեփաննոսի եւ այլ միաբան եղբարցս առհասարակ, որ կանք՝ Մխիթարն եւ Դաւիթ, Կարապետն եւ Կոստանդին եւ հաւատարիմ սպասաւորն մեր՝ Վահանն... յիշեսջիք... զԱւետիք աբեղայս եւ
զհայրն իմ՝ զՎասիլ։

68
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Աւստրիա 31, Հ. Ոսկեան,
Ցուցակ «Հանդէս Ամսօրեայի», էջ 299-301

Գրիչ՝ Գրիգոր
Վայր՝ Եկեղե[ա]ց գաւառ
ա
166ա Փառք Կենարարին եւ յիշատակ գրչի։
Փառք անբաժանելի եւ անպատում Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեան՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, որ արժանի արար զտկարութիւն
իմ հասանել ի կատարումն այսմ աստուածապատում եւ կենեղուտ սուրբ
Աւետարանիս, որ է ծաղիկ անթառամ խնկոց, լոյս խորհրդոց եւ առ Աստուած ընթացք եւ դաստիարակ մանկանց առագաստի։ Եւ այժմ աւարտեալ
յանկեցաւ ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհ[ն]եալ յաւիտեան։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան սիրովն Աստուծոյ յիշել աղաւթիւք զաշխատողս
գրոց՝ զԳրիգոր անուն կոչեցեալ, եւ զծնողսն իմ, որ կոչի Թանկիկ, որ ի սոյն
ամի փոխեցաւ ի Քրիստոս բարի խոստովանութեամբ եւ զերկուս զաւակսն
իմ՝ զՄաթէոս եւ զԹանկտիկին, որ փոխեցան առ Քրիստոս բարի խոստովանութեամբ, զի ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած ի գալստեան Իւրոյ։ Եւ ընդ
նոսին զսպասաւորս իմ՝ զՄենտիկին եւ զամենայն երախտաւորսն իմ ըստ
մարմնոյ եւ ըստ հոգոյ եւ զդեռաբոյս զաւակս իմ՝ զՄաթէոս, զի եղիցի ընտ
երկար աւուրս յայս կենցաղոյս եւ զյաւիտենական ժառանգեսցէ ի բարիսն
Քրիստոսի. ամէն։
Եւ ընդ նոսին յիշեցէ՛ք զՍարգիս երեց եւ զկեսուր իւր ///տիկինն1, զսարկաւագ որդին իւր, որ կոչի՝ Հայրպետ, եւ զամենայն ազգատոհմն մեր եւ զարինաձայթքն զփոխեցեալսն առ Քրիստոս, եւ զկենդանիքն առհասարակ, յիշեցէ՛ք եւ զվարդապետքն եւ զուսուցիչսն, յիշեցէ՛ք զԱռ[աքե՞լ] /// քահանացն, եւ զքոյրն իմ՝ զԹագուհի, եւ զայնոսիկ///։ Զի որք գրեցան ի սուրբ
1

Ավելացված մանր տառերով «զկեսուր իւր», անունը չի կարդացվում (Ցուցակ, էջ
299, ծանոցում), (Ա. Ղ.)։
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Աւետարանս, գրեցին անուանք նոցա ի գիրն կենդանի, ի Վերին Երուսաղէմ
ի առագաստն լուսոյ. ամէն։ Եւ լսեցեն զձայն զերանաւէտ կոչմանն ի վերջնումն աւուր գալստեան Իւր. ամէն։
Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվիս Հայոց եւ [Չ]ԾԲ(՞), ի գաւառիս Եկեղեց, ընտ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, ի թագաւորութեանն ազգին
նետողաց, որ կոչի Խազանն, որ զոլորտս աշխար[հ]ի ընդ իւր իշխանութեամբ հնազանտեցոյց եւ եղեւ խաղաղութիւն ընտ ամենայն աշխարհս, ի
հայրապետութեան տէր Ներսիսի, որ ետու վի[ճակ] քաջընթաց հաւատին
Քրիստոսի։ Զի եղիցի ընդ երկայն աւուրս, եւ վաղճան իւր բարի խոստովանութեամբ կատարեսցի. ամէն. յիշեցէ՛ք զնայն ի սուրբ Աւետարանս, զի
ջնջեսցին մեղք սորա առաջի/// 1
բ
116ա Քրիստոս Աստուած, յորժամ գաս փառաւք Հաւր, ողորմեաց՝ մեղապարտ գրչի Գրիգորի եւ Մենտիկնայ եւ Թանկանն եւ Մաթէոսի եւ Թանկտիկնայ, որ փոխեցան ի Քրիստոս ի տղա հասակի։ Եւ միւս այլ՝ Մաթէոսի եւ
Սարգիս քահանայի եւ Աւտարշահ միայնակեցի եւ Չորտուանել ըռայիսի եւ
Հայրապետ սարկաւագի եւ Սիմաւոն կրաւնաւորի եւ առհասարակ ամենայն
հաւատացելոց Քրիստոս ողորմեսցի. ամէն: Եւ յամենայն ժամու Աստուծոյ
խիստ մեղաւոր եմ, աղաչեցէք զԱստուած, թերեւս այց արասցէ ինձ՝ մեղաւորիս։ Ի խոր սրտէ յիշեցէ՛ք զմեղայպարտս, եւ Տէր Յիսուս զձեզ յիշէ. ամէն։
Դարձեալ յիշեցէ՛ք զԿարապետ երէց, զիւր ծնողսն՝ զԹորոսն եւ զՏիրուհին։ Յիշեցէք զՏիրուհին, զԱղբարցն եւ զիւր զեղբայրն՝ զՄխիթարն եւ զիւր
տղայսն՝ զԹորոսն եւ զԳոհարտիկինն եւ զԾառուկն՝ զիմ պապ, եւ զՌատն՝
զիմ հորեղբայրն, եւ զՅովհանէսն՝ զիմ աներն, յիշեցէ՛ք զՀռոմեն, եւ որ յիշեք սրտի մտաւք, Տէր Յիսուս զձեզ յիշէ։
դ
40բ Զմեղապարտ Գրիգորս յիշեցէ՛ք յաղաւթս։
ե
31բ Յիշեցէք զՉորտուանէլն, որ սպիտակ մի փոխ երե[տ] 2:

1

2

Հիշատակարանը համարվել է թեական [ Ո]ԾԲ (1203) թվականին գրված, թեև
հրատարակիչը տալիս է հետևյալ բացատրությունը. «Ղազան Մահմուտ 1295-1304
կ'իշխէ…։ Իսկ «ի հայրապետութեան տէր Ներսիսի». հասկնալու է «յառաջնորդութեան», զի ՈԾԲ եւ ՌԾԲ եւ ՉԾԲ թուականներուն հայկական կաթողիկոսական
աթոռներուն վրայ այդ անունով ծանօթ կաթողիկոս չկայ» (Ցուցակ «Հանդէս Ամսօրեայ»ի, էջ 299, 300, ծանուցում)։ Հիշատակարանը ճիշտ կլինի համարել մինչև
1304 թվականը գրված (Ա. Ղ.)։
«դ» և «ե» հիշատակարանները էջերի ստորին լուսացքներում են (Ցուցակ, էջ 300),
(Ա. Ղ.)։
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69
ԹՈՒՂԹՔ ՊԱՒՂՈՍԻ
Երուսաղէմ 2312, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Է, էջ 416

Գրիչ՝ Մխիթար վարդապետ
Վայր՝ Խնձորբերդ
ա
ՆԾ 2. Գրեցաւ աստուածախաւս մատեանս այս ի թուի Հայոց ՉԾԳ (1304)
երորդի ի վանս անուն Խնձորբերդ կոչելոյ, ընդ հովանեաւ Սրբոյ եկեղեցւոյս
Կիւրակոսի նահատակի, ձեռամբ Մխիթար պիտականուն վարդապետի, ի
ստացումն հարազատ եւ հոգեւոր եղբաւր մերում՝ Աբրահամու սրբազան
քահանայի, որում Տէր Քրիստոս վայելել տացէ զսա նմա ընդ երկայն
աւուրս:
բ
Ստացող՝ Աբրահամ աբեղայ
ԿԷ 1. Զստացող սուրբ տառիս՝ զԱբրահամ սրբազան աբեղայ աղաչեմ
յիշման արժանի առնել աղաւթիւք առ Քրիստոս զնա հանդերձ ննջեցելովք,
զի տացէ նոցա Տէր զերկնից արքայութիւնն, դասակից սրբոց իւրոց եւ ընտրելոց արժանիս արասցէ, եւ ժառանգորդս անսպառ յաւիտենին, ի պատիւ
եւ ի փառս անուան իւրոյ, յորժամ գայցէ փառաւոր լինել ի մէջ սրբոց իւրոց
եւ սքանչելի ի մէջ ամենայն հաւատացելոց: Ընդ որս եւ զանարհեստ գրողս
իբրու զի ընկալցուք ի Տեառնէ զթողութիւն յանցանաց եւ զարձակուրդ մեղաց կապանաց1։

70
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (31)
Օքսֆորդ, Ms. Arm. D. 3, Տիրայր վրդ., Ցուցակ, 51, թղթ. 120, էջ 877-879

Գրիչ՝ Կարապետ քահանայ
Վայր՝ [Կիլիկիա]՞
ա
297ա-297բ Փառք Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր անեղի, Որդւոյ Միածնի
եւ Հոգւոյն ճշմարտի, որ արժանաւորեաց զիս հասանել յաւարտ գծիս սուրբ
Աւետարանիս։ Շնորհաւք սկսայ եւ ողորմութեամբ Տեառն կատարեցի զլուսատու եւ զպատուական մարգարիտս զայս, յաղքատ եւ ի դառնաբեր ժամանակս, բազում ջանիւ եւ խանդաղակաթ սիրով, գծագրեցի եւ զարդարեցի զանազան ծաղկովք եւ գունակ գունակ դեղաւք. ես՝ Կարապետ մեղաւոր
1

Նման հիշատակարան կա նաև ԻԴ 2- ում (Ցուցակ, էջ 416), (Ա. Ղ.)։
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եւ անարժանս ի քահանայս. ըստ փափաքման իմոյս սկսա, զի թէպէտ ոչ գոյին ինչք [պա]տրաստականք ըստ մեծամեծ նիւթից, սակայն սէր աստուածային բարեացն առատապէս շնորհեաց զծախսն սուրբ Աւետարանիս։
Եւ ես՝ մեղուցեալ ծառայս Մարգարէս, յետնեալ ի քահանայս տո[ւ]ի
գրել զսուրբ Աւետարանս եւ զսայ ունելով բարեխաւս եւ յիշատակ ինձ եւ
ծնողաց իմոց եւ կենակցին իմոյ եւ կենդանեաց եւ ննջեցելոց։ Քանզի է սա
բարեխաւս այգի վայելուչ, որ են վաղահասակ բուրաստան ծաղկալի
դրախտ աստուածեղէն, ուստի բղխեալ գետս քառա[վտակ] ոչ միայն ի
դրախտէն Ադենա, այլ յանմահ Բանէն Աստուծոյ, ուստի արբին առաքեա[լք]ն եւ արբ[ո]ւցին ամենայն հ[աւ]ատա[ցելո]ց։ Մա[տ]թէոսեան
գ[լո]ւխն եւ Մարկոսեան, Ղուկասու եւ [Յո]հան[ն]ու։ Սոքա չորքին առաքեալք եւ աւետարանիչք տարածեալ սփռեցին ընդ ոլորտս տիեզերաց
Ծնունդն եւ տնաւրէնութիւնն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, զդեւս հալածելով, զբորոտս սրբելով եւ ամենայն վշտացելոց բժըշկութիւն առնելով
այլոքն հանդերձ։
բ
Կազմող՝ Ամիրխեր ոսկերիչ
298ա ԶՍամուէլն՝ զպատուական քահանա[յ]ն, յորս հանգուցանէ1 զնայ
Քրիստոս ի դասս հրըշտակացն, եւ զոքանչն իմ, որ սիրով ընդունէր զիս, յիշեսջիք ի սուրբ Աւետարանս, եւ զԱմիրխեր ոսկերիչս, որ զարդարեցի զԱւետարանս եւ մարն իմ, որ երետ զարծաթն, որ զարդարեցաւ, յիշեսջիք ի
սուրբ Աւետարանս։ Արդ, յիշեցի զբանն կենարար, որ ասի. Երանի, որ ունիցի զաւակ ի Սիոն։ Արդ, աղաչեմ զձեզ, հոգեւոր հարք իմ եւ եղբարք եւ որդիք, յորժամ բանաք զԱւետարանսս, յիշեսջիք ի սուրբ յաղաւթս ձեր, եւ
զձեզ յիշեսցէ Քրիստոս Աստուած մեր, յիշեսջիք եւ զՄամատիկինն՝ եղբաւր
դուստրն իմ, եւ քորքն իմ՝ զԱւտարտիկինն, եւ մին քորն իմ, որ գնացեալ են
ի Քրիստոս՝ զՄամայխաթուն, զԱղբրացն, որ գթայ Տէր նոսա2։

1
2

Ձեռագրում «հանգցնէ» (Լ. Խ., № 31, էջ 27, ծնթ. 1)։
Վերջին պարբերությունը գրված է այլ ձեռքով, բայց ըստ Տիրայրի մասն է կազմում
ամբողջի (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 48121

ա
211ա Փա՜ռք անհաս վեհին եւ անկարաւտ հզաւրին՝ Հաւր եւ Որդո եւ
Սուրբ Հոգոյն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ի թվականութեանս Մեծ Հայկազեան տովմարիս ի Չ երորդի յիսներորդի
երրորդի (1304), գրեցաւ գերարփիս այս գերալուրս եւ աստուածախաւս Աւետարանս ձեռամբ յոգնամեղ եւ անարժան գրչի ///
բ
Ստացող՝ Կարապետ քահանայ
215բ [Փառք եզ]ակի [եռ]ահիւսակ դա[ւ]անութեան անսահմանելի [Աստուծոյ` Հաւր, Որդոյ, Հոգոյ, յաւիտեանս. ամէն։ Շնորհիւ [Աստուծոյ] ամենակալին եւ Նորին աւգնականութեամբ, ես՝ Կարապետ քահանայ [ստացա՞]
սուրբ Աւետարանս, զոր էր շաղկապեալ ըստ աւետարան[չանցն] ըստ բազմերանգ գու[նոց] ի մի ոստայն անկելով հ[անճար], զոր արուեստակեալ
անուշոցաց ծաղկանց եւղեփեց[ական] կազմութեամբ, որ ըստ hոգոյն յատկութեամբ իմանի, զանազան որակութեամբ [գաղափ]արելով ըստ յ[ոքու]նց
արփիացելոցն [դաս]ակցութեանց, առ ի յեկեղեցոյ յարմարումն յաւդ[իւ]
խաղաղութեամբ, գլխոյն պատշաճեալ, զի յայսմանէ կատ[արել]ութիւն2։
Չորեք Աւետարանն ի բազում պատճառէ՝ [չ]որեքկերպեան կենդանիք՝
մարդ, առիւծ, ցուլ, արծիւ, չորք նիւթ աշխարհիս՝ հող, ջուր, հուր, աւթ, հակառակք անհաշտելիք եւ սիրելիք անքակտելիք, չորք գիր անուան Երրորդութեանն՝ Հայր, Որդի, Հոգի, չորք գետք բղխեալ ի դրախտէն՝ Փիսոն, Գեհոն, Տիգրիս, Եփրատէս, չորս անգիւնս եւ եղջեւրս սեղանոյն, չորք դէմք
խաչին, չորք առաքինութիւնք հոգոյ՝ խոհեմութիւն, արիութիւն, ողջախոհու1

2

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ե. Լալայանի ընդօրինակությունը
(Վասպուրական 79, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 147-148): Լ. Խաչիկյանը, Ուստոյենց Խաչոյի հիշատակարանից ելնելով, ձեռագրի գրչության հնարավոր վայր է համարում Վահկան, գրիչն էլ՝ Գրիգոր. «Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զՈւստօյենց
Խաչօն, որ մասնակից եղաւ զՎահակայ Աւետարան, որ գերի էր բերած անօրէնքն ի
Զուլթիկ, եւ հանդիպեցաւ նոր օրհնեալ Մալխասն, որ փրկեց զսայ, յիշատակ իր եւ
ծնողացն եւ եղբարցն եւ կողակցին եւ որդոցն։ Աստուած ի յօրն ահեղին զձեզ ի չար
սատանայի գերութենէ ազատէ. ամէն» (Լ. Խ., № 38, էջ 30, հիշ. «բ»)։ Այս հիշատակարանը («բ»), հետագայի (ԺԷ դ.) ստացողի հիշատակարան է, եւ գրված է ոչ թէ
Վահակայ, այլ Վանկայ (էջ 228ա), (Ա. Ղ.)։
Հիշատակարանի սկիզբը եղծված է, վերկանգնված է XIV դարի այլ ձեռագրերի
հիշատակարանների՝ ՄՄ ձեռ. 2837-ի (260ա) եւ ձեռ. 3708-ի (344ա) հետ համեմատությամբ (Ա. Ղ.):
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թիւն, արդարութիւն, եւ այլ բազում պատճառս, յորս գաղափարին չորեսին
աւետարանիչքս: Զի թէպէտ բազում բանք, որ ի սոսայ, որ երեւին ներհակ
միմեանց, այլ քաջ ճշմարիտ եւ յոյժ միաբանք միմեանց:
Եւ արդ, ես՝ Կարապետ սուտանուն քահանայ, յետինս եւ անարժանս, յորդիս եկեղեցոյ, ցանկացող եղէ աստուածախաւս աւետաբեր սուրբ Աւետարանիս եւ ստացայ զսայ յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ ծնաւղաց իմոց, հաւրն իմոյ՝
Յովաննէս քահանաի, եւ մաւրն իմոյ՝ Փոքրտիկնայ, եւ կենակցին մերոյ՝
Մարթայի, եւ քեռոյն իմոյ՝ Եւատի, եւ ծնաւղաց նորին՝ Սիմէոնի՝ հաւր իւրոյ,
եւ մաւրն՝ Ասլտիկնայ, եւ զաւակին իմոյ՝ Ծերին եւ Թումայի, դստերն իմոյ՝
Սալչուքին, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց մերոց, եւ մեր բարեկամ կնքաւորին՝ Մկրտ[ի]չին, եւ իւր ննջեցելոցն. ամէն:
գ
101ա Արդ, աղաչեմ զսիրելիսս,
Որք հանդիպիք այս մատենիս,
Աստուածախաւս սուրբ կտակիս,
Որ է հաւատ մերում զարմիս
Աւետարան կ[ոչ]եալ տառ[իս],
Սքանչելա[գո]րծ սուրբ հրամա[ն]իս
Քրիս[տ]ոնեայ կոչ[եա]լ զարմիս
Յաբեթա[կա]ն Հայկազանիս,
Որ յոյ[ս] եդեալ կայ ի սրտիս
Մտից կենացն յաւիտենից:
Արդ, յիշեսցի մայր մեր պատուեալ
Քաղցր՝ Շաքար անուն կոչեալ,
Աստուծոյ Բանիւն աւրհնեալ
Եւ Սուրբ Հոգւոյն շնորհիւ լցեալ
Եւ պատուական այր իւր ընդրեալ,
Որ Ստեփ||(101բ)աննոս անուն ձայնեալ,
Եւ զՍտեփան[նո]ս որդին իւր,
Որ ի յանուն հաւրն կոչեալ:
Այլեւ զծնաւղս իւր յայտնի
Պարտ է յիշել յայսմ ատենի,
Որ Յովանէս անուն ձայնի
Եւ մաւրն իւրոյ՝ Սիրմայտիկնի,
Որ յԱստուծոյ աւրհնեալ լինի:
Քրիստոս նոցայ ողորմեսցի
Յարքայութեան մ[ա]սն տացի
Եւ ընդ արդարսն գրեսց[ի],
Ընդ մար[գար]էսն փայլեսցի,
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Ընդ առ[աք]եալսն լուսով լցցի,
Ընդ հայրապետսն պանձասցի,
Ընդ սուրբ կուսանսն պատուեսցի
Աղաչանաւք Աստուածածնի[ն]
Եւ Յովաննու Կարապետին,
Սուրբ Ստեփաննոս Նախավկ[ա]ին:
Աստուած թողու զմեղս սոցին,
Որ գրեցան յայս մատենի.
Եւ Նմայ փառք յամենայնի. ամէն1։

72
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (33)
Վենետիկ 546 (109), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 488

Գրիչ՝ Խաչատուր սարկաւագ
Վայր՝ Տփխիս
316ա Փառք Քրիստոս Աստուած ճշմարիտ, որ արժանի արարեր զմեղաւոր եւ զչարագործ ծառայս՝ զսուտ գրչողակս՝ զԽաչատուր հասանել ի յետին գիր ձերում հիազաւր հրամանաց...2։
Եւ արդ, Տէր իմ Յիսուս Քրիստոս, ողորմեա՛ ծառայի Քո՝ Մարտիրոսի,
ստացաւղի սուրբ Աւետարանի Քո, որ ստացաւ զսա ի բարեխաւսութիւն եւ ի
յիշատակութիւն ծնաւղաց իւրոց։ Ո՜վ մանկունք լուսոյ, յորժամ հանդիպիք
այս աստուածաշունչ գրիս, յիշեցէ՛ք սրտի մտաւք յաղաւթս ձեր զծնաւղսն
իմ՝ զՏնկիկն եւ զՔեմերն, զԱստուածատուրն եւ զՄինատիկինն եւ զիս՝ մեղուցեալ Մարտիրոսս եւ զկողակիցն իմ՝ զԹարքան եւ զեղբարսն իմ՝ զՅակոբ եւ զԳրիգորն. եւ Աստուած զձեզ յիշեսցէ եւ ողորմեցի յԻւր միւսանգամ
գալուստն...
Արդ, գրեցաւ սա ի թագաւորական քաղաքս ի Տփխիս, ձեռամբ Խաչատուր սարկաւագի, մեղուցեալ եւ անպիտան գրչի, ի վայելումն Մարտիրոսի
որդւոյ Աստուածատրի ի վայ/// ատս ընդ հովանեաւ Սուրբ Տիրուհո եւ Մարիամու Աստուածածնի եւ այլ սրբոցս։ Գրեցաւ ի թվիս Հայոց ՉԾԳ (1304), ի
յաւգոստոս Թ (9), ի թագաւորութեանն Հայոց Հեթմոյ եւ Վրաց՝ Դաւթի, ի
հայրապետութեան տեառն Գրիգորի Հայոց կաթողիկոսի, ի յաշխարհակալութիւնն Խարպանդին՝ եղբաւր Ղազանին, որդոյ մեծի Արղաւնի ինքնակալի. եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս։

1
2

Հիշատակարանի գրությունը ԺԴ դարի է (Ա. Ղ.):
«Մէկ երես խորհրդածութիւն» (Ցուցակ, էջ 488, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (32)
Երեւան 6253

Գրիչ, ստացող՝ Սարգիս քահանայ
Վայր՝ Հռոմ
ա
111բ Զստացաւղ սուրբ Աւետարանիս՝ զՍարգիս քահանայ եւ զհարազատ եղբայրն իւր՝ զՈվհաննէս եւ զհայրն իւր՝ զՍանուել եւ զմայրն իւր՝
զՄանանաեկն, փոխեալք ի Քրիստոս եւ զամենայն ազգայիսն իւր, յիշեցէ՛ք
ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ յԻւր ողորմութիւն աստ եւ յաւիտեանս:
Դարձեալ աղաչեմ մոխրաթաւալ երեսօք, ես՝ Ներսէս Տըմունդս՝ անարժանս ի քահանայից եւ ի գրչաց, յիշման արժանի առնել զիս եւ զծնողս իմ ի
Քրիստոս, զի յետոյ շատ աշխատութիւն ընկալ վերստին գրել եւ ծաղկել եւ
գլխագրել վասն Աստուծոյ սիրոյն, որպէս ունիք տեսանել:
բ
175ա Յիսուս Քրիստոս, ողորմեա ստացաւղի՝ Սարգսի եւ Ներսէսի՝ սուտ
եւ յետին գրչի, եւ ծնաւղաց ստացաւղիս եւ եղբաւր իւրոյ, եւ այնոցիկ, որ
աշխատել են ի սպաս պիտոյից մերոց եւ տըւողի կտորին. ամէն։
գ
176բ Յիսուս Քրիստոս, ողորմեա ստացաւղիս եւ ախմար գրչիս՝ Սարգսիս, եւ եղբաւր իմոյ՝ Յովհաննեսի, եւ քերց իմ եւ ծնողաց իմոց՝ Սաւէլի եւ
Մանանկանն, եւ ամենայն արեան մերձաւորի իմոյ, նոյնպէս եւ հոգեւոր եղբաւր իմոյ՝ Ներսէս քահանաի եւ ծնաւղաց իւրո, որ մեզ աւգնական եւ խրատիչ եղեւ այս գրիս, եւ ծաղկօղ սուրբ Աւետարանիս, նոյնպէս եւ զԳրիգոր
քահանա եւ զՍարգիս քահանա, որ մականուն կոչի Խաչանեցի եւ զընկեր
իւր՝ Յակովբ միակեց, որ մեզ զապրիկն եւ զկոտորիկն պատրաստել են եւ
օգնական են եղեալ եւ յորդորիչ, Քրիստոս Աստուած, զնոսա եւ զոր գրիս
գրեալ եմ, գրեսցէ զսոսա ի գիրն կեն[դ]անի եւ զայնոսիկ, որ կարդան եւ որ
զԱմէնն ասէն եւ արքայութեանն արժանի արասցէ. ամէն:
դ
366ա Փառք ամենայսուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ
Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Յամի Չ երորդի Ծ երորդի եւ երրորդի (1304) թուականութեան Հայկազնեան տոմարի կատարեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ՝ Սարգսի յոգնամեղի
ի մայրաքաղաքս Հռոմ 1 առ դրան Սրբուհոյ Աստուածածնիս, ընդ հովանեաւ
1

Քաղաքի անունը քերված է (Լ. Խ., № 32, էջ 27, ծնթ. 3)։ Համառոտ ցուցակում
գրչության վայր՝ «Սի՞ս», (էջ 279)։ 2018-ի ապրիլին Մատենադարանում կրկնագրեր լուսանկարող սարքի օգնությամբ ընթերցվեց ճիշտ տեղանունը՝ Հռոմ (Կ. Մ.)։
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Սրբոց առաքելոցս Պետրոսի եւ Պաւղոսի, ի ստոյգ եւ ի լաւ աւրինակէ։ Արդ,
աղաչեմ զամենեսեան, որք կարդայք եւ կամ աւրինակէք, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զախմար գրողս՝ զՍարգիս, եւ զհայրն իմ՝ զՍամուէլ, եւ
զմայրն իմ՝ Մանանիկն, եւ զեղբայրն իմ՝ զՅովհաննէս, եւ զամենայն ազգաինս իմ եւ զսիրելիսն հանդերձ ծնաւղաւք իւրեանց, նոյնպէս եւ զուսուցիչսն մեր: ||(366բ) Աղաչեմ զձեզ, անմեղադիր լերուք սղալանաց սորա, զի
անհմուտ էի գրչի, բայց զփափաքն եւ զսէրն ունեաք եւ յուսալով յԱստուած
սկիզբն արարաք եւ յանկ ելաւ ողորմութեամբ Նորա։ Քանզի սա եղիցի յիշատակ ինձ եւ ծնաւղաց իմոց։ Արդ, յերեսս անկեալ աղաչեմ զձեզ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ինձ եւ ծնաւղաց իմոց, զի եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. աղաչեմ զձեզ յիշեսջիք՝ զՆերսէս քահանա՝ զհոգեւոր
եղբայրն մեր, որ զմեզ հըմտացոյց գրիս եւ ծաղկեց զԱւետարանս եւ գլխագրեց, նաեւ զայլ հոգեւ[որ] եղբարսն մեր՝ զԳրիգոր քահանա եւ զՍարգիս քահանա, որ մականուն կոչի Խաչենեցի, նոյնպէս զՅակոբ միակեցն, քանզի սոքա բազում անկամ աշխատել են ի հետ մեր ու զապրիկն ու զկտորակն պատրաստել են մեզ, Քրիստոս զԻւր արքայութիւնն պատրա/// 1

74
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ.
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԳ ԵՐԳՈՑԻ
Վենետիկ 895 (1031), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Զ, էջ 514-516

Գրիչ՝ Յոհանէս քահանայ
142բ Փառք եւ գոհութիւն ամենասուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ Գրեցաւ եւ աւարտեցաւ բան Մեկնութեան Երգ Երգոցս ի
թուիս ՉԾԳ (1304)։
Արդ, աղաչեմք զամենեսեան որք աւգտիք ի սմանէ, յիշեցէ՛ք զՅոհանէս
քահանայ զգրող գրոցս եւ զծնողս իմ, զՅուսէփ կրաւնաւոր եւ զեղբարսն եւ
զՊետրոս եւ զԵրեմիայ ընտրեալ քահանայ եւ զՍիմեւոն եւ զՄխիթար սարկաւագ, որ զաւրինակս գտաւ ընդիր անսղալ, որ մեծ է սա իմաստնոց եւ հոգեւորաց՝ քան զբիւրս ոսկոյ եւ արծաթոյ։ Յիշեցէք եւ զմիաբան սուրբ եկեղեցոյս եւ զամենայն հաւատացեալս, եւ յԱստուած յիշողացդ եւ յիշելոցն
ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

1

Առաջին հրատարակության մեջ դրվել է միայն «դ» հիշատակարանը (Լ. Խ., № 32,
էջ 27-28), (Ա. Ղ.)։
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75
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (37)
Երեւան 7928
(տե՛ս նաեւ 1337 թ.)
(ԺԳ դ.)

Ստացող՝ Ըռստակէս
237ա Ի թվ[ին] Հայոց ՉԾԳ (1304), ես՝ Ըռստակէս երէցս, ստացա
զսուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեանց իմոց, յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց
եւ զաւակաց իմոց՝ Ներսիսի եւ Գրիգորիսի եւ Վրթանիսի ||(237բ) եւ ամենայն ազգատոհմից իմոց՝ Յուն[ա]նի եւ զաւակաց իւրոց՝ Ահ[ա]րոնի եւ Թորոսի, եւ եղբաւրն նորին՝ Գրիգորիսի, եւ Մենտիկնա՝ կենակցին Յունանի,
եւ այլ ազգայնոցն։ Եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն։

76
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 2660, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ը, էջ 2771
(1261 թ.)
(Տե՛ս նաեւ 1312 թ., 1371 թ., 1375 թ., 1395 թ.)

Յիշատակարան յետագայի
Ստացող՝ Պարոն Լեւոն
Վայր՝ Բերդակ դղեակ
289ա Ո՜վ մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ եւ դասք սրբազանից, յորժամ
կարդայք կամ աւրինակէք զաստուածային սուրբ Աւետարանս եւ մաքրափայլ սպասաւորիք տէրունական խորհրդոյն, յիշեսջիք առաջի զենմանն
Քրիստոսի զաստուածասէր եւ յոյժ բարեպաշտ իշխանն զպարոն Լեւոն, տէր
դղեկիս, որ կոչի Բերդակ, որդի հանգուցելոյն ի Քրիստոս պարոն Գրիգորի,
որ եւ մեծաւ փափագանաւք եւ կռահիւսակ սրտիւ ստացաւ զսուրբ Աւետարանս ի յարդար ընչից իւրոց, ի յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց եւ ամենայն
զարմից իւրոյ։
Նաեւ գէրեալ էր սուրբ Աւետարանս յայլասեռիցն անաւրենաց, եւ բերաւ
ծախեցաւ, նա ազատեաց յանաւրեանցն ձեռաց։ Որ եւ ազատիչն եւ Փրկիչ տիեզերաց Քրիստոս Աստուած ազատեսցէ զպարոն Լեւոն եւ զծնողսն իւր ի մեղաց
իւրեանց, զհանգուցեալսն ի Քրիստոս զհայր իւր՝ պարոն ||(289բ) Գրիգոր եւ
զմայրն իւր զբարեպաշտուհին եւ զբարեբարուն զտիկին Ակացն պատուակից
եւ դասակից արասցէ սրբոց իւրոց եւ հանգուցէ ի հանդերձեալ կեանսն։
1

Ն. Պողարյանը իր ցուցակում այս համարի ձեռագիրը նկարագրել է միայն համառոտ տվյալներով (տե՛ս անդ), (Ա. Ղ.)։
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Նաեւ զպարոն Լեւոն զարժանին պատուելոյն ի Քրիստոսէ, զյոյժ գեղեցիկն եւ զբարիաւղէլն ի ծնողաց իւրոց, որ է յոյժ աստուածասէր եւ քահանայից սիրող եւ պայծառացուցանող եկեղեցոյն Քրիստոսի։ Զոր եւ Տէր Յիսուս Քրիստոս պահեսցէ զսայ պարագայց ամաւք ընդ երկայն աւուրս եւ
գնասցէ ի զաւրութենէ զաւրութիւն։
Արդ, գնեցաւ սա ի թուականութեան Հայոց սեռի ՉԾԳ (1304), ի յամս եւ
ի դաս եւ ժամանակս մեծ բարեպաշտ եւ քրիստոսակրաւն արքային Հեթմոյ
եւ ի դիտապետութեանն Հայկազեանս սեռի մեծ հեղինակին տեառն Գրիգորի, ի չար եւ ի դառն ժաման[ակ]իս որ մեծ նեղութիւն կրէին ազգն քրիստոնէից ի ձեռաց ժանդ եւ չար ազգացն Հաքարու։ ||
290ա Զոր եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսն կուն եւ յամաւթի դարձուցանէ զնոսա, անդընդասոյզ արասցէ զնոսա, որպէս զկորխ եւ ըզդադան, եւ զխորհուրդն զոր խորին վասն ազգիս Հայոց խափանեսցէ Տէր։
Յերես անկեալ աղաչեմ զձեզ, որք կարդայք յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զյառաջասացեալսն՝ զպարոն Լեւոն եւ զծնողսն իւր, որոց ննջեցելոցն հանգիստ եւ ողորմութիւն եւ զանճառ երկնից արքայութիւն պարգեւեսցէ Քրիստոս Աստուած։
Եւ որք այժմ կենդանիք են, երկար կենաւք եւ պարագայց ամաւք անխռով խաղաղութեամբ եւ մեծաւ յաղթութեամբ պահեսցէ յաւ[եր]ժ ցնծութեամբ եւ ուրախութեամբ ի կամս ողորմութեան Իւրոյ. ամէն։
Ո՜ հայր իմ՝ պարոն Լեւոն զծառայս յիշեա՛ զծերունի նուաստ եւ ապիկար քահանայ։
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77
ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ ԵՍԱՅԵԱՅ (43)
Երեւան 5609

Գրիչ՝ Յոհան աբեղայ
Վայր՝ Խաղտեաց գաւառ,
Բերդակն մենաստան
ա
84դ Փա՜ռք եռանձնեայ Տէրութեան եւ միաստուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս. ամէն: Աստանաւր եւ յետահրաշ ծագումն
լուսոյ անմահութեան փառաց էականին Հաւր, պայծառաբորբ զաւրութիւն
անճառ ճառագայթից յայտնեալ առ ազգս մարդկան, յորմէ լուսեղինացն
դաս ահասարսափ դողութեամբ պարածածկեալ թեւապարին հիասլացիգ
երագութեամբ, մշտաբարբառ ներբողենիւ, գովաբանեալ եռահրաշեան յաւրինուածովք երգեն զփառս, որք ||(85ա) ի լուսոյ գոյաւորեալ գերաբնակեալ
ի լուսեղէնն խորանի, քաւչապետ քերովբէագունդ՝ բանակ բիւրուց լուսեղինաց, առ սոցայ յայտնեալ խորհուրդ անքննութեանն խորհրդոյ ի ստորակացս ժողովոցս հեթանոսաց եկեղեցւո, որք ձեռամբ ստեղծագործեալ
արարչականն զաւրութեամբ փչմամբ բանականին պայծառ լուսոյ, վասն զի
իսկակիցն Հաւր սահման եւ կնիք լոյս փառաց եւ պատկեր աներեւոյթին Աստուծոյ երեւեալ մարմնատիպ կերպիւ մերունակ ձեւով՝ Որդի մարդոյ, Որդին Աստուծոյ /// 1։ ||
85բ Աստանաւր յանգ ելեալ կատարեցաւ տառս աստուածաշունչ բարձրաքարոզ սուրբ մարգարէին Եսայեա ի գաւառս Խաղտեաց, ի հռչակաւոր
Սուրբ մենաստանս, որ կոչի Բերդակն, ընդ հովանեաւ հրաշազարդ եւ գեղեցկաշէն տաճարի, որ յանուն Սրբո[ւ]հոյ Աստուածածնին եւ Սուրբ Լուսաւորչին Գրիգորի Հայաստանեաց, ի ստոյգ եւ ընտիր աւրինակէ, որ կոչի
Բագնայրեցի, զոր սուրբ վարդապետին Յովսէփայ գտեալ թարգմանչացն
գրած, ի մայրաքաղաքն Հաղբատ, ձեռամբ յոգնամեղ եւ թարմատար գրչի՝
Յոհ[աննու], ծախիւք եւ արդեամբք առաքինազարդ եւ սրբասնեալ կրաւնաւորի՝ Մարուգէի կուսակրաւն աբեղայի, ի փրկութիւն հոգւոյ իւրոյ եւ ի դաստիարակութիւն անձին իւրոյ։
Արդ, աղաչեմ զսուրբ դասս լուսերամից, որք աւգտիք ի սմանէ կամ գաղափարէք, յիշես||(86ա)ջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր՝ զՄարուգէ առաքինի եւ ճգնազգե[ա]ց քահանայ եւ ճշմարիտ պատարագիչ եւ բաշխող մարմ1

Երկսյան շարադրանքը կեսից չի շարունակված (Ա. Ղ.)։
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նոյ եւ արեանն Տեառն: Եւ զծնաւղս իւր զհանգուցեալսն առ Քրիստոս, եւ
զեղբարս իւր հարազատ՝ զԱւետիս եւ զՎարդան աշխարհի քահանայք,
առաքինիք եւ կատարիչք աստուածային հրամանացն: Եւ պարգեւատուն
ամենեցուն Աստուած ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ խնդրող յիշման եւ կարաւտ
աղաւթից ձերոց տացէ զխոստում բարեաց յԻւր յանճառ արքայութիւնն,
Քրիստոս Յիսուս Տէրն մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
Գրեցաւ ի թու[ականիս Հայոց] ՉԾԴ (1305), ձեռամբ Յոհան աբեղայի եւ
մեղապարտ գրչի, յիշեսջիք աղաչեմ ի Տէր Յիսուս։
բ
Գրիչ՝ Կարապետ երէց
131բ Աւգ[նեա] Սուրբ Երրորդութիւն ինձ՝ մեղապարտ գրչիս Կար[ապետ]
երիցու[ս], բարեխաւսութեամբ սուրբ եւ գլուխ առաքելոցս Պետրոսի եւ Պաւղոսի, եւ թող զմեղս ինձ մեղապարտի, որ զսակաւ գիրս գրեցի. ամէն:
163բ Եւ զիս յիշեսջիք՝ զմեղաւոր եւ զանարհեստ գրիչ՝ զԿարապետ երէց
ի մաքուր եւ ի լուսափայլե[ա]լ աղաւթսդ, որք աւգտիք ի սմանէ, եւ յիշողքդ
յիշե[ա]լ լինիցիք ի Տէր, որ տուիչն է բարեաց:
317բ Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեան, համագոյ եւ միասնական աստուածութեանն յաւիտեանս յաւիտենից, որ զաւրացոյց զիս՝ զանարժանս, հասանել ի վերջին գիծ տառիս. Նմա փառք եւ գոհութիւն յաւիտեանս. ամէն1։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (46)
Երեւան 2744

Գրիչ՝ Սիմէոն քահանայ
Վայր՝ Արճէշ քաղաք
ա
299ա Փա՜ռք անպարագիծ Էին, այնմ, որ ոչ են հետազաւտ, եւ ոչ զինչ
պիտին, եւ ոչ քանակն համբարձելոյն յամենայն մտաց սլացման։ Գոհութիւն
անզնին գոյին, որ է Բան, կնիք եւ սահման Էին։ Փառատրութիւն անպարիմանալի սեռին, որ է Հոգի համագոյ Էին եւ փառակից Բանին, որ տրամադրեաց զմատունս մեղսամած, վերջացեալ տկար ոգւոյ՝ Սիմէոնի, նուաստ
քահանայի, գրեալ եւ կարգեալ զճառս երախտեաց աստուածագործ սքանչելեացն, զոր ճշմարիտ եւ Աստուածն Բան՝ Միածին Որդին Աստուծոյ՝ Յիսուս Քրիստոս, ի վախճան աւուրցս այսոցիկ կատարեաց զնշանս եւ զա1

Չեռագրի ընդօրինակմանը մասնակցել են երկու գրիչ՝ Յոհան եւ Կարապետ: Առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են Կարապետ գրչի հիշատակագրությունները (Լ. Խ., № 43, էջ 34-35): 317բ հիշատակարանը մնացել է անավարտ թերթի
ընկնելու պատճառով: Հիշատակարանի վերջի մասը նույն՝ էջի վրա «ութիւն յաւիտեանս. ամէն» գրված է այլ ձեռքով (Ա. Ղ.)։
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րուեստս, որպէսզի որք ընթերցին, ի միտ առցեն եւ ծանիցեն, ||(299բ) թե
նոյն Տէր է, որ Մովսէսի հրամայեաց առնուլ գառն տարեւոր եւ յիշել զերախտիս աստուածութեան, որ յԵգիպտոս։ Նոյն եւ աստ եցոյց մեզ յիշատակ
չարչարանաց իւրոց, որ ոչ միայն պէս-պէս նշանաւք լուսաւորեաց, այլեւ
չարչարանաց եւ մահու համբերեաց, զի գիտէր, թե լսելով զանարգանս
Տեառն մերում, դարձ եղիցի ի մեղաց մերոց։
Արդ, այսմ գաղափարութեան [ցանկացեալ] երջանիկ ոմն եւ աստուածային ձրիւքն բարգաւաճեալ, աստուածապատիւ կարգաւ՝ տէր Սիմոն,
ախորժական կամաւք, մեծաւ տենչմամբ ստացաւ զսա անջնջելի արձան ի
մխիթարութիւն անձին եւ ի յոյս փրկութեան։ Եւ ես՝ յոգնամեղս եւ փցունս ի
գրչաց, յանձ առեալ ըստ իմում կարի, յանգ հանեալ կատարեցի շնորհաւք
եւ ողորմութեամբն Աստուծոյ ի թուականիս Հայոց ՉԾԴ (1305), ի քաղաքիս
Արճէշ, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Յակովբայ։
Եւ արդ, աղաչեմ զձեզ Տերամբ՝ զընթերցաւղսդ եւ զլսաւղսդ, յիշման արժանի առնել զվերոյստացեալ զտէր Սիմոն ստացաւղ տառիս, եւ զծնաւղսն
իւր, եւ եղբարս իւր եւս առ||(300ա)աւել ի ժամ սուրբ եւ սոսկալի պատարագին, զի արժանասցին ողորմութիւն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ։ Ընդ նոսին եւ ես, ամենամեղս ի գրչաց՝ Սիմէ[ոն], յերեսս անկեալ աղաչեմ յիշել եւ
զիմս անարժանութիւն եւ զծնաւղսն իմ՝ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, ընդ
որս ողորմածն Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոցս առատապէս ողորմեսցի
կրկին կենաւք եւ երկու աշխարհաւք, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
բ
Ստացող՝ Տէր Սիմոն
145ա Ես՝ տէր Սիմոն՝ ծառայ ծառայիցն Աստուծոյ, ստացայ սուրբ Աւետարանս ի մխիթարութիւն անձին եւ ի յոյս փրկութեան՝ զաւակ ի Սիոն եւ
ընտանեակ յԵրուսաղէմ։ Եւ ետու զսա նուէր ի գերադրական եւ հռչակաւոր
Սուրբ ուխտն Վարագ, որ ոք առաջնորդ եւ սպասաւոր լիցի վանացն, ի տարին Բ (2) ժամ պատարագ մատուսցեն հոգւոյ իմոյ անխափան. կատարիչքն
աւրհնին յԱստուծոյ եւ յամենայն սրբոց եւ ի սուրբ Աւետարանացս։ Եւ թե
այլ ոք իմաստուն մտաւք նայեսցի, զԱստուած ողորմ[ի]ն մի՛ մոռասցի։
գ
233ա Զաստուածապատիւ եւ առաքելաշնորհ հայրապետն զտէր Սիմոն
ստացաւ զսուրբ եւ ճշմարտաբան Աւետարանս ի յարդար արդեանց եւ զհարազատ եղբայրն՝ զՅոհաննէս քահանայ եւ զծնաւղսն յիշել աղաչեմ. եւ
Քրիստոս Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի. ամէն1։

1

«բ», «գ» հիշատակարանները առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են (Լ.
Խ., № 46, էջ 36), (Ա. Ղ.)։
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դ
Ստացող՝ Տէր Սարգիս
Վայր՝ Վարագ
300ա Եւ արդ, ես՝ տէր Սարգիս, առաջնորդ Սուրբ ուխտիս Վարագա
միաբան եղբայրութեան դասուս, ըստ կանոնական սահմսահմի կարգեցաք
հաստատուն հրամանաւ, որ յամէն տարի Նոր կիւրակէն Բ (2) ժամ առնենք
ստացողի սուրբ Աւետարանիս, մի՝ տէր Սիմոնի, եւ մի՝ Յոհանէս իրիցու եւ
որ յետ մեզ լինին առաջնորդք եւ եկեղեցայպանք, անխափան արասցեն
զպ[ատարագն] ///

79
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (48)
Երեւան 4819
(Վասպուրական 78, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 145-146)1

Գրիչ՝ Սիմէոն քահանայ
Վայր՝ Արճէշ քաղաք
302բ Փա՜ռք անպարագիծ Էին, այնմ որ ոչ են հետազաւտ, եւ ոչ զինչ պիտին, եւ ոչ քանակն համբարձելոյն յամենայն մտաց սլացման, գոյութիւն
անզնին գոյին, որ է Բան, կնիք եւ սահման Էին, փառատրութիւն անպարիմանալի սեռին, որ է Հոգի համագոյ Էին եւ փառակից Բանին, որ տրամադրեաց զմատունս մեղսամած վերջացեալ տկար ոգւոյ՝ Սիմէոնի, նուաստ քահանայի, գրեալ եւ կարգեալ զճառս երախտեաց աստուածագործ սքանչելեացն, զոր ճշմարիտ եւ Աստուածն Բան, Միածին Որդին Աստուծոյ՝ Յիսուս
Քրիստոս, ի վախճան աւուրցս այսոցիկ կատարեաց զնշանս եւ զարուեստս,
որպէսզի որք ընթերցին, ի միտ առցեն եւ ծանիցեն, թե նոյն Տէր է, որ Մովսէսի հրամայեաց առնուլ գառն տարեւոր եւ յիշել զերախտիս աստուածութեանն, որ յԵգիպտոս։ Նոյն եւ աստ եցոյց մեզ յիշատակ չարչարանաց իւրոց, որ ոչ միայն պէս-պէս նշանաւք լուսաւորեաց, այլեւ չարչարանաց եւ
մահու համբերե||(303ա)աց, զի գիտէր, թե լսելով զանարգանս Տեառն մերում, դարձ եղիցի ի մեղաց մերոց:
Արդ, այսմ գաղափարութեան երջանիկ ոմն եւ աստուածային ձրիւքն
բարգաւաճեալ, որոյ անուն իշխան Շնոֆոր2 յորջորջի՝ աստուածասէր եւ
բարեպաշտ, սա ախորժական կամաւ եւ մեծաւ տենչմամբ ելեալ ի խնդիր
աստուածեան հրամանացս, որ կեանս տայ կամայորդոր լսաւղաց, ստացաւ
1

2

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է այս ձեռագրի Ե. Լալայանի Վասպուրականի Ցուցակի ընդօրինակությունը: Թվականը կարդացվել է ՉԾԳ (1304),
(Վասպ. 78, էջ 145-146), ուստի տեղադրված է եղել 1304 թվաշարքում (Լ. Խ., №
36, էջ 29-30), (Ա. Ղ.)։
«Շնորհաւոր» անվան բարբառային ձևերից է (Լ. Խ., № 48, էջ 37, ծնթ. 1)։
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զսա անջնջելի արձան ի մխիթարութիւն անձին եւ ի յոյս փրկութեան, զաւակ ի Սիոն եւ ընտանեակ յԵրուսաղէմ: Եւ ես՝ յոգնամեղս եւ փցունս ի
գրչաց, յանձն առեալ ըստ իմում կարի յանգ հանեալ կատարեցի շնորհաւք
եւ ող[որ]մութեամբն Աստուծոյ յամի ՉԾԴ երորդի (1305) թուաբերութեանս
Հայոց, ի դառն եւ ի վշտաբեր ժամանակի, ի քաղաքիս Արճէշ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Յակովբայ:
Եւ արդ, աղաչեմ զձեզ Տերամբ զընթերցաւղսդ եւ զլսաւղսդ, յիշման արժանի առնել զբարեբարոյ ստացաւղ տառիս զՇնոֆոր, եւ զամենայն արեան
մերձակայս իւր, եւ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, ||(303բ) զծնաւղսն իւր՝
զպարոն Ֆռանգ, եւս առաւել ի ժամ սուրբ եւ սոսկալի պատարագին, զի
արժանասցին ողորմութիւն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ: Ընդ նոսին եւ ես՝
ամե[ն]ամեղս ի գրչաց՝ Սիմէոն, յերեսս անկեալ աղաչեմ յիշել եւ զիմս
անարժանութիւն եւ զծնաւղսն իմ եւ զայնոսիկ, որք յանձեցին զինքնեանս
յիշել ի Տէր: Ընդ որս ողորմածն Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոցս առատապէս ողորմեսցի կրկին կենաւք եւ երկու աշխարհաւք, որ է աւրհնեալ, գովեալ եւ փառաւորեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

80
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ
ՆԵՐՍԻՍԻ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ (50)
Նոր Ջուղայ 474, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 740-741

Գրիչ՝ Յորդանան աբեղայ
Վայր՝ Տարունի Սուրբ Կարապետի վանք
411բ Փառք...։ Յամի եւթն հարիւրերորդի յիսներորդի չորրորդի (1305)
եղեւ կատարումն սուրբ եւ աստուածային մեղսաքաւիչ պատարագի մեկնչիս, ձեռամբ Յորդանան աբեղաի, ապիկար եւ պիտականուն կրաւնաւորի,
զոր ետ գրել սուրբ եւ երջանիկ րաբունին մեր՝ Ստեփանոս վարդապետ, տեսուչ եւ վերադիտող Տարունոյ Սուրբ Կարապետին, յիշատակ իւր եւ ծնողաց
եւ եղբարց իւրոց եւ ամենայն ազգատոհմին իւր եւ սուրբ հովուապետին հեզահոգի եւ ճշմարիտ դիտին՝ տէր Յովանեսի, առաջնորդի սուրբ ուխտին
Սրբոյ Կարապետին, եւ ամենայն զարմից իւրոց։
Արդ, ես յետնեալս յամենայն ի նուաստս յորդ տարաշխարհիկ եղեալ ի
վեր ի վայր, տարազաւ իւ/// 1

1

Շարունակությունը թափված է։ Վերին նախադասությունը տպված է «Արդ, ես
յետևեալս յամենայն ի նուաստա...» (Ցուցակ, էջ 741), (Ա. Ղ.)։
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ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՆԱՐԵԿԱՑՒՈՅ (49)
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 107
(Կարնոյ, Սբ Աստուածածին եկեղեցի)

Գրիչ՝ Սարգիս
Վայր՝ Քաջբերունեաց գաւառ,
Սբ Կուսանք անապատ
Փառք եւ պատիւ...։ Արդ, գրեցաւ սա ի թուականութիւնս Հայոց ՉԾԴ
(1305), ի գաւառիս Քաջբերունւոյ, յանապատիս, որ կոչի Սուրբ Կուսանք,
ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, ձեռամբ յոգնամեղ եւ փցուն գրչի՝
Սարգսի, ի խնդրոյ սրբասէր եւ ժրաջան կրօնաւորի Թէոհոյ, [որ] Հռոփսիմայ կոչի, որ փափագէր հանապազօր այսմ տառի։

82
ՎԱՐՔ ԵՒԱԳՐԵԱՅ, ՎԱՐՔ ՍՐԲՈՑ1
Մշոյ Առաքելոց վանք 12, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 15-16

Գրիչ՝ Մխիթար վարդապետ
Վայր՝ Մեծոփայ վանք
Փառք եւ գոհութիւն համապատիւ եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեան՝
Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն յերիս յաւիտեանս եւ անդր քան զպայման
սահմանի իմանալեացն յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն։ Գրեցաւ հոգիընկալ
եւ աստուածազարդ մատեանս առ ի յԵւագրեա սրբոյ անապատաւորէ,
արարեալ սատար աւգնականի հոգւոց մերոց, ի թուի ՉԾԴ (1305), յաստուածաբնակ անապատիս Մեծոփայ վանք առձայնելոյ։ Քանզի նախ այսմ
մատենի ի սոյն տեղւոջ սկիզբն արարեալ գծագրութեամբ, յայլում տեղի
փոխելով եւ անդուստ դարձեալ յայլում վայրի զսայ ընդ մեզ կրելով։
Իսկ դարձեալ ըստ նախախնամելոյն Աստուծոյն իմոյ Յիսուսի ի սոյն եկաւորութեամբ զսայ յանկ հանեալ կատարեցաք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Մաւրս
լուսոյ Աստուածածնիս, յառաջնորդութեան տեառն Սարգսի եւ վերակացուի
հոգւոց մերոց, գրեալ եղեւ ձեռամբ անպիտան եւ յետին սպասաւորի բանի՝
Մխիթար պիտականուն վարդապետի։ Առ որս որք հանդիպիք սմա աղաչանս
մատուցանեմ յիշել զմեզ առ Քրիստոս բարի կամաւք։ Զի եւ ձեզ լիցի մասն
փրկութեան առ ի Նմանէ։ Փառք Նմա ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյն. ամէն։
1

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է «Մատենադարան Հայկական
թարգմանութեան»- ի (էջ 427) ավելի համառոտ ընդօրինակությունը (Լ. Խ., № 52,
էջ 38-39), (Ա. Ղ.)։
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ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍԱՂՄՈՍԱՑ
ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՐԵՒԵԼՑՒՈՅ (53)
Երեւան 1180

Գրիչ՝ Մխ[իթար]
115բ Զստացող աստուածային գանձուցս՝ զԲարսեղ սպասաւոր Բանին եւ զծնողս իւր յիշեսջիք ի Տէր Յիսուս, ընդ նմին եւ զախմար գրիչ՝
Մխ[իթարս]1։

84

ԹՈՒՂԹ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ (44)
Երեւան 500

Գրիչ՝ Վարդան
Վայր՝ [Կիլիկիա]
ա
218ա Զերջանիկ կաթողիկոսն զտէր Գրիգոր՝ ստացող գր[ոցս], յիշեցէք
աղօթիւք ի Քրիստոս, այլ եւ՝ զՎարդան գր[իչս]։
239բ Զարժանապատիւ հայրապետն Հայոց զտէր Գրիգորւոս՝ ստացող
գրոցս, աղաչեմ յիշել ի Տէր, ծնողաւք, քերքբք, եւ եղբարբք, եւ բնաւին զարմաւք, որպէսզի ողորմեսցի նոցա Քրիստոս, ընդ նոսին եւ մեղաւոր գրչիս՝
Վարդանա, եւ իմոց ծնողացն, եւ որոց. Ամէն ասեն։
բ
Նուիրող՝ Գրիգորիս կաթողիկոս
380բ Տէր Գրիգորիս ծառայ Աստուծոյ եւ ողորմածութեամբ Նորին կաթողիկ[ոս] ամենայն Հայոց ընձայեցի զգիրքս Եսայի վարդապետին, ի ձեռն
մեր հաւատարիմ լիկատին՝ տէր Կոստանդեա արքեպիսկոպոսին Կեսարու,
առաքեալ յԱրեւելս ի թվիս ՉԾԴ (1305)։
գ
Յետագայի
Ստացող՝ Եսայի Նչեցի
446ա Եսայի վարդապետին է գիրքս. յաղագս որոյ միշտ յիշել աղաչեմ
յողորմութիւնն Աստուծոյ։

1

Այս Մխիթարին նույնացնում ենք նախորդ հիշատակարանի նույնանուն գրչի հետ,
ըստ այդմ հիշտակարանը տեղադրում ենք նրան առընթեր (Լ. Խ., № 53, էջ 39,
ծնթ. 1)։
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (42)
Վիեննա 324, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 771

Գրիչ՝ Տիրացու կաւնաւոր
Վայր՝ Կիլիկա, Խորին անապատ
162ա /// Արեամբ Տեառն գնեալք եւ ի մաքուր յարգանդէ եկեղեցո, հողո
հաւասար ծառայս ձեր, մեղապարտ գծող ժողովածոյ գրոցս, ըստ կարի աղքատութեամբ ի մի ածեալ հաւաքեցի Տիրացու անարժան կրաւնաորս...։ Եղբարք, յիշեցէ՛ք ի Տէր զսրբասէր եւ զհեզ եւ զխոնարհ հոգի կրաւնաւոր եւ
զարժանապատիւ քահանայն՝ զՈվաննէս եւ իւր եւ ծնօղաց իւրոց մեղաց
թող[ութիւն] խնդրեցէք, որ զգիրքս է կապել. Քրիստոս Աստուած աւրհնէ՝ զՈվանէսն հոգով եւ մարմնով ///: Եղբարք աղաչեմ զձեզ չլինել մեզ մեղադիր, թէ
սակաւ չտանոյ(՞) եւ համառաւտ գրեցի վասն պարկեշտութեան գրեցի, աղքատ եւ համեստ /// 1
Արդ, եղեւ զրաւ ցանկալի այսմ տառի
Ի նահանգիս Կիղիկէի, յանապատի Առակելի,
Որ անուն Խորին ճանաչի,
Ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին
Եւ Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին,
Ի թուականութեան2 Հայկազնի
ՅՉԾ եւ չորրորդի (1305),
Եւ հայրապետութեանն Տեառն Գրիգորի,
Եւ ի թագաւորութեանն Հեթմի,
Ի դառն եւ ի չար ժամանակի,
Նեղեալք յազգէն Իսմայելի,
Որ ի յայսմ ամի եմուտ զաւրք Եգիպտոսի,
Ի յաշխարհս Կիլիկէի,
Վասն գործոց իմոց չարի,
Բազում տեղիս
Մատնեաց անողորմ պատուհասի,
Զերիտասարդսն եւ զտղայսն տարեալ գերի.
Մնացեալքս կամք ի տագնապի,
Զարհուրեալք ի տուէ եւ ի գիշերի... ։

1
2

Մոտ կես էջ քերված է։ Շարունակությունը չափածո է (Լ. Խ., . № 42, էջ 34, ծնթ. 1)։
Տպված է «թուարկութեան» (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։
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ՃԱՌԸՆՏԻՐ
Վենետիկ 812 (232), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Բ, էջ 511-512

Գրիչ Գրիգոր Սուքիասանց
Վայր՝ Կաֆա
ա
214բ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս յաւուր Վերափոխման ամենաւրհնեալ
Աստուածածնին յորժամ ժողովեցեր զառաքեալսն ի մխիթարութիւն սրբուհոյ եւ վերափոխեցեր առ Քեզ հրաշալի փառաւք, ողորմեա՛ ստացողի սորա՝
Աւետիք վարդապետի, որ յորդորեաց զբազումս ի բարեգործութիւն եւ զարդարեաց զեկեղեցի սուրբ, շինեաց զեկեղեցի գմբէթ եւ յանուն Սուրբ Աստուածածնին ի Գամճակ վանքն եւ մի եկեղեցի յաստուածապահ քաղաքն
Կաֆա եւ ետ գրել Տաւնական երկու. զմինն ետ ի Քամճակն եւ զմիւսն ի Կաֆային եկեղեցին՝ ի Սուրբ Երրորդութիւնն եւ եդ աւրհնութիւն, զի խնամով
պահեսցեն, եւ մի՛ ոք ձեռնամուխ լիցի. զի սոքա որք աւգնեցին ի գին սորա՝
Վասիլ երէցն եւ Յովհաննէս երէցն եւ Միխալն, ասացին թէ. Անէծք գրեցէք,
որ ի մեր ազգականացն ոք ձեռնամուխ լիցի. նա չկամեցաւ վարդապետն,
թէ. Աւրհնութիւն լաւ է քան զանէծք։ Գրեցաւ գիրս ի Քրիստոսի մարդեղութենէն ՌԳՃԵ (1305)1. ամէն։
բ
207ա Զսրբասնեալ վարդապետն զԱւետիք Խոտաճարակն եւ հոգեւոր երկամբք ծնեալ որդիքն իւր՝ Միխալ միայնակեացն, զՄարկոսն, զՎարդանն,
զԹադոսն, զՆերսէսն, զԹորոսն, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, որ վասն արքայութեանն յուսոյն եղեն կրաւնաւորք, եւ ետուն զինչս իւրեանց ի տէր վարդապետն, եւ նա Թորոս վարդապետին ձեռամբ ետ շինել զՍուրբ Երրորդութիւնն, յաստուածապահ քաղաքն Կաֆա, եւ եդ անդ զՏաւնական գիրքս յիշատակ իւրեանց եւ ամենայն աշխատաւորաց: Արդ, որք կարդայք եւ որք
լսէք յիշեցէ՛ք զերախտաւորքս որ աստ:
208ա Ստացաւղ Աւետիք եւ գրչակ Գրիգոր ||(208բ) Սուքիասանց2։
գ
212ա Բարեխաւսութեամբ սրբոցն եւթանասուն եւ երկու առաքելոցս Տէր
1

2

Քրիստոսի մարդեղությունից սկսվող թվականությունը իբր սկիզբ է ընդունում Կույսի Ավետումը։ Միևնույն ժամանակ, հայ մատենագրության մեջ Քրիստոսի Ծննդյան
համար կիրառված են թվականներ, որոնք բոլորն էլ առնվազն 2 տարով վաղ են այժմ
կիրառվող Փրկչական թվականից. (տե՛ս Գր. Բրուտյան, «Էջմիածին», 1998, Ե, 73-88)։
Ըստ այսմ, 1305 թվականը կհամապատասխանի ամենաուշը Փրկչական 1302 թվին (1
տարի Ավետումից մինչև ծնունդը և առնվազն 2 տարի էլ` Քրիստոսի ծննդեան հայկական թվականի եւ Փրկչական թվականի տարբերությունը), (Ա. Ղ.)։
Գրիգորը հիշատակարանների գրիչն է, ձեռագիրը գրված է 1194 թվականին, Ստեփաննոս գրչի կողմից, Տիւրիկի Նեղուկ գյուղում (Ա. Ղ.)։
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Աստուած ողորմեա՛ ստացողի սորա՝ Աւետիք վարդապետի եւ ծնողաց իւրոց եւ ինձ՝ ապիրատ գրչի [Գրի]գորի եւ լսողաց եւ ընթերցողաց եւ Թորոս
կրաւնաւորի եւ Մարկոս միայնակեցի. եւ Քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն:
Նաեւ այլ արդիւնաւորաց գրոցս՝ Յովհաննէս երիցու եւ քւեր իւր՝ Աննային եւ Վասիլ երիցու՝ զյոլով մասն գրոյս ետ ի նիւթ սորա եւ ի գրիչն. Բահատուր բազազին, պարոն Նասրատնին, Սիմէոն չրախճուն, մանկաւագ Կազուրին, պարոն Ավրատին եւ այլ երախտաւորաց։
դ
Գրիչ՝ Սիմէոն Բաբերդցի
217ա Սուրբ Լուսաւորչին բարեխաւսութեամբ Տէր Աստուած ողորմեա՛
ստացողի սորա՝ Աւետիք վարդապետին եւ ծնաւղաց իւրոց. նաեւ՝ զՄիխայլն եւ զծնողսն իւր եւ զհայր Մարկոսն եւ զԹորոս փակակալն եւ զայլ
միաբան եղբարսն, ընդ նմին եւ զառածեալս մեղաւք զՍիմէոն գրիչս Բաբերդցի եւ ծնողաց իմոց եւ զաւակաց իմոց՝ Պապանունին եւ Աստուածատրին, որ ի նիւթ սորա աշխատեցան, եւ որ յիշեն զմեզ ցաւակցաբար. Քրիստոս յիշէ զինքն յԻւր արքայութիւնն. ամէն.

87
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (41)
Նոր Ջուղայ 38, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 59-60

Գրիչ՝ Եղբայրիկ աբեղայ
ա
271բ Զնուաստս յամենայնի եւ զանպիտան գրողս՝ Եղբայրիկ յիշեցէ՛ք,
աղաչեմ։
350 Փառք...։ Աստանաւր յանկ ելեալ աւարտեցաւ աւետաբար սուրբ
կտակս ի գեղաքաղաքս, որ կոչի /// 1ընդ հովանեաւ գերահռչակ Սուրբ տաճարիս, որ է անուանակիր Փրկչին, ձեռամբ՝ նուաստ աբեղայի Եղբայրիկ կոչեցեալ, ի թվին ՉԾԴ (1305), ի հայրապետութեան Հայոց տեառն Գրիգորիսի եւ ի թագաւորութեան Հեթմո բարեպաշտ արքաի, ի փառս կաթուղիկէ
եկեղեցւոյ եւ ի հրճումն մանկանց Նոր Սիոնի: Զի սա է զաւակ ի Սիոն եւ ընտանեակ ի Վերին Երուսաղէմ, բանաւոր բանախաւս անմահական դրախտ
պտղալից, իմանալի քաղաք շահաւէտ: Մարգարտական ստացուած ուռկան,
կենացն որսականաց, գարուն ծաղկաւէտ, վարժարան տգիտութեան, վշտագին ոգւոց մխիթարութիւն, սա յիշատակ արդարոց, եւ ստացողք սորա ի
համբաւէ չարէ մի՛ երկիցեն:
1

Տեղանունը ջնջված է ու տեղում այլ ձեռքով ավելացված «Սիմէոն երէց յիշեցէք»։
Այս հիշատակարանը ցուցակում առանց էջադրման է (Ցուցակ, էջ 59), (Ա. Ղ.)։
96

ՉԾԴ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1305

Արդ, աղաչեմ զամենեսին, որք ընթեռնուք եւ լուսաւորիք ի հոգեւոր
փարթամութենէ սորա, զնուաստ գրողս յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս
ձեր եւ զծնողսն իմ եւ զեղբայրն իմ՝ զՍտեփանոս քահանայ, որ ի ծաղիկս
աշխատեցաւ, եւ զպարկեշտ քոյրիկն իմ՝ զՏղատիկին, որ բազում գթով
սպասաւորեաց մեզ, եւ զհոգեւոր եղբայրն իմ՝ զՍտեփանոս, որ շատ սէր
եցոյց մեզ: Որում լիցի ամենեցուն մեզ հասանել յիշողացդ եւ յիշեցելոցս
ողորմութեան եւ թողութեան մեղաց ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերո, որում
փառք յաւիտեանս. ամէն:
բ
Ստացող՝ Մխիթար քահանայ
352ա Շնորհիւ եւ ողորմութեանն Քրիստոսի /// 1 Մխիթար անուն պատուական եւ աստուածասէր զարդարեալ ամենայն առաքինութեամբ, ստացաւ զկենաց կտակս զայս ի հալալ արդեանց յիշատակ հոգոյ իւրւոյ եւ ի
վարժումն որդոց իւրոց: Արդ, որք լուսաւորիք յայսմ աստուածախաւս սուրբ
Աւետարանիս, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զՄխիթար քահանա եւ
զզուգակիցն իւր՝ զԽվթիկն, եւ զանդրանիկ որդին իւր՝ զՍտեփանոս, եւ
զքահանա որդին (՞)2 իւր՝ զԽաչգինդն, եւ զԳրիգորն եւ զՎահան եւ զամենայն ազգաինս իւր զկենդանիս եւ զմեռեալս: Յիշեսջիք եւ զԹաերն, որ
ձեռնտու եղեն ի ծախսն եւ զՄխիթարիչն եւ զԱմինտիկին եւ զԱւագտիկին
եւ զՎասակ եւ զՍառռայն եւ զՄամտիկին, զՓոքրտիկին, զԹամարն: Եւ
Քրիստոս Աստուած պարգեւատուն...:

88
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Երուսաղէմ 1575, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 354

Գրիչ՝ Հեթում քահանայ
Վայր՝ [Կիլիկիա]՞
683-684. Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտեանս. ամէն։
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թվականիս Հայոց ՉԾԴ (1305), ի հայրապետութեան տեառն Գրիգորի եւ ի թագաւորութեանս Հայոց Լեւոնի որդւոյ
Թորոսի որդւոյ Լեւոնի թագաւորի, ձեռամբ բազմամեղ եւ անարժան քահ[անայի] Հեթմոյ, ի խնդրոյ երջանիկ եւ պարզամիտ սարկաւագին Կոստանդեա։
Քանզի ստացաւ զսա ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ ծնաւղաց իւրոց։
Արդ, որք աւկտիք ի սմանէ, յիշեսջիք ի Քրիստոս զյառաջասացեալս՝
զԿոստանդին սարկաւագ եւ զծնողսն իւր, եւ զգրողս՝ զՀեթում քահանայ եւ
զծնողսն իմ, եւ Քրիստոս յիշողացս եւ յիշելոցդ ողորմեսցի. ամէն։
1
2

Մեկ բառ ջնջված է (Ցուցակ, էջ 60), (Ա. Ղ.)։
Գրված է «սրտին (՞)» (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ)։
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89
ՇԱՐԱԿՆՈՑ (47)
Վիեննա 212, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 535

Գրիչ՝ Գրիգոր քահանայ
ա
309ա Փառք ...։ Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս թուականիս Հայոց ՉԾԴ
(1305), ի թագաւորութեանս Հայոց Հեթմոյ եւ ի հայրապետութեան տեառն
Գրիգորի, ձեռամբ՝ Գրիգորի սուտանուն[ի], ի խնդրոյ պատուական սարկաւագի՝ Ստեփաննոսի, ի վայելումն անձին եւ ի յիշատակ հոգւոյ եւ ծնաւղաց իւրոց։ Արդ, աղաչեմք զամենեսեան, որք աւկտիք ի սմանէ կամ ընդաւրինակէք, յիշեսջիք զՍտեփանոս սարկաւագ եւ զծնաւղս սորին, որ ստացաւ
զսա յարդար վաստակոց իւրոց։ Ընդ նմին եւ զիս՝ զանարժանս զգծող սորա՝ զԳրիգոր քահանայ, եւ զծնողս իմ ի Տէր աղաչեմ յիշեսջիք, եւ որ յիշէ
յիշեալ ...
բ
Ստացող՝ Ստեփաննոս սարկաւագ
310ա Արդ, ես՝ նուաստս Ստեփաննոս սարկաւագ, վերջին յորդիս եկեղեցոյ, ցանկացայ բաղցմամբ սիրոյ այսմ Եղանակաւոր տառիս... ստացա զսայ
յոյժ աշխատութեամբ ի տառապեալ կեանս իմ, ի քրտնաջան վաստակոց
իմոց, զի լինիցի ինձ աւժանդակ ճշմարիտ կենացն եւ ի վայելումն յաղցաւոր կեանս, եւ ի յիշատակ բարի ծնողացն իմոց գնացելոցն առ Քրիստոս եւ
եւս եւ համասնունդ հոգեւոր եղբաւրս իմ՝ Յակոբ քահանայի, եւ ծնօղաց իւրոց, որ միախորհուրդ կամաւք կամք աւտարացեալ ի գաւառէն մերմէ։
Աղաչեմ զընթերցողսս յիշեր սրտի մտաւք զկարաւտքս ի Քրիստոս, եւ դուք
յիշեալ լիջիք ի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, որում փառք:
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ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ (51)
Բրիտանական թանգարան 25, Ֆ. Կոնիբեր, Ցուցակ, էջ 47

Գրիչ՝ Բարսէղ
ա
181ա Փառք...։ Արդ, գրեցաւ աստուածային տառս մարգարէին Դաւթի
թվին Հայոց ՉԾԴ (1305), ձեռամբ յոգնամեղ գրչի՝ Բարսղի։
բ
181ա Սղալ եւ շփոթումն եղեւ, զի աւրինակն այսպէս էր, եւ միտքս չէր ի
վերայս, եւ զյետին գուբլայն մորացայ։
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ՄԱՇՏՈՑ (45)
Երեւան 2839

ա
133բ Տէ՜ր Յիսուս Քրիստոս, Քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն։ Ի թուականիս ՉԾԳ (1304)։
147բ Աւա՜ղ, աւա՜ղ, Ռ (1000) աւաղ, զլալագին եւ զաղիողորմ
համ||(148ա)բաւս որ լսեցաք, եթէ ազգն տաճկաց զաւրացան ի վերա||(147բ)քրիստոնէից եւ յարեան իբրեւ գայլք արիւնարբուք ||(148ա)եւ արկին ձեռս ի
սուրբ եկեղեցի եւ յանխնա խոխողեին||(147բ)եւ զառաջնորդս սուրբ եկեղեցեաց սպանանեին որ եւ մեզ ||(148ա) իսկ հասին։ Եւ այս եղեւ վասն չար եւ
դառն գործոց իմոց /// 1
բ
Ստացող՝ Յովաննէս քահանայ
231բ Յամի Չ եւ Ծ եւ Դ (1305) թուականիս Հայոց, ի թագաւորութեանն
ազգին ներողաց, Լամս Խարպանդի, ի հայրապետութեանն տեառն Ներսէ[սի]։
Արդ, յայսմ ժամանակի քահանայ ոմն, անուն կոչեցեալ նմա՝ Յովաննէս,
ցանկացող եղեալ այսմ տառի ի տղայական հասակի, եւ ստացաւ զսա յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ծնողաց իւրոց եւ զաւակի իւր յետ իւր։ Արդ, վայելել
տացէ Քրիստոս Աստուած զտառս զայս՝ Յովաննէս քահանայի, առողջ անձամբ եւ խաղաղական կենաւք. ամէն։ Արդ, որք հանդիպիք սմա կարդալով
կամ աւրինակելով, յիշեսջիք ի Տէր՝ զՅովաննէս եւ զծնողսն իւր, աղաչեմ։
Հանապ/// 2
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 6333, Յ. Բարաղամեան, Ցուցակ, 141, էջ 63
(Լիմ անապատ)

Ի թվիս Հայոց ՉԾԴ (1305)3։

1
2
3

Մեկ տող կտրված է: Հիշատակարանը երկու թերթերի ստորին լուսացքում է (147բ148ա), (Ա. Ղ.)։
Հիշատակարանի շարունակությունը թափված է (Ա. Ղ.)։
Հիշատակարանը թափված է, իսկ այս բառը գրված է վերջին թերթի վրա (Ա. Մ.)։
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ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՅՑ ԹՂԹՈՑ
ՍԱՐԳՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ (54)
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 108-111
(Աղթամար)

Գրիչ՝ Դանիէլ կրաւնաւոր
Վայր՝ Աղթամար
Փառք Քեզ Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի...։ Աստանօր սկբնաւորեալ այս
հոգեւոր եւ աստուածային գանձս եկեղեցւոյ, զոր աստուածապատիւ եւ
առաքելաշնորհ հոգիացեալն ի Հոգւոյն օծմանէ, երջանիկ եւ աստուածային
ձրիւք բարգաւաճեալ տէր Զաքարիա կաթուղիկոս Հայոց, աթոռակալ եւ տեղապահ Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի մերոյ Տանս Արամեան շարժեալ ազդմամբ Սուրբ Հոգւոյն, վառեալ սիրով անմահ փեսային, բորբոքեալ անծախական հրովն, ցանկացող եղեալ երկուց լուսաւորչաց անգին ականց մեր
Սիոնի ասեմ եւ աստուածունակ տառիցս, որ կեանս տայ կամայորդոր լսողաց ըստ Ամովսածին Եսայեայ զաւակ անծերանալի ի Սիովն եւ ընդանեակ
անմահ յԵրուսաղէմ։ Եւ շնորհեաց զսա ի յաղթող քաջ նահատակն՝ ի Սուրբ
Գէորգն Լըման1, զոր եւ վերստին ի հիմանէ հաստակառոյց շինութեամբ արձանացոյց՝ սրբագործ խաչադրոշմ յօրինմամբ, ամենիմաստ հնարաւոր ձեւակերպութեամբ։ Զոր բազում ծախիւք եւ աշխատութեամբ բերեալ զնիւթ
քարանց սորա ի վերա մկանանց անդնդահոս ծովուն, ի յերկրէն Քաջբերունեաց, ի մեծ լեռնէն, որ կոչի Քաջաց Կայանք. եւ կատարեալ զսա մեծաւ զօրութեամբն Աստուծոյ, զոր եւ տեսանի զսա դրախտ աստուածատունկ, այգի
վայելուչ հանդիսարան սրովբէագունդ բանակաց, ժողովարան բանաւոր,
հօտի, նաւահանգիստ արդարոց, մայր քաւութեան յանցաւորաց, վերածնելոցն ի մաքուր սուրբ արգանդէ, լուսաւոր մկրտութիւն եւ փրկութիւն եւ ելք
առ Աստուած, յարկ ապաւինութեան եւ պատուար անմատոյց ի հինից
թշնամոյն։
Եւ արդ, զգեղեցկութիւն հոգենորոգ հարստութեան տեառն Զաքարիայի,
զարի եւ զքաջ հովուապետիս բարեձեւութիւնն ո՞ պատմեսցէ, զբանս բարիս
եւ զամենունակ առատականս, զսիրտ սուրբ եւ զհոգին խոնարհ, զաղքատասէրն եւ զդարմանիչն կարօտելոց, զիմաստունն եւ զհանճարեղն, զտեսիլն բարեձեւ եւ զպատկերն գեղեցկայարմար։ Վասն որոյ մեծաւ փափագ1

Իմա՛ Լիմ անապատի (Լ. Խ., № 54, էջ 40, ծնթ. 1)։
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մամբ յօրինեաց զտաճարն աստուածընկալ եւ ստացաւ զսուրբ գիրքս ի վայելումն անձին իւրոյ՝ յարաժամ եւ յերկար ժամանակս, եւ յետ ելից յաստեացս՝ յիշատակ բարի ինքեան եւ ծնողաց իւրոց՝ բարեպաշտ պարոն Սէֆեդնի, եւ աստուածասէր տիկնոջն՝ Մարիամու, եւ գեղեցիկ բարեմիտ շառաւիղին եղբօրն՝ պարոն Գորգոյ, եւ դարձեալ երկուց եղբարցն՝ տէր Ստեփաննոսի կաթուղիկոսի եւ պարոն Կոռճիբէկի, եւ քեռն՝ Թագուհոյ եւ Մարթայի՝ հանգուցելոցն ի Քրիստոս։
Եւ արդ, ես՝ ունայնս եւ թափուրս ի գործոց բարեաց...Դանիէլ անարժան
գրիչ եւ մեղուցեալ կրօնաւոր, ներողութեամբ նորին սկսայ եւ ողորմութեամբն կատարեցի զաստուածախօս տառս ի յաստուծաբնակ հայրապետանիստ աթոռս, որ կոչի Աղթամար, ընդ հովանեաւ ամենայաղթ Սուրբ Խաչի եւ Սուրբ Նշանի, ի նոյն հայրապետութեան տեառն Զաքարիայի, եւ ի
թուականիս Հայոց ՉԾԵ (1306) երորդի, եւ թագաւորութեան Հայոց Կիլիկիոյ
կողմանց երկրին Հեթմոյ, եւ յաշխարհակալութեան նետողական ազգին, յորում միահամուռ ամենեքեան ընթացան զհետ զոչընչին եւ գտանին զոչինչ,
դարձան ի մոլար օրէնսն Մահմեդի, որ արձակ ճանապարհաւ տանի ի կորուստ. եւ բռնադատեն զամենեսեան դառնալ ի սնոտի եւ ի պատիր յոյսն
իւրեանց, հալածեն, նեղեն եւ տառապեցուցանեն՝ զոմանց զինչսն յափշտակելով, զոմն տանջելով, զոմն հայհոյելով, զխաչս եւ զեկեղեցի նախատելով,
եւ զայս ամենայն՝ վասն մեղաց մերոց...
Յիշեցէք ի սուրբ աղօթս ձեր զստացող սուրբ գրոցս վերոյիշեցեալսն՝
զտէր Զաքարիայ...։ Ընդ նոսին եւ ամենամեղս ի գրչաց՝ Դանիէլ, յերես անկեալ աղաչեմ յիշել եւ զիմ անարժանութիւնս... եւ ծնողսն իմ՝ զՇահապն եւ
զԹամարն... ի Տէր հանգուցեալսն, նաեւ զուսուցիչն մեր՝ զպատուական եւ
զերջանիկ քահանայն զՍիմէոն եւ զծնողսն նորին... յիշեսջիք ի մաքուր յաղօթս ձեր զերիցս երանեալ եւ զբազմերջանիկ կրօնաւորն զԽաչիկ եւ
զծնողսն իւր... զի յոյժ եւ բազում աշխատանք կրեաց յաղագս շինութեան
սուրբ եկեղեցւոյս [Լմայ] Սուրբ Գէոգեայ։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (55)
Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 253
(Բաղէշ, ի վանս Խնդրակատար Սբ Աստուածածնի)

Գրիչ՝ Աբրահամ
Վայր՝ Լիմ կղզի
Փառք...
Սրբասէր եւ իմաստուն քահանայ Խաչատուր... ստացաւ զսա անջնջելի
արձան ի մխիթարութիւն անձին իւրոյ եւ յոյս փրկութեան անձին իւր եւ
ննջեցելոց իւրոց։ Ես՝ յոգնամեղս եւ փցունս ի գրչաց Աբրահամս... յանձն
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առեալ կատարեցի...։ Գրեցաւ ի կղզիս Լիմն, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ Կարապետին, եւ Սուրբ Գէորգեայ զաւրավարին։ Յիշեցէք
զ /// ետն Զաքարիա, որ զհաւատս Հայոց նոր գնեաց ի յանաւրէն առաջնորդաց, եւ զեկեղեցիքս ազատեաց Աստուծոյ տեսչութեամբն եւ ձեռաւք իւրովք։ Ընդ նմին եւ զառաջնորդս տեղւոյս յիշ[եցէք] ՝ տէր Յօհաննէս. ի
թուիս ՉԾԵ1 (1306) երրորդի Հայկազեան սեռի, ի դառն եւ ի վշտաբեր ժամանակիս, յորում ամի եւ ըստ մեղաց մերոց այս ամենայն հարկապահանջութիւնս եկն ի վերայ մեր... Յիշեցէք...

95
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
Երեւան 10843
(1648 թ.)

Վայր՝ Տարաւն, Առաքելոց վանք
245ա Ի թուականութեան Հայոց ՉԾԵ (1306), ի գաւառին, եւ ի Հայոց աշխարհին, որ եղեւ վասն ծովացեալ մեղաց մերոց, եւ ի հայրապետութեան
տէր Գրիգորի եւ ի թագաւորութեան Կիլիկեցոց նահանկին Լեւոնի, որդոյ
Թորոսի, եւ ի կայսերական բըռնակալութեան ազգին նետողաց Ղարպանտա
ղանին, որ էր այր չար եւ ատեցող քրիստոնէից եւ պատրելի դիւական եւ
աղանդաւոր շըխերուն, եւ խորհուրդ չար ի մէջ բերել գործակցաւն իւրեանց
սատանաիւ ըսկըսան մարտընչել ընդ անյախդելի վիմմին Քրիստոսի, եւ
հանել հրովարտաքըս ընդ ամենայն տիեզերս, որ ընդ իւրով իշխանութեամբն էին, ի վերա այնու քրիստոնէից. կամ դառնալ ի մոլար դաւանութիւնն Մահմետա, եւ կամ տալ խարաճ ամմէն մարդ իւր գլխոյն Ը (8) դահեկան, եւ թուք եւ ապտակ ի յերեսն, եւ զմ||(245բ)որուսն ճողել, եւս եւ կարկտան մի ի վերա յաջոյ յուսուն կարել՝ նախատինք վասն Քրիստոսի։
Եւ չար դեսպանքն իբրեւ զարեանարբու գազան արձակեցան ի վերա յամենայն քրիստոնէից, ընդ ամենայն գաւառըս, ընդ քաղաքս եւ ընդ վանորայս, եւ յամենայն տեղիս քննայոյզ լինէին, եւ ահացուցանելով զամենեսան, քանզի այսպէս էր գրեալ ի մահաբեր հրովարտաքին, ո՛չ ժամ աւրհնել
եւ ո՛չ եկեղեցի եւ ո՛չ մկըրտել, կամելով միահաղոյն բառնալ զամենայն
կրաւնըս քրիստոնէից։
1

Տպված է ՋԾԵ =1506, ուղղում ենք, ՉԾԵ, որովհետև ա. 1506-ին Աղթամարի կաթողիկոս էր Ատոմը, բ. Լիմ անապատի առաջնորդ Հովաննեսը ԺԴ դարու սկզբի մարդ է
և հիշատակվում է 1315 թվականին Աբրահամ գրչի կողմից ընդօրինակված ձեռագրի
հիշատակարանում (տե՛ս № 263), գ. Զաքարիա Ա. Սֆեդինյան կաթողիկոսը (12961336), իրոք գնել է «զհաւատս հայոց … ի յանաւրէն առաջնորդաց», ինչպես նշված է
սույն հիշատակարանում և դ. Փիրղալեմյանը իր հիշատակարանների ձեռագիր ժողովածուում (Երևան 6273, էջ 108), ընդօրինակելով սույն հիշատակարանի համառոտությունը, տալիս է ՉԾԵ և ոչ ՋԾԵ թվականը (Լ. Խ., № 55, էջ 41, ծնթ. 1):
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Իսկ բանաւոր հաւտն Քրիստոսի անխախտելի մնացին ի հաւատն քրիստոնէութեան, քաչալերելով զմիմեանս տէրունական հրամանաւն, որ ասէ.
Թէ երանի է ձեզ յորժամ նախատեն զձեզ եւ որոշեսցեն։ Եւ ետուն զամենայն
հարկսն, զոր խնդրէին եւ յանձն առին յաւժարութեամբ զնախատինըս եւ
զտանջանս վասն երկնաւոր յուսոյն, եւ զթեթեւ լուծն Քրիստոսի ի վերա
աջոյ ուսոյն։
Իսկ անաւրէն եւ ամբարիշտ Ղարպանտա ղանն իբրեւ ետես, թէ այնու ոչ
կարաց յախթել զբանաւոր հաւտն Քրիստոսի, յաւել այլ եւս հարուածըս ի
վերա քրիստոնէից, կամ զամենեսեան ներքինիս առնելով, կամ զմի ակն
հանելով, եւ կամ դառնալ ի պիղծ դաւանութիւնն Մահմետա։
Լսեմք, թէ բազումք մեռան ի յայդ հատուածոցըն, եւ մեք զայս բաւթալի
համբաւս ի գաւառի Տարաւնոյ, ի հրեշտակացոց ուխտիս եւ ի սուրբ մենաստանիս էաք, որ Ղազարու վանք կոչեցեալ ընդ հովանեաւ Սուրբ Առաքելոց,
այլ առ մեզ դեռ չէր հասեալ մահաբեր հրամանդ այդ եւ զառաջիկայն Աստուած գիտէ միայն։
Այլ Տէր Յիսուս նկունս արասցէ զնա եւ խորտակեսցէ ըզչար հրամանսն
նորա. ամմէն։ ||
246ա Արդ, եթէ այց արասցէ ողորմածն Աստուած եւ անցուսցէ զանբրոպ
խռովութիւնս քրիստոնէից եւ լիցի համարձակութեամբ զքրիստոսական
պաշտաւնս կատարեալ, առջիք զսա ազատամայր որդիք լուսոյ աւազանին
մաքրագործի դասք սրբազգեստից եւ ընթերցջիք յարժանախումբ ձեր
սուրբ հանդէսդ. Զայս ի յԵզընկան, ի Սուրբ Յակոբա վանքն, որ կոջի Կապոսի, ի Ճաշոցին յետեւն էր գրած, ի յանտի աւրինակեցաք մեք1։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Գեռլա 1, Ս. Քոլանջեան, Համառօտ Ցուցակ, էջ 436

Գրիչ՝ Յոհաննէս
Վայր՝ Տարաւն, Ղազարու վանք
ա
Քրիստոս Աստուած, Քո անճառելի խոնարհութեամբդ եւ Քո Սուրբ տնաւրէնութեամբդ եւ Քո սուրբ Աւետարանիս բարեխաւսութեամբն ողորմեա՛
ստացողի գրոց Կարապետին ///։
բ
Փառք...։ Ըստ նմին աւրինակի եւ սրբասէր քահանայն եւ աստուածահաճոյ կրաւնա[ւորն Յով]սէփ ցա[նկացաւ] /// հասուցանել զնա փափաք բաղ1

Գրում է հիշատակարան արտագրողը, գուցե Ամիրասը Երզնկացին ձեռագրի գրիչը
(Ա. Մ.)։
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ձանաց իւրոց, իսկ մեր անընդունակ գոլով իմաստից եւ ախմար յարուեստ
գրչութեան եւ բազում մեղաց ցնորիւք պաշարեալ, այլ ի սիրոյ նորա եւ ըստ
կարի մերում զոր /// աւք իմովք, ի թուականիս Հայոց [Չ]ԾԵ, ի գաւառիս
[Տ]արաւնոյ, ի հռչակաւոր ուխտիս եւ ի հրեշտակացոյց մենաստանիս Ղազարու վանք կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Առ[աքելոց] /// /// վանից
սուրբ Աբրահամու։ Եւ յայսմ ամի ել հրամանն պիղծ յինքնակալէն ազգին
նետողաց, որոյ անուն ճանաչիւր Խարպանդայ ժանդի /// եւ սեւ կարկատան
մի յաջոյ ուսին վերա կարել եւ առեալ զհրովարտակս անաւրէն դեսպանք
նորա յարձակեցան իր վերա աշխարհիս, որ ընդ ձեռամբ նո[րա] /// էր եւ ի
դրուն ///։ Արդ, որք աւգտիք ի սմանէ կամ գաղափարէք կամ հանդիպիք
սմա, յիշեսջիք աղաւթիւք ի յառաջասացեալ քահանայ՝ զՅուսկին, որ ստացաւ զսա ի հալալ ///
Ընդ նոսին եւ զբազմամեղ գրիչս՝ զՅոհաննէս բարի յիշման արժանի
արարէք եւ խոշորութեան եւ սղալանաց սորա անմեղադիր լերուք, զի կար
մեր այս է ///
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (60)
Երեւան 2806

Գրիչ՝ Վարդան
Վայր՝ Մոկաց գաւառ, Սուրբ Խաչ վանք
290ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Շնորհիւ Տեառն ամենակալի եւ Նորին աւգնականութեամբ աւարտեցաւ
եռահրաշ եւ հոգիազարդ սուրբ Աւետարանս, զոր էր շաղկապել աւետարանչացն ըստ բազմերանգ գունոց եւ իմ ոստան անկելով հանճար, զոր
արուեստակել անուշոցաց ծաղկանց իւղեփ[ե]ցական կազմութեամբ, [որ]
ըստ հոգոցն յատկութեամբ իմանի, զանազան որակութեամբ գաղափարութեամբ ըստ յոքունց արփիացելոցն դասակցութեանց, առ ի յեկեղեցոյ յարմարումն, յաւդիւ խաղաղութեամբ գլխոյն պատշաճեալ, զի յայսմանէ է կատարելութիւն։ Չորք Աւետարանք ի բազում պատճառէ. չորեքկերպեան կենդանիք՝ մարդ, առիւծ, ցուլ, արծիւ. չորք չիւթք աշխարհիս՝ հող, ջուր, հուր,
աւդ. հակառակք [ե]ն հաշտելիք եւ սիրելիք անքակտելիք ||(290բ) չորք,
չորք գիր անուան Երրորդութեանն՝ Հայր, Որդի, Հոգի. չորք գետք բղխել ի
դրախտէն՝ Փիսոն, Գիհոն, Տիգրիս, Եփրատես. չորք անգիւնս եւ երջիւրք սեղանոյն. չորք դէմք խաչին, եւ այլ բազում պատճառս, յորս գաղափարի չորք
են աւետարանիչքս։ Զի թէպէտ եւ բազումք ի սոսա, որ երեւին ներհակք միմեանց, այլ քաջ ճշմարիտք եւ յոյժ միաբանք միմեանց։ Արդ, Աւետարան կոչի, որ պատմէ մեզ զեղել բարութիւնս զխաղաղութիւն, որ եղեւ հրեշտակաց
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եւ մարդկան, զքակտումն բռնութեան թշնամոյն կենաց մերոց, զաւարումն
դժոխոց, զազատութիւն հոգոց, զընդ աջմէ Աստուծոյ նստեալ բնութիւն
մարդկութեանս։
Բայց գրեցաւ լուսազարդ Աւետարանս ի թուիս Հայոց ՉԾԵ (1306), ի գաւառիս Մոկաց, ի վանքս որ կոչի Սուրբ Խաչ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ այլ բազմաժողով մասանցս։ Եւ եթէ կամիցիք ||(291ա) գիտել թէ
ո՞վ եղեւ առիթ կամ է՞ր աղագաւ ստացաւ զսա Կարապետ սրբայսէր եւ պատուակ[ան] քահանա ի գեղջէ, որ կոչի Ածկոր, քահանա բարէմիտ եւ երկիւղած յԱստուծոյ, զմտաւ ածելով միշտ եւ հանապազ զաւր ելից իւրոյ յաշխարհէս. եւ ասէր յոգոց հանելով թէ. Յետ անցման իմոյ ո՞վ յիշեսցէ զիս առաջի
Աստուծոյ, տրաւք եւ պատարագաւք ի ձեռն քահանաից, ապա զայս գտեալ
նեցուկ եւ յոյս փրկութեան հոգոյ իւրոյ, ի յարդար եւ ի հալալ վաստակոց իւրոց ետ տրամադրեալ զաստուածահրաւէր քարոզ սուրբ Աւետարանս, յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց՝ Փոխնակի եւ մաւր իւրոյ, որ կոչի՝ Եղնիկ, եւ հարազատ եղբարց իւրոց։ Սա եղիցի նոցա հուն անցից ի վերա հրեղեն գետոցն. սայ եղիցի նմա անծախական սեղան եւ պատարագ մշտազենիկ. սա
եղիցի նմա յիշ||(291բ)ատակ հոգեւոր եւ զ[ա]ւ[ա]կ մշտնջենաւ[որ]. սա
եղիցի նմա յոյս փրկութեան եւ տեղի ապաստանի ի բազմարան աստուածաին ընթրեացն, որ զսիրելիսն իւր ժողովէ, եւ ինքն անցեալ պաշտէ սեղանոյն։ Եւ [ա]յսու յուսով եւ հաւատով ստացաւ զսա յիշատակ բարի հոգոյ իւրոյ, ի ձեռն սրբասէր քահանաից եւ աստուածահաճոյ վերծանողացդ։
Ո՜վ սիրալիր եղբ[արք], աղաչեմ զձեզ սի[րո]վն Աստուծոյ, մի ոք
ժպ[ր]հեսցի եւ զլացող գտանի ասացելոցս ի մէնջ. եւ իւիք աղագաւ զինչ եւ
իցէ պատճառ եւ մեկնել ջանա զսայ ի յարկաց սրբոյն՝ Գրիգորի. եւ որք
լսէք ի բարբառոյ սորա, մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ստացողի սորա՝ Կարապետ քահանաի եւ ծնողաց իւրոց եւ ամենայն զարմից իւրոց։
Եւ զիս, զսուտանուն կրաւնաւոր զՎարդան՝ զգրող սորայ աղաչեմ յիշել
եւ մեղաց թողութիւն խնդրել, եւ Աստուած յիշողացդ ողորմի. ամէն, ամէն1։
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Գրիչ՝ Յակոբ երէց
Վայր՝ Նախիջեւան
177ա Գրեցաւ Խրատս այս սուրբ հաւրն Նեղոսի ի թուականութիւնս Հայոց ՉԾԵ (1306), ի խնդրոյ Ճոհարխաթունին։
1

Հիշատակարանը առաջին հրատարակության մեջ տրված է համառոտ (Լ. Խ., № 60, էջ
45), (Ա. Ղ.)։
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Արդ, ի յետ ժամանակաց, ով որ ընկանի խրատական բանս այս, յիշեցէ՛ք
սրտի մտաւք զստացող սորայ։ Եւ Աստուած՝ տուողն բարեաց, յիշելոցն եւ
յիշողացդ պարգեւես[ց]է զանըսպառ բարիսն այժմ եւ յաւիտեան։
Գրեցաւ սա ձեռամբ՝ Յակոբ իրիցոյ ի փառս Քրիստոս[ի], ի Նախիջեւան,
ընդ հովանեաւ Սուրբ Սարգսիս նկարագրեցի մատենագրութեան նամակս։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 105251

Գրիչ՝ Սարգիս կրաւնաւոր
Վայր՝ Եղէգիս մայրաքաղաք
ա
453ա Աստուածպետականին ինքնութիւնքն ի վեր եւ անդր քան զամենայն անդրութիւն, ի բոլոր եղանակացս յատուկութեանց երեւին. եւ որպէս
էութիւնն, մեծութիւնն, իմաստութիւնն, եւ իշխանութիւնն. նմանապէս եւ
բանին զաւրութիւնն յաղագս որոյ սքանչացեալ մարգարէն ասէր. Ասաց եւ
եղեն, հրամեայաց եւ հաստատեցան։
Արդ, որպէս յայնժամ պարզութեամբն մարմնութեամբն, նոյնպէս այսաւր
թանձրութեամբն եւ նոր խառնմամբն իմն Աստուած այրեացեալն Քրիստոս
հրամայեաց եւ արդիւնացաւ յաղագս սիրոյն որ առ Աստուած, ըստ այնմ թէ.
Ես եմ առաջին եւ ես եմ յետին. ըստ որում ասէր. Հուր եկի արկանել երկիր,
որ է ի մարդիկ եւ կամիմ, թէ արդեն իսկ բորբոքէր սէրն որ առ Աստուած։ Եւ
նոյն ժամայն բանն արդիւնացաւ ի մտադիւր լսաւղսն. քանզի ոմանք զհայր
եւ զմայր եւ զստացուածս թողին վասն սիրոյն Քրիստոսի։ Եւ կէսք զմարմինս ծախեցին, եւ այլք զհանապազաւր մեռանիլն եւ կէսք կուսութեան աշխատութեամբ եւ միայնաւորութեան ճգնութամբ ի պահս եւ յամենայն պարկեշտութիւնս։
Եւ վասն զի Բանն Աստուծոյ կենդանի է եւ մշտնջենաւոր վասն այնորիկ
ժամանեաց մինչեւ ի մերս ձմեռնացեալ ժամանակ ի սիրոյն Աստուծոյ։ Եւ
որոտընդոստ գոչմամբ զարթոյց զայրս Աստուծոյ զհամանաունակս մարգարէին Դանիէլի ի պտղածնութիւն սիրոյն Քրիստոսի, սակս որոյ ի յանիրաւ
մամոնայէն իրաւացի դատմամբ ստացաւ բարեկամս զաւետաւոր եւ զկենսաբեր զտնաւրէնութիւն Բանին Աստուծոյ զսուրբ Աւետարանս։ Եւ զայս կարի խորհրդաբար, քանզի զառաքինութիւն հոգո չորք ասացին բան, ցասումն, ցանկութիւն եւ արդարութիւն, ըստ նմանութեան սոսկալի տեսլեանն
1

Առաջին հրատարակության մեջ գլխավոր հիշատակարանը համառոտ վերցվել է
«Ազգագրական հանդէսի»-ից (Գողթն գիրք XII, 1905, էջ 171: Լ. Խ., № 56, էջ 42),
(Ա. Մ.)։
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Եզեկիէլի։ Քանզի չորէքեան աւետարանիչքն հանդերձ Աւետարանաւս
ճշմարտութիւն եւ ոչ զնմանութիւն ունէին||(453բ) զտեսեալն Եզեկիէլի,
քանզի Մաթէոս բանական եւ խոհեմ գոլով եւ պատմագիր մարդեղութեանն
Քրիստոսի ըստ որում ասէ Գիրք ծննդեան Յիսուսի Քրիստոսի բերէ զնմանութիւն մարդոյն որ [ի] կառսն։ Եւ Մարկոս արի աստուածաինսն եւ հզաւր
բանիւ պատմէ ըստ գազանս լինել Քրիստոսի, ունի զառիւծու նմանութիւն ի
կառսն։ Իսկ Ղուկաս՝ ցանկասէր յաստուածաինսն եւ հեզ գոլով պատմիչ
պարարել եզինն զենլոյ, ունի յինքեան զնմանութիւն եզինն, որ ի կառսն։
Յովհանէս արդար գոլով եւ սրաթռիչք մտաւք գրէ զինքն Որդի Որոտման
զբարձրաթռիչ արծուոյն ունի զկերպարան որ ի կառսն։
Արդ, այսմ աստուածունակ եւ քրիստոսազաւր սուրբ Աւետարանիս փափաքելի տենչմամբ ցանկացեալ աստուածասէր եւ ցանկալի այրս՝ Դանիէլ եւ
ի թուականին Հայոց ՉԾԵ (1306) ետ գրել զսա եւ ծաղկեալ ոսկէզարդ
տնաւրինակաւք ի ձեռն իմոյ մեղսակերն եւ անպիտան կրաւնաւորի Սարգսի, ի մայրաքաղաքս Եղէգիս, ընդ հովանեաւ երից տաղաւարացս Սուրբ Կաթողիկէիս եւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Նախավկաիս: Ի յաշխարհակալութեան ղան Խարպանտին, զոր ազգն Իսմաէլի սուլտան անուանեն։ Ի
թագաւորութեանն Հաոց Հեթմո եւ յիշխանութեան այսմ նահանկի իշխանաց
իշխանի, բարէպաշտ եւ ամէնաւրհնելն Բուրթէլին եւ Բուղտաին, որդոց
քրիստոսասէր եւ փառազարդ իշխանաց իշխանի Էլիկումի, որդո մեծին
Տարսաիճին, զոր Տէր Յիսուս յերկար ժամանակեա արասցէ մեզ ընդ երկայն
աւուրս: Ի հայրապետութեան աստուածապատիւ տեառն Գրիգորի Անաւարզեցո Հա[յ]ոց կաթողիկոսի, ի վերադիտողութեան Տանս Սիսական սուրբ եւ
ընտրեալ քաջ հռետորի եւ անյաղթ սոփեստի տէր Յովանէսի Աւրպէլ արքեպիսկոպոսին, որդոյ իշխանաց իշխանի Լիպարտի յաջորդող եւ աթոռակալ
զկնի տեառն Ստեփանոսի, զոր տացէ զսա մեզ Տէր ընդ երկայն աւուրս ուղե[ղ վեր]ակացութեամբ։
Արդ, բարի եւ աստուածասէր այրս՝ Դանիէլ, որ||(454ա)դի Մանուիէլի
հաեցեալ եւ իմացեալ, թէ այսմ կենցաղս դիւրաւ սպառելոց է եւ վաղիւ կորընչելոց եւ նկատել զիմանալի աշխարհն եւ ցանկացեալ սիրոյն Քրիստոսի
ստացաւ զսա աւգնական եւ բարեխաւս իւր եւ ծնաւղաց իւրոց, հաւր իւրոյ՝
Մանուէլի եւ մաւր իւրո՝ Տիկնոջն եւ բարի ամուսնո իւրոյ՝ Արքատիկնայ եւ
ծնաւղաց իւրոց եւ քրիստոսատուր զաւակաց իւրոց՝ Մուսէսի, Մանուէլի եւ
այլոցն։ Եւ հոգեւոր որդո ըստ աւազանին՝ Դաւթի Թավրիժեցոյ, որ եւ զիս յորդորեաց յայս գործս բարի եւ հարազատ եղբարց իմոց՝ Պարսամին եւ այլոցն։
Արդ, ես՝ անարժան ծառայս Աստուծոյ Դանիէլս ի գուճ անկեալ աղաչեմ
զձեզ, զկայծակնաճաշակ եւ զաստուածամաքուր սուրբ քահանայսդ եւ զայլ
ամենայն հաւատացեալսդ, որք ժողովիք առ դուրս Սուրբ Կաթողիկէիս, որք
ընթեռնուք եւ աւգտիք եւ որք լսէք եւ ի միտ առնուք, վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշեցէ՛ք զիս եւ զվերագրեալքս ի սմա: Եւ Աստուած զձեզ յիշեսցէ յայսմ
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աշխարհի եւ ի հանդերձեալն յԻւրում առկայութեանն եւ դուք եւ մեք առհասարակ ի միասին աւրհնեալ եղիցուք ի շնորհաց Որդոյն Աստուծոյ: ԶԱմենէնն եւ զԵղիցին ասասցեն սուրբք եւ հրեշտակք ամենայն. եւ Նմա փառք
յաւիտեանս:
բ
452բ Որ յայս սուրբ Աւետարանէս թուխթ որոշէ վասն կտրելոյ, որոշել
լիցի եւ նա ի շնորհաց Հոգոյն Աստուծոյ1:
գ
353ա Զամէնաւրհնեալ այրն Աստուծոյ՝ զպարոն Մանուիէլն զհայր բարեպաշտին՝ Դանիէլի եւ զամենայն արեան մերձաւորսն յիշեցէք ի Քրիստոս,
ով սուրբ ընթերձաւղք սմայ։

100
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 2588-33, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ը, էջ 2672
Ս. Խապայեան, Ցուցակ, տետր Է, էջ 485, 486-487
«Սիոն», 1968, 1-2, էջ 71

Գրիչ՝ Աստուածատուր աբեղայ
Վայր՝ Կարին մայրաքաղաք
ա
Ի թուականիս Հայկազեան տումարի ՉԾԵ (1306), շնորհիւ Տեառն սկսեալ
եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեալ սուրբ Աւետարանս Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, շարագրեալ ի չորից ամոլաց, գրեցաւ ի մեծ դղեկի մայրաքաղաքիս Կարնոյ..., ի ստոյգ, յընտիր աւրինակէ, որ կոչի Գրիգոր Մուրղանեցոյ։
Եւ էր յայսմ ժամանակի առաջնորդ սուրբ ուխտիս եւ սպասաւոր սուրբ
խորանացս Դաւիթ քահանայ՝ նմանեալ Մելքիսեդեկի քահանայութեանն, եւ
ինն երանութեանն, որ ի Քրիստոսէ, նովիմբ փարթամացեալ, զի ես՝ նուաստ
եւ մեղապարտ Աստուածատուր աբեղայ, տարաշխարհիկ լեալ ի Խաղտեաց
1
2

Գրված է էջի ստորին լուսանցքում։ Մի քանի էջերում ստացողի կողմից կան բնագրի մեջ «Յիշեցէք ի Քրիստոս զԴանիէլն» (446բ), (Ա. Մ.)։
Ն. Պողարյանը այս հատորում № 2559-2669 Աստվածաշունչ և Ավետարան ձեռագրերը նկարագրել է համառոտ, արտագրելով Մեսրոպ վարդապետ Նշանյանի 1907
թ. սեպտեմբերի 3-ի տետրակի սեղմ նկարագրություններից. «Աւետարան, արծաթապատ, գրիչ՝ Աստուածատուր աբեղա, ի Կարին ՉԾԵ (1306)»: Հիշատակարանը
վերցրել ենք Ս. Խապայեան Ցուցակի Ն. Պողարյանի ընդօրինակությունից (Երուսաղէմ, Ս. Խապայեան, Ցուցակ, տետր Է, էջ 486-487: «Սիոն», 1968, № 1-2, էջ 71):
Հիշատակարանները այստեղ դրված են 1307 թվահամարի տակ (Ա. Ղ.)։
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գաւառէն, աղքատաբար եւ ոչ ինչ ունելով, եւ Դաւիթ քահանայն շնորհեաց
մեզ զթուխտ եւ զաւրինակն, սիրով ընկալեալ բազում մարդասիրութիւն
ցուցին մեզ։
բ
Այս սքանչելի աւրինակս, որ հազիւ կայցէ այսպիսի ընտիր աւրինակ,
ճշգրիտ եւ իմաստնոց վարդապետաց ճշգրտած, Դաւիթ քահանայ շնորհեաց մեզ զաւրինակս. եւ Քրիստոս նմա՝ զԻւր արքայութիւնն1:

101
ՆԵՐՍԻՍԻ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՊԱՏԱՐԱԳԻ
Վենետիկ 795 (1138), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Զ, էջ 905-906

Գրիչ՝ Յոհանէս
Վայր՝ Արճէշ, Ձորոյ անապատ
297ա Փառք...։ Արդ, գրեցաւ Մեկնիչ պատարագիս եզինն պարարակի,
Գառինն Աստուծոյ եւ փրկողի ամենայն հաւատացելոց, կենդանեաց եւ մեռելոց ի թու[ին] ՉԾԵ (1306), ի խնդրոյ վարդին վարդապետաց եւ ճգնաւորի ի վեր քան զկար մարմնոյ տանելով ի յանձին ուրախ զխաչն Քրիստոսի,
որպէս զծաղիկ շուշանաց հովտաց, որոյ անունն՝ Յոհաննէս յորջորջի եւ ընկերակիցք իւր, մի ոմն նոյն եւ վարդապետ՝ Ստեփաննոս անուն, որ եւ է
առաջնորդ վանիցն Ասպիսընկա յերկիրն Քաջբերունի եւ է նմանեալ անւանակցին իւր գեղեցիկ դիմաւք եւ զուարթ երեսաւք, գթալով ի ծերս եւ ի
տղայս եւ բազում կրաւնաւորաւք զարդարեալ զեկե[ղե]ցիսն իւր՝ զԱստուածածինն եւ զՍուրբ Յարութիւնն պատարագելով զՔրիստոս ի փրկութիւն անձանց իւրեանց եւ ամենայն հաւատացելոց: Եւ միւսն այլ Ստեփաննոս եւ հայր խոստովանութեան կարգեալ ամենեցուն, որ եւ է նմանեալ
առաջին սրբոցն:
Արդ, սոքա երեքեանս երիցս երանեալքս գովեալ են եւ գովին յամենայն
տեղիս։ Եւ ահա աղաչեմք զհանդիպողք տառիս յիշել ի յաղաւթս ձեր մաքուրս զսոքա զերեքեանս, վասն զի եւ դուք լիցիք մասնակից սոցին աղաղակելոյս, որ հանապազ կանխեալ են ի նոյն յաղաւթս, զոր Տէր Աստուած
Յիսուս Քրիստոս որով չափով չափէք, չափեսցէ ձեզ յիշողքդ եւ յիշելոցս ձեր
ննջ[եցելոց] եւ սոցայս. ամէն, ամէն. եղիցի, եղիցի:
Արդ, գրեցաւ Մեկնիչ պատարագիս ի յերկիրս Արճիշոյ, ի յանապատս Ձորոյ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, որ եւ է պառճառ շինութեանս
1

Ն. Պողարյանը ծանուցում է, որ ձեռագրում լուսանցային նման հիշատակագրություններ կան այլուր («Սիոն», անդ), (Ա. Ղ.)։
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պատրաստ կր[աւնաւորք] եւ այլ եղբարք երկու կր[աւնաւորք] ՝ Պաւղոս եւ
միւսն՝ Վարդան, եւ միակեց մի տնտես՝ Կիրակոս անուն, եւ ես՝ գծողս Յոհանէս: Արդ, աղաչեմք յիշելոյ արժանի առնել առաջի ողորմածին Աստուծոյ, վասն զի ձեզ դիւրին է ասելդ եւ մեզ անեզրական երախտիք եւ տրից
ձերոց տուողն տացէ փոխարէն. ամէն: Եւ որ. զԱմէնն ասէ, եղիցի, եւ թէ այլ
ոք մասնակից է զինչ եւ իցէ պիտոյ։ Եւս առաւել զտարաժամ հանգուցեալն
ի Քրիստոս՝ զՄարտիւրոսն, որ ի տիս երիտասարդութեան փոխեցաւ ի
Քրիստոս եւ ի սիրտ եւ ի յոգի խոցեաց զյետոյ մնացեալ ընտանեակս իւր:
Արդ, աղաչեմ զհանդիպողսդ սուրբ կտակիս յիշեսջիք ի Քրիստոս զՄարտիւրոսն, յաղագս որոյ յիշա[տա]կի գծագրեցաւ սա ի փառս Քրիստոսի, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
բ
23բ Պաղեցաւ թուխթս եւ քամոտ մարմինս եւ ոչ կարեմ գրել գեղեցիկ:
46ա Լաւ է ինձ մեռանել, քան զայս տեսանել, զի ամենեքեան զտգիտութիւն լաւ համարին, քան զգիտութիւն. վա՜յ ինձ եւ եղկութիւն կրկին:

102
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Զմմառ 553, Ն. Ակինեան, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 160
(Անտոնեանց հաւաքածոյ)

Գրիչ՝ Գրիգոր դպիր
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք
293ա Փառք Սուրբ Երրորդութեան եւ միաստուածութեան. ամէն:
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թու[ին] ՉԾԵ (1306), ի թագաւորութեանս
Հայոց Լեւոնի՝ որդւոյ Թորոսի՝ որդոյն արքային Լեւոնի, եւ ի պարոնութեան
Հեթմոյ եւ ի հայրապետութեան տեառն Գրիգորի, ի մայրաքաղաքս Սիս, ընդ
հովանեաւ Սուրբ Նշանիս, ձեռամբ՝ բազմամեղ գրչի Գրիգորի դպրի, ի
խնդրոյ սրբասէր դպրի Սարգսի: Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որ աւգտիք ի
սմանէ, յիշեսջիք ի Քրիստոս զստացաւղ տառիս զսրբասէր դպիրն՝ զՍարգիս եւ զծնաւղս իւր, քանզի ստացաւ զսա ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց: Ընդ նմին եւ զիս՝ զեղկելի գրիչս՝
զԳրիգոր, եւ զծնաւղսն իմ աղաչեմ յիշել ի սուրբ աղաւթս ձեր, քանզի կարողութեամբն Աստուծոյ գրեցի եւ զարդարեցի ոսկով, եւ Աստուած յիշողացդ
եւ յիշելոցս ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
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ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 1033, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 45-48
(տե՛ս նաեւ 1337 թ.)

Գրիչ՝ Լեւոն քահանայ
Վայր՝ Կիպրոս, Ճիպս գիւղ
ա
49 Այս է բազում բարեաց բանալի, եւ բազմաց ըղձալի, թէ կամիս բանիցդ աշակերտել, երկայնմտութեամբ իմա զգրեալսդ. զի դայ է լոյս աչաց եւ
խրատ մտաց, եւ սահման պաղատանաց, եւ աղաւթականաց հոգեւոր զբաւսանք անձանձիր, եւ գրեթէ խաւսակցութիւն ընդ Քրիստոս մեր։ Այլ դու, ո՜
անդրանիկ ոգւոյ իմոյ, քրիստոսընկալ եւ ուսումնասէր սիրելի, ցայգացանկ
աղաւթական, եւ ցերեկավարժ ժիր մշակ, մանաւանդ խնդրող այսմ նըւագի,
որ է աղ եւ համեմիչ ամենայն աղաւթից, այս քաղցրաճաշակ Սաղմոսս։
Զի այլ եւ այլ աւելի եւ պակաս ասեն զՀոգւոյն Սրբոյ կարգեալ բանքս, եւ
անփոյթութեամբ, եւ անուսումնութեամբ հեռացուցանեն զճշմարտութիւնն
յինքեանց, եւ գրեթէ ինքեանք հեռանան։ Մի՛ հայիր ընդ բարբաջանս բազմաբիւր բանից բազմաց, եւ մի հեղգանար հասանել ճգամբ ճժդիւ ի վերայ
ստուգութեանց սորա. զի այլք այլապէս ստեղծաբանեն, եւ ընդ վայր ղաւղանջեն։ Բայց դու զայս ճշմարիտ վարկիր իբր բազում երկովք ընտրեալ եւ
ստուգեալ, զի սա է գաղափարն գերունակ, սուրբ վարդապետին եւ մեծ սեփեստոսին Սուրբ ուխտին Հաղբատայ՝ Սարկաւագին։
Այս Սարկաւագս, այր սուրբ եւ տեսանաւղ, զուարթատես եւ լի հոգւով,
որ եւ ի տաւնի սուրբ Նախավկային խնդրէր ի սուրբ Վկայէն տեսանել զնա։
Եւ ահա երեւեցաւ նմա դէմ յանդիման եւ գրկախառն համբուրիւ ողջունիւ
ողջունեաց զնա եւ բազում բանս մխիթարականս խաւսեցաւ ընդ նմա։ Եւ
սա վշտացեալ էր ի բազում ժամանակս վասն այլայլման Սաղմոսիս. եւ ոչ
գիտէր զելս իրացն, թէ ուստեք ճշգրտեսցէ։ Եւ ապա մտեալ եւ յարկեղս
գրեանցն, որ ի Հաղբատ, զամենայնն որոնեաց եւ ապա հուսկ քան զամենայն գրեանսն ի ներքոյ եգիտ թարգմանչագիր Սաղմոսարան, ջինջ եւ
նուաղ գրով, եւ առեալ զայն խնդութեամբ համբուրեաց եւ եդ ի վերայ
աչանց իւրոց, եւ ապա արկեալ ձեռն ի գործ բացայայտեաց անտի զծածկեալ գանձն եւ զխցեալ աղբեւրն։
Սիրելի՛ եղբայր ընթերցաւղ, դու զայդ քաջ իմա՛, եւ զիս յիշեա՛, եւ Աստուած զքեզ. ամէն։
բ
685 Յամի եօթնհարիւրերորդի յիսներորդի հինգերորդի (1306), գրեցաւ
սուրբ եւ աստուածաշունչ եւ հոգելից Սաղմոսարանս, ի հայրապետութեան
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Հայոց տեառն Գրիգորի եւ ի թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի՝ որդւոյ Թորոսի, որ եւ յայսմ ամի աւծաւ թագաւոր, զոր յոյս ունել մեզ առ աւծեալն Յիսուս, պահել զսա խաղաղութեամբ ըստ հնումն Սողոմոնի։
Սմա ցանկացաւղ եղեալ սրբազան քահանայն Աստուծոյ՝ Ստեփանոս եւ
ստացաւ զսա յարդար վաստակոց իւրոց ի մխիթարութիւն հոգւոյ իւրոյ եւ ի
պայծառութիւն մանկանց Նոր Սիոնի, զի որք ընթերցին՝ Հոգւովն Աստուծոյ
լցցին։
Արդ, աղաչեմ զձեզ, որք ուսանիք ի սմանէ կամ աւրինակէք, յիշեցէ՛ք
զյառաջասացեալ քահանայն՝ զՍտեփանոս եւ զեղբայրն իւր՝ զՅովհաննէս,
ընդ նմին եւ զծնաւղս նոցա՝ զԳրիգոր քահանայ, եւ զմայրն իւրեանց՝
զՍպիլ, աղաւթից յիշման արժանի արարէք զհանգուցեալսն ի Քրիստոս եւ
մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ի Յիսուսէ Քրիստոսէ, զի եւ Ինքն Տէր Յիսուս
ողորմեսցի ձեզ ի գալստեանն Իւրում. ամէն։
Եւ զիմ զանարժանութիւնս, զմեղաւոր հողս եւ մեղսաներկ անձս՝ զԼեւոն
նուաստ երէցս յիշեցէ՛ք առաջի անմահ Գառինն Քրիստոսի եւ զծնաւղսն իմ
եւ զուսուցիչն իմ՝ զԿոստանդին քահանայ, զանհաս եւ զանհամեմատ գրիչ,
որ եւ մանկագոյնս խակկոտոր եղեւ, եւ եթող ինձ եւ իմոցն վէր մեծ։ Աղաչեմ զձեզ, զի եւ նմա թողութիւն խնդրէք ի Քրիստոսէ, եւ Աստուած ձեզ թողութիւն շնորհեսցէ։
Գրեցաւ սա ի հռչակաւոր կղզիս Կիպրոս, ի գեաւղս, որ կոչի Ճիպս, ընդ հովանեաւ Սրբոց Հրեշտակապետացն Միքայէլի եւ Գաբրիէլի։ Փառք Փրկչին եւ
յիշատակ մեղաւոր գրչիս. ամէն։ Յայսմ ամի եղեւ պայլ Սրոյ տէրն Կիպրոսի։
գ
130 Զստացաւղ սուրբ Սաղմոսարանիս՝ զՍտեփանոս սրբասէր քահանայ,
եւ զեղբայր իւր՝ զՃուան եւ զծնաւղսն իւր, հանդերձ համաւրէն ամենայն
զարմիւք, եւ զիմ զանարժանութիւնս զնուաստ գրիչս՝ զԼեւոն քահանայ, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ1։

1

Ծանոթություն հրատարակչի. «ՃԺԸ սաղմոսին կից, լուսանցքի վրայ նշանակուած
են եբրայական այբուբենին գիրերուն անունները եւ նշանակութիւնները, այսպես.
565 «Աղիփ, ուսումն նշանագրաց։ / Բեթ, բնակեայ ի դմա։ / Գամիղ, լրումն վերագոյն, կամ ծնունդ։ / [Տ]աղիթ, շավիղ լուսոյ։ / Հէ, սայ։ / [Վ]աւ, ի սմանէ։ / ԶԷ, կեաց։ /
Խէթ, կենդանի։ / Տէթ, բարի է։ / Յոդ, սկիզբն։ / Քափ, դեռեւս։ / Ղամիթ, ուսիր։ / Միմ,
ի սմանէ։ / Նուն, յաւիտեան։ / Սամբաթ, աւգնականութիւն։ / Էյ, աղբերակն։ / Փէ, բերան։ / Ծագէ, զարդարութիւն։ / Կոբ, կոչումն սրբութեան։ / Րէչ, երեւելի առաջնորդ։
/ Շին, ատամունք։ Թաւ, նշան կամ կանջումն: Աւելացնենք նաեւ, որ Սաղմոսարանիս լուսանցքներուն վրայ կը գտնուին հետաքրքրական տարբերակներ կամ
սրբագրութիւններ»(Ցուցակ, էջ 46-47), (Ա. Մ.)։
112

ՉԾԵ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1306

104
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Զմմառ 18, Մ. Քէշիշեան, Ցուցակ, էջ 35

270բ ///[աղեր]սանաւք խնդրեմ յամենեցունց, որ լուսաւորիք ի կենսաբեր
քարոզութենէ սուրբ Աւետարանիս, զի յիշեսջիք ցաւակցաբար զիս՝ զմեղուցեալ զանարժան քահանայս եւ զուգակիցն իմ եւ զուստերս եւ զդստերս իմ եւ
զեղբայրքն իմ՝ զՍ[տ]եփաննոս քահանայն եւ զԳրիգորն, եւ զքուերսն եւ
զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն, որպէսզի աղաւթիւք ձերովք շնորհեսցէ մեզ
Աստուած թողութիւն եւ ձեզ յիշողացտ. ամէն: Յիշեսջիք յաղաւթս ձեր
զծնողսն իմ եւ զուսուցիչս մեր՝ զՎարդան կրաւնաւոր որ բազ ///
||(271ա)///ոց Տէր Աստուած հատու /// բարեաց եւ հանգուսցէ զնա ընդ
սուրբս իւր աղաւթիւք ձերովք: Բայց գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվին ՉԾԵ
(1306) թուականութեանս Հայկազան տոմարիս, ի հայրապետութեանն
տեառն Մխիթարայ եւ յեպիսկոպոսութեանն տէր Սահակայ: Արդ, աղաչեմ
զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեսջիք ի
մաքրափայլ յաղաւթս ձեր/// [զՍարգիս ք] 1ահանա եւ Աստուած յիշողացտ եւ
յիշեցելոցս առհասարակ ողորմեցի յԻւրում գալստեանն. ամէն եւ ամէն:

105
ՀԱՄԱՌ0Տ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ
ՍՏԵՓԱՆՆՈՍԻ ՍԻՒՆԵԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ (58)
Երեւան 2520

Գրիչ՝ Յոհաննէս Եզընկայեցի
143բ Կարգիս եւ զանձն իմ եղկելի
Եւ մեղսաներկ արհեստ գրչի,
Զոր եւ մատամբ ծրագրեցի
Ես՝ Յոհ[աննէս] աղքատ ոգի,
Տառապանօք թանձրագունի,
Կարօտութեամբ անպատմելի,
Սակայն փափաք յոյժ տենչալի
Եւ ախորժանք անքննելի,
Զիս յորդորեաց յայս գործ իրի՝
1

Քահանայի անունը գրված է քերված այլ անվան տեղում: Հիշատակարանի բոլոր
բաց մասերն այրված են (Ցուցակ, էջ 35), Ն. Ակինյանը ձեռագրի թվականի
խնդրում անհամաձայնություն ունի «իմա ՉՂԵ = 1346 (՞) Մխիթար կաթ. (13411355 թթ.)» (անդ, ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։
113

ՉԾԵ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1306

Զսա շարել ի քարտիսի.
Զի յայս տեղիքս յորում էի
Էր դպրութիւն հրաշալի.
Եւ ես կարօտ այսըմ տառի,
Զի յիւր տեղին սա հասանի,
Շտապեցա յաւէտ կարի,
Բայց իւր տեղոջն ոչ հասուցի,
Զի եկն եհաս սա ի կարգի,
Ընթեռնելոյ ի հանդիսի,
Տակաւ կիսով չափ է թերի,
Հանգէտ գոլով սա աւարտի։
Զոր աղաչեմք, որք հանդիպի
Աստուածախօս այս մատենի,
Յիշման գոլով զմեզ արժանի
Զենման Գառինըն առաջի
Եւ մաղթանք աղերսալի
Խոշորութեանս ներելի։
բ
344ա Դարձեալ յիշեսջիք ի Քրիստոս եւ զիս՝ զտարժանեալ մեղսաներկ
ոգիս՝ զնուաստ Յոհ[աննէս] Եզընկայեցի սպասաւոր բանի, որ հարեալ ցանկութեամբ սիրոյ ի փափաք սորին, գրեցի իմով իսկ տխեղծ մատամբս ի
մխիթարութիւն վշտացեալ հոգւոյ իմոյ եւ վարժ կրթութեան երկասէր անձին բանասիրի եւ ի յիշատակ արձանի հոգւոյ իմոյ եւ ամենայն նախնեաց՝
փոխեցելոց ի Քրիստոս, արեան մերձաւորաց եւ համօրէն ամենայն երախտաւորաց, հոգեւորաց եւ մարմնաւորաց, զի եւ դուք յիշեսջիք ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ՝ յուսոյն մերոյ օրհնելոյն, յաւ[իտեանս]։
Գրեցաւ ի թիւ ՉԾԵ (1306), ի քսանեւինն մարտի ամսոյ։
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ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԹՂԹՈՑՆ ՊՕՂՈՍԻ (59)
Երեւան 5606

Գրիչ՝ Անդրիաս
212բ Փա[ռք] Հաւրն էականի, եւ Որդոյն Միածնի եւ ազատիչ Սուրբ Հոգոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գրեցաւ սուրբ եւ աստուածայ[ին քր]իստոսաձիր տառս աստուածայնոց
փողոյն եւ տիեզե[րաց] վարդապետին Պաւղոսի, որ եւ Բերան Աստուծոյ
անուանի, նոյնպէս եւ բանք սորին բղխեալ իբրեւ ի բերանո Աստուծոյ յոր114
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դախաղաց ջ[ր]աւք արբուցանէ զծարաւեալ ոգիս մարդկան եւ սնուցանիցէ
դաստիրակաւ հոգւոյն իբրեւ զպարտեզ ջրալից տնկեալ ի տուն Տեառն եւ ի
գաւիթս Աստուծոյ ծաղկեալ:
Ի թուականութեանս Հայկազեան տումարի ||(213ա) եւ յամս աստուածապատիւ տեառն Զաքարիաի Հաոց վերադիտողի. ՉԾԵ (1306): Արդ, աղաչեմ
զամենեսեան զընթերցողսդ, որք հանդիպիք սըմա՝ կարդալով կամ գաղափար առնելով, յիշեսջիք ի սուրբ եւ յերկնաբացիկ յաղաւթս ձեր զսնեալ
զսրբութեան եւ զաճեցեալ ի հաւատս զՅովհանէս վարդապետ, ծնողիւք իւրովք հանդերձ, ընդ նմին եւ զստացող գրոցս՝ զԳէորգ ճգնազգեաց քահանայ եւ զծնողսն իւրն զննջեցեալսն եւ զկենդանիսն, որ ստացաւ զսա ի
վա[յ]ելումն անձին, եւ զմեր վարդապե[տ]սն, որ ուսուցիչք եղեն ընդ նմին,
եւ զգծող գրոյս՝ զանարժանս զԱնդրիաս, եւ զեղբայր իմ [եւ զ]ծնող իմ
զկենդանիս եւ զհանկուցեալսն յիշեսջիք յաղաւթս, եւ որ զմեզ յիշէն եւ յիշման արժանի արասցէն, եւ նոքա եղիցին յիշել առաջի փառաց աթոռոյն
Քրիստոսի Աստուծոյ մերո, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:
Խոշորութիւն գրիս անմեղադիր եւ պակասութիւն, զի այս էր կար մեր,
քիչ մի շտապեցա խոշոր եղեւ: Եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեան[ս] յաւիտենիմ. ամէն:
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ժՈՂՈՎԱԾՈՅ
Երուսաղէմ 2481, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ը, էջ 1531

Գրիչ՝ Թորոս քահանայ
ա
149 Զմեղուցեալ անձն՝ Թորոս քահանայ, որ փափաքմամբ գրեցի զսա
վասն անձին իմոյ, արդ աղաչեմ զընթերցողս եւ զաւրինակողսդ եւ զուսմավորս, յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր, զի թերեւս ողորմեսցի մարդասէրն Աստուած վասն աղաչանացն ձերոց եւ փրկեսցէ ի մեղաց եւ ազատեսցէ ի տանջանաց եւ ձեզ ողորմեսցի հայցողացդ. ամէն: Եւս առաւել յիշեցէք
յաղաւթս ձեր՝ զՊետրոս վանական աբեղայն. թէպէտ եւ վանական է, այլ
զկարգն Անտոնի ունի յանձին իւրում եւ վասն նորա աղաչեցէք զՏէրն, զի
ընդ հովան[ե]աւ աջով Իւրով պահեսցէ զնա, որ զաւրինակն շնորհեաց:
1

Հիշատակարանը համառոտ կա Մեսրոպ Մագիստրոսի ցուցակում. «Զմեղուցեալ
անձն Թորոս քահանա, որ փափագմամբ գրեաց զսա վասն անձին իմոյ. Յիշեցէք յաղաւթս ձեր զՊետրոս վանական աբեղայն, թէպէտ եւ վանական է, այլ զկարգն
Անտոնի ունի յանձին իւրում.
Գրեցաւ ի թուիս Հայոց ՉԾԵ (1306), ի յամսեանն ապրիլի, ի ժա (11), որ է
պատկեր աւուրն երկուշաբթի...» (Բառարան, Երուսաղէմ, Մեսրոպ Տեր-Մովսիսյան
ցուցակ), (Ա. Մ.), (Ա. Ղ.)։
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Գրեցաւ ի թու[ին] Հայոց ՉԾԵ (1306), ի յամս[ե]անն ապրիէլի ի ԺԱ
(11), որ էր պատկեր աւրն Բ շաբաթի: Ո՜հ, ոհ, ոհ վասն սղալ գրիս չմեղադրել, զի ամարային է, եւ կարս այս էր:
բ
222 Զբազմայմեղս յիշեա՛յ, ով սուրբ եղբայր, եւ Քրիստոս զքեզ յիշէ
յայսմ եւ յապագայն. եւ խոշորութեան գրոյս մի՛ մեղադրեր, զի այդչափ էր
կար մեր, որպէս Աստուած զկարն պահանջէ։ Գրիչս մաշի, մատունս փտի։
գ
334 Ո՜վ ընթերցողք եւ լսողք պատուիրանացս, զոր սուրբ հայրապետքն
հաստատեալ են, յիշեցէք զբազմամեղ անձն զԹորոս, ընդ նմին եւ զՊետրոս
աբեղայն, որ է իւր վարքն նման Անտոնի աբեղա[յի], որ զաւրինակս շնորհեաց. հատուսցէ նմայ Տէրն մեր զԻւր ողորմութիւն։

108
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 4810
(1288 թ.)

Յետագայի
Ստացող՝ Վարդան քահանայ
254բ Ես՝ Վարդան քահանայս, որ փափող(=փափագող) եղայ աստուածագործ Աւետարանի եւ առի հալալ յարդեանց Յոհանէս քահանայի Աւետարանէ, Տէր ոհին (= որհնին) ուր երեկու որդիքն՝ Ստեփան ու Թումն, ծահեցի[ն] զսուրբ Աւետարանս՝ Վարդան քահանաիս, որ ստացի ի հալալ արդեանց ԺԷ (17) դահեկան յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց: Որք կարդայք կամ
աւրինակէք, յիշեցէք՝ Վարդան քահանայես եւ ծնողն իմ՝ զԳրիգոր եւ
զմայրն իմ՝ զ[Ա]զին, եւ զեղբայր իմ՝ զԹումայ եւ զՅուսեփ քահանայս, եւ
զորդին իմ՝ զԿիր[ակ]ոս, եւ զԲասղեղս, [զ]Մ[ա]թոս, եւ զքորն իմ՝ զԳեղեցիկ, /// եղբայր իմ՝ զԾեր քահանայն, Գորք քահանայն, Խաչիկ քահանայն,
///հան քահանայն, Մխիթար, եւ զհաւրքորն իմ՝ զՋուրիկն:
Ես՝ Վարդան քահանայս, /// զկենակիցս իմ, զաղբարացս եւ զազգայտոհ[մ]ն իմ յիշեցէք ի Քրիստոս, եւ Աստուած [յիշ]է զյիշողտ ամէն: /// ու
հետեւ ո///նգի Աւետարանս տարոյն Ա (1) ժա[մ] առնէն իմ մահ[ու]ան յետեւ: Ով զիշատակարանս կտրէ կամ անուն [ք]երէ, ն[զո]վեալ եղեցի ի
սուրբ յԱւիտարանես: Ով որ այս չկատարէ, ի հուրն [յ]աւի[տեան] մաշէ:
Թվին ՉԾԵ (1306), որ [գ]նեսի սուրբ Աւետարանս: Յիս են Ղազան՝ ի գեղէն վկայ, Յո[վ]/// երեցն վկայ, Քրթիկն՝ Յիսուի որդին, երիցու փեսեն վկայ,
Վարդան՝ Հաչատուր իրիցու որդին, իւրենց փեսայն վկայ, Աստուծոյ վկայ:
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ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՐԵՒԵԼՑՒՈՅ (61)
Երեւան 3074

Նախագաղափարի գրիչ
80բ Ի ժամանակի յորում էր թուականս մեր ՉԾԶ (1307), ի պակասել արդարութեանց եւ ի բազմանալ անօրէնութեանց մերոց, առաւել բազմացաւ
բարկութիւն եւ սաստկացաւ չարութիւն ազգին նետողաց ի վերա մեր՝ ազգիս քրիստոնէից։ Քանզի ել տղայ հասակաւ այր մին ի Խորասանայ միականի, համանման նեռինն, որ գալոցն է, անուն նորայ՝ Խարբանդա, որ թարգմանի Իշու ծառայ, որդի՝ Արղունին, որդո՝ Հուլայունին։ Սա բառնալ կամեցաւ զքրիստոնէութիւն աշխարհէս Հայոց եւ Վրաց, զոր խափանեաց Տէր, եւ
ոչ կատարեցաւ չար խորհուրդ նորայ։ Յետոյ այլ բանս մտաւ ածեաց արբանեկն սատանայի, առաքեաց ընդ ամենայն երկիր իշխանութեան իւրոյ՝ դնել
նշան խայտառակութեան քրիստոնէից եւ հարկ առնուլ ըստ մարդաթուի
Խ (40) արծաթէ մինչ ի Ժ (10)՝ ըստ կարի։ Յայս ի դառն ժամանակի եղեւ
աւարտումն սորա, ձեռամբ/// 1
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ԿՈՉՈՒՄՆ ԸՆԾԱՅՈՒԹԵԱՆ ԿԻՒՐՂԻ (62)
Երեւան 4881

Գրիչ՝ Դանիէլ կրաւնաւոր
Վայր՝ Աղթամար
ա
272ա ///տիս եւ յապառնին, յայժմուս եւ ի հանդերձեալսն, յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
Աստանաւր սկզբնաւորեալ անկողոպտելի գանձս եկեղեցոյ, յաստուածաբնակ եւ ի հռչակաւոր Սուրբ ուխտս Աղթամար կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ
ամենայաղթ Սուրբ Խաչի եւ Սուրբ Նշանի, եւ աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդեան, ի հայրապետութեան սուրբ եւ անբիծ տեառն Ներսէսի եւ տեառն Զաքարիայի, զոր Տէր Աստուած անսասան եւ անդրդուելի պահեսցէ զսոսա
յերկար ժամանակաւք ի վերայ աշխարհի, աղաւթիւք ամենայն սրբոց։
Իսկ գրեցաւ սա ի թուականութեանս Հայոց յեւթնհարիւրերորդի յիսներորդի վեցերորդի (1307), ի խնդրոյ աստուածարեալ եւ երջանիկ կրաւնաւորի՝ Մխիթարայ. վասն զի վառեալ սիրովն Աստուծոյ եւ ելեալ ի խնդիր այս
1

Հիշատակարանի արտագրությունը թողնված է թերի (Լ. Խ., № 61, էջ 46, ծնթ. 1):
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անջինջ արձանիս, զոր քաջ ախոյեանն՝ սուրբ հայրապետն Կիւրղիոս գրեաց
յըմբերանումն աստուածամարտից հերձուածողացն, որ ոչ հաւատան ուղղափառ հաւատով զտնաւրէնութիւն Աստուծոյ Բանին Միածնի՝ Որդւոյն Աստուծոյ, զոր ի վախճան աւուրցս կատարեաց վասն մերոյ փրկութեան։
Իսկ սա՝ ընտրեալ կրա[ւ]||(272բ)նաւորս՝ Մխիթար, ստացաւ զսա յարդար վաստակոց իւրոց, յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց՝ Փոքրկայ
եւ Նազխաթունի, եւ եղբաւրն՝ Գրիգորոյ եւ Վարդան միայնակեցի՝ հանգուցելոյն ի Քրիստոս, եւ ազգայնոցն ամենեցուն՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոց. եւ
ետ զսա նուէր ի նոյն աստուածաբնակ ի Սուրբ Խաչս Աղթամարայ, ի վայելումն մանկանց սորա:
Եւ արդ, ես՝ ունայնս եւ դատարկս ի գործոց բարեաց, ներփանաք եւ
փցունս ի գրչաց Դանիէլ սուտանուն կրաւնաւոր, եղեգնագիծ դրոշմեցի զսա
իմով մեղսամած մատամբս ըստ իմում տկարութեանս, ի դառն եւ ի տարտարոս ժամանակիս, յորում զաւրացաւ ազգն Իսմայէլի այնչափ, մինչեւ
դարձուցին յիւրեանց սնոտի յոյսն զամենայն ազգն նետողաց, որ ոչ մնաց
մի ի նոցանէ, որ ոչ հաւատաց սուտ եւ խաբեբայ հաւատոցն նոցա, որ արձակ ճանապարհաւն տանի ի կորուստն։ Եւ նեղեն զամենայն քրիստոնեայք
դառնալ ի պատիր յոյսն իւրեանց, զոմն նեղեն, զոմն տանջեն, զոմն սպանանեն, զոմանց զինչսն յափշտակեն ||(273ա) եւ ոչ այնու շատացեալք, այլեւ
եդին ի վերայ ամենեայն քրիստոնէիցս հարկս եւ նշանս նախատանաց՝ ի
վերայ ուսոց թիկանցն կտաւս սեաւս, [զ]ի որք տեսցէն զնոսա՝ ճանաչեսցեն եթէ քրիստոնեայք են եւ հայհոյեսցեն. եւ ամենեւին ջանան, զի մի երեւեսցի քրիստոնէութիւն ի վերայ երկրի։ Եւ այս ամենայն վասն մեղաց մերոց, զի ոչ դառնամք եւ ապաշխարեմք զանուղ[ղ]ա գործս մեր, այլ աւրըստաւրէ զառածանիմք եւ յաւելումք ի չարիս, վասն զի փոխանակ սիրելոյ եւ
ցաւակից լինելոյ միմեանց՝ ատեմք եւ անտես առնեմք, եւ փոխանակ պատուելոյ զեղբարս եւ մեծարելոյ՝ անարգեմք եւ մորոս կարդամք, եւ բիւր ազգի-ազգի մեղաւք կուրացեալ կամք, եւ ոչ իմանամք, զնեղութիւնն Աստուծոյ,
զի քաղցրութիւն Նորա զմեզ յապաշխարութիւն ածէ։
Եւ արդ, դարձեալ աղաչեմ զամենեսան զհանդիպեալսդ սմա՝ զընթերցողսդ եւ զլսողսդ, յիշեսջիք անմոռաց յիշմամբ յընդունակ յաղաւթս ձեր
զվերոյյիշեցեալն՝ զՄխիթար սրբասէր կրաւնաւոր, ստացող սորա, եւ
զ||(273բ)ծնողսն իւր զոր յիշեցաք, նաեւ զիս զանարժան եւ զմեղուցեալ
գրիչս՝ զԴանիէլ, եւ զծնողսն մեր՝ զՇահապ եւ զԹամար՝ զհանգուցեալսն ի
Քրիստոս եւ զամենայն ազգատոհմն մեր, զկենդանիքն եւ զննջեցեալսն։
Նաեւ զերախտաւորքն մեր եւ զսրբասէր քահանայն՝ զՍիմէոն զուսուցիչն
մեր, եւ զեղբայրս մեր՝ զՍտեփանոս կրաւնաւոր, որ աւգնական եւ ձեռնտու
եղեւ մեզ ի նիւթ թղթիս, աղաչեմ յիշելոյ արժանի առնել ի Քրիստոս Յիսուս,
որպէսզի աղաւթիւք ձերովք եւ ամենայն սրբոց ողորմածն Աստուած ողորմեսցի ամենեցուն առհասարակ յիշողացդ եւ յիշեցելոցս, կրկին կենաւք եւ
երկու աշխարհաւք. ամէն։
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Դարձեալ յերես անկեալ աղաչեմ եւ անմեղադրութիւն խնդրեմ ի ձէնջ
սխալանաց սորա, վասն զի աւրինակն հնագոյն էր, եւ ես գրոց անհմուտ գոլով: Այլ զայս միայն աղաչեմ, զի զԱստուած ողորմին շնորհէք ստացողի սորա եւ մեզ անյիշելի գրչիս, զի եւ ձեզ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած յաներեկ աւուրն, եւ ինքն եղիցի աւրհնեալ, գովեալ եւ բարեբանեալ, այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
բ
274ա Յիշեցէք յաղաւթս ձեր զծերունի հոգեւոր հայրն մեր՝ զՍտեփան[ո]ս սրբասնեալ կրաւնաւորն, որ առիթ եւ միջնորդ եղեւ այսմ գործոյ,
նաեւ զծնողսն իւր, աղաչեմ։
100բ Յիսուս Քրիստոս երկայնամիտ, Քո Սուրբ եւ անճառ տնաւրէնութեանդ բարեխաւսութեամբ, որ վասն մեր, ողորմութիւն եւ թողութիւն շնորհեա՛ ստացողի գրոցս՝ Մխիթար կրաւնաւորի, եւ եղբաւրն՝ Գրիգորոյ, եւ
ծնողաց նոցին, եւ ինձ՝ անարժան Դանիէլ գրչի, եւ մերոց ծնողացն, յիշեա՛
եւ զեղբայրն մեր՝ զՍտեփանոս կրաւնաւոր, որ աւգնական եղեւ մեզ ի նիւթ
թղթիս, եւ ամենայն հաւատացելոց Քոց ողորմեա՛ Քրիստոս Աստուած. եւ
Քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն1։

111
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (63)
Վասպուրական 81, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 151-1542

Գրիչ՝ Խաչեր քահանայ
Վայր՝ Բերկրի մայրաքաղաք
ա
Փառք...։ Կատարեցաւ համայշունչ սուրբ կենսաձիր Աւետարանս ի մայրաքաղաք, որ կոչի Բերկրի, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին եւ
Սրբոյն Յակոբայ Հայրապետին, ի թուաբերութեան Հայոց ՉԾԶ (1307), ի
թագաւորութեանն ազգին նետողաց, ի ժամանակին, յոր եւ եդին զնշանս ի
վերայ քրիստոսական հաւտին, ի հայրապետութեան տէր Զաքարիայի եւ
յառաջնորդութեան տէր Յովհաննիսի։ Որք կարդայք, յիշեսջիք ի մաքուր յաղաւթս ձեր՝ զպարոն Նէքնէք եւ զծնաւղսն, որ են՝ զՎասոս եւ զԹամսեր, զի
արժանի արասցէ Քրիստոս անմահական սեղանոյն, եւ զգրողս՝ զԽաչեր քահանայն եւ զծնողսն իմ։
Յիշեսջիք ի մաքրափայլ եւ ի մեղսայքաւիչ յաղաւթս ձեր զպարոն Նէքնէքն, եւ ծնողսն իւր, եւ զզաւակսն՝ զԱւագպարոնն, զՇաճապադինն եւ զԱ1
2

Այս հիշատակարանը առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., № 62,
էջ 46-48), (Ա Ղ.)։
Թերի կերպով արտագրված է նաև Ղ. Փիրղալեմյանի ձեռագիր ժողովածուում (№
6273, էջ 113), (Լ. Խ., № 63, էջ 48-49)։
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զիզտիկինն, եւս առաւել զԱմիրն եւ ծնողսն իւր, քանզի բազում փափագանաւք զսուրբ Աւետարանս ստացաւ ի հալալ յարդեանցն՝ յիշատակ պարոն
Նէքնէքին եւ ծնողաց եւ զաւակաց իւրոց: Որք կարդայք, անձանձիր յիշեսջիք ի սուրբ յաղաւթս ձեր, եւ Քրիստոս անմահ թագաւորն զձեզ յիշէ յԻւր
յանմահական սեղանն. ամէն։
բ
Ստացող՝ Նէքնէք պարոն
Դարձեալ եւս ամենակարող ողորմութեամբն Քրիստոսի եւ Հաւրն Նորին
եւ Հոգոյն, ես՝ պարոն Նէքնէք, որ ստացայ զաստուածաշունչ պատգամս
աւե[տե]աց Աւետարանիս ի հալալ արդեանց իմոց, իմով յաւժարութեամբ
ընձայեցի զսայ մաւրն Քրիստոսի՝ Աստուածածնին Աղթամարա. բառնալ ի
լանջս եւ ի գիրկս ոչ զնիւթ սորայ, այլ զզաւրութիւն պարտուց պատկառանաց ամաւթոյն մեղաց եւ քող շառագունութեան ի մեծ հրապարակին յապագայի յաւուրն ընդ առաջ ելանել սաւաւ խաչեալ թագաւորին՝ Յիսուսի Աստուծոյն մերոյ, ուր բանք սպառին եւ գործք թագաւորեն, միջնորդութեամբ
Յիսուսին Քրիստոսի, ուրում նուիրեցի զսայ. զի բարեխաւսեսցէ վասն իմ եւ
ծնաւղացն եւ կենակցին եւ զաւակաց իմոց եւ ամենայն արեան մերձաւորաց, զի ապրեսցուք յանտի տանջանացն։
Արդ, սպասաւորք Սուրբ Աստուածածնին յանձն առին յամեն տարի Դ (4)
աւր վասն մեր պատարագել զՔրիստոս. մինն հաւր իմոյ՝ Վասոսի, երկրորդն մաւր իմոյ՝ Թամսերի, եւ երրորդն ինձ՝ Նէքնէքի, եւ չորրորդն կենակցին իմոյ՝ Սուրուխին։
Կատարիչքն աւրհնին յԱստուծոյ, եւ խափանիչքն եւ ըստունգանօղքն,
որպէս խաբեբա, դատապարտին յաւուրն Քրիստոսի։ Եւս եւ թէ ոք յանդգնի
գողանալ զսայ, կամ վաճառել, կամ գրաւել, կամ զինչ եւ է պատճառի հեռացուցանելոյ ի դրանէ Աստուածածնիս Աղթամարա, ինքն հեռացեալ եղիցի յողորմութենէն Քրիստոսի եւ մասն եւ բաժին զՅուդային եւ զխաչողացն
առցէ, ո ոք եւ է, թէ՛ երէց, թէ՛ աշխարհական, թէ՛ այր եւ թէ՛ կին, զի Սուրբ
Աստուածածնին է սայ անպատճառ։ Աղերսանաւք աղաչեմ զձեզ, ով դասք
քահանայից, սրբութեամբ աւծեալ Քրիստոսի յաւծելոյն Յիսուսէ յիշեսջիք ի
մաքրափայլ եւ ի մեղսաքաւիչ յաղաւթս ձեր զՆէքնէք եւ ծնաւղսն իւր՝ զՎասոս եւ զԹամսեր, զի եղիցին արժանի կոչմանն Յիսուսի եւ արքայութեանն:
Այլեւ ժամին սպասաւորքն, որ գան զկնի, զնոյն կատարիցեն։ Թվ[ին]
ՉԾԷ (1308)։ Ապա թէ ոչ, ընդ նոյն դատապարտութեամբ են1։ Այլեւ՝ զԱմիրն
յիշել յաղաւթս հանդերձ ծնաւղաւք:

1

Ե. Լալայանի Ցուցակում հատվածները հրատարակված են խառնիխուռն դասավորությամբ: Կատարեցինք որոշ շտկումներ (Լ. Խ., № 63, էջ 49, ծնթ. 1)։
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գ
Գերութիւնից ազատող՝ Ըռէս
Կարապետ
Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր՝ զՎանայ քաղաքի ըռէս Կարապետն եւ զծնողք իւր՝ զԱմիրխան, եւ զԽախաթուն եւ զկենակից իւր՝ զԳուլնաբաթն, եւ զորդին իւր՝ զԱմիրխան եւ զայլ ամենայն
արեան մերձաւորքն իւր, եւ լի բերանով եւ ուղիղ սրտիւ Աստուած ողորմի
ասացէք նոցա, որ ազատեաց զսուրբ Աւետարանս ի ձեռաց անօրինաց եւ ետ
դարձեալ ի դուռն Սուրբ Խաչին Աղթամարայ որոյ Տէր Աստուած զերկնից արքայութիւն նոցա պարգեւէ եւ զիրանք ազատէ ի ձեռաց անօրինաց. ամէն:
դ
Գերութիւնից ազատող՝ Ըռէս Ատոմ
Յիշեցէք ի Քրիստոս եւ ի սուրբ յաղօթս ձեր՝ զԱնկղայ ըռէս Ատոմն, եւ
զծնողքն, եւ զազգն ամենայն, եւ Աստուած ողորմի ասացէք նոցա որ զսուրբ
Աւետարանս ազատեաց ի ձեռաց յանօրինաց, Արարիչն Աստուած զինքն
ազատէ ի ձեռաց սատանաի եւ ի փորձանաց. ամէն։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (64)
Վրաց. թանգարան, 18

Գրիչ՝ Մկրտիչ քահանայ
Վայր՝ Արճիշի գաւառ,
Շինամէջ գիւղ
...Եւ արդ, նուաստս ի քահանայիցտ՝ Մկրտիչ անուն, ցանկացող եղեալ
հրամանաց Փրկչին, փափագանաւք եւ խնդութեամբ սրտի եւ յաւժարութեամբ կամաւ գրեցի զհրամանս Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ի վայելումն
անձին իմոյ, եւ ծնողաց իմոց՝ Պաւղոսու /// յոյժ աշխատաւոր եւ սնուցանող
եւ ամենայն ազգականաց իմոց, եւ ամենեցուն, որ աւգնել են ի սուրբ Աւետարանս, բարեխաւսութեամբ աւետարանչացս. ամէն։
Արդ, կատարեցաւ սուրբ Աւետարանս եւ հրամանքն Քրիստոսի ձեռամբ
մեղաւոր եւ փծուն գրչի՝ Մկրտչի քահանաի, ի գեաւղս, որ կոչի Շինամէջ, ընդ
հովանեաւ Սրբոյ Սիովնի եւ Սրբոյ Դանիէլի, յերկիրս Քաջբերունոյ, որ է Արճէշ, ի թուաբերութեանս Հայկազնեան տումարի եւթնհարիւրերորդի յիսներորդի [վեց]երորդի (1307)։ Աղաչ[եմ] /// ընթեռնոյք աստուածահրաշ եւ զհրամանս Փրկչին ի ձեռն սուրբ առաքելոցն ի սուրբ պատարագի եւ յամենայն ժամ,
յայնժամ յիշեսջիք զգրողս սորա՝ զՄկրտիչ քահանա, եւ զծնողսն իմ, եւ զաւգնիչսն ի սուրբ Աւետարանս։ Եւ որ զմեզ յիշեն եւ յիշման արժանի արասցեն եւ
նոցա ողորմեսցի Քրիստոս ի միւսանգամ գալստեանն Իւրոյ. ամէն, ամէն։
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Խոշորութիւն գրոյս եւ պակասութեան մի՛ մեղադրէք, զի յառաջին գիր է
եւ ես չէի հմուտ արվեստի։
Ի թագաւորութեանն նետողական ազգի որում անուն Խարպանդայ էր եւ
իսմաէլացոց սուլտան անուանեցին /// 1։
բ
Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս, բարեխաւսութեամբ ամենայն սրբոց Քոց
ողորմեա՛ ամենեցուն, որք աւգնեցին ի սուրբ Աւետարանս, եւ բազմամեղ
ոգոյ՝ Մկրտիչ քահանայի եւ վարդապետին իմոյ՝ Ստեփանոսի, որ հարազատ եղբայր է իմ։ Եւ որ կարդայք, ձեզ ողորմեսցի Քրիստոս։ Ի թվ[ին] ՉԾԶ
(1307)։ Հայոց մեծ վիշտ էր։
գ
Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս, բարեխաւսութեամբ սուրբ աւետարանչիս Մարկոսի, ի միւսանգամ գալստեան Քո ողորմե՛այ՝ Մխիթարա եւ ամուսնոյն իւրոյ՝ Թամթայի. ամէն։
Եւ փծուն գրչի՝ Մկրտիչ քահանաի եւ ծնողաց իւրոց ///
դ
Ստացող՝ Կարապետ
Այլեւ ես՝ յետինս ի կարգաւորաց եւ թափուրս յամենայն բարեաց Կարապետ քահանայ, ստացա զսուրբ Աւետարանս ի հալալ վաստակաց իմոց, յիշատակ ինձ եւ ծնօղաց իմոց2։

113
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԹՂԹՈՑՆ ՊՕՂՈՍԻ (69)
Հալէպ, Ս. Մանկունք 142, Ա. Սիւրմէեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 247

Գրիչ՝ Ղազար
Վայր՝ [Արճէշ գաւառ],
Ասպիսնկայ վանք
442 Գրեցաւ սուրբ եւ աստուածային եւ քրիստոսաձիրս [տառս աստու]3
ածայնոց փողոյս եւ տիեզերաց վարդապետին Պաւղոսի որ եւ Բերան յԱստուծոյ անուանի նոյն եւ բանք սորին բղխեալ իբրեւ ի բերանոյ Աստուծոյ
յորդախաղաց վտակաւք առոգանէ զծարաւեալ ոգիս մարդկան եւ սնուցանիցէ դաստիարակաւ հոգւոյն իբրեւ զպարտէզ ջրալից տնկեալ ի տուն
Տեառն եւ ի գաւիթս Աստուծոյ ծաղկեալ: Ի թուականութեան Հա[յ]կազնեան
1
2
3

Մի տող ջնջված է (Լ. Խ., № 64, էջ 50, ծնթ. 1)։
Ունի նաև հետագա ստացող Անդրեասի հիշատակարանը (Լ. Խ., անդ, էջ 50, ծնթ. 2)։
Վերականգնված է ըստ ՄՄ ձեռ. 5606-ի հիշատակարանի (212բ)։
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տումարիս ՉԾԶ (1307), յանապատիս Ասպիսնկայ1, ի հայրութեան Ստեփանոս վարդապետի՝ ժրի եւ ամբծի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ
Սուրբ Յարութեանս եւ այլ սրբոց։ Արդ, աղաչեմ զամենեսան, որք կարդայք
կամ աւրինակէք, յիշեցէք զստացողս սորա՝ զՍիմէոն կրաւնաւոր եւ զիս
զսուտ (՞) միայնակեաց փցուն գրիչ Ղազար եւ զծն/// 2

114
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Վասպուրական 82, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 154-1553

Գրիչ՝ Մխիթար վարդապետ
Վայր՝ Մեծոփայ վանք
ա
Յանկ ելեալ կատարեցաւ աստուածախաւս եւ սուրբ Աւետարանս աւժանդակութեամբ եւ կար[ող]ութեամբ իմոյ Աստուծոյն Յիսուսի Քրիստոսի, ի
թուին Հայկազնեան տոհմիս տոմարիս ՉԾԶ երորդի (1307), յանապատիս
Մեծոփայ վանք առձայնելոյ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, յառաջնորդութեան սրբազան եւ պատուական հայրապետիս՝ տեառն Սարգսի, ձեռամբ՝ անարժան եւ պիտակ անուն Մխիթար վարդապետի4, ի ստացումն
մերոյ հարազատի ումեմն՝ Աւետիք քահանայի եւ կուսակրաւն աբեղայի
պատճառ եւ առիթ երկնային եւ անթառամ պսակացն, որ եւ զատեաց լուսաւորիչ սայ զաչս հոգւոյն իմաստից որպէս եւ երեւելիս այս արեգակն զարտաքին դէմս մերոց զգայարանացս: Առ որս աղաչանս բազմապիսիս, որք
հանդիպիք այսմ աստուածային եւ երկնային սոփերի, որ ընդ ծածկեալ ունի
ի ծոց իւր զանծախ եւ զանապական մարգարիտն, զԲանս աստուածայինս
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, յիշել զմեզ սեռն սիրով, ի միտ բարիս եւ ի
պատկանաւոր խնդրուածս, եւս եւ յաւէտ զստացող սորա՝ զԱւետիս քահանայ հանդերձ իւրայաւքն ամենայնիւ: Ընդ որոց եւ ձեզ տացի վարձս բարեաց, ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, ընդ սուրբս ամենայն, որում ընդ Հաւր
եւ Սուրբ Հոգւոյն փառք եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս. ամէն:
1
2

3
4

Տուրուբերանի Արճեշ գավառի Ասպիսակ գյուղի մոտ նշանավոր վանք (Լ. Խ., №
69, էջ 54, ծնթ. 1)։
Ձեռագրի հաջորդ թերթն ընկած է, հիշատակարանը մնում է թերի (Լ. Խ., անդ, ծնթ.
2): Լ. Խաչիկյանը «գրիչ Ղազար»-ից հետո ավելացրել է ուղղանկյուն փակագծերի
մեջ «[յիշեցէք]» (Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ղ. Փիրղալեմյանի համառոտ ընդօրինակությունը (№ 67, Փիրղալեմյան, Երևան, 6273, էջ 112, Լ. Խ., էջ 52-53), (Ա. Ղ.)։
Մխիթար Սասնեցի կամ Կերմանեցի մատենագիրն է (1260-1337 թթ.), որ «յոյժ
հմուտ էր յարուեստ գրչութեան եւ ի ծաղկազարդ նկարակերտութիւնս գրոց» (տե՛ս
«Մխիթար Սասնեցի», էջ 30), (Լ. Խ., էջ 53, ծնթ. 1):
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բ
Ես՝ Մխիթար պիտականուն վարդապետ գրեցի զսուրբ Աւետարանս,
իմով ձեռամբ եւ վաճառեցի զսայ ընդ աշխատանաց իմոց՝ Ստեփան քահանայի, յիշատակ նորին եւ ծնողաց իւրոց եւ բարեխաւս առ Որդին Միածին.
այլում խաւսք եւ կամ դատաստան ընդ նմա ոչ գոյ բնաւ1։
գ
Ստացող՝ Ստեփանոս քահանայ
Ես՝ Ստեփանոս քահանայ մեղապարտս ի մանկունս եկեղեցւոյ ստացայ
զսուրբ Աւետարանս յարդար վաստակոց իմոց յիշատակ բարի հոգւոյ իմում
եւ առիթ անմահական կենացն եւ ծնողաց իմոց՝ Ղազարայ հաւր իմոյ, եւ
մաւր իմոյ եւ եղբարց իմոց՝ Թորոս եւ Պարոնշահի: Արդ, որք ընթեռնուք եւ
լուսաւորիք ի սմանէ հոգւոյն իմաստիւք, յիշեսջիք զմեզ ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր առ Յիսուս Քրիստոս, զի շնորհեսցէ զթողութիւն յանցանաց մերոց եւ արժանաւորս արասցէ յարութեան կենացն, որով եւ դուք գրեսջիք ի
դպրութեան կենաց, ընդ արդարոցն դասուց ի փառս Սուրբ Երրորդութեան,
յաւիտեանս. ամէն2:

115
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Անթիլիաս 20, Ա. Դանիէլեան, Ցուցակ, էջ 163

Գրիչ՝ Պետրոս երէց
Վայր՝ Եզնկայ քաղաք
ա
84բ Փառք...: Արդ, եղեւ աւարտումն սորա ի թվին Հայոց ՉԾԶ (1307), ի
չար եւ դառն ժամանակիս, զոր պատմէ մեզ երանելի սուրբ հայրապետն
տէր Ներսէս կաթողիկոսն Ամենայն Հայոց՝ զդառնութիւն եւ զնեղութիւն ժամանակիս, զոր կրեն ազգք քրիստոնէից ի յանաւրինաց, զոր ցուցանէ պատմութիւնս այս զդառնութիւն ժամանակիս մի ըստ միոջէ ի Հոգոյն Սրբոյ
խաւսեցեալ, որոյ հետաքննող եղեալ այսմ տառիս վասն բերմանց ժամանակիս չարութեան եւ դառնութեան, զորոյ յոյժ վշտացեալ նեղէին ազգք քրիստոնէից, զորոյ բերելով ետ գրել զսայ ի հալալ արդեան իւրոյ բարէպաշտ
պարոնն՝ պարոն Ֆռանկն, երկեղած եւ աստուածասէր յամենայն դէմս
քրիստոնեութեան, զոր Տէր Աստուած ընդ երկայն աւուրս շնորհեսցէ այսմ
քաղաքիս քրիստոնէից Եզնկայիս, եւ փոխեսցէ զդառնութիւն ժամանակիս ի
բարի ընդդէմ նորայ եւ ամենայն քրիստոնէից եւ վայելել տացէ նմայ եւ զաւակաց իւրոց ընդ երկայն աւուրս խաղաղական կենաւք։
1
2

Մատթեոսի Ավետարանի վերջում (Ցուցակ, էջ 155), (Ա. Ղ.)։
Մարկոսի Ավետարանի վերջում (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։
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Յայսմ ամի հրաման ել ի թագաւորէն Պարսից առնելով խարաճ յամենայն քրիստոնէից, որոյ առաւել նեղէին քրիստոնէքն վասն շատութեանն,
զոր բնաւ չէր եղեալ ի վերայ երկրի եւ մի՛ այլ լիցի։
Ի թագաւորութեանն Հայոց Հեթմոյ բարեպաշտի եւ ի հայրապետութեանն տեառն Կոստանդեայ գրեցաւ սայ ձեռամբ անիմաստ եւ փցուն գրչի՝
Պետրոս երիցու մեղապարտի, որոյ գործն իմ կազմութիւն գրոց էր եւ զայս
զմիջոցաւն գրեցի, անմեղադիր լերուք։ Եւ յիշեցէ՛ք ի սուրբ եւ յարժանաւոր
յաղաւթսն ձեր՝ զբարեպաշտ զպարոն Ֆռանկն եւ զբարի ծնաւղսն իւր՝ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ, եւ ընդ նոսին գծողիս, զոր Տէր Աստուած առհասարակ ողորմեսցի ձեզ եւ մեզ. եւ Նմայ
փառք յաւիտեանս. ամէն։
բ
Գրիչ՝ Մարկոս
20բ Զեռաթշուառ անձն՝ Մարկոսի յիշեա՛ ի Տէր, ո՜վ պատուական ընթերցաւղ, եւ խոշորութեան գրոյս թողութիւն արա, քանզի տկար եմ յաչացս
եւ անկիրթ արուեստիս։
գ
Գրիչ՝ Ստեփանոս Գոյներերիցանց
179ա Ըզ[Ս]տեփանոս Գոյներեր[իցանց///] սորին յիշեսջիք ի Տէր /// Աստուած զյիշողքդ ///
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (65)
Երեւան 4216
(տե՛ս նաեւ 1357 թ.)

399ա Փառք եռանձնեայ Էականութեան, միապետական իշխանութիւն,
զաւրութեան, տէրութեան եւ աստուածութեան՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ. ամէն։
Արդ, ի կարճեալ աւուրս եւ երեկոյացեալ ժամանակիս, այսինքն ի վերջի
դարուս, յորժամ [յ]աղագս ծովացեալ մեղաց աշխարհիս, իբր երեգալեան
իմն մրրկեալ տատանեալ ծփէր ի բռն[ու]թենէ սրո[յ] ազինն նետողաց, զոր
յոլով ժամանակաց աւո[ւրց՞] սաստկացեալ տիրէր համայն ամենայն երկրի,
սկսեալ յելիցն արեւու ի ծովէն Կասբից, շրջա[յ]պատեալ զհիւսիւսիւ մինչեւ
գա, հասանէ ի ծովն Պոնտոսի, եւ դարձեալ, ի միւս կողմամբն հարաւայնոյն
պատ առեալ, պարու[ն]ա[կ]եալ զաշխարհն Բաբիլացւոց եւ զհամայն զԱսորիս եւ զԿուլի[կ]եայ, մին[չ]եւ ցնոյն ծովն Պոնտացւոց աշխարհին զբոլոր
մէջերկրայս, զազգս եւ զլեզուս բազումս ||(399բ) [ընդ ին]քեամբ կալեալ
ունէր չար լուծ ծառայութեան նոցա, ըստ նախատեսութեանն մեծ հայրա125
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պետութեան Ներսէսի Հայոց [կաթողիկոսի]1: Եւ պակասեալ, նուազեալ
գայր հայրապետութեան սեռի սուրբ Լուսաւորիչն Գրիգորի եւ թագաւորութիւն ազգին Արշակունեաց, ըստ տեսլեան սրբոյ Իսահակայ։ Եւ սակս անդարձութեան մերոյ ոչ դարձաւ բարկութիւն նորա, այլ տակաւին ձեռն իւր
բարձրացեալ է ի պատժել [եւ] ի պատուհասեալ, եւ մեր ոչ զղջացեալ, մինչեւ ծուրեալ եւ ծըգեալ, հիւծեալ մաշեցան ամենայն կեանք մեր, ի մահ եւ ի
դժոխս մերձեցան անձինք մեր, քանզի թողին գազանաբարու եւ այլադէմ եւ
այլալուսու ազգին նետողաց զհայրենի աւրէնս իւրեանց, թողին եւ հետեւեցան չար աղանդոյն կարապետ նեռին Մահմետի, եւ եւս քան զեւս ընդ նեղութեան եւ ընդ հալածանաւք արկին զազգս քրիստոնէից։
Արդ, յա[յ]սմ դառն եւ դժնա ժամանակի, յորում խաւար անլուս եւ մեք
անմխիթար, տարածեալ մածեալ ունէր զամենայն/// 2
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (66)
Երեւան 7691

Գրիչ՝ Լեւոն քահանայ
Վայր՝ [Կիլիկիա]
448բ Գիր յիշատակի. Կամաւքն Աստուծոյ՝ Հաւր կենդանւոյ եւ կարգողի
յամենայնի, եւ Միածնի Որդւոյ իւրոյ կենարարի մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ
կենդանարար, երկրպագելի Հոգւոյն Սրբոյ, ես /// ի վերջ հասեալ քահանայից, մեղաւոր եւ անարժան ծառայ Աստուծոյ, ցանկացաւղ եղէ այսմ լուսաիղձ եւ կենսակիր սուրբ կտակիս եւ զի անձեռնհաս էի վասն աղքատութեան, փափաքն ստիպէր զիս եւ յոյժ ըղձայի։ Եւ հանդիպեալ աստուածապաշտից ոմանց եւ արարին ինձ ողորմութիւն, եւ հանապազ գթա||(449ա)ցին ի յիս զուարթամիտ առատութեամբ։ Ոմն, որում անուն կոչիւր՝ Թաւտաւրէ, որ եղեւ առ իս բարէմիտ վասն աստուածսիրութեան իւրոյ եւ վասն յիշատակի հանգուցելոյ զուգակցի իւրոյ, եւ բարեպաշտ աներոյ իւրոյ՝ Առաքելի, գործակցութեամբ եւ յաւժարամտութեամբ զոքընչի իւրոյ՝ Թեմանայ,
եւ այլ ոմն անուն՝ Ճուան, որ եւ նա բարեմտաբար հանապազ գթացել է յիս,
որոց արդեամբք ստացայ զայս փափաքելի կենսունակ սուրբ կտակս, որոյ
ես միայն միջնորդ եմ ստացուածոյս։ Եւ ոչ թէ յիմ արդեանց ստացայ, այլ
վերոյգրեալ աստուածապաշտիցն արանց. եւ ես միայն զայս արարի՝
||(449բ) զսպելով զիս ի յաւելորդացն, միայն հարկաւորաւն բաւականացայ։
1
2

Ձեռագրում բացակայում է «կաթողիկոսի» բառը (Ա. Ղ.):
Հիշատակարանը հասել է մեզ ԺԷ դարի ընդօրինակությամբ, պահպանվել է միայն
այսքանը։ Գրված պետք է լինի մոնղոլների մահմեդականություն ընդունելու ժամանակ, որը տեղի է ունեցել 1306-1307 թվականներին (Լ. Խ., № 65, էջ 51, ծնթ. 1)։
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Եւ ետու գրել եւ աւարտել քահանայի ո[ւ]րումն գրչի, որոյ անուն՝ Լեւոն, ի
ստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ, զոր յոյժ բաղձանաւք եւ յոգնատոչոր տենչանաւք, մեծաւ աշխատութեամբ ստացայ զսա լուսաւորութիւն մանկանց եկեղեցւոյ եւ յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, հաւրն՝ Թորոսի, եւ մաւրն իմոյ՝ Շարի, եւ եղբաւրն իմոյ՝ Անդրէասայ քահանայի, եւ այլ եղբարցն իմոց՝ Յովանիսի եւ Աւետեաց, եւ քեռոյն իմոյ՝ տէր Վարդանայ եւ այլ ամենայն զարմից
իմոց՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոց։ Վասն ո||(450ա)րոյ աղաչեմ զսուրբ հարս
եւ զեղբարս... յիշեսջիք զստացաւղսն զվերոյգրեալն՝ ||(450բ) զՎարդան ծերունի քահանայ եւ զայլ երախտաւորսն, եւ զարդիւնարարսն՝ զՅակոբ
Մուղտսի, եւ զկին ոմն պարկեշտուհի եւ սգաստ որոյ անուն՝ Տալիթա, որ եւ
նա արար արդիւնք ի սուրբ կտակս, եւ սակաւ աշխատաւղս ի սմա վասն ուղղութեան զմեղաւոր հողս՝ Ստեփանոս Գոյներիցանց, եւ երկրահուպ դիմաւք
հայցեմ ի հանդիպողացդ ողորմութիւն խնդրել ի Քրիստոսէ յանեղ աւուրն
համառաւտի ընդ ամենայն սուրբս իւր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
Եւ զկարաւտս ողորմութեան Աստուծոյ՝ զԼեւոն սուտանուն քահանայ, որ
ոչ եմ արժանի այսմ աստիճանի, ||(451ա) յերեսս անկեալ աղաչեմ զսուրբ
հանդիպաւղսդ՝ զհարս եւ զեղբարս, զի արժանի առնէք յիշման առաջի զէնման անմահ Գառինն Քրիստոսի զիս՝ զմեղուցեալ գրիչս, եւ զծնաւղսն իմ, եւ
զամենայն ազգատոհմն, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն։
Գրեցաւ ի թուա[կանութեան Հայոց] ՉԾԶ (1307), ի թագաւորութեանն
տղայ թագաւորին Լեւոնի՝ որդւոյ Թորոսի, թոռին Լեւոնի:

118
ՊՐՈԽՈՐՈՆԻ ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ՏԵՍԼԵԱՆՆ
ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ (68)
Բրիտանական թանգարան թիւ 19, 728, Ֆ. Կոնիբեր, Ցուցակ, էջ 241-244,
Մատենադարան Հայկական թարգմանութեան, էջ 673
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 111-112

Գրիչ՝ Ստեփան
Վայր՝ Մլիճի վանք, [Կիլիկիա]
ա
142ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Արդ, գրեցաւ գիրքս այս, որ կոչի Պրոխաւռ, որ ունի առ ինք հաւաքեալ
զամենայն բանս եւ զգործս Յովհաննու աւետարանչի՝ եղբաւր Տեառն, ի
Սուրբ ուխտս Մլիճի, ընդ հովանեաւ Տիրամաւր Սուրբ Աստուածածնի եւ այլ
սրբոց, մաւտ յանառիկ դղեակս Պապառաւն: Արդ, ստացաւ զսա Կոստանդին
քահանայ ի յիշատակ իւր, եւ ծնողաց իւրոց, եւ ամենայն զարմից իւրոց։
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...Գրեցաւ ի թվ[ին] Չ (700) երորդի յիսներորդի վեցերորդի (1307):
ԶԿոստանդին քահանայ զստացող գրոցս յիշեսջիք ի Տէր, ընդ նմին՝ եւ զեղկելի զՍտեփան, զգրող սորա, եւ Աստուած զձեզ յիշէ յԻւրում արքայութեան.
ամէն։ Եւ արդ, որ ժառանգէք [զգիրքս] յետ նորա, թողութիւն յԱստուծոյ
խնդրեցէք՝ Կոստանդեայ քահանային, եւ մօրն իւրոյ՝ Վալուրջի, եւ հօրն իմոյ՝
Կոտանդ քահանայի եւ զքոյրն իմ՝ զՇահանդուխտ, եւ զքեռին իմ՝ զԳրիգոր
կրօնաւորն, եւ զքոյրորդին իմ՝ զԹորոս զտարաժամ փոխեալն առ Քրիստոս։
Եւ զհոգեւոր մայրն իմ՝ զԹեֆանու յիշեսջիք ի մաքուր յաղօթս ձեր1։
բ
Գրիչ՝ Աւետեաց քահանայ
Քրիստոս, որ յոյս ես աշխարհի
Եւ արարիչ ամենյանի,
Աղտացելոց բըժիշկ բարի
Կենաց տըւող ամենայնի,
Քաւիչ մեղաց լեր Թորոսի
Եւ հալածիչ ախտից ժանտի,
Ոչ այնու միայն որ երեւի,
Այլեւ ներքնոյն, որ իմանի.
Հանգոյն շնորհին այնըմ մեծի,
Զոր արարէր անբաւ բարի,
Պարգեւս անճառս անպատմելի
Դու՝ Աբգարու թագաւորի,
Ընդ նմին եւ ինձ անարժանի,
Եւ տրուպ քո ծառայի,
Աւետեց մեղաւորի
Եւ սուտանուն քահանայի։
գ
Գրիչ՝ Թորոս սարկաւագ
289ա Կատարեցաւ երկոտասան ժամադրութիւնս տուընջեան եւ գիշերո, ի
փառս Աստուծոյ, որ տա աղաւթել ըստ կամաց իւրոց։ Զյետինս ի բարեաց եւ
զառաջինս ի մեղաւորաց... գրողիկս զԹորոս սարկաւագ աղաչեմ յիշել ի Տէր2։

1
2

Թվականից հետո եղող հատվածը քաղել ենք Ղ. Փիրղալեմյանի ընդօրինակությունից (Լ. Խ., № 68, էջ 53, ծնթ. 2)։
Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., անդ, էջ
53-54), (Ա. Ղ.)։
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119
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Երուսաղէմ 1303, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 536-537

Գրիչ՝ Թումաս
Վայր՝ Սուրբ Թորոսի անապատ
545 Ո՜վ սուրբ մանգունք եկեղեցւոյ, որք հանդիպիք այսմ սուրբ տառիս,
կամ ստանայք ըզսա, եւ կամ աւգտիք ինչ ի սմանէ, յիշեսջիք աղաւթիւք ի
Տէր զանիմաստ եւ զմեղապարտ գրողս՝ զԹումաս անարժան վանական քահանայ, եւ զծնաւղսն իմ, եւ զամենայն ազգատոհմն իմ, զկենդանիս եւ
զհանգուցեալս։ Եւ խոշորութեան եւ սխալանացս անմեղադիր լերուք աղաչեմ, զի առ փափագանաց սրտիս գրեցի, եւ դարձեալ զի անվարժ եւ անհմուտ արուեստին. արուեստն պատերազմ է։
Եւ գրեցաւ սա յաշխարհիս Կիլիկեցւոց, զԱռիստակէսն գրեցի ի լեառն
Տորոսի, յանապատին, որ կոչի Արմէն, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ Նշանին, առ ոտս սուրբ եւ երջանիկ վարդապետին Գէորգեա,
յաւրինակէ նորին, ի թւին ՉԽԶ (1297), ի չար ժամանակի, յորժամ Սմբատ
թագաւորեաց, եւ ըմբռնեց զանդրանիկ եղբարսն իւր՝ զՀեթում, յորմէ զպարոնութիւնն ընկալ, եւ եդ ի բանտի ի Մոլովոնն, եւ զԹորոսն՝ ի Բարձրբերդ։
Եւ յետ Է (7) ամսոյ զՀեթումին աչուին եհան, ու զԹորոսն խեղդամահ արարեալ՝ սպան։ Ապա միւս եղբայրն՝ Կոստանդին զաւրաժողով արարեալ
գնաց ի վերայ Սմբատայ, եւ փախուցեալ զնա յաշխարհն Հոռոմոց։ Վասն
որոյ ըմպռնեալ զնա գլխաւորք աշխարհին բերին առ նա, եւ նա եդ զնա
յարգելանս ի դղեակն իւր կոչեցեալն։ Կապան, եւ յետոյ փոխեցին յայլ տեղի
Կալեալ զպարոնութիւնն եւ հանեալ զաւագ եղբայրն իւր ի բանտէ կապանացն, եւ աղաչեալ առնուլ զպարոնութիւնն իւր, եւ նա ոչ առ յանձն։ Եւ կացեալ Կոստանդին ի պարոնութեանն ամիսս Ժ (10), եւ ապա դարձեալ Հեթումն ըմբռնեց զԿոստանդինն եւ եդ յարգելանս ի Սիս, եւ անտի ի Բարձրբերդ, Ե (5) ամիս։ Եւ ապա զկնի այնորիկ զնա եւ զՍմբատն առաքեաց ի
Կոստանդնուպաւլիս յաքսորս, եւ ինքն կալեալ զպարոնութիւնն ամ, եւ ապա
ի թուին ՉԾԵ (1306), եդ յաթոռն զեղբաւրորդին իւր՝ Թորոսի՝ զԼեւոն մանուկ տիաւք. եւ աւծին զնա թագաւոր Հայոց ի վերայ Կիւլիկեայ ի տաւնի
սուրբ Առաքելոցն, ի յունիս Լ (30), յորում ժամանակի գրեցի զսուրբ հայրապետացն հաւատոյ նամակսն։
Եւ դարձեալ ի միւս ամին, ՉԾԶ (1307), սուգ մեծ ժամանեց ազգիս Հայոց. վասն զի ի յորդորմանէ պարսից եւ տաճկաց, որ զառաջնորդութիւնն
ունի ազգին նետողաց, որ կոչի Խարպանդուղղուլ, հալածանս յարոյց քրիստոնէից յաշխարհն Արեւելից եւ որ ընդ իշխանութեամբ նորա են։
Իսկ յերկիրս Կիլիկոյ, որ յետ բազում գերութեանցն եւ սպանութեանցն եւ
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աւերման աշխարհիս, զոր կրեաց յանաւրէն ազգէն տաճկանց, սակաւ մի
անդորրացան յառաջին նեղութենէն, նա սատանայ կրկին պատերազմ յարոյց եկեղեցւոյ ի ձեռն այնոցիկ, որ զառաջնորդականն ունին տեղապահութիւն, եւ ժողովեալ զեպիսկոպոսունս երկրին Կիլիկոյ աւագ պարոնն, որ Հեթում կոչի, ի Սիս, եւ հրամանաւ նորա սահմանեցին, ոմանք վասն փառաց,
ոմանք վասն երկիւղի, ջուր ի կիր արկանել ի սուրբ Խորհուրդն ըստ փռանգաց եւ այլ ազգացն, եւ զտաւն Ծննդեանն եւ զամենայն տաւնս ընդ նոսա
տաւնել, եւ զձուկն զոր սուրբ Բարսեղ գազան եւ Պաւղոս առաքեալն մարմին ասացեալ, նոքա ջուր ասացին եւ պահոց կերակուր սահմանեցին։
Եւ քան զայս եւս անմխիթար սուգ, զի մերքս ընդ մեզ պատերազմին, ոչ
միայն այլասեռ քրիստոնեայք վիճին ընդ մեզ վասն հաւատոյ, այլեւ մեր
իսկ թագաւոր եւ կաթողիկոս, հանել ջանան զմեզ յաւանդութենէ սրբոյն
Գրիգորի եւ այլոց սրբոց հարցն, զոր ամենակարող աջն Յիսուսի ի բարին
դարձուսցէ, աղաւթիւք սուրբ Լուսաւորչին եւ նորին սուրբ զաւակացն արդարութեան եւ աթոռակալացն։
Եւ արդ, գրեցաւ Պատմութիւն սուրբ վարդապետացն Մովսիսի Քերթողի
եւ Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի, որ կոչի Էակք, ի սուրբ ուխտն, որ կոչի Խորին, ի թուին ՉԾ (1301), եւ այլն որ զկնի ի յանապատիս Սուրբ Թորոսի, որ
է ընդ իշխանութեամբ գերադրական Սուրբ ուխտին Դրազրկուն եւ աւարտեցաւ ի թուին ՉԾԶ (1307), ի փառս Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ յաւիտեան։

120
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 2566-11, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. ԺԱ, էջ 388-3891

Գրիչ՝ Գրիգոր քահանայ [Պիծակ]
Վայր՝ [Սիս] ՞
294բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ. ամէն։
Յամի եւթն հարիւրորդի յիսներորդի վեցերորդի (1307) թուականիս
զարմիս Հայոց, ի թագաւորութեան Լեւոնի, որ ի սոյն ամի աւծաւ, որդւոյ
պարոնին Թորոսի, որդւոյ արքային Լեւոնի, եւ ի վախճանել տեառն Գրիգորի կաթողիկոսի, ի Քրիստոս։
Այս աստուածային տառիս/// ամին ցանկացող եղեալ հոգւոյ բաղձանաւք, մաքուր եւ քրիստոսասէր քահանայն, որ է մակաւասար եւ վեհ քահանայիցն՝ [Ստեփաննոս մականուն Սեբաստացի] //// եւ ետ գրել զսա իւրոց
1

Ձեռագիրն այժմ բացակայում է։ Հրատարակիչը նկարագրությունը վերցրել է 1890
թ. գրված Ս. Խապայեան Ցուցակից (Ցուցակ, էջ 385, ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
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իսկ գոյից, ի լաւ եւ յընտրեալ աւրինակաց ի վայելումն եւ ի պայծառութիւն
հոգւոյ եւ մարմնոյ իւրոյ, եւ յիշատակ բարեաց իւր եւ ծնողաց իւրոց /// [Մարտիրոս] ////եւ զհաւրեղբայրն մեր՝ [զԳրիգոր] //// եւ զհոգեւոր հայրն մեր ///
[Միակեց եւ զմայրն, զդեռաբոյս զաւակսն] մեր՝ [Գրիգոր եւ զՅակոբ] //// 1:
Յաղագս որոյ պաղատիմք, աղերսեմք եւ հայցեմք ի ձէնջ դասք քահանայից եւ բնաւ պատահաւղ սմա յիշել ի բարեաց յիշումն զամենայն մակագրեալսըս ի սմա եւ թողութիւն մեղաց հայցել յամենառատ Տեառնէն եւ Աստուծոյն ամենեցուն։
Արդ, գրեցաւ սա ի յարկի, եւ հովանեաւ Սուրբ Նշանի, ձեռամբ տրուպ
քահանայի, որոյ Գրիգոր անուն կոչի//// եւ զամուսինն իմ՝ Հեղինի, եւ որդեկանն իմոյ՝ Սարգսի, երկարաւրեա լինել յերկրի/// զի շատ նկարեաց սա
յայսմ գրի///

121
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Տ. Պալեան, Ցուցակ Կեսարիայի, Զմիւռնիայի, 69, էջ 912

Գրիչ՝ Գրիգոր դպիր
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք
Փառք Սուրբ Երրորդութեան եւ միաստուածութեան. ամէն։ Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թու[ին] ՉԾԶ. (1307)... եւ ի հայրապետութեան տեառն
Կոսդանեայ... ի մայրաքաղաքս Սիս, ձեռամբ բազմամեղ գրչի Գրիգորի
դպրի, ի խնդրոյ աստուածասէր, պատուական դպրի Խաչատրոյ։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք այսմ տառի եւ աւգտիք ի
սմանէ, յիշեսջիք ի մեղսաքաւիչ աղաւթս ձեր զպատուական դպիրն՝ Խաչուկ, եւ զծնողս իւր, որ ստացաւ զսա ի քրտնաջան վաստակոց իւրոց, ընդ
նմին եւ զեղկելի գրիչս՝ զԳրիգոր, եւ զծնաւղս իմ աղաչեմ յիշել ի Տէր։ Եւ
վասն խոշորութեան եւ սղալանաց, որ են ի սմա, աղաչեմ անմեղադիր լինել,
զի ոչ էր ջան մեր յաջողութեան գրոյ, այլ՝ յաւարտումն հանելոյ...

1

2

Այս պարբերության մեջ չորս ուղիղ գծիկով նշված պակաս մասերը անուններ են
որոնք քերված և հանվածի վրա են գրվել (Ցուցակ, էջ 388), (Ա. Ղ)։
Եղել է Պալակասեցի մի անհատի սեփականություն (Ցուցակ, էջ 91): Հիշատակարանը նույնությամբ հրատարակվել է «Լոյս» հանդեսում («Լոյս», 1906, էջ 336), (Ա. Մ.)։
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Երուսաղէմ 2131, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Է, էջ 179

Գրիչ՝ Յոհանէս
Վայր՝ Կըւենուտ անապատ
ա
456 Փառք անսկիզբն եւ անժամանակ, աներբ եւ անուստեք...:
Որ նոյնակի ինքնաբուն իւրով զաւրութեամբն զաւրացոյց զիս զտկարս,
որ ըստ սկսանելն յանկ ելանել եհաս գրութիւն լուսայարմար հաւաքումն
սուրբ Աւետարանիս, որ ի չորից սրբազանիցն բոլորեալ բարդեցաւ յարանցն
հոգեկիր աւետարանագրացն...:
Աստանոր զարթոյց Տէր զշնորհս ողորմութեան ի սիրտ առն բարեպաշտի, ողորմածի եւ աղքատասիրի՝ Վարդերի, որ ստացաւ զքրիստոսահրաման բանս զսրբոց աւետարանչացն յիշատակ իւր, զսա լինել հոգեւոր ստացուած գանձեալ յերկինս գողոց անձեռնարկելի եւ գոպիճ ի բերան ցեցո եւ
ուտիչի, զսա լինել լոյս աչաց հոգոց զի պատուիրանք Տեառն լոյս են, սա
եղիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընտանեակ ի Վերինն Երուսաղէմ, բանաւոր բարեխաւս, անմահական դրախտ պտղաւէտ, իմանալի քաղաք շահաւէտ, մարգրտական ստացուած եւ յիշատակ արդարոց յաւիտենից, եւ ստացաւղ սորա ի
համբաւէ չարեաց մի՛ երկիցէ:
Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի հռչակաւոր անապատն Կըւենուտ,
ընդ հովանեաւ Սուրբ Նշանիս, ի պայծառութիւն տաւնից, ի պարծանս
քրիստոնէից, ի նորոգումն կաթուղիկե եկեղեցոյ, ի քանդումն հերձուածողաց, ի բժշկութիւն ամենայն ախտացելոց, ի յաղթութիւն եւ ի պարտութիւն
լեգէոն զաւրուն, ի փառս եւ ի պատիւ ամենասուրբ Երրորդութեանն, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
Գրեցաւ սա ի թուականու[թեանս] Հաոց ՉԾԶ (1307), ի թագաւորութեանս Հաոց Լեւոնի, [ի հա]յրապետութեանս տեառն Կոստանդեայ:
Արդ, աղաչ[եմ զմա]նկունս եկեղեցոյ, որք ընթեռնոյք եւ լուսաւորիք [եւ
աւր]ինակէք, յիշեսջիք զստացաւղ սուրբ Աւետարանիս՝ զ[Վարդեր] եւ զամենայն համատոհմիս իւր ի Քրիստոս Յիսուս: Ընդ նմին յիշեսջիք զսրբասնեալ քահանայսն զ /// իդ եւ զՍտեփաննոս, որ առիթ եղեն հրամանացս
Քրիստոսի եւ զգրող սորա՝ զԴիոս, եւ զթողութիւն մեղաց հայցեցէք նոցայ
յԱստուծոյ եւ ինձ՝ եղկելոյս Յոհանիսի, որ զյիշատակքս գրեցի, եւ ծնողացն
իմոյ՝ Վարդանայ. եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի. եւ Նմա
փառք յաւիտեանս. ամէն:
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բ
Կազմող՝ Յակոբ Մեծպարոնենց
458 [Ոհ]՞ զնուաստ կազմաւղ աստուածախաւս մատե[նիս զՅակ]ոբ Մեծպարոնենց յիշեցէք ի Տէր, աստուածաս[էր ընթերց]աւղք, եւ Աստուած ըզձեզ
յիշեսցէ. եւ Նմայ փա[ռք յ]աւիտեանս. ամէն։ ՉԾԸ (1309) կազմեցաւ սայ։

123
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԱՄՆ ՝ Հարթֆորդեան ճեմարան, Հիմնադրամ, Յիշատակի գրադարան, Arm. 3,
Ա. Սանջեան, Ցուցակ, 10, էջ 85-88, «Բազմավէպ», 1947, թիւ 9-10, էջ 216-217
(տե՛ս նաեւ 1331 թ.)

Գրիչ՝ Մոմիկ
Վայր՝ Նորավանք
ա
298բ-9բ... Այսպիսի լուսազարդ վարդապետութեանց եւ փրկաւէտ գանձուց փափագող եղեալ տեղեակն իմաստից եւ շտեմարանն ամենայն խորոց
հանճարոյ՝ տէր Օրպէլի Յովանէ, վերատեսուչ գահերեց երից աթոռոց՝ Տաթեւոյ եւ Նորավանից եւ Ցաղաց քարոյ, գլուխ երկոտասան գաւազանաց։
Եռափափագ սիրով ետ գրել ինձ մեղապարտ, ախմար եւ փանաքի գրչի՝
Մոմկայ, ի հրեշտակերամ մենաստանիս Նորավանից, ի դամբարանի մեծ եւ
պատուաւոր իշխանացն՝ Սմբատայ եւ Տարսայիճին, յաղագս փրկութեան
հոգւոյ եւ մարմնոյ եւ յարեւշատութիւն եւ պահպանութիւն մեծ եւ քաջազաւր իշխանաց իշխանին Բիւրթէլին, որ ի վեր է քան զգովելն ի մարդկան
ազգէ, քանզի զամենայն բարի բնութնիւն եւ զարիութիւն յինքեան ունի
կրկնակի՝ զհոգեւոր եւ զմարմնաւոր՝ ըստ աշխարհիս եւ ըստ երկնայնոյն։ Եւ
առաջի աշխարհակալացն մեծ մեծարեալ, եւ բազում ընծայիւք պատուեալ,
յԱստուծոյ յաջողեալ եւ ի մարդկանէ փառս եւ պատիւ ընկալեալ։ Հանպազ
ընդ ինքեան ունելով եւ քաղցր հրամանքս Քրիստոսի, որ ի սմայ կատարելով. եւ առաջի իւր զՔրիստոս տեսանելով ինքն, եւ աստուածազարդ կողակիցն իւր՝ արքայաշուք դշխոյայափառն Վախախ, որ եւ են երկուսն ի միոյ
կաւոյ եւ ի միոյ զանկուածոյ ձեռաւք Ստեղծողին յաւրինեալ։ Բարի բնութեամբ եւ մարմնոյ առոգութեամբ, եւ յաւէտ ի խրատ եւ ի վարժումն մտաց եւ
ի լուր ականջաց երկուց աստուածատուր հարազատ զաւակաց իւրեանց՝ Բէշքէնին եւ Իւանէի: Արեացն զարիութիւն եւ զքաջութիւն նմանապէս զհաւրն
բերելով յինքեանց, զոր Տէր Յիսուս բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց իւրոց
տացէ զնոսա՝ զհայր որդւովք եւ զորդիք հաւրով աշխարհիս մերոյ ի շին[ութիւն] եւ ի պահպանութիւն ընդ երկար ամաւք եւ բազում ժամանակաւ:
Արդ, եղեւ զրաւ գրչութեանս ի ժամանակին եւ ի թուաբերութիւն ՉԾԶ
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(1307), յորում ղան Ղարբանդայն գնաց ի վերայ Թալըշին, Մ[ազանդարոյն]
Գիլան, եւ զԽութլուշահ հարին, ընդ նմայ էին Բուրթէլն եւ [Չէս]արն, որ
խաղաղութեամբ դարձան, բայց զաւրացն պակաս մն[ացին]։
Ի նմին ամի յաւուրսն աշնան, ես՝ Մոմիկ գրիչ եւ Պաւղոս վարդապետն
երկու Աւետարան սկսեալ հրամանաւ տէր Օրպէլ Յովանիսի կատարեցաք,
բայց ես յաչաց վատեալ զհամաբարբառսն եւ զճապա[ղ գիրսն եւ զ]ցանկն
եւ զոսկենկարսն ոչ կարացի ի գլուխ հանել: Աւաղ եւ եղուկ իմոյ տկարութեանս զի միով ձեռամբ ոչ եղեւ։
Բայց յետոյ Յոհանէս գրիչ զթերին ելից. եւ Թորոս զոսկէնկարսն1։
բ
149բ Մոմիկ գրչի ողորմեսցի Քրիստոս:
149բ Եսայի յիշեսցի վարդապետաւք եւ ծն[աւղն] յողորմութիւնն Աստուծոյ2։
գ
Ծաղկող՝ Թորոս [Տարոնացի]
Վայր՝ [Գլաձոր] ՞
98ա Եւս եւ զանարժան նկարագրօղ՝ զԹորոս եւ ծնաւղսն իմ 3։
152բ Զտառապեալ հոգի՝ Թորոս յիշեա՛ ի Տէր Յիսուս Քրիստոս, եւ
ծնօղսն մեր. ամէն:4
236բ Զնկարագրօղ սուրբ պատկերացս՝ զանարժան Թորոս յիշեցէ՛ք
յաղօթս ձեր:
դ
Գրիչ՝ Յովհաննէս
13ա Զունայնս ի բարեաց եւ զշտեմարանս չարեաց՝ Յովհաննէս գրիչ
ցանկիս, եւ զծնօղսն իմ յաղաւթս յիշեցէք աղաչեմք. ամէն:
ե
Ստացող՝ Օրպէլ Ովանէ
96բ Ստացողի սուրբ Աւետարանիս՝ Աւրպէլի Ովանէ ողորմեսցի Քրիստոս
Աստուած. ամէն5:
153ա Տէր Օրպելի Ովաննէ ստացօղ սուրբ Աւետարանիս6:
1

2
3
4
5
6

Հիշատակարանի ամբողջական հրատարակությունը՝ ուսումնասիրությամբ, տե՛ս Կ.
Մաթևոսյան, Նորավանքի վիմագրերը և հիշատակարանները, Երևան, 2017, էջ
211-223։
Մարկոսի Ավետարանի վերջում: Մանր հիշատակագրությունները տե՛ս նաև «Բազմավէպ», անդ, էջ 218, (Ա. Մ.)։
Մարկոս ավետարանչի նկարի ետևում ոսկետառ։
Ղուկաս ավետարանչի նկարի տակ:
Մատթեոսի Ավետարանի վերջում:
Ղուկասի ավետարանառաջում:
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98ա Զստացօղ սուրբ Աւետարանիս զաստուածապատիւ եւ զառաքելաշնորհ զարհիական գլուխն՝ եւ զգեղապանծ րաբունի զտէր Օրպէլի Ովանէ,
ծնօղաց բարեպաշտաց ծնունդ, եւ վերադիտող Տանն Սիսական եւ երկոտասան գաւառաց աղաչեմ յիշել ծնօղօք իւրովք եւ ամենայն զարմիւք ի Տէր Յիսուս Քրիստոս. ամէն։

124
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Վենետիկ 1917, «Բազմավէպ», 1947, թիւ 9-10, էջ 218-2191
(տե՛ս նաև 1319 թ.)

Գրիչ՝ Պաւղոս
Վայր՝ [Գլաձոր]
ա
292բ Ի թուականութեանս Հայկազեանս տումարի ՉԾԶ (1307), յաշխարհակալութեան ղանին Խարբանտին, Հայոց Հեթմոյ եւ Վրաց Դաւթի եւ ի հայրապետութեան տեառն Գրիգորիսի եւ յիշխանութեան գաւառիս Սիւնեաց
երկուց հարազատաց եւ քաջ սպարապետաց Հայոց Բուրթելին եւ Բուղտային, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի յաշխարհս Սիւնեաց, ի վանս [Գլաձորոյ]2||(293ա) ///, հովանեաւ Սուրբ Ստեփանոսիս. որ է Երկրորդ Աթէնս եւ
մայր ամենայն իմաստից։
Բայց գրեցաւ սա հրամանաւ եւ արդեամբ մեծ վարժապետին Դաւթի, [ի]
վայելումն անձին իւրոյ եւ յետ աստեացս յիշատակ իւրն հոգոյ եւ իւրոյ
վարդապետաց եւ ծնաւղաց եւ ամենայն արեան մերձաւորաց եւ երախտաւորաց, զոր աղաչեմ յիշել անմոռաց ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զվերոյգրեալսդ եւ զիս՝ զանարժան գրիչս Պաւղոս. եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
Աղաչեմ զսրբասէր քահանայսդ՝ զկատարաւղ մեղսաքաւիչ սուրբ պատարագի եւ զընթերցաւղդ սուրբ Աւետարանիս, յիշեցէ՛ք ի սուրբ յաղաւթս ձեր՝
զմեծ րաբունապետին Եսայի, եւ զհարազատ աշակերտն՝ զՏիրացու, եւ
զծնաւղք նորա, որ ամենայն յաւժար սրտիւ եւ սիրով սպասաւորեաց սրբոյ
Աւետարանիս նկարաւղին եւ գրաւղին, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ մերոյ աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն։

1
2

Ձեռագիրը Վենետիկի միաբանությանն է նվիրել եգիպտահայ Իսպիրյանը 1947 թ.,
ուստի դուրս է մնացել Բ. Սարգսյանի ցուցակից («Բազմավէպ», էջ 217), (Ա. Մ.)։
Տեղանունը ջնջված է: Ընդհանրապես, վենետիկյան այս ձեռագրի հիշատակարանների հատուկ անունները ավելի ուշ եղծվել են (Ա. Մ.)։
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բ
Ստացող՝ Եսայի Նչեցի
149բ Ստացաւղի սուրբ եւ կենսաբեր Աւետարանիս՝ սուրբ եւ տիէզերալոյս րաբունապետին եւ աստուածախաւս վարդապետին Եսայեայ եւ ծնողաց իւրոց եւ աշխատաւղի սորա՝ Պաւղոսի եւ ծնաւղաց իւրոց ողորմեա՛յ
Քրիստոս ի սոսկալի ատենին. ամէն1։
234ա Զստացող Աւետարանիս՝ զսուրբ եւ զտիեզերալոյս րաբունապետն
Եսայի յիշեսջիք ամենայն զարմիւք, աղ[աչեմ]։
Տէր իմ Քրիստոս Փրկիչ մարդկան,
Պետ հովութեան կարգիս աւծման,
Որ մեզ զշնորհս Քո շրթան,
Հեղեր աւրհնեալդ յաւիտեան։
Դու ես զպճնողս Քո բանին,
Եւ ըստացող այսմ տառի
ԸզԵսայի սուրբ րաբունի
Ընգալ ի փառս հայրենի.
Ամէն2։
գ
Ծաղկող՝ Թորոս
119ա Զվերջին նկարող՝ զԹոր[ոս] յիշեա՛ եւ թողութիւն յանցանաց իմ
հայեցա՛3։
234բ Զապիկար նկարագրաւղս՝ զԹորո[ս], որ յետոյ բազում աշխ[ատ]եցայ, յիշեա՛ ի Տէր Յիսուս Քրիստոս։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (70)
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 113
(Մեծոփ)

Գրիչ՝ Ներսէս
Վայր՝ Այրիձոր
Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան...։ Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի
հռչակաւոր մենաստանիս, որ կոչի անուամբ Այրիձոր, ի թուաբերութիւն Հա1
2

3

Ղուկասի նախադրության վերջում («Բազմավէպ», էջ 219), (Ա. Մ.)։
«Այս խորանին գլուխը կը զարդարեն երկու կնքանկարներ՝ որոնցմէ աջակողմեանը
յայտնի կերպով կը կրէ Թորոս անունը, միւսը, սակայն կարելի է պարզել»-, գրում է
հրատարակիչ Հ. Քուրտյանը։ Պարզելու համար չարչարվել պետք չէ, «միւսը»` ստացող Եսայի Նչեցու նկարը պետք է լինի։ Այդպիսի մի օրինակ կա, դա Եսայի Նչեցու
Աստուածաշնչում է (Մատենադարան, ձեռ. 206), 437բ-438ա էջաբացվածքի ձախ
խորանի վերին ձախ անկյունում՝ Եսայի Նչեցու, աջ խորանի աջում՝ ծաղկող Թորոս
Տարոնացու նկարներն են (Ա. Մ.)։
Այլակերպության նկարի տակ ոսկետառ բոլորգրով:
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յոց ՉԾԶ (1307), գրեցաւ ընդ հովանեաւ Սուրբ Յարութեանս, եւ այլ համօրէն ամենայն սրբոց իւրոց...: Յիշեսջիք զստացող սուրբ Աւետարանիս՝ զԱստուածատուր... եւ զիս զամենամեղ անձամբս կորուսեալս՝ գծող եւեթ
անուանիմ՝ Ներսէս կոչեցեալ:

126
ԳԻՐՔ ՀՈԳՒՈՅ ԵՒ ՀՐԵՇՏԱԿԱՑ
Երուսաղէմ 1294, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 513

Վայր՝ Քռնայ վանք
180ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ։
Արդ, ի յամի Ծն[ն]դեանն Քրիստոսի Փրկչին մերոյ հազարերորդի երեքհարիւրերորդի եօթներորդի (1307), թարքմանեցաւ Համառօտ հաւաքումն
գրոց հոգոց եւ առաքինութեանց նորին եւ զօրութեանց նաեւ հրեշտակաց,
ձեռամբ Ֆրա Ջուանի Անկլիացոյ, ի գեղջէ որ կոչի Սուէննէֆորթ, ի կարգէ
քարոզողաց սրբոյն Դոմինիկոսի, ի Վերին Վանքս Քռնոյ, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Աստուածածնին, որոյ առաջնորդ էր եւ հոգեբարձու Յոհան վարդապետն, որ մականուն կոչի Քռնեցի, յորոց անուն շինեցին զսուրբ ուխտս աստուածասէր եւ բարեպաշտ պարոն Գորգն եւ ամուսինն իւր՝ տիկին Էլթիկն։
Եւ սոքա երեքեան, Յոհան վարդապետն եւ պարոն Գորգն եւ տիկին Էլթիկն,
ինքնայօժար կամօք նուիրեցին զվանքս կարգին քարոզողաց սրբոյն Դոմինիկոսի տուրք յաւտիենական։
Արդ, վերոասացեալ վարդապետն Յոհան եղեւ պատճառ բազում բարեաց. զի ժողովեաց աստ վարդապետք ի լատինացոց եւ ի հայոց, տածելով
զամենեսեան ըստ հոգոյ եւ ըստ մարմնոյ. եւ թարգմանեաց եւ թարգմանէ
գիրս բազումս, ոգէշահս եւ լուսաւորիչս։ Եւ ոչ այսչափ միայն, այլ եղեւ իբրեւ հաւատարիմ լրտեսն Յեսու Նաւեայ, մտանելով յերկիրն աւետեաց այսինքն՝ ի միաբանութիւն սուրբ եկեղեցոյն Հռոմայ, եւ եբեր ազգիս հայոց
զփըրկական համբաւն եւ առաջնորդեաց արժանաւորացն մտանել ի հնազանդութին գերադրական Աթոռոյն Հռոմայ որ է մուտ եւ դուռն երկնից
արք[այութեան], որում եւ զմեզ արժանաւորեսցէ Քրիստոս։
Արդ, որք ի կիր առնուք եւ օգտիք ի սմանէ, ողորմութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ վերոասացեալ աշխատողացս՝ Մարգարէ վարդապետին, որ եւ նայ
իսկ բազում հալածանս ձաղանօք եւ քրտնաջան աշխատութեամբ կրեաց ի
հակառակաց նոյն կրօնից, որոց ամենեցուն պարգեւեսցէ Քրիստոս զվարձս
անվախճան բարեացն։ Ընդ նոսին եւ ըստացողի սուրբ գրոցս՝ պատուական
քահանայի Յովանէս կոչեցելոյ, եւ հարազատին նորա՝ Յակոբոս քահանայի
եւ սրբասէր կարգաւորի տացէ մասն եւ վիճակ ժառանգութեան ընդ յառաջասացեալ սուրբսդ Աստուծոյ. ամէն։
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127
ՃԱՌԸՆՏԻՐ
Փարիզ 116, Ցուցակ Ազգային Գրադարանի, էջ 402-403

Ստացող՝ Աւետիք Խոտաճարակ
Վայր՝ Կաֆա

ա
33բ Զսրբասնեալ վարդապետ զԱւետիք Խոտաճարակն եւ զհոգեւոր երկամբք ծնեալ որդիքն իւր՝ զՄիխալ միայնակեացն, զՄարկոսն, զՎարդանն,
զԹադոսն, զՆերսէսն, զԹորոսն յիշեցէք ի Քրիստոս, որ վասն արքայութեանն յուսոյն եղեն կրաւնաւորք եւ ետուն զինչս իւրեանց ի տէր վարդապետն, եւ նա Թորոս վարդապետին ձեռաւքն ետ շինել զՍուրբ Երրորդութիւնն յաստուածապահ քաղաքն Կաֆա եւ եդ անդ զՏաւնական գիրքս յիշատակ իւրեանց եւ ամենայն աշխատաւորաց: Արդ, որք լսէք, յիշեցէք զերախտաւորքս որ աստ1։
բ
Գրիչ՝ Սիմէոն
59ա Աղաչեմք եւ պաղատանաւք խնդրեմք յաստուածասէր ընթերցողացդ ի ցնծալ եւ ի բերկրիլ ձեր ի սուրբ Պատմութեանս հայցել ի Տեառնէ
սրտի մտաւք, վասն թողութեան Աւետիս վարդապետին և ծնողաց իւրոց՝
ստացողի գրոյս, նաեւ ինձ ապիրատ գրչի Սիմէոնի եւ իմոցն ամենեցուն եւ
Թորոս կրաւնաւորին եւ Յուսեփ տնտեսին եւ Ներսէս սարկաւագին. ամէն։
գ
Գրիչ՝ Գրիգոր Սուքիասանց
204ա Ողորմե՛ա, Քրիստոս Աստուած ստացողի սորա Աւետիք վարդապետի, Միխալի եւ Թորոս փակակալի, Ներսէսի, Մարկոսի եւ Աւետեցն, նաեւ
Գրիգորի Սուքիասանց բազմամեղ գրչի, կարդացողաց եւ լսողաց եւ Ամէն
ասողաց։

128
ՃԱՌԸՆՏԻՐ
Փարիզ 117, Ցուցակ Ազգային Գրադարանի, էջ 412-413

Գրիչ՝ Սիմէոն
Վայր՝ Կաֆա
ա
164բ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, յաւուր Վերափոխման ամէնաւրհնեալ
Աստուածածնին, յորժամ ժողովեցեր զառաքեալսն ի մխիթարութիւն սրբու1

Ավետիքը տներ է նվիրում Սուրբ Երրորդության վանքին՝ 1337 թ. Վկայագիրը կա
ձեռագրի 149բ թերթում (Ցուցակ, էջ 413), (Ա. Ղ.)։
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հոյն եւ վերափոխեցեր առ Քեզ հրաշալի փառաւք, ողորմեա՛ ստացողի սորա՝ Աւետիք վարդապետի, որ յորդորեաց զբազումս ի բարեգործութիւն եւ
զարդարեաց զեկեղեցի սուրբ, շինեաց եկեղեցի գըմբեթ եւ յանուն Սուրբ
Աստուածածնին ի Գամճակ վանքն եւ մի եկեղեցի յաստուածապահ քաղաքն Կաֆա։ Եւ ետ գրել Տաւնական երկու. զմինն՝ եդի ի Քամճակն, եւ
զմիւսն՝ ի Կաֆային եկեղեցին ի Սուրբ Երրորդութիւնն, եւ եդ աւրհնութիւն
զի խնամով պահեսցեն, եւ մի՛ ոք ձեռնամուխ լիցին, զի սոքա որ աւգնեցին
ի գին սորա՝ Վասլի երէցն եւ Յոհաննէս երէցն եւ Միխալն ասացին թէ.
Անէծք գրեցէք, որ ի մեր ազգականացն ոք ձեռնամուխ չլիցի։ Նա չկամեցաւ,
վարդապետն, թէ. Աւրհնութիւնն լաւ է քան զանէծքն։ Գրեցաւ գիրս ի Յիսուսի մարդեղութենէն ՌԳՃԷ (1307) ամին1։
բ
183ա Տէ՜ր Յիսուս Քրիստոս, ողորմեա՛ թարգմանողի ճառիս տեառն
Գրիգորի կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց եւ ծնողաց եւ զարմից նորա եւ
ամենայն հաւատացելոց եւ մեղաւոր գրչիս՝ Սիմէոնի եւ որոց զԱմէնն ասեն.
եւ Քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն։

129
ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ
Բրիտանական թանգարան (Or 13804),
Վ. Ներսիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, 10, էջ 1132

Յետագայի
88բ Ի թուականիս Հայոց ՉԾԶ (1307), ի նոյեմբերի ի ԺԷ(17) աւրն սպանաւ ավագ պարոն Հայոց Հեթում եւ գեղուղէշ եւ ամենաբարի պատանին
եղբաւրորդին իւր Լէոն՝ որդի պարոն Թորոսի, ի ստորոտս Անարզաբու յանաւրէն Պելարղոյէ, եւ սուգ մեծ թողին ազգես հայոց: Արդ, աղաչեմք զամենէսեան յիշեցէք սրտի մտաւք զվերոյասացեալ պարոն Հայոց զՀեթում եւ
զբարէպաշտ թագավորն զԼէոն, որք նահատակեցան ի վերայ ազգիս հայոց,
զի դասեսցէ զնոսայ յաջակողմեանն Իւրում Քրիստոս Աստուած, որ աւրհնեալն է յաւիտեանս. ամէն: Նայեւ զնահատակակիցս նոցին՝ զԱւշին ասպարապետն Հայոց եւ զպարոն Վասակ հաւրեղբայրն իւրեանց:
1

2

Էջի լուսանցքում՝ «Այս գիրքս գրվելայ թվին Փրկչին ՌԳՃԷ (1307) ամին»: Նույն էջի՝ նորից լուսանցքում. «ՉՁԳ. (1334) Հայոց թվին է գրեալ» (Ցուցակ, էջ 413, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է «Հանդէս Ամսօրեայ»-ում եղած
լուսատիպ նմանահանությունը (Լ. Խ., № 72, էջ 55, «Հանդէս Ամսօրեայ», 1922, էջ
154, պատկեր 10)։ Ձեռագիրը պատկանել է Ժակ Մաթոսյանին, գրված է 1283 թ.
Լևոն Գ. թագավորի համար (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 1)։ Մենք ճշգրտումներ ենք արել Բրիտանական ցուցակի ընդօրինակության մեջ օգտվելով հիշատակարանի լուստիպ
նմանահանությանից (տե՛ս պատկեր 10), (Ա. Ղ.)։
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ՃԱՌՔ ԲԱՐՍՂԻ ԿԵՍԱՐԱՑՒՈՅ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐԻ
ԱՍՏՈՒԾԱԲԱՆԻ (71)
Երեւան 4234

Գրիչ՝ Խաչիկ սարկաւագ
36բ Զմեղուցեալ ծրողս՝ զԽաչիկ սարկաւագ եւ սպասաւոր բանի յաղօթս
յիշեցէ՛ք, ո՜վ սուրբ ընթերձողք, եւ սխալանացն ներումն հայցեմ, զի այսքան է կար մեր։ Ի թուիս ՉԾԶ (1307), ի Հրոտից ի Ժ (10)։

131
ՊԱՏՄԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Վենետիկ 1244(879), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Զ, էջ 28

Գրիչ՝ Եզեկիէլ
ա
243ա Ի ժամանակի յորում էր թուականս մեր ՉԾԶ (1307), ի պակասել
արդարութեանց եւ ի բազմանալ անօրէնութեանց մերոց առաւել բազմացաւ
բարկութիւն եւ սաստկացաւ չարութիւն ազգին նետողաց ի վերայ մեր,
[սուտանուն]1 ազգիս քրիստոնէից։ Քանզի ել տղայ հասակաւ այր մին ի
Խորասանայ միականի, համանման նեռինն, որ գալոցն է, անուն նորա՝
Խարբանդա, որ թարգմանի՝ Իշու ծառա, որդի Արղունին, որդոյ Աբաղային,
որդո Հուլայունին։ Սա բառնալ կամեցաւ զքրիստոնէութիւն յաշխարհէս Հայոց եւ Վրաց, զոր խափանեաց Տէր, եւ ոչ կատարեցաւ չար խորհուրդ նորայ։
Յետո[յ] այլ բանս մտաւ ածեաց արբանեակն սատանայի, առաքեաց ընդ
ամենայն երկիր իշխանութեան իւրոյ՝ դնել նշան խայտառակութեան քրիստոնէից եւ հարկ առնուլ ըստ մարդաթւի՝ Խ (40) արծաթէ մինչ ի Ժ (10)՝
ըստ կարի։ Յայս ի դառն ժամանակիս եղեւ աւարտումն սորա, ձեռամբ բազմեղկելի Եզեկիէլի, զոր աղաչեմ զընթերցողսդ ցաւակցաբար յիշէլ ի Տէր։

1

Ջնջված է (Ցուցակ, էջ 29), (Ա. Ղ.)։ Ծածկագրով է 161ա «Շուն Մահմետ» (Ցուցակ,
էջ 28), (Ա. Ղ.)։
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ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՅ ԹՂԹՈՑՆ
ՍԱՐԳՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ (74)
Երեւան 4673

Գրիչ՝ Յովհանէս քահանայ
Վայր՝ Վանայ գաւառ, Աւանս գիւղ
ա
577բ Ի թուականութեանս Հայկազեան տումարիս ՉԾԷ (1308) գրեցաւ եւ
կազմեցաւ ձեռամբ մեղաւորի եւ անպիտանի՝ Յովանէս քահանաի, յաշխարհակալութեան ազգին նետողաց Խարպանդաւղըլ ղանի եւ ի հայրապետութեանն տեառն Զաքարէի՝ Աղթամարայ Հայոց կաթողիկոսի, եւ յառաջնորդութիւն գերայհռչակ եւ Սուրբ ուխտիս Վերագայ՝ տէր Սարգսի, որ զաւրինակն երետ, շնորհեսցէ նմա Տէր Աստուած զանվախճան կեանսն. ամէն։
Բայց գրեցաւ ի գաւառիս Վանայ, ի գեաւղս, որ կոչի Աւանս, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Յովաննու Կարապետի եւ Սուրբ Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչի, որք են
բարեխաւս առ Տէր վասն մեր, եւ այժմ աղաչեմ զամենեսեան, ոյք հանդիպիք այսմ տառի, խոշորութեան գրոյս եւ սխալանացն, անմեղադիր լինել եւ
Աստուած ողորմի ասել. եւ Աստուած համենից ողորմի. ամէն։
Տէր Աստուած ողորմէց հանգուցեալ ծառային Քրիստոսի՝ Հեթումի, որ
իւր դուստր երետ զշապկացու կտաւն Յովհանէս քահանայի, գրողի սորայ։
Տէր Աստուած ողորմեայ՝ Յորդանանայ եւ կենակցին իրոյ որ իւրեանց զաւակին՝ Թումայ երետ զկոճկներաց գինն գրոցս, նոյնպէս՝ զԱֆինդ երկրագործին, որ աշխատեցաւ ի փակ եւ ի կոճակ գրոյս, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։
619բ Քրիստոս Աստուած, Քո Սուրբ տնաւրէնութեանդ բարեխաւսութեամբ ողորմեա՛յ Մելէքըսթոյն, որ ցանկացաւ մասնակից լինել ի յայս
սուրբ գիրքս եւ ետ նիւթ ի սմայ զկաշին, զոր ծածկեցին զգիրքս։
բ
Ստացող, նուիրող՝ Յովանէս քահանայ
Վայր՝ Վան մայրաքաղաք
577ա Արդ, այսմ հոգեւոր եւ աստուածային գանձարանիս ցանկացայ ես՝
մեղուցեալ եւ անարժան ծառայս Աստուծոյ՝ Յովանէս, ի ձեռն Յոհաննէս
քահանայի, հոգեւոր եղբաւր մերոյ, որ առաջնորդ եղեւ այսմ գործոյ, եւ որ
թուղթն երետ, եւ եմք յաշխարհի կենցաղայվարեալ բազում ամաւք եւ ծերացեալ ալեաւք եւ ծովացեալ մեղաւք չարաչար եւ ազգի-ազգի չար գործաւք
իմովք բարկացուցի զԱրարիչն Աստուած եւ չարին ետու անձն իմ ի մահ եւ
յերկիւղէ կրկին մահուն սարսափմամբ սառուցեալ եւ ի դրունս դատաստա141
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նի հասեալ եւ երկիւղիւ դատաւորին պակուցեալ անպատասխան ի յամենայնի գտեալ, յաջ եւ յահեակ հաեցեալ ճար փախըստեան եւ տեղի ապաւինի եւ յոյս փրկութեան ոչ զոք տեսեալ։ Բայց միայն զԱստուած յիշեցեալ եւ ի
Նորա անոխակալ քաղցրութիւնն ապաւինեալ եւ Նովաւ մխիթարեալ եւ բարեխաւս ընդունելի եւ միջնորդ հաշտութեան ունելով զմայրն բանին կենաց՝
զմիշտ Կոյսն Մարիամ Աստուածածին, այլեւ զամենայն զաւրս հրեշտակաց
միաբուն ընտրելաւք առաքելովքն հանդերձ ամենայն դասիւք սրբոցն: Եւ
յոյս մեծ առեալ յաւժարամիտ ի փրկանս իմ կամողաց բիւրապատիկ եւս
քան զիս, յաննման հաշտարար բարեխաւսացն միջնորդութենէ եւ
յանբաւմարդասէր գութ Արարչին վստահացեալ, որ առ Ինքն կոչէ թեթեւացուցանել ի ծանրութենէ մեղաց, միայն չասելն խնդրէ շնորհաւք արդարացուցանել: Վասն որոյ անկեալ առ ոտս ձեր միաբանելոց եղբարցդ, առաջնորդաց Սուրբ Առաքելոցդ առաջնոցդ եւ միջնոցն եւ վերջնոցն մինչ ի կատարած, բազմահառաչ պաղատանաւք, մատնաղերս պաղատանաւք մաղթեմ ալեաւք աղերսելով՝ հաւատով գթալ յիս վասն սիրոյն Քրիստոսի եւ
աղաւթիւք աւգնական լինել եւ զԱստուած ողորմին ասել անտրտունջ։ ||
577բ Յովանէս քահանայ եւ հոգեւոր եղբայր մեր ըստացանք գանձս աստուածային յիշատակ մեզ եւ ծնաւղաց մերոց եւ եղբարց եւ զաւակաց եւ
ամենայն արեան մերձաւորաց մերոց եւ յաւժարութեամբ սրտից մերոց
տուաք ընծայ Սուրբ Առաքելոցս, սուրբ Պաւղոսոյ եւ սուրբ Պետրոսոյ, որ են
ի մայրաքաղաքիս, որ կոչի Վան:
Արդ, մի՛ ոք հեռացուսցէ զգիրքս զայս ի դրանէ Սուրբ Առաքելոցս, ո՛չ ի
մերոց ազգէ եւ ո՛չ յաւտարաց, ո՛չ ծախելով եւ ո՛չ յափշտակելով եւ ո՛չ գողութեամբ, այլ կացցէ հաստատուն ի Սուրբ Առաքեալքս եւ անջինջ յիշատակ մեզ եւ ծնաւղաց մերոց եւ, որ ոք յանդգնի յասացեալք, մասն
զՅուդային առցէ, եւ զայլ խաչահանուացն։ Վասն այնր պատճառի յիշեցաք,
զի բազում վերք կուլին ի մէջ եկեղեցւոյ վասն գրոց1։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (75)
Երեւան 7649
(տե՛ս նաեւ 1338 թ.)

Գրիչ՝ Վարդ երէց
Վայր՝ Թէոդոյպաւլիս մայրաքաղաք
ա
242ա Փառք Քրիստոսի Աստուծոյ. ամէն: Կատարեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ մեղուցեալ եւ ախմար գրչի՝ Վարդ երիցո, ի թուաբերութիւն
Հայոց ի ՉԾԷ (1308), ի մայրաքաղաքիս Թէոդոյպաւլիս, ընդ հովանեաւ
1

Առաջին հրատարակության մեջ հիշատակարանները համառոտ են արտագրված (Լ.
Խ., № 74, էջ 56), (Ա. Ղ.)։
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Սուրբ Աստուածածնիս։ Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք կարդայք, յիշեցէ՛ք
ի Քրիստոս զմեղաւք լցեալս, զի եւ Քրիստոս ձեզ ողորմեսցի, որ է աւրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն։
բ
Յետագայի
Ստացող՝ Թանկյազիզ
312բ Ես՝ Թանկյազիզս, որ գնեցի զԱւետարանս յիմ հալալ արդեանցս,
յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց եւ զաւակաց իմոց, որք կարդայք կամ ընդաւրինակէք, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի
առհասարակ. ամէն։ Եւ Նմա փառք յաւիտեանս:

134
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (76)
Շուշի 11, Յ. Թօփչեան, Ցուցակ Խաչիկ վարդապետի, հ. Բ, էջ 46

Գրիչ՝ Ղազար կրաւնաւոր
Վայր՝ Ասպիսնկա վանք
ա
Գրեցաւ... ի թուիս ՉԾԷ (1308), յանապատիս, որ կոչի Ասպիսնկայ, ընդ
հովանեաւ Սուրբ Յարութեանս... յառաջնորդութեան Ստեփաննոս վարդապետի։ Գրեցաւ ձեռամբ՝ Ղազարի սուտանուն կրաւնաւորի. ի վայելումն՝
Հայրապետի։
բ
... Զվերջին ստացող, ծաղկող եւ նորոգող սուրբ Աւետարանիս՝ տէր Կիրակոս քահանայ եւ Ծերուն ծաղկող յիշել:

135
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (57)1
Երեւան 4806

Գրիչ, ծաղկող, կազմող՝ Յովսիան
Վայր՝ Բերդակ գիւղ, Տարբերունիք
ա
364բ Փա՜ռք իմոյն եւ զիս արարողին եւ միշտ խնամողի, որ աւժընդակեաց զապիկարս հասանել ի վերջ գծիս, Նմայ զաւրութիւն եւ փառք յաւի1

Առաջին հրատարակության մեջ ընթերցվել է թվականը «ՉԾԵ», թեև ունի ծանոթագրություն. «Վերջին թվականը գրված է այնպես, որ կարելի է կարդալ նաև «Է»,
այդ դեպքում հիշատակարանի գրության տարեթիվը կլինի 1308-ը» (Լ. Խ., № 57,
էջ 42, ծնթ. 1)։ Հրատարակվել են միայն գլխավոր և դրա շարունակությունը կազմող Խամկա որդիների և Շողկանի ձեռագրի գնման հիշատակարանները (367ա368բ «ա», «բ», Լ. Խ.,անդ, էջ 42-43), (Ա. Ղ.)։
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տեանս: Որ ընդ մեծամեծ տեսութիւնս էանց բանիւ մեծն մարգարէից գոչե
ասելով. Գնացք գետոց ուրախ առնեն զքաղաք Աստուծոյ, այսինքն՝ զեկեղեցի հաւատացելոց, յորս եդան չորեքին Աւետարանքն գետք մշտախաղացք, որ ի Հոգոյն Սրբո ընգալան զազդումն յորդորութեամբ գնացից չորիւք բաժանմամբ ըստ եդեմական բխմանն, արբուցանելով զչորեսինս
տիեզերս աւետարանական քարոզութեամբ յերկրպագութիւն Երրորդութեանն: Ըստ չորեքկերպեան քերովբեիցն եդան խորհրդաբար չորս աւետարանքս, որ նշանակէ Մատթէոսն դէմք մարդոյ, քանզի նա իբրեւ զմարդ
ծնեալ ասէ զՔրիստոս ի Բեթղէեմ: Դեմք առիւծուն նշանակէ Մարկոս, քանզի նա ասէ. Ել Յիսուս, որպէս զառեւծ ի Յորդանանէ, առիւծ կոչէ
զՓրկ||(365ա)իչն վասն հզաւր զաւրութեան եւ թագաւոր ի վերայ ամենայն
կենդանեաց: Դեմք եզին նշանակէ Ղուկաս, որպէս ասէ նա իբրեւ զեզն պարարակ փոխանակ ամենայն աշխարհի զենեալ Փրկիչն: Դէմք արծուոյ նշանակէ զՅոհաննէս, որպէս էր նա իբրեւ զարծւի ի բարձրաթռիչ, քանզի ի վերուստ որոտաց զաւետարանութիւն:
Ահա ասացաք փոխանակ երկնի զեկեղեցի եւ փոխանակ չորեքկերպեան
կենդանեացն զդասս աւետարանչացն: Որպէս մեծն եւ աւաքն Անտիոքայն
զՄաթէոսին ունի զաթոռ, զի նա, յետ եւաթն ամի վերանալոյ Փրկչին, գրեաց
զԱւետարանն յԱնդիոք եբրաեցոց բարբառով: Աղեկսանդրեա զՄարկոսին
ունի զաթոռ, զի նա, զկնի հնգետասան ամի վերանալոյ Փրկչին, անդ քարոզեաց զԱւետարանն, սուրբն Մարկոս յԱղեկսանդրեայ: Հռոմ զՂուկասն ունի
զաթոռ: Ղուկաս, յետ քառասուն եւ հինգ ամի վերանալոյ ||(365բ) Փրկչին,
գրեց զԱւետարանն ի Հռոմ հռովմաեցւոց բարբառով: Եփեսոս զՅոհան ունի
զաթոռ, զի նա, յետ եաւթանասուն եւ Բ (2) ամի վերանալո Փրկչին, անդ
գրեց զԱւետարանն յունարէն բարբառովն:
Արդ, այս կարգաւորութեամբ վերացաւ եկեցի ըստ չորեքկերպեանցն,
ըստ չորեքվտակեան եդեմական բխմանցն, ըստ չորեքեզրեան ծագաց տիեզերաց, ըստ չորից աւետարանչացն ըստ չորս բաժանեցաւ աշխարհս յիշխանութիւն չորից հայրապետաց: Իսկ զմշտընջենաւոր բնութեանն վեհագոյն
փառաց, որակութիւն պարագաիցն, արգահատանս առ բնաւ բաղկացութիւնս անբեր լի է եւ հրանիւթիցն է: Կանգնէ աստ զնշան իւր ախոեան ընդդէմ կամակոր եւ խարդախող աւձին եւ փոխանակ չորից ի նմայ գետոցն,
աղբիւրացուցանէ Փրկիչն զկենաց աղբիւր փրկութեան մերոյ անապակ,
քաղցրահոսան եւ շահաւետ բխեալ չորիւք վտակաւք: Աւետ||(366ա)եալ
զկեանս ընդ քառոլորտս քարոզէ ի վերին մշտաբուխ հայրածին հոսեցեալ
աղբիւրէն առ ի յարբումն պասքելոցս, որպէս եւ ասաց Փրկիչն, թէ. Որ հաւատա յիս, որպէս ասեն գիրք, գետք յորովայնէ նորա բխեսցեն ջրոց կենդանութեան: Քանզի քառանիւթ բնութիւն բանականիս ապականեալ լինինք
առիւք մեղաւք, չորիւք սպեղանեաւք յարդարմամբ մաքրէ խղխայթեալ
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զվեր[ս] նորա անբաւ բարութեանցն չվարկաւ միայն բաւական զէանալն
ընդ մեզ, այլեւ զմահ կրէ, որով բառնա իշխանութիւն մահու եւ տայ աւրէնս
պատմել մեզ զտնաւրէնութեան իւրոյ չորիւք վիպասանութեամբք ըստ
խորհրդոյ խաչին ընդ չորեսին կողմանս աշխարհի:
Արդ, այսմ աստուածապատում կտակիս, որ ունի յինքեան զբոլոր տնաւրէնութիւն Բանին մարմնացելոյ, որ է յիս ապաստանի եւ առհաւատչեա ընթակաին, որ ոռոգեն զիմանալի ||(366բ) անդաստանս ներքին մարդոյն
երանգաւք յոգնազան, գունաւք ծաղկազարդեալ, որում տենչացեալ ամենիմաստ եւ խոհական քահանաիցս՝ Շախիկ քահանայիս եւ Թումաիս, յաղագս
փափագանաց նոցա ի վեր քան զկարն արարին մտաբերին ինձ, որով մակադրեցի զսա, վասն փրկութեան հոգոց եւ մարմնոց նոցա եւ ննջեցելոց իւրեանց եւ ի վաելումն նոցին եւ զաւակաց իւրեանց: Զի տացէ Տէր Աստուած
նոցին վաելեալ զսայ ընդ երկայն աւուրս ցնձութեամբ եւ ուրախութեամբ
բնակիլ յերկրի եւ ի տան Տեառն եւ ի գաւիթս Աստուծոյ մերոյ սրբութեամբ
պարագայց ամաւք բերկրիլ յառագաստ մաւր մերում նազիելի Նոր Սիոնի,
անարատ եւ անսայթաք բերկրանաւք հրճուիլ ի յոյս Տեառն: Անարատ եւ անբիծ եւ անցնդելի պահեսցէ Քրիստոս զնոսա յերկրաքարշ եւ ի սբաւսանող
կենցաղոյս մինչեւ ի հրաժարումն յաստեացս եւ ի ստուերացս, լինելով ընդ
վերին վարագուրաւն, ||(367ա) ուր քահանաապետն մեր Քրիստոս եմուտ:
Արդ, ընդ ընթացից արեգականն ըստ չափոյ բերման Հա[յ]կազեան տումարիս ՉԾ[Է] (1308) ամաց գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թագաւորութեանն
Աւլջաթու սուլտանին, որ է թագաւոր իմաստուն եւ բարէխորհ եւ անգելոց
կանգնող, որո Տէր Աստուած ընդ երկայն աւուրս արասցէ զնայ, ի կաթողիկոսութիւն տեառն Զաքարիաի եւ վերադիտողի, ձեռամբ յոգնամեղ եւ
անարժան գրչի՝ Յովսիան նուաստի եւ նկարողի եւ կազմողի, ի յերկիրս Տարբերունի, ի գեղ Բերդակ, ընդ հովանեաւ Սուրբ եւ կենսաբեր Նշանի խաչին
Քրիստոսի եւ սուրբ զաւրավարացն՝ Սրբոյն Գէորգեա եւ Սրբոյն Սարգսի
զաւրավարի, որ եւ բարեխաւս իսկ են վասն մեր եւ ամենայն քրիստոնէից առ
Քրիստոս միշտ եւ հանապազ:
Աղաչեմ զձեզ՝ ո՛վ սուրբ քահանայք եւ բաշխողք աստուածաին խորհրդոյն, յորժամ ի վեր ամբառն||(367բ)այք զկառկառեալ ձեռս ձեր եւ զԱստուած բոլորով ի մի մատին ունելով եւ քաղցրաբարբառ ձայնիւ Պռաւսխումէ նուագարանէք եւ զԱրարիչն ընդ արարածս հաշտեցուցանէք, կրկին աղաչեմ զձեզ ի նմին ժամու իմոյ յանցանացս մեղաւք լցեալ ոգոյս՝ Յովսիան
նուաստի, եւ ծնողաց իմոց՝ Շիրկանն եւ Հռիփսիմոյն, եւ եղբաւր իմոյ՝ Յակոբա, եւ քուրոչ իմոյ՝ Աւաքտիկնա եւ Շնաւխվորի, եւ զաւակաց իմոց՝ Թաթուլի եւ Ջաւհարի, եւ այլոցն առհասարակ եւ տղաատիպ հասկաւ ի Քրիստոս
փոխելոցն՝ Մարեմի եւ Մեծացի, Յովաննի եւ Թաթլէվարդի, եւ սուրբ եւ
ճգնասգեստ կրաւնաւորի՝ Աստուածատրոյ՝ վարդապետի իմոյ, եւ Վարդիկ
կրաւնաւորի, եւ բարէմիտ եւ պատուական եղբաւր մերոյ՝ Մերչոյ, որ եւ փոխե145
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ցան բարի մահուամբ ի Քրիստոս: Եւ ինձ՝ անարժանիս, յանձին արարին գրել
զանուանս նոցա ի մատենիս, վասն յիշելոյ զինքեանս ի սուրբ եւ ||(368ա) ի
մաքուր յարժանացեալ յաղաւթս ձեր, աղաչեմ զձեզ, վասն սիր[ո]յն Քրիստոսի յիշել զնոսա եւ զմեզ ի սուրբ եւ մաքրափայլ յաղաւթս ձեր, եւ Ինքն ամենառատն եւ ամենայնի բաշխողն տացէ ձեզ կենդանութիւն եւ ննջեցելոց ձերոց հանգիստ եւ արքաութիւն. ամէն, Տէր Աստուած եղիցի, եղիցի:
Եւ զհոգեւոր վարդապետն մեր՝ զպատուական քահանայն Գէորգ, եւ
զծնողս նորայ եւ զեղբարսն եւ զամենայն ազգատոհմս նորա՝ զկենդանիսն
խաղաղական կենաւք եւ զննջեցեալսն յերկնից յարքայութիւնն Քրիստոսի
յիշեցէք. եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն, Տէր Աստուած: Ընդ նոսին եւ՝ զՂարիպշախն, եւ զՋաւխարն, զՀաւրտիկին, զԱղէկտիկինն, զԷտնէն եւ զԽոսրովն1, եւ զԽաոց, եւ զԱրքերն, եւ զՏղատիկինն, եւ զԱղութն, եւ զՄեծացն,
եւ զՄերչէն, եւ զիս՝ զմեղապարտս Յովսիան, եւ զծնողսն իմ յիշեցէք ի
Քրիստոս եւ Աստուած զյիշեցողքտ եւ զյիշեցեալքս յիշէ. ամէն, Տէր Աստուած եղիցի, եղիցի:
բ
Ստացող՝ Շախիկ քահանայ,
Թումայ քահանայ
116բ Ես՝ Շախիկ երեցս, Անդոնի որդիս, ու Թումա երէցս գնեցինք
զսուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեանց մերոց՝ յիշատակ մեզ եւ ծնողաց մերոց եւ զաւակաց մերոց եւ ազգականաց մերոց: Ո՛վ մանգունք երկնաւոր
առագաստին, յորժամ ընթեռնոյք զսուրբ եւ զպատուական յորդառատ աղբիւրս, որ զովացուցանէ զպասքեալ եւ զծարաւի անձինս, կարդալով եւ կամ
աւրինակելով, զպատուելի եւ զհոգեշահ, սուրբ եւ զընդրեալ քահանայքս՝
զՇախիկս եւ զորդեակն իւր՝ զԹումա քահանայ, եւ զորդի նորին՝ Յովաննէս,
եւ զեղբարսն՝ զԹորոս եւ զԴաւիթ, զՅովասափ, զՄկրտիչ2 եւ զՅոհանէս,
զմայր նորա՝ զՏիրանց, եւ զամուսին իւր՝ զՇնաւխվորտիկին, եւ զհայր նորա՝ Սանվիէլ եւ զմայր նորին՝ Մրգիկ, եւ զամենայն ազգատոհմս նոցին՝
զկենդանիսն խաղաղական կենաւք եւ զննջեցեալսն յերկնից արքաութիւն
դասեսցէ. ամէն, Տէր Աստուած: Եւ զմեծ պապն՝ զՏիրացու քահանայն, յիշեցէք ի Քրիստոս. Տէր Աստուած ողորմեսցի ամէնիցս առհասարակ. ամէն,
Տէր Աստուած:
գ
286բ Տէր Աստուած աւրհնեսցէ զՏիրացուն իւր զաւակ[ա]ւքն, եւ զԹումէն իւր զաւակաւքն, եւ զ[Ս]արկաւաքն իւր զաւակաւքն. ամէն, Տէր Աստուած եղիցի: Եւ զծնողս նոցին հանգուսցէ Քրիստոս յերկնից արքաու1
2

Վերջին 6 անուններն ավելացված են լուսանցքից (Ա. Ղ.):
«եւ զեղբարսն... Մկրտիչ» հատվածը գրված է տողերի արանքում (Ա. Ղ.)։
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թիւնն. ամէն, Տէր Աստուած: Եւ զկուսակրաւն եղբայրս մեր՝ զՍարգիս կրաւն[աւ]որն, յիշեցէք ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ ի յԻւր յարքաութիւնն. ամէն, Տէր Աստուած եղիցի1:
դ
Նուիրող՝ Մերչէս, Տնգիկ, Մարգարէ
368բ Ես՝ Մերչէս ու ես՝ Տնգիկս ու ես՝ Մարգարէս, մեք՝ Խամ[կ]ա որդիքս
ու Շողկանս, գնեցինք զսուրբ Աւետարանս յիշատակ մեզ, [եւ ծ]նողաց մերոց, եւ զաւակաց մերոց, եւ ննջեցելոց մերոց յայսմ աշխարհիս եւ յետ աստի կենացս՝ ի հանդերձեալ յաշխարհին եւ ի կեանսն յաւիտենական, եւ
տուաք ի ձեռն քահանաին Թումաի, որ քանի որ այս Աւետարանս կենա՝ առ
Թումա իրիցուն կեն[ա], եւ իւր զաւակացն, եւ իւր ազգին, ու մեզ յիշատակութիւն առնեն անխափան, զԾառզարդի կիրակի ժամն անխափան կատարեն առ ով որ այս սուրբ Աւետարանս լինի. եւ մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսա ի
Թումա երեցուէն, ո՛չ մեք եւ ո՛չ աւտարք: Եւ եթէ ոք յանդգնի ու աւելի պակաս ասէ եւ կամ յիշատակարան կտրէ, կապած եւ դատապարտած լինի
յԱստուծոյ եւ զինքն Քրիստոս ջնջէ ի դպրութենէ կենաց: Ո՛վ մանգունք
սուրբ առագաստին, յորժամ ընթեռն ///

136
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 1519
(1232 թ.)

Գրիչ՝ Ստեփաննոս Գելանի որդի
Վայր՝ Շիրակի գաւառ
ա
297ա Ամենայն ոք, որ բարեացն են ցանկ[ա]ցե[ա]լ /// նշան զխոխոջումն բանի///լ որ ինչ աշխատութիւն է մարմնոյն եւ թէ ծախս ընչի, թէ հեռանալ յ[ը]նդանեաց գաւառէ, զամենայն թեթեւ համա[րի]ն, զի որում ըղձան զի՝ հասանիցեն, որպէս յառակի վասն մարգա[րտ]իս հրամա[յ]է կենարարն Յիսուս։ Այսպէս եւ մեք դեռաբոյս մանկուն[քս] ||(297բ) եւ Պարոնս եւ հոգո որդին՝ Ասլանբեկս եւ սրտախոց եւ լալագին մայրն՝ Փոքրտիկին, անջատեալ ի հայրական խնամոցն, յաղագս մահուն, որ որբացոյցն
զմեզ [ի տի]ս մանկութեան։
Արդ, ողորմութեամբն Աստուծոյ յայց ելաք բարեաց յի[շատակ]ի ծնողաց
մերոց եւ գտաք գանձ անպակաս՝ զաստուածագիծ տառ[ս՝ զար]դարեալ
մեծածախ, արփիահրաշ, արեգակնածաւալ լուսափայլ մտաց եւ հոգոց հաւատացելոց գրաւել յայլասեռիցն ի ձեռն, վասն [ա]նձեռնատու ժամանակիս ի սպ[իտակ] ԶՃ (600)։ Յորում եւ մեք վերոգրե[ա]լ որդիքս Գէորգա
1

Մանրանկարների մեջ և լուսանցքներում գրված են ԺԴ դ. մանր հիշատակագրություններ ստացողների և նրանց հարազատների անուների հիշատակությամբ (6բ,
7ա, 9ա, 15ա, 178բ էջերում), (Ա. Ղ.)։
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թափեցաք զԱւետարանս ի յանիրաւ վաշխոցն եւ վերըստին ընձաեցաք ի
Սուրբ Աստուածածինն՝ արձան յաւիտենից, յիշատակ հաւր մերո՝ Գորգա եւ
մաւր մերո՝ Մամախաթունին եւ աւագ եղբաւրն՝ Մխիթարա՝ փոխեցելոցն
առ Քրիստոս։
/// 1 տելոց եւ ոչ այս միայն, այլ քան[զի յի]շատակ էր ի սկզբան յուսոյն՝
ի պատրոն Խաւռազէն աւանդել ի Բագ[նայրի] Սուրբ յԱստուածածինն եւ
զփոխարենն առաջնոցն եւ վերջնոցն Տէր տացէ ամենայն առատապէս եւ ոչ
նախանձիւ։
Առ ի սմա են գործք աստուածահրաշ եւ վա[րդա]պետութիւնք Քրիստոսի Աստուծոյ մերո ի ձեռն [ո]րո կարասցուք աւճան բարո գտանա[ել]
զմասն ողորմութեան տկարութեան մանկութեան մերո, զաւրութիւն եւ
առող[ջ]ութիւն եւ կանկնումն եւ լնուլ զհաւր մերո զճան[ա]պարհ եւ զփափաք [եւ հա]մարձակա[խա]ւսութիւն առ մարդ եւ յԱստուած, փախուստ յորո[գայթից, յ]որդորումն ի բարիս գործովք եւ յշտեմարանել յոգիս զհաւատեաք անմեղութեան իբրեւ կենդանի ||(298ա) խոստովանիմք զսա փոխան
հաւր մերո, այլ յարակաութեամբ գրեցայց կենդանի եւ մնացայց անսասան
ի կամս Քո։
Արդ, աղերսեմք յամենայն ընթերցողաց զփոքր յիշատակ բարեաց եւ
զտուրս միաբանութեան եւ շիրմաց նախնեացն ընկալջիք իբրեւ զերկուս
խերեւէշս ի ձեռաց մեր, ի բարէխաւսութիւն մեզ եւ ծնողաց մերոց, եւ
ասասջիք յոգնառատ սրտիւ եւ քաղցր բարբառով զտրիտուրն խնդրելով
յամենառատ ի Տեառնէ պատարագաւք եւ երաժըշտական երգաւք ասելով,
թէ. Տէր Յիսուս, ընկալ զաղաչանս ծառաից Քոց եւ ջնջեա՛ զձեռագիր յանցանաց Գէորգեա Ներսիսանց եւ ամուսնո իւրո՝ Մամախաթունին, եւ որդոց
իւրոց՝ Մխիթարա՝ փոխեցելոցն առ Տէր, եւ զԱղբերոսն եւ զՍարգիս եւ զՊարոնն պահեա՛ խաղաղութեամբ եւ մխիթարեա՛ յաւելվածաւք կենաց յանանց
եւ ի հոգեւոր մեծութիւնս, եւ դուք լիջիք յիշել առաջի Աստուծոյ մերո։
Գրեցաւ յիշատակարանս ձեռամբ Ստեփաննոսի Գելանիս որդոյս ի թւաբերութիւնս Հայկազեան տումարիս ՉԾԷ (1308) ամիս, ի հայրապետութեան
մերո նահանգիս Շիրակ գաւառիս, հեզի եւ մարդասիրի տէր Յոհաննիսի՝
որդոյ Ապուղամրի, իշխեցող տեղոյս. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ փառք2։
1
2

Եզրահատված է և 5-6 տող պակաս (Ա. Մ.)։
Ձեռագիրը նշանավոր «Բագնայրի Աւետարանն» է, որի հիշատակարանները վերածվել էին պահպանակների և հավաքվել են հետագայում։ Բուն հիշատակարանի
վերջին թերթը Սահակ Ամատունի վարդապետը անցյալ դարում անջատել է Մատենադարանի 153 ձեռագրից։ Հաջորդ` հետագա հիշատակարանի թերթերը՝ 1259 ձեռագրում հայտնաբերել է Գ. Հովսեփյանը, որոնք վերաբերում են 1308 թվականին,
հրատարակել է «Յիշատակարանք»-ում և ծանոթագրել (Երուսաղէմ, 1951 թ.), որտեղից և քաղում ենք մենք. «Յետագայ յիշատակարանները անթուական են, բացառութեամբ «Բ»-ի, որ ՉԾԷ. = 1308 թուից է։ Մենք հավանական ենք գտել, որ ա. և
բ. յիշատակարանները եղել են մի ամբողջութիւն, այսինքն մի յիշատակարան, որ
պատկանում է երկրորդ ստացողներին, քանի որ նրանք երկուսում էլ յիշվում են»
(էջ 894)։ Դրա համար էլ մենք այդ հրատարակության «Ա» ու «Բ» հիշատակարանները միացնում ենք («ա»), (Ա. Մ.)։
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բ
Յիշատակարան յետագայի
Գրիչ՝ Սարգիս
298բ Ամենայն առաքինի եւ աստուածասէր հոգի միշտ զվերինն խորհի,
որում բարեպաշտ ոմն՝ Պարոն անուն ի մայրաքաղաքէս Անոյ, որդի Գրիգորոյ մականուն Խուցէս, որ էր առաջնորդ եւ հիմն քաղաքիս, տեսի զսուրբ
Աւետարանս, որ էր գրեալ, զարդարեալ ոսկւով եւ արծաթով մեծ
պատրոնն՝ Խաւռազ եւ ընձայեալ էր յիշատակ ի Սուրբ Աստուածածինն
Բգնէրի: Անցեալ էր բազում ժամանակ եւ արծաթն եւ ոսկին խախտեալ էր
եւ անգեալ:
Արդ, ես՝ մեղուցեալ Պարոնս, տեսի զսուրբ Աւետարանս եւ ոչ վստահացայ ի յարծաթն իմ կամ յոսկին, այլ յողորմութիւնն Աստուծոյ ապաւինեցայ
եւ ի բարեխաւսութիւնն սուրբ աւետարանչացն Մա[տ]թէոսի, Մարկոսի,
Ղուկասայ եւ Յոհաննու, եւ նորոգեցի զսա ի հալալ վաստակոց իմոց, յիշատակ ինձ եւ ննջեցելոցն իմոց գնացելոցն առ Քրիստոս:
Արդ, ո՜վ աստուածասէր քահանայք եւ աշխարհականք, որք ընթեռնուք
եւ հայիք ի սուրբ Աւետարանս, յիշեսջիք զնորոգող սորայ՝ զՊարոնն եւ
զծնողսն իւր՝ զպարոն Գ[ր]իգոր, եւ զմայրն իւր՝ զՇնաֆորտիկին, զկենակից Պարոնին՝ զՈւլուն, եւ զանդրանիկ զաւակ Պարոնին՝ զԴաւիթ, որ սոքայ
փոխեալ են յանցաւոր աշխարհէս ի յանանց կեանսն, եւ կան ոսկերք
հանգըստեան սոցա ի դրան Սուրբ Աստուածածնին, որոյ սուրբ Աւետարանս
է, զոր ժողովեալ է Սուրբ Աստուածածինն զգերեզմանս սոցա ընդ հովանեւ
իւր, որպէս հաւ զձագս ընդ թեւաւքն իւրաւք, յորում ցաւղն աւրհնութեան
ցաւղեսցէ ի նոսայ եւ Հոգին Սուրբ հագիցէ ի յոսկերս սոցայ, հանգիստ եւ
քաւութիւն շնորհեսցէ Թողիչն մեղաց. ամէն:
299ա Յիշեցէք եւ զկենդանիս Պարոնին, զբարեպաշտ եւ զաստուածասէր
զեղբայրն՝ զԱսիլն, որ է առաջնորդ եւ հիմն քաղաքիս Անոյ, իրաւարար եւ
արդարադատ ամենայն քաղաքին, որ յիշատակ աւրհնութեան եղիցի եւ
խնամքն աստուածաին հովանասցի ի վերա նորայ, զկենաց կցորդն Ասիլին՝
զԸռուզխաթունն, զմայրն եւ զպատվադիրն ամենայն եկեղեցոյ եւ քահանայից, զոր տացէ Տէր Աստուած սմայ զփոխարէնն աստ եւ ի հանդերձեալն, եւ
զանդրանիկ զաւակ սոցայ՝ զԲէսուջինն պահեսցէ Քրիստոս Աստուած անփորձ եւ անսասան յամերամս ժամանակաւք: Եւ կրկին աղաչեմ, յիշեցէք
զփոքր պատանեկեր Պարոնին, զՍէթն եւ զՔամար զարի, որ առանց մէրական [խնա]մոց սնան, զոր հայր որբոցն Աստուած սնուցանէ զնոսայ եւ պահեսցէ ընդ ամրածածուկ թեւաւքն իւրաւք: Եւ դարձեալ աղաչեմ, որք ընթեռնուք ասացէք լի բերանով ի խորոց սրտէ. Տէր Աստուած ողորմեա՛յ Պարոնին՝ նորոգողի սուրբ Աւետարանիս, եւ թող զանցանս զնոսա ի գիրն կենդանի Քրիստոս Աստուած. եւ Նմայ փառք յաւիտեանս. ամէն:
Յիշեցէք եւ զառաջնորդ Սուրբ ուխտիս զՊաւղոս հայրն, որ աւժընդակ եւ
աւգնական եղեւ նորոգման սուրբ Աւետարանիս, Տէր Աստուած եւ սմայ
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ողորմեսցի. ամէն, եւ ինձ սակաւ գծողիս՝ Սարգսի թողութիւն շնորհեայ
Քրիստոս Աստուած. եւ Քեզ փառք: Եւ որք զմեզ յիշէք, Քրիստոս Աստուած
զձեզ յիշէ յԻւր արքայութեանն. ամէն1։
գ
Նուիրող՝ Պարոն Խաւռազն
28ա Ի թվ /// պարոն Խաւռազն [մե]ծայ[ծա]խ ///եռ եռայփափաք ///
ստացաւ եւ ընծայե[աց] Բ[ա]քն[այր]ի՞ [Սուր]բ Աստուած[ածնին]՞։ Եւ անկեալ էր ի ձեռս [այլ]ազ /// եւ /// [ա]զատ ոմն՝ Աղպուղայ ան[ու]ն, որոյ
յ[իշատ]ակ նորայ ա[ւր]հնութեամբ եղիցի /// եւ էբեր յՈւրծ մեզ ///այ ///
վ[ար]դ[ապետ] /// բազում աշխատանաւք /// զոր աստուածայգութ պարոն/// ետ /// հրամայեաց մեզ վերստին ընծայեալ ի Սուրբ Աստուածածնինն՝
յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ վասն յերկար կենդանութեանն մեծ թագաւորաց
թագաւորին եւ ամենա[ւր]հնեալ զաւակաց իւրոց՝ աթապակ Շահանշ[ահ]ի
եւ եղբաւր իւրոյ՝ պարոն Շրվանշահի, զոր Տէր Աստուած պարայգայց
ամաւք անսասան պահեսցէ եւ բարձրացու[ս]ցէ փառաց ի փառս։
Արդ, ես նւաստս ի Քրիստոս եւ կր[տ]սերս յորդիս Սիոնի հող եւ [մոխ]իր
վարդապետ[ս], միայհամ ուրախութեամբ ետու ի ձեռն բարեպաշտ եւ քրիստոնսայսէր՝ պարոն Հընտ[ու]պէկին, որ էր տէր տեղոյն, եւ հասու[ս]ցէ ի
դուռ[ն Սուրբ] եկե[ղե]ցոյն Աստուածածնին՝ յիշատակ անջինջ եւ [բարեխ]աւս առ Քրիստոս՝ Աղբուղային եւ մեզ: Աղաչեմ զ[միա]բանք[ս] սուրբ
եկեղեցոյն, որ յամե /// թո[ղո]ւթիւնն եւ զՔրիստոս Որդին /// [կատ]աձէք անխաբան, եւ կա[տարող]ք[ն] յիշեալ լիջին ի Քրիստոսէ յ[Աստուծո]յ մերոյս2։

137
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Ցուցակ գրչակիր մատենից Գալստի Շիրմազանեցի, 124
Մատենադարան, Կաթողիկոս. դիւան, թղթ. 228, վաւ. 17

Գրիչ՝ Ստեփանոս
Վայր՝ Վասպուրական, Սաւարտ գիւղ
... Յերկիրն Վասպուրական, ի գեօղն Սաւարտ, ընդ հովանեաւ Սրբոյն
Քրիստոսի, ի հայրապետութեան տեառն Զաքարիայ, ի Ստեփաննոս քահանայէ, ի թուին Հայոց ՉԾԷ (1308)։
1

2

Այլ գրով, բայց նույն դարի գրչությամբ, անմիջապես հետո «Մեր սիրտս կրկին յայս
տեղս ուզեց, զՅովանէս եւ զամուսինն իմ՝ զԱրզուխաթուն, զԿարապետն՝ զաւակն
իւր, զՊարոնվարդն, զի հայրն՝ Թագւոշէն եւ զմայրն՝ Շնաւրտիկինն յիշեցէք ի Քրիստոս» (Ա. Մ.)։
Հիշատակարանն անթվական է: Նրա մեջ հիշվող իշխանները Զաքարե ամիրսպասալարի սերունդից են: Աթաբեկ Շահնշահը Զաքարիա Գ Զաքարյանի որդին է: Հիշվում է մինչև 1358 թվականը: Ուրեմն այս հիշատակարանը վերաբերում է ԺԴ դարին եւ ժամանակով մոտ է «բ» հիշատակարանին: Ձեռագրում 299ա և 28ա թերթերի
հիշատակարաններն են եղել (Գ. Յովսէփեան, «Յիշատակարանք» էջ 891), (Ա. Մ.)։
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ՇԱՐԱՐԿՆՈՑ (73)
Երեւան 1590

Գրիչ՝ Գրիգոր դպիր,
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք
295բ Փա՜ռք Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն. ամէն:
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թուականութեանս Հայոց ՉԾԷ (1308), ի պարոնութեանս Հայոց Աւշնի եւ եղբաւր իւրոյ Ալինախի, որդոց արքային Լեւոնի
եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոտանդեա Կեսարացոյ, ի մայրաքաղաքս ի
Սիս, ձեռամբ բազմամեղ գրչի Գրիգորի դպրի, ի խնդրոյ պատուական քահանայի Վասլի, ի վայելումն դեռաբոյս որդւոյ իւրոյ Ներսէ||(296ա)սի դպրի։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք այսմ տառի եւ աւգտիք ի
սմանէ, յիշեսջիք ի սուրբ աղաւթս ձեր զպատուական քահանայն՝ զՎասիլ,
զաստուածատուր որդին իւր՝ զՆերսէս դպիր, եւ մարմնակիցն իւր՝ զՄարեմթագ, եւ զերկուս այլ որդիսն իւր ըստ աշխարհի՝ զԹորոս եւ զԳրիգոր, որ
ստացաւ զսա յարդար ընչից իւրոց, ի վայելումն որդոյ իւրոյ՝ Ներսէսի դպրի
եւ ի յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց։ Ընդ նոսին եւ զիս, զեղկելի
գրիչս՝ զԳրիգոր, եւ զծնաւղսն իմ, աղաչեմ յիշել ի Տէր, քանզի կարողութեամբն Աստուծոյ գրեցի եւ զարդարեցի ոսկով։ Դարձեալ աղաչեմ յիշել ի
Տէր զհայրն իմ եւ զուսուցիչ՝ զՅոհաննէս քահանայ, եւ զմայր իմ։ Եւ վասն
խոշորութեան եւ սղալանաց, որ գտանի ի սմա աղաչեմ անմեղադիր լինել,
քանզի ի դառն եւ դժուարին ժամանակիս գրեցաւ, որ յայսմ ամի անաւրէն
գլխաւորն՝ Պուլարղու, յազգէն նետողաց, պատրանաւք եսպան զդեռաբոյս
մանուկն եւ զնոր աւծեալ թագաւորն՝ Լեւոն, եւ զաւաք պարոնն՝ Հեթում, եւ
զայլ իշխանսն։ Եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի ի միւսանգամ գալստեանն Իւրում. եւ Նմա փառք յաւիտ[եանս]. ամէն։
բ
Յետագայի
Գրիչ՝ Մխիթար երէց
Գնող՝ Քրիստոսատուր
292ա Փա՜ռք Սուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս. ամէն: Ես՝ մեղուցեալ
ծառայս Աստուծոյ Քրիստոս[ա]տուր աբեղայս, որ գնեցի զՇարակնոցս ի
հալալ արդեանց իմոց՝ յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, հաւրն իմոյ՝ Վարդին
եւ մաւրն իմոյ եւ եղբաւրն իմոյ՝ Աստուածատրին փոխեցելոյն ի Քրիստոս՝
յոյսն մեր։ Աղաչեմ յիշել յարժանաւոր յաղաւթս ձեր՝ զմեղուցեալս զՔրիստոսատուրս ծնողիւք մերովք, եւ ինքն Քրիստոս ձեզ ող[որմ]եսցի յԻւր միւսանգամ գալուստն. ամէն։ Եւ ինձ՝ անարժան իրիցուս Մխիթ[արիս], որ
զայս յիշատակս գրեցի։
գ
1բ Ի թվին ՊԺԹ (1370) գնած է։
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ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 1926, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 419-420

Գրիչ՝ Յոհաննէս
Վայր՝ Մաղուսա, Կիպրոս
ա
426 Փառք Սուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Ես՝ մեղաւորս Յոհաննէս, ի վաղ ժամանակաց մեծ փափաքանաւք եւ սիրով այս սուրբ մարգարէիցս հրով տոչորէի, զի յայսմ աւրինակէս ստանայի
զսա։ Եւ վասն մեղաց իմոց պակասեաց լոյս աչացս, եւ այսր աղագաւ յերկարեցայ այրմամբ այս հրոյս, եւ ոչ կարէի գրել։ Եւ աւրինակքն որ սուրբ եւ
երանեալ վարդապետին Գեորգեայ ձեռացն շարահիւսեալք էին՝ կորեան
յաշխարէս, եւ մի միայն մնաց առ ընտրեալ ոմն քահանայ Ստեփանոս
անուն, զոր առ եւ ի Կիպրոս կղզին գնաց։ Եւ ես ի մեծի տրտմութեան
եղեալ, զաղքատութիւն եւ զկուրութիւն զանձամբ արկեալ, տագնապէի եւ
մաշէին զիս իղձք մտացս եւ ելք իրացն գտանել ոչ կարէի։
Եւ մինչ յայս վիշտ վտանգիս իբր յանշէջ հնոց հալէի, յուսովն որ առ Աստուած, մոռացայ զչքաւորութիւն եւ զկուրութիւնս, զոր պարաբարձեալ էի
ըստ անձն. եւ ի Կիպրոս գնացի վասն զսոյն գրելոյ, եւ յոլով ներհակք եւ
անդ պատահեցին եւ կարաւղք զսոյն խափանել, զի ոչ գոյր տեղի զոր
խնդրէ գրականութիւն, այլ ի մէջ հազարաց եւ բիւրաւոր խաւսեցեալ բերանոց եւ այն ոչ մի ազգի այլ յոլով, այսինքն յոյնք եւ պելէտք եւ փռանկք եւ
վասն այլասեռ եւ խուժադուժ աղմկի նոցին՝ տատանմամբ եւ մեծ նեղութեամբ
խռովէի, զի սկսայ եւ գործել ոչ կարէի, խորհեցայ խափանել։ Եւ երկու այս մեծ
ցաւքս յոլով տարակոյս եւ վրդով լինէր եղկելոյս, զի այնչափ էր ամբոխն ի վերայ իբր զձայն խռովեալ ծովու, զի քակէր եւ փշրմամբ մաշէր զաւրութիւն իմ
եւ յապուշ մտաւք մնացի։ Եւ թշուառականիս խելապատակք ընդարմացեալ լինէր, եւ ոչ գիտէի, թէ զինչ գործեցից. զի զգրելն կամէի, բայց զի թեւր լինէր
դժուարէի, եւ խափանել եւ ի բաց թողուլ մահ տիրէր ինձ։
Այլ յոմանց, որ երկրային սիրովն վառեալ էին, յորդորեցայ եւ մեծավիշտ
եւ տառապանաւք ծանու զսկսեալս կատարեցի, եւ այս եղեւ ներելովն Աստուծոյ։ Զի յանարժանէս թերեւս արժանաւոր այս գործ եղեւ յանգեալ եւ
զայս ոչ ասեմ վասն գեղապաճոյճ շարագրութեանցս, այլ վասն ազնիւ եւ
անգիւտ աւրինակիս: Եւ զի ոչ եթէ վասն մարմնաւոր շահից էր ջանս այս,
այլ վասն որ առ Աստուած յուսոյն, եւ զի յաղաւթից ձեր աւգտեցայց. զի այս
էր անկողոպուտ ինձ գանձ եւ անգին մարգարիտ զոր եւ խնդրեմ ի հանդիպողացդ հանգանակեցէք ինձ եւ սիրով վաշխից զտոկոսիսն հատուցէք
ագահիս ի սոյն։
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Եւ գիտեմ, զի ունիք ասել, թէ եւ ընդ ո՞ր վաստակոց խնդրես զվարձ։ Առ որ
ասեմ զՃշմարտախաւսին բան, զի ասէ. Եղերուք գթածք որպէս եւ Հայրն ձեր։
Եւ զի որդիք էք Աստուծոյ, որ բազում անգամ եւ անարժանից պարգեւս բաշխէ,
որով եւ մարդասէր կոչի. զնոյն եւ դուք ցուցէք յանարժանս յիս. զի մարդասէրք լինիցիք, եւ ստոյգ Նորին որդիք, որ փառաւորի ի բարի գործս ձեր։
Եւ արդ, ըստ կարի զփափաքս իմ լցի յանկ ելանելովս, աղաչեմ զժառանգաւղսդ՝ ներեցէք ի սխալմանս ի սա եւ սիրով ուղղեցէք եւ մեղաւոր Յոհանիսի եւ մաւրն իմ՝ Մինայի թողութիւն յԱստուծոյ խնդրեցէք, զի եւ Տէր
զձերն թողցէ. եւ աշխատաւղքն եւ երեխտաւորքն ի սոյն բարի վարձս ընկալցին յԱստուծոյ, որ ոչ նախատէ, այլ առատապէս շնորհէ։ Յորմէ եւ մեզ՝
յիշելոցս եւ ձեզ՝ յիշողացտ եւ սրտի մտաւք ընթերցողացն, եւ որ մի Տէր
ողորմի ասիցէ, տայ Տէր զերկնից թագաւորութիւնն ի փառս անուան Իւրոյ
յաւիտեանս. ամէն։
Գրեցաւ ՉԾԷ (1308), ի Կիպրոս, ի Մաղուսա քաղաքն։
Եղբա՛րք, է չար սովորութիւն, որ վերջի ժառանգաւղն զառաջնոյն
անունն կու ջնջէ, եւ զիւր կու գրէ, որ չիք մեծ անիրաւութիւն քան զայն՝
զայլոց յոյս հատանել եւ այնու ջանալ զիւրն ամրացուցանել։ Աղաչեմ մի՛
գործել զայս չարիսս. ապա թէ ոք մեծ եւ կամ փոքր յանդգնի անուն ջնջել՝
ինքն ջնջեսցի ի կենաց գրոյն. այլ եթէ արժանի է, գրեսցէ եւ զիւրն անուն
յայլում տեղւոջ. եւ զառաջնոյն մի՛ ջնջեսցէ, որով եւ վարձս ի Տեառնէ ընդունի ի փառս եւ ի պատիւ աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն։
բ
268բ Զկարաւտս ողորմելոյ՝ կտտամահ ի մեղաց լեալս, զՅոհանէս յաչաց
նուազեալս, զսուրբ մարգարէիցս քրտամբք անձին եւ մեծ տառապանաւք
ստացաւղս, զի ի մէջ այլասեռից, որ անուանին ֆռանգք, եւ այլ խառիճք
ազգք՝ պելետք, եւ ասորիք, եւ յոյնք, շատ վաստակաւ գրեցի զսա, ի Ռ
(1000) աւոր եւ ի բիւրաւոր, ձանձրացեալ խուժադուժ աղմըկէ, ի կղզին
Կիպրոս, յիշեցէ՛ք Գ (3) Տէր ողորմայիւ եւ մի Հայր մեր յերկինս. եւ Տէր ձեզ
տայ անբաւ բարի։ ՉԾԸ (1309)։
գ
343բ Զմեղաւորս Յոհանէս, որ բազում տառապանաւք ի մէջ շատ եւ անհամար աղմկի գրեցի զսա, յիշեցէ՛ք ի մեղաց թողութիւն։ Եւ որք լուսաւորիք
ի սուրբ մարգարէիցս զինչ եւ իցէ պատճառս հանդիպման, աղաչեմ սրտի
մտաւք այլեւ արտասուաւք միոյ Տէր ողորմի արժանի զանարժանս արարէք,
եւ Տէրն փառաց ձեզ տացէ յողորմութենէ Իւրմէ։ ՉԾԸ (1309)։
Աւարտս եւ սկիզբնս յուլիս ԻԱ (21)1։
դ
392բ Վա՜յ պակասութեան աչացս եւ վճարս հեռի է2։
1
2

Նախադասությունը ստորին լուսանցքում է (Ցուցակ, էջ 419, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։
Նախադասությունը ստորին լուսանցքում է (անդ, էջ 420, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։
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140
ՄԱՍՈՒՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԻ (77)
Երեւան 183

Գրիչ՝ Կարապետ
428բ Զմեղաւք դատապարտեալս՝ զփցուն գըրիչ Աւետարանիս՝ զԿար[ապետ] եւ զծնաւղսն իմ՝ զփոխեալսն ի Քրիստոս, յիշեա՛ աղաչեմ, ո՜վ սուրբ
րաբունի։
573ա Գրեցաւ ի Հայոց թուիս ի ՉԾԷ (1308)։

141
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Կարին 7, Հ. Քօսեան, Ցուցակ Արծնեան վարժարանի
«Հանդէս Ամսօրեայ», 1961, էջ 117-118
(տե՛ս նաեւ 1341 թ., 1347 թ.)

Գրիչ՝ Մարտիրոս քահանայ
86բ Զիս՝ զՄարտիրոս անպիտան քահանայ յիշեսջիք ի մաքուր յաղաւթս
ձեր եւ խոշորութեան գրոցս անմեղադիր լերուք, զի ծեր եմ։
176ա Գրեցաւ Աւետարանս ի թուին ՉԾԷ (1308)1 ձեռամբ ծեր եւ արի
քահանայի Մարտիրոսի՝ ի պէտս իւրում ի վայելում եւ յետոյ որդոյ իւրում,
զոր Աստուած վայելեալ տացէ, եւ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ. ամէն։

142
ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 1714, Ն. Պողարեան, Ցուցակ հ. Զ, էջ 22

Գրիչ՝ Լեւոն
ա
648 Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միում Աստուածութեանն՝
Հաւր եւ անմահի Որդւոյն եւ հզաւրի Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:
Գրեցաւ սուրբ քնարս Դաւթի մարգարէի աստուածահաւր ի թու[ին] ՉԾԷ
(1308), ձեռամբ՝ անպիտան ծառայի Աստուծոյ՝ Լեւոնի, ի լաւ եւ յընտիր աւրինակէ Գառներցւոյ։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան զհանդիպաւղսդ թէ՛ ուսմամբ, եւ թէ՛ գաղաբ
1

Ձեռագրի նկարագրության մեջ գրված է «Աւետարան, ՉԾԵ. (1306)», ապա «Թուական՝ ՉԾԷ (1301)», (՞), (Ցուցակ, էջ 117)։ Պետք է լինի 1308 թվական, ուստի մենք
տեղադրում ենք հիշատակարանը 1308 թվաշարքում (Ա. Ղ.)։
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առնելով1, յիշեցէ՛ք ի սուրբ եւ յերկնաթռիչ աղաւթս ձեր, զսրբազնակատար
կրաւնաւոր քահանայն՝ զԹորոս, որ ստացաւ զփափաքելիս յարդար ընչից
իւրոց ի վայելումն ան/// 2
196 Զստացաւղ սուրբ Սաղմոսիս՝ զսրբակրաւն քահանայ՝ զԹորոս յիշեսջիք ի Տէր, եւ զիս՝ զմեղաւք եղծեալ հոգիս՝ զԼեւոն գրիչ մի՛ մոռանայք3։
բ
510 Զիս՝ զՅովաննէսս անարժան քահանայ յիշեցէք ի Տէր, ի թվ[ին] ՊԽ
(1391)։

143
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Նիւ Եօրք, Միութիւն աստուածաբանական ճեմարանի,
Cage Auburn CB 58. 5. 1607, Ա. Սանջեան, Ցուցակ, 135, էջ 628
(1293 թ,)

Յետագայի
Ստացող՝ Ալէքս
321ա Զվերջին ստացող սուրբ Աւետարանիս՝ զԱլէքս սրբազան կրաւնաւոր յիշեցէք ի Քրիստոս, ո՜վ դասք լուսազարմից մանկունք սուրբ եկեղեցոյ,
սուրբ հարք եւ եղբարք. եւ Աստուած զձեզ յիշէ յԻւր անճառելի բարիւն:
Գրեցաւ ի թուին Հայոց ՉԾԷ (1308):

1
2
3

Ի նկատի ունի «գաղափար առնելով», այսինքն՝ ընդօրինակման օրինակ դառնալը
(Ա. Ղ)։
Շարունակությունը պակասում է հաջորդ թերթի կորելու պատճառով (Ցուցակ, էջ
22, ծանուցում) (Ա. Ղ.)։
Նախադասությունը ստորին լուսանցքում է (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։
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144
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹԻՒՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ
ԵՍԱՅԵԱՅ ՆՉԵՑՒՈՅ
Մշոյ Առաքելոց վանք 14, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 17
(տե՛ս նաեւ 1311 թ.)

Գրիչ՝ Եսայի Նչեցի
Վայր՝ [Գլաձոր]
Եսայի՝ սպասաւոր բանի, յետին բանասիրաց եւ կր[տ]սեր վարժապետաց, յարմարօղ եւ ստացող քերթողական տառիս, ետու գրել զսա ձեռամբ
արքեպիսկոպոսին Բջնոյ տէր Գրիգոր կոչեցեալ, մականուն Խապար, որ
կայր յուսումն կրթութեան առ մեր, ընդ յամի մեծի տերութեան իշխանաց
իշխանին Հայոց Բուրթելի, յորում բռնացեալ ունէր զաշխարհ ամենայն
ազգն նետողաց, որ էր թաթար։ Ի թվիս ՉԾԸ (1309)։ Որ էր ղան աշխարհակալ զաւրացդ այն... 1։

145
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (79)
Երեւան 3393
(տե՛ս նաեւ 1356 թ., 1367 թ., 1383 թ.)

Գրիչ՝ Տիրատուր
Վայր՝ Գայլիձոր
258ա Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն. ամէն։
Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվ[ին] ՉԾԸ (1309), ի մեծ դպրատանս, որ
կոչի Գալիձոր, ի վարժապետութեանս Մեծիս Եսայեայ եւ Եռամեծին Դավթայ, ձեռամբ անիմաստ գրչի՝ Տիրատուր Կիլիկեցոյ։ Արդ, աղաչեմ զհանդիպաւղսդ յիշել յարժանաւոր յաղաւթս ձեր զանպիտան գրչակս, եւ ինքն՝
Տէրն ամենեցուն, յիշէ զյիշողսն մեր յԻւրում արքայութեանն. եւ Նմա փառք
յաւիտեանս. ամէն։
1

«Քերականութեանը» նախորդում է Եսայի Նչեցու նկարը. րաբունապետը նստած է
աթոռի վրա, գլխին՝ վեղար, մի ձեռքին գավազան, մյուս ձեռքը պարզած, իսկ նրա
մոտ՝ ծունկի եկած երկու կրոնավորներ, որոնցից մեկի գլխավերևում գրված է. «անպիտան Թորոս» (էջ 17)։ Անկասկած, «անպիտան Թորոս»-ը հայտնի մանրանկարիչ
Թորոս Տարոնացին է, (Ա. Մ.)։
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146
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (80)
Թորոս Աղբար, հ. Ա, էջ 57-63
(Ամասիա, Սբ Աստուածածին եկեղեցի)

Գրիչ՝ Տիրատուր
ա
...Սուրբըդ Մատթէ՝ նախ մաքսաւոր
Եւ ի յետոյ աւետաւոր,
Յիշեա առ քո Տէր երկնաւոր,
Զիս՝ Տիրատուր յոյժ մեղաւոր։
Աստուածաբան սուրբ Յօհաննէս,
Զիս Տիրատուր մեղաւք պէսպէս
Խնդրեա մաքրել յախտոյ տղմէս՝
Քում Տեառն, որ է ի քերովբէս։
բ
Աղաչեմ զեղկելի գրիչս՝ զՏիրատուր յիշել ի Տէր Աստուած։

147
ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (81)
Երեւան 1751

Գրիչ՝ Տիրատուր
131բ Յիշեցէք յաղօթս ձեր զմեղուցեալ անձ իմ՝ զՏիրատուրն՝ Տէրն տա,
որ չափով, որ չափէք՝ յոլովիւք առնուցուք զփոխարէնն. ամէն1:

148
ԵՍԱՅԻ ԵՒ ԹՈՒՂԹՔ ՊԱՒՂՈՍԻ (84)
Սեբաստիա, Սբ Նշան 3(Բ), Թ. Գուշակեան, Ցուցակ, էջ 8 2
(տե՛ս նաեւ 1380 թ.)

Գրիչ՝ Դանիէլ կրոնաւոր
Վայր՝ Աղթամար
703 Աստանաւր սկզբնաւորեալ աստուածային տառս այս աստուածըն1

2

146 (80), 147 (81) հիշատակարանների գրիչ Տիրատուրին նույնացնում ենք նախորդ հիշատակարանի համանուն գրչի հետ, և ըստ այդմ, սույն անթվական հիշատակարնները տեղադրում ենք 1309 թվաշարքում, 145 (79)-ին առընթեր (Լ. Խ., №
80, էջ 60, ծնթ. 1)։
Առաջին հրատարակության մեջ օտագործվել է նույ Գուշակյանի 1923 թ. «Հանդէս
Ամսօրեայ»-ի («Հանդէս Ամսօրեայ», էջ 72-74) թերի հրատարակությունը (Լ. Խ., №
84, էջ 61- 62): Հիշատակարանը որոշ հապավումներով ունի նաև Ղ. Փիրղալեմյանը
(Երևան № 6273, էջ 113-115, Լ. Խ., անդ, էջ 62, ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։
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կալ սուրբ առաքելոյն Պաւղոսի, ի ստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ, ի կղզին Աղթամար կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ ամենայաղթ Սուրբ Խաչի եւ Սուրբ Նշանի
եւ աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդեան, ի հայրապետութեան տէր Զաքարիայի, զոր Տէր Աստուած զնա ընդ երկայն աւուրս արասցէ. ամէն։
Եւ գրեցաւ սա ի թուականիս Հայոց ՉԾԸ (1309), ի խնդրոյ աստուածարեալ եւ հոգիազարդ կրաւնաւորի՝ Գրիգորի, զոր յոյժ փափագմամբ ստացաւ զսա յարդար վաստակոց իւրոց ի վայելումն անձին իւրոյ, իսկ յետ ելից
յաստեացս՝ յիշատակ անջինջ հոգոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց եւ եղբարցն եւ
ազգայնոցն ամենեցուն, կենդանեաց եւ հանգուցելոց։ Եւ ես՝ ամենամեղս եւ
անարժան Դանիէլ սուտանուն կրաւնաւորս, տեսեալ զփափագ եւ զսէր սորա,
որ առ հոգեւորսն, եւ ըստ իմում կարի յանձն առի եւ գրեցի զսա մեղսամած
մատեամբ իմով։ Իսկ դուք՝ հանդիպեալքդ սմա տեսութեամբ կամ աւրինակաւ, կամ ընթեռնլով, կամ լսելով, հարք եւ եղբարք պատուականք եւ սրբասէրք, աղաչեմ յիշեցէ՛ք յընդունակ աղաւթս ձեր զստացաւղ սուրբ գրոցս՝ զերիցս երանեալ կրաւնաւորն՝ զԳրիգոր, եւ զծնողսն իւր, եւ զեղբարսն, եւ
զազգսն ամենայն, որպէսզի աղաւթիւք ձերովք եւ ամենայն սրբոց ողորմեսցի
Քրիստոս Աստուած հոգոց նոցա եւ յահաւոր գալստեան Իւրում թողութիւն
շնորհեսցէ նոցա եւ արքայութեան արժանի արասցէ. ամէն։
Ընդ նոսին եւ զիս՝ զանարժան եւ զմեղաւք լցեալս, զանյիշելի գրիչս
զԴանիէլ, յիշելոյ արժանի առնել եւ Աստուած ողորմի ասելոյ աղաչեմ, նաեւ
զծնաւղս մեր զհանգուցեալսն ի Քրիստոս, եւ զքոյր մեր՝ զԱւաք, որ յայսմ
ամի փոխեցաւ ի Քրիստոս եւ զազգսն ամենայն, զի եւ մեզ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած յաներեկ գալստեան Իւրում եւ ջնջեսցէ զձեռագիր յանցանաց
մերոց: Յիշեսցէ ողորմութեամբ ողորմածն Աստուած զպատուական քահանայն զՍիմէոն, զուսուցիչն մեր եւ զծնաւղսն իւր, զի ամենեցուն առհասարակ ողորմեսցի բարեգութն Աստուած, ստացաւղաց եւ գրաւղաց եւ երախտաւորաց մերոց եւ այնոցիկ, որ լի սրտիւ Աստուած ողորմի ասեն, եւ ողորմութիւն շնորհեսցէ կրկին կենաւք եւ երկու աշխարհաւք, եւ Ինքն եղիցի
աւրհնեալ գովեալ եւ փառաւորեալ յամենայն յարարածոց յիմանալեաց եւ ի
զգալեաց, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

149
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 3767

Գրիչ՝ Խաչատուր կրաւնաւոր
Վայր՝ Լիմ
ա
274ա Փա՜ռք Քեզ, անսահման անուն եւ անզուգական անձնաւորութիւն՝
Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
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ամէն: Որք աստուածային սիրոյն փափագեալ հետեւին, միշտ յարազուարճ
բերկրանաւք խորհին յաւրէնս Տեառն ի տուէ եւ գիշերի. ըստ նմին աւրինակի եւ սրբասէր եւ իմաստունն Գելուկ ||(274բ) միշտ եւ հանապազ բորբոքէր
ի սէր սուրբ եւ տիեզերաքարոզ քառավտակ սուրբ Աւետարանիս եւ ըստ
բնաւոր բարուց բարւոյն ախորժական մտաւք, մեծաւ տենչմամբ ստացաւ
զսա անջնջելի արձան ի մխիթարութիւն հոգոյ եւ ի յոյս փրկութեան յաւուր
յապագային: Եւ վասն զի զաւակ ոչ ունելով, այլ զսա ստացաւ զաւակ ի
Սիովն եւ ընդանեակ ի դուռն եկեղեցւոյն, ի մայրն ամենեցուն, որ կոչի Ամենափրկիչ, եւ յիշատակ բարի իւրն եւ նախնեացն իւրոց:
Եւ ես՝ յոգնամեղս եւ փցունս ի գրչաց՝ Խաչատուր կր[աւնաւոր], որ
անուամբ ձեւացեալ եմ եւ ոչ գործովք, տեսեալ զփափագ եւ զսէր սորա,
յանձն առեալ ըստ իմում կարի յանգ հանեալ կատարեցի զխնդիր սորա,
շնորհաւք եւ ողորմութեամբն Աստուծոյ։ Ի թուականիս Հայոց ՉԾԸ (1309)
եւ ի հայրապետութիւն տեառն Զաքարիայի, ի կղզիս, որ կոչի Լիմն, ընդ հովանեաւ Սուրբ Գէորգեա նորա[կազմ] տաճարի եւ յառաջնորդութիւն սուրբ
ուխտիս տէր Յովա[ննէսի]։
բ
212ա Զստացաւղ սուրբ Աւետարանիս՝ զպատուական տանուտէրն՝ զԳելուկն, եւ զկ[ե]նակիցն իւր՝ զԱւագտիկին, հանդերձ նախնաւքն իւրեանց,
աղաչեմ յիշել ի Տէր Քրիստոս, եւ դուք յիշեալ լիջիք մեւք հանդերձ յաւրհնութեանն պահու. ամէն:
գ
Ստացող՝ Հայրապետ կրաւնաւոր
275ա Ես՝ [Հ]այրապետս գնեցի զԱւետարանս յիշատակ ինձ եւ ծնողաց
իմոց՝ Թումայի եւ մաւր իմոյ՝ Խաթութի, եւ եղբարց իմոց՝ Մըկըրտչի, Մխիթարի, Ամիրի եւ քըւերց իմոյ՝ Մրջանի, Մամոցի: Ես՝ Հայրապետ կրաւնաւորս ստացայ զսայ ի հալալ յընչից իմոյ: Որք աւկտիք ի սմանէ կարդալով
կամ աւրինակելով, յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զՀայրապետ կրաւնաւորն եւ զամենայն արեան մերձաւորսն իւր. ամէն:

150
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 1786, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 134-135

Գրիչ՝ Սիմէոն
Վայր՝ Արճէշ քաղաք
281բ Փառք Քեզ անսահման անուն, անզուգական անձնաւորութիւն՝
Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, յերկնայնոց եւ յերկրայնւոց, եւ ի սանդարամետականաց, եւ ի բնաւին արարածոց, եւ յիմոյ անարժան բերանոյս, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
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Ի լոյս յաւելեալ ի լոյս, ի բերանն Քրիստոսի՝ բերանն Պաւղոսի, իմասցիս
ամե[նայն] իրաւք իմաստուն լսաւղ, զմեծս զայս եւ զմետողփեանս տառ, որ
կեանս տայ կամայորդոր լսաւղաց, զոր եւ ի ծովէ իմաստութեան եւ շնորհեաց հոգոյն արբեալ մեծն Պաւղոս եւ մանաւանդ նորին լծակիցն Պետրոս,
եւ բնաւին դասք առաքելոցն, որ զուգաջան եւ յորդահոսան գետաւրէն
շնորհս բղխեցին, եւ զբանական տունկս հոգեւոր դրախտի, որոյ ծառոց
պտուղ կեանք եւ գիտութիւն, իմաստութիւն եւ հանճար։ Վասն այնորիկ ձրի
եւ առատագոյն եղեւ կամողացն ի վայելս, զի յորմէ հոսեցան ան /// ելի էր։
Յաղագս որոյ եւ ես՝ տկարս եւ տառապեալ Սիմէոն սպասաւոր բանի, ցանկացայ ըղձմամբ սրտի սրբոյ [առաքելոյն] Պաւղոսի վասն կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ իմոյ եւ գծագրեցի ձեռամբ մեղսամած եւ տարտամ մատամբս ի
ստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ, որ էր գրեալ ի Քրիստափոր կրաւնաւորի։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան Տերամբ, ոք ընթեռնուք կամ հանդիպիք տեսութեամբ, [յիշել] եւ Աստուած ողորմ[ի] ասել ծերացեալ Սիմ[էոնիս], եւ
ծնաւղացն իմ՝ Անթառամի եւ Մինայի, եւ [սնըն]դակցին՝ Աւագի, եւ միւս
Աւագի /// եւ այնոցիկ, որ յանձնեցին [զին]քեանս յիշել ի Տէր։ Եւ Քրիստոս
Աստուած յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ամենեցուն առհասարակ ողորմեսցի
կրկին կենաւք եւ երկու ///։ Եւ գրեցաւ ի թուիս ՉԾԸ (1309), յԱրճէշ քաղաքի,
ընդ հովանեաւ Սուրբ [Յակովբայ] եւ Սուրբ Աստուածածնի, զոր շինեաց
Շնո[ֆորն] որդի Ֆռանգի. որ եւ նոցա Տէր ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

151
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (85)
Երեւան 7832

Գրիչ՝ Տիրանուն աբեղայ
Վայր՝ Բասենոյ գաւառ,
Պատժուան դղեակ
234ա Փառք անբաւին եւ անճառին, նոյն եւ ձեւ եռակին, եզականին եւ
անզրաւ յաւիտենին այժմ եւ յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն:
Աստանաւր յանգ ելեալ կատարեցաւ աւետաբեր բարբառ սուրբ Աւետարանիս, յամենառատ եւ ի բարի բնութենէն իւրմէ շարժել աստուածային կամացն քաղցրութիւն յոչէից գոյացոյց զեղեալքս ամենայն աշխարհ իմն գեղեցիկ, որ յերկնէ եւ յերկրէ եւ որ ի մէջ սոցա գոյացութիւնք, որ եւ զերկինն
Վերին եւ հրեղէն զարդարեաց հրանիւթ դասիւքն ի ներքոյ նորա ձգեալ
||(234բ) զջրեղէն կամարն եւ զաւդեղէն հաստատութիւնդ պայծառացոյց
հրաբոյս ծաղկաւք, զերկիրս բուսովք եւ տնկով եւ ցամաքային կենդանեաւք, եւ զծով ջրային լուղակաւք։ Հանուրց այս ցեղականաց գլուխ գովելի
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եւ զարմանահրաշ կենդանի, շաղկապ շնորհալի, մարմին եւ հոգի արար
զբանական կենդանիս այս զմարդ՝ երկուցունց տուել վայելչական բարիս
հոգւոյն զառաքինութեանցն վայր եւ մարմնոյն զդրախտն փափկութեան:
Աստանաւր հակեալ ծանրութեան մարմնոյն զհետ գնացեալ անասնական
ախտից, ելեալ յառաքինութեան վայրէն եւ զրկեալ ի լուսագեղ դրախտէն,
աստուածայհրաման աւրինեացն անհնազանդ եղեալ եւ յաստուածապարգեւ բարոյն թափառական շրջէր, ծառայ եղեալ ախտից եւ ապականութեան:
Նոյն Արարիչն ամէնողորմ եւ անդունդք գթութեանն ոչ կամեցաւ զտարագրութիւնն աստուածաստեղծ պատկերին իւրոյ զդիմեալն յեղծումն եւ յապականութիւն խաւարի, այլ մնաց կայ||(235ա)ծակն լուսոյ եւ շնորհք հոգեղէն
ի նահապետսն լինել, լուսանշոյլ շաւեղ դառնալոյ ի տուն մեր հայրենի:
Նմանապէս լուսափայլ ծագմամբ ետ եւ զաւրէնսն լուսատու ի ձեռն նախամարգարէին Մովսէսի առաքեաց եւ զդասս մարգարէիցն պատգամախաւսս
առ ազգս մարդկան, որպէսզի ի ձեռն աւրինացն եւ մարգարէից դաստիարակեսցուք եւ դայեկաբար սնընդեամբ ի կատարեալն հասցուք գիտութիւն:
Իսկ վասն զի աւրինաւքն ոչ ոք կարաց արդարանալ եւ յառաջինն դառնալ յանմեղութեանն տեղի, կարաւտացաք Աստուծոյ մարմնանալոյն եւ
մարդանալոյն, որով ազատեալք ի մեղաց եւ յապականութենէ, զերծեալք ի
ծառայութենէ յառաջինն մեր դարձցուք յազնուական պատիւ: Սակս այսր
ամենայնի աղբիւրն կենաց ելեալ յանսահման ծովէն Որդին Միածին ի գթութեանցն Հաւր եւ ծագեալ զծնընդեամբ յամենասուրբ Կուսէն, շրջելով ի վերա երկրի զամս երեսուն, աստուածախաւս վարդապետութեան սկիս[բ]
արարեալ, ջրով /// ||(235բ)անի ոռոգել զմարդկային հոգիսն:
Ի յայսմ կենաց աղբերէ եւ յորդառատ բարեաց հոսմանէ բաժանեալ ի
չորս վտակս վայելչածինս ճշմարիտ լուսոյն ճառագայթիւք եւ կենաց աղբիւրին աւետաբեր բխմունք՝ Մատթէոս, Մարկոս, Ղուկաս եւ Յոհաննէս, որք
գրեցին զաստուածախաւս բարբառս աւետեաց, էապէս բարոյն հետեւողք,
չորից եզերաց յաշխարհի մարդկան քարոզք, չորեքնիւթեայ մարմնոյս
բ[ա]նական բժիշկք, չոր[եք]կերպեան կառք կ/// [մ]եալք մեզ յերկին ելից,
զոր եւ գրեցին զաւետաբեր բարբառ սուրբ Աւետարանիս յազգ եւ ի լեզուս.
Մաթէոս եբրայեցէրէն, Մարկոս յեգիպտացւոց լեզուն, Ղուկաս հռոմայերէն,
Յոհաննէս ի յոյն լեզու:
Այսմ աստուածախաւս եւ աւետաքարոզ սուրբ Աւետարանիս ցանկացաւղ
է նուաստ աբեղայս՝ Տիրանունս, եւ գրեցի զսա ի յաւժարութիւն սրտի
անարուեստ ձեռամբ եւ անվարժ ի պէտս լուսաւորութեան ոգւոյ իմոյ եւ յիշատակ բարեաց ինձ եւ ծնողաց իմոց: Իւսեալ շարագ[ր]եցի զթխատիպ
որակս ||(236ա) եւ ակիս որ արտայձանեալ հընչեն ի լսելի մեր զերկնաւոր
բարեացն աւետիս եւ ցուցանեն հոգւոյ աչաց զարփիահրաշ լուսոյն ճառագայթ: Երկնաւոր բարեացն ցանկացողացտ յերկիր անգեալ աղերսեմ, որ
հանդերձեալ էք ի սմանէ լուսաւորիլ ոգւով, յիշեսջիք զտառապեալ ոգիս եւ
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զկարաւտս ողորմութեանն Աստուծոյ՝ զՏիրանուն մեղուցեալ կրաւնաւորս
եւ զհայրն իմ՝ զՎարդէգոյն, եւ զմայրն իմ՝ զԳրատիկինն, զքոյրն իմ՝ զՇնոֆոր եւ զՆորշահն, եւ զայլ ազգայինս իմ զկենդանիս եւ հանկու[ցեալսն] առ
Քրիստոս: Տալ մեզ զառատապարգեւ բարեաց եւ բաշխումն, գրեալ զմեզ ի
գիր դպրութեան կենացն, լսել մեզ զբարբառ աստուածային ձայնին: Աջակողմեանն արժանանալ դասու հանկստեանն ժամանեալ յաւթեւանս, ի սեղանն հայրենի բազմեալք, անճառ եւ անպատում ուրախութեանցն ժառանկորդք: Րաբունեաց մերոց հոգեբուխ բանից բանական իմաստութեամբ
աշակերտեալ եւ ի տաճարս սուրբ եւ ի Տունս Աստուծոյ մերոյ սպա[սաւոր]ել
եւ վերին /// ||(236բ) [ան]ձեռագործ խորանին ուղիղ վարիւք հանդիպիլ:
Արդ, եղեւ աւարտումն գրութեան սուրբ Աւետարանիս ի թուականիս Հայոց ՉԾԸ (1309), յաստուածազարդ հայրապետութեանն տեառն Կոստընդնայ Հայոց կաթողիկոսի, եւ ի քրիստոսապսակ թագաւորութեանն Հայոց՝
Աւշինդրի եւ յարժանապատիւ եպիսկոպոսութեանն սրբասէր եւ աստուածամեծար արքեպիսկոպոսին՝ տեառն Աստուածայտրի, որ ի գաւառիս Բասենոյ կոչեցեալ, նաեւ տեղի հանկը[ստեան /// մերոյ. յորում /// է ի դղեակս,
որ կոչի Պատժուան, ընդ հովանեաւ Սուրբ կաթողիկէիս Աստուածածնի. զոր
աւգնականութեամբն Աստուծոյ եւ քրիստոն[է]իցն եւ աշխատութեամբ անձին իւրոյ նորոգեալ էր վերստին եւ աստուածասէր եւ աղքատասէր յիշատակ բարեաց նմա1 եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ազգատոհմից եւ բարեխաւս հաշտութեան առ Աստուած՝ պարգեւիչն ողորմութեան, որոց լուսալիր տաճարացս այժմ սպասաւոր եմ ես՝ [մ]եղուցեալ ծառայս եւ անիմաստ եւ փցուն
գրիչս՝ Տիրանուն անարժան կրաւնաւորս։ Սոցա ամենեցուն, զորս յիշատակեցաք /// :

152
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Մշոյ Առաքելոց վանք 13, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 16
(տե՛ս նաեւ 1387 թ.)

Վայր՝ Ղազարու վանք
Փառք եզակի եռահիւսակ դաւանութեան...
Ըստ նմին աւրինակի եւ բարի արմատոյ շառաւիղն եւ ընտրեալ սարկաւագն Տնկիկն ցանկացող եղեալ սուրբ Աւետարանիս եւ ջերմեռանդն սիրով
շաղկապեցաւ ի սէր սորա, եւ յոյժ բռնադատեաց զմեր նուաստութիւնս հա1

«Նմա» բառից հետո տողերի արանքում, այլ ձեռագրով ավելացված է մի տող.
«Խսմաթին մեղաց թողութիւն»: Խսմաթն, ամենայն հավանականությամբ, ձեռագրի
հետագա ստացողներից է (Լ. Խ., № 85, էջ 62, ծնթ. 2)։
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տուցանել զնա ի փափաք բաղձանաց իւրոց։ Իսկ մեր, անընդունակ գոլով
իմաստից եւ ախմար յարուեստ գրչութեան եւ բազում մեղաց ցնորիւք պաշարեալ, այլ ըստ կարի մերում, զոր պարգեւեաց մեզ մարդասէր Հոգին, բազում աշխատասիրեալ եմ ի սմա, գրեցի անարժան ձեռաւք իմովք, յընտիրընտիր եւ ի ստոյգ աւրինակէ, ի թւականիս Հայոց ՉԾԸ (1309), ի գաւառիս
Տարոնոյ, ի հռչակաւոր ուխտիս եւ ի հրեշտակացոյց մենաստանիս Ղազարու վանք կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Առաքելոցս, ի հայրապետութեան
տեառն Կոստանդիա եւ ի թագաւորութեան Կիլիկեցւոց նահանգին Աւշինին
եւ յառաջնորդութեան Սուրբ ուխտիս Ղազարու վանից տէր Աբրահամու։

153
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 3239, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ժ, էջ 111

Գրիչ՝ Ստեփաննոս Սարկվրգցի՞
Վայր՝ [Կիլիլկիա]
ա
68բ Յաստիս ի վայելս եւ յաւրն Քրիստոսի ի պարծանս եղեցի սուրբ Աւետարանս աստուածասէր պարոնիս մերոյ՝ տիկին Զապլունի եւ աստուածատուր որդւոց իւրոց՝ պարոն Հեթմին, եւ Վասլին, եւ Աւշնին, եւ երկու դստերաց իւր՝ տիկին Շահանդխտին եւ ///
բ
189ա Զտառապեալս բարեաւք եւ զփարթամս չարեաւք, զեղկելիս ոգւով
եւ զթշվառականս մարմնով, զծառայից ծառայս՝ զՍտեփանոս Սարկվրգցի2,
աղաչեմ զձեզ, սուրբ հարք եւ եղբարք մեր ի Քրիստոս, ցաւակցաբար յիշեցէ՛ք զանպիտանս, ի բարին Քրիստոս, հանգիստ եւ ողորմութիւն գտանել մեզ
եւ մերոցն յաւուրն այցելութեան. եւ ըստ հաւատոց ձերոց առնոյք զփոխարէն
ի յայնոր, որ զոր կամի, կարէ տալ. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։
Զստացող սուրբ Աւետարանիս, զքրիստոսասէր եւ զթագազարմ տիկինն,
զդուստր ասպարապետի Ամենայն Հաոց՝ զտիկին Զապլուն, որդաւք իւրովք
եւ բնաւին զարմիւք, յիշեցէ՛ք աղաւթիւք առ Տէր, ո՜վ մանկունք Սիովնի։
գ
383բ Որք յաստուածապատում սուրբ տառիւս լուսաւորիք՝ հարք մեր եւ
եղբարք ի Քրիստոս, զստացաւղ սորա՝ զտիկին Զապլուն, դուստրն գուն1
2

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է «Հանդէս Ամսօրեայի» հրատարակությունը (Սեբաստիա, Սուրբ Նշան 18, 1924, էջ 515-516: Լ. Խ., № 78, էջ 59), (Ա. Ղ.)։
Ձեռագիրը պահվել է Սեբաստիայի Ս. Նշան վանքում, Գուշակյանը «սրկւրգցի» հապավումը կարդացել է «սարկաւագ» և հրատարակել (Լ. Խ., անդ, էջ 59), (Ա. Ղ.)։
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դուստապլի Հաոց, եւ զաստուածատուր որդիք իւր՝ զՀեթում, եւ զՎասիլ,
[եւ] զԱւշին եւ զերկու դստերսն իւր՝ զՇահանդուխտն եւ զԱկաց, ծնողաւք նորին եւ համայն ընտանեաւք եւ ամենայն բնաւին զարմիւք յիշեցէ՛ք ի բարին
Քրիստոս, հանգիստ յարդիս եւ զանանց բարիսն գտանել բնաւիցն ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ մերոյ։ Նաեւ ձեզ տացէ Քրիստոս ողորմութիւն։ Եւ ապիկար գրողիս
սորա՝ Ստեփանոսի Սարկվրգ[ց]ոյս ողորմեա՛, Տէր իմ, Տէր։
533ա Փառք Փրկչին եւ յիշատակ մեղաւորիս՝ Ստեփանոսի Սարկվրգցոյ.
ռիւխ (=ամէն)։
դ
Կազմող՝ Յակոբ Մեծպարոնենց
533բ Ո՜հ զնուաստ կազմաւղ աստուածախաւս մատենիս՝ զՅակոբ Մեծպարոնենց աղաչեմ յիշել ի Տէր Յիսուս, ո՜վ աստուածասէր ընթերցաւղք, եւ
Աստուած ըզձեզ յիշեսցէ. եւ Նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Ի թվ[ին] ՉԾԸ (1309) կազմեցաւ սայ ընդ հովանեաւ Տղայ Սուրբ Գորգոյ։

154
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (86)
Հալէպ, սբ. Մանկանց 47, Ա. Սիւրմէեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 93-94

Գրիչ՝ Հայրապետ
Վայր՝ Կիլիկիա, Փոս անապատ
ա
496ա Փառք Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաթագ Աստուածութեանն՝
Հա[ւ]ր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյ Սրբոյ. այժմ եւ յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն:
ՉԾԸ (1309) թուականիս Հայոց գրեցաւ սուրբ Աւետարանս յաշխարհիս
Կիւլիկեցւոյն, յուխտս Փոս կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածին
եւ Սուրբ Գրիգորի, Լուսաւոր[չ]ին մերոյ, ի թագաւորութեան Աւշնի եւ ի կաթողիկոսութեան տեառն Կոստանդեա, որք յայսմ ամի աքսորեցին զմեզ ի
կղզւոջն Կիպրոսի, վասն ոչ հնազանդելոյ աւանդիցն Քաղկեդոնի։
Մասն մի գրեալ էր Յովաննէս քահանա. տացէ նմա Տէր Աստուած վարձս
բարիս։ Եւ այլս աւարտեցաւ ի վայելումն մաքրամիտ եւ ընտիր կուսակրաւն
քահանայի՝ Պետրոսի, ի վայելս անձին իւրոյ եւ եղբաւր իւրոյ՝ Վասլի, եւ յիշատակ նոցին ոգւոց եւ զարմից իւրեանց, որոց ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած մաղթանաւք բոլոր սրբոց իւրոց, գրելով զանուանս նոցա ի դպրութեան կենաց։ Մաղթեմ ընթերցողացդ եւ ես՝ կրկնախաւար գրաւղս Հայրապետ, յիշել եւ զիմ անարժանութիւնս եւ զիմսն ամենայն ի բարի, եւ բարութեանցն աղբեւր զձեզ յիշեսցէ ի նոյն, եւ Ինքն է, եւ եղիցի աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
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բ
Կազմող՝ Յակոբ որդի Մեծպարոնի
497բ Ես(՞) զմեղաւք դատապարտեալ զկազմող սորա՝ զՅակոբ երէց, զորդի
Մեծպարոնին եւ զեղբայրն՝ զՅովհաննէս եւ հանգուցեալն ի Քրիստոս զմիւս
եղբայրն իմ՝ զԿոստանդին եւ զամենայն ծնաւղս իմ աղաչեմ յիշել ի Տէր1։

155
ՄԱՍՈՒՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԻ
Երուսաղէմ 477, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 470-471

Գրիչ՝ Երեմիա երէց
Վայր՝ Փերուժ քաղաք
ա
26ա Զգրաւղ գրոցս՝ զնուաստ ոգի զԵրեմիա սուտանուն երէց եւ
զծնաւղսն իմ յիշեսջիք աղաչեմ. եւ Աստուած զձեզ յիշէ Իւր արքայութիւնն։
բ
300բ Արդ, գրեցաւ սա ի թու[ին] Հայոց ՉԾԸ (1309), ի քաղաքիս, որ կոչի Փերուժ, ընդ հովանեաւ Սրբոյ աւետարանչիս Մաթէոսի։ Դարձեալ աղաչեմ զձեզ հարք իմ եւ եղբարք, որք հանդիպիք սմայ տեսութեամբ կամ ընթերցմամբ կամ գաղափար առնելով, յիշեսջիք սրբայմատոյց յաղաւթս ձեր
զմեղապարտ գծող սորա՝ զԵրեմիա, եւ զծնողսն իմ, եւ զեղբարսն իմ, եւ զամենայն ազգականսն եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ի Քրիստոսէ. եւ Քրիստոս, յԻւր յահագին գալստեանն յիշողացդ եւ յիշելեացս ողորմեսցի. եւ Նմա
փառք յաւիտեանս։
գ
Ստացող՝ Վասիլ քահանա
207բ Տէր իմ Յիսուս, ճշմարիտ Աստուած, Քո սուրբ ծնողին բարեխաւսութեամբ եւ ամենայն ընտրելոց Քոց, յորժամ գաս փառաւք Հաւր հատուցանել ըստ գործոց, յայնժամ յիշեա՛ զպատվելի եւ զերջանիկ քահանան՝
զՎասիլ, որ ստացաւ զպատվական գանձս, ի վաելումն անձին իւրոյ ի վարժումն մանգանց Նոր Սիովնի, եւ յիշատակ յելից կենցաղոյս, եւ յաջակողմեան Քո դասեա՛։ Ընդ նմին եւ վարձատրեա՛ աշխատողացն ի սմա, եւ կարդացողաց եւ լսողաց, եւ Ամմէն ասողաց. ամէն։
Ո՜վ դասք լուսերամից, յորժամ ընթեռնուք զպատվական տառս, յաղաւթից, մի՛ մոռանայք զՎասիլ քահանայ, որ յարդար արդեանց իւրոց ստացաւ
զսա. եւ դուք ի Քրիստոսէ յիշեալ լիջիք. ամմէն։
1

Առաջին հրատարակության մեջ կազմողի հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., №
86, էջ 62-36), (Ա. Ղ.)։
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301ա Տէր Աստուած մեր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոս, յորժամ բազմիս Հօր
ընդ աջմէ, եւ կոչես զՔո կամարարսն յանուանէ, յայնժամ յիշեա՛ զամէներջանիկ Քո ծառայս՝ զՎասիլ քահանայ եւ յարութիւն կենաց պարգեւեա, որ
ստացաւ զսուրբ մատեանս ի վարժումն մանկանց Սրբոյ Սիովնի՝ եւ ի վայելումն անձին իւ[ր]ոյ, եւ ծնօղացն եւ ամենայն զարմից իւրոց, բարեխօսութեամբ ծնօղին Քո յուսոյն մերոյ՝ եւ ամենայն ընդ[ր]ելեաց, եւ Քեզ փառք
ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյն, այժմ եւ յաւիտենիւ, յաւիտեանս. ամէն։
Մաղթանոք հայցեմք ի ձէնջ՝ դասք երջանիկ պաշտօնէից, ի գումարել
ձեր ի հանդէս կաթուղիկէ ի Նոր Սիոն, յիշեցէ՛ք յաղօթս ձեր՝ զսրբասէր քահանայս զՎասիլ եւ զծնօղսն իւր եւ զամենայն զարմ սորա. զի բազում ջանիւ
ստացաւ զաստուածային տառս ի լուսաւորութիւն եկեղեցւոյ եւ ի պայծառութիւն տօնից տէրունականաց, ի յիշատակս անմենայն սրբոց սիրելեացն
Աստուծոյ, որոց աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբն ընդ աջեայսն դասեսցէ՝
զՎասիլ քահանայս եւ զնախնիս իւր եւ որ առատն է ի տուրս, ողորմեսցի յիշողացդ եւ յիշեցելոցս, զի կարող է Աստուած ի ձեռն այլում աղօթից այլում
թողութիւն շնորհել. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։
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ՃԱՇՈՑ (87)
Երեւան 4911

Գրիչ՝ Խաչատուր
209բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբո, որ աւարտեաց զհոգիաբուխ տառս ձեռամբ յոգնամեղ եւ բցուն գրչի՝
Խաչատրոյ, ի խնդրոյ պատուական քահանաի՝ Վարդանա, որ ստացաւ զսա
յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց եւ ի զուարճումն մանկանց իւրոց։ Արդ,
աղաչեմ զամենեսեան, ոյք լուսաւորիք ի սմանէ, յիշեցէ՛ք զՎարդան քահ[անայ] եւ զծնողսն, եւ զեղբարսն, եւ զամենայն արեան մերձաւորսն իւր ի
Տէր։ ||(208ա) Ընդ նմին եւ զմեղապարտ ծրող, եւ զմերսն ամենայն. եւ որք
յիշէք, յիշեալ լիջիք յանյիշաչար Տեառնէ մերմէ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս.
ամէն։ Ի թիվս ՉԾԸ (1309)։

157

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (88)
Երեւան 2174

Գրիչ՝ Տէր Աւագ երէց
ա
184բ Աղաչեմ անմեղադիր լինել վերջնին ճառիս, զի աւրինակ տխմարագիր էր, եւ ես անարհեստ էի։ ՉԾԸ (1309) թվիս գրեցաւ, յամսենս աւգոստոս, ձեռամբ մեղապարտ եւ անարժան իրիցու՝ տէր Աւագի, յիշատակ ինձ
եւ իմոցն ամենայն. որք կարդայք կամ աւրինակէք, մեղաց թողութիւն
խնդրեցէք, եւ Քրիստոս զձերն թողու. ամէն։
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բ
227ա Զմեղուցեալ եւ զանարժանս ի քահանայս՝ տէր Աւագ գրողս յիշեցէ՛ք աղաւթիւք, ո՜վ սուրբ հայրք եւ եղբայրք, եւ անմեղադիր լիք1 խոշորութեան գրոյս եւ սխալանաց, զի ծով աշխարհի տարակուսեալ ծփէի ի մէջ մեղաց. եւ Քրիստոս, որ առատն է ի տուրս բարեաց, մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի՝
գրողիս եւ կարդացողացդ եւ լսողացդ, եւ աւրինակին շնորհաւղին. ամէն։

158

ՅԱՍՄԱՒՈՒՐՔ
Կ. Պօլիս, 1834, Առաջաբան

Գրիչ՝ Գրիգոր դպիր,
ա
Սոցին բարեխօսութեամբ, Քրիստոս Աստուած, ողորմեա՛ ստացողի
գրոցս բարեպաշտ թագաւորիս մերոյ՝ Աւշնի, եւ դեռաբոյս մանկանն իւրոյ՝
Լեւոնի, եւ ծնողաց իւրոց, եւ բազմամեղ գրչիս՝ Գրիգորի դպրի, եւ պատուական քահանայի եւ աւագերիցու թագաւորին՝ Թորոսի։
բ
Քրիստոս, զօրացո՛ զնորոգ օծեալ բարեպաշտ թագաւորս մեր՝ Աւշին2, եւ
զդեռաբոյս մանուկն իւր՝ զԼեւոն։
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ՏԱՒՆԱԿԱՆ (82)
Երեւան 3931

Գրիչ՝ Յովանէս
ա
272բ Փառք ամենասուրբ եւ համագոյ Երրորդութեանն եւ միոյ Աստուածութեանն եւ բնութեան՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ, յամենայն արարածոց զգալե[ա]ց եւ իմանալեաց, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
Գրեցաւ ||(273ա) Նամակ Տաւնականիս հրամանաւ եւ արդիւնագործ
սուրբ րաբունոյն՝ Կիրակոսի, ձեռամբ իմով՝ Յովանէս գրիչ գծողի։ Արդ,
աղաչեմ զամենէսէն, վասն սիրոյն Քրիստոսի անմեղադիր լինիք խոշորութե[ա]նն եւ խալաթութեանն, զի անհմուտ էի գրոցս այս, եւս առաւել աւրինակիս, որ չէի ամենեւին լսել զսայ։
1
2

Իմա՛ «լերուք» (Լ. Խ., № 88, էջ 64, ծնթ. 1)։
Օշինը թագավորել է 1308 թ. և որովհետև «նորոգօծեալ» է կոչվում, նշանակում է`
այդ կամ հաջորդ թվերից է։ Դնում ենք 1309 թվաշարքում պայմանականությամբ
(Ա. Մ.)։
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բ
344բ Ո՜վ, եղբայր Կիրակոս, խոշորութեան եւ սխալանաց անմեղադիր լեր,
զի Բ (2) դաս առաջի եդեալ կայ, տագնապիմ թվ[ի]ն ՉԾԸ (1309) գրեցաւ։

160
ՈՍԿԵՓՈՐԻԿ (83)
Վենետիկ 268, Ցուցակ Վենետիկի, հ. Բ, էջ 882

Գրիչ՝ Յոհաննէս
291ա Ո՜վ, արքա իմ եւ տէր, րաբունի բարի եւ իմաստուն, համայն ցանգալի Կիրակոս, զսակաւ գծեալս ընկալ ի մէնջ եւ զքո աղքատս հոգով Յոհաննէս մի՛ մոռանայր ի մաքրափայլ յաղօթս քո, իսկ գրոյս անմեղադիր
[լեր], զի կար իմ այսչափ էր1։

161
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ
Երեւան 10523

Վայր՝ Ակներ
209ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գրե||(209բ)ցաւ եղանա[կաւոր] /// Մանրուսումն /// ի ՉԾԸ (1309)2 ///
տեառն Յակոբայ եւ ի թագա[ւորութեան] /// Լեւոնի ի հռչակաւոր /// վանաւրէից, որ կո[չի] Ակներ/// կրկնամեռ ան[ձին] Կարապե[տի]:
Արդ, ոք պատ/// կամ աւրինակաւ յիշե[սջի]ք ի [մեղսա]քաւիչ աղաւթս ձեր
զեղկելի գրողի[ս], այլեւ զծաղկաւղ եւ զկազմաւղ սորա զ/// եւ զծնաւղսն մեր,
զի խիստ ի կարիս ենք, ու Տէրն հասարակաց ձեզ յիշ[ո]ղացդ եւ մեզ յիշելոցս
ողորմեսցի յԻւր կրկնակի գալստեան. եւ Նմա Փառք:
Գրեցաւ տետրակս յաւրինակէ Գրիգորի, որ մականուն ///

1

2

Անթվական սույն հիշատակարանի գրիչ Հովհաննեսին նույնացնում ենք նախորդ
հիշատակարանի գրչի հետ, և ըստ այդմ հիշատակարանը տեղադրում ենք 1309-ի
թվաշարքում (Լ. Խ., № 83, էջ 61, ծնթ. 1)։
Ձեռագրի հիշատակարանը վատ վիճակում է շատ տողեր վատ կամ բոլորովին չեն ընթերցվում, մաքրվել է նաև թվականը և նրան հաջորդող մի քանի բառեր: Թվականը այլ
գրով գրված է (209բ) էջի տողի դիմացի լուսանցքում։ Նույն տեղում այդ մասին կա
ԺԹ դարի վերջին վկայություն «Թռչվելէն առաջ յստակ կը կարդացուէր» (Ա. Ղ.)։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (89)
Երեւան 380

Գրիչ՝ Սարկաւագ
Վայր՝ Յոհանավանք
Ստացող՝ Մամախաթուն իշխանուհի
309ա Փառք ամենասուրբ Երրո||(309բ)րորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ
ամենասուրբ Հոգւոյն. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեան եւ յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն: Որոց փափագ ըղձիցն աստուածաինսն բերին նոցա եւ հուրն
սիրոյ միշտ եւ հանապազ բորբոքի աւր[ը]ստաւրէ աճմամբ եւ այսոցիկ
պատրաստեալ կամայաւժար մտաց ընծայելոց զինքեանս Աստուծոյ, որպէս
եւ ես՝ անարժան աղախինս Քրիստոսի՝ Մամախաթունս, ազատազարմ եւ
իշխանուհի գոլով այսու կենաւքս, մտաբերեցի զանցաւոր եւ զունայն կենցաղս, եւ ստացա զսուրբ Աւետարանս առաջնորդ ինձ անանց կենացն եւ բարեխաւս անաչառ եւ անկաշառ դատաստանին Քրիստոսի, եւ յիշատակ հոգւոյ
իմոյ յետ ելից իմոց, եւ ծնաւղաց իմոց, եւ եղբարց՝ ազատաց եւ ազատազարմաց, ||(310ա) եւ ի լուսաւորութիւն մանկանց նորածնելոց Նոր Սիովնի։
Արդ, ո՜վ սուրբ հարք առաքելագումար դասք քահանայից, յորժամ վայելէք ի քաղցրաճաշակ յեդեմատունկ աստուածառոյգ վտակաց քառառաջեա
հոսանաց կենդանական աստուածային աւետարանական բանիցս, մանաւանդ յորժամ բառնայք ի վերայ ուսոց ի ժամ սոսկալի պատարագին, յորժամ խաղան ի վերուստ յողջոյն ձեր զաւրք հրեշտակաց եւ թեւ սքողեալ
ահիւ խառնին ընդ ձեզ, յայնժամ սովիմբ սուրբ Աւետարանաւս եւ միջնորդական հրաշիւք կենդանարար սուրբ պատարագին, յիշեսջիք զաղախինս
Քրիստոսի՝ զՄամախաթունս եւ զբարեպաշտ ամուսինն իմ՝ զպատուելի իշխանն՝ Ջաջուռ, որ թէպէտ ազգաւ վիրացի գոլով, այլ կամաւք բարեկամ
||(310բ) ամենայն եկեղեցեաց, եւ զծնաւղսն իմ՝ զՍուպայն եւ զՏիկնանցն,
եւ զեղբարսն իմ՝ զՀազարբէկն, զԿուկորն, եւ զԱմիրն, եւ քոյրն իմ, եւ զաւակսս իմ եւ զամենայն արեան մերձաւորսն, հանդերձ ամենայն զարմիւք՝
կենդանեաւք եւ ննջեցելովք, զի կենդանիքն պարագայց ամաւք անփորձ
պահեսցին, եւ հանգուցելոցն հանդիստ եւ ողորմութիւն շնոհեսցի յամենառատ բարերարէն Աստուծոյ, զի ձեզ յիշողացտ եւ մեզ՝ յիշելոցս առհասարակ, ողորմեսցի բարեգութն Աստուած. ամէն։
Արդ, գրեցաւ գիրս ձեռամբ ամենամեղ անձին՝ Սարկաւագիս յ[ը]նտիր եւ
յստոյգ աւրինակէ, առաջնորդութեամբ եւ ձեռնտութեամբ երջանիկ եւ ընտրեալ րաբունոյն՝ Պետրոսի, զի յոյժ աշխատ եղեւ աւգնականութեամբ
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||(311ա) եւ ծախիւք մինչ ի վերջ բանիս, որոյ Քրիստոս Աստուած, աղաւթիւք ամենայն սրբոց վարձս բարիս պարգեւեսցէ։ Ի թուականիս Հայոց ՉԾԹ
(1310), յաշխարհակալութեան ազգին նետողաց Ղարբանտա ղանին Հայոց
թագաւ[որութեան] Ալինախին, եւ ի դասապետութեան մեծ իմաստնոյ Եսայոյն։ Ի գաւառս Այրարադու Անբերդ կոչեցելոյ, ի սուրբ եւ յաստուածաբնակ
հանդիսարանիս Յոհանավանք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Կարապետիս եւ մեծափառ Կաթուղիկէիս գրեցաւ, յեպիսկոպոսութեան եւ յառաջնորդութեան աթոռոյս տէր Ներսէսի՝ սրբափայլ եւ ճգնազգեաց զուարթնոյ եւ յիշխանութեան
մերոյ գաւառիս Քրդին, որդոյ Տայիրին, թոռն մեծին եւ բարեպաշտ Քրդին։
Բայց զաղէտ եւ զողբ տարակուսանացս ո՜||(311բ) պատմեսցէ, զի ի
խիստ եւ յանհնարին հարկապահանջութենէ ծախեա[լ] լինին ուստերք եւ
դստերք աշխարհիս մեր, եւ բազում գեղք եւ վանորայք աւէր եւ անհանգիստ, եւ քահանայք տարաշխարհիկ լինին. եւ այս ամենայն վասն մեղաց
մերոց։
Եւ դարձեալ կրկին աղաչեմ զձեզ, ո՜վ դասք սրբազանից, վերստին յիշման արժանի առնել զվերոյգրեալքս ի սմա, զամենաւրհնեալ բարի տիկինն՝
զՄամախաթունն՝ ստացող գրոցս, եւ զծնաւղսն նորին եւ զամենայն արեան
մերձաւորսն, եւ զվարդապետն՝ Պետրոս Ուշոյ վանացն առաջնորդ, եւ կատարումն եղեւ բանիս եւ զիս՝ զՍարկաւագս ապիկար եւ յետին գրչաւղակս
եւ կազմող եւ զսպասաւորս իմ, որ յոյժ յուսով սպասաւորեաց. եւ ||(312ա)
խոշորութեան եւ սխալանացն անմեղադիր լինիք, զի յոյժ ի տագնապ ժամանակ էաք. եւ Քրիստոս, որ Տէր է պարգեւաց եւ տուող ողորմութեան, ձեզ՝
յիշողացտ եւ մեզ՝ յիշելոցս ողորմութիւն պարգեւեսցէ. ամէն։
Յիշեսջիք եւ զվարդապետն իմ՝ զԿիրակոս։
Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս հրամանաւ եւ ար[դ]եամբք ամենաւրհնեալ՝ Մամախաթունին եւ ընծաեցաւ Ուշոյ Սուրբ զաւրավարին Սարգսի. մի՛
ոք իշխեսցէ հանել եւ հեռացուցանել ի վկայարանէ Սուրբ Զաւրավարին, եւ
թէ ոք հանդգնի գողանալ, կամ ծախել, կամ այլ ինչ պատճառ՝ դատի յԱստուծոյ եւ մեր մեղացն տէր լինի։
Յիշեսջիք եւ զբարեբարու եղբայրս մեր՝ Յովանէս Հոյրատես:

163
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (90)
Երեւան 4446

Գրիչ՝ Պաւղոս վարդապետ
Վայր՝ Յարատես վանք
ա
133բ Փա[ռք] /// տերութեանն եւ միասնական աստուածութեանն՝ Հաւր
եւ Որդւոյ եւ ամենազաւր Սուրբ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յանսպառ յաւի-
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տեանս յաւիտենից. ամէն...||(134ա) Որով այսմ երանաւետ/// 1||(134բ) գերազարդ եւ գերամաքուր, սուրբ եւ երանաշնորհ քահանայն՝ Տերունական
եւ գերապատիւ քրիստոսասէր հայր նորա՝ զԱսխաթան, ելեալ եւ խընդիր
իբր զիմաստուն վաճառական ի գիւտ պատուական մարգարտի, կամեցեալ
ստանալ զսա գանձ անկողոպտելի եւ լոյս անշիջանելի, յիշատակ անխզելի
եւ յոյս մեծ յաւուրն ապագայ: Եւ ետուն գրել զսա իմոյ՝ մեղաւք լցեալ հոգւոյ՝ Պաւղոսի սոսկանուն վարդապետի, որով իմ հայեցեալ ի յեռափափաք
սէր նոցա, որ առ Աստուած, ետու զանձն յաշխատութիւն, եւ [ի] ծերացեալ
ժամանակի /// 2 ձեռաւք գրեալ աւարտեցի զսա, ընդ հովանեաւ ամենազաւր
աջոյն Յիսուսի, ի դրունս Սուրբ Սիովնի եւ Սուրբ Աստուածածնի եւ Սուրբ
Կարապետին եւ կենսակիր Սուրբ Նշանացս, ի վանս, որ յորջորջի Յարատես,
ի թվականիս ՉԾԹ (1310), ի խանութեանն թաթար[ին] ՝ 3 Խարվանդին եւ ի
թագաւորութեան Հայոց Աւշնին եւ ի հայրապետութեանն Կոստանդեայ,
որոյ թողեալ զկարգ զաւանդութիւն սուրբ հարցն մերոց ընթացաւ զկնի
փռանգաց եւ հոռոմոց, զոր ինքն Տէր Յիսուս հոգասցէ եւ ի վերադիտողութեան Սիւնեաց նահանգիս տեառն Յովանիսի մականուն Ուրպելի՝ արհիական եպիսկոպոսի եւ ճշմարիտ եւ սուրբ իմաստասիրի, ||(133ա) զոր պահեսցէ Քրիստոս Աստուած սուրբ եւ անբիծ յերկար ժամանակաւ ի պարծանս եւ ի լուսաւորութիւն կաթուղիկէ սուրբ եկեղեցոյ, եւ յիշխանութեան
այսմ գաւառի երկու հարազատացն՝ պարոն Բուրթելին եւ պարոն Պուղտային եւ պարոն Չայսարին, զորս պահեսցէ զնոսա Քրիստոս Աստուած պարագայց ամաւք՝ զաւրաւոր եւ յաղթող ի վերայ թշնամեաց խաչին Քրիստոսի։
Եւ արդ, աղաչեմ զամենիսեան սիրովն Աստուծոյ, որք կարդայք եւ լուսաւորիք յաստուածախաւս տառէս, յիշեսջիք աղաւթիւք եւ պաղատանաւք
զստացաւղք սորա՝ զսուրբ եւ զաստուածազարդ քահանայն, զպատուեալն
եւ զզարդարեալն ի Հոգւոյն Սրբոյ՝ զՏէրունական /// եւ զհայր նորա՝ զԱսղաթան, եւ զմայր նորա՝ զԲախտաւորն եւ զկողակիցն իւր՝ զԾամոսկի, եւ զաստուածատուր որդին իւր՝ զԳրիգոր եւ զհարազատսն իւր՝ զՏիրական եւ
զհաւրեղբայրն իւր զփոխեալն առ Քրիստոս, զՏպէլն եւ զամենայն ազգայինսն զկենդանիսն եւ զհանգուցեալսն, որպեսզի Քրիստոս Աստուած զկենդանիսն յերկար ժամանակաւ եւ խոր խաղաղութեամբ պահեսցէ եւ զհանգուցեալսն երկնից արքայութեանն արժանիս արասցէ, անթառամ պսակաւն
պսակեսցէ եւ հարսն ի յառագաստին բազմեցուսցէ։
Յիշեսցէ բարեգութն Աստուած զպատուելի տանուտէրն՝ զՄխիթար։

1
2
3

Մեկ տող ջնջված է (Ա. Ղ.)։
Մեկ տող ջնջված է (Լ. Խ., № 90, էջ 66, ծնթ. 1)։
Փակագծի մեջ առնված «ին» տառերն աղոտ են պահպանվել, կարելի է կարդալ
նաև «թաթարաց» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
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բ
Ձեռնտու՝ Սուզայ
Ես, աղախին եւ ծառայ Տեառն Աստուծոյ՝ Սուզայ, աւգնական եղէ ի գին
սուրբ Աւետարանիս Ճ (100) սպ[իտակ], եւ խնդրեցի, զի յամենայն ամի
Ա(1) աւր պատարագաւ յիշեսցէ զիս՝ Տէրունականն /// 1
գ
135բ Արդ, աղաչեմ զամենիսեան սիրովն Աստուծոյ, ես նուաստ աշխատաւղ սորա՝ Պաւղոս, յիշեսջիք աղաւթիւք եւ զիս ի մեղաց թողութիւն,
ծնաւղաւք մերաւք եւ ամենայն զարմիւք եւ Աստուած զձեզ յիշէ ողորմութեամբ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:

164
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՃԱՇՈՒ ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՈՑ
Երուսաղէմ 1322, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 578

Գրիչ՝ Բարսեղ
Վայր՝ Դարանաղեաց գաւառ
ա
486բ Բայց ես կարաւտ եմ թէ յիշէք,
Եւ պաղատիմ թէ միտ դնէք,
Որ յետ մերում դուք ժառանգէք,
Զի մեր երկոցս փոխատրէք։
Աղաւթիւք ձեր առ Տէր մաղթէք,
Մաքուր վարուք յողորմ ածէք,
Սիրով Հոգւոյն ի գութ շարժէք,
Սերտ հաւատով բռնաբարէք։
Ս[ահման] ՞ զիւրոյ բնութեան պահել,
Զգործս ձեռաց անտես չառնել,
Աղաչանաց մերոց լսել.
Զմեր յոքնակի մեղս ջնջել։
Ի միւսանգամ Իւր գալստեան,
Զհաւատացեալս իւր հաւաքել,
Բարոյն գեղոյ տեսաւղ լինել,
Զանանց բարիսն վայելել։
Լրութամբ ի նոյն հեզ յարմարել,
Որք ի մաղթանս մեր եկեալ,
Եւ որ ի [մեզ ] ՞ արգահատեալ,
ԶՀայր ընդ Որդոյ փառաւորել,
Եւ Սուրբ Հոգւոյն երկրպագել։
1

Երկու տող ջնջված է (Լ. Խ., անդ, էջ 67, ծնթ. 1)։
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Յաւարտումն եղեալ այս գիր ի թւաբերութեանս Հայոց ի ՉԾ՞ եւ Թ (1310)
ի գաւառիս Դարանաղեաց, առ ոտս սրբոյ Հաւրս մերոյ եւ Լուսաւորչի Սուրբ
Դամբարանի, յԱնապատեր կոչեցեալ ուխտս։ Բայց վասն թագաւորութեան
մերոյ գրոհի եւ հայրապետութան զինչ պարտ է ասել, զի երկրորդ մեզ
եղեալ Եզր, մանաւանդ թէ ինքեանցն եղալ այնքան որպէս նա. իսկ մեք ոչ
կարծեաւք ի ճշմարտութեան գենացեալք, զյուսոյն մերոյ Յիսուսի բուռն
հարցուք պահել զմեզ, որ է աւրհնեալ յաւիտենաս. ամէն։
բ
425բ Զնուաստ գրաւղ տառիս՝ զԲարսեղ, աղաչեմ յիշել ի Տէր, յորս եւ
դուք լիջիք յիշեալ։

165
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (93)
Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 445-446
(Տիգրանակերտ)

Գրիչ՝ Գրիգոր
Վայր՝ Դարանաղեաց գաւառ,
Մանէ այր
ա
Գրեալ ի թվ[ին] ՉԾԹ (1310), ի գաւառին Դարանաղեաց, ի սուրբ եւ
հռչակաւոր ուխտս Ս[ուրբ] Գրիգոր, մերձ առ դամբարան Ս[ուրբ] Լուսաւորչին, ի լերին Սեպուհ եւ, Մանէ այր կոչեցեալ... ձեռամբ սուտանուն Գրիգորի...։ Ստացաւ զսա... եղբայրն մեր՝ Տաւնական յիշատակ իւր եւ ծնողացն
իւրոց...
բ
Յիշատակ է Աւետարանս Խոսրովենց Ձորենւոյն, որ առաւ յիւր հալալ
վաստակոց եւ եդ յիշատակ ի դուռն Կարմիր խաչին1։

166
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵՂԻՇԷԻ (94)
Երեւան 4809

ա

Գրիչ՝ Վարդան
Վայր՝ [Վան քաղաք] ՞

212ա Փառք ամենաշնորհ եւ պարգեւայբաշխ Քո տէրութեանդ, բոլորիցս
1

«Դըպնէ գեղին մօտ կը կարծուի Կարմիր խաչ» (ծանոթ. Գ. Սրվանձտյանի), (Լ. Խ.,
№ 93, էջ 73, ծնթ. 1)։
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գոացուցիչ եւ խնամող Էիցս, որ ըստ մշտաբուղխ Քո գթութեանց եւ յիմ
սխալաւղ եւ դիւրա[ղ]թելի անձս ն[ե]րողապէս գթացեալ, արժանացուցեր
զփոքրս զայս զիմոց ձեռացս զպտուղ՝ գլխաւորել եւ ընծաել առաջի Քո:
Զոր բազում բաղձանաւք եւ յոյժ տենչանաւք ի բազում ամաց փափագէի
սմայ, յաղագս որո երկրպագութիւն Քեզ եւ փառաւորութեամբ պատիւ ըստ
կարի վերառաքեցի Աստուած, այլեւ մաղթանս պաղատանաւք: Ընկալ Տէր
հաշտութեամբ ողորմածաբար ըստ երկուց լումաիցն առ ի փրկանս իմո աղքատ հոգուս յանկաշառ եւ իրաւացի ա[տենի]ն, որ բանք սպառին [եւ]
գործք թագաւորեն, յորում միայն տիրէ եւ աւգնէ ճշմարտութիւն եւ արդարութիւն: ||
212բ Եւ արդ, ես՝ մեղաւոր եւ անարժանս Վարդան, ցանկացող եղէ այս
սուրբ տառիս՝ չարչարանաց սուրբ Վարդանցն, զոր ունէի փափագ բազում
ամաց, եւ կամաւ կամեցողին բարեաց յանկեալ աւարտեցի զսա բազում աշխատանաւք, եւ ետու զսա ընծա Սուրբ [Գէորգայ Զաւրաւարի]1, որ է ի Վան
քաղաքի, հանդեպ Սուրբ ուխտին Վարագայ։
Բայց գրեցաւ սա ի թվականութեանն Հաոց ՉԾԹ (1310), ի նեղ եւ յանբարի ժամանակի։
Արդ, որ կարդէք կամ աւրինակէք, մեղաց իմոց թողութիւն խնդրեցէք
յԱստուծոյ, եւ ծնողաց իմոց, եւ եղբար[ց] եւ համաւրէն ննջեցելոց իմոց, եւ
երջանիկ վարդապետին իմո՝ Տիրացու սուրբ եւ խաչընդյուս կրաւնաւորին.
եւ յիշաւղքդ յիշեալ լիջիք յԱստուծոյ կրկին կենաւք եւ Բ (2) աշխարհաւք.
ամէն, բարեխաւսութեամբ սուրբ Վարդանացն: ||
213ա Եւ արդ, չիք [ո]ք որ ունի իշխանութիւն ի վերա սորայ, ոչ յիմոց եւ
ոչ յաւտարաց։ Բայց տէր եւ իշխող սորայ Աստուած է եւ սուրբ առաքեալքս:
Քանզի ես յաւժա[ր] կամաւք ետու զսա Սուրբ Առաքելոցն Պետրոսի եւ
Պաւղ[ոսի]՝ յիշատակ բարի ինձ եւ ծնողաց իմոց, եւ եղբարց, եւ ամուսնո
իմո, եւ զաւակի իմո՝ Զաքարիոյ: Եւ մի՛ ոք իշխեսցէ հեռացուցանել զսա ի
դրանէ Սուրբ Առաքելոցս Պետր[ոսի]եւ Պաւղո[սի], գրաւ կնելով, եւ [ծ]ախել, եւ կամ գողանալով կամ այլ իրիք պատճառանաւք: Եւ եթե յանդգնեսցի ոք, հեռացեալ լիցի ինքն յողորմութենէն Աստուծոյ, եւ անէծս զՅուդաին
առցէ2։ Բայց եթե խնդրեսցէն զսա վասն կարդալո կամ աւրինակելո, մի՛
խնաեսցեն, վասն զի զսա այսր աղագաւ եմ գրել, զի ամենեքեան աւգտեսցին եւ մեղաց իմոց թ[ո]ղութիւն խնդրեսցէն յԱստուծոյ. որում փառք յաւիտեանս. ամէ[ն]:
1

2

Հիշատակարանում ամենուրեք ջնջված է նվերը ստացող վանքի անունը և ավելացված ձեռագրի հետագա տեր «Պետրոսի եւ Պաւղոսի առաքելոց» վանքանունը,
նախկին սեփականատիրոջ անունը մատիտով գրված է տողամիջում մեզ անհայտ
ձեռագրով (Լ. Խ., № 94, էջ 70, ծնթ. 3)։
Այլ ձեռքով ավելացված է «Առաքելոցն Պետրոսի եւ Պաւղոսի». նախադասությունը
այստեղ տրված է շեղ (տե՛ս «գ» հիշատակարան), (Ա. Ղ.)։
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բ
Ստացողի
95ա Քրիստոս Աստուած, Քո անհատ ողորմութեամբդ եւ անսպառ գթությամբդ ողորմեա՛յ ստացողի եւ գրողի սորա՝ Վարդան անարժան եւ մեղաւոր քահանայի, ընդ նմին ծնաւղաց եւ եղբարց իմոց, եւ համաւրէն ննջեցելեաց իմոց. ամէն: Եւ որդոյ իմո՝ Զաքարիոյ, եւ մաւր իւրում. ամէն:
գ
Յետագայի
Ստացող՝ Աւագ, Շարաֆ
213բ Եւ արդ ես՝ տէր Աւագս եւ Շարաֆս ցանկացող եղաք այս հոգեւոր
գանձուցս Սրբոց Վարդանանց Պատմութեանցս, եւ աւգնեցաք ի գին սորայ
մասն ինչ զբաժին հոգւոց մերոց ի հալալ յարդեանց, եւ տուաք զսայ յիշատակ բարի մեզ եւ ծնողաց մերոց ի Սուրբ Առաքեալքն Պաւղոս եւ Պետրոս,
որ է ի Վան քաղաքի:
Ո՜վ սուրբ առաքեալք Քրիստոսի՝ Պետրոս եւ Պաւղոս, քաղցրութեամբ
ընկալայք ի մէնջ զկամաւոր ընձայս, որ մատուցաւ ձեզ: Եւ բարէխաւսութեամբ ձերով եւ սրբոց Վարդանանցն ողորմեսցի մեզ Քրիստոս յաւուր մեծի գալստեանն Իւրոյ, ուր ամենայն բանք [ս]պառին եւ գործք մարդկան
թագաւորին:
Ո՜վ [սուր]բ [ք]ահանայք, որք այժմ էք ի դրան Սուրբ Առաքելոցդ եւ որք
յետոյ գայք, որք կարդէք կամ աւրինակէք եւ աւ[գ]տիք ի սմանէ, զիս՝ զտէր
Աւագս, եւ զքոյր իմ՝ զՇարաֆ աղաչեմ յիշել եւ բոլորով սրտի[ւ] Քրիստոս
ողորմի ասել ի բաւանդակ մտաց, եւ զ[Աստուծոյ] /// [յո]յսն ամենեցուն մեզ
եւ ձեզ ողորմեսցի կրկին կենաւք եւ Բ (2) աշխարհաւք աւրհնութեամբ եւ
սիրալի քաղցրութեամբ աստ եւ ի հանդերձեալ միւսանգամ գալըստեանն
Իւրոյ. ամէն եղիցի, եղիցի1:

167
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՅԱՂԱԳՍ ՄԱՐԴԵՂՈՒԹԵԱՆ
ՔՐԻՍՏՈՍԻ (95)
Մատենադարան Հայկական թարգմանութեան, էջ 196

Գրիչ՝ Յոհան քահանայ
Վայր՝ Վանայ գաւառ, Աւանց գիւղ
...Գրեալ յիշատակ Գէորգ կրաւնաւոր քահանայի... ձեռամբ Յոհաննու
գծագրող քահանայի, ի հայրապետութեան Զաքարէի Հայոց կաթողիկոսի եւ
1

Առաջին հրատարակության մեջ միայն 212բ և 213ա համառոտ հիշատակարաններն են: Հիշատակարանային ավելացումների և հետագայի այս հիշատակարանի
գիրը նույն` ԺԴ դարի է (Ա. Ղ.)։
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յառաջնորդութեան գերահռչակ Սուրբ ուխտիս Վարագայ համաշունչ եղբարց՝ տէր Սարգսի եւ տէր Պետրոսի, որք հեզութեամբ եւ հանդարտութեամբ հովուէն զբանաւոր հաւտս...: Գրեցաւ ի գաւառիս Վանայ, ի գիւղն
Աւանց, ընդ հովանեաւ Սուրբ Յովհաննու Կարապետին եւ Սրբոյն Գրիգորի
Հայոց Լուսաւորչին1։

168
ՄԱՇՏՈՑ (91)
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 116
(Լիմ)

Գրիչ՝ Աբրահամ կրաւնաւոր
Վայր՝ Լիմ կղզի
... Իսկ կատարեցաւ սա ի յարմարական եւ գեղեցիկ մենաստանիս՝ ի
կղզիս, որ կոչի Լիմն, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ Կարապետին եւ Սրբոյն Գէորգեայ նորակազմ տաճարիս եւ ամենայաղթ Աջիս, ի
հայրապետութեան տեառն Զաքարիայի, որ է ամենեւին բարի, աննենգ եւ
անցասումն, նմանեալ աթոռակալին իւրոյ սուրբ Գրիգորի խոնարհութեամբն եւ համբերութեամբն, որ եւ նա ի մէջ թունաւոր օձիցն համբերեալ
հնգետասան ամ, նոյնպէս եւ սա ի դառն եւ վշտաբեր ժամանակիս, ի մէջ
անօրինաց եւ արիւնարբու գազանաց ազգին նետողաց, որ հանապազ խոցեն եւ վիրաւորեն ի հոգի եւ ի մարմին։ Զոր Տէր Աստուած հալածական եւ
նկուն արասցէ զամենայն թշնամիս իւր՝ զերեւելիսն եւ զաներեւոյթսն, եւ
ինք ընդ երկայն աւուրս արասցէ ի փառս իւրում եւ ի պարծանս մեր. ամէն։
Եւ ի թուաբերութանս Հայոց ՉԾԹ (1310), ի յառաջնորդութիւն սուրբ ուխտիս պատուական եպիսկոպոսիս տէր Յովհաննու, որ ի յառաջնորդութեան
իւրում մեզ հանգիստ շնորհեաց։ Եւ ստացայ զսա ի յարդար վաստակոց
իմոց [ես] ՝ Աբրահամ կրօնաւոր, եւ իմ մեղսամած մատամբ գծագրեցի եւ
ընծայեցի զսա ի դուռն Սուրբ Գէորգեայ տաճարիս, ի պայծառութիւն եւ ի
վայելումն մանկանց Սիովնի, զոր վերստին նորոգեաց բարի հովիւն եւ հովուապետն տէր Զաքարիա, որ է կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց։

1

Նույնը տպված է նաև Գ. Սրվանձտյանի «Թորոս Աղբար»-ում (Թորոս Աղբար, հ. Բ,
էջ 411), (Լ. Խ., № 95, էջ 71, ծնթ. 1)։
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169
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (99)
Երեւան 3985

Գրիչ՝ Սերոբէ քահանայ
Վայր՝ Թէոդոյպաւլիս քաղաք
290բ Փառք Սրբոյ Երրորդութեանն, յաւիտեանս. ամէն:
Գրեցաւ սուրբ եւ աստուածաին տառք բարձրաբան սուրբ աւետարանաչացն ձեռամբ անարաժան եւ յետնորդ քահանայի, որ Սերոբէ անուն կոչի։
Արդ, աղաչեմ զդասս լուսերամից, յիշման արժանի առնել զմեզ, եւ զբազմաշխատ ծնողսն մեր՝ զՊետրոս քահանայ եւ զբարեպաշտութեամբ լցեալ
մայրն իմ, եւ զհամաւրէն մերձակայս մեր, եւ որ սրտի մտաւք զԱմէնն
ասասցէն, նոքա եւս յիշեալ լիցին ի Տեառնէ։ Գրեցաւ սայ ի հռչակաւոր աւրինակէ. թվ[ին] ՉԾԹ (1310) ի քաղաքիս Թէոդոյպաւլիս, ի դրան Սուրբ Կարապետիս եւ Սուրբ Զաւրավարիս։

170
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (100)
Երեւան 5556

Գրիչ՝ Կարապետ երէց
Վայր՝ Եզնկայ մայրաքաղաք
ա
281ա Արդ, ի թվաբերութեան Հայկազեան տումարիս, որ է թիւս եկեալ ի
ՉԾԹ (1310) կատարեցաւ, ի թիւ յունվարի ամսոյն, ի յաւրն, որ է Ը (8), ի
հայրապետութեան տեառն Կոստանդնայ եւ ի թագաւորութեան Աւշինի, ի
մայրաքաղաքս յԵզնկաս, առ աթոռակալութիւնս տեառնս Սարգսիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Կաթուղիկէիս՝ աստուածաբնակ սուրբ տաճարիս, ձեռամբ
իմոյ՝ մեղուցեալ եւ անարժան քահանայիս Կարապետիս, յետնեալ, անիմաստ եւ փցուն գծագրիս:
Գրեցաւ գանձս աստուածային եւ յորդառատ վտակքս, չորեքկուսի
գետքս յորդաբուխս, որ գնացիւքն իւրեանց ոռոգանեն զոլորտս տիեզերաց,
բըղխեն ի Հաւրէ եւ յՈրդւոյ եւ ի Հոգոյն Սրբոյ եւ լուսաւորեն զամենայն հոգիս մարդկան եւ ի գիտութիւն ճշմարտութեան եկեսցեն:
Արդ, դուք, որդիք լուսոյ, մանկունք վերին առագաստի, որք հանդիպիք
սուրբ Աւետարանիս, թողութեան զմեզ արժանի արարէ՛ք, թէ՝ Տէր զՅիսուս
զիւր մեղքն թող եւ արժանի արայ երկնից արքայութեանդ՝ զԿ[ա]ր[ապետ]
երէցն եւ զիւր ծնողսն, որ յայսմ տարոջս տղայն իմ՝ Թորոս յԱստուած փո177
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խեցաւ. Քրիստոս դասէ ընդ մանկանցն դասս, եւ զիմ ծնոխսն առ Քրիստոս
հանգուցեալսն՝ զԳրիգորն եւ զՀազրեւարթն. եւ ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս, ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած, որ ողորմածն է յամենայնի.
[ա]մէն:
բ
Ստացող՝ Պաւղոս քահանայ
282բ Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ աւետարանչացն՝ Մաթէոսի եւ Մարկոսի, Ղուկասու եւ Յոհաննու բարեխաւսութեամբն, ողորմեա՛ ստացողի
սուրբ Աւետարանիս՝ հարկեւոր քահանային Պաւղոսի եւ իւր ծնողացն,
հաւրն՝ Պետրոսին, եւ մաւրն՝ Շնոհուորին, եւ կենակցին իւրոյ՝ Դանախաթունին եւ երկու զաւակացն իւրեանց՝ Կարապետին եւ Յովանիսին, եւ ամենայն
արեան մերձաւորացն իւրոց, կենդանեացն եւ հանգուցելոցն առ Քրիստոս:
Աղաչեմ, զընթերցողսդ եւ զլսողսդ, բերան մի Աստուած ողորմի ասել
ստացողի գրոցս, եւ Աստուած ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի. ամէն:
219ա Զստացող սորա՝ զՊաւղոս քահանայ եւ զծնողսն իւր յիշեցէ՛ք առ
Աստուած, եւ Աստուած ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի առհասարակ, որ է աւրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն:
Քրիստոս Աստուած, ողորմեա՛ ամենայն հաւատացելոց, եւս առաւել
ստացողի սորա՝ Պաւղոս քահանային եւ իւր կենակցին՝ Դանախաթունին եւ
զաւակացն՝ Շաշուին եւ Բուսկէն, զոր Տէր Աստուած վայելել տացէ. ամէն1 :

171
ԳԱՆՁԱՐԱՆ (101)
(Հին խմբագրութիւն)
Երեւան 2061

Գրիչ՝ Կարապետ
Վայր՝ Տիրաշէն, [Եկեղեաց գաւառ]
116բ Փա՜ռք Սուրբ Երրորդութեանն, զուգափառ եւ համապատիւ տէրութեանն՝ Հաւր եւ Որդո եւ Հոգոյն Սրբո, երիցն անբաւից եւ համայնից, բարեաց պատճառի եւ միոյ աստուածութեանն եւ զաւրութեանն եւ արարչական գըթութեամբ արարածոց նախախնամողին, յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն: ||
117ա Արդ, գրեցաւ Գանձատետրս ընդ հովանեաւ Սրբոյ Աստուածածնիս եւ կենսակիր Սուրբ Նշանիս, ի Տիրաշէնն, ձեռամբ յոգնամեղ տխմար
1

Առաջին հրատարակության մեջ «ա» հիշատարանը համառոտ է և բացակայում է
«բ» հիշատակարանը (Լ. Խ., № 100, էջ 73), (Ա. Ղ.)։
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գրչի՝ Կարապ[ետի]. ՉԾԹ (1310)։ Արդ, ստացաւ ըզսա Ներսէս քահ[անայ] ի
Մղաջրու, յիշատակ իւր եւ <իր> զարմից իւրոց՝ Շահին եւ Թանկշահին, իւր
ամուսնոյն՝ Թիմատիկնայ, եւ իր փեսին՝ Արեւշահին։ Ամենայն սրբոց բարեխաւսութեամբ Քրիստոս Աստուած թողու զիւրեանց յանցանքն յԻւր միւսանգամ գալուստն։
բ
107ա Զաստուածապատիւ քահանայքն զՄղաջրո՝ Յոհաննէս, զՍտեփանոս, զԲանարգէս, զՄխիթարն եւ զՄարտիւրոսն եւ զՅովասափն եւ զՆերսէս
քահանա, որ ստացաւ զկտակս, յիշեսջի՛ք ի Տէր՝ մնալ անփորձ յաստիս եւ ի
հանդերձեալն1:

172
ՇԱՐԱԿՆՈՑ (102)
Երեւան 7034

Գրիչ՝ Իգնատիոս
Վայր՝ [Կիլիկիա], Ձորոյ վանք
ա
300բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն:
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թուիս ՉԾԹ (1310), ձեռամբ անպիտան եւ
անարժան քահանայի՝ Իգնատիոսի, ի մենաստանիս, որ կոչի Ձորոյ վանք,
ընդ հովանեաւ Սրբուհոյ Աստուածածնիս, ի վայելումն մանկանց Նոր Սիովն[ի], ի լաւ եւ յընտիր աւրինակէ։ Որք աւգտիք ի սմանէ ուսմամբ կամ գաղափարաւ, սրտի մտաւք յիշեսջիք զգծող սորա՝ զԻգնատիոս, եւ զազգայինսն
մեր. եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի ի միւսանգամ գալուստն. ամէն։
բ
Ստացող՝ Մատթէոս
313ա Փառք ամենայսուրբ Երրոր[դութեանն] ՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ
Հոգոյն յաւիտեանս:
Արդ, ես՝ տէր Մատթէոսս, որ առի զՇարակնոցս [ՉԾԹ] ՞ 2 ի հալալ [ընչից] իմոց յիշատակ ինձ եւ ծն[ողաց] /// հ[ո]ր [Ս]ուլթանդատին եւ /// եւ
[ք]ուչն իմոյ՝ Մախմուրին եւ եղբարց իմոց՝ Միրզին, եւ Միրաքին եւ Աւետիկին, եւ եղբարց իմոց հանգուցեալ ի Քրիստոս՝ [Խուտ]այվերտէ, Քաղբաթին, Ամիրին եւ եղբարորդոցն իմոց՝ Քաղբաթին, Թաղրիվէրմիշին, Սուքիասին ///բաղիչին, Արարիչն Աստուած ընդ երկա[յ]ն աւուրս պահէ3։
1
2
3

Հիշատակարանը առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., № 101, էջ 7374), (Ա. Ղ.)։
Թվականը հետագայում մաքրված, հազիվ նշմարելի է ՉԾ (Ա. Մ.)։
Ստացող Մատթեոսի հիշատակարանը առաջին հրատարակության մեջ բացակայում
է (Լ. Խ., № 102, էջ 74), (Ա. Մ.)։
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173
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (Ա),
ԺԱՄԱԳԻՐՔ (Բ), ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ (Գ),
ՏՕՆԱՑՈՅՑ (Դ)
Երուսաղէմ 1946, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 497-499

Գրիչ՝ Յոհաննէս
Վայր՝ Սկեւռայի անապատ
ա
285ա Փառք ամենասուրբ Երրորութեանն՝ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Յաշխարհական ծովուս բազմաժղոր, ի մարմնական անճահ տարբերութեանց, իբր ի բքախառն հողմոց ալեկոծեալս, ես՝ ողորմելի գերիս, եւ ամենայն մեղաց լիապէս գործաւղս՝ Յոհաննէս, որ յառաջին չարեաց մինչ ի
վերջինսն՝ հանդերձ միջոցաւքն, ոչ ինչ թողի զոր ոչ գործեցի եւ անյուսալի
դեգերանաւք կամ յայս ծովուս միջի, անմակոյկ եւ առանց նաւուղի, ընդ յոլով անդէպ հոգս անցեալ եւ զիշխանն՝ ծառայ եւ զաղախինն՝ տիկին բանականիս եդի եւ ոչ այլ ինչ նկատեմ զիս, քան թէ տարագրեալ ի ստոյգն կենաց, եւ զոր ասեմս չէ սուտ, զի դեռեւս զպակասն ասեմ։
Այլ սակայն Աստուծոյ ողորմութեանցն ակնկալեալ, անձին երկաւք, կուրացեալս ի լուսոյ մարմնաւոր աչաց, սկսայ զսուրբ զայս աւետաբերս կենաց, զԱւետարանս Տեառն յուսոյ եւ Աստուծոյ, զի թերեւս սփոփիմ սովաւ։
Այլ սովորական վատթարն գործ՝ յերկարմամբն բնութիւն առ իս դարձաւ,
եւ ներումն, որ աստ, եւ սաստն որ ի սմանէ, ոչ ինչ ազդեն ի կարծր եւ յապառուն գերեալ միտս, այլ կամ կապեալ կաշկանդեալ, եւ կարկամեալ չարաչար, իբրեւ զութուտասնամեայ հիւանդն, եւ ոչ կարեմ հայել յերկինս ի
վեր՝ թեեւ կամիմ, զի լուծեալ եւ քայքայեալ անզաւր արար զիս բնութեանս
թշնամին։
Եւ արդ, թեպէտ եւ յայսպիսի մեծ վտանկէս պաշարեալ եմ, եւ ղերի եւ
ծառայ լիեալ մեղաց, եւ տիրականս ազդմամբ, ոչ բախեմ զԱստուծոյ ողորմութեանն դուռն թե բաց, բայց Աստուած, որ մարդասիրական Իւր գթովն
անտես արար այժմ զամենայն զայս ոճրագործութիւնս որ է յիս, ներեց՝ զի
սկսայ, եւ խնամեց՝ զի կատարեցի։ Քանզի մեծ բաղձմամբ լցեալ էր սիրտ
իմ, զի յայսմ աւրինակէս զսա ստանայի։
Եւ յայս խնդիր ոչ դուզնաքեայ ժամանակ իբր հրով վառեալ, սորին սիրով որպէս ի տապակ այրեցեալ միշտ մաշէի, եւ զի ոչ կատարէր՝ խռովէի,
եւ դեգերեալ տատանէի։ Եւ զի չէր իսկ վարկպարազի զոր կատարմանն յուսով մնայի. քանզի էր ուղղեալ զսա՝ եւ հարստացուցեալ ցանգաւք եւ նախադրութեամբք երջանկին եւ հզաւր զաւրեղին ի խումբս րաբունեաց մե180
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ծին՝ Գէորգեայ, եւ ամենայն իրողութեամբ լի եւ պատարուն զարդարեալ եւ
վճիտ եւ սեռն բայիւք եւ բառիւք եւ բաժանմամբք, որպէս եւ տեսանիսս
իսկ։ Եւ իմաստնոց միայն է յայտ, թե որպէս կամ զինչ կայ ամբարեալ մթերք
բարեաց բանի եւ գծի եւ առոգմամբ քերական արուեստի, զոր թե ոք մանրամասնաբար ի սմա նայեսցի, գտցէ զսա հանգոյն եւ քատակ Սրբոց Թարգմանչացն սարասի, եւ յաւգտելն յոլով քան թէ սակաւ մխիթարի։
Եւ այս իղձ, որ ի վաղնջուց, որպէս ասացի, խորովէր զիս սքանչելի տոչորմամբ, մոռանալ եւ անտես ետ առնել ինձ զչար վարս ըստ հոգւոյ եւ
զկուրութիւնս ըստ մարմնոյ։ Եւ թեպէտ խարէր դառն կեղեքմամբ մտացս
անաչառն զիս դատ, սակայն համարձակեցայ ի գրել՝ վերագոյն յուսոյն
աղագաւ. եւ բարերարն Աստուած աւժընդակ կամաւք ձեռն ետ ի կատարումն։ Զի նորա կամելովն եղեւ սկիզբն, եւ պահեցաք միջոցաւ ի խնամոցն
եւ հասաք գթովն ի զրաւ։
Որ ունի ընդ ինքեան զպրակսն գերունակ առաքելոցն գնդի, հանդերձ
սիրեցեալ աշակերտին Յոհաննու Յայտնութեամբն, եւ անաւթոյն ընտրութեան սրբոյն Պաւղոսի ԴԺ(14)-ան թղթովքն, որք են տիրականիս ի մեզ
զգաստացուցիչ, եւ ի պայազատն Աստուծոյ որդեղրութիւնն հաւատով, յուսով, եւ սիրով, ամրացուցիչ եւ պնդակազմ առաջնորդք, եւ երկնային
կեանցն քարոզք, եւ աստի անդ հրաւիրակք եւ մխիթարիչք, նաեւ ամենայն
բարեաց աւանդիչք, եւ առ Աստուած եւ աստուածայինսն զունկնդիրսն
ածիչք, եւ մարմնոյ եւ հոգւոյ դարմանիչք, եւ փարթամացուցիչք, եւ դարձելոց ի մեղաց առ Տէր՝ յորդորիչք։
Վասն որոյ երկրպագելով լինիմ շնորհակալ, եւ գոհանամ զանեզրական
բարւոյն Աստուծոյ զխնամոցն, որ արժանի արար զանոպա եւ զբեւր չարեաւք լցեալս հասանել այս բարձրագոյն խնդրոյ։ Գոհացարուք եւ դուք
սրտայորդոր մտաւք զԱստուծոյ, զի որպէս հաւատամ, դարձուսցէ զիս եւ ի
մեղաց ձերով աղաւթիւք, եւ զերծուսցէ ի սպառնալեաց որդանցն եւ խաւարին եւ հրոյն։
Եւ ես՝ մեղաւորս յերեսս անկեալ աղաչեմ զժառանգաւղսդ եւ զհանդիպաւղսդ սրբոյ այս կտակացս, մեղաւորիս Յոհանիսի թողութիւն յԱստուծոյ
խնդրեցէք, նաեւ մաւրն իմոյ՝ Մինայի, քանզի ոչ թե վասն մարմնական շահից զսա գրեցի, այլ վասն յուսոյն, որ առ Աստուած, զի յաղաւթից սրբոցդ
մխիթարեցայց. զայս ունիմ ինձ գանձ անկողոպուտ. աղաչեմ մի՛ անտես
առնէք զեղկելիս, զի կարաւղ է Աստուած ի ձեռն սուրբ ձեր խնդրոցն ողորմել մեղաւորիս. եւ սխալանացս ներեցէք եւ սիրով խոնարհեալ ուղղեցէք,
զի որչափ էր ի մեզ կար՝ ջանացաք. եւ թե գտանի սխալ՝ մեք ոչ իմացաք,
բայց գիտնոցն կրկին մաղթեմ ուղղել։
Եւ աշխատաւորացն եւ երախտաւորացն ի սա վարձս բարիս տացէ Աստուած, եւ որք յիշէքդ զմեզ, Որդին Աստուծոյ եւ զձեզ յիշեսցէ եւ ողորմութեանցն Իւր արժանի արասցէ հանդերձ ամենայն հաւատացելովք ի Քրիստոս Յիսուս՝ ի Տէր մեր։
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Գիտէք, եղբարք, զի է սովորութիւն ոմանց, որ վերջին ժառանգաւորք
գրոցն զառաջնոյն զանունն կու ջնջեն եւ զիւրեանցն կու գրեն, եւ չար է սովորութիւնս այս. աղաչեմ մի՛ գործել զչարդ զայդ մեծ. ապա թէ արժան է
գրելոյ, գրեսցէ զիւր անունն յայլում տեղւոջ եւ զառաջնոյն մի՛ ջնջեսցէ
անուն կամ գիր. եւ որ ոք յայս յանդգնի եւ ջնջէ, ինքն ջնջի ի կենաց գրոյն ո
ոք եւ իցէ, եթե մեծ ոք եւ կամ փոքր։
Եւ մխիթարիչ Հոգին Աստուած Հարբ եւ Միածին Բանիւն տայ մեզ դարձ
ի մեղաց յայսմ աշխարհի, եւ մասն բարեաց ի հանդերձեալն. եւ որք ընթեռնուն զսա՝ բանա զմիտս եւ մխիթարէ յուսով անսպառ բարեացն, եւ ատել
տա զոր երեւիսս, եւ միայն սիրել եւ վասն ապառնի պսակացն վաստակել,
եւ նմին ակն ունել ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
Գրեցաւ ՉԾԹ (1310), ի նոյեմբեր Ա (1), յանապատս Սկեւռայ, մերձ ի
Լամ[բ]րուն դղեակ։
Զաստուածասէր եւ բարեպաշտ իշխանաց իշխանն՝ զտէրն Կաւռիկաւսոյ՝
զպարոն Աւշին յիշեցէ՛ք, ով սուրբ ընթերցողք եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք նմա ի Քրիստոսէ, եւ ծնողաց իւրոց, եւ Տէր ձեզ ողորմեսցի ի գալստեանն Իւրում. ամէն, ամէն։
բ
384ա Զմեղաւորս՝ Յոհանէս, եւ զմայրն իմ՝ զՄինա, յիշեցէ՛ք ի մեղաց թողութիւն, աստուածասէր ընթերցաւղք, եւ մի՛ մեղադրէք, զի յաչաց լուսոյ
նուազեալ եմ։ ՉԾԹ (1310)։
գ
476բ Պատուեալք յԱստուծոյ եւ ի Քրիստոս եղբարք սուրբք, որք յինչեւիցէ պատճառս հանդիպիք սուրբ այս գրոցս՝ զմեղաւորս Յոհանէս, որ շատ
աշխատութեամբ եւ կուրացեալ աչաւք ստացայ զսա, յիշեցէ՛ք առ ողորմածն
Աստուած, նաեւ զմայրն իմ՝ զՄինա, եւ սրտի մտաւք թողութիւն խնդրեցէք,
եւ անուն կամ գիր մի՛ քերէք, եւ Տէր զձերն թողցէ. ամէն։
դ
710բ Զմեղաւորս Յոհաննէս, որ պակասեալս եմ ի լուսոյ աչացս, եւ երկաւք անձին գրեցի զսա, յիշեցէ՛ք ի մեղաց թողութիւն, եւ Տէր Յիսուս Քրիստոս զձեր սխալանսն թողցէ, եւ որոց. Ամէն ասեն։
Գրեցաւ յանբարի ժամանակ, յաւրինակէ սուրբ վարդապետին Գէորգեայ։
Զժառանգաւղսդ աղաչեմ խնամաւք վաստակել ի սմա, զի ծանր տառապանաւք գրեցի զսա եւ որ խնայէ՝ ինքն խնամի յԱստուծոյ. ամէն։
ե
754ա Ո՜վ սուրբ եղղարք, որ պատահէք սուրբ մատ[ե]նիս, գիտացէք զի
յերջանիկ վարդապետ Գեորգեա ձեռամբ գրելոցն փոխեցի զսա ոչ աւելի եւ
ոչ պակաս։ Յորժամ տեսանէք շրջեալ կամ փոխեալ ինչ բան, մի՛ կարծեք
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թեւր եւ կամ անձնահաճութիւնս. զի նա ի Մեծէն Խոսրովայ աւրինակէն
այսպէս կարգեաց զսա։ Եւ յաւգտիլն զմեղաւոր գրողս՝ Յոհանէս յիշեցէ՛ք ի
թողութիւն անեզր եւ անծայր իմ մեղացն, եւ Տէր Յիսուս Քրիստոս զձերն
թողու. ամէն։

174
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Տ. Պալեան, Ցուցակ Կեսարիոյ եւ Դանիէլի վանուց 45 (1), էջ 71-72 1

Գրիչ՝ Հեթում Քաջկոնց
Վայր՝ Դրազարկ
ա
293բ Փառք...։ Արդ, գրեցաւ աստուածախաւս Աւետարանս, ի թուականիս Հայոց ԷՃԾԹ (1310), ի մեծահռչակ Սուրբ ուխտս Դրազարկ, ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդնա եւ առաջնորդ սուրբ ուխ[տ]իս Կոստանդնա եւ ի թագաւորութեանն Աւշնի որդւոյ Լեւոն թագաւորի եւ ձեռամբ իմով
ընուաստ եւ անարժան եւ անպիտան կրաւնաւորի Հեթմի, որ մականուն
Քաջկոնց կոչի։ Յերեսս անկեալ ամենեցուն աղերսալի աղաչեմ, յիշեսջիկ ի
Տէր, Աստուածն ամենայնի զծընաւղն իմ եւ եղբ[այր]ն իմ, եւ Աստուած ձեզ՝
յիշողացդ ողորմեսցի Տէր Աստուած. եւ որ զԱմէնն ասեն։ Եւ Նըմայ փառք
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ Եղբարք, վասն խոշորութեանս եւ սըղալանցս մի՛ մեղադիր լինիք, զի չէի հմուտ գրչի։
բ
139բ Դատապարտ ծառայս Աստուծոյ եւ ձեր, սուտանուն կրաւնաւորս՝
Հեթում, յերես անգեալ աղաչեմ զհամայն պատահողք սուրբ տառիս՝ զընթերցողդ եւ զլսողքդ, յիշել առաջի Քրիստոսի զծնողսն իմ, հայր եւ զմայր եւ
զամենայն ազգատոհմն իմ ի բարին Քրիստոս, որում վայել է փառք եւ երկրպագութիւն ընդ Հաւր եւ ընդ Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտեանս. ամէն։
Եւ զիս՝ զբազմամեղս Գրիգոր նուաստ երէցս եւ զծնողս յիշէ. ամէն2։

1

2

Ձեռագիրը կա նաև Գ. Տէր-Վարդանյանի կազմած Պալեան «Ցուցակի» «Ընդհանուր
աղիւսակ ձեռագրաց Կեսարիոյ Ս. Կարապետ, Ս. Դանիէլ վանորէից եւ մասնաւորաց»-ում, բ. Կեսարիոյ Ս. Դանիէլ վանուց Ը/կ 159, թիւ 1/45։ («Ցուցակ հայերէն
ձեռագրաց ի Կեսարիայ, Զմիւրնիայ եւ շրջակայս նոցին... », էջ 177), (Ա. Ղ.)։
Այս հիշատակագրությունը այլ ձեռքով է գրված (Ցուցակ, էջ 71), (Ա. Ղ.)։
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175
ՀԱՅՐ ՄԱՇՏՈՑ
Երուսաղէմ 3578 (թիւ 5), Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ժ, էջ 606

Գրիչ՝ Դաւիթ աբեղայ
Վայր՝ ի գաւառին Սպերոյ,
ի մենաստանիս Պղնձավանք
Հայր Մաշտոց գրեալ ի Դաւիթ աբեղայէ, ի գաւառին Սպերոյ, ի մենաստանիս, որ կոչի Պղնձավանք, առ դրան Սրբոյն Գրիգորի: Յիշեսջիք զհայրն
իմ՝ ըզԶաւվարն եւ զմայրն իմ՝ զՏիկնանցն, եւ զուսուցիչն իմ՝ Ստեփաննոս
կրօնաւոր: Գրեցաւ ի ՉԾԹ (1310), ծախիւք Ստեփաննոս քահանայի, որոյ
հայրն է Յոհաննէս, եւ մայրն՝ Շող, եւ տղայն՝ Ասատն: Յիշեսջիք զԾերուն
միայնակեացն, զՅակոբ կրօնաւորն եւ զԽաչանունն:

176
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (96)
Երեւան 280
(տե՛ս նաեւ 1314 թ.)

Գրիչ՝ Աւագ
Վայր՝ Բաբերդ
ա
263ա Փառք անհաս վեհի, անկորաւտ հզաւրի, անբաւ մեծի, աննիազ բարերարի, Հաւր անսկըզբնականի, Որդւոյս՝ սկըզբնակցի, Հոգւոյն՝ գոյակցի,
ապէնիազ Արարչի եւ բնաւից բարձողի, ամենից Փրկչի, բոլորից ազատչի,
Հաւր կամեցողի այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:
Արդ, ես՝ նուաստ եւ անարժանս ի քահանայս եւ ախմարս ի յարհեստ
գրչական1, աւգնականութեամբ կամեցող բարերարին Աստուծոյ, որ հանապազ զբարիս կամի կամարարաց իւրոց, բազում ըղձիւ ես եւ մանկունք իմ՝
Աւագպարոնն եւ Յուսիկն ցանկացող եղաք, եւ իմոյ ձեռամբ գրեցի զսուրբ
Աւետարանս||(263բ), որ է աւետիս կենաց եւ պարծանք հաւատոյ եւ գլուխ
անկեան քարանց շափիղաից, որ ի հիմունս Սիովնի, քանզի սովաւ զարդափայլեալ պայծառանայ զարմ քրիստոնէից, սովաւ հիմնացեալ հաստատի
կաթուղիկէ եկեղեցի, սովաւ լուսաւորի վերստին ծնունտ մեր ի ձեռն սուրբ
1

Գլխավոր հիշատակարանում բացակայում է գրչի անունը։ Առաջին հրատարակության մեջ ուղիղ անկյուններում Լ. Խաչիկյանը ավելացրել է «Աւագ», (Լ. Խ., անդ, էջ
71): Գրչի անվան հիշատակությունը կա ձեռագրի 128ա էջում, տե՛ս «բ» հիշատակարանը (Ա. Ղ.)։
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աւազանին շնորհի, սովաւ աւրհնեալ երկրպագի կենարար նշանն փրկութեան՝ խաչն լուսոյ, սովաւ ձեռնադրին հայրապետք եւ վարդապետք եւ քահանայք՝ ի սպասաւորութիւն սուրբ եկեղեցո, սովաւ հզաւրանան թագաւորք՝ իշխանական եւ պետական նահանգաւք, սովաւ միայնաւորք՝ մենամարտեալք վանեն զամենաչար թշնամին, սովաւ վառեալ զաւրանան կուսանք՝ ընդդէմ փաղաքշական խորհրդոց եւ յաղթեն ամենայն հեշտութեանց,
սովաւ շահի բժշկութիւն ամենայն ախտացելոց եւ հերքի զաւր լեգէոնին ի
ծառայից Աստուծոյ, սովաւ աւրհնի պսակ ամուսնացելոց եւ պահպանի յամենայն փորձութեանց, սովաւ շնորհի թողութիւն մեղուցելոց ի ձեռն ապաշխարութեան: Եւ արդ, ո՞ պատմեսցէ սուղ բանիւք ի դոյզն ժամանակի զանբաւ զաւրութիւն սորա բարձրութեան, եւ վասն ||(264ա) զի գլուխ ամենայն
բարութեանց է սայ եւ ցանկալի ամենեցոյն, վասն այսորիկ աշխատեցայ եւ
գրեցի զսայ ի վայելումն դեռաբոյս զաւակաց իմոց՝ Աւագպարոնին, Յուսկանն, Ղազարին եւ Գրիգորոյ, զորս Տէր Աստուած ի կամս Իւր պահեսցէ
զսոսա մինչ ի խորին ծերութիւն։
Արդ, մեծաւ յուսով եւ բազում աղերսանաւք խնդրեմ յամենեցունց, որ
լուսաւորիք ի կենսաբեր քարոզութէնէ սուրբ Աւետարանիս, զի յիշեսջիք
ցաւակցաբար զիս՝ զ[մեղ]ուցեալ գրողս եւ զուգակիցն իմ եւ զուստերս եւ
զդստերս իմ եւ զեղբայրն իմ՝ զՍտեփանոս քահանայն եւ զՍարգիսն, եւ
զքվերսն զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն, որպեսզի աղաւթիւք ձերովք շնորհեսցէ մեզ Աստուած թողութիւն եւ ձեզ յիշողացտ. ամէն:
Յիշեսջիք աղաւթիւք եւ զհայրն իմ՝ զԳրիգորն, եւ զմայրն իմ եւ զսնուցողսն իմ՝ զԿարապետն, զպապն իմ եւ զմամն, որ բազում աշ[խ]ատանս
կրեցին ի վերայ իմ, որոց Տէր Աստուած հատուսցէ նոցա զվարձս բարեաց
եւ հանգուսցէ զնոսա ընդ սուրբս Իւր աղաւթիւք ձերովք:
Բայց գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի ՉԾԹ (1310) թուականութեանս Հայկազնեա տոմարիս, եւ ի գալստենէ Կենարարին ՌՅԺԲ (1312)1 ամ, ի ձեռն
անաշխատ եւ նուաստ երիցու ||(264բ) ի դղեակս, որ կոչի Բաբերդ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Յոհնա(=Յոհաննու) եւ Սուրբ Սիոնի աստուածաբնակ տաճարաց, ի լուսաւորութիւն մանկանց Նոր Սիոնի։
Յիշեսջիք զարժանաւորն ամենայն բարեաց՝ զխոհեմ եւ զհանճարեղ,
զշնորհազարդ եպիսկոպոսն մեր՝ զտէր Սահակ, ողջ լինել կրկին կենդանութեամբ եւ պարագայց ամաւք, զի շնորհեաց մեզ աւրինակ ընտիր։ Յիշեսջիք
եւ զսրբասէր քահանայ զՍամուէլն եւ զաւակսն իւր, որ ետ կրկին այլ աւրինակ, որ ստոյգեցաք, եւ զԿարապետ քահանայն, որ միւս աւրինակ այլ շնորհեաց, որ կոչի Մուրղանեցի, քանզի յերկուց եւ յերից վկայից հաստատի
1

Առաջին հրատարակության մեջ հիշատակարանն արտագրված է հատվածաբար ու
Կենարարի թվականը կարդացվել է ՌՅԲ (1302՞), (Լ. Խ., անդ): 1312 թ. է կարդացվել «Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի», Ա
հատորում, (Երեւան, 1984, էջ 1177), (Ա. Ղ.)։
185

ՉԾԹ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1310

ամենայն բան։ Զի յորժամ յաւարտումն հասաւ, եդաք զերիս ընդիր եւ
անուանի Աւետարանքս եւ ստոյգեցայք, որ մին շառաւեղաւք էին գրած. եւ
մի՛ հայիք ի յախմարութիւն իմ եւ յանարհեստ գիրս, զի բազում աշխատանս
կրեցի մինչ ի ձեռն բերի զաւրինակերս եւ ստոյգեցի, որոց շնորհողաց աւրինակացն շնորհեսցէ Քրիստոս Աստուած զԻւր արքայութիւնն աստ եւ ի
հանդերձեալն. ամէն։
բ
128ա Զտէր Աւագ նուաստ, մեղապարտ եւ անարհեստ գրիչ յիշեցէք ի
Տէր, ընդ նմին եւ զՊարոնշահն, զհանգուցեալն ի Քրիստոս։

177
ՄԱՍՈՒՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԻ (97)
Նոր Ջուղայ 18, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 29

Գրիչ՝ Թումա
Վայր՝ Գաւղայոյ վանք
ա
223ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն. ամէն։
Գրեցաւ սուրբ եւ քրիստոսաձիր տառս աստուածայնոց փողոյն եւ տիեզերաց վարդապետին Պաւղոսի, որ է Բերան Աստուծոյ անուանի, նոյն եւ
բանք սորին բխեալ իբրեւ ի բերնոյ Աստուծոյ, յորդախաղաց վտակաւք ոռոգանէ զծարաւեալ ոգիս մարդկան եւ սնուցանէ դաստիարակաւ Հոգւոյն իբրեւ զպարտէզ ջրալից տնկեալ ի տուն Տեառն եւ ի գաւիթս Աստուծոյ ծաղկեալ, ի թվին Հայոց ՉԾԹ (1310) կատարեցաւ յամսեանն Արաց ի Ժէ (17),
յաւուր հինգշաբաթի։ Ի պայծառութիւն սրբոյ եկեղեցւոյ եւ ի վայելումն
մանկանց նորին՝ Սահակ կրաւնաւորին՝ յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց, եւ
եղբարց իւրոց եւ ազգականաց իւրոց, որ ստացաւ սայ զՓողն տարսոնացի,
զքնարն Սուրբ Հոգւոյն, զուսուցիչն եւ զվարդապետն զնմանողն Քրիստոսի
ըստ բարձրագոչ մարգարէին հրամանի, եթէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիոն
եւ ընդանի յԵրուսաղէմ, զի սա է իրականութիւնն այն։ Զի ունի սա ամբարեալ
զգանձս պատուական||(293բ) զանազանալուրս յանառիկ յամրոցի իւր։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան զընթերցողսդ, որք աւկտիք ի սմանէ կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեցէ՛ք զՍահակ կրաւնաւոր եւ զիւրսն ամենայն ի
Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ ստացաւ զսայ յարդար վաստակոց իւրոց եւ
յաշխատանաց, եւ զԹորոս զկարեւոր իւր, որ աւգնական եղեւ գնոց գրոյս.
ամէն։ Աստուած թողու զիւրեանց զյանցանսն զկամէն եւ զակամէն, զոր մեղուցեալ են ի կենցաղս. ամէն:
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Ընդ նմին եւ զմեղապարտ գրողս՝ զԹում[ա], եւ զծնողսն իմ, զհայրն իմ՝
զԳորգ էրէց, եւ զմայրն իմ զՄեծացտիկին, եւ զեղբայրն իմ՝ զՍիմոն, եւ զքեռոյ որդին իմ՝ զԳրիգոր եւ զհաւրեղբայրն իմ՝ Ջիշան անուն եւ զայլ ազգատոհմսն. ամէն։ Թողցէ բարերարն Աստուած յԻւր միւսանգամ գալուստն
զյանցանս նոցա եւ պարգեւեսցէ իւրեանց զհանգիստն եւ զկեանսն յաւիտենականս. ամէն։
բ
215բ Ստացող սորա՝ Սահակ կրաւնաւոր եւ եղբայր իւր՝ Յակոբ, եւ
ծնողք իւրեանց եւ այլ երախտաւորն, որ աւգ[ն]ական եղեւ, յիշեալ լիցին ի
Տէր Աստուած. ամէն։
գ
25բ Ի թվին Հայոց ՉԾԹ (1310) գրեցաւ առաքելական սուրբ տառս ձեռամբ իմ՝ Թումաի, յանապատիս1, որ Գաւղայոյ վանք կոչի, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Խաչի եւ Սուրբ Աստուածածնի եւ այլ սրբոցս՝ Սրբոյն Սարգսի եւ
Սրբոյն Յակոբա եւ այլ սրբոց, որ կան հաւաքեալ ի յայսմ տեղւոջ։ Արդ, ետ
գրել զտառս աստուածապատումս Սահակ կրաւնաւոր ի յարդար վաստակոց իւրոց, յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց, եւ եղբաւր իւրում՝ Յակոբայ եւ
ընկերոջ իւրում՝ Սարգսի. ով ոք աւկտի ի սմանէ, զորս յիշատակեցաք ի
գիրս, յիշեսցէ ի Քրիստոս, ի Տէր մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս։ Ընդ նմին
եւ զմերսն զծնողս, որ փոխեալ են ի Քրիստոս, եւ զորս կան ի Յիսուս, ի
յայժմու ժամանակիս. ամէն։
դ
115ա Թորոս, որ զգինս ետ զգրոցս, յիշեալ լիցի ի Տէր. ամէն: Աստուած
թողու զիւր յանցանս. ամէն։
ե
128ա Սահակ ստացող գրոցս եւ ընկեր իւր՝ Սարգիս, յիշեալ լիցին ի Տէր.
ամէն2։

1
2

Տպված է «Թումա ի յանապատիս» (Ցուցակ հ. Ա, էջ 29)։
Այս հիշատակարանն առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., № 97, էջ
72), (Ա. Ղ)։
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178
ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ (92)
Կեռլա ԼԲ, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ «Հանդէս Ամսօրեայի», էջ 261-262
Ս. Քոլանջեան, Համառօտ Ցուցակ, 2, էջ 436-4381

Գրիչ՝ Ստեփ[աննոս]Գոյներերիցանց
Վայր՝ Կիպրոս կղզի, Մաղուսայ
ա
250բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գրեցաւ պրակք սուրբ Առաքելոցն, Կաթողիկէիւքն հանդերձ, հրամանաւ
աստուածասէր եւ բարեպաշտ պարոնին՝ տիկին Ալիծին, մաւրքաւր թագաւորացն Հայոց, ի մխիթարութիւն կենաց իւրոց եւ ի յիշատակութիւն հոգւոյ
իւրոյ, ի ձեռն իմոյ նուաստիս՝ Ստ[եփանոսի] Գոյներերիցանց։ Արդ, յերեսս
անկեալ աղաչեմ զհանդիպաւղսդ՝ յիշել զարժանին յիշատակի զաստուածասէրն եւ զբարեպաշտուհին, հանդերձ ամենայն նախնիւքն իւրովք եւ
ծննդովք, այլեւ ըզտառապեալ զբազմամեղ գրչիս, եւ Աստուած առհասարակ ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի, որ է աւրհնեալ յաւտեանս յաւիտենից. ամէն։
Ի թու[ին] ՉԾԹ (1310) գրեցաւ, ի բազմաթշուառ ժամանակի, որոց տարակուսելոցս այց արասցէ մարդասէրն Աստուած բարեխաւսութեամբ սուրբ
Աստուածածնին. ամէն։
բ
381բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գրեցաւ աստուածաբան Աւետարանս Յոհաննու ի հրամայական խնդրոյ
աստուածասէր եւ բարեպաշտուհի պարոնին՝ տիկին Ալիծի սինէջալէսի
Կիպրոսի, որ է դուստր պարոն Հեթմոյ, որ տէր էր Լամպրունին. յիշատակ
նորա աւրհնութեամբ, եւ ողորմեսցի նմա Քրիստոս Աստուած. ամէն։
Արդ, վերոյգրեալ բարեպաշտուհի պ[ա]ր[ոնն] բազում ամս խնամարկեաց զիս բազում եւ մեծ գթով, գրեթէ որպէս որդեսէր ծնաւղ զանդրանիկ
իւր այնպէս գթաց ի նուաստս եւ յանարժանս։ Եւ ես՝ յետնեալս բարեաց, սուտանունս՝ Ստեփ[անոս], որ ամաչեմ ի գերագունէ քահանայ անուամբ կոչիլ,
այլ մականուամբ՝ Գոյներերիցանց։ Վասն որոյ, որպէս յոյժ պարտական նորա
անճառ բարեացն՝ յերեսս անկեալ աղաչեմ զառհասարակ հանդիպաւղսդ յիշել ի բարին ըզվերոյգրեալ բարեպաշտուհի պ[ա]ր[ոնն], ծնողիւք իւրովք եւ
ամենայն զարմիւք: Այլեւ զմեղաւոր հողս զտառապեալ գրիչս, ծնողիւք
իմովք եւ ամենայն զարմիւք։ Եւ Քրիստոս Աստուած, որ առատն է ի տուրս,
առհասարակ ողորմեսցի ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս. ամէն։
1

Թերթահամարներն ու Փառքերն ըստ «Հանդէս Ամսօրեայի» հրատարակության (տե՛ս
Հ. Ոսկեան, Ցուցակ ձեռագրաց ի Հանդէս Ամսօրեայ, էջ 261-262)։ Ս. Քոլանջյանը
ձեռագիրը համարում է Նոր կտակարան ճաշոց (Համառօտ ցուցակ, էջ 436), (Ա. Ղ.)։
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գ
381բ Գրեցաւ ի թու[ին] ՉԿԱ (1312), ի դեկտեմբ[եր] ԻԹ (29), ի Կիպրոս
կղզի, ի Մաղուսայ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս։ Արդ, աղաչեմ, որ
ոք հանդիպեսցի սմա՝ մի եպերեսցէ զիս վասն ճապաղ ցանկիս, թէ երբ զայլ
Աւետարանսն չէ գրեալ, նա ոչ էր պիտոյ սմա ցանկ ճապաղ, այլ եւս ոչ կամեցայ յիմ ձեռահիւսս պակաս իրք թողուլ, զի ի գեղեցկութիւնն պակասն է
նախատելի եւ ոչ առաւելութիւնն. ահա յայտնի է, որ ուղիղ մտաւք որոնէ
բաւական է իմաստնոց: Այլ յինէն, ծերացեալոյս մարմնով եւ մեղաւք, հազիւ
այսչափս ծրագրեցաւ, զգեղեցիկն վեհքն ծրագրեն, զտեսանաւղքդ աղաչեմ,
մեր յանցանացն թողութիւն շնորհել. եւ Աստուած ձեզ. ամէն1։
դ
405ա Կամաւք բարեպաշտուհւոյ եւ աստուածասէր պ[ա]ր[ոն]ին հետս ի
հետ գծագրեցաւ պատշաճաւոր գրկունքս։ Արդ, աղաչեմ մեղաւոր հողս՝
գրիչ Ստեփ[անոս] Գոյներերից, յիշել զբարեպաշտուհի պ[ա]ր[ոն] զվերոյ||(405բ) գրեալն տիկին Ալիծ՝ բարեպաշտ ծնողիւքն [իւրովք]2 եւ ամենայն զարմիւք, զի Աստուծոյ շնորհաւքն արժանի է յիշատակի ինքն՝ եւ
ծնաւղքն իւր, եւ զաւակք իւր. եւ որ յիշէ բարեաւ Աստուած ողորմի ասելով,
Քրիստոս Աստուած իւր ողորմի. ամէն։ Այլեւ մեղաւոր հողս՝ գրիչ երես ի
կործ երկրահուպ դիմաւք եւ արտասուաւք աղաչեմ յիշել զտառապեալս
ծնաւղիւք իմովք, եւ ամենայն զարմիւք [իմովք ուսու]ցչաւք եւ նախախնամողաւք. եւ որք յիշէք ի բարին, յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի Աստուծոյ
մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
ե
Ծաղկող՝ Սարգիս3
406ա ԶՍարգիս անարժան ծառայս Աստուծոյ եւ սուտանուն քահանայ եւ
զծն[աւղն] իմ [ա]զգայնօք իմով յիշեցէ՛ք ի Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս,
զի յոյժ բազում աշխատեցա ի կապած գիրքս եւ ոսկով զարդարեցի զսա
մինչեւ ի վերջքն. եւ դուք յիշիք ի Տեառնէ. ամէն4։

1
2
3
4

Ձեռագրի այս հիշատակարանը հրատարակվել է որպես 381բ հիշատակարանի շարունակություն (Հ. Ոսկեան, Ցուցակ «Հանդէս Ամսօրեայ»-ի, էջ 262), (Ա. Ղ.)։
Այս մասը ցեցակեր է (Ս. Քոլանջյան, Ցուցակ, էջ 438 ծն. 1), (Ա. Ղ.)։
Ս. Քոլանջյանը թեականորեն հնարավոր է համարում Ավետարանի ծաղկող Սարգսի
նույնացումը հանրահայտ Սարգիս Պիծակի հետ (Ցուցակ, էջ 436, ծանուցում), (Ա. Ղ)։
Առաջին հրատարակության մեջ Լ. Խաչիկյանն օգտագործել է միայն Գր. Գովրիկյանի հրատարակության սույն հիշատակարաններիի առաջին երեք մասերը «ա»-«գ»
(Լ. Խ., № 92, էջ 68-69), (Ա. Ղ.)։
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ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԳՈՐԾՈՑ ԱՌԱՔԵԼՈՑ
Երուսաղէմ 700, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Գ, էջ 145

Նախագաղափարի յիշատակարան
Գրիչ՝ Ստեփանոս Գոյներիցանց
Վայր՝ Կիպրոս կղզի
651ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Ի թվականիս մերոյ ազգի ՉԾԹ (1310), մեղաւոր հողս Ստեփաննոս Գոյներիցանց էի յառաջ ամօք եկեալ ի Կիպրոս կղզի, իբր թէ ի բքախառն հողմոց փախուցեալ եւ սակաւ մի յանդորրեալ մերձ յաստուածասէր ծառայք
Տեառն եկեալ յարեցեալ, եւ բազում խնամս գթո ի նոցանէ գտեալ, Ստեփաննոս ոմն Այասոյ մականուն Գորգոնց, հանդերձ աստուածասէր մարբ եւ
քերբ եւ զուգակցաւ, եւ էին մայրն եւ քոյրն բազում ամօք այրիք, պատուելոյ
արժանաւորք, ըստ առաքելական հրամանացն։ Էր եւ ի տանս աստուածամերձ այր մի անուն՝ Յակոբ, յաշխարհական հանդերձիւ, այլ գերազանցեալ
առաքինութեամբ քան զյոքունս։ Եւ ես ի սոցա միջի որպէս յաստուածատունկ բուրաստանի մխիթարէի ի սոցանէ զօր հանապազ։
Եւ յառաջ ամօք ի հրամայական խնդրոյ տեառն Յոհանիսի՝ յեղբօրէ թագաւորին Հայոց Հեթմոյ, ի մեծ եւ սուրբ վարդապետէն Գէորգեայ Լամբրոնացւոյ աշխատասիրեալ կայր օրինակ համառօտիս մերձ առ մեզ իւր ձեռացն
գրով, որպէս թէ յիսաւն. եւ թէ կամենայք տեսանէք ի գրոցս նախերգանի,
զոր առ երիս խնդրօղն առ տէր Յոհաննէս է գրեալ նոյն վարդապետն Գէորգ։
Ես եդի ձեռն յԱստուծոյ ապաստան եղեալ, եւ Նա ետ կարողութիւն հասանել յաւարտումն։
Արդ, աղաչեմ զընթհանուր բնաւ հանդիպօղսդ, յիշել զարժանիքն յիշատակի առհասարակ զվերոյգրեալքն ի սմա։ Եւս եւ զիս զանարժանս եւ զծնօղսն
իմ, եւ զամենայն զարմն, եւ Աստուած ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի. ամէն։

180
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (93)
Նոր Ջուղայ 39, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 61-62

Գրիչ՝ Տիմաւթ
Վայր՝ Հռոմ մայրաքաղաք
324բ Փառք համագոյ եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն. յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Յամի ԷՃ երորդի Ծ երորդի իններորդի (1310) թուին Հայկազնեան տումարի աւարտագործեալ եղեւ աստուածախաւս եւ կենսատու սուրբ Աւետարանս Քրիստոսի Աստուծոյն մերոյ, զոր ընկալեալ յաստուածալուր վարդա190
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պետութենէ երկնաւոր հովուապետին, սրբոց աւետարանչացն Մատթէոսի,
Մարկոսի, Ղուկասու եւ սրբոյն Յովհաննու Աստուածաբանի, յառաջացեալք
յանապական եւ յանմահարար գետոցն չորից յորդախաղաց վտակաց յարբումն եւ ի զովացումն ծարաւի անձանց եւ յաւրինեալ զսա թագ արքայական եւ եդեալ ի գլուխ մաւրս մերոյ եկեղեցւոյ ի պարծանս հանուրց հաւատացելոց քրիստոնէից եւ ի փառս փառաց Թագաւորին։ Զոր իմ՝ մեղապարտ
եւ սուտանուն քահանայի Տիմաւթի, ցանկացաւղ եղէ այսմ ||(325ա)
աստուածախաւս մատենի եւ ստացա զսա ինձ գանձ անկողոպտելի եւ
փրկանս մեղուցեալ հոգոյ իմոյ, ընդ նմին եւ ծնաւղաց իմոց, եւ տամ զսա ի
Տունն Հայոց Փերուժ քաղաքին՝ յիշատակ անջինջ ինձ եւ իմոցն ամենայն,
ըստ այնմ թէ. Երանի, որ ունիցի զաւակ ի Սիովն եւ ընդանեակք իցեն ի յԵրուսաղէմ։
Արդ, ես՝ ի թափուրս ի գործոց բարեաց եւ լցեալս ամենայն յանցանաւք,
զերեսս ի մայրն(՞) եդեալ աղերսահայաց մաղթանաւք խնդրեմ յամենեցունց, զի ո՜ ոք եւ իցէ, որ հանդիպեսցի սմա տեսութեամբ կամ ընթերցմամբ, սրտի մտաւք եւ կարէկցաբար իբրեւ եղբաւր սիրելոյ աղաւթից յիշման արժան արասջիք եւ թողութիւն խնդրեսջիք առաջի մեղսաքաւիչ պատարագին։
Բայց արդ, գրեցաւ սա ձեռամբ յոգնամեղ եւ սուտանուն եւ փցուն եւ յետին գրչի Տիմաւթի, ի լաւ եւ յընտիր աւրինակէ, ի հռչակաւոր մայրաքաղաքս Հռոմ, ի Հանգստարանս Հայոց, առ դրան Սուրբ Առաքելոցն Պետրոսի
եւ Պաւղոսի եւ Սրբուհոյ Աստուածածնիս եւ որ մերն է Լուսաւորիչ եւ այլ
սրբոցս։
Դարձեալ աղաչեմ ||(325բ) զամենեսեան վասն սիրոյն Քրիստոսի, որք
հանդիպիք այսմ սուրբ կտակիս, մեղաց թողութիւն հայցեցէք ի պարգեւողէն հասարակաց, վերոյգրելոցս ի սմա։ Եւ վասն խոշորութեան կամ սղալանաց, որ ի սմա՝ չլինել մեղադիր, քանզի կար մեր այս էր, եւ որ առատն է յամենայնի պարգեւիչն տիեզերաց Քրիստոս, մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
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181
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 3578 (N6), Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ժ, էջ 606

Գրիչ՝ Աբրահամ
Վայր՝ Լիմ
Աւետարան ի ձեռն Աբրահամ գրչի սկսայ ասէ ի Լիմն եւ կատարեցի յԱրակաց ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, ի հայրապետութեան Զաքարիայի, որ զհաւատս հայոց նոր գնեաց ի յանօրէն առաջնորդաց եւ զեկեղեցիքս ազատեաց Աստուծոյ տեսչութեամբն, ի թուիս ՉԿ (1311):
Եղբարք, յորժամ կարդայք կամ աւրինակէք, յիշեցէք զԽաչատուր եղբայր
մեր... որ բազում աշխատեցաւ վասն Աւետարանիս եւ տարաւ երետ կապել,
ընդ նմին եւ զպարոնեկն զմեր՝ Հայրգիրն, որ աւգնական եղեւ Աւետարանիս...

182
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Մշոյ Առաքելոց վանք 14, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 17
(տե՛ս նաեւ 13ճ09 թ.)

Գրիչ՝ Պաւղոս վարդապետ
Վայր՝ Հերմոնի վանք
///թեաւք արարչական խնամոց հաստչին բնաւից։ Եւ հոգեշարժ հրամանաւ հոգելից սիրալի սիրով ընդ սրտիս կապելոյս անցեալ ընդ լայնատարած եւ խրթնայատակ հայրածաւալ վտակացս այժմ եւ կտակարանս նոր
աւրհնութիւն եւ գոհութիւն մատուցանեմք Հաւր հանդերձ Որդւով եւ ամենասուրբ Հոգւով. այժմ եւ յաւիտեանս եւ յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն։
Արդ, գրեցաւ ըստ իմում կարի. վատեալ ի լուսոյ եւ պակասեալ ի զաւրութենէ, հրամանաւ սուրբ երիցս երանեալ նախասարկաւագին՝ Տիրացուին, սպասաւորին եւ հոգեւոր որդեկի սուրբ եւ երանաշնորհ րաբունապետի աստուածախաւս եւ տիեզերալոյս վարդապետի Եսայեայ, որ այժմ հոգւով լուսաւոր վարդապետութեամբ փայլէ ի գլուխս լրման Հայկազեանս սեռի եւ որպէս արեգակն լուսաւորեալ պայծառացուցանէ զեկեղեցիս Հայաստանեաց աշխարհիս, զոր տացէ զսա Քրիստոս Աստուած կատարեալ առողջութեամբ եկեղեցւոյ իւրում սրբոյ ընդ երկայն աւուրս։
192

ՉԿ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1311

Արդ, գրեցաւ սա ի վանս Հերմոնի ի դրունս Սրբոյն Գրիգորի, ընդ հովանեաւ ամենազաւր աջոյն Յիսուսի, ի թւականիս ՉԿ (1311) ձեռամբ՝ յոգնամեղ հոգւոյ Պաւղոսի սոսկանուն վարդապետի։ Արդ, աղաչեմ զամենեսեան,
որ աւկտիք ի սմանէ եւ վայելէք յիմաստս սորա, յիշեսջիք աղաւթիւք զամէնիմաստ եւ զսրբասնունդ սարկաւագն՝ զՏիրացուն. հանդերձ ծնաւղաւք,
հարազատաւք. եւ ամենայն զարմիւք, որպէսզի յերկայն ժամանակաւ եւ
սուրբ վարուք վայելեսցին զներկայս եւ յապագայն անանց պսակացն եւ
երկնից արքայութեան արժանի լիցին ընդ ամենայն սուրբս ի Քրիստոս ի
Տէր մեր, յորում փառք յաւիտեանս. ամէն։

183
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 9450
(տե՛ս նաեւ 1366 թ.)

Գրիչ՝ Գրիգոր
Վայր՝ Կիպրոս կղզի, Ակներ
370բ Աւրհնեալ է Աստուած: Փառք անսկզբնականին՝ Հաւր եւ Որդւոյ Նորա Միածնի եւ ամենասուրբ Հոգւոյն Ելողի ի Նորին էութենէ։ Աւրհնութիւն
Աստուծոյ Հաւր, որ գթացաւ յարարածս իւր եւ առաքեաց զՄիածին Որդին ի
փրկութիւն մարդկան: Եւ գովութիւն Աստուծոյ Բանին, որ ողորմեցաւ եւ
յանձն առ անժամանակականն լինել ընդ ժամանակաւ եւ անմա||(371ա)հականն՝ ընդ մահուամբ եւ Որդին Աստուծոյ, որ յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս, եղանի եւ կոչի Որդի Դաւթի եւ Աբրահամու:
Եւ բարեբանութիւն ամենասուրբ Հոգւոյն Աստուծոյ, որ գործակից եղեւ
Որդւոյ ի տնաւրէնութեանն եւ մաքրեալ լցոյց զառաքեալսն ի Վերնատանն
ի ձեռն հրեղէն լեզուաց, բաժանել ի նոսա զշնորհս, որով զաւրացան եւ
եղեն աւետաքարոզք տիեզերաց: Զի զոր տեսին աչօք զզանազան նշանսն,
զոր կատարեաց Տէրն առ ախտացեալ բնութիւնս. զկաղացն՝ ընթացս, զկուրացն՝ տեսութիւն, զդիւացն՝ հալածումնն, զմեռելոցն՝ զյարութիւն եւ զայլ
եւս բիւրապատիկսն եւ զանազանսն, զորս ոչ պարտ վարկան ընդ գրով արկանել: Այղ առեալ||(371բ) ի բազմացն սակաւ ինչ գրեցին եւ ետուն զկնի
եկելոցս, զի մի՛ մեծամեծքն Տեառն մերոյ աղաւտացին յապագայսն, զոր
վասն մեր կրեաց զչարչարանսն, զխաչն եւ զայլն ամենայն միըստմիոջէ, այղ
այնչափ գրեցան, զի զարթուսցեն զմիտս մարդկան, գալ ի գիտութիւն
աստուածայնոցն եւ մի՛ ապերախտք գտցին առ երախտագործն, այղ զի
ամենեքեան փրկութեան հասանիցեն եւ մի՛ ոք վերջասցի: Վասն այսր եւ
Տէրն ի զանազան կերպարանս դարձուցանէ զվարդապետութիւնն, երբեմն
պատմէ եւ դնէ առաջի լսաւղացն զանճառ փառաց մեծութիւն եւ զհան193
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գիստ, զոր տալոց իցէ սրբոցն, որպէս ասէ. Բազմեցուցից զձեզ եւ անցեալ
պաշտեցից եւ ուտիցէք եւ ըմպիցէք ի սե||(372ա)ղան արքայութեան իմոյ եւ
որ սոցին նման եւ երբեմն այլովք սաստկագունիւք բարբառի, ահ արկանելով անյուսիցն, սպառնայ կտրել ընդ մէջ եւ զբաժինն ընդ անհաւատսն դնել
եւ դարձեալ երթիցեն մեղաւորքն ի տանջանսն յաւիտենից: Եւ զայս ամենայն առնէ, զի ամենեսեան ձգեսցէ առ ինքն, զոր սիրաւղքն իցեն աստուածային փառացն, յայսոցիկ վստահացեալ մեծութիւն կատարեսցեն զհրամանն եւ հասցեն փրկութեան: Իսկ ծոյլքն եւ պղերքն ի սպառնալեաց գեհենին երկուցեալք հասցեն թողութեան:
Աւարտեցաւ սուրբ եւ տիեզերալոյս, հեզախաղաց եւ քառավտակ աղբեւրս եդեմական, աւետեաց բանակս այս յուսոյ մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի
Քրիստոսի ||(372բ) ի սուրբ եւ ի գերահռչակ ուխտս Ակներ կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սրբոյն Յակովբայ եւ այլ բազմահոյլ
սրբոցս, որ աստ են հաւաքեալ, ձեռամբ բազմամեղ անձին՝ Գրիգորի եւ
անարհեստ գրչաւորի, ի խնդրոյ արեանառու եղբօրն իմոյ՝ Կոստանդեա մանկագունոյ եւ սրբասէր քահանայի, զի լիցի սայ յաստիս ի վայելս անձին իւր ի
հանդերձեալն թոշակ յաւիտենական կենացն, այլեւ ամենայն զարմիցն իւրոց։
Արդ, աղաչեմ զամենեսան, որք պատահէք այսմ աստուածաշունչ մատենիս, յիշեսջիք ի Քրիստոս զուարթառատ մտօք զվերոյգրեալ անձինքդ, զաշխատաւղքն ի սմա եւ զստացաւղն, զոր եւ այլեւս աղաչեմ յիշել սիրով առ
Աստուած զպատուելի ||(373ա) ծերունին եւ զճգնազգեաց կրաւնաւորն՝
զՎասիլ միակեցն, եւ զառ ի Քրիստոս հանգուցեալն զեղբայրն իւր՝ զՎահրամ քահանայն, նաեւ զամենայն ազգայինսն իւր, քանզի յորդորամիտ կամաւք եւ ճշմարիտ յուսով ետ զգրոցս ծախքն նոր Ճ (100), զի առցէ միոյն
հարիւրապատիկ ըստ անսուտ խոստմանն Քրիստոսի՝ յուսոյն մերոյ եւ որ
առատն է ի տուրս բացեաց, յիշողացդ եւ յիշելոցս ողորմեսցի, եւ Ինքն
աւրհնեալ եղիցի յաւիտեան:
Աւարտեցաւ գիրքս ի թվ[ին] Հայոց ՉԿ (1311), այլոյ ումեմն սկիզբն
արարեալ սորա, զոր եւ գլուխ մի գրեալ էր ի Կիպրոս կղզոջն. եւ որովհետեւ
հռետոր էր ի յարուեստս, որ եւ յառաջին գլուխդ տեսանի1։ Շինել էր եւ զԴ
(4) խորանսն, Դ (4) աւետարանչաւքն եւ փոխեալ ի Քրիստոս, որ եւ նմա
ողորմեսցի Տէր։

1

Առաջին գլխից երևում է, որ գեղեցկագիր է եղել մեր գրիչը, և առավել գեղեցիկ
նկարել, որի չորս ավետարանիչները, հատկապես չորս խորանները միմյանց չեն
կրկնում, ոչ միայն զարդանկարներով, այլև իրենց ձևերով եւ կատարված են մեծ
հմտությամբ։ Այդ պատճառով էլ նրան կոչում են «հռետոր ի յարուեստս» (Ա. Մ.)։
194
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բ
Յետագայի
Ստացող՝ Վահրամ կրօնաւոր, Վասիլ
373բ Զվերջին ստացաւղք սորա՝ զՎահրամ կրաւնաւոր, եւ զՎասիլ եղբայր իւր յիշեսջիք ի Տէր, որ ստացան զսա յընչից իւրեանց եւ ետուն նուեր
ի Վկայարանի Սրբոյն Ստեփանոսի Ուլնցւոյ եւ ընկերաց իւրոց, որոց բարեխաւսութեամբ տացէ նոցա Քրիստոս զարքայութիւն երկնից, եւ Կարապետի
քահանայի, որ եւ նա մասնորեաց ի գինն. ամէն։
դ
Գրիչ՝ Ստեփաննոս
373բ Կամաւ կարող հզաւրին Աստուծոյ, ես՝ տէր Ստեփաննոս, մականուն Սութլանշահ, թոռն Բուրթելին, որդի Նանկի, [եղբաւրն՝ Ջշ]քինի պարոնի ի Քրիստոսէ հանգուցեալ։
Մեք վկայ եմք այս սուրբ Աւետարանիս Վարհասայ եւ1 իւր եղբայր /// 2 իւրեանց հալալ արդե[ա]մբք գնեցին զայս սուրբ Աւետարանս։ Աստուած
շնորհաւոր առնէ. ամէն, ամէն։

184
ԿԱԹՈՒՂԻԿԵԱՅՑ ԹՈՒՂԹՔ (103)
Երեւան 154

Ստացող՝ Վարդան
Վայր՝ Գերմաղբեւր, [Կիլիկիա]
297բ Փառք անսկիզբն եւ անվախճան Սուրբ Երրորդութեանն եւ
միաստուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Որ արարչագործեաց զամենայն արարածքս լի բարութեամբ,
գործեաց ձեռաւք եւ զմարդն եւ եղ զնա ի դրախտին փափկութեան, զոր
զարդարեաց ամենապա||(298ա)տիկ բարութեամբ անուշահոտ, անթարշամ
ծաղկաւք եւ անծորելի պտղաւք, անաշխատ հանգարութեամբ գործել զնա
եւ պահել, իսկ անխորհրդութեամբն կորոյս զայն մարդն առաջնաստեղծ:
Վասն որոյ ի լրման աւուրց Որդին Հաւր Միածին լինի Որդին Կուսին եւ իւրով կուսածին մարմնով ջնջեաց զպարտիսն Ադամայ եւ զծննդոց նորին եւ
շինեաց դրախտ վայելչութեան՝ զսուրբ զեկեղեցի եւ զարդարեաց զանազան ծաղկաւք, այսինքն՝ ամենայն սրբոց դասուք, զորս միշտ Հոգին Սուրբ
ներբողէ տառիւք մարգարէականաւք եւ առաքելականաւք եւ միշտ բուրէ
զհոտ անուշից յռընգունս որդւոց իւրոց լինել կենաց ի կեանս:
1
2

Ջնջված է նախկինը և վրան այլ գրով գրված «Վահրամա եւ» բառերը (Ա. Մ.)։
Մի բառ չի կարդացվում (Ա. Մ.)։
195
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Արդ, ի վերոյասացեալ աստուածաշունչ տառիցս, որքան զամենայն պայծառ եւ բարձրագոյն երեւի երիս գիրս, որ Նոր կտակարան կոչի, որ է չորս
գլուխ Աւետարանն Քրիստոսի, որպէս զարեգակն պայծառ ի մէջ աստեղաց
եւ Չորեքտասան Թուղթք աստուածխաւսութեանն Պաւղոսի եւ Պրակք առաքելոցն եւ Կաթողիկէքն միահա||(298բ)մուռ հաւաքեալ եդաք աստ: Որում
ցանկացաւղ եղէ ես՝ Վարդանս, ի վերջ հասեալ քահանայից, որ բնակեալ էի
Սուրբ ուխտն Դրազարկն։ Եւ փափագեցի տեսութեան Սուրբ Առաքելոցն
Պետրոսի եւ Պաւղոսի եւ Սրբոյն Յակոբայ եւ Սուրբ Աստուածածնին. եւ մեծաւ աշխատանօք գնացեալ տեսի սուրբ տեղիսն, եւ յոյժ փորձութեան հանդիպեցայ ի ծովու եւ ի ցամաքի։ Եւ դարձեալ անտի եկի ի հռչակաւոր յականաւոր քաղաքն՝ ի Հռովմ։ Եւ անտի դէմ եդեալ եկի ի Կիպրոս կղզի եւ անտ
հանդիպեցայ բարեպաշտ արանցն, որ վերոյգրեալ կան ի սուրբ Աւետարանս՝ Թաւտաւրէ եւ Ճուանի, եւ մեր յոյժ երեխտաւորին՝ Սարգսին, եւ բարեպաշտ իշխանին պարոն՝ Պաղտնին, որ է այժմ մարաջախտ Հայոց, զոր
խնամեսցէ Տէր Աստուած զնա եւ զհարազատ եղբարք իւր, որք բարեմտութեամբ եւ հոգաբարձութեամբ հանգուցին զիս, զոր հատուսցէ նոցա Տէր։
Եւ իմ՝ զցանկացաւղ եղեալ սուրբ Աւետարանի, եւ վերոյգրեալ բարեպաշտ արանցն ընչիւք, եւ ոչ յիմ գոյից, ետու գրել։ Եւ հանդիպեցայ քահանայի միոյ գրչի եւ ||(299ա) ետու գրել Աւետարան, եւ ոչ հաւանեցայ վասն
անվարժ գրելոյն, եւ նիւթոյն թանձրութեան, եւ ծաղկին անպատեհութեան։
Եւ վասն երկրիս անհանգըստութեանն եւ գերելոյն յանաւրինաց վասն մեղաց մերոց բազում ժամանակս կացաք անտ, եւ այլ մագաղաթ ճարկեցի
բարեպաշտ արանցն ընչիւք։ Եւ դիմեալ եկի յերկիրս՝ յառաջին բնակութիւնն իմ, ի Սուրբ ուխտն ի Դրազարկ, յո եւ իմ խորհուրդ առեալ եկի ի
Սուրբ ուխտն Գերմաղբեւր, յորում բնակեալ էր նախածանաւթ եւ յոյժ սիրելի եղբայր իմ, քահանայ ոմն՝ Թորոս անուն Հռոմկլացի, հմուտ գրչութեան։
Եւ յոյժ աղաչեցի զնա յանձն առնուլ եւ գրել զՆոր կտակարանքն ի լման ի
մէկ տուփ, եւ նա յանձն էառ. եւ ես, ոչ յիմոց ընչից, այլ ի վերոյգրեալ
աստուածասէր արանցն եւ յայլ պարոնացն, ետու գրել։ Եւ թէպէտ այլոց ընչիւք ետու գրել, այլ ես յոյժ աշխատեցայ ի գալ եւ ի գնալ։ Եւ արդ, յերեսս
անկեալ աղաչեմ զամենեսեան, ոյք աւգտիք ի սմանէ, յիշել ի սուրբ ||(299բ)
եւ ի մեղսաքաւիչ աղաւթս ձեր զիս՝ ըստացաւղ գրոցս ըզՎարդան, եւ զհարազատ եղբայրն իմ՝ զԱնդրէաս կրաւնաւոր քահանայ, որ սրով կատարեցաւ, եւ զծընաւղսն իմ՝ զԹորոս, եւ զմայրն իմ՝ զՇար, եւ զեղբարսն իմ՝ զԱւետիք եւ զՅովաննէս, եւ զփոքրիկ եղբայրն իմ՝ Ելֆինաս կոչեցեալ, եւ
զքորսն իմ՝ զգնացեալսն առ Քրիստոս։ Յիշեսջիք եւ զմաւրքոյրորդին իմ՝
զԹադէոս կրաւնաւոր քահանայ, յիշեսջիք եւ զքեռին իմ՝ զտէր Վարդան, յիշեսջիք եւ զսնուցաւղն իմ եւ զմաւրքոյրն՝ Ոսկէցաւղ կոչեցեալ, աղաչեմ յիշել եւ զամենայն ազգատոհմն իմ՝ զկենդանիս եւ զհանգուցեալս։
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Յիշեսջիք եւ զՎասիլ քահանայ Հռոմկլացի եւ զամենայն արդիւնարարսն,
ոյք աւգնական եղեն ընչիւք իւրեանց ի սուրբ գիրքս յայս։ Յիշեսջիք եւ զյոյժ
երեխտաւորն իմ՝ զՀայրապետ վարդապետն, գնացեալն առ Քրիստոս եւ
զՍտեփանոս կրաւնաւոր քահանայ։ Յիշեսջիք եւ զառաջնորդ սուրբ ուխտիս
զսրբասէր րաբունին՝ զտէր Կոստանտին, զփակակալ սուրբ ուխտիս /// 1
Գրեցաւ ի թվականիս Հայոց ԷՃ եւ Կ (1311)2։

185
ՄԱՅՐ ՄԱՇՏՈՑ ՍՍՈՅ (106)
Անթիլիաս 9, Ա. Դանիէլեան, Ցուցակ, էջ 96-973

ա
220բ Երթայ մագաղաթս ի Վնեժու առ կաթողիկոսն Ամենայն [Հայոց] ի
Տէր Կոստանդին, ի Թումասայ եպիսկոպոսէ Իթալիոյ։
բ
Ստացող՝ Կոստանդին Կեսարացի
219բ Նըւաստ Կոստանդին կաթողիկոս գտայ զշարադրութիւնս հայրապետաց Հայոց, գըրեալ ձեռամբ սուրբ հաւրն մերոյ՝ Ներսիսի արքեպիսկոպոսի Տարսոնի, եւ ետու գրել աստ...:
գ
Կազմող՝ Ճաւսլին
1ա Երկրորդ Լուսաւորիչ Հայկազեան ազգիս՝ տէր Կոստանդին, զանարժան եւ զմեղաւոր ծառայս ձեր՝ զկազմօղ սորայ զՃաւսլինս, յիշեա՛ առաջի
Քրիստոսի Տեառն մերո։
դ
69բ-70ա Ի թուականի Հայոց ՉԿ (1311) յամսեանն սեպտեմբերի ի ԺԴ
(14) եղեւ սիւնհոդոս, հրամանաւ սրբասնեալ եւ երջանիկ կաթողիկոսին
Հայոց Մեծաց տեառն Կոստանդեայ յեկեղեցիս, որ կոչի Սուրբ Սոֆիայ,
հարցաքննութիւն եւ հրաւէր եղեալ յաստուածասէր եպիսկոպոսաց եւ ի
սրբասէր քահանայից եւ սարկաւագաց, սրբասնեալ եպիսկոպոսն Հաճոյն՝
տէր Ստեփանոս, արքեպիսկոպոսն Տարսոնի՝ տէր Յովանէս, եպիսկոպոսն
1
2
3

Հիշատակարանը թերի է՝ ձեռագրից թերթ է ընկել (Լ. Խ., № 103, էջ 76, ծնթ. 1)։
Սույն տողը գրված է նորագույն նոտրգրով ներքին լուսանցքում (Անդ, ծնթ. 2)։
Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Հալեպի Ա. Սյուրմեյան ցուցակի Բ
հատորը (Ա. Սիւրմէեան, Հալէպ, Անթիլիաս եւ մասնաւոր, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 31-33, Լ. Խ.,
№ 106, էջ 78), (Ա. Ղ.)։
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Ատանու՝ տէր Ստեփանոս, եպիսկոպոսն յԻկոնիոյ՝ տէր Սարգիս, որոց ի
միասին ժողովեալ, քննութեամբ եւ ընտրութեամբ հրաւիրեցին արժանապէս
զԳրիգոր քահանայ՝ յեպիսկոպոսութիւն Սալմաստու...1։
ե
65բ Ձեռքն այն չորանա եւ աչքն կուրանա, ով ոք որ ի սուրբ գրոցս պարապ տեղիքն գրիչ դնելով, այլ որիշ իրմէն ի զատ բան գրէ, յանդգնաւղքն
ընդ կապանաւք եղիցին:
զ
Ստացող՝ Կոստանդին հայրապետ
181ա Զերջանիկ սուրբ հայրապետն Հայաստանեայց՝ զտէր Կոստանդին
զստացաւղ սորին յիշեսջիք ի Քրիստոս պատահաւղք սորին:

186
ՃԱՌՔ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԱՆԴԱԿՈՒՆՒՈՅ (107)
Երեւան 5077

Գրիչ՝ Յակոբ Կիլիկեցի
Վայր՝ Անապատեր Սուրբ Գրիգոր Լուաւորչի
287ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, անեղ անմահածութեանն,
նախախնամաւղ եւ միաբուն տէրութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ, յաւիտեանս յաւիտենից:
Բազմազան եւ գունակ-գունակ ելով Հոգւոյն Սրբոյ, շնորհն, զոր իմանալապէս ձրի պարգեւեալ տա մշտակարաւտ բնութեան սեռիս եւ մանաւանդ
այնոցիկ, ոյք յուսով եւ յաւէտ հաւատով դիմեն առ Նա հայցմամբ. տա առատապէս եւ ո՛չ նախատէ ըստ նմին փառակցի, թէ. Որ հայցէ գտանէ: Յաղագս որոյ ըստ բնութեանս իրի նախնիքն մեր ռաբիք գոլով եկեղեցւոյ եւ
լուսատուք ոգւոց յաւէտ հոգիընկալք եղեն եւ գանձս պատուականս եւ
որակորակ իրողութիւնս վերծանութեան տա սա տպելով, թողին հանդերձելոց մանկանց եկեղեցւոյ դաստիարակ եւ մարզիչ, առիթ եւ յորդորաւղ
յերկնային քարիսն զետեղել թեւակոխելով: ||
287բ Սակս որոյ բարեմիտ եւ կուսակրաւն քահանայն՝ Յովաննէս, ծայ1

Սույն ձեռագրի տարբեր էջերում զանազան ժամանակներում Սսի կաթողիկոսները
նշանակել են իրենց գահակալության թվականները: Այսպիսի հիշատակություններ
թողել են` Կոստանդին Բ Լամբրոնացի (1380), Յովհանէս (1486), Յովանէս Թուլկուրացալնցի (1489), Յովաննես (1525), Սիմեւոն Զեյթունցի (1526), Ղազար Զեյթունցի
(1545), Թորոս կաթողիկոս (1548), Խաչատուր (1551), մյուս Խաչատուր (1560),
Ազարիա Ջուղայեցի (1584), Տիրատուր (1586), Յովհաննէս Այնթապցի (1601),
Պետրոս Բերիացի (1608), Սիմէոն Սեբաստացի (1633), Թորոս Սսեցի (1784), Թորոսի եղբորորդի Կիրակոս (1797) և այլք, (Լ. Խ., № 106, էջ 78, ծնթ. 2)։
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րիւ մտաց մատին ճաշակեալ ի քաղցրութենէ իմաստից, որ աստ գումարեալ
գոյ1։ Ողջախոհ իմն մոլութեամբ եւ յաւէտ տենչմամբ ըստ յատուկ եւ առանձին բանական բնութեանս եւ որ կա ի սմայ զաւրութիւն, միշտ արդիւնական
գործս պիտոյից իմաստաւոր խորհով ի կիր արկանել: Յայսպիսի իմանալի
դարաստանս վարեալ բերաւ, որ լաւագոյն է քան զականս պատուականս:
Ըստ [ու]մեմն վիպելոյ ի հնոցն, եթէ. Ոչ չէ լաւագոյն քան թէ բոլոր ոգո[ց]
զաստուածային տիպս աւրինաց ընդ[ու]նել։ Յաղագս որոյ թախանձե[մ]
զնուաստութիւնս իմոյ՝ զՅակոբա [Կի]լիկեցւոյ, առ ի ծրագրել զայս բա[նս]
որ աստ գոլով ոգեշահ[ք] եւ իմն /// եցեալ ի բազում յաւժ[ա]րութիւն [ն]որին. եւ յողջախոհ եւ իմաստուն տ[են]||(288ա)չումն բերա յայս հանդէս։ Ոչ
[ե]թէ լաւագոյն գոլով իմ յայս արհեստ գրչ[ու]թեան, այլ փցուն եւ վատթար։ Վասն <ո>որոյ զպարտութիւն խոստովանիմ, քանզի յաղթեալ եղէ ի
սիրոյ նորին եւ յերկիւղ [իր]աց քեցեցի։ Գծագրելով զսա ի յիշատ[ակ] հոգւոյ՝ Յովան[նէս] քահանայի եւ [ծն]ո[ղա]ց նորին։ Դարձեալ ծա[ն]ուցանեմ
զայս ինչ, զի գաղափար սմին աներաժիշտ եւ անյարմար ելով ըստ առոգանութեանցն արհեստի, մանաւանդ ըստ կետիսն, ք[ան]զի ոչ գոլով ի նմա
աւարտակէտ, կամ ստորակէտ, կամ միջակէտ՝ այլ խառնափնդոր շփոթեալ
ըստ յոռեգոյն խոհա[կէտի]. եւ իմ տեսեալ զայսպիսի իրս ըստ նուաստութեանս իմոյ ուշ եդի մակածական ելով՝ զի թերեւս ի վերայ հասից
կե[տ]իցն։ Եւ տեղեկանայի է՞ր զոր առ տ[ե]ղեաւն, եւ է՞ր զոր Բ(2) կամ
Գ(3), կամ եւս աւելի տող [գ]րելով||(288բ) եւ կամ դէմ մի կամ թուղթ մի։ Եւ
է՞ր զոր ոչ կարէի առ ժամայն՝ թոլլով իմ ի միւս աւրն եւ կամ յերկուս, եւ
ապ[ա] տեղեկանայի։ Վասն որոյ աղաչեմ զեւս հզաւրագոյնսդ եւ զնազելի
ուշիմսդ. եթէ գուցէ գտանելով ձեր սխալ ինչ, ոչ մեղադրէք, զի բազում ջանիւ ըստ տկարութեան իմոյ. այդ էր կարն իմ։
Արդ, եղեւ աւարտ գրչութեան սորա ի թվ[ին] Հայոց ՉԿ (1311), յԱնապատեր Սրբոյն Գրիգորի ընդ հովանեաւ Սրբոյն Կարապետին, եւ Սրբոյն
Մինասա եւ նորաշէն Սուրբ Աստուածածնին, որ յայսմ ամի բա՜զում ջանիւ
եւ աշխատութեամբ շինեալ եղեւ ի գերահռչակ րաբունապետէն Մովսիսէ,
աղաչեմ զամենեսեան նախասացեալ ստացաւղ սորին՝ զՅով[աննէս]2 աբեղայն յակքարմամբ (՞) սրտիւ յիշման արժանի առնէք ՏԷր ողորմայիւ եւ
զծնաւղսն իւր, նաեւ զվերոյասացե[ալ] ||(289ա) րաբունին՝ Մովսէս. զայլ
ճգնաւոր եղբարսն [մ]եր, որ անդ գոլով, զմիայնակեացսն եւ զաբեղայսն,
զի բազում յաւժարութեամբ աւժանդակ եղեն մեզ։ Եւ Աստուած, որ առատն
1

2

Սույն հիշատակարանի կետադրությունը պահել ենք անփոփոխ, զի հմուտ գրիչը
մտածված կետադրություն գործածող մեկն է։ Նրա գործածած երկու կետերը շատ
փոքր են, դրվում են տողից վերև և չունեն մեր վերջակետի նշանակությունը (Լ. Խ.,
№ 107, ծնթ. 1)։
Բոլոր «Յով, Յովա» փակագրությունները բացում ենք «Յովաննէս» ըստ 47ա, 104ա
գրչի այլ մանր հիշատակագրությունների (Ա. Ղ.)։
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է ի տուրս բարեաց, ձեզ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յամենայնի։ Դարձեալ
ես՝ մեղսակարթ եւ վատթարս ի բարեաց՝ տրուպս Յակ[ոբ], կականմամբ
ձայնիւ իբր առաջի կալով ձերում պարկեշտութեանդ ոգել զայս ինչ։
Յ երեսս անկեալ արտասուալի,
Բոլոր մաղթեմ միշտ ամենի։
Ա յլեւ ուշիմքդ նազելի,
Որք պատահէք այսըմ տառի։
Կ ապեալ սիրովն բնականի,
Ս[ե՞ռ]ն եւ յըստակ ըստ Յիսուսի
Ո գ[ե]լ բանիւ Տէր ողորմի,
Ինձ եւ ծնողացն իմ եւ զարմի,
Բ արեաց տըւաւղն ամենայնի
Քրիստոս աւրհնեալ միշտ եղիցի1։

187
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (110)
Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 433
(Տիգրանակերտ)

Գրիչ՝ Կոստ[անդին] Հեթմնեցի
Վայր՝ Խորնի ձոր
Գրեալ ի Ձորս Խորնի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Տիրամաւր եւ Սուրբ Նշանացն, ի խըցկան միոջ, որ է հարաւակողմն պերճ անապատիս, ի խնդրոյ
սուրբ եւ ընտրեալ կրաւնաւոր քահանայի՝ Պետրոսի, ձեռամբ պիտականուն
քահանայի՝ Կոստ[անդեայ] եւ ողորմելի գերւոյ Հեթմնցւոյ, թվ[ին] ՉԿ
(1311)2։

188
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Բ. Կիւլեսերեան, Ցուցակ Անկիւրիոյ, 244, սիւն. 1111-1113
(տե՛ս նաեւ 1341 թ.)

Գրիչ՝ Պետրոս
Վայր՝ Եգիացւոց քաղաք
ա
706բ-710ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ ամէնասուրբ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
1
2

Կենտ համարով տողերը հոդում են «Յակոբ», իսկ զույգ համարով տողերը
«Բոսիք»։ Արդյունքում ստացվում է գրչի անունը՝ «Յակոբբոսիք» (Ա. Ղ.):
Հիշատակարանը համառոտված ու սրբագրված է երևում հրատարակիչ Գ. Սրվանձտյանի կողմից (Լ. Խ., № 110, էջ 82, ծնթ. 1)։
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Զշնորհս բարերար ողորմութեանն Աստուծոյ, որ առ Իւր արարածս անհաս իմանամք, ոմանց ըստ ընդունողութեանն մասանց եւ այղոց բոլորին
աստուածայնոյն աստուածասիրացն եւ գերագունին բարէբարւոյիցն զորոց
գթութեամբ Տէրն բանա զաչս ներքին մարդւոյն գիտել եւ ճանաչել զդիւրակործան եւ զապականելի կենցաղոյս վայելս, թէ ընդ գտանելն արագունի եւ
զեղծումն: Իսկ որոց բաց եւ յստակ ունիցին զմտացն աչս եւ լուսատեսակ
զհոգւոյն տեսարանս գանձեն անձանց իւրեանց անճողոպրելի շահս, որ
միշտ եւ անզրաւ ունի զկա ընդ Աստուծոյ եւ ոչ ական հատանի ի վնասակար գողոց, որ եւ այսմ երանաւէտ եւ կենաշնորհ տառի մեծապէս բաղձանաւք ցանկացեալ ընձեռել եւ նըւիրել ի տունս Տեառն ի լուսարանի մօրն
մերոյ Սիովնի:
Իսկ իմ՝ ամենամեղ հոգւոյ եւ անիմաստ գրչաւորի՝ Պետրոսի, դեգերելով
ի դրունս Սրբոյ Կարապետին, ակն ունելով սովաւ եւ ի ձեռն սորա ողորմութիւն գտանել, եւ տեսլեան անմահ բանին արժանի գտանիլ եւ ես` բազմամեղս ոչ վասն ընչից գրեցի զսա եւ ոչ զի արուեստաւոր էի ի գիտութիւն,
այղ վասն փափագանաց սրտի գրեցի զսուրբ Աւետարանս, զի ոչ գոյր մեր
որդեակ յաշխարհիս, ստացա զսա գանձ անկողպտելի՝ լնուլ բաղձանաւք
այնմ որ ասացն, թէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիովն, յանձն առի՝ քաջապինդ յուսով ակն ունելով յամենախնամն Աստուած եւ ինձ գըտանել մասն
ողորմութեան յարդարապէս չափօղէն՝ ըստ արժանեացն հատուցանողէն, եւ
գրեալ աւարտեցի զսա, որ լիացեալ կատարի թիւ համարի Հայկազեան տումարիս ՉԿ (1311), ի քաղաքիս Եգիացւոց, ի յաստուածաբնակ կղզիս, ընդ
հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս։ Եղեւ աւարտումն հայրապետութեան
տեառն Կոստընդնա եւ ի թագաւորութեան Աւշնի։
Եւս առաւել կսկսակոծ եւ չարավէր խոցեալս ի յորսաւղէն ամէնամեղ
անձն՝ Պետրոսի, կրկին դիմաւք եւ մեծապէս հառաչանաւք յերեսս անկեալ
առ սուրբ գարշապարս ձեր, ո՜վ սերովբէագումար դասք լուսերամից, յիշեսջիք աղաւթիւք եւ զիմս անարժանութիւն ի մեղաց թողութիւն. նաեւ
զհայրն մեր եւ զմայրն եւ զամենայն ազգաինսն եւ զբարի ամուսինն մեր՝
զՄառինէն զհանգուցեալն ի Քրիստոս եւ զորդեակքն իւր եւ զմեծ հայրն
իւր՝ զՍտեփանոս քահանայ, վասն զի յուսով բաղխեմ եւ անվրէպ հաւատամ
առնուլ զխնդրելիս ի փոխանորդացդ Աստուծոյ, որպէսզի եւ դուք մի՛ վրիպեսջիք ի յուսոյ այնմ, որ ասաց, թէ. Տուք եւ տացի ձեզ, հայցեցէք եւ
գտջիք, բաղխեցէք եւ բացցի ձեզ, զի ամենայն, որ խնդրէ, առնու եւ որ հայցէ՝ գտանէ եւ որ բաղխէ՝ բացցի նմա, որպէսզի յիշողքդ եւ յիշեցեալքս եւ
ամենայն ի Քրիստոս հաւատացեալքս արժանի եղիցուք ողորմութեան եւ
գթութեանն Աստուծոյ, հասանել ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն. եւ որ զԱմէնն ասէ։
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բ
550բ Զ [յ]արմարող սակաւ բանիս,
ԶՊետրիկ անուն անարժանիս,
Յիշեսջիք անձանձրալիս,
Յաղաւթս ձեր խիստ արժանիս։
Ո՜վ ընթերցող այսմ տառՃ
Եւ ճանաչողք զարուեստ գրչի,
Մի՛ մեղադրէք զոր սղալեցի,
Գրեալ ձեռամբն Պետրոսի
Եւ սուտանուն քահանայի,
Յիշեսջիք անձանձրալի
Յաղաւթս ձեր անարժանիս։

189
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Տ. Պալեան, Ցուցակ Կեսարիոյ, Զմիւռնիայի, 89, էջ 112-1131
(Զմիւռնիա, Սբ Ստեփանոս 4)

Գրիչ՝ Գրիգոր
Վայր՝ Ակներ
ա
376ա Փառք անսկզբնականին Հաւր եւ Որդւոյն Նորա Միածնի եւ ամենասուրբ Հոգւոյն ելողի ի նորին էութենէ...: Արդ, աւարտեցաւ սուրբ եւ տիեզերալոյս, հեզախաղաց եւ քառավտակ աղբիւրս եդեմական աւետեաց բանակս յուսոյն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ի սուրբ եւ ի գերահռչակ
ուխտս Ակներ կոչեցեալ, ի թուաբերութեանց Հայոց ՉԿ (1311), ձեռամբ
մեղսամակարդ եւ բազմավտանգ անձին Գրիգորի եւ յոյժ անարհեստ գրչաւորի, ի խնդրոյ բարեմիտ եւ երջանիկ կրօնաւորի Գրիգորի միայնակեցի,
քանզի ըստ աստուածասէր անձին իւրոյ փափաքաւղ եղեալ աստուածաշունչ մատենիս այս, ստանալով զսա ի յարդար վաստակոց իւրոց եւ մեծագոյն յուսով պարգեւելով ի հռչակաւոր ուխտն Խռչկա կոչեցեալ, զի կացցէ
հանապազ ի սուրբ տաճարին զոր յանուն Սրբոյ Գէորգայ զաւրավարին շինեալ է, լինելով հոգւոյ իւրոյ անջնջելի յիշատակ, այլեւ ամենայն ազգատոհմի իւրոյ։
1

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է սույն հիշատակարանի Ղ.
Փիրղալեմյանի համառոտ ընդօրինակությունը (Երևան 6263, էջ 117, Լ. Խ., № 109,
էջ 81), (Ա. Ղ.)։
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Արդ, աղաչեմք զամենեսեան, որք հանդիպիք այսմ աստուածախաւսութեան սուրբ Աւետարանիս եւ աւր ըստ աւրէ ուռճացեալ զուարթանայք ի
սմանէ, յիշեսջիք սրտի մտօք ի սրբամատոյց աղաւթս ձեր զստացաւղ սորա՝
զԳրիգոր միայնակեցն, այլեւ զառ ի Քրիստոս հանգուցեալ հայրն իւր՝ զՎասակն, նաեւ զքեռին իւր՝ զՍտեփաննոս միայնակեցն. եւ զմայրն իւր զյոյժ
ծերացեալ աղախինն Քրիստոսի հանդերձ ամենայն զարմիւք իւրեանց. եւ
որք յիշէքդ եւ Աստուած ողորմի ասէք եւ դուք յիշեալ լիջիք յողորմութիւնն
Աստուծոյ:
բ
187ա Ի թուաբերութեանս Հայոց ՉԿ (1311) գրեցաւ սուրբ Աւետարանս
ծախիւք Խաչատուր միայնակեցին եւ պարգեւեցաւ ի հռչակաւոր եւ ի սուրբ
ուխտս, զոր Խռչկա կոչի, եւ չունի ոք իշխանութիւն, առաջնորդ եւ կամ այլ
ոք հանել զսա ի վանիցս կամ վաճառելով կամ գրաւելով. եւ թէ ոք յանդգնի՝ անմասն ելցէ ի սմանէ։
գ
Ստացող՝ Գրիգորիս
296ա Ստացողի Սուրբ մատենիս
Որ եւ անունն է Գրիգորիս
Արդ, հայցեցէք թողուլ զպարտիս
Որք ծողովեալք ի սուրբ յարկիս:
դ
Ի ժամանակիս յայսմիկ յայսմիկ էր թագաւոր աշխարհիս Կիլիկիայ
Աւշինն եւ կաթողիկոս՝ Կոստանդին Կապադոկեցի, որոց Տէր առաջնորդեսցէ
զհոգեւոր առաջնորդութիւնն եւ զմարմնաւոր ընդ երկայն աւուրս1:

1

«դ» հիշատակարանը առանց թերթահամարի է (ցուցակ, էջ 113)։
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190
ՅԱՍՄԱՒՈՒՐՔ
(Կիրակոսի խմբ.)
Անթիլիաս 1, Ա. Դանիէլեան, Ցուցակ, էջ 35-38 1

Ստացող՝ Կոստանդին եպիսկոպոս
Վայր՝ Ճոխաթ, Սիս, Ձորոյ վանք
ա
326ա Որք էք լցեալ շնորհաւք Հոգոյն Սրբոյ, զտարտամ անձն՝ զԿոստանդին եպիսկոպոս եւ զՅոհանէս՝ զերախտաւոր սնուցիչ քեռին իմ, եւ զքաղցրիկ մայրն իմ՝ զԱղվորտիկին եւ զաւանդեալն ի նմաէ յաւր մահուան իւրոյ
զաղիողորմն յամենայն ի կեանս իւր զաչաց լոյս եղբաւրորդին իմ՝ զԱւշին,
զոր սնուցեալ էի զամս Լ եւ Ե (35) անհայր եւ անմայր, որ հանգաւ այս աւր ի
Քրիստոս, Քաղոց ԻԶ (26) եւ յունուարի Գ (3), բարի խոստովանութեամբ ի
սուրբ ուխտն որ կոչի Ճոխաթ, որ եւ եդաւ ի տապանի ընդ հովանեաւ Սուրբ
Աստուածածնին եւ Սուրբ Մաւր Պառսաւմի, զոր Տէր Յիսուս Քրիստոս հանգուսցէ ընդ ամենայն սուրբս Իւր զհոգի սորա ի փառաւոր գալստեանն Իւր։
Աղաչեմ յիշել յայսմ տաւնի Սրբոյն Գորդիոսի, որ Գ(3) աւրն է յունվարի
ամսոյ, զի եւ մեզ եւ ձեզ` յիշողացտ եւ յիշելոցս առհասարակ պարգեւեսցէ
քաւութիւն մեղաց եւ թողութիւն յանցանաց. ամէն։ Եւ էր թվիս Հայոց ՉԾԹ
(1310)։
բ
721ա Փառք երանեալ ամենակալ տէրութեան, միաստուածութեան՝ Հաւր
եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյ Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Որք աստուածային սիրոյ փափաքեալ հետեւին, միշտ յարայզուարճ
բերկրանաւք խորհին յաւրէնս Տեառն ի տուէ եւ ի գիշերի, ըստ հոգէընգալ
մարգարէին, որ երանէ զաւակ ունողսն ի մայրն հասարակաց ի մեծն Սիոն։
Սոյնպէս եւ գերայհռչակեալս իմաստութեամբ եւ հանճարով աստուածայսգեստ երջանիկ հայրապետս Մեծի Աթոռոյն նախնոյն մերոյ՝ կրկին լուսաւորչին՝ սրբոյն Գրի||(721բ)գորի Վկայասիրին, որ ի գաւառին Քերսոն, ի
Կարմիրն կոչեցեալ վանք տէրս Կոստանդին, որ այժմ եւ հանապազ սպասաւորէ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի անխարդախ ի տուէ եւ ի գիշերի։ Որ
զերկեղն աստուածային եւ զիմաստութիւն յինքն բարձեալ կրէ շնորհաւք
Սուրբ Հոգոյն, որոյ փափաք ըղձիցն յաստուածայինսն եւ ի հուր սիրոյն հա1

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է «Բակուրուն», Կիպրոս կղզի էջ
107-109 (Լ. Խ., № 105, էջ 76-77), (Ա. Ղ.)։
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նապազ բորբոքի աւրըստաւրէ աճմամբ տալ զանձն ի հպատակութիւն խրատուց արանց աստուածայսգեստից: Սայ կամեցաւ ունել ապաստանի քաղաք եւ հետեւել ի սէր ցնդելոցն անջինջ յուսոյ յիշատակ զգումարս Երուսաղէմի Վերնոյ եւ զգրեալսն յերկնից դպրութիւն զփառաւորեալ ջոկս հաղորդելոցն երանութեանն Աստուծոյ զսրբոց ժողովս զհիմանց լուսափայլ շինուածոց Սիոնի Նորոյ զատուածընդիր նախահարցն եւ զդրանց մտից յաշխարհի աստուածգիտութեան լուսոյ զմեծայմեծար մարգարէիցն եւ զկոչողացն զմեզ ի յորդէգրութիւն Աստուծոյ զառաքելոցն զսրբոց եւ զտուողացն
աւրինակ հանդիսի ճգաց զքաջայվաստակ վկայիցն զբարձողացն սիրով
զտիրականն զխաչ զհամայհրեշտակ ճգնաւորացն եւ զժուժկալողացն, զգերա||(722ա)գոյն բնութեանս անշաղախ կուսանացն. զորոյ ջերմեռանդն սիրով եւ պինդ հաւատով եղեւ ցանգայցող գրել զգովելի եւ զաստուածայհաճոյ վարսն եւ զսոսկալի համբերութեամբ վկայութիւն, ի պայծառութիւն եւ
ի լրումն տաւնելի յիշատակաց նոցա յիւրաքանչիւր աւուրս կատարման, որ
յողնակի եւ բազմայգոյն արդիւնս ամբարէ տաւնասիրացն անձանց, որ
առաւել է քան զկարծիս մտաց եւ զակնկալութիւն միայն կոչնայ Տեառն
առատութեան գոլով վայելուջ, զի բարձողացն զծանրութիւն տաժանելի
կրիցն տաւթոյ եւ վաստակելոցն ի զանայզան հանդէս մարտի այսր կենաց
ուղղոյ հաւասար եւ զուգայկշեռ է վարձայտուն այնոցիկ, որ դոյզն ինչ եւ
զյաւժարութեան ընձայեն եւ երեւել եւ զմասնաւոր վաստակ կրակցութեան
մտաւք եւ սիրով խրատիւ վկայիցն ըստ անսուտն բանի, թէ. Որ ընդունի
զարդար յանուն արդարոյ, զվարձս արդարոյ առցէ:
Յոր եւ ցանկացող եղեալ ի տէրունականս մատեան վերասացեալս՝ տէրս
Կոստանդին եւ սպասաւորն իւր՝ Յակոբ քահանային, եւ ետուն գրել զսայ
յարդար ընչից իւրեանց՝ ի յիշատակ հոգոց իւրեանց եւ ամենայն զարմից, ի
փառս լուսայսգեստից անձանց եւ իւրեանց ի կեանս՝ ի սատարութիւն
յաստուածայինսն եւ յետ աստի ելիցս իւրեանց՝ նախասացեալ արքեպիսկոպոսիս՝ տէր Կոստանդեայ եւ լերդայկից որդէկին իւր՝ նորին Յակոբայ, որք
իբրեւ զմի մարմին բանական յերկուց առ ի մի կերպարան շինեալ կենցաղայկցելով իբրեւ հարազատք եւ միայշունչք եւ միակրաւնք եւ զուգայհաւանք ի յերից աչաց առ միեւնոյն շաւիղք խորհրդայկցեալք, վասն զի Յակոբայ մի ակն գոլով, զոր հարեալ եղեւ մինն նետիւ յանաւրինաց ի մերն Հռոմայկան Կլայն, զոր պաշարեաց Մելէք Աշրաֆն, որ տիրէր աշխարհին Իգիպտոսի եւ ամենայն ծովեզերացն մինչեւ յԱնտիոք եւ ամենայն Շամբուն՝ մինչ
յեզր մեծին Եփրատայ. եւ էր թիւն Հայոց ՉԽ (1291)։
Արդ, եղեւ աւարտումն մատենիս ի մայրաքաղաքս Սիս, որ է առ ստորոտով աստուածայպահ դղեկիս, զոր Տէր Յիսուս անդրդուելի պահեսցէ միշտ
եւ հանապազ։ Եւ վասն զի ոչ գոյր սոցայ տեղի անդորելոյ ի մի վայր, գրեալ
եղեւ մաս ինչ ի Սիս եւ մասն ինչ ի Ճոխաթն, որ է վանք ասորոց ազգին, ընդ
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հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, եւ մասն ինչ ի Սուրբ ուխտն Ձորոյ կոչեցեալ վանք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նշանացն եւ Սուրբ Աստուածածնին, եւ
Սուրբ Սիոնի, ի թուականութեանս Հայոց Մեծաց ՉԿ (1311), ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ Կեսարացոյն, եւ ի թագաւորութեան Աւշնի
աստուածայսիրի եւ բարէպաշտի, որդոյ Լեւոնի, որդոյ Հեթմոյ։ Զոր աւրինակ, որպէս ի հնումն զԴաւիթ ընդրեաց Աստուած յորդիսն Յեսսէ, սայպէս
եւ՝ զԱւշինս, ի նորումս ընդրեաց ի մէջ եաւթն եղբարց իւր եւ էաւծ թագաւոր Տանս Թորգոմայ եւ ազգիս Հայկայ, յոր եւ համարձակ կարասցէ կարդալ
զաստուածայնուագ մարգարէին բանս, թէ. Փոքր էի ես յեղբարս իմ եւ
կր[տ]սեր ի տան հաւր իմոյ։ Յոր թէեւ ոչ արածէր զսայ զխաշինս հաւրն,
որպէս զԴաւիթ, բայց զաւծումն եւ զթագն ընգալաւ յԱստուծոյ եւ խաղաղութեամբ արածէ զբանաւոր հաւտս Հայոց ազգիս, զոր յայլ եւ յայլ ժամանակս նեղէին յանաւրինաց, յոր եւ զերկնայինն խաղաղութիւն ինքն ընգալցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, երկար ամաւք եւ բազում ժամանակաւ։
Արդ, աղաչեմ զհանդիպեալս վերոյգրեալ յիշատակացս հաւաքեալ բազմայչարչար վկայից, որ ի սուրբ մատենիս յաւէտ, որ ետ մերոյ էլիցս յայստեացս վայելէք||(723բ) ի սայ հոգեւոր մխիթարութեամբ, սրտի մտաւք յիշել յաղաւթս ձեր զիմս նվաստութիւն՝ զԿոստանդին եպիսկոպոս, եւս եւ
զՔրիստոս հանգուցեալ քեռին իմ զյոյժ երախտաւորն իմ՝ զՅոհանէս Կարմիրվանեցի, եւ զքաղցրիկ մայրն իմ՝ զԱղվորտիկին, ընդ նմին եւ զհայրն
իմ՝ զՎասիլ եւ զարեամբ նահատակեալ հայրազատ եղբայրն իմ՝ զՍարգիս,
որ մինչդէռ մանուկն էր տիաւք խողխողեալ եղեւ յանաւրինաց եւ զԱւշին
որդի նորին, որ յանցեալ ամի հանգեաւ խաղաղութեամբ ի Քրիստոս եւ է ի
պահեստի ի Սուրբ ուխտն Ճոխաթն, յամսեանն յու[նու]արի յիրեք աւրն, որ
էր շաբաթ աւրն։ Ընդ սոցայ յիշեսջիք եւ զհանգուցեալ հայրն՝ Յակոբայ
զՍարգիս եւ զմայր նորին՝ զՄլհամխաթուն եւ զհայրազատ անդրանիկ եղբար ժառանկողի մատենիս՝ Յակոբայ՝ զՍտեփանոս, որոյ Տէր հատուսցէ
զանսպառ բարիսն աստ, եւ ի հանդերձելումն, եւ յիշելոցս եւ յիշողացտ առհասարակ միայպէս ողորմեսցի ի մեծի աւուրն ահագին ժամուն, յորժամ
ճարտասանութիւնքն բանքն սպառին եւ գործքն թագաւորեն միայն, ունելով բարէխաւս զբազմութիւն աստ հաւաքեալ ||(724ա) սրբոցս իւրաքանչիւր
յանուանէ ի Քրիստոս Յիսուս, ի Տէր մեր, որում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
գ
Կազմող՝ Յակոբ երէց
724ա Ո՜հ զմեղաւք դատապարտեալ կազմող սորա՝ զՅակոբ երէց, զորդի՝ Մեծպարոնին եւ զեղբայրն իմ՝ զՅովանէս եւ զհանգուցեալ եղբայրն իմ
ի Քրիստոս՝ զԿոստանդին հանդերձ ծնաւղաւք՝ կենդանեաւք եւ հանգուցելովք յիշեցէ՛ք ի Տէր Յիսուս Քրիստոս աղաչեմ, ո՛վ աստուածասէր ընթեր206
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ցողք։ Ընդ նմին աղաչեմ յիշել ի Տէր զպատուական ծերուն՝ զՎասիլ քահանայն եւ ծնողսն իւր, աղաչեմ յիշել ի Տէր զուսուցիչն իմ՝ զԹորոս քահանայն,
զմական/// կոչեցեալ Երկաթ եւ Աստուած /// եւ յիշելոցս առհասարակ ի փառաւորեալ գալըս[տեան Իւր]ոյ, ուրում փառք յաւի[տեանս յա]ւիտենից.
ամմէն։ Ի թվին /// [գրե]ցաւ սա ընդ հովանեաւ Սուրբ ///
դ
Ստացող՝ Կոստանդին
Կարմիրվանեցի
73բ Փրկեալքս արեամբ Կենարարին եւ պահպանեալք սրբոյ Խաչին ցաւուց գնեալ եւ վտանգեալս մեղաւք՝ Կոստանդին եպիսկոպոս Կարմիրվանեցի ի վերայ երեսիս երկրպագեմ տանաւղացտ եւ խնդրեմ ի ձէնջ, սուրբ եղբարք, զի զիմս անարժանութիւն եւ զլերդակիցն իմ՝ զՅակոբ վանական քահանայ եւ զծնողսն մեր յայսմ տաւնի ի սուրբ աղաւթս ձեր ///
ե
Գրիչ՝ Ստեփանոս
109բ Տէր Յիսուո Քրիստոս քահանայապէտ յաւիտենից, քահանայապետիս Քո և վկայիս բարեխաւսութեամբ եւ ամենայն սրբոց, զոր յիշատակեցաք յայսմ ամսի, ողորմեա՛ տաւնողացս և ստացողի գրոցս՝ տէր Կոստանդեա եւ ծնաւղաց իւրոց և Յակոբայ քահանայի, նաեւ ինձ՝ բազմամեղ անարժան գծողիս Ստեփանոսի, զոր արժանացոյց երկայնամտութիւն և բարերարութիւն Աստուծոյ եւ մեղսաներկ ձեռամբս գրել զպատմութիւն սքանչելի
եւ փառաւորեալ սրբոցս, զի լիցի յիշատակ ի սուրբ եկեղեցին ||(110ա) տէր
Կոստանդեայ եւ ծնաւողաց իւրոց եւ ամենայն զարմից, սակս որոյ հայցեմ ի
ձէնջ անձանձրոյթ ասել զԱստուած ողորմին, զի եւ ձեզ ողորմեսցի։

191
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Երուսաղէմ 3768, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. ԺԱ, էջ 204

Գրիչ, ստացող՝ Իգնատիոս
Վայր՝ Սբ Նշան [Ձորոյ վանք] ՞
ա
41բ Ո՜վ պատուական եւ սրբասէր երաժշտականք, որք աւգտիք ուսմամբ
կամ աւրինակաւ, զի ստոյգ աւրինակէ /// սրտի մտաւք յիշեսջիք ըզգծող սորա՝ զԻգնատիոս սուտանուն քահանա եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի ի
միւսանգամ գալուստն. ամէն:
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78բ Զմեղապարտ գծող սորա՝ զԻգնատիոս յիշեսջիք եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի. ամէն:
բ
Ծաղկողի
292ա Փառք ա/// Որդւոյ եւ հոգւ/// որով եւ մեք վիճ /// եւ սիրով:
Գրեցաւ /// [Շար]ականիս եւ Մանրուս[ումս] ///[բազ]մամեղ եւ յարմար
գրչ[ի] /// ընդ հովանեաւ Սուրբ Նշա /// [Գա]բրիելի եւ յիշատակ կ/// կամեսցի ի յիշատա /// ի հայրապետութեանն տեառն /// [ ի թա]գաւորութեանն
Հայոց ա /// ՉԿ (1311):
Արդ, աղաչեմ զա /// [աւ]կտիք ի սմանէ կամ ընդաւր[ինակէք] /// զգրող
սորայ՝ զԻգնատիոս քահանայ /// իւր եւ զԳէորգ քահանայ եւ զծնող /// [Պ]աւղաւսի հալալ արդեանց ի /// ին եւ զիս զանարժան սարկաւագ զՍ/// [զծ]նաւղսն իմ որ ոսկով եւ գոյնագ /// եւ պատկերաւք եւ ծաղկովք զա[րդարե]ցի. եւ որ յիշէ զմեզ, յիշեալ լիցի յ[ամենա]կալ Տեառնէն Աստուծոյ:

192
ՄԱՍՈՒՆՔ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻ (111)
Երեւան 282

Գրիչ՝ Յով[հաննէս]
192ա Շնորհիւ Տեառն սկսա եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեցի զաստուածաշունչ տառս զայս, զոր Հոգին Սուրբ տա բարբառել սրբոց առաքելոցն:
Արդ, գրեցաւ սայ ձեռամբ անպիտան եւ փծուն գրչի՝ Յով[հաննիսի], յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ ծնաւղացն իմոց, որ ի Քրիստոս փոխեցան, եւ եղբարցն իմոց:
Արդ, ով կարդայք կամ աւրինակէք, մեղաց թողութիւն հայցեցէք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ, եւ Աստուած հայցողացդ եւ հայցեցելոցս առհասարակ ողորմութիւն պարգեւեսցէ. ամէն:
Ի թուական Հայկազեան տումարիս ՉԿ (1311):
Կարաւտ եմ Աստուծոյ ողորմութեանն եւ սիրոյն, եւ եմ տառապեալ, եւ
յոյժ մեղաւոր եւ յանցաւոր Աստուծոյ պատուիրանին։ Աստուծոյ սիրոյն համար, ով հանդիպիք այսմ տառի, զԱստուած ողորմին անյապաղ շնորհեսցէք
Յով[հաննիսիս] եւ ծնաւղաց իմոց:
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193
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (112)
Երեւան 1460

Գրիչ՝ Կիւրիոն
296ա Փառք եռադիմի եւ միակ բնութեանն՝ Հօր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն ի բնաւին եզականացս, զի ետ կարողութիւն ցաւաշըչակ անձին աշխատասիրաբար հանդիպել կատարման աստուածային տառիս եւ զի խոցեալ
սիրով եւ ոչ եթէ յարուեստ գրչութեան ապաստան լեալ, համարձակեցա ի
սա առատութեամբ: Մանաւանդ այն իսկ զի տրամասողոսկեալ անձամբ հեռի գոլով յարդիւնական վարուց, զոր ուխտիւ ընկալեալ եղէ: Վասն որոյ սա
իբր զկենդանի արձան դողդոջոտ մատամբս յիշատակ արձանացուցի մեղսազառած հոգոյս, զի ի տեսանելն զսա եւ յընթեռնուլն եւ կամ յօրինակելն
զխորայառաջ Տէր ողորմին տայցեն: Նաեւ զարժանին յիշատակի զբազմերախտ րաբունապետն իմ՝ զՅոհ[աննէս]՝ զծնողն երկամբք հոգւոյ. եւ զըստ
մարմնոյ ծնողսն իմ՝ զՎարդան քահանայ /// եւ զեղբարսն իմ՝ զՄխիթար
քահանայ եւ զԽաչատուր կրօնաւոր եւ զՄխիթարիչ. եւ յիշողացդ Տէր ողորմեսցի։
Էր թվականութեանս Հայոց ՉԿ (1311), յորում աւարտումն եղեւ ծրագրութեամբ ձեռամբ յոգնամեղի Կիւրիոնի՝ սպասաւորի բանի։
Զբազմերախտ հոգեւոր հայրն մեր՝ զԻշխան յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։

194
ԳՐԻԳՈՐԻ ՆԻՒՍԱՑՒՈՅ
ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ (113)
Երեւան 3463

Գրիչ՝ Կիւրիոն
227բ Զբազմավէր անձն հիքոյս Կիւրիոնի՝ ծրողի սորին, յիշեա ի թողութիւն մեղաց եւ զՄխիթար քահանայ եւ զԽաչատուր կրօնաւոր եւ զրաբունապետն իմ՝ Յոհաննէս. ամէն1։

1

Նախորդ հիշատակարանի գրիչն է, ուստի տեղադրում ենք նույն՝ 1311 թվաշարքում (Լ. Խ., № 113, էջ 83, ծնթ. 1)։
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195
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 108591
(տե՛ս նաեւ 1324 թ., 1391 թ.)

Գրիչ՝ Ծեր քահանայ
ա
326ա Սորին բարեխաւսութեամբ Տէր Յիսուս ողորմեսցի գրողի սորա՝
Ծերի քահանաի եւ ծնողաց իմոց, եւ զաւակաց, եւ ազգականաց իմոց, եւ
աւտարաց առհասարակ ամենայն հաւատացելոց. ամէն։ Եւս առաւել ողորմեսցի եւ ընդ երկայն աւուրս արասցէ՝ զՍտեփաննոս եւ զծնողս սորա արքա[յ]ութեանն արժանի արասցէ։ Աստանաւր իրաւպէս հատուսցուք փառս
ի սկզբան եւ որ ընդ անըսկզբան եռակի եւ եզական եւ եռափափագ փառաւորեալ Սրբոյ անզուգական Երրորդութեանն. Նմա փառք յաւիտենաս. ամէն։
[Յ]այսմ անծայրածաւալ ծովէս բաժանեալ վտակք աստուածաին գետոցն
առ ի յարբուցումն գեղեցկաշէն բուրաստանին, ||(326բ) ոռոգելով զստեղնեալսն փթթինազարդ ծաղկանց, կենսացուցանել զսրբասիրաց անձինս։
Ո՜վ նորագոյն հրաշիցս եւ յաւետաբաղձայնացս քառահոլով ընթերակայքն, բողբողջք արփիազարդ դրախտին ճեմս առեալ կարմրերփեան եւ
լուսատեսիլ մարգատափայլ բեղմնաւորեալ ծիրանակիր թագաւորականաւ,
զհոլանս երկնի եւ ծովու բերելով զտիպ, ըստ գարնանաին ծաղկաթագ գունատեսիլ երփն- երփն բերելով զհոտ անուշութեան, որպէս վարդն յաւրինակ արեամբ նահատակելոցն, եւ համասպրամն սպիտակազգեստ զմարգարտի առեալ զնմանութիւն, ի զարդ պայծառութեան կուսանացն։
Զնոյն եւ երկնագունակ ծովանմանն ||(327ա) նարդոս, զազգի-ազգի
հանդէս նահատակութեան զառաքինեացն բերելով զկերպ, յորս ընդ
ոլորտս տիեզերաց ցնդեալ զհոտ անուշահոտ յոգիս մտելոցն ի հարսանիս
երկնաւոր փեսաին։ Ապա եւ զինչ ծիրանակիրն մանուշակ զթագաւորականն
զգեցեալ ըզգոյն, բերեալ զաւրինակ երկնաւորին, մինն միայն ընդրեալ եւ
զատեալ բոլորասեռն բաղձանաւք, ոչ ոք նման նմա, ի խաչին կամաւ մատուցեալ զանձն պատարագ կենդանոյն Հաւր, եւ գիրկս արկեալ համագումար երկոտասանն առաքելականն գնդի ընդ չորս բարժանեալ յաղակս քարոզութեան չորս անգիւն աշխարհիս, երիս-երիս քառանգիւնակ՝ զԵրրորդութիւնն եդեալ պահապան առաքելով զնոսա երկուս երկուս, վե||(327բ)ցեակ
թուով ընդ վեց դարու կենցաղոյս, առ ի մերժել զորումն ապականադիր
բանսարկուին։ Ապա եդեալ դրուակ եւ մատանի ի վերա այլոց եւս ութեակ
1

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Հր. Աճառյանի Թավրիզի Ցուցակի
ընդօրինակությունը (Հ. Աճառեան, «Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Թավրիզի», Վիեննա, 1910, 70-74, Լ. Խ., № 108, էջ 80-81), (Ա. Ղ.)։
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թուոցն զՄաթթէոս, Մարկոս, Ղուկաս, Յովհաննէս, որք քառիւք վտակաւք
աւժընդակեալ Հոգւոյն ազդմամբ, հնչեցուցանէն զփողս ի լսելիս ընթանուր
բնաւիս առաքելական բայիւք։
Մաթէոս զմարդեղութեանն ցուցանելով զկերպ, որպէս վարդն բազմաթերթ կարմրագունակ անուշահոտ, զմարդկան դաժանութիւնս հոլովէ, բերելով ի քիմս անուշահոտ, զաստուածաին տնաւրէնութեանն զգիտութիւն։
Ապա եւ համասպրամն Մարկոս թողեալ զներկաիցս բազմասեռնութիւն
առիւծաբար յարձակեալ ի վերա դժրողին, կորեալ եհան զմեզ ի մեղսաթաւալ որջա||(328ա)ցեալ մեքենաից նորա, լուսերանգ, մարգրտափայլ սպիտակազգեստ աւազանին շնորհաւք զարդարեալ խառնեաց զմեզ ի յերամս
աստուածազգեստ լուսեղէն հրակերպիցն։
Զի՜նչ եւ երկնագունակ ծովանմանն նաւրդոս զՂուկասու առեալ զկերպ,
յաղակս հոտոյն անբաւութեան, որ զնարդոսն հանդերձ ծովաին կենդանեաւք առհասարակ միահաղոյն զհոտ իւր ցնդեալ թմբրեցուցանէ զբնաւս
առ ի լուսաւորել զբոլորս իւր առակախաւս աստուածաին վտակքն, որպէս
եզն ամոլաց տրոհելով արաւրաւ Աւետարանին առ ի խլել զփուշ մեղացն եւ
կակղացուցանել բանիւքն կենաց առ ի յընդունել զլուծ ապաշխարհութեան։
Ո՜վ պատուական անուշահոտ փունջ մանուշակի ծիրանակիր թագաւորութեանդ Յովհաննէս, ||(328բ) որ զատեալ բարժանեցար ի յոքունց ընկերացդ. կրելով ի քեզ զթագաւորն երկնաւոր եւ որպէս արծիւ սլաթեւ բարձրացեալ ի վերոյ քան զերկինս, զծնունդ Հայրական առանձնակի ընթադրեալ, հնչեցուցաներ ի լսելիս համասեռիցս ծասկելով զվրիպողին դաւանութիւն, յորս եւ դու ճողոպրեցար ի սայթաքմանէ գնացից նորա, անաղտ պահելով զկուսութեան առագաստն հրաւիրեցեր զմեզ լինել քեզ ուղղեկից,
արաւսեակդ հասանելով լուսաւոր ճանապարհաւ, առաւաւտել քեզ մեաւք
հանդերձ առ արեգակն արդարութեան Միածին Որդին Աստուծոյ, առ որ
անձ կացեալ եմք, ունելով զքեզ բարեխաւս Ծերի՝ գծաւղի սորա եւ ծնողաց
իմոց. ամէն։
Շնորհիւ Տեառն սկսա եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեցի գեղեցիկ աստուածաին բուրա||(329ա)ստանտ, յորում ծառատունկք քառադէմք, բողբոջք սաղարթառեալ ըստ գարնանաին եղանակացն շարադրութեան, բերելով յինքեանս զոստն ուղեշարձակ, զտերեւն բոցափայլ, զծաղիկն բիւրազան, զպտուղն քաղցրահամ եւ անուշահոտ տալով որդիոց մարդկան ի
վաելումն կենցաղավարութեանս։
Յամի հարիւրից եւթեանց եւ տասանից վեցից թվականութեան ՉԿ
(1311), տարբերութեանն Հայոց տումարիս, ես՝ յոգնամեղ եւ տառապեալ
գրիչս Ծեր քահանա յանկ հանեալ աւարտեցի զսա բազում ջանիւ եւ մեծաւ
աշխատութեամբ յամենալաւ եւ ի ստոյգ աւրինակէ, զոր ի բազմաց վկայեալ
ստացա զսա գանձ անապական յերկինս, ուր ոչ գող մերձենա եւ ոչ ցեց
ապականէ ի վայելումն մանկանց եկեղեցւոյ Նոր Սիոնի, յամս աստուածապատիւ տեառն Կոստընդի Հայոց կաթողիկոսի։
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բ
256բ Սրբոց աւետարանչացն բարեխաւսութեամբ, Քրիստոս Աստուած,
ողորմեա՛ ինձ մեղապարտ գծողիս՝ Ծեր քահանայի եւ ծնողաց իմոց եւ ազգականաց. յիշեսջիք զաւակն իմ՝ զՄարգարէ եւ զեղբաւրորդին՝ զՅակոբ,
եւս առաւել՝ զՇնոհվոր1, որ բազում աշխատանք կրեաց ի վերա մեր։ Ազատեսցէ ի մեղաց եւ ծնողաց եւ ազգականաց թողութիւն շնորհեսց[է] Քրիստոս Աստուած. ամէն։
գ
Ծաղկող՝ Թորոս
6ա ՏԷր Յիսուս, ողորմեա՛ [մեղա]պարտ գրչի՝ Թորոսի. ամէն. եւ յիշողացտ. ամէն։
22ա Զանպիտան Թորոս սարկաւագ՝ զնկարող սուրբ պատկերացս, աղաչեմ յիշեայ ի Տէր Յիսուս Քրիստոս2։
162բ Տէր Յիսուս ողորմեա՛ մեղապարտ Թորոս սարկաւագի. ամէն3։
դ
162բ Քրիստոս Աստուած, Քոց սրբոց աւետարանչաց բարէխաւսութեամբ
ողորմեա՛յ Ազատշահին եւ կենակցին իւրոյ՝ Գաւհարտիկնայ, եւ եղբաւր նորին՝ սիր Ստէփեայ եւ Առաքելին, վասն զի բազում խնամք կրեցին ի վերա
մեր։ Խնամակալն Աստուած ազատեսցէ զհոգի սոցա յամենայն մեղաց եւ
դասցէ ընդ հրեշտակս։
Ազատողին մերոյ Քրիստոսի Աստուծոյ վայել է փառք իշխանութիւն եւ
պատիւ այժմ եւ յաւիտ[եանս]։

196
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Երուսաղէմ 1317, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 567

Գրիչ՝ Սիմէոն սարկաւագ
25ա Սոցին բարեխաւսութեամբ ողորմեա՛ մեղապարտ գրչի՝ Սիմէ[ոնի]։
54ա Քրիստոս՝ լոյս աշխարհի, լուսաւորեա՛ անվաղջան լուսով Քո զհոգի
գծողի սորա՝ զՍիմէոնի անարժան սարկաւագի։
91բ Քրիստոս Աստուած, Քո Սուրբ Ծնաւղին բարեխաւսութեամբ ողորմեա՛յ գրողի սորա եւ կարդացողին եւ լսողին. ամէն։ Թվիս ՉԿ (1311), ի յուլիս ամսեան։
1

2

3

Արդյո՞ք սրան է վերաբերում վերջին խորանի ստորին մասում շղագրվածը. «Յիշատակ գրեցաւ ի սուրբ Աւետարանս յանուն տարայժամ հասակաւ աւուրց Շնորխոր ի
Քրիստոս փոխեալ» (Ա. Մ.)։
Սույն հիշատակագրությունը առել ենք Հ. Աճառյանի «Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց
Թավրիզի», Վիեննա, 1910, 70-74 էջերից։ Այժմ ձեռագրից պակասում են 12-21,
114, 174, 269 թերթերը՝ տերունական եւ ավետարանիչների նկարները (Ա. Մ.)։
Նման հիշատակագրություն կա նաև 256բ էջում (Ա. Մ.)։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 9465

Վայր՝ Այրի ձոր
298ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւո եւ Հոգւոյն
Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գրեցաւ գերարփիս այս, գերագոյն գե[ր]ակատար, գերալուր եւ գերայզանց, գեղեղաշէջ եւ գեղեցկայնուագ, գերունակ իմաստիւք հոգւոյն երգել
զգովեստ Երրորդութեանն։ Աստուածաբաշխ շնորհիւ շնորհաւորեալ շնորհագիծ սուրբ Աւետարանս, որ տա աւետիս Ա[ր]ամաեան տոհմ[ին] //։
298բ ԶՀոգուոյն Սրբո շնորհաբաշխութիւն ի մեզ շնորհանուն գեղեցիկ
մարգարիտս այս յականց պարունականաց քրիստոսատուր պարգեւաւք: Եւ
դարձեալ մեղմական ճայթիւք ճառեալ ի ճաշակս լսելեաց, բարբառեալ ի
բերանոյ հոգէկիր եւ քրիստոսազգեաց արանցն՝ չորից սրբազան եւ քառաբուխ վտակացն՝ [Մ]ատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու եւ Յովհաննու, ի լուսոյն [ա]ռաջնոյ յար ///ից հոգոյն լուսա[ւ]որեալ լոյսս ///ս գերազանց,
պսակ ի գլուխ ուն[ե]լով զլուսոյ ծաղիկն հաւատոյ զՔրիստոս:
Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի հռչակաւոր մենաստանի, ի թուիս Հայոց ՉԿ (1311), յանապատիս, որ կոչի անուամբ Այրի ձոր, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Յարու[թեան ||(299ա)/// հանգստարա]նոցի սրբոց։ Բայց գրեցաւ
սուրբ Աւետարանս ստուգեալ եւ ընդրեալ յամենալաւ աւրինակէ1։
բ
Ստացող՝ Հայրապետ, Անդրէաս
299ա Յիշատակարան սուրբ Աւետարանիս: Վասն որոյ, որք ստացան
զթագս պարծանաց անձանց իւրեանց երկու հարազատ եղբարց՝ աստուածասէր հեզ եւ խոնարհ քահանայից Հայրապետի եւ Անդրէասի, եւ ծն[աւղաց] իւրեանց. հայր սոցա՝ Աստուածատուր եւ միւս եղբայրն՝ Հայրապետ,
հրաժարեալք յաշխարէ եւ հանգուցեալք ի Քրիստոս։ Եւ միայն մնացեալ ի
սոցանէ՝ Անդրէաս յիշատակ բարի սոցայ։
Արդ, աղաչեմ, ով սիրելիք, որք հանդիպիք [սմ]այ յիշել՝ զԱնդրեաս քահանայ եւ զննջեցեալս իւր ի [Քրիստոս]էն եւ ամ/// 2
1

2

Առաջին հրատարակության մեջ հիշատակարանից մի հատված է (տե՛ս Լ. Խ., №
103, էջ 75) քաղված «Էջմիածին» ամսագրից (1946 թ. № 8-10, էջ 40)։ Ձեռագրից
հանված են տերունական նկարները, համաբարբառները եւ ավետարանների
սկզբնախորանները, որոնց տեղը լրացվել է հետագայում (Ա. Մ.)։
Ձեռագիրը նկարազարդ է և նկարիչը պետք է որ Մինաս նկարչի ուսուցիչը լինի: Հետագա հիշատակարաններից մեկից իմանում ենք, որ այն գնվել է Շամախիում եւ
նվիրվել Բնահայգահ գյուղի եկեղեցուն, իսկ մի այլից՝ որ նվիրվել է Իզտբուզտա
(Յիսիրբուզիր) վկային, ուր. «Դարբին Միրզեն զաղբիւրն եբեր ի վանքն ու զջերմկի
արտն ետ ի դուռն սուրբ եկեղեցոյն» (298բ, 300ա), (Ա. Մ.)։
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(1232 թ.)

Գրիչ՝ [Սարգիս արքեպիսկոս Խաչենոյ]
Վայր՝ Խադարի վանք
ա
113բ Յ[ամե]նառատ պարգեւացն Աստուծոյ, որ միշտ ներգործէ յարարածս զբարիս քաղցրութեան կամացն իւրոց։
Արդ, որպէս յամենայն դարու, նոյնպէս եւ ի մերս նուաղեալ ժամանակիս, յարոյց զքրիստոսասէր եւ զփառաւոր պարոնն, զաւրհնեալն ի կանայս,
զԱս[փայն]2, դուստր Տարսաիճին տեառն Սիւնեաց, յազգէ Ուրպելանց, որ
էր ամուսին մեծ եւ փառաւոր իշխանաց իշխանին՝ պարոն Գ[րիգոր]ի։ Սա
ամենայն բարեպաշտութեամբ զարդարեալ, զարդարեաց զանազան սպասիւք եւ շինուածիւք զեկեղեցիս Հայաստանեաց, ստացաւ եւ զսուրբ Աւետարանս յարդար ընչից իւրոց, եւ ընձայեաց ի Սուրբ ուխտն իւր՝ Խադարի
վանս, որ է գերեզմանատուն մեծ իշխանացն ազգին Դոփանց, եւ ինքն կարճաւրեայ կենաւք փոխի մահուամբ յաշխարհէս առ Քրիստոս, եւ դնի ի դանբանի ի նոյն վերասացեալ սուրբ ուխտն։
Իսկ ըստ մարմնոյ գլուխ նորին՝ եւ այր մեծ իշխանն Գրիգոր, զարդարեալ պճնէ զսա ոսկւով եւ արծաթով, ի յիշատակ հոգւոյ սուրբ ամուսնոյն
իւրոյ՝ Ասփային, եւ երկարութիւն կենաց իւր եւ քրիստոսընձայ զաւակաց
իւրոց, որոց յիշատակ նոցա եղիցի աւրհնութեամբ։
բ
183ա Ի ժամանակս եւ ի դարս աւուրց տիեզերակալութեան եւ արքայութեան բոլոր աշխարհաց ազգին նետողաց, որ տիրէ ի ծովէն Պոնտոսի մինչեւ ի ծովն Կազբից, եւ յԵփրատ գետոյ մինչեւ յայնկոյս լերանցն Կովկասու,
1

2

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ս. Ջալալյանի աշխատության
(Թարգմանչաց անապատ, մերձ ի Բանանց) ձեռագրից արված ընդօրինակությունը,
(Ս. Ջալալեան, Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան հ. Ա, Տփխիս, 1842, էջ
167-168։ Լ. Խ., № 114, էջ 84): Ձեռագիրը ընդօրինակվել է 1232 թ. գրիչ Տիրացուի
ձեռքով (Ա. Մ.)։
Ասփա և Գրիգոր անունները գրված են ոսկով ու մասամբ՝ ջնջուած կամ ոսկեթափված են (Ա. Մ.)։
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որոց գլուխ եւ ինքնակալ խանն աշխարհակալ Խարպանդա կոչեցեալ, ի
թվ[ին] Հայոց ՉԿԱ (1312), յայսմ ժամանակի ծագեցաւ ոմն մեծ եւ երեւելի
տոհմային պայազատութեամբ ի ցեղէ վեհից, ի զարմէ դիւցազանց, ի դասակարգէ քաջաց, ի գնդէ գովելեաց՝ Գրիգոր մեծ իշխան Հայոց1, տէր եւ
պարոն Փոքր Սիւնեաց Հանդաբերդոյ եւ Ականոյ եւ բարձր լերանց ծովակին
Գեղամայ, Սոթից մինչեւ ի Շաւղուայգայ։ ||(183բ) Ամուսնացեալ ընդ դստեր
Տարսայիճ իշխանի, ընդ ամենաւրհնեալ պարկեշտի տիկնոջն՝ Ասփային,
ծնանի ի նմանէ ուստերս եւ դստերս։ Իսկ զմինն որում անուն էր՝ Սարգիս,
նուիրէ Քրիստոսի ի ստընդիա հասակին, որ արժանաւորութեամբ ի կոչմանէ հոգւոյն էանց ընդ ամենայն աստիճանս քահանայութեան, հասեալ ի պատիւ եպիսկոպոսութեան Տանն Խաչենոյ։ Ընդ մարմնական տէրութեանն, զոր
ունէր ի հարանց ստացեալ, ընգալաւ եւ զհոգեւոր պետութիւնն։
Արդ, յայսմ ամի, որ էր թիւս ՉԿ (1311), փոխեցաւ յաշխարհէս Ասփայն
առ Քրիստոս եւ <եւ> եդաւ ի շիրիմի, ի Սուրբ ուխտն Խադարի վանս, վասն
որոյ եւ մեծ պարոն Գրիգոր նուիրէ գերեզմանի նորա ընձայս յոլով գեղորայս, այգիս եւ անդաստանս, եւ զարդարէ զսուրբ ուխտն զանազան սպասիւք եւ հանդերձիւք, ընդ որս պճնել շքեղացոյց եւ զսուրբ Աւետարանս ոսկէնկար կազմածով եւ շնորհեաց գերեզմանի նորա, եւ իւր նախնեացն յիշատակ, որում բարձաւղք եւ ընթերցողք սուրբ Աւետարանիս յիշեցէ՛ք զԱսփայն ի Քրիստոս. եւ յիշողքդ յիշեալ լիջիք ի Տեառնէ։
գ
184բ Եւ գաւառք մեր յանուանէ այս է. Սոթ գլուխ եւ Բերդաձոր եւ Ճոխանց, Հոսաբակս, Ատրենիս, Կալեր, Ուռեացփոր եւ Խորուագետ, Դվալանոց, Էրքն, Մափռէլանց եւ այլ իւրեանց միջոց Մազրենովն՝ ի մեր նախնեաց
մնացեալ հայրենիքէ՝ իւրեանց չորս սահմանովն, ստոյգ եւ ճշմարիտ գրեալ
ի յԱւետարանիս2։
դ
293դ Զմեծ եւ զամենաւրհնեալ պարոնաց պարոն՝ զԳրիգոր որդի Դաւփին, եւ զամենագով եւ զբարեպաշտ ամուսինն իւր՝ զպարոն Ասփայն՝ ստացաւղք եւ զարդարիչք սուրբ Աւետարանիս, յիշեսջիք ի Քրիստոս3։

1
2

3

«Մեծ իշխան Հայոց» բառերը և «Գրիգոր, Ասփայ, Սարգիս» անունները ոսկեգիր
են (Ա. Մ.)։
Հավանաբար այս հիշատակարանի գրիչը երկրորդ ստացող Գրիգորի որդի Սարգիս
արքեպիսկոպոսն է։ «գ», «դ», հիշատակագրությունները գրվել են ավելի ուշ,
ամենայն հավանականությամբ հոր՝ պարոն Գրիգորի մահից հետո (Ա. Մ.)։
Գրված է ոսկեպատ երկաթագրով (Ա. Մ.)։
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199
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (121)
Վրաց. թանգարան, 40
(տե՛ս նաեւ 1328 թ.)

Գրիչ՝ Բեներ կրաւնաւոր
Վայր՝ Եղեգեաց գաւառ,
Վերի Նորավանք
...Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվ[ին] ՉԿԱ (1312), ձեռամբ սուտանուն կրաւնաւորի՝ Բեների, ի գաւառս յԵղեգեաց, ի վանս, որ Վերի Նոր[ավ]անս կոչի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Սիոնիս եւ Մաւրս Լուսոյ, յառաջնորդութեան սուրբ րաբունապետիս Դաւթի1 եւ եղբաւրորդոյ իւր՝ Կարապետի։
Արդ, աղաչեմ զձեզ յով [որ]՞ ժառանգէք [կա]մ ընթեռնոյք, զվերասացեալսս յիշեցէ՛ք, եւ Աստուած, որ առատն է, մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի առհասարակ, եւ խոշորութեան եւ սխալանաց մի՛ մեղադրէք, զի Աստուած զկարն
խնդրէ. յիշել լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։

200
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍԱՂՄՈՍԱՑ
ՆԵՐՍԻՍԻ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ (115)
Երեւան 4679

Գրիչ՝ Խաչատուր
ա
216բ Զստացող աստուածապատում երգարանիս՝ զԴաւիթ րաբունապետն2, յիշեսջիք առաջի զենլոյն Քրիստոսի, ո՜վ դասք [լուսերամից] ՞։
բ
283բ Բարեխաւսութեամբ աստուածացելոց, առաքելոց եւ մարգարէից,
հայրապետաց եւ ճգնաւորաց, թագաւորաց եւ զինաւորաց, մարտիրոսաց եւ
սրբոց կուսանացացն վերնական համագումար պետութեանց զաւրաց Գաբրիէլի եւ Միքայելի եւ ամենայն երկնային նահապետութեանցն, որ կան ի
սպասաւորութիւն միոյ Աստուծոյ Քրիստոսի սոցին աղաչանացն։ Եւ ողոր1
2

Բնագրում՝ «դտի» (Լ. Խ., № 121, անդ, ծնթ. 2)։
Նույնացնում ենք Գլաձորի րաբունապետ Դավթի հետ (Լ. Խ., № 115, էջ 85, ծնթ. 1)։
Հրատարակված հիշատակարանում բացակայում է «լուսերամից» բառը։ 1312 թ. Դավիթ րաբունապետը Վերին Նորավանքի վարդապետարանի րաբունապետ էր (Ա. Մ.)։
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մեսցի Տէր Յիսուս հանգուցելոյն ի յաստեացս ի լոյսն կենաց՝ պարոն Ասփային1 զոր եւ թողցէ զյանցանս նորա Քրիստոս Աստուած մեր, որ է աւրհնեալ։
գ
407բ Ո՜վ, ընթերցողք հոգիապատում քնարիս, յիշեսցիւք առաջի ահաւոր եւ սոսկալի բեմբին Քրիստոսի զծառայն Քրիստոսի՝ զՖռանկ Արճիշեցին, զի եւ թողութիւն մեղաց ընկալցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ։ Ընդ
նմին եւ զսուտանուն գրչողիկս՝ զԽաչատուր, յոյժ մեղապարտ եւ բիւր քանքարոյ առողի եւ յաղբս թագուցողի, վասն սրբոյն Քրիստոսի յիշեսջիք առաջի զենլոյն Յիսուսի, զի եւ ինձ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուածն մեր, որ է
աւրհնեալ յաւիտեան2։

201
ՃԱՇՈՑ (116)
Երեւան 4687 (Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 121-122)
(տե՛ս նաեւ 1371 թ.)

Գրիչ՝ Դանիէլ կրաւնաւոր
Վայր՝ Աղթամար կղզի
ա
586ա Փառք եզակի, անճառելոյ, եռահիւսակ դաւանութեանն, համագաղափար, զուգակշիռ, վսեմագոյ, ինքնագոյ անեղի եւ մշտնջենաւորի էութեան, նոյնութեան, միութիւն հրաշալի երիս անձնաւորութենէ եւ միաստուածութեան, հրաշահոսան եւ հիացուցանող զաւրութեան փառս վեր առաքեմ
ի ներկայս եւ առ յապայն, յաստիս եւ յապառնին, յաժմուս եւ ի հանդերձեալսն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Աստանաւր սկզբնաւորեալ աստուածային եւ հոգեկիր գանձս ||(586բ) եկեղեցոյ ընթերցմունքս բովանդակ տարեան, որ ունի շարակարգեալ յինքեան զամենայն տաւնս տէրունականաց: Նաեւ զյիշատակս սրբոցն զառաջնոցն եւ զվերջնոցս, նախահարցն սրբոց եւ զմարգարէիցն հոգեկրից, զառաքելոցն սրբազանից եւ զհայրապետացն ուղղափառաց, զմարտիրոսացն
քաջամարտից, եւ զթագաւորացն բարեպաշտից, զվարդապետացն հոգիացելոց եւ զմիանձանց ճգնազգեստից զզաւրավարացն քաջաց եւ զսուրբ կանանցն պարկեշտից: Այլեւ կայ ի սմա գրեալ ընթերցուածք սուրբ Քառասնորդացն պահոց՝ սահմանեալն ի սուրբ առաքելոյն Յակովբայ յեղբաւրէն
1

2

Նախորդ հիշատակարանի վստահելի տվյալով Ասփա իշխանուհին մահացել է 1312
թվականին։ Ըստ այդմ սույն հիշատակարանը տեղադրում ենք 1312-ի թվաշարքում
(Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
Առաջին հրատարաության մեջ բոլոր հիշատակարանների էջերը այլ են՝ ա՝ 144բ, բ՝
211բ, գ՝ 335ա (Ա. Ղ.)։
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Տեառն ըստ մարմնոյ եւ ի քաջ ախոյանէն Կիւրղէ հայրապետէն Երուսաղէմի: Ընդ նմին եւ սաղմոսն Դաւթի մարգարեի բովանդակ եւ Գործք առաքելոցն գրեալն ի Ղուկասու աւետարանչէ եւ եւթն թուղթ Կաթուղիկեիցն եւ
Աւետարանն Յոհաննու, զորս ընթեռնուն զսոսա յաւուրս Յարութեան
Փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Զայս ամենայն հաւաքեալ, ի մի վայր ժողովեալ գծագրեցաւ կարգաւորաբար, սկսեալ ի յիշատակի աւուր Ծննդեան
Փրկչին եւ միոյ նշանով, առանց մոլորութեան, աւարտեալ մինչեւ ի տաւն
սուրբ հայրապետին Բարսղի Կեսարու, յըստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ, բազում աշխատանաւք եւ քրտամբք, Հոգւոյն Սրբոյ աւժընդակութեամբ,
յաստուածապահ եւ գեղեցկատիպ կղզիս Աղթամար կոչեցեալ, ի տեղիս
ապաստանի, որ է Աթոռ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին Հայոց, ընդ հովանեաւ ամենայաղթ Սուրբ Խաչի եւ Սուրբ Նշանի եւ աստուածամուխ սուրբ
Գեղարդեան, ի հայրապետութեանս սուրբ եւ անբիծ եւ երջանիկ տեառն
Ներսէսի, եւ տեառն Զաքարիայի, եւ ի թուաբերութեանս Հայոց յեւթնհարիւրերորդի վաթսներորդի առաջներորդի (1312), ի դառնացեալ ժամանակիս։
Իսկ ես՝ ամենամեղս եւ անյիշելիս ի գրչաց ||(587ա) Դանիէլ սուտանուն
կրաւնաւոր, ըստ իմում տկարութեամբս սկսայ եւ կարողութեամբն Աստուծոյ կատարեցի մեղսամած մատամբ իմով՝ յիշատակ մեղուցեալ անձին իմոյ
եւ քեռն իմոյ ըստ մարմնոյ՝ Մարիանէ հաւատաւորի։ Եւ տուաք զսա նուէր
եւ անջնջելի արձան յաստուածաբնակ եւ ի հռչակաւոր եւ յանուանի սուրբ
ուխտս՝ ի Սուրբ Խաչս Աղթամարայ, զի եւ մանկունք սորա վայելեսցեն
զսուրբ գիրքս, հրճուին սովաւ հանապազ, եւ զմեզ անմոռանալի յիշմամբ
յիշեսցեն յաղաւթս իւրեանց, եւս առաւել ի ժամ սուրբ եւ սոսկալի պատարագին. զմեզ՝ զստացողքս սորա՝ զանարժան Դանիէլ կրաւնաւոր եւ զՄարիանէ քոյրն իմ, նաեւ զեղբայրն մեր ըստ մարմնոյ՝ զԹովմայ, եւ զհանգուցեալ քոյրն մեր՝ զԱւագ, եւ զծնողսն մեր՝ զՇահապ եւ զԹամար՝ զփոխեալսն
ի Քրիստոս, եւ զամենայն ազգատոհմն մեր՝ զկենդանիքն եւ զհանգուցեալս,
եւ դուք հանդիպե[ա]լքդ՝ սմա հարք եւ եղբարք պատուականք եւ սրբասէրք, յերեսս անկեալ աղաչեմ զսրբութիւնդ ձեր ես՝ Դանիէլս դառնացեալս
մեղաւք, անմոռաց յիշմամբ արժանի առնել զմեզ ի Տէր։ Զի ողորմեսցի մեղուցելոյս վասն զի աղտեղեալ եմ մեղաւք եւ այլ ոչ ոք ունիմ յոյս, բայց
միայն զԱստուծոյ անոխակալ մարդասիրութիւնն, զի ոչ յիշեսցէ զբազում
յանցանս իմ, զի յորժամ ածեմ զմտաւ, զսխալանս իմ, զարհուրի անձն իմ եւ
սարսափի մարմին իմ եւ դողայ հոգի իմ յանաչառ դատաստանացն Քրիստոսի, յորժամ նստի յաթոռ փառաց՝ դատել զստեղծուածս ամենայն, եւ ես
տարակուսիմ եւ կորագլուխ ամաչեցեալ գտանիմ անդանաւր հեղգացեալս
մտաւք, անբժշկելի ցաւաւք պաշարեալս, յոգնակի եւ դառն հիւանդութեամբ
թաղծեալս, յամենայն կենդանական մասանց առաքինութեանց վրիպեալս,
ունայնասէր||(587բ) մտաւք մոլորեալ եւ հեղգութեամբ հոգւոյ, անպատշաճ
ցանկութեամբ հեղեալս, ըստ մարմնոյ կոչման՝ Դանիէլ, ըստ անուանս
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անարժան եւ ըստ Հոգւոյն շնորհի ձեւով կրաւնաւոր, գործոյս անպատշաճ:
Իսկապէս ի մանկական հասակէ ունայնութեան հետեւեալս, զանցեալ ժամանակն բազմադիմի չարիւք մթերեցի եւ ի ներկայումս ամբարեալ ունիմ եւ
յապագային կասկածեմ:
Մեղսաթաւալ անձամբ զհոգեկան կիրս կորուսիչս յաճախեցի եւ մարմնական ախտից սպանողաց ընդ դրունս հրեշտականացն դիւրաւ մտանելիս
արարի, յամենայն [յ]աւդուածս անդամոց եւ մասունս հոգւոյ եւ մտաց զհիւանդարարն պատշաճս շտեմարանեցի: Սիրտս՝ նանրախորհուրդ, բերանս՝
չարախաւս, ակնս՝ յարատատես, ականջս՝ վրիպալուր, ձեռս՝ մահաձիգ,
երիկամունքս՝ անփորձ, ոտս՝ մոլորաշաւիղ, ընթացս՝ աներկիւղ: Նմանապէս այսմ հոգւոյ մասունք խոհականութիւն հեղեալ. խորհուրդ՝ ծուրեալ,
կամք՝ անկայուն, չար՝ անփոփոխ, բարեմասնութիւն՝ սասանեալ, անձն՝
տարագիր, միտք՝ նսեմացեալ, բան ի բարեաց ունայն, խաւսք՝ շաղակրութեամբ լցեալ: Ըստ այնմ եւ ըստ ձեւոյս կերպի՝ անարժան, կրաւնաւորական
կնդրուկ յանուշահոտ վարուց բեմական՝ ստորաքարշ մարմնական կրիւք,
մշակ հեղգացեալ ի գործոց բարեաց, աղաւթական կրիւք հեռացեալ ի կարգաց, ի սրբութիւն անսուրբ, ի կուսութիւն անմաքուր, յարդարութիւն յանիրաւ, ճանապարհաւ մահու վարանեալ, էապէս բարւոյն բարեպաշտութեան,
վնասապարտս բերանովս մերձաւ ստացաւղն եւ երիկամամբքս հեռի,
շրթամբքս պատուամատոյց, ըստ մարգարեին. Եւ ոչ սրտիւ ||(588ա) բարիոք, տնկագործին չարաչար պտղահատոյց այգի, գաղձնաբեր որթ՝ որդնահար, պարտէզ՝ փշաբեր, հասկ՝ ունայնաբոյս, փուշ՝ դժնատեսակ, ծաղիկ՝
ծուրեալ եւ թառամեալ, գոյն՝ տգեղ, տիպ՝ տմարդի, գեղ՝ ծանակեալ եւ գեղեցկութիւն բարոյ՝ նուազեալ: Գրեալս բազմամաստ անդամաւք մարմնոյս
եւ մասամբք հոգւոյս ի մարմնատանջ եւ ի հոգեկորոյս ախտիցս վիրաւորեալս, ի մահաշունչ թունից վիշապին, որ հեղլովն հիւանդացոյց եւ յաղթելովն տկարացոյց եւ յուսահատելովն անբժշկելիս գործեաց: Վասն որոյ եւ
իմ, զմտաւ ածեալ զսաստկութիւն ցաւոցս, ապաւինեցայ ի գթութիւն Հաւրն
երկնաւորի, որ ընկալաւ զդարձ անառակ որդւոյն եւ ոչ գարշեցաւ յաղտեղեալ մարմնոյն, այլ ամէնառատ ողորմութեամբն եւ անեզրական գթութեամբն եւ ընդ յառաջ ընթացաւ եւ անկաւ զպարանոցաւն նորա եւ ամենասուրբ շ[ր]թամբք համբուրեաց զնա: Զի եւ առ մեղուցեալ եւ յանցաւոր
անարժան ծառայս իւր խոնարհեսցի եւ ընկալցի զսակաւ նուէրս զայս ի ձեռաց մեղուցելոյս, որպէս զերկուս լումայս ի ձեռաց կնոջ այրոյն, եւ արժանի
արասցէ զմեզ զստացաւղքս սորա արքայութեանն Իւրոյ բարէխաւսութեամբ
սուրբ եւ փառաւորեալ Աստուածածնին եւ միշտ Կուսին Մարիամու, պաղատանաւք սրբոյ Կարապետին Յովաննու, արեամբ նահատակին առաջնոյ
սրբոյն Ստեփանոսի, խնդրուածովք սուրբ եւ երջանիկ առաքելոցն, հայցմամբ Լուսաւորչին մերոյ սրբոյն Գրիգորի եւ միահամուռ ամենայն հայրապետացն սրբոց, աղաչանաւք սրբոց մարտիրոսացն, որք զանձինս իւրեանց
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ետուն ի չարչարանս վասն սիրոյն Քրիստոսի՝ Որդւոյն Միածնի եւ եղեն աւթեվան Սուրբ Հոգւոյն, աղաւթիւք ճգնազգեաց միանձանց, որք ճնշեցին
զանձի||(588բ)նս իւրեանց խստամբերութեամբ, վասն զի ընկալցի զթաղծեալս մեղաւք եւ նուիրական մահուամբ նոցա ի յաւիտենից մահուանէն
զմահացեալս զերծուսցէ եւ մտից առագաստին արժանի արասցէ:
Դարձեալ միշտ առ նոսա ապաւինեալ, ասացից քաղաքակիցք վերնոցն
եւ դասակիցք, վկայք ճշմարիտք եւ նահատակք բազմաչարչարք, մարտիրոսք մաքրեալք ի հուր փորձութեանց եւ ճգնաւորք ճեմեալ յանմարմնոցն
կայանս, հայրապետք հոգիացեալք եւ վարդապետք վսեմականք, միահամուռ սուրբք եւ սիրեցեալք ի Քրիստոսէ բարեխաւս լերուք ողորմելի եւ եղկելի եւ մեղուցեալ անձինս՝ Դանիէլի, նաեւ քեռն իմոյ՝ Մարիանոյ ստացողաց գրոցս եւ եղբայրն՝ Թովմայի, առ բարեգութն Աստուած, եւս առաւել
ծնաւղացն մերոց հանգուցելոցն ի Քրիստոս եւ ազգայնոցն ամենայնի եւ
երախտաւորացն մերոց եւ աւգնականացն, նաեւ ուսուցչին մերոյ պատուական եւ ընտրեալ քահանային՝ Սիմէոնի, փոխեցելոյն ի Քրիստոս, եւ նորին
ծնաւղացն եւ հոգեւոր եղբարցս մերոցս՝ սրբասնեալ կրաւնաւորացս՝ Ստեփանոսի եւ Յովաննիսի, որք աւգնական եւ ձեռնտու եղեն մեզ ի նիւթ
թղթիս։ Վասն զի ողորմածն Աստուած ողորմութեամբ եւ գթութեամբ հայեսցի ի մեզ յահագին աւուրն դատաստանի եւ անտես արասցէ զբազմութիւն
մեղաց մերոց զյիշելոցս ի սմա եւ զամենայն հաւատացելոցս Քրիստոսի: Սոցին նման եւ առ ձեզ պաղատիմ, ո՜վ պատուական հարքն իմ եւ եղբարք,
անբիծ արեանն Յիսուսի ստացուածք, զի եւ դուք ցաւակիցք լինիջիք վիրաւորեալ անդամոցս եւ աղաւթիւք ձերովք ողջացուցիչք կարեվէր խոցելոյս:
Որք հանդերձեալ էք ժառանգել սուրբ գիրքս զայս, յետ մարմնոյս ի հող
դառնալոյ եւ հոգւոյս առ Աստուած, որ ստեղծ զսա արժանի արարէք միով
Տէր ողոր||(589ա)միւ։ Զի եւ դուք ողորմութիւն գտջիք յաւրինութեանն պահու, յորում ամենյան աւրհնութիւնք եւ գոհութիւնք եւ երկպագութիւնք՝
Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն երից անձնաւորութեանն, անբաժանելոյ.
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ ||
589բ Աղաչեմ զսպասաւորքդ սուրբ եկեղեցոյդ, սրտացաւաբար պահել
զգիրքս եւ պատրաստութեամբ սպասաւորել սմա, ոչ՛ վայրապար շրջշրջել
զթոյլ նիւթս սորա, այլ խնամովք կարդալ զսա, վասնզի բազում եւ մեծ աշխատանաւք կատարեցի զսա, զոր քաջ իմանան գիտնականքն եւ հոգեւորքն
զաշխատանք սորա, ըստ առաքելոյն, որ ասէ, թէ. Որ զփորձ առեալ է, կարող է եւ փորձանաւորացն աւգնական լինել. ըստ այսմ եւ դուք արասջիք,
զի աւրհնութեանն Քրիստոսի արժանի լիջիք. ամէն։
բ
590բ Ի թո[ւիս] ՉԿԱ (1312) սրբազան կրաւնաւորն Դանիէլ ետ զՏարէգիրքս Սուրբ Խաչիս Ախթամարայ՝ յիշատակ հոգոյ իւրոյ, եւ քեռն իւրոյ՝ Մարիանոյ, եւ ծնաւղացն իւրեանց։ Եւ սպասաւորք Սուրբ Խաչիս յանձն առին,
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որ յամէն տարի Բ (2) ժամ առնեն քանի իւրենքն կենդանի են, զմէկն հաւրն
առնեն՝ Շահապին, եւ մէկն մաւրն՝ Թամարին, եւ յետ իւրեանց մահ[ու]ն,
զմէկ ժամն Վարդավառի կիրակին՝ Դանիէլին առնեն եւ զմէկն՝ Աստուածածնի կիրակին՝ Մարիանոյն։
Ով եկեղեցպան լինի, զայս Բ (2) ժամս անխափան առնել տայ։ Կատարիչքն աւրհնին յԱստուծոյ եւ ի Սուրբ Խաչէս եւ զհատուցումն ի Քրիստոսէ
առնուն. ամէն։

202
ՄԱՇՏՈՑ (117)
Երեւան 4801
(Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 119-120)

Գրիչ՝ Դանիէլ կրաւնաւոր
Վայր՝ Աղթամար կղզի
257ա Աստանաւր աւարտեցաւ սուրբ գիրքս այս թուականիս Հայոց ՉԿԱ
(1312), ի կղզիս Աղթամար կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ ամենայաղթ Սուրբ
Խաչի եւ Սուրբ Նշանի, եւ աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդեան, ի հայրապետութեան տեառն Ներսէսի եւ տեառն Զաքարիայի։ Զոր ստացաւ զսա յարդար վաստակոց իւրոց երջանիկ եւ ճգնաւոր ոմն Գրիգոր միայնակեաց՝ յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ծնաւղացն՝ Դաւթի եւ Սիրամարգի, եւ ետ զսա նուէր
յանուանի եւ ի հռչակաւոր սուրբ ուխտս՝ ի Սուրբ Խաչս Աղթամարայ անջինջ
արձան։ Իսկ ես՝ ամենամեղս եւ փցունս ի գրչաց՝ Դանիէլ անարժան կրաւնաւոր, տեսի զսէր եւ զփափագ սորա, որ առ հոգեւորսն, եւ ըստ իմում
տկար անձամբս յանձն առի եւ կարողութեամբն Աստուծոյ կատարեցի։
Վասն որոյ աղաչեմ զհանդիպեալսդ սմա անմոռաց ||(257բ) յիշմամբ յիշեսջիք յարժանաւոր յաղաւթս ձեր զյառաջ յիշեցեալն՝ զԳրիգոր միայնակեաց՝
ստացող սորա, եւ զծնաւղսն իւր՝ զԴաւիթ եւ զՍիրամարգ, եւ զազգատոհմն
նորա՝ զկենդանիք եւ զհանգուցեալսն։ Ընդ նոսին եւ զիս՝ զմեղուցեալ Դանիէլ գրիչս եւ զմեր ծնողսն եւ զամենայն արեան մերձաւորքն մեր եւ զերախտաւորքն, նաեւ զուսուցիչն մեր՝ զՍիմէոն քահանայ, եւ զՍտեփանոս
կրաւնաւորն, որ աւգնական եղեւ մեզ ի նիւթ թղթիս, եւ զԹովմայ կրաւնաւորն, որ աւգնական եղեւ միջնորդ այսմ գրոց, որպէսզի աղաւթիւք ձերովք
եւ ամենայն սրբոց ողորմածն Աստուած ողորմեսցի ամենեցուն յիշողացդ եւ
յիշեցելոցս, կրկին կենաւք եւ երկու աշխարհաւք. եւ Ինքն եղիցի աւրհնեալ
յամենայն յարարածոց իւրոց, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
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203
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 1949, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 510-511
(տե՛ս նաեւ 1386 թ.)

Գրիչ՝ Առաքել կրաւնաւոր
Վայր՝ Տարաւնի Ղազարու վանք
ա
383ա Փառք եզակի եռահիւսակ դաւանութեանն ապէնիազին...
Արդ, այսմ անմահական ըմպելոյ եւ անգիւտ մարգարտիս եւ ամենագով
աւրինակիս, փափաքաւղ եղեալ սրբասէր կրաւնաւոր եւ աստուածահաճոյ
քահանայն Ներսէս եւ ետ գաղափարել զսա ի ձեռն Առաքելի անարժան
կրաւնաւորի եւ փանաքի գրչի, ի ժամանակս վերջինս, ի թուականութիւնս
Հայոց ՉԿԱ (1312), ի գաւառիս Տարաւնոյ, ի հոյակապ եւ ի հռչակաւոր ուխտիս եւ ի հրեշտակացոյց մենաստանիս Ղազարու վանք կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Առաքելոցս։
Արդ, աղաչեմք զամենեսեան, որք ընթեռնուք զսուրբ Աւետարանս զայս,
կամ գաղափարէք եւ կամ հանդիպիք սմա, յիշեսջիք աղաւթիւք զստացաւղ
սորա զյառաջասացեալն զՆերսէս քահանայն եւ զծնաւղսն իւր եւ զեղբարս
եւ զամենայն արեան մերձաւորսն իւր։
Ընդ նոսին՝ եւ զբազմամեղ գրիչս Առաքել, եւ զիմսն ամենայն, եւ զմիեղէն եղբայրութիւնս, զսպասաւորք Սուրբ Առաքելոցս։ Եւ խոշորութեան եւ
սխալանաց սորա անմեղադիր լերուք, զի գրեցաւ սա կենաւք տուայտանաւք, եւ բազում աշխատութեամբ, ի դառն եւ յանբարի ժամանակիս, յորում
էր արդարութեան կողմն հակեալ, եւ անկարգութիւն ամենայն ուրեք զաւրացեալ, զոր ողորմածն Աստուած այց արասցէ դարձուցանել զգերութիւնս
մեր, եւ տացէ զառժամանակեա կեանս զայս ըստ կամաց Նորա քաղաքավարիլ, եւ երկնից արքայութեանն հասանել ամենայն քրիստոնէից ի Տէր
մեր Յիսուս Քրիստոս, որ է աւրհնեալ ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
բ
Ստացող՝ Ներսէս
Այլ ես՝ Ներսէս նուաստ կրաւնաւորս եւ կր[տ]սերս յորդիս եկեղեցւոյ,
ցանկացող եղէ սուրբ Աւետարանիս, եւ ստացայ զսա ի հալալ ընչից իմոց,
եւ ետու զսա նուէր Սուրբ ուխտին Առաքելոց սուրբ նշխարացն ի յիշատակ
ինձ եւ ծնողաց իմոց, հաւրն իմ՝ Շահինշահին եւ մաւրն իմ՝ Տիկնացին, եւ
վարդապետին իմոյ՝ Թադէոս քահանայի, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց
իմոց. եւ զՎարդաւառի աւրն յայտ արասցեն զմեզ Սուրբ պատարագաւ անխափան, եւ մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսա ի սուրբ նշխարացն, կամ գրաւել,
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կամ ծախել, կամ գողանալ։ Եւ թէ ոք յանդըգնի եւ հանել ջանայ եւ զյիշատակս մեր խափանէ՝ ինքն ելցէ տարագիր յերկնից արքայութենէն եւ ընդ
անլուծելի կապանաւք մնասցէ։
Դարձեալ աղաչեմ յիշել յաղաւթս զվարդապետն իմ զսրբասէր քահանայն՝ զՍտեփաննոս փիլիսոփայն զՀամբրպետցին, որ սիրով ընկալաւ զմեզ,
եւ զսպասաւորք Սուրբ ուխտի Նշխարացն՝ զընտրե[ա]լ քահանա զՎարդան
եւ զՍարգիս եւ զՅովաննէս եւ զայլ սպասաւորսն յիշեսջիք ի Քրիստոս. եւ որ
զմեզ յիշէ՝ ինքն յիշե[ա]լ լիցի յառատ ողորմութիւնն Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեան։
գ
Գրիչ՝ Յովաննէս
382բ Զսակաւ աշխատողս՝ զՅովաննէս, որ զգլխագիրս գրեցի, աղաչեմ
յիշեցէ՛ք, եւ անթիւ մեղաց իմոց թո /// 1
դ
Գրիչ՝ Կարապետ վանական
9ա Քրիստոս Աստուած, պահեա՛ անարատ վարուք յայսմ աշխարհի՝
զՍարգիս քահանայ եւ ի հանդերձեալսն զարդարէ զինքն իւրաեաւքն անթառամ պսակաւք, որ զաւետարանչերն ետ նկարել ի Կիլիկէ եւ յղարկեաց։
Եւ զբերող պատկերացս՝ զԿարապետ վանական քահանայն. ամէն։

204
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (123)
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 120-121
(Արաբկիրի եկեղեցի)

Գրիչ՝ Աստուածատուր կրօնաւոր
Վայր՝ [Մեծոփայ վանք]՞
Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդւոյ Հոգւոյն Սրբոյ...։ Արդ,
գրեցաւ աստուածախօս եւ աւետալուր սուրբ Աւետարանս յամի ՉԿԱ
(1312), ձեռամբ յոգնամեղ եւ սուտանուն կրօնաւորի՝ Աստուածատրոյ, ի
խնդրոյ աստուածասէր եւ հաւատացեալ կնոջ, որ անուանի Մելիքայ...։ Յիշեցէք զՄելիքայ, որ ստացաւ զսայ ի հալալ արդեանց...
Արդ, տուաւ սա Սուրբ Աստուածածնիս Մեծոփայ, մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսա ի դրանէ սորա պատճառաւ իմիք, զի մի պատիժս կրեսցէ ի սուրբ
տաճարէն։

1

Հիշատակարանը մնացել է անավարտ (Ցուցակ, էջ 510, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։
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205
ՇԱՐԱԿՆՈՑ (118)
Բրիտանական թանգարան, 46, Ֆ. Կոնիբեր, Ցուցակ, էջ 95-96

Գրիչ՝ Ներսէս
Վայր՝ Ականց անապատ
ա
349բ Փառք...։ Ի թագաւորութեանն Հայոց Աւշնի, եւ ի հայրապետութեան
տեառն Կոստանդ[եայ] եւ ի թուականութեանս Հայոց ՉԿԱ (1312), գրեցաւ
գիրս այս, որ կոչի Շարակնոց, ձեռամբ Ներսեսի բազմամեղի, ի խնդրոյ կուսակրաւն քահանայի՝ Թորոսի։ Արդ, աղաչեմ զձեզ, որ հանդիպիք եւ տեսանէք զգիրս զայս, խոշորութեան եւ սղալանացս անմեղադիր լերուք եւ գրողի
սորա մեղաց թողութիւն խնդրեցէք, եւ եղբարց իմոց՝ Յովանէսի եւ Թորոսի
եւ ծնողաց իմոց. ընդ նմին եւ Թորոսի քահանայի՝ ստացողի սորա, որ ետ
գրել զսա ի յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց։ Տէր Յիսուս, ողորմեա՛ Գրիգորի
քահանայի, որ այժմ հայր է Ականց անապատին, որ սկիզբն արար գրոցս եւ
գրեաց մինչեւ յՈրոտմանցն շարականն։
բ
Ծաղկող՝ Գրիգոր դպիր,
350ա Ո՜, եղբարք, եղբարք, աղաչեմ յիշել զեղկելի գրիչս՝ Գրիգոր դպիր,
որ զգիրս խազեցի եւ զարդարեցի ոսկով եւ ծաղկիւ...
գ
Կազմող՝ Յակոբ Մեծպարոնենց
350ա Զմեղաւք դատապարտեալ կազմող սորա՝ զՅակոբ երէց Մեծպարոնենց, եւ զծնաւղսն իմ եւ զազգայինսն, աղաչեմ յիշել ի Տէր...

206
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ (119)
Երեւան 8623

Գրիչ՝ Գրիգոր քահանայ
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք
248ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ. ամէն: Գրեցաւ տետրակս այս ձեռամբ Գրիգոր քահանայի ի մայրաքաղաքս ի Սիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նշանիս, ի լաւ եւ յընտիր աւրինակէ
Կոստանդէ, ի վայելումն դեռաբոյս սարկաւագի Սիմէոնի1 եւ ծնո[ղաց իւրոց] եւ որոյ Տէր կամեսցի։
1

«Սիմէոն» անունը գրված է ջնջված մի անվան փոխարեն, որն, ինչպես պարզվում է
հաջորդող շարադրանքից, պետք է եղած լինի «Գրիգոր», (Լ. Խ., № 118, էջ 88, ծնթ 1)։
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Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւկտիք ի սմանէ կամ ընդաւրինակէք,
մեղաց թողութիւն հայցեցէք Սիմէովնի սարկաւագի եւ ծնաւղաց իւրոց, որ
ստացաւ զսա ի յարդար վաստակոց իւրոց, ի թուականիս Հայոց ԷՃԿԱ
(1312), ի հայրապետութեանն ||(238բ) տեառն Կոստանդեա եւ ի թագաւորութեանն Հայոց Աւշնի։
Ընդ նմին զԳրիգոր քահանայ՝ զգրաւղ սորա եւ ծնաւղս իմ եւ զդեռայբոյս որդին իմ՝ զՍարգիս, աղաչեմ յիշել ի սուրբ եւ գերամաքուր աղաւթս
ձեր, եւ որ յիշէ, նա ընդ միոյն հարիւրապատիկ առցէ ի Քրիստոսէ. ամէն։ Եւ
զտէր Յովաննէս եպիսկոպոսի եւ առաջնորդ[ի] Արքայկաղնոյն, որ շնորհեաց Գրիգոր սարկաւագի զգին սորա, եւ զծնաւղսն իւր, եւ զամենայն ազգատոհմն իւր յիշեսջիք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէրն մեր. ամէն: Եւ որ յիշէ, յիշեալ լիցի յԱստուծոյ. ամէն: Ի Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն։

207
ԳԻՐՔ ԴԻՈՆԷՍԻՈՍԻ
Երեւան 6333, Յ. Բարաղամեան, Ցուցակ, 211, էջ 94
(Լիմ)

Գրիչ՝ Բարսեղ
Վայր՝ Լամբրոն
ԶԲարսեղ դատապարտ աբեղայ՝ զգրող սորին եւ զծնողսն իմ, զփոխեցեալս առ Տէր, յիշեսջիք ի Քրիստոս։
Գրեցաւ սա ի թուականիս Հայոց ԷՃԿԱ (1312), ի թագաւորութեանն Օշնի
եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ, յանառիկ դղեակն Լամբրօնայ։

208
ՄԱՍՈՒՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԻ (120)
Երեւան 231

Գրիչ՝ Սահակ
Վայր՝ Փեճոց վանք
ա
67բ Ո՜վ Պետրոս՝ սիրաւղ բանի,
Քո սուրբ հոգիդ փառաւորի,
Որ ցանկացար սրտի մտաւք
Ասացեալ բանից Սողոմոնի.
Քրիստոս տացէ քեզ սիրտ բարի,
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Զի ընթեռնուս զբանս առակի,
Եւ զոր ի սայս կա աւգտակար
Ի քո խորհուրդդ համբարի։
Յորժամ կարդաս եւ զղջասցիս
Եւ միտքդ առ քեզ ամփոփեսցի,
Դու զիս յիշեա սրտի մտաւք՝
ԶՍահակ անունս, զոր գրեցի,
Նա, որ Յիսուս անուն կոչի,
Ինքն ինձ եւ քեզ ողորմեսցի։
բ
81ա Ո՜վ աստուածասէր ընթերցաւղք, որ աւկտիք ի լուսաւոր եւ ի հոգելից բանից առակացըս Սողովմոնի, յիշեսջիք սրտի մտաւք զերիցս երանեալ
եւ զսրբասէր կոյս կրաւնաւորն՝ զՊետրոս եւ զՊաւղոս1, զհայրն իւր՝ զԹութել, եւ զմայրն իւր՝ ըԶմրուխ, եւ զհանգուցեալ եղբայրն իւր՝ զՄումեղէն, եւ
զմիւս այլ եղբայրն իւր՝ զՍտեփանոս, եւ զամենայն համաւրէն ազգականս
իւր՝ զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս եւ մեղաց թողութիւն
խնդրեցէք։ Ընդ նմին եւ զսրբազան կրաւնաւորն՝ զԿոստանդին փիլիսոփա,
որ զաւրինակս շնորհեաց, եւ ծնաւղսն իւր. եւ ով յիշէ սրտի մտաւք, Քրիստոս զինքն յիշեսցէ [եւ զնուաստ գրչակս Սահակ]2։
գ
165բ Քրիստոս Աստուած, յարութիւն կենաց պարգեւեա՛ տեառն Ներսեսի Հայոց կաթողիկոսի, որ զաւրինակս է շինել, եւ զԿոստանդին փիլիսոփա,
որ զաւրինակս երետ. ընդ նմին եւ զստացող գրոցս՝ զՊետրոս [եւ զՊաւղոս]
կրաւնաւոր[սն] եւ զծնաւղսն իւր[եանց], եւ զանարժան գծաւղ՝ զՍահակ, եւ
զծնաւ[ղսն] իմ. եւ Քրիստոս զձեզ յիշէ3։
դ
368ա Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութիւնն, անբաժանելի, յամենայն
արարածոց յերկնաւորաց եւ յերկրաւորաց ի հրեղինաց եւ ի հողեղինաց եւ
ի բնաւին արարածոց աւրհնեալ եւ փառաւորեալ եւ ամենա///: Արդ, ես
անարժան եւ մեղուցեալ աստուածային սուրբ աւրինացն, ի տուէ եւ գիշերի
///աւղ///ան/// ||(368բ)[ա]ղաչեմ զ[ա]մենե[ս]ե[ան] /// [զընթերց]աւղ եւ
զլս[աւղ, ո]ր [զմ]եղաց թո[ղութիւն հայցէք] մեզ եւ ծնողաց մերոց, [եւ եղբար]ց եւ քերձ եւ /// ի միւսանգամ գալուստն, եւ ողորմի առհասարակ ամենեցուն, եւ որ զԱմենն ասեն։ Դարձեալ կրկին աղաչեմ զձեզ, ո՜վ եղբարք,
անմեղադիր լինիք մեր տխմարութիւնս, եւ խոշորութիւն գրոցս, եւ սխալա1
2
3

«ԶՊաւղոս»-ը գրված է այլ ձեռագրով` տողամիջում (Լ. Խ., № 119, էջ 89, ծնթ. 1)։
Փակագծերի մեջ բերվածը գրված է ստորին լուսանցքում (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
«գ» հիշատակարանը բացակայում է առաջին հրատարակության մեջ (Լ. Խ., №
120, էջ 89-90), (Ա. Ղ.)։
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նաց, զի մեր կարս այս չափ էր, զի ի ծերութիւնս ուսաք զայս խոշոր գրիկս։
Գրեցաւ Գիրք երկոտասան մարգարէիցս ի թուիս Հայոց ՉԿԱ (1312), յամսեանս Սահմի, ի վանքս, որ կոչի Փերճոց, ընդ հովանեաւ Սրբոյ մերոյ Սիոնի
եւ [սուրբ վ]անացս, եւ ի թագաւորութիւն Աշնի եւ որ[դւոյ նո]րա Լեւոնի:
Պահեսցէ զնոսա [Աստուած ի] խաղաղութիւն եւ տացէ նոցա յաղթ/// 1

209
ՄԱՇՏՈՑ (122)
Երեւան 8266

Գրիչ՝ Սարգիս
120ա ///Ասասջիք լի բերանով, թէ՝ Քրիստոս Աստուած, ի Քո յանեղ դատաստանին ողորմեայ Սարգսի գրչին, եւ ծնողաց նորա, եւ վարդապետի
նորայ, եւ ամենայն երախտաւորաց. ամէն. եւ Քրիստոս Աստուած ողորմեսցի մեզ եւ ձեզ առհասարակ. ամէն։ Գրեցաւ թվիս ՉԿԱ (1312)։ Ի յայսմ ամի
ի Քրիստոս փոխեցաւ տէր Յակոբ, եւ մեք զգիրքս ի ս[ո]րայ տանս գրեցաք
եւ սոքայ շատ ծառայութիւն արարին մեզ։ Քրիստոս Աստուած, ի Քո յահաւոր եւ ի միւսանգամ գալստեանտ ողորմեայ՝ տէր Յակոբայ եւ Տիկնանցտիկնայ եւ տէր Բարսեղին, Գրիգորէս վարդայպետին եւ տէր Աբրայհամայ.
ամէն: Քրիստոս Աստուած բարեխաւսութեամբ սուրբ Աստուածածնիտ եւ
Յովանու Կարապետին եւ ամենայն երկնաւորաց բարեխաւսութեամբ եւ
աւգնայկան լեր պարոն Հապաշին եւ ||(120բ) Բարսեղին, աւգնական լեր սոցայ յամենայն ատենի, փրկեայ զսոսայ յամենայն վտանկ՝ ի նստել ի տան եւ
գնալ ի ճանապարհի, ի ննջել եւ յառնել, աջ Քո հովանի եւ պահայպան լիցի
սոցայ, զի մի սասանեսցեն սոքա յայսմհետէ մինչեւ յաւիտե[ա]ն2։
Ո՜վ անըսկիզբն ծոցոյ Բան
Նոյն եւ ծաղկեալ յազգս մարդկան,
Որ մեզ զշնորհս Քո շրթան
Հեղեր աւրհնեալդ յաւիտեան:
Դու զպճնողս քո բանի
Եւ զարդարող այսմ տառի՝
ԶՏէր Աստուածատուր հովիւ բարի,
Ընկալ ի յարկստ հայրենի:
Աստուածատուր պատուական եղբայր, որ զսա սիրեց,
Յանարժան ծառայ Սարգսէ գրել խնդրեց,
1
2

Թերթ է ընկել (Լ. Խ., անդ, էջ 90, ծնթ. 1)։
Ձեռագիրը նորոգված է ԺԷ դարում, շատ թերթեր գրված են նորից. հիշատակարանից պահպանվել է միայն սույն՝ 120 թերթը, որը գտնվում է այժմ ոչ պատշաճ տեղում, (Լ . Խ., № 122, էջ 91, ծնթ. 1):
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Ճշմարիտ հաւատով զԱստուած դաւանեց,
Որ եւ զնայ արասցէ Տէր յերկարայկեց/// 1

210
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երուսաղէմ, 2660
(տե՛ս նաեւ 1304 թ., 1371 թ., 1375 թ., 1395 թ.)

Յիշատակարան յետագայի
Գնող՝ Աւշին Աւղորմկանց
290բ Յերես անգեալ աղաչեմ զձեզ զամենեսեան, որք առնոյք ի ձեռս
զսուրբ Աւետարանս եւ ընթեռնոյք կամ աւրինակէք, ես՝ անարժան եւ մեղաւոր ծառայս Աստուծոյ եւ ձեր Աւշին Աւղորմկանցս, որ յիշման արժանի այնէք զիս զանյիշելիս եւ լի սրտիվ մեղաց թողութիւնն խնդրէք ի Քրիստոսէ
յուսոյն մերոյ եւ ընդ միոյն հարոյրապատիկ գտջիք ի Քրիստոսէ։ Զի գնեցի
զսայ մեծ փափաքանաւք ի հալալ արդ[ե]անց իմոց, ի վայելումն սուրբ եկեղեցոյ եւ ձեր սրբասիրացտ եւ ի մաքրումն մեղաց իմոց։ Ընդ նմին յիշեսջիք
եւ զհամեստ ամուսին իմ՝ Զապլուն, եւ զորդիսն իմ՝ զԹիֆանաւյ եւ զԳրիգոր, եւ որ յիշէ, յիշեալ լիցի աստ եւ ի հանդերձեալն ի բարի կ[ե]անստ։
Գնեցի զսայ ի թվ[ին] Հայոց ՉԿԱ (1312)։

211
ՇԱՐԱԿՆՈՑ (124)
Վիեննա 202, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 524

Գրիչ՝ Խաչատուր
165ա Փառք...: Արդ, աղաչեմ զձեզ պաղատանաւք, ո՜վ մանկունք Սիոնի,
որք հանդիպիք այսմ մատենի տեսութեան, յիշեսջիք ի սուրբ եւ ի մեղսաքաւիչ յաղաւթս ձեր զանարժան Խաչատուր՝ զյետինս ի կրաւնաւորսն եւ
զծնողսն իմ, եւ դուք յիշեալ եղիջիք. ամէն։ Գծագրեցաւ ձեռամբ իմով
թվ[ին] ՉԿԱ (1312)։
բ
23ա Քրիստոս Աստուած... ողորմեա՛ ծնողացն իմոց՝ Սարգսի եւ Շամամի, եւ ինձ՝ ամենամեղ գրչի։
97բ ԶԽաչատուր անպիտանս աղաչեմ յիշել ի Տէր:
1

Հիշատակարանի չափածո մասը և շարունակությունը (120բ) նույն` Սարգսի ձեռքով է գրվել ու այժմ թերի է, քանի որ ձեռագրի հաջորդ թերթը ընկել է (Ա. Ղ.):
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212
ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ
Մշոյ Առաքելոց վանք 15, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 18

Գրիչ՝ Յովհաննէս
Փառք եւ գոհութիւն եւ երկրպագութիւն անբաժանելի եւ միասնական
Սուրբ Երրորդութեան յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Գրեցաւ սուրբ եւ լուսազարդ մատեանս Գործոց առաքելոց ի թուին ՉԿԱ
(1312) ձեռամբ նուաստ եւ ապիկար գրչի՝ Յովհաննէսի, ի խնդրոյ աստուածասէր ճգնաւորին՝ Սարգսի, որ աւանդեաց զսա Սուրբ Կարապետին։ Արդ,
աղաչեմք սորա յիշել ի մեղաց թողութիւն զստացաւղ սորա՝ զՍարգիս միայնակեացն եւ զծնաւղս նորա եւ զիս՝ զեղկելիս Յովանէս եւ զծնողսն իմ եւ
դուք յիշեալ լիջիք ի նոյն ողորմած Տեառնէ. եւ Նմա փառք յաւիտեանս։
Արդ, մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսա...

213
ՍԱՐԳԻՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ
Վենետիկ 1202 (թիւ 1343), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Է, էջ 631-634

Գրիչ՝ Յոհանէս
ա
47ա Ես՝ Յովանէս մեղաց մեծաց եւ բեւր պարտուց անկեալս ի ներքոյ
ՉԿԱ (1312), իմով մեղսամակարդ ձեռամբս եւ կարկամելով, կոյր եւ ճայրոտեալ կրկին ակամբ եւ ցաւոտ անձամբ, կամեցայ գրել զլուսատու տառս
համառաւտիս կաթողիկեայց, որ է ծնունդ ի շնորհէ Սուրբ Հոգւոյն աստուածարեալ եւ մեծին հաւրն մեր՝ Սարգսի, ի վայելս ապագայ լուսամիտ եւ ուշիմ
եղբարցդ Սիոնի Նորոյ մանկանց եւ մաւր մեր պանծալւոյ. ի յիշատակ վաւերական յոքնաթշուառ եւ թարմատար անձինս եղկելւոյ։ Աղաչեմ Տերամբ Աստուծով ընթերցաւղսդ եւ որք աւգտիք երբեք ի սմանէ ինչ իւիք, յիշել գթած
բարուք զսակաւ աշխատաւղս ի սմա, թողութիւն գտանել դառնահաւ եւ ի չարէն շատակսկիծ հոգւոյս, նաեւ մաւրն իմոյ՝ Մինայի, եւ յոյսն մեր Քրիստոս եւ
ի ձեռն ձեր, եւ ձեւք մեզ եւ ձեզ կարկառեսցէ զառատն Իւր բարի։
Խնդրեմ դարձեալ խաւսուն եւ Աստուծոյ պատգամիս, խնամ տանել իբր
հոգւոց ծնողի եւ լոյս վերստին զմեզ ածողի, նոր կտակիս այս համառաւտի։
Մի՛ մրոտել, մի՛ բացբերան եւ մերկ ընկենուլ, մի՛ գողանալ, մի՛ ունել խափան եւ կամ խնայել տալ աւրինակ, եւ մի՛ ծածկել գրուանաւ, այլ բարձմամբ յաշտանակ մարմնոյ դնել, զի լոյս բնակչին տայ ի տան իմանալի տեսողին հոգւոյ զի լոյսն մի՛ նուաղման՝ այլ եւս ճառագայթից դիպեսցի. եւ
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մի՛ իբր խորթ, այլ հարազա[տա]բար ցնծասցէ աստ վայելիւքն, անյողդողդ
նկատելով ըզշնորհն ի սա եւ զի երկրորդ գրեցաւ ի ձեռահիւսէն տեառն Յոհանու, որ ինքնագրէն Սարգսի վերափոխեաց, յորս գթասցի Տէր մեր. ամէն։
բ
92ա Ի թուիս ՉԿԱ (1312) ես՝ մեղաւոր Յոհանէս գտի զցանկալի եւ զպայծառ զայս տառ, գրեալ տեառն Յոհանու ձեռամբ, յինքնագիր երկնընթաց,
երկասէր ձեռինն Սարգսի, յառաջին շարահիւսէն աւրինակեալ, եւ զնորին
սուղ բան յիշատակին, որպէս տեսանի զկնի գրեալ, որ եւ վայելէրն իսկ. եւ
երկրորդ եղէ սմին յեղափոխիչ յառաջնոյն։ Աղաչեմ զընթերցողսդ եւ զաւգտեալսդ, ի յոլով աշխատութեանցս Սարգսի, եւ որք աւրինակէքդ գրեցէք
զփոքր բան նորին յիշատակին, որ եւ զձեզ Քրիստոս ի գիրն կենաց գրեսցէ։
Աղաչեմ յիշել եւ զիմ աղկաղկութիւնս, որ կոյր աչաւք եւ ցաւոտ անձամբ
գրեցի զսա, եւ այն առ սաստիկ սիրոյն։ Յիշեցէք ի Տէր մեր զմայրն իմ՝ Մինայ եւ սղալանացս ներեցէք։ Եւ յաւրինակելն փոյթ լեր ի գիր, ի կէտ, ի
շեշտ, ի բութ, եւ յայլսն, որք կարի պիտանացուք են ի սոյն։
գ
131ա Զանարժանս Աստուծոյ անուանիլ ծառայ, որ ստրուկս մեղաց յաւժար կամաւք եղայ՝ զՅոհանէս, որ երկաւք անձին, որ յոլով պաշարեալ եմ
ցաւք եւ նուաղեալ ի լուսոյ աչաց, այլ սակս սիրոյ Տերամբ տառիս եւ յուսոյն, որք յընթեռնուլն աւգտիք, խարխափմ[ամ]բ եւ ձաբռտելով ստացայ
զսա, արժանի արարէք յիշման, թէպէտ եւ չեմ արժան։ Այլ վասն սիրոյն Աստուծոյ, սրտիւ եւ հառաչմամբ զՏէր ողորմին մի՛ խնայէք շատամեղ եւ մեծաչարաւ խխայթեալ վիրաւք նեխեալ եղկելւոյս, զի կարաւղ է Աստուած
վասն խնդրողացն, որ սրտի մտաւք հայցեն, ներել չարաբախտիս եւ անկելոյս, որ կորեայ եւ կորուսի զյոլով բարին, զոր Քրիստոսէ առի. եւ որք յիշէք,
յիշիք Տերամբ:

214
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳՐՈՑ
Երուսաղէմ 1309, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 550

Գրիչ՝ Մարգարէ
ա
149 Փառք եռանձնեայ եւ միաբուն տէրութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. յաւիտենից:
Ի թուի ՉԿԱ (1312) գրեցաւ գիրս Պորփերի եւ զունեալս ի Մեծէն Դաւթէ,
ի վարժումն այն ինչ ստեանդիաց բանի, ձեռամբ Մարգարէի սուտանուն եւ
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տխմարագիր գրչի մեղաւորի: Աղաչեմ զընթերձաւղսդ յիշել զրաբունիտ իմ
զբարի, որ եղեւ թելադիր մերոյ տկարութեանս, նայեւ զանձն իմ եղկելի,
զծնօղսն իմ. եւ Գթածն յամենայնի ամենեցուն ողորմեսցի:
բ
Գրիչ՝ Խապար սարկաւագ,
որ Գրիգոր կոչի
444 Փառք անմահին, անեղի Աստուծոյ, երրակի անձնաւորութեանն՝
Հօր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգոյն եւ մի յատուկ բնութեան եւ աստուածութեանն. ամէն:
Արդ, եղեւ աւարտումն իմաստասիրական եւ հոքնիմաստ գրոցս, որ է Պէնիարմէնիաս, ձեռամբ մեղապարտ եւ անհմուտ գրչի՝ Խապարի սարկաւագի, որ երկանուամբ՝ Գրիգոր կոչի ի կատարմանս ՉԿԱ (1312) թուիս, յոր եւ
սկիզբն լինի միւս շրջագայութեանն ՉԿԲ (1313), հրամանաւ իմաստախոհ
վարդապետին Վարդանայ: Եւ եղեւ աւարտ գրոցս ի դեկտեմբերի ԼԱ (31),
որ եւ չորս աւուրբք յառաջ վարդապետս Վարդան էառ զհրաման իշխանական եւ գաւազան վարդապետական1։

1

Ն. Պողարյանը նշում է, որ այս հիշատակարանը գրվել է նոտրգրով (Ցուցակ, էջ
550): Սա ձեռագրի վերջին թերթն է և նորոգվել է։ Պետք է ենթադրել, որ հիշատակարանն արտագրվել է հետագայում նորոգողի ձեռքով (Ա. Ղ.)։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (125)
Երեւան 7842

Գրիչ՝ Պաւղոս վարդապետ
Վայր՝ Գլաձոր
335ա Փառք անճառին, անպատում վսեմութեան, ||(335բ) անբաւ բարձրութեանն եւ անհաս խորութեանն, հանգոյն միութեանն եւ միակամ զաւրեղութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից: Արդ, ես՝ տկարս ի զաւրեղս եւ ապիկարս ի վարդապետս,
չնչինս ի յիմաստս եւ փանաքիս ի քերթողսն՝ Պաւղոս վարդապետ, ծրեցի
իմով տկարութեամբս զսուրբ Աւետարանս յոլով աշխատանաւք եւ քրտնաջան տառապանաւք, ի գաւառիս, որ Վայոձոր ասի, եւ ի մեծ մենաստանիս,
որ Գլաձոր յորջորջի, ի դրան Սուրբ Նախավկայիս, ի թվականութեանս Հայկազեանս սեռի ՉԿԲ (1313), ի վարժապետութեանս մերոյ Մեծի Եսաեայ, յիշխանութեանս գաւառիս՝ Պապաքին եւ Էաչո, հայրապետութեանն Կոստանտնոյ Կատուկցո, թագաւորութեանն Աւշնի եւ ղանութեանն Խարբ||(336ա)անդին, որ ճշմարիտ կոչեցաւ նա՝ Իշո ծառա՝ զի /// 1 եւ նա զօրէնսն Քրիստոսի
ոչ ծանեաւ եւ բազմիմաց հնարիւք զերծեաց զազգս մեր յամենայն կարասեաց, զի պահանջեաց հարկս ի յազատաց եւ յաւտարաց, զոր ի սմայս
յըշտեմարանեալ բանիցս իմասցիս զյոլովն2։
Արդ, զինչ չէ ասել առ այս բան ներբողեան կամ գովեստ այսմ պատուի,
որ անըսկիզբն եւ անպարագիծն Աստուած Հայր առեալ գործիս ի ձեռս
զմարգարէս խաւսեր նոքաւք զապագայիցն խորհուրդ, զոր ի լրմանն եւ յաւարտին առաքեաց զծոցածին Բանն՝ զփառակիցն Հոգո՝ զՈրդին Միածին,
որ եկեալ անսկիզբն, ի Կուսէն սկիզբն առնլովն, կարէկից եղեալ մերոյս
բնութեան բաց ի մեղաց: Անտանելին երկնի եւ հրեղինաց, յարգանդ Մարիամին նկարեցաւ, անհասանելին ճշմարիտ, մարդ եղեալ, շրջեցաւ եւ զամենայն անաւրէն[ու]թիւն յանձն իւր կրեաց վասն յանցանաց նախատպին
Ադամա եւ բազում առակաւք քարոզեաց զքաղցր վարդապետութիւն իւր ի
յունկն ամենայն բանաւորաց, զոր կանխեաւ տեսեալ մարգարէն ասէ. Բազմաւ արարին սքանչելիս խորհրդոց քոց ոչ ոք էր նմա /// մեք հաւատացեալք
1
2

Երկու բառ անընթեռնելի, քերծված լինելու պատճառով (Լ. Խ., № 125, էջ 92, ծնթ. 1)։
Առաջին հրատարակության մեջ հիշատակարանն արտագրվել է մինչև այստեղ և չի
շարունակվել, քանի որ այդ հատվածը համարվել է, որ «զուրկ է պատմական արժեքից» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2), (Ա. Ղ.)։
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/// եմք զքեզ եւ զաղն քո եւ զուռկանն, զագարակն եւ զմարգարիտն, զհատն
եւ զմշակն եւ զանթիւսն զամենայն, որ աւտար է ի մտաց մերոց, այժմ եւ
միշտ եւ յաւէտ յաւիտեանս յաւիտէնից:
Արդ, Իւղաբերս այս ցանկացող եղեալ Տեառնս գով /// 1

216
ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵԱՆՆ
ԵԶԵԿԻԷԼԻ ԵՍԱՅԵԱՅ [ՆՉԵՑՒՈՅ]2
«Արձագանք», 1888, 10, էջ 130-131

Գրիչ՝ Առաքել Հաղբատեցի
Վայր՝ [Գլաձոր]
ա
... վասն որոյ եւ մերս վսեմամիտ եւ սրբազնակատար ուռճալրացեալս
երեքազեանն հաստատագիր կառուցմամբ հրաճաշակս Եսայեայս փայլեր ի
գահս իմաստասիրութեամբ եւ ներկուռ կրթութեամբ զնախասացելոցն
լնլով եւ զիւր յառաջատելով գեղեցիկս իմն արտադրիւր քան զհաւուցն իւրոց նախապատճառաց։ Եւ արդ, զիա ՞րդ կարասցուք զուղղափառ լուսափայլութիւն սորա եւ զանդրդուելի հաւատս կամ գզերակատար համբերութիւն սորա ո՜վ կարէ վերառուցել(՞): Աստանոր պիտոյ է մեզ մեծն եւ կորովամիտն Դանիէլ, զի զգովասանական իղձք հանգոյնս սորա նրբողէր, վասն
զի ի մերումս ամանակի եղծեալ ապականէր կարգ եկեղեցոյ, մանաւանդ
Հայկազեանս տոհմի: Իսկ նշոյլ կայծակն գիտութեան գտաւ եւ վերստին
ուղղեցաւ եւ դարձեալ նորոգեաց զկարգս վարդապետական յեղանակաց:
Նորոգող եղեւ որպէս Զաւրաբաբէլ տաճարին վկայել ի Տեառնէ կամ իբրեւ
զՄովսէսն ի տախտակսն եւ ի կազմութիւն խորանին կամ որպէս զարդարն
Նոյ ի նիւթ տապանին: Թողլով զաւակ ժառանգութեան բազում ի ծոցս
եկեղեցւոյ եւ ի հանդիսարանս վարժարանացն:
Եւ բոլորովին անդամովք համազոյգ գտանի վարդապետին եւ այրացելոյն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի, որ եւ ուղղեցաւ ի յաջորդումն նախաթոռոյն
գահատեսիլ եւ սաւառնացելոյն հնչմամբ զկցորդութիւնն առեալ անդադար
ի վերածղացն բերելով զաստուածաշունչ մատեանսն մեկնելով ի յունկն
լսողաց եւ յուշիմ եւ կորովամիտ համբակաց եւ զդժուար լուրսն եւ զիւրթ1
2

Հիշատակարանի շարունակությունը թափված է (Ա. Ղ.)։
«Արձագանք» շաբաթաթերթի սույն տարվա № 9-ից սկսած Գյուտ քահանա
Աղանյանցը պարբերաբար «Հայ գրչագրեր» խորագրով տպագրել է մեկ տասնյակից ավելի նշանավոր ձեռագրերի հիշատակարանները։ Հիշատակարանները վերցվել են թիֆլիսեցի Ավետիք Էնֆիաճյանցի «Հայ գրչագրեր» անտիպ ժողովածուից։
(«Արձագանք», 1888 թ., № 9, էջ 12), (Ա. Ղ.)։
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նածածուկսն լուծանէ եւ կապէ իբրեւ զփունջ մի վարդին եւ շուշանի եւ ձգէ
ի գիրկս մանկանց Սիովնի, որ եւ կան դեգերեալ առ ոտս մեծ եւ երանաշնորհ սոփեստոսիս բազումք ի սպասաւորութիւն բանի /// ուայտութեամբ եւ
տառապանաւք զզուեալ /// անդադար պրկելով զմիտս իւրեանց նմանիլ
աղեղանց եւ ճայթմամբ լարելոց ի յակճիռս եւ յաքիռս կալով անշշունչ հայելով ի տրամադրական բանսն վարդապետին, որ մակալեզուաւ եւ լեզուաւ
ի ձեռն հագագին արտաքս բղխէ եւ ոռոգէ զտոչորեալ եւ զհրակէզ աշխատեալ անդաստանս աշակերտացսն որ եւ կարի նուազագոյնն ալոցագոյն
գտանի քան զվեհսն: Որ եւ մի ի բազում աշխատանացն եւ ի քրտնաջան
վաստակոցն այս է Մեկնութիւն հրաշատեսիլ մարգարէին Եզեկիէլի:
Որ եւ ես՝ յետնեալս ի բնաւից Աւետիս ծանօթ վերասացեալ վարդապետիս ի բազում ամաց, մեծաւ յուսով եւ ըղձական տարփմամբ ետու գծագրել
զԺողովումն պիտանի տառատիպ դրոշման, Մեկնութիւն իմոյ վարժապետին ինձ ի վայելումն եւ ի զովացումն տուայտեալ հոգոյ իմոյ եւ անջինջ յիշատակ եւ իմոցն ուսուցչացն եւ ծնողացն, մանաւանդ հոգեւոր հաւրն իմոյ՝
Յակովբին, որ բազում եցոյց առ իս գութ եւ մարդասիրութիւն, որոյ յիշատակն աւրհնութեամբ եղիցի։
Դարձեալ ի յաղերս եւ ի թախիծ յերես անկեալ աղաչեմ զամենեսեան,
որք պատահիք այսմ տառի աններհակաբար յիշէք զիս՝ զանարժան Աւետիս
որ թափառական գոլով տառապիմ բազում ամաւք զզուիմ ի յայս գործառնութիւնս: Հեռաբնակ ի հայրենի գաւառաց եւ ի սննդկցաց ոչ գիտելոց թէ
պատահելոց եմ իմոցն, զոր եւ բազում տառապանաւք եւ մուրացիկ լինելով
ետու գրել գիրքս զայս ի ձեռն իմոյ հոգեւոր հարազատին Առաքել Հաղբատեցոյ, որ է համայարկ եւ համասեղան եւ ոչինչ գոյր ի միջի մերում, բայց մի
կամք եւ մի յաւժարութիւն եւ ամեն ինչ հասարակաց էր:
Որ եւ ես՝ նուաստ փցուն եւ ախմար գրիչս Առաքել յաղթեալ ի սիրոյ հոգեւոր եղբաւր մերոյ Աւետեացս մերով անարհեստ բայիւ եւ անսովոր գրչութեան յեղանակի գրեցաք ըստ կարի մերում /// նաեւ զհոգեւոր եղբարքս
մեր, որ բազում ձեռնտու[ու]թեամբ աշխատեցան՝ զՊաւղոս կուսակրաւն եւ
զբարեմիտ գործակալ տեղոյս յիշեալ լիցի ի Տեառնէ Աստուծոյ մերոյ: Եւ
զսիրելի եւ զուշիմ համբակքս մեր եւ զշնորհագով աշակերտել մանկունքս,
որ բազում աշխատեցան ի սպասաւորութիւն եւ ի կոկել քարտիզիս տէր
Աւագ, եւ Սարգիս յիշեալ լիցին ///
Արդ, յանկ ելեալ կատարեցաւ այս աստուածախումբ մատեանս ի թուիս
Հայկազեան տոհմիս տումարի ի յեւթնեակ հարիւրի եւ ի վեցնեակ տասնեկի
եւ յերկրորդում ամի (1313) ընդ հովանեաւ Սուրբ Նախավկայիս եւ ի յառաջնորդութեան տեղոյս վերասացեալ առնս Աստուծոյ Եսայի վարդապետիս եւ յիշխանութեան տեղոյս քաջ եւ արի զաւր[ա]վարին Եաչոյ, զոր
անսասան պահեսցէ Քրիստոս Աստուած զինքն եւ զաստուածապարգեւ զաւակսն իւր այժմ եւ յաւիտեան:
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բ
Յայսմ վայրի զմեղաւք խմըըճտեալ եւ զմեղսամակարթ անձն՝ Առաքել
Հաղբատեցի, անուամբ միայն քահանայ եւ ոչ գործով յիշեցէ՛ք, յորժամ
ընթեռնոյք զխոշոր սեաւ ակաւսեալ նամակս եւ սղալն եղբայրաբար
ուղղեցէք եւ մի՛ ներհակաբար վարիք որպէս աւրէն է հակառակողաց,զի
մեր կարն այսքան է :
գ
Մինչ դեգերեալ նստէի տոչորմամբ սրտիւ ի գրումն սուրբ մարգարէիս
եկն առ մեզ գեղաղէշ եւ շնորհընկալ քահանայն Ստեփաննոս որդի մեծ
Ջալալին եւ ժառանգ գերահռչակ Աթոռոյս Սիւնեաց եւ եբեր մեզ միրգ եւ
ջուր ցուրտ, որ եւ տացէ Քրիստոս նմա զջուրն կենդանի1:
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 4515, Ղ. Փիրղալէմեան, Նշխարք, հ. Բ, էջ 692

Գրիչ՝ Յակոբոս
Վայր՝ Շիրակ, Մոգւոյս գիւղաքաղաք
Փառք Էից անբաւից, անհասից անիմանալի, անբաժանելի, ամենասուրբ
Երրորդութեանն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն։
Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ փանաքի արուեստաւորի եւ
անյարմար գրչի, սուտանուն քահանայի՝ Յակոբոսի, սուտ ու մուտ գրագրի։
Ի ժամանակիս յայսմիկ, որ վասն ծովացեալ մեղաց ի վտանգի կայր ազգ
քրիստոնէից ի նետողական ազգէն։ Եւ էր թուականն Հայոց ՉԿԲ (1313), եւ
ողոմբիաթն, որ է նահանջ ՃՂ (190), եւ ոբելենն, որով հրէայք վարին՝ ԻԲ
(22)։ Եւ ի թագաւորութեան Հայոց մեծի եւ արքայակերպի Աւշին կոչեցելոյ,
որ սա ի բարի բարունակէ եւ ի քաղցր շառաւիղէ ի զարմից Մեծին Հեթմոյ,
որ վասն բազում մեղաց իմոց սրախոխ եղեալ, ի Քրիստոս փոխեցաւ։ Եւ ի
կաթողիկոսութեան Հայոց տէր Կոստընդնայ, եւ ի հայրապետութեան մայրաքաղաքիս Անոյ տեառն Յոհաննիսի մեծի, որ է ջահ վառեալ ի մէջ եկեղեցւոյ, եւ է ի յազգէ Լուսաւորչին Հայաստանեայց։
Բայց գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի գաւառիս Շիրակայ, ի գիւղաքաղաքիս, որ կոչի Մոգւոյս, ընդ հովանեաւ Սուրբ սքանչելագործ Նշանիս։ Եւ ի
տիրութեան տեղոյս մեծի եւ Փալհաւունի, քաջ եւ ընտիր պատերազմողի
կայսերակերպի, որոյ անուն՝ Զաքարիա յորջորջի, եւ է հէջուպ եւ առաջնորդ
Տանս մեծի աթապակ ամիր-սպասալար Շահնշահի եւ ամուսնոյ նորին՝ պատ1
2

Գրված է եղել ինչ որ էջի լուսանցքում ( Անդ, էջ 130), (Ա. Ղ.):
Ձեռագիրը պատկանել է թիֆլիզեցի Ավետիս Էֆինենճյանին (Ա. Մ.):
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րոն Խորինշահի, որ է քոյր՝ Շահնշահի, եւ դեռաբոյս ծաղկեալ զաւակացն՝
ԸՄխարգրձէլի եւ Սագիաին (՞)1 եւ Մաթաթունին, զոր Տէր Աստուած պահեսցէ խաղաղութեամբ. ամէն։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ2
Մանչեստր, Ջոն Ռայլնդի գրադարան, Arm. 10,
Վ. Ներսիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, 21, էջ 180-182

Գրիչ՝ Յովանէս որդի Կոստանդեայ
Վայր՝ Երկիրն Տայոց, Չիկբակ գիւղ
ա
2ա Ես՝ ծառայ Աստուծոյ Յովանէսս մեղապարտ սուտանուն քահանայ, որ[դի Կոս]տանդեայ, որ սկսայ շնորհիւն Աստուծոյ եւ կարողութեամբն Յիսուսի Քրիստոսի ըզսուրբ Աւետարանըս [աւարտեցաւ] ի յամսեանն ի Մահեկի
ԻԳ (23) յաւուր երկուշաբթի, ի միջաւրէի, հրամանաւ եւ ձեռնտու[ու]թեամբ
Թամամխաթունին, որ աւգնական եղեւ ի գինս թղթոյն, ու ի կապելն ու ի
ծաղկելն՝ յիշատակ հոգոյ իւրում յաւժար փափաքանաւք վասն փրկութեան
անձին իւրոյ եւ վասն յուսոյ արքայութեանն... Քրիստոս Աստուած թողցէ
զյանցանս մարդոյն այնմիկ, որ թողութիւն խնդրէ Թամամխաթունին յանցանացն եւ ով ոք Աստուած ողորմի ասէ նմա, նոյնպէս եւ մարդայսէրն
Քրիստոս Աստուած ձեզ ողորմեսցի յԻւրում գալըստեանն. ամէն: Եւ ծառայիս ձերոյ՝ Յոհաննէսիս մեղայպարտիս, սուտանուն քահանայիս, տխմար
գրչիս անմեղադիր լինիք, ով որ կարդայք եւ մեղաց թողութիւն խնդրէք:
բ
255բ Եւ ինձ՝ մեղաւորիս Յովաննեսիս սուտանուն քահանայիս, որ միայն
զանունն ունիմ եւ ոչ զգործն, մեղաց թողութիւն խնդրեցէք, աղաչեմ զձեզ եւ
ծնողաց իմոց՝ Կոստընդնա եւ Մինատիկնայ եւ կենակցին իմոյ՝ Վարդտիկնայ եւ եղբարց իմոց եւ ազգայնոց: Եւ որ զմեզ յիշէ եւ մեղաց թողութիւն
խնդրէ, յիշեսցէ եւ զնա բարեգութըն Աստուած եւ թողցէ զամենայն յանցանս նոցայ աստ եւ ի հանդերձելումն. ամեն, եղիցի, եղիցի:
գ
255ա Փառք անբաժանելի եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր
եւ Որ[դւոյն եւ] Հոգոյն Սրբոյ, որ հասոյց զանարժանս եւ զմեղաւորս ի
1
2

Այս հիշատակարանը կա նաև Մ. Մովսիսյանի ցուցակում, անունը կարդացվել է
«Սարգիս»: Մ. Մագիստրոսի ցուցակ «Առ Էֆինենճեան», (Ա. Մ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Մանչեստր № 10 ձեռագրի Տիրայր
վարդապետի Ցուցակը (Տիրայր վրդ., 8 թղթ. 118, էջ 155-162)։ Տիրայր վարդապետը ձեռագրի գրչության վայրը կարդացել է «Տայոց երկիր Շիկբակ գիւղ»։ Հրատարակվել են նաև ձեռագրի հետգնման հետագայի երկու հիշատակարանները (258բ և
254ա), (Լ. Խ., № 128, էջ 94-95), (Ա. Ղ.)։
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վերջս գրոց սուրբ Աւետարանիս ի թուիս Հայոց ՉԿԲ (1313) յամսեանն ի
սեպտեմբերի Ը (8) ի թագաւորութիւն Հայոց Աւշինի եւ ի կաթողիկոսութիւն
տեառն Կոստընդնի ի յերկիրն Տայոց, եւ ի յերկրակալութեանն պարոն Թադային, ի գեղն, որ կոչի Չիկբակ ընդ հովանեաւ Սրբոյն Սարգսի զաւրավարին: Աղաչեմ զձեզ սուրբ ընթերցողք, որ անմեղադիր լինէք տխմարութեան
գրչիս, զի անիմաստ էի եւ տեղս խալապայ էր:
Արդ, որք կարդայք կամ աւրինակէք, մեղաց թողութիւն խնդրեցէք՝ Հազարշահին եւ կենակցին իւրոյ՝ Թամամխաթունին եւ ծնողաց իւրոց՝ Պապանվա եւ մաւրն իւրոյ՝ Մարգարտին եւ զաւակաց իւրոց՝ Խայաթին եւ Խէրխաթունին եւ Հաւթայխաթունին եւ քուրոջն իւրոյ՝ Տիկնացին. ողորմեսցի
Քրիստոս Աստուած յԻւրում գալըստեանն. ամէն: Եւ Հազարշահի հաւրն՝
Մխիթարա հանգիստ եւ ողորմութիւն պարգեւեսցէ Քրիստոս Աստուած, զի
յոյժ փափաքանաւք եւ ուրախութեամբ սրտիւ աւգնական եղեն մեզ ի սուրբ
Աւետարանս. Քրիստոս Աստուած թողութիւն արասցէ սոցա յԻւր միւսանգամ գալըստեանն. ամէն:
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ԹՈՒՂԹ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ
«Արձագանք», 1888, թիւ 12, էջ 158

Հեղինակ՝ Մովսէս
Գրիչ՝ Կարապետ սարկաւագ
Վայր՝ Եկեղեաց գաւառ, Դարանաղեաց
...Եւ արդ, ես՝ նուաստս Մովսէս ծնունդ վերջին ժամանակի եւ սպասաւոր պիտակ բանի, ժողովեալ հաւաքեցի սակաւ ինչ ի բանից սրբոցն եւ
եդաք ի տառս յայս, վասն բերման ժամանակիս շփոթման ճշմարտութեան ի
բազմաց խուճապելոց1։
Եզերեցաւ գրչութիւն այս մատենի ի յԵկեղեաց գաւառի եւ Դարանաղեաց, ձեռամբ Կարապետ սարկաւագի անիմաստ գրչի, ի թուաբերութեան
Յաբեթականս գրոհի ՉԿԲ (1313), եւ ի գալստենէ Կենարարին ՌՅԺԵ
(1315)2, իսկ ելանելոյն նախնի մարդոյն ի յանուշակ վայրէն ՑՉԼԸ (6738)։
Որք հանդիպիք այսմ տառի, յիշման արժանի արարէք զմեզ եւ զմերսն
ամենայն եւ զաշխատաւղ եւ զերախտաւորս ի սմա, եւ դուք ի նոյն լիջիք
բարի աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն։
1

2

Ձեռագիրը կրում է 15 համարը, ունեցել է 590 էջ, ուր բուն գործից բացի եղել են
նաև Գրիգոր Վկայասերի, Խոսրով Անձևացու Բանք, Ստեփանոս Սյունեցու Կ. Պոլսի
Գերմանոս Պատրիարքին ուղված թուղթը։ Ձեռագիրն ավարտվում է «Վասն թագաւորացն հայոց զոր կարգեաց Մոսէս Խորենացի»։ Հիշատակարանի «Եւ արդից ... ի
բազմաց խուճապելուց»-ը այս գործի ավարտին է վերաբերվում (Ա. Ղ.)։
Գրված է ՌՅԺԷ (1317) «է»-ն ուղղում ենք «Ե»-ով, քանի որ Հայոց ՉԿԲ (1313 թ.) և
Փրկչական թվականի միջև 1-2 տարի պետք է լինի (Ա. Մ.)։
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ՃԱՇՈՑ (127)
Երեւան 4890

Գրիչ՝ Դանիէլ կրաւնաւոր
Վայր՝ Աղթամար կղզի
290բ Աստանաւր սկզբնաւորեալ լուսաեղձ եւ շնորհաձիր տառս այս ի
ստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ, որ ունի շարակարգեալ յինքեան զտաւնս տէրունականաց, նաեւ զյիշատակս սրբոց նախահարցն, եւ զհոգելից մարգարէիցն, եւ զսրբոց առաքելոցն, ընդ նոսին եւ զճգնազգեաց միանձանցն եւ
զքաջ եւ զարի զաւրավարացն, այլեւ զսուրբ վարդապետացն եւ զքաջայաղթ
մարտիրոսացն սրբոց։ Եւ զկնի այս ամենայնի ունի գծագրեալ զսահմանադրութիւն սուրբ հաւրն Մաշտոցի։
Եւ աւարտեցաւ սա յամի եւթնհարիւրերորդի վաթսներորդի երկրորդի
(1313) ի գեղեցկատիպ կղզիս Աղթամար, որ է տեղի ապաստանի, ըն[դ]
հովանեաւ ամենայաղթ եւ բազմայարմար Սուրբ Խաչի եւ Սուրբ Նշանի եւ
աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդեան, եւ այլ միահամուռ սրբութեանցս, ի
հայրապետութեանս տեառն Ներսեսի եւ տեառն Զաքարիայի եւ ի խնդրոյ
աստուածարարեալ եւ սրբասէր կրաւնաւորի Թովմայի եւ եղբաւր նորին
Առաքելոյ՝ միւս կրաւնաւորի, զոր յոյժ փափագմամբ ետ գրել զսուրբ գիրքս՝
յիշատակ հոգւոյ իւրոյ, եւ ծնաւղաց իւրոց՝ Անձրեւի եւ Ղիզդուռի, եւ եղբարց իւրոց՝ Մխիթարայ եւ Պարոնշահի եւ Վարդերեսի եւ այլ ամենայն ազգատոհմին՝ կենդանեաց եւ հանգուցելոցն ի Քրիստոս։ Եւ արդ, ես՝ ունայնս
եւ թափուրս ի գործոց բարեաց, անարժան կրաւնաւորս Դանիէլ, բազմամեղ
եւ տխմար գրիչս, տեսի զսէր եւ զփափագ սորա, որ առ հոգեւորսն եւ ըստ
իմում ///։

221
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (126)
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 122-123
(Ի վանս Սքանչելագործ)

Գրիչ՝ Մխիթար վարդապետ
Վայր՝ Մեծոփայ վանք
Յամի ՉԿԲ (1313)երորդի Հայկազեան տոհմիս տումարի, ի փառս զուգական եւ համապատիւ Սուրբ Երրորդութեան՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ,
գրեցաւ աստուածային այս մատեան՝ գանձ անկապուտ եւ մարգարիտ պատուական..., յանապատիս Մեծոփայ Վանս առձայնելոյ, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Մօրս լուսոյ Աստուածածնի, յառաջնորդութիւն տեղւոյս տեառն
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Սարգսի, ի ստացումն սրբազան քահանայի Բարսղի կուսակրօն աբեղայի,
յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնողաց իւրոց, օժանդակութեամբ մերոյ հոգեւոր
հարազատի եւ սրբազան Յովհաննէս վարդապետի, ձեռամբ պիտականուն
Մխիթար վարդապետի։ Ի դառնութեան եւ ի վշտաբէր ժամանակիս, յորում
վիշտս վտանգի եւ աղէտս տարակուսանաց յօգունս հասուցանելով քրիստոնէական ոճոյս ազգաց անօրինաց՝ ուրացելոց ի փառաց Որդւոյն
Աստուածոյ, նեղութեամբ, տառապանօք, հարկապահանջութեամբք եւ անպայման ծաղանօք։ Որոց հատուսցէ նորին ըստ գործոց նոցին հզօր թագաւորն Քրիստոս եօթնապատիկ ի ծոցս նոցա, լսել զհեծութիւնս կապելոցս ի
տոռունս մեղաց, եւ արձակել զորդիս մահապարտաց յանդորր եւ ի խաղաղ
նաւահանգիստ, ողորմութեամբ եւ գթութեամբ իւրով: Ճ Ծ Լ Ժ Բ Տ Բ Ն1 պիտակ անուն վարդապետի ողորմեա՛, Տէր Քրիստոս, ի Քում գալստեան՝ բարեխօսութեամբ Մօր Քո եւ Կուսի։ Որոց եւ ես՝ ըստ իմում կարի կցորդելով
անպիտանս ի մանկունս եկեղեցւոյ, Բարսեղ կրօնաւոր, ստացայ զսուրբ
Աւետարանս... եւ ետու զսա բաղձանօք սրտի ի վանս Արծկէոյ՝ ընծայ
Սքանչելագործ Սուրբ Նշանին ի լուսաւորութիւն եւ ի հրճուանս մանկանց
սուրբ եկեղեցւոյ, որք աստանօր կրօնաւորեալք մերկամարմին մրցանօք,
առ ակնկալութիւն յուսոյ Տեառն զինուորեալք։

223
ՄԱՇՏՈՑ (129)
Երեւան 2583

Գրիչ՝ Սարգիս քահանայ
Վայր՝ Արիձոր
174բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ անբաւ մարդասիրին Քրիստոսի, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն, ամէն: //
175ա Գրեցաւ իմաստատիպ տառս սուրբ հաւրն Մաշթոցի յանապատիս,
որ կոչի Արիձոր, ընդ հովանեաւ Սուրբ Յարութեան, եւ Սրբոյ Խաչին, եւ
Սրբոյ Կարապետին, եւ Սրբոյն Լուսաւորչին, յառաջնորդութիւն Ստեփանոս
վարդապետի՝ ընտրեալ ծառայ[ի] Քրիստոսի, ի թուականութեանս Հայոց
ՉԿԲ (1313)։ Բայց կատարեցաւ գիրքս յաւուր Մեծի հինգշաբաթի, յորում
եղեն խնդութիւնք երկնաւորաց եւ երկրաւորաց, ձեռամբ յիմարի եւ տառապեալ գրչի՝ Սարգսի, ի վայելումն անձին՝ Յովանէս քահանայի՝ բարեպաշտի եւ մարդասիրի։ Ստացաւ զսայ եռայփափագ եւ ջերմ սիրով եւ յոյժ ցան1

Եղբայրագիր, ծածկագրով կարդացվում է «Մխիթարայ» «Մ» եւ «Ր» տառանիշերի
փոխարեն օգտագործված են նախորդ՝ «Ճ» եւ «Տ» տառանիշերը, իսկ ընդհակառակը, մյուսների փոխարեն` հաջորդ տառանիշերը, այսպես՝ Խ-ի փոխարեն` Ծ, Ի-Լ,
Թ-Ժ, Ա-Բ, Յ-Ն (Լ. Խ., № 126, էջ 93, ծնթ. 1):
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կայր սորայ, զի ուր սայ յիշի եւ ընթեռնու, սովաւ յիշի եւ յորջորջի անուն
սորայ ի Քրիստոս։ Բայց արդ, աղաչեմ զամէնիսեան վասն սիրոյն Քրիստոսի, որք հանդիպիք սմայ՝ յիշեցէ՛ք զՅովան||(175բ)էս քահանայ եւ զեղբայրն
իւր՝ զՄարտիրոս, զի է բարեպաշտ տանուտէր՝ աղքատայսէր եւ աստուածայսէր, եւ զմիւս եղբայր սոցայ՝ զԱմէնաւագն, որ փոխեցաւ ի Քրիստոս, եւ
զհայր սոցայ/// եւ զմայր/// 1 զփոխեցեալսն ի Քրիստոս, եւ զյիմար գրիչս, որ
ի հոգեւորն ունայն եւ ի ձեռագործս յանդուգն եւ զծնողսն մեր։ Արդ, վասն
սիրոյն Քրիստոսի յիշման արժանի արարէք. որք յիշէք, յիշեալ լիջիք առաջի
ահաւոր եւ սոսկալի դատաւորին Քրիստոսի։

223
ՄԱՍՆ ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻ
Երուսաղէմ 3121, Ն. Պողարեան, հ. Թ, էջ 338-3392

Գրիչ, ստացող՝ Ստեփաննոս
Վայր՝ Սեբաստիա մայրաքաղաք
ա
198 Զանարժան գծող սորա՝ զՍտեփաննոս անպիտան քահանայ, որ ոչ
ըստ արհեստի, այլ ոչ ըստ փափաքանաց գրեցի զմատեանս աստուածախաւս մարգարէին Մովսէսի, ի մայրաքաղաքիս Սեբաստիայ, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Փրկչին։ Արդ, աղաչեմ զձեզ եղբայրք, մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ի
Քրիստոսէ, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ռիւխ (=ամէն)։
261 Տէր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, ի Քո միւսանգամ գալըստեանդ
ողորմեայ ստացողի սորա՝ Ստեփաննոսի անպիտան քահանայի եւ անիմաստ գրչի։
բ
615 Եւ թագաւորաց թագաւորին,
Որ է Որդին Միածին,
Հանդերձ Հարբ եւ Սուրբ Հոգին,
Որ դաւանի Երրորդութիւն,
Փառք, պատիւ եւ իշխանութիւն,
Որ զաւրութիւն ետ գծողին՝
Ստեփաննոս քահանային,
Ի սմայ բազում աշխատողին,
1
2

Ծնողների անունների տեղը բաց է թողած (Ա. Ղ.):
Առաջին հրատարակության մեջ օտագործվել Գուշակյանի Սեբաստիայի Սուրբ
Նշան վանքի № 2 ձեռագրի «Հանդէս Ամսօրեայի» հիշատակարանների ոչ ամբողջական հրատարակությունը («Հանդէս Ամսօրեայ», 1923, Լ. Խ., № 130, էջ 96), (Ա. Ղ.)։
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Եւ ծնողացն իւր՝ Ծերունին,
Այլ զաւրինակն շնորհողին՝
Պարոն Աւէնդ եքսախաւսին1,
Եւ որք արժանի զմեզ վարկանին
Մտաւք ասել զՏէր ողորմին,
Յիշեալ յայնժամ եւս եղիցին,
Յորժամ բարեաց բաշխումն լինին,
Այնժամ եւ յանսպառ ի յապառնին:
Եւ արդ, գրեցաւ մատեանս այս աստուածախաւս մարգարէին Մովսէսի,
որ է Գիրք Արարածոց եւ Թագաւորութեանց, ի թուականիս ՉԿԲ (1313),
յամսեանն յուլիս ԺԸ (18), յաւուր չորեքշաբաթի, եւ տանուտէր Խոյն, ընդ
հովանեաւ Սուրբ Փրկչին, ի մայրաքաղաքս Սեբաստիայ, ի թաղս, որ կոչի
Մարք, ի թագաւորութեանն Հայոց պարոն Աւշինի եւ յառաջնորդութեանն
տէր Կոստանդեայ եւ յեպիսկոպոսութեան տէր Ստեփաննոսի. եւ ընդ մեզ
թագաւորելոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որում փառք յաւիտեանս. ամէն:
Արդ, աղաչեմ զամեն[ես]եան, որք կարդաք կամ աւրինակէք, մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ի Քրիստոսէ ստացողի սորայ, անիմաստ գրչողի՝ Ստեփաննոսի անարժան քահանայի, եւ ծնողաց իմոց՝ Պետրոս քահանայի եւ
մաւր իմոյ՝ Տիկնացի եւ կողակցին իմոյ՝ Մարիամի եւ զաւակին իմոյ՝ ի
Քրիստոս փոխեցելոյն Սիմոնի, ընդ նմին յիշեսջիք զհոգեւոր եղբարքն իմ՝
զՍտեփաննոս քահանայ, որ աւգնական եղեւ ի քանոնելն եւ ի թանաք եփելն
եւ սղալանաց գրոյս անմեղադիր լինել, զի կար մեր այսչափ էր: Եւ Քրիստոս
Աստուած, որ առատն է ի տուրս բարեաց, յիշողացդ եւ յիշեցելոցս առհասարակ ողորմեսցի, որում ընդ [Հաւր] եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյն վայել է փառք,
իշխանութիւն եւ պատիւ այ[ժմ եւ մ]իշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ռիւխ(=ամէն):
գ
616 Փառք Քեզ՝ միայնոյ անսկզբանդ եւ անըսկզբան, ընդ սկզբանդ եւ
սկզբնաւորիդ սկզբանդ՝ Սուրբ Երրորդութեանդ եւ միաստուածութեանդ ///
Արդ, յորժամ Արարիչն Աստուած արար ի սկզբանէ զերկինս եւ զերկիր
///: Իսկ զկնի յանցաւորութեան նախաստեղծին Ադամայ անկան մարդիկ ի
վիհս կորըստեան եւ գործեցին զանարժանս, թողին զԱրարիչն եւ արարա[ծոց] երկիր պագին, պաշտեցին ոմանք զերկին եւ [Ուրա]նոս անուանեցին, կէսք զարեգակն եւ Վահ[ագն] ՞ կարդացին, այլք՝ զլուսին եւ Արտեմիս
կէ[սք՝ զեր]կիր եւ Դեմետր, այլք զհուր եւ Եփեստոն, կէս[ք զջ]ուր եւ Պիսիդոն: Եւ յայսպիսի մոլորութեան վարեալ կային մարդիկ ///
Արդ, ես՝ նուաստ ծառայ ծառայիցն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
ճշմարիտ յուսոյն մերոյ բիւր քանքարոյ պարտապանս եւ վատնիչ տէրունի
1

Տպված է «Պարոն Աւէնդեք սարխոսին» (Ցուցակ, էջ 338), (Ա. Ղ.)։
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գանձուցն՝ Ստեփաննոս ապիկար քահանայ, փափաքող եղէ այս սուրբ մատենիս եւ աստուածագիծ տառիս, եւ թէպէտ որ կարի անվարժ էի ու յոյժ
անտեղեակ արհեստի գրչութեան, բայց իղձ սրտիս եւ տենչումն ոգոյս ստիպեաց զիս, եւ ես յառաւելն քան զկարն իմ նկրտեցայ եւ յանձ առի, իբր
զհմուտ քարտուղար ստացայ զհամարձակութիւն, եւ ախմա[ր] անձամբս
[գրեցի] զսուրբ տառս եւ լցի զփափաք [ան]ձին իմոյ։
Արդ, գրեցաւ սայ ի թվականութեանս Հայոց Չ (700) երորդի Կ (60) երորդի եւ երկրորդի (1313), ի հոյակապ եւ յականաւոր մայրաքաղաքս Սեբաստիայ առ դուրս սրբոյ տաճարիս Սուրբ Փրկիչ կոչեցելոյ, որ է հանդէպ վկայարանին գերահռչակ եւ սխրագործ արեամբ ներկեալ վկայիցն Սրբոց Քառասնիցն՝ մեծի կաթողիկէ եկեղեցւոյն, ուր գանձն աստուածային՝ նշխարք
[սրբոցն] անդ կան ի պահեստի։ Եւ եղեւ զրաւ սորայ [ի ղան]ութեանն Խարպանդային, որ մականուն [Իշո ծառայ] ի հայրապետութեանն Հայկա[կան]աց սեռի տեառն Կոստանդեայ եւ ի թագաւորութեանն բարեպաշտին
Աւշնայ եւ յեպիսկոպոսութեանն մերոյ նահանգիս տեառն Ստեփաննոսի։
Արդ, գրեցաւ սայ ի դառն, եւ դժուար, եւ յանբարի ժամանակիս, զոր յոյժ
նեղիմք յանաւրինաց, ի յարտաքին չար գազանաց եւ ոչ նուազ հասանէ նեղութիւն ի հաւատացեալքս Աստուծոյ յարենարբու եւ ի մարդադէմ գազանացս յազգէն Իսմայէլի եւ ի սա[ս]տիկ հարկից եւ ի սովոյ քաղին ոգիք
մարդկան։ Եւ յայսմ ամի ընդ մեղաց մեր պատուհասէ եւ յանզեղջ սրտէ զաւրէն եգիպտական հարուածոցն առաքեաց Տէր /// մեծ զմարախն եւ ապականեաց նոքաւք [զգաւ]առ մեր, որ ոչ մնաց գեղ դալար եւ [արմատ խոտոյ] ՞ եւ
եղեւ գաւառ մեր անապատ յան[ասնոյ եւ ի մ]արդոյ /// այլ ազգի-ազգի
վիշտս եւ զ[նեղութիւնս], զոր կրեն ի Քրիստոս հաւատացեալք, այլ աւ[ելորդ] համարեցաք առ ի գրել:
Արդ, ես՝ նու[աստ գ]րիչս՝ Ստեփաննոս քահանայ զդէմս առ համ /// իւր
ունելով աղաչեմ զբանական տունկ /// [եկե]ղեցւոյ դրախտի, զդասս սրբազնագործ քահանայիցդ մաքրեցելոց անձանց, որք պատահիք սուրբ տառիս
այս ընթերցման կամ գաղափարի, յիշման արժանի վարկջիք:
դ
Կազմող՝ Սերովբէ քահանայ
317 Զվերջացեալս ի գործոց բարեաց եւ զզառածեալս մեղաւք՝ զՍէրոբէ
մեղապարտ եւ անարժան քահանայ՝ զկազմողս սորա եւ զծընողսն իմ եւ
զեղբայրսն աղաչեմ յիշել ի Տէր եւ թողութիւն յանցանաց հայցել ի Տեառնէ,
եւ Քրիստոս Աստուած զձերն թողցէ, մեղա՜, մեղա՜ եւ առաւել մեղա,
տեարք իմ եւ եղբարք։
616 Զկազմող սորա՝ զՍէրոբէ նուաստ եւ անարժան քահանայ եւ
զծնողսն իմ՝ զՅոհանէս քահանայ եւ զՄանանա, եւ զորդեակն իմ՝ Տիմոթէոս
աղաչեմ յիշել ի Տէր եւ Տէր զձեզ յիշեսցէ յարքայութիւնն Իւր. ամէն։
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224
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ՃԱՌԻՑ (131)
Երեւան 821

Գրիչ՝ Գրիգոր
Վայր՝ Ակներ
ա
74բ Կատարեցաւ Կցուրդք ասացուածք Եփրեմի երանելոյ ձեռամբ անարհեստ գրողի՝ Գրիգորի սպասաւորի Ակներոյ վանիցս ի թվ[ին] ՉԿԲ (1313),
ի սոյն ամի սկիզբն արարաք շինման բերդին, որ ի Քարտիզկնոցն։
242ա Բժշկեա՛ Տէր աստուածային սպեղանաւք քո զխըխայթեալ վէրս
հոգւոյ գրողական սուրբ մատենիս՝ Գրիգորի սպասաւորի Սուրբ անապատիս Ակներոյ, նաեւ զայնոցիկ, որ գթով Աստուած ողորմի մեզ ասիցեն։
181ա Այնմ բնակութեան արժանի արասցէ Քրիստոս Աստուած զստացաւղ գրոցս՝ զԳրիգոր զառաջնորդ անապատիս եւ զաշխատեալքն ի սմա եւ
որ լի սրտիւ զԱմէնն ասեն։
բ
Գրիչ՝ Յոհանէս
127բ Աստուածային սիրոյն սիրաւղք եւ հոգեւոր բանիցս փափաքաւղք,
||(128ա) ընթերցաւղք եւ լսաւղք, զստացաւղ գրոյս՝ զերջանիկ հայրն իմ
ըստ հոգոյ զԳրիգոր քահանայ, եւ զանարժան գրիչս՝ զՅոհանէս յիշեսջիք
Տէր ողորմայիւ ի թողութիւն մեղաց, եւ Քրիստոս ձեզ պարգեւեսցէ1։

225
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (132)
Նոր Ջուղայ 40, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 62-63

Գրիչ՝ Ներսէս Կլայցի
Վայր՝ Ակներ
429ա Փառք...
429բ Շնորհիւ Տեառն սկսա եւ ողորմութեամբ Նորին աւարտեցաւ լուսայեղձ սուրբ եւ տենչալի Աւետարանս Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ձեռամբ յոքնամեղ գրչի՝ Ներսէս Կլայցոյ մեղաւորի, ի վայելումն անձին իմոյ եւ ի յիշատակ հարց եւ եղբարց իմոց գնացելոցն ի Քրիստոս։ Արդ,
գրեցաւ սա ի յանապատս, որ կոչի Ակներ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նշանիս եւ
1

Ձեռագրի ընդօրինակությանը մասնակցել են երկու գրիչ` Գրիգորը և Հովհաննեսը։
Հովհաննես գրչի («բ»), ինչպես նաև Գրիգոր գրչի 181ա էջի հիշատակարանները
առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են (Լ. Խ., № 131, էջ 97), (Ա. Ղ.)։
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Սուրբ Յակովբայ եւ այլ աստուածահաւաք սուրբ նշխարաց, ի թագաւորութեանն Աւշնի բարեպաշտի եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ
Կիսարց[ոյ] ի թուիս ՉԿԲ (1313)։
Աղաչեմ զամենեսեան, որ աւկտիք ի սմանէ, յիշեցէ՛ք ի Տէր զգրող եւ
զկազմող սորա եւ զննջեցեալս մեր, եւ որ յիշողն է բարեաց, մեզ եւ ձեզ
ողորմեսցի. ամէն։

226

ԱՒԵՏԱՐԱՆ (133)
Վենետիկ 250 (168), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 708

Ստացող՝ Կարապետ, Թորոս քահանայ
Վայր՝ [Կիլիկիա], Միակեցեր ուխտ
335ա Ի Չ (700) երորդի Կ (60) երորդի երկրորդի (1313) թուաբերութեան տումարի Հայոց, յառաջնորդութեան տէր Կոստանդնի եւ թագաւորութեան Կիւլիկեցւոց նահանգիս Աւշնի, ես՝ Կարապետս, նուաստս եւ յետինս
յորդիս եկեղեցւոյ, հանդերձ հարազատ եղբարբ իմով՝ Թորոս քահանաիւ,
ցանկացաւղ եղաք այսմ լուսայեղձ եւ կենսակիր քառաջահեան մշտալոյս
բանից Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ աւետեաց Աւետարանիս. եւ ստացաք զսա ի վայելումն անձանց եւ ի յիշատակ հոգւոց մերոց եւ ծնաւղաց։
Մանաւանդ զգծաւղ աւրինակիս եւ զհանճարեղ գրիչն՝ Ռըստակէս յիշեսջիք։ Գրեցաւ սա ի սուրբ ուխտս, որ կոչի Միակեցեր, ընդ հովանեա[ւ]
Սուրբ Աստուածածնիս եւ Սուրբ Կարապետիս. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս։

227
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ
Վենետիկ 734 (706), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 1085-1086

Գրիչ՝ Ստեփանոս
Վայր՝ Դրազարկ
ա
261ա Փառք ...: Գրեցաւ եղանակաւոր տառս, որ կոչի Մանրուսումն ի
թվ[ին] ՉԿԲ (1313) ձեռամբ մեղսաթաւալ եւ սուտանուն գրչակայ՝ Ստ[եփանոսի] ի սուրբ եւ հռչակաւոր անապատս Դրազարկ, ընդ հովանեաւ
Մաւրս լուսոյ Սուրբ Աստուածածնիս եւ այլոց սրբոցս, որք աստ, ի խնդրոյ
պատուական եւ կուսակրաւն քահանային՝ Յոհանիսի, ի սփոփանս անձին
իւրոյ եւ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց։
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Արդ, որ աւգտիք ի սմանէ ուսմամբ կամ յայլ ինչ պէտս, յիշեսջիք ի մեղաց
թողութիւն զյառաջասացեալ քահանայ՝ Յոհաննէս եւ զծ[ն]ողս նորա, այլեւ
զամենայն ազգայինս։ Նաեւ զիս՝ զբազմամեղս Ստեփ[անոս] եւ զ/// նո ///։
Յիշեսջիք եւ զպատուելի ծերունի քահանայ՝ Ստեփանոս, զքեռի Յոհանիսին եւ Աստուած, որ առատ է ի տուրս ողորմութեան, յիշողացդ եւ յիշելեացս առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։
Բայց գրեցաւ յընտիր եւ ի ստոյգ աւրինակաց, որ է յարմարած առաջին
երաժըշտապետաց սուրբ եւ հռչակաւոր ուխտին Արքակաղնոյն։ Աղաչեմ
չլինել մեղադիր սխալանաց եւ խոշորութեան, զի կար մեր այս էր։
բ
Կազմող՝ Յակոբ երէց
262բ Ո՜, զմեղաւք դատապարտեալս զկազմող սորա՝ զՅակոբ երէց, զորդի Մեծպարոնի1, եւ զեղբայրն իմ՝ զՅովանէս եւ զմիւս եղբայրն իմ՝ զԿոստանդին եւ զամենայն ծնաւղս իմ՝ աղաչեմ յիշել ի Տէր։

228
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Նոր Ջուղայ 368, Լ. Մինասեան, Ցուցակ Նոր Ջուղայի, հ. Բ, 46, էջ 62-63

Գրիչ՝ Հեթում քահանայ
Վայր՝ Սիս քաղաք
ա
282բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս. ամէն։
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թուականութեանս Հայոց ՉԿԲ (1313) ի
հայրապետութեան տեառն Կոստանդեա Կիսարեցւոյ եւ ի թագաւորութեան
Աւշնի բարեպաշտի, ի քաղաքս Սիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նշանիս, ձեռամբ
բազմամեղ եւ անարժան քահանայ Հեթմոյ, ի վայելումն սրբասնեալ քահանային Քահանայ անուան եւ յիշատակ ծնողաց իւրոց՝ Շահի եւ Տղատիկինին
եւ եղբարցն իւրոց՝ Վիրապի եւ Գրիգորի։ Արդ, որք աւգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք ի Քրիստոս զբազմա||(283ա)մեղ գրչիս՝ զՀեթում քահանայ եւ զծնօղսն
իմ ընդ նմին եւ զստացաւղս՝ զՔահանա եւ զծնաւղսն իւր. եւ Քրիստոս յիշողացտ եւ յիշելոցս ողորմեսցի. ամէն։
բ
42ա Զեղկելի ոգիս՝ ըզՀեթում քահանայ ծրագրող սորա, ընդ նմին եւ զստացաւղ սորա՝ զԿարապետ քահանայ եւ զծնաւղսն իւր յիշեսջիք ի Քրիստոս։

1

Տպված է «Մեծ Պարոնին» (Ցուցակ, էջ 1086)։ Սա նշանավոր Հակոբ երեց Մեծպարոնենց է կամ Մեծպարոնի որդին, որը շատ ձեռագրեր է կազմել Ակներում և Դրազարկում (տե՛ս № 205), (Ա. Ղ.)։
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գ
գրիչ՝ Յարութիւն
241բ Ո՜վ երգասէրք հայրք եւ եղբայրք, յիշեցէ՛ք զթշուառ եւ տատանեալ
Յարութիւն գրչակս1։
դ
Ստացող՝ Սէթ, Հաբել
2
283ա Ի թուականութեանս Հայոց ՉԿԲ (1313) ես՝ Յովհանէս, Հայրապետ, Սարգիս, Հռիփսիմէ ստացաք զՇարակ[ն]ոցս ի յարդար վաստացկոց
մերոց՝ յիշատակ մեզ եւ ծնողաց մերոց եւ ամենայն զարմից մեծի եւ փոքու,
ի վայելումն պարկեշտ եւ սրբասէր զաւակաց՝ Սէթին եւ Հաբելին։ Արդ, որք
հանդիպիք սմա, յիշեսջիք ի Քրիստոս զստացաւ[ղ]ք սորա եւ Աստուած
զձեզ յիշէ յԻւր ողորմութիւնն. եւ Նմա փառք, յաւիտեանս. ամէն։

229
ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ
Հ. Ոսկեան, Ցուցակ «Հանդէս Ամսօրեայ»-ի, էջ 96
(Լիբանան 7)3

Գրիչ՝ Վասիլ դպիր,
Վայր՝ Սիս քաղաք
ա
740բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս:
Գրեցաւ Այսմաւուրքս ի թուականութեանս Հայոց ՉԿԲ (1313) ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդիա Կեսարացւոյ եւ իր թագաւորութեան Աւշնի՝ որդւոյ արքային Հայոց Լեւոնի, ի քաղաքս Սիս, ընդ հովանեաւ Երեք խորան Աստուածածնիս, ձեռամբ ամենամեղ եւ անարժան, սուտանուն Վասիլ
դպրիս: Ի խնդրո աստուածարեալ առն՝ Ստեփանոս քահանայի, որ մականուն Թլացի կոչի, քանզի յաւժարութեամբ սրտի ետ գրել զսա իմոյ անարժանութեանս ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ հոգւոյ:
Արդ, որք աւկտիք ի սմանէ՝ հայելով ի սա, յիշեսջիք ի Քրիստոս զվերոյասացեալ ստացաւղ գրոցս՝ զՍտեփանոս պատուական քահանայն եւ
զծնաւղսն իւր՝ զԼեւոն քահանայ եւ զմայրն իւր՝ զՏիրուհի եւ զեղբայրն իւր՝
զՍիմոն քահանայ տղայահասակ վախճանեալ եւ զամուսին իւր՝ զԹագեր եւ
1
2
3

Կա հրատարակչից ծանուցում. «թւում է, որ միայն 241բ էջն է գրել» (Ցուցակ, էջ 62,
ծնթ), (Ա. Ղ.)։
Հրատարակիչը ծանուցում է, որ «Կ.» եւ «Բ.» գրվել են նախկին ջնջված տառերի
տեղը և տեղադրվել որպես հիշատակարան հետագայի (անդ), (Ա. Ղ.)։
Բեյրութի «Վեղարաւոր հայրերի» վանքի ձեռագրերից (Ցուցակ, էջ 92), (Ա. Ղ.)։
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զդեռաբոյս պատանեակքն՝ զԹորոս եւ զՏիրուհի, զի սոքա ամենեքեան
հանգուցեալ են ի Տէր եւ Ինքն միայն մնացեալ, որպէս զծառ չոր եւ որպէս
երկիր կորդ եւ անպտուղ /// 1 գնացելոյն առ ինքն պարգեւեսցէ հանգիստ
/// 2 զմնացեալսն ի մարմնի տաղաւարել ընդ հովանեաւ աջոյ իւրոյ: Ընդ
նմին եւ զանարժան ոգիս՝ զՎասիլ դպիր,՝ գրաւղ գրոց եւ զծնաւղսն իմ, յերեսս անկեալ աղաչեմ յիշել ի Տէր, եւ Ինքն, որ առատն է ի տուրս բարեաց,
ձեզ՝ յիշողացդ եւ զմեզ՝ յիշեցել[ոցս] եւ ամենայն հաւատացելոց առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: Յիշեսջիք եւ զհոգեւոր
մայրապետ Ստեփանոս քահանայի՝ զՃաւհար յոյժ ծերացեալ եւ տկարացեալ. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:

230
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 3578 (թիւ 7), Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ժ, էջ 606
(տե՛ս նաեւ 1375 թ.)

Գրիչ՝ Թէոտորոս կրօնաւոր
Վայր՝ ի գաւառն Խորձեն, ի գիւղն Աստղբերդ
Աւետարան... գրեալ ի ՉԿԲ (1313) ի գաւառն Խորձեն, ի գիւղն Աստղբերդ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Հռաւփսիմի, ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ եւ ի թագաւորութեան Հայոց Աւշնի եւ արհիեպիսկոպոսութեան
տէր Փիլիպպոսի, գրիչն է Թէոտորոս կրօնաւոր, Մխիթար սարկաւագ, Հեթում միայնակեաց, յստացողն՝ Վարդ կենակիցն՝ Աղեկտիկնայ, զաւակունքն՝ Ղազար սարկաւագ, Ասլան, Բարսեղ, քորքն՝ Թանկ, Սենուկայն եւ
Ոսկեկանն եւ Մարգարէին :

231
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Կարին 8, Յ. Քօսեան, Ցուցակ Արծնեան վարժարանի,
«Հանդէս Ամսօրեայ», 1961, սիւն. 119

Գրիչ՝ Գրիգորիս
ա
227ա Փառք եւ գոհութիւն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Գրեցաւ
սուրբ Աւետարանս [Չ]3ԿԲ (1313), ձեռամբ մեղապարտ Գրիգորիսի յիշատակ ինձ եւ նախնեաց իմոց. յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր եւ թողութիւն շնորհեցէք մեղաց իմոց եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոս։
1
2
3

Մի բառ անընթեռնելի է (Ցուցակ, էջ 96, ծնթ), (Ա. Ղ.)։
Պատռված է (Ցուցակ, անդ,), (Ա. Ղ.)։
Քերված է (Ա. Մ.)։
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բ
56բ Եւ զիս՝ զմեղապարտս յիշեսջիք զԳրիգոր եւ զծնողսն իմ, եւ որ յիշէ՝
յիշեալ լիջիք ի Քրիստոս. եւ խոշորութեանս անմեղադիր լերուք։

232
ՃԱՌՔ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ, ՆԵՐՍԻՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ,
ՆԵՐՍԻՍԻ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ
Երեւան 6333, Յ. Բարաղամեան, Ցուցակ, 410, էջ 196-197
(Վարագ)

Գրիչք՝ Գրիգոր, Յովանէս, Կոստանդին
ա
267 Ի թվ[ին] ՉԿԲ (1313), յամսեանն նոյեմբերի Դ (4) փոխեցաւ առ
Քրիստոս բարի փակակալն մեր՝ Կոստանդին, որոյ ողորմեսցի նմա Քրիստոս Աստուած. ամէն։
բ
Ողորմած եւ անյիշաչար Տէր, ողորմեա՛յ առաջնորդի սուրբ անապատիս՝
Գրիգոր վարդապետի եւ բարի փակակալիս՝ Կոստանդեայ1 եւ եղբարցն՝
Կոստանդեայ ծերունոյ, Մաթէոսին, Սարգսին, Յովանէսին, Մեսրոպին եւ
Վարդանին, որ աշխատեցաւ ի կոկել թղթիս, ընդ նոսին եւ մեղապարտ եղբարցս՝ Գրիգորի եւ Յովանիսի, եւ հոգեւոր որդւոյն մերոյ՝ Կոստանդեայ
գրչի եւ ծնաւղաց մերոց, եւ ընթերցողիս եւ լսողացդ ամենայնի, եւ որ զԱմէն ասեն. եւ Քեզ փառք յաւիտեանս։

233
ՆՈՐ ԿՏԱԿ3ԱՐԱՆ
Մշոյ Առաքելոց վանք 16, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 19

ա

Ստացող՝ Պետրոս

Ստացողի գրոցս՝ Պետրոսի կրաւնաւորի եւ ծնողաց իւրոց, եւ անպիտան
գրչի ողորմեա՛, Տէր Քրիստոս ի Քում գալստեան, ըստ որում Քոյդ են սովորութիւնք եւ Քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն։
բ
2
Ի թուի ՉԿԲ (1313) գրեցաւ ։
1
2

Քերված է (Ա. Մ.)։
Հրատարակիչը ծանուցում է. «այլ գրիչ» (Ցուցակ, էջ 19), (Ա. Ղ.)։
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234
ՃԱՇՈՑ
Երեւան 9484
(տե՛ս նաեւ 1331 թ., 1333 թ., 1371 թ., 1390 թ.)

Վայր՝ Սուրբ Քառասնից վանք
304ա Աստանաւր կատարեցաւ գիրքս այս, որ կոչի Քաղաք, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ փառաւորեալ եւ լուսազարդ տաճարիս Սրբոյ Քառասնիցս,
զոր Տէր Աստուած անշարժ եւ անարատ պահեսցէ, եւ զսպասաւորք սորին եւ
զաշխատողք զհանգուցեալսն ի գալըստեանն Իւրում հանգուսցէ, եւ զկենդանիքն առողջացուսցէ հոգով եւ մարմնով, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս։
Գրեցաւ ի թվուականիս Հայոց ՉԿԲ (1313), ի հայրապետութեանն Հայոց
[հ]երձուածողին Կոստանդնայ եւ յառաջնորդութեան մերոյ նահանգիս տէր
Սարգսի, եւ ի թագաւորութեան Աւշինին, զոր Տէր Աստուած ընդ երկայն
աւուրս արասցէ. ամէն, եւ ի Տանն Արեւելեան՝ Խարպանդին, որ Սուլտան
կոչեցաւ. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտ<իտ>եանս. ամէն։

235
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 5559

53ա Ի թվին ՉԿԲ (1313)։
Ես /// 1 որ ունիմ զանունս եւ զվայս ոչ եւ զձեւ միայն եւ ի գործոց յոյժ
թափուր եւ ունայն. տեսի զսուրբ Աւետարանս եւ յոյժ փափաքե[ա]լ ի սիրով
գթացի ի սայ եւ ըստացայ զսայ ի նեղ եւ յանձուկ ժամանակիս ի հալալ
վաստա[կա]ց իմոց ի ժառանգութեան ինձ եւ զաւակաց իմոց եւ յապագայիսն բարեխաւս ինձ եւ համաւրէն արեան մերձաւորաց իմոց. աղաչեմ զձեզ,
ո՜վ սուրբ աստուածասէր քահանայք, յիշելոյ արժանի արարէ՛ք, Աստուած
զձեզ յիշէ յԻւրում գալստե[ա]ն. ամէն:
140ա Ո՜վ աստուածայսէր եւ [սրբ]ասնեալ քահանայք, զստացող սուրբ
աւետաւոր քարոզիս [Տիրացու քահանայս]՞/// 2 իմ զհոգիացել տէր զՈվ ///,
որ կիսաւրեայ ժամանակ[աւ] ի Քրիստոս գնաց, աղաչեմք յիշեսցջիք ի
Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ յԻւրում յարքայութեան: ՉԿԲ (1313),
Սուրբ Խաչին:
177բ ԶՄարտիրոս էրեցս յիշեա՛յ3:
1
2
3

Քերված է անունը և վերևում գրված «Յովանէս երէցս» (Ա. Մ.)։
Պատառոտելու աստիճան քերված են նաև երկրորդ հիշատակագրության
մարդկանց անունները (Ա. Մ.)։
Գրված է կողմնային լուսանցքում (Ա. Մ.)։
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236
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 9756

258ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան, որ սկիզբն է եւ կատարած.
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէ[ն]: ||(258բ) Կատարեցաւ
Աւետարանս ի թուականութիւնս Հա[յ]ոց ՉԿԲ (1313), ի Հայոց Աւշնի թագաւո[ին եւ] /// ի յազգին նետողաց Խարպանդին, ի դառն ժամանակիս, յորժամ զխարաճն ի քրիստոնէիցն պահընջէին եւ տանջէին ըզՔրիստոսի հաւատացեալսն։
Արդ, գրեցաւ Աւետարանս, ի խնդրոյ Ստեփաննոս սրբասէր քահանայիս
եւ կրաւնաւորիս առ ի յիշատակ հաւատացեալ եւ քրիստոսայասէր եւ լի
ամենայն բարեպաշտութեամբ յամենայն պատուիրանս Աստուծոյ խոց[եալն]1 ծնողաց եւ ազգականաց [իւր]ոց, Խոցադեղին, որ է արուեստ[աւոր] հ///սն քաղաքիս Խլ[ա]թայ եւ Աւաքտիկնայ եւ Տղատիկնայ /// 2, որ եղեն
ստացող գրոցս ի յընչից իւրեանց։ Արդ, որք կարդայք, մեղաց թողութիւն
խնդրեցէք ի Քրիստոսէ սոցայ։
Ընդ նմին եւ զԳումաճս՝ զմաւրաքուր կրաւնաւորիս, որ է զաւակ Աւաքտիկնայ, որ շատ աշխատեցաւ ի գինս գրոցս, որ եւ Քրիստոս թողցէ զամենայն յանցանս սոցա /// 3

1
2
3

Փակագծում եղած մասը գրված է լուսանցքում (Ա. Մ.)։
Երկու տող քերված է (Ա. Մ.)։
Հիշատակարանի հաջորդ թերթն ընկած է (Ա. Մ.)։
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ՅԻՇԱՏԱԿԱՆ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ (134)
Երեւան 9150 1

Գրիչ՝ Պաւղոս Կիլիկեցի
Վայր՝ Գլաձոր
ա
3բ Փառք փառաւորեալ տէրութեանն միասնական աստուածութեանն՝
Հաւր եւ Որդւոյ եւ ամենախնամ Սուրբ Հոգւոյն. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամէն:
Շնորհիւ եւ ողորմութեամբ Հաւրն երկնաւորի եւ գթութեամբ եւ ողորմութեամբ Որդւոյ Նորին՝ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ ամենախնամ եւ
կենդանարար Սուրբ Հոգւոյն: Յամս թուաբերութեան ժամանակաց հոլովման շրջագայութեան ամաց Հայկազեանս տովմարի ՉԿԳ (1314) ես՝ Պաւղոս, ըստ շնորհատուր անուանն սոսկ վարդապետ կոչեցեալ, աշխարհաւ
Կիլիկեցի, ի սուրբ ուխտէն Ակներ կոչեցեալ, ըստ տատանման մտաց արդարեւ հողմով մ[ա]նգութեան իմոյ, նաեւ յ[աղա]գս փափագման իմաստա||(4ա)սիրական արհեստից տարաշխա[ր]հիկ եղեալ ի կայս եւ ի կոյս
արեւու, եկեալ բնակեցայ ի կողմն նահանգիս Սիւնեաց, ի գաւառս Վայոցձոր կոչեցեալ, ի վանս Գլաձոր. առ ոտս սուրբ երիցս երանեալ րաբունապետին Եսայեայ, որ իբրեւ զարեգակն լուսաւորեալ պայծառացուց[ա]նէ զբոլոր ազգս եւ զեկեղեցիս Հայաստան աշխարհիս, զոր շնորհեսցէ զսա Քրիստոս Աստուած եկեղեցւոյ Իւրում սրբոյ ընդ երկայն աւուրս։ Եւ ընդ
հո[վա]նեաւ ամենազաւր աջոյն Յիսուսի գրեցի զսուրբ Աւետարանս իմով
ձեռամբ, վատեալ ի լուսոյ եւ պակասեալ ի զաւրութենէ, դողդոչեալ ձեռաւք
եւ մտաւք, հրամանաւ եւ ծախիւք մեծազարմ եւ իշխանաշուք լուսաբողբոջ
մանգանն՝ ||(4բ) Տարսայիճ կոչեցեալ, իսկ ի շնորհս Հոգոյ Սըրբոյ՝ Ստեփաննոս անուանեալ, որ է ըստ հայրենի նախնեաց՝ յազգէ եւ ի շառաւեղէ
Որպիլեանց, իսկ ըստ մայրենեաց՝ սերեալ յազգէ մեծ ամիրսպասալարին
Զաքարէի, իսկ յորովայնէ մաւր նուիրեալ Աստուծոյ, տուեալ զանձն ի
կրթութիւն գրոց, եւ աստուածային աւրինացն եւ պատուիրանացն հլու եւ
հպատակ, նաեւ յիմաստասիրական արհեստս յոլով ժամանակս դեգերեալ
ընդ թեւաւք խնամոց սուրբ եւ երանաշնաւրհ րաբուանապետին եւ տիեզե1

Պահպանվել է միայն հիշատակարանը: Հնում պատկանել է Խ. Դադյանին և նկարագրված է նրան պատկանած ձեռագրերի ցուցակի Բ հատորում (Լ. Խ., № 134, էջ
99, ծնթ. 1)։
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րալոյս վարդապետին՝ Եսայեայ, նաեւ աստիճանի սարկաւագութեան եւ
քահանայութեան արժանացեալ եւ հանդերձեալ է կոչմամբ եւ ընդրութեամբ
Սուրբ Հոգոյն ||(5ա) ելանել ի պատիւ եւ յաստիճան վարդապետութեան եւ
եպիսկոպոսութեան Տանս Սիւնեաց, զոր ընգալցի Տէր եւ յաջողեսցէ ի հաճոյս կամաց իւրոց, ի զարդ եւ ի փառս կաթուղիկէ սուրբ եկեղեցւոյ։
Արդ, հրամանաւ վերապատուեալ տեառնս իմոյ՝ տէր Ստեփաննոսի մականուն Տարսաիճ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս յընդիր ընդիր երանգոց եւ ի
յոսկւոյ սրբոյ, ի փրկութիւն հոգւոյ իւրոյ, եւ ի վայելումն անձին իւրոյ եւ իւրոց զարմիցն, քրիստոսազաւր իշխանացն մեծ՝ Ամիր Պուրթելին եւ Պաւղտային եւ լուսազարդ հարազատացն իւր՝ Շահիշահին, Ելիկումին եւ Աղբաւղին, եւ քրիստոսասէր եւ գերամեծար ծնաւղին իւրոյ՝ պարոն Գոնցային,
||(5բ) որք են իշխանք եւ տէր նահանգիս Սիսական, զոր Տէր Յիսուս յաջողեսցէ նոցա յամենայն բարիս, ահարկու եւ յաղթող արասցէ ի վերայ թշնամեաց խաչին Քրիստոսի, աջն հայրական եւ բազուկն տիրական, որ տարածեցաւ ի խաչին, հովանի եւ պահապան եղիցի նոցա ի տուէ եւ ի գիշերի,
գնալով զաւրութենէ ի զաւրութիւն եւ ի փառաց ի փառս, ի փառս փառաւորեցելոյն Յիսուսի։
Արդ, աղաչեմ զամենիսեան միջնորդութեամբ [սուրբ] Աւետարանիս, որք
պատահիք այսմ լուսանըկար աստուածաբան կտակիս, յիշեցէ՛ք զդեռաբողբոջ եւ զլուսազարդ պատանին՝ զտէր Ստեփաննոս, հանդերձ բոլոր զարմիւք իւրովք, ի մաքրափայլ սուրբ աղաւթս ձեր՝ առաջի մեծի զենմանն
Քրիստոսի, ||(6ա) որ խորհըրդաբար մեռանի եւ է միշտ կենդանի։ Յիշեսջիք,
աղաչեմ, եւ զհայր սորին՝ զմեծ իշխանաց իշխանն, զհանգուցեալն առ
Քրիստոս՝ զպարոն Ջալալն, եւ զհաւրաքոյրք սորա, զամենաւրհնեալն ի կանայս՝ զպարոն Ասփայն եւ զՄամքանն, եւ զմայր սոցին՝ զպարոն Մինախաթունն։ Այլեւ զհաւրեղբայր սորա՝ զտէր Ստեփաննոս նետրապաւլիտ Սիւնեաց նահանգին, եւ զպարոն Ելիկումն, որ վաղ մահուամբ ի տիս մանգութեան փոխեցան յաշխարհէս առ ստեղծաւղն եւ յոյսն ամենեցուն Քրիստոս,
զոր դասեսցէ զնոսա Աստուած ընդ սուրբ եւ երջանիկ իշխանացն եւ ի դասս
սուրբ հայրապետացն։ Եւս առաւել աղաչեմ յիշել աղաւթիւք զսուրբ եւ զերանաշնորհ րաբունին՝ զՍարգիս, զդաստի||(6բ)արակ եւ զսնուցիչ տեառն
Ստեփաննոսի, որ ի մանգութենէ մինչ ի յարբունս հասակի, մեծաւ ջանիւ եւ
աշխատութեամբ, վաստակեալ ի սնունդ տիրապէս, եւ յուսումն, եւ ի հրահանգս հոգեւոր եւ մարմնաւոր, հատուսցէ նմա Տէր վարձըս բարեաց ընդ
միոյն բիւրապատիկ՝ աստ եւ ի հանդերձելումն։
Եւ արդ, ես՝ մեղաւք խաւարեալս եւ ի տոռունս մեղաց կապեալս կրկին
շղթայիւք՝ Պաւղոս սոսկանուն վարդապետ, ըստ կարի իմում մեծաւ աշխատութեամբ, վատեալ ի լուսոյ եւ պակասեալ ի զաւրութենէ, դողդոչեալ ձեռաւք գրեցի զսա եւ ընձայեցի իբր զակն անգին եւ պատուական ի ձեռս
պսակին եկեղեցոյ ի տիս մանգութեան, զոր տացէ Քրիստոս Աստուած վա252
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յելեալ յամերամս ժամանակաց։ Այլեւ մեծաւ բաղձանաւք եւ արտ||(7ա)աւսրաթոր ըղձիւ անգեալ առ ոտս պատահելոցդ սմա, եղբայրական ցաւակցութեամբ յիշել զիս աղաւթիւք, եւ ծովացեալ եւ անհուն մեղաց իմոց ի Քրիստոսէ թողութիւն խնդրել, եւ ծնողացն իմոց եւ ազգականաց. եւ ինքն բարեգութն եւ ողորմածն Աստուած, ձեզ շնորհեսցէ թողութիւն մեղաց, եւ աղաւթիւք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն սրբոց զյիշեցեալքս եւ զյիշողքդ՝
ամենայն հաւատացելովք Քրիստոսի, միութեամբ միապէս միացուսցէ ի
լոյսն անշիջանելի՝ ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Սուրբ Հոգին այժմ եւ միշտ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Տէրըն բարի անեզրական,
Ըզհուր սիրոյն անզուգական:
Էարկ յերկիր մեր բանական,
Սիրով զմիմեամբք գոլ միաբան:
Րոտել սիրով յարմարական,
Յաւդիլ ի գլուխն Յիսուսական:
Սիրոյն շաղկապն է զանազան,
Որով պնդէ անխըզական//
7բ Այլեւ լնու զնոր պատուիրան,
Աշակերտել Բանին իջման:
Րամել զայս բանքս Աւետարան,
Զգանձ լուսափայլ Տեառն իսկական:
Գրել ետու ես անարժան՝
Տարսայիճ նուաստ եւ անպիտան:
Սիրով հոգւոյս անհատական
Ընծայեցի անզրաւական,
Իմ տէր Սարգսիդ սուրբ ճոխական,
Մաքուր հոգւոյդ սրբազնական:
Էին լուսոյ հեզոյն նման,
Յանձինդ բերես զտիպն անվախճան:
Արդ, սիրաշարժ սիրոյն Բանի,
Անձուկ գթով յոյժ պանծալի,
Ւիւսմամբ սիրոյն ընծայեցի,
ԶԱւետարանս Տեառն Բանի:
Եւ զի շաղկապ սիրոյն լինի,
Զի սէրտ կամաւք նուիրեցի:
Տարակացեալ մարմնոյս հեռի
Հոգիս միշտ հուպ առ ձեզ լիցի:
Առնուլ ի ձեռս զայս գանձ բանի,
Զմեզ ցանգ յիշես ի յաղաւթի//
8ա Րենա լուսոյն Հաւր Միածնի,
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Մաղթես բանիւ՝ Տէր ողորմի:
Այլեւ յիշես միշտ ի բարի,
Զմեզ մերայինըդ հեզ հոգի,
Նա, որ առատն ի տուրս շնորհի,
Տրիտուր շնորհէ զանճառ բարի,
Սրբոց սրբոյն Տեառն ամէնի
Փառք եւ պատիւ անլռելի,
Զյարմարող այսըմ չափի՝
ԶՅակոբ նուսատ Թագորեցի,
Աղաչեմ յիշել սիրով ի լի:
Միով բանիւ Տէր ողորմի,
Որով եւ նոյն ձեզ եղիցի
Ամէն, ամէն այսպէս լիցի1։
բ
1բ Ո՜վ յանսկիզբն ծոցոյ բան,
Նոյնդ ծաղկեալ յազգ մարդկան,
Որ զայսմ ատեն Աւետարան,
Մեզ հնչեցեր ձայն ցնծութեան,
Ահա զքոյս առել քեզ տամ,
Բարձեալ ի ձեռ առաջի գամ.//
2ա Առ զայս նուէրս բարէխնամբ
Եւ յիս հայեա՛ Տէր հաշտ ակամբ
Դու զպճնողս քո բանի,
Եւ զստացող այսմ տառի՝
զտէր Ստ[ե]փանո[ս հո]վիւ բարի, հայրենի2։

238
ՊԱՏՃԱՌ ՍԱՀՄԱՆԱՑ ԳՐՈՑ (136)
Ղ. Ալիշան, Հայապատում, էջ 525-526, Սիսական, էջ 135 եւ 138

Ստացող՝ Գրիգորիս Ցաղմանեցի
Վայր՝ Գլաձոր
ա
Արդ, յելանելոյն Ադամայ ի դրախտէն մինչ ի յօ(=աւ)արտումն գրոցս էր
1
2

Մեկընդմեջ առաջին տառերով կարդացվում է «Տէր Սարգսի է Աւետարանս» (Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են ձեռագրի 1բ-2ա եւ 7ա-8ա էջերի
երկու չափածո հիշատակարանները (Լ. Խ., № 134, էջ 99-100), (Ա. Ղ.)։
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թիւ ժամանակիս վեց հազար եւ հինկ հարիւր եւ չորս ամ, զի յելանելոյն
Ադամա մինչ ի Քրիստոս էր ՐՃՂԸ (5198) եւ ի Ծնընդենէն Քրիստոսի ՌՅԺԶ
(1316) ամ, իսկ թիվ Մեծ Հայոց էր ՉԿԳ (1314):
Ես՝ Գրիգորիս, բազմավէր եւ ծանրամեղ ոգի, փափագեալ յամենայն բարի եւ յետնեալ յամենայնի, ըստ Տեառն հրամ[ա]նին սերմա յապարաժի1, զի
ի տղայական հասակի զվանական քահանայութեան բուռն հարի, ձեռնտուութեամբ հոգեւոր2 հօր մերոյ՝ Կոստանդեա եւ յետ ամենայնի, ի կատարեալ հասակի, բայց յանկատար հոգոյ, ցանգացայ ընթերցման գրոց անիմաստ մտօք, զի ոչ գիտացի զչափ մեծ գործ[ոյս]3: Եւ զի ծննդեամբ էի յերկրէն Խարդբերդոյ, ի գաւառէն Ցաղման կոչեցեալ եւ մայրական գրկօք եկեալ
ի գաօ(=աւ)ռն Եկեղեաց, եւ անդ սնեալ ի մեծահռչակ վանսն Տիրաշէն եւ
անդ ուսեալ, որպէս ասացի, եւ կրօնօ(=աւ)որեալ, իսկ յետոյ, ի գալ վարդապետին Մովսիսի ի Կիլիկոյ բազում գրենօք, յորդորեալ եւ առեալ զմեզ բնակեցաք ի Դարանաղեաց գաօ(=աւ)ռն, ի լեառն սուրբ եւ մեծ Լուսօ(=աւ)որչին
մերոյ ամս վեց... 4։
բ
Գրիչ՝ Մխիթար Եզնկայեցի
Զմեղսաներկ անձն եւ զդրժող ուխտի կրօնաւորութեան՝ զՄխիթար,
յիշ[ե]ա՛յ, հառաչ[ե]ա՛յ խոր, ո՛վ խոհեմ պատահող, ասելով. Քաղցր Քրիստոս, թո՛ղ, թո՛ղ զյանցանս՝ Մխիթ[ա]րա եւ զծնողաց իւրոց եւ զվարդապետի իւրոյ՝ զԳրիգորիսի: Հասոյց [Տէր] ի յաւարտ ձեռնարկութեանս այս, ի
թուիս ՉԿԳ (1314) Հայկազեան տումարիս:
Բայց գրեցաւ գիրքս այս առ ոտս մեծ վարդապետիս՝ Եսայեայ, ի տեղիս,
որ կոչի Գլաձոր, ընդ հովանեաւ Սուրբ Ստեփանոսիս, հրամանաւ մեծ եւ
երանեալ վարդապետիս իմոյ՝ Գրիգորիսի Եզնկայեցոյ՝ բանի սպասաւորի, ի
վարժումն անձին իւրոյ եւ ամենայն բանասիրաց:
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք այսմ խրթնայայտ կտակիս,
յիշեսջիք զառաջասացեալ ուսուցիչն իմ՝ զԳրիգորիս եւ զծնողսն իւր, ընդ
նմին եւ զհոգեւոր հայրն իւր՝ զԿոստանդին միայնակեաց, որ բազում առաքինութեամբ զարդարեալ է, իսկ հուսկ յետոյ քան զամենեսեան զազազուն
եւ զփցուն գրողս՝ Մխիթար սոսկ անուամբ կրօնաւոր եւ զծնողսն իմ զհան1

2
3
4

Նմանատպություն («Սիսական», անդ), առաջին հրատարակությունում «բանին.
Սերմանեցի յապառաժի» («ա») է (Ղ. Ալիշան «Հայապատում», էջ 525, Լ. Խ., №
136, էջ 102-103), (Ա. Ղ.)։
Անդ, «ձեռնատուութեամբ հօր» (Լ. Խ., անդ, էջ 103), (Ա. Ղ.)։
«զչափ մեծ գործ»։ Առաջին հրատարակության մեջ սույն տեղում «զչափ գործոյս»
(անդ) (Ա. Ղ.)։
«ա» հիշատակարանի ուղղումները կատարել ենք ըստ Ղ. Ալիշանի «Սիսականում»
Գրիգորիս Ցաղմանեցու ինքնագրի նմանատպության («Սիսական», էջ 137, նկար
41), (Ա. Ղ.)։
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գուցեալսն ի Քրիստոս՝ զՊաւղոս եւ զՏիրանց, եւ զեղբարսն իմ՝ [Մաթէոս եւ
Մարտիրոս]1 զկրօնաւորեալսն միայնութեամբ եւ զքոյրն իմ նոցին հետեւող,
եւ զհօրեղբօրորդին իմ՝ Վարդպապ, որ յետոյ եղեւ կրօնաւոր...
գ
Որք ընթերցմամբ հայիք ի սա2
Եւ հանդիպիք գանձու սորա,
Տես թէ քանի՜ աշխատեցայ
Ես՝ Մխիթար գրիչ սորա.
Թուղթս անկոկ ու գրիչ չկայ,
Աւուրքըս ցուրտ ու պարզկա,
Չարտախս բարձր ու կրակ չկայ,
Դոներս3 չոր ու սպաս չկայ,
Եւ այս Գլաձորն ո՞վ գիտենայ,
Ես յոյժ նեղած ու ճար չկայ,
Եւ ես պանդուխտ ու վեղար չկայ:
Ինձ հատուցումն յիշման արա,
Վասըն փըցուն գըրի սորա:
դ
Ես՝ նուաստ անուն Մխիթար կոչեցեալ Եզնկայեցի, գնալով մայրն իմաստից՝ Գլաձոր առ ոտս Եսայայ վարդապետի ի վարժումն աստուածիմաստ
գրոց եւ յորդորեալ զիս վարդապետն իմ՝ Գրիգորիս գրել զգիրքս զայս յոյժ
աշխատանօք, եւ հանդիպեալ բարեմիտ եւ քաղցրատեսակ եղբօր, լցեալ
ամենայն իմաստութեամբ եւս առաւել գրականութեամբ եւ ծաղկողութեամբ, անուն կոչեցեալ՝ Թորոս, ի Տարօն գաւառէ, ծաղկազարդեաց
զգիրքս զայս, վասն յոյժ սիրելոյ զմեզ. ով որ հանդիպիք, յիշեսջիք զինքն եւ
զիւր ծնողսն ի Քրիստոս...
ե
Ի հոլովման ժամանակիս,
Ի Մեծ Հայոց թուականիս
ՅԷՉԿ4 եւ երեքիս (1314),
Ես՝ տկար Մխիթարս
Եւ անարժանս յամէն բարիս,
Գրեցի զԼուծմունք նուրբ
Եւ արտաքին կտակարանիս՝
1

2
3
4

Այս անունները, իր շատ այլ ազգականների անվանց հետ, գրիչը հայտնում է մի
ուրիշ հիշատակարանում, որն Ալիշանի կողմից չի հրատարակված (Լ. Խ., անդ, էջ
103, ծնթ. 1):
«Սիսականում»` «հպիք ի սա» (Ղ. Ալիշան, «Սիսական», էջ 135), (Ա. Ղ.)։
Դոն- նշանակում է` չոր հաց (Լ. Խ., անդ, էջ 104, ծնթ. 1):
ՉԿ (700 + 60) կամ ԷՃԿ (7  100 + 60)-ի փոխարեն, սխալմամբ գրված է ԷՉԿ (7 
700 + 60): Հարյուրավոր թվերի նման գրության այլ օրինակներ նույնպես կան (Լ.
Խ., անդ, էջ 104, ծնթ. 2)։
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Յիմաստից տուն Գլաձորիս
Ի Վայիձոր վիճակիս,
Առ ոտս տիեզերալոյս վարդապետիս
Մեծահռչակ Եսայաիս,
Նաեւ կարեկից մեծազարմին
Աթոռակալ Տարսայիճիս,
Որ է մեզ կարեկից յամէն բարիս,
Եւ օժանդակ յիւր գաւառիս.
Յիշման առնել զսա արժանիս,
Ծնողիւք, եղբարբք օրհնեալ յաստիս...
զ
Ի թուականիս Հայոց ի ՉԿԳ (1314) համարողքն1 ի Վայուձորս եկին ու
մինչեւ ի յամսական տղայն համարէին:

239
ԲԱՐՍԵՂԻ ԿԵՍԱՐԱՑՒՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՎԵՑՕՐԵԱՅ
ԳՈՐԾՈՑ ԱՐԱՐՉՈՒԹԵԱՆ (137)
Երեւան 1657

Գրիչ՝ Բարսեղ
ա
96ա Որք հադիպիք յայսմ գրի,
Քաղցրաբառ յայմ տառի
ԶԳրիգորէս Եզընկեցի2
Դուք յիշեցէ՛ք Տեառն առաջի։
բ
182ա Յիշեա՛ զԳրիգորէս աշակերտ գրոց եւ զԲարսեղ փցուն գրող սորին, ծնողաւք հանդերձ։
գ
227բ Յիշեցէք զԳրիգորէս վարդապետն իմ ողորմած,
Զիս՝ աշակերտ նորին խիստ ցած։
դ
239բ Վա՜յ փցուն, քարտեզս վաղուն է3։
1
2

3

Մարդահամար անցկացնող և հարկահավաք մոնղոլ պաշտոնյաների մասին է խոսքը (Լ. Խ., անդ, էջ 104, ծնթ. 3)։
Գրիգորիս Եզնկեցուն նույնացնելով նախորդ հիշատակարանի Գրիգորիս Եզնկայեցի
կամ Ցաղմանեցի վարդապետի հետ, հնարավորություն ենք ստանում որոշելու սույն
հիշատակագրությունների գրության մերձավոր ժամանակը, այն է՝ 1314 թ. (Լ. Խ., №
137, էջ 105, ծնթ. 1)։
Այս հիշատակագրությունը առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ.,
№ 137, էջ 105), (Ա. Ղ.)։
257

ՉԿԳ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1314

240
ՇԱՐԱԿՆՈՑ1 (144)
Անթիլիաս 104, Ա. Դանիէլեան, Ցուցակ Անթիլիասի, էջ 360

Գրիչ՝ Կարապետ Ճիչող
Վայր՝ Եզնկա մայրաքաղաք
ա
373բ Յամի եւթնհարիւրերորդի եւ վաթսուն ընդ երրորդ երորդի թուաբերութեանս Հայոց (1314)2, ի կաթողիկոսութեան Կոստանդեայ Ջրողի եւ ի
թագաւորութեան Հայոց Աւշնի եղեւ զրաւ գրչութեան Շարակնաց տառիս հին
եւ նոր շարականաւք՝ պատարուն եւ անթերի, ձեռամբ՝ Կարապետ Ճիչողի՝
թարմատար գրչի, ի մայրաքաղաքս Եզնկա, սատարութեամբ Տիրացու քահանայի, ի խնդրոյ դեռաբոյս /// կրաւնաւորի, Մարտիրոսի որդւոյ իւրոյ /// 3
բ
Ստացող՝ Տիրացու
57ա Զստացող սորա զպատուական քահանայն՝ զՏիրացու, որ ստացաւ
զսա ի վայելումն հարազատ որդւոյ իւրոյ՝ Մարտիրոս կուսակրաւն քահանայի, յիշեցէ՛ք ի Տէր։ Նաեւ զեղկելի ոգիս՝ զԿարապետ Ճիչաւղ յիշման արժանի արարէք ի Տէր, աղաչեմ։
գ
242բ ԶՏիրացու քահանայ՝ ստացաւղ եւ զՂազար՝ շնորհաւղ եւ զԿարապետ Ճիչաւղ յիշեցէ՛ք ի Տէր, ո՜վ սուրբ ընթերցաւղք։

1

2

3

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ա. Սիւրմէեան, «Ցուցակ Հալէպի
եւ մասնաւորաց» (հ. Բ), № 51 հիշատակարանի (թվագրված` 1320 թ.) ընդօրինակությունը (Լ. Խ., № 144, էջ 110-111), (Ա. Ղ.)։
Հրատարակիչը այս մշուշապատ թվականը հասկացել է այսպես 700+60+3×3 եւ
արդյունքին գումարելով 551՝ ստացել է 1320 թվականը ու առանց վերապահության ձեռագիրը գրված է համարել այդ թվին։ Մեզ թվում է, որ ավելի ճիշտ կլինի
նախադասության վերջին «երորդը», նկատի առնելով, որ նա գրված է մեկ «ր»-ով,
կարդալ ոչ թե թվական՝ 3, և հասկանալ այդ մասը որպես «երեք անգամ երեք (9)», այլ
որպես դասական թիվ (700-րդ + 63-րդ). այդ դեպքում ստանում ենք ոչ թե 1320, այլ
1314։ (Լ. Խ.,անդ, էջ 110-111, ծնթ. 1)։ Անթիլիասի Ցուցակի կազմողը ևս հիշատակարանը համարում է 1314 թ. գրված (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։
Շարունակությունը թափված է (Ցուցակ, էջ 360)։ «բ» եւ «գ» հիշատակագրությունները չկան առաջին հրատարակության մեջ (Լ. Խ., անդ, էջ 110-111), (Ա. Ղ.)։
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ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ (135)
Ե. Լալայեան, Անտիպ Ցուցակ, 4851

Գրիչ՝ Սարգիս
Վայր՝ Թէաւդոյպաւլիս քաղաք
Արդ, ի ժամանակաշար չափոյն Հայկազեան ՉԿԳ (1314), եւ ի կենարար
յայտնութենէն Աստուծոյ Բանին առ մեզ ՌՅԺԶ (1316) եւ յելանելո Նախաստեղծիցն ի վայելչական վայրէն մինչեւ ցայժմ ՑՉ եւ ԼԹ (6739) ամ, զոր
ձրիւք եւ պարգեւաբաշխութեամբ ողորմածին Աստուծոյ, գրեցաւ ձեռամբ
վհատեալ եւ տառապեալ ոգոյ Գործքս Առաքելական եւ հրաման[ս]
աստուածական, ի վայելումն եւ ի պայծառութիւն սրբոյ եկեղեցոյ։
Արդ, գրեցաւ սա յընտիր եւ ի ստոյգ աւրինակէ, ի քաղաքիս, որ կոչի
Թէաւդոյպաւլիս, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Ստեփաննոսի Նախավկայի եւ այլ
սրբոց, [ի ձեռն] անարժան եւ մեղապարտ գրչի՝ Սարգսի, որ է ունայն յամենայն բարեաց, խորհրդոց եւ ի գործոց։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, ով որ կարդայք եւ կամ աւրինակէք, յիշեցէ՛ք
ի Տէր զբարեմիտ եւ զամենայնի առաքինագործ զընտրեալ կարգաւորն,
զկուսազարդ կրաւնաւորն, եւ զծնողս իւր, եւ զամենայն ազգաինս իւր, եւս
առաւել՝ զՄխիթար աբեղայն՝ զհոգեւոր եղբայրն իւր զփոխեցեալն ի Քրիստոս յայսմ տարւոջս, եւ զմարգարիտն պատւական՝ զՍտեփաննոս քահանայն, եւ զՅովհաննէս եւ զհայրն իւր՝ զձեռով նկարեալն հոգոյն ճշմարտի,
եւ զընտրեալ վարդապետս իւրեանց, որք զարդարեալ էին ամենայն առաքինութեամբ եւ նմանեալ առաջին սրբոց, քանզի ակն ունեն ամենեքեան սոքա աղաչանաց ձերոց եւ ողորմութեան բարերարին Աստուծոյ, զի արժանաւորաց զսոսա հանդիպման երկնաւոր Փեսային, նորաճաճանչ եւ անպատում
բարեացն եւ նորոգման յաւիտենական կենացն. ամէն։
Դարձեալ, կրկին աղաչեմ եւ երեսասող մաղթանաւք խնդրեմ ի քրիստոսասէր ընթերցաւղացտ, յիշել ի Տէր զպարծանաց հայրն իմ՝ զԵղբարիկն եւ
զմայրն իմ՝ զՇնոֆորտիկին, եւ սոցա եւս խնդրեցէք զթողութիւն հոգոյ եւ
մարմնոյ. ամէն։
Եւս առաւել յիշեցէ՛ք ի Տէր զընտրեալ քահանայ՝ զԳրիգոր պարծանաց
եղբայրն իմ, եւ զհոգեւոր եղբայրս իմ՝ զԾերն եւ զԿարապետն՝ զբազմաշնորհ սարկաւագունսն։
Բայց եւ գրութիւն սորա եղեւ ի թագաւորութեանս Հայոց Աւշրնի եւ ի ղա1

Ե. Լալայանի անտիպ ցուցակի ինչպես այս, այնպես էլ մյուս հիշատակարանները
արտագրված են բազմապիսի սխալներով, բառերը ճիշտ չեն անջատված, կան տառասխալներ և այլն, դժվարությամբ է հնարավոր լինում վերծանել (Լ. Խ., № 135,
էջ 101, ծնթ. 1)։
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նութեանն ազգին Իսմաելացոց Խարպանդաին, ի նեղ եւ ի դառն ժամանակիս, որ անգաւ ազգս Հայոց ընդ լծով հարկի, եւ չկայ յոյս ապաւինի եւ ոչ
տեղի ապաստանի. եւ էր աշխարհ յամենայն ի տառապանք եւ ի յարկապահանջութիւն. եւ իսպառ նուազեալ էր ազգս Հայոց։ Եւ ի քաղաքիս յայսմիկ
[ի Թէաւդոպաւլիս] քակեցին եկեղեցիք բազում, եւ ոմանք, թողեալ զհաւատս որ ի Քրիստոս, եւ գնացեալ զհետ անօրինաց իսմայելացոց ազգի, եւ
այլք, վաճառեցին զտղայս իւրեանց եւ ինքեանք փախուցեալք յայլեւայլ տեղիս, եւ ոչ ուրեք գտանիւր տեղի ապաւինի. եւ այլ բազում վիշտս եւ տառապանս, որ կայր ի վերայ աշխարհի վասն մեղաց մերոց։
Արդ, յայսմ տարւոջս եկն մորեխ սաստիկ ի վերայ երկրի, քանզի ոչ ոք ի
մերում ժամանակիս ետես այնպէս եւ ոչ ի հնումն պատմեցին մեզ այսպէս
խստագոյնս, քանզի զտասն աւուր ճանապարհն ի Ա (1) աւուրն անցանէր.
եւ ի ԽԱ (41) աւուրն այնպէս խստագոյն անցաւ, որ լեզու ոչ կարէ պատմել,
եւ ոչ ոք կարէ ընդ գրաւ արկանել զանթիւ բազմութիւն մորեխին, քանզի
իբր զհեծեալքս բազում, որ երթայ զաւրն եւ իջեւանին ի գիշերն ամենայն,
այնպէս գայր մինչեւ յերիկունն, եւ ի վաղիւն յորժամ շողանա[յ]ր արեւն՝
յառնէր, եւ յորժամ յառնէր այնպէս էր նմանութիւն նորա, որպէս սաստիկ
ձիւնոյ կամ զանձրեւոյ, երթայր եւ բարձրանա[յ]ր, որ ոչ ոք կարէր տեսանել
զբարձրութիւն նորա, եւ ի թանձրութենէ նորա փոխէր գոյնն արեգականն։
Գոչէր իբրեւ զգետ, անցանէր իբրեւ զքամի, եւ էր աշխարհ ամենայն ի տարակուսանք. լային դառնապէս, ողբային, կոծէին, զմոխիրն ընդ գլխովն արկանէին, ծեծէին զերեսս իւրեանց. եւ ոչ ուստէք եղեւ փրկութիւն, ըստ մարգարէին. Աղաղակէին, եւ ոչ ոք էր, որ փրկէր զնոսա. կարդային առ Տէր, եւ
ոչ լուաւ նոցա, զի այս ամենայն եկն ի վերայ մեր վասն մեղաց մերոց1։ Ահա,
տեսէք, թէ որչափ ցասումն եւ դառնութիւնն եկն ի վերայ մեր ըստ գործոց
մերոց. ժամ մի երաշտութիւն, ժամ մի անձրեւ սաստիկք եւ ապականիչք,
ժամ մի հողմք դիւականք, եւ աւդք սաստիկք եւ ձիւն եւ արհաւիրք ազգի - ազգի, որ ըստ մեղաց մերոց խրատէ զմեզ Աստուած, եւ մեք՝ անմիտ
իբրեւ զանասուն, եւ ոչ իմանամք զկորուստ անձանց մերոց, այլ յոյս ունիմք
զՅիսուս Նազաւրացի, որ անուանի որդի Դաւթի։
Այս անցաւոր կեանքս անցանի,
Համբերողացն է երանի,
Զձեզ աղաչեմ արտասուելի,
Յիշման առնել զիս արժանի,
Որ ինձ եւ ձեզ Տէրն ողորմի
Եւ մեր մեղաց գիրն ջնջի.
Ամէն...

1

Մինչեւ այստեղ նույնաբար կրկնված է հաջորդ հիշատականի մեջ (տե՛ս № 243), (Ա. Ղ.)։
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ՃԱՇՈՑ
Երեւան 6332, Ղ. Փիրղալէմեան, Նշխարք 76, էջ 49-50
(Աղթամար)

Գրիչ՝ Սարգիս
Վայր՝ Թէաւդոյպօլիս քաղաք
Օրհնութիւն...։ ՉԿԳ (1314) գրեցաւ սա ի քաղաքիս, որ կոչի Թէաւդոյպօլիս, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Ստեփաննոսի Նախավկայի եւ այլ սրբոց [ձեռամբ] անարժան գրչի՝ Սարգսի, ի թագաւորութեանս Հայոց Օշնի եւ ի ղանութեան արքային իսմայէլացւոց Խարպանդային, ի նեղ եւ ի դառն ժամանակիս, որ անկաւ ազգս հայոց ընդ լծով հարկի եւ չկայ յոյս ապաւինի եւ ոչ
տեղի ապաստանի: Եւ էր աշխարհս ամենայն ի տառապանք եւ ի հարակապահանջութիւն եւ իսպառ նուազեալ էր ազգս հայոց եւ ի քաղաքիս յայսմիկ
քակեցին զեկեղեցիք բազում եւ ոմանք թողեալ զհաւատս որ ի Քրիստոս եւ
գնացին զհետ անօրինաց իսմայելացւոց ազգին, եւ այլք վաճառէին զտղայս
իւրեանց եւ ինքեանք փախուցեալ ի յայլ եւ այլ տեղիս եւ ոչ ուրէք գտանիւր
տեղի ապաւինի, եւ այլ բազում վիշտս եւ տառապանս, որ կայր ի վերայ աշխարհի վասն մեղաց մերոց:
Արդ, յայսմ տարուջս եկն մորեխ սաստիկ ի վերայ երկրի, քանզի ոչ ոք ի
մերում ժամանակիս ետես այնպես, եւ ոչ ի հնումն պատմեցին մեզ այսպես
խստագոյնս, քանզի զտասն աւուր ճանապարհն ի մի օրն անցանէր եւ զքառասուն օրս այսպէս խստագոյ[ն]ս անցաւ, որ լեզու ոչ կարէ պատմել եւ ոչ
ոք կարէ ընդ գրով արկանել զա[ն]թիւ բազմութիւն մորեխին, քանզի իբր
զհեծեալս բազում, որ ե[ր]թան զօրն եւ իջեւանին զգիշերն ամենայն, այնպէս գային մինչեւ յերեկոյ եւ ի վաղիւն, յորժամ շողանայր արեւն յառնէր եւ
յորժամ յառնէր այնպէս նմանութիւն նորա որպէս սաստիկ ձիւնոյ կամ
յանձրեւոյ երթայր եւ բարձրանայր, եւ ոչ ոք կարէր տեսանել զբարձրութիւն
նորա եւ ի թանձրութենէ նորա փոխիւր գոյն արեգականն, գոչէր իբրեւ
զգետ եւ անցանէր իբրեւ զքամի, եւ էր աշխարհ ամենայն ի տարակուսանք,
լային դառնապէս, ողբային հառաչմամբ, կոծէին, զմոխիր ընդ գլխով արկանէին, ծեծէին զերեսս իւրեանց եւ ոչ ուստէք եղեւ զփրկութիւն, ըստ մարգարէին. Կարդացին առ Տէր եւ ոչ լուաւ նոցա, զի այս ամենայն եկն ի վերայ
մեր վասն մեղաց մերոց:
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243
ՃԱՇՈՑ
Մշոյ Առաքելոց վանք 17, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 19

(տե՛ս նաեւ 1367 թ.)
Գրիչ՝ Առաքել կրաւնաւոր
Վայր՝ Տարաւն Ղազարու վանք
Փառք ամենազաւր ամենիմաստ...
Այլեւ գրեցաւ սա ի գաւառիս Տարաւնոյ յաստուածապատիւ եւ ի հրեշտակացոյց Սուրբ ուխտիս Ղազարու վանք կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ
Առաքելոցս ի Մեծ թուին ըստ արարչութեանցն չափեալ յԱդամայ մինչեւ
ցայսր ամք ՑՉԼԹ (6739) իսկ ի Հայոց թուին ՉԿԳ (1314), ձեռամբ բազմամեղ կրաւնաւորի եւ անիմաստ գրչի՝ Առաքելի, ի հայրապետութեան Հայոց
տեառն Կոստանդիա եւ ի թագաւորութեան Կիւլիկեցւոց նահանգին Աւշինին
եւ յառաջնորդութեան սուրբ ուխտիս մերոյ տէր Թադէոսի եւ ի կայսերական
բռնակալութեան ազգին նետողաց Ղարպանդա ղանին, որ ի սորա տէրութեան մեծ տառապանք եւ հարկ յաւելեաւ ի վերայ ազգաց քրիստոնէից եւ
եդաւ խարաճն, եւ ամենայն ուրեք բարէկարգութիւն նուազեալ եւ անկարգութիւն յամենայն կողմանց զաւրացեալ, զոր եւ հայցեմք յողորմածէն յԱստուծոյ, զի այց արասցէ նուազեալ եւ տառապեալ ազգիս քրիստոնէից եւ ընդ
փորձութեանս զելսն արասցէ վաղվաղակի:
Եւ գրեցաւ սա յընտիր-ընտիր եւ ի ստոյգ աւրինակէ. զոր եւ աղաչեմ չլինիլ մեղադիր, զի բազում աշխատեցաք ի սմա եւ զխոշորութիւն գրիս ուղորդութիւն բանին ծածկէ, եւ այլ թէ գտանէք ի սմա սղալ, սիրով ուղղեցէք, զի
այդչափ էր կար մեր:
Յիշեսցէք եւ զաստուածահաճոյ քահանայսն՝ զՅոհաննէս նկարողն եւ զԱռաքել կազմողն սորա՝ եւ զմիեղէն եղբայրութիւնս զսպասաւորք Սուրբ Առաքելոցս, որք սիրով ընկալան զմեզ. եւ որ զմեզ յիշէ, եւ ինքն յիշեալ լիցի յառատ
ողորմութիւն Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

244
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (138)
Նոր Ջուղայ 41, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 63-64

Գրիչ՝ Առաքել կրաւնաւոր
Վայր՝ Տարաւնոյ գաւառ,
Ղազարու վանք
363բ Փառք...
364բ Ի թուիս Հայոց ՉԿԳ (1314) գրեցաւ սուրբ Աւետեարանս այս ի գա262
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ւառիս Տարաւնոյ, ի հռչակաւոր ուխտիս Ղազարու վանք կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Առաքելոցս, ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ եւ ի
թագաւորութեան Կիլիկեցոց նահանգին Աւշինին եւ յառաջնորդութեան
Սուրբ ուխտիս մերոյ տէր Թադէոսի, ձեռամբ անիմաստ գրչի եւ բազմամեղ
կրաւնաորի Առաք[ելի], ի խնդրոյ սրբասէր աստուածահաճոյ քահանայի
Թումայի, որ ստացաւ զսա ի հալալ ընչից իւրոց ||(365 ա) ի յիշատակ հոգոյ
իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց, հաւրն իւրոյ՝ Աւտարշահին եւ մաւրն՝ Սթլահայ եւ
հարազատ եղբարց իւրոց՝ Կարապետին եւ Թագւորին եւ Խոցադեղին եւ
քեռն իւրոյ՝ Մամխաթունին եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրոց եւ սիրելի բարեկամին իւրոյ՝ Ամիրշահին։ Արդ, աղաչեմք /// 1 զամենեսին, որք աւգտիք ի սմանէ կամ գաղափարէք կամ հանդիպիք սմա, յիշեսջիք աղաւթիւք
զստացող սորա զյառաջասացեալն՝ զԹումայ քահանայն եւ զիւրսն, զոր յառաջագոյն յիշատակեցաք, ընդ նոսին եւ զանպիտան գրիչս՝ Առաքել իմովքն
ամենայնիւ. եւ խոշորութեան եւ սխալանաց սորա աղաչեմ չլինել ||(365բ)
մեղադիր։
Այլեւ գրեցաւ սա ի ստոյգ եւ յընտիր ընտիր աւրինակէ, որ զխոշորութեան գրչիս ուղորդութիւն ծածկէ. եւ որ զմեզ յիշէ, եւ ինքն յիշեալ լիցի յառատ ողորմութիւնն Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն2։

245
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Յ. Քօսեան, Ցուցակ Կարնոյ գիւղերու,
«Հանդէս Ամսօրեայ», 1963, 6, սիւն. 32-33

Գրիչ՝ Խաչատուր քահանայ
Վայր՝ Աւաք անապատ Պղընծագոյ
ա
282ա Ի թվիս Հայոց ՉԿԳ (1314) ես՝ տէր Սահակ եպիսկոպոս առաջնորդ
Աւաք անապատի Պղընծագոյ, որդի պարոն Կիրակոսի, աւժիտք արի զսուրբ
Աւետարանս Մարտիրոս քահանայի, եւ փոխարէն աւժտիս կրկին առաւել
յիս հասաւ. եւ յայսմհետէ սուրբ Աւետարանս Մարտիրոս քահանայի է։ Հախու մուլք սեփհական հայրենիք է նմա յորդոց յորդիս, որ այլ մարդու զրուց
եւ տաւէ չկա ի հետ Մարտիրոս իրիցու վասն Աւետարանիս ոչ իմոց եւ ոչ
աւտարաց, իմ կամաւ ետու նմա հայրենիք սեփհական եւ գիրս հաստատ
վստահութիւն է Մարտիրոս քահանայի: Որք կարդաք կամ աւքտիք ի սմա
1
2

Մեկ բառ ջնջված է (Ցուցակ, էջ 64), (Ա. Ղ.)։
179ա խորանի մեջ պատկերի շուրջ. «ԶԹուման յիշեցէք» (Ցուցակ, էջ 63), (Ա. Ղ)։
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կամ աւրինակէք, զմեղաց պարանու աստ (՞) եպիսկոպոս Սահակ յիշեսջիք
յաղաւթս ձեր եւ զյիշողք [յ]իշէ Քրիստոս Աստուած Իւր միւսանգամ գալուստն. ամէն եւ յամժամ (=յամենայն ժամ):
Զգրող սուրբ Աւետարանիս՝ զԽաչատուր քահանա զսգաստ եւ իմաստուն,
որ էր յարհեստ փիլիսոփայութեան, յիշեսջիք աղաւթիւք նայեւ զիս զանարժանս եւ զմեղապարտ գրիչս՝ զտէր Աւագ, որ եւ մականուն Տէրտէր, որ աշխատեցայ ի ծաղիկն եւ ի կազմն եւ ստուգեցի զփոխերն եւ զգլխնին եւ նշանագրեցի ի յընտիր լավ աւրինակէ. յերեսս յանկե[ա]լ աղաչեմ, ո՜վ հայրք
մեր եւ եղբայրք, որք լուսաւորիք ի բանից սուրբ Աւետարանիս, զիմ զանարժանութիւնս յիշելոյ արժանի առնէք եւ իմ մեղացն թողութիւն խնդրէք ի բարերար պարգեւողէն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ: Եւ դուք յիշեալ լիցիք եւ
գրեալ ի դպրութեան կենաց. ամէն:
Յիշեսջիք եւ զՄարտիրոս զառաքինազարդ եւ զբարեմիտ քահանայ, որ
աշխատեցաւ ի ծախս սուրբ Աւետարանիս ի հալալ արդեանց իւրոց, յիշատակ իւր եւ բարի շառաւեղացն իւրոց՝ Սարգիս քահանայի եւ Տիրացուին եւ
այլ ուստերաց ու դստերաց՝ կենդանեաց եւ հանգուցելոց, զորս Տէր
Աստուած զկենդանիքն պահեսցէ յաստ ի չարէ եւ ի նենգաժոտ ի բանսարկուէն եւ զհանգուցեալսն դասեսցէ ի Վերինն Երուսաղէմ. ամէն: Եւ զյիշողսդ
զամենեսեան առհասարակ ամենայն զբարեպաշտ եւ զհոգեսէր տիրուհին՝
զԹեմնատիկինն զողորմածն առ աղքատս յիշեցէք ի Տէր, ընդ նմին եւ զՍտեփանոս քահանայ, զեղբայր Մարտիրոս քահանաի եւ զՅոհանէս զփեսա եւ
զԳուհարտիկինն, զամուսին Սարգիս քահանայի եւ զԿարապետ քահանա, եւ
զայլսն, զորս փոխեցան յաստիցս ի Քրիստոս, Տէր Աստուած հանգուսցէ ի
խորանս լուսեղէնս աղաւթիւք ձերովք եւ ամենայն սրբոց, յիշեսջիք՝ զՖրերն
եւ զԱւռերն(՞) զհանգուցեալսն:
բ
Գրիչ՝ Խաչատուր քահանայ
78բ Սուրբ աւետարանչիս բարէխաւսութեամբ, Քրիստոս, ողորմեա՛ գծողի սորա՝ մեղապարտի Խաչատրոյ անպիտան քահանայի. ամէն1:
գ
130բ ԶՄարտիրոս քահանայ ըստացաւղ սուրբ Աւետարանիս, որ ստացաւ զսայ ի հալալ արդեանց իւրոց եւ եդ ի սուրբ տաճարն, որ յանուն Սուրբ
զաւրավարին Սարքսի. որք կարդան կամ աւրինակեն, յիշեն ի Տէր զարժանին ամենայն բարեաց, ընդ նմին եւ զարժանապատիւ քահանայն՝ զՍարգիս, զշառաւիղն իւր՝ եւ զՏիրացուն եւ զՅակոբն եւ զայլ ամենայն ազգատոհմս իւր զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն յիշեցէք ի Տէր, եւ Տէրն բարեաց
ողորմեսցի յիշողացդ եւ յիշեցելոցս. ամէն2:
1
2

Մատթեոսի Ավետարանի վերջում (Ցուցակ, էջ 30, ծանուցում), (Ա. Մ.)։
Մարկոսի Ավետարանից առաջ (Ցուցակ, էջ 31 ծանուցում), հավանաբար նույն
տեղում «բ»» հիշատակարանն է (Ա. Մ.)։
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դ
Ծաղկող՝ Աւագ քահանայ
Զսկսաւ աշխատս եւ զանպիտան գրիչս զմեղուցեալ անձն՝ զտէր Աւագ,
անարժանս ի քահանայս յերեսս անկեալ աղաչեմ՝ յիշել Տէր ողորմեայիւ. եւ
որ յիշէ՝ յիշեալ լիցի առաջի Քրիստոսի: Ընդ նմին եւ զպատուելի եւ զսրբազան
քահանայն՝ զԽաչատուրն, որ զսուրբ Աւետ[ար]անս գրել էր եւ զառաքնազարդ եւ զխոհեմ, զփայլեալն յաստուածայինսն՝ զՄարտիրոս քահանայ, որ
ստացաւ զսայ ի հալալ արդեանց իւրոց՝ յիշատակ իւր եւ իւրեանցն ամենայն,
յիշեցէք աղաչեմ 1։
ե
Ստացող՝ Մարտիրոս քահանայ
Ես՝ Մարտիրոս քահանա ստացա զսուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեանց
իմոց՝ յիշատակ ինձ եւ իմոցն հաւաս կենդանեաց եւ հանգուցելոց եւ դրի
մեր Ժամատունս եւ ոչ ոք իշխէ մերձենալ ի սա վասն հանելու ի Ժամատնէ
եւ ոչ յիմոց եւ ոչ յաւտարաց՝ ծախելով կամ քրաւ դնելով կամ այլ պատճառաւ, զի մի՛ պատիժս կրեսցէ յանբարկանալուն Աստուծոյ: Նոյն եւ զայլ
գրեանս, զոր Աստուած պատրաստեաց, դրի ի մեր Ժամատունս. Ընթերցուածմ, Գործքիմ 2, Մաշտոցմ, Ադամգիտմ 3, Յեսաիմն, եւ Առաքելմ, որ ոչ ոք
իշխէ խորել ի սոցանէ միրաթով կամ այլ ինչ պատճառ դնելով, զի մի ընդ
չարագործսն պատճի, եւ որ խնամս տանի եւ շաւաղաթէ, աւրհնի յԱստուծոյ
եւ յամենայն սրբոց իւրոց. ամէն4։
զ
Գրիչ՝ Սահակ եպիսկոպոս
Այլ իմ ձեռաց գիր է՝ Սահակ եպիսկոպոսի Բաբերթցոյ, զոր գրեցի յաղաքս
սուրբ աւետաբեր քարոզութեան Փրկչին, որ լուսաւորեաց զտիեզերս ամենայն:
Գիրքս այս Շահեկ քահանաին ետու, ի մէջ էր ընկել մեք՝ Մարտիրոս քահանաին...5:

1
2
3
4
5

Ղուկաս ավետարանչի նկարի ետևում (Ցուցակ, էջ 31, ծանուցում), (Ա. Մ.)։
Տպված է` փոքրատառ «Գործիմ» (Ցուցակ, անդ, էջ 31, ծանուցում), (Ա. Մ.)։
Տպված է «Ատոմադիտմ» (Ցուցակ, անդ), (Ա. Մ.)։
Մարկոս ավետարանիչի պատկերի ետևում(Ցուցակ, անդ, ծանուցում), (Ա. Մ.)։
Այս հիշատակագրությունից բացի, որ Սահակ եպիսկոպոսի ձեռքով է գրված, մյուս
բոլոր հիշատակագրությունները և հիշատակարանը բուն գրչինն են։ Այս հիշատակարանը շարունակությունն է 282ա գլխավոր հիշատակարանի (Ցուցակ, էջ 33, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։
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246
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (143)
Վենետիկ 393 (153), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 660

Գրիչ՝ Յովսէփ
Վայր՝ Արճէշի գաւառ
ա
238բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ այժմ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Ողորմութեամբ Տեառն սկսայ
եւ կարողութեամբ Նորին կատարեցի զաստուածալոյս սուրբ Աւետարանս ի
գաւառիս Արճիշոյ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Ստեփաննոսիս, յառաջնորդութեամբ նահանկիս տեառն Զաքարիայի, որոյ Տէր Յիսուս պահեսցէ։
Այլ ես՝ Յովսէփ գրիչ, մեղուցեալ ծառայս Աստուծոյ, աղաչեմ զամենայն
մանկունստ, յիշեսջիք զՅովսէփ գրիչս եւ զծնողսն իմ։ Ի թվ[ին] ՉԿԳ (1314)։
բ
Ստացող՝ Թորոս տանուտէր
238բ Արդ, ես՝ նուաստ եւ թարմատար ոգիս Թորոս, ցանկացող եղէ
սուրբ եւ կենսաբեր Աւետարանիս եւ ստացա զսա գանձ հոգեւոր յարդար
վաստակոց իմոց, յիշատակ ինձ, եւ ծնողաց իմոց, եւ կենակցի իմոյ, եւ
աստուածատուր զաւակաց մերոց, եւ ամենայն արենառու մերձաւորաց, զի
լիցի սա մեզ փրկութիւն հոգոյ եւ մարմնոյ աստ եւ ի հանդերձեալսն: Արդ,
աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք այսմ աստուածաւանդ մատենիս, յիշեսջիք զպատուական եւ զգովելի տանուտէրն՝ զԹորոս եւ զծնո[ղ]սն իւր եւ
զկենակից եւ զորդիսն եւ զամենայն ազգատոհմ իւր եւ մեղաց թողութիւն
խնդրեցէք ի Քրիստոսէ Աստուծոյն մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:

247

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆՔ (147)
Երեւան 627

Գրիչ՝ Խաչիկ
Վայր՝ Ճանճինխուղ
ա
71բ ԶԽաչիկ՝ աշխատող սորին յիշեսջիք ի Քրիստոս, ո՜վ եղբարք, եւ
շտապով գրեցի, ոչ թէ գրոյն ցանկորդ, այլ կարօտ էի բանին, որում սպասաւոր էի։ Պատահեալքդ յաղօթս յիշեցէ՛ք. եւ յուսամ ողորմութիւն գտանել
ի Քրիստոսէ, որում փառք յ[աւիտեանս]։
բ
152բ ԶԽաչ[իկ] յիշեցէ՛ք։ Այլ գրեցաւ ՉԿԳ (1314) թվականիս, ի Ճանճինխուղն, սուրբ Գրիգորի բարեկենդանին. եւ Քրիստոսի փառք։
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248
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (148)
Երեւան 280
(տե՛ս նաեւ 1310 թ.)

Յիշատակարան յետագայի
Ստացող՝ Նորշահ
Վայր՝ Վարզեհնա գիւղ
ա
128ա ԶՆորշահն եւ զկենակիցն իւր՝ զՄարգրիտն, որ աշխատեցան ի
գինս եւ ի ծախս սուրբ Աւետարանիս, յիշեցէք ի Տէր Քրիստոս, եւ դուք յիշե[ա]լ լիցիք. ամէն1։
264բ Ի թվիս ՉԿԳ (1314), ես՝ Նորշահս, որդի Աւետի, ի Վարզեհնա գեղէ, գնեցի զսուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեանց իմոց յիշատակ ինձ եւ
ծնաւղաց իմոց ///:
բ
204բ Ո՜վ սրբասնունտ հայրք, որք կարդաք զսուրբ Աւետարանս, յիշեսջիք ի սուրբ յաղաւթս ձեր զպարոն Նորշահն եւ զկենակիցն իւր՝ զՄարգրիտն, եւ զհանգուցեալ զաւակսն իւրեանց՝ զԱւետն եւ զՎահանն, զորս Տէր
Աստուած ընդ սուրբս Իւր դասեսցէ. ամէն, եւ մխիթարեսցէ զնոսա բանիւ
սուրբ Աւետարանիս եւ զկենդանիքն պահեսցէ ի սատանայական փորձութենէ եւ յիշատակ պահեսցէ իւրեանց՝ զԱֆէնտն եւ զԹուխանն, եւ զքուերսն՝
զԼալն եւ զՄամշահն. ամէն։ Եւ որք յիշէք, յիշե[ա]լ լիցիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն։

249

ՄԱՇՏՈՑ (139)
Երեւան 2787

Ստացող՝ Կոստանդին Պեհեսնցի
Վայր՝ [Կիլիկիա, ի գեղն
Սուրբ Սիմաւոն]՞
ա
341ա Փառք անքակ միակին եւ երիցն անձին՝ անբաւ եւ անպատում
Սուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս. ամէն։
Յամս ՉԿԳ (1314)։
Ես՝ Կոստանդին եպիսկոպոս Պեհեսնցի,
Ոգւով տառապեալ յամէն բարի,
Եւ Աստուծով առաջնորդ
1

Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակագրությունը բացակայում է (Լ. Խ.,
№ 148, էջ 112), (Ա. Ղ.)։
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Աստուածաբնակ ուխտի այս Սկեւռայի,
Յաղագս բարի իմոյ յիշատակի,
Ի տեսանելն իմ յայսմ ամի
Զգեղն Սուրբ Սիմաւոնոյ եկեղեցի
Աղքատ ի գրոց եւ յայլ սպասուց սրբարանի,
Եւ մանաւանդ ի հարկաւորէն,
Որ ամենայն աւուր է յոյժ պիտանի։
Ես ետու գրել զանուանեալս Մաշդոց, որ զամենայն քահանայական իրագործութեան խորհրդածութիւն յինքն ունի հաւաքեալ, եւ ||(341բ) տամ զսա
մնացական ի գեղն Սուրբ Սիմաւոնու եկեղեցին, որ Սուրբ Սիմաւոն անուն
կոչի՝ յիշատակ ինձ եւ իմոցն ծնողաց, երախտաւոր քեռոյն իմոյ՝ Յոհանէս
քահան[այի], որ մականուն Կարմիրվանիցի կոչի եւ քաղցրիկ մաւրն իմոյ՝
Աղուորտիկնայ, եւ հաւրն իմոյ՝ Վասլի, եւ արեամբ նահատակեալ հարազատ
եղբաւրն իմոյ՝ Սարգսի, եւ որդւոյ իւրոյ՝ Աւշինի եւ մեծ մաւրն իմոյ՝ Պահրի,
նաեւ այլ մեծ մայրերոյն իմոյ եւ մեծ պապերոյն, նաեւ յոյժ սիրելի ձեռասնունդ հոգեւոր որդեկին իմոյ. նաեւ երախտաւոր սպասաւորին իմոյ՝ Յակովբայ քահ[անայի], որ մահու չափ նահատակեցաւ ընդ իս՝ ի բանդ եւ ի
կապանս, ի ծովու եւ ի ցամաքի, նաեւ չորս ամաւք յաւտարութեան պանդխտանալ յաշխարհին Ֆռանգաց եւ երկու ամաւք յառաջ քան զգրել սուրբ
գրոցս, փոխեցաւ ի Քրիստոս վասն սիրայորդոր փութոյ պրճիս եւ յաւժար
կամաւք աշխատելոյ ի վերակացութիւն շինութեան պրճիս, եւ եթող ինձ
||(342ա) մեծ եւ անմխիթար սուգ։ Յիշատակ նորա աւրհնութեամբ եղիցի եւ
հանգիստ նորա ընդ արդարոցն լիցի։ Նաեւ միւս սիրելի եւ ձեռասնունդ հոգեւոր որդեկի իմոյ՝ արեամբ չափ նահատակելոյ ընդ իս ի Հռոմկլայն եւ ի
Պեհեսնի՝ Ստեփանոս քահ[անայ], նաեւ ի սուրբ ուխտիս իւրով արեամբն
նահատակեցաւ յանաւրինաց, ի սպասաւորութիւն սուրբ եկեղեցւոյս, ի կեցոցքն Սուրբ Սիմաւոն, ոչ հայրապետ կամ հաւքցաւղ գոլով, ապա սպասաւոր իմոյ նուաստութեանս, զիմ թերին լնլով, յիշատակ եւ նորայն աւրհնութեամբ եղիցի ի Տէր, եւ համաւրէն իմոյ բնաւ զարմի։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան զքահանայս եւ զսարկաւագունս եւ զկրաւնաւորսն, որք ժառանգք լինիք յայսմ եկեղեցիս՝ խնամ տանել այսմ գրի, զի մի՛
ապականեսցի, որպէս եւ տեսի յայսմ եկեղեցի, զի ապականեալ էր յանփոյթ
առնելոյ. եւ աղաչեմ պահել զսա յամենայն վնասուց: Եւ զմեզ ||(342բ) յիշել
եւ մեղաց թողութիւն ի Քրիստոսէ խնդրել. եւ որ սրտի մտաւք զմեզ յիշեն,
Որդին Աստուծոյ, Հարբ եւ Սուրբ Հոգւովն, որ շարժեաց զմեզ՝ զանշարժ հոգիս յայսմ գործ բարի, անշարժ պահեսցէ զձեզ յամենայն առաքինութիւնս
եւ ի գալստեան Իւրում յիշեսցէ յԻւր ողորմութիւնն, եւ ի հանդերձեալն ընդ
սուրբս Իւր դասեսցէ եւ պսակեսցէ ի փառս Իւր եւ ի պարծանս մեզ, եւ ննջեցելոց մերոց եւ ձերոց հանգիստ շնորհեսցէ եւ որոց զԱմէնն ասեն. եւ Նմա
փառք յաւիտեանս. ամէն, ամէն։
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բ
58ա Զստացող տառիս զարժանապատիւ եւ զառաքելաշնորհ սրբազան
արհիեպիսկոպոսն Սուրբ ուխտիս Սկեւռայի՝ զտէր Կոստանդին, եւ զծնաւղս
իւր եւ զհոգեւոր որդեակն իւր զկուսակրաւն քահանայն զՅակովբ, աղաչեմ
յիշել ի Քրիստոս Աստուած ողորմայիւ, եւ որ յիշէ ինքն եղիցի յիշեալ ի
Քրիստոսէ. Ամէն: Ընդ նմին աղաչեմ յիշել եւ զիս՝ զանարժան գրողս Ներսէսուկ եւ զծնաւղս իմ, Ամէն, Ամէն:
գ
161ա Բարեխաւսաթեամբ եւ աղաւթիւք սուրբ առաքելոցն Քրիստոս Աստուած, որում զոտս լուացեր ի սուրբ վերնատանն, լուայ եւ մաքրեա ի մեղաց եւ ի միւսանգամ Քո գալստեանդ յարութիւն եւ կեանք եւ ողորմութիւն
պարգեւեա աստուածապատիւ եպիսկոպոսին տէր Կոստանդեա՝ ստացաւղի
տառիս, եւ ծնողաց իւրոց եւ ամենայն զարմից, նաեւ հոգեւոր որդւոյ իւրոյ
Յակովբայ քահանայի գնացելոյն առ Քրիստոս: Ընդ նմին աղաչեմ յիշել եւ
զիս՝ զվատթար գրողիկս Ներսէսուկ եւ զծնաւղս իմ, եւ որ յիշէ, յիշեալ լիջի
ի Քրիստոսէ եւ որոց ամէն, ասէն. Ամէն:
դ
Գրիչ՝ Ներսէս
1
342բ Ընդ նմին ես՝ տառապեալ գրողս Ներսէս , յերես անկեալ աղաչեմ
յիշել ի Քրիստոս զիմ զանարժանութիւնս եւ զծնաւղս իմ եւ զբնաւ զարմն,
եւ զպատուական քահ[անայ] զհաւրեղբայրն իմ՝ զՍտեփ[աննոս] գրիչ՝
զսնուցիչն իմ եւ զուսուցիչն, որ յայսմ ամի փոխեցաւ ի Քրիստոս. յիշատակ
նորա աւրհնութեամբ լիցի: Եւ սխալանացս եւ խոշորութեանս աղաչեմ չլինել
մեղադիր. եւ որ յիշէ սրտի մտաւք, ինքն եղիցի յիշեալ ի Քրիստոսէ եւ որ.
զԱմէն ասէ։
ե
216բ Անհուն հնարիս ու անճարակ բանիս, որ դիպա գէրիս, ի թվիս Հայոց ՊԽԱ (1392)2:

1
2

Այդպես հիշվում է նաև 58ա էջում: Մենք առանձնացրել ենք նաև գրչի հիշատակարանը` «բ» (Լ. Խ., անդ, էջ 107), (Ա. Ղ.)։
Այս հիշատակարանը բացակայում է առաջին հրատարակության մեջ (Լ. Խ., № 139,
էջ 106-107), (Ա. Ղ.)։
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250
ՄԱՍՈՒՆՔ ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻ (140)
Վասպուրական 33, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 59-62
Ս. Պետերբուրգ, ИВ B-87, Կ. Եուզբաշեան, Ցուցակ, 324, էջ 234

Ստացող՝ Կոստանդին Պեհեսնացի
Վայր՝ [Կիլիկիա], Սկեւռայ
ա
Փառք անբաւ հզաւրին եւ երից միակին՝ Հաւր անսկզբան եւ առաջին
պատճառին եւ Որդւոյ համագոյին նմին եւ սկսելոյն ժամանակաւ անժամանակին եւ մարմին ի մէնջ առողի եւ Սուրբ Հոգւոյն զէսս ձեռակերտողին եւ ի
գըլուխն մեր Քրիստոսի իջելոյն տնաւրինապէս եւ Նովաւ եւ ի Նմանէ ի մեզ
յանդամքս Նորին, որով լրանայ սուրբ եկեղեցեայ եւ աւրըստաւրէ շնորհազարդէ: Ես՝ Կոտանդին եպիսկոպոս Պեհենացի, եւ խնամաւք Անեղին առաջնորդ Սուրբ ուխտիս Սկեւռայի, ի բազում իրս բազում անգամ տարուբերեալ
եւ ժամու եւ տարաժամու վրդովմամբ ի զբաղմանց եռալեան ծովուս միջի
անցելոյն եւ ներկայիս եւ ապառնւոյն, ընդ հոլով սխալմամբ գրաւեալս, ի
վաղ ժամանակէ եւ այսր մեծաւ փափաքմամբ յղձայի զաստ հաւաքեալ
գրեանքս՝ զԱռակքս Սողոմոնի, հանդերձ Սիրաքայ խրատովքս եւ Զիմաստս
հարիւրոցն ճեմաբանութիւն, նաեւ զճգնաւոր նահատակին Յոբայ եւ զպայծառ եւ զլուսաւոր պատըմութիւնս. եւ ոչ լինէր լրումն կատարման իրիս,
մինչեւ Նա կամեցաւ, որ զանշարժսն ի բարին գիտէ շրջափոխել եւ զերկիւղածացն զկամսն առնել, Ինքն յաջողեաց եւ լրացոյց, Որոյ աւրհնաբանութեամբ գոհութիւն միշտ։ Ի ՉԿԳ (1314), ետու գրել զսա ի սփոփանս ինձ
յաստիս եւ յետ ելիցն՝ յիշատակ բարին։ Արդ, աղաչեմ զժառանգաւղսդ
սմին, յիշեցէ՛ք սրտի մտաւք զմեզ՝ զարմիւք եւ ծնողաւք, զիս՝ Կոստանդին
եպիսկոպոս եւ յետ այնոյ ինձ զերախտաւոր քեռին իմ՝ զՅոհանէս քահանայն Կարմիրվանցին, եւ զհայրն իմ՝ Վասիլ եւ զքաղցրիկ մայրն՝ զԱղուորտիկին եւ զարեամբ նահատակեալ հարազատ եղբայրն իմ՝ զՍարգիս
եւ զորդին իւր՝ Աւշին եւ մեծմայրն իմ՝ Պահրի։ Այլեւ զձեռնասուն որդեակն՝
զՅակոբ քահանայ, որ մահու չափ նահատակեցաւ ընդ իս ի բանտ եւ ի կապանս, ի ծովու եւ ի ցամաքի եւ Դ (4) ամաւք յաւտարութիւն պանդխտակից
[լեալ] աշխարհն Փռանկաց եւ Բ (2) ամաւք յառաջ քան զգրել սուրբ գրոցս
փոխեցաւ ի Քրիստոս վասն սիրայորդոր փութոյ տաճարիս եւ յաւժար կամաւք աշխատելոյ ի վերակացութիւն շինութեան տաճարիս. յիշատակ նորա
աւրհնութեամբ եղիցի, բայց եթող ինձ սուգ մեծ եւ անմխիթար։ Նաեւ զմիւս
սիրելի եւ հոգեւոր որդեկին իմոյ, արեամբ չափ ընդ իս աշխատելոյն ի
Հռոմկլայն, ի Պեհեսնի՝ Ստեփանոսի քահանայի, որ ի սպասաւորութեան
սուրբ ուխտիս սպանաւ յանաւրինացն, ի կեցոյցն ի Սուրբ Սիմաւոն, ոչ
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հայրպետ կամ լացաւղ1, այլ զիմ տարտամութեանս լնոյր զթերութիւն, յաւժար տանելով սըպաս, մինչ զարիւնն հեղուլ, որոց պսակ եւ փառս տացէ
Այն, որ զհոլովսն ի սրբոցն պատրաստ է փառազարդել. ամէն։
Աղաչեմ, զի եւ խնամ տարջիք սմա. ի ջրոյ, ի հրոյ եւ յամենայն ապականիչ պատճառէ զգուշացէք եւ աննախանձ կամաւք ի վերոգրեալքս յիշեցէ՛ք
առաջի զենման անմահ Գառին Աստուծոյ՝ բարձողին զմեղս աշխարհի. զի
եւ մեզ, ի ձեռն ձեր եւ ձերով միջնորդական աղաւթիցդ ձեռնտւութեան, թողութիւն մեղաց շնորհեսցէ եւ ի հրոյն զերծուսցէ եւ պսակ փառաց ողորմած
կամաւք տացէ: Եւ վասն զմեզ ողմութեամբ փրկելոյն յերկնաւորացն հոգւոց
եւ ի մարմնաւոր սրբոցն փառս ստասցի, որ աւրհնի այժմ յապագայն աւուր,
զոր երեկոյ ոչ փոխանակէ: Եւ Տէր Աստուած զյիշողացդ հոգի ընդ յիշեցելոցս ողորմութեան արժանի արասցէ: Եւ որ լի սրտիւ համաշունչ ոգւով բոլոր բերանով զԱմէն ասեն. ամէն, այո, եղիցի, եղիցի:
Աղաչեմ մեղաւորս Յովհաննէս՝ շարադրաւղ տառիս, թողութիւն մեղաց
յԱստուծոյ հայցել եւ սըխալանացս ներել, զի եւ ձեզ ներեսցէ Տէր։
բ
151ա Զստացաւղ տառիս՝ զտէր Կոստանդին Պէհեսնցի եւ զառաջնորդ
Սուրբ ուխտիս Սկեւռայի ծնողաւք եւ զարմիւք յիշեցէք ի մեղաց թողութիւն
նաեւ զմեղաւոր գրողս՝ Յոհանէս, որ ի լուսոյ աչաց պակասեալս եմ. եւ որ
յիշէք, սրտի մտաւք ասացէք. Տէ՜ր, թող զյանցանս սոցա, եւ Տէր զձերն թողցէ: Գրեցաւ ՉԿԳ (1314)2:
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ԳԻՐՔ ԱՆԴՐԻԱՆՏԱՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ (141)
Երեւան 4793
(տե՛ս նաեւ 1356 թ.)

Գրիչ՝ Կոստանդին
Վայր՝ Թիւրքթի ուխտ
ա
348ա Փառք փառաւորեալ ամենազաւր, անքննելի եւ անհետազաւտելի
միոյ բնութեա[ա]նն եւ երից անձանց տերութե[ա]նն, յիմանալեացն եւ ի
զգալեացս, որ ետ մերում տկար ուժգնութեանս զաւրութիւն կարողութեան
յաւարտումն ի վերջին գիրն հասանել այսմ հոգեւոր զ[ս]աղարթազուարճ
բազմապտուղ եւ աստուածատունկ ծաղկաւետ բուրաստանիս։ Շնորհիւ եւ
ողորմութեամբ բարերարին եւ մեծին Աստուծոյ յաւարտումն հասեալ կա1
2

Նախորդ հիշատակարանի համապատասխան հատվածում «Լացաւղ»-ի փոխարեն
գրված է «հաւքցաւղ», այսինքն` «հոգացող» (Լ. Խ., № 140, էջ 108, ծնթ. 1)։
Սանկտ Պետերբուրգի հայերեն ձեռագրերի ցուցակի հավելվածում միայն «բ»
հիշատակարանն է (Ցուցակ, էջ 234), (Ա. Ղ.)։
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տարեցաւ մատեանս աստուածային, որ կոչի Գիրք Անդրիանտաց Յոհաննու
Ոսկիբերանի եւ տիեզերաց լուսաւորչի, ասացեալ ի խրատ եւ ի վարդապետութիւն հրաշափառ եւ մեծի քաղաքին Անտիոքա եւ անտի սփռեալ տարածեցաւ առ ամենայն ուղ[ղ]ափառ կաթուղիկէ եկեղեցիս ի լուսաւորութիւն
մանգանց Նոր Սիոնի։ Որով եւ ի նոյն յորդորեալք եւ նովին սիրով վառեալք
||(348բ) երիցս երանեալ հոգեւոր հարքն իմ՝ Գրիգոր եւ Յովանէս եւ յորդորեցին զիս՝ զտրուպս եւ զախմար գրիչս զԿոստանդին, գրել զսայ՝ յիշատակ
մեր եւ ծնողաց մերոց եւ ի փարթամութիւն եկեղեցոյս, զոր իմ՝ զտկարութիւն ի բաց եդեալ եւ ապաւինեալ յայս սուրբ ուխտս ու ի սուրբ եղբարցս
յաղաւթս, եւ շարահարեցի գրչութեամբ, ոչ որպէս վայել էր խնդրողաց, այլ
ըստ կարի մերում եւ ըստ փանաքի եւ տկար մտաց մերոց։
Արդ, որք ընթեռնոյք եւ լուսաւորիք յաստուածային տառիցս, յիշեսջիք
զառաջասացեալ հոգեւոր հարքն իմ՝ զԳրիգոր եւ զՅովանէս, եւ զհարազատ
եղբայրն իւրեանց՝ զսիր Թորոս եւ զամենայն ազգայինս իւրեանց:
Արդ, գրեցաւ ||(349ա) սայ ի թվ[ին] ՉԿԳ (1314), ի թագաւորութեան Հայոց Աւշնի եւ ի հայրապետութե[ա]ն տեառն Կոստանդեայ, ի Սուրբ եւ հռչակաւոր ուխտս, որ կոչի Թիւրքթի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ
Սուրբ Փրկչիս, եւ կենսակիր Սուրբ Նշանացս, ի յառաջնորդութեան Գրիգորի
վարդապետի։
Արդ, աղաչեմ յիշել ի Տէր զառաջասացեալ հայր անապատիս՝ զԳրիգոր
վարդապետ, զՅովանէս փակակալ, զՄա[տ]թէոս, զՍարգիս, զՄեսրոպ,
զԳրիգոր, զՎարդան, զՆերսէս, զԹորոս, զԽաչատուր, զՅովանէ[ս] Կապընց[ի], զԲարսեղ, զՄինաս, նայեւ զգործաւորք՝ զՎասիլ մառնպան, զՅովանէս ածպան, զԹորոս հացկտուր, զԱնտոն աղաւնմաղ, զԱստուածատուր,
զՄարտիրոս, զԹորոս, զԿոստանդին Սինաւռցին եւ զՎասիլն1, զԿոստանդին
հիւրատեսն, զՎասիլն, զՊաւղոսն2 եւ զայնոսիկ, որ ընդ հովանեաւ3||(349բ)
սրբոյ եկեղեցոյս են հանգուցեալ։ Ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած Կոստընդին Մաշցոյն եւ երկու եղբարց իւրոց՝ Վասլին եւ Գրիգորին։
Նայեւ մեղաւք մեռեալ գրչիս, յերեսս անգեալ կողկողագին ձայնիւ աղաչեմ զամենեսեան, թողութիւն մեղաց հայցեցէք ինձ յԱստուծոյ, եւ հարազատ եղբաւրն իմոյ՝ Ստեփանոսի նորընծայ քահանայի, եւ ծնաւղաց մերոց.
եւ խոշորութեան գրոյս եւ աղքատիմաց բանից եւ բառից մի՛ մեղադրէք, զի
այդ էր կարն մեր։ Եւ Տէրն տէրանց եւ Արարիչն արարածոց յիշողացդ եւ յիշելեացս ողորմեսցի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։

1
2
3

Լուսանցքում ծաղկող Թորոսի ձեռագրով գրված է՝ «եւ զՎարդան» (Լ. Խ., № 141,
էջ 109, ծնթ. 1)։
Լուսանցքում «զԽունկն» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
Ներքին լուսանցքում՝ «յիշեցէ՛ք ի Տէր զՄիմեղէն եւ Շարուհի եւ զՎասիլ ճոնն» (Լ.
Խ., անդ, ծնթ. 3)։
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բ
Ծաղկող, կազմող՝ Թաւրոս
349բ Ո՜վ սուրբ հարք եւ եղբարք, յիշեցէ՛ք եւ զմեղաւոր մեռեալս՝ զԹաւրոս զծաղկաւղ եւ զկազմաւղ գրոցս, եւ մեղաց թողութիւն խընդրեցէք եւ
խոշորութեան եւ սխալանաց մի՛ մեղադրէք, զի այդ էր կար մեր. եւ Քրիստոս Աստուած՝ քաղցրն եւ ողորմածն, ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք
յաւ[իտեան]։
գ
145ա Ի թվ[ին] ՉԿԲ (1314), յամսեանս նոյեմբերի Դ. (4) փոխեցաւ առ
Քրիստոս բարի փակակալն մեր՝ Կոստանդին, որոյ ողորմեսցի նմայ Քրիստոս Աստուած. ամմէն։
Եւ եդաւ նոր փակակալ՝ Յովանէս Արեւելցի։
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ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ1
Փարիզ 91, Ցուցակ Ազգային Գրադարանի, էջ 270

Նախագաղափարի
Գրիչ՝ Նիկօլայոս քահանայ
Վայր՝ Անարզաբա
186 Աստանօր կամօք, խնամօք ամենազօրին Աստուծոյ յանկ ելեալ
սուրբ մատեանս Պատարագամատուցի, որ ունի ի յինք բովանդակեալ զաղօթս սուրբ քահանայապետից Աստուծոյ, զոր յիւրաքանչիւր ժամանակս
արարեալ են խորհուրդ Պատարագի։ Արդ, եղեւ սա գրեալ ձեռամբ մեղաւոր
եւ անարժան քահանայի՝ Նիկօլայոսի՝ յիշատակ ինձ, եւ ծնողաց իմոց եւ եղբօրն մերոյ՝ Յովհաննիսի քահանայի ի թուականիս Հայոց ՉԿԳ (1314), ի
դղեակս Անարզաբա, ընդ հովանեաւ Սրբոյ մօրս լուսոյ տիրուհւոյ եւ միշտ
կուսին Մարիամու Աստուածածնիս, ի թագաւորութեան Աւշնի եւ ի քահանայապետութեանն տեառն Կոստանդեայ, եւ ի մերոյ եկեղեցւոյս յառաջնորդութեան տեառն մերոյ Յոհաննիսի եպիսկոպոսի, որոյ Տէր Աստուած պահեսցէ զսա հանապազ։ Յիշեսջիք աղօթիւք զսպասաւորս սրբոյ եկեղեցւո[յ]ս եւ զքահանայս սուրբս՝ զԿոստանդին եւ զմիւս Կոստանդին եւ զԱնդրոնիկոս եւ զԲասիլիոս եւ զմիւս Բասիլիոս եւ զՍտեփաննոս եւ զսարկաւագունս՝ զՎասիլ եւ զԹէոդորոս եւ զՎարդան Սեւլեռնցի եւ զՅակոբ եւ զամենայն հաւատացեալս Սրբոյ Երրորդութեան, որում փառք եւ զօրութիւն այժմ
եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
1

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է տպագիր «Պատարագամատոյցի»
հիշատակարանը (Յ. Գաթրճեան, Պատարագամատոյցք, Լիոն, էջ 83-84, (Լ. Խ., №
142, էջ 109-110), (Ա. Ղ.)։
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Յիշեսջիք ի Քրիստոս եւ զԹորոս երէց, որ փոխեցաւ առ Քրիստոս։ Եւ որ
յիշէ զմեզ աղօթիւք եւ զնա յիշեսցէ Քրիստոս Աստուած ի յԻւր միւսանգամ
գալուստն, որ է օրհնեալ յաւիտեան։

253
ԾԻՍԱԿԱՆ ՄԱՏԵԱՆ.
ՅԱՂԱԳՍ ԶՕԴՈՒԱԾՈՅ ՀԱՒԱՏՈՅ
Երուսաղէմ 265, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 61-62
(տե՛ս նաեւ 1392 թ.)

Գրիչ՝ Ստեփաննոս Գոյներերիցանց
Վայր՝ Կիպրոս, Մաղուսա
ա
300բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ի թուականիս Հայոց ՉԿԳ (1314), ի թագաւորութեան Հայոց Աւշնի եւ ի
կաթողիկոսութեան Կոստանդեայ եղեւ կատարումն գրոցս: Յերես անգեալ
աղաչեմ, որք հանդիպիք սուրբ գրոցս, յիշեցէք ի բարին զարժանին յիշման
զտամ Ալիծն զսինէջալէսն Կիպրոսի, որ է դուստր պատրոն Հեթմոյ, որ էր
տէր Լամպրունին, որոյ ողորմեսցի նմա Տէր Աստուած. ամէն:
Եւ վերայգրեալ սինէջալէսն էր Հայոց թագաւորին վերոյգրելոյն մաւրաքոյր, որ հրամայեաց ինձ՝ մեղաւոր եւ անարժան գրչիս այսպիսի յեղանակաւ շարայարել զԵրգս Սաղմոսաց եւ զայլս ի կարգի, որոց Տէր Աստուած
վայելել տացէ զսա վերոյգրեալ ստացողին ընդ երկայն աւուրս: Եւ յետ աստեացս զանանց բարիսն եւ զանճառելի երանութիւն ուր սուրբք ամենայն
հաւաքեալ կան: Եւ որք յիշէք զվերոյգրեալ տամ Ալիծն ծնողիւք իւրովք եւ
ամենայն զարմիւք եւ դուք յիշեալ լիցիք յողորմութիւնն Աստուծոյ, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գրեցաւ յընտիր աւրինակէ տինա կատարեալ յարուեստ գրչութեան, ի
Կիպրոս կղզի ի քաղաքս Մաղուսա, ի վանքս Հայոց ընդ հովանեաւ Սուրբ
Աստուածածնիս եւ Սրբոյն Յոհա[ննու] աւետարանչի ձեռամբ մեղաւոր հողոյ եւ անարժանի՝ Ստեփանոսի Գոյներե[ր]իցանց, որոյ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած. ամէն1։
բ
242ա Ո՜վ պատուական ստացաւղք եւ տեսանաւղք, գիտացիք՝ ի Գորգ
վարդապետին աւրին[ա]կէն գրեցի, եւ նա գրեալ էր ի յիշատակարանին,
թէ՝ որ ոք յընթեռնուլն զսա այլափոխ բանիցն պատահեսցէ մի՛ տգիտու1

Գրչի անունը ծածկագրով է գրված (Ցուցակ, էջ 61, ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
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թեան վարկցի կամ անձնահաճութեան եւ մի՛ համարձակեսցի յեղաշրջել
բան ինչ, զի յաւրինակէ Մեկնութեան տեառն Խոսրովու ուղղեցի որչափ
գտի, ի նմանէ քննեալն: Եւ եթէ կամիցիս գիտել թէ, ոյք են ի նմանէ
քննեալքն գտանիցես յանցնիւր տեղւոջ զանունն իւր դրոշմեալ սեւադեղով:
Աղաչեմ յիշել ըզբարեպաշտուհի ստացաւղն եւ զամենայն զարմն իւր այլեւ զգծաւ[ղն]:

254
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ
Ֆիլադելֆիա, Ազատ գրադարան, Ա. Սանջեան, Ցուցակ, 153, էջ 672-673

Գրիչ՝ Ստեփանոս ՅԵրկ[այն]
Վայր՝ Երուսաղէմ
ա
219բ-220բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն:
Գրեցաւ եղանակաւոր տառիկս, որ կոչի Մանրուսումն, ի թվին Հայոց
ՉԿԳ (1314) ի թագաւորութեան Աւշնի եւ ի հայրապետութեան տէր Կոստանդնի: Բայց եղեւ սկիզբն սորա ի Սուրբ ուխտն Դրազարկ, ձեռամբ եղբաւր ումեմն Ստեփանոս անուն եւ ոչ աւարտեալ: Իսկ զմնացորդ սորա աւարտեցի ես՝ անարժանս եւ վերջին սուտանուն գրչակ Ստեփանոս ՅԵրկ[այն]1, ի
Սուրբ քաղաքս Երուսաղէմ, ի վանս որ կոչի Սուրբ Հրեշտակապետք, ի
խնդրոյ հոգեւոր եղբաւր մերոյ պատուական քահանայի՝ Կիրակոսի:
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւգտիք ի սմանէ ուսմամբ կամ աւրինակով, յիշեսջիք ի մեղաց թողութիւն զյառաջասացեալ եղբայրն՝ Կիրակոս
եւ զծնողս նորա եւ զեղբարս եւ զուսուցիչ եւ զամենայն ազգայինս՝ զկենդանիս եւ զհանգուցեալս եւ զեղկելի աշխատողքս երկու Ստեփանոս: Եւ
Աստուած, որ առատ է ի տուրս ողորմութեան, յիշողացտ եւ յիշելեացս
[առ]հասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս:
Այլ թէպէտեւ խոշորագիծ է, սակայն ի ճշգրիտ եւ յուղակի աւրինակէ
գրեցաւ, որպէս եւ երեւի:
բ
227ա Ընկալ զսակաւուկ բանս մարգարէից եւ առաքելոցն զտէր Կիրակոս եւ յիշեա՛ զԿարապետ դպիր, ի Տէր։

1

Անունը վերականգնված և գրված է «Ստեփանոս յԵրկ[րորդ]»։ Այս գրիչը Երուսաղեմում և Դրազարկում այլ ձեագրեր էլ ունի ընդօրինակած (տե՛ս № 285, № 326,
№ 386, № 388)։
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255
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ (149)
Երեւան 752
(տե՛ս նաեւ 1351 թ.)

Ստացող՝ Ստեփանոս քահանայ
ա
42ա Զստացաւղ տառիս՝ զՍտեփանոս պատուելի քահանայ, եւ զհոգեւոր
հայր եւ զուսուցիչ նորին՝ զպատկառելի ծերունի եւ զառաքինազարդ քահանայ՝ Գրիգոր յիշեցէ՛ք ի մեղաց թողութիւն։
բ
43ա ԶԳրիգոր պատուա[կա]ն քահանայ եւ զեղբաւրորդի նորին՝ զՍտեփանոս յիշեցէք ի Տէր, աղաչեմ 1։
գ
145բ Փառք եւ գոհութիւն եւ երկրպագութիւն անբաժանելի եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ Յամի եւթնհարիւրերորդի վաթսներորդի երրորդի թուականութեանս Հայոց (1314) գրեցաւ եղանակաւոր տառս, որ կոչի [Մանրուսմունք] ///

256
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
«Լոյս», 1905, թիւ 26, Բասրա, էջ 638

Գրիչ՝ Մարգարէ քահանայ
Ի թուին ՉԿԳ (1314), ձեռամբ տխմար գրչի եւ սուտանուն քահանայի, որ
Մարգարէ անուն կոչի... խոշորութեան եւ սխալանացն աղաչեմ չլինել մեղադիր, զի ժամանակս չար էր եւս աւուրքս ձմեռնային եւ ես ցնորեալ ի հոգք
աշխարհիս եւ առաւել ի սատանայէ:

257
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Բ. Կիւլէսէրեան, Ցուցակ Ղալաթիոյ, 168, սիւն. 1031-1032

Գրիչ՝ Տիրացու
ա
494 Աղաչեմ յիշել զստացաւղ գրոցս՝ զսրբասէր քահանայ Յակոբ եւ զՏի1

Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակությունը բացակայում է (Լ. Խ., №
149, էջ 112), (Ա. Ղ.)։
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րացու սարկաւագ վա[յ]ելող սմին ընդ նմին եւ զանպիտան գրիչ՝ Տիրացու
եւ զծնաւղսն իմ եւ յիշողացդ ողորմեսցի Տէր Յիսուս. ամէն եւ ինձ. ամէն:
բ
686 Գրեցաւ ի թվականութիւն Հաոց ՉԿԳ (1314), ի նեղ եւ ի դառն ժամանակի, որով նեղին եւ տառապին եկեղեցիք Քրիստոսի յանաւրինաց
բռնութենէ, զոր Տէր Յիսուս սատակեսցէ զհակառակորդսն մեր հոգւով բերանոյ Իւրոյ:
գ
687 Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ ամենասուրբ
Հոգոյն յաւիտեան, այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն:
Աւարտեցաւ հոգիահրաշ եւ վա[յ]ելուչ երկնաբողբոջ բուրաստանս ի
Սուրբ Հոգոյն յառաջացեալ, զոր արբուցեալ զմիտս ոմանց աստուածազարդից յառաջ խաղացեալ երգեցին զերգս հոգեւորս ի պայծառութիւն սուրբ
եկեղեցեաց ըստ իւրաքանչիւր ժամուց եւ ժամանակաց:
Զոր խընդիր եղեալ երջանիկ սրբասնունդ քահանայն Յակոբ անուն ի
վա[յ]ելումն անձին իւրոյ եւ պատուական պատանեկին՝ Տիրացու [սարկաւագին]1ստացաւ յարդար վաստակաց յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց՝ Կարապետ
քահանայի եւ Վարդանա հանգուցելոց ի Քրիստոս: Աղաչեմք զամենեսեան
յիշել ի մաքուր աղաւթս ձեր զվերոյգրեալսն միով Տէր ողորմեաիւ հոգոյ
ակամբ եւ սրտի մտաւք, զի եւ դուք մասն գտջիք ի փառս խաչելոյն Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս:
Ընդ նմին եւ զեղկելի գրիչ՝ Տիրացու եւ զծնաւղսն մեր զհոգեւորսն եւ
զմարմնաւորսն աղաչեմ յիշել անմոռաց ի Տէր, եւ յիշողացդ ողորմեսցի Տէր
Յիսուս. ամէն:

258
ՄԱՇՏՈՑ (145)
Երեւան 8287

Գրիչ՝ Յովաննէս
203ա Արդ, գրեցաւ ի [թվ]իս ՉԿԳ (1314), ի թագաւորութեան Աւշնի եւ ի
հայրապետութեան Կոստընդեա։ Գրեցաւ ձեռամբ մեղապարտ գրչի՝ Յովաննիսի. որք ուսանիք կամ աւրինակէք, յիշեսջիք միով Տէր ողորմայիւ, եւ
Աստուած զձեզ յիշէ. յիշեսջիք զքոյրն իմ՝ զՔուրխաթունն զփոխեալն առ
Քրիստոս, զի եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսի ատեանն ի բարի. ամէն։
1

Բառը քերված է «հաւանաբար «սարկաւագ «պիտի ըլլայ» (Ցուցակ, սիւն. 1032,
ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
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259
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (146)
Երեւան 2189
(ԺԶ դ.)

Գրիչ՝ Յոհան Եզնկացի,
Ծործորեցի
434ա Եւ այս առակք աւարտեցան ստեղծականք ի փառս Քրիստոսի: Եւ
արդ, մի ոք ծաղր առնիցէ զմեզ, զի առնուլ ի սոցունց ի զրացատրութիւնս
եւ ասացուածս ի դէպ համարեցաք, քան աշխարհականացն վարիլ սովորութեամբ: Եթէ հաճոյ ոմանց թուեսցի՝ Տեառն շնորհ, ապա թէ ոչ՝ թողութիւն
մեզ արասցէ սիրով Նորին: Եւ զվերջացեալս ի բարեաց գործոց՝ զտարտամ
գրիչս զՅոհան, ծանօթ բանի եւ տեղեաւ Եզնկացի իսկ այժմ Ծործորեցի,
աղաչեմ չմոռանալ ի բարիս զիս եւ զիմսն զամենայն։ Ի թվականիս Փրկչին
ՌՅԺԶ (1316)1։
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ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԻ ԵԶՆԿԱՑՒՈՅ (161)
Ղ. Ալիշան, Հայապատում, էջ 512-513

Հեղինակ՝ Յոհաննէս Եզնկայեցի
Վայր՝ Ի վանս Ծործորու
Գերապատիւ եւ գերահռչակ հայրն մեր ըստ հոգւոյ եւ երկրորդ Լուսաւորչն սուրբ եկեղեցւոյ, ի զարմէ եւ ի շնորհէ սրբոյն Գրիգորի փայլեալ, կորովամիտ եւ համեղաբան կաթողիկոսն Հայոց տէր Ներսէս Կլայեցի, աշխատեալ վերլուծութեամբ ի սկիզբն սրբոյ Աւետարանիս՝ գեղեցիկ եւ հանճարեղ բանիւ, եւ դադարեալ վարդապետութիւն նորա ի մուտս վարդապետութեան Փրկչին յայսմ վայրի2։ Ոչ գիտելով եթէ ո՞յր աղագաւ եղեւ խափանեալ, վասն որոյ յոյժ վարանս մտեալ տագնապէի. զի թէ նա ի խնդրոյ եղբօր իւրոյ՝ Գրիգորիսի վերադիտողի Հայարպետական Աթոռոյն՝ գրեաց
1

2

Սույն հիշատակարանը նախագաղափար օրինակում եղել է Մխ. Գոշի Առակների
վերջում։ Գրիգոր գրիչը, արտագրելով իր ժամանակ արդեն պակասներ ունցող այդ
ձեռագրից Գոշի առակների մի մասը, հիշատակարանը սխալ ըմբռնելով, առակները վերնագրել է՝ «Առակք ստեղծականք... արարեալ Յոհանու Ծործորեցու», այլ
խոսքով՝ գրիչ Հովհ. Ծործորեցուն դարձրել է հեղինակ։ Հիշատակարանի գրության
իրական տարեթիվը, ըստ երևույթին, պետք է համարել ոչ թե 1316, այլ 1314 թվականը, որովհետև «փրկչական» 1316 - ին համապատասխանում է Հայկական ՉԿԳ
(1314) թվականը, (Լ. Խ., №146, էջ 111, ծնթ. 1)։
Այսինքն` Մատթեոսի Ավետարանի Է գլխով (Լ. Խ., № 161, էջ 124, ծնթ. 4)։
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զՄեկնութիւնն, որպէս պատմի ի սկիզբն Նախերգութեան նորին, եւ ինքն
իսկ յետոյ յաջորդեաց զԱթոռ կաթողիկոսութեան՝ ամս եօթն, ապա ընդէ՞ր
եղեւ թերի մնացեալ աստուածային գործոյս այսորիկ գործառնութիւն։ Եւ
յոյժ հետաքրքիր եղեալ՝ ի ստոյգ պատճառէ հասմանն վրիպեցի, քանզի
ոմանք զմահն ասացին խափանումն եւ այլք՝ զհոգ հայրապետական աթոռոյն եւ կէսք, թէ. Գրեաց եւ չէ ի միջի. բայց սոքա ինձ ոչ եղեն հաւանելի։
Եւ թէպէտ ոմանք նախքան զմեզ ձեռնարկեցին գրել ի վերայ շարագրութեան նորին, սակայն ոչ էր կարգաւոր, որպէս սրբոյն, այլ հատակոտոր
արարեալ զբանս առաջին մեկնչաց, նաեւ զբնաբանութիւն Աւետարանին
արտաքս մերժեալ, ուստի ոչ գայր դիւրաւ յիմացումն ընթերցողացն։
Յաղագս որոյ, ես՝ նուաստս ի Քրիստոս եւ յետինն յորդիս Սիոնի, ապիկար ոգիս Յոհաննէս Եզնկայեցի՝ սպասաւոր բանի, բնակեալ ի վիճակ Սուրբ
առաքելոյն Թադէոսի, ի վանս Ծործորու կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ
Աստուածածնիս, այլեւ ժողովեալ առ մեզ բանասէր անձինք ի յուսումն
կրթութեան աստուածաշունչ տառիս լսողութեան, յորոց յորդորմանէ եւ ի
փափաքելի խնդրոյ, եդեալ ի մտի առնել Հաւաքումն մեկնութեան սրբոյ
Աւետարանին Մատթէի, լնլով զթերի նորին ըստ կարողութեան իմում, շահեալ եւ օգտեալ յառաջին սրբոցն եւ է ի ծագմանէ նշուլից շնորհաց վերասացեալ առնն Աստուծոյ, ի միտս մեր դիցուք տեսութիւնս պիտանացուս
յանձնիւր տեղի, խառնելով զնսեմատեսակ բանիցս տգեղութիւն, ընդ չքնաղագիւտ եւ լուսատեսակ իմաստիցն պայծառութեան։ Եւ աւանդեցաք մօր
մերոյ Սիոնի փարթամութեան եւ որդւոցն նորին անխոնջ վաստակասիրաց,
եւ հրճուանս հոգեւոր խրախութեան, միանգամայն եւ յառատութիւն մտաց
եւ բանի, յաւելուած վարկանելով զտաժանումն կարի քրտանցս մերոց՝ առ
ընդարձակութիւն անդնդական խորոց լայնութեան, գիտելով եթէ Պօղոսի
շնորհ է վարձս ըստ տնկելոյն եւ Ապօղոսի՝ ըստ ոռոգելոյն։
Վասն որոյ, աղաչեմ զաստուածաբան զընթերցողսդ եւ զվայելողսդ այս
փոքրատեսիլ եւ չնչին նուիրաց ընծայի, որ է սուրբ եկեղեցի, վստահութեանս մերում ներողս լինել, եւ զսխալանս մեր, որ աստ ի բառս եւ ի տեսութիւնս, հարազատ սիրով ուղղել։ Քանզի բնաւորեալ է սէր՝ զբազումութիւն եղբօր յանցանաց ծածկել, եւ զաշխատանս երկանց մերոց՝ ձեզ օգտելով քաւել, եւ զմեզ, հանդերձ մերովքն ծնողօք, հոգեւորօք եւ մարմնաւորօք,
ի Տէրունի բանիսն յիշատակել։
Եւ արդ, եղեւ գրութիւն սորա ի թիւ մարդեղութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիտսոսի ի ՌՅԺԶ (1316)1։
1

Քրիստոնեական 1316-ին համապատասխանում է հայկական ՉԿԳ (763=1314)
թվականը, ուստի հիշատակարանի գրության իրական տարեթիվը համարում ենք
1314-ը։ Մարդեղությունը Ծնունդից 1 տարի (9 ամիս) առաջ է ուստի պետք է լինի
1313 թ.։ Չխախտելու համար Լ. Խաչիկյանի թվագրումը հիշատակարանը թողնում
ենք 1314 թ. տակ (Լ. Խ., անդ, էջ 125, ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։
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261
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Երուսաղէմ 1376, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 19
(ԺԸ դ.)

Յիշատակարան նախագաղափարի
Գրիչ՝ Յոհաննէս Ծործորեցի
524 Եւ արդ, մի՛ ոք ծաղր առնիցէ զմեզ, զի առնուլ ի սոցունց ի զրուցատրութիւնս եւ յասացուածս ի դէպ համարեցաք, քան աշխարհականացն
վարիլ սովորութեամբ։ Եթէ հաճոյ ոմանց թուեսցի Տեառն շնորհ, ապա թէ
ոչ, թողութիւն մեզ արասցէ սիրով Նորին, եւ զվերջացեալս ի բարեաց գործոց զտարտամ գրիչս՝ զՅոհաննէս ծանօթ բանի, եւ տեղեաւ Եզնկացի, իսկ
այժմ Ծործորեցի, աղաչեմ չմոռանալ ի բարիս զիս եւ զիմսն ամենայնի։ Ի
թուիս Փրկչին ՌՅԺԶ (1316)։
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ՄԱՍՈՒՆՔ ԱՍՏՈՒԾԱՇՆՉԻ (150)
Երեւան 192

Գրիչ՝ Աբրահամ
Վայր՝ Լիմ կղզի
ա
268բ Փառք եռանձնեայ էականութեանն, միապետական իշխանութիւն,
զաւրութեան տէրութեան եւ աստուածութեան՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն
Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն: Արդ, ի կարճեալ աւուրս եւ
յե||(269ա)րեկոյացեալ ժամանակիս, այսինքն՝ ի վերջին դարուս, յորժամ
յաղագս ծովացեալ մեղաց աշխարհիս իբր երեքալեան իմն մրրկեալ տատանեալ ծփէր ի բռնութենէ սրոյն ազինն նետողաց, զոր յոլով ժամանակաց
աւուրց սաստկացեալ տիրէր համայն ամենայն երկրի, սկսեալ յելիցն արեւու՝ ի ծովէն Կասբից, շրջապատեալ զհիւսիւսիւ մինչեւ գայ, հասանէ ի ծովն
Պոնտոսի, եւ դարձեալ ի միւս կողմամբն հարաւա[յ]նոյ պատառեալ՝ պարունակեալ զաշխարհն Բաբելացւոց, եւ զհամայն զԱսորիս, եւ զԿիւլիկեայ,
մինչեւ զնոյն ծովն Պոնտացւոց աշխարհին, զբոլոր միջերկրայս՝ զազգս եւ
զլեզուս բազումս, ընդ ինքեամբ կալեալ ունէր չար լուծ ծառայութեան նոցա: Ըստ նախատեսութեանն մեծ հայրապետին Հայոց Ներսէսի, եւ պակասեալ նուազեալ գայր հայրապետութիւնն սեռի Սուրբ Լուսաւորչին Գրիգորի
եւ թագաւորութիւն ազին Արշակունեաց, ըստ տեսլեան սրբոյն Իսահակայ,
եւ սակս անդարձութեանն մերոյ ոչ դարձաւ ||(269բ) բարկութիւն նորա, այլ
տակաւին ձեռն իւր բարձրացեալ է ի պատժել, ի պատուհասեալ։ Եւ մեր ոչ
զղջացեալ, մինչեւ ծիւրեալ եւ ծնգեալ, հիւծեալ մաշեցան ամենայն կեանք
մեր ի մահ եւ ի դժոխս մերձեցան անձինք մեր եւ յերկիր մածան մէջք մեր,
քանզի թողեալ գազանաբարու եւ այլադէմ եւ այլալուսու ազգին նետողաց
զհայրենի աւրէնս իւրեանց թողին, հետեւեցան չար աղանդոյն կարապետի
նեռինն Մահմետի, եւ եւս քան զեւս ընդ նեղութեան եւ ընդ հալածանաւք
արկին զազգս քրիստոնէից։ Զորոյ զաղէտս տառապանացն ո՞ ոք կարասցէ
պատմել կամ ընդ գրով արկանել։
Արդ, յայսմ դառն եւ ի դժնա ժամանակի, յորում խաւարան լոյս, եւ մէգ
անմխիթար տարածեալ, մածեալ ունէր զամենայն երես երկրի, ես՝ Թադէոս
կրաւնաւոր եւ եղկելի անձն, գրել տուի զմարգարէս եւ զառաքեալս ի յարդար վաստակոց իմոց։ Արդ, աղաչեմ զամենեսեան՝ զդասս լուսերամից եւ
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զմանկունս Նոր Սիովնի՝ մանաւանդ թէ վերնոյն /// 1 ||(270ա) եաի եւ հանդիպիլն ձեր այսմ աստուածաին տառիս ընթերցմամբ եւ կամ գաղափարելով, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր՝ զերանելի եւ զպատուական
կրաւնաւոր զԹադէոս, եւ զհայր իւր եւ զմայր իւր զեղբայր եւ զամենայն
արեան մերձաւորք իւր, եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի. ամէն։
Գրեցաւ եւ կատարեցաւ Մարգարէս եւ Առաքեալս անարժան ձեռամբ
սուտանուն Աբրահամու, ի թվականիս ՉԿԴ (1315), գրեցաւ ի կղզիս, որ կոչի Լիմն, ընդ հովան[ե]աւ Սուրբ Գէոր[գ]եայ աջիս՝ նորակազմ տաճարիս, ի
հայրապետութիւն տէր Զաքարի եւ յառաջնորդութիւն տեղոյս տէր
Յով[հաննիսի]։ Տէր Աստուած թողցէ զյանցանս իւր եւ զննջեցելոց իւրոց, որ
հանգիստ արար մեզ ի մարմնաւոր կեանս։ Ես՝ Աբրահամ սուտանուն գրիչ,
ըստ իմում տկարութիւնս սկսայ, ողորմութեամբն Աստուծոյ եւ աստեցի2
զմարգարէս եւ զառաքեալս. աղաչեմք զամենեսեան՝ զմանկունս եկեղեցւոյ
եւ զդասս քրիստոնէից հաւատացել||(270բ)ոց, որ կարդայք կամ աւրինակէք, մեղաց թողութիւն հայցեցէք յԱստուծոյ մեզ եւ մեր ննջեցելոցն, եւ
հաւր իմոյ՝ Յուսէփայ, եւ եղբարց իմոց՝ Յակովբայ եւ Սահակայ, որ երիտասարդական կենաւք փոխեցան ի Քրիստոս։ Յիշեցէք եւ զեղբայրս մեր՝ զԹումայ կրաւնաւոր՝ հեզ եւ խոնարհ եւ սպասաւորեաց մեզ ի մարմնաւոր
կեանս, եւ զհայր իւր եւ զմայր իւր եւ զամենայն արեան մերձաւորք իւր՝
զկենդանիս եւ զհանգուցեալս, մինչ Թումէս զմեզ աստ հանգոյց Աստուած
զինքն եւ զննջեցեալսն իւր հանգուսցէ ի Վերին Երուսաղէմ եւ ի դասս արդարոց: Քրիստոս Աստուած մեր, վասն անճառ տնաւրէնութեան Քո եւ չարչարանաց խաչին, որ վասն աստուածաին մարմնոյ եւ արեան Քո, որ ի ժամ
սոսկալի եւ հաշտարար պատար[ագ]ին բաշխես ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց մերոց եւ ամենայն աշխարհի եւ վասն սիրոյ եւ բարեխաւսութեամբ սուրբ Աստուածածին անարատ ծնաւղի Քո եւ միշտ Կուսի եւ ամենայն սրբոց Քոց երկնաւորաց եւ երկրաւորաց եւ որոց այսաւր ///
բ
247բ Որք կարդայք զմարգարէս զԵսայի եւ զՊաւղոս առաքեալս, աղաչեմ
զձեզ՝ վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշեցէք զՅակոբ եւ զորդիքն՝ զԳրիգոր եւ
զԳիշուկ եւ զամենայն արեան մերձաւորք իւրեանց ի մաքրափայլ յաղաւթս
ձեր. եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն3։

1
2
3

Մեկ թերթ ընկած է (Լ. Խ., անդ, էջ 113, ծնթ. 2)։
Թերևս պետք է լիներ` «աւարտեցի» (Լ. Խ., անդ, էջ 114, ծնթ. 1)։
Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակագրությունը բացակայում է (Լ. Խ.,
№ 150, էջ 113-114), (Ա. Ղ.)։
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ՆԵՐՍԻՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ ԹՈՒՂԹ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ (154)
Երեւան 3651

Գրիչ՝ Առաքել
Վայր՝ Տարաւն գաւառ,
Սուրբ Կարապետի վանք
330ա Գրեցաւ աստուածաինս այս մատեան ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերո, ի թուի[ն] Հայոց ՉԿԴ (1315), ընդ հովանեաւ Տարաւնո Սրբո Կարապետիս, յառաջնորդութիւն արհեպիսկոպոսի տէր Յով[հաննիսի] եւ
Ստեփ[անոս] վարդապետի, ի ստացումն սրբազան, երջանիկ եւ սրբամաքուր կուսակրաւն Ստեփ[անոս] վարդապետի, ձեռամբ ներգեւեալ, պիտականուն Առաքել սուտ աբեղաի։ Որք հանդիպիքդ այս աստուածաինս գանձու եւ մեծագինս մարգարտի առ ի պէտս ինչ աւգտութեան ի սմանէ եղելոյ,
առ որս աղաչանս բազմապիս[իս] մատուցանեմ, յիշման աղաւթից առ
Քրիստոս արժանի առնել զստացող սորա՝ զՍտեփ[անոս] վարդապետ, հանդերձ իւրովքն ննջեցելովքն, արժանի լինել սրբոցն դասուց, ընդ որոց եւ
աշխատողիս քաւութիւն յանցանաց հայցել յամէնառատ պարգեւացն Աստուծոյ, զի եւ ձեզ լիցի մասն երանութեան ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ
է աւրհնեալ ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս. ամէն։ Եւ այլ եւս առաւել աղաչեմ չմեղադրել խոշորութեան գրոյս, զի ախմար էաք յարհեստ
գրչութեանս, ու առանձին տուն չունէաք, ու այլ պակաս գրելոյն այս շատ
պատճառ եղաւ, զի ամբոխ էր. եւ այս բաւ է։
բ
Ստացող՝ Ռըստակէս
61բ Մանաւանդ զստացաւղ գրոյս Ռըստակէս եւ զեղկելի գծողս յիշել ի
Տէր Յիսուս Քրիստոս Աստուածն մեր, աղաչեմ, աղաչեմ մի ողորմիւ, վասն
Աստուծոյ:

264
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Մշոյ Առաքելոց վանք 18, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 20-21

Գրիչ՝ Առաքել
Վայր՝ Տարաւն գաւառ,
Ղազարու վանք
Փառք եզակի եռահիւսակ դաւանութեան...
Արդ, ես՝ կրտսերս յորդիս եկեղեցւոյ եւ անպիտանս ի կրաւնաւորաց փա283
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նաքի գրիչ Առանք ցանկացաւղ եղէ աստուածախաւս աւետաբեր սուրբ Աւետարանիս եւ գրեցի զսա մեղաւոր եւ անարժան ձեռաւք իմովք ի թուիս Հայոց ՉԿԴ (1315), ի գաւառիս Տարաւնոյ յերկնահանգէտ սուրբ ուխտիս եւ ի
հրեշտակացոյց մենաստանիս Ղազարու վանք կոչեցեալ ընդ հովանեաւ
Սուրբ Առաքելոցս ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդիա եւ յառաջնորդութեան մերոյ ուխտիս տէր Թադէոսի եւ ի թագաւորութեան Կիլիկեցւոց
նահանգին Աւշնին եւ ի կայսերական բռնակալութեան նետողաց Ղարպանտա ղանին ի թշւառ եւ ի չար ժամանակիս, յորում է արդարութեան կողմն
նուազեալ եւ անիրաւութիւն յամենայն կողմանց զաւրացեալ։ Այլեւ արդ,
ստացանք զսա ի հալալ արդեանց մերոց ես եւ հարազատ եղբայր իմ՝ Մանուէլ քահանայ ի յիշատակ հոգւոց եւ երից եղբարց յառաջագոյն գնացելոցն առ Քրիստոս եւ ծնողաց մերոց եւ ամենայն արեան մերձաւորացն։
Արդ, ես՝ Առաքել սուտանուն կրաւնաւոր...
Վասն բազմանալոյ անաւրինաց եւ հարկապահանջութեան ի վերայ մեր
փախստական եղեա ի հայրենագաւառէս մերմէ երթալ բնակեցաք յերկիրն
Վրաց։ Անդ, բնակեցանք ժամանակ ինչ եւ յորժամ այց արար մարդասէրն եւ
ողորմած Աստուած վերստին դառնալ ի գաւառս մեր, նա այնուհետեւ անհնար էր վերստին դառնալ Աւետարանիս ի սուրբ ուխտս վասն դառնութեան
ժամանակին եւ մարդադէմ գազանացն, որ իբրեւ զձկունս մեծամեծս, որ
զմանունսն կլանեն, այլ իմ զտկարութիւն մարմնո ի բաց եդեալ ապաւինելով ի սուրբ առաքեալքս եւ ի սուրբ աղաւթս սպասաւորաց սուրբ ուխտիս
եւ իբրեւ զքաջ հովիւն զմոլորեալ ոչխարն բարձի ուսոյ իմոյ եւ բերի ի Սուրբ
առաքեալքս...

265
ՍԱՄՈՒԷԼ ԱՆԵՑԻ.
ՀԱՒԱՔՄՈՒՆՔ Ի ԳՐՈՑ ՊԱՏՄԱԳՐԱՑ
Երեւան 3681

Գրիչ՝ Հայրապետ
Վայր՝ Երկիր Արճիշո,
Ուռընկար ուխտ
1բ Գրեցաւ գիրքս ի յերկրիս Արճիշո, ի Սուրբ ուխտս, որ Ուռընկար
անուան կոչի ընդ հովանեաւ Սրբոյ Ն[շանայ], ի խնդրոյ սուրբ եւ
խստակրաւն ընդրեալ վարդապետի Յովհաննիսի, ձեռամբ Հայրապետի
սուտանուն կրաւնաւորի եւ յոյժ մեղաւորի: Արդ, որք հանդիպիք սմա՝
յիշեցէք զՅովհաննէս վարդապետ եւ ծնողսն իւր, եւ դուք յիշեալ լիջիք:
Ի թվականիս ՉԿԴ (1315):
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266
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 97211
(տե՛ս նաեւ 1349 թ.)

Գրիչ՝ Բարդաղ
Վայր՝ Եղեգիս քաղաք
ա
236ա Աւարտեցաւ սուրբ եւ տիեզերալոյս վարդապետութիւնս Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ կամաւ Հաւր եւ նախախնամութեամբ Հոգւոյն Նորա, որ կոչի սա Աւետարան, ի չորից աթոռոց վկաեալ ի Մատթէոսէ եւ ի Մարկոսէ, ի
Ղուկասէ եւ ի Յովհաննէ Աստուածաբանէ, զչորից ծագաց աշխարհի եւ ըստ
չորից գետոց բղխելոց յԵդեմայ։ Ի թուաբերութեանս Աբեթական տումարի
ՉԿԴ (1315) յամս առաքելաշնորհ արհէպիսկոպոսի տեառն Յովաննիսի մական[ուն Ա]ւրպէլ կոչեցելոյ, ձեռամբ նուաստ եւ ոսկէգիր գրչապետի Բարդաղի, աշակերտի մեծ րաբունապետի Խաչատուր Կեչառուեցի։ Գծայգրեցաւ
ի քաղագիս յԵղեգիս, ի տէրութեան արեաց վեհագունի, եւ իշխանաց իշխեցողի, մեծ կոմսի եւ կողմակալի Բուրթելին եւ նորին հարազատի Բուղտային, ի խնդրոյ սրբասնունդ քահանայի՝ Սահակայ, որոց ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած վերագրելոցն ի սմա, յահաւոր ի միւսանգամ գալստեան Նորայ։
Յիշեցէք յաղ||(236բ)[աւ]թս զՇնովհորտիկին՝ զմայր Պարոնշահին, որ
բարիոք սպասաւորեաց սրբոյ Աւետարանիս։
բ
185 ա Զապիկարս մեղուցեալ
Որ չար մեղաւք եմ ես լցել,
ԶԲարդաղ անուն մտաւք ցնորել,
Որ անցաւոր սէրս է յաղթել,
Ի ձէնջ հայցեմ յոտք եմ անգել,
Մեծ Սիոնի որդիք ընդրել։
Ինձ թողութիւն Տեառնէ հայցել
Ի գալստեան Իւրոյ ծագեալ։
1

Ձեռագրի գլխավոր հիշատակարանը տե՛ս նաև առաջին հրատարակության №
456-ում (գ-զ հիշատակարանները, 1315 թ.) վերցված է Ե. Լալայանի անտիպ
ցուցակից (Լ. Խ., № 456, էջ 377-378): № 456 «ա», «բ» հիշատակարանները 1349
թվականի են։ Ձեռագրի բոլոր հիշատակարանները դրվել են 1349 թվահամարի
տակ (Լ. Խ., № 456, էջ 374-378)։ Հրատարակության մեջ «ա» հիշատակարանը
համառոտ կա նաև 1315 թվահամարի տակ (Մ. Սմբատյանց, Երնջակ, էջ 136, Լ. Խ.,
№ 152, էջ 117)։ Հիշատակարաններն արտագրում ենք ձեռագրից և տեղադրում
առանձին-առանձին ըստ թվականների ու միաժամանակ հանում ենք առաջին
հրատարակության ինչպես № 456, այնպես էլ № 152 հիշատակարանները (Ա. Ղ.)։
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գ
Ստացող՝ Սահակ քահանայ
73բ Աղերս է այս եւ աղաչանք ըստացողի գրոցս՝ Սահակ քահանայի,
քանզի յետ մահուան մերոյ յով որ անկանի գանձս աստուածաին, պարտական են ինձ առաջի Աստուծոյ, զի յամենայն ամի էրեք աւր պատարագ կատարեսցեն հոգոյ իմոյ։
Կատարիչքն յաւրհնին յԱստուծոյ, եւ որ անփոյթ առնէ, պարտական է
մեղաց եւ յանցանաց իմո։
336բ Արդ, ես՝ նուաստ քահանայ Սահակ անուն, որ ըստացայ զաստուածընկալ Աւետարանս ի հալալ արդեանց իմոյ՝ յիշատակ ինձ եւ բարէպաշտ
ծնողաց իմոց՝ Սարգիս քահանաի, եւ մաւր իմոյ՝ Դաւլաթին, եւ ամուսնոյ
Մարիան, եւ մանկան նորին՝ Յուսկայ։ Նայեւ եղբարց իմոց՝ Աբդլմսէհին, եւ
Սարկաւագին, եւ Ամէնաւագին, Գրիգորոյ եւ Տէրաւագին եւ Մուսիսին,
Յ[ա]կոբայ եւ Սիթին, եւ քվերաց իմոյ՝ Տիրամաւրն եւ Տիրոցմաւրն եւ Անախաթունին, որոց ողորմեսցի մեզ եւ նոցայ Քրիստոս Աստուած՝ յոյսն ամենեցուն յԻւր միւսանգամ եւ յամբախաղաց գալըստեանն, յորժամ գայր ի
պսակեալ զսուրբս Իւր յարքայութեան Հաւրն իւրոյ եւ տանջեալ զմեղաւորսն ի հուրն յաւիտենից։
Աղաչեմ վասն Տեառն եւ վասն Օծելոյ Նորայ, յիշեցէ՛ք բարի մտաւք՝
զԳրիգորէսն եւ զՈւռուզուքանն եւ զՍարգիս ներկարարն։
Երանի գրիս, որ մնայ կենդանի,
Եւ աւախ ձեռինս, որ հողանա ի գերեզմանի։
դ
12բ Պարգեւեսցէ Քրիստոս Աստուած զլուսեղէն հանդերձն ամէնաւրհնեալ պարոն Դեղին, որ շնորհեց զմեզ /// 1։
ե
75ա Յիշէ, Քրիստո՜ս Աստուած, ի Քո առատ ողորմութիւնդ, զպարոն Անպէտն իւր ծնողաւքն հանդերձ ի Քոյ միւսանգամ գալստեանդ2։ Աւգնեա, Յիսուս ծրողիս։
զ
100բ Զ/// սիրելի եղբայրն իմ՝ զՊատրիկն, որ բազում կերակրաւք եւ ըմբելիւք ծառայեց զմեզ, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։
է
116ա Զանպիտան ծրիչ՝ զԲարդաւլիմէ յիշեցէ՛ք ի բարի. եւ Աստուած
զձեզ յիշէ։
1
2

Գրված է էջի ստորին լուսանցքում, շարունակությունը կտրված է (Ա. Մ.)։
Հիշատակարանը գրված է Մարկոս ավետարանառաջի ստորին լուսանցքում (Ա. Մ.)։
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Զիմ սիրելի եղբայրն՝ զՏիրացոյն, որ մասնակից եղեւ սուրբ Աւետարանիս, յիշեցէ՛ք ի բարի եւ սուրբ աղաւթս ձեր եւ Աստուած զձեզ յիշէ1։
ը
235բ ԶԲարդաղ գրիչ յիշման արժանի արարէք, որ յոլով աշխատեցա2։
թ
Բոլորակիս շրջապատի
Դուք յիշեցէ՛ք զիս րաբունի՝
ԶԽաչատուր Կեչառեցի
Թվ[ին] ՉԿԳ (1314)3։

267
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (153)
Երեւան 2930

Գրիչ՝ Թոմա
Վայր՝ Խորդեանց անապատ
ա
242բ Փա՜ռք քեզ, եղովա սաբաւաւթ կոնիաքող եղովն Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Շնորհիւն Աստուծոյ սկսա եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեցի
զսուրբ եւ զկենսաբեր Աւետարանս ի թուականութեանն Հայոց ՉԿԴ (1315),
յամսեանն յԱրեգ ԺԲ (12), յաւուր երկուշաբաթի, Ժ(10) երրորդ ժամու, հայրապետութեանն տէր Յովաննէս Աւրպելի:
Փա՜ռք Հաւրն երկնաւորի, առաքողի եւ Քրիստոսի մարդասիրին եւ առաքեցելոյ մխիթարչին եւ յերկնից իջողին եւ վերնատան մտաւղին, դարձեալ
առ Հայր վերացողին. եւ ընդ յաջմէ Հաւր նստողին եւ մեզ նորոգողին եւ առ
Հայր զմեզ հաշտեցողին։
Փառք Փրկողին անեղին եւ անմահին եւ երկնաւոր Թագաւորին, որ արժանի արար զանարժանութիւնս իմ հասանել ի կատարումն աստուածահրաման Աւետարանիս, իսկ ես ճայրատ||(243ա)ել եւ ըստ արտուղել իբրեւ
զուլնագողս զիս յինքեանս խաբելով, ոչ սգամ վնասակար խառնուածոյն
իբրեւ կապար անպիտան կոչեցա եւ արտաքոյ պատուիրացն խոտան գտայ
ըստ մարգարէին՝ թէպետ եւ ոսկի դու նոքար էք: Արծաթ ե՛ւ ոսկի ե՛ւ պղինձ
ե՛ւ անագ ի միասին զի մի զքոց պակասութիւն եւ ի մաշումն ասացից, քան1
2

3

Գրված է էջի ստորին լուսանցքում (Ա. Մ.)։
Ղուկասի Ավետարանի սկզբի կիսախորանում գրված է «Բարդաղիմէ»: Գրված է
երկաթագրով, կարմիր ներկով. որով նկարվել են նաև ձեռագրի լուսանցազարդերն ու կիսախորանները, որ նշան է, թե գրիչը ինքն է նկարազարդել ձեռագիրը
(117ա), (Ա. Մ.)։
Գրված է եղել շրջանաձև զարդանկարի շուրջը երկաթագիր տառերով (տե՛ս Լ. Խ.,
№ 456, 377, ծնթ. 2)։ Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործված այս հիշատակարանը այժմ ձեռագրում բացակայում է (Ա. Ղ.)։
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զի զանձնէ առաւել է ամբաստանութիւնս, յորմէ արտաքս անկա, ոչ ըստ
բնութեան դուրութե[ա]նն հաստատեսցիս եւ զաւրասցիս, ի չնաշխարհիկն
լինելոյ, որ է սիր Աստուած: Եւ ես՝ գաւսացե[ա]լ ծառս, որ ոչ կերակրաւ յամենիցն ստեղծողն, դարձե[ա]լ չորացաւ վայելչութեան տերեւ գեղոյ իմոյ ի
ճանապարհին տան սգոյ, եւ դադրել զայս գիր մատենի իմոյ, թէպետ եւ ոչ է
ցանկալի տեսողաց, այլ յաղագս փրկութեան հոգւոյ իմոյ եւ ծնողաց համարձակեցա ծրեալ զսա ի վարժումն մանկանց Նոր Սիոնի եւ ի պայծառութիւն դասակարգութեան սրբոյ եկեղեցոյ, ընդ հովանեւ Սուրբ Գրիգորիս եւ
Սուրբ Սարգիս զաւրա[վ]արիս։ Արդ, ի սպառել ժամանակիս եւ ի նուազումն
ամենայն վայելչութեանց աշխարհիս, ես՝ յետինս ի դասէ քահանական կարգէ` Թոմա անուն, գրեցի զսայ յանապատս Խորդեանց։ Այժմ, որք աւգտիք ի
սմանէ յիշեսջիք զծնողսն իմ, եւ զսնուցիչն իմ` զՍարգիս վարդապետն1, որ է
ուսուցիչ իմ, եւ զծնողսն իմ՝ Վիրապշահ եւ Թագու[հ]ի եւ զհեղբայր Իզդատեր եւ զամուսնին՝ Մանկուխաթուն, եւ զաւակս նոցա՝ Ստեփանոս եւ Մարտիրոս, եւ զփոքր հաւր||(243բ)եղբայր իմ՝ զԴաւիթ, եւ զԵղբայրիկ, զԳր[ի]գոր, եւ զՄխիթարիչն, եւ զհայրապապ իմ՝ զԻքնատիոս, եւ հանիկ իմ՝ Մամքան, եւ Փախչան եւ Զաքէոս, զմայրապապ իմ՝ զՄանուել եւ զհանիկ իմ՝ Ասլանստն եւ զքեռի իմ՝ Փանոս եւ Սարգիս եւ Զորդորն, զհաւրաքոյր իմ՝ Նազիկ եւ Դոլաթ եւ Նազարեթ եւ զԽաթուն, եւ զեղբայր իմ՝ Սիմեւոն եւ զամուսնին՝ Կոռճիխաթուն, եւ Մելքիսեդեկ եւ զամուս[ին] իւր՝ զԽերխաթուն
եւ Մանուել եւ քոր իմ՝ Կատրամիտէ եւ զՓաշէն եւ Պատրոնիկէ եւ Ամենաղեկ, եւ զմիաբան իմ՝ զՄլեհն եւ զՊարոնշահն եւ զամենայն ազգատոհմն
մեր յիշէք միով Տէր ողորմաիւ, քանզի ձեզ փոքր է աշխատութիւնդ, եւ մեզ՝
մեծ յոյս առ Քրիստոս, զի աղաւթիւք ձեր արժանի եղիցուք գտանել զքաւութիւն եւ զողորմութիւն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերո, որք աւգտիք ի սմանէ
կարդալով կամ աւրինակէք. Յիսուսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամեն։ Ողորմածն
Տէր Յիսուս աւրհնեալ է ամենայն արարածոց. ամեն։ Յանուն Աստուծոյ, Աստուծոյս մեր գիր է Սարգիս վարդապետիս ու Թումաիս ու Սիմեւոնիս, որ
տուաք մեր աւազանի որդոյ՝ Շրուանշահի ու Քնարին տարեան երկու աւր
պատարագ։ Որչափ մեք կենդանի ենք, մեք կատարեանք, ով մեզ յետեաւ
ծառաեա սուրբ Աւետարանիս, նոքա կատարեն։ Կատարողքն յԱստուծոյ
աւրհնին, կարդանցողքտ եւ լսողքտ խնդրեցէք զթողութիւն Շրուանշահի/// 2։ Նոյնպէս եւ ձերն թողցի, եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամեն։
բ
174ա Վանիկն միաբանեցաւ Աւետարանիս. ով, կարդայք յիշէք ի Քրիստոս. ամեն։
1
2

Ձեռագրում պահպանվել են սույն Սարգիս վարդապետի և Թոմա գրչի նկարները (Լ.
Խ., № 153, էջ 118, ծնթ. 1): Դրանք ձեռագրի 191բ և 80բ էջերում են (Ա. Ղ.)։
Մեկ բառ քերված է (Ա. Ղ.)։
288

ՉԿԴ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1315

գ
121բ Մեղաց թողութիւն Սարգիս վարդապետին, Ադամա. ամեն, Մարթաի, ամեն։ Հոգնամեղ ծրողիս, ով ընթեռնոյք, յիշէք ի Քրիստոս, եւ
Աստուած զձեզ յիշէ. ամեն։ Զհոգեւոր հայրն մեր՝ զՄելէք, Ասլան, Զաքէոս,
զՄիրիանն, զԱմիրն, զհոգեւոր մայրն մեր՝ Խաթութի, զԴոլաթն, զքոյրն իմ՝
զՆաթելն, յիշէք ի Քրիստոս Յիսուս՝ ի Տէր մեր եւ զազգաինս նոցայ։ Ընթեռնելոցտ փոքր է աշխատանք, բայց յուսողացս ակընկալութիւն մեծ է ի
Քրիստոս Յիսուս։ Լսողաց, ընթերցողաց մեղաց թողութիւն. ամեն1։
դ
Ծաղկող՝ Մարգարէ
7բ Ով կարդայք՝ զՄարգարէ յիշէք ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ.
ամեն։

268
ԹՈՒՂԹ ՊԱՒՂՈՍԻ
Երուսաղէմ 2311, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Է, էջ 414
(տե՛ս նաեւ 1320 թ.)

Գրիչ՝ Յոհաննէս
Վայր՝ Ակներոյ վանք
134ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն, ամէն։
Որք յաշխարհայնոցս հրաժարեալք զբազմանց եւ աստուածայնոցն ցանկացեալ իմաստից, զտառս աստուածախաւսս խոկացեալ եւ զերգս հոգենուագս հնչեցուցանեն բարձրագոյն դիտաւորութեամբ, ծանեան զԿիւլիկեցի
փողոյն, եւ զՏարսոնական ճառագայթից ունողն, զաստուածական պատգամս առաւել քան զյոքունց յառաջահնչեալ քարոզչացն առաքելական գնդի
գերակայութեան շնորհի արժանացեալ, հանգիտապատիւ Տեառն իւրոյ եւ
նմանող, մտեալ ի խորս անբաւ իմաստութեանն, յերրորդականն ժամանեալ
երկին, զանճառականն լուեալ բանս, զոր ոչ կարելի է մարդկան խաւսել, այլ
նա միայն յերկնէ որոտացեալ անձրեւածին ցաւղով առատաբուխ ցայթմամբ
քաղցրահոսան վտակաւք, զծաղկածին ծառս գեղեցկափթիթ բուրաստանաց եկեղեցւոյ ոռոգելով։
Սայ ճրագ լուսոյ առաջնորդական արքա[յա]կան ճանապարհին, տարող
ի մուտս սրբութեան սրբոցս աստուածայարկ խորանին, ուր արդարոցն պարեն դասք, եւ արեգակնապէս զբոլորից բարձեալ խաւար, արփիազարդ
1

Առաջին հրատարակության մեջ 243բ էջի անուների հիշատակությունը և այս հիշատակարանը բացակայում են (Լ. Խ., № 153, էջ 117-118), (Ա. Ղ.)։
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փայլողական ճառագայթիւք զընդհանուրս լցեալ ընդ երկնաւս, զընթացսն
կատարեալ հանդերձ լրմամբ հաւատոց եւ ի պսակն ժամանեալ արժանապէս սիրողի զՅայտնութիւնն Տեառն։ Յորոյ յահէ փախուցեալ, պակեան
գունդք հոյլից հերձուածողական դասուցն արտալուծեալ կորստական
եղեն, յամրապարսպեան բարձրաբերձ վիմարդեան աշտարակիս, յորմէ յամենից յամենայն ժամ փայլէ շար շինուածոյ ոսկէքարեան երեւելի անկիզափորձ բարձրաքերակ իմաստնոյ ճարտարապետի հիման սորա հաստատութիւն, զոր իւրային աշխատն ջանիւ եւ Հոգւոյն ազդմամբ, տուեալ զգիրս
զայս մանկանց եկեղեցւոյ, աստուածազարդ բանիւ իբրեւ զսուսեր պողավա[պա]տիկ ի վերայ ազդեր անմուտ լինել զայլագունդն դասու։
Վասն որոյ եւ ես՝ Յոհաննէս, ծանրանաւեալս մեղաւք խաւարախուղ տաղաւարաւ բազմավրդով դիզեալ անկարգութեամբ, ոչ ունելով զհանդերձն
լուսափայլ յաղագս խորշից նենգութեան գազանին չարի, եւ մեր մեծաւ աշխատութեամբ եւ եռանդմամբ հոգւոյ իմոյ յընդիր եւ ի լաւ աւրինակէ զգիրս
զայս գծեալ ի լուսաւորութիւն ուսումնասէր մանկանց եկեղեցւոյ եւ ի
խնդրոյ եղբաւր մերոյ՝ սուրբ եւ ընտրեալ նորընծա քահանայի Մարտիւրոսի, ի յիշատակ իւր եւ համաւրէն ննջեցելոց իւրոց, որ [զ]ստացաւ զսա ի
հալալ արդեանց, եւ յարդար վաստակոց, եւ ետ վարձս աշխատութեան մերոյ որչափ եւ կամ էր Աստուծոյ, որոյ յիշատակ նորին աւրհնութեամբ եւ
ժամանակ կենաց իւրոյ յաջողեսցի աստուածային երկիւղիւն եւ ամրացեալ
պատսպարեսցի յայժմուս եւ յապագայիցն, եւ ընդ ժիր մշակացն ընդ Քրիստոսի ընդրելոցն ընդ առաքելոցն եւ ընդ մարգարէից վարձուցն հատուցման հանդիպեսցի։
Ընդ նմին եւ զեպիսկոպոսս մեր եւ զքաղցրաշունչ վարժապետս՝ զտէր
Վարդան, որ յոյժ մեզ ցաւակից եղեւ խրատու եւ խնամածութեամբ, ողորմեսցի նմա Տէր Աստուած եւ տացէ վարձս բարեաց եւ ընդ առաքելոցն դասեսցէ յարքայութեան Իւրում։
Գրեցաւ գիրքս այս ի թուականութիւնս Հայոց ՉԿԴ (1315), ի հայրապետութեանն տեառն Կոտանդեա եւ ի թագաւորութեանն Հայոց Աւշնի, որոյ
տացէ Տէր Աստուած յաղթութիւն ի վերա թշնամեաց իւրոց, եւ յերկարութիւն ժամանակաց ուղղափառ դաւանութեամբ, ի գաւառիս Ցախուտ կոչեցեալ, ի հռչակաւոր մենաստանիս Ակներոյ վանք, ընդ հովանեաւ Սրբուհոյ
Աստուածածնին եւ այլ նշանացն եւ նահատակացն, որ աստ կան հաւաքե[ա]լ, ձեռամբ՝ մեղապարտ եւ փցուն գրչի Յոհաննէսի։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան զընթերցողսդ եւ զլսողսդ, զՄարտիրոս նորընծա քահանայ եւ զծնողսն իւր, եւ ըստ հոգոյ եղբայրսն իւր՝ զՊետրոս
սարկաւագ եւ զԹորոս միայնակեց եւ զանպիտան գծողս եւ զծնողսն իմ,
յիշման արժանի արասջիք ընդ նոսին եւ զմիեղէն եղբայրութիւնս՝ զԳրիգոր
զառաջնորդ Սուրբ ուխտիս եւ զԳրիգոր փակակալն եւ զայլս զքահանայսն
եւ զկրաւնաւորսն, զի բազում պէտս ունիմք աղաւթից ձերոց, թերեւս ողոր290
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մեսցի մարդասէրն Աստուած Իւրով ողորմութեամբն ի ձեռն հայցման ձերոյ
վասն մեր, եւ նոյն ինքն յոյսն մեր Յիսուս Քրիստոս ձեզ՝ հայցողացդ եւ մեզ՝
աղաչողացս զձեզ ամենեցուն առհասարակ մարդասիրութեամբն Իւրով տացէ գտանել ողորմութիւն. որում փառք յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն։
Սխալանացս եւ խոշորութեանս անմեղադիր լերուք, եւ զի այս էր կար մեր։
Զծաղկող սորա՝ զԳրիգոր նորընծա քահանայ յիշեսջիք ի Տէր։
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ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍԱՂՄՈՍԱՑ
ՆԵՐՍԻՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ (151)
Երեւան 3778
(1825 թ.)

Գրիչ՝ Ռստակէս
Ստացող՝ Վարդան
Վայր՝ Արտազի Սբ Թադէոսի վանք
463բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Սոյն այս պայծառութիւն հաւատոյ եւ հիմն կաթողիկէ առաքելական եկեղեցւոյ, որպէս ||(464ա)
պսակ զարդարեալ փեսայի եւ որպէս զգեստ պճնեալ խաչիւն հարսին եւ
եկեղեցւոյ թէ աւանիկ, թէ լոյս յաշտանակի բարձրացեալ կամ քաղաք
իմաստութեան ի կատարս անառիկ ամուր լերին հաստատեալ մանաւանդ
թէեւ անկապտելի ինձ ուժգին աղքատացելոյս եւ անապական գանձ տառապելոյս ի տկարս եւ անստացուածիս յարդարութեան երկոյն ինձ հիքոյս եւ
յետինս ի քահանայից՝ Վարդանայ, զի զապականութիւն սորա տեսեալ եւ
ապականեալս մեղօք բաղձամ լինել հաւր Որդւոյ անապատի: Ծնայ երկամք
չարչարանաց անձին իմոյ, զի եղէց եւ ես համարձակիլ զբանն եթէ յղացայ
եւ ծնայ զփրկութիւն հոգւոյ իմոյ: Վարատեցա մանաւանդ թէ արտաքսեցայ
եւ առի վճիռ հատման, յաղագս աղտեղացեալ մարմնոյս եւս եթէ հոգւոյ
իմոյ հանդերձի եւ փափագեցի նաեւ կասկածեցի դարձուցանել սովաւ զհատեալն ի վերայ իմ վճիռ։ Տապացա եւս եթէ կիզեալ եղէ բոլորովին անձամբ
խեթահայեաց արեգականն, բոցով մեղաց եւ գունատեալ յերանգաւոր լուսոյն արջնատեսակ թխութեամբ նստէի ի վրանս հալածչացն զիս: Վասն
որոյ եւ ցանկամ, զի ընդ հովանեաւ սորին նստայց եւ համով բարեպարիշտ
կերակրոյն իմաստութեան, մանաւանդ եթէ արութեանն հոգւոյ, որով յարմարին չորեքին կարգաւորութիւնն, սովամահս եղէց յագեալ հնարեցայ
զփրկութիւնն ոչ յանձապաստան գոլով, քանզի յետին էի եւ եմ ամենայնի ոչ
միայն փրկելոցն, այլեւ ոք արտաքս ի փրկութենէն կացին: Բայց նախանձեցայ յուսացելոցն, յուսացա եւ ես խնդրել զխնդրուածս ի մի Տեառնէն, զի
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յամենայնին է յառատաձիր եւ ամենեցուն աննախանձաբաշխ: Ըստ նմին
աւրինակի եւ իմում ողորմագին եւ եղկելի անձիս տուեալ զշնորհաց իմոց
զաւրութիւն աւարտել զսկսեալսն Նորին աւգնականութեամբն:
Արդ, եղեւ սկիզբն տառիս այսմիկ սրբոյ գծագրութեան ի գաւառիս կոչեցելումն Արտազ, ի սուրբ եւ յերկնահանգէտ, ի հռչակաւոր ուխտս, ի յաթոռս
եւ ի հանգիստս Սուրբ Առաքելոյս Թադէոսի, ընդ հովանեաւ ամենազաւր
աջոյն Յիսուսի, առ ոտս սուրբ եւ աստուածային արեամբ ներկեալ նշանիս՝
Սուրբ Գեղարդեանս, որ եւ Սուրբ կուսին Սանդխտոյ, եւ այլ բազմահաւաք
սրբոցս, ի թագաւորութեան Հայոց Աւշին կոչեցեալ, եւ ի հայրապետութեան
տեառն Կոստանդեայ, ||(464բ) յառաջնորդութեան այսմ նահանգիս եւ
աստուածախնամ Արտազ գաւառիս՝ սուրբ եւ առաքելաշնորհ արհիական
գլուխն, տիեզերալոյս եւ աշխարհածաւալ, բարիախորհ եւ վերադիտող,
պարիսպ ամրութեան հանուրց եկեղեցեաց եւ բերդ հաստատուն քահանայից եւ ամենայն քրիստոնէից՝ տէր Զաքարիայի եւ պարոն եղբաւր նորին՝
Պետրոսի եւ զաւակաց սորին, զոր պահեսցէ զսոսա Քրիստոս Աստուած լուսաւոր վարիւք ի լուսաւորութիւն կաթողիկէ եկեղեցոյս, ի զարդ եւ ի պսակ
սուրբ եւ հռչակաւոր ուխտիս եւ ի պարծանս հաւատացելոց Քրիստոսի, պարագայց ամաւք, խոր խաղաղութեամբ մինչեւ ի խորին ծերութիւնն, եղբարբք իւրով եւ ամենայն համացեղիւքն, եւ յապագայսն՝ սուրբ հայրապետացն աթոռակից եւ պսակակից արասցէ. ամէն։ Նաեւ՝ զՂեւոնդ քահանայ,
վասն որոյ անջատեալ ի մէնջ, անկաւ պարիսպն ամրութեան, եւ խորտակեցաւ բերդն ապաստանի, եւ եթող սուգ անմխիթարելի, յամսեանն Հրոտից
ԻԴ (24), զոր Տէր Յիսուս դասակից եւ պսակակից արասցէ զնա սրբոց քահանայիցն. ամ[էն]։
Իսկ ի լրման թուաբերութեանս Հայոց ՉԿԴ (1315), յամսեանն Նաւասարդի Ա (1), ի դառն, եւ ի դժնեայ, եւ ի մաշեալ ժամանակիս, յորում ըստ
հրամ[ան]ի Տեառն, ցամաքեցաւ սէր բազմաց եւ թագաւորեաց ստութիւն եւ
ատելութիւն, եւ մահաշունչ քնարն սատանայի բեղնաւորեալ զուարճանայ
յընթհանուրս ամենայն մեծապանծ ճոխութեամբ եւս առաւել ի յազգս Արամենի, ի սեռս Հայկայ եւ ի զարմս Թորքոմեան, որով՝ անարժան եւ ստակործան վարիւք մերովք բարկացուցաք զանբարկանալին Աստուած, եւ շարժեցաք ի սաստ եւ ի ցասումն զամենագութն եւ զամենողորմն, զի ի խրատ եւ ի
ցասումն զարթոյց Աստուած զթմրեալ բարկութիւնն ի վերայ քրիստոնէից
զաղախնածին ազգն Իսմայէլի, որ կախարդասար պատրանաւք խաբել
զազգն նետողաց, որ բազում ամաւք տիրեալ ունէին ընդ բռամբ զաշխարհս
Արեւելեան, ի հիւսիւսոյ ի հարաւ, մինչեւ ի ծովն Արեւմտական, բայց սակաւ
ինչ ի խաղաղութիւն անդորրանայր եկեղեցիք քրիստոնէից։
Իսկ ի յայս դառն եւ ի դժնեայ ժամանակիս զարթոյց Աստուած զՀոգիս
Սուրբ երանաշնորհ քահանային Վարդանայ ի մոռացաւնս լինել բազմակուտակ ալեկոծութեանս, գիտելով զդիւրակործան եւ զապականելի կենցաղս,
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թէ ընդ գտանելն արագ ունի զեղծումն, կամեցաւ գանձել գանձ անկողոպտելի եւ ի յիշա||(465ա)տակ աննինջ, որ միշտ անզրաւ ունի զկայ ընդ Աստուծոյ եւ ոչ ական հատանի ի վնասակար գողոց, ի Հոգւոյ Սրբոյ սատարութենէ եւ ի բարի կամաց վերադիտողիս՝ տէր Զաքարիայի, ետու գրել զանգին գանձս աստուածայինս, զլոյսս հաւատոյ եւ զպայծառացեալ ջահս եկեղեցոյ՝ զերգս մարգարէին Դաւթի, զոր սուրբ հայրապետն Ներսէս մեծաւ
աշխատութեամբ մեկնեալ լուսաւոր եւ պայծառ բացերեւութեամբ, ի զարդ
եւ ի լուսաւորութիւն մանկանց եկեղեցւոյ եւ ի խրախութիւն բանասէր եւ
մակացու արանց հմտագունից։
Արդ, ես՝ տարժանեալս Վարդան, բազում պաղատանաւք եւ արտասուաւք յերկիր անկեալ, աղաչեմ զսուրբ հարսդ, եւ զսրբասէր քահանայսդ,
եւ զաստուածահաճոյ կրաւնաւորսդ եւ զսրբասնունդ մանգունսդ եկեղեցւոյ,
որք ընթեռնոյք եւ լուսաւորիք ի սուրբ պատուիրանացս, յիշեսջիք ի սուրբ
եւ յարժանաւոր յաղաւթս ձեր զաշխատողք սորա՝ զՎարդան եւ զհայրն մեր
ըստ հոգոյ եւ զերախտաւորն՝ զփոխեցեալն առ Քրիստոս՝ զՍարգիս քահանայ, որ բազում չարչար[ան]աւք սնոյց զմեզ, նաեւ մեր այլ ինչ ոչ ունելով
փոխարէն մատուցանել նմա, բայց եթէ զաստուածային գանձս առ սուրբ
առաքելոյս Թադէոսի, զի ողորմութիւն գտցուք ի Քրիստոսէ յայնմ տիեզերական ատենին, ուր բանք սնոտիք սպառին, եւ գործք բարիք թագաւորեն:
Եւ որք զմեզ յիշեն, յիշեալ լիցին ի Քրիստոսէ Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
Դարձեալ, կրկին անգամ, ես՝ տառապեալս եւ ի տարաժամու եկեալս ի
գործ աստուածային մշակութեան երկոցն՝ Վարդան, որք յաստուածային
առատ խնամոցն, ըստ այնմ, թէ ոչ կամիմ զմահ մեղաւորին, եկեալ ի միտս,
որպէս զանառակն առ գթած հայրն, ասելով. Արա զիս որպէս զմի ի վարձկենաց քոց:
Եւ եդեալ ի մտի զայսպիսի յոյս, դիմեցի ամենայն սրտիւ իմով, մեծաւ
յուսով, ի Սուրբ եւ ի հռչակաւոր ուխտն Յովհանու վանք եւ խնդրեցի զգաղափար այսմ մեծափառ կտակիս, եւ ես ինձէն աշխատեալ՝ անձամբ տարաշխարհիկ լինելով։ Եւ ետու գրել զսա մեծաւ աշխատանաւք, եւ եդի ի
Սուրբ եւ հռչակաւոր աթոռս Թադէոսի առաքելոյս յիշատակ ինձ եւ երախտաւոր վարդապետի իմ եւ հաւրեղբաւր՝ Սարգիս քահանայի, եւ ծնաւղաց
իմոց մարմնաւորաց՝ Մխիթարայ եւ Մամսթոյ, եւ հարազատ եղբարց իմոց՝
Տուրքին եւ Պեկերին, եւ ամենայն ազգայնոց։ ||
465բ Արդ, աղաչեմ զսպասաւորսդ սրբոյ եկեղեցոյդ, որք այժմիկ եւ որք
յետ ժամանակաց յաջորդեն զաթոռ սրբութեան ուխտիս, զի չկայ ոք հակառակ պտղաբերութեանս մերոյ ոչ ի մերոց, եւ ոչ յաւտարաց, եւ ոչ յայլոց հակառակողաց չարաց, զի Աստուծոյ է այս գիրքս եւ Սուրբ առաքելոյս Թադէոսի, իսկ եթէ ոք ի կողմ չարին ելեալ եւ ըստ հակառակող կամաց նորա վարեսցի, կամ յիմոց, կամ յաւտարաց, եւ կամ յառաջնորդաց եկեղեցւոյս, եւ
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խստավզել հանել ջանայ զայս գիրս ի Սուրբ Առաքելոյս, կտրեսցի ինքն ի
Քրիստոսէ, իսկ որ զգիր յիշատակիս ջնջէ յետ ժամանակի՝ ջնջեսցի ինքն ի
կենաց գրոյն, այլ հաստատուն պահողք հրամանացս աւրհնեալ եղիցին ի
Քրիստտոսէ եւ յամենայն սրբոց Իւրոց. ամէն։
Զտաւնաւղ տաւնից տէրունական եւ պայծառացուցիչ յիշատակաց որդւոց վերինն առագաստի, բազմահամբար պատրաստութեամբ ըստ իմանալի
մտաց լուցման լապտերաց եւ բուրման խնկոց անուշահոտութեան, զրաբունապետս՝ զՅովհաննէս եւ զԿիրակոս յիշեսջիք ի Տէր Յիսուս, ընդ նոսին
զաստեղս եկեղեցոյ, պաղպաճուն եւ լուսափայլ ի հարաւային հնչմանէ հոգւոյն շնորրհի փթթեալք՝ զՎարդան հայրպետ եւ զՅոհաննէս եւ զՍտեփաննոս
յիշման արժանի առնիջիք, որ հայրագութ սիրով խնամս տանէին եւ յորդորէին զմեզ։ Յիշեցէք ի Քրիստոս եւ զփակակալ սուրբ ուխտիս եւ զսպասաւորս ըստ մարմնոյ՝ զՇնահաւորն, զՏուրքն, զՍարգիս եւ զԱմիր, ընդ նոսին
եւ զմաճակալ՝ Յովաննէս, զոր Տէր Յիսուս բարեխաւսութեամբ սուրբ առաքելոյս Թադէոսի հատուսցէ նոցա վարձս բարիս. ամէն։
Նաեւ համաւրէն ամենայն աշխատողաց՝ քահանայից, սարկաւագաց,
միայնակեցաց, ծերոց եւ տղայոց, որք յայս քաւարանիս աշխատեալք են,
եղիցի ամենեցուն ձեզ հասանել մասին ժառանգութեան սրբոց. ամէն։
Եւ արդ, դարձեալ բազում պաղատանաւք եւ արտասուաւք յերկիր անկեալ աղաչեմ զամենեսեան վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշել զողորմելի գծողս՝
զՌստակէս, եւ զեղբայրն իմ՝ զԹադէոս, եւ զծնողսն իմ ըստ մարմնոյ,
զհայրն իմ՝ զԽոցադեղ, եւ զմայրն իմ՝ զԳրամիկ, եւ զՍիսամբար, եւ զեղբարսն իմ՝ զՄարգարէ, զՄխիթար եւ զայլսն ամենայն, վասն զի կարող է
Աստուած ի ձեռն այլոց այլում ողորմութիւն առնել, ընդ որս եւ մեզ գթասցի
Քրիստոս Աստուած շնորհել աշխարհի զխաղաղութիւն, եկեղեցոյ՝ հաստատութիւն, քահանայից՝ մաքրութիւն, միանձանց՝ ժուժկալութիւն, մեղաւորաց՝ դարձ, յորոց յամենեցունց համաձայնութեամբ ի մի բերան փառաւորի
ամենասուրբ Երրորդութիւնն այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն։

270
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ
Վենետիկ 416 (707), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 1088-1089

Գրիչ՝ Կիրակոս էրէց
Վայր՝ Մամեստիա մայրաքաղաք
ա
195ա Փառք...: Կատարեցաւ տետրս ի թուականիս Հայոց ՉԿԴ (1315) ԻԵ
(25) ի յօգոստոս ձեռամբ՝ մեղապարտի եւ յոգնամեղ անձին Կիրակոսի քահանայի, որ անուամբ քահանայ կոչիմ եւ գործաւք ունայն եմ։
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Արդ, որք աւկտիք ի սմանէ, Յակովբ քահանայ ստացողի սորա՝ մեղաց
թողութիւն խնդրեցէք, եւ ծնողաց իւրոց հանգուցելոցն ի Քրիստոս, եւ
կեանս ընդ երկայն աւուրս տացէ նմա Քրիստոս Աստուած մեր, եւ աստուածատուր որդւոց իւրոց. ամէն։
Արդ, եղեւ զրաւ սորայ ի մայրաքաղաքիս Մամեստիա, ընդ հովանեաւ
Սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային, ի լաւ եւ յընդիր աւրինակէ, զոր էր
գրեալ ամենագով փիլիփոփայն Ստեփանոս, որ մականուն Սրիկ կոչիւր։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, խոշորութեանս եւ սղալանացս, որ ի սմա է մի
մեղա /// 1
բ
177բ Ո՜վ պատուական եւ սրբասնեալ քահանայ եւ իմ հոգեւոր որդի՝
տէր Յակովբ, զմեղապարտ եւ զանարժան ծրողս՝ զԿիրակոս էրէցս, որ
անուամբ կոչիմ եւ գործովք ունայն եմ, աղաչեմ զքեզ յիշեսջիք յաղաւթս քո
անդադար։

271
ԱՒԵՏԱՐԱՆ2
Երեւան 10363

Գրիչ՝ Ստեփաննոս քահանայ
ա
229բ Փառք երրակի, եռակի, եզ[ա]կի, համահաւասար Սուրբ Երրորդութե[ա]նն, որ արժանի արար զանարժանութիւնս իմ հասանեալ յաւարտ<ո>ումն սուրբ Աւետարանիս, որ է ի բերանոյ Տեառն մերոյ <եւ> եւ
Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի քարոզ եւ պարծանք ընթանուր հասարակ տիեզերաց եւ է պարծանք եկեղեցականաց եւ սրբոց<ոց> ճկնաւորաց եւ թագաւորաց, վարդապետաց, հայրապետաց, կրաւնաւորաց, վանականաց,
սարկաւագաց, դպրաց եւ աշխարհականաց՝ մեծաց եւ փոքուաց։
Շնորհիւն Աստուծոյ եւ ողորմածութեամբ Նորին կատարեցաւ սուրբ Աւետարանս ի տրտմական ժամանակիս, յորում նստաւ յաթոռ աշխարհակալութե[ա]ն այր մի եւ յաւելոյր զչարիս պէս-պէս ի վերա քրիստոնէից եւ ոչ կամեցաւ զանուն մոգական, զոր նախնիքն նրա էին <էին>, այլ անուանեցաւ
Սուլտան եւ դարձոյց զամենեսեան զմերձակայսն զազգն մոգուց յիսմաէ1
2

Հիշատակարանը մնացել է թերի (Ցուցակ, էջ 1089 ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
Ձեռագիրը կրկնագիր է։ Ուղղագիծ երկաթագրված հին Ավետարանի լուսանցազարդերից, համաբարբառներից և տողերից երևում է, որ մինչև քերելը մոտ 4-5
հարյուրամյա կյանք է անցել։ Բարակ մագաղաթյա թերթերի տառերը թանաքը
կերել է մինչև քերելը, կոշտ մագաղաթ է, խիստ դեղնած (Ա. Մ.)։
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լեան աւանտն եւ զկայսերական յաւել ի վերա քրիստոնէից, զոր ոչ ոք ի
նախնեացն բերեալ ի մտի եւ այս յառաջնորդաց իւրոյց լիներ, եթէ այսիւ
ամենայնիւ հրաժարեցուցանել եւ բաց կալ ի քրիստոսական պատուիր||(230ա)անաց, զոր եւ ոմանց ի կարճամտաց եւ յանուղղաց դարձուցին յինքեանս եւ ոմանք յիմարացան եւ կիսամահ եղեն, այլ քաջահաւատք
եւ հարըստամիտք հասու եղեալք առաքելական քարոզութե[ա]նն, զոր թէպէտ եւ տրտմէին վասն կորուսելոցն, այլ միտք իւրեանց բեւեռեալ էին
կանխասացութի[ւ]ն կենարար ձայնին, որ ասէ. Որ գայ առ իս <ո> ոչ հանից արտաքս։
Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ անպիտան քահանայի՝ Ստեփաննոսի ի թուականութի[ւն]ս Հաոց ՉԿԴ (1315)։ Գրեցի զսա ի վայելումն
գեղեցկագոյն պատանեկի, որ Աւետաւոր անուն կոչի, շնորհազար[դ] եւ
իմաստուն սար[կ]աւակի, որ աղաւթիւք ձեր հասանի քահանայութե[ա]ն
աստիճանի։
Արդ, ով մանկունք Նոր Սիովնի,
Արժանաւորք առագաստի,
Զ[յ]իշեալքս ի սմին գիր կտակի,
Դուք յիշեսցիք Տեառն առաջի,
Որում ամենեքեան ի միտ եղի
Ժառանկեսցուք զկեանս անպատմելի։
բ
1
68ա Ստեփանոս ։

272
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (155)
Վիեննա 460, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 934
(տե՛ս նաեւ 1384 թ.)

Յիշատակարան յետագայի
Ստացող՝ Սարգիս
327բ Կատարեցաւ սուրբ Աւետարանս այս ի թվականութիւն Հայոց ՉԿԴ
(1315). ես՝ Սարգիս, Շահիս որդին, որ ստացայ զսայ ի հալալ արդեանց եւ
գնեցի զսայ ի Պօղ[ոս] վ[ար]դ[ապետէ] Ծ (50) դ[ահե]կ[ան], վասն հոգոյ,
որ յիշատակ իմ հանապազ...

1

Գրված է լուսանցազարդ շրջանակի մեջ (Ա. Մ.)։
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273
ԿՈՉՈՒՄՆ ԸՆԾԱՅՈՒԹԵԱՆ ԿԻՒՐՂԻ
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԱՑՒՈՅ (156)
Երեւան 976

Գրիչ՝ Դանիէլ եպիսկոպոս
Վայր՝ Աղթամար կղզի
ա
193բ Արդ, աւարտեցաւ տառս քարոզութեան յաղթող եւ քաջ հովւապետին Կիւրղիոսի Էրուսաղէմի, զոր գրեաց ընդդէմ հերձուածողացն վասն
ուղ[ղ]ափառ հաւատոց՝ յըմբերանումն նոցին չարեացն։ Իսկ գրեցաւ սա
ծախիւք սուրբ եւ երջանիկ ընտրեալ կրաւնաւորի՝ Տիրացուի դպրապետ եւ
առաջնորդ եւ տէր սուրբ ուխտին Սուրբ Վարդանայ, որ ի Վան քաղաքի։ Նա
սիրող եղեալ այսմ տառի, ետ գրել զսա՝ յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ծնողաց
իւրոց, եւ ազգատոհմին ամենայնի՝ կենդանեաց եւ հանգուցելոց։ Եւ ես՝
ամենամեղս եւ փցունս ի գրչաց՝ Դանիէլ անարժան եպիսկոպոս, գծագրեցի
զսուրբ գիրքս մեղսամած մատամբ իմով, զի եւ դուք՝ հանդիպեալքդ սմա,
յիշեսջիք յաղաւթս ձեր զստացող սորա՝ զպատուական կրաւնաւորն զՏիրացու՝ ծնողաւք եւ ծննդեամբ եւ ամենայն համացեղ ազամբք, ընդ նմին եւ
զիս՝ զանարժան գրիչս եւ զմեր ծնաւղսն եւ զազգն ամենայն։ Եւ զկրաւնաւոր եղբարքս մեր՝ զՍտեփանոս եւ զԿարապետ, որպէսզի աղաւթիւք ձերովք
եւ ամենայն սրբոց ողորմածն Աստուած ողորմեսցի յիշողացդ եւ յիշեցելոցս
եւ արքայութեանն արժանի արասցէ եւ լսել զերանաւէտ բարբառն. Եթէ
եկայք աւրհնեալք Հաւր իմոյ. եւ Ինքն աւրհնեալ եղիցի յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն1։
բ
290բ Փառք ամենազաւր, ամենակարող, ամենախնամ, անպատում, անճառ եւ անքննելի սուրբ եւ փառաւորեալ համագոյ Երրորդութեանն՝ միաստուածութեանն անբաժանելոյ, որ Իւր բարեխնամ մարդասիրութեամբն ետ
զաւրութիւն եւ կարողութիւն տկար եւ յանցաւոր անձիս հասանել յաւարտ
կտակիս, վասն որոյ մեծ գոհութիւն եւ փառս առաքեցից բարերարութեան
Նորա, այժմ եւ հանապազ. յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն:
1

Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 156,
էջ 120), (Ա. Ղ.)։
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Ա[ստ]անաւր [սկզ]բնաւորեալ աստուածային տառս այս ի թուականութեանս Հայոց ՉԿԵ (1316), ի դառն եւ ի տարտարոս ժամանակի, ի գեղեցիկ
եւ յամուր կղզիս Աղթամար կոչեցեալ, ի հայրապե||(291ա)տութեան
[տ]եառն Ներսեսի եւ տեառն Զաքարիայի, ի խնդրոյ աստուածարարեալ եւ
սրբասէր կրաւնաւորի Տիրացուի, որ է դպրապետ եւ առաջնորդ եւ տէր
[ս]ուրբ ուխտին Սուրբ Վարդանայ, որ է ի Վան քաղաք, որ է իւր սեփական,
զոր բազում ծախիւք եւ աշխատութեամբ յաւրի[ն]եաց ի [նմա շինուած]ս
բազու[մս։ Այլ]եւ յարդար վաստակոց իւրոց գնեաց բազում ոխվս յանուն
Սուրբ Վարդանայ, զի ի նմա հանգիցեն նեղածք եւ հիւանդք եւ ախտաժէտք
յաղագս բժշկութեան։ Իսկ դուք՝ հանդիպեալքդ սմա, ը[ն]թերցամբ կամ աւրինակաւ, յիշեսջիք յերկնաբաց ար[ժանաւոր] յաղաւթս ձեր զյառաջ յիշեցեալ ստացող սուրբ գրոցս՝ զպատուական ընտրեալ կրաւնաւորն՝ զՏիրացու, եւ զծնաւղսն իւր, եւ զազգատոհմն՝ զկենդանիք եւ զննջեցեալսն։ Եւ ես՝
ամենամեղս [եւ փցունս ի գրչ]աց՝ Դանիէլ անար[ժան եպի]սկոպոս, տեսեալ զփ[ափագ] եւ զսէր սորա առ հոգեւորսն եւ անձն առի ըստ իմում կարի, եւ ներող մարդասիրութեամբն Աստուծոյ կատարեցի զսա մեղսամած
մատամբ իմով յըստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ՝ [յ]իշատակ հոգւ[ոյ Տ]իրացու
կրաւնաւորի եւ ծնաւղացն եւ ազգացն ամենայնի, վասն զի մանկունք եկեղեցոյ [վայ]ելեսցեն զսա ընթեռնլով հանապազ եւ զու[արճա]նալով սովաւ
[ի տուէ] եւ ի գիշերի, եւ յիշելով առաջի Աստուծոյ զստացող [սորա,
զմեղ]ապարտ գծո[ղս եւ զմեր ծնաւ]ղսն եւ զազ[գականսն եւ զեր]ախտաւորսն մեր նաեւ զուսուցիչն [մեր՝ զՍիմէոն] քահանայ, եւ զնորին ծնաւղսն
եւ զՍտեփանոս կրաւնաւոր եւ զԿարապետ ///, զի աղաւթիւք ձերովք եւ ամենայն սրբ||(292բ)[ոց]/// Աստուած ողորմես[ցի յիշո]ղացդ եւ յիշեցելո[ցս]
եւ արքայութեանն արժանի արասցէ երկնից, հանգստեանն եւ անսպառ բարութեանցն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

274
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (157)
Վենետիկ 1626 (104), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 464-466

Գրիչ՝ Յովաննէս քահանայ
Վայր՝ Հարքայ գաւառ, Դոնեվանք գիւղ
ա
6բ Փառք Հաւր էականի, Որդոյ Միածնի եւ ազատիչ Սուրբ Հոգոյն յաւիտեանս. ամէն: Շնորհիւ Տեառն սկսա եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեցի
զաստուածախաւս տառս չորից աւետարանչացն համաբարբառաւք եւ
տնաւրինականաւք եւ նախերգանաւք ի պատուական եւ յընտիր յաւրինակէ
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կամաւորութեամբն Յիսուսի, որ ետ զաւրութիւն իմոյ տկարութեանս հասանել յետին գիծն ... եւ նաւապետն բարի՝ Յիսուս արժանի արար զանարժանութիւնս իմ հասանել ի նաւահանգիստս աստուածախաւս տառիս, ի դառն
եւ ի նեղ ժամանակիս, ի թուիս ՉԿԵ (1316) Հայ<այ>կազեան տումարիս, որ
եհաս աստուածասաստ բարկութիւնն վասն ծովացեալ մեղաց մերոց՝ մորեխն եւ բազում գաւառս աւարեց՝ զԲասեն, զԴերջան, զԽոչաիս մասն, զՏօռուտափ, եւ այլ բազումս, որ ո՞վ կար[է]1 պատմել լեզուաւ։ Իսկ բարեգութն
Աստուած ոչ անտես արար զարարած իւր, այլ գթացաւ եւ եբարձ զսաստկացե[ա]լ ախտ պատուհասին, զի ահայ ես մեռել եմ եւ գիրս ձեռին իմոյ, ընդ
իմ աղաչէ զձեզ խնդրել մեղաց թողութիւն յողորմածէն Աստուծոյ եւ ասել
այսպէս. Տէ՜ր Յիսուս, ըստ Հայրական սիր[ոյ] Քո ողորմեա՛ ստացողի սորա
եւ նախնե[ա]ց իւրոց, կենդանեաց եւ ի փոխելոցն ի Քրիստոս։
Ընդ նմին եւ ինձ՝ գծողիս՝ սուտանուն Յովաննէս քահանայս, որ լուր[կ]
զանունս ունիմ եւ գործս՝ ոչ եւ զծնողսն մեր, որ բազում տանջիւ սնուցին
զմեզ եւ որք սպասաւորեցին մեզ ի նեղութիւն մերում, եւ խոշորութիւն եւ
զպակասութիւն անարհեստ գրիչս անմեղադիր լերուք, զի այսչափ կարացաք ջանալ եւ այսչափ էր մեր տկարութիւնս։
Կատարեցաւ ի թուականիս Հայոց ՉԿԵ (1316), ի յամսեանն Մարերի ի ԺԸ
(18). եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք այժմ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
բ
239բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան, որ ետ զաւրութիւն իմս տկարութեանս հասանել ի կատարումն աստուածախաւս կտակիս սուրբ աւետարանչաց, զոր շնորհիւն սկսա եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեցի ի խնդրոյ
աստուածապատիւ Աւետիս քահանային, զոր փափաքանաւք ցանկացող
եղեւ եւ ետ գրել զաստուածախաւս կտակս յարդար վաստակոց՝ ի յիշատակ
ծնողաց իւրոց՝ հաւր իւրոյ՝ Գրիգորոյ եւ մաւր իւրոյ՝ Վանեկայ եւ կենակցի
իւրոյ՝ Նուշկան, եւ աստուածազարդ զաւակաց իւրոց՝ Ներսիս[ի] եւ Վարդանայ եւ նորաբոյս Ստեփաննոսի եւ Գրիգորի եւ որ լինելոց է, նախնե[ա]ց իւրոց՝ Թորոսի, եւ փոխեցելոյն ի Քրիստոս՝ Մուսիսի, Բազայի, Ստեփաննոսի
եւ այլոց՝ մեծի եւ փոքու եւ որք աւգնական եղեն ի նիւթ սրբոյ Աւետարանիս։ Ո՜վ աստուածապատիւ մանգունք եկեղեցոյ, որք կարդայք կամ տեսանէք կամ գաղափարէք եւ աւկտիք յաստուածախաւս տառէս, այսպէս ասացէք. Տէր Յիսուս, ըստ Հայրական սիրոյ Քո ողորմեա՛ ստացողի սորայ, յոր
յայսմ կտակիս յիշատակել կայ. եւ Ինքն Փրկիչն Յիսուս Քրիստոս՝ պարգեւողն բարե[ա]ց, յիշողացդ եւ յիշելոց ողորմեսցի. ամէն:
Արդ, գրեցաւ ի գաւառիս Հարքա, ի գեղն, որ կոչի Դոնեվանք, ընդ հովանեաւ Սրբուհու Աստուածածնիս, ի հայրապետութեան սրբասնեալ առաքե1

Տպված է «որով կար պատմել» (Ցուցակ, էջ 464), (Ա. Ղ.)։
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լաշնորհ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսի՝ տէր Աբրահամու, զոր Տէր Աստուած
ընդ երկայր աւուրս արասցէ իւր սուրբ վարդապետաւքն, փիլիսոփայիւք եւ
քահանայիւք, զորս իշխանութեամբ իւրով են՝ մինչեւ ի սահմանե[ա]լ կէտ
կոչմանն։ Եւ յաներեկ յաւուրն աչալուրջ երեսաւք կալ առաջի արդար Թագաւորին նստել յերկոտասան աթոռսն, ընդ սուրբ առաքեալսն, ասելով այսպէս.
Ընդ թագաւորն թագաւորաց եւ ընդ տէրն տէրաց ահաւասիկ ես եմ մանգունք իմ
զոր ետուր ցիս եւ լսել զերանաւէտ բարբառ Նորա։ Հրամէ եկ ծառայ բարի եւ
հաւատարիմ, մուտ յուրախութիւն Տեառն Քո.: Ի թվ[ին] ՉԿԵ (1316):
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (158)
Երեւան 4818
(Վասպուրական 84, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 162-163)

Գրիչ՝ Յովսիան
Վայր՝ Հազարակն գիւղ
ա
278բ Փառք անեղ Բանին Աստուծոյ՝ երիցն ի միում կատարեալ առանձնաւորութեամբ եւ միաւորեալ ըստ աստուածութեանն՝ եռահրաշ, անբաժանելի եւ անքակ տէրութեանն, միասնական Սուրբ Երրորդութեանն. փառք ի
Գոյից, բնաւից յիմանալեացն եւ զգալեացս: Գծագրեցաւ վսեմական անբաղդատելի աստուածունակ, արփիահրաշ, գերափայլ եւ տիեզերալուր չորեքծագեան կտակս, որ հանապազ հնչէ ի լսելիս Քրիստոսի հաւատացեալ
ժողովրդեան յաղագս փրկութեան աշխարհի եւ արբուցանէ զանմահական
ջուրն յեդեմական վտակացն ընդ քառակերպեան ոլորտս տիեզերաց ի
զուարճումն եւ ի պարար||(279ա)ումն զովացութեան պասքեալ եւ տաւթացեալ ժողովրդեան: Եւ է սա յուրախութիւն տրտմեցելոց, բժիշկ հիւանդաց,
քաւութիւն մեղաց, լոյս խաւարելոց, դաստիարակ մանգանց, սփոփանք
երիտասարդաց, հաստատութիւն ծերոց, կենդանութիւն մահացելոց, սրբիչ
ամենայն ախտից, սարսափումն եւ հալածիչ դիւաց գնդին, եւ անմահութիւն
կենդանութեան պարգեւեսցէ, որք պատսպարին ի սա:
Եւ արդ, գրեցաւ սա ի թուաբերութեանս Հայ տումարի յեաւթնհարիւր
վաթսուն եւ հինգ ամի (1316), ձեռամբ յոգնամեղ եւ փցնամատն գրչի՝ Յովսիանի նուաստի, ի թագաւորութեան Խարպանդաւղուլ սուլտանին, ի հայրապետութեան տեառն Զաքարիայի, ի գեղս, որ կոչի Հազարակն, ընդ հովանեաւ Սուրբ Դանիէլի եւ սուրբ եւ կենսաբեր Նշանի խաչի Քրիստոսի եւ
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Սուրբ Մինասա ||(279բ), ի խնդրոյ պատուական եւ երջանիկ քահանաի1, որ
ստացաւ զսայ ի հալալ եւ յարդար յարդեանց իւրոց, ի վայելումն անձին իւրոյ եւ զզաւակաց իւրոց եւ յիշատակ բարի առաջի Աստուծոյ յետ աստի կենացս՝ յաւուրն համառաւտի, ի տիեզերաժողով ատենին, յորժամ բանք
սպառին եւ գործք թագաւորեն: Յորժամ, բարերար եւ մարդասէր Տէր,
գրեա՛ զմեզ ընդ առեալսն, զի մի՛ մնասցուք առ երկանի եւ տրոհեա՛ զմեզ ի
ձախայնոց դասէ յաջակողմեանն դասս, հանգչել ի գոգն Աբրահամու, լինել
որդիս լուսոյ եւ որդիս տուընջեան, ժառանգել զխոստացեալն ի սկզբանէ
զարքայութիւնն ընդ սուրբս եւ ընդ սիրելիս անուան Քո։
Արդ, որք ընթեռնուք եւ կամ աւրինակէք, յիշեսջիք, ի սուրբ եւ մաքրափայլ յաղաւթս ձեր ստացող սուրբ Աւետարանիս2 զպարոն Յովաննէս,
||(281ա) եւ ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն, Տէր
Աստուած: Եւ այլ եւս կրկին աղաչեմ զձեզ, յիշման բարոյ արժանի արասջիք
զպարոն Յովաննէս, զհիւրընգալ եւ զաղքատասէր ամուսինն իւր՝ զԾովիկ եւ
զերկոքին որդիսն նոցին՝ զԱւաքն եւ զՓոխանշախն, որոյ Տէր Աստուած ընդ
երկայն աւուրս արասցէ զնոսա. ամէն, Տէր Աստուած, եղիցի, եղիցի։
Եւ զՊատրիկ քարագործն եւ զամուսին իւր՝ զԹամար [յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս]։
բ
278բ ԶՅակոբ գրիչ աղաչեմ յիշել ի Տէր3։
գ
217ա Քրիստոս Աստուած ողորմեսցի Շերկանն եւ Հռիփսիմոյն՝ ծնողաց
Յովսիան գրչի. ամէն, եւ թողցէ զմեղս նոցա եւ յիշողացտ. ամէն։
Ո՜վ, պատուական եղբարք եւ հարք, յորժամ ընթեռնուք զհոգիաբողբոջ
աստուածաշունչ Աւետարանս, զպարոն Ղարիպշախն եւ զամուսին նորա՝
զՋոհար զփոփեցեալքն ի Քրիստոս, յիշեցէ՛ք ի ձեր սուրբ աղաւթքտ, ընդ
նոսին եւ զԽաոցն, եւ Քրիստոս զձեզ յիշէ յԻւր արքայութիւնն. ամէն, Տէր
Աստուած։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Մշոյ Առաքելոց վանք 19, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 21-22

Գրիչ՝ Առաքել կրօնաւոր
Վայր՝ Տարաւն, Ղազարու վանք
Փառք եզակի եռահիւսակ դաւնութեան...
Արդ, ես՝ կրտսերս յորդիս եկեղեցւոյ եւ անպիտանս ի կրաւնաւորաց Թա1
2
3

Անվան տեղը բաց է թողնված (Լ. Խ., № 158, էջ 122, ծնթ. 1)։
Շարունակությունը գրված է այլ ձեռագրով (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
Գրված է կողմնային լուսանցքում: Առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է
(Լ. Խ., № 158, էջ 122), (Ա. Ղ.)։
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դէոս, ցանկացող եղէ աստուածախաւս աւետաբեր սուրբ Աւետարանիս եւ
ետու գրել զսա արագագիր գրչի եւ լաւ արուեստաւորի՝ Առաքել կրաւնաւորի։ Ի թվիս Հայոց ՉԿԵ (1316) ի գաւառիս Տարաւնոյ յերկնահանգէտ եւ
հրեշտակացոյց մենսատանիս Ղազարու վանք կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ
Սրբոց առաքելոցս Պետրոսի եւ Պաւղոսի եւ այլ մասանցս։ Ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեա եւ յառաջնորդութեան մերոյ ուխտիս Թադէոսի
եւ ի թագաւորութեան Կիլիկեցւոց նահանգին Աւշնին եւ ի կայսերական
բռնակալութեան ազգին նետողաց Խարպանտա խանին ի թշվառ եւ ի չար
ժամանակիս, յորում էր արդարութեան կողմն նուազեալ եւ անիրաւութիւն
յամենայն կողմաց զաւրացեալ. եւ կատարեցաւ բանն մարգարէական ի վերայ մեր, որ ասէ թէ. Գայ ժամանակ, որ ասիցեն լերանց, թէ՝ անկերուք ի
վերայ մեր եւ բլրոց, թէ՝ ծածկեցէք զմեզ։
Այլեւ արդ, ստացաք զսա ոչ ի յաւելորդաց եւ կամ ի փարթամութենէ, այլ
բազում տվայտութեամբ յաղթայարեալ ի սիրոյ սուրբ Աւետարանիս, ըստ
գրեցելոյն, թէ. Սէր կատարեալ ի բաց մերժէ զերկիւղ։ Նաեւ գանձս յերկինս
եւ բարեխաւս առ Թագաւորն մեր եւ Տէր եւ Աստուածն Քրիստոս։ Եւ ետու
զսա ընծայ ի Սուրբ Առաքեալս յետ մահուան իմոյ, վասն փրկութեան հոգւոյ
իմոյ եւ ծնողաց իմոց եւ եղբարց եւ ազգականաց, եւ մի' ոք իշխեցէ հանել
զսա յայս սուրբ ուխտէս, ծախել կամ գրաւել կամ գողանալ, եւ թէ ոք ջանայ
հանել՝ ինքն ելցէ տարագիր յերկնից արքայութենէն եւ տացէ համարս վասն
մեղաց մերոց։ Եւ ընդ անլուծելի կապանաւք եղիցի։ Եւ արդ, ո՜վ մանկունք
առագաստի եւ որդիք Նոր Սիովնի, ընկալարուք զսա ի մէնջ եւ յիշեսջիք ի
մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զստացաւղ սորա՝ զԹադ/// նուաստ կրաւնաւոր,
եւ զվարդապետն իմ՝ զամեներջանիկ զտէր Գրիգոր եւ զՅովհաննէս քահանայ ազգակիցք մեր զարմաւք իւրեանց։ Եւ զծնողսն իմ զհանգուցեալս առ
Քրիստոս եւ զեղբայրսն իմ եւ զամենայն ազգաինսն մեր։
բ
Այլ գրիչ
Յիշեսջիք եւ զհեզահոգի եպիսկոպոսն մեր՝ զտէր Թադէոս, որ փոխեցաւ
առ Քրիստոս կատարեալ առաքինութեամբ եւ զպատուական քահանայսն՝
զԱռաքել զգծողն սորա եւ՝ զՄկրտիչն, զԲարդողիմէոս, զՍիովն եւ զՍտեփանոս, որ եւ նոքա փոխեցան յաստեացս բարի մահուամբ եւ երիտասարդք
հասակաւ եւ մեծ պակասութիւն եղեւ սուրբ ուխտիս, եւ սուգ անմխիթար
ամենեցուն. յիշատակ նոցա աւրհնութեամբ, եւ աղաւթք նոցա ի վերայ ամենայն հաւատացելոց, յիշ/// եւ զմիեղէն եղբայրութիւնս զսպասաւորս Սուրբ
Առաքելոցս։ Եւ յիշատակեսջիք զմեզ սոսկալի պատարագաւն յաւուրն արմաւենեաց գալստեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի։
Եւ որ զմեզ յիշէք եւ զյիշատակս մեր կատարէք, եւ դուք յիշեալ լիջիք յառատ ողորմութեան Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
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Յիշեսջիք եւ զհոգելից կրաւնաւոր զԱռ///. կազմողն եւ զմեղսամակարթ
նկարողն՝ զՅովհաննէս, որ ըստ կարի իմում եւ ես աշխատեցայ ի սմա։ Յիշ ///
եւ զԱւետիս քահանայ եւ զՍիովն սարկաւագ եղբարք մեր եւ աշակերտակիցք։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 7736
(ԺԱ դ.)

Յետագայի
Նուիրող՝ Բայինդուր
Վայր՝ Հաղբատ
300ա Ի ժամանակս փայտշահութեան Ղուտայբանդին եւ ի թագաւորութեան Վրաց Սիմոն թագաւորին, որ նայ աւեր[ե]աց Լոռի եւ զվանաւրայս եւ
գերացոյց բազում անաւթս եւ զգրանքս եկեղեցայց։
Ես՝ Գաւրեցի պարոն Ափիլոյի որդի պարոն Բայինդուրս ի հալալ արդ[ե]անց իմոց, գնեցի սուրբ Աւետարանս եւ զարծայթած գրայկալքն Հաղբատայ, այլեւ ետու ի դուռն Հաղբա[տա]յ Սուրբ Նշանին, վասն յիշատակ
հոգոյ իմոյ եւ ծնաւղացն իմոց, հաւրն իմ՝ պարոն Ափիլոյին, եւ մաւրն իմ՝
պարոն Գաւլարզանդին, ամուսնոյն իմոյ՝ պարոն Շահրուբանին եւ որդոցն
իմոց արեւշատութեան՝ Զորապին, Դումիշխանին եւ դստերացն իմ՝ Ասթանդարին, Թէթրոյին եւ այլ մերձաւորացն իմոց, կենդան[ե]աց եւ ննջեցելոց։
Աղաչեմք զձեզ հայրայպետք, կրաւնաւորրք, որ աւգտիք ի սուրբ Աւետարանիս կարդալով կամ աւրինակելով, յիշեսջիք ի մաքրայփայլ աղաւթս ձեր՝
պարոն Բայինդուրն եւ զծնաւղսն իւր եւ զմերձաւորսն ամենայն։
Նայ որ առատն է տուրսն ամենեցուն, ձեզ եւ մեզ ողորմեսցի ի միւսանգամ գալըստեան Իւրում. ամէն։
Գիտութիւն լիցի ձեզ, սուրբ հայրք, յեղբարք, որժամ գերեցաւ սուրբ Աւետարանս, գնաց հասաւ ի Գանջայ, Աստուծոյ ողորմածութեամբ եւ յետս
դարձուցեալ գնեցայք սուրբ Աւետարանս, վասն յուսոյ արքայութեան եւ
անմահութեանն, զոր կու հրամայեն սուրբ առաքեալքն, թէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիոն կամ ընդանի Վերինն Երուսաղէմ։ Վասն այն յուսովն գնեցի Գ (3) թում[ան] զԱւետարանս եւ զգրայկալքս, եւ ետու հոգեւոր զաւակ ի
դ[ուռն] Սուրբ Նշանիս։ Դուք այլ մի բերան Ողորմի ասէք պարոն Բայինդուրին, [եւ Աստուած] ձեզ ողորմի. ամէն1։

1

Ղուտաբայդի (Խոտայբանդի) թոռը Ղարբանդուի հաջորդել է իր եղբայր Ղազան
խանին 1304 թ.-ից (1304-1316 թթ.): Հիշատակարանը դնում ենք այդ թվաշարքում,
որպես գրության վերջին սահման, որովհետև նրա Լոռի կատարած արշավանքի
տարին մեզ հայտնի չէ (Ա. Մ.)։
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ՅԱՅՄԱՒՈՒՐՔ
Երուսաղէմ 1822, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 193-194
(տե՛ս նաեւ 1329 թ.,1330 թ.)

Գրիչ՝ Վահան
Վայր՝ Դրազարկ, Աւաք վանք
ա
826ա Փառք փառաւորեալ ամենասուրբ Երրորդութեանն յամենայն եղելութեանց եւ գոհացողական աւրհնութիւն յամենայն բանական բնութեանց,
եւ երկրպագութիւն յամենայն գոյացութեանց յերկնաւորաց եւ յերկրաւորաց, Հաւր բոլորեցունց, առաքաւղի Միածնի Որդւոյն՝ զմեզ փրկաւղին կենսաբեր խաչիւն, եւ Հոգւոյն Սրբոյ՝ նորոգաւղին զարարածս, որ հասոյց զտառապեալս Վահան յաւարտումն աստուածային տառիս, այժմ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից. ամմէն։
Յեւթնհարիւրորդի, Կ(60) եւ Ե(5) երորդի (1316) ամի Հայկազեանս տումարի գրեցաւ աստուածազարդ եւ հոգելից տե[տրս] ՞ այս, պատմութիւնք
նահատակութեանց, ճգանց, եւ վարուց մարտիրոսաց, առաքելոց, մարգարէից, հայրապետաց, կուսանաց, որ եւ կոչի Այսմաւուրք, ձեռամբ մեղսաթաւալ յոգնամեղ անձին՝ Վահանայ, յԱւաք վանքս, որ կ[ոչ]ի Դրազարկ, ի մեծափառ եւ հռչակաւոր անապատս, ի դուռն տաճարի Մաւրս Լուսոյ Սուրբ
Աստուածածնի, ի թագաւորութեան բարեպաշտ արքայի, որ է տղայ հասակաւ, Լեւոնի, որդի Աւշին թագաւորի, եւ ի հայրապետութեանն տեառն Կոստանդեա, յանբարեբեր եւ դառն ժամանակի, յորումք նեղիմք յանաւրինաց
յամենայն կողմանց։
Արդ, սմին այսմ հոգեփթիթ եւ լուսազարդ ծաղկոցիս ցանկացաւղ եղեալ
ըղձալի փափաքմամբ եւ սիրով անիմաստ հոգիս՝ Վահան, հեռացեալ յամենայն առաքինութեանց եւ առաջին ամենայն մեղաւորաց եւ գլխակորեալ ի
դասս գովելեաց, եւ վերջինս ամենայն ապաշխարողաց, վա՜յ է ինձ, վա՜յ է
ինձ, վա՜յ ինձ, զի զաւրէնս Աստուծոյ իմոյ ոչ պահեցի, եւ յանցաւղ գտայ
պատուիրանաց Նորա, ամենայն մեղաւք կամա եւ ակամայ մեղայ, մեղայ,
մեղայ Տեառն. խնդրեցէք վասն իմ յԱստուծոյ մեղաց թողութիւն. նաեւ ձեզ
եղիցի. ամմէն, ՃՌ (100000) բերանով. ամէն։
Եւ գրեցի զսա իմով ձեռամբ խաւարեալ աչաւք, ի հալալ արդեա[ն]ց
իմոց եւ աշխատութեանց, պաշար կենաց եւ յոյս համարձակութեան առ
Աստուած բազմաբիծ անձին իմոյ եւ ամենայն երախտաւորաց ի սա յիշատակ բարի:
Նաեւ քրիստոսասէր ծնաւղաց իմոց, հաւրն՝ Ստեփանոսի եւ մաւրն՝ Ոսկէհատի եւ եղբարց մերոց եւ ամենայն ազգատոհմի եւ այնոցիկ որք արդիւնք ունին ի սմա եւ ամենայն միեղէն եղբայրութեանս եւ միաբանից
սուրբ եկեղեցւոյս՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոց:
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Արդ, արտասուալից հայցմամբ աղաչեմ զաստուածասէր ընթերցաւղսդ
եւ զլսաւղսդ, եւ զքրիստոսազգեաց քահանայսդ եւ զբարեպաշտ համաւրէն
ժողովուրդսդ եւ որք աւրինակէք եւ որք ընթերցմամբ լուսաւորիք, յիշեսջիք
սրտի մտաւք աղաւթիւք առ Աստուած եւ Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս զաշխատողք եւ զգրողք մատենիս՝ զմեղաւորս Վահան ստացաւք եւ զվերոյգրեալ ծնաւղսն մեր եւ զամենայն ազգայինս մեր եւ որք լեալ են մեզ աւգնական ի գրել տառիս եւ զամենայն հաւատացեալս։ Եւ որք յիշէքդ զգթածաբար զմեզ՝ յիշեալ լիջիք եւ դուք յառատ ողորմութիւնն Աստուծոյ, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն, հարիւր հազար բիւր բերանով,
ամմէն, ամմէն. ամմէն։
բ
8ա Աղաւթիւք սոցա, Քրիստոս Աստուած մեր, պարգեւեա՛ մեզ զՔո
առատ ողորմութիւնդ եւ աշխատողաց գրոցս՝ Վ[ա]հ[ա]նին, Գրիգորի, Սիոն
միակեցին եւ Կոստանդնին, որ կամք ի Դրազրկու բերդս ի պահ եւ ամենայն
հաւատացելոց. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն։
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Գրիչ՝ Լեւոն Լազրցի
Վայր՝ Տարսոն մայրաքաղաք
364բ Փառք երից անբաւից... առ որ յոքնատենչ ըղձից բաղձանաւք հետեւեալ ընդ հետս հրաւիրողացն՝ տէր Ստեփանոս Կրակցի, արքեպիսկոպոսն Տարսոնի եւ Սելեւկիոյ եւ առաջնորդ Սուրբ ուխտին Մլիճւոյն եւ այսու
յոյսով հրճուեալ խնդութեամբ ետ գրել իմոյ անրաժանութեանս՝ Լեւոնի
տրուպ քահանայի՝ մականուն Լազրցի. որք պատմեն զանհասական եղելումն մարմին անսկզբնական Բանին Աստուծոյ, զաստուածայրական տնաւրէնութիւն հանդերձ ինքնախաւս վարդապետութեամբն զաստուածագրութիւն Աւետարանին հոգեպատմութեամբ մատենագրեցին, որով ստոյգ աւետաւորն Տէր Քրիստոս աւետարանէ մեզ խաղաղութիւն...
Արդ, ստացաւ զսա տէր Ստեփանոս Կրակցի, եպիսկոպոս Տարսոնի, ի
վայելս եւ ի զբաւսանս կենաց իւրոց եւ բազում ծախիւք զարդարեաց եւ
շքեղացոյց, ազգի-ազգի նիւթովք եւ բազմերանգ եւ ոսկեզարդ ծաղկաւք, եւ
ես՝ Լեւոնս իմով նուսատութեամբ կատարեցի զտենչանս նորա։ Յորս աղաչեմ
զձեզ ողորմագին աղէտիւք, զի աղաւթիւք վերջին վայելողացդ զհարիւրաւորն ընդ միոյ տացէ՝ տէր Ստեփանոսի ի կեանս իւրում եւ յետ վախճանի։
Գրեցաւ, սա ի թուաբերութեան տումարիս Հայոց ՉԿԵ (1316), ի մայրա305
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քաղաքիս Տարսոն, ընդ հովանեաւ սուրբ տաճարացս տեսողի Միածնի Որդւոյն Աստուծոյ եւ հայրենի փառացն Աստուծոյ եւ գերաց ազատչին Սրբոյն
Սարգսի եւ Մինասայ, ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ Կեսարացւոյ եւ ի թագաւորութեանն Կիւլիկեցւոց Աւշնի եւ յեպիսկոպոսութեանն Տարսոնի տէր Ստեփ[անոսի] Կրակցւոյ, որ ետ գրել զսա։ Եւ ետ զսա զկնի մահուան իւրոյ ի ժառանգութիւն Մաւրն Աստուծոյ ի յԱւագ Մլիճին, եթէ կամի
Աստուած ուր եւ հասանէ վախճան կենաց իւրոց անդր առաքեսցի, զի իւր
ժառանգաւոր Սուրբ Աստուածածինն է։ Եւ որ զայս սուրբ Աւետարանս հանէ
եւ կողոպտէ զՍուրբ Աստուածածինն յետ իւր մահուան, հանցէ Քրիստոս
զնա յԻւր արքայութենէն, եւ զմասն նորա ընդ անհաւատս եւ ընդ կեղծաւորս դիցէ, քանզի սեղանակապուտ է։ Եւ ժառանգաւորն սորա Սուրբ
Աստուածածինն աւսոխ եւ դատախազ ի համագումար ատեանն առաջին
արդար դատաւորին Քրիստոսի։ Վասն որոյ ընծայեաց զսա յԱւագ Մլիճւոյն
Սուրբ Աստուածածնին՝ յիշատակ իւր եւ հաւրն իւրոյ՝ պարոն Պակէ եւ
մաւրն՝ Շնոֆորի եւ ամենայն զարմից իւրոց։ Եւ ո՛չ ոք իշխէ անցանել եւ արհամարհել զհրամանս մեր ի մարդկանէ, ո՛չ կաթողիկոս, ո՛չ եպիսկոպոս, ո՛չ
հայր վանաց, ո՛չ եկեղեցպան, եւ ո՛չ այլ ոք ի քահանայից եւ յեկեղեցականաց եւ յաշխարհականաց, ո՛չ թագաւոր, ո՛չ իշխան, եւ ո՛չ գլխաւոր կամ այլ
ազգ գործաւոր, ո՛չ մեծ եւ ո՛չ փոքր, ո՛չ յեկեղեցականաց եւ ո՛չ յաշխարհականաց, զի մի հպարտացեալ ի դատաստան սատանայի անկցի եւ Յուդայի
մասնակից եղիցի եւ զվերագոյն անէծս առցէ։
Եւ դու՝ եկեղեցպան, մի՛ անփոյթ առներ եւ թոյլ տալ ի ձեռս ախմարաց
անսահման բռնել, եւ մի՛ բերանաբաց կալնուլ, զի ի փոշոյ ապականեսցի եւ
մի՛ մրճոտեալ ապականեսցի ի յաղտոյ եւ ի մոմէ կաթուածոյ։
Եւ զիս՝ զԼեւոն նուաստ քահանայ եւ զհայրն իմ եւ զեղբարսն իմ եւ
զմայրն իմ եւ զամենայն ազգատոհմն իմ, մասին աղաւթից արժանացուցէք,
եւ Աստուած զձեզ արժանացուսցէ Իւր սուրբ արքայութեանն. եւ Նմա փառք
յաւիտեանս. ամէն1։

1

Այս Երուսաղեմի № 1776 ձեռագրում (ԺԸ-ԺԹ դդ.) պահպանվել է Տարսոնի Սուրբ
եկեղեցու դռան բարավորին Հերթում թագավորի դստեր Ալիծի արձանագրությունը (թ. 164): «Որ վասն անչափ սիրոյ քոյին, / Բանդ ի Կուսէն առեր մարմին, /
աղաչանաւք Աստուածածնին, / թող ըզյանցանս զԱլիծին. / Որ եւ հանգեաւ ի մեծ
թուին, / Եւօթն հարիւոր վաթցուն եւ հնգին (1316). / Յորժամ գայցես աշխարհ
կրկին, / Յարո զսա փառօք քոյին» (Ցուցակ, հ. Զ, էջ 119), (Ա. Ղ.)։
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280
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Երուսաղէմ 2354, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Է, էջ 494

Գրիչ՝ Գրիգոր դպիր
Վայր՝ Գայլու ուխտ
ա
682 Փառք անբաժանելի Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝
Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն։
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թուականութեանս Հայոց ՉԿԵ (1316), ի
թագաւորութեանս Հայոց Աւշնի, որդւոյ արքային Լեւոնի եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեա Կեսարացոյ, ի Սուրբ ուխտս, որ կոչի Գայլու, ընդ
հովանեաւ Սրբոյն Յակովբա, ձեռամբ բազմամեղ գրչի Գրիգորի դըպրի, ի
խնդրոյ աստուածազարդ քահանայի եւ առաջնորդի սուրբ /// 1
բ
Ստացող՝ Յոհաննէս քահանայ
256 Զստացաւղ տառիս՝ զսրբասէր քահանայն զՅոհաննէս եւ զծնաւղս
իւր յիշեսջիք ի Քրիստոս։ Եւ զեղկելի գրիչս՝ զԳրիգոր դպիր, եւ զծնաւղս իմ՝
զմայրն իմ՝ զՇահանդուխտ եւ զեղբայրն իմ՝ զՎասիլ դպիր, որ փոխեցան
առ Քրիստոս, աղաչեմ յիշել ի Տէր, ի թու[ին] ՉԿԲ (1313)։
593 Զստացաւղ տառիս՝ զսրբասէր քահանայ զՅոհաննէս՝ զհայր Սուրբ
ուխտին, որ կոչի Գայլու, յիշեսջիք ի Տէր, որք պատահիք սմա։ Եւ զեղբայր
իւր՝ զՍտեփաննոս քահանա աղաչեմ յիշել, որ յայսմ ամի հանգեցաւ ի Քրիստոս, որոյ ողորմեսցի նմա Քրիստոս Աստուած եւ հանգուսցէ ընդ սուրբս
Իւր։ Ի թու[ին] ՉԿԵ (1316)։
Եւ զԳրիգոր գրիչ յիշեսջիք ի Տէր:

281
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
ՅՈՎԱՆՆԷՍ ԾՈՐԾՈՐԵՑԻ. ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԴԱՆԻԷԼԻ (Դ)
Երուսաղէմ 207, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 584-585
(տե՛ս նաեւ 1303 թ.)
(1704-1706 թթ.)

Յիշատակարան նախագաղափարի
Հեղինակ՝ Յոհաննէս Ծործորեցի
Վայր՝ Արտազ գաւառ
446ա Ընդ որում եւ մեզ լիցի մասն անարժանի անձինս, սակաւ ինչ վաս1

Շարունակությունը թափված է (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։
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տակողի ի բանս սրբոյս, նուսատ Յոհաննիսի Եզնկայեցւոյ, որ եւ Ծործորեցի կոչեցելոյ, վայելել ի փառս շնորհաց նորա, հանդերձ կրկին ծնողօք, ի
գթութեան Հօր ամենակալին եւ յաւերժախաղաց պարգեւս Որդւոյն Միածնի
Յիսուսի Քրիստոսի Տեառն մերոյ, եւ յուղխո սիրոյ մարդասէր Հոգւոյն Աստուծոյ, որում ամենայն վայելէ փառք անեզրական եւ պատիւ վայելչական
եւ գոհութիւն անվախճան այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։
Եղեւ աշխատութիւնս մեր ի նպաստաւորութենէ Հոգւոյն Սրբոյ եւ սրբոց
հարցն մերոց վարդապետացն առաջնոց՝ Հիպողիտից, Եփրեմի եւ Վարդան
վարդապետի եւ այլոց, ի թուիս Հայոց ՉԿԵ (1316), եւ ի մարդեղութենէ
ամաց Յիսուսի Քրիստոսի ՌՅԺԶ (1316) ամին, գրեալ եւ յղկեալ ըստ չափոյ
տարազու մտաց մերոց, եւ կշիռ առ բանին եդեալ զմեկնութիւնն։ Ի գաւառս
հռչակաւոր Արտազ կոչեցեալ, ի վիճակ Սուրբ Առաքելոյն Թադէոսի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս Ծործորու կոչեցեալ, ձեռամբ նպաստ սպասաւորի Յոհաննիսի Եզնկայեցւոյ, ի խնդրոյ եղբօր մերոյ բանի աշակերտելոյ՝ Վարդան կոչեցեալ վարդապետի, եւ յիշատակ ինձ՝ անարժանիս հոգւոյ
եւ մարմնոյ։ Այլեւ ձեզ մասն եղիցի ընդ յիշման յիշեցելոյս, յանմոռաց յիշումն Արարչին, որում փառք յաւիտեանս. ամէն։

282
ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ (159)
Երեւան 3412

Գրիչ՝ Սմբատ քահանայ
Վայր՝ Կիպրոս կղզի,
Լեւքոսիա քաղաք
ա
296բ Ո՜վ աստուածասէր ընթերցողք եւ լսողք հոգելից բանիցս, զստացաւղ սորա՝ զսրբասնեալ եւ զպատուական քահանա զՍտեփանոս եւ զհարազատ եղբայրն իւր՝ զՃուան պատուական սարկաւագ, եւ զծնողք սոցա՝
զԳրիգոր քահանա եւ զՍպիլ յիշեսջիք ի սուրբ ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր, այլեւ զհոգի ամենամեղ գրչիս՝ Սմբատի, եւ ամենառատն
Աստուած զձեզ յիշեսցէ։ Գրեցաւ ի թու[ականիս Հայոց] ՉԿԵ (1316)։
բ
297ա Փառք Քեզ՝ անսահման անուն եւ անզուգական անձնաւորութիւն՝
Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Յամի եւթնհարիւրորդի վաթսներորդի հինգերորդի (1316) ամի շրջաբերութեան Հայոց տումարի, ի հայրապետութեանն Հայոց տեառն Կոստանդնեա եւ ի թագաւորութեանն Հայոց Աւշնի եւ ի թագաւորութեանս Կիպրոսի
Ռէհեռէ գրեցաւ գերահրաշ եւ ամենապայծառ լուսայիղձ եւ բազմատենչ
գիրս Սաղմոսաց յոգնագունակ բայիւք եւ ճոխական իմաստիւք։ Որում ցանկացաւղ եղեալ այսմ գեղեցիկ տառիս բարի անուն եւ ընտրեալ քահանայն
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Ստեփանոս, հանդերձ հարազատ եղբարբն իւրով՝ Ճուան սարկաւագաւն,
||(297բ) որ եւ ստացան զսա ի վայելումն անձանց իւրեանց եւ յետ աստեացս՝ բարեաց յիշատակ եւ գանձ անկողոպտելի յաւիտենական։ Որ եւ
կանգնեցին զգեղեցիկ եւ զպանձալի տաճարն ի քաղաքն Մաղաամ, յանուն
քաջ նահատակին Քրիստոսի՝ Սրբոյն Սարգսի. յիշատակ նոցա աւրհնութեամբ [եղիցի]։
Արդ, աղաչեմք զամենեսեան, որք աւկտիք ի սմանէ ուսմամբ կամ գաղափար առնելով, սրտի մտաւք յիշատակեսցիք զստացաւղք սորա՝ զՍտեփանոս քահանա, զեղբայրն իւր՝ զՃուան սարկաւագ եւ զծնաւղս իւրեանց՝
զԳրիգոր քահանա եւ զՍպիլ՝ զգնացեալսն առ Քրիստոս։ Աղաչեմ յիշել ի
Քրիստոս զՏիկնայեաց տիկինն, զսինիջալէս աստուածապահ կղզոյս Կիպրոսի եւ զծնողս||(298ա) իւր, այլեւ զսպասաւորսն մեր՝ զԱւտարտիկին եւ
զՄարիամ, զի բազում են աշխատել ի վերայ մեր. յիշատակ նոցա աւրհնութեամբ [եղիցի]։
Արդ, եղեւ զրաւ գրչութեան սորա ի կղզիս Կիպրոս, ի հոյակապ քաղաքս
Լեւքոսիա, ընդ հովանեաւ Սրբոյ կուսիս Վառվառա, ձեռամբ ամեն[ամեղ]
եւ անարհեստ գրչիս՝ Սմբատա. աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս եւ զիմ անարժանութիւնս, եւ [Աստուա]ծ յիշողացդ եւ յիշելոցս առհասարակ ողորմեսցի. եւ
Նմա փառք յաւիտեանս։
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ԿՈՉՈՒՄՆ ԸՆԾԱՅՈՒԹԵԱՆ ԿԻՒՐՂԻ
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԱՑՒՈՅ (160)
Երեւան 780
(ԺԴ դ.)

Գրիչ՝ Սմբատ քահանայ
Վայր՝ [Կիպրոս]՞
ա
71ա Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ ծնաւղին բարեխաւսութեամբ եւ ամենայն սրբոց Քոց ողորմեա՛ մեղապարտ ծառային Քո՝ Կոստանդեա քահանայի, եւ հանգուցեալ աստուածասէր հաւր իւրոյ՝ Յոհաննէսի քահանայի, եւ
բարեպաշտ մաւրն իւրոյ/// 1, որ ստացաւ զսա յարդար ընչից իւրոց՝ ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ։ Որ արժանաւորէք բարի յիշմամբ զստացաւղս եւ զանարժան գրողս՝ Սմբատ2 սուտ քահանայ, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ3։
1
2

3

Մոր անվան գրության համար տեղ է բաց թողնված (Լ. Խ., № 160, էջ 124, ծնթ. 1)։
Այս Սմբատին նույնացնում ենք նախորդ հիշատակարանի գրիչ Սմբատի հետ, ըստ
այդմ էլ անթվական սույն հիշատակարանը տեղադրում ենք նրան առընթեր, 1316ի թվաշարքում (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
Էջ 9-ից սկսած Սմբատը փոխել է իր ձեռագիրը և սկսել գրել մեծ բոլորգրով, այս
առթիվ թողել է հետևյալ հիշատակագրությունը՝ «գրոյս տէրոջն հրամանաւն մեծցուցի զգիրս» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։
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բ
Գրիչ՝ Ստեփ[անոս] Իրիցորդի
Վայր՝ Սկեւռայ
227բ Քրիստոս Աստուած, ողորմեա՛ ստացողի սորա՝ Կոստանդեա քահանայի եւ ծնաւղաց իւրոց եւ մեղուցեալ գծաւղի՝ Ստեփանոսի, եւ ծնաւղաց իւրոց, եւ ամենայն եղբարց Սրբոյ մէնաստանիս Սկեւռայիս եւ ծնաւղաց իւրեանց, եւ որոց զԱմմէնն ասիցեն։
գ
350բ Զսրբազան ընթերցողդ եւ զլսաւղսդ աղաչեմ յիշել աղաւթիւք
զստացաւղ սորա՝ զԿոստանդին քահանայ եւ զծնաւղսն իւր եւ զազգատոհմն եւ զիս՝ զանարժան աշխատողս զՍտեփ[անոս] Իրիցորդի, եւ
զծնողսն իմ, եւ Աստուած զձեզ յիշեսցէ ողորմութեամբ։
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ՃԱՇՈՑ
Երուսաղէմ 271, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 78-79
(տե՛ս նաեւ 1392 թ.)

Գրիչ՝ Ստեփաննոս Յերկայն
Վայր՝ Երուսաղէմ.
Սուրբ Հրեշտակապետաց վանք
409ա Փառք եւ գոհութիւն անբաժանելի, պաշտելի եւ երկրպագելի
միասնական Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Յամի եւթն հարիւրորդ վաթսներորդի հինգերորդի թուականութեանն
Հայոց (1316) գրեցաւ աստուածախաւս եւ լուսազարդ մատեանս իբրեւ
զծաղկազարդ դարաստան ի հին եւ ի նոր աւրինաց Աստուծոյ հաւաքեալ, ի
պէտս պայծառութեան տաւնից տէրունականաց եւ սրբոց եւ ընտրելոց Աստուծոյ առաքելոց եւ մարգարէից եւ բազմաչարչար մարտիւրոսաց, հայրապետաց եւ միանձանց եւ ամենայն հաճոյացելոց Աստուծոյ, որով մեծախորհրդութիւն եւ շնորհ մերոյ փրկութեանն սովաւ միշտ հռչակի յեկեղեցիս
սրբոց. խնկանուէր հնչմամբ առաջի Աստուծոյ ի բարեխաւսութիւն մեզ մեղաւորացս, ի վարդապետութիւն խրատու յաւիտենական կենացն ժամանելոց։
Բայց գրեցաւ սա ի Սուրբ եւ յաստուածակոխ քաղաքս Երուսաղէմ, ընդ
հովանեաւ Սուրբ տաճարիս, որ յանուն Սուրբ եւ զաւրեղ Հրեշտակապետացն Միքայելի եւ Գաբրիէլի, հրամանաւ եւ ծախիւք աստուածարեալ եւ
հոգիընկալ եպիսկոպոսին Երուսաղէմի տէր Դաւթի, ձեռամբ յոգնամեղ եւ
անարհեստ սուտանուն գրչի Ստեփա[նոսի] մականուն Յերկայն կոչեցեալ։
Բայց աւա՜ղ, աւա՜ղ, զգեղեցիկ եւ զծաղկազարդ անունդ ի վերայ եղկելի
թշուառացելոյս եւ մեղաւք խաւարելոյս։
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Գրեցաւ ի թագաւորութեան Հայոց Աւշնի եւ ի հայրապետութեան տէր
Կոստանդեա, ի դառն եւ յանբարի ժամանակս, զի չէր կար ումեք ընդ գրով
արկանել, զազգի-ազգի վիշտս եւ զնեղութիւնս, որ հասեալ է ընթհանուր ի
վերայ ամենայն քրիստոնէից յանաւրէն եւ յանաստուած պիղծ եւ գարշելի
ազգէն Իսմայելի, որ զամենեսեան մաշեցին ի սուր սուսերի եւ զմնացեալսն
ի գերութիւն վարեցին. որ եւ ի սոյն ամին զմեծանուն մայրաքաղաքն Մելիտինի Հայոց առին յաւար եւ ի գերութիւն եւ զայլ բազում քաղաքս եւ զգաւառս եւ զանմատչելի ամրոցս հիմն ի վեր տապալեցին։ Նաեւ որ մեծն է
ամենայն վշտաց եւ անհնարին աղէտից ասացից, զի այսաւր հարիւր եւ Իր
(120) ամ է, որ Սուրբ քաղաքս Երուսաղէմ եւ ամենայն տեղիք տնաւրինականացն Քրիստոսի կոխան է եւ ի մեծ անարգութիւն ի սոյն անաւրէն եւ
պիղծ ազգիս. զի չէ կար զայս ումեք ընդ գրով արկանել։ Այլ մեք աղաչեսցուք զքաղցր եւ զբարերար Տէրն զի զառաջիկայսն ի բարին տնաւրինեսցէ։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք վայելաւղ էք եւ հանդիպողք այսմ լուսազարդ մատենի, յիշել եւ մեղաց թողութիւն խնդրել ի Քրիստոսէ յառաջասացեալ եպիսկոպոսին՝ տէր Դաւթի եւ ծնողաց նորա բնաւին զարմից նորա
կենդանեաց եւ հանգուցելոց։ Նաեւ ինձ՝ մեղաւոր հողոյս ի սրտէ խոցելոյս
եւ մեղաւք խաւարելոյս Ստեփ[անոսի] աշխատողի ի սմա եւ ծնողաց մերոց
եւ եղբարց։ Աղաչեմ յիշել ի Տէր զհոգելից եւ զարդիւնաբան վարդապետն՝
Թորոս, որ զաւրինակն շնորհեաց, որոյ ձեռնտուութեամբ եւ յերիւրմամբ
գիրքս գրեցաւ։ Նաեւ զմաքուր հոգի դպիրն՝ Կարապետ եւ զծնողս նորա, որ
բազումս աշխատեցաւ ի կոկել նիւթոյս եւ յայլ սպասաւորութիւն, այլեւ զամենայն բնակիչ Սուրբ ուխտիս Հրեշտակապետացս, զարս եւ զկանայս, զմեծամեծս եւ զփոքունս։
Յիշեսջիք ի Տէր եւ զբնակիչս մեծահռչակ սուրբ ուխտին Սուրբ Յակոբայ,
զպատուելի քահանայսն, զպարկեշտ եւ զողորմած հաւատաւորքն, զճգնազգեաց եւ զխոնարհոգի կրաւնաւորքն եւ զամենեսեան զմեծամեծս եւ զփոքունս, որ այժմ են եւ որ գալոց են, որոց առհասարակ ողորմեսցի Քրիստոս
Աստուած մեր յահեղ եւ ի սոսկալի գալստեան Իւրում, յորժամ բանք սպառին եւ գործք թագաւորեն, յիշողացն եւ յիշելեացս. Նմա փառք ընդ Հաւր եւ
Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Գրեցաւ Ժամագիրքս հրամանաւ տէր Դաւթի մեծի եւ հռչակաւոր կաթողիկէ եկեղեցւոյն Երուսաղէմի Սուրբ Յակոբայ՝ Տեառնեղբաւրն եւ միւս եւս
Յակոբայ եղբաւր Յոհաննու. վասն այնորիկ գրեցի զայլ աւելի կարդցմունքդ
եւ զգանձերդ եւ զտաղերդ, զի յորժամ պատահեսցեն ի տնաւրինական
Սուրբ Տեղիսն Քրիստոսի ի Բեդղահեմ, ի Յորդանան, ի Համբարձումն, ի
Սուրբ Վերնատունն, ի Խաչելութիւնն եւ Գեսամենի, ի Փոխումն Տիրամաւրն,
առձեռն պատրաստ գտցեն զամենայն աւուր պատշաճելիով ի սմա առանց
աշխատանաց։
Յերեսս անկեալ աղաչեմ աղերսարկու մաղթանաւք, կողկողիմ պաղա311
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տանաւք՝ չլինել մեղադիր սխալանաց եւ անյարմար գրչութեանս, զի կար
մեր այս էր։ Նաեւ տեղիս, յորում պանդխտեալս նստիմ, կարի նեղ եւ անձուկ է, եւ երթեւեկ բոլոր վանացս ի վերայ թողում ասել զխառնիճաղանջ
արապկերս, որ եւ ոչ քըթել մի ական անցանէ, որ անցեւադարձն կտրի.
վասն այնորիկ աղաչեմ սիրով եւ առանց մեղադրանաց զպակասն ուղղել
աննախանձաբար։
Մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսա ի Սուրբ Յակովբայ զի մի եւ ինքն ելցէ ի կենաց գրէն եւ առցէ անէծս ցաւագինս։ Այլեւ խնամով պահաւղքըն աւրհնին
յԱստուծոյ եւ յամենայն սրբոց. եւ ոք անփոյթ արասցեն եւ վայրապար մաշեսցեն, զներհակն կրեսցեն։
բ
152բ Զաստուածապատիւ եպիսկոպոսն Երուսաղէմի՝ զտէր Դաւիթ՝
ստացաւղ լուսազարդ մատենիս յիշեսջիք ի Քրիստոս հանդերձ ծնօղիւք եւ
զարմիւք, այլեւ զմեղաւոր հող՝ Ստեփանոս սուտանուն գրչակ եւ զծնողսն
մեր, եւ Աստուած զձեզ յիշէ ի բարի։
գ
381բ Քրիստոս Աստուած մեր, որ լուացեր զոտս աշակերտաց Քոց զաւրացուցանելով զգարշապարս նոցա յընթացս կենսաբեր Աւետարանի Քո,
լուա՛ եւ մաքրեա՛ յամենայն աղտոյ մեղաց զհոգի ստացաւղի տառիս՝ տէր
Դաւթի, այլեւ զմեղապարտ աշխատողիս՝ Ստեփ[աննոս] Յերկայնի եւ որ զԱմէնն ասեն։
դ
384բ Զկոկաւղ եւ զյարմարաւղ նիւթոյս՝ զԿարապետ դպիր, յիշեցէք ի մեղաց թողութիւն, եւ Աստուած զձեզ յիշէ1։

285
ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ
Փարիզ 180, Ցուցակ Ազգային Գրադարանի, էջ 650-6512
(տե՛ս նաեւ 1394 թ.)

Գրիչ՝ Սիմէոն
Վայր՝ Ղրիմ
ա
339բ Փառք ///հին աւուրց Աստուծոյ եւ Որդւոյ Հաւր եւ ի Հաւրէ անժամանակ ծնելոյ Աստուծոյ եւ Հոգոյ մշտնջենաւորի եւ ելողի էութէնէ ճշմարտի
1
2

Մեկ տասնյակի մոտ այլ մանր հիշատակագրություններ կան ձեռագրում (Ցուցակ,
էջ 78, ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
339բ հիշատակարանը կա նաև Մեսրոպ Տէր-Մովսիսեան, Ցուցակ Պարիզի, 120, (Ա. Մ.)։
312
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Աստուծոյ՝ Երրորդութիւն Սուրբ կատարեալ երիս անձինս եւ մի՛ աստուածութիւն, մի՛ բնութիւն, մի՛ կամք, մի՛ զաւրութիւն, մի՛ տէրութիւն մի՛ արարչութիւն. Նմա գոհութիւն եւ փառս տայցեմ, մեղաւոր եւ անկամարար ծառայս անհրահանկ եւ շաղակրէտ լեզուաւս։ Մեղապարտ եւ անուամբ միայն
քահանա՝ սուտանուն գրիչս Սիմէոն, զոր աւրհնեմ ///գով եւ գոհանամ եւ փառաւորեմ յամենայն զաւրութենէ զտուողն համբերութեան զՏէր մեր Յիսուս
Քրիստոս, որ երետ զաւրութիւն իմոյ տկարութեանս հասանել յաւարտ գրոյս,
զի զոր աւրինակ ուրախութիւն է նավավարի՝ հասանել ի նաւահանկստի իւրում, այսպէս եւ գրչի՝ յորժամ հասանէ ի յետին գիծն, այնպէս եւ աստ։
Արդ, գրեցաւ լուսափայլ եւ պատուական տառս, որ գաղափար ունի յինքեան զտաւնախըմբութիւն տաւնից [տէ]րունականաց, զմարգարէից եւ
զսրբոց առաքել[ոց եւ] մարտիրոսաց եւ զհամաւ/// [հ]այրապետաց /// [ի
թուականութեա]նս Հայոց ՉԿԵ (1316) /// ամենայիշ ///եաց ի /// տեառն ///
[Կոստանդե]այ Հայոց կաթուղիկոսի Կեսարացոյ եւ ի թագաւորութեան Հայոց Աւշնի եւ յեպիսկոպոսութեան ///րիկ յորում /// եղեւ, որ այժմ կոչի Ղըրիմ,
տէր Առաքելի։ Գրեցաւ սա ձեռամբ իմով՝ փցուն եւ ախմար գրչի, զի էի սակա[ւ] հմուտ արհեստի։
Արդ, պատմեմ ձեզ՝ հարք եւ եղբարք զհաւատարիմ եւ զբարի անուն պարոնէս՝ զՇահապէս, որ յոյժ փափաք[ա]լի սիրով հարկ արար ինձ գաղափարել
զտառս աստուածաինս, ստացաւ զսա յարդար վաստակոց իւրոց, ի բերկրումն
եւ ի վայելումն իւրեան եւ յիշատակ ծնողաց իւրոց՝ Ջանդրի եւ Թամարի, եւ
զուգակցի իւր՝ Նազխաթունի, եւ զաւակաց իւրոց եւ ի պայծառութիւն Կաթուղիկէ եկեղեցոյ եւ ի վարժումն մանկանց առագաստի։ Ես՝ տրուպս եւ նըւաստս
եւ անպիտանս յամենայնի ի ձեռն առեալ աշխատեցա ի սմա։
Արդ, աղաչեմ զփառաւորեալ քահանայութիւնսդ զահարոնեան խումբս եւ
զդասս սարկաւագաց զստեփաննոսեան գնդին ///
բ
10ա Եւս առաւել վասն ստացողի գրոցս՝ Շահապին եւ ծնողաց իւրոց
հանգուցելոցն ի Քրիստոս՝ Ջանդրին եւ Թամարին, եւ նւաստ գրչի՝ Սիմէոնի,
վասն քաւութեան մեղաց. եւ Նմա փառք։
գ
22ա Եւս առաւել ստացողի սորա՝ [Շահապի]1 եւ նուաստ գրչի՝ Սիմէոնի, նահատակեալ եղբարցն իմոյ՝ Տրդատա եւ Փիլիպոսի եւ ամենայնի որ Ամէն ասէ։

1

Ստացող «Շահապի» ջնջված անվան տեղում գրված է հետագայի 1394 թ. ստացողի
ձեռքով. «Գրիգոր ծուլի անպիտանի»: Նույնը և «բ» հիշատակարանում (Ցուցակ, էջ
650)։ 1394 թ. հիշատակարանը ձեռագրի 137բ էջում է (Ցուցակ, էջ 651), (Ա. Ղ.)։
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ՇԱՐԱԿՆՈՑ (162)
Երեւան 5658

Գրիչ՝ Կարապետ
325բ Յամի եւթնհարիւրորդի վատ[ս]ներորդի հինգերորդի (1316)
թուականիս Հայոց, ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեա եւ ի թագաւորութեան Հայոց Աւշնի, գրեցաւ եղանակաւոր տառըս Շարականաց, ձեռամբ
յետին եւ փծուն գրչի՝ Կարապետի, ի խընդրոյ սրբասէր քահանային1///, [յիշատակ] իւրեանց, եւ ծնաւղաց, եւ զարմից2։

287
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Երեւան 2329
(1291 թ.)

Յետագայի
Վայր՝ [Երզնկայ]
ա
1բ Ի թվին ՉԿԵ (1316) յաւգոստոս ԺԸ (18), որ է վերջատօն Փոխման Տիրամաւրն եւ յիշատակ Լօրոսի եւ Փլօրոսի. յայսմ աւուր եղեւ վախճան Ահարոն վարդապետին եւ եդաւ ի լերինն Սեպուհ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Լուսաւորչին, մերձ ի Մանէ այրն, զոր Տէր Աստուած նոցին մասնակից եւ դասակից արասցէ. Նմա փառք յաւիտեան։
բ
283ա Ի թվին ՉԿԵ (1316) յամսեանն ոգոստոս, որ աւր ԺԸ (18) էր, վճարեաց զմարմնաւոր կեանսս եւ փոխեացաւ առ Քրիստոս երջանիկ եւ ճգնաւոր րաբունին Ահարոն, զոր Տէր Աստուած ընդ սրբոց եւ ուղղափառ վարդապետացն դասեսցէ եւ կարգեսցէ զհոգի նորա ըն[դ] Աստուածաբանին
Գրի[գորի], եւ համանմանեաց նորին եւ ընդ մեծին Ահարոնի եւ հանգուսցէ
ի լոյս երեսաց իւրոց. ամէն եղիցի3։
գ
302բ Ի թվին ՉՀԳ (1324), ես՝ Կիւրակոս վարդապետս, բնակեցա ի լերինս Սուրբ Լուսաւորչիս: Աղաչեմ զվերջոյ եկեալսդ յիշել զմեզ ի Քրիստոս,
եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն, ամէն, ամէն:
1
2
3

Անվան տեղը բաց է թողնված (Լ. Խ., № 162, էջ 126, ծնթ. 1)։
Կան նաև հետագա ստացողներ Ներսէս քահանայի (1558 թ.) և «Ուսթայ Կիրակոսի»
(1684 թ.) սակավարժեք հիշատակարանները (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
Գրված է Ահարոն վարդապետի ձեռքով գրված հիշատակագրությունից անմիջապես
հետո (Ա. Մ.)։
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288
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԳՈՑ ԵՐԳՈՅՆ (164)
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 125
(Լիմ)

Ի թուին ՉԿԵ (1316), օգոստոս ԺԸ (18) հանգեաւ ի Քրիստոս երիցս երանեալն Ահարօն վարդապետն, որ ամենայն առաքինութեամբ զարդարեալ էր
եւ իմաստութեամբ վարժեալ, զոր ոչ ոք կարէ պատմել զամենայն գործս
առաքինութեան նորա՝ զողորմութեան եւ զխոնարհութեան։

289
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Երեւան 4834
(1289 թ.)

Գրիչ՝ Կոստընդին Ըռոբենցի
218բ Գ[ոհութիւ՞ն]: Փառք ամենայսուրբ Երրորդութեան՝ Հաւր եւ Որդու
եւ Սուրբ Հաւգոյն. ամեն։
Ո՜վ վարդապետ բարի, որ Քրիստոսին մերոյ եւ Աստուծոյն աւրինակէք
եւ բարի վարդապետութեան նորայ ուսուցիչ եւ ֆիլիսոֆական իմաստութեամբն ընդունարան եւ առաքինութեամբն նմանեալ ի աստուածայհաճու
հարն մեր՝ ի սուրբ Անտոն, ո՜վ վարդապետ Ահարոն1, ի փոքրիկ եւ յոչինչ
մե[րձ]աւորէ որդոյ քո ի Կոստնդին տէր Դեղնքրուն եւ [մ]ականուն Ըռոբենցի, ա[ղ]աչեմ ըզսրբութիւնըդ ք[ո]յիշել զանարժանս. թե[րեւ]ս ձերում
աղաջանոք ողորմեսցի մարդասէրն Աստուած եւ ծնողաց իմոց։ Կրկին աղաչեմ յիշել եւ ոչ մաւռանալ, եւ Քրիստոս [յի]շէ եւ /// ան[մեղա]դիր լեր, ով
հեզ, թէ գրոց սահմանովն ղորդ չէ գրաց. պատճառք [այ]ն է որ ի մարդ
նմանել չեմ, եւ ոչ գիրն եալ գիր. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մեր[ո]յ [փ]առ[ք
յաւի]տեանս. ամ[էն]։
բ
58ա Ի թվին Հայոց ՉԿԵ (1316), որ աւր ԺԸ (18) էր աւգոստոս ամսոյ, հանգեաւ ի Քրիստոս երիցս երանեալն Ահարոն վարդապետն2, որ ամենայն առաքինութեամբ զարդարեալ էր եւ իմաստութեամբ վարժեալ, զոր ոչ ոք կարէ պատմել զամենայն առաքինութեան նորա, զողորմութեան եւ զխոնարհութեան։
1

2

Ահարոն վարդապետը, որին պատկանում է սույն ձեռագիրը, մահացել է 1316 թ.։
Հիշատակարանը դնում ենք այդ թվաշարքում, որպես գրության վերջին սահման։
Այդ մասին վկայություն կա նաև 217բ էջում. «Թվին ՉԿԵ (1316) յաւգոստոսի ԺԸ
(18) հանգեաւ ի Քրիստոս Ահարոն վարդապետն, յաւուրս չորեքշաբթի» (Ա. Մ.)։
Ահարոն վարդապետը սույն ձեռագրի ստացողն է, որ գրել է տվել Առաքել գրչին
1289 թվականին (Ա. Մ.)։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Վիեննա 32, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ «Հանդէս Ամսօրեայ»-ի, էջ 303
(1298 թ.)

Յետագայի
Ստացող՝ Յովհաննես երեց
266բ Ես՝ Յոհաննես երեցս գնեցի զԱւետարանս ի խալալ արդեանց իմոց՝
յիշատակ ինձ եւ ննջեցելոց իմոց եւ ծնողաց իմոց՝ Ստեփի եւ Տիրանցի. որք
հանդիպիք եւ ընթեռնուք, յիշեցէք ի Քրիստոս եւ Աստուած զձեզ յիշէ յԻւր
արքայութիւնն. ամէն: Թուին ՉԿԵ (1316) գրեցաւ։
Կեանք այս գնաց, այլ չերեւի եւ մի միայն մեր գործքս ընդ մեզ լինի:
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Վրաց թանգարան 130

ա
330ա Տէր Աստուած, ողորմեա՛յ Ներսէսի, եւ Մովսէսի եւ ծնաւղաց նոցին
եւ զարմից եւ որք յիշեն զմեզ ի բարի. եւ Քեզ փառք յամենայնի. ամէն...
բ
70բ Ի թվին, ՉԿԵ (1316) խնդիր եղեւ այսմ իրի։
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ՄԱՍՈՒՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԻ
Երուսաղէմ 1931, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 443

Գրիչ եւ ստացող՝ Ստեփանոս եպիսկոպոս
ա
197ա Տէր Աստուած, ողորմի ստացողի եւ գրողի գրոց՝ Ստեփանոս
եպիսկոպոսի եւ համաւրէն ծընօղաց իւրոց. ամէն։ Եւ Մարտիրոս քահանայի
եւ իւրոցն ամենի, որ զաւրինակն ետ եւ առիթ եղեւ սորա. եւ որք յիշէք, յիշեալ լիջիք ի Տէր. ամէն, Ռ (1000) ամէն։
բ
480բ Քրիստոս Աստուած, ողորմեա՛ մեղաւոր հողոյ՝ Ստեփանոս եպիսկոպոսի եւ հաւր իւրոյ՝ Տաւների եւ Գրիգոր աբեղայի եւ Մարտիրոսի. եւ որ
յիշէք, յիշեալ լիջիք։
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գ
580բ Տէր Աստուած ողորմի Ստեփանոս եպիսկոպոսի, որ զգիրքս գրեց
եւ ծնաւղաց իւր եւ Մարտիրոս քահանայի, որ զաւրինակն շնաւրհեաց եւ
ծնաւղաց իւրոց. ամէն։
դ
660ա Տէր Աստուած ողորմի Ստ[եփանոս] եպ[իսկոպոսի] ՝ ստացողի
գրոցս եւ գրողի եւ ծնողաց իւրոց, եւ Ստ[եփանոս] վաճառականի, որ զաւրինակ ետ. յիշողքդ յիշեալ լիջի[ք]։
ե
678բ Աւրհնութիւն, որ կարդայ, գովութիւն որ լսէ, փառք տուաւղին եւ
յիշատակ գրչիս. ամէն։ Թուակ[անին] ՉԿԵ (1316) գրեցաւ։
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ՈՍԿԵՓՈՐԻԿ (176)
Վենետիկ 1108 (265), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Բ, էջ 857-859

Գրիչ՝ Սարգիս
Վայր՝ Գլաձոր
ա
385բ Ի թվ[իս] Հայոց ՉԿԶ (1317) գրեցաւ սա ձեռամբ Սարգիս սուտանուն աբեղայի, անարհեստի եւ յոյժ անպիտանի: Աղաչեմ զամենեսան անմեղադիր լերուք, զի փափաքումն բանիցս յաղթեաց զմեզ։ Դարձեալ աղաչեմ
յիշել զհոգեւոր ծնողսն մեր՝ զՄեծտիկին, եւ զՄարթա, զՆուսթի, զՀովադեղն, զեղբայրն մեր՝ զԳրիգորէս, եւ զամուսին իւր՝ զՄամախաթուն, եւ
զծնողսն իւրեանց, եւ զմարմնաւոր ծնողսն մեր, եւ զարեամբ ներկեալ զեղբայրն մեր՝ Զուատն, որ տարաժամ հասակի սպանաւ յանաւրինաց, եւ խառնեցաւ ընդ մարտիրոսացն, եւս աղաչեմ զհոգեւոր եւ զմարմնաւոր զեղբարս
եւ զծնողսն մեր յիշեցէ՛ք յաղաւթս ձեր. եւ յիշող[ք]դ եղիցիք աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
բ
485ա Փառք Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ։
Շնորհաւք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ ձեռնատուութեամբ Հոգոյն Սրբոյ աւարտեցաւ հոգիացուցիչ տառքս ժողովեալք ի բազմաց իբր
զծաղիկս գարնայնոյ՝ երփն-երփն գունովք համովք եւ հոտովք: Նախ եւ
յառաջին Ինն երանութիւնքն եւ Հայր մեր որ յերկինս, ապա Ընդհանրականն, ապա Պլուզին կանոնքն եւ այլք, զորս հոգեկիր հարքն մեզ ընձեռեցին ի շահ եւ յաւգուտ յետին եկելոցս, որք զկնի մեր գան, վասն զի սա է
անկարաւտ ճոխութիւն եւ անհաս փարթամութիւն...:
Արդ, ես՝ Սարգիս համբակ եւ սպասաւոր բանի, տկար մարմնով եւ տառապեալ անձամբ, բազում երկովք եւ աշխատութեամբ ծրագրեցի զսայ
իմովս փցուն եւ անարհեստ մատամբ, գումարեցի զսայ իբրեւ զմեղու, որ
զխորիսխն ժողովէ ի վայելուչ բուրաստանաց՝ ի բջիջս մաղու իւրոյ, նախ ի
պէտս իւր եւ ապա ի բժշկութեան հիւանդաց։ Այսպէս եւ ես, կամեցայ զսայ
ամբարել ի քարտի՝ ի մարմին, ձեւով տառի, եւ ապա իմանալաբար ի հոգի
ստացաւղացն զսա։ Եւ եղեւ կատարումն գրոցս ի թվ[ին] ՉԿԷ (1318), ի գաւառիս Վայոյ ձորոյ, յանապատս Գլաձոր, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Ստեփանոսի եւ մեծ վարդապետի եւ անյախթ հռետորի՝ Եսայեայ, ի թագաւորութեան
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Հայոց Աւշնի եւ ի կաթողիկոսութեան [Կոստանդեա]1եւ ի յիշխանութեան
գաւառիս Ամիր Հասանայ, որդոյ Իաչէ, որդոյ Ամիր Հասանայ, որդոյ Պռօշայ
բարեպաշտի, զոր Տէր Յիսուս տացէ նոցա ողորմութիւն եւ զկենդանիքս
պահեսցէ ընդ ամրածածուկ աջովն Իւրով։
Արդ, որք աւգտիք ի սմանէ, ասասջիք. Տէր Յիսուս, ողորմեսցի Գրիգորիսի եւ ամուսնոյ իւրոյ՝ Մամախաթունին եւ ծնաւղաց նոցայ եւ ամենայն
արեան մերձաւորաց, որ ձեռնտու եղեն այսմ գրոցս, զոր Տէր Աստուած հատուսցէ նոցա միոյն հարիւրապատիկ յայս կեանքս եւ ի հանդերձեալն: Եւ
աղաչեմ յիշել ի Տէր զՊարոնլոյսն եւ զաստուածապարգեւ զաւակն իւր, զդեռաբոյս ծաղիկն եւ զգեղեցկատեսիլ մանուկն՝ զՄիրմիրն, զի արասցէ Տէր
ընդ երկայն աւուրս անսասան եւ անսայթաք կենաւք ի վերայ երկրի. եւ որք
յիշէքդ, յիշեալ լիջիք յԱստուծոյ. ամէն:
գ
261ա Զմեղապարտ եւ զփցուն գրիչս՝ Սարգիս յիշեա՛ յաղաւթս, եւ զեղբայրս իմ՝ զԴաւիթ Հաղբատեցի, եւ զԹորոս ծաղկող Տարոնեցի։
դ
124բ-125ա Էր թիւն Հա[յկ]ազեանս սեռի ՉԿԶ (1317), ի վերադիտողութեան Կոստընդեա եւ ի թագաւորութեան Աւշնեայ։ Հայրական ծնունդն Բան
պարփակեալ ունի յինքեան զբոլորս ամենայն եւ Նա է գլուխ ամենայնի եւ
Հոգին միացեալ ի սմա, ի քարտէս եւ ոչ սեւաթոյրն տեսակ, այլ իմանալաբար իմացմամբ իմաստից մտաց եւ ոչ ախտացելոց, այլ որպէս գինի զմայլումն առնէ իմանալաբար, զերակսն շարժմամբ՝ պէս-պէս որակս պարզէ գեղեցկութեամբ։ Սոյն մեծս՝ Գրիգորիոս Նիւսացի բղխմամբ Հոգւոյն զմայլեցաւ, զերակ մտաց գործնականին վերաբղխեաց եւ ի ժողովն բացափայլեաց
ծաղկերանգ եւ քաղցր պտղովն Հոգւոյն։ Եւս ահա եւ գերաբուն վարդապետս իմ՝ զԵսայի աստուածիմաստ բղխեալ ազգի-ազգի որակ բանիցս ի մի
համազնշեալ առ որս գերագոյն գտաւ քան յոքնիմասացն, պայծառ շքեղութեամբ բացազարդեալ վառմամբ բանի ի տես բնաւից խորացեալն իմաստ
եւ զթաքունն պարազարդէ ներքին մարդովն, յիշել առ բառացին Յիսուսի եւ
Քրիստոսի, նոր հեղման արեան ճաշակաւղք մարմնոյ, բանին խոհական
մտաւք զթողութիւն ի թողչէն Քրիստոսէ...2։

1

2

Քերված է մենք կաթողիկոսի անունը վերականգնում ենք 253բ էջի հիշատակագրության հիման (Լ. Խ., № 176, էջ 136, ծնթ. 1)։ Գրչի հիշատակարանը Գ. Նյուսացու «Հայր մեր»-ի մեկնության վերջում է՝ 253ա էջում. «Էր թիւն Հա[յ]կազ[ե]ան
սեռի ՉԿԶ (1317)-ի վերադիտողութեան Հայոց Կոստնդեա և ի թագաւորութեան
Աւշնեայ...» (Ցուցակ էջ 858), (Ա. Ղ.)։
«դ» հիշատակարանը բացակայում է առաջին հրատարակության մեջ (Լ. Խ., №
176, էջ 135-136), գրված է Գրիգոր Նյուսացու «Մեկնութիւն Հայր մերի» գործի
վերջում (Ցուցակ, էջ 850), (Ա. Ղ.)։
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294
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (177)
Երեւան 4456

Ծաղկող՝ Ամիր-Սարգիս
Վայր՝ [Գլաձոր] ՞
ա
72բ Քրիստոս Աստուած, Քո կամաւ[որ] խաչելութեամբդ, որ համբերեցեր մահու եւ խաչի, աւգնեա՛ եւ փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամեաց
զԳրիգորէս քահանայ եւ զամուսին իւր՝ զՄամախաթունն, որ աւգնութիւն
արար Աւետարանիս ծաղկելուն ամենայն իրաւք՝ հացիւ եւ թացաւ եւ հոգութեամբ։
Եւ որք կարդայք զգիրս, միով յիշմամբ թողութիւն խնդրեցէք ի Տեառնէ
մերմէ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
բ
198ա Ո՜վ պատուելի եւ պատուական քահանայ, յորժամ սուրբ զԱւետարանս ընթեռնուս, զմեղապարտ եւ զանարժան եւ զանպիտան ծաղկողս՝ զԱմիր Սարգիսս յաղաւթս յիշեա՛յ, ընդ նմին զհայրն եւ զմայրն իմ՝ զԴանէլն եւ
զԱղուտխաթունն, նայեւ զվարդապետսն իմ, զՄխիթար սարկաւագն եւ
զԳրիգոր գրագիրն յաղաւթս յիշեցէ՛ք, որ Աստուած զձեզ յիշէ յԻւր միւսանգամ գալուստն, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն, եղիցի, եղիցի1։

295
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (166)
Երեւան 6897

Գրիչ՝ Կարապետ
Վայր՝ [Գլաձոր]՞
ա
182բ Մեծ իշխանն Հայոց՝ թոռն Պռաւշա, որդին Հասանա՝ Իաչի, հանգեաւ ի Քրիստոս թվականին ՉԿԶ (1317), Քաղոցի Ժ (10) եւ դեկտեմբերի
ԺԸ (18), եւ մեծ սուգ եղեւ ամենայն քրիստոնէից, աւաղ2։
բ
210բ Ո՜ տայր ինձ ազատիլ ի յունայն եւ ի սնոտի մարմնական զբաղմանց, երանի թէ լինէր։
1

2

Սույն գրիչը` Սարգիս կամ Ամիր Սարգիս, 1317/1318 թթ. ընդօրինակել է Վենետիկի
մատենադարանի № 265 ձեռագիր- Ոսկեփորիկը (տե՛ս նախորդ հիշատակարանը),
ուստի այս հիշատակարանը տեղադրում ենք 1317-ի թվաշարքում (Լ. Խ., № 177, էջ
137, ծնթ. 1)։
Գրված է ներքին լուսանցքում (Լ. Խ., № 166, էջ 128, ծնթ. 1)։
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Կատարեցաւ Պորփիւրոս ձեռամբ փցուն գրչի՝ Կարապետի, Աստուած
ողորմի իւր հոգոյն եւ թողու զիւր [յ]անցանք, եւ զիւր ծնողացն, եւ զամենայն արեան մերձաւորաց. ջնջէ զձեռայգիւր մեղացն եւ գրէ ի դպրութիւնն
կենաց եւ լսել տայ զերանաւետ ձայն եթէ. Եկայկ աւրհնեալք Հաւր իմոյ,
ժառանգեցէք զարքայութիւնն, ցա[ւ]ղն ողորմութեան ցաւղէ աւսերս նոցա
եւ բո[ւ]սուցէ աւրըն վերջին. ամէն1։
Վա՜յ եղուկ անարժանիս,
Եղեռնայգործ պղծայգործիս,
Յորժամ գայցէ Տէր բոլորիցս,
Առնել համար մէջ Էիցս,
Յորժամ դրունք յերկնից բացուին,
Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգին
Յերկնից յերկիրն իջանին,
Մարդկանց գաղտնիքն յատնեսցին,
Գագրիելեան բողն գոչէ
Զամենեսեան յարուցանէ:
Որք յԱդամայ եւ Եւայէ
Անայպականս նորոգէ:
Ոմանց կեանս պարգեւէ,
Ոմանց տանջանս պատրաստէ:
Որ մեղաւորս եմ որպէս եւ է,
Զիս նոյն գունակ հրով տանջէ:
գ
Ծաղկող՝ Թորոս [Տարօնացի]
85բ Զնկարագրօղ զԹորոս յիշեա ի Տէր Յիսուս։

296
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ (165)
Երեւան 353

Գրիչ՝ Կիրակոս
Վայր՝ [Գլաձոր]՞
ա
32բ Զամենամեղ ոգի՝ զԿիրակոս գրիչ եւ ստացաւղ սուրբ կտակացս, եւ
զծնաւղսն իմ եւ զերջանիկ րաբունապետս մեր, որ զօրինակս շնորհեաց, յիշել աղաչեմ. եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն: Գրեցաւ Ծննդոց Գիրքս ի թվ[ին]
ՉԿԶ (1317)իւ։
1

Ձեռագիրը ըստ Մատենադարանի Ցուցակի գրված է Գլաձորի դպրոցում (Լ. Խ.,
անդ, էջ 129, ծնթ. 2)։
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բ
Գրիչ՝ Յովաննէս սարկավագ
70բ Զանպիտան գծող եւ զստացաւղ սուրբ տառիս եւ զեղբաւրորդիս իմ՝
զՅովաննէս սարկաւագ, որ զանձն ի յաշխատանս եդ ջանակից լինել մեզ,
մանաւանդ թէ զյոլով մասն սա գրէ, վասն որոյ աղաչեմ յիշ[ել] ի Տէր զապիկարս՝ Կիրակ[ոս] եւ զՅովաննէս եւ ծնաւղսն մեր, եւ Աստուած զյիշողսդ
յիշէ. ամէն, եւ որ զԱմէնն ասէ. ամէն:
գ
Ծաղկող՝ Թորոս
90բ Ո՜վ սրբասնեալ րաբունի Կիւրակոս, անարժան նկարչիս՝ Թորոսի
յանցանաց թողութիւն հայցեա՛ ի Քրիստոսէ Աստուծոյ։
359ա Տէր Աստուած, ի Քո միւսանգամ գալստեանդ ողորմեա՛ Կիրակոս
վարդապետի եւ Յովանիսի եղբօրորդոյն իւրոյ եւ ամենայն արեան մերձաւորաց եւ Թորոսի, որ զսակաւ գիրս գրեցի։ Եւ Քեզ փա՜ռք յաւիտեանս։
548բ Զսուրբ պատկերաց նկարագրօղս՝ զԹորոս յիշեա՛ ի Տէր Յիսուս
Քրիստոս1։
դ
133ա ԶՅակոբոս սրբասնունդ կրաւնաւոր յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, որ զշիքիրոնս շնորհեաց, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն։
ե
203ա Ամենունակ Տէրդ բարի,
Պարունակաւղդ բոլորի,
Եւ խնամածու մարդկան սեռի՝
Րաբունոյ Կիրակոսի,
Եւ Յովաննէս քարտուղի,
Եւ Թորոսի կրաւնաւորի,
Յահեղ աւուր դատաստանի,
Յորժամ բազմիս ի մեծ բեմի
Արդարադատ Քո աւրինի,
Ոչ արասցէս ի մեր դիմի,
Այլ շնորհաւք Քո հրամանի,
Մեր յանցանացն ամենայնի
Լեր Դու քաւիչ յայս աշխարհի
Եւ յահաւոր դատաստանի,
Ամէն, ամէն եւ եղիցի։
1

Հմտ. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հ. Բ,
Երեւան, 2004 թ., էջ 226։ 359ա, 548բ թերթերի այս հիշատակարանները չկան
առաջին հրատարակության մեջ (Լ. Խ., № 165 էջ 127-128), (Ա. Ղ.)։
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զ
Գրիչ՝ Կարապետ
252ա Ողորմեա՛, Տէր, Կարապետ երիցու եւ ծնողաց իմոց՝ Գրիգորի եւ
Հազրեւարդի։
275ա Տէր Աստուած, ի Քոյ ահաւոր գալըստեանդ ողորմեա՛յ գրիս գրող
տւողի՝ Կիւրակոս վարդապետի եւ ծնողաց իւրոց եւ արժանի արայ լսել զերանաւէտ ձայնն, եթէ՝ Եկայք աւրհնեալք Հաւր իմո, ընդ նոսին զմեղապարտ
անձս՝ զԿարապետս եւ զծնողս իմ։
է
Գրիչ՝ Տիրացու
310ա Զմեծ րաբունապետն՝ զԵսայի, եւ զհետեւող նորին՝ զԿիրակոս վարդապետն, ընդ նոցին եւ զմեղաւոր հողս՝ Տիրացու գրիչ, աղաչեմ յիշել ի Տէր։
ը
662ա Տէր Աստուած ամենայնի, որ փրկեցեր զՅովսէփ յեղբարցն սպանմանէ, եւ անարատ պահեցեր յեգիպտուհոյն չար ցանգութենէ, պահեա՛
զսուրբ րաբունապետն Կիր[ակոս] եւ զմեղաւք դատապարտեալ գրիչս ի
կամս Քո, նաեւ զծնողսն մեր, եւ յաւիտենական հրոյն ազատեա՛ զմեզ. եւ
Քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն։
թ
662ա Որ սպաներ զվիշապն մեծ՝ զամբարտաւան հայրն չարեաց, սպան
եւ զիմ հոգւոյս դրժողն, զիմանալի եւ զգալին, դարձո՛յ զվնասակարս Քո
ծառայի՝ Կիրակոսի վարդապետի, եւ զանմարմինն անլոյծ կապեա՛ ի շղթայի այժմ եւ յաւուրն ապագայի. ամէն։
Ես ի յերկրի զնա կապեցի
Ըստ հրամանին, որ ի Քէն առի,
Եւ ի Դու ի յերկինս անլուծանելի. ամէն:

297
ՍԱՐԳԻՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ. ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՅՑ ԹՂԹԻ1
Վենետիկ 117 (1344), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Է, էջ 640-645

Գրիչ՝ Սարկաւագ Մոնոզոն
Վայր՝ Յոհաննու վանք
ա
498բ Փառք...: Որ արժանի արար զանարժանս հասանել ի վերջին նաւա1

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է այս ձեռագրի հիշատակարանի համառոտումը՝ վերցված Ղ. Ալիշանի «Այրարատից» («Այրարատ», էջ 172, Լ. Խ., №
167, էջ 129), (Ա. Ղ)։
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հանգիստ անեզրական ղեկավարութեանս. նախախնամութիւն շնորհացն
Աստուծոյ միշտ եւ հանապազ ոչ դադարէ խորհել եւ առնել զամենայն ինչ ի
պատճառս փրկութեան հաւատացելոց անուան Իւրոյ. եւ զի թէպէտ՝ եւ մեղանչեն մարդիկ եւ դարձուցանեն զսիրտս իւրեանց մոռանալ զերկիւղն Աստուծոյ եւ խոտորին ի պատուիրանաց Նորա եւ սբաղին զհետ կորուսիչ եւ
սուտ կենցաղոյս, նա զգութ եւ զողորմութիւն իւր ոչ մոռանա. եւ թէպէտ ի
սկզբանէ կամք իւր այս է, բայց ի ժամանակս մեր եւ ի վերջ եկեալ արեգակնընթաց եւ լուսնայարմար ժամանակիս ըստ չափու եւ առաւել յայտնէ
Աստուած զողորմութիւն Իւր առ նուազեալ եւ կորուսեալ ազգս Հայոց։
Որ եւ յաշխարհակալութեան մերոյ աշխարհիս ազգին նետողաց Պուսայիտ ղանին, որ եւ ի թագաւորելն նորա յոյժ խռովութիւն եւ շփոթումն եղեւ
ի մէջ մեծամեծ ասպարապետ նոյինացն. եւ ի սոցա յարձակմանէն եւ ի պատերազմելն ընդ միմեանս բազում գաւառք, գեղք եւ աւանք եւ վանորայք եւ
եկեղեցիք առ ոտն կոխ եղեն, եւ առեալ զառ եւ զաւար եւ զսպասք սրբութեան եւ զբազումս գերիվարեալ անդարձ կորուսին, եւ զխաշն եւ զանասուն
եւ զամենայն չորքոտանիս ամենեւին բնաջինջ տարան, եւ զայր եւ կին ամենեւին մերկ խայտառակ թողեալ, որ ամենեւին յԱդամայ եւ ցայս ոք ոչ լուաւ։
Եւ յայսմ ժամանակի երեւեալ քաջ եւ արի, յաղթող եւ բարձրաբազուկ իշխանաց իշխան յազգէն Վաչէի, որդի Տայիրին, որդւոյ բարեպաշտ եւ
աստուածասէր Քրդին, որ եւ անուն նորա Քուրդ կոչի, որոյ անուամբն եւ
քաջութեամբն մնաց գաւառս մեր եւ զվանորայքս անշարժ յայսմ մեղսաշարժ եւ դառն ցասմանէս, զի յայսմ նուազեալ եւ դառնացեալ աւուրք որ
վասն մեղաց մերոց երեւեալ մեծափառ եւ ասուածահաճոյ մեծ զաւրավար
ե՛ւ երեւելի նախամարտիկ, պարծանաց եւ զարդու զաւակն Հայաստանեաց,
ամէնաւրհնեալ՝ Քուրդն, զի ոտնաձայնք երիվարացն նորա եւ ճաւճիւն՝ նիզակացն եւ փայլակումն՝ սուսերացն, ճայթմունք՝ աղեղացն եւ կուռ զրահքն
եւ ասպարափակն լինելն եւ այլ ահարկու կազմուածն զարհուրեցուցանէին
զթշնամիսն, թո՛ղ զյաղթութիւն եւ զքաջութիւն եւ զբազում պատերազմաց
վանումն ի ձեռն նորա եւ ազատազաւրաց նորա բազմութիւն գեղեցկութեամբ իբրեւ զաւրս երկնից եւ քաջութեամբ եւ յաղթութեամբ իբրեւ զառիւծ կամ զքաջ արծուի ի վերայ նապաստակաց յամենայն պատերազմունս։
Այնու առաջի այլասեռ թագաւորացն՝ Ղազանին եւ Ղարպանդին եւ Պուսաիդ եւ մեծամեծ եւ ասպարապետ նոյինացն մեծարգոյ եւ փառաւոր երեւեալ, եւ յամենեցունց շուք եւ պատիւ եւ խիլայ ընդունեալ, պահէր խնամաւքն եւ ողորմութեամբն Աստուծոյ զգաւառս եւ զվաներս ի խաղաղութեան եւ այլոց գաւառակցացն բազում կարեկից եւ աւգնական լինէր։ Որոյ
աջն անեղին եւ բազուկն հզաւրին Աստուծոյ հովանի եւ պահապան լիցի ի
տուէ եւ ի գիշերի աստուածասէր եւ բարեսէր ամուսնաւն Խոյանդխաթունին
եւ ամենայն հեծելազաւրացն, քաղցրասցի նմա աչք բռնաւորաց եւ մեծամե324
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ծաց եւ թշնամիք նորա, առաջի նորա յամաւթ եւ նկուն լիցին եւ իբրեւ
զԿորխ եւ Դադան յանդունդս իջցեն, եւ ձեռք նորա հանապազ ի վերայ թիկանց թշնամեաց իւրոց. ամէն։
Աստանոր երեւեալ ի շնորհաց Հոգոյն Աստուծոյ ճգնաւոր ոմն միայնակեաց, աստուածահաճոյ վարուք պանծացեալ կուսակրաւն կարգաւորութեամբ ընդդէմ հանապազորդեան թշնամւոյն հանդիսացեալ, ի մանկութենէ
ժիր եւ հպատակ յամենայն աստուածային աւրէնսն եւ տարաշխարհիկ լինելով յամենայն ամի ի հեռաւոր քաղաքս յաղագս վաճառաշահութեան եւ
զմարմնաւորն առեալ հոգեւորին փոխանակէր՝ Ներսէս անուն, որ եւ մականունս Գնոց ստացեալ, վարժէր աստուածահաճոյ վարուք, ի չափ հասուցեալ
տայր յուսումն բանին սպասաւորութեան եւ այլոց բազմաց կարգակից եւ
արդիւնաւոր լինէր յաշխարհականս եւ ի վանականս եւ զամենայն ժամանակս իւր այսպէս անցուցանէր։ Եւ այսու ոչ բաւականացեալ զերանական
ձայնն լսելով, որ ասէ. Երանի որ ունի զաւակ ի Սիոն եւ ընտանի յԵրուսաղէմ, եւ ստացաւ զաստուածաշունչ տառս Սուրբ Առաքելոցն, զոր մեծ հռետորն եւ աստուածային հոգւովն լցեալ, Սարգիս աշխատասիրաբար մեկնեալ եւ ի սեղան ածեալ բարի կերակուր եւ քաղցր ըմպելի ոգւոց մարդկան,
զոր տեսեալ՝ Ներսէս միայնակեացս, յոյժ փափագմամբ եւ հոգեւոր
տրփմամբ ետ գրել զսայ ի հալալ վաստակոց եւ յաշխատութեանց իւրոց՝ յիշատակ աստի կենացս եւ մխիթարութիւն անձին եւ հանդերձեալ կենացն
կաշառ եւ բարեխաւս առաջի անաչառ Դատաւորին, որ եւ եղիցի իսկ։ Եւ ընծայեաց զսա մեծ եւ հռչակաւոր մայրաքաղաքին Տըփխեաց ի միաբանական
եղբայրանոցն որք ըստ Եզնկական վարուց կարգեալ կան, որոց անուանի
գլխաւորք են այսոքիկ/// 1 որոց աջն Անեղին հովանի եղիցի նոցա ի տուէ եւ
ի գիշերի։
Արդ, որք հանդիպիք աստուածային շնորհաւք լցեալ գրոցս Սարգսի՝ կամ
կարդալոյ կամ լսելոյ կամ աւրինակելոյ, յիշեսջիք սրտի մըտաւք՝ զՆերսէս՝
ստացաւղ սորա եւ զձեռասուն հոգեւոր որդեակն իւր՝ զՅակոբոսն եւ
զծնողսն իւր զբարի եւ զառաքինի վարիւք փոխեցեալսն ի Քրիստոս՝ զՇիրինշահն եւ զՏաւնիայն, զի ծառն ի պտղոյն ճանաչի, եւ զհարազատսն իւր՝
զԳրիգորն եւ զՅակոբն /// 2 եւ զքոյրն իւր եւ զայլ ամենայն արեան մերձաւորսն, եւ թողութիւն մեղաց հայցեցէք եւ. Աստուած ողորմի ստէպ զհետ
առաքեցէք, եւ յամենայն ամի շրջագայութեան ի կատարման գրոցս. Անբիծք եւ Քրիստոս Որդի Աստուծոյ ասացէք, զի աղաւթիւք ձեր եւ խնդրուածովք ողորմի Քրիստոս եւ փառաւորէ զՆերսէս եւ զՅակոբոս հոգւոյ որդեակն իւր եւ զծնողնն եւ զեղբարսն եւ զամենեսեան. ամէն։
Արդ, եղեւ սկիզբն սորա ի թվ[ին] ՉԿԶ (1317) եւ կատարեցաւ ՉԿԹ
(1320), յամսեանս Տրէ, որ է ապրիլ, յաստուածաբնակ եւ ի հռչակաւոր մե1
2

Երկու տող դատարկ է (Ցուցակ, էջ 642) ), (Ա. Ղ.)։
Մի բառի տեղ դատարկ է (Ցուցակ,անդ), (Ա. Ղ.)։
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նարանիս Յովհաննու վանք, ընդ հովանեաւ Սուրբ եւ աստուածունակ Կարապետիս՝ մկրտողի Տեառն մերոյ եւ հրաշափառ Կաթողիկէիս եւ կենդանարար Սուրբ Գրիգորիս, եւ այլ սրբոցս, յաթոռակալութեան եւ յառաջնորդութեան ուխտիս արեգակնափայլ եւ հրաշալի դիտապետ /// 1։
բ
26բ Յիշեա՛ Քրիստոս Աստուած, ի Քո միւսանգամ գալըստեանդ զստացող աստուածեան գանձարանիս՝ Ներսէս միայնակեաց եւ հարազատ նորին՝ զԳրիգոր եւ զծնաւղս նոցին. ամէն։
գ
51ա Յիշեա՛ Քրիստոս Աստուած՝ զհայր Թադէոսն, զբոկիկ ճգնաւորն՝
Ձագավանեցի եւ որ ինձ յոյժ երախտաւոր էր եւ մեղաց թողութիւն շնորհեա. ո՛հ եւ ինձ մեղսաներկ անձին՝ Սարկաւագ գրչակի։
դ
116ա Տէր Յիսուս ողորմեսցի Ներսէս միայնակեցին՝ ստացողի հոգեւոր
գանձիս եւ Սարկաւգ ծրողիս եւ ձեզ՝ կարդացողացդ եւ լսողացդ ամենայն։
ե
128ա Տէր Աստուած, Յիսուս Քրիստոս, ի Քո միւսանգամ գալըստեանդ
մեծապատիւ զարդարեա՝ զՆերսէս ստացող գրոցս եւ ծնողսն իւր՝ զԱմիրն
եւ զԱմիրբեկն, որ տարաժամ փոխեցաւ ի Քրիստոս եւ սուգ մեծ եթող ծնողաց իւրոց, որոյ ողորմի Քրիստոս. ամէն։
զ
143բ Շնորհաւք ողորմութեամբ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուս Քրիստոսի, որ հրաւիրեաց զմեզ յԻւր արքայութիւնն եւ ի փառսն, որով եւ ընդ որում
Հաւր միանգամայն եւ Հոգւոյն Սրբոյն, փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ յաւիտեանս եւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Շնորհք բարերար մարդասիրին Աստուծոյ յորժամ ծագեաց ի սիրտս սիրելեաց Իւրոց եւ լուսաւորեաց զմիտս եւ զխորհուրդս՝ արժանի լինել
աստուածեան պարգեւացն, ոմանք՝ աշխատութեամբ, ոմանք՝ աղաւթիւք,
ոմանք՝ ողորմութեամբ, ոմանք՝ արուեստիւք եւ ոմանք՝ արդեամբք յեկեղեցիս, որ է տուն Աստուծոյ եւ ի քահանայս եւ ի գրեանս, որ է շնորհք եւ
պարգեւք Հոգւոյն Սրբոյ եւ զարդք եւ պարծանք եկեղեցւոյ եւ լուսաւորիչ
եկեղեցականաց։ Որպէս եւ աստուածահաճոյ հայրս՝ Ներսէս միայնակեց,
աստուածաշնորհ այգի եւ բուրաստան տնկեալ ի մարմնի, հոգւոյն շնորհաց
աւթարան առնել զմշակսն, որք աշխատութեամբ այգեգործեն ի սմա, ընթերցմամբ եւ ընդունելութեամբ, վայելեն ի պտղոյ սորա, եւ որք վայելեն եւ
արդիւնանան ի հոգեւոր պտղոցս եւ զմայլին աստուածային գինեաւս,
աղա[ւ]թից եւ մեղաց թողութեան եւ յիշման արժանի արնեն՝ զճգնաւոր
1

Հիշատակարանը այստեղ կիսատ է մնում (Ցուցակ, անդ), (Ա . Ղ.)։
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միայնակեցն զՆերսէս՝ ստացող գրոցս, եւ զեղբայրն իւր՝ զԳրիգոր, եւ զհոգեւոր որդեակն իւր՝ զՅակոբոս, որ է սպասաւոր բանին, եւ զամենայն արեան
մերձաւորսն, հանդերձ ծնաւղաւք՝ Շէբանշահիւն ///1։ Եւ որք յիշէք սրտի
մտաւք եւ մեղաց թողութիւն հայցէք ի ժամ աղաւթից եւ ձեզ շնորհեսցի թողութիւն ի բարերարէն Աստուծոյ, որում փառք յաւիտեանս: Ընդ սոցին եւ
զմեղսամակարթ ծրողս՝ զՍարկաւագ Մոնոզոն իմովքն հանդերձ, զի յոյժ
երկնչիմ ի դատաստանէն, զի աղաւթիւք ձերովք լինի ինձ ողորմութիւն եւ
ձեզ. ամէն։
է
185ա Տէր Յիսուս, ողորմեա՛ ստացողի գրոցս՝ Ներսիսի ճգնաւորի եւ
ծնողաց նոցին, ընդ նոսին եւ բարեպաշտ՝ Ամիրին եւ Ամիրպէկին եւ Միախաթունին. ամէն։
ը
306ա Տէր Աստուած, Յիսուս Քրիստոս, բարեխաւսութեամբ սուրբ Պետրոսի եւ սուրբ Պաւղոսի եւ այլ ամենայն առաքելոցն ողորմեա՛ Ներսէսի եւ
Գրիգորին՝ ստացողաց գրոցս եւ ծնաւղաց նոցին եւ ձեռնասուն աշակերտին՝ Յակոբոսին եւ զերկնից արքայութիւնն եւ զանանց կեանսն պարգեւեա՝ նոցա. ամէն։ Ո՛հ եւ ինձ՝ եղկելի ծրողիս բարեխաւսեա՛ վասն անարժան
Սարկաւագիս եւ իմոցն, ո՛վ Սուրբ Պետրէ։ Զաստուածապատիւ ճգնազգեստ
քահանայն՝ զՀեթումն, որ է հոգեւոր եղբայրն իմ եւ յոյժ երախտաւոր անձին
իմոյ, յիշեցէ՛ք սրտի մտաւք յաղաւթս եւ զծնաւղսն իւր՝ զԴաւիթ եւ զՈսկետիկինն եւ զամենայն արեան մերձաւորսն, եւ որք յիշեք սրտի մտաւք եւ մեղաց թողութիւն հայցէք անկեղծ մտաւք, թողցի եւ ձեր յանցանքն առաջի
ահեղ Դատաւորին. ամէն։
թ
368բ Եւ արդ, եթէ ոք յաստուածասիրաց արժանի առնէք զաշխատութիւնս ի սմայ յիշատակի, որք ժառանգէքդ եւ աւգտիք, ահա կարաւտ եմք
յոյժ եւ արտասուաւք աղաչեմք եւ հեծեծանաւք մաղթեմք եւ հոգովս անկեալ
հայցեմք եւ սրտիւս խնդրեմք, յիշել զմեզ եւ ասել. Տէր Աստուած Յիսուս
Քրիստոս, ողորմեա՛ ստացողաց սորա՝ Ներսէս մենակեցին եւ եղբաւր իւր՝
Գրիգորին եւ ծնողաց նոցին եւ փառաց եւ պսակաց եւ երկնից արքայութեանն արժանի արասցէ ի գալստեան Իւրում. ամէն։
Ո՛հ եւ ես՝ եղկելի եւ բազմամեղ գրչակս՝ Սարկաւագս, անկեալ առ ոտս,
հայցեմ զի եւ զիմս աշխատութիւն ոչ առնէք անտես վասն սիրոյն Քրիստոսի, որ եւ յիշման արժանի արնէք զծնողսն իմ՝ զՋաւրանն եւ զՄարիանն եւ
զսպասաւորս մեր եւ որք յիշէք սրտի մտաւք եւ զԱստուած ողորմի ասէք, յիշեալ լիջիք եւ դուք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն։
1

Դատարկ թողնված, որի վրա այլ գրչությամբ. «զվերջի ստացողն զՆուրչայխաթուն» (Ցուցակ, էջ 643 ծանուցում), (Ա. Ղ.)։
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298
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (168)
Երեւան 7781

Գրիչ՝ Հայրապետ
Վայր՝ Արճէշի գաւառ, Արջրոյ վանք
ա
250բ Գոհութիւն եւ փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, որ ինձ՝ յոգնամեղիս պարգեւատրեաց բազում ողորմութեամբ Իւրով հասանել ի յետին
գիր սր[բ]ոյ Աւետարանիս, ոչ ըստ մեղաց իմոց, այլ ըստ մարդասէր եւ սովորակի Իւրոյ բարէգթութեանն, աւրհնութիւն Նմա եւ աւծելոյ Նորա եւ
Սուրբ Հոգոյն. ամէն, ամէն, եղիցի, եղիցի:
Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս յերկիրս Քաջբերունի, որ այժմ կոչի Արճէշ, ի
Սուրբ ուխտս, որ Արջրոյ վանք կոչի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս
եւ Սրբոյ կենսաբեր Նշանիս, ի յառաջնորդութեան կուսակրաւն եւ ճգնազգեաց կրաւնաւորի Ծերունոյ, ձեռամբ յոգնամեղի եւ յետին ի կրաւնաւորս
եւ յոյժ հարեալ ի խղճէմտաց Հայրապետ սոսկանուն [վարդապետի՞. որք]
հանդիպիք սմա, յիշեցէ՛ք ի Տէր եւ թողութիւն անջնջելի մեղաց իմոց հայեցէք ի Քրիստոսէ, նաեւ զեղբայրն իմ՝ զԱւետիս կրաւնաւոր զփոխեցեալն ի
Քրիստոս, եւ զծնողսն իմ յիշեցէ՛ք ի Տէր, աղաչեմ. նաեւ՝ զՈվաննէս կրաւնաւոր, որ բազում վշտաց մերոց եղեւ մխիթար, յիշեցէ՛ք ի Տէր, աղաչեմ։ Ի
թվ[ին] ՉԿԶ (1317)։ ||
251ա Ո՜վ եղբայր, թէ գիրս միայն հայիս՝ ունայն գտանիս, ապա թէ ի
զաւրութիւն բանին հայիս, ոչ ինչ է պատուական, որ արժէ զսա, ըստ առակողին։
Գիրս մնա,
Ձեռս գնա,
Դատիմ հոգովս,
Որ մեղաւք կայ,
Աւա՜ղ, աւա՜ղ, Ռ (1000) աւա՜ղ։
բ
Ստացող՝ Ջալիլայխաթուն1
251ա Ես՝ Ջալիլայխաթունս, որ ի ժամ մանգութեան եւ ի տղայական հասակի ըմբռնեցայ ի ձեռն մահու, եւ ժամանեցին պահանջողք հոգոյ իմոյ,
թողի զտուն իմ, թողի զժառանգութիւն իմ, թողի զհայրենիս իմ, լքի զկեանս
իմ, մերձեցայ ի դուռն գերեզմանիս, աւտարացայ ի սիրելաց իմոց, ի բարե1

Ավետարանը գրված է ի հիշատակ հանգուցեալ Ջալիլախաթունի: Հիշատակարանը
Ջալիլայի անունից կազմել է ձեռագրի գրիչ Հայրապետը (Լ. Խ., № 168., էջ 130,
ծնթ. 1)։
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կամաց եւ յազգականաց իմոց։ Կործանեցաւ հասակս կանգուն, անգաւ
բարձրամբարձ աշտարակս, խանգարեցաւ գեղեցկութիւնս, խաւարեցաւ լուսատեսիլ աչք իմ ի լուսոյ, խցեցաւ դրունք լսելեաց, լռեաց լեզուս արագ,
հատաւ բարբառ ի բերանոյս. առ Քեզ Տէր ||(251բ) ապաւինեցայ Արարիչ եւ
ստեղծիչ իմ. Դու փչեցեր յիս հոգի կենդանի եւ դարձեալ Դու աւանդեց[ա]ր
զհոգիս իմ առ Քեզ:
Ընգալ Տէր քաղցրութեամբ եւ ողորմութեամբ Քո զհոգիս իմ, զոր աւանդեցեր առ Քեզ, բարեխաւութեամբ անարատ ծնաւղի Քո՝ սրբոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնիդ եւ սուրբ Աւետարանիս, զոր ըստացայ յիշատակ
հոգոյ իմոյ առ Քեզ բարեխաւս ի յաւրն վերջին, յորժամ նստիս յաթոռ դատողական, եւ սպառին բանք, եւ թագաւորեն գործք։ Ընդ նմին եւ զծնողսն
իմ՝ զհայր իմ եւ զմայր իմ, եւ զքորքն իմ՝ զՆասապխաթուն եւ զԽէրխաթուն,
եւ զաւակս նոցա, եւ զամենայն ազգատոխմքն իմ. ամէն։ ||
252ա Արդ, ես՝ Ջալիլայխաթունս ոչ ունեի զաւակ եւ որ այլ մխիթարութիւն, ըստացայ զսուրբ Աւետարանս զաւակ ինձ եւ յոյս եւ փրկանք եւ
արձ[ա]նացուցի զսայ կտակ անջնջելի, զի կտակ յետ մահու հաստատուն է:
Աղաչեմ զամենեսեան եւ կողկողիմ ի դիմաց ամենեցուն եւ հողացեալ
շրթամբքս պաղատիմ առ ձեզ, իբր թէ կենդանի կամ ի կանկուն եւ ի գուջս
անգեալ առաջի ձեր եւ զոտս ձեր համբուրեմ, որք հանդիպիք սուրբ Աւետարանիս, մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ի Քրիստոսէ ինձ եւ ծնողացն իմոց: Եւ
ոք յիշէք զմեզ, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոս:
Դարձեալ, կրկին աղաչեմ զձեզ զիս յիշել, զի յերիտասարդական հասակի
եղեւ աւարտ կենաց իմոց ի մէջ մեղաց եւ ի մէջ մանգութեան, ա՜ւաղ, ա՜ւաղ, Ռ (1000) ա՜ւաղ:
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ՄԱՍՈՒՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԻ (169)
Երեւան 76

Գրիչ՝ Յոհաննէս
Վայր՝ Արծկէ անապատ
ա
168բ Զմեղապարտ գրիչս՝ զՅովհաննէս կրաւնաւորս, եւ որ անուամբս
միայն եւ գործաւքս՝ ոչ, ո՜վ եղբարք, աղաչեմ յիշեսջիք ի մարքափայլ յաղաւթս
ձեր։ Ուղղեալ է զաւրինակս զայս յԱղեքսանդրացւոց եւ յԵրուսաղեմացւոց աւրինակէ1։

1

Այս հիշատակարանը բացակայում է առաջին հրատարակության մեջ (Լ. Խ., № 169,
էջ 131), (Ա. Ղ.)։
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բ
Փառք համապատիւ եւ միասնական ||(169ա) Սուրբ Երրորդութեանն՝
Հաւր Աստուծոյ, ծնաւղի Միածնի Որդւոյ եւ արտաքս առաքողի Հոգւոյն
Սրբոյ, Որդւոյ Աստուծոյ՝ ծնեալ ի Հաւրէ անճառելի էութեամբ, ի վեր քան
զբան, նոյն ի պատճառ գոլ Հոգւոյն ըստ Հաւրն բնութեան, Հոգւոյն Աստուծոյ բըղխումն անհատաբար գոլ ի Հաւրէ եւ փառակից Որդւոյն Միածնի ինքեան միայն գիտելի որոշեալ ի միմեանց մերոց իմաստից: Բնութեամբ յաւետ անանջրպետ գոլ ի միմեանց, յորում բաժանումն որոշման ոչ է գտանել,
իսկ ըստ առանձնաւորութեան նոցին եւ ըստ դիմաց տարորոշ գոլով յերերաց, որ եւ հասարակութիւն դիմացն ոչ է իմանալ: Զի մի բնութիւն ասել՝
զերիսն դաւանեմք, ըստ առանձնաւորութեան դիմաց եւ զերիսն՝ խոստովանել զմի բանութիւն բնութեան նոցունց: Ճանաչեմք յամենայն գոյից արարածոց իւրոց ||(169բ) յերկնաւորաց անմահկան դասուց եւ ի ստոր եւ կացելոցս մարդկան բանական, մահկանացուացս նաեւ յայնց ոմանց, որ տարորոշ գոլ ի սոցունց, յաւիտեանս. ամ[էն]:
Գրեցի եւ հաստատեալ կառուցի, աւժանդակութիւն առեալ ի վերին զաւրութենէն, ի դէմս քարտենի, ըստ իմում կարութեան զբանս աստուածայնւոյն Սողղոմովնի աստուածաին հոգւով առլցեալ, ի թուականութեան Հայկազեան տոհմիս տոմարիս ՉԿԶ (1317)։ Ես՝ անպիտանս ի մանկունս եկեղեցւոյ Յոհ[աննէս] անուն գրեցի ըստ իմում տկարութեան եւ կարգեցի ի
դէմս քարտենի, ի գաւառիս Բզնունեաց, յանապատիս Արծկէու, ընդ հովանեաւ սրբոյ աստուածաբնակ խորանացս՝ ||(170ա) Սուրբ Սիոնի, եւ Մաւրս
Լուսոյ Աստուածածնիս, եւ Սուրբ եւ աստուածընկալ Նշանիս՝ պայծառ
անուամբ Սքանչելագործիս, որ իր կարողութեամբս հասա ի վերջ գրոցս։
Ո՜վ մանկունք Նոր Սիովնի, որք հանդիպիք ընթեռնուլ եւ մտաւք ճաշակեալ
յայսմ յոքնահամեան սեղանոյս, որք է ի պէտս կրթութեան մանկանց Նոր
Սիովնի, եւ զսոյն ընդունիք, եւ զառաջասացեալ՝ զԹադէոս աբեղայս, որ
փափաքանաւք եւ լի հոգւով եւ յաւժարութեամբ մտաւք ստացաւ զտառս
Աստուածայշունչս անջինջ յիշատակ իւրն, եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ամենայն
արեան մերձակաից իւրոց։
Բայց գրեցաւ սա ի սաստիկ եւ յընդիր աւրինակէ, ի վաղուց հետէ ստուգեալ եւ ճշմարտեալ ի նոյն պայմ||(170բ)անի, բանիւք եւ բառիւք եւ տառիւ
անթերի եւ անսղալ գոլով, զի թէպէտ եւ յաղագս մերոցս կարեաց ի սոյն
ձեռնարկեցաք, սակայն եւ առաւել եւս վասն աւրինակի եւ գաղափար այլոց
լինելով սա՝ ըստ յարմարութեան բանիցն: Զի ամենայն ոք համարձակ զայս
առցէ առ ի յայլ փոխելոյ, առանց երկբաութեան եւ կասկածանաց եւ զմեզ
եւ զծնողսն մեր ի խորոց սրտէ յիշեսցէ զԹադէոս աբեղա, որ ստացաւ
զգիրքս ի խալալ արդեանց իւրոց, յիշեսջիք առ բեւր բարեաց տուողն Քրիստոս Յիսուս, որում յաւէտ փափաքիմք հոգւով Նմին տեսութեան ի Հայր եւ ի
Սուրբ Հոգւին Նոցին, որ է աւրհնեալ եւ փառաւորեալ ընդ Հաւր եւ Սուրբ
Հոգւոյն յերիս յաւիտեանս յամենայն գոյից արարածոց իւրոց։ /// 1
1

Թերթ է ընկած (Ա. Ղ.)։
330

ՉԿԶ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1317

300
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Վենետիկ 2362 (1274), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Է, էջ 424

Յիշատակարան նախագաղափարի մասին
Գրիչ՝ Գէորգ
Վայր՝ Տարօն, Իննակեան վանք
ա
56 Գրեցաւ ճառս յամի Տեառն 1781 յուլիսի Ա (1), ի Տարօն գաւառի, ի
վանս Իննակնեան, ընդ հովանեաւ շնորհազարդ շիրիմի Սրբոյ Կարապետին
Քրիստոսի, ձեռամբ՝ Գէորգայ, ի հին օրինակդ գրեցելոյ ի թուականին Հայոց ՉԿԶ (1317)։
բ
83 Այս երկու ճառքս օրինակեալ եղեն ի Ճառգրքէ իմեքէ, որ էր գրեալ ի
թուականին Հայոց ՉԿԶ (1317), ի թագաւորութեան Տանն Կիլիկիոյ՝ Օշնի, եւ
ի կաթողիկոսութեան տեառն Կոստանդեայ, եւ ի յեպիսկոպոսութեան գաւառին Դերջնայ, եւ Բաբերդոյ տէր Սահակայ, որ զօրինակն ետ...

301
ՃԱՇՈՑ (170)
Երեւան 4760

Գրիչ՝ Թումայ
Վայր՝ Աւանս գիւղ
ա
309ա Փառք անսկիզբն եւ անժամանակ, երից, անբաւից, անհասից, կատարեալ անձանց Սուրբ Երրորդութեանն, որ հաւատով ճանաչի մինն յերիս
անձինս եւ երեքինն ի միաստուածութիւն ի կենդանեաց եւ յանշնչականաց
հաստատելոց վայելջական գոհաբանութեամբ ||(309բ) աւրհնութիւն եւ իշխանութիւն աժմու յաւիտենիս եւ յապագայ մշտնջենաւորին եւ յանկէտ յաւիտենից, յաւիտեանս. ամէն: Որ արժանի արար եւ ետ կարողութիւն մեղաւորիս՝ Թ[ու]մ[ա] գրչիս, հասնել ի վերջին եւ յաւարտումն մատենիս գերերջանիկ սրբոց առաքելոցս գործոց:
Արդ, այս աւրհնութենաբեր եւ հոգէհրաւէր, յուսալիր եւ իմաստապաճոյճ, անգին եւ անկորուստ աստուածաին եւ պատուական գանձուցս Գործոց սրբոց առաքելոցս սիրաբար ցանկացա ես՝ տէր Խաչատ[ուր] եպ[իսկոպոս], յիշատակ հոգոյ իմո, եւ ծնաւղաց իմոց, եւ հայրազատ եղբարց՝ Պապերոն եւ այլ եղբարցն՝ հանգուցելոց, եւ կացցէ հաստատ յիշատակ մեզ ի
դրան Սուրբ Աստուածածնին Հոգեաց վանից, որ եւ լիցուք մասնակից
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աղաւթից եւ պատարագաց ճշմարիտ մարմնոյ եւ արեանն Քրիստոսի։ Արդ,
աղաչեմ զմիաբան սպաւսաւորք Սուրբ Աստուածածնիդ Հոգեաց վանից, զի
յիշման եւ պատարագաց արժանի արասջիք՝ զտէր Խաչատուր վերադիտող
Հոգեաց վանից, զկնի ելից մերոց յաշխարհէ, զի եւ դուք յիշեալ եղիջիք
առաջի Քրիստոսի Աստուծոյ մերո, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
Եւ արդ, գրեցաւ Գործքս սրբոց առաքելոցն ձեռամբ յոգնամեղի եւ
անարհեստ գրչի՝ Թ[ու]մ[այ]ի, ի թվ[ին] Հաոց ՉԿԶ (1317), յամս աստուածապատիւ եւ հոգիաշնորհ տէր Զաքարէի Հայոց կաթողիկոսի Ախթամարա
Սուրբ Խաչի առաջնորդի, եւ ի վերադիտողութեան գերահռչակ Սուրբ ուխտին Վարագայ՝ տէր Պ[ե]տ[րոս]ի, հեզի եւ բարէսիրի, որոյ տացէ Տէր
Աստուած սոցա ժամանակս ընդ երկայն աւուրս. ամէն, ամէն։
Բայց գրեցաւ ի գեւղս, որ կոչի Աւանս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Յով[հաննու] Կար[ապետի] եւ Սուրբ Գրիգորի Հաոց Լուսաւորչի։
բ
268բ Տէր Յիսուս, ողորմի Նկարայ հոգոյն, որ սակաւ ինչ աւգնեց ի թուղթ
գրոցս. ամէն։
գ
295ա Ո՜, աստուածընկալ եւ շնորհակիր՝ սուրբ տէր Խ[ա]չ[ատուր],
զդատապարտեալս մեղաւք՝ զԹ[ու]մ[ա]յ գծողս յիշեա ի դրան Սուրբ
Աստուածածնիդ, զի սուրբ աղաւթիւք ձերովք ողորմեսցի մեղաւորիս։
դ
70բ Բիբ աչացս ծեանրացեալ է, բայց յետոյ խաւարի, զի ապականացու է1։

302
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԿԱԹՈՂԻԿԵԱՅ ԹՂԹՈՑ ՍԱՐԳՍԻ
ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ (171)
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 125-126 (Լիմ),
Հայկական կենտրոն, ք. Տուղանէ, Շվեյցարիա

Գրիչ՝ Թումայ
Վայր՝ ի գաւառս Վանայ քաղաքի,
Աւանս գիւղ
ա
Իսկ Էակն բնաւից...։ Արդ, այսմ հոգեւոր եւ աստուածային գանձարանիս
ցանկացայ ես՝ մեղուցեալ եւ անարժան աղախինս Քրիստոսի՝ Խէրիկտիկին՝
1

«բ», «գ», «դ» հիշատակագրությունները էջերի ստորին լուսանցքում են և չկան
առաջին հրատարակության մեջ (Լ. Խ., № 170, էջ 131-132), (Ա. Ղ.)։
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դուստր Վարդանայ, եւ զաւակն իմ՝ Ազիզտիկին, եւ Տիկնացտիկին...։ Ստացաք զսա յիշատակ հոգւոց մերոց...։ Տուաք զսուրբ գիրքս ընծայ Ստեփանոս Նախավկային, որ ի յՈստան քաղաք, յերկիրն ըՌշտունեաց, որ է հանդէպ լերինն Արտօսայ։ Արդ, մի՛ ոք հեռացուսցէ զսա ի դրանէ Սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային...
Բայց արդ, գրեցաւ ձեռամբ յոգնամեղի եւ անարհեստ գրչի՝ Թումայի
անարժան քահանայի, ի հայրապետութեան տեառն Զաքարիայի Հայոց կաթողիկոսի Աղթամարայ Սուրբ Խաչի առաջնորդի, եւ յառաջնորդութիւն գերահռչակ եւ Սուրբ ուխտին Վարագայ տէր Պետրոսի՝ հեզի եւ բարեսիրի,
որոյ տացէ Տէր Աստուած սոցա զժամանակս ընդ երկայն աւուրս. ամէն։
Բայց գրեցաւ սուրբ տառս ի գաւառիս Վանայ քաղաքի, ի գիւղս, որ կոչի
Աւանս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Յովհաննու Կարապետի եւ Սուրբ Գրիգորի
Հայոց Լուսաւորչի, որ են բարեխօս առ Տէր վասն մեր...։ Նաեւ զայլսն միանգամայն՝ զհանգուցեալսն առ Քրիստոս՝ զՅովհաննէս քահանայն մականուն՝
Պզտիկ երէց, զՀայրապետ, տարաժամ հանգուցեալ, Ստեփանոս՝ տարաժամ
հանգուցեալ, զԾէր՝ տարաժամ հանգուցեալ..., որք վախճանեցան ի ՉԿԶ
(1317) թուականին1։
բ
259 Տէր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, ի Քո միւսանգամ գալստեանդ եւ
յաշխարհակալ ատենի, ուր ամենայն բանք սպառի եւ գործք բարի թագաւորի, ողորմեա՛ հոգեւոր եղբաւր մերո՝ ընտրեալ քահանաի Ներսէսի՝ սուրբ եւ
մաքուր բեմբականի եւ ծնողացն իւրոց ամենի՝ Քուքին եւ Փոքրտիկնէ. եւ
թո՛ղ սոցա զյանցանս եւ դասեա՛ յարքա[յ]ութեան Քում հայրենի, ուր աջակողմեանքն են ի կարգի. ամէն, ամէն։
337 Քրիստոս Աստուած, արժանի արա՛յ Քոին Սուրբ արքա[յ]ութեանդ
զհոգեւոր հայր մեր՝ Ղազար, որ եւ բազում երախտիս կայ ի վերա ինձ՝ մեղապարտ գծողի սուրբ տառիս. եւ բժշկութիւն ցաւոց մեզ եղեւ ի ձեռաց եւ
աղաւթիւք սորա. Քրիստոս ողորմեսցի իւր հոգուն եւ ծնողաց իւրոց. ամէն։
570 Յայսմ աւուրքս որ զգիրքս կու գրէաք յՈստան քաղաքիս, վախճանեցան ի նմա. էրէց Դ (4) 2՝ Յովանն ու Ստեփանոս ու Հայրապետ ու Պզտիտ
էրէց. եւ Ծեր երէց, որոց Քրիստոս Աստուած ողորմեսցի հոգոց սոցայ յԻւր միւսանգամ գալուստն. ամէն. Եւ զայլ միաբան սպասաւորք Սուրբ Նախավկաիս
Քրիստոս Աստուած առողջ հոգով եւ մարմնով պահեա՛յ ի կամ ողորմութեան
Քո. եւ արժանի արայ զսոցայ արքա[յ]ութեան Քո, Քրիստոս Աստուած մեր.
ամէն, ամէն:

1
2

Մինչև այստեղ Ղ. Փիրղալեմյանի ընդօրինակությունն է, մնացյալը՝ ձեռագրից է (Ա. Ղ.)։
Այս և շեղված նախադասությունը` այլ ձեռքով (Ա. Ղ.)։
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գ
Ստացող՝ Խէրիկտիկին
19 Տէր Աստուած, ողորմեա՛ ստացողի սուրբ գրոցս՝ Խիրիկտիկնէն եւ
զաւակաց իւրոց՝ Ազիզտիկնէն եւ Տիկնացին եւ թո՛ղ սոցայ զյանցանս.
ամէն․ ընդ նմին, Տէր Յիսուս. ողորմեա՛ կարդացողացն եւ լսողացն. ամէն,
եւ ինձ՝ մեղապարտ գծողիս. ամէն, ամէն։ Տէր Յիսուս, ողորմեա՛ Ներսէս քահանաի, որ առաջնորդ եղեւ այսմ հոգեւորական բանի եւ միջնորդ:
153 Զստացող սուրբ գրոցս՝ զԽիրիքտիկին ծանրացեալ մեղաւք եւ անպիտան գտեալ յիշելո արժանի արասջիք աղաչեմ, ընդ նմին եւ զմեղապարտ
գծող գրոյս՝ զԹումա ծառա[յ]ակից ձեր։
445 Ողորմեա՛, Քրիստոս Աստուած, ստացողի գրոցս՝ Խիռիկտիկնա եւ
զաւակաց իւրոց եւ այլ արեան մերձաւորացն՝ Գրիգորոյ Սիմաւոնենց եւ այլոցն եւ թողութիւն շնորհեա՛ մեղաց նոցա. ամէն: Ընդ նմին ողորմեա՛, Տէր
Յիսուս, Ներսէս քահանաի, որ առաջնորդ եղեւ այսմ տառիս գծելո. ամէն:
Եւ ինձ՝ մեղուցեալ Թումաի գրչի, Քրիստոս Աստուած, ողորմեա՛ եւ կարդացողացն եւ լսողացն. ամէն, ամէն :
678 Զստացող սուրբ գրոցս զԽէրիքտիկին եւ զապաշխարող քոյրն իւր եւ
զթոռն իւր՝ զԱւագպարոն յիշեա՛, Քրիստոս Աստուած, յարքաութեան Քում:

303
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (173)
Թորոս Աղբար, հ. Ա, էջ 218
(Տիւրիկ, Սբ Աստուածածնի եկեղեցի)

Գրիչ՝ Վարդան
Վայր՝ Դարանու դաշտ, Խոռինանց գիւղ
Արդ, գրեցաւ եդեմաբուխ, քառավտակ աղբերս ոռոգանելով քառանկիւն
եւ քառագիր Աւետարանաւս զոլորտս տիեզերաց ըստ առաջնում ասացելոյ
մարգարէին Հոգովն Աստուծոյ։
Եւ արդ, աւարտեցաւ Աւետարանս աստուածաբան Մատթէոսի, Մարկոսի,
Ղուկասու եւ Յոհաննու, ի թվաբերութեանս յոբելեան տումարիս ՉԿԶ
(1317), ի փառս եւ ի պայծառութիւն սրբոյ եկեղեցւոյ, ընդ հովանեաւ Սուրբ
Աստուածածնիս, ի դաշտիս Դարանու, ի գեւղս Խոռինանց, ձեռամբ Վարդանայ աշխարհի իրիցու՝ յիշատակ ինձ եւ իմոցն՝ հաւրն իմոյ՝ Գրիգոր քահանայի եւ մաւր իմոյ՝ Աղբրացի եւ եղբարց իմոց՝ Մկրտչի եւ Աշխեն տիկնոջ։
Դարձեալ աղաչեմք զամենեսեան, որք հանապազ խաչակիր լեալ էք խաչելոյն Քրիստոսի եւ պտղաբերեալք արգասութեամբ պտղաւք ի կամս Աստուծոյ, յիշել զվարդապետսն մեր՝ զՅակոբ, [զ]Կարապետ, զՍտեփաննոս,
եւ զՅովհաննէս, եւ զծնաւղս իւրեանց, եւ զհարազատ եղբարս նոցա։ Եւ որք
կամակից եղեն սմայ ըստ իւրաքանչիւր կարի, Քրիստոս Աստուած փառաւորեալ հանգուսցէ զհոգիս նոցա ի խորանս սիրողաց իրոց. ամէն։
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304

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ (174)
Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 300-302
(Կամախ, Սբ Թադէոս առաքելոյ վանք)

Ստացող՝ Յովհաննէս
Վայր՝ [Կիլիկիա], Կրակայ գիւղաքաղաք
...Արդ, ես՝ տրուպս եւ եղկելի,
Յոհաննէս անուն իմ յորջորջի,
Որ ձեւ ունիմ քահանայի
Եւ ի բարեաց եմ խիստ հեռի,
Կենաց հացին փափաք ունի
Որ է Բան Տեառն իմ Յիսուսի
Յոյժ բաղձանաւք զսա գրել տըւի,
Ի գիւղաքաղաքն, որ Կրակայ կոչի,
Ընդ հովանեաւ Սուրբ Գրիգորի,
Ձեռամբ՝ Կոստանդին քահանայի
Եւթնհարիւր Հայոց թուի
Վաթսուն եւ վեց անցեալ ամի (1317)1,
Ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդի՝
Հայոց մեծաց հեղինակի (՞),
Ի թագաւորութեան Հայոց Աւշնի՝
Բարեպաշտի եւ յոյժ հեզի։
Արդ, ես նուաստ յամենայնի,
Ծնունդ մալեալ ժամանակի...
Հայցեմ արէք զիս արժանի
Յարտասուելոյն ժամանակի,
Ձեզ լսէ Տէրն բարի,
Թողցէ զյանցանս իմոյ պարտի,
Նաեւ իմոցն ամենայնի,
Փոխեալքն, որ կան եւ, որ լինի,
Եւ հաւրն իմ՝ Սիրունի,
Եղբաւր իմոյ՝ Առաքելի,
Եւ Կիրայի ճգնաւորի՝
Մաւր ըստ մարմնոյ մեր պանծալի,
Եղբաւրկանն իմ՝ Յոհաննէսի,
Եւ Մարուգէ կրաւնաւորի,
Եւ Յոհաննէս քահանայի՝
1

Ձեռագրում եղել է «Չ Հայոց թուի Կ եւ Զ անցեալ ամի» (Թորոս Աղբար, էջ 300), (Ա. Ղ.)։
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Զաւրինակն շնորհողի...
Բարեմիտ քեռն իմոյ հեզի
Եւ որդեկաց իւր ըստ կարգի՝
Վասլի եւ Յոհաննիսի,
Սիմէոնի եւ Առաքելի։
Տացէ նոցա Տէր կեանս բարի,
Երկայնաւրեայ՝ յայսմ աշխարհի.
Ապէնիազ Տէրն բարի
Ամենեցուն ողորմեսցի,
Եւ նման փառք յեկեղեցի...:

305
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Տ. Պալեան, Ցուցակ Կեսարիոյ եւ
Դանիէլի վանուց, 14, էջ 31

Գրիչ՝ Գրիգոր երէց
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք
ա
385բ Փառք...։ Չորքն աւետարանիչք զայս ամենայն գրով աւանդեցին
աշխարհի, որոց աստուածամուխ բանից գրել արժանի արար զիմս անարժանութիւն, քանզի սկսեալ կատարեցի զգիրս աւետանուն ի թուականիս
Հայոց ՉԿԶ (1317), ի թագաւորութեանն Հայոց բարեպաշտին Աւշնի եւ ի
հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ հեզի եւ ողորմածի, ի մայրաքաղաքս Սիս, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի, ձեռամբ անարհեստ
գրչի Գրիգորի մեղաւոր երիցու, ի խնդրոյ աստուածահաճոյ եւ առաքինաջան քահանային Կոստանդեայ, որ մականուն Սուրբ Դաւթեցի կոչի, որ
ստացաւ զսա յարդար վաստակոց իւրոց ի վայելումն անձին իւրոյ, եւ յետ
ելից՝ յիշատակ յաւիտեանս իւր՝ եւ իւրոցն ամենայնի։
բ
Ստացող՝ Կոստանդին քահանայ,
որ Սուրբ Դաւթեցի
Արդ, ես՝ ստացաւղ սուրբ այս տառի
Ջերմ հոգւով փափաքեցի
Եւ գրել ետու ի քարտիսի,
Յընթերցումն որչափ յաստի,
Եւ յետ ելից ժառանգ բարի,
Ինձ եւ իմոցն ի վախճանի,
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Նախ՝ Կոստանդին քահանայի
Որ մականուն Սուրբ Դաւթեցի
Լիցի եւ հաւրն եմ՝ Միխայլի,
Եւ մեծ մանուն իմ՝ Ալիծի,
Նաեւ ծնողի մաւր իմ՝ Երունի
Որ Մարեմթաղ վերաձայնի,
Եւ մեծ աղբարն իմ՝ Յակոբի,
Որ փոխեցաւ ի հանգըստի,
Յայս կենցաղոյս որ անցանի,
Յանանցն, որ կայ միշտ եւ պահի,
Եւս ամուսնոյն եմ տիրուհէ,
Որ Շահանդուխտ անուն ասի
Եւ հարազատ եղբաւր նորին՝
Ննջեցելոյն Յոհաննիսի։
Արդ, ով մանկունք Նոր Սիովնի,
Հայցեմ սիրովն Յիսուսի,
Զմեզ առնել միշտ արժանի,
Զհոգիքս մեր պատարագի,
Եւ ի ձեռն ում իսկ սա անկցի,
Տեսլեամբ կամ գիր գաղափարի
Յիշել մաղթեմ անըսխ///
գ
112բ Ով անըսկիսբըն ծոցըդ բան,
Որ ծաղկեցար յազգըս մարդկան,
Եւ մեզ զշնորհըս քո շրթան
Հեղեր աւրհնեալդ յաւիտեան։
Դու զստացողըս քո տառի
Եւ զյարդարաւղ այս մատենի,
ԶԿոստանդին տէր քո հաւտի,
Գրեա յերկնային գիր մատենի,
Եւ զեղկելի գրիչս Գրիգոր1։

1

Երկու բանաստեղծական հիշատակարանները (բ, գ) հրատարակված են միահար
տեքստով (Ցուցակ էջ 31), (Ա. Ղ.)։
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306
ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ
ԳՐԻԳՈՐԻ ՆԱՐԵԿԱՑՒՈՅ (172)
Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 419
(Տիգրանակերտի սբ. Սարգիս եկեղեցի)

Վայր՝ Որնոյ գաւառ, Բատաւնց գիւղ
Գրեալ ի թվ[ին] Հայոց ՉԿԶ (1317), ի գաւառիս Որնոյ, ի գեաւղս, որ կոչի Բատաւնց, ընդ հովանեաւ Սուրբ Գրիգորի եւ Սուրբ Յակոբայ, յառաջնորդութեան տէր Գրիգորի՝ հեզի եւ խոնարհի եւ մեր իշխեցողի։ Այլեւ զճարտասան քարտուղարն՝ զԱստուածատուր կրաւնաւորն, զարծարծիչ տառից
եւ զնիւթ շուշանաց մատենից, զխրատիչն իմ... յիշեսջիք...։ Ետ գրել Գրիգոր
կրաւնաւորն...1

307
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՊԱՏԱՐԱԳԻ
Երուսաղէմ 1141, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 226-227
(Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 126)2
(1356 թ.)

Գրիչ՝ Յովհաննէս
Վայր՝ Կիպրոս կղզի,
Մաղուսա քաղաք
664 Աւրհնութիւն գոհութիւն, փառք եւ երկըրպագութիւն՝ Հաւր եւ Որդոյ
եւ ամենասուրբ Հոգւոյն, Երրորդութեան եւ միաստուածութեանն այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից, որ ետ զաւրութիւն տկարիս ժամանել ի
կատարումն գրիս։
Գրեցաւ գիրքս այս ձեռամբ անիմաստի մեղուցելոյ Յովհանիսի՝ սպասաւորի աստուածային բանի, ի թուականիս Հայկազեան սեռի ՉԿԶ (1317), ի
Կիպրոս կղզի, ի դուռն Աստուծոյ մաւրն տաճարին Աստուածածնին, որ է
վանք, որ կոչի Կանչուոր, ի քաղաքիս Մաղուսա։
Եւ արդ, աղաչեմ զամենեսան, որք հանդիպիք եւ վայելէք յընթերցումն, ի
1
2

Հիշատակարանն իր արդյան վիճակում անդամահատված ու համառոտված է հրատարակչի կողմից (Լ. Խ., № 172, էջ 133, ծնթ. 1)։
Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է միայն գրչության հագամանքները
պարունակող մի քանի տողանոց հիշատակարանը (№ 175) հետևյալ ծանոթագրությամբ «Սույն հիշատակարանը Փիրղալամյանը քաղել է ոչ անմիջապես ձեռագրից, մեր կողմից փակագծի մեջ առած ծանոթագրությունը, հավանաբար, Փիրղալամյանն ինքն է ավելացրել» (Լ. Խ., № 175, էջ 135, ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։
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լուր, եւ կամ ի յաւրինակել, եւ ի վայելել գրոցս, թողութիւն մեղաց հայցել ի
Քրիստոսէ յուսոյն մերոյ, անարժանիս՝ Յովհանիսիս եւ ծնողաց մերոց, եղբարց, քուերց եւ ազգատոհմից, վարդապետաց մերոց, երախտաւորաց եւ
հոգեւոր եղբարց եւ ընկերակցաց եւ ամենայն քրիստոնէից։ Եւ որչափ մաղթէք Տէր ողորմայիւ, նոյն ինքն Տէրն եւ Ողորմածն, ձեզ ողորմեսցի ի միւսանգամ գալըստեանն Իւրոյ։
Եւ աղաչեմ ոչ լինել մեղադիր վասն սղալանաց եւ անարհեստ գրիս, զի այս
էր կար մեր։ Որով եւ Աստուած զնոյն պահանջէ յամենեցունց զբարիս, ոչ ըստ
բազմութեան կամ սակաւութեան, այլ ըստ բարի եւ յաւժարութեան կամացն։
Եւ զի յոյժ փափագէի գտանել զՄեկնիչք Պատարագին զսրբոյն տեառն
Խոսրովոյ եւ զտէր Ներսէսի, եւ յորժամ գտի զոր խնդրէի, թէպէտ եւ յանդգնութիւն թուէր, այլ եդի ի մի տեղի զբնաբանն իւրաքանչիւր Մեկնչաւն,
վասն խնդրողացն եւ մեզ առձեռն պատրաստ գտանելոյ։
Եւ զի յաչաց լուսոյ նուազել էի ըստ մարմնոյ որպէս եւ հոգւոյ, եւ գտի
հայթայթել աչքապակի1, որ աւգնական եղեւ բնական վատելոյն, զոր հիացման արժանի է գտողացն, որ են ֆրանգ, եւ այնիւ աւարտեցի զգիրս։ Եւ
ամենայն ոք, որ ի լուսոյ պակասել է եւ պատահէ ապակոյն յոյժ ձեռնտու լինի նմա ի կարդալ եւ ի գրել, զոր տեսաք յայտնի ի բազումս եւ փորձիւ եւ
անձամբ կատարեցաք։
Եւ այս շնորհիւ Աստուծոյ Հաւր եղեւ եւ Որդւոյ Նորա Միածնի՝ Յիսուսի
Քրիստոսի եւ փառակից Հաւր եւ Որդւոյ ամենակարող եւ կենդանարար
Սուրբ Հոգւոյն, որ է աւրհնեալ, գովեալ, փառաւորեալ եւ երկրպագեալ յաւիտեանս յաւիտենից։

308
ԱՒԵՏԱՐԱՆ2
Բրիտանական թանգարան 13 (Or. 2628), Ֆ. Կոնիբիր, Ցուցակ, էջ 20

Գրիչ՝ Աստուածատուր երէց
250բ Փառք...։ Աւարտեցաւ... Աւետարանս... ի թուիս ՉԿԶ (1317) ձեռամբ ամենամեղիս՝ Աստուծատրո սուտանուն իրիցուս... յիշեսջիք զմեղաւորս եւ զվարդապետսն իմ՝ զՊաւղոս քահանայ, զփոխեալն ի Քրիստոս, եւ
զԱստուածատուր կրաւնաւոր, եւ զՍարկաւագ, ընդ նմին՝ զսրբասէր քահանայ զՍտեփանոս, որ ուսոյց ինձ զգիրս, ընդ նմին՝ զսրբասնեալ քահանայ
զՅոհանէս, որ ընգերեաց ինձ ի գործն Աստուծոյ եւ զծնողսն իմ՝ զՅոհանէս
եւ զՏիկինմայրն, եւ զԵսաի քահանայ, որ զաւրինակն շնորհեաց։
1
2

Սա ակնոցի առաջին հիշատակությունն է հայկական գրավոր աղբյուրներում (՛Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակարանը եղել է 1327 թվականի տակ,
քանի որ թվականի շփոթմունք է եղել՝ արտագրվել է «ՉՀԶ» (Լ. Խ., № 259, էջ 205),
(Ա. Ղ.)։
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309
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Նոր Ջուղայ 285, Ս. Տէր-Աւետիսեան,
Ցուցակ, հ. Ա, էջ 491

332ա Փառք եւ պատիւ...
Արդ, որ աւ[գտիք] /// 1 թողութիւն ի /// ||(332բ) [խնդրեմ] յիշեսցէ արքայու/// Թվին Հայոց ՉԿԶ (1317) /// սուտանուն կրաւնաւորս /// ան կոչի։ Խոշորութիւն /// [սղալանա]ցն [ան]մեղադիր լերուք, զի [այսքան] էր կար մեր
եւ Աստուած ձեզ եւ /// եղիցի2։

1
2

Թերթի մի մասը կտրված է (Ցուցակ, էջ 491):
332բ էջը ջրով լվացված է և անընթեռնելի (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։
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310
ԹՈՒՂԹ ՊՕՂՈՍԻ ԵՒ ԵՍԱՅԵԱՅ ՄԱՐԳԱՐԷԻ (178)
Ե. Լալայեան, Գողթն, «Ազգագրական Հանդէս», գիրք XII, 1905 թ., էջ 163-164

Գրիչ՝ Յակոբ
Վայր՝ Վարագա Սբ Նշան
Արդ, յամս վերադիտութեան երջանիկ հոգեւոր տեառն Զաքարեայի Հայոց դիտապետի եւ յառաջնորդութեան սուրբ ուխտիս՝ հոգէկիր վեհիմաստ
հովւապետի տեառն Պետրոսի եւ նորին [հարազատի] ՝ Յովասափի, գրեցաւ
տառս աստուածային, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Նշանիս Վարագայ, յոյժ տառապանաւք եւ նեղութեամբ, ձեռամբ մեղապարտ եւ անարժան կր[աւնաւոր]ի
Յակոբի, ի թուիս Հայկազնեան տումարիս եւթնհարիւրորդի վաթսներորդի
եւթներորդի (1318), յայսմ ամի, որում ծփի ամենայն երամք քրիստոսափառաց ի շնչմանէ նետողական ազգին Ղարբանդաղուլն ղանի. փչելով ի նա
սատանայ հարկ հրամայեաց առնուլ յամենայն քրիստոնէից վասն հաւատոցն, որ ի Քրիստոս եւ նշան կապոյտ հրամայեայ կարել ի վերայ թիկանց
հաւատոցն եւս աւելի կրաւնաւորացս հարկ առնուին առանց ղանի հրամանին։ Յետոյ երիցս երանեալ երջանիկ հայրապետն Զաքարիայ հետ ղանին
գնացեալ մինչեւ ի Բաբելոն ամ մի ողջոյն, եւ առլեխ1 առեալ ի նմանէ
զկրաւնաւորքս եւ զքահանայսն ազատեաց ի հարկապահանջութենէ, այլ
յաշխարհականացն եւ ի տղայոցն առնուին։ Որոնց զարդիս խաղաղական
կենաւք շնորհեսցէ նմայ Տէր եւ իւրոցն ամենայն եւ գեշիցն (՞) յիշատակ
աւրհնութեամբ ի Քրիստոս։ Եւ յայսմ ամի գարունն առին զհարկն եւ աշունն
ղանն մեռաւ։ Եւ այլ եկին, ոմն անուն՝ Աղլաղու, Սինթամուր եւ Հասանթամուր ՌԳՃ (1300) մարդով եւ կրկին հարկ առին՝ յոյժ անչափ, եւ ոչ ոք ընդդիմացաւ նոցա։ Եւ վանօրայքս, որ ազատ էին, զոր ըմբռնեցին անհնարին
տանջանաւք չարչարեցին եւ անչափ տ[ու]կ[ա՞տ] առին. մանաւանդ սուրբ
ուխտս մատնեաւ ի ձեռս նոցա։ Յանկարծակի գաղտաբար եկին յերեկունն
եւ ամենեքեան փախեաք, եւ զորս ըմբռնեցին՝ անհնարին տանջեցին, որ ոչ
կարեմք պատմել. եւ քաղաքի տաճկնին բազում ինչք տուին եւ հազիւ թափեցին ի ձեռաց նոցա։ Եւ այլքս, որ փախեաք, այլ չիշխեցաք դառնալ ի
վանքս, զի հանապազ՝ զտիւ եւ զգիշեր, ի խնդիր ելանին մեզ, եւ մեր ահաբեկեալք ի նոցանէ. ահիւ եւ դողութեամբ կէաք զցայգ եւ զցերեկ ի սուրբ լերինդ, ի խորշս եւ ի ծերպս վիմաց, եւ նոքա ամեն աւր գային. եւ զե1

Իմա` ալեխ- ярлык - հրովարտակ (Լ. Խ., № 178, էջ 138, ծնթ. 1)։
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կեղ[եց]եաց դռներն եւ զխեցերոյն զամէն բացին, եւ յաւարի տարան զինչ
որ գտան։ Բայց Սուրբ Յովաննիսա դուռն միայն մնաց, վասն զի ճգնազգեաց փակակալս մեր՝ Ղազար կր[աւնաւոր], զահ եւ զերկիւղ ի բաց եդեալ
եւ յեկեղեցին կացեալ բազում աւուրս, եւ Սուրբ Նշանն՝ պահեաց զնոսա, եւ
ափշեցոյց զսիրտս այլազգեացն, որ ոչ մաքառեցան ընդ դուռն երկաթի։ Եւ
այլ բազում վիշտ, եւ նեղութիւն, եւ տառապանք կրեցաք յամենայն դիմաց՝
յամարանի եւ ի ձմերանի, փախստեայ լինելով եւ բացաւթեայ կելով ի սուրբ
լերինդ՝ եւ այլ դժնդակ նեղութիւն, որ ոչ կարեմք պատմել. եւ մեք ամէն
կրաւնաւորքս1, կամ աւելի, երիցս երանեալ առաջնորդաւս մերով՝ տէր
Պե[տրոսիւ], որ ոչ եթող վարատել մի՛ ոք ի մէնջ, որոց զարդիս խաղաղական կենաւք. շնորհեսցէ սոցա Տէր Աստուած միաբան ուխտիս, եւ զելիցն յիշատակաւ աւրհնութեամբ ի Քրիստոս։ Եւ մեք բազում ժամանակս զայս նեղութիւնս կրելով եւ առաւել քան զսոյնս, եւ առ սէր Սուրբ Նշանիս եւ ի սա
ապաւինելով, ի սուրբ ուխտէս ոչ հեռացաք, քաղաքն եւ երկիրս ամեն այսր
անտր փախեան, լուր մարդատատան մնաց, եւ մեք ի տեղս հաստատուն
կացաք վասն Սուրբ Նշանի սիրոյս։

311
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (180)
Երեւան 7575

Գրիչ՝ Յակոբ կրաւնաւոր
Վայր՝ Բերկրի քաղաք
243ա Փառք անեղ Բանին Աստուծոյ. ամէն: ||
243բ Երիցն ի մ[ի]ում կատարեալ անձնաւորութեամբ եւ միաւորեալ
ըստ աստուածութեանն, եռահրաշ, անբաժանելի եւ անքակ տէրութեանն,
միասնական Սուրբ Երրորդութեանն, փառք եւ աւրհնութիւն եւ երկրպագութիւն, ի գոյից բնաւից յիմանալեաց եւ ի զգալեաց։ Գծագրեցաւ վսեմական,
անբաղդատելի, ամենանուշակ աստուածահրաշ եւ գերափայլ տիեզերալուր
եւ չորեքծագեան, մշտահ[ոս վ]տակս քառաբուխ ի պէտս ծարաւեալ Քրիստոս աստուածադաւան ժողովրդեան յաղագս փրկութեան իւրեանց, որ կերակրէ եւ արբեցուցանէ զհոգեւոր եւ զերկնային հացն անմահութեան եւ
ջուրն կենաց յեդեմական վտակացն ի զովացումն եւ ի խրախութեանն պասքեալ անձանց խնդրողաց։ Եւ է սա ուրախութիւնն տրտմեցելոց, բժիշկ՝ հիւանդաց, քաւիչ՝ մեղաց, լոյս՝ խաւարելոց, լուծիչ՝ ||(244ա) կապելոց, ազատիչ՝ գերելոց, դաստիարակ՝ մանգանց, սփոփանք՝ երիտասարդաց, պսակ՝
կուսանաց, հաստատութիւնն՝ ծերոց, կենդանութիւնն՝ մահացելոց, սաւսա1

Ըստ երևույթին հրատարակիչն անուշադրությամբ բաց է թողել կրոնավորների
թիվը արտահայտող տառանիշը (Լ. Խ., անդ, էջ 139, ծնթ. 1)։
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փումն եւ հալածիչ՝ դիւաց եւ սրբիչ ամենայն ախտացելոց եւ անմահութիւնն
կենաց պարգեւեսցէ ամենեցուն, որք հաւատով եւ յուսով դիմին ի սա, եւ
կատարեսցէ Քրիստոս Աստուած ի ձեռն սուրբ հրամանիս այս ամենեցուն
զպէտս, ըստ այնմ թէ. Ո՜ կին, մեծ են հաւատք քո, եղիցի քեզ որպէս եւ կամիս, եւ թէ ոք խնդրէ՝ առնու եւ որ հայցէ՝ գտանէ եւ որ բախէ՝ բացցի նմա:
Եւ արդ, գրեցաւ սա ի թուականութեանս եւթնհարիւրերորդի վաթսներորդի եւթներորդի (1318), ձեռամբ Յակոբ կրաւնա[ւորի], ի թագաւորութեան ղան Աբուսաիտի, ի հայրապետութեան տեառն Զաքարիաի, ի քաղաքիս Բերկրի, ||(244բ) ի նեղութեան եւ ի դառն չար ժամանակի, որ կարի յոյժ
հալածումն կայր ի վերա քրիստոնէից յազգէ իսմաէլեան, որ հանապազ ոչ
դադարէին ի խնդրելո հարկս ի քրիստոնէից եւ ամենեքեան գրաւեալ
կա[յ]ին ընդ ձեռամբ նոցա, որպէս թէ կապեալք ի շխթայս, իբրեւ զՀինն Իսրա[յ]էլ առ փարաւոնիւ, եւ ոչ ուստէք ունին ակն փրկութեան, բայց միայն
զՓրկիչն մեր Քրիստոս, որ մերձ ընդ մերձ կորուսցէ զհալածիչսն քրիստոնէից, եւ քարագլխեսցէ թաւագլորելով զնոսա ի վիհն կորստեան, ըստ չարութեան իւրեանց եւ ըստ գործոց, եւ հաստատեսցէ զհաւատացեալս անուան
Իւրո ի հաւատս անսասանելի, մինչեւ ի սահմանեալ կէտ կոչման, եւ պահեսցէ
անսայթաք եւ անգթելի ի վերա վիմի հիման Մաւր մերո Նոր Սիոնի։
Եւ գրեցաւ սա ի քաղաքիս Բերկրի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Կարա||(245ա)պետի եւ Սուրբ Գէորգեա զաւրավարի, ի խնդրո երջանիկ եւ պատուական,
սուրբ եւ մաքուր առն, որոյ անուն՝ Սրավշահ կոչիւր, եւ ամուսնոյ իւրո, եւ
զաւակաց իւր, որ ստացաւ զսա ի հալալ եւ յարդար արդեանց իւրոց ի վայելումն եւ ի պահպանութիւնն անձանց եւ տանց իւրեանց, եւ զաւակաց իւրեանց՝ պարոն Ելբուղի եւ Խութլուբուղաի1, եւ յիշատակ բարի առաջի Աստուծոյ յաւուրն համառաւտի, եւ բարեխաւս իւրն եւ ծնաւղաց իւրոց առ
Աստուած եւ տրոհեսցէ զսոսա ի ձախայնոցն դասուէ ընդ առեալսն, զի մի
մնասցուք առ երկանի կամ ի մահճի: Այլ արասցէ որդիս լուսոյ և որդիս
տունջեան լինել արժանի երկնից արքայութեան ընդ սուրբս եւ ընդ սիրելիս
Իւր, լսել զերանաւետ բարբառն. Եկայք աւրհնեալք Հաւր իմո, ժառանգեցէք
զպատրաստեալն ի սկզբանէ զարքայութիւնն: ||
245բ Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք վերջին գրիս, յիշել ի
Քրիստոս զվերագրեալքս ի սմա յանուանէ, եւ մեղաց թողութիւն շնորհեցէք։
Եւ ինքն ամենակալն Աստուած՝ գթածն, ողորմածն, ամենեցուն ողորմեսցի՝
յիշողացտ եւ յիշելեացս, եւ յորս յիշէք՝ եղիջիք յիշեալ ի նոյն. ամէն։
ԶԴաւլաթ ապաշխարաւղ եւ զՄինա յիշեցէ՛ք ի սուրբ յաղաւթս ձեր։

1

Ստացողների անունները գրված են այլ ձեռագրով, գրչի կողմից դատարկ
թողնված տողերի վրա, մի հանգամանք, որ վկայում է, թե ձեռագիրը գրված է գրչի
ձեռներեցությամբ` վաճառահանման համար (Լ. Խ., № 180, էջ 144, ծնթ. 1)։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Փերա 8, Լ. Մինասեան, Ցուցակ Նոր Ջուղայի, հ. Բ, էջ 214-215

Գրիչ՝ Յոհաննէս քահանայ
Վայր՝ Բերկրի քաղաք
ա
244ա Փառք...։ ||(245ա) Եւ արդ, գրեցաւ սա ի թուականիս ՉԿԷ երորդի
(1318), ձեռամբ մեղուցեալ եւ անարժան քահանայ մեղաւոր Յոհանէսի, ի
սուլտանութիւն ազգին նետողաց Աբուսաիտ կոչեցելոյ, ի հայրապետութեանն տեառն Զաքարիայի, ի քաղաքիս Բերկրի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Կարապետի եւ Սուրբ Գէորգա, ըստ խնդրոյ երջանիկ եւ ընդիր եղբայրս սպասաւորաց տաճարիս Սուրբ Գորգո։ Եւ ես՝ Յոհանէս գծող, որ ստացա զսայ եւ
յարդար վաստակոց յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց։ Եւ ստացայ զաւակ ի
Սիոն եւ ընդանի յԵրուսաղէմ Վերին, եւ բարէխաւս առաջի Աստուծոյ, յաւուրն յառաւ[օ]տի, զի ազատիմ ի դժոխոցն եւ լինիմ արժանի երկնից արքայութեան ||(245բ) ընդ սուրբս եւ ընդ սիրելիս իւր, եւ արժան լիցիմ լսել
զձայնն, որ ասէ եթէ. Եկայք աւրհնեալք Հաւրն իմոյ, ժառանգեցէք պատրաստել ձեզ զարքայութիւն։
Ես՝ մեղաւորս Յոհաննէս սուտանուն քահանայ, որ գրեցի զԱւետարանս
առանց ուրուք աւգնականութեան, բայց յԱստուծոյ, եւ ետու Սուրբ Գորգուն՝ յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, զի որք կարդան կամ աւրինակեն, հանապազ յիշեն ի մեղսաքաւիչ պատարագն զիս եւ զծնողսն իմ։ Եւ ոչ ոք ունի
իշխանութիւն յորոց իմոց կամ փեսայից տիրութիւն առնել սմա, կամ գրաւել, այլ ետուղք զՍուրբ Գորգուն, եւ եթէ որք յանդգնեցին կամ ծախելով
կամ գր[աւ]ելով/// Յոհանէս մեղ[աւոր]։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք այսմ վերջին գրիս, յիշել յաղաւթս ձեր զծնողսն իմ՝ զԱւետիս եւ զԹամար եւ զամենայն արեան մերձաւորս, եւ Աստուած յիշէ զձեզ յԻւր արքայութիւնն. ամէն։
բ
Նուիրող՝ Յոհանէս (գրիչը)
246ա Ես՝ Յոհանէս որդի Աւետեայ, գրեցի զԱւետարանս իմով ձեռամբ եւ
կապեցի եւ ետու Սուրբ Գորգոյ ընձայ եւ նուէր. եւ ոք անորոշելի ի տաճարէս յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց՝ Աւետեայ եւ Թամարի, եւ որ յանդըգնին
որդոց իմոց կամ յազգականաց եւ մեկնեն զսա ի տաճարէս Աստուծոյ, ծախելով կամ գրաւելով, ի կեանս իւրեանց, եւ որք տիրութիւն առնեն եւ զեկեղեցիս ի լուսի պահեն եւ զգրիանքն յեկեղեցիս պահեն, աստուածային յԱստուծոյ եւ յամենայն սրբոց ի Սուրբ Գէորգայ եւ ի մէնջ։ ՉՀ (1321)։
344

ՉԿԷ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1318

Ես՝ Յոհանէս մեղաւոր ձեռնագրեց ի վերջին գնալս իմ ի քաղաքն Աստուծոյ յԵրուսաղէմ։ Եւ հաստատէ գիրս Աստուծով։
ԶՇահ միայնակեաց եւ զծնողս իւր աղաչեմ յիշել ի մաքրափայլ յաղաւթս
ձեր, զի սեռն սիրով եղբայրական եւ սէր անախտական եւ կատարեալ եցոյց
առ մեզ, եւ Աստաուծ զյիշողսդ յիշեյիք արքայութիւնն. եւ Նմա փառք. յաւիտեանս։

313
ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ ՓԻԼՈՆԻ ԵԲՐԱՅԵՑՒՈՅ
Երեւան 2104

Գրիչ՝ Մխիթար
Վայր՝ Ծործորու վանք
164բ Յորժամ գծագրեցաւ մատեան այս թուական Հաոց ՉՃԿԷ (1318) էր,
եւ թագաւոր Օշին, եւ կաթողիկոս տէր Կոստընդին, եւ բնակութիւնս Ծործորու վանք, եւ տեղոյս առաջնորդ՝ տէր Զաքարիայ, եւ վարժապետ եւ ուսուցիչ Յոհաննէս՝ ստացօղ գրոցս, եւ անուն գծողիս՝ Մխիթար։ Եւ որք յիշէքդ,
եւ դուք լիջիք յիշեալ ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որում փառք, յաւիտեանս. ամէն։

314
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵԱՆՆ ԴԱՆԻԷԼԻ
ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԾՈՐԾՈՐԵՑՒՈՅ
Երեւան 1187
(ԺԶ դ.)

Հեղինակ՝ Յովհան Ծոծրորեցի
Վայր՝ Արտազ, Ծործորու վանք
379ա Ոչ միայն մատեանք գրոցս, այլեւ մարգարէութիւնս, զի դարձաւ
գերին եւ եկն Տէրն վէմն հատեալ առանց ձեռին ըստ լրման Է-երորդացն, եւ
միշտ կատարի ի վերայ ամենայն ժամանակի մինչեւ ի գալ նեռինն: Եւ ի
Տեառն մերոյ յերկրորդ անգամ յերկնից որպէս ||(379բ) ետես ըստ նմանութեան Որդւոյ մարդոյ եկեալ ընդ ամպս երկնից, յորում եւ սուրբք զարքայութիւնն ժառանգեն եւ երգեն զբան մարգարէիս, թէ. Կատարեցաւ մարգարէութիւն Դանիէլի մարդոյն Աստուծոյ եւ ցանկալոյն Հոգւոյն Սրբոյ եւ հրեշտակաց ընտրելոց: Ընդ որում եւ մեզ լիցի մասն՝ անարժանի անձիս սակաւ
ինչ վաստակողի ի բանս սրբոյս՝ նուաստ Յոհանիսի Եզընկեցւոյ, որ եւ Ծործորեցի կոչեցելոյ, վայելել ի փառս շնորհեաց նորա՝ հանդերձ կրկին ծնօղօք ի գթութեանն Հօր ամենակալին եւ յաւեժախաղաց պարգեւս Որդւոյն
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Միածնի Յիսուսի Քրիստոսի Տեառն մերոյ, եւ յուխս սիրոյ մարդասէր Հոգւոյն Աստուծոյ, որում վայել է փառք անեզրական եւ պատիւ վայելչական եւ
գոհութիւն անվախճան, այժմ եւ միշտ։
Եղեւ աշխատութիւնս մեր ի նպաստաւորութենէ Հոգւոյ Սրբոյ եւ սրբոց
հարցն մերոց վարդապետացն առաջնորդաց Հիպողիտից, Եփրեմի եւ Վարդան վարդապետի եւ այլոց՝ ի թվիս Հայոց ՉԿԷ (1318), եւ ի մարդեղութենէ
ամաց Յիսուսի Քրիստոսի ՌՅ եւ ԺԶ (1316) ամին, գրեալ եւ յղկենալ ըստ
չափու տարազու մտաց մերոց, եւ կշիռ առ բանին եդեալ զՄեկնութիւնն ի
գաւառս հռչակաւոր Արտազ կոչեցեալ, ի վիճակ Սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածինս Ծործորու կոչեցեալ, ձեռամբ
նուաստ սպասաւորի Յոհանիսի Եզընկեցւոյ, ի խնդրոյ եղբօր մերոյ բանի
աշակերտելոյ Վարդան կոչեցեալ վարդապետի եւ յիշատակ ինձ՝ անարժանիս հոգւոյ եւ մարմնոյ, այլ եւ մեզ մասն եղիցի ընդ յիշման յիշեցելոյս անմոռաց յիշումն Արարչին. որում փառք յաւիտեանս. ամէն։
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Երեւան 9720

Գրիչ՝ Թոմա քահանայ
Վայր՝ Խոր[րդեանց] անապատ
215բ Փառք Քեզ Եղովա [սաբ]աւաւթ կոնիաքող եղովն, Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Շնորհիւն Աստուծոյ սկսա եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեցի զսուրբ
Աւետարանս ի թվականութեան Հաոց ՉԿԷ (1318), ժամսեանն Տրէ ԺԶ (16),
աւուր երկուշաբաթու, Ժ (10) երորդ ժամու հայրապետութեան տէր Յովաննե[սի]։
Փառք Հաւրն երկնաւորի եւ առաքողի եւ Քրիստոսի մարդասիրին եւ
առաքեցելոյ մխիթարչին եւ յերկնից իջողին եւ Վերնատան մտաւղին, դարձե[ալ առ Հաւր վերաց[ողին] եւ ընդ աջմէ Հաւր նս[տո]ղին եւ զմեզ
հնա[զան]դ պ/// եւ առ Հաւր զմեզ հաշտեցնողին:
Փառք փրկողին, անեղին եւ անմահին եւ երկնաւոր թագաւորին, որ արժանի արար զանարժանութիւնս իմ հասանել ի կատարումն աստուածահրաման Աւետարանիս։ Իսկ ես ճայրատել եւ ըստ արտուղել իբրեւ զուլնագողս, զիս յինքեանս խաբելով, ոչ սգամ վնասակար խառնուածոյն։ Իբրեւ
կապար անպիտան կոչեցա եւ արո ուրէք, արծաթ եւ ոսկի եւ պղինձ եւ
անագ ի միասին ||(216ա) զի մի զփքոց պս/// եւ ի մաշու /// [ա]սացից, քանզի զանձնէ զառաւել է ամբա[ս]տանութիւնս, յորմէ արտաքս անկա ոչ ըստ
բնութեան դիւրութեանն հաստատեսցիս եւ զաւրասցիս ի չնաշխարհիկն լի346
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նելոյ որ է սիր Աստուած եւ ես գաւսացե[ա]լ ծառս, որ ոչ կերակրաւ յամենիցն ստեղծողն, դարձե[ա]լ չորացաւ վայելչութեան տեր գեղոյ իմոյ, ի ճանապարհին տան սգոյ եւ դադրել զանգիր մատենի իմոյ, թէպէտ եւ ոչ ցանկալի տեսողաց, այլ յաղագս փրկութեան հոգոյ իմոյ եւ ծնողաց, համարձակեցա ծրել զսայ ի վարժումն մանկանց Նոր Սիոնի եւ [ի] պայծառութիւն
դասակարգութեանն սուրբ եկեղեցիցս, ընդ հովանեւ Սուրբ Գրիգորիս եւ
Սուրբ Սարգսիս, ի յանապատս Խո[րդեանց], ի սպառեալ ժամ[անակիս եւ
ն]ուազումն ամենայն վայելչութեանց աշխարհիս։
Ես՝ յետինս ի դասէ քահանական կարգէ Թոմա անուն, գրեցի զսուրբ Աւետարանս Փոքր Սարգիս վարդապետի Թեղենեցոյ։ Եւ գրեցաւ հրամանաւ եւ
արդեամբք Վարդապետ քահանաի, որ եւ բազում փափաքանաւք եւ սիրով
ետ գրել զսուրբ Աւետարանս վասն վա[յ]ելման կենաց իւրոց, եւ յիշատակ
իւր եւ ծնաւղաց իւրոց, եւ եղբարց եւ ամենայն արեանց մերձաւորաց։ Եւս
առաւել զհայր իմ՝ զՆիկէդիմէոս քահանա եւ զմայր իմ՝ Մամախաթուն, զամուսին<ին> իմ՝ Թամար եւ զաւակսն իմ՝ զՈստինէ եւ Բարսեղ, եւ զեղբարսն իմ՝ Քահանապետ, եւ Վարդան, եւ Աթանէս, եւ Երեմիա, եւ Դասիկ, եւ
Յակովբ, եւ Յոհ[ա]ննէս, եւ Բանասէր, եւ զքո[յր] իմ՝ Գրոց, եւ զհարսն իմ՝
/// 1ես եւ Սարգիս եւ Նա[գ]՞ինչ, զհաւրեղբայր իմ՝ Գամաղիէլ, Աստուածատուր, Սարգիս, Մխիթար, Անտրէաս, Սողովմոն, Թաթէոս եւ զուստերս եւ
դստերս նոցա։ Զքեռի իմ՝ Ովասափ, Խաչատուր, Սարգիս, մա[ւ]րաքոյր իմ՝
Հոռոփսիմի, Արկեւորի, Իկար, զհայրապապ իմ՝ Պետր[ո]ս, հանիկ իմ՝
Մհան, մայրապատ իմ՝ Դաւիթ եւ հանիկ իմ՝ Փրթուխան եւ Մայրանուն, զաներ իմ՝ Մխիթար, եւ Տէր եւ Աղբայրադեղ, Պռոշ, եւ զանքանչ իմ՝ Նրջիսգուլակ, զմիաբան իմ՝ Թամթի եւ զամենայն միաբանմն իմ։
Արդ, աղաչեմ զձեզ, որք աւգտիք ի սուրբ Աւետարանէս կարդալով կամ
ուսմամբ կամ աւրինակաւ, յիշեսջիք բարի մտաւք զոր վերագոյն գրեցաք
զստացաւղ սուրբ Աւետարանիս՝ զՎարդապետ քահանա եւ աս[աս]ջիք
բոլորով սրտիւ. Տէր ողորմեա՛ ի Քո ահաւ[որ գալստ]եանդ Վարդապետին
եւ ծնաւղաց իւր եւ եղբարց եւ հաւրեղբայրավց, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց. ամէն։
Եւ արդ, ես՝ մեղուցեալ ծրի[չ] /// աղաչեմ զձեզ երես ասաւղ մաղթանաւք
յիշել զմեզ եւ զծնողսն մեր եւ զեղբարսն մեր, եւ զմիաբան իմ եւ զհոգեւոր
հայրն իմ՝ Սեւիկ, եւ զուստերս եւ զդստեր եւ զամենայն արե[ա]ն մերձաւորս նորա միով Տէր ողորմա[յ]իւ, քանզի ձեզ փոքր է աշխատութիւնդ եւ
մեզ մեծ յոյս առ Քրիստոս, զի աւղաւթիւք ձեր արժանի եղիցուք գտանել
զքաւութիւն եւ զողորմութիւն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ
յամենայն արարածոց այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

1

Մի տող ջնջված է (Ա. Մ.)։
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բ
90բ Տէր Աստուած թողու զմեղք Թագոհոյ, ||(91ա) որ գաթայ եբեր. ով
կարդայք, Ամէն ասացէք, Աստուած ձերն թողու. ամէն1։
գ
Հիւսն՝ Գառնիկ
168բ Ով աւգտիք ի քառավտակ սուրբ Աւետարանէս, յիշեսջիք զԳառնիկս, զբազմամեղ հիւսնն, որ բազում աշխատեցաւ ի նիւթս սորա եւ մեղաց
թողութիւն հայցեցէք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, աղաչեմ։
դ
Գրիչ՝ Եփրեմ քահանայ
6բ Յանուն Աստուծոյ ես՝ Աստուածատուր, եւ ամուսին իմ՝ Էլթան, եւ որդին իմ՝ Ումեկ, միաբանեցաք՝ Վարդապետայ ու Քահանապետ քահանայիցն, Նիկոդիմոս քահանային որդեցն, փոքր մին շահ ուզեն յԱւետարանս
անցուցանք վասն հոգոց մերոց։ Վարդապետ խոստացաւ տարենն Ա (1)
աւր պատարագ զՏնաւրինեցաւ աւրն, որչափ որ Էլթանն կենդանի է իւր
մաւրն՝ Խաթունին էլնի պատարագն, երբ մեռանի՝ Էլթանին էլնի։ Որչափ
մեք՝ Վարդապետ ու Քահանապետ կենդանի եմք, մեք առնենք, մեր յանցման յետեւ, յով որ Աւետար[ան]ս անկանի, աւգ[տ]ի ու ժառանկէ՝ անխափան առնէ։ Կատարիչքն աւրհնին յԱստուծոյ, ով որ խափանէ՝ դատի յԱստուծոյ: Եւ զգրիչս՝ սուտանուն Եփրեմ քահանայ յիշեցէք ի Քրիստոս, եւ
Քրիստոս զձեզ յիշէ յԻւր արքայութիւն, զի կարող է Աստուած ի ձեռն այլում
ողորմութիւն առնել եւ յիշողքտ եւ յիշեցեալքս աւրհնին յԱստուծոյ. եւ
Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն:
ե
Կազմող՝ Ստեփաննոս սարկաւագ
68բ Զբազմամեղ կազմիչս՝ զՍտեփաննոս սակաւագս, որ կազմեց, յիշեսջիք՝ աղաչեմ։ Արդ, աղաչեմ զամէնեսեան, որք հանդիպիք այսմ քառավտակ
Աւետարանիս, յիշեսջիք զաշխատող սորա՝ զՎարդապետ քահանա, որ բազում աշխատութեամբ ստացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրոց, եւ ոչ ունելով
զաւակ եդեալ ի մտի զբան մարգարէին, որ ասէ. Երանի զունողացն զզաւակ
ի Սիոն, զորոյ եւ քահանայս այս՝ Վարդապետ զայս ի միտ բերելով ստացաւ
զսա յիշատակ իւրն եւ ծնողաց իւրոց։
Արդ, յիշեսջիք՝ զՎարդապետ քահանայն եւ զամուսինն իւր՝ զԹամար, եւ
մեղաց եւ յանցանաց թողութիւն հայցեցէք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ
է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
Գրեցաւ ի թվ [իս] ՉԿԷ (1318)։
1

Գրված է թերթերի ստորին լուսանցքում (Ա. Մ.)։
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զ
Ոսկերիչ՝ Ագիկ
114բ Շնորհիւն Աստուծոյ ես՝ Ագիկս ոսկերիչս ըսկսա կոստխել զսուրբ
Աւետարանս եւ կատարեցաւ կամաւն Աստուծոյ։ Արդ, աղաչեմ զամէնիսեան՝
յիշել զԱգիկս ի սուրբ յաղաւթս ձեր եւ զհարազատն իւրո՝ Կռուան։ Արդ,
աղաչեմ զ[ամէն]իսե[ա]ն ասասջիք բոլ[որ] սրտիւ՝ Քրիստոս Աստուած
ողորմի Ագիկին եւ ծնողաց իւրոց. ամէն։

316
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ՏՂԱՅՈՒԹԵԱՆ
Վիեննա 960, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ, էջ 549

Գրիչ՝ Աբրահամ քահանայ
Վայր՝ Խնուխս գիւղաքաղաք
ա
175ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն երից եւ միաստուածութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Գրեցաւ յԱւետարանս Տղայութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ եւ
զպատմութիւն սքանչելեացն, զոր արար մինչեւ ի կատարման հասակի Հօր
[յ]այտնեալ զաստուածութիւն եւ Հոգւոյն Սրբոյ, վկայեալ ի Յորդանան
գետ. Դայ է Որդի իմ սիրելի, դմա լուարուք, եւ Կարապետն Յովանէս մատամբ ցուցանէր. Ահայ Գառն Աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս աշխարհի։ Կատարեցաւ ախմարի ձեռամբ եւ անիմաստ պչգալիլ եւ խաբեբայ քահանայի՝
Աբրահամու, ի խնդրոյ աստուածասէր եւ աղօթասէր պարոն Լիպարտին եւ
դեռաբոյս զաւակի նորա՝ Նուատնին, ի վայելումն եւ ի վարժումն իւր եւ յիշատակ ննջեցելոց իւրոց։
Աւարտեցաւ ի թվականութեան Հայոց ՉԿԷ (1318), եւ ի թագաւորութեան
Հայոց 0շնի եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ, ի գիւղաքաղաքն,
որ կոչի Խնուխս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս։ Որք հանդիպիք
նմա, անմոռաց յիշեցէ՛ք զպարոն Լիպարիտն եւ զմեծ պարոնն, եւ զդեռայբուս զաւակն իւր՝ զՆուարտին։ Աստուած առողջութեամբ եւ վայելեալ տացէ զսայ իւր ընդ երկայն աւուրս, ի փառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.
ամէն։
բ
Ստացող՝ Պարոնտիրանց Յովանէս
21ա Բարեխօսութեամբ սուրբ Կուսին Մարիամու եւ ամենայն սրբոց
տուր առողջութիւն ստացողի սորա, ողորմեա՛յ Պարոնտիրանց Յովանէս
վարդապետի1։
1

Նման մանր հիշատագրություններ կան ձեռագրի 51բ, 8բ և այլ էջերում (Ցուցակ,
էջ 549, 2), (Ա. Ղ.)։
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317
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (179)
Երեւան 356

Գրիչ՝ պարոն Ազիաբէկ
ա
244բ Փառք յաւտեանս. ամէն: Ես՝ պարոն Ազիզբէկս վերըստին նորոգեցի զՄեծ մենաստանս Եղիվարդ[այ] եւ լիցի ծայրէծայր շինուածովք, այգաւք եւ բիւրաստանաւք: Եւ գայր իջանէր չորից վտակեաց աղբիւրեաց ի
լեռնէն Թեղենոյ աղբիւրն վանից, աղբիւրն Սպիտակ, աղբիւրն Գոմայձորոյ,
աղբիւրն Գանձակայ եւ զջուրն ձորոյն, որ ասի՝ Քարաշամ, եւ ոչ եղեւ բաւական: Եւ ապայ յետոյ բազում ջանիւ եւ աշխատութեամբ եւ ծախիւք ընչից
բերաք զջուրն ի Քասաղ գետոյ եւ հասուցաք ի մենաստանս Եղիվարդ վասն
հոգոյ իմոյ եւ ամուսնուն իմոյ՝ պարոն Վախախին, վասն շինութեան տեղոյս
եւ արեւշատութեան որդոց իմոց:
բ
Գրիչ՝ Ներսէս քահանայ
Վայր՝ Եղիվարդ
245ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, երիս անձնաւորութեանն, եւ
մի կա[տ]արեալ իսկութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն: Շնորհիւ
Տեառն սկսայ եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեցի ըզքառա[վ]տակ աղբիւրս ի լուսաւորութիւն մանգանց եկեղեցւոյ:
Քանզի սիրոյն արարչական,
Որ սերմանեալ ի Քեզ բնական,
Սայ զարթուցիչ ներբաւսական,
Հասող յաճումն արդիւնական:
Զհոգին մթին նսեմական
Զանկելս ի հողս այս նիւթական.
Սայ փոփոխէ լոյս պարզական,
Խառնէ ի գունդն անմարմնական:
Զմիտս անմաքուր աշխարական,
Որ ըստ ծովու ալեաց ծըփան,
Սայ վեր բերէ հըրոյ նըման,
Որպէս բընութիւնն է վերնական:
Զանձն սգածեալ եւ հոգեկան
Ի պատճառէ ինչ տրտմական
Սայ ներգործէ ուրախ||(245բ)ական,
Ի թաղծութեանցն հիւծական:
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Եւ որ արբեալն է թըմրական,
Ըմբող գինոյն յիմարական,
Սովաւ զարթնուն եւ սգաստանան,
Թէ ընթեռնուն մըտառակ[ան]:
Որք Աստուծոյ սիրոյն բաղձան,
Գերագունոյ լուսոյն ցանկան,
Սորին թեւաւք վերասլանան,
Մերձին ի տիպն անտեսական:
Եւ զփոքրագոյն անձն մարդկան,
Որ է բնութիւն ծառայական
Անտանելոյն եւ տիրական
Բնութեանն առնէ սա աւդարան:
Ըզծայրագոյնն բարձրութեան,
Որ ի յերկնից երկին բընական:
Սայ վեր բերէ խոնարհական,
Որք յԻւր անուն ժողովեցան:
[Ե]ւ զԱրարիչն հանրական,
Որով բոլոր էակք ստեղծան,
Սովաւ կոչել որդիք մարդկան,
Հայր ըստ շնորհի արժանացան1։
Արդ, գըրեցաւ սայ ի թվաբերութեանս Հայկազեան տոմարիս եաւթնհարիւր եւ վաթսուն եւ եաւթն (1318), ի խընդրոյ հրաշափառ եւ հաւատարիմ
ծառայիցն Քրիստոսի՝ պարո||(246ա)ն Ազիզպէկին եւ ամուսնոյ իւրոյ՝ պարոն Վախախին։ Սոքայ էին բարեպաշտ ծնողաց զաւակ եւ յազնուական ազգաց եւ տոհմից, կամարարք եւ հաճոյարարք Արարչին ամենայն եղականաց։
Եւ սոքա՝ բարեպաշտ տեարքս մեր, քաջ զաւրավարն ընդդէմ թշնամեաց
խաչին Քրիստոսի՝ պարոն Ազիզպէկն եւ բարեմ[իտ] զտիկինն մեր՝ բարձրավիզն ի ցանկութիւն Վաղխախ, ի մանգութենէ իւրեանց սնեալ եւ վարժեալք ամենայն բարեպաշտութեամբ, բըխէին ի բերանոյ իւրեանց զբանս
քաղ[ց]րաճաշակս ի լըս[ել]իս մարդկան, եւ զողորմութիւնս առ ամենայն
աղքատս, եւ զարդիւնս մեծագինս եւ գեղեցկատեսիլս առ ամենայն եկեղեցիս։ Եւ աջովն ամրածածուկ եւ սիրովն հայրախնամ վարէին զկեանս իւրեայնց, որպէսզի հաճոյ թվէր եւ յաչս եպիսկոպոսաց եւ վարդապետաց,
քահանաից եւ աստուածասէր իշխանաց, աւրհնութիւն, գովութիւն եւ փառս
մատուցանէին ||(246բ) տվողին այնպիսի [ի]մաստութեան մարդկան։ Եւ
վիշապն ահագին, բարձրացուցեալ զգլուխս իւր եւ պշուցեալ, հայէր ընդ
յանհաս բարեպաշտութիւնն նոցա, ճմլեցաւ սիրտ նորա եւ դէմս արարե[ա]լ, գայր սառսըմամբ ի վերայ նոցայ կլանել զնոսա։ Եւ հայեցեալ ի հե1

«ա» հիշատակարանը եւ «բ» հիշատակարանի բանաստեղծական մասը առաջին
հրատարակության մեջ բացակայում են (Լ. Խ., № 179, էջ 139-143), (Ա. Ղ.)։
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ռաստանէ, զհինք ախս ետես եւ փակաղակս ի վերա հինգ դրանցն, որ ի վերա մարմնո նոցա, եւ զհինգ սգա[յ]արանս նոցայ բեւեռեալս ի սէրն Քրիստոսի, ո՛չ կարաց մերձենալ առ նոսայ։
Էտես զաչս նոցա, որ միշտ հոսէին զվըտակս արտասուաց ի ժամանակս
աղաւթից եւ պատարագաց, եւ միշտ ի վեր հայել ի գլուխն իւրեանց ի Տէր
Յիսուս, եւ ոչ կարաց մըտանել ընդ նայ։
Էտես զբերանս նոցա պարկեշտս յաւելորդ ուտելոյ եւ ի խմելոյ, եւ որոշեալ յամենայն խեղկատականաց, յիշոցաց եւ ի բամբասանաց, եւ զձեռս
նոցա արգելեալս ի զրկելոյ եւ ի ծեծելոյ, այլ միշտ եւ անխափան առատ յողորմութիւնս աղքատաց, եւ զոտս նոցայ՝ յերթեւեկս աղաւթից, եւ ||(247ա)
զաւակաց նոցա ի լսել ըզպատուիրանն Աստուծոյ։ Եւ դարձուցեալ զդէմս
իւր ի նոցա պեղծն խենեշ, եւ ասէ. Վա՜յ ինձ, բազմադիմի սպառնալեաւք
եկեալ յաղթեցա ամաւթիալից, եւ ասէ պեղծ թշուառական. Արդ, գիտեմ
զինչ արարից, արկից զագահութիւն ի սիր[տ]ս ընդանեաց սոցայ, զի որոշեսցեն զսոսայ յարկաց իւրեանց. եւ արար այնպէս. տնկէ յառ նոսայ նախանձ, եւ պատերազմ յարոյց ի մէջ եղբարց նոցա, եւ հողմով դիւական տարուբերեր զնոսայ իբրեւ զնաւս ի հողմահար ալեաց։ Եւ նոցայ նախանձ արկել բանիւք բազմադիմ[ի] խոխողէին զնոսայ։ Եւ նոքայ զմտաւ ածեալս
զայն, որ առաքեալն հրամայէ, թէ. Ով մեկնեսցէ զմեզ ի սիրոյն Քրիստոսի՝
նեղութիւն, թէ անձկութիւն, թէ սով, թէ հալածանք, թէ մերկութիւն, զի սովորութիւն է Աստուծոյ փորձել զմարդիկ՝ թէ հարստութեա՞մբն կու սիրէ
զԱստուած, թէ աղքատութեամբն այլ կու սիրէ, որպէս զ[Յ]ոբ։
Եւ սոքայ՝ աստուածահաճոյ տեարքս մեր, որոշ<ել>||(247բ) եալ յամենայն ընչից եւ ոչ հատան յուսոյն, որ առ Քրիստոս, եւ համբերել ամենայն
հնարիցն սատանայի եւ ուռամբ հոգւոյն ջախեցին զգլուխն Բելիարայ։ Եւ
հայեցեալ ողորմածին Աստուծոյ, զի գըտան յաղթողք ընդդէմ թշնամոյն,
ապա ողորմագին աղետիւք ժողովեաց զնոս[ա] ի խնամքն արարչական եւ
եդ զթշնամիս նոցա պատուանդան ոտից նոցա: Եկեալ տեսին զբնակութիւն
նոցայ աւերեալ եւ կործանեալ, եւ զաւանս իւրեանց զԵղիվարդ՝ բնակութիւն աւազակաց. եւ կամակցութեամբ ամենակալին Աստուծոյ զամենայն
ըզպարտսն հատուցին եւ վերստին նորոգեցին ըսզսայ բազում տգնութեամբ եւ չարաչար վըտանկաւք, մի-մի ժողովել զցրուեալսն, բազում եւ յոլով աշխատութեամբ ծառայութիւն կատարելով մեծափառ տէրանց իւրեանց՝ մեծին Շահինշահի եւ Խոյանդզային, եւ հեզաբար եւ հնազանդաբար
շրջէին ընդ նոսայ, մինչեւ ամենայն դիմաւք հաստատեցին զմեծ մենաստանս զԵղիվարդ, շինել զամենայն քանդեալս։ ||(248ա) Եւ յետ այսր ամենայնի Հոգին Սուրբ շարժեաց ըզնոսայ, եւ սկսան արդիւնս մեծամեծս մի-մի
յաւելոյր աստուածատիպ շնորհ ողորմածութեանն եւ կամք շինութեան
զտունս հոգւոյ եւ մարմնոյ։
Քաղցրատես եւ ողորմագութ պարոնէքս մեր՝ Ազիզպէկն եւ Վախախն
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սկսան շինել վանս ի Կորդոյ, զուխտն Սրբոյն Յակոբայ, յանուն Սուրբ Առաքելոցն, եւ զարդարեցին զնայ մեծամեծ վաելջութեամբ, ստացան բազում
այգիս շուրջ զբնակութեամբն ուխտին։ Եւ զներքս եկեղեցոյն զարդարեցին
քանդակով, նաղաշութեամբ ձեւացուցին զպատկեր Ամենափըրկչին, եւ
զմաւրն իւրոյ՝ Աստուածածնին, եւ զառաքելոց, եւ զմարգարէից, միջնորդ
արարե[ա]լ զնոսա առ բարեգութն Աստուած։ Եւ մեծագին գրեանս ազգիազգի, եւ մեծագին սգեստիւք զարդարեցին զնայ, եւ արարին զնայ բնակութիւնս կուսանաց, եւ ետուն զամենայն պէտս սգեստից եւ կերակրոց, եւ ոչ
ինչ կարաւտք եղ[եալ] յամենայնէ, զոր ինչ պիտո էր՝ հոգեւոր եւ մարմնաւոր։ ||(248բ) Եւ բարեպաշտ պարոնն՝ Ազիզպէկ եւ աստուածասէր տիկինն
մեր՝ Վախախն ուրախութիւն եւ ցնծութիւն մեծ արարին բազում գաւառաց
եւ մեծ մենաստանիս Եղիվարդայ։
Գնացեալ ի Սուրբ ուխտն Աստուածընկալ եւ տեսեալ զգնացս ջրոյն Եղիվարդա աւերեալս եւ խոպանացեալ, որպէսզի թերեւս երեւէին հետք նորայ,
եւ աստուածային նախախնամութեամբն վառեալ սիրտ նոցայ եւ աջովն
ապէնիազ թագաւորին Քրիստոսի, զաւրացան եւ պն[դ]ե[ցա]ն իբր այր
զմէջ ի/// արիացան եւ ոչ հաշվելով զծախսն, ո՞րպէս զուարդուն հրեղէն,
տագնապէին՝ ոչ ունելով զհանգիստ եւ զքուն, ի տվէ եւ ի գիշերի։ Եւ շրջապատել զլեառն Արարատեան հասուցին զջուրն յորդառատ վըտակաւք փոյթընթաց յԵղիվարդ։ Եւ զդժվարութիւն սահմանացն, եւ զյոլով աշխատութիւնս, եւ զտուրս արվեստաւորացն, եւ զամենայն ծախսն ո՜վ կարէ ընդ
գրով արկանել։ Եւ զանհասանելի երկրաչափ զհեռաւորութիւն տեղոյ, որ ի
քաղաքէն Բրջնոյ մինչեւ Կարբի ոչ գը||(249ա)տանէին ջուր յարբունս մարդկան, եւ պապակէին անցորդք ճանապարհաց ի տապոյ յաւուրս ամարայնոյ։
Եւ ի գալ եւ ի մըտանել ջրոյն յանտաստանս մեր, վերստին նորոգեցան
ամենայն արմատք, եւ նորափետուր զարդարեցան եւ զըւարճացան ամենայն կենդանիք. մարդ եւ անասուն, թռչունք երկնից եւ գազանք զովանաին, զուարճանային եւ ուրախ լինէին, աւրհնէին, գովէին եւ փառաւոր
առնէին զԱստուած, եւ բազկատարած ձեռաւք մատնաղերս պաղատանաւք
խնդրէին ի տուողէն բարեաց ի Քրիստոսէ շնորհել զերկայն աւուրս, հանդերձ ամենայն ուրախութեամբ, բարեպաշտ պարոնացն մերոց՝ Ազիզպեկին
եւ Վախախին, կրկին կենաւք եւ երկու աշխարհաւք պահել զնոսա ամբողջ
եւ անխռով ի կամս ողորմութեան Նորայ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
Եւ յետ այսորիկ զաւրութիւն բարձրելոյն շրջապատե[ա]լ պահէր զնոսա
||(249բ) յամենայն հնարից սատանայի։
Արդ, վասն այսորիկ գրեցաք զգնացս վարուց նոցայ, զի բարի աւրինակ
էին բազմաց, նոյնպէս եւ ոյք յառնեն ի սոցանէ ծաղիկ դեռայբոյսք՝ արասցեն զվարս նոցայ եւ դարձեալ պատմեսցեն որդոց իւրեանց, զի մի կորիցէ
բարեպաշտութեան վարք նոցայ յաշխարհէ։
Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ մեղսասէր քահանայի՝ Ներսէ353
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սի, ի յԱյրարատեան գաւառիս, ի մեծ մենաստանիս, յԵղիվարդ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, եւ Սուրբ Գրիգորիս, եւ Սուրբ Յակոբիս, եւ այլ
միահամուռ սրբոց առաքել[ոց], հրամանաւ եւ արդեամ[բ]ք պարոն Ազիզպէկին եւ Վախախին, յիշատակ ինքեանց եւ ծնողաց իւրեանց՝ Աւագպարոնին եւ Թամարին, Խարասլանին եւ Ըռոզուքանայ, եւ զաւակաց իւրեանց, ի
ժառանգութիւն եւ բարեխաւս կենաց առ Քրիստոս՝ Թուխթանէ, եւ անդրանիկ որդոյ իւրեանց՝ Աւագին, Յոհանիսին, ||(250ա) Սարանդինօսին, եւս
Ասանթանէ, եւ ամենայն արեան մերձակայից՝ կենդանեաց եւ մեռելոց։ Որ
ետուն գրել ըսզսայ մեծաւ փափաքանաւք ի հալալ արդեանց իւրեանց, եւ
պատուեցին զսայ ոսկով եւ արծաթով, եւ ընձայեցին ըզսայ Սուրբ Առաքելոցն, զի լիցի բարեխաւս եւ յոյս պարծանաց առ Քրիստոս յաւուր մեծի հրապարակին, զի ընկալցին զսուրբ Աւետարանս ի գիրգս իւրեանց բարեպաշտ
իշխեցողք[ն] մեր, եւ տարել ընձայեսցէն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, եւ նայ
տարել ընձաեսցէ զնոսայ երկնաւոր Հաւրն ասելով. եթէ. Ունին զբանս իմ
ընդ յիւրեանս. եւ նայ դասեցուսցէ զնոսայ յանսպառ ուրախութիւնսն զի
գրեալ է թէ. Ուր ես եմ, անդ եւ պաշտաւնեան իմ եղիցի։
Արդ, աւարտումն արարից, զի ոչ ներէ բանս բազմի։
Արդ, ունկնդիր լերուք սակաւ բանից տեառն իմոյ՝ Վախախին, լուսոյ որդիք Սիովնի, զի ունի ինչ ասել ձեզ։ ||
գ
Ստացող՝ Վախախ
250բ Արդ, ես՝ Վախախս, ծառա ծառաիցդ Քրիստոսի, պարտականս
բիւր քանքարաց Տեառն իմոյ Յիսուսի, զմտաւ ածի զսէր արքայութեանն եւ
զըսպառն[ալ]իսն դըժոխոց, եւ հա[յ]եցա ընդ յիս, զի ոչ ունէի թոշակ
պատրաստել այն երկայն ճանապարհին, եւ եմ թափուր յամենայրն բարեգործութեանց, զմտաւ ածի զանաչառ դատաստան Քրիստոսի, եւ զի միայն
եմ գտանելո անտ, առանց զաւրաց, զոր այժմ ունիմ, զի անդ աղքատք՝ թագաւորին եւ մեծատունք՝ հեռացեալ լինին ի տեսոյն Քրիստոսի, եւ կապին
ձեռք այնոցիկ, որք ի յաղքատս ոչ արձակին։ Արդ, զի՞նչ արարից, զի սարսել դողացաւ անձն իմ, զի թէ մայրն իմ Եւա զմի պատուիրանաւ անցաւ եւ
դատապարտեցաւ, իսկ ինձ, որ բազումս քարոզին եւ ես անցայ զամենեքում[բ]ք, քանի՞ քանքարս պարտիմ Տեառն իմում։ Արդ, ո՞վ հանցէ զիս ի ծովէս մեղաց, որ տարաբերել ծըփիմ իբրեւ զնաւս հողմակոծեալս ալեաց մեղաց, զի ամենեքեան ընձայեն Աստուծոյ զիւրեանց անձին գործեալ բարին,
եւ ես զրկեալ ||(251ա) բոլորովին յառա[տա]ձիր պարգեւացն Քրիստոսի։
Արդ, յոյս եւ ապաւէն Աստուածածինն ունիմ եւ զիւր Միածինն, որ զանառակ որդին ընկալաւ, որ աւազակին զդրախտն էբաց, որ զմաքսաւորին զաղաչանսն ընկալաւ, զնայ արարի ինձ յոյս եւ տեղի ապաւինի, զի գրեալ է
թէ. Որ ընդունի զբանս իմ եւ խոստովանեսցի զիս առաջի մարդկան, խոս354
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տովանեցայց եւ ես զնայ առաջի Հաւրն իմոյ, որ յերկինս է։ Եւ ես վասն յուսոյն, որ առ Քրիստոս, խոստովանեցայ զնա հաւատով յամենայն սրտէ, եւ
յամենայն մտաց, եւ յամենայն զաւրութենէ իմ[մ]է, եւ ետու գըրել զԱւետարանս ի հալալ արդեանց իմոց բազում յուսով եւ փափաքանաւք, յիշատակ
ինձ, եւ առն իմում եւ բարի լըծակցին իմո՝ պարոն Ազիզպէկին, եւ ծնողաց
իմոց, եւ զաւակաց։
Արդ, աղաչեմ զամենիսե[ա]ն բոլորով սրտիւ, զի ասասջիք այսպէս. Տէր
Յիսուս զերծոյ զծառայքն Քո՝ զԱզիզպէկն եւ զՎախախն, յաններելի տանջանացն, եւ Քրիստոս, որ առատ է տուրս բարեաց, մեզ եւ ձեզ ողորմեսցի.
եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն։ ||
դ
Գրիչ՝ Ներսէս քահանայ
251բ Ըստ նմին եւ ես, անարժան ծառայս Քրիստոսի՝ Ներսէս գրիչս, արժանի եղայց մտանել ի պատիւս տէրանց իմոց, որ ելեալ ի գաւառաց իմոց
մոլորական շրջէի տարաշխարհիկ ի վերա ամենայն երկրի, որոշեալ ի ծանաւթից եւ յազգականաց իմոց, վայրապար եւ թափառնակի վարիւք, որպէսզի ոչ էի հաճոյ յա[չս] յիմաստնոց։ Եւ բարեպաշտ իշխեցողքս իմ, մեծրափառ պարոնս՝ Ազիզպէկն եւ ծնողագութ տիկինն իմ՝ Վախախն տեսել
զվայրապար կացս իմ, ածին զիս առ իւրեանս՝ գըթացեալ ի վերայ իմ, եւ
արարին զիս խելամուտ, ուսուցին ինձ զամենայն հանճարս իմաստութեան
եւ բարի մասն ցուցին ինձ եւ անարգիս պատիւ եդին, եւ ընկալան զիս
յարկս իւրեանց, որպէս հաւ, որ ժողովեսցէ զձագս իւր ընդ թեւաւք իւրովք,
այնպէս ծնողագութ աղետիւք սիրէին զիս սրտի մտաւք, որպէսզի մարդասէրն Աստուած ընկալցէ զնոսայ յարկսն յաւիտենից։ Եւ ես ուխտ արարի
միջնորդութեամբ Աւետարանիս ծառա[յ]ել զնոսա1 ||(252ա) մինչեւ հասցէ
առ իս կոչումն ի վերին կոչողէն, զի յետ Աստուծոյ եղեն ինձ խնամածոյք եւ
բազմադիմի պատուով ընկալան զիս։ Եւ ես աղաչեմ զերկնաւոր քահանայապետն Քրիստոս՝ տալ ինձ արիութիւն եւ իմաստութիւն՝ ծառայել անվրէպ եւ
անփորձ երկուց տէրանց՝ հոգեւորի եւ մարմնաւորի։ Հոգեւոր ծառայութեամբն ծառայել զՔրիստոս, զի կոչեաց զիս ի կարգ քահանայագործութեան, եւ պաղատանօք խնդրեմ յինքեան անամօթ գործով հասուցանել
զկարգս իմ ամենայն գործովք. <առ> առաքինութեամբ ի Տէր իմ Յիսուս
Քրիստոս, զի մի խոտան գտայց առաջի ահեղ ատենին, եւ մարմնաւոր ծառայութեամբն ծառայել զերկու քրիստոսապսակ իշխեցողքս՝ զպարոն Ազիզպէկն
եւ զքաղցրագութ տիկինն իմ՝ զՎախախն, անխարդախ եւ աներկմիտ սրտիւք։
Եւ ես երես անկեալ աղաչեմ զձեզ զսրբասէր որդիքդ Սիոնի, յիշեցէ՛ք
1

Հիշատակարանի շարունակությունը պահպանվել 1677 թվի արտագրությամբ, որ
կատարել է Եսայի Բջնեցին` ձեռագիրը նորոգելիս (Լ. Խ., № 179, էջ 143, ծնթ. 1)։
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զիս՝ զանարժան քահանայս զՆերսէս գրիչ, եւ զծնողսն իմ, եւ զայնոսիկ, ոյք
յոյս եւ ակնկալութիւն ունին ի մեզ, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է1 օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
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ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ (181)
Երեւան 206

Գրիչ՝ Ստեփանոս
Վայր՝ [Գլաձոր]
ա
113ա Զրաբունապետս զԵսայի,
Որ է ստացաւղ համայնս տառի,
Է եւ յայժմուս ժամանակի
Ջուր իմաստից մերոյս սեռի,
Յիշել ի Տէր տարփմամբ սրտի,
Յաւետանալ յայսմ գործի,
Զի սընութիւն մերոյս ազգի
Պտղաբերի յիմաստս բանի։
ԶՍտեփ[անոսս] աղաչ[եմ] յիշել ի Տէր։
բ
191բ Զգրիչս ապիկար յիշեա, ո՜վ խոհեմ ընթերցաւղ, եւ զպետս վարժից
ազին Թորգումայ՝ Եսայի2:
166բ Ո՜հ, աղաչեմ արտաքոյ դնել մեղադրանաց, զի եւ դու զկարն պահանջես, ո՜վ մեծ րաբունապետդ բոլոր Հայաստանեաց եւ հայր մեր հոգեւոր՝ Եսայի։
գ
310ա Ամովսածնին անուանակրող,
Մարգարէին սուրբ նմանող,
Աստուածային Բանին դիտող
Եւ զաշակերտքս ի նոյն վարժող,
Որ եւ տառիցս այսմ է սիրող,
Այլ բազում գրեանց ժողովող,
Հին աւրինացն է հաւաքող,
Ի նորս կցել սա յարմարող,
1
2

Բնագրում` «ես», փոխանակ «է»-ի (Լ. Խ., անդ, էջ 143, ծնթ. 2)։
Ձեռագրում կան բարձրորակ մանրանկարներ. 437բ էջի վրա պահպանվել է Եսայի
Նչեցու դիմանկարը (Լ. Խ., № 181, էջ 145, ծնթ. 1)։
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Շարամանէ զսա ի մին տող,
Ի յետ ելիցն յիշատակող։
Զոր եւ հայցեմք ձրի շնորհող,
Ըստ արժանեաց շնորհաց բաշխող,
Առնես զսա սմին վայելող
Եւ ժամանակաց յերկար կրող1։
Եւ Ներսեսի հռետորի՝
Գնացեալն առ Տէր իւր ըղձալի,
Յիշման առնէք զնա արժանի,
Առ բարեգութն՝ Տէրն ամենի,
Ընդ նմին եւ զմեղաւոր գծողս այսմ տառի։
դ
517բ Զբազմերջանիկն ի յոքունս եւ զարժանին յիշատակի՝ զհռետորական րաբունապետն եւ զհոգեւորական երկամբք զսնուցանաւղն մեր՝ զստացաւղն բազում ջանիւ եւ աշխատութեամբ աստուածաշունչ կտակիս՝ Եսայի,
ամենայն արեան մերձաւորաւք եւ հոգեւորասնունդ զաւակաւք, յիշեսջիք
առաջի զենման Գառինն Աստուծոյ, զի արժանի լիցին քաղաքին սրբոյ եւ
ծառոյն կենաց, գրեալ ի գիրն կենդանոյն յաւիտենից եւ Գառինն. ամէն,
ամէն։ Նաեւ զյոքնազան մեղաւք գերիս զԿիւրակէ2 եւ զքաղցրիկ ծնողսն իմ
աղաչեմ յիշել ի մեղաց թողութիւն. եւ որք յիշեն, յիշեալ լիցին ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ մերոյ. ամէն, ռիւխ3։
ե
Գրիչ՝ Յովհաննէս Ծործորեցի
587բ Զաստուածեղէն գանձիս ստացօղն, զերջանիկ վարժապետն՝ Եսայիաս յիշեսջիք ի Քրիստոս, ընդ նմին եւ զնուաստ գծօղ սորին՝ զՅոհ[աննէս] սպասաւոր բանի Եզնկայեցի, որ եւ Ծործորեցի, հանդերձ ծնողօք, որ
եւ գրեցի զսա յըստ մեզ մարդեղութեան թուին Յիսուսի Քրիստոսի Տեառն
մերոյ ՌԳՃ եւ ԺԸ (1318), եւ ըստ Խոսրովային տօմարին՝ ՉԿԷ (1318)։
Եւս եւ զանարժան նկարագրող՝ զԹորոս եւ զծնաւղսն մեր4 [յիշեսջիք ի
Քրիստոս]։
զ
495ա Զվարդապետ սիրուն[ակա]ն,
Որ սրովբէիցն է ըղձական՝
Եսայի աստուածաբան
Եւ առաջնոյն համայնման,
1
2
3
4

Խոսքը ձեռագրի ստացող Եսայի Նչեցու մասին է (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
Բնագրում հապավված է այսպես՝ «զԿիրկէ» (Լ. Խ., էջ 146, ծնթ. 1)։
Փոխարինագիր ծածկագրով «ռիւխ» կարդացվում է «ամէն» (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
Նախադասությունը թողնվել է անավարտ (Ա. Ղ.)։
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Արժանի է միշտ յիշման
Եւ գովելի անլռական
Նկարաւղիս եւ անպիտան,
Որ աշակերտ եմ անարժան,
Հոգովս ե[մ եղ]ական
Եւ մարմնովս յոյժ ցաւ[ական],
Հայցեցէք աղաւթական՝
Իմ յանցանացն թողութեան1։

319
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆՑ (183)
Երեւան 1419

Գրիչ՝ Եփրեմ
Վայր՝ Գլաձոր
ա
81ա Յամի է, Չ (700) երորդի Կ (60) երորդի Է (7) երորդի (1318) յանկ
ելեալ աւարտեցաւ տառս այս, որ է Տեսիլ սրբոյ աւետարանչին Յովհաննու,
ձեռամբ անպիտան գրչի կր[տ]սեր համբակի եւ պատանեկի՝ Եփրե[մի],
հրամանաւ իմոյ սնուցողի եւ վարդապետի՝ Մարտիրոս սրբասէր եւ ճգնազգեաց կրաւնաւորի, նաեւ սպասաւոր բանի. զոր ետ գրել զսա բազում ըղձիւ
եւ փափաքմամբ սրտի, վասն իւրոյ աւգտի, եւ ի պայծառութիւն մանկանց
Սիոնի եւ ի խրատ ստահակ եւ անվարժ մտաց, զի սովաւ լուսաւորեսցին
խաւարեալքն մտաւք։ Արդ, որ աւգտիք ի սմանէ եւ լուսաւորիք, աղաւթիւք
խնդրեցէք յԱստուծոյ ողորմութիւն ստացաւղի սոր[ա՝ Մարտ]իրոսոյ եւ
ծնողաց սորա տալ զանթառամ պսակն, զ[ան]անց բարութիւնն։ Եւ ես՝ անպիտան գծողիկս Եփրեմ, յեր[ես] անկեալ աղաչեմ՝ յիշել զիս եւ զիմսն ամենայն, զի եւ դուք յիշեսջիք ի Տեառնէ Աստուծոյ. ամէն։
բ
130ա Յանկ ելեալ աւարտեցաւ Մեկնութիւն աղաւթական բանից Աստուածաբան աւետարանչին Յովհաննու ի թուիս ՉԿԷ (1318), ձեռամբ ապիկար եւ փցուն գծաւղի՝ Եփրեմի, հրամանաւ իմոյ սնուցաւղի եւ ճգնազգեաց
կուսակրաւն քահանայի՝ Մարտիւրոսի՝ բանի սպասաւորի, ի վայելումն անձին իւր եւ յիշատակ հոգոյ եւ ծնաւղաց իւրոց։ Արդ, որք աւգտիք ի լուսաւոր բանիցս, աղաչեմ յիշել զմեզ աղաւթիւք սովորականաւք, յաւարտման
գրոցս ասել՝ Քրիստոս Որդի. եւ յիշել առաջի զենլոյն անմահ Գառինն՝
1

Գրված է ոսկեգիր բոլորգրով: Ձեռագրի այս և 166բ էջի հիշատակարանները առաջին հրատարակության մեջ չեն օգտագործվել (Լ. Խ., № 181, էջ 145-146), (Ա. Ղ.)։
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զՄարտիրոս վարդապետն իմ եւ զՅովաննէս քահանայ, որ է իմ արենառու,
եւ զՈվհաննէս ընկեր նորին, հանդերձ ծնաւղաւք եւ վարդապետաւք եւ
ամենայն ազգայնաւք. եւ որք յիշէքդ՝ յիշեալ լիջիք ի Տեառնէ Աստուծոյ
ամենակալէն. ամէն, ամէն։
գ
201ա Կատարեցաւ գրկունքս այս, որ է Լուծումն աստուածիմաստ եւ հոգեշահ բանիցն Եւագրի մեծ ճգնաւորի եւ աստուածախաւս վարդապետի եւ
իմաստուն հռետորի, ի թուիս ՉԿԷ (1318), ի յամսեանս ապրիլի ԻԵ (25), ձեռամբ անպիտան գրչի եւ նոր համբակի՝ Եփրեմի, հրամանաւ իմոյ սնուցաւղի՝ Մարտիրոսի կո[ւ]սակրաւն եւ ճգնաւոր քահանայի, ի վայելումն անձին
իւրոյ եւ յիշատակ հոգոյ իւրոյ, եւ ծնաւղաց, եւ որք յետ նորա ժառանգեն եւ
աւգտին ի լուսաւոր բանիցս այսոցիկ եւ սրտի մտաւք խնդրեն ի Տեառնէ
ողորմութիւն եւ թողութիւն մեղաց նորին՝ Մարտիրոս քահանային, եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ինձ՝ անարժան գրչի եւ իմոցն ամենայնի, եւս առաւել իմ երկրորդ ծնաւղին եւ բազմերախտ իմ սրտէ սիրեցեալ քեռոյն իմոյ՝ Յովաննէս
քահանաի, որ յայսմ ամի չոքաւ յԵրուսաղէմ. զոր տացէ Տէր Յիսուս
աղաւ||(201բ)[թիւք] ամենայն սրբոց տեսանել ինձ զՆա միւսանգամ եւ
վայ[ելել ի քաղ]ցր տեսոյ եւ ի գթոյ Նորա. եւ եւս՝ Յոհանիսի գրչ[ի ձեռն
տուա]ւղի ի յայս գործառնութիւն, զի եւ նմա թողցէ Տէր Յիսուս զմեղանսն
իւր եւ զծնաւղացն իւրոց. եւ ձեզ յիշողացտ եւ յիշեցելոցս առհասարակ
ողորմութիւնն յԱստուծոյ. ամէն, ամէն։
դ
262ա Կատարեցաւ տառս այս ձեռամբ ապիկար գրչի Եփ[րեմի] համբակի հրամանաւ ճգնազգեաց հաւր՝ Մարտիրոսի եւ իմ սնուցաւղի, ի վանս
Գլաձոր, ընդ հովանեաւ Սու[ր]բ Ստեփանոսի եւ սուրբ րաբունապետիս
Եսայեայ։ Արդ, որք աւգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք զմեզ աղաւթիւք, եւ զմերսն
ամենայն, եւ եւս զհայրն իմ հոգեւոր՝ զԱռաքեալ կուսակրաւն քահանայ, եւ
սպասաւոր բանի, որ զաւրինակն շնորհեաց, զի եւ դուք յիշեսջիք ի Տեառնէ
Աստուծոյ. ամէն։
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԻՒՍԱՑԻ. ՅԱՂԱԳՍ ԲՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐԴՈՅ
Վենետիկ 1128 (1516), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ը, էջ 150-1521

Գրիչ՝ Յակոբ Թագորցի
Վայր՝ Գլաձոր
ա
621 Փառք Հաւրն ընսկըզբնականի եւ բարեխնամ Որդւոյն Միածնի, եւ
կեանք, եւ կենդանարար Հոգւոյն ճշմարտի, եռակի եւ եզակի, անբաժանելի
եւ անշփոթ եւ միութեանն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Որ արժանի արար զիմս անպիտանութիւն եւ զաւրացոյց զիմ տկարութիւնս՝ լինել
գրաւղ եւ ստացաւղ այսմ աստուածային իմաստութեան խառնարանիս երկուց տառիցս. առաջինն՝ որ է Բնութեան մարդոյն եւ երկրորդ՝ Կազմութեան, ի վարժումն իմաստութեան մանկանաց Նորոյ Սիոնի։
Արդ, ես՝ անարժան եւ մեղսամակարդ սոսկ անուամբ սպասաւոր բանի
Յակոբ Թագորցիս, փափագաւղ եղէ աստուածային գանձուս առ ի վարժումն անձին իմոյ, եւ յետ աստեացս յիշատակ հոգւոյ իմոյ եւ ծնաւղաց։
Արդ, աղաչեմ զամենեսան, որք հանդիպիք սմա, անմեղադիր լինիք խոշորութեան գրոյս, զի կարիք բաղձանաց իմոց ստիպէր զիս, յորմէ կապեալ ի
սէր2 բանից սորին, մոռացայ զիմս տկարութիւն եւ ապաւինեցայ ի Հոգին
Սուրբ եւ յաղօթս սրբոցն եւ գտի աւգնականութիւն իմ տկարութեանս ի
ձեռն առ ի ծրել եւ հասի յաւարտ։
Եւ եղեւ կատարումն այսմ տառիս ի թվ[ական]ութեանս Հայոց ՉԿԷ
(1318), յաշխարհս Արեւելից, ի գաւառիս Սիւնեաց, ի հրեշտակաբնակ մենաստանիս, որ կոչի Գլաձոր, զոր համարձակիմ զսա կոչել Երկրորդ Աթէնս
եւ մայրաքաղաք ամենայն իմաստից, ընդ հովանեաւ Սուրբ Ստեփանոսի եւ
կենսակիր աստուածաբարձ սուրբ Նշանիս, որ ճշմարիտ ի կենաց փայտէն
եւ դամբարանի սուրբ վարդապետին Ներսէսի։ Ի վարժապետութեանս քաջ
հռետորի եւ ամէնիմաստ ֆիլիսաւֆայի Եռամեծին Եսայեայ, ճշմարիտ
պատկերի Աստուծոյ եւ Հոգոյն ներընդունողի, խոհեմ, հեզ եւ արի հոգոյն,
յորում կամք դեգերեալ ի դրունս իմաստից սորա բազումք աշակերտեալ
բանին ճշմարտութեան, զոր լուսաւորեալ բացայայտէ զբազում խրթին եւ
դժուարալուծանելի եւ անյայտ իմաստս ծածկեալ, զոր ի գիրս Հին եւ Նոր
կտակարանաց եւ վարդապետական տառից, որ ի բազում ժամանակաց
1

2

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ղ. Ալիշանի «Սիսականում» եղած
համառոտ հիշատակարանը, (Լ. Խ., № 182 էջ 146-147): Ընդարձակ հիշատակարանը կա նաև այս գործի 1818 թ. մեկ այլ ընդօրինակության մեջ (Երևան, № 418,
128աբ), (Ա. Ղ.)։
Տպված է «կապեալիս էր» (Ցուցակ, էջ 150), (Ա. Ղ.)։
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խցեալ ի հարանց նախնականաց. զոր մաղթեմ Աստուծոյ, զի տացէ զսա
պարագայց ամօք եւ խաղաղական կենօք ընդ երկայն աւուրս լուսատու եւ
համառօտիչ բանին նուաղեալս սեռի հայկեան եւ Տանս Թորգոմայ, եւ յետ
ելից աստեացս մասնակից արասցէ սրբոց լուսաւորչացն եւ աստուածաբան
վարդապետացն Բարսղի, Աստուածաբանին, Նիւսեայ եւ սրբոյն Մեսրովբայ։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք այսմ տառի, յիշել յողորմութիւն Քրիստոսի զվերոյյիշեալ սուրբ վարդապետն, որ զամենեսեան սիրով
ժողովէ եւ ծնօղաբար խնամէ, մանաւանդ զիմս անարժանութիւն յայսմ աւտար եւ նշդեհ վայրիս եւ զմարմնոյ ծնողացն զգութն եւ զխնամ յաւէտ յիս
ցուցանէ, ոչ միայն բանիւ սփոփէ, այլեւ գործով կատարէ, որ ի վերայ ամենայնի եւ զենթակայս շնորհեաց՝ հանդերձ ծնողօք իւրով ի մեղաց թողութիւն։
Եւս եւ զհոգեւոր երկամբ ծնեալ որդեակն իւր՝ զՏիրացուն, զբազմերախտի, եղբայրն իմ ըստ հոգւոյ, հանդերձ ծնողօք յիշ[ել] ի Տէր. նաեւ զնախասացեալ ծրաւղ եւ ստացօղս՝ զՅակ[ոբ] հանդերձ ծնողօքն իմ եւ ամենայն
զարմիւք աղաչեմ յիշել ի մեղաց թողութիւն, եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոցս ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յամենայնի. ամէն։
Արդ, գրեցաւ ի հայրապետութեանն տեառն Կոստանդեա Կիսարացոյ եւ
ի թագաւորութեան Հայոց Աւշնի եւ նորընծայ թագ[աւոր]ի՝ հարազատ որդւոյ իւրոյ՝ Լէօնի։

321
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (185)
Նոր Ջուղայ 478, Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, 743-744

Գրիչ՝ Մաթէ
Վայր՝ [Վերին] Նորավանք
96ա Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ ծնօղիս բարեխօսութեամբ ողորմեա՛
Գրիգորիսի եւ ննջեցելոց իւրոյ, որ ըստացաւ զսայ ի վայելումն անձին իւրոյ
եւ յետ իւր՝ յիշատակ անջինջ։ Նաեւ իմոցն ամենեցուն, որք կան եւ որ փոխեր են յաստեացս։ Ո՜, ազնիւ ծառա եւ հաւատարիմ Քրիստոսի Գրիգորիէ,
աղաչեմ /// 1 վասն սիրոյ նորա, յորժամ ընթեռն[ուս եւ] զւարճանս ներքին
մարդովն, յիշեա՛ տառապեալ ոգիս, մանաւանդ /// զենմանն Քրիստոսի եւ
թողութիւն հայցեա՛ [բազմա]մեղիս, զի կարող է Աստուած ի ձեռն ա/// ում
ողորմել եւ խոշորութեանն /// դրեր, զի գիտեն զկարս իմ եւ /// մեզ եւ ձեզ
առհասարակ ողորմե ///. եւ Նմա փառք յաւիտեանս։
Գրեցաւ տառս ձեռամբ Մաթէի սուտանուն քահանայի, ի տեղիս [որ կ]ոչի Նորավանս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Սե /// առ ուտս, ամեներջանիկ րաբունապետի Դաւթի, թվիս ՉԿԷ (1318)։
1

Բազմաթիվ բառեր մնում են անընթեռնելի (Լ. Խ., № 185, էջ 149, ծնթ. 2)։
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բ
123ա Ո՜ զարիաջան քահանայ եւ սպասաւոր փրկագործ խորհրդւոյն՝
Գրիգորիէ, ընկալ ի /// նոցա նուաստէ Մարտիրոսէ, զխուն ինչ խնդիր քան
մեղադրաբար վասն խոշորութեանն եւ զմեզ արժանաւորեա յահագնահայեաց եւ սոսկալի ժամու, ուր անդանաւր հաւ /// դիտմամբ եւ իմանալի հայեցողութեամբ առ բոլորիցս փրկանք հառեալ նայեցին եւ զարդիւն իրիս կատարեսցես յիշել անմոռաց, զի եւ դուք քոյաւքն յիշեալ եղիցիս առաջի անմոռացդ գրեա///

322
ԴԱՒԻԹ ԱՆՅԱՂԹ.
ՍԱՀՄԱՆՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ
Վենետիկ 358 (1295), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Է, էջ 495-496
(տե՛ս նաեւ 1389 թ.)

Գրիչ՝ Յոհաննէս
Վայր՝ Հերմոնի վանք
ա
68ա Զառաջին վայելաւղ եւ զգրիչ տառի՝ Յոհաննէս աղաչեմ յիշել ի Տէր
հանդերձ ծնողօք եւ վարդապետաւք, զի եւ դուք յիշեսջիք ի Տէր։ Գրեցաւ ի
թվ[ին] ՉԿԷ (1318) յամսեանս յուլիս Գ (3), աւարտեցաւ ի վանս Հերմոնի,
ընդ հովանեաւ Սուրբ Լուսաւորչիս։
բ
Գրիչ՝ Յակոբ Թագորցի
68ա Նաեւ զմեղսամակարդ ոգիս Յակ[ոբ] Թագորցի՝ զսպասաւոր բանի
աղաչեմ յիշել ի Տէր։
գ
172բ Փառք փառաւորեալ Սուրբ Երրորդութեանն, որ արժանի արար
զտկարս հասանել ի վերջին գիծ տառիս։ Արդ, եղեւ աւարտ գրչութեան սորա ի թվ[ին] Հայոց ի ՉԿԸ (1319) յամսեանս յուլիսի ի ԻԹ (29) յաւուր յուրբաթու, ի ձեռն՝ ապիկար եւ փցուն գրչի Յոհաննիսի բանի սպասաւորի, ի
վանս Հերմոնի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Գրիգորիս, եւ առ ոտս մեծ հռետորիս
Եսայա[յ], որոյ յիշատակն աւրհնութեամբ։
Արդ, ո՜վ պատուական եւ ուսումնասէր եղբարք, որք աւգտիք ի սմանէ
ընթերցմամբ եւ կամ աւրինակելով, զմեզ եւ զմերսն ամենայն յաղաւթս յիշե362
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ցէ՛ք եւ խոշորութեան եւ սղալանացն անմեղադիր լերուք, զի փութով գրեցաք վասն կարեաց ընթերցման. եւ որք յիշէքդ՝ յիշեալ լիջիք ի Տեառնէ յԱստուծոյ. ամէն։
Լ. Կ. Չ. Ռ. Խ. Խ. Ւ. Բ. Վ. Ե. Մ. Հ. Վ. Ե. Կ. Ջ. Բ. Լ. Մ. Ծ. Ր. Զ. Ւ. Ք. (Յոհաննէս գրիչ գրողս յիշեցէ՛ք)։
Այս ամի անկաւ ի մեծ պատերազմին բարեպաշտ պարոնն [Պա]ղտէն յանաւրէն Խուրումչոյ, զոր եւ նա ըստ արժանոյն բեւեռեցաւ ի փայտի ի դուռն
արքայի։

323
ՃԱՇՈՑ (184)
Երեւան 6301
(տե՛ս նաեւ 1329 թ.)

Գրիչ՝ Խաչ[ատուր] Երզնկացի
Վայր՝ Աստապատ
ա
248ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ, որ արժանի արար զմեղուցեալ գրիչս հասանել վերջին գիծ տառիս
այսմիկ:
Արդ, գրեցաւ Յինունքս այս Սաղմոսի, Գործք եւ Կաթուղիկէ, Յովհաննու
գլուխ Աւետարանիս ձեռամբ Խաչ[ատուր] գրչի Երզնկացոյ, ի թվիս ՉԿԷ
(1318), ի Մեհեկի ամիսն, ի գեղս Աստապատ, ընդ ||(248բ) հովանեաւ Սրբոյ
զինաւորի եւ մեծ վկային Քրիստոսի Վարդանայ, ի հայրապետութեանն Հայոց տեառն Կոստանդեայ Կիսարացւոյ, եւ ի վերադիտողութեան մերոյ՝
սրբոյ լուսաբնակ մենաստանիս Սրբոյ Նախավկային Ստեփաննոսի եւ այլ
համագումար մարտիւրոսաց վկայելոց ի Քրիստոս՝ տէր Վարդանայ, զոր յուսալով մեզ ի Տեառնէ պ[ա]հել զնա ուղղափառ հաւատով եւ անփորձ մինչ ի
խորին ծերութիւն ուղիղ վերակացութեամբ։
Ես՝ մեղուցեալ ծառայս Աստուծոյ Սիմոն աբեղա, որդի Յոհանիսի եւ եղբաւրորդի Գէորգա ծերունոյ սրբասէր կրաւնաւորի, ստացայ զսա ի հալալ
արդեանց իմոց, ի յիշատակութիւն ինձ եւ ծնաւղաց իմոց, եւ ընծայեցի ի
Սուրբ Նախավկայն, որ յորժամ զգիրքս վճարեն ի սուրբ աւրն Պենդակոստէին, ի գալուստ Հոգոյն Սրբոյ ի Վերնատունն, յերեսս անկեալ աղաչեմք
զամենայն միաբանեալ եղբարսդ եւ զսպասաւորքդ սրբոյ տաճարի Աստուծոյ, որ յամենայն տարի ի նոյն տաւնիս մին ժամ ինձ շնորհէք մեղուցեալ
ծառայիս Աստուծոյ՝ Սիմոնի աբեղայ, զի այդ է փափագն իմ եւ
խնդրուածքն ի ձենջ, զի եւ դուք՝ կատարողքդ իմոյ աղաչանացս մասին արժանի լիջիք ընդ ամենայն սուրբս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, զի եւ մեք եւ
դուք ի միասին աւրհնեսցուք զՔրիստոս Աստուած։ ||
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249ա Արդ, որք հանդիպիք այսմ աստուածապատում երգարանիս, յիշեսջիք զառաջնորդ սուրբ ուխտիս մերոյ՝ զտէր Վարդան եւ զսպասաւորք միաբանեալ եղբարցս մերոց՝ զ[Խա]չիկ աբեղայն եւ զԳորգ՝ զհաւրեղբայրն իմ՝
զԲաբգէնն, զՍտեփաննոս, զՅակոբ՝ փակակալ սրբոյ տաճարիս, զՍիմէոն,
Զաքարէ, զՀայրապետ, զՅովանէս, զՍարգիս, զՔահանայապետ՝ մականուն
Քամունքաշ, զԽաչատուր, զԱւաքտէրն, զՄկրտիչ, զՄարգարէ, զՑնծութիւն,
զՅոհանէս, զՊետրոս, զԹադէոս, զՎրթանէս, զՇմաւոն, զՊաւղոս, զԳրիգոր,
զՅոհան, զԿիրակոս, զՍարգիս Մարտիրոսեցի, եւ զայլ գործակալք սրբոյ
տաճարիս՝ զտնտես եւ զտնտես մանուկ, եւ զոր յիշեցաք, եւ զոր ոչ կարացաք յիշել1, ասասջի[ք]. Քրիստոս Աստուած, յորժամ գայցես Հայրական
փառաւք ի պսակել զսուրբս Քո, թողութիւն յանցանաց եւ մեղաց շնորհեա՛յ
սոցայ ի փառաւորեալ գալստեանդ Քո, եւ մի՛ մտանէր ի դատաստան ընդ
ծառայից Քոց, քանզի ոչ արդարանայ առաջի Քո ամենայն կենդանի, այլ Քո
ողորմութեամբդ թողութիւն շնորհեա՛յ սոցայ եւ ննջեցելոց սոցին: Զի Դու
միայն ես Աստուած եւ տէրութիւն Քո ոչ անցանէ, քանզի եւ մեք ի միասին
Քեզ հանցուք զաւրհնութիւն եւ զփառս Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյդ Սրբոյ։ ||
249բ Յիշեսջիք եւ ծնաւղսն մեր, զհայրն իմ՝ զՅոհաննէս եւ զմայրն իմ՝
զԹամամխաթունն, զսնուցիչն իմ՝ զՀոռոմտիկինն ասասջի[ք]. Քրիստոս
Աստուած, թողութիւն շնորհեա՛յ յանցանաց եւ մեղաց սոցայ եւ Քոին Սուրբ
արքայութեանդ, արժանի արա՛յ բարեխաւսութեամբ եւ աղաւթիւք ամենայն սրբոց:
Յիշեսջիք զփեսայն իմ՝ զպարոն Խաչատուրն, եւ զքոյրն իմ՝ զտիկին Գեղեցիկն, եւ զքուերորդիքն՝ զՊայրամն, եւ զորդին իւր՝ Խութլուշահն, եւ զեղբայր իւր՝ զԴովլիկն, զքուերքն իւր՝ զՆասխաթունն եւ զԹամթայխաթունն եւ
զհարսն իմ՝ զամուսինն Պայրամշահին՝ զԱղուորն:
Յիշեսջիք եւ զեղբարքն իմ՝ զՄխիթարն, զԱմիրշահն, զՎիրապշահն եւ
զեղբաւրորդիքն իմ՝ զՊետրոս եւ զՊաւղոս, զԲիւրթելն, զԳրիգորն եւ զեղբաւր դստերքն իմ՝ զԹամամ[խա]թունն, զԻնճուն, զԽութլուն, զՏիկինն, եւ
զհարսերն իմ՝ զԱզարմիկն, զՇնոֆորտիկինն, զԹուփիկն, զաղախինն՝ զԱղութն: Զհաւրեղբաւրորդիքն՝ զԳուլենի, զՊետրոս եւ զհաւրեղբաւր
դստերքն՝ զԼիտիկինն եւ զՏիկինմայրն եւ զԱլամսթին, ասասջիք բոլորով
սրտիւ խընդրելով ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերո թողութիւն մեղաց եւ յանցանաց շնորհեայ ||(250ա) անփորձ մնալով ի մարմնական կենցաղոյս՝ փրկելով յերեւելի եւ [յ]աներեւոյթ թշնամւոյն մինչեւ ի խորին ծերութիւն եւ փոխելով ի յաստէացս Իւր սուրբ արքայութ[եան] /// [ա]րժանի արասցէ եւ
դասեսցէ յաջակողմեան դասուն ընդ այլ պայծառացեալ հոգիսն, զոր ակն
ոչ ետես եւ ունկն ոչ լուաւ եւ ի սիրտս մարդոյ ոչ անկաւ, զայն պատրաս1

Առաջին հրատարակության մեջ բաց է թողնված այս ընդարձակ հատվածը, գրչի մերձավոր ու հեռավոր բազմաթիվ ազգականների հիշատակությամբ (Լ. Խ., № 184,
էջ149, ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։
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տեսցէ Աստուած սիրելեաց իւրոց եւս առաւել ստացողի գրոյս՝ Սիմոն աբեղայի եւ ծնաւղաց իւրոց եւ ազգականաց նորայ՝ կենդանեաց եւ մեռելոց. եւ
Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս. ամէն:
Յիշեսջիք եւ զարեան մերձաւորն ստացողի գրոյս, զորդի պարոն Պապաքին՝ զԱմիր Սարգիսն եւ զաւակսն իւր, եւ ասասջիք. Փրկեա՛ Քրիստոս
Աստուած զնայ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն՝ ի մարմնաւոր կենցաղոյս, եւ Քոյին սուրբ արքայութեանդ արժանաւորս արա։
Յիշեսջիք եւ զեղբայրն տէր Վարդանայ առաջնորդի մերոյ՝ զպարոն զԱւրամն սրտի մտաւք, եւ ասասջիք, եւ ի թողութիւն մեղաց խնդրեցէք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ։
Յիշեսջիք եւ զպարոն Խաչիկն եւ զամուսինն իւր՝ զՓոքրտիկինն, որ բազում սէր եւ ընդունելութիւն արարեալ են մեզ. ասասջիք. Փրկեա՛յ Քրիստոս
Աստուած զսոսայ իւրեանց աստուածատուր ||(250բ) զաւակաւքն ի խաղաղութիւն, մինչ ի խորին ծերութիւն, փրկելով յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամոյն եւ յետ փոխելոյ յաստեացս Քոյին Սուրբ արքայութեանդ արժանաւորս
արասցէս. եւ Քեզ փառք յաւի[տեանս]։
Յիշեսջիք եւ զնորընծայեալ մանկունք սրբոյ եկեղեցոյս՝ զՇահն եւ
զՇէկն1 եւ զՍարգիսն, ասասջիք. Քրիստոս Աստուած, տուր սոցայ շնորհք եւ
իմաստութիւն, եւ փրկեա՛յ ի փորձութենէ թշնամւոյն՝ որսողին ի կորուստն
յաւիտենից, եւ արա՛յ զսոսայ արժանի ի կեալ ի պատուիրանի Քում եւ զհաճոյսն առնել առաջի Քո յամենայն ժամ հասանել ի սպաս պաշտման Քո եւ
Քեզ փառ[ք]։
բ
Ստացող՝ Սիմոն աբեղայ
250բ Ես՝ մեղուցեալ ծառայս Քրիստոսի եւ բիւր քանքարոյ պարտականս՝ Սիմոն աբեղայ, ստացող այսմ գրոցս, յերեսս անկեալ աղաչեմ զամենեսեան վասն սիրոյն Քրիստոսի, որք այժմ կայք եւ որք գալոց էք զհետ մեր
[ասսա]ջիք. Քրիստոս Աստուած Քո ամենայն ընտրելոց սրբոց աղաչանաւք
եւ բարէխաւսութեամբ թողութիւն շնորհեայ ստացողի գրոյս եւ յիշեա՛յ ի
փառ[աւո]րեալ գալստեանդ Քում զհաւրեղբայրն իմ՝ կրաւնաւորն՝ զԳէորգ
ծերունին, որ բազում աշխատանաւք սնոյց զիս եւ էած ի չափ հասակի:
Ասասջիք. Քրիստոս Աստուած թողութիւն շնորհեա՛յ նմայ ի փառաւորեալ
գալստեանդ Քում. եւ Նմայ փառք յաւիտեանս. ամէն2։

1
2

Այլ ձեռքով ավելացրած է «զՄերսոբն» (Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ «բ» հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 184,
էջ 148-149), (Ա. Ղ.)։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (189)
Յ. Ճանիկեան, Հնութիւնք Ակնայ, էջ 86
(Ապուչեխ գիւղ, Սբ Նշան եկեղեցի)

Գրիչ՝ Սիմէոն կրաւնաւոր
Վայր՝ Դրազարկ
Գրեցաւ տիեզերալոյս սուրբ Աւետարանս ի թուին ՉԿԷ (1318), ի մեծափառ եւ ի հռչակաւոր անապատս Դրազարկ, ի հայրապետութեան տեառն
Կոստանդեայ Կեսարացւոյ, ի թագաւորութեան Աւշինի, ձեռամբ Սիմէոնի
սուտանուն կրաւնաւորի՝ ունելով իմ զաւծումն քահանայութեան...

325
ՃԱՌԸՆՏԻՐ
Երուսաղէմ 74, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 257-258

Գրիչ՝ Ստեփանոս Յերկայն
Վայր՝ Դրազարկ
ա
1114ա Փառք եւ պատիւ եւ գոհութիւն եւ երկրպագութիւն անբաժանելի
եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Յամի եւթնհարիւրորդի վաթսներորդի ընդ եւթան թուոյ (1318) Հայկազեանս տումարի գրեցաւ լուսայեղձ եւ ոգեշահ մատեանս, որ կոչի Ճառընտիր, ի Սուրբ եւ հռչակաւոր հրեշտակաբնակ մենաստանս Դրազարկ, ընդ
հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ այլ բազմահաւաք սրբոցս որք աստ։ Ի
թագաւորութեան Աւշնի՝ որդւոյ քրիստոսասէր բարեպաշտ թագաւորին Լեւոնի, զոր պահեսցէ Տէր Աստուած խաղաղական կենաւք ընդ յերկայն
աւուրս։ Եւ ի դիտապետութեան Հայոց տէր Կոստանդեայ Կեսարացւոյ, ձեռամբ մեղսաթաւալ եւ յոգնամեղ գրչի Ստեփանոսի մականուն Յերկայն կոչեցեալ, որ գրեցի զըսա մեծաւ յուսով Սուրբ եւ կաթողիկէ մեծի եւ առաքելական եկեղեցւոյն Սուրբ Յակովբայ յԵրուսաղէմ, ի վայելումն եւ ի շահ աւգտութեան մանկանց Նորոյ Սիովնի եւ ի պայծառութիւն սուրբ եկեղեցւոյ։
Արդ, ո՜վ աստուածասէր ընթերցաւղք եւ լսաւղք ոգէշահ եւ լուսաւոր
պատմութեանցս, յերեսս անկեալ աղաչեմ մեղաւոր հողս, եղկելիս եւ թշուառականս եւ շտեմարանս ամենայն չարեաց՝ Ստեփանոս յիշել ի Տէր եւ սրտի
մտաւք մեղաց թողութիւն խնդրել ի Քրիստոսէ մեղապարտիս եւ ծնաւղաց
մերոց եւ եղբարց եւս առաւել այնոցիկ, որք զնիւթ գրոցս պատրաստեցին,
եւ համաւրէն միեղէն եղբայրութեան Սուրբ ուխտիս Դրազրկու, տէր Կոստանդեա առաջնորդի անապատիս, եւ այլոցս առհասարակ մեծի եւ ի փոքու, որք աւժանդակ եղեն իմում տկարութեանս, նաեւ բոլոր բնակչաց սուրբ
366

ՉԿԷ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1318

եւ առաքելական աթոռոյն Սուրբ Յակովբայ յԵրուսաղէմ տէր Դաւթայ սուրբ
եւ պատուական եպիսկոպոսի Երուսաղէմի եւ այլոցն առհասարակ մեծի եւ
փոքու, առաջնոցն, միջնոցն եւ վերջնոցն։ Նաեւ բարեսէր միայնակեցին՝
Ալէքսի, որ ետ կազմել զսուրբ տառս, եւ Քրիստոս, որ առատ է ի տուրս բարեաց եւ ողորմութեան, յիշողացդ եւ յիշելեացս առհասարակ ողորմեսցի. եւ
Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։
Այլ դու ո՜վ աստուածարեալ եւ պատուական գլուխ սուրբ առաքեալ Յակոբ, որ զամենեցուն գլուխն մեր զՔրիստոս ընկալար բազում անգամ ի
գիրկս քո, նաեւ համբուրի արժանաւորեցար, ընկա՛լ զսակաւամասնեա ընծայս զայս, որպէս եւ Տէրն քո եւ արարիչ զերկուս խերեւէշս այրւոյն, եւ փոխատրեա՛ մեզ ի քոյոց առատատուր ձրիցդ, այս է խնդրել ի Քրիստոսէ թողութիւն մեղաց, զի թերեւս ներումն լիցի եւ թեթեւութիւն տանջանաց իմոց,
զի յոյժ տարագրեալ եմ եւ աւտարացեալ ի կենաց յուսոյն, զի քեւ գտից
ողորմութիւն յաներեկ աւուրն. ուր բանք սպառին եւ գործք թագաւորեն։
Մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսա ի Սուրբ Յակոբայ, զի մի դատապարտեսցի
յԱստուծոյ եւ ի սուրբ առաքելոցն։ Իսկ եթէ ըստ մեղաց մերոց գերեսցի յայլազգեաց բարբարոսաց, եւ ոք ի քրիստոնէից հանդիպեսցի եւ դարձուսցէ
զսա ի տեղի իւր, դարձուսցէ զնա Տէր Աստուած վերստին ի դրախտն եդեմայ իւրայովքն հանդերձ եւ զ[յ]անցանս նոցա ջնջեսցէ։
Այլ վասն դառն եւ անբարի ժամանակիս չէ կար ումեք ընդ գրով արկանել, զի իբրեւ զխռովեալ եւ զտատանեալ ծով միշտ յալեկոծութեան կան
ազգ քրիստոնէից ի գերութիւն եւ ի հարկապահանջութիւն, անաստուած եւ
զգարշելի ազգին Իսմայելի։ Մանաւանդ երկիրս Կիւլիկիոյ, որ գրաւեալ է
ընդ հարկապահանջութեամբ նոցա եւ կայ ի մեծ նեղութիւն եւ տառապանք,
այնքան զի հարք զորդիս վաճառեն եւ այլք ի բանտի եւ ի կախաղանս վճարեցին զկեանս իւրեանց, քանզի յամենայն կողմանց պատեալ պաշարեալ է ի
նեղութիւն, զոր Տէր Յիսուս զառաջիկայն ի բարի տնաւրինեսցէ Իւր քաղցր եւ
բարերար եւ առատ ողորմութեամբն. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։
բ
694բ Մեծահռչակ եւ գերամաքուր հայրապետիս բարեխաւսութեամբ եւ
ամենայն սրբոց ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած՝ Վահանայ եւ ծնողաց նորա
եւ եղբարց, որ աւգնական եղեւ ի նիւթ գրոցս եւ մեղսաթաւալ եւ թարմատար գրչի՝ Ստեփանոսի. եւ ծնողաց նորա եւ որ զԱմէնն ասեն:
գ
774բ Արդ, որք աւգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք աղաւթիւք զառաջին թարգմանող ճառիս եւ զյարմարաւղ գրութեան բանիս եւ զաշխատաւղ տառիս,
զկոկաւղ նիւթիս՝ զԳրիգոր պատուական քահանայ եւ զծնողս նորա եւ որք
յիշէքդ զմեզ, յիշեալ լիջիք եւ դուք ի նոյն ողորմած Տէրն. Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։
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ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Երուսաղէմ 1700, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 576-577

Գրիչ՝ Յակոբ դպիր
Վայր՝ Դրազարկ
631 Փառք Հաւրն Էականի, Որդւոյն Միածնի, եւ ազատիչ Սուրբ Հոգւոյն
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն։
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թվիս Հաոց ՉԿԷ (1318), ի հայրապետութեան Հաոց տեառն Կոստանդեա Կեսարացո, եւ ի թագաւորութեան Հայոց
Աւշնի, եւ որդոյ քրիստոսասէր թագաւորին Լեւոնի, ի հռչակաւոր Սուրբ
ուխտս Դրազարկ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածանիս եւ այլ բազմահաւաք
սրբոց որք աստ կան, ձեռամբ անարժան ծառայի՝ Յակոբ դպրի, ի խնդրոյ
քրիստոսասէր եւ դեռաբոյս քահանայի՝ Կոստանդի, որ ստացաւ զսա ի վայելումն անձին եւ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց եւ եղբարց իւրոց։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւկտիք ի սմանէ, ուսմամբ կամ աւրինակմամբ, կամ տեսմամբ, յիշեսջիք ի Քրիստոս զառաջասացեալ Կոստանդ քահանա։
Դարձեալ յերես անկեալ աղաչեմ, որք հանդիպիք այսմ տառիս, յիշեսջիք
զհարազատ եղբարսն իմ ի Քրիստոս՝ զԹորոս եւ զՊետրոս քահանայն, որք
երկուքն ի միում աւուր կատարեցան յանաւրինաց։ Յիշեսջիք եւ զմիւս եղբայրն իմ՝ զՍտեփաննոս կրաւնաւոր, եւ զքորսն իմ եւ զամենայն ազայինսն
իմ։ Յիշեսջիք եւ զՍտեփաննոս քահանա, զերից եղբայրն իմ, որ զաւրինակս
շնորհեաց։ Յիշեսջիք եւ զիս զանարժանս զգրող սմին՝ զԱկոբ դպիր,։ Եւ
Աստուած որ առատ է ի տուրս ողորմութեան, յիշողաց եւ յիշելեաց [առ]հասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։
Բայց գրեցաւ սա ի լաւ եւ յ[ը]նդիր աւրինակէ Կոստանդեա։

327
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (186)
Երեւան 242

Գրիչ՝ Թորոս
Վայր՝ Կիպրոս կղզի
251բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն: Աւժանդակութեամբ Սուրբ Հոգոյն կատարեցաւ Գործքս սուրբ Առաքելոցն ձեռամբ մեղսասէր անձին՝ Թորոսի, ի թու[ին] ՉԿԶ (1317), ի մարտի
ԺԱ (11), ի յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց:
391բ Փառք ամենաբարի եզաբուն իսկական Սուրբ Երրորդութեանն՝
Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն, ամէն: Դարձեալ փառք եւ գոհութիւն եւ բարեբանութիւն ի մեղաւոր
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հողոյս եւ յանարժան բերանոյս ստեղծողին եւ զաւրացուցանողին զիս,
յանգ հանել զաստուածաբարբառ բանս աւետեաց Աւետարանին սրբոյ, այլեւ զպրակք Առաքելոցն նոյն եւ Կաթողիկէից թուղթք ընդ որս Չորեքտասան թուղթ Պաւղոսի առաքելոյն, որ Քրիստոսիւ խաւսէր, այլեւ ահաւոր
սուրբ Յայտնութիւն սուրբ աւետարանչին Յովհաննու, որ ունին յայտնապէս
ճշմարտութեամբ զպատմութիւն աստուածեղէն մարդեղութեանն Քրիստոսի: Զսա բաղձմամբ սիրոյ նուաստս՝ Թորոս գրեցի ձեռամբ իմով, ի Կիպրոս
կղզի, ի դուռն ատենահասին Սրբոյն Սարքսի, յոյժ տաժանմամբ, ոչ ունելով
պատշաճաւոր տեղի, քանզի հեռաբնակ լեալ յիմ սնընդեան աշխարհէ, եւ
յ[ը]նտանեաց, եւ ի սիրելեաց, զայս հոգեւոր մխիթարութիւնս գտի սփոփանս վշտագնեալ անձինս։
Արդ, որք ի սմանէ տարազաւ իւիք աւգտիք, զանթիւ բիւրուց պարտականս Տեառն իմոյ Քրիստոսի, ծնողաւք իմովք, եւ եղբար[բ]ք, եւ քուերբք,
||(392ա) եւ բնաւ զարմիւք ի սուրբ եւ ի մաքուր աղաւթս ձեր յիշեսջիք, նաեւ
եւս առաւել եւ զերախտաւորսն մեր, որ ի հանդերձ եւ ի կերակուրս զմեր
մարմնական պէտսն լցուցել են, զի ի մեծի աւուր գալըստեան Փրկչին առհասարակ յիշեցեալքս եւ յիշաւղք ողորմութեանն յուսոյն մերոյ Քրիստոսի
արժանապէս հանդիպեսցուք, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
Բայց գրեցաւ սա ի թու[ականիս] ՉԿէ (1318)։
Յիշեսջիք աղաւթիւք եւ զՍահակ քահանայ ծնողաւքն եւ զարմիւքն իւրովք, որ է ի նոյն կղզիս պանդխտակից մեր, որ եւ կազմեաց զգիրքս զայս։

328
ՃԱՇՈՑ
Երուսաղէմ 121, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 351
(1192 թ.)

Յետագայի
Կազմող՝ Մաթէոս
Վայր՝ Երուսաղէմ
698բ /// [Հրեշ]տակապետացս /// մեր զամս երիս եւ տեսեալ [եւ] ի յանամաւթ յոյսն Յիսուս [ապաւի]նեալ յոգնայմեղս՝ Մաթէոս ի գաւառէն Դարանաղեաց, եւ երկեալ ի պահանջմանէ [քանքարացն] պատահեցայ ///գրոցս որ
Ընթերցուածք կոչի, եւ Գ (3) եւս այլ գիրք Ժամոյ ճառից, որ էր քակտեալ, ժողովեցի ի կազմն պնդութեան, զի աղաւթիւք ձեր, վերստին զմեզ ծնաւղաւք
մեր նորոգեսցէ Քրիստոս յաստ եւ յաներեկ աւրին, որ եւ ի չորից ախտից
զմեզ ազատեսցէ ձեւք ըստ չափոյ։ Արդ, կազմեցաւ սուրբ կտակքս ի թուիս
Հայոց ՉԿԷ (1318), ի Սուրբ քաղաքս Երուսաղէմ, ի դուռն Սուրբ Հրեշտակապետաց։ Եւ որք ընթեռնուք մեզ եւ մեր ծնաւղացն եւ մեր եղբարցն մեղաց թողութիւն շնորհեցէք, եւ յիշողացդ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած. ամէն, ամէն։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 2816
(1290 թ.)

Յիշատակարան յետագայի
Գրիչ՝ Մարգարէ
288բ Արդ, ես՝ Յովաննէս քահանա բազում փափագանաւք գնեցի զԱւետարանս սուրբ ի զարդ սուրբ եկեղեցոյ եւ ի վայելումն անձին իմո եւ յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, հաւրն իմո՝ Սարգ[ս]ի եւ եղբաւր նորա՝ Աղերին եւ
Մխիթարին եւ Մքթոնին, եւ պապին իմո՝ Դեղին փոխեցելոցս առ Քրիստոս։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք լուսաւորիք ի սմանէ կամ աւրինակէք,
յիշեսջիք առաջի զենլոյն Քրիստոսի զհայրն իմ՝ զՍարգիս եւ զմայրն իմ՝
զՄիլերն եւ զիս, զտարժանեալս մեղաւք՝ զՈվաննէս քահանա եւ զկենակիցն
իմ՝ զԽաթունն, եւ զեղբարսն իմ՝ զԽաթուխն, եւ զկենակից նորա՝ զՏիկինն,
եւ զմիւս եղբայրն իմ՝ զԱբասն, եւ քուերքն իմ՝ զԹուխթանի եւ զԱրապխաթունն եւ զՇնավորտիկինն, եւ զաւակսն իմ՝ զՄար[տ]իրոսն եւ զՄաթոսն եւ
Զաքէոսն,||(289ա) եւ զոնքանչն իմ՝ զՍաթութն, եւ զորդիյ նորա՝ զՅովաննէսն, եւ զայլ զբազում ա[զ]գականսն իմոց, որ ոչ են յիշատակել յայսմն
վայրի։ Յիշեսջիք ի սուրբ եւ ի մաքրայփայլ յաղաւթս ձեր առհասարակ զամենեսեան, եւ Ինքն, որ առատ է ի պարգեւս մարդկան՝ Բանն Աստուած,
առատ պարգեւէ զողորմութիւն ձեզ՝ յիշողացտ եւ մեզ՝ յիշատակելոցս առհասարակ ամենեցուն, եղիցի, եղիցի. ամէն։
Ի թուաբերութեանս Հայկազեան տոմարիս ՉԿԷ (1318)։ Ո՜վ սուրբ կարդացողք սուրբ Աւետար[ան]իս Քրիստոսի, միո[վ] բանի[ւ] վարգջիք ասելո, թէ.
Տէրն Աստուած, ողորմեա՛ սուտանուն քահանայի Մարգարէ ծրողին. ամէն։
բ
Յիշատակարան յետագայի
Ստացող՝ Տիրացու էրէցս
289ա Կամաւ անեղին Աստուծոյ եւ ողորմութեամբ նորին ես՝ Տիրացու
էրէցս, գնեցի զսուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեանց իմոց, յիշատակ ինձ եւ
ծնողաց իմոց, կենակցին իմոյ՝ Մարիամին ||(289բ), զաւակաց իմոց, դեռբոյս եւ նորաբողբոջ պատանոյն՝ Յոհանէս սարկաւաքին եւ Գալըստին, եւ
այլ ամենայն արեան մերձաւորաց եւ երախտաւորաց։
Արդ, երես անկեալ աղաչեմ զձեզ, ով դասք սուրբ քահանայից, որք աւկտիք ի սմանէ կարդալով կամ աւրինակելով, զմեզ եւ զմեր ննջեցեալսն ի
սուրբ յաղաւթս ձեր յիշեցէք, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն։
գ
290ա Արդ ես՝ կր[տ]սերս յորդիս եկեղեցոյ, պարտականս բիւր քանքարաց, Տիրացու աւաք էրէցս յԱխլցխոյ, ետու զսուրբ Աւետարանս եւ զարծա370

ՉԿԷ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1318

թի սկին իմ, յիշատակ ի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին, յիշատակ անջինջ ինձ եւ
ծնողաց իմոց, պապին իմոյ՝ Տիրացու քահանային, եւ հաւրն իմոյ՝ Յոհանէս
քահանային, եւ եղբարցն իմ՝ Գալըստին, Աստուածատրին եւ Քրիստոսատուրին. եւ զաւակին իմոյ՝ Մխիթարչին, որ էր դպիր, եւ ԲԺ (12)-ան ամաց
փոխեցաւ առ Քրիստոս եւ էթող մեզ սուք անմ[խ]իթար։
Արդ, աղաչեմ զձեզ, ով սուրբ քահանայք, զմեզ եւ զմեր ննջեցեալսն ի
սուրբ յաղաւթս ձեր յիշեցէք. եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն1։

330
ՃԱՇՈՑ
Երեւան 9598

Նուիրող՝ ըՍտեփանոս Տարաւնցի
1դ Ի թուականիս Հայոց ՉԿԷ (1318), ես՝ ըՍտեփանոս վարդապետս ի
Տարաւնոյ, շնորհեցի Ճաշոց գիրք մի ի Սաւլթանիայ քաղաքին աւաքիրիցոյն՝ ըՌստակէս սրբասէր եւ պատուելի քահանային, Սուլթանիոյ մեծայհռչակ եւ արքայնիստ տեղոյն, որ յառաջն Խնխրուլան կոչէր, զոր շինեաց եւ
մեծացոյց եւ փառաւոր արար զանազան գեղեցիկ շինուածովք մեծ արքայն
եւ տէրն տիեզերաց, հզաւր խանն՝ Խարպանդայն։ Եւ ի սորայ յաւուրս էր
տէր ըՌստակէսն այն՝ պատուեալն ի Խարպանդայէն, եւ ի կաթողիկոսէն՝
յաթոռակալէն Սրբոյն Գրիգորի տէր Կոստանդեայ, որոյ տվեալ էր իշխանութիւն եւ տէրութիւն Սաւլթանիոյ անմենայն նահանգին, որ եւ մահ սորայ մեծ
սուք եղեւ ազգիս Հայոց2։

331
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (187)
Երեւան 4018
(տե՛ս նաեւ 1304 թ.)
(ԺԷ դ.)

Յիշատակարան յետագայի
Վաճառող՝ Խաչիկ վարդապետ
ա
253ա Ի Յայտնութենէ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի կենարար գալստեանն մինչեւ ցայժմ՝ յորում ամի գրեցի զյիշատակարան գրոց, որ են Ռ եւ
ՅԺԸ (1318) եւ ի թուականութեան Հայոց տօմարիս ՉԿԷ (1318), ես՝ նուաստ
1
2

«բ» և «գ» հիշատակարանների գրությունը ԺԴ դարի է (Ա. Մ.)։
Ձեռագիրը, որից քաղում ենք այս հիշատակարանը, բազմազան նյութերի ժողովածու է, ընդօրինակված, հավանաբար, ԺԶ-ԺԷ դարերում։ Հիշատակարանն ընդօրինակված է անհարիր մի տեղում, «Միքայէլ Ասորու Պատմութիւնից» արված քաղվածքների արանքում։ Ձեռագիրը Մատենադարան է մուծվել 1958 թվականի
ապրիլ ամսին (Ա. Մ.)։
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սպասաւոր բանի՝ Խաչիկ վարդապետս, զԱւետարանս զայս ընդ սակաւ
գնոց քան զարժանն ետու մեր եղբաւրն՝ Մխիթարայ քահանայի, զի եւ մեզ
մասն լիցի ըստ յուսոյն մերոյ յարդար դատաւորէն, որ հատուցանէ իւրաքանչիւր զվարձս իւր. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։
բ
Յիշատակարան յետագայի
Գնող՝ Մխիթար քահանայ
253ա Ես՝ Մխիթար անպիտան եւ անարժան ծառայ Աստուծոյ, սուտանուն քահանայ, ցանկացող եղէ այսմ աստուածային գանձիս, որ է Աւետարան փրկութեան հոգոց մարդկան, եւ ստացայ զսայ ի հալալ ընչից իմոց առ
ի յիշատակ ինձ, եւ կենակցի ||(253բ) իմոյ՝ Մարախաթունին, այլեւ ծնաւղաց մեր՝ Յովանիսի եւ Գոհարխաթունին, այլեւ պատուական քահանայիցն
եւ սրբասէր եղբարցն իմ՝ Վարդանայ եւ Շմաւոնի, եւ ծնօղացն նոցայ՝ Գանգատին եւ Քոյրկանն, այլեւ ամենայն արեան մերձաւորաց մերոց՝ կենդանեաց եւ հանգուցելոց, եւս առաւել միամաւր/// զաւակին իմոյ՝ Սիսկանն։
Արդ, ես՝ նուաստ ոգի Մխիթար քահանայ, որ ստացայ զսայ ինձ հոգոյ
զաւակ ի նեղ եւ ի դառն ժամանակի, յորում անաւրէնքս զաւրացեալ են, նեղեն զքրիստոնայքս ջիզայով. բայց Քրիստոս մեծ է, որ փրկէ զմեզ յամենայն
վտանկից: Այլ որք հանդիպիք այսմ աստուածային գանձիս, կամ որք կարդայք, կամ օրինակէք զվերագրեալքս, յիշեսջիք ի սրբամատոյց յաղաւթս ձեր,
եւ որք սրտի մտօք եւ բարի կամաւք բանիւ հայցէ, նմայ գործով եղիցի եւ
զփոխ[արե]նն լիայպէս առցէ ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ
յաւիտեանս. ամէն:
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (188)
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 128
(Մեծոփայ վանք)

Գրիչ՝ Մխիթար [Սասնեցի] վարդապետ
Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թուին Հայոց ՉԿԷ (1318), ձեռամբ Մխիթար
[Սասնեցի] պիտականուն վարդապետի, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ եւ երկրպագեալ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյն. ամէն։
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333
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (191)
Երեւան 4125

Գրիչ՝ Վարդան
Վայր՝ Արձկէու վանք
303ա Ի Քեզ հայի ամենայն ակն տեսողի Քրիստոս Աստուած, երկրպագեալ ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյդ։ Բարէխաւսութեամբ մաւր Քո եւ Կուսի
պարգեւեա՛ վարձս բարեաց ստացաւղի աստուածաին տառիս՝ Թադէոսի կուսակրաւն աբեղաի, զանթառամ եւ զերկնային ժառանգութիւնն ընդ սուրբ
ամենայն եւ ջնջեա՛ զձեռագիր նորին յանցանաց, Քոովդ կարութեամբ, զի
ամենայն ինչ Քեզ կարելի է, եւ զնոյն գթութիւն եւ ողորմութիւն արասցես ի
փառս անուանդ Քում Սրբոյ, աւրհնեալդ եւ փառաւորեալ յամենայնի։
Յամի ՉԿԸ երորդի ի Հայկազեան տոհմիս տոմարիս (1319), ի փառս զուգական եւ համապատիւ Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւո եւ Հոգւոյն
Սրբոյ, գրեցաւ աստուածային այս մատեան՝ գանձ անկապուտ եւ մարգարիտ պատուական, զսորայս ունելով զբանս պանձալիս մանգանց Նորո Սիոնի հրաւիրեալք յառագաստ երկնաւոր փեսաին Քրիստոսի եւ Աստուծոյ մերո։ Որ եւ զաւրէ սա զմիտս խաւարեալս լուսաւորել աստուածային լուսո
ճառագայթիւք, որ ի սմա համբարեալ կան յանապատիս Արձկէու վանս
առեալ, ընդ հովանեաւ Սուրբ զՍքանչելագործիս, յառաջնորդութիւն տեղւոյ
Սիմէոն աբեղաի, ի ստացումն սրբազան քահանայի Թադէ[ոսի] /// 1կուսակրաւն ///, ||(303բ) եւ ծնողաց իւրոց, եւ եղբարց իւրոց՝ Լու[ս]իկ եւ Աւտարշահ կոչեցեալ, եւ ամենայն արեան մերձաւորաց իւրոց ի Քրիստոս կատարելոց, պատճառ եւ առիթ անմահականն կենաց, ընդ սուրբ[ս] ամենայն։ Աւժանդակութեամբ մերո հոգեւոր եւ հարազատի եւ սրբասնունդ աբեղաի առ
Տէր կոչեցեալ տառիս եւ ստացող նույնանուն՝ Թադէոս[ի], ձեռամբ պիտականուն՝ Վարդան գրչի, ի դառնութեան եւ ի վշտաբեր ժամանակիս, յորում
վիշտս վտանգի եւ աղէտս տարակուսանաց յոգունս հասուցանելով քրիստոսական ոճոյս ազգաց անաւրինաց ուրացելոց ի փառաց Որդւոյն Աստուծոյ, նեղութեամբք, տառապանաւք, հարկապահանջութեամբք եւ այպանման ձաղանաւք, որոց հատուսցէ նոցին ըստ գործոց նոցին հզաւր թագաւորն Քրիստոս եւթնապատիկ ի ծոց նոցա։
Արդ, աղաչանս բազմապիսիս առ որս հանդիպիք աստուածաին մատենիս, ի պէտս ինչ աւգտութեան ի սմանէ եղելո, յիշել սեռն սիրով ի միտս
1

Նորոգման ժամանակ ձեռագրի ստորին մասից կտրել են լուսանցքը, հիշատակարանի վերջին տողի հետ միասին (Լ. Խ., № 191, էջ 154, ծնթ. 1)։
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բարիս եւ պատկանաւոր խնդրուածս զստացողն՝ զԹաթէոս քահանա իւրովքն հանդերձ, եւ զբարի՝ Բարսեղ աբեղա, որ զաւրինակն շնորհեաց եւ
մխիթարակից եղեւ իմո տկարութեանս1, Տէր Քրիստոս [Աստուածն] ամենայնի [դաս]եսցէ զԲարսեղ աբեղայ ի դասս սր[բոցս] /// գի /// սորին ցաւղ
/// ||(304ա) աներկեւան ցնծութեամբ հասանել անմահականն կենաց ողորմութեամբ եւ մարդասիրութեամբ Փրկչին մերո Յիսուսի Աստուծոյ տեսանել
եւ ուրախանալ խանդակաթ սիրով Նորին, յորժամ գայցէ փառաւք Հաւր եւ
հրեշտակաց սրբոց. փառաւոր լինել ի մէջ սրբոց եւ սքանչելի ի մէջ ամենայն հաւատացելոց իւրոց, աւրհնել եւ գոհաբանել զնա ընդ Հաւր եւ Հոգւոյն Սրբո, ընդ դասս սրբոց հաւատացելոց, յերիս յաւիտեանս եւ անդր քան
զպայման սահմանի իմանալեացն յաւիտեանս. ամէն։
Թադէոս աբեղի եւ խորհրդակցի սորին՝ Բարսղի սրբազան եւ ժիր աբեղայի ողորմեա՛, Տէր Քրիստոս, ի Քում գալստեանն, բարէխաւսութեամբ
մաւր Քո եւ Կուսի թողութիւն եւ հանգիստ շնորհեա՛ սոցին։ Աստուածաին
սիրոյն ցանկացողք եղեալ յոքունք ի մարդկան զնա պատուական եւ գեղեցիկ համարեցան քան զգանձս ոսկո եւ արծաթո, որով զգրաւ [ա]նեղծական պայմանին եւ զառհաւատչեա անմահ[ա]կանն կենաց նովաւ ընկալան
եւ պատճառ այնր իրի [զ]անաց (՞) գործս բարութեան, որովք լուսացան հա
/// ||(304բ) անպիտանս ի մանկունս եկեղեցւո՝ Թաթէոս կրաւնաւոր, ստացա
զսուրբ Աւետարանս աւգտաբեր գալստեան Որդւոյն Աստուծոյ Յիսուսի
Քրիստոսի Տեառն մերո, լուսաւորիչ հոգւո իմում եւ յիշատակ բարի առ
Քրիստոս ծնողաց իմոց եւ եղբարց եւ ամենայն արեան մերձաւորաց, ննջեցելոց ի Քրիստոս հանգուցելոց եւ կենդանեաց յուսով ակն ունելով անմահականն կենացն, որում փառք յաւիտեանս. ամէն։

334
ՃԱՇՈՑ (192)
Երեւան 4738

Գրիչ՝ Կարապետ կրաւնաւոր
Վայր՝ Աղթամար կղզի
262բ Փառք եզակի անճառելոյ, եռահիւսակ դաւանութեանն, համագաղափար, զուգակշիռ, վսեմագոյ, ինքնագոյ, անեղի եւ մշտնջենաւորի էութեան, նոյնութեան, միութիւն հրաշալի երիս անձնաւորութեան եւ
միաստուածութեան հրաշահոսան եւ հիացուցանող զաւրութեան, փառս վեր
առաքեմ ի ներկայս յառապայն, յաստիս եւ յապառնին, յաժմուս եւ ի հանդերձեալսն, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
1

Առաջին հրատարակության մեջ հիշատակարանը ավարտվում է այստեղ (Լ. Խ., №
191, էջ 154), (Ա. Ղ.)։
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Աստանաւր սկզբնաւորեալ աստուածային եւ հոգեկիր գանձս եկեղեցոյ՝
ընթերցմունքս բովանդակ տարեան, որ ունի շար[ա]կարգեալ յինքեան
զամէնայն տաւնս տէրունականաց, նաեւ զյիշատակս սրբոցն զառաջնոցն եւ
զվերջնոցս, զնախահարցն սրբոց եւ զմարգարէիցն հոգեկրից, զառաքելոց[ն]
սրբազանից եւ զհայրապետաց[ն] ուղղափառացն, զմարտիրոսացն քաջամարտից, եւ զթագաւորացն բարեպաշտից, զվարդապետացն հոգիացելոց եւ
զմիանձանց ճգնազգեստից, զաւրավարացն քաջաց եւ զսուրբ կանանցն
պարկեշտից: Այլեւ կայ ի սմա գրեալ ընթերցուածք Սուրբ քառասնորդացն
պահոց սահմանեալն ի սուրբ առաքելոյն Յակովբայ յեղբաւրէն Տեառն ըստ
մարմնոյ եւ ի քաջ ախոյանէն Կիւրղէ հայրապետէն Երուսաղէմի: Ընդ նմին
եւ Գործքն բովանդակ գրեալ ի Ղուկասու աւետարանչէ եւ Եւթն թուղթ Կաթողիկէիցն եւ Աւետարան Յոհաննու, զորս ընթեռնուն զսոսա յաւուրս Յարութեան Փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի։ Զայս ամենայն հաւաքեալ եւ ի
մի վայր ժողովեալ գծագրեցաւ կարգաւորաբար, սկսեալ ի յիշատակի
աւուր Ծնընդեան Փրկչին եւ միոյ նշանով, առանց մոլորութեան, աւարտեալ
մինչեւ ի տաւն սուրբ հայրապետին Բարսղի||(263ա) Կեսարու։
Գրեցաւ յըստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ, բազ[ու]մ աշխատանաւք եւ
քրտմամբք՝ Հոգւոյն Սրբոյ աւժընդակութեամբ, յաստուածապահ եւ ի գեղեցկատիպ կղզիս Աղթամար կոչեցեալ, ի տեղիս ապաստանի, որ է Աթոռ
սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին Հայոց, ընդ հովանեաւ ամենայաղթ Սուրբ Խաչի, եւ Սուրբ Նշանի անապատի, եւ աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդեան, ի
հայրապետութեանս Հայոց սուրբ եւ անբիծ եւ երջանիկ տեառն Ներսէսի եւ
տեառն Զաքարիայի, եւ ի թուաբերութեանս Հայոց յեւթնհարիւրերորդի
վաթսներորդի ութերորդի (1319), ի դառնացեալ ժամանակիս, ի խնդրոյ
գերամաքուր եւ երիցս երանեալ վերադիտողի եւ առաջնորդի տէր Ստեփանոսի տան արքունական, որ Մոկս կոչի։
Եւ յայսմ ամի, ի դառն եւ ի վիշտ ժամանակիս, շինեաց յերկիրն յայն
վանք նոր ի հիմանէ եւ գումբեթաձեւ եկեղեցի, եւ կարգաւոր[ե]աց ի նմա
սրբասէր կրաւնաւորս եւ վանականս, ամենայն գործաւորաւքն հանդերձ,
անխափան պատարագաւ եւ պայծառ ժամատեղաւք, եւ անթերի սեղանատեղաւք, զոր աչաւք մերովք տեսաք, եւ Տէր Աստուած ի նոյն պահեսցէ միշտ
[եւ յա]նապազ։ Եւս առաւել զուռճացեալ եւ զճոխա[ց]եալ, ո[ր մի]շտ պարապի ի սէր եւ ի գործ Տեառն Յիսուսի, զսրբազան կրաւնաւորն՝ զԿարապետ ստացող գրոցս, որ եռափափագ սրտիւ ետ գրել զաստուածային
տառս ի վայելումն անձանց իւրեանց յերկար ժամանակաւ, եւ յետ աստեացս յիշատակ հոգւոց իւրեանց եւ բարի ծնաւղաց նոցին՝ Սարգսի եւ
Մարիամու, Յոհաննու եւ Ոսկոյ, հանգուցելոցն ի Քրիստոս եւ ամենայն ազգայնոց նոցին՝ կենդանեաց եւ հանգուցելոց. ամէն։
Իսկ ես՝ ամենամեղս եւ անյիշելիս ի գրչաց՝ Կարապետ սուտանուն կրաւնաւոր, ըստ իմում տկարութեանս յանձն առի եւ կատարեցի զսուրբ տառս
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կարողութեամբն Աստուծոյ1, յերես անկեալ աղաչեմ եւ զիս զեղկելի եւ զանար[ժան] գրիչս յիշելոյ եւ Աստուած ողորմոյ արժանի առնէք եւ զմեր
ծնողսն, որ են ի Քրիստոս ||(263բ) հանգո[ւցեալ] եւ որ մեզ լի բերանով եւ
սերտ սրտիւ. Աստուած ողորմի ասէ եւ նոյն Տէր Աստուած իւրն ողորմեսցի
կրկին կենաւք եւ երկու աշխարհաւք. ամէն։
Վասն որոյ եւ աղաչեմ զգութ եւ զ[ող]որմութիւն Հաւրն երկնաւորի, որ
ընկալաւ զդարձ անառակ որդւոյն եւ ոչ գարշեցաւ յաղտեղեալ մարմնոյն,
այլ ամենառատ ողորմութեամբն եւ անեզրական գթութեամբն ընդառաջ ընթացաւ եւ անկաւ զպարանոցաւն նորա եւ ամենասուրբ շրթամբքն համբուրեաց զնա եւ ընկալեաց զնուէրս զայս որպէս զերկուս լումա ի ձեռաց կնոջ
այրոյն եւ արժանի արասցէ զստացողք գրոցս, զոր վերագոյն յիշեցաք, զերջանիկն արիացեալ զտէր զՍտեփ[աննոս] եւ զքաջ ընտրեալ կրաւնաւ[որ]
զԿարապետ երկնից արքայութեան եւ անճառ բարեացն արժանի առնէ բարեխաւսութեամբ սուրբ եւ փառաւորեալ Աստուածածնին եւ միշտ Կուսին
[Մարի]ամու, պաղատանաւք սրբոյ Կարապետի[ն Յ]ոհաննու /// [առա]ջին
մարտիրոսի սրբոյն Ստեփաննոսի եւ ամենայն սրբո[ց] Քոց երկնաւորաց եւ
երկրաւորաց: Նաեւ զիս՝ զգարշելի եւ զաղտեղացեալ մտաւքս զանարժան
Կարապետ գրիչ, արա՛ Քո, աստուածային տեսոյտ արժանի, թէպէտ եւ գործովքս եւ մտաւքս աղտեղացեալ եմ եւ զազրացեալ եւ իմ պատրաստեալ է
դժոխս, եւ մի՛ զրկեր զիս ի տիպ հրաշափառ երեսաց Քոց. եւ Քեզ փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Յիշեա՛, Քրիստոս Աստուած, ի Քո յահաւոր գալստեանդ եւ արա՛ արժան
ի բարոյ մասին ընդ սուրբս եւ ընդ սիրելիս Քո գերմաքուրն եւ զանմարմին
ի մարմնի եւ զծնողսն իւր, զառաջնորդ եւ զքարտողայն եւ զուսուցիչն մեր՝
զտէր Դանիէլ, որ զաւրինակն մեզ շնորհեաց:
Ո՜վ հարք եւ եղբարք, յիշելոյ արժանի առնէք զհոգեւոր եղբարքս մեր՝
զՍտեփաննոս կրաւն[աւոր], որ միջնորդ եղէ գրոցս եւ զՂազարն, որ գիրքս
յեկեղեցին տա/// 2

335
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (195)
Երեւան 6273, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 129-130
(Վան, Տիրամայր եկեղեցի)

Գրիչ՝ Յովանէս
Վայր՝ Խորվագետ գիւղ,
Գեղարքունի մենաստան
Փառք եռահիւսակ եւ մշտադաւան Սուրբ Երրորդութեան...։ Արդ, գրեցաւ
սուրբ Աւետարանս ի մենաստանիս, որ յորջորջի Գեղարքունի, ի գեաւղս, որ
1
2

Առաջին հրատարակության մեջ հիշատակարանն այստեղ ավարտվում է (Լ. Խ., №
192, էջ 154-155), (Ա. Ղ.)։
Շարունակությունը թափված է (Ա. Ղ.)։
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կոչի Խորվագետ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Առաքելոյս եւ Սուրբ Գրիգորի, ի ղանութիւն Բուսայիտի, ի յարբանեկութիւն նորին՝ Չօպանի, ի թագաւորութեան [Հայոց] Ոշնոյ, եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդնի, եւ յեպիսկոպոսութեան [Սիւնեաց վիճակին] տէր [Յովհաննու] Օրբէլի, գրեցաւ
ձեռամբ յոգնամեղ եւ անարհեստ գրչի՝ Յովանիսի, ի թուականութեանս Հայկազեան սեռի ՉԿԸ (1319)։
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«Բազմավէպ», 1947, էջ 219
(տե՛ս նաեւ 1307 թ.)

Յիշատակարան յետագայի
Նուիրատու՝ Եսայի Նչեցի
Ծաղկող՝ Թորոս
Վայր՝ [Գլաձոր]
ա
119ա Զվերջին նկարող զԹոր[ոս] յիշեա՛ եւ թողութիւն յանցանաց իմ
հայցեա՛1:
230ա ԶԹորոս յիշեա՛:
234բ Զապիկար նկարագրաւղս զԹորո[ս], որ յետոյ բազում աշխ[ատ]եցայ, յիշեա՛ ի Տէր Յիսուս Քրիստոս:
բ
Ստացող՝ Եսայի րաբունապետ
149բ Ստացաւղի սուրբ եւ կենսաբեր Աւետարանիս սուրբ եւ տիէզերալոյս րաբունապետին եւ աստուածախաւս վարդապետին՝ Եսայեայ եւ ծնողաց իւրոց եւ աշխատաւղի սորա՝ Պաւղոսի եւ ծնաւղաց իւրոց ողորմեա՛յ
Քրիստոս ի սոսկալի ատենին. ամէն2։
234ա Զստացող Աւետարանիս զսուրբ եւ տիեզերալոյս րաբունապետն
Եսայի յիշեսջիք ամենայն զարմիւք, աղաչեմ:
գ
293ա Աղաչեմ զսրբասէր քահանայսդ զկատարաւղ մեղսաքսաւիչ Սուրբ
պատարագի եւ զընթերցաւղդ սուրբ Աւետարանիս յիշեցիք ի սուրբ յաղաւթս ձեր՝ զմեծ րաբունապետին Եսայի, եւ զհարազատ աշակերտն՝ զՏիրացու եւ զծնաւղքն նորա. որ ամենայն յաւժար սրտիւ եւ սիրով սպասաւորեաց սրբոյ Աւետարանիս, նկարաւղին եւ գրաւղին եւ դուք յիշեալ լիջիք ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն:
1
2

Այլակերպության նկարի տակ ոսկետառ բոլորգրով («Բազմավէպ», անդ), (Ա. Մ.)։
Ղուկասի Նախադրության վերջում («Բազմավէպ», անդ), (Ա. Մ.)։
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դ
Տէր իմ Քրիստոս, Փրկիչ մարդկան
Պետ հովութեան կարգիս աւծման,
Որ մեզ զշնորհս Քո շրթան
Հեղեր աւրհնեալդ յաւիտեան:
Դու ես պճնողս Քո բանին,
Եւ ըզստացող այսմ տառի,
ԸզԵսայի սուրբ րաբունի
Ընգալ ի փառսդ հայրենի.
ամէն1։
ե
294բ Յամս թուաբերութեան հոլովման ամանակի Յաբեթեան տումարի
ՉԿԸ (1319) նոր սկսեալ ամի Ես[այի] ետին վարժապետաց եւ կր[տ]սեր բանասիրաց, սնունդ եւ աշակերտ սուրբ առնն Աստուծոյ՝ Ներսես վարդապետի, հոգէզարդ եւ մտավարժ փիլիսոփայի, եւ ըստ մաքրութեան վարուց
կրաւնից գովելի եւ հռչակաւոր, ընծայեցի զսուրբ Աւետարանս նըւէր բարեաց սուրբ ///
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Ս. Պետերբուրգ, Ռուսական Ազգային գրադարան, РНБ, Арм. н. с. 48,
Կ. Եուզբաշեան, Ցուցակ, 60, էջ 234

Գրիչ՝ Յովսէբ
Վայր՝ Նախիջաւան
240բ ... Արդ, վերաւարտեալ եղեւ սա ի թուաբերութիւնս ըստ Յաբեթականն տումարիս հնգետասան յոբելենիս, յաւելեալ եռակի թուով
(15  50 + 3 + 551 =1304) եւ ի յելանելոյն նախաստեղծին ի վայելչութեան վայրէն եւ ի ծաղկազար[դ] բիւրաստանէն մինչեւ ցսոյն յարայբարդին միահամուռ միանգամայն ամք || (241ա) ԶՌ (6000) եւ ՉԻ (720), յաւելեալ քառակի թուով (6000 + 720 + 4 = 6724) եւ ի կենարար յայտնութենէն Աստուծոյն Բանի մինչեւ ցսոյն ամ շարամանեալ պարփակին ամք
ՌՅ (1300) եւ ԻԱ (21), յորում եւ թուականս Հայոց ՉԿԸ (1319) էր:
1

Հիշատակարանի թերթահամարը չի տրվել հրատարակողի կողմից։ «Այս խորանին
գլուխը կը զարդարեն երկու ոսկի կնքանկարներ որոնցմէ աջակողմեանը յայտնի
կերպով կը կրէ Թորոս անունը, միւսը սակայն կարելի չէ պարզել»,– գրում է հրատարակիչ Հ. Քյուրտյանը: Պարզելու համար չարչարվել պետք չէ, մյուս նկարում Եսայի Նչեցին պետք է լինի: Եսայի Նչեցու պատվերով գրված ձեռագրի Թորոս Տարոնացու
մեկ այլ նկարազարդման մեջ ևս մի էջաբացվածքում խորանի վերին ձախ անկյունում Եսայի Նչեցու, իսկ աջում՝ Թորոս ծաղկողի նկարներն են համապատասխան հիշատակություններով (Երևան, ձեռ. 206, 437բ-438ա), (Ա. Մ.)։
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Բայց գրեցաւ սայ ի մայրաքաղաքիս որ կոչի Նախիջաւան մեծ նահապետին Նոյի շինեալ ձեռամբ տունս իւր: Կատարեցաւ սայ ընդ հովանեաւ
Սուրբ Սարգսի զաւրավարիս, ձեռամբ Յովսէբայ անարժան ծառայի նորայ:
Խոշորութեան գրոյն եւ ծաղկացն մի՛ մեղադրէք, զի տղայ էի հասակաւ.
աղաչեմ յիշելոյ արժանի առնել զիս եւ զծնողն իմ՝ զՅակոբ քահանայ եւ առհասարակ զամենայն հաւատացեալս յիշեսցէ Քրիստոս յԻւր միւսանգամ
գալստեանն եւ ողորմութեան Իւրոյ արժանի արասցէ զանարժանքս. եւ
Նմայ փառք յաւիտեան:
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Երեւան 48171
(Վասպուրական 115, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 248-249)

Գրիչ՝ Յովաննէս
Վայր՝ Ուռնկար անապատ
ա
266բ Փա՜ռք քեզ անսահման անուն եւ անզուգական անձնաւորութիւն՝
Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի. այժմ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
267բ Գրեցաւ գերարփիս այս եւ գերալուրս, գերագոյն եւ գերակատարս,
գերունակ իմաստիւք Հոգոյն բարբ[առ]եալ ի բերանոյ քրիստոսազգեաց
արանցն, քառաբուխ վտակացն՝ Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկայ եւ Յոհաննու, ի յանապատիս Ուռնկար2 կոչեցեալ, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ յաղթող եւ
աստուածընկալ Սուրբ Նշանի, եւ Սրբոյն Ստեփաննոսի, եւ Առաքելոյն Պետրոսի, ի յաշխարհակալութեանն Բուսայիտ ղանին, ի հայրապետութեան
տեառն Զաքարիայի, ի յառաջնորդութեան տեղոյս Ղազար կրաւնաւորի։ Յիշատակ ամենիմաստ, ամենագով, քաղցրայհայեաց եւ արդիւնայկատար,

1

2

Առաջին հրատարակության 1319 թվաշարքի Աղթամարում պահված Ուռնկարում
գրված Ավետարանի Փիրղալեմյանի համառոտ ընդօրինակությունը (ձեռ. 6273,
էջ 128-129, Լ. Խ., № 198, էջ 158) նույնացնում ենք այդ հրատարակության 1318
թվաշարքի վերջին` ձեռ. 4817, № 190 «ա» հիշատակարանի հետ, որի բոլոր գրչական
տվյալները համընկնում են։ Ուստի, Ղ. Փիրղալեմյանի (ձեռ. 6273, էջ 128-129, Լ. Խ.,
№ 190) հիշատակարանը հանում ենք։ Ավելին, այս երկու հիշատակարանները
(№ 190, № 198) ևս բառ առ բառ նույնն են, ինչ այս հրատարակության մեկ այլ
№ 334-ը՝ 1335 թվականի (Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սյուն. 248-249) հիշատակարանը. ուստի, Ե. Լալայան Ցուցակից վերցված այդ թերի հիշատակարանը ևս հանում
ենք ծանոթագրությամբ հանդերձ (Ա. Ղ.)։
Ղ. Փիրղալեմյանը գտնում է, որ Ուռնկար անապատը գտնվում է «ի ծայրն
Առբերանի գաւառին Վասպուրական նահանգի, յարեւելից կուսէ Քաջբերունեաց»
(ձեռ. 6273, էջ 128-129, Լ. Խ., № 198. էջ 158, ծնթ. 2)։
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սրբայսնեալ եւ աստուածայհաճոյ, սրբասէր /// 1 ||(268ա) եւ հաւատարիմ, եւ
ողորմած Տիրացու քահանայի, որ է սայ ի գերապայծառ լուսոյն լուսաւորեալ, սրբափայլ եւ մաքուր կրաւնիւք զարդարեալ, եւ շնորհիւն Աստուծոյ
անփորձ մնացեալ սայ. եւ Աստուած պահեսցէ զսա մինչեւ ի կէտ կոչման
սահմանի իւրոյ:
բ
74ա Ո՜վ Սուրբ Նշան աստուածային,
Դու կարապետ անճառ Բանին,
Եւ զենարան անմահ Գառինն,
Յաւուրն ապայգային,
Տէրն բազմեալ կայ յատենին,
Ահեղ փառաւքն Իւր հայրենին,
Դնէ աթոռ դատաստանին,
Զքեզ աղաչեմ ողորմագին,
Լե՛ր բարէխաւս Տիրացու քահանային
եւ իւր ծնաւղին.
ըստ նմին եւ գրողին՝ Յովաննէս մեղապարտին եւ իւր ծնաւղին եւ ամենայն հաւատացելոց:
գ
Ծաղկող՝ Կիրակոս քահանայ
1բ ԶԿիրակոս ծաղկողս՝ զսուտանուն քահանա, աղաչեմք յիշել ի Տէր,
վասն խոշորութեան ծաղկիս անմեղադիր լերուք, զի կար մեր այս էր։
դ
268ա ԶՅովանէս սարկաւագն եւ զմայրն իւր՝ Շամամն Քրիստոս անմահ
Գառն Աստուծոյ պատարագի ի վերայ Սուրբ Սեղանոյն յիշեցէք ի Քրիստոս
Աստուածն մեր2։

1

2

Գլխավոր հիշատակարանից պահպանվել է միայն այսքանը. ուստի ձեռագրի գրության մերձավոր ժամանակը որոշելու համար պետք է հիմք ընդունել Աբու Սեիդ
(Բուրսայիդ) ղանի եւ Աղթամարի կաթողիկոս Զաքարիայի գահակալության տարիները։ Արդ, Բուսյիդը Աբու Սեիդ գահակալել է 1318-1335 թթ. միջև, իսկ Զաքարիան
(տես՝ «Գաւազանագիրք կաթողիկոսաց Աղթամարայ», էջ 45-58)՝ 1296-1336 թթ.։
Ըստ այդմ, ձեռագրի գրության ամենավաղ հնարավոր տարեթիվը 1318-ն է (Լ. Խ.,
№ 190, էջ 152, ծնթ. 1): Ղ. Փիրղալեմյանի ընդօրինակման ժամանակ սույն հիշատակարանն ամբողջական է եղել ու այն ավարտվում է «ՉԿԸ» (1319) թվականով
(Երևան 6273, էջ 128-129, Լ. Խ., № 198, էջ 158): Ուստի մենք այս անթվական
ձեռագիրը տեղադրում ենք 1319-ի թվաշարքում (Ա. Ղ.):
Հիշատակագրությունը առաջին հրատարակության մեջ տրվել է տողատակում թերի «ԶՅովանէս սարկաւագն եւ զմայր իւր` Շամամն…» (Լ. Խ., անդ, էջ 153, ծնթ. 1):
Գրված է գրչի ձեռքով կարմիր թանաքով, որից առաջ հետագայում ավելացվել է
ժամանակով նույն դարի, բայց ավելի ուշ գրված հիշատակարանը (Ա. Ղ.)։
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ե
Յետագայի
Ստացող՝ Խնդուբէկ դերձակ
268ա Եւ արդ, ես՝ Խնդուբէկ դերձակս, ի յՈստան քաղաքի գնեցի ի քրդու,
զի էր գերի բերած սուրբ Աւետարանս, յիշատակ ինձ եւ ծնաւղաց իմոց եւ կենակցին իմոյ՝ Խաթունմէլէքի։ Բայց յետոյ տէրն եկ եւ գտաւ առ իս, եւ իմ յաւժար սրտիւ ի տէրն տուի զսուրբ Աւետարանս, որ յիւր սուրբ աղաւթքն յիշեսցէ զիս հանապազ եւ յորժամ ընթեռնու զսուրբ Աւետարանս, ասասցէ բոլոր
սրտիւ. Քրիստոս Աստուած թողցէ զԽնդուբէկի յանցանքն, եւ զծնաւղաց իւրոց, եւ զկենակց[ին] իւրոյ՝ զԽաթունմէլէքի: Եւ ով ոք, որ ի քահանայից,
հանդիպեսցէ սմա եւ ասասցէ զԱստուած ողորմին բոլոր սրտիւ, եւ Քրիստոս
Աստուած իւրն ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն1։
զ
Յետագայի
Կազմող՝ Կարապետ
268բ Դարձեալ աղաչեմ զմանկունսդ սուրբ եկեղեցւոյ, որք հանդիպիք
սմա, յիշեցէ՛ք ի սուրբ եւ յարժանաւոր յաղաւթս ձեր զստացաւղ սորա զպատուական քահանա՝ զՅովանէս եւ զծնողքն իւր՝ զՅակոբ քահանայ եւ
զըՌ[ու]զ, եւ զքոյրն՝ զԹանկխաթուն՝ զհանգուցեալն ի Քրիստոս, եւ զփեսայն՝ զՊետրոս, եւ զորդին իւրեանց՝ զՍահակ, եւ զիւր որդիքն՝ զՅոհանէս
քահանայ եւ զՍտեփանոս սարկաւագ, եւ զթոռունքն՝ զՅակոբ եւ զԳրիգոր,
եւ զազգականսն իւր՝ զՅակոբ եւ զԴիտիկ՝ զհանգուցեալքն ի Քրիստոս, եւ
զՔրմանշայ սարկաւագ, եւ զեղբայրն՝ զՍարգիս մահդասին, եւ բոլոր սրտիւ
եւ լի բերանով Աստուած ողորմի ասացէք ի ժամ սոսկալի Սուրբ պատարագին՝ Յովանէս քահան[այ]ին եւ ծնողաց նորին, եւ Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ամէն։
Ընդ նոսին եւ զիս՝ զանարհեստ կազմողս՝ զԿարապետ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն2։
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (196)
Երեւան 3276
(ԺԷ դ.)

Գրիչ՝ Ներսէս
151բ Ի թվականութեան Հայոց ՉԿԸ (1319), գրեցաւ մատեանս այս, զոր
արարեալ է մեծ իմաստասէրն Դիոնէսիոս, ձեռամբ Ներսէս բանի սպասաւո1
2

Այլ գրով այս հիշատակագրությունը գրված է գրչության ժամանակի հիշատակարանից առաջ (տե ՛ս «դ» և նախորդ ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
«ե» և «զ» հիշատակարանները գրված են միևնույն (Կարապետ կազմողի) ձեռագրով, հավանորեն ԺԴ դարու վերջերին (Լ. Խ., անդ, էջ 153, ծնթ. 2)։
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րի, ի լաւ եւ ի հին օրինակաց, ի թարգմանչաց մեկնչացն, որ բնաբանն որիշ
կայ գրած եւ մեկնիչն որիշ եդեալ, հոռոմ գրով նշանեալ, որ դժուարին է ընթեռնուլն եւ գրելն. եւ մանր գիրն, որ ի լուսանցն գրած կայ՝ այն Լուծմունքն է, զոր մեծ րաբունապետն Եսային է արարեալ իւր գիտնական
իմաստութեամբն1։

340

ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Փարիզ 66, Ցուցակ Ազգային Գրադարանի, էջ 127

Գրիչ՝ Սարգիս [Պիծակ]
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք
292բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝ Հաւր
եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն յաւիտեանս. ամէն։
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ձեռամբ՝ Սարգսի անարժան եւ սուտանուն
քահանայի2 ի թուականիս Հայոց ՉԿԸ (1319), ի թագաւորութեանս Հայոց
Աւշնի՝ որդւոյ արքայի Հայոց Լեւոնի եւ ի հայրապետութեան Կոստանդեա
Կիսարացոյ, ի մայրաքաղաքս, ի Սիս, ընդ հովաեաւ Սուրբ Նշանին, ի
խնդրոյ պատուական եւ երջանիկ նախ[ա]սարկաւագի՝ Պետրոսի, որ եւ
նմանեալ է նախասարկաւագին Սրբոյն Ստեփանոսի, որ ստացաւ զսա յարդար վաստ ///
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ԺԱՄԱԳԻՐՔ ԱՒՇԻՆ ԹԱԳԱՒՈՐԻ (194)
Հալէպ, սբ. Մանկանց 63, Ա. Սիւրմէեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 11-12

Գրիչ՝ Յակոբ քահանայ
ա
188 Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս. ամէն։
Շնորհիւ Տեառն սկսա եւ ողորմութեամբն Նորին կատարեցի զՍաղմոս
երգարանս հաւրն Դաւթի ի յըղղորդ աւրինակէ ի Գառնեցոյն. փոյթ ունիցիք
անխիղճ մտաւք կարդալ զգիր Սաղմոսարանիս։ Արդ, Արարիչն ամենեցուն
1

2
3

Սույն հիշատակարանը, որ բերված է Դիոնիսիոս Արիսպագացու աշխատություններից ու թարգմանիչ Ստեփաննոս Սյունեցու հիշատակարանից հետո, ոչ թե գրիչ
Ներսեսի ինքնագիրն է, այլ նրա վերապատումը՝ տրված ԺԷ դարում (Լ. Խ., № 196,
էջ 157, ծնթ. 2)։
Ձեռագրի ընդօրինակող Սարգիսի նույնացումը Սարգիս Պիծակի հետ ցուցակի
կազմողներինն է (Ցուցակ, էջ 121), (Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել են188 եւ 330 թերթերի հիշատակարանները` համառոտ և «գ», «դ» հիշատակարանները բացակայում են (Լ. Խ., № 194,
էջ 156-157), (Ա. Ղ.)։
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վայելել տացէ ըզսա բարեպաշտ եւ աստուածասէր թագաւորին մերոյ՝ Աւշնի, զի փափաքմամբ սիրով խնդրեաց զսայ ի տէր Թորոս աւագերէց, զոր ետ
գրել զՍաղմոսարանս՝ ձեռամբ անարժան քահանայի Յակոբա։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք ընթեռնուք կամ աւրինակէք ի սմանէ,
աղաչեցէք զՓրկիչն մեր Քրիստոս, զի տացէ ժամանակ բարեպաշտ թագաւորին Հայոց Աւշնի եւ որդւոյ իւրո Լեւոն, զի պահեսցէ զսոսա ընդ երկայն
աւուրս։ Գրեցաւ Սաղմոսարանս ի թվ[ին] Հա[յ]ոց ՉԿԸ (1319), ի յամսեանն
յունիսի ի ԺԸ (19) աւրն. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս։
բ
330 Զբարեպաշտ եւ զաստուածասէր թագաւորն Հայոց՝ զԱւշին, եւ զաստուածատուր զորդին իւր՝ զԼեւոն աղաչեմ զամենակալն Աստուած եւ զՈրդին Միածին եւ զՀոգին կենդանարար, զի պահեսցէ ընդ հովանեաւ ամենազաւր աջովն Իւրով ընդ երկայն աւուրս ամբողջ հոգւով եւ մարմնով։
Փառք Սուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս. ամէն։ Մանաւանդ աղաչեմ յիշել ի Տէր՝ ըզտէր Թորոս աւագերէց զդրան արքունի, որ ետ զգիրս զայս
գրել ձեռամբ Յակոբ քահանայի. եւ Քրիստոսի փառք, յաւիտեանս. ամէն։
գ
Գրիչ՝ Թորոս Հռոմկլացի
860 Զմեղապարտ գրչիկս՝ Թորոս Հռոմկլացի եւ զծնողսն իմ աղաչեմ յիշել ի Տէր։
դ
Ստացող՝ Աւշին արքայ
915 Զստացաւղ երգոյս զԱւշին արքայ Հայոց յիշեցէք։
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ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ
ԳՐԻԳՈՐԻ ՆԱՐԵԿԱՑՒՈՅ (197)
Երեւան 3589

Գրիչ՝ Վարդան
Վայր՝ Ակներոյ վանք
344ա Փառս Աստուծոյ. ամէն։ Փառք Սրբոյ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ յաւիտեանս. ամէն։
Որոյ շնորհիւ աւարտեցաւ ողբերգականս այս մատեան, զոր ի Հոգւոյն
Սբբոյ շարժեալ գրեաց սուրբն ի հարս՝ Գրիգոր Նարեկացի, որում ցանկացաւղ եղեալ իմ, զի տեսի զանհամար ազգս անաւրէնութեանց եւ ախտից,
զորս սա թուէ առ իս բազմապատկաբար կատարեալ այլեւ անդարձ ի նոյնն
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եւ ստացայ զսա գրչութեամբ ինձ ||(344բ) հրապարակիչ, դսրովիչ եւ կառա[փ]ից ի կենդանութեանս եւ զկնի մահուանն որչափ մնասցէ սա կամաւք
Տեառն ի ձեռս այլոց պարսաւելով զխայտառակութեան արժանիս, զի թերեւս եւ ողոքանացն, որ աստ լուիցէ վասն իմ Տէր։ Եւ զձեզ աղաչեմ, որք
պատահէք զինչ աւրինակաւ եւ իցէ, յիշել աղաւթիւք զեղկելիս՝ Վարդան եւ
զՍիմէոն՝ հայրն իմ, որ յոլովս է աշխատեալ վասն իմ եւ անյարմարութեան
եւ սխալման գրոյս ներեցէք, զի բազմավիշտ ոգւով, եւ խաւարեալ մտաւք,
եւ յոյժ ցաւած մարմնով գրեցի։ Բայց աւրինակաց անփոյթ չարարի, թէպէտ
եւ ի բազմաց վկայեալ էին աւրինակքս, այղ երից եւ ի չորից է, զի եւ ի
հնգից աւրինակաց, որչափ կարացի՝ ուղղեցի։ Յիշեցէք զհոգեւոր հայրն իմ
զիմաստուն րաբունն, զսրբազան եպիսկոպոսն՝ Վարդան, եւ զհոգւոյ եղբարս[ն] իմ՝ զՊետրոս եւ զՄարտիրոս քահանայ, եւ զԹորոս կրաւնաւոր, որ
զգին նիւթոյս ետուն, եւ զՄարտիրոս քահանայ՝ որ յուղղելն աշխատեցաւ
յաւժար կամաւք, եւ զՄինաս քահանայ՝ ձեռնտու մեզ. եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոցս ողորմեսցի։
Գրեց[աւ] ի թվ[ին] ՉԿԸ (1319), յԱկն[ե]րոյ վանքս, առ դուրս տաճարի
Տիրամաւրն եւ Ս[ուր]բ Առաքելոցն եւ այլ սրբոց, ի թագ[աւորրութեան]
Աւշնի եւ ի կաթո[ղիկոսութեան] Կոստ[անդեայ], յառաջ[նորդութեան]
վան[իցս] Գրիգորի, յորդորելով եղբարցս, որոց ողոր[մեսցէ] Քրիստոս. եւ
Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։
Տէր Վարդաննայ է գիրքս1։

343
ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ (201)
Երեւան 3658

Գրիչ՝ Սիոն
Վայր՝ [Կիլիկիա]՞
258ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ արժանաւորին փառաւորելո,
հզաւրին, անեղին, անհասին, անճառին, անբաւին, ամենաբարոյն ամենասուրբ, ամենաւրհնեալ, ամենակարող, ամենաթագաւոր, Սուրբ եւ երկրպագելի Երրորդութեան եւ միոյ աստուածութեանն, ճշմարիտ Հաւր՝ ամենակալի եւ Որդո՝ Նորա Միածնի եւ աւծելոյ Յիսուսի Քրիստոսի Տեառն մերոյ,
Հոգւո Նորա Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւի[տենից]։
Յամի եւթնհարիւրերրորդի վաթսներրորդի ութերրորդի թուականութեանս Հայոց (1319) գրեցաւ տառս տէրունական աստուածային գանձուցն, որ ունի յինքեան բովանդակեալ զամենայն տաւնս եւ զյիշատակ
սուրբ եւ աստուածախաւս մարգարէիցն, եւ զսրբոց առաքելոց, եւ զհայրա1

Այս տողը գրված է կարմրադեղ գլխատառերով, (Լ. Խ., № 197, էջ 158, ծնթ. 1)։
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պետաց, եւ զարեամբ նահատակեալ մարտիրոսաց, եւ զսրբոց կուսանաց, եւ
զընթանուր ամենայն սրբոց, որոյ յիշատակողքս եւ տաւնողք ||(258բ) սոցա
աւրհնութեամբ եղիցին ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ։
Արդ, գրեցաւ սա ի խնդրոյ աստուածասէր եւ տաւնասէր կրաւնաւոր քահանային Կոստանդեա՝ ի յիշատակ իւր եւ եղբաւր իւրոյ՝ Թորոսի եւ ծնաւղաց իւրոց, քանզի յոյժ փափագէր հասանել ի զրաւ սորա վասն առաւել տաւնելո եւ յիշատակ առնելոյ սուրբ վկայիցն։ Որո բարեխաւսութեամբ սոցա եւ
աղաչանաւք սուրբ Աստուածածնին եւ անբարբառ բարեխաւսին՝ Սուրբ խաչին, եւ երկնային զաւրութեանցն՝ սուրբ հրեշտակապետացն՝ Միքայէլի եւ
Գաբրիէլի, եւ սուրբ ճգնաւորացն Քրիստոս Աստուած ողորմեա՛ ստացողի
գրոցս՝ Կոստընդին քահանայի, եւ եղբաւր իւրոյ՝ Թորոսի եւ ծնողաց իւրոց եւ
ամենայն զարմից։ Յիշեսջիք եւ զհոգեւոր որդին իւր՝ զՊետրոս։
Եւս առաւել աղաչեմ զհանդիպողքտ եւ զընթերցողքդ եւ զլսաւղքդ, որ
աւգտիք ի սուրբ գրոցս, յիշսջիք սրտի մտա||(259ա)ւք եւ Աստուած ողորմի
խնդրեցէք ի բարերարէն Աստուծոյ Յիսուսէ Քրիստոսէ ինձ՝ անարժանիս եւ
բազմամեղիս եւ փծուն եւ ախմար գրողիս Սիոնի, եւ եղբաւր իմոյ՝ Սիմէոնի՝
կազմողի գրոցս։ Եւ որ զմեզ ի բարին յիշէ եւ Աստուած ողորմի ասէ յաւժար
կամաւք մեզ եւ մեր ծնաւղացն, Նա Քրիստոս Աստուած յԻւր միւսանգամ գալուստն Իւր եւ իւր ննջեցելոցն ողորմութիւն եւ թողութիւն շնորհեսցէ. ամէն։
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ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
Երուսաղէմ 406, Ն. Պողարեան, Ցուցակ հ. Բ, էջ 340-341

Գրիչ՝ Իսրաէլ սարկաւագ
Վայր՝ Գլխիբցու աթոռ, մերձ ի Սիս
ա
318բ Փառք զուգափառ եւ համապատիւ տէրութեան, եռատրոհ եւ յատկաթիւ անձնաւորութեան, անտարրափակ եւ անբովանդակելի զօրութեան,
եզակի բնութեան եւ միաստուածութեան՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյ Սրբոյ,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Յամի Ռ եւ Յ երորդի, Ի երորդի (1320) ներմարդութեան Աստուծոյն մերոյ Քրիստոսի Յիսուսի, եւ ի Չ եւ ԿԸ (1319) Հայոց թուականի, գրեցաւ հոգեբուխ վարդապետութիւնս սուրբ եւ աստուածազգեաց հայրապետին եւ
եկեղեցւոյ սեանն մեծին Բասիլիոսի, ի գաւառս Կիլիկեցւոց, ի գերադրական
եւ ի հռչակաւոր հայրապետական աթոռս, որ կոչի Գլխիբցու, որ է մերձ
աստուածապահ մայրաքաղաքիս Սըսոյ։ Ի հայրապետութեան գերապատիւ
եւ վսեմական գլխոյն եկեղեցւոյ եւ սրբազան կաթուղիկոսին Ամենայն Հայոց տեառն Կոստանդեա եւ ի թագաւորութեան տիրապսակ արք[այ]ին Օշ385
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նի։ Ի խնդրոյ ամենապարկեշտ եւ հեզահոգի սրբասէր քահանայի՝ Յովանիսի, որոյ ընտրողութեամբ իշխանականին դատման՝ լաւ համարեցաւ մի օր
ի գաւիթս տան Տեառն բնակիլ, քան թէ ըստ այլոց ոմանց ի հոգս աշխարհիս պատաղիլ։ Վասն որոյ զճաշակ իմա[ս]տութեան առեալ՝ ամենայն կենցաղոյս բարեաւ մնալ ասացեալ, դիմէ առ երկնահանգէտ գլուխն եկեղեցւոյ
եւ քաջ դիտապետն՝ տէր Կոստանդին, որ ի վերայ ամենայն յոգնաթիւ բարեացն զոր կրկին կենօք ստացեալ ունի եւ զայս եւ յաւել բակձածելով կորովամիտ այրս, եւ ուշեղ մանկունս առ իմաստապատար րաբունին եւ քաջ
րետորն՝ Բարսեղ, որ անքողաբորբ եւ մեկին բաժակաւ զծարաւեալսն կենաց Բանին միշտ արբուցանէ, յորոց մի գտանի եւ ստացող գրոցս։ Վասն
որոյ աղաչեմ զվեհ պատահողսդ զինչ եւ է տարազու, յիշել ի բարին զվերասացեալ որեարքդ, մանաւանդ զստացող գրոցս եւ զհօրեղբայրն՝ զԱռաքել
ճգնաւոր, հանդերձ ծնողօք եւ ամենայն զարմիւք։ Նաեւ զմեղուցեալ գծողս՝
Իսրաէլ ս[ար]կ[աւագ] որ տարաշխարհիկ գոլով արեւելցի. աղաչեմ անմեղադիր լինել ամենայն սխալ[ան]աց եւ խնդրել թողութիւն մեղաց, վասն զի
ամբոխեալ կայի մտօք։
բ
Կազմող՝ Թորոս դպիր
96ա Եւ զկազմող գրոցս՝ զԹորոս դպիր, յիշեցէք ի Տէր:
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ1
Երուսաղէմ 3294, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ժ, էջ 111-112

Գրիչ՝ Ստեփանոս
Վայր՝ Փոս անապատ
ա
547բ Փառք անեղի, անհասի, անբաւի, անքննելի, անզննելի, անհետազովտելի, եռանձակի միասնական Սուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն։
Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվ[ին] ՉԿԸ (1319), ի հայրապետութեան
տեառն Կոստանդեա եւ ի թագաւորութեան Հայոց Աւշնի, ի յանապատս, որ
կոչի Փոս, ընդ հովանեաւ Կաթուղիկէիցն եւ Սուրբ Նշանին, ի խնդրոյ պատուական եւ ճգնազգեաց քահանայի՝ Պաւղոսի։ Վասն զի բազում փափաքանաւք եւ [ը]ղձալի սրտիւ ետ զսա գծել եւ նկարակերտել ի յիշատակ իւր եւ
ծնողաց իւրոց։
1

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել Թ. Գուշակյանի «Հանդէս Ամսօրեայ»-ի Ս. Նշան վանքի № 19 հիշատակարանը («Հանդէս Ամսօրեայ», 1924 թ., էջ
516-517: Լ. Խ., № 200, էջ 160), (Ա. Ղ.)։
386

ՉԿԸ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1319

Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք ընթեռնոյք զսա, յիշեսջիք զվերոյգրեալ
քահանա եւ զհարազատ եղբայրն իւր՝ զՀայրապետ, եւ զհոգոյ եղբայրն՝
զՅովաննէս քահանայ։ Յիշեսջիք Տէր ողորմայիւ եւ զննջեցեալսն սորա՝
զԽաչեր հայրն իւր եւ զմայր, զհաւրեղբարսն իւր՝ զԳրիգոր եւ զԹորոս եւ
զՅովսէփ եւ զՎասիլ եւ զամենայն ննջեցեալս սորա։ Յիշեսջիք աղաչեմ եւ
զմանկագոյն քահանայ՝ զՅովանէս, որ աշխատեցաւ ի կոկել թղթոյս։
Նա[եւ] յիշեցէ՛ք, աղաչեմ, եւ զամենայն բնակիչք Սրբոյ ուխտիս Փոսոյ՝
զքահանայսն եւ զկրաւնաւորսն, որք այժմ են եւ որք ննջեցեալ են եւ զշինաւղք սուրբ եկեղեցոյս եւ ուխտիս եւ զմիաբանեալսն ի սա։
Վերջոյ ամենիցդ, եթէ խոնարհիք, աղաչեմ, բաշխեցէք եւ ինձ փշրանս,
յիշելով զամենայն եղկութեանց արժանիս, զլցեալս զանազան չարեաւք՝
զՍտեփա[նոս] գրաւղ սորա, եւ զԲասիլ հայրն իմ եւ զմայր եւ զհաւրեղբարսն իմ եւ զամենայն ազգայինս մեր՝ զկենդանիսն եւ զհանգուցեալսն։ Որ
գրեցի զսա, յոյժ կորացեալ հոգւով եւ խաւարեալ խորհրդով եւ պղծեալ
ցնորիւք աղտեղեալ ի գործս, թիւրեալ ունելով զառաջնորդականս զկնի չարին ի նորին կամսն զոր ա[ղ]աւթիւք ձեր եւ ողորմածութեամբ Իւրով ուղղեսցէ զսա Տէր։ Այլեւ յոյժ անարհեստ ի գործս, միայն ողորմութիւնն Աստուծոյ եւ յոյժ ձեռնատուութիւն եւ աղաւթք եղբարցս, յայ[ս] չափս էած,
զոր չունէի ակն։
Արդ, ամէնողոր[մ]ն եւ անարգամեծարն Աստուած ողորմեսցի ձեզ, որ
յիշէքդ զմեզ եւ Աստուած ողորմի ասէք, եւ մեզ, որ յիշեմքս ի ձէնջ եւ ամենայն աշխատելոցն ի գիրս յայս եւ ի սպասաւորութիւն մեր եւ գրողի աւրինակիս եւ ամենայն հաւատացելոց իւրոց. եւ Նմա փառք յաւիտեանս յաւի[տենից]։
Արդ, գրեցաւ սա յառաջնորդութեան վանիցս Կոստանդ[եայ] եւ Հայրապետի փակակալի սրբոյ տաճարիս, ի փառս Քրիստոսի աւրհնելոյն, եւ մաւր
Նորին, առ որոյ տաճարին դուրս եմք։ Որ մեզ լի սրտիւ եւ ծունր կրկնելով
Աստուած ողորմի ասէ եւ մեղաց թողութիւն խնդրէ, եւ իւր ողորմեսցի
Աստուած. եւ Նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն, ամէն։
Արդ, աղաչեմ յիշել ի Տէր /// 1 Յովհաննէս կապ[ող] ՞ 2 Գրիգոր, Կոստ[անդին], որ աշխատեցան յղորդելն. եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի։
բ
Ծաղկող՝ Մխիթար
172ա Նաեւ սակաւ աշխատողիս ի ծաղկել սորա՝ Մխիթ[ար] եւ իւրոցն
ամենայնի ողորմեսցի Տէր եւ որ զԱմէնն ասէն3։

1
2
3

Մեկ տող քերված է (Ցուցակ, էջ 112), (Ա. Ղ.)։
Թ. Գուշակյանի «Սեբաստիոյ Ցուցակում»` «Կարապետ» (Ցուցակ, էջ 23), (Ա. Ղ.)։
Գրված է ստորին լուսանցքում (Ցուցակ, էջ 112), (Ա. Ղ.)։
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346
ՃԱՇՈՑ
Վատիկան 61, Ե. Տիսերան, Ցուցակ Վատիկանի, էջ 98-100
(1268 թ.)

Յետագայի
Գրիչ՝ Կոստանդեայ
Վայր՝ Խորնին անապատ
437ա Զաստուածասէր եւ զարդարասէր անձինքն իրաւունք է, որ ամենայն մարդ գովէ, որպէս եւ է սովորութիւն եւ բարք մարդոյ, զի զամէն անիրաւ ու զգարշելի մարդ նախատէ։ Եւ այս լինի վասն երկու ազգ շահի եւ
աւգտի, զբարեսէրքն գովեն զի յորդորին ի բարեգործութիւնն եւ զչարասէրքն՝ նախատեն, զի ի բաց փախչին ի չարութենէն եւ յանիրաւ գործոյն
ամաչեն։ Նա վասն այս իրաւանցս համարձակիմ ես այժմ եւ գովեմ զարժանաւորն գովելոյ զաստուածասէր հոգին՝ զփարաւոր եւ զերեւելի իշխանն
զմարաջախտն Հայոց՝ Պաղտին։ Եւ զգովութիւնն ոչ ըստ մարմնոյ ազգութեան տամ, թէպէտ եւ մեծ է եւ ի բարձրագոյն տոհմէ, զի է ի թագաւորական ազգէ, մերձաւոր բարեպաշտին մերոյ քրիստոսասէր արքային Հայոց
Աւշնի, որդի գոլով Կոստանդեա փառաւոր իշխանին՝ տիրոջն Նղրին եւ
թոռն իմաստնոյն եւ հանճարեղին Կոստանդեա աւագ պարոնին։ Զի այս
Կոստանդին տէր Նղրին, երիս որդիս ունելով, որ են այժմ ի յիշխանութեան
պատիւ ||(437ա) փառաւորագոյնք եւ հաւատարիմք, եւ յերից որդւոցն մինն
է սա՝ Պաղտինն, որ է այժմ մարաջախտ Հայոց ըստ պատւոյ։ Վասն որոյ ոչ
ըստ մարմնոյ միայն գովեմ, այլ զառաքինութիւն հոգւոյ սորա գովեմ եւ
զաւրինակ բարեգործութեան սորա յիշատակեմ։ Զի թէպէտ էր ի մեծ փառք
իշխանութեան եւ ի պատիւ մարաջախտութեան Հայոց, այլ զամենայն փառս
իշխանութեան, եւ զփարթամութիւն մեծութեան աշխարհիս սուտ եւ ընդ ունայն վարկանէր, եւ ոչ ի յերկարւորս ուրախութեամբ բերկրէր եւ ոչ իւր
սեփհական եւ մնացական բարի համարէր՝ այլ անցաւոր եւ ապականացու։
Իսկ յաւժարութիւն հոգւոյ սորա հանապազ յաստուածայինսն դիմէր. եւ
զմշտնջենաւոր եւ զմնացական բարին սիրէր։ Յայն փութայր, զոր Աստուծոյ
կամացն էի[ն] հաճոյ եւ ախորժելի։ Յայն յորդորէր, ի յոր հոգւով ուրախանայր, զայն գործէր, զոր իւր յիշատակ բարի մնայր յետ կենաց ելից ի յաշխարհէ։ Եւ տես զզանազան գործս սորա զի ի մեծ եւ ի նշանաւոր քաղաքն
Տարսոն, յորում էր կայանք բնակութեան իւրոյ ||(437բ) ետ շինել ի սմա
տուն եւ տաճար Աստուծոյ յանուն Սուրբ եւ երանելի Առաքելոցն հաստատելով։ Եւ էր շինուած տաճարին ամենայն իրաւք գեղեցիկ, ձեւով, դրութեամբ, բարձրութեամբ, խորանաւն, դրամբքն, եւ կամար յարմար շինուածովն զարմանալի։ Այնպէս պայծառ, զի վայելողացն է մխիթարութիւն եւ
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կամացն Աստուծոյ հեշտութիւն։ Որով եւ ի նոյն տաճառս սահմանեաց քահանայս ի սպասաւորութիւն, զի անխափան միշտ յաղաւթս լինելով եւ
զփրկագործ խորհուրդն Քրիստոսի վասն փրկութեան մատուցանելով։ Այսպէս եւ զանազան եւ բազմերանգ հանդերձս պէս-պէս մասամբք սեղանոյն
եւ քահանայից պատրաստելով եւ յաւրինելով։ Նմանապէս եւ զգիրս սուրբ
աստուածային կտակարանաց եւ պատգամաց ժողովելով եւ հաւաքելով,
զկենսալուր Աւետարանն Քրիստոսի եւ զայլսն համանգամայն առ ի պէտս
եկեղեցւոյն եւ յընթերցումն տաւնից տերունականաց։ Ընդ որս եւ նոյն հոգեւոր սիրովն՝ զոր ունէր, ստացաւ եւ զգիրքս զայս ըղձալի, յորում զբանս
պատմութեան գրելով յիշատակեմ։ Իսկ զգիրքս զայս զաստուածային մատեանս, նախ ստացեալ էր գունդստապլն Հայոց Սմպատ, որ էր նոյն՝ Պաղտին մարաջախտիս մարմնոյ կենակցին՝ հեզահոգի եւ ամենապարկեշտ
տիկնոջն Մարիունին՝ մեծ հայր։ Բայց ըստ փոփոխմանց ժամանակի յետ
մահուանն նորին՝ Սմպատայ տարաբերեալ եղեւ գիրքս այս եւ անկեալ ի
ձեռս այլոց, որ ոչ էին մերձաւորք եւ ժառանգաւորք սմին՝ Սմպատայ, իսկ
նախախնամութիւնն Աստուծոյ եւ արդար կամքն ոչ արժանաւոր համարեցաւ զանիրաւն, այլ իրաւամբք տնաւրինեաց դարձեալ եւ յաջողելով պարգեւեաց զհոգեւոր մասն զհայրենի ժառանգութեանն թոռանց սորին՝ Սմպատայ, որդւոց մարաջախտիս Պաղտնի, որ էր փեսայ գաւնդստապլին Լեւոնի՝
որդւոյն Սմպատայ։ Զոր եւ նոյն ինքն քրիստոսասէր եւ ուղղափառ իշխանս
Պաղտին մարաջախտս յորժամ ստացաւ զգիրքս զայս. ետես զսա իրաւք
<իրաւք> անյարմար եւ անկարգ, զի ընթերցուածք տերունա||(438ա)կանաց տաւնից՝ ոչ ըստ սահմանի կաթաւղիկէ եկեղեցւոյ՝ այլ այլ ազգ ընդդէմ
ճշմարտութեանն եւ աննման։ Վասն որոյ յանձն արար մեզ անպիտան եւ
անիմաստ սպասաւորի բանի՝ Կոստանդեայ, յորժամ էի պաշտաւնեա Սուրբ
ուխտին Խորնին։ Իսկ մեք առեալ յարմարեցաք զսա ըստ կարի ի թուականին Հայոց Մեծաց յեւթնհարոյր եւ վաթսուն եւ ութն (1319), ի ժամանակս
թագաւորութեանն ուղղափառ եւ քրիստոսասէր արքային մերոյ Աւշնի եւ ի
հայրապետութեան տեառն Կոստանդեա Երրորդ ըստ անունն կոչման։
Առեալ ի ձեռն, եւ զհինն, որ ոչ էր ուղիղ, քակելով ի բաց ընկեցաք եւ
զթերին լնլով աճեցուցաք եւ նորոգեցաք։ Այսպէս եդաք զի ի դեկտեմբերի ի
ԻԵ (25) զտաւնն Քրիստոսի Ծննդեանն կատարեն։ Եւ ի մարտն ի ԻԵ (25)
զտաւնն Աւետեացն Աստուածածնի, եւ ի վեցն յուն[ու]արի զՄկրտութեանն
առանձին, եւ զտաւն Քառասնաւրեա գալստեանն յերկրորդ ամսոյն փետրվարի, եւ զայս ըստ համաւրէն սահմանի քրիստոնէից ազգի կարգաւորեցաք՝ զի ընդ նոսա միաբանելո տաւնեսցուք սիրով ի փառս Քրիստոսի։ Եւ
զի գիրքս այս թերի եւ պակաս էր ի վայելչութենէ ծաղկի, վասն որոյ սա
բարեպաշտ իշխանս՝ Պաղտին բազում ծախս հանելով առատապէս եւ
զուարթ կամաւք ետ ծաղկել զսա զանազան երանգով եւ գունով պայծառ,
ոսկւով եւ բազմանկար դեղովք։ Եւ յետ սմին ետ կազմել զսա մեծի իշխա389

ՉԿԸ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1319

նին Սմպատայ՝ տիրոջն Սմբատակլին, որդոյն գաւնդստապլին Լեւոնի, որդւոյն Սմպատայ, որ էր աներ մարաջախտիւս Պաղտնի։ Եւ այսպէս վայելչացոյց զսա ամենայն իրաւք որպէս եւ ունիս տեսանել առաջի աչաց առ ի վայելումն անձին իւրոյ եւ որդւոց իւրոց ի մարմնի, եւ յետ աստի կենացս յիշատակ բարի նոցին եղիցի։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան մանկունս սուրբ եկեղեցւոյ, որք վայելէք ուրախութեամբ եւ ընթերցմամբ ի շնորհս սորա ցնծութեամբ եւ որք պատահմամբ հանդիպիք հրաշալի մատենիս սրբոյ տեսութեան, յիշեցէ՛ք յաղաւթս
ձեր խնդրուածովք առ Քրիստոս զստացաւղ սորին՝ զարժանաւորն յիշատակի, զաստուածասէր եւ զարդար հոգին զմարաջախտն Հայոց Պաղտին
հանդերձ ծնաւղաւք իւր||(438բ) հանգուցելովքն ի Քրիստոս, եւ եղբար[բ]ք
իւրովք, եւ համաւրէն ազգականաւք։ Ընդ նմին յիշատակեցէք աղաւթիւք եւ
զամենահամեստ եւ զհեզահոգի տիկինն [իւր] ՝ զմարաջալէսն Մարիուն՝
հանդերձ ծնաւղաւք իւրովք հանգուցելովք եւ եղբարբք իւրովք եւ ամենայն
զարմիւք։ Եւս առաւել խնդրեցէք եւ վասն երկոցունց հարազատ եւ
աստուածապարգեւ ծննդոցն իւրեանց զդեռաբողբոջ եւ զիմաստուն մանուկն, զհանճարեղ պատանին՝ զորդին իւրեանց՝ զԿոստանդին եւ զդուստրն
իւրեանց՝ զհեզահոգի եւ զհամեստ Տամուժէլն [Ալիծ] զի պահեսցէ զնոսա
բարերարն Աստուած անբիծ եւ առողջութեամբ, խաղաղութեամբ եւ երկայն
աւրեա։ Մանաւանդ թէեւ ամենեցուն համանգամայն ծնաւղացն եւ ծննդոցն
տացէ մարդասէրն Աստուած, զի աստ ըստ մարմնոյ մնասցեն անչար, եւ յամենայն փորձութենէ որոգայթից անսասանելի առողջութեամբ եւ խաղաղութեամբ մնալով յերկար ժամանակաւ եւ ըստ հոգւոյ արդարութեան ի պատուիրանս Աստուծոյ միշտ յառաջանալով եւ ի պատիւ տաճարին Աստուծոյ
առատանալով եւ յետ ելից կենաց ի յաշխարհէ, զոր աստ ետուն ինքեանք
տուրս Աստուծոյ առցեն անդէն զփոխարէն տուրս ի յԱստուծոյ հարիւրապատիկ: Զի ընդ տաճարի այսմ ձեռագործ տանս Աստուծոյ առցեն փոխարէն զլուսաւոր եւ զաստուածային յարկն եւ զանձեռագործ տաճարն երկնային: Եւ ընդ հանդերձից քահանայական վայելչութեան եւ պայծառ զարդուց
տաճարիս առցեն փոխարէն յԱստուծոյ զհանդերձն անախտ եւ անապական
եւ զծիրանին թագաւորական: Եւ ընդ գրաւորական տառից մատենիս գրեսցին անձինք նոցա ի դպրութիւնն կենաց ի գիրն կենդանութեան, որ ոչ
վախճանի: Դասակից լիցին հոգիք նոցա արդարոցն եւ առցեն զառաքելական սիրոյն փոխարէնն ի յառաքելոցն գնդէ՝ միշտ ընդ նոսա ուրախանալով
ի փառս Աստուծոյ: Եւ որ յիշէ զսոսա զուարթ մտաւք, յիշեալ լիցի եւ ինքն ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

390

ՉԿԸ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1319

347
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (193)
Վիեննա 434, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 885
(տե՛ս նաեւ 1341 թ.)

Գրիչ՝ Խաչատուր քահանայ
Վայր՝ Ի մայրաքաղաքս Սարայ
մերձ ի ծովուն Կասփիականի
441ա-43բ Փառք...: Արդ, զՅիսուս կարդալով զՀայրականն լոյս զԷն
ճշմարիտ, որ լուսաւոր առնէ զամենայն մարդ, որ գալոց է յաշխարհ, որ ետ
ինձ կենաց ժամանակ, որ կենաց շտեմարանապետն է Աստուած մխել իմով
մեղսալից ձեռաւքս ի հրազան եւ ի տնաւրինաւոր բան տէրունատուր նամակիս եւ ոճով եզրել զմիասեռ եւ զքառահիւսակ զկենսաբեր եւ զլուսաւորիչ սուրբ Աւետարանս, վասն զի յոյժ փութով եւ բազում բաղձանաւք, ողորմութեամբն Աստուծոյ սկսա եւ շնորհաւքն Քրիստոսի կատարեցի, ի խնդրոյ
սուրբ եւ արժանապատիւ արքեպիսկոպոսի տէր Պօղոսի եւ քաջ հովուապետի, քանզի ստացաւ զսա ի յարդար ընչից իւրոց, ի վայելս անձին իւրոյ եւ ի
յիշատակ ծնաւղաց իւրոց եւ ամենայն զարմից եւ յետ աստեացս ելանելոյ՝
յիշատակ անդրդուելի։ Եւ գրեցաւ սա ի թուաբերութեանս Հայկազ[ե]ան
տումարիս ՉԿԸ (1319), եւ ի յունիս Ա (1), յաւուր ուրբաթու կատարեցաւ։
Յամս աստուածապատիւ եւ հոգեւոր տեառն Ստեփանոսի՝ Արեւելեան կաթողիկոսի Հայոց, եւ տեառն Կոստանդեա՝ Կիլիկեցւոց կաթողիկոսի, եւ ի
թագաւորութեանն Հայոց Աւշնի։
Արդ, յերեսս անգեալ աղաչեմ զձեզ, ո՜վ դասք լուսերամից, որք ընթեռնուք զսա կամ ընդաւրինակէք, յիշել սրտի մտաւք զվերոյասացեալ զամէներջանիկ եւ զսրբազան արքեպիսկոպոսն զտէր Պօղոս եւ զհարազատ եղբայրն իւր՝ զԱղբարիկ՝ հանդերձ ծնողիւք եւ ամենայն զարմիւք, քանզի մեր
հոգւոր տէրս՝ տէր Պօղոս ողորմած էր, յամենայնի նմանեալ Տեառն Յիսուսի, անտիրաց տէր էր, քանզի պիտի եւ զքաղցեալսն կերակրէր ի ժամանակի եւ արթուն հովիւ էր, զինչ որ պիտի։ Դարձեալ աղաչեմ յիշման արժանի
առնել եւ զճգնազգեստ աբեղայն՝ զԳրիգոր եւ զծնաւղսն իւր, քանզի եղեւ
առիթ պատճառք այսմ լուսաւոր տառի յեղղահոծել զսա։ Ընդ նմին եւ զիս՝
զբազմամեղ գրիչս Խաչատուր յոյժ անարժան քահանայ եւ զծնաւղսն իմ՝
զՅակոբ քահանայ եւ զմայրն իմ՝ Ճորտիկին աղաչեմ յիշել ի բարին Քրիստոս։ Եւ զաշխատաւղքս ի սմա, որք զնիւթս կոկեցին, եւ որք երախտաւորք
եղեն ի սմա, զամենեսեան աղաչեմ յիշման արժանի առնել։ Եւ որք յիշէքդ,
յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս.
ամէն։ Եւ կրկնակի դարձեալ եւս առաւել աղաչեմ զձեզ, ո՜վ առաքինիքդ հոգով, որ յաղագս սղալանաց, կամ եւս այլ պատճառանաց լինել անմեղադիր,
զի բնական կայանք չունէի, ապա ի տեղւոջէ ի տեղի կու դեգերէ[ի], եւ այլ՝
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զի սիրտս վշտացեալ էր։ Եւ այս աշխարհիս ձմեռն խիստ է ու հաւայն չէ
գրագրու լայէխ։ Բայց գրեցաւ սա ի մայրաքաղաքիս Սարայ, որ է ի հիւսիսոյ կողմ, մերձ առ ծովուն Կասփիականի, ընդ որում շուրջ պատէ զնովաւ
մեծ եւ հզօր գետն Էթիլ, եւ ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ կենսակիր Սուրբ Նշանին։

348
ՄԱՇՏՈՑ, ԺԱՄԱԳԻՐՔ, ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ
Տյուբինգեն 1398, Հայերէն ձեռագրեր, 1962, 17, էջ 76, 79, 80

Գրիչ՝ Վարդան երէց
Վայր՝ Փափրիան
ա
224բ Փառք...։ Շնորհիւ Տեառն Աստուծոյ իմոյ սկսա եւ ողորմութեամբ
Նորին կատարեցի զՊատարագտետրս եւ զԺամատետրս1 անխազ եւ զԾնընդին աւետարաներն եւ զյիշատակ սրբոց մարտիրոսացն սակաւ եւ զայլսն
զոր եւ ||(225ա) ինքն կամեցաւ. ես՝ մեղապարտ եւ անարժան երէցս եւ
փցուն եւ անարհեստ եւ մացառոտ գրիչս եւ առաջին մեղաւորս Վարդան։
Արդ, աղաչեմ... յիշեսջիք ի Քրիստոս զպատուական եւ զսրբասնեալ քահանայն զՊետրոս եւ զհայրն իւր զ/// եւ զմայրն իւր զ/// եւ զամենայն զազգատոհմն իւր՝ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս եւ զկենդանիս, զի ստացաւ զսա
յարդար ընչից իւրոց՝ յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց։
Արդ, աղաչեմ զձեզ... յիշեցէ՛ք ի մաքուր յաղաւթս ձեր զգրող սորա՝
զՎարդան եւ զննջեցեալսն ի Քրիստոս եւ խոշորութեան գրոյս եւ անհաւասարութեանս մի՛ մեղադրէք, զի անհանգիստ էաք եւ փոփոխէաք ի տեղիս
շուրջ գալով, եւ որ դադարէաք աւր մի, գրէաք ի դմանէ զոր եւ կարէաք,
վասն այնր պատճառի յայլ եւ այլ կերպս է գիրս եւ այլ դորա կամաւ գրէի,
զի ասէր. ժամն՝ մեծ գրէ եւ ժամ մի՝ փոքր, զի յորժամ նուազէր մագաղաթն,
ասէր՝ մանրացո՛ եւ ժամ մի՝ մեծացո՛։ ||(225բ) Արդ, եղեւ զրաւ2 սորա ի յաշխարհն Փռանգաց ի հայրապետութեան Հայոց տեառն Կոստան[դե]ա եւ ի
թագաւորութեան Հայոց Աւշնի եւ պապութեանն Փռանգաց Ճուանի գրեցաւ
սա ի քաղաքն Փափրիան3 ի Տունն Հայոց, ընդ հովանեաւ Սուրբ Հոգւոյն, ի
թվականութեան Հայոց ՉԿԸ (1319)։ Կրկին աղաչեմ զքեզ եղբայր պատուական քահանայ յիշէ ի սուրբ յաղաւթս քո զաշակերտն իմ զդեռաբոյս սարկաւագն՝ զՆերսէս, եւ Աստուած ողորմածն եւ առատն յամենայնի ձեզ եւ մեզ
եւ յանոցիկ, որ ասեն սրտի մտաւք զԱմենն եւ նոցա թողցէ զմեղս. ամեն։
1
2
3

Տպագրված է՝ «ժամամտետրս» (Ա. Մ.)։
Տպագրված է՝ «զբահ» (Ա. Մ.)։
Իտալիայի Ֆաբրիանու քաղաքն է (Ա. Մ.)։
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բ
21ա Ո՜վ եղբայր... աւրինակն այլ հայնց էր ծուռ... եւ զիս՝ զՎարդանս
անապիտան...
գ
Գրիչ՝ Աստուածատուր քահանայ
229բ Գրեցաւ ձեռամբ՝ Աստուածատուր քահանայի ի վայելումն Պետրոս
քահանայի եւ ի յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց, հաւր իւր՝ Ստեփաննոս
քահանայի եւ Աստուած ողորմի մեզ եւ նոցա. ամէն1։
դ
Գրիչ՝ Անդրօնիկոս քահանայ
232ա Ո՜վ եղբայր Պետէ ըզսակաւ գիրս ընկալ եւ զիս՝ յիշեա՛ զԱնդրօնիկոս, ընդ նմին եւ զՆիկողայոս։

349
ՃԱՇՈՑ
Անգլիա, առ Ֆելիքս ի Չելտնհամ Մ. Տ. Մ 2

Գրիչ՝ Վարդան
Վայր՝ Ֆաֆրիզ (Ֆաֆրիոն)
Արդ, եղեւ զրաւ սորա յաշխարհս Ֆռանգաց ի հայրապետութեան Հայոց
տեառն Կոստանդեայ եւ ի թագաւորութեան Հայոց Աւշնի, եւ ի պապութեան
ֆռանգաց Ճուանի, գրեցաւ սա ի քաղաք Ֆաֆրիզն (=Ֆաֆրիոն) ի Տունն
Հայոց, ընդ հովանեաւ Սուրբ Հոգւոյն, ի թվականութեան Հայոց ՉԿԸ (1319)։

350
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ (199)
Վենետիկ 1508 (1), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ա, էջ 19-20

Գրիչ՝ Յոհանէս երէց
ա
411ա Փառք Սուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս, յաւիտենից: Ես՝ մեղաւորս Յոհանէս, ըստ կարի զփափաքս իմ լցի յանկ ելանելովս, եւ այս եղեւ
ներելովն Աստուծոյ, զի յանարժանէս թերեւս արժանաւոր այս գործ եղեւ
յանկեալ, եւ զայս ոչ ասեմ վասն գեղապաճոյճ շարագրութեանցս, այլ վասն
ազնիւ աւրինակիս, զոր սուրբ եւ երանեալ վարդապետին՝ Գէորգեայ [Սկեւ1
2

Տպված է` «ամեմն», (Ա. Մ.)։
Անձնական հավաքածու Մեսրոպ Մագիստրոսի անտիպ ցուցակից (Ա. Մ.)։
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ռացւոյ] ձեռացն շարահիւսեալք էին։ Աղաչեմ զժառանգողսդ եւս եւ զհանդիպողսդ ներեցէք սղալմանս ի սա եւ սիրով ուղղեցէք եւ միոյ Տէր
ողորմ[եայ]ի արժանի արարէք զողորմելի գրիչս՝ Յոհանէս եւ զծնողսն,
զեղբար[սն]։
Աւարտի սա ի մայիսի ի Ժ եւ ի Ե (15)1։
բ
41ա Զմեղաւոր հողս Յոհանէս՝ զգրաւղս սուրբ տառիս, եւ զծնաւղսն իմ
եւ զեղբարս իմ՝ զՍմբատն եւ զՎասիլ, եւ զամենայն ազգատոհմս իմ յիշեցէ՛ք, ո՜վ սուրբ ընթերցաւղք եւ տեսաւղք, եւ Տէր զձեզ յիշէ. եւ անուն մի՛
քերէք, զի չար սովորութիւն է, եւ թէ արժանի էք՝ գրեցէք եւ զձեր անունդ
յայլում տեղւոջ։
գ
352բ Զկարաւտս ողորմելոյ, կտտամահ ի մեղաց լեալս՝ զՅովհաննէս,
յարդար գործոց նուաղեալս, զսուրբ մարգարէիցս՝ մեղսաշաղախ անձին
ստացողս յիշեցէ՛ք Գ(3) Տէր ողորմայիւ եւ մի Հայր մեր յերկինս. եւ Տէր ձեզ
տայ անբաւ բարի։ [Ի թվին] ՉԿԸ (1319)։
դ
Ծաղկող՝ Սարգիս [Պիծակ]
443ա Որք ընթեռնոյք զսա ի յարկի,
Կամ ի յանկեան սուրբ տաճարի,
Քահանայիցդ սրբոյ գընդի,
Դուք նըմանեալ Ահարոնի,
ԶՍարգիս՝ լըցեալ մեղաւք ի լի,
Մաղթեմ վասըն Տեառն բանի,
Վասն իմ մեղացն, որ գործեցի,
Թէ զոր թողոյք՝ թողեալ լիցի
Եւ ձեր բանիւդ ջընջեսցի։
Եւ զհանգուցեալ հայրն իմ՝ զԳրիգոր քահանայն, եւ զծնողն իմ, եւ զամենայն ազգայինսն իմ, եւ զորդին՝ Գրիգոր երկարամեայ լինել յերկրի, որ ոսկով եւ ծաղկով զարդարեցի զսուրբ Աստուածաշուչս. եւ որ յիշէ եւ սրտի
մտաւք մեղաց թողութիւն խնդրէ, Նայ Քրիստոս Աստուած, որ առատն է ի
տուրս ողորմութեան ընդ միոյն Ճ (100)-ապատիկ պարգեւեսցէ ձեզ եւ մեզ
առհասարակ. ամէն, ամէն, հազար ամէն:
ե
Ստացող՝ Յոհանէս (գրիչը)
312բ Զամենամեղ Յոհանէս ստացողս աստուածաշունչ տառիս աշխատանաւք եւ գրչութեամբ իմոյ ձեռինս եւ այս զի պակաս եմ յարուեստ գրչու1

Գրված է ստորին լուսանցքում կարմրագրով (Ցուցակ, էջ 19, ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
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թեանս, որ ի սա, զիս ես մոռացայ ոչ վասն մարմնական ինչ շահից, այլ
միայն զի հանդիպողացդ վայել[եց]ից յաղաւթս: Աղաչեմ վասն սիրոյն Աստուծոյ յիշեցէք ի Տէր թողուլ զանեզր յանցանս, իմ նաեւ զծնողսն իմ,
զհայրն իմ, զՅովանէս երէց եւ զպարկեշտ մայրն իմ՝ զՄամախաթուն եւ
զերկու եղբայրն իմ՝ զՍմբատ եւ զՎասիլ, եւ Տէր ձեզ տացէ բարիս. ամէն1:

351

Տ0ՆԱՊԱՏՃԱՌ
Երեւան 5197
(1280 թ.)

212բ ՉԿԸ (1319) թուին եղեւ փոխումն Արղութային, եւ յոյժ կոծ եթող
Եգդիլ խաթունին եւ ամենայն մերձայկայիցս, աւաղ, զի ԺԵ (15) ամաց էր։ Ի
սոյն ամի եղեւ աստուածայսաստ պատուհաս աշխար[հ]ի. յաղագս մեղաց
մերոց։ Յարեն ի վերայ միմեանց ազգդ Մահմէտի Չոփան Նուինն եւ չարն
Խոռոմչի, եւ ի պատերազ[մ]ս նոցայ առ ոտն կործանեցաւ ազգ քրիս[տ]ոնէից, եւ մերկ կապուտ կողոպուտ արարին զամենայն զինչս եւ զստացուածս ի հանդերձից անկամ զառն եւ զկնոջ, բազումք առ իրերս, մերկ եւ
խայտառակ, ոչ ունելով ծածկոյթ անձանց իւրեանց։ Նայեւ բազում մանկունք գերիվարեցին, այլ գթածն Աստուած քաղցրացոյց զկամս հայրենի եւ
մեծ Չոփանն յախթեց թշնամե[ա]ցն եւ չար մահուամպ սատակեց զնոսայ.
եւ արար խաղաղութիւն յետ երկուս ամսոց. ոյ զերանաւետ զձայնն եթէ.
Եկայք աւրհնեալք Հօր իմո, եւ զՔեզ փառք յաւիտեանս. ամէն:

352
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Զմմառ թիւ ՃԷ
(Անտոնեան հաւաքածոյ)

ա
116բ Թվ[ին] ՉԿԸ (1319) էր տանուտէր Կար[իճն], որ Սեթն տղայ եղաւ՝
Աստուածայծնին Բարիկենդանին։ Յայսմ ամի անաւրէնն՝ Խուռումչի յարեւ ի
վերա Չաւպան Բահայթուրին բազում զաւրաւք, եւ զբազում տեղիս աւար
էառ, այլ ի վերին աւգնականութենէն ընգեցել եւ մատնել եղեւ ի ձեռն Չաւպանին զոր ազգի-ազգի տանջանաւք սատակեցաւ։
բ
Ի թվ[ին] ՉՀԱ (1322) Ասլանխաթունն տղայ եղաւ, տանուտէր Այծեղջիւրն:
1

Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակարանը բացակայում է (Լ. Խ., № 199, էջ
159), (Ա. Ղ)։
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353
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԻԱՆԶԱՑԻ. ԵՐԿԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՔ
Փարիզ 119, Ցուցակ Ազգային Գրադարանի, էջ 425

Գրիչ՝ Մաթէոս
160բ Գրեցաւ հոգեշունչ կտակս ի թիւս Հայոց ՉԿԸ (1319) յամսեանս
մարտի։ Աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա, յիշեսջիք՝ զՍիմէոն բարեմիտ եղբայրս իմ, որ ստացաւ զսայ ի վայելումն անձին իւրոյ, եւ զտարաժամ հասակաւ փոխեալ առ Քրիստոս զեղբայր սորա՝ զԿանտիտոս, եւ
ծնողս սորա եւ զամենայն արեան մերձաւորս. նաեւ զիս՝ զՄաթ[էոս] հանդերձս իմովք ամենայնիւ։ Աղաչեմ զձեզ յիշեցէ՛ք զդեռաբողբոջ եղբայրս
մեր՝ զՅովաննէս, որ հանդիպեցաւ լրման գրոցս, եւ յիշողքդ յիշեալ եղիցիք
յաներեկ աւուրն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ, որ եւ օրհնեալ յաւիտեանս։

354
ԺԱՄԱԳԻՐՔ (Ա)
Երեւան 4249
(ԺԴ դ.)

Գրիչ՝ Յակոբ
38բ Եւ Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտե[ան: Ի] թվին ՉԿԸ (1319)
գրեցաւ ձեռամբ յոգնամեղի Յակոբի, ի խնդրոյ սրբասէ[ր] քահանայի Մանուելի, զոր Տէր վաելեա[լ] տացէ. ամէն: Յիշող[քն] եւ [յի]շեալքն աւրհնեալ եղիցի[ն]
Ի Տեառնէ Աստուծոյ։

355
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Բրիտանական թանգարան, Or. 13954,
Վ. Ներսիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, 89, էջ 467

Գրիչ՝ Գրիգոր դպիր
ա
272ա Ոհ բազմամեղ ոգիս՝ զԳրիգոր դպիր, զգծող տառիս աղաչեմ յիշել
աղաւթիւք ի մեղաց թողութիւն:
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բ
275բ Փառք անբաժանելի Սուրբ Երրորդութեան եւ միաստուածութեանն՝
Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.
ամէն: ///
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թուականիս Հայոց ՉԿԸ (1319), ի թագաւորութեանս Հայոց Աւշնի՝ որդւոյ արքային Հայոց Երկրորդ Լեւոնի եւ ի ///

356
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Երուսաղէմ 798, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Գ, էջ 255
(1764 թ.)

Խորագիր
119 Կանօն Սուրբ զօրավարացն Սարգսի եւ այլոց զինուորացն, գրեցեալ
ի Շարակնոցէ ի ՉԿԸ (1319) թիւն Հայոց գրեցելոյ, յաւուրս յՕշնի թագակալի
Հայոց, որոյ որդին Լէօն Ծիրանածին։

357
ՏՈՄԱՐ
Երուսաղէմ 2341, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Է, էջ 467
(1278 թ.)

Յետագայի
196-198 Թվ[ին] ՉԿԸ (1319) յո[ւ]նիս Դ (4) գնաց մեր հեծելն ի Հաթ ի
թուրքմանն ի ծեծու խանկրվեցաւ, ու շատ մարդ կորեաւ, ու զսիր Կոստանց
ասպասալարն բռնեցին, ի հետ երեկ թուրքն, գտաւ անհոգ եւ ծեծեց զԱզոխուտն, զՔաղքիկն, զԹաւրկնոցն տարաւ զԱկներոյն զամէն ըռզակն ու
զՄարտիրոսն ու այլ շատ ծառայք ի հետ։
Ի Զ (6)՞ աւուրն տարան զՅոհաննէսի իրեցկինն տղաաւքն ծառա ու զասպասալունս եւ կինն եւ այլ շատ ծառայք ԲՃԾ (250) ու անասուն բազում եւ
անհամար սպանին /// 1

1

Աղոտ է, չի ընթերցվում (Ցուցակ, էջ 467), (Ա. Ղ.)։
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358
ԳԻՐՔ ՊԻՏՈՅԻՑ
Մշոյ Առաքելոց վանք 20, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 22
(տե՛ս նաեւ 1321 թ.)

Ստացող՝ Վարդան
Վայր՝ [Գլաձոր] 1
Գոհութիւնս ահա եւ փառս վերառաքեսցուք ամենասուրբ Երրորդութեանն ... /// եւ ի մասանց արարածոց յամենայն յաւիտեան, որ եդի զձեռն
յուսոյդ ի Քրիստոս տալ ընդ սկզբանն եւ զկատարած, Հայկազնական թուաբերութեան տումարիս ՉԿԹ (1320) եւ յաշխարհակալութեան Բուսայիտա,
որ յազգէ նետողաց եւ ի թագաւորութեան Հայոց Աւշնոյ եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեա եւ ի վարժապետութեան Մանկանց Սիոնի
տեառնս իմոյ՝ Եսա[յ]եա վսամաբուն հռետորի։ Որոյ ընդ յոքունցս եւ ես՝
Վարդան կամ դեգերմամբ սիրոյ ի դրունս իմաստից սորին, թերեւս եւ ի մեզ
կաթեսցէ ի հոգէներկ շրթանց աստուածարելոյս։ Վասն որոյ յոլով եւ բիւր
բաղձանաւք ստացա զսայ սատարութեամբ սրտառունչ հարազատին իմոյ՝
/// Յովանիսի կրաւնաւորի եւ իմով իսկ տարտամ եւ յողդողդ մատամբս, ի
լուսաւորութիւն խաւարած մտացս եւ ի վարժումն բանասիրաց անձանց, եւ
ի յիշատակ մեղսաներկ ոգոյս: Այլեւ հանդէպ աչացդ սորին յերես անկեալ
աղաչեմ յիշել առ Տէր ի կուսածաղիկ մատունսդ աստուածածնաներկ՝
զՆերսէս սպասաւոր բանի, եւ եղբայրն իմ՝ զբազմերախտ զՍտեփան։

359
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (203)
Երեւան 4186

Գրիչ՝ Աստուածատուր կրաւնաւոր
Վայր՝ Սաղմոսավանք
256բ, 258աբ Փառք անսկզբանն, սկզբնաւորաց սկզբանն։ Փառք անվախճանին, վախճանաւորացս վախճանին։ Փառք անմահին, մահկանացուացս անմահութեանն։ Փառք անեղին, եղելոցս եղելութեան պատճառին։
Փառք ամենազաւրին, տկարացս զաւրութեան։ Փառք միաբուն կատարեալ
Սուրբ Երրորդութեանն, որ ի կատարածս ած զմեզ գործոյս։
1

Գրչության վայրի հիշատակությունը տե՛ս ձեռ. 1321 թ. հիշատակարանում (№ 372),
(Ա. Ղ.)։
398

ՉԿԹ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1320

Արդ, այսմ աստուածային մատենիս ցանկացողք եղեն կրաւնաւոր քահանայք մանկական տիաւք եւ ծերունիք հոգոյ իմաստիւք, ստանալով զսա յիշատակ մեղուցեալ անձանց իւրեանց եւ ծնաւղաց եւ ամենայն հոգեւոր եւ
մարմնաւո[ր] ||(258ա) երախտաւորաց եւ արեան մերձակայից գնացելոցն
եւ մերձակայից եւ ապագայիցն։
Բայց գրեցաւ սայ ձեռամբ թարմատար եւ վառանգոշ (՞) [եւ] գոկ կածնի (՞) Աստուածատրոյ անստու կրաւնաւորի, ի թվ[ին] Հայոց ՉԿԹ (1320), ի
սուրբ քաւարանիս, որ անապատ կոչի եւ Վանք Սաղմոսի եւ է Աստուծով,
որոց աղաւթիւք սոցա աւժանդակել գրեցի զլուսազարդեալ մատեանս
աստուածային, ստուգաբանեալ ի բուն աւրինակաց։ Նաեւ այլեւս յոլով
գիրս աստուածաշունչս գրել իմ, ի լուսաւորութիւն մանկանց եկեղեցոյ, եւ
բարեխաւս առ Քրիստոս, վասն փրկութեան ոգւոց մերոց։ [Եւ] արդ, աղաչեմ զամենեսեան ի դէպ ժամանակի, որք աւգտիք եւ լուսաւորիք ի սմանէ
ընթերցմամբ կամ աւրինակաւ, յիշեսջիք ի սուրբ եւ յարժանաւոր յաղաւթս
ձեր՝ զՊաւղոս եւ զԹադդէոս եւ զմայրն նորին՝ զՄանկու եւ զքոյրն՝ Մամախաթուն եւ զՊետրոս եւ զհայր նորին՝ զԹուխան եւ զմայրն՝ Կուռճիխաթուն,
զՊարսամ եւ զհայր նորին՝ զՅակոբ եւ զհոգեւոր հայրն սոցա՝ զԵրեմիայ կրաւնաւոր քահանայ, եւ զհոգոյ եղբարքս՝ զՍարգիս Նորագաւթեցի եւ զԳալուստ
կր[աւն]աւոր քահանայք, որ կամեցող են յառնուլ գրոցս, եւ զսպասաւորքս՝
Վարդան եւ Վիրապիկ, Գրիգոր եւ Ասլանպէկ եւ Արտաւան: Այսպէս ասելով.
Քրիստոս Աստուած բարեխաւսութեամբ||(258բ) Սուրբ Աստուածածնի մաւր
Քո Մարիամու եւ ամենայն սրբոց Քոց, որք յաւիտենից հաճոյ եղեն Քեզ,
ողորմեա՛յ ստացողաց եւ աշխատողաց գրոցս ի Քեզ ապաւինեալ Քոց ծառայից եւ ամենայն երախտաւոր բարեկամաց, անմոռաց գթութեամբ Քո Տէր, յիշեա՛ եւ զհոգիս ի Քեզ ապաւինեալ Քո ծառայիցս. ամէն։
Եւ արդ, Տէր իմ եւ Աստուած Յիսուս Քրիստոս, Քոին ազատարար եւ մեղսաքաւիչ սուրբ պատարագաւդ, որ յամենայն եկեղեցիս ուղղափառաց մատուցանի առաջի Հաւր Քո երկնաւորի ի ձեռն արժանաւոր քահանայից եւ
մանաւանդ յայսմ քաւարանի, այնու ազատեցուցիչ անմահ եւ անապական
խորհրդովն, շնորհեա՛յ ողորմութիւն, քաւութիւն եւ թողութիւն մեղաց ստացողաց եւ աշխատողաց գրոցս եւ ամենայն վերագրելոցն ի սմայ։
Եւ որք ցաւակցաբար մտաւք յիշէք, յիշեսցէ եւ զձեզ Քրիստոս Աստուած,
ընդ ամենայն սուրբս Իւր, յԻւրում սուրբ Արքայարանին. ամէն։ Եւ Ինքն եղիցի աւրհնեալ, գովեալ եւ բարե<բարե>բանեալ ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգոյն
յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն, ամէն։
Մի նաեւ զսակաւ աշխատողս, զանպտուղս ի բարեաց, զսուտանուն
կրաւնաւոր՝ Աստուածատուր գծող եւ նկարող, եւ զծնողսն իմ եւ զեղբարսն՝
զՅովաննէս կրաւնաւոր քահանայ, զՅոհաննէս էրէց գեղի յիշել եւ զմեզ
աղաչեմք որք դիպիք /// 1
1

Շարունակությունը թափված է (Ա. Ղ)։
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բ
260ա Եւ աստանաւր յերեսս անկեալ աղաչեմ յիշել եւ զարժանաւորքս
յիշման՝ զՍարգիս եւ զՄխիթար ճգնաւորք եւ կուսակրաւն քահանայք, որք Կ
(60) ամ ժուժկալեալք բազում եւ ազգի-ազգի ճգնութեամբ հոգեւորք. եւ
մեք աւտարք եւ պանդուխտք հոգով եւ մարմնով, եւ սոքա ընկալեալ զմեզ ի
յարկս իւրեանց սպասաւորելով ըստ հրամանի Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ։
Կրկին աղաչեմ յիշել զսոսայ ի բարին եւ զմեզ ընդ սոցին թերեւս ի ձեռն
ձեր եւ սոցին գտայց ողորմութիւն յահագին աւուրն եւ ողորմածն Աստուած
ձեզ եւ մեզ ողորմեցի. ամէն1։

360
ՃԱՇՈՑ (204)
Երեւան 7451

Գրիչ՝ Յովաննէս
Վայր՝ Տարաւն, Առաքելոց Սբ ուխտ
ա
211ա Գրեցաւ սուրբ տառս այս ձեռամբ անարհեստ գրչի՝ Յովաննիսի,
յարդար եւ յընդիր աւրինակէ, Սրբոյ ուխտին Առաքելոցն Տարաւնոյ, ի դառն
եւ ի նեղ ժամանակիս, որ եւ եդեալ կայ հարկ ի վերայ ազգաց քրիստոնէից,
եւ կան ի տառապանք յայլասեռից, եւ է ամենայն ուրէք բարեկարգութիւն
նուազեալ։
Այլեւ աղաչեմ զամենեսեան վասն սիրոյն Քրիստոսի, որք ընթեռնուք
զսա, կամ աւրինակէք, կամ աւգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք աղաւթիւք զսուրբ
եւ զընտրեալ կրաւնաւոր՝ զԱռաքեալ զտու||(211բ)ող աւրինակիս, եւ
ծնաւղսն նորա, եւ զամենայն արեան մերձաւորսն նորա, ընդ նմին եւ զիս՝
զանպիտան գրողս զՅովանէս եւ զծնաւղսն մեր. եւ Ինքն, որ առատն է ի
տուրս բարեաց, յիշողացդ եւ յիշեցելոցդ ողորմեսցի. ամէն։
բ
295ա Յայս հրաշափառ մեծի տաւնիս,
Քեզ երանի որ հանդիպիս,
Լուսափթիթ բուրաստանիս,
Հոգիաբուխ սրբոյ տառիս,
Երբ լի սրտանց ծունր կրկնես
Սիրով հոգւոյդ յԱստուած հպիս
Յայնժամ յիշեա՛ դու զեղկելիս՝
1

«բ» հիշատակարանը չկա առաջին հրատարակության մեջ (Լ. Խ., № 203, էջ 163164), (Ա. Ղ.)։
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ԶՅովանէս գծող գրիս
Զմեղաւք ծածկեալս ի մէջ տղմիս։
Գրեցաւ ի թվականութեան Հայոց ՉԿԹ (1320), ի դառն եւ ի նեղ ժամանակիս։
Ո՜հ, ո՜հ գիրս մնա, ձեռնս հողանա1։

361
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 7536
(1295 թ.)

Նորոգող, կազմող՝ Յովաննէս
Վայր՝ Գեղարքունի երկիր
295ա Փառք եռահիւսակ մշտադաւան Սուրբ Երրորդութեան, յաւիտեանս. ամէն:
Արդ, ես՝ մեղուցեալ աղախինս Քրիստոսի՝ Աղուտ, ետու վերըստին նորոգել զսուրբ Աւետարանս, որ է քարոզ ընդ ոլորտս տիեզերաց եւ ապաւէն
ամենայն հաւատացելոց եւ ինձ՝ Աղուտի, ըստ մարգարէին բանին, թէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիոն եւ ընդանեակ յԵրուսաղէմ։ Արդ, ես՝ Աղուտ, ետու
կրկին նաշըստակել զքարտէզս եւ կազմել յիշատակ ինձ եւ ամուսնոյ իմոյ՝
Մաթէ[ո]ս քահանաի, որ տարաժամ վաղճանեցաւ եւ եթող ինձ սուք անմխիթարելի, եւ Սարգսի, եւ ծնողաց իւրոց՝ Յովանիսի, եւ մաւր իւրոյ՝ Մաթունի, եւ
ծաղկեալ զաւակի իմոյ, որ է մխիթարք ինձ ի յայսմ աշխարհի՝ Եղեւոնդ, եւ
դստերին՝ Քեմիաի, եւ ծնողաց իմոց՝ Շուտիկայ եւ Թագերայ։ Արդ, ես յերես
անգեալ աղաչեմ զ[դա]սս սուրբ քահանաից եւ կղիրիկոսաց, զի յիշման արժանի առնէք եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք ծառաիս՝ Աղուտի։ ||
295բ Արդ, ի յայս[մ /// կ]ատարեցաւ, որ է թիւ ՉԿԹ (1320): Եւ ի ՉԿԸ
(1319) յարեաւ ոմն անաւրէն Ղուռմչի, որ պատերազմեցաւ ընդ պարոն
Չաւպանի եւ արար փախըստական եւ արար թալան զերկիրս Գեղարքունի,
զեկեղեցիքս՝ կողոպտեաց, զքահանայքն՝ կարգապատառ արար եւ զկենակից քահանաից [գ]երիվարեցին, զծերքն եւ զտղայքն կոտ[որ]եցին
զսպասք եկեղեցեաց՝ զխաչերն ոսկի եւ արծաթ կոտորեցին, զսուրբ Աւետարաննին եւ զմարգարէականսն քակտակեցին եւ գերիվարեցին։ Ո՜վ կարէ
պատմել զահագին տեսիլն եւ զտարտարոսն՝ զտղայքն ի ստեանց մաւրն
խլէին եւ գերիվարէին, հայրք եւ մայրք եւ բնակութիւն աշխարհիս թողին
զինչս իւրեանց եւ ի ծերպս վիմացն ապաւինէին։ Արդ, լալիւն եւ գոչուն
1

Առաջին հրատարակության մեջ «բ» չափածո հիշատակարանը բացակայում է (Լ.
Խ., № 204, էջ 164), (Ա. Ղ.)։
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տղաոցն յզերկիր դողացուցանէին, եւ իբրեւ զՆնւէ երերէր երկիր ի յահէ
անիծեալ՝ Ղուռմչոյ, մինչեւ քաղցրացաւ Աստուած եւ առաք||(296ա)եաց
զԲուսաիտ ղանն եւ կոտորեաց զՂուռմչի եւ զաւրսն իւր, եւ եղեւ խաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, եւ դարձաւ աշխարհս ի բնակութիւն իւր. գերեացն ազատութիւն շնորհեցաւ, եկեղեցեաց՝ հարստութիւն, եւ քահանաից՝
սէր եւ միաբան ի պաշտաւն իւրեանց։ Եւ Չաւպանն կրկին հաստատեցաւ ի
պարոնութիւն Բուսաիտ ղանի, եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն։
Յիշողքդ յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է [աւրհնեալ] յաւիտեանս. ամէն։ Եւ զիս՝ Յովաննէս մեղուցեալս Աստուծոյ նորոգող աղաչեմ
յիշելոյ արժան առնէք, եւ դուք յիշալ լիջիք. ամէն։

362
ՄԱՇՏՈՑ
Հ. Ոսկեան, Տարօն Տուրուբերան, էջ 53-54

Գրիչ՝ Բարսեղ կրօնաւոր
Վայր՝ Ղազարու վանք
Առ գրեցաւ... Մաշտոցս... յարեգնածագ եւ հրեշտակացոյց Սուրբ ուխտին Ղազարու, որ ի լեառն Տիրինկատար, ընդ հովանեաւ Սուրբ Առաքելոցն,
ի թուականութեան ՉԿԹ (1320), ձեռամբ Բարսեղ կրօնաւորի, ի հայրապետութեան տէր Կոստանդին կաթողիկոսի, եւ ի թագաւորութեան Աւշնին, յառաջնորդութեան սուրբ ուխտիս տեառն Աբրահամու դիտապետի եւ երջանիկ րաբուապետի, ի տիրապետութեան սուլթան Մանգունգունին Պուսայիտին. յաւուրն իշխանութեան սորա առաւ ամուրն Թարձէնք, որ ի կողմանս
Մշու, եւ բազում այլազգիք կոտորեցան։

363
ԹՈՒՂԹՔ ՊԱՒՂՈՍԻ
Երուսաղէմ 2311, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Է, էջ 415
(տե՛ս նաեւ 1315 թ.)

Նուիրողք՝ Պետրոս, Թորոս, Վարդան եղբայրներ
Վայր՝ Սուրբ Ստեփանոս Ուլնեցու Վկայարան
172ա Կամաւք ողորմածին Քրիստոսի կացցէ գիրս այս ի գանձս վկայարանի գերափառ վկայիցն Քրիստոսի Սրբոյն Ստեփանոսի Ուլնցւոյն՝ յիշատակ Մարտիրոսի քահանայի՝ ստացողի սորա, որ, ի սադրելոյ նախանձաւղ
չարին ի հոսմանէ ձեան ըմբռնեալ, մեռաւ հանդերձ արամբ մի, որոյ անուն
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էր եւ նորա, Մարտիրոս, եւ յոյժ վշտով լցոյց զմեզ եւ զբազումս, զի վասն
քա[ղ]ցրութեան բարուցն եւ գեղեցիկ եւ պարկեշտ վարուցն սիրելի էր
բազմաց։ Վասն որոյ աղաչեմ զվայելաւղքդ սորա, որ այժմ էք, եւ զկնի գայք
եւ որք տեսութեամբ պատահէք գրոյս, ողորմութիւն ի Տեառնէ խնդրեցէք
նոցա եւ վշտացեալ հոգեւոր եղբարցս նմա՝ Պետրոսի, Թորոսի, եւ եղկելւոյս
Վարդանայ, եւ Տէր եւ ձեզ տացէ զնոյն։
Այղեւ աղաչեմք, ոյք այժմ էք սպասաւոր սրբոցդ՝ Թորոս եւ Կարապետ, եւ
Կոստանդին, եւ Բ(2) Յովաննէս, եւ որք այլ յապայսն գայցեն, զի խնամով
կալցի սա, որպէս եւ վայել է սմա։ Եւ եթէ ոք անխնամաբար կալցէ զսա,
տալով ի ձեռս անպատրաստ ունողաց եւ մանկանց, եւ կամ թէ ոք հանցէ
զսա ի սուրբ եկեղեցւոյս յայս, կալցի ոսոխ իւր եւ վրիժառու զսուրբն Ստեփանոս հանդերձ զուգափառ ընկերաւքն, իսկ խնամով պահաւղքն՝ նոցին
բարեխաւսութեամբ մասն զսրբոցն ընկալցին ի Քրիստոսէ, որում փառք ընդ
Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս. ամէն։ Ի թվին ՉԿԹ (1320)։

364
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Երուսաղէմ 2355, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Է, էջ 496

Գրիչ՝ Սարգիս քահանայ
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք
ա
170 Ո՜հ զմեղաւոր հողս՝ զՍարգիս սուտանուն քահանայ, եւ զծնաւղսն
իմ եւ զամենայն ազգայինսն իմ՝ զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն, աղաչեմ յիշել ի Տէր, որ գրըչաւվ եւ ծաղկով եւ ոսկով զարդարեցի զտառս զայս. եւ որ
յիշէ եւ սրտի մտաւք թողութիւն մեղաց մերոց խնդրէ ի Քրիստոսէ Աստուծոյ
յուսոյն մերոյ, Նայ Քրիստոս Աստուած, որ առատն է ի տուրս բարեաց, ընդ
միոյն հարիւրապատիկ վարըձս բարեաց պարգեւեսցէ ձեզ եւ մեզ եւ որ զԱմէնն ասէ. ամէն, ամէն, եւ Ռ (1000) ամմէն։
բ
584 Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝ Հաւր
եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն. ամմէն։
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թուաբերութեանս Հայոց յՉԿԹ (1320)
ամի, ի թագաւորութեանս Հայոց Լեւոնի, որդւոյ թագաւորին Աւշնի, որ
յայսմ ամի վերափոխեցաւ թագաւորն Աւշին եւ ի հայրապետութեան տեառն
Կոստանդեա Կիսարացոյ, ի մայրաքաղաքիս Սիսոյ, ընդ հովանեաւ Սուրբ
Նըշանիս, ձեռամբ մեղաւոր եւ անարժան սուտանուն քահանայիս Սարգսի։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմայ, ուսմամբ կամ գաղա403
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փարաւ կամ հայելով ի սուրբ տառըս յայս, յիշեսջիք զանարժան քահանայս՝
զՍարգիս, եւ զծնաւղսն իմ զհանգուցեալսն եւ զկենդանիս եւ զամենայն ազգայինսն իմ ի սուրբ աղաւթս ձեր եւ զհոգեւոր եղբայրն իմ՝ զԳրիգոր դպիր,
եւ զեղբայր իւր՝ զՍողոմոն, եւ զմայրն իւր՝ զՏալիթայ, եւ զայլ եղբարքն եւ
զամենայն ազգայինք իւր եւ զհանգուցեալ հայրն իւր՝ զԿոստանդին, որ
ստացաւ զսայ ի յարդար ընչից իւրեանց ի վայելումն անձին իւրոյ, եւ ի յիշատ[ակ] հոգւոյ իւր եւ իւրայոցն ամենի. խնդրեսջիք մեղաց թողութիւն ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, մեզ առհասարակ ամենեցունցս։ Եւ որ յիշէ եւ
սրտի մտաւք մեղաց թողութիւն խնդրէ, Նայ՝ Քրիստոս Աստուած, որ
առատն է ի տուրս ողորմութեան, նայ ընդ միոյն հարիւրապատիկ առցէ ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ յուսոյն մերոյ. ամէն. եւ որ զԱմէնն ասէ նայեւ իւր եւ
իւր ծնաւղացն Տէր ողորմեսցի յԻւրում գալստեանն. ամէն, ամէն եւ բիւր Ռ
(1000) բերով. ամէն։
Եւ զհաւրեղբայրն զստացաւղի գրոցս՝ զԳորգն յիշեցէ՛ք։
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Վետենիկ 218 (1379), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Է, էջ 764-766
(տե՛ս նաեւ 1311 թ.)

Գրիչ՝ Գրիգոր երէց
Վայր՝ [Սիս]՞
ա
99բ Ո՜վ պատուական ընթերցողք, զերկնային իմաստութեամբ լցեալն զարդիւնական րաբունին՝ զՍտեփաննոս ստացաւղ սորին, յիշեցէ՛ք աղաւթիւք ի
Տէր, եւ զիս՝ զմեղաւոր գրիչս՝ Գր[իգոր]. եւ Աստուած ձեզ պարգեւեսցէ։
բ
154բ Աղաչեմ զդասս լուսերամից զմանկունս Նոր Սիոնի, որք հանդիպիք
սուրբ գրոյս, եթէ տեսութեամբ, եթէ ընթերցմամբ, եթէ աւրինակելով,
զստացաւղ սորին զսուրբ եւ զմաքուր եւ զանյաղթ գիտնաւորն՝ զՍտեփաննոս եւ զծնաւղսն իւր զփոխեալսն առ Քրիստոս եւ զամենայն ազգայինս իւր
զկենդանիսն եւ զհանգուցեալսն։
Ընդ սոսին եւ զիս՝ զանարժանս յիշատակի զԳրիգոր մեղաւոր երէց
զգրիչ այսմ գրոցս, եւ զծնաւղսն իմ զփոխեալսն յաստեացս եւ զուսուցիչսն
իմ աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս Աստուած ողորմայիւ եւ թողութիւն մեղաց
խնդրել ի Տեառնէ, եւ սղալանաց, որ ի սմա գտանի, անմեղադիր լինել, զի
անհմուտ էի այսմ ձեռնարկութեան, եւ Քրիստոս Աստուած ձեզ՝ յիշողացդ
զմեզ եւ մեզ զառատ զողորմութիւն Իւր պարգեւեսցէ այժմ եւ յԻւրում գալըստեանն, բարեխաւսութեամբ սրբոյ մարգարէին Եսայեայ եւ սրբոց վարդապետացն՝ Եփրեմի, Կիւրղի եւ Յոհաննու եւ ամենայն սրբոց. եւ Նմա
փառք այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն։
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գ
Ստացող՝ Ստեփանոս Կրակցի
309ա Փառք...: Արդ, գրեցաւ գիրքս այս ի թուականութեանս Հայոց յՉԿԹ
(1320), ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ Կեսարացւոյ եւ ի թագաւորութեան Հայոց քրիստոսասիրին Աւշնի՝ որդւոյ Լեւոն թագաւորի, որդւոյ
Հեթում թագաւորի, որդւոյ պարոն Կոստանդեայ, որոց ննջեցելոցն հանգիստ լիցի ի Քրիստոսէ, եւ կենդանեացն խաղաղութեամբ վայելել ի գահոյս
թագաւորութեանն։
Եւ զի մատեանս այս տեսութիւն է բոլոր մարգարէութեանցն Եսայեայ
մարգարէի, տեսեալ եղեւ ի հոգեկիր արանց սրբոց, ի սրբոյն Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ եւ ի սրբոյն Կիւրղի Ալեքսանդրու հայրապետին եւ ի սրբոյն Յոհաննու Ոսկեբերանին Կոստանդնուպաւլսի պատրիարգին։ Բայց թէպէտ սոքա իւրաքանչիւր ասացուածովքն կատարեալք էին յիւրաքանչիւր գիրս, եւ
աւգտակարք, բայց գրկաց մեծագունի կարաւտանային եւ լայն եւ մեծատար մըտաց, յաղագս որոյ աւգտէին այլ գրեթէ ոչ ամենեքեան։
Զայսոսիկ տեսեալ մեծիմաստ արքայն Հայոց Հեթում՝ Միակեացն կոչեցեալ եւ խնդրեալ ի հռետոր վարդապետէն Սկեռացոյ Գէորգ կոչեցելոյ, որպէսզի ըստ յաւժարութեան իւրում աշխատեսցի ի սմա եւ ըստ իմաստութեան համառաւտեսցէ եւ ի մի վայր հաւաքեսցէ, որպէսզի հանդիպեալքն
սմին առանց աշխատանաց եւ ամենեքեան վայելեսցեն ի սոցանէ։ Իսկ նորա
ի յանձն առեալ եւ կատարեալ զխնդիրս նորա գեղեցիկ յաւրինուածով, որոյ
աւրինակն ահա առաջի կայ տեսողացդ։ Եւ մեք զայսոսիկ զհոգեւոր գանձս,
զանկողոպտելի փարթամութիւնս, զբաւսանս հոգեւոր եւ զանուշակ բուրաստանս հոտոց Հոգւոյն Սրբոյ, տեսեալ իմոյ նուաստութեանս՝ Ստեփանոսի Կրակցոյ, բանի իմաստից սպասաւորի եւ ստացա զսա ի վայելում անձին
եւ կենդանութեանս եւ ի յիշատակ հոգւոյ զկնի մահուն։ Բայց ստացայ զսա
ոչ յիմոց ստացուածոց, այլ յողորմութենէ քրիստոսասէր արքային Հայոց
Աւշնի եւ ի թելադրութենէ բարեսէր /// Թորոս Չաւտկայ որդւոյ /// Ճաւֆրի,
ընդ որոյ հովանեաւ հովանաւորիմ եւ գրկացն կալանաւք գրգանամք ես եւ
որք ընդ իս մանկունքս են, ի յերկիւղ իմաստից աստուածաշունչ տառից։
Վասն որոյ աղաչեմ զամենեսեան, որք այժմ էք եւ զկնի հանդերձեալ էք գալ,
յորժամ հանդիպիք այսմ տառիցս, եթէ տեսութեամբ, եւ եթէ ընթերցմամբ,
եթէ աւրինակելով, եւ եթէ իմաստասիրելով, թողութիւն մեղաց հայցեցէք վերոյյիշատակելոցդ եւ անխռով կենաւք անցուցանել զժամանակաւոր կեանս
զայսոսիկ եւ սորին աւրինակաւ եւ յանժամանակն հասանել ի կեանս։
Ընդ սոսին, ընդ այսոսիկ գրողի գրոցս՝ Գրիգոր անուն գրգչի եւ երկիւղած քահանայի, որ յաւժարութեամբ լուաւ եւ աշխատութեամբ գրեաց եւ
թեթեւ մամոնայիւ։ Յիշեսջիք եւ զիմ նուաստութիւնս եւ զծնաւղացն իմոց եւ
թողութիւն մեղաց մերոց եւ ծնաւղացն մերոց հայցեցէք դուք, որ զկնի մեր
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գալոց էք, որպէսզի եւ դուք ողորմութիւն գտանէք յԱստուծոյ ձերոցն, ի
ձեռն այնոցիկ, որ զկնի ձեր են գալոց, շնորհաւքն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
գ
Յետագայի
383ա Եւ դարձեալ աւրինակեցաւ ի վանքս Սպլնապատ, ի գաւառիս
Վասպուրական, առ ոտս մեծ րաբունապետիս Սարգսի, յամի ՊԽԴ (1395)
թուականիս ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ։
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ՅԱՍՄԱՒՈՒՐՔ1
Վենետիկ 710 (726), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Ե, էջ 23-28

Գրիչ՝ Գրիգոր դպիր
Վայր՝ [Կիլիկիա]
ա
4բ Տէր Աստուած, բարեխաւսութեամբ սուրբ ծնաւղին Քո եւ Սիմէոնի
Սիւնակեցոյն, որոյ այսաւր է յիշատակ, աւգնեա՛ թագաւորիս մերոյ Աւշնի եւ
դեռաբոյս մանկանն իւրոյ՝ Լեւոնի, եւ բազմամեղ գրչիս՝ Գրիգորի դպրի։
բ
46ա Սուրբ Խաչիւ Քո, Քրիստոս Աստուած, եւ ամենայն սրբոց բարեխաւսութեամբ պահպանեա՛ զբարեպաշտ թագաւորն մեր՝ Աւշին, եւ դեռաբոյս
մանուկն իւր՝ Լեւոն, եւ ողորմեա՛ հանգուցեալ ծնաւղաց իւրոց, եւ ի Քրիստոս հանգուցելոց եղբարց իւրոց։ Եւ բազմամեղ գրչի՝ Գրիգորի դպրի եւ
ծնաւղաց իմոց եւ ամենայն հաւատացելոց ի Քեզ, ողորմեա՛ Քրիստոս
Աստուած. եւ Քեզ փառք այժմ եւ միշտ։
գ
380բ Քրիստոս ճշմարիտ Աստուած, բարեխաւսութեամբ սրբոց Քոց, որք
յայսմ ամսեանս յիշատակեցան, ողորմեա՛ աստուածասէր թագաւորին մերոյ՝ Աւշնի, եւ դեռաբոյս մանկանն իւրոյ՝ Լեւոնի, եւ ա՛յց արայ հոգւոց ննջեցելոց, հարց եւ եղբարց եւ թագուհեաց՝ նախնեացն իւր։ Եւ ողորմեա՛
աւագիրիցու թագաւորին՝ Թորոսի, եւ ծնողաց իւրոց, եւ բազմամեղ գրչի՝
Գրիգորի դպրի եւ ծնաւղաց իմոց, եւ ամենայն հաւատացելոց եւ որոց զԱմէնն ասեն. ամէն: Եւ Քեզ փառք ընդ Հաւր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ յաւիտեանս յաիւտենից. ամէն։
1

Ձեռագրի գլխավոր հիշատակարանն ընկած է, և քանի որ մատյանի ստացողը Օշին
թագավորն է, իսկ նա մահացել է 1320 թվականին, ուստի հրատարակիչն այն գրված
է համարում 1310-1320 թթ. ժամանակահատվածում (Ցուցակ, էջ 22, ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
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դ
488բ Քրիստոս թագաւոր անմահ եւ յաւիտենական, զաւրացո՛ զհաւատարիմ ծառայն Քո՝ զթագաւորն Հայոց Աւշին, որպէս զՄեծն Կոստանդիանոս եւ ողորմեա՛ Թորոս աւագերիցուն եւ Գրիգորի գրչիս։
ե
264բ Դեկտեմբերի ԻԷ (27) յայսմ աւուր հանգեաւ ի Քրիստոս իմաստուն եւ
հանճարեղ երաժիշտն՝ Թորոս աւագերէցն Թափրոնց, ի թվ[ին] ՉՂԱ (1342), ի
դեկտեմբերի ԻԷ (27), որոյ ողորմեսցի նմա Տէր Յիսուս Քրիստոս. ամէն1։

367
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (202)
Երեւան 7651
(տե՛ս նաեւ 1387 թ.)

Ստացող՝ Ստեփաննոս Սեբաստացի
268բ Փառք Քեզ անսահման անուն եւ անզուգական անձնաւորութիւնն՝
Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի յամենայն արարածոց եւ ի բնաւից եղանակաց.
ամէն։ ||
269ա Արդ, ես՝ նւաստ ծառայ ծառայիցն իսկապէս բարւոյն Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի՝ Ստեփաննոս պիտակ անուամբ եպիսկոպոս Սեբաստիոյ
մայրաքաղաքի, անարի հեղինակս եւ մոլար հովիւս ընթացա յաստուածապահ աշխարհն Կիլիկիոյ, յերկրպագութիւն Սուրբ աջոյն եւ աթոռակալին
յոգնաչարչար եւ բազմերանեան երախտաւոր սուրբ հաւրն եւ Լուսաւորչի
Հայկազեանս սեռի սրբոյն Գրիգորի, եւ յոյժ պատուեալ եւ մեծարեալ գտայ
ի հայրապետէն տեառն Կոստ[անդեայ] եւ ի Քրիստոս Աստուած հաւատարիմ արքայէն Աւշին կոչեցելոյ։ Իսկ բարեպաշտ արքայն Աւշին կամեցաւ
պարգեւս ընձեռել իմս նւաստութեան, եւ ես զմարմնաւոր գոյս առ ինչ ոչ
համարեցայ, այլ եռափափագ սիրով ըղձացա կենաց քարոզիս եւ բարձր
պատուիրանիս աստուածապատում սուրբ Աւետարանիս։ Եւ հրամանաւ արքայի մտա յարկեղս տանն, ուր հաւաքեալ կային սուրբ կտակարանքն, եւ
թէպէտ եւ պատահեցայ բազմաց եւ զանազանից, այլ ընդ սա հաճեցայ, զոր
էր գրեալ արագ եւ գեղեցկագիր գրչի եւ բազմերանկ ծաղկաւք զար||(269բ)դարեալ յոգնահանճար նկարակերտի, այլ ոչ յաւարտ հասուցեալ, զի ի
Տեառն տնաւրինականացն բաժին մի նկարեալ էին եւ զկէսն նշանագծեալ,
1

Այս հիշատակագրությունից առաջ (էջ 79բ-642բ) և հետո կան բազմաթիվ հիշատակագրություններ, այս և այլ ձեռքով գրված (Ցուցակ, էջ 24-28) ու կազմում են մանր ժամանակագրություն (Ա. Ղ.)։
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եւ զյոլովս թողեալ զտեղի։ Եւ իմ առեալ զսա խնդութեամբ մեծաւ եւ ելեալ
ի խնդիր քաջ նկարագրի, եւ գտի զսրբասէր քահ[անայ] ՝ զՍարգիս մականուն Պիծակ, յոյժ հմուտ նկարագրութեան։ Եւ տուեալ իմ ի հալալ արդեանց
իմոց Ռ եւ Յ (1300) դրամ. եւ նա յանձն էառ, եւ բազում աշխատութեամբ
կատարեաց եւ ելից զպակասութիւն ոսկենկար պատկերացն որ ի սմա, զոր
ընկալայ եւ զուարճացա ներքին մարդովն։
Արդ, եղեւ զրաւ սորա ի թվ[ին] Հայոց ՉԿԹ (1320), ի դառն եւ ի դժնեա
եւ յանբարի ժամանակի, զոր աւելորդ համարեցաք առ ի [գրել] զդառնութիւն ժամանակիս ի հայրապետութեանն տեառն Կոստ[անդեայ] Կեսարացոյ
եւ յարքայութեանն Աւշնի արքայի։ Եւ ես՝ վատնիչս տէրունի գանձուց եւ
քանքարաթաքոյց եպիսկոպոսս Սեբաստիոյ Ստեփ[աննոս], յերես անկեալ
աղաչեմ զձեզ անմահ զենման պատարագին սպասաւորքդ եւ զսրբազան
գունդքտ պաշտաւ||(270ա)նէից եկեղեցւոյ սրբոյ, որք վայելէք ի սմանէ
իմանալի եւ զգալի աչաւք եւ խրախանայք ընթեռնելով, կամ գաղափարաւ,
կամ այլ տարազաւ իւիք, յիշեսջիք սրտի մտաւք եւ ուղեղ կամաւք զիս՝
Ստեփ[աննոս] նւաստ եպիսկոպոս, զստացող եւ զյանկ հանող սուրբ Աւետարանիս եւ զծնաւղսն իմ՝ զՏաճատ քահանայ եւ զՔեմիայ եւ զաստուածարարեալ նախնիսն իմ՝ զտէր Գրիգոր վարդապետ եւ զմիւս տէր Գրիգոր եւ
զհաւրեղբայրն իմ՝ զտէր Ներսէս, որոյ յիշատակն աւրհնութեան եւ զեղբայրն իմ՝ զԿոստանդին քահանայ եւ զքուերսն իմ եւ զՅակոբ կր[աւնաւոր]
եւ զամենայն համազինսն իմ եւ զպարոն Շահնշահ, որ յայսմ ամի փոխեցաւ
առ Քրիստոս, որոյ ողորմեսցի Քրիստոս եւ սրբոց իւրոց դասակից արասցէ։
Յիշեսջիք եւ զսուրբ դիտապետն Հայոց զտէր Կոստ[անդին] եւ զբարեպաշտ թագ[աւորն] Աւշին, հանդերձ արքայորդւովն եւ ամենայն զարմիւք։
Եւ զհոգեւոր որդեակն իմ՝ զտէր Սիմեոն, որ յայսմ ամի կոչեցաւ ի վեհագոյն
պատիւ եպիսկոպոսութեան եւ զհոգով հարազատսն իմ՝ զՅոհաննէս կրաւնաւոր, եւ զՀայրապետ գրիչ եւ զամենայն միաբանութիւն հոգեւոր եղբարցս, որք||(270բ) են ընդ քաղցր լծով ծառայութեան սուրբ ուխտիս, որ
յանուն աստուածունակ Սրբոյ Նշանիս։ Եւս առաւել յիշեսջիք զառաջին աշխատողսն՝ զգծաւղն եւ զծաղկաւղն, եւ զվերջին աշխատողս՝ զՍարգիս քահանայ։ Եւ ինքն պարգեւատուն Քրիստոս առհասարակ ողորմեսցի յիշողացդ եւ յիշելեացս եւ խոստացելոցն բարեացն արժանաւորս արասցէ զամենեսեան բարեխաւսութեամբ Մաւր Տեառն եւ ընդրեալ դասուց առաքելոցն եւ ամենայն սրբոց. եւ Նմա փառք յամենայն արարածոց յերկնաւորացն
յերկնաւորացս եւ յամենայն եղանակաց, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Զգծող սակաւ գրոյ յիշատակարանիս՝ զՀայրապետ ողորմելի գրիչ յիշել
աղաչեմ 1։
1

Մինչև այստեղ Ստեփանոս եպիսկոպոսի անունից գրել է Հայրապետ գրիչը, իսկ շարունակությունը գրել է ինքը՝ Ստեփանոս եպիսկոպոսը իր ձեռագրով (Լ. Խ., № 202,
էջ 163, ծնթ. 1)։
408

ՉԿԹ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1320

բ
Գրիչ՝ Ստեփանոս եպիսկոպոս
Վայր՝ Կաֆա
270բ Եւ դարձեալ, ես՝ անարժանս Ստեփանոս եպիսկոպոս մայրաքաղաքին Սեփաս[տ]իոյ, զանառիկ գանձս, կենաց քարոզս եւ բարձր պատուիրանիս, աստուածապատում սուրբ Աւետարանս առի փախըստական ի յայլազգաց եւ եկի ի մայրաքաղաք ի Կաֆա, կացի յոլով ժամանակս ինչ եւ դառնամ ի տունս մեր հայրենի։ Հրաման Արարչին եհաս, դրի յիշատակ զսուրբ
Աւետարանս ի Կաֆա ||(271ա). չունի ոք իշխանութիւն տէր ելանել, կամ
գրաւական դնել, կամ ծախել, լաւ պահողքն աւրհնին յԱստուծոյ, եւ ով որ
[յ]անդըգնի լրբենի դիմաւք տէր ելանէ, կամ գրաւական դնէ, կամ ծախէ՝
զպատիժ զԿայենի եւ զՅուդաի առցէ, լաւ պահաւղքն աւրհնին յԱստուծոյ.
ամէն, Հայր մեր1։
գ
Կազմող՝ Սէրոբէ քահանա
271ա Զկազմող սուրբ Աւետարանիս զՍէրոբէ նւաստ եւ անարժան քահանա եւ զծնողսն իմ աղաջեմ յիշել ի Քրիստոս2։

368
ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ (205)
Երեւան, պատառիկ 9203

Գրիչ՝ Սարգիս
1ա Փառք հզաւրի եւ ահաւ[ո]րի, վեհի եւ անհասի, անճառի եւ անսահմանի, անպատմի եւ անպարագ[ո]ւի, անորակի եւ անքակի, անձեւի եւ անչափի, անժամանակի, փառաց փառաւորի եւ անմահի, եզակի եւ եռակի,
պարզի եւ անշարժունակի [սուր]բ եւ անվճիռ, յատուկ եւ մաքուր համագոյ
Սուրբ Երրորդութեանն, յաւիտեանս. ամէն։ Ծայրալիր պարապմամբ ըստ
առաջնորդականին, որ տանի յուղիղ ուղեւորութիւն առաջնորդեալ անսայթաք[ա]բար հասաք ի նպատ[ա]կա /// կէտ ա[ւ]արտմանք անգիւն սուրբ
Աւետարանիս բարեխաւս հա[ւ]ատացեալ մանկանց եկեղեցոյ զարթ։ Իսկ
զԲանն յառաջ քան զլինել արարածոց հրաւիրմամբ յորդէգրութիւն ի ձեռն
1

2
3

Այս Ավետարանի նկարազարդման գործին մասնակցել են ութ նկարիչներ, որոնցից
են նաև Թորոս Ռոսլինը և Սարգիս Պիծակը: Կիլիկյան մանրանկարչական դպրոցի
ամենափայլուն եւ մեծարժեք արտադրանքներից մեկն է (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
Առաջին հրատարակության մեջ «գ» հիշատակագրությունը բացակայում է (Լ. Խ.,
անդ, էջ 162-163), (Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ հիշատակարանը համառոտ եղել է Երևան 9233զ
համարի տակ (Լ. Խ., № 205, էջ 164-165), (Ա. Ղ.)։
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Յիսուսի Քրիստոսի եւ սովաւ հրճուին ի Վերինն Երուսաղէմ ի նայ յարեցելոց անդամոց եւ իմ եղ շարունակութիւն կցել<ել>ոց ի գլուխն Քրիստոս
մեք ի նայ եւ նայ ի Հայր եւ զՀայր ի մեջ իցէ եւ մեք ի նայ։ Որպէս ճշմարիտ
Բան նորա զայսոսիկ զանբաւելի եւ զանառ ի հանգամտաց ||(2ա) ///րամանէ
փա[ռ]աւորին մանգունք Սիոնի Վերին հոգեբանութիւն տալով տվաւղին,
հոգեւոր ձիրս եւ պարգեւս հոգեւորականս։
Արդ, ես՝ Սարգիս, սկսայ շնորհիւ եւ ողորմութեամբ մարդասիրին Աստուծոյ եւ անհաս բարերարութեամբ նորին զքառանգիւն սուրբ Աւետարանս
մականուն դաւանութեամբ ի զարդ եւ ի դաստիարակութիւն քահանաից
բաշխողաց մարմնոյ եւ արեան կենարարին Աստուծոյ։ Է սա յիշատակ
ն[ն]ջեցելոց եւ զուարճութիւն յուսացելոց, որք սովաւ հրճուին ի կեանս։
Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ նո[ւ]աստ քահանաի՝ Սարգսի
մեղապարտ եւ անպիտան գրչի, քանզի բազում փափագանաւք եւ [ը]ղձալի
սրտիւ աւարտեցի զսուրբ Աւետարանս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ Նախավկաիս, ի թվ[ին] Մեծաց Հայոց ՉԿԹ (1320), ի հայրապետութեան տեառն Զաքարիաի, ի թագաւորութեան Բուսաիտին, ի դառն եւ ի
վշտաբեր ժամանակիս։ Արդ, յիշեցէ՛ք զեղկելի գրիչս եւ զծնաւղսն իմ՝ զՍուքիաս եւ զՄէլէքնազ եւ զեղբա[յ]րն ///։
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (206)
Երեւան 1098

Գրիչ՝ Ասիլ
ա
15բ ԶԱսիլ զանիմաստ գծաւղս յիշեայ, եւ յիշիք։
բ
Գրիչ՝ Մխիթար
375բ Մխիթար՝ մեղաւք մեռեալ ոգի
Յերեսս անկեալ միշտ ամենի,
Աղաչեմ յիշել յայսմ վայրի,
Այլեւ ծնողաւք մեր եւ զարմի,
Եւ դուք ի նոյն լիջիք բարի,
Աւրհնելոյն յամենայնի։
Ի հնգէտասան յոբելինի
Եւ յինն եւ տասն թուի (1320)1
Գծագրեցաւ մատեանս հոգելի,
1

Տասնհինգ հոբելյանը հավասար է 750-ի (50 ×15), գումարելով սրան 19 և 551
ստանում ենք 1320 թվականը (Լ. Խ., № 206, էջ 165, ծնթ. 1)։
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Որ հոգիացելոցն ախորժելի։
Բայց փցուն գրօղս ողորմելի,
Որ չի հմուտ այսմ արհեստի,
Թողութեան արարէք զիս արժանի
Եւ ձեր բարեացն վարձս յայտնի,
Եւ Տէրն աւրհնեալ յամենայնի.
Ամէն, ամէն եւ եղիցի։
գ
315բ Տէր Աստուած, Քո սուրբ ծնողիդ՝ Մարիամու բարէխաւսութեամբ
ջնջեա՛ց զյանցանս Պաւղոսի եւ Մխիթարայ. եւ Քեզ փառք յաւիտեան1։

370
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Ս. Պետերբուրգ, Արեւելագիտ. ինստ. ИВ А 28,
Կ. Եուզբաշեան, Ցուցակ Պետերբուրգի, 141, էջ 234

Գրիչ՝ Յակոբ
58բ Գրեցաւ սա ի թուիս Հայոց ՉԿԹ (1320), ձեռամբ անարժան եւ սուտանուն քահանայ Յակոբայ, ի խնդրոյ սրբասնեալ քահանայ Գրիգորի:
Աղաչեմք զձեզ, որք հանդիպիք սմայ, յիշել եւ Աստուած զձեզ յիշէ. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, փառք յաւիտեանս:

371
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Մ. Բարխուդարեան, Արցախ, էջ 140
(Շուշի, Ղազանչեցւոց Սբ Ամենափրկիչ)

Արդ, գրեցաւ ի թվին ՉԿԹ (1320) զբազմամեղ գրիչ, կազմիչ եւ նորոգիչ։

1

«ա», «գ» հիշատակարաններն առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են (Լ.
Խ., անդ, էջ 165), (Ա. Ղ.)։
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372
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (207)
Բրիտանական թանգարան 14 (Add. 15, 411), Ֆ. Կոնիբեր, Ցուցակ, էջ 22-24
(տե՛ս նաեւ 1368 թ.)

Գրիչ՝ Կիւրիոն
Վայր՝ Գլաձոր
ա
310ա Արդ, գրեցաւ սա ի թվաբերութեան մերոյ Հայկազեանի տօմարի
ՉՀ (1321), ի դառն եւ անբարի ժամանակիս, յորում ունէր զբռնակալութիւն
բոլոր աշխարհի Հայոց եւ Վրաց ազգէն նետողաց, ի թագաւորութեանն
Վրաց Գորգէն կոչեցելոյ, եւ Հայոց Մեծաց թագաժառանգ թագաւորին մերոյ
Լեւոնի, եւ ի հայրապետութեանն տէր Կոստանդեայ, եւ վերադիտողի Տանս
Սիւնեաց՝ տէր Յովհանէսի եւ տէր Ստեփանոսի, եւ ի զօրավարութեան եւ իշխանութեան գաւառաց, յորում եմք՝ Բուրթելի եւ Ամիր Հասանա, եւ ի վարժապետութեան սուրբ եւ բազմերջանիկ քաջ հռետորաց Հայոց՝ երկուց ամոլաց ճշմարիտ հաւատոց մերոց՝ Դաւթի եւ Եսայեա։ Ի հռչակաւոր եւ սուրբ
մենաստան համալսարանիս Գլաձորոյ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Ստեփանոսի
եւ աստուածընկալ վերասացեալ դպրապետացս, ձեռամբ մեղսամակարդ եւ
տարաշխարհիկ անձին՝ Կիւրիոնի1 սպասաւորի բանի հրամանաւ եւ արդեամբք սրամիտ եւ կուսակրօն քահանայի Մարտիրոսի2։
բ
Ստացող՝ Մարտիրոս րաբունապետ
88բ Րաբունապետին Մարտիրոսի է սուրբ Աւետարանս, մեղաւոր Կերիոնի գրած, յիշեա՛ ի Քրիստոս։
գ
241ա Զսրբամիտ սպասաւոր բանի զբազմերախտ եղբայրն իմ՝ զՄարտիրոս, զստացող գանձուս յիշեա՛ ի Տէր, նաեւ զբազմավէր հոգիս՝ զԿերիոն
գծողիս. ամէն։ Եւ ապա զմիշտ յիշելին զմեծ րաբունապետ նորին՝ Դաւիթ:

1
2

Տպված է «Կիւրեղ», հաջորդ հիշատակագրության որոշակի տվյալի համաձայն
ուղղում ենք «Կիւրիոն» (Լ. Խ., № 207, էջ 166, ծնթ. 1)։
Օգտագործել ենք նաև Ղ. Փիրղալեմյանի ընդօրինակությունը (Երեւան, 6273, էջ
130), որի միջոցով ուղղել ենք մի քանի տպագրական սխալներ (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
412

ՉՀ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1321

դ
Ծաղկող՝ Թորոս [Տարօնացի]
9բ Զնկարող սուրբ պատկերացս զԹորոս յիշեա՛ ի Տէր։
ե
Նուիրող՝ Դաւիթ ուսուցչապետ
91ա Նուաստս ի շարս ուսուցչապետաց՝ Դաւիթ, շնորհեցի զսուրբ Աւետարանս Սուրբ Աստուածածնին եւ առաջնորդի սուրբ անապատին
Մկրտչին՝ հոգեւոր որդեկին իմոյ, ի յիշատակ հոգոց իմոց. Քրիստոս
Աստուած շնահաւ(՞)։

373
ԳԻՐՔ ՊԻՏՈՅԻՑ
Մշոյ Առաքելոց վանք 20, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 22
(տե՛ս նաեւ 1320 թ.)

Ստացող՝ Վարդան
Վայր՝ Գլաձոր
ա
Զանպիտան գրիչս՝ զՆերսէս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։
ՅԷիցս ոչ էակ եւ ի գոյից ոչ գոյ։ Այլ... էացուցիչ եւ գոյացուցիչ, իմանալեացն զգալեացս։ Միութեամբն յերիս բաժանեալ. եւ բաժանմամբն առաւել եւս միացեալ. գերագոյն աստուածպետութեամբն, որում աւրհնութիւն եւ
երկրպագութիւն, եւ գոհութիւն... եղանակաց։ Եւ առաւել յիմ անարժանութենէս՝ Վարդանա, որ արժանի արար զմեզ հասանիլ յաւարտումն գրոցս։
Արդ, գրեցաւ սա ի թուականութեանս Հայոց ՉՀ (1321), ի յաշխարհակալութեան ազգին նետողաց Բուսաիտի, եւ ի թագաւորութեան Հայոց Ղեւոնի
եւ ի կաթողիկոսութեան տեառն Կոստանդեա, ի գաւառս Վայրձոր, ի վանս
Գլաձոր, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի եւ Սուրբ Ստեփանոսիս։ Առ
ոտն կայծակնամաքուր րաբունոյս մերոյ՝ Եսայեա, որ է պայծառացեալ
գործնականաւն եւ տեսականաւ։
Արդ, ես՝ Վարդան բանի սպասաւոր ստացայ զգիրքս զայս, ի վայելումն
մանկանց Սիոնի, եւ ի յիշատակ ինձ եւ արեան մերձաւորաց իմոց, հաւրն
իմոյ՝ Պարսամի, եւ մաւրն իմոյ՝ Տիրանցի, եւ եղբարցն իմոց՝ Յովանիսի, եւ
Ստեփանի, եւ քուերցն իմոց՝ Խաթունի, Մամախաթունի եւ Շնոֆորի։
Արդ, աղաչեմ զձեզ, մանկունք Սիոնի, որք աւգտիք ի սմանէ, աւրինակելով կամ ընթեռնլով, յիշեսջիք զմեզ առաջի զենլուն Քրիստոսի։ Սովոր է
Աստուած ի ձեռն այլոց ողորմութիւն առնել, որ զմեզ յիշէ, եւ ինքն յիշեալ
լիցի եւ յողորմութիւն Աստուծոյ։
Յիշեսջիք եւ զգրող սորա զեղ[բ]աւրորդին իմ՝ զՆերսէս։
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բ
Կազմող՝ Կերիոն
Նաեւ բազմավէր անձին իմոյ՝ Կերիոն վարդապետի, որ զգիրքս կազմեցի
թողութիւն հայցեա ի Տեառնէ։

374
ՅԱՂԱԳՍ ԵՒԹՆ ԽՈՐՀՐԴՈՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ՖՐԱ ԹՈՎՄԱՅԻ (220)
Երեւան 560

Գրիչ՝ Թորոս
Վայր՝ Գլաձոր
197ա Յիշելոյ եւ Աստուած ողորմոյ արժանի առնէք զյոքներանեալ,
սրբազան եւ զհեզահոգի վարդապետն Սարգիս, ընդ նմին եւ զծնօղսն իւր եւ
զամենայն արեան մերձաւորսն, որ եռափափագ սրտիւ ետ գրել զգիրքս
իմաստասիրաց, եւ սա խոկայ եւ բաղձայ ի տուէ եւ ի գիշերի արհեստից եւ
մակացութեան եւ իմաստասիրաց արանց։ Ընդ նոսին եւ զեղկելի եւ զտառապեալ հոգի՝ Թորոս, որ զգիրս գրեցի, եւ զծնաւղսն իմ, եւ զհարազատ եղբարսն իմ յիշելոյ արժանի արարէք, ո՜վ սուրբ ընթերցօղք, յ[ար]տասուաթօր եւ ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր, առաջի զենլոյն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ աղաչեմ, եւ խոշորութեանս անմեղադիր լերուք։
Գրեցաւ գիրս ի վանս Գլաձոր, մօտ ի մեծ վարժապ[ետ]ն Եսայի, ընդ հովանեաւ Սուրբ ուխտիս Ստեփանոսի1։

375
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երուսաղէմ 2360, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Է, էջ 511-513

Գրիչ, ծաղկող՝ Թորոս Տարօնացի
Վայր՝ [Գլաձոր] ՞
ա
94բ Զքաջ եւ զզաւրեղ պարոնաց պարոնն զմեծն՝ Բուրթէլ եւ զբարեպաշտ
իշխանուհին եւ զսրբասէր ամուսին նորին զստացաւղ սուրբ Աւետարանիս՝
զպարոն Վախախն զզարդարեալն բոլոր առաքինութեամբ եւ զգովեալն յա1

Այս հիշատակարանը գրված է աշխատության թարգմանիչ Հովհ. Ծործորեցու հիշատակարանից անմիջապես հետո։ Տարեթիվը չի նշանակված, սակայն պետք է
գրված լինի թարգմանությունից՝ 1321 թվից ոչ շատ հետո (Լ. Խ., №220, էջ 175,
ծնթ. 1)։
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մենայն բերանոյ իւրեանց հարազատ եւ ազատածին գեղեցկագեղ մանկամբքն՝ Պեշքենիւ եւ Իւանէիւ, յիշեցէք անմոռաց պատահեալքդ սուրբ Աւետարանիս, զի յերկար ժամանակս եւ բարձր փառաւք կացցեն ի վերայ երկրի:
բ
281բ Ըստ հոլովման ընթացից ամանակաց /// աւրակշիռն մղտափարատն, ակնապարար ական արեւու ստեղծականն արուսեկի, որ համբարէ,
հոլովէ, կուտէ ամաց յոլովութիւն, ի չափս դարուց շնչասպառ եւ կենդանանորոգ առ ուղղական յաւիտենիս, ի յաւարտումն կատարման հնգետասանս
հոբելենին քսանից ամաց յաւելեալ թուոց, որ է ՉՀ (1321) ամի Յաբեթականս տումարի: Ըստ գրութեան եւ աւարտման սուրբ /// անտեսակաց [ըստ]
որում էր թիւ [թու]ականութեան ել[անելոյն] մարդոյն ի կեն /// վայրէն մինչեւ յ[ա]յս վայրի ՑՈՂ (6690), ըստ խրաւնիկոնի թուոյ, որ լինի [յո]բելեան
ՃԼԴ (134) պա[կա]սեալ Ժ (10) ամաւ: Փոքր թուականըն, որ կոչի ընդիքտիոն, որ թագաւո[րա]կան թիւ ասի /// հնգետասան[ա]մաց շրջան /// 1
գ
Ծաղկող՝ Թորոս [Տարօնացի]
222բ Զնկարագրօղ սուրբ պատկերացս՝ զԹորոս յիշեա՛ ի Տէր Յիսուս
Քրիստոս2։

376
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԻԱԶԱՆՑԻ. ՃԱՌՔ
Երուսաղէմ 1414, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 72

Վայր՝ Գլաձոր
ՅԼԱ 2 Եռիցն անբաւիցն անբաւ բնակցութեանցն փառք յամենայն արարծոց անսպառ յաւիտեանս. ամէն։
Ո՜վ կենդանի վկայ Քրիստոսի սուրբդ Գրիգորիոս Աստուածաբան, աղաչեմ զքեզ աղերսագին պաղատանաւք, բարեխաւսեա՛յ Քրիստոսի, զի ողորմեսցի ստացաւղի եւ գրողի սորայ։
Գրեցաւ մատեանս այս (՞) ի թվիս ՉՀ (1321) ի գաւառիս Վայոձոր, ի մենաստանս Գլաձոր, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Ստեփանոսիս եւ այլ աստուածընկալ սուրբ նշանիս, առ ոտս մեծն րաբունապետիս՝ Եսայեայ։

1
2

Հիշատակարանի սկիզբը եղծված է, վերջը՝ թերթն ընկած (Ցուցակ, էջ 511-512),
(Ա. Ղ.)։
Նման հիշատակագրություններ կան նաև ձեռագրի 26ա, 90ա, 98բ, 149ա 22ա էջերում (Ցուցակ, անդ, էջ 512-513), (Ա. Ղ.)։
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377
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (212)
Ագուլիս 21, Մ. Մաքսուտեան, Ցուցակ, «Արարատ», 1911, էջ 565
(տե՛ս նաեւ 1348 թ.)

Գրիչ՝ Պաւղոս վարդապետ
Վայր՝ Վայու ձոր
ա
103բ Գրեցաւ ՉՀ (1321) թվիս ի յերկիրս Վայու ձոր։
բ
343բ Փառք անեղի եռահիւսակ եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն,
որ ետ զաւրութիւն տկարութեանս մերում հասանել ի վերջ սուրբ Աւետարանիս։ Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Պաւղոս վարդապետի յաղագս խնդրո սրբասէր կրաւնաւորի Սահակ անուն, որ ստացաւ զսայ ի յարդար եւ ի խալալ վաստակոց իւրոց՝ յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց եւ եղբարց իւրոց, որք աւկտիք ի սմանէ ///

378
ՅԱՂԱԳՍ ԵՒԹՆ ԽՈՐՀՐԴՈՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹՈՎՄԱՅԻ
ԱԳՈՒԻՆԱՑՒՈՅ (218)
Երեւան 25151

Թարգմանիչ՝ Յովհաննէս Եզնկացի
Վայր՝ Ծործորու վանք
ա
77ա Զաստուածային եւ զերկնաւոր իմացուածդ ամենասուրբ Հոգոյն,
զոր ընդ աղաւտ ցանկացան տեսնել հրեշտակք, զոր շնորհեաց Աստուած
եկեղեցոյն Հռոմայ, շինել ի վերայ վիմին Պետրոսի զխորհուրդս սուրբ եկեղեցոյ՝ զմկրտութեանն ասեմ, կնքոյն, եւ զսուրբ պատարագին, եւ զպսակին
գիտութիւն, զոր յարմարեալ տրամաբանական արուեստիւ եւ ապացուցական մակացութեամբ, համառօտ բանիւ եւ հզօր զօրութեամբ իմաստուն
ումեմն վարդապետի ֆրա Թումայ կոչեցեալ, ի կարգէ բրաջուրացն, առաքինութեամբն կատարեալ եւ ի ծայրս իմաստասիրութեան ելեալ, լատին բարբառով, որում տենչացայ հոգւով նուաստ ոգիս եւ յոյժ կարաւտս բանի՝ Յոհաննէս Եզնկացի եւ այժմ կոչիմ Ծործորեցի։ Եւ մեծաւ թախանձանաւք
թարքմանեցի զսա ի հայ բարբառ հրամանաւ պապին Հռոմայ, եւ ձեռնա1

Հիշատակարանի բնագիրը կազմելիս օգտագործել ենք նաև Երևանի № 560 ձեռագրում պահված ընդօրինակությունը, ինչպես նաև Գ. Զարբհանալյանի հրատարակությունը (տե՛ս Մատենադարան Հայկական թարգմանութեան, էջ 274-275), (Լ.
Խ., № 218, էջ 173, ծնթ. 1)։
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տուութեամբ արհեպիսկոպոսի՝ տէր Զաքարիայի, Սուրբ առաքելոյն Թադէոսի վերադիտողի, եւ միջնորդութեամբ տէր Բարդօղիմէոսի հեզահոգի
ֆրանգ1 եպիսկոպոսի եւ յոյժ գիտնականի։ Եւ աւանդեցի զսա եկեղեցեացդ
Հայաստանի ընծա անգին եւ գանձ պատուական աշխատեալ իմովս տկարութեամբ եւ յղկեալ ըստ կարի զբառս եւ զբանս։ Արդ, որ աւգտիք ի||(77բ)
սմանէ, եթէ գտանէք ի սմա ախորժ կերակուր եւ համ իմաստից, յառողջութիւն մտաց ձերոց եւ ի պարարումն հոգւոց իմաստից եւ ի նիւթ գիտութեան
խորհրդոյ սուրբ եկեղեցոյ՝ Տեառն իմոյ եւ Աստուծոյ՝ Յիսուսի Քրիստոսի,
եղիցի գոհութիւն եւ շնորհք եւ փառք եւ պատիւ եւ պարծանք կաթուղիկէ
եկեղեցոյն Հռոմայ: Եւ թէ ոչ գտցի ի սմա ըստ կատարեալ իմաստիցդ ձերոց
կատարեալ եւ առողջարար կերակուր՝ մերում տկարութեանս լիցի պակասութիւն, զի ոչ կարացաք յանդընդական ծովէն քարշել կաթիլս ջրոյ գործիական իմացմամբս մերով, յարբումն պասքեալ անձանց եւ փարթամութիւն կատարեալ գիտնոց, միայն աղաչեմ ի բասրանց2 զմեզ ազատել, զի
ցանկութիւն ողջախոհ եւ մոլի առանց թեւոց թռչել տա եւ առանց զաւրութեան նահատակել։ Վասն որոյ աղաչեմ զաստուածասէր պատահողսդ յիշատակել ի Տէր բարի կամաւք զյառաջասացեալ աւժանդակսն այսմ իրողութեան, եւ ընդ նոսին զմեր նուաստութիւնս կրկին ծնաւղաւք մերաւք եւ
երախտաւորաւք, զի եւ ձեզ լիցի մասն յիշատակի ընդ յիշատակեալսն յաւիտենական արդարոցն։ Եւ որք աւրինակէք զսայ, գրեսջիք եւ զայս սակաւ
գիր յիշատակի աշխատելոցն ի սմա, զի եւ դուք գրեսջիք ի գիրն կենդանի,
ի դպրութիւն վերին կենացն՝ շնորհաւքն Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։ ||
78ա Գրեցաւ գիրս այս Խորհրդոյ ի թիւ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
ՌԳՃԻԵ (1325), յամսեանն ի հոկտեմբեր Ը (8), երկու ամաւ յառաջ թարգմանեալ. եւ ի թիւ Հայոց ՉՀ (1321)3, թարգմանեալ եւ գրեալ ի դուռն Ծործորու, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, որոյ ողորմութեամբ եւ շնորհաւք եղեւ կատարումն սորին։
1

2
3

«Մատենադարան Հայկական թարգմանութեան» մեջ «լատին» փխ. «ֆրանկ»։ (Լ.
Խ., անդ, ծնթ 2): Երևանի № 560 ձեռագրում «Բարդօղիմէոսի հեզահոգի քահանա[ի]» (196բ), (Ա. Ղ.)։
Նույնն է Մատենադարան № 560 և Մուրատ գրչի նախագաղափարի հիշատակարանում (Բ. Կիւլէսէրեան, Ցուցակ Ղալաթիոյ, 71), (Ա. Ղ.)։
Աշխատությունն այսպիսով, թարգմանվել է 1321 թվին և արտագրվել է երկու տարի թարգմանությունից հետո 1323 թ.։ Հիշատակարանում 1323-ի փոխարեն կարդում ենք 1325, որովհետև թարգմանիչը Քրիստոսի թվականն օգտագործել է ըստ
հռոմեական տոմարի։ Գ. Զարբհանալյանը կրկնակի սխալ է գործում, երբ թարգմանության թվականը համարում է 1325-ը, (Լ. Խ., № 218, էջ 174, ծնթ. 1): Հիշատակարանի թվականի վերջին մասը կա նաև Երուսաղէմի № 486 ժողովածուում՝ էջ 320-321
(Ն. Պողարյան, Ցուցակ, հ. Բ էջ 479)։ Նախագաղափարի հիշատակարանը, բառ առ
բառ նույնական է Մատենադարանի № 2515 նախագաղափարի հիշատակարանին,
ինչպես նաև Մուրատ գրչի ձեռագրին (Ցուցակ Ղալաթիոյ, 71, էջ 495- 496), (Ա. Ղ.)։
417

ՉՀ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1321

բ
Ստացող՝ Տիրատուր րաբունի
Վայր՝ [Գլաձոր]՞
76բ Ես՝ նուաստ եւ յետինս ի բանասիրաց՝ Տիրատուր րաբունի, ստացա
զտառս զայս բազում աշխատութեամբ, որ էր ժողովեալ ի հոգեկիր եւ յիմաստուն վարդապետէ ֆրա Թումա կոչեցեալ, եւ ետու զսա գրել ի հալալ
արդեանց, ի յիշատակ անձին իմոյ||(77ա) եւ ծնողաց մերոց եւ ամենայն
արեան մերձաւորաց. եւ որք յետ մեր ժառանգեն՝ յիշման արասցեն զմեզ
արժանի առաջի անարիւն պատարագին, եւ որք յիշեքդ՝ յիշեալ լիջիք առհասարակ յողորմութիւնն Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ յաւ[իտեանս. ամէն] 1։

379
ՄԱՇՏՈՑ (208)
Երեւան 4195

Գրիչ՝ Մատթէ
Վայր՝ Տաթեւ մայրաքաղաք
ա
173ա Զեղկելիս՝ զՄատթէ գրիչ յիշեսջիք, ո՜վ աստուածարեալ հարք եւ
եղբարք, զի եւ ինձ հասցէ մասն յայդմ հրապարակալուր թողութեանցդ ձերով խնդրւածքով, զի եւ ձեզ հասցէ մասն սրբոցն աղաւթիւք. ամէն: Թվ[ին]
ՉՀ (1321):
բ
293ա Յիշատակարան գրոցս զոր ի կարգի այսմ ի սոյն ժամու աւուրս
պարտինսն վեհեր ընթեռնուլ անխափան:
Սկիզբն ամենայնի եւ պատճառ աստուածճան||(293բ)աչի հաւատով եւ
իմաստուն տեսողաց, անեղ եւ անսկիզբն, անմահ եւ անվախճան, անուր եւ
աներբ, ոչ սկսեալ եւ ոչ դադարեալ, որս ամենեցուն զլինելն ետ եւ զամենեսեան յիւրաքանչիւր տեսակս տրոհեալ զարդարեաց: Ի հոգի, ի շունչ, յիմաստս, ի գեղս, ի գոյնս եւ ի զաւրութիւնս զիմանալիսն եւ զսգալիսս եւ զի
սոքայ երկեակ գոլով անհաղորդք միմեանց, բաժանեալք եւ որոշեալք իւրաքանչիւր սահմանի ի ներքո կալով ինքնակամք եւ անձնիշխանք ունելով
իմաստս եւ զաւրութիւնս, իմանալ զԱրարիչն եւ զպատճառն ամենայնի եւ
առնել զհաճոյս Նորայ: Որ եւ յայսմանէ վրիպեալ գտակն չարեաց եւ մայրն
անհնազանդութեան, մուրհակն կորըստեան եւ խանգարիչն ամենայն էացելոց, շեղեալ ի պատճառէն, որ բարեացն էր առիթ եւ ինքնակործան կամաւք
կամեցաւ Աստուած լինել ընդ Աստուծոյ եւ ունել զի ներքոյսն ընդ ձեռամբ
1

Տիրատուր րաբունու հիշատակարանը գրված պետք է լինի 1323 թվից ոչ շատ ուշ
(Լ. Խ., № 218, էջ 174, ծնթ. 2)։
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եւ փոխանակ այնր կամացն կատարման, անկեալ ի պատվոյն, զոր ուներ եւ
տարամերժեալ ի բարձրութենէն խոնարհեցաւ եւ ափշեցաւ: Իսկ ապա
իմաստուն ճարտարապետն ամենայհնարն խորհըրդեամբ առնէ կենդանի
մի յերկոցունց տեսակ՝ խոնարհութեան եւ բարձրութեան, այսինքն՝
յիմ||(294ա)անալւոյն ասեմ եւ յսգալւոյս: Շաղկապ երկուց զատուցեալ աւտարացեղ բնութեանցն, զի միացուցանելով զերկոսեան եւ ընդ ինքեամբ
նըւաճելով զամենայն՝ խափանեսցէ զչարին զի ներքս ճանապարհն եւ զի
յառաջատես խորհրդեամբ էր գործն եւ իմաստութեամբ ոչ վաղվաղեաց անկատար հասակաւ հանել ի բարձրագոյնն փառս եւ ի կատարեալն տեղի, ուր
հանդերձեալն էր հանել: Այլ եդ զնա ի տեղւոջ ինքնանման, որ է միջասահման, այսինքն՝ զդրախտն ասեմ յեդեմ ընդ արեւելս, եւ եդ պատւիրան պահել նմա եւ առնել, որ եւ այսմ աստուածային խորհրդոյ եւ կամացն հանդերձեալ հետամուտ եղեալ չարին ոչ տանելով մեծի տուժին եւ տուգանացն, ինքեան զրկանացն եւ ոչ զհիւթաւոր հողեղեն յիւրումն տեղւոջ գերագունի եւ
աննիւթականի տեսանել, քանզի այս էր կամք Արարչին եւ կատարումն հանդերձեալ խորհրդոյն տալ նմայ զտեղի անկելոյն: Ապա այսու նախանձուա
ման գտեալ իւրոյ չարութեանն զհնարաւոր եւ զչարիմաստ գազանն՝ զաւձն
անիծեալ, եւ նովաւ պատրեալ զկինն անմեղ եւ անկիրթ, որ ոչ էր տեղեակ
չարին խորհրդոյ, ոչ նախագաղափար զոք ունելով ինքեան խաբէութեանն:
||(294բ)Վասն որո հաւանեալ չարին խրատու եւ մոռացեալ զպատուերն
աստուածաին՝ եկեր զմահարարն պտուղ եւ ետ առն իւրում ընդ իւր, եւ կերան եւ յայնմանէ զմահ ժառանգեալ եւ զմերկութիւն լուսեղէն փառացն եւ
զրկեալ ոչ միայն ի բարեվայելուչ դրախտէն եւ ի փառացն, այլեւ որ հանդերձեալն էր ելանել եւ փոխանակ այնր անհաս եւ անպատում ճոխութեանն, անկեալ ի յաղբ եւս թաւալէր, ի մեղս եւ յանաւրէնութիւնս հաւասարեալ անասնոց անբանից եւ ճըճեաց զեռնոց եւ բազմոտանեաց: Որ եւ ոչ ի
սոյն մնալ շատացեալ, այլեւս վատթարագունի հասեալ վիճակի ըստ այնմ,
թէ ցանկայր եղջերացն, որ խոզիցն էր կերակուր, եւ ոչ ոք տայր, զի որ փոխեաց զփառս անեղծին՝ Աստուծոյ, ի նմանութիւն պատկերաց եղծականի՝
մարդոյ եւ անասնոյ, չորքոտանեաց եւ թռչնոց, այլեւ անշնչից քարանց եւ
փայտից եւ նիւթից պատվականաց եւ անարգաց: Զի՞նչ ապայ պարտ է ասել
զանընդհատ կորուստն անգտանելի: Իսկ ապա անսահման բարին եւ ամենայն բարեաց պատճառն ոչ կարացեալ տանել զկորուստ իւրաստեղծ պատկերին, այլ ամենահնար իմաստիւքն իւրովք, որով հաղորդս արար ինքեան
եւ զայլն||(295ա) եւս հնարաւորեաց նոցին իմաստ, զի ինքեամբ զինքեանս
կանգնեսցէն ի գլորմանէն: Նախ, պատարագաւն Հաբելի եւ յուսադրութեամբն Ենովսայ, ապաշխարութեամբն Ենովքա, տապանարարութեամբն
Նոյի, հաւատալովն Աբրաամու, պատարագելովն Իսահակայ, աստուածատեսութեամբն Յակովբայ, ողջախոհութեամբն Յովսէփու եւ այլ սոյնպիսեաւ, զոր նախատըւպեաց զԻւրոյն գալստեան եւ զմերն փրկութեան խոր419
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հուրդ, ընդ աղաւտ եւ խրթնատեսակ կերպիւ, զոր յետոյ մարգարէիւքն բացափայլեաց ի զանազան տեսակս եւ ի ձեւս, մինչեւ ինքն իսկ գլխովին
եկեալ կատարեաց զամենայն կամս արարչական սիրոյն առ ի Իւր արարածն: Զթշնամին կապեաց, զկորուսեալքս գտաւ, զերկիրս երկին արարեալ
եւ զմարդիկ ընդ հրեշտակս խառնեալ եւ զամենայն արարածս շաղկապաւն
յինքն մածեալ միացոյց, աւրինակ իմն իբրեւ սաղմն ի յարգանդի, զամենայն
գոյութիւն մարմնոյ՝ զնեարդս, զջիլս եւ զոսկերս յինքն շարայարեալ հոգւովն իմանալեաւ, բովանդակեալ կրէ զամենայն: Այսպէս եւ ըստ այսմ աւրինակի Տէրն մեր հնարաւորեալ զգիւտն մեր եւ զընդ ինքեան միութիւնն, զոր
զարդարեաց մարգարէիւք, պարսպեաց առաքելաւք, պս||(295բ)ակազգեաց
արար մարտիրոսաւք, ուստի եւ զառ յապա եղելոցս հնարավորելով զկեալն
ի ձեռն զանազան կարգաց եւ կրաւնից եկեղեցոյ աւանդեալ հաստատեաց ի
ձեռն աստուածատես եւ քրիստոսազգեաց որմարց, զոր ի մի հաւաքեալ
սուրբ հայրն մեր եւ արդիւնական վարդապետն մեր՝ Մաշդոց, եթող մեզ
գանձ անկողոպտելի եւ առձեռն պատրաստ ճանապարհ եւ մուտ կենացն
յաւիտենից եւ ընդ Աստուած միութիւն: Քանզի սայ զանշունչ եւ զանկենդան
նիւթս ի քարանց եւ ի փայտից, տուն եւ տեղի Աստուծոյ, հրաշագործէ
աստուածային շնորհաւքն ներանձնաւորեալ դրախտ իմանալի եւ սգալի,
սայ եւ զծառն կենաց ի սմայ պտղաբերելով մեզ զՔրիստոս ի նոյն նիւթից
անզգայից՝ վերընծիւղէ: Սայ զտարամերժեալսն յուխտէ աւետեացն վերստին, ծնանի որդիս Աստուծոյ եւ ժառանգորդ կենացն յաւիտենից: Սա
զբնութիւնս ջուրց շնորհընկալս գործէ առ ի յաւգուտ ամենայնի: Սա զամենայն նիւթս անարգս պատւականագործէ: Սա ի քարանց անզգա[յ]ից, արգանդ սուրբ եւ սեղան նւիրաց եւ պատարագաց Աստուծոյ յաւրինէ: Սա
զաւրհնութիւն Նախաստեղծիցն ի զուգաւորու||(296ա) թիւն կուսից արւաց
եւ իգաց վերըստին ընձեռէ՝ գրաւական տալով զպսակն նիւթաւոր, աննիւթիւնն եւ յաւիտենականին: Սա յերկաթո[յ], ի պղնձոյ եւ ի շերտից փայտից,
զերանաւետ ձայնին տա մեզ զնշանակ զարթուցանելով յերկեղն Աստուծոյ
եւ ի սէր: Սա զպտուղս արմտեաց զկալո[յ] եւ զհնձանի, արդիւնաւորէ կենաց մարդկան ի կցորդութիւն եւ ի նըւերս Աստուծոյ արժանաւոր յընդունելութիւն: Սա ի հաւտից անբանից ողջակէզ Տեառն մատուցանէ եւ զհանգիստ
փոխեցելոցն յիշատակաւ այսու փառաւորէ: Սա զաղն հիւթական անհիւթ
էութեանն Աստուծոյ պատուագործէ: Սա զթշւառացեալսն ի մեղս յապաշխարութիւն ածեալ սրբէ եւ մաքրէ: Սայ դարձեալ ազատութիւն տալով արձակէ եւ ժառանգորդ յաւիտենից կենացն կացուցանէ: Սա զմարդկան ազգ
հողեղինաց գերապատիւ քան զհրեշտակս երեւեցուցանէ ի զանազան
կարգս եւ յաշտիճանս՝ կէս սարկաւագաց, սարկաւագաց, քահանայից եւ
սարկաւագուհեաց: Սա զՀոգին աստուածական, զոր վերստին փչմամբ ետ
առաքելոցն, նիւթական եւղովն ընձեռէ ամենայն հաւատացելոց: Սա զամենես||(296բ)եան առհասարակ զարս եւ զկանայս եւ զմանկտիս ի մասնակ420
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ցութիւն մարմնոյ եւ արեանն Տեառն հրաւիրէ: Սա զհրաժարեալսն ի կենցաղոյս, իր մեծաց մինչեւ ի ցփոքունս յիւրաքանչիւր կարգս եւ յաշտիճանս
բարեհամբաւեալ եւ ի ձեռն հրեշտակի բարւոյ առաջնորդութեան առ Քրիստոս ուղեւորէ: Սա զեդեալսն ի դիրս հանգստին իւրեանց պահելով անշարժ
եւ անխարդախ, անմատչելի ի դիւական բաջաղմանց ամրափակ կնքով իւրում Տեառն մատուցանէ: Սա եւ զնշխարս սրբոց եւ ամենայն մարտիրոսաց
ի տեղոջէ ի տեղիս փոխարկելոցն աղերսարկութեամբն մասնաւորի: Սա զերաշտութիւն վնասակար ցա[ս] ՞մամբ Տեառն ի հաշտարար կամս փոխարկէ:
Սա զերդմնահարսն յանդգնութեամբ եւ զպղծեալսն կերակրաւք, դարձեալ
սրտիւ զղջականաւ թողութեան եւ մաքրութեան արժանացուցանէ: Սայ եւ
յամենայն տեղիս, ուր չիցէ արժան տուն եւ տեղի աղաւթից կազմեալ, մաքրազարդէ եւ պայծառացուցանէ: Սա եւ զնոյն ինքն զաստուածաւանդ աւրէնսդրութիւնն, զոր յայսմ աւուր ետ իւրոց սրբոց առաքելոցն, այժմ մեաւք
ի գլուխ հանեալ կատարեաց եւ կատարէ մինչեւ ի վախճան։||
(297ա) Արդ, այսպիսեաց եւ այսքանեացս է առիթ եւ պատճառ, որոց եւ
ամենայն ոք վկայէ, զի ոչ պաճուճեալ սեթեւեթանաւ Քէն ասացեալքս, այլ
ճշմարտութեամբ էութեանն յայտարարութիւն: Վասն որո[յ] ոչ ամաչեմ բոլորովին աստուածագործութիւն զսա յանւանել եւ կամ նոյն ինքն՝ շունչ եւ
հոգի աստուածական, զի զնախահարցն սրբոց եւ զմարգարէիցն եւ զառաքելոցն եւ զաստուածազգեաց հայրապետացն եւ վարդապետացն հոյլսն, ոչ
մասնաւորաբար, այլ բովանդակ բոլորովին ի սայ հավաքեալ տեսանեմ,
միութեամբ ի գլուխն մեր Քրիստոս միացեալ: Վասն որոյ զայս ամենայնն
կատարելով ես՝ աւտարացեալս ի կենաց եւ գրաւեալս մահու, գտակս չարեաց եւ տարամերժեալս ի բարոյն, ուխտադրուժս աստուածական ուխտիս
եւ ամէնեւին զրկեալս ի մասնակցութենէ բարոյն, զոր ես ինձէն գիտեմ եւ ի
գիրս հաստատեալ վկա[յ] եմ ճշմարտապէս խոստովանելով զանհնարին եւ
զանբաւ չարեացն իմոց զամբարս, որք են անքննելի եւ անթվելի ոչինչ ունելով մասն գործոց բարեաց, բայց յոյս միայն առ Աստուած եւ հաւատ հաստատուն եւ անխարդախ, զոր թաքուցանել կամ ուրանալ ոչ է||(297բ)
պարտ, որ միայն ինքեան է տեսանելի եւ հաւատալի, որ եւ ես յայս յոյս
վստահացեալ եւ ի սոյն հաւատ ապաւինեալ, ի ծերացեալս ժամու ձեռնամուխ եղէ ի գիծս այսմ աստուածունակ տառի, տկար մարմնով եւ անզաւր
անձամբ կացեալ ի լուսոյ աչաց եւ դողդոչեալ ձեռամբ եւ խելագարեալ
մտաւք, որ եւ նոյն ինքն՝ գիծդ վկայեն ասացելոցս:
Արդ, զայս ամենայն ի բաց դնելով, պատճառ հաւատալով ասողին, եթէ.
Յոյս ոչ երբէք ամաչեցուցանէ, զի որ ամենահնարն է եւ զամենեցուն զկեալն
կամի եւ զիմն վատնեալ շնորհ: Կարող է ի ձեռն շնորհատրութեանցն, որ
յայսմ տառէ վերընծայի արժանաւորաց, վերստին եւ զիս մասնաւորել եւ
զկորուսեալն դարձեալ պարգեւել եւ այս ձերով սուրբ աղաւթիւք, ո՜վ
աստուածարեալ հարք իմ եւ եղբարք եւ սուրբ տառիցս ընթերցողք եւ
421
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լսողք: Վասն որոյ յերեսս անկեալ առ ոտս ձեր աղերսական բանիւ եւ մեծաւ
թախանձանաւք խնդրեմ, զի զպարգեւեալն ձեզ շնորհ յառատաձիրն պարգեւողէ ոչ յաչաղմամբ եւ կամ նախանձու եւ ոչ կամելով թագուցանէք, այլ
զի ձրի առէք, ձրի տուք զեւթանասնեկի եւ եւթն թողուլն ի մ||(298ա)իում
նւագի, եւ ես հաւատամ ասողին, եթե. Զոր կապէք՝ կապեալ լիցի եւ զոր արձակէք՝ արձակեալ եւ. Երանի ողորմածաց. զի եւ ինքեանք հանդիպեսցին:
Արդ, եթէ դուք թողոյք մեզ եւ արձակէք, եւ Աստուած լսէ եւ արդարացուցանէ կամելովն: Իսկ, արդ, ո՞վ է որ դատապարտէ եւ այս աղերսանք տառապեալս անձին. այսքան:
Բայց եղեւ գիծս այս ի թվականութեանս Հայոց Չ եւ Հ (1321), յաշխարհակալութեան Բուսաիդին, եւ ի զաւրապետութեան Չոպանին եւ ի յիշխանութեանս մեր՝ աստուածասէր եւ բարեպաշտ մեծի քրիստոսազաւր իշխանին պարոն Բոյրթելին, եւ ի կաթողիկոսութեան տեառն Կոստանդեայ, ի
սուրբ ուխտս եւ յաթոռս հոյակապ եւ ի մեծ մայրաքաղաքս Տաթեւ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Առաքելոցս եւ աստուածակիր Նշանացս, հրամանաւ եւ աւժանդակութեամբ աստուածապատիւ եւ առաքելաշնորհ արհեպիսկոպոսի
մերո՝ տէր Յովհաննիսի, հեզի եւ մարդասիրի, որ եւ զիմ տարտամութիւնս
վստահացոյց ի փցուն գիծս ձեռնարկել, իբր անարգամեծար գոլով զաւրացոյց զիս եւ զնիւթ քարտենիս շնորհեաց։ Եւ ես՝ եղկելիս եւ աենաթշւառս
Մատթէ, ըստ յարալեզին եւ եղջերւաքաղին ունելո||(298բ)վ միայն զանուն
եւ զձեւ, եւ ոչ զէութիւն քահանայութեան եւ վարժապետութեան, ի մարդասէր կամս Տեառն իմոյ վստահացեալ եւ ի թախանձական խնդիր համաբան
եղբայրութեանս ձեռն ի գործ արկեալ, ըստ կարի կատարեցի սղալ եւ
փցուն գրով, որպէս տեսանէք: Վասն որոյ կրկին աղաչանք է մեր, զի անմեղադիր լինիք, զի թէպէտ եւ յոյսն մեր վառեաց ի սոյն, այլ առաւել հարկ տիրական հրամանին եւ կամք հարազատ միեղէնութեանս, վասն որոյ մոխրամած երեսաւք եւ սրտահառաչ պաղատանաւք հայցեմ յամենեցունց, զի
աղաւթիւք ձեր տացէ Տէր, զտէրս մեր եկեղեցոյ իւրում ընդ երկայն աւուրս:
Եւ յետ աստեացս անարատութեամբ եւ համարձակափայլ երեսով կալ ի մեծի ատենին առաջի Իւր ամենայն հնազանդեցելովքն, մանաւանդ մանկամբք
սուրբ առաքելոցս ասելով. Ահա ես եւ մանկունք իմ, զորս ետուր ինձ ընդ
իս: Եւ արժանաւորեսցի լսել, եթէ. Եկայք աւրհնեալք Հաւր իմոյ, ժառանգեցէք զանպատում զկեանս. ամէն:
Դարձեալ խնդրեմ մեծաւ յուսով, զի զայժմու եղբարքս իմ եւ զհարս եւ
զսնընդակից ընկերքս իմ եւ զորդիսս, զմաւտեւորս եւ զհեռաւորս եւ զարեամբ մերձաւորս, մանաւ||(299ա)անդ առաջնորդ եւ փակակալ տանս, այլեւ, որք ձեռնտու եղեն մեզ եւ աւգնական ի նիւթս կոկելով, զի զամենեսեան առհասարակ աղաւթիւք մասնաւորեսջիք եւ ամենեցուն մեղաց եւ
յանցանաց ներումն եւ թողութիւն հայցեսջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ,
որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:
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Եւ արդ, առ քեզ պաղատիմ Մայրդ լուսոյ եւ տաճար աստուածակիր, խորան փառաց Տեառն Յիսուսի եւ հարսն պանձալի անմահ փեսային Քրիստոսի, դուստր Վերինն Երուսաղէմի եւ մայր հանուրց ազանց, քաղաք Աստուծոյ կենդանւոյ եւ դրախտ իմանալի, հրճւարան զգաստից եւ քաւարան մեղուցեալոց, ընկալ զսակաւ երկս զայս ի ձեռաց պատժապարտիս, իբր փեսայն քո զաւծումնն ի պոռնկէն, մի յանարժանս համարեսցես, այլ բարեհաճութեամբ իբրեւ զխերեւէշս այրւոյն ընկալցես եւ հաճեսցիս եւ ի ծոցս Քո
ծրարեալ պահեսցես զսա մինչեւ յաւիտեան: Եւ բարեխաւս ընդ Քեզ ունելով
զանարատ եւ զանապական կոյսն Մարիամ, ամենայն համագումար դասուք
ընտրելովքն, առ Հայրն ողորմած եւ առ Որդին մարդասէր եւ առ շնորհաբաշխ Հոգին Սուրբ, զի զամենայն շնորհաբաշխութիւն սորայ անյապաղ կատարեսցէ աւրհնեալքն սովաւ յիւրաքանչիւր խորհուրդս աւր||(299բ)հնեալ
եղիցին եւ նըւիրեալ ընծայքն ամէնայն Աստուծոյ հաճոյասցին, եթէ ի նիւթից է կամ ի պտղոց եւ եթէ կենդանեաց անբանից եւ բանականաց: Իսկ յուղարկեալքն առ Քրիստոս եւ պահպանեալքն սովաւ, մի՛ ամաչեսցեն առաջի
մեծ[ի] ատենին, յորժամ գայ վերստին նորոգել եւ կեցուցանել զամենայն
արարածս, այլ նորոգեալ եւ փառաց ի փառս բարձրացեալ յարայզըւարճ
խնդութեամբ եւ բերկրական ուրախութեամբ ընդ հրեշտակս գոհաբանողք
եւ աւրհնաբանիչք վերակարգեսցին ամենասուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Պարտին աստ. Զերանի ում թողութիւն եղեւ Սաղմոսն եւ զՏէր Աստուած փրկութեան մերոյ աղաւթն կատարել անխափան,
որքան է մի մարմնի եւ յետ փոխելոյն իմ նոյն սաղմոս եւ Քրիստոս Որդի
Աստուծոյ կատարիչք խնդրոյս մերոյ աւրհնեալ եղիցին ի մահ եւ ի կեանս1։

380
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Նոր Ջուղայ 156, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 207-208
(1236 թ.)

Յետագայի
Ստացող, նուիրող՝ Կարապետ
Վայր՝ Հայոց Թառ
14ա Ես՝ մեղուցեալ ծառայս Աստուծոյ Կարապետս, որդի Տիրատրոյ ի
շահաստան դղեկէս Գառնոյ, վերստին ստացող եղաք սրբոյ Աւետարանիս ի
հալալ արդեանց մերոց ես եւ կենակից իմ՝ Էսուկանս, եւ ընծայեցաք ի
սուրբ մենաստանն ի Հայոց Թառ՝ ի մեր նորաշէն եկեղեցին ի Սուրբ Կարապետն մեր սրտի յաւժարութեամբ՝ ի վայելչութիւն եւ ի պայծառութիւն սրբոյ
տաճարիս եւ ի յիշատակութիւն մեզ եւ զաւակաց մերոց եւ ծնաւղացն մերոց
հանգուցելոցն առ Քրիստոս։
1

Հիշատակարանի հետաքրքրությունից զուրկ մասերը` 5 թերթ սկզբից, վերջից 1`
բաց ենք թողել (Լ. Խ., № 208, էջ 167, ծնթ. 1): Հիշատակարանն արտագրվել է ամբողջությամբ, նաև ավելացրել ենք «ա» եւ «բ» հիշատակարանները (Ա. Ղ.)։
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Արդ, մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զԱւետարանս այս ի սրբոյ տաճարէ ի Սուրբ
Կարապետէս, զի մի պատիժ կրեսցէ զխաչահանուացն եւ զՅուդայի անիծելոյն եւ մեր յանցանացն պարտական լիցի առաջի սոսկալի եւ ահեղ աւրին
Քրիստոսի։ Արդ, գրեցաւ գիրս ի թուականութեանս Հայոց ՉՀ (1321), ի շնորաւոր ամիսն յԱրանց ի յառաջնորդութիւն Սրբոյ ուխտիս Հայոց Թառոյ տէր
Յովանիսի եւ տէր Սարգսի՝ մերոյ նահանգիս վերադիտողի, ի րաբունապետութեան Հայոց /// անյաղթ գիտնականի /// սիրի։ Զոր եւ գերոյ գտաւ ի համացեղսն ի /// 1։
Արդ, որք ընթեռնոյք զսուրբ Աւետարանս, ո՜վ դասք լուսերամից, մեղաց
թողութիւն խնդրեցէք մեզ եւ ծնաւղաց մերոց եւ Աստուած զձեզ յիշեսցէ
յԻւր միւսանգամ գալստեանն եւ թողութիւն մեղաց խնդրեսցէ յԱստուածածինն յԻւր Միածնէն, մեզ եւ ձեզ ի միասին յորժամ գայցէ փառաւք Հաւր եւ
հրեշտակաւք սրբովք։

381
ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ
Երեւան 10118

Գրիչ՝ Սարգիս Վանեցի
Վայր՝ Ակն
Պահպանակ – (Բա) Գրեալ է սա ի քաղաքն Ակն, վանս Սուրբ Աստուածածնայ, ձեռամբ Սարգիս կրօնաւորի, ի թագաւորութեան Հայոց Օշնի եւ
հայրապետութեան տեառն Կոստանդայ. ի թվականիս մերոյ ՉՀ (1321)։
207ա Սարգիս կրաւնաւոր գաղթական Վանայ միաբանեալ Ակն քաղաքի
Աստուածածնա վանուց գրէ ըզՍաղմոսարան այս օրհնութեան ի պետս հարազատին իւրոյ2։

1
2

Քերված է (Ցուցակ, էջ 208), (Ա. Ղ.)։
«Յիշատակարան Սաղմոսի զոր յոյժ պատառեալ էր եւ քայքայեալ էր անսգուշութեանս պատճառաւ կորուեաւ, վասն հնութեան սորին յիշատակ կամելով պահպանել զքաղուած նորին աստեր համառօտիւ նշանակեմ (տե՛ս Պահպանակ Բ հիշատակարանը) եւ ես` Եպիփանոս Յակոբ Պապոյեանս գնեցի սա Ե (5) րուբլի ||(1ա) ի
միոյ Մարտիրոս անուն Ակներցոյ, որ էր գաղթեալ ի Նախիջեւան եւ կուրորտութեան պատճառաւ վաճառեաց զայս գանձ անկորուստ, որոյ չէ հնութեան պատճառաւ եւ թէ աննման գեղեցկութեան` չիք գին»։ Գրված է պահպանակի Բ էջում և գրքի առաջին էջի լուսանցքում։ ԺԹ դարի նույն շղագրով են գրված նաև Պահպանակ
Բ եւ 207ա հիշատակարանները (Ա. Մ.)։
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382
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (214)
Երեւան 5505
(Վասպուրական 85, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 167-168)
(տե՛ս նաեւ 1343 թ.)

Գրիչ՝ Յո[հաննէս] քահանայ
Վայր՝ Ապահունեաց գաւառ,
գիւղ Արսէ
222ա Փառք երրեակ եւ միաստուածութեան՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թուականիս Հայոց ՉՀ (1321), յերկիրս Ապահունեաց, ի նշանաւոր գեղակս, որ կոչի Արսէ, ընդ հովանեաւ
Սրբոյ Ստեփաննոսի Նախավկայի եւ ամենակարող երագահաս Սրբոյ զաւրավարիս Գէորգեա, ի խնդրոյ իմաստուն եւ հաւատարիմ քահանայի, զոր
մականուն Ներսէս կոչի, վասն զի իմացեալ սորա զունայնութիւն աշխարհի
եւ զմեծութիւն եղծանելի, խորհրդեամբ աստուածասէր կենակցաւն իւրոյ
ստացաւ զսուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեանց վասն սիրոյն Քրիստոսի եւ
յուսոյ արքայութեան` յիշատակ իւրեանց եւ ծնողաց իւրեանց ի վայելումն
որդոց իւրեանց՝ Ստեփաննոսի, Մարտիրոսի եւ Կարապետի, զոր Տէր Աստուած վայելեալ տացէ բազմեաժամանակեա եւ խաղաղական կենաւք: Սա
է երկնային մեծութիւն: Սա է անգին մարգարիտ: Սա է բերդ անառիկ: Սա է
սանդուխտ լուսեղէն: Սա է անմոլար ճանապարհ, որ համաձակ մուծանէ
առ Քրիստոս, որ սի||(222բ)րալիր ըղձմամբ ստացան զսա: Սա է գլորելոց
կանկնումն, դիւաց հալածումն, ախտացելոց առողջութիւն1:
Արդ, յերես անկեալ աղաչեմ, որք ընթեռնուք կամ աւրինակէք, գծողի սորա թողութիւն շնորհեցէք սուտանուն քահանայի Յո[հաննիսի], եւ սղալանաց եւ խոշորութեան գրոյս անմեղադիր [լերուք], զի մեր կարն այ[սչափ]
էր. եւ Քրիստոսի թագաւորին փառք։

1

Առաջին հրատարակության մեջ հիշատակարանում նշված տեղից հետո եղած «Եւս
առաւել Աստուած ողորմի Ատոմին, եւ որդոցն՝ Յովանէսին եւ Կակոսին եւ Կարապետին, եւ մօրն՝ Խանզադին, հարսին՝ Բէկիջանին» նախադասությունը (Լ. Խ., №
214, էջ 171), հետագայում է ավելացվել ուշ ստացողի ձեռքով, ուստի և աստ բաց
ենք թողնում (Ա. Ղ.)։
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383
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (215)
Երեւան 3708

Գրիչ՝ Յակոբ կրաւնաւոր
Վայր՝ Աւընկա գաւառ, Թաոցու վանք
ա
344ա Փառք Քեզ եզակի եռահիւ[ս]ակ դաւանութեանն ապէնազի[ն],
կատարեալ եւ անսահմանելի Աստուծոյ Հաւր, Աստուծոյ Որդւոյ, Աստուծոյ
Հոգւոյ, յաւիտեանս. ամէն:
Շնորհիւ Տեառն ամենակալի եւ Նորին աւգնականութեամբն աւարտեցաւ
եռահրաշ եւ հոգիազարդ զԱւետարանս, զոր էր շաղկապեալ երանեալ աւետարանչացն ըստ բազում երանգ գունոց ի մի ոստայն անկելով հանճար,
զոր արուեստակեալ անուշացոց ծաղկանց իւղեփեցական կազմութեամբ, որ
ըստ Հոգւոյն յատկութեան իմանի: Զանազան որակութեամբք գաղափարելով ըստ յոքունց արփիացելոցն դասակցութեանց առ ի յեկեղեցւոյ յարմատումն յաւդիւ խաղաղութեամբ գլխոյն պատշաճեալ, զի յայսմանէ կատարելութիւնն: Չորք աւետար||(344բ)[ան]ք ի բազում պատճառէ. չորեքկերպեան
կենդանիք՝ մարդ, առիւծ, ցուլ, արծիւ, չորք նիւթ աշխարհիս՝ հող, ջուր,
հուր, աւդ, հակառակ քան հաշտելիք եւ սիր[ե]լիք, անքակտելիք: Չորք չորգիր անուան Երրորդութեանն՝ Հայր, Որդի, Հոգի: Չորք գետք բղխեալ ի
դրախտէն՝ Փիսովն, Գիհովն, Տիգրիս, Եւփրատէս: Չորս անկիւնս եւ եղջիւրք
սեղանոյն, չորք դէմք խաչին եւ այլ բազում պատճառս յորս գաղափարի չորեքեան աւետարանիչքս: Զի թէպէտ եւ բազում բանքիւ [զ]սա, որ երեւին ներհակք միմեանց, այլ քաջք ճշ||(345ա)մարիտք եւ յոյժ միաբանք միմեանց:
Արդ, այսմ անմա[հա]կան ըմպելոյ եւ անգիւտ մարգարտիս եւ ամենագով աւրինակիս փափագաւղ եղեալ սրբասէր եւ մաքրակրաւն քահանայն
Սիմէոն, ետ գաղափարել զսա ձեռամբ Յակովբ կրաւնաւորի, ի ժամանակս
վերջինս, ի թուականութեանս Հայոց ՉՀ (1321), ի գաւառիս Աւընկա, ընդ
հովանեաւ Սուրբ Առաքելոցս, ի վանքս Թաոցու։ Արդ, աղաչեմք զամէնեսեան, որք ընթեռնուք զսուրբ Աւետարանս զայս, կամ գաղափարէք, կամ
հանդիպիք, յիշեսջիք աղաւթիւք զսրբասէր քահանայն զՍիմէոն եւ զծնողսն
իւր եւ զե[ղբ]արսն եւ զքոյրսն եւ զհանգուցեալ եղբայրն՝ Գառնուկն,
զԿար[ապետ] քահանայ, որ զաւրինակն շնորհեաց, եւ զքոյրն իմ զԷլխա||(345բ)թուն1 եւ զամենայն արեան մերձաւորսն իմ եւ զվարդապե[տն
1

Առաջին հրատարակության մեջ տպված է առաց փառքի և ավարտվում է
այսքանով (Լ. Խ., № 215, էջ 172), (Ա. Ղ.)։
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ի]մ, զընտրեալ քահանա՝ Մանուէլ եւ զընկերակիցն՝ զԽաչատուր քահանայն
եւ զՄխիթար քահանա զփոխեալն առ Քրիստոս եւ միեղէն եղբարք սպասաւորք Սուրբ Առաքելոցս նաեւ զամէնեսեան, որ աւժանդակ եղէն մեզ: Եւ խոշորութեան եւ սխալանաց սորա անմեղադիր լերուք, զի այս էր կար մեր եւ
զի գրեցաւ սա կենաւք տուայտանաւք եւ բազում աշխատութեամբ ի դառն
եւ յանբարի ժամանակիս, յորում էր արդարութեան կողմն հակեալ եւ անկարգութիւն ամենայն ուրեք զաւրացեալ: Զողորմածն Աստուած այց արասցէ դարձուցանել զ[տկա՞ր]ութիւնս մեր եւ տացէ զառժամանակեայ կեանս
զայս ||(346ա) ըստ կամաց Նորա քաղաքավարիլ եւ երկնից արքայութեանն
հասանել ամենայն քրիստոնէից, ի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, որ է աւրհնեալ
ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգոյն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
բ
Ծաղկող՝ Դանէլ սարկաւագ
269բ Ես՝ Դանէլ անարժան սարկաւագ, նկարեցի զսուրբ Աւետար[անս] ի
վայելումն մաքրամիտ քահանայի Յոհաննէսի եւ աստուածատուր զաւակաց
իւրոց՝ Աւետիսին եւ Ամիր Սարգսին1։
4ա Ո՜վ սրբամաքուր եւ աստուածարարեալ եղբայր, Յոհաննէս զսակաւ
աշխատողս, զԴանէլ նկարող եւ ծնողսն իմ յիշեա՛յ յաստուածահաճոյ յաղաւթս ձեր եւ խոշորութեանն անմեղադի՛ր լեր, եւ Տէր Քրիստոս ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս շնորհեսցէ զԻւր ողորմութիւնն. ամէն:
գ
17բ Պարոն Ամիր Սարգիս, որ եղեւ աւգնական ի ծախս սուրբ Աւետարանիս եւ զծնողս իւր՝ զպարոն Վարդն ու զՆարկիզն, յիշէ՛ք ի Քրիստոս Յիսուս2։
18ա ԶԸռստակէս յիշեայ՛ ի Քրիստոս3։
ե
167բ Զստացող սուրբ Աւետարանիս զՅովհաննէս քահանա եւ զծնաւղս.
ամ[էն] 4:
զ
Ստացող՝ Սիմէոն կրաւնաւոր
346ա Այլ ես՝ Սիմէոն նուաստ կրաւնաւորս եւ կր[տ]սեր յորդիս եկեղեցոյ
ցանկացող եղէ սուրբ Աւետարանիս եւ ստացայ զսա ի հալալ ընչից իմոց
1
2
3
4

Գրված է Հովհաննես ավետարանչի նկարի շրջանակի երկարությամբ կարմրագրով
(Ա. Ղ.)։
Մատթեոս ավետարանչի նկարի տակ, կարմրագրով (Ա. Ղ.)։
Ավետարանառաջի կիսախորանի մեջ (Ա. Ղ.)։
Մարկոս ավետարանչի նկարի տակ երկաթագրով, նույնաբնույթ հիշատակագրություններ կան նաև 5ա-7ա, 168բ թերթերում (Ա. Ղ,)։
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վասն երկնային յուսոյն ըստ այնմ, որ ասէ, թէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի
Սիոն եւ ընդանի[ք] իցեն նմա յԵրուսաղէմ, յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց
եւ ամենայն արեան մերձաւորաց, զոր ի սմա յիշատակեցաք: Եւ մի՛ ոք իշխեսցէ ջնջել զանուանս մեր ի սմանէ, եւ եթէ ոք յանդգնի եւ ջնջէ, ինքն
ջնջեսցի ի [յ]աւիտենից կենացն եւ ընդ անլուծ[ան]ելի կապանաւք մնասցէ,
եւ որ մեզ յիշէ, ինքն յիշեալ լիցի յառատ ողորմութիւնն Աստուծոյ, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն:

384
ՃԱՌԸՆՏԻՐ
Երուսաղէմ 71, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 2461

Գրիչ՝ Վահան քահանայ
Վայր՝ Դրազարկ
ա
993 Յեւթն հարիւրերորդի Հ (70) երորդի ամի Հայկազեանս տոմարի
(1321) գրեցաւ աստուածազարդ Ճառընտիրս այս ձեռամբ մեղսաթաւալ եւ
յոգնամեղ անձին՝ Վահանայ անարժան քահանայի, ի վանքս Դրազարկ, ի մեծափառ եւ հռչակաւոր անապատն, ի դուռն տաճարի Մաւրս Լուսոյ Աստուածածնի։ Ի թագաւորութեանս աստուածասէր տղայ արքայի Լեւոնի, որդի Աւշին թագաւորի, ի հայրապետութեանն տեառն Կոստանդեայ, յանբարեբեր եւ
դառն ժամանակի, յորում նեղիմք յանաւրինաց յամենայն կողմանց։
Արդ, սմին այսմ հոգելից տառիս ցանկացաւղ եղեալ ըղձալի փափաքմամբ եւ սիրով անիմաստ հոգիս՝ Վահան հեռացեալս յամենայն բարեաց, եւ
յետնեալ յառաքինութեանց, առաջի ամենայն մեղաւորաց եւ գլխակորեալ ի
դասս գովելեաց եւ վերջին ամենայն ապաշխարողաց, եւ վա՜յ է ինձ, վա՜յ է
ինձ, վա՜յ է ինձ, զի զաւրէնս Աստուծոյ իմոյ ոչ պահեցի եւ յանցող գտայ
պատուիրանաց Նորայ ամենայն դիմաւք կամ անարժան, մեղա, մեղա, մեղա
Տեառն, աղաչեմ՝ խնդրեցէք վասն իմ մեղաց թողութիւն եւ ողորմութիւն,
նաեւ ձեզ եղիցի. ամէն, ՃՌ (100 հազար) բերանով. ամէն։
Ես՝ ողորմելիս Վահան խաւար աչաւք ի հալալ արդեանց իմօց եւ աշխատութեան գրեցի զսա պաշար կենաց եւ յոյս համարձակութեան առ
Աստուած, բազմաբիծ անձին իմոյ, եւ ամենայն երախտաւորաց իմոց յիշատակ բարի։ Նաեւ քրիստոսասէր ծնաւղաց իմոց, հաւրս՝ Ստեփանոսի եւ
1

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Մատենադարան Հայկական
թարգմանության, էջ 728-ի համառոտ ընդօրինակությունը (Լ. Խ., № 211, էջ 170),
(Ա. Ղ.)։
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մաւրս՝ Ոսկէհատի, եղբարց մերոց եւ ամենայն ազգատոհմի, եւ այնոցիկ,
որք արդիւնք ունին ի սմա, մանաւանդ՝ պարոն Զապլունին, դստեր Լեւոն
արքայի Հայոց, եւ ամենայն եղբայրութեան եւ միաբանից սուրբ եկեղեցեացս՝ կենդանեաց եւ ննջեցելոց։
Եւ արդ, արտասուալից հայցմամբ աղաչեմ զաստուածասէր ընթերցաւղսդ եւ զլսաւղսդ, զքահանայսդ քրիստոսազգեաց եւ զբարեպաշտ համաւրէն ժողովուրդսդ, եւ որք աւրինակէք եւ որք ընթերցմամբ լուսաւորիք,
յիշեսջիք սրտի մտաւք աղաւթիւք առ Աստուած եւ Տէրն Յիսուս Քրիստոս
զաշխատողք եւ ստացաւղք տառիս եւ զամենայն երախտաւոր եւ զՎահան
գրիչ եւ զամենայն վերոյգրեալք ի սմա եւ որք լեալ մեզ աւգնական եւ
զծնաւղսն մեր, եւ զամենայն հաւատացեալս։ Եւ որք յիշէքդ գթածաբար
զմեզ, յիշեալ լիջիք եւ դուք յառատ ողորմութիւնն Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Եւ արդ, ծանուցանեմ ձեզ, սուրբ հարք մեր եւ եղբարք, բնակիչք
աստուածակոխ սուրբ ուխտիցդ բնակչաց, եւ երկրամերձ դիմաւք աղաչեմ,
զի կամէի գալ եւ լինել երկրպագու աստուածային Գերեզմանիդ եւ չյաջողեցաւ Բ (2) հետ, աղաչեմ չլինել մեղադիր տառապելոյս Վահանայ, ձեր միջնորդութեամբ առ Աստուած. ես զինչ աղեկ իրք գտայ ի վանքս Դր[ազարկու] պատմութեանս ես ձեզ գրեցի, որ ընթեռնոյք եւ ուրախա[նա]յք եւ զիսիկ յիշէք առ Աստուած ի սուրբ աղաւթս ձեր։ Բայց աղաչեմ զձեզ, սուրբ
հարք մեր, զի կացցէ սա ի սուրբ եկեղեցիքդ ի Սուրբ Հրեշտակապետքն կամ
ի Սուրբ Յակովբ, ուր առաւել պիտոյ լինի, բայց չունի ոք իշխանութիւն հանել զսա յայտ Բ(2) վանիցդ, թէ ի հոգեւորացէ, թէ ի մարմնաւորաց աղաչեմ,
եւ թէ ոչ՝ Աստուած վրէժխնդիր։
բ
802բ Բարեխաւսութեամբ ամենայն սրբոց, Քրիստոս Աստուած արա՛յ
ողորմութիւն աշխատողաց եւ ստացողաց եւ մեղապարտ գծաւղիս Վահանայ եւ միաբան եղբայրութեանս եւ միաբանից սուրբ ուխտիս եւ ամենայան
հաւատացելոց, եւ որոց Ամէն ասեն. ամէն։ Եւ պարոն Զապլունին՝ դստեր
Լեւոն թագաւորին եւ որդեկաց իւրոց, որ յազդման չարին անկան ի փորձութիւն եւ կան յաքսորս, զոր Տէր յարուցանէ։
գ
875ա Տէր իմ եւ Աստուած Քո կամաւոր, չարչարանաւքդ եւ խաչելութեամբդ արա՛յ ողորմութիւն տառապե[ա]լ գրչիս՝ Վահանայ եւ ծնաւղաց
իւրոց՝ Ստեփանոսի եւ Ոսկէհատի եւ ամենայն երախտաւորաց տառիս եւ
եղբարց սուրբ ուխտիս եւ միաբանաց եւ ամենայն հաւատացելոց, նաեւ՝
Գրիգորոյ աւագ սարկաւագի եւ սուրբ քահանայից, եղբարց մերոց՝ Բարսղի
եւ Վարդանայ, որ կան ի սուրբ ուխտս՝ Սուրբ Հրեշտակապետք, որոց ողորմեսցի, Քրիստոս Աստուած. ամէն։
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385
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ
Երուսաղէմ 2434, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ը, էջ 78

Գրիչ՝ Ստեփանոս ՅԵրկայն
Վայր՝ Դրազարկ
ա
471 Փառք եւ գոհութիւն եւ երկրպագութիւն անբաժանելի եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն։
Յամի եւթն[հ]արիւրերորդի եւթան[ասն]երորդի, Մեծի թուականութեանս Հայոց (1321) գրեցաւ եղանակաւոր տառս, որ կոչի Մանրուսումն, ի
գերահռչակ Սուրբ ուխտս Դրազարկ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս
եւ այլ բազմահաւաք եւ սքանչելի սրբոցս, որք աստ. ի թագաւորութեան Լեւոնի դեռաբոյս պատանեկի, որդւոյ Աւշնի, եւ ի հայրապետութեան տէր Կոստանդեա Կեսարացւոյ, ձեռամբ մեղսաթաւալ եւ անարհեստ գրչի Ստեփանոս
ՅԵրկա[յնի], ի խնդրոյ պատուական եւ առաքինի սարկաւագ Սմբատին։
Արդ, գրե[ցա]ւ սա [մե]ծաւ աշխատանաւք, ի լաւ եւ յընտիր աւրինակաց, որպէս եւ ահա յայտնի է ստոյգ գիտողաց։ Արդ, աղաչեմ զամենեսեան,
որք հանդիպիք սմա ուսմամբ կամ աւրինակաւ, յիշել աղաւթիւք եւ սրտի
մտաւք ի մեղաց թողութիւն զյառաջասացեալ՝ սարկաւագ Սմբատ եւ
զծնաւղս նորա, նաեւ զողորմելի եւ զխաւարեալ մեղաւք՝ Ստեփանոս սուտանուն գրչակ, եւ զծնողս մեր, եւ որ յիշէքդ զմեզ, յիշեալ լիցի[ք] դուք
ն[ոյն] ողորմած Արար[չէն]. Նմա փա[ռք] յաւիտեանս. ամէն։
բ
Ծաղկող՝ Սարգիս [Պիծակ]
48 Ո՜հ զմեղաւոր հողս եւ անարժան սուտանուն քահանայ՝ զՍարգիս, եւ
զհանգուցեալ հայրն իմ՝ զԳրիգոր քահանայ եւ զծնողսն իմ՝ ազգականաւք
իմովք, որ ծաղկով եւ ոսկով զարդարեցի զսայ, աղաչեմ յիշել ի Տէր Յիսուս,
եւ որ յիշէ, յիշեալ լիցի. ամէն։

386
ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ ՍՈՒՐԲ ԳՐՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՅ
ԱՐԵՒԵԼՑՒՈՅ (219)
Երեւան 750
(ԺԴ դ.)

Գրիչ՝ Սարգիս
Վայր՝ [Այաս]՞
233բ Զսիրողն այսմ ճշմարիտ բանիցս զաստուածասէր եւ զուղեղ հաւատացեալն համագոյ Սուրբ Երրորդութեանն՝ զպարոն Կոստ[ան]ցն, զորդի
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Թորոս պրիսմըծխուն1 հանգուցելոյն ի Քրիստոս եւ զծնաւղսն իւր յիշեսջիք
ի Քրիստոս, որ զաւրինակն շնորհեաց։ Նոյնպէս եւ զիս՝ զանարժան ծառայս
Աստուծոյ զՍարգիս եւ զ[հանգու]ցեալ ծնաւղսն մեր՝ զՍտեփաննոս եւ զԸռիթայ, եւ զայլ ազգայինսն մեր, եւ որ յի[շէքդ], Քրիստոս Աստուած զձեզ
յիշէ յԻւր միւսանգամ գալ[ուստն]. ամէն։

387
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (210)
Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 344-347
(Խարբերդ, Սբ Նշան եկեղեցի)

Գրիչ՝ Ստեփան ՅԵրկայն
Վայր՝ Երուսաղէմ
ա
Յամի եւթնհարիւրորդի եւթանասներորդի Մեծ թուականին մերոյ
(1321), ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ Լամբրոնացւոյ եւ ի թագաւորութեան դեռաբոյս պատանեկին Լեւոնի, որդւոյ Աւշնի, գրեցաւ սուրբ
եւ լուսաիղձ եւ կենսակիր, աստուածաւանդ, աստուածախաւս սուրբ Աւետարանս, ի Սուրբ քաղաղքս Երուսաղէմ, ի դրունս սուրբ եւ փառաւոր տաճարիս Քրիստոսի՝ Սուրբ Յակոբայ, ձեռամբ իմով անարժան եւ մեղսաթաւալ փանաքի եւ անարհեստ գրչի՝ Ստեփան մականուն ՅԵրկայն կոչեցեալ, ի
խնդրոյ աստուածարեալ եւ սրբասէր քահանային Վարդիշխանայ, եւ հոգեւոր դստերն իւրոյ՝ Շաքար հաւատաւորի, որ ետուն գրել զսա մեծաւ փափագանաւք՝ յիշատակ նոցին անջնջելի, եւ աւանդեցին Սուրբ Հրշտակապետացն։ Եւ ես՝ ողորմելի գերիս, յանձն առի եւ ըստ կարի իմում ջանացի ի
ժամանակ ծերութեան, որ յոյժ պակասեալ էր ճաճանչ լուսոյ յաչացս եւ պակասեալ ի զաւրութենէ։ Արդ, թէպէտ եւ անարհեստ էի գրչութեանս, փանաքի եւ անյարմար, այլ հանդիպեալ լաւ եւ ընտիր աւրինակի, որ գրած էր
Ստեփաննոս Գոյներերիցանց, այն որ լի էր եւ պատարուն յարհեստ գրչութեան եւ ընդ բնաւս հռչակեալ, նաեւ բանիւ կատարեալ եւ հոգւով լցեալ,
որպէս ահա յայտնի է իմաստնոց եւ ստոյգ դիտողաց, զի լի եւ կատարեալ
էր արուեստիւ, ի բանս, ի բառս, ի լծորդս, եւ ի բացատս, եւ ի տրոհմունս
1

Հավանաբար Ջոֆրիկլայի տեր Թորոս Պռոքսիմոսն է (Proximus – «համարակալ և
ոստիկան ելի և մտի»), որը հիշատակվում է որպես մասնակից 1307 թ. Սսում և
1317 թ. Ատանայում հրավիրված ժողովների։ Ալիշանը («Սիսուան», էջ 368, 486)
հիշատակում է Կոստանց անունով մեկին, որը 1321-ին Այասի բաժտան գլխավորն
էր։ Նույնացնելով Թորոսի որդի Կոստանցին բաժտան գլխավոր սույն Կոստանցի
հետ, հիշտակարանը տեղադրում ենք 1321-ի թվաշարքում (Լ. Խ., № 219, էջ 174,
ծնթ. 3)։
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առոգանութեանց։ Եւ ես՝ մեղաւոր հողս, յոյժ բաղձանաւք եւ յոքնատոչոր
տենչանաւք, ալէտանջ երկաւք մեծաւ աշխատութեամբ, ըստ կարի գծագրեցի զսա ի լուսաւորութիւն մանկանց եկեղեցւոյ։
Արդ, երես անկեալ աղաչեմ զամենեսեան մանաւանդ զդասս քահանայից, որ վայելէք ի քաղցրահամ ճաշակ եդեմաբուղխ վտակաց քառառաջեայ
հոսանաց կենդանական աստուածախաւս աւետարանական բանիցս, մանաւանդ յորժամ բառնայք ի ժամ սոսկալի պատարագին, յայնժամ սուրբ Աւետարանաւդ եւ միջնորդական կենարար հրաշիւք սուրբ պատարագին յիշեսջիք զստացաւղսն սուրբ կտակիս, զյառաջասացեալ զպատուական քահանայն՝ Վարդիշխան, եւ զկենակիցն իւր, եւ զամենայն ազգայինս՝ զկենդանիս եւ զհանգուցեալս, եւ զՇաքար հաւատաւորն, որ աշխատեցաւ յոյժ ի կոկել թխթոյն, եւ որք սպասաւորեցին մեզ ի պէտս մարմնաւորս, եւ զիս՝
զխաւարեալս մեղաւք Ստեփան եւ զիմսն ամենայն ողորմութիւն գտանել յահեղ աւուրն համառաւտի...։ Եւ որ յիշեսցէ զվերոյգրեալքս, Քրիստոս
Աստուած զինքն յիշէ...։ Մի՛ ոք իշխեսցէ հանել զսուրբ Աւետարանս ի Սուրբ
Հրեշտակապետացն, կամ գրաւական դնել, կամ գողանալ, կամ իւր սեպհականել կամ յինչ եւ իցէ պէտս հանել ի սուրբ եկեղեցւոյն, այլ կացցէ, մնասցէ
հանապազ ի վերայ սրբոյ սեղանոյն...եկեղեցւոյն։ Եւ եթէ ոք իշխանութիւն
ի կիր արկցէ եւ հանցէ, Քրիստոս լինի նմա դատախազ յաւուրն այցելութեան, եւ ելցէ ինքն իւրայնովքն ի կենաց գրէն։ Իսկ եթէ ոք վասն հեծելի եւ
կամ վասն այլ իրիք խռովութեան հանցէ, եւ յորժամ խաղաղի դարձուսցէ ի
տեղի իւր, աւրհնի յԱստուծոյ...։ Ո՜վ եղբարք, ոչ թէ վասն մարմնաւոր ինչ
լումայի գրեցաք զսուրբ Աւ[ետարանս], այլ վասն զմեզ յիշելոյ...
Ի մայիսի ԻԱ (21) սկսա եւ յաւգուստոս ԻԱ (21) աւարտեցի։
բ
Յետագայի
Ստացող՝ Մատթէոս քահանայ
Յիշեցէք զՄատթէոս պատուական քահանայն, որ կազմեաց զսուրբ Աւետարանս իւր ծախիւք եւ աշխատութեամբ ... յիշեսջիք եւ զՄասներ ջուլհակն եւ զամուսինն իւր՝ Տուխթար... որ զսուրբ Աւետարանս վերստին զարդարեցին արծաթով, եւ ոսկւով, եւ տէրունական նշանաւ, եւ սուրբ պատկերաւ... եւ զՍտեփաննոս աբեղայն, որ շատ աշխատեցաւ ի յարծթելն... եւ
զՄկրտիչ ոսկերիչն...
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388
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Վաշինգտոն, Կոնգրեսի Գրադարան, Orien Nr. East: 6003,
Ա. Սանջեան, Ցուցակ, 175, էջ 768-771

Գրիչ՝ Ներսէս աբեղայ
Վայր՝ Երուսաղէմ
281բ-284ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն. որով մեք վիճակիմք հաւատով, յուսով եւ սիրով:
Գրեցաւ լուսապայծառ եւ սուրբ Աւետարանս այս ձեռամբ մեղապարտ
գծողի՝ Ներսիսի սուտանուն աբեղայի, ի Սուրբ քաղաքս Երուսաղէմի ընդ
հովանեաւ Սուրբ տնաւրինականաց Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ Փրկչի եւ
Սուրբ Հրեշտակապետացս Միքայէլի եւ Գաբրիէլի եւ Ռափայ[էլ]ի: Ի թագաւորութեանն Հայոց Լեւոնի՝ որդոյ Աւշին թագաւորի, եւ ի հայրապետութեան
տեառն Կոստանդի, որ կոչի Դրազրկցի, եւ ի յաթոռակալութեանս Երուսաղէմի տէր Վարդանի:
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որ հանդիպիք ի սմա ընթերցման բանի եւ
սղալի, նա դուք ուղղեցէ՛ք սիրով եւ մի՛ եպերելի, զի ի վշտալից ժամս գրեցի, յորժամ անաւրէն ազգն Մահմետի յարեան ի վերա երկրին Կիլիկէի եւ
աւար արարին եւ բազումք գերիվարեցին, եւ զսուրբն եկեղեցիսն վերուստ
ի վայր տապալեցին, որ Էջմիածին անուն կոչի, եւ զայլսն:
Դարձեալ աղաչեմ անմեղադիր լինել խոշորութեան, զի կար մեր այս էր:
Այլ զի ցանկայ ի սուրբ Աւետարանս. եւ վասն չունեւորութեան համարձակեցայ գրել զսուրբ Աւետարանս ի վայելումն ինձ եւ յիշատակ հոգւոյ իմոյ եւ
ծնողաց իմոց՝ Աւտարշահի եւ Շնոհֆորի, եւ մեծ մայրկան իմոյ՝ Մէնտիկնայ,
եւ քեռեկանն իմոյ՝ Յովանիսի, որ Կրակցի կոչի, եւ մաւրքաւրորդոյն իմոյ՝
Կոստանդին աբեղայի:
Գրեցաւ ի յ[ը]նտիր աւրինակէ, որ Չորկցի կոչի, ի թուաբերութեանս Հայոց
ի ՉՀ (1321), ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս
յաւիտենից. Քրիստոս աւրհնեալ է յաւիտեան. ամէն. ամէն. հազար ամէն:
Աստուածաբան սուրբ Յովհաննէս,
Զիս՝ զՆերսէս մեղաւք պէս-պէս,
Խնդրեա՛ մաքրել յախտից տղմէս,
Քում Տեառն, որ Էնն է քերովբէս:
Յերեսս անկեալ աղաչեմ զսուրբ մանկունս եկեղեցւոյ ես՝ Ներսէս գծող
սուրբ Աւետարանիս, որ անարժանութեամբ հոգւով եւ մարմնով շարագրեցի
զահարկու եւ զսարսափելիս հրեշտակաց եւ մարդկան, եւ զոր ինչ գրեալ
կայ ի սա պատուէր աստուածային ամենասուրբ բերանոյն եւ ծառայիցն Նո433
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րա՝ սրբոց առաքելոցն եւ մարգարէիցն, ամենայնին յանցաւոր գտաւ եղկելի
անձն իմ: Եւ խոստովանիմ խորհրդով, բանիւ եւ գործով, կամայ եւ ակամայ,
գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ գնալով իմ զհետ չարին, խաբէութեան
միշտ եւ յարաժամ, բայց հաւատովս եւ յուսովս եւ սիրովս, զոր ընկալայ
աւազանաւն, եւ ծանեա, եւ հաւատացի, եւ հաւատամ, եւ խոստովանիմ, եւ
դաւանեմ, զամենասուրբ Երրորդութիւնն, միաստուածութիւն եւ երիս անձնաւորութիւն՝ ոչ որոշեալ աստուածութեամբ եւ ոչ միաւորեալ անձամբ, այլ
միաւորեալ բնութեամբ եւ աստուածութեամբ, եւ որոշեալ անձնաւորութեամբ եւ անուամբ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ: Եւ զինչ որ յերիս ժողովսն
աստուածային սահմանեցաւ եւ յաստուածացելոց անձանցն՝ Նիկիայն, Կոստանդնուպաւլսին եւ Եփեսոսին, զնոյնն հաւատամ եւ խոստովանիմ եւ դաւանեմ, որ առ ամենասուրբ Երրորդութիւն եւ միաստուածութիւնն սահմանեցաւ եւ առ մարդեղութիւն Յիսուսի Քրիստոսի, Արարչին ամենայն արարածոց, եւ զոր ինչ ի տնաւրէնութիւնն նորա եւ ի սքանչելիսն աստուածագործ, եւ զոր ինչ առ խաչն եւ առ թաղումն եւ յարութիւն եւ համբարձումն
եւ միւսանգամ գալուստն եւ ի դատաստանն արդար եւ յաւիտենական: Բարէգործացն՝ անեզրական բարութիւն եւ հանգիստ եւ պսակ ընդ Քրիստոսի,
եւ չարագործացն՝ տանջանք եւ գեհենեւորդն եւ խաւար արտաքին անվախճան եւ յաւիտենական: Ընդ որս եւ ինձ եղկելի անձինս պատրաստեալ կայ
տանջանք յաւիտենից, զի ես ինձէն գրեմ եւ խոստովանիմ արժանի զիս
տանջանաց վասն արդար դատաստանին Աստուծոյ եւ վասն չար եւ անուղղայ վարուց եւ գործոց իմոց:
Բայց եւ առաւել աղաչեմ զաստուածացելոցդ անձինս, ողորմեցարո՛ւք
ողորմելոյս եւ աղաւթեցէ՛ք սրտի մտաւք, եւ հայցեցէ՛ք յողորմածէն Աստուծոյ շնորհել թողութիւն բազմամեղիս եւ գրել զանունն իմ ի գիրն կենաց
ընտ սրբոց ապաշխարողացն, որք հաճոյք գտան Աստուծոյ եւ ոչ ամաչեցեալք: Եւ ի սոսկալի բաշխումն մարմնոյ եւ արեանն Փրկչին մերոյ Աստուծոյ՝ Յիսուսի Քրիստոսի արտասուագոչ ձայնիւ պաղատեցէ՛ք առ Սուրբն
սրբոց եւ Տէրն տէրանց եւ Արարիչն արարածոց, զի ողորմեսցի մեղաւորիս
ըստ մեծի ողորմութեանն Իւրում եւ բժշկեսցէ զախտս հոգւոյ եւ մարմնոյ
իմոյ եւ յամաւթ արասցէ զբանսարկուն սատանայ եւ զամենայն զաւրս իւր
եւ ուրախութիւն արասցէ զաւրացն երկնայնոց ի գիւտ կորուսելոյս եւ անառակիս: Եւ որ հայցէքդ եւ խնդրէք յԱստուծոյ Հաւրէ եւ յՈրդւոյ նորա Միածնէ եւ ի Հոգւոյն Սրբոյ վերըստին զիս կենսագործել եւ ի թիւ սրբոցն գրել,
զտրիտուրն հազարապատիկ ընկալջիք յայժմուս եւ յապագայն:
Եւ որ եղծանէ զգիրս կամ զթուղթս, մի՛ լիցի նորա թողութիւն յԱստուծոյ
յաւիտեան. ամէն:
Յերեսս անկեալ իմ, Տէր,
Սուրբ Աւետարան բարի,
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Ի ծունս իջեալ Քո առաջի,
Զձեռքս առ քեզ տարածեցի,
Աչք իմ ի քեզ միշտ կու հայի։
Ընձիւք զԱւետարանս յաւրինեցի,
Հոգւով զսա շարագրեցի,
Զի սա կարդացողաց մխիթար լիցի,
Եւ աղաւթք եւ սփոփիչ միանձանց լիցի։
Եւ փրկեսցէ զամենեսեան ի փորձութենէ, որ սա ապաւինին: Եւ սուրբ
Աւետարան յուսոյն մեր փառք յաւիտեանս. ամէն:

389
ԱՂՕԹԱԳԻՐՔ
Երուսաղէմ 1449, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 1301
(ԺԸ դ, հետո)

Գաղափարի
Հեղինակ՝ Վարդան վարդապէտ
Վայր՝ Երուսաղէմ
223 Փառք եռակի անձնաւորութեան եւ միասնական աստուածութեանն՝
Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյ Սրբոյ. ամէն։
Արդ, ասացաւ եւ գրեցաւ սուրբ եւ աստուածային տառս, որ է մաղթանք
ի բոլոր ամենասուրբ տնօրինականքն Քրիստոսի Աստուծոյ, որ է յԵրուսաղէմ, ի Վարդան վարդապետէ, ի թուականութեանս Հայոց ՉՀ (1321): Եւ ի
թագաւորութեանն2 Լեւոնի՝ որդոյն Օշնի, եւ յառաջնորդութիւնս Երուսաղէմի՝ տէր Վարդանայ։ Սոցին մաղթանօք Տէր մեզ ողորմեսցի. ամէն։

1

2

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ղ. Փիրղալեմյանի ընդօրինակությունը (Երևան, ձեռ. № 6273, էջ 130։ Լ. Խ., № 216, էջ172), (Ա. Ղ.)։
Այս նույն գաղափարի հիշատակարանի մեկ այլ օրինակում՝ Երուսաղեմ ձեռ. № 939,
էջ 115-ում «ի հայրապետութեան ///»: Հայրապետի անվան տեղը բաց է թողնված
(Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Գ, էջ 488), (Ա. Ղ.)։ Ձեռագիրը հավանաբար գրվել է
1724 թ. հետո, տե՛ս 131 էջ տպ. Աղոթագիրքը)։
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390
ԳՐՈՒԹԻՒՆՔ ՄԽԻԹԱՐԱՅ ՍԱՍՆԵՑՒՈՅ (209)
Երեւան 952
(տե՛ս նաեւ 1330 թ.)

Հեղինակ՝ Մխիթար [Սասնեցի] 1
215բ Առաջին այս գրեցաւ սովփեր հոգեւորական տառից իմով ձեռամբ՝
Մխիթար պիտականուն վարդապետի, որ եւ հաւաքեցի զսայ յաստուածաշունչ մատենից աշխատութեամբ երկոց, ի փառս Սրբոյ Երրորդութեանն, յաւիտեանս. ամէն։
Ի թուի ՉՀ երորդի (1321) Հայկազեանս տոհմի տոմարի, ես՝ անպիտանս
ի ծառայս Տեառն Աստուծոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ Մխիթար անուն, կրտսեր
վարժապետաց եւ յետին բանահիւսաց, կարգեցի եւ հիմնացեալ կառուցի
զայս մատեան հոգեւորական տառից յանուն եւ ի փառս Սրբոյ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, յուսումն հոգեւոր աւգտից մանկանց եկեղեցւոյ սրբոյ, գործակցութեամբ ընտրեալ եւ սրբազան Յոհաննու
րաբունւոյ եւ մերում հարազատի՝ հոգեւոր եղբաւր, այլեւ աւգնականութեամբ աղաւթից՝ Բարսեղ աբեղայի, ծառայի Տեառն ||(216ա) Յիսուսի
Քրիստոսի՝ Որդւոյն Աստուծոյ: Որ է սա ճշմարտութեան վկայ ուղղափառ
խաւստովանութեամբ աստուածութեան Յիսուսի Քրիստոսի, Որդոյն Աստուծոյ եւ արարչական զաւրութեան Նորա, միանգամայն եւ ուղղափառ դաւանութիւն հաւատոյ Սրբոյ Երրորդութեանն եւ տեսութեանն խորհրդոյ Յիսուսի Քրիստոսի ըստ ուղղափառ դաւանութեան սրբոց հարցն աւանդից: Վասն
որոյ աղաչեմ ի դէպ ժամանակի, սիրով սրբոյն Աստուծոյ զմանկունսդ առագաստի երկնաւոր փեսային՝ Քրիստոսի, որք ճաշակէք յայսմ հոգեւորական
սեղանոյ իմանալի մտաց ճաշակմամբ, յիշատակել զմեզ սեռն սիրով ի միտս
բարիս եւ ի պատկանաւոր խնդրուածս. զի եւ ձեզ հասցէ մասն բարի
1

Սույն հիշատակարանը, մի փոքր համառոտված, արտագրված է նաև Երևանի №
3276 ձեռագիր ժողովածուի մեջ (ԺԷ դ): Ձեռագրի գրիչը հիշատակարանին կցել է
նաև նախագաղափար օրինակի գրիչ Գրիգոր աբեղայի հիշատակարանը (տե՛ս 1334
թվի տակ) և հետևյալ հետաքրքրական ծանոթությունը. «Եւ այլ բազում Ճառս ասացեալ է վասն միութեան, բնութեանն եւ կրիցն կամաւորական պատարագին եւ մեղսաքաւիչ խորհրդոյն եւ վասն ջուր արկանելոյ ի խորհուրդն եւ զգեստու քահանայական, երկրորդ Գալստեան, Յարութեան, Նիկոդիմոսի՝ ծնանելոյն ջուրցն, եւ այլ բազում բանս ասացեալ է, այս՝ Մխիթար Գօշն է մեծ, որ զԴասաստանագիրքն այլ նա է
արարեալ, դարձեալ՝ Պատճառ Քրիստոս ծնեալ գրոցն Գրիգորի Աստուածաբանի,
զի հարկ էր, որ ընդ գրոց իւր գրել, այլ ոչ հանդիպեցաւ, վասն այսորիկ յայսմ տեղւոջ եդաք»: Ինչպես դժվար չէ նկատել, այս ծանոթության մեջ գրիչը սխալմամբ
նույնացրել է Գոշ եւ Սասնեցի (Կերմանեցի) նույնանուն մատենագիրներին (Լ. Խ.,
№ 209, էջ 168, ծնթ. 1)։
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փրկութեան յերկնաւոր թագաւորէն Քրիստոսի Աստուծոյ, ի փառս Հաւր եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այլեւ զյիշատակարան այսմ մատենի գրեսջիք առընթեր
սմին անվեհեր կամաւք1։

391
ՄԽԻԹԱՐ ՍԱՍՆԵՑԻ.
ԲԱՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆՔ
Երուսաղէմ 414, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 361-362
(տե՛ս նաեւ 1334 թ.)

Հեղինակ՝ Մխիթար Սասնեցի
241բ Փառաւորեսցուք գոհաբանական ձայնիւ զՄիածին Որդին Աստուծոյ զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս անճառ հրաշից ներգործաւղ կամաւ Հաւր եւ
Հոգւոյն Սրբոյ իմանալեաց եւ զգալի արարածոց։ Սիրեսցուք զՆա յամենայն
մտաց եւ յամենայն զաւրութենէ մերմէ։ Զբանս եւ զգործս բարիս պատրաստեսցուք ըստ հաճոյից կամաց Նորա։ Հատուսցուք զնուէրս ընծայից
զպտուղ շրթանց խոստովանելոց յանուն Նորա, զբանական պատարագս
հրով հոգւոյն ողջակիզեալ, տրիտուր փոխարինի մեծագոյն երախտեաց եւ
անպատում պարգեւաց Նորա, զի արար զմեզ ըստ պատկերի եւ ըստ նմանութեան փառաց Իւրոց։
Իսկ ի լրման ժամանակի եղեւ ըստ նմանութեան մերում, առանց մեղաց
եւ ապականացու կրից, ծննդեամբ մաքրականաւ ի կուսական արգանդէ,
այլեւ կամաւոր մահուամբ Իւրով, որով կենդանացաք յուսով անմահական
յարութեանն։ Դարձեալ միւսանգամ զմահկանացու բնութիւնս մեր ըստ
նմանութեան անմահական Յարութեան Իւրոյ անեղծ պայմանաւ նորոգելով
արտաքոյ լինել մահացու եւ ամենայն ապականութեան կրից, յորժամ գայցէ
փառաւք Հաւր եւ Հոգւոյն Սրբոյ հանդերձ հրեշտակաւք սրբովք՝ դատել
զբանական կենդանիս ըստ խորհրդոց, բանից եւ գործոց։
Չարաց մարդկան, որոց ի մեղս զառածեալ կամակոր մտաւք արքունական
դատաստանաւ հրաժեշտ յինքենէ տալով ի տանջանս յաւիտենական հրոյն,
զոր պատրաստեալ է սատանայի եւ հրեշտակաց նորա: Իսկ բարեացն եղելոց
զուրախութիւն յաւիտենական կենացն՝ ողորմութեամբ եւ գթութեամբ Իւրով.
Եկայք, աւրհնեալք Հաւր իմոյ. ժառանգեցէք պատրաստեալ ձեզ զարքայու1

Ձեռագիրը 1330 թ. է գրվել, գրիչը Մկրտիչ աբեղան է, որի հիշատակարանը Սասնեցու հեղինակային հիշատակարանին կից է։ Առաջին հրատարակության մեջ սույն
հիշատակարանը («ԶՄկրտիչ աբեղա եւ աշակերտ բանին ճշմարտութեան յիշեսջիք
բարի կամաւք առ Տէր Յիսուս» (216ա), դրվել է 1321 թվաշարքում (Լ. Խ., № 209,
էջ 168)։ Գրչի ձեռագրում եղած այս և մեկ այլ փոքր հիշատակագրությունները
տե՛ս 1330 թվաշարքում (Ա. Ղ.)։
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թիւնն ի սկզբանէ աշխարհի: Որում աւրհնութիւնք երգոց լեզուաց երջանկաց
անմահից եւ մահկանացու բանականաց երկրպագութեամբ հանդերձ ընդ
Հաւր եւ ամենասուրբ Հոգւոյն յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն:
Ի թուի ՉՀ երորդի (1321) Հայկազեանս տոհմի տոմարի, ես՝ անպիտանս
ի ծառայս Տեառն Աստուծոյ Յիսուսի Քրիստոսի Մխ[իթար] անուն կրտսեր
վարժապետաց եւ յետին բանահիւսաց կարգեցի եւ հիմնացեալ կառուցի
զայս մատեան հոգեւորական տառից յանուն եւ ի փառս Սրբոյ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, յուսումն հոգեւոր աւգտից մանկանց եկեղեցւոյ սրբոյ։ Գործակցութեամբ ընտրեալ եւ սրբազան Յոհաննու
րաբունւոյ եւ մերում հարազատի հոգեւոր եղբաւր։ Այլեւ աւգնականութեամբ աղաւթիւ Բարսեղ աբեղայի՝ ծառայի Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի՝
Որդւոյն Աստուծոյ։ Որ է սայ ճշմարտութեան վկայ ուղղափառ խոստովանութեամբ աստուածութեանն Յիսուսի Քրիստոսի Որդւոյն Աստուծոյ եւ
արարչական զաւրութեան Նորա։ Միանգամայն եւ ուղղափառ դաւանութիւն
հաւատոյ Սրբոյ Երրորդութեանն, եւ տնտեսութեանն խորհրդոյ Յիսուսի
Քրիստոսի ըստ ուղղափառ դաւանութեան սրբոց հարցն աւանդից։
Վասն որոյ աղաչեմ ի դէպ ժամանակի սիրով Սրբոյն Աստուծոյ զմանկունսդ առագաստի երկնաւոր փեսային Քրիստոսի, որ ճաշակէք յայսմ հոգեւորական սեղանոյ իմանալի մտաց ճաշակմամբ, յիշատակել զմեզ սեռն սիրով ի միտս բարիս եւ ի պատկանաւոր խնդրուածս, զի եւ ձեզ հասցէ մասն
բարի փրկութեան յերկնաւոր թագաւորէն Քրիստոսի Աստուծոյ՝ ի փառս Հաւր
եւ Հոգւոյն Սրբոյ1։

392
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (213)
Երեւան 2961

Գրիչ՝ Մխիթար Անեցի
ա
եւթնհարիւր2

312ա Ի
թիւ կատարեալ
3
Եւթանասուն ի նոյն անկեալ (1321),
Կատարեցաւ բանըս չափեալ,
Ի համբակէն նւաստացեալ։

1

2
3

Հեղինակի հիշատակարանից հետո նախագաղափար ձեռագրի գրիչ Մկրտչի հիշատակագրությունն է (տե՛ս նախորդ հիշատակարանի ծնթ.)։ Ձեռագիրը ընդօրինակվել է 1334 թ. (Երուսաղէմ, 414), (Ա. Ղ.)։
Ձեռագրում` « ԷՃ» (Լ. Խ., № 213, էջ 171, ծնթ. 1)։
Ձեռագրում` «Հ» (Լ. Խ.,անդ, ծնթ. 2)։
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բ
39բ Ո՜վ, ամենիմաստ եւ բազմահանճար վայելող այսմ բազմիմաստ
աստուածային տառիցս, զմեռեալս մեղօք, զպարտականս բիւր քանքարաց
մեղաց, զփափաքմամբ փրցփրցուն զանարժան գծողս՝ զՄխիթար Անեցի,
միշտ բարի յիշման արժանի առնել զչարս եւ զանարժան, զի վասն այդմ բանի
յայսմ նեղ եւ ի նսեմ, դառն եւ ի դժնեա աւուրքս գրեցի, որ էր սով սաստիկ եւ
սրածութիւն եւ սասանութիւն, եւ ի չարիս պէս-պէս եւ զանազան՝ վասն մեղաց իմոց։
գ
79բ Աղաչեմ զձեզ, ո՛վ իմաստուն հանճարեղք, մի՛ քամահելով մեղադիր
լինիք եղկելոյս, թե այս ինչ ||(80ա) գրելու է, ի պարապ ժամու կամ ի մարմնաւոր ուրախութիւնս այս բանք թուին աղէկ, քան ի [մեղքն||(80բ) զ]սիրելի, ջանա, որ առանց ցանկիս գտնուս, եւ թէ համարք սղալատ է, թող քիչ մի
աշխատիս. մի՛ բամբասէ1։

393
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (217)
Երեւան 4059

Գրիչ՝ Կարապետ
ա
322բ Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն, գերակատար երիցն անձնաւորութեանն միո բնութեանն եւ աստուածութեանն յաւէտ յայժմուս եւ յապագայն եւ յանսպառ, յաւիտեանն յաւիտենից. ամէն։
Որ արարչագործ զաւրութեամբն Իւրով շարժեալ իսկականն բարի յանճառ իսկութենէն գոյացոյց զերկին, զերկիր, ստեղծ եւ զդրախտն՝ տեղի
տարփային, բնակ անմահութեան, գոյացոյց եւ զմարդն ձեռաւք իւրովք ըստ
պատկերի բարերարութեանն իւրոյ եւ եդ ի դրախտին փափկութեան՝ լինել
անխախտ եւ մնալ անմահ։ ||(323ա) Իսկ ողորմելին այն ունկնդիր չարին
եղեալ ի ձեռն մահաբեր խրատուն ժառանգեաց զերկիր անիծից՝ փոխանակ
անմահութեանն, մահու եղեալ ժառանգորդ։ Վասն որոյ ի լրման ժամանակի
խանդաղատեալ արարչական բնութիւնն տեսանելով զպատկերն իւր անկեալ ընդ ախտիւք, ծառայել մեղաց եւ մահու, լինի Որդին Աստուծոյ, Որդի
Կուսի եւ աթոռակիցն Հաւր, Որդի մարդոյ եւ Իւրով աստուածացեալ մարմնովն եբարձ զսրտիսն Ադամայ զամենայն կիրս մարդկային կրելով զատ եւ
որիշ ի մեղաց։ Հնազանդեցաւ կամաւորաբար մահու խաչի եւ եղեւ պատարագ հաշտեցուցիչ Հաւր եւ իւրով անապական արեամբն հաստատեաց
1

Հիշատակարանը թերթերի ստորին լուսանցքներում է և առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., № 213, էջ 171), (Ա. Ղ.)։
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զնորս եկեղեցի Դրախտ անմահութեան։ Եւ բխեցոյց ի սմանէ գետս չորեսին՝
առոգել զերեսս երկրի, այսինքն՝ զաստուածախաւս վարդապետութիւնն
Իւր, զոր յԻւրում տնաւրէնութեանն խաւսեցաւ եւ [ուսո]յց աշակերտացն իւրոց։ Զի ասէ. Ուսարուք յինէն, զի հեզ եմ եւ խոնարհ, վասն որոյ եւ ի դասուց առաքելոցն ընտրեցան աւետարանիչք չորք, որք եղեն ձեռն եւ լեզու
Աստուծոյ։ Զի լի արարին զտիեզերս Աւետարանաւն Քրիստոսի եւ փոխանակ կառացն աստուածութեան, զոր մարգարէն ի վերա Քո, բար գետոյն
տեսանէր, սոքա երեւեցան ի մէջ եկեղեցւոյ։ Վասն||(323բ) զի դէմք մարդոյն
բերէ զնմանութիւն երջանկին Մաթէոսի, զի մարդկաւրէն ասէ ծնեալ
զաստուածային Բան ի Մարիամա, Որդի Աբրահամու եւ Դաւթի, իսկ դէմք
առիւծուն՝ զսրբասնունդն Մարկոս, զի որպէս զառեւծ ասէ ելեալ զՅիսուս ի
Յորդանէ եւ էր ընդ գազանս։ Իսկ կերպ զուարակին՝ զքաղցրաբարբառն Լուկաս, քանզի հեզաբարս ասէ. զՔրիստոս զենեալ ի գիւտ անառակին, իսկ
նմանութիւն արծուոյն՝ զԱստուածաբանին Յոհաննու, զի եղեալ բարձրաթռիչ
ի վերուստ որոտաց զբանն ի սկզբանէ, որում հետեւեալ այս աւետեալ Աւետարանիս ի մարդկայինս բնութենէ, ոմա[ն]ք զհոգի նուիրեցին Աստուծոյ, զի
զմարմին ի խաչ հանին կարեաւք, ոմանք գոյիւք անցաւորաւք զանապատականն ստացան։ Ըստ այսմ սարասի եղեւ ցանկացաւղ այսմ պաշտելի եւ
աստուածախաւս մատենիս հեզահոգի եւ կուսակրաւն քահանայ՝ Յակոբ: Կամաւք եւ յաւժարութեամբ բարեպա[շ]տ եւ քրիստոսասէր պարոնին՝ պարոն
Ֆռակին, բարեխաւս առ Քրիստոս կենաց իւրեանց եւ յիշատակ հոգւոց: Եւ
արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվականութեան ազինս Հայկայ ՉՀ
(1321), ձեռամբ անիմաստ անձին եւ եղկելի հոգւոյ՝ Կարապետի ի խոտան եւ
վատթար գրչի, ի ստոյգ եւ ընդիր աւրի[ակէ] /// 1
բ
Կազմող՝ Յովանէս սարկաւագ
322բ Զհողացեալս մեղաւք՝ զՅովանէս սուտանուն սարկաւագ, որ կազմեցի զսուրբ Աւետարանս, աղաչեմ յիշել միոյ Տէր ողորմայիւ։

394
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Սբ Ամենափրկիչ 675, Լ. Մինասեան, Ցուցակ Նոր Ջուղայի, հ. Բ, էջ 146
(ԺԱ-ԺԲ դդ.)

Յետագայի նորոգման
Ստացող՝ Գրիգոր
282ա Զվերջին ստացող սորայ՝ զԳրիգորն եւ զիւր ծնողքն՝ Ղուլիճանն,
1

Առաջի հիշատակարանի մեջ «ա» հիշատակարանը ներկայացված է միայն վերջին
երեք տողով։ «Եւ արդ գրեցալ... » լրացրել ենք ամբողջությամբ (Լ. Խ., № 217, էջ
172), (Ա. Ղ.)։
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զՊզտիկխաթունն, Մեծպապն, Սաթումն, Խաթունպէկին։ Դարձեալ յիշեցէ՛ք
ի Քրիստոս՝ զԳրիգորն եւ զիւր կողակիցն՝ Մարգարիտն: Դարձեալ յիշեցէ՛ք
ի Քրիստոս՝ զԳրիգորն եւ զիւր եղ[բ]արքն՝ Կարապետն, Գասպարն, քոյրն՝
Խաթունպէկին։ Դարձեալ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս՝ զԳրիգորն, որդիքն՝ Միրիթումանն, Հախնազարն, Ղազարն, դստերքն՝ Սօլթանն, Սալւարն, Մուրվաթն,
Փարին, Եղիսաբեթն, Միրիթումանն, իւր կողակիցն՝ յԵզտիխասն։ Դարձեալ
յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս հօրեղբարքն՝ Աղայջանն, Հասանջանն, Փանոսն, Մեծպապն, Միրիթումանն։
Նորոգեցաւ սուրբ Աւետարանս թվին ԷՃՀ (1321). ամէն1։

1

Հրատարակիչը «ԷՃՀ» կարդացել է 1331 (Ցուցակ, էջ 146)։ Տեղի է ունեցել շփոթմունք, քանի որ ԷՃՀ-ն կարդացվում է 770, այստեղից էլ` 770+551=1321 (Ա. Ղ.)։
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395
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (221)
Երեւան 7450

Գրիչ՝ Յակոբ կրաւնաւ
Վայր՝ Կապան, Վահրաւայ գիւղ
ա
330ա Փառք Հաւր՝ համագոյ, Որդոյ՝ պատճառի, Հոգւոյ՝ բարերարի,
անզրաւ յաւիտեանս. յԷէ էութենէ էացեալ էական բանիւ բարձրելոյն ասացեալ բան բարոյ ինքնահրաման կամաց լրումն, որով եւ հրաշք աստուածաինք յարարչութեանս տեսանի, երկին բազմազան, իսկ երկիր բուսաբողբոջ աղբերաբուխ գետահետեալք լայնածաւալ մեծ յորդութեանց։ Յանծայրածաւալ ծովակէն գետահեալք յաւետարանական քարոզն, աննուս[ե]ղաբար լրմամբ զչորեքե[ղ]եան տիեզերս լնուն, զոր ընդ բոլոր շրջանս տարոյն՝ չորից եղանակաց կարգեալ ժամուց եւ ամաց եւ աւուրց։
Նախ՝ զիջանելն թափմամբ ի վեհագոյն փառացն կերպի աստուածութեանն ի մեր, ունակ կերպ ծառաի ծննդեամբն ի Մարիամա Կուսէ,
զմկրտելն ի Յորդանան, Երրորդութեանն ծանուցմամբ ձայնիւ դաւանեալ.
Դա է Որդի իմ սիրելի։
Արդ, այսմ երանաւետ ցնծութեան եւ անվախճան եւ անզրուական ուրախութեան ցանկաց[ող] եղեալ աստուածաին||(330բ) պատուիրանիս՝ Տիրանուն քահանայ եւ ելեալ ի խնդիր զանա[զ]ան, վայելուջ ականց պատուականաց եւ գտեալ զերջանիկ եւ զմաքրափայլ մարգարիտս եւ երթեալ վաճառեաց զամենայն ինչս իւր, զոր ունէր, եւ գնեաց մեծ ուրախութեամբ
զաստուածաին մարգարիտս, քանզի ելս ի մտի եդեալ ի կենցաղոյս եւ հաստատուն յուսով եւ անթերի հաւատով ապաւինեալ ի գանձալից յագարակս,
որ է լի աստուածաին եւ ան[պ]ակաս գանձիւ։ Արդ, ջա[հ] արարեալ, ջահ
անջնջելի վառեալ աստուածաին լուսովն եւ առեալ ի ձեռս իւր, զի ի գալ
անմահ Փե[սա]ին, վառեալ լապտերաւք մտանէ յառագաստ անմահ փեսաին Քրիստոսի, ուր են ամենայն ընդրեալք աստուածային դասս սրբոց
քահանաից. ամէն։
Արդ, աղաչեմ զսրբասէր ընթերցողսդ, որք կարդայք կամ աւրինակէք
զաստուածաին քնարս՝ զսուրբ զԱւետարանս, զպատուական եւ զսրբասէր
քահանա՝ զՏիրանուն՝ զստացող եւ զխնդրող աստուածաին սուրբ կտակիս
յիշեցէ՛ք ի սուրբ եւ ի մաքուր յաղաւթս ձեր, եւ զծնողսն իւր, զհայր իւր՝
զՅովաննէս եւ զմայր իւր ///, ||(331ա) եւ զկենակիցն ///աւտուտ, եւ զդե442
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ռա[բող]բոջ զնորածին մանուկն իւր, զսիրական որդին՝ զԱնդրէաս։ Եւ
զ[եր]կոքին զեղբարքն իւր՝ զՇահինշահն եւ զԳանձշահն, եւ զամենայն ազգատոհմն իւր, զկենդանիս եւ զհանգուցեալս յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս Յիսուս եւ
ի սուրբ յաղաւթս ձեր եւ Աստուած ողորմի արձակեցէք ի վեր[այ] նոցա, եւ
Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն։
Արդ, կրկին յիշման արժ[ա]նի արարէք՝ զԽուրտէր [սա]րկաւագն, որ
զթուխթս կոկեաց եւ [աւ]գնական եղեւ։ Յ[ի]շեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ զբարեպաշտ կին ոմն՝ զԽալինար։
Եւ արդ, ես [յետինս ի կարգաւ]որաց եւ առաջինս մեղաւորաց, անպիտանս ի պիտանեաց, եւ ան[ար]հեստս գրչաւորաց, զմեղսամակարթ գրիչս՝
սուտանուն կրաւնաւորս, ելի ի մայրաքաղաքէն իմո, ի Խլաթա եւ եկի պատահմամբ յերկիրն Գողթան։ Եւ քահանայս այս սրբասնեալ եւ աստուածապատիւ, որ կոչի Տիրանուն, ելեալ խնդիր աստուածաին տառիս, եւ եկն առ
մեզ եւ եբեր զմեզ յերկիրս իւր, յերկիւրս Կապանուց եւ մեծ յուսով եւ ջերմեռանդ փափաքանաւ ետ գրել զսուրբ զԱւետարանս ի վայելումն անձին եւ
յիշա[տա]կ հոգւոյ իւրոյ ||(331բ) եւ [ծնաւղաց իւրոց], եւ ամենայն մերձաւորաց։ Եւ արդ, ես՝ ամենամեղ գրիչս Յակոբ, գրեցի զսա ի վայելուչ եւ ի գեղեցիկ ձորս, ի գեաւղս երկայնաձիգ, որ կոչի Վահրաւայ, ընդ հովանեաւ
Սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչիս, ի յարհիական պետութեանն տէր Որպէլին, ի
ղանութեան երիտասարդին, որ կոչի Բուսաիտ, ի թվ[ին] ՉՀԱ (1322)։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան զերախտաւորքն, որ կամակից եւ աւգնական
են լեալ ի սուրբ յԱւետարանս, [յիշեցէ՛ք ի] Քրիստոս՝ զԲարակշահն, եւ
զԽալաշ[ահն]՞, եւ զՇահինշահն, եւ զՍու[լ]տանշահն, եւ զՔրիստոսատուրն
եւ զՍիմէոն էրէց, որ զընտիր եւ զգեղեցիկ աւրինակն շնորհեաց՝ զ[սուրբ]
Աւետարանս։
ԶՄանանէսն, եւ զորդ[իս] իւր՝ զՄխիթար, եւ զՍի[ս]պապն. եւ զԱմուրն,
եւ զ[Թ]ագվորն, եւ զՀայրապետ[ն], զՄեղրեցի Ծաղիկ էրէցն, եւ զպարոն՝
Գրիգորն, եւ զԹորոս դէրձիկն, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ ի սուրբ յաղաւթս ձեր,
աղաչեմք։
բ
150բ ԶՏիրանուն քահանայ ստացող սուրբ տառիս, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս,
եւ զեղբայր իւր՝ զԽոսրով, եւ զԻվանէ, եւ զՍանոս, եւ զփոխեցեալն ի Քրիստոս զորդին նորա՝ զՅովաննէս, եւ զեղբայրն իւր՝ զԽասան, եւ զՉոպանն, եւ
զորդիքն՝ զԽաչատուրն եւ զՍտեփաննոս, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, աղաչեմ։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Մ. Բարխուդարեանց, Արցախ, էջ 343
(Մորոյ ձորոյ վանք)

Գրիչ՝ Յակոբ
Վայր՝ Աղուանաձոր
...Գրեցաւ Հայկական թուականիս ՉՀԱ (1322), յանապատս Աղուանաձոր, ընդ հովանեաւ Սրբուհւոյ Մաւրս Լուսոյ Աստուածածնիս եւ Վասիլ թագաւորի սուրբ Նշանիս, եւ այլ եւ այլ հաւաքեալ սրբութեանցս, ի ղանութեան Բուսայիտն1 եւ ի քահանայապետութեան տեառն Զաքարիայի ձեռամբ
ամենամեղ եւ անարհեստ գրչի՝ Յակոբայ մեղապարտ... հանդէպ սրբարար
ծովուն, ուր մանր ձկունք ելանեն... ստացող սորա՝ Մոսէս կրաւնաւոր, հանդերձ ծնողիւք եւ եղբայրք կենդանեաւք...

397
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Երուսաղէմ 1257, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Դ, էջ 430

Գրիչ՝ Յոհաննէս
Վայր՝ Անապատ ուխտ
468 Զերջանիկ երաժիշտս մեր՝ զԳրիգորիոս, եւ զեղկելի գծողս զստացաւղ գրոյս յիշել աղաչեմ՝ զՅոհանէս։
Գրեցաւ ի թվ[ին] ՉՀԱ (1322), յաստուածաբնակ ուխտս Անապատ2։

398
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Մ. Բարխուդարեանց, Արցախ, էջ 47
(Գանձակ, Սբ Աստուածածին)

Գրիչ՝ Վ[արդա]ն՞
Վայր՝ Պեչգենա Գոմեր գիւղ
Յամի թուականութեանս Հայկազեան տոհմի ՉՀԱ (1322), Ներսէս քահանայ ստացող՝ Աւետարանիս։ Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի ժամանակիս
վերջացեալ դարիս ըստ այնմ ասէ. Յոտից մինչեւ ցգլուխ չիք առողջութիւն.
ա՜ւխ, աւա՜խ եւ ո՜խ. առ սմա ելեալն, ժպիհր ազգին որ քրիստոսադաւան
1
2

Գրված է Բյուստիտին (՞), (Ա. Ղ.)։
Հիշատակարանի «Աղաչեմ զՅոհանէս» և «Անապատ» բառերը` ծածկագրով են
(Ցուցակ, էջ 430, ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
444

ՉՀԱ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1322

ազգիս հասուցին մինչեւ ի դրունս մահու...։ Ես՝ անպիտանս ի կարգս կրօնաւորաց սուտանուն գրիչ Վ[արդան]՞. գրեցի զաստուածային տառս ի
գեղջն, որ կոչի Պեչգենա Գոմեր առ դրան Սուրբ զաւրավարին Գէորգեայ։

399
ՇԱՐԱԿՆՈՑ (222)
Երեւան 8438

Գրիչ՝ Յոհանէս
Վայր՝ Մաշկեւոր անապատ
316ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ եւ միաստուածութեան՝ Հաւր
եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն, ամէն։
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թուականութեանն Հայոց յիաւթն հայրոյր
եւ իաւթանասուն եւ մի ամի (1322), ի թագաւորութեան Հայոց Լեվոնի՝
որդւոյ արքային Հայոց Աւշնի եւ ի հայրապետութեանն Հայոց տեառն Կոստանդեա Լամբրունցոյ, ի հըռչակաւոր անապատս, որ Մաշկեւոր կոչի, ընդ
հովանեաւ ամէնաւրհնեալ Սրբուհոյ Աստուածածնին եւ Սրբոյն Յովհաննու
Կարապետի եւ Սուրբ Առաքելոցն Քրիստոսի ձեռամբ յոգնամեղ եւ անպիտան հողոյս՝ Յոհանիսի, ի վայելումն հեզահոգի անձին տէր Պաւղոսի եպիսկոպոսի, սպասաւորի Սուրբ Կարապետին, որ ստացաւ զսա ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ իւր եւ ծնաւղաց իւրոց։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւկտիք ի սմանէ, յիշեսջիք զստացող
տառիս՝ զտէր Պաւղոս եպիսկոպոս: Ընդ նմին եւ զիս՝ զանարժանս զգծող
տառիս զՅոհ[անէս] եւ զծնաւղսն իմ նաեւ զպատուելի եղբայրն իմ՝ զսրբասէր քահանայն զՆերսես յիշեսջիք ի Տէր, որ զաւրինակն շնորհեաց մեզ։
||(316բ) Յիշեսջիք ի Տէր զեղբայրն մեր՝ զԳրիգոր զհանգուցեալն ի Քրիստոս, եւ Աստուած յիշողացդ եւ յիշելոցս ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:

400
ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ ՎԱՐԴԱՆԱՅ ԱՅԳԵԿՑՒՈՅ (223)
Երեւան 8356

Գրիչ՝ Ստեփանոս
Վայր՝ [Կիլիկիա], Կամրիկ անապատ
ա
130բ Փառք համագոյ Սուրբ Երրորդութեանն՝ երիս անձնաւորութեանն
եւ միաստուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ
յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն։ Որ արժանի արար զանարժան ծառայս իւր
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կատարել զԳիր քարոզութեանն սուրբ վարդապետին Վարդանայ, որ ի Մարաթոյ, ի թուականութեանս Հայոց ՉՀԱ (1322), ի թագաւորութեանս Հայոց
Լեւոնի եւ յոյժ մանկագոյն պատանեկի, որոյ տացէ Աստուած շնոր[հ]ս եւ
իմաստութիւն ի կամս Աստուածոյ, զի թեթեւացաւ լուծ կամացն սատանայի,
ի մեծաշուք եւ յերկնահանգէզս անապատս, որ կոչի ||(131ա) Կամրիկ, ընդ
հովանեաւ Մաւրն Տեառն եւ Վիմին հաւատոյ եւ այլ հաւաքեալ սրբոցս, մերձ
յանառիկ դղեակս Մաւլեւաւն, եւ բնակչաց սուրբ ուխտիս սրբասնեալ քահանայիցս աղաչեմ թողութիւն մեղաց խնդրել Յոհաննիսի եւ Պետրոսի եւ
միւս Պետրոսի, Գրիգորի, Յովանիսի, Ներսեսի, Առամանոսի, Պաւղոսի,
Ստեփանոսի, նաեւ ստացողի սուրբ գրոցս՝ Ստեփանոսի մեղ[ա]պարտի եւ
բարեսէր քահանայի Յոհանիսի եւ ողորմելի մաւր իմոյ՝ Զապլունի եւ եղբարց իմոց՝ Թորոսի եւ արեամբ նահատակեալ եղբաւրն իմոյ՝ Ներսեսի եւ
քեռց իմոց՝ Ֆիլիպի եւ Ակացի եւ հեզահոգի փեսին իմոյ՝ Ուշնի, եւ ուսուցչին
իմոյ, հոգւով լցեալ ծերունոյ՝ սրբոյ Յոհանիսի եւ նախնեաց մերոց եւ ամենայն ազգայնոց, զի որ լի սրտիւ եւ հաստատուն հաւատով թողութիւն
խնդրէ, միոյն հարիւրապատիկ եւ բիւրապատիկ տացէ Քրիստոս յոյսն ամենեցուն, եւ ինքն աւրհնեալ եղիցի յաւիտեանս։
բ
130ա Եւ արդ, անգեալ աղաչեմ զամենեսեան, որք պատահէք սմա, մեղաց թողութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ ողորմելոյս Վարդանայ եւ ծնողացն
եւ եղբարցն իմ ազգականացն ||(130բ) եւ ուսուցանողացն եւ ստացողի
գրոցս եւ գրողի սորա՝ Ստեփանոսի մեղաւորի եւ հաւր իւրոյ ճշմարիտ քահանայի՝ Յոհաննիսի եւ մաւր իրոյ՝ Զապլունի եւ եղբարց եւ քեռց եւ ազգականաց եւ ուսուցանողացն. ամէն։
գ
Գրիչ և ստացող՝ Ստեփանոս դպիր
13բ Զստացաւղ գրոցս՝ զտէր Բարսեղ, եւ զգծող սորա՝ զՍտեփանոս
դպիր, եւ զծնաւղսն իմ՝ զպատուական քահանայ զՅոհաննէս եւ ըզմայրիկն
իմ՝ Զապլուն եւ զեղբայրս իմ եւ զքեռսն իմ եւ զազգայինս իմ եւ զՍարգիս
քահանայ աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս:
դ
35ա Եւ արդ, աղաչեմ զձեզ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք տէր Բարսղիս,
ողորմելոյս Վարդանայ, որ Աստուծով զճառս յարմարեցի, եւ մեղաւորիս՝
Ստեփանոսի դպրի եւ ուսուցանողին իմոյ՝ Յոհանիսի Սկեւռայցոյ1 եւ ծնողաց իմոց՝ Յոհաննէսի, եւ մաւրն իմոյ՝ Զապլունի, եւ եղբորն իմոյ՝ Թորոսի,
եւ արեամբ նահատակեալ եղբաւրն իմոյ՝ Ներսեսի եւ քեռց իմոց եւ ազգականաց իմոց եւ Սարգիս քահանայի. եւ Քրիստոս ձեզ ողորմեսցի առհասարակ մեծի եւ փոքեր եւ որ զԱմէնն ասեն եւ նոցա ողորմեսցի:
1

Գրչի ուսուցչի անվան հիշատակությունը կա նաև 62բ էջում (Լ. Խ., № 223, էջ 178,
ծնթ. 1)։
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ե
157ա Յիշատակ լիցի սա Ստեփանոսի եւ ծնողաց իւրոց, զայս ի Վարդանայ
վարդապետա ձեռացն ի գր[ա]ծնէն եմ գրել. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեան1:

401
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (224)
Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 389
(Արղնոյ Բարձրահայեաց, Սբ Աստուածածնի վանք)

Գրիչ՝ Մինաս
Վայր՝ Ակներ
...Գրեալ ի հռչակաւոր անապատին, որ կոչի Ակներ, ի բազմավրդով ժամանակիս, ի հայրապետութեան Կոստանդեայ եւ ի թագաւորութեան Լեւոնի
պատանեկի՝ զոր նշկահեալ... եւ ասպատակ արարեալ ընդ ամենայն երկիրս, եւ պանծալի քաղաքն աւարի առեալ, զծովահայեացն զԵգեայն, որ է
Այան, եւ քրիստոնեայսն զամենեսեան...։ Թիւ ՉՀԱ (1322), ձեռամբ եռաթշուառ գրողիս՝ Մինասայ, որոյ խորտակեալ է հոգւոյ ոսկերքս2։

402
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Երուսաղէմ 1644, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 464

Գրիչ, ծաղկող՝ Սարգիս քահանայ [Պիծակ]
Վայր՝ [Դրազարկ, Սիս]
ա
637 Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝ Հաւր
եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն. ամմէն։
Շնորհիւ Տեառն սկսայ եւ ողորմութեամբ Նորին կատարեցի զսուրբ տառըս զայս, ի թուականիս Հայոց յեւթն հարիւր եւթանասուն եւ մի ամի
(1322), ի յայսմ դառն ժամանակիս, յորում եկն անաւրէն իսմայէլացիքն
յերկիրս Հայոց, եւ զմեծ հռչակաւոր քաղաքն աւերեցին՝ զԱյաս եւ զբերդն
եւ այլ յետոյ զաւրսն հայոց կոտորեցին, եւ բազում գերիս տարեալ եւ ի մեծ
նեղութեան պահեցին զերկիրս Հայոց, զդաշտ եւ զլեառն, զոր Տէր հատուսցէ նոցա ըստ չար գործոց իւրեանց։
1

2

«բ», «գ», «դ» հիշատակարանները առաջին հրատարակության մեջ բացակայում
են (Լ. Խ., անդ, էջ 177-178), հիշատակարաններ կան նաև 2ա, 21բ, 32բ, 109բ,
143բ թերթերում (Ա. Ղ.)։
Հիշատակարանը համառոտված է Գ. Սրվանձտյանի կողմից (Լ. Խ., № 224, էջ 178,
ծնթ. 2): Ձեռագրում եղել են Սողոմոնի Առակները, Հոբի գիրքը, Գրիգոր Նյուսացու
Քարոզները և Ժողովողի Մեկնությունը (Թորոս Աղբար, էջ 389), (Ա. Ղ.)։
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Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ձեռամբ՝ բազմամեղ եւ անարժան քահանայի Սարգսի, ի լաւ եւ յընտիր աւրինակէ, զոր կոչի Կոստանդեա։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւկտիք ի սմանէ, կամ ընդաւրինակէք,
յիշեցէք զստացաւղ սորա՝ զԹորոս դպիր, եւ զսնցնաւղ քեռին իւր՝ զպատուական կրաւնաւորն զՄարտիրոս, որ ստացաւ ըզսայ եւ զծնաւղսն նոցա,
եւ զհայրն իւր՝ զԳրիգոր երէց եւ զծն[աւղսն] իւր, եւ զեղբայրն իւր՝ զՍտեփան եւ զամենայն ազգականքն իւր, որ ստացաւ զսա ի վայելումն անձին
իւր եւ ի յիշատակ ծնաւղաց իւրոց։
Ընդ նմին եւ զիս՝ զանարժան հողս զՍարգիս քահանայ եւ զհանգուցեալ
հայրն իմ՝ զԳրիգոր քահ[անայ] եւ զծնաւղսն իմ, եւ զամենայն ազգատոհմ
իմ, որ գրով եւ ծաղկով եւ ոսկով եւ պատկերնով զարդարեցի զսա, աղաչեմ
յիշել ի սուրբ աղաւթս ձեր, եւ որ յիշէ եւ սրտի մտաւք թողութիւն խնդրէ,
նա ընդ միոյն հարիւրապատիկ առցէ ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
բ
241 Ո՜հ մեղապարտ հողս՝ Սարգիս սուտանուն քահանայ եւ զհանգուցեալ հայրն իմ՝ զԳրիգոր քահ[անայ] եւ զծն[ողն] իմ՝ ազգայնաւք աղաչեմ
յիշել ի սուրբ աղաւթս ձեր, որ գրով եւ ծաղկով եւ ոսկով զարդարեցի
զսուրբ տառս զայս1։

403
ՎԱՅՔ ՈՂԲՈՑ ԳՐՈՑ ԳՐԻԳՈՐԻ ՄԱՐԱՇԱՑՒՈՅ (225)
Երեւան 108

Գրիչ՝ Թորոս
Վայր՝ Երուսաղէմ
ա
275բ Փառք ներող մարդ[ա]սիրութեանն Տեառն այսր ամենայնի համբերէ երկայնամտութեամբ եւ ոչ ընդ վայր հարկանէ եւ ոչ իսպառ կորուսանէ
եւ ոչ չարին չար հատուցանէ, այլ սփոփէ եւ մխիթարէ զհնացեալս մեղաւք
վերստին նորոգէ տենչաւք բաղձանաց եւ իղձք փափաքանաց յաստուածուստ յորդորեալ ի մարդ երկեղած, զի սէր հոգեւոր եռացուցանէ զկարաւտ
սրտի առ ի կատարումն եւ յանկ հան[եալ] զգործ որպէս եւ հոգեւոր քահանայս՝ Յակոբոս, որ ետ զայս նուագ հոգէշահ եւ պտուղ բարեաց ի
Հոգ[ւ]ոյ[ն] Սրբոյ ազդեալ եւ ի լեզուս սուրբ վարդապետաց [եւ ք]աղուածոյ աստուածաշունչ գրոցս, յաղա[գս] աւգտ[ի] որդ[ւ]ոց մ[ա]րդկան
գծա[գրել ի յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց] ||(276ա) եւ ամենայն զարմից
եւ երախտաւորաց, եւ որք ողորմու[թ]իւն ու[ն]ին ի սմա յիշել առ[ա]ջ[ի]
Աստուծոյ։
1

Հիշատակագրությունը ստորին լուսանցքում է (Ցուցակ, էջ 464), (Ա. Ղ.)։
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Գրեցաւ սա ի թուին Հայոց ՉՀԱ (1322), ի Սուրբ եւ հռչակաւոր քաղաքս
Երուսաղէմ, ի [հա]նգստարանիս Հայոց, առ դրանս Սուրբ Յակոբա եւ տիեզերալոյս առաքելոյս՝ եղբաւրն Յովհաննու աւետարանչի։
Արդ, ես՝ թափուր ի գործոց բարեաց եւ լցեալ ամենայն յանցանաւք, զերեսս ի մայրն եդեալ, աղերսահայցմամբ մաղթանաւք խնդրեմ յամենեցունց,
զի ոք եւ իցէ հանդիպեսց[է] սմա տեսութեամբ կամ ընթերցմամբ, սրտի
մտաւք եւ կարեկցաբար, իբրեւ եղբաւր սիրելոյ, աղաւթից եւ յիշմամբ
ար[ժանի] արասջիք՝ զՅակոբոս քահանայ եւ զծնաւղս իւր, ընդ նմին եւ
ինձ՝ եղկելոյս՝ մեղաւոր գրչիս, որ իբրեւ զծով լցեալ եմ /// գործաւք եւ խոշորութեան եւ սղա[լանաց] /// ի սմա չլինել մեղադիր /// գրել մխիթարանք
հոգ /// եմայ տեղս, որ գր/// զիս աղ[աչեմ] ||(276բ) /// կերակուրս /// ձեր
համբերամ, զի որ եւ /// ջիք եւ լուսաւորիք յաւարտ ելանէք սուրբ գրոցս Գ
(3) ծունրդ Աստուծոյ տայք դնել եւ երիս [Տէր] ողորմեա՛ եւ թողութիւն
խնդրել յԱստուծոյ ստացողի եւ գրողի սորա [Թորոսի], զի սովոր է
Աստուած ի ձեռս այլոց այլում ողորմել, զի եւ որ կամակից լինի այսմ բանի,
կամեսցի Քրիստոս եւ իւր հոգին դասել ընդ երամս արդա[րոց։ Յիշե]սջիք
զհոգեւոր մայրն իմ զ[Թագեր որ սպա]սաւորէր ի կերակուրս մեր. զի ///
աւրհնեալ է Աստուած, որ եւ հասոյ[ց] ի յայ[ս] /// գեցի զսա:
բ
263բ Ո՜վ սուրբ հարք, աղաչեմ անմեղադիր լինել խոշորութեան գրոյս եւ
սղալանաց, զի այս էր կար մեր։
գ
Ստացող՝ Յակոբոս Արեւելցի
113բ ԶՅակոբոս էրէց Արեւելցի որ զհոգէշահ ճառաքեզ ||(114բ) գրեցի
Երուսաղէմ քաղաք Մեծի, որ ինձ ու քեզ վայ տա ի մէկտեղի եւ ոչ թէ քեզ,
ինձ՝ մեղաւորի1։
դ
270ա ԶԳէորգ վարդապետն յիշեցե՛ք ի բարին Քրիստոս եւ զստացող
սորա եւ զանարժան գրիչս եւ որ զԱմէն ասէ. ամէն։
ե
Կազմող՝ Մաթէոս
276բ Ո՜հ զմեղաւք զդատապարտեալս զկազմող սորայ՝ զՄաթէոս
զ[ե]ղկելի եւ զմեղաւոր հողս, յիշեց[էք եւ] զծնաւղն իմ, եւ Աստուած [զձեզ
յիշէ եւ] ողորմեսց[ի. ա]մէն2։

1
2

Հիշատակագրությունը թերթերի լուսանցքներում է (Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ միայն «ա» և «ե» հիշատակարաններն են (Լ. Խ., №
225, էջ 178-179), (Ա. Ղ.)։
449

ՉՀԱ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1322

404
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (226)
Երեւան 732

Ներբողեան առ ստացողն գրոյս՝
պարոն Սողոմոն ի Մկրտիչ գրչէ
ա
382ա Հաւրն երկնաւոր անսկզբնական,
Ձեւ անթերի եւ աննման,
Պատկեր յիստակ արքայական,
Լցեալ շնորհաւքն պետական,
Եւ Միածնին, որ է Հաւր Բան,
Մշակ արի եւ ըղձական,
Հոգոյն Սրբոյ ճշմարտական,
Համբար շնորհաց ես զանազան՝
Պարոն Սողոմոն՝ տիպ տենչական,
Հանգոյն տպին արարչական
Ժիր ծառայ Տեառն եւ քաջաջան,
Գործես յայգի Տեառն անխափան
Եւ անհանգիստ զաւրն ի լման
Հասնիս ի ժամն մետասան,
Ո՜, պարծանաց պարոն եւ պատուական
Եւ գլուխ եղբարց քո բանական,
Ինքն, որ գաղտնեացն է նախածան,
Ըզքեզ ընդրեաց ի մէջ մարդկան,
Բայց կամք սրտիս իմ բաղձական։
Զիս յորդորեաց ու արար հա||(383ա)ւան
Գրել բանիւ ձեզ նախերգան
Վա[յ]ելջալի ներբողական,
Յատուկ դէպ ձեզ, առանձնական,
Հրաւիրելոյտ յորդեգրութեան,
Զոր կոչեցար իսկ նախնական
Փառացն հաւր հաճոյական,
Հոգեւոր պարոն եւ սրբազան,
Եռաս հոգովն գթական,
Բազում որդիս քեզ միաբան
Ածես ի փառսն հայրական,
Այն քեզ լինի բանից պայման,
Սկիզբն աղաւթից ընդունական,
Որով աւրհնի Աստուածն Բան,
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Քեզ տա զպարգեւսն անմահական
Երրորդութեանն յանդիման։
Փառք [Սրբոյ] Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն [յաւի]տեանս. ամէն: Արդ, եղեւ աւարդ գրոյս ի թվիս ՉՀԱ (1322), ի խնդրոյ պատուական պարոնին Սողոմոնի. որք աւգտիք ի սմանէ, մեղաց թողութիւն
հայցեցէք յԱստուածոյ Սողոմոնի, եւ ծնողաց նորա. ամէն։
բ
Գրիչ՝ Մկրտիչ
342ա Աղաչեմք յիշել զստացաւղ սորա՝ զՍողոմոն։ Զնուաստ Մկրտիչ աղաչեմ յիշել, ո՜վ ընթերնաւղ, եւ խոշորութեան գրոցս ոչ մեղադիր լինել, զի կար
մեր այս էր։ Այլ որչափ պակասութիւն ունի գիրս ի տեսոյ գեղեցկութեան,
այնքան առաւելութիւն ունի բանիցդ ստուգութիւնն, զի յոյժ հաստատած է ի
բազում վարդապետաց. եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք. ամէն։
գ
Նուիրատու՝ Թադէոս եպիսկոպոս
456ա Ընկեալ ի նուաստ եպիսկոպոսէ ի Թադէոսէ, ո՜վ աստուածասէր
որդեակ Սողոմոն, զփոքր [սփ] ՞ոփանս եւ ճաշակեա՛ մեծամեծ եւ քաղցրահամ եւ անմահական պտուղք ի սմանէ, որովք յագիս ի կեանսն յաւիտենից
շնորհօքն Քրիստոսի, զիս յիշեա՛ յաղօթս։

405
ՃԱՌԸՆՏԻՐ (227)
Երեւան 7441

Գրիչ՝ Աբրահամ քահանայ
ա
1բ Տաւնաւղ աստուածահրաշ սուրբ Յայտնութեանս, որք հանդիպիք լսողութեան սուրբ ճառիս, յիշեսջիք զարժանաւոր քահանայն՝ զՅովասափ եւ
զՍարգիս քահանայ եւ զՍիմէոն կրաւնաւոր, եւ սպասաւոր Աստուածածնին
եւ զՅովաննէս, եւ զն[ն]ջեցեալսն ի Քրիստոս զհայր եւ զմայր, նաեւ զաղկաղկ բազմավէր գրիչս՝ [Աբրահամ քահանայ] 1, որ չեմ արժանի ըստ գործոց, այլ ըստ ողորմելոյ. եւ Քրիստոսի փառք։

1

Ձեռագրի ընդօրինակմանը մասնակցել են երկու գրիչ Աբրահամ և Վարդան
քահանաները։ «ա» հիշատակարանի ուղիղ անկյունների մեջ գրչի անունը ավելացրել է Լ. Խաչիկյանը (Լ. Խ., № 227, էջ 181)։ Աբրահամ գրիչը ընդօրինակել է ձեռագրի սկիբը մինչև 60բ թերթը և 292ա-ից մինչև ձեռագրի ավարտը։ «բ», «գ», «ե»
հիշատակարանները առաջին հրատարակության մեջ բացակայում են (Ա. Ղ.)։
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բ
348ա Սուրբ Կուսիս արագահաս աւգնութեամբ, Տէր, յիշեա՛ զերեւելի քահանայ զՅովասափ եւ զՍարգիս, եւ զոգնահռչակ կրաւնաւորն՝ զՍիմէոն եւ
զՅովաննէս տամբ եւ զարմեաւք եւ զսուրբ հայրն եւ զմայրն ննջեցելովք
հանդերձ նաեւ զաղկաղկ գրիչս եւ զամենայն աշխատեալսն ի նիւթս եւ
զմայր Թորոսի, որ զտախտակն շնորհեաց։ Որ զի սմա յիշատակեալս ցավակցաբար յիշեսցէ, հատուսցէ նմա Տէր վարձս ըստ արժանեաց ողորմութեան. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։
գ
407ա Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ սուրբ քահանայիցս ողորմեա՛ ստացողի սորա՝ Յովասափ քահանաի, եւ կենակցին իւրոյ՝ Մինային,
եւ զաւակաց իւրոց՝ Սարգիս քահանաի, Սիմէոնի եւ Յովանիսի եւ Առաքելին, որ ըստ կար իւր եղեւ մասնակից յիշատակիս, նաեւ ինձ՝ մեղսամակարթ գրչիս Աբրահամ քահանաի, որ զանունս ունէի եւ գործս ոչ։ Աղաչեմ
զձեզ, սուրբ հարք իմ, խնդրել յԱստուծոյ զթողութիւն մեղաց մերոց, ընդ
նմին յիշեսջիք զկենակիցն իմ՝ զՀերազանդն, եւ Տէրն ողորմած բարեխաւսութեամբ սրբոց թողցէ զյանցանս ձեր ի միւսանգամ գալստեանն, Իւրոյ, որ
է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
Կրկին աղաչեմ՝ յիշել եւ զՀայրապետ քահանայ, որ զաւրինակն շնորհե[ա]ց. եւ Նմա փառք յաւիտեան. ամէն։
դ
Գրիչ՝ Վարդան
115բ Զսրբազան քահանայն՝ զՅովասափ, եւ զպարկեշտ ամուսինն իւր եւ
զընտրեալ որդեակք նոցա՝ զՍարգիս քահանայ եւ զՍիմէոն տաճարասպասն
եւ զՅովաննէս բարշ մանուկն եւ զհամայն ազգատոհմս նոցա յիշեսջիք ի
Տէր, աղաչեմ 1։
ե
176բ Զաշխատասիրս գործաւն է զպատուելի մեծ քահանայ՝ զՅովասափ,
ծեր եւնախայ եւ զՍարգիս որդի նորա եւ զՍիմէովն՝ յաստեացս բացեա՛, եւ
զտիրուհին համեստ՝ Մինայ, զննջեցեալն ամաւք կենաց, յապա եւ՝ զԳրիգոր, հայր Յովասափա, եւ զմայր տոհմիւ զարմիւ՝ Համանա, եւ զաղկաղկ՝
Վարդան փցում մելան որդւովք սորա ի մաքրափայլ աղաւթս յիշել հայցեմ.
եւ որ յիշեն. յիշեալ լիցի[ն]։

1

Համանման բովանդակությամբ պահպանվել են բազմաթիվ հիշատակագրություններ (Լ. Խ., անդ, էջ 181, ծնթ. 1)։
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զ
439բ Թիւ քրքիս է Հայոց թիւէն ՉՀԱ (1322), ի թագաւուրութեան Լեւոնի
եւ ի կաթողիկոսութեան Կոստանդեայ։ Ես՝ Գրիգոր էրէձս ձեռամբ իմով
գտա ու գրեցի, դուք ասացէ՛ք Աստուած ողորմի. ամէն1։

406
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 7534 (տե՛ս նաեւ 1328 թ.)
(1274-1275 թթ.)

Յետագայի
Ստացող՝ Յակոբ
ա
289բ Արդ, ես՝ մեղուցեալ եւ նուաստ ծառայ Աստուծոյ՝ Յակոբս, եւ կենակիցս իմ՝ Լիտիկինս, ստացաւղք զսուրբ Աւետարանս ի հալալ արդեանց
մերոց՝ յիշատակ հոգոց մերոց զաւակ ի Սիոն եւ յընտանի յԵրուսաղէմ, եւ
եդաք զսա ի գեղ Բլրակս, զի հաստատուն պահի, զի մի ոք աղարտեալ հանցէ զսա յեկեղեցւոյն, զի եդաք զսուրբ Աւետարանս ի[ն]ձ՝ Յակոբա եւ զուգակցին իմոյ՝ Լիտիկնա յիշատակ եւ կտակ յետ մահու հաստատ, եւ մի՛ ոք
իշխեսցէ յիմոց կամ յաւտարաց ի քահանայից կամ յաշխարհայնոց, կամ յաւագաց կամ մեծամեծաց, կամ ի փոքունց, ի նուազել յընչից կամ ի չարեաց
հարկապահանճողաց իբր պատճառանաւք իմն աղքատութեան մի՛ վստահանա ձեռն արկանել ի սուրբ Աւետարանս, զի մի՛ ծախեսցի, մի՛ գրաւեսցի,
մի՛ միրաթ լիցի եւ մի այլ ինչ պատճառանաւք հանցէ զսա յեկեղ||(290ա)եցոյն այլ հանապազ լինի պատճառ ժամատեղաց եւ պտուղ Սուրբ պատարագին։ Եւ եթէ յանդգնեսցի ոք պատճառելով զպատճառս մեղաց, եւ զուխտս
զոր եդաք, խափանիչ լինիցի եւ մարդ, որ գործիցէ զայս, մի յաջողեսցի
յայսմ աշխարհի, ի միւ[սա]նկամ գալըստեան Փրկչին ամաւթալիք երեսաւք
եւ կոր գլխով առաքի ի հուրն անշէջ եւ ի տարտարոսն ահագին, եւ մասն եւ
բաժին զՅուդաին եւ զԿայենին առցէ։ Եւ առ յով որ անկանի, առանց գնոչ
լիցի եւ նա պահեսցէ զսայ հաստատուն ի տեղին յոր եդաւ, եւ ի տարոչն
պարտի մեզ Դ (4) ժամ կատարել՝ Զատկին յիրիկունն եւ զՎարդէվարին,
զԱստուածածնին, եւ զՃրագալուցին, եւ քահանա, յոր կարդայ եւ ոչ կատարէ զայս ուխտս, մեր մեղացս տէր լինի ա[ռ]աջի ատենին Քրիստոսի։ Եւ
տանուտէր, որ յայս գեղս լինի յետեւ մեր անցմանս եւ թոյլ տայ հանել
զսուրբ Աւետարանս ի Բլրակնէս, պատիժ կրեսցէ։ Արդ, սուրբ քահանայք,
1

Գրիգոր երեցի ժամանակ գոյություն ունեցող հիշատակարանը, ուր եղել է նաև
ձեռագրի գրչության ժամանակի մասին տվյալ, այժմ բացակայում է։ (Լ. Խ., անդ,
ծնթ. 4)։ Ձեռագրի վերջը թափված է, բացակայում է գլխավոր հիշատակարանը։
Գրիգոր երեցի հիշատակարանի գիրը ուշ շղագիր է։ Այս գրով նույն գրությունը կա
նաև ձեռագրի 239բ թերթի ստորին լուսանցքում (Ա. Ղ.)։
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որք ընթեռնոյք եւ կամ աւրինակէք, յիշեցէ՛ք յաղաւթս ձեր՝ զպարոն Յակովբն եւ զամուսին իւր՝ զԼիտիկին, եւ զհայրն իւր՝ Վարդան, եւ զմայր նորա՝ զՏաւնասթի, եւ զեղբայրն՝ զՇնորշահն, եւ զՏիրացուն՝ զհայրն Լիտիկնայ, եւ զմայրն՝ զՄշկահատն1եւ զքուերս ի[ւր]՝ զԱմէնտիկինն եւ զվերայփոխեալն առ Քրիստոս զհաւն իւր՝ զպարոն Ալէքսն եւ զմամն իւր՝ զՏիկինմամուկն եւ զամենայն ազգայինս իւր կենդանիս եւ զհանգուցեալս, եւ զհաւրեղբարն պարոն Յակոբու՝ զՇնոֆորն, եւ զկենակիցն իւր՝ զԽելաւքն, եւ զտղայս
իւր՝ զԽութլուն եւ զԱւտարշահն, եւ յետ մեր անցմանս մեր յիշատակ լինի եւ
Աւետարանիս ակնահաեցութիւն արնէ. որք աւգտիք, յիշեցէ՛ք ի Տէր։
բ
276ա Լուսայզարդ ձայնի յերկնից
Գոչէ բարբառ ուրախայլից
Ի հպատակն յաւիտենից
Ձայնէ թէ. Եկայք յարեւելից
Հիւսուս, հարաւ եւ յարեւմտից
Կարապետն գայ յերկնից.
Ճաճանջ լուսոյ եւ նշողից,
Արեգականն ճառագայթից,
Ի նշանել խաչին հրաշից,
Սարսել դողան ազգն հրէից
Կոծեալ դասն անհաւատից։
Յայնժամ գաղտնիք մարդկան յայտնին,
Ծածկեալ չարիք հրապարակի
Յայնժամ ձայնէ Աստուածորդի.
Եկայք որդիք իմ սիրելի,
Չարեացն հուրն պատրաստի
Բարեացն դրախտն է Ադենի,
Որք ժառանգեն յաւիտենի,
Զհայրական իւրեաց տեղի։
Զոր սրբոցն պատրաստի
Եւ երանի ում հանդիպի
Զոր եւ Պաւղոս հռչակելի,
Գրէ յիւրում նմանենի,
Թէ ակն չէ տեսել յերկրի
Եւ ունկն չէ իւր լսելի,
Ի սիրտ մարդոյ անկեալ լինի։
Զայն խո||(276բ)ստացաւ Տէրն ամենի,
Որ եւ լուեալ այսմ ի մատի՝
1

Գրված է այլ ձեռքով նախօրոք բաց թողնված տեղում (Ա. Մ.)։
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Պարոն Յակոբ հայրազատի,
Զոր կամեցաւ սայ բան բարի։
Որ է որդի սայ Վարդանի՝
Այր բարէխորհ եւ ճշմարտի,
Որ հանդիպիք այսմ տառի,
Որ յԱստուծոյ սայ կու խաւսի,
Զահեղ կենացն յորջորջի։
Որ եւ սա է դաւռն իմաստի
Որպէս զգետն Դանոբի
Որ յաշխարհի շրջայպատի,
Սա է նման չորից գետի։
Մինն է Մաթէոս մարդայդիմի
Զմարդեղութեանն նայ խաւսի,
Երկրորդն առիւծ նման ասի
Նմանելոյն Տեառն Յիսուսի,
Երրորդն եզն պատմի,
Որ է զենման պատարագի,
Վասն անառակ մարդկան ազգի,
Չորորդն արծիւ ի սոսկալի,
Որ զանճառէն սայ քարոզի
Որոտման որդի լինի,
Պատմէ զանհասն անասէլի
Եւ զկեանցս անցաւորի։
Արդ, բարեխաւս զսայ ունի
Եւ յիշատակ անուն բար,
Ի յաւիտենի։
Քրիստոս Աստուած, ի Քում միւսանգամ գալըստեանդ նորայփետուր
փառաւք զարդարեայ, զհոգի՝ Յակոբին եւ զկողակցին իւր՝ զԼիտիկնէն, որ
բազում փափաքանաւք ստացաւ զսայ յիւր հալալ յարդեանց՝ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ կենակցին։
Ստացաւ գանձս անկողոպտելի
Մարգարիտս անծախելի
Յիշատակս անջնջելի,
Ի Հայոց Մեծաց թվականի,
ՉՀ ու մեկ ամի (1322)։
Ա<ա>րդ, աղաչեմ զամենեսեան, յիշեցէ՛ք ի ժամս սոսկալի պատարագին՝ զՅակոբն եւ զԼիտիկինն։
գ
136ա Զտանուտերք տեղուս յաստուածասէր եւ զհոգեւոր պարոն՝ Յակոբն եւ զստացաւղ սուրբ Աւետարանիս եւ զՅուսէփն եւ զՎարդերեսն եւ
զՆիկիտն եւ զՍիրունն եւ զՇահերն եւ զամենիսեան, որք են յայսմ ժամա455
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նակս առաջնորդ տեղուս: Ո՜վ սուրբ քահանայք, որք ընթեռնուք կամ աւրինակէք, յիշեցէք յաղաւթս ձեր զամենիսեան զյիշատակեալքս ի սմայ եւ
դուք՝ յիշողքդ յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ:
դ
Գրիչ՝ Սարգիս քահանայ
87ա Քրիստոս Աստուած, բարեխաւսութեամբ սրբոհոյ Մաւր Քո եւ սուրբ
Յարութեանս ընկալ զաղաչանս ծառայիս Քո՝ Յակոբուս, եւ տո՛ւր վարձս
կենակցին իւրոյ՝ Լիտիկնայ: Եւ դուք՝ ժողովուրդք, որք հանդիպիք յայսմ
աւուր Յարութեան, մի՛ ձանձրանաք միով Տէր ողորմիայիւ յիշել զպատուական հայրն՝ զպարոն Յակոբն, եւ զուկակիցն իւր՝ զԼիտիկին, զծնողսն իւրեանց՝ Վարդան եւ զՏաւնասթին, եւ մայրն Լիտիկնա՝ զՄշկահատն, եւ
զհայրն՝ զՏիրացուն եւ փեսայն իւր՝ զԱստուածատուրն, եւ զքուերսն իւր եւ
զամենայնն: Որոց եւ դուք ընդ սոցին յիշատակեալք լիջիք ի Քրիստոս Յիսուս
ի Տէր մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Նաեւ՝ զգծողս Սարգիս քահանա զսակաւ գրուս յիշեցէ՛ք ի Տէր եւ խոշորութեան եւ սղալանացս մի՛ մեղադրէք, զի միտքս շմոր էր եւ տեղիս ղալապա. եւ Քրիստոս զձեզ յիշէ յԻւրում
գալստեանն. ամէն եւ ամէն: Ի թվ[ին] ՉՀԲ (1323) գրեցաւ յիշատակս. յայսմ
ամի, որ Կարնոյ եպիսկոպոսն կատարեցաւ:

407
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 6332, Ղ. Փիրղալեմեան,Նշխարք, 82, էջ 52
(Թէքիրդաղու Սուրբ Խաչ եկեղեցի)

Փառք... ի դառն ժամանակիս գրեցաւ, յոր նեղիմք յանգիտաց եւ յարտաքին չար գազանաց։ Էր թիւ տումարի Հայոց ՉՀԱ (1322)1։

1

Ղ. Փիրղալեմյանը գրում է. «Աւետարան անծանօթ գրչէ» (Ա. Մ.)։
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408
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (228)
Երեւան 6289

Ստացող՝ Եսայի Նչեցի
Վայր՝ [Գլաձոր]
ա
283ա Ըստ ընթացից հոլովման լուսապատարն Արաւսեկի, որ ժողովէ
բարդէ զժամանակ բոլոր եղանակաց գոյից, շնչականաց եւ անշնչից, ՉՀԲ
Յաբեթեանս տումարի (1323), յաշխարհակալութիւն մեծ ինքնակալ խանին
Պուսաիտ կոչեցեալ, ի թագաւուրութեանն Հայոց Ղեւոնի՝ նստեալ ի գահն
Կիլիկեցոց, եւ Տանն Վրաց||(283բ) եւ Մեծաց Հայոց թագաւոր Գաւրգի, եւ
յաւուրս տէրութեան մեծ իշխանաց իշխանին Տանս Սիւնեաց Բուրթէլի՝ ամենաբարեպաշտի եւ քաջի եւ միշտ յաղթողի։ Արդ, յայսմ ժամանակի ես՝
նուաստ Եսայի կր[տ]սեր բանասիրաց եւ յետին վարժապետաց, ցանկացող
եղէ աստուածաբան եւ աւետաբեր աւետարանական տառիցս, ետու գրել
զսա ի լրումն փափագանաց իմոց, եւ ընձայեցի զսա [/// 1 ք]աւութեան իմոյ
մեղուցեալ անձիս եւ յիշատակ բարեաց վարդապետին իմոյ՝ Ներսիսի մեծ
եւ քաջ [հ]ռետորի եւ աստուածախաւս վարժապետի, եւ ոք ըստ՝ մարմնւոյ
ծնան զմեզ եւ սնուցին, եւ այլ ամենայն երախտաւորաց, մանաւանդ աշակերտեալ մանկանցս, զոր ծնաք բանին երկամբք, որ դեգերին ի կրթութիւն
տեսական եւ գործնական իմաստից եւ ամենայն աստուածաշունչ տառից,
բոլոր կենցաղական հոգոց բարեաւ մնալ ասացեալք։
Բայց տեղի գրութեան սորա եղեւ ի գաւառիս ||(284ա) Սիւնեաց, ի նեղ եւ
յանձուկ աւթեվանիս։ Իսկ յիշխանութիւն եւ ի տէրութիւն վերոյգրեալ մեծ
իշխանաց իշխանին եւ յաղթող սպայապետին՝ Բուրթէլին, եւ երկու արեգակնանման, գեղեցկագեղ հարազատ զաւակացն իւրոց՝ Պեշքենայ եւ Իւանէի, նաեւ ամենայն գովութեամբ բարգաւաճեալ ամէնաւրհնեալ ամուսնւոյ
իւրո՝ Վախախին, որք են յարանց եւ ի կանանց ազգ ընտրեալ եւ գովեալ, լի
հաւատովք եւ կատարեալք ամենայն գործովք առաքինութեան, ի ձեռն
որոց յոլով շինութիւն եւ խաղաղութիւն գործեցաւ մեզ եւ ամենայն եկեղեցեաց Քրիստոսի, ըստ որում հայցեմք ի Ստեղծողէն բնաւից՝ բարձր եւ հաստատուն առնել զաթոռ իշխանութեան սոցա, իբրեւ զաւուրս երկնից եւ վերա երկրի, զի կացցեն մնասցեն ընդ արեւու յառաջ քան զլուսին յազգէ մինչեւ յազգ, զարմաւք եւ զաւակաւք իւրեանց, որք ի հասարակախնամ բա1

Ստացող եկեղեցու կամ վանքի անունը քերված է, (Լ. Խ., № 228, էջ 182, ծնթ. 1)։
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րեաց սոցա ընդ ամենեսեան եւ մեք մեր աշակերտաւք բազում եւ անթիւ
գութս բարեաց գտաք ի սոցանէ, որ զաւտարութիւնս մեր ժողովեցին, եւ ընկալան զմեզ ոչ իբրեւ զաւտար, այլ իբրեւ յինքեանց հարազատ||(284բ)
ծնեալ մանկունս, գթով եւ սիրով զմեր ստահակութիւնս ընկալան։ Ըստ
որում արթուն ակն ամենահայեաց ի նոսա հայեսցի, եւ վարձահատոյցն
Քրիստոս հատուսցէ նոցա եւ զաւակաց իւրեանց կրկին կենաւք եւ երկու
աշխարհաւք զամենայն փառս եւ զմեծութիւն, այլեւ երկարութիւն կենաց,
առանց ցաւոց եւ տրտմութեան տացէ նոցա Տէր։
Դարձեալ յեռեալ հիւսեսցի ընդ յիշատակեալսս ամենայն բարի յիշման
արժանաւորն, արհիական վերատեսուչ այսմ նահանգի, որ է ազն սորին1,
ըստ մարմնոյ, վարժն յիմաստս եւ վսամն ի գիտունս՝ տէր Յովհաննէս մականուն Աւրպէլ մետրապաւլիտ եւ այցելու Սիւնեաց երկոտասան գաւազանաց, մանաւանդ իմաստութեամբ եւ ուղղափառութեամբ ամենայն աշխահի,
որ է մեր սիրելի որդի ըստ փրկագործ երկանց Բանին ծնընդեան։ Այլեւ
զնորին արեանառու մերձաւոր եւ սնունդ, ամենամաքուր՝ տէր Ստեփաննոս
մականուն Տարսայիճ, որ է եւ նա մեր որդի ի Բանէ ծնեալ, մանուկ տիաւք
առեալ զաշտիճան արհեպիսկոպոսութեան, զոր Տէր Աստուած կառուսցէ
զսոսա երկար ամանակս ի գլուխս եկեղեցւոյ Իւրոյ, ||(285ա) յորոց եւ մեք
բազում գութս եւ խնամս տեսաք եւ վայելեցաք ի սոցանէ, ըստ որում եղիցին սոքա ըստ Աւետարանիս եւ յանմոռաց յիշատակն Քրիստոսի արձանագրեալք։
Յետ ամենեցուն եւ զիս՝ զամենամեղ անձն Եսայի, յիշեսջիք ծնօղաւք եւ
վարդապետաւք յողորմութիւնն Աստուծոյ, եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ յայժմուս եւ յապագային եւ յանսպառ յաւիտենին. զամէնն եւ զեղիցին
ասասցեն հրեշտակք եւ սուրբք ամենայն։
բ
Գրիչ՝ Թորոս [Տարօնացի]
112բ Զապիկար գրիչ՝ Թորոս յիշեա՛ ի Տէր Յիսուս Քրիստոս2։
գ
225բ Զմեծ րաբունապետն Եսայիաս եւ զծնաւղսն իւր յիշեցէ՛ք ի Տէր Յիսուս Քրիստոս եւ զծրող Թորոս եւ զծնաւղսն իմ։
դ
Ծաղկող՝ Թորոս Տարօնացի
285ա Եւս եւ՝ զանարժան Թորոս ի Տարօնոյ, [ի] քաղաքէ Մշոյ. եւ
զծնօղսն իւր յիշեցէ՛ք ի Տէր Յիսուս Քրիստոս, որ բազում աշխատեցաւ ի
խորան, ի ծաղիկ, ի գլխագիր։
1
2

Իմա` Բուրթելի (Լ. Խ., անդ, էջ 183, ծնթ. 1)։
Գրված է պայծառակերպության տերունական նկարի տակ։ Ավետարանի գրիչն ու
ծաղկողը նշանավոր Թորոս Տարոնացին է (Ա. Ղ.)։
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ե
90ա ԶՏիրացու աշակերտ եւ սպասաւոր բանի յիշեցէ՛ք ամենայն սրտի
մտաւք, հանդերձ ծնողաւք, որ զմագաղաթս գնեաց, եւ զկարմիր ոսկին շատ
բաժին ընձաեաց1։

409
ՃԱՇՈՑ (229)
Երեւան 4514

Գրիչ՝ Ներսէս դպիր
Վայր՝ Ապահունեաց գաւառ,
Գումբայթ գիւղ
ա
407ա Փառք անբաժանելի եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն եւ
միաստուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, յամենայն սրբոց եւ
յամենայն արարածոց, իմանալեաց եւ ի սգալեաց ի հրեշտակաց եւ ի մարդկանէ։
Աւարտեցաւ քրիստոսահիմն եւ առաքելախաւս, մարգարէաշէն հոգիաբուխ այս տառ ի թուաբերութիւն Հայկազեան սեռիս տումարի ՉՀԲ (1323),
ի հայրա[պետութիւն] Հայոց տեառն Կոստանդեա, ի թագ[աւորութիւն] Հայոց աստուածասէր եւ բարեպաշտին Լեւոնի, յաշխարհակալութիւն մեծ ղանին Պուսայիտին, ի հոյակապ եւ ի նշանաւոր գաւառիս Ապահունեաց, որ
կոչի Մանծկերտ, ի գեաւղս, որ անուամբ կոչի Գումբայթ, ընդ հովանեաւ
Սրբոյ Աստուածածնին եւ Սրբոյն Դանիէլի, ի գաւառիս Ապահունեաց, որ ունի յինքեան զմեծահրաշ եւ զհռչակաւոր ուխտն՝ զդիր եւ զշիրիմ գերեզմանի սրբոյն Դանիէլի եդեալ եւ հիմնացեալ, ձեռամբ յոգնամեղի եւ մեղսամակարթ, փցուն եւ անարհեստ գրչի՝ Ներսեսի, մեղապարտ եւ եղկելի դըպրի, ի
խնդրոյ սրբասնունդ եւ արի եւ երջանիկ հանճարեղի եւ ամենայն իմաստասիրութեամբ զարդարեալ շնորհալից քահանայի Տէրտերի, յիշատակ իւր եւ
ծնողաց իւրոց։ Քանզի որք մեծութեան ընչից ըղձանան ոչինչ աշխատութիւն զմտաւ ածեն յայլմէ յայլ անցանել գաւառս հեռագնաց ուղաւորութեամբ, որպէսզի զշահն աճեցուցանել մարթասցեն։ Նաեւ ընդ համատարած
ծովուն ծըփանս նաւարկեալք, որք բարկացայտ ալեաւքն լեռնացեալ կոհակաձեւ դաշտանան անդընդապըտոյտ խորոցն բքացեալ կուտիցն մետ առ
մետ ալեացն ահ պակուցող տեսաւղացն արկանելով, իսկ արիացեալքն
ստորիջիցն ի խիխս խոռոջիցն ի խորս խաւարային ձորոցն համարձակին ի
1

Ձեռագրում կան նաև հետագա ստացողների և կազմող Իբրիանոսի (1522 թ.) սակավարժեք հիշատակարանները (Լ. Խ., անդ, էջ 183, ծնթ. 2)։
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քառաժեռս դժուարամուտ տեղացն ի խնդիր ականցն զանազանելոց լաւ
համարելով զմահ անձանաց, քան ունայն ձեռաւք զվատացն ժառանկել զանուն։ Եւ այլք ըստ քրէական արուեստին հալոցաւք հնոցաց զոսկոյն գիւտ
արուեստաւոր ելով զանաւթն պատուական։ Ըստ նմին աւրինակի սրբասէր
քահանայ՝ Տէրտէր ի խնդիր ելեալ ||(407բ)այսմ հոգիանորոգ լուսերանկ
ծաղկաւետ, վարդափթիթ անուշահոտ բուրաստանիս ստացաւ զշար մարգարտեա եւ զանատիկ մեծութիւն գանծս աստուածային զպայծառութիւն
Սրբոյ եկեղեցոյ, յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց եւ եղբարց եւ ի վայելումն
դեռաբույս մանկանց իւրոց իմաստնոց եւ հանճարեղաց։
Արդ, աղաչեմ զամէնեսին, որք հանդիպիք սմա, յիշեսջիք ի Քրիստոս՝
զՏէրտէր քահանայ, եւ զհայր իւր՝ զՄարտիրոս, եւ զմայր իւր՝ զՏիկնաց, եւ
զամուսին իւր՝ զԽուանդն, եւ զեղբարսն իւր՝ զԽաչատուրն եւ զամուսին իւր՝
զՏիրոցն, զԱստուածատուրն եւ զամուսին իւր՝ զԹիմայն, զՔրիստոսատուրն
եւ զամուսին իւր՝ զԹուխիկն, զԽաչհանէսն եւ զամուսին իւր՝ զՇնոհվորն,
զՎարդանն եւ զամուսին իւր՝ զԱրզուն, եւ զծնողսն իւրեանց եւ զսրբասնունդ որդիսն իւրեանց՝ զԱկոբն զԱմիրշահն, զԱմիրպէկն, զՄարտիրոսն,
զԽոցադեղն, զՍիրմայն եւ զՈւսլունն, ընդ նոսին եւ զեղկելի գրիչ եւ
զծնողսն իմ եւ զեղբարսն։ Եւ որ զմեզ յիշէ, եւ ինքն յիշեալ լիցի ի Քրիստոս
Յիսուս, ի Տէր մեր. որում փառք յաւիտեանս. ամէն։
բ
Յետագայի
Ստացող՝ Տուրքիկ վաճառական
162ա Ո՜վ հսկողք արթնութեան եւ մարմնաւոր հրեշտակք, սուրբ եւ անբիծ քահանայք եւ ռամիկք եւ մանկունք մաւրն մերոյ Սիոնի, որք արբէք
յաստուածաբուխ անձրեւէս եւ լիանայք ի հայրական գանձարանէս, յիշեսջիք ի սուրբ եւ ի մաքուր յաղաւթս ձեր զհաւատարիմ ծառայն Աստուծոյ՝
զՏուրքիկ զիմաստուն վաճառականն, որ վաճառեաց զերկրաւորս եւ էառ
զերկնայինսն, ետուր զարծաթն ախտալի եւ զապականեալն եւ էառ զԱստուածն երկնի եւ երկրի՝ հանդերձ աստուածախաւս մարգարէիւք եւ առաքելովքն ըստ հրամանին Աստուծոյ, որ գոչեաց ահաւոր ձայնիւն, թէ. Արարէք ձեզ քսակ առանց հնանալոյ, գանձ անպակաս յերկինս, որ ոչ ցեց եւ ուտիչք ապականեն եւ ոչ գողք ական հատանեն եւ կամ գողանան։
Արդ, պարտ, է զայսպիսի այրս յիշման արժանի առնել, զի ձեռն սուրբ եւ
անմահ պատարագին հասցէ հատուցումն իւր յինքեան եւ ի ծնաւղսն իւր՝
յԱռաքել, եւ ի Մարգարիտ, եւ յայլ ամենայն կենդանիսն եւ ի ննջեցեալսն,
ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշելոցս ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
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ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ ԵՒ ՊԱՏՃԱՌՔ
Երուսաղէմ 318, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Բ, էջ 177-179

Գրիչ՝ Նիկաւլ
Վայր՝ Եկեղեցեաց գաւառ, յանապատիս
մերձ Սրբոյ գերեզմանին Լուսաւորչի
ա
293ա Զստացող գրոցս՝ զՅովանէս, եւ զմեղապարտ գծողս՝ զՆիկաւլ, եւ
զծնաւղսն իմ յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ, նոյն եւ ձեզ լիցի. ամէն1։
բ
Ստացող՝ Յովանէս կրաւնաւոր
1158բ Փառք փառաց, փրկողին տիեզերաց Քրիստոսի Աստուծոյ յուսոյն
մերոյ, որ ի կամս բարերարութեան Իւրոյ՝ ի բարեսիրութիւն ամենայն ումեք
առաջնորդէ, եւ զսէր աստուածային յամենայն սիրտ արկանէ, եւ ըստ
աստուածային սիրոյն ի գործս բարեաց առհասարակ առաջնորդէ։ Զոր եւ
ինձ՝ մեղուցեալ անձիս՝ Յովանիսի բանի սպասաւորի, զիւրական բարիքն
առատապէս պարգեւեալ, եւ զտարփումն աստուածային տառիցն ի սիրտ իմ
արկեալ, եւ տկարացեալ հոգոյս զազդողական դեղն պատրաստեալ, եւ խաւարեալ մտացս զլուսեղէն պաւղոտայն բացեալ, եւ ինք ճանապարհ կենաց
յայտնեալ, եւ ինձ մոլորելոյս է առաջնորդեալ. անյարկ հոգոյս եւ [ան] ՞ապաւէն մտացս ապաւէն զաստուածային մատեանսն է ցուցեալ, եւ սանդուխտ վերելից դիւրական հովուացն զկանոնսն է ինձ կանոնեալ, եւ նեղ եւ
անձուկ ճանապարհաւ յաւիտենական կեանսն սահմանեալ։
Եւ ես վերջացեալ կենաւքս յիմարական բաժակաւ արբեալ, եւ ինձ անդեղա կենաց զհոգոյն երգն ստացեալ, եւ երգարանաց հոգոյն բանին եմ ես
ցանկացեալ, եւ սէր ի նոսա կալեալ, եւ նոցին բանիւք զըմալեալ, թէպէտ եւ
գործնական բարոյն եմ ես պակասեալ, բայց ուսումնականին սէրն ոչ դադարեալ։ Որ եւ զտառս հայրապետագումար բանիցն եւ զիմաստայեղձ
կտակս ստացա ինձ։
Որ եւ գրեցաւ ի թուականիս Հայկազ[ե]ան տումարիս, ի ՉՀԲ (1323), ի
հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ, ոչ այնմ որ յաղագս ջրոյ խախտեաց զազգս եւ զաւանդեալս հարցն յետկուս պատառեաց, այլ փոխանորդի նորին որ անուանակից էր նմա։ Այլ սա բուռն էհար զուղղափառ դաւա1

Նման հիշատակագրություններ ձեռագրում կրկնվում են մի քանի էջերում (Ցուցակ,
էջ 179, ծնթ.), (Ա. Ղ.)։
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նութեան, եւ յառաջին ամի իւրում ընթացաւ յԵգիպտոս խաղաղութեան
աղագաւ մշակելով զմեր փրկութիւն։ Եւ ի թագաւորութիւն Լեւոնի՝ որդոյ Ոշնի. եւ թէպէտ տղայ էր հասակաւ, այլ սիրող էր ուղղափառութեան։ Եւ ի վերադիտողութեան գաւառիս Եկեղեցեաց տեառն Սարգսի, ոչ առաջնոյ այլ վերջնոյ։
Գրեցաւ յանապատս մերձ Սրբոյ դամբարանի Լուսաւորչին մերոյ հաւրն
հաւատոյ սրբոյն Գրիգորի, ընդ հովանեաւ Սրբոյ տաճարացս Աստուածածնիս եւ Սրբոյ Կարապետիս եւ Սրբոյն Մինասայ, եւ այլ սրբոց տաճարացս որ
ի ձորակս յայս հաստատեալ են ապաւէն մեզ։ Ստացա ի վայելումն ինձ եւ
հետեւողաց բանի եւ ամենայն մանկանց եկեղեցոյ։
Զոր եւ յերես անկեալ աղաչեմ զպատահաւղք այսմ տառիս, որք ընթեռնուք եւ կամ գաղափարէք, զիս՝ զմեղուցեալ ծառայս զՅովանէս եւ զանարժանս յամենայնի որ միայն անուամբ կրաւնաւոր եւ բանի սպասաւոր
անուանեալ եւ գործով յամենայնի վերջացեալ եմ։ Յիշեցէ՛ք լի սրտիւ եւ կատարեալ հաւատով զիս, եւ զծնաւղսն իմ զփոխացեալսն ի Քրիստոս, եւ զամենայն երախտաւորք տառիս, որք աւգնական եղեն ի յամենայն պէտս սորա, նոցա մեղաց թողութիւն խնդրեցէք, եւ բարձաւղն ամենայն մեղաց թողցէ զամենայն յանցաս նոցա եւ զձերն, զի յոյժ աղքատ էի հոգով եւ մարմնով
եւ զի Ինքն աւգնաւղն ամենայնի եւ փոխարինաւղն ամենայն բարեաց աւգնեսցէ նոցա եւ փոխարինեսցէ նոցա միոյն Ճ (100) ապատիկ, եւ ի հանդերձելումն զՌ (1000) աւորն շնորհեսցէ։ Իսկ յանուանէ վասն այն ոչ գրեցի, զի
մի փառասիրական ախտն եւ մեծամտական անվարձ զնոսա հանցէ եւ աստէն փոխարէն լինիցի նոցա. այլ աննախանձ տուողին յանձնեցից զնոսա որ
բարիքն անհնանալի եւ տուրքն անպակասելի եւ տուողին փառք յաւիտեանս։
Նոյնպէս եւ՝ զՄխիթար վարդապետն, որ զաւրինակն շնորհեաց յիշեցէ՛ք
ծնաւղօք եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք։ Եւ դարձեալ աղաչեմ՝ ՝ զՆիկաւլ
զտառատպաւղ բանիս եւ զծնաւղսն իւր յիշեցէ՛ք յաստուածախաւս աւղաւթս ձեր եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք, եւ Աստուած յիշողացդ զնոյն
պարգեւեսցէ, զի ծնաւղք սորա մեզ բազում եղբայրութիւն եւ քուրութիւն
ցուցին, եւ յամենայն պէտս մեր աւգնական եղեն մինչ զմանուկս զայս
ետուն ի ձեռս իմ որպէս զորդի հոգեւոր։ Իսկ սա թէպէտ տըհաս գոլով
գրչական արհեստիս, այլ յաւժարական կամաւք մոռացաւ զկար մարմնոյ իւրոյ, զտկարութիւն իւր։ Իսկ Հոգին Սուրբ որ զաւրացնաւղն է ամենայն հասակի, կարաւղացոյց զսա հասանել յաւարտ տառիս, եւ քան զգանձ բազում
գտանել զգիրս զայս մեծ իւր համարեցաւ եւ յիշատակ անձին իւրոյ եւ
ծնաւղաց, զոր եւ Տէր կատարեսցէ։ Բայց դուք՝ ո՚վ իմաստուն ընթերցաւղք
մի՛ արհամարհէք զթերութիւն գրի եւ զբանի, այլ ուղղեցէք որչափ կար ձեր
իցէ, զի առաջին գիր էր, եւ կար սորա այս էր։
Եւ զՍիմէոն եւ զՅոհանէս զնորակերտ քահանայք, որ բազում աւգնական
եղեն ինձ ի կոկել թղթիս եւ յերթեւեկութիւն վասն պիտոյից մերոց, յիշեցէ՛ք
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ծնաւղիւք եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցէք, եւ Աստուած զյիշողացդ եւ զծնաւղաց ձերոց զյանցանսն թողցէ. կատարաւղին ամենայն խնդրուածոց Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ փառք, պատիւ եւ գոհութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
գ
Գրիչ՝ Ներսէս Կելընցի
950 Զմեղսաներկ անձն եւ զդրժող ուխտի կրանաւորութեան զՆերսէս
Կելընցիս յիշեա՛ հառաչախոր, ո՜վ խոհեմ պատահող ասելով. թող ըզյանցանս Ներս[էսի], որ սակաւս գրեցի եւ դուք յիշ[եալ] լիջիք1։
դ
Գրիչ՝ Կարապետ
1070ա Փառք քեզ քննիչ խորոց, յայտնիչ խորհրդոց, տուող շնորհից,
բաշխող իմաստից։ Զհանդիպեալսդ վերծանութեամբ ներհունակի իմաստիցս հնգեկին մասանց Բացահայտութեանց զցաւալից անձս եւ զկորստեան
վիճակեան հոգիս զԿար[աետ], ի Տէր յիշել աղաչեմ։

411
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ՃԱՌԻՑ ԵՒ ՄԵԿՆՈՒԹԵԱՆՑ (230)
Երեւան 4086

Ստացող՝ Պաւղոս աբեղայ
ա
188բ Ի թուականին Հայոց ՉՀԲ (1323), ես՝ նուաստս Պաւղոս աբեղայս,
որ ցանկայի տեսանել եւ լսել աստուածային Յայտնութիւնս Յոհաննու, եւ
Աստուած լցոյց զփափաքանս իմ ի ձեռաց եղբաւր մերոյ՝ Գրիգորի քահանայի։ Եւ ես ետու գրել զսայ յարդար վաստակոց իմոց ի յիշատակ ինձ եւ
ծնաւղաց իմոց՝ Յոհաննէսի քահանայի, ||(189ա) եւ մաւր մերոյ, հանգուցելոց ի Քրիստոս եւ եղբարց իմոց՝ Վահան քահանայի եւ Սարգսի եւ Գրիգորի
մեղուցեալ քահանայի՝ գրողի սորայ։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որ կարդայք եւ լսէք կամ աւրինակէք զսայ,
մեղաց մերոց թողութիւն խնդրեցէք յԱստուծոյ, եւ ծնաւղաց եւ եղբարցն
մերոց, եւ Աստուած զձեր մեղքն ջնջէ, եւ զլսողացն, եւ որ Ամէն ասէ եւ զինչ
դուք մեզ ասէք եւ խնդրէք յԱստուծոյ, Աստուած ի ձեզ կատարէ եւ ապայ ի
մեզ. եւ Քրիստոսի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն։
բ
213բ Քրիստոս ճշմարիտ Աստուծ, բարէխաւսութեամբ սուրբ եւ փառա1

Հիշատակագրությունը ստորին լուսանցքում է և հրատարակվել է առանց էջահամարի (Ցուցակ, էջ 179, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։
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ւորեալ զԳէորգայ զաւրավարիս ողորմեայ ծառային Քո՝ Պաւղոսի կրաւնաւոր քահանայի եւ ծնողաց իւրոց եւ եղբարց իւրոց, որ զսայ ի չքաւորութենէ
իւրմէ ետ գրել՝ յիշատակ իւր. եւ որք կարդայք կամ աւրինակէք, մեղաց թողութիւնն խնդրեցէք, եւ Աստուած զձեր մեղքն թողցէ. ամէն։ [Քրիստոս]
Աստուած ողորմեա՛ գրողի ճառիս եւ թող զմեղս իւր։ Թվ[ին] ՉՀԲ (1323)1։
գ
Հեղինակ ճառի՝ Ստեփանոս Վահկայցի
Վայր՝ [Կիլիկիա]
98բ Ո՜վ, պատուական հովիւ քաջ բանաւոր հաւտի քրիստոսահանգէտ
քաղցր եւ բարի, որ նմանապէս սրբոց առաքելոցն ընդ ամենայն ոլորտս
տիեզերաց քարոզեցեր զԲանն կենաց եւ լուսաւորեցեր զամենեսեան անլուծալի լուսով եւ ի Քրիստոս Աստուած միացուցեր շնորհաւք ամենասուրբ Հոգոյն եւ զորդիսն սատանայի Որդիս Աստուծոյ արարեր եւ ժառանգակից
Քրիստոսի ամենասուրբ աւազանաւն||(99ա) եւ աստուածահրաշ սրբազան
հոգիաներկ սուրբ միւռոնիւն աւծութեամբ յանուն Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն
Սրբոյ, Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝ ամենակալի, անմահի,
անեղի եւ Արարչի եւ այսպիսի ամենասուրբ իւղովս եւ դաւանութեամբս
հաստատեցեր զեկեղեցիս Հայաստանեաց ի վերա առաքելական վիմի ի մի
Տէր, Յիսուս Քրիստոս, Որդին Աստուծոյ։ Զոր եւ դրունք դժոխոց ո՛չ յաղթահարեցին եւ ո՛չ կարեն յաղթահարել յաւիտեան։ Այսպիսի ամենասուրբ հաւատովս պահեա՛ զամենեսեան եւ զմեզ՝ զանպիտան ծառայքս, մինչ ի վերջին աւր կատարման մերոյ եւ ի յարութեան համաւրէն մանկանց եկեղեցոյ
սրբոյ Քո ել ընդառաջ սիրով, եւ գրկեա համբուրիւ եւ փարատեա՛ զմէգ մեղաց տեսակաց, զոր բանսարկուին պատրանաւք մեղուցեալ եմք, եւ քաւեա՛
աստուածայնապէս, եւ ասա առաջի Տեառն Փրկչին բոլորեցունց. Ահաւասիկ
ես եւ մանկունք իմ, զորս ետուրն ինձ՝ զարեամբ գնեալքս Քո. ընդ որս եւ
զԱւշին՝ ծնողաւք իւրովք եւ զարմիւք, եւ զծառայս մեղապարտ՝ զՍտեփանս
Վահկայցի, որ ձեռամբ իմով շարեցի զՃառս ներբողական սուրբ Լուսաւորչիդ մերոյ։ ||(99բ) Աղաչեմք հողամած երեսաւք զաստուածատիպ սուրբ
հայրդ հանուրց զմեծդ Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստանեայց, զի ճշգրտիւ
առնուցումք զոր հայցեցաքն ի ձէնջ ընդ առաջ ելանել մեզ աստուածայնապէս ըստ անառակ որդոյն եւ խրախացուցանել զմեզ եւ զամենեսեան եւ ի
վերա յուսոյ բարձեալ ըստ մոլորեալ ոչխարին տարացուցի եւ պսակել եւ
հարսնացուցանել Փրկչին արարածոց եւ փեսային Քրիստոսի Յիսուսի
Տեառն մերոյ, որում փառք, պատիւ եւ զաւրութիւն, գոհաբանութեամբ հանդերձ եւ երկրպագութիւն յաւիտեանս. ամէն։
1

Այս հիշատակարանը առաջին հրատարակության մեջ բացակայում է (Լ. Խ., № 230,
էջ 185), (Ա. Ղ.)։
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Ո՜վ գերահրաշ ընթերցողք եւ վերծանողք եւ մտառուք, որք եւ լսէքդ
զբազմաչարչար առաքինութիւնս սրբոյս, հաղորդակից լերուք չարչարանաց
սորա, զի եւ անճառ փառացն նորա կցորդակիցք լիջիք եւ բոլորով հաւատով ի սուրբ սրտէ թողութիւն մեղաց եւ հանգիստ յաւիտենից խնդրեցէք ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ եւ ի Հաւրէ եւ ի Հոգոյ Նորին եւ ի սուրբ վկայէս Քրիստոսի Աստուծոյ, զի հաշտեսցի ընդ վերագրեալքս ընդ Աւշին եւ ծնողս նորա
եւ ընդ Ստեփանոս գրիչ եւ ընդ ծնողս նորա, զի եւ դուք արժանաւորիք
այսմ բարութեանցս որ ի Քրիստոս Յիսուս. ամէն։
դ
58ա Զպարոն Աւշին, որդի պարոն Թաւտաւրէի, որ ստացաւ զաստուածային զգանձս զայս ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ հոգոյ իւրոյ, եւ
ծնողաց նորին, եւ ամենայն զարմից նոցա, որոց յիշատակն աւրհնութեամբ
եղիցի, եւ դուք՝ մանկունք սուրբ եկեղեցոյ, յիշեցէ՛ք ի բարի, ի Քրիստոս Աստուած մեր1։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ (231)
Վիեննա 342, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 789-790

Գրիչ՝ Վարդան վարդապետ
Վայր՝ Ակներ
318բ-320բ Փառք...: Որում փափագմամբ սիրով եւ ջերմն հաւատով
սրբասնունդ եւ կուսակրաւն քահանայ Յոհաննէս ցանկայր ստանալ զսուրբ
եւ զաստուածային գանձս անկողոպտելի ի բարգաւաճանս եւ ի մխիթարութիւն անձին իւրոյ։ Իսկ մեր տեսեալ զբարի յաւժարութիւն կամաց նորին,
կամեցաք եւ մեք վասն սիրոյն Քրիստոսի տալ նմա գրով զսուրբ Աւետարանս, որպէսզի յընթեռնուլն զսա թողութիւն մեղաց հայցեսցէ ի նոյն ինքն
ի Քրիստոսէ մեզ եւ ծնողաց մերոց: Յաղագս որոյ զանկարութիւն մարմնոյ
մոռացաք եւ մեծաւ աշխատութեամբ գրեցաք զսա կարողութեամբ եւ շնորհիւն Աստուծոյ նաեւ ձեռնտուութեամբ նորին Յոհաննիսի, որում Քրիստոս
Աստուած վայելել տացէ զսա հոգով եւ մարմնով ի յիշատակ իւր եւ ծնողաց
իւրոց։
Արդ, աղաչեմ զընթերցողքս սուրբ տառիս անմեղադիր լինել խոշորութեան եւ սղալանաց գրիս, վասն զի կար մեր այս չափ էր, այլեւ ողորմութիւն հայցեցէք յողորմածէն Աստուծոյ, որք պատահէք եւ կամ աւրինակէք,
1

«գ» եւ «դ» հիշատակարանները գրված պետք է լինեն 1323 թ.-ից առաջ, և,
հավանորեն, ընդօրինակված են այստեղ նախագաղափար ձեռագրից (Լ. Խ., անդ,
էջ 185, ծնթ. 1)։
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նախ Յոհ[աննէս] քահ[անային] եւ ծնողաց նորին եւ ինձ՝ մեղաւորիս Վարդանա, նուաստ եւ տրուպ վարդապետի, որ զգիրս գրեցի եւ ծնողաց մերոց,
եւ յիշողք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է աւրհնեալ յաւիտեան. ամէն։
Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի լաւ եւ ի յընտիր աւրինակէ, ի գերահռչակ
անապատիս, որ կոչի Ակներ, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին եւ աստուածընկալ նշանացն եւ այլ բազմահոյլ նշխարաց սրբոց, եւ երջանիկ միեղէն եղբայրութեանս, որք սիրով ընկալան մեզ եւ աւժանդակ եղեն գործառնութեանս, որոց վարձատրեսցէ նոցա Տէր, եւս առաւել հեզահոգի եւ յոյժ
բարեմիտ ճգնասգեսդ կրաւնաւորն՝ Հայրապետ մառնպանն ձեռնտու եղեւ
գրութեան սորա, որոյ Քրիստոս իւր լիցի ձեռնտու։
Ո՜վ սուրբ եղբարք, յիշեսջիք եւ զհարազատ եղբայրն իմ՝ զԲարսեղ եւ
զբարի դրացինն մեր՝ զՄխիթար, եւ Աստուած զձեզ յԻւր բարին յիշէ։
Եղեւ գրութիւն սորա ի թուին Հայոց ՉՀԲ (1323)։ Յայսմ ամի էջ խանն
Խազան բազում եւ անթիւ զաւրաւք յաշխար[հ]ն, որ կոչի Շամբ, զի սոքաւք
հատուսցէ Աստուած զչար[ի]ս իսմայելացոցն ի գլուխ իւրեանց առնուլ
զվրէժ սրբութեան իւրոյ։
Ո՜վ եղբայր եւ սիրելի մեր Յոհաննէս, ընկալ սիրով զաշխատւթիւնս մեր
եւ աղաւթս արա վասն մեր, եւ անմեղադիր լեր խոշորութեան եւ սղալանաց,
զի ծածկագէտն եւ շնորհաբաշխն գիտէ, որ այս էր կարողութիւն մեր, որում
փառք ...
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ԱԳԱԹԱՆԳԵՂԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ (232) 1
Երեւան 1481

Գրիչ՝ Դաւիթ Բջնեցի
Վայր՝ [Ակներ]
ա
366ա /// Իսկ յետ բազում ժամանակաց ծագեաց լոյս աստուածգիտութեան ի խաւար մեղաւք յաշխահն Հայաստանեայց, զոր եւ ինքն իսկ Տէր մեր
ասաց. Ոչ են կամք Հաւր իմոյ, թէ կորիցէ մի ի փոքրկանցս յայսցանէ: Նաեւ
գթացեալ փոխանակ առաքելոցն առաքէ զոմն սուրբ զԳրիգորիոս ասեմ,
զբազմաչարչարն, զխստամբերողն, զխարազնազգեցն, զքրիստոսասէրն,
զհամբերատարն, զիշխանակիցն Պետրոսի եւ Պաւղոսի սուրբ առաքելոցն:
1

Գրչության թվականն անհայտ է, բայց պետք է գրված լինի մերձավորապես 1323 թ.,
որովհետև այդ թվականին Ակներում գրված Ավետարանում (տե՛ս նախորդ հիշատակարանը), հիշատակված են վանքի նույն՝ Բարսեղ, Հայրապետ և Վարդան միաբանները (Լ. Խ., № 232, էջ 187, ծնթ. 1)։
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Չարչարեալ տասն զանազան տանջանաւք, որ եւ զայս նամակս շարագրեաց մեծ[ահանճար] քարտուղ[արն Աքադանգեղոս ի սկզբան մինչեւ ցկատա[րումն] 1:
Յայս ի մ///թար եղեալ ի բազմաշահ մեծագին գանձուցս սուրբ եղբարց
մեծ եւ հռչակաւոր անապատիս Ակներ կոչեցեալ, զի ուենլով այ[լ] գիրս
դժուար ընթեռնելի, զի ոչ ախորժէին ընթեռնուլ ի ժամատեղ կամիս եղանն
համարձակ, իսկ կամակից եղեալ առաջնորդք ուխտիս փոխեալ զսայ յայլ
գիր, որով եւ ի յանձն առեալ զհրամանեալս ի պատուական հարց եւ եղբարցս գրել զսա ||(366բ) [խնամ]աւք եւ ամենա[կարողին] կատարե[ցաւ]
/// կարողութեան /// 2 ոչ եթէ գիտէի զարուեստ գրչութեան յանդգնեցաք ի
գործս, այլ ըստ յուսոյ մեր, որ ի սուրբ յուխտս եւ ըստ հրամանի պատուական եղբարցս, որպէս եւ գրեալ է թէ. Կեանք է լսողութիւն։
Եւ արդ, աղաչեմ եւ մաղթեմ զձեզ, ո՜վ ամենամաքուր եւ հոգիապայծառ
սուրբ դասք քահանաից եւ միայնակեցաց, որք հանդիպիք այսմ տառի կամ
ընթերցմամբ կամ գաղափար առնելով, յիշել առ Քրիստոս զպատուական
հայրն՝ զԳրիգոր մաքրակրօն քահանայ, եւ զտէր Բարսեղ, եւ զՎարդան
վարդապետ՝ սքանչելի վարիւք փայլեալ ի մէջ եկեղեցոյ, եւ զփակակալ Սիմեւոն, եւ զՀայրապետ, ամենայնի սրբասէր եւ աստուածահաճոյք, նաեւ
զհոգեւոր եղբայրս իմ՝ զՆերսէս եւ Յոհանէս՝ յոյժ պիտանի եւ աւկտակար ի
գործս բարիս, եւ զայլ ամենայն եղբայրութիւնս, որ ոչ էր կար մի ըստ միոջէ
անուանել։ Աղաչեմ յիշել եւ զԹորոս միակեաց եւ զԳրիգոր, որ աշխատեցան
ի կոկ թղթիս, նաեւ զտնտես եւ զմարմպան, եւ զհացպան եւ զփռմպան, եւ
զամենայն աշխատողս առ Քրիստոս յիշել, զսուրբ ծերունիք՝ զՍարգիս եւ
զԿարապետն /// 3։ ||
367ա Ցուցից եւ ձեզ, սիրելիք փոքր ի շատէ զթշուառութիւն իմոյ տկարութեանս, որ տրուպ եւ անարգ եւ անպիտան յամենայն գործս, զի չեմ
ստացեալ գործ բարի, այլ զամենայն խոտոր եւ չար եւ անշահ։
Է եւ ինձ պատմել, զի գոլով իմ ի նահանգէն յԱրեւելից, յԱյրարատեան
գաւառէն, ի դղեակէն Բջնոյ, եւ իմ խոցեալ չար վիրաւք հոգովս զանազան
մեղաւք, ապա այնուհետեւ, որպէս զչար վիրաւք հարեալ մարդ ի խնդիր
ելեալ բժշկի, եւ ոչ ուրեք գտեալ, այլ միայն դէմ եդեալ գնալ ի Սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ, եւ ի Հռոմ՝ ի պատկերն անձեռագործ եւ զսուրբ Պետորս
եւ զՊաւղոս, նաեւ յԱստուածածին, որ ի ծագս տիեզերաց եւ ի զսուրբ առաքեալն Յակոբ։ Քանզի ոչ եթէ վասն պանծանաց գրեմ զայս, այլ վասն մեծ
մեղաց իմոց, որ անհուն է եւ անչափ է։ Իսկ դարձեալ զհամբաւ բարեաց եւ
սուրբ կրաւնք եւ կանոնք այսմ մենաստանիս եւ յոյժ ցանկացայ. եւ եկեալ
1
2
3

Ուղիղ փակագծերում ավելացումները նորոգողի ձեռքով են (Ա. Ղ.)։
366բ էջի ձախ կողմի վերին չորս տողից պահպանվել է միայն կես մասը, պակասը
հնարավորին չափ լրացրեցինք ըստ բովանդակության (Լ. Խ., անդ, էջ 187, ծնթ. 2)։
Այս տողը կիսով չափ պատռված է, մի բառ մնում է անընթեռնելի (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 3)։
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իմ յուսով մեծաւ եւ աշխատութեամբ յոյժ եւ տուայ[տութեամբ]՞։ Տեսեալ
զիս աւտար եւ պանդուխտ ոգեսէր եղբարցս, եւ գթացին յիս իբրեւ զծնաւղ,
եւ ցուցին ինձ սէր իբրեւ զՏէր Յիսուս, զոր հատուսցէ Քրիստոս սոցա ըստ
իմ ///եանս ||(367բ) տացէ հանգիստն յաւիտենից ընդ սուրբս Իւր. եւ ոչ
միայն զայս, այլ եւս առաւել ցուցին յիս գթութիւն:
Եւ ես՝ ոչ ունելով զձեւ սոցա եւ զկարգ, զի ամենեքեան իբրեւ զհրեշտակս
Աստուծոյ արթուն եւ զուարթուն ի յաւրհնաբանութիւնս Աստուծոյ ի տուէ եւ ի
գիշերի անզբաղ եւ անհանգիստ. եւ զայս տեսանելով իմ, վայ եւ եղուկ ասելով
անձին իմոյ, զի թափուր գոլով կրաւնից սոցա եւ յառաքինութէնէ։
Րամեալ զիս այնուետեւ զմտաւ ածի զգործս զայս, թերեւս լինիմ կցորդ
բարեաց սոցա, ուրեմն եւ [յ]որդորելով զիս եւ խրախուսելով սուրբ հարցդ
որ ի վերոյգրեցաք՝ քանզի եւ մեր Տէրն անարգամեծար է, ընդունի զաշխատութիւնս իմ որպէս զխերեւեշ այրոյն եւ զմազ այծեաց ի սպաս տաճարին։
Եւ դարձեալ մոխրամած դիմաւք եւ սրտառուչ հառաչմամբ աղաչեմ զսրբութիւնդ ձեր, անմեղադիր լինել սխալանացս եւ սիրով ուղղել, զի այս էր կարողութիւն իմ։ Այլ ի ստոյգ աւրինակէ գրեցի եւ ըստ չափու [գրադարձ] ///
բ
15բ Ո՜վ եղբարք, թվի թէ պակաս է յայս դէմս. եւ ի յաւրինակէս է, որ
չդնես մեղ վասն Աստուծոյ։
գ
47ա Տէր Յիսուս ողորմեսցի Վահրամ միայնակեցի, որ զիմ չուխայն կոխել երետ։
դ
48ա Ո՜վ համագումար դասք սրբազանից, յորժամ ընթեռնոյք կամ լսէք,
յիշեսցէ՛ք ի Քրիստոս զ[յ]որդորիչ գործոյս զՀայրապետն եւ զՍիմեւոն փակակալ, եւ զանմաքուր գծողս, թէ արժանի առնէք յիշատակի վասն սիրոյն
Քրիստոսի, զի եւ դուք յիշեսջիք յԱստուծոյ մերմէ։
ե
247ա Զամենամեղս եւ զբազմաչարս, զանարժանս յոքունց՝ զգրիչս Դաւիթ, յիշել աղաչեմ առաջի սուրբ տառիս աստուածապատում, եւ զծնողսն
մեր եւ զամենայն եղբայրութիւնս, նաեւ՝ զՆերսէս զհոգեւոր եղբայր, եւ որք
յիշէք, յիշե[ա]լ լիջիք ի Քրիստոսէ. ամէն։
զ
325ա Ողորմութեամբն Աստուծոյ սկսայ ի յամսեանն դեկտեմբեր ԺԵ
(15), եւ շնորհաւք Սուրբ Հոգոյն կատարեցի ի մարտ Լ (30)։ Որ հասուցեր
զմեզ ի գիծ վերջի այսմ նամակի՝ Սուրբ Երրորդութիւն, Քեզ փառք յերկնաւորաց եւ յերկրաւորացս եւ ի համայն եղելոցս:
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է
325բ Յանուն Աստուծոյ՝ Ապտուլ Քարիմ ծառայ Աստուծոյ, ի թվիս Հայոց ի ՊճԽ (1391)1 :

414
ՄԱՍՈՒՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԻ
Երուսաղէմ 1930, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Զ, էջ 435-438

Գրիչ՝ Գրիգոր երէց
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք
ա
495բ Փառք անճառ եւ անհաս էական բնութեան...
Գրեցաւ մատեանս աստուածային, որ ամբարեալ ունի յինքեան զբանս,
որ ի Հոգւոյն Սրբոյ բարբառեալ ի մարգարէս եւ յառաքեալս, զոր խաւսեցան եւ գրեցին որպէս եւ Հոգին ետ բարբառել նոցա, որ են այսոքիկ. Սաղմոսն Դաւթի, եւ Առակքն Սողոմոնի, Յոբն, եւ Եսային, Երկոտասանքն, եւ
Երեմիայն, Դանիէլն եւ Եզեկիէլն։ Ընդ որս եւ Նոր կտակարանքն, Գործք
Առաքելոցն, եւ Եւթն թուղթ կաթուղիկէիցն, եւ Չորեքտասան թուղթքն Պաւղոսի առաքելոյ։
Նաեւ որ անընդմիջաբար եւ ինքնադէմ ընդ մարդկան խաւսեցեալ, եւ
կամ գործեալ եղեւ ի մէջ մարդկան ի մարմնացեալ Բանէն Աստուծոյ, չորս
գլուխ կենսատու սուրբ Աւետարանն, զոր գրեցին սուրբ աւետարանիչքն՝
Մաթէոս, Մարկոս, Ղուկաս, Յոհաննէս, եւ Յայտնութիւնն Յոհաննու, որք են
գանձք աստուածայինք, աւգտակարք, հոգեւորք եւ արդիւնարարք բանից եւ
գործոց մարդկան ի հրամանէ եւ ի յարդար արդեանց գիտնական րաբունւոյ
եւ արհիեպիսկոպոսին՝ տեառն Ստեփաննոսի, առաջնորդի Սուրբ ուխտին
Անդրիասանց, ի վայելումն ընթերցման աստուածարեալ մտաց նորա, եւ
սրբասնունդ որդեկին իւրոյ ըստ հոգւոյ, եւ մարմնոյ արիւնառու զարմի՝ Յոհաննէսի խաչակրաւն քահանայի եւ ի բանի աշակերտի եւ յիշատակ ծնողաց
իւրոց եւ համաւրէն ազգականաց կենդանեաց եւ փոխեցելոց առ Քրիստոս։
Ի թուականութեանս Հայոց ՉՀԲ (1323), ի թագաւորութեանս Հայոց Լեւոնի որդւոյ Աւշին թագաւորի, որ է մանուկ հասակաւ եւ կատարեալ իմաստութեամբ եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ, որ յայսմ ամի
նստեցաւ յաթոռ հայրապետութեան Հայոց, ի մայրաքաղաքս Սիս, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչի, ձեռամբ իմով անարհեստ գրչի
1

Գրված է գրչափորձի ձևով (Ա. Ղ.)։
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եւ մեղաւոր երիցու Գրիգորի, որ ձեռն արկի այսպիսի գործ, որ ի վեր էր
քան զկար իմ, եւ զաւրութիւն տկար մտաց իմոց, եւ անարհեստ գծի, եւս
առաւել զի ի մէջ մեծի տրտմութեան յաղագս դառնութեան ժամանակիս։
Քանզի յայսմ ամի առաւ մայրաքաղաքն Այաս ամրոցաւքն իւրովք յանաւրէն
ազգէն Իսմայելացւոց, եւ մեք տարաբերիմք յահ եւ յերկիւղ՝ իբր ի բըքաբեր
հողմոց ալեկոծեալ նաւ ի մէջ ծովու, եւ մնամք Տեառն այցելութեան։
Արդ, աղաչեմ զմանկունս սրբոյ Նորոյ Սիովնի, որք պատահիք աստուածաշունչ գրոցս, եւ կամ աւգտիք ընթերցմամբ կամ գաղափար առնուք, յիշատակի արժանի առնել ի Քրիստոս զսուրբ եւ զարհիեպիսկոպոսն զտէր
Ստեփաննոս, եւ զՅոհաննէս քահանայն, եւ զծնաւղս նորա, եւ զամենայն
ազգայինս, զկենդանիս եւ զհանգուցեալս, զի արժանաւոր արասցէ զնոսա
Քրիստոս Աստուած Իւրում սուրբ արքայութեանն։
Ընդ այսոսիկ եւ ինձ՝ անպիտոն գրչի Գրիգորի, տառապելոյ հոգւով եւ
մարմնով եւ ծնողաց իմոց եւ ուսուցչաց իմոց թողութիւն մեղաց շնորհեսցէ,
այլեւ Յոհաննիսի քահանայի, մականուն Արջուկ կոչեցելոյ, որ զաւրինակն
շնորհեաց։ Եւ Տէրն ամենայն բարեաց, եւ առատն ի տուրս պարգեւաց, մեզ՝
յիշելոցս եւ ձեզ՝ յիշողացդ պարգեւեսցէ զամենառատ բարութիւնսն, որ է
աւրհնեալ ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
բ
Ծաղկող՝ Սարգիս [Պիծակ]
6բ

Դաւիթ արքայ եւ մարգարէ,
Շնորհաւք լըցեալ ի յարգանդէ,
Ըզքեզ Աստուած ընտրեաց յերկրէ
Եւ ի խաշանց հովվութենէ։
Առաջնորդել Իսրայէլի,
Երկոտասան ցեղից գընդի,
Աստուածահայր դու անուանի,
Եւ երգեցաւղըդ Սաղմոսի։
Զքեզ աղաչեմ յամենայնի,
Բարեխաւսեա՛ առ Յիսուսի,
Եւ մաւր Նորա Աստուածածնի,
Թողուլ զիմ մեղքն եւ զիմ ծնողի,
Զի ես ծաղկով զարդարեցի,
ԶՍաղմոսս եւ զայլն առ ի կարգի.
Որ զմեզ յիշէ յիշեալ լիցի,
Յարքայութեանն Քրիստոսի։
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437բ Սուրբ Պաւղոս եւ առաքեալ,
Զտէր Ստեփաննոս առ քեզ ընկալ,
Զի յոյժ սիրով ետ զսա գրեալ,
Առ յիշատակ իւր մընալ.
Գրիգոր գրիչ է յանգ հանեալ,
Սարգիս ծաղկողն է զարդարեալ1։
գ
Ստացող՝ Ստեփաննոս եպիսկոպոս
142ա Զգերամաքուր եւ զերջանիկ եւ զշնորհազարդ րաբունին, զսրբազան եպիսկոպոսն՝ զտէր Ստեփաննոս, զառաջնորդ Սուրբ ուխտին Անդրէասանց, զստացաւղ աստուածախաւս եւ հոգիընկալ մարգարէիցս, որ ստացաւ զսա ի վայելումն իւր, եւ հոգեւոր որդեկին իւրոյ՝ Յոհաննէսի, որ վարժի
միշտ առ ոտս սորին ի յընթերցումն աստուածային սուրբ գրոցս, յիշեսջիք
ողորմութեամբ ի Քրիստոս։
Եւ զիս՝ զախմար գրիչս Գրիգոր մեղաւոր երէց եւ զծնաւղսն իմ յիշման
արժանի աղաչեմ առնել, եւ Աստուած զձեզ յիշէ2։

415
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ
Զմմառ 430, Ն. Ակինեան, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ, հ. Բ էջ 19-21
(Անտոնեան հաւաքածոյ)

Գրիչ՝ Առաքեալ
Վայր՝ Սուրբ Թորոս
ա
18ա Յերեսս անկեալ աղաչեմ զկուսակրաւն եղբայրն մեր՝ զՎարդան եւ
զմայր նորա՝ զԳինոցն, զփոխեցեալքն առ Քրիստոս, յիշեցէ՛ք յաղաւթս ձեր,
եւ զիս՝ զԱռաքեալս, զմեղաւք լցեալս եւ զսրտէ խոցեալս, եւ զծնաւղսն մեր
յիշեցէ՛ք ի բարին Քրիստոս, եւ Աստուած զձեզ յիշեսցէ։
բ
47ա ԶՎարդ սարկաւագն յիշեցէ՛ք յաղաւթս ձեր, որ աշխատեցաւ ու զամէն թուղթս կոկեաց։

1
2

Գրված է «Պօղոս առաքեալ եւ Ստեփանոս եպիսկոպոս եւ Յովհանէս քահանայ»
նկարի տակ (Ցուցակ, էջ 438), (Ա. Ղ.)։
Նման մանր հիշատակագրություններ կան նաև ձեռագրի 173ա, 236ա, 274ա
էջերում (Ցուցակ, էջ 435-436), (Ա. Ղ.)։
471

ՉՀԲ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1323

գ
54ա Զողորմելի գերիս զԱռաքեալ եւ ծնաւղսն իմ եւ զեղբարսն՝ Հայրազատ, եւ զմիւս եղբայրն իմ՝ զՎարդան, զմայր նորա՝ զԽղճամահիկն, եւ
զմուրքեռիկ Հայրպետն, որ յայսմ աւուր փոխեցաւ, յիշեցէ՛ք ի բարին Քրիստոս, եւ Աստուած ձեզ՝ յիշողացտ եւ մեզ՝ յիշեցելոցս առհասարակ ողորմեսցի. եւ Նմա փառք յաւ[իտեանս] 1։
դ
82բ Տէր Յիսուս Քրիստոս Աստուած, Սուրբ Աստուածածնին բարեխաւսութեամբ եւ ամենայն սրբոց, ողորմեա՛ մեղապարտ գծողի եւ ծնողաց եւ եղբարց եւ ամենայն ազգատոհմից եւ երախտաւորացն մերոց եւ Վարդան քահանայի եւ մաւր նորա Գինոցին, որ միահաղոյն փոխեցան առ Քրիստոս. եւ
Նմա փառք յաւ[իտեանս]։
ե
100ա Եւ որք զգրաւղ գրոյս եւ զխնդրողն ի բարի յիշեցէ՛ք, եւ մեղաց թողութիւն խնդրէք մեզ եւ ննջեցելոցն ի Քրիստոսէ, Սուրբ Հոգին ջնջէ զմեղս
ձեր եւ զձեր ննջեցելոցն||(100բ)։ Եւ գրեցաւ սա ի թուիս ՈՂԲ (1243), եւ յետոյ գրեցաւ ՉՀԲ (1323), ձեռամբ Առաքելի սուտանուն աբեղայի՝ ի յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց եւ եղբարց եւ մանաւանդ հոգեւոր եղբաւրն իմոյ՝
Վարդանա եւ մաւրկանն նորա եւ ամենայն երախտաւորացն մերոց, եւ որք
յիշէք, յիշեալ լիջ[իք]։
զ
153բ Եւս եւ յերեսս անգեալ ողորմելի եւ անարուեստ գծողս Առաքել մեղաւք լցեալս եւ սրտով խոցեալս աղաչեմ յիշեցէք զիս եւ նախնիքն մեր եւ
զհայրիկն իմ՝ զՊապերն եւ զմայրիկն իմ՝ զՎարդէմայրն եւ զհարազատ եղբարքն իմ՝ զԳրիգորն եւ զՎարդապետն եւ զՀայրապետն եւ զԿարապետն եւ
զՎարդն եւ զփոխել եղբարն զՎարդան եւ զմայրն նորա... յիշեցէք:
է
296ա Յիշեցէք զՎարդան կրաւնաւորն եւ զմայր նորա եւ զՏիրապետն, որ
յայսմ ամի վախճանեցան եւ զԲանարգէս ռայիսն եւ զՊատուականն եւ զՅովանէսն եւ զԼեւոն էրէց եւ զՍոսթանէս եւ զբարէտեսիլ որդեակն զՍիոն, զփառաւոր տանուտէրքն, որ միաբան պտղատու էին Սուրբ Թորոսոյ, յիշեցէք Տէր
ողորմիայիւ։
Ո՜վ եղբարք հացն ի Ճ(100) դրամ էր ապա չկայր. նա հոգեւոր տանտիկնայքն՝ Տիրանցտիկինն եւ Զոհալն եւ Սիրայն եւ Տաւնազարդն մեզ էփած
հաց յղրկեցին. Տէր եւ նոցա ողորմեսցի:
1

Ցուցակի հրատարակության մեջ այս հիշատակարանը բացակայում է: Չկա նաև
82բ և 100ա հիշատակարանի սկիզբը (Ցուցակ, էջ 19-20), (Ա. Ղ.)։
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ը
113ա Ո՜վ քահանայք եւ ժողովուրդք... յիշեցէ՛ք... զպատուելի եւ զհոգէսէր տանուտէրքն՝ զպարոն Հազրպետն եւ զԱռոյծն, զԳռուզն եւ զՍտեփանոս Խարաճայն, զՊիտէուանն եւ զԱւաքշահն եւ զայլքն ամենայն, որք վանացն համար աշխատեցան, սինաւռին համար ու կապլու համար եւ ամենայն հարկի գաւտէպինդ կային տալով եւ կանկնելով. եւ որք առ ժամայս եւ
առ յապայն այլք աշխատին վասն սրբոյ ուխտիս, սոցա եւ նոցա յիշատակն
անխափան կատարեսցի եւ յամենայն աղաւթից եւ պատարագաց մասն եւ
բաժին տացէ Քրիստոս...1:

416
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ
Վենետիկ 998 (1032), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Զ, էջ 516-518

Գրիչ՝ Սարգիս կրաւնաւոր
Վայր՝ Վարդենիս,
որ այժմ Պապզու վանք
ա
244ա Գրեցաւ աստուածայինս այս մատեան ի թուի Հայոց ՉՀԲ երորդի
(1323), ի յանապատիս, որ նախնումն Վարդենիս առձայնելոյ, յետոյ մականուամբ Պապզու վանք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Մաւրս լուսոյ Աստուածածնիս,
ձեռամբ անպիտան եւ մեղուցեալ ոգւոյ Սարգսի պիտականուն կրաւնաւորի,
ի խնդրոյ սրբազան կրաւնաւորի Յովանիսի՝ յիշատակ ոգւոյ իւրոյ եւ ծնողաց
իւրոց եւ ամենայն արեան մերձակայից ի Քրիստոս կատարելոց. ամէն։
Բաղձանք հոգեւորական սիրոյ գերազանց գոլով քան զամենայն եսս
ցանգալիս, մինչ զի որոց առեալ ունիցի զնա մոռացումն ամենայն մարմնականաց իրաց առնելով։ Որում եւ ես՝ Յովանէս քահանայ կցորդեալ ըստ կարի ամենաթշուառս հոգով, տաժանմամբ երկոց ջանացեալ ստացայ զլուսազարդ եւ զգեղեցկայեղց մատեանս արգասաւոր ասացեալ եւ յարդարեալ
գործակցութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ յաստուածայնոյ առն սրբոյն Գրիգորիսէ
Նարեկայ վանից վանականի աստուածաշունչ վարժապետէ, ի ստոյգ եւ
յընդրելագոյն աւրինակէ։
Ո՛վ եղբայր եւ հոգւոյ իմում հարազատ, որ աւրինակ ընդունիցիս զսայ
առ ի յայլս գրելոյ, յոյժ վստահացիր ի բանս սորա, զի ի ստոյգ եւ ի ճշմարիտ աւրինակէ գրեալ եւ ուղղեալ եմ զսա ի նմանէ, որ ոչինչ պակաս գտանիւր ի ճշմարտութենէ։ Եւ այսպիսի խնամ տարցես սմա, որպէս քո[յ]ին մա1

Ձեռագրի 355ա էջում հետագայի գրչի կողմից կա գրչության վայրն հաստատող մի
վկայություն. «ի գաւառին Սալահունեաց, ի վանս Սրբոյն Թէոդորոսի մեծ վկային
գրեցաւ գիրքս այս Առաքելէ ումեմնէ կրօնաւոր սուրբ քահանայէ» (Ցուցակ, էջ 20),
(Ա. Ղ.)։
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տանց գրեալ եւ տաժանեալ ի սայ՝ որպէս եւ եսս. ոչինչ բան կամ բայ եւ
տառ քերելով ի սմանէ, եւ կամ յաւելուլ ինչ ի սմա։ Այլեւ զգուշացի՛ր յամենայն դժրողաց զսա՝ ի ցեցոյ եւ ի կերչաց եւ ի հիւթոյ եւ յամենայն վատնողաց
զվայելչութիւն դորայ։ Միանգամայն եւ վերարկու ծածկութիւ հոգ տարցես
սմա, որպէս եւ իմաստուն վաճառական պատուական մարգարտաց։ Որով եւ
փառաւորի Որդին [աստու]ածային ընդ Հաւր հզաւրի եւ ամենասուրբ Հոգւոյդ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
բ
52ա Զմեղապարտ եւ զփցուն գրիչ՝ Սարգիս, աղաչեմ յիշել ի Տէր ի ժամ
ընթեռնելոյ, եւ ասել սիրով ի սրտէ. Աստուած ողորմի. եւ Աստուած ձեզ
ողորմի։

417
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Տ. Պալեան, Ցուցակ Կեսարիոյ եւ Զմիւրնիայի, էջ 64
(1222 թ.)

Յետագայի
Նորոգող, ստացող՝ Բարսեղ Իրեցորդի
134բ Ընդ նմին յիշեցէ՛ք զանարժան ծառայս Աստուծոյ՝ զԲարսեղ իրէցորդի, եւ զհայրն իմ՝ զՎահրամ քահանայ, եւ զմայրն իմ՝ զՄարիանէ, եւ
զեղբարքն իմ՝ զԼեւոն եւ զԳրիգոր եւ զԹորոս, եւ զքոյրքն իմ՝ զԿառամառի
եւ զԽոսրովանուշ, եւ զամուսինն իմ՝ զՇահանդուխտ, եւ զդուստրն իմ՝ զՏամալայժ, եւ զամենայն ծնաւղսն իմ, զի ստացայ զսուրբ Աւետարանս ի յարդար ստացուածոց, ի ժամանակին... նայ գնաց Հայոց կաթողիկոսն տէր
Կոստ[անդին] Դրազ[ա]րկցին եւ ես ի յիր ծառայութիւնն առ Մսրայ տէրն
Մէլիք Նասրն, նայ ի Հալապ գնեցի զսուրբ Աւետարանս ու եկի ի Սիս, կազմեցի ի թվակ[անին] ՉՀԲ (1323), եւ որ զմեզ յիշէ, նայ ինքն յիշեալ լինի ի
Տեառնէ Աստուծոյ մերմէ։
բ
Կազմող՝ Ստեփաննոս Երկաթենց
134բ Զկազմող սորա՝ զՍտեփաննոս երէց Երկաթենց յիշեցէ՛ք ի Տէր։
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418
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Զմմառ 65, Մ. Քէշիշեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 105-106

Գրիչ, ծաղկող՝ Սարգիս քահանայ [Պիծակ]
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք
ա
306բ Փառք Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թուականութեանս Հայոց ՉՀԲ (1323) ի
թագաւորութեանս Հայոց դեռաբոյս մանկանն՝ Չորրորդ Լեւոնի, որդոյ արքային Հայոց Աւշնի, որդոյ արքային Լեւոնի եւ ի պարոնութեանն Աւշնի
տեառն Կաւռիկաւսոյ եւ ի հայրապետութեանն տեառն Կոստանդեա Դրազարկացոյ, ի մայրաքաղաքս ի Սիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նըշանիս, ձեռամբ
մեղաւոր եւ անարժան սուտանուն քահանայի՝ Սարգիս գրչի, ծաղկիւ եւ ոսկով եւ գրիւ եւ պատկերնով, ի խնդրոյ պատուական եւ սրբասէր սարկաւագի՝ Յովանէսի, որ ստացաւ զսա ի հալալ արդեանց իւրոց, ի վայելումն անձին իւրոյ եւ ի յիշատակ ծնաւղաց իւրոց: Արդ, աղաչեմ զամեեսեան, որք
աւկտիք ի սմանէ կամ ընդաւրինակէք, յիշեցէ՛ք ի սուրբ աղաւթս ձեր
զպատվելի սարկաւագն՝ զՅովանէս եւ զհանգուցեալ հայրն իւր՝ զՇահն, եւ
զբարի մայրն իւր՝ զԽաւսրաւվանոյշ, զի այրութեամբ եւ տառապանաւք է
զգին սորա վաստակել: Ընդ նմին եւ զիս՝ զանարժան քահանայս զՍարգիս,
զհանգուցեալ հայրն իմ՝ զԳրիգոր քահանայն եւ զծնաւղն իմ ազգայնովք
իմովք, եւ որ յիշէ, յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
բ
289ա ԶՍարգիս մեղաւոր եւ անարժան քահանայս՝ զգրող սորայ եւ զոսկաւղ եւ ծաղկաւղ սորա եւ այլ պատկենով յաւրինաւղս եւ զհանգուցեալ
հայրն իմ՝ զԳրիգոր քահանայն եւ զծնողն իմ ազգայնաւք իմովք աղաչեմ յիշել ի սուրբ աղաւթս ձեր. եւ որ յիշէ ի մեղաց թողութիւն, Քրիստոս Աստուած զինք յիշէ. ամէն1:

1

Նման հիշատակագրություններ կան ձեռագրի 94բ, 113ա, 183ա էջերում (Ցուցակ, էջ
105), (Ա. Ղ.)։
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419
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 3793
(տե՛ս նաեւ 1348 թ.)
(1053 թ.)

Յետագայի
Գրիչ՝ Կոստանդին երէց
89ա Ես՝ Ասլանս, թոռն պարոն Աւետեցն եւ որդի Տղայպարոնին, որ Աստուած ծագեց ի յիմ սիրտս, որ առնեմ յիշատակութիւնն ի Սուրբ Գրիգոր,
որ յայմենայն ժամ յիշեն զիս ի Սուրբ պատարագն: Եւ ես իմ կամաւ ուխտեցի ոլւ ի Բ (2) սափոր գինի աւխվ սուրբ Գրիգորու ի յիմ նորտունկ այգոյն,
որ է ի Խաչինդիհն ի հետ Կաղ Վասլին այգոյն եւ մեծ ծառն, որ է ի ներսէ, որ
քանի ես ապրիմ նայ էս ուխտն կատարեմ եւ յետոյ որ զայն այգին ունէնայ,
նայ կատարէ, եւ որ ոչ կատարէ զհրաման սուրբ ուխտիս, նայ առցէ ի յահեղ
դատաստանէն ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. եւ
վկայ է այս բանիս սուրբ Աւետարանս Քրիստոսի եւ ժողովուրդք, որ աստ
հանդիպեցան. ես՝ Սիրատինս, որդի Հազարշիս1, վկայ: Ես՝ Յոհանէս երէցս,
վկայ: Ես՝ Սեթ ներկարարս, վկայ: Ես՝ Խասպակս, որդի Տղապարոնին, վկայ
եւ ես՝ Կոստընդին երեցս, որ զգիրս գրեցի, վկայ: Գրեցաւ ի թվ[ին] Հայ[ոց]
ՉՀԲ (1323), յունիսի ԺԱ (11):

1

Գրված է «Հազառզիս»։ Հիշատակարանը ժամանակի խոսակցական լեզվով է և
գրված է անփույթ (Ա. Ղ.)։
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420
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (233)
Երեւան 4858
(Վասպուրական 86, Ե. Լալայեան, Ցուցակ, սիւն. 170)

Գրիչ՝ Յուսէփ քահանայ
Վայր՝ Նախիջեւան մայրաքաղաք
314բ Փա՜ռք անեղի էակի, եզակի, եռայհիւսակ, մշտապայծառ դաւանութեամբ Հաւր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն, յաւիտեանս. ամէն։
Աստանաւր յանկ ելեալ աւարտեցաւ լուսայիղձ եւ աստուածապատում
աւետարանական հրամանս մարմնացելոյն Բանին Աստուծոյ առ ի մեզ իջանելոյն եւ տնաւրինաբար կատարել զամենայն բայց ի մեղաց: Զի ի վերին
իմաստութենէն ըստ տուչութեամբ Հոգոյն Սրբոյ սկիզբն արարե[ա]լ երանելին Մաթէոս գրէ զիւր Աւետարանն յեբրայեց լեզուաւ եւ Մարկոս զիւր
Աւետարանն հոռոմ լեզուաւ հրամանաւ Պետրոսի առաքելոյն: Գրէ եւ մեծ
քարտուղարն եւ բժիշկն ճարտար երանելին Ղուկաս զիւր Աւետարանն յունարէն լեզուաւ: Գրէ եւ Որդին Որոտման՝ մաքրեալն ի Հոգոյն մեծն Յովհաննէս, զիւր Աւետարանն եբրաեցի բարբառով, ի ձեռն Պրոխորոսի աշակերտի
իւրոյ: Եւ այսպէս սոքաւք ||(315ա) սփռեալ տարածեցաւ ընդ ամենայն
ոլորտս տիեզերաց չորս առաջս բաժանելով ըստ յարաթոր եւ ականակիտ
քառայհոլով եդեմաբուխ վտակացն դրախտին: Զի եւ սովաւ եւ ի ձեռն սորին լուսաւոր[ին]։ Հաւատացեալք ի խրթնայծածուկ եւ ի մառախլապատ
մեղաց սեւութենէ: Սովաւ զովանան անձինք պասքեալ եւ ոգիք վհատեալք ի
հրայտաչոր մեղաց եւ ի հրայթիւն մահաբեր վիշապէն: Սովաւ վայրաբերին
առ մեզ ամենայն սուրբք բարիք եւ պարգեւք կատարեալք առ ի Հաւրէն լուսոյ: Սովաւ վերայսլանան մարդիք եւ անսայթաք ուղեւորին ընդ անեզրական ճանապարհորդութիւն եւ արժանաւորին երկնաւոր մտին: Սովաւ ի
ձեռն սորին, բանի առ մեզ դու[ռ]ն ողորմութեան եւ մարդասիրութեան Աստուծոյ: Սովաւ ուսան մարդիկ զբազմայպատիկ իմաստութիւն խորոցն Աստուծոյ եւ իմացան եթէ իմիք-իմիք շնորհաց արժանաւորք եղեն: Զոր եւ իմ
իմացեալ ||(315բ) զանհամեմատ փարթամութիւն սորայ ստացայ զսայ, ի
հալալ արդեանց եւ1 մեծաւ յուսով եւ եռափափաք տենչմամբ առի զսայ ի
1

Առաջին հրատարակությունը օգտագործել է հիշատակարանի սրանից հետո եղած
փոքրիկ մասը, այլ ձեռքով արված շարունակության հետ (Լ. Խ., № 233, էջ 189),
(Ա. Ղ.)։
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լոյս հոգոյ եւ ի թեթաւութիւն մարմնոյ, յիշատակ ինձ եւ ծնաւղաց իմոց/// 1
որոց վարձս հատուսցէ, Տէր Աստուած ամենիցուն հարիւրապատիկ, եւ ինձ՝
եղկելի գրչի՝ Յուսէփ քահանայի /// 2
Արդ, վերաւարտ ///եղեւ սայ ի թուաբերութեանս Հայոց ՉՀԳ (1324), ընդ
հովանեաւ Սուրբ զինաւորի Սարգսի, ի մայրայքաղաքիս Նախիջեւան։ Եւ որ
հայիք ի սայ, թողութիւն մեղաց խնդրեցէք աշխատաւորաց եւ երախատաւորաց այսմ հոգեւոր տառիս։ Յիշեսցիք եւ զԱւաքտիկին եւ զԱմիրշահն եւ
զԹագւորշահն3 եւ զաւակս նորա ի սուրբ յաղաւթս ձեր, որ երախտիք հոգեւոր ունին ի վերայ մեր. Աստուած ողորմի ասացէք սոցա. ամէն։

421
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Մուշ 9, Ն. Մարտիրոսեան, Ցուցակ, մ. Բ, էջ 103

Գրիչ՝ Յովհաննէս
Վայր՝ Տարաւն գաւառ,
Ղազարու վանք
Փառք քեզ...: Արդ, յանգ ելեալ աւարտեցաւ աստուածախաւս եւ աւետաբեր Սուրբ Աւետարանս ի թուին Հայոց ՉՀԳ (1324), ի գաւառիս Տարաւնոյ
յերկնահանգէտ եւ հրեշտակացոյց Ղազարու վանք կոչեցալ, ընդ հովանեաւ
Սրբոց առաքելոցս Պետրոսի եւ Պաւղոսի եւ այլ սուրբ նշխարացս, ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ եւ յառաջնորդութեան մերոյ ուխտիս տէր
Աստուածատրոյ, որ յայսմ ամի փոխեցաւ ի Քրիստոս, եւ ի թագաւորութեան
Կիլիկեցւոց նահանգին դեռաբոյս Լեւոնի եւ կայսերական բռնակալութեան
ազգին նետողաց Պուսաիտին ի թշվառ եւ ի չար ժամանակիս։
Այլեւ արդ, գրեցաւ սա ձեռամբ Յովհաննէսի մեղսամակարթ գրչի, ի
խնդրոյ պատվական քահանայի՝ Խաչիկ երիցու, եւ ստացաւ զսա ոչ ի յաւելորդաց եւ կամ ի փարթամութենէ, այլ բազում տուայտութեամբ յաղթահարեալ,
ըստ գրեցելոյն թէ. Սէր կատարեալ ի բաց մերժէ զերկիւղ. նա գանձս յերկինս եւ բարեխաւս առ թագաւորն մեր եւ Տէր Աստուած Յիսուս Քրիստոս...

1
2

3

Այլ ձեռքով ավելացված է «Ղարաճային եւ Շնոհորտիկնայ, եւ ինձ՝ Կարապ[ետ]
քահանայի, որ ստացայ զսայ մեծ յուսով ի հալալ արդեանց» (Ա. Ղ.)։
Երկու տող պատռված է և անընթեռնելի (Լ. Խ., անդ, էջ 189, ծնթ. 1)։ Ձեռագրում
ջնջված մասում այլ ձեռքով գրված է «ոչ զգործ ունելով, այլ զանուն միայն» և
այդպես էլ արտագրվել է Ե. Լալայան Ցուցակում (Ցուցակ Վասպուրականի № 86,
սիւն. 170), (Ա. Ղ.)։
Հապավված է այսպես՝ «զԹգորշահն» (Լ. Խ., անդ, էջ 189, ծնթ. 2)։
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422
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 4515, Ղ. Փիրղալէմեան, էջ 78-79
(Աղթամար)

Գրիչ՝ Ոհաննէս
Վայր՝ Ուռկար
1
Գրեցաւ գերարփիս այս... ի յանապատիս Ուռկար ընդ հովանեաւ սուրբ
եւ յաղթող եւ Աստուածընկալ Սուրբ Նշանի, եւ Սրբոյն Ստեփաննոսի եւ
Առաքելոյն Պետրոսի, ի յաշխարհակալութեան Բուսայիտ ղանին, ի հայրապետութեան տեառն Զաքարիայի եւ յառաջնորդութեան տեղոյս Ղազար
կրօնաւորի։ Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Ոհաննէս գրչի եւ արդեամբ
Տիրացու քահանայի...

423
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Երուսաղէմ 1620, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 422

Գրիչ՝ Աւշին
Վայր՝ Սիս
ա
631 Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն եւ միոյ աստուածութեանն՝
Հաւր եւ Որդոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս:
Յեւթն հարեւր եւ եւթանասուն եւ Գ ամի (1324) գրեցաւ Շարակնոցս ի
թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի եւ ի հայրապետութեան Կոստանդեայ, ձեռամբ Աւշնի սպասաւորի բանի ի քաղաքս ի Սիս, ընդ հովանեաւ Լուսաւորչին Հայոց Սրբոյն Գրիգորի ի վայելումն սարկաւագին Գրիգորի:
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք գրոցս, յիշեցէ՛ք զստացաւղ
սորա՝ զԳրիգոր սարկ[աւագ], եւ զծնողսն իւր՝ [Խաչատուր]՞ նաեւ զանարժան գրողս, եւ Աստուած զձեզ՝ յիշողացդ եւ յիշեցելոցս ողորմեսցի. եւ Նըմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
բ
Ծաղկող՝ Սարգիս [Պիծակ]
632 Ընդ նմին եւ զիս՝ զանարժան սուտանուն քահ[անայ] զՍարգիս եւ
զհանգուցեալ հայրն իմ՝ զԳրիգոր քահ[անայն] եւ զծն[ողս] իմ աղաչեմ յի1

Ղ. Փիրղալեմյանը գրում է, որ վանքը գտնվում է Առբերանի գավառում, Արճեշի
արևելյան կողմում: Պետք է լինի Ուռընկար: (Ա. Մ.)։
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շել ի սուրբ աղաւթս ձեր, որ ծաղկով եւ ոսկով զարդարեցի զսուրբ տառս
զայս, եւ որ յիշէ եւ սրտի մտաւք մեղաց թողութիւն խնդրէ Քրիստոս Աստուած, որ առատն է ի տուրս բարեաց, ընդ միոյն հարիւրապատիկ պարգեւեսցէ ձեզ եւ մեզ. ամէն, ամէն:

424
ԿՑՈՒՐԴՔ
Վենետիկ 118 (723), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 1128-11291

Ստացող՝ Կոստանդին գունդստաբլ
Վայր՝ [Սիս] ՞
ա
58ա Տէ՜ր Աստուած իմ Յիսուս Քրիստոս, Քո սուրբ Ծընըդեամբդ եւ
սուրբ Մկրտութեամբդ եւ սուրբ Աստուածածնին բարեխաւսութեամբ, ողորմեա՛ ստացողի սորա՝ պարոն Կոստանդեա սպարապետի Հայոց, եւ եղբաւր
իւրոյ՝ պարոն Աւշնի, եւ որդւոյ իւրոյ՝ պարոն Հեթմոյ, զորս պահեսցէ զսոսա
Քրիստոս ընդ երկայն աւուրս։
Դարձեալ աղաչեմ, որք հանդիպիք այս մեր գ[ր]ոյս, յիշել սրտի մտաւք
զերկոսին հարազատսն ի բարին Քրիստոս, ողորմութիւն եւ թողութիւն
գտանել ի Քրիստոսէ ծնաւղաց իւրոց եւ եղբաւր իւրոյ՝ Կիաւդնի փոխեցելոյն առ Քրիստոս, որոց ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս։ Եւ ինձ եղկելոյս։
բ
92բ Տէ՜ր Յիսուս Քրիստոս, Քո սուրբ Յարութեամբդ պահեա՛ եւ Սուրբ
Խաչիւդ զաւրացո՛յ զբարեպաշտ եւ ըզսըրբասէր պարոն զԿոստանդին
գաւնդաւստապլ Հայոց՝ ստացող սորա, եւ զեղբայր իւր՝ պարոն Աւշին պայլե [Հ]այոց, եւ զորդին իւր՝ պարոն Հեթում՝ տղա գոլով յայսմ ամի փոխեցաւ առ Քրիստոս, եւ զեղբայրն իւր՝ պարոն Կիաւդին, եւ զծնաւղս իւրեանց
եւ զհամաւրէն զարմն նոցա յիշել ի բարին Քրիստոս։
Դարձեալ աղաչեմ զմանկունսդ Վերին Սիոնի, որք հանդիպիք այսմ երգարանի, յիշել սրտի մտաւք ի սուրբ յաղաւթս ձեր զստացող սորա՝ զպարոն
Կոստանդին, եւ զեղբայրն իւր՝ պարոն Աւշին, եւ աջն Հաւր Քրիստոսի անխախտելի պահեսցէ զիշխանութիւն, սոցա ննջեցելոցն հանգիստ եւ ողորմութիւն գտանել ի Քրիստոսէ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
1

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ղ. Ալիշանի «Սիսուան»-ում եղած
վիմատիպ նմանահանությունը 1325 թ. մակագրությամբ և տեղադրվել 1325 թվաշարքում (Լ. Խ., № 247, էջ 198, ծնթ. 2)։ Ցուցակում ընդօրինակության ժամանակը
թեական «1325-էն առաջ» է, ուստի մենք հիշատակարանը տեղադրում ենք 1324-ի
թվաշարքում (Ա. Ղ.)։
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425
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ1
Փարիզ, Ֆրասիայի հայկական թանգարան 51

Յիշատակարանի
Գրիչ՝ Գրիգոր
Վայր՝ Բլրցի անապատ
239ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն և միաստուածութեանն՝ Հաւր
եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Գրեցաւ եղանակաւոր տառս, որ կոչի Մանրուսումն, ձեռամբ Ստեփանոսի վանական քահանայի ի թուիս Հայոց ՉՀԳ (1324), ի յանապատս, որ կոչի
Բլրցի, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Գէորգեայ զաւրավարի ի թագաւորութեանն
Հայոց բարեպաշտին Լեւոնի եւ ի հայրապետութեանն տեառն Կոս||(239բ)տանդեայ ի վայելումն Ներսէսի վանական քահանայի, որ է մանուկ հասակաւ և կատարեալ առաքինութեամբ։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք ի Քրիստոս
զստացաւղ սորին՝ ըզսրբահոգի և զառաքինաջան խաչակրաւն քահանայն
ըզՆերսէս, և զծնաւղսն իւր զհանգուցեալսն ի Քրիստոս եւ ըզքեռին իւր՝
զճգնազգեստ քահ[անայ] զՎարդան, եւ զամենայն ազգատոհմ իւր զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն եւ զՍտե||(240ա)փանոս քահանայ՝ զգրիչ սորին, և
զբազմամեղս Գրիգոր, որ զյիշատակարանս գրեցի, յիշման արժանի առնել
աղաչեմ։ Եւ Աստուած, որ առատն է ի տուրս բարեաց, ձեզ՝ յիշողացդ եւ
մեզ՝ յիշելոցս առհասարակ ողորմեսցի այժմ եւ յաներեկ աւուրն. եւ Նմա
փառք յաւիտեանս. ամէն, ամէն։
բ
56բ Զմեղապարտ գրող սորա եւ զստացաւղ եւ զհաւրեղբայրն իմ՝
ըզԳրիգոր աղաչեմ յիշել ի բարին Քրիստոս։
գ
Ծաղկող՝ Սարգիս [Պիծակ]
240ա Ընդ նմին և զիս զանարժան քահ[անայ]ս զՍարգիս և զհանգուցեալ հայրն իմ՝ զԳրիգոր քահ[անայ]ն և զծն[ողն] իմ աղաչեմ յիշել ի Տէր,
որ ծաղկով զարդարեցի զսա։
1

Այս ձեռագիրը պատկանել է Զմմառի Անտոնյան հավաքածուին, կրել է ՃԿԵ համարը։ Այժմ բացակայում է հավաքածուից, նկարագրվել է 1903 թ. հ. Իսահակ Սրապեանի կողմից «Դիվան տուփ 168»: Հ. Ս. Ճեմճեմյանը Անտոնյան հավաքածուի
սույն հիշատակարանը (37 անծանոթ հիշատակարաններից՝ 7-ը) հրատարակել է
Անտոնյան հավաքածուի Վիեննական հրատարակության գրախոսականի մեջ (№
24): Լրացումները կատարվել են Ալիշանի ձեռագիր «Հայկարանից» («Բազմավէպ», 1971, № 3-4, էջ 337), (Ա. Ղ.)։
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426
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (235)
Երեւան 8187

Գրիչ՝ Վարդան
Վայր՝ Ակներ
343բ Փա՜ռք ամենասուրբ Երրորդութեանն, որ մի են ի բնութիւն եւ երիս
յանձնաւորութիւն, որոց աւրհնութիւն յամենայն արարածոց իւրեանց՝ յիմանալեաց եւ ի զգալեաց ամենայն, յաւիտեանս. ամէն:
Շնորհիւ շնորհատու Սուրբ Հոգւոյ սկսայ եւ ողորմութեամբ նորին կատարեցաւ Աւետարա//344ա)նս ի հո[յ]ակապ եւ յականաւոր մենաստանիս,
որ մակադրեալ կոչի Ակներ, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Աստուածածնիս եւ կենսակիր սուրբ նշանացս, եւ մասանց տէրունականաց եւ նշխարաց սրբոց, ի
հայրապետութեան տեառն Կոստանդեա եւ ի թագաւորութեանն Լեւոնի՝
տղային, զորս պահեսցէ Տէր Աստուած խաղաղութեամբ ամենայն սրբոց
աղաւթիւք։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք լուսաւորիք սովաւ, յիշեսջիք զամենայն
ազգայինսն մեր, զկենդանիս եւ զննջեցեալսն, յիշեսջիք եւ զքւերորդին մեր՝
զՆերսէս քահանայ նայեւ զԹորոս քահանայ եւ զՅովհաննէս, որ ի յուղղելն
աշխատեցան։ ||
344բ Յիշեսջիք, աղաչեմ, եւ զթշուառ գրողս՝ Վարդան, ի յոյժ երկայն
աւուրս գրեցի զսա տառապանաւք ցաւոց, որ խորտակեալ է հոգւ[ոյ]ս ոսկերք վասն զեխ եւ անառակ գընացիցս։
Գրեցաւ ի թվ[ին] ՉՀԳ (1324), ի փառս Քրիստոսի աւրհնելոյն յաւիտեանս. ամէն։
Որ զմեզ յիշէ, եւ ինքն յիշեսցի ի Տեառնէ։

427
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ (236)
0քսֆորդ, Ms. Arm. E. 2, Տիրայր վրդ. Ցուցակ, 17, թղթ. 119, էջ 314

Գրիչ՝ Ստեփաննոս
Վայր՝ Սկեւռա
139ա-140ա Փառք... որպէս եւ ահա գերերջանիկս յիմաստ Աբրահամ ծերունի, ճշմարտին Աստուծոյ կրաւնաւոր... զայս ընտրեաց սեփական ժառանգութիւն եւ ստացաւ... վարք աստուածընկալ աւետարանչին Յոհաննու սքանչելի պատմութիւնս եւ սոսկալի տեսլեանս Յայտնաբանութիւն... յարդար
վաստակոց իւրոց...։ Արդ, աղաչեմ... յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զԱբրահամ կրաւնաւոր եւ ծերունի եւ զծնաւղսն իւր զհանգուցեալսն... եւ զբնաւ զարմն...
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Գրեցաւ ՉՀԳ (1324), յանապատս Սկեւռա, ընդ հովանեաւ Սուրբ եւ
փրկագործ Նըշանիս եւ Սուրբ Աստուածածնիս, ի փառս Միածնի...
Յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս զմեղուցեալ գրողս՝ զՍտեփաննոս։

428
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՐԱԹԱՑԻ.
ՎԱՍՆ ՏԱՍՆ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆԱՑ
Երուսաղէմ 1690, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 557-558

Գրիչ՝ Սեբեր Արզրումցի
Վայր՝ Սուրխաթ
ա
248-249 ԶՎարդան վարդապետ, զյարմարող ճառիս սրբոց վարդապետացն դասակից արա՛ զսրբազան եպիսկոպոսն՝ զտէր Առաքելն ընդ սրբոց
հայրապետացն եւ ի խորանս լուսոյ դասեա՛ զստացող գրոցս՝ զԳրիգոր
միայնակեց, ընդ սրբոց ճգնաւորացն երկնային պսակացն արժանի արա՛յ,
զՍեբեր բազմամեղ գրիչ ողորմութեան արժանի արա՛յ Տէր Քրիստոս եւ զամենայն ծնունդ սուրբ աւազանին, զորդիսն Ադամա ի սպառնալեաց դժոխոցն փրկեա՛, որպէսզի ամենեքեան արժանի լիցուք ընդ զաւրս հոգեղինեացն քաղցրահնչող անլռելի ձայնիւ աւրհնաբանել եւ փառաբանել, գոհանալ եւ բարէհամբաւել զհամագոյ ամենասուրբ Երրորդութիւնդ անբաժանելի միով աստուածութեամբ եւ թագաւորութեամբ միով բնութեամբ եւ կամաւք այժմ եւ միշտ:
Աւարտեցաւ գրկոյնքս ի քաղաքս Սուրխաթ, ձեռամբ Սեբեր Արզրումցոյ,
ի թվ[ին] ՉՀԳ (1324):
բ
300 Փառք Քեզ, փառք Քեզ Աստուած յաղագս ամենայնի:
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք կարդայք կամ աւրինակէք եւ լուսաւորիք
ի սմանէ, յիշման արժանի արասջիք զստացող սորա՝ զԳրիգոր միայնակեացն, եւ զսրբազան եպիսկոպոսն՝ զտէր Առաքել՝ զդարմանիչն աղքատաց,
զարդիւնարարն չքաւորաց, զխաղաղարարն, զհեզն եւ զխոնարհն զվերակացուն սրբոց /// 1

1

Շարունակությունը թափված է (Ցուցակ, էջ 558, ծանուցում), (Ա. Ղ.)։
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429
ՃԱՇՈՑ (234)
Երեւան 4553

Գրիչ՝ Ստեփանոս
Վայր՝ Իտալիա, Պաւլաւնիա քաղաք
256բ Զանծախ, անվաճառ գանձս մեծութեան զբազմահամբարեան գումարս դրութեան, որ աւանդեալ ունի յինքեան զընթերցմունս տաւնից տէրունականաց, զամենակեցոյց Յայտնութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, այլեւ
զվարդապետութիւն Սրբոյ քառասնորդացն պահոց եւ զսարսափելի Սրբոյ
պասեքին չարչարանացն, այլեւ զկենդանարար հանուրց բնութեանց նորոգման Մեծի Յարութեանն Քրիստոսի, այլեւ զՎարս գործոց սրբոց առաքելոցն։
Զայս գանձս մեծութեան անվաճառ եւ անվատնելի ի գանձարանէ մաւր
մեր կաթուղիկէի՝ ջանաց, հնարեցաւ, կամեցաւ, ստացաւ, կուտեաց, բարդեաց, դիզեաց, յաւել մանաւանդ ի գանձանակ իւրոյ հոգւոյն սենեկի հայրն
գովելի վանաց վանական եւ կոյս կրաւնաւոր քահանայն Զաքարիաս, ի
միշտ եւ յանվճար յիշատակ, ի վայելումն կենաց իւրոց եւ ի փրկութիւն հոգւոյ իւրոյ եւ ծնողաց իւրոց, եւ եղբարց իւրոց եւ առհասարակ իւրոցն
ամենեցունց։
Արդ, որ ոք պատահիք այսմ աստուածաքնար մատենի սուրբ ընթերցուածոցս, յիշեցէ՛ք ի բարին Քրիստոս զհայրն Զա||(257ա)քարիաս եւ
զծնողսն իւր, եւ զեղբարսն իւր, զի մեծ սիրով, մանաւանդ եւ արդեամք եւ
ծախիւք ջանաց եւ ստացաւ զսա։ Այլեւ զըստ հոգւոյ հայրն իւր՝ զսուրբ
եպիսկոպոս զտէր Թումաս, որ եւ նա կատարեաց զսա քահանայ եւ կարգեաց հայր վանաց։ Որոց Տէր Յիսուս Քրիստոս յոյսն ամենեցուն տացէ առհասարակ նոցա ամենեցունց զանսպառ բարեացն պարգեւսն, նոյն եւ յիշողացդ ընդ յիշեցելոցն զանվախճան փառացն խոստմունս յԱստուած եւ ի
Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, որ եւ աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Արդ, գրեցաւ սա յաշխարհիս Իտալացւոց, ի յանուանեալ քաղաքս Պաւլաւնիայ ըստ իւրեանց լեզուի, ի թիւ համարոյ մերս տումարի ՉՀԳ (1324),
յամենամեղ եւ բազմայանցան գրչէ՝ ի Ստեփանոսէ, զոր եւ խնդրեմ յամենեցուն եւ ինձ թողութիւն, զի ըստ իմում կարի եւ ջանուց զայսքան կարացի։
Իսկ վասն աւրինակացս դժուարագրութեան եւ եղանակացս եւ ժամուցս
դժնդակութեան անկարիք է ասելն, զի բազմաց է յայտ որպէս եւ էր։ Բայց եւ
արդ, գոհութիւն Քրիստոսի յուսոյն իմոյ եւ Աստուծոյ այժմ եւ յաւիտենից
յաւիտեանս. ամէն։
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430
ՊԱՏՄԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Վենետիկ 959 (880), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Զ, էջ 34-35

Հեղինակ, գրիչ՝ Սարգիս փիլիսոփա
ա
107բ Այղ զտումարս պարզական,
Որ ձեռնհաս է յերեւան,
Շարադրեցի եւ դրի սահման,
Ութսուն եւ չորս տարոյ ի լման,
Եաւթն տառիւք է գաւազան,
Շարած տողեր երկոյտասան,
Համբրով տփեր խիստ պիտեւան,
Յայգիտ դրած կայ պահարան,
Ծաղկով ի լի է բազմազան,
Բերէ պտուղ խրախճանական,
Պայծառ գունով, որ փայլ կտան,
Առնուն բազում եւ շատոց տան,
Յոլովն ի տեղն անհատական,
Զի ես՝ Սարգիս թափառական,
Փցուն գրիչս եւ անարժան,
Փիլիսոփա սուտ ըւ անկածան,
Որ եւ կոչիմ որդի Տաւնկան,
Լցեալ մեղաւք եմ զանազան,
Եւ չար դիւին եմ դրել պայման,
Բայց հաւատով եմ ապաստան,
Ի մի Աստուածն Երրորդական,
Եւ ի յաղաւթք ձեր մաքրական,
Միթէ գըթայ յիս խղճական։
Ո՜վ սրբազան դասք լուսերամից, որք հանդիպիք սմա տեսութեամբ եւ
աւրինակելով, յիշեսջիք աղաւթիւք ի Տէր զարժանապատիւն՝ զՍարգիս փիլիսոփա, որ զտումարս է պարզեալ աշխատանաւք, զի նոր է եւ խանդոտ։ Ի
թվ/[ին] ՉԳԳ1 (1324), ի Փոքր թուին՝ ՄԽ2։

1

2

Հավանաբար վրիպակ է կամ գրչական սխալ պետք է լինի ՉՀԳ։ Նույնը և 149ա
հիշատակարանի թվականի խնդրումն է՝ «ՉԳԴ»։ Այստեղ թվականի վերջին երկու
«Գ», «Դ»-ն ևս անհասկանալի է, (Ա. Ղ.)։
Նույնն է ինչ Երևան 6731 ձեռագրի նախագաղափարի հիշատակարանը (258բ):
Ձեռագիրն ընդօրինակված է Գրիգոր գրչի կողմից 1659 թ. (Ա. Ղ.)։
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բ
Գրիչ, ստացող՝ Մարտիրոս
149ա Որք հանդիպիք սմա տեսութեամբ եւ աւգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք
աղաւթիւք ի Տէր զստացող եւ զծրագրող սորին՝ զմեղաւորս Մարտիրոս, եւ
զծնաւղսն իմ եւ զեղբարսն իմ, եւ որք յիշէքդ զմեզ, եւ դուք լիջիք յիշեալ
առաջի Աստուծոյ. ամէն։ Ի թուականիս ՉԳԴ։ Ի թուականիս Հայոց ՉՀԳ
(1324), յամսեանս ապրիլի ի Ը (8), ի Մեծի աւուրն գալստեան Ծաղկազարդին [ե]ղեւ։

431
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ
Վենետիկ 588 (1033), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Զ, էջ 520-521

Գրիչ՝ Մկրտիչ կրօնաւոր
353ա Փառք եւ պատիւ եւ երկրպագութիւն եւ գոհաբանական աւրհնութիւն, համապատիւ եւ միասնական Սրբոյ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ
եւ Հոգւոյն Սրբոյ, որ եւ միով բնութեամբ հաւասարեալ միմեանց ըստ համակամութեան զաւրութեան, յորում խտրոց բաժանման երբեք ոչ է տեսեալ
ըստ էութեան բնութեան նոցա։ Իսկ ըստ անձնաւորութեանն դիմաց տարորոշեալք, որոց եւ շաղկապ միութեան ի նոսին ոչ է տեսեալ, զի ի մինն ասել՝
զերիսն դաւանեմք, եւ զերիսն խոստովանելով՝ զմիութիւն բնութեանն ճանաչեմք, յամենայն արարածոց ուրոց յիմանալեաց անմահից հրեշտակականն դասուց, որք յարազուարճ բերկրանաւք զերգս աւրհնութեան իմանալի ձայնիւ վերառաքեն Նմա, ըստ մարգարէից ոմանց պիտառութեանց, ըստ
որում, եթէ. Աւրհնեցէք զՏէր ամենայն հրեշտակք Նորա, եւ կամ թէ. Աւրհնեալ են փառք Տեառն ի տեղոջէ իւրմէ։ Նա եւս եւ ի մարդկան բանականաց,
որք առ ի նմանէ պահանջիմք զնոյն հատուցանել նմա հոգւով եւ մտաւք
հանդերձ, եւ զըտրիտուր փոխարինին յանկէտ յաւիտենին ընդունել զվայելս անճառ պարգեւացն եւ յամենայն երեւութից եւ յաներեւութից, ի շընչականաց եւ յանշնչից, ի կենդանաց եւ յոչ կենդանաց, յերիս յաւիտեանս, եւ
անդր քան զպայման իմանալեացն, յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն։
Յամի ՉՀԳ (1324) թվի, ի խնդիր ելեալ աստուածունակ տառիս ոմն հոգիացեալ եւ աստուածամերձ հոգի սրբազան կրաւնաւոր՝ Խաչիկ («Մարտիրոս»)1 անուն յորջորջեալ, եւ մեծաւ փափաքմամբ ստացեալ զսա ի վայելումն անձին իւրոյ եւ ի մըխիթարութիւն հոգոյ եւ յետ ելից յաստեացս յիշատակ անջնջելի իւրն եւ ծնողաց իւրոց եւ ամենայն ազգայնոցն զաւակ ի
1

«Անունին տակ կը կարդացուի «Խաչիկ», որը վերածված է «Մարտիրոսի»: Նման
ծանուցում հրատարակողի կողմից հիշատակարանում կատարվում է ևս երկու անգամ (Ցուցակ, էջ 520, 521), (Ա. Ղ.)։
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Սիոն եւ ընդանեակ յԵրուսաղէմ։ Ես՝ անպիտանս ի մանկունս եկեղեցոյ Խաչատուր մակադրեալ անուն, տեսեալ զըփափաք եւ զսէր սորա, յանձն առեալ
ըստ իմում կարի եւ կարգեցի ի դէմս քարտենի, աւժանդակութիւն առեալ ի
վերին զաւրութենէն։ Յանգ հանեալ կատարեցի զբանս աստուածարեալ եւ
հոգիընկալ սրբոյն Գրիգորի վարժապետի Նարեկա վանից վանականի։
Արդ, ընկալեաւ զսա ստացող սորա՝ Խաչիկ («Մարտիրոս») կր[օնաւոր],
որպէս գանձ գովելի եւ աւանդ պաշտելի, ըստ տէրունական հրամանաց, որ
ի սմա համբարեալ գոն. կէտ ազնուական եւ առիթ փրկութեան, վերին անմահութեան վիճակի, յոր եւ ի նոյն ճոխանալ սովիմբ արգասաւոր տառիւ է
համարձակելի, զի ամենայն բովանդակել ունիցի յինքեան զձիրս պարգեւաց եւ զխնամս աստուածային կամաց, այսինքն՝ զքաւութիւն յանցանաց եւ
զլուծումն մեղացն կապանաց, նա եւս եւ յաւէտ զտնաւրէնութեանն խորհուրդ մարդացելոյ Բանին Աստուծոյ վասն մեր, Տեառն եւ Փրկչին Յիսուսի
Քրիստոսի, եւ զժառանգութեան պայման որդեգրութեան անուամբ պիտանացեալ եւ մաղթանս բազմապիսիս, ըստ իւրաքանչիւրոց յանցաւորաց, զի
զթողութիւն պարտեաց սովաւ է գտանել եւ զմուտ ազնուական յուսոյն,
որով մերձենամք առ Աստուած, ընդ որում եւ զմշտնջենաւորութիւն անմահականն կենաց ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր, որ է աւրհնեալ ընդ Հաւր Հոգովդ Սրբով յաւիտեանս. ամէն։
Արդ, հայցեմք ի ճաշակողացդ յայսմ յոգնահանճար սեղանոյ աստուածային Հոգւովն ընկալեալք եւ զմայլեալք ուրախական բաժակաւս, աստուածային սիրովն համեմատեալ յաւէտ։ ԶՔրիստոս Աստուած ողորմին անյապաղ հատուսջիք Խաչիկ («Մարտիրոս») կրաւնաւորին՝ ստացաւղի սուրբ
գրոցս եւ իւր ծնողացն եւ ամենայն նախնեացն եւ ննջեցելոց ի Քրիստոս
կատարելոց. ամէն։
Ընդ սոցին եւ զիս՝ զամենամեղ գրողս եւ զիմ ծնողքսն եւ զեղբարսն եւ
զամենայն ազգականսն՝ զկենդանիս եւ զհանգուցեալսն ի Քրիստոս,
զՄկրտիչ կր[օնաւոր] եւ ըստ մարմնոյ զընկերակիցն իմ՝ զՏիրացու կր[օնաւոր] եւ զհարազատ եղբայրն իմ՝ զՅովանէս կր[օնաւոր]. եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։

432
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (237)
Երեւան 4174

ա
338բ Փառք անսկզբնականին՝ Հաւր Աստուծոյ եւ գոհութիւն անճառ Բանի՝ Որդւոյն Աստուծոյ, եւ բա[ր]եբ[ա]նութիւն ամենասուրբ Հոգւոյն Աստուծոյ, Երրորդութեանն եւ միասնական աստուածութեանն յաւիտեանս յաւիտեանից. [ամէն]:
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Յ[ամի եւթն]հարեւրեւրորդի էաւթան[ասն]երորդի երրորդի (1324), ի
թա[գա]ւորութեան Լեւոնի /// 1
բ
Ստացող՝ Վարդան
92բ Քրիստոս Աստուած, Քո սուրբ աւետարանչացս բարեխաւսութեամբ
եւ ամենայն սրբոց Քոց ողորմեա Վարդանեա քահանայի եւ ծնողաց իւրոց՝
ստացողի սուրբ Աւետարանիս եւ ամենայն հաւատացելոց Քոց եւ բազմամեղ գրչիս եւ որք զԱմէնն ասեն. ամէն։

433
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (238)
Երեւան 2837

Գրիչ՝ Վարդան
260ա Փառք եզակի եռահիւսակ դաւանութեանն ապենիազին, կատարեալ եւ անսահմանելի Աստուծոյ Հաւր, Աստուծոյ Որդոյ, Աստուծոյ Հոգւոյ,
յաւիտեանս. ամէն։
Շնորհիւն Տեառն ամենակալի եւ Նորին աւգնականութեամբն, աւարտեցաւ եռահրաշ եւ հոգիազարդ Աւետարանս, զոր էր շաղկապ||(260բ)եալ
երանեալ աւետարանչանցն ըստ բազմերանգ գունոց ի մի ոստայն անկելով
հանճար, զոր արուեստակեալ անուշոցաց ծաղկանց եւղեփեցական կազմութեամբ, որ ըստ Հոգւոյն յատկութեամբ իմանի զանազան որակութեամբք
գաղափարելով ըստ յոքունց արփիացելոցն դասակցութեանց առ ի
յեկեղեցւո յարմարումն յաւդիւ խաղաղութեամբ գլխոյն պատշաճեալ, զի
յայսմանէ կատարելութիւնն չորք Աւետարանք ի բազում պ[ա]տճառէ չորեքկերպեան կենդանիք՝ մարդ, առիւծ, ցուլ, արծիւ, չորք նիւթք աշխարհիս՝
հող, ջուր, հուր, աւդ, հակառակք անհաշտելիք եւ սիրելի քան քակտելիք
չորք. չորք գիր անուան Երրորդութեանն՝ Հայր, Որդի, Հոգի. չորք գետք բղխեալ ի դրախտէն՝ Փիսովն, Գիհոն, Տիգրիս, Եփրատ. չորս անգիւնս եւ եղջիւրք սեղանոյն, չորք դէմք խաչին եւ այլ բազում պատճառս, յորս
գաղափարի չորեքեան աւետարանիչքս. զի թէպէտ եւ բազում բանք ի սոսա,
որ երեւին ներհակք միմեանց, այլ ||(261ա) քաջ ճշմարիտք, եւ յոյժ միաբանք միմեանց։
Արդ, գրեաց Մաթէոս ի խնդրելիոյ հրէից հաւատացելոցն, որք էին յԵրուսաղէմ զկնի Ը(8) ամի համբառնալոյ Փրկչին ի լեզու հեբրաեցի, յԵրուսաղէմ
քաղաքի, զոր առեալ Թովմաի քարոզէ Հնդկաց. եւ Բարդողիմէոս Դելմաստ1

Գլխավոր հիշատակարանից պահպանվել է միայն այս հատվածը, ձեռագիրը
վերջից թերի է (Լ. Խ., № 237, էջ 191, ծնթ. 1)։
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հանի, եւ Ամրանա եւ ամենայն արեւելից. իսկ Մարկոս գրէ ի հրամանէ Պետրոսի Վիմի՝ վարդապետին իւրոյ յԱղեկսանդր քաղաքի ի լեզու եգիպտացի,
զկնի ԺԱ(11) ամի, եւ աւետարանէ յԵթոպէէ եւ ի Լիւրիկիա, եւ լուսաւորէ
զարեւմուտս։ Իսկ Ղուկաս յառաջագոյն աշակերտ գոլով Գաղիանոսի բժշկապետի, որ եւ ինքն էր արուեստիւ բժիշկ, յետոյ աշակերտի սրբոյն Պաւղոսի, որ եւ հրամանաւ նորա գրէ զկնի ԺԸ(18) յամի, ի լեզու հռ[ո]մաեցի յԱնդիոք քաղաքի, եւ քարոզէ ի Բիւթանիայ, եւ յամենայն Մակեդոնիայ. Իսկ
Յովհաննէս՝ որդի Զեբեդեայ, որդի Որոտման, որդի Սուրբ Կուսին, որ փարեցան զսարսափելի պարանոցաւն անմատոյց լուսոյն զվերինն ||(261բ)
որոտալով աւետէ եւ աւետարանէ. զկնի ԾԳ(53) ամի գրեաց յԵփեսոս քաղաքի եւ լուսաւորէ զամենայն Ասիայ։ Արդ, Աւետարան կոչի, որ պատմէ մեզ
զեղեալ բարութիւնսն, զխաղաղութիւն, զոր եղեւ հրըշտակաց եւ մարդկան,
զքակումն բռնութեան թշնամոյն կենաց մերոց, զաւերումն դժոխոց, զազատութիւն հոգւոց, զընդ յաջմէ Աստուծոյ նստեալ մարդկութեանս։
Բայց գրեցաւ լուսազարդեալ Աւետարանս ի լուսալրական ժամանակի, ի
[թ]վուաբերութեան Հայկազեան Աբեթական տոմարիս ՉՀԳ (1324), ձեռամբ` անպէտ եւ բազմամեղ Վարդան գրչի։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Մուշ 8, Ն. Մարտիրոսեան, Ցուցակ, մ. Բ, էջ 102
(տե՛ս նաեւ 1336 թ.)

Գրիչ՝ Մելքիսեդեկ
Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան...
Արդ, ես՝ Մելքիսեդեկ, անուամբ քահանայ եւ կարգաւ եւ վարիւք՝ ոչ, գրեցի սուրբ Աւետարանս եւ եդի յիշատակ ինձ եւ ծնաւղաց՝ Ստեփաննոս քահանայի եւ Շուշանայ, եւ եղբաւր իմոյ՝ Ներսեսի եւ Սիրախաթունի եւ Թանկխաթունի եւ Մարեմտիկնոջ եւ Լուստիկնոջ եւ կողակցին իմ՝ Նորտիկնայ
փոխելոյն ի Քրիստոս, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն։
Աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս... զվարժապետն իմ՝ զՎարդան քահանայ զփոխեալն ի Քրիստոս, եւ զՄկրտիչ քահանայ, եւ զեղբայրակիցս մեր եւ քահանայս՝ զՄխիթարիչ, զՍիմէոն, զԿարապետ, զՅոհանէս, զԱստուածատուր,
զՏօնապետ, զԿիրակոս, զԹադէոս, զԽաչիկ, զԶաքարիայ, զՄարտիրոս,
զՊետրոս եւ զՏիրացու։ Ըստ այնմ յիշել ի Տէր զառաջնորդ գաւառիս մերոյ,
զհոգեսէր տանուտեարքն՝ զՅովաննէս եւ զՄկրտիչ, եւ ննջեցեալսն իւրեանց. եւ Ինքն Քրիստոս, որ առատն է ողորմութեան... տացէ ձեզ զանմահական կեանսն ի Վերին Երուսաղէմ։
Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ յոգնամեղիս՝ Մելքիսեդեկի աշխար489
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հի երիցու, ի թուականի ՉՀԳ (1324), ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի
եւ Սուրբ Կարապետի եւ Սուրբ Ստեփաննոսի, եւ Սուրբ Սարգսի ի վայելումն
անձին եղբաւր իմոյ՝ Ներսեսի եւ կողակցի իւրոյ՝ Խաթունին...:
Եւս կրկին աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս զհոգեշահ եւ պատուական տանուտէր՝ զՅովանէս, եւ զկենակից իւր՝ զՄենատիկին, եւ զծնաւղս իւր /// եւ թողութիւն խնդրել յանցանաց նոցա ///: Ըստ այնմ յիշատակել ի հոգեմաքուր
յաղօթս ձեր զպատուական տանուտէր՝ զՏիրացու եւ զԱղբրաց, եւ թողութիւն խնդրել յանցանաց նոցա։ Ընդ նոսին՝ զՍարգիս եւ զծնաւղսն իւր՝
Թաճխաթուն, եւ զամենայն մերձաւորսն նոցայ եւ զպատուական տանուտէրն՝ զԹումայն...

435
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 10859
(տե՛ս նաեւ 1311 թ., 1391 թ.)1

Յետագայի
Գրիչ՝ Զաքարիէս
331բ Ո՜վ դաս լուսերամից, յիշեցէ՛ք ի մեղսայքաւիչ յաղաւթս ձեր եւ ի
մաքրափայլ, զիս՝ զանարժան ծառայս Աստուծոյ զԽութլուն, ու զիւր դեռայբուս նորածիրն տղայն՝ զԱմիր Սարգիսն, եւ զիւր հայրն եւ զմայրն, եւ միաբանեցա սուրբ Աւետարանիս, որ յամեն տարի անխափան տամ Ա (1)
լրտ(=լի՞տր) ձէթ յեկեղեցին: Ով որ զայս գիրս ջնջէ, ինքն ջնջի ի դպրութիւնէ կենացն: Եւ զիս՝ անպիտան եւ զանարժան ծառայս Աստուծոյ զտէր Զաքարիէս. եւ Աստուած յիշողացդ ողորմեսցի. ամէն, ամէն: Ի թվ[ին] Հայոց
ՉՀԳ (1324), ի Համբարձման տաւնին:

1

Այս ձեռագրի նկարագրությունը կա Վարդան Տեմիրճյանի «Ցուցակ ձեռագրաց
Թավրիզի Մելիք Թանգեան ազգային եկեղեցական թանգարանի»-ում (Լիբանան,
1977 թ., էջ 31-48, հիշ. 41), (Ա. Ղ.)։
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ԳԻՐՔ ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ ՄԱՐԳԱՐԷԻՑ ԵՒ ՅՈԲԱՅ (239)
Թորոս Աղբար, հ. Բ, էջ 330-332
(Խարբերդ)

Գրիչ՝ Սարգիս կրաւնաւոր
Վայր՝ ի մենաստանս Խառաբաստա.
ի վանս Սուհարա
Փառք եռանձնեայ էականութեան, միապետական իշխանութեան զաւրութեան տէրութեան եւ աստուածութեան՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ...:
Արդ, ի կարճեալ աւուրս եւ յերեկոյացեալ ժամանակիս, այսինքն ի վերջին դարուս, յորժամ յաղագս ծովացեալ մեղաց աշխարհի իբր երեքալեանն
իմն մրրկեալ տատանեալ ծփէր ի բռնութենէ սրոյն նետողաց, զոր ի յոլով
աւուրց սաստկացեալ տիրէր համայն ամենայն երկրի, սկսեալ յելիցն արեւու՝ ի ծովէն Կասպից, շրջապատեալ զհիւսիսիւ, մինչեւ գայ հասանէ ի ծովն
Պոնդոսի, եւ դարձեալ զմիակողմամբն հարաւայնոյ պար առեալ պարունակեալ զաշխարհն Բաբէլացւոց եւ զհամայն Ասորիս եւ զԿիւլիկիա, մինչեւ
ցնոյն ծովն Պոնտացւոց աշխարհին, զբոլոր միջերկրացս, զազգս եւ զլեզուս
բազումս ընդ ինքեամբ կալեալ ունէր լուծ ծառայութեան, ըստ նախատեսութեան մեծ հայրապետին Հայոց Ներսիսի. եւ պակասեալ նուազեալ գոյր
հայրապետութիւն սեռի սուրբ Լուսաւորչին Գրիգորի եւ թագաւորութիւնն
ազին Արշակունեաց՝ ըստ տեսլեան սուրբ Սահակայ, եւ սակս անդարձութեան մերոյ որ դարձաւ բարկութիւն Նորա, այլ տակաւին ձեռն Իւր բարձրացեալ է ի պատժել ու պատուհասել. եւ մեր ոչ զղջացեալ, մինչեւ ծիւրեալ եւ
ծնկեալ մաշեցան ամենայն կեանք մեր, ի մահ եւ ի դժոխս մերձեցան անձինք
մեր, եւ յերկիր մածան մէջք մեր քանզի... եւս քան զեւս ընդ նեղութեամբ եւ
ընդ հալածանաւք արկին զազգս քրիստոնէից, զորոց զաղէտս տարակուսանաց ո՞ ոք կարասցէ պատմել եւ կամ ընդ գրով արկանել։
Արդ, յայսմ դառն եւ դժնեայ ժամանակի, յորում խաւար անլոյս եւ մէգ
անմխիթար տարածեալ մածեալ ունէր զամենայն երեսս երկրի, ես՝ տառապեալ եւ զեղկելի անձն Սարգիս... կրաւնաւոր... ցանկացեալ այսմ աստուածաճառ... մատենի աստուածազան եւ աստուածարարեալ սրբոց մարգարէիցն երկոտասանից եւ Դանիէլի նախատեսութեանցն, ընդ նմին Թղթոյն
Յոբայ եւ համբերողի մեծի զորս շարայարեալ կազմեցեալ եմ զսոսա ի մի
տփի։ Գրեցաւ սա ի թվա[կանութեան] Հայկ[ազեան] տումարի ՉՀԴ (1325), ի
գաւառիս Քանջբերունւոյ, ի մենաստանս Խառաբաս[տ]ա, ի վանս, որ կոչի
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Սուհարա, ընդ հովանեաւ Ս[ուրբ] Աստուածածնին, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս։ Յառաջնորդութեան տեղւոյս Ղազար առն՝ հեզի եւ խաղաղարարի,
նմանեալ... նախնոյն Ղազարու, զի կամեցող եղեւ մեզ եւ սիրով ընկալաւ զմեզ
ընդ իւր, ընգալցի եւ զինքն Աստուած...։ Յիշեցէ՛ք զՍարկաւագ կր[աւնաւոր],
եւ զՅովսէփ կր[աւնաոր], որ զաւրինակն շնորհեցին մեզ, յիշեսջիք զվարդապետն իմ զՅովսէփ... եւ Քրիստոսի Փառք...։ Վա՜յ ինձ հազար անգամ։

437
ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆՔ (248)
Վիեննա 353, Յ. Տաշեան, Ցուցակ, էջ 807

Վայր՝ [Գլաձոր] ՞
ա
68ա Արդ, գրեցաւ եւ կատարեցաւ ըստ իմումս կարի, հրամանաւ սուրբ
եւ երիցս երանեալ առնն Աստուծոյ՝ Եսայիաս րաբունապետի, ի վայելումն
անձին իմոյ եւ այլոց, որ դեգերեալ կան ի դրունս իմաստից սորա, իսկ յետ
աստեացս՝ ի յիշատակ սորա. յիշել աղաչեմ յաղաւթս եւ հանապազ զերանի
ում թողութիւնն խնդրեալ։ Արդ, յիշեսջիք ընդ Տեառնս իմոյ եւ զիս, զի
ողորմեսցի Տէր գծողիս, եւ դուք յիշեալ լիջիք յանճառ բարիսն Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
Ի թու[ին] ՉՀԴ (1325) գրեցաւ։
բ
96բ Զմեղապարտ գծող սորա յիշեսջիք ի Քրիստոս աղաչեմ եւ խոշորութեանս անմեղադիր լերուք, զի յոյժ անգէտ եմ գրելոյս1։
Յետագայի
Գնող եւ նուիրող՝ Սարգիս քահանայ
161բ ԶՍարգիս քահանայն, որ ազատեաց զգիրքս ի ծառայութենէ այլազգեաց, եւ ետ Գէորգ վարդապետին, աղաչեմ յիշել յաղօթս, եւ Աստուած
զձեզ յիշէ. ամէն։

1

Առաջին հրատարակության մեջ այս հիշատակագրությունը բացակայում է (Լ. Խ.,
№ 248, էջ 199), (Ա. Ղ.)։
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438
ԹՈՎՄԱՅԻ ԱԳՈՒԻՆԱՑՒՈՅ ԳԻՐՔ ԽՈՐՀՐԴՈՑ
Զմմառ 514,Ն. Ակինեան, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ, էջ 118
(Անտոնեան հաւաքածոյ)

Յիշատակարան թարգմանութեան
Թարգմանիչ՝ Յովաննես Ծործորեցի
Վայր՝ Ծործորու վանք
271ա-272ա Զաստուածային եւ զերկնաւոր իմացուածդ ամենասուրբ
Հոգւոյն, զոր ընդ աղաւտ ցանկացան տեսանել հրեշտակդ, զոր շնորհեաց
Աստուած եկեղեցոյն Հռոմայ, շինեալ ի վերայ վիմին Պետրոսի զխորհուրդս
Սուրբ եկեղեցւոյ զմկրտութիւն ասեմ, կնքոյ եւ սուրբ պատարագին տեսութիւն, զոր յօրինեալ տրամաբանական արուեստիւ եւ ապացուցական մակացութեամբ համառաւտ բանիւ եւ հզաւր զաւրութեամբ իմաստուն ումեմն
վարդապետի ֆրա Թոմա կոչեցեալ ի կարգէ Բրաջուրացն առաքինութեամբն կատարեալ եւ ի ծայրս իմաստասիրութեան ելեալ ղատին բարբառով, որում տենչացա հոգով նուաստ ոգիս եւ յոյժ կարաւտ բանի՝ Յովաննես Եզնկացի եւ այժմ կոչիմ Ծործորեցի։ Եւ մեծաւ թախանձանաւք թարքմանեցի զառ ի հայ բարբառ հրամանաւ պապին Հռոմա։ Եւ ձեռնտուութեամբ արհեպիսկոպոսի տէր Զաքարիայի՝ Սուրբ առաքելոյն Թադէոսի վերադիտողի եւ միջնորդութեամբ տէր Բարդուղիմէոսի հեզահոգի ֆռանկ /// 1
եպիսկոպոսի եւ յոյժ գիտնականի եւ աւանդեցի զսա եկեղեցեաց Հայաստանի ընծա անգին, գանձ պատուական՝ աշխատեալ իմով տկարութեամբ եւ
յղկեալ ըստ կարի զբառս եւ զբանս։
Արդ, որք աւգտիք ի սմանէ, եթէ գտանէք ի սմա ախորժ կերակուր եւ
համ իմաստից յառողջութիւն մտաց ձերոց եւ պարարումն հոգոց իմաստից
եւ նիւթ գիտութեան խորհրդոյ Սուրբ եկեղեցւոյ Տեառն իմոյ եւ Աստուծոյ
Յիսուսի Քրիստոսի՝ եղիցի գոհութիւն եւ շնորհք եւ փառք եւ պատիւ եւ
պարծանք կաթուղիկէ եկեղեցւոյն Հռոմա։ Եւ թէ ոչ գտցի ի սմա ըստ կատարեալ իմաստիցդ ձերոց կատարեալ եւ առողջարար կերակուր, մերում տկարութեան լիցի պակասութիւն, զի ոչ կարացաք յանդնդական ծովէն քարշել
կաթիլս ջրոյ, գործիական իմացմամբս մերով, յարբումն պասքեալ անձանց
եւ փարթամութիւն կատարեալ գիտնոց, միայն աղաչեմ ի բասրանաց զմեզ
ազատել, զի ցանկութիւն ողջախոհ եւ մոլիս անց2 թեւոց թռչել տա եւ
առանց զօրութեան նահատակել։ Վասն որոյ աղաչեմ զաստուածասէր պատահողսդ յիշատակել ի Տէր բարեկամաւք զյառաջասացեալ աւժանդակսն
1
2

Անընթեռնելի է (Ցուցակ, էջ 118), (Ա. Ղ.)։
Հրատարակիչները կարդացել են «մոլի սանց(՞) թեւոց»(Ցուցակ, էջ 118), (Ա. Ղ.)։
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այսմ իրողութեան եւ ընդ նոսին զմեր նուաստութիւնս կրկին ծնօղաւք մերաւք եւ երախտաւորօք, զի եւ ձեզ լիցի մասն յիշատակի ընդ յիշատակեալ
յաւիտենական արդարոցն։ Եւ որք աւրինակէք զսա, գրեսջիք զայս սակաւ
գիր յիշատակի աշխատելոցն ի սմա, զի եւ դուք գրեսջիք ի գիրն կենդանի,
ի դպրութիւն վերին կենաց շնորհաւքն Քրիստոսի, որ է աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն։
Գրեցաւ գիրս այս Խորհրդոյ ի թուականութեան մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ՌԳՃԻԵ (1325), յամսեան ի հոկտեմբեր Ը (8), երկու ամաւ յառաջ թարգմանեալ եւ ի թիւ Հայոց ՉՀ (1321), թարգմանեալ եւ գրեալ ի դուռն Ծործորու ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս, որոյ ողորմութեամբ եւ շնորհաւք եղեւ կատարումն սորին։

439
ՅԱՂԱԳՍ ԵՕԹՆ ԽՈՐՀՐԴՈՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
(Թովմա Ագուինացի)
Երուսաղէմ 815, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Գ, էջ 287, 288

Յիշատկարան թարգմանութեան
Թարգմանիչ՝ Յօհան Ծործորեցի
Վայր՝ Ծործորու վանք
ա
1 Բոլոր աստուածաբանութենէն արտահանեալ եւ ծաղկաքաղ արարեալ,
զառհասարակ խորհրդոցն՝ զմկրտութեան, զկնքոյն, զսրբազնութեան եւ
զպսակին զառաւելագոյն հարկաւորսն ի մի հաւաքեալ, յօժանդակութեամբ
Յօհանու Ծործորեցւոյ։ Եւ թարգմանեցեալ ի լատինականէ ի հայկական
բարբառ յամի Տեառն 1325 եւ Հայոց ՉՀԵ (1326), ձեռնատուութեամբ տէր
Զաքարիա արհեպիսկոպոսի Սուրբ առաքելոյն Թաթէոսի, միջնորդութեամբ
տէր Բարդուղիմէոսի լատին եպիսկոպոսի, ի դուռն Ծործորու ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի։
բ
486 Զաստուածային եւ զերկնաւոր իմացուածդ ամենասուրբ Հոգւոյն...։
Թարգմանեալ եւ գրեալ ի դուռն Ծործորու, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, որոյ ողորմութեամբն եւ շնորհօք եղեւ աւարտումն եւ կատարումն
սորին յամի Կենարարին 1325։

494

ՉՀԴ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1325

440
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՍ ՈՐ ԸՍՏ
ՄԱՐԿՈՍԻ, ԱՐԱՐԵԱԼ
ԲԱՐՍՂԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ (240)
Երեւան 1314

Հեղինակ՝ Բարսեղ վարդապետ
Վայր՝ Մաշկուոր վանք
308ա Շնորհաւքն եւ ողորմութեամբն Աստուծոյ Հաւր՝ սկզբն արարի
գրոյս եւ ձեռնտուութեամբ եւ աւգնական լինելովն Քրիստոսի Յիսուսի Որդւոյն Աստուծոյ ի գլուխ հանեալ կատարեցի ես՝ լոկ անուն վարդապետս
Բարսեղ, զՄեկնութիւն սրբոյ Աւետարանիս, որ ըստ Մարկոսի, որչափ աջողեաց եւ զաւրացոյց, տալով մեզ միտս եւ բանս, Հոգին Սուրբ Աստուածն
ճշմարիտ։ Վասն որոյ աղաչեմ զգիտաւղսդ բանի եւ զընթերցաւղսդ սորին
տառի յիշել զմեզ ի բարի՝ ծնաւղաւք, զարմիւք եւ երախտաւորաւքն մերովք,
զի մեծ տաժանմամբ եւ յոլով աշխատութեամբ եղեւ զրաւ սորա, եւ որ գրէք
զսակաւ բանս եւ յիշէք զմեզ ի բարին, գրեսջիք եւ դուք ի գիրն կենաց եւ յիշեալ լիջիք ի միշտ բարւոյն Աստուծոյ, որ է աւրհնեալ աւիտեանս. ամէն։
Արդ, եղեւ վճար այսր Մեկնութեան ի թագաւորութեանն Լեւոնի, որդւոյ
Աւշնի, նորընծայ եւ դեռաբոյս մանկանն յոյժ երկեղածի եւ աստուածասիրի,
զորոյ զթագաւորութիւնն յաղագս տղայութեան իւրոյ խնամեն եւ հոգան
երեք մեծագոյն եւ փառաւոր իշխանքն, երկու եղբարքն հարազատ՝ պարաւն Աւշին եւ պարոն Կոստանդին, որք աստիճանաւ աւագ պարոն եւ գունդուստապլ կոչին, եւ երրորդն՝ պարոն Հեթում Նղրցի, որ խառնեալ եւ միացեալ է ընդ նոսա, որպէս միտք ընդ հոգի եւ ընդ մարմին, ուղղելով զբոլոր
տունն արքունի ի բարին, որպէս բարի միտքն զհոգին եւ զմարմինն, զորս
տացէ Քրիստոս Աստուած, զթագաւորն եւ զսոքա՝ տոհմաւք եւ զարմիւք իւրեանց, այսմ աշխարհի եւ եկ ||(308բ)եղեցւոյ իւրոյ սրբոյ միշտ եւ հանապազ. եւ ընդերկարեսցէ զտէրութիւն սոցա, անցանելով ի հաւրէ յորդի մինչեւ ի գալուստն Իւր միւսանգամ։
Եւ գրեցաւ սա ի վանս, որ կոչի Մաշկուոր, ի հայրապետութեանն տեառն
Կոստանդեա կաթողիկոսի Դրազարկեցւոյ, որ բազում աշխատութեամբ ջանայ եւ հնարի զխաղաղութիւն այսմ աշխարհի։ Որ եւ մինչեւ ի Մսր առ սուլտանն անձամբ անձին գնացեալ, ոչինչ համարելով զաշխատութիւն, թէպէտ
ծեր եւ տկար էր մարմնով, եւ զխստութիւն եւ զդառնութիւն նորա ի կակղութիւն եւ ի քաղցրութիւն յեղաշրջեալ փոխեաց, զորս տացէ զսա Քրիստոս
ընդ երկայն աւուրս եկեղեցւոյ իւրում սրբոյ։ Եւ էր ի ժամանակիս յայսմիկ
վերակացու եւ առաջնորդ սուրբ ուխտիս տէր Հայրապետ եպիսկոպոս, այր
հեզ եւ բարէբարւոյ, որ բազում խնամաւք խնամէր զմեզ ամենայն մարմնաւոր պիտոյիւք, եւ իբրեւ զհայր հոգեւորապէս ի վիշտս եւ ի տրտմութիւնս
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սփոփէր եւ մխիթարէր. վասն որոյ աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք
այսմ գրոյ, յիշեցէ՛ք զսա ի բարին եւ խնդրեցէ՛ք յԱստուծոյ, զի ըստ տրոցն
եւ բարի կամացն իւրոց, զոր առ մեզ ցուցեալ է, տացէ սմա աստ հարիւրապատիկ, եւ անդ՝ իւր [եւ] ծնողացն իւրոց կեանսն յաւիտենից պարգեւեսցէ։
Եւ էր թիւ Հայոց ՉՀԴ (1325)։

441
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԹՂԹՈՑՆ ՊԱՒՂՈՍԻ՝ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ
ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ (241)
Երեւան 1414

Գրիչ՝ Գրիգոր քահանայ
Վայր՝ Ակներ
ա
367բ Փա՜ռք Սուրբ Երրորդութեանն. յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Կատարեցաւ Թուղթս Տիտոսի աշակերտին Պաւղոսի, զոր գրեաց երանելի առաքեալն Պաւղոս, յորժամ եպիսկոպոս ձեռնադրաց զնա Կրետացւոց
կղզոյն, որպէսզի, թեպէտ եւ սակաւուք յղեաց զթուղթն, բայց լի ամենայն իմաստութեամբ: Եւ որպէս առ գիտուն եւ հմուտ այր գրեաց, վասն այնորիկ
զսակաւն բաւական համարեցաւ։ Գրեցաւ ի թուին Հայոց ՉՀԴ (1325), ի թագաւորութեանն բարեպաշտ եւ քրիստոսապսակ թագաւորին Լեւոնի, որդւոյ
Աւշնի եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոստանտեա, ի վանս գերահռչակ, որ
կոչի Ակներ, ընդ ||(368ա) հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, եւ Սուրբ Յակովբայ, եւ այլ բազմահոյլ վկայիցն, ի յառաջնորդութեան Սուրբ ուխտիս
հաւր Ստեփանոսի, եւ փակակալի սուրբ տաճարիս Ստեփաննոսի։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որ աւգտիք ի հոգեւոր բանիցս կամ ընդաւրինակէք կամ ժառանկէք, յիշեսջիք յարժանաւոր յաղաւթս ձեր զբնակիչք սուրբ
ուխտիս՝ զծերունի սուրբ վարդապետն՝ զտէր Վարդան եւ զՍտեփաննոս հայրն
եւ զՍտեփանոս եկեղեցեպանն եւ զայլ համաւրէն միաբան եղբայրութիւնս,
որոց ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած ի գալստեանն Իւրում. ամէն։
Աղաչեմ յիշել եւ զբազմամեղ եւ զանարժան գրիչս զստացաւղ գրոցս՝
զԳրիգոր զանպիտան քահանայ, եւ զհայրն իմ՝ զՎահրամ եւ զմայրն իմ եւ
զչորեսին եղբարսն իմ՝ զՍտեփանոս քահանայ, զԱնդրէաս կրաւնաւորն եւ
զՍարգիսն եւ զԹորոսն զառաջեալսն առ Քրիստոս, որոց ողոր||(368բ)մեսցի
Տէր Յիսուս։ Յիշեսջիք եւ զքոյրն իմ որդաւք իւրովք, եւ զհոգեւոր հայրն իմ՝
զԿոստանտին զաւակաւք իւրովք։ Աղաչեմ յիշել ի Տէր եւ զքեռորդին իմ՝
զԿոստանտին քահանայ, եւ զհայրն իւր՝ զՍէմեւոն երէց, եւ զմայրն իւր, եւ
զքորսն, եւ զամուսինն իւր, եւ զաստուածատուր որդին իւր՝ զՊետրոսն, եւ
զդստերսն, զորս պահեսցէ Տէր Յիսուս ի չարէն աղաւթիւք ձերովք. ամէն։
Յիշեսջիք ի Տէր եւ զեղբաւրորդիսն իմ եւ զամենայն ազգայինս իմ զհեռա496
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ւորս եւ զմերձաւորս։ Արդ, յիշողացդ եւ յիշելեաց[ս] եւ ամենայն աշխատողաց
ի սա, թե շատ եւ եթե սակաւ, ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած եւ Իւր սուրբ
առաքելոցն մասնակից եւ պսակակից արասցէ. նաեւ ամենայն հաւատացելոց
ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած՝ կենդանեաց եւ մեռելոց. ամէն։ Ողորմեսցի
Քրիստոս Աստուած կուսակրաւն քահանայիցն՝ Գրիգորին եւ Սէրովբին, որք
յղորդելն աշխ[ա]տեցան, եւ այնոցիկ, որ զաւրինակն եին գրել։
բ
297բ Արդ, որք աւգտիք ի լուսաւոր բանիցս կամ ընդաւրինակէք, թողութիւն մեղաց խնդրեցէ՛ք յԱստուծոյ ստացողի եւ գրողի գրոցս՝ բազմամեղիս
Գրիգորի, եւ ծնողաց իմոց եւ եղբարցն եւ քերց եւ ամենայն ազգականաց
իմոց, նաեւ ամենայն միաբան եղբարցս Ականց անապատիս եւ այնոցիկ, որ
աշխատակից եղեն մեզ ի գրելս, եթե շատ եւ եթե սակաւ, որոց ողորմեսցի
Տէր Քրիստոս. եւ որ զմեզ յիշէ, Աստուած զինք յիշէ յԻւր ողորմութիւնն1։
գ
Ծաղկող՝ Կարապետ
Կազմող՝ Բարսեղ քահանայ
369ա Ողորմեսցի Քրիստոս Բարսեղ քահանային եւ ծնաւղաց իւրոց, որ
զգիրքս կազմեաց, եւ Կարապետին, որ ծաղկեաց, եւ խոշորութեան գրոյս եւ
սղալանացս՝ որ ի սմա, անմեղադիր լերուք2։

442
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԹՂԹՈՅՆ ԿՈՂՈՍԱՑՒՈՑ
ԵՒ ԱՂՕԹԻՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆՉԻՆ (242)
Նոր Ջուղայ 379, Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 579-580

Գրիչ՝ Գրիգոր
Վայր՝ Առաքելոց վանք, Ակներ
139ա-139բ Փառք համագոյ եւ միասնական Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր
եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Շնորհօք եւ ողորմութեամբ բարերարին Աստուծոյ աւարտեցաւ Մեկնութիւն թղթոյն Կողոսացոց, զոր արարեալ է զերանելի սուրբ հայրապետն Յոհան Ոսկեբերան տիեզերաց վարդապետն, ի վարժումն մանկանց եկեղեցւոյ
եւ ի փառս Աստուծոյ։ Ի թուին Հայոց ՉՀԴ (1325), ի թագաւորութեան բարեպաշտին Լեւոնի եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդնի, ի վանս գերահռչակ, որ կոչի Առաքելոցն, եւ այլ բազմահոյլ վկայիցն։
1
2

Առաջին հրատարակության մեջ «բ» հիշատակարանը բացակայում է: Ծանուցվում է
միայն հիշատակարանի գրչության վայրը (Լ. Խ., № 241, էջ 194 և ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։
Այս հիշատակագրությունը Գրիգոր գրչինը չէ (Լ. Խ., անդ, էջ 195, ծնթ. 1)։
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Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք յայսմ գրոց կամ ընդօրինակէք, յիշեսջիք յաղօթս ձեր սուրբ ուխտիս Ակներոյ զծերունի սուրբ վարդապետն տէր Վարդան եւ զՍտեփաննոս հայրն եւ զամենայն եղբայրութիւնս,
որոց ողորմեսցի Տէրն Քրիստոս։ Յերեսս անկեալ աղաչեմ, զի եւ զմեզ անտես չառնիցէք, այլ զմեզ յիշեսջիք յաղօթս ձեր՝ զանպիտանս Գրիգոր գրիչ
եւ զհայր իմ՝ զՎահրամ, եւ զմայրն իմ եւ զչորեսին եղբարսն իմ՝ զՍտեփաննոս քահանայն, եւ զԱնդրէաս կրօնաւոր, եւ զՍարգիսն, եւ զԹորոսն զյառաջեալսն առ Քրիստոս, յիշեսջիք եւ զքեռին իմ՝ զՍիմէոն երէց, եւ զորդին իւր՝
զԿոստանդ քահանայն, եւ զամենայն ազգայինս իմ. եւ Աստուած, որ
առատն է ի տուրս պարգեւաց, ձեզ՝ յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշելեացս առհասարակ ողորմեսցի1։
բ
Ստացող՝ Յովսէփ
[Դ]արձեալ յիշեցէ՛ք եւ զվերջին ստացող սորին զյետնեալ ծառայս ձեր
եւ ողբոց բազմաց ստորակայեալս՝ զՅովսէփ անարդիւն քահանայն եւ
զծնողսն իմ, ընդ որս եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Տեառնէ մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ, որ է օրհնեալ յաւիտեանս. ամէն2։

443
ՆԵՐԲՈՂ ԿԱՄ ՃԱՌ ԽԱՉԻ (244)
Հալէպ, Սբ Մանկանց 141, Ա. Սիւրմէեան, Ցուցակ, հ. Ա, էջ 246

Գրիչ՝ Գրիգոր Ակներցի
ա
181 ԶԳրիգոր Ակներցիս աղաչեմ յիշել յաղաւթս ձեր, ո՜վ տեսողք եւ վայելողք սմին։
բ
302 Զգծաւղ եւ զստացաւղ քաղցրաճաշակ ճառիցս՝ զԳրիգոր Ակներցի
աղաչեմ յիշել ի Տէր, եւ Տէր յիշողացդ եւ յիշելոցդ ողորմեսցի եւ որ զԱմէնն
ասէ. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս3։
1

2

3

Առաջին հրատարակության № 243 Ճառընտրի հիշատակարանը (Վենետիկ 238,
Ցուցակ Վենետիկի, հ. Բ, էջ 571-572) գաղափարի հիշատակարան է և կրկնություն
է այս հիշատակարանի (Լ. Խ., № 243, էջ 195)։ Նոր Ջուղայում պահվող այս ձեռագիրը Գրիգոր Ակներցու ինքնագիրն է, ուստի մենք № 243 Ճառընտրի հիշատակարանը հանում ենք (Ա. Ղ.)։
Ցուցակի խմբագիր Լ. Մինասյանը ծանոթագրում է. «Մեզ թվում է, որ ձեռագիրն
ստացող և նորոգող Հովսեփ քահանան սույն հիշատակարանն ընդօրինակել է հնի
վրայից, որ թերևս պատռված փչացած է եղել» (Ցուցակ, էջ 580, ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։
Հիշատակարանը անթվական է։ Տեղադրում ենք 1325-ի թվաշարքում, որովհետև նույն
այս թվին Գրիգոր Ակներցի գրիչն ընդօրինակել է երկու այլ ձեռագրեր (տե՛ս, № №
441 (241), 442 (242) հիշատակարանները), (Լ. Խ., № 244, էջ 196, ծնթ. 1)։
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444
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (245)
Երեւան 5708

Գրիչ՝ Յովանէս
Վայր՝ Սկեւռայ
ա
267ա Փառք Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն:
Որք Աստուծոյ սիրոյն հրով վառին, միշտ յԱստուած խոկան եւ յաստուածային իրողութիւնսն փութան բանիւ եւ իրաւք. բանիւ՝ ի դաւանելն եւ յաղաւթելն, եւ իրաւք՝ ի վաստակ գործոյ անձանձրոյթ: Նա եւս իրեն արձան եւ յիշատակ բարի ի փառս կանկնել եւ այն սիրով որպէս երանելի քահանայս՝
Սարգիս, բոցով սիրոյն Աստուծոյ կենդանախարուկեալ, ստացաւ զսուրբ
Աւետարանս անձին ի վայելս եւ յապագայն՝ յիշատակ իւր եւ որոց ծնան
զնա։ Արդ, որք հանդիպիք եւ աւգտիք, յիշեցէ՛ք ի բարին Քրիստոս՝ զՍարգիս եւ զծնաւղսն իւր՝ զՄարտիրոս եւ զՄամատիկին, որ բարւոք ծնան եւ
ուղղութեամբ սնուցին եւ Աստուծոյ աւանդեցին, նաեւ զհամաւրէն զարմն՝
զկենդանի եւ զմեռեալ։ Եւ որք յիշէք սրտի մտաւք, յիշեսցէ եւ զձեզ Որդին
Աստուծոյ յաւրն, զոր ոչ փոխանակէ գիշեր, եւ տացէ ձեզ, որ յիշէք եւ որոց
յիշեն, զամբաւ բարիսն։
Աղաչեմ եւ ես՝ մեղաւորս Յովանէս շարահիւսաւղս, արժանի զանարժանս
առնել եւ յիշել յաղաւթս, զի մեծ յուսով ակն ունիմ խնամոցն Աստուծոյ, եւ
այն՝ աղաւթիցն ձեր միջնորդելովն, մանաւանդ ի սոսկալի եւ անարիւն զենմանն առաջի, յորում երկինք Բանի եւ Հաւր հաշտի, Հոգին իջանէ եւ հաւատով ակն ունաւղքն նորոգին. միանգամ կամ աւելի, սրտի մտաւք ասացէ՛ք.
Տէր, թո՛ղ զանեզր նորա զմեղս, զի եւ զձերն թողցէ եւ որոց ասէն. Ամէն:
Գրեցաւ ՉՀԴ (1325), ի թագ[աւորութեան] Լեւոնի եւ կաթող[իկոսութեան] Կոստ[անդնի], յանապատն Սկեւռայ, ի լաւ աւրինակէ, Տէրամբ Յիսուսիւ, որում փառք յաւիտեանս. ամէն։
209ա Ստացաւղքդ սորին, մի՛ մեղադրէք կուրիս՝ թե խոշոր է։
բ
130ա Ստացաւղի սորա՝ Սարգիս քահանայի, եւ ծնողաց, եւ զարմից յիշատակ բարի, եւ յԱստուծոյ թողութիւն յանցանաց ի տկար մարմնի։ Եւ ոք
յետոյ ժառանգէք զսա, անուն կամ գիր մի՛ քերէք զառաջնոցն ու զձերն ի
տեղն գրէք, ապա յայլ տեղի գրեցէք եւ զձերն անուն: Եւ թէ ոք, մեծ կամ
փոքր քերէ յառաջնոյն անունն, ջնջի ի կենաց գրոյն, մի՛, մի՛ գործէք, զի չար
է եւ մեծ չար։ Աղաչեմ եւ ես կոյր շարագրաւղս՝ Յոհանէս, զի եւ մեզ բարի
յիշումն. ՉՀԴ (1325)1։
1

Նույնատիպ հիշատակագրություն կա նաև 81բ էջում (Ա. Ղ.)։
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գ
Ծաղկող՝ Սարգիս քահանայ
9ա Ո՜վ եղբարք, որք ընթեռնոյք զսուրբ Աւետարանս, յիշեցէ՛ք ի սուրբ
աղաւթս ձեր զՍարգիս սուտանուն քահանայ եւ զծնողսն իմ, զի յոյժ աշխատեցայ եւ ծաղկեցի զսա։ Եւ այլ, յիշեցէ՛ք զքրիստոսասէր տանուտէրն զԼեւոն Գորգոնց զտապաղն, եւ զծնողսն իւր, եւ զամուսին իւր, զի զայս առաջի
խորանս ոսկով ինք ետ շինել, ի յիշատակութիւն մնալոյ իւր եւ իւրոցն. եւ
որ յիշէ, յիշեալ լիցին ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ. ամէն, ամէն։
դ
Կազմող՝ Մատթէոս գրակապ
267բ Արդ, յերեսս անկեալ [մ]եղաւոր հողս՝ Մատթէոս գրակապս, աղաչեմ զընթերցաւղսդ եւ զլսաւղսդ՝ յիշել ի Քրիստոս զիս եւ զծնաւղսն իմ եւ
զեղբարսն, զի վասն այն ձրի եւ առանց վարձու կազմեցի զսա։ Արդ, որք
պատահիք սրբոյ Աւետարանիս եւ կամ աւգտիք, յիշեսջիք Տէր ողորմայիւ
զիս, զծնաւղսն իմ եւ զեղբարսն եւ մեղաց թողութիւն հայցեցէք ի Քրիստոսէ. եւ որք յիշէքդ զմեզ, յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Յիսուսէ Տեառնէ մերմէ,
որ է աւրհնեալ յաւիտեան1։

445
ՄԱՆՐՈՒՍՄՈՒՆՔ (246)
Երեւան 2388

Գրիչ՝ Սիմէոն քահանայ
Վայր՝ Գալու անապատ
216բ Փա՜ռք Սրբոյ Երրորդութեանն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ի թվ[ին] Հայոց ՉՀԴ (1325), ի թագաւորութեանս Հայոց Լեւոնի աստուածասիրի եւ բարեպաշտի, որդւոյ ի Քրիստոս հանգուցեալ թագ[աւորին] Աւշնի եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոստ[անդնի] Լամբր[ոնացւոյ]
գրեցաւ եղանակաւոր տառս Մանրուսման, յաստուածաբնակ անա||(217ա)պատս, որ կոչի Գալու, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ այլ
սրբոցս, ձեռամբ մեղապարտ եւ անարժան քահանայի Սիմէոնի, ի խնդրոյ
սրբասէր եւ պատուական սարկաւագի եւ հոգեւոր եղբաւր մերոյ՝ Յովանիսի
գրակազմի, ի վայելումն անձին իւրոյ եւ յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց
իւրոց եւ ամենայն զարմից։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք հանդիպիք սմա տեսութեամբ կամ աւրինակելով, յիշեսջիք զստացաւղ սորին՝ զՅովանէս, եւ զծնաւղսն իւր։
||(217բ) Ընդ նմին աղաչեմ յիշել եւ զանարժան հողս՝ զՍիմէոն գրիչ, եւ
1

Կազմող Մատթևոս գրակապի հիշատակարանը առաջին հրատարակության մեջ
բացակայում է (Լ. Խ., № 245, էջ 196-197), (Ա. Ղ.)։
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զծնաւղսն իմ՝ զՅակոբ քահանայ՝ զորդի Մեծպար[ոնի]՝ զհանգուցեալն ի
Քրիստոս: Աղաչեմ յիշել եւ զհոգեւոր որդեակս եւ զեղբարս իմ ի Տէր՝
զԱպլ[ուն] 1՞ դպ[իր] եւ զփոքր Ստեփա[նոս] դպիր, եւ որ յիշէ, յիշեալ լիցի
յողորմութիւնն Աստուծոյ. ամէն։
Բայց գրեցաւ սա ի լաւ եւ ի ստոյգ աւրինակաց երկու[ց] ՝ Կոստա[նդեա]՞ եւ Վաւծ[նցոյ] 2՞, զոր էր գրեալ Գրիգոր Չորուկ. եւ Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:
25ա Զմեղուցեալ գրչակս՝ զՍիմէոն, աղաչեմ յիշել ի Տէր: Ո՜վ սուրբ եղբարք, Յովանէս. եւ Աստուած զձեզ:

446
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (251)
Թորոս Աղբար, մ. Բ, էջ 295
(Երզնկայ, Սբ Սարգիս եկեղեցի)

Գրիչ՝ Ներսէս Գրագիր
Վայր՝ Ի վանս կոչեցեալ Սուրբ Կիրակոսի
...Եղեւ զրաւ գրութեան սորա ի թուաբերութեան Աբէթեան գրոհի ՉՀԴ
(1325), եւ ի գալստեան Կենարարին մերոյ ՌՅԺԶ (1316), իսկ յերանելոյն
նախնի մարդոյն յանուշակ վայրէն՝ ՑՉԼԸ (6738)...։
...Գրեցաւ տառս աստուածային... Աւետարանս ի վանս կոչեցեալ Սուրբ
Կիրակոսի եւ մաւրն նորին Յուղիդայ, ի հայրապետութեան3 տեառն Լեւովնի...։ Աղաչեմ խնամով եւ զգուշութեամբ պահել եւ զստացողք սորա՝ զՄխիթար քահանայ, եւ զորդի սորին՝ զՍիմէոն քահանայ, եւ զհարազատ եղբարքս՝ զՅովհաննէս եւ զԳրիգորիս եւ զՏաւնիկն, այլեւ զդեռաբողբոջ մանկունս սոցա՝ զԱհարոն դպիր, եւ զՄովսէս եւ զազգայինսն մեր զամենայնսն,
որ այժմս կան եւ զգնացեալսն առ Քրիստոս յիշել...։ Եւ զերջանիկ վարդապետն մեր՝ զԲարսեղ, որ զյիշատակարանս շինեաց... նաեւ զեղկելի ոգիս՝
զհետնեալս զՆերսէս գրագիրս, որ բազում աշխատանաւք եւ ջանիւք գրեցի
զսա ի ստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ, որ ի Կիլիկիա յերկիրն, Արքայեղբայր
անուն կոչեցեալ Յոհաննէս եպիսկոպոս, որ իւրովք ձեռաւքն էր գրեալ լաւ
եւ ընտիր աւրինակէ...4։
1
2
3
4

Առաջին հրատարակություն մեջ կարդացվել է թեական «Զապլուն՞» (Լ. Խ., № 246,
էջ 198), (Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ թողնվել է կրճատ ձևով՝ «Վաւծ» (Լ. Խ., № 246,
անդ, ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։
Գրչական սխալ է, պետք է լիներ՝ «Կոստանդին», շփոթած են թագավորի և կաթողիկոսի անունները, կամ տող է բաց թողնված (Լ. Խ., № 251, էջ 200, ծնթ. 1)։
Գ. Սրվանձտյանը գրում է «Աւետարան Գօլօշ անուանեալ» (Թորոս Աղբար, մ. Բ, էջ
295)։ Գրչական սխալ է նաև թվականների հաշվումը՝ հայոց ՉՀԴ-ին (1325) չի կարող
համապատասխանել Փրկչական ՌՅԺԶ (1316 թ.) պետք է լինի ՌՅԻԶ(1326), (Ա. Ղ.)։
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Վենետիկ 1356 (459), Ցուցակ Վենետիկի, հ. Դ, էջ 481

Գրիչ՝ Կոստանդին Հեթմնցի
Վայր՝ ի ձորս Խորին անապատի,
Փերճերի վանք
ա
310բ Յամի եւթնհարիւր եւթանասուն եւ չորսերորդի թուաբերութեանս
Հայոց (1325) ի թագաւորութեանն Հայոց Լեւոնի, որդւոյ Աւշին թագ[աւորին] եւ ի կաթողիկոսութեանն Կոստանդեայ Լամբրունցւոյ գրեցաւ երգս
այս Շարականք, ի ձորս Խորին անապատի ի վանքս Փերճեր, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Սիոնի եւ Սուրբ Նշանացս Քրիստոսի, ձեռամբս պիտակ2 եւ ձեւով անւամբ քահանայի Կոստ[անդին], ի խնդրոյ սրբասէր եւ աղաւնատիպ ծերունի հաւրն՝ Թուխանի, ի վայելումն դեռաբոյս պատանեկին քեռորդւոյ նորին՝ Պաւղոսի։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշեցէ՛ք ի բարին
Քրիստոս զվերոյգրեալս ծերացեալ կրաւնաւորն՝ Թուխան, եւ զբարեպաշտուհի քոյրն՝ Թանկ, եւ ծնաւղսն իւր զհանգուցեալսն ի Քրիստոս զհայրն
իւր՝ Անձրեւ, եւ զմայրն իւր եւ զամենայն զարմն իւր եւ մեղաց թողութիւն
հայցեցէ՛ք, զի ստացաւ զսա յարդար վաստակոց իւրոց՝ թողլով զսա յիշատակ յաշխարհի առաջի Քրիստոսի անջնջելի։
Ընդ նմին յիշեցէ՛ք զհեզն եւ զբարիբարոյ միւս քեռորդին իւր՝ Կիրակոս,
նաեւ զողորմելի գերիս՝ ծրագրաւղ սմին Կոստ[անդին], եւ անմեղադիր լերուք, զի կար մեր այսչափ էր, եւ յընդիր աւրինակէ էր։ Եւ Աստուած յիշողացդ եւ մեզ՝ յիշելոցս, ողորմեսցի Իւրում գալստեանն. եւ Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։
բ
84բ Կոստանդեայ Հեթմնցւոյ Տէր ողորմեա՛ եւ ամենայն ուղիղ հաւատացելոց։
գ
293բ Եւ Թուխան կրաւնաւորի եւ իւրայնոցն ամենայնի, որ ստացաւղն է
տառիս։
1
2

Առաջին հրատարակության մեջ օգտագործվել է Ղ. Ալիշանի «Սիսուան»-ում եղած
ընդօրինակությունը («Սիսուան», էջ 153, Լ. Խ., № 250, էջ 199-200), (Ա. Ղ.)։
Հրատարակված է «ձեռամբ սպիտակ» (Ցուցակ, էջ 48), (Ա. Ղ.)։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 10449
(տե՛ս նաեւ 1379 թ.)

Գրիչ՝ Գրիգոր
Վայր՝ Դրազարկ
ա
357ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Արդ, գրեցաւ Աւետարանս այս ի հռչակաւոր անապատս, Դրազարկ, ընդ
հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնիս եւ այլոց ||(357բ) սրբոցս, որ աստ, ձեռամբ՝ մեղաւորիս Գրիգորի, ի թուիս Հայոց ՉՀԴ (1325), ի թագաւորութեան
Լեւոնի՝ որդւոյ Աւշնի արքայի, եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոստանտեայ
Լամբրունացւոյ։
Արդ, որք կարդայք կամ լսէք կամ աւրինակէք, թողութիւն մեղաց ի Քրիստոսէ հայցեցէ՛ք անչափ մեղաց պարտապանիս՝ Գրիգորի, եւ ծնողաց իմոց՝
Մեխայլի միայնակեցի եւ մաւրն իմոյ, եւ Սարգսի քահանայի՝ քեռւոյն իմոյ
եւ ամենայն ազգատոհմից մերոց։ Յիշեսջիք եւ զշնորհաներկ քահանայն եւ
զամէնիմաստ առաջնորդ անապատիս՝ զՀայրապետ, եւ զեղբայր նորին՝
զկուսակրաւն քահանայն Սուքիաս, որ յոյժ փափագանաւք ջանացին եւ յորդորեցին զմեզ յաւարտ հասուցանել զսա։ Յիշեցէք1 ||(359ա) եւ զբարեպաշտն՝ Գրիգոր, որ պատրաստեաց ի նիւթ գրոցս մագաղաթ, տետր տասն
1

Հաջորդ թերթը կտրել փակցրել են նրանից հետո ավելացրած թղթին, իսկ սրա
մնացած մասի վրա նոր մագաղաթյա թերթ են ավելացրել և շարունակել հիշատակարանը այսպես. 358ա «եւ զաստուածասէր այրն զԳրիգորն, որ պատրաստեացին
ի նիւթ գրոցս մագաղաթ Ի (20) տետր, տացէ Տէր Աստուած նմա եւ իւրայոցն զողորմութիւնն իւր։ Նաեւ պատուական քահանայն` Մխիթարն, էլից զթերին մագաղաթ, որ աւարտեալ եղեւ։ Ողորմեսցի եւ նմա Քրիստոս Աստուած եւ զարմիցն իւր,
զի յոյժ կամեցաւ զգրելն եւ զնկարելն։ Նոյնպէս եւ բարէհոգին` Պաւղոս հովիւն
աւգնական եղեւ ԳՃ (300) դրամ, եւ նմա շնորհեսցէ Քրիստոս Աստուած զԻւր առատ ողորմութիւնն եւ որդւոցն իւրոյ` Գորգոյն եւ Գրիգորին, եւ սրբոցն հանգստեան
արժանացուսցէ. ամէն։ Կոստանդին բարեշուք քահանայն, կոչեցեալն Մարշցի, եւ նա
եւս Ճ (100) դրամ աւգնական եղեւ, որ ծաղկելոյն եւ ոսկելոյն պէտքն յայս վերոյգրեալ աստուածա||(358բ)սէր եղբարցս աւգնելոյն էառ զկատարումն, զորս կարաւղն
յամենայնի ընդ սիրելիս իւր հանգուսցէ, զգրաւղն եւ զաւգնականսն եւ զսպասաւորք
Փոսոյ անապատիս եւ զեղբարքս առհասարակ, զքահանայսն եւ զկրաւնաւորսն,
զգնացեալսն առ Քրիստոս, եւ որք այժմ են եւ որք զկնի գալոց են, եւ տացէ լսել զերանաւետ եւ զփարելի ձայնն, եթէ. Եկա՛յք աւրհնեալք Հաւր իմոյ, ժառանգեցէ՛ք
զպատրաստեալն ձեզ ի սկզբանէ աշխարհի զարքայութիւնն. եւ Նմա փառք եւ երկրպագութիւն յերկնաւորաց եւ յերկրաւորաց անլըռելի ձայնիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն, ամէն, ամէն»։ Ինչպես տեսնում ենք, նույն հիշատակարանն է, բայց նորից գրել ու ավելացրել են այն մարդկանց անունները, որոնք օգնել
են ձեռագիրը գրելուն և ծաղկելուն ու չէին հիշատակված գրչի գրած հիշատակարանում (Ա. Մ.)։
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եւ ինն, զորոյ փոխարէնն տա Տէր Յիսուս Քրիստոս, նաեւ զամենայն առաքինութեամբ զարդարեալ եւ զմաքուր քահանայն Մխիթար, որ զպակասն
գրոցս զմագաղաթ նա պատրաստեաց։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք պատահիք, զհեզահոգի հայրս սրբոյ եւ
աստուածաբնակ Սուրբ ուխտիս Փոսոյ՝ եւ եղեւ զՀայրապետ հանդերձ եղբարբն իւրով եւ այլովք վերոյգրիցելովքս եւ զամենայն բնակիչք Սուրբ ուխտիս Փոսոյ՝ զքահանայսն, եւ զկրաւնաւորսն, որք են այժմ կենդանի, եւ որք
հանգուցեալ են, յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, եւ զթափուրս յամենայն գործոց բարեաց զմեղաւոր գրողակս՝ Գրիգոր, եւ զծնաւղսն իմ յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս,
որում փառք յաւիտեան։
բ
117ա Զմեղապարտս՝ Գրիգոր, եւ զամենայն զարմսն մեր ի Քրիստոս յիշեցէ՛ք, եւ նոյն զձեզ։
գ
Ծաղկող՝ Սարգիս [Պիծակ]
359բ Ընդ նմին եւ զիս զանարժան եւ զսուտանուն քահանայս եւ զանպիտան մեղաւոր հողս՝ զՍարգիս, եւ զծնաւղսն իմ, եւ զքոյրն իմ՝ զգնացեալսն
առ Քրիստոս, զհայրն իմ՝ զԳրիգոր քահանայն, եւ զմայրն իմ՝ Հեղինի, եւ
զքոյրն իմ՝ զԹեֆանաւ, եւ զամենայն ազգականքն իմ աղաչեմ յիշել ի Տէր,
զի յոյժ աշխատեցայ ի յոսկելն եւ ի ծաղկելն, ի համաբարբառն, ի յաւետարանչերն եւ ի խորնին, նայեւ ի գլխագրելն, զի յոյժ բազում է. ամ[էն]՞։
Դարձեալ յերես անգալ աղաչեմ զսուրբ եղբայրութիւնդ, որք տեսանէք
զսուրբ Աւետարանս, մեզ մեղաց թողութիւն խնդրեցէ՛ք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, եւ որ յիշէ, ինքն յիշեալ լիցի առաջի Քրիստոսի. ամէն։
դ
Գրիչ՝ Կարապետ
8բ Տէր Քրիստոս Աստուած ողորմեա՛ գերեալ գրողի սորա՝ Կարապետի.
ամէն1։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Մշոյ Առաքելոց վանք 21, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ, էջ 23

Գրիչ՝ Սարգիս քահանայ
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք
Փառք անմահ եւ անվախճան փառաց թագաւորին Քրիստոսի արարածոց
փրկաւղին, եւ տիեզերաց զանճառ խնդութիւն աւետողին, եւ Հաւրն զնա
1

Մատթեոսի Ավետարանի Նախադրության գրիչն է (Ա. Մ.)։
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անճառ ծնողին, եւ անպատում բխելոյն ի Նմանէ Հոգւոյն Սրբոյ անանջատական էութեան եւ միապետ եռանձնականութեան։ Որ յանկ հանել հիւծելոյս յանցանաւք ետ զաւրութիւն անպիտան եւ մեղաւոր գրչիս՝ Սարգսի, զոր
վասն մարդկան անճառ Բանին Հաւր բանք տնաւրէնութեան զխոնարհութեամբ անպատում իջումն Հաւրէ։ Ծնանելով ի Սրբոյ Կուսէն. Աստուած եւ
մարդ միացեալ, որ եւ շնորհաւք Սուրբ Հոգւոյն մարմնով աճեալ զարգանայր կատարեալ գոլ աստուածութեամբն մկրտելով յԱմլորդւոյն, առնելով
հրաշս աստուածավայելուչս, ընդ հոգւոց եւ մարմնոց ախտս բուժելով եւ
ապա չարչարանաւք եւ խաչիւ եւ Յարութեամբ կենաց լեալ մեզ երաշխաւոր
եւ Համբարձմամբն յերկինս զբնութիւնս յառաջին փառսն վերաթեւեալ եւ
հոգւոյն առաքմամբն ի դասս առաքելոցն զմարդկան ընդ աստուածութիւն
յայտնեալ։ Յորոյ զաւրացեալ եւ լցեալ անճառ գիտութեամբ՝ չորքն աւետարանիչք, զայս անմենայն գրով աւանդեցին աշխարհի, որոց աստուածամուխ
բանից գրել արժանի արար զիմս անարժանութիւն։ Քանզի սկսեալ կատարեցի զգիրս աւետանուն, ի թուականիս Հայոց ՉՀԴ (1325), ի թագաւորութեան
Հայոց բարեպաշտի Չորրորդ Լեւոնի, որդւոյ Հայոց Աւշնի, եւ ի պարոնութեան Հայոց Աւշնի բարեպաշտի, աստուածասիրի, եւ ի հայրապետութեան
տեառն Կոստանդեայ Լամբրոնացւոյ, ի մայրաքաղաքս Սիս, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Նշանիս, ձեռամբ մեղաւոր եւ անարժան սուտանուն քահանայի
Սարգսի, ոսկովն եւ ամենայն զարդուք, որ կայ ի սուրբ Աւետարանս։
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ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՊԱՏԱՐԱԳԻ
ՆԵՐՍԻՍԻ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՒՈՅ
Վատիկան 84, (Art. 774), Ե. Տիսերան, Ցուցակ Վատիկանի, էջ 183-184

Գրիչ՝ Գրիգոր երէց
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք
ա
379ա Փառք երից անբաւից եւ անհասից անձանց եւ միաբուն անքակ
տէրութեան եւ անբաժանելի աստուածութեանն՝ Հաւր անծնին եւ Որդւոյ
Նորին անճառ ի Նմանէ ծնիցելոյն եւ նոցունց էութեանց բղխեցելոյն Հոգւոյն. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Գրեցաւ շնորհաբաշխ աստուածապարգեւ մատեանս, որ Մեկնութիւն է
բանի աղաւթից պատարագին Քրիստոսի արարեալս տեառն Ներսէսի Լամբրունացւոյ սրբազան եպիսկոպոսին Տարսոնի, ի թուաբերութեանս Հայոց
ՉՀԴ (1325), ի ժամանակս թագաւորութեան Հայոց Լեւոնի որդւոյ Աւշին թագաւորի, եւ ի հայրապետութեան տեառն Կոստանդեայ Լամբրունեցւոյ, ի
մայրաքաղաքս Սիս, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչի։ Ձե505
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ռամբ՝ յոքնամեղ եւ անարժան երիցու Գրիգորի, հրամանաւ եւ ծախիւք
քրիստոսասէր եւ վեհիմաստ իշխանին՝ պ[ա]ր[ոն] Կոստանդեայ, ի վայելումն ընթերցասէր ||(379բ) եւ իմաստափափաք անձին նորա, եւ արձան անջինջ յիշատակի իւր եւ ծնողաց իւրոց եւ ամենայն զարմից։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք լուսաւորիք ի սմանէ ընթերցմամբ կամ
գաղափարաւ, յիշեսջիք ի սրբամատոյց աղաւթս ձեր զստացաւղ գրիս՝ զուսումնասէր եւ զսրբասէր մեծ ազգի իշխանն զպ[ա]ր[ոն] Կոստանդին, եւ
զբարեպաշտ հայրն իւր՝ զիշխանաց իշխանն եւ ջամբըռլայ Հայոց պ[ա]ր[ոն]
Հեթում, եւ զքրիստոսասէր եղբարսն իւր՝ զպ[ա]ր[ոն] Պաղտին մարաջախտ
Հայոց եւ զ[ա]ր[ոն] Վասակ՝ տէր Ճանճւոյն. զի անփորձ կենաւք վայելել ի
գրոյս եւ առաքինութեամբ կեցցեն ի կեանս եւ ի հանդերձեալն՝ արքայութեանն Քրիստոսի արժանի լիցին ամենայն զարմիւք իւրեանց։ Ընդ նոսին եւ
ձեզ՝ յիշողացդ լիցի պարգեւե[ա]լ ի Քրիստոսէ, զոր խնդրէք։
Յիշեսջիք եւ զանպիտան գրիչս՝ Գրիգոր եւ զուսուցիչսն իմ եւ զծնաւղսն
իմ ի Քրիստոս աղաչեմ, եւ դուք յիշեալ լիջիք յառատ ողորմութիւնն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է աւրհնեալ ընդ Հաւր եւ Սուրբ Հոգւոյն, այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
բ
349ա Զբարեպաշտ իշխանն՝ զպ[ա]ր[ոն] Կոստանդին եւ զաստուածասէր հայրն իւր՝ զպ[ա]ր[ոն] Հեթում՝ տէր Նղրին յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս եւ զամենայն ազգատոհմ իւր կենդանիսս եւ զհանգուցեալսն: Նաեւ բազմամեղ
գրիչս՝ Գրիգոր, յիշման արժանի առնել աղաչեմ 1։
գ
Կազմող՝ Յովանէս սարկաւագ
410բ Եւ զկազմող սորայ՝ զՅովանէս սարկաւագս:
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ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Երեւան 10439

Գրիչ եւ ծաղկող՝ Սարգիս [Պիծակ]
Վայր՝ Սիս մայրաքաղաք
ա
418ա Փառք Սուրբ Երրորդութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն
յաւիտեանս. ամէն։
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թվաբերութեանս Հայոց ՉՀԴ (1325), ի
1

Բազմաթիվ են այս կարգի հիշատակագրությունները, ուր հիշվում են ստացող պարոն Կոստանդինը և նրա հայրը՝ Հայոց ջամբռլա Հեթումը (էջ 70ա, 98ա, 111բ,
147ա, 178բ եւ այլն, Ցուցակ Վատիկանի, էջ 182-183), (Ա. Ղ.)։
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մայրաքաղաքս ի Սիս, ընդ հովանեաւ Սուրբ Նշանիս, ձեռամբ մեղաւոր եւ
անարժան քահանայի Սարգսի, ի լաւ եւ յընտիր աւրինակէ, որ կոչի Խլուկ, ի
խնդրոյ պատուական եւ երջանիկ կուսակրաւն վանական քահանայի՝ Հայրապետի, ի վայելումն անձին իւրոյ եւ ի յիշատակ հոգոյ իւր եւ ծնաւղաց
իւր, որ ստացաւ զսա յարդար վաստակոց իւրոց։
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք աւգտիք ի սմանէ եւ կամ ընդաւրինակէք, ի բարին Քրիստոս յիշեցէ՛ք զստացաւղ տառիս՝ զՀայրապետ քահանայն||(418բ), եւ զծնաւղսն իւր եւ զվերադիտաւղ սուրբ տառիս զսրբասնեալ եւ զպատուական քահանայն՝ զՊաւղոս եւ ծն[աւղսն] իւր։
Ընդ նմին եւ զիս՝ զանարժան, սուտանուն քահանայս զՍարգիս՝ գրող սորա, որ բազում աշխատանաւք յանկ հանի ըզսա գրով եւ ոսկով եւ պատկերնով։ Աղաչեմ յերես անկեալ յիշել սրտի մտաւք եւ մեղաց թողութիւն խնդրէք
ինձ եւ ծնաւղաց իմոց, հանգուցելոցն առ Քրիստոս, հաւրն իմոյ՝ Գրիգոր քահանայի, եւ մաւրն իմոյ՝ Հեղինէայ։ Եւ որ յիշէ զմեզ ի մեղաց թողութիւն, Նա`
Քրիստոս Աստուած, որ առատն է ի տուրս ողորմութեան, ընդ միոյն հազարապատիկ պարգեւեսցէ ձեզ եւ մեզ ի յԻւր միւսանգամ գալուստն. եւ Նմա
փառք յաւիտանս. ամմէն։
բ
273բ ԶՍարգիս անարժան քահանայ եւ զծնաւղսն իմ զհանգուցեալս եւ
զկենդանիս աղաչեմ յիշել ի սուրբ աղաւթս ձեր, զի յոյժ աշխատանաւք գրեցի եւ ծաղկեցի ոսկաւվ ծայրէ ի ծայր, եւ խոշորութեան եւ սխալանաց անմեղադիր լինել, զի այս էր կար մեր։ Եւ որ զմեզ յիշէ, Քրիստոս Աստուած
զինք իւրայաւքն յիշէ. ամէն։

452
ՇԱՐԱԿՆՈՑ
Երուսաղէմ 1566, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Ե, էջ 341

Գրիչ՝ [Առաքել]
Վայր՝ Ձորոյ վանք
ա
594 Փառք Սուրբ Երրորդութեանն եւ միաստուածութեանն՝ Հաւր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Գրեցաւ Եղանակաւոր տառս ի թուականութեանս Հայոց ՉՀԴ (1325), ի
թագաւորութեանս Հայոց տղահասակ մանկանն Լեւոնի, որդոյ արքային Հայոց Աւշնի, որդւոյ արքային Լեւոնի եւ ի պարոնութեանն Աւշնի, տեառն Կաւռիկաւսոյ, եւ ի հայրապետութեանն տեառն Կոստանդեա Դրազարկացոյ, ի
յանապատիս Ձորոյ վանք կոչեցեալ, ձեռամբ /// ի խնդրոյ պատուական եւ
սրբասէր սարկաւագի ///
Արդ, աղաչեմ զամենեսեան որք /// 1
1

Շարունակությունը թափված է (Ցուցակ, էջ 341), (Ա. Ղ.)։
507

ՉՀԴ

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

1325

բ
612-613 Ո՜հ բազմամեղ ոգիս [Առաքել] 1 զգրող սորին, զստացաւղ եւ
կազմող եւ զամենայն արեան մերձաւորսն իմ՝ զհայրն իմ /// քահանայ եւ
զբարեհոգի մայրն իմ [Մարթա]՞, եւ զմիւս այլ երախտաւոր մայր կոչեցեալն՝ զԽասխաթուն, եւ զուռ ուռճացեալ եղբայրքն իմ՝ /// զԶաքարէն /// եւ
զմաքուր քըւերսն իմ՝ զՍիրմա եւ զԱննա, զփոխեցեալսն ի Քրիստոս տղա
հասակաւ եւ տարաժամ մահուամբ, եւ այլ ամենայն ազգայինսն եւ զերախտաւորսն մեր։ Աղաչեմ զհանդիպողք սորին, թէ կարդայք կամ աւկտիք ինչ ի
սմանէ, յիշել ի բարին Քրիստոս զառաջասացեալ ստացաւղ եւ զկազմաւղ
սորա, զխաւարեալ ոգիս՝ [Առաքել], եւ զիմսն ամենայն. եւ Ինքն որ առատ է
ի տուրըս պարգեւաց, ձեզ՝ յիշողացտ, եւ մեզ՝ յիշեցելեացս ողորմեսցի. եւ
Նմա փառք2։
գ
385 Զբազմամեղ ոգիս՝ Առա[քել] աղաչեմ յիշել ի Տէր։
դ
Կազմող՝ [Առաքել] ՞
613 Ի թվ[ին] ՊԻ (1371) կազմեցաւ Շարակնոցս բազմամեղ ձեռամբ [Առաքել] ՞ կոչեցեալ կրօնաւորի:

453
ՃԱՇՈՑ (249)
Երեւան 6235

Գրիչ՝ Խաչատուր քահանայ
Վայր՝ Ջուղայ
168բ /// [Հ]անեալ ի վերջին բիծս Ճաշոցիս ձեռամբ անարժան քահանաի՝ Խաչատրոյ, ի թվաբերութեանս Հայկազեան տաւմարի ՉՀԴ (1325)
գրեցաւ ի ղանութեան Պուսաիտին՝ 3 որդո Խ[ա]րբան[դին], ի թագաւորութեան Կիլիկեցոց Լեւոնա եւ ի հայրապետութեան մերո տէր Կոստնդնա եւ յեպիսկոպոսութեան մերո տէր Վարդանայ։
Արդ, եղեւ աւարտ սուրբ գրոց ի Ջուղայ, ընդ [հովանեաւ] /// 4
1

2
3
4

Գրչի եղծված անունը վերականգնված է ըստ Լ. Խաչիկյանի «ԺԴ դարի հայերեն
ձեռագրերի հիշատակարաններ» ժողովածուի (Լ. Խ., № 383, էջ 314)։ Ն.
Պողարյան, (Ցուցակ, անդ, նկատ.), (Ա. Ղ.)։
Հատուկ անուները եղծված են (Ցուցակ, անդ), (Ա. Ղ.)։
Բնագրում «Մուսաիտին» (Լ. Խ., № 249, էջ 199, ծնթ. 1)։
Հիշատակարանից պահպանվել է միայն մի կիսատ թերթ, ուստի սկզբից և վերջից
այն թերի է (Լ. Խ., անդ, ծնթ. 2)։
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Ս. Պետերբուրգ, Էրմիտաժ V 3 834,
Կ. Իւզբաշեան, Ցուցակ Պետերբուրգի, 463, էջ 235-237

Գրիչ՝ Աստուածատուր քահանայ
Վայր՝ Հռոմ
ա
93բ Ի սկիզբն բանիս գոհութիւն զԱստուծոյ կարգեմք, որ շարժեաց
զմիտս երանելի ճգնաւորիս՝ Անտոնի, որ յորդորեաց զմեզ ձեռնարկել ի
գործ այս ինչ իրագրութեան: Արդ, երանելիս այս Անտոն էր ի քաղաքէն
Նիա Կեսարիոյ1: Ի մանկութեան տիս գոլով եւ պահոց ժուժկալելով եւ
անանց բարեաց հետեւելով, անդադար պարուցն դասակցելով նոյն եւ նոցին խմբիցն պաշտմանելով, տենջացել այս ինչ հիւթիւ մարմնոյ՝ հաղորդելով որպէս զանմարմին ի կարգ կրաւնից, կելով նաեւ քաջապէս զինու առաքինութեամբ զմարմին նուաճելով մասամբ հոգոյն յռազմ հանդիսի ուղղելով
ի սուզեալ բաղձանաց մեծութեանց անձամբ մերժելով: Աստանաւր մերժել
զմարմնոյ կամաց հեշտութեան, նաեւ իսկոյն բարձեալ զխաչն Քրիստոսի եւ
եկեալ ի մայրաքաղաքն յԵրուսաղէմ՝ առ Սուրբ տեղիսն տէրունական տնաւրէնութեանցն եւ ցնծացեալ բերկրութեամբ ի հոգի, վասն զի ետես հեռացեալ յաղագս սիրոյն Քրիստոսի ի հարց եւ յազգականաց, ի հարազատաց
եւ ի մերձաւորաց, ի համացեղից եւ ի ծանաւթից եւ ի սիրեցելոցն շնչակցութենէ եւ զի ծանր էր||(94ա) այս վիճակ, որ եւ բազմաց անկատար մնաց ի
յանկ հանել իսկ սորա բովանդակել զամենայն, չուեաց եւ եկն ի յաշխարհս
Փռանկաց, ի մեծն Հռոմ ի գլուխ աշխարհաց առ Սուրբ առաքեալսն Պետրոս
եւ Պաւղոս եւ տեսեալ զմեզ առկել ձեռիս երկեան գործս եւ սա ցանկացաւ
հաղորդիլ վարձուց սորին եւ մեր եղբարական սիրոյ կապակցութեամբ ընկալեալ, իսկ սա պատրաստել զամենայն նիւթս եւ մեր ի յանկ հանել Տեառն
ողորմութեամբ կատարեցաք, զի. Եղիցի մեզ զաւակ ի Սիոն եւ ընտանի յԵրուսաղէմ: Ինձ՝ Աստուածատուր քահանայի, որ զգիրս գրեցի, եւ ծնողաց իմոց, հաւր իմոյ՝ Աւետին, եւ մաւրն՝ Աղբացն, եւ քեռոյն իմ ՝ Թորոսի աբեղաին, եւ եղբաւրն իմ ՝ Սարգսի, եւ այլ համացեղ ազգականացն. նոյնպէս եւ՝
Անտոնի վերոյգրեալ կրաւնաւորի, եւ հաւր իւր՝ Ծամկանն, եւ մաւր իւր՝ Մանանային գնացելոցն ի Քրիստոս, եւ եղբաւր իւր՝ Յովանիսի, ամբողջ կենաւք կեալ եւ ամենայն ազգականանաց կենդանեաց եւ մեռելոց. նոյնպէս
եւ սուրբ հարցս՝ Թորոս ծերունոյ եւ Մարտիրոսի քահանայի, որ բազում աշխատեցաւ ի տուն տալն եւ կապելն եւ աշխատելոցս:
1

Հիշատակարանում «Նիա Կիսարիոյ» անվանումը հրատարակիչը փոխել է «Միա
Կիսարիոյ» (Ցուցակ, էջ 235, ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։
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Արդ, կուտամ զսա ի1 ///զի կացցէ անտ ի ձեռն՝ Թորոսի եւ ||(94բ) Սարգսի, զի մի՛ ոք գողասցի, իսկ յետ նոցա այլ ոք աստուածապաշտ խնամող լիցի սորա: Իսկ որք կարդան եւ կամ աւրինակեն եւ կամ աւկտին ինչ ի սմանէ, նա թողութիւն հայցեն յիշատակելոցս ի սմա ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, իսկ որ յիշեն, յիշել լիցին ի յաւրն այցելութեան:
Իսկ, որ խորել ջանա կամ գողանալ եւ կամ ձեռն տալ ծախելոյ, նա նոյն
ինքնս այս սուրբ Աւետարանս իր դատախազ լիցի:
Դարձեալ երես ի գետին եդեալ աղաչեմ զձեզ ես՝ Աստուածատուրս, որ
զգիրքս գրեցի, զի բազում աշխատեցա ի գրելն, ի ծաղկելն, զի չէի հմուտ
արհեստի եւ ջանիւ այսչափ ինչ եղեւ, բայց գիտասջիք, որ ի յայն աւրն եմ
գրել, որ պատարագ եմ երել:
Արդ, գրեցաւ սա ի յաշխարհս Փռանկաց, ի քաղաքս Ճէն, ընդ հովանեաւ
Սուրբ առաքելոյն Բարդուղիմէոսի:
Ի թուին Հայոց ՉՀԴ (1325) եւ ի յամս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ ՌՅ եւ ի
ԻԴ (1325)-ն. եւ Նմա փառք. ամէն:
բ
243բ Փառք...
Ես՝ Աստուածատուր քահանայ՝ անարժան յամենայնի, ցանկացա բարեացն, որ ոչ անցանի, եւ պաղատիմ թերեւս հասանել ինձ հանդիպի այնմ
բարոյ, որ ոչ սպառի, որ բարեգործաց կայ եւ պահի: Ես անձամբ բազում
աշխատեցա եւ զԱւետարանս զայս ստացա, որ ի Սուրբ Հոգոյն տուաւ ինձ
սա ի վայելել մեզ եւ որ յետ մեր գայ եւ սովաւ իմաստնանա եւ զմեզ յիշէ
վասն սորա եւ զազգականսն իմ զինչ, որ կա: Եւ ես կարողութեամբն Աստուծոյ գրեցի զսա ի յիշատակ անձին իմոյ մեղաւորի՝ Աստուածատուր քահանայի, եւ ամենայն ազգականաց իմոց, հաւրն իմոյ՝ Աւետեացն, եւ մաւրն իմոյ՝
Աղբրացին, եւ եղբաւրն իմ՝ Սարգիս քահանայի, եւ քեռոյն իմ՝ Թորոս աբեղայի, որ բազում աշխատութեամբ սնոյց զիս եւ ուսաց, եւ զԲ(2) քերինկս՝ զՆերսէս քահանայն||(244ա) եւ զՏաւնիկ կրաւնաւոր, եւ զաստուածատուր զաւակն իւր՝ զՄկրտիչն, եւ զԲ(2) քերսն իմ՝ զԱսլերն եւ զՄարգարիտն, եւ զաւակսն իւրեանց՝ զՔրդուլն եւ զԳրիգոր, եւ զայլսն, որ հեռացեալ են ի մտացս
եւ զփեսանին իմ՝ զԿարապետ քահանայն եւ պարոն Լուսերն, եւ զհարսն իմ՝
զՄանանայն, եւ զաւակն իւր ///2 եւ զամենայն ազգականսն իմ զփոքրկունս
եւ զմեծամեծս զփոխեցեալսն ի Քրիստոս եւ զաճեցեալսն ի յետ մեր:
Արդ, որ կարդաք կամ աւրինակէք եւ կամ աւկտիք ինչ ի սմանէ, թողութիւն հայցեցէ՛ք մեղաց մերոց գործելոց ինձ՝ Աստուածատուր քահանաիս,
որ զգիրքս գրեցի, եւ ամենայն յիշատակելոցս ի սմա ի Քրիստոսէ Աստուծոյ
մերոյ, զի յիշատակելոցս եւ յիշողացդ առհասարակ ողորմեսցի ամենակալն
Աստուած ի յաւրն աներեկի. ամէն ու Ռ (1000) ամէն:
1
2

Հաջորդ երեք ու կես տողը լավ լվացված է (Ցուցակ, էջ 235, ծնթ. 2), (Ա. Ղ.)։
Անվան տեղը բաց է թողնված (Ցուցակ, էջ 236, ծնթ. 1), (Ա. Ղ.)։
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Իսկ զայն, թէ ուստի՞ եւ որպէ՞ս ի նոյնս ժամանեցի յուսումն ծանուցանել
կամիմ փոքրիշատէ, զի ոչ եթե անձին ինչ ջանիւ առի զնոյնս, այլ Տեառն
ողորմութեամբն: ||
244բ Արդ, ես՝ նուաստս Աստուածատուր, որդի առն բարեպաշտի՝ Աւետ
կոչեալ, ի նահանգէն Թեոդոյպոլսոյ՝ ի գաւառէն Սպերոյ, իսկ հայրն իմ ի
մանկութեան տիս հասակի խակակուտ կոճոյպեալ ի մարմնոյ եհաս առ
Քրիստոս, որում ցանկացեալն էր միշտ: Եւ իմ մնացեալ յոյժ անայցելու եւ
անմխիթար եւ ի բազմանալ անյուսութեանն՝ եկեալ բնակէի առ ոտս աստուածահաճոյ կրաւն[աւ]որին, իմոյ քեռուն՝ Թորոս աբեղային, այն որ
փարթամեցեալ էր ամենայն իմաստիւք աշխարհանաւք եւ ||(245ա) գերաշխարհանովն ստացեալ ունէր զամենայն վարս առաքինութեան յանձին, յոյժ
սիրող էր սրբոց եւ կատարիչ կարգաց եկեղեցոյ։ Եւ իմ կացեալ առ նա ժամանակս ինչ ոչ որպէս արժանաւորութեամբ անձին, այլ վասն կատարեալ
սիրոյն որ ցաւակցաբար ունէր առ իս եւ խրատէր զիս ինքեան շնորհիւ եւ ի
նորին եւ ի նմանէ թափանցեաց յիս չնչինս այս գիտութեան ի նորին բազմապատիկ իմաստութեանցն եւ յորդորելոյն եւ ի խրատելոյն զիս ծնողաբար
եւ զայն ոչ եթէ վասն իմ արժանաւորութեան, այլ սովորական գթոյն իւր,
զոր ոչ ինձ միայն, այլ ամենեցուն զնոյնս առնէր, զփոխարէնն ի Տեառնէ
մնալով ունել:
Եւ ես ըստ պատահման ժամանակին եւ ըստ դառնութեանցն, զոր հասին,
ելս եդի ի մտի ի հայրենի գաւառէն իմ նաեւ ըստ իմաստնուն բանի, որ անկար գոլով ասէ գիտել զճանապարհս առն ի մանկութենէ: Իսկ յերիտասարդութեանս զնորին դարձեալ բերի յանձն երկմիտ եւ առանց հաստատութեան եղեալ յամենայն ճանապարհս իմ եւ այլուր, թէ որդեան հնազանդ ի
կորուստ եղիցի:
Սորին վասն տարաբերեալ եկի յաշխարհս Փռանկաց եւ մականուն կոչի
Լատինացւոց եւ հանդիպեցա բարւոք ծերունեաց եւ ես, անիմաստ գոլով եւ
անբա[ւա]րար յամենայնի, վասն այնորիկ ստիպեցա ի սիրոյ սրտիս բաղձանաց ընծայել զաստղս ձեռաց. քան սերմն անկա 1յանդաստան հոգեւոր
եւ պարտիմ առնել ար||(245բ)դիւնս եւ բազմացուցանել զքանքարսն, զի մի
պշերքութեան պատժաւք դատեցայց ըստ միոյ քանքարաթագուցին եւ թէպէտ իմ անհմուտ գոլով յարուեստս գրչի, այլ զամենայն հրաման յիշեցի, որ
ասէ թէ. Որ բախէ, բացցի եւ որ հայցէ, գտանէ: Եւ վասն զի սիրոյ զաւրութիւն գերանցէ քան զբնութիւն եւ այնքան մինչ զի մոռացումն առնէ տկարութեան: Եւ առաքելական հրամանն ստիպէ հատուցանել ամենեցուն
զպարտս, զի կէս պարտապան գոլով յամենայնի, ջան եդի հատուցանել
զպարտսն իմ այսու Աւետարանաւս, զի պարտ էր ինձ հնազանդ լինել ծնողաց եւ հլու խրատուց նոցա, եւ ես դրժող գտայ ի նոսա, վասն այն բազում
աշխ[ատ]եցա ի գիրքս, զոր գրեցի: Եւ դարձեալ աղաչեմ, որք կարդան կամ
1

Տպագրում անկա[ւ], Իւզբաշեան, Ցուցակ, էջ 237։
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աւրինակեն եւ կամ աւկտին ինչ ի սմանէ, նա թող մեղաց թողութիւն հայցեն
գրելոցս ի սմա, զի եւ ինքեանք զնոյն գտցեն: Եւ խոշորութեան եւ պակասութեան անմեղադիր լինել զի ||(246ա) այս էր կար <էր> մեր. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս. ամէն, Ռ (1000) ամէն:

455
ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ ԳՐՈՑ
ՓԻԼՈՆԻ ԵԲՐԱՅԵՑՒՈՅ (252)
Երեւան 2100

Գրիչ՝ Կարապետ երէց
336ա Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն, որում մեք վիճակիմք հաւատովք: Յանկ ելեալ կատարեցաւ տառս աստուածային հինգ հատուածովք՝
Երեւեցաւն, Նախախնամութեանն, Նահապետացն, Այլաբանութեանն եւ Հիւսեացն շարադրեալ ի յեռամեծէն Փիլոնէ։ Ի թվ[ին] ՉՀԴ (1325) թվականիս գրեցաւ, ձեռամբ մեղսացելոյս՝ Կարապետ երիցու, ի խնդիր սրբամաքուր եւ հոգիացեալ վարդապետին՝ Կիրակոսի։
Երես անգեալ աղաչեմ զձեզ,
Ո՜վ դասք լուսերամից,
Մանկունք վերին առագաստի,
Որք հանդիպիք այսմ տառի,
Յիշման արէ՛ք զմեզ արժանի,
Թէ Տէր Յիսուս ողորմեսցի՝
Կարապետ գրագրի.
Ամէն, ամէն եւ եղիցի։

456
ԱՒԵՏԱՐԱՆ (253)
Երեւան 4122

Գրիչ՝ Յոհաննէս
ա
193բ Բարէխաւսութեամբ սուրբ աւետարանչիս Ղուկասու թո՛ղ, [ա]նյիշաչար Տէր, զյանցանս մեղուցեալ գրչի՝ Յոհաննիսի, եւ ծնողաց իմոց եւ
ամենայն հաւատացելոց։ Գրեցաւ ի թվ[ին] Հայոց ՉՀԴ (1325), սեպտեմբերի ԺԸ (18)։
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բ
Գրիչ՝ Եւսեբեր
251ա Սուրբ աւետարանիչ Յոհաննէս, որ փարեցար սարսափելի պարանոցաւն եւ մաքառեցար որպէս զոսկի ի հուր, ողորմեա՛ ստացողի կենսաբեր
Աւետարանիս՝ Քաւուն միայնակեցին, եւ ծնողաց նորա, Եւսեբեր1 գրչի, եւ
այնոցիկ, որք մեղաց թողութիւն հայցեն։
գ
Կազմող՝ Գրիգորես
11ա ԶԳրիգորես կազ[մ]ող եւ զնկարիչս՝ զյետնեալ ծառայս Աստուծոյ,
յիշեայ2։

457
ՃԱՌԸՆՏԻՐ
Երուսաղէմ 918, Ն. Պողարեան, Ցուցակ, հ. Գ, էջ 451

Գրիչ՝ Սահակ եպիսկոպոս Ամասիայցի
286 Գտաք զճառս ՉՀԳ (773). եւ որք փոխէք, զգո՛ւշ կացէք բանի եւ
գրոյ, եւ յիշեցէ՛ք զանա[ր]ժան գրող ճառիս զՍահակ եպիսկոպոս Ամասիայցի, նաեւ զծնողս իմ եւ զամենայն արեան մերձաւորսն իմ մէկ Հայր մեղայիւ։ Քանզի օրինակեցաւ ճառս ի քաղաքս յԵրուսաղէմ, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Յակոբայ Տեառնեղբօրն եւ Յակոբայ գլխագրիս, ի հին ճառէ ՉՀԴ
(1325) թվին էր գրեալ3։

458
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 6288
(տե՛ս նաեւ 1383 թ., 1387 թ.)
(1211 թ.)

Յետագայի
Կազմող՝ Ստեփաննոս քահանայ
361բ Ի թվ[ին] ՉՀԴ (1325)-ին կամաւ ամենակալին Աստուծոյ, ես՝ տէր
Վանական գտի հնացել եւ աւերել զսուրբ Աւետարանս եւ ետու վերստին նորոգել ի յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ ծնողաց իմոց եւ եղբարց, զի որք հանդի1
2
3

Առաջին հրատարակության մեջ «Սեբեր» (Լ. Խ., № 253, էջ 201), (Ա. Ղ.)։
Առաջին հրատարակության մեջ սույն հիշատակագրությունը բացակայում է (Լ. Խ., անդ),
(Ա. Ղ.)։
Ձեռագիրը Սահակ Ամասիացին ընդօրինակել է 1683 թ. և թողել այս վկայությունը
Բարսեղ Կեսարացու «Յաղագս պահոց ճառի» գաղափար ձեռագրի 1325 թ. ընդօրինակված լինելու մասին (Ցուցակ, էջ 451), (Ա. Ղ.)։
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պիք կամ ընթեռնուք, մեղաց մերոց թողութիւն հայցեցէ՛ք ի Քրիստոսէ, որ է
աւրհնեալ յաւիտեանս. ամէն: Եւ զիս՝ զբազմամեղ կազմիչս զՍտեփաննոս
սուտանուն քահանա, յաղաւթս յիշիցէք:

459
ԱՒԵՏԱՐԱՆ
Երեւան 315
(ԺԳ դ.)

Յետագայի
Կազմող՝ Ստեփանոս քահանայ
Ստացող՝ Պաւղոս
ա
286բ Զստացող Աւետարանիս՝ զՊաւղոս եւ զծնողս՝ Աբրահամ եւ զՄարգարիտ յիշեսջիք ի Քրիստոս։ Որք կարդայք զսուրբ Աւետարան թողութիւն
խնդրեցէք [յ]Աստուծոյ ինձ եւ ծնողաց իմոց. ամէն։ Ընդ նմին զՍտեփանոս
քահանայ, որ կապեցի, կրկին յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս։
Թվ[ին] ՉՀԴ (1325)1։
բ
86ա Ողորմէ, ողորմէ վա[ր]թ[ապետ]ին Ուսիփայ2։
134բ Կամաւ ամենաւրհնեալին Աստուծոյ ես, որ միայբանե[ց]այ սուրբ
Աւետարանիս ըստացայ նվերք(=նուիրողք) Աւետարանիս, հրաման ունին
Աստուծոյ, զոր զՂազարու տաւնին զպատարագն աշվարայ ելնի, չունի
Աւ[ե]տարանն ծերութիւնն։
220ա [Ստեփա]նոսիկայ Աստուած ողորմեայ։ Տէր Աստուած, Յիսուս
Քրիստոս, յիշէ՛ զվա[ր]դ[ապետ]ն զՈւսէփիք մի[ւ]սանգամ գալստեանդ ի
կե[ա]նս [յ]աւիտենից. ամայն, եղեացի3։

1

2
3

Ձեռագիրը ԺԳ դարի է։ Հետագայում նորոգելիս հիշատակարանը շրջված դարձել է
պահպանակ։ Կրկին կապող Ստեփանոսի այս հիշատակարանը գրված է գլխավոր,
բայց թերի հիշատակարանի մյուս էջում (Ա. Մ.)։
Գրված է Քրիստոսի նկարի կողմերում և ավելացվել է գրչի «Յիսուս Քրիստոս» բառերի կողքին (Ա. Մ.)։
Կիսախորանի կենտրոնում բոլորակի մեջ (Ա. Մ.)։
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ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ,
ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Նախ ներկայացվում են Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Հին ձեռագրերի ինստիտուտ – Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուները:
Նշվում են ձեռագրական միավորի հերթական համարը դիմացը՝ դրանցից
քաղված հիշատակարանի Ժողովածուում զբաղեցրած համարը:
Նյուն կարգով բերվում են հայերեն ձեռագրերի խոշոր (Երուսաղեմ, Վենետիկ, Վիեննա, Նոր Ջուղայ) հավաքածուները, իսկ մյուս աղբյուրները ըստ ձեռագրացուցակների և մենագրությունների հեղինակների այբբենական հաջորդականությամբ, որոնց կից միայն նշվում են դրանցից քաղված հիշատակարանների Ժողովածուում զբաղեցրած համարը:
1. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Ա. Ձեռագիր

76 - 299
108 - 403
154 - 184
182 - 41
183 - 140
192 - 262
206 - 318
231 - 208
242 - 327
280 - 176, 248
282 - 192
283 - 48
315 - 459
353 - 296
356 - 317
380 - 162
500 - 84
560 - 374
598 - 54
627 - 247
714 - 52

732 - 404
750 - 386
752 -255
780 - 283
821 - 224
912 - 29
952 -390
966 - 55
976 - 273
1098 - 369
1166 - 46
1180 - 83
1187 - 314
1314 - 440
1364 - 24
1414 - 441
1419 - 319
1460 - 193
1481 - 413
1519 - 136
1525 - 14

1527 - 5, 42
1590 - 138
1620 - 423
1657 - 239
1751 - 147
2061 - 171
2100 - 455
2104 - 313
2174 - 157
2189 - 259
2329 - 287
2388 - 445
2515 - 378
2520 - 105
2583 - 222
2593 - 38
2743 - 198
2744 - 78
2787 - 249
2806 - 97
2816 - 329
517

2837 - 433
2839 - 91
2930 - 267
2961 - 392
3074 - 109
3276 - 339
3393 - 145
3412 - 282
3463 - 194
3589 - 342
3606 - 36
3651 - 263
3658 - 343
3681 - 265
3708 - 383
3722 - 57
3723 - 13
3767 - 149
3770 - 58
3778 - 269
3793 - 419
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3931 - 159
3985 - 169
4018 - 56, 331
4052 - 40
4059 - 393
4079 - 200
4086 - 411
4122 - 456
4125 - 333
4149 - 64
4174 - 432
4186 - 359
4195 - 379
4216 - 116
4234 - 130
4249 - 354
4446 - 163
4456 - 294
4514 - 409
4553 - 429
4673 - 132
4679 - 200
4687 - 201
4738 - 334
4750 - 59
4760 - 301

4793 - 251
4801 - 202
4806 - 135
4809 - 166
4810 - 108
4812 - 71
4817 - 338
4818 - 275
4819 - 79
4834 - 289
4858 - 420
4881 - 110
4890 - 220
4911 - 156
5077 - 186
5197 - 351
5343 - 39
5505 - 382
5556 - 170
5559 - 235
5566 - 35
5606 - 106
5609 - 77
5658 -286
5708 - 444
6235 - 453

6253 - 73
6288 - 458
6289 - 408
6301 - 323
6558 - 19
6617 -15
6792 - 21
6897 - 295
7034 - 172
7441 - 405
7450 - 395
7451 - 360
7534 - 406
7536 - 361
7575 - 311
7649 - 133
7651 - 367
7691 - 117
7736 - 277
7781 - 298
7832 - 151
7842 - 215
7928 - 75
8132 - 11
8187 - 426
8266 - 209

8287 - 258
8356 - 400
8438 - 399
8623 - 206
9027 - 6
9150 - 237
9450 - 183
9465 - 197
9484 - 234
9598 - 330
9720 - 315
9721 - 266
9756 - 236
10118 - 381
10363 - 271
10439 - 451
10449 - 448
10451 - 34
10523 -161
10525 - 99
10670 - 49
10759 - 50
10843 - 95
10859 - 195, 435
11103 - 18

Բ. Պատառիկ

350 - 30

920 - 368
Գ. Հավաքածոյ

4515, 6273, 6332 համարի ձեռագրերը Ղ. Փիրղալեմեանի «Նշխարք
պատմութեան Հայոց» հիշատակարանների անտիպ ժողովածոներն են: 6333
ձեռագիրը՝ Հ. Բարղամեանի ձեռագրաց անտիպ ցուցակն է: Սրանցից վերցվել
են ժողովածոի հետևեալ հիշատակարանները.
4515 – 217, 422
6273 – 3, 33, 81, 93, 125, 168, 204, 221, 251, 288, 302, 332, 335
6332 – 242, 407
6333 – 92, 207, 232
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Դ. Երուսաղէմ

Սրբոց Յակոբեանց Մատենադարան, Ն. Պողարեան, Մայր ցուցակ ձեռագրաց սրբոց Յակոբեանց, Երուսաղէմ, Հ. Ա. 1966, հ. Բ, 1967, հ. Գ, 1968 հ. Դ,
1969, հ. Ե, 1971, հ. Զ, 1972, հ. Է, 1974, հ. Ը, 1977, հ. Թ, 1978, հ. Ժ, 1990, հ.
ԺԱ, 1991։
71 - 384
74 - 325
121 - 328
207 - 51, 281
265 - 253
271 - 284
318 - 410
342 - 65
406 - 344
414 - 391
477 - 155
700 - 179
798 - 356
815 - 439
918 - 457
1033 - 103
1141 - 307
1257 - 397
1294 -126
1303 - 119
1309 - 214

1317 - 196
1322 - 164
1376 - 261
1414 - 376
1449 - 389
1456 - 23
1566 - 452
1575 - 88
1620 - 423
1644 - 402
1690 - 428
1700 - 326
1714 - 142
1786 - 150
1822 - 278
1926 - 139
1930 - 414
1931 - 292
1946 - 173
1949 - 203
1950 - 279

1951 - 32
2311 - 268, 363
2312 - 69
2131 - 122
2341 - 357
2354 - 280
2355 - 364
2360 - 375
2434 - 385
2436 - 10
2481 - 107
2588-33 - 100
2660 - 76, 210
2566-11 - 120
3121 - 223
3239 - 153
3288 - 26
3294 - 345
3578 - 175, 181, 230
3768 - 19

Ե. Վենետիկ

Սբ Ղազար, Մխիթարեան մատենադարան Բ. Սարգիսեան, Մայր ցուցակ
հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, Վենետիկ, հ.
Ա, 1914, հ. Բ, 1924, Բ. Սարգիսեան, Գ. Սարգիսեան, հ. Գ, 1966, Ա Ճեմճեմեան,
հ. Դ, 1993, հ. Ե, 1995, հ. Զ, 1996, հ. Է, 1997, հ. Ը, 1998։
109 - 72
117 - 297
118 - 424
168 - 226
200 - 53
218 - 365
232 - 86
268 - 161

358 - 322
393 - 246
416 - 270
516 - 16
588 - 431
656 - 22
710 - 366
734 - 227

795 - 101
895 - 74
959 - 430
998 - 416
1108 - 293
1128 - 320
1202 - 213
1244 - 131
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1356 - 447
1508 - 350
1626 - 274
1917 - 124
2147 - 17
2362 - 300
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Զ. Վիեննա

Մխիթարեան Մատենադարան, Յ. Տաշեան, Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց
Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա, Վիեննա, 1895, Հ. Ոսկեան, հ. Բ, 1963։
32 - 290
202 - 211
212 - 89
324 - 85
342 - 412

353 - 437
434 - 347
460 - 272
960 - 316
1048 - 28
Է. Նոր Ջուղայ

Ամենափրկիչ վանքի Մատենադարան, Ս. Տէր-Աւետիսեան Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի, հ. Ա, Վիեննա, 1970։
18 - 177
36 - 45
37- 60
38 - 87
39 - 180
40 - 225
41 - 244
156 - 380
285 - 309

368 - 228
378 - 8
379 - 442
405 - 98
474 - 80
478 - 321
525 - 20
675 - 394
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2. ՁԵՌԱԳՐԱՑՈՒՑԱԿ

Սկզբում լրիվ վերնագիրն է, ապա՝ ցուցակի համառոտագրությունը և
ցուցակից քաղված հիշատակարանի համարը։
1.
2.
3.

Ակինեան Ն. և Ոսկեան Հ. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Զմմառի վանքի
Մատենադարանին, Վիեննա, 1971, – Ն. Ակինեան, Հ. Ոսկեան, Ցուցակ, –
102, 416, 439։
Ակինեան Ն., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Հռոմի հայոց հիւրանոցի ի Ս.
Վլաս եւ Լեւոնեան հայ վարժարանի, Վիեննա, 1961, – Ն. Ակինեան,
Ցուցակ Հռոմի- 31։
Աճառեան Յ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Թավրիզի, Վիեննա, 1910, 195
ծնթ.։

4.

Assfalg J. Molitor J., Armenische Handschriften, Wiesbaden, 1962, –
Հայերէն ձեռագրեր, 1962, 17 -349։

5.

Գուշակեան Թ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Սբ Նշանի վանաց ի Սեբաստիա, Վիեննա, 1961, – Թ.Գուշակեան, Ցուցակ-148։
Դանիելեան Ա., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Անթիլիասի, Անթիլիաս, 1984
– Ա.Դանէլեան, Ցուցակ- 20,185, 190, 240։
Թոփչեան Յ. Ցուցակ ձեռագրաց Խաչիկ վարդապետի Դադեան, մասն Բ,
Վաղարշապատ 1900, Յ. Թօփճեան, Ցուցակ Խաչիկ վարդապետի, հ. Բ –
37, 134։
Լալայեան Ե., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Վասպուրականի, պրակ Ա,
Թիֆլիս, 1915, – Ե. Լալայեան, Ցուցակ – 2, 61, 111, 114, 251։

6.
7.
8.
9.

Conybare F. C. A catalogue of the Armenian manuscripts in the Britsh
museum, London, 1913, Ֆ. Կոնիբեր, Ցուցակ – 90, 118, 205, 309, 373։

10. Կիւլեսէրեան Բ., Ցուցակ ձեռագրաց Անկիւրիոյ Կարմիր վանուց և
շրջակայից, Անթիլիաս, 1987, Բ. Կիւլեսերեան, Ցուցակ Անկիւրիոյ- 1, 44, 188
11. Կիւլեսէրեան Բ., Ցուցակ ձեռագրաց Ղալաթիոյ ազգային Մատենադարանի
Հայոց, Անթիլիաս, 1961, – Բ.Կիւլեսերեան, ՑուցակՂալաթիոյ - 43, 258 —
1, 43, 257։
12. Kévorkian R. H., Ter-Stépanian A. Manuscrits Arméniens de la Bibliothèque nationale de France, Catalogue, Paris, 1998, – Ցուցակ Ազգային
գրադարանի – 127, 128, 253, 286, 341։
13. Մաքսուտեան Մ., Նկարագրութիւնք եւ յիշատակարանք ձեռագրաց Ս. Թովմայ առաքելոյն վանուց եւ եկեղեցեացն Վերին Ագուլեաց Տանակերտ գեղջ եւ
անձանց մասնաւորաց, «Արարատ», 1911, – Մ. Մաքսուդեան, Ցուցակ,
«Արարատ», 1911 – 378։
14. Մինասեան Լ. Ցուցակ ձեռագրաց Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի
թանգարանի, հ. Բ, Վիեննա, 1972, – Լ. Մինասեան, Ցուցակ Նոր Ջուղայի,
հ. Բ – 4, 228, 313, 395։
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15. Մուրատեան Մ. Մարտիրոսեան Ն., Ցուցակ ձեռագրաց Մշոյ Սբ Առաքելոց թարգմանչաց վանքի եւ շրջակայից, Երուսաղէմ, 1967 — Ցուցակ Մշոյ
Առաքելոց, Ս. Մուրատեան, Ցուցակ – 7, 66, 82, 144, 152, 181, 212, 234, 244,
265, 277, 359, 374, 450 - Ն. Մարտիրոսեան, Ցուցակ, մ. Բ -25, 422, 435։
16. Nersessian V. N., A catalogue of the Armenian manuscripts in the British
Library, volume one, London, 2012, – Վ. Ներսիսեան, Ցուցակ, հ. Ա – 129,
218, 356։
17. Ոսկեան Հ., Ցուցակ ձեռագրաց որ ի «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա, 1970,
էջ 96, 261-262, 303, Հ. Ոսկեան Ցուցակ«Հանդէս ամսօրեայ»-ի - 68, 178,
229, 291։
18. Պալեան Տ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց վանաց Սբ Կարապետի և Սբ
Դանիէլի ի Կեսարիա, Վիեննա, 1963, – Տ. Պալեան, Ցուցակ Կեսարիոյ եւ
Դանիթլի վանուց – 174, 306։
19. Պալեան Տ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց ի Կեսարիայ, Զմիւռնիայ եւ ի
շրջակայս նոցին: Կենսագրութիւն Տրդատ եպիսկոպոս Պալեանի, Երեւան,
2002, Տ.Պալեան, Ցուցակ Կեսարիայի, Զմիւռնիայի - 121, 189, 418։
20. Sanjian A. A. catalogue of medieval armenlan manuscripts in the United
States Los Angeles- London, 1976, – Ա. Սանջեան, Ցուցակ - 12, 123, 143,
255, 389։
21. Սիւրմէեան Ս., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Հալէպի Սբ Քառասուն մանկունք եկեղեցւոյ և մասնաւորաց, Երուսաղէմ, 1935, – Ա.Սիւրմէեան,
Ցուցակ հ.Ա - 113, 154, 342, 444։
22. Տէր-Աւետիսեան Ս. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ
վանքի, հ. Ա, Վիեննա, 1970, էջ 136, 284, 524 – Ս. Տէր-Աւետիսեան, Ցուցակ,
հ. Ա. – 8, 20, 45, 60,80, 87, 98, 177, 180, 225, 245, 310, 322, 381, 443։
23. Տիրայր վարդապետ, General catalogue of the armenian manuscripts in
the Bodlelom Library at Oxford, Մատենադարան, արխիվ, 8, թղթ. 118 (էջ
155 -162), – Տիրայր վրդ Ցուցակ 17, թղթ. 119- 428, Տիրայր վրդ Ցուցակ
51, թղթ.120-70։
24. Jissarant E., Codices armenl Byblio thecae vaticane, Borgiani, Հռոմ 1927,
– Ե.Տիսերան, Ցուցակ Վատիկանի - 9, 346, 451։
25. Քեշիշեան Մ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Զմմառի վանքի մատենադարանին, Վիեննա, 1964, – Մ.Քէշիշեան, Ցուցակ, հ. Ա – 104, 419։
26. Քոլանջեան Ս. Համառոտ ցուցակ հայերեն ձեռագարաց Գեռլա հարաքաղաքի, «Բանբեր Մատենադարանի» 9, 1969, էջ 436-484 – Ս. Քոլանջեան,
Համառօտ Ցուցակ- 96, 178։
27. Քօսեան Յ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Արծնեան վարժարանի ի Կարին,
Վիեննա, 1962, – Յ. Քօսեան, Ցուցակ Արծնեան վարժարանի - 141, 231։
28. Քօսեան Յ., Ցուցակ Կարնոյ գիւղերու «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա,
1963, էջ 32-33, 1964, էջ 328-329 – Յ.Քօսեան, Ցուցակ Կարնոյ գիւղերու
– 47, 246։
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29. К. Н. Юзбашян, Армянские рукописи в Петербургских собраниях. Каталог.
Православный Палестинский сборник, выпуск 104 (41), С. Петербург, 2005,
էջ 141, 462 – Կ. Եուզբաշեան, Ցուցակ Պետերբուրգի 251, 338։
3. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ալիշան Ղ., Հայապատում, Վենետիկ, 1901, էջ 512, 513, 525, 526, – Ղ.
Ալիշան, Հայապատում, էջ – 239, 26։
Ալիշան Ղ., Սիսական, Վենետիկ, 1893, էջ 135, 138 – 62, 238։
Բարխուդարեան Մ., Արցախ, Բագու, 1895, — Մ. Բարխուդարեան, Արցախ,
էջ — 397, 399։
Զարբհանլեան Գ., Հայկական թարգմանութիւնք նախնեաց, Վենետիկ,
1889, – Մատենադարան Հայկական թարգմանութեան – 118, 167։
Ճանիկեան Յ., Հնութիւնք Ակնայ, Թիֆլիս, 1895, — Յ. Ճանիկեան,
հնութիւնք Ակնայ – 325։
Ոսկեան Հ., Տարօն Տուրուբերանի վանքերը, Վիեննա, 1953, էջ 53, 54, – Հ.
Ոսկեան, Տարօն, Տուրուբերան, էջ – 360։
Սմբատեանց Մ., Նկարագիր Սբ Կարապետի վանից Երնջակայ եւ շրջակայից նորա, Տփխիս, 1904, – 250, 382։
Սրվանձտեան Գ., Թորոս Աղբար մ. Ա, Կ. Պօլիս, – Թորոս Աղբար, հ. Ա –
146, 304։
Սրվանձտեան Գ., Թորոս Աղբար, մ. Բ, Կ. Պոլիս 1884, – Թորոս Աղբար, հ.
Բ – 63, 67, 94, 165, 187, 305, 307, 388, 402, 437։
Ցուցակ գրչագիր մատենից Գալստի Շիրմազանեցի, 124, Մատենադարանի արխիվ, Կաթողիկոսական դիւան, Թղթ. 228, վավ.17 – 137։
«Ազգագրական Հանդէս», գիրք 12, 1905, էջ 163 – 164, 311։
«Արձագանք», 1888, թիւ 10, 12 էջ 130 -131, 158, 216, 219։
«Բազմավէպ», Վենետիկ, 1947, թիւ 9,10 – 216, 217, 218, 123, 124, 337։
«Լոյս», Կ. Պոլիս, 1905, թիւ 26, — «Լոյս», 1905, Բասրա, էջ 638 – 256։
«Յայսմաւուրք», Կ.Պօլիս, 1834, Առաջաբան – Կ. Պօլիս, 1834, Առաջաբան
158։
«Սիոն», Երուսաղէմ, 1968, 1-2, էջ 71 — 100։
4. ԱՆՏԻՊ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Լալայեան Ե. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց, անտիպ, 485, 581 Ե. Լալայեան,
անտիպ — 27, 241
Վրաց թանգարան՝ 18, 40 — 112, 199, 291։
Մեսրոպ Մագիստրոսի անտիպ ցուցակ Ֆելիքս Չելտնհամի անձնական
հավաքածու, Անգլիա, առ Ֆելիքս Չելտնհամ, Մ.Տ.Մ. – 349։
Անտոնեան հաւաքածոյ Զմմառ Ճէ, Զմմառ թիւ ՃԷ – 352։
Փարիզ, Ֆրանսիայի հայկական թանգարան, 51 – 425։
Քաղաք Տուղանէ, Հայկական կենտրոն, Շվեյցարիա – 302։
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Ազատշահ, գրչի խնամք հոգացող.,
1311 թ., Աւ. - 212
Ազարմիկ, հարս Սիմէոն ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
Ազգատիկին, հորաքուր Տիրաւագի,
1304 թ., Աւ. - 72
Ազիզ
– աջակից օրինակողի, 1301 թ., Աւ. - 9
– մայր Վարդանի 1306 թ. ստացողի,
գնողի, Աւ.- 116
Ազիզբէկ, ստացող 1318 թ., Աւ. - 350,
351, 352, 353, 354, 355
Ազիզխաթ, դուստր Ստեփանոս քհյ.,
1304 թ., Եպիփ. Կիպ. - 68
Ազիզտիկին
– դուստր Նէքնէք ստացողի, 1307 թ.,
Աւ. - 120
– դուստր Խէրիկնայ ստացողի, 1317 թ.,
Մեկ. - 333, 334
Աթանէս
– եղբայր Վարդապետ քհյ., ստացողի
1318 թ., Աւ. - 347
Ալամսթին, հորեղբորդուստր Սիմէոն
ստացողի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
Ալեքսիանոս, եղբայր Յակոբ գրչի,
1304 թ., Աւ. - 63
Ալէքս
– 1308 թ., ստացող, Աւ. (յետ.) - 155
– միայնակեց, կազմել տուող, 1318 թ.,
Աւ. - 367
– հաւն Յակոբ պարոնի, 1323 թ.,
ստացողի, և նուիրողի Աւ. - 454
Ալիծ
– դուստր Հեթում Լամբրոնի իշխանի,
սինիջելոս Կիպրոսի, ստացող (1310 թ.) Գործք 188, 189,
(1314 թ.) Ծիս., Մեկ. 274,
(1316 թ.) 306 ծնթ.՝ 309

Ա
Աբաղայ խան, որդի Հուլայուն խանի (1307 թ.) - 140
Աբաս, եղբայր Յովաննէս գնողի,
1318 թ., Աւ. - 370
Աբգար թագաւոր - 128
Աբդլմսէհ, եղբայր Սահակ ստացողի,
1315 թ., Աւ. - 286
Աբտուլ Քարիմ, 1323 թ., Ագթ. - 469
Աբրահամ
– եպիս., առաջնորդ և րաբունապետ
Մշոյ Ղազարու վանքի - 12, 104,
163, 402
– ստացող, 1304 թ., Թղթք. Պօղ. - 78
– գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է, Աւ. - 101
– գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է, Մաշտ. 176
– գրիչ, 1311 թ., օրինակ. է, Աւ. - 192
– քհյ., 1311 թ., Մաշտ. - 227
– գրիչ, 1315 թ., օրինակ. է, Մասունք
Աստ. - 281-283, ծնթ.՝ 102
– եպիս. Հաքայ գաւառի, 1316 թ., Աւ. 300
– քհյ., գրիչ, 1318 թ., օրինակ. է, Աւ. 349
– գրիչ, 1322 թ., օրինակ. է, Ճատընտ. 451, 452
– կրօն., ստացօղ, 1324 թ., Ժողով. - 482
– հայր Պաւղոս ստացողի, 1325 թ., Աւ.
(յետ.) - 514
Աբուսայիտ ղան (1316-1335 թթ.) - 324,
344, 377, 379, 398, 410, 413,
422, 443, 444, 459, 478, 479,
508
Ագիկ ոսկերիչ կոստղող, 1318 թ., Աւ. 349
Ագաթանգեղոս, Ե դ. - 466, 467
Ադամ, 1315 թ. հոգևոր հայր Թոմա գրչի
Աւ. - 289
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– մեծ մամ Կոստանդին Դաւթեցի քհյ.,
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 337
– դուստր Պաղտի տե՛ս Տամուժէլ
Ալինախ, որդի Լեւոն Բ թագաւորի 151, 170 (թագաւոր)
Ակաց
– մայր Լեւոն իշխանի, 1304 թ., Աւ. - 85
– դուստր Զապլուն իշխանուհու,
1309 թ., Աւ. - 164
– քոյր Ստեփանոս գրչի և ստացողի,
1322 թ., Քարոզ. - 446
Ակոբ – տե՛ս Յակոբ
Ահարոն
– մականուն Գրիգոր, ստացող, (13041305 թթ.) Աւ. - 72, 73, 74
– ծերունի վրդ. ստացող 1304 թ. Երկ.
քահ. - 74
– զաւակ Յունանի, 1304 թ., Աւ. - 85
– վրդ. րաբունի, 1316 թ., Ժողով. (յետ.)
- 314, 315,
– դպիր, եղբորորդի Մխիթար ստացողի,
1325 թ., Աւ. - 501
Աղայջան, հորեղբայր Գրիգորի, 1323 թ.
նորոգող և ստացող, Աւ. (յետ.) 441
Աղբաւղ, հարազատ Ամիր Բուրթէլ և
Պաղտ իշխանների, 1314 թ., Աւ.
Յիշտկ. - 252
Աղբարիկ, եղբայր Պօղոս արքեպիս.
ստացողի 1319 թ., Աւ. - 391
Աղբայրադեղ, 1318 թ., Աւ. - 347
Աղբարց
– յիշւում է 1304 թ., Աւ. - 77
– քոյր Ամիրխեր ոսկերչի, 1304 թ., Աւ. 79
– մայր Վարդան գրչի և ստացողի,
1317 թ., Աւ. - 334
– կին Տիրացու տանուտերի, 1324 թ.,
Աւ. - 490
– մայր Աստուածատուր գրչի, 1325 թ.,
Աւ. - 509, 510
Աղբերոս, որդի Գէորգ Ներսիսեացի,
ստացողի, 1308 թ., Աւ. - 148
Աղեր, հորեղբայր Յովաննէս քհյ.,
1318 թ., գնողի, Աւ. (յետ.) - 370

Աղէկտիկին
– ազգական Յովսիան գրչի, ծաղկողի և
կազմողի, 1308 թ., Աւ. - 146
– կին Վարդ ստացողի, 1313 թ., Աւ. - 247
Աղլաղու, հարկապան, 1318 թ., Թղթք.
Պօղ. - 341
Աղութ
– ազգական Գէորգ քհյ., 1308 թ., Աւ. 146
– աղախին Սիմէոն ստացողի, 1318 թ.,
Ճաշոց - 364
– (Աղուտ) կին Մաթէ քհյ., 1320 թ.
նորոգողի և ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 401
Աղուոր, կին Պայրամշահի, 1318 թ.,
Ճաշոց - 364
Աղուորտիկին
– (Աղվորտիկին) մայր Կոստանդին եպիս., ստացողի, 1311 թ. Յասմ.
- 204, 206
– մայր Կոստանդին Պեհեսնցի եպիս.
ստացողի, 1314 թ., Մաշտ. 268,
Մասունք. Հին Կտ. - 270
Աղուտխաթուն, մայր Ամիր Սարգիս
ծաղկողի, 1317 թ., Աւ. - 320
Աղպուղա (Աղբուղա), ազատող ձեռագ., 1308 թ., Աւ. - 150
Ամենաղեկ, քոյր Թոմա գրչի, 1315 թ.,
Աւ. - 288
Ամէնաւագ
– եղբայր Յովաննէս քհյ., ստացողի,
1313 թ., Մաշտ. - 240
– եղբայր Սահակ ստացողի, 1315 թ., Աւ.
- 286
Ամէնտիկին, քոյր Յակոբ պարոնի,
1322 թ. նորոգողի և ստացողի
Աւ. (յետ.) - 454
Ամինտիկին, մասնակից ձեռագրի
ստեղծման, 1305 թ., Աւ.- 97
Ամիր
– Գաւրգ եղբայր Զաքարիա Աղթամարեցւոյ 1303 թ., Պատմ. Արծր. 38, 39
– որդի Նէքնէքի, 1307 թ. ստացողի, Աւ.
- 120
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– եղբայր Հայրապետ ստացողի,
1309 թ., Աւ. (յետ.) - 159
– եղբայր Մամախաթուն իշխանուհու,
1310 թ., Աւ. - 169
– հանգուցեալ եղբայր Մատթէոս
ստացողի, 1310 թ., Շարակ. 179
– (Պուրթել) Բուրթէլ իշխանաց իշխան.,
1313 թ., Աւ. Յիշտկ. - 252
– հոգևոր հայր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ.
- 289
– սպասաւոր Արտազի Սբ Թադէի վանքի, 1315 թ., Մեկ. - 294
– հայր Ներսէս Գնոցի, ստացողի,
1317 թ., Մեկ. - 326, 327
Ամիրաս Երզնկացի 1648 թ., Ժողով.
գրիչ - ծնթ.՝ 103
Ամիրբէկ
– (Ամիրպէկ) հանգուցեալ, 1317 թ.,
Մեկ. - 326, 327
– որդի Տէրտէր քհյ., ստացողի, 1323 թ.,
Ճաշոց - 460
Ամիրխան
– հայր ըռէս Կարապետին գերութիւնից
ազատողի, 1307 թ., Աւ. - 121
– որդի ըռէս Կարապետի, 1307 թ., Աւ. 121
Ամիրխեր ոսկերիչ, կազմող, 1304 թ.,
Աւ. - 79
Ամիր Հասան
– որդի Իաչէ իշխանի Սյունեաց,
1317 թ., Ոսկեփոր. - 319, 412
– հայր Իաչէի, 1317 թ., Ոսկեփոր. - 319
Ամիրշահ
– բարեկամ Թումա ստացողի, 1314 թ.,
Աւ. - 263
– եղբայր Սիմէոն ստացողի, 1318 թ.,
Ժողով. - 364
– որդի Տէրտէր քհյ., ստացողի 1323 թ.,
Ճաշոց - 460
– երախտաւոր Յովսէփ գրչի, 1324 թ.,
Աւ. - 478
Ամիր Սարգիս
– գրիչ, ծաղկող, որդի Դանիէլի,
1317 թ., Աւ. - 320

– որդի Պապաքի, ազգականի Սիմէոն
ստացողի, 1318 թ., Ճաշոց - 365
– որդի Յոհաննէս ստացողի, 1321 թ.,
Աւ. - 427
– պարոն օգնող ձեռագրի գնման,
1321 թ., Աւ. - 427
– տղա Խութլոցի, 1324 թ. նուիրողի Աւ.
(յետ.) - 490
Ամուր, 1322 թ., Աւ. - 443
Անախաթուն, քոյր Սահակ ստացողի,
1315 թ., Աւ. - 286
Անանց, զաւակ Տիրաւագի, 1304 թ., Աւ.
- 72
Անդրէ պարոն, հարկաւոր հայր գրչի,
1303 թ., Աւ. - 54, 55
Անդրէաս
– որդի Տիրացու քահանայի, 1301 թ.,
Մանրուս. - 18
– գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 114,
115
– քհյ., եղբայր Թաւրաւտէ ստացողի,
1307 թ., Աւ. - 127
– կրօն., եղբայր Վարդան ստացողի,
1311 թ., Կաթող. Թղթ. - 196
– եղբայր Հայրապետ ստացողի,
1311 թ., Աւ. - 213
– (Անտրէաս) հորեղբայր, Վարդապետ
քհյ. ստացողի, 1318 թ., Աւ. 347
– որդի Տիրանուն ստացողի 1322 թ., Աւ.
- 443
– կրօն., եղբայր Գրիգոր գրչի 1325 թ.,
Մեկ. - 496, 498
Անդրոնիկոս
– միաբան Անարզաբա ուխտի, 1314 թ.,
Պատարագ. - 273
– (Անդրօնիկոս) գրիչ, 1319 թ., օրինակ.
է, Մաշտ. Ժամ. Պատարգ. - 393
Անթառամ, ծնող Սիմէոն գրչի, 1309 թ.,
Աւ. - 160
Անձրեւ
– ծնող Թովմա ստացողի, 1313 թ.,
Ճաշոց - 238
– հայր Թուխան կրօն., ստացողի,
1325 թ., Շարակ. - 447
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– կրօն., գրիչ, 1312 թ., օրինակ. է, Աւ. 222
– Հաղպատեցի, գրիչ, 1313 թ., օրինակ.
է, Մեկ. - 233, 234, 235
– եղբայր Թովմա ստացողի, 1313 թ.,
Ճաշոց - 238
– գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է, Ճաշոց.,
262, Աւ. - 262, 263
– գրիչ, 1315 թ., օրինակ. է, Թղթ. Ընդհ.
- 283
– գրիչ, օրինակ. է - (1315 թ.) Աւ. 283,
284, (1316 թ.) Աւ. 301, 302
– եպիս. Ղրիմի, 1316 թ., Յայսմ. - 313
– եղբայր Յովհաննէս քհյ. ստացողի,
1317 թ., Աստ. - 335
– քեռորդի Յովհաննէս քհյ., ստացողի,
1317 թ., Աստ. - 336
– ճգնաւոր հորեղբայր Յովանէս ստացողի, 1319 թ., Մանրուս. - 386
– որդի Յովասափ քհյ. 1322 թ.,
ստացողի Ճառընտ. - 452
– հայր Տուրքիկ վաճառականի
ստացողի, 1323 թ., Աւ. (յետ.) 460
– եպիս., Սուրխաթի, 1324 թ., Վասն.
վաճառակ. - 483
– գրիչ, կազմող, ստացող, 1325 թ.,
Շարակ. - 507, 508
Առիւծ
– յիշւում է 1302 թ., Աւ. (Պատառ.) - 34
– (Առոյծ) աշխատող Սբ Թորոսի վանքի,
1323 թ., Ժողով. - 473
Արապխաթուն, քոյր Յովաննէսի,
1318 թ., գնողի, Աւ. (յետ.) - 370
Արղութա, հանգուցեալ ամուսին Եդիլխաթունի, 1319 թ., Տօնապատ. 395
Ասանթանէ, հարազատ Ազիզբէկ պարոնի, ստացողի, 1318 թ., Աւ. 354
Ասատ, որդի Ստեփաննոս ստացողի,
1310 թ. Հայր Մաշտ. - 184
Ասթանդար, դուստր Բայինդուրի, 1316 թ., Աւ. (յետ.) - 303
Ասիլ
– եղբայր Պարոնի, 1308 թ., նորոգողի,
Աւ. (յետ.) - 149

Աննա (Անա)
– մայր Յակոբ գրչի, 1304 թ., Աւ. - 63
– քոյր Յովհաննէս իրիցու, 1305 թ.
ստացողի, Ճառընտ. - 96
– քոյր Առաքել գրչի և կազմողի,
ստացող, 1325 թ., Շարակ. - 508
Անպէտ, պարոն, 1315 թ., Աւ. - 286
Անտոն
– անապատական, Դ դ. - 115, 315, 509
– քհյ., քրոջորդի Ղուկաս ստացողի,
1302 թ., Աւ.- 28
– աբղյ. օրինակ շնորհող, 1306 թ.,
Ժողով. - 115, 116
– որդի Շախիկ երէց ստացողի, 1308 թ.,
Աւ. - 146
– աղաւնամաղ Թիւրքտի ուխտի,
1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– ճգնաւոր, 1325 թ., Աւ. - 509
Աշխեն, կին Վարդան գրչի և ստացողի,
1317 թ., Աւ. - 334
Աշխիբէկ, 1302 թ., Աւ. - 27
Ապլուն, դպիր, հոգևոր եղբայր Սիմէոն
գրչի, 1325 թ., Մանրուս. - 501
Ապուղամր, Շիրակի իշխան, 1308 թ.,
Աւ. - 148
Առաքեալ
– կուսակր. քհյ., օրինակ տուող,
1318 թ., Մեկ. - 359
– ընտիր օրինակ տուող, 1320 թ., Ճաշոց
- 400
– (Առաքել) գրիչ, 1323 թ., օրինակ. է,
Ժողով. - 471, 472
Առաքել
– գրիչ (1289 թ.) - ծնթ.՝ 315
– սպասաւոր Դրազարկի վանքի,
1301 թ., Աւ. - 12
– րաբունապետ, Որդանան վանքի,
1303 թ., Աւ. - 49
– երէց, հայր Պետրոս քհյ. կազմողի,
1304 թ., Աւ. - 75
– քհյ., 1304 թ., Աւ. - 76
– աներ Թաւտատէ ստացողի, 1307 թ.,
Աւ. - 126
– եղբայր Գաւհարտիկնայ, 1311 թ., Աւ.
- 212
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– գրիչ, Մխիթար գրչի հետ, 1320 թ.,
օրինակ. է, Ժողով. - 410
Ասլան
– զաւակ Վարդի, ստացողի, 1313 թ., Աւ.
- 247
– հոգևոր հայր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ.
- 289
– հանիկ Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. - 288
– որդի Տղապարոնի, 1323 թ. նուիրող
ինչք Սբ Գրիգորի վանքին, Աւ.
(յետ.) - 476
Ասլանբէկ
– հոգևոր որդի Պարոնի, 1308 թ., նորոգողի, Աւ. - 147
– (Ասլանպէկ) սպասաւոր Սաղմոսավանքի, 1320 թ., Աւ. - 399
Ասլանխաթուն, 1319 թ., Ժողով. - 395
Ասլեր, քոյր Աստուածատուր գրչի,
1325 թ., Աւ. - 510
Ասլտիկին, մայր Մարթայի և Եւատի,
1304 թ., Աւ. - 81
Ասխաթան (Ասղաթան), հայր Տերունական քհյ., ստացողի, 1310 թ.,
Աւ. - 171
Ասուդա, աղախին Տեառն, ստացող,
1303 թ., Մեկ. - 42
Աստրու, հայր Հայրապետ քհյ.,
ստացողի, 1302 թ., Աւ. - 27
Աստուածատուր
– քհյ., ստացող, 1301 թ., Աւ. - 7
– ստացող, 1304 թ., Կոչ. Ընծ. - 66, 67
– քհյ., վարդապետ Յովսեփ գրչի,
1304 թ., Աւ. - 69
– միայնակեց միաբան Ասպինկայ վանքի, 1304 թ., Աւ. - 69
– ծնող Մարտիրոս ստացողի, 1304 թ.,
Աւ. - 82
– որդի Սիմէոն Բաբերդցի գրչի, 1305 թ.,
Ճառընտ. - 96
– աբղյ., գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է, Աւ. 108
– ստացող, 1307 թ., Աւ. - 137
– վարդապետ Յովսիան գրչի 1308 թ.,
Աւ. - 145
– եղբայր Քրիստոսատուրի, 1308 թ.,
գնողի, Շարակ. (յետ.) - 151

– Բասենի արքեպիս., 1309 թ., Աւ. - 162
– հայր Հայրապետ և Անդրէաս ստացողների, 1311 թ., Աւ. - 213
– գրիչ, 1312 թ., օրինակ. է, Աւ. - 223
– ստացող, 1312 թ., Մաշտ. - 227
– տնտեսական աշխատող Թիւքթի ուխտի, 1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– կրօն. 1317 թ., Մատեան Ողբ. - 338
– երէց, գրիչ, 1317 թ., օրինակ. է, Աւ. 339
– կրօն., 1317 թ., Աւ. - 339
– հորեղբայր Վարդապետ ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 347
– օգնող գրչի 1318 թ., Աւ. - 348
– եղբայր Տիրացու քհյ., ԺԴ դ., ստացողի Աւ. (յետ.). - 371
– գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Մաշտ. Ժամ.
Պատարագ - 393
– գրիչ, ծաղկող, 1320 թ., Աւ. - 398, 399
– փեսայ Յակոբ պարոնի, 1322 թ. ստացողի և նուիրողի Աւ. (յետ.) 456
– եղբայր Տէրտէր քհյ., 1323 թ.
ստացողի, Ճաշոց - 460
– եղբայրակից քհյ., Մելքիսեդեդ քհյ.,
ստացողի, 1324 թ., Աւ. - 489
– քհյ., գրիչ, որդի Աւետի, 1325 թ.
օրինակ. է, Աւ. - 509, 510, 511
Ասփա, դուստր Տարսաիճ իշխանի Սիւնեաց - 214, 215, 217, 252
Ավրատ պարոն, 1305 թ., Ճառընտ. - 96
Ատոմ
– ըռէս, ձեռագիրը գերութիւնից ազատող, 1307 թ., Աւ. - 121
– Աղթամարի կթղ., ԺԴ դ. - 120
Արապխաթուն, քոյր Յովաննէս քհյ.
1318 թ., գնողի, Աւ. (յետ.) - 370
Արեւշահ, փեսա Ներսէս ստացողի,
1310 թ., Գանձ. - 179
Արզուխաթուն, կին Յովանէսի, 1308 թ.,
Աւ. - ծնթ.՝ 150
Արզուն, կին Վարդանի եղբոր՝ Տէրտէր
քհյ., ստացողի, 1323 թ., Ճաշոց
- 460
Արկեւոր, մորաքոյր Վարդապետ քհյ.,
ստացողի 1318 թ., Աւ. - 347
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Արղուն
– խան որդի Աբաղային (1285 թ.) - 36,
64, 82, 117, 140
– ստացող, 1304 թ., Կոչ. Ընծ. - 65, 66,
67
– խան որդի Հուլայունի - 117
Արղուչեաց իշխանական տուն թաթարների - 62
Արտաւան, սպասաւոր Սաղմոսավանքի,
1320 թ., Աւ. - 399
Արքայ, հարազատ Արղուն ստացողի,
1304 թ., Կոչ. Ընծ - 66
Արքատիկին, կին Դանիէլ ստացողի,
1306 թ., Աւ. - 107
Արքեր, ազգական Գէորգ քհյ., 1308 թ.,
Աւ. - 146
Աւագ
– երէց, գրիչ, 1303 թ. օրինակ. է, Քարոզ. - 56, 57
– սննդակից Սիմէոն գրչի, 1309 թ., Աւ. 160
– միւս, 1309 թ., Աւ. - 160
– գրիչ, 1309 թ., օրինակ. է, Ժողով. 166, 167
– ստացող, 1310 թ., Պատմ. (յետ.) - 175
– գրիչ, ստացող, 1310 թ., Աւ. - 184, 186
– հանգուցեալ քոյր Դանիէլ Աղթամարցի
գրչի - (1309 թ.) Թղթք. Պօղ. 158, (1312 թ.) Ճաշոց - 218
– կոկող թղթի, 1313 թ., Մեկ. - 234
– մականուն Տէրտէր, ծաղկող, կազմող,
1314 թ., Աւ. - 264, 265
– (Աւաք) որդի Յովաննէս ստացողի,
1316 թ., Աւ. - 301
– որդի Ազիզբէկ պարոնի, ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 354
Աւագպարոն
– որդի Նէքնէք ստացողի, 1307 թ., Աւ. 119
– որդի Աւագ գրչի և ստացողի, 1310 թ.,
Աւ. - 184, 185
– թոռ Խէրիկտիկնայ ստացողի, 1317 թ.,
Մեկ. - 334
– հայր Ազիզբէկ պարոնի, ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 354

Աւագտիկին
– մասնակից ձեռագրի ստեղծման,
1305 թ., Աւ. - 97
– (Աւաքտիկին) քոյր Յովսիան գրչի,
ծաղկողի, կազմողի, 1308 թ.,
Աւ. - 145
– կին Գելուկ ստացողի, 1309 թ., Աւ. 159
– ազգական Ստեփանննոս ստացողի,
1313 թ., Աւ. - 250
– (Աւաքտիկին) երախտաւոր Յուսէփ
գրչի, 1324 թ., Աւ. - 478
Աւաքշահ աշխատող Սբ Թորոսի վանքի,
1323 թ., Ժողով. - 473
Աւաքտէր, միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
Աւետ
– հայր Նորշահի 1314 թ. ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 267
– որդի Նորշահի 1314 թ. ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 267
– (Աւետեաց) հայր Աստուածատուր գրչի,
1325 թ., Աւ. - 509, 510, 511
Աւետաւոր, պատանեակ ստացող,
1315 թ., Աւ. - 296
Աւետեաց
– գրիչ, որդի Վասիլի, 1304 թ., օրինակ.
է, Աւ. - 75
– եղբայր Թաւրաւտէ ստացողի, 1307 թ.,
Աւ. - 127
– քհյ., գրիչ, Ստեփան և Թորոս գրիչների հետ, 1307 թ., օրինակ. է,
Յայտն. - 128
Աւետենց, պապ Ասլանի, 1323 թ.
նուիրողի ինչք Սբ Գրիգորի
վանքին, Աւ. (յետ.) - 476
Աւետիս
– հանգուցեալ եղբայր Մարուգէ
ստացողի, 1305 թ. Մարգ. - 88
– (Աւետեաց) վրդ. ստացող, 1313 թ.,
Մեկ. 234
– քհյ., ստացող, 1316 թ., Աւ. - 299
– քհյ., միաբան Տարօնի Ղազարու վանքի, 1316 թ., Աւ. - 303
– կրօն., եղբայր Հայրապետ գրչի,
1317 թ., Աւ. - 328
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– հայր Յոհաննէս գրչի և ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 344
– որդի Յովաննէս ստացողի, 1321 թ.,
Աւ. - 427
Աւետիք
– միաբան Տիրաշէն անապատի,
1302 թ., Աւ. - 28
– աբղյ., միաբան Երզնկայի Սբ Կիրակոս
անապատի, 1304 թ., Աւ. - 76
– (Աւետիս) Խոտաճարակ ստացող (1305 թ.) Ճառընտ. 95, 96,
(1307 թ.) Ճառընտ. 138, 139
– (Աւետիս) քհյ., ստացող, 1307 թ., Աւ. 123
– (Աւետիկ) եղբայր Մատթէոս
ստացողի, 1310 թ., Շարակ. 179
– եղբայր Վարդան ստացողի, 1311 թ.,
Կաթող. Թղթ. - 196
– գրիչ 1618 թ., Ժողով. - 17
Աւէնդ, եքսախաւս ընտիր օրինակ
տուող, 1313 թ. Մասունք. Հին
կտ. - 241
Աւլջաթու սուլթան - (1308 թ.) 145
Աւշին (Աւշինդր), արքայորդի, որդի
Լեւոնի 10, արքայ (1309 1320 թթ.) - 49, 162, 163, 164,
167, 171, 177, 183, 201, 203,
206, 224, 225, 227, 232, 335,
241, 242, 244, 249, 250, 258,
259, 261 (Օշին), 262, 263, 272,
273, 274, 275, 277, 284, 290,
292, 302, 304, 306, 307, 308,
311, 313, 314, 319, 345 (Օշին),
349 (Օշին), 361, 366, 368, 377,
382, 383 (ստացող), 384, 386,
(Օշին) 391, 392, 393, 397
(Օշին), 398, 402, 403, 406,
407, 408, (Լեւոն թագաւորի
հայր) 424, (Օշին), 428, 430,
431, 433, 435 (Օշին), 445, 469,
475 (Ոշին), 495, 496, 500, 502,
503, 505, 507
– դպիր, աշակերտ Վարդան գրչի,
1301 թ., Մեկ. - 10
– Գաւղկա պարոն, 1302 թ., Աւ. (Պատառ.) - 34

– դպիր, 1303 թ., Մեկ. - 48
– սպարապետ Հայոց - 139, 483
– պարոն, որդի Լեւոն թագաւորի,
1308 թ., Շարակ. - 151
– տղա Զապլուն իշխանուհու, 1309 թ.,
Աւ. - 163, 164
– տէր Կաւռիկոսի - 182, 475, 507
– եղբորորդի Կոստանդին ստացողի,
1311 թ., Յայսմ. - 204, 205
– տղա Սարգսի, 1311 թ., Յայսմ. - 205
– Աւղորկանց, 1312 թ. գնող, Աւ. (յետ.) 228
– եղբորորդի Կոստանդին եպիս. Պեհենցու ստացողի - (1314 թ.) Մաշտոց 268, Մասունք Հին կտ. 270
– արքայ, որդի Կոստանդին Նղրեցու 1319 թ., Ճաշոց - 388
– որդի Թաւտաւրէի, 1323 թ., Ժողով. 464, 465
– գրիչ, 1324 թ., օրինակ. է, Շարակ. 479
– պայլ, եղբայր Կոստանդին Գունգստաբլի - 480
– աւագ պարոն, եղբայր Լեւոն թագաւորի - 495, 505
Աւռեր, հանգուցեալ, 1314 թ., Աւ. - 264
Աւտարշահ
– միայնակեց, 1304 թ., Աւ. - 77
– հայր Թումա ստացողի, 1314 թ., Աւ. 263
– եղբայր Թադէոս աբղյ., ստացողի,
1319 թ., Աւ. - 373
– հայր Ներսէս Կրակցի գրչի, ստացողի,
1321 թ., Աւ. - 433
– որդի Շնորֆորի, եղբոր՝ Յակոբ պարոնի, ստացողի, 1322 թ., Աւ. 454
Աւտարտիկին
– քոյր Ամիրխեր ոսկերչի, 1304 թ. Աւ. 79
– սպասաւոր Սմբատ գրչի, 1316 թ.,
Սաղմ. - 309
Աւրամ, եղբայր Վարդան առաջնորդի Սբ
Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 365
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– հանգուցեալ, 1316 թ., Աւ. - 302
– Մարաղացի հեղինակ, ԺԴ դդ. (1321 թ.) 417, (1325 թ.) 493,
494
Բարսեղ
– (Բասիլիոս) Կեսարացի սուրբ, Դ դ. Ժողով., 130 հեղինակ 59, 218,
257, 361, 375, 385, 386, 513
– քհյ., ծերունի Լեռնկցի միաբան Մաշկեւորի վանքի ստացող (1301 թ.) Մեկ., 9, 10, Մեկ. 47
– արքեպիս., առաջնորդ Դրազարկի,
1301 թ., Աւ. - 11
– գրիչ, որդի Կոստանդի, 1301 թ.,
օրինակ. է, Աւ.- 15, 16
– վկա, 1302 թ. ձեռագրի նուիրատ., Աւ.
(Պատառ.) - 34
– սպասաւոր բանի, 1305 թ., Մեկ. - 93
– գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է, Սաղմ. - 98
– եղբայր Վարդանի, 1306 թ. ստացողի,
Աւ. (յետ.) - 116
– գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 172
– գրիչ, 1312 թ., օրինակ. է, Գիրք Դիո. 225
– (Բարսղ) օգնող գրչի, 1312 թ., Մաշտ.
- 227
– տէր, 1312 թ., Մաշտ. - 227
– տէր, 1312 թ.
– աբղյ., ստացող, 1313 թ., Աւ. - 239
– զաւակ Վարդ ստացողի, 1313 թ., Աւ. 247
– գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 257
– միաբան Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
– որդի Վարդապետ քհյ., ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 347
– աբղյ., օրինակ տուող, 1319 թ., Աւ. 374
– կրօն., 1320 թ., օրինակ. է, Մաշտ. - 402
– (Բարսղ) միաբան Սբ Հրեշտակապետացի, 1321 թ., Ճառընտ. - 429
– գրիչ, Մխիթար Սասնեցու հետ,
օրինակ. է, - (1321 թ.) Գրութիւնք. 436, Բանք Աստուծ. 438
– ստացող, 1322 թ., Քարոզ. - 446

Ափլո
– հայր Բայինդուր ստացողի և նուիրողի, 1316 թ., Աւ. (յետ.) - 303
– որդի Բայինդուր ստացողի և նուիրողի, 1316 թ., Աւ. (յետ.) - 303
Աֆէնտ
– ազգական Նուրշահի, 1314 թ.
ստացողի, Աւ. (յետ.) - 267
Աֆինդ, երկրագործ, 1308 թ., Մեկ. 141
Բ
Բաբգէն, միաբան Սբ Նախավկայի ուխտի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
Բազայ, հանգուցեալ հարազատ Աւետիս
ստացողի, - 1316 թ., Աւ. - 299
Բագնայրեցի, օրինակ գաղափարի - 87
Բախտաւոր, մայր Տերունական քհյ.,
ստացողի, 1310 թ., Աւ.- 171
Բահատուր, բազազ, գին տուող ձեռագրի, 1305 թ., Ճառընտ. - 96
Բայինդուր, Դաւրեցի, որդի Ափլոյի
1316 թ., նուիրող, Աւ. (յետ.) 303
Բանասէր, եղբայր Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 347
Բանարգէս
– քհյ., Մղաջրու, 1310 թ., Գանձ. - 179
– րայիս, 1323 թ., Ժողով. - 472
Բասիլ, հայր Ստեփանոս գրչի, 1319 թ.,
Աւ. - 387
Բասիլիոս
– միաբան Անարզաբայի, 1314 թ., Պատարագ. - 273
– միւս, միաբան Անարզաբայի, 1314 թ.,
Պատարագ. - 273
Բարակշահ, օգնող գրչին, 1322 թ., Աւ. 443
Բարդաղ, գրիչ, Բարդաօլիմէ գրչի հետ,
1315 թ., օրինակ. է, Աւ. - 285,
287
Բարդողիմէոս
– (Բարդաօլիմէ) ծաղկող, 1304 թ., Աւ.62
– (Բարդաօլիմէ) գրիչ, Բարդաղի հետ,
1315 թ., օրինակ. է, Աւ. - 286
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– եղբայր Վարդան վրդ. գրչի, 1323 թ.,
Աւ. - 466
– միաբան Ակների վանքի, 1323 թ.,
Ագթ. - 467
– Իրիցորդի, 1323 թ. ստացող Աւ. (յետ.)
- 474
– հեղինակ, գրիչ, 1325 թ., Մեկ. - 495
– կազմող, 1325 թ., Մեկ. - 497
– վարդապետ Ներսէս գրչի, 1325 թ., Աւ.
- 501
Բեներ
– գրիչ, 1312 թ., օրինակ. է, Աւ. - 216
Բէշքէն, որդի Բութէլ իշխանի - 133
Բէսուջին, զաւակ Ասիլ իշխանի,
1308 թ., Աւ. (յետ.) - 149
Բիւ[ր]թել, եղբորորդի Սիմէոն ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
Բուղտա (Պուղտա), որդի Էլիկում իշխանաց իշխանի - 107, 135,
171, 285
Բուսաիդ, տե՛ս Աբուսաիդ խան, նաև
Պուսայիդ
– Բուսկէն, որդի Պաւղոս քհյ., ստացողի,
1310 թ., Աւ. - 178
– Բուրթէլ
– (Բաւրթէլ) իշխան, սպարապետ
(1300-1341 թթ.) - 72, 107,
133, 134, 135, 156, 171, 285,
422, 457
– հայր Նանկի, պապ Ստեփաննոս Սութլանշահ գրչի, 1312 թ., Աւ. - 195

Գառնիկ, հիւսն կազմանն օգնող,
1318 թ., Աւ. - 348
Գառնուկ, եղբայր Սիմէոն քհյ., միաբան
Թաոցի վանքի, 1321 թ., Աւ. 426
Գասպար, եղբայր Գրիգորի, 1321 թ. նորոգողի Աւ. (յետ.) - 441
Գաւլաուրզանդ, մայր Բայինդուր Գաւրեցու, 1313 թ. նորոգողի և
ստացողի, Աւ. (յետ.) - 303
Գելուկ, ստացող, 1309 թ., Աւ. - 159
Գեղեցիկ
– քոյր Վարդանի, 1306 թ. ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 116
– քոյր Սիմէոն աբղյ., ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
Գէորգ
– միաբան Դրազարկի, 1301 թ., Աւ. - 12
– Սկևռացի, Լամբրոնացի, գրիչ, հեղինակ (1246-1301 թթ.) –
(1302 թ.) Գործք 26, (1303 թ.)
46, (1307 թ.) 129 (օրինակ),
(1308 թ.) 152 (Հին Կտ.)
(1310 թ.) 181, 182, (նաև Աւ.
օրինակ), 190 (Գորք. Առաք.
օրինակ), (1319 թ.) 393 (Աստ.
օրինակ), (1320 թ.) 405
– քհյ., ստացող, 1306 թ., Մեկ. - 115
– քհյ., 1308 թ., Աւ. - 146
– (Գորգ) Ներսիսեանց հայր, ստացող,
1308 թ., Աւ. - 147, 148
– կրօն 1310 թ., Պատմ. – 175
– քհյ., 1311 թ. Շարկ. - 208
– (Գորգ) ծերունի հորեղբայր Սիմէոն
աբղյ., ստացողի 1318 թ.,
Ճաշոց - 363, 364
– վրդ. 1322 թ. Վայք. - 449
– վրդ., ստացող 1325 թ., Աւ. (յետ.) 492
– գրիչ, 1781 թ. - 331
Գինոց մայր Վարդան կուսակ քհյ.,
1323 թ., Ժողով. - 471
Գիշոկ, որդի Յակոբի, 1315 թ., Մասունք
Աստ. - 282
Գոնցա, կին Ջալալ Սիւնեաց իշխանի 252

Գ
Գագիկ Արծրունի, թագաւոր Վասպուրականի, Ժ դ. - 37
Գալուստ
– եղբայր Տիրացու քհյ., ԺԴ դ.,
ստացողի Աւ. (յետ.) – 370, 371
– կրօն., քհյ., Սաղմոասավանքի,
1320 թ., Աւ. - 399
Գամաղիէլ, հորեղբայր Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 347
Գանգատ, հայր Վարդան և Շմաւոն քհյ.
- ների, 1318 թ., Աւ. (յետ.) - 372
Գանձշահ, եղբայր Տիրանուն քհյ.,
ստացողի, 1322 թ., Աւ. - 442
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– Նիւսացի, Դ դ. հեղինակ - (1302 թ.)
42, (1311 թ.) 209, (1317 թ.)
319, (1318 թ.) 360, 361,
(1322 թ.) 447
– Նազիանզացի, Աստուածաբան, Դ դ.,
հեղինակ - (1304 թ.) 72,
(1307 թ.) 140, (1320 թ.) 415,
(1321 թ.) 535, (1316 թ.) 314,
(1319 թ.) 396
– Նարեկացի, Ժ դ., հեղինակ - (1304 թ.)
84, (1305 թ.) 92, (1317 թ.)
338, (1319 թ.) 383, (1323 թ.)
473, (1324 թ.) 486, 487
– Վկայասէր կթղ. (1066-1105 թթ.) 139, 204, 237
– սրկ., միաբան Մաշկեւորի վանքի, օրինակ բերող, 1301 թ., Մեկ. - 10
– սրկ., միւս միաբան Մաշկեւորի վանքի, թուղթ կոկող, 1301 թ., Մեկ.
- 10
– միայնակեց Պկոտն, առաջնորդ Հայոց
տանն Փերուժի, 1301 թ. ,Գործք.
- 14
– Սուքի, գրիչ, 1301 թ., օրինակ. է, Մանրուսմ. - 16
– որդի Դանիէլ գրչի, 1302 թ., Գործք 29
– Հռոմկլայեցու ընտիր գաղափար օրինակ, 1302 թ., Թղթ. Ընդհ. - 33
– հորեղբայր Թումա գրչի, 1302 թ., Թղթ.
Ընդհ. - 33
– վկա ձեռագրի, 1302 թ. նուիրատ., Աւ.
(Պատառ.) - 34
– աբղյ, ստացող 1303 թ., Մեկ. - 44, 45
– քհյ., եղբայր Գրիգոր աբղյ., ստացողի,
1303 թ., Մեկ. - 45
– սրկ., քուերորդի Բարսեղ Լեռնկցու
ստացողի, 1303 թ., Մեկ. - 47
– դպիր, գրիչ, Թորոս փիլիսոփայի հետ
օրինակ. է, 1303 թ., Աւ. - 48
– աշակերտ, ծաղկող և կազմող,
1303 թ., Աւ. - 50
– եղբայր Յակոբ գրչի, 1304 թ., Աւ. - 63
– հայր Կարապետ գրչի - (1304 թ.) Առ
որս. 74, (1310 թ.) Աւ. 178
– կրօն. ստացող, 1304 թ., Աւ. - 75

Գոհար
– ամուսին Սարգսի, եղբոր` Վարդան
ստացողի, 1301 թ., Աւ. - 8
Գոհարխաթուն
– մայր Մխիթարի, 1318 թ., գնողի, Աւ.
(՛յետ) - 372
Գոհարտիկին
– յիշւում է 1304 թ., Աւ. - 77
– կին Ազատշահի, 1311 թ., Աւ. - 212
– (Գուհարտիկին) կին Սարգիս քհյ.,
ստացողի, 1314 թ., Աւ. - 264
Գորգ
– Փէրեզիկ, օգնող գրչի, 1301 թ., Աւ. - 8
– օրինակ Սաղմոսարանի գաղափարի (1303 թ.) 48, (1314 թ.) 274
– Թումայ քհյ., և Հայրապետի հետ ստացող, 1304 թ., Աւ. - 70
– եղբորորդի Զաքարիա կթղի, 1306 թ.,
Մեկ. - 101
– (Գորք) քհյ., ստացող, 1306 թ., Աւ. 116
– պարոն, ամուսին Էլթիկի, առաջնորդ
Քռնայ գիւղի, 1307 թ.,Գիրք
հոգ. - 137
– երէց, հայր Թումա գրչի, 1310 թ.,
Մասունք Աստ. - 187
– հորեղբայր Գրիգոր դպրի, ստացողի,
1320 թ., Շարակ. - 404
Գորգէն (Գաւրգ), Գէորգ Վրաց թագաւոր - (1321-1323 թթ.) 412, 457
Գուլեն, հորեղբորորդի Սիմէոն աբղյ.,
ստացողի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
Գուլնաբաթ, կին ըռէս Կարապետի,
1307 թ., Աւ. - 121
Գումաճ, զաւակ Աւաքտիկնայ, 1313 թ.,
Աւ. - 250
Գռուզ, աշխատող Սբ Թորոս վանքի,
1323 թ., Ժողով. - 473
Գրամիկ, մայր Ռստակէս գրչի, 1315 թ.,
Մեկ. - 294
Գրատիկին, մայր Տիրանուն գրչի,
1309 թ., Աւ. - 162
Գրիգոր
– Լուսաւորիչ կթղ. (302-325 թթ.) 21,
105, 126, 130, 176, 219, 235,
255, 278, 281, 375, 491
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– գրիչ, որդի Թանկիկի, 1304 թ.,
օրինակ. է, Աւ. - 76, 77
– եղբայր Մարտիրոս ստացողի,
1304 թ., Աւ. - 82
– քհյ., 1304 թ., Աւ. - 83, 84
– պարոն, հայր Լեւոն իշխանի, 1304 թ.
ստացողի, Աւ. (յետ.) - 85
– Սուքիասեանց գրիչ, 1305 թ. և 1307
թ., օրինակ. է, Ճառընտ. - 95,
96, 138
– տղա Մխիթար ստացողի, 1305 թ., Աւ.
- 97
– գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է, Շարակ. 98
– Մուրղանեցու գաղափար օրինակ Աւ. 108
– դպիր, գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է, Շարակ. - 110
– քհյ., հայր Ստեփանոս և Յովհաննէս
քհյ. - ների, 1306 թ. Սաղմոս. 112
– եղբայր, գրչի 1306 թ., Աւ. - 113
– հայր Վարդանի, 1306 թ. ստացողի,
Աւ. (յետ.) - 116
– եղբայր Մխիթար ստացողի, 1307 թ.,
Կոչմ. Ընծ. - 118, 119
– կրօն., քեռի Կոստանդին ստացողի,
1307 թ., Յայսմ. - 128
– քհյ., հայր Սարգիս Պիծակի (1307 թ.), 130, 131 (գրիչ),
(1319 թ.) Աւ. 394, (1321 թ.)
Մանրուս. 430, (1322 թ.) Շարակ. 448, (1323 թ.) Շարակ.
475, (1324 թ.) Շարակ. 479
Մանրուս. 481, (1325 թ.) Շարակ. 504, 507
– հորեղբայր Գրիգոր գրչի, 1307 թ., Աւ.
- 131
– զաւակ Ստեփանոս Սեբաստացի
ստացողի, 1307 թ., Աւ. - 131
– գրիչ, 1307 թ., օրինակ. է, Շարակ. 131
– Խուցես, հայր Պարոնի, 1308 թ., նորոգողի Աւ. - 149
– դպիր, գրիչ, 1308 թ., օրինակ. է, Շարակ. - 151

– որդի Վասիլի ստացողի, 1308 թ.,
Շարակ. - 151
– արքեպ. Խապար, գրիչ, 1309 թ.,
օրինակ. է, Վերլուծ. Քերակ. 156
– կրօն., 1309 թ. ստացող, Թղթք. Պօղ.158
– դպիր, գրիչ, 1309 թ., օրինակ. է,
Յայսմ. - 167
– խմբագիր Մանրուսմունքի - 168
– որդի Տերունական քհյ., ստացողի,
1310 թ., Աւ. - 171
– գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է, Աւ. - 173
– երէց, 1310 թ., Աւ. - 183
– որդի Աւագ գրչի, 1310 թ., Աւ. - 185
– հայր Աւագ գրչի, 1310 թ., Աւ. - 185
– քեռորդի Թումա գրչի, 1310 թ. Մասունք Աւ. - 187
– գրիչ, 1311 թ., օրինակ. է, Աւ. - 193,
194
– քհյ., մասնասկից Սսի սինոհոդոսի,
1311 թ., Մայր Մաշտ. - 198
– գրիչ, 1311 թ., օրինակ. է, Աւ. - 202
– Միայնակեց ստացող, 1311 թ., Աւ. 202, 203
– որդի Աւշին Աւղորկանցի, 1312 թ.,
գնողի, Աւ. - 228
– որդի Դոփի իշխանաց իշխանի, ամուսին Ասպայ իշխանուհու,
1312 թ., Աւ. - 214, 215
– Միայնակեց, Աղթամարի ստացող,
1312 թ., Մաշտ. - 221
– Ականց անապատի հայր, 1312 թ.,
Շարակ. - 224
– դպիր, ծաղկող, 1312 թ., Շարակ. 224
– քհյ., գրիչ, 1312 թ., օրինակ. է, Մանրուս. - 224, 225
– սրկ., ստացող, 1312 թ., Մանրուս. 225
– գրիչ, Յոհանէս գրչի հետ, 1313 թ.,
օրինակ. է, Ժողով. - 243
– գրիչ, ստացող, 1313 թ., Աւ. - 247, 248
– առաջնորդ Ակների վանքի - (13131319 թթ.) 243 (ստացող), 290,
384
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– եղբայր Քահանա ստացողի, 1313 թ.,
Շարակ. - 245
– գրիչ, Յովհանէս, Կարապետ գրիչների
հետ, 1313 թ., օրինակ. է, Ճառք.
- 248
– վրդ., առաջնորդ անապատի, 1313 թ.,
Ճառք. - 248
– միաբան անապատի, 1313 թ., Ճառք. 248
– քհյ., եղբայր Սարգիս գրչի, 1314 թ.
Գործ. Առաք. - 259
– միաբան Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
– վրդ., առաջնորդ Թիւրքթի ուխտի 1314 թ., Գիրք Անդր. 272
– եղբայր Կոստանդին Մաշցոյ, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
– քհյ., ուսուցիչ, եղբայր Ստեփանոս
քհյ., ստացողի, 1314 թ.,
Մանրուս. - 276
– որդի Յակոբի, 1315 թ., Մասունք Աստ.
- 282
– եղբայր Սահակ ստացողի, 1315 թ.,
Աւ. - 286
– հորեղբայր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. 288
– փակակալ Ակների ուխտի, 1315 թ.,
Թղթք. Պօղ. - 290
– ծաղկող, 1315 թ., Թղթք. Պօղ. - 291
– հայր Աւետիս ստացողի, 1316 թ., Աւ. 299
– որդի Աւետիս ստացողի, 1316 թ., Աւ. 299
– վարդապետ, ուսուցիչ Առաքել գրչի,
1316 թ., Աւ. - 302
– միաբան Դրազարկի Աւաք վանքի,
1316 թ., Յայսմ. 305
– դպիր, գրիչ, 1316 թ., օրինակ. է, Շարակ. - 307
– քհյ., հայր Ստեփանի և Ճուանի,
1316 թ., Յայսմ. - 308, 309
– աբղյ., 1316 թ. Մասունք Աւ. - 316
– գրագիր, 1317 թ., Աւ. - 320
– հայր Կարապետ երէց գրչի, 1317 թ.,
Աստ. - 323
– հարազատ Ներսէս Գնոցի, ստացողի,
1317 թ., Մեկ. - 325, 326

– եղբայր Ներսէս Գնոցի, ստացողի,
1317 թ., Մեկ. - 327
– Սիմաւոնենց, հարազատ Խէրիկտիկնայ, ստացողի, 1317 թ., Մեկ. 334
– քհյ., հայր Վարդան գրչի և ստացողի,
1317 թ., Աւ. - 334
– երէց, գրիչ, 1317 թ., օրինակ. է, Աւ. 336, 337
– առաջնորդ Բատաւանց գիւղի,
1317 թ., Մատեան Ողբ. - 338
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– եղբորորդի Սիմէոն աբղյ., ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– կրօն., ծերունի հորեղբայր Սիմէոն
աբղյ., ստացողի, 1318 թ.,
Ճաշոց - 365
– թուղթ կոկող, 1318 թ., Աւ. - 367
– թոռ Յովանէս քհյ., 1319 թ. ստացողի,
Աւ. (յետ.) - 381
– հորեղբայր Պօղոս ստացողի, 1319 թ.,
Աւ. - 387
– կոկող ձեռագրի, 1319 թ., Աւ. - 387
– աբղյ., պատճառ ձեռագիր ստեղծման,
1319 թ., Աւ.- 391
– որդի Սարգիս Պիծակ գրչի և ծաղկողի, 1319 թ., Աստ. - 394
– դպիր, գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Շարակ. - 396
– սպասաւոր Սաղմոսավանքի, 1320 թ.,
Աւ. - 399
– դպիր, ստացող, 1320 թ., Շարակ. - 404
– երէց, գրիչ, 1320 թ., օրինակ. է, Ժողով. - 404, 405
– դպիր, գրիչ 1320 թ. օրինակ. է, Յասմ.
- 406, 407
– վրդ., նախնի Ստեփանոս Սեբաստացի
եպիս. ստացողի, 1320 թ., Աւ. 408
– միւս, նախնի Ստեփանոս Սեբաստացի
եպիս. ստացողի, 1320 թ., Աւ. 408
– ստացող 1320 թ., Ժողով. - 411
– աւագ սրկ., միաբան Սբ Հրեշտակապետացի, 1321 թ., Ճառընտ. 429
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– 1321 թ. նորոգող և ստացող Աւ. (յետ.)
- 440, 441
– պարոն, 1322 թ., Աւ. - 443
– եղբայր Յոհանէս գրչի, 1322 թ.,
Շարակ. - 445
– միաբան Կարմրիկ ուխտի, 1322 թ.,
Քարոզ. - 446
– երէց, հայր Թորոս դպրի ստացողի,
1322 թ., Շարակ. - 448
– Մարաղացի, հեղինակ - 448
– հայր Յովասափ քհյ., 1322 թ., Ճառընտ. - 452
– երէց, 1322 թ., Ճառընտ. - 453
– քհյ., գրիչ, 1323 թ. օրինակ. է, Ժողով.
- 463
– կոկող թղթի, 1323 թ., Ագթ. - 467
– երէց, 1323 թ., օրինակ. է, Մասունք
Աստ. - 469, 470, 471
– հարազատ եղբայր Առաքեալ գրչի,
1323 թ., Ժողով. - 472
– եղբայր Բարսեղ Իրիցորդու, 1323 թ.
նորոգողի և ստացողի Աւ. - 474
– սրկ., ստացող, 1324 թ., Շարակ. - 479
– 1324 թ., Մանրուս. յիշտկ. գրիչ, - 481
– միայնակեց Սուրխաթի, ստացող,
1324 թ. Վասն վաճառ. - 483
– գրիչ, Ակներցի, որդի Վահրամի
օրինակ. է - (1325 թ.) Մեկ. 496,
497, Ներբող. 498
– կուսակ. քհյ., 1325 թ., Մեկ. - 497
– Չորուկ, ընտիր օրինակ Մանրուս.,
1325 թ., Մանրուս. - 501
– Միխայի որդի, գրիչ, 1325 թ. օրինակ.
է, Աւ. - 503, 504
– բարեպաշտ, մագաղաթ մշակող,
1325 թ., Աւ. - 504
– երէց, գրիչ, 1325 թ. օրինակ. է, Մեկ. 505, 506
– քրոջորդի Աստուածատուր գրչի,
1325 թ., Աւ. - 510
– Խլաթեցի (1349 թ.) - ծնթ.՝ 24
– Տաթեւացի - ծնթ.՝ 43
– գրիչ ԺԷ դ. - ծնթ.՝ 436
Գրիգորիս (Գրիգոր)
– Գ կթղ. (1113-1166 թթ.) - 278
– Անավարզեցի կթղ. (1293 -1307 թթ.) -

5, 12, 21, 27, 29, 31, 36, 41,
44, 47, 49, 72, 73, 75, 82, 86,
93 (ստացող), 94, 96, 97, 98,
102, 107, 110, 112, 130, 135
– կրօն., փակակալ Տիրաշէնի, օրինակ
տուող, 1302 թ., Աւ.- 28
– հորեղբայր Թումաս գրչի, 1302 թ.,
Թղթ. Ընդհ. - 33
– եղբայր Յունանի, 1304 թ., Աւ. - 85
– զաւակ Ըռստակէս ստացողի, 1304 թ.,
Աւ. - 85
– վրդ., 1312 թ., Մաշտ. - 227
– գրիչ, 1313 թ. օրինակ. է, Աւ. - 247
– Ցաղմանեցի գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է,
Պատճ. Սահմ. գրոց - 254, 256,
257, 286
– աշակերտ գրոց, 1314 թ., Մեկ. - 257
– Երզնկացի վրդ., ուսուցիչ Մխիթար
Երզնկացի գրչի, 1314 թ.,
Պատճ. Սահմ. գրոց - 255, 256,
257
– յիշում է 1315 թ., Աւ. - 286
– եղբայր Սարգիս գրչի օգնող ձեռագրի,
1317 թ., Ոսկեփոր. - 318, 319,
320
– երաժիշտ, 1322 թ., Ժողով. - 444
– ստացող, 1318 թ., Ժողով. - 361, 362
– եղբայր Մխիթար ստացողի, 1325 թ.,
Աւ. 501
– կազմող, 1325 թ., Աւ. - 513
Գրոց, քոյր Վարդապետ քհյ., ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 347
Դ
Դանախաթուն, կին Պաւղոս քհյ.,
ստացողի, 1310 թ., Աւ. - 178
Դանիէլ
– պարոն, ստացող, 1301 թ., Աւ. - 7
– գրիչ, 1302 թ., օրինակ. է, Գործք - 28
– գրիչ, 1303 թ., օրինակ. է, Պատմ. Արծ.
- 37, 38,
– գրիչ, 1303 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 51,
52
– ծերունի, միաբան ուխտի, 1303 թ., Աւ.
- 53
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– գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 100,
101
– որդի Մանուէլի, ստացող, 1306 թ., Աւ.
- 107, 108
– գրիչ, աշակերտ Սիմէոն քհյ. (Աղթամարցի), օրինակ. է - (1307 թ.)
Կոչմ. Ընծ. 117, 118, 119,
(1312 թ.) Ճաշոց 217, 218, 220,
221, Մաշտ. 221, (1313 թ.)
Ճաշոց 238, (1316 թ.) Կոչմն.
Ընծ. 297, 298
– գրիչ, 1309 թ., օրինակ. է, Եսայի,
Թղթք. Պօղ. - 157, 158
– (Դանէլ) հայր Ամիր Սարգիս ծաղկողի
- 1317 թ., Աւ. - 320
– քարտուղար, ուսուցիչ Կարապետ գրչի
օրինակ տուող, 1319 թ., Ճաշոց
- 376
– (Դանէլ) սրկ., ծաղկող, 1321 թ., Աւ. 427
Դաւիթ
– Անյաղթ, Ե դ., հեղինակ - (1307 թ.),
130, (1318 թ.) 362
– գրիչ, 1301 թ., օրինակ. է, Գործք - 14
– որդի Կոստանդին քհյ., ստացողի,
1301 թ. Մասունք Կտ. - 18
– հայր Թեղենեաց ուխտի, 1302 թ., Մեկ.
- 21
– Վերին Նորավանքի րաբունապետ 22, 23, 135, 156, 216, 361,
412, 413
– միաբան Երզնկայի Սբ Կիրակոս ուխտի, 1304 թ., Աւ. - 76
– թագաւոր Վրաց - (1304-1307 թթ.) 82,
135
– Թավրիժեցի, հոգևոր որդի Դանիէլ
ստացողի, 1306 թ., Աւ. - 107
– քհյ., օրինակ տուող, 1306 թ., Աւ. 108, 109
– եղբայր Շախիկ ստացողի, 1308 թ.,
Աւ. - 146
– անդրանիկ զաւակ Պարոնի, 1308 թ.
նորոգողի Աւ. (յետ.) - 149
– աբղյ., գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է, Հայր
Մաշտ. - 184

– հայր Գրիգոր միայնակեցի ստացողի,
1312 թ., Մաշտ. - 221
– հորեղբայր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. 288
– եպիս. Երուսաղէմի - (1316 թ.) Ճաշոց
(ստացող) 310, 311, 312,
(1318 թ.) Աւ. - 367
– Հաղպատեցի, եղբայր Սարգիս գրչի,
1317 թ., Ոսկեփոր. - 319
– հայր Հեթում գրչի, 1317 թ., Մեկ. 327
– մայրապապ Վարդապետ քհյ., 1318 թ.
ստացողի, Աւ. (յետ.) - 347
– Բջնեցի, գրիչ, 1323 թ., օրինակ. է,
Ագթ. - 466, 468
Դաւլաթ
– մայր Սահակ ստացողի, 1315 թ., Աւ. 286
– ապաշխարող, 1318 թ., Աւ. - 343
Դաւփ, իշխան, հայր Գրիգոր Դոփեան
իշխանի, 1312 թ., Աւ. - 215
Դասիկ, դուստր Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 347
Դեղ
– պարոն, շնորհող օրինակի Սահակ
ստացողի, 1315 թ., Աւ. - 286
– պապ Յովաննէս գնողի, 1318 թ., Աւ.
(յետ.) - 370
Դիոս, գրիչ, 1307 թ., Աւ. - 132
Դիոնիսիոս Արիսպագացի, Ա դ. հեղինակ - (1319 թ.) 381
Դիտիկ, հանգուցեալ ազգական Յովանէսի, 1319 թ. ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 381
Դոլաթ
– հարազատ Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. 288
– հոգևոր մայր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ.
- 289
Դովլիկ եղբայր Պայրամի, 1318 թ.
Սիմէոն ստացողի, Ճաշոց (յետ.)
- 364
Դոփեանց իշխանական տուն, 1312 թ.,
Աւ. - 214
Դումիշխան, որդի Բայինդուր Գաւրեցու, 1313 թ. նորոգողի և
ստացողի, Աւ. (յետ.) - 303
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398, 412-415, 457, 458 (ստացող), 492
– քհյ., օրինակ տուող, 1317 թ., Աւ. 339
– Բջնեցի նորոգող, ԺԷ դ., - ծնթ.՝ 355
Եսադար որդի պարոն Սմբատի,
1304 թ., Աւ. - 72
Եւագր Դ դ., հեղինակ, անապատական
Պոնտացի - (1305 թ.) 92,
(1318 թ.) 359
Եւատ, քեռի Կարապետ ստացողի,
1304 թ., Աւ. - 81
Եւսեբեր գրիչ, Յոհաննէս գրչի հետ,
1325 թ., օրինակ. է, Աւ. - 512,
513
Երեմիա
– ընտրեալ քհյ., 1304 թ., Մեկ. - 84
– երէց, գրիչ, 1309 թ., օրինակ. է, Մասունք Աստ. - 165
– եղբայր Վարդապետ քհյ., ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 347
– կրօն., հոգեւոր հայր Սաղմոսավանքի,
1320 թ., Աւ. - 399
Եփրեմ
– Ասորի Դ դ., հեղինակ - (1306 թ.) 105,
(1313 թ.) 243, (1313 թ.) 343,
(1316 թ.) 308, (1320 թ.) 404,
405
– քհյ., գրիչ, նուիրողի յիշտկ., 1318 թ.,
Աւ. - 348
– գրիչ, 1318 թ., օրինակ. է, Ժողով. 358, 359

Ե
Եգդիլխաթուն, կին Արղութայի, 1319 թ.
Տօնապատճ. - 395
Եզեկիէլ գրիչ, 1307 թ., օրինակ. է, Պատմագ. - 140
Եզտիխաս կին Միրիթումասի, որդու
Գրիգորի, 1323 թ. ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 441
Եզր Ա Փառաժնակերտցի (կթղ. 630641 թթ.) - 173
Ելբուխ, պարոն զաւակ Սրավշահի
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 343
Ելֆինաս եղբայր Վարդան ստացողի,
1311 թ., Կաթող. Թղթ. - 196
Եղբայրիկ
– գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է, Աւ. - 96
– (Եղբարիկ) հայր Սարգիս գրչի,
1314 թ. Գործք - 259
– հորեղբայր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. 288
Եղիա
– հայր Ղուկաս ստացողի, 1302 թ., Աւ. 28
– որդի Ստեփանոս քհյ., թոռ Սիմէոն
ստացողի, 1304 թ., Եպիփ. Գիրք
- 68
Եղիշէ պատմիչ, Ե դ. - 173
Եղիսաբեթ, դուստր Գրիգորի, 1321 թ.
նորոգողի և ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 441
Եղնիկ, մայր Կարապետ քհյ., ստացողի,
1306 թ., Աւ. - 105
Եղեւոնդ, որդի Աղուտի, 1320 թ. նորոգողի Աւ. (յետ.) - 401
Եպիփան Կիպրացի, Դ դ., հեղինակ (1304 թ.) 67
Եսայի
– Նչեցի րաբունապետ Գլաձորի (12841338 թթ.) - 19, 20, 21 (ստացող), 40, (հեղինակ) 41, 42, 55,
56, 71, 72, 93 (ստացող), 134,
135, 136, 156, 170, 192, 232,
233, (հեղինակ) 234, 251, 252,
255-257, 318, 319, 323, 356,
357, 359 (ստացող) 359, 360,
362, 377, 378 (նուիրող) 382,

Զ
Զաւար հայր Դաւիթ գրչի, 1310 թ. Հայր
Մաշտ. - 184
Զապլուն
– կին պարոն Պաղտնի, իշխանուհի
Բարձրբերդի, 1303 թ., Աւ. - 49
– (Զապել) դուստր սպարապետի Հայոց,
թագուհի, 1309 թ., Աւ. - 163
– կին Աւշին Աւղորկանցի, 1312 թ., գնողի, Աւ. (յետ.) - 228
– պարոն, դուստր Լևոն արքայի,
1321 թ., Ճառընտ. - 429
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– մայր Ստեփանոս գրչի և ստացողի,
1322 թ., Քարոզ. - 446
Զաւրավար սրախողխող եղած, 1302 թ.,
Թղթ. Ընդհ. - 33
Զաքարիա
– Աղթամարցի կթղ. (1261 -1337 թթ.) 6, 7, 37, 38, 39, 40, 41, 67, 70,
100, 101(ստացող), 102, 115,
117, 119, 141, 145, 150, 159,
176, 192, 218, 221, 238, 282,
298, 300, 333, 341, 343, 344,
375, 379, 380, 410, 444, 479
– քհյ., որդի Սիմէովն ստացողի, 1304 թ.
Եպիփ. գիրք. - 67, 68
– գրիչ, ծաղկող, կազմող, 1304 թ.,
օրինակ. է, Աւ. - 70
– որդի Վարդան գրչի և ստացողի,
1310 թ. Եղիշէ Պատ. - 174, 175
– Փալհաւունի, 1313 թ., Աւ. - 235
– առաջնորդ Արճէշի գաւառի, 1314 թ.,
Աւ. - 266
– վերադիտող Արտազի Սբ Թադէի (1315 թ.) 292, 293
– առաջնորդ Ծործորու վանքի (13181325 թթ.) - 345, 417, 493, 494
– (Զաքարրիաս) առաջնորդ Պաւլաւնիայի, ստացող, 1324 թ., Ճաշոց
- 484
– քհյ., եղբայրակից Մելքիսեդեկ գրչի,
1324 թ., Աւ. - 489
Զաքարէ
– ամիրսպասալար Օրբէլեան, 1314 թ.,
Աւ. Յիշտկ. - 251
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 264
– եղբայր Առաքել գրչի և ստացողի,
1325 թ., Շարակ. - 508
Զաքարիէս, գրիչ, 1324 թ. նուիրատրման
յիշտկ. (յետ.) - 490
Զաքէոս
– եղբայր Յակովբ գրչի, 1304 թ., Աւ. 63
– հանիկ Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. - 288
– հոգեւոր հայր Թոմայ գրչի, 1315 թ.,
Աւ. - 289

– որդի Յովանէսի, 1318 թ., գնողի, Աւ.
(յետ.) - 370
Զմրուխ, մայր Պետրոս ստացողի,
1312 թ., Մասունք Աստ. - 226
Զոհալ, տանտիկին, 1323 թ., Ժողով. 472
Զորապ, որդի Բայանդուր Գաւրեցու,
1313 թ. նորոգողի և ստացողի,
Աւ. (յետ.) - 303
Զորդոր, քեռի Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. 288
Զուատ, սպանված եղբայր Սարգիս
գրչի, 1317 թ., Ոսկեփոր. - 318
Է
Էաչի (Իաչի, Թաչի) Խաղբակեան իշխան
Վայոց ձորի - 232, 234, 319,
320
Էլթան ամուսին Աստուածատուրի,
1318 թ. ձեռագրի գնման օգնողի, Աւ. - 348
Էլթիկ կին Գորգի, առաջնորդի Քռնայ
գիւղի, 1307 թ., Գիրք հոգ. - 137
Էլիկում
– որդի Տարսաիճ իշխանի (1300 թ.) 107, 252
– (Ելիկում) իշխան, որդի Ջալալ
Օրբելեանի - 252
Էլխաթուն, քոյր Յակոբ քհյ., գրչի,
1321 թ., Աւ. - 426
Էսուկան կին Կարապետի, 1321 թ.
ստացողի, Աւ. (յետ.) - 423
Էտնէ, հարազատ Գէորգ քհյ., 1308 թ.,
Աւ. - 146
Ը
Ընձիկ պարոն, մայր Ֆռանկ ստացողի,
1303 թ., Դատաստան. - 44
Թ
Թագեր
– կին Սիմէոն քհյ., 1313 թ., Յայսմ. - 246
– մայր Աղուտի, 1320 թ. նուիրողի Աւ. 401
– հոգևոր մայր Թորոս գրչի և ստացողի,
1322 թ. Վարք ողբ. - 449
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– եպիս. նուիրող, 1322 թ., Ժողով. - 451
– քհյ., եղբայրակից Մելքիսեդեկ քհյ.,
գրչի, 1324 թ., Աւ. - 489
Թաեր, մասնակից ձեռագրի գնման,
1305 թ., Աւ.- 97
Թաթուլ, զաւակ Յովսիան գրչի, 1308 թ.,
Աւ. - 145
Թաթլէվարդ, 1308 թ., Աւ. - 145
Թաղրիվերմիշ, եղբորորդի Մատթէոս
ստացողի, 1310 թ., Շարակ. 179
Թաճխաթուն, մայր Սարգիս տանուտէրի, 1324 թ., Աւ. - 490
Թամամխաթուն
– մասնակից ձեռագ. ստեղծման,
1313 թ., Աւ. - 236, 237
– մայր Սիմէոն աբղյ., ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– եղբորդուստր Սիմէոն աբղյ.,
ստացողի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
Թամար
– ստացող, 1301 թ. Աւ. - 15, 16
– օգնող ձեռագրի ստեղծման, 1305 թ.,
Աւ. - 97
– մայր Դանիէլ գրչի (Աղթամացի) (1306 թ.) Մեկ. 101, (1307 թ.)
Կոչմ. Ընծ. - 118, (1312 թ.)
Ճառ. - 218, 221
– կին Պատրիկ քարագործի, 1316 թ.,
Աւ. - 301
– մայր Շահապէս ստացողի, 1316 թ.,
Յայսմ. - 313
– մայր Յոհաննէս գրչի, ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 344
– կին Վարդապետ քհյ., ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 347, 348
– մայր պարոն Ազիզբէկի, ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 354
Թամթա, կին Մխիթարի, 1307 թ., Աւ. 122
Թամթայխաթուն, քոյր Պայրամի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
Թամթի, միաբան Խորդեաց անապատի,
1318 թ., Աւ. - 347
Թամսէր, մայր Նէքնէք ստացողի,
1307 թ., Աւ. - 119, 120

Թագւոր
– եղբայր Թումա ստացողի, 1314 թ., Աւ.
- 263
– (Թագվոր), 1322 թ., Աւ. - 443
Թագվորշահ
– հոգաբարձ Սբ Լուսաւորչի, 1303 թ.,
Ճառընտ. - 59
– երախտաւոր Յուսէփ գրչի, 1324 թ.,
Աւ. - 478
Թագւորշէն, հայր Յովանէսի, 1308 թ.,
Աւ. - 150
Թագուհի
– քոյր Գրիգոր գրչի, 1304 թ., Աւ. - 76
– քոյր Զաքարիա կթղի, 1306 թ., Մեկ. 101
– մայր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. - 288
– յիշւում է 1318 թ., Աւ. - 348
Թադա պարոն իշխան Տայքի, 1313 թ.,
Աւ. - 237
Թադէոս, Թաթոս (Թադոս)
– որդի Կարապետ քհյ., ստացողի,
1301 թ. Մասունք Կտ. - 18
– գրիչ, Մխիթար գրչի հետ, 1303 թ.,
օրինակ. է, Մեկ. - 41
– (Թադոս) միաբան Կաֆայի Սբ Երրորդութեան, - (1305 թ.) Ճառընտ.
95, (1307 թ.) Ճառընտ., 138
– քհյ., վարդապետ Ներսէս ստացողի,
1312 թ., Աւ. - 222
– առաջնորդ Տարօնի Սբ Առաքելոց
վանքի - 262, 263, 284, 302
– ստացող, 1315 թ., Մասունք Աստ. 281, 282
– եղբայր Ռստակէս գրչի, 1315 թ., Մեկ.
- 294
– աբղյ., ստացող, 1317 թ., Մասունք
Աստ. - 330
– (Թաթէոս) հորեղբայր Վարդապետ
քհյ., ստացողի, 1318 թ., Աւ. 347
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– աբղյ., ստացող, 1319 թ., Աւ. - 373,
374
– (Թադդէոս) միաբան Սաղմոսավանքի,
1320 թ., Աւ. - 399
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– սրկ., Անարզաբա ուխտի, 1314 թ.,
Պատարագ. - 273
Թէոհոյ, որ Հռիփսիամայ կոչի, ստացող,
1305 թ., Մեկ. - 92
Թիմայ, կին Աստուածատրի, եղբոր՝ Տէրտէր քհյ., ստացողի, 1323 թ.,
Ճաշոց - 460
Թիմատիկին, կին Ներսէս ստացողի,
1310 թ., Գանձ. - 179
Թիֆանաւյ, որդի Աւշին Աւղրկանցի,
1312 թ., գնողի, Աւ. (յետ.) - 228
Թոմա
– գրիչ, 1315 թ., օրինակ. է, Աւ. - 287,
288
– քհյ., գրիչ, 1318 թ., օրինակ. է, Աւ. 346, 347
Թովմա
– վրդ. Արծրունի պատմիչ, Ժ դ. (1303 թ.) 37, ծնթ.՝ 40
– եղբայր Դանիէլ (Աղթամացի)
ստացողի, 1312 թ., Ճառընտ. 218
– կրօն., միջնորդ ձեռագրի գնման,
1312 թ., Մաշտ. - 221
– ստացող, 1313 թ., Ճաշոց - 238
– Աքուինացի հեղինակ, (12241274 թթ.) - (1325 թ.) 438
Թորգոմեան ազգ - 292, 356
Թորիկ, Հռոմկլայեցի գրիչ, Վարդան
գրչի հետ, 1301 թ., օրինակ. է,
Մեկ. - 9, 10
Թորոս
– հայր Լևոն թագաւորի, եղբայր Սմբատ
թագաւորի - 12, 29, 32, 48, 97,
102, 110, 112, 127, 129, 130,
139
– Ռոսլին մանրանկարիչ, ԺԳ դ. - 409
– պատանեակ, միաբան Մաշկեւորի
վանքի, 1301 թ., Մեկ. - 10
– եպիսկոպոս Մաշկևորի վանքի,
1301 թ., Մեկ. - 11
– փակակալ Մաշկեւորի վանքի,
1301 թ., Մեկ. - 11
– գրիչ, 1301 թ., օրինակ. է, Աւ. - 11
– գրիչ, փիլիսոփա Դրազարկցի, 1301 թ.
օրինակ. է Աւ. - 11, 12, 13

Թանկ
– (Թանկիկ) մայր Գրիգոր գրչի, 1304 թ.,
Աւ. - 76, 77
– քոյր Վարդ ստացողի, 1313 թ., Աւ. 247
– քոյր Թուխան ստացողի, 1325 թ.,
Շարակ. - 502
Թանկյազիզ, 1308 թ. ստացող Աւ.
(յետ.) - 143
Թանկխաթուն
– քոյր Յոհաննէսի, 1319 թ. ստացողի
Աւ. (յետ.) - 381
– հարազատ Մելքիսեդեկ քհյ. գրչի,
1324 թ., Աւ. - 489
Թանկշահ, զարմիկ Ներսէս ստացողի,
1310 թ., Գանձ. - 179
Թանկտիկին, դուստր Գրիգոր գրչի,
1304 թ., Աւ. - 76, 77
Թարքան, կին Մարտիրոս ստացողի,
1304 թ., Աւ. - 82
Թաւտաւրէ
– ստացող, 1307 թ., Աւ. - 126
– բարեպաշտ այր, 1311 թ., Կաթող.
Թղթ. - 196
– հայր Աւշին ստացողի, 1323 թ.,
Ժողով. - 465
Թեմանայ, զոքանչ Թաւտաւրէ
ստացողի, 1307 թ., Աւ. - 126
Թեմնայ
– տիկին բարեսէր հանգուցեալ, 1304 թ.,
Կոչմ. Ընծ. - 66
– (Թեմնատիկին) բարեպաշտ, 1314 թ.,
Աւ. - 264
Թեֆանու, Թեոֆանօ
– քոյր Վարդան գրչի, 1301 թ., Մեկ. - 10
– հոգևոր մայր Կոստանդին քհյ.,
ստացողի, 1307 թ., Յայտն. - 128
– (Թէոֆանա) քոյր Սարգիս Պիծակ գրչի,
ծաղկողի 1325 թ., Աւ. - 504
Թէթրոյ, դուստր Բայինդուր Գաւրեցու,
1316 թ. նորոգողի, ստացողի, .,
Աւ. (յետ.) - 303
Թէոդորոս
– (Թէոտորոս) կրօն., գրիչ, 1313 թ.,
օրինակ. է, Աւ. - 247
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– աշակերտ, Թորոս Դրազարկցի գրչի,
1301 թ., Աւ. - 12
– գրիչ, 1301 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 13
– դպիր, գրիչ, օրինակ. է, 1301 թ., Մեկ.
- 14, 15
– վկա ձեռագրի, 1302 թ. նուիրատ., Աւ.
(Պատառիկ) - 34
– քհյ., վերատեսուչ Փերուժի Հայոց
տան, 1302 թ., Ճաշոց - 35
– օգնական Ներսէս Տմունդ գրչի,
1302 թ., Աւ. - 35, 36
– Կամախեցի սպասաւոր հիւրանոցի,
1302 թ., Աւ. - 36
– որդի պարոն Պաղտի, տէր Բարձրբերդի, 1303 թ., Սաղմ. - 49
– յիշտկ. գրիչ, փիլիսոփա., 1303 թ.,
Սաղմ. - 48, 49
– որդի Կարապետ գրչի, (1304 թ.) Առ
որս 74, (1310 թ.) Աւ. - 177
– հայր Կարապետ երէցի, 1304 թ., Աւ. 77
– որդի Մխիթար երէցի, 1304 թ., Աւ. - 77
– զաւակ Յունանի, 1304 թ., Աւ. - 85
– վրդ. շինող Կաֆայի Սբ Երրորդութեան (1305 թ.) Ճառընտ., 95,
(1307 թ.) Ճառընտ., 138
– հոգևոր որդի Աւետիս Խոտաճարակի (1305 թ.) Ճառընտ. 95,
(1307 թ.) Ճառընտ., 138
– միաբան Կաֆայի Սբ Երրորդութեան,
1305 թ., Ճառընտ. 96
– փակակալ Կաֆայի Սբ Երրորդութեան,
(1305 թ.) ճառընտ. 95,
(1307 թ.) ճառընտ., 138
– քհյ., գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է, Ժողով.
- 115, 116
– եղբայր Ստեփանոս քհյ., ստացողի,
1307 թ., Աւ. - 124
– հայր Թաւտաւրէ ստացողի, 1307 թ.,
Աւ. - 127
– քեռորդի Կոստանդին ստացողի,
1307 թ., Յայտ - 128
– սրկ., գրիչ, Ստեփանի ու Աւետեացի
հետ, 1307 թ., օրինակ. է, Աւ. 128
– եղբայր Ստեփանոս քհյ., ստացողի,
1307 թ., Աւ. - 224

– հայր Լեւոն գրչի, 1307 թ., Աւ. - 126
– քրոջորդի Կոստանդին քհյ., ստացողի,
1307 թ., Յայսմ. - 128
– եղբայր Սմբատ թագաւորի, 1307 թ.,
Ժողով. - 129
– Տարօնացի, գրիչ, ծաղկող, - (1307 թ.)
- 134, 136, (1309 թ.) ծնթ.՝ 156,
(1314 թ.) 256, (1317 թ.) 319,
321, 322, (1318 թ.) 357,
(1319 թ.) 377, ծնթ.՝ 378,
(1321 թ.) 413, 414, 415,
(1323 թ.) 458
– եղբայր Շախիկ ստացողի, 1308 թ.,
Աւ. - 146
– որդի Վասիլ ստացողի, 1308 թ.,
Շարակ. - 151
– ստացող, 1308 թ., Սաղմ. - 155
– աւագ երէց թագաւորի, 1309 թ. Յասմ.
- 167
– օգնող, մասնակից ձեռագրի գնման,
1310 թ., Մասունք Աստ. - 186,
187
– Հռոմկլայեցի գրիչ, օրինակ. է, (1311 թ.) Կաթող. Թղթ. 196,
(1319 թ.) Ժամագ. 383
– հայր Վարդան ստացողի, 1311 թ., Կաթող. Թղթ. - 196
– կրօն., մորաքրոջ որդի Վարդան
ստացողի, 1311 թ., Կաթող.
Թղթ. - 196
– քհյ., ուսուցիչ Յակոբ կազմողի,
1311 թ., Յայսմ. - 207
– սրկ., ծաղկող, 1311 թ., Աւ. - 212
– ստացող, 1312 թ., Շարակ. - 224
– եղբայր Ներսէս գրչի, 1312 թ., Շարակ.
- 224
– կրօն., ստացող, 1313 թ., Շարակ. - 238
– քհյ., Կարապետի հետ ստացող,
1313 թ., Աւ. - 244
– դեռաբոյս պատանի, 1313 թ., Յայսմ. 247
– տանուտէր, ստացող, 1314 թ., Աւ. 266
– սիր, եղբայր Կոստանդին գրչի,
1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– միաբան Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
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– հացկտուր Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
– տնտեսական աշխատող Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– ծաղկող, 1314 թ., Գիրք Անդր. - 273
– երէց Անազաբայի ուխտի, 1314 թ.,
Պատարագ. - 274
– միայնակեց, հոգևոր եղբայր Մարտիրոս քհյ ստացողի, 1315 թ.,
Թղթք. Պօղ. - 290
– հարազատ Աւետիս քհյ., ստացողի,
1315 թ., Աւ. - 299
– վրդ. ընտիր օրինակ տուող, 1316 թ.,
Ճաշոց - 311
– աբղյ., ստացող, 1317 թ., Մասունք
Աստ. - 330
– եղբայր Յակոբ գրչի, 1318 թ., Շարակ.
- 368
– գրիչ, 1318 թ., օրինակ. է, Աւ. - 368,
369
– աւագ երէց, ստացող, 1319 թ. Ժամագրք. - 383
– կրօն., միաբան Ակների վանքի,
1319 թ. Մատ. Ողբ. - 384
– եղբայր Կոստանդին քհյ., ստացողի,
1319 թ., Յայսմ. - 385
– դպիր, կազմող, 1319 թ., Մատենագր.
- 386
– հորեղբայր Պօղոս ստացողի, 1319 թ.,
Աւ. - 387
– եղբայր Պետրոսի և Վարդանի,
1320 թ. ստացողի և նուիրողի.,
Թղթք. Պօղ. - 402
– սպասաւոր Ստեփաննոս Ուլնեցու
վկայարանի, 1320 թ., Թղթք.
Պօղ. - 403
– Չաւտկայ որդի, 1320 թ., Ժողով. - 405
– աւագ երէց Թափոնց երաժիշտ,
1320 թ., Յայսմ. - 406, 407
– գրիչ, 1321 թ., օրինակ. է, Թովմ. Աքվ.
- 414
– պրիսմըծխի, հայր Կոստանցի,
1321 թ., Լուծմ. - 431
– դերձիկ 1322 թ., Աւ. - 443
– եղբայր Ստեփանոս գրչի և ստացողի,
1322 թ., Քարոզ. - 446

– դպիր, Մարտիրոս կրօն., 1322 թ.
ստացողի, Շարակ. (յետ.) - 448
– գրիչ, և ստացող, 1322 թ. Վարք Ողբ. 448, 449
– որդի, տախտակ տուող, 1322 թ., Ճառընտ. - 452
– միայնակեց միաբան Ակների վանքի
կոկող թղթի, 1323 թ., Ագթ. 467
– եղբայր Բարսեղ Իրիցորդու, 1322 թ. նորոգողի և ստացողի, Աւ. - 474
– քհյ., սրբագրիչ, 1324 թ., Աւ. - 482
– եղբայր Գրիգոր գրչի - 1325 թ., Մեկ.
496, 498
– աբղյ., քեռի Աստուածատուր գրչի,
1325 թ., Աւ. - 509, 510, 511
– ծերունի ձեռագրի տուն տուող,
1325 թ., Աւ. - 509
– Սսի կթղ., ԺԶ դ., կթղ. ԺԷ դ. - ծնթ.՝ 198
Թութել, հայր Պետրոս ստացողի,
1312 թ., Մասունք Աստ. - 226
Թուխան
– ազգական Նորշահի, 1314 թ.
ստացողի, Աւ. (յետ.) - 267
– հայր Պետրոսի միաբանի Սաղմոսավանքի, 1320 թ., Աւ. - 399
– կրօն., ստացողի, 1325 թ., Շարակ. 502
Թուխիկ, կին Քրիստոսատուրի եղբոր՝
Տէրտէր քհյ., ստացողի, 1323 թ.,
Ժողով. - 460
Թուխթան
– (Թուխթանէ) հանգուցեալ զաւակ
Ազիզբէկի 1318 թ., Աւ. - 354
– քոյր Յովաննէս քհյ., 1318 թ., գնողի,
Աւ. (յետ.) - 370
Թումա, Թումաս, Թօմաս – տե՛ս նաև
Թովմա
– գրիչ, 1302 թ., օրինակ. է, Թղթ. Ընդհ.
- 31
– եղբայր Սարկաւագ քհյ., ստացողի,
1304 թ., Աւ. - 69
– քհյ., Գորգի և Հայրապետի հետ ստացող, 1304 թ., Աւ. - 70
– զաւակ Կարապետ ստացողի, 1304 թ.,
Աւ. - 81
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– եղբայր Վարդան ստացողի, 1306 թ.,
Աւ.- 116
– (Թում) որդի Յոհանէս քհյ., 1306 թ.
վաճառողի Աւ. (յետ.) - 116
– գրիչ, 1307 թ., օրինակ. է, Ժողով. 129
– եպիս. Իտալիայի, 1311 թ. Մայր
Մաշտ. - 197
– զաւակ Յորդանի, 1308 թ., Մեկ. - 141
– քհյ., ստացող, 1308 թ., Աւ. - 146, 147
– հայր Հայրապետ ստացողի, 1309 թ.,
Աւ. (յետ.) - 159
– գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է, Մասունք
Աստ. - 186, 187
– ստացող, 1314 թ., Աւ. - 263
– կրօն., եղբայր Աբրահամ գրչի 1315 թ.,
Մասունք Աստ. - 282
– վրդ., 1315 թ., Աւ. - 288
– քհյ., 1317 թ., օրինակ. է, Ճաշոց - 331,
332
– տանուտէր, 1324 թ., Աւ. - 490
Թուփիկ, հարս Սիմէոն աբղյ., ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 364

– եղբայր Տիրանուն քհյ., ստացողի,
1322 թ., Աւ. - 443
Իւղաբեր, ստացող, 1313 թ., Աւ. - 223
Լ
Լալ, քոյր Նորշահի նորոգողի և
ստացողի, 1314 թ., Աւ. (յետ.) 267
Լեւոն
– թագաւոր, որդի Հեթում թագաւորի,
Ծիրանածին - (1289 թ.) 11, 48,
97, 110, 129, 130, 183, 206,
382, 397, (№ 3567) 405, 452,
459
– թագաւոր, որդի Թորոսի - (1321 1342 թթ.) 21, 29, 32, 48, 97,
102, 110, 112, 127, 130, 132,
183, 246
– պարոն իշխան, որդի Գրիգորի,
1304 թ. ազատող Աւ. - 85, 86
– քհյ., գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է, Սաղմ.
- 111, 112
– գրիչ, 1307 թ., օրինակ. է, Աւ. - 126,
127
– գրիչ, 1308 թ., օրինակ. է, Սաղմ. 154, 155
– (Ղեւոն) արքայորդի Աւշին թագաւորի,
(1321-1342 թթ.) - 167, 168
(թագաւոր), 361, 366, 383,
397, 403, 406, 412, 413, 428,
430, 431, 433, 435, 445, 447,
457, 459, 462, 469, 475, 478,
479, 481, 482, 488, 495, 496,
497, 499, 500, 505, 508, 509
– քհյ., հայր Ստեփանոս Թլանցի
ստացողի, 1313 թ., Յայսմ. - 246
– Լազրցի, գրիչ, 1316 թ., օրինակ. է, Աւ.
- 305, 306
– մարաջախտ, որդի Սմբատ իշխանի, 389, 390
– երէց, միաբան Սբ Թորոս վանքի,
1323 թ., Ժողով. - 472
– եղբայր Բարսեղ Իրիցորդու ստացողի,
1323 թ., Աւ. (յետ.) - 474

Ի
Իգնատիոս
– քհյ., գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է, Շարակ. - 179
– գրիչ, և ստացող, 1311 թ., Շարակ. 207, 208
– (Իքնատիոս) հարազատ եղբայր Թոմա
գրչի, 1315 թ., Աւ. - 288
Իզդատեր, եղբայր Թոմա գրչի, 1315 թ.,
Աւ. - 288
Իկար, մորաքոյր Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1314 թ., Աւ. - 347
Ինճու, եղբորդուստր Սիմէոն ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
Իշխան, հոգեւոր հայր Կիւրոն գրչի,
1311 թ., Ժողով. - 209
Իսարաէլ, սրկ., գրիչ, 1319 թ., օրինակ.
է, Մատենագր. - 385, 386
Իսահակ, (Պարթև) կթղ. (387-439 թթ.)
- 126, 281
Իւանէ
– որդի Բուրթէլ իշխանաց իշխանի - 133
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– Գորգոնց տանուտեր, պատվիրատու
ձեռագրում խորանի նկարազարդման, 1325 թ., Աւ. - 500
Լիան, հայր Սերոբ գրչի, 1302 թ., Աւ. - 36
Լիպարիտ
– իշխանաց իշխան, հայր Յովհաննէս
Օրբէլի - 26, 107
– պարոն ստացող, 1318 թ., Աւ. - 349
Լիտիկ
– հորեղբորդուստր Սիմէոն աբղյ.,
ստացողի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
– կին Յակոբի, 1322 թ. ստացողի, և
նորոգողի Աւ. (յետ.) - 453, 454,
455, 456
Լուսեր, պարոն, փեսայ Աստուածատուր
գրչի, 1325 թ., Աւ. - 510
Լուսիկ, եղբայր Թադէոս աբղյ.,
ստացողի, 1319 թ., Աւ. - 373
Լուստիկին, հարազատ Մելքիսեդեկ
քհյ., գրչի, 1324 թ., Աւ. - 489

Խալաշահ, օգնող գրչի, 1321 թ., Աւ.
օրինակ. - 443
Խալինար, բարեպաշտ կին ոմն,
1321 թ., Աւ. - 443
Խախաթուն, մայր ըռէս Կարապետի,
1307 թ., Աւ. - 121
Խայաթ, զաւակ Հազարշահի, 1313 թ.,
Աւ. - 237
Խաչանուն, 1310 թ. Հայր Մաշտ. - 184
Խաչատուր
– աբղյ., գրիչ, 1301 թ., օրինակ. է, Աւ. - 6
– քհյ., 1301 թ. ստացող Աւ. - 6, 7
– Երզնկացի, գրիչ, օրինակ. է, (1303 թ.) Մեկ. - 42, 43,
(1318 թ.) Ճաշոց - 363
– հայր Վարդանանց ուխտի, 1303 թ.,
Մեկ. - 45
– գրագիր, օգնող Ստեփաննոս գրչի
1303 թ., Աւ. - 46
– ծերունի, եղբայր գրիչ Ռուբինի,
1303 թ., Աւ. - 50
– առաջնորդ ուխտի, 1303 թ., Աւ. - 53
– քհյ., ստացող, 1303 թ., Քարոզ. - 56,
57
– գրիչ, 1304 թ., օրինակ. է, Աւ. - 82
– քհյ., ստացող, 1306 թ., Աւ. - 101
– (Հաչատուր), երէց հայր Վարդան վկայի ձեռագրի գնման 1306 թ., Աւ.
(յետ.) - 116
– (Խաչուկ) դպիր, ստացող, 1307 թ.,
Շարակ. - 131
– գրիչ, 1309 թ., օրինակ. է, Աւ. - 158,
159
– գրիչ, 1309 թ., օրինակ. է, Ճաշոց - 166
– եղբայր Աբրահամ գրչի, 1311 թ., Աւ. 192
– Միայնակեց, 1311 թ., գին տուող և
նուիրող Աւ. - 203
– կրօն., 1311 թ., Ժողով. և մատենագ. 209
– գրիչ, 1312 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 216,
217
– գրիչ, որդի Սարգսի, 1312 թ., օրինակ.
է, Շարակ. - 228
– գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է, Աւ. - 263,
264, 265

Խ
Խաթութ (Խաթութէ)
– մայր Հայրապետ ստացողի, 1309 թ.,
Աւ. (յետ.) - 159
– հոգևոր մայր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ.
- 289
Խաթուխ, եղբայր Յովաննէս քհյ.,
1318 թ., գնողի, Աւ. (յետ.) - 370
Խաթուն
– հորաքոյր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. 288
– մայր Էլթանի, 1318 թ., Աւ. - 348
– կին Յովաննէս քհյ., 1318 թ., գնողի,
Աւ. (յետ.) - 370
– քոյր Վարդանի, 1321 թ. ստացողի,
Գիրք Պիտ. - 413
– կին Ներսէս ստացողի, 1324 թ., Աւ. 490
Խաթունմէլէք, կին Խնդուբէկ դերձակի,
գնողի, 1319 թ., Աւ. (յետ.) - 381
Խաթունպէկ
– քոյր Գրիգորի, 1321 թ. նորոգողի և
ստացողի, Աւ. - 441
– մայր Գրիգորի, 1321 թ. նորոգողի և
ստացողի, Աւ. - 441
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– միաբան Թուրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
– Կեչառեցի րաբունապետ, 1315 թ., Աւ.
- 285, 287
– վերադիտող Հոգեաց վանքի, 1317 թ.,
Ճաշոց - 332
– քեռի Վարդապետ քհյ., ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 347
– միաբան Սբ Ստեփանոս Նախավկայի,
1318 թ. ճաշոց - 364
– փեսա Սիմէոն ստացողի, 1318 թ.,
Ճաշոց - 364
– գրիչ, որդի Յակոբ քհյ., 1319 թ.,
օրինակ. է, Աւ. - 391
– քհյ., միաբան Թաոցի, 1321 թ., Աւ. 427
– որդի Տիրանուն քհյ., գրչի, 1321 թ.,
Աւ. - 443
– եղբայր Տէրտէր ստացողի, 1323 թ.,
Ճաշոց - 460
– հայր Գրիգոր սրկ., ստացողի, 1324 թ.,
Աւ. - 479
– գրիչ, 1325 թ., օրինակ. է, Ճաշոց - 508
– կթղք. Սսի ԺԶ դ. ծնթ.՝ 198
Խաչեր
– գրիչ, 1307 թ., օրինակ. է, Աւ. - 119
– հայր Պաւղոս ստացողի, 1319 թ., Աւ. 387
Խաչիկ
– եղբայր Վարդան կրօն., ստացողի,
1301 թ., Աւ. - 8
– որդի Սարգսի, եղբայր` Վարդան կրօն.,
ստացողի, 1301 թ., Աւ. - 8
– աջակից Յակոբ գրչի, 1301 թ., Աւ. - 9
– աշակերտ Յովհաննէս րաբունու,
1303 թ., Մեկ. - 53
– կրօն, 1306 թ., Մեկ. - 101
– քհյ., 1306 թ., Աւ. (յետ.) - 116
– գրիչ, 1307 թ., օրինակ. է, Ճառք. - 140
– գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է, Ժողով. - 266
– աբղյ., միաբան Սբ Ստեփանոս Նախավկայի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
– պարոն, ամուսին Փոքրտիկնայ,
1318 թ., Ճաշոց - 365
– վրդ., 1318 թ. վաճառող Աւ. (յետ.) 371, 372

– երէց, ստացող, 1324 թ., Աւ. - 478
– կրօն., 1324 թ. ստացող Գրիգոր Նարեկացի - 486, 487
– եղբայրակից Մելքիսեդեկ քհյ., գրչի,
1324 թ., Աւ. - 489
Խաչհանէս, եղբայր Տէրտէր ստացողի,
1323 թ., Ճաշոց - 460
Խամիկ, հայր Մերչէս, Տնգիկ, Մարգարէ
գնող և նուիրողներ, 1308 թ.,
Աւ. (յետ.) - 147
Խապար, Գրիգոր գրիչ, 1312 թ.,
օրինակ. է, Ժողով. - 231
Խաոց
– հարազատ Յովսիան գրչի, 1308 թ.,
Աւ. - 146
– յիշւում է 1316 թ., Աւ. - 301
Խաչգինդ, որդի Մխիթար ստացողի,
1305 թ., Աւ. - 97
Խասան, եղբայր Տիրանուն գրչի,
1321 թ., Աւ. - 443
Խասխաթուն, երախտաւոր մայր Առաքել գրչի և ստացողի, 1325 թ.,
Շարակ. - 508
Խասպակ, որդի Տղապարոնի վկայ,
1323 թ. նուիրատ. Սբ Գրիգոր
վանքի - 476
Խարասլան, ծնող Վախախի, 1318 թ.,
Աւ. - 354
Խարպանդա ղան, (Ղարբանդա) որդի
Արղուն ղանի - (1304 1335 թթ.) 66, 68, 82, 99, 102,
103, 104, 117, 122, 129 (Խարպանդաղուլ), 134, 135, 140,
141, 232, 249, 250, 260, 261,
262, 324, 341 (Ղարբանդաղուլ)
371, 508
Խաւռազն, պարոն ընծայող Բագնայրի
Աւ. (յետ.) - 148
Խելաւք, կին Շնորֆորի, հորեղբոր Յակոբ պարոն, 1322 թ., Աւ. - 454
Խերխաթուն
– (Խէրխաթուն) կին Հազարշահի,
1313 թ., Աւ. - 237
– ամուսին Մելքիսեդեկի, 1315 թ., Աւ. 288
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– (Խէրխաթուն) քոյր Ջալիլայխաթունի,
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 329
Խէր մայր Տիրաւագի, 1304 թ., Աւ. - 72
Խլուկ, ընտիր օրինակ Շարակ. (1325 թ.)
507
Խղէամահիկ, մայր Վարդանի, 1323 թ.,
Ժողով. - 472
Խնդիկ, հորեղբայր Արղուն ստացողի,
1304 թ., Կոչմ. Ընծ. - 66
Խնդուբէկ, դերձակ, 1318 թ., գնող Աւ.
(յետ.) - 381
Խոյանդզա, կին Շահինշահ իշխանի,
1318 թ., Աւ. - 352
Խոյանդխաթուն, կին Քուրդի, 1317 թ.,
Մեկ. - 324
Խորինշահ, կին Զաքարիա Փահլավունի
իշխանի, 1313 թ., Աւ. - 236
Խոսրով
– Անձևացի, Ժ դ., հեղինակ - 237, 274,
339
– հարազատ Գէորգ քհյ., 1308 թ., Աւ. 146
– Մեծ ընտր. օրինակ. Պատարագ.
(1310 թ.) 183, (1314 թ.) 275
– եղբայր Տիրանուն գրչի, 1322 թ., Աւ. 443
Խոսրովանուշ
– քոյր Բարսեղ Իրիցորդու, 1323 թ. նորոգողի և ստացողի, Աւ. - 474
– (Խաւսրաւանոյշ) մայր Յովանէս
ստացողի, 1323 թ., Շարակ. 475
Խոսրովենց, Ձորենւոյն ստացող,
1310 թ., Աւ. - 173
Խոցադեղ
– ազգական Ստեփաննոս քհյ.,
ստացողի, 1313 թ., Աւ. - 250
– յիշւում է 1314 թ., Աւ. - 250
– եղբայր Թոմա ստացողի, 1314 թ., Աւ.
- 263
– հայր Ռստակէս գրչի, 1315 թ., Մեկ. 294
– որդի Տէրտէր քհյ., ստացողի, 1323 թ.,
Ճաշոց - 460
Խուանդ, կին Տէրտէր ստացողի,
1323 թ., Ճաշոց - 460

Խութլու
– հորեղբորդուստր Սիմէոն ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– տղա Շնորֆորի, հորեղբոր՝ Յակոբ
պարոնի, 1322 թ., Աւ. - 454
– 1324 թ. նուիրող եկեղեցուն ինչք, Աւ. 490
Խութլուբաղա, զաւակ Սրաւշահի
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 343
Խութլուշահ
– յիշւում է 1307 թ., Աւ.- 134
– որդի Պայրամի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
Խոռումչի, (Ղուռումչի) զաւրավար 363, 395, 401, 402
Խուտայվերդէ, հանգուցեալ եղբայր
Մատթէոս ստացողի, 1310 թ.,
Շարակ. - 179
Խուրտէր սարկ. կոկող թղթի, 1322 թ.,
Աւ. - 443
Խվթիկ, կին Մխիթար ստացողի,
1305 թ., Աւ. - 97
Ծ
Ծաղիկ, երէց Մեղրեցի, 1322 թ., Աւ. 443
Ծաղկանցտիկին, մայր Յակովբ գրչի,
1304 թ., Աւ. - 63
Ծամկան, հայր Անտոն կրօն., 1325 թ.,
Աւ. - 509
Ծամոսկի, կին Տերունական քհյ.,
ստացողի, 1310 թ., Աւ. - 171
Ծառուկ, պապ Գրիգոր գրչի, 1304 թ.,
Աւ. - 77
Ծեր
– զաւակ Կարապետ ստացողի, 1304 թ.,
Աւ. - 81
– քհյ., հորեղբայր՞ Վարդան ստացողի,
1306 թ., Աւ. (յետ.) - 116
– քհյ., գրիչ, 1311 թ., օրինակ. է, Աւ. 210, 211, 212
– սրկ., հոգևոր եղբայր Սարգիս գրչի,
1314 թ. Գործք - 259
– (Ծէր), 1317 թ., Մեկ. - 333
Ծերուն
– գրիչ, ծաղկող նորոգող, 1308 թ., Աւ. 143
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– միայնակեց, 1310 թ. Հայր Մաշտ. 184
– հայր Ստեփաննոս քհյ., օգնողի գրչի,
1313 թ. Մասանք Հին Կտ. - 241
– կրօն., առաջնորդ Արջրոյ վանքի,
1317 թ., Աւ. - 328
Ծովիկ, կին Յովհանէս պարոնի
ստացողի, 1316 թ., Աւ. - 301

– քհյ., գրիչ, որդի Յովհաննէս քհյ, 1304
թ., օրինակ. է, Աւ. - 75
– միաբան Երզնկայի Սբ Կիրակոս ուխտի, 1304 թ., Աւ. - 76
– երէց, որդի Թորոսի 1303 թ., Աւ. - 77
– գրիչ, 1304 թ., օրինակ. է, Աւ. - 78
– ստացող, 1304 թ., Աւ. - 80, 81, 82
– գրիչ, Յոհան գրչի հետ, 1305 թ.,
օրինակ. է, Մարգ. - 88
– ստացող, 1306 թ., Աւ. - 103
– ստացող, 1306 թ., Աւ. - 105
– ըռէս, 1307 թ. ձեռագրի գերությունից
ազատող, Աւ. (յետ.) - 121
– ստացող, 1307 թ., Աւ. - 122
– զաւակ Յովանէսի, 1308 թ., Աւ. - 150
– գրիչ, 1308 թ., օրինակ. է, Մասունք
Աւ. - 154
– գրի՞չ, 1308 թ., Մասունք Աւ. - 168
– որդի Պաւղոս ստացողի, 1310 թ., Աւ. 178
– գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է, Գանձ. - 178
– պապ Աւագ գրչի, 1310 թ., Աւ. - 185
– քհյ., այլ օրինակ տուող, 1310 թ., Աւ. 185
– քհյ., մասնակից գնման 1311 թ., Աւ.,
(յետ.) - 195
– եղբորորդի Դաւիթ րաբունապետի,
1312 թ., Աւ. - 216
– կրօն. գրիչ, բերող պատկերների,
1312 թ., Աւ. - 223
– սրկ., գրիչ, 1313 թ., օրինակ. է, Թղթ.
Ընդհ. - 237
– ստացող, 1313 թ., Աւ. - 244
– քհյ. ստացող 1313 թ., Շարակ. - 245
– Ճիչող, գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է, Շարակ. - 258
– սրկ., հոգևոր եղբայր Սարգիս գրչի,
1314 թ. Գործք - 259
– եղբայր Թումա ստացողի, 1314 թ.,
Աստ. - 263
– յիշւում է 1314 թ., Աւ. - 264
– դպիր, 1314 թ., Մանրուս. - 275
– քհյ., հայր Յակոբ քհյ., ստացողի,
1314 թ., Շարակ. - 277
– կրօն., հարազատ Դանիէլ (Աղթամարցի) գրչի, 1316 թ., Կոչմ. Ընծ. 297, 298

Կ
Կազուր, մանկաւագ ձեռագրի գնող,
1305 թ., Ճառընտ. - 96
Կանանց, մայր Կարապետ քհյ.,
ստացողի, 1301 թ. Մասունք.
Կտ. - 18
Կանտիտոս, եղբայր Սիմէոն ստացողի,
1319 թ. Երկասիր. - 396
Կառամառ, քոյր Բարսեղ Իրիցորդու,
1323 թ. նորոգողի և ստացողի,
Աւ. (յետ.) - 474
Կատրիամիտէ, քոյր Թոմա գրչի,
1315 թ., Աւ. - 288
Կարապետ
– քհյ., 1301 թ., Աւ. - 7
– ստացող, 1301 թ., Մասունք Նոր Կտ. 18
– յիշւում է 1302 թ., Աւ. - 27
– գրիչ, 1302 թ., օրինակ. է, Աւ. - 27, 28
– կրօն., եղբայր Ղուկաս ստացողի,
1302 թ., Աւ. - 28
– հայր Ղազար գրչի, 1302 թ., Յայսմ. 29, 31
– վկա ձեռագրի, 1302 թ. նուիրատ., Աւ.
(Պատառ.) - 34
– պարոն, հայր Ֆռանկ ստացողի,
1303 թ., Դատաստան. - 44
– գրիչ, 1303 թ., օրինակ. է, Աւ. - 54
– Ազեղբարն նվիրատու Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցու 1303 թ.,
Ճառընտ. - 59
– գրիչ, Գրիգորի որդի, օրինակ. է, –
(1304 թ.) Առ որս 72, 74,
(1310 թ.) Աւ. - 177, (1317 թ.)
Աստ. - 323
– երէց, գրիչ 1304 թ. օրինակ. է, Երկն.
քահ. - 74
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– դպիր, թուղթ կոկող, 1316 թ., Ճաշոց 311, 312
– գրիչ, 1316 թ., օրինակ. է, Շարակ. 314
– գրիչ, 1317 թ., օրինակ. է, Ժողով. 320, 321
– վարդապետ Վարդան գրչի և
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 334
– կրօն., գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Ճաշոց - 374, 375, 376
– կազմող, 1319 թ., Աւ. (յետ.) - 381
– միաբան Ստեփ. Ուլնեցու վկայարանի,
1320 թ., Թղթք. Պօղ. - 403
– որդի Տիրատուրի, 1321 թ. նուիրողի
Աւ. (յետ.) - 423
– որդի Ներսէս քհյ., ստացողի, 1321 թ.,
Աւ. - 425
– քհյ., օրինակ տուող, 1321 թ., Աւ. 426
– գրիչ, 1321 թ., օրինակ. է, Աւ. - 439,
440
– եղբայր Գրիգոր նորոգողի և
ստացողի, 1321 թ., Աւ. (յետ.) 441
– գրիչ, յիշտկ., 1323 թ., Լուծմ. - 463
– ծերունի միաբան Ակների վանքի,
1323 թ., Ագթ. - 467
– եղբայր Առաքեալ գրչի, 1323 թ.,
Ժողով. - 472
– եղբայրակից քհյ., Մելքիսեդեկ գրչի,
1324 թ., Աւ. - 489
– ծաղկող, 1325 թ., Մեկ. - 497
– գրիչ, Նախադրութ., 1325 թ., Աւ. - 504
– քհյ., փեսայ Աստուածատուր գրչի,
1325 թ., Աւ. - 511
– գրիչ, 1325 թ., օրինակ. է, Ժողով. 512
Կերիոն, վրդ. կազմող, 1321 թ., Գիրք
Պիտ. - 414
Կիաւդնի, վաղամեռիկ եղբայր Կոստանդին Գունդստաբլի, 1324 թ.
Կցուրդք. - 480
Կիրա
– կին Ղազար գրչի, 1302 թ., Յայսմ. - 29
– ճգնաւոր, մայր Յոհաննէս ստացողի,
1317 թ., Աստ. - 335

Կիրակոս
– րաբունի միաբան Դրազարկի,
1301 թ., Աւ. - 12
– գրիչ, Աւագ երէցի հետ օրինակ. է,
1303 թ., Քարոզ. - 59
– տնտես Ձորոյ անապատի, 1306 թ.,
Մեկ. - 110
– որդի Վարդան ստացողի, 1306 թ., Աւ.
(յետ.) - 116
– քհյ., ստացող, նորոգող, 1308 թ., Աւ. 143
– րաբունի ստացող - (1309 թ.) Տօնակ.
167, 168 Ուսկեփորիկ 168
– վարդապետ Սարկաւագ գրչի, 1310 թ.,
Աւ. - 170
– հայր Սահակ եպիս. Պղնձագոյի,
1314 թ., Աւ. - 263
– ստացող, 1314 թ., Մանրուս. - 275
– րաբունապետ Արտազի վանքի,
1315 թ., Մեկ. - 294
– գրիչ, 1315 թ., օրինակ. է, Մանրուս. 294, 295
– վրդ., 1316 թ., Ժողով. (յետ.) - 314
– (Կիւրակոս) րաբունի գրիչ, 1317 թ.
Յոհաննէս գրչի հետ, օրինակ. է,
Աստ. - 321, 322, 323
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– ծաղկող, 1319 թ., Աւ. - 380
– եղբայրակից Մելքիսեդեկ գրչի,
1324 թ., Աւ. - 489
– քեռորդի Թուխան կրօն., ստացողի,
1325 թ., Շարակ. - 502
– ստացող, 1325 թ., Ժողով. - 512
– ուսթայ, 1684 թ. - 314
– կթղ. Սսի ԺԸ դ. - ծնթ.՝ 198
Կիրակէ, 1318 թ., Աստ. - 357
Կիւրեղ
– Երուսաղէմացի, Դ դ., հեղինակ (1304 թ.) 65, 66, (1307 թ.)
117, 118, (1312 թ.) 218,
(1316 թ.) 297, 309, (1319 թ.),
– Աղեկսանդրացի, Ե դ., հեղինակ 1320 թ.) - 404, 405
Կիւրիոն (Կիրիոն)
– գրիչ, որդի Վարդան քհյ., 1311 թ.,
օրինակ. է, - Ժողով. 209, Մեկ.
209
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– գրիչ, 1321 թ., օրինակ. է, Աւ. - 412
Կոռճիբէկ եղբայր Զաքարիա կթղի,
1306 թ., Մեկ. - 101
Կոստանդ
– հայր Բարսեղ գրչի, 1301 թ., Աւ. - 15
– հայր Կոստանդին քհյ., ստացողի,
1307 թ., Յայտ - 128
– քհյ., ստացող, 1318 թ., Շարակ. - 368
Կոստանդիլ վրդ., գրիչ, 1303 թ.,
օրինակ. է, Աւ. - 51
Կոստանդին
– Բ Կատուկեցի կթղ. (1286-1289 թթ.) 232
– անօրէններից սրախողխող եղած,
1302 թ., Թղթ. Ընդհ. - 33
– վկա ձեռագրի, 1302 թ. նուիրատ., Աւ.
(Պատառ.) - 34
– միաբան Երզնկայի Սբ Կիրակոս ուխտի, 1304 թ., Աւ. - 76
– արքեպ. Կեսարու, 1305 թ. Թղթ. Ընդ. 93
– սրկ., ստացող, 1305 թ., Շարակ. - 97
– քհյ., ուսուցիչ Լեւոն գրչի, 1306 թ.,
Սաղմ. - 112
– Կեսարացի Գ կթղ. - (1307 -1322 թթ.)
125, 131, 132, 151, 163, 164,
171, 177, 183, 197, 198 (ստացող) 201, 203, 206, 211, 224,
225, 232 (շփոթ. Կատուկցի),
235, 237, 241, 242, 244-47,
249, 258 (Ջրող) 262, 263, 272,
273, 274, 275, 277, 284, 290,
292, 304, 306, 308, 311, 313,
314, 319, 331, 335, 336, 345,
349, 361, 363, 366, 368, 371,
377, 382, 384-87, 389, 391,
392, 393, 398, 402, 403, 405,
407, 408
– քհյ., 1307 թ. ստացող Յայտ. - 127,
128
– եղբայր Սմբատ արքայի, ԺԳ դ. - 129
– որդի Մեծպարոնի եղբայր Յակոբ Մեծպարոնենց կազմողի - (1309 թ.)
Աւ. - 165, (1311 թ.) 206,
(1313 թ.) Մանրուս. 245

– Դրազարկի առաջնորդ (13101318 թթ.) - 183, 366
– քհյ., եղբայր Գրիգոր գրչի և ստացողի,
1311 թ., Աւ. - 194
– րաբունի առաջնորդ Գերմաղբեւրի,
1311 թ., Կաթող. Թղթ. - 197
– Հերթմնցի գրիչ, 1311 թ., օրինակ. է,
Աւ. - 200
– (Կոստանդ) եպիս., առաջնորդ Քերսունի Կարմիր վանքի, ստացող,
1311 թ., Յայսմ. 204, 205, 206,
207
– փիլիսոփա օրինակ տուող, 1312 թ.,
Մասունք Աստ. - 226
– հայր Յովանէս գրչի, 1313 թ., Աւ. 236
– Սեբաստիայի առաջնորդ 1313 թ.,
Մասունք Հին կտ. - 241
– գրիչ, Յովանէս, Գրիգոր գրիչների
հետ, 1313 թ., օրինակ. է, Ճառք.
- 248
– փակակալ, 1313 թ., Ճառք. - 248
– ծերունի, 1313 թ., Ճառք. - 248
– հոգևոր հայր Գրիգորի Ցաղմանեցի
գրչի, 1314 թ., Պատճ. Սահմ.
գրոց - 255
– Պեհեսնցի Սկևռայի առաջնորդ (1314 թ.) Աւ. - 267, 269 (ստացող), Մասունք Հին Կտ. -. 270,
271
– գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է, Գիրք Անդր.
- 271, 272
– հիւրատես, 1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– Սինաւռեցի տնտեսական աշխատող,
1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– Մաշցոյ, 1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– փակակալ Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 273
– միաբան Անարզաբա ուխտի, 1314 թ.,
Պատարագ. - 273
– միւս, միաբան Անարզաբա ուխտի,
1314 թ., Պատարագ. - 273
– միաբան Դրազարկի Սբ Աւագ վանքի,
1316 թ., Յայսմ. - 305
– քհյ., ստացող, 1316 թ., Կոչմ. Ընծ. 309, 310
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– տէր Դեղնքրուն Ըռոբնեցի գրիչ, 1316
թ., օրինակ. է, Ժողով. - 315
– քհյ., 1317 թ., օրինակ. է, Աստ. - 335
– Սուրբ Դաւթեցի ստացող, 1317 թ., Աւ.
- 336, 337
– քհյ., ստացող, 1318 թ., Շարակ. - 368
– քհյ., ստացող, 1319 թ., Յայսմ. - 385
– առաջնորդ Փոս անապատի, 1319 թ.,
Աւ. - 387
– կոկող նյութի, 1319 թ., Աւ. - 387
– Նղրեցի հայր Աւշին արքայի 1319 թ.,
Ճաշոց - 388
– գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Ճաշոց 388, 389
– որդի Պաղտ մարաջախտի, 1319 թ.,
Ճաշոց - 388, 390
– միաբան Ստեփ. Ուլնեցի վկայարանի,
1320 թ., Թղթք. Պօղ. - 403
– հայր Գրիգոր դպրի ստացողի,
1320 թ., Շարակ. - 404
– հայր Հեթում թագաւորի, 1320 թ.,
Ժողով. - 405
– քհյ., եղբայր Ստեփանոս Սեբաստ.
եպիս. ստացողի, 1320 թ., Աւ. 408
– Դ կթղ. Լամբրոնացի, Դրազարկցի (1321-1326 թթ.) 412, 413, 424,
428, 431, 433, 445, 447, 453,
459, 461, 469, 475, 478, 479,
481, 482, 495, 496, 497, 499,
500, 502, 503, 505, 507, 508
– աբղյ., մորաքրոջ որդի Ներսէս աբղյ.
Կրակցի. գրչի և ստացողի,
1321 թ., Աւ. - 433
– գրիչ, 1323 թ. նուիրատ. յիշտկ. - 476
– Գունդստաբլ (1324-1325 թթ.) - 480
(ստացող), 495
– հոգևոր հայր Գրիգոր գրչի, 1325 թ.,
Մեկ. - 496
– (Կոստանդ) քհյ., որդի Սիմէոն երէցի
քեռորդի Գրիգոր գրչի (1325 թ.) Մեկ. 496, 498
– Հեթմեցի գրիչ, 1325 թ., օրինակ. է,
Շարակ. - 502
– ընտիր օրինակ Շարակ. - (1318 թ.)
Շարակ. 368, (1322 թ.) Շարակ. 448

– Մաշցի, քհյ., օգնող ձեռագրի, 1324 թ.,
Շարակ. - 503
– ընտիր օրինակ Մանրուս. (1312 թ.),
224, (1325 թ.) - 501
– պարոն, իշխանորդի Հեթումի, 1325 թ.
ստացող Մեկ. - 506
– կթղ., Բ Սսի, 1380 թ. - ծնթ.՝ 198
Կոստանդիանոս մեծ կայսր (306337 թթ.) - 407
Կոստանց
– սիր ամիրսպասալար, 1319 թ. Տօմար 397
– պարոն, Թորոս պրիսմըծխու որդի,
1321 թ. Լուծ. - 430
Կոռճիխաթուն
– կին Սիմեւոնի, եղբոր Թոմաթշիի,
1315 թ., Աւ. - 288
– (Կուռճիխաթուն) մայր Պետրոսի, միաբանի Սաղմոսավանքի, 1320 թ.,
Աւ. - 399
Կուկոր, եղբայր Մամախաթուն իշխանուհու, 1310 թ., Աւ. - 169
Կռուան, հարազատ Ագիկ ոսկերչի,
կոստղողի, 1318 թ., Աւ. - 349
Հ
Հաբել, ստացող, 1313 թ., Շարակ. - 246
Հազարշահ, օգնող գրչին 1313 թ., Աւ. 237
Հազարբէկ, եղբայր Մամախաթուն իշխանուհու, 1310 թ., Աւ. - 169
Հազրպետ, տանուտեր հարկատու Սբ Թորոս վանքի, 1323 թ., Ժողով.
- 473
Հազրեվարդ, մայր Կարապետ գրչի (1304 թ.) Առ որս 74, (1310 թ.)
Աւ. 178, (1317 թ.) Աստ. 323
Հախնազար, որդի Գրիգորի, 1321. նորոգողի և ստացողի, Աւ. (յետ.) 441
Հայկ, նահապետ - 206, 292
Հայրազատ, եղբայր Առաքել գրչի,
1323 թ., Ժողով. - 472
Հայրապետ
– զաւակ Սարգսի, եղբոր` Վարդան
ստացողի, 1301 թ., Աւ. - 8
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– ստացող, 1302 թ., Աւ. - 27
– վկա, 1302 թ. ձեռագրի նուիրատ., Աւ.
(Պատառ.) - 34
– Թումայ քհյ., և Գորգի հետ, ստացող,
1304 թ., Աւ. - 70
– (Հայրպետ) սրկ., որդի Սարգիս երէցի,
1304 թ., Աւ. - 76, 77
– ստացող, 1308 թ., Աւ. - 143
– ստացող, 1309 թ., Աւ. (յետ.). - 159
– գրիչ, 1309 թ., օրինակ. է, Աւ. - 164
– վրդ., 1311 թ., Կաթող. Թղթ. - 197
– եղբայր Անդրէասի, ստացողք,
1311 թ., Աւ. - 213
– միւս, հանգուցեալ եղբայր Անդրէասի,
1311 թ., Աւ. - 213
– գնող, 1313 թ., Շարակ. – 246
– գրիչ, 1315 թ., օրինակ. է, Հաւաք.
գրոց Պատմ. - 284
– գրիչ, 1317 թ., օրինակ. է, Աւ. - 327,
328
– յիշւում է 1317 թ., Մեկ. - 333
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– եղբայր Պաւղոս ստացողի, 1319 թ.,
Աւ. - 387
– փակակալ Փոս անապատի, 1319 թ.,
Աւ. - 387
– գրիչ, յիշտկ., 1320 թ., Աւ. - 408
– յիշւում է 1322 թ., Աւ. - 443
– քհյ., օրինակ տուող, 1322 թ. Ճառըտ.
- 452
– մառնպան օգնող գրչի, 1323 թ., Աւ. 466
– միաբան Ակների վանքի, 1323 թ.,
Ագթ. - 467, 468
– եղբայր Առաքեալ գրչի, 1323 թ.,
Ժողով. - 472
– եպիս., առաջնորդ Մաշկևորի վանքի,
1325 թ., Մեկ. - 495
– առաջնորդ Դրազարկի, 1325 թ., Աւ.503, 504
– կրօն., ստացող, 1325 թ., Շարակ. 507
Հայրգիր, պարոնեկ օգնող Աբրահամ
գրչի, 1311 թ., Աւ. - 192
Հապաշ, պարոն, 1312 թ., Մաշտ. - 227

Հաւթայխաթուն, դուստր Թամթայխաթունի, 1313 թ., Աւ. - 237
Հաւրտիկին, 1308 թ., Աւ. - 146
Հասանթամուր, հարկահավաք, 1318 թ.,
Թղթք. Պօղ. - 341
Հասանջան, հորեղբայր Գրիգորի,
1321 թ. նորոգողի և ստացողի,
Աւ. (յետ.) - 441
Հատոր, մայր Ղազար գրչի, 1302 թ.
Յասմ. - 29, 31
Հեթում
– թագաւոր, որդի Լեւոնի (13011320 թթ.) - 5, 12, 21, 27, 29,
31, 32, 34, 41, 44, 47, 48, 64,
70. 72, 73, 75, 79, 82, 86, 94,
98, 101, 107, 110, 125,134,
135, 151,190, 206, 235, 405
– իշխանաց իշխան եղբայր Սմբատ
թագ. - 33, 34, 129
– կրօն. ստացող 1303 թ. Սաղմոս. - 48
– վաղամեռիկ եղբայր Թորոս Բարձրբերդի իշխանի, 1303 թ., Սաղմ.
- 49
– քհյ., գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է, Շարակ. - 97
– հանգուցեալ, 1308 թ., Մեկ. - 141
– որդի Զապլուն իշխանուհու, 1309 թ.,
Աւ. - 163, 164
– Քաջկոնց, գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է,
Աւ. - 183
– տէր Լամբրոնի, հայր Ալիս սինէջալէսի
(1310-1314 թթ.) - 188, 274
– քհյ., գրիչ, 1313 թ., օրինակ. է, Շարակ. - 245
– միայնակեաց, 1313 թ., Աւ. - 247
– քհյ., միաբան Յովհաննու վանքի,
1317 թ., Մեկ. - 327
– պարոն, եղբայր Կոստանդին գունդստաբլի ստացողի, 1324 թ.
Կցուրդք. - 480
– Նղրեցի եղբայր Լեւոն թագաւորի 495, 506
Հեղին (Հեղինէ), կին Գրիգոր քհյ., մայր
Սարգիս (Պիծակի) - (1307 թ.)
Աւ. - 131, (1325 թ.) Աւ. 504,
Շարակ. 507
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Հիպողիտոս, Գ դ., հեղինակ - (1316 թ.)
308
Հոռոմտիկին, սնուցիչ Սիմէոն աբղյ.,
ստացողի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
Հռիփսիմէ
– յիշւում է 1304 թ., Կոչ. Ընծ. - 67
– յիշւում է 1313 թ., Շարակ. – 246
– (Հոռոփսիմ) մորաքոյր Վարդապետ
քհյ., ստացողի, 1318 թ., Աւ. 347
Հռիփսիմայ
– դուստր Աստուածատուր քհյ.,
ստացողի, 1301 թ., Աւ. - 7
– ստացող, 1305 թ., Մատեան Ողբ. - 92
– մայր Յովսիան գրչի - (1308 թ.) Աւ. 145, (1316 թ.) Աւ. - 301
Հռոբեն, եղբայր Ղուկաս ստացողի,
1302 թ., Աւ. - 28
Հռոմէ, 1304 թ., Աւ. - 77
Հովադեղ, հոգևոր ծնող Սարգիս գրչի,
1317 թ., Ոսկեփոր. - 318
Հընտուբէկ, ձեռագիր տեղափոխող,
1308 թ., Աւ. - 150
Հուլայուն, խան հայր Արղուն խանի 117, 140

– կրօն., փակակալ Սբ Յովաննէսի,
1318 թ., Թղթք. Պօղ. - 342
– յիշւում է 1319 թ., Ճաշոց - 376
– կրօն., առաջնորդ Ուռնկար անապատի (1319-1324 թթ.) 379, 479
– որդի Գրիգոր 1321 թ. նորոգողի և
ստացողի, Աւ. (յետ.) 441
– առաջնորդ Խառաբաստավանքի,
1325 թ., Գիրք երկոյ. մարգարէ.
- 492
Ղարիպ, որդի Անդրէ պարոնի, թուղթ
տուողի, 1303 թ., Աւ. - 54
Ղարիպշախ
– հարազատ Գէորգ քհյ., 1308 թ., Աւ. 146
– ամուսին Ջոհարի, 1316 թ., Աւ. - 301
Ղարիպշահ, 1303 թ., Աւ. - 55
Ղիզդուռ, ծնող Թովմա կրօն., ստացողի,
1313 թ., Ճաշոց - 238
Ղուլիճան, հայր Գրիգորի, 1321 թ. նորոգողի և ստացողի, Աւ. (յետ.) 440
Ղուկաս
– քհյ., ստացող, 1302 թ., Աւ. - 28
– վկայ, 1302 թ. ձեռագրի նուիրատւ.,
Աւ. (Պատառ.) - 34
Ղուռումչի, զօրաւար, 1320 թ., Աւ. 401, 402,
Ղուտայբանդ, փաթիշահ (1316 թ.) 303
Ղպել (Ըղպել), դուստր Յակովբ գրչի
1304 թ., Աւ. - 63
Ղեւոնդ, քհյ., միաբան Արտազի Սբ Թադէի վանքի, 1315 թ., Մեկ. - 292

Ղ
Ղազան (Խազան), խան (ղան), (12951304 թթ.) - 7, 8, 21, 31, (Խազան) 36, 37, 39, (Խազան), 44,
64, 67, 70, 77, 82, 466
Ղազար
– քհյ., գրիչ, որդի Կարապետի, 1302 թ.,
օրինակ. է, Յայսմ. - 29, 30, 31
– միայնակեց գրիչ, 1307 թ., օրինակ. է,
Մեկ. -122, 123
– հայր Ստեփանոս քհյ., ստացողի,
1307 թ., Աւ. - 124
– գրիչ, 1308 թ., օրինակ. է, Աւ. - 143
– որդի Աւագ գրչի, 1310 թ., Աւ. - 185
– սրկ., որդի Վարդ ստացողի, 1313 թ.,
Աւ. - 247
– տուող օրինակի, 1314 թ., Շարակ. –
258
– յիշւում է 1317 թ., Մեկ.- 333

Ճ
Ճաւֆրի, 1320 թ., Ժողով. - 405
Ճաւհար, մայրապետ հարազատ Ստեփանոս ստացողի, 1313 թ.,
Յայսմ. - 247
Ճաւսլին, կազմող, 1311 թ. Մայր Մաշտ.
- 197
Ճորտիկին, մայր Խաչատուր գրչի,
1319 թ., Աւ. - 391
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– գրակապ, կազմող, 1325 թ., Աւ. - 500
Մաթուն, մայր Մաթէոս քհյ., 1320 թ.,
Աւ. - 401
Մակար, կրօն., քրոջորդի Ղուկաս
ստացողի, 1302 թ., Աւ. - 28
Մահմեդ = Մուհամեդ մարգարէ - 39
Մախմուր, մայր Մատթէոս ստացողի,
1310 թ., Շարակ. - 179
Մամա, մայր Յակոբ գրչի, 1301 թ., Աւ. 8
Մամայխաթուն, Մամախաթուն
– քոյր Ամիրխեր ոսկերչի, 1304 թ., Աւ. 79
– կին Գէորգ Ներսիսեանցի ստացող
1308 թ., Աւ. - 148
– մայր Սարգսի և Պարոնի 1308 թ. նորոգողի Աւ. (յետ.) - 148
– իշխանուհի ստացող, 1310 թ., Աւ. 169, 170
– կին Գրիգորէսի, 1317 թ., Աւ. - 318,
319, 320
– մայր Վարդապետ քհյ., ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 347
– մայր Յոհանէս գրչի և ստացողի,
1319 թ., Աստ. - 395
– քոյր Թադէոս միաբանի Սաղմոսավանքի, 1320 թ., Աւ. - 399
– քոյր Վարդ ստացողի 1321 թ., Գիրք
Պիտ. - 413
Մամատիկին
– եղբորդուստր Ամիրխեր ոսկերչի,
1304 թ., Աւ. - 79
– մայր Սարգիս ստացողի, 1325 թ., Աւ. 499
Մամխաթուն, քոյր Թումայ ստացողի,
1314 թ., Աւ. - 263
Մամշահ, քոյր Նուրշահի, 1314 թ նորոգողի, ստացողի, Աւ. (յետ.) 267
Մամոց, քոյր Հայրապետ ստացողի,
1309 թ., Աւ. (յետ.) - 159
Մամսթի, մայր Վարդան ստացողի,
1316 թ., Մեկ. - 293
Մամտիկին, մասնակից ձեռագրի ծախսի, 1305 թ., Աւ. - 97

Ճուան
– սրկ. եղբայր Ստեփանոս ստացողի,
(1306 թ.) Սաղմ. - 112,
(1316 թ.) Սաղմ. - 308, 309
– այր, ստացող, 1307 թ., Աւ. - 126
– այր, 1311 թ., Կաթող. Թղթ. - 196
– Պապ Հռոմի (1319 թ.) - 392, 393
Ճուհարխաթուն, ստացող, 1306 թ.
Բանք. - 105
Մ
Մաթաթուն, զաւակ Շահինշահ աթաբէկի, 1313 թ., Աւ. - 236
Մաթէոս, Մաթոս, Մատթէոս
– քհյ., սպասաւոր Փերուժի եկեղեցու,
1301 թ. - 14
– վկա, 1302 թ. ձեռագրի նուիրատ., Աւ.
(Պատառ.) - 34
– 1303 թ. կազմող Աւ. - 53
– որդի Գրիգոր գրչի, 1304 թ., Աւ. - 76,
77
– այլ, 1304 թ., Աւ. - 77
– (Մաթոս) որդի Վարդանի, 1306 թ.
ստացողի, Աւ. (յետ.) - 116
– 1310 թ. ստացող Շարակ. - 179
– միաբան անապատի, 1313 թ., Ճառք. 248
– եղբայր Մխիթար Երզնկացու 1314
Պատճ. Սահ. Գրոց - 256
– միաբան Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
– (Մաթէ) գրիչ, 1318 թ., օրինակ. է, Ժողով. - 361
– Դարանաղեցի կազմող, 1318 թ.,
Ճաշոց (յետ.) - 369
– (Մաթոս) որդի Յովաննէսի, 1318 թ.,
գնողի, Աւ. (յետ.) - 370
– գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Երկասիր. 396
– քհյ., ամուսին Աղուտի, 1320 թ. կազմել եւ նորոգել տուող Աւ. (յետ.)
- 401
– (Մատթէ) գրիչ, 1321 թ., օրինակ. է,
Մաշտ. - 418, 422
– ստացող, 1321 թ., Աւ. (յետ.) - 432
– կազմող, 1322 թ. Վայք ողբ. - 449
554

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Մարախաթուն, կին Մխիթար քհյ.,
1318 թ., գնողի, Աւ. (յետ.) - 372
Մարգարէ
– ստացող, 1304 թ., Աւ. - 79
– վրդ., 1307 թ., Գիրք հոգ. - 137
– 1308 թ գնող և նուիրող Աւ. (յետ.) 147
– որդի Ծեր քհյ., գրչի, 1311 թ., Աւ. - 212
– գրիչ, 1312 թ., օրինակ. է, Ժողով. 230
– յիշւում է 1313 թ., Աւ. - 247
– գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է, Շարակ. 276
– ծաղկող, 1315 թ., Աւ. - 289
– եղբայր Ռստակէս գրչի, 1316 թ., Մեկ.
- 296
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– գրիչ, 1318 թ., օրինակ. է, Աւ. - 370
Մարգարիտ
– կին Պապանվայի, 1313 թ., Աւ. - 237
– կին Նորշահի, 1314 թ. նորոգողի և
ստացողի Աւ. (յետ.) - 267
– կին Գրիգորի, 1321 թ. նորոգողի և
ստացողի, Աւ. (յետ.) - 441
– մայր Տուրքիկ վաճառակ. ստացողի,
1323 թ., Ճաշոց (յետ.) - 460
– քոյր Աստուածատուր գրչի, 1325 թ.,
Աւ. - 510
– մայր Պաւղոսի 1325 թ. ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 514
Մարեմ, հարազատ Յովսիան գրչի,
1308 թ., Աւ. - 145
Մարեմթագ
– հորաքրոջ դուստր Թումաս գրչի,
1302 թ., Թղթ. Ընդհ. - 33
– կին Վասիլ ստացողի, 1308 թ.,
Շարակ. - 151
Մարեմթաղ (որ է Երունի) մայր Կոստանդին Դաւթեցի քհյ.,
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 337
Մարեմտիկին, հարազատ Մելքիսեդեկ
գրչի, 1324 թ., Աւ. - 489
Մարթա
– կին Աստուածատուր քհյ., ստացողի,
1301 թ., Աւ. - 7

Մամքան
– քոյր Ջալալ Օրբելեան իշխանի,
1314 թ., Աւ. յիշտկ. - 252
– հանիկ Թորոս գրչի, 1315 թ., Աւ. - 288
Մամքոն 1304 թ., Աւ. - 72
Մայրանուն, հանիկ Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 347
Մանանա
– մայր Սերովբէ քհյ., կազմողի, 1313 թ.,
Մասունք Հին կտ. - 242
– մայր Անտոն կրօն., 1325 թ., Աւ. - 509
– հարս Աստուածատուր գրչի, 1325 թ.,
Աւ. - 510
Մանանեկ (Մանանիկ), մայր Սարգիս
քհյ., ստացողի, 1304 թ., Աւ. 83, 84
Մանանէս, հայր Մխիթարի, 1322 թ., Աւ.
- 443
Մանկուխաթուն, կին Իզդատէի,
1315 թ., Աւ. - 288
Մանկու, մայր Թադէոսի միաբանի Սաղմոսավանքի, 1320 թ., Աւ. - 399
Մանուէլ
– թագաւոր Յունաց (1183-1185 թթ.) 32
– հայր Դանիէլ ստացողի, 1306 թ., Աւ. 107, 108
– տղա Դանիէլ ստացողի, 1306 թ., Աւ. 107
– քհյ., եղբայր, Առաքել գրչի հետ
ստացող 1315 թ., Աւ.- 284
– մայրապապ Թոմաս գրչի, 1315 թ., Աւ.
- 288
– հարազատ Թումա գրչի, 1315 թ., Աւ. 288
– ստացող, 1319 թ., Ժամագ. - 396.
– քհյ., միաբան Թաոցի, 1321 թ., Աւ. 427
Մանուկ, սրախողխող եղած, 1302 թ.,
Թղթ. Ընդհ. - 33
Մաշտոց Ա, Եղիվարդեցի կաթող. (897898 թթ.) - 238, 420
Մառիէն, ամուսին Պետրոս գրչի,
1311 թ., Աւ. - 201
Մասներ, ջուլհակ, մասնակից ձեռագրի
կազման 1321 թ., Աւ., (յետ.) 432
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– յիշւում է 1302 թ., Աւ. - 27
– հոգևոր դուստր Ռուբէն գրչի, ստացողի, 1303 թ., Աւ. - 50
– դուստր Յակովբ գրչի, 1304 թ., Աւ. 63
– կին Կարապետ ստացողի, 1304 թ.,
Աւ.- 81
– քոյր Զաքարիա կթղի, 1306 թ., Մեկ. 101
– յիշւում է 1315 թ., Աւ. - 289
– հոգևոր ծնող Սարգիս գրչի, 1317 թ.,
Ոսկեփոր. - 318
– մայր Առաքել գրչի և ստացողի,
1325 թ., Շարակ. - 508
Մարիամ
– մայր Զաքարիա կթղի - (1306 թ.) Մեկ.
101, (1319 թ.) Ճաշոց - 375
– կին Ստեփաննոս գրչի, ստացողի,
1313 թ., Մասունք Հին կտ. - 241
– սպասաւոր գրչի, 1316 թ., Սաղմ. - 309
– կին Տիրացու երէցի ստացողի,
1318 թ., Աւ. (յետ.) - 370
Մարիան
– կին Սահակ քհյ., ստացողի, 1315 թ.,
Աւ. - 286
– մայր Սարկաւագ Մոնոզոն գրչի,
1317 թ., Մեկ. - 327
– մայր Բարսեղ Իրիցորդու, 1323 թ. նորոգողի և ստացողի, Աւ. (յետ.) 474
Մարիանէ
– քոյր Դանիէլ Աղթամարցի գրչի և
ստացողի, 1312 թ., Աւ. - 218,
220, 221
Մարիուն, կին Պաղտ մարաջախտի,
1319 թ., Ճաշոց - 389, 390
Մարկոս
– միայնակեց միաբան Կաֆայի Սբ Երրորդութեան - (1305 թ.) Ճառընտ. 95, 96, (1307 թ.) Ճառընտ., 138
– գրիչ, 1307 թ. Պետրոս գրչի հետ,
օրինակ. է, Ժողով. - 125
Մարտիրոս
– պապ Խաչատուր գրչի, 1301 թ., Աւ. - 6

– որդի պարոն Դանիէլ ստացողի,
1301 թ., Աւ. - 7
– աշակերտ գրոց, 1301 թ., Մեկ. - 12
– կրօն., վարժապետ Տիրացու գրչի,
1302 թ., Աւ. - 27
– վրդ. գրիչ, 1303 թ., օրինակ. է, Աստ. 46, 47
– պատանի ծաղկող խորանների,
1303 թ., Աւ. - 50
– միաբան ուխտի, 1303 թ., Աւ.- 53
– քհյ., եղբայր Ահարոն- Գրիգոր վրդ.
ստացողի, 1304 թ., Աւ. - 73
– քհյ., 1304 թ., Աւ. - 75
– ստացող, 1304 թ., Աւ. - 82
– հանգուցեալ միաբան Արճէշի Ձորոյ
անապատի, 1306 թ., Մեկ. - 110
– հայր Ստեփաննոս Սեբաստացի
ստացողի, 1307 թ., Աւ. - 131
– քհյ., գրիչ, 1308 թ., օրինակ. է, Աւ. 154
– քհյ., Մղարջրոյ, 1310 թ., Գանձ. - 179
– եղբայր Յովանէս ստացողի, 1313 թ.,
Մաշտ. - 240
– երէց, 1313 թ., Աւ. - 249
– հորեղբայր Մխիթար Երզնկացի գրչի,
1314 թ. Պատճ. սահմ. Գրոց 256
– կրօն., որդի Տիրացու քհյ., ստացողի,
1314 թ., Շարակ. - 258
– քհյ., ստացող, 1314 թ., Աւ. - 263, 264,
265
– տնտեսական աշխատող Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– որդի Իզդատէի, 1315 թ., Աւ. - 288
– եղբայր Յովաննէս գրչի, ստացողի,
1315 թ., Թղթք. Պօղ. - 290
– քհյ., ընտիր օրինակ տուող, 1316 թ.,
Մասունք Աստ. - 316, 317
– կուս. քհյ., ստացող, 1318 թ., Ժողով. 358, 359
– յիշւում է 1318 թ., Ժողով. - 362
– որդի Յովաննէսի 1318 թ., գնողի, Աւ.
(յետ.) - 370
– քհյ., սրբագրող քանոնող ձեռագրի,
1319 թ. Մատ. Ողբ. - 384
– քհյ., միաբան Ակների վանքի, 1319 թ.,
Մատեան Ողբ. - 384
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– յիշւում է 1319 թ., Տօմար. - 397
– ստացող, 1320 թ., Թղթք. Պօղ. - 402,
403
– րաբունապետ, ստացող, 1321 թ., Աւ. 412
– որդի Ներսէս ստացողի, 1321 թ., Աւ. 425
– կրօն. քեռի Թորոս ստացողի 1322 թ.,
Շարակ. - 448
– հայր Տէրտէր քհյ., ստացողի, 1323 թ.,
Ճաշոց - 460
– որդի Տէրտէր քհյ., ստացողի, 1323 թ.,
Ճաշոց - 460
– գրիչ, ստացող, 1324 թ. Պատմագր. 486
– եղբայրակից քհյ., Մելքիսեդեկ քհյ.,
գրչի, 1324 թ., Աւ. - 489
– հայր Սարգիս ստացողի, 1325 թ., Աւ. 499
– քհյ., տուն տուող և կոկող, 1325 թ.,
Աւ. - 509
Մարուգէ, աբղյ., ստացող, 1305 թ.
Մարգ. - 87
Մելէք
– հոգեւոր հայր Թոմայ գրչի, 1315 թ.,
Աւ. - 289
– Աշրաֆ զորավար, 1311 թ., Յայսմ. - 205
Մելիքայ, հաւատացեալ կին ստացող,
1312 թ., Աւ. - 2231
Մելիք Նասր Մսրայ տէր (1323 թ.) - 474
Մելքիսեդեկ, Մելիքսէթ
– կաշի նուիրող, 1308 թ., Մեկ. - 141
– հարազատ Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. 288
– գրիչ, որդի Ստեփաննոս քհյ., 1324 թ.,
Աւ. - 489
Մեծաց
– կին Անդրէ պարոնի, թուղթ տուողի,
1303 թ., Աւ. - 54, 55
– հարազատ Յովսիան գրչի, 1308 թ.,
Աւ. - 145, 146
Մեծացտիկին, մայր Թումա գրչի,
1310 թ. Մասունք Աւ. - 187
Մեծպապ
– հայր Գրիգորի, 1321 թ. նորոգողի և
ստացողի, Աւ. (յետ.) - 441

– հորեղբայր Գրիգորի, 1321 թ.
նորոգողի և ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 441
Մեծպարոն
– հայր Յակոբ (Մեծպարոնենց) կազմողի, պապ Սիմէոն գրչի (1309 թ.) Աւ. 165, (1313 թ.)
Յայսմ. 206, Մանրուս. 245,
(1325 թ.) 501
Մեծտիկին, հոգևոր ծնող Սարգիս գրչի,
1317 թ., Ոսկեփոր. - 318
Մեխայլ, միայնակեց, հայր Գրիգոր
գրչի, 1325 թ., Աւ. - 503
Մենատիկին, կին Յովանէս տանուտերի, 1324 թ., Աւ. - 490
Մենտիկին
– (Մէնտիկին) հանգուցեալ կին Անդրէնի թուղթ տուողի, 1303 թ., Աւ. 54
– (Մէնտիկին) մայր Ահարոն -Գրիգոր
վրդ. ստացողի, 1304 թ., Աւ. 73
– սպասաւոր Գրիգոր գրչի, 1304 թ., Աւ.
- 76, 77
– կին Յունանի, 1304 թ., Աւ. - 85
– (Մէնտիկին) մեծ մայր Ներսէս աբղյ.
Կրակցի գրչի և ստացողի,
1321 թ., Աւ. - 433
Մեսրոպ
– Մաշտոց Ե դ. - 361
– միաբան անապատի, 1313 թ., Ճառք. 248
– միաբան Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
Մերչէ, եղբայր Յոսիան գրչի, 1308 թ.,
Աւ. - 145, 146, 147
Մէլէքնազ, մայր Սարգիս գրչի, 1320 թ.,
Աւ. յիշտկ. - 410
Միախաթուն, 1317 թ., Մեկ. - 327
Միլեր մայր Յովաննէսի 1318 թ., գնողի,
Աւ. - 370
Միլիհատ մայր Ղուկաս ստացողի,
1302 թ., Աւ. - 28
Միխալ
– քհյ., 1304 թ., Աւ. - 75
– պարոն., 1304 թ., Աւ.- 75
557

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

– (Միխայ) միայնակեց միաբան Կաֆայի
Սբ Երրորդութեան - (1305 թ.)
գնող, Ճառընտ. 95, 96,
(1307 թ.) Ճառընտ., 138, 139
– (Միխայլ) հայր Կոստանդին Սուրբ
Դաւթեցի քհյ., ստացողի,
1317 թ., Աւ. - 337
Միխայէլ, Միքայէլ
– Ասորի, ԺԲ դ. - 22, 23
– (Միքայէ)որդի Տիրացու քհյ., ստացողի, 1301 թ., Մանրուս. - 18
Մինա
– մայր Յոհաննէս գրչի - (1308 թ.) Աւ. 153, (1310 թ.). Աւ. - 181, 182,
(1312 թ.) Ժողով. 229, 230
– մայր Սիմէոն գրչի, 1309 թ., Աւ. - 160
– յիշւում է 1318 թ., Աւ. - 343
– կին Յովասափ քհյ., 1322 թ., Ճառընտ.
- 452
Մինախաթուն, մայր Ջալալ Օրբէլեանի,
1314 թ., Աւ. յիշտկ. - 252
Մինաս
– ծաղկող, 1303 թ., Աւ. – 51 և 213
ծնթ.՝
– միաբան Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
– քհյ., ձեռնտու Վարդան գրչի, 1319 թ.,
Մատեան Ողբ. - 384
– գրիչ, 1322 թ., օրինակ. է, Ժողով. 447
Մինատիկին
– մայր Մարտիրոս ստացողի, 1304 թ.,
Աւ. - 82
– մայր Յովանէս գրչի, 1313 թ., Աւ. 236
Միսաք որդի Աստուածատուր
ստացողի, 1301 թ., Աւ. - 7
Միրաք, եղբայր Մատթէոս ստացողի,
1310 թ., Շարակ. - 179
Միրզա, եղբայր Մատթէոս ստացողի,
1310 թ., Շարակ. - 179
Միրիան, հոգևոր հայր Թումա գրչի,
1315 թ., Աւ. - 289
Միրիթուման
– որդի Գրիգորի, 1321 թ. նորոգողի և
ստացողի, Աւ. (յետ.) - 441

– հորեղբայր Գրիգորի, 1321 թ.
նորոգողի և ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 441
Միրիմիր, որդի Պարոնլոյսի, 1317 թ.,
Աւ. - 319
Մլեհ, միաբան Խորդեանց անապատի,
1315 թ., Աւ. - 288
Մլհամխաթուն, մայր Յակոբ ժառանգորդի, 1311 թ., Յայսմ. - 206
Մլուք, մասնակից ձեռագրի ստեղծման,
1301 թ., Աւ. - 9
Մլքջահան, 1304 թ., Աւ. - 72
Մխարգրձէլի, զաւակ Շահինշահ աթաբէկի, 1313 թ., Աւ. - 236
Մխիթար
– Գոշ, ԺԲ-ԺԳ դ., հեղինակ - 43, 436
– բարեպաշտ, 1301 թ. ընծայող Աւ. - 16
– վկա, 1302 թ. ձեռագրի նուիրատ., Աւ.
(Պատառ.) - 34
– օգնող գրչի, 1302 թ., Աւ. - 35, 36
– Ուռհայցի ստացող, 1302 թ., Աւ. - –
35, 36
– վրդ. գրիչ, Թադէոս գրչի հետ,
1303 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 42
– քհյ., օրինակ տուող, 1303 թ., Մեկ. 52
– միաբան Երզնկայի Սբ Կիրակոս ուխտի, 1304 թ., Աւ.- 76
– եղբայր Աղբարցի, 1304 թ., Աւ. - 77
– վրդ., գրիչ, 1304 թ., օրինակ. է, Թղթք.
Պօղ. - 78
– սրկ., օրինակ տուող, 1304 թ., Մեկ 84
– վրդ. գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է, Վարք 92
– գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 93
– քհյ., ստացող, 1305 թ., Աւ. - 97
– հայրապետ, 1306 թ., Աւ. - 113
– յիշւում է 1306 թ., Աւ. (յետ.) 116
– կրօն., 1307 թ. ստանում է Կոչմ. Ընծ. 117, 118, 119
– յիշւում է 1307 թ., Աւ. - 122
– Սասնեցի, գրիչ օրինակ. է, - (1307 թ.)
Աւ. 123, 124, (1318 թ.) Աւ. 372,
(1321 թ.) Գրութիւնք 436, Բանք
Աստ., 437, 438
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– եղբայր Սարգսի և Պարոնի 1308 թ.
ստացողի և նորոգողի Աւ.
(յետ.)- 148
– գրիչ, գնողի յիշտկ., 1308 թ., Շարակ.
(յետ.) - 151
– եղբայր Հայրապետ ստացողի,
1309 թ., Աւ. (յետ.) - 159
– տանուտէր, 1310 թ., Աւ. - 171
– քհյ., Մրջրուի, 1310 թ., Գանձ. - 179
– քհյ., եղբայր Կիւրիոն գրչի, 1312 թ.,
Ժողով. - 209
– քհյ. 1312 թ. Մատենագ.- 209
– հայր Հազարշահի, 1313 թ., Աւ. - 237
– եղբայր Թովմա ստացողի, 1313 թ.,
Ճաշոց - 238
– վրդ. գրիչ, 1313 թ., օրինակ. է, Աւ. 238, 239
– սրկ., 1313 թ., Աւ. - 247
– Երզնկացի գրիչ, Գրիգոր Ցաղմանեցի
գրչի հետ, 1314 թ., օրինակ. է,
Պատճ. Սահմ. Գրոց - 255, 256
– աբղյ., հոգևոր եղբայր Սարգիս գրչի,
1314 թ. Գործք - 259
– հայր Վարդան ստացողի, 1316 թ.,
Մեկ. - 293
– եղբայր Ռստակէս գրչի, 1316 թ., Մեկ.
- 294
– սրկ., 1317 թ., Աւ. - 320
– գրիչ, 1318, օրինակ. է, Մատենագր. 345
– հորեղբայր Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 347
– աներ Վարդապետ քհյ., ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 347
– եղբայր Սիմէոն աբղյ., ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– հորեղբայր Յովաննէս քհյ., 1318 թ.,
գնողի, Աւ. (յետ.) - 370
– քհյ., 1318 թ., գնող, Աւ. (յետ.) - 372
– ծաղկող, 1319 թ., Աւ. - 387
– ճգնաւոր Սաղմոսավանքի, 1320 թ.,
Աւ. - 400
– գրիչ, Ասիլ գրչի հետ, 1320 թ.,
օրինակ. է, Ժողով. - 410, 411
– քհյ., հանգուցեալ միաբան Թաոցի,
1321 թ., Աւ. - 427

– Անեցի գրիչ, 1321 թ., օրինակ. է, Ժողով. - 438, 439
– որդի Մանանէսի, 1322 թ., Աւ. - 443
– վրդ. օրինակ տուող, 1323 թ., Լուծմ. 462
– դրացի Վարդան վրդ. գրչի, 1323 թ.,
Աւ. - 466
– քհյ., ստացող, 1325 թ., Աւ. – 501
– քհյ., թերին լրացնող, 1324 թ., Աւ.-503
– մագաղաթ պատրաստող, 1325 թ., Աւ.
- 504
Մխիթարիչ
– մասնակից ծախսի, 1305 թ., Աւ. - 97
– յիշւում է 1311 թ., Ժողով. - 209
– հորեղբայր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. 288
– հանգուցեալ որդի Տիրացու երէցի
ստացողի, 1318 թ., Աւ. (յետ.) 371
– եղբայրակից քհյ., Մեքիսեդեկ գրչի,
1324 թ., Աւ. - 489
Մկրտիչ
– Թեղենացի, գրիչ, Վարդան Կիլիկեցու
հետ, 1302 թ., օրինակ. է, Ժողով. - 19, 21, 22
– գրիչ, 1303 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 44,
45
– գրիչ, 1304 թ., օրինակ. է, Կոչմ. Ընծ. 65, 66
– կնքաւոր Կարապետ ստացողի,
1304 թ., Աւ. - 81
– գրիչ, 1307 թ., օրինակ. է, Աւ. - 121,
122
– հայր Շախիկ ստացողի, 1308 թ., Աւ. 146
– եղբայր Հայրապետ ստացողի,
1309 թ., Աւ. - 159
– քհյ., հանգուցեալ, 1316 թ., Աւ. - 302
– եղբայր Վարդան գրչի և ստացողի,
1317 թ., Աւ. - 334
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– առաջնորդ Սբ Աստուածածին եկեղեցու, 1321 թ., Աւ. - 413
– ոսկերիչ, մասնակից, 1321 թ., Աւ. ձեռագրի կազման (յետ.), - 432
559

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

– գրիչ, 1322 թ., օրինակ. է, Ժողով. 450, 451
– կրօն., գրիչ, 1324 թ., օրինակ. է,
Գրիգոր Նարեկացի – 486, 487
– քհյ., եղբայրակից քհյ., Մեքիսեդեկ
գրչի, 1324 թ., Աւ. - 489
– տանուտէր գաւառի 1324 թ., Աւ. - 489
– զաւակ Ներսէս քհյ., 1325 թ., Աւ. - 510
– 1330 թ. գրիչ, ծնթ.՝ 437,
Մհան, հանիկ Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 347
Մշկահատ, մայր Լիտիկի, կնոջ Յակոբի
1322 թ. ստացողի, և նուիրողի
Աւ. (յետ.) - 454
Մոմիկ, գրիչ, մանրանկարիչ - (1302 թ.)
24, (1307 թ.) 133, 134
Մովսէս
– Խորենացի, Ե դ., հեղինակ- 130, 237
– րաբունի ստացող, 1301 թ., Մեկ. - 13
– րաբունապետ շինող Սբ Աստվածածին
եկեղեցու, 1311 թ., Ճառք. –
199
– հեղինակ, 1313 թ., Ժողով. - 237
– վրդ. Կիլիկեցի Գրիգորիս Ցաղմանեցու
ուսուցիչ, 1314 թ., Պատճ. Սահմ.
գրոց - 255
– յիշւում է 1316 թ., Ժողով. – 316
– (Մոսէս) կրօն., ստացող, 1322 թ., Աւ.
- 444
– որդի Մխիթար ստացողի, 1325 թ., Աւ.
- 501
Մուլքեր, երեցկին Կարապետ գրչի,
1304 թ., Աւ. - 74
Մումեղէն, հանգուցեալ եղբայր Պետրոս
ստացողի, 1312 թ., Մասունք
Աստ. - 226
Մուսէս, որդի Դաւիթ ստացողի,
1306 թ., Աւ. - 107
Մուսիս
– եղբայր Սահակ ստացողի, 1315 թ., Աւ.
- 286
– հանգուցեալ հարազատ Աւետիս
ստացողի, 1316 թ., Աւ. - 299
Մուրվաթ, դուստր Գրիգորի, 1321 թ.
նորոգողի և ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 441

Մրգիկ, մայր Շախիկ ստացողի, 1308 թ.,
Աւ. - 146
Մրջան, քոյր Հայրապետ ստացողի,
1309 թ., Աւ. (յետ.) - 159
Մքթոն հորեղբայր Յովաննէսի 1318 թ.,
գնողի, Աւ. - 370
Յ
Յակոբ, Յակովբ, Յակոբոս
– Ա կթղ. (1268 -1286 թթ.) - 11, 59, 60,
168
– կրօն. գրիչ, 1301 թ., օրինակ. է, Աւ. 8, 9
– մեծ, քհյ., միաբան Բառնաբա ուխտի,
1301 թ. Գործք. - 14
– առաջնորդ Տանն Փերուժի, 1301 թ.
Գործք - 14
– վկա, 1302 թ. ձեռագրի նուիրատ., Աւ.
(պատառիկ) - 34
– (Յակովբ) քհյ., ստացող, 1302 թ.,
Ճաշոց - 35
– ստացող, 1303 թ., Աւ. - 45
– գրիչ, ստացող, 1304 թ., Աւ.- 62, 63,
64
– եղբայր Մարտիրոս ստացողի,
1304 թ., Աւ. - 82
– միայկեց, 1304 թ., Աւ. - 83, 84
– հոգեւոր եղբայր Ստեփաննոս սրկ.,
ստացողի, 1305 թ., Շարակ. - 98
– գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է, Բանք - 105,
106
– Մուղտսի, 1307 թ. ստացող Աւ. - 127
– որդի Ստեփաննոս Սեբաստացի
ստացողի, 1307 թ., Աւ. - 131
– Մեծպարոնեց կազմող - (1307 թ.) Աւ.
- 133, (1309 թ.) Աւ.164,
Աւ.165, (1311 թ.) Յասմ.206,
(1312 թ.)Շարակ. 224,
(1313 թ.) Մանրուս.245,
(1325 թ.)Մանրուս. 501
– միաբան Քռնայի, թարգմանիչ 1307 թ.,
Գիրք հոգ. - 137
– եղբայր Յովսիան գրչի, 1308 թ., Աւ. 145
– կրօն., միաբան Պղնձավանքի ուխտի,
1310 թ. Հայր Մաշտոց. - 184
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– եղբայր Սահակ կրօն., ստացողի,
1310 թ., Մասունք Աստ. - 187
– օգնող Ստեփանոս Գոյներեցիանց
գրչի, 1310 թ., Մեկ. - 190
– Կիլիկեցի, 1311 թ., օրինակ. է, Ճառք. 198, 199, 200
– ժառանգորդ, 1311 թ., Յայսմ. - 205,
206
– քհյ., եղբորորդի Կոստանդին
արքեպիս., առաջնորդի Կարմիր
վանուց, 1311 թ., Յայսմ. - 206,
207
– եղբորորդի Ծեր գրչի, 1311 թ., Աւ. 212
– քհյ., հանգուցեալ, 1312 թ., Մաշտ. 227
– (Յակոբոս) գրիչ, 1313 թ., օրինակ. է,
Աւ. - 235
– Թագորացի գրիչ, օրինակ. է (1314 թ.) Աւ. յիշտկ. 254,
(1318 թ.) Գիրգ. Նիւս. 360, 361
(ստացող), Սահմ. Իմաստ. 362
– հարազատ Մարտիրոս ստացողի,
1314 թ., Աւ. - 264
– քհյ., սպասաւոր Կոստանդին եպիս.
Պեհեսցի ստացողի, - (1314 թ.)
Մաշտ. - 269, Մասունք Հին կտ.
- 270
– սրկ., Անարզաբայի ուխտի, 1314 թ.,
Պատարագ. - 273
– քհյ., Տիրացու սրկ. հետ, 1314 թ. ստացող Շարակ. - 276, 277
– եղբայր Աբրահամ գրչի, 1315 թ. Մասունք Աւ. - 282
– եղբայր Սահակ ստացողի, 1315 թ., Աւ.
- 286
– ստացող, 1315 թ., Մանրուս. - 295
– գրիչ, Յովսիան գրչի հետ, 1316 թ.,
օրինակ. է, Աւ. – 301
– (Յակոբոս) կրօն. շիքրոն նուիրող,
1317 թ., Աստ. -322
– հարազատ Ներսէս Գնոց ստացողի,
1317 թ., Մեկ. - 325
– հոգևոր որդի Ներսէս Գնոցի, ստացողի, 1317 թ., Մեկ. - 325, 327
– վարդապետ Վարդան գրչի և
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 334

– մեծ եղբայր Կոստանդին Դաւթեցի
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 337
– կրօն., 1318 թ., օրինակ. է, Թղթք.
Պօղ. - 341
– կրօն., 1318 թ., օրինակ. է, Աւ. - 342,
343
– եղբայր Վարդապետ քհյ., ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 347
– փակակալ Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
– (Ակոբ) դպիր, գրիչ, 1318 թ., օրինակ.
է, Շարակ. - 368
– քհյ., հայր Յովսէփ գրչի, 1319 թ., Աւ. 379
– քհյ., հայր Յովանէսի ստացողի,
1319 թ., Աւ. (յետ.) - 381
– թոռ Յովանէսի ստացողի, 1319 թ., Աւ.
(յետ.) - 381
– հանգուցեալ ազգական Յովանէսի
ստացողի, 1319 թ., Աւ., (յետ.) 381
– գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Ժամագ. 382, 383
– քհյ., հայր Խաչատուր գրչի, 1319 թ.,
Աւ. - 391
– գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Ժամագ. 396
– հայր Պարսամի, 1320 թ., Աւ. - 399
– կրօն., սպասաւոր Ստեփանոս Սեբաստացի եպիս. ստացողի,
1320 թ., Աւ. - 408
– գրիչ, 1320 թ., օրինակ. է, Ժողով. 411
– գրիչ, կրօն., 1321 թ., օրինակ. է, Աւ. 426
– քհյ., ստացող, 1321 թ., Աւ. - 440
– կրօն.,գրիչ, 1322 թ., օրինակ. է, Աւ. 442, 443
– գրիչ, 1322 թ., օրինակ. է, Աւ. - 444
– քհյ., Արեւելցի, ստացող, 1322 թ. Վայք
ողբ. - 448, 449
– պարոն, 1322 թ. ստացող և նուիրող
Աւ. (յետ.) - 453, 454, 455, 456
– (Ակոբ) որդի Տէրտէր քհյ., ստացողի,
1323 թ., Ճաշոց - 460
Յատար, պարոն 1303 թ. նվիրատու Ճառընտ. (՛յետ.) - 59
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Յինոք, որդի Ստեփանոս քհյ., 1304 թ. Եպիփ. Կիպր. - 68
Յիսեն, վկա, 1306 թ., Աւ. գնման(յետ.) 116
Յոհան, Յոհաննէս, Յովհաննէս
– (Յովհան) Ոսկեբերան հեղինակ,Դ դ. 271, 272, 404, 497
– Սարկաւագ, մատենագիր, տոմարագետ, խմբագիր Սաղմ. ԺԲ դ. - 5,
111
– Գառնեցի հայր խմբագիր Սաղմոսարանի - 5, 154, 382
– Արքաեղբայր, ԺԳ դ. - (1310 թ.) Գործք
190, (1325 թ.) օրինակ Աւ. 501
– Պլուզ, հեղինակ, 1317 թ. Ոսկեփ. - 318
– (Յոհան) եպիս. առաջնորդ Լիմ անապատի, 1301 թ., Աւ. - 6
– գրիչ, 1301 թ., օրինակ. է, Աւ. - 7
– րաբունի առաջնորդ Մաշկեւորի վանքի, 1301 թ., Մեկ. - 9, 10
– սրկ., միաբան գործաւոր Փերուժի եկեղ., 1301 թ. Գործք - 14
– ոսկերիչ, 1301 թ., Աւ. - 9
– որդի Տիրացու քհյ., 1301 թ.,
Մանրուս. - 18
– Բջնեցի վերադիտող Արարտեան նահանգի, 1302 թ., Մեկ. - 20
– Երզնկացի գրիչ, 1302 թ. Վարդան Կիլիկեցի և Մկրտիչ Թեղենացի գրիչների հետ, օրինակ. է, Մեկ. - 20
– քհյ., հարազատ Մկրտիչ գրչի,
1302 թ., Մեկ. - 22
– Օրբէլ, որդի Լիպարիտ իշխանի - 22,
23, Աւ. (գրիչ), 26 (ստացող),
72, 107, 133, 134, 135, (ստացող), 171, 285, 287, 377, 412,
458
– (Յովհաննէս) վրդ. ստացող, 1302 թ.,
Ժողով. - 24, 25
– փիլիսոփա, 1302 թ., Աւ. - 28
– առաջնորդ Բերկրի Եղէվանքի,
1302 թ., Աւ. - 27
– հայր Եղէվանքի 1302 թ., Աւ. - 27
– հայր Թումաս գրչի, 1302 թ., Թղթ.
Ընդհ. - 33

– (Յոհան) Երզնկացի, Ծործորեցի հեղինակ - (1303 թ.) ծնթ.՝ 40,
(1314 թ.) 278, 279, 280 (գրիչ),
(1316 թ.) 307, 308, (1318 թ.)
Մեկ 345, 346. (գրիչ), Աստ.
357, (1321 թ.) Թովմ. Աքվ. 416
(թարգ.), (1325 թ.) 493, 494
(թարգ.)
– նորոգող, 1303 թ., Աւ. ( յետ) - 50
– րաբունի ստացող, 1303 թ., Մեկ. - 52
– րաբունի, 1303 թ., Մեկ. - 53
– վրդ. սրբագրող, 1303 թ., Մեկ. - 55
– Եզնկացի վրդ., ուսուցիչ Ստեփաննոս
վրդ., 1303 թ. Լուծ. - 60
– (Յովհաննէս) քհյ., գրիչ, կազմող,
1304 թ., Եպիփ. Կիպ. - 67, 68
– վրդ. առաջնորդ Վարագայ Սբ Խաչի,
1304 թ., Եպիփ. Կիպ. - 67, 68
– (Ովաննէս)գրագիր հայր Կարապետ
գրչի, 1304 թ., Աւ. - 75
– աներ Գրիգոր գրչի, 1304 թ., Աւ. - 77
– քհյ., հայր Կարապետ ստացողի,
1304 թ., Աւ. - 81
– հայր Շաքարի, 1304 թ., Աւ. - 81
– եղբայր Սարգիս գրչի և ստացողի,
1304 թ., Աւ. - 83, 84
– գրիչ, 1304 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 84
– աբղյ., գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է,
Մարգ. - 87, 88
– քհյ., եղբայր Սիմէոն ստացողի,
1305 թ., Աւ. - 89, 90
– առաջնորդ Սբ Կարապետ վանքի (1305 թ.) 91, (1321 թ.) 424
– երէց օգնող ձեռագրի գնման, 1305 թ.,
Ճառընտ. - 95, 96
– քհյ., ստացող, 1305 թ., Մաշտ. - 99
– (Յօհաննէս) առաջնորդ Լիմ անապատի, 1306 թ., Աւ. - 102
– գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է, Աւ. - 103,
104
– գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 109,
110
– ստացող, 1306 թ., Մեկ. - 109
– եղբայր Ստեփանոսի ստացողի,
1306 թ., Սաղմ. - 112
– Եզընկայեցի գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է,
Մեկ. - 113, 114
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– քհյ., հայր Թումի և Ստեփանի, 1306 թ.
վաճառողք Աւ. (յետ.) - 116
– երէց ձեռագրի, 1306 թ. գնման վկա,
Աւ. (յետ.) - 116
– առաջնորդ Բերկրի, 1307 թ., Աւ. - 119
– եղբայր Թաւտաւրէ ստացողի, 1307 թ.,
Աւ. - 127
– եղբայր Լևոն գրչի, 1307 թ., Աւ. - 127
– որդի Վարդանի, գրիչ, յիշտկ., 1307 թ.,
Աւ. - 132
– գրիչ, Մոմիկի հետ, 1307 թ., օրինակ.
է, Աւ. - 134
– քհյ., հարազատ Յակոբոս քհյ.,
1307 թ., Գիրք հոգ. - 137
– (Յոհաննէս) Քռնեցի վարդապետ, ԺԳԺԴ դդ. - (1307 թ.) 137
– երէց, 1307 թ., Ճառընտ. - 139
– քհյ., թուղթ տուող, 1308 թ., Մեկ. 141
– քհյ., գրիչ, 1308 թ., օրինակ. է, Մեկ. 141
– քհյ., ստացող և նուիրող 1308 թ., Մեկ.
- 141, 142
– (Յովան) հարազատ Յովսիան գրչի,
1308 թ., Աւ. - 145
– որդի Թումայ քհյ., ստացողի, 1308 թ.,
Աւ. - 146
– որդի Ապուղամրի Շիրակի իշխանի,
1308 թ., Աւ. - 148
– հայր, ուսուցիչ Գրիգոր գրչի, 1308 թ.,
Շարակ. - 151
– գրիչ, Մինայի որդի, օրինակ. է, (1308 թ.) Հին Կտակ. - 152,
153, (1310 թ.) Պատմ. 180,
181, 182, (1312 թ.) 229, 230
– քհյ., 1308 թ. Սաղմոս. (1391 թ.) - 155
– առաջնորդ Լիմ անապատի - (13091315 թթ.) 159, 171, 176, 382
– քհյ., գրիչ,Հայրապետ գրչի հետ 1309
թ., օրինակ. է, Աւ. - 164
– եղբայր Յակոբ Մեծպարոնեց կազմողի
– (1309 թ.) Աւ. - 165, (1311 թ.)
Յայսմ. - 207, (1313 թ.) Մանրուս. - 245
– գրիչ, 1309 թ., օրինակ. է, Ոսկեփ. 168

– Հոյրատես, եղբայր Սարկաւագ գրչի,
1310 թ., Աւ. - 170
– գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է, Պատմ. 175
– քհյ., Մղաջրու, 1310 թ., Գանձ. - 179
– հայր Ստեփաննոս քհյ., ստացողի,
1310 թ., Հայր Մաշտ. - 184
– եղբայր Վարդան ստացողի, 1311 թ.,
Կաթող. Թղթ. - 196
– արքեպիս. Տարսոնի, մասնակից
1311 թ. Սսի սինհոդոսի, Մայր
Մաշտ. - 197
– աբղյ. ստացող, 1311 թ., Ճառք. - 198,
199
– Կարմրավանեցի քեռի Կոսդտանդին
ստացողի, 1311 թ., Յայսմ. 206
– եղբայր Յակոբ Մեծպարոնեցու, 1311
թ., Յասմ. - 206
– գրիչ, 1311 թ. օրինակ. է, Մասունք
Նոր կտ. - 208
– րաբունապետ Կիրեոն գրչի, 1311 թ.,
Ժողով. - 209, Մատենագ. 209
– եղբայր Ներսէս գրչի, 1312 թ., Շարակ.
- 224
– կրօն., թղթի գնման օժանդակող,
1312 թ., Ճաշոց - 220
– սպասաւոր Սբ ուխտի Նշխարաց,
1312 թ., Աւ. - 223
– գրիչ, գլխագրերի, 1312 թ., Աւ. - 223
– եպիս. Արքայակաղնոյն գին տուող ձեռագ., 1312 թ., Մանրուս. - 225
– (Յովանէս) գրիչ, 1312 թ., օրինակ. է,
Գործք - 229
– Մեծ, Անիի առաջնորդ, 1313 թ., Աւ. 235
– (Յոհաննէս) որդի Կոստանդեայ գրիչ,
1313 թ., օրինակ. է, Աւ. - 236
– վրդ. Մեծոփավանքի, 1313 թ., Աւ. 239
– քհյ., ստացող, 1313 թ., Մաշտ. - 239,
240
– (Յոհաննէս) ստացող, 1313 թ.,
Մանրուս. - 244, 245
– ստացող 1313 թ., Շարակ. - 246
– գրիչ, Գրիգոր, Կոստանդեա գրիչների
հետ, 1313 թ., օրինակ. է, Ճառք.
- 248
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– եղբայր անապատի, 1313 թ., Ճառք. 248
– ազգական Մխիթար աբղյ., 1314 թ.
Գործք. առաք. - 259
– Տարօնցի ծաղկող, կազմող, 1314 թ.,
Ճաշոց - 262
– փեսայ Մարտիրոս ստացողի, 1314 թ.,
Աւ. - 264
– գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է, Մասունք
Հին Կտակ. - 271
– միաբան Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
– Կապընցի միաբան Թիւրքթի ուխտի,
1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– ածպան Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
– փակակալ Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 273
– Արևելցի, նոր փակակալ Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ., Գիրք Անդր. - 273
– եպիս. առաջնորդ Անարզաբայի,
1314 թ., Պատարագ. - 273
– գրիչ, 1314 թ. օրինակ. է, Մաշտ.-277
– եպիս. Տարօնի, 1315 թ., Թղթ. Ընդհ. 283
– (Յովհաննէս) վրդ. ստացող, 1315 թ.
Հաւաք. գրոց պատմ. - 284
– միաբան Արտազի Սբ Թադէի ուխտի,
1314 թ., Մեկ. - 294
– գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է, Թղթք. Պօղ.
- 289, 290
– մաճկալ Արտազի Սբ Թադէի ուխտի,
1315 թ., Մեկ. - 294
– րաբունապետ Արտազի Սբ Թադէի
ուխտի, 1315 թ., Մեկ. - 294
– գրիչ, 1316 թ., օրինակ. է, Աւ. - 298,
299
– պարոն, ստացող 1316 թ., Աւ. - 301
– քհյ., ազգակից Առաքել գրչի, 1316 թ.,
Աւ. - 302
– ծաղկող, 1316 թ., Աւ. - 303
– քհյ., Գալու ուխտի առաջնորդ ստացող, 1316 թ., Շարակ. - 307
– հայր Կոստանդին քհյ., ստացողի,
1316 թ., Կոչմ. Ընծ. - 309
– երէց, 1316 թ. գնում է Աւ. (՛հետ) 316

– հայրապետ, 1316 թ., Աւ. - 346
– սրկ., գրիչ, ստացող, Կիրակոս րաբունու հետ, 1317 թ., օրինակ. է,
Աստ. - 322
– գրիչ, 1317 թ., օրինակ. է, Մասունք
Աստ. - 329, 330
– քհյ., մականուն Պզտիկ երէց,
1317 թ., Մեկ. - 333
– վարդապետ Վարդան գրչի և
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 334
– ստացող, 1317 թ., Աստ. - 335
– (Յոհաննէս)եղբայր Յովհաննէս
ստացողի, 1317 թ., Աստ. 335
– քհյ., ձեռագրի օրինակ տուող,
1317 թ., Աստ. - 335
– քեռորդի Յովհաննէս ստացողի,
1317 թ., Աստ. 336
– հանգուցեալ եղբայր Շահանդուխտի,
1317 թ., Աւ. - 337
– գրիչ, 1317 թ., օրինակ. է, Մեկ. – 338,
339
– քհյ. ընկեր Աստուածատուր գրչի,
1317 թ., Աւ. - 339
– հայր Աստուածատուր գրչի, 1317 թ.,
Աւ. - 339
– (Յոհանէս) գրիչ, և ստացող, 1318 թ.,
Աւ. - 344, 345
– ուսուցիչ, վարժապետ ստացող,
1318 թ., Մատենագր. - 345
– եղբայր Վարդապետ քհյ., ստացող,
1318 թ., Աւ. - 347
– Պարոնտիրանց վրդ. ստացող,
1318 թ., Աւ. - 349
– որդի Ազիզբէկի և Վախախի ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 354
– քհյ., քեռի Եփրեմ գրչի, 1318 թ.,
Ժողով. - 359
– գրիչ, 1318 թ., օրինակ. է, Սահմ.
Իմաստ. - 362, 363
– հայր Սիմէոն աբղյ., ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 363, 364
– (Յոհանէս) միաբան Սբ Ստեփաննոս
Նախավկայի, 1318 թ., Ճաշոց 364
– (Յովանէս) միաբան Սբ Ստեփաննոս
Նախավկայի, 1318 թ., Ճաշոց 364
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– (Յովհան) միաբան Սբ Ստեփաննոս
Նախավկայի, 1318 թ., Ճաշոց 364
– սրկ., որդի Տիրացու երէցի ստացողի,
1318 թ., Աւ. (յետ.) - 370
– քհյ., որդի Սարգսի, 1318 թ., գնող, Աւ.
(յետ.) - 370
– որդի Սաթութի, զոքանչի՝ Յովաննէս
քհյ., 1318 թ., գնողի, Աւ. (յետ.)
- 370
– քհյ., հայր Տիրացու երէցի ստացողի,
1318 թ., Աւ. (յետ.) - 371
– հայր Մխիթար քհյ., 1318 թ., գնողի,
Աւ. - 372
– հայր Ստեփանոս Մոկացի վերադիտողի, 1319 թ., Ճաշոց - 375
– գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Աւ. - 376,
377
– գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Աւ. - 379,
380
– սրկ., որդի Շամամի, 1319 թ., Աւ. 380
– (Յոհանէս) քհյ., ստացող, 1319 թ., Աւ.
(յետ.) - 381
– քհյ., որդի Յովանէս ստացողի,
1319 թ., Աւ. (յետ.) - 381
– քհյ., ստացող, 1319 թ., Մատենագր. 386
– հոգեւոր եղբայր Պօղոսի ստացողի,
1319 թ., Աւ. - 387
– կազմող, 1319 թ., Աւ. - 387
– կոկող թղթի, 1319 թ., Աւ. - 387
– (Յովհաննէս) գրիչ, ստացողի,
1319 թ., Աստ. - 393, 394
– (Յովանէս) երէց, հայր Յոհանէս գրչի և
ստացողի, 1319 թ., Աստ. - 395
– եղբայր Մաթէոս գրչի, 1319 թ. Երկասիր. - 396
– քհյ., 1319 թ. Տօմար - 397
– կրօն. քհյ., եղբայր Աստուածատուր
գրչի և ծաղկողի, 1320 թ., Աւ. 399
– երէց, եղբայր Աստուածատուր գրչի և
ծաղկողի, 1320 թ., Աւ. - 399
– գրիչ, 1320 թ., օրինակ. է, Ճաշոց - 400
– 1320 թ. նորոգող, կազմող Աւ. - 401
– հայր Մաթէոս քհյ., 1320 թ., Աւ. - 401

– միաբան Ստեփ. Ուլնեցու վկայարանի,
1320 թ., Թղթք. Պօղ. - 403
– կրօն., հոգևոր եղբայր Ստեփանոս Սեբաստացի եպիս. ստացողի,
1320 թ., Աւ. - 408
– արքեպիս., Տաթեւոյ, ձեռագրի նիւթ
տուող, 1321 թ., Մաշտ. - 422
– գրիչ, 1321 թ., օրինակ. է, Աւ. – 425
– Կրակցի քեռի Ներսէս աբղյ., գրչի և
ստացողի, միաբան Կարմրիկ
անապատի, 1321 թ., Աւ. - 433
– րաբունի գործակից Մխիթ. Սասնեցի
գրչի և հեղին. - (1321 թ.) Գրութիւնք. 436 Բանք աստ. 437,
438
– կազմող, 1321 թ., Աւ. - 440
– հայր Տիրանուն քհյ., ստացողի,
1322 թ., Աւ. (յետ.) - 442
– հանգուցեալ որդի Տիրանուն քհյ.,
ստացողի, 1322 թ., Աւ. - 443
– գրիչ, 1322 թ., օրինակ. է, Ժողով. 444
– գրիչ, 1322 թ., օրինակ. է, Շարակ. 445
– Սկևռացի ուսուցիչ Ստեփանոս գրչի և
ստացողի, 1322 թ., Քարոզ. - 446
– միաբան Կարմրիկ անապատի,
1322 թ., Քարոզ. - 446
– (Յոհանէս) քհյ., հայր Ստեփաննոս
գրչի և ստացողի, 1322 թ.,
Քարոզ. - 446
– սպասաւ. Սբ Աստուածածնի, 1322 թ.,
Ճառընտ. - 451
– որդի Յովասափ քհյ., 1322 թ. Ճատընտ. - 452
– ստացող, 1323 թ., Լուծմ. - 461, 462
– նորընծայ քհյ., կոկող թղթի, 1323 թ.,
Լուծմ. - 462
– քհյ., հայր Պօղոս աբղյ., ստացողի,
1323 թ., Ժողով. - 463
– աբղյ., ստացող, 1323 թ., Աւ. - 465,
466
– հոգևոր եղբայր Դաւիթ Բջնեցու,
1323 թ., Ագթ. - 467
– մականուն Արջուկ օրինակ տուող,
1323 թ., Մասունք Աստ. - 470
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– վրդ. օրինակ տուող, 1305 թ. Մարգ. 87
– ստացող, 1306 թ., Աւ.- 103
– գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է, Աւ. - 266
– գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Աւ. - 378,
379
– եղբայր Պաւղոս ստացողի, 1319 թ.,
Աւ. - 387
– օրինակ տուող, 1325 թ., Գիրք երկոյտ. մարգ. - 492
– վրդ. Սարգիս գրչի և ստացողի,
1325 թ., Գիրք երկոյտ. մարգ. 492
– ստացող, 1325 թ., Մեկ. (յետ.) - 498
Յովսիան
– ծաղկող, կազմող, 1303 թ., Աւ. - 55
– գրիչ, ծաղկող, կազմող - (1305 թ.) Աւ.
- 143, 145,146, (1316 թ.) Աւ. –
300, 301
Յորդանան
– գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 91
– մասնակից ձեռագիր ստանալուն,
1308 թ., Մեկ. - 141
Յունան, ազգական Ըռստակէս
ստացողի, 1304 թ., Աւ. - 85
Յուսէփ
– կրօն., 1304 թ., Մեկ. - 84
– քհյ., եղբայր Վարդանի 1306 թ.
ստացողի, Աւ. (յետ.) - 116
– հայր Աբրահամ գրչի, 1315 թ., Մասունք Աստ. - 282
– յիշւում է 1322 թ., Աւ. - 455
– գրիչ, 1324 թ., օրինակ. է, Աւ. - 477,
478
Յուսիկ
– ստացող, 1306 թ., Աւ. - 104
– որդի Աւագ գրչի, 1310 թ., Աւ. - 184,
185
– որդի Սահակ ստացողի, 1315 թ., Աւ. 286

– հարազատ Ստեփանոս արքեպիս.,
առաջնորդի Ս. Անդրիասանցի,
ստացող, 1324 թ., Մասունք
Աստ. - 470, 471
– յիշւում է 1323 թ., Ժողով. - 472
– կրօն., ստացող, 1323 թ., Գրիգոր Նարեկացի - 473
– սրկ., ստացող, 1323 թ., Շարակ. - 475
– երէց, վկայ, 1323 թ. նուիրատ. Սբ
Գրիգոր վանքի, Աւ. - 476
– գրիչ, 1324 թ., օրինակ. է, Աւ. - 478
– քհյ., սրբագրիչ, 1324 թ., Աւ. - 482
– կրօն., եղբայր Մկրտիչ կրօն., գրչի,
1324 թ., Գրիգոր Նարեկացի 487
– եղբայրակից քհյ., Մելքիսեդեկ գրչի,
1324 թ., Աւ. - 489
– տանուտէր գաւառի, 1324 թ., Աւ. 489
– (Յոհանէս) գրիչ, 1325 թ., օրինակ. է,
Աւ. - 499
– եղբայր Մխիթար ստացողի, 1325 թ.,
Աւ. - 501
– գրակազմ, ստացող, 1325 թ.,
Մանրուս. - 500, 501
– սրկ., կազմող, 1325 թ., Մեկ. - 506
– եղբայր Անտոն կրօն., ճգնաւորի,
1325 թ., Աւ. - 509
– գրիչ, Եւսեբեր գրչի հետ, 1325 թ.,
օրինակ. է, Աւ. - 513
– Որոտնեցի, Կախիկ, հեղինակ (13151386 թթ.) - ծնթ.՝ 40
– կթղք., ԺԵ, ԺԷ դդ.- ծնթ.՝ 198
Յոհնա, եղբայր Ղուկաս ստացողի,
1302 թ., Աւ. - 28
Յովասափ
– եղբայր Շախիկի, 1308 թ. ստացողի,
Աւ. - 141
– քհյ., Մաղրջու, 1310 թ., Գանձ. - 179
– հարազատ Պետրոսի առաջնորդի Վարագա վանքի, 1318 թ., Թղթք.
Պօղ. - 341
– ստացող 1322 թ., Ճառընտ. - 451, 452
Յովսէփ
– քհյ., գրիչ, 1304 թ., օրինակ. է, Աւ. 68, 69, 70

Ն
Նագի՞նչ, 1318 թ., Աւ. - 347
Նազարեթ, հարազատ Թոմա գրչի,
1315 թ., Աւ. - 288
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Նազիկ, հորաքոյր Թոմա գրչի, 1315 թ.,
Աւ. - 288
Նազխաթուն
– դուստր Ղազար գրչի, 1302 թ., Յայսմ.
- 29
– մայր Մխիթար կրօն., ստացողի,
1307 թ. Կոչմ. Ընծ - 118
– կին Շահապէս պարոնի ստացողի,
1316 թ., Յայսմ. - 313
Նաթել
– տիկին Սմբատ պարոնի, 1304 թ., Աւ. 72
– հորաքոյր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. 289
Նախաթուն, մայր Հայրապետ ստացողի,
1302 թ., Աւ. - 27
Նանա, կին Լիպարիտ Օրբէլեան իշխանի, 1302 թ., Մեկ. - 26
Նանկ, հայր Ստեփաննոս Սութլանշահ
գրչի 1311 թ., Աւ. (յետ.) - 195
Նասապխաթուն, քոյր Ջալիլայի
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 329
Նասխաթուն, քրոջդուստր Սիմէոն
ստացողի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
Նասրատն, գին տուող ձեռագրի,
1305 թ., Ճառընտ. - 96
Նարկիզ, մայր պարոն Ամիր Սարգսի,
1321 թ., Աւ. - 427
Ներսէս
– Ա Մեծ կթղ. (353-373 թթ.)- 281, 491
– Գ Շնորհալի կթղ. (1166 -1173 թթ.) 25, 31, 32, 93, 248, 278
– Լամբրոնացի հեղինակ (1198 թ.) - 9,
19, 41, 47, 51, 91, 109, 197,
248, 293 (շփոթ.) 339, 505
– Մշեցի րաբունասպետ,Գլաձորի
(1284 թ.) - 21, 360
– սրկ., Փերուժի վանքի, 1301 թ. Գործք.
- 14
– գրիչ, 1301 թ. յիշտկ., Աւ. (յետ.) - 15
– առաջնորդ Եկեղեաց գաւառի և Երզնկայի առաջնորդ - (1302 1304 թթ.) 27, 44, 73, 75
– քհյ., ստացող, 1302 թ. Յասմ. - 29, 31
– եպիս. առաջնորդ Սեբաստիա քաղաքի
1302 թ., Յայսմ. - 31

– վկա ձեռագրի, 1302 թ. նուիրատ., Աւ.
(Պատառ.) - 34
– Տմունդ, գրիչ, օրինկ. է - (1302 թ.) 35,
36, (1304 թ.) 83, 84
– օգնող Ներսէս Տմունդ գրչին օրինակ.
է, 1302 թ., Աւ. - 35, 36
– գրիչ, 1304 թ., օրինակ. է, Մաշտ. - 61
– գրիչ, 1304 թ., օրինակ. է, Աւ. - 62
– զաւակ Ըռստակէս ստացողի, 1304 թ.,
Աւ. - 85
– միաբան Կաֆայի Սբ Երրորդութ. ուխտի (1305-1317 թթ.)- 95, 138
– աթոռակից հայրապետ Աղթամարի
(1304 - 1319 թթ.) - 77, 117,
126, 218, 221, 226, 238, 298,
375
– գրիչ, 1307 թ., օրինակ. է, Աւ. - 136,
137
– որդի Վասիլ ստացողի, 1308 թ.,
Շարակ. - 151
– առաջնորդ Այրարատեան նահանգի,
1310 թ., Աւ. - 170
– քհյ., Մրջուցի, ստացող, 1310 թ.,
Գանձ. - 177, 178
– քհյ., ստացող, 1312 թ., Աւ. - 222
– գրիչ, 1312 թ., օրինակ. է, Շարակ. 224
– Կլայցի գրիչ, 1313 թ., օրինակ. է, Աւ. 243
– (Ներսեսուկ) գրիչ, 1314 թ., օրինակ.
է, Մաշտ. - 269
– միաբան Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
– որդի Աւետիս քհյ., ստացողի, 1316 թ.,
Աւ. - 299
– յիշւում է 1316 թ., Ժողով. - 316
– Գնոց վաճառական ստացող, 1317 թ.,
Մեկ. - 325, 326, 327
– բեմբական, 1317 թ., Մեկ. - 333
– միջնորդ ձեռագրի գնման, 1317 թ.,
Մեկ. - 334
– քհյ., 1318 թ., օրինակ. է, Աւ. - 350,
355, 356
– գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Ժողով. 381
– սրկ. աշակերտ Վարդան գրչի,
1319 թ., Մաշտ. - 392
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– սպասաւոր բանի, 1320 թ., Գիրք Պիտ.
- 398
– քհյ., հորեղբայր Ստեփանոսի եպիս.
Սեբաստացու ստացողի,
1320 թ., Աւ. - 408
– գրիչ, եղբորորդի Վարդան ստացողի,
1321 թ., օրինակ. է, Գիրք Պիտ.
- 413
– քհյ., ստացող, 1321 թ., Աւ. - 425
– Կրակցի, որդի Աւտարշահի, գրիչ և
ստացող, 1321 թ., Աւ. - 433
– քհյ., ստացող, 1322 թ., Աւ. - 444
– քհյ., օրինակ տուող, 1322 թ., Շարակ.
- 445
– նահատակեալ եղբայր Ստեփանոս
գրչի և ստացողի, 1322 թ.,
Քարոզ. - 446
– միաբան Կարմրիկ անապատի,
1322 թ., Քարոզ. - 446
– դպիր, գրիչ, 1323 թ., օրինակ. է,
Ճաշոց - 459
– Կլնցի, կրօն. 1323 թ., Լուծմ. - 463
– հոգևոր եղբայր Դաւիթ Բջնեցի գրչի,
1323 թ., Ագթ. - 467, 468
– խաչակրօն քհյ., ստացող, 1324 թ.,
Մանրուս. - 481
– քհյ., քեռորդի Վարդան գրչի, 1324 թ.,
Աւ. - 482
– եղբայր Մելքիսեդեկ քհյ., գրչի,
1324 թ., Աւ. - 489, 490
– գրագիր, գրիչ, 1325 թ., օրինակ. է, Աւ.
- 501
– քհյ., քեռի Աստուածատուր գրչի,
1325 թ., Աւ. - 510
Նէքնէք, պարոն, ստացող 1307 թ., Աւ 119, 120
Նիկէդիմոս (Նիկոդիմոս), հայր Վարդապետ քհյ., ստացողի, 1318 թ.,
Աւ. - 347, 348
Նիկաւլ, գրիչ, 1323 թ. օրինակ. է, Լուծմ.
- 461, 462
Նիկօլայոս
– գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է, Պատարագ.
- 273
– (Նիկողայոս), 1319 թ., Մաշտ. - 393
Նկար, թուղթ տուող, 1317 թ., Ճաշոց 332

Նորշահ, 1314 թ. ստացող Աւ. (յետ.). 267
Նորտիկին
– դուստր Ստեփանոս քհյ., 1304 թ. Եպի.
Կիպր. - 68
– կին Մելքեսեդեկ գրչի, 1324 թ., Աւ. 489
Նրջիսգուլակ, զոքանչ Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 347
Նուարտ, որդի Լիպարիտ պարոնի
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 349
Նուշահ, քոյր Տիրանուն գրչի, 1309 թ.,
Աւ. - 162
Նուշկա(Նուշիկ), կին Աւետիս
ստացողի, 1316 թ., Աւ. - 299
Նուսթի, հոգևոր ծնող Սարկաւագ գրչի,
1317 թ. Ոսկեփ. - 318
Շ
Շախպետ, հայր Կարապետ քհյ.,
ստացողի, 1301 թ. Մասունք.
Կտ. - 18
Շախիկ, քհյ., ստացող, 1308 թ., Աւ. 145, 146
Շահ
– (Շահին), զարմիկ Ներսէս ստացողի,
1310 թ., Գանձ. - 179
– հայր Քահանա ստացողի, 1313 թ.,
Շարակ. - 245
– հայր Սարգիս ստացողի, 1315 թ., Աւ. 296
– միայնակեց, 1318 թ., Աւ. - 345
– նորընծա մանուկ եկեղեցւոյ, 1318 թ.,
Ճաշոց - 365
– հանգուցեալ հայր Յովանէս սրկ.,
ստացողի, 1323 թ., Շարակ. 475
Շահապ, հայր Դանիէլ գրչի - (1306 թ.)
Մեկ. 101, (1307 թ.) Կոչմ. ընծ
118, (1312 թ.) Ճաշոց 218, 221,
(1316 թ.) Յայսմ. - 313
Շահանդուխտ
– քոյր Կոստանդին քհյ., ստացողի,
1307 թ., Յայտն. - 128
– դուստր Զապլուն իշխանուհու,
1309 թ., Աւ. - 163, 164
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– մայր Գրիգոր գրչի, 1316 թ., Շարակ. 307
– կին Կոստանդին Դաւթեցու ստացողի,
1317 թ., Աւ. - 337
– կին Բարսեղ Իրիցորդու, 1323 թ.
նորոգողի և ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 474
Շահեկ, քհյ., ստացող, 1314 թ., Աւ. 265
Շահեր, տանուտէր, 1322 թ. ստացող
Աւ. (յետ.) - 455
Շահինշահ
– գրիչ, 1304 թ. Կարապետի և Սարգսի
հետ, օրինակ. է, Առ որս - 74
– հայր Ներսէս կրօն., ստացողի,
1312 թ., Աւ. - 222
– (Շահնշահ) աթաբակ Շիրակի (1308 թ.) 105, (1313 թ.) 235,
236
– տէր Արարատեան նահանգի, 1318 թ.,
Աւ. - 352
– եղբայր Տիրանուն քհյ., ստացողի,
1322 թ., Աւ. - 443
Շահնշահ, պարոն հարազատ Ստեփանոս եպիս. Սեբաստացու
ստացողի, 1320 թ., Աւ. - 408
Շահիշահ, Օրբելեան - 252
Շահրաբան, կին Բայինդուր Գաւրեցու
ստացողի, 1313 թ. (յետ.) - 303
Շաճապադին, որդի Նէքնէք ստացողի,
1307 թ., Աւ. - 119
Շամամ
– մայր Խաչատուր գրչի, 1312 թ.,
Շարակ. - 228
– մայր Յովանէս սրկ., 1319 թ., Աւ. 380
Շաշու, զաւակ Պաւղոս քհյ., ստացողի,
1310 թ., Աւ. - 178
Շար
– մայր Թաւտարէ ստացողի, 1307 թ.,
Աւ. - 127
– մայր Վարադան ստացողի, 1311 թ.,
Կաթող. Թղթ. - 196
Շաքար
– յիշւում է 1304 թ., Աւ. - 81

– հաւատաւոր, կոկող թղթի, 1321 թ.,
Աւ. - 431, 432
Շարաֆ, քոյր Աւագ ստացողի, 1310 թ.
Եղիշ. Պատմ. - 175
Շէկ, նորընծա մանուկ եկեղեցւոյ,
1318 թ., Ճաշոց - 365
Շէբանշահ, 1317 թ., Մեկ. - 327
Շիրինշահ, հայր Ներսէս միայնակեցի,
1317 թ., Մեկ. - 325
Շիրկան (Շերկան), հայր Յովսիան գրչի
ծաղկողի, կազմողի - (1308 թ.)
Աւ. - 145, (1316 թ.) Աւ. - 201
Շմաւոն
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– քհյ. հոգևոր եղբայր Մխիթար գնողի,
1318 թ., Աւ. (յետ.) - 372
Շնաւրտիկին, մայր Յովանէսի, 1308 թ.,
Աւ. - 150
Շնաւխվոր (Շնաւխորտիկին), քոյր Յոսիան գրչի ծաղկողի, կազմողի,
1308 թ., Աւ. - 145, 146
Շնահաւոր, սպասաւոր Արտազի Սբ Թադէի վանքի, 1315 թ., Մեկ. - 294
Շնավորտիկին, քոյր Յովաննէս գնողի,
1318 թ., Աւ. - 370
Շնովհորտիկին, մայր Պարոնշահի,
1315 թ., Աւ. - 285
Շնորշահ, եղբայր Յակոբ պարոնի,
1322 թ. ստացողի, նուիրողի.,
Աւ. - 454
Շնոֆոր
– իշխան ստացող, 1305 թ., Աւ.- 90, 91
– որդի Ֆռանգ շինողի Արճէշի Սբ Աստուածածնա եկեղեցու, 1309 թ.,
Աւ. - 160
– քոյր Տիրանուն գրչի, 1309 թ., Աւ. 162
– (Շնոհուոր) մայր Պաւղոս քհյ., ստացողի, 1310 թ., Աւ. - 178
– (Շնորհխոր) օգնող Ծեր գրչին,
1311 թ., Աւ. - 212
– մայր Ստեփանոս Կրակցի եպիս. Տարսոնի ստացողի, 1316 թ., Աւ. 306
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– քոյր Վարդան ստացողի, 1321 թ.,
Գիրք Պիտ. - 413
– (Շնոհֆոր) մայր Ներսէս Կրակցի
աբղյ., ստացողի, 1321 թ., Աւ. 433
– հորեղբայր Յակոբ պարոնի, 1322 թ.
ստացողի, և նուիրողի Աւ. - 454
– կին Խաչհանթէսի եղբոր Տէրտէր քհյ.,
ստացողի, 1323 թ., Ճաշոց - 460
Շնորֆորտիկին
– (Շնաֆորտիկին) մայր Պարոնի,
1308 թ. նորոգողի Աւ. (յետ.) 149
– մայր Սարգիս գրչի, 1314 թ. Գործք
առաք. - 259
– հարս Սիմէոն ստացողի, 1318 թ.,
Ճաշոց - 364
Շոթռիկ, 1304 թ., Աւ. - 72
Շող, մայր Ստեփաննոս քհյ., 1310 թ.
Հայր Մաշտ. - 184
Շողկան, 1308 թ., գնող, Աւ. (յետ.) - 147
Շրունշահ
– (Շրվանշահ), եղբայր Շահնշահ աթապակի, 1308 թ., Աւ. - 150
– ավազանի որդի Թոմա գրչի, 1315 թ.,
Աւ. - 288
Շուշան, մայր Մելքիսեդեկ քհյ., գրչի,
1324 թ., Աւ. - 489
Շուտիկ, հայր Աղուտի, 1320 թ. նորոգողի Աւ. (յետ.) - 401

Ոսկան, գրիչ, 1304 թ., օրինակ. է, Աւ. 71
Ոսկեկան, քույր Վարդ ստացողի
1313 թ. Աւ. - 247
Ոսկեցաւղ, մորաքոյր Վարդան
ստացողի, 1311 թ., Կաթող.
Թղթ. - 196
Ոսկէհատ, մայր Վահան գրչի ստացողի,
- (1316 թ.) Յասմ. 304,
(1321 թ.) 428, 429
Ոսկետիկին, մայր Հեթում քհյ., 1317 թ.,
Մեկ. - 327
Ոսկի, մայր Ստեփանոսի Մոկսի վերադիտողի, 1319 թ., Ճաշոց - 375
Ոստինէ, զաւակ Վարադապետ քհյ.,
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 347
Ովանէս, միաբան եկեղեցւոյ, 1303 թ.,
Աւ. - 53
Ովասափ, քեռի Վարադապետ քհյ.,
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 347
Որպէլ (Օրպէլ), իշխան - 443
Ուլու, կին Պարոնի նորոգողի, 1308 թ.,
Աւ. (յետ.) - 149
Ումեկ
– որդի Անդրէ պարոնի ձեռագրի թուղթ
տուողի, 1303 թ., Աւ. - 54
– որդի Աստուածատուրի և Էլթանի,
1318 թ., Աւ. - 348
Ուքոս, 1304 թ., Աւ. - 72
Ուշին, փեսա Ստեփանոս գրչի և
ստացողի, 1322 թ., Քարոզ. 446
Ուռուզքան, 1315 թ., Աւ. - 286
Ուսիփ (Ուսէփիք) վրդ, 1325 թ. նորոգող
Աւ. (յետ.) - 514
Ուսլու, որդի Տէրտէր քհյ., ստացողի,
1323 թ., Ճաշոց - 460

Ո
Ոհաննէս, Ովաննէս, Ովհանէս
– երէց, 1301 թ., օրինակ. է, Ճառընտ. 16
– եղբայր Կարապետ քհյ., ստացողի,
1301 թ. Մասունք. Նոր կտ. - 18
– միաբան ուխտի, 1303 թ., Աւ. - 53
– (Յովհաննէս), եղբայր Սարգիս գրչի և
ստացողի, 1304 թ., Աւ. - 83, 84
– կազմող, 1305 թ., Ժողով. - 94
– կրօն., Արջրոյ վանքի, 1317 թ., Աւ. 328
– ընկեր Յովաննէս քհյ., 1318 թ., Աւ. 359
– գրիչ, 1324 թ., օրինակ. է, Աւ. - 479

Չ
Չէսար, (Չայսար) (1307 - 1310 թթ.)
134, 171
Չորկցի, ընտիր օրինակ, 1321 թ., Աւ. 433
Չորտուանէլ, ըռայիս, 1304 թ., Աւ. - 77
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Չօպան (Չաւպան Բայաթուր), արբանեակ Բուսաիտ խանի - (13191321 թթ.) 377, 395, 401, 402,
422
– (Չոպան), եղբայր Տիրանուն քհյ.,
ստացողի, 1322 թ., Աւ. - 443

– որդի Գրիգոր Խոցէնի նորոգող
1308 թ. Աւ. (յետ.) - 149
Պարոնիկ
– եղբայր Խաչատուր աբղյ., 1301 թ.,
Աւ.- 6
– գործաւոր Փերուժի վանքի, 1301 թ.
Գործք - 14
Պարոնլոյս
– (Պարոնլուս)եղբայր Սերոբ գրչի,
1302 թ., Աւ. - 36
– հայր Միրմին, 1317 թ., Ոսկեփոր. - 319
Պարոնշահ
– եղբայր Ստեփանոս քհյ., ստացողի,
1307 թ., Աւ. - 124
– հանգուցեալ, 1310 թ., Աւ. - 186
– եղբայր Թովմա ստացողի, 1313 թ.,
Ճաշոց - 238
– որդի Շնորվհորտիկնա՝ սպասաւորի
գրչի, 1315 թ., Աւ. - 285
– ազգակական Թովմա գրչի, 1315 թ.,
Աւ. - 288
Պարոնվարդ, զաւակ Յովանէսի,
1308 թ., Աւ. - 150
Պաւղոս, Պօղոս
– կրօն., միաբան Արճէշի Ձորոյ վանքի,
1306 թ., Մեկ. - 110
– հայր Մկրտիչ գրչի, 1307 թ., Աւ. - 121
– վրդ. Կիլիկեցի, գրիչ, - (1307 թ.) Աւ.
134, Աւ. 135, 136, (1313 թ.) Աւ.
232, (1314 թ.) Աւ. յիշ. 251,
252, (1319 թ.) Աւ. 377
– հայր Բագնայրի Սբ Աստուածածնի,
1308 թ., Աւ. - 149
– գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է, Աւ. - 170,
171, 172
– քհյ., ստացող, 1310 թ., Աւ. - 178
– վրդ, գրիչ, 1311 թ., օրինակ. է, Ժողով.
- 192, 193
– յիշւում է 1311 թ., Շարակ. - 208
– յիշւում է 1312 թ., Մասունք Աստ. - 226
– օգնող գրչի, 1313 թ., Մեկ. - 234
– հայր Մխիթար Երզնկացի գրչի,
1314 թ., Պատճ. Սահմ. գրոց 256
– տետեսական աշխատող Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ., Գիրք Անդր. - 272

Պ
Պակէ, պարոն հայր Ստեփանոս Կրակցի
արքեպիս. Տարօնի, ստացողի,
1316 թ., Աւ. - 306
Պահր, մեծ մայր Կոստանդին եպիս. Պեհեսացի ստացողի, - (1314 թ.)
Մաշտ. 268, Մասունք Հին կտ.
270
Պաղտ
– պարոն հայր պարոն Թորոսի, 1303 թ.,
Սաղմ. - 49
– մարաջաղտ Հայոց (1311-1336 թթ.)
196, 389, 390, 388, (ստացող),
506
Պայրամ, որդի Գեղեցիկի, քրոջ Սիմէոն
ստացողի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
Պայրամշահ, ամուսին Աղուորին,
1318 թ., Ճաշոց - 364
Պապանվա, հայր Թամամխաթունի,
1313 թ., Աւ. - 237
Պապանուն, որդի Սիմէոն Բաբերդցի
գրչի, 1305 թ., Ճառընտ. - 96
Պապաք
– իշխան Սիւնեաց, եղբայր Էաշիի - 232
– հայր Ամիր Սարգսի հարազատի
Սիմէոն ստացողի, 1318 թ.,
Ճաշոց - 365
Պապեր, հայր Առաքել գրչի, 1323 թ.,
Ժողով. - 472
Պատրիկ
– գրչին օգնող, 1315 թ., Աւ. - 286
– քարագործ, 1316 թ., Աւ. - 301
Պատրոնիկէ, քոյր Թոմա գրչի, 1315 թ.,
Աւ. - 288
Պատուական, 1323 թ., Ժողով. - 472
Պարոն
– ստացող և նուիրող, 1308 թ., Աւ. 147, 148
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– վրդ., 1315 թ. վաճառող Աւ. - 296
– քհյ., վարդապետ Աստուածատուր
գրչի, 1317 թ., Աւ. - 339
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– եղբորորդի Սիմէոն ստացողի, 1318 թ.,
Ճաշոց - 364
– քհյ., որդի Խաչերի ստացող, 1319 թ.,
Աւ. - 386
– արքեպիս. ստացող, 1319 թ., Աւ. - 391
– յիշւում է 1320 թ., Աւ. - 399
– յիշւում է 1320 թ., Ժողով. - 411
– վրդ. գրիչ, 1321 թ. է, օրինակ. է, Աւ. 416
– եպիս. սպասաւ. Մաշկեւորի Սբ Կարապետ վանքի ստացող, 1322 թ.,
Շարակ. - 445
– միաբան Կարմրիկ վանքի, 1322
թ.Քարոզ. - 446
– աբղյ., ստացող, 1323 թ., Ժողով. 463, 464
– քեռորդի Թուխան կրօն., ստացողի,
1325 թ., Շարակ. - 502
– քհյ., 1325 թ., Շարակ. - 507
– յիշւում է 1325 թ., Աւ. (յետ.) - 514
Պարսամ
– եղբայր Դանիէլ ստացողի, 1306 թ.,
Աւ. - 107
– յիշւում է 1320 թ., Աւ. -399
– հայր Վարդան ստացողի, 1321 թ.,
Գիրք Պիտ. - 413
Պեկեր, եղբայր Վարդան ստացողի,
1315 թ., Մեկ. - 293
Պեշքէն, որդի Բուրթէլի և Վախախ իշխ.
(1321 -1349 թթ.) - 415, 457
Պետրոս
– քհյ., հոգևոր եղբայր Ղազար գրչի,
1302 թ., Յայսմ. - 31
– անօրէնների կողմից սրախողխող
եղած, 1302 թ., Թղթ. Ընդհ. - 33
– վկայ, 1302 թ. ձեռագրի նուիրատ.,
Աւ. (Պատառ.) - 34
– քհյ., կազմող, 1304 թ., Աւ. - 75
– քհյ., 1304 թ., Մեկ. - 84
– աբղյ., օրինակի տուող, 1306 թ., Աւ. 115, 116

– երէց, 1307 թ., օրինակ. է, Ժողով. 124, 125
– քհյ., ստացող, 1309 թ., Աւ. - 164
– րաբունի առաջնորդ Ուշիի վանքի,
1310 թ., Աւ. - 169, 170
– միաբան Վարագավանքի, 1310 թ.,
Պատմ. - 176
– հայր Սերոբէ գրչի, 1310 թ., Աւ. - 177
– հայր Պաւղոս քհյ., ստացողի, 1310 թ.,
Աւ. - 178
– ստացող, 1311 թ., Աւ. - 200
– (Պետրիկ) գրիչ, 1311 թ., օրինակ. է,
Աւ. - 200, 201, 202
– ստացող, 1312 թ., Մասունք Աստ. 225, 226
– քհյ., հայր Ստեփաննոս գրչի, ստացողի, Մասոունք Հին կտ. - 241
– ստացող, 1313 թ., Աւ. - 248
– սրկ., միաբան Ակների վանքի,
1315 թ., Պօղ. Թղթ. - 290
– պարոն, եղբայր Զաքարիա վրդ. Արտազի Սբ Թադէի վանքի,
1315 թ., Մեկ. - 292
– առաջնորդ Վարագա վանքի - (1317 1318 թթ.) 332, 333, 341, 342
– հայրապապ Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 347
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– եղբորորդի Սիմէոն աբղյ., ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– հորեղբորորդի Սիմէոն աբղյ.,
ստացողի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
– եղբայր Յակոբ գրչի, 1318 թ., Շարակ.
- 368
– փեսա Յովանէս քհյ., ստացողի,
1319 թ., Աւ. (յետ.) - 381
– նախասրկ., ստացող, 1319 թ., Շարակ.
- 382
– միաբան Ակների վանքի, 1319 թ.,
Մատեան Ողբ. - 384
– հոգևոր որդի Կոստանդին քհյ.,
ստացողի, 1319 թ., Յայսմ. 385
– (Պետրէ) քհյ., ստացող, 1319 թ.,
Մաշտ. Ժամագ. Պատարագ. 392, 393
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– միաբան Սաղմոսավանքի, 1320 թ., Աւ.
- 399
– Թորոս, Վարդան եղբայրների հետ,
1320 թ., նուիրող Թղթք. Պօղ.
(յետ.) - 402, 403
– միաբան Կարմրիկ վանքի, 1322 թ.,
Քարոզ. - 446
– եղբայրակից քհյ., Մելքիսեդեկ քհյ.,
գրչի, 1324 թ., Աւ. - 489
– որդի Կոստանդին քհյ., հարազատի
Գրիգոր գրչի, 1325 թ., Մեկ. 496
– կթղ., ԺԷ դ. - ծնթ.՝ 198
Պզտիկխաթուն, մայր Գրիգոր, 1321 թ.
նորոգողի և ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 441
Պիլարղոյ, 1308 թ. Սաղմոս. - 139
Պիտէուան, աշխատող Սբ Թորոս վանքի, 1323 թ., Ժողով. - 473
Պորփիւր, Բ դ., հեղինակ - (1312 թ.)
230
Պռաւշ
– իշխան Խաղբակեան, որդի Վասակի
( 1284 թ.) - 319, 320
– (Պռոշ) հարազատ Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 347
– Պուլաղու (Բուլաղու), խան (1308 թ.) 151
Պուղտա (Պաւղտա) իշխան Սյունյաց 171, 252

Ջաւհար
– յիշւում է 1303 թ., Աւ. - 55
– զաւակ Յոսիան գրչի, 1308 թ., Աւ. 146
– (Ջոհար), ամուսին Ղարիպշահ պարոնի, 1316 թ., Աւ. - 301
Ջաւրան, հայր Սարկաւագ Մոնոզոն
գրչի, 1317 թ., Մեկ. - 327
Ջշքինի եղբայր Ստեփաննոս Սուլթանշահի, 1318 թ., Աւ. (յետ.) յիշտկ.
գրչի - 195
Ջուրիկ, հորաքոյր Վարդան ստացողի,
1306 թ., Աւ. - 116
Ջուանի, Անկիլիացի, ԺԳ դ.,հեղինակ
1307 թ., Գիրք հոգ. - 137
Ռ
Ռատ, հորեղբայր Գագիկ գրչի, 1304 թ.,
Աւ. - 77
Ռէհեոէ, թագաւոր Կիպրոսի, 1316 թ.,
Սաղմ. - 308
Ըռիթա, մայր Սարգիս գրչի, 1321 թ.,
Լուծմ. - 431
Ըռզուքան, մայր Վախախ իշխանուհու,
1318 թ., Աւ. - 354
Ռստակէս, Ըռստայկէս
– Կողբացի ընտիր օրինակ, 1302 թ.,
Աւ.- 35
– միաբան ուխտի, 1303 թ., Աւ.- 53
– երէց ստացող, 1304 թ., Աւ.- 85
– գրիչ, նախագաղափարի, 1313 թ., Աւ.
- 244
– ստացող, 1313 թ., Թղթ. Ընդհ. (յետ.) 283
– գրիչ, որդի Խոցադեղի, 1315 թ.,
օրինակ. է, Մեկ. - 294
– աւագ երէց Սուլթանիա քաղաքի,
1318 թ., Ճաշոց - 371
– յիշւում է 1321 թ., Աւ. - 427
ԸՌուզ, մայր Յովանէս քհյ., ստացողի,
1319 թ., Աւ. (յետ.) - 381
ԸՌուզխաթուն, կին Ասիլի, 1308 թ., Աւ.
(յետ.) - 147
Ռուբէն, գրիչ, 1303 թ. օրինակ. է, Աւ. 50

Ջ
Ջալալ
– իշխան Սիւնեաց հայր Ստեփաննոս
Տարսաիճ իշխանի - 235, 252
Ջալիլայխաթուն ստացող, 1317 թ., Աւ.
- 328, 329
Ջանդիր հայր Շահապէս պարոնի
ստացողի, 1316 թ., Յայսմ. 313
Ջաջոռ, վրաց իշխան, ամուսին Մամախաթուն իշխանուհու, 1310 թ.,
Աւ. - 169
Ջիշան, հորեղբայր Թումա գրչի,
1310 թ., Մասունք Աստ. - 187
Ջաւխար, հարազատ Յովսիան գրչի,
1308 թ., Աւ. - 146
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Սառա, մասնակից ձեռագրի գնման,
1305 թ., Աւ. - 97
Սարանդինօս, որդի Ազիզբէկի, 1318 թ.,
Աւ. - 354
Սարգիս
– Շնորհալի, ԺԲ դ., հեղինակ- 141, 229,
230, 323, 325
– քեռի Խաչատուր աբղյ., գրչի, 1301 թ.,
Աւ. - 6
– եղբայր Յակոբ գրչի, 1301 թ., Աւ. - 8
– մասնակից, ձեռագիր գնման 1301 թ.
Յակոբ գրչի Աւ. - 9
– եղբայր Բարսեղ քհյ., Լեռնկցու միաբանի Մաշկեւորի ուխտի,
1301 թ., Մեկ. - 9
– միակեց, 1301 թ. Մասունք Նոր կտ. 18
– դպիր, Թեղենիքի, 1302 թ., Մեկ. - 22
– քհյ., պապ Ներսէսի, Եկեղեաց գաւ.
առաջնորդի, 1302 թ., Աւ. - 27
– վկա, 1302 թ. ձեռագրի նուիրատ., Աւ.
(Պատառ.) - 34
– օգնող Ներսէս Տմունդ գրչի, 1302 թ.,
Աւ. - 35
– Ֆացուլցի, օգնող ձեռագրի, 1302 թ.,
Աւ. - 36
– քհյ., գրիչ, 1303 թ., օրինակ. է, Աւ.49, 50
– քհյ., ստացող, 1303 թ., Աւ. - 49, 50
– կուսակր. քհյ., ուխտի միաբան,
1303 թ., Աւ. - 51
– միաբան ուխտի, 1303 թ., Աւ. - 53
– Գրակազմ, ստացող, 1304 թ., Աւ. - 62
– եղբայր Աստուածատուր քհյ., 1304 թ.,
Աւ. - 69
– գրիչ, Կարապետ գրչի հետ, 1304 թ.,
օրինակ. է, Առ որս - 74
– քհյ., 1304 թ., Աւ. - 76, 77
– գրիչ, ստացող, 1304 թ., Աւ. - 83, 84
– քհյ., Խաչանեցի միաբան Սբ Աստուածնի, 1304 թ., Աւ. - 83, 84
– Վարագա ուխտի առաջնորդ, ստացող,
1305 թ., Աւ. - 90, (1308 թ.),
141 (օրինակ տուող)
– գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է, Մատ. Ողբ. 92

Ս
Սագիա, որդի աթաբեկ Շահնշահի,
1313 թ., Աւ. - 236
Սաթութ, զոքանչ Յովաննէս գնողի,
1318 թ., Աւ. (յետ.) - 370
Սաթուն, ծնող Գրիգորի, 1321 թ.
նորոգողի և ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 441
Սալչուք, դուստր Կարապետ ստացողի,
1304 թ., Աւ. - 81
Սալւար, դուստր Գրիգորի, 1321 թ.
նորոգողի և ստացողի, Աւ.
(յետ.) - 441
Սահակ
– (Իսահակ) Պարթեւ կթղ. (387439 թթ.) 126, 496
– եպիս. առաջնորդ գաւառի, 1306 թ.,
Աւ. - 113
– որդի Կիրակոսի եպիս. Բաբերդի
առաջնորդ Պղնձագոյ Աւագ
անապատի - (1310 թ.) Աւ. - 185
(օրինակ տուող ), (1314 թ.) Աւ.
- 263, 264, 165 (նուիրող)
– կրօն., ստացող, 1310 թ. Մասունք. 186, 187
– գրիչ, 1312 թ., օրինակ. է, Մասունք
Աստ. - 225, 226
– եղբայր Աբրահամ գրչի, 1315 թ., Մասունք Աստ. - 282
– քհյ., ստացող, 1315 թ., Աւ. - 285, 286
– քհյ., կազմող, 1318 թ., Աւ. - 369
– որդի Պետրոսի և Թանկխաթունի,
1319 թ., Աւ. (յետ.) - 381
– կրօն., ստացող, 1321 թ., Աւ. - 416
– եպիս. Ամասացի ԺԷ դ., գրիչ, օրինակ.
է, Ճառընտ. (յետ.) - 513
Սամուէլ, Սանվիէլ,
– Անեցի, ԺԲ դ., հեղինակ, - 284
– հայր Շախիկ ստացողի, 1308 թ., Աւ. 146
– քհյ., 1304 թ., Աւ. - 79
– (Սանուէլ) հայր Սարգիս գրչի և
ստացողի, 1304 թ., Աւ. - 83, 84
– այլ օրինակ տուող, 1310 թ., Աւ. - 185
Սանոս, եղբայր Տիրանուն քհյ.,
ստացողի, 1322 թ., Աւ. - 443
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– առաջնորդ Մեծոփավանքի - (1305 1313 թթ.) 92, 123, 239,
– գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է, Աւ. - 106,
107
– ստացող, 1306 թ., Շարակ. - 110
– քհյ., 1306 թ., Աւ.- 113
– որդի Գրիգոր քհյ., (Պիծակ), գրիչ,
մանրանկ - (1307 թ.), Աւ. - 131,
(1310 թ.) Գործք 189, (1319 թ.)
Շարակ. 382 Աստ. 394,
(1320 թ.) Աւ. 408, (1321 թ.)
Մանրուսմ. 430, (1322 թ.) Շարակ. 447, (1323 թ.) Մասունք
Աստ. 470, 471, Շարակ. 475,
(1324 թ.) Շարակ. 479 (ծաղկ.),
Մանրուսմ. 481(ծաղկ.),
(1325 թ.) Շարակ. 504 (ծաղկ.),
Շարակ. 506, 507
– կրօն., հոգեւոր եղբայր Յովսիան գրչի,
1308 թ., Աւ. - 147
– Պարոնի հետ ստացող, 1308 թ., Աւ.
(յետ.) - 148
– գրիչ, նորոգման յիշտկ., 1308 թ., Աւ.
(յետ.) - 149, 150
– միաբան Վարագա ուխտի, 1310 թ. Պարզ. - 176
– առաջնորդ Երզնկայի, 1310 թ., Աւ. 177
– եղբայր Աւագ գրչի, 1310 թ., Աւ. - 185
– ընկեր Սահակ կրօն., ստացողի,
1310 թ., Մասունք. - 187
– երախտաւոր, 1311 թ., Կաթող. Թղթ. 196
– Իկոնիայի եպիս., մասնակից, 1311 թ.
Սսի սինոհոդոսի - 198
– եղբայր Կոստանդին ստացողի,
1311 թ., Յայսմ. - 206
– հայր Յակոբ ժառանգորդի, 1311 թ.,
Յայսմ. - 206
– եպիս. Խաչենցի, գրիչ, 1312 թ.,
օրինակ. է, Աւ. – 214, 215
– սպասաւոր Սբ ուխտին Նշխարաց,
1312 թ., Աւ. - 223
– քհյ., ծաղկող, 1312 թ., Աւ. - 223
– որդի Գրիգոր քհյ., գրչի, 1312 Մանրուս. - 225
– գրիչ, 1312 թ., օրինակ. է, Մաշտ. - 227

– հայր Խաչատուր գրչի, 1312 թ.,
Շարակ. - 228
– Միայնակեց, ստացող, 1312 թ.,
Շարակ. - 229
– կոկող թղթի, 1313 թ., Մեկ. - 234
– գրիչ, 1313 թ., օրինակ. է, Մաշտ. 239
– 1313 թ. Յովհանէսի, Հայրապետի և Հռիփսիմէի հետ գնող Շարակ. 246
– եղբայր անապատի, 1313 թ., Ճառք. 248
– առաջնորդ նահանգին, 1313 թ.,
Ճաշոց - 249
– րաբունի, ուսուցիչ Ստեփաննոս պատանեկի, 1314 թ., Աւ. Յիշտկ. 252, 253
– գրիչ, օրինակ. է, – (1314 թ.) Գործք
259, Ճաշոց 261
– քհյ., որդի Մարտիրոս քհյ., ստացողի,
1314 թ., Աւ. - 264
– եղբայր Կոստանդին եպիս. Պեհեսնցի
ստացողի, - (1314 թ.) Մաշտ.
268, Մասունք Հին կտ. - 270
– միաբան Թիւրքթի ուխտի, 1314 թ.,
Գիրք Անդր. - 272
– քհյ., հայր Սահակ ստացողի, 1315 թ.,
Աւ. - 286
– ներկարար, Սահակ ստացողի,
1315 թ., Աւ. - 286
– վրդ. ուսուցիչ Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ.
- 288, 289
– քեռի Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. - 288
– քհյ., միաբան Արտազի Սբ Թադէի
վանքի, 1315 թ., Մեկ. - 293
– քհյ., հորեղբայր Վարդան ստացողի,
1315 թ., Մեկ. - 293
– սպասաւոր, 1315 թ., Մեկ. - 294
– որդի Շահի ստացողի, 1315 թ., Աւ. 296
– գրիչ, 1317 թ., օրինակ. է, Ոսկեփ. 318, 319
– Սարգիս վրդ. Թեղենացի, 1318 թ., Աւ.
- 347
– հորեղբայր Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 347
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– քեռի Վարդապետ քհյ., ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 347
– փոքր Թեղենացի, 1318 թ., Աւ. - 347
– հարազատ Վարդապետ քհյ., 1318 թ.,
Աւ. - 347
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– Մարտիրոսեցի միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի, 1318 թ.,
Ճաշոց - 364
– նորընծայ մանուկ եկեղեցւոյ, 1318 թ.,
Ճաշոց - 365
– հայր Յովաննէս քհյ., 1318 թ., գնողի,
Աւ. - 370
– հայր Ստեփանոսի, վերադիտողի Մոկսի ստացողի, 1319 թ., Ճաշոց 375
– մահդասի, եղբայր Քրմանշահ սրկ.,
1319 թ., Աւ. (յետ.) - 381
– Նորագաւթեցի, միաբան Սաղմոսավանքի, 1320 թ., Աւ. - 399
– ճգնաւոր, միաբան Սաղմոսավանքի,
1320 թ., Աւ. - 400
– հանգուցեալ, 1320 թ., Աւ. (յետ.) - 401
– քհյ., գրիչ և ծաղկող, 1320 թ., Շարակ.
- 403, 404
– րաբունապետ, 1320 թ., Ժողով.
(1395 թ.) - 406
– գրիչ, Սուքիասի որդի, 1320 թ.,
օրինակ. է, Աւ. - 409, 410
– վրդ. ստացող, 1321 թ. Թովմ. Աքվի. 414
– նահանգի վերադիտող, 1321 թ., Աւ. 424
– կրօն., Վանեցի, գրիչ, 1321 թ.,
օրինակ. է, Սաղմոս. - 424
– գրիչ, որդի Ստեփաննոսի, 1321 թ.,
օրինակ. է, Լուծմ. - 430, 431
– քհյ., 1322 թ. Քարոզգ. - 446
– քհյ., սպասաւ. Սբ Աստուածածնի,
1322 թ., Ճառընտ. - 451
– քհյ., որդի Յովասափ քհյ., 1322 թ.
Ճատընտ. - 452
– քհյ., գրիչ, 1323 թ. յիշտկ., Աւ. (յետ.) 456
– առաջնորդ Եկեղեաց գաւառի, 1323 թ., Լուծմ. - 462

– եղբայր Թորոս աբղյ., ստացողի,
1323 թ., Ժողով. - 463
– ծերունի միաբան Ակների վանքի,
1323 թ., Ագթ. - 467
– գրիչ, 1323 թ., օրինակ. է, Գրիգոր
Նարեկացի - 473, 474
– փիլիսոփա հեղինակ, գրիչ, 1324 թ.,
օրինակ. է, Պատմագ. Հայ. - 485
– տանուտէր, 1324 թ., Աւ. - 490
– կրօն., գրիչ, ստացող, 1325 թ., Գիրք
երկոյտ. մարգ. - 491
– քհյ., ազատող ձեռագրի, նուիրող,
1325 թ., Իմաստ., Ժողով. (յետ.)
- 492
– եղբայր Գրիգոր գրչի - (1325 թ.) Մեկ.
496, 498
– որդի Մարտիրոսի 1325 թ., ստացողի,
Աւ. - 499
– ծաղկող, 1325 թ., Աւ. - 499, 500
– քեռի Գրիգոր գրչի, 1325 թ., Աւ. - 503
– քհյ., գրիչ, և ծաղկող, 1325 թ., Աւ. 504, 505
– եղբայր Աստուածատուր գրչի,
1325 թ., Աւ. - 509, 510
Սարկաւագ
– առաջնորդ Որդանան վանքի, 1303 թ.,
Աւ.- 49
– քհյ., ստացող, 1304 թ., Աւ. - 69, 70
– յիշւում է 1308 թ., Աւ. - 146
– գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է, Աւ. - 169,
170
– եղբայր Սահակ ստացողի, 1315 թ., Աւ.
- 286
– Մոնոզոն, գրիչ, 1317 թ., օրինակ. է,
Մեկ. - 323, 326, 327
– վարդապետ Աստուածատուր գրչի,
1317 թ., Աւ. - 339
– կրօն., միաբան Խառաբաստավանքի,
1325 թ., Գիրք երկ. մարգ. - 492
Սեբեր, Արզրումցի, գրիչ, 1324 թ.,
օրինակ. է, Վասն վաճառ. - 483
Սեդրակ, որդի Աստուածատուր քհյ.,
ստացողի, 1301 թ., Աւ.- 7
Սենուկայ, քոյր Վարդ ստացողի,
1313 թ., Աւ. - 247
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Սեպիլ, (Սպիլ) մայր Ստեփանոսի և
Ճուանի, ստացողների-(1306 թ.)
Սաղմ. – 112, (1316 թ.) Սաղմ. 308, 309
Սերոբ, Սերովբէ
– գրիչ, 1302 թ., օրինակ. է, Աւ. - 36
– փակակալ ուխտի, 1303 թ., Աւ.- 53
– (Սերոբէ) գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է,
Աւ. - 177
– կազմող, 1313 թ., Մասունք Հին կտ. 242
– (Սէրոբէ) քհյ., կազմող, 1320 թ., Աւ. 409
– կուսակ. քհյ., 1325 թ., Մեկ. - 497
Սեւիկ, հոգեւոր հայր Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 347
Սէթ
– որդի Պարոնի նորոգողի, Աւ. 1308 թ.
(յետոյ) - 149
– ստացող, 1313 թ., Շարակ. - 246
– յիշւում է 1319 թ., Ժողով. - 395
– ներկարար, վկայ, 1323 թ. նուիրատ.,
Աւ. - 476
Սէֆենդի, հայր Զաքարիա կթղի,
1306 թ., Մեկ. - 101
Սթլահայ, մայր Թումա ստացողի,
1314 թ., Աւ. - 263
Սիանոս, որդի Անդրէ պարոնի, թուղթ
տուողի, 1303 թ., Աւ. - 54
Սիթ, եղբայր Սահակ ստացողի, 1315 թ.,
Աւ. - 286
Սիմաւոն, կրօն., 1304 թ., Աւ. - 77
Սիմեւոն
– յիշւում է 1304 թ., Մեկ. - 84
– եղբայր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. - 288
– փակակալ Ակների վանքի, 1323 թ.,
Ագթ. – 467, 468
– Զեյթունցի, կթղ., ԺԶ. - ծնթ.՝ 198
Սիմէոն, Սիմէովն
– օրինակ տուող, 1301 թ., Ժողով. - 17
– քհյ., ուսուցիչ Դանիէլ Աղթամարցի
գրչի - (1303 թ.) Պատմ. 38,
(1306 թ.) Մեկ. 101, (1307 թ.)
Կոչմ. Ընծ. 118, (1309 թ.) Թղթք.
Պօղ. 158, (1312 թ.) Մաշտ. 220,
221, (1316 թ.) Կոչմ. ընծ. 298

– քհյ., հոգևոր եղբայր Գրիգոր գրչի,
1303 թ., Սաղմ. - 48
– ծաղկող և կազմող, 1304 թ., Աւ. - 64
– (Սիմէոն) ստացող, 1304 թ. Եպի. Կիպ.
- 67, 68
– հայր Մարթայի և Եւատի, 1304 թ., Աւ.
- 81
– գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է, Աւ. - 88, 89
– (Սիմոն) ստացող, 1305 թ., Աւ. - 89,
90
– գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է, Աւ. - 90, 91
– Չրախչի, գին տուող ձեռագրի,
1305 թ., Ճառընտ. - 96
– Բաբերթացի, գրիչ (1305 - 1307 թթ.),
օրինակ. է, Ճառընտ. - 96, 138,
139
– կրօն., ստացող, 1307 թ., Մեկ. - 123
– գրիչ ստացող, 1309 թ., Աւ. - 159, 160
– (Սիմոն) եղբայր Թումա գրչի, 1310 թ.
Մասունք. - 187
– սրկ., գրիչ, 1311 թ., օրինակ. է, Ժողով. - 212
– սրկ., ստացող, 1312 թ., Մանրուս. 224, 225
– (Սիմոն) հանգուցեալ որդի Ստեփաննոս գրչի և ստացողի, 1313 թ.,
Մասունք Հին կտ. - 241
– վաղամեռիկ եղբայր Ստեփանոս
Թլանցի քհյ., ստացողի,
1313 թ., Յայսմ. - 246
– (Սիմոն) թագաւոր Վրաց, 1316 թ., Աւ.
- 303
– գրիչ, 1316 թ., օրինակ. է, Յայսմ. 312, 313
– քրոջորդի Յովհաննէս ստացողի,
1317 թ., Աստ. - 336
– (Սիմոն) աբղյ., որդի Յոհանիսի ստացող, 1318 թ., Ճաշոց - 363, 365
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– կրօն. գրիչ, 1318 թ., օրինակ. է, Աւ. 366
– աբղյ., առաջնորդ Արծկէի Սբ Սքանչելագործ վանքի, 1319 թ., Աւ. 373
– կրօն., ստացող, 1321 թ., Աւ. (յետ.) 382
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– հայր Վարդան գրչի, 1319 թ.,
Մատեան Ողբ. - 384
– կազմող, 1319 թ., Յայսմ. - 385
– եղբայր Մաթէոս գրչի, 1319 թ. Երկասիր. - 396
– եպիս. հոգևոր որդի Ստեփանոս եպիս.
Սեբաստացի, 1320 թ. ստացողի,
Աւ. - 408
– քհյ., 1321 թ. ստացող Աւ. – 426, 427
– եպիս. օրինակ տուող, 1322 թ., Աւ. 443
– կրօն., սպասաւ. Սբ Աստուածածնի,
1322 թ., Ճառընտ. - 451, 452
– որդի Յովասափ քհյ., 1322 թ., Ճառընտ. - 452
– նորընծայ քհյ., կոկող թղթի, 1323 թ.,
Լուծմ. - 462
– քհյ., եղբայրակից Մելքիսեդեկ քհյ.,
գրչի, 1324 թ., Աւ. - 489
– (Սէմեւոն) քեռի Գրիգոր քհյ., գրչի (1325 թ.) Մեկ.496, Մեկ. 498
– գրիչ, որդի Յակոբ քհյ., Մեծպարոնենցի, 1325 թ., օրինակ. է, Մանրուսմ. - 500, 501
– քհյ., ստացող, 1325 թ., Աւ. – 501
– Սեբաստացի, կթղ. Սսի, ԺԷ դ. - ծնթ.՝
198
Սիմոն տե՛ս Սիմէոն
Սինթամուր, հարկահան, 1318 թ., Թղթք.
Պօղ. - 341
Սիոն
– միայնակեց Դարազարկի Ավագ վանքի, 1316 թ., Յայսմ. - 305
– գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Յայսմ. 384, 385
– որդեակ Սուսթենէս տանուտէրի,
1323 թ., Ժողով. - 472
Սիով
– հանգուցեալ, 1316 թ., Աւ. - 302
– սրկ., միաբան Տարօնի Ղազարու վանքի, 1316 թ., Աւ. - 303
Սիսակ, որդի Մխիթարի, 1318 թ., գնողի, Աւ. (յետ.) - 372
Սիսամբար, մայր Ռստակէս գրչի,
1315 թ., Մեկ. - 294
Սիսպապ, 1322 թ., Աւ. - 443

Սիր
– պայլ, տէր Կիպրոսի, 1306 թ. Սաղմոս.
- 112
– Սիմուն նուիրող, 1303 թ., Ճառընտ. 59
– Ստեփ եղբայր Գոհարտիկնայ,
1311 թ., Աւ. - 212
Սիրախաթուն, հարազատ Մելքիսեդեկ
քհյ., գրչի, 1324 թ., Աւ. - 489
Սիրայն, տանտիկին, 1323 թ., Ժողով. 472
Սիրամարգ, մայր Գրիգոր Միայնակեցի,
ստացողի, 1311 թ., Մաշտ. 221
Սիրատին, որդի Հազարշիսի վկայ,
1323 թ. նուիրատ., Աւ. - 476
Սիրմայ
– եղբորդուստր Տէրտէր քհյ., ստացողի,
1323 թ., Ճաշոց - 460
– քոյր Առաքել գրչի և ստացողի,
1325 թ., Շարակ. - 508
Սիրմայտիկին, մայր Շաքարի, 1304 թ.,
Աւ. - 81
Սիրուն, հայր Յովհաննէս ստացողի,
1317 թ., Աստ. - 335
Սմբատ (Սմպատ)
– պարոն, 1304 թ., Աւ. - 72
– Կիլիկիայի թագաւոր (1296 1299 թթ.) - 129
– իշխան Օրբէլեան, - 133
– գրիչ, օրինակ. է- (1316 թ.) Սաղմոս.
308, 309, Կոչմն. Ընծ. 309
– իշխան,հայր Լևոն Գունդստաբլի, պապ
Մարիունի, Ճաշոց, 1319 թ.,
(յետ.) - 389, 390
– իշխան աներ Պաղտ մարաջախտի,
1319 թ. կազմել տուողի., Ճաշոց
(յետ.) - 389
– իշխան որդի Լեւոն գունդստաբլի
1319 թ. Ճաշոց. (յետ.) - 389
– եղբայր Յոհանէս գրչի և ստացողի,
1319 թ., Աստ. - 394, 395
– սրկ., ստացող, 1321 թ., Մանրուս. 430
Սողոմոն
– (Սողովմոն) եղբայր Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 347
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– եղբայր Գրիգոր դպրի ստացողի,
1320 թ., Շարակ. - 404
Սոսթենէս
– տանուտէր, 1323 թ., Ժողով. - 472
Սուզա, ձեռնտու, 1310 թ., Աւ. - 172
Սուլեման, Դանուշման նուիրող,
1303 թ., Ճառընտ. - 59
Սուլթանդատ, հայր Մատթէոս
ստացողի, 1310 թ. Հայր Մաշտ.
- 179
Սուլտանշահ, օգնող ձեռագրի օրինակ.
է, 1322 թ., Աւ. - 443
Սուպայ, հայր Մամախաթուն իշխանուհու, 1310 թ., Աւ. - 169
Սուրուխ, չորորդ կին Նէքնէք պարոնի
ստացողի, 1307 թ., Աւ. - 120
Սուքիաս
– եղբորորդի Մատթէոս ստացողի,
1310 թ. Հայր Մաշտ. - 179
– հայր Սարգիս գրչի, 1320 թ. յիշտկ.,
Աւ. - 410
– կրօն., եղբայր Փոս անապատի առաջնորդ Հայրապետի 1325 թ., Աւ. 503
Սօլթան, դուստր Գրիգորի 1321 թ. նորոգողի և ստացողի, Աւ. (յետ.) 441
Ստեփանոս, Ստեփաննոս, Ստեփան
– Սիւնեցի, Ը դ., հեղինակ - 237, ծնթ.
– գրիչ, 1301 թ., օրինակ. է, Պարզատ. - 5
– զաւակ Սարգսի, եղբոր Վարդանի,
ստացողի, 1301 թ., Աւ. - 8
– միաբան Մաշկևոր վանքի, 1301 թ.,
Մեկ. - 10
– րաբունի ստացող, 1301 թ., Լուծմ. - 15
– արքեպիս., Տարսաիճ - Օրբէլ (13011323 թթ.) 17, 23, 25 (հեղինակ), 38, 40, 43, 49, 51(ստացող), 107, 235, 251, 257,
(1314 թ. մետրոպոլիտ) 252,
254, 412, 458
– գրիչ, 1302 թ., օրինակ. է, Ժողով. 24, 25
– առաջնորդ Սեբաստիայի - (1302 1320 թթ.) 29, 31, 241, 242
(ստացող), 407, 408, 409 (ստացող)

– նիւթի գրող, 1302 թ. Յասմ. - 31
– վկա, 1302 թ. ձեռագրի նուիրատ., Աւ.
(Պատառ.) - 34
– Աղուանից կթղ. (1303-1319 թթ.) - 41,
391
– գրիչ, 1303 թ., օրինակ. է, Աւ. - 45
– վրդ. Կանտիտոս, գրիչ, գաղափ. օրինակի, 1303 թ., Լուծմ. - 60
– աշակերտ Ներսէս գրչի, 1304 թ.,
Մաշտ. - 66
– քհյ., թոռ Սիմէով ստացողի, 1304 թ.
Եպիփ. Կիպր. - 68
– վարժապետ, առաջնորդ Ասպինկայ
վանքի, 1304 թ., Աւ. - 69
– ծեր միաբան Երզնկայի Սբ Կիրակոս
վանքի, 1304 թ., Աւ. - 76
– կթղ. Աղթամարի աթոռակից
Զաքարիա կթղ. - (13041306 թթ.) -76,101
– ամուսին Շաքարի, 1304 թ., Աւ.- 81
– որդի Շաքարի, 1304 թ., Աւ. - 81
– րաբունի, վերադիտող Տարօնի Սբ Կարապետ վանքի (1305 1315 թթ.) - 91 (ստացող), 283
– քհյ., եղբայր Եղբայրիկ գրչի, ծաղկող,
1305 թ., Աւ. - 97
– հոգևոր եղբայր Եղբայրիկ գրչի,
1305 թ., Աւ. - 97
– որդի Մխիթար քհյ., ստացողի,
1305 թ., Աւ. - 97
– ստացող, 1305 թ., Շարակ. - 98
– որդի Գրիգորի և Սիպիլի ստացող(1306 թ.) Սաղմոս. 112,
(1316 թ.) Սաղմ. 308, 309
– որդի Յոհանէս քհյ., վաճառողի,
1306 թ., Աւ. - 116
– կրօն., եղբայր Դանիէլ Աղթամարցի
գրչի, 1307 թ. Կոչում. Ընծ. 118, 119
– կրօն., հոգևոր հայր Դանիէլ գրչի,
1307 թ., Կոչմ. Ընծ. - 119
– վրդ. և եղբայր Մկրտիչ գրչի, 1307 թ.,
Աւ. - 122
– վրդ., հայր Ասպիսնկայ անապատի,
1307 թ., Մեկ. - 123
– (Ստեփան) քհյ., ստացող, 1307 թ., Աւ.
- 124
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– Գոյներեցիցանց գրիչ, օրինակ. է, (1307 թ.) Ժողով. 125, 127
(սրբագրիչ), (1310 թ.) Գործք
188, 189, 190, (1314 թ.) ծիս.
Ժողով. 274, (1321 թ.) Աւ. - 431
– (Ստեփան) գրիչ, 1307 թ., օրինակ. է,
Յայտ. - 127, 128
– քհյ., Սեբաստացի, 1307 թ. ստանցող
Աւ. - 130
– Գիլանի որդի, գրիչ, 1308 թ., օրինակ.
է, Աւ. - 147, 148
– գրիչ, 1308 թ., օրինակ. է, Աւ. - 150
– քհյ., օրինակ տուող, 1308 թ. Հին.
Կտակ. - 152
– Սարկաւագցի՞ գրիչ, 1309 թ., օրինակ.
է, Աւ. - 163, 164
– քհյ., Մղաջրո, 1310 թ., Գանձ. - 179
– քհյ., ստացող, 1310 թ. Հայր Մաշտ. 184
– կրօն., ուսուցիչ Դաւիթ գրչի, 1310 թ.
Հայր Մաշտ. - 184
– քհյ., եղբայր Աւագ գրչի, 1310 թ., Աւ. 185
– Գորգոնց, օգնող Ստեփանոս Գոյներեցիցանց գրչի, 1310 թ., Գործք. 190
– մականուն Սութլանշահ, որդի Նանկի
1311 թ. յիշտկ. գրիչ, Աւ. (յետ.)
- 195
– կրօն., Գերմաղբիւրի, 1311 թ., Կաթող.
Թղթ. - 197
– Հաճնցի, եպիս. մասնակից, 1311 թ.
Սսի սինոհոդոսի - 197
– եպիս. Ատանայի, մասնակից, 1311 թ.
Սսի սինոհոդոսի - 198
– քհյ., մեծ հայր Մառինէի, 1311 թ., Աւ.
- 201
– եղբայր Յակոբի ժառանգորդի,
1311 թ., Յայսմ. - 206
– գրիչ, 1311 թ., օրինակ. է, Յասմ. - 207
– միայնակեց, քեռի Գրիգոր միայնակեցի ստացողի, 1311 թ., Աւ. - 209
– ազգական Ծեր գրչի, 1311 թ., Աւ. 210
– կրօն., մասնակից ձեռագրի թղթի
գնման- (1312 թ.) Ճաշոց 220,
221 Մաշտ.

– այլ եղբայր Պետրոս ստացողի,
1312 թ., Մասունք Աստ. - 226
– քհյ., փիլիսոփա Համբրպետցի վրդ.
Ներսէս կրօն., ստացողի,
1312 թ., Աւ. - 227
– առաջնորդ Արիձորի, 1313 թ., Մաշտ.
- 239
– գրիչ, ստացող, 1313 թ., Մասունք Հին
կտ. - 240
– քհյ., թանաք եփող, 1313 թ., Մասունք
Հին կտ. - 241
– քհյ., քանոնող. սրբագրիչ, 1313 թ.
Մասունք Հին կտ. - 241
– գրիչ, 1313 թ., օրինակ. է, Մանրուս. 244, 245
– ծերունի քհյ., քեռի Յոհանէս
ստացողի, 1313 թ., Մանրուս. 245
– քհյ., Թլանցի ստացող, 1313 թ.,
Յայսմ. - 246, 247
– քհյ., ստացող, 1313 թ., Աւ. - 250
– մետրոպոլիտ հորեղբայր Ստեփաննոս
Տարսաիճի, 1314 թ., Աւ. յիշտ. 252
– քհյ., 1314 թ. Գործք - 259
– քհյ., եղբայր Մարտիրոս քհյ.,
ստացողի, 1314 թ., Աւ. - 264
– քհյ., Պեհեսնցի սպասաւ. Սբ Սիմաւոնի
(1314 թ.) 268, 270
– գրիչ, հորեղբայր և ուսուցիչ Ներսէս
գրչի, 1314 թ., Մաշտ. - 269
– նորընծայ քհյ., եղբայր Կոսղտանդին
գրչի, 1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– միաբան Անարզաբայի ուխտի,
1314 թ., Պատարագ. - 273
– ՅԵրկայն գրիչ, օրինակ. է, – (1314 թ.)
Մանրուս. 275 (Ստեփանոս գրչի
հետ) (1316 թ.) Ճաշոց 310,
311, 312, (1318 թ.) Ճառընտ.
366, 367, (1321 թ.) Մանրուս.
430,431, Աւ. (Ստեփան) 431,
432
– գրիչ, Ստեփանոս ՅԵրկայն գրչի հետ,
1314 թ., օրինակ. է, Մանրուս. 275
– քհյ., եղբորորդի Գրիգոր քհյ.,ստացող
1314 թ., Մանրուսմ. - 276
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– վրդ ստացող, 1315 թ., Թղթ. ընդ. 283
– որդի Իզդատերի, եղբորորդի Թոմա
գրչի, 1315 թ., Աւ. - 288
– Սրիկ փիլիսոփա գրչի ընտիր օրինակ
Մանրուսմ. - (1315 թ.) 295
– գրիչ, 1315 թ., օրինակ. է, Աւ. - 295,
296
– կրօն., հարազատ Դանիէլ Աղթամարցի
գրչի, 1316 թ., Կոչմ. Ընծ. -297,
298
– ազգական Աւետիս ստացողի, 1316 թ.,
Աւ. - 299
– հանգուցեալ հարազատ Աւետիս
ստացողի, 1316 թ., Աւ. - 299
– քհյ., հանգուցեալ, 1316 թ., Աւ. - 302
– հայր Վահան գրչի և ստացողի, (1316 թ.) Յայսմ. - 304,
(1321 թ.) Ճառընտ. 428, 429
– Կրակցի, արքեպիս. Տարսոնի և Սելեւկիո, առաջնորդ Մլիճի ուխտի
ստացող - (1316 թ.) Աւ. 305,
306, (1320 թ.) Ժողով. 404, 405
– քհյ., եղբայր Յոհաննէս ստացողի,
1316 թ., Շարակ. - 307
– Իրիցորդի, գրիչ, Սմբատ գրչի հետ,
օրինակ. է, Կոչմ. Ընծ. - 310
– վաճառական, օրինակ տուող, 1316 թ.,
Մասունք Աստ. - 316, 317
– եպիս, որդի Տաւների գրիչ, ստացող,
1316 թ., Մասունք Աստ. - 316,
317
– տարաժամ հանգուցեալ, 1317 թ., Մեկ.
- 333
– վարդապետ Վարդան գրչի և
ստացողի, 1317 թ., Աւ. - 334
– քհյ., ուսուցիչ Աստուածատուր գրչի,
1317 թ., Աւ. - 339
– սրկ. 1318 թ. կազմող, Աւ. - 348
– գրիչ, 1318 թ., օրինակ. է, Աստ. - 356
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– քհյ., աւագ եղբայր Յակոբ գրչի օրինակ տուող, 1318 թ., Շարակ. 368
– կրօն., եղբայր Յակոբ գրչի, 1318 թ.,
Շարակ. - 368

– Տարաւնացի, 1318 թ. նուիրող Ճաշոց 371
– վերադիտող Մոկսի. ստացող, 1319 թ.,
Ճաշոց - 375, 376
– կրօն., միջնորդ գրոց, 1319 թ., Ճաշոց
- 376
– սրկ., որդի Յովանէս ստացողի,
1319 թ., Աւ. (յետ.) - 381
– գրիչ, որդի Բասիլի, 1319 թ., օրինակ.
է, Աւ. - 386, 387
– հայր Պետրոս (Պետրէ) քհյ., ստացող,
1319 թ., Մաշտ. Ժամագ. Պատարգ. - 393
– (Ստեփան)եղբայր Վարդան ստացողի,
- (1320 թ.) Գիրք Պիտ. - 398,
(1321 թ.) Գիրք Պիտ. 413
– հայր Վահան քհյ. գրչի, 1321 թ., Ճառընտ. - 428, 429
– հայր Սարգիս գրչի, 1321 թ., Լուծմ. 431
– աբղյ., արծթել սարքող, 1321 թ., Աւ.
(յետ.) - 432
– որդի Տիրանուն քհյ., ստացողի,
1322 թ., Աւ. - 443
– դպիր, որդի Յոհաննէս քհյ., գրիչ և
ստացող, 1322 թ. Քարոզգ. 445, 446, 447
– եղբայր Թորոս դպրի, 1322 թ.,
Շարակ. - 448
– Վահկացի, ճառի հեղինակ, 1323 թ.,
Ժողով. – 465, 466
– առաջնորդ Սբ Անդրիասանց ուխտի
ստացող, 1323 թ., Մասունք
Աստ. - 469, 470, 471
– Խարաճայն տանուտէր, Սբ Թորոսի
հարկատու, 1323 թ., Ժողով. 473
– երէց, Երկաթենց, 1323 թ. կազմող Աւ.
(յետ.) - 474
– քհյ., գրիչ, 1324 թ., օրինակ. է, Մանրուսմ. - 481
– գրիչ, 1324 թ., օրինակ. է, Ժողով. –
482, 483
– գրիչ, 1324 թ., օրինակ. է, Ճաշոց - 484
– քհյ., հայր Մելքիսեդեկ գրչի, 1324 թ.,
Աւ. - 489
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– եղբայր Գրիգոր գրչի - (1325 թ.) Մեկ.
496, Մեկ. 498
– հայր Ակների վանքի - (1325 թ.) Մեկ.
496, Մեկ. 498
– եկեղցապան Ակների վանքի, 1325 թ.,
Մեկ. - 496
– փակակալ Ակների վանքի, 1325 թ.,
Մեկ. - 496
– փոքր, դպիր, 1325 թ., Մանրուս. - 501
– (Ստեփանոսիկ) 1325 թ., Աւ. (յետ.) 554
– քհյ., 1325 թ. կազմող Աւ. (յետ.) - 515
Ստեփ
– եղբայր Գաւհարտիկնայ, 1311 թ., Աւ. 212
– հայր Յովհաննէս երեցի, 1316 թ., գնողի, Աւ. (յետ.) - 316
Սրավշահ, ստացող, 1318 թ., Աւ. - 343

– կրօն., ստացող, 1311 թ., Աւ. (յետ.) 195
– միայնակեց Ակների վանքի, 1323 թ.,
Ագթ. - 468
– քհյ., հայր Բարսեղ Իրիցորդու
նորոգողի և ստացողի, 1325 թ.,
Աւ. (յետ.) - 474
– հայր Գրիգոր քհյ., գրչի - (1325 թ.)
Մեկ. 496, Մեկ. 498
Վանական, 1325 թ. նորոգող և
ստացող, Աւ. (յետ.) - 513
Վանենի, տիկին, 1304 թ., Աւ. - 72
Վանեկա, մայր Աւետիս ստացողի,
1316 թ., Աւ. - 299
Վաչէ, որդի Տայիր իշխանի (Վաչուտեան) - 324
Վանիկ, 1315 թ., Աւ. - 281
Վասակ
– մասնակից ձեռագրի գնման, 1305 թ.,
Աւ. - 97
– հորեղբայր Լեւոն արքայի, 1307 թ.,
Սաղմ. - 139
– հայր Գրիգոր միայնակեցի ստացողի,
1311 թ., Աւ. - 203
– իշխան եղբայր Հեթում Նղրեցու,
1325 թ., Մեկ. - 506
Վասիլ
– հայր Աւետեաց գրչի, 1304 թ., Աւ. - 76
– օգնող ձեռագրի ծախսի - (1305 թ.)
Ճառընտ. 95, 96, (1307 թ.)
Ճառընտ., 139
– ստացող, 1308 թ., Շարակ. - 151
– որդի Զապլուն իշխանուհու, 1309 թ.,
Աւ. - 163, 164
– եղբայր Պետրոս քհյ., ստացողի,
1309 թ., Աւ. - 164
– քհյ., ստացող, 1309 թ., Մասունք Աստ.
- 165, 166
– միակեց, միաբան Ակների վանքի,
1311 թ., Աւ. - 194, 195
– եղբայր Վահրամ կրօն., ստացողի,
1311 թ., Աւ. – 194, 195
(նուիրողք)
– քհյ., Հռոմկլացի ձեռագրի գնման,
մասնակից, 1311 թ., Կաթող.
Թղթ. - 197

Վ
Վալուջի, մայր Կոստանդին քհյ.,
ստացողի, 1307 թ., Յայտ - 128
Վախախ
– կին Սյունեաց Բուրթէլ իշխանաց իշխանի (1307 - 1323 թթ.)- 133,
414, 457
– կին Ազիզբէկ պարոնի ստացող,
1318 թ., Աւ. - 350, 351, 352,
353, 354, 355
Վահան
– սպասաւոր Աւետեաց գրչի, 1304 թ.,
Աւ. - 76
– որդի Մխիթար ստացողի, 1305 թ., Աւ.
- 97
– որդի Նորշահ ստացողի, 1314 թ., Աւ.
(յետ.) - 267
– քհյ., գրիչ, որդի Ստեփանոսի, օրինակ.
է, - (1316 թ.) Յայսմ. 304, 305,
(1321 թ.) Ճառընտ. - 428, 429
– օգնող ձեռագրի նյութերի գնման,
1318 թ., Ճառընտ. - 367
– եղբայր Պօղոս աբղյ., ստացող,
1323 թ., Ժողով. - 463
Վահրամ
– քհյ., եղբոր՝ Վասիլ միակեցի հետ
ստացող 1311 թ., Աւ. - 194, 195
(վաճառող)
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– հայր Կոստանդին ստացողի, 1311 թ.,
Յայսմ. - 206, 207
– դպիր, գրիչ, 1313 թ., օրինակ. է,
Յասմ. - 246, 247
– հայր Կոստանդին եպիս. Պեհեսնցի
ստացողի - (1314 թ.) Մաշտոց
268, Մասունք Հին կտ. - 270
– միաբան Թիւրքթի միաբանութեան,
1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– մառընպան Թիւրքթի միաբանութեան,
1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– տնտեսական աշխատող Թիւրքթի
միաբանության, 1314 թ., Գիրք
Անդր. - 272
– եղբայր Կոստանդին Մաշցոյն,
1314 թ., Գիրք Անդր. - 272
– սրկ., Անարզաբայ ուխտի, 1314 թ.,
Պատարագ. - 273
– եղբայր Գրիգոր դպիր, գրչի, 1316 թ.,
Շարակ. - 307
– քեռորդի Յովհաննէս ստացողի,
1317 թ., Աստ. - 336
– հորեղբայր Պաւղոս ստացողի,
1319 թ., Աւ. - 387
– եղբայր Յոհաննէս (Յովաննէս) գրչի և
ստացողի, 1319 թ., Աստ. - 394,
395
– Կաղ Վասիլ, 1323 թ. նուիրող ինչք Սբ
Գրիգոր վանքի, Աւ. - 476
Վասոս, հայր Նէքնէք պարոնի,
ստացողի, 1307 թ., Աւ. - 119,
120
Վարդ
– գրիչ, 1308 թ., օրինակ. է, Աւ. - 142
– հայր Քրիստոսատուրի, 1308 թ., գնողի, Շարակ. (յետ.) - 151
– ստացող, 1313 թ., Աւ. - 247
– պարոն հայր պարոն Ամիր Սարգսի,
1321 թ., Աւ. - 427
– սրկ., թուղթ կոկող, 1323 թ., Ժողով. 471
Վարդան
– Այգեկցի (Մարաթացի), հեղինակ,
ԺԳ դ. - 56, 445, 446, 483
– Մեծ Արևելցի, հեղինակ, ԺԳ դ. - 5, 4,
17, 41, 93, 117, 308, 430

– կրօն., Բեղունեցի, ստացող, 1301 թ.,
Աւ. - 8, 9
– գրիչ, Թորիկ Հոռոմկլայցու հետ, 1301
թ., օրինակ. է, Մեկ. - 10, 11
– վրդ., 1301 թ., Լուծմ. - 15
– եպիս., 1301 թ., Ժողով. - 17
– Կիլիկեցի գրիչ, 1302 թ., օրինակ. է,
Մեկ. - 19, 20, ծնթ.՝ 22
– վկա ձեռագրի, 1302 թ. նուիրատ., Աւ.
(Պատառ.) - 34
– միաբան Փերուժի Սբ Մատթէոսի ուխտի, 1302 թ., Ճաշոց - 35
– եղբայր Խաչատուր վանահայրի,
1303 թ., Մեկ. - 45
– քհյ., օգնող գրչի, 1303 թ., Աւ. - 46
– գրիչ, 1303 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 47,
48
– գրիչ, 1303 թ., օրինակ. է, Մեկ. - 52,
53
– քհյ., միաբան Երզնկայ քաղաքի,
1304 թ., Աւ. - 75
– քհյ., եղբայր Մարուգէ աբղյ., ստացողի, 1305 թ. Մարգար. Եսայ. 88
– գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է, Թղթ. Ընդհ.
- 93
– միաբան Կաֆայի Սբ Երրորդ. (1305 թ.) Ճառընտ. 95,
(1307 թ.) Ճառընտ., 138
– գրիչ, 1306 թ., օրինակ. է, Աւ. - 104,
105
– կրօն., Ձորոյ անապատի, 1306 թ.,
Մեկ. - 110
– կրօն., ուսուցիչ, 1306 թ., Աւ. - գրչի 113
– քհյ., 1306 թ., ստացող, Աւ. (յետ.) 116
– Հաչատուր իրիցու որդին,վկա
1306 թ., Աւ. գնման, (յետ.) 116
– Միայնակեց եղբայր Մխիթար կրօն.,
ստացողի, 1307 թ. Կոչմ. ընծ. 118
– քեռի Թաւտարէ ստացողի, 1307 թ.,
Աւ. - 127
– միայնակեց Աղթամարի, 1307 թ.,
Պոչմ. Ընծ. - 118
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– քեռի Թաւատրէ ստացողի, 1307 թ.,
Աւ. - 127
– ծեր քհյ., ստացող, 1307 թ., Աւ. - 127
– հայր Յոհանէս գրչի, 1307 թ., Աւ. 132
– քհյ., ստացող, 1309 թ., Ճաշոց - 166
– գրիչ, 1310 թ., օրինակ. է, Եղիշ.
Պատմ. - 173, 174, 175
– ստացող, 1311 թ., Կաթող. Թղթ. - 195,
196
– քեռի Վարդան ստացողի, 1311 թ. Կաթող. Թղթք. - 196
– հայր Կիւրիոն գրչի, 1311 թ., Ժողով. 209
– սպասաւոր Սբ Նշխարաց ուխտի,
1312 թ., Աւ. - 223
– հանգուցեալ, 1314 թ., Շարակ. - 227
– վրդ. ստացող, 1312 թ., Ժողով. - 231
– թուղթ կոկող, 1313 թ., Ճառք. - 248
– որդի Նորշահի ստացողի, 1314 թ., Աւ.
(յետ.) - 266
– միաբան Թիւքթի ուխտի, 1314 թ.
Գիթք Անդր. - 272
– Սեւլեռնցի սրկ., միաբան Անարզաբայի ուխտի, 1314 թ., Պատարագ.
- 273
– յիշւում է 1314 թ., Շարակ. - 277
– եպիս. Ակների վանքի - ( 1315 1319 թթ.) 290. 384
– ստացող, 1315 թ., Մեկ. - 291, 292,
293
– հայրպետ Արտազի Սբ Թադէի,
1315 թ., Մեկ. - 294
– որդի Աւետիս ստացողի, 1316 թ., Աւ. 299
– վրդ ստացող, 1316 թ., Մեկ. - 308
– հայր Խէրտիկնայ ստացողի 1317 թ.,
Մեկ. - 332
– գրիչ, Գրիգոր քհյ., որդի, 1317 թ.,
օրինակ. է, Աւ. - 334
– վրդ. հոգեւոր եղբայր Յովաննէս Ծործորեցու ստացող, 1318 թ., Մեկ.
- 346
– եղբայր Վարդապետ քհյ., ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 347
– առաջնորդ Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի, 1318 թ., Ճաշոց - 363,
364, 365

– հոգեւոր եղբայր Մխիթար քհյ.,
1318 թ., գնողի, Աւ. (յետ.) - 372
– գրիչ, 1319 թ., օրինակ. է, Աւ. - 373
– գրիչ, Սիմէոնի որդի, 1319 թ., օրինակ.
է, Մատեան Ողբ. - 383, 384
– երէց, գրիչ, օրինակ. է - (1319 թ.)
Մաշտ. Ժամագ. Պատարագ.
392, Ճաշոց 393
– ստացող - (1320 թ.), Գիրք Պիտ. 399,
Գիրք Պիտ. 413
– սպասաւ. Սաղմոսավանքի, 1320 թ.,
Աւ. - 398
– Պետրոս, Թորոս եղբայրների հետ,
1320 թ. նուիրող Թղթք. Պօղ.
(յետ.) - 402, 403
– միաբան Սբ Հրեշտակապետացի,
1321 թ., Ճառընտ. - 429
– Արևելցի առաջնորդ Երուսաղէմի (1321 թ.) 433, 435
– գրիչ, 1322 թ., օրինակ. է, Աւ. - 444,
445
– յիշւում է 1322 թ., Քարոզ. - 446
– գրիչ, 1322 թ. Աբրահամ գրչի հետ,
օրինակ. է, Ճառընտ. - 451, 452
– հայր Յակոբ պարոնի, 1322 թ. նուիրող Աւ. (յետ.) - 454, 455, 456
– եղբայր Տէրտէր քհյ., ստացողի,
1323 թ., Ճաշոց - 460
– վրդ. գրիչ, 1323 թ., օրինակ. է, Աւ. 465, 466
– միաբան Ակների վանքի, 1323 թ.,
Ագթ. - 467
– կրօն., եղբայր Առաեալ (Առաքել)
գրչի, 1323 թ., Ժողով. - 471,
472
– քհյ., քեռի Ներսէս ստացող, 1324 թ.,
Մանրուս. - 481
– գրիչ, 1324 թ., օրինակ. է, Աւ. - 482
– քհյ., 1324 թ., ստացող Աւ. - 488
– գրիչ, 1324 թ., օրինակ. է, Աւ. - 488,
489
– քհյ., վարժապետ Մելքիսեդեկ գրչի,
1324 թ., Աւ. - 489
– ծերունի միաբան Ակների վանքի (1325 թ.) - 496, 498
– եպիս. Ջուղայի, 1325 թ., Ճաշոց - 508
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Տամուժէլ (Ալիծ) իշխանուհի դուստր
Պաղտ մարաջախտի, 1319 թ.,
Ճաշոց - 390
Տայիր
– իշխան, հայր Քուրդ իշխանի, 1310 թ.,
Աւ. - 170
– իշխան հայր Վաչէ իշխանի, ԺԳ դ.,
1317 թ., Մեկ. - 324
Տաւնազարդ, 1323 թ., Ժողով. - 472
Տաւնական, ստացող, 1310 թ., Աւ. - 173
Տաւնասթի, մայր Յակոբի, 1322 թ.
ստացողի Աւ. (յետ.) - 454, 456
Տաւներ, հայր Ստեփաննոս եպիս. գրչի,
1316 թ., Մասունք Աստ. - 316
Տաւնիկ
– եղբայր Մխիթար ստացողի, 1325 թ.,
Աւ. - 501
– կրօն., քեռի Աստուածատուր գրչի,
1325 թ., Աւ. - 510
Տաւնիայ, մայր Յակոբոսի, 1317 թ.,
Մեկ. - 325
Տարսաիճ, աթաբակ, հայր Ստեփանոս
Օրբէլեանի և Ջալալ Սիւնեաց
իշխանի (1301- 1312 թթ.) - 17,
23, 26, 107, 214, 215, 252
Տերունական, քհյ., ստացող, 1310 թ.,
Աւ. - 171, 172
Տէրաւագ, եղբայր Սահակ ստացողի,
1315 թ., Աւ. - 286
Տէրտէր, քհյ., ստացողի, 1323 թ., Ճաշոց
- 459, 460
Տիկին
– եղբորդուստր Սիմէն աբղյ., ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 364
– կին Խաթուխի` եղբորն Յովաննէս գնողի, 1318 թ., Աւ. - 370
Տիկինմամուկ, մամ Յակոբի, 1322 թ.
ստացող Աւ. (յետ.) - 454
Տիկինմայր
– մայր Աստուածատուր գրչի, 1317 թ.,
Աւ. - 339
– հորեղբոր դուստր Սիմէն աբղյ.,
ստացողի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
Տիկնաց, Տիկնանց
– հոգևոր մայր Յովհաննէս վրդ.
ստացողի, 1302 թ., Ժողով. - 25

Վարդապետ
– քհյ., ստացող, 1318 թ., Աւ. - 347, 348
– եղբայր Առաքեալ (Առաքել) գրչի,
1323 թ., Ժողով. - 472
Վարդեր, ստացող, 1307 թ., Աւ. - 132
Վարդերես
– եղբայր Թովմա ստացողի, 1313 թ.,
Ճաշոց - 238
– 1322 թ. նուիրող., Աւ. - 455
Վարդէգոյն, հայր Տիրանուն գրչի,
1309 թ., Աւ. - 162
Վարդէմայր, մայր Առաքեալ (Առաքել)գրչի, 1323 թ., Ժողով. - 472
Վարդիկ, կրօն., 1308 թ., Աւ. - 145
Վարդիշխան, քհյ., ստացող, 1321 թ.,
Աւ. - 431, 432
Վարդպապ, հորեղբոր որդի Մխիթար
Երզնկացի գրչի, 1314 թ.,
Պատճ. Սահմ. գրոց - 256
Վարդտիկին, կին Յովհանէս գրչի,
1313 թ., Աւ. - 236
Վիրապիկ, սպասաւ. Սաղմոսավանքի,
1320 թ., Աւ. - 399
Վիրապշահ, հայր Թոմա գրչի, 1315 թ.,
Աւ. - 288
Վրթանէս
– երէց ազգական Թամար ստացողի,
1301 թ., Աւ. - 16
– քհյ., միաբան Թեղենիքի, 1302 թ.,
Մեկ. - 22
– որդի Ըռստակէս ստացողի, 1304 թ.,
Աւ. - 85
– միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
Տ
Տալիթա
– յիշւում է 1307 թ., Աւ. - 127
– մայր Գրիգոր դպրի ստացողի,
1320 թ., Շարակ. - 404
Տաճատ քհյ., հայր Ստեփանոս եպիս.
Սեբաստացու, ստացողի,
1320 թ., Աւ. - 408
Տամալայժ դուստր Բարսեղ Իրիցորդի,
1323 թ. նորոգողի և ստացողի,
Աւ. (յետ.) - 474
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– մայր Արղուն ստացողի, 1304 թ., Կոչմ.
Ընծ. - 66
– մայր Մամախաթուն իշխանուհու,
1310 թ., Աւ. - 169
– մայր Դավիթ գրչի, 1310 թ. Հայր
Մաշտ. - 184
– մայր Ներսէս կրօն., ստացողի,
1312 թ., Աւ. - 222
– քոյր Հազարշահի, 1313 թ., Աւ. - 237
– մայր Ստեփաննոս քհյ., գրչի և
ստացողի, 1313 թ., Մասունք
Հին կտ. - 241
– մայր Տէրտէր քհյ., ստացողի, 1323 թ.,
Ճաշոց - 460
Տիկնացտիկին
– յիշւում է 1312 թ., Մաշտ. - 227
– (Տիկնանց) դուստր Խէրիկտիկնայ
ստացողի, 1317 թ., Մեկ. - 333,
334
Տիմոթ (Տիմաւթ) գրիչ, օրինակ. է (1301 թ.) Մանրուսմ. 14,
(1302 թ.) Ճաշոց 35, (1310 թ.)
Աւ. 190, 191
Տիմոթէոս, որդի Սերովբէ քհյ., կազմողի, 1313 թ., Մասունք Հին կտ. 242
Տիրական, հարազատ Տիրունական քհյ.,
ստացողի, 1310 թ., Աւ. - 171
Տիրամայր, քոյր Սահակ ստացողի,
1315 թ., Աւ. - 286
Տիրանց
– մայր Սերոբ գրչի, 1302 թ., Աւ. - 36
– մայր Շախիկ քհյ., ստացողի, 1308 թ.,
Աւ. - 146, 147
– մայր Մխիթար Երզնկացի գրչի,
1314 թ. Պատճառ. Սահմ. գրոց 256
– մայր Յովհաննէս երէցի գնողի,
1316 թ., Աւ. (յետ.) - 316
– մայր Վարդան ստացողի, 1321 թ.,
Գիրք Պիտ. - 413
Տիրանցտիկին, 1323 թ., Ժողով. - 472
Տիրանուն
– գրիչ, 1309 թ., օրինակ. է, Աւ. - 160,
161, 162
– քհյ., ստացող, 1322 թ., Աւ. - 442, 443

Տիրապետ, հանգուցեալ, 1323 թ.,
Ժողով. - 472
Տիրաւագ, որդի Խէրի, 1304 թ., Աւ. - 72
Տիրատուր
– հայր Սարգիս Գրակազմի ստացողի,
1304 թ., Աւ. - 62
– Կիլիկեցի գրիչ, օրինակ. է, - (1309 թ.)
Աւ, 156, 157, (1321 թ.) Թովմա
Աքվին. 418 (ստացող)
– կթղ. Սսի, ԺԶ դ. - ծնթ.՝ 198
Տիրացու
– քհյ., ստացող, 1301 թ., Մանրուս. - 18
– գրիչ, 1302 թ., օրինակ. է, Աւ. - 26, 27
– գրիչ, 1305 թ., օրինակ. է, Ժողով. - 94
– աշակերտ Եսայի Նչեցու - (1307 1323 թթ.) 135, 193, 361, 377,
459
– քհյ., մեծպապ Շախիկ քհյ., ստացողի,
1308 թ., Աւ. - 146
– յիշւում է 1308 թ., Աւ. - 146
– վրդ. ուսուցիչ Վարդան գրչի, 1310 թ.
Եղիշ. Պատ. - 174
– քհյ., ստացող, 1313 թ., Աւ. - 249
– քհյ., հայր Մարտիրոս կրօն.,
ստացողի, 1314 թ., Շարակ. 258
– որդի Մարտիրոս քհյ., ստացողի,
1314 թ., Աւ. - 264
– գրիչ, 1314 թ., օրինակ. է, Շարակ. 276, 277
– սրկ., ստացող, 1314 թ., Շարակ. - 277
– եղբայր Բարդաւլիմէ գրչի, 1315 թ.,
Աւ. - 287
– դպրապետ, առաջնորդ Վանի Սբ Վարդան եկեղեցու, ստացող,
1316 թ., Կոչմ. Ընծ. - 297, 298
– գրիչ, Կիրակոս և Կարապետ գրիչների
հետ, 1317 թ., օրինակ. է, Աստ. 323
– երէց, 1318 թ. ստացող Աւ. (յետ.) 370, 371
– քհյ., միաբան Ուռնկար անապատի,
1319 թ., Աւ. - 380
– հայր Լիտիկի, կնոջ, Յակոբ պարոնի,
1322 թ. ստացողի, Աւ. (յետ.). 454, 456
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– քհյ., ստացո՞ղ, 1324 թ., Աւ. - 479
– կրօն., ընկերակից Մկրտիչ գրչի,
1324 թ., Գրիգոր Նարեկացի 487
– քհյ., եղբայրակից Մելքիսեդկ գրչի,
1324 թ., Աւ. - 489
– գաւառի տանուտէր, 1324 թ., Աւ. 490
Տիրոց, կին Խաչատուրի Տէրտէր քհյ.,
ստացողի, 1323 թ., Ճաշոց - 460
Տիրոցմաւր, քոյր Սահակ ստացողի,
1315 թ., Աւ. - 286
Տիրուհի
– մայր Կարապետ երէցի, 1304 թ., Աւ. 77
– յիշւում է 1304 թ., Աւ. - 77
– մայր Ստեփանոս քհյ., ստացողի,
1313 թ., Յայսմ. - 246
– պատանեակ հանգուցեալ, 1313 թ.,
Յայսմ. - 247
Տղատիկին
– քոյր Եղբայրիկ գրչի, 1305 թ., Աւ. - 97
– հարազատ Յովսիան գրչի, 1308 թ.,
Աւ. - 146
– մայր Քահանա ստացողի, 1313 թ.,
Շարակ. - 245
– ստացող, 1313 թ., Աւ. - 250
Տղապարոն, հայր Ասլանի, ինչք
նուիրողի Սբ Գրիգոր վանքի,
1323 թ., Աւ. - 476
Տնգիկ, նուիրող, 1308 թ., Աւ. (յետ.) 147
Տնկիկ
– հայր Մարտիրոս ստացողի, 1304 թ.,
Աւ. - 82
– ստացող, 1309 թ., Աւ. - 162
Տրդատ, եղբայր Սիմէոն գրչի, 1316 թ.,
Յայսմ. - 312
Տպէլ, հարազատ Տերունական քհյ.,
ստացողի, 1310 թ., Աւ. - 171
Տուխթար, կին Մասներ ջուլհակի,
1321 թ., Աւ. վերստին զարդարողի (յետ.) - 432
Տուրք
– հայր Արղուն ստացողի, 1304 թ., Կոչմ.
Ընծ. - 66

– եղբայր Վարդան ստացողի, սպասաւ.
Արտազի Սբ Թադէի վանքի,
1315 թ., Մեկ. - 293, 294
Տուքիկ վաճառակ. ստացող, 1323 թ.,
Ճաշոց (յետ.) - 460
Տօնապետ քհյ., եբայրակից Մելքիսեդեկ
գրչի, 1324 թ., Աւ. - 489
Ց
Ցնծութիւն միաբան Սբ Ստեփաննոս Նախավկայի, 1318 թ., Ճաշոց - 364
Փ
Փախչան, հանիկ Թոմա գրչի, 1315 թ.,
Աւ. - 288
Փանոս
– քեռի Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. - 288
– հորեղբայր Գրիգորի, 1321 թ. նորոգողի ստացողի, Աւ. (յետ.)
- 441
Փաշէ, քոյր Թոմա գրչի, 1315 թ., Աւ. 288
Փառանձեմ, կին Յակովբ գրչի, 1304 թ.,
Աւ. - 63
Փարին, դուստր Գրիգորի, 1321 թ. նորոգողի, ստացողի, Աւ. (յետ.) 441
Փիլիպոս
– քհյ., օրինակ տուող, 1304 թ., Կոչմ.
Ընծ. - 67
– (Փիլիպպոս) արքեպիս. Խորձէն գաւառ., 1313 թ., Աւ. - 247
– եղբայր Սիմէոն գրչի, 1316 թ., Յայսմ.
- 313
Փիլոն, Եբրաեցի, Բ դ., հեղինակ (1318 թ.) 345, (1325 թ.) 512
Փոխանշախ, որդի Յովաննէս ստացողի,
1316 թ., Աւ. - 301
Փոխնակ, հայր Կարապետ քհյ.,
ստացողի, 1306 թ., Աւ. - 105
Փոքրիկ, հայր Մխիթար կրօն., ստացողի,
1307 թ., Կոչմ. Ընծ. - 118
Փոքրտիկին
– մայր Կարապետ ստացողի, 1304 թ.,
Աւ. - 81
587
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– մասնակից ձեռագրի ծախսի, 1305 թ.,
Աւ. - 97
– մայր Ասլանբէկի, 1308 թ., Աւ. - 147
– մայր Ներսէս բեմբականի, 1317 թ.,
Մեկ. - 333
– ամուսին պարոն Խաչիկի ազգականի
Սիմէոն աբղյ., ստացողի,
1318 թ., Ճաշոց - 365
Փրթուխան, հանիկ Վարդապետ քհյ.,
ստացողի, 1318 թ., Աւ. - 347

Քրիստոսատուր
– քհյ., հայր Կարապետ գրչի, 1302 թ.,
Աւ. - 28
– գնող Շարակ., 1308 թ. (յետ.) - 151
– եղբայր Տիրացուի, 1318 թ. ստացողի,
Աւ. - 371
– օգնող ձեռագ. օրինակ. 1322 թ., Աւ. 443
– եղբայր Տէրտէր քհյ, ստացողի,
1323 թ., Ճաշոց - 460
Քրմաշայ սրկ., հարազատ Յովանէս
քհյ., ստացողի, 1318 թ., Աւ.
(յետ.) - 381
Քուրդ
– հայր Տայիր իշխանի - 170
– որդի Տայիր իշխանի, իշխան Այրարատյան գաւառի - 170
Քուրխաթուն, քոյր Յովաննէս գրչի,
1314 թ., Մաշտ. - 277
Քուրք, հայր Ներսէս քհյ., բեմբականի,
1317 թ., Մեկ. - 333

Ք
Քահանա, ստացող, 1313 թ., Շարակ. 245
Քահանայապետ (Քահանապետ)
– եղբայր Վարդապետ քհյ., ստացողի,
1318 թ., Աւ. - 347, 348
– մականուն Մամունքաշ, 1318 թ.,
Ճաշոց - 364
Քաղբաթ
– հանգուցեալ եղբայր Մատթէոս
ստացողի, Շարակ. - 179
– եղբորորդի Մատթէոս ստացողի, Շարակ. - 179
Քամար, զաւակ Պարոն, 1308 թ. նորոգողի Աւ. (յետ.) - 149
Քաւուն, միայնակեց, 1325 թ., Աւ. - 513
Քեմեր, մայր Մարտիրոս ստացողի,
1304 թ., Աւ. - 82
Քեմիա
– դուստր Աղուտի, 1320 թ. նորոգողի
Աւ. (յետ.) - 401
– մայր Ստեփանոս եպիս. Սեբաստացու
ստացողի, 1320 թ., Աւ. - 408
Քերոբ, փակակալ եկեղեցոյ, 1303 թ.,
Աւ. - 53
Քնար, բարեկամ Թոմա գրչի, 1315 թ.,
Աւ. - 288
Քոյրիկ, մայր Վարդան և Շմաւոն քհյ.,
1318 թ., Աւ. - 372
Քրդուլ, քրոջորդի Աստուածատուր գրչի,
1325 թ., Աւ. - 511
Քրթիկ, որդի Յիսուի, գնողի, 1306 թ.,
Աւ. (յետ.) - 116

Օ
Օշքին, եղբայր Ստեփաննոս Սուլթանշահ
գրչի 1311 թ., Աւ. (յետ.) - 195
Ֆ
Ֆիլիպպոս
– արքեպիս., Խորձեն գաւառի, 1313 թ.,
Աւ. - 247
– (Ֆիլիպ) քեռի Ստեփանոս գրչի և
ստացողի, 1322 թ. Քարոզգ. 446
ֆռանգ (Ֆռանկ)
– ստացող, 1303 թ., Դատաստան. - 43,
44
– հայր Շնոֆոր ստացողի - (1305 թ.)
Աւ. 91, (1309 թ.) Աւ. 160
– պարոն ստացող, 1307 թ., Ժողով. 124, 125
– Արճիշեցի, 1312 թ., Մեկ. - 217
– պարոն Յակոբի հետ ստացող,
1321 թ., Աւ. - 440
Ֆրեր, 1314 թ., Աւ. - 264
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Ապիթերպի քաղաք (Իտաիլա) 35
Առբերան գաւ. (Վասպ.) 379 (ծնթ.)
Ասիա 21, 489
Ասորիք (Ասորիս) 41, 125, 281, 491
Ասպինկայ վանք (Արճէշ գաւա.) 68, 69,
109, 122, 123, 143
Ասպիսակ գիւղ 123
Աստապատ դաստակերտ 64
Աստապատ գիւղ 64, 363
Աստղաբերդ (Խորձեն գաւ.) 247
Աստուածընկալ ուխտ 353
Աւանս, (Աւանց) գիւղ (Վան գաւ.) 67,
68, 141, 175, 176, 331, 332
Աւընկայ գաւ. 426
Ատանա 198
Ատրենի (Սիւնիք) 215
Արարտեան (Սարարադեան) Այրարատ
նահանգ, գաւ. 20, 21, 41, 66,
170, 467
Արարատ լեռ 353
Արատես մենաստան 42, 170, 171
Արեւելից կողմանց (Արեւելից աշխարհ)
38, 292, 467
Արեւմտական ծով (Ուրմիա լիճ) 292
Արիձոր 239
Արծրունեաց Տուն 37
Արծկէ անապատ. վանք 239, 329, 330,
373
Արջրոյ վանք (Արճէշ գաւ.) 328
Արճէշ գաւառ. 69, 109, 121, 122*, 123,
266, 284, 328
Արճէշ քաղաք 45, 88, 89, 90, 91, 159,
160, 479
Արմէն անապատ (Տաւրոս) 129
Արսէ գիւղ (Ապահունեաց գաւ.) 425
Արտազ գաւառ Սբ Թադէի վանք 291,
292, 293, 294, 307, 308, 345,
346, 354
Արտօսայ լեռներ 333
Արքայակաղնի (Կիլիկիա) 225, 245

Ա
Ազոխուտ 397
Աթէնք 20, 135, 360
Ախլցխա 370
Ածկոր գիւղ (Մոկս) 105
Ական (Փոքր Սիւնիք) 215
Ականց անապատ 224, 497
Ակն քաղաք (Վասպ.) 424
Ակներ (Կիլիկիա) 168, 193, 194, 202,
243, 251, 289, 290, 383, 384,
397, 447, 465, 466, 467, 482,
496, 497, 498
Աղբերց վանք տե՛ս Գլաձոր
Աղեկսանդրիա 144, 405, 489
Աղթամար կղզի 28*, 217, 218, 221,
238, 297, 298, 374, 375
Աղթամարի Սբ Խաչ 37, 38, 39, 100, 101,
117, 118, 120, 121, 157, 158,
218, 220, 221, 332, 333
Աղաւնաձոր անապատ 444
Աղուանից աշխարհ 41
Այաս քաղաք (Կիլիկիա) 190, 430*431,
469, 470
Այրարատեան (Արարտեան) նահանգ,
գաւառ 20, 21, 41, 66, 170, 353,
354, 467
Այրիձոր 136, 213
Ամբերդ 170
Ամրան 489
Անապատեր Սբ Լուսաւորչի ուխտ
(Դարանաղ. գաւ.) 173, 198, 199
Անապատ ուխտ 444
Անարզաբա (Կիլիկիա) 139, 273
Անտիոք (Անդիոք) քաղաք 144, 205,
272, 489
Անդրիասաց ուխտ (Կիլիկիա) 469
Անի մայրաքաղաք 149, 235
Անկեղ (Սիւնիք) 22
Անկղ 121
Ապահունեաց գաւառ 425, 459
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Բ
Բաբելացւոց աշխարհ 46, 125, 281, 341,
491
Բաբերդ 184, 185, 331
Բագնայր 148, 149, 150*
Բասենոյ գաւառ 160, 162, 299
Բատաւնց գիւղ (Որնոյ գաւառ) 338
Բարձրբերդ (Կիլիկիա) 13, 32, 46-49,
129
Բերդակ դղեակ 15, 85
Բերդակ գիւղ (Տարբերունիք) 143, 145
Բերդակ մենաստան (Խախտեաց
գաւառ) 87
Բերդաձոր(Սիւնիք) 215
Բերկրի 7, 8, 27,
Բերկրի մայրաքաղաք 119, 342, 343, 344
Բզնունեաց գաւառ 330
Բիւթանիա 489
Բլրակ 453
Բլրցի անապատ 481
Բջնի դղեակ 20, 156, 353, (քաղաք) 467

Դ
Դահավրէժ թագաւորանիստ 64
Դանուբ գետ 455
Դարանաղեաց գաւառ 172, 173, 237.
255, 369
Դարանու դաշտ 334
Դելմաստհանի քազաք 488-489
Դեղնքար (Դեղնքրուն) 315
Դերջան գաւառ 299, 331
Դոնեվանք գիւղ (Հարքա գաւ.) 298, 299
Դվալանոց (Սիւն) 215
Դրազարկ ուխտ 11, 12, 130, 183, 196,
244, 275, 304.366, 368. 428,
430, 447, 503
Դրազարկի բերդ 305
Ե
Եգեան (Էգեան) ծով 447
Եգիացւոց քաղաք 200, 201
Եգիպտոս 84, 205, 462
Եթովպիա (յԵթոպէ) 489
Եկեղեաց գաւառ 26, 27, 75, 76, (Սբ
Աստվածածին) 178*, 237, 255
Եկեղեաց գաւառ Սբ Կիրակոսի վանք 76
Եկեղեցեաց գաւառ 75, 461, 462
Եղեգեաց գաւառ 216
Եղեգիս մայրաքաղաք (Վայոց ձոր) 106,
107, 285, (քաղաք)
Եղէվանք (Բերկրի), 8, 26, 27
Եղիկնայձոր 22
Եղիս 22
Եղվարդի մենաստան 350, 352, 353,
354
Երասխ գետ 64
Երզնկա (Եզնկայ) մայրաքաղաք 20,
43*, 44, 72, 73, 74, 75, 103,
124, 177, 258, 278, 280, 314*
Երզնկայ գաւառ 314*
Երուսաղէմ 275, 310, 311, 312, 359,
366, 367, 369, 375, 429*, 431,
432, 433, 435, 448, 449, 467,
488, 509, 513
Եփեսոս 144, 434, 489
Եփրատ գետ 205, 214

Գ
Գալու ուխտ 307, 500
Գամճակ (Քամճակ, Ղրիմ) 95, 139
Գանձակ աղբիւր 350
Գանջա 303
Գառնի դղեակ 423
Գաւղայոյ վանք 186, 187
Գեղամայ ծովակ (Սևանա լիճ) 215
Գեղարքունի երկիր 401
Գեղարքունի մենաստան (Խորվագետ
գիւղ) 376
Գերմանաղբեւր (Կիլիկիա) 195, 196
Գիլան 134
Գլաձոր (Գայլիձոր) 19, 20, 24*, 40*,
42, 71, 134*, 135, 156, 232,
233*, 251, 254, 255, 256, 257,
318, 320*, 321*, 356*, 358,
359, 360, 377*, 398*, 412, 413,
414, 415, 418*, 457*, 492
Գլխիբցու աթոռ (մերձ ի Սիս) 385
Գողթան երկիր 443
Գոմայձոր աղբիւր 350
Գռներ (Կիլիկիա) 46, 47
Գրիգոր Լուսաւորչի դամբարան
(Դարանաղեաց գաւառ) 173
Գումբայթ գիւղ (Ապահունեաց ագաւառ)
459

Է
Էթիլ գետ (Կասպից ծովի մոտ) 392
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Էջմիածին(Կիլիկիա) 433
Էրքն գաւաառ (Սիւնիք) 215

Խոյգան գիւղ (Սպահանի գաւ.) 8
Խոչաիս գաւառ 299
Խոչկայ ուխտ (Ակների մոտ) (Կիլիկիա)
202, 203
Խոռինանց գիւղ 334
Խորասան 117, 140
Խորդեանց անապատ (Սիւնիք) 287,
288, 346, 347
Խորնի ձոր 200
Խորին անապատ 31, 32, 94, 129, 130,
388, 389, 502
Խորձէն գաւառ 247
Խորնի ձոր 200
Խորուագետ գիւղ (Գեղարքունիք) 215,
376, 377

Թ
Թալիշ 134
Թաոց վանք (Աւընկայ գաւ.) 426
Թարձէնք ամրոց (Մուշի մոտ) 402
Թաւրկնոց 397
Թեղենեաց ուխտ 19, 21,
Թեղենեաց լեռներ 350
Թէոդոյպաւլիս 142, 177, 259, 260, 261,
511
Թիլ բերդ (Կիլիկիա) 47
Թիւրքթի ուխտ 271, 272,
Թորգոմեան Տուն 206, 361

Թուրքաց աշխարհ 41

Ծ
Ծործորու վանք (Արտազ գաւ.) 278,
279, 280, 308, 345, 346, 416,
417, 493, 494

Ի
Իկոնիա 198
Իտալացւոց երկիր, ( Իտալիա) 14, 19,
35, 197, 484
Իսրայէղ 21

Կ
Կալեր (Գեղարքունիք) 215
Կածառու Սբ Նշան 5
Կամրիկ անապատ (Կիլիկիա) 445, 446
Կանչուոր Սբ Աստուածածին (Կիպրոս)
338
Կապան դղեակ (Կիլիկիա) 129
Կապան երկիր 442, 443
Կապոսի վանք (Երզնկա) 103
Կասբից ծով 125, 214, 281, 391, 392,
491
Կարբի 353
Կարմիր վանք (Քեսուն) 205
Կարին 456, մայրաքաղաք 108
Կարփի գիւղաքաղաք 65, 66
Կաֆա 95, 138, 139, 284՞, 409
(մայրաքաղաք)
Կըւենուտ անապատ 132
Կիլիկիա նահանգ, երկիր, 9*, 12, 13, 20,
21, 31, 33, 34, 47, 52, 78, 93*,
94, 97*101, 102, 125, 126*,
127*, 129, 130, 163*, 164,
179*, 195*, 203, 223, 244*,
255, 262, 263, 267*, 270*, 281,
284, 302, 306, 331, 335*, 367,
384*, 385, 391, 406*, 407, 433,
445, 457, 464*, 478, 491, 501,
508

Լ
Լամբրոն դղեակ 182, 188, 225, 274
Լատինացւոց երկիր, տե՛ս Փռանգաց
երկիր
Լեւոնկլայ դղեակ 32
Լեւքոսիայ (Կիպրոս) 308, 309
Լիմ անապատ 6, 99. 100, 101, 102, 158,
159,
Լիմ կղզի 6, 101, 102, 158, 159, 176,
192, 281, 282
Լիւրիկիա 489
Լոռի 303
Խ
Խադարի վանք 214, 215
Խաղտեաց գաւառ 87, 108
Խաչատրոյ անապատ (Կիլիկիա) 47
Խաչենոյ երկիր( տուն) 215
Խաչիւդիհն մերձ ի Գրիգորի վանքի 476
Խառաբաստավանք (Քաջբերունիք) 491
Խարդբերդ 255
Խլաթ 250, 443
Խնխրուլան (Սուլթանիա) 371
Խնձորբերդ վանք 78
Խնուխս գիւղաքաղաք 349
591
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Կիպրոս կղզի 111, 112, 152, 153, 155,
164, 188, 189, 190, 193, 194,
196, 274, 308, 309, 338, 368,
369,
Կոռիկոս դղեակ (Կիլիկիա) 507
Կովկասյան լեռներ 214
Կոստանդնուպօլիս 17, 31 (ծնթ.) 129,
405, 434
Կորդոյ վանք 353
Կրակայ գիւղաքազղաք 335
Կրետե կղզի 496
Կուսանաց անապատ (Քաջբերունիք) 92

Ճ
Ճանճինխուղ 266
Ճանճի (Կիլիկիա) 506
Ճէն (Իտալիա) 510
Ճիպս գիւղ (Կիպրոս) 111, 112
Ճոխաթ ուխտ 204, 205, 206
Ճոխանց գաւառ (Սիւնիք) 215
Մ
Մազանդարան 134
Մազրեն գաւառ (Սիւնիք) 215
Մակեդոնիա 488
Մաղաամ քաղաք (Կիպրոս) 309
Մաղուսա (Կիպրոս) 152, 153, 188, 189,
274, 338,
Մամեստիա մայրաքաղաք 294, 295
Մանէ այր (Դարանաղեաց գաւ.) 173,
314
Մանծկերտ գաւառ (Ապահունեաց
գաւառ) 459
Մաշկևորի վանք (Կիլիկիա) 9, 10, 47*,
48, 445, 495
Մաւլեւաւն դղեակ 129, 446
Մարաթա 56, 446
Մարաց աշխարհ 41
Մարքճակ (Մարքճահ) թաղ Սեբաստիա
քաղաքի 29, 30
Մափռէլեանց գաւառ (Սիւնիք) 215
Մելիտինե մայրաքաղաք 311
Մեծոփավանք 92, 123, 223, 238
Միակեցեր ուխտ (Կիլիկիա) 244
Մլիճի վանք (Կիլիկիա) 127, 306
Մոգւոյ գիւղաքաղաք (Շիրակ) 235
Մոկաց գաւառ 375
Մղաջուր (Եկեղեաց գաւ.) 179
Մսր 64, 474, 495
Մուղալ 47
Մուշ 402, 458

Հ
Հագարաց աշխարհ 41
Հաթ 397
Հազարակ գիւղ 300
Հալապ 474
Հաղպատ 5, 87, 111, 303,
Հաճն (Հաճոյն) 197
Հայոց թառ 423, 424
Հայոց Տուն, Հանգստարան Հայոց,
(Հռոմ) 35, 191
Հայոց աշխարհ 102, 117
Հանդաբերդ (Սիւնիք) 215
Հարք գաւառ 298, 299
Հերմոնի վանք 192, 193, 362
Հնդկաց երկիր 488
Հոգեաց վանք (Վասպ.) 331, 332
Հոռոմա աշխարհ 129
Հոռոմվանք թաղամաս (Արճեշ) 45
Հոսաբակ գաւառ 215
Հռոմ 83, 144, 190, 191, 196, 509,
Հռոմայ տուն 35, 36
Հռոմկլայ 31, 33, 205, 268, 270
Ձ
Ձորոյ անապատ (Արճէշ գաւ.) 109
Ձորոյ վանք (Կիլիկիա) 179, 204, 206,
207*, 507

Յ
Յովհաննավանք 169, 170, 293, 323, 326
Յունաց երկիր 32
Յորդանան 311

Ղ
Ղազանի գիւղ 116
Ղազարու վանք (տե՛ս Տարօն Առաքելոց
վանք)
Ղայսարիա քաղաք 51
Ղրիմ, Խրիմ քաղաք 312, 313

Ն
Նախիջաւան մայրաքաղաք 62, 64, 105,
106, 378, 379, 477, 478
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Ս
Սալահունեաց գաւ. 473
Սալմաստ 199
Սաղմոսավանք 398, 399
Սաւատ գիւղ (Վասպ.) 150
Սարայ մայրաքաղաք 391, 392
Սեբաստիա մայրաքաղաք 29, 30, 240,
241, 407, 408, 409
Սելեւկիա 305
Սեպուհ լեռ (Դարանաղեաց գաւ.) 173,
314
Սիւնեաց նահանգ, Սիւնիք 23*, 24, 25,
26*, 56, 107, 135, 171, 214, 251,
252, 360, 377, 457, 458
Սիսական երկիր, Սիսական տուն
Սիւնեաց տուն 22, 38, 107, 252,
412, 457
Սիս մայրաքաղաք 12, 110, 129, 130,
131, 151, 203, 204, 205, 224,
245, 336, 382, 385, 403*, 447*,
469, 474, 475, 479, 480*, 505,
506, 507
Սկեւռա վանք 180, 182, 268, 269, 270,
271, 310, 482, 483, 499
Սմբատկլայ 390
Սոթք, Սոթէ գլուխ (Սիւնիք) 215
Սպեր գաւ. 184, 511
Սպիտակ աղբիւր 350
Սպլնապատ վանք (Վասպ.) 406
Ստեփանոս Ուլնեցու ուխտ 195, 402
Սուիննէֆօրթ գիւղ 137
Սուլթանիա քաղաք 371
Սուհարայ անապատ
(Խառաբաստավանք)491
Սուրբ Անդրիասանց ուխտ 469, 471
Սուրբ Աստուածընկալ վանք
(Արագածոտն) 353
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի գերեզման
461, 462
Սուրբ Թէոդորոսի վանք 473
Սուրբ Թորոսի անապատ (Կիլիկիա) 130,
471, 472
Սուրբ Խաչ վանք (Մոկաց գաւառ) 104,
105
Սուրբ Կիրակոսի եւ Յուդիթա վանք 501
Սուրբ Կուսանաց անապատ
(Քաջբերունիք) 92
Սուրբ Մանկունք եկեղեցի 54

Նարեկավանք 45 ծնթ., 473, 487
Նիա-Կեսարիա 509
Նիկիա 434
Նիճ գաւառ (Տարոն) 40
Նղր ամրոց 388, 506
Նորավանք 133, 361
Նռնաւնից վանք (Արարտեան գաւ.) 41
Շ
Շամբ աշխարհ 46, 47, 466
Շամբուն 205
Շաւղագայ 215
Շինամէջ գիւղ (Արճէշ գաւ.) 121
Շիրակ գաւառ 148, 235
Շղրկայ գետ (Կիլիկիա) 47
Ո
Ոստան քաղաք (Ռշտունիք) 333, 381
Որդանան վանք 49
Որնոյ գաւառ 338
Չ
Չիկբակ գիւղ (Տայք) 236, 237
Պ
Պապառաւ դղեակ (Կիլիկիա) 127
Պապզու վանք (Վարդենիս) 473
Պաւլաւնիա քաղաք (Իտալիա) 484
Պատական(Ռշտունիք) 45
Պատժուան դղեակ (Բասենոյ գաւ.) 160,
162
Պարսից աշխարհ 41, 125
Պեչգենա գոմեր 444, 445
Պեհեսն (Կիլիկիա) 268, 270
Պղնձագոյ Աւագ անապ. 263
Պղնձավանք (Սպեր գավառ.) 184
Պոնտացւոց ծով (Պանդոսի ծով) 125,
214, 281, 491
Պոնտացւոց աշխարհ 125, 281, 491
Ջ
Ջուղայ 508
Ռ
Ռշտունիք 44*, 45, 333
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Սուրբ Յակոբ ուխտ 353
Սուրբ Սիմաւոն գիւղ (Կիլիկիա) 267,
268, 270
Սուրբ Սոֆիա (Կիլիկիա) 197
Սուրբ տեղիսն Քրիստոսի ի Բէթղթհէմ
311
Սուրբ Քառասնից վանք 249
Սուրխաթ մայրաքաղաք 483

Տիրաշէն վանք (Եկեղեաց գաւ.) 27, 178,
255
Տրին կատար լեռ (Մուշ) 402
Տուն Արեւելից 64, 249
Տուն Թորգամայ Տուն Հայոց 21, 206
Տուն Խաչենոյ 215
Տունն Շամայ 64
Տուրուբերան 27, 123
Տփխիս քաղաք 82, 325
Տօռուտափ գաւառ 299

Վ
Վահրաւայ գիւղ (Կապանի մոտ) 442,
443
Վաղատնոյ ուխտ 51
Վայոց ձոր 20, 71, 232, 251, 257, 318,
413, 415, 416,
Վաղցան (Սիւնիք) 22
Վան գաւառ 68, 121, 141, 175, 176,
332, 333
Վան քաղաք 141, 173*, 174, 175, 297,
298, 332, 333, 424
Վասպուրական նահանգ 70*, 150, 379
ծնթ. 406
Վարագա Սբ Նշան 67, 89, 90, 141, 174,
176, 333, 341, 342
Վարդանաց սուրբ ուխտ (Ռշտունիք) 45
Վարզեհնա գիւղ 267
Վերին Նորավանք 22, 216
Վժանա վանք 61, 62
Վնեժ 197
Վրաց աշխարհ 41, 82, 117, 135, 284,
303, 412, 457

Ց
Ցախաց քար 133
Ցախուտ գաւառ (Կիլիկիա) 290
Ցաղման գաւառ (Խարբերդ) 255
Ու

Ուշի վանք 170
Ուռեացփոր գաւառ (Սիւնիք) 215
Ուռընկար ուխտ 284, 379, 470, 479
Փ
Փափրիան (Ֆաֆրիզ) Տուն Հայոց - 392,
393
Փեճոց վանք 225, 227
Փերճեր վանք (Խորին անապատ) 502
Փերուժ 14, 35, 165, 191
Փոս անապատ (Կիլիկիա) 164, 386, 387,
503, 504
Փոքր Սիւնիք 215
Փռանգաց (Ֆռանգաց) աշխարհ
(Լատինացւոց երկիր) 268, 269,
392, 393, 509, 510, 511

Տ
Տաթեւ 133, 418, 422,
Տայոց երկիր, գաւառ 236, 237
Տաւրոսի լեռներ 129
Տարբերունիք 143, 145
Տարսոն գաւառ 19, 47, 52, 197, 204,
237, 242, 243, 305, 505
Տարսոն մայրաքաղաք 305, 306, 388
Տարօն գաւառ 256, 262, 263, 283, 284,
301, 302, 331, 371, 458, 478
Տարօն Սբ Կարապետի (Իննակեան)
վանք 91, 283, 331
Տարօն Սբ Առաքելոց, ՍբՂազարի վանք
12, 102, 103, 104, 162, 163, 222,
262, 263, 283, 284, 301, 302,
400, 402, 478

Ք
Քաջաց Կայանք 100
Քաջբերունիք գաւառ, երկիր 92, 100,
109, 121, 328, 337 ծնթ., 491
Քասաղ գետ 350
Քարաշամ ձոր 350
Քարտիզկնոց բերդ 243
Քաֆկտրնոցն 59
Քեսան, (Քերսոն), (Կարմիր վանք) 204
Քռնա 137
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Ածպան 272
Ախտաժէտք 298
Աղաւնմաղ 272
Աղետ 29, 30, 42, 260, 261, 281,
311, 373, 491
Աղքատություն 152, 352, 433, 453,
464
Ամրոցի շինարարություն, քանդում
242, 311
Այգի 353, 476
Անագ 287
Անիշխանություն 21, 262
Անձրև 260
Անօրէնություն 304
Աշխարհաժողով 12
Աշտարակ 329
Աչքապակի 339
Առլեխ(հրովարտակ) 341
Ասպատակություն 33, 41, 46, 134,
324
Ավազակ 352
Ավար 33, 311, 395, 433
Ավերմունք 38, 41, 130, 170, 303,
311, 324, 342, 353
Արեգակի խավարում 260, 261
Արծաթ 61, 117, 140, 149, 214, 287,
354, 371, 374, 401, 432
Արծաթել 432
Արկեղ գրեացն 111, 407
Արհեստավորներ 250, 353
Արշավանք, պատերազմ 37, 46, 64,
94, 134, 324, 365, 395, 402,
466, 495
Աքսոր 129
Բազազ 96
Բամբասանք 352, 439
Բանտ, բանտարկություն 129, 260,
367
Բարշ(վարսեր) 452

Բերդ 243, 292, 447
Բժիշկ, բժշկություն 79, 132, 298,
489
Բորոտ 79
Բռնություն 277, 281
Գաթա 348
Գաղթական 424
Գարի 29
Գետասույզ 47
Գերեվարություն 33, 64, 94, 125,
129, 311, 324, 367, 395, 401,
424, 433, 447
Գերեզման 5
Գթասրտություն 458
Գինի 476
Գոպիճ 132
Գրակալ 303
Գրավում բերդի 33, 47, 402, 453,
491
Գրիչ (գործիք) 256
Գրչության արվեստ 5, 6, 9, 10, 15,
20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31,
35, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 50,
52, 53, 55, 60, 64, 67, 68, 69,
71, 75, 79, 83, 84, 87, 89, 94,
96, 97, 98, 104, 108, 109,
110, 114, 115, 116, 119, 122,
123, 124, 125, 127, 129, 130,
131, 133, 134, 136, 140, 141,
149, 151, 152, 153, 154, 158,
160, 161, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 174, 177,
179, 180, 181, 182, 183, 185,
186, 187, 189, 190, 191, 192,
194, 196, 197, 199, 201, 202,
203, 204, 206, 207, 208, 211,
212, 216, 218, 220, 222, 223,
224, 226, 227, 229, 230, 234,
235, 236, 237, 241, 242, 245,
595

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՑԱՆԿ

248, 256, 257, 259, 262, 263,
264, 269, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 283, 286, 287, 290,
291, 293, 295, 298, 299, 303,
304, 305, 306, 311, 312, 315,
316, 317, 319, 321, 322, 328,
330, 331, 332, 339, 340, 348,
359, 360, 361, 362, 363, 367,
368, 369, 374, 375, 376, 379,
380, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 389, 391, 392, 393, 394,
399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 407, 408, 411, 413, 414,
417, 421, 422, 425, 427, 429,
430, 431, 432, 433, 439, 440,
441, 443, 445, 448, 449, 451,
452, 456, 459, 462, 465, 466,
467, 468, 470, 471, 473, 474,
475, 482, 484, 492, 497, 499,
500, 501, 502, 504, 507, 509,
510, 512, 513
Դահեկան 102, 296
Դայակ 66
Դամբարան 12, 133, 214, 215, 360
Դաշտ 447
Դավաճանություն 47
Դավանափոխություն 130, 461
Դաստակերտ 64
Դեղ (ներկ) 8, 78, 389
Դեսպանություն 64
Դերձակ 381
Դիակ 30, 64
Դղյակ 32, 33, 49, 85, 129, 206, 225,
423, 467
Դոն (հաց) 256
Դրամ 408, 472, 603
Դրացի 466
Եզ 16
Եկեղեցու ավիրում, քանդում 99,
260, 261, 324, 341, 342, 352,
433
Եկեղեցու ազատում հարկից 102,
192
Եկեղեցական ժողով 130, 197
Եկեղեցու շինարարություն,
նորոգում 8, 37, 95, 100, 101,

109, 137, 138, 139, 159, 160,
176, 199, 214, 268, 270, 272,
298, 309, 350, 352, 353, 375,
388, 423
Եկեղեցպան 496
Եղեռնագործություն 64
Երաշտ 260
Երեխաների վաճառք 29, 170, 260,
261, 367
Երիվար 324
Երկաթ 342
Երկրագործ 141
Զորաժողով 129
Զորք 447
Զրահ 324
Ընծա 16, 214, 215, 344
Թագադրում 12, 112
Թարգմանություն 17, 137, 139, 416,
493, 494
Թշվառություն 17
Թոշակ 194
Թղթ., քարտես, նամակ 54, 106, 141,
196, 197, 256, 318, 332, 338,
432, 433, 467, 468, 487
Ժառանգություն 328
Ինչք (ունեցվածք) 79, 95, 106, 138,
205, 298, 341, 391, 395, 401,
404, 407, 427, 442, 453
Լեռ 447
Խաղաղություն 37, 64, 77, 402, 457,
461, 495
Խանութ 59
Խաշին (հոտ) 206, 324
Խաչ 401
Խառույկ 65
Խարաճ 102, 250, 262
Խարպզակ (պտուղ) 67
Խնամակալություն 495
խոպան 353
Խորիզ 318
Խորշ 341
Խռովություն 103, 324
Ծածկագիր 367
Ծիսային խնդիրներ 130
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Ծերպ վիմաց 341, 401
Կախաղան 367
Կանաչի 67
Կաշի 124, 141
Կապլ 473
Կատու 30
Կարկատան 102, 104
Կերչ (մանրե) 474
Կոճակ 124, 141
Կոստղել 349
Կոտորած 47, 64, 401, 402, 447
Կտավ 118, 124, 141
Կտակ 418, 453, 461
Կուրություն 152, 182
Հալածանք 86, 94, 101, 103, 124,
125, 126, 341, 343
Հաղթանակ 395, 402
Հավատափոխություն 239, 260, 261
Հավատքի գնում 102, 192
Հարկ 117, 118, 123, 140, 242, 250,
260, 261, 341, 343, 472
Հարկապահանջություն 21, 64, 102,
170, 232, 239, 260, 261, 262,
284, 341, 367, 373, 453
Հաց 472
Հացի սղություն 30, 472
Հացկտուր 272
Հացպան 472
Հեծյալ 260
Հերձվածներ 26, 249, 297
Հյուսն 348
Հյուրատես 272
հողմ 260
Հրովարտակ 102, 103, 104
Ձեթ 490
Ձեռագրի վաճառք, գնում 16, 116,
124, 143, 146, 147, 151, 170,
172, 175, 186, 187, 194, 195,
225, 228, 263, 265, 267, 296,
316, 370, 371, 372, 381, 442,
474
Ձեռագրերի գերությունից ազատում
80, 85, 121, 303, 381, 389,
492
Ձեռագրերի կողոպուտ 303, 389,
401

Ձեռագրերի նյութերի նվիրում 9, 54,
96, 109, 118, 119, 141, 220,
221, 236, 299, 338, 367
Ձեռագրերի նվիրում 12, 13, 23, 34,
89, 90, 93, 95, 100, 138, 139,
141, 142, 148, 149, 150, 159,
174, 176, 202, 203, 214, 218,
220, 221, 222, 239, 265, 303,
313, 330, 344, 354, 371, 372,
378, 389, 402, 403, 4019,
413, 423, 453, 467, 492, 514
Ձյուն 260, 261
Ձորակ 462
Ղալապա (աղմուկ) 456
Մագաղաթ 196, 197, 459, 503, 504
Մահ, մեռյալներ 29, 30, 31, 33, 42,
48, 49, 103, 139, 292, 302,
315, 328, 329, 333, 402, 508
Մաճկալ 294
Մառնպան 272, 466, 467
Մարդահամար 257
Մեղու 318
Մերկություն 324, 395
Միաբանության հաստատում 353
Միրգ 235
Մոխիր 260
Մորեխների հարձակում 260, 299
Մուրացիկ 234
Մուրհակ 418
Նաղարշություն 64, 353
Նահատակություն 123, 139, 206,
268
Նետ 205
Ներկարար 476
Նիզակ 64, 324
Նվաճում 41, 64, 94, 205, 214, 281,
292, 491
Նշան խայտառակության 102, 104,
117, 118, 119, 123, 140, 341
Նվիրատվություն 22, 95, 138, 139,
214, 490
Նուկի (չափի միավ.) 29
Շապիկ 141
Շինարարություն, 270, 371
Շիքրոն 322
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Շնիկ (չափի միավոր) 29
Շուն 30
Շքրիկ(վրաց.սուրհանդակ) 84
Ոսկերիչ 349, 432
Ոսկի 61, 110, 149, 151, 214, 287,
354, 374, 430, 432, 448, 459,
475, 480, 500, 503, 504, 505,
507
Չրախչի 96
Չուխա 468
Պանդխտություն 256, 268, 270, 312,
369, 468
Պաշարում 33, 205
Պարիսպ 292
Պարտք 64
Պղինձ 287
Պրիսմըծխոս (ոստիկան) 431
Պրօտօնֆոանտես 22
Ջիզա 372
Ջրամատակարարում 350, 352, 353
Ջուլհակ 432
Ռայիս (ռէս, ըռէս) 121, 472
Սասանություն 439
Սափոր 476
Սինէջելոս(հուն.գանձապետ) 188,
189, 274, 309
Սինոռ 473
Սկիհ 371
Սպանություն 33, 64, 99, 129, 151,
196, 235, 268, 270, 311, 318,
368, 439
Սպաս 256
Սպիտակ (դրամ) 29, 172, 309
Սով 29, 30, 33, 242, 434
Սուսեր 64, 324
Սուրհանդակ տես շքրիկք

Վարժարան 68
Վաճառական 317, 325
Վեղար 206, 256
Վերակացու 69, 92, 270, 485, 495
Տաճարասպաս 452
Տանուտեր 453, 455, 472, 489, 490,
500
Տապաղ 500
Տարագիր, տարաշխարիկ 12, 27, 30,
33, 91, 170, 219, 234, 251,
284, 325, 367, 369, 386
Տեսիլք 111
Տեսողության վատացում 134, 153,
304, 322, 387, 431
Տնտես 110, 138, 364, 467
Տոկոս 64, 152
Ցեց 132
Ցորեն 29
Ուտիչ 132
Ունեցվածքի խլում 101, 118
Փախստական 46, 47, 129, 409
Փակակալ 272, 273, 294, 342, 364,
422, 467, 468, 496,
Փական ձեռագրի 124, 141
Փոխ (հագուստ) 77
Փռնպան 467
Քանդակ 353
Քարագործ 301
Քարահատում 100
Քարանձավ 47
Քուշանայ 29
Օժիտ 263
Օծում 408
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Խմբագրի կողմից

I

Հայերեն ձեռագրերի ԺԴ դարի հիշատակարանների
ժողովածուն (Ա. Ղազարոսյան)
Առաջաբան (Լ. Խաչիկյան)
Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ (ԺԴ դար, 1301-1325 թթ.)
Ցանկեր
Աղբյուրներ և գրականություն
Անձնանուններ
Տեղանուններ
Առարկայական

ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ
ԺԴ ԴԱՐ
Մասն Ա (1301-1325 թթ.)
Աշխատասիրությամբ
Լ. Խաչիկյանի, Ա. Մաթևոսյանի, Ա. Ղազարոսյանի

Համակարգչային ձևավորում, էջադրում՝ Ա. Խանզադյան

III
XIII

5
515
517
524
589
595

«ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐՈՎ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ԳԻՐՔ ԵՐԿՐՈՐԴ
ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, կազմեց՝ Լ. Ս. Խաչիկյան,
Երևան, 1950
ԳԻՐՔ ՎԵՑԵՐՈՐԴ

ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, մասն Ա (1401-1450 թթ.),
կազմեց՝ Լ. Ս. Խաչիկյան, Երևան, 1955
ԳԻՐՔ ՈՒԹԵՐՈՐԴ

ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, մասն Բ (1451-1480 թթ.)
կազմեց՝ Լ. Ս. Խաչիկյան, Երևան, 1958
ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, մասն Գ (1481-1500 թթ.),
կազմեց՝ Լ. Ս. Խաչիկյան, Երևան, 1967

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ԳԻՐՔ ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ

Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ (1601-1620 թթ.) հատոր Ա,
կազմեցին՝ Վազգեն Հակոբյան, Աշոտ Հովհաննիսյան, Երևան, 1974
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ԳԻՐՔ ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ (1621-1640 թթ.) հատոր Բ,
կազմեցին՝ Վազգեն Հակոբյան, Աշոտ Հովհաննիսյան, Երևան, 1978
ԳԻՐՔ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ

Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ (1641-1660 թթ.) հատոր Գ,
կազմեց՝ Վ. Ա. Հակոբյան, Երևան, 1984
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