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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий каталог содержит описание армянских рукописей, хранящ ихся в Российской национальной библиотеке (РНБ),
Санкт-Петербургском филиале Института востоковедения Российской Академии наук (ИВ), Санкт-Петербургском Государственном университете (СПбГУ), Государственном Эрмитаже (ГЭ),
Санкт-Петербургском отделении Архива РАН (АРАН) и Институте русской литературы РАН (ИРЛИ).
Рукописный отдел РН Б — бывшей Императорской, затем
Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩ едрина — был образован в самом начале XIX в. и таким
образом явился почти ровесником крупнейшего в России книгохранилищ а. Основу Рукописного отдела (или, как он назывался в старину, Депо манускриптов) составили материалы
знаменитой коллекции Петра Петровича Дубровского. П .П . Дубровский и стал первым хранителем Депо .1 К 1812 г. в Депо хранились манускрипты на 38 язы ках, при этом восточные рукописи были представлены во всем своем многообразии и с
достаточной полнотой. Согласно официальной ведомости, в Депо
манускриптов уже тогда имелись две армянские рукописи .2Как
явствует из Отчета Публичной библиотеки, в 1814 г. «армянин
Араратский подарил армянский молитвенник, называемый поармянски шар-акану со многими миниатюрными украшениями
и позолотой ».3 В Отчете за 1815 г. имеются сведения, что директор Библиотеки, т. е. А. Н. Оленин, принес в дар армянский молитвенник в восьмую долю листа .4 Через два года А. Н. Оленин
подарил Библиотеке еще один молитвенник, рукопись на бумаге,
в двенадцатую долю листа .5 В том же 1817 г. были приобретены
две рукописи из собрания Фролова .6 В 1818 г. Библиотека получила в дар рукописи Лазарева и И. Иоаннисяна. В 20—30-е гг. в
1 Императорская Публичная Библиотека за сто лет. 1814—1914. СПб., 1914.
С. 23.
2 Отчет в управлении Императорскою Публичною библиотекою, представленный... Олениным, за 1808, 1809, 1810, 1811 и 1812 года. СПб., 1813. Ведомость (7).
3 Отчет... за 1814 г. С. 23. Подстрочное примечание.
4 Отчет... за 1815 г. Ведомость «О разных приношениях...*.
5 Отчет... за 1817 г. СПб., 1818. С. 16.
6 Dorn В. Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliothèque
Impériale publique de St.Pétersbourg. St.Pétersbourg, 1852. С. XI.
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Библиотеку поступает ряд богатых собраний восточных рукописей, но армянских среди них немного. Несколько рукописей
было приобретено в 1831 г .7 Когда подготавливался к печати
сводный каталог восточных рукописей Б. Дорна, Рукописный
отдел насчитывал всего 11 армянских рукописей, учтенных в
каталоге под № 631—641.
Дошли ли до нас старейшие памятники собрания, т. е. те
две рукописи, которые хранились в Библиотеке к 1812 г.? Можно попытаться выяснить это методом исключения.
№ 631. Это гимнарий (Ш аракноц), который, согласно «Отчету», преподнес «армянин А раратский »;8
№ 632—634 переписаны в 1816—1817 гг. Они, очевидно,
входили в число рукописей, приобретенных в 1831 г.
№ 635 подарен Лазаревым в 1818 г.
№ 636 — дар Оленина.
№ 638 и 640 — дар Фролова.
№ 641 — дар И. Иоаннисяна.
Остаются № 637 и 639. N° 637 из собрания П. П. Дубровского,
так что в 1812 г. рукопись уже принадлежала Библиотеке и вполне могла входить в число упомянутых под этим годом рукописей. Под номером же 639 числится послание католикоса Давида
Александру I. Мало вероятно, что документ был передан в Библиотеку еще при жизни царя. Следует думать, что N° 639 поступил в Библиотеку позднее, а вторая из упомянутых в «Отчете»
рукописей утрачена. Известно, что при П. П. Дубровском в Библиотеке случались хищения.
Собрание армянских рукописей росло медленно, за счет единичных, зачастую случайных приобретений, о чем в литературе
имеются лишь краткие упоминания. Крупное собание поступило в 1891 г. — 44 памятника, приобретенных через посредство
Н. Я. Марра. Это были рукописи, переписанные в армянских
колониях Польши и Украины, главным образом в Каменце-Подольском, преимущественно литургического содержания .9
Пополнение собрания происходило и после революции, но
такж е за счет единичных поступлений: армянские рукописи сосредоточивались в Азиатском музее.
В настоящее время армянские рукописи Российской национальной библиотеки хранятся в составе трех коллекций:
7 Dorn В.t Catalogue... С. XV.
8 Это известный Артемий Араратский (Аракел Астуацатреан Араратеан),
под именем Богданова-Араратского он упоминается и в каталоге Б. Дорна, (с. X).
В 1815 г. коллежский секретарь подарил Библиотеке русскую арифметику в
рукописи XVII в. (см.: Отчет... за 1815 г. Ведомость ♦О разных приношениях...*). А в 1950 г. Публичная библиотека приобрела переписанную им ♦Исто֊
рию Армении* автора X в. Йовханнэса Драсханакертци, см. Ni! 53 настоящего
каталога. См. также: Жизнь Артемия Араратского / Изд. подгот. К. Н. Григорян, при участии Р. Р. Орбели. Л., 1980.
9 См.: Отчет... за 1891 г. СПб., 1894. С. 11—16.
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а) Рукописи, учтенные в сводном каталоге Б. Д орна 10 — 11
единиц. Их описание было выполнено М. Броссе при директоре Библиотеки А. Н. Оленине;
б) А рм янская новая серия. Начало коллекции было положено 5 рукописями из числа 109, вывезенных JI. Ф. К. Тишендорфом в 1859 г .11 Насчитывает 57 единиц, которые значатся под
№ 1 — 55 , 60, 61, при том, что сама рукопись № 28 утрачена,
сохранилась аннотация Н. Я. Марра, которая составляет под
этим же номером отдельную единицу хранения. В «Отчетах»
Библиотеки имеются краткие упоминания об их поступлении.
Имеется такж е старый карточный каталог, содержащий сведения и об источниках поступления;
в) А рм янская особая коллекция. Насчитывает 44 единицы.
Состоит из рукописей, приобретенных через Н. Я. Марра в
1891 г. В «Отчете» за этот год опубликованы составленные им
же краткие аннотации к 12 рукописям.
Помимо этого одна арм янская рукопись значится в собрании разноязычных рукописей РН Б, и таким образом общее количество армянских рукописей составляет 113 единиц (№ 1—
113 настоящего каталога ).12
Собрание армянских рукописей Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН ненамного моложе собрания РН Б. Рукописи начали поступать с первых лет существования Азиатского музея, основанного в 1818 г. и в 1930 г.
преобразованного в Институт востоковедения. История собрания ИВ разработана Р. Р. Орбели, которая на протяж ении многих лет была куратором армянских и грузинских рукописей.
Ниже приводится соответствующая часть статьи Р. Р. Орбели,
посвященной армянским рукописям ИВ:
«Собрание армянских рукописей Института востоковедения
Академии наук СССР создавалось на протяжении почти столетия. Начало его образования близко к году основания самого Азиатского музея (1818). Первое приобретение армянской рукописи отмечено в протоколах Академии наук еще в 1828 г., последнее
обширное поступление состоялось в 1919 г., а остальные рукописи и небольшие коллекции поступали вплоть до 1939 г. <...>
По своему составу, в сравнении с другими более богатыми
коллекциями армянских рукописей, собрание Института воетоковедения занимает довольно скромное место. Тем не менее
оно содержит ряд рукописных материалов, представляющих
несомненный научный интерес. Некоторые из них легли в основу исследований по арменоведению, но многие еще не изучены
10 См. примеч. 6.
11 Подробности см.: Императорская Публичная Библиотека... С. 246.
12 Историю поступления в РНБ восточных рукописей, в частности армянских, см.: Васильева О. В. Христианские рукописи Востока в Российской Национальной библиотеке / / Россия и Христианский Восток. СПб.: Индрик, 2004.
Вып. 2—3. С. 524—537.
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и при специальных разысканиях могли бы оказаться ценными
для современного исследователя.
Источники, из которых собрание пополнялось, разнообразны: они состоят из нескольких частных коллекций, быть может,
не во всей их полноте, но со следами известного подбора, и из
отдельных поступлений. Над изучением и описанием некоторых
списков работали в свое время ведущие ученые. Их занятия
оставили научный след и в научной литературе, и на страницах
наших рукописей.
Пополнение собрания с самого момента его образования шло
как за счет покупок рукописей у владельцев, так и за счет
дарственных поступлений. Некоторые тома имеют печать библиотеки Учебного отделения восточных языков Министерств
иностранных дел. Эти экземпляры поступали в Академию наук
через посредство Азиатского департамента, куда они попадали
первоначально. Кроме того, ряд рукописей был приобретен
Академией наук в итоге специальной экспедиции, отправленной для спасения памятников от гибели (Ванская коллекция).
История собрания армянских рукописей Азиатского музея
восходит к имени первого его директора академика X. Д. Френа
(1782—1851). Интерес этого ученого к памятникам культуры
Востока распространялся и на армянские письменные источники. Многие армянские рукописи, приобретенные Музеем в
период деятельности Френа, хранят на себе его автографы —
перевод заглавий сочинений, регистрационные номера и другие записи. В 1844 г. Френ составил каталог армянских рукописей Азиатского музея, содержавший перечень 22 рукописей.
В 1846 г. каталог Френа был напечатан в сборнике академика
Б. А. Дорна Das Asiatische Museum по автографу, хранящемуся
и поныне в нашем фонде.
Но наиболее последовательным и многолетним собирателем
арм янских рукописей для А зиатского музея был академ ик
М. И. Броссе (1802—1880), прежде всего грузиновед, но такж е
и арменист, кавказовед в широком смысле слова. Действительный член С.-Петербургской Академии наук — М. И. Броссе стремилея создать в ней центр русского научного кавказоведения и
поставить его на должную высоту. Поддерживая длительную
связь с учеными и собирателями древностей в Армении и Грузии, зная ценнейшие хранилищ а и частные коллекции рукописей Востока, Закавказья и Западной Европы, М. И. Броссе за
время своих путешествий и с помощью местных деятелей неустанно приобретал материалы для собраний Азиатского музея. То были как оригиналы, так и копии, снятые по заказу
М. И. Броссе с интересовавших его списков.
Трудами М. И. Броссе собрание арм янских рукописей не
только пополнялось на протяжении многих лет, но и закреплялось в его исследованиях как целостное собрание источников. После смерти М. И. Броссе армянское и грузинское собра
6

ния пополнились (1884) рукописями его личной коллекции, тогда же в Азиатский музей был передан и его научный архив.
Затем, после довольно длительного перерыва, с 1893 г., собрание снова начало пополняться, работа над ним возобновилась и стала находить свое отражение в исследовательской литературе. Этим собрание обязано нашим ученым кавказоведам.
Отдельные экземпляры и обширные коллекции приобретались
Азиатским музеем при деятельном участии и по их представлению. Многое в пополнении собрания было сделано археологом кавказоведом С. В. Тер-Аветисяном. Ценные приобретения 1912 и 1916 гг. неразрывно связаны с его именем.
Собрание армянских рукописей комплектовалось на протяжении десятков лет. Но работа по описанию его велась главным образом в плане интереса отдельных ученых к тем или
иным сочинениям. Единственный каталог 1844 г., даже после
его составления, мог иметь только историческую ценность. Только в 1934 г. С. В. Тер-Аветисян предпринял составление карточного каталога армянских рукописей нашего собрания. Полное отсутствие каталога до тех пор вынуждало составителя
сосредоточить свое внимание в первую очередь на регистрации
томов, иногда лиш ь по названию первого сочинения или по
обобщенному заглавию, например ״Книга проповедей“. Кроме
того, в каталоге регистрировались краткие сведения палеографического характера. К сожалению, дело, начатое С. В. ТерАветисяном, знатоком армянских письменных источников, не
было доведено до конца им лично, а продолжено и закончено
лицами, недостаточно подготовленными. М атериалы же, оставленные С. В. Тер-Аветисяном, в виде кратких записей на
листочках, вложенных в рукописи, очевидно, в большей части
утеряны.
Было положено начало и научным описаниям отдельных коллекций. Так, с большой подробностью были описаны рукописи
H. Н. Муравьева-Карсского. Однако эта работа осталась незаконченной. Позднее, в 1935 г., Р. Шаумян осуществил очень сложную работу — описание пергаменных фрагментов из коллекции
К. А. Костаняна .13 Если отдельные списки получили освещение в
ряде специальных исследований и некоторые упоминаются с краткой их характеристикой в протоколах заседаний Историко-филологического отделения Академии наук, то о фонде в целом в
печати было опубликовано очень мало 14 <...>
13 Р. Р. Орбели имеет в виду, по-видимому, собрание фрагментов, которые
хранятся в Санкт-Петербургском отделении Архива РАН.
14 Можно назвать: сборник Б. А. Дорна «Das Asiatische Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St.Petersburg», SPb., 1846, с каталогом Френа и несколькими краткими сообщениями о поступлениях рукописей;
К. П. Патканова «Библиографический очерк армянской исторической литературы», со сведениями об объеме фонда армянских рукописей Азиатского музея — 1880 г. и, наконец, краткий очерк Н. Я. Марра «Кавказ», в сборнике
«Азиатский музей Российской Академии Наук», 1818—1918. Краткая памят
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Собрание армянских рукописей состоит из девяти неравных
по объему коллекций и отдельных экземпляров, поступавших
разновременно и из различных источников. Часть нашего собрания, сложивш аяся при жизни X. Д. Френа, как старейшая
названа ״основным фондом“. Создание рук М. И. Броссе, эта
часть носит на себе в известной мере отпечаток и его личных
интересов: в ней преобладают сочинения исторического характера. В состав  ״основного фонда“ помимо отдельных поступлений входят две коллекции: П. П. Сухтелена — 1837 г. (11 томов)
и М. И. Броссе — 1884 г. (17 томов), а в целом ״основной фонд“
содержит 67 экземпляров. Эта часть сложилась за время с 1828
по 1884 г.
Дальнейшие поступления хронологически распределяются
следующим образом: Н. Я. Марра — 1893 г. (5 томов), Г. Аганяна — 1912 г. (79 томов), К. А. Абрамяна — 1914 г. (13
томов), Ванская коллекция — 1916 г. (26 томов), К. И. Костаняна — 1919 г. (2304 единицы ),15 И. А. Орбели — 1923 г. (6 томов), H. Н. Муравьева-Карсского — 1905—1917 гг. (15 томов).
Кроме того, 27 единиц поступили из неустановленного источника, но есть основания думать, что они вывезены из Вана. Таким
образом,  ״Ванская коллекция“, видимо, состоит из 53 рукописей. Помимо коллекций с 1884 и по 1939 г. собрание армянских
рукописей пополнялось отдельными экземплярами; их насчитывается ш естнадцать ».16
К сказанному нужно добавить следующее. В 1953 г. армянское собрание пополнилось рядом рукописей, которые до этого
числились в грузинском. Часть этих манускриптов ранее находилась в архиве М. И. Броссе ,17 но есть среди них и такие, которые хранились в Азиатском музее раньше. Далее, в 1976 г. в собрание поступили 2 рукописи, принадлежавшие А. Н. Акулянцу.
Наконец, в 1980 г. в армянское собрание влились 24 рукописи,
которые до этого находились в библиотеке Н. Я. Марра (сама
библиотека поступила в Ленинградское отделение Института
востоковедения в 1960 г.). В отличие от коллекции Н. Я. Марра,
ка (Пг., 1920), где характеристике армянских рукописей посвящен один абзац.
(Примеч. Р. Р. Орбели).
15 Рукописи и документы — 78 рукописей и 2226 документов. (Примеч.
Р. Р. Орбели).
16 Орбели Р. Р. Собрание армянских рукописей Института востоковедения
Академии наук СССР / / Уч. зап. Института востоковедения. 1953. Т. 6. С. 104—
107. См. также: Орбели Р. Р. Кавказоведение / / Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения. М., 1972. С. 468—499. Р. Р. Орбели
проделала трудоемкую работу по выявлению коллекций и по выяснению обстоятельств поступления отдельных рукописей. Результаты ее изысканий отражены не только в названных выше статьях, но и в составленном ею карточном
каталоге и в материалах формуляра фонда, переданных мне в процессе подготовки настоящего каталога.
17 Manuscrits, Correspondance et Ouvrages de feu Mr. M. Brosset, в издании:
Musei Asiatici Petropolitani Notitiae IV.V.VI. Petropoli, 1904.

которая, как было сказано, вошла в собрание в 1891 г., эти рукописи составляют отдельную коллекцию (в каталоге обозначена
как «Библ. Н. Я. Марра»).
В настоящее время собрание армянских рукописей СанктПетербургского филиала Института востоковедения РАН состоит из 410 единиц хранения, распределенных по форматам:
ИВ, А — 128 единиц (описания А 114—А 116, А 117 и А 118
воссоединены); ИВ, В — 175, под N 2 В 70 рукописи не числятся,
описания В 136—В 167 и В 174—В 176 воссоединены; ИВ, С —
107 единиц (каталог, № 114—457).
Как было сказано выше, 22 рукописи отражены в каталоге,
составленном X. Д. Френом .18 Имеется такж е два печатных каталога 7 рукописей, поступивших из Учебного отделения восточных языков Министерства иностранных дел, первый из них
выполнен К. П. Паткановым ,19 второй — Н. Я. Марром .20 Наконец, цитированная выше статья Р. Р. Орбели «Собрание армянских рукописей И нститута востоковедения А кадемии наук
СССР» такж е выполняет некоторые функции каталога. Упомянутые же в этой статье прочие описания не изданы и хранятся в
формуляре фонда. Р. Р. Орбели составлен такж е карточный каталог, который продолжает сохранять свое значение (здесь, в
частности, даются более подробные, чем в настоящем каталоге,
сведения о поступлении рукописей).
Собрание Санкт-Петербургского государственного университета (№ 458—462 настоящего каталога) насчитывает 5 рукописей, одна из которых хранится в отделе редких книг Научной
библиотеки университета (СПбГУ, ОРК), остальные же — в библиотеке восточного факультета (СПбГУ ВФ). Рукопись отдела
редких книг значилась в инвентаре 1888 г .,21 время и источники
поступления прочих рукописей неизвестны .22
Рукопись отдела редких книг (Книга канонов) описана и использована С. Тиграняном (см. № 458 настоящего каталога).
Среди рукописей восточного факультета список «Толкований
грамматики» Йовханнэса Ерзнкаци, выполненный по оригина
18 См.: Dorn В. Das Asiatische Museum der kaiserlichen Académie der Wissenschäften zu St.Petersburg. St.Petersburg, 1846. P. 742—744.
19 Les manuscrits arabes (non compris dans le № 1), karchounis, grecs, coptes,
éthiopiens, arméniens, géorgiens et babys de l’Institut des Langues Orientales, décrits
par MM. D. Günzburg, V. Rosen, В. Dorn, K. Patkanof, J. Tchoubinof, 2־e fascicule
в издании: Collections scientifiques de l’Institut des Langues Orientales du Ministère
des affaires étrangères. Saint-Pétersbourg, 1891. P. 260—266. Описание выполнено К. П. Паткановым.
20 Ե. Մառ. Հայկական ձեռագիրք ճեմարանի Սրե_ելեան Լեզուաց ի
Պետերբուրգ // Հանդէս Ամսօրեայ. 1892. C. 45—54, 80—85, 111 — 117.
21 Ms. E.I.37.
22 Ms. Caus. № 1—3 и 5; № 4 — грузинская рукопись. В статье А. Т. Абрамова «Восточный отдел Научной библиотеки им. А. М. Горького Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (Востоковедные фонды крупнейших библиотек Советского Союза. М., 1963) наличие армянских и
грузинских рукописей не оговорено, ср. с. 227.
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лу, хранящемуся в Парижской национальной библиотеке. В докторской диссертации профессора факультета Н. Г. Адонца 23 этот
список почему-то не учтен, при том, что для сбора материала
ученому приходилось выезжать в Эчмиадзин, Вену и Венецию.
Карандашные пометки на рукописи свидетельствуют о том, что
список кем-то внимательно читан.
Собрание Государственного Эрмитажа насчитывает в настоящее время 8 рукописей (№ 463—470 каталога ).24 Собирание
коллекции началось в 1909 г. Эти рукописи представляют особый художественный интерес, они подробно описаны и исследованы таким знатоком армянской средневековой миниатюры, каким
была Т. А. И змайлова .25 Это обстоятельство позволило в настоящем каталоге ограничиться самыми общими сведениями, с соответствующими отсылками к трудам Т. А. Измайловой, такж е
и ее преемницы А. С. Мирзоян.
В Санкт-Петербургском отделении Архива Российской Академии наук, в фонде Н. Я. Марра имеется подборка фрагментов,
разобранных и разнесенных по номерам Р. А. Ш аумяном (№ 471
каталога).
В Древлехранилище Института русской литературы хранится одна рукопись (№ 472 каталога).
Всего в каталоге учтено 537 реальных единиц хранения.
Значительная часть армянских рукописей, охваченных настоящим каталогом, имеет сборный характер ,26 и тематическое
описание весьма усложнило бы представление о рукописи в целом, не говоря уж об известной условности разделения материала. В данном случае сочтено целесообразным в качестве основной единицы описания взять рукописную книгу как таковую
(а не отдельное сочинение) и следовать порядку, в котором числятся, соответственно и хранятся, рукописи. Описание дается в
следующей последовательности:

23 Адонц Н. Г. Дионисий Фракийский и армянские толкователи. Пг., 1915.
24 В 1958 г. 10 рукописей Эрмитажа, не представлявших художественной
ценности, были переданы Матенадарану (Институт древних рукописей им. Маштоца, Ереван). Рукопись АР 1610 (№ 470 наст, каталога) поступила в 2001 г.
25 Измайлова Т. А. 1) Армянская рукопись, написанная в Генуе в 1325 г., и
ее серебряный оклад 1347 г. / / Византийский временник. 1961. Т. 20; 2) Киликийская рукопись 1290 г. и ее мастер Торос Философ / / Сообщения Государственного Эрмитажа. 1962. Т. 23. С. 45—49; 3) Армянские иллюстрированные
рукописи Государственного Эрмитажа / / Труды Государственного Эрмитажа.
1969. Т. 10. С. 110— 141.
26 Строго говоря, следует различать сборники, содержащие однородный
материал, и сборные рукописи со смешанным содержанием. На практике, однако, подобное деление носит зачастую условный характер. Ср., напр., Акимушкин О. Ф. и др. Персидские и таджикские рукописи Института народов
Азии АН СССР (Краткий алфавитный каталог) / Под ред. Н. Д. Миклухо-Маклая. М., 1964. Ч. 1. С. 10—12.
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1. Сквозной номер описания.
2. Шифр единицы хранения.
3. Заглавие описания соответственно содержанию данной рукописной книги.
4. Название сочинения по данному списку. Если заглавие отсутствует, то название воспроизводится по другим источникам
с соответствующей оговоркой. Здесь же приводится название
сочинения по колофонам или прочим заметкам данной рукописи.
5. Определение сочинения — описательно или переводом заглавия (в кавычках), с отсылками к каталогам, специальной литературе, изданиям и пр.
Сочинения описаны соответственно с их порядком в рукописной книге и, в зависимости от их близости по характеру, выделены условно или римскими, или арабскими цифрами.
6 . Сведения, относящиеся к художественному оформлению
рукописи: наличие лицевых изображений, заставок, маргиналий
и пр.
7. Сведения о времени и месте создания рукописной книги,
имена переписчиков, получателей (заказчиков), переплетчиков и
других лиц, причастных к появлению и дальнейшему бытованию
манускрипта.
8. Внешнее описание рукописи дается в следующей последовательности: коллекция, размер в сантиметрах, количество листов,
количество столбцов текста, количество строк на листе, материал, письмо, переплет .27
9. Библиография, относящаяся к данному списку (но никак не
сочинению).
Дефектность отмечена лишь у наиболее поврежденных рукописей.
При воспроизведении текста рукописи аббревиатуры под титлами раскрываются, идеограммы переданы буквенным написанием. Орфография подлинника сохранена повсеместно. В некоторых случаях искаж ения рядом указывается правильное
чтение, поясняющее смысл. Бросающиеся в глаза описки в тексте выделены жирым шрифтом. Собственные имена и термины
приводятся, как правило, в транслитерации на русской графической основе (см. таблицу на с. 15). Пунктуация в текстах на армянском языке приведена в соответствие с современной практикой, равно как и употребление заглавных и строчных букв .28
Следуя давней традиции описания армянских рукописей, и в
данном каталоге воспроизводятся все более или менее значитель
27 В ряде случаев материал исключал возможность столь подробного описания каждого памятника в отдельности.
28 В армянском тексте правила переноса в ряде случаев нарушены. Учитывая, что настоящий труд адресован прежде всего специалистам, для которых
это обстоятельство не может быть препятствием к пониманию текста, издательство отказалось от правки, обеспечив точность воспроизведения текста в целом.
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ные колофоны, приписки, пометки (арм. йиш атакаран и йишат акагрут юн, т. е. памятные записи и памятные приписки; термин «ишатакаран» получил распространение в русской научной
литературе). Иш атакараны составляют характерную черту значительной части армянских рукописей. Записи могут появиться не только при создании манускрипта, но и много позднее. В
армянской книж ной культуре они выступают в качестве своеобразного литературного ж анра и нередко представляют больший интерес, чем основное содержание рукописи .29 Текст записи п риводится полностью , за исклю чением траф аретного
славословия, которое после заглавного слова обычно опускается. В каталоге приводятся все записи, представляющие хоть
какой-то научный интерес. Исключение составляют лиш ь ишатакараны , которые уже опубликованы в известной, близкой к
завершению серии «Памятные записи армянских рукописей»
(см. раздел «Библиография »).30 В ряде случаев жирным шрифтом выделено написание, которое явно противоречит армянской
орфографии и более-менее устоявшейся форме написания имен.
Памятные записи изучаются не только применительно к данной рукописи, но и как массовый материал, относящийся к истории и культуре средневекового армянского общества. В связи
с этим автор каталога счел возможным нарушить традицию: колофоны публикуются не в качестве составной части отдельных
описаний, но в особом приложении «Памятные записи армянских рукописей в петербургских собраниях» в общей для них
хронологической последовательности со своими указателями. Отдельные номера основной части каталога и приложения снабжены перекрестными ссылками. Издание текста следует правилам,
которые приняты в упомянутой выше серии «Памятные записи
армянских рукописей».
Ссылки на литературу даются в сокращении и раскрываются в разделе «Библиография». Основная часть каталога и
приложение снабжены собственными указателям и. Прилагается таблица знаков армянской транслитерации на основе современного русского алфавита и таблица условных знаков и сокращ ений.
Терминология, принятая в каталоге, носит в целом общий
характер, и лишь термины, относящиеся к отдельным видам
шрифта, нуждаются в пояснениях.
29 Подробнее см.: Хачикян Л. С. Памятные записи армянских рукописей
XIV в. Ереван, 1950. С. V и сл. [на арм. яз.]; Бахчинян Г. Памятные записи
рукописей / / Жанры армянской средневековой литературы. Ереван, 1984.
С. 395—414 [на арм. яз.]; Юзбашян К. Н. 1) Армянские рукописи / / Рукописная книга в культуре народов Востока. М., 1987. Кн. 1. С. 145—175; 2) Собирательный образ переписчика в колофонах армянских рукописей / / Литература
и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 69—75.
30 Серия началась изданием записей XIV в. (см. предыдущую сноску). Опубликованные в ней записи относятся к V—XVII вв. (до 1660 г.). Собрание ишатакаранов XVI в., начатое в 1950-х гг., пока не завершено.
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Армянская графика являет собой яркий пример фонетического письма. Созданный Маштоцем алфавит (ок. 405 г.) состоял из 36 знаков, соответствующих фонемному строю язы ка. Этот
алфавит дошел до нас без существенных изменений. Лишь в XII—
XIII вв. появляется знак о [о] для передачи сочетания աւ в закрытом слоге, когда тот становится простым звуком. Тогда же
алфавит пополнился знаком ֆ, с помощью которого в заимствованных словах передавали европейское f. С течением времени
образовалась гибкая система пунктуации, число знаков которой
в рукописях доходит до шести. Текст образуют горизонтальные
строки, следуя от верхней к нижней, письмо слева направо. Распространены аббревиатуры и сокращения под титлом. В поздних
рукописях применяются идеограммы.
Армянское письмо, так же как и греческое, латинское, грузинское, славянское, делится на маюскульное и минускульное.
К маюскульной группе (где письмо определяется двумя вообряжаемыми параллельными линиями и не выбрасывает или
почти не выбрасывает за их пределы элементы букв), относится в первую очередь «заглавный», «округлый» или «собственно месроповский» еркат агир; в литературе он обозначается
также как унциальное, лапидарное и пр. письмо. В настоящем
каталоге принят термин еркатагир. Это, по-видимому, древнейший из армянских шрифтов, торжественное письмо как рукописей, так и надписей на твердом материале, прежде всего на
камне. Округлый еркатагир образуется сочетанием вертикальных осей и соединяющих их дуг. Связи между буквами нет, еловораздел отсутствует. Округлый еркатагир удержался до X II—
XIII вв. (позднее он применялся лишь при написании заглавных
букв или заглавий и заглавных строк).
Другой разновидностью еркатагира является «прямолинейный», который в научной литературе обозначается такж е как
«среднемесроповский» или полуунциал. Как показывает само
название, дугообразные связи в этом письме уступают место
прямолинейным. Прямолинейный еркатагир выводится вертикально или с наклоном вправо. Как и в предыдущем случае,
связи между буквами и последовательный словораздел отсутствуют. Датированные памятники этого письма восходят к X в.,
оно удержалось до X II—XIII вв.
Округлый еркатагир и прямолинейный еркатагир образуют
две основные группы маюскульного письма. Наряду с ними в
качестве разновидности часто выделяется «мелкий еркатагир».
Это довольно четко определяемая группа, но она не содержит
конструктивных отличий от прямолинейного еркатагира, за
исключением размера. Вряд ли целесообразно рассматривать
мелкий еркатагир как самостоятельный вид письма.
Письмо минускульной группы определяется четырьмя параллельными линиям и, между которыми располагаются отдельные элементы букв. Основной элемент помещается между
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двумя средними линиями; он может иметь выбросы вверх и вниз
или в одном лишь направлении.
М инускульная группа представлена тремя видами письма.
В первую очередь это болорагир, «круглое письмо», которое вопреки своему названию образуется почти исключительно сочетанием прямолинейных частиц. Буквы выписываются обычно
с наклоном вправо, появляется некоторая тенденция к вязи.
Между группами слов, а позднее и отдельными словами, появляется дистанция. Древнейшие датированные памятники воеходят к XII в. Болорагир послужил основой для шрифтов, которые до недавнего врем ени дом инировали в типограф ской
практике.
Нотрагир, «нотариальное письмо» (в литературе зовется также курсивом), образуется сочетанием прямолинейных, округлых
и волнистых элементов. Нотрагир меньше болорагира, при
пользовании этим шрифтом достигалась известная экономия
писчего материала. При переписке канонических книг (Ветхого
и Нового Заветов) и некоторых других этим письмом обычно не
пользовались. Древнейшие образцы нотрагира восходят к XIV в.
Ш лагиру скоропись, образуется сочетанием прямоугольных,
ломаных и округлых элементов. Сравнительно широкое распространение шлагир получает начиная с XVII—XVIII вв. Это
письмо послужило основой для современной скорописи.
Разумеется, в пределах каждого из указанны х видов возможны многочисленные вариации. Углубленное изучение армянского письма приведет, безусловно, к более дробной классификации, чем предложенная выше. В настоящем же каталоге
при определении письма автор остается, как правило, в границах двух видов маюскульной группы (еркатагира и прямоугольного еркатагира) и трех видов минускульной (болорагира,
нотрагира и шлагира).

Настоящий каталог следует в целом общим принципам, принятым в практике Санкт-Петербургского филиала РАН с конца 1950-х гг., когда начали издаваться описания отдельных коллекций восточных рукописей. Каталог был завершен к 1970 г.,
затем он долгое время находился в Матенадаране, где главный
хранитель рукописей О. Еганян проделал кропотливую работу
по его редактированию. Эта работа была завершена к 1981 г.
Составитель учел большинство исправлений и уточнений, которые были внесены таким замечательным знатоком армянских
рукописей, каким был О. Еганян. Лишь в некоторых случаях я
счел возможным отказаться от чрезмерно подробной росписи
содержания манускрипта. С другой стороны, в первоначальном
варианте памятные записи, по техническим причинам, были
опущены. В настоящем варианте, как было отмечено , они воепроизводятся текстуально.
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В принципе ни один каталог не может считаться совершенным, никакое описание не способно заменить знакомство с самим манускриптом. В данном случае мы имеем дело с каталогом,
где зафиксированы главные особенности рукописей применительно к требованиям современной науки, но отсутствие подручной справочной литературы заставило в ряде случаев дать более
общее, чем это желательно, описание памятника. Каталог призван служить гидом при ознакомлении с собранием в целом и с
отдельными рукописями с той степенью подробности, которая
оказалась возможна в условиях Петербурга. Следует отметить,
что в настоящее время микрофильмами большинства охваченных описанием памятников располагает такж е и Матенадаран с
его богатейшей научной библиотекой. Таким образом ответы на
многие вопросы, которые в условиях Петербурга остались нерешенными, можно будет получить и за его пределами.

В заключение мне хочеться поблагодарить издательство «Дмитрий Буланин», выразившее готовность принять к печати нелегкий для издания текст, и особо редактора Ирину Роальдовну Нордстрем за ее внимание к автору и поразительное умение преодолевать трудности, которые возникали в работе над публикацией
текстов на древнеармянском языке.
Пользуясь случаем отмечу, что традиция академических изданий древнеармянских текстов была прервана в Петербурге в
начале 20-х гг. прошлого столетия, и ее возрождение является
одним из достижений издательского дела в нашем городе.
Транслитерация знаков армянского алфавита:
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ու передается через у, խ в закрытом слоге через ю, և через ев.
Точно такие же диакритические знаки предусмотрены и для
передачи заглавных букв.
Некоторые термины, воспроизводящие армянское написание,
в транслитерации и в тексте выделены курсивом:
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вардапет — почетный титул, который прилагался к ученому
монаху (см. такж е рабунапет );
гандзаран — сборник церковных гимнов, которые исполняются применительно к церковному календарю;
ерэц, эрэц — титул, прилагаемый к духовному лицу;
каханай — священник;
кондак — грамота, послание армянского католикоса или патриарха;
махдаси, махт аси — лицо, совершившее паломничество в
Иерусалим;
манрусмунк — сборник песнопений во время церковной службы;
Оскэпорик — «Златочрев», сборник проповедей Григора Татеваци;
парзатомар — календарь подвижных праздников;
парой — господин;
рабунапет — почетный титул, который прилагался к ученому монаху (см. такж е вардапет);
тэр — букв, «господин». Титул прилагался к светскому лицу,
но одновременно был обычным обозначением для духовного
лица, свящ енника и выше;
у стай — «мастер» как почетный титул;
ходжай — почетный титул;
чашоц — минея;
шаракноц — сборник церковных гимнов, тараканов;
ш аракнои-дзайнкаЛ — сборник ш араканов, сгруппированных по отдельным дням церковного календаря.
Список сокращений:
Доп. свед.
Изд. рук.
Изд. соч.
Изд. сп.
Исп. рук.
И ссл.рук.
Иссл. соч.
On. рук.
Пер. рук.
Пер. соч.
У п. рук.
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— дополнительные сведения
— издание рукописи
— издание сочинения
— издание списка
— использование рукописи
— исследование рукописи
— исследование сочинения
— описание рукописи
— перевод рукописи
— перевод сочинения
— упоминание рукописи

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

1

РНБ, Дорн 631

Шаракноц
В ишатакаране названо: երգս ժամակարգութեան որ կոչի
Շարակնոց (л. 400 б—401 а).
Таш ьян, N2 142.
Заставки, маргиналии, инициалы с применением золота.
Переписана в 1645 г., Кафа, переписчик, художник и переплетчик Николайос.
Принесена в дар Публичной библиотеке в 1814 г., даритель
Йарутюн Валаршапатци (он же Артемий Араратский).
Записи: л. 118 б, 155 б, 248 а, 318 б, 342 б, 400 6—402 6
(ПЗ 1641 —1660, N2 284), 402 б (Приложение, N2 112).
13.7x9.7; 402 л.; текст в один столбец; строк 23; пергамен;
болорагир; крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
On.рук.: Dom, № 631, уп.рук.: Отчет 1814, с. 23, Dorn, с. X.
2

РНБ, Дорн 632
Григор Либананеанц.
Нравственное богословие
Բարոյական աստուածաբանութիւն, յօրինեալ Ալբօնսօս
Լեկուօրէ ի Բիլվարդէ, յԱնդովնէ, ի Թօվմայէ և- այլոց երե-ելի և.
հաստատուն հեղինակաց: Թարգմանութեամբ ի լոյս ածեալ ի
լատինական լեզուէ ի հայ բարբառ արժանապատիւ ի Գրիգոր
վարդապետէ Լիբանանեանց, եւ օրինակեալ աշխատասիրութեամբ
յետին պաշտօնէի Անտօն արքեպիսկոպոսի Բուրադեան
Քութաթիսցի, յամի Տեսան 1816 ի մայիսի 10, ի հայրապետութեան
երիցս երանեալ և աստուածընտիր տեառն տեսան Գրիգորի
սրբազան կաթողիկոսի վեցերորդ Ի Լիբանան, ի սուրբ աթոռ
ւիոխման սրբոյ Կուսին, ի փստս Յիսուսի և. մօր նորա Կուսին
Մարիամու, ի ծայրագոյն պատրիարգարան Հայոց աղղւաիսաաց
(л. II а).
Григор Либананеанц переложил с лат. на арм. сочинение католического автора, имя которого транскрибировано Албонсос
Лекуорэ. См. также N2 3, 4.
Закончена перепиской 10 мая 1816 г., Ливан, переписчик
Антон Бурадеан Кутайисци.
Запись переписчика от 2 января 1816 г.: л. 75 а.
2 Зак
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24x16.5; 188 л.; текст в один столбец; строк 29, 30, 31; бумага; шлагир; кры ш ки деревянные; обтянуты кожей с тиснением.
071. рук.: Dom, № 632.
3
Р Н Б , Д орн 633

Андреас Либананеанц.
Нравственное богословие
Բա րոյա կա ն աստուածաբասութիւն, յօրինեա լ ի Պօղոսէ
Գաբրիէլեանց Անդովնոյ յընկերութենէ յիսուսեանց:
Թարգմանութեամբ ի լոյս ընծայեալ ի լատինական լեզուէ ի
հայ բա րբա ռ արժանապատիւ ի յԱ նդրեա ս վա րդա պ ետ է
Լիբա նա նեա նց, հրամանաւ գերերջա նիկ տ եստ ն տ եա ռն
Գրիգոր հինգերորդ կաթողիկոսի, յա մի Ցեառն 1790, ի
նոյեմբերի 3, եւ օրինա կեա լ աշխատասիրութեամբ յետ ին
պաշտօնէի Անտօն արքեպիսկոպոսի Բուրադեան Քութայիսցի,
յա մի Ցեառն 1817, ի յունվարի 17, ի հայրապետութեան երիցս
երանեալ և աստուածընտիր տեառն տեստն Գրիգորի երկրորդի
արժանաժառանգ սրբա զա ն կաթուղիկոսի վեցերորդի:
Ի Լիբանան, ի սուրբ աթոռ ւիոխման փառաւորեալ Կուսի,
ի փստս Յիսուսի և մօր նորա Կուսին Մարիամու, ի ծայրագոյն
Պ ատ րիա րգա րա նի Հա յոց ուղղափառաց (л. 1 а). Н ач.:
Բա րոյակա ն առաքինութիւնք են այնք... (л. 4 а).
Андреас Либананеанц переложил с лат. на арм. сочинение
католического автора, имя которого транскрибировано Պօղոս
Գաբրիէլեանց. См. такж е № 2, 4.
Закончена перепиской 17 января 1817 г., Ливан, переписчик Антон Бурадеан Кутайисци.
22.3x16.3; 266 л.; текст в один столбец; строк 29, 30; бумага; шлагир; кры ш ки картонные, обтянуты кожей с тиснением.
Оп. рук.: Dorn, № 633.
4
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Андреас Либананеанц.
Нравственное богословие
Բա րոյա կա ն աստուածաբանութիւն, յօրինեա լ ի Պօղոսէ
Գաբրիէլեանց Անդովնոյ յընկերութենէ յիսուսեանց:
Թարգմանութեամբ ի լոյս ընծայեալ ի լա տ ինա կա ն լեզուէ
ի հայ բա րբա ռ արժանապատիւ յԱ նդրեա ս վա րդապ ետ է
Լիբանանեանց, հրամանաւ գերերջանիկ տեառն տեառն Գրիգոր
հինգերորդ կաթուղիկոսի, յա մի Ցեառն 1790, ի նոյեմբերի 3,
եւ օրին[ակ]եալ աշխատասիրութեամբ յետ ին պաշտօնէի Անտօն
արքեպիսկոպոսի Բուրադեան Քութայիսցի 1817, ի յա պ րիլի
10 , ի հայրապետութեան երիցս երա նեա լ և աստուածընտիր
18

տեառե տ եսա ն
Գրիգորի երկրորդի արժա նաժառա նգ
կաթուղիկոսի վեցերորդի:
Ի Լիբանան, ի սուրբ աթոռ փոխման փառաւորեալ Կուսի, ի
փառս Յիսուսի ե. մօր նորա Կուսին Մարիամու, ի ծայրագոյն
պատրիարգարանի Հայոց ոպղափստաց (л. 1 а).
Андреас Либананеанц переложил с лат. яз. на арм. сочинение католического автора, имя которого транскрибировано Պօղոս
Գաբրիէլեանց. См. такж е N2 2 ,3 .
Закончена перепиской 10 апреля 1817 г., Ливан, переписчик
Антон Бурадеан Кутайисци.
20.3x14.8; 347 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага;
шлагир; крыш ки картоннные, обтянуты кожей с тиснением.
07г. рук.: Dom, Mi2 634.
5

РНБ, Дорн 635
Служебник
Заглавие на рус. яз. (приводится в совр. орфографии): «О изъявлении армянской литургии, которая с армянского на российский диалект переведена государственной коллегии иностранных дел посольства дворянином и переводчиком Львом Петровым
сыном Залеевым в царствующем великом граде Москве в лето
спасительное 1740 году, месяца мая».
Далее следует текст служебника (Պատարագամաւրոյց) с параллельным рус. переводом. См. такж е М2 12.
Переписана в мае 1740 г., Москва, переводчик и переписчик (?) Лев Петрович Залеев.
Принесена в дар библиотеке 21 января 1818 г., даритель
коллежский ассесор и кавалер Христофор Якимович Лазарев.
Запись дарителя: л. I б.
30.5x19.5; 52 л.; текст в два столбца; строк 25, 28; бумага;
болорагир; крыш ки картонные, обтянуты кожей с тиснением.
071. рук.: Dorn, М2 635, у п .р у к .: Dorn, с. X, Отчет 1857, с. 88.
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РНБ, Дорн 636.
Часослов
Без заглавия (начало и конец утрачены). Обиходное найменование: Աղօթամաւրոյց или ժամագիրք. Заглавия на кипчакском
язы ке, переданные арм. графикой, напр.: էքինչի ցէրէմ-ոնիա,
Աբուլնի ալղըշ էդմախկայ, էր դուկի Ալղրշդա, խայսիքի դուկալանի
եիր, Օղուլ թէ նկրիկայ խ արշի... (л. 17 а).
Пометы на рус. и польск. яз.
Переписана в XVII—XVIII вв., Польша.
Принесена в дар библиотеке А. Н. Олениным.
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14.8x9.5; 329 л.; текст в один столбец; строк 15, 16; бумага; нотрагир; переплет новый.
Од. рук.: Dom, № 636, уп. рук.: Отчет 1815, ведомость «О
разных приношениях...».
7

РНБ, Дорн 637 и Арм. н. с. 2
Заклинания
Первоначально обе рукописи составляли одно целое.
В записи названо: Կիպրիանոս (Арм. н. с. 2, л. 4 б).
Содержит молитвы, часть врачебника (Գիր բժշկութեան
ամենայն ցւաուց — Дорн 637, л. 34 б), заклинание от головной
боли и др.
Переписана в 1663 г., Константинополь, владелец Сэргис.
Записи с благопожеланиями Нортуку (имя вписано позднее):
Dorn 637, л. 49, 55 а, 65 б, 70 б.
Поступила в библиотеку в составе собрания П. П. Дубровского.
Dorn 637: 10.0х7.0;72 л.; текст в один столбец; строк 15, 17;
бумага; нотрагир; кры ш ки картонные, обтянуты кожей с тиснением.
On. рук.: Dorn, № 637.
Арм. н. с. 2. Поступила в библиотеку от почетного корреспондента библиотеки М алышевича.
10x7; 8 л.; текст в один столбец; строк 15; бумага; нотрагир;
без переплета.
Уп. рук.: Отчет 1852, с. 57.
8

РНБ, Дорн 638
Календарь церковный
Տօնսւցուց
Таш ьян, № 201.
Переписана 8 декабря 1714—2 марта 1715 гг., переписчик
Давит.
Записи: л. 2 а (Приложение, № 91), 268 а.
Поступила в библиотеку из собрания Петра Фролова.
9 .8 x 7 .7; 268 л.; текст в один столбец; строк 14; бумага; 60־
лорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
Од. рук.: Dorn, № 638, уп. рук.: Dorn, с. XI.
20

9

РНБ, Дорн 639
Послание католикоса Давита У Энегетци.
императору Александру I
Содержит просьбу признать автора послания католикосом.
Отправлено 4 мая 1801 г. из Эчмиадзина. На пакете пометка:
«Бывшаго naTpiapxa Давида грамота къ Государю с переводомъ».
Орнаменты, миниатюры.
Печать Давита от 1801 г.
62x45; 1 л. (в пакете); бумага; нотрагир.
071. рук.: Dom, № 639.
10

РНБ, Дорн 640
Сборник
I. JI. 3 б. Перечисление 12 пыток, нач.: Առաջին, շառաշեղս
աղի' է օր / Երկրորդն, կախ ել գլխավայր' է օր...
II. JI. 4 а—38 a. Արարեալ է Աշխարհացոյցս նորոգ թարգմանչին
և երկրորդ լուսա ւորչին Վարդա նա վա րդա պ ետ ի պ ա րզ ե.
համսաասր տեսութեամբ. Нач.: [Եխւխքան զամենայն խեղդեսցուք...
Вардан Аревелци. География. — Conybeare, № 118; изд. соч.:
Берберян 1960, иссл. соч.: Антабян 1962.
III. JI. 38 6—42 б. Պատմութիւն սուրբ գեղարդեանն և ա յլ
տ նա տ ինա կանացն Քրիստոսի. Нач.:
Վասն սուրբ և
պատուական տ նա տ ինա կա նա ցն սրբութեա նցն Ք րիստ ոսի
Աարուծոյ մերո ա յսպ էս գտաք ի գործոց ոսկէ գրով ի
պատմագիրք թագաւորութեան ի քաղաքն Կոստանդինուպաղիս...
О разграблении Константинополя крестоносцами в 1204 г.
IV. JI. 43 а —50 б. Աշխարհացոյց համսաասր: Ն ա խ ա սկիզբն
նորա, որ հալաք է հիւսիսական, Բուխարի ասեն նմա ...
Карапет Балиш еци. Краткая география. — Каталог Матенадарана, № 527, л. 148 б.
V. JI. 52 б—151 а. Григор Татеваци. Проповеди. Н ач.:
Բարուախօսն Փիլատոս ըստ բնութեան բարուց ա սա ց...
VI. JI. 153 а —181 6. Կարգ և կանոն աղօթից զոր խնդրեալ
է հոգեկիր արանց յումեմնէ միայնացելոյ արթուն և զուարթուն
հոգւոյ Գ րիգորոյ որ և ցուցա նէ նախադրութիւն բ ա ն ի ս ...
Нач.: Աստուածային առաքեալն Պօղոս անօթն ընտրութեան...
Григор. Порядок и правила молитвы.
VH. JI. 181 6—186 б. Վ ա սն խ նդրոյն, որ եղե. ի մէջ
քրիստոնէից վա սն Հոգւոյն Սրբոյ' թէ ի Հօրէ միայն պարտ է
ա ս ե լ թէ ի Հօրէ և յՈ րդւոյ. Н ач.: Ի Հռոմա յեցւոց ազգա ց
շարժեցաւ այս խ նդիր...
Об исхождении Св. Духа — от Отца или от Отца и Сына?
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VIII. JI. 201 a—222 a. Երանելոյն Եփրեմի ա սա ցեա լ յա ղագս
ապաշխարութեան. Нач.: [Ախէ երա նելի մարգարէն Ե զեկիէլ
անօրէնն եթէ դա րզի ի յանօրէնութեանց...
Ефрем Сирин. О покаянии.
IX. JI. 222 а —233 б. Յա յլմէ քսւրոզ մեծի ուրբաթու. Н ач.:
Սովորութիւն է մարդկան յորժամ մեոանի n f ի յա յլ տ եղիս...
Проповедь в Великую Пятницу.
Переписана в XVII в., л. 1 —150 и 51—233 записаны разными почерками.
Записи на арм., польск. и тюрк, яз., приписка переписчика:
л. 42 б.
На защитных листах в начале и в конце послание вардапета
Оноприоса Ереванпи и его печать от 1852 г.
Поступила в библиотеку из собрания Петра Фролова.
15.2x10; 236 л.; текст в один столбец; строк 17 и 21, 22; бумага; нотрагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
On. рук.: Dorn, N2 640, уп.рук.: Dorn, с. XI.
11

РНБ, Дорн 641
Сборник
I. JI. 6 а —95 б. է Ս իմէոնի վա րդա պ ետ ի Ջուղաեցւոյ
արա րեալ քերականութիւն ըստ լեզուի մերում Հայկազանց. Нач.:
Քերականութիւն է գիտութիւն տստից ե. ասութեանց...
Симэон Д ж улайеци. Грамматика. — Таш ьян, N2 356.
II. JI. 96 а —226 б. Սիմէոնի վարդապետի Ջուղացտյ արարեալ
զտրամաբանութեան հաւաքմունս. Нач.: Ի սկզբա ն տրամաբանո־
ւթեանս պարտ է...
Симэон Д ж улайеци. Логика. — Таш ьян, N2 340.
III. Л. 227 а —252 б. Ի թուին Հայոց ՌՃԽԱ Յովհա ննէս
վա րդա պ ետ ի Իսպ ա հա նցտ յ ա րա րեա լ համառօտ տ րա մա ՜
բանութիւն ի փառս Քրիստոսի Нач.: Եւ արդ, շնորհօք սուրբ
Հոգայն յետ մեծի խուզման...
Йовханнэс И спаханци. Л огика. — Ф илософские труды,
с. 428—429 (значится под именем Йовханнэс Мркуз Д ж улайеци).
IV. Л. 253 а —262 б. Յաղագս զա նա զա ն նշանակութեանց
բստից Нач.: Գոյութիւն և> էութիւն մի են. որ հասարա կա բար
ասեն ի վերայ գոյացութեան...
Словарь синонимов.
V. Л. 263 а —282 6 . Պորփիւրի ներածութիւն ״Н ач.: Ե լոյր
Հա րկա տ րի...
Порфирий. Введение к «Категориям» Аристотеля. — Философские труды, с. 439—441.
VI. Л. 283 а —320 а. Ստորոգութիւնքն Ա րիստ ոտ էլի. Н ач.:
Հոմանունք ասին որոց անուանքն...
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Аристотель. Категории. — Философские труды, с. 394—395.
VII. JI. 320 6—340 а. Սկիզբն և նախադրութիւն գրոյն որ ասի
ըսզւ յունարէն Պերիարմենիաս և հայերէն Յաղագս մեկնութեան,
արւրադրեալ ի մեծ իմա ստնոյն Արիստոտելէ, թարգմանեալ ե.
մեկնեա լ ի Դաւթէ. Нач.: Նախ արժան է դնել...
Давит. Начало и преддверие книги, называемой по-гречески
«Периармениас», а по-армянски «Об истолковании». — Философские труды, с. 397.
VIII. JI. 340 6—346 б. Արիստոտէւի Յաղագս առաքինութեանց
առ Աղէքււանդր թագաար. Нач.: Գովելի են գեղեցիկքն...
Аристотель. О добродетели — царю Александру. — Ташьян,
№ 263. 11. 2, Философские труды, с. 398—400.
IX. JI. 347 6—361 а. Ն որին Գրիգորի աշակերտի Յովհաննու
մեծի Համառօտ լուծումն Առաքինութեանց Արիստոտէլի. Нач.:
Զի յետ Աշխարհաց գրոց...
Григор Татеваци. Краткое толкование сочинения Аристотеля «О добродетели».
На л. 364 а —368 а изображение философского древа
(Իմաստասիրութեան ծսան) Аристотеля. На л. 368 а его принадлежность Аристотелю отрицается.
Переписана в 1693 г., Шош (Аспахан, переписчик Астуацатур Ф ахрапатци, имя которого значится и на переплете).
Записи: л. 3 а (запись дарителя), л. 320 а (приписка Давита
принадлеж ит, по-видимому, оригиналу данного списка),
л. 361 б—362 б (Приложение, № 82).
Принесена в дар Публичной библиотеке 25 декабря 1818 г.,
даритель дьякон Йовсэп Йоханнисеан.
15x10.5; 373 л.; текст в один столбец; строк 20, 21; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением,
на верхней крыш ке надпись по ободу: ԻԹ Վ [Ի]ՆՌ ՃԽ Բ [1142/
1693 г.] ԳՐ[Ե]ՑԱՒ ՁԵՌԱՄԲ Ա[Ս 8 ռՒԱ]Ծ[Ա]Ց[Ո]ՒՐ Վ[Ա]ՐԴ֊
[Ա]Պ[Ե]ՑԷ 3[Ի]Շ[Ա]Տ[Ա]Կ ԻՒՐ ԾՆՕՂԱՑՆ 3[Ո]Հ[Ա]Ն[ՆԷՍԻ]Ն
ԵԹ[Ա]Ր[Ի]Ն. Окончание имени отца автора надписи допускает
варианты, об имени матери см. САЛИ, т. II, с. 99—100.
Оп. рук.: Дорн, № 641, у п .р у к : Дорн, с. X.

12

РНБ, Разн. F 1 17
Требник
Заглавие на рус. яз. (приводится в совр. орфографии):
«О изъявлении армянского крещ ения, которое с армянского
требника и язы ка на российский диалект государственной коллегии иностранных дел посольства дворянином и переводчиком
Львом Петровым сыном Залеевым в царствующем граде Москве
в лето спасителное 1742 года сентября 18 дня переведено».
23

Далее следует текст требника (Մաշտոց), содержащий чин
крещ ения, с параллельным рус. переводом. См. такж е № 5.
Закончена перепиской 18 сентября 1742 г., Москва, автор и
переписчик (?) Лев Петрович Залеев.
Поступила в библиотеку в 1857 г.
30.3x19.4; 83 л.; текст в два столбца; строк 24, 31; бумага;
болорагир; переплет дерматиновый, новый.
У п .р у к .: Отчет 1857, с. 88.

13
РНБ, Арм. н. с. 1.
Четвероевангелие
В настоящем виде рукопись содержит Евангелие от М арка
и Евангелие от Луки.
Заставки, маргиналии, инициалы, на л. 1 б изображение
евангелиста Иоанна.
Переписана в 1688 г., [Нор Джула]. переписчик Хочик, заказчик Гаспар Чулайеци.
Запись переписчика: л. 87 б (Приложение, № 78), запись заказчика: л. 88 а (там же).
Принадлежала
генеральному
консулу
в
Лейпциге
A. H. S chm idt’-y.
29x19.5; 88 л.; текст в два столбца; строк 27; бумага; болорагир; переплет бумажный, новый.

14
РНБ, Арм. н. с. 2
Продолжение рукописи РНБ, Дорн 637, см. описание под № 7.

15
РНБ, Арм. н. с. 3
Псалтырь
Таш ьян, № 153.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVI—XVII вв.
Из собрания Тишендорфа, 1859 г.
13x9; 302 л.; текст в один столбец; строк 14; пергамен; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

16
РНБ, Арм. н. с. 4
М анрусм унк
В иш атакаране названо: եղա նակա ւոր տառս, որ կ ո չի
Մանրուսմունք (л. 230 б).
24

Нач.: Յիշեսցուք ի գիշերի... (л. 2 а).
Ташьян, N2 183.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1331 г., пустынь Андреасанц, переписчик Карапет.
Запись: л. 230 б—232 б (Приложение, N2 9).
На л. 1 б и 232 б — печать тэр Саргиса.
Из собрания Тишендорфа, 1859 г.
11.2x7.8; 233 л.; текст в один столбец; строк 16; пергамен;
болорагир; верхняя кры ш ка деревянная, обтянута кожей с тиснением, ниж няя кры ш ка отсутствует.

17
РНБ, Арм. н. с. 5
Псалтырь
Ташьян, N2 153
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XV—XVI вв.
Из собрания Тишендорфа, 1859 г.
9 .5 x 6 .5; 239 л.; текст в один столбец; строк 17; бумага; 60־
лорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

18
РНБ, Арм. н. с. 6

Шаракноц
В иш атакаране названо: շարակնոց (л. 337 б)
Таш ьян, N2 142.
Переписана в 1595 г., Ерзэнкай, переписчик Петрос.
Из собрания Тишендорфа, 1859 г.
Записи: л. 1 а (от 1685 г., Степанос Каменци), 337 б—338 а
(Приложение, № 36), 338 б.
13.7x10; 340 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага; 60лорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением
(первоначально переплет принадлежал печатной книге).
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РНБ, Арм. н. с. 7
Сборник
I.
JI. 1 а —70 а. Без заглавия, в др. рукописях: Բանք
իմաստասիրականք և ասցաւածարանականք, համստօտարար
իբր սահմանօրէն արտագրեալք և հաւաքեալք ըստ այբուբենից,
աշխատասիրութեամբ Լեհացի Ստեփաննոսի բա նա սիրի. Нач:
Աբրահամ է առաջին օրինակ հաւատոյ...
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«Термины философские и богословские, записанные кратко и
по правилам и расположенные в алфавитном порядке любителем
слова Степанносом Лехаци». — Философские труды, с. 449.
II. JI. 70 6—83 б. Դուզնաքեայ բա նս թարգմանեցսո ի լւարինսւցտց բարբառոյ ի Հայոց լեզու ի ձեռն ուրումն Լեհացի Ստեփան־
նոս վարդապետի, որ ասի Պատճստսւց գիրք... Нач.: Ամենայն
պատճառ է նա խ կին...
Степаннос Лехаци. Книга причин. — Ташьян, N2 483.3.
III. Л. 84 а—116 а. Подборка апологетических сочинений:
1 . Առաջին գլուխ ընդդէմ նոցա, որք ա սեն ո չ գոլ Աստուած,
нач.: Վարդապետքն հեթանոսաց ե֊ քարոզն ճշմարտութեան...
2 . Երրորդ ճառ' թէ մի է Աստուած. 3. Ընդդէմ կռապաշտիցն
չորրորդ գլուխ. 4. Գլուխ Ե ընդդէմ Սանեայ. 5. Այլ արդ Քրիստոս
յա րուցեալ է ի մեռելոց, առաջին պտուղ ննջեցելոց...
IV. Л. 118 а. Сентенция о правосудии Александра Македонского: Գրեալ է պատմութիւնս ա շխ արհակա լին Աղէքսանդրի,
թէ յորժամ բերէին ընծայս յա մենա յն կողմանց, բերէին ե. նմա
ակն մի պատուական որ յատկութիւն էր ա յս...
На л. 118 б карта с Иерусалимом в центре и подписью:
Աշխարհս երեք բաժին է. կէս բաժինն որ է ա րևելեա ն կողմն
ե_ անուանի Ասիա. կէսն ա յլ' երկու բաժին է. մինն անուանի
էրրոպ ա և միւսն ա յլ որ կ ո չի Աֆրիկայ: Դ ա րձեա լ ա յսպ էս
գիտեա երեք բաժին է աշխարհս, հարաւային կողմն արևմտխք
է Լիբիայ. հիւսիսային կողմն արևմտխքն Եւրոպիայ է. հիւսիս
ե_ հարաւ արևելեօք Ասիայ է.
V. Л. 118 6—129 6. Աշխարհացոյց սա հմանեալի Լատինացտց
ումեմն Ցոհա նիսի Անկիւրացտյ յա ղա գս բոլոր հողեղէն
տ իեզերաց. Нач.: Աշխարհս յերկուս են բաժանեալ... (л. 119 а).
Йоханэс Анкюраци. География.
VI. Л. 129 6—133 6 . Այս է աշխ ա րհա ցոյց ա րա րեա լ ի
վարդապետաց ոմանց. Нач.: Նախ քան զամենայն խնդրեսցուք
յեղեալքս...
Вардан Аревелци. География.
VII. Л. 134 а—145 6 , 213 а—222 б. Ի Սիմէօնէ Ջուղայեցւոյ
Հա յոց վա րդապետ է: Արտադրութիւն վա սն ա նձին մարդոյ:
Հա մա ռօտ հաւաքումն վա սն մա րմնոյ ե_ հոգտ յ ե_ յորոց
բաղկանայ մարմին* Нач.: Հասարակաց մտաց ըղձա լի...
Симэон Д ж улайепи. О человеческой душе. Философские труды, с. 445.
VIII. Л. 223 6 . Без заглавия, нач.: Դահեկանն մի ոսկի է,
որոյ կշիռս յա մենա յն ա զինս միևնոյն է...
IX. Л. 201 a. Ընդ այնոսիկ և. առաջիկայ բան իմա ստ նոյս'
Ամենայն չա ր տ ա նջելի...
Давит Анйалт. Всякое зло наказуемо. Философские труды,
с. 416.
X. Л. 202 6—212 б. Դաւթի փիլիսոփայի ստածք Ե, թէ զինչ
արդեօք իցէ սա հմա ն կա մ զ ի ն չ բնա տ րա կա ն սա հմա ն,
ստորագրութիւն և ստորադրական սահման ե. կամ ոյք ի սոցանէ
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զոյս ոմանս վիճակեցսւն ի գոյիցն. Нач.: Ա ր դ սահման է բա ն
համառօտ յա յտ նիչ գոյացութեան...
«Пять притч философа Давита о том, что такое определение
и естественное определение, описание и описательное определение, или о том, какое из этих [определений] какому из сущих
выпало на долю». — Философские труды, с. 413.
XI. Мелкие сочинения философского, грамматического, космологического и др. содержания:
1.
JI. 189 а —б. Հա րց, զ ի ՞ն չ է կէտ կամ գիծ, մակերևույթ և.
մարմին: Պատասխանի, կէտ, գիծ... 2. JI. 189 6—190 б., нач.:
Յաղագս բոլորա կին քառանկխնութեան, нач.: Ա րդ ամենայն
բոլորակ թէ ըստ ուսումնականին, որ է տրամախոհութիւն
տպատրեալ... 3. JI. 190 6—191 6. Ասեն բժիշկք, թէ ամենայն կեն־
դանութիւն մարդոյ ի սրտ է ելա նէ... 4. JI. 191 6—192 a. Յաղագս
եսլոյն զոր ի հնումն մարգարէս! օծանէին զթագաւորսն, нач.: Ա րդ
իւղոյն որակութիւն զա նա զա ն է ... 5. JI. 192 6—193 6 . Երեք
եղանակաւ Բ ի ն չ կամ բազում ի ն չ մ ի ՜ լինին, нач.: Առաջին' մի
ինչ բսսլկա ցեա լ լինի ի բազում կատարեալ իրա ց... 6 . JI. 193 6—
1946. Վասն երկրիս, թէ որոյ վերայ կա յ... нач.: Տեսցուք թէ
զերկիրս յեր վերայ հաստատեաց Սարուած. 7. JI. 194 6—195 6 .
Տեսցուք թէ արտաքին իմաստասէրքն զմի ունէին դիտաւորոթիւն
թէ այլ ե֊ ա յլ յաղագս երկրի, нач. : Արտաքին իմաստասէրքն ա յլ ե.
այլ ստացան կա րծիս... 8 . JI. 195 6—196 6. Յաղագս ասարիոնի,
շերտոնի և դա նկի ״Անանիայ Շիրակացւոյն համարողի յաղագս
կշռոց և կշռորդաց. Анасян, Библиология, I, стб. 740—743.
9. JI. 196 6—197 6 . Յաղագս չաւիոյ չավւուց. Անանիայ Շիրակացայ համարողի յաղագս չաւիոյ ե. չավւուց և. պատարաց, յաղագս
Քսեստոսի (там же). 10. JI. 197 б—200 a. Անունք ականց և
գունաւորութիւնք նոցին (там же, стб. 755). 11. JI. 200 a—6, 177 a—
6. Յաղագս Դ ից տարերաց, нач.: Ասեն ստոյիկեանքն զտ արերս
զոմանս արա րողա կա նս... 12. JI. 177 6 . Խրատ իմն ուսուցանէ
հեզական, որ պիտոյ է ամենա յն ուսումնասիրաց. нач.: Որք
հարցանեն և որք պատասխանեն այսպ էս... 13. JI. 178 а—180 а.
Մեկնութիւն այբուբենին, թէ զ ի ՛ն չ տեղիս պիտոյանան: Արարեալ
է սա Սիմէօն քաջ հռետորի, սակս անվարժից յաղագս այբի. Нач.:
Յստաջին մասն բա նի... 14. JI. 180 a—6. Ն որին դարձեալ յաղագս
խակավարժից ն, թէ քանիք են արծարծմունք անուան, ընդ նմին և.
զմեկնութիւնն և ս և վասն առասականացն, թէ ոյք են որ միմեանց
համեմատին և ո չ զա նազա նին. Нач.: Հոլովք են անուանց Թ ...
15. JI. 181 а —182 6 . Ն որին մեկնութիւն յաղագս բայից խոնարհ՜
մանց ի խնդրոյ դեռա բոյս ա շա կերտ ա ցն իւրոյ. Н ач.: Բ ա յ'
սահմանական, ներգործական...
X II. JI. 182 6—188 6 , 165 а. Մ ովսէսի Խորենացւոյ Բա ն
իմաստութեան, нач.: Յասցաւծոյ խորհրդով և իմասւրութեամբ
հաստատեցաւ...
«Мовсэса Хоренаци Слово о мудрости».
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XIII. JI. 165 6—172 6 . Մեկնութիւն Դաւթի ֆիլիսոֆայի, որ ի
կատարումն նորին տառի որ վա սն ւիորձանաց իմաստութեան,
ասացեալ տեստն Ներսէսի Հայոց կաթուղիկոսի, ի խնդրոյ ումեմն
Ստեփաննոսի, սիրողի իմաստութեան, нач.: Զխնդիր հոգևորական
հաւատով...
Нерсэс Ш норхали. Толкование слов философа Давита, содержащ ихся в конце его книги об определениях философии. — Философские труды, с. 435.
XIV. JI. 158 а—164 б, 146 а—156 б. Фрагменты философских
сочинений, проповедей, послания Дионисия Ареопагита и др.
Переписана в 1676 г., Эчмиадзин.
Запись: л. 172 б.
При вторичном переплетении тетради X III—XIX оказались
расположены в обратном порядке (описание следует первоначальной последовательности тетрадей).
Из собрания Тишендорфа, 1859 г.
20x14; 233 л.; текст в два столбца; строк 25; бумага; нотрагир; переплет картонный, новый.
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РНБ, Арм. н. с. 8
Астрология
Список без заглавия (листы утрачены), обычное наименование Ռամգիրք, начинается со второй главы: Բ . Այս են աւուրք և
ժամք զոր պարտ է զարնուլ զռամն և այլ ո չ ևս, нач.: Ի լուսնին
առաջին օրէն մինչև ի Դ օրն հանապազ զա րկ... (л. 8 а).
Содержит астрологические предсказания.
Многочисленные записи родственного содержания.
Переписана в XVII в.
На л. 8 а печать вардапета Давита от 1681 г.
15.8x10.8; 163 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага;
нотрагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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РНБ, Арм. н. с. 9
Сборник
I. С. 01. Оглавление книг Ветхого и Нового Заветов.
II. С. 1—74. Список без заглавия, в др. рукописях: Ախտարք
արանց և կանանց. Нач: ցԽոյն և իւր աստղն մստէխն է...
Знаки зодиака и объяснение их влияния на судьбы человечества.
III. С. 54—70. Без заглавия, в др. рукописях: Վիճակարան.
Жребий.
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IV. C. 71—72. Без заглавия, в др. рукописях: Զօրութիւնք
ականց պատուականաց.
Определение свойств драгоценных камней, напр.: ոսկէքարն
ղաբողոնի ոսկէգուն է, օգտակար է ստամոքսի և որովա յնա
ցափ. նաւապետք ե. նաւաստիք ի սմանէ լինէին.
V. С. 73. Таблица с объяснением изображенных знаков,
напр.: և է այս թիւ առաջին հանդիսին զոր արա րին Մ ովսէս և
Ահարոն.
VI. С. 74—86 . Список без заглавия (листы утрачены), нач.:
Յուն[ուար] ԻԱ.
Календарь астрономический.
VII. С. 86—98. Календарь астрологический с заметками и
предсказаниями на дни недели. На с. 86 ключ к пользованию
календарем: Բանալիք գրոցս տօմարական արուեստիս որ կոչի
ըրզլէմի: Տումար արեգական և լուսնի... Нач.: Առաջին գաւազան
կենդանակերպքն են...
VIII. С. 99—130. Տանուտէր տսւրոյն ամենայն պատուհասից,
нач.: Յորժամ Խոյն լինի տանուտէր տսւրոյն, գարուն ազնիւ գա
ամենայն իրա ց...
Трактат о стихийных явлениях, болезнях и пр. — в зависимости от расположения небесных светил.
IX. С. 132—153. Ագաթոնի իմա ստա սիրի ա սա ցեա լ վա սն
վերջին ժամանակին և սուրր թագատրացն յա յտ նելոց, և վասն
նետողաց կործանման, և. դա րձեա լ յա յտ նելոց սւճուճք ե. գազանք
և լեկք կոչեն, և վասն պիղծ ե. անմաքուր նեռին յա յտ նելոց են ե֊
դարձեալ կործանելոց է զօրութեսւմր սուրբ Խ աչին, և վա սն
ահեղ և սոսկա լի գալստեան Տեսան մերո Յիսուսի Քրիստոսի
Որդտյն Աստուծոյ, ե_ վասն հատուցման արդարոց և մեղաւորաց.
Нач.: Յայնժամ թագատրեսցէ մեծն Կ ոստ ա նդիա նոս...
Агафон. Видение. Анасян, Библиология, 1, стб. 144—149.
X. С. 154—161. Կանոնք սուրբ հայրապետացն է ա յս... нач.:
Ի դա մբա րա նէ սր բո յն Լուսաւորչի' սուրբ վա րդա պ ետ է
Մ ովսէսէ...
Мовсэс Ерзнкаци. Всеобщее послание.
XI. C. 162—170. Без заглавия, в др. рукописях: Թուղթ
երկնառաք. Н ач.: Ի մեծ քաղաքն Հ ռոմ[...] յորժա մ մտ ի ի
տաճարն, տ եսի զթա իորս...
«Небесное послание».
XII. C. 172—174. Տեսիլ ստաքելոյն Պօղոսի, нач.: Եւ յորժա մ
տարան զՊ օղոս...
Видение апостола Павла.
XIII. C. 194—201. Յոհաննու վա րդա պ ետ ի [Կոզռան]
ա սա ցեա լ վա սն աւերման աշխ ա րհիս, վա սն գա լստեա նք ի
դատարան ա ռնելո, нач.: Մեք ա կն
ունիմք գա լստ եա ն
Ք րիստոսի...
Вардапет Йоханнэс Козерн. О разрушении мира.
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XIV. C. 202—209. Հարցմունք սրրոյն Գրիգորի և Բարսեւլի
վարդապետի, нач.: Բա րսեղ ա սէ' Ցորժամ ո չ էին յերկինք...
XV. С. 210—250. Выписки из Евангелий, молитвы и пр. (поздние записи).
Переписана после 1615 г., см. с. 85, где помечена эта дата.
Поступила в библиотеку в 1878 г.
20x14.5; 127 л.; текст в два столбца; строк 29, 31; бумага;
болорагир; без переплета.
После реставрации рукопись состоит из отдельных листов,
последовательность в ряде случаев нарушена.
Оп. рук.: Отчет 1878, с. 87—89, Brosset 1878.
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РНБ, Арм. н. с. 10
Четвероевангелие
На л. 17 б—18 а Послание Евсевия Карпиану, на л. 19 б—
26 а — каноны согласия.
Евангельский цикл, хораны, изображения евангелистов, заставки, маргиналии, инициалы, с применением золота.
Переписана в 1688 г., Шош (Аспахан), переписчик Йовхан־
нэс.
Записи: л. 333 б—334 б, 335 а—336 а (Приложение, № 79 и
99), 15 б.
Поступила в библиотеку в 1882 г.
11.3x7.3; 336 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага; 60־
лорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.
Уп. рук.: Отчет 1882, с. 74—75.
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РНБ, Арм. н. с. 11
Четвероевангелие
Содержит послание Евсевия К арпиану (л. 29 б—30 а),
каноны согласия (л. 31 б—36 а), объяснения к канонам,
составленные Нерсэсом Шнорхали (л. 37 а—42 а): Տիեզերալոյս
և. ա շխ ա րհա լոյս վա րդապ ետ ի և հոգէնուագ երգօղի տեստն
Ն երսեսի Հայոց կաթողիկոսի Կլայեցոյ ա րա րեա լ զ Պատճառ
ժ խ որա նա ցն [ս]րբոյ Ա ւետ ա րա նիս... Н ач.: Առաւելապէս
հրաշից ա րժա նի...
Евангельский цикл, хораны, изображения Иисуса, Марии,
евангелистов, заставки, маргиналии, инициалы. В изображениях Иисуса и Марии заметны портретные черты реальных лиц
(худож ника и заказчицы Мариам?).
Переписана в 1635 г., Балэш, переписчик и художник Сахак Балишеци.
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Записи: л. 25 б, 26 а, 230 а, 284 а —287 б (Приложение
№ 45, также ПЗ 1621 —1640, N2 911).
В 1856 г. находилась в книжной лавке Аветика Энфиачеанца (л. 3 а).
Принесена в дар библиотеке в 1887 г., даритель действительный статский советник А. В. Звенигородский.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо прямоугольный еркатагир.
16.2x11.5; 292 л.; текст в два столбца; строк 23; пергамен;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
Уп. рук.: Отчет 1887, с. 102, изд. рук.: Стасов 1887. N2 23
(воспроизведены миниатюра и орнамент).
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РНБ, Арм. н. с. 12
«Картины любви божественной и человеческой»
Печатная книга, сброшюрована из листов с гравюрными
изображениями и текстом на фр. и лат. язы ках, с вписанным
арм. переводом.
Титульный лист: Les emblemes d ’am our divin et hum ain
ensemble. Expliquez par les vers françois P ar un Père Capucin A
Paris chez P ie rre M ariette rue S. Jacques à l ’Esperance Avec
Privilège du Roy.
Арм. заглавие: Առակք նկա րեա լք կա մ Պատկերք Ս իրոյն
աստուածայնոյ և մարդկայնոյ համանգամայն, պարզաբանեալք
և տողատիւք չա փ ե ա լ յումեմնէ Գա բուչին վա րդա պ ետ է ի
քաղաքն Փարիդու (л. 1 б).
Книга подготавливалась в качестве образца для напечатания
арм. варианта.
XVIII в.
Записи: л. 120 б (дарственная дьякона Гэорга), 121 а, 121 б.
Принесена в дар библиотеке в 1891 г., даритель Н. А. Шляпкин.
15.5x9.5; 121 л.; нотрагир; переплет фр. издания.
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РНБ, Арм. н. с. 13
Четвероевангелие
В настоящем виде сохранилась часть Евангелия от Марка,
полностью — Евангелия от Луки и от Иоанна.
Маргиналии, инициалы, с применением золота.
Переписана в X II—XIII вв. Архаичность написания сказывается в перебоях Ե и Է.
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На л. 33 а, 90 а, 99 а грузинские приписки, согласно которым рукопись в 1840 г. была приобретена в Телави Михаилом
М амадж ановы м .
В 1891 г. рукопись поступила в библиотеку от А. Н. Грена.
27.8x20.5; 128 л.; текст в два столбца; строк 21; пергамен;
еркатагир; переплет утрачен.
Рукопись повреждена огнем, многие листы разорваны или
отрезаны .
У п .р у к .: Отчет 1891, с. 247—248.
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РНБ, Арм. н. с. 14
Сборник
I. JI. 1 б —4 б. Եոավարժումե գ!ո1խ երրորդ համարողութեան
որ կոչի Բազմապատիկ վասն մանկանդ կրթութեան.
Ананиа Ш иракаци. Таблицы умножения (автор назван на
л. 4 б). — Анасян, Библиология, I, стб. 735—740.
II. JI. 5 а. Без заглавия, в др. рукописях: Յաղագս տառի Գաւթի
վւիլիսովւայի. Нач.: Գիր է երեսուն և վեց, այր է մինչև ի քէ...
Классификация звуков арм. язы ка.
III. JI. 6 a —172 б. Без заглави я, в колофоне названо:
քաղցրանուագ և հոգեշունչ մատեանս Գաւթի աստուածիմաստ
մարգարէին (л. 254 а).
Псалтырь. — Таш ьян, № 153.
IV. JI. 173 а—186 б. Без заглавия, в записях (л. 5 б, 154 б)
названо: Տումար. Нач.: Կ րկնա կ ամսոց ա յսպ էս ա րա . Կ ա լ
զՆաւասարդի ա միսն... Руководство по календарю.
V. JI. 187 б—2 54 a. Աղաւթամաւրոյց (в записях, л. 5 б, 254 б:
զժամամտերն), нач.: Զարթուցեսւլքն. ամենեքեան ի հանգըստենէ
քնոյ...
Часослов.
VI. JI. 217 а —232 a. Без загл ав и я,
Պատարագամատուց (л. 217 а).
Л итургия.

в

тексте

названо:

Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1554 г., Марас, переписчик Степаннос.
Записи: л. 4 б, 5 б, 172 б, 179 а (ПЗ 1621—1640, № 647 и 979),
254 а —б (Приложение, № 26).
Поступила в библиотеку в 1897 г.
Весь сборник на палимпсесте (об этом говорится и в записи,
л. 254 а), смытый текст местами отчетлив, письмо еркатагир.
Частью рукописи-палимпсеста является и обрывок защитного
листа в конце рукописи в ее нынешнем состоянии
20.5x15.5; 254 л.; текст в два столбца; строк 25, 26; пергамен;
болорагир; крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
Оп. рук.: Отчет 1897, с. 161 —162.
32

27

РНБ, Арм. н. с. 15
Синаксарь
Обычное наименование: Յայսմաւուրք
Счисление ведется от 1 навасарда (11 августа).
Ташьян, № 7, 10 и др.
Переписана в 1427 г., Вараг (?), переписчик Карапет.
Записи: л. 507 а —б (ПЗ 1401 — 1450, N2 740), в конце
отдельных ж итий краткие записи переписчика и отдельно заказчика.
На л. 27 а, 33 а печать тэр Мартироса, на л. 508 а печать с
легендой, записанной арабицей.
Из собрания архимандрита Антонина, поступила в 1898—
1899 гг.
35x27; 508 л.; текст в два столбца; строк 36; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
On. рук.: Отчет 1889, с. 87.
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РНБ, Арм. н. с. 16
Синаксарь
Обычное наименование: Յայսմաւուրք.
Счисление ведется от 1 навасарда (11 августа).
Ташьян, № 7, 10 и др.
М аргиналии, инициалы.
Переписана в XVI—XVII вв., по заказу махдеси Григора и его
семейства.
Записи: краткие приписки в конце житий.
Из собрания архимандрита Антонина, поступила в библиотеку в 1898—1899 гг.
37x23; текст в два столбца; строк 37; бумага; болорагир;
крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, изнутри
обклеены набойкой.
On. рук.: Отчет 1899, с. 87—88.
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РНБ, Арм. н. с. 17

Шаракноц
Таш ьян, № 142.
На л. 333 а правила для певчих: Երբ առաջին ձայն լինիս,
դու ՂՁ ա սա ...
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XV—XVI вв., переписчик (?) ерэц Алекан.
Запись: л. 169 а.
3 За к. 1484
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Из собрания архимандрита Антонина, поступила в библиотеку в 1898—1899 г.
14.5x10.3; 333 л.; текст в один столбец; строк 25; бумага;
болорагир; переплет картонный, обтянут кожей.
071. рук.: Отчет 1899, с. 88.
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РНБ, Арм. н. с. 18
Евангелие отрочества Иисуса
Պատմութիւն յա ղագս մարդեղութեան Քրիստոսի Աստուծոյ
մերոյ մարմնացելոյն ի սրրոյ Կուսէն Մարիմայ, զոր ա սա ցեա լ
է սրբոյն Յակոբայ եղբաւր Տեստն, որ սկզբա նէ ա կա նա յտ էս
և ըսպ ա սա ա ր եղե֊ Բ ա նին Աստուծոյ. Н ач.: Արդ, ս կ ի զ բ ն
ա րա րեա լ նախ խ որհրդով... (л. 1 а). В иш атакаране названо:
Աւետարանս մանկութեան (л. 193 а).
Каталог Матенадарана, I, № 1520.
Переписана в 1681 г., Атана, переписчик эСтепаннос.
Записи: л. 193 а—б (Приложение, N2 70), 193 б, 194 а—б.
Из собрания архимандрита Антонина, поступила в библиотеку в 1898—1899 гг.
15x10.5; 194 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением,
изнутри оклеены набойкой, металлические украш ения утрачены .
071. рук.: Отчет 1899, с. 88.

31
РНБ, Арм. н. с. 19
Четвероевангелие
В настоящем виде содержит 1 лист Евангелия от Иоанна
(12:46—13:10), сложенный вдвое и обрезанный поперек, был
использован в качестве защитных листов рукописи.
На л. 2 б маргиналия в виде розетки.
Не позже X I—XII вв.
На полях оттиски пуансонов, повторяющие орнаментацию
переплетов.
Поступила в библиотеку в 1916 г.
18.2x13; 4 л.; текст в два столбца; строк 11 (первоначально
не менее 20); пергамен; еркатагир.
Уп. рук.: Отчет 1914—1939, с. 260.
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РНБ, Арм. н. с. 20

Гандзаран
Ташьян, № 132.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XV в.
Запись: л. 17 б (заказчики каханай Мхитар, каханай Григор, Церун, Карапет).
Поступила в библиотеку в 1916 г.
26x7.2, 170 л.; текст в два столбца; строк 26; бумага; болорагир; без переплета.
У п .р у к .: Отчет 1914—1939, с. 260.
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РНБ, Арм. н. с. 21
Сборник
I. JI. 1 а. Х ронологические подсчеты: Յադսւմա մ ի ն չև ի
ջրհեղեղն ամք ՍՄԽԹ (2249)...
II. JI. 2 a —16 б. Без заглавия, нач.: Արդ, զստ ա նելոց
ժամանակաց և զեղելութիւն իրա ցն որ ի նոսայ, ի հրաբուն
մատեանս գտ ա նելով...
На нижнем поле запись карандашом: Գործք և նշանք Ցեառն
Յիսուսի.
III. JI. 16 6—130 6 . Слова, наставления, проповеди вардапета Саргиса, Нила, Анании, Григора Татеваци, Геворга Банасэра и др.:
1. JI. 16 6—31 б. Մեկնութիւն տէրունական աղօթիցն[...] Հայր
մեր, որ յերկինս ես[...] Զաստուածային աղօթս ի Փ րկչէն մեր
աւանդեալ...
2.
JI. 3 1 6—38 a.
Սարգսի
վա րդա պ ետ ի
ա սա ցեա լ
Յորդ[որակ], нач.:. Մեծ են հաւատք...
3. JI. 38 6—42 a. Ն ո ր ի ն Սարգսի վա րդա պ ետ ի ա սացեալ,
нач.:. Ի սկ զլեզու մարդոյ ո չ n f կարէ հնա զա նւրել...
4. JI. 42 6—44 6. Ն ո ր ի ն Սարգսի վա րդա պ ետ ի ա սացեալ,
нач.: Բարկացօղն ո չ ճա նա չէ զԱստուած...
5. JI. 44 6—47 6 . Ն ո ր ի ն Սարգսի վա րդա պ ետ ի ա սա ցեա լ
Յորդպվակ], нач.: Ասր նմին...
6 . JI. 47 6—70 6 . Սուրբ հօրն Ն եղոսի յաղագս Ը իարհրդոց:
Առաջինս վասն որովամոլութեսւն, нач.: Սկիզբն պտղաբերութեան
ծաղիկ է...
7. JI. 70 6—94 a. Գրիգոր Եռամեծի[...], Քարոզ վա սն սրբոյն
Գրիգորի Լուսաւորչին, нач.:. Առաքեալն հեթանոսաց և քարոզն
աշխարհի...
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8 . JI. 94 6—105 a. Ն որին Գրիգորի[...], Քարոզ վա սն աղօթից, нач.:. Վարդապետքն ասեն, թէ աղօթքն յոյ[ժ] օգուտ է...
9. JI. 105 6—114 a. Գ1ւորգայ բա նի սիրողի Քարոզ[...], нач.:.
Եւ արդ, գիտ ելի է, զի Նախախնամութիւնն...
10.
JI. 114 6—117 а.
Վ ա սն սիրոյ պ ա տ ուիրա նա ցն
Աստուծոյ..., нач.:. Լուարուք զբա նն կենա ց...
1 1 . JI. 117 a —120 a. Վ ա սն ա ռա կի Ս ողոմոնի[...], нач.:.
Փառք Սարածոյ ծածկեն զբա նս...
12. JI. 120 a —124 6 . Վ ա սն աղօթից որ ա ռնե ն..., нач.:
Ցամենայն ժամ աւրհնել զԱստուած...
13. JI. 125 а—127 6 . Վ ասն մկրտութեան քրիստ ոնէից...,
нач.: Վասն որոյ պարտ է մեզ հա մեմա տ ել աւրինակաւ...
14. JI. 127 6—130 6 . Խրատ վա սն ապ ա շխ ա րութեա ն...,
нач.: Եւ արդ, եկայք ամենայն հաւատացեալք...
IV. JI. 131 а—176 6. Պատմութիւն Յովասափու թագաւորին
և Բար[ա]ղամու ճգնաւորին, нач.: Արդ, ի մա րդ եղա նիլն
Աստուծոյ Բ ա նին...
Повесть о Варлааме и Иоасафе. Ташьян, № 10. Ա, 19.
V. JI. 176 б—190 6 . Молитва, плачи вардапета Веника и
иерея Саргиса.
Переписана в XVI в., переписчик Ованэс.
Записи: л. 37 6—38 а, 81 а (переписчик), 63 6—65 а (поздний
владелец танут эр Мкртич, от 1691 г.), 1 6 .
Поступила в библиотеку в 1916 г.
18.5x13.5; 190 л.; текст в два столбца; строк 19; бумага; 60־
лорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.
Уп. рук.: Отчет 1914—1939, с. 260.

34
РНБ, Арм. н. с. 22
Сборник
I. JI. 1 а—53 б. Այս բառք գերողականք վասն չավտյ մերական
տառիցն, վա սն զի քերթողական արուեստքն չափաբերականքն
են և չավւով վարին և. են որ գեղջուկք են, որով ճարտարասանքն
վարին,
զի յաճախապէս
վտ խ աբերին
սա կս
զարդու
տաճասանիցն Լւ հարկ է յոքնսւհամար եղա նիլ. բստք զանազան'
լուծումն է դժուար.
Нач.: Աստուածազան — աստուածազարդ է...
Кон.: Ֆրեր — եղբայր.
На л. 53 а поздним почерком приписаны слова, начинающиеся на un (о).
Толковый словарь определенного набора арм. слов.
II. JI. 53 б—58 б. Аристакэс, вардапет из Толата (поздним
почерком) — высказывания о браке. Нач.: Ասզտւծոյ ե. Տեստն
Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Արիստ ա կէս[...] ժամանեալ հա սցէ
սւղօթք առաքելական...
36

III. JI. 59 a—219 б. Толковый словарь (включает такж е reoграфические названия), нач.: Աւետեաց երկիրն' Երուսաղէմ է...
кон.: Քամէղոն' գեւրառիւծն է.
IV. JI. 219 6—222 а. Словарь старых и новых географических названий, нач.: Հնղստ ա ն թագաւորն ճ ա լի լա հէքպարն:
Ազգն ճաղսւթից, թագատրն Թաւաքու...
Переписана в XVII в.
Поступила в библиотеку в 1916 г.
14.7x10.5; 222 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

35
Р Н Б , А рм . н. с. 23

Житие св. Марины
В настоящем виде сохранилось 2 листа, нач.: ...սեն այն զոր
արարի:
Սուրրն Մարիանէ ասէ. ո չ պարզւ է ինձ ա սել ե. ո չ արժանի
ես դու լսել...
Переписана в XII в., повсеместно un, եւ (вм. և), болорагир сохраняет черты маюскульного письма.
Поступила в библиотеку в 1916 г.
24.5x16.3; 2 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага.

36
Р Н Б , А рм . н. с. 24

М. Горький. Песня о Соколе
На обложке (старой орфографией): М. Горький. Песня о Соколе. Перев. на армянский яз. Г. Айкуни.
Великому певцу свободы и света, дорогому автору труд свой
посвящает перев[одчик].
Нач.: Ե րգ բա զէի մա սին. I. Վ երև սա րն ի վեր սողաց
Իժը...
На плотной серой бумаге, сложенной вдвое, на л. 1 а заглавие вписано в пейзаж, текст в орнаментальной рамке.
Подарена М. Горьким библиотеке в 1919 г.
35.3x24; 2 л.; текст в один столбец; скоропись.

37
Р Н Б , А рм . н. с. 25

Чин бракосочетания
Կանոն յորժա մ կամենան ամուսնանալ' քահանայն խրաւրէ
զփեսայն, նոյնպ էս և զ հ ա ր ս ն ...
Часть требника (Մաշտոց).
М аргиналии, инициалы.
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Переписана в XIV—XV вв.
Поступила в библиотеку в 1916 г.
26.4x17.5; 1 л.; текст в два столбца; строк 24; бумага;
болорагир.

38
РНБ, Арм. н. с. 26
Аветис. Гимн Эчмиадзину
Տաղ ի յԱւետիս վարդապետէ յոգեա լ
Нач.: Յարմար ձևով պատուական, պատուական / Խորհրդով
կերտ եա լ խ որան...
Таш ьян, № 412. 6 .
На л. 2 а т аракан, нач.: էջմիածի[ն]ն ի Հօրէ և լոյս փառաց...
Переписана в XVII в.
16.5x11.5; 2 л.; текст в один столбец; строк 16; бумага; нотрагир.
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РНБ, Арм. н. с. 27
Маргар Хоченц.
Сокращенное изложение Ветхого и Нового Завета.
Ցանկ Կ տ ա կա րա նա ց' տ րոհեա լ յե ր ի ս մասունս, յո ր ս
պ ա րունա կին նախ համառօտիւք հարկա ւոր գիտ ելեա ց Հնոյ
Կտակարանի, ապա վա սն գալստեան և տնօրէնութեան Փ րկչին
մերոյ Յիսուսի Քրիսւրոսի, եւս և վա սն շնորհա կա ն օրինաց
և սա հմա նի հաւատոյ ընդհա նրա կա ն պ տ ոյ եկեղեցւոյն
Քրիսւրոսի [...]: Աշխատասիրութեամբ Գեղամեան Մ արգար
Զաքարեայ Խօճենց Ե րև ա նցտ յ, վա սն յիշա տ ա կի տ եստ ն
Դա նիէլի սրբաւլանսւկատար կաթողիկոսի ամենայն Հայոց ի
1808 ամի Տեստն[...] եւ ի լոյս ածեալ տպեցմամբ ի հայրապելրութեան լուսա նկա ր սրբոյ էջմիա ծնի տ եսա ն Եփ րեմա յ
սրբա զնա սուրբ ա զգա ընտ իր կա թողիկոսի ա մենա յն Հա յոց
ազգի եւ յ առաջնորդութեան տեստն Յօհաննու ստա քելաշաւիղ
սրբա զա ն արքեպիսկոպոսի ամենայն Հայոց Ռուսաստանեայց,
ի
տ պ ա րա նի Յովսէփ այ Ղ Յօհա ննիսեա ն, ի Ս ա նկտ
Պետերբուրգ: Յամի Տեստն 181[1] և Հայոց ՌՄԿ (1811):
Типографский экземпляр.
22x17.5; 124 л.; текст в один столбец; строк 26; бумага; нотрагир.

40
РНБ, Арм. н. с. 28
Евангелие от Иоанна (фрагмент)
Рукопись утрачена, сохранилось описание Н. Я. Марра: «Фрагмент из двух листов XV—XVI вв. Евангелие от Иоанна, гл. XX,
24—31, XXI, 3—25. Материал — бумага. Количество листов —
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2. Размер — 27x18 см. Без переплета. Письмо — круглое, в два
столбца. Заголовки красным. Имеются инициалы и украш ения
на полях. Сохранность — листы испорчены червями, края обтерты. Имеется запись другим почерком, гласящ ая, что писец
Тер Степанос и заказчик Тер Сион».

41
РНБ, Арм. н. с. 29
Псалтырь
Обычное наименование: Սաղմոս Դաւթի.
Ташьян, № 153.
Переписана в XVII в.
11.5x8; 165 лл.; текст в один столбец; строк 15; бумага; 60־
лорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

42
РНБ, Арм. н. с. 30
Йоваким. Подборка духовных стихов и гимнов
Կրթութիւն եւ տ ա ղա րա ն ըստ արարողութեան հոգեսէր
բանաստեղծից մերոց, հաւաքեալ ընտ իր ընտ իր օրինա կա ց
և գանձուց ձեռա գրա ց, գծա գրեա լ ի ձեռն ա րոր ծառայի
յաշսւկերտութենէ տեառն Ն երսեսի աստուածաբան քահանայի
նուաստ Ցովակիմայ յա մի փրկութեան մերոյ Քրիստոսիւ 1814,
յունիսի սկցբա նն սկսեալ, ի փառս Տեստն Աստուծոյ և_ ի պատիւ
ա մենօրհնեցելոյ Կուսին Մարիմու և ա մենա յն սրրոց և ի
ղուա[ր]ճութի1ն մանկանց սրբոյ եկեղեցւոյ հարսին Քրիսւրոսի,
ընդ հովանեաւ Սրբոյ Ն իկողա յոսի եկեղեցւոյն, որ ի յԱմասիա
(л. 1 а). Нач.: է ջ աւետեօք սուրբ հրեշտ ա կին...
Переписана в 1814 г., Амасия, автограф. На л. 2 а повторяется в краткой форме заглавие, дпир (чтец) Йоваким просит
помянуть ряд лиц.
16.3x10.2; 98 лл.; текст в один столбец; строк 23, 27, 29;
бумага; болорагир; переплет картонный.

43
РНБ, Арм. н. с. 31
Григор Татеваци. Книга вопрошений
Գրիգորի ա շա կերտ ի [եռամե]ծի Ցոհաննու Որոտնեցւոյ
[եխամեծի հարցմունք, պ ատասխանիք եւ աւգտակարք գրոց
աշակերտեալ անձանց. Нач.: Որպէս ամեն հերձուածողք...
В иш атакаране названо: Հարցմունք (л. 388 б).
Каталог М атенадарана, I, № 921.
Заставки, инициалы.
Переписана в 1419 г., Екелеац (монастырь Хермон), переписчик Григор, переплетчик Карапет.
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Записи: л. 152 а, 388 б—390 а (ПЗ 1401—1450, № 739 ш).
На л. 1 а печати вардапета Л азара (?).
18.2x13.5; 392 л.; текст в два столбца; строк 35; бумага;
болорагир; крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

44
РНБ, Арм. н. с. 32
Псалтырь
Обычное наименование Սաղմոս ־Դաւթի.
Таш ьян, № 153.
Переписана в XVI—XVII в.
10.2x7.4; 141 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты дерматином (переплет новый).

45
РНБ, Арм. н. с. 33

Гандзаран
Таш ьян, № 132.
Переписана в XVII в., (Астрахань 7 — на внутренней стороне
нижней крыш ки переплета запись: Ձեռամբ անարժան տիրացու
Ծ սպտղվի որ]դի Ն ա տ սրետ Աշտարխանեցի).
20x16; 72 л.; текст в один столбец; строк 32, 35; бумага;
ш лагир; переплет картонный, обтянут кожей.

46
РНБ, Арм. н. с. 34
Четвероевангелие
Заставки, маргиналии, инициалы, изображения евангелиетов.
Переписана в 1430 г., Бердакай Банк (Халтик), заново переплетена в 1676 г.
Записи: л. 283 а—285 б (ПЗ 1401-1450, № 742, 1430 г.),
286 а, 1 а.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо
прямоугольный еркатагир.
23x16; 286 л.; текст в два столбца; строк 20; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

47
РНБ, Арм. н. с. 35

Таларан
Л. 1 а —2 б. Без заглавия (начальные листы утрачены), нач.:
[բար]ձրեալ քան զհրեղէն, մայր, մայր, մայր Կ ոյս...
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JI. 3 a—5 6 . Տաղ սուրբ Աստուածածնի, нач.: Ցաեունդ օրհնեալ յաւէտ սուրբ Կոյս գովեփ ...
JI. 5 6— 8 6 . Գովասան սուրբ Աստուածածնի, нач.: Ցանիւ
լուսոյ դու երե֊եալ...
JI. 9 a — 11 a. Տաղ սրբոյն Գրիգորի մեր Լուսաւորչին, нач.:
Ցորժամ ա յցել մեզ Ցիսուս...
JI. 11 б— 13 a. Տաղս կանխեալ իւղաբերի գունն ասէ, нач.:
Յորժամ զտաղանդ պատուիրանին պ ա հա նջես...
JI. 13 a —16 a. Տաղ ի վերա յ աշխ ա րհի, нач.: Յանունդ
աշխարհ կոչեցեա լ է...
JI. 16 a —18 a. Տաղ հա լա ծա նա ց, нач.: Յհիմ (?) մեծի
թշուառութեանս...
JI. 18 6—20 a. Տաղ զղջմա ն, нач.: Յա նձն իմ ընթ եր
հեղգացեալ ես...
JI. 20 6—22 6. Տաղ ի վերայ կափաեցի մահտեսի Թ էմիրին
կանխեալ իւղա բերի գա նձն ասա, нач.: Յայնժամ կա ցցէ
արդարն համարձա կա պէս
JI. 23 а—26 a. Տաղ ի վերայ մա հտեսի Թէմիրին, нач.: Տէրունական մեծ հրաման...
JI. 26 6—31 a. Աւետիս. Ա մա սիա ցի Յակոբ քահանայէ
ասացեալ, нач.: է սա նըզ էւվէլ սրընտան, Աւետիս...
JI. 31 6—33 a. Տաղ Մխիթար Աբբայէ ա սա ցեա լ ի պատիւ
սուրբ Աարուածածնի, нач.: Զա րմանա լի վերնոց սուրբ Կոյսն
Մարիամ...
JI. 33 а —35 a. Տաղ Փիլիպ պ ոս վա րդա պ ետ է' ա շա կերտ
աբբայէ, нач.: Ի հեռա նա լս պ ա տ ուիրա նա ց' ա նկա ի մէջ
բազմաց մեղաց...
JI. 35 а —36 6 . Без заглавия, нач.: Մէն ղա լպ ինի եօքշւսյը
կոր...
JI. 36 6—37 6 . Տաղ եօթն ատւր արարչութեան, нач.: Եարէտէն
սուպհան ալլահսւ մա լիմտ իր... (незаконченное).
Содержит сочинения Йакоба, М хитара Себастаци, Аветиса,
Пилиппоса и др., некоторые на тур. яз.
Переписана в XVIII в.
10.8x8.3; 37 лл.; текст в один столбец; строк 14; бумага; нотрагир; переплет кожаный.

48
РНБ, Арм. н. с. 36

Таларан
Без заглавия, начальные листы утрачены, нач.: ...մտ եա լ
Պետրոսին ի գերեզմանին / տ եսեա լ զարմանայր զվարշամակն ստանց մեռելին...
Содержит стихотворения и песни духовного содержания.
Переписана в XVIII в.
15.3x10.5; 37 лл.; текст в один столбец; строк 15; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут дерматином, новый.
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РНБ, Арм. н. с. 37
Сборник
I. JI. 1 а—102 б. Без заглавия, в приписке названо: Փիլոե
գիրքս (л. 106 б), нач.: Յորո՞ւմ կատարեցաւ Փիլոն. Պ[ս1տասխ ա նի]. Պրոիտրն ի Պսւտմոս, ի Ջահաւոր քաղաքի յիշե[ա ]լ
է, թէ Փիլոն ասէ ցՅոհաննէս' զ ի ՛ն չ է Աստուած...
Содержит толкования на сочинения Василия Кесарийского,
Филона Александрийского, Григория Н азианзина. — Каталог
М атенадарана, I, № 1919.
II. JI. 103 а —106 б. Отрывок: Հայեաց ի քեզ, զգուշ լեր անձին
քում, գուցէ լինիցի բա ն ի ծածուկ ի սրտ ի քում անաւրէն, нач.:
Արդ, մեծին Մօւսիսի է բա ն...
III. JI. 107 а —117 а. Молитва, нач.: ГГ տայր գփտյ իմոյ ջուր
և. ա չա ց իմոց աղբերս արտասուաց, և լա |յի] զժողովուրդս զա յս
զտիւ և զգիշեր... [Иер. 9: 1].
IV. JI. 118 a —133 a. Դաւանութիւն ե. խոստովանութիւն ի
սուրբ Երրորդութիւն, ա սա ցեա լ Ե սա ի վա րդա պ ետ ի ի յե զ ր
վիրա պ ին ի հաստատութիւն ոպղափստաց և. յանդիմանութիւն
չարա փառա ց, нач.: Աստուածային բնութիւն... Вардапет Есаи.
Почитание Св. Троицы, для утверждения правоверных и порицания иноверных.
V. JI. 134 а —207 а. Սուրբ հաւրն Վարդանայ ասացեալ, нач.:
Եւ արդ, բազում անգամ խորհեցայ ողորմեփ ս Վարդան որ ի
Մարաթայոյ ի միայնաւոր խցիս ի սա հմա նս աստուածաբնակ
ոխտիս, որ կոչի Դ րա զա րկ...
Вардан Айгекци. Двадцатидвухглавное послание. — Марр,
Притчи Вардана, I, с. 325—328.
VI. JI. 208 а —214 6 . Խ րա տա կան թուղթ ի ձեռն մեր
վարդապ ետ ին Վարդանայ, нач.: Որպէս թէ ես եմ եկեա լ״•״
Костандин Бардзрбердпи. Назидательное послание. — Хачикян, Назидательное послание.
VII. JI. 215 а—229 а. Աշխարհալոյս վարդապետին Վարդանայ
ա սա ցեա լ Գովասանութիւն, нач.: Տիեզերաց ծաղիկք և տունկք
տ ենչա լիք...
Вардан. Похвальное слово.
Переписана в XIV—XV вв.
Записи: л. 106 б, 330 а.
Поступила в библиотеку в 1950 г.
17.5x12; 231л.; текст в один столбец; строк, 26, 30, 32; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.
У п. р у к .: Отчет 1950—1951, с. 73.
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РНБ, Арм. н. с. 38
Повесть об Александре Македонском
Պատմութիւն մեծի աշխարհակալի Աղէքսանդրի Մակեդոնացտյ,
կեանք վսւրուց քաջութեան մինչ ի վախճան նշանօք (л. 1 б). Нач.:
Իմաստունքն Եգիպտացտց երկրի... (л. 2 а).
Содержит перевод с греческого «Деяний Александра Македонского» Псевдо-Каллисфена в его краткой (начальной) редакции.
Переписана в 1653 г., переписчик Йован.
Запись: л. 154 б.
Поступила в библиотеку в 1950 г.
13.5x9.7; 155 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
Оп.рук.: Симонян 1989, с. 64, уп.рук.: Отчет 1950—1951, с. 73.

51
РНБ, Арм. н. с. 39
Сборник
I. JI. 1 а —27 б. Без заглавия, в др. рукописях: Օրէնք յւալթող
թագաւորաց քրիսցտնէից Կ ոստ ա նդիա նոսի և Թ էոդոսի ե.
ԼԼոնի թագատրաց Հռոմայեցտց, нач.: Զաւրէնս բ ա ր ի ...
Сиро-ромейский судебник.—Bruns-Sachau 1880, с. 95—141.
II. JI. 27 б—72 а. Без заглавия, в тексте названо: Գիրս
դատաստանի (л. 36 а).
Мхитар Гош. Судебник. Содержит редакцию с кратким введением (10 глав, X и XI главы слиты), без деления на разделы
церковных канонов и светских законов. — Торосян 1975.
III. JI. 72 6—75 б. История Марии и Марфы,, нач.: Եւ էր
ոմն հիւանդ Ղա զարոս ի Բիւթինիա յ...
Переписана в 1404 г., переписчик Тума.
Записи: л. 27 б, 36 а (ПЗ 1401—1450, № 733), 77 б (от 1622 г.).
Поступила в библиотеку в 1950 г.
18.3x13.8; 77 л.; текст в один столбец; строк 36, 42; бумага;
болорагир; крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
Оп. рук.: Торосян 1975, с. 110—111, у п .р у к .: Отчет 1950—
1951, с. 73.

52
РНБ, Арм. н. с. 40
«Книга о сотворении мира в шесть дней»
Գիրք յա ղա գս վեցօրեա յ գործոց ա րա րչութեա նն, нач:
Սքանչելի եղեւ գիտութիւն £հ, ա սէ սաղմոսերգուն Դափթ. —
Каталог М атенадарана, I, № 8922.
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Перевод с лат. (л. 142 б).
Переписана в XVI—XVII вв., в 1743 г. обновлена Абрахамом,
переплетена Соломоном.
Запись: л. 142 б.
Поступила в библиотеку 1950 г.
18.2x13.7; 143 л.; текст в один столбец; строк 29; бумага;
нотрагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

ՑՅ
РНБ, Арм. н. с. 41
Йовханнэс Драсханакертци. История Армении
Ցովհաենու կաթուղիկոսի Պատմագիրք հանուր Հայաստանի,
յերիւրեա լ հռետ որա պ ա նծ
համառօտ աշա ւիղ
ոճով
և
արուեստագործ ճոխ պերճաբանութեամբ, զոր սկզբնա տ րեա լ
ի Ն ոյ է ա ւա րտ եա լ կա տ ա րէ ցաւոտս իւր, այն է' մ ի ն չև
ցերկրորդ Աշոտ Արհոյ Արքայութեանն Բագրատունեաց' ցթու՜
ական Տեստն իբր 920 և Հայոց ՑԿԹ (369/920 г.)
Таш ьян, № 39.
П ереписана в 1831 г., Тифлис, переписчик Аракеал Астуацатреан Араратеан, он же Аркадий Араратский (л. 3 б). Образцом послужила эчмиадзинская рукопись, сличенная с другой
рукописью. Разночтения указаны на л. 3 а—б, см. предисловие,
л. 3 б.
Записи: л. 3 а—б, 142 б («Не тронь меня, я не твоя, где ни
лежу, Аркадию Араратову принадлежу»).
Поступила в библиотеку в 1950 г.
20.7x16.5; 144 л.; текст в один столбец; строк 24, 27; бумага;
скоропись; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
У п .р у к .: Отчет 1950—51, с. 73.

54
РНБ, Арм. н. с. 42
Симэон Ереванци. Проповеди
Ի Սիմէօնէ յանարդիւն վարդապետէ Երևանցտյ և ի պաշտօնեայէ
Սրբոյ էջմիածնի, ի մեծ մայրաքաղաքն Կոստանդնուպօփս, ի գործս
նուիրակութեան, ՌՍԷ (1207/1758 г.) թոտ ջն մերում (л. 2 а).
Введение: Յստաջաբանութիւն, нач.: Առատապարգևն Աստուած
որ ի յըստեղծանելն զարարածս... (л. 1 а).
Каталог М атенадарана, I, № 2115.
Переписана в 1758 г., Константинополь.
Поступила в библиотеку в 1941 г.
29.8x21.1; 50 л.; текст в два столбца; строк 42; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей.
У п. рук.: Отчет 1950—1951, с. 68 .
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РНБ, Арм. н. с. 43
Подшивка грамот, посланий, писем
Содержит переписку Лазаревых с католикосами эчмиадзинским и иерусалимским, их печатные грамоты и послания и пр.
На л. 21 — письмо епископа Гавриила Айвазовского из Феодосии от 18 сентября, с упоминанием М. Налбандяна, И. К. Айвазовского (на фр. яз.).
Принесена Лазаревыми в дар библиотеке (запись на внутренней стороне верхней крыш ки).
36x24; 19 л.; картонный переплет.

56
РНБ, Арм. н. с. 44
Послание католикоса Лукаса
Адресовано епископу Московскому и Калужскому Платону,
с изъявлением благодарности за прием, оказанный архиепископу Йовсэпу [Аргутинскому], от 31 января 1782 г.
45x31; бумага; нотрагир.

57
РНБ, Арм. н. с. 45
Папка декоративная
Папка картонная, обе кры ш ки украш ены миниатюрами,
перс, школа, подписи арм. На внутренней стороне верхней
створки запись: «Портфель этот, в восточном вкусе, полученный
действительным статским советником, камергером Христофором Екимовичем Лазаревым, из столицы Персии, Тегерана,
представляется в дар Императорской Публичной Библиотеке.
1858 года.
Лица, изображенные на сем портфеле, представляют бывших
арм. царей: Гайка, Арама, Великого Тиридата и Ваг[арш]ака.
На портфеле еще одно изображение — Эчмиадзина, первопрестольного монастыря Армении основанного в 307 году по P. X.».
43.5x25; папка, изнутри отделана муаром.

58
РНБ, Арм. н. с. 46
Послание католикоса Епрема
Адресовано П. П. Сухтелену, с выражением признательности, от 3 мая 1828 г., из Тифлиса.
42x25.5; бумага; скоропись.
45
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РНБ, Арм. н. с. 47
3 фрагмента из богослужебной рукописи и молитвенника;
бумага; нотрагир; XVII—XVIII вв.
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РНБ, Арм. н. с. 48
Четвероевангелие
Содержит послание Евсевия Карпиану и каноны согласия.
Заставки, маргиналии, инициалы, хораны, изображения евангелистов.
Переписана в 1319 г., Нахиджаван. переписчик Йовсэб, переплетчик Йохан, обновлена и заново переплетена в 1677 г., переплетчик Влас.
На л. 242 а печать вардапета Власа от 1672 г.
Поступила в 1967 г.
Записи: л. 240 а—241 а, 242 а, (Приложение, № 5, 65),
110 6 (запись переплетчика Йохана), на верхней створке надпись переплетчика Власа: ԿԱԶՄԵՑԱՒ ՁԵՌԱՄԲ ՎԼԱՍ
ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ Ռ Ճ Ի ԵՒ ՎԵԾԻ Թ. [1677 г.]
Поступила в библиотеку в 1967 г.
30x23; 242 л.; текст в два столбца; строк 23; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением и
надписью, с внутренней стороны оклеены набойкой.
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РНБ, Арм. н. с. 49
Окружное послание
католикоса Мкртича Хримяна
Копия, от 26 сентября 1904 г., исходящий № 918. Здесь же
приписка о резне армян в Баку в феврале 1905 г.
3 5 x 22 ; 6 л.; скоропись.
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РНБ, Арм. н. с. 50
Четвероевангелие
На л. 283 а —288 а сказание о кончине евангелиста Иоанн а — Հա նգիստ երա նելոյն Յովհաննու Աւետարանչին, нач.:
է ր ընդ եւլբա րսն...
Заставки, маргиналии, инициалы, изображения евангелистов.
Переписана в 1597 г., переписчик Петрос.
Записи: л. 288 б—289 а (Приложение, № 38), л. 289 б (приписка от 7 апреля 1735 г., имя владельца и его близких тщательно выскоблены).
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В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо
прямоугольный еркатагир.
Поступила в 1968 г.
24.5x17.5; 290 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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РНБ, Арм. н. с. 51
Четвероевангелие
В настоящем виде содержит Евангелия от Луки и от Иоанна.
Инициалы.
Переписана в X I—XII вв., обновлена Барселом в 1262 г.
Запись: л. 129 б (Приложение, № 3).
Поступила в 1969 г. (была обнаружена в развалинах дома
С. А. М елик-Каракозяна, г. Шуша).
28.5x22.5; 129 л.; текст в два столбца; строк 17; пергамен;
прямоугольный еркатагир.

64
РНБ, Арм. н. с. 52
Имитация пергаменного листа с обгорелыми краями, с изображением ангела, в цвете, с применением бронзы, с арм. надписыо. Современная поделка.
15x18; 1 л.

65
РНБ, Арм. н. с. 53
Аннотации Н. Я. Марра к 6 арм. рукописям (№ 1—4 аннотаций соответстую т № 17, 13, 19, 20 настоящ его
каталога).
6 л.
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РНБ, Арм. н. с. 54
Аннотации Н. Я. Марра к 4 арм. рукописям (№ 27—30 аннотаций соответствуют № 27—30 настоящего каталога).
4 л. См. Отчет 1899, с. 87—88.
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РНБ, Арм. н. с. 55
I.
Л. 1—7. Кондаки арм. католикосов Киликии (24 декабря
1818 г .—21 февраля 1841 г.).
47

II. JI. 8 . Кондак константинопольского армянского патриарха Степанноса от 24 января 1832 г.
III. JI. 9—10. Привилегии, дарованные купцам Монпелье от
13 января 1314 г. и 16 марта 1320 г., переданные в Император־
ский Эрмитаж Виктором Ланглуа — факсимиле документов,
перенесенные на кальку.
IV. Л. 11—12. Письмо М. Броссе от 28 января 1860 г., адресованное Тилю (Tille), заведующему I Отделением Императорского Эрмитажа, содержащее краткие аннотации к этим документам.

68

РНБ, Арм. н. с. 60

Шаракноц
Начало и конец утрачены. В иш атакаране названо: տառս
երաժշտական որ կոչի շարակնոց.
Таш ьян, № 154.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1673 г., переписчик Епрем.
Запись: л. 196 б (Приложение № 58).
12.5x8.5; 200 л.; текст в один столбец; строк 21; пергамен;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей (новые).

69
РНБ, Арм. н. с. 61
В ы держ ки из Св. П исания, молитвы, заклинания (գիր
պահպանութեան), медицинские советы (գիր բժշկութեան) и др.
41 миниатюра.
Вторая половина XIX в.
Поступила в 2002 г.
1744x11 (рулон); бумага русская со штампом «Фабрика № 6
Аристархова» (отсюда и датировка); нотрагир модернизированный.

70
РНБ, Арм. о. к. I 1 и I 2

Чашоц
В одном из ишатакаранов названо: ճսւշու գիրգ (ч. I 2, л. II а),
обычное наименование: ճ ա շո ց.
Заставки, маргиналии, инициалы.
П ереписана в 1349 г., Сурхат, переписчик Степаннос.
В 1394 г. приобретена тьароном Синаном и поднесена церкви
св. Н иколая в Каменце-Подольском. В 1711 г. была расчленена и переплетена (в настоящее время первая часть рукописи
значится под номером I 2, вторая — I 1).
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Записи: ч. I2, л. 193 а и ч. I1, л. 281 а (Приложение, № 12,
а и б, от 1349 г.), ч. I1, л. 281 а (Приложение, N2 17, от 1394 г.),
ч. I1, л. 281 б, запись повторяется на л. II а (Приложение,
№ 90, от 1711 г.), ч. I 1, л. 1 б (Приложение, № 104, от 1767 г.)
Записи переписчика имеются такж е в конце отдельных разделов. На л. 193 б (ч. I2) записи Минаса о неверных исчислениях
дня Пасхи. Приписки на лат. и польск. яз.
36.5x24; 198 (ч. I 2) и 289 (ч. I 1) л.; текст в два столбца;
строк 33; бумага, пергамен; болорагир; кры ш ки деревянные,
обтянуты кожей.
Уп. рук.: Отчет 1891, с. 11 —12.
71
Р Н Б , А рм . о. к . 2

Синаксарь
В ишатакаране названо: Յայսմաւուրք (л. 604 б).
Заставки, маргиналии, инициалы, лицевые изображения.
Переписана в 1620 г., Каменец-Подольский, переписчик Йакоб.
Записи: л. II б, III а, 592 а, 603 б, 605 а (ПЗ 1601 — 1620,
№ 1001), л. II а (посетившие Каменец-Подольский отмечают,
между прочим, что в церкви множество небрежно кинутых армянских книг и рукописей).
41x28; 608 лл.; текст в два столбца; строк 41; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
Уп. рук.: Отчет 1891, с. 12—13.
72
РН Б , А рм . о. к. 3

Синаксарь
В иш атакаране названо: Յայսմաւուրք (л. 661 а).
Заставки, инициалы.
Переписана в 1635 г., Каменец-Подольский, переписчик Затик.
Записи: л. 660 а —661 б (ПЗ 1621 — 1640, № 870), 664 а (от
1689 г.), записи переписчика такж е в конце многих житий.
41.3x27; 664 л.; текст в два столбца; строк 41; бумага; нотрагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, надпись: ANNO DOMINI 1635.
У п.рук.: Отчет 1891, с. 13.
73
Р Н Б , А рм . о. к . 4

Вардан. Толкование на Ветхий Завет
Без заглавия, в др. рукопиях: Մեկնութիւն Արարածոց*
4 Յո к. 1484

49

Содержит толкования на П ятикниж ье и книги: Иисуса Навина, Судей, Руфь, Царств, Паралипоменон, Бздры, Иеремии,
Юдифь, Товит, Эсфирь, М аккавеев.
На л. 393 б—396 б: «О царях арм янских, как сочинил
Мовсэс Хоренаци» — Վ ասն թագաւորաց Հայոց, զոր կարգեաց
Մ ո վսէս Խ որենա ցի, нач.: Մ ովսէս Խ որենա ցին զշա ր ս
թագաարացն Հայոց ա յսպ էս կա րգէ' Յար եթ որդի Ն ո յի ...
Переписана в XVI—XVII вв., Польша (?).
В начале пергаменный защитный лист, письмо прямоугольный еркатагир, инициалы.
22x15; 510 л.; текст в один столбец; строк 40, 42; бумага;
нотрагир; переплет новый (сохранены остатки старого — кож а
с тиснением).
У п .р у к .: Отчет 1891, с. 13.

74
РНБ, Арм. о. к. 5

Чашоц
Обычное наименование: ճ ա շո ց .
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1572 г., Львов, переписчик Йовханнэс.
Записи: л. 188 а, 313 а—б (Приложение, № 31), 314 а.
39.5x26; 314 л.; текст в два столбца; строк 43; бумага; 60־
лорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, с
внутренней стороны оклеены набойкой.
Уп.рук.: Отчет 1891, с. 13.

75
РНБ, Арм. о. к. 6
Молитвенник
В ишатакаране названо: Աղաւթամազայց. Нач.: Զարթուցեալքս
ամենեքեան ի հանգստենէ քնոյ...
Переписана в 1630 г., Себастия, переписчик Аветик.
Запись: л. 159 6—160 б (ПЗ 1621 — 1640, № 568).
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо прямоугольный еркатагир.
1 1 x 7 . 3 ; 162 л.; текст в один столбец; строк 14; бумага; 60лорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.

76
РНБ, Арм. о. к. 7
Требник
Обычное наименование: Մաշտոց.
На л. 4 а—7 б чин и молитва при втором бракосочетании, на
л. 296—300 молитва и часть чина (листы приплетены позднее).
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Заставка.
Требник переписан в 1568 г., Львов, заказчик ходжа эСкандар Камахци.
Записи: л. 114 а —115 б, 235 6—236 б (Приложение, N2 29),
300 б (приписка нотариуса Тороса, 1610 г.), 7 а (от 1634 г., ПЗ
1621—1640, № 802).
На л. 1 б—3 б, 7 б поздние записи на арм. и польск. яз.
арм. графикой, напр.: Բօւրլուկ բօվինօսցի մօյիյ քաբլայնսկի...
(л. 2 а).
21.3x14.2; 303 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением
(переплет хранится отдельно, рукопись переплетена заново).
У п .р у к .: Отчет 1891, с. 14.
77

РНБ, арм. о. к. 8
Словарь армяно-кыпчакский
Без заглавия, нач.: Մ խորիտւսան քիմսա չահըրսայ: Աբանա'
ադաեըեկ ա լղըշը... кон.: Օրդու' եօվ, լէշքէր եւս չէրավ:
Весь текст армянской графикой, в переводах армянских слов
встречаются польские.
Переписана в XVI—XVII вв. (до 1646 г.).
Записи: л. 1 а (на лат. яз., о подношении рукописи церкви
Григория П росветителя в Каменце-Подольском, 10 января
1714 г.), 141 a: L[exi ?] 1648 septem bris и монограмма.
31x19.5; 141 л.; текст в два и три столбца; количество
строк неопределенное; бумага; нотрагир; переплет прежде принадлежал печатной книге — картонный, обтянут кожей с тиснением, надпись REGESTVM и портреты с подписями: Ferdi[nandus], Carolus, Ludovi[cus],
У п .р у к .: Отчет 1891, с. 14.
78

РНБ, Арм. о. к. 9
Сборник
Черновая тетрадь, содержит словарь географических названий, словарь с переводом древнеармянских слов на новоармянский разговорный, начала арифметики, нравоучения, формуляры завещ аний, рецепты и пр. На л. 49 б—50 а исповедание
веры: Դաւանութիւն Յակոբայ և֊ ամենայն Հայոց կաթուղիկոսի
от 1680 г. На л. 51 б запись о рукоположении Соломона, сына
м ахт еси Азарии, Львов, 1710 г.
XVI—XVII вв., Львов.
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20.3x15.8; 72 л.; текст в один и в два столбца; строк 30;
бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
Уп. рук.: Отчет 1891, с. 14.

79
РНБ, Арм. о. к. 10
Вардан. Послание к армянам г. Евдокии
Без заглавия, в др. рукописях: Թուղթ քաջալերական աո
ուղղափառս մերա զնեա յս, որք ի քաղաքին էվ դ ոկ ի ա յ. Н ач.:
Աիրեցելոց սրբոց մերոց ի Քրիստոս...
Таш ьян, № 12.
В конце рукописи: Նուաստ ծստայ ձեր ի Քրիստոս' Վարդան
արքեպիսկոպոս Սէոպոլսոյ и роспись, возможно автора сочинения (послание составлено в 1703 г.).
20.4x16.2; 40 л.; текст в один столбец; строк 26, 27; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей.
Уп. рук.: Отчет 1891, с. 14.

80
РНБ, Арм. о. к. 11
Сборник
I. JI. 10 а—206 б. Без заглавия, список с печатного издания:
Տեառն Ն ե ր ս էս ի Հա յոց կա թողիկոսի նուէր մաղթանաց
ներչա փ ա կա ն տաղիւ, ողբումն հեծութեան ի խորոց սրտ է խոսք
ընդ Աստուծոյ, Վենետիկ, 164Ց (Газикян, И, стб. 223—225).
JI. 209 а —271 б. Դրունք փիլիսոփայութեան ա սա ցեա լ ըստ
Ցունաց к ըստ Լաթինացտց լօճիգա к ըստ Հայոց թարգմանի
տրամաբանութիւն, որ է ներածութիւն յամենայն իմաստասիրութիւն
Արիստոտելի: Շարակարգեալ ի կարգէ թեադինոսաց Կղեմէս
աստուածաբան վարդապետէ Յամի Տեստն ՌՈԽԵ (1645), ի Հռօմ:
Список с печатного издания: Քերական և տրամաբանական ներածութիւն աո յիմաստասիրութիւնն շահելոյ. Grammaticae et logicae
institutiones linguae literalis Armenicae, Arm enis traditae a D. Clemento Galano... Romae, MDCXLV (Газикян, I, стб. 1326).
Переписана в 1713 г., Каменец-Подольский, переписчик Петрос Астуацатуреан Тохатеци.
Записи: л. 200 б, 271 а.
15.7x9.5; 275 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.
У п.рук.: Отчет 1891, с. 14.
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81
РНБ, Арм. о. к. 12

Сказания об Иисусе
Начальные листы утрачены, нач.: ...լուան քահանայքն ե. ասացին' Այսօր սուգ մեծ է Եգիպւրացտց...
Содержит беседу Иисуса с Матерью, плач Богоматери и др.
Переписана в XVI в.
16.5x10.5; 45 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага; шлагир; в бумажной обложке (новой).
У п .р ук .: Отчет 1891, с. 14.

82
РНБ, Арм. о. к. 13

Образцы посланий к духовным лицам
и восхвалений, в стихах и прозе
Обычное наименование: Գրստաջք. Нач.: Ձեր սիրեփք միշտ
ուրախ / յորդոր կենաք և անխարդախ...
Переписана в XVI—XVIII вв.
16x10.8; 73 л.; текст в один столбец; строк 19, 21; бумага;
нотрагир; переплет замшевый.
У п .р у к .: Отчет 1891, с. 14.

83
РНБ, Арм. о. к. 14

Псалтырь
Таш ьян, № 153.
Переписана ի XVI—XVII вв.
12.5x8.5; 159 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага;
нотрагир; крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

84
РН Б, Арм. о. к. 15

Псалтырь
Таш ьян, № 153.
Переписана в XVII—XVIII вв.
15x9.5; л. 234; текст в один столбец; строк 19; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.

85
РН Б, Арм. о. к. 16

Псалтырь
Таш ьян, № 153.
Переписана в XVII в.
Запись: л. 1 а (от 1709 г.).
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13.3x8.6; 206 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага;
нотрагир; переплет коленкоровый (новый).

86
РНБ, Арм. о. к. 17

Псалтырь
Таш ьян, № 153.
Переписана в 1687 г.
Запись: л. 271 а.
14.7x9.5; 272 л.; текст в один столбец; строк 16; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

87
РН Б, Арм. о. к. 18

Служебник
Կարգ պատարագի ի մեծագոյն փառս Աստուծոյ, գրեա լ
յա մի Ցեառն 1680 (л. 1 а).
Заставки, лицевые изображения (гравюры).
Переписана в 1680 г.
Запись: л. 129 б (на польск. яз.).
23.3x9.3; 129 л.; текст в два столбца; строк 29; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
88
РН Б, Арм. о. к. 19

Служебник
Պ ատարագամատոյց ըստ ծիսին ուղղափառաց Հա յոց
եկեղեցայ ի վայելումն գըծօղիս, Յիսուս Քրիստոսի անարժան
ծառային տէ[ր] Օքսէնտիոսի: Յամին մարմնացելոյ Բ ա նին
Ասւրուծոյ, որ է զենումն ե֊ օծեալ գառն և. երկնա ա ր հաց,
քահանայապետ և պատարագ. 1755 և թվին Հայոց Ռ Մ Դ
(1204/1755 г.). Нач.: Յորժամ քսւհանայ կամի պ ա տ ա րա գել...
Переписана в 1755 г., Каменец-Подольский (?), переписчик
Оксэнтиос.
Запись: л. 67 б (Приложение, № 100).
23.5x18.5; 70 л.; текст в два столбца; строк 32; бумага;
болорагир, шлагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

89
РН Б, Арм. о. к. 20

Служебник
Պատարագատետր հայկազեան ի մեծագոյն փսաս Աստուծոյ,
գրեալ յա մի Փրկչին մերոյ ՌՈՀԶ (1676) Լւ Հայոց Ռ ՃԻԵ
(1676).
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Раскрашенные от руки гравюры.
Переписана в 1676 г., Польша.
Записи: л. 16 б, 103 б (на польск. яз.).
27x18; 103 л.; текст в два столбца; строк 29, 30; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

90
РНБ, Арм. о. к. 21

Календарь церковный
Տօնացոյց.
Нач.: Ի Դ (24) դեկտ եմբերի ճրա գա լոյց ծննդեան Տեսա ն...
На л. 1 а —2 б церковный календарь (Պարտարոմար) на
1764—1858 гг.
Переписана в 1764 г., Каменец-Подольский, переписчик
М кртич.
Записи: л. 1 а—б, 214 б, 215 а—б (на арм., польск. и лат. яз.).
Принадлежала армянской церкви в Каменце-Подольском.
15.2x9.6; 215 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

91
РНБ, Арм. о. к. 22

Календарь церковный
Տօնացոյց.
Переписана в 1764 г. (л. I а), Каменец-Подольский.
Записи: л. 128 б, 129 б (на польск. и лат. яз.)
Принадлежала армянской церкви в Каменце-Подольском.
16x9.5; 129 л.; текст в один столбец; строк 27; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей.

92
РН Б, Арм. о. к. 23

Календарь церковный
Տօնացոյց Հայոց ոսլղափառաց.
Нач.: Տօնացոյցս այս շարադրեցսո ըստ կարգի տարեգրացդ...
(л. 1 а).
Переписана в 1759 г. (л. II а).
15x9.2; 138 л.; текст в один столбец; строк 25; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей.

93
РН Б, Арм. о. к. 24

Календарь церковный
Տօնացոյց Հայոց...
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Нач.: Տարեգիրք Ս, Ը, Կ, V, Ս, Բ. էշա բթ ի' Թլփաւրութխե
Ցեստե... (л. 1 а).
Переписана в XVIII в.
15.5x9.5; 35 л.; текст в один столбец; строк 30; бумага; нотрагир; переплет утрачен.

94
РН Б, Арм. о. к. 25

Молитвенник
Обычное наименование: Աղօթամատոյց (ժամագիրք).
Начальные листы утрачены, нач.: Տէր, ով կա ցցէ ի խորանի
օսմ...
Переписана в XVIII в.
15.5x9.4; 234 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага;
нотрагир; переплет утрачен.

95
РН Б, Арм. о. к. 26

Молитвы
Молитвы Василия Кесарийского, Ефрема Сирина, Григория
Просветителя и др., нач.: Աղօտք unipp վարդապետ Մեղարկու
(вм. Մեղրակսւն). Աւրհնեալ է ամենասուրբ Երրորդութիւնն
յա մենա յն արարածոց իւրոց... (л. 1 а).
Переписана в XVII в.
14.5x9.6; 109 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

96
РН Б, Арм. о. к. 27

Молитвенник
Начальные листы утрачены, нач.: ...Այսօր մարդիկ սրբաբանեն
ցքեզ...
Переписана в XVIII в.
18.3x11; 56 л.; текст в один столбец; строк 22, 24; бумага;
болорагир, в бумажной обложке (новой).

97
РН Б, Арм. о. к. 28

Требник
Գիրք հանդիսատրութեան ի ժամակարգութիւնս Հայաստանեայց
եկեղեցւոյ (л. 11 а).
Переписана в 1715 г., Венеция.
16.5x11.7; 250 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей.
56

98
РНБ, Арм. о. к. 29

Шаракноц
Շարական [յ]օրինեցեալք ի վարդապետաց Հայոց, այլև
լիթանիայք և նուագք ածանցեալք ի լաթինականէն, յամի Տեստն
1707, նոյեմբերի ԺԱ (11), ի փառս մեծագոյն Աարուծոյ: Կանոն
յղութեան Աստուածամէտ ի Ցովակիմա և Աննայէ ...
Переписана в 1707 г.
Принадлежала церкви св. Н иколая в Каменце-Подольском.
На л. 1 а — 6 б записи гимнов на польск. и лат. яз.
15.4x9.5; 113 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага;
нотрагир; переплет картонный.

99
РНБ, Арм. о. к. 30

Шаракноц
Переписана до 1680 г.
Записи: на листах, приклеенных к крыш кам переплета.
23.3x15.2; 265 л.; текст в один столбец; строк 25; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
100
РНБ, Арм. о. к. 31

Молитвы, псалмы, духовные песни
Переписана в XVII—XVIII вв.
17.7x14; 76 л.; текст в один столбец; строк 19, 23; бумага,
болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
101
РНБ, Арм. о. к. 32

Требник
Ծիսարան հռօմէական, Պօղոսի հինգերորդի քահանայապետին
ծայրագունի հրամանաւն տպագրեցեսդ թարգմանեալ այժմ ի
հայկականս բարբառ, յամի Տեստն ՌՈՂԷ (1697), ի փետրվարի
ժէ Ü.7), ի Լէօվտփս...
Переведен с лат. яз. на арм. яз. в 1697 г., Львов.
30x18.7; 157 л.; текст в один столбец; строк 34, 35; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей.

102
РН Б, Арм. о. к. 33

Требник
Переписана в XVIII в.
30.5x18; 56 л.; текст в два столбца; строк 31; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей.
57

103
РН Б, Арм. о. к. 34

Требник
Начальные листы утрачены, нач.: Ի վերա նա լ յինէն աւուրց
ի մոց...
Переписана в 1736 г.
Записи: л. 70 а, кры ш ки переплета с внутр. стороны (на
польск. яз.).
18.6x15.6; 70 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага; шлагир; переплет картонный.

104
РН Б, Арм. о. к. 35

Требник
Нач.: Կերպ օրհնել զջուրն հանա պա զորդա պէս...
Переписана в XVIII в.
На л. 82 а—б два плана и фасад двухэтажного дома с черепичной крыш ей, экспликации на польск. яз.
20x16; 82 л.; текст в один столбец; строк 25; бумага; шлагир;
переплет картонный.

105
РН Б, Арм. о. к. 36

Требник
Начальные листы утрачены. По определению О. Еганяна,
л. 272 а—295 б составляют часть Чашоца и взяты из др. рукописи (нач.: ...բերի և յա մէնա րէ փրկեաց զ ի ս ..., кон.: ...
ցամաքեցաւ իաւրն և թօթա...), с сохранением прежней пагинации, с. 160—201...
Переписана в XVIII в.
36x23; 296 л.; текст в один столбец; строк 16, 24, 25; бумага;
болорагир; 10 тетрадей различной толщины, подготовленных
для переплетения, необрезанных.

106
РН Б, Арм. о. к. 37

Служебник
Կարգ պատարագի (л. 1 a) Ծննդեան և Յայտնութեան...
нач.: Քանզի երևեցաւ շնորհն Աստուծոյ... (л. 2 а).
Переписана в XVIII в.
31x19; 21 л.; текст в один и в два столбца; строк 32, 39; бумага; нотрагир и болорагир; переплет картонный (новый).
58

107
РНБ, Арм. о. к. 38

Служебник
Խորհրդատետր վա սն ննջեցելոց (л. 1 б) Нач.: Յորժամ
կամիցի քահանայ պատարագ մատուցանել... (л. 2 а).
Переписана в 1737 г., Чуанчай, переписчик тпэр Йарутюн.
Запись: л. 19 а —20 а.
26.6x20.5; 23 л.; текст в два столбца; строк 28; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

108
РНБ, Арм. о. к. 39
*

Чашоц
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVIII в.
29.3x19.7; 325 л.; текст в два столбца; строк 30; бумага;
нотрагир; переплет деревянный, обтянут кожей с тиснением.

109
РНБ, Арм. о. к. 40

Служебник
Սրբ ա զնասրբ ոյ իարհըրդոյ պատարագի մատուց ատետըր,
շա րա կա րգեա լ ըստ ծիսի եկեղեցտ յն Հա յոց, ի յօգուտ
սրբա կրօն և պ ա րկեշտ ա վա ր հռչա կողա ց փոքրսւշխատ
գրչագրութեամբ հասարա կի վայելման, ա րա րեա լ ի մեծագոյն
փառս ա մենաբա րայն ամենամեծին Աստուծոյ եւ ի գերազանց
պատիւ ամենայարգելի սրբազնութեանն: Յամի Տեառն 1767.
Ср. № 110.
Переписана в 1767 г.
30.4x19.5; 197 л.; текст в два столбца; строк 35; бумага;
болорагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

110
РНБ, Арм. о. к. 41

Служебник
Սրբ ազնա սրբ ոյ իտրհրդոյ պատարագի մատուց ատետըր,
շա րա կա րգեցեա լ ըստ ծիսի եկեղեցւոյ Հա յոց, ի յօգուտ
սրբա կրօն ե. պ ա րկեշտ ա վա ր հռչա կողա ց փոքրաշխատ
գրչագրութեամբ հասարա կի վայելման, ա րա րեա լ ի մեծագոյնս փսաս ամենա բա րա յն ամենամեծին Աստուծոյ եւ ի պատիւ
մեևայարգեփ ամենայարգեփ սրբազնութեանն յա մի Փ րկչին
1753 եւ ի թուաբերութեան Հայոց ՌՄԼ[Բ] (1232/1753 г.).
Ср. № 109.
59

Ср. № 109.
Переписана в 1753 г.
32.6x20.1; 304 л.; текст в два столбца; строк 33; бумага;
болорагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

111
РН Б, Арм. о. к. 42
4

Чашоц
Переписана в 1699 г., Станислав, переплетена в 1700 г.
Записи: кры ш ки переплета с внутренней стороны (на арм. и
польск. яз.).
35.6x23; 178 л.; текст в два столбца; строк 36; бумага; болорагир; крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
112
РН Б, Арм. о. к. 43
4

Чашоц
Missale eclessiae Camenecensis armenorum Sancti Nikolai (л. I I 6).
Переписана до 1736 г., Каменец-Подольский.
Запись: л. III а (об исправлении рукописи, произведенной Августином Маскутовичем в 1736 г., на лат. яз.).
27x18; 64 л.; текст в два столбца; строк 25, 32; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

113
РН Б, Арм. о. к. 44

Молитва Иоанна Златоуста и Послание
Кирилла Иерусалимского императору Константину
I. JI. 1 а—5 б. Աղօթք սրբոյն Ցոհանու Ո սկեբերա նի ի ւրօնի
Կ ա նա նչ կիրա կ[է]ի..., нач.: Ամենա կալ անարատ Աստուած...
II. JI. 6 a — 8 a Թուղթ Կիւրղի Եպ իսկոպ ոսի Երուսաղէմացտյ
առ Կ ոստ ա նղիա նոս արքայ վա սն երևելոյ Ն շա նի սուրբ
Խ ա չին յե ր կ ն ի ց ..., нач.: Թագաւորի աստուածասիրի և բարեպա շտ ի...
Переписана в XVIII в.
17.3x11; 8 л.; текст в один столбец; строк 28; бумага; болорагир; в бумажной обложке (новой).

114
ИВ, А 1

Сборник
I.
JI. 1 а —55 б. Список без заглавия (начальные листы утрачены), в др. рукописях: Ս իմէոնի վա րդա պ ետ ի ա րա րեա լ
60

քերականութիւն ըստ լեզուի մերում Հայկազա նց. Нач.: պ. մ.
երկրորդ...
Симэон Д ж улайеци. Грам м атика.— Таш ьян, N2 356.
II. JI. 56 а—130 б. Համառօտ, հաւաքումն տրամաբանութեանս
արարեալ ի Սիմէօնէ քաջ րաբունապետէ Ջոպայեցտյ: Յաղագս
տրամաբանութեան. Нач.: Ի սկզբա ն տրամաբանութեանս...
Симэон Д ж улайеци. Логика. — Таш ьян, N2 340.
III. Л. 131 а —231 б. [3]աղաքս քերականութեան համստաւտ
լուծմունք ի տէր Առաքելէ Սիւնեաց եպ իսկոպ ոսէ... Нач.: [Ն]սվս
պարտ է գիտել, զի ամենայն խ որագիր...
Арайел Сюнеци. Толкование грамматики. — Каталог Матенадарана, I, N2 2380; Д ж аукян 1954, с. 298—321.
IV. Л. 232 а —254 б. Արա րեա լ է ա շխ արհացոյցս նորոգ
թարգմանչին և երկրորդ լուսաւորչին Վարդանա վարդապետի
պարզ և. համսաօտելութեամբ. Нач.: Նախ քան զա մենա յն...
Вардан Аревелци. География. — Conybeare, N2 118; Берберян 1960; Антабян 1962.
V. Л. 254 б—255 б. [Վասն սուրբ և պատուական տնաւրինա՜
կանացն] սրբութեանցն Քրիստոսի Աստուծոյ մերո այսպ էս
գտաք ի գործոց ոսկէ գրով ի պատմագիրք թագաւորութեան ի
քւալսւքն Կոստանդիանուպօլիս. Нач.: Յորժամ առին զթագսսարութեան քւալսւքն...
О разграблении Константинополя крестоносцами в 1204 г.
(восполнение заглавия см. № 10, разд. III).
VI. Л. 256 а—258 б. Карапет Балишеци. Краткая география.
Отрывок, нач.: ...է պապն ի նոցա միջին որ գլուխ թագաւորութեան,
եպիսկոպոսօք ընտրեալ և յերկոտասան կարտիայն...
См. N2 10, разд. VI.
VII. Л. 259 а —260 а. Список географических пунктов Армении и сопредельных областей с указанием их нового наименования. Без заглавия, в др. рукописях: Անուանք քաղաքաց և գիւղօրէից Հայաստանեայց. Нач.: ...Եկեղեաց գաւստ, որ է Եզնկա ն.
Դսւրանաղեաց' Կամախ է...
Анасян, I, стб. 1018—1019. 39.
Переписана в XVII—XVIII вв.
На л. 187 б смытая печать и печать Петроса.
14x10; 260 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

115
ИВ, А 2

Сборник

Содержит проповеди, ж ития, толкования и др., всего 57 сочинений. Нач.: Այս է պատմութիւն և պատճառ մարդեղութեանն
Քրիստոսի...
Заставки, маргиналии, инициалы.
61

Переписана в XVII в.
Приписки в конце большинства сочинений.
На л. 51 б, 149 б, 223 б печать Маттэоса от 1792 г.
Колл. Г. Аганяна (в список С. В. Тер-Аветисяна не внесена).
15x10; 237 л.; текст в два столбца; строк 31; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.
Начало, конец и отдельные листы утрачены, от переплета сохранилась часть одной из крыш ек, рукопись наполовину расшита, поражена грибком.

116
ИВ, A 3

Вардапет Йакоб
Краткое наставление об исповеди
Список без заглавия, заглавие в тексте: Համառօտ խրատ
խոստովանութեան (л. 1 а). Введение: Յստաջաբաեութխն հեղինա կի գրքոյս առ մերազնեայ ընթերցող անձինս, нач: Որովհ־
ետ և պատուէր Փ րկչին մերոյ Յիսուսի um ա շակերտ ս իւր...
Трактат об исповеди, предназначенный для священников.
Каталог Матенадарана, I, № 3369.
Переписана в XVIII в.
Колл. К. А. Абрамова.
15,3x10,0; 103 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага;
шлагир; переплет картонный.

117
ИВ, A 4

Шаракноц
Таш ьян, N2 142.
На л. 377 б—379 б — сочинение Й овханнэса Ерзнкаци:
Յաւուրց վերջին ժամանակի / Շինեաց իւր տուն զեկեղեցի ...
Переписана в XV—XVI вв.
Колл. К. Костанянца.
11x8; 379 л.; текст в один столбец; строк 21; пергамен; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

118
ИВ, А 5

Шаракноц—Д зайнкал
В иш атакаране названо: Ձայնեալ (л. 330 а).
Нач.: Երգեսցուք երգ նոր Աստուծոյ Փ րկչին մերոյ...
В заключительной части: Քարոզ հայրապետաց եւ վարդապետաց (л. 328 6), Քարոզ մարտիրոսաց եւ ճըգնատրաց (л. 329 а).
Таш ьян, № 528. Большинство тараканов следует сплошным
текстом, без выделения заголовков.
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Заставки.

*

Переписана в 1583 г., Севастия (д. Чанчи), переписчик Минас.
Записи: л. 163 а, 228 б, 326 б, 329 б (Приложение, № 33).
JI. 145 и 146 из старопечатного издания, с заголовком: Կանոե
Սրբոյն Գրիգորի Հայոց լուսաւորչի (соответствует утраченным
листам рукописи).
На л. 12 б, 17 а — печать Степаноса.
Колл. К. Костанянца.
13.2 X9 ; 330 л.; текст в один столбец; строк 2 1 ; пергамен; 60־
лорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

119
ИВ, А 6

Шаракноц
Ташьян, № 142.
На л. 375 б—399 а — начальные слова и краткие извлечения
из 79 тараканов: Քսւղուածք աւրհնութեանց տօնից տէրունականաց և ամէնայե սրբոց ըստ իւրաքսւնչիւրոց պատշաճից.
Заставки, маргиналии, инициалы, лицевые изображения.
Переписана в 1682 г., д. А вэнданц, переписчик Вардан, художник и переплетчик Йованэс.
Записи: л. 374 6—375 а (Приложение, № 72), 389 а (на обороте текст почти не читается).
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо еркатагир.
Колл. К. Костанянца.
12.8x8.5; 390 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага;
болорагир и нотрагир; пергаменные защитные листы, письмо
крупный еркатагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с
тиснением, с внутренней стороны наклеена набойка.
120
ИВ, А 7

Шаракноц
Ташьян, № 142, Conybeare, № 47.
Переписана в XIV—XV вв.
На л. 1 а пометка К. Костанянца о приобретении рукописи в
Александрополе в 1891 г.
Колл. К. Костанянца.
13.5x8.5; 316 л.; текст в один столбец; строк 22; пергамен,
болорагир и нотрагир, переплет утрачен.
121
ИВ, А 8

Шаракноц—Д зайнкал

В и ш атакаран е названо: Ձայնքաղ (л. 272 6), երգա րա ն
(л. 147 6 ).
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Начальные листы утрачены, нач.: Որ գերա զանցեալ գւրար
առաւել քան զբնութիւն մա րդկա ն...
Таш ьян, № 528.
Переписана в 1452 г., пустынь Аменапркич, переписчик Йакоб.
Записи: л. 1 а, б, 147 б, 272 6—274 а, 339 6—348 б (ПЗ 1451—
1480, № 33).
Колл. К. Костанянца.
9 .2 Х6.8; 357 л.; текст в один столбец; строк 21; пергамен; 60־
лорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
122
ИВ, А 9

Повесть об Александре Македонском
Պատմութիւն մեծի յաշխարհակալին Աղէքսանդրու Մակեղոնացտց, կեանք վարուց քաջութեան եւ գործք արիականք, նան.
վախճան նշանօք. Нач.: Իմաստունքն եգիպտացւոց երկրի ե.
ծօվու չա փ ոյ հա սեա լ...
Содержит перевод с греческого «Деяний Александра Македонского» Псевдо-Каллисфена в его первоначальной ред ак־
ции. — Симонян 1989, с. 13—16.
Переписана в XVII—XVIII вв., многочисленные утраченные
листы восполнены в 1792 г. в Карине переписчиком Йоханнэ־
сом.
Запись: л. 85 а (Приложение, № 111).
Колл. К. Костанянца.
14.6x10; 85 л.; текст в один столбец; строк 26; бумага; нотрагир и шлагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
On. рук.: Симонян 1989, с. 63—64, изд. соч.: Симонян 1989,
с. 3 6 4 —445.

123
ИВ, А 10

Шаракноц
Таш ьян, № 142.
Переписана в XVI—XVII вв.
Начало и конец утрачены.
12x7.5; 282 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.

124
ИВ, А Н

Календарь церковный
Список без заглавия, обычное наименование: Տօնացոյց.
Нач.: Քարոզ ամսոց Հայոց ի Ա к դեկտեմբերի Հռոմայեցոց
Թ к եբրայեցա ց ի ԻԳյ Աւետիք է Աննայի к Յովակիմա յ...
(л. 3 а).
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Текст на л. 1 а—б и 2 а совпадает с л. 181 а—б и 182 а (на л. 1 а
помечена XVIII тетрадь, на л. 6 б — I, хотя л. 1 и 6 принадлежат
одной тетради).
Переписана в XVIII в., переписчик Мартирос.
Приписка на л. 7 б, на л. 192 а, приклеенном к створке переплета — начало иш атакарана.
Колл. К. Костанянца.
9 . 6 x6 . 2 ; 192 л.; текст в один столбец; строк 22 ; бумага; болорагир; переплет кожаны й, с тиснением.

125
ИВ, А 12

Сборник
I.
JI. 1 а —31 б. Список без заглавия (начальные листы утрачены), в др. рукописях: Վիպասանութիւն նախնի ըստ Հոմերի
սկսեալ ի վերուստ. Нач. ...Զ օրս բազումս գումարեալ / Զհիւսիսականսըն նուաճեալ...
Нерсэс Ш норхали. «Гомеровская поэма». — Таш ьян, N2 185.
И. JI. 32 а —50 а. Ն որին տեստն Ն երսէսի ոտ նա չա փ եա լ
զՆերբողեան կենսատու սուրբ Խաչիե, ա սա ցեա լ ի Դաւթէ
աեյսւղթ փիլիսոփայէ.
Нерсэс Ш норхали. Стихотворное переложение похвального
слова Давита Анйалта животворному Кресту. — Ташьян, № 185.
III. JI. 51 а —63 б. Արտաքոյ թուոցս ի սոյն կարգ յա րմա րեա լ
բան բարառնական ոգեա լ դիմառնաբար ի դիմաց Վաղարշապատ Սուրբ Կաթողիկէին Ողբ աւաղականք և. ձայն աշխարականք լեա լ անհուն հեծեծանաւք վա սն աւերման աշխարհիս
Հայոց և բնաւին սպառելոյ հայրապետութեանն և թագաարութեանն համագունդ իշխանութեան շա րեա լ չա փ ա բա ն բերմամբ
հոմերական ա[ր]հեստիս ի Ստեփաննոսէ Սիւնեաց այցելուէ
խնդրոյ շնորհա զա րդ վարդապետի Խաչատրոյ Կեչա ոեցի.
Степаннос Орбелеан. Плач об опустошении Армении. — Марр
1892, № 88 , изд. сп.\ Костанянц 1885.
IV. JI. 64 а —7 1 6 . Կ ա րա պ ետ ի եռա մեծի վա րդա պ ետ ի
ասացեալ Խրատս պիտանի մանկանց եկեղեցայ ոտանատր
տառխք.
«Карапета, трижды великого вардапета, полезное назидание...»
Ташьян, № 66 . Изд. спл Костанянц 1903, с. 44—54.
V. JI. 72 а—161 а. Список без заглавия (листы утрачены), в др.
рукописях: Տեստն Ներսէսի Հայոց կաթուղիկոսի նուէր մաղթանաց
ներչա փ ա կա ն տաղիւ տուօղին բանից յ ըղձումն աղօթից
ներանձնական ոգոց զարթուցելոց մտօք ի թմրութենէ կրօնից...
Нерсэс Ш норхали. Иисус, Сын...
Таш ьян, № 185.
VI. JI. 161 а—162 а. Сентенции о сознании и непризнании
собственного незнания (нач.: Չորս են կա րգ գիտութեան
գիտ նականա ցն...) и стихотворное толкование А ветика Огостина, написанное, как это явствует из текста, 29 февраля 1381 г.
5 Зпк 1484
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Изд. сп.: Костанянц 1903, с. 54—56.
VII. JI. 163 а —196 б. Список без заглавия, в др. рукописях:
Բան հաւատոյ ոտաեատր տաղիւ չա փ ա տ ր.
Нерсэс Ш норхали. Слово о вере.
VIII. JI. 200 а—215 б. Нерсэс Ш норхали. Наставления ученикам, применительно к алфавитному порядку букв. — Conybeare,
N2 106.
IX. JI. 218 а—220 б. [Թուղթ մխիթարական տեստն Ն երսէսի
Հայոց կաթուղիկոսի, ա սա ցեա լ ի ոմն իշխանի] արե֊ելեան
վա սն որդոյ իտ[ոյ] տարաժամ մեռելոյ.
Нерсэс Ш норхали. Стихотворное послание некоему восточному правителю по поводу кончины его с ы н а .— Т аш ьян,
N2 194.
X. JI. 221 а—222 б. Տեստն Ն երսէսի Հայոց կաթուղիկոսի
հոմերա կան ա սա ցեա լ յիշա տ ա կա րա ն առակացն Սողովմոնի
ըստ տառից.
Нерсэс Ш норхали. Стихотворное толкование на притчи Соломона.— Таш ьян, № 194.
К. Костанянц датирует рукопись условно 1381 г., руководствуясь, повидимому, датой сочинения А ветика Огостина (VI),
эта датировка вошла в литературу.
Приписка на л. 162 б.
Колл. К. Костанянца.
10x7.5; 222 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага; болорагир; переплет утрачен.
126
ИВ, А 13

Сборник
I. JI. 1 а —71 б. Список без заглавия (начальные листы утрачены), в др. рукописях: Ս իմէոնի վա րդա պ ետ ի ա րա րեա լ
քերականութիւն ըստ լեզուի մերում Հայկազանց, нач: ...ա սին,
զի ի միում հեկի երկձա յնս երև ին...
Симэон Д ж улайеци. Грамматика. — Таш ьян, № 356.
II. JI. 71 а—89 a. Ի թվինն Հայոց Մեճաց ՌՃԽԲ (169Ց)
յա մսեա նն դեկտ եմբերի ԻԶ (26) անարժան յա մենա յնի Յոհսւն՜
նէս վարդապետի' յորդւոյ Զաքարիայի Իսպահանցտյ ա րա րեալ
Քերականութիւն' ժողովեալ ի քերթողաց. Нач.: Քերականութիւն է արհեստ իմն հմտութեան տ ստ ից...
Йоханнэс Вардапет. Грамматика.
III. JI. 91 a —203 a. Ս իմէոնի վա րդա պ ետ ի Ջ ոսլա յեցոյ
ա րա րեա լ զտրամաբանութեան հաւաքումնս... Нач.: Ի սկզբա ն
տ րա մա բա նութեա նս...
Симэон Д ж улайеци. Логика. — Таш ьян, № 340.
IV. Л. 206 а —219 а. Մեկնութիւն բստից քերականին ծանցա՜
կա ն յա յլմէ ածեալ կամ անցուցեալ օրինակ. Нач.: Ամանակ'
մասն, նուազ ժամանակ / Աղօտ' նուազ կամ ւիոքր...
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Толковый словарь грамматических терминов, в алфавитном
порядке. — Каталог Матенадарана, I, № 2016, Амалян 1966,
с. 154 сл.
V. JI. 220 а —221 б. Список без заглавия, нач.:
Արփիական գեղ,
արեգնափ այլ ջահ,
անշիջա նելի լուսովն լցեալ:
Բարունակ բարի,
բուրաստան ծաղկեալ,
բուրուվստ ոսկեղէն հաշտարար խնգաւք...
Стихотворение из 36 строф, в каждой строфе 3 строки, начинаются словами на одну и ту же букву, строфы расположены в
алфавитном порядке. На другой бумаге, записано другой рукой.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Окончена перепиской 24 января 1693 г., переписчик Йованэс Испаханаци из д. Д ж улаоп. правщик Закариай.
Записи: л. 88 б—89 б. (Приложение, № 83).
Колл. К. Костанянца.
16.5x11.5; 226 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага; 60־
лорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

127
ИВ, А 14

П0лос Таронаци.
Послание против сочинения
диофизита Феофиста
Թաղթ երանելւոյն Պօղոսի Տարօնացտյն յւալթօղ ախոյեան
վարդապետի' ընդդէմ գրոյն Թէոփիստեայ երկադաւան հայհոռոմ
փիլիսոփային (л. 1 б). Нач: Գոչեաց կաթոպիկէ... (л. 2 а).
Каталог М атенадарана, I, № 670.
Переписана в XVII в.
Приписки: л. 1 а, 153 б.
Колл. К. Костанянца.
14.8x10.6; 153 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

128
ИВ, А 15

Григор Нарекаци.
Книга скорбных песнопений
Список без заглавия (начальные листы утрачены). В др. рукописях: Գրիգորի Նարեկսւցտյ ա սացեալ խաւսք ընդ Աստուծոյ.
Таш ьян, № 323.
М аргиналии, инициалы.
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Переписана в XVI —XVII вв.
Колл. К. Костанянца.
13.2x9.8; 200 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; 60лорагир; обложка коленкоровая (новая).
Начало и конец утрачены, большая часть листов повреждена, рукопись поражена грибком.

129
ИВ, А 16

Шаракноц
Таш ьян, N2 142.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XV—XVI вв., переписчик Нерсэс.
Записи: л. 116 а, б, 263 а (Приложение, N2 119).
Колл. К. Костанянца.
12.6x9; 296 л. ; текст в один столбец; строк 23; пергамен; 60лорагир; переплет кожаный с тиснением.

130
ИВ, А 17

Шаракноц
Таш ьян, № 142. Conybeare, N2 47.
JI. 325—335, содержащие отдельные т араканы , принадлежали др. рукописи, подшиты при вторичном переплетении. Тогда же, по-видимому, вся рукопись была умело реставрирована.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XV—XVI вв., поздний переплетчик Григор.
Записи: л. 278 б (анонимная, принадлежит основной рукописи), 334 а (Приложение, № 120), здесь же приписка с именем священника Мкртича, двумя почерками, одинакового содержания.
Колл. К. Костанянца.
15х10; 335 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага; болорагир; переплет деревянный, обтянут кожей с тиснением.

131
ИВ, А 18

Товма Мецопеци. История Тимура
и ишатакаран об обновлении Эчмиадзина
I. JI. 1 а —40 б. Список без заглавия, в др. рукописях:
Պատմութիւն համառօտ անօրէն Թսւմոտին, որ ելեա լ յաշխա־
րհէն Խորասանու եւ գնաց մի նչև ի ծովն Ովկիանոս, ա րա րեալ
ի Թումայ վարդապետէ.
Товма Мецопеци. История Тимура. — Таш ьян, N2 65.
II. JI. 40 б—46 б. Список без заглавия, в др. рукописях:
Թ ովմայի վա րդա պ ետ ի Մեծոփայ վա նա կա նի Ցիշա տ ա կա ־
րա ն վա սն նորոգութեան Ս. էջմիա ծնի.
68

*

4

4

Товма Мецопеци. Ишатакаран об обновлении Эчмиадзина. —
Ташьян, № 65.
Переписана в XVII в.
Колл. К. Костанянца.
15.5x10.5; 46 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага; нотрагир; переплет картонный (поздний).
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Сборник
I.
JI. 1 а —32 б. Список без заглавия, в др. рукописях: Օրէնք
յաղթող թագատրաց քրիստոնէից Կոստաեւփաեոսի ե. Թէոդոսի
և ԼԼոնի թագատրաց հռոմայեցոց
«Законы Константина, Феодосия и Льва» — армянская версия «Сиро-ромейского судебника». Содержит: оглавление
(л. 1 а—5 б), введение и 150 статей (л. 6 а—32 б). — Bruns-Sachau,
1880, с. 95—141.
И. Л. 32 6—147 а. Список без заглавия, в др. рукописях:
Երանելի վարդապետին Մխիթարայ արա րեա լ ւլԳիրս դատաստանի, ի խնդրոյ տեստն Ստեփանոսի Աղուանից կաթուղիկոսի.
Судебник М хитара Гоша, содержит редакцию с кратким введением (10 глав, X и XI главы слиты, без деления на разделы
церковных канонов и светских законов). Содержит: оглавление
введения (л. 32 б), введение, 10 глав (л. 33 а—48 б), оглавление
Судебника (л. 48 б—54 а), 251 статью Судебника (л. 54 а —
147 а). — Торосян 1962.
III. Л. 147 6—182 б. Նուաստ վարդապետ Յոհանէս Եւլնկայ֊
եցոյ խրատ հասարակաց քիիարոնէից, քահանայից և ժողովրդոց
ի կանոնական սահմանաց սաաքելոց սրբոց և հայրապետաց
և վարդապետաց և հատն մերոյ Վարդան վարդապետի, յո ր
յամենայնի ժողովեցի և գրեցի (л. 148 6).
Йовханнэс Ерзнкаци. Поучение всем христианам — священникам, народу. Содержит: оглавление (л. 147 б—148 б) и 50 глав
Поучения (л. 148 б—182 б). — Тигранян, Книга канонов, с. 86—

88 .
IV. Л. 182 6—190 б (текст обрывается). Սահմանք և կանոնք
սուրբ սաաքելոցն ի ձեռն Կղեմայ, առաքեալ հեթ ա նոսա ց.
երկրորդ կանոնք.
Правила второапостольские — через Климента. Тигранян,
Книга канонов, с. 48.
V. Л. 191 а —192 б. Отрывок из Учения апостолов, главы 3—
31. Н ач.: Ի յա ռա ջին կա նոնա ց առաքելոց: Կ ա րգեցին
առաքեալքն և եդին հաստատութեամբ...
Тигранян, Книга канонов, с. 48.
VI. Л. 192 6—193 а. Отрывок из Правил апостола Фаддея,
нач.: Ի կա նոնա ց սուրբ առաքելոյն Թ ա դէոսի. Հա րցումն
առաջին. Եպ իսկոպ ոսն եղիցի ա նստ ա տ ...
Тигранян, Книга канонов, с. 48.
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VII. JI. 193 a—197 6 . Կանոնք երկրորդ նիկիականք, զոր եդին
ՅԺԸ եպիսկոպոսն կրկնաբանելով կարճ ի կարճոյ, գլուխս ՃԺԴ.
Второникейские правила, статьи 1 —114. — Тигранян, Книга канонов, с. 52.
VIII. JI. 197 6—202 б. Ն երսէս կաթուղիկոսի եղբաւր ւրեստն
Գրիգորիսի Հայոց կաթուղիկոսի. Կանոնք քահանայից համառասրն է.
Краткие правила о бдительности священнослужителей, приписанные Нерсэсу Ш норхали. Слитно следуют статьи «О бдительном служении Св. Таинству» (Վասն զգուշութեամբ սպ ա ս־
ատրելոյ սուրբ խորհրդոյն, л. 199 а —202 б), со сквозной нумерацией. — Тигранян, Книга канонов, с. 90—91.
IX. JI. 203 а —212 б. Различные правила, касающиеся службы, церковного обихода и пр. На л. 203 а —204 б правила против мышей, приписанные Кириллу (Կիւրղի).
JI. 147 6—202 б (разделы III—VIII) содержат одну из редакций Книги канонов, ту же редакцию см.: K aram ianz, V er־
zeichniss, № 56.
JI. 203—312 (IX) записаны др. рукой и подшиты к основной
части рукописи.
Переписана в XIV—XV вв.
Записи: л. 01 б, 89 а (на рус. яз.: Въ шушинскому архимандрита Гасанджалалов), 212 б. На л. 02 а—б перечисление 15 пыток Григория Просветителя.
Колл. К. Костанянца.
18x13; 214 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
Рукопись поражена грибком, последние листы весьма повреждены.
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«Лисья книга»
Список без заглавия (начальные листы утрачены), в др.
рукописях: Առակաւոր բանք պիւրանիք և խրաւրք ոգէշա հ
յիմա ստ նոց. Обычное наименование родственных сборников —
Աղուեսագիրք — рукописной традицией не подтверждается.
Нач.: [և ապուզնայն վազեց և] ի ճառն ելսււ և ասէ կրիա յն...
(Обезьяна и черепаха).
Заклю чительная притча: Մուկն մի ի յուղտն ի մօտ գնա ց...
(л. 65 а, Мышь и верблюд).
Марр, Притчи Вардана; Анасян, Библиология, I, стб. 1060—
1087.
Переписана в XVII—XVIII вв.
На л. 67 а печать JÏa 3apa от 1717 г.
Колл. К. Костанянца.
14.2x8.3; 67 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага; нотрагир; коленкоровая обложка (новая).
70
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Словарь к Ветхому и Новому Заветам
Список без заглавия (начальные листы утрачены), нач.:
Պատկեր' կերպ կամ տեսակ: / Կատարել' բովա նդա կել կամ
աւարտել...
Объяснения слов не в алфавитном порядке, а соответственно
отдельным книгам Библии, от кн. Бытия до Второго послания
к коринфянам.
Ачарян, Рукописи Тавриза, раздел VI, №40.
Переписана в XVII в.
На л. 5 б печать Йованэса от 1706 г.
Колл. К. Костанянца.
13*9.6; 143 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага; нотрагир; бумажная обложка (новая).
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Григор Карнеци. Стихотворения
Без общего заглави я. На л. 1 а заглавие цикла: Երգ
աղերսակա ն գոհաբանութեան ի վերա տնօրէնութեանն
Քրիստոսի Աստուծոյ. այբբենական շարիւ ասա ցեա լ ի Գրիգոր
այրի աբեղայ է Կարնեցտյ, որ երգի որպէս Առաւօտ լուսոյն
սրբոյն Ն երսէսի Շնորհալւոյն, ո չ երկու գրով մի տուն որպէս
նորայն, ա յլ մի գրով մի ցաւն կատարեալ: Յետ աւարտման
այբբենից վերստ ին սկսա նին յիւրաքանչիւր բառից ըսկիզբն
նոյն տստք, և մնա ցեա լ տանց սկսբնա տստք բաղօդեն զայս
ինչ: Արթուն անուն աբեղայք ասա ցեա լ սոյն այս բան ի փստս
Միածնին. Нач.: Անեղ անծին Հօր անմարմին ծնունդ...
На л. 12 а заглавие другого цикла: Բան դա րձեա լ նորին
Գրիգորի աբեղայի մաղթողական գոհաբանութիւն ի վերա
տնօրէնութեանն Քրիարոսի, յա յբէն ի քէն, զոր յա ռա ջ առանց
այբբենական շարիւ ընդարձակ ա սա ցեա լ է, այժմ աթութայ
ից շարիւ համառօտեալ. Нач.: Անմարմին բանըդ Հօր մարմնսւցա ր...
Содержит стихотворения духовного содержания.
Переписана в XVIII в., автограф (?).
Колл. К. Костанянца.
18*11; 24 л.; текст в один столбец; строк 19, 20, 21; бумага;
шлагир; бумажная обложка (новая).
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Шаракноц
В иш атакаране названо: եղանակաւոր տառս շարականաց
(л. 431 а).
На л. 435 а—4 5 1 6 указатель чтений по праздникам:
Քաղուածոյք շարականաց ասացեալ կարգաւ.
71

Таш ьян, N2 142.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1669 г., Гандаасар, переписчик Йоханэс Глухой.
Записи: л. 123 а, 154 а, 162 а (приписка зачеркнута), 269 6 ,
431 а —432 а (Приложение, № 56), 433 а, 452 а (на груз. яз.).
Колл. К. Костанянца.
12x9.3; 452 л; текст в один столбец; строк 19; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Шаракноц
В иш атакаране названо: շարակնոց (л. 431 а).
Таш ьян, N2 142.
На л. 408 а —411 б отрывок из т аракана (?) — восхваление
Богом атери.
На л. 412 а—419 а т араканы Киракоса Ерзнкаци, записанные обновителем рукописи Мартиросом.
1. JI. 412 а—415 б список без заглавия (начальные листы утрачены), в др. рукописях: Անձինք սրբոյն Գրիգոր Լուսաւորչի [ի
Ցովհաննէս փորդապէտի ասացեալ], нач.: Այսօր զուարճացեալ
ցընծայ Ե կեղեցի...
Conybeare, N2 46, ср. рукопись Матенадаран, № 1580, л. 343 а.
2 . JI. 415 6—419 а. Անձինք սուրբ Ասւրուածայծնի Կ իրա կոր
վարդապետի ա սա ցեա լ է. Нач.: Արևելք գեր ա րփ ին...
Таш ьян, N2 142, Conybeare, № 46.
Заставки, маргиналии, инициалы , лицевые изображения
(иногда незавершенные).
Переписана в 1483 г., Балэш , переписчик Йовсэп, обновлена
и переплетена в 1628 г., в 1637 г. приобретена Маркосом, в
1687 г. — Нурхатун.
Записи: л. 104 а, 142 б (Приложение, N2 77), 276 а, 411 а (ПЗ
1481 — 1500, N2 47), 419 а, 419 б (ПЗ 1621 — 1640, № 458, 1033).
Колл. К. Костанянца.
13x9; 421 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; болорагир и шлагир, переплет утрачен.
Многие листы вырваны, несколько листов вшито и записано
М артиросом.
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Шаракноц
В иш атакаране названо: եղանակաւոր տստ (л. 230 б).
Таш ьян, N2 202.
На л. 237 б—262 а церковный календарь: Աւետարանացոյց
եւ տաւնացոյց և կարգաւորութիւն եւ հրահանգ տէրունական
տաւնից, զոր եղեա լ է և սա հմա նեա լ սրբոյն Սահակայ հայրա72

պետին, нач.: Աստուածայայտնութեան ճրագալուցին առաջին
խաւարն...
Ташьян, № 274.
Переписана в 1564—1566 гг., монастырь Амирдул, переписчик Йовсэп.
Записи: л. 44 а, 230 б, 185 а (Приложение, № 28), 191 а,
129 а—б (от 1796 г.). На л. 230 б запись в память тэр Вардана и
родственников, без даты.
Колл. К. Костанянца.
13.8x9; 262 л.; текст в один столбец; строк 29; бумага; болорагир; переплет кожаный.
Некоторые листы вырваны, рукопись поражена грибком.
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Словарь к Ветхому и Новому Заветам
Բստք ասւրուսծաշունչ գրոց (л. 3 а).
Содержит объяснения слов в алфавитном порядке. При каждой букве алфавита фонетическая характеристика соответствующего ей звука.
Нач.: Այբ առձայնատր և երկամանակ ըսկիւլբն գրոց...
(л. 2 6).

Սարուածդ անուն յա ստ իս ածել կամ աստ էած / Աստուած
տեսօղ թարգմանի / Աներևոյթ' ա նտ էս...
Переписана в XVII—XVIII вв.
Приписки на л. 02 а (от 1795 г.), 1 а, 162 б.
Колл. К. Костанянца.
14.5x10; 164 л.; текст в один столбец; строк 17; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Прокл Диадох. Богословские элементы
Պրոկդի Գիադոիտսի պղատոնական իմաստասիրի Շաղկապք
աստուածաբանականք (л. 7 а).
Нач.: Ամենայն բազմութիւն հաղորդի միոյն...
Сочинение переведено с груз. яз. в 1248 г. Симэоном из
П лндзаханка. на л. 184 б—185 а иш атакаран переводчика.
Таш ьян, N2 372, Философские труды, с. 442.
На л. 3 а—5 а — толкование Симэона Гарнеци: Սիմէոնի
Գառնտյ եպիսկոպոսի ա րա րեա լ Մեկնութիւն գրոցն Պրոկղի.
Нач.: Ի թարգմա նչացն մերոց ա ռա ջնոցն... На л. 5 6— 6 б
оглавление.
Переписана в 1757 г., переписчик Йарутюн Полосеан.
Записи: л. 1 а (на груз, яз.), 2 а (от 1894 г.), 2 б, 185 а — 186 а
(Приложение, № 101), 187 б, 188 6—189 а.
Колл. К. Костанянца.
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16.2*11; 189 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага западная; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей.
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Сборник
I. JI. 1 а—33 а. Вардан Айгекци. Поучения. Начальные листы утрачены, нач.: ...նց ագահութեան շրջիս, գի այսաւր եմք և.
ի վաղիւն ո չ երեփմք... Марр, Притчи Вардана, I, с. 310—312.
II. JI. 33 a—58 6. Անանիայի հոգէնուագ իմաստասիրի Խրատք
ոգէշսւհք զղջմա ն և. արտասուաց.
«Душеполезные поучения философа Анании о раскаянии и
слезах». — Анасян, Библиология, I, стб. 789—791.
III. JI. 59 а — 66 а. Поучения о наиболее важных обязанноетях верующего, особенно монаха, и о праведности. Без заглавия, нач.: Հաւատոց դաւանութիւնն ծանաւթութիւն է ստ
Աստուած... См. Матенадаран, № 108: Մ ովսէսի վարդապետի
ա սա ցեա լ ի խնդրոյ Յակոբայ (О. Еганян).
IV. JI. 66 a —70 a. Հարցումն Աշոտոյ որդոյ Սմբատայ Հայոց
թագաարի և պատասխանի Եզնկայ Հայոց վարդապետի.
«Вопрошение армянского царя Ашота, сына Смбата, и ответ
армянского вардапета Езнака». — Таш ьян, № 364.
V. JI. 70 6—80 б. Տեսիլ սրբոյն Ներսէսի Հայոց հայրապետին.
Видение Нерсэса о нашествии племени стрелков — из «Жития Нерсэса Великого» Месропа Ерэца. — Таш ьян, № 364.
VI. JI. 80 6—93 а. Տեսիլ սուրբ վարդապետին Յոհաննիսի
որ մականուն Կոզեռն կոչի.
Видение Йовханнэса Козерна. — Изд. рук.: Марр 1895.
VII. JI. 93 а—98 б. Заголовок: Խոսրովու, в др. рукописях: Մեծին
Խոսրովու ասացեալ հորդորակ խրատական յոյժ պիտանի. Нач.:
Յայսմ տեղ ասի, որպէս յա րձակել զժալովուրդ[եա]նն...
Наставление Хосрова Андзевапи. — Таш ьян, № 324.4.
VIII. JI. 98 6—101 а. Заголовок: Մ ովսեսի չա ր, нач.: Չար է
բանսարկուն և դա րձեալ չա րա գոյն չա ր ...
IX. JI. 101 a—109 б. Заголовок: Ն որին ի խնդրոյ Յոհան[իս]ի,
нач.: Ամենա յն որ խնդրէ ի քէն' տոտ, ա սէ տէրունական
հրա մա ն...
X. JI. 109 6—177 б. Вардан Айгекци. Поучения. — Подробно:
Марр, Притчи Вардана, I, с. 313—320.
XI. JI. 178 а —182 а. Покаянное слово, начальные листы
утрачены, кон.: ...Արդ, ով անձն, գտեր զբժիշկդ նոյն ե. զԱստուած
բուռն հար զոտ իցն և մի թողուր զի մի խաւար քեզ հա սցէ...
XII. JI. 182 а—184 6. Սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչի[...],
нач.: Արդ, որք կենդա նի մա րմնով մեղաւք յա շխ ա րհի վա րին...
Поучение (?) Григория Просветителя.
XIII. JI. 184 6—191 6 . Յաղագս որ անխտիր հաղորդին ի
մա րմին և յարիւն [Քրիստոսի], нач.: Որոց հոգիքն թողացեալ
են յ երկնաւոր առաքինութենէ, յորժա մ սղալանաւք են' ա ներկեպ
կան ի կեա նս իւրեանց այնպիսիք...
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«О тех, что беспорядочно приобщаются к плоти и крови [Христа]». Содержит сведения о гадальщиках, сказителях и пр., важные в этнографическом аспекте. — Марр, Притчи Вардана, I,
с. 288, примеч. I, к.
XIV. JI. 191 6—192 а. Աղաւթք Ցոհաեեու աւետարանչի, զոր
ասասցես յաւուր վախճանի fn.
«Молитва евангелиста Иоанна, которую произнесешь в день
своей смерти».
XV. JI. 192 а —193 а. Կխրւլի ա սա ցեա լ վա սն պատարագաց
որ մազտւցանեն վա սն ննջեցելոցն.
«Слово Кирилла [Иерусалимского] о службах, совершаемых
в [память] усопших».
XVI. JI. 193 а. Отрывок о сорокоусте для усопших, с заголовком: Յեկեղեցոյ պատմութենէ.
XVII. JI. 193 а —194 a* Ցոհաննու Ոսկեբերա նի ա սա ցեա լ
վասն աղաւթից և. պատարագաց ննջեցելոց.
«Слово Иоанна Златоуста о молитвах и службах, по усопшим».
XVIII. JI. 194 а —200 б. Պատմութիւն սր բոյն Գրիգորի
Հայոց լուսաւորչին զոր եհարց զհրեշտ ա կն Տեստն մինչ է[ր]
ի յայրին Մանեա. Нач.: Յատւր միում, յորում շրջէր յանապատի
սուրբ Գրիգորիոս, յա նկարծակի զմտաւ ած...
«История о том, как Григорий, просветитель армян, спросил ангела Господня, пока был в пещере М анийской».
XIX. JI. 200 б—213 а. Սրբոյն Եւլիշէի ասացեալ ի յարութիւն
Քրիստոսին Աստուծոյ մերոյ. Нач.: Ա յլ Տէրն մեր Յիսուս
Քրիստոս զստ ի ներքոյ արեգականն զամենայն փրկագործութիւնս կա տ ա րէր...
Елишэ. Слово о воскресении Христа.
XX. JI. 213 6—218 б. Եւթներրորդ ատւրն Պրոկղի արքեպիսկոպոսի Կոստանդինուպաւլ[սոյ]ն / / / և ի սուրբ Կոյսն
Մարիամ Աստուածածինն.
Прокл. Слово о благовещении Богоматери.
XXI. JI. 218 6—220 б. Տեսան Յոհաննու Ոսկի բերա նի
ասացեալ յա ղագս ողորմութեան և ապաշխարութեան.
Иоанн Златоуст. Слово о милости и покаянии.
XXII. JI. 221 а —223 б. Ն որին Յոհաննու ա սա ցեա լ վա սն
մեղաւորաց ղարձի.
Иоанн Златоуст. Слово об обращении грешников.
XXIII. JI. 223 б—235 б. Վկայաբանութիւն սրբոյն Կիւրղի
Երոաաղէմի հայրապետին, որ յ առաջն Յուդաս էր, որ և զխ ա չն
եգ[խտ].
Мученичество Кирилла Иерусалимского. — Ташьян, № 2.44.
XXIV. JI. 235 6—240 б. Տեսիլ Աթանասի Աղէքլւանդրու հայրա־
պետին զոր ետ ես ի սուրբ խորհուրդն ի սուրբ եկեղեցտ ջ
Սարածոյ. Нач.: Ամենեցունց Աստուած սքանչելի տ էսիլ երևեցոյց մարգարէիցն. Афанасий Александрийский. Видение во время таинства.
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XXV. JI. 240 б—246 a. Գէորգեա վարդապետի ա սա ցեա լ
վա սն սուրր հաղորդութեանն ի խնդրոյ Ցոհանիսի քահանայի.
Нач.: Արեամբն Քրիստոսի փ րկեա լ եղբարք իմ ի Ք րիստոս...
Вардапет Гэорг. Слово о причащении, сказанное по просьбе
иерея Йоханэса.
XXVI. JI. 246 а —247 б. Отрывок с заголовком: Ա յլ կա րճ թէ
պիտոյ իցէ («Кратко [о том же предмете], если будет нужно»).
Переписана в 1320 г., переписчик Йакоб.
Записи: л. 58 б (Приложение, № 6 ), 182 а, 184 а, 194 а.
Колл. Н. Я. Марра.
16.8x12.3; 247 л.; текст в один столбец; строк 17, 19, 20; бума־
га; болорагир; сохранились деревянные крышки переплета.
On. рук. (общее): Марр, Притчи Вардана, I, с. 288, прим. 1.
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Сборник
Без общего заглавия, содержит разнородные материалы: образцы тайнописи, молитвы, богословские сочинения, словарь
условного язы ка, предсказания, врачебные советы и пр. Рукопись предназначалась для личного пользования и носит характер черновика. Случайные записи в описании опускаются.
I. JI. 1 а. Алфавит тайнописи, согласован с армянским алфавитом, от ш до f, далее և, о, ֆ, аббревиатура ած իմ и образец
тайнописи.
II. JI. 2 а. Таблица умножения, цифры арабские.
III. JI. 3 6—31 б. Հարցմունք երկա բնա կա ց um ժողովս
ուղղափառաց նախ ի յԱդա մա յ, և պատ ասխ ա նիք նոցին
ընդդիմութեանց (л. 5 а), в предисловии названо: Ծաղիկ ցանկափ
(л. 3 б), нач.: Հարց. Որպէս ստեղծեաց Տէր Աստուած Ադամ...
Опровержение заблуждений диофизитов, в виде вопросов—
ответов. Авторы сочинения Йакоб и Григор (л. 21 а—б — акростих, л. 23 а — приписка). Ссылки на труды Григора Татеваци,
Псевдо-Дионисия Ареопагита, Кирилла Александрийского и др.
IV. JI. 3 а —34 а. Բանք ոմանք խրթինք, нач.: Դիւցազնական'
հռչակաւոր և կամ յոյժ տ ստ ա տ ր...
Толкование отдельных «трудных» слов.
V. JI. 37 а—44 a. Այլական լեզու որ և ասի ռուշզտւնի, нач.:
Ռշտունի' Հայոց: Մէտրայ' աստուած...
Алфавит и словарь условного язы ка Руштуни. Текст издан:
Аганян 1894, стб. 845—852.
VI. JI. 44 б—49 а. Алфавит тайнописи и тексты медицинского
и иного содержания. То же письмо на л. 2 б, 63 б—64 а, 67 а,
такж е на переплете. Ср.: Абрамян 1973, с. 244—280, с и л л .
VII. JI. 50 а—62 б. Предсказания, медицинские советы, начало толкового словаря, объяснения некоторых философских терминов и др.
VIII. JI. 64 6—65 а. Այբուբենք բոլոր գրոց Հայոց և ռուսաց,
нач.: ա — А а.
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Сравнительная таблица рус. и арм. алфавитов, с названиями
рус. букв — աւլ, բուգի, վեդի и т. д.
Рукопись представляет собой конволют из двух частей, на
белой бумаге (л. 1—36) и голубой. Переписчики первой части
Йакоб и Григор (?).
Наклейки с грузинским текстом на переплете и некоторые
др. признаки указывают на происхождение рукописи из среды
грузинских армян.
На л. 3 б печать Григора (переписчика?) от 1792 г., рукопись
переписана около этой даты.
Колл. Г. Аганяна.
17.3*10.5; 67 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; шлагир, нотрагир; переплет картонны й, сохранилась верхняя
створка.
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Габриэл Патканьян. С Новым годом!
Շնորհատր նոր ւրարի, нач.: Արծիփ պէս սաւառնաթև հին
տարին / Թըռաւ անցաւ, ընկաւ անհետ գուբ խ որին...
Стихотворение из 116 строф, по 4 строки в каждой. Автограф, 1873 г., С.-Петербург (см. запись К. Костанянца на внутренней стороне обложки).
Колл. К. Костанянца.
16.7*10.4; 10 л.; текст в один столбец; строк 29, 23; бумага;
скоропись; обложка из плотной бумаги.
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Товма Мецопеци.
Йишатакаран об обновлении Эчмиадзина
I.
JI. 1 а—18 б. Թովմայի վարդապետի Սեծոփայ վանականի
Յիշատակարան վա սն նորոգութեան Ս. էջմիա ծնի (л. 01 а).
Каталог М атенадарана, I, № 1486.
И. JI. 19 а —26. Պատմութիւն մեծի րաբունապետին Թումայի,
զոր ա րա րեա լ Կիրակոս Բանասէր վարդապետի.
Киракос Банасэр, вардапет . Ж итие Товмы Мецопеци.
Каталог М атенадарана, I, № 1486.
На л. 28 а—29 б выписки К. Костанянца, относящиеся к биографии Товмы Мецопеци.
Копия, выполненная К. Костанянцем в 1883 г. с эчмиадзинской рукописи 1597 г. (л. 01 а), ныне Матенадаран, N2 1486.
Колл. К. Костанянца.
17.5*10.9; 35 л.; текст в один столбец; строк 24, 25; бумага;
скоропись; в бумажной обложке.
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Маргар Хсгаэнц.
«Краткое определение Церкви»
Հա մա ռոտ որպիսութիւե եկեղեցւոյ, ա շխ ա տ ա սիրեա լ և.
հա մա ժա լովեա լ ի սրբոյ աւետարանական վարդապետութենէ
պարդ և. դիւրիմաց ոճիւ: Շարադրեալ ի Մարգար Զաքարիայ
Խօճէնց Երևանցւոյ կոչեցեա լ դպրէ ի փառս Աստուծոյ և ի
պատիւ սրբոյ եկեղեցւոյ Քրիարոսի և յօգուտ նորին դինոա րեալ
հայկասեռ մանկանց, յա մի Տեսան 1799 հունվարի 20փն, ի
Սան Պէտրբոտգ (л. 1 а).
Каталог Матенадарана, I, N2 3597.
Автограф (приписка на л. 70 а), закончена перепиской 20
января 1799 г., С.-Петербург.
В 1855 г. находилась в книжной лавке Энфиаджянца.
Колл. Г. Аганяна.
17.3x10.5; 73 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага; шлагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.
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Псалтырь
Таш ьян, N2 153.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVI—XVII вв., переписчик Мкртич.
Приписка: л. 150 б (Приложение, N2 127).
14.2x9; 179 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага; болорагир; переплет утрачен.
Начальные и конечные листы весьма повреждены.
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Русско-армянский словарь
и разговорник
I.
JI. 1 а —33 а. Русско-армянский словарь, с группировкой
слов по темам (части тела, цвета, времена года и пр.).
Нач.: Бог — Սարուած / Бог Отец — Հա յր Սարուած / Бог
Сын — Որդի Սարուած...
И. JI. 54 а—60 а. Русско-армянский разговорник.
Н ач.: Здравствуйте, М илостивый Государь — Բ ա րի լոյս
(բարև.) պ ա րոն...
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Предназначалась для личного пользования.
Переписана в начале XIX в.
16x10; 70 л. (л. 34—53, 61—70 без текста); текст в один столбец; строк 10, 21, 25; бумага; шлагир; переплет картонный.
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Прокл Диадох.
Богословские элементы
Պրոկղի
Դ իա դոխ ոսի
պ ղա տ ոնա կա ն
իմա ստ ա սիրի
Շաղկապք աստուածաբանականք, հատորք ՄԺԱ.
Нач.: Ամենայն բազմութիւն հաղորդի միոյն... (л. 07 а).
Сочинение переведено с грузинского в 1248 г. Симэоном из
Плндзаханка, на л. 184 б—185 а иш атакаран переводчика.
Ташьян, N2 372, Философские труды, с. 442.
На л. 3 а —5 а — толкование Симэона Гарнеци: Սիմէոնի
Գառնայ եպ իսկոպ ոսէ ա րա րեա լ Մեկնութիւն գրոցն Պրոկղի.
Յառաջաբանութիւն թա րգմա նողի. Н ач.: Ի թ ա րգմա նչա ցն
մերոց...
На л. 216 а иш атакаран Симэона.
На л. 214 б отрывок: Նիւթն է մարմին անկատար, անարատ
և ա նձև...
Переписана в 1764 г., пустынь Лим, переписчик Йованнэс.
Запись: л. 216 б (Приложение, N2 102).
Колл. И. А. Орбели.
16.5x10.5; 219 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага;
шлагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Псалтырь и Церковный календарь
I. Л. 1 а —236 б. В иш атакаране названо: Երգարան Դաւթի
որ կոչի Սաղմոսարան.
Псалтырь. — Таш ьян, № 153.
На л. 235 6—239 а молитва М анассии (Տէր ա մենա կա լ
Սարուած Աբրահամու, Սահակայ և Ցա կոբայ և զաւակի
նո ցա ...), на л. 239 а —247 а молитва Нерсэса Ш норхали
(Հաւատով խոստովանիմ և երկիր պ ա գա նեմ...).
II. Л. 248 а —322 б. Без заглавия, в иш атакаране названо:
Տօնացոյց (л. 247 б). Нач.: Քաղոց ամսոց Հայոց ի Ա... (л. 248 а).
Церковный календарь. — Таш ьян, N2 555.
Заставки, маргиналии, инициалы.
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Переписана в 1640 г., Бджни. переписчик Степанос.
Записи: л. 237 б, 247 а —б (ПЗ 1621—1640, № 1198), 322 б.
Колл. H. Н. Муравьева-Карсского.
15.5*11.5; 325 л.; текст в один столбец; строк 17; бумага; 60лорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

150
ИВ А 37

Нерсэс Шнорхали. Сочинения
Без общего заглавия, в иш атакаранах названо по первому
сочинению: Իսուս որդի (л. 233 a), Ցիսուս որդի (л. 253 а).
I. JI. 2 а —103 б. Список без заглавия (начальная тетрадь утрачена), в др. рукописях: Տեառե Ն երսէսի Հայոց կաթուղիկոսի
Նուէր մաղթանաց ներչա փ ա կա ն ւրսւղիւ ւրուօղին բա նից...
Нач.: Զ 'ի քէն պատիւն անա ր...
Иисус, Сын... — Таш ьян, № 185.
II. JI. 104 а—135 а. Гимны, вошедшие в Ш аракноц, заглавие
первого: Մեծի երկուշաբաթին երկրորդ աւուր արաչութեանն
եւ երկրորդ դսւրուն եւ երկնային ղաւրացն.
III. JI. 135 а —148 6 . Տեսան Ն երսէսի Հայոց հայրապետի
Կլաեցո պատասխանի արարեալ թղթոյն Կիռ Մանուէլի Հոռոմոց
թա գա տ րին. Н ач.: Խ ոստովանիմք որպ էս ուսաք ի հա րցն
սր բոց ...
Послание византийскому императору Мануилу I Комнину.
IV. JI. 149 а —158 б. Պատասխանի դա րձեա լ թղթոյն մեծի
թագատրին Հոռոմոց Կիր Մանուելի գրեալ ի տ էրն Ն երսէսէ.
Н ач.: Խ ոստ ովա նիմք համագոյ և ա նեղ զա մենա սուրբ
զԵրրորդութիւնն...
Послание византийскому императору Мануилу I Комнину.
V. JI. 159 а—164 б. Ն որին տեստն Ն երսէսի ա սա ցեա լ աղօթք
որ է յոյժ պիտանի, զոր պարտ է ի միտ առնուլ եւ յա մենա յն
ժամու ասել. Нач.: Հաւատով խոստովանիմք...
Молитва об исповедании. — Ташьян, № 142.
VI. JI. 165 а—185 б. Ն երբողեա ն կենսատու Խաչին, ի սուրբ
հօրէն Դաւթէ Անյաղթ Փ իլիսոփ ա յէ, ա սա ցեա լ ոտանաւոր
չաւիով. աստանոր եդսո ի տ էրն Ն երսիսէ կաթողիկոսէ Կլայեցոյ. Нач.: Բարձրացուցէք ըզՏէր Աստուած մեր միա բա ն...
Стихотворное переложение Похвального слова Давита Анйалта животворному Кресту. — Ташьян, № 185.
VII. JI. 186 а—233 а. Տեստն Ն երսէսի Հայոց կաթուղիկոսի
Կլա յեցո ա սա ցեա լ ոտ անա տր չաւիով որ դւաս1նու[թ]ի 1ն և
մեկնութիւն Աւետարանին կարճստաւտ. Нач.: Խոստովանիմք
Աստուած զՀա յր...
Ачарян, Рукописи Тавриза И, № 12.
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VIII.
JI. 234 a—251 6 . Ն որին ւրեառն Ն երսէսի Կլայեցո առ
ի խրաւր մանկանց եկեղեցոյ և ամենայն ուսումնասիրաց.
Наставления ученикам, применительно к алфавитному порядку букв. — Conybeare, № 106.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XIV в., переплетена в 1649 г., переплетчик
Алэксианос, обновлена в 1662 г. в Санахине, обновитель Нерсэс. При обновлении использованы листы с текстом, писанным
крупным прямолинейным еркатагиром X —XI вв. Рукой обновителя Нерсэса писан л. 0122. После 1662 г. была в «плену»,
выкуплена и подарена монастырю сыном Мэрайба.
Записи: листы 103 б (анонимный переписчик, Приложение,
№ 117), 233 а (переплетчик Алэксианос, ПЗ 1641 — 1660, N2 574),
253 а (обновитель Нерсэс, Приложение, N2 48), 164 б (даритель
сын Мэрайба, Приложение, № 126), 185 б (от 1676 г.), 0186 а—б
(от 1636 и 1649 гг.).
Пергаменные защитные листы с текстом из ш аракноца, 60־
лорагир, XV—XVI вв.
Колл. H. Н. Муравьева-Карсского.
15.7x11.5; 254 л.; л. 254 (пагинация л. 1—5, 06, 6—12, 0122,
122—185, 0186, 186—251, 253 не соответствует действительной последовательности текста); текст в один столбец; строк 25,
26; бумага; болорагир (с необычной буквой f наряду с обычной);
крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
Рукопись весьма повреждена.
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Шаракноц
В иш атакаране и приписках названо: Եղանակաւոր ւրառ
(л. 342 б), Շարակնոց (л. 51 б, 169 б, 347 б).
Таш ьян, № 142.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1437 г., Тэпхис (Тбилиси), начата Саргисом,
завершена Йованэсом, те же лица участвовали, по-видимому, в
создании рукописи 1436 г., Матенадаран, № 4117. Переплетена в 1584 г., переплетчик Минае, и вновь в 1724 г., по заказу
другого Минаса.
Записи: л. 342 б—343 а, переписчик Йованэс (ПЗ 1401 — 1450,
№ 743), 347 6—348 а (Приложение, N2 35), 332 б (Приложение,
N2 94), 51 б, 169 б, 343 а, 348 а —б. Разновременные владельцы
рукописи: эрэц Григор, Давит сын Гарипша, Карапет кахан ай
и анонимный сын Заргарэ.
JI. 346—348 вплетены в 1584 г., л. 21—24 и 321—332 — в
1724 г.
6 Зак. 1484
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Колл. H. Н. Муравьева-Карсского.
13.0x8.2; 349 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага; 60־
лорагир и нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с
тиснением.
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Григор Татеваци.
Книга проповедей, том второй
Գ րիգորի ա շա կերտ ի և մեծի Յովհաեեու Ո րոտ նեցտ յ:
Երկրորդ հատոր Քսւրոզգրոցս (л. 4 а)
На л. 2 б—3 б оглавление 39 проповедей, рукопись в нынешнем состоянии содержит 22 проповеди.
Первая проповедь: Ի բա ն մա րգարէին Դաւթի' Առաջնորդեայ ինձ... Нач.: Երկու են ճանապարհ կենցսսլոյս...
Ряд проповедей принадлежит др. авторам, что оговаривается в заголовках: Յայլմէ и т. д.
Переписана в XVII в., переплетена в XVIII в. Григором, когда
рукопись была уже без последних тетрадей и имела нынешний
объем.
Записи: л. 1 а—б (Приложение, № 130), 2 а, 165 а.
16.5x11.5; 165 л., текст в два столбца; строк 29; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, переплет ранее принадлежал др. рукописи.
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Четвероевангелие
Содержит послание Евсевия Карпиану (л. 1 б—2 а), каноны
согласия (л. 3 б — 10 а), предисловие и оглавление.
Хораны, заставки, маргиналии, инициалы, на л. 95 б и 231 б
изображения М арка и Иоанна. Росписи и письмо с применением золота.
Переписана в XV—XVI вв.
На л. 1 а дарственная надпись на греч. яз. Иоанна А. Иакобу
на имя русского посла в Константинополе А. Нелидова от 30
августа 1895 г.
14.5x11.5; 165 л.; текст в один столбец; строк 19; пергамен;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Сборник стихотворений
ժա մա նա կա ւոր եղեա լ բանքն, որ ա յս տ եղը գրեա լ եմ
ոտանաւոր ոճխ և այլք տաղերը ի Պօլիս եղեա լ զա նա զա ն
պատսւհարարք. Օրինակեցաւ այս բանքն թուին Քրիստոսի
1815, թուին Հայոց ՌՄԿԴ (1264/1815 г.), ի յամսեանն Փետըրվարի
15.
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Содержит стихотворения назидательные, посвященные стихийным бедствиям, духовные и пр.
1.
JI. 2 а —4 б. Խրատ մանկանց um ի բա րեպ էս վարժելոյ,
нач.: է ր դու ազնիւ խրաւր բա րի...
На л. 56 а —77 б текст на тур. яз. армянской графикой, с
вкраплением армянских слов.
На л. 73 6—75 б оглавление.
Окончена перепиской 15 февраля 1815 г. в Константинополе.
А втограф .
Колл. Г. Аганяна.
16x11; 80 л.; текст в один столбец; строк 19, 23, 25; бумага;
болорагир; переплет картонный; на наружной стороне нижней
крышки лигатурной вязью Մինասն.
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Петрос Агамалеан Бердумеан
Գիրք որ կ ո չի Ցիսուս փեսայ, ա րա րեա լ ի Պ ետրոս
արքեպիսկոպոսէ Ն ախ իջևա նցտյ Աղամալեան Բերդումեանն,
բնիկ միա բա նէ սրբոյ էջմիածնի, ի փստս Աստուծոյ Ն_ ի յօգուտ
մանկանց Սրբոյ էջմիածնի, յա մի Տեստն 1769 և. ի թուակաեութեան Հայոց ՌՄԺԸ. (1218/1769 г.).
Содержит поэму «Книга, что зовется Иисус, жених [небесный]», по которой и озаглавлена вся рукопись (л. 2 а—37 б, нач.:
[3]իսոա փեսայդ եկեղեցւոյ / լուր զաղաղակ իմոյս հոգտ յ...),
и стихи, такж е духовного содержания.
На л. 137 6—202 а текст на тур. яз. арм. графикой. На
л. 202 б—207 б оглавление.
На л. 208 б стихотворение патриарха Йакоба, нач.: Սիրամարքիդ սիրովն եղէ սիրահար, սիրա հա ր...
Переписана в XVIII в.
15.8x10.5; 212 л.; текст в один столбец; строк 25, 26; бумага;
шлагир; переплет картонный, обтянут кожей.
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Нерсэс Шнорхали. Сочинения
I. JI 1 а—65 а. Տեստն Ն էրսէսի Հայոց կաթողիկոսի ասացեալ
Կլայեցոյ. Нач.: Յիսուս, Որդի Հաւր միա ծին...
Поэма «Иисус, Сын...» (л. 1 а—22 б, 39 а—54 а) вперемежку
с «Гомеровской» поэмой (л. 22 б—38 б, 54 а —65 а). Внешние
признаки раздела между этими сочинениями отсутствуют. Путаница обусловлена состоянием оригинала, в данном списке зафиксирована первоначальная последовательность листов и тетрадей.
II. JI. 65 6—100 б. Ն որին տեստն Ն երսէսի Հայոց կաթաղիոսի
Կլաեցո ա սա ցեա լ ոտանատր չա փ ով, որ է Դաւանութիւն յերրորդութիւն եւ ի Քրիարոսի տնատ[ին]ո 1թեան խորհուրդն, որ է
83

ճշմա րիտ Աստուած և մարդ. Нач.: Խոստովաեիմք Աստուած
դՀսւյր...
А чарян, Рукописи Тавриза, И, № 12.
III. JI. 100 6—119 б. Ն երբողեա ն կենսատու սուրր Խսւչին ի
սուրր հօրէն Դաւթէ անյաղթ փ իլիսոփ այէ ա սա ցեա լ ոտանատր
չա փ ո վ ' ա ստ ա նոր եղաւ ի տ եսա նէ Ն ե ր ս է< ս ի > ս է Հա յոց
կաթողիկոսէ Կլայեցոց. Нач.: Բարձրսւցուցէք ըզՏէր Աստուած
մեր միա բա ն...
Стихотворное переложение Похвального слова животворному Кресту. — Таш ьян, N2 185.
IV. JI. 120 а—127 а. Նորին տեառն Ներսեսէ Հայոց կաթողիոսի
ա սա ցեա լ Յաղագս երկնի և զարթուց նորա, բա րա ռնաբար ի
դիմաց նորա ի չա փ երկոյտասանից պարզեալ ոտից, ի խնդրոյ
Մխիթար բժշկապետի. Нач.: Իմ եղական գոլով բնութիւն...
О небе и его украш ениях, написанное по просьбе М хитара
Хераци. — Таш ьян, N2 185.
V. JI. 127 а—131 а. Ն որին Ն երսէսի ա սա ցեա լ Խրատ ման־
կանց եկեղեցայ եւ ամենայն ուսումնասիրաց, որ է յոյժ պիտ־
անի. Нач.: Այբն' առաջին ըղքեզ տ ղա ...
Наставления ученикам, применительно к алфавитному порядку букв. — Conybeare,№ 106.
VI. JI. 131 6—135 б. Ն որին տեառն Ն երսէսի... [Բան հատորոյ
վա սն ա նեղին և եղելոց]. Н ач.: Ա յբն' [Ա նըսկի]ւլբն ա սէ
զԱստուած...
Слово веры о Несотворенном и сущих.
VII. JI. 136 а —144 а. Ն որին տեառն Ն երսէսի Խրատ ոգէշահ
և յոյժ աւգտակար. Нач.: Այբն' Աստուծո զքեզ մերձա կա ...
Слово воодушевляющее и полезное...
VIII. JI. 144 6—161 б. Խրատք Խիկարա իմաստնոյ, զոր
պ արտ է, զի ա մենա յն հարք ա յսպ էս խրատին զորդիս և
վարդապետք զա շակերտ եալսն. Нач.: Որդեակ, եթէ լսես բա ն
ի նչ ի դան (вм. ի տան) ա րօսնի...
Н аставления мудрого Хикара (без исторической части). Ср.
Conybeare, N2 108.
Переписана в XVII в.
Запись: л. 131 а.
В начале небольшой фрагмент пергаменного защитного листа, письмо еркатагир.
15.4x10.3; 161 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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«Великое зерцало»
Հա յելի վարուց, որ է Հարանց վարք փրանկաց...
На л. 136 а—216 б сочинение о кознях нечистой силы, проповеди, молитвы, отрывки из т араканов и др.
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Переписана в 1678 г., переписчик ерэц Григор — для вардапета Астуацатура (л. 133 б).
Записи: л. 133 б, 196 б.
На л. 1 б, 104 б печать.
Колл. Г. Аганяна.
15*10.5; 216 л.; текст в один столбец; строк 27; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
Изд. соч.: Тер-Давтян 1996.
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Четвероевангелие
На полях многократно повторяющиеся лицевые изображение, маргиналии, инициалы. Начальные и конечные листы четырех Евангелий, вероятно, с изображением евангелистов, утрачены.
Переписана в XVII—XVII вв.
Колл. Г. Аганяна.
13.3*10; 186 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага; болорагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Шаракноц
В иш атакаране названо: Եղանակաւոր տ ա ռս... որ կոչի
Շարակնոց (л 365 б), с множеством восхваляющих эпитетов.
Таш ьян, № 142.
На л. 361 а —375 а отрывок из указателя к т араканам, применительно к дням церковного календаря (начало и конец утрачены).
На л. 226 б изображение заказчика данной рукописи Карапета, на л. 57 б, 99 а, 123 б, 172 б лицевые изображения.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1659 г. с образца, который обозначен как Х л и к
(որ է Խլիկ կոչեցեա լ), Д. Авэнданц, переписчик Аветис, заказчик Карапет.
Запись переписчика: л. 362 6—367 б (ПЗ 1641 — 1660,
№ 1347, ср. № 206 наст, каталога).
Колл. И. А. Орбели.

85

13*10; 375 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Сборник
Содержит подборку отдельных глав и статей из поучения
Йовханнэса Ерзнкаци, Книги канонов, судебников и пр., преимущественно перередактированных.
1. JI. 1 а—14 а. Правила покаяния при всякого рода проступках. Начальные листы утрачены, н а ч .: ԿԷԻ և Ի տէրունական
տունս և սմին չորրորդի հաղորդութեամր...
2. JI. 14 6—18 a. Յաղագս ո չ առնելոյ սուգ ի վերայ մեռելոց.
Нач.: Դա րձեալ գրեմք կանոն հաստատութեամբ.
3. JI. 18 а—25 6 . Կանոնք և [սիսհմանք սուրբ հայրապետին
Սահակայ. Нач.: Պարտ է քառասունք կա տ ա րել...
4. JI. 25 6—27 a. Վասն ազգակցութեան հարց զոր է պորտ
կոչի և բաժանի Գ դէմս ի վեր ի վայր ի կողմն. Нач.: Ի
վերնոցս պ էս...
5. JI. 27 a —36 a. Վասն դատաստանի գրոց ի վանորից
մեծին Սահակ և֊ Բարսեղի եդեալ, ւիոքր ի շա տ է գրեցաք աստ.
Нач.: Եւ այսպէս սկսաք ցուցանել...
6 . JI. 36 а—38 6. Վասն քահանայից առնելոց զպտուղս ի
ժողովրդոց. Нач.: Եւ այս են իրաւունք քահանայից...
7. JI. 38 6—41 6. Վասն յիշա տ ա կի ննջեցելոցն և հասից
նոցա. Нач.: Զյիշատ ակի ննջեցելոցն...
8 . JI. 41 6—42 6 . Վասն դիւահար կինն յա րձա կելոյ. Нач.:
Արժան է ա րձա կել...
9. JI. 42 6—44 а. Վասն ա տ ելութիւն ստն և կնոջն. Нач.:
Երբ զմիմեանց ա տ իցեն...
10. JI. 44 а —44 6. Վասն որոյ պատճառէ ելա նէ կինն ի այրէ
իւրմէ. Нач.: Յորժամ տեսա նէ զայր իւր...
11. JI. 44 6—45 6 . Եթէ վաճառական կամ ա յլ ճանապարհորդ
յա մեն (?) կին իւր այր առնու... Нач.: Յորժամ այր n f ճան־
ապարհ գնայ...
12. JI. 45 6—46 a. Վասն կռուի այր ընդ կին և վնա սէ զնա.
Нач.: Եթէ այր զկին իւր անարգէ...
13. JI. 46 а — 6 a. [Վասն ստն] և կնոջ ուրացողաց. Нач.: Եթէ
այր կամ կին... ա րա սցի...
14. JI. 46 6—47 6 . Եղբարց և քհւերաց բաժանումն. Нач.:
Մարդ եթէ մեռա նի...
15. JI. 47 6—48 a. Վասն ազգականն. Нач.: Աղջիկն որ հասանի
յ ամուսնութեան...
16. JI. 48 а—52 6 . Հարցումն Բարսեղայ առ սուրբն Գրիգոր.
Нач.: Բարսեղ ա սէ առ սուրբն Գրիգոր. Յորժամ ո չ երկինք
կ ա յր...
17. JI. 52 6—54 a. Յաղագս երդմանն. Нач.: Եւթներրորդ բա ն
կանոնական. Ո չ է պարտ քրիստոնէին...
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18. JI. 54 a —55 a. Յաղագս սուտ վկա յիցն. Нач.: Ի ններրորդ
կանոնք գրեմք վա սն ա յնորիկ...
19. JI. 55 а —57 6 . Յաղագս
յիշո ց նատ աւթեան. Н ач.:
Տա սներրորդ կանոնք գրեմք վա սն ա հեղ...
20. JI. 57 6—61 6 . Վասն աղաւթից հարց. Нач.: Արդ պարտ է
քրիարոնէից աւրն Գ անգամ աղաւթք սա նել...
21. JI. 61 6—67 a. Խրատ, հոգոյ է շա հ և մարմնոյ. Нач.:
Մարդուն վա յել է Դ իրք...
22. JI. 67 a —74 a. Պատմութիւն չա րչա րա նա ց հոգոցն ի
դժոխս. Нач.: Յարուցեալ Աստուածածինն...
23. JI. 74 а —84 a. Հարցումն սրբոյն Գրիգորի ընդ հրեշտակացն. Нач.: Սուրբ Գրիգոր մեր Լուսօորիչն...
24. JI. 85 a —89 б.Таблица степеней родства и пояснения к
ней, нач.: Հաւրքուրդիքն և քեռորդիքն չխ նա մենա ն... (л. 86 а).
Переписана до 1651 г. (приписка на л. 89 а).
В конце некоторых разделов приписки анонимного переписчика.
14.5x10; 89 л.; текст в один столбец; строк 17; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Сборник
I. JI. 2 а—24 б. Յաղագս քերականութեան. Нач.: Քերականութիւն է հմւրութիւն որք ի քերթողաց...
Дионисий Ф ракийский. Грамматическое искусство. — Адонц
1915.
II. JI. 25 а —32 б. Մեկնութիւն բառից Քերականի. Нач.:
Վերծանութիւն' ընթերցողութիւն...
Адонц 1915, с. 57—64; Амалян 1966, с. 154—166.
III. JI. 32 6—34 6. Մովսիսի Խորենացւոյ Բան իմաստութեան.
Нач.: Յաստուծոյ խորհրդով և. իմաստութեամբ հաստատեցաւ
մարդկային տ եսա կ...
Грамматический трактат, приписанный Мовсэсу Хорена־
ци. — Адонц 1915, с. XIV—XVI.
IV. JI. 36 а—174 а. Սահմանք Գաւթի (л. 93 и др). В др. рукописях: Գաւթի Ն երգինա ցտ յ Յաղագս սա հմա նա ց իմա ստութեսւն. Нач.: [Ո]րք իմաստութեան տ ենչա ն բա նից...
Д авит Анйалт. Об определениях философии. — Таш ьян,
№ 263. 9; Философские труды, с. 410—411.
V. JI. 174 6—176 а. Նախերգան Սահմանխւց] գրոց. Нач.:
Մեծն Գաւիթ [և] Եզնակ Կոդբացին չոգա ն յԱթէնս...
Об обстоятельствах написания «Книги определений» Давита Анйалта. — Философские труды, с. 412.
VI. JI. 176 а—189 а. Համսաւատ լուծումն Սահմանաց գրոց.
Нач.: Ողջախոհ մոլութիւն որ ցա նկա ն իմաստութեան, որ
հոգևար գործ է...
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Краткое определение «Книги толкований» Д авита Анйалта.
VII. JI. 189 а —190 б. Ոմանք զչա րն ասա ցին և բնութիւն
ունողացն գրեցին և յԱսզտւծոյ ա սա ցին ա զդել ի սիրտ ս
մարդկան զչա րն որպ էս զբարին: Վասն ա յսորիկ հարկ եղե.
իմաստասիրութիւն Դաւթի որ ցուցանէ թէ ո չ է անեղ և ո չ
բնութիւն կամ հարկ մարդո և ո չ յԱստուծոյ տուեալ մարդկան.
Нач.: Ամենայն չա ր տանջելի, այսինքն' չա րն ի սատանայ է...
Давит Философ. О зле.
VIII. JI. 191 а—226 6 . Պորփիւրի Ներածութիւն. ^ 4 .:Ն ե րգ ործութիւն ելոյր հա րկա տ րի...
Порфирий. Введение к Категориям Аристотеля.
IX. JI. 227 а —235 б. Արիստոտէլի Յաղագս առաքինութեանց'
um Աղէքսանդրոս թագաւորն. Нач.: Գովելի են գեղեցիկքն...
Аристотель. Царю Александру — о добродетели. — Таш ьян,
N2 263, II, 2; Философские труды, с. 398—400.
X. JI. 236 а —237 6. Без заглавия, в др. рукописях:. Ստորոգութխն Ա րիստ ոտ էլի Ն ա խ երգա ն. Н ач.: Ա րիստ ոտ էլէս
ստ ա գիրա ցի է, ի Քամշկիթ գաւառէ մերձ յՕշինթոս, որդի
հաւր Նիկոմաքւո և մաւր Լօբիասա...
Подборка высказываний древних философов. — Таш ьян, №
263, II, 2.
XI. JI. 237 6—238 б. Գրիգորի' աո հեղգ աշակերտ յոաումն
և հպա րտս գոլ. Нач.: Գանգիւն բախիւն...
Поучение Григора Магистра нерадивому ученику. Григор
Магистр, Послания, с. 236—237.
XII. JI. 241 6—263 а. Список без заглавия, в др. рукописях:
Խրատ Հայոց տոմարին. Нач.: Հարց. Հայոց թվականն որ եղին,
ի յո ՛ր կետ ն էր: Պատասխանի. Ծ և Ե ամ էր...
Трактат о календарном подсчете, в форме вопросов и ответов, с таблицами. На л. 241 б—243 а оглавление.
XIII. JI. 265 а —296 а. Список без заглавия, в др. рукописях:
Տօմարք ա զգա ց' հա յոց, հռոմա յեցա ց, ա սորոց, յունա ց,
եբրայեցա ց և այլոց. Нач.: Կրկնակ ամսոց ա յսպ էս արա. կա լ
զնօասարդի ա միսն...
Руководство по переводу из одной календарной системы в
другую.
XIV. JI. 296 б—310 а. Список без заглавия, в др. рукописях:
[ԺԹ-ամեայ խորանք]. Յաղագս խորանացդ. Нач.: Կ ա լ զհոռոմի
վաքի թվակա նն...
Руководство по переводу из одной календарной системы в
другую.
XV. JI. 316 а —345 б. Սահմանք իմա ստ ա սիրին Դաւթի:
Սահմանք իմա ստ ա սիրա կա ն իբր հա րցմա մբ. Н ач.: Զ ի ՛ն չ
աստուած: Աստուած ինէնաբան գոյութիւն...
Определения Давита Философа.
Переписана в XVII в., переписчик Саргис.
Записи: л. 2 а (на груз, яз.), 263 б, 311 а, 346 а (с именем переписчика), 296 б, 347 а.
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В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо еркатагир.
13.5*9; 347 л.; текст в один столбец; строк 17; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Шаракноц
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVII в., переписчик Срапион, художник Йованнэс.
Записи: л. 26 а, 314 а, 365 б (Приложение, № 128), 74 6—
75 6, 342 б.
В начале и конце пергаменные защитные листы с груз, текстом, письмо нусха-хуцури.
12.5*9; 365 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, подклеена ткань с объемным узором.

163
ИВ, А 50

Сборник
I. JI. 1 а—16 а. Без заглавия, в др. рукописях: Տանուտերսւ־
ցոյց. Астрологические предсказания природных явлений, урожая, болезней, войн и пр. Не ранее 1539 г. Начальные листы
утрачены, сохранившееся нач.: Եւ ա յլ ծանիր, երբ որ ն[ա]հանջ
տարին !ինի, փետրվա ր ա միսն ԻԹ օր փ նի...
II. JI. 17 a —19 а. Без заглавия, в др. рукописях: Գիր չա ր
սպից. Нач.: Տէր Աստուած, յորժամ արարեր զդրա խտ ն...
III. JI. 20 а —41 б. Часть обрядника, с текстами или началом гимнов и молитв, возглашаемых во время богослужения
священником, дьяконом и чтецом. Нач.: Խորհուրդ խորին
անհաս, ա նսկիզբն...
IV. JI. 42 a —52 а. Проповедь о соблюдении воскресения, о
недопустимости сквернословия и др. Начало утрачено. Наличное нач.: [...] շնորհեցաւ: Որ զկիրա կին արհա մա րէ...
V. JI. 57 6—56 б. Календарные таблицы (տօմար) для истолкования небесных знаков, управляющих годом, в др. рукописях: Ամսացոյց. Нач: Ապրիփ. Թէ լուսին բա կ առնու' ջուրք
պ ա կա սին...
VI. JI. 57 a — 86 б. Календарные исчисления для определения
праздников водоосвящения, равноденствия и др., в др. рукописях: Պարզատօմար դիւրին. Нач: Այբի տարին ջուրն երեքշաբթի
աւրհնի...
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Переписана в 1687—1688 гг., Лори, д. Ованис, переписчик
Григор.
Записи: л. 41 б (от 1687 г.), 52 а (Приложение, № 80) и др.
Колл. Г. Аганяна.
15x10.3; 86 л.; текст в один столбец; строк 19, 15, 16; бумага; болорагир и шлагир; переплет из кожи, двойной.
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Книга проповедей и назиданий
В иш атакаране названо: քարոզգիրք (л. 325 б).
Содержит проповеди и изречения из Св. П исания, историю
мученичества Григория Просветителя, явление ангела Григорию, толкования на канонические постановления о лжесвидетельстве, клятве и др.
На л. 2 а—283 б: Лукас Лореци. Книга проповедей. Начальная проповедь: Քարոզ ի բա նն աւետարանի որ ասէ. Եղերուք
խորագետք իբրև զաւձ (л. 2 а —16 а). См. Арутюнян 1971.
Заставки, маргиналии.
Переписана в 1620 г., Ш авш (Аспахан), переписчик Йовханнэс из Хизана.
Запись: л. 325 6—327 а (ПЗ 1601—1620, № 998).
В начале и конце пергаменные защитные листы с грузинским
текстом, письмо асомтаврули.
На л. 2 б, 325 б печать Карапета от 1733 г. (в дате ՌՃՁԲ третья буква обращена в противоположную сторону).
На л. 328 б две смытые печати.
Основной фонд.
13.2x10; 328 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, с
внутренней стороны оклеены набойкой.
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Церковный календарь и Гандзаран
I. Л. 2 а —127 б. Список без заглавия, обычное наименование
Տօնացոյց. Нач.: Քաղոց ամսոյ ի մէկ...
Церковный календарь. — Таш ьян, № 201.
II. Л. 129 а—273 а. Гандзаран. — Ср. Таш ьян, № 132.
На л. 1 а запись: Զ Տ օնա ցոյցն Վ արա գա հա յր Ատոմն
կա րգեա ց, զՏօնա պ ա տ ճստ ն Մաքեանց հա յր Ս ողոմոն
կարգեաց, զՆ երբողեա նս Գրիգոր վկա յասէր կարգեաց. Названы известные авторы — Атом, Соломон и Григор Вкайасэр.
Переписана в 1677 г., переписчик Григор Ереванци (л. 1 а —
127 б, последующие листы записаны другой рукой).
Записи: л. 52 б, 127 б.
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В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо еркатагир.
Основной фонд.
13x9.5; 276 л.; текст в один столбец; строк 14, 15; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, с
внутренней стороны оклеены набойкой.
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Шаракноц
В ишатакаране названо: Շարակնոց (л. 431 а), Եղանակաւոր
տառ (л. 432 а) — Таш ьян, № 142.
Лицевые изображения, заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1604 г., Цпат, переписчик и художник Григор.
Записи: л. 161 б, 191 б, 220 б, 300 а, 396 б, 431 а —433 б (ПЗ
1601—1620, № 180).
Колл. И. А. Орбели.
12x8.5; 433 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; болорагир; крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Григор Татеваци. Оскепорик и др.
Л. 1 а —165 б. Оскепорик в четырех книгах, с предшествующим оглавлением. Нач.: Ն մա ն է արքայութիւն երկնից գանձի
ծածկելոյ... (л. 4 а).
Ташьян, № 119.
Л. 170 а —191 б: Вахрам, вардапет . Слово о Св. Троице. —
Ташьян, № 119.5.
Л. 192 а —207 б — Մասն ժղլանաց Վարդանայ Արևելցտյ,
нач.: Հաւաքեսցուք ծաղիկս ի մարգաց Աւետարանին պ սա կել
զքէպ...
Вардан Аревелци. Краткие беседы.
Переписана в XVI—XVII в.
Ванская колл.
13.5x9.5; 207 л.; текст в один столбец; строк 23; пергамен;
нотрагир; переплет деревянный, обтянут кожей с тиснением.
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Шаракноц
В иш атакаране названо: Շարակնոց (л. 249 б).
Лицевые изображения (на полях), заставки, маргиналии,
инициалы.
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Дереписана в 1599 г., в монастыре Х урекай Астуацацнин,
д. Талиш, переписчик Тиравак, заказчик епископ Мекайил.
Записи: л. 44 б, 110 а (Приложение, № 41, а) 131 б—132 а,
204 а, 249 б (Приложение, № 41, б).
Ванская колл.
13x9; 310 л.; текст в один столбец; строк 21; пергамен; болорагир; переплет деревянный, обтянут кожей с тиснением.
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Календарь, его толкования и др.
I. JI. 1 б—95 б. Проповеди и поучения Иоанна Златоуста, Григора Татеваци и др., нач.: ...Ցոհաեեու Ոսկէբերա նի ասացեալ
վա սն խոստովանութեան... Տէր մեր Ցիսուս Քրիստոս ասաց
մեզ...
II. JI. 96 а—121 a. Մեկնութիւն տօմարի, զոր ա րա րեա լ է
Սամուէլ քահանայի' ի խնդրոյ Ստէփանոսի Իմաստա սիրի,
нач.: Հա րց' Զ ի ՛ն չ է տ օմար...
Самуэл. Толкование календаря, составленное по просьбе Стэпаноса Философа. — Рукописи семинарии Нерсисян, № 12. 38.
III. JI. 122 6—139 а. Վասն Հայոց տօմարին, нач.: Կրկնակն
ամսոց այսպէս ա րա ...
Толкование армянского календаря.
IV. JI. 139 6—149 6 . Վասն հռոմայեցոց տօմարին, нач.:
Թ վական այսպէս [արա]...
Толкование ромейского календаря.
V. JI. 150 б—166 6. Վասն հինգհարիւրակին, нач.: Թվական
ա յսպ էս ա րա ...
Толкование календаря по 500.
VI. JI. 167 6—173 a. Վասն հազարի տօմարին, нач.: Թվական
այսպ էս ա րա ...
Толкование календаря по 532.
VII. JI. 173 б—187 a. Վասն Յակոբ Վաճառականի տօմար
ին, нач.: Ես Տնալայեցի մահդեսի Ցակոր վաճառականս[...]
յորժա մ ըսկիզբն արարի տօմարիս, թվական էր Հայոց Ռ ճ ժ
(1110/1661 г.). •.
Йакоб Дж улайеци. Календарь.
VIII. JI. 188 a—232 a. Վասն հեշտ և դիւրին պարզեալ
տօմարս, нач.: Ես Ջուղայեցի մահդեսի Ցակոբ վաճառականս
[...] յորժա մ ըսկիզբն արարի տօմարիս, թվական էր Հայոց
ՌՂԸ (1098/1649 г.)...
Йакоб Д ж улайеци. Календарь.
IX. JI. 232 б—233 a. Վասն լուսնացուց խորանին, нач.:.
Զմա տ խորանիս ծնունդ լուսնին այսպէս. Կ ա լ զմեծ թվական
Հայոց ՌՁԷ (1087/1638 г.)...
Йакоб Дж улайеци (?). Лунный календарь.
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X. JI. 234 a—340 а. Четыре «Плача» (Ուլբս) Йакоба Д ж у лайеци, нач.: Ի մ մեղայն է ծով պաւրել...
XI. JI. 241 a —247 a. Վասն Ցակոբ վաճառականին երրորդ
տօմսղվին], нач.: Թվական այսպ էս արա. Կ ա լ զմեծ թվական
Հայոց ՇԼԲ ՇԼԲ, երկու շրջա ն ի բաց երթ...
Переписана в 1666—1667 гг., пустынь Ш атик (Елегнадаор), переписчик, он же автор нескольких разделов, Йакоб
Джулайеци.
Записи: л. 11 б (от 1667 г.), 27 б, 95 а—б (от 1667 г.), 121 а (от
1666 г.), 127 а, 149 б (от 1666 г.), 175 б, 185 6—187 а, 231 а —
232 а (от 1667 г.), 240 а (от 1667 г.), 245 а—б (от 1667 г., Приложение, № 55), 172 б (от 1767 г., Приложение, N2 105).
В конце подшит пергаменный лист с посторонними записями.
Колл. Г. Аганяна.
13*10; 247 л.; текст в один столбец; строк 15; бумага; нотрагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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ТаЛаран
Содержит духовные стихи, любовную лирику, гимны и пр.
Названы авторы: JÏa 3ap, Аветис, Йакоб Ш амахеци, Мкртич
Шоротеци, Симэон Ереванци.
Нач.: Տաղ ի դէմս սուրբ էջմիածնայ, յա րմա րեա լ Ղազարու
հայրապետէ, էի ն ծնօղ մեր ցա նկսղի...
Лицевые изображения, заставки, маргиналии, инициалы с
золотом.
Переписана в XVIII в.
На л. 1 а запись от 1869 г. о принадлежности рукописи Йовсэпу Мелик-Абовеанцу из д. Коти.
На л. 2 а печать Солбмона.
Колл. Г. Аганяна.
11.5*8.5; 107 л.; текст в один столбец; строк 12; пергамен;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Четвероевангелие
Содержит послание Евсевия Карпиану, каноны согласия, огдавление к каждому Евангелию. На л. 274 б—290 б — молитвы
Анастасия Синайского, Григора Нарекаци и др.
Изображения евангелистов, хораны, заставки, маргиналии,
инициалы, текст в рамках.
Переписана в 1756 г. (?), Эчмиадзин, переписчик Маргар.
Записи: л. 8 а, 270 6—274 а (Приложение, № 129).
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Приобретена в 1915 г. у Гарегина Овсепяна.
9 . 7 x6 . 7 ; 290 л.; текст в два столбца; строк 22 ; пергамен; 60־
лорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Манрусмунк
Нач: Ցիշեսցուք ի գիշերի զանուն fh, Տէր...
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVI в., переписчик и художник Саргис.
Запись: л. 29 б (Приложение, № 122).
В начале обрывок пергаменного защитного листа, письмо
прямоугольный еркатагир.
Колл. Г. Аганяна.
9 .5 Х7; 169 л.; текст в один столбец; строк 15; пергамен; болорагир; крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Молитвы и заклинания
На л. 1 б и 65 а названо: Կ[ի]պրիանոս.
Н ач.: Աղաւթք սրբոյն Ն երսէսի հա յրա պ ետ ին. Հաւատով
իտ ստ ովա նիմ... (л. 1 6).
Содержит молитвы Нерсэса Ш норхали, Григора Нарекаци и
др., заклинания, талисманы.
Переписана в 1618 г., переписчик Вардан. Во многих местах
вписаны имена последующих владельцев: Карапета и Саргиса,
Степаноса.
Записи: л. 73 б —74 а (Приложение N2 44), 1 б, 65 а (записи
Степаноса).
Колл. Г. Аганяна.
10.3x7; 77 л.; текст в один столбец; строк 8 ; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, кож а обтяжки утрачена.
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Хосров Андзеваии. Толкование литургии
Без заглавия, в иш атакаране названо: Մեկնութիւն
պատարագամատուցիս տեառն Խոսրովու (л. 414 б), нач.: Զչափ
ճա նա չել ուսուցանեն մեզ...
Таш ьян, N2 282.
Переписана в 1336 г., переписчик Нерсэс.
Записи: л. 196 б (поздний владелец вардапет Йовханнэс),
203 б, 207 а, 264 а, 392 а, 414 б (Приложение, N2 10) и др.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо прямоугольный еркатагир и еркатагир.
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На л. 1 а и 9 а печать, датированная 1760 г., имя владельца
неразборчиво.
Рукопись обновлялась, многие листы переписаны заново.
Колл. Г. А ганяна.
16.2*11.5; 414 л.; текст в один столбец; строк 14; бумага; 60־
лорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением,
подклеены набойкой.
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Псалтырь и толкования к ней
В иш атакаране названо: քնարիս Դաւթի (л. 252 а).
1. JI. 1 а—15 б. Ցսաաջարանութիւն Դաւթի մարգարէի մեկնո՜
ւթեանն Աթանասի եպ իսկոպ ոսի Աղէքսանդրացտյ ասացեալ,
нач.: Զա մենա յն երգոց սա ղմոսա ցն...
Толкование Афанасия Александрийского.
2. JI. 15 б—20 6. Երա նելտ յն եպ իսկոպ ոսա պետ ին Կիպրոսի
արարեալ Պատճառս երգոցն սա ղմոսի, нач.: Զա մենա յն ինչ
զոր ասաց հայրն մեր Աթանաս...
3. JI. 21 а — 22 6. Բա ն ի Ցովաննէս Գառնեցտյ հոգելի
վարդապետի վա սն Դաւթեան սաղմոսիս, որ ոմանց յերկբա յս
թըւի, нач.: ԶՍա ղմոսս Դաւթի, մանաւանդ թէ երգս...
Предисловие Йовханнэса Гарнеци.
4. JI. 23 а —251 б. Псалмы 1—150, такж е Փոքր էի ես
յեղբարս իմ и др.
На л. 255 а —б наставления чтецу о Псалтыри.
Рукописи Венеции, I, № 52.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1534 г., Сухар (Каджберуник!. переписчик Маргарэ Арчишеци, заказчик католикос Григорис Алтамарци.
Записи: л. 252 а—253 а, 253 6—255 а (Приложение, № 23).
Колл. Г. Аганяна.
16*12; 255 л .; текст в два столбца; строк 19; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянны е, обтянуты кож ей с тиснением.

176
ИВ, А 63

Шаракноц
Таш ьян, № 142.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1637 г., переписчик Йованэс.
Записи: л. 367 а —б (ПЗ 1621 — 1640, № 1034), 3 8 1 а (от
1689 г.), 381 б, 1 а.
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15x10.5; 381 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

177
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Молитвы и заклинания
В иш атакаране названо: Ուրբաթագիրք. Обиходное название:
Կիպրիաեոս, Ուրբաթագիրք.
Нач.: Կարդամք առ քեզ, Հա յր Ցեստն մերոյ... (л. 3 а).
Содержит молитву Киприана, заклинания, выдерж ки из
«Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци и др.
См. Таш ьян, № 191.
М аргиналии, инициалы, на л. 1 б изображение евангелиста.
Переписана в 1704 г., Ван, переписчик Йарутюн.
Записи: л. 147 6—150 б (Приложение, № 88), 151 б.
Ванская колл.
15.5x11; 152 л.; текст в один столбец; строк 14; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты бархатом.

178
ИВ, А 65

Требник
Обиходное название: Մաշտոց ձեռնադրութեան.
Заглавие списка: Յաղագս հրաւիրելոցն ի քահանայութիւն:
Սահմանադրութիւն դաստիարակութեան նորա ծնեա լ մանկանց
որք հրաւիրելոց է յա սզփ ճա ն քահանայութեան, нач.: Արդ ըստ
կարգի վա րժել զմա նկունս... (л. 1 а).
М аргиналии, инициалы.
Переписана в 1607 г., переписчик Йовханэс.
Запись: л. 61 а (ПЗ 1601 — 1620, N2 324).
Колл. Г. Аганяна.
16.5x12.5; 61 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага; боло־
рагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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«Великое зерцало»
Нач.: Յաղագս ագահութեան, գլուխ Ա Հրամայէ տ էր մեր
Յիսուս Քրիստոս ի փրկական սուրբ աւետարանիս, թէ ուր
գանձք ձեր են, անդ և սիրտք ձեր եղիցին... (л. 2 а).
На л 1 а—б — оглавление.
На л. 169 а отрывок из Категорий Аристотеля: Արիստ ոտելի
[Տասն սզտրոգութիւնք], нач.: Գոյացութիւն...
На л. 169 а —б — отрывок: [Վասն մարդակազմութեան],
нач.: Ա րիստ ոտելի Պարսից վարդապետ, Եփ րա տ էս Հայոց
վա րդա պ ետ ...
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Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVII в.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо 60лорагир.
Основной фонд.
15.5x10.5; 171 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
Изд. соч.: Тер-Давтян 1996.
180
ИВ, А 67

Альберт Великий.
Краткое собрание богословской истины
Заглавие списка: [<]ամառօտ հաւաքումն ասւրուածաբաեակաե ճշմարտութեան, нач.: Քանզի գերազանցութիւն աստուածաբանական ճշմարտութեանն է նշոյլ վերին ճառագայթին
լուսատրիչ մտ ա ց...
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVII в.
В конце защитные листы из старопечатного издания.
Основной фонд,
16.5x11; 279 л.; текст в один столбец; строк 30; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
181
ИВ, А 68

Симэон Джулайеци.
Грамматика и логика
I. JI. 1 а — 72 6 . Ի Ս իմէօնի վա րդա պ ետ ի Ջ ոսլա յեցտ յ
արարեալ Քերականութիւն ըստ լեզուի մերում հայկազեան.
Нач.: Քերականութիւն է գիտութիւն տառից և ասութեանց...
Грамматика. — Таш ьян, № 356.
II. JI. 73 а —1 8 1 а . Ս իմէոնի վա րդա պ փ տ ի Ջուղայեցտյ
արարեալ զՏրամաբանութեան հաւաքմունս. Нач.: Ի սկզբա ն
տ րա մա բանութեան...
Логика. — Таш ьян, № 340.
Переписана в XVII в.
На л. 181 б пометка от 1711 г.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо еркатагир.
Колл. Г. Аганяна.
16.5x11; 181 л.; текст в один столбец; строк 22 и 20; бумага;
болорагир (л. 1—36) и нотрагир (л. 37—181); кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
7 Зак. 1484
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Сборник
I. JI. 2 а—75 б. Դաւթի փիլիսոփայի Ներգինսւցայ Վերլուծութիւն
ի Ներածութիւնն Պորփխրի. Нач.: Հանդերձեալք հա նդերձ
ասւրուծով...
Давит Анйалт. Анализ Введения Порфирия. — Философские
труды, с. 419—420.
И. JI. 77 а—104 б. Յանուն Յիսուսի Քրիսւրոսի Վասն շրջագայութեան երկրի և վա սն իտաչավտւթեանն, որ ւիոխարկեցաք
ի չափակցութիւն և ի մըղոն. Нач.: Ի բազմաց զա րմանա լի
թոփ բանս, որպ իսի կերպիւ կամ ճանապարհխ իմա նի և.
գիւրացոփ երկրա յին գնդոյն շրջա պ սորն...
Астрономическое сочинение, посвящено изучению земного
шара, движению небесных светил, их измерению и пр. Упоминается итальянский астроном Альфакрано.
III.
л .115 а —123 б. Ասացուածք փիլիսոփ այից, հաւաքեալ ի
Յակոբայ աստուածաբա ն պատրիարգէ Կոստանդինուպօլսեցտ յ. Нач.: Աստուած է նախորդ իմաստութեամբ. Սօղոն...
«Изречения философов, собранные богословом патриархом
Йакобом Константинопольским». Содержит краткие извлечения из сочинений древнегреческих авторов, принадлежит, по-видимому, Йакобу Налеану, армянскому патриарху в Константинополе (1741—1764).
В начале 2 защ итных листа, болорагир, XV в.
Переписана в XVIII в.
Колл. Г. Аганяна.
16.5*11; 124 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; шлагир; переплет картонный, обтянут кожей.

183
ИВ, А 70

Нерсэс Ламбронаци.
Толкование притчей Соломона
Մեկնութիւն Առակացն Սողոմոնի, արա րեալ տեսան Ն երսէսի
Լամբրօնացայ, ա րհիեպ իսկոպ ոսի Տարսոնի Կիլիկեցւոյ. Нач.:
Բնա[բան]. ճ ա ն ա չե լ զիմաստութիւն...
Переписана в XVII в.
Колл. Г. Аганяна.
17.3*12.5; 39 л.; текст в один столбец; строк 29; бумага;
нотрагир; без переплета.

184
ИВ, А 71

Игнатиос Севлернци.
Толкование на Евангелие от Луки
Մեկնութիւն Ղուկասու աւետարանի, զո ր ա րա րեա լ է
Իգնատիոսի եպիսկոպոսի' ի խնդրոյ տեսան Գրիգորի Հայոց
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կաթողիկոսի. Нач.: Լնուլ զա յս իմա ստ աստուածային fn
ըղձից...
Каталог М атенадарана, I, N2 2517.
Переписана в XV—XVI вв., две руки.
Колл. Г. А ганяна.
14.8x10.7; 307 л.; текст в один столбец; строк 21 и 23; бумага
(л. 109 пергамен); болорагир; кры ш ки древянные, обтянуты
кожей.

185
ИВ, А 72

Послания ап. Павла
Текст посланий без деления на стихи.
Таш ьян, N2 55. 14—26.
Переписана в 1508 г. с образца. 1280 г., д. Кутрашэн (еркир
Вашэлван), переписчик Карапет Хамаш инци.
Записи: л .154 а—155 а (Приложение, N2 21), 1 а, 155 б, 156 а
(от 1722 г., запись тэр Саргиса из Тигранашэна). На л. 155 б таблица с расходящ ейся от центра записью: Կարապետ երիցուն է
գիրքս.
На л. 3 б, 153 б печать тэр Саргиса.
Основной фонд.
13.5x9; 156 л.; текст в один столбец; строк 23; пергамен;
болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
On. рук.: Brosset 1857, с. 663—664.

186
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Сборник
I. JI. 1 а—25 б. Список без заглавия (начальные листы утрачены), в тексте названо: Պարզատօմար (л. 18 б). Нач.: [Ծնունդ
Յովհաննու] յուլիս Ժ Զ ...
Церковный календарь на 1661 — 1720 гг.
Таш ьян, N2 175.
На л. 18 б иш атакаран составителя Аветиса.
II. JI. 26 а —35 б. Խ րատ վա սն կիրակէքի] ա մենա յն
քրիստոնէից: Խօսք տ եսա ն
մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ
սաաքեցաւ ի տսւճարըն Պետրոսի, нач.: Ե ս պապս Հռովմայ
քաղաքի...
Наставление о воскресении от имени папы римского.
III. JI. 36 а—41 а. П окаяние, нач.: Մեղայ սուտ ա սելով...
IV. JI. 41 a—118 а. Слово против диофизитов Геворга Ерзнкаци, нач.: Որք զ ա չս մտ ա ցն ի գլուխ ունին...
V. JI. 118 б—119 б. Отрывок о семи смертных грехах, нач.:
Եւթըն մահու չա փ մեղքն և անիծեա լ դստերքն իւր: Առաջինն
է հպարտութիւն...
На л. 120 а—121 б посторонние записи на арм. и груз. яз.
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Переписана в XVIII в., заказчик Давит.
На л. 25 б печать, надпись неразборчива.
14.7x10.5; 121 л.; текст в один столбец; строк 17; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением,
подклеена набойка.

187
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Фома Кемпийский. О подражании Христу
Գիրք Թօմայի Քեմփացտյ Յաղագս համահեւրետւթեանե
Քրիստոսի, թարգմաեեցեալ ի Յօհաենիսէ յոլովերախ տ վարդապետ է' ի խնդրոյ Ջոսլայեցի խօջայ Սսւհրատի որդտյ պարոն
Քասպարին: Գործեօք к ծախիւք Թօմասու սրբա փ ա յլ եպիսկոպ ոսի Սրբոյ Խաչին: Յամի Տեառն 1696, յՍմստէլրօդրամի:
Содержит копию старопечатного издания с тем же заглавием — перевод сочинения: Thomae a Kempis. De im itatione Christi.
Об изданиях см. Газикян, I, стб. 772—776.
Переписана не ранее 1837 г., в качестве писчего материала
использованы чистые страницы писем и др., среди них письмо
свящ енника А ракела Ю збашеанца, Ш уша, 9 сентября 1837 г.
(л. 142 б и 147 а).
На л. 102 и 107 водяные знаки.
Колл. Г. Аганяна.
14x11; 148 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага;
нотрагир; кры ш ки из бересты.

188
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Сборник
I. JI. 1 б—33 б. Список без заглавия, в др. рукописях:
Պատմութիւն ոտանատր Բարղաամու եւ Յովասափու.
Аракел Балиш еци. История Варлаама и Иоасафа. — Ташьян, № 343. 8 .
II. JI. 34 а — 68 а. Պատմութիւն Պղինձ քաղաքի.
История Медного города. — Таш ьян, № 88 , Ը.
III. JI. 68 6—134 б. Պատմութիւն Փարէզ մանկանն к Վէննայու' դստ երն Գօլաւֆ իշխանին ի Վէնայու քաղաքէն, զոր
թարքմանեալ ֆռանգ լեզուէ ի հայու լեզուն, ի ձեռն տ էր
Յովաննէս Տերզընցուն к իւր որդոյն Խաչայ տուրին ի քաղաքն
Մ ա րչիլա յ.
Повесть о Париже и Вене. — М елик-Оганджанян 1966.
Переписана в 1663 г., переписчик Сафрас.
Запись: л. 68 а.
Рукопись из собрания монастыря в Вараге, в 1916 г. была
выписана из Эчмиадзина.
14.5x10.5; 134 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные; обтянуты кожей с тиснением,
подклеена набойка.
On. рук.: М елик-Оганджанян 1966, с. 80.
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Повесть об Александре Македонском
Список без заглавия (начало утрачено), в др. рукописях:
Պատմութիւն մեծի աշխարհակալին Աղէքսսւդրի Սակեդոնացտյ:
Կեանք վարուց քւոջութեան ե. գործք արիականք, նա և վախճան
նշանօք.
Содержит перевод с греческого «Деяний Александра Македонского» Псевдо-Каллисфена в его промежуточной редакции. —
Симонян 1989, сс. 16—19.
На л. 1 а—3 а оглавление (начало утрачено).
Переписана в XVII—XVIII вв.
В конце пергаменный защитный лист с рамкой без текста.
Колл. И. А. Орбели.
13.5x9.2; 224 л. (включая 222 bis); текст в один столбец; строк
19; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.
On. рук.: Симонян 1989, с. 64.

190
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Прокл Диадох.
Богословские элементы
Պրոկղի Դիադոխոսի պղատոնական իմաստասիրի Շաղկապք
աստուածաբանականք (л. 4 а). Нач.: Ա մենա յն բազմութիւն
հաղորդի միոյն...
Таш ьян, № 372, Философские труды, с. 442.
На л. 1 а —3 а — толкование Симэона Гарнеци (Սիմէոնի
Գառնտյ եպիսկոպոսի արա րեալ Մեկնութիւն ի գրոցն Պրոկղի...
нач.: Թ ա րգմանչա ցն մերոց...), на л. 183 а его иш атакаран.
На л. 183 а —184 б оглавление.
Переписана в XVIII в.
На л. 182 б печать тэр Вардана.
Колл. Г. Аганяна.
16.4x10.8; 187 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Симэон Джулайеци. Грамматика
Ս իմէոնի վա րդա պ ետ ի ա րա րեա լ Քերականութիւն ըստ
լեզուի մերում հա յկազա նց. Нач.: Քերականութիւն է գիտութիւն
տ առից... (л. 1 а).
Таш ьян, № 356.
Переписана в 1701 г.
Запись: л. 109 б (Приложение, № 86).
Ванская колл.
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15*10.5; 109 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.
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Четвероевангелие
Содержит послание Евсевия Карпиану и каноны согласия.
Заставки, маргиналии, инициалы, хораны. На л. 11 а, 93 6,
148 б, 246 б изображения евангелистов (с применением золота).
Переписана в 1667 г., Балэш , переписчики Д авит Балиш еци
(Евангелия от Матфея и от Марка) и Петрос Л улткци (Евангелия от Луки и от Иоанна). Иллюстрирована в 1682 г., Ван,
художник Григор, в его ишатакаране упомянуты лица, принимавшие участие в дальнейшей судьбе книги (л. 325 а—б).
Записи: л. 3 2 1 а —323 6 , 323 б—324 а, 324 6—325 6 (Приложение, № 54, 71).
В начале и конце пергаменные защитные листы, в конце с
текстом, прямоугольный еркатагир.
12*7.8; 109 л.; текст в два столбца, в рамке; строк 23; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные; обтянуты кожей с тиснением, упомянутые в иш атакаране (л. 325 а) серебряные украшения утрачены.
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Шаракноц
Таш ьян, № 142.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVI—XVII вв.
Ванская колл.
12*9; 109 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага;
болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Сборник
I. Л. 2 а—25 а. Յաղագս Քերականութեան. Нач.: Քերականութիւն
է արուեստ, գործիական, բանա կանաբա ր' ասական ե֊ գրական,
եւ մասունք են նորա ' գիր, վանգ, բառ, բա ն...
Г рам м атика.
II. Л. 31 а—131 a. Յաղագս քերականութեան. Нач.: Քերականութիւն գիտութիւն է տստից 11 ասութեանց...
Симэон Д ж улайепи. Грамматика. — Таш ьян, № 356.
III. Л. 131 6—164 а. Ի գրոց Պատճառաց Արիարոտէլի, կամ
որպ էս ոմանց թուի' Պրոկղի.
«Из Книги причин Аристотеля или, как полагают некоторые, — П рокла».— Философские труды, с. 442—443.
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IV.
JI. 167 a—311 6. Համառօտ հաւաքումն տրամաբանութեանս, ա րա րեա լ ի Սիմէօնէ քաջ րաբունապետէ Զուղայեցւոյ
յաղագս տրամաբանութեան. Нач.: Ի սկզբա ն տրամաբ անութեա նս...
Симэон Дж улайеди. Логика. — Таш ьян, № 340.
V.
Л. 313 а—333 а. Без заглавия, в др. рукописях: Առակք
վասն ուրախութեան մարդկան или Հանելուկ.
Нач.: Կայր թագատր մի աղքատիկ,
'1 էր քսւհանայ խ իստ սըպըրտիկ,
Ծնօղք չունէր ո չ մի ոգիք,
Լեռան նստ էր մերկ ե֊ բոբի կ ...
Притчи о радостях человеческих.
VI.
Л. 336 а—341 а. Список без заглавия, в др. рукописях:
Պատճէն Հայոց տօմարի. Нач.: [Կ]րկնակ ամսոյ այսպ էս արա.
Կալ զնաւասարդի ամիսն Լ ե. երթ է ...
Церковный календарь.
Рукопись составлена из двух частей: л. 2—30 и 334—344
переписаны до 16Ց8 г. (запись на л. 342 а), остальная часть
в XV II—XVIII вв., переписчик А ракел (криптограм м а на
л. 311 б).
На л. 131 б, 164 б—165 б, 342 б—343 а — записи на груз. яз.
В конце пергаменный защитный лист, письмо еркатагир.
Колл. Н. А. Муравьева-Карсского.
11.5x8.4; 334 л.; текст в один столбец; строк 19 и 15; бумага;
болорагир (до 1688 г.) и нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Манрусмукк
Нач.: Երգ տեառն Ե երսիսի ա սա ցեա լ գիշերային պաշտամանց: Յիշեսցուք ի գիշերի...
Таш ьян, № 183.
На л .135 а—138 б стихотворение Нерсэса Шнорхали: Սարուած
անեղ, ա նժա մանա կ...
Заставки, маргиналии, инициалы (с использованием золота).
Переписана в XVII—XVIII вв., переписчик Павл ос, по заказу рабунапет а Есайи.
Записи: л. 16 а, 89 а (переписчик), 193 а (последующий владелец Атом Алубенц), 139 б.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо
прямоугольный еркатагир, содержит фрагмент из 4Истории»
JIa 3apa Парпеци (см. М урадян—Юзбашян 1973, Dowsett 1976).
Ванская колл.
12.5x10; 139 л.; текст в один столбец; строк 19; пергамен;
болорагир; крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Молитвы и заклинания
Список без заглавия, в ишатакаране названо: Գիրս պահպանութեան (л. 78 б).
Н ач.: Բա րեխ աւսաթեա մբ ա մենա յն սրբոց: Հա սա րով
խոսւրովաեիմ և երկիր պագանեմ քեզ...
Содержит молитвы Нерсэса Ш норхали, Григора Н арекаци и
многочисленные заклинания, призванные защ итить от всяких
напастей М анкасара (л. 23 б и др.). На многих листах это имя
заменено именем Есайи. На л. 75 а—78 а таблички с заклинаниям и.
Переписана в 1625 г., Бахчисарай, переписчик Йованэс.
Запись: л. 78 б (ПЗ 1621 — 1640, N2 253).
На л. 1 а и 79 б печать.
Основной фонд.
10.5x7.5; 79 л.; текст в один столбец; строк 14; бумага;
болорагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

197
ИВ, А 84

Календарь церковный
I. JI. 1 а—111 а. Список без заглавия (начальные листы утрачены), обычное наименование: Տօնացոյց.
Нач.: [Ասւրուածայայւրնութեան] ճրագալուցի գիշերն առաջի
կա նոնա գլխ ին...
Календарь церковный. — Таш ьян, № 201.
II. JI. I l l 6—126 а. Псалмы (Մեսեդիք).
III. JI. 127 a—183 6 . Պարզատումարս ընտ իր և ըստոյգ
օրինակէ անանց և յաւիտենական է (л. 134 а).
Парзат омар с таблицами. — Таш ьян, N2 201.
Переписана в 1670 г. (соответственно началу календаря,
л. 127 а).
Многочисленные записи современной скорописью.
На л. 48 а и 130 а печать Арама от 1895 (?) г.
Колл. И. А. Орбели.
9. 8 x 6 . 8 ; 183 л.; текст в один столбец; строк 16; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Календарь церковный
Список без заглавия, обычное наименование: Տօնացոյց.
На л .72 а—114 б евангельские чтения (Աւետարանացոյց).
Таш ьян, № 201.
Заставки, инициалы.
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Переписана в XVII—XVIII вв.
15.2*13; 114 л.; текст в один столбец, расположен параллельно короткому срезу; строк 20; пергамен; болорагир; переплет утрачен.
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Сборник
Общее заглавие на обложке, после исправлений читается:
Գիրք մարդակազմութեաե ժողովեալ իմաստուն բժշկաց և
հաւաքեալ ի մի.
I. Л. 1 а—18 a. Գիրք որ կ ո չի Մարդակազմութխն. Յաղագս
կազմութեան մարդոյն և գոյացութեան ամենայն անդամոցն.
Абу-Сайид. Анатомия. — Анасян, Библиология, I, стб. 67—
72.
И. JI. 18 а —27 б. Վ ա սն կազմութեան մարդոյն, մեծին
Գրիգորի Նիա ա ցտ յ համառօտեալ բաղդատութեամբ.
Григорий Нисский. Об анатомии человека. — Таш ьян, № 17.
III. JI. 27 а —28 б. Գո[ւ]ռն որ ցուցանէ զպ ատ ճսաներե և
պատճառն.
Медицинское сочинение в традициях арабской средневековой
медицины (определение С. Варданян).
IV. JI. 28 б—33 б. Յաղագս միութեան ե. միաւորութեան'
նոյնք են եթէ զանազանք, ա րա րեա լ Ոսկանայ վարդապետի.
Нач.: Գիտելի է, զի միութիւն ե֊ միատրութեիւն ուր ուրեք ի
տեղիս իւրեանց դնեն...
Вардапет Оскан. О единстве и объединении.
Переписана в XVIII в.
Колл. Г. Аганяна.
16.2*12; 34 л.; текст в один столбец, расположен параллельно короткому срезу; строк 26; бумага; шлагир; в бумажной
обложке.
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Нэрсес Шнорхали. Сочинения
I.
JI. 1 а —10 а. Список без заглавия (начало утрачено), в др.
рукописях: Բա ն հաւատոյ ոտսւնւաոր տաղիւ չա փ ա տ ր.
Слово о вере. — Таш ьян, № 185. 2.
И. JI. 12 а —18 б. Տեսան Ն երսեսի վա սն երկնից շրջագայութեանն և զարդուց նորա ի չա փ երկոտասանից ա րա րեա լ
ոտից, ի խնդրոյ առն բժշկապետի և աստղագիտի Մխիթարայ.
О небесах и светилах. — Таш ьян, № 194. 3.
III. JI. 19 а—21 б. Ն որա չա փ ա յլա չա փ տաղք ի խնդրոյ
անուն նախագի[ծ].
IV. JI. 21 a —35 6 . Ն որ Ն երսիսի խրատ մանկանց.
Наставления ученикам (применительно к алфавитному порядку букв). — Conybeare, № 106.
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V.
JI. 35 б—45 6. Շարագրութիւն հոմերական վիպասանութեամբ
սա կս հայկազանց սեռի եւ Արշակունեացըն զարմի, ի սկզբա նէ
մ ի նչև ի վաղճան իւրեանց.
♦Гомеровская» поэма. — Таш ьян, JST2 185.
Переписана в XVII в.
Колл. Г. Аганяна.
17x11.5; 87 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага;
нотрагир; переплет утрачен.
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Сборник
I. JI. 4 а —335 б и 349 б—389 б. Список без заглавия (начало
утрачено).
Книга проповедей Григора Татеваци в редакции Йакоба Гримеци.
II. JI. 335 6—337 а. Զուգաւորութիւն մեծ Հայոյ [տումարին]
ընդ Հռոմսւեցւոց ա յսպ էս արա. Կ ա լ զատւրս հայ ամ[ս]ոյն, թէ
չի ց է բաւական, զա նցեա լ ա միսն ի վերայ բեր ...
Сопоставление армянского церковного календаря с римским.
III. JI. 339 а. Վ ասն աստուածաշունչ գրոց թէ որքան են.
Нач.: Հին կտակարանք Ե գիրք...
Перечисление состава Св. Писания.
IV. JI. 339 6—340 а. Հարցմունք և պատասխանիք. Нач.:
ԶիՂւչ է տ ա րին և ա մն...
Отрывок из астрологического сочинения в форме вопросов—
ответов.
V. JI. 340 б—349 б. Խ նդրեալ Թումայի սուրբ րաբունապետի
Մեծուիու և ծ[առ]այաբար և կա տ ա րեա լ Յակոբ Ղրիմեցոյ
մեղաւոր վարդապետի Յաղագս ա[զ]գ[ա]կանութեան. Нач.:
Գիտելի է, զի ազգականութիւնն տ ա րորոշեա լ ա նձա նցն է...
Йакоб Гримеци. Трактат о родстве, по просьбе Товмай Мец־
опеци.
На л. 337 б—339 а иш атакаран Йакоба Гримеци от 1416 г.,
где он сообщает, что, перечитав 350 проповедей из второго тома
Григора Татеваци, он выбрал 173 проповеди и включил их, с
частичным переложением, в данный сборник (ПЗ, 1401 —1450,
№ 737).
На л. 348 б—349 а ишатакаран Йакоба Гримеци от 1416 г.,
относящийся к Трактату о родстве (там же, с. 655, примеч. ***).
Краткие записи Йакоба Гримеци завершают многие проповеди, такж е и на полях (л. 313 б).
По определению JI. С. Хачикяна — автограф Йакоба Гримеци.
14.5x12; 389 л.; текст в один столбец; строк 26; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
Рукопись дефектная, наполовину расшита, поражена грибком.
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Сборник
Содержит духовные стихи, молитвы, часть служебника и др.
Нач.: Դասէն հրէա կա ն / էին պահապան / սուրբ գերեզմանին / որ եդաւ մա րմինն ա ննմա ն...
Переписана в XVII в. (после 1651 г., см. дату на л. 1 а).
Основной фонд.
8 .6 x 5 .5; 56 л.; текст в один столбец; строк 10; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей.
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Чин рукоположения епископа
Ташьян, № 51. I.
На л. 1 а — 6 б и 64 а—83 б поздние записи, содержащие молитвы, предсказания и пр. На л. 6 б лицевое изображение.
Переписана в XVI в. (в 1546 г., судя по формуляру соборного
постановления, л. 11 б).
Колл. Г. Аганяна.
13x9; 83 л.; текст в один столбец; строк 17; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, подклеена набойка.

204
ИВ, А 91

Четвероевангелие
На л. 10 б—11 а послание Евсевия Карпиану, на л. 11 б—15 а
каноны согласия.
Переписана в 1679 г., Ван (?), художник Сахак Ванеци, для
Муратхана Тарлуленца (Тарлулонца).
Записи: л .17 б, 368 6—369 б (Приложение, № 68), 117 б, 178
а, 179 а, 284 а.
Ванская колл.
11.3x8.7; 371 л.; текст в два столбца; строк 19; бумага; болорагир; переплет утрачен.
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Проповеди
I.
JI. 1 а—216 а. 16 проповедей Григора Татеваци, нач.: Նորին
քարոզ վա սն է իտրհրդոց մկրտութեան ի բա նն' Եթէ n f ո չ
ծնցի կամ ծնեալն ի մարմնոյ կամ ա յլ ի ն չ...
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II.
JI. 216 a—285 б. Начала проповедей (в том числе Ефрема
Сирина, Якова Серугского), нач.: Որդի Աստուծոյ, որ ետուր
սրբոց ստաքելոց զբա ն քարոզութեանն...
Переписана в XVII—XVIII в.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо
прямолинейный еркатагир.
Основной фонд.
14.7x10.5; 286 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

206
ИВ, А 93

Шаракноц
В иш атакаране названо: եղա նակա ւոր տ ա ռս որ կոչի
Շարակնոց (л. 369 б).
Таш ьян, № 142.
На л. 370 б—377 б — деление по гласам —Քաղուածք շարակնոցաց կարգաւ.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1660 г., д. Авэнданц, переписчик Аветис.
Запись: л. 366 6—370 а (Приложение, № 47).
12.7x9.5; 377 л; текст в один столбец; строк 21; бумага;
болорагир, кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

207
ИВ, А 94

Сборник
Содержит богословские сочинения, проповеди и др., среди них:
часть «Богословской книги» в 11 главах (Աստուածաբանական
մա տ ենիս..., л. 1 а —43 б), проповедь, приписанная Григорию
Просветителю (Քարոզ Լուսաւորչին ի բա նն որ ա սէ Տէր մեր
Ցիսուս Քրիստոս, թէ ես եմ հովիւն քաջ..., л. 47 а —74 а),
катехизис, нач.: Վ ասն ապաշխարութեան: Հա րց. Զ ի ՛ն չ է
նախ ասած' ապաշխարհեցէք, զի մերձեա լ է արքայութիւն
երկնից... (л. 79 а —187 б).
Переписана в XVIII в., на л. 316 б отрывок записи Ованэса от
1799 г.
16x12; 316 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага; нотрагир, переплет утрачен.

208
ИВ, А 95

Шаракноц
Таш ьян, № 142.
Больш ая часть рукописи утрачена.
М аргиналии, инициалы.
Переписана в XVI в.
108

Ванская колл.
1 2 x 9 . 2 ; 125 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага;
болорагир, переплет утрачен.

209
ИВ, А 96

Сборник
I. JI. 1 а —7 б. Григор Магистр. Письмовник (заключительная часть).
1. JI. 1 а—2 6 . Բա ն իմաստասիրական, զոր ա սա ցեա լ է
մեծի փ իփ սոփ ա յին Գրիգորի Մ ա գիստ ռոսի Պահլատւնոյ.
Нач.: Գամագտակսւն գեղանամ շոհա ցեա լ...
2. JI. 2 6 —5 a. Ն որին յա ղագս խ ա չա նշա ն գաւազանին զոր
ընծայեաց տեսան Պետրոսի Հայոց կաթողիկոսի, ա սա ցեա լ
զխորհուրդ խ ա չին. Нач.: Ընծայեմ քեզ տ ա րեկա ն...
3. JI. 5 а —6 . Ն որին առ վեստ ն Վահրա մ որդին իւր.
Нач.: Վարժողական ներտրամադրութիւն մակամտածական
բաղդատութեամբ...
4. JI. 5 6— 6 a. Ն որին առ հեղգս ոմանս յա շակերտ ացն, որք
ուսանէին զիմաստասիրութիւն. Нач.: Մրգուզ փանաք ծրդեսղ...
5. JI. 6 а—7 а. Без заголовка, нач.: Գանգիւն բախիւն հասեալ...
6 . JI. 7 a —6 . Ն որին ստ ոմն. Нач.: Լուաք թէ եկն պապն
Պաղակ...
Григор Магистр. Послания, с. 238—240, 31—34, 235—236,
237, 236—237, 234—235 (Ձէ, Թ, ՁԴ, ՁԶ, ՁԵ, ՁԳ).
II.
JI. 8 а —18 а. Без общего заглавия, нач: Գրիգորի աստուածաբանի առ Մ եբիոս եպ իսկոպ ոս. Ո չ բարաք խ որհեցա ր
զսաղմոսականն զմիակրաւնս ի տուն Աստուծոյ մուծանել... 36
посланий Григория Назианзина, адресованных Евсевию Кесарийскому, Зосиму, Марину, Максимину и др.
Переписана в 1244 г., Сис, переписчик Григорис. Подновлена
в 1571 г.
Записи: л .7 б, 18 а, 19 а (Приложение, № 2, 30), 18 б (без даты,
8 строк посередине стерты).
Сохранились лишь последние листы некогда объемистой рукопией, такж е и последние строки памятной записи, которая
ранее был опубликована полностью — ПЗ XIII, N2 184.
Колл. Г. Аганяна.
17*12.7; 19 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага; болорагир; переплет утрачен.

210
ИВ, А 97

Кондак патриарший
Кондак константинопольского армянского патриарха Йакоба от 1 июня 1850 г., адресованный в г. Пантрмайц (?) по поводу
основания там приходской школы.
109

Ванская колл.
78.5x36; 1 л.; текст в один столбец; строк 48; бумага; нотрагир.
211
ИВ, А 98

Псалтырь
Таш ьян, N2 153.
Начало и конец утрачены.
Переписана в XVI—XVII вв.
12x8; 111 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага; болорагир; переплет утрачен.
Рукопись поражена грибком, весьма повреждена.
212
ИВ, А 99

Путал Огли Хазихан. О душе
Տաղ վա սն հոգոյ ա սա ցեա լ է. Нач.: Հոգին մարմնու աղբեր
շուտ կու գան / Աշխարհ զհետ իրաց դա տ ել եմք շա տ մա լ...
Определение О. Еганяна по рукописи М атенадаран, № 3445.
Основной фонд.
16.7x11.7; 3 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага; шлагир; без переплета.

213
ИВ, А 100

«Вопрошения Св. Богоматери
и ответы ангела Михаила»
Հարցմունք սուրբ Աստուածածնին և պատասխանիք Միքսւէլ
հրեշտ ա կին. Нач.: Խորհեցւա ամենասրբուհի Աստուածածինն
Մարիամ երթա լ ի լեսա ն Ձիթենեաց...
Сказание о встрече Марии с архангелом М ихаилом.
Переписана в XVIII в. для Карапета и его ближних.
Запись: л. 15 6 .
Колл. Г. А ганяна.
16x11.5; 16 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага; нотрагир; без переплета.

214
ИВ, А 101

Кондак католикоса Симэона Ереванци
Адресован Ивану Варфоломеевичу Якоби, астраханскому
губернатору, 19 марта 1777 г., Эчмиадзин.
На конверте подробная аннотация М. Броссе.
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Основной фонд.
45x30; 1 л.

215
ИВ, А 102

Часослов
Обиходное наименование ժամագիրք.
Таш ьян, № 193.
Лицевые изображения, заставки, маргиналии, инициалы с
применением золота.
Переписана в XVI—XVII вв.
Начальные листы утрачены, л. 1—16 вшиты вторично, с нарушением действительного порядка.
Ванская колл.
9.5x7; 231 л.; текст в один столбец; строк 20; пергамен; болорагир; переплет утрачен.

216
ИВ, А 103

Заклинания
В приписке названо Կիպրիանոս, обиходное название Համայիլ.
Ср. Таш ьян, № 443.
Переписана 19 июля 1824 г., переписчик тэр Мартирос.
Колл. К. Костанянца.
123x8.3 (свиток); бумага; шлагир.

217
ИВ, А 104

Заклинания
В приписке названо Հէմա յիլ.
Ср. Таш ьян, N2 443.
Переписана 1 июня 1804 г., Ван, переписчик Йарутюн.
530x8 (свиток); бумага; нотрагир.

218
ИВ А 105

Заклинания
Обиходное название Համայիլ.
Ср. Таш ьян, № 443.
Лицевые изображения.
Переписана в XVIII в.
225x7 (свиток); бумага; нотрагир.
111

219
ИВ А 106

Заклинания
Обиходное название Համայիլ.
Ср. Таш ьян, № 443.
Лицевые изображения.
Переписана в XVIII в.
Многочисленные криптограммы.
285x11 (свиток); бумага; шлагир.

220
ИВ, А 107

Заклинания
В приписке названо Համաիլ.
Ср. Ташьян, JSI9 443.
Инициалы, многочисленные лицевые изображения.
Переписана в XVIII в. для Мелкона, имя которого смыто и
вписано Атом.
В конце на обороте поздняя приписка Х лазата, сына уст ай
Атома, писана тэр Лазаром.
500x8,5 (свиток); бумага; нотрагир.
221
ИВ, А 108

Абрахам Анкюраци.
Плач на взятие Константинополя
Տաղ վասն առման Ըարսւմպօլոյ' ասացեալ ողորմ և գեղեցիկ.
Анасян, Библиология, I, стб. 81—86.
На л. 1 а пометка М. Броссе, содержит разночтения и ишатакаран, извлеченный из рукописи Парижской Национальной
библиотеки № 80 (Macler, № 140).
Переписана в XIX в.
11x7.5; 14 л.; текст в один столбец; строк 16; бумага; нотрагир; без переплета.

222
ИВ, А 109

Шаракноц (фрагменты)
Переписана в XVI в.
Обнаружена в рук. ИВ, А 36 (№ 149).
Колл. Н. А. Муравьева-Карсского.
3 л. (один сохранился наполовину); текст в один столбец;
строк 2 1 ; бумага; болорагир.
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ИВ, А 110

Йовханнэс Плуз
Ода Григорию Просветителю (фрагмент).
Անձինք սուրբ Լուսաւորչին, нач.: Այսւար ղոաւրճացեալ ցնծայ
եկեղեցի...
Сочинение определено согласно: Анасян, Библиология, I,
стб. 918.
Переписана в XVII в.
Обнаружена в рукописи ИВ, А 36 (N2 149).
12.5x9; 2 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; нотрагир;
без переплета.

224
ИВ, А 111

Псалтырь
В иш атакаране названо: հոգեփ գիրքս որ կոչի սաղմոսարան
Заставки, маргиналии, инициалы.
Записи: л.1 б—2 а, 3 а, 3 б (дарственная запись Лукаса Алачалеана Адаму Тэр-Григореанцу от 30 августа 1875 г.), 266 а, 288 а—
289 б (Приложение, N2 87), 290 б.
Переписана в 1701 г., переписчик Авет, Нор Щжула.
На л. 4 а печать с датой 1733 г., на л. 289 другая печать.
Библ. Н. Я. Марра.
10.3x7.3; 290 л.; пергамен; болорагир; кры ш ки деревянные,
обтянуты кожей с тиснением, подклеена набойка.
На переплете надпись Ի
ՎԱՅԵԼՈՒՄՆ
Պ[Ա]Ր[Ո]Ն
ԱՂԱՄԱԼԻՆ Ի Թ ՎԻՆ Ռ ՃԾԶ (1156/1707 г.).

225
ив, а 112

Описание святых мест Палестины
Заглавие: / / / ամենայն ւրնօրինակքն Տեստն մերոյ Ցիսուսի
Քրիստոսի ի սուրբ աստուածաբնակ մայրաքնսղաքն Երուսաղէմ
ի միջոյ ե. արտաքոյ, որ կա ն հաւաքեալ ա ստ ի թողութիւն
մեղաց հաւատով երկրպա գողաց հաւատ ա ցելոցն. Ցիսուս
Քրիստոս և Տէր մեր...
Нач.: Ն ա խ և առաջին զքաղաքն Ն ա զա րէթ... (л. 2 а).
На л.1 а—б таблица примет.
Библ. Н. Я. Марра.
15.5x10; 12 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага; шлагир; без переплета.
8 Зак. 1484

ИЗ

226
ИВ, А 113

Талисманы, приметы и пр.
Тетрадь для личного пользования, содержит разнородные записи на нескольких языках, криптограммы, таблицы, рисунки.
XIX в.
Библ. Н. Я. Марра.
15.5x8; 55л.; бумага; скоропись; обложка утрачена.

227
ИВ, А 114—А 116

Знахарские правила, заклинания,
криптограммы и др.
Нач.: Կապածին իբր կամիս արձակել, առ քար գերեզմանի ...
Три тетради для личного пользования, XVIII—XIX вв., записаны одной рукой.
Библ. Н. Я. Марра.
17.5x10.5; 16.5x10.5; 18x11; 8, 6, 6, 11 л.; бумага; скоропись; № А 114 вшит в сложенный вдвое лист.

228
ИВ, А 117—А 118

Духовные песнопения и
стихотворения Налаша Йовнатана
JI. 1 а —10 6. Духовные
песнопения,
нач.:
Մ եղեթի
մա րտիրոսա ց. Այսօր նորա հրաշ տօնիւն ցնծամք...
JI. 14 а —37 б. Стихотворения Налащ а Йовнатана, нач.: Տաղ
ի վերայ Զ ա տ կին Հայոց ի Ն ա ղա շ Ցովնաթանէ ասացեալ.
Ցորժամ գայ պայծառ Զա տ իկն Հա յոց...
Первоначально содержала не менее 21 стихотворения.
Иллюстрации в «иранизирующей» манере, в рамках.
Закончена перепиской 14 сентября 1737 г., Астапат, переписчик Абрахам.
Записи переписчика: л. 4 а (10 января 1736 г.), 29 а (17 августа
1736 г.), 30 а (3 сентября 1736 г.), 31 а (29 мая 1737 г.), 33 а, 35 б
(23 июля 1737 г.), 40 б (3 сентября 1737 г., см. Приложение, № 97).
Рукопись поступила расчлененной, с перепутанными листами, значится под двумя шифрами, в настоящее время собрана
составителем каталога, с новой пагинацией и составляет, по существу, одну единицу хранения
На верхней крыш ке с внутренней стороны печать католикоса
Абрахама: Շնորհօքն Աստուծոյ Աբրահամ կաթուղիկոս ամենայն
Հա յոց. ՌՃՁԹ (1189/1740 г.).
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Библ. Н. Я. Марра.
16x10.5; 40 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; болорагир; переплет бумажный, обтянут кожей.

229
ИВ, А 119

Шаракноц
Начало и конец утрачены, нач.: ...ո ր ի փրկութիւն
հասարակաց տուեալ նշան բնութեան ազգի մարդկսւն... далее: Այլ հարց Աւետեաց Աստուածածնին: Ուրախ լեր Մարիամ,
սուրբ Ա ստ ուա ծա ծին...^. 261).
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVI—XVII вв.
Библ. Н. Я. Марра.
13,0*9,5; 261 л.; строк 20; текст в один столбец; пергамен;
болорагир; переплет утрачен.

230
ИВ, А 120

Заметки
Краткие заметки об отдельных библейских сюжетах (л. 1 а —
5 б), толкования редких слов (л. 7 а—10 а) и др., для личного
пользования.
XVIII в.
Библ. Н. Я. Марра.
15.5*10.5; 12 л., строк 19, с л. 5 а произвольно; бумага; нотрагир; переплет картонный.

231
ИВ, А 121

Сочинения Йакоба, сына Йовнатана
Содержит небольшие сочинения в прозе и в стихах, часто
сатирического характера.
Начало и конец утрачены, на л. 1 а: Հարբած և քստի վրացոյ
հափաթ, Մէ հետ գնացինք զա րա խ աչի տակն, դա րիվէր մտ իկ
տվինք...
На л. 5 а запись (автора) от 20 января 1728 г.: Գծագրեցաւ
ձեռամբ Ցովնաթանի որդի ապիկար ե_ աննպաստ Յակոբ ին.
ի<սկ> վայելումն Նախիջև֊անցի պարոն Աղամսւլի որդի ուշիմ
և հանճարազգօն պարոն Խ ա րիսիմին...
Библ. H. Я. Марра.
16*11; 27 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага; нотрагир; переплет утрачен.
115
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Сборник поэтических произведений
I. JL 1 а—17 а. Повесть о Варлааме и Иоасафе. Начало утрачено, нач.: ...ի չա ր գազան դարձաւ, կոչեսւց ցմեծամեծսն...
На л.17 а заклю чительная запись автора армянской версии
♦Повести» А ракела Балиш еци.
II. JI. 18 а—184 б и 186 а—249 б. Произведения Хачатура
Кечареци, вардапета Григора, Григориса Ахтамарци, Нерсэса
Ш норхали, Налаш а Пореци, Карапета Балиш еци, Аракела Балишеци и др., нач.: Դասքն հրէական եղին պահապան / սուրբ
գերեզմանին, որ եդաւ մա րմինն ա ննմա ն...
III. JI. 250 a —252 а и 185 a—б. Описание Св. Мест, нач.: к
կեցսւք անդ զատւրս ԺԸ к մի նչև բա ցին որ արժանի եղաք
տ եսա նելոյ' к մեղաց թողութիւն խնղրեցաք к դասասաց
վարդապետք խիստ մեծ հարկօք պատուեցին զմեղ к մեծարեցի ն..., кон.: к ա յլ խիստ շա տ փառատրութիւն կայ ի սուրբ
Ցակոբ, բայց չկա րա ցի գրով ա րկա նել к առի զա հ... ի ...
(Л. 185 б).
JI. 1 рукописи в нынешнем состоянии соответствует левой
половине полного листа III тетради, далее тетради нумеруются
до IX (л. 80), затем начинается новый счет от I до XVII тетради,
с утратой листов в начале и в конце.
Начата перепиской в 1599 г., переписчик М икайэл (Повесть
о Варлааме и Иоасафе, некоторые листы записаны другой
рукой).
Запись переписчика: л. 17 а—б (Приложение N2 39).
Библ. Н. Я. Марра.
15.5x10.5; 252 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага;
нотрагир; переплет утрачен.
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Шаракноц
Таш ьян, N2 142.
Переписана в XVI—XVII вв.
JI. 1—248 — пергамен, текст в цветной рамке, изысканным
письмом, л. 249—368 — бумага, в скромном оформлении.
Обновлена Закарией в 1781 г. (л. 368 б).
Библ. Н. Я. Марра.
13x9.5; 368 л.; текст в один столбец; строк 22; мелкий болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Сборник духовной поэзии
Содержит сочинения вардапета А ракела, Йовасапа Себастаци, Григориса А хтамарци, Григора Нарекаци др.
116

JI. 81 a—92 a. Տէր Ն երսէս վարդապետի ա սա ցեա լ է տաղս
այս վա սն ա նձին իւրոյ ե. յիշա տ ա կ հոգոյն որ ի Դ րիմ մեռեա լ
թսպեցաւ ի Ս[ուր]բ Ա[ստուածածի]ն յեկեղեցին թվ[ին] ՌԿԷ
(1067/1618 г.), нач.: Ա նսկիզբն անճառ Աստուած...
JI. 109 а —1616. Պատմութիւն Ֆարման մա նկա նն խ իստ
ազնիւ к գեղեցիկ. Нач.: Եղև մեծ թագատր մի Ասորեստանայ...
На л. 161 б текст обрывается.
Изд. соч.: Назарян 1957.
Переписана в XVIII в.
Библ. Н. Я. Марра.
13.7x9; 161 л.; текст в один столбец; строк 16, 18; бумага;
нотрагир (разными руками); переплет картонный, поздний.
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Псалтырь
М аргиналии, инициалы, с применением золота.
Переписана в XV—XVI вв.
На последних листах текст полностью или частично смыт.
Библ. Н. Я. Марра.
9x6; 210 л.; текст в один столбец; строк 19; пергамен; мелкий болорагир; кры ш ки деревянные.
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Тетрадь с упражнениями в тайнописи, со многими таблицами, для личного пользования.
XVIII в.
Библ. Н. Я. Марра.
13x10.5; 12 л.; бумага; шлагир; в бумажной обложке.
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Молитвы, заклинания, предсказания,
таблицы тайнописи.
XVIII в.
Библ. Н. Я. Марра.
16x11; 38 л.; текст в один столбец; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей.
Рукопись сильно обгорела сверху и по краям.
238
ИВ, А 128

Молитвы и духовная поэзия
Начало и конец утрачены, нач.: Աղօթք Եվւրեմի Ա սորի...
թկն ասացեալ. Տէր, Տէր, զտառապանս իմ...
117

Записи: л. 87 а (обрезана при обновлении), 96 б.
Переписана в 1637 г. (л. 96 б).
Библ. Н. Я. Марра.
11.5*8.5; 118 л.; текст в один столбец; строк 16; бумага;
болорагир; переплет утрачен.
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Ветхий Завет
В ишатакаране названо: աստուածաշունչ գրոցս որ է Հին
կտակարան (л. 479).
Содержит: Бытие (л. 3 а —43 а), Исход (л. 43 а—79 а), Левит
(л. 79 а—104 б), Числа (л. 104 6—137 а), Второзаконие (л. 137 б—
165 б), Кн. Иисуса Навина (л. 165 6—186 а), Кн. Судей (л. 186 а—
205 б), Кн. Руфи (л. 206 а—208 б), I—IV Кн. Царств (л. 208 б—
305 б), I—II Кн. Паралипоменон (л. 305 6—353 б), I —II Кн. Ездры
(л. 354 а—374 б), Кн. Неемии (л. 375 6—385 а), Кн. Эсфири
(л. 385 а—394 а), Кн. Юдифи (л. 394 а—406 а), Кн. Товита
(л. 406 а—413 б), I—III Кн. Маккавеев (л. 413 6—474 а).
Содержит такж е предисловия, оглавления отдельных книг,
в некоторых случаях стихотворные эпилоги.
Редкие лицевые изображения (неоконченные), заставки, инициалы.
Переписана в XVI—XVII вв., переписчик Костандин, заказчик епископ Костандин, впоследствии принадлежала вардапет у Йоханэсу, вардапет Мартирос пожертвовал рукопись монастырю Иоанна Предтечи в Муше. Переплетена Степаносом
Еркатенцом.
Записи: л .5 а, 477 б (воспроизводится иш атакаран от 1326 г.:
П риложение, № 8), 478 б—479 б (иш атакаран от 1358 г.:
Приложение, № 14), 235 б, 306 б (записи владельца данной
рукописи, Костандина, и ее переписчика Костандина: Приложение, № 124), 478 а (запись переплетчика Степаноса Еркатен־
ца), 478 а (запись последующего владельца Йоханнэса, Прилож ение, № 125), 278 6 (запись владельца К остандина),
л. 210 б—211 а, 393 б—394 а — записи о пожертвовании рукописи монастырю, 477 а.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо
прямолинейный еркатагир.
Колл. К. А. Абрамова.
25.3*17.3; 478 л. (л. 3—480 существующей пагинации);
текст в два столбца; строк 39; пергамен; болорагир; кры ш ки
деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Новый Завет
Содержит послания ап. Павла, Д еяния апостолов, Откровение Иоанна.
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Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVII—XVIII вв., переписчик Вардан Л ехци,
заказчик тэр Астуацатур.
Записи: л. 21 б, 63 а, 96 а, 185 б, 193 а.
Колл. К. А. Абрамова.
20x15; 23 л.; текст в два столбца; строк 23; бумага; нотрагир;
крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Лукас Лореци. Книга проповедей
Список без заглавия, в иш атакаране названо: Քարոզգիրգ
(л. 429 б).
Содержит 30 проповедей на изречения из Св. Писания. Начальная проповедь: Քարոզ ի րա ե Աւետարանին, որ ասէ.
Եղերուք խորագէտք իբրև. զօձս... нач.: Ն ա խ գիտ ելի է, զի
որպէս մա րդ հոգի է 11 մա րմին... (л. 2 а—б, 4 а —11 б, 12 а —
13 а). — Арутюнян 1971.
На л. 1 а —б, 3 а —б оглавление.
Переписана в 1643 г., Львов (?), при церкви св. Н иколая,
переписчик М икайэл Сисци.
Запись: л. 429 б. (Приложение, № 46).
Колл. К . А. Абрамова.
18x15; 430 л. (в начале листы смешаны); текст в один столбец; строк 23; бумага; нотрагир; крыш ки деревянные, обтянуты
кожей с тиснением.
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Сборник
I. Л. 4 а —43 б. Գիրք ընդհանրական ա սա ցեա լ սրբոյն
Ն ե ր ս ի ս ի ...
Нерсэс Ш норхали. Соборные послания. — Таш ьян, № 122.
На л. 1 а—б предисловие (переписчика?) с перечислением
прочих сочинений автора. На л. 2 а —3 б предисловие католикоса Йакоба М ецкарци, нач.: Ցակոբոս Աստուծոյ к տեառն
Ցիսուսի Քրիսւրոսի ծառայ...
На полях ссылки на Св. Писание.
II. Л. 49 а—80 б. Վիճաբանութիւն ի վերայ բանին, թէ
Քրիստոս կարէ ա սիլ անօթ աստուածային, գրգռեալ ի բա նէ
Պարտէզ գրկա նն տպելոյ ի Վ էնէտ իկ... յումեմնէ տրուպ
բանասիրէ, որոյ անունն ի վերջոյ տ ետ րա կիս հոմերաբսւնեալ
փնի խորհրդաւոր ոտանաարօք, գրեա լ ի Կոստանդինուպօլսի
ի մայրաքաղաքն մեծ, յա մի Տեառն 1757, դեկտ եմբերի 25, ի
փառս Աստուծոյ к ի պատիւ սրբուհւոյ Աստուածածնին:
Словопрение о том, может ли Христос быть назван божественным сосудом.
На л. 80 б запись:
119

Բա նդա կա ոա չ' դիպակեցի,
Անուշաեունե' սա փ րեցի
Սապաղողն' յաղթ մսորեեցի,
Համախոհխքն' շիկնեցխ
(согласно заглавию второго сочинения, в этих заключительных
строках скрыто имя автора).
Переписана в 1747 г., Константинополь, переписчик — автор
второго сочинения.
Колл. К. А. Абрамова.
21.5*16; 83 л.; текст в один столбец; строк 28; бумага; шлагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Йовакем.
Персидско-турецко-армяно-арабский словарь
Բառք ընտիրք և գեղեցիկք հաւաքեցեալք ի Պարսից և
յԱսորտց շարագրմամբ ի կարգ այբուբենից, աշխատասիրութեամբ յա րև ելցի Կէօվճենց պարօն Սէյրեմղողիեան պարօն
Թօմայի որդոտյ, որ ի հետագա ոտ անա տր ըսկսբնա տ ա ռսն
ըստուգսւբանի' Ցանգ Որոյ Վըկա Անուան Կայանայ Երկրաւ
Մէնթէղա (заглавие в конце, л. 30 а).
Нач.: Աղ' հըրս և դամա, ագահութիւն:
Ա զէր' օտ к ապէշ, հուր к կրակ, նա ր...
Кон.: Ֆխրավսւն' պօյ, առա տ Ֆիւրիւխթէն' սաթմագ, վաճառել:
Все слова даны в армянской графике, написание слева направо. Персидский словник, который составляет основу словаря,
расположен в порядке армянского алфавита.
Автор словаря Йовакем, сын Тбма М эйремлулеана.
XVIII в., автограф.
Колл. К. А. Абрамова.
21.5*17; 32 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
244
ИВ, В 6

Петрос Аламалеан Пертумеан. Сочинения
I. JI. 2 а —95 а. [Գիրք] որ կ ո չի Աստուածաբանութիւն,
ա րա րեա լ Պետրոս վարդապետի Նախիջևանդ տյ Աղամալեան,
Փերթումեան և ս մակաձայնելոյ, ի փառս Աստուծոյ և ի
յօգուտ մանկանդ եկեղեցայ (л. 1 а). Нач.: Յսաաջաբանութի՜
ւն. Արարածապատում և պարագլուխն մա րգա րէից... (л. 2 а).
«Книга, которая называется Богословие».
II. JI. 95 6—139 б. Եզր և կացութիւն և համառօտ ցուցմունք
նոցին, առաջին հաւրորի Աստուածաբանութեան Բիլվա րդի.
120

Суждение о первом томе «Билварда».
Каталог М атенадарана, N2 139.
Переписана в XVIII—XIX вв.
Колл. К. А. Абрамова.
23.5x17; 140 л.; текст в один столбец; строк 25; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Требник и Гандзаран
I. JI. 1 а —127 а. Без заглавия (начальные тетради утрачены),
обиходное наименование: Մ ա շտ ոց. ^ 4 .:[Ջ ո 1 ր ա տ հ ն էք ...]
փաղչել ի բարկութենէն...
Требник. Ср. Таш ьян, № 68, 108 и др.
IL JI. 127 а—197 а. Без заглавия, обиходное наименование:
Գանձարան. Начальный гимн: Գանձ ճրագալուցի յայտնութեան,
нач.: Տարփումն յղձական, տ ոչոր ա նձնա կա ն...
Г андзаран. Таш ьян, N2 132.
М аргиналии, инциалы.
Переписана в 1499 г., монастырь Норакнунк Астуацацни
(л. 103 6—104 а), переписчик Хачатур (л. 5 б—6 а).
Многочисленные приписки на нижних полях (ПЗ 1481 —
1500, № 388).
Колл. К. А. Абрамова.
17.7x11.5; 197 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага;
болорагир, кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Нерсэс Ламбронаци.
Размышления о церковном чине
Գիրք որ կոչի Խորհրդածութիւն, ա րա րեա լ սրբոյն Ն երսէսի
Լամբրոնացայ ' արքեպիսկոպոսին Ցարսոնի Կխիկեցւոց.
Ташьян, № 24.
Начата перепиской 12 мая, окончена 26 июня 1830 г., Ван,
переписчик Хачатур.
Записи: л. 2 а, 64 а.
23x17; 69 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага; шлагир;
переплет картонный, обтянут кожей.
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ИВ, В 9

Книга канонов
Список без заглавия, в иш атакаране названо: սուրբ գրոցս
որ կոչի Կանոնք (л. 292 а), обычное наименование: Կանոնագիրք.
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Содержит редакцию В! (по номенклатуре С. Тиграняна).
Н ачальный раздел: Սահմանք ե. կանոնք զո ր եդին
աշակերտքն Քրիստոսի եկեղեցոյ պտոյ յետ վերանալոյ Տեսան
(л. 17 а).
Заклю чительный раздел: Յաղագս պ սակի ամուսնացելոց
Յակոր վա րդպետի Դրիմեցւոյ ա րա րեա լ (л. 279 6).
Тигранян, Книга канонов, с. 104—119, А копян, А рмянская
книга канонов, I, с. 18—67.
Переписана в 1645 г., Каменец-Подольский, переписчик
Х ачатур.
Записи: л. 291 б—292 б (ПЗ 1641—1660, JM2 309), 1 а (на тур.
яз. арм. графикой), 20 а (запись К. Костанянца о восполнении
им рукописи).
Колл. К. Костанянца.
20.1x14.3; 294 л.; текст в два столбца; строк 25; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Четвероевангелие
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1676 г., заказчик Мартирос (запись на л. 66 а—б,
Приложение, № 64).
Колл. К. Костанянца.
18x13.5; 169 л.; текст в два столбца; строк 19; бумага; болорагир, переплет утрачен.
Рукопись поражена грибком и сильно повреждена.
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Сборник
Без заглавия, в ишатакаране названо: Քարոզի գիրքս (л. 258 а).
I.
JI. 1 а —21 а. Վարդան վարդապետի Պատմութիւն վասն
դժոխոցն, թէ կայ к ստ ոյգ է к չ է լոկ սպառնալիք. Нач.: Եւ
արդ, եկայք այսաւր դասք ա մենա յն մեղաւորաց
к
չա րա գործ ա ց...
Вардан. Слово об аде, о том, что он действительно существует и не является просто угрозой.
И. JI. 21 6—23 б. Մեսրովպա վարդապետի ա սա ցեա լ Վասն
զըղջման եւ արտասուաց. Нач.: Ով որ անեղդ ես к անստեղծ...
Месровп. Слово о покаянии и о слезах. Рукописи Алеппо, т. II,
с. 61 и 132.
III.
JI. 23 6—40 а. Ն որին Վարդան վարդապետի ասացեալ
Բ ա նս խրատականս. Нач.: Եւ խաւսեցաւ Տէր ընդ Դաւթի к
ա սէ...
Вардан. Слово поучения.
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IV. JI. 40 б—48 a. Ն որին Վարդան վարդապետի ա սա ցեա լ
Վասն ողորմութեան յուղիդ սրտ է. Нач.: Եւ դասք առաքէղոցն к
մա րգարէից...
Вардан. Слово о милосердии.
V. JI. 48 а —65 a. Ն որին Վարդան վարդապետի Հրա մա յեա լ
եւ յիշել զաւր մահուան к զա հեղ դատաստանն. Нач.: Եւ արդ,
պարտ է յի շե լ զաւր մահուան к զդա տ ա ստ ա նին...
Вардан. Слово о необходимости помнить о смертном дне и о
Страшном суде.
VI. JI. 65 а —68 а. Վ ասն քառասնորդաց к դրան փակելոյ
(заглавие в тексте отсутствует, взято из оглавления, л. 01 б).
Нач.: Քանզի է ա յլ պատճառք վա սն որ փ ա կեն զդրունս
եկեղեցւոյն...
Вардан. О сорокадневном посте и закрытии дверей церкви.
VII. JI. 68 а —86 б. Ն որին Վարդան վարդապետի ա սա ցեա լ
յաղագս զղջմա ն к աղաւթից ի հարիւր և ի տ ա սն к ի հինգ
սաղմոսէն. Нач.: Զսւրթուցանէ զմեզ յորդորա կա ն բանիւ, թէ
ղաղաւթս իմ Տեսա ն...
Вардан. Слово о раскаянии и молитве.
VIII. JI. 87 а—90 а. Ն որին Վարդան վարդապետի ա սա ցեա լ
վասն սիրելոյ զմիմեա նս եւ չտ ա լ տ եղի սատանայի. Нач.:
Դարձեալ լուարուք զսիրոյ զատութիւնն...
Вардан. Слово о взаимной любви и о том, чтобы не уступать
сатане.
IX. JI. 90 а—98 а. Ցովհաննու Ոսկեբերանի ասացեալ Մեկնութիւն վա սն Բա նին Ասզաւծոյ, որ աղքատացաւ վա սն մերոյ
աւրինակի к ախտակիր եղև հողեղինացս. Нач.: Վ ասն զի
անհասն է հրեշտ ա կա ց...
Иоанн Златоуст. Толкование на сказанное Господом...
X. JI. 98 а —108 а. Թուղթ վա սն զգուշութեան ամենայն
աւրինաց և պատուիրանացն Աստուծոյ և վա սն յիշոցա տ ուաց. Нач.: Զ բա ն աստուածային կամիմ պ ա տ մել ձեզ...
Вардан. Послание о соблюдении всех законов и заветов
Божьих и о сквернословах.
XI. JI. 108 6—116 б. Ի Վարդան վարդապետէ ա յլ զգուշու՜
թեան խրատ к պատուէր հաւատացելոց քրիստովԱեից. Нач.:
Բարերար է Աստուած к ամենայն բարեաց ա ռա ջնորդ...
Вардан. Другое наставление о соблюдении [законов Божьих].
XII. JI. 117 а—139 б. Երա նելոյն Եփ րեմի Խորին Ասորոյ
տիեզերաց վարդապետի ասացեալ վասն անաւրէն ուրացողաց к պիղծ յիշոցատուաց к վա սն լուծանելոյ զուրբաթ к
ղչորէքշաբսւթ. Нач.: Ո վ եղբայրք իմ սիրելիք...
Ефрем Сирин. Слово об отступниках и нечестивых сквернословах и о нарушающих [установления] по четвергам и пятницам. — Таш ьян, N2 260, II, 5.
XIII. JI. 139 а —145 а. Անանիայի վարդապետի ա սա ցեա լ
Խրատ ոգէշւսհ, թէ որպ էս կա րա սցէ մարդ զմիտ ս իւր որոշել
յ երկրաւորացս к զա յս կեանքս ա րհա մա րհել к Աստուծոյ
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միայն ցա նկա նա լ к արքայութեանն. Нач.: Արդ, եթէ կա միս որ
յաւլթես ա շխ ա րհիս...
Вардапет Ананиа. Слово о том, как сможет человек увести
свою мысль от земных [существ] и презреть эту ж изнь... — Анасян, Библиология, I, с. 794. 11.
XIV. JI. 145 а—148 б. Սուրբ հաւրն Ցովանէս Գաոնեցոյն
Բա ն աղաւթականք к աւգտակար հոգևորաց քրիստոնէից.
Нач.: Աստանաւր պիտոյ է մեզ ոդբ...
Йованэс Гарнеци. Слово молитвенное и полезное духовным
христианам. — Таш ьян, № 397, 8.
XV. JI. 149 а —154 а. Վ ա սն ննջեցելոց յա րութեա նն к
զ[ս]գատրսն մխիթարելոյ. Нач.: Աւրհնեալ է Աստուած к հայր
Տեառն մերոյ Ցիւտւսի Քրիստոսի...
[Слово] о воскресении мертвых и об утешении скорбящих.
XVI. JI. 154 а —175 6. Տեսան Ն երսեսի Կլայեցտյ Հայոց
կաթոպիկոս[ի] ա սա ցեա լ ի հա նդերձեա լ գալուստն Քրիստոսի.
Нач.: Մերձեցաւ ժամանակն յորում լինելոց է ի կատարածի
ա շխ ա րհի...
Нерсэс Ш норхали. Слово о втором пришествии.
XVII. JI. 176 а—198 а. Ի Ղուկասու աւետարանին մեկնութենէ զոր ա րա րեա լ է Իգնատ իոսի եպ իսկոպ ոսի' ի խնդրոյ
Գրիգորիսի Հայոց կաթուղիկոսի. Нач.: Առն միոջ ե ի ն երկու
որդիք...
Игнатиос Севлернци. Из Толкования на Евангелие от Луки.
XVIII. Л. 198 а—214 а. Իգնատ իոսի ի Ղուկասու աւետարան*
ին մեկնութենէն' ի տ նտ եսն եւ ի մեծատուն к ի Ղազար.
Нач.: Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս եւ ա սէ ա շա կերտ սն...
Игнатиос Севлернци. Из Толкования на Евангелие от Луки.
XIX. Л. 214 а—226 а. Без заглавия, нач.: Այր ոմն էր
մեծատուն к ագանէր բէհեզս к ծիրա նիս... Нач.: Առակիս
բա ն ոմանց այնպէս թուեցաւ...
Игнатиос Севлернци. Из Толкования на Евангелие от Луки.
XX. Л. 226 а—233 б. Ն որին Իգնա տ իոսի ի դա տա արն անիրաւն. Нач.: Դատաւոր մի էր ի քաղաքի ուրումն...
Игнатиос Севлернци. Из Толкования на Евангелие от Луки.
XXI. Л. 233 а —258 а. Պատմութիւն վարուց к սքանչելեաց
սրբոյ к մեծի ստաքելոյ к աւետարանչի աստուածաբանին
Յոհաննու, որում к վկայեցաւ ի Տեսանէ առ ամենասուրբ
կոյսն Մարիամ Աստուածածինն, թէ ահա որդի fn. եւ ի ժամու
մատնութեան Տեառն տարեցաւ զսա րսա փ ելի լանջաւք նորա
եւ մաքրեցաւ որպ էս զոսկի ի հուր. Нач.: Յետ համբսանալոյ
Տեսան մերոյ к Փ րկչին...
Ж итие Иоанна Богослова.
XXII. Л. 259 а —264 a. Յաղագս դիցին որ ի կերպարանս
գայլոյ երև էր ի քսւղափ մի որ կ ոչէր Զմիտ ոա ա յ. Нач.: Եւ
ելեա լ մեր ի Զահաւոր քաղաքէ к չոգաք ի հալաք մի որ կոչէր
Զմիտոաայ, որ հեռագոյն էր ի Ջահաւոր հալաքէ...
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«О демоне, который в образе волка появился в городе по имени Змю русай...».
XXIII. JI. 264 6—271 б. Յաղագս Սոսիպաւրրոսի և մօր
նորա Պրոկղիաեէ և ամենայն եղելոցն աաւվցեսո]. Нач.:
Յանկանել դատաւորին կղզոյն ա յնմիկ...
«О Сосипатре и матери его П роклиане...».
На л. 01 б оглавление, составленное позднее.
Заставки, инициалы.
Переписана в XIV в., заказчик эРостакэс (Аристакэс, эРстакэс), обновлена в 1631 г. Симавоном, приобретена в 1743 г. Аракелом.
Записи: л. 21 а, 40 а, 97 6, 108 а, 116 6, I48 6, 271 6 (упоминается заказчик и безымянный переписчик: Приложение,
№ 116), 192 б, (обновитель рук.: ПЗ 1621 — 1640, № 648), 192 б,
258 а (покупатель рук.: Приложение, № 106).
Вложено краткое описание К. Костанянца.
О сборниках поучений Вардана см. Марр, Притчи Вардана, I,
с. 286—292.
Колл. К. Костанянца.
21.5*14; 274 л .; текст в один столбец; строк 20; бумага;
болорагир, кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Вардан Аревелци.
Краткое толкование Песни Песней
Հոգիսւպայ ծառ սուրր հօր Վարդանայ լուսաւոր ա րա րեա լ
Համառօտ մեկնութիւն Երգո երգոցն' պ արզ к դիւրահաս.
Нач.: Ն մա ն է արԽւյութիւն երկնից գանձի ծածկելոյ...
Ташьян, № 45.
Переписана в XVIII в.
Колл. К. Костанянца.
21*15; 64 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; нотрагир; переплет картонный.
251
ИВ, в 13

Сборник
I. JI. 1 а—б. Словарь собственных имен семитских корней, с
переводом на арм. яз. Словник дан арм. графикой, расположение слов в порядке арм. алфавита. Рукопись содержит лишь
самое начало словаря.
Нач.: Աբաբովբ — ա նշէն...
Кон.: Արիգայ — հօր իմոյ յայտնութիւն.
II. JI. 3 a—41 a. Մեկնութիւն
պ ա տ արագի
իտրհրդոյ
համառօտ ա րա րեա լ իմա ստ նոյն Յոհանիսի Եւլնկահցոյ եւ
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նախ ի սր բոյն Ն ն ր ս էս ի Լա մբրոնա ցտ յն յսւրմա րեա լ к
բնա բա նեա լն. Нач.: Յամենայնի ժամանակէ...
Йовханнэс Ерзнкаци. Толкование литургии.
III. JI. 42 а—81 б. Проповеди, толкования, главы из ♦Книги
скорбных песнопений» Григора Нарекаци и др.
IV. JI. 82 а—83 а. Թարեղք ամենայն թագաւորաց Հայոց к
Օսմանաց. Нач.: Աւթմսւն' Աւրխանղազի խոնթքարն... Кон.:
Թվին ՌՀ Սուլթան Օսմանն սպանին.
Перечисление османских правителей, с краткими указаниями на исторические события, связанные преимущественно с местами, заселенными армянами. Изложение доведено до 1621 г.
На л. 83 б и 84 а медицинские записи.
Переписана в XVIII в., выделяется несколько почерков.
Колл. К. Костанянца.
21.5x14.5; 84 л.; текст в два столбца; строк 25; бумага;
нотрагир; в коленкоровом переплете.
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Сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита
Содержит ряд богословских сочинений, среди них:
I. JI. 1 а—42 а. Յամսաօւր հաւաքումն յա ղագս հրեշտակաց,
нач.: Ասէ երա նելին Դ իոնէսիոս ի գիրս Երկնա յին քահանայա պ ետ ութեա ն...
Псевдо-Дионисий Ареопагит. Об ангелах, о духах.
II. JI. 67 а —69 а. Վասն Ն եստ որի к հայհոյութեան նորա к
վրէժխնդրութիւն Կիւրդի Աղէկսանդրացտյ, нач.: Ն եստ որիոս
ոմն եղեա լ մեծանուն...
О Несторе и его полемике с Кириллом Александрийским.
Переписана в XVIII в. Принадлежала Буниату, в 1737 г.
приобретена константинопольским вардапетом Алэксандром
(л. 1 б).
Колл. К. Костанянца.
18.5x12.5; 177 л.; текст в один столбец; строк 25; бумага;
болорагир и нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с
тиснением, по краям надпись: 3[Ի]Շ[Ա]Տ[Ա]Կ է 3[Ո]Հ[Ա]Ն
Վ[Ա]ՐԴ[Ա]Պ[ԵՏԻ]Ն ՀՕ ՐՆ ԲՈՒՆԻԱԹԻՆ.
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Подборка торжественных текстов
Тетрадь для личного пользования, содержит речь по поводу
открытия церкви в Ахалцыхе от 4 июня 1836 г. (л. 1 а—4 б), оду
Йакоба Гэоргеана Гезезеанца из Карина (Эрзерум), преподавателя школы Карапетеан в Тайке, обращенную к основателю
школы (л. 5 а —7 а), духовные стихи.
126

Нач.: Ա սա ցեա լ յատւր հաեդիսի հիմնարկութեան Ամենափրկիչ սրբոյ եկեղեցայ Հա յոց...
XIX в.
Колл. К. Костанянца.
22x17; 17 л .; текст в один столбец; строк 18, 19, 25; бумага;
скоропись; в бумажной обложке.
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Сборник
I. JI. 1 а —52 а. Թուղթ ընդհանրական Ն երսէսի կաթողիկոսի
Հայոց ա ռ հա մօրէն հա յա սեռ ա զինս, որոց տեսչութիւն
հաւատացաւ նմա ի Տեսանէ. Нач.: Ն երսէս ծառայ Յիսուսի
Քրիստոսի...
Нерсэс Ш норхали. Соборное послание. — Таш ьян, № 122.
II. JI. 52 6—83 б. Թուղթ տեսան Գրիգորիսի կաթողիկոսի
Հայոց գրեա լ եղբօր նորին Ն երսիսի եպ իսկոպ ոսի հրամանաւ
նորին ի Մ իջա գետ ս Աւարաց. Нач.: Թէպէտ և տէրունական
հրա մա նն...
Григор III Пахлавуни. Послание брату, епископу Нерсэсу, в
Месопотамию. — Таш ьян, N2 78. 4.
III. JI. 83 б а —88 а. Թուղթ Հայոց կաթողիկոսին Կոստանդեա զոր գրեաց յ աստուածապահ դղեակն Հոռոմկլա յէն առ
թագատրն Հեթում ի մայրաքւալաքե Սիս. Нач.: Քրիսւրոսապսակեալ սուրբ թագատր...
Костандин I Бардзрбердпи. Послание царю Хетуму. — Ար.,
1892, XI, с. 246—254.
IV. JI. 88 б а—92 б. Վա սն թագաարաց Հայոց զոր կարգեաց
Մովսէս Խ որենա ցի. Н ач.: Մ ովսէս Խ որենա ցի զշա րս
թագատրացն Հա յոց...
«О царях армянских, как изложил Мовсэс Хоренаци». —
Ташьян, N2 34. IV. 5. На л. 93 а стихотворное восхваление Мовсэса Хоренаци с акростихом — ՄՈՎՍԷՍԻ Է.
V. JI. 93 6—110 а. Խրատ ուղղափառ հաւատացեալ Հայոց
առ ա րիա ցեա լքն չա րեօք և ա նբա րիշտ սն կամօք, որում
խելագարեալ յա նդըգնին к պ էսպ էս к ազգի ա զգի իրս
քարոզեն ի սուրբ խորհուրդ. Н ач.: Եթէ զմկրտ ութեա ն
խորհուրդն...
Наставление правоверным армянам.
VI. JI. 110 а —112 6. Վանական վարդապետի ա սա ցեա լ Բան
հաւատալի. Нач.: Կենսաբուխ սուրբ Աւետարանն զԹադէոս
զմեր առաքեալն...
Вардан Ванакан. Слово о вере.
VII. JI. 112 6—115 a. Այլ բա ն Վանա կանին Վարդանա.
Զ ի ՛ն չ է ճրագալուցին լուծանելն. Нач.: Ի Գրոց է ճշմա րիտ ...
Вардан Ванакан. О возжигании свечей в сочельник.
VIII. JI. 115 а —134 а. Վկայաբանութիւնք վա սն ծննդեան
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Քրիստոսի к մկրտութեանն, զի պարտ է տ օնել ի միում աւուր
ի յունվարի ի վեցին. Нач.: Կարգեցին առաքեալքն Քրիստոսի...
Выборка из сочинений Василия Кесарийского, Ипполита и
др. о Рождестве.
IX. JI. 134 б—135 а. «Верую» на польск. яз. в арм. транскрипции (см. такж е л. 135 б).
X. JI. 135 б—159 б. Мелкие сочинения о строении неба и земли, о погоде, солнце, луне, богословская переписка и др.
Переписана в 1640 г., Каменец-Подольский, переписчик десятилетний И сахак.
Записи: л. 52 а, 160 а—б (ПЗ 1621—1640, № 1165, в изданном
тексте типографская погрешность, нач.: Փստք... կատարեցա
ա յս и т. д.).
Колл. К. Костанянца.
18.2x14; 160 л.; текст в два столбца; строк 25; бумага; нотрагир; в коленкоровой обложке (новой).
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Рапайэл Патканеан. Детский учебник
На титульном листе: Վարժութիւն մանկանց. / Աշխատասիրեց Ռա փա յէլ Պատկանեան (вторая строка стерта). Ի Ս. Պ.
Բուրգ ի տպարանի (стерто). 1859 г.
М акет учебника, с литограф иями-наклейками. Содержит
предисловие автора (л. 3 а—б), иллюстрированный алфавит,
образцы письма, начальные упражнения по чтению и хрестоматию с текстами по анатомии, зоологии, священной истории,
басни и др. На л .79 а—б оглавление.
На л. 1 б пометка К. Костанянца.
Колл. К. Костанянца.
20x16; 80 л.; текст в один столбец; строк 25; бумага; скоропись; переплет картонный.
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Сборник
I.
JI. 3 а —15 б. Գիրք մեկնութեան Ցօնանու մարգարէին, զոր
ա րա րեա լ է գերիմաստ к գեղահրաշ տ եստ ն Ն երսէսի Լամբրոնացտյ ի փ ստս Աստուծոյ к ի յօգուտ մանկանց եկեղեցւոյ... Нач.: Քանզի մարգարէն վա սն ասորեստանեայցն ա սէին...
Нерсэс Ламбронаци. Толкование на пророка Иону.
И. Л. 19 а—85 б. Մեկնութիւն մարգարէութեանն Ցօնանու,
արա րեալ տեառն Եփրեմի կաթողիկոսի Կխիկեցայ, յաշակերտէ
к յեղբօրորդւոյ տեառն Գաբրիէլի գերահանճար կաթուղիկոսի,
ի խնդրոյ տեստ ն Թէոդորոսի վարդապետի Կիլիկեցտ յ, որ
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այժմ է կաթուղիկոս ի մեծն Կիլիկեայ, ի ՌՄԾԷ (1257/1808 г.)
ե. դեկտ եմբերի ԺԱ (11), ի Կ ա րին... Нач.: Յառաջաբանութխն.
Եւ արդ, գրէ աստուածային առաքեալն Պօղոս...
Епрем А джпахеанп. Толкование на пророка Иону.
Каталог Матенадарана, I, N2 1271.
Переписана в 1808 г., Карин (Эрзерум).
На л. 3 а, 19 а и 85 б печать вардапета Абрахама от 1814 г.
Колл. К. Костанянца.
19,5x14,5; 87 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага;
нотрагир; переплет картонный.
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Григор Ошаканци. Сочинения
Содержит стихи духовного содержания и видения. Нач.:
[Գխվեսւլ վկայդ Յիսուսի, Յիսուսի... На л. 54 а—56 б биография
Григора Ошаканци (Յիշատակարան պատմաբանօրէն վա սն
սըննդեան ե. աստուածահաճոյ վսւրուց ե_ երջա նիկ Գրոգորի
արքեպիսկոպոսի և շնորհա լոյս վարդապետի).
Каталог М атенадарана, I, № 3476.
Переписана после 1798 г. (год смерти автора).
Колл. К. Костанянца.
23.5x16.5; 59 л.; текст в один столбец; строк 32; бумага;
нотрагир; в бумажной обложке (новой).
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Нерсэс Ламбронаци.
Размышление о церковном чине
Без общего заглавия, заголовок предисловия слитно с текстом:
[Щи բանք ե_ աստուածային օրինադրութիւնք սպասաւորութեամբ
մտաց և ի ձեռին իմոյ թշուառ Ն նրսիսի ասացաւ ի հոգւոյն
Աստուծոյ, ի նախակարգեալ թուականդ ՈԻԶ (626/1177 г.)־ին.
Нач.: [Ե]ւ ի ժամանակի կենաց իմոց' մ ի նչև էի Ի Դ ա մա ց...
Ташьян, № 24.
Переписана в XVIII в.
Колл. К. Костанянца.
23.5x15.5; 22 л.; текст в один столбец; строк 27; бумага;
нотрагир; в бумажной обложке (новой).
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Григор Татеваци. Книга вопрошений
Без заглавия, в иш атакаране названо: Գիրք որ
Հարցմունք Գրիգորի, (л. 382 а).
9 Зак. 1484

կ ո չի
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Каталог М атенадарана, I, N2 921.
Переписана в 1603 г., Амид, переписчик Барсел, с участием
его ученика Карапета. В 1621 г. тем же переписчиком пожертвована монастырю св. Елеазара, Муш, в 1710 г. вызволена «из
плена» в Константинополе.
Заставки, инициалы.
Записи: л. 381 б, 382 а—б от 1603 г. (Приложение, N2 42),
381 б от 1621 г. (ПЗ 1621 —1640, N2 40) и от 1710 г. (Приложение, N2 89).
На л. 381 б смытая печать.
Колл. К. Костанянца.
19x13; 382 л.; текст в два столбца; строк 36; бумага; нотрагир
и болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Мовсэс Зохрапеан Арцахеци. Сочинения
Титульный лист: Ցուցակ յիշա տ ա կա րա նի Մ ովսիսի
Զօհրապեանց Արցախեցտյ. Մասն երկրորդ. Բագու (последнее карандашом).
Рукопись, подготовленная для издания, на л. 1 б дозволение
цензора для печати, Тифлис, 15 августа 1873 г. Содержит стихи
духовного и светского содержания. Первая часть этой книги
издана: Ցուցակ յիշատակարանի Մովսիսի Զօհրապեանց Արցախեցւոյ. Մասն Ա, ի Մոսկուա, Հա մալսա րա ն տպարան, 1870.
Колл. К. Костанянца.
21.5x16.5; 65 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага;
скоропись; переплет картонный.

261
ИВ, в 23

Ахарон Полосеан Арнджеци. Сочинения
Без общего заглави я, нач.: Գանձ առ սուրբ խ ա չն
աստուածընկալ յԱհարօն վարդապետէ. Ի Հօրէ խորհրդաբար
տ նկեցա ր... Полное имя автора на л. 50 а: Ամենախոնարհ ծառայ
Ահարօն վարդապետ տ էր Պօղոսեան Առնջեցայ ասացեալ.
Анасян, Библиология, I, стб. 517—524.
Закончена перепиской 1 августа 1808 г. (л. 51 а).
Колл. К. Костанянца.
21x15; 51 л.; текст в один столбец; строк 27; бумага; нотрагир; переплет картонный, обклеен тканью.
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Лечебник и правила гороскопа
I.
Л. 1 а —30 а. Лечебник, содержащий 274 статьи медицинских советов. Часть л. 4, содержащая заглавие, вырвана, в приписке названо: Հէքիմարան (л. 4 а).
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Վ ասն մաջուեի, որ ոսրեե մարդիք к յղա եա ե կանայք, нач.:
Առ Ե (5) մսխ ա լ քնսրափսի սերմն... (л. 4 6).
На л. 1 а—3 б оглавление.
II. JI. 31 а—49 б. Աիորարք, нач.: Առ զանունն մա րդոյն...
Правила составления гороскопа.
Переписана в 1715 г., Ганджа. переписчик Оханэс (л. 30 а).
Записи: л .4 а, 30 а.
Колл. К. Костанянца.
21x16; 49 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага; нотрагир; переплет деревянный, обтянут кожей с тиснением.
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Четвероевангелие
Евангельский цикл, изображения евангелистов, хораны, заставки, маргиналии, инициалы. Миниатюры на начальных листах весьма повреждены.
( Переписана в 1429 г., М ецопский монастырь, переписчик
Товма.
Записи: л. 4 а, 142 а, 225 б, 292 а —293 б (ПЗ 1401 — 1450,
№ 741).
Колл. К. А. Абрамова.
17.5x13.5; 293 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением
(новый).
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Григор Татеваци
Толкование на Евангелие от Матфея.
Заглавие оказалось не вписанным в заставку на л .4 б, в ишатакаране, такж е и в начале разделов названо: Քաղուածոյ
մեկնութեան Աւետարանին Մատթէոսի սուրբ վարդապետի
մեր Գրիգոր Տաթևացին (л. 318 б). Нач.: Եւ արդ, չո ր ս գիրք
նմանին չորից աւետ արա նչա ցն... (л. 4 6).
Переписана в 1722 г., Балу, переписчик Саргис. На переписку
ушло чуть больше трех месяцев, с 9 июня по 15 сентября.
Записи: л. 51 б, 318 б—319 б (Приложение, № 93), 324 б (от
1733 г.).
Колл. К. Костанянца.
21.7x16.5; 324 л.; текст в два столбца; строк 27; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Сборник философских сочинений
I.
JI. 1 а—72 а. Դաւթի փիփսոփայի Ներգենացայ Յաղագս
սահմանաց իմաստասիրութեան.
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Давит Нергинаци. Об определениях философии. — Философские труды, с. 410—411.
II. JI. 73 а—86 а. Գումարումն յոքնադիմի իրողութեանց
սահմանաց [Գաւթի փիփսոփայի և այլոց] իմաստասիրաց, ի
Մովսիսէ, ըստ տառից դասաւորութեան շարակարգեալ.
♦Сборник многоразличных терминов, [встречающихся] в
Определениях Давита и у других философов, составленный некиим Мовсэсом в алфавитном порядке». — Философские труды, с. 432.
III. JI. 86 а—98 б. [Մ]ահմանք իմա ստ ա սիրա կա ն, իբր
հա րցմա մբ.
♦Определения философии в виде вопросов». — Философские
труды, с. 411—412 (приписывается Давиту Анйалту).
IV. JI. 99 а—116 б. Ներածութիւն Պորփիւրի.
Порфирий. Введение. — Философские труды, с. 441.
V. Л. 117 а—149 б. Ստորոգութիւնք Արիարոտէլի.
Аристотель. Категории. — Философские труды, с. 394—395.
VI. Л. 119 б—168 б. Նախադրութիւն ի սկզբա ն գրոցն որ
ա սի ըստ Յունաց Պերի արմենիաս և հայերէն Յաղագս
մեկնութեան, արտ ա դրեա լ ի մեծ իմա ստնոյն Արիստոտէլէ,
թարգմանեալ և մեկնեա լ ի Գաւթա Ներգինա ցտ յ.
Давит Нергинаци. Преддверие и начало книги, называемой
по гречески Пери армениас... — Философские труды, с. 397.
VII. Л. 169 а—174 б. Արիսւրոտէլի' Յաղագս առաքինութեանց,
առ Աղէքսանդրոս թագաար.
Аристотель. О добродетели, царю Александру. — Философские
труды, с. 398—399.
VIII. Л. 179 б— 207 а. Համառօտ հաւաքումն ե. յոյժ օգտակար
ի դիալէթիկայն, որ է տրամաբանութիւն, կա րգեա լ ե_ թարգմա նեա լ ձեռամբ Բարդուղիմէոսի եպ իսկոպ ոսի.
Варфоломей Болонский. ♦Весьма полезная краткая подборка из логики...». — Философские труды, с. 405.
IX. Л. 209 а—255 б. Ն որին Գրիգորի աշակերտ ի Համառօտ
տեսութիւն ի գիրս Պորփիւրի.
Григор Татеваци. Краткий анализ книги Порфирия. — Философские труды, с. 407.
X. Л. 256 б—311 а. Եռամեծի Յովհաննու Հայոց փիլիսոփայի
և վարդապետի Հաւաքումն համառօտ վերլուծութեան Ստորոգութեանց Ա րիստ ոտ էլի' ի Գրիգորէ աշակերտէ.
Йовханнэс Оротнеци. Анализ категорий Аристотеля. — Философские труды, с. 426.
XI. Л. 311 а—390 б. Заголовок оглавления: Այս ինչ է լուծմունս
Պերի Արմենիաս գրոցն, в др. рукописях: Յովհաննու Որոտնեցւոյ Համառօտ լուծմունք Պերի Արմենիա ս գրոցն, հաւաքեալ
ի Գրիգորէ աշակերտէ.
Йовханнэс Оротнеци. Краткое толкование книги П ери армениас. — Философские труды, с. 426.
132

XII. JI. 391 a—403 a. Ն որին Գրիգոր ա շակերտ ի Ցոհանու
մեծի Համառօտ լուծմունք Առաքինութեանց Ա րիստ ոտելի.
Григор Татеваци. Краткое толкование [книги] Аристотеля
«О добродетели». — Философские труды, с. 408.
XIII. JI. 404 6—411 а. Զ ենոնի իմա ստ ա սիրի Յաղագս պ իտ ־
անացու սեռից.
Зенон. О природе (краткая редакция). — Хачикян 1949; Аревшатян 1956.
XIV. JI. 412 а —418 а. [Հարիւր] Փիղիսոփայիցն [ասացեա]լ:
Յաղագս խելաց և իմաստութեան. Нач.: Կղիմարքհս ա սէ'
ճանա պա րհորդք ի տունս և ի հայրենիս իւրեանց փութան...
XV. JI. 419 а —430 6. Յոհանու Որոտնեցտյ հաւաքեալ ի
բանից իմա ստա սիրաց.
Йовханнэс Оротнеци. Выборка из сочинений философов. —
Философские труды, с. 425.
XVI. JI. 431 а—б. Отрывок из сочинения, посвященного
католикосу Мовсэсу III Сюнеци и его преемнику.
XVII. JI. 438 а—443 а. Սբուսայիդայ իմաստնոյ, հալուածոյ
Յաղագս կազմութեան մարդոյ.
Абу-Сайид. Анатомия. — Анасян, Библиология, I, стб. 67—
72.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVII в., один из переписчиков Андрэас (ему
принадлежат листы, записанные болорагиром), получатель варdauern М хитар.
Записи (Андрэаса): л .72 а, 390 б.
На л. 79 а, 98 б, 174 б, 211 а, 313 а, 411 а — круглая печать
вардапета Даниэла Мелраци от 1682 г.
На л. 209 а, 431 б, 442 б печать вардапета М икайэла от
1742 г.
Колл. К. Костанянца.
17.7x12; 444 л.; текст в один столбец; строк 21 и 28; бумага;
болорагир и нотрагир; переплет деревянный, обтянут кожей с
тиснением.
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Вардан Бардзрбердци.
Сочинения.
I. JI. 1 а—84 б. Без заглавия, в др. рукописях: Մեկնութիւն
Սաղմոսաց Нач.: [...] զի որչա փ ի կենցաղումս է, ո չ է
երանելի յա ղագս անյայտութեան...
Толкование на псалмы Давида.
И. JI. 85 а—89 а. Без заглавия, в др. рукописях: Ողբ к խրատ
հոգևոր լալիւն հանդերձ Нач.: Այսօր եկայք օրդիք մարդկան /
Կաց էք ի մի վայր յա նդիմա ն / Առաջնորդք к թագաւորք /Հզօրք
իշխանք և դատատրք...
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«Плач и духовное наставление со слезами».
III. JI. 89 6—162 б. Հոգիապայծառ սուրբ հօրն Վարդանսւյ
լուսօոր ա րա րեա լ Համսաօւր մեկնութիւն Երգոյ երգոցն' պ արզ
և. դիւրահաս. Нач.: Ն մա ն է արքւսյութխն երկնից գանձի
ծածկելոյ.
Толкование на Песнь Песней. — Таш ьян, № 45.
IV. JI. 163 а—223 a. Արդիւնաւոր ե_ սուրբ վարդապետին
Վարդանայ Սակաւ ի նչ վասւրակ ի սուրբն Դ ա նիէլ և ի նորին
մեկնիչսն. Нач.: Մերձաւոր մեր և եղբարք...
Толкование на пророка Даниила. — Macler, № 32.
Переписана в 1384 г., Балэш , переписчик Петрос.
Записи: л. 182 б, 223 а (Приложение, № 16).
Колл. Г. Аганяна.
17x12; 223 д.; текст в один столбец; строк 23; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Конволют
а
JI. 1 а—48 б. Список без заглавия (начало утрачено), в др.
рукописях: Պատմութիւն Տարաւնոյ, թարքմանեաց Զ ենոբ
յԱսորոց եպիսկոպոսն. Нач.: [...]սա կ շուրջ գոլով նորա ...
Йовхан М амиконеан. История Тарона.
Переписана в XVIII в.
б
I.
JI. 49 а —67 б. Список без заглавия (начало утрачено), в др.
рукописях: Պատմութիւն Դափթ Պէկին և. պատերազմաց Հայոց
Խափանու, որք եղեն ընդդէմ թուրքւոց ի մերում ժամանակի.
Нач.: [...] Ի սկ թէ որով մարթասցի զհայցուաց իւրեանց...
Степанос Ш ахумеан. История Давит-бека. — Каталог Матенадарана, I, №№ 3297, 4598.
На л. 67 б—69 а иш атакаран Й овакима Раф аелеан а Гапанци Ходженпа от 1759 г., принадлежащ ий образцу данной
рукописи.
И. JI. 70 а—84 б. Այլաբանութիւն գրոցն առաջնոյ, нач.:
Ցաղագս նշանակութեան երկնի 1Լ երկրի: Ի սկզբա նէ ստեղծ
Աստուած զերկինն ե. զերկիր, երկինն նշա նա կէ զվերինն,
երկիր ' զստ որինն...
Толкование на священную историю.
Переписана в 1787 г., Смирна, переписчик Даниэл.
Запись: л. 69 б (Приложение, № 109).
Рукопись была приобретена Н. Я. Марром для Азиатского
музея в 1915 г.
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20x15.5; 84 л.; текст в один столбец; строк 26 (а), 24 (б); бумага; нотрагир; переплет картонный (новый).
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Варданагирк
Заглавия в записи на л. 52 б: unipp ւրսաս որ կոչի Վարդանագիրք.
Вардан Айгекци. Книга поучений. — Марр, Притчи Вардана, I, с. 287—288, 302—307; Каталог Матенадарана, I, № 638.
На л. 53 б—59 а—таблицы идеограмм и аббревиатур, применяемых в рукописях.
Переписана в XVIII в.
Приписка переписчика на л. 52 б (слитно с ишатакараном
автора). На л. 2 а приписка: mission Iu lfat, Soc. Iesu.
На л. 1 а —б, 2 а смытые печати.
Колл. Г. Аганяна.
19x14; 61 л.; текст в один столбец; строк 37; бумага; нотрагир; переплет картонный.
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Разделы Ветхого и Нового Заветов
Содержит Притчи Соломона, Песню Песней, Послания апостолов, расписанные применительно к церковной службе.
На л. 248 б—251 а иш атакаран Нерсэса Ш норхали к Притчам Соломона: Տեստն Ն նրսէսի Յիշատակարան ստ ակա ցն
Սողոմոնի զոր իւրով ձեռամբ գրեաց.
Переписана в 1665 г., Экрай (Индия), переписчик Лазар.
Записи: л. 256 а, 86 а, 10 б, 22 б, 256 б.
На л. 2 а печать (текст неразборчив).
Ванская колл.
19x12; 273 л.; текст в один столбец; строк 219, бумага; нотрагир; переплет кож аны й, с тиснением.
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Сборник
Содержит астрологические сочинения, молитвы, отдельные
разделы из ♦Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци и др. Предназначалась для личного пользования. Нач.:
Քերականութիւն որ կ ո չի Եօթնագրեանք, զուգեալ ի Գաւիթ
Անյաղթ փ իլիսոփ ա յէ և ի Թոմայ վա րդա պ ետ է...
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Переписана в 1814 г. (л. 130 б), на л. 114 заш ифрованная
дата.
Поступила в 1915 г., дар В. JI. Субаши.
21.2x16.5; 192 л. ; текст в один столбец; строк 26; бумага;
шлагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Копии писем
Содержит две копии:
1. JI. 1 а —5 б. Письмо М икайэла Чамчеана от 25 февраля
1816 г., Константинополь, адресовано в Рим , вардапетпам
М кртичу и Игнатиосу. Отводятся обвинения по поводу трехтомной «Истории Армении» автора.
2. JI. 6 а—7 а. Письмо вардапета Йовханнэса Зохрапеана от
26 декабря 1819 г., П ариж, адресовано племяннику Мкртичу.
Автор письма — известный издатель армянской Библии.
XIX в.
Колл. К. Костанянц.
23x18; 7 л.; текст в один столбец; строк 27; бумага; нотрагир;
в бумажной обложке (новой).
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Сборник речей
Содержит тексты торжественных речей, произнесенных в
Эчмиадзинском католикосате в 1854—1856 гг.
Колл. К. Костанянца.
21x16.5; 22 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; скоропись; в бумажной обложке (новой).
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Священник Елиа.
История полемики с иноверными
Այս է Խարբերթու տ էր Եղիա քահանային այլազգեաց հետ
վա սն օրինաց վիճաբանութեան պատմութխնը. Нач.: Մահտեսի
տ էր Եղիա քահանայս էր ի քաղաքէն Խարբերթու...
Таш ьян, № 147.
Переписана в XIX в.
Колл. К. Костанянца.
22x15.5; 8 л.; текст в один столбец; строк 30; бумага; скоропись; в бумажной обложке (новой).
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Херонимос Агатанкелос.
Видение и пророчества
Нач.: Ե ս... Հերոեիմոս Ագաթաեկեղոս աեուաևեալ կրօնասւր
ի կարգէն Մեծի Բարսւլի, ծնեալ ի Ռուրոս ի յեւթանասուն ե.
ինն ամի միաբանութեանս յա մսեանն մարւրի յաւուր կիրա կէի...
յամի փրկութեան մերոյ ի 1279, ի Մ եսիփ ս քսւղափ Աիկիփ այի...
Содержит обзор политических событий в Германии, Франции, России, Польше, пророчества по поводу будущих судеб этих
стран. Автор жил, безусловно, не в XIII, а в начале XIX в. и
сочинял в стиле средневековых vaticinia post eventum .
Перевод с лат.
Переписано в XIX в.
Колл. К. Костанянца.
22x18; 13 л.; текст в один столбец; строк 31; бумага; шлагир;
в бумажной обложке.
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Симэон Ереванци.
Проповедь в Великую пятницу
Սիմէօնի սրբա զա ն կաթուղիկոսի ա րա րեա լ Կտակ և. քարոզ
ի մեծի յուրբաթի խաչելութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ.
Нач.: Մարսափիմ և. զարհուրիմ...
Переписана в XVIII в.
Колл. К. Костанянца.
21.2x17; 13 л.; текст в один столбец; строк 31; бумага; нотрагир; в бумажной обложке.
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Ветхий Завет (фрагмент)
Содержит начало Книги Бы тия, для начальных строк оставлено место, нач.: [Եւ երկիր էր աներեւոյթ և անպ ատ րա ստ ...
Переписана в XVII в.
На л. № а записи от 1734, 1739 и 1810 гг.
Колл. К. Костанянца.
21.3x15.3; 9 л.; текст в два столбца; строк 48; пергамен; 60־
лорагир; без переплета.
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Сборник
Содержит сочинения Кирилла Александрийского, Григория
Назианзина и Афанасия Александрийского:
I. JI. 1 а—10 а. Ի մեծի աւուր պէեւրէկոսւրէիե գալստեան
ամենասուրբ Հոգւոյն, սրբոյն Կիւրղի եպ իսկոպ ոսի հայրս!־
պ ետ ի' ի Սուրբ Հոգին, нач.: Շնորհք հոգևարք ճշմարտիւ պիտոյ է...
II. JI. 10 a—11 6. Ն որին Կիւրղի Յերոաաղեմացայ, нач.: Եւ
կատ արել աւուրցն պէնտէկոստէից յա յսմ քաղաքիս յԵրուսաղէմ...
III. JI. 11 б—21 a. Գրիգորի Աստուածաբանի ի պէնտէկոստ էն և ի Հոգին Սուրբ, нач.: Յաղագս տօնին դոպնաքեայ
իմա ստա սիրեսցուք...
IV. JI. 21 а—29 a. Սրբոյն Աթանասի Աղեքսանդրի եպիսկոպ ոսի ի սուրբ Հոգին Աստուծոյ, нач.: Աղբիւր ահա ե. լոյս
ա սի...
V. JI. 29 a —36 6. Սրբոյն Աթանասի եպ իսկոպ ոսին Աղեքսանղրի ասացեալ Ի վերացումն Տեստն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի,
нач.: Որ ի սկզբա նէ յստ ա ջ քան զյաւիտեան...
Переписана в XIX в.
Колл. Г. Аганяна.
21.5x16.5; 41 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага;
нотрагир; без переплета.
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Смбат Спарапет. Хроника
Պատմագրութիւն Հայոց, ա շխ ա տ ա սիրեա լ ի Սմբատայ
սպ արա պետէ Լևոնի Դ արքայի Կիլիկիոյ Հայոց, որ ստնու
զ սկ ի զբն ի չո ր ս հարիւր թուականէն Հա յոց' ի Գագկայ
թագատրէ որդտյ Աշոտոյ Բագրատունւոյ և շա րակարգեալ
հասուցանէ ցթուականն ՉՀԸ, այն է ամ Տեստն 1329... Нач.: Ի
ժամանակս թագաւորութեանն Յունաց Ռ ա մա նոսի...
Вопреки заглавию, рукопись содержит сочинение анонимного автора, жившего во второй половине XIV в., но в основе
лежит подлинная хроника Смбата (ум. в 1276 г.). Der Nersessian,
1959; Dé6éyan, 1980.
Копия с эчмиадзинской рукописи 1826 г. (ныне Матенадаран,
№ 1900), выполненная в Эчмиадзине в 1846 г. (л. 4 а). В 1847 г.
поступила в Азиатский музей при посредничестве Й. Ш аххатунеанца (приписка М. Броссе, л. 1 а).
Основной фонд.
21.6x17.3; 69 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага;
скоропись; переплет Азиатского музея, картонный.
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Аристакэс Ерзнкеанц. Краткая история
и надписи монастыря св. Креста в Халбате
Հա մա ռօտ պատմութիւն к արձանագրութիւն հրա շա լի
վանից Սրբոյ Ն շա նին Հաւլբատայ, ա րա րեա լ Ա րիստ ակէսի
Յարութիւնեան Երգնկեանց. 1840, ի Մեծն Հայաստան, որ է
ի Հաւլբատ ՌՄՁԹ (1289/1840 г.).
Автор — учащ ийся армянской духовной семинарии в Тифлисе. В сочинении излагается история Халбатского монастыря
и воспроизводятся некоторые надписи.
Школьное сочинение (автограф), представленное с посвящением Платону Иосселиани 18 ноября 1840 г. (л. 1 б).
На л. 1 а пометка П. Иосселиани на груз. яз.
Основной фонд.
22.2x17.5; 23 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага;
скоропись; переплет Азиатского музея, картонный.
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Сборник
I. JI. 04 6—109 а, 129 6—135 б. Տեսան Միքայէլի պատրիարգի
Ասորւոց Համառօտ ժամանակաց զրոյցք, քւսղուածու ա րա րեա լ
յոլովից պատ[մ]ագրաց ի վարժս բա նա սիրա ց' ալամանակ
տեղեկութիւնք յԱդամայ յետ է մ ի նչև յետ ին աւուրս թևացեալ.
Нач.: Եւ ա րդ լուարուք, ուսումնասէրք...
Михаил Сириец. Хроника — Таш ьян, № 91, 236, Macler,
№ 199. Список содержит обычную (краткую) редакцию, которая
включает в себя два других сочинения автора — «О священническом сане» (Նորին տեստն Միքայէլի Յաղագս քահանայ ական
կարգաց, թէ ուստի առնու սկիզբն, л. 98 6—107 а) и «Исповедание веры» (Դաւանութիւն սուրբ պ ատրիարգին Միքայէլի,
л. 107 а—109 а, 129 6—133 б). На л. 133 6—135 б запись
редактора и продолжателя Вардана (Արդ, ի յա մել ութերորդի
քառասներորդի հա զարերորդի թուականութեանս...).
II. JI. 109 a —124 б, 136 а —173 a. Սամուէլ քահանայի
Յանեցոյ հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց յա ղագս ժամանակաց անցելոց մ ի նչև ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ. Нач.:
[3]երիս որոշմա նս բա ժա նեա լ սսւհմանեցան թիւք ժսւմանակա ց...
Самуэл Анеци. Выборка из исторических книг. — Ташьян,
№ 65, 89 и др.; Macler, № 192.
Кон. списка, по 1346 г.: սպանանէ ելականն զՍօրղանն որդի
Չոպանին և զԻշիտ օնն և ա յլ բազում գլխաւորք, к մեռաւ
Աթիպանն և Յենապանն ի Կամախ. Синхронистическая таблица доведена до 1356 г.
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III. JI. 124 6—126 6, 136 a—173 a. Վասն թագաւորացն Հայ
ոց, որ կարգեաց Մ ովսէս Խորենացի. Нач.: [Մխվսէս Խորենացի զշա րս թագաւորացն Հայոց այսպէս կա րգէ...
«О царях армянских, как изложил Мовсэс Хоренаци». —
Таш ьян, № 34, 88.
IV. JI. 173 6—179 б. Թուղթ սիրոյ և. միաբանութեան մեծի
կա յսերն Կ ոսւրա նդիա նոսի եւ սր բո յն Մ եղբեա րրոսի եւ
Ցրդատայ Հայոց արքայի եւ սրբոյն Գրիգորի Հայոց Լուսաւորչի.
Н ач.: Կամօք և ողորմութեամբ համագոյ սուրբ սուրբ
Երրորդութեա նն...
«Грамота любви и единения... ». — Таш ьян, № 111. 3.
На л. 127 а —б: А наниа Ш иракаци. Количество стихов
Ветхого и Нового Заветов (Анасян, Библиология, I, стб. 755).
На л. 128 а—129 а параллельные списки патриархов Рима,
Антиохии, Александрии.
Данная рукопись отражает состояние оригинала со смешанными листами (см. приписки на л. 109 а и 127 б).
Переписана в XVII в.
В начале и конце бумажные защитные листы (л. 01—03) с
записью XVIII в. об армянском населении Кипра и хозяйстве
острова.
On, рук,: Brosset 1873. Пер, соч, (Самуэла Анеци) с использованием данной рукописи: Brosset, Collection, т. II.
Основной фонд.
20.5x14.5; 181 л.; текст в два столбца; строк 32; бумага;
болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Григор Татеваци. Книга проповедей
Գրիգորի եռամեծի քաջ հռետ որի և. աեյւալթ փիլիսոփայի,
աշակերտի
Ցովհաննու
Որոտնեցո
արարեալ
Բանս
խրատականս ոգէշա հս իմա ստնա յեղս ի մեկնութիւն և ի
գովեստ փստաց տէրունականաց ի պատիւ սրբոց և ի
պատճառ
գխրութեան
ախ մարաց... Нач.: Ի
տաւնս
տարեկանաց մերոց...
Содержит 142 проповеди.
На л. 2 б—3 б оглавление.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVI—XVII вв., переписчик Григор (л. 7 а).
Приписки: л. 1 б, 2 а, 7 а.
На л. 4 а печать вардапетпа Йовханнэса от 1790 г.
Основной фонд.
22x16; 360 л.; текст в два столбца; строк 37; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Четвероевангелие
На л. 2 б—3 а послание Евсевия Карпиану, на л. 3 б—17 а
каноны согласия.
Заставки, маргиналии, инициалы, хораны, лицевые изображения евангельского цикла и евангелисты.
Переписана в 1298 г., Ани, переписчик Елбайрик, художник
Хачатур.
Переплетена в 1596 г., переплетчик Йохан, тогда же поднесена
в дар монастырю св. Вардана в Астапате. При переплетении
подшиты л. 170—213, письмом прямолинейный еркатагир XI—
XII в. Содержит молитвы Иоанна Златоуста, Василия Кесарийского, чин водоосвящения и др., нач.: Աղաւթք Ցովհանեու
Ոսկեբերանի, um սուրբ Երրորդութիւն ասացեալ. Ամենակալ
անստաւր Աստուած...
Записи: л. 3 а (художник Хачатур, 165 6—167 6 (ПЗ XIII,
№ 654), 168 а —169 а (Приложение, № 37).
В конце пергаменный защитный лист с текстом на лат. яз.
Поступила в Азиатский музей в 1913 г. от Баш индж агяна.
23.5x16; 213 л.; текст в два столбца; строк 27; пергамен и
бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, металлические украш ения, подклеена набойка.
Иссл. рук.: Ю збашян 1971; Izmailova 1972.
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Четвероевангелие
На л. 2 б—3 а послание Евсевия Карпиану; на л. 3 б—17 а
каноны согласия.
Заставки, маргиналии, инициалы, хораны, изображения евангелистов, с обильным применением золота.
Переписана в 1623 г., Шош, Аспахан , переписчик эСтепаннос, художник Месроп Хизанци.
Записи: л. 1 а—5 а, 273 а—276 а (ПЗ 1621—1640, № 148),
5 а, 275 а (две приписки от 1695 г.).
В начале и конце пергаменные защитные листы, с поздней
припиской.
Поступила в 1927 г.
22.7x15.5; 276 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением,
подклеена ткань.
У краш ения, о которых говорится в иш атакаране (л. 274 б—
275 а), утрачены.
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Сборник
I. Л. 1 а—9 а. Ի խնդրոյ Թումայ վարդապետի աստուածաբնակ
սուրբ ուխտին Մեծոփա վանաց ե֊ ծառաբար կատարեալ
աստուածակիր ե_ հոգելից առն Աստուծոյ Յակոբ վարդապետն
Գրիմեցին, աշակերտ Գէորգա վարդապետի Երզընկացոյ
Յաղագս ազգականութեանց բաժանման. Нач.: Գիտելի է'
ազգականութիւնն տ ա րորոշեա լ ա նձանցն է ...
Йакоб Гримеци. О родстве при бракосочетании, с таблицами. — Таш ьян, № 29.
И. JI. 9 а—12 б. [Գրառաջք]. Нач.: Ղա մբար լուսափայլ և
վա րդ կա րմիրերփ եա ն...
III. JI. 13 a —180 6. Գրիգորի ա շա կերտ ի եռա մեծի к
տ իեզերա լոյս վարդապետի Յոհանու Որոտնեցոյ հաւաքեալ
Քաղուածոյ մեկնութիւն սուրբ Աւետ ա րա նին Մ ա թէոսի...
(л. 15 а). Нач.: Չորս գետն նմա նի չորից ա ւետ արա նչա ցն...
Григор Т атеваци. Толкование на Евангелие от Матфея. —
Conybeare, № 83.
IV. JI. 181 а —360 б. Нерсэс Ш норхали, Иоанн Златоуст и др.
Толкования на Евангелие и др:
1. JI. 181 а—185 а. Մեկնութիւն խորանացն Աւետարանին,
нач: Մատեանք աստուածագիծք...
2. JI. 185 a —186 6. Յ եկեղեցա կա ն պատմութենէ, нач:
Առաքեալքն էին Ժ Բ ա ն...
3. JI. 186 6—360 6. ժողովումն
մեկնութեան
Ս րբոյն
Աւետարանի, որ ըստ Մատթէոսի, ի բանից իմաստուն վարդապետաց եկեղեցայ կա րգեա լ к յօրինեա լ ղիւրահաս ընթերցողաց եկեղեցայ. Առաջինն Ն երսէս Հայոց կաթողիկոսի. Нач:
Սիրոյ զօրութիւն գերազանց է...
Переписана в 1632—1633 гг., Иерусалим, переписчик Йовхан
Х изанци.
Записи: л. 180 б, 360 б (также запись оригинала данной рукописи).
В начале и конце пергаменные листы с текстом на амхарском
я з., в большей части смытым.
На л. 2 а, 13 б, 25 а, 190 а, 360 б печати владельца вардапета Петроса от 1706 г.
На л. 298 а печать владельца вардапета Бардулимэоса Ванеци (дата неразборчива).
Основной фонд.
29.5x15; 360 л.; текст в один и в два столбца; строк 27, 31,
34; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с
тиснением.
О п .р у к .: Patkanof 1891, № 261; Марр 1892, № 5.
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Григор Татеваци. Книга вопрошений
Գրիգորի ա շա կերտ ի եռա մեծին Յոհանու Ո րոտ նեցոյ
Հարցմունք պիտանիք և աւգտակարք գրոց ա շա կերտ եա լ.
Нач.: Որպէս ա սեն հերձուածողք...
Каталог М атенадарана, I, № 921.
Переписана в XV—XVI вв., переписчик Горг, заказчик Бардулимэос.
Записи: л. 77 а, 77 б, 224 б, 391 б—392 а (Приложение,
№ 1 2 1 ).

В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо прямолинейный еркатагир.
Колл. Г. А ганяна.
18.5x14; 394 л.; текст в два столбца; строк 32; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Сборник
I. JI. 1 а—18 а. Կտակ և հորող ի մեծի յուրբաթին ի
խաչելութեան Քրիստոսի Աստուծոյն մերոյ. Нач.: [Ս]արսա 1իիմ
և ղարհուրիմ, ո վ սիրեփք...
Симэон Ереванци. Завет и проповедь в день Великой пятницы. — Каталог М атенадарана, I, № 3476.
И. JI. 19 а —52 б. Ի գիրս ֆիսիկային այսինքն բնաբանութեան Ա րիստ ոտ էլի յա ղա գս սկզբա նց բնա կա ն մա րմնոյ
շարակարգեալ ի կարգէ Թէադրոնոսաց Կղեմէս աստուածաբան
վարդապետէ, нач.: [\յ]ախ գիտեփ է զի սկիզբն առհասարակ
սահմանի Ա րիստ ոտ էլ...
Клемент Галанос. Относительно «Физики» Аристотеля, о
началах природных тел. — Философские труды, с. 429—430.
Переписана в XVII—XVIII вв.
На л. 18 б запись от 1791 г. (Приложение, № 110).
Колл. Г. Аганяна.
19.8x14.3; 52 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага;
нотрагир; в бумажной обложке.
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Мелкисед Банасер. Похвальные слова
ճ ա ռ գովութեան գովելեաց կոչեցեա լ իսկութիւն բանի,
նա խ ընտ րա բա ր վա սն սրբա զա ն և. իմա ստ ուն Ս իմոն
կաթուղիկոսին պատրիարգական բա րձր աթոռոյն ամենայն
Հայոց սրբոյ էջմիածնի, և վա սն Աբրահամ հատ ընտ իր ե֊
143

անարգամեծար վարդապետին, և ապա վա սն այլոց ոմանց
ազնիւ բա րի ե֊ հաւատարիմ դիմա ց' սա կս ւիորձոյ ճանաչողութեանս մերոյ: Արարեա լ ի Մելքիսեդէ բա նա սիրէ ընդ
հովանեաւ Սրբոց Հրեշտ ա կա ցն եկեղեցւոյն որ ի մեծն Պօլիս,
ի թուին Հայոց ՌՄԺԳ (1213/1764 г.) և ի նոյեմբերի յերրորդումն աւուր աւարտեալ.
Мелкисед Банасэр. Похвальные слова, обращенные к католикосу Симэону Ереванци и Абрахаму Астапатеци (л. 21 б—
46 а), составленные в 1764 г., Константинополь. Об Абрахаме
см. Анасян, Библиология, I, стб. 88—92.
На л. 46 б стихотворное моление Степана (имя автора в
акростихе).
На л. 47 а—48 а загадки, нач.: Թէպէտ շարժիմ և տան
շա րժ ե լ / բայց ո չ զգամ, տամ հանայնից ցոյցք որակաց / և
ինձ ոչ տամ (Արեգակն է).
На л . 48 а —б стихотворение: Մահնի հայերէն, нач: Բախտն
որ ցօղէ գետ ի նչ է, / խօսքս ա ղբրին գետին չէ, / երկնօււմն
ի նչ կու պարծիս, / այն երկինք է, գետին չէ ...
Переписана в 1767 г., Измир, переписчик тэр Соломон
абелай.
Колл. Г. Аганяна.
21.2x15.5; 48 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага;
нотрагир; переплет картонный.
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Йовханэс Оротнеци.
Толкование на евангелие от Иоанна
Յովհաննու Որոտնեցտյ տիեզերալոյս րաբունապետի արարեալ
Քաղուածոյ մեկնութիւն սուրբ աւետարանին Յոհաննու, որ
ասէ' Ի սկզբանէ էր բանն (л. 2 а). Нач.: Կսւհատրիմ, ով կաճառք...
Колл. Г. Аганяна.
21.5x15; 70 л.; текст в один столбец; строк 26; бумага; шлагир; переплет картонный.
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Альберт Великий.
Краткое собрание богословской истины
Համառօտ հաւաքումն աստուածաբ անական ճշմարտութեան
(л. 2 б). Нач.: Քանզի գերազանցութիւն աստուածաբանական
ճշմարտութեան է նշոյլ վերին ճառագայթին...
Анасян, Библиология, I, стб. 392—400.
Переписана в XVII—XVIII вв.
На л. 286 б запись владельца рук. Карапета Галстеана (Нор
Д ж ула) от 1787 г.
144

На л. 286 б смытая печать.
Колл. Г. Аганяна.
20.5x13; 287 л.; текст в один столбец; строк 27; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, подклеена набойка.
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Григор Татеваци.
Книга проповедей
Գրիգորի եռամեծի քաջ հռետ որի և անյսպթ փիլիսոփայի,
աշակերտի Յովհաենու Որոտնեցո, արարեալ բանս խրատականս
ոգէշահս եւ հանճա րս իմաստայեղս, ի մեկնութիւն և ի գովեստ
փառաց տօնից տէրունականաց... (л. 9 а). Нач.: Ի տաւնս
տարեկանաց մերոց...
На л. 3 а—7 б оглавление 135 проповедей.
На л. 9 а заставка.
Переписана в 1421 г., монастырь Хермон, переписчик Карапет Дерчанци.
Записи: л. 381 б, 451 а—452 а (от 1421 г.), 452 а —б (от
1425 г.), 452 б (две приписки от 1461 г.), 426 б (от 1683 г.).
На л. 8 б криптограмма: Խաչաւրուր.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо прямолинейный еркатагир.
На л. 8 б, 9 а, 314 б печать вардапета Петроса от 1706 г.
Основной фонд.
18.4x13.6; 452 л.; текст в один и в два столбца; строк 34; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением (переплетена в 1683 г.).
071. рук.: Brosset 1838; Patkanof 1891, N2 259; Марр 1892,
N2 3 (Очень подробно, с воспроизведением записей, последние
см. такж е ПЗ 1401—1450, N2 286, 367, 1451—1480, N2 195).
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Василий Кесарийский.
Шестоднев.
[Ս]րբոյն Բարսւլի եպ իսկոպ ոսի Կեսարու Կապսւդովեցաց
Մեկնութիւն վեցօրեա արաչութանն. Нач.: Մի ով ի քննողաց...
Таш ьян, N2 249.
Переписана в XIV—XV вв.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо еркатагир.
На л. 1 а, 249 б печать вардапета Петроса.
Основной фонд.
Ю З а к . 1484
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19.2x12.5; 300 л.; текст в один столбец; строк 19; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.
Оп. рук.: P atkanof 1891, № 263; Марр 1892, № 7.
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Сборник
I.
JI. 1 а—453 а. Գրիգորի եռամեծի քաջ հռետորի к աեյաւլթ
փիլիսոփայի աշակերտի Ցոհաենու Որոտնեցոյ արարեալ բանս
խրատականս... Нач.: Ի տաւնս տարեկանաց մերոց...
105 проповедей Григора Татеваци, Йовхана Оротнеци, Йакоба Гримеци и др., с оглавлением на л.1 а—2 б, предшествующих
основной пагинации. — Ср. Таш ьян, № 505.
И. JI. 453 б—462 б. Ի խնդրոյ Թումայ վա րդա պ ետ ի
ա ստ ուա ծա բնա կ սուրբ ուխտին Մեծոփայ վա նա ցն к
ծա[ռս1]յաբար կատարե[ա]լ աստուածակիր к հոգելից առնն
Աստուծոյ Ցակոբ վարդապետին Ղըրիմեցին, աշակերտ Գէորգեայ
վարդապետին Երզընկացու' Յաղագս ազգակցութեանցն բւսժանման. Нач.: Գիտելի է, թէ ազգականութիւնն տ ա րորոշեա լ
անձանց է...
Йакоб Гримеци. О родстве при бракосочетании, с таблицами. — Таш ьян, № 29.
Переписана в 1534 г., Ерзнка, один из переписчиков Алэксианос.
Записи: л .74 а, 174 6, 199 6 (линейно-точечная криптограмма — յիշա տ ա կ է քարոզգիրքս Սրապիոն վարդապետին), 207 6,
250 б (Приложение, № 24), 339 б, 424 б, 433 б, 438 б, 457 а.
На л. 125 б изображение заказчика Срапиона М окаци.
В начале и конце защитные листы с житийным текстом, письмо болорагир.
Основной фонд.
18x12.3; 463 л.; текст в два столбца; строк 29; бумага; болорагир; переплет кожаны й, с тиснением.
О п.рук.: Brosset 1838; Patkanof 1891, № 258; Марр 1892, № 2.
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Маттеос Урхайеци.
Хронография
Պատմագրութիւն ա րա եա լ Մատթէոսի մեծի քահանայի Ոտհա յեցւոյ' վա սն Բա գրատ ունեաց թագաւորացն ե_ այլոց
բա զմա ց ի Դ ճ (400/951 г.) թուականէն սկսեա լ մինչ ի Ո к
ԺԱ (611/1162 г.) թիւն աւարտեալ. Нач.: Ի սրբոյն Գրիգորէ մեր
Լուսա ւորչին...
M acler, N2 225. Список содержит текст без продолжения, написанного Григором Иереем.
146

На л. 1 а —3 а список наиболее известных католикосов АрмеНИ И.

На л. 303 а —304 б копия письма Нерсэса Аш таракеци графу
Н. П. Румянцеву от 27 декабря 1814 г.
Переписана в 1814 г., С.-Петербург, переписчики Иван Назаров и Иван Эфендиев. Копия с копии же, выполненной по распоражению Нерсэса Аш таракеци (с рукописи 1688 г.), которая
в 1814 г. вместе с «Историей» Вардана Аревелци была приелана Н. П. Румянцеву. Тогда же была переписана и упомянутая
«История» Вардана (см. № 303).
На л. 2 а приписка М. Броссе.
Основной фонд.
19.5x15.2; 306 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага;
скоропись; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Мовсэс Дасхуранци.
История Алуанка
Պատմութիւն Աղուանից ա րա րեա լ Մ ովսեսի Կաղանկատուացտյ ի նոյն ազգէ և յաշխարհէ (л. 2 а). Нач.: Ասւրուածաստեղծ
մարդն ա ռա ջին...
Рус. заглавие: «История происхождения Агванов (жителей
Русских М усульманских провинций) Мойсея Кагкантваци, списанная с древней рукописи, хранящ ейся в Эчмиадзинской библиотеке, армянским архимандритом Иоаннесом Шахатуновым».
Переписана в 1841 г., переписчик Иван Назаров. Копия с
копии же, выполненной в 1829 г. с эчмиадзинской рукописи
1829 г. (ныне Матенадаран, № 1531, л. 231 а—377 а).
На л. 1 а запись М. Броссе.
Основной фонд.
19.5x15.5, 314 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага;
скоропись; современный переплет.
Изд. соч.: Мовсес Каланкатуаци 1983. П ер.рук.: История Агван 1861.
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Четвероевангелие
Содержит послание Евсевия Карпиану (л. 3 б—4 а), каноны
согласия (л. 5 б—12 а).
Заставки, маргиналии, инициалы, лицевые изображения, с
применением золота.
Переписана в 1292 г., д. Оцопи (Ш ахапуник), переписчик и
худож ник Ш мавон. В 1504 г. приобретена ходжой Хазарбэком у епископа Елиш ая.
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Записи: л. 372 а—378 а (ПЗ XIII, № 554), 1 б—2 а (Приложение, № 20), 2 б.
23x16.5; 378 л.; текст в два столбца; строк 17; пергамен;
болорагир; переплет картонный, обтянут кожей (новый).
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Новый Завет
на армянском и турецком языках
Содержит Деяния апостолов, отдельные послания и Откровение Иоанна. Тур. перевод расположен параллельно арм. тексту:
Գործք Առաքելոց — Րէա պ լերին ա մէլլէրի (л. 1 а).
Закончена перепиской 1 ноября 1736 г., Энкюри, переписчик Елиазар.
Записи: л. 411 а (Приложение, № 96), 1 а (дарственная от
1879 г. и др. запись).
Ванская колл.
21.5x16; 413 л.; текст в два столбца; строк 24; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Маттэос Парт ев.
Толкование на Деяния апостолов
Մաւրթէոսի նուաստ, եւ յետ ին ա շա կերտ ի Եռամեծացն
Յոհանու և Գրիգորի աշխ ատ ասիրեա լ ի քննութիւն Գործոց
առաքելոցն ի մեկնութենէ սուրբ հարցն Ցոհաննու Ոսկեբերա*
նի ե. Եփրեմի, ի խնդրոյ հարա զատ եղբօր մերոյ Յակովբ
վարդապետի, մականուն Ովսանանց. Нач.: Յետ քննութեան
ա յնոցիկ... (л. 14 а).
Таш ьян, № 34.
Переписана в XVII в.
Запись: л. 298 а (сохранилось только начало с преамбулой).
Основной фонд.
21.5x15.5; 303 л.; текст в два столбца; строк 27; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Йовханнэс Ванакан
Толкование на кн. Иова
Յամստօտ մեկնութիւն Յոբայ, հաւաքեալ ձեռամբ Վանական
վարդապետին. Нач.: Ներգործա կա ն իմն մերձաւորութիւն...
(л. а).
Таш ьян, N2 289.
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Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XIV в.
Записи: л. 40 б, 107 а, 114 а, 128 а, 153 а, 266 б, 278 а (Приложение, № 115), 278 б (от 1527 г. ?), 279 а (от 1457 г.).
Основной фонд.
19.8x14; 379 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Сборник
I. JI. 1 а — Проповеди, поучения, толкования на отдельные
стихи и книги Ветхого и Нового Заветов, ж ития и др.
Нач.: [Ամենայն] գիրք աստուածային գԱստուած արդար
դատատր քարոզեն... (Проповедь Лукаса Лореци).
II. Л. 323 а—422 а. Համառօտ գումարումն և լուծումն բառից
յաստուածաշունչ գրոց, յումեմնէ յԵրեմիայէ բանասիրէ Մեղրեցայ.
Еремиа М елреци. Толковый словарь к Ветхому и Новому Заветам. — САЛИ. Т. 2, с. 141, № 30.
Переписана в XVII в.
На л. 422 запись от 1789 г.
В конце пергаменный защ итный лист с текстом на груз, яз.,
письмо нусха-хуцури.
На л. 423 б печать (легенда неразборчива).
Основной фонд.
19x13; 423 л.; текст в один и в два столбца; строк 20; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей, подклеена
набойка.
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Сборник
I.
Л. 1 а—202 б. Список без заглавия, в др. рукописях:
Հայոց պատմութիւն յեր ի ս հատուածս, ա սա ցեա լ Մ ովսիսի
Խորենացւոյ ի խնդրոյ Մահակայ Բագրատունւոյ.
Мовсэс Хоренаци. История Армении. — On. рук.: Brosset 1838;
P atkanof 1891, № 254; Mapp 1892, № 1.
И. Л. 203 6—217 a. Список без заглавия, в др. рукописях:
Ա շխ ա րհա ցոյց.
Вардан Аревелци. География. — Берберян 1960; Антабян 1962.
На л. 317 б отрывок о приметах погоды и урожая в Индии и
Вавилоне. Заголовок не читается, в др. рукописях: Տանուտէրացոյց, нач.: Ցորժամ խոյն փ նի' գարունն / / / ցորեն և գինի.
Переписана в 1698 г., Астапат, переписчик Йовсэп.
Запись: л. 218 а.
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На л. 3 а, 175 б, 218 а печать переписчика вардапета Йовсэп а от 1667 г.
Рукопись была приобретена П. Сухтеленом в Нахичевани в
1827 г., скопирована в Тифлисе для последующего издания (см.
приписку на л. 1 а).
Основной фонд.
18.9x12.6; 219 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением,
подклеена набойка.
O n.рук.: Brosset 1838; Patkanof 1891, № 257; Марр 1892, № 1.
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Йоханнэс Карнеци.
Наставления для священников
Գրքոյկ հարկաւոր ե_ պ իտ անի քահանայ ակա ն դասու, յ որում
պարունակին բանք կարևորք և վայելուչք ի նպաստաւորութիւն
քահանայականն դասու, տ րոհեա լ յերկուս հատորս, նախ կինն'
վա սն խոստովանութիեան ե. երկրորդն' մեկնութիւն սրբաւլնաս՜
ուրբ պատարագին: Հաւաքեալ ի յընտ իր ե- ի հոգեբուղխ
մատենից հանճարեղ րաբունեաց ե. շնորհա զա րդ վարդապե
տաց, աշխատասիրութեամբ ուրումն յետ նեա լ բա նա սիրի Ցօհ՜
ա ննիսի չպ էտ նօտ արի Կարնեցւոյ, յորդորանօք սրբա սէր
քսւհանայից... Ցամի փրկութեան մերոյ 1802 ե. ի թոտճ
արամեան ւրումարիս ՌՄԾԱ (1251/1802 г.), ի քաղաքս Կարին
(л. 1 а).
Переписана в 1802 г., Карин (Эрзерум), автограф (?).
Колл. Г. Аганяна.
19.5x13; 92 л.; текст в один столбец; строк 28; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Опровержение Срмакэша Мануэла
Հայելի
ազդեցութեան, յորում
ցուցանին
թիւրութիւնք
տ ետրա կին կոչեցելոյ Գաւազան կրկնազօր, սա ի գիտութիւն
և. յուղղութիւն հեղինա կին նորա Սրմաքէշ Մանուէլխ Ա րարեա լ
յումեմնէ ճշմա րտ ա սիրէ... յա մի Տեսան 1781, ի թուականիս
Հայոց ՌՄԼ (1230/1781 г.).
Анонимное опровержение книги: [Սրմաքէշ Մանուէլ]. Տետրակ
որ կ ո չի Գաւազան կրկնա զօր... ի թուականի մերոյ ՌՃՂԹ
(1199/1750 г.), ի Կոստանդինուպօփս. Газикян И, стб. 1775.
На л. 152 а—166 а — полемическое сочинение: Դ ա րձեա լ
վիճաբանութիւն ի վերայ բա նին թէ Քրիստոս կարէ ա սիլ անօթ
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աստուածային, գրգռեալ ի բա նէ Պարտէզ գրկանն' տպելոյ ի
Վենետիկ. Датируется 25 декабря 1757 г.
Переписана в XVIII в., автограф (?).
Колл. Г. Аганяна.
19.5x13.5; 166 л.; текст в один столбец; строк 27; бумага;
шлагир; переплет картонный, обтянут кожей.
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Вардан Аревелци. Сочинения
I. JI. 2 а—148 а. Բա զմերջա նիկ և երա նա շնորհ սուրբ հօրն
և անյսւդթ հռետ որի և լուսաար վարդապետի Վարդանայ
նորոգ թարգմանչի և կրկին լուսաւորչի Հայոց Բան պատմագրութեան համառօտ վիպ ա սա նեա լ յ Ադամայ հետ է մի նչև ի
ՉԺԶ (716/1267 г.) թուականն Հայոց, յոյժ պիտանի շարադրութեամբ
և գեղեցիկ պիտառութեամբ. Нач.: Նախքան զամենայն հայցեսցուք
յ եղեալքս զէն...
Всеобщая история. Оригинал данного списка — одна из двух
рукописей, положенных в основу издания: Անծին Վարդս!־
նայ Բարձրբերդեցւոյ Պատմութիւն տ իեզերա կա ն, ի լոյս ընծայեաց Մ կրտ իչ էմ ին. Մոսկվա, 1861. Приписка на л. 148 a: Ի
թուիս ՊՀԴ տսաագրեցաւ принадлежит одному из промежуточных списков.
II. JI. 148 а —154 б. Տեսակք աշխարհաց և համանգամայնքն
երկրի. Нач.: Ասորիք յերեկա յ իւրում ծովուն...
География. — Берберян 1960; Антабян 1962.
На л. 155 а —156 6 копия письма Нерсэса Аш таракеци графу Н. П. Румянцеву от 27 декабря 1815 г.
Переписана в 1841 г., С.-Петербург, переписчики Иван Назаров и Иван Эфендиев. Копия с копии же, выполненной по распоряжению Нерсэса Аш таракеци (с рукописи 1432 г.), которая в
1814 г., вместе с «Хронографией» Маттэоса Урхайеци, была прислана Н. П. Румянцеву. Тогда же была переписана и упомянутая
«Хронография» Маттэоса Урхайеци (см. № 293).
Основной фонд.
20x5.5; 162 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага; скоропись; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Аристакэс Ластивертци. Повествование
Պատմութիւն Ըռստակիսի Լաստիվերցոյ վարդապետի վա սն
ա նցիցն անցելոց ի յա յլա սեռ ազգաց, որ շուրջ զմեօք են. Нач.:
ժա մա նեցին մեզ աւուրք չա րչա րա նա ց...
Издание с использованием данной рукописи: Аристакэс Ластивертци 1963.
Переписана в 1843 г., С.-Петербург, переписчик Иван Назаров.
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Основной фонд.
19.7x16.5; 86 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага;
скоропись; переплет бумажный.
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ТаЛаран
Стихи духовного содержания, нач.: Տաղ աւետեաց սրբոց
կուսին Մարեամու. Աւետիս քեղ, Մարեամ, զոր Գա բրիել
սկըղբ նա ւորեա ց...
Переписана в XVIII в.
На л. 39 б запись от 1836 г., Тифлис.
Колл. Г. Аганяна.
18x11; 40 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага; нотрагир; в бумажной обложке.
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Астуацатур Бабикеан. Против Микайэла Чамчеана
Շարունակութիւն կամ հաստատութիւն յա ռաջագոյն գրեալ
մերում տ եսա րա նի կամ յա յտ նի ապացոյց Միքայէլի Չամչեանց
к բոլոր միաբանութեան իւրոյ, քւալեալ ի բուն ձեռագիր
գրուածոյ իւրոյ' զոր իբր հրաշիւք ձգեցաք ի ձեռս մեր. յա մի
1815, մա րտի 4. Нач.: Զ որ ի ն չ միանգամ գրեա լ է...
Таш ьян, № 474.
Переписана в XIX в. (после 14 марта 1815 г.).
Колл. Г. Аганяна.
20.5x16; 38 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага; нотрагир; в бумажной обложке.
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Григор 0шаканци. Стихотворения
Տաղարան վայելուչ к գեղեցիկ, հոմերա կան երգաբ անութեամբ շարսւդրեալ տ եսա ն Գրիգորի տրուպ վարդապետի, որ
Ի գեղջէ Օշականայ նստ ա րա նի մեծին Մ եսրոբայ Հայոց
թարգ-մանչի... ի թուոջ Փրկչին 1787 к Հայոց ՌՄԼԶ (1236/
1787 г.). Գաղափարեցեալ յումեմնէ հա մբա կէ ի Կարնոյս մայր
ուսումնարանի: Յամի Տեսան 1812, յե լս ապ րիլի.
Стихи духовного содержания и видения.
На л. 83 а—87 б биография Григора Ошаканци (Յիշատակարա ն պատմաբանօրէն վա սն սննդեան к աստուածահաճոյ
վարուց к երջա նիկ վախճանի առն Աստուծոյ տ եսա ն Գրիգորի
արքեպիսկոպոսի к շնորհա լոյս վարդապետի).
Каталог М атенадарана, I, № 3476.
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Переписана в апреле 1819 г., Карин (Эрзерум).
Колл. Г. А ганяна.
19.2x12.3; 92 л.; текст в один столбец; строк 26; бумага;
нотрагир; переплет картонный.
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Петрос ААамалеан.
Толкование на Откровение Иоанна
Գիրք մեկնութեան յայտնութեան Ցօհաննու առաքելոյն և
աստուածաբան աւետարանչին, համառօտ և ծաղկաքաղ հասս֊
քեալ ի զա նազա ն մեկնչաց եւ զա րդարեա լ ըստ մտաց նոցա, ի
Պետրոս արքեպիսկոպոսէ Նախջևանցայ Աղամալեան... Դարձեալ աշխատութեամբ և ջանիւք նորոգ ընդօրինակելու ի ձեռն
իմո կրտ սերս ի մէջ ընթերցասէր ծառայից Ցօհաննէս նուաստիկ
տիրացու Ցօհաննիսեան անուանեալ յաշակերտութենէ տեստն
յոգնաշխատ և բազմերախտ ուսուցչին իմոյ և հօր' Գրիգորի
Մարտիրոսեան զգօնամիտ վարժապետի Կարնոյ եւ միանգամայն ուսումնասէր բա րեզա րդ և մաքրակրօն խոհեմամիտ
ուսուցչի և դաստիարակի վարժարանիս սուրբ Աստուածս!ծնին և սուրբ Լուսաւորչի եկեղեցեաց: Ի ամին 1277, մայիսի
14. (л. 2 а). Нач.: Վասն է՞ր ի մակագրէն դնի յայտնութիւն
Յօհաննու, իսկ ա ստ Ցիւտւսի Քրիստոսի...
Закончена перепиской 14 мая 1828 г., Карин (Эрзерум), переписчик Йоханнэс Йоханнэсеан Аракелеан.
Запись переписчика: л. 126 а—б.
Колл. Г. А ганяна.
20.3x14.6; 129 л.; текст в один столбец; строк 26; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Нерсэс Ламбронаци.
Размышления о церковном чине
Գիրք որ կոչի Խորհրդածութիւն, շարսւդրեալ ի տեստ ն
Ներսիսէ Լամբրօնացայ յարքեպիկոպոսէ Տարսոնի Կիփկեցայ:
Ի հայրապետութեան տեստն Գրիգորի ամէնընտիր հանուրց
Հայոց կաթուղիկոսի մականուամբ Տղայ կոչեցելոյ, ի ժամանակս
քիիստոսափսակ արքային Հայոց Լևօնի, ի շրջա նի ընթացից
ամանակի 626 թուականին Հայոց, ի մէջ լեռանցն Ցօրոսի.
(л. 1 а).
Յստաջաբանութիւն հեղինակի սրբոյ մատենիս, нач.: Այս
բանք և աստուածային օրինադրութիւնք...
Таш ьян, № 24.
Переписана в XVIII в.
20.2x14; 155 л.; текст в один столбец; строк 25; бумага; нот־
рагир; переплет картонный.
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Григор Татеваци.
Книга вопрошений
Без заглавия (начало утрачено), в иш атакаране названо:
Գիրք հարցմանց ի Գրիգոր Տաթեացոյ պւրւլարերևալ (л. 480 6).
К аталог М атенадарана, I, № 921.
Переписана в 1687 г., Константинополь, заказчик вардапет
Григорис.
Запись: л. 480 б—481 а (Приложение, № 76).
15.5x14.3; 482 л.; текст в два столбца; строк 34; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Сборник
I. JI. 1 а —83 а. Подборка отдельных глав и статей из Поучения Йовханнэса Ерзнкаци, Книги канонов, судебников и пр.,
существенно перередактированных (ср. № 160).
II. JI. 83 а—90 б. Стихотворения и гимны.
III. JI. 94 а—167 6 . Часть врачебника, талисманы, толкователь снов, молитвы, части Евангелия и др.
Переписана в XVI—XVII вв.
Записи: л. 66 б, 67 а (приписка М аркара от 1766 г.), 43 а.
Колл. Г. Аганяна.
58.6x12.4; 168 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.
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Требник
Обиходное наименование Մաշւրոց.
Переписана в XVII в., Иерусалим, переписчик Вардан, для
иерусалимского патриарха Мартироса.
Записи: л. 36 а, 89 а —б.
Дар Н. Я. Марра.
21x16.3; 189 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага; 60־
лорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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«Азбука»
Այրենա րա ն ուսմանց նորա վարժելոց հա նդերձ աղօթիւք
ոմամրք եւ մասամրք նաիւապեւրականօf [քր]իսւրոնէականի
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վարդապետութեան բա ժա նեցեա լ ի դրուակս Ե: Ցամի ներմա ՜
րմնութեան Բա նին ՌՌՂԲ ե֊ ի համարաւթեանն արամեսւնց
ՌՃԽԱ (1141/1692 г.) ի փսաս մեծագոյն Աստուծոյ, ի Սէօպոփս.
Содержит введение в чтение богослужебных книг и начатки
богословия.
Львов, 1692 г.
19.5x16; 119 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага; болорагир мелкий; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Йакоб Балишеци. Стихотворения
Բա րոյակա ն ա րա րեա լ ոտանաւորս ի հոգելոյս Ցակոբ
պատրիարգէ Բաղիշեցայ որ էր պ ատրիարգ Կոստանդնուպօլսոյ հաւաքեցեալ եղե_ ի Սիրաքայ մեկնութեան ի թուականիս
մերոյ Ռ Մ ՀՂ (1274/1825 г.) դեկտ եմբերի սկ ի զ բն ... Փ րկչի 1825
դեկտեմբերի սկիզբն, (л. 1 а).
Нач.: Սիրաքնսյ մեկնութեան առա ջին գլխոյն օտանաարքն.
Քանզի յորժա մ Աստուած ստեղծ զմա րդն Ադա մ... (л. 2 а).
Переписана в 1825 г., Константинополь, переписчик Хачатур Ванеци.
Запись: л. 74 а.
21x14.3; 74 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Сборник
I.
Л. 1 а —34 б. Խրատ համառօտ Յոհաննիսի վարդապետի
Հոլովի..
Йоханнэс Холов. К раткие назидания.
И. Л. 35 а—99 б. Стихотворения и гимны.
III.
Л. 101 6—113 б. Պարզատօմար մշտընջենական, շարւսգրեցեսւլ ի Յոհանիսէ վարդապետէ Կոստանդնուպօլսիցու ի
փառս մեծագոյնս Աստուծոյ և ի հըրճուանս Հայկազունեաց,
յիմի Ցեառն 1676 ի Վ էնէտ իկ քաղաքի, ի վիպասանութենէ
ընթհանրոյ եկեղեցւոյն Քրիստոսի Ինօնցէնցիոսի տասներորդի
եւ կաթողիկոսութեան Հայեաստանաց Յակոբայ սրբա զա նի
հա յրա պ ետ ին...
Йоханэс Костанднуполсеци. «Простой» календарь.
Переписана в 1676 г.
На верхней створке переплета надпись: ԺՈՂՈՎեՑ[ԱՒ]
ԳԻՐՔՍ ՁԵՌԱՄԲՆ (поверх Ա выдавлено Բ, перед конечным
Ն выдавлено Ա) ԱՍԱՆԳՌԻՐԷ ՅԻՇԱՏԱԿ Ի ՒՐ ԵՒ ԾՆՕՂԱՑ
ԴԱՒԹԻՆ ՍԻԲՈՒԼԷԻ Թ ՈՒԻՆ ՌՃԽԸ, т. е. рукопись одета в
переплет в 1699 г.
155

Колл. Г. Аганяна.
20.5x14.5; 114 л.; текст в один столбец; строк 22, 23; бумага;
шлагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением,
подклеена набойка.
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Григор Татейаци.
Книга вопрошений
Без заглавия, в др. рукописях: Գիրք հարցմանց.
Каталог М атенадарана, N2 921.
На л. 408 а—415 б «Грамота единения»: — Թուխթս սիրոյ ե.
միաբանութեան մեծի կայսերն Կոսւրանդիանոսի և սուրբ
պապուն Սեղբեսւրրոսի ե_ Ցրդաւրա Հայոց արքայի և սրբոյն
Գրիգորի Հայոց լոսաւորչի.
На л. 416 а—431 а отрывок из астрологического трактата.
Переписана в XVII в. (л. 416—431 из иной рукописи 1673 г.).
Записи: л. 430 б—431 а (Приложение, № 59 — принадлежит
подшитым листам из рукописи 1673 г.), 431 б, 01 а (на груз. яз.).
19x14.5; 431 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянны е, обтянуты кож ей с тиснением.
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Четвероевангелие
Переписана в 1666 г., переписчик Йованэс Ш оротци.
Записи: л. 272 а —б (Приложение, № 52), 273 6—274 а (запись р аиса, ըռէս, М аргара).
19,5x12,5; 274 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей, металлические кресты с вырезанными именами и датой — 1160/1711 г.
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Четвероевангелие
Переписана в 1671 г., переписчик Лукас.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Записи: л. 318 б—319 а (Приложение, № 57), 155 б, 156 б (от
1733 г.), 245 а, 319 6.
Колл. Н. А. Муравьева-Карсского.
19x13; 320 л.; текст в два столбца; строк 19; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Четвероевангелие
Заставки, маргиналии, инициалы, изображения евангелистов.
Переписана в 1471 г., М елуанц Ванк, переписчик Матэос,
художник Мануэл.
Записи: л. 1 а, 244 а—246 б (ПЗ 1451—1480, N2 401), 247 а—б
(Приложение, N2 32), 248 б (ПЗ 1601—1620, N2 136), 250 а (Приложение, N2 103).
Колл. Н. А. Муравьева-Карсского.
21.5x15; 250 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей, подклеена набойка.
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Требник
В иш атакаране названо: Մաշտոց (л. 144 а).
Переписана в XVII—XVIII вв. (до 1720 г.).
Записи: л. 144 б (от 1720 г.), 181 б.
Колл. Н. А. М уравьева-Карсского
19x14.5; 181 л .; текст в два столбца; строк 21; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянны е, обтянуты кож ей с тиснением.
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Григор Татеваци. Книга вопрошений
Без заглавия, в ишатакаране названо: Հարցմանց և. պատասխանագիրքս (л. 120 б).
Каталог М атенадарана, № 921.
Рукопись отражает состояние образца со смешанными книгами Григора Татеваци и включенными инородными сочинениями (л. 123 а—133 6: Йовханнэс Ерзнкаци. О движении небесных светил, л. 133 б—145 б: Вардан. Толкование на Св. Писание,
л. 145 б—151 а: Вардан. Толкование на Евангелие, л. 559 а —
570 б: Вопрошения вардапета Гэорга и изъяснения Григора).
Переписана в 1686 г., переписчик Маргар.
Запись: л. 120 б (Приложение, N2 75).
На л. 60 б и др. печать Гаспара от 1711 г.
Колл. Н. Я. Марра.
19.5x14.5; 570 л.; текст в два столбца; строк 32; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Сборник
I. JI. 2 а—163 а. Ագաթաեգեղ, օգնեա Յիսուս Աստուած իմ
և Տէր, нач.: Իղձք բաղձացեալք... (л. 120 6)
Агатангел. История. — Анасян, Библиология, I, стб. 151—213.
II. JI. 163 6—172 б. Թուղթ սիրոյ եւ միաբանութեան մեծի
կայսերն Կոստ անոսի և սուրբ պապուն Ս եղբեստ րոսի եւ
Ցրդատայ Հայոց արքայի եւ սուրբ Լուսաւորչին Գրիգորի.
«Грамота единения».
III. JI. 173 a—379 а Послания Нерсэса Ш норхали, Нерсэса
Ламбронаци и др.
IV. Л. 380 6—381 б. Պատմութիւն տեսան Ն երսէսի կաթաղիկոսի Հայոց Կլայեցոյ. Нач.: Շնորհազարդն ե_ հոգելին տէր
Ն եր սէս... Ж изнеописание Нерсэса Ш норхали.
Переписана в 1689—1690 гг., Испахан, переписчик Алэксантр.
Заставки, маргиналии, инициалы, лицевые изображения.
Записи: л. 2 а, 172 б, 379—380 а, 382 б—383 а.
На л. 175 б печать Гаспара от 1711 г., на л. 4 а и 176 а смытые
печати.
Колл. Н. Я. Марра
20.2x14.5; 383 л.; текст в один столбец; строк 25; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, на верхней створке надпись от 1690 г.: [3]ԻՇԱՑԱԿ է
ԱԴԷՔՍԱՆՏՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ Թ ՎԻՆ ՌՃԼԹ (1139/1690 г.).
O n.рук.: Агафангел 1909, с. Ի Գ (здесь же записи).
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Сборник
I.
Л. 2 б. Պատճառք սահմանաց գրոցն. Нач.: Մեծն Դաւիթ
և Եզնա կ Կողբա ցի չոգա ն յԱ թէնս... Философские труды,
C. 412.
И. Л. 3 а —13 а. Դաւթի փիլիսոփ ա յի Ներգինա ցոյ Յսաա֊
ջաբանութիւն Սահմանաց իմաստասիրութեան. Нач.: Որք մի
անգամ իմաստասիրութեան տ ենչա ն...
Давит Нергинаци. Об определениях философии. — Философские труды, с. 410.
III. Л. 14 6—37 б. Լուծմունք Պորփիւրի [Վահրամայ հռետորի
արարեալ]. Աւգնեա տ էր Աստուած. Нач.: Բայց երևեցաւ թէ ոչ
սեռ և ո չ տ եսա կ...
Вахрам Рабуни. Анализ Порфирия. — Философские труды,
с. 403.
IV. Л. 47 а —124 б. Ե ռա մեծին Յոհաննու Որոտնեցոյ
Հայոց փ իլիսոփ ա յի և վարժապետի Հաւաքումն համստաւտ
158

վերլուծութեան ստորոգութեանցն Ա րիստ ոտելի. Нач.: Ստորոգռւթիւնք վա սն է՞ր կ ո չի ն ...
Йовханнэс Оротнеци. Анализ Категорий Аристотеля (в изложении Григора Татеваци). — Философские труды, с. 426.
V .JI. 129 а —165 а. [Եսայի] վա րդա պ ետ ի Համառա ւտ
<վեր>վերլուծութիւն Դ իոնէսիոսի. Нач.: Ացարոգութիւնք վա սն
է՞ր կ ո չի ե ...
Есайи. Краткий анализ сочинений Дионисия Ареопагита. —
Ташьян, N2 151, Բ.
VI. JI. 165 6—229 а. Եռա մեծին Ցոհաննու Ո րոտ նեցոյ
Հայոց փ իլիսոփ ա յի և. վարժապետի Լուծմունք Պարապանց
գրոցն, ա րա րեա լ ի խնդրոյ, ա շակերտ ացն խրոցն, հաւաքեալ
երկասիրութեամբ Գրիգոր վարդապետի, աշա կերտ ի նորին.
Нач.: Բա ն' պատճէն: Լուծմունք' պատմութիւն...
Йовханнэс Оротнеци. Толкование на схолии К ирилла Александрийского. — Таш ьян, N2 151,Ա, 1.
VII. JI. 229 6—260 б. Համառօտ լուծմունք Ասւրուածաբանին,
ի լուսատր բան[ից] արդիւնական վա րդապ ետ ի Յոհանու
Ռրոտնեցոյ մականուն, կախ եա լ ի սէրն Ասւրուծոյ, հաւաքեալ
աշխատասիրութեամբ ա շակերտ ի նորին' Գէորգեայ Եւլընկա־
ցոյ. Нач.: Բա ն' Առ որս բանիւ են պաճուճեալ...
Йовханнэс Оротнеци. Толкование на Богослова — Таш ьян,
№ 151, գ.
VIII. JI. 260 6—285 б. Գրիգորի Ն խ սա ցոյ Ե գրոց լուծումն
դժուարաբանից արարեալ ի Յակոբայ վարդապետէ Կրակացոյ.
Нач.: [Բան]' Ո վ արդեաւք: Լուծմունք. Ով է այժմ այս ժողովս...
Йакоб К ракаци. Толкование на «трудные места» из Григория Нисского.
Переписана в 1464 г., монастырь Аваг (Екелеац), переписчик Степаннос Чм ш кацагци.
Записи: л. 139 б, 211 а, 219 а, 286 а (ПЗ 1451 — 1480, N2 257),
286 б.
На л. 2 б и 46 б печать ерэца Йакоба Кесараци.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо прямоугольный еркатагир.
Основной фонд.
13.3x14; 286 л.; текст в один столбец; строк 33; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
On. рук.: Patkanof 1891, N2 262; Марр 1892, N2 6.
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Ветхий Завет и др.
Притчи Соломона, Екклезиаст, Песнь Песней, Книга Премудрости Соломона, Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова,
Книга Иова, Книги двенадцати пророков.
159

На л. 114 а—116 б Տեսան Ներսիսի Յիշատակարան աոակացն
Սողոմոնի. Нач.: Աստուածեղէն հոգովն ի սմա ...
На л. 151 а—172 б Հարիւր իմաստասիրաց ասացեալ: Յաղագս
խելաց ե֊ իմաստութեան, որ է ուսումն իմա ստ նոց. Нач.:
Կղիտարքհս ասէ. ճանա պա րհորդք ի տունս և ի հայրենիս
իւրեանց վտւթան...
Изречения ста мудрецов. — Таш ьян, № 29, Դ .
На л. 303 6—307 б [Մահ երկոտ ասան մարգարէից]. Մահ
Ովսէի մարգարէի. Нач.: Ո վսէ էր ի Բելմովթսւյ...
Смерть двенадцати пророков.
Заставки, маргиналии, инициалы, лицевые изображения.
Переписана в 1314 г., Скевра переписчик Йоханэс.
Записи: л. 42 б, 151 а, 172 а, 225 а—226 б, 307 а (обновитель
Сукиас). Приложение, № 4.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо еркатаги р.
Ванская колл.
20.2x14.5; 307 л.; текст в два столбца; строк 24; пергамен;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
On. рук.: Л алаян 1915, № 33 (с приведением главного ишатакарана). Доп. свед.: Каталог Матенадарана, I, стб. 93—105 (введение О. Еганяна).
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Григор Татеваци.
Проповеди
Без заглавия, обычное наименование: Քարոզգիրք.
Переписана в XVII—XVIII вв.
Колл. Г. Аганяна.
16.5x11; 618 л.; текст в один столбец; строк 21; пергамен;
болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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«Пояснения на соборные послания»
Հաւաքումն մեկնութեան եւթանեսունց թղթոցն կաթողիկեաց,
нач.: Արդարն Յակովբոս, որ էր ըստ մարմնոյ եղբա յր Ցեառն
մերոյ...
Содержит пояснения на Слова Иоанна Златоуста, Кирилла
Александрийского и др.
Переписана в 1599 г., переписчик М икайэл.
Запись: л. 330 б (Приложение, № 40).
В начале и конце бумажные защитные листы, письмо прямолинейный еркатагир.
160

Основной фонд.
18.2x12.2; 320 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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«

Лёвондик Пирлалемеан.
Путешествие
В тексте и записи названо: ճամբորդութիւն, ուղետրութիւե,
(л. 89 а). Нач.: Ա. Մ ինչ օգոստոս իւր ճգնաժամն ուլջունէր...
(л. 1).
Поэма о путешествии вокруг 03. Ван (2093 двустишия), в
сентябре—ноябре 1866 г. — Каталог Матенадарана, I, № 4470
(рук. М атенадарана содержит другую редакцию); Назарян 1955.
Автограф, беловой экземпляр, закончен перепиской 17 апреля 1866 г., просмотрен с незначительными изменениями 2 февраля 1882 г.
Колл. Г. Аганяна.
18.8x11; 93 л.; текст в один столбец; строк 26; скоропись;
переплет кожаный.
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Четвероевангелие
Содержит послание Евсевия Карпиану и каноны согласия.
Заставки, маргиналии, инициалы, хораны, евангельский
цикл, изображения евангелистов, с применением золота. На
л. 10 б изображение заказчика, на л. 11 а изображение художника.
Переписана в 1608 г., Хизан, переписчик и художник Григор.
Записи: л. 10 б, 11 а, 249 6—256 а (ПЗ 1601—1620, N 2 378).
На л. 1 1 а погрудное изображение худож ника и запись:
Ծաղկօղն եմ սուրբ Աւետարանիս.
Ванская колл.
18.0x13.7; 256 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага;
болорагир; переплет утрачен.
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Сборник
I.
JI. 2 а—35 а. Без заглавия, в др. рукописях:: Օրէնք յաղթող
թագաւորաց քրիստոնէից Կոստանդիանոսի և Թէոդոսի և
ԼԼոնի թագաւորաց Հռոմա յեցտց. Нач.: Եթէ եդ Սարուած
աւրէնս մա րդոյն...
11 Зак

1484

Сиро-ромейский судебник. Bruns-Sachau, 1 8 8 0 ,1, с. 95—141.
II.
JI. 35 а—174 а. Без заглавия, в тексте названо: Գիրքս
դատաստանի (л. 36 а). Нач.: Հա նդերձեա լ եմք գրել զԳիրքս
դա տ ա ստ ա նի...
М хитар Гош. Судебник. Содержит редакцию с кратким введением (10 глав, X и XI главы слиты), без деления на разделы
церковных канонов и светских законов. — Торосян 1962.
Переписана в XVII в. (приписки от 1684 и 1706 гг.).
Колл. Н. А. Муравьева-Карсского.
23.6x18.3; 177 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Михаил Сириец. Хроника
Տեսան Միքնսյէլի Ասորոց պատրիարգի համառօտ ժամանակաց գրոց քաղուացոց ա րա րեա լ ի յոլովից պատմագրաց ի
վարժս բանա սիրաց աղամանակ տեսութեան, յ Ադամայ մինչև
յետ ին ատւրս թուեցեալ. Нач.: Ես, եղբարք իմ ի Քրիստոս...
На л. 135 6—147 6 — ♦О священническом сане», на л. 147 б—
155 б — «Исповедание веры».
Т а т ь я н , № 91.
Переписана в XVIII в.
Рукопись Эчмиадзинского собрания, подаренная барону Гану
и переданная им в Азиатский музей в 1838 г.
Основной фонд.
21.8x17.1; 163 л.; текст в два столбца; строк 25; бумага; шлагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
И ссл. рук.: Brosset 1839.
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«Книга против иудеев»
Գիրք ճակատամարտութեան այնմ որ ունի հակառակութիւն
ընդդէմ հրէից, կամ մնա լ ա զա տ ի չարութենէ նոցին, արարեալ
ի Ն եսբիտ ոսէ ումեմնէ Ցունաց աբեղայէ, որ երբեմն րաբունի
նոցին, և թարգմսւնեալ ի մոլտուվանռւ լեզուէ ի հայ բարբառ
ի տ էր Ն երսէս քսւհանայէ ի Եաշ: 1808 մայիսի 30. Нач.:
Բազումք զբազում բա նս գրեա լ ունին ի դէմս ազգին հրէից...
Полемическое сочинение против иудейской веры, написанное
бывшим раввином, принявшим христианство под именем Несбитоса. Перевод с молд. (рум.?), выполненный священником
Нерсэсом Йарутюнеаном, Яссы, 1808 г.
Рукопись закончена перепиской 7 июля 1870 г., переписчик
Йарутюн Араратеан.
Записи: л. 01 а, 100 а, 103 б.
162

Колл. Г. А ганяна.
21.3x17; 115 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага; скоропись; переплет картонный.
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Сборник
I. JI. 1 а —81 б. Ա նա եիա վա րդա պ ետ ի Հ ա յոց' Բ ա ն
հակաճառութեան ընդդէմ երկաբնակաց, զոր գրեաց հրամանաւ
տեառն Պետրոսի Հայոց վարդապետի. Ананиа Санахнеци.
Слово против диофизитов. — Анасян, Библиология, I, стб. 777—
778.
II. JI. 84 а —137 б. Խօսրովկայ թա րգմա նչի Հայոց Առ
այնոսիկ, որ ա սեն բնութեամբ անձև, ա նսկիզբն, ընկա լեա լ
զմարդկութիւն Սարուած Բա ն ի Կուսէն. Хосровик Переводчик.
Против тех, что говорят: Бог-Слово воспринял человека без
формы и без начала...
Таш ьян, N2 215.
III. JI. 138 а—246 б. Ցովհաննու քահանայի Յաղագս նշանակ
հաւատոյ Նիկիա կսւնն.
Йовханнэс. О Никейском символе веры.
На л. 247 а—278 б подробный указатель.
Переписана в 1799 г., Константинополь, переписчик и автор
указателя Мартирос Костанднуполсеци.
Запись: л. 279 6—283 а.
Колл. Г. Аганяна.
22x16.5; 283 л.; текст в один столбец; строк 27; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Саргис Шнорхали.
Толкование на Послания Иоанна
Ի Կաթողիկէ թղթոց Յովհաննու ստաքելոյ, զոր ա րա րեա լ է
Սարգիս վարդապետի ա սա ցեա լ (л. 5 а).
Ср. Таш ьян, N2 315.
На л. 205—216, 1 а—5 а — толкование на Евангелия, сказание о кресте Хацунеац и др. (отдельные листы).
Переписана в XVI—XVII вв., переписчик Степаннос.
Записи: л. 2 б и др.
В начале пергаменный защитный лист, письмо прямолинейный еркатагир.
Колл. Г. Аганяна.
20.5x15; 216 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
163
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Йакоб Налеан.
Проповеди
В иш атакаране названо: Քարոզ.
Начальная проповедь: Աոաջին քարոզ պենզւէկոսզւէին... ի
վերայ րա նին Ցօհաննու... Եթէ սիրէք զ ի ս ... Нач.: Բնարանս
ա յս ունի զ չո ր ս մասունս...
1755 г., Константинополь, автограф.
Записи: л. 1 а, 197 а, 198 б (от 1771 до 1797 г.).
Ванская колл.
20.6x16; 231 л.; текст в два столбца; строк 37; бумага; шлагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Сборник
В иш атакаране названо: ծաղկաքսւղ քսւրոզս (л. 200 б), ժողովածւոյ քարոզ մազւենոյս (л. 261 б).
Содержит проповеди, молитвы, видения Григория Просветителя и др.
Переписана в 1697 г., Константинополь, переписчики Барсел-Басилиос и Атанас.
Записи: л. 200 а—б, 261 б (Приложение, № 85).
Колл. Г. Аганяна.
20x14.5; 283 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
336
ИВ, В 99

Петрос Бертумеан Агамалеан.
«Открытый источник»
Աղբիւր բաց եալ, ա րա րեա լ Պետրոս եպ իսկոպ ոսի Բերթումեա ն Աղամալեան, միաբանութեան սրբոյ էջմիա ծնի (л. 3 а).
Нач.: Յառաջաբան հեղինակին. Կանխաբարբստ к հոգեշարժ
ա ւետարանիչն Մատթէոս...
Каталог М атенадарана, I, № 2 .
Переписана в 1853 г., переписчик Еремиа Тэр־Сагсеан.
Запись: л. 3 а.
Ванская колл.
20.5x15; 139 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага; шлагир; переплет картонный, обтянут кожей.
164
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Сборник
I. JI. 4 а —86 а. Երկրորդ հա տ որ մեկնութեանն սրրոյ
աւետարանիս Մարկոս, ա սա ցեա լ Բա րսեղ վարդապետի. Нач.:
Հարցին զնա և ա սէին...
Барсел Вардапет. Толкование на Евангелие от Марка.
И. JI. 94 а—141 а. Նուաստ և յետ ին ա շակերտ ի Մաթէոսի
եռամեծացն Յոհանու և Գրիգորի աշխատասիրեալ ի հաւաքումն
բանիցն աւետարանէն Ղուկասու և քարոզք յոլովք ի վայելումն
մանկանցն Սիոնի. Нач.: Ամենայն n f որ ծոյլ է աստուածային
ուսումն...
Матэос [Д ж улайеди]. О Евангелии от Луки и проповеди. —
Karamianz, Verzeichniss, № 30; Х ачикян, 1956.
III.
Л. 146 а—150 б. Պատմութիւն սակաւ մի գրեցաք վա սն
օգտի հաւատացելոյ: Յոհանու Ոսկեբերա նի ա սա ցեա լ Վասն
Նինէի. Нач.: Արդ, կա միցիս գիտ ել և ուսանել, թէ որպ իսի
զարդք և ս մարդկան պահք...
«Мы кратко рассказали о пользе верующему, [согласно] сказанному Иоанном Златоустом о Ниневии».
Л. 163 б—173 б — стихотворения.
Переписана в 1720 г., переписчик вардапет Томас.
Записи: л. 1 б, 148 б, 152 а, 154 а, 160 б.
На л. 4 а печати махтеси Николоса от 1740 г.
На л. 1 б печати вардапета Минаса.
Колл. Г. Аганяна.
20x16.2; 173 л.; текст в два столбца; строк 32; бумага; шлагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Требник
Обиходное наименование: Մաշտոց.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVII в., переписчик Барсел.
Записи: л. 2 а, 41 а, 152 б, 153 а —б, 165 а—б.
Колл. H. Н. М уравьева-Карсского.
20x12.7; 165 л.; текст в два столбца; строк 23; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

339
ИВ, в 102

Четвероевангелие
Заставки, маргиналии, инициалы, с применением золота.
Переписана в 1656 г., Константинополь, переписчик Ованэс.
165

Запись: л. 136 а—137 а (ПЗ 1 6 4 1 -1 6 6 0 , № 1062)
Колл. H. Н. Муравьева-Карсского.
19x13.3; 137 л.; текст в два столбца; строк 23; пергамен;
болорагир; переплет утрачен.
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Григор Татеваци.
Книга проповедей
Без заглавия (начало утрачено), в иш атакаране названо:
ժողովածու րանքս խրատական (л. 238 б).
Т а т ь я н , № 505.
Переписана в XVI—XVII в., переписчик (?) и владелец Хачатур (Զստացող սոտր գրոցս զԽաչատուր գրողս որ րաղում
չարչարանաւք գրեցի զսա ... л. 30 6).
Записи: в конце проповедей, л. 24 б, 30 б, 46 а и др., 238 б.
Колл. Г. Аганяна.
18.5x13.5; 265 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Игнатиос.
Толкование на Евангелие от Луки
Մեկնութիւն uppnj ա ւետ ա րա նին Ղուկասու, ա րա րեա լ
Իգնա տ իոսի շնորհալւոյ վարդապետի (л. 1 а). Нач.: Լնուլ զայս
իմա ստ աստուածային 01 ըղձից (л. 2 а).
Т а т ь я н , № 263, U, 17.
Заставки, наклеено изображение Иоанна Предтечи.
Переписана в XVII—XVIII в. (до 1717 г.), Тигранакерт, переписчик Лазарос.
Запись: л. 286 б (Приложение, № 92).
Колл. Г. Аганяна.
18.5x12.5; 292 л.; текст в один столбец; строк 25; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением,
подклеена набойка.

342
ИВ, В 105

Четвероевангелие
Заставки, маргиналии, инициалы, изображения евангель־
ского цикла.
Переписана в 1635 г., с. Дашт (Мокк), переписчики Тумай и
Й ованэс.
166

Записи: л. 98 а, 248 б, 322 6—324 б (ПЗ 1621 — 1640, № 917)
Ванская колл.
19.5x13; 324 л.; текст в два столбца; строк 20; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, подклеена набойка.
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Григор Татеваци. Книга проповедей
На л. 229 а —239 б Грамматика Симэона Дж улайеци: Սիմէօն
վարդապետի Զոպայ եց այ ա րա րեա լ Քերականութիւն ըստ
լեզուի մերում Հա յկա զա նց, нач.: Քերականութիւն է զիւրութիւն
տառից ասութեանց...
Завершена перепиской 15 декабря 1709 г., Эчмиадзин (л. 68 б).
Здесь же приписка другим почерком:
Ե ս ասացի, թէ ես եմ,
Ո չ n f չա սի, թէ ես եմ,
Ո վ n f կասէ, թէ ես եմ,
Հանց կու փնի, ի նչ ես եւն
Записи в конце проповедей: л. 68 б, 183 б, 239 б, 242 б.
Колл. Г. Аганяна.
19x14; 242 л.; текст в др,а столбца; строк 28; бумага; шлагир;
крышки деревянные, обтянуты кожей.
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ИВ, В 107

Полемика Мовсэса Кертола и Давита Анйалта
с императором Маркианом
Տետրակ մեծահանդէս հակաճառութեան փառաւորեալ к
յոգնազեղ իմաստիւք լցեա լ երա նելեա ցն սրբոյն մեծին Մովսիսի
Քերթողի к Դաւիթ Անյւալթ փիփսոփայի. Нач.: Որդիք լուսոյ к
վերինն Ս իօնի...
Переписана в 1819 г., Карин (Эрзерум), переписчик Йакоб.
Запись: л. 1 а, 23 а.
Колл. Г. Аганяна.
20x13; 24 л.; текст в один столбец; строк 30; бумага; нотрагир; без переплета.

345
ИВ, В 108

Симэбн [Ереванци]. Проповеди
Начальная проповедь, л. 1 а—4 б: Քարոզ նորին Սիմէօն
կաթողիկոսի ի խորհուրդ չորրորդ կիւրակէին Յինանց.
Переписана в XIX в.
167

Переписана в XIX в.
21x15; текст в один столбец; строк 26; бумага; нотрагир; без
переплета.

346
ИВ, В 109

Сборник
Содержит речи Вардана Вардапетпа, видение Афанасия Александрийского.
Переписана в XVIII—XIX вв.
24,5x16,5; текст в один столбец; строк 19; бумага; нотрагир;
без переплета.

347
ИВ, в 110

Мануэл Шахинов Кюмюшханеци.
О праздновании армянами Рождества и Крещения
Ըստ. խնդրոյ հանգուցեալ աղայ Մ ինա ս Եղիաղարեան
Լա զա րովին ի 1804 ա մին Մանուէլ վա րդա պ ետ ն Հայոց
գրեաց համառօտ р աց այ այ տութիւնս, թէ որով աւանդութեամբ
և կանոնիւ Հայոց աղգն տօնեն զծնունդ և զմկրտութիւն տեսան
մերոյ Ցիսուսի Քրիստոսի անփոփոխ ի միում ատւր ի վեցն
յունվարի. Нач.: Զբա նն զոր հրամայեց եր ինձ համառօտաբար
գրով ծանուցանել...
Переписана в 1804 г., С.-Петербург, автограф (?).
Колл. К. А. Абрамова.
24x18.5; текст в один столбец; строк 27; бумага; шлагир; без
переплета.

348
ИВ, В 111

Симэон Ереванци.
Проповеди
Գիրք քարոզից տեսան Սիմէօնի գիտնական և աստուածստսւե
կաթուղիկոսի Երևա նցոյ' ի փառս Աստուծոյ և ի յաւգուտ
մանկանց եկեղեցոյ...
Переписана в 1807 г., Учкилисэ, переписчик Петрос Багрев
андци.
21.5x15.5; 8 л.; текст в один столбец; строк 28; бумага; шлагир; без переплета.

349
ИВ, В 112

Сборник
Содержит стихотворения, эпитафии, посвящения и пр.
Переписана в середине XIX в. (после 1831 г.).
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21x16.5; 41 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага; скоропись; в бумажной обложке.

350
ИВ, в 113

Требник
В иш атакаране названо: Մաշտոց.
Переписана в 1665 г., переписчик Аракэл.
Записи: л. 185 б—186 а от 1665 г. (Приложение, N2 50),
186 б—187 а от 1689 г. (Приложение, N2 81).
18.5x12.5; 187 л.; текст в два столбца; строк 20; бумага;
болорагир; переплет утрачен.

351
ИВ, В 114

Дионисий Ареопагит.
О небесной иерархии
Գիրք սրբոյե Դիոնէսիոսի Արիսպագացտյ Յաղագս երկեայ՜
ին քահանայապետութեան.
Таш ьян, MlԿ290.
Заставки, инициалы, лицевое изображение.
Переписана до 1704 г., переписчик Йоханэс.
Записи: л. 77 а, 144 б, 8 а.
Основной фонд.
21.3x15; 321 л.; текст в два столбца; строк 30; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением,
на верхней створке надпись от 1704 г.: Ի ՎԱՅԵԼՕՒՄԼյ
ՄԱՀԴԱՍԻ ՊԱՐՈՆ ԱՒԵՑԻ ԹՎԻՆ ՌՃԾԳ (1153/1704 г.).

352
ИВ, В 115

Сборник проповедей
Содержит 19 проповедей, начальная: Երա նեա լ է այր, нач.:
Ի վերայ այսմ բա նի Զ իրս հա րցա նելի է... (л. 1 а).
JI. 60 а—61 б. Վասն կատարման լուսնի, нач.: Զ ի ՞ն չ է'
մինչև կա տ ա րեսցի լուսին...
JI. 109 а —115 6. [Պատճէն Հայոց տոմարի], нач.: Զ կրկնա ־
կն ա մսոցն ա յսպ էս ա րա ...
Переписана в 1778 г., Хор Вирап, переписчик Барсел.
Записи: л. 89 а, 115 б.
На л. 30 б, 112 б печать вардапета Барсела.
Колл. Г. А ганяна.
21x16; 117 л.; текст в два столбца; строк 27; бумага; шлагир;
крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, подклеена
набойка.
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353
ИВ, в 116

Сборник философских сочинений
I. JI. 2 а —54 а. Դաւթի փիլիսոփ այի Ներգենա ցտ յ Յաղագս
սահմանաց իմաստասիրութեան. Нач.: Որք միանգամ իմաստասիրութեան տենչա[ն] բա նիցն...
Д авитН ергинаци. Об определениях философии. — Философские труды, с. 410.
II. JI. 55 а —б. Դաւթի Եռամեծի և. անյաղթ ֆիլիսոֆայի
ընդդէմ չա րից առարկութեանցն Պիհռոնի իմաստակի: Եւ
սահմանք և. տրամատութիւն իմաստութեան մինչև ցայս վայր:
Ընդ այնոսիկ և առաջ կայ բա ն իմա ստնոյս. Далее заглавие:
[Զ]ամենայն չա ր տ անջելի. Нач.: Ո չ n f տ ա նջեա լ աւագական...
JI. 56—59 оставлены пустыми, с обрывом текста на полуслове.
[Давит Нергинаци]. Всякое зло наказуемо. — Философские
труды, с. 416.
III. JI. 60 а—71 б. Պորփիւրի ներածութիւն. Нач.: Ելոյր
հա րկա ւորի...
Порфирий. Введение. — Философские труды, с. 441.
IV. JI. 71 6—127 а. Դաւթի փ իլիսոփ ա յի Ն երգինա ցո
Վերլուծութիւն ներածութեանն Պորփիւրի. Нач.: Հանդերձեալք
հանդերձ աստուծով...
Давит Нергинаци. Анализ Введения Порфирия. — Философские труды, с. 419.
V. JI. 128 а—199 а. Սւրորոգութիւնքն Արիստ ոտ ելի. Нач.:
Հոմանունք ա սին որոց անուանք միայն հա սա րա կ...
Аристотель. Категории. — Философские труды, с. 394—395.
VI. JI. 199 а—254 б. Ս կիզբն к նախադասութիւն գրոցն որ
ա սի ըստ Յունացն Պերի ա րմենիաս к Հա յերէն Յաղագս
մեկնութեան, արտսւդրեալ ի մեծ իմա ստ նոյն Արիստոտելէ,
թարգմանեալ к մեկնեա լ ի Դաւթէ. Нач.: Ն ա խ արժանի է
դնել զ ի ՛ն չ է անուն...
Давит. Начало и преддверие книги «Об истолковании». —
Философские труды, с. 397.
VII. JI. 255 а—268 б. Արիստ ոտելի իմա ստ ա սիրի Թուղթ um
Աղեքսանդրոս թագաար. Պատմութիւն յա ղա գս ա շխ արհի.
Нач.: Ի սկ բազում ա նգա մ...
Аристотель. Послание царю Александру — повесть о мире. —
Философские труды, с. 400—401.
VIII. JI. 269 а—272 б. Արիստ ոտելի Յաղագս առափնութ եա նց' առ Աղեքսանդր թագատր. Պատմութիւն յա ղա գս
աշխարհի. Нач.: Գովելի են գեղեցիկքն...
Аристотель. Царю Александру — о добродетели. — Философские труды, с. 398—400.
IX. JI. 272 б—273 а. Изречения древнегреческих философов,
нач.: Արիստ ոտ էլէս ստագիրա ցի էր...
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X.
JI. 273 a —275 б. Отдельные разделы из Письмовника Григора Магистра:
а. Գրիգորի Մագիսւրռաաի առ հեղգս յուսումե իմաստից,
нач.: Գամագտակաե...
б. Ա յլ ի նոյնս, нач.: Մրգուզ փանաք ծրդեալ, ծէքեալ անհոյծ
ոգեա լ...
в. Ն ո ր ի ն Գրիգորի ստ հեղգ ա շա կերտ ս' յոաումն և.
հպարտս գոլ, нач.: Գանգիւն բախիւն...
г. Ն որին um որդիս իւր զա տ ա նա լ և ի պ ա տ երազմին
հասանելոյ ի չա րա բա ստ ծերունոյն Նիկաւլա սւյրար, нач.:
Լուաք թէ եկն պապն պ ա ղա կ...
Послания Григора М агистра, Ձէ, ՁԶ, ՁԵ, ՁԳ.
Заставка, инициалы, с применением золота.
П ереписана в 1337 г., Гладзор. переписчик Епрем, на
л. 263 а —275 б дополнения Авага.
Записи: л. 254 а—б, 275 б, 276 а (Приложение, N2 11, 13, 19 и
ПЗ 1641 — 1660, № 502).
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо еркатагир.
21.6x15; 277 л.; текст в один столбец; строк 28; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, подклеена набойка.

354
ИВ, В 117

Четвероевангелие
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVI—XVII вв. (до 1627 г.).
Запись: л. 107 б (обновитель Карапет, 1627 г.).
21.7x15.5; 252 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага;
болорагир; переплет утрачен.

355
ИВ, В 118

Фрагмент Евангелия
19.5x16; 1 л.; текст в два столбца; строк на сохранившейся
части 9; пергамен; еркатагир.

356
ИВ, В 119

Сборник философского содержания
Сохранилась часть рукописи, тетради VIII—XII.
I.
JI. 1 а —45 б. Начало утрачено, в настоящем состоянии:
...տ եղին ո չ ընդունի ներհակ, ե. ոտն ընդունի: Ութերորդ
տեղին սեռն է, և ոտ ն սեռա կանա գոյն...
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II.
JI. 45 6—60 6. Ն որին Ցովաննու Որոտնեցոյե Համառօտ
լուծմունք Պէրիարմէնիաս գրոցն ի Գրիգորէ աշակերտ է.
Йован Оротнеци. Краткое толкование книги Аристотеля «Об
истолковании». — Философские труды, с. 424—425.
Переписана в XVIII в.
Основной фонд.
20.5x16; 60 л.; текст в один столбец; строк 27; бумага; нотрагир; переплет утрачен.

357
ИВ, в 120

Выписки из ишатакаранов
.

«

Выписки сделаны Левондом Пирлалемеаном в 1881 г. с рукописей, находившихся в Западной Армении. Ср. Каталог Maтенадарана, II, № 6273, 6332, 9027, подобного содержания, принадлежащ ие тому же автору.
32x21; 33 л.; скоропись.

358
ИВ, в 121

Вардапет Ананиа. О пророке Ионе
Երա նելոյն Անանիայի Հայոց վարդապետի ա սա ցեա լ ի
խորհուրդ Ցովնանու մարգարէին.
Анасян, Библиология, I, стб. 787—788.
Заставки, маргиналии, инициалы, лицевые изображения.
Переписана в 1831 г., переписчик Карапет.
Колл. Г. Аганяна.
21x15.5; 8 л.; текст в один столбец; строк 30; бумага; шлагир; в бумажной обложке.

359
ИВ, в 122

Сборник
Содержит духовные стихи, гимны, речи и пр. Переписана в
XIX в.
Колл. Г. Аганяна.
23.3x18; 11 л.; текст в два столбца; строк 31; бумага; шлагир; в бумажной обложке.

360
ИВ, в 123

Нерсэс Ламбронаци.
Чин возведения на царство, принятый в Римской церкви
Կարգաւորութիւն օրհնութեան թագաւորի մեծի եկեղեցւոյն
Հռոմա յ.
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Рукописи Венеции, II, № 298. 6.
Переписана в XVIII в.
Колл. Г. А ганяна.
24.2x18.5; 9 л.; текст в один столбец; строк 27; бумага, нотрагир; в бумажной обложке.

361
ИВ, В 124

Вардапет Еремиа.
Слово об Ионе и Ниневии
Ասացեալ յսւտենի սրբոյն Ցակոբայ Երեմիսւ վա րդապ ետ ի...
Переписана в XVIII в.
Колл. Г. Аганяна.
24.7x18.5; 14 л.; текст в один столбец; строк 27; бумага; шлагир; в бумажной обложке.

362
ИВ В 125

Кондак константинопольского
патриарха Маттэоса от 10 августа 1847 г.
Ванская колл.
109x46; бумага; нотрагир.

363
ИВ,

в 126
Кондак иерусалимского
патриарха Габриэла от 6 апреля 1824 г.

33x23; бумага; нотрагир.

364
ИВ, В 127

Иоанн Златоуст.
Толкование на евангелие от Иоанна
Без заглавия, в др. рукописях: Երա նելի Յովհաննու Ոսկեբերանի Մեկնութիւն սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յովհաննու.
Нач.: Որք արտաքին հա նդիսիցն լինին տեսողք...
Каталог М атенадарана, I, № 1347.
Переписана в XVII в.
Колл. Г. Аганяна.
17.5x12; 283 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага; болорагир, переплет утрачен.
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365
ИВ, В 128

Аракел Балишеци.
Поэма о Варлааме и Иоасафе
Տաղ ի վերայ Ցօվասավտւ թագատրի որդայ թագաարին
Հեղկա ց Աբեեերայ. Нач.: Ցորժամ Հա յրն երկնա տ ր յերկիր
հսւճեցաւ...
Переписана 21 октября 1877 г., Эчмиадзин, для Академии
наук.
Запись: л. 33 б—34 а.
Основной фонд.
20x13.5; 34 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; скоропись; переплет картонный, обтянут коленкором.

366
ИВ, В 129

Степаннос Таронеци Асолник.
История времен
Պատմութիւն ժամանակաց, արարեալ Ստեփաննոսի Տարօնեցտյ Ասողեիկ կոչեցեալ. Нач.: Որք յաստուածայինն պատուեալ...
К опия, выполненная для Азиатского музея в 1843 г. в
С.-Петербурге Иваном Назаровым с рукописи, принадлежавшей архиепископу Карапету Багратуни (ныне Матенадаран,
№ 3070).
Колл. М. Броссе.
21x16.5; 129 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага; скоропись; в бумажной обложке.
У п .р у к .: N otitiae, VI, N 75.

367
ИВ, в 130

Степаннос Сюнеци.
История рода Сисакан
Հանդէսք բանից քաղցրավէպ պատմութեանց տ ա նս Սիսական, հրաշահիւս յօրիէւուածովք յա րմա րեա լ զյիշատակարանս
հնոցն, նուաստ և ապ իկար ոգայ Ստեփաննոսի Սիւնեաց
այցելուի և նախագահ մետրապօլտի, որդայ մեծափառ իշ*
խանաց իշխանին Տարսայիճին, որ և կ ո չի սա յիշա տ ա կ այնմ
ատեան. Нач.: Աստուած է սկիզբն գոյացութեանց... (л. 9 а).
Переписана в 1839 г., Татев, переписчик Мкртич Ш хнцов.
Запись: л. 2 а.
Колл. М. Броссе.
21x17.5; 298 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
У п .р у к .: N otitiae, VI, N 78.
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368
ИВ, В 131

Левонд. История
Պատմաբանութիւն Ղևոնդեա մեծի վարդապետի Հայոց որ
յաղագս երև ելոյն Մսւհմետի' և զկնի նորին, թէ որպ էս և
կամ որով օրինակաւ տ իրեցին տիեզերաց, և ս առաւել թէ
Հայոց ա զգիս. Нач.: Նա խ և առաջին որք և Ամիրլմումնիք
անուանեցան... (л. 1 а).
Копия, выполненная для Азиатского музея в 1842 г. в С.-Петербурге Иваном Назаровым с рукописи, принадлежавшей архиепископу Карапету Багратуни (ныне Матенадаран, № 3070). См.
также: M acler, N2 208 (копия данной рукописи).
Основной фонд.
20.7x16.3; 111 л.; текст в один столбец; строк 20; бумага;
скоропись; переплет картонный.
Пер. рук.: Левонд 1862.

369
ИВ, в 132

Служебник
Обиходное наименование: Խ որհրդատետր. Нач.: Աւրէնք
արկանելոյ ըսպ ա ս եկեղեցոյ.
Переписана в 1687 г., Бантари-Сурат (Индия), переписчик
Григор.
Основной фонд.
22x17.7; 15 л.; текст в два столбца; строк 23; бумага; нотрагир; переплет картонный.

370
ИВ, в 133

«История Грузии»
Պատմութիւն Վրսւց ազգին. Нач.: Յիշատակ արասցուք
այսմ, զի Հայոց և Վ րա ց...
Картлис Цховреба 1953.
Копия рукописи, принадлежавшей архиепископу Карапету
Багратуни (ныне Матенадаран, № 3070). Завершена перепиской
14 августа 1840 г., Тифлис, отправлена в С.-Петербург 10 января 1841 г.
Запись: л. 96 б.
Колл. М. Броссе.
22.5x18; 97 л.; текст в один столбец; строк 16, 19, 26; бумага; скоропись; в бумажной обложке.
У п.рук.: N otitiae, VI, N 76.
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371
ИВ, В 134

Вардан Аребелци. География
Աշխարհագրութիւն Վարդանայ վա րդա պ ետ ին Հայոց к
երև ելի պատմագրի յերեքտասաներորդ դարու. Нач.: Նախքան
զա մենայն քննեսղ զերկինս...
Берберян 1960; Антабян 1962.
Закончена перепиской 15 ноября 1840 г., Тифлис, переписчик Аристакэс Йарутюнеан Ерзнкеанц. Отправлена в С.-Петербург в 1847 г.
Запись: л. 14 а.
Колл. М. Броссе.
22.5x17.5; 14 л.; текст в один столбец; строк 19, 23; бумага;
скоропись; в бумажной обложке.
У п .р у к .: N otitiae, VI, N 87.

372
ИВ, В 135

Сборник исторических сочинений
Պատմական հատուածք հա նեա լ ի ձեռագրաց Կարապետ
վարդապետի Շահնազարեանց, որք կարծին գործ Շապհոյ.
Нач.: Նախքան զամենայն քննեալ զերկինս...
Содержит выдержки из сочинений Ш апуха Багратуни и
Ухатнэса, извлеченные из рукописей, принадлежавших Карапету Ш ахназареанцу.
Переписана в XIX в.
Колл. М. Броссе.
23.5x18; 6 л.; текст в один столбец; строк 27; бумага; скоропись; в бумажной обложке.
У п .р у к .: N otitiae, VI, N 88.

373
ИВ, В 136—В 167

Фрагменты
Фрагменты рукописей на бумаге, преимущественно XVII—
XVIII вв., из библиотеки Ш ирмазана Вартанова, Тифлис,
погибшей в 1865 г.
Колл. М. Броссе.
У п.рук.: N otitiae, VI, N 89.

374
ИВ, В 168

«Великое зерцало»
Հա յելի վարուց, յորում կան պատմութիւնք հեշտալուրք, к
բանք օգտակարք առ ի երկութիւն մարդկան (л. 1 6).
176

JI. 1 a —б. Оглавление, 71 глава.
Тер-Давтян 1996.
Переписана в XVIII в.
Записи: л. 1 а, 2 а (от 10 января 1827 г.), 133 б.
Колл. А. Н. А кулянца.
19x13.5; 133 л.; текст в два столбца; строк 25; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

375
ИВ, В 169

Правила покаяния и Книга канонов
I. Правила покаяния.
1. JI. 1 а —52 а. 30 статей, нач.: Արդ, յորժա մ կա մեսցի n f
իտարովաեել քեզ...
2. JI. 52 a—54 б. Заключение: Դ ա րձեա լ քարոզ իտարովանութեաե, нач.: Պատարագ արարէք զճանապարհս Ցեստն...
3. JI. 54 6—55 а. Наставления священнику: Պարտ է fuihuiնային է (7) կերպիւ պ ա հել իաստովանութիւնն..,
4. JI. 55 а —б. Оглавление.
5. JI. 55 6—56 б. Обобщающий раздел, нач.: Կա մելով ուսոպանել զխ ոստ ովա նա հա յրս...
II. JI. 57 a —148 б. Апостольские правила.
Н ач.: Վարդապետութիւն սաաքելոցն զկ նի վերա նա լոյն
Քրիստոսի սա հայր իւր (л. 57 а), оглавление (л. 59 6—60 а),
Կանոնք 1ւ սահմանք զոր եդին առաքեալքն Քրիստոսի ի սուրբ
եկեղեցիս յետ վերանալդ) Տեսան ժողովեա[լ]ք ի վերնա տա նն...
(л. 60 6—74 а).
Текст соответствует 12 первым разделам основной редакции этого пам ятника, от Апостольских правил до П равил Сардики. — Книга канонов, I, с. 18—272.
XVIII в.
Колл. А. Н. А кулянца.
20.5x16; 148 л ., текст в два столбца; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

376
ИВ, В 170

Сборник
I. JI. 1 а—102 а. Притчи Вардана, начало утрачено, нач.:
...ա նդ ի բանդի, զի որ մտ անէր ա յլ ո չ ելա նէր. — ♦Царь и два
дворца», см. Марр, Притчи Вардана, ч. II, с. 1. 16.
В целом соответствует с. 1—207 этого издания.
II. JI. 102 б—103 б. Перечисление греховных поступков и
норм покаяния, нач.: Թէ n f արգելցէ զպտուղ քահանային...
12 Зак. 1484

177

III. JI. 104 a —214 б. Детство Иисуса, в иш атакаране названо:
սքանչելի տղայութիւն Քրիստոսի (л. 214 б). Нач.: Եւ ի վաղիւն
յա րուցեա լ...
IV. JI. 215 a —241 6. Պատմութիւն Պղինձ հալաքին, нач.:
Կար ի Պաղտատ խալիփայ մի, որում անուն էր Աբտիմեփք...
Сказание о Медном городе.
Переписана в 1666 г., переписчик Парсам.
Записи: л. 214 б (Приложение, № 53), 214 б (от 1812 г.), 241 б
(краткая запись переписчика Парсама), 104 а.
Редкие маргиналии, на л. 294 а изображение полуарки.
Колл. Н. Я. Марра
18x13; 241 л.; текст в один столбец; бумага, нотрагир; крышки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

377
ИВ, В 171

Требник
В иш атакаране названо: սուրբ գրոցս որ կ ոչի Մաշտոց
(л. 229 а).
Начало утрачено, нач.: [ս]քանչե!ի եղեն քան ղ ի ս ... (крещение).
Содержит службы, посвященные семи таинствам и обрядам.
Переписана в 1685 г., «в стране Бардай (П артав), в деревне
Гулэстан», переписчик Давит.
Записи: л. 229 а (Приложение, № 74), 231 б, 232 а.
Колл. Н. Я. М арра.
18x14; 232 л.; текст в один столбец; строк 21; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

378
ИВ, В 172

Предсказания, приметы и др.
В заголовках отдельных разделов повторяется: Ախթարք
արանց и Ախթարք կա նա նց... (л. 229 а).
Нач.: Ախթարք Արանց. Իաւն և խր աստղն մառիխն է...
Переписана в XVIII в.
Колл. Н. Я. Марра.
21x15; 50 л ., строк 16, 17, 20; бумага; шлагир; переплет
новый (кожа).

379
ИВ, В 173

Служебник
В колофоне названо: զսուրբ խ որհրդա տ ետ րս...
JI. 1 б: Ատենք արկանելոյ սպ աս եկեղեցայ. յորժա մ կամեսցի
քահանայն...
178

Заголовки киноварью.
Переписана в 1680 г., заказчик Эниат.
Запись: л. 19 б (Приложение, № 69).
Колл. Н. Я. Марра.
22x15.5; 19 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага; болорагир; переплет из пергамена с плохо сохранившимся текстом,
часть крупной рукописи X —XI в., письмо еркатагир.

380
ИВ, В 174—В 176

Предсказания, приметы, заклинания и пр.
Три отдельные части одной рукописи, в обветшалом состоянии.
XIX в.
Колл. Н. Я. Марра.
22x17; 16, 30, 6 л.; шлагир; современная скоропись (разными почерками); бумажная обложка.

381
ИВ, С 1

Синаксарь
Обычное наименование Յայսմաւուրք.
Счисление от 1 навасарда — 11 августа.
Таш ьян, №№ 7, 10 и др.
Переписана в XV—XVI вв., переписчик Пилинос (?), (л. 201 а).
Записи: л. 1 а, 1 б, 201 а, приписки в конце отдельных житий.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо еркатагир и прямолинейный еркатагир.
Ванская колл.
35x24; 591 л.; текст в два столбца; строк 35; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, подклеена набойка.

382
ИВ, С 2

Синаксарь
Обычное наименование Յայսմաւուրք.
Счисление от 1 навасарда — 11 августа.
Таш ьян, № 7, 10 и др.
Переписана в XV—XVI вв.
Записи: приписки на полях.
Ванская колл.
179

36x24; 514 л.; текст в два столбца; строк 39; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, подклеена набойка.

383
ИВ, с з

Синаксарь
Обычное наименование: Յայսմաւուրք.
Счисление от 1 навасарда — 11 августа.
Таш ьян, № 7, 10 и др.
Переписана в 1452 г., переписчики Габриэл и Игнатиос.
Записи: л. 185 б—186 а, 505 б, приписки в конце отдельных
ж итий.
Колл. H. Н. Муравьева-Карсского.
32.5x21; 515 л.; текст в два столбца; строк 35; бумага; болорагир, крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

384
ИВ, С 4

Синаксарь
Обычное наименование: Յայսմաւուրք.
Счисление от 1 навасарда—11 августа.
Таш ьян, № 7, 10 и др.
Переписана в XVI—XVII вв.
Записи: приписки в конце отдельных ж итий.
Колл. Н. Я. Марра.
31x24; 477 л.; текст в два столбца; строк 37; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.

385
ИВ С 5

Синаксарь
Обычное наименование: Յայսմաւուրք.
Счисление от 1 навасарда — 11 августа.
Таш ьян, № 7, 10 и др.
Переписана в XVII—XVIII вв.
Записи: на нижних полях, в частности л. 392 а.
Колл. H. Н. М уравьева-Карсского.
31x22.5; 392 л.; текст в два столбца; строк 33; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей, подклеена набойка.

386
ИВ, С 6

Чашоц
В иш атакаране названо ճա շոց (л. 469 а).
Переписана в 1684 г., Ереван, переписчик Аветис.
180

Записи: л. 4 а (от 1866 г.), 373 а, 469 а—б (Приложение, № 73).
Колл. Г. А ганяна.
30x21.5; 469 л.; текст в два столбца; строк 35; бумага; болорагир; переплет картонный, новый (заготовка).

387
ИВ, С 7

«Начальные основания грамматики
на агванском языке, писанной армянскими буквами»
Содержит грамматику удинского я з., с передачей удинских
слов средствами арм. графики.
Список датируется 7 марта 1842 г., заверен и отправлен в
Петербургскую Академию наук прокурором Эчмиадзинского
синода, коллежским советником Ф. Коргановым (л. 1 а, 19 б).
Основной фонд.
36,0x22,0; 20 л.; текст в два столбца; строк 30; бумага;
скоропись; в картонной папке.

388
ИВ, С 8

Минае Хамдеци.
Родословие армянских царей
Առաջին հա զա ր ազգաբանութեան Հայոց ա զգիս.
Нач.:
Ադամ ծնաւ զՍէթ...
M acler, № 233 (по-видимому, копия образца данной рукописи).
Переписана в 1870 г., Тифлис, переписчик Карапет Ш ахназареанц (копия рукописи, принадлежавшей тифлисскому архиепископу Карапету Багратуни).
Поступила в Азиатский музей в 1862 г
Основной фонд.
35.4x21; 13 д.; текст в один столбец; строк 32; бумага; скоропись; переплет картонный.

389
ИВ, С 9

Себэос. История
Без заглавия, не сохранили заглавия и др. списки. Нач.: Ե1
եղեւ ո չ ի կամայական պ իտ ոյից...
Себеос 1979.
Переписана в 1850 г., Эчмиадзин (список рукописи 1672 г.,
М атенадаран, N2 2639).
Основной фонд.
34.8x21.6; 47 л.; текст в один столбец; строк 34, 36, 39; бумага; скоропись; переплет картонный.
И зд .р ук .: Себэос 1879, пер.рук.: Себэос 1862.
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390
ИВ, с 10

Ухтанэс. История
Պատմութիւն յերիս հատուածս ա րա րեա լ տեսան Ուխտա
նիսի եպ իսկոպ ոսի ի խնդրոյ հատ ն Անանիայի Ն ա րեկա
վանաց առաջնորդի և նախաշատ վարդապետի (л. 1 а). Нач.:
Զ սա ի Հաւրն լուսոյ շնորհաց ընդունակի... (л. 2 а).
Каталог М атенадарана, № 1774 (образец данной рукописи).
Переписана в 1847 г., Эчмиадзин, тогда же поднесена в дар
Азиатскому музею.
Основной фонд.
34.5x22.2; 75 л.; текст в один столбец; строк 39, 42; бумага;
скоропись; переплет картонный.
П ер. и иссл. рук.: Brosset 1851, с. 107—125; Brosset 1870—
1871, I, с. 206—276, 277—351, p. VII sqq.
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Йовханнэс Драсханакертци.
История
Պատմութիւն Հա յոց, ա րա րեա լ տ եսա ն Ց ովհա ննիսի
գերիմա ստ և երջա նիկ կաթուղիկոսի ա մենա յն Հա յոց,
ա շակերտ ի և ազգականի երանելւոյն Մա շտ ոցի սրրոյ հայրապ ետի Հա յոցս ազգի, որ և ըստ իւրում իսկ յօրինողի անուանն
կ ո չի Ցովհաննէս պատմագիր (л. 2 а). Нач.: Զդադարումն
դարուց, ժամուց և ժամանակաց... (л. 3 а).
Таш ьян, № 39.
Переписана в 1842 г., Эчмиадзин, переписчик Абэл Мхитареан.
Основной фонд.
30.5x2; И З л.; текст в один столбец; строк 32; бумага; скоропись; переплет картоный.
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Судебники
Общее заглавие: Գիրք դատաստանաց.
I.
JI. 1 a—99 6. Երանելի վարդապետին Մխիթարայ արարեալ
զԳ իրս դատաստանի ի խնդրոյ տեսան Ս տեփաննոսի Աղուան־
ից կաթուղիկոսի.
М хитар Гош. Судебник. Содержит редакцию с пространным
введением и делением на разделы церковных канонов (125 статей)и светских законов (130 статей) с перечнем перед каждым
разделом.
Торосян 1962.
182

II. JI. 99 6—112 6. Գլուխք ընտրութեամբ ժողովեա լ ի
Մովսիսական օրինացն.
Избранные главы из Моисеевых законов.
III. JI. 112 6—114 a. Յառաջաբան քաղաքական օրինաղրութեան
Թէոդոսի, Յոատիանոսի, Լևոնի, Կոստանղիանոսի' բարեպաշտ
թագաւորաց.
♦Благочестивых императоров Феодосия, Юстиниана, Льва,
Константина предисловие к государственному законодательству».
IV. Л. 114 а—136 б. Օրէնք յսւղթող թագաւորաց քրիստոնէից
Կոստանդիանոսի ե. Թէոդոսի ե. Լևոնի' թագատրաց Հռոմայեցտց.
Сиро-ромейский судебник. Bruns-Sachau 1880.
V. Л. 136 6—141 a. Համառօտ ժողովումն յօրինաց վերստ ին.
♦Вторичное краткое собрание законов».
VI. Л. 141 а —163 а. Հա մա ռօտ ընտրութիւն յօրինա ցն
քաղաքականաց Լևոնի և Կոստանդեայ իմաստուն և բարեպաշտ թագաարաց, որոյ և մեծն Յուստիանոս նորոգեսւց կարգն,
ոպղեալ ի բարեպաշցաւթխն.
♦К раткое извлечение из законов Л ьва и Константина,
обновленных Ю стинианом в направлении благочестия».
VII. Л. 163 а —169 б. Сентенция о справедливости, о
естественных законах. Нач.: Արդարութիւնն և հաստատութիւն
սեպհական խոկումն.
VIII. Л. 164 6 —169 6. Սահման զինուորութեան և հաստատութեսւն և ահարկութեան, ի քաղաքական օրինաց.
Воинский закон.
IX. Л. 169 б—171 б. О степенях родства, выдержки и таблица.
По своему составу данная рукопись точно соответствует
заключительной части одной из редакций Книги канонов (по
номенклатуре С. Тиграняна, подвид В2) — Книга канонов, I,
с. 122— 123.
Переписана до 1849 г., переписчик Степаннос Йаковбеан,
сличена с подлинником Епремом Йарутюнеаном. В 1849 г.
поступила в А зиатский музей.
Основной фонд.
33.7x21.3; 174 л.; текст в один столбец; строк 28; бумага;
скоропись; переплет картонный.
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Мхитар Айриванеци.
Хронографическая история
Պատմութիւն ժամանակագրական ա րա րեա լ ի Մխիթար
վարդապետէ Այրիվանեցայ. Нач.: Հա յր և Որդի և Հոգի
Մուրբ...
Macler, N2 230 (копия данной рукописи).
183

Переписана до 1841 г., Эчмиадзин, переписчик Ф. Корганов.
Принесена в дар Азиатскому музею в 1841 г.
Основной фонд.
34.5x21.5; 47 л.; текст в один столбец; строк 24, 25, 26; бумага; скоропись; переплет картонный.
Изд. и пер. рук.: Мехитар А йриванкский 1869; M khithar
d ’A ïrivank 1869.
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Каталог рукописей
Содержит список рукописей в библиотеке венецианских мхитаристов (л. 1 а —53 б, 383 названия) и список сочинений, известных лиш ь по упоминаниям (л. 53 б—60 б, 61 название).
Переписан для Азиатского музея в 1846 г., П ариж , переписчик Тэопилэ Йовсэпеан. Ср. N2 395.
Запись: л. 60 б.
Основной фонд.
30x22.5; 60 л.; текст в один столбец; строк 16; бумага; скоропись; переплет картонный.
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Каталог рукописей
Содержит список отдельных рукописей и печатных книг в
собраниях Львова и Триеста.
Переписан в 1845 г., П ариж, переписчик Тэопилэ Йовсэпеан
(для Азиатского музея ?). Ср. N2 394.
Запись: л. 57 б.
Основной фонд.
30x22.5; 59 л.; текст в один столбец; строк 16; бумага; скоропись; переплет картонный.
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Киракос Гандзакеци.
История Армении
Համառօտ, պատմութիւն ժամանակաց ի պ տ ոյն Գրիգորէ
մ ի ն չև յետ ին դա րս թըւացեալ, ա սա ցեա լ Կ իրա կոսի մեծ և
ընտ րեա լ վարդապետի ի մեծահռչակ սուրբ ուխտին Գետկայ.
Нач.: Գիրք որ ի բնութեան մարդկան յա յտ նի հաստա տեալ
է...
Киракос Гандзакеци 1961.
Переписана до 1847 г., когда поступила в дар Азиатскому
музею через посредство Габриэла Айвазовского.
184

Основной фонд.
29.7x20.5; 104 л.; текст в один столбец; строк 33; бумага;
скоропись; переплет картонный.
Пер. рук.: Brosset 1851, с. 412—437 (в извлечениах).
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Мовсэс Ерзнкаци. «Златочрев»
В иш атакаране названо: Ոսկեփոր (л. 452 а, 453 а). Собрание
наставлений и ж итий св. отцов, составленное до 1310 г.
Таш ьян, № 5.
Переписана в 1564 г., Моке, переписчик Хэрапет.
На л. 1 б изображен свящ енник с крестом и книгой.
Записи: л. 450 6—453 а (Приложение, № 27), 453 а (от 1714 г.),
453 б, такж е в конце отдельных разделов.
Ванская колл.
30.5x20; 453 л.; текст в два столбца; строк 29; бумага; болорагир; переплет деревянный, обтянут кожей.
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Йакоб Кронавор. Проповеди
Заглавие сохранилось над оглавлением: Ցանկ քարոզից
քառասևորդակաե բա նից և հա մա յն ճառից մեծա հռչա կ
վա րդա պ ետ ի Ցակոբ Կրօնաւորի ի կա րգէ Քարոզողսւց,
արհիեպիսկոպոսի ճէնուվէնո քաղաքի (л. 297 а). Нач.: Թէպէտ
քաոասնորդական հանդէսն սկսա նի ի յ առաջիկայ հետե֊եալ
կիրա կէի... (л. 1 а).
Переписана в XVIII—XIX вв., Иерусалим, переписчик Абрахам Ебзлатци.
Колл. Г. А ганяна.
28.5x19.5; 307 л.; текст в один столбец; строк 26; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии
Գիրք որ կոչի Գիոնէսիոս, թարգմանեցեալ ի Ստեփաննոսէ
Իլովացտյ, ի լա տ ինա կա ն բա րբա ռէ ի հայ լեզու: Վ երստ ին
գսւղափարեցեալ եղև ի խնդրոյ տ եսա ն Պօղոսի աստուածիմաստ 1ւ շնորհա զա րդ վարդապետի Ըռըշտունեց ա յ, ձեռամբ
յոգնամեղ к անպիտան Յարութիւն գրչիս Վասպուրականեցայ,
ի թուականութեանս մերում ՌՄԼԷ (1237/1788 г.), յուլիս ամսոյ
ԺԳ (13), ի մայրաքաղաքն Կոստանդնուպօփսս (л. 1 а). Нач.:
Նախքան զձեոնա րկել յիրողութիւնս... (л. 1 6).
185

Таш ьян, № 290.
Заставки, маргиналии, инициалы, лицевые изображения.
Переписана в 1788 г., Константинополь, переписчик Йарут
юн Васпураканеци.
Запись: л. 265 а.
Колл. Г. Аганяна.
27.5x19; 269 л.; текст в два столбца; строк 41; бумага; болорагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Георк Змюрнаци. Проповеди
[Տարեկան քարոզք]. Ցսաաջարանութիւն. Нач.: Դիտումն իմ
յա յս գործ չ է վա սն քւսջուշիմ քարոզչացն... (л. 1 ).
Заглавие было, по-видимому, на вырезанном листе (между
л. 6 и 7), определяется по № 402, л. 6 а (см.). Автор — епископ в
Евдокии (л. 7 а).
Переписана на рубеже XVIII—XIX вв. (до 1831 г.), автограф.
Колл. Г. Аганяна.
28x19.5; 298 л.; текст в один столбец; строк 30; бумага; нотрагир; переплет картонный.
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Йовханнэс Зохрапеан.
Копии ишатакаранов
Հաւաքումն յիշա տա կարանա ց գրչա գիր մատենից որք գտան־
ին ի Վենետիկ, ի վա նս սրրոյն Ղազարու.
Копия рукописи Парижской Национальной библиотеки (Мае1er, № 295), выполнена в 1816 г., П ариж , переписчик Мкртич
М елик Мехраб.
Запись: л. 1 а (пометка М. Броссе).
Основной фонд.
26x20.5; 41 л. текст в один столбец; строк 26; бумага; скоропись; переплет картонный.
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Геворк Змюрнаци. Проповеди
[Քարոզք կիւրակէից]. Ցսաաջար անութիւն. Нач.: Դիտումն
իմ յա յս գործ չ է վա սն քաջուշիմ քարոզչացն... (л. 6 а).
Заглавие было, по-видимому, на вырезанном листе (между
л. 5 и 6), настоящее заглавие в введении, где говорится: Ցետ
առաջնոյ քարոզագրոյն անուանելոյ Տարեկան քարոզք զսա
և ս յա րմա րեցի ի մնացորդաց նորա, անուանեալ Քարոզք
186

կիտակէից թոտվ ութսուն և մեկ (л. 6 а). Автор сочинения
определяется по № 400 — обе рукописи, такж е и № 414, по всем
признакам исходят от одного лица.
Переписана на рубеже XVIII—XIX вв. (до 1831 г.), автограф.
Колл. Г. А ганяна.
28,0x18,5; 197 л.; текст в один столбец; строк 31; бумага;
нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Григор Аканци.
«История племени стрелков»
(Մաղաքիսւյ աբեղայի) Պատմութիւն վա սն ազգին նետողաց,
թէ ուստի կամ յորմէ ցեղէ աճեցին և տ իրեցին բազում աշխարհաց ե. գաւառաց. Нач.: Ցետ ելանելոյ աստուածաստեղծ
մարդոյն... Каталог М атенадарана, I, № 1485, 1865, 3076.
XVIII—XIX вв., копия рукописи из Библиотеки венецианских мхитаристов.
Поступила в А зиатский музей в 1847 г.
Основной фонд.
25x19; 24 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага; шлагир;
переплет картонный.
Изд. рук.: М алакиай 1870
Пер. рук.: Brosset 1851, с. 439—461; М агакия 1871.
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Ж . Сен-Мартен. Армяно-латинский словарь
D ictionarium A rm eno-Latinum sive Glossarium linguae Haicanae antiquae et hodierne. Ex variis illustrissim is Armeniae authoribus dictionario a p atribus m ekhitaristis Venetiae in Armeno
concinnato atque aliis lexicis a Ioanne Sancto M artino conflatum .
1814 et 1815.
Том первый, содержит слова от Աբանոս до Մենամարտիմ.
Множество слов оставлено без перевода.
1814—1815 гг., автограф.
23.3x18; 815 л.; в конце неколько тетрадей без текста; текст
в один столбец; строк 26; бумага; скоропись; переплет картонный.
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Четвероевангелие
Содержит послание Евсевия Карпиану и каноны согласия.
Лицевые изображения, хораны, заставки, маргиналии, инициалы.
187

Переписана в 1482 г., А рцкэ, переписчик Йованэс.
Запись: л. 288 6—290 а (ПЗ 1481—1500, № 25).
Основной фонд.
24x16; 291 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага; болорагир; переплет картонный, обтянут кожей.
On. рук.: Patkanof 1891, № 260; Марр 1892, N2 4.

406
ИВ С 26

Паоло Сенири. Нравоучительные беседы
Քրիստոնեացն հմւրացուցեալ ի յխրում կրօնի' խօսակցութիւնք
բարոյականք հօր Պօղօսի Մենիրի ի կարգէ Ցիսուսականէ
Մասն երրորդ Եւ թարգմանեցեալ [)]իւրալականէ լեզուէ առ
հայկական բա րբա ռ ի Մարիմայ Քարսւքաշեան կուսասնեդոյ
Կոսւրանդինուպօլսեցւոյ. Нач.: Մ ինն ի բարունակագունիցն...
Переписана в 1842 г., д. Арал, переписчик Йоханнэс Мамулов (л. 223 б).
Колл. К. А. Абрамова.
33x22; 227 л.; текст в один столбец; строк 47; бумага; нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Ган<Ьаран
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1584 г., еРш туник.
Записи: л. 173 б, 316 а —317 б (Приложение, N2 34).
В конце пергаменный защитный лист с текстом на груз. яз.
Ванская колл.
28.5x21; 317 л.; текст в два столбца; строк 23; бумага; болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

408
ИВ, С 28

Словарь лекарственный
Ասզւուծով այս Բառարան բժշկակա ն դեղորէից.
Нач.: Աալուսան, հայերէն' վառվռուկ կամ իշաքեղ, թուրքերէն'
ղուտուզ օթի վէ հիւնիւ եուսուֆ, ա րա պ երէն' հա շիշըլ քալապուլ
քևւլպ, որ թարգմանի կաւրղած շա ն դեղ... Кон.: Օձադեղ
պ ա րսկերէն' ճինդիեանէ, ա րա բերէն' ճօւրիեանէ
Содержит переводы названий лекарств на арм., тур., араб,
я з., такж е их толкование.
Переписана 18 ноября 1781 г. (л. 1 а ) — 1 декабря 1782 г.
Имя переписчика — Ս[...] վահանայ] Կ [...] (л. 153 б).
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Ванская колл.
27.5x22; 153 л.; текст в два столбца; строк 31; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

409
ИВ, С 29

Ветхий и Новый Заветы
Заставки, маргиналии, инициалы.
П ереписана в XIV—XV вв., Млич, переписчик Григор
Аревелци.
Записи: л. 205 б (Приложение, № 113), 220 а, 263 а, 272 б,
291 а, 341 а и др., 2 б (Приложение, № 107), 220 б (Приложение,
№ 108), 371 а (от 1776 г.), на верхней крыш ке переплета, с внутренней стороны (от 1752 г.), на нижней кры ш ке переплета, с
внутренней стороны (на груз. яз.).
Колл. Н. А. Муравьева-Карсского.
25.5x18; 484 л.; текст в два столбца; строк 50; бумага; болорагир мелкий; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

410
ИВ, с 30

Четвероевангелие
Содержит послание Евсевия Карпиану, каноны согласия.
Заставки, маргиналии, инициалы, хораны.
Переписана в XIV в.
Записи: л. 3 а (от 1661 г.), 76 б, 121 а, 254 6—256 а (рукою
переписчика, риторического характера, без даты, содержит благопожелания заказчику Хачатуру и его жене Хатермам), 256 а
(от 1526 г.), 256 а—б (Приложение, № 25), 259 а. На л. 257 а
заклинание от головной боли.
В конце пергаменный защитный лист, письмо еркатагир.
Колл. Н. А. Муравьева-Карсского.
25x18; 259 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

411
ИВ, с 31

Вардан Аревелци.
Сборник толкований
Ի խնդրոյ տ եստ ն Համազա սպ ա ե. վարդապետին Գրիգորի
Հաւաքումն մեկնութեան պտոց ա րա նց' Եղիշէի, Ցոհաննու к
զոր տեսանէք յա նց խ րսն' ի տառապ եա լ ոգոյ Վարդանայ.
Нач.: Հաւատարիմն գանձուցն Աստուծոյ... (л. 1 6).
Содержит редакцию, откорректированную Йовханнэсом IV
Дойеаном, настоятелем Халбатского монастыря 01. 302 б).
189

Переписана в XIV в., переписчик Йованэс.
Записи: л. 7 6—8 а, 234 а, 250 б. Запись на л. 302 б, в той
части, которая относится к данной рукописи, сохранилась лишь
в трех строках, здесь упомянут Григор Аревелеан, настоятель
монастыря Тойрктой.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо еркатаги р.
25x16.5; 302 л.; текст в один столбец; строк 28; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, подклеена набойка.

412
ИВ, с 32

Копии
Содержит копии отдельных разделов из древнейшей датированной рукописи на бумаге (Матенадаран, N2 2679, 981 г.), в
частности: отрывок из Филона Александрийского под именем
Анании Ширакаци (л. 19 а), хронику Анании Ш иракаци (л. 19 а—
47 б), ответное послание католикоса Степанноса Сюнеци патриарху Герману (л. 51 а—63 а) и др.
Переписана в 1826 г., Эчмиадзин, по поручению Йовханнэса
Ш аххатунеанца (л. 18 а).
Колл. Г. Аганяна.
27.5x18.7; 89 л.; текст в один столбец; строк 33; бумага;
скоропись; в бумажной обложке.

413
ИВ, с 33

Четвероевангелие
Содержит послание Евсевия Карпиану, каноны согласия.
Евангельский цикл, хораны, изображения евангелистов, заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1611 г., д. Кадак, переписчик и художник Закарэ. JI. 1 а —33 б переписаны и расписаны другой, много более
умелой рукой.
Записи: л. 103 а, 150 б, 151 а, 231 б, 232 а, 287 б, 289 а—293 б
(ПЗ 1601 — 1620, № 528), 294 а—б (ПЗ 1641 — 1660, № 568). На
л. 150 б, 231 б, 287 б роспись Закарэ, вы раженная такж е криптограм м ой.
25.2x18.5; 298 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага;
болорагир (подписи Закарэ к миниатюрам и др. сделаны письмом нотрагир); кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, подклеена набойка.

414
ИВ, С 34

Георк Змюрнаци. Проповеди
[Քարոզք]. Յսաաջարաե. Нач.: Եկեղեցի բա նա կա ն գեղեցիկ
իմն յա րմարութեամբ... (л. 1 а).
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Заглавие было, по-видимому, на вырезанном листе (перед
л. 1), настоящее заглавие в оглавлении (л. 381 а—384 б).
Содержит подборку из прош лых сочинений автора (см.
N2 400, 402), который приступил к написанию данного труда
после 1831 г., покинув армянский патриарший престол в Константинополе (л. 3 а).
Переписана после 1831 г., автограф.
Колл. Г. А ганяна.
27x18; 393 л.; текст в один столбец; строк 26; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

415
ИВ, С 35

Григор Татеваци
Проповеди
Գրիգորի եռամեծի քաջ հեռետորի к անյւսդթ փիփսոփայի,
աշակերտի Յովհաննու Որոտնեցպ արարեալ բանս խրատականս,
ոգեշահս к հան[ճարեղ]ս, իմաստայեղս, ի մեկնութիւն к ի
գովեստ փառաց տօնից տերունականաց, ի պատիւ սրբոց к
ի պատճառս գիտութեան ախմարաց, մանաւանդ ի յոդբս
արտասուաց անձանց թախծելոց, յաւետ ի ճշգրտութիւն կարգաց
ուղդափստաց к յ եղծումն բարբա ջմա նց չարա փառա ց, ի յիղձ
մաղթանաց ոմանց բանա սիրաց եղբարց հարազատաց, նորին ա շակերտ աց.
Переписана в XV—XVI вв., переписчик Аристакэс.
Записи: л. 48 а, 163 а, 194 а (имя заказчика стерто), 262 а (с
именем заказчика Даниела).
На л. 1 а, 279 б печать вардапета Степаноса от 1608 г.
Колл. Г. Аганяна.
25.5x19.5; 295 л.; текст в два столбца; строк 41; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.

416
ИВ, с 36

Сборник назидательных сочинений
Содержит Видение Григория Просветителя, сочинения Афанасия Александрийского, Василия Кесарийского, Ефрема Сирина и др.
Переписана в XVI—XVII вв., переписчик Неколайос.
Записи: в конце отдельных сочинений.
29x19.5; 130 л.; текст в два столбца; строк 30; бумага; болорагир; переплет картонный, обтянут тканью.

417
ИВ, С 37

Требник
Обычное наименование: Մաշտոց.
Переписана в XVI—XVII вв., переписчик Габриэл.
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Колл. Г. Аганяна.
27x18; 393 л.; текст в один столбец; строк 26; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.

418
ИВ, С 38

Лекционарий
Обиходное наименование: ճա ռընտ իր.
Переписана в XVI—XVII вв., переписчик Астуацатур.
Ванская колл.
46.5x28; текст в два столбца; строк 33; бумага; болорагир;
кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
Рукопись разрушена, подсчет листов возможен после реставрации.

419
ИВ, С 39

Синаксарь
Обычное наименование: Յայսմաւուրք.
Счисление от 1 навасарда — 11 августа.
Таш ьян, № 7, 10 и др.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1694 г., Карс, переписчик Еремиай.
Записи: л. 474 а—б (Приложение, № 84), такж е в конце отдельных ж итий.
Колл. К. Костанянца.
43.5x28.5; 478 л.; текст в два столбца; строк 41; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением,
подклеена набойка.

420
ИВ, С 40

Синаксарь
Обычное наименование: Յայսմաւուրք.
Счисление от 1 навасарда — 11 августа.
Таш ьян, № 7, 10 и др.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XVII—XVIII вв.
Записи: в конце отдельных ж итий.
Колл. Г. А ганяна.
43x28; 515 л.; текст в два столбца; строк 36; бумага; болорагир; переплет утрачен.

421
ИВ, С 41

«История Грузии»
Список без заглавия, в др. рукописях: Պատմութիւն Վրաց
ա զգին.
Картлис Цховреба 1953.
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Переписана в XVIII в.
Колл. Г. Аганяна.
27.5x19; 355 л.; текст в один столбец; строк 34; бумага;
нотрагир; без переплета.

422
ИВ, С 42

Епифаний Кипрский.
Толкование на Евангелие от Матфея.
Ташьян, № 11.3—16.
Переписана в XIV в.
Колл. Н. А. М уравьева-Карсского.
26x17; текст в два столбца; строк 17; бумага; болорагир; переплет утрачен.
Рукопись поражена грибком, сильно разрушена, листы смешаны, подсчет возможен после реставрации.

423
ИВ, С 43—С 44

Фрагменты
Подборка фрагментов рукописей, преимущественно пергаменных, среди них:
С 4442. 19.5x11.7. — Елишэ. Слово о войне Армянской. Соответствует с. 67.17—68.1, 68.4—14, 72.19—73.6, 73.8—17 издания: Егише 1957.
На некоторых листах подборки миниатюры.
Колл. К. Костанянца, всего 50 номеров.

424
ИВ, С 45

«Описание двух знаменитых армянских монастырей Ахпат
и Санагин, состоящих в Борчалинской дистанции Грузии,
учиненное членом Эчмиадзинского армяно-григорианского синода архимандритом
Иоаннесом Крымским»
На рус. я з., доложено Академии наук в 1840 г.
Многочисленные дополнения М. Броссе.
На л. 36 а—49 а выполненные И. Крымским копии надписей
из Халбата, на л. 50 а —57 а копии из Санахина.
Основной фонд.
36x23.5; 57 л.; текст в один столбец; строк 31; бумага; скоропись; без переплета, в картонной папке.
On. и изд.рук.: Brosset 1840.
13 Зак. 1484
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425
ИВ, С 46

«Описание некоторых древних монастырей,
состоящих в окружности первопрестольного монастыря
Эчмиадзинского, с означением находящихся в оных
памятников и надписей, учиненное членом
Эчмиадзинского армяно-григорианского синода
архимандритом Иоаннесом Шахату новым»
На рус. яз.
Основной фонд.
35x23; 36 л.; текст в один столбец; строк 37; бумага; скоропись; без переплета.

426
ИВ, С 47

Фома Корганов.
Материалы об Алуанке
I. «Именной список патриархов агванских, с кратким описанием некоторых из них, с означением года, в котором он вступил на патриарший престол».
Список 95 католикосов Алуанка (до 1794 г.).
II. «Описание древних надписей в монастырях агванской паствы, состоящих в нынешней Каспийской области».
Копии лапидарных надписей.
III. «Алфавит агванского народа, изобретенный св. Месробом».
Анасян, Библиология, I, стб. 613—622.
Материалы подготовлены Ф. Коргановым 7 марта 1842 г. и
направлены в Академию наук.
Основной фонд.
36x22; три тетради, 7, 13 и 3 л.; текст в один столбец; строк
28; бумага; скоропись; без переплета.
Доп. свед.: Brosset 1844.

427
ИВ, С 48

Копии лапидарных надписей
Надписи Халбата, Санахина, Ш ирака, Лори, Алуанка.
Копии выполнены в начале XIX в.
Поступила в Академию наук в 1828 г., от генерал-адъютанта
Бенкендорф а.
Здесь же выписка из протокола конференции Академии наук
от 21 мая 1828 г. (на фр. яз.) и копия заключения Азиатского
департамента МИД по поводу данной рукописи.
Основной фонд.
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3 3 .5 x 2 1 ; 22 д.; текст в один столбец; строк 40; бумага; нотрагир; в бумажной обложке.

428
ИВ, С 49

Айетис Ерэц.
Мученичество вардапета Саргиса
в Карсе в 1796 г.
А втограф .
Колл. К. Костанянца.
41x26; 22 л.; текст в один столбец; строк 47; бумага; нотрагир; переплет утрачен.
Изд. рук.: Новые армянские мученики, с. 722—724.

429
ИВ, С 50

Синаксарь (фрагмент)
В ишатакаране названо: Այսմաատս որ կոչի սրբոց վկայարան.
Переписана в 1655 г., А ртавил, переписчик Давит.
Записи: л. 5 б, 6 б (ПЗ 1641—1660, № 996).
Колл. К. Костанянца.
33.5x21; 6 л.; текст в два столбца; строк 38; бумага; болорагир; переплет утрачен.

430
ИВ, С 51

Габриэл Патканов.
Повесть из времен марзпанства в Армении
Պատմութիւն, нач.: Ի Հա յա ստ ա ն աշխարհի, ի Տարօն
գաւառի յաւուրս իշխանութեան մարզպանաց Պ արսից...
Автограф, подписано: յօրինուած ի տ էր Գա բրիէլ Պատկանովէ (л. 6 6).
Колл. К. Костанянца.
35x22; 6 л.; текст в два столбца; строк 55; бумага; скоропись;
без переплета.

431
ИВ, С 52

Синаксарь (фрагмент)
Обычное наименование: Յայսմաւուրք.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1665 г., Карс, переписчик Атанас.
Запись: л. 1 а —3 а (Приложение, № 49).
Колл. К. Костанянца.
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3 3 .5 x 2 2 ; 3 л.; текст в два столбца; строк 38; бумага; болорагир; переплет утрачен.

432
ИВ, С 53

Лечебник
Անուն գթածին к ողորմածին: Յիշեմք խոտերն զա յս, нач.:
Եւ ա սա ցեա լ են իմաստունքն к բժշկայպետք, թէ խոտ կայ որ
անունն է արփ ենա յ...
Переписана в XVIII в.
Колл. К. Костанянца.
35x22.5; 9 л.; текст в два столбца; строк 56; бумага; шлагир;
без переплета.

433
ИВ, С 54

Лечебник
Нач.: Կինն որ տղայ կը բերէ. Առ Զ դրամ ուտորփկ...
Переписана в XVIII в.
Колл. К. Костанянца.
36x22.5; 28 л.; текст в два столбца; строк 53; бумага; шлагир; без переплета.

434
ИВ, С 55

Судебники
В иш атакаране названо: Դատաստանաց գիրքս (л. 17 б).
I.
Л. 1 а—128 б. Мхитар Гош. Судебник, содержит редакцию
с кратким введением, без деления на разделы церковных канонов и светских законов. — Торосян 1962.
И. Л. 128 б—162 а. Без заглавия, в др. рукописях: Օրէնք
յւալթող թագաարաց քրիստոնէից Կոստանդիանոսի к Թէոդոսի
к Լևոնի' թագաւորաց Հռոմայեցտց.
Сиро-ромейский судебник. — Bruns-Sachau 1880.
III. Л. 162 a—165 6. Համառօտ ժողովումն Աւրինաց վերստին.
♦Вторичное краткое собрание законов» (начальная часть).
Переписана в XIV—XV вв., переписчик Карапет (л. 132 а).
Записи: л. 132 а, л. 17 б (о переплетении рукописи в 1634 г.).
В начале и конце пергаменные защитные листы (на оборотной стороне последнего листа алфавит криптографических знаков — черточки с точками).
Колл. К. Костанянца.
23x16; 165 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, подклеена набойка.
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Четвероевангелие
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в XV в. (до 1483 г.).
Записи: л. 99 а, 165 б, 216 б—217 б, 218 а —б, 219 а—б.
Колл. К. Костанянца.
26.8x18; 219 л.; текст в два столбца; строк 25; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей.
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Астрология
Заглавие в тексте: Ցանուն Աստուծոյ... ժօղօվեցսւք զայս գիրքս
ամենայն ա զգի գիտութեանց ի տլսմութեան և ամենայն
ազգի աստղաբաշիաւթեանց... Ս կիսրն և գոտ ն աոաջին.
Վասն ա ռա վել գիտութեանց (л. 1 а). Нач.: Զ ի իմաստութիւնն
և կենդանութիւնն է հո քոյ և բանականութեամբն փ ա րա տ եա լ...
Многочисленные рисунки пером.
Переписана в XVII в.
Дар Вл. Э. Субаши.
32x20.5; 194 л.; текст в один столбец; строк 31; бумага; шлагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Чашоц
Обычное наименование: ճ ա շո ց , в иш атакаране названо:
Տարեգիրք (л. 507 б).
Заставки, маргиналии, инициалы, лицевые изображения (последние воспроизводят миниатюры киликийской школы).
Переписана в 1676 г., Халбат, переписчик Григор Джулайеци Агамал.
Записи: л. 32 а —33 а, 315 а, 362 а, 422 а, 507 а —б (Приложение, № 62).
Колл. К. Костанянца.
35.5x23.5; 507 л.; текст в два столбца; строк 34; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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Сборник исторических сочинений
В иш атакаране названо: պատմագրոցս (л. 121 а).
I.
JI. 4 а—118 б. Մեծին Եւսեբեայ ա րա րեալ Պատմագրութիւն
եկեղեցա կա ն.
197

Евсевий Кесарийский. Церковная история. — Ташьян, N2 49.
II. JI. 119 а—286 а. Ցովսեպ ոսի Եբրայեցւոյ ա րա րեա լ
Պատմութիւն յա ղագս պատերազմի Հրէից ընդ Հռոմա յեցիս և
աւերման յԵրոաաղէմին, թարգմանեալ ի լատինացտց բարբառոյ
ի Հայոց լեզու ի ձեռն ուրումն Իլովացա ց Ստեփաննոսի'
բա նին Աստուծոյ սպասաւորի, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ'
յուսոյն բնաւից.
Иосиф Флавий. Об иудейской войне. — Каталог Матенадарана, I, N2 1909.
III. JI. 287 а—364 а. В оглавлении названо: Պատմութեան
Աղուանից ազգին (л. 187 а).
Мовсэс Дасхуранци. История Алуанка. — Мовсес Каланкатуаци 1983.
IV. JI. 365 а—375 б. Պատմութիւն վա սն ազգին նետողաց,
թէ ուստի կամ յորմէ ցեղէ աճեցին և տ իրեցին բազում
աշխարհաց և գաւառաց.
Григор Аканци. История племени стрелков. — Каталог Матенадарана, I, N2 1485, 1865, 3076.
V. JI. 375 6—376 б. Թուղթ Կոստանդիանոսի um Շաբուն
արքայ Պարսից, нач.: Հաւատս աստուածեղէնս պաշտեմ ես...
Послание императора Константина персидскому царю Шабуну (Шапуху).
На л. 376 б описание похода султана Селима на Тавриз в 1514 г.
На л. 376 б иш атакаран из др. рукописи, содержащей авторский иш атакаран Месроба Вайопдзорепи.
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1678 г., Испахан, переписчики Гаспар (л. 4 а—
118 б), Йовсэп(л. 119 а—286 б), Мартирос (л. 287 а—376 б), по
заказу Вардана Балиш еци.
Записи: л. 16 а, 57 а (с датой), 88 б, (Приложение, N2 67), 233 а,
254 б, 286 а, 308 а, 309 а, 121 а, 364 а (запись Левонда Пирлалемеана).
Колл. И. А. Орбели.
24.5x18.4; 376 л.; текст в два столбца; строк 41; бумага;
болорагир; крыш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
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О грехе, покаянии и пр.
Сочинение католического автора (перевод с лат. ?).
Изначально содержала 74 главы, начальные 42 листа утрачены, нач: [־Դ. Յաղագս սա տանայական մոլութեան նախանձու և թէ որքսւն չա րեա ց պատճառ իցէ] ընկենուլ զանմեղ
մանուկն ի գուբն... (добавлено согласно О. Еганяну).
Переписана в XVIII в.
23x16.5; 329 л.; текст в два столбца; строк 32; бумага; нотрагир; переплет утрачен.
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Кондак иерусалимского патриарха Закариа
1846 г., Иерусалим.
Набран типографским способом, со вписками.
36.5x24.5; 1 л.

441
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«Именная ведомость мощам,
находящимся в Эчмиадзинском монстыре»
Текст на рус. яз. Заверена Ф. Коргановым.
Середина XIX в.
Основной фонд.
34x21.8; 2 л.; бумага; скоропись.

442
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«Копии с надписей на стенах и древних памятниках
в монастырях, состоящих в армянской области,
собранных трудами члена Эчмиадзинского синода,
архимандрита и кавалера Иоаннеса Шахатунова»
Середина XIX в., автограф.
Основной фонд.
34.3x22; 12 л.; текст в один столбец; строк 37; бумага; скоропись; переплет картонный.
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Кондак патриарший (фрагмент)
XIX в.
41x20; 1 л.

444
ИВ, С 65

Четвероевангелие
Заставки, маргиналии, инициалы.
Переписана в 1188 г., пустынь Ханатамлуц (Карин), переплетчик Барсел.
Лицевые изображения, заставки, маргиналии, инициалы.
Записи: л. 70 б, 210 а —б (Приложение, № 1).
Пергаменный защ итный лист, письмо еркатагир.
34,0x24,0; 210 л.; текст в два столбца; строк 22; пергамен;
прямолинейный еркатагир; переплет утрачен.
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К рая рукописи, в особенности заглавны й лист, сильно
обгорели.

445
ИВ, С 66—С 82

Официальная переписка 1633—1847 гг.
Հնա դա րա ն ա զգա յին к եկեղեցա կա ն պատմութեան
րնա գիր յիշա տա կարանների, ժողովեց, դասաարեց և կազմեց
Կ. Կոստանեանց.
Подборка подлинных документов, исходящих из канцелярии
армянских католикосов и др. официальных лиц — письма, отпуски, копии, переводы. Документы собраны и разнесены по
принадлежности К. Костанянцем.

446
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Сборник
I. JI. 2 а—29 а. «Краткое описание о беззаконном Тимуре...»
Товма Мецопеци. История Тимура. Перевод с арм.
II. JI. 31 а—51 а. «О истории тюркманского Юсуф-Тюркмана, сыновей его Искандера и братьях и сыне Тамура ШахРухе, и протчих владетельных князьях и учителей Гайканского
народа».
Изложение h ç t o p h h Юсуфа и его преемников согласно «Истории Тимура» Товмы Мецопеци.
XIX в.
Основной фонд.
35.5x22; 52 л.; бумага; скоропись; без обложки и переплета.
У п .р ук .: N otitiae, VI, N 4.

447
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Копии лапидарных надписей
Надписи Халбата, Санахина, Ш ирака, Лори, А луанка.
Копии выполнены в начале XIX в. (ср. № 426. И).
Переданы М. Броссе бароном Ш иллингом фон Капштадтом.
Основной фонд.
34.5x22.5; 26 л.; текст в один столбец; строк 45; бумага; шлагир; в бумажной обложке.
У п .р у к .: Brosset 1840.

448
ИВ, С 85
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Товма Мецопеци. История Тимура
Պատմութիւն համառօտ անօրէն Թամուրին որ ելեա լ ի
յա շխ ա րհէն Խորասանու և գնաց ն ի ն չև ի ծովն Ովկիանոս,
ա րա րեա լ Թումայ վարդապետէ.
200

К опия рукописи П ариж ской Национальной библиотеки,
Macler № 192.
4
1843 г., П ариж, переписчик Тэопилэ Йовсепеан.
Запись: л. 70 б.
Основной фонд.
35.2x22.5; 72 л.; текст в один столбец; строк 22; бумага;
скоропись; в бумажной обложке.
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«Реестр армянским рукописям
частной библиотеки братьев Энфиаджевых,
в Тифлисе, помещенной в доме армянской
семинарии, что против дома
в той же семинарии»
Текст на рус. яз.
Помечен 3 августа 1849 г.
Здесь же письмо братьев Аветика и Хамбардзума Энфиаджеанц — Тифлис, 18 сентября 1850 г.
Основной фонд.
35.5x21.5; 12 л.; бумага; скоропись; в бумажной обложке.
У п.рук.: N otitiae, VI, № 92.
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Копии документов
I. JI. 1 а—6 а. Торговый договор между царем Киликийского
армянского государства и генуэзцами от 23 декабря 1236 г.,
который хранится в Генуе — лат. текст и перевод на фр. яз. Ср.:
Langlois 1863, с. 159—161.
II. JI. 7 а—8 а. Отрывок о торговых делах генуезцев в Крыму,
нач.: Anno domini 1374 Luchinus Tarigus Januensis cum certes
aliy... — Лат. текст и перевод на фр. яз.
Основной фонд.
35.5x22; 10 л.; бумага; в бумажной обложке.
У п.рук.: N otitiae, VI, № 91.
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Эпиграфика Ани
Копии, эстампажи надписей Ани и др. иллюстративный материал, собранный Ю. Кестнером и переданный в Академию
наук Н. Ханыковым, использованный в книге: Brosset 1860—
1861.
Основной фонд.
201
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ИВ, С 89—С 102

Фрагменты
Фрагменты рукописей, кондаков, писем, преимущественно
XVIII—XIX вв., на бумаге.

453
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Армяно-латинский словарь
Начальные слова Ախտուած], Ա[ստո 1ա]ծ[ա]ծին с переводом
зачеркнуты, нач.:
Աբանոս Ebenus habenus, ni
Աբաս abbas, tis...
Переписана в XVIII в. (до 1761 г.).
На л. 01 запись Богдана Иванова сына Рисова от 18 января
1761 г.
На внутренней стороне задней створки переплета, среди прочих записей на лат. яз., приводится порядок лат. алфавита.
Библ. Н. Я. Марра.
30.5x19; 148 л., текст в два столбца; бумага; нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с тиснением.
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Вардан Великий. История
Начальные и конечные листы утрачены, нач.: ...յանպատրաստ
հիմա ն վերա եդեսւլ, քանզի Գ. կամարք են մի քան զմի
վերա գոյն... кон.: բայց մինչ կենդա նի էր տ էր Բարսեղ, մեռաւ
պարոն Վ ա սիլն մեծ իշխանաց իշխանն Հա յ[ոց]... / / /
Переписана в XIV в.
Библ. Н. Я. Марра.
30.5x19; 114 л., текст в два столбца; бумага; прямоугольный
еркатагир; переплет утрачен.
В рукописи письмо Ашхарбека Калантара от 14 марта 1892 г.,
адресованное Н. Я. Марру.
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Учебная тетрадь
Заглавие на обложке: ԱՅԲ: Տետրակ դասստութեան:
Нач.: Մաղթանք առ սուրբ Աստուածածին կոյս Մարիամ:
Արդ, ի գուճս ա նկեա լ...
Содержит толкования человеческих чувств, правила логики,
толкования отдельных мест из Св. П исания, отрывки из агиографии и др.
Переписана при императоре Николае I.
202

На обложке карандашом дарственная запись Н. Я. Марру на
арм. я з., за подписью М. Ясинского (С.-Петербург, 29 ноября
1908 г.).
Библ. Н. Я. Марра.
24x18; 53 л.; текст в один столбец; бумага; шлагир; в бумажной обложке.
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Григор Татеваци. Книга проповедей
I. Книга проповедей:
JI. 3 а —4 б. Заклю чительная часть проповеди, начало
утрачено, нач.: Գովելին ի գումարս ամենայն մա րտ իրոսա ց...
JI. 5 a—9 б. Оглавление.
JI. 10 a —395 б. Проповеди, нач.: Գրիգորի ա շա կերտ ի
Եռամեծի
Յոհաննու
Որոտնեցւոյ
երկրորդ
հա տ ոց
Քարոգգրոցս ի բա ն մարգարէին Դաւթի: Առաջնորդելս ինձ ի
շաւիղս պատուիրանաց...
JI. 395 б—401 а. Ишатакаран автора: Յիշատակարան գրոցս:
Աւրհնութիւն, գոհութիւն...
II. JI. 402 6—404 a. Պատմութիւն ի վերա Դրըմու և Կաֆայի
արարեալ Մա րտ իրոս քնսջ րաբունապետի Ոտիմեցտյ.
Мартирос Гримеци. История Крыма и Кафы.
На л. 405 а диаграмма смертных грехов — Եօթն մահացու
մեղքն և իւր ա նիծեա լ տատերքն.
М аргиналии, л. 13 а с пышной заставкой.
Переписана в 1676 г., Кафа, переписчик Хачатур.
Записи: л. 401 а—402 а (Приложение, № 63), 403 б.
В конце пергаменный защитный лист, основной текст шрифтом еркатагир, с поздней записью от 1682 г.
Библ. Н. Я. Марра.
27.5x19.5; 406 л.; текст в два столбца; строк 45; бумага;
нотрагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением.
На внутренней стороне верхней крыш ки переплета дарственная запись Н. Я. Марру от Абгара Йовханнисеанца, 21 июня
1899 г.
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Смесь
I.
Кондак католикоса Йовханнэса от 20 ноября 1831 г., адресованный императору Николаю I.
49.5x42.8; 1 л.
И. «Тысяча и одна ночь» в арм. переводе (отдельные листы).
XVIII в.
32.7x20.5; 14 л.; текст в один столбец; строк 45; бумага; шлагир; без переплета, листы перемешаны.
III. Համառօտութիւն Հայկական Քերականութեան, Ուտեաց
լեզուի, ա րա րեա լ ի Հայրապետ նուաստագոյն չն չի ն դպրէ
203

Վահրամեաե Աւթանդիլեանց Ցադբուլաղցայ, յաշակերտութեեէ
աստուածահաճոյ տեստն Յովսէփայ վարդապետի:
Հրամանաւ տեսան Աստուածարեալ Յարութեան արքեպիսկոպ ոսի Սանահնեցւոյ յա մի Տեստն 1842, յա պ րիլի 16, իսկ
ըստ Հայոց թուականին ՌՄՂԱ (1291/1842 г.).
Параллельные таблицы склонения имен, местоимений, спражения глаголов, употребления предлогов и предложных слов,
союзов, междометий удинского и арм. яз.
Составитель Хайрапет Вахрамеан Автандилеанц Талулалци,
1842 г., автограф.
34.5x21.5; 32 л.; текст разбит на столбцы; бумага; шлагир;
обложка утрачена.
IV.
Сказание о Григории Просветителе, нач.: Յայնժամ
լո 1[ս]ատրեաց սուրբն Գրիգոր դՀա յս...
Заставка с тремя стрельчатыми арками, текст почти не читается. Над аркой дата: /Ռ /Ճ /Զ / (1106/1721 г.).
Библ. Н. Я. Марра.
31x22; без пагинации; текст в один столбец; строк 33; бумага; болорагир вертикальный.
Листы отреставрированы.
Под тем же шифром С 107 числятся отдельные листы и фрагменты разных рукописей.

458
СПбГУ, ОРК, Ms. E.I.37

Сборник
В ишатакаране названо: սուրբ գրոցս որ կոչի Կանոնք (с. 496).
I. C. 3—496. Книга канонов, вид В и подвид В1 (по номенклатуре С. Тиграняна).
II. С. 497—503. Ոտանաար ի Կարապետ վարդապետէ
ա սա ցեա լ Ն ոյի որդոցն բա ժին աշխ ա րհա ցն վերա յ, այս
բաժինն Քամայ վա սն քսւղաքաց անուանն.
«Стихотворение, сказанное вардапетом Карапетом о странах,
доставшихся в удел сыновьям Ноя». — Ср. Ташьян, N2 6 6 ,1. 7.
III. С. 503—505. ...անուանք քաղաքաց (лист попорчен), нач.:
[Ե]կեղեաց գաւառն ...ո ր է Եւլնկան.
Список географических пунктов Армении и сопредельных
областей, с указанием их нового наименования. — Анасян, Библиология, I, стб. 1018. 39.
IV. С. 505—529. Список без заглавия, в др. рукописях:
Ա րա րեա լ աշխարհացոյցս նորոգ թարգմա նչին ե. երկրորդ
լուսաւորչին Վարդանա վարդապետի պարդ ե. համստօտութ եա մբ.
Вардан А ревелци. География. — Берберян 1960; Антабян
1962.
В. С. 530—547. Книга канонов, вид А (по номенклатуре С. Тиграняна).
Заставки, маргиналии, инициалы, изображение святого (с. 34).
Переписана в XVII—XVIII вв., с. 1—496 — переписчик Йованэс, с. 497—547 — переписчик ерэц Григор (их имена указаны
соответственно на с. 496 и 547). В XVIII в. принадлежала сыну
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мастера золотых дел Степана из Ш емахи (с. 1, имя самого владельца неразборчиво).
Записи: с. 3, 4, 485, 496, 547.
В начале и конце пергаменные защитные листы без текста.
17x13; 547 с.; текст в два столбца; строк 31 и 28; бумага; болорагир и нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей.
On. рук.: Книга канонов, I, с. 43—44, 72—73 и др.

459
СПбГУ, ВФ, Ms. Саис. I.

Петр Арагонский. Книга о заблуждениях
Без заглавия (начало утрачено), нач.: Ցաղագս երկրորդ
մ[ա]սիե մոլութեանց, որ է նախանձ: Նախանձու րանսարկութիւն եմոսր մահ յա շխ ա րհ...
Каталог М атенадарана, I, N2 66.
Переписана в XVII—XVIII вв.
На л. 1 б дарственная запись вардапета Галуста Ш арачи на
имя Пилиппоса Арэнджепи. сына Йарутюна от 21 июня 1761 г.
На л. 13 а, 22 а — печать Йарутюна.
20.5x15; 146 л.; текст в два столбца; строк 28; бумага; шлагир; переплет из свиной кожи.

460
СПбГУ, ВФ, Ms. Саис. 2

Карапет Йовханнесеан Хамазаспов.
Стихотворения
В дарственной надписи и в оглавлении названо: Տաղարան.
Содержит стихи духовного и светского содержания, датируется первой половиной XIX в.: на л. 53 б—54 а стихотворение,
посвященное Николаю I. Происходит из Астрахани.
На л. 56 а —59 б ♦Вопросы и ответы» Маргара Хочайеанца
Змюрнаци и Серобэ, учителя из Константинополя (Հարց և
պատասխանի... յօրինեա լ ի Մարգար Խօճայեանց Զ միտ ն՜
ացտյ և պատասխանեաւ ի Մերոբէ վարժապետէ Պօլսեցայ).
В тексте строки и отдельные выдержки на тур. яз., арм. графикой.
А втограф .
На л. 2 а дарственная надпись автора на имя Никиты Карповича М ураткова. На л. 71 б запись о принадлежности рукописи Богдану Егорычу Сукиасову, Астрахань, 1854 г.
21.8x17; 72 л.; текст в один столбец; строк 18; бумага; шлагир; переплет картонный.

461
СПбГУ, ВФ, Ms. Саис. 3

Йов&аннэс Ерзнкаци. Толкование грамматики
Ի խնդրոյ տ եա ռն Ցա կոբայ Հա յոց կա թ ողիկոսի եւ
վարժապետաց մերոց եղբարց, արարեալ հաւաքումն քերականին
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մեկնութեան, Ցոհաննիսի Եւլնկայցոյ ուսումնականի ի գրոց
(л. 60 а).
Копия рукописи Парижской Национальной библиотеки —
M acler, N2 270.
Переписана в XIX в.
На л. 6 б, 110 б, 113 а приписки Кюракоса, на л. 110 б—111 а
колофон от 1608 г., принадлежащие оригиналу данного списка
(Приложение, N2 123, 43).
На л. 1 пометка карандашом: Reçu 4 juillet 66. На внутренней стороне нижней створки наклейка: 45, Rue de Vaugirard,
P aris, Adrien P illard. Maison de Papeterie et Tabletterie.
21.5x16.8; 121 л.; текст в один столбец; строк 24; бумага
(ш кольная тетрадь, л. 90—105, 106—121 подложены); скоропись; переплет картонный коленкоровый.

462
СПбГУ, ВФ, Ms. Саис. 5.

Лабубна. Послание Абгара
Թուղթ Աբգարու թագաարի Եդեսեայ քաղաքի' որ է յԱսորիս
լեզու Ուռհայ, որդայ Մանովայ.
Таш ьян, N2 277.
Переписана в XIX в.
Пометки чернилами (Н. Я. Марр) и карандашом.
20.7x17; 34 л.; текст в один столбец; строк 23; бумага (школьная тетрадь); скоропись; переплет картонный.

463
ГЭ, B3-834

Четвероевангелие
Заставки, маргиналии, инициалы, хораны.
Переписана в 1325 г., Генуя, переписчик и художник Астуацатур.
Записи: л. 93 6—94 б, 243 б—246 а (Приложение, № 7 а, б),
246 а (Приложение, N2 95), 312 6—314 а (Приложение, № 15),
315 а —316 б (Приложение, N2 60), 317 а.
26x18; 317 л.; текст в два столбца; строк 19; пергамен; болорагир; в серебряном окладе с чеканом.
On. и и с с л.р у к .: Измайлова 1961, с. 443—458.

464
ГЭ, B3-835

Четвероевангелие
Заставки, маргиналии, инициалы, хораны, лицевые изображ ения.
4
4 Переписана в 1290—1291 гг., Д разарк, переписчик Торос
П илисопа.
В начале и конце пергаменные защитные листы, письмо еркатаги р.
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Записи: л. 289 б от 1290 г. (ПЗ XIII, № 532, ошибочно указан
л. 290 б). Рукопись поступила в Эрмитаж с вырезанными л. 12 и
290 с записями, о первоначальном состоянии см. Ար. 1911, № 3,
с. 223—224, такж е ՀԱ 1956, с. .35—36.
23x17; 293 л.; текст в два столбца; строк 19; пергамен; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением, на
верхнюю кры ш ку набита серебряная доска с чеканом.
On. и иссл.рук.: Измайлова 1962; Измайлова 1969, с. 110—114.

465
ГЭ, ВП-1010

Четвероевангелие
Заставки, маргиналии, инициалы, хораны, лицевые изображ ения.
9
Переписана в 1395 г., Остан, переписчик и художник Церун.
Записи: л. 11 а, 249 б—251 б (Приложение, N2 18 а, б, в),
251 б, 252 а (1602 г., от имени spec Саргиса и его супруги, с длинным списком лиц, кому адресованы благопожелания), 252 б (от
1800 г.).
31x21.5; 255 л.; текст в два столбца; строк 23; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянутые кожей с тиснением, подклеена набойка.
On. и и с с л .р у к .: Измайлова 1969, с. 119—123.

466
ГЭ, А П -730

Служебник
В колофоне названо: Պատարագամատոյց.
Заставки, маргиналии, инициалы, лицевые изображения.
Переписана в 1677 г. (Львов ?), переписчик Онофриос.
Запись: л. 1 б (Приложение, № 66).
31x21; 742 с.; текст в два столбца; строк 31; бумага; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты бархатом.
On. и иссл.рук.: Измайлова 1969, с. 136—139.

467
ГЭ, АР-733

Шаракноц
Заставки, маргиналии, инициалы, лицевые изображения.
Переписана в XV—XVI вв., Ван, обновлена в 1665 г.
Запись: л. 272 а (Приложение, N2 51).
14x10; 304 л.; текст в один столбец; строк 24; пергамен; болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением (сохранилась одна доска, в настоящее время переплет новый, с
прежней кожей на верхней крыш ке).
On. и иссл.рук.: Измайлова 1969, с. 123—129.
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468
ГЭ, АП-1011

Библия
Бы ла разделена на две части (каж дая со своей пагинацией,
наряду с ней имеется и новая общая пагинация).
Заставки, маргиналии, инициалы, хораны, лицевые изображения.
Переписана в конце X III—начале XIV в. (Т. А. Измайлова)
или в начале XIV в. (Сирарпи Дер Нерсесян), К иликия, переписчик Йусеп.
Записи переписчика: часть первая: л. 30 б (Приложение,
№ 114, а) 49 а, 50 б, 63 б, 82 а, 98 б, 110 а, 122 б (Приложение,
№ 114 б), 151 б, 166 а, 276 а, часть вторая: л. 427 а (69 а), 446 а
(88 а), 456 б (99 б), 475 б (117 б). Записи последующего владельца Карапета, выполненные Мартиросом: часть первая, л. 6 б,
82 а, 98 б, 110 а, 151 б (Приложение, N2 118), 166 а, 179 б, 276 а,
343 а, часть вторая: л. 427 б (69 б), 446 б (88 б), 488 б (130 б). На
л. 49 а (часть первая) запись одного из последующих владельцев Гэорга. На л. 446 а (88 а) части второй анонимное замечание
по поводу точности текста.
25x18; 363 и 156 л.; текст в три столбца; строк 53; пергамен;
болорагир; переплет утрачен.
On. и и с с л.р у к .: Измайлова 1969, с. 114—119 (с. 116—119 —
замечания Сирарпи Дер Нерсесян).

469
ГЭ, АП-1574

Четвероевангелие
Заставки, маргиналии, инициалы, хораны, евангельский
цикл, изображения евангелистов.
4 Переписана в XVII в., по определению А. С. М ирзоян—
Токат.
15x11; 314 л.; текст в два столбца; строк 21; пергамен; болорагир; первоначальный переплет утрачен, в настоящее время в
серебряном позолоченном окладе с чеканом, 1880 г.
On. и и с с л.р у к .: Измайлова 1969, с. 129—136.

470
ГЭ, АП-1610

Четвероевнгелие
Заставки, маргиналии, инициалы, хораны, евангельский
цикл, изображения евангелистов.
На л. 1 б, 3 а, 4 а, 5 б, 8 б — Толкование хоранов Степаноса Сюнеци, нач.: Ստեփանոսի Սիւնեաց եպ իսկոպ ոսի զստսււել
հրա շից
ա րժա նի
սոսկա լի
գերապանձութեան բանից
գեղեց կա զա րդեա լ պիտանաց ուածս զառ ի չորից աւետարան־
չա ց ն մեղ պիտանութիւն...
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Переписана в XIV в., Крым (определение А. С. Мирзоян).
На л. 145 а запись художника Йованэса (զաւսկաւղս ե.
զծաղկաւղս).
По периметру переплета многократно вытеснена монограмма
ՏՐՄԽԹՐ, т. е. ՏԷՐ ՄԽԻԹԱՐ.
Поступила в Эрмитаж в 2001 г.
21x15.5; 277 л.; текст в два столбца; строк 21; бумага;
болорагир; кры ш ки деревянные, обтянуты кожей с тиснением,
изнутри обклеены набойкой, три застежки; пергаменные защитные листы, письмо прямоугольный еркатагир. Рукопись
подвергалась реставрации.
Иссл. рук.: Мирзоян 2001.

471
АРАН ф. 800, оп. 6, № 523

Фрагменты рукописей,
преимущественно на пергамене
472
ИРЛИ, Разряд IV, оп. 24, № 1

Сборник
Содержит проповеди, часть катехизиса, трактат вардапета
Ванакана (Վասն տարէմտին Վանական վարդապետի շսւրայ
յարեալ) и др.
Конволют в одном переплете, л. 1—67 переписаны в XVI—
XVII вв., л. 68—108 в XVII в.
Приобретена у Д. П. Гордеева.
20.3x14.3; 108 л.; текст в два столбца; строк 23; бумага;
болорагир и нотрагир; переплет картонный, обтянут кожей с
тиснением.

14 Зак. 1484

У казатель имен

Абгар, сын Манова, сирийский царь 462
Абрахам, в а р д а п е т , владелец печати (1814 г.) 256
Абрахам, католикос, владелец печати (1740 г.) 228
Абрахам, обновитель рук. (1743 г.) 52
Абрахам Анкюраци, автор 221
Абрахам Астапатеци, переписчик (14 сентября 1737 г.) 228; похвальное слово в его адрес (1764 г.) 287
Абрахам Еозлатци, переписчик 398
Абрахам Йарутюн Васпураканеци, переписчик (1788 г.) 399
Абу-Сайид, автор 1 9 9 .1, 265. XVII
Абэл Мхитареан, переписчик (1842 г.) 391
Аваг, дополнил рук. 353
Августин Маскутович 112
Авет, м а х д а с и , п а р о й (1704 г.), владелец рук. по надписи на крышке
351
Авет, переписчик (1701 г.) 224
Аветик, переписчик (1630 г.) 76
Аветик Огостин, автор 125. VI
Аветис, автор 38, 47
Аветис, автор 170
Аветис, ерэЦу автор 428
Аветис, переписчик 159
Аветис, переписчик (1659 г.) 159, (1660 г.) 206
Аветис, переписчик (1684 г.) 386
Аветис, составитель сборника 1 8 6 .1
Агатангел, автор 3 2 2 .1
Агафон, автор 21. IX
Айвазовский, Габриэл (Гавриил) 55, 396
Айвазовский И. К. 55
Айкуни Г. 36
Албонсос Лекуорэ, автор переведенного на армянский сочинения 2
Алачалеан Лукас, автор записи (30 августа 1875 г.) 224
Алекан, ерэц , переписчик (?) 29
Александр I, император 9
Александр Македонский 11. VIII, 19. IV, 50, 122, 161. IX, 189, 265. VII,
353. VII, VIII
Алэксандр, в а р д а п е т , приобрел рук. (1737 г.) 252
Алэксантр, ва р д а п е т , переписчик, автор надписи на переплете (1689—
1690 гг.) 322
Алэксианос, переписчик (1534 г.) 292
Алэксианос, переплетчик (1649 г.) 150
Альберт Великий, автор 180, 289
Альфакрано, итальянский астроном 182. II
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Ананиа, автор 33. III
Ананиа, в а р д а п е т , автор 249. XIII
Ананиа, в а р д а п е т , автор 358
Ананиа, философ, автор 141. II
Ананиа Санахнеци, автор 3 3 2 .1
Ананиа Ширакаци 26. I, 280, 412
Анастасий Синайский, автор 171
Андреас Либананеанц, автор перевода 3, 4
Андрэас, переписчик 265
Антон Бурадеан Кутайисци, переписчик 2—4
Антонин, архимандрит, владелец собрания 27—30
Аракеал Астуацатреан Араратеан (Аркадий Араратский), переписчик
(1831 г.) 53
Аракел, в а р д а п е т , автор 234
Аракел, переписчик 194
Аракэл, переписчик (1665 г.) 350
Аракел, покупатель рук. (1743 г.) 249
Аракел Балишеци 188. I, 232. I, II, 365
Аракел Сюнеци 114. III
Аракел Юзбашеанц 187
Арам, владелец печати от 1895 г. (?) 197
Арам, царь армянский 57
Аристакэс, в а р д а п е т из Толата 34. II
Аристакэс, переписчик 415
Аристакэс Йарутюнеан Ерзнкеанц, автор 279; переписчик (15 ноября
1840 г.) 371
Аристакэс Ластивертци, автор 304
Аристотель, автор И . VI, VIII, IX, 161. VIII, IX, 179, 193. III, 265. V,
VII, 286. II, 323. IV, 353. V—IX, 356. II
Аркадий Араратский или Араратов, см. Аракеал Астуацатреан Араратеан
Артемий Араратский, см. Йарутюн Валаршапатци
Астуацатур, в а р д а п е т , заказчик рук. (1678 г.) 157
Астуацатур, переписчик 418
Астуацатур, переписчик и художник 463
Астуацатур, т э р у заказчик рук. 240
Астуацатур Фахрапатци, переписчик 11
Атанас, переписчик (1665 г.) 431
Атанас, переписчик (1697 г.) 335
Атом, автор 165
Атом, последующий владелец рук. 220
Атом Алубенц, владелец рук. 195
Афанасий Александрийский 141. XXIV, 175, 277. IV, V, 346, 416
Ахарон Полосеан Арнджеци, автор 261
Ашот [Багратуни], сын Смбата, царь 141. IV
Ашот Багратуни, царь, отец Гагика 278
Бабикеан, Астуацатур, автор 306
Багратуни, Карапет 366, 368, 370, 387
Багратуни, цари 293
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Бардулимэос, заказчик рук. 285
Бардулимэос Ванеци, в а р д а п е т , владелец печати 284
Барсел, в а р д а п е т , автор 337. I
Барсел, в а р д а п е т , владелец печати 352
Барсел, переписчик 338
Барсел, переписчик (1603 г.) 259
Барсел, переписчик (1778 г.) 352
Барсел, переплетчик (1188 г) 444
Барсел, обновитель (1262 г.) 63
Барсел-Басилиос, переписчик (1697 г.) 335
Башинджагян 282
Беник, в а р д а п е т , автор плача 33. V
Бенкендорф, генерал-адъютант 427
Богдан, Иванов сын Рисов, автор записи на рус. яз. (18 января 1761г.)
453
Броссе М. 67. IV, 214, 221, 278, 293, 294, 401, 424, 447
Буниат, владелец рук. 252
Ваг[арш]ак, царь армянский 57
Ванакан, в а р д а п е т , автор 472
Вардан, автор 49. VII
Вардан,автор 73
Вардан,автор 79
Вардан, автор 321
Вардан, в а р д а п е т , автор 2 4 9 .1, III—VIII, X, XI
Вардан, переписчик 312
Вардан, переписчик (1618 г.) 173
Вардан, переписчик (1682 г.) 119
Вардан, продолжатель Михаила Сирийца 279. I
Вардан, т э р , владелец печати 190
Вардан, т э р , упомянут в записи 138
Вардан Айгекци 49. V, 1 4 1 .1, X, 268, 376. I
Вардан Аревелци (Великий) 114. IV, 167, 250, 300. II, 303, 371, 454,
4 5 8 .IV
Вардан Аревелци, автор 10. II, 19. VI, 114. IV, 250, 292, 3 0 0 .1, 3 0 3 .1,
II, 371, 411, 458. IV
Вардан Балишеци, заказчик рук. (1678 г.) 438
Вардан Бардзрбердпи. автор 266
Вардаи Ванакан 254. VI, VII
Вардан Вардапет, автор 346
Вардан Лехци, переписчик 240
Варданян С. 199. III
Варлаам, герой повести 33. IV, 188. I, 232. I, 365
Вартанов Ширмазан, владелец библиотеки (1865 г.) 373
Варфоломей Болонский 265. VIII, 1 8 8 .1
Василии Кесарийский 4 9 .1, 95, 254. VIII, 282, 291, 416
Вахрам, в а р д а п е т , автор 167
Вахрам Рабуни, автор 323. III
«Вена» 188. III
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Влас, вардапет (1672 г.) владелец печати

60

Габриэл, армянский патриарх в Иерусалиме (1834 г.) 363
Габриэл, католикос Киликии 256. II.
Габриэл, переписчик (1452 г.) 383
Габриэл, переписчик 417
Габриэл Айвазовский 55, 395
Габриэл Патканьян 143, 430
Гагик Багратуни, сын Ашота, армянский царь 278
Гайк, царь армянский 57
Галуст Шарачи, в а р д а п е т , автор дарственной (1761 г.) 459
Ган,барон 330
Гарипш, отец владельца рук. Давита 151
Гасанджалалов, шушинский архимандрит 132
Гаспар, владелец печати (1711 г.) 321, 322
Гаспар, переписчик (1678 г.) 438
Гаспар Чулайеци, заказчик рук. 13
Геворг Банасэр, автор 33. III
Г£дорг Ерзнкаци, автор 186. IV
Георк, Геворк Змюрнаци, автор 400, 402, 414
Герман, патриарх 412
Горг, переписчик 285
Гордеев Д. П. 472
Горький М. 36
Грен А. Н. 25
Григор, автор 10. VI
Григор, автор 321
Григор, автор (также переписчик?) 142. III
Григор, в а р д а п е т , автор 232. II
Григор, владелец печати (1792 г.) (переписчик?) 142
Григор, е р э ц , переписчик 458
Григор, е р э ц , переписчик (1678 г.) 157
Григор, к а х а н а й , заказчик рук. 32
Григор, м а х д е с и , заказчик рук. 28
Григор, переписчик и художник (1604 г.) 166
Григор, переписчик 281
Григор, переписчик (1419 г.) 43
Григор, переписчик (1687 г.) 369
Григор, переписчик (1687—1688 гг.) 163
Григор, переписчик и художник (1608 г.) 328
Григор, переплетчик 152
Григор, поздний переплетчик рук. 129
Григор, художник (1682 г.) 192
Григор, э р э ц , владелец рук. 151
Григор Аканци, автор 403, 438. IV
Григор Аревелеан. настоятель монастыря 411
Григор Аревелпи. переписчик 409
Григор Вкайасэр 165
Григор Д ж улайепи Агамал, переписчик (1676 г.) 437
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Григор Ереванци, переписчик (1677 г.) 165
Григор Иерей, автор 293
Григор Карнеци, автор 135
Григор Либананеанц, автор 2
Григор Магистр, автор 161. XI, 209. I, 353. X
Григор Нарекаци, автор 128, 171, 173, 177, 196, 234, 251. III, 270
Григор (Григорис) Пахлавуни, католикос 254. II
Григор Татеваци, автор 10. V, 11. IX, 33. III, 43, 142. III, 152, 167,
1 6 9 .1, 201. I, 205. I, 259, 264, 265. IX, XII, 281, 284. III, 285, 290,
2 9 2 .1, 310, 316, 321, 323. IV, 325, 337. И, 340, 343, 356. И, 414, 456
Григор Ошаканци, автор 257, 307
Григорий Назианзин 4 9 .1, 208. II, 277. III
Григорий Нисский, автор 199. II, 323. VIII
Григорий Просветитель 95, 132, 141. XII, XVIII, 164, 207, 223, 280.
IV, 293, 316, 322. II, 335, 416, 457. IV
Григорис, в а р д а п е т , заказчик рук. 310
Григорис, переписчик (1244 г.) 209
Григорис Ахтамарци 175, 232. II, 234
Геворг Банасэр, автор 33. III
Геворг, Гэорг Ерзнкаци, автор 186. IV, 2 8 4 .1, 292. II, 323. VI
Гэорг, автор 321
Гэорг, автор дарственной записи 24
Гэорг, в а р д а п е т у автор 141. XXV
Гэорг, один из последующих владельцев рук. 468
Давит, автор 11. VII
Д авит, автор 353. VI
Давит, владелец печати 20
Давит, заказчик рук. 185
Давит, переписчик 8
Давит, переписчик (1655 г.) 429
Давит, переписчик (1685 г.) 377
Давит, сын Гарипша, владелец рук. 151
Давит, сын Сибулэ, переплетчик рук., имя выдавлено в надписи на переплете 315
Давит V Энегетци, католикос, автор послания 9
Давит Анйалт 19. IX, X, XIII, 125. И, 150. VI, 161. IV—VI, 182, 265. III,
323. I, 344
Давит Балишеци, переписчик и заказчик (1667 г.) 192
Давит Нергинаци 161. IV, 2 6 5 .1, VI, 3 2 3 .1, II, 3 5 3 .1, II, IV
Давит Философ, автор 161. VII, XV, 265. II
Дави ״-бек 267 6.1
Даниел, заказчик рук. 415
Даниэл, переписчик (1787 г.) 267
Даниэл Мелраци, ва р д а п е т , владелец печати (1682 г.) 265
Дер Нерсесян, Сирарпи 468
(Псевдо)-Дионисий Ареопагит 19. XIV, 142. III, 323. V, 252. I, 351,
399
Дионисий Фракийский 161. I
Дубровский П. П., владелец собрания рук. 7
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Евсевий Кесарийский 60, 153, 171, 192, 204, 209. II, 282, 283, 328,
405, 410, 413, 416, 438. I
Еганян О. 105, 141, 212, 439
Езнак, ва р д а п е т 1 4 1 .IV
Езнак Колбаци 161. V, 323. I
Елбайрик, переписчик (1298 г.) 282
Елиа, священник, автор 273
Елиазар, переписчик (1 ноября 1736 г.) 296
Елишай, епископ, владелец рук. (1504 г.) 295
Елишэ, автор 141. XIX, 423
Епифаний Кипрский 422
Епрем, католикос 58
Епрем, переписчик (1673 г.) 68
Епрем, переписчик (1337 г.) 353
Епрем (Аджпахеанц), католикос Киликии, автор 256. II
Епрем Йарутюнеан, правщик рук. (до 1849 г.) 392
Еремиа, в а р д а п е т , автор 361
Еремиа Мелреци, автор 299
Еремиа Тэр-Сагсеан, переписчик (1853 г.) 336
Еремиай, переписчик (1694 г.) 419
Есаи, автор 49. IV
Есайи 196
Есайи, автор 323. V
Есайи, р а б у н а п е т , заказчик рук. 195
Ефрем Сирин, автор 10. VIII, 94.5, 205. И, 249. XII, 416
Заргарэ, отец анонимного владельца рук. 151
Закариа, иерусалимский армянский патриарх (1846 г.). 440
Закариай, правщик рук. 126
Закариай, обновитель рук. (1781 г.) 233
Закарэ, переписчик и художник (1611 г.) 413
Залеев Лев Петрович, переводчик и переписчик (?) 5 ,1 2
Затик, переписчик (1635 г.) 72
Звенигородский А. В., даритель рук. 23
Зенон, автор 265. XIII
Зосим 209. II
Зохрапеан, Йовханнэс 271
Иакобу Иоанн А. 153
Игнатиос, автор 341
Игнатиос, ва р д а п е т (Рим, 1816 г.) 271
Игнатиос, переписчик (1452 г.) 383
Игнатиос Севлернци, автор 184, 249. XVII—XX
Измайлова Т. А. 468
Иннокентий X, папа римский 315. III
Иоанн, евангелист 141. XIV
Иоанн Златоуст 113, 141. XVII, XXI, XXII, 169. I, 249. IX, 282, 284.
IV, 326, 337. III, 364
Иоаннес Крымский 424
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Иоаннес Шахатунов, см. Шаххатунеанц Й.
Иоасаф, герой повести 33. IV, 188. I, 232. I
Иосиф Флавий 438. II
Иосселиани, Платон 279
Ипполит 254. VIII
Исахак, переписчик (1640 г.) 254
Искандер, сын Юсуф-Тюркмана 446. II
Йакоб, автор 47
Йакоб, автор (также переписчик?) 142. III
Йакоб, армянский патриарх в Константинополе (1850 г.) 210
Йакоб, армянский патриарх в Константинополе (1676 г.) 315
Йакоб, в а р д а п е т , автор 116
Йакоб, католикос (XIX в.) 461
Йакоб, патриарх,автор 155
Йакоб, переписчик (1320 г.) 141
Йакоб, переписчик (до 1387 г.) 297
Йакоб, переписчик (1452 г.) 121
Йакоб, переписчик (1620 г.) 71
Йакоб, переписчик (1819 г.) 344
Йакоб, сын Йовнатана, автор (?) 231
Йакоб Балишеци, автор 314
Йакоб Гримеци 201, 247, 284. I, 292. I, II
Йакоб Гэоргеан Гезезеанц, автор 253
Йакоб Д ж улайепи. автор и переписчик (1666—1667 гг.) 169. VII—
XI
Йакоб Кесараци, е р э ц , владелец печати 323
Йакоб Кракаци, автор 323. VIII
Йакоб Кронавор, автор 398
Йакоб Мецкарци, католикос 242. I
Йакоб Налеан, армянский патриарх в Константинополе 182. III, 334
Йакоб Шамахеци, автор 170
Йарутюн, переписчик (1704 г.) 177
Йарутюн, переписчик (1737 г.) 107
Йарутюн, переписчик (1 июня 1804 г.) 217
Йарутюн, владелец печати 458
Йарутюн Араратеан, переписчик (7 июля 1870 г.) 331
Йарутюн Валаршапатци (Артемий Араратский), даритель рук.
(1814 г.) 1
Йарутюн Васпураканеци 399
Йарутюн Полосеан, переписчик (1757 г.) 140
Йоваким, автор 42
Йовакем, сын Томы Мэйремлулеана, автор 243
Йоваким Рафаелеан Гапанци Ходженп. автор ишатакарана (1759 г.)
267
Йован, переписчик 50
Йован Оротнеци, см. Йовхан Оротнеци
Йованнэс, переписчик (1764 г.) 148
Йованнэс, художник 162

216

Йованэс, владелец печати (1706 г.) 134
Йованэс, переписчик 411
Йованэс, переписчик 458
Йованэс, переписчик (1437 г.) 151
Йованэс, переписчик (1625 г.) 196
Йованэс, переписчик (1635 г.) 342
Йованэс, переписчик (1637 г.) 176
Йованэс, переписчик (1482 г.) 405
Йованэс, художник 470
Йованэс, художник и переплетчик 119
Йованэс Испаханаци из д. Джулаоц, переписчик 126
Йованэс Шоротци, переписчик (1666 г.) 317
Йовасап Себастаци, автор 234
Йовнан, переписчик (1653 г.) 50
Йовнатан, отец Йакоба, автора (?) 231
Йовсэб, переписчик (1319 г.) 60
Йовсэп, в а р д а п е т , учитель автора 457. III
Йовсэп, в а р д а п е т , переписчик (1668 г.) 300
Йовсэп, переписчик (1483 г.) 137
Йовсэп, переписчик (1564—1566 гг.) 138
Йовсэп, переписчик (1678 г.) 438
Йовсэп [Аргутинский], архиепископ 56
Йовсэп Йоханнисеан, даритель 11
Йовсэп Мелик-Абовеанц, владелец рук. (869 г.) 170
Йовхан, Йовханэс Оротнеци 265. X, XI, XV, 281, 284. III, 288, 292. I,
323. IV, VI, VII, 337. II, 356. II, 415, 456. I
Йовхан Мамиконеан 267 а
Йовхан Хизанци 284
Йовханнисеанц Абгар, автор дарственной записи (21 июня 1899 г.) 456
Йовханнэс, автор 332. III
Йовханнэс, в а р д а п е т , поздний владелец рук. 174
Йовханнэс, католикос, автор кондака (20 ноября 1831 г.) 457. I
Йовханнэс, переписчик 22
Йовханнэс, переписчик (1572 г.) 74
Йовханнэс IV Дойеаи, настоятель Халбатского монастыря, правщик
рук. 411
Йовханнэс Ванакан, автор 298
Йовханнэс Гарнеци, автор 175, 249. XIV
Йовханнэс Дайеан, редактор 411
Йовханнэс Драсханакертци, автор 53, 391
Йовханнэс Зохрапеан, в а р д а п е т , составитель сборника ншатакаранов
401
Йовханнэс Ерзнкаци, автор 117, 132. III, 160, 251. II, 311. I, 321, 461
Йовханнэс из Хизана, переписчик (1620 г.) 164
Йовханнэс Испаханци, он же Йовханнэс Мркуз Джулайеци, автор
11. III
Йовханнэс Мркуз Джулайеци, см. Йовханнэс Испаханци
Йовханнэс Плуз, автор 223
Йовханэс, переписчик (1607 г.) 178
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Йохан, переплетчик 60
Йохан, переплетчик (1319 г.) 60
Йохан, переплетчик (1596 г.) 282
Йохан Хизанци, переписчик (1632—1633 гг.) 284
Йоханнэс, в а р д а п е т , владелец печати (1790 г.) 281
Йоханнэс, переписчик (1792 г.) 122
Йоханнэс, переписчик (XVII—XVIII вв.) 122
Йоханнэс Вардапет, автор 126. II
Йоханнэс Йоханнэсеан Аракелеан, переписчик (14 мая 1828 г.)
Йоханнэс Карнеци, автор 301
Йоханнэс Козерн 21. XIII, 141. VI
Йоханнэс Мамулов, переписчик (1842 г.) 406
Йоханнэс Холов, автор 315. I
Йоханэс, в а р д а п е т , владелец рук. 239
Йоханэс, переписчик (1314 г.) 324
Йоханэс, переписчик (до 1704 г.) 351
Йоханэс Анкюраци, автор 19. V
Йоханэс Глухой, переписчик (1669 г.) 136
Йоханэс Костанднуполсеци, автор 315
Йусэп, переписчик 468
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Калантар, Ашхарбек 454
(Псевдо)-Каллисфен 50, 189, 122
Карапет Багратуни, архиепископ, владелец рук. 366, 368, 370, 388
Карапет Балишеци, автор 10. IV, 114. VI, 232. II
Карапет, автор 125. IV
Карапет, в а р д а п е т , автор 458. II
Карапет, владелец рук. 213
Карапет, владелец печати (1733 г.) 164
Карапет, заказчик рук. 32
Карапет, заказчик рук. (1659 г.) 159
Карапет к а х а н а й , владелец рук. 151
Карапет, обновитель рук. (1627 г.) 354
Карапет, переписчик 16
Карапет, переписчик 27
Карапет, переписчик 433
Карапет, переписчик (1831 г.) 358
Карапет, переплетчик рук. (1419 г.) 43
Карапет, последующий владелец рук. 173
Карапет, последующий владелец рук. 468
Карапет, ученик переписчика (1603 г.) 259
Карапет Дерчанци, переписчик (1421 г.) 290
Карапет Галстеан, владелец рук. (1787 г.) 289
Карапет Йовханнесеан Хамазаспов, автор 460
Карапет Шахназареанц, владелец рук. 372
Карапет Хамашинци, переписчик (1508 г.) 185
Карпиан 60, 153, 171, 192, 204, 282, 283, 328, 405, 4 1 0 ,4 1 3
Кестнер Ю. 451
Киприан 177
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Киракос Банасэр, в а р д а п е т 144
Киракос Гандзакеци 396
Киракос Ерзнкаци, автор т а р а к а н о в 137
Кирилл, автор 1 3 2 .IX
Кирилл Александрийский 252. II, 2 7 7 .1, II, 323. VI, 326
Кирилл Иерусалимский 113, 141. XV, XXIII
Климарх 265. XIV
Климент 1 3 2 .IV
Клемент Галанос, автор 286. II
Константин Великий, император 112, 280. IV, 316, 322.11, 438. V;
Константин, издатель законов 1 3 2 .1, 3 2 9 .1, 392. Ill, VI, 434. II
Корганов, Фома, прокурор Эчмиадзинского синода, коллежский советник 387, 426, 441; переписчик 393
Костандин, переписчик 239
Костандин, епископ, заказчик рук. 239
Костандин Бардзрбердци, автор 49. VI, 254. III
Костанянц К. 120, 125, 143, 144, 247, 249, 255, 445
Кюракос, автор приписок 460
Лабубна, автор 462
Лазар, автор 170
Лазар (?), владелец печати 43
Лазар, владелец печати (1717 г.) 133
Лазар, переписчик (1665 г.) 269
Лазар, т э р , автор записи 220
Лазар Парпеци 195
Лазарев Христофор Якимович (Екимович), даритель рук. 5, 57
Лазаревы, дарители рук. 55
Лазарос, переписчик 341
Ланглуа В. 67. III
Лев, император, издатель законов 132. I, 3 2 9 .1, 392. Ill, VI, 434. II
Лщюн IV, царь Киликии 278
Левонд, автор 368 ^
Левонд, Левондик Пирлалемеан, автор 327, 357, 438
Лукас, католикос 56
Лукас, переписчик (1671 г.) 318
Лукас Лореци, автор 164, 241, 2 9 9 .1
Максимин 209. II
Малышевич, даритель рук. 7
Мамаджанов Михаил 25
Мануил I Комнин, император 150. Ill, IV
Мануэл, художник (1471 г.) 319
Мануэл Шахинов Кюмюшханеци, автор (также переписчик ?) 347
Манкасар 196
Маргар, переписчик (1686 г.) 321
Маргар, переписчик (1758 г.) 171
Маргар р а и с , ըռէս, автор записи 317
Маргар Хоченц, Хочайеанц Змюрнаци, автор 38, 145, 460
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Маргарэ Арчишеци, переписчик (1534 г. ?)
175
Мариам, заказчица рук. 23
Марин 209. II
Маркар, автор приписки (1766 г.) 311
Маркиан, император 344
Маркос, приобрел рук. (1637 г.) 137
Марр Н. Я. 40, 65, 66, 267, 300, 312, 454—456, 462
Мартирос, в а р д а п е т , даритель рук. 239
Мартирос, выполнивший запись 468
Мартирос, заказчик (1676 г.) 248
Мартирос, иерусалимский патриарх 312
Мартирос, обновитель рук. (1483 г.) 137
Мартирос, переписчик 126
Мартирос, переписчик (1678 г.) 438
Мартирос, переписчик и художник 462
Мартирос, т э р у владелец печати 27
Мартирос, т э р , переписчик (19 июля 1824 г.) 216
Мартирос Гримеци, автор 456.11
Мартирос Костанднуполсеци, переписчик и автор указателя (1799 г.)
332
Маттэос, армянский патриарх в Константинополе (1847 г.), автор 362
Маттэос, владелец печати (1792 г.) 115
Маттэос Партев, автор 297
Маттэос Урхайеци, автор 293, 303
Матэос, переписчик (1471 г.) 319
Матэос [Джулайеци], автор 337. II
Мейраб, отец анонимного дарителя рук. 150
Мекайил, епископ, заказчик рук. (1599 г.) 168
Мелик-Каракозян С. А. 63
Мелкисэд Банасэр, автор 287
Мелкой, заказчик рук. 220
Месроб Вайосдзореци 438
Месровб (Маштоц) 426. III
Месровп, ва р д а п ет , автор 249. II
Месроп Е р эц 141. V
Месроп Хизанци, художник (1623 г.) 283
Микайэл, в а р д а п е т , владелец печати (1742 г.) 265
Микайэл, переписчик (1599 г.) 232
Микайэл, переписчик (1599 г.) 326
Микайэл Сисци, переписчик (1643 г.) 241
Минае, автор записи 70
Минае, в а р д а п е т , владелец печати 337
Минае, оставил свое имя на переплете 154
Минае, переписчик (1583 г.) 118
Мииас, переплетчик (1584 г.) 151
Минае Елиазареан Лазаров, по просьбе которого написан труд 347
Минае Хамдеци, автор 387
Мирзоян А. С. 469, 470
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Михаил Сириец 280. I, 330
Мкртич, ва р д а п е т (Рим, 1816 г.) 2 7 1 .1
Мкртич, переписчик (1764 г.) 89
Мкртич, переписчик 146
Мкртич, племянник Йоханнэса Зохрапеана (1819 г.) 271
Мкртич, священник 130
Мкртич, т а н у т э р , поздний владелец рук. 33
Мкртич Мелик Мехраб, переписчик (1816 г.) 401
Мкртич Шоротеци, автор 170
Мкртич Шхнцов, переписчик (1839 г.) 367
Мовсэс, автор 265. II
Мовсэс Ерзэнкаци, Ерзнкаци, автор 21. X, 397
Мовсэс Зохранеан Арцахеци 260
Мовсэс Каланкатуаци (Мойсей Кагкантваци, Мовсэс Васхуранци), автор 294,438.111
Мовсэс Кертол 344
Мовсэс Сюнеци, католикос 264. XVI
Мовсэс Хоренаци 19. XII, 73, 161. III, 254. IV, 280. III, 3 0 0 .1
Муратков, Никита Карпович, владелец рук. 460
Муратхан Тарлуленц (Тарлулонц), заказчик рук. (1679 г.) 204
Мхитар, ка х а н а й у заказчик рук. 32
Мхитар, получатель рук. 265
Мхитар, т э р , его имя выдавлено на переплете 470
Мхитар Айриванеци, автор 393
Мхитар Гош, автор 51. II, 132. II, 329. II, 392. I, 434. I
Мхитар Себаетаци, автор 48
Мхитар Хераци 156. IV
Назаров Иван, переписчик 293 (1841 г.); 294, 303, 304 (1843 г.); 366
(1843 г.); 368 (1842 г.)
Неколайос, переписчик 416
Налаш Йовнатан 228
Налаш Прреци 232. II
Налбандян М. 55
Нелидов А. 153
Нерсэс, автор 324
Нерсэс, переписчик 129
Нерсэс, переписчик (1336 г.) 174
Нерсэс, обновитель рук. 150
Нерсэс Аштаракеци, автор письма 293, 303
Нерсэс Еслию’.й, католикос 141. V
Нерсэс Йарутюнеан, переводчик (1808 г.) 331
Нерсэс Ламбронаци, автор 183, 246, 251. II, 256. I, 258, 309, 322. Ill,
360
Нерсэс Пахлавуни, епископ, брат католикоса Григора Пахлавуни
254. II
Нерсэс Шпор::али, также Клайеци, автор 19. XIII, 23, 125. I, II, V,
VII—X, 132. VIII, 149. I, 150, 156, 173, 195, 196, 199—201, 232. И,
242. I, 249. XIV, 254. I, 269, 284. IV, 322. Ill, IV
Несбитос, автор 331
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Нестор 252. II
Николай I, император 455, 4 5 7 .1, 460
Николайос, переписчик, художник и переплетчик рук.
Николос, м а х т е с и , владелец печати (740 г.) 337
Нил, автор 33. III
Нортук, адресат благопожеланий 7
Нурхатун, приобрела рук. (1687 г.) 137
Ованэс, автор записи (1799 г.) 207
Ованэс, переписчик 33
Ованэс, переписчик (1656 г.) 339
Овсепян Гарегин, прежний владелец рук.
Оксэнткос, переписчик 88
Оленин Л. H., даритель рук. 6
Оноприос, переписчик (1677 г.) 466
Оноприос Ереванци 10
Оскан, в а р д а п е т , автор 199. IV
Оханэс, переписчик (1715 г.) 262

1

171

Павлос, переписчик 195
Паоло, Полос Сенири 406
♦Париж» 188. III
Парсам, переписчик (1666 г.) 376
Патканеан Рапайэл 255
Патканов, Патканьян, Габриэл, автор 143, 430
Петр Арагонский 458
Петрос, в а р д а п е т 332. I
Петрос, в а р д а п е т , владелец печати (1706 г.) 284
Петрос, владелец печати 114
Петрос, владелец печати 291
Петрос, владелец печати (1706 г.) 290
Петрос, переписчик (1384 г.) 266
Петрос, переписчик (1595 г.) 18
Петрос, переписчик (1597 г.) 62
Петрос Агамалеан Бердумеан, Пертумеанц, автор 155, 244, 308, 335
Петрос Багревандци, переписчик (1807 г.) 348
Петрос Лулткци, переписчик (1667 г.) 192
Петрос Тохатеци Астуацатуреан, переписчик (1713 г.) 80
Пилинос, переписчик (?) 381
Пилиппос, автор 47
Пилиппос Арэнджепи. сын Йарутюна, владелец рук. (1761 г.) 459
Пихрон, и м а с т а к 353. II
Платон, егшскоп московский и калужский 56
Полос Таронаци, автор 127
Порфирий, автор 11. V, 161. VIII, 1 8 .1, 265. IV, 323. III, 353. Ill, IV
Прок л, епископ Константинопольский, автор 141. XXI, 194. III
Прокл Диадох, автор 140, 148, 190, 194. III
Проклианг 249. XXIII
Псевдо-Каллисфен 50, 122, 189
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Путал Огли Хазихан, автор
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Роман (II), византийский император 278
Румянцев Н. П., граф 293, 303
эРэстакэс, Аристакэс, эРстакэс, заказчик 249
Самуэл, автор 169. II
Самуэл Анеци 279. II
Саргис, автор 33. III
Саргис, автор 33. V
Саргис, автор записи (1602 г.) 465
Саргис, автор плача 33
Саргис, в а р д а п е т , мученик 428
Саргис, владелец печати 16
Саргис, владелец рук. 7
Саргис, переписчик 161
Саргис, переписчик (1437 г.) 151
Саргис, переписчик (1722 г.) 264
Саргис, переписчик и художник 172
Саргис, последующий владелец рук. 173
Саргис из Тигранашэна, т э р 9 автор записи, владелец печати 185
Саргис Шнорхали, автор 333
Сафрас, переписчик (1663 г.) 188
Сахак Балишеци, переписчик и художник 23
Сахак Ванеци, художник (1679 г.) 204
Себэос, автор 389
Селим, турецкий султан (1514 г.) 438
Сен-Мартен, Ж ., автор 404
Серобэ, автор 460
Серугский Яков , автор 205. II
Сибулэ, см. Давит, сын Сибулэ
Сильвестр, папа римский 280. IV, 316, 322. II
Симавон, обновитель рук. (1631 г.) 249
Симэон Гарнеци, автор 140, 148, 190
Симэон Джулайеци 11. I, II, 19. VII, 114.1, II, 126. I, III, 181, 191,
194. II, IV, 343
Симэон Ереванци, католикос, автор 54, 170, 214, 275, 2 8 6 .1, 287,
345, 348
Симэон из Плндзаханка. переводчик 140, 148
Синан, п а р о н , даритель рук. 70
Сион, т э р у заказчик рук. 40
Смбат Спарапет, автор 278
Соломон, автор 165
Соломон, владелец печати 170
Соломон, переплетчик (1743 г.) 52
Соломон, сын м а х т е с и Азарии (1710 г.) 78
Соломон а б е л а й , т э р , переписчик (1767 г.) 287
Сосипатор 249. XXIII
Срапион, переписчик 162
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Срапион Мокаци, заказчик рук. (1534 г.) 292
Срмакэш Мануэл, автор 302
Степан, автор 287
Степан, мастер золотых дел 458
Степанос, в а р д а п е т , владелец печати (1608 г.) 415
Степанос, владелец печати 118
Степанос, переписчик (1640 г.) 149
Степанос, последующий владелец рук. 173
Степанос, т эр , переписчик 40
Стэпанос, философ 167. II
Степанос Еркатенц, переплетчик рук. 239
Степанос Каменци, автор записи 18
Степанос Шахумеан, автор 266 б. I
Стэпанос Философ 169. II
Степаннос, армянский патриарх в Константинополе 67. II
Степаннос, переписчик 333
Степаннос, переписчик (1349 г.) 69
Степаннос, переписчик (1554 г.) 26
Степаннос Йаковбеан, переписчик (до 1849 г.) 392
Степаннос Лехаци, автор 19. I, II
Степаннос Орбелеан, автор 125. III
Степаннос Таронеци Асолник, автор 366
Степаннос Сюнеци, автор 367, 412, 470
Степаннос Чмшкацагци, переписчик (1464 г.) 323
Субаши В. Л., даритель рук. 270, 436
Сукиас, обновитель рук. 324
Сукиасов Богдан Егорыч, владелец рук. (1854 г.) 460
Сухтелен П. П. 58, 300
Сэргис, владелец рук. 7
эСкандар Камахци, х о дж а , заказчик рук. (1568 г.) 76
эСтепаннос, переписчик 30
эСтепаннос, переписчик (1623 г.) 283
Тарсайич , отец Степанноса Сюнеци 367
Тер-Аветисян С. В. 115
Тигранян С. 392, 458. I
Тиль (Tille) 67. I
Тимур, Тамур 131, 446, 448
Тиравак, переписчик (1599 г.) 168
Тирпдат Великий, Трдат, царь армянский 57, 280. IV, 316
Тишендорф, владелец собрания рук. 15—19
Товма, переписчик (1429 г.) 263
Товма Мецопеци, автор 131, 144, 201. V, 284. I, 292. И, 4 4 6 .1, 448
Тома Мэнремлулеан, отец автора 243
Томас, в а р д а п е т , переписчик (1720 г.) 337
Торос, нотариус (1610 г.) 75
Торос III, царь киликийский (с 1298 г.) 409
Торос Пилпсопа, переписчик (1290—1291 гг.) 464
Тума, переписчик (1404 г.) 51
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Тумай, переписчик (1635 г.) 342
Тэодорос, в а р д а п е т , католикос Киликии 256. II
Тэопилэ Йовсэпеан, переписчик (1846 г.) 393 , 394, 394; 395 (1845 г.),
448 (1843 г.)
Тэр-Григореанц Адам, адресат записи (30 августа 1875 г.) 224
Ухтанэс, автор 372, 390
Фаддей, апостол 132. VI
Фарман, герой сказания 234
Феодосий, император, издатель законов 1 3 2 .1, 3 2 9 .1, 392. III, 434. II
Феофист, автор 127
Филон Александрийский 4 9 .1, 412
Фома Кемпийский, автор 187
Фролов Петр, владелец собрания рук. 8, 10
Хазарбэк, х о д ж а , владелец рук. (1504 г.) 295
Хайрапет Вахрамеан Автандилеанц Талбулалци 457. III
Ханыков Н. 451
Хатермам, жена заказчика рук. 410
Хачатур, автор криптограммы 290
Хачатур, заказчик рук. 410
Хачатур, переписчик (?) и владелец рук. 340
Хачатур, переписчик (1499 г.) 245
Хачатур, переписчик (1645 г.) 247
Хачатур, переписчик (1676 г.) 456
Хачатур, переписчик (1830 г.) 246
Хачатур, художник (1298 г.) 282
Хачатур Ванеци, переписчик (1825 г.) 314
Хачатур Кесареци, автор 232. II
Хачикян JI. С. 200
Херонимос Агатанкелос, автор 274
Хетум, царь 254. III
Хикар 156. VIII
Хлазат, сын у с т а й Атома 220
Хосров Андзевапи. автор 141. VII, 174
Хосровик Переводчик 332. II
Хочик, переписчик 13
Хримян Мкртич, католикос, автор послания 61
Хуоеп, переписчик 465
Хэрапет, переписчик (1564 г.) 397
i

Церун, заказчик рук. 32
Церун, переписчик и художник (1395 г.) 465
Чамчеан, Микайэл 271, 306
Шабун (Шапух), царь персидский 438. V
Шапух Баграту ни, автор 372
Шах־Рух, сын Тамура (Тимура) 446. II
15 Зак. 1484
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Шахназареанц Карапет, владелец рук. 372; переписчик (1870 г.) 388;
автор 425
Шаххатунеанц Йовханнэс (Иоаннес Шахатунов) 278, 294 412, 425,
442
Шиллинг фон Капштадт, барон 447
Шляпкин Н. А ., даритель рук. 24
Шмавон, переписчик и художник (1292 г.) 295
Эниат, заказчик рук. 379
Энфиачеанц, Энфиаджеанп. Энфиаджсвы, братья, владельцы книжной
лавки: 23, 146, 449 (Аветик), 449 (Хамбардзум)
Эфендиев Иван, переписчик 293 (1841 г.), 303 (1841 г.)
Юстиниан император, издатель законов 392. Ill, VI
Юсуф-Тюркман 446. II
Якоби Иван Варфоломеевич 214
Ясинский М. (Մ. Եասինսկիյ), автор дарственной записи от 29 ноября
1908 г. 455
Schmidt А. Н. 13

У к азател ь этно-географ ических н азван и й

Аваг (Екелеац), монастырь 323
Авэнданц, Авнданц, деревня 119, 159, 206
Александрия 280
Александрополь 120
Алуанк, Албания Кавказская, агваны 294, 426, 427, 438. III, 447
Амасиа 42
Аменапркич, пустынь 121
Амид 259
Амирдул, монастырь 138
Андреасанц, пустынь 16
Ани 282, 451
Антиохия 280
Арал, деревня 406
Армения 57, 114. VII, 293, 430, 458.III; Великая Армения 49. VI;
Западная Армения 357
Артавил 429
Арцкэ 405
Асорестан 234
Аспахан (Исфаган) 283; Испахан 322, 438
Астапат 228, 282, 300
Астрахань 460
Ахалцых 253
Ахпат см. Халбат
Атана 30
Афины 161. V, 323.1
Балу 264
Баку 61, 103
Балэш 23, 137, 192, 266
Бантари-Сурат (Индия) 368
Бардай (Партав) 377
Бахчисарай 196
Бердакай Банк (Халтик) 46
Бджни 149
Вавилон 300. II
Ван 177, 192, 204, 217, 246, 327, 467
Вараг 27 (?), 188
Вашэлван, ер к и р 185
Венеция 97, 315
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Гайканский (т. е. армянский) народ 446. II
Ганджа 262
Ганддасар 136
Генуя 450, 463
Германия 274
Гладаор 353
Грузия 370, 421, 425
Гулестан, д. «в стране Бардай» 377
Дашт (Мокк), селение 342
Джахавор. город 249. XXII
Дж улаон. деревня 126
Дразарк 464
Евдокия 7 9 ,4 0 0
Екелеац, Екегецеац гавар 43, 323, 458. III
Елегнаддор 169
Ереван 386
Ерзенкай, Ерзнка —18, 292, 458. III
Змюрусай, г. 249.XXII
Иерусалим 19, 225, 284, 312, 398, 440
Измир 287
Индия 268, 300.11, 368
Испахан, см. Аспахан
<
Кадак, деревня 413
Каджберуник 175
Каменец-Подольский 69, 70, 71, 72, 77, 80, 88, 90, 91, 98, 112, 247,
254
Карин (Эрзерум) 122, 253, 256, 301, 307, 308, 344
Карс 4 1 9 ,4 2 8 ,4 3 1
Каспийская область 426.11
Кафа 1 ,4 5 6 .
Киликия 67. I, 450, 468
Кипр 280
Коти, деревня 170
Константинополь 7, 10. III, 54, 114. V, 153, 154, 221, 242, 259, 271,
287, 310, 314, 332, 334, 335, 339, 399, 414, 460, 467
Крым 450, 456.11, 470
Кутрашэн (Вашэлван), деревня 185

,

Лим, пустынь 148
Лейпциг 13
Ливан 2, 3, 4
Лори 1 6 3 ,4 2 7 ,4 4 7
Львов 74, 76, 78, 101, 241 (?), 313, 394, 466 (?)
Марас 26
Мелуанц Ванк 319

228

Мецопский
Млич 409
Моке 397
Монпелье
Москва 5,
Муш 238,

монастырь

263

67. III
12
259

Назарет 225
Нахиджаван 60
Нахичевань на Дону 300
Ниневия 337. III, 361
Н о р Дж уда 13, 224, 289
Норакнунк Астуацацни, монастырь 245
Ованис, деревня, Лори 163
Остан 465
Оцопи (Шахапуник), деревня 295
Палестина 225
Пантрмайц (?), город 210
Париж 271, 394—395, 401, 448
Персия 57, 430
Польша 6, 73, 89, 274
Рим 2 7 1 ,2 8 0
Россия 274
эРештуник 407
Санагин, см. Санахин
Санахин 149, 424 (также Санагин), 427, 447
Санкт-Петербург 143, 145, 293, 303, 304, 347, 366, 368, 370, 371
Себастия (Севастия) 75, 118
Сис 209, 254. III
Сисакан, род 367
Скевра 324
Смирна 267
Станислав 111
Сурхат 69
Сухар (Каджберуник) 175
Тавриз 438
Тайк 253
Талиш, деревня 168
Тарон 267 а
Татев 367
Тегеран 57
Телави 25
Тигранакерт 341
Тигранашэн 185
Тифлис, Т0пхис 53, 58, 151, 260, 279, 300, 305, 370, 371, 373, 388, 449
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Тойрктой, монастырь 411
Ток ат 469
Толат 34. II
Триест 395
Учкилисэ

348

Феодосия 55
Франция 274
Халтик 46
Халбат 279, 411, 424 (также Ахпат), 427, 437, 447,
Ханатамлуц (Карин), пустынь 444
Хермон, монастырь 43, 290
Хизан 1 6 4 ,3 2 8
Хор Вирап 352
Хорасан 131. I
Хоромклай 254. III
Хурекай Астуацацнин, монастырь 168
Цпат 166
* 4
Чанчи, деревня (Севастия) 118
Чуанчай 107
Шемаха 458
Шатик (Елегнадаор), пустынь 169
Шахапуник, см. Оцопи
Ширак 427, 447
Шош, Шавш, (Аспахан) 11, 22, 164, 283
Шуша 63, 187
Эдесса 462
Экрай (Индия) 269
Энкюри 296
Эчмиадзин, Эчмиадзинский монастырь, синод, Эчмиадзинская библиотека 9, 19, 38, 57, 131, 144, 171, 188, 214, 272, 278, 319, 343, 365,
389—391, 393, 412, 425, 441
Яссы 331
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСИ АРМЯНСКИХ РУКОПИСЕЙ
В ПЕТЕРБУРГСКИХ СОБРАНИЯХ

Колофоны публикуются согласно методике, принятой в издании «Памятные записи армянских рукописей», о котором говорилось во введении к каталогу. В заголовке, после порядкового номера публикации, следует шифр по месту хранения,
номер описания в каталоге, содержание рукописи, дата записи,
место переписки, имя автора колофона или другого причастного к записи лица. Тексты воспроизводятся в точном соответствии с подлинником, незначительные отклонения могут быть
обусловлены особенностями армянской орфографии. В ряде
случаев явные описки выделены жирным шрифтом.
Издание колофонов сопровождается отдельными указателями собственных имен и этно-географических названий. Имена,
вошедшие в указатели, подчеркнуты и приводятся с некоторыми дополнительными данными. Опущены библейские имена,
такж е имена родственников и других лиц, если они названы без
каких-либо дополнительных сведений.
Даты по армянскому календарю приводятся такж е в современном счислении. Примечания и дополнительные сведения даются сразу после текста.
Условные обозначения:
/ — перенос слова,
/ / — окончание листа. Отсутствие пробелов между знаком и
предшествующей ему и последующей буквами означает, что
окончание листа приходится на перенос слова.
/ / / — повреждение текста,
[...] — текст опущен,
[ ] — текст восстановлен,
< > — повтор в тексте.

1
ИВ, С 65—444

Четвероевангелие, 1188 г., переписчик Барсел,
пустынь Ханатамлуц (Карин)
I I I կալեալք իմաստութեամբ զթոշակս կեցուցիչ Բանին, եւ սւմբիծ л. 210 a
մաթդթանաւք զա չս մտացն բա նա լ հայցեն ըստ մարգարեին, եւ
յա ռին զսքա նչելիս աւրինացն եւ անյագաբար ձգեն յինքեանս
զկաթն Բ ա նին յերկուց սզւեանց հա րսին Ե կեղեցա յ' զսնու־
ցողական եւ զուրախարար հոսումն, եւ զարգացեալք հասակաւ
հոգետր, բոտ ն հա րկա նելով իմաստնանան, զի կարա սցեն ի
ձեռն հոգետր իմա ստ իցն արտամերժումն ստ նել երկրաւոր և
կեն[ցա ղա կա ն զ բ]լա լմ ա ն ցս / / / / / ա կունս քառանկիւն л . 2 1 0 6
յԵդեմա կան գետոց' ի յարբուցումն եւ ի վայելումն անձին իւրում
եւ լսողաց, եւ յետ ելից ա ստ ի' յիշա տ ա կ հոգաց իւրոց և ծնողաց
իւրոց, եւ ամենայն ազգականաց:
Բա յց գրեցաւ սուրբ Աւետ ա րա նս ի Կ ա րին գաւառի,
յանապատիս, որ կոչի Խանատւսմպւց. ընդ հովանեաւ Սրբոյն
Ս տ եփ ա ննոսի, յա ռա ջնորդութիւն հաւր Կ իրա կոսի եւ ի
բռնակալութիւն անաւրէն ազգին Բանանու: Եւ էր թիւս Հայոց
ՈԼԷ (637/1188 г.) եւ յստ ա ջին ամին ադա / / / [յաղ]աւթս ձեր
զ / / / քահանայն զ8ով ա նն[էս ] զստ ա ցող սորա, ե. զծնապս իւր,
եւ զամենայն ազգսվկա նս]' զկենդա նիս եւ զհանգու[ցեա]լս, զի
թերեւս ողորմեսցի նոցա Քրիստոս յիւրում գալստեանն, ամէն:
Ընդ նմ ի ն եւ զ ի ս զա նա րժա նս եւ զ վ ե ր ջա ց եա լս յա մենա յն
բա րեա ց' զգծողս սորա զԲարսեղս. եւ զծնապս իւր, զեղբա րսն
իմ / / / զհանգովցեսղ] / / /
Письмо — мелкий прямоугольный еркатагир. Лист пергамена с колофоном Барсела по краям обгорел, что и привело к лакунам в тексте. Ср. издание того же колофона в ПЗ V—XII, № 269.
2

ИВ, А 96—209

Сборник, 1244 г., Сис, переписчик Григорис
а
Տէր Աստուած, ողորմես! Գրիգորիսի գրչի և. իմոցն. ամէն:

л. 7

6

б
Գրեցաւ ի թագատրական մայրաքաղաքն. Սիս, ի թուականիս л. 1 8 а
Հա յոց Ո Ղ Գ (6 9 3 /1 2 4 4 г.), ի կա թողիկոսութեա ն տ եսովն]
Կոստանտեսւյ. ի փսաս Աստուծոյ:
3
РНБ, Арм.

H. C.

51—63

Четвероевангелие, 1262 г., обновитель Барсел
ՉԺԱ (711/1262 г.) թուիս նորոգեցաւ Աւետարանս ձեռամբ
Բարսեղ աբեղայի: Աստուած ողորմի կազմողին և> [ծն]ողաց սմայ:
233

л. 1296

4
ИВ, В 87—324

Ветхий Завет и др.,
1314 г., Скеврай, переписчик Йоханэс
Զ ա րաց սա լ ւրսաիս' զտ էր Կռստ նղին Պէհեսնցի և ւլստա*
ջնորդ սուրբ ուխտիս Սկևոսւփ. ծնողաւք և զարմիւք յիշեցէք ի
մեղաց թողութիւն, նաև֊ զմեղաւոր գրողս Ցոհաեէս. որ ի լուսոյ
աչաց պակասեալս եմ. և- որ յիշէք, սրւրի մզւաւք ասացէք Տէր,
թող զյա նցա նս սոցա, և Տէր զձերն թողցէ: Գրեցաւ ՉԿԳ (763/
1314 г.).
5
РН Б, Арм. н. с. 48—60

Четвероевангелие, 1319 г., Нахиджаван.
переписчик Йовсэб
Л.240 6

л. 241 а

[...] Արդ, վերաւարւրեալ եղև սա ի թուաբերութիւնս ըստ
Յա բեթա կա նն տ ումա րիս հնգետ ա սա ն յո բ ե լե ն ի ս , յա ւելեա լ
եռակի թոավ և ի յելա նելոյն Նախաստեղծին ի վայելչութեան
վայրէն ե֊ ի ծաղկացար[դ] բիւրաստանէն մ ինչև ցսոյն յարայբա րղին միա հա մոա միանգամայն ամք / / Զ Ռ (6000) և ՉԻ
(720), յա ւելեա լ քառակի թուով, և ի կենա րա ր յայտնութենէն
Աստուծոյն Բանի մի նչև ցսոյն ամ շա րա մա նեա լ պարփակին
ամք ՌՅ (1300) և ԻԱ (21), որում և թուականս Հայոց ՉԿԸ (768/
1319 Г . ) էր:
Բայց գրեցաւ սայ ի մայրաքաղաքիս որ կոչի Նախիջաւան.
մեծ նահա պետին Ն ոյի շինեա լ ձեռամբ տունս իւր, կատարեցաւ
սայ ընղ հովա նեա ւ Սուրբ Ս ա րգսի Զ ա ւրա վա րիս, ձեռա մբ
Ց ովսէբայ անա րժան ծառայի նորայ: Խոշորութեան գրոյն և
ծաղկացն մի մեղադրէք, զի տղայ էի հասակաւ, ա ղա չեմ յիշելոյ
ա րժա նի ա ռ ն ե լ զ ի ս և զծնողն իմ զՅ ա կոբ քահանայ և
առհասարակ զա մենայն հաւատացեալս յիշեսցէ Քրիստոս յխ ր
միւսանգամ գալստեանն և ողորմութեան իւրոյ արժանի արասցէ
զանարժանքս, և նմայ փստք յաւիտեան:
6
ИВ, А 28—141

Сборник, 1320 г., переписчик Йакоб
Л.

58 6

Գրեցաւ սա ի թոփ ս Հա յոց ՉԿԹ (769/1320 г.), ձեռա մբ
ա նա րժա ն և սուտ ա նուն քահանայ Ց ա կոբսփ ի խնդրոյ
սրբա սնեա լ քահանայ Գրիգորի: Աղաչեմք զձեզ, որք հանդիպիք
սմայ, յի շե լ և Աստուած զձեզ յիշէ, և Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ
փառք յաւիտեանս:
234

7

ГЭ, V3 834—463
Четвероевангелие, 1324 или 1325 г.,
Чэн (Генуя), переписчик и художник Астуацатур
а
Ի սկիզբն բա նիս գոհութիւն զԱստուծոյ կարգեմք, որ շարժեաց л. 936
զմիտ ս եր ա նե լի ճգնա ւորիս Անւրոնի որ յո րղ որեա ց զ մ ե զ
ձեռնա րկել ի գործ ա յսինչ իրագրութեան ־Արդ, երա նելիս այս
Սնւրոն էր ի քաղաքէն Միւս Կ իսա րիոյ*. ի մանկութեան ւրիս
գոլով և պ ահոց ժուժկալելով և անանց բա րեա ց հետ և ելով
ա նդա դա ր պ ա րուցն դ ա սա կ ցե լո վ, նոյն և ն ո ց ի ն խ մբիցն
պաշտմանելով, զւենջսւցել ա յսինչ հիւթիւ մարմնոյ հաղորդելով,
որպէս զանմարմին ի կարգ կրաւնից կելով, նաև֊ քաջապէս զինու
առաքինութեամբ զմա րմին նուսւճելով մասամբ հոգոյն յռա զմ
հանդիսի ոպ ղելով ի սուզեալ բաղձանաց մեծութեանց անձամբ
մերժելով: Ասւրանաւր մերժել զմարմնոյ կամաց հեշտութեան,
նաև իսկոյն բա րձեա լ զխ ա չե Քրիստոսի և եկեա լ ի մայրա֊
քաղաքն յ Երուսաղէմ առ սուրբ ւրեղիսն ւրէրունական ւրնաւրէնութեանցն և ցնծա ցեա լ բերկրութեամբ ի հոգի, վա սն զի
եցւես հե ռ ա ցե ա լ յա ղա գ ս ս ի ր ո յն Քրիսւրոսի ի հա րց և
յազգականաց, ի հարազատաց և ի մերձատրաց, ի համացեղից
և ի ծանաւթից և ի սիրեցելոցն շնչակցութենէ, և զի ծանր էր л. 94 а
այս վիճակ, որ և բազմաց անկատար մնաց ի յա նկ հանել, իսկ
սորա բովա նդ ա կ ե լ զա մենա յն' չուեա ց և եկն ի յա շխ ա րհս
ւիոանկաց ի մեծն Հռոմ ի գլուխ աշխարհաց um սուրբ ստաքեալսն
Պետրոս և Պապոս և տ եսեա լ զմեզ ստ կել ձեռիս երկեան գործս,
և սա ցանկացաւ հա ղորդիլ վարձուց սորին և մեր եւլբարական
սիրոյ կա պ ա կցութեա մբ ը ն կ ա լե ա լ. իսկ սա պ ա տ րա ստ ել
զամենայն նիւթս և մեր ի յա նկ հա նել Ցեառն ողորմութեամբ
կատարեցաք, զի եղիցի մեզ զաւակ ի Սիոն և ընտանի յԵրուսաղէմ
[Ис. 31, 9]: Ի նձ Աստուածատուր քահանայի որ զգիրս գրեցի և
ծնողաց իմոց հաւր իմոյ Աւետին և մաւրն Աղբացն և քեռոյն իմ
Թորոսի ա բեղա ին և եղբա ւրն իմ Սարգսի և ա յլ հա մա ցեղ
ազգականանցն, նոյնպ էս և Անւրոնի վերոյգրեա լ կրաւնաարի
և հաւր իւր Ծամկանն և մաւր իւր Մանանային գնացելոցն ի
Քրիարոս, և եղբաւր իւր Յովանիսի ա մբողջ կենւաք կեա լ և
ամենայն ազգականաց կենդանեաց և մեռելոց, նոյնպէս և սուրբ
հարցս Թորոս ծերունոյ և Մարտիրոսի քահանայի որ բազում
աշխատեցաւ ի տուն տալն և ի կապելն, և ամենայն աշխսւտելոցս:
Արդ, կուտամ զսա ի** / / / զի կացցէ անտ ի ձեռն Թորոսի և л. 946
Սարգսի. զի մի n f գողասցի, իսկ յետ նոցա այլ n f աստուածաВ тексте Նիւս Կիսսւրիոյ
* Следующие три с половиной строчки тщательно смыты.
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պաշտ խնամող լիցի սորա: Իսկ որք կարդան և կամ աւրինակեն
և կա մ աւկւրին ի ն չ ի սմա նէ, նա թողութիւն հա յցեն յիշաւրակելոցս ի սմա ի Քրիստոսէ Աարուծոյ մերոյ, իսկ որ յիշեն'
յի շ ե լ լիցին ի յաւրն այցելութեան:
Իսկ որ խորել ջանա կամ գողանալ և կամ ձեռն ւրալ ծախելոյ,
նա նոյն ինքնս այս սուրր աւետարանս իր դատախազ լիցի:
Դ ա րձեալ երես ի գետին եդեա լ ա ղա չեմ զձեզ ես Աստուածատուրս. որ զգիրքս գրեցի, զի րազում աշխատեցա ի գրելն , ի
ծաղկելն, զի չէի հմուտ արհեստի և. ջանիւ այս չա փ ինչ եղև.
բայց գիտասջիք որ ի յա յն աւրն եմ գ ր ել որ պատարագ եմ երել:
Արդ, գրեցաւ սա ի յաշխարհս փռսւնկւոց. ի քաղաքս ճ էն . ընդ
հովանեաւ Սուրբ Առաքելոյն Բարդոպիմէոսի:
Ի թոփ ն Հա յոց ՉՀԴ (774/1325 г.) և ի յա մ ս Քրիստոսի
Աստուծոյ մերոյ ՌՅ և ի ԻԴն (1324 г.) և նմա փառք, ամէն:
б
л. 243 6

л. 244 a

л.2 4 4 6

Փառք[.. . ] Ես, Աստուածատուր քահանայ անարժան յամենայնի,
ցա նկա ցա բա րեա ցն որ ո չ ա նցա նի, և պ ա ղա տ իմ թերևս
հ ա ս ա նե լ ինձ հա նդիպ ի ա յնմ բա րոյ որ ո չ սպ ա ռի, որ
բարեգործաց կայ և պահի: Ես անձամբ բազում աշխատեցա և
զԱւետարանս զայս ստացա որ ի Սուրբ Հոգոյն տուաւ ինձ սա' ի
վա յելել մեզ և որ յետ մեր գայ և սովաւ իմաստնանա և զմեզ
յի շէ վա սն սորա և զա զգա կա նսն իմ զ ի ն չ որ կա: Եւ ես
կարողութեամբն Աստուծոյ գրեցի զսա ի յիշա տ ա կ ա նձին իմոյ
մեղաւորի Աստուածատուր քահանայի և ամենայն ազգականաց
իմոց' հաւր իմոյ Աւետեացն և մաւր իմոյ Աղբրաց ին և եղբաւրն
իմ Սարգիս քահանայի և քեռոյն իմ Թորոս աբեղայի, որ բազում
աշխաութեամբ սնոյց զիս և ասաց և զԲ (2) քերինկս զՆերսէս
քահանայն և զՑաւնիկ կրաւնատր և զԱստուածատուր, զաւակն
իւր զՍ կրտ իչն և զԲ (2) քերսն իմ զԱսլերն և զՄարգարիտն և
զաւակսն իւրեանց զՔրդոզն և զԳրիգոր և զա յլսն որ հեռացեալ
են ի մտացս և զփ եսա նին իմ զկա րա պ ետ քահանայն և պարոն
Լուսերն և զհա րսն իմ զՄանանայն և զաւակն իւր* և զամենայն
ազգա կա նսն իմ զւիոքրկունս և զմեծամեծս, զւիոխեցեալսն ի
Ք րիստոս և զա ճեցեա լսն ի յետ մեր: Արդ, որ կարդաք կամ
աւրինակէք և կամ աւկտիք ինչ ի սմանէ, թողութիւն հայցեցէք
մեղաց մերոց գործելոց ինձ, Աստուածատուր հսհա նսփս, որ
զգիրքս գրեցի և ամենայն յիշա տ ա կելոցս ի սմա ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ մերոյ, զի յիշա տ ա կելոցս և յիշողա ցդ առհասարակ
ողորմեսցի ամենակալն Աստուած ի յաւրն աներեկի, ամէն ու Ռ
(1000) ամէն:
Իսկ զայն, թէ ուստի և որպէս ի նոյնս ժամանեցի յուսումն
ծանուց ա նել կամիմ վւոքր ի շատէ, զի ոչ եթե անձին ի նչ ջանիւ
առի զնոյնս, ա յլ Տեսան տրտմութեամբն:
Արդ, ես նուաստս Աստուածատուր, որդի առն բարեպաշտի
Աւետ կոչեսւլ, ի նահանգէն Թեոդոյպոլսոյ. ի գաւառէն Սպերոյ.
* Оставлено место для имени.
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իսկ հսւյրե իմ ի մա նկութեա ն ւրիս հա սա կի խ ա կա կոսր
կոճոյպեալ ի մարմնոյ եհա ս ստ Քրիստոս, որում ցանկացեա լն
էր միշտ: Եւ իմ մնա ցեա լ յոյժ անայցելու և. անմխիթար և ի
բազմանալանյոաութեանն եկեա լ բնա կէի առ ոտ ս աստուածս!־
հաճոյ կրավնաւխրին իմոյ քեռուն Թ որոս աբեղային, այն որ
փ ա րթա մա ցե ա լ էր ա մենա յն իմաստիւք աշխարհանաւք և.
գերաշխարհանովն ստաց եա լ ունէր զամենայն վարս ա ռա փ ն־
ութեան յա նձին. յոյժ սիրող էր սրբոց ե. կա տ ա րիչ կարգաց
եկեղեցոյ, և իմ կա ցեա լ առ նա ժա մա նա կս ի ն չ ո չ որպ էս
արժանատրութեամբ անձին, ա յլ վասն կատ արեա լ սիրոյն, զոր
ցաւակցաբար ունէր ստ իս և խրատէր զիս ինքեան շնորհիւն, к
ի նորին к ի նմա նէ թափանցեաց յի ս չն չի ն ս այս գիտութեան ի
նորին բա զմա պ ա տ իկ իմաստութեանցն, к յորդ որելոյն к ի
խրատելոյն զիս ծնողաբար և. զայն ո չ եթէ վասն իմ արժանատրութեան, ա յլ սովորա կա ն գթոյն իւր. զոր ո չ ինձ միայն,
այլ ամենեցուն զնոյնս ստնէր, զւիոխարէնն ի Տեսանէ 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 գիտ ել զճանապարհս
սան ի մանկութենէ: Իսկ յերիտասարղութեանս զնորին դարձեալ
բերի յա նձն երկմիտ к ստանց հաստատութեան եղեալ յամենայն
ճանա պա րհս իմ к այլուր թէ որդեա ն հնա զա նդ ի կորուստ
եղիցի:
Ս որին վա սն տ ա րա բերեա լ եկի յա շխ ա րհս փ ռա նկաց к
մականուն կոչի Լատինացտց к հանդիպեցա բարաք ծերունեաց,
к ես ա նիմա ստ գո լով к ա նբա [ւա ]րա ր յա մենա յնի, վա սն
այնորիկ ստիպեցա ի սիրոյ սրտ իս բաղձանաց ընծայել զաստղս
ձեռաց քան սերմն անկսվւ] յանդաստան հոգևոր, к պարտիմ
ա ռնել ա ր //դ ի ւն ս к բա զմա ցուցա նել զքանքարսն, զի մի
պշերքութեան պատժաւք դատեցայց ըստ միոյ եսնքւսրաթագուցին.
к թէպետ իմ անհմուտ գոլով յարուեստս գրչի ա յլ զամենայն
հրաման յիշեցի որ ասէ թէ որ բախէ բա ցցի к որ հայցէ գտանէ
[Лк. 11, 10]: Եւ վա սն զի սիրոյ զատութիւն գերա նցէ քան
զբնութիւն к այնքան, մինչ զի մոռացումն ստնէ տկարութեան:
Եւ առաքելական հրա մա նն ստ իպ է հա տ ուցա նել ամենեցուն
զպարտս [Рим. 13, 7], զի կէս պարտապան գոլով յամենայնի
ջան եղի հատուցանել զպարտսն իմ այսու Աւետարանաւս, զի
պարտ էր ինձ հնազա նդ լինել ծնողաց к հլու խրատուց նոցա к
ես դրժող գտայ ի նոսա, վա սն այն բազում աշխ[ատ]եցա ի
գիրքս, զոր գրեցի, к դա րձեա լ ա ղա չեմ, որք կա րդա ն կամ
ա ւրինա կեն և կա մ ա ւկտ ին ի ն չ ի սմա նէ, նա թող մեղաց
թողութիւն հայցեն դրելոցս ի սմա, զի к ինքեանք զնոյն գտցեն:
Եւ խոշորութեան к պակասութեան անմեղադիր լինել, զի / /
այս էր կար <էր> մեր. к Քրիստոսի փստք յաւիտեանս ամէն ու
Ռ (1000) ամէն:
Текст в лат. транслитерации см.: Измайлова 1961.
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Ветхий Завет, 1326 г.,
пустынь Хорин, получатель Костандин
Մարդ անպիտանս Կոստ|անդ1ին.
Որ այցելու Թագոար շինին
Եւ սպասաւոր անապատին
Այնմ, որ կոչի անուամբ Խորին:
Ի թուականին Հայոց ա զին
Ցեւթնհարոյր եւթանասնեկին,
Հինգ յաւելեալ ամի կարգին*
Վերջի դարու ժամանակին:
Յարքսւյութեան սուրբ արքային,
Տղայ և մանուկ թագատրին
Աւոն անուն չո ր ս ի կարգին,
Որդի Աւշնի մեծ արքային:
Գիրքս, որ կարգաւ է առաջին,
Ստացուած եղե. սա ինձ վերջին,
Զ ի ւլմարգարէքն ընդ Ն որ Կտակին
Բացում ամաւք նախադրեցին:
Ի սկ զարարած քն որ ի կարգին
Տարեաւք յեւրոյ տսաատպեցին,
Զաւակ հոգայ ե. Սիոնին,
Յուրախութիւն սա ինձ կրկին:
Բայց թէպէտ գիրքս աստուածային
Յոմանց ի մի տուփ հաւափն,
Այն ո չ աւրէնք է վարժողին
Եւ ո չ աւգուտ աշակերտին:
Այլ որ գիտնոց է հաճելին,
է ջերմութիւն ընթերցողին
Ն մա նել ջանիւ տանուտէրին,
Հա նել ըզգանձն նոր ե. հին:
Ասեմ զհանճար խորհուրդ բա նին
Որ կայ ծածկեալ ներքոյ գրին,
Ո չ ըստ կերպի հրէականին,
Այլ զոր ուսոյց մեզ Սուրբ Հոգին:
Ծանուց անեմ ձեզ յապագայն,
Ընթերցողացն որ յետ ոյ գան,
Կամ ստացողաց ըստ պատահման,
ժա մա նա կա ցս ւիուիոխման:
Մի տ ա լ ի ձեռս աղտեղութեան,
Մանկանց տղայոց անմտութեան,
* T. е. 775/1326 г.
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Եւ ո չ պ ա հել ի թաքստեան,
Կամ նսփւանձել, ո չ տ ա լ ի բան:
Այլ ւրալ գիտնոցն անխնայական,
Եւ յաւրինակ սւնձանձրական,
Զ ի յիշա տ ա կ սա հոգեկան,
Կենաց սեղան անծախական:
Ինձ к իմոցն որ ի ննջման,
Եւ կենդանեացն որ այժմ կան,
Եւ յիշողա ցն որ յեղւոյ գան,
Լիցի նոցա գիրս ատհնութեան,
Աստէն մնա լ յ արդարութեան
Անդ հա սա նել արքայութեան,
Տալ գոհութիւն փառատրութեան,
Երրորդութեանն ի մի բերան:
Ամէն:
Приведенный ишатакаран принадлежал по-видимому рукописи 1358 г., с которой сделан данный список. Автора записи
1326 г. можно отождествить с Костандином, настоятелем монастыря Хорни. Ср. САЛИ, т. II, с. 667, № 115.
9
РН Б, Арм. н. с 4—16

Манрусмунк, 1331 г.,
пустынь Андреасанц, переписчик Карапет
Փառք!...] Արդ, գրեցաւ եղա նա կա ւոր տ սա ս որ կ ո չի л . 230 6
Մանրուսումն, ի լաւ к / / յընտ իր աւրինակէ վ ա ւծ ն ց ի , զոր * 2 3 1 а
յա րմա րեա լ էին երաժըշտապետքն Արհոյկաղնռյ: Արդ, գրեցաւ
սա ձեռամբ բա զմա մեղ к անարժան քահանայի Կարապետի,
որ մականուն Վատի կոչի, ի խնդրոյ սրբա սէր և պատուական
քահանայի Ց ովա նիսի. ի թւԱւն Հա յոց ՉՁ (780/1331 г.), ի
հայրապետութեան տ եսա ն Ցա կովբա к ի թագաւորութեանս
Հայոց Լեռնի բարեպաշտի к աստուածասիրի, զոր եւ պ ահեսցէ
զնա Քրիստոս Ասզաւած ընդ երկայն աւուրս: / /
Արդ, գրեցաւ սա ի սուրբ ե_ ի հռչակաւոր ա նա պա տս որ * 2 3 1 6
կոչի Անդրեասանց. ընդ հովանեաւ Սուրբ Սիոնի к կենսա կիր
Սուրբ Ն շա նի: Արդ, ա ղ ա չեմ զա մենեսեա ն, մանկունք
ա ռա գա ստ ի,
որք
հա նդիպ իք
ա յսմ
տ ա ռի,
յի շե ցէք
զյա ռա ջա սա ցեա լ ստ ա ցող սորա զսրբա սէր վանից քահանայ
զ Ց ովա ննէս. որ ստ ացաւ զսա յ ի վա յելումն ա նձին իւրոյ к
յիշա տա կ բա րի հոգայ իւրոյ և ծնողաց խրոց к ամենայն արեան
մերձա ա /րա ց' հաւր իւրոյ Վրթանէս քահանայի к մաւրն իւրոյ *232a
Մելիք տ իկնա յ, к եղբա րց իւրոց Ս երովբէի к Ն ե ր ս էս ի к
ա մենա յն զա րմից կենդա նեա ց к ն ն ջե ց ե լո ց , ընդ նմին к
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л .2 3 2 6

բազմամեղ գրչիս Կարապետի, к իեքե ամեեստատե Աստուած
նախ ձեզ ողորմեսցի և֊ ապա' մեզ, և. որ զամենե ասէ:
Արդ, ես Ցովհաեևէս քահանայ, յերեսս ա նկեա լ աղաչեմ, որ
զյիշատակարանս իմ ո չ հատանէք к ո չ ջնջէք* և. որ յա նդգնի к
կամ ջնջէ, / / ջնջեսցի ի դպրութենէ կենաց• к ինքն Աստուած
աւրհնեալ եղիցի յաւիտեան:
10
ИВ, А 61 —174

Хосров Андзевапи. Толкование литургии,
1336 г., переписчик Нерсэс
л .4 1 4 6

Ի թուականութեանս Հայոց ՉՁԵ (785/1336 г.), ի թագաւորութեանն Հայոց Լևոնի. ես' նուաստ և յետ ին սպասաարս
Ն երսէս, իտշորագիծ գրով գրեցի զՄեկնութիւն պատարագամատուցիս տեսան Խռսրովու' ի մխիթարութիւն և. ի հրճուանս
ա նձին իմոյ к ի յի շա տ ա կ ինձ к ծնողաց ի մ ո ց ' Սա րգիս
քահանայի և. մօրն ի մ ' Ս առա յի, և_ եղբա րց իմոց և քերց'
Ս տ եփ ա նոսի к Կոստ ա նդի, Մարթայի և֊ Մ ա րեմ տ իկնի, և
այլոցն ի Քրիստոս հանգուցելոցն, ե. որ յիշէքդ, յի շե ա լ լիջիք ի
Քրիստոսէ Ցիսուսէ Աստուծոյ մերոյ, ամէն:
11

и в, в 116—353

Сборник философских сочинений,
1337 г., Гладзор, переписчик Епрем
л. 254 a

л.2 5 4 6

Եռիցն անբաւիցն, անբաւ բնակցութեանցն փառք յ անսպառ
յա ւիտ եա նս.
ամէն: Որ ս ի ր ո վ ա նբա ւելի շնորհա ցն
աւժընդակութեամբ ն արժանի արար զտ կարս հասա նել ի վերջին
գիծ տստիս, վա սն որոյ երկրպագութիւն նմա, յիմա նա լի к ի
բոլոր եղականացս և. ի զգալեացս ճանաչողաց զնա ' այժմ ե.
միշտ և յաւիտեանս, ամէն: Վերջ գրոյս:
Արդ, ցա նկա ցող եղեա լ այսմ իմա ստ ա սիրա կա ն տ առիցս'
Ց ո վ հա ննէս. մա կա նուն կ ո չե ց ե ա լ Ս ա մա ղա ր. քահանայ к
սպասաւոր բանի, տղայ տիօք к ամենահարուստ к փարթամ ի
բա նս к ի գործս, ա լևորեա լ հանճարով նախքան զալիս, հոգի
թեթև ի թանձր մարմնի, անձն ամբծութեամբ հիւթի շաղկապեսւլ,
կենցա ղա կից լուսա կերպ իցն քան թէ երկրա յնոցս, ցա նկա լի
հրա բունիցն սեռից к հողեղինա ցս, զա րդ ա ր եա լ ա մենա յն
առաքինութեամբ к и к մասամբ հեզութեանն բաղդատեալ Ոաւթի
և Մովսէսի, մանաւանդ յօժարամիտ սիրով կարեկից к ձեռնտու
կարօտաց к ծանօթից к օտարաց, մեծազարմ և արքայաշուք
որդի հզօր к քրիստոսասէր իշխանին Ջեսարի:
Եւ արդ, ամենայորդոր սիրով к յօժարամիտ կամօք ետ գրել
զսա ի կրթութիւն մտաց իւր к ամենայն մակացու արանց к ի
յիշա տ ա կ անձին իւրոյ к ամենայն արեան մերձաւորաց իւրոց,
որում վա յել տացէ Աստուած յերկա ր ամօք և բազում ժամանակօք
ի վերա երկրի: Ըստ որում կա տ ա րեա լ յուսով к սրտառուչ
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պ աղա տա նօք ձեռա ց մա տ ա նց ծրեա լ տ առիւս ա ղ ա չեմ
զպ ա տ ա հեա լսդ ա յսմ գծածի, ընթերցմա մբ կա մ գա ղափ ար
առնելով, յիշեցէք յաղօթս բա րի կամօք ղհռչա կեա լն յա մենա յն
բերսւնոյ' զմեծ վա րժա պ ետ ս մեր զ Ե սւսլի. որ լուսա փ ա յլ
ճառագայթիւք և ճոխացեալ իմասցաւթեամբ Հին և. Ն որ կտակօք
ե_ ա մենա յն իմա ստ ա սիրա կա ն տ առիւք լուսաւորէ զմի տ ս
մա նկա նց Ս իոնի, ե. փ ա րա տ է զխ աւ<աւ>ար տ գիտութեան
յա մենա յն հոգու, և է անւանի ի մէջ աշխարհի և. փայլէ ի մէջ
տ իեզերա ց իբրև- զա րեգա կն ի կորնընթարթն երկնից, որով
տաց է Տէր Յիսուս զսա մեզ ընդ երկա յն աւուրս: Նաե_ զկնի
յիշմա ն մեծի վեհիս մեր, յիշեցէք զվերոյգրեա լ ստացասլ տառիս
զ Ցովհւսննէս սպա[սա]տր բա նի հանդերձ ծնողօք գեղեցկատիպ
հարազատօք ամենայն յօժար կամաւք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր
և ի ձեռն մեղսաքաւիչ պատարագի զենմա նն Քրիստոսի, որ
զենեա լ միշտ ե. բաշխի և է անմահ և. կենդա նի' յա նցեա լն,
յայժմուս և յապստնին:
Եւ արդ, եղև զրաւ գրութեան սորա ի սուրբ դպ րանոցս ի
վա նս Աղ բեր, որ մա կա գրեա լ կ ո չի Գլաձոր, ընդ հովանեաւ
Ն ախ ա վկայիս և ա յլ սուրբ նշանացս, և էր թիւն Հայոց ՉՁԶ
(786 /1 3 3 7 г.): Ո րով կ ր կ ի ն ե. երեքկին մաղթանօք ա ղա չեմ
զամենեսեան հուսկ յետ ո յի շե լ զտառապեալ ոգի Եփրեմ գրիչ'
հանդերձ ամենայն արեան մերձաւորօք. ե. որք յիշեքդ, յի շե ա լ
լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ որ է ւարհնեալ յաւիտեանս, ամէն:
12

РН Б, Арм. о. к. I 1 и l 2—70

Чашоц, 1349 г., Сурхат, переписчик Степаннос
а
Յայս սոսկալի սուրբ գիշերիս,
Քեզ երանի, որ հանդիպիս
Վարդափըթիթ բուրաստ անիս'
Հոգիաբուղխ սրբոյ տառիս:
Երբ լի սրտաց ծնրիկ կրկիս,
Սիրով հոգւոյդ յԱստուած հպպիս,
Յայնժամ յիշեա դու զեղկելիս,
Եւ զբա զմամեղ ողորմելիս,
Զ Ստեփաննոս գծող տառիս,
Զմեղաւք նեխեալս ի մէջ տըղմիս:

12. л. 193 а

6

Փառք ամենասուրբ Երրորդութեանն' Աստուծոյ Հաւր և Որդւոյ
և Հոգտյն Սրբոյ, յաւիտեանս յաւիտենից, որ հասոյց զիս ի զրաւ
սորին հոգեբուղխ կտ ա կիս ի սրբոց շարադասեւլ:
Յամի ՉՂԸ (798/1349 г.) թվականութեանս Հայոց յա նգ ելեա լ
կատարեցաւ տստս յաշխարհս Հոնւսց. յերկիր Ղրիմի. ի հոյակապ
16 Зак. 1484
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1 1 . л.281

а

ե_ ի հռչա կա ւոր մայրաքաղաքս, որ կ ո չի Սուրխաթ , ձեռամբ
նուասւր իրիցու Ատեփանռսի. ի հայրապեզաւթեանն Հայոց սեռի
ւրէր Մխիթարաց 1ւ յեպ իսկ ոպ ոս ովթ եա նն] / / / րսոա ն: Եւ
զստացօղ / / / զորդի ւրէր Սւրեփսւնոսի...*
Արդ, որք հա նդիպ իք ա յսմ գեղեցկա յա րմա ր կտ ա կիս
կա րդա լով կամ աւրիեակելով, յիշեցէք ի սուրբ աղաւթս ձեր
ցստացաւղ մատենիս** և զգրիչս, ա նիմա ստ զ Ս տ եփ ա ննոս
երէց» ն_ զծնողսն իմ 1ւ զամենայն արեան մերձա տրսն իմ, և
որք յի շէ ք յի շե ա լ լիջիք ի Ք րիստոսէ Աստուծոյն մերոյ, որ է
աւրհնեալ յաւիտեան:

13
ИВ, В 116—353

Сборник философских сочинений,
1356 г., Тпхис, переписчик Аваг
л. 275 б

Յետ վա յելելո զմա րտս ամենայն արտաքնոցն 1 ւ մանաւանդ
զՀ ի ն և զԵ որ կտ ա կա րա նս, եղև այր կա տ ա րեա լ ամենայն
սրբութեամբ 1 ւ առաքինութեամբ և րաբունապետ հզօր, 1 ւ սկսաւ
ա սել դաս' պայծառ և. լուսաւոր արտայատութեամբ. և զչքնաղ
ե_ նա զելի շարաբանութեամբ տէրս մեր Յովհաննէս վարդապետ,
որ և Սամսւդար կոչիւր, յա մի ՊԵ-երորդ (805/1356 г.), ի Ցփխիս
քաղաք, և թսսլեցաւ մեծ պատուով յ Ումեկի վանքն, ի կաթոդիկէն: Եւ զգիրքս իմում անարժանութեանս շնորհեա ց Ավագ
վարդապետիս: Ա ղա չեմ զամենեսեան, առ ով անկա նի գիրքս
ա յս փ ի լի սոփ ա յա կա ն արտաքին գիտ ութեա նն, յի շե ցէք ի
Ք րիստ ոս զմեծա տ ոհմի և զ բա զ մ ե ր ջա ն ի կ վա րդա պ ետ ն,
զվսւխեցեալն ի Քրիստոս զՑովհաննէս Սամսւղարն. նաև. զիս,
զամենամեղ անձն և զտ կար ոգիս, մանաւանդ զմեղօք մեռեալս
զԱւագ վա րդա պ ետ որ միայն զանունս ունիմ վարժական 1ւ ոչ
զգործ: Զ ի զսակաւ գիծ յիշա տ ա կա րա նիս սա կս այն թախտէւձսւնօք և աղաչանօք գրեցի, զի միով Տէր ողորմայիւ զեղկելի
թշուառականս արժանացնէք 1 ւ որպ էս յիշէքդ' յի շե ա լ լիջիք ի
Քրիստոսէ Յիսուսէ Աստուծոյ մերո. ամէն

14
ИВ, В 1 — 239

Ветхий Завет, 1358 г.,
владелец епископ Торос, текст воспроизведен Левоном
л. 278 б

Ի թուա կանութեանս Հա յոց Պէ (8 0 7 /1 3 5 8 г.), ի տաւնի
Պենդակոստէին, որ էր ամիսն մայիս Ի (20) աւրն, հանգեաւ ի
Քրիստոս ամենայն ոդորմութեանց 1 ւ շնորհա ցն Սուրբ Հոգոյն
արժանաւորն և աստուածասէր պարոնն իմ' պարոն ճոոիրի.
* Верхнее поле листа обрезано, утрачена целая строка. Отдельные буквы
и слова оказались смыты и восстановлены иной рукой. Слово սւրացող, по-видимому, вписано, т. к. переписчик имени владельца не знает, а буква 4 0 » в
его орфографии отсутствует.
Оставлено место для имени владельца.
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որ էր որդի պարոն Հեթմոյ ջա մբռլա յին Հայոց և արքունական
ւրանն գլխաւոր, ե֊ եթող բազում սուգ к ւրրւրմութիւն բոլոր
աշխարհիս Կելիկիոյ: Զի էր ի շնորհա ցն Ասւրուծոյ ամենաբարի,
հմոսր ե. կիրթ յա մենա յն աստուածաշունչ գիրս, ի Հին к Ն որ
Կ տ ա կա րա նսն. к էր ամենայն երկիղածութեամբ к բարիձե֊ու֊
թեամբ զարդարեալ, մեծաւ ձեռնտըւութեամբ սիրա պ ամենայն
ե կեղե ցոյ, կա թ ողիկոսի, եպ իսկոպ ոսա ց, վա րդա պ ետ ա ց к
ամենայն ուխտի մանկանց եկեղեցոյ. к էր խնամածու որբոց к
այրեաց, к էր սիրեցեա լ յա չս ամենեցուն, к и առաւել յա րօսնուստն: Զ ո ր к տ ե ս ե ա լ զա մենա յն բա րիձևութիւն դորա
քրիստոսասէր արքայն Կոստանդին к փա կեալ յոյժ ի սէր к ի
գութ պարոն ճա ֆ րՒ к մեծաւ փափագանաւք արար իւր յորդէգիր,
զոր к ամուսնաց ոյց զդուստր իւր զպ արոն Ալիծն աղփնաւքն
Աստուծոյ ընդ պարոն ճուֆրէ: Եւ ի վերայ այսր ամենայնի եկն
մահն հասարակաց, որ ունի իշխանութիւն ի վերայ ամենայն
բնութեան ծնոցս Ադամայ к հանգաւ ի Քրիստոս երիցս երանեալ
պարոն ճաֆրի ի տես* երիտասարդութեան, որ էր ամաց Լ (30)
к երից: Զ որ к կեցա ւ ի վերա յ իւր к թա գա ւորա դստ երն
հա րսանեա ցն ա միսս Զ (6), կոճուպեցւա յա ստ ի կենացս, к
եթող ինձ կրկնամեռ ոգոյս Թորոս նուաստ եպիսկոպոսիս դստ[ն]
к անփարատեփ սուգ: Արդ, զվիշտ և զնեղութիւն к զաղէխարշութիւն ծնողաց դորայ ո կա րէ պ ա տ մել к կամ ընդ գրով
ա ր կ ա նել' զհա տ զպ ա րոն Հեթմոյ к զիւր մա մա յին զտ ա մ
Զապլունին к զլերդակից եղբաւր իւր զպարոն Կոստսւնդեայ к
զամենայն շրջակայից իւրեանց զաղէտողորմ արտասուս к զոդբս
к զձայնատր լա ցս հեծեծանաց դոցայ:
Եւ արդ, յորժամ վաղճանեցաւ բարեպաշտն ճ ա փ ր ի և տարան
զնա եդին ի յ Ա նա րզա բա յ. ի դա մբա րա նին սրբոհոյ կուսին
Մարիամու Աստուածածնին վանքն к եդին զնշխարս նորա ի
հանգստի անդ ի մէջ եկեղեցւոյն к կարգեցին զանարժանութիւնս
իմ ի սպասաւորութիւն սուրբ գերեզմանին պարոն ճ ա փ ր է к
ետուն զամենայն պէտս մարմնոյ' զկեր, զհանդերձ к զըմպելի
к զամենայն պէտս к զծախս լի к առատ, զոր к Տէր հատուսցէ
նոցայ ամենայն սրբոց բարեխաւսութեամբ աստ к ի հանդերձեալն, к ի վերայ այսր ամենայնի, որ աստուածաբար խնամս
ունին ի վերա նուաստութեան մերոյ' շա րժեա լ ի գութ սիրոյ
որդոյն իւրեանց պարոն ճ ա փ ր է . ետուն զչքնաղագեղ գիրքս ի
ձեռս իմ յիշա տ ա կ իւրեանց к պարոնին իմոյ պարոն ճ ա փ ր է .
որ էր' Ծնունդք, Ելք, Դևտակսւնք, Թիլք, Երկրորդ Օրէնք, Գիրք
Յեսուայ որդոյ Նաւէայ, Դատաւորք, Հռութ, Թագաւորութեանց
Առաջին, Մնացորդաց Երկրորդ, Գիրք Եզրի Ա ռ//ա ջին, Եզրայ л. 479а
Երկրորդ, ԲանքՆիեմայ որդոյ Աքաղիայ, Եսթեր, Ցութիթ, Ցովբիթ,
Գիրք Ա ռա ջին Մ ա կա բա յեցոցն, Ե րկրորդ Մ ա կա բա յեցոցն,
Երրորդ Մակաբայեցոցն:
Արդ, к ես նուաստ к անարժան ծառայս Աստուծոյ Թորոս
եպիսկոպոս, յերեսս ա նկեա լ աղաչեմ զամենեսեան զճշմարիտ
հաւտդ Աստուծոյ, վասն սիրոյ Մուրբ Երրորդութեանն к վասն
л Вм. փիս
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Մսւրիամու' ծնողի ԲաեիԱԱ մ ա րմնա ցե լո յն Աստուծոյ, որ
հաևդիպիք Աստուածաշունչ գրոցս, որ է Հին Կտակարանք, նա
սիրով հոգոյն <հոգոյն> սրբոյ ընդունիք к խնամ տանիք ըստ
արժա նա ց դորա յ к յիշա տ ա կա րա նի գրոցս, к դ ա րձեա լ
յիշա տ ա կէք ի մեղսաքսււիչ աղաւթս ձեր զարժանի ամենաբոյ
յի շա տ ա կ ի զպ ա րոն ճ ո ւփ ր ի ն к զա մենա յն աւրհնութեանց
ա րժա նա տ րսն' զհա յրն պ արոն ճ ո սի յւէ' զջա մբ ռլա յն Հայոց
զպարոն Հեթում к զվշտա գնեա լ մայրն' զպարոն Զապլուն. к
զարենառու եղբա յրն' զբարեպաշտ իշխանն զպարոն Կոստանգին, к զմաւրաքհյրն Կոստանդնայ' զտ իկին Ալիծն. к զքեռիքն'
զպարոն Բազունի к զպարոն Լե֊ոն. զի յոյսն к ակնկալութիւն
ա մենեցուն Հոգին սուրբ Աստուած ճշմա րիտ մխ իթա րիչ к
սւիոփիչ փ նի սոցայ աստի կենաւքս к յետ աստի անցաւոր к
սնոտ ի կենցա ղոյս, որ է ստուէր, տ ա ցէ նոցա Տէր զանանց
բա րիսն к ամենայն սրբոց սիրողաց մասնակից, պսակակից
к ժա ռա նգա կից ա րա սցէ իւրեանց ի Ք րիստ ոս Աստուած
հանգուցեալ ննջեցելաւքն, к ասասցեն հրեշտակք к մարզիկք
եղիցի, եղի[ցի]. ամէն:
Եւ արդ, կրկին յերես ա նկեա լ ա ղա չեմ զամենեսեան, վասն
սիրոյ Քրիստոսի, որք հանդիպիք այսմ սուրբ գրոցս, նայ յետ
յիշա տա կի, որ յիշատակէք ի Քրիսզտս զվերոյ յիշեալքս, նա զայս
ա յլ խնդրեմ ա ղա չելով' յուր որ հանդիպի գիրքս, թէ ի վանք, թէ
յեկեղեցի, թէ ի ձեռս եպիսկոպոսի կամ քւսհանայի, նա խնամ
տանիք իբրև գանձոյ պատուականի к մի տացէք ի ձեռս [տղ]այոց,
զի մի ապականեսցեն, ա յլ ի ձեռս պատուաւոր ընթերցողաց
տուք աննախանձաբար, և եթէ կամեսցի աւրինակել, մի արգելուք,
զի որք ընթեռնուն к որք աւրինակեն' յիշա տ ա կեսցեն ի մաքուր
աղաւթս իւրեանց զիմ պարոնն' զպարոն Ճոոիրի к զիւր ծնողսն
к զեղբա յրն: Բա յց զա յս կ ր կ ի ն կ ր կ ին ա ղա չեմ, զի մի ոք
անմտաբար յա նդգնեսցի к հատցէ զյիշատակարան գրոցս, զի
մի պատ ժեսցի ընդ ամենայն խրամա տա սլ պատուիրանացն
Աստուծոյ, к եթէ ոք յա նդըգնեսցի к կտ րեսցէ' կտ րեսցէ զնա
Տէր ընդ մէջս իւր к զբաժինն նորա ընդ անհաւատսն դիցէ к
л. 4796 ստցէ զբաժինն Յուդայի, к որք / / գողանայ к յա փշտ ակէ զգիրքս,
նայ կրկին պատժեսցի: Բայց ի մեզ ձրի է եկել գիրգս' վաԱցև
բարոյ յիշատակի, նայ աղա չեմ զամենեսեան, որ ձրի տայցէք
միմեանց, որ մնասցէ յաւիտեանս յիշա տ ա կ իմ քսւղցր և բարի
պարոնին' պարոն ճա փ րէ к իւր ծնաւղացն: Կատարւաղք սորա
աւրհնին յԱսւրուծոյ, к հակստակաւղքն' պատժեսցին: Յերես
ա ն կ ե ա լ ա ղ ա չեմ յի շա տ ա կ ի ա րժա նի ա րա րէք զա նա րժա ն
եպ իսկոպ ոս զ Թ որոս к զ ն ծ ս ա լս իմ, զի եմ զա ռա ծեա լ
ամենաչարեաւք կրկին մարդով, к որ զվերոյգրեալքս յիշա տա կէ
к ցյաւրինակսն փոխեսցէ к զմեր անարժանութիւնս, նայ ինքև
յի շե ա լ լի ց ի ի բա րի ն ա ռա ջի ա հեղ ա տ ենին Ք րիստ ոսի'
աւրհնելոյն յաւիտենից յաւիտեանս, ամէն:*
А Эта рукопись XVI—XVII вв. повторяет ишатакаран 1358 г., словно
выполняя поручение ее переписчика. Внизу приписка, автор просит помянуть
и его, грешного Левона.
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ГЭ, V3 834—463

Четвероевангелие, 1381 г., владелец Саргис
Յիշատակարան տառիս
Փառք[...] Յամի ՊԼ-երորդի թուականութեանս Հայոց (730/ л . 312 6
1381 г.) ես, Սարգիս քահանա, ստացա զտ իեզերա լոյս վտ ակս
չորից գետոցս որ ելանէ ե֊ ոոոգանէ զամենայն արարածս, քնսնզի
սա է դուռն արքայութեան որ է նոյն ինքն Յիսուս Քրիստոս, որով
ա սա ց' Ես եմ դռան к ճանապարհ կենաց ե. լոյս աշխարհի
(Ин. 10, 9; 14, 6; 8, 12): Ի յիշա տ ա կ ինձ Սարգիս քահանայի և
եղբարց իմոց պ[ա] ր[ոն] Մխիթարայ к Տէրտերին* ե. ամուսնոց
իւրեանց Հա սրա թ ին և Սիթխսւթունին և Խէրխսւթունին և
զաւակաց իւրեանց' Ումեկին к Ղա մբարին к Արզուբէկին к
ա յլ ամենայն արեան մերձաւորաց իմոց, к փրկոթիւն հանգուցեալ
ծնողաց իմոց Արզուբէկին к Աւեգերուն к Խութլումելիփն. նաև
կենդանիք վերն իմոյ Թամթախաթունին к Ղի!շատին к Աղուտին
և. Դունիին к ա յլ ա մենա յն ա րեա ն մերձաւորաց իմոց
կենդանեաց к ննջեցելոց**.
Արդ, ես Սարգիս քահանա, ստացա զսուրբ աւետարանս ի
հ ա լա լ ը ն չի ց իմոց գնոց արծաթոյ Շ (400) դ ա հ ե //կ ա ն ի ի л. 3 1 3 а
Վահրամս!] Ըշտեցոյ որպ էս Աբրահամ զագարա կն Եմովրայ
որդոցն Քետաւ к Ղաւիթ զկա լն Ոտնեայ (Быт. 25, 10; 2 Цар.
24, 21), վկայութեամբ Մանգասարին к Վւսնկսւնն к Ջանջսւնին
к Թմոքո] քահա նայիցս մեծի к փոքու к տ ա նուտ երա ցս
առհասարակ, ի թագաւորութեանն Բագարատա к որդոյ իւրո
Գէորգէ к յ իշխանութեան պարոն Աղբոպային:
Արդ, աղա չեմ զամենեսեան զորդիսդ Սիովնի, որք հանդիպիք
այսմ աստուածաշունչ կտակիս, ընթեռնլով к կամ օրինակելով,
յիշեցէք ի Քրիստոս զստ ա ցող սուրբ աւետարանիս զՍարգիս
քահանայ к զպարոն եղբարքն իմ զՍխիթար к զՏէրտ էր к
զզաւակս նոցա, к զՈւմէկ к զՂամբար к զԱրզուբէկն к զա յլ
ամենայն վերոգրեալսն' զկենդանի к զհանգուցեալ, և լի
բերա նով к ուղիղ մտօք Աստուած ողորմի ասացէք к մեղաց
թողութիւն խնդրեցէք ի Քրիստոսէ յԱստուծոյ: Եւ որք յիշէք զմեզ,
յիշե ա լ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ
յաւիտեանս, ամէն:
Քրիստոս Աստուած, 01 սուրբ ծնողիդ բարեխօսութեամբ к
ա մենա կա մ արարաց քոց երկնա տ րա ց к երկրա ա րա ց ի fn
ա հա տ ր գա լստ եա նն к ա նա չա ռ դա տ ա ստ ա նին թող զմեղս
Սարգիս քեւհանային և զամենայն ազգականաց իւրոց к յա ջ //
ա կողմն &1 դա սես! к մի պ ա հա նջեր ի նմա նէ զքանքար * 313 6
քահանայութեան, ա յլ ընդ շահաւէտ ծառային լսեցոյ զձայնն 01
զուրախարար, եթէ ազնիւ ծառայ բա րի к հաւատարիմ մուտ
յուրախութիւն Ցեստն fin к ընդ հարիւրատրսն պսակեաց к քեզ
փառք յաւիտեան, ամէն:
Собственное имя?
*" Добавлено мелким почерком: ե_ բարեխօս um Քրիստոս
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Անժամա նակ որդի Ասւրուծոյ առ քեզ ունիմք րարեխ օս
զա նա րա տ ն ի կա նա յս զա մենա սրբուհի Աստուածածինն ե.
զամենասուրբս զպարոն Մխիթարն երկու կենօք զարդարեա ի
զգալի կեա նս զարմօք ե. զաւակօք երկարամօք և խաղաղական
կենօք պահեայ ի խ նամս մա րդասրտ ութեանդ fil. ե֊ ի
հանդերձեալ գալստեանն մասին սրբոց արժանատրեա զպարոն
Մխիթարն ե. լսեցոյ զերանաւետ բարբա ռն ընդ աջակողմանսն
եթէ Եկայք օրհնեալք հօր իմոյ, ժառանգեց էք զպ ա տ րա ստ եա լ
ձեզ զարքայութիւն (Мф. 25, 34), որով ընդ սուրբս 01 արժանի
լիցի փառաարել զամենասուրբ երրորդութիւնդ, զՀա յր ե. զՈրդի
ե_ զՍոտբ Հոգի այժմ և միշտ ե. յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն:
Ниже приписка другим почерком:
Մեք Երեւանս! դաւլվաթատրք և ռամիկ ժողովուրդս երկու
երեսու բա րձր հրա մա նա ւն զքահանաի էջեւա նն զհա րկն ե.
л-314а զպւսհանջն ինչ ռամիկ ժողով//ուրդ որ հակառակ լինի սուրբ
աւետարանս նորա դատախազ լինի անէծք ընդ Կաենի սւրցէ
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ИВ, В 28—266

Сочинения
Вардана Бардзрбердци,
1384 г., БаАэш, переписчик Петрос
а
л.

182

6

Զփցուն գ րի չս յիշեցէք ի Քրիստոս և Աստուած ձեզ յիշէ.
անմեղադիր լերուք:

6
л. 223a
Կատարեցաւ գրութիւն [Տ]եսո 1թեանս Դա նիելի ի թվականիս
Հայոց ՊԼԳ (833/1384 г.) ձեռամբ ամենամեղ գրչիս' սուտանուն
երիցուս Պ ետրոսիս, որ անուամբ կոչեցա և ո չ գործով, ի դրունս
սուրբ
եկեղեցուց
Մրբոհոյ
Աստուածածնի
ե_ Գէորգեա
Զօրավարին, ի քաղաքիս ի Բաղէշ: Արդ, ա ղա չեմ զձեզ
զամենեսեան, կարդալով կամ աւրինակելով, մեղաց թողութիւն
խնդրեցէք Յոհանէս քահանային և փցուն գրչիս ե- ծնողաց
իւրեանց Ստեփանոս քսւհանային ե֊ Խոյանդին, ե. ջոջ մաւր
մեր' Խութլիե, և ամենայն արեան մերձաւորաց մերոց, և
եղբօրորդոյն մերոյ' Մտեփանոսին, քւ[եր] մերոյ' Հռեփ սեմին և
որդոյ նորա ' Գորգուն, նաև. կողա կցին մերոյ' Հռեվւսեմին և.
ծաղկե[ա]լ զաւակին իւր' Խսւչատրուն, կարդացողաց ե. լսողացդ
ե_ թղթի կոկողաց ե֊ խազողաց, ե֊ ամենամեղի գրչիս: Դարձեալ
կրկին ա ղա չեմ զձեզ զամենեսեան առհասարակ, խոշորութիւն
գրոյս անմեղադիր լերուք, զի վարդապետի չենք ծսաաել, այլ
փափագեցաք ու գրեցաք, թէ սղա լ փ նի տ / / / պատուով է,
յօրինա կն ենց եղէ կ / / /
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РНБ, Арм. о. к. 11 и I 2—70

Чашоц, 1394 г., владелец парон Синан
а
Զվերջի[ն] ստացօղ սուրբ մատենիս, զպարոն Սինանն. որ
ըստացաւ զսա ի հա լա լ արդեանց իւրոց, ի վայելումն
աստուածատուր զաւակին իւրոյ Աբրահամին. յիշա տ ա կ իւր к
ծնօղաց իւրոց: Արդ, որք հանդիպիք յա յսմ գեղեցկայարմար
կտակիս, յիշեսջիք ի մաքրափայլ յսսլաւթս ձեր զպարոն Սինանն.
к զհա յրն իւր զԽութլուպէյն, ե֊ զմայրն իւր զՍստախ[ա]թ[ու]նն,
к զկենա կիցն իւր զէտիլմելիքն, աստուածատուր զաւակաւքն
իւրովք, к զամենայն արեան մերձաարսն, к որք յիշէք յիշե ա լ
փջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյն մերոյ:
Արդ, ստացաւ գիրգս այս Հայոց յա մի ՊԽԳ (843/1394 г.),
յօգոստոսի ԺԵ (15):
Приписано: Anno Domini 1394. И ш атакаран писан по смытому тексту, его соответствие первоначальной записи может
выяснить специальное исследование.

I 1. л. 281 a

18
ГЭ, VP 1010—465

Четвероевангелие, 139Ց г., Остан,
переписчик и художник Церун
а
Автопортрет Церуна и запись: Ծերունն է ծաղկողն:
Внизу: Ծերուն մեղապ արտ գրիչս к ծաղկաւղս յիշեցէք ի
Քրիստոս և Աստուած զձեզ յիշէ.

л. 11 a

6

Փառք [...] / / Արդ, ի վերա ցեա լ աաւրս к ի սպ ստ եա լ
ժամանակիս, ի թուականիս հայկազեան տումարի ՊԽԴ (744/
1395 г.) յարեաւ ոմն աստուածասէր к բա րի շստաւեղ
սրբա սնեա լ քահանա, որո անուն յորջորջիւր Խաչատուր: Եկն
առ մեզ к խնղրեաց զաւետարանս: Եւ ետ Տէր Աստուած զխնդիր
նորա ըստ աւետարանական հրամանին, թէ որ խնդրէ' առնու,
к որ հա յցէ' գտանէ к որ բախէ' բա ցցի նմա (Мф. 7, 8, J I k . 11,
10): Եւ ետ գրել զսա к ծաղկաւք զա րդարել' յիշա տ ա կ իւր к
ծնողաց խ րոց' հաւրն իւրոյ Թուրանին к մաւրն Խունարին,
հաւրեղբաւրն իւրո Սարգիս քահանային, մաւրօոերն իւրո Սէքլսյին
к ամենայն արեան մերձաւորացն: Ընդ նոսին к Մ կրտ չին к
ծնողացն իւրոց' հաւրն իւրո Ստեփանոսին к մաւրն Շնո[ր]հոտրի,
к հաւրեղբաւրն իւրո Սիրադնին, կենակցին իւրո Խութլումէփքին
к քուերցն իւրոց: Եւ ես Խաչատուր քահանայս ետու զսա ընծա
ի Սուրբ Աստուածածին к ի սուրբ Գէորգնի Բսպէշ քաղաքի զ[ի]
կացցէ անդրդուեփ ի դրան սուրբ եկեղեցեացն անջինջ յիշատակ
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իւր ե. ծնողաց իւրոց, к ամենայն արեան մերձաւորացն к
աշխատողի սուրր տառիս: Եւ Քրիսւրոսի Աստուծոյ մեր փառք
յաւիտեանս, ամէն:
Եւ ա րդ ես, ա րտ ա քսեա լ խ ոտ ա ն ա նպ իտ ա ն ծառա յս
սուտանուն Ծերուն տեսի զսէր ե֊ զփափագ սորա, որ ունէր um
հոգև որսն, յա ն ձ ն առի ըստ իմում տ կա ր ա նձա մբս к
ամենակա րող զօրութեամբն կատ արեցի զսուրբ աւետարանս
ծաղկաւք զա րդա րեցի к տնաւրին(?) ակամբքն к ցանկաւք к
կա զմեցի ի յուրախութիւն տեսողաց к ի պայծառութիւն սուրբ
եկեղեցոյ: Այլ к գրեցաւ սա ի քաղաքիս Ոստան, ընդ հովանեաւ
Սուրբ Աստուածածնին к Սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային,
ի հա յրա պ ետ ութիւնն Ախթամարա տ էր Դսռթի к յա շխ ա րհա կա լութիւնն Լսւնկ Թամուրի որ երև եց աւ յա յս մ ա մի ի
յարեւելից կողմանէ к տիրեաց ընդ ամենայն տիեզերս, к ով
որ հնազանդէր նմա բազում պարգևս պարգևէր նմա, к ով որ
ո չ հնա զա նդէր' զնա առ ոտն հա րկա նէր к զաշխարհ նորա
աւար հարկանէր:
Եւ դուք հանդիպեալքդ սմա պատուական սուրբ քահանայք
լիակատար բերա նով ասասջիք Քրիստոս Աստուած, ի fn միւս
անգամ գալըստեանն յորժամ գաս փառաւք հաւր ի / / դատել
զամենայն արարածս, ողորմեա ստացողի սուրբ աւետարանիս
Մկրտ չի к ծնաւղաց իւրոց к ամենայն արեան մերձաւորաց
իւրոց, ամէն: Ընդ նոսին к միջնորդի սորա Խաչատուր քահանայի,
զի յոյժ աշխատեցաւ ի գնալն к ի գալն. Տէր Աստուած տացէ
ըստ վաստակոց իւրոց:
Դ ա րձեա լ ա ղա չեմ զա մենէսեան, որք հանդիպիք սմա
աստուածախաա հարք և եղբարք, միով Աստուածողորմիւ արժանի
արարէք զտառապեալ գրիչս ցԾերուն к զծնողսն իմ к զկենակիցն
իմ к զվարպետքն իմ. ընդ նոսին к զթղթի կոկասլն, զի յոյժ
աշխատեցաւ, к Քրիստոս Աստուած որ առատն է ի տուրս բարեաց
ւրացէ ձեզ զանսպառ ուրախութիւնն, կարդացողացդ եւ լաաղացդ
առ հասարակ, և նմա փառք յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն:
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Արդ, ես Խաչատուր քահանայ к Մ կրտ իչ ստաց սա լ սուրբ
աւետարանիս միաբանեցաք սիրով հոգոյն սրբոյ к ետուք զսուրբ
աւետարանս եւ զտարեգիրքն ի Սուրբ Աստուածածինն к ի Սուրբ
Գ[և]որքն զի կա ցցէ անդրդուելի ի դրան սուրբ եկեղեցեա ցն
յիշա տ ա կ մեզ к ծնողաց մերոց:
На л. 250 б внизу добавлено: Զ Առաէել զանպիտան հոգիս
փ շե լ ի Տէր աղաչեմ
На л. 250 б добавлено крупным шрифтом: Ի թվին Հայոց
ՌԻԸ (1028/1579 г.).
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19
ИВ, В 116—353

Сборник философских сочинений,
14Ց9 г., Тате в, вкладчик Шмавон
Զայս իմաստասիրեալ գիրքս, որ ի վանիցս Եւարաթէի Սուրբ •*.2756
Առաքելոյս, մեծ հըռեւրորն Գրոգոր շնորհեալ էր իւր աշակերտին'
Ցովաննէս վարդապետին, մականուն Կարմիր, եւ ես, նուաստս ի
վարդապետաց Շմաան յետ նեա լս յամենայնի, որ ի թվին ՋԸ
(908/1459 г.) ա յլ վերըստ ին բերաք զգիրքս ի վանքս, և դուք
տեսանաւղք к կարդացաւղք, միով Աստուած ողորմով գթացէք ի
մեց, к Սարուած իւր ողորմութեամբն գթայ ի ձեզ. ամէն: Եւ եղիցի:
20
ИВ, В 57 —295

Четвероевангелие, 1Ց04 г., новый
владелец рукописи ходжай Хазарбэк
Փառք[...] Արդ, ես խաւջայ Հւոզա րբէկս. որդի Սարգիսի ե֊ ղ16
Մուղամի, առի սուրբ Աւետարանս ի հա լա լ к ի քրտնաջան
վա ստ ա կոց իմոց ե. իմա ց այ զունայնութիւն և. ստութիւն և.
աշխարհիս կենցաղս к ի միտ առի զառակ իմաստնոյն որ ասէր.
Երանի ունիցի զաւակ ի Սիոն կամ ընդանի Երուսաղէմի (Ис. 31,
9): Նոյնգունակ ես տառապեալ ոգիս' խաւջայ Հազարբէկս. առ [ի]
սուրբ Ա ւետ ա րա նս պ ա շա ր ե ր կ րնա յձիգ ճա նա պ ա րհին և.
լոաայտու շառաւիղ պայծառ ինձ ի կեանս: Եւ ինքն Տէրն մեր
Յիսուս Քրիստոս, որ ընդունող է մեղաւորաց к գտից կորոյսելոց
ե. ընդունող է ա մենա յն նուիրողաց, ընդունի Հա զա րբէկն к
ը ն կ ա լցի ի ձեռա ց նորա սուրբ Աւետ ա րա նս որպ էս խ ոյն
Աբրսւհամու և որպէս իսլն սուրբ ի ձեռաց պոռնըկին, к որպէս
զերկու լումայն' ի ձեռաց այրոյն:
Ն ոյն աստուածային մարդասիրութամբն, ողորմութեամբն և
գթութեամբն, ողորմեսցէ к գթասցէ ի բա րի ծառայն իւր խաւջա
Հա զա րբէկն. к թողցէ զամենայն յա նցա նս к բարի ծնաւղսւց
նորա ' խաւջայ Սարգիսն к Մուղամին к եղբա րցն իմոց'
Ղսււչիկին, մահդասի Ջանբուղին к կողակցին իմոյ' Նաշխունին,
к որդոցն իմոց' Միրբաբին, Ամիրվալաթին, к եղբա րորղոցն
իմ' խաւջա Բաբուղին, խաւջա Ն որէկ к Ասանբուղին к քուերացն
իմ' Ղադամխութլուէ, к որդոյն' մահդասի Քաղուբաթին, к
ամենայն արեան մերձա ւորացնկենդա նացն / / к հանգուցելոցն л 2а
առհասարակ к ա յլ ամենայն ազգականաց նորայ:
Արդ, ես խաւջայ Հազա[ր]բէկս գնեցի սուրբ Աւետարանս
Եղիշւպ էպ իսկոպ ոսէն ԻՌ (20 000) դահեկան, իմ սրտի
յաւժարութեամբ ծախեցի սուրբ Աւետարանս, ո չ ում դաւէ չկա յ,
ոչ եղբաւր, ո չ քուեր. ով որ դաւէ անէ' Եղիշւպ էպիսկոպոսին
ա ն է Տէր Սարգիս կաթուղիկոսին վկայութեամբն, տէր Աբրահամ
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վարդապետին
վկա[յ ]ութեամրե.
ըռայիս
Խա>աւրռւրիե
վկ ա յութ ե ա մբն. խաւջայ Չարռւխին վկա յութ ե ա մբն. ւրէր
Մաթէոսին վկա յութ եա մբն, տէր Գրիգորին վկա յութ եա մբն.
Աստուծոյ վկայութեամբն:
Ե ս տ էր Ե դիշւպ էպ իսկոպ ոսս իմ սրտ ի յաւժարութեամբ
ծախեցի խաւջայ Հսւզարբէկին. Աստուած շնա տ ր անէ իւրանն
թ[վին] &ԾԳ (953/1504 г.).
Ք րիստ ոս Աստուած մեր և կ ո չե ս ց է խաւջայ Հա զւսրբէկն
յա նուանէ к զծնա պ սն իւր, թէ' Եկայք ատհնեալք Հաւր իմոյ,
ժառանգեցէք զանըսպստ ուրախութիւն (Мф. 28, 34). ամէն:
Այլ և զսա լն կենարար կուլին Քրիստոսի ցաւղեսցի յոսկերս
նոցայ և բուսուսցէ յաւրն վերջին, ա յլ ե. խաչի լուսոյն, երանաւետ
ձայնին Աստուծոյ տեսոյն, լուսեղէն խոնանին* եաւթնաստեղան
յա կին,
ամէնառատ
սեղանին,
անմահական
բաժակին,
հաշտարար պատարագին, անթառամ պսակին ղասա<սա>կից
հաւասարակից
արա սցէ
Քրիստոս
Աստուած
խաւջայ
Հսպ ա րբէկն ե. զամենայն ննջեցեա լսն իւր. ամէն:
Եւ ես' տառապեալ, մեղաւոր ոգոյս Առաքեալ աբեղէս, գրող
սորա յ, յի շմ ա ն ա րժա նի անէք, к Ասւրուած զ ձ ե զ յի շէ իւր
արքնւյութխն. ամէն: Հայր մեր, որ սուրբ:
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ИВ, А 72—185
П о с л а н и я ап . П а в л а , 1Ց08 г., д. К у тр аш эн ,
п е р еп и сч и к К а р а п е т Х а м а ш и н ц и
л 1540

Փառք [...] Յամի ՉԻԹ -երորդի (729/1280 г.) թվականի գրեալ
էր աւրինակ սորին, Լւ հնա ցեա լ к եղծեալ էր գիրն к ո չ երևէր,
к իմ փափաքեալ վասն սիրոյն Քրիստոսի к ստաքելոյն Պաւղոսի,
սկսա գծագրել ըստ իմում կարի, զոր Սուրբ Հոգին շնորհեաց, և
ո չ գիտեմք թէ սղալեց un, թէ ճշմարիտ գրեցաւ: Ի թվականիս
Հայոց ՋԾԷ-երորդի (957/1508 г.), ի Խեցգետին կենդանակերպի,
մարտի ժ (10) գրեցաւ աստուածազարդեալ ե. արփիաւիայլ և
լուսներանգ և պայծառ լոյս ե. լուսացուցիչ ոգոց և. մարմնոց
մարդկան սուրբ տառս, վա սն զի զսա ետ սուրբ առաքեալն
л. 1546 Պ ա ւ//ղոս' անաւթն ընտրութեան, ւիողն տարսոնացի, հնչեա լ ի
բարձանց, գանձն ծածկեալ յագարակի ե. մարգարիտն անգիւտ
ե. ցանկալի, ոտկանն ժողովող զբա րի բա րիսն յստագաստե
հաւր: Ուստի к այսմ բազմերանեա ն բարութեանցս к
առաքելական տստիս, որ ի վեր է քնսն զամենայն Հին к Նոր
Կտակարանս к պատվական, ցա նկացող եղէ սմա к սիրող
սորին սրբութեան, ես' մեղսամած Կարապետս Համաշինցի.
ծստայ սուրբ Խ աչիկ հաւրն հոգևորի, к ստացա, к գրեցի զսա
յաւգուտ հոգոյ իմոյ к ի վարժումն к ի խրատ զաւակաց իմոց:
Արդ, ես' նուաստ к ախմար գրիչս, Կարապետ երէց, յերես
ա նկեա լ ա ղա չեմ զհանդիպողսդ այսմ տառի, զի որք կարդայք
կամ աւգտիք ի սմանէ к տեսանէք զսա, յիշեսջիք ի մաքիափայլ
աղաւթս ձեր սրտ ի մտաւք գ Կարապետ գծողս к զկողա կիցն իմ
л.155а զԻսլիմն, к զաւակքն իմ' զԱ միրջիհ//ա նն և զՍտեվւանոսն, к
Вм. խորանիե
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զՅոհանէսն, և զՅակոբոսն, որ ի գգուանաց Դյոպաթ կոչեցաւ,
և զծնսալսն իմ' զԸռըարակէսե և զԵղիսաբեթե, և զհսորեղբ այրն
իմ' զտ էր Ց ովսհի զկւսրպետն իմ, և. զեղբարքն իմ և
զհատեդբարքն իմ ե֊ զկողակից նոցին ամեն, և. զամենայն արեան
մերձաւորքն իմ յիշմա ն արժանի արարէք, զի աղաւթխք ձերով
մեզ և ս ողորմութիւն արա սցէ Քրիստոս Սարուած: Եւ թէ սղա լ
գզւանէք, մի խոժոռիք, զի զւկար է ամենայն մարդ ի գործ իւր:
Ա յլ ես ըսզւ իմում կա րի բազում աշխաւր եղէ ի գրելն, ի
կա զմելն, և. աւարւրագրչութիւն սորա եղե. ի գեղս Կռւտրաշէն. ի
յ երկիրս Վաշըլվանու. ընդ հովանեաւ Սուրբ Ասւրուածածնի և_
Սուրբ Յովաննու, ե- Սուրբ Դաւթի, ե_ Սուրբ Գրիգորի և Սրբոյն
Գ էորգեա Զ ա ւրա վա րի, և Քրիսւրոսի փառք յսոիզւեա նս ե_
յափզւեանս յաւիւրենից. ամէն:
Ի պարոնութեան Մ զէ ճա պ ուկին ե_ յ իշխանութեանն Իվա նէ:
О месте переписки и об упомянутых в иш атакаране лицах
см.: Brosset 1857.
22
ИВ, С 65—444

Четвероевангелие, 1519 г., Татеб
а
Заказчики переплета Шмавон и Степаннос.
Թ վական ՋԿԸ (968/1519 г.):
Տէր Շմւաոն արքեպիսկոպոս և պարոն ւրէր րՍզւեփաննոս
ւրեսին զսուրբ Աւետարանս, որ հնա ցեա լ էր ե֊ փթեալ ի վաղուց
ժամանակեան, եւ ետ նորոգել ն կա զմել ի ձեռն սրբա յսէր 11
հ եզա յհոգի կրա ւնա տ րին Ա լեԽ ա նոս կ ո ջ ե ց ե ա լ յի շա տ ա կ
իւրեանց ն ծնաւղաց իւրեանց: Սուրբ Ա ւետա րանս գրած է
աղուհացիցն, գրաւղն սուրբ է. Աւետարանս' մեռեալ)արոյց, որ
մեռեալն յա յտ նա պ էս [)]արոյց:
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Переплетчик (он же обновитель)
Алексианос. Запись на защитном листе.
Թվական ՋԿԸ (968/1519 г.): Կազմեցաւ ի վանքս Ցսւթևու:
Ալեքսիանոս սուտանուն աբեղա մահդասի, աղա չեմ զձեզ մեկ
Աստուած ողորմի ասէք, և Աստուած ձեզ ողորմի, ամէն:
23
ИВ, А 62 — 175
П салты рь, 1Ց34 г., Монастырь Сухар (Каджберуник)
а
Переписчик Маргарэ Арчишеци.
Փառք[...], որ ետ կարողութիւն մեղսամած անձինս Մարգարի
հա սա նել ի յաւարտ աստուածաշունչ կտակի քնարանիս Դաւթի
ի ՋՁԳ (983/1534 г.) ամի, Կոյս կոչելոյ, ի ԼԲ (32) ամի
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բռնակալութեան Կարմիր Գլխոյ. եւ ի հայրապետութեան տեառն
Գրիգորի, ի յերկիրս Քաջբերունա. ի վա նս Սուխարա 1. ընդ
հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի տաճարիս, յառաջնորդութեան
սուրբ ուխտիս' Կարապետ եպիսկոպոսի к Ստեփսւնոս
եպիսկոպոսի, к Մարգսւրւպ վարդապետի, յընտ իր к ի
ճշմարտաբան ւարինակէ: Եւ դի հոգ տ ա րեա լ ստուգիւ / / և
բազում աշխատութեամբ գրեցի զսա ' յիշա տ ա կ Գրիգորիս
կաթուղիկոսին к ծնօղաց նորին' Սքանդարին к Շահումին, к
եղբա րցն' ամիրայ Գռտջիբէկին. որ անկաւ ի ծովն, к բազում
ատւրք որոնելով լալոտ աչաւք к ոչ գտան, к միւս եղբօրն'
կանաչասաղարթ բարունակին' Սմբատին, որ է սվւոփան к
ուրախութիւն վշտագնեալ к տ րտ մեա լ սրտ ի անձին իւրոյ, զոր
Տէր Աստուած պահեսցէ անվարձ к անսասան, ամէն:
Այլ к հատւն իւրոյ' Սմբատ թագաւորին к Խանոյնբէկի*
խաթունին,
եւ
արեանառու
հաւրեղբարցն'
սրբազան
կաթողիկոսացն տէր Զաէսւրիեա / / նցն. որ ետ նըւէր к ընծայ ի
դուռն գերսւհրչակ կըմբեթայարկ և երկնանման Սուրբ Խաչին
Աղթամարայ. որ է դուռն երկնից к ճանապարհ արքայութեան,
հրեղէն հացին' սեղան к սքանչելի պասեքին' զենարան,
կարապետ к յառաջընթաց գալըստեան Որդտյն Աստուծոյ:
Եւ դուք, ով սրբասէր, հեզահոգի к աստուածակըրօն ընթերցօղք,
որք հանդիպիք սըմա սաղմոս երգելով կամ աւրինակելով, յիշեցէք
ի Քրիստոս զ Գրիգորիս կաթուղիկոսն к զեղբայրն իւր զՍմբատն
к զմեղաւոր գրիչս' զՄարգարէ Արճիշեցի. к Աստուած ձեզ
ողորմի ի միւսանգամ գալստեանն, ամէն:
6
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Փստք քեզ, Կիոնի եւղ արեքսագոյն, կիսագնդի к Դեմետրի
արարիչ: Աւրհնութիւն к փստք, գոհութիւն к փառաբանութիւն,
к ա մենա յն բա րեբա նութիւն հա նդերձ երկրապ ագութեա մբ
ա մենա բա րի, ա մէնա ւրհնեա լ, ամենա թա գա ւոր սուրբ к
երկրպագելի Երրորդութեանն к միաստուածութեանն ճշմարտի'
Հաւր ա մենա կա լի к միա ծնի Որդտյ նորա к աւծելոյ նորա
Յիսուսի Քրիստոսի Տեառն մերոյ к Հոգայ նորա սրբոյ, որոյ
ծառայս Գրոգորիս էի к եմ к եղէց, վիճակ к ժառանգութիւն
միայն, թէ ընկա լցի անարգամեծար Տէրն:
Որոյ
շնորհիւն
ցա նկա ցա յ
աստուածային
սուրբ
սաղմոսարանիս և ողորմութեամբ к աւգնութեամբ նորին գտի:
Արդ, ով աստուածասէր սիրելի к [տխփացող ցա նկալի к քան
զա կա նս պատուականս Սուրբ Հոգւոյն, նուագի բաղձալի բանից
մարգարէին Դաւթի, որով ամենայն կեանք մեր սովաւ բարեաւ
աւարտի: Եթէ խ ա չ աւրհնի, թէ եկեղեցի, к ա յլ ամենայն
քահանայագործութիւն Աստուծոյ եկեղեցւոյ սաղմոսիա կատարի:
Ե լ պատուի բանք մա րգա էին Դաւթի ի հրեշտ ա կա ց / / Ն֊ Ի
Տեստնէե հրեշտակաց: Նաև. ամենայն հաւատացեալ մանկունք
եկեղեցտ յ ի բերա ն ունին զա յս նուագսդ, իբրև- ըզստ ին
դիւրադիեցուցիչ մա տ' ի քիմս ստընդիեաց: Եւ ո ՞ր բա ն յայտնի
к Об имени Ханойбэк см. САЛИ, Т. И. С. 459—460 (толкование имени) и
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կարէ կաց ուց ա նել զգովասանութիւն սորին: Այլ որ արբի ի սիրոյ
սորին' նա իմանայ զճաշակ քաղցրութեան սորին: Բայց սաստիկ
աղաւաղեալ թիւրեցաւ բանք սաղմոսիս ի ձեռն նորուսումն գրչաց
ե. անփո[ւ]թութեան ուսումնասիրաց և հեղաթիւր բա ռից և_
լեզուաց և յա յլա սա ցիկ սաղմոսաց և յ իրահամարձակ ոմանց,
որ յա նձն ապաստանի ի բերան և ս գրեն սաանց աւրինակի:
Իսկ ես Գրիգորիս, ծառայս ծառայիցդ Աստուծոյ, ի բազում
ամս տ ենչմա մբ տ ոչորեա լ էի ի սէր ուղղաբսւն Սաղմոսարանի '
ահա հա նդիպ եցա յ ընտ իր և լաւ աւրինակի, որ էր գրած
յիշատակարանին, թէ գրեցաւ սայ յօրինակէ սուրբ վարդապետին
Ցովաննէս Գաոնեցուն' ձեռամբ նորին գրեսղ և սզտւգաբանեալ
ճշմարտիւ / / կրկին կրկին, որ և նայ նոյն բաղձմամբ ի խնդիր
լեա լ էր ուղղաբսւն Սաղմոսարանի, յորոյ յիշա տա կարանն գրեալ
էր այսպէս. Եւ ապա, ասէ, գնացի ի սուրբ ուխտն Հսւղբատ և
երկրպ ա գեցի Սուրբ Խ ա չին և սուրբ գերեզմա նի մեծի և
տեսանող իմաստասիրին Հայոց սուրբ վարդապետին Ցոհսւնիսի
մականուն Սարկաւագի, այն, որ բազում ճըգամբք զսաղմոսն ի
թա րգմա նչա գիր Ս ա ղմոսա րա նէ գաղափարեաց: Զ որ և ի
հանդիպ եա լ նորուն սուրբ վարդապետի Սարկաւագի ձեռագիր
Սաղմոսարանին, և իմ առեալ զայն Սաղմոսարանն, համբուրեցի
և ինձ ետու գրել զսայ յիւրմէն ամենայն սզտւգութեամբ ' զբանն,
զգիրն, զհարցուկն, զհանգիստն, զտունն, զկէտն, զստորն: Բայց
մր n f իշխեսցէ տգիտաբար բա ն թիւրել և կամ գրեալսն չստուգել
յաւրինակէս, որպէս և ես' Ցովաննէս Գաոնեցի:
Ունի հոգէնուագ մատեանս գոբղայս' ԿԴ (64), վախ ՃԾ (150),
տունք ԲՌ ու ԶՃԾԲ (2652) և է (7) տուն' Փոքր էի ես, ԺԸ (18)
տուն' Տէր ա մենա կա լն, Ը (8) զւուն' Մեծացուսցեն, ԺԲ (12)
ցաւն' Աւրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայիդին, Կ (60) ցաւն' Հարցն
է Սաղմոսս Գ (3) պատկեր է և ՃԾ (150) ւիոխ / / Ծ (50) վախ:
Ծ (50) վախն' աւրհնութիւն է մեզ և ամենայն հաւատացելոց,
որպէս ասէ. Աչք Ցեառն ի վերայ արդարոց, և Ծ (50) վախն'
աղօթք է, որպ էս ա սէ' Խոնարհեցոյ, Տէր, զունկն քո, և Ծ (50)
վախն' անէծք է սատանայի և սատանայացեալ մարդկանց, որպէս
ա սէ' Խաւարեսցին աչք նոցա զ ի մ
в
Пропустив одну строку переписчик продолжает более мелким почерком:
Ո՜վ դու մըտավախ դըպիր որ շնորհացես ասպընջական թուեսւ
ըզտ առիս համար և քննես! յոյժ խորհըրդաբար որ է ի ներքհւստն
սէ՜, ւի վերստ ին ո" է յանս[ա]հման այսքան համարովս են թիւ.
ութ կանոն սաղմոսն է ի լըման:
Эти четыре с половиной строки повторены после крупной,
красны м и чернилами выписанной буквы Ս (или Ռ ?), но
перевернутые на 180°. Далее в обычной манере:
Ա[ւր]հն[ո 1թեամ]բ ծանիք հոգևոր որդիք որ սուրբն Գրիգոր
Լուսաւորի; ն մեր յորժամ զՀայոց ազգս ի հաւատ եբեր և կարգ
սա հմա նեա ց, և յ ե ր կ ր ի քահանայս և եպ իսկոպ ոսունս և
օրինաար հասկ և խրատք հաստատեաց: Եւ զոր տեսեալ եմք ի / /
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Գ[ր]ոց ե. ի կանոնաց զսրբա դրամն և թէ զ ՛ի ն չ է սրբադրամն
ի յամեն ցաւն: U (1) դրամ' զտնականն. Զ ' (6) կենդան մատաղին.
<Զ ' (6) կենդան մատս 1ղին>. Զ ' (6) յանկարծամահիցն. Զ ' (6)
տանդ քահանայիցն ե֊ զընդանեաց նոցա:
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Արդ, րաբունիս մեր Սրապիոն վարդապետ Մոկսոփ
փափաքեցաւ սուրբ գերեզմանին Քրիստոսի և տնօրինականացն
к եհա ս ըղձանացն: Եւ անտի դարձեալ եկն ի գաւառս յԵկեղեսւց
ի յէ զընկա ն. к բնակեցաւ ի վանքս Կայիւիոսիս: Եւ առաջնորդ
վա նիցս պայտն տէր Մ կրտխ մեծարանօք պատուեաց զրաբունիս
մեր աշակերտօք հանդերձ, որպէս զհրեշտ ա կ Աստուծոյ, և
հանգոյց զմեզ Ասզւուած: Հա նգչի ի Տէր' Մ կրզզի հոգին:
Այւդ, ես անարժան Ալէքսիւսնոսս. ծստայ րաբունապետիս
մեյտյ
Սրապիոնի.
սկիզբն
արարի
Քարոզգյացս
և
ողորմութեամբն Աստուծոյ աւարտեցի ի թվականիս Ջ к ՁԳ
(983/1534 г.) յիշա տ ա կ վայւդապետիս մեյտյ к ծնօղաց նորին'
Մովսէսին к Զուլային, к եղբա րցն' Աղաջանին к Առաքեյին, к
եղբաւյտյւդոցն' Խըլղաթին և Ղուպաթին к
Յոհաննէս
սարկաւագին, к հօրեղբարցն' Բանարգէսին к Մելիզտնին, к
ոյւդոյն' Կարապետին к Փախչանին, Յովսէփին к Աւետիսին,
к ամենայն արեան մերձատրաց' կենդանեաց к հանգուցելոց,
ամէն:
Այլ к ես, Սրապիոն վայւդապետս, ետու գրել զՔայտզգիրքս
մեր հոգևոր ոյւդոյս Ալէքևիանոսիս'
Ինձ յիշա տ ա կ անջնջեյի,
Զ ձեզ ա ղա չեմ որ հանդիպի,
Տեսանիցէ к կամ ոգտի,
Օրինակէ կամ ուսանի'
Յիշման առնէ զիս արժանի
Յաղօթքն իւր սուրբ, ընդունելի:
Այլ к զոյւդիքս իմ հարգելի,
Զաշակերտեալքս Տեստն բանի,
Զտ էր Մ կրտ խ ն հեզահոգի,
Որ է բնա կա ն Մեծոփեցի
Եւ ի յերկրէն Քաջբեյտւնի.
Զտ էր Ցոհաննէսն Մ շեցի.
Եւ զտ էր Ղազարն / / Եզընկւսցի,
Զտ էր Պետյտսն Ույւհայեցի.
Եւ զՏիրատուրն Կարմիրն] անս ի .
Զտ էր Ցակոբ Կամախեցի.
ԶԱլէքսիանոսս անբա րի
Ցյտուպ ծստայ եմ ամենի:
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Այլ к զվա րպետս մեր արի'
Տէր Թադէոս աեուե բարի:
Այլ և զաշակերտեալ մանկունսն իմ զՑսւկոբ վարդապետն к
զՍտեփանոս վարդապետն, զԱռաքել վարդապետն ե. զՑովսէփ
վարդապետն յիշեսջիք առ Տէր, և. դուք յիշեա լ փջիք ի Տեսա նէ
Արդ, գրեցաւ սա ի դստն և. ի նեղ ժամանակի, զոր ո չ կարեմ
ի միտ ածել կամ գրով արկանել, զի յոյժ պ ատ եալ է յերկու
կողմանց բարկութիւնն, մին' ի յԱստուծոյ և երկրորդն' ի
մա րդկա նէ Ի յԱստուծոյ մահ ի վերայ երկրի տարածեալ к
բազում վնասն արար այլազգաց к քրիստոնէից: Ի )Երուսաղեմւպ
մինչև ի դուռն Թավրիզու տարածեցաւ մահ к բազում հարուածս
եղև անթըւելի, բայց Աստուծոյ ի գիտելի: Եւ ի մարդկան կողմանէ
ի յայլասեռից, զոր к յարեաւ կրկին Ցոզիանոսն. որ կոչի Ռւլամայ.
к կրկին խստացոյց զսիրտ թագաւորացն առ միմեանս, զշա հին
к
զիտնդքսւրին, к
շարժեաց զօրս հոռոմանց զազգն
մահմետական դէպ յա րևելս, մահ к աւար էած աշխարհի: Զ Վսւն
к զՈստւսն երեք անգամ ստ к աւար արարին, գերի к այլ
ըստացուածս, զ Շարափ-Բէկն սպանին к զԲաղէշ к զերկիրն
աւերեցին, զՂլաթայ գեղօրայքն к զքւողաքն այրեցին к աւար к
գերի արարին, ի Հւսլպւպ к ի Սնբաստիպ մինչև ի Ցսւրօն. ի
Նօզոց. к ի հարկապահանջութիւն ի բռին առեալ կզթեցին, և ս
առաւել քան զհնումն ի յԵգիպտ ոս к ի Բա բելոն: Եւ այս ամենայն
վասն մեղաց եղև:
Եղբարք к հայրք և որդիք, լուարուք ինձ, զղջասցուք к դարձցուք
առ Աստուած օրինապահութեամբ, զի ապրեսցուք հոգտվ к
մարմնով, к լիցուք ժառանգ երկնից արքայութեանն, ամէն:
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Четвероевангелие,
1536 г., поздний владелец Саргис
Զ վերջին ստացող սուրբ Աւետարանիս' սուտանուն Սարգիս л. 256а
քահանայիս, որ անուամբս եմ к ո չ գործով, որ ով ողորմի ասէ:
Տէր Թաթոս քահանայ հա լա լ ընչա ց իմոց к ծնօղաց իմոց'
Շահզատիս, ճ[ե]րմա կիս, Ցոհանիս, Մկրտչին, զքհւրն իմ Գուրիմ,
Գոզիստանիս, և կողակից իմ Գուլիստանն, Ազիզիս, ողորմ[ի]
ասէ, զԱստուած զիւր մեղք ոչ յիշէ. ամէն: Ի թվիս Հայոց ՃՁԵ
(185)* Թաթոս քահանայս Աւետարանս գնեց Փ իրա լէ: Խիստ
դժար գնեցի, նալար ածի(?) Բ ճ (200) թանկայ տվի: / / Աստուած л. 2566
* Дата представляет собой своеобразную тайнопись. Все знаки, относящиеся к дате, находятся между знаками : и изменениям не подвергались. Перед
буквой Ճ. — два значка один над другим, которые обычно ставятся перед
ошибочным написанием. Далее точка над строкой ' и буквы ՁԵ с конечным
знаком :. Сверху один за другим два титла над буквами Ճ ״ՁԵ :. Эти буквы
выражают цифры 100, 80, 5, их сумма составляет 185. Прибавив, как обычно
551, получим 736 г. по Юлианскому календарю. Но эта дата не подходит для
написания самой рукописи. Приходится допустить, что буква Ճ подменяет
по созвучию Ջ (900), и датировать рукопись 1536 г. (985+551=1536). Данный
ишатакаран вписан после приписки, твердо датируемой 1526 г.
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ողորմի Սիմաաե իրիցուն, միջնորդ էր Աւետարանիս: Մարեմիս,
Մինիս, ւլԱստուած մեղքն ո չ յի շ է Ասւրուած ողորմի Մարեմին
հոգոյն, Բ ա հա յտ ուրին հոգոյն, Բա յինւրուրին հոգոյն, որ
տանճեցաւ ի յանւարինաց ձեռն: Սարուած ողորմի իւրեանց
հոգոյն, որ գին կանկնեցա ւ Աւե1րա ր[ա ն]իս Կ (60) թանկայ,
ղԱսւրուած իւրեանց մեղքն ո չ յի շ է զկա մա յ к յա կա մա յ,
զ գ ի զւութիւն к անգիտութիւն, թողութիւն շն ո ր հ ե ս ցէմ : Որ
ող[որ]միս ասէ, զԱստուած իւր մեղք ոչ յիշէ. ամէն: Հայր մ ե ր Ով
որ դաւ սնէ, յուժով ստ ցէ' պատժի մասն ի սատանայի ստնէ.
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Փառք[...] Արդ, գրեցաւ քաղցրանուագ և. հոգէշունչ մատեանս
Դաւթի աստուածիմաստ մա րգա րէին ձեռամբ ա նա րհեստ ե
փ ծցո ւն գ ր չի ս ' Ս տ եւիա ննոս ե պ ի ս կ ո պ ո ս ի ս ' ընդունա յնս
պ ա նծա ցեա լս, կրա ւնս ընդ հեշտ ութեա ն փ ոխ ա րկեա լս, և
մատեամբ իմով զմագաղատս քերեցի և գրեցի զսսւյ յիշատակ
մեզ к ծնւաղաց մերոց, հաւրն իմոյ Վրդանիսին և մաւրն իմոյ
Շահբպանին, և եղբարց իմոց Գալուստին, Մաթէոսին, Սիմէոնին,
Ց ովա նիսին, և քուերցն իմ Ո ւստ իա նին ե. Կանայքին, եւ
հա տ եղբա րցն իմ Ն երսէս եպ իսկոպ ոսին ե. Կոստանղիանոս
մահդասուն, և. Նանում հաւատուին, ե֊ եղբա ա րորդա ցն տէր
Պետրոսին և. Ղարամ սարկաւագին к Ադամին, ե֊ ա յլ ամենայն
արեան մերձաւորաց մերոց, ամէն:
Արդ, գրեցաւ տառս ի թվին Հայոց ՌԳ (1003/1554 г.), յԱդամայ
ի հետ ՑՉԾԴ (6754), Ք րիստ ոսէ ՌՇԾԶ (1556 г.), ի յելից
Տաճկաս ՋԺԵ (915), որ գրեցի զսսւյ ի դուռն հոյա կա պ ե
գրիգորաշէն Սուրբ Աթոռոյս Մարասայ к ընդ հովանեաւ Սուրբ
Ա ստ ուա ծա ծնիս к ա յլ սրբոցն, որ ա ստ կա ն հաւաքեալ, ի
հա յրա պ ետ ութեա ն
Աղուանից
տ եա ռն
Սսւրգսի.
к
արհեպ իսկոպ ոսին տէր Ն երսէսին. ի թագաւորութեան Շ ա հ///
հմանին, ի / / / որ / / տեղոյս Ս ելիհզա պ ին. յերկրէս Քոփ զու. ի
գեաւղաքաղաքս էր ե ր :
Ո ՜վ
եղբա յր,
ա ստ
գրեցաք Ս ա ղմոսն
Դաւթի к
զԱղաւթամատոցն բոլոր, к զմեսեդիքն կարգաւ, к զերկոյ ազգի
տումարն, к զժամամտերն" զամէն, զհա մարն բազմապատիկ:
Որ հանդիպիք սմա կա րդա լով կամ աւրինակելով, յի շե ցէ f ի
մաքրափայլ աղաւթս ձեր к լի բերա նով ողորմի ասացէք, к
Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ամէն:
Ի սորա ատւրս խոնդհսրն** եկաւ ի Ն ա խ էջէվան к բազում
աւերէած աշխարհին յայնմիկ:

* Вм. !վժամաւրեւրրե?
** Титул турецких султанов
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27
ИВ, С 17—397

Оскэпорик, 1564 г., Моке,
переписчик Хэрапет
Յիշատակարան գրոցս. Փառք[...] որ անբաւագութ շնորհաւք л. 4506
ողորմութեան fn եւրուր զատութիւն յա մենա յնի III տ կա ր ե֊
սա րտ ուցեա լ անձին, մեղսամտած к եղկելի ափարսւճխն և.
փըծուն գրչի Հ [է 1րս 1պետ աբեղայ, ա նյիշելի к անպ իտա ն fh
ծառայի, 11 անճառ ներողութեամբ քով բազմապատիկ չարեա ց
իմոց հա մբերեցեր երկայնամտ եա լ, հասուցեր ղիս ի վերջին
գիրս: Ք րիստոս Ասւրուած իմ, քեզ ա նլռելի աւրհնութիւն,
մշտ նջենա ւոր սրբաբանութիւն, բարեբանութիւն, անդադար
գովութեամբ գոհութիւն, անհատ փառաբանութիւն, անյաղթելի
մեծ վայելչութեամբ զատութիւն, բա րձրա գոյն իշխանութիւն,
յւաէ[ր]ժական պատիւ 11 անհանգիստ երկրպագութիւն վեհագոյն
գիտութեամբ իմաստութեանդ յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս
և. այժմ к յանըսպառ յաւիտենից, ամէն:
Տէր Աստուած Յիսուս Քրիսզտս, գառն Աստուծոյ, որ բառնաս
ըզմեղս աշխ արհի, ողորմես! և արձակես! ի կապից մեղաց
զստացւաղք սորա ' զ Ց ովա նէս եպ իսկոպ ոսն к զծնաւղա ցն'
Մարտիրոսին, Թագուհին, եւ եղբա րցն' Կարապետին, к կնոջն'
Չինարին, ե. որղոցն Գէորգին, Միրանին, к կենակցին Շայումին*
ե. դեռաբոյս Ախիջանին, / / Յակոբ ին, Գալստին к Ջանաղին л. 451 a
[..-1Քանզի ունի սա զամենայն կանոնս սաաքելոց к л. 4516
զհայրապետաց, զտաւնս տէրունական և սրբոց նորա, զխրատս
մարգարէից և. զբա նս իմաստասիրաց, ի քարոզէ վարդապետաց
к ի հարանց սուրբ ճգնատրաց ե. յա յլ զանազան к սուրբ գրոց'
վասն պատուական սուրբ խաչին Քրիստոսի, ե֊ զատանալ տաճիկ
ազգին, վա սն գալոյ վւռւսնգ ազգին և սատակման պիղծ նեռին,
վասն տիրելոյ Վիրհոն արքւսյին к գալըստեանն Յիսուսի
փրկչին: Զա յս ամենայն к ա յլ բազում բա նս շահաւէտ к
խրատականս գոյ ի սմա: Որպէս n f իմաստուն ի ժամանակս
գարնանային ի հովիտ ս լերանց շրջելով' զգեղեցիկ ծաղիկսն
ժողովէ к մի վւունջ կապեսցէ, նմանապէս երիցս երա նեա լ / /
սուրբ վարդապետն Մովսէս Երցրնկւափն ի յա մենա յն սուրբ л . 4 5 2 а
գրոց ժողովեալ զլա վն к ] զգեղեցիկն к ի միում տրփի եղեալ: Եւ
կոչի անուն սուրբ գրոցս Ոսկիւիոր, վասն զի քան զամենայն
ոսկի к արծաթ к ակունս պատուական է к գեղեցիկ uur
Ո ՜վ մանկունք սուրբ եկեղեցա յ, յորժ ա մ հ ա նդ իպ իf սմա
կարդալով к կամ ւարինակելով յիշեսջիք ի սուրբ к յերկնաբացիկ
յւալաւթս ձեր զստացւաղք սուրբ գրոցս զհեզա հոգի Յովանէս
եպ իսկոպ ոսն к զծնողքն / / /
Եւ արդ, գրեցաւ սուրբ գիրքս ձեռամբ ամենամեռ к եղկելի, л. 4526
անարհե[ս]տ к փծուն գրչի Հէրապետ աբեղայի ի թվականիս
Հայոց ՌԺԳ (1013/1564 г.), ի յեր կ ի ր ս Մոկաց. ի վանքս որ
w Вм. Շահումիե
1 7 Злк
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л .4 5 3 6

յորջորջի Սուրր Վարդան, որ է հանդէպ Նսւնենից և Կաքթանից
և առ ուրն Առնօսաւ. հէրապեւրութիւն ւրէր Սահխւկավ սկսայ
ե. ի միւս ամ[ի ւրէ]ր Ցոհաննէսին ւաարտեացւա:
Տէր Սարուած, փ րկ[ից]է յա մ ենա յն սա տ ա նա յա կա ն
փորձա նա ց զնոսա , զի հա յրա կա ն գթով խնամ սւրկեցին և
եղբայրական [սիր]ով պատուեցին և մեծարեցին, անւրրզաւնջ
կերա րկէցին, աննախանձ և անտրտում պահեցին [...].
Ով հայրք և. եղբայրք իմ պատուական, անմեղադիր լերուք
խոշորութեան գրին Լւ սխալանացն, զի կար մեր այս է, զի
Աստուած ի կարեաց դատի զմարդ:
Ձեռքս փտի '1 ի հող դառնայ,
Գիրքս յիշա տ ա կ առ ձեզ մնայ:
Ով պատուական ընթերցողք սորա,
Դու զմեղաւոր գծողն յիշեայ,
Եւ որ ըզմեզ յիշմա ն ստնէ արժան,
Աստուած ըզիտ մեղքն չփշեայ:
Եւ Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեանս, ամէն:
28
ИВ, А 25—138

Шаракноц, 1564—1566 гг.,
монастырь Амирдул, переписчик Йовсэп
л .4 4 а

а
Թվին ՌԺԳ (1013/1564 г.) ի վանքս Ամիրդուլ. ընդ հովանալ
Սուրբ սվռաքեսւլ] Ցովաննիսին, և֊ անարժան գրիչս' Ցովսեփ
սուտանուն ա բեղես յիշեցէք ի Քրիստոս և. Աստուած ողորմի
ասացէք, և Աստուած զձեզ յիշէ. ամէն:

б
д.2306

[...] Գրեցաւ եղա նա կա ւոր տ ա ռս ձեռա մբ ա նիմա ստ և
մեղսասէր Ցովսեփ խ ա բեղա յի, թվական ՌԺԴ (1014/1565 г.)
ամին:

л. 185 a

Ց ովսեփ ա նա րժա նս, որ գրեցի զսա թվին ՌԺԵ (1015/
1566 г.).
С незначительными изменениями то же на л. 191 а.

в

29
РН Б, Арм. о. к. 7—76

Маштоц, 1568 г., Львов,
заказчик хочай эСкандар Камахци
а
л. 114a

Գրեցաւ սակաւ գիծս ի յա շխ արհս Իլա խա ց. ի քաղաքս Լով. ի
թագաւորութեան յա յսմ աշխարհիս գրող ժիկմոնդ ակուստոսիե,
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ե_ յ եպիսկոպոսութեան տ էր / / Գրիգոր վարդապետի Վանեցւոյ, л.114б
թվին Հայոց Ո ժ է (1017/1568 г.), յուլիս ԼԱ (31) աւարտեցւա:
Ե րես
ա նկեա լ
կու
խ նդրեմ
զգա ղա փ ա րողսդ,
որ
անարհեստութեան և խոշորութեան գրիս անմեղադիր լերուք
և գմեց ստանց պ ա րսա ւ//ա նա ց թողուք, եւ դԱսւրուած ողորմին л. 115а
անխնայ ասցէք և. զՀա յր մեր յերկինս: Եւ ձեզ յիշողա ցդ և մեզ
յիշեցելոցս' um հասարակ ողորմեսցի յաաւրն ահեղին, եւ երկնից
արքայութեանն արժանաւորս արասցէ, ամէն:
Վաթսունամեայ գոլով գծագրեցի զգիրս, մա րմինս յուժոյ էր' л. 1156
թ ա փ եր և. աչքս' ի լուսոյ, խիստ կա ղա չեմ, որ չմեղա ղրէք և.
զԱսզտւած ողորմին չի խնայէ[ք], զէրա այլոց խնդրուածաց դիւրաւ
կողորմի մեղաւորաց:
б
Երես անկեա լ կա ղա չեմ զձեզ' թերավարժ գրչակս, որ յորժամ л. 235 6
ընթեռնուք զգիրս և. կամ օրինակէք, զԱսզաւած ողորմին չի խնայէք
և. զՀա յր մեր յ երկինս, և զՔրիսզտս Որդին, և. Աստուած / /
զձեզ յի շէ յիւր միւսանգամ գալուստն, ամէն:
л-236а
Եւս առաւել զստ ա ցող գրոցս յի շե ց էք զ Կամախցի հոճայ
Ըսկանղարն. որ բազում փափագանօք գրել ետ իւր հոգուն համար
և իւր ծնօղացն' Կարապետին և քուր Խաթունին, եւ հօրեղբա օրն
Զա հսթին, և ա մենա յն արեա ն մերձա արա ց իմոց: / / Եւ եղ 2366
յիշա տ ա կ ի Կամէնիսու Սուրբ Նիկօլա յոս եկեղեցին:
Եւ ո չ ով չունի իշխանութիւն, ո չ ի քահանայից և. ո չ
յաշխարհականաց, որ հանէ ի դրանէ սորա: Եւ թէ ով ոք յա նղգնի
գրեա լ ղա շա նցս' յա հեղ հրապարակին ամօթ կրեսցէ. ամէն:
30
ИВ, А 96—209

Сборник, 1571 г.,
переписчик и переплетчик Кбзлу
Ով պատուական եղբարք, գրոց ա շակերտ եալ անձինք, լի л. 19а
բերա նով Աստուած ողորմի ասացէք այս բա րեմիտ և
պատուական Սիմէոն սարկաւագին, որ ըստացաւ զա յս գիրքս ի
հա լա լ ա րթեա նցն իւր և ետ վերըստին նորոգել ե֊ կա զմել զսա '
յիշա տ ա կ հոգոյ իւրոյ և ծընաւղացն իւր. և եղբաւրն իւր խոճա
Շսւհամիրին. որ այսմ ամի ւիոխեցաւ um Քրիստոս և բազում
տրտմութիւն էած ի վերայ քրիստոնէից, զի բազում աղքւստք
ողորմութեան նորա արժանի լինէին. ի վաղճանելն նորա '
բանղեալք ազատեցան ե֊ բազումք ողորմութեան նորա
արժանացան, և֊ ա յլ եղբա րցն և֊ եղբարց զաւակացն իւր, ե֊
դեռա բոյս զաւակացն իւր Սքւոնղսւրին և Ասաթին: Եւ որ յիշէ և.
լի բերա նով Աստուած ողորմի ասէ, յիշե ա լ փ նի ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ մերոյ, ամէն:
Կազմեցաւ սա ձեռամբ մեղաւոր Կօզլոփ. ի թվին ՌԻ (1020/
1571 г.), և. Քրիստոսի փառք յաւիտեան, ամէն:
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Чашоц, 1Ց72 г., Львов,
переписчик Йовханэс
Л.

313 6

[...] Եւ ես յետ նեա լ հողս մեղա պ ա րտ Ցովհա նէս կոչեսղ
անուամբ և ո չ գործով ի կարգ քրիստոնէութեան, աեպարապ
անձամբ ձեռնարկեցի ի սա ' հրամանաւ ե֊ իշխանութեամբ իտճա
Ամանպէկին Թավրիզցայ. որ և ինձ' թախծեալ ոգտյս, ըստ հոգւոյ
հայր, ետ ինձ գրել ըզսա անպիտան ձեռինս բռնւպիր և ամենայն
հոգաբարձութեամբ անհա նգիստ հոգտվք երկնեա լ ի քսաեակ
եղա նա կս' ղտիւ ե. զգիշեր, ամենայն աւգնականութեամբ, ևս
առաւել աղաւթիւք և խնդրուածօւվք, վասն առաւել և ջերմն սիրոյն
իւրոյ, ղի թերևս տ եսցէ զկատարումն սորա' ի յիշա տ ա կ իւր և
մեզ առ Տէր և ի պայծստոթիւն սուրբ եկեղեցւոյ:
Կատարեցաւ սա ի թվականութեանս Հայոց ՌԻԱ ամի (1021/
1572 г.), յա մսեանն յունիսի, ի հայրապետութեան տեսան տէր
Միքւաէփն և յեպիսկոպոսութեան տէր Գրիգոր վարդապետի և
ի թագաւորութեան գրող Զիղմունդ ավկուստոսին, ի քաղաքս
նով, ընդ հովա նեա ւ Սուրբ Աստուածածնին: Արդ, ա ղա չեմ
զ ա մ ենես ին զդա սս լուսերա մտ ից, որք հա նդիպ իք այսմ
աստուածային խրախճանութեան, յիշեսջիք ի մաքրափայլ աղւաթս
ձեր ղծնողսն իմ, զհայրն իմ' զՍարգիս և զմայրն իմ զԵօլմէփք,
և զեղբա յրն ի մ ' ղԼուսիկ, ազգականաւք հանդերձ: Ն ա և թէ
ա րժա նի հա մ ա ր ի f, զտ կա րս ա նա րժա ն և զփ ցուն գրիչ
զ Ցովհւսնէս' ցաւակցաբար յի շե լ ի սուրբ և ի փստատր ատեանն:
Ա յլ և զհոգ և ո ր ծնաւղսն մեր և զա րդիւնա բա ն ուսուցիչսն
զՄինաս վարպետն իմ' զկամեցապ բարեաց ամենայն մարդկան
իւրայօքն հա նդերձ Ստացօղն և ընթերցօղն, միաբանեալք ընդ
գրչին, յիշեսցին ի Քրիստոս Ցիսուս, ի Տէր իւրեանց, ամէն:
Տէր իմ Ցիսուս Աստուած բարի,
Յորժամ փառօք գաս հայրենի,
Զեջեա զյանցանս Ցովհանէսի.
ւ իմոց նախնեաց մերձաւորի[...]
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Четвероевангелие,
1574 г., переплетчик Йоханэс
Л.

247 а

Փառվ...] Զվերջին ստացող սուրբ գրոցս որ կոչի Աւետարան'
Բարդուղիմէոս քահանայն, որ ստացաւ զսւոյ հա լա լ ընչիցն իւրոյ'
իշա տա կ իւրն և իւր ծնապացն, հաւրն իւրոյ',Թադէոս քահանային
և մաւրն' Բեկիսաւլթանին, և կողակցին իւրոյ' Սայիպսաւլթանին,
և որղոյն իւրոյ' Մինասին, և կ ր ս ե ր որղոյն' Թ ա դ էո ս
սարկաւագին, և հաւրեղբաւրորդոյն իւրոյ' Դափթ քահանային,
և մաւրա&ււրն' Մոտվաթին, և իւր որթոյն' Գողոյն, և հաւրն'
Վարդիկին: Դ ա րձեալ իշեցէք զպարոնտէր Դափթ եպիսկոպոսն,
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որ բաղում աշխատանքն ունի ի վերայ սուրբ Աւետարանիս:
Դարձեալ իշեցէք զՆերսէսն որ այլ աշխատանք ունի վերայ գրոյս,
և. քվերն իմոյ' Գուլփաշին և կողակցին իւրոյ' Դուբաթին, և. իւր
որդոյն' Աստուածատուրին, ե. Հասանմուրատին, և աղաւթատր
ապաշխարողին' Գուհարվարղին, և կուսամանուկ Գոզփարին, / /
և զոքանչին' Գուլումին, և. հա րսին իմոյ' Թեզայգողին:
Ի թագատրութիւն Շահ Թսւհմւսզին. ի հայրապետութիւն
տեառն
էջմխսծնւտ
տէր
Գրիգոր
կաթողիկոսին,
ի
առաջնորդութիւն Փարբու' Հասանմուրատին ե- կողակցին իւրոյ'
Անթստանին, Լ մահդասի Սսզաւածատուրին, և ինձ' անարժան
Ցոհանէս կազմողինս. ամէն:
Ով սուրբ մանկունք եկեղէցոյ, որք հանդիպիք այսմ տստիս
կարդա լով կամ աւրինակելով, իշէցէք ի մաքրափայլ աղաւթս ձեր
цԲարդուցիմէոս քլյսհանայն հանդերձ ծնօղքն. ամէն: Թվին ՌԻԳ
(1023/1574 г.).

л . 2476
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Шаракноц—Д зайнакал. 1583 г.,
С ев асти я, д. Ч а н ч и , п ер еп и сч и к М инае С еб астац и
а
է սահմանաց անւիոխելի'
Մ ինչ ի գալուստն Քրիստոսի
Որք ընթեռնոյք, սիրով սըրտի,
Յիշման արէք զիս արժանի'
Զմեղաւք մեռեալ Մինաս գերի,
Զեղկելի հողս Սեբաստացի:

л. 163 а

6
էողև. զրաւ մեծ տ ալներիս
Յուրախութիւն տրտում հոգիս.
Եւ երանեմ զիս զեղկելիս,
Յորժամ հասից յաւարտ տստիս:
է սահմանաց անւիոխելի'
Մ ինչ ի գալուստն Քրիստոսի.
Որք ընթեռնուք, սիրով սըրտ ի
Յիշման առէք զիս արժանի'
Զմեղաւք մեռեալ Մինաս գերխ

л. 329 6

в
Փառվ... ] Արդ, գրեցաւ տստս աստուածային, որ կոչի Ձայնքաղ, л. 330 а
ի լաւ և. յը ն տ ի ր ա ւրինա կէ, ձեռա մբ մեղաւք խ ա ւա րեա լ և
անարժան Մ ինա ս գրչիս, իր տիրախնամ և յաստուածապահ
գաւառս ի Սեբաստիոյ . ի գեւղս որ կոչի ճա նճի, ընդ հովանեաւ
Մ րբոյն Յա կովբա յ և Մ րբոյն Պաւղոսի առաքելոյն, ե. ա յլ
բազմահաւաք սըրբոցս:
261

л .3 3 0 6

Բայց գրեցաւ սա ի թըվականիս Հայոց Ռ ե_ ի ԼԲ (1032/
1583 г .) մայիսի Ի Դ (24) աւրն հինգշաբթի: Արդ, աղա չեմ զդասք
լուսերամիցդ, որք աւգւրիք ի
սմանէ կարդալով կամ / /
աւրինակելով, անմեղադիր լինել սղալանացս к խոշորութեան
գրիս, զի եմք ի հարկայպահանջութիւն, ի դառն к ի նեղ
ժամանակիս, որ սիրւրս շըւոր է к միտքս' մոլոր:
Այ! և- յիշեցէք յ աղաւթս ձեր զանարժան գծող սորա և.
զոաուցողս իմ' զՄարւրիրոս քահանայ к զեղբայրն իմզՄ ոգոսն,
որ ւիոխեցաւ ստ Քրիստոս, к մեծ մայրն մեր' զՄուղալն, к
զծնապսն
մեր,
к
զաշխաւրողսն,
к
զա յլ ամենայն
զերեխտւաորսն: Եւ որք զսոսայ յ աղաւթս յիշէ к լի սրտիւ Աստուած
ողորմի ասէ, նայ միոյն հազարապատիկ ստցէ ի Քրիստոսէ'
յուսոյն մերոյ, որ և աւրհնեալ յաւիտեանս, ամէն:
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Гандзаран. 1584 г., эРштуник,
сшиватель рукописи епископ Петрос
л .316a

л. 316 a

л .з 1 7 а

Յիշատակարանք գրոցս
Փառք[...] Արդ, գրեցաւ Գանձարանս այս յընտ իր к ի ստոյգ
աւրինակէ, որ ունի ա մբարեա լ յինքեան բաւանդակ տալւոյն
անմոլար գնացիւք, սկսեայ յատւր Ծնընդեան к Աւետեաց
Յովակիմայ к Աննայի' ծնապաց Աստուածածնին, միով նշաւ
գայ հասանէ ի նոյն աւր: Ցանկացող եղեա լ այսմ աստուածային
к
պայծառ,
վայելուչ
բուրաստանիս
աստուածասէր
միայնակեացս, նայ որ մականունն անուան կոչի, ի միտ էստ
զա սացեալն յԵսայեայ, թէ Երանի որ ունի զաւակ ի Միոն к
ընդանեակ յԵրուսաղէմ (Ис. 31, 9), ստացաւ ըզսայ ի հալալ
արդեանց իւրոց' յիշա տ ա կ իւրն к ծնւաղացն' Սիմէոնի к
Քընքշոյ, к եղբաւրն Յոհվաննիսայ, և ա յլ ամենայն արեան / /
մերձաարացն:
Արդ, գրեցօ ցա նկալի մատեանս այս յերկիրս Ըոշտունաց к
ի հրեշտ ա կա յբնա կ յա ր կ ի ս որ կ ո չի Ն կ ա ր , ընդ հովանեաւ
սրբութեանս к Սուրբ Աստուածածնին к Սուրբ Ստեփաննոսին,
ի հայրապետութիւն տ եա ռն Դաւթի к յ աշխարհակալութիւն
Թամուր ղանի, к ի տեղայպահութիւն սուրբ ուխտիս' իմաստուն
к հեզահոգի տէր Յոհանւնիսի. որ կամակից եղև գրելոյ սորայ
մարմնաւոր պիտոիւք к ա յլ ա մենա յն սպասաւորութեամբ, к
կա ն բնա կեա լ յա յսմ ա նա պ ա տ իս բազում կրօնաւորք, ա յլ к
Ստեփանոս к Թումայ սպասատ րեցին մեզ ի պէտս կերակրոյ,
ա յլ к զմեծ հեռետ որ զԳրոգոր վարդապետ' զուսուցիչն մեր, որ
զՑաւնականն սկսաւ ի գրել, к ես' զԳանձարանս ի Մարգաց
ամիս, ի մի շաբաթ եղև սկսումն գրոցս:
Ով սուրբ մանկունք եկե//ղեցոյ, յիշեցէք ի մաքիափայլ յաղաւթս
ձեր զվերնոցն յիշեցեալսն, ուղիղ սըրտխ к լի բերանով ողորմի
ասացէք, к դուք ողորմութիւն գտջիք յողորմածէն Աստուծոյ:
Դ ա րձեա լ յիշեցէք ի մաքիափայլ յաղաւթս ձեր զտէր
Ստեփանոս եպիսկոպոսն, որ վերստ ին նորոգեաց զգիրքս к
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ц Գանձարանս: Յիշեցէք ի սուրբ յաղաւթս ձեր զՍտեփսւնոս
եպ իսկոպ ոսն և. զհա յրն իւր' Սպաւրն և. զմայրն իւր' զԳոզաղէն,
զեղբա յրն' զՄիրզայջան, զՄուրաւրն, զԱղաջան, զքուրն'
զՋանաղէն, զԽանաղէն: Ցիշեցէք ի սուրբ յաղաւթս ձեր և.
Աստուած ողորմի ասացէք Ստեփանոս եպիսկոպոսին, հաւրն'
Ապատին, մաւրն'
Գողաղին,
եղբաւրն'
Միրզաջանին,
զՄոտատին, Աղաջանին, զքուրերն' զՋանաղին, Խանաղին.
յիշեցէք ի սուրբ յաղաւթս ձեր, ե. Աստուած ողորմի ասացէք նմայ,
ամէն:
Դ ա րձեա լ յիշեցէք ի սուրբ յաղաւթս ձեր զտ էր Ստեփանոս л.317 6
եպ իսկոպ ոսն, զհա ւրեղբա յրն' զտ էր Մելքեսեթ կրա[ 1]նաարն,
զեղբա յրն զՊապաջան, զորդիքն' զտ էր Աբրահամն, զՊարսամն,
զհետ Յուսէփն, զորդին զՅովանէս, յիշեցէք ի սուրբ յաղաւթս
ձեր և Աստուած ողորմի ասացէք նմայ, ամէն: Եւ որ զողորմին
սրտ ով ասէ, Աստուած ոտն ողորմի յաաւրն դատաստանին, ամէն:
Դ ա րձեա լ յիշեցէք, ով սուրբ մանկունք եկեղեցոյ, ի սուրբ
յաղաւթս ձեր զ Պետրոս եպ իսկոպ ոսն, զհա յրն իւր' զՍիրուն,
զմա յրն իւր' զԽանումն, Աստուած ողորմի ասացէք Պետրոս
եպ իսկոպ ոսին, Սիրունին, Խանումին, ամէն: Կապեցաւ գիրքս
ձեռամբ Պետրոս եպիսկոպոսին, ի թվին ՌԼԳ (1034/1584 г.)*:.
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Шаракноц, 1584 г.,
новый владелец Минае и переплетчик П ///
[Փառք] [...] [Ես Մ ]ինա ս որդի Ս ա րգսի գն[եցի սուրբ]
Շարակնոցս ի հա լա լ [ընչից ի]մոց, յիշա տ ա կ ծնսվւղաց] իմոց
և հոգայ իմոյ, հա վրն' Սարգխին և մաւրն' Ռոմ / / / Եւ ես U / / /
անպիտան կազմողս, որ կսվզմեցի] զա յս Շարակնոցս, էր թիւ
[տումար]իս Հայոց ՌԼԳ (1033/1584 г.), ի թագաարութեան / / /
այ պարոն Սիմիոնին և_ / / / ն պարոն Մանուչարին[...]

л .3 4 7 6

Половина листа отсутствует, поврежден такж е следующий
лист с благопожеланиями упомянутым в колофоне лицам.
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РН Б, Арм. н. с. 6—18

Шаракноц, 1Ց9Ց г., Ерзэнкай,
переписчик Петрос
Փառք!...] Ար[դ], գրեցաւ Շ ա րա կնոցս թվին ՌԽԴ (10 4 4 / *■3376
1595 г.), տ ա նուտ էրն Կ իշիռն էր, դ ե կ տ ե մ բե ր ԺԱ (11),
աւրն հինկշա[բ]թի / / Եկեղեցայց գաւառն Երզրնկսղ. ի վա նսն л.338а
սուրբ Կ ի ր ա կ ո սո զ ի կա թողիկոսութիւն տ էր Դաւթի և
հայրապետութիւնն տէր Արիստագիսի. և վանացս հաւրն տէր
Ղուկաս եպիսկոպոսին, և կրաւնաարացն տէր Սիմէոնին ե. տէր
* Далее приписка поздним письмом. На л. 179 б, иной рукой: ԶԹուրսւե
ստացող գրոցս յիշեցէք առ Աստուած:
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Պ ա ղտ ա սա րին, ե֊ ищ եղբա րց ա շխ ա տ ա ւորա ց, և ի նձ'
անարժան 11 ա նպ իտ ա ն մեղայ պարտ Պետրոս աբեղայս, որ
խիստ դիժարութենով գրեցի, անմեղայդիր լերուք, ղի կար մեր
այս էր, եղբարք: Աստուած ողորմի ա շխ ա տ ա ւորա ցն
երախտատրացն հոգոյն, ամէն:
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ИВ, В 44—282

Четвероевангелие, 1596 г.,
Астапат, переписчик Йо&ан
л. 1 6 8 a

л. 168 6

л .1 6 9 а

Փառք[...] Արդ, զ վ ե ր ջի ն ստ ա ցող սուրբ Ա ւետ ա րա նիս'
հոգիընկալ, աստուածասէր к բարեմիտ Միրիջանն. որ ըստացաւ
զսա սրտ ի օժարութեամբն ըղձից к բաղձանաց տ եսա նել սուրբ
Աւետարանիս, փափագեցաւ 11 ցանկացաւ զսա հա լա լ արդեանցն
к ը ն չի ց իւրոց' յի շա տ ա կ իւրն к իւր ծնօղա ցն, հաւրն'
Ցեարիջանին և մաւրն' Սօլթանմէլիքին, к եղբա րցն' Պողոսին,
Ե ղիա յին к հա նգուցեա լ եղբա ւրն' Բ ա խ շիջա նին, к քուրն'
Գօզալին, к կողա կցին' Աաթիփաշէն, к հանգուցեալ որդիքն'
Ցովանիսին, Դօստումին, к դուստրն' Սօլթանմէլիքին: Դարձեալ
յի շե ցէք Պ ողոսն к կ ողա կ ից ն' Գ ուլըստ ա նն к որդիքն իւր'
Դօստումն к Դումրիլկն: Դ ա րձեալ յիշեցէք բարէմիտ, հեզահոգի
Միրխոսնն к ըստ հոգոյ եղբայրն իմ' բանեբուն к քաջ հռետորին
տէր Զսւքսւրիսղ րաբունապետն, որ առիթ к պատճառ եղև / / ի
գութ к ի առն սուրբ Աւետարանիս, որ հաստատեաց սիրտ իմ ի
սէր սուրբ Աւետարանիս, к ո չ ունելով զզաւակ իմ ի վերայ
երկրի» ա յլ ըստ բանին, որ ա սէ' Երանի որ ունիցի զաւակ ի
Սիոն к ընդանի յԵրուսաղէմ ( Ис. 30, 19): Եւ սայ կոչեսցի մեղ
զաւակ к փրկութիւն հոգոյ մերոյ, к տուաք ընձայ, ի դուռն Սուրբ
Վարդանա, ի մէջ գէղիս Աստապատայ ' յիշա տ ա կ հոգոց մերոց
к ծնողաց մերո ց, յի շե ցէք к Աստուած ողորմի ասացէք, к
Աստուած ձեզ ողորմեսցի ատւրն դատաստանի, ամէն:
Նորոգեցսււ սուրբ Աւետարանս ի թվիս Հայոց ՌԽԵ (1045/
1596 г .) ի գեւղն Աստ ապ ատ . ի վանքն Սուրբ Ցովա նէս, к
ա ռա ջնորդ սուրբ ուխ տիս Զսւքսւրիսղ վա րդա պ ետ ն к իւր
սրբա սնեա լ միաբանքն' պարոն տէր Վարդանն, տէր Մարքարէն,
տէր Աւետիսն, տէր Յակոբն, տէր Մ կրտ իչն, տէր Սարգիսն, տէր
Գրիգորն, մա լա զ տ էր Ցովանէսն, Սահակ միա կէցն, տ նտ ես
Նսէփն: Դ ա րձեա լ յի շե ցէք //զԵ երփ վա նից միաբանքն զպարոն
տ էր Թումայ եպ իսկոպ ոսն, զտ էր Եսայի եպ իսկոպ ոսն, զտէր
Մ արտիրոս եպիսկոպոսն, զտ էր Կարապետն, զտ էր Ովանէսն,
к զա յլ միաբանքն յիշեցէք к Աստուած ողորմի ասէք, ամէն:
Ի թագաւորութիւն սօ[!]թան Մսւհամատին. ի հայրապետութիւն
տեառն էջմխռծնսղ տէր Մէլքեսէթեկ կաթուղիկոսին: Ով սուրբ
մանկունք եկեղէցոյ, որք հա նդիպ իք սմայ կ ա րդ ա լո վ կամ
աւրինակելով, յիշեցէք զՄ իրիջա նն հանդերձ ծնողքն к Աստուած
ողորմի ասացէք, к Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ամէն: Եւ ինձ,
մԽլօք լցեա լ к անարժան յոհսւն կազմողս к ա շակերտ ն' Թումայ
սարկաւագն, ով ոք կարիցէ, լի բերա նով Աստուած ողորմի ասէք
մեղաւորիս, ամէն:
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РН Б, Арм. н. с. 50—62

Четвероевангелие, 1Ց97 г.,
переписчик Петрос
Փառք[... ] Արդ, ես' նուաստ, հողս к անարժան Պետրոս էրեցս,
եւ շնորհիւն Աստուծոյ ե- ողորմութեամբ նորին գրեցի զսուրբ և.
զկենսունակ Աւետարանս' ի պայծառութիւն մանկանց նորին:
Գրեցաւ սայ ի թուականութեանս Հայոց ՌԽԶ (1046/1597 г.)
ձեռամբ անարժան Պետրոս իրէցու. ով եղբարք, անմեղադիր
լերուք սղալանացս, զի կա յր մեր այս է:
Արդ, յի շե ցէք ի Քրիսզւոս զա նա րժա ն Պ ետրոս գ ր ի չս և
զծնապսն իմ, և Աստուած զինքն յիշէ իւր միւսանգամ գալըստեան.
ամէն:
Далее приписка другой рукой, нотрагир:
Եւ դարձեալ ծանիք, ով հայրք, եդբայրք, որ յետոյ տէր Պետրոսին
տղան եկաւ ստօ զԱւետարանս, թէ իմ հօրն է. գնացաք մեք գեղով
միաբան, ստաք զԱւետարանս, թէ ով n f երէց փնի, իմ քուկ չա նէ
ստնու ընթեռնու, զերայ միաբան գեղացոց ամէն ունէ հաւասար,
ա յլ տէր Պետրոսենս բնաւ լախա չկայ:
Далее рукой переписчика, заметно изменившимся почерком:
Արդ, ես' անարժան Պետրոս երէցս, զմտաւ ածի զա[յ]ն բա ն
որ ասէ, թէ' Երանի այնոցիկ որ յիշա տ ա կ ունի ի Միոն к
ընդանեակ յԵրուսաղէմ (Ис 31, 9), գրեցի ըստ կարեաց իմոց
զսուրբ к զկեանսատու Աւետարանս և֊ դրի յիշա տ ա կ հոգոյ
իմոյ և ծնողաց իմոց, հաւրս' Ցովանիսին к մաւրս Զմրութին, к
իրիցա յկնոչս իմ' Կեռսէ к զաւակացս' Ցովանիսին, Սիմաւնին,
Պողոս սարկաւակին, к քըւ/երցս իմ' Խանիմաթին, Զոհա լին, к
եղբա րցն իմ, к արեան մերձաւորացն իմ, к հոգևոր հաւրս իմ'
Հարապետ վարդապետին, և ա ներոչս' Մարգարին, к
զա նհո նչի ս իմ' Հարիպին, որ բազում աշխատանք ունէին ի
վերա մեր, к հաւասար համաւրէն եւաթն պորտ ննջեցելոցս իմ'
հաւասար ամենեցուն, ամէն:

6

л.

288

л.

289а

Вторая и третья записи могут быть отделены от первой
значительным промежутком времени.
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Сборник, 1Ց99 г., переписчик Микайэл
Գրեցաւ պատմութիւնս Յովասափու սուրբ թագաւորին к л. 1 7 а
Բարղամու սուրբ ճըգնաւորին վասն վարուց к ծընընդեան к
կա տ ա րմա ն Ցովասափու թվ[ին] / / ՌԽԸ (1048/1599 г.), ի л. 176
վա յելումն մղտ եսի Ա միր ճ ի հ սւնին. ձեռա մբ ա նա րժա ն к
անա րհեստ գրչի մեղապարտ Միքաւեփն: Արդ, աղաչեմ, յորժամ
որ կարդա յք կա մ օրինակէք, յիշեցէք զմեղա պ ա րտ գ ր ի չս к
զծընա ւղսն իմ, к Աստուած զյի շո ղ դ յի շէ իւր միւսա նգա մ
գալուստն, ամէն: Հայր մեր, որ յերկ[ինս]...:
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Ով n f գըծողս յի շէ ի կամըս բա րի
և լի սրւրիւ ասէ Աստուած ողորմի,
անվարձ կենա յիշողե ի յա յսմ յա շխ արհի
և յարժաեի փ ցի տեսուն Յիսուսի:*
Անմեղադիր լերուք սղալին, ղի յօրինա կն խիստ հին էր և֊ ես
բազում տառապանօք գրեցի:
Աւրհնեալ է Աստուած:
Յովասաւիու պատմութիւն տունք յ ի դ (324) ե_ վախերն ի ղ
(24) к Քրիստոսի փառք յաւիտեան, ամէն:
40
ИВ, В 89—326
П о я с н е н и я н а соб орн ы е п о с л а н и я ,
1Ց99 г., п е р е п и сч и к М и к а й эл
л.3306

Փառքի..] Գրեցաւ թվին ՌԽԸ (1599 г.) ձեռամբ մեղապարտ
Միքայելին: Արդ, ա ղա չեմ զամենեսեանդ, յորժա մ որ կարդայք
կամ օրինակէք, մէկ Հայր մեղայիւ մի զանարժանս և զկենակիցս
և զծնօղսն իմ յիշեցէք, ե. Աստուած ցյիշողդ յի շէ իւր միւսանգամ
գալուստն, ամէն: Հայր մեր, որ յերկինսդ ես սուրբ:
Ով n f գծողս յի շէ ի կամիս բարի,
ե. լի սրտիւ ասէ Աստուած ողորմի,
ա նվարձ կենա յիշողն ի յա յսմ յաշխարհի,
արժանօոր փ նի տեսլեանն Յիսուսի:**
Անմեղադի[ր] լերուք սղալին, զի յօրինակն խիստ հին էր և ես
բազում տառապանօք գրեցի:
41
ИВ, А 55 — 168
Ш а р а к н о ц , 1Ց99 г., д. Т а л и ш

л. 44 6

Переписчик Тиравак.
Տէր Աստուած իմ, որպէս փրկեցեր զեփնուէսւցիքն, սոյնպէս
փըրկեա և զիս ի ծովացեալ [մեղաց] իմոց.
Երանի նաւասարդին,
Յորժամ ելնէ եզր ծովին:
Ի յարութեան սուրբ Միածնին,
Եւ զիս յիշեա, Տէր, ընդ նմին'

л. 110 a

* Последние 4 строки следуют размеру «Повести о Валааме и Иоасафе»,
которой начинается рукопись. В тексте ишатакарана разбивки на строки нет.
Ср. № 40.
** Как и в предыдущем ишатакаране (№ 40) эти 4 строки повторяют размер
«Повести о Валааме и Иоасафе». Переписчик обеих рукописей Микай:);! —
одно и то же лицо.
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Զ Ցիրւաաք մեռեալ ոգին,
Եւ զմոլա րս անապատին:
Եւ ակն ունեմ Արարողին'
Զ մեզ փ րկէ ի հրոյ յաւիտեան:
6
Заказчик епископ Мекайил.
Մեքայի] եպ իսկոպ ոսս ստացայ ի Շարակնոցս ի հա լա լ ընչից л. 2496
իմոց' յիշ[ատ ]ակ ինձ և իմ ծնողացն, հայրն իմ' տէր Մարկոսն,
մա յրն ի մ ' Գ ա յիա նա ն, պ ա պ ն ի մ ' ճ ա ն ղ ա ր է, տ ա տ ն ի մ '
Ուստիանէ, հա ւրեղբա յրն ի մ ' Միրումնատար, յե ղ ր ա յր ն իմ'
Ղ ա զա ր, քուրն ի մ ' Հռուպ սիմէ ա պ ա շխ ա րող, Մ ա րիա մ,
Թրուվսւնդայ, Ոհանէս, Եղիսաբեթ, ի վանս որ կոչի Հոտեկւպ
Աստուածածին, ի գ[ե]աւղս Թսղիշ:
Արդ, երեսս ա նկեա լ աղաչեմ, յորժամ հանղիպիք սմայ, մեկ
բերա ն ողորմի ասէք, Աստուած ձեզ ողորմի իւր միւսանգամ
գալուստն, ամէն: Ի թվին ՌԽԸ (1048/1599 г.):
Раздел б писан другой рукой.
42
ИВ, В 21—259

Григор Татеваци, Книга вопрошений,
1603 г., Амида, переписчик Барсел
Փսաք ամենասուրբ Երրորդութեանն' Հօր ե. Որդտյ ե. Հոգտյն л. 382а
Սրբոյ, որոյ շնորհօք և տրտմութեամբն աւարտեցաւ գիրքս, որ
կոչի Հարցմունք Գրիգորի: Արարեալ զսա եռամեծի և երիցս
երանելոյ րաբունեաց պետի սուրբ վարդապետին Գրիգորի
Ցաթևացոյ. աշակերտ ին եռամեծին Ցովհաննու Որոտնեցու. ի
մայրաքաղաքն Հսւմիտ. ընդ հովանեաւ սուրբ Կիրակոսի և Սրբոյն
Սարգսի Զօրավարին, ձեռամբ յոգնամեղ Բւսրսդի պիտականուն
վարդապ ետ ի' աշակերտի Սրապիոն քաջ հռետորի, յերկրէն
Արծրունտ. ի գեղջէն Ս ա րմա նտ ոլ. ի վա նա եցն Ղազարու, որ
յորջորջեա լ կոչի Սուրբ Առաքեալք, եւ Կարապետի նորին
աշակերտի ի նոյն վանացն Ղազարու, ի յ առաջնորդութիւն
մայրաքաղաքիս Համթա տէր Սրապիոն քաջ րաբունապետին
իմոյ, որ յա յսմ ամի, որ էր թուական մերոյ ազգիս ՌԾԲ (1052/
1603 г.), գնացեալ յերկիրն Արևելից. հրաւիրեալ ի նոցունց
ա րևելեա ն եպիսկոպոսաց ե վարդապետաց, ձեռնադրեալ ե ղ ե
կաթողիկոս ազգիս Հայոց ի սուրբ էջմիա ծինն, հաւանութեամբ
ամենայն երկրի ե վկայութեամբ ամենայն վարդապետաց: Ի
թուականութեանն հայկազեան տոհմի աբեղականն տումարի
ՌԾԲ (1052/1603 г.) յորում ամի անօրէն քուրդն Բադ իշու
նենգութեամբ սպ ա նեա լ զպարոն իւրեանց' Խալաֆխան
կոչեցեալ, որ էր յոյժ ողորմած ե իրաւարար ի վերայ քրիստոնէից,
որ ե յա յն սա կս սպանաւ Բ (2) որդովն' Ուլուխան֊ Պեկիւն և
Բա ղր- Պեկիւն: Եւ բազում unif ածին երկրին Բաղիշու ե երկրին
Ցարօնոյ: Որ ե ի սոյն ամի սկսեա լ մեր զՀարցմունքս ի սուրբ
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եկեղեցին Կիրակոսի, յ աւուրս քառասնողդաց պահոց, և
ւսւարտեցաւ ի Սուրբ Սարդիս եկեղեցին յատւրս ամռան
յիսնա կին, ի սոյն ամի: Բայց ո չ ժսւմանեցաք կաղմելոյ, այլ
մնա ցեա լ անկազմ, զի մեր գնացեալ ելաք ի Սուրբ Առաքեալքն,
որ տեղապահ էաք երկրին, ե. սպասաւոր նորին Սուրբ Առսւքելոցն:
Եւ ի գալ միւս ամին' ՌԾԳ (1053/1604 г.) թվին, դարձեալ եկաք ի
մայրաքաղաքս Հսւմիթ. ի տեսութիւն տէր Գրիգոր կաթուղիկոսին,
կազմեցաւ գիրքս և ւսւարտեցաւ: Զոր արտասուաթոր ակամբ
հայցեմ յընթերցողացդ ե֊ ի պատահողացդ, յորժամ ընթեռնուք
л. 382 6 կամ տեսանէք, յիշեսջիք ի / / մաքիափայլ յաղօթս ձեր, Աստուած
ողորմի ասելով, զղստածեալս մեղօք զվերոյ ասա ցեա լ Բսւրսեղ
վարդապետս հանդերձ ծնողօք և. ամենայն արեան մերձաւորօք
և այնոքիւք, որ ի վերա մեր երախտիք ունին' եթէ հոգևար և եթէ
մարմնատր, խնդրես [ցուք] ամենեցուն ողորմութիւն և մեղաց
թողութիւն: Ն ա և զաշակերտն իմ զտ էր Կարապետ քարտուղարն,
որ աշխատեց un և գրեց զշա տ բաժին գրոցս: Յիշեսջիք յաղօթս
ձեր և թողութիւն խնդրելով իւրն և իւրոց, ամէն:
См. такж е ПЗ 1621 —1640, № 40, 1621 г. — тот же Барсел
дарит монастырю другую рукопись.

43
СПбГУ, ВФ, Ms. Саис. 3—461

Йоханнэс Бзрнкаци. Толкование грамматики,
1608 г., Аринчк, последующий владелец
Месроб Клайеци
л. н о 6

л . 1п а

Ընդ առաջին աշխատատրացն յիշեսջիք զվերջին ստացօղ
Քերական կտ ա կիս' զՍ եսրոբ Կլայեցի. որ ըստացա զսա ինձ
յիշա տ ա կ բա րի, զի զսա ընկա լեա լ էր Յակ որ վարդապետն
Առընջեցի ի Պօղոս վա րդա պ ետ է Եւ իմ գնացեալ ՌԾԷ (1057/
1608 г.) թվին ի Սուրբ Է9միածինն ի Վւսղարշւսպւստ. և անտի
Երևան, անտից Ա ռին;f. և անդ շնորհեաց ինձ պ ա կա սա տ //
րիս վերոյ ասա ցեա լ Ցւսկոբ վարդապետն և ճգնազգեաց քաջ
վարդապետի աշակերտն Պօղոս վարդապետն, որոյ յիշատակ
նոցին օրհնութիւն եղիցի, և որ յի շէ' յիշեա լ լիցի ի Քրիստոսէ,
ամէնն:

44
ИВ, А 60—173

Заклинания, 1618 г., переписчик Вардан
л. 736

л. 74 а

Գրեցաւ Կ [ի]պ րիա նոս ձեռա մբ ա նա րժա ն և ա նպ իտ ա ն
Վարդան իրիցու որ անուն կայ սուտ և գործս ոչ, անմեղայդիր
լերուք, ով եդբայրք, զի խիստ դառն ժամանակ էր, որ մեզ տարան
մէջն / / Գ(3) թագաար վախեցաւ սուլթան Ահմա տն. սուլթան
Մուստաֆէն. սուլթան Ոսման: Եղաւ թվին ՌԿԷ (1067/1618 г.)
էր, և Քրիստոսի մարդայսիրին փստք յաւիտեանս, ամէն:
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45
РН Б, Арм. н. с. 11—23

Четвероевангелие, 1635 г., Балэш,
переписчик и художник Сахак Балишеци
а
Подпись под изображением Иисуса:
Քրիստոս Աստուած, գթած ե. մարդասէր, խնդրեմ ի քէն, վասն
աղաչանաց ծնօղի 01, թողութիւն շնորհես! սխալանաց բազմամեղ
Սահակ ծառայիս 01, և. յիշես! զիս յարքսցութեան քում' վա սն
անուան քո:
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6
Подпись под изображением Марии:
Ա ղա չեմ զքեզ, սուրբ կոյս Մա րիամ Աստուածածին, միշտ
բարեխաւսեա առ քոյդ միածին, զի ողորմեսցի ինձ' Սահակ
մեղսամած գրչի և ստացողի:

л. 26 а.

В руках у Марии свиток с записью:
Զծնեա լդ յա ղախ նոյս զԲա նդ Աստուած, ա ղա չեմ ողորմես!
Սահակ գրչի և ըստացոդի:
в
На заставке, золотым еркатагиром:
Զ Սսւհակ նկարող Բադիշեցի յիշեա ի Քրիստոս:

л. 37а

Զմեղսամած Սահակ գրիչս յիշեցէ f um Քրիստոս Աստուած: л•230а
Д

Արդ, գրեցաւ սուրբ Ա ւետ ա րա նս ձեռա մբ մեղսա մա ծ և
բա զմա սխ ա լ Սահակ գրչի, ի քաղաքս Բա ղէշ. ընդ հովանեաւ
Սուրբ Սարգիս Զատավարին, ի թվականութեանս Աբեթական
տ ոհմի ի Ռ և ՁԴ (1084/1635 г.) ամի, ի հայրապետութեան
տեսան տէր Փիփպոս սրբա զա ն կաթուղիկոսի:
Արդ, որք հանդիպիք սմայ, յիշեցէ f Աստուած ողորմի ասելով
բա զմա մեղ գրչիս և ծնողաց իմոց' Ստեփանոսին к Շահումին,
և ամենայն արեանառու մերձաւորաց մերոց, / / к Քրիստոս
Աստուած, որ ստատն է ի տուրս բարեաց, ձեզ к մեզ ողորմեսցի.
ամէն:
Դարձեալ, յիշեցէք um Քրիսւրոս Աստուած զաստուածասէր
կինն Մարիամ к զծնօղսն իւր, զհա յրն' զՍափարն և զմայրն
իւր' զԳոհարն, к զեղբա յրն իւր' զՀայրապետն к զԱռաէելն, к
զք/ւերն իւրոյ' Մ երդընին, к զա ւա կա ցն իւրոց որդոցն к
դստերացն, к ամուսնոյն իւր' Սև֊դնին, к հօրն Նուրհադին к
մօրն' Հըրիգին, к ա յլ ամենայն արեանառու մերձաւորացն, որ
ըստացաւ զսուրբ Աւետարանս ի հա լա լ արդեանց իւրոց к ի
քրտնաջան վաստակոց, к եդ ի Սսւթու գեղն, ի դուռն Թուխմանուկ
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л .286а

л. 286 6

л. 286 б

Սուրբ Խ աչին' ա նջնջելի յիշատակ, զի միշտ ընթերցցի յունկն
լսողսց к մխիթարեսցէ զհոգիս հաւատացելոց:
Արդ, որ յանդիպիք սմա տեսութեամբ ե. աւգտիւք ի նչ իւիք ի
սմանէ, յիշեսջիք / / ի մաքիափայլ յաղաւթս ձեր զստացող տառիս'
զՄսւրիամն. 11 լի բերա նով Աստուած ողորմի ասացէք իւրն к
ծնօղաց իւրոց' Սաֆարին և. Գոհարին, և եղբա րցն' Առաքելին
к Հա յրա պ ետ ին և. քըւերցն' Մ ա րգա րտ ին к Գուլվարդին և
Մերղնին, և որդոցն к դստերացն к ամենայն ազգականացն,
նա և ամուսնոյն իւրոյ' Սևդնին և հաւրն իւրոյ' Նուրհադին к
մօրն' Հըրիքին, к եղբաւրն к ամենայն ազգականացն, և Տէր
Աստուածն ամենայնի ձեզ к նոցա, к ամենայնի առհասարակ
ողորմեսցի. ամէն:
Դա րձեա լ կրկին անգամ յի շե ցէք առ Քրիստոս Աստուած
զՄարիամն к զծնօղս իւր к զամենայն ազգականս նորա, որ
ըստացաւ զսուրբ Աւետարանս կամակցութեամբ Բարսեղ քաջ
րաբունապետին, առաջնորդի նահանգիս Հսւմթայ. к եղ ի դուռն
Թուխմանուկ Սուրբ Խաչին, որ է Սաթու գեղ, ի ձեռն քահանայիցն
տ էր Աստուածատուր աւագ երիցուն, տէր Դ ա նիէլին. տէր
Առաքելին. Բ (2) տէր Խւպ ատուրիսն. տէր Դաց արին, զի
պ ահեսցեն մեծաւ խնամով к ընթերցցին յունկն աստուածասէր
լսողաց, ի վայելումն անձանց իւրեանց к որք գայցեն յետ
իւրեանց:
Եւ արդ, մի n f իշխեսցէ հեռացուցանել զսա ի դրանէ Սուրբ
Խ աչին ծախելով կամ գրաւելով, к թէ n f յա նդըգնի, նզովեա լ
եղիցի, իսկ խնամողքն к լաւ պահողքն' աւրհնին յԱստուծոյ к
յա մենա յն սրբոց նորա, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ,
ամէն:
Издание иш атакарана с купюрами: ПЗ 1621 —1640, № 911.
46
ИВ, В 3—241

Книга проповедей Лукаса Лореци,
1643 г., Львов (?), переписчик Микайэл Сисци
л. 429 б

Փսաք[...] Ե ս' մեղաւոր к անարժան Միքայել ծառայն Յիսուսի
Քրիստոսի և Սուրբ Ն իկօլա յոսի սքանչելագործ հայրապետին,
որ ետ կարողութիւն անարժան գրցիս* Միքայել որդի Ղազարին
Ս իսցի. որ գրեցի այս զսուրբ Քարոզգիրգս: [...]
Արդ, երես ա նկեա լ ա ղա չեմ, հայրք к տեսաք իմ, խնդրեմ
զձեզ չմեղա դրեցէք գրիս, յերբ սղա լ կամ պ ակաս գտանիցէք
այսուն մէջն, կու խնդրեմ օր թողութիւն շնորհեցէք 11 պակաս
ի ն չ տեղ կա գրեցէք к ազատեց էք սղալութենէ գրչիս, ամէն[...]
Կ ա տ ա րեցա ւ ա յս ի թ վին Հա յոց ՌՂԲ (1 0 9 2 /1 6 4 3 г.)
դեկտ եմբեր ամսոյ ԺԳ (13):
Յորժամ որ կարդայք, յիշեցէք ի սուրբ աղօթս զիս և ծնօղս իմ,
к ասացէք, թէ Աստուած ողորմի:
* Вм. գրչիս
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47
ИВ, А 93—206

Шаракноц, 1660 г.,
д. Аванданц, переписчик Абетис
Փառք եռակի աստուածութեանն,
Եւ միակի ամճստ բնութեանն,
Երրորդութեան անքըննական
Եւ միութեանն անղըննական [...]

л■3666

Далее воспроизводится иш атакаран рукописи, такж е Ш а
ракноца ИВ, А 46 (№ 159) от 1659 г., переписанной тем же
Аветисом годом ранее (ПЗ 1641 —1660, № 1347), с небольшими различиями в орфографии. Запись 1659 г. свидетельствует
о некоторых изменениях в семье переписчика. Можно думать,
что на переписку следующего Ш аракноца в 377 небольших
листов ушел один год.
48
ИВ, А 37—150

Сочинения Нерсэса Шнорхали,
1662 г., обновитель Нерсэс
Զ վերջին նորոգսալ աստուածալոյս Յիսուս Որդիս, Սարգիս л. 253а
ա հրեպ իսկոպ ոս ետու նորոգել հա լա լ ընչից իմոց' յիշա տ ա կ
հոգոյ իմոյ к ծնաւղացն իմոց, որ է վախմ Սանսւհնու Սուրբ
Աստ ուա ծա ծնին к հրա շա փ ա ռ Սուրբ Կ ա թողիկէին: Ո չ n f
իշխ եսցէ հա նել ի դրա նէ սորայ: ԶՆ երսէս դպ իրս նորոգեցի
թվիս ՌՃԺԱ (1111/1662 г.).
49
ИВ, С 52—431

Синаксарь, 166Ց г., Карс,
переписчик Атанас
Յիշատակարանն է.
*.1 а
Փառք[...] որ ետ կարողութիւն տըկար к անարժան к մեղօք
մեռեա լ ա նձինս' Աթանաս գրչի, հա սեա լ յաւարտ յա յսմ ատենի:
Քանդի ունի սա զբոլոր տարին յինքեան հաւաքեալ ըստ Հոռոմոցն
Բ ժ ն (12) ա միսս եւ ըստ Հայոց երկոտասան ա միսս к Ե (5) օր
ա ւելին' զա մենա յն տ օնից տ էրունա կա նա ցն к զսր բո ց
նա հա տ ա կա ցն, զնա խ ա հա րցն, զմա րգա րէիցն, զառաքելոցն,
զհա յրա պ ետ ա ցն,
զքահանայ ի ցն
к
զսա րկա ւա գա ցն,
<զւա 1աքելոցն>, զճգնա ա րա ցն к զկուսանացն, զկա նա մբա ց,
զմա րտ իրոսա ց, զծերոց к զտղայոց, զչավաւ հասակի, ա յլ к
երկնա յին զօրացն, զաթոռոցն, զսերովբէիցն к զքերովբէիցն,
զօրութեանցն և զիշխանութեանցն, զպետացն к զպետութեանցն,
զհ ր ե շտ ա կ ա ցն
և
զհրեշտ ա կա պ ետ ա ցն:
Պատմութիւն
կա րծրա գոյն տ ա նջա նա ցն к զ[ս]քա նչելեա ց չնա շխ ա ր[հ]իկ
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վա րա ց ս ր բ ո ց ե ա ստ հաւաքեալ կա ն, որ օրըստ օրէ
սըռսըռեցուցա նէ և սոսկա ց եէ զ ո ս կ ե ր ս լըս ո ղ ա ցե և
л . 1 6 դարձուցաեէ առ ի յուեկեդրութխն ախորժ մտատրաց: / / Զոր
և սիրւա րա րա փ տ ենչմա մբ և եռափափաք ըղձմա մբ սրտ ի
ստ ա ցա ւ զա նա ռիկ մեծութիւնս և զպ այծա ռութիւնս սուրբ
եկեղեցւոյ և զխրախութիւն մա նկա նց ուսումնա սիրա ց,
հաւատարիմ պարոն Միքայէյ դպիրն' յիշա տա կ իւրն ե. ծնողացն'
Մեսրոբ իրիցուն, մօրն' Հեղինարին, կենա կցին' Վարդիթերին,
որդտ յն' Մեսրոբին, քերցն' Շաղիկին և Գայիանին, դստերցն'
միւս Գայիանին և Հոոոմսիմին և Աննային:
Դ ա րձ եա լ յի շե ցէք ի Ք րիստ ոս զՄ էսրոբ էր էցն ե. զմիւս
կենա կիցն զա ռաջինն' զԽաթունն, ե. զորդիսն փոխեց եսւլքն առ
Քրիստոս: Քանզի այս Մէսրոբ էրէցս, հայրն ստացողի սորին,
երկրորդ անգամ ամուսնացեալ էր, զի յառաջնոյ ամուսնոյ իւրմէ
ո չ էր մնա ցեա լ զաւակ, և մնա ցեա լ դուստր մի Շաղոսկի անուն
ե. ինքն կայր անոք ե֊ անկարևոր: Յետոյ գնացեալ ամուսնացաք
ի բաց դնելով քահանայական կարգ և սահման, զի մի մնասցէ
անժառանգ յա յսմ կենցաղոյս: Գնացեալ էստ զՀեղինա ր անուն,
կին երկիւղած և աստուածասէր, զի միշտ և հանապազ աղօթս
իւր առ Աստուած մատուցանէր արտասուալից աչօք, ըստ հանգոյն
Աննայի' մօրն Սամուէլի: Որ և բարերարն Աստուած ողորմեցաւ
և զկամս երկիւղածաց իւրոց կատարեաց' ետ աւրհնեալ արու
զաւակ և դուստր մի:
л.га
Յետ բազում ժամանակաց այս / / աւրհնեալ տղայն յարբունս
հա սեա լ Մ իհսյէլ դպիր, յետ um Աստուած ւիոխելոյ հօրն, վիշտս
բազում կրեաց, զի մայրն մնաց այրի և ինքն որբ ժամանակ ինչ:
Զ ի յետ առ Աստուած ւիոխելոյ հօրն, սրբա զա ն և բազմերախտ
աստուածամերձ քահանայն տէր Ստեփանոսն ստ իւր, քանզի
բա րեկա մ և մերձաւոր և ս էր: Եւ հայրաբար խնամ տարեալ,
բազում աշխատութեամբ պահեաց և կարդաց ոյց սաղմոս և
շարական և ամենայն ընթերցմունք Գրոց: Զոր և աստուածային
խնամովն հասեալ երիտասարդական հասակի' ուսաւ զամենայն
դպրութիւնս, և արուէստ և ս քաղաքական ուսեսղ եղև քուրքչի
պատուական, ուսեալ ի պատուական կնքահօրէն իւրմէ խօճա
Ասլանէն, որ և նա ըստ աշխատանաց իւրոց վա րձս ի Քրիստոսէ
առցէ: Վասն որոյ աստուածային ողորմութեամբ կամեցաւ մայրն
յԵրուսաղէմ տանիլ. իսկ բարիատեացն սատանայ, որ հանապազ
կա մի զմա րդ կա յին բնութիւնս ի կա մս իւր կորըստ ա կա ն
արկանեի անկաւ զա մենա յն ստացուածն իւր ի ձեռս արանց
թշուառացելոց, վաճառ առնելով խաբէութեամբ: Զ որ և զրկեցաւ
զ ի նչ որ ի տղայութեան վա ստ ակեա լ էր, և ո չ կարաց գնալ ի
սուրբ տ նօրինա կա ն տ եղիսն, այսինքն ի սուրբ քաղաքն
յԵրուսաղէմ: Յետ այսորիկ հայեցեալ ժամանակ ինչ, խղճամտեալ
յա ղագս ուխտազանց լինելոյն, ստացաւ զսուրբ գիրքս' յիշատակ
իւրն և ծնօղացն, հօրն' Մ էսրոբ իրիցուն, մօրն Հեղինա րին,
կենա կցին' Վարդերին, որդտ յն' Մէսրոբ ին, և ամենայն արեան
մերձաւորացն:
Արդ, և դուք, պատուական և քրիստոսադաւան քահանայք և
ժողովուրդք և ա յլ եկեղեցականք, որք նստիք ի յունկնդրութիւն
սուրբ գրոցս, և ա յլ կարդացողք և որինակօղք, յիշեցէք զստացող
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սորա ' զպ արոն Միքւսյէյ դպիրն ե. զծնօղսն իւր' զվերոյգրեա լսն
к զ ա յլ ա մենա յն ա րեա ն մերձա ւորսն' զկենդա նիքն к
զհանգուցեալն:
Եւ արդ, ես' անպտուղս ի բարեաց к անկարգս ի
կարգաւորաց, սուտանուն Աթանաս քահանայ, տեսի զսէր к
զփափաք սորա ' զՄիքայէ[լ] դպրին, զոր ունէր առ հոգևորսն, к
իմով իսկ տկարութեամբս к հոգաբարձութեամբ բազմաերախտ
к աշխատասէր ծերունի к ճգնանւէր քահանայի տէր Ստեփանոս
սւհր իրիցու, որ к ծեր գոլով աշխատի զհետ մեր ի ւիոօո հետէ
մինչև ցարդ, զի ուսուցիչ к հայր մեր է բազում կերպիւ: Աստուած
զինքն ընդ երկայն աւուրս արասցէ և յետ աստեացս ելանելոյ
ընդ սրբոցն մասնակից ա րա սցէ Որ к կամակցութեամբ հօրս
մերոյ յա նձն ստի к կատարեցի ողորմութեամբ Աստուծոյ, բազում
աշխատութեամբ հասի յաւարտ գրոցս: Որ և յաւարտելն զսուրբ
գիրքս, եղև նորընծայ արու մանուկ ստացողի սորին' Միքայէլ
դպրին: Աւրհնեալ է Աստուած, որ տայ պարգևս ողորմածաց
իւրոց:
Դ ա րձեա լ յիշեցէք զիս, անպիտան к փանաքաբան, տղմասէր ■*
к մեղօք ներկեա լ Աթանաս սեթևեթ էրէց, որ к կրկին
գաղափարեցի զպատմութիւն սրբոց հնոց к նորոց, յա յտ
արարեալ աշխատասէր վարդապետաց սրբոց, ի թվիս Հայոց
ՌՃԺԴ (1114/1665 г.), ի մայիս ամսոյ ԼԱ (31), իշխանանիստ
քաղաքիս Կւսրուց. ի հայրապետութեան Տոպայեցի տէր Ցակոբ
սրբա զա ն կաթուղիկոսի, եւ ի ժամանակի թագաւորութեանն
տաճկաց սուլթան Մահումատին: Բայց աղա չեմ ի վայելողացդ
յի շե լ զիս, զփցուն ծրօղս, եւ զհօրեղբայրն իմ վերոյգրեալ սրբասէր
քահանայն զտ էր Ստեփանոսն և զհօրեղբօր որդին Արիստաքէս
եղբա յր մեր, ատենասաց
մերում նուագի, կատ արեա լ
ոաումնասէր, հանճարեղ к իմաստիւք լի: Եւ նորընծայ к
կոկոնաձև, անուշահոտ և դեռահաս Մաղափայ պատանի
բերկրեսղ, զի վաղուց հետէ վւափաք էաք արու մանկան, այժմ
Տէր այց արա րեալ' ընծայեաց մեզ լուսատեսիլ մանուկ: Զոր к
ինքն տըւօղն к բարերա րն Աստուած անվարձ և անսա[սա]ն
պ ահեսցէ մ ի նչև ի խորին ծերութիւն: Այլ к հանգուցեալն ի
Քրիստոս հայրն իմ' Մ կրտ իչն к զմայրն իմ' Շաղիկն, քոյր
ստ ացողի գրոցս Միքայել դպրին, զոր դստն աշխատեալ բազում
կերպիւ և այժ[մ] ծերացեալ և անտեսաց եալ, կայ ի տան ի
փխրութենէ տարտամեալ, յաղագս բա զմա վիշտ կենցաղոյս: Զի
սա մայրս իմ և ս զրկեցաւ ի յորդտց բազում к դստերաց, ա յլ ես
մնա ցեա լ միայն, к պաշտեաց զիս բազում աշխատութեամբ: Եւ
զհօրեղբօր կին զԳայիանէն, որ к նա ա նցեա լ զատւրբք ունի
որդի մի Արիսդաքէս սարկաւագ, եւ զհա րսներ սոցին, զոր այժմ
ունին զԴօլվաթն к զՄարիամն, к ա յլ մեծ к ւիոքի դստերք, к
ամենայն
արեան
մերձատրսն
մեր'
զկենդա նին
к
զհանգուցեալսն: Զոր և խնդրեմք ի վայելողացդ և ընթերցողացդ
к կրկին գաղափարողացդ' յի շե լ միով ողորմայխ զստ ա ցող
սորին զՄիքւսյէլ դպիրն իւրայնովքն к մեզ' գծագրօղքս մերայնովք
Զ ի ստացօղ սորա к մեք էաք ի յերկրէն Այրարատու. ի գեղջէն
Թւպնու. քանզի թվին ՌՁԵ (1085/1636 г.) եկն սուլթան
Մուրատն к էսա զ էրևա ն, к մեք գեղովք մերովք և ազգականօք
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վըտ արա նդեալ գնացաք ի սա հմանս Կիլիկեցոց բազում վշտիլք.
Եւ անդ ասզաւածասասզւ բարկութիւն եհա ս ի վերայ մեր,
զրկեցսւք որդաց ե. ստացուածոց, եւ եղաք ցիր եւ ցան ի բազում
տեղիս: Եւ այժմ եկեա լ յա րեցեա լ ի Կարս քւալաքի մեք և ստացօղ
սորա ' քեռին իմ Միքայել դպիրն: Վասն որոյ խնղրեմք ի
վայ ելողա ցդ ե_ ընթերցողացդ' ներեցէք պակասութեան մերում:
Զ ի բազում աշխատեց աք ի հետ գրոցս և / / փափսւքանօք յա նկ
հա նեա լ աւարտեցի ըստ մերում կարի, օգնականութեամբն
Աարուծոյ և ամենայն սրբոց նորա: Եւ թէ ի ն չ ընթեռմամբ սորա
օգտիք ի սմա նէ' Տեսան շնորհէ եւ թէ ո չ' ա ղա չեմ անմեղադիր
լերուք, զի վիշտ ե֊ նեղութիւն բազում կայր: Քանզի ւիոքրագոյն
ժամտնիկ կայր Հայոց ի Կարս քաղաքի: Անօրէն կինիկոսք
տաճիկք նսւխանձեցաե և առին բազում աւարաւ, եւ մեք մնացաք
առանց ժամատեղաց ամս Բ (2): Եւ յետ Բ (2) ամաց քաղաքի
յ առաջակայ պարոն Ասլանն և Խօճապապէն և֊ ա յլ դօլվաթատրք
մեծ ե. ւիոքր, գնացեալ բազում ծախիւք յա մր բերեա լ ի թագաարէն,
շինեցին կրկին եկեղեցի ի քաղաքէ դուրս ի կողմանէ հիւսիսոյ,
մերձ ի քաղաքի պարըսպին ի վերայ Ախուրան գետոյ, յանուն
Սուրբ Աստուածածնին, ա յլ գեղեցիկ քան զառաջինն: Որ ե. ընդ
հովանեաւ նորա շէն եկեղեցոյս' ծիւրեալ աւարտեցաք բազում
աշխատանաւք: Զ որ ե. մաղթեմ ի սուրբ ընթերցողաց յի շե լ
զվերոյգրեսղ ստացող ե. աշխատողք սորա ե> զամենայն
երախտատրսն մեր' զկենդա նին ե֊ զհանգուցեալսն: Եւ նա, որ
ստատն է ի զաւրս բարեաց, ե. ձեզ ողորմեսցի իւր միւսանգամ
գալըստեանն, յորժա մ գայցէ փառօք Հօր ե. հրեշտակաց սրբոց.
ամէն: Հայր մեր, որ յեր կինս...
Ср. № 83, 1694 г., такж е из Карса, начало которого совершенно идентично началу настоящего иш атакарана.

50
ИВ, В 113—350

Требник, 1665 г.,
переписчик Аракэл
л. 185 6—
186 а

Յիշատակարան է Մաշտոցի: Փա ռվ...] որ ետ կարողութիւն
անարժան տ էր Առսւքէփն գրչի հա սա նել յաւարտ գիծ տսաիս,
որ կոչի Մաշտոց, որ է սա կատարող եւթն խորհորդոյ եկեղեցոյ
և ունի սա շա րժեալ յինքեան զ է (7) աստիճանաց եկեղեցոյ ի
յա նկ և ի կատարումն կենաց և մահու:
Արդ, եղեւ զրաւ սորին թվաբերութիւնս Հայոց Ռ ճ ժ ե Դ
(1114/1665 г.), եւ ի հայրապետութեան Հայոց տեսան Ցակոբայ:
Գրեցաւ զսա յի շա տ ա կ հոգոյ իւրոյ Բ ի ն ի ե ւ թ ի ն հա յրն'
Մահակին, մա յրն' Շահպազին, եղբայրքն' Ոհանին, Պարաթին,
որդին իւրոյ' Անանիին և իւր կողակցին: Դ ա րձեա լ յիշեցէք ի
Ք րիստ ոս...
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Четвероевангелие, 166Ց г.,
анонимный переплетчик и обновитель
Փառք [... ] համագոյ միասնական սուրբ Երրորդութեանն, Հաւրն *. 272а
к Որդոյ ե. Հոգտյ սրրոյ: Արդ, զվերջինն կազմող к զաշխազտղ
սորին դեղծած գրերն որ նորոգեաց թվին ՌՃԺԴ (1114/1665 г.),
ի վայելումն*
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Четвероевангелие, 1666 г.,
переписчик Йованэс Шоротци
[Փ]առք [...] Արդ, ես տ էր Աւեզւիսս ըստ ա ցա յ զՍուրբ л-272а
Աւետարանս ի հա լա լ վաստակոց իմոց' յիշա տ ա կ հոգտյ իմոյ
անջնջելի, հօրն իմոյ' Վարդանին к մօրն իմոյ' Արոտին, к միւս
մօրն' Խանպէկուն, ւիոխեցելոցն ի Քրիստոս Աստուած, եղբարց
իմոց' Խլզաթին, Պապօին, որ ւիոխ եալէ ստ Քրիստոս Աստուած,
Սիմոնին, Գրիգորին, Հայրապետին, Պարոնշահին к Պարսամին,
ամուսնոյն իմոյ' Թուրվանդային к որդոցն իմոց' Ղազարին к
եղբօր որդտցն իմոց' Մկրտչին, Վարդանին, Պապօին, Գրիգորին,
к ա յլ ամենայն առու արեան մերձատրաց իմոց' կենդանեաց к
հանգուցելոցն, յիշեցէք к Աստուած ողորմի ասացէք. Աստուած
ձեզ к մեզ ողորմեսցի ի միւսանգամ գալըստեան իւրոյ, ամէն:
Դ ա րձեա լ ես տէր Աւետիսս ստացայ / / զսուրբ Աւետարանս' л■2726
յիշա տ ա կ հոգտյ իմոյ к ամենայն ընտանեաց к ազգականաց
իմոց հասարակ վերոյ գրելոցն. ամէն: Թըւին ՌՃԺԵփն (1115/
1666 г.) գնեցի զԱւետարանս սուրբ:
Ընդ ս ո ս ի ն к զ ի ս ' զմե ղա ա ր Ց ովա նէս վա րդա պ ետ ս
Շ ոռոթ ցի. զսա կա ւ յի շա տ ա կ գըրօղս յի շե ցէք ի Ք րիստ ոս
Աստուած к մեղա ց իմոց ի Տեսա նէ թողութիւն խ նդրեց էք.
մա րդա սէրն և ողորմա ծն Աստուած ա մենա յն մեղաց ձերոց
թողութիւն շնորհեսցէ. ամէն:
Далее другой рукой перечисление имен, не связанных с
владельцем или переписчиком.
53
ИВ, В 170—376

Сборник, 1666 г., переписчик Парсам
Շնորհիւ Տեա ռն к ողորմութեա մբ նորա կա տ ա րեցա ւ л■2146■
սքանչելի Տղայութիւն Քրիստոսի ձեռամբ Պարսամ իրիցու к
անարժանի ի թվին ՌՃԺԵ (1115/1666 г.) Որ ողորմի ստացողի
к գծողի մեղսասէր Պարսամի հաւրն к մաւրն, նորին կնոջն
*Оставлено пустое место, которое было заполнено от имени Закарии, сына
Даниэла.
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Ե ղ սի կ իե և որդոցն Գ րիգորին, Ն ի կ ո ղ ո ս ի ն և դստ երա ցն:
Անմեղադիր [լերուք] ղի կա ր մեր այս չա փ է: Մի բերա ն ողորմի
ասէ. ամէն:
54
ИВ, А 79—192

Четвероевангелие, 1667 г., БаЛэш
а
Переписчик Петрос Лулткци.
л. 322 6
/ / / [Ոիսւրի ե_ ւրեսեա լ զսորա անճառ փրկագործութեան
խորհուրդ, սրբասէր և֊ հաւատարիմ ծառայն Սարածոյ' Բսւղիշեցի
Գաւիթ վարդապետ, և ջեռմերա նդ սրտիւ և սերտ հաւատով ե.
եռա փ ա փ ա գ սի ր ո վ և յօժա ր կամօք ետ գ ր ել զս ո ս կ ա լի և.
զսա րսա փելի լուսապատար սուրբ Աւետարանն ինձ' մեղաւոր
և յողդողդ անգէտ ե- յիմա ր Պետրոս լոկ անուամբ էրէցու, զերկու
գլուխն մ ի ա յն' զԳ յոկա ս և զՑ ոհա ննէս: Որ և կա տ ա րեցի
զհրամանս նորա ըստ իմում կարի, և ծաղկեցի չո ր ս գլուխն ի
л .з 2 3 а թուաչաւիութեան Հայոց / / ՌՃԺԶ (1116/1667 г.), ի դառն և ի
նեղ ժամանակիս, յորում կամք իբրև զծով ծփեալ ալէտ ա նջ ի
չնչմա նէ* մահաթոյն բռնասաստիկ հողմոյն այլասեռ խուժամուժ,
բա րբա րոս սա րա կինոսա ց. զոր Տէր Ցիսուս այց առնէ, ե. ի
հա յրա պ ետ ութեա ն Սուրբ էջմիա ծնսդ Ցակոբ սրբա զա ն
կաթուղիկոսի, և յ առաջնորդութիւն Բսւղիշու քաղաքիս հոգևոր
հօր մերոյ Մեսրոպ վարդապետի:
Ցա յսմ ժա մա նա կի ետ գ րել զսուրբ Ա ւետ ա րա նս քաջ
րա բունա պ ետ ն և անյա ղթ փ ի լիսոփ ա յն Բ սւղիշեցի Գաւիթ
վարդապետաց վարդապետն' յիշա տ ա կ հոգոյ իւրոյ և ծնսալացն'
Ա լէքսիա նոսին և Խ ա նաղին, փ ոխ եցելոցն ի Ք րիստ ոս, և
մահդասի եղբօրն' Մելքեսեդեկին, և քոլերն, և ամենայն արեան
առու մերձա ւորա ցն' կենդա նեա ցն և հա նգուցելոցն: Որք
л.323 6 ընթեռնուք / / սուրբ Աւետարանս, յիշեցէք ի Ցիսուս Բսւղիշեցի
Գաւիթ վարդապետն, զստացօղ սուրբ Աւետարանիս, որ զերկու
գլուխն ինքն իւր ձեռօքն գրեաց, և զերկուսն ինձ անարժանիս
ետ գրեի և ւի սրտիւ Աստուած ողորմի ասէք իւրն և ծնօղացն, և
Աստուած զձեզ և զինքն յիշեսցէ յա ներեկ աւուրն, յորում ծագէ
անմուտ արեգակն, և արժանի լինիցիք տ եսա նել զանտեսանելին
եղականացս, և մեծաւ հրճուանօք պարից էք ի խումբս ճեմարանի
արդարոցն, ամէն:
6
Переписчик и заказчик Давит Балишеци.
л. 3236
[Ա]րդ, ես տրուպս և թշուառականս, յետ ինս ի սպասաւորաց
և անարգս ի կարգս բանասիրաց, մեղուցեալ Գաւիթ լոկ անուամբ
ևեթ վարդապաետ գրեցի զՄատթէոս և զՄ արկոս գլուխքն իմով
л.324а մեղսա մա կա րթ / / մա տ եա մբս և զերկու գլուխն գրել ետու
* Вм.
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Ղուլթկւփ Պետրոս երիցուն, յիշա տ ա կ հոգո իմոյ ե. ծնօղաց,
հօրս' Ալէքսիանոսին к մօրս' Խանաղին, ննջեցելոցն ի Քրիստոս,
к Սելքիսեդեկի եղբօրս, к քուերս. նաև֊ եղբօրորդոյ իմոյ Իսսւհակ
ընթ ե րցա սէր գրոց ա շա կերտ ի, к ա մենա յն ա րեա ն առու
մերձաարաց, կենդանեացն և հանգուցելոցն:
Արդ, ա ղա չեմ յի շե լ զմեզ ի մաօււր յաղօթս ձեր к Աարոսսծ
ողորմի ա ս ե լ ինձ եղկ ելոյս, հ ի ք ո յս к թշուա ռա կա նիս, ւլի
միջնորդութեամբ սուրբ Աւետարանիս փ րկեսցէ զծառայ ձեր
վա սն Քրիստոսի ի սստսռելի ատւր յսւհագնաշարժ գալստեան
կենարա րին մերոյ Յիսուսի, ամէն:
55
ИВ, А 56 — 169

Сборник, 1667 г., Шатик, переписчик и автор
некоторых разделов Иакоб ДжуЛайепи
Յ իշեցէք զ Ջուղայեցի կրա ւնա տ ր մա հդա սի Ցակոբ л.245а
վա ճա ռա կա նս, որ ի ծերութեան իմոյ բա զում ս ի ր ո վ և
մտածութեամբ աշխատեցայ ի վերայ տօմարիս, որ ա յս նօր
տօմարս յատնեցի: Ոչ թէ ես, ա յլ ողորմութեամբն Տեսան իմոյ
Յիսուսի Քրիստոսի յիւրաքանչիւր ժամանակի ամիսն զանունն
վերայ կարգեցի: Այս տօմարս է խրատ գովելի, թեթևայգոյն к
դիւրահաս քնսն զամենայն տօմարս: Ով ոք ի սմանէ ուսանի կամ
ա յլ n f ուսուցանիցէ, նայ Քրիստոսի տեսութեան արժան լինի:
Ի թվականիս Հայոց ՌՃԺԶ (1116/1667 г.) էր, որ տօմարս
յա տ նեցի, ձեռամբ իմով զայս գրեցի:
Ով n f ի սմանէ օրինակ ստցէ, ա ղ/ /ա չեմ առ նայ, որ զյիշատակս л. 2456
իմ գրեսցէ, նայ ի գիրն կենաց յիշեա լ լիջի. ամէն:
Գրեցաւ տօմարս Շատիկոյ յանապատումն: Ով n f որ ի սմայ
հանդիպեսցէ, վա սն իմ թէ իմ ծնօղացն մէկ բերա ն Հայր մեղայ
ասէ, հայրն երկնաւոր նորա մեղացն թողութիւն շնորհեսցէ. ամէն:
Հա յր մեր:
56
ИВ, A 23 — 136

Шаракноц, 1669 г., Гандзасар,
переписчик ЙоАанэс Хул
а
Սուրբ Կ ուսին բա րեխ օսութեա մբ և ա մենա յն ս ր բ ո ց '
ողորմես!, Ք րիստ ոս Աստուած, սուտ մա հտ եսի Ց ոհա նէս
իրիցուկի к իմ ծնապացն' հոգեւոր к մարմնատր:

բ- 269 р

6
Փ ա ռ վ ...] Գրեցաւ եղա նա կա ւոր տ ա ռս շա րա կա նա ց ի ^ 4316
թուաբերութեանս Հայոց ՌՃԺԸ (1118/1669 г.), ի լաւ к ընտիր
աւրինակէ առաջին իմաստնոց к վարժապետացն Սիսոյ. զոր
էր գրեա լ ձեռամբ Ցոհանիսի հաւր Գրիգորխ մականուն Խուլ
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л .4 3 2 а

կ ո չե ց ե լո յ, ի դա ռն և ի չա ր ժա մա նա կի, յորում նեղիմք
յանաւրինաց և. յանիրաւ պահանջողաց, ի հայրապետութեան
տեսան Պետրոսի, ի յԱթոո Սուրբ Գանձայսարայ, որ բազում
աշխատութեամբ նորոգեաց կարգաւ ե. կրաւնիւ:
Ծ րեցա ւ ե֊ գրեցաւ ձեռա մբ ա մենա յմեղ և / / թափուրս
յա մենա յն գործոց բարեաց, սուտանուն մահտեսի ի Ցոհաննէս
երեցս, որ եմ մեղօք այրեալ: Վա յ ինձ ռբերան*, որ զանունս
միայն ունիմ և. ոչ գործս բարի: Վասն որոյ ա[ղա]չեմք զամենեսեան,
որղիք Սիովնի, որք աւգտիք ի սմա նէ' ուսմամբ կամ ատինակաւ,
յիշեցէք ի Քրիստոս զծնաւղն իմ, զհա յրն' էվա զն և զմա յրն իմ'
Պային, և հա րա զա տ եղբա յ[ր]քն ի մ ' Յովսէփն* uiiuif տ էր
Գրիգորն:
Դ ա րձեա լ ա ղա չեմ յի շ է լ ի Ք րիստ ոս սուրբ Գ րիգորն, որ
աւրինակն շնորհեց. Աստուած իւրն արքայութիւն շնորհի, ամէն:
Ընղ նոսին ե_ զիմ անարժանութիւնս իմ յիշ[ա ]տ ա կել ա ղա չեմ և
ի մեղաց թողութիւն, ե֊ խոշորութեան, սղալանաց անմեղադիր
փնել, զի այս չա փ էր կար մեր. որ ով յիշողա ցդ ռ ղ//որմ եսցի
Քրիստոս Աստուած, և նմա փառք այժ[մ] ու յաւիտենիս, և անդր
քան զամենայն յաւիտեանս, ամէն:

57
ИВ, В 81—318

Четвероевангелие,
1671 г., переписчик Лукас
л. 3186

Փստք[...] Արդ, գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ի թվին Ռ ՃԻ (1120/
1671 г. ) ձեռամբ նուաստ ե. անպիտան, մեղօք ի լի ե. անարժան
Ղուկաս սարկաւագի, որ միայն անուամբ եմ ե. ո չ գործով: Աղաչեմ
л. 319а
զձեզ, որ հանդիպիք այսմ տստի / / ** ե֊ կամ կարդայք, յիշեցէք ի
սուրբ աղօթս ձեր և լի սրտիւ Աստուած ողորմի ասացէք, ե.
Աստուած ձեզ յիշէ. ամէ[ն]:
Դարձեալ, յիշեցէք զստ ա ցող սուրբ աւետարանիս' զ Գրիգորն
ե. զծնօղսն իւր' Հախումն ն. զՇարապն, և զՀխրիխանն, և
զեղբա րսն իւր' Նուասարդն, Սարգիսն, Ղուկասն, ե_ զկինն իւր'
Հոտումն, որ մեռեալ էր, և զԵթարն, և որդիքն իւր' Մարտիրոսն,
Կիրակոսն, Դափթ քահանայն, զԴաաւթճանն և զՊապայճանն,
և Յովաննէսն, և զղուստր Նազին: Ով հանդիպիք ե. կամ տեսանէք
լի սրտիւ Աստուած ողորմի ասացէք, ե֊ Աստուած [զձեզ]
ողորմեսցի. ամէն:
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РН Б, арм. н. с. 60—68

Шаракноц, 1673 г., д. Олвердз.
переписчик Епрем
֊196 6

Շնորհօք ամենա զօրին Աստուծոյ ե. Յիսուսի Քրիստոսի և.
ողորմութեամբ նորին աւարտեցաւ տառս երաժշտական որ կոչի
* T. e. հազարբերան
** Продолжение другой рукой.
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Շարակնոց ի գեօղն Օցկերձ. ընդ հովանեաւ սրրոյն Սւրեփանոսի
նախավկայի և սըրրոյ Աստուածածնին: Ես, նուաստս յա մենից
և յո գ նա մ ե ղ տ րտ մ եա լ և տ ա րա կուսեա լ Ե փ րեմ գ ր ի չս որ
անուամբ միայն եմ քահանայ ե֊ գործով մոլորեա լ վասն բազում
պատճառի: Ն ա խ ' վա սն բա զմա մեղութեա ն իմոյ, ե ր կ ր ո ր դ '
զհա րա զա տ եղբա յրն իմ զՄ ինա ս սարկաւագ, որ յա յսմ ամի
գնա ցեա լ է սուրբ Է9միածին ե֊ անդ վախեցաւ առ Քրիստոս և.
եդաւ ի կարգ միաբանից ի թըփս Հայոց Ռ Ճ Ի և. երկու (1122/
1673 г.) ի դ ի ս մանկութեան քսանամեայ, ե. ես ողբս ստ եա լ
անմխիթար սքայի և ո չ ունելով ա յլ եղբա յրս որով մխիթարէի.
ա յլ յուսամ առ կենսատուն մեր զՓ րկիչն Ցիսուս Քրիստոս, որ
և նա տաց է ա մենեցուն մխիթարութիւն և զ ի ս սփ ոփ է և
մխիթարէ ի միւսանգամ գա լստ եա նն իւրոյ: Սակս գեղեցկին
իմոյ Մ ինա սին անմեղադիր լերուք, ո վ եղբարք[...]
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ИВ, В 79—316
К н и га воп рош ен и й Г ри гора Т а т е в а ц и ,
1673 г., К е с а р и я , п е р еп и сч и к М артирос
Արդ, եղե֊ զրաւ բա նիս ի ժողովեալ պատմագրիս յա մի л. 4306
շրջագայութեան արամազեան / / տոհմի, հայկական սեռի, л. 431 а
աբեթական տումարի ԻԲ (22) յոբելենի քառեակ հնկի և
երկրորդի (1122/1673 г.), մարտ ամսոյ ԻԵ (25), ի ատւրն Գ(3)־
շսւբւրի, ի սա հմանս Կապաղովկացտց. ի քաղաքն Կեսարիսո.
ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին և ա յլ ամենայն սրբոց,
ձեռամբ մեղսաներկ և անհմուտ, անարժան, անծան ե. անծող
յա նա րմա տ գրչի Մարտիրոս* սուտանուն կղերիկոսի որ եմ
մեղօք զառածեալս:
Արդ, ա ղա չեմ զձեզ, եդբայրք, որք հանդիպիք սմա կարդա լով
կամ օրինա կելով, սղա լա նա ցն ա նմեղա դիր լերուք, զի ո չ եմ
ուսեալ ի վարպետէ, ա յլ կրկին աղաչեմ, զի միով Հայր մեղայիւ
յիշեսջիք զանարժան ծառայս ձեր' սՄ արտ իրոսս և. ծնօղս իմ, և
Աստուած' ա րա րչին երկնի և երկրի, յիշո ղա ցդ ողորմի իւր
միւսանգամ գաստեանն. ամէն:

60
ГЭ, V3 834—463
Ч е тв ер о е в ан ге л и е , 1675 г.,
п ер е п и сч и к А ветис Е р еван ц и
Փառք[...] Եւ ս տ ի և տ եսեա լ զսուրբ անճառ փրկագործութեան * 315а
խորհուրդ, աստուածասէր և հաւատարիմ զբա րի արմատն, ի
բա րի շսաաւեղէ և զընտ րեա լն ի դասս իւղաբեր կանացն
զՄ արիամն ե. զա յրն իւր զԱմիրբէկն և վերստ ին նորոգեցին
այս աստուածաբերան սուրբ Աւետարանս, և վարդափըթիթ
* Имя записано криптограммой.

279

բուրաստանս, և անմահական աղբիւրս, և ի միւր առին զբա նն
ի կայծակնամաքուր Եսայեայ մարգարէն, որ ասէ' Երանի որ
ունիցի զաւակ ի Սիոն ե. զրնգանի յԵրոաա ղէմ (Ис. 31, 9) ե.
ջերմեռանդ սրւրիւ նորոգեցին զսա ' գանձ անկողոպտելի և.
կտակ անդառնալի, ի հա լա լ և ի քրտաիտնջ վաստակոցն
л.3 1 5 6 իւրեանց, յիշա տ ա կ
իւրն II / / ծնօղացն տէր Ազսւրիէն և.
Ասլիզատէն, և եղբա րցն տէր Դաւթին և. Խէրանին, և. քըւերցն
Աղասօլթանին
և
Վարթախաթունին:
Որ
և
յուսամք
յամենապարգև֊ և հոգին Աստուած պահեսցէ զՄ արիամն և.
զա յրն իւր զՍ միրբէկն մինչ ի խորին ծերութեան, որ ետ նորոգել
զսա յիշա տ ա կ պապերուն մեծն տէր Ազարիայնն և իւր որդի
տէր Անանխոյն, այլև- հանգուցիչն ամենայն նընջեցելոց Քրիստոս
Աստուած յիշեցէք 11 Աստուած ող/որմեսցի [...]
Դ ա րձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զՄարիամն և- զԱմիրբէկե և.
զորդիքն իւրեանց Մարուբէկն և. զԱկոբջա նն և. զԱզարխանն, և
զդստերքն իւրեանց Պարոնխաթունն, զԱսլիզատէն, Աբուհայաթն
ևւ Բէկզատ էն և ամենայն արեան մերձաւորք յիշեցէք [...]
Կրկին անգամ յիշեցէք ի Քրիստոս զՄարիամն և- զդուստրն
л.316а իւր զՊ արոնխա//թունն և. զայրն իւր զՎարդանն և զորդիքն իւր
զՄարգարիտն և. զՄալխասն* յիշեցէ ք:
Դա րձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զՄարիամն և. երրորդ դուստրն
իւր զԲէկզատ էն և. զայրն իւր Իսային և. զորդին իւր զՍարգիսն *
յի շե ցէք
Կ րկին անգամ յիշեցէք ի Քրիստոս զՄարիամն Լւ զեղբայրն
իւր զտ էր Դաւիթն և֊ զկինն իւր զՀռիփսիմէն, որ ի գիշերի գողք
մտին ի տուն սորա չա րա չա ր դառն մւսհուամբ, խեղդեցին զինքն,
և- զհարսն իւր, և. զծառայ մի այր, սոքա ա ն ս օ ղ (?) և. անյիշատակ
մնացին, սոցա յիշա տ ա կն եղև- այս Մարիամս, որ է քոյր տէր
Դաւթին. գործեցաւ այս թվին Ռ Ճ ԻԴ (1124/1675 г.). յիշեցէք ի
Քրիստոս [...]
л.3 1 6 6
Արդ, ես ի յետ ինս ի գրչաց և անարժանս սուտա//նուն Աւետիս
երէցս, որ եմ տեղեաւ երևանցի. ի հայրապետութեան տեառն
Ցսւկոբ կաթողիկոսի, ի թուականիս Հայոց Ռ ՃԻԴ (1124/1675 г.):
Արդ, որք ճաշակէք յաստուածային բուրաստանէս և- յա մենա լի
սեղանոյս, որք հանդիպիք սմա ընթերցմամբ կամ տեսութեամբ,
յիշեսջիք երկնագնաց յաղօթս ձեր զառաջ յիշեցեա լսն նորոգօղ
սուրբ Աւետարանիս զՄ ա րիա մն !1 զա յրն իւր զԱ միրբէկն և
զգծօղսն և զորդիսն և յա մենա յն նախնեա[ւ]քն իւրեանց' յիշեցէք
ի Քրիստոս և- լի բերա նով և- ուղիղ սրտիւ Աստուած ողորմի
ասացէք նոցա, և Աստուած յիշողա ցդ !1 յիշեցելոցս ի սմա առ
հասարակ ողորմեսցի: Ամէն:
Հայր մեր, որ յեր[կինս [...]:
л . 317 a

Далее иным почерком:
Արդ, ես Մ ա րիա մս որ եմ թոռն այս մեծ պ ա պ երոյս տէր
Ազարիային և տէր Սնանին, որ այս աւետարանս նոցայ է և.
նոքա են գրել տուեր սոցա ս օ ն ղ և յիշա տ ա կ չմ նա ց , սոցա
* Пропущено две с половиной строки.
** Пропущено две с половиной строки.
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յիշա տ ա կն այս Մարիամս է, որ նոր նորոգել ետուր ի հա լա լ
ընչից խրոց գնոց արծաթոյ Ը (8) ոսկի, ուղիղ սրտիւ նորոգել
եւրուր. յի շէ [...]
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34—46

Четвероевангелие, 1676 г.,
последующий владелец Балтии
Վերըսւրին կա զմել ետուր զայս սուրբ յԱւետարանս Բսպւրիկն.
իր հօրն հոգուն' Ս ա րգսին, մօրն' Մ եծկա ն, իւր եղբօր'
Ասզւազաւրին, ե. որդոց' Շահանին, Նորհազւին, ՏիրատուրԱ,
թոռին' Յաւաքին, եղբօրն' Յարութին, և ամենայն ննջեցելոց
հոգուն, և մեղաւոր գրչիս' Բաղզւասար իրիցուս, և որք ողորմիս
ասողացն, ամէն: Հայր մեր: Որ կազմեցաւ թվին ՌՃԻԵ (1125/
1676 г.): Ով n f ծախէ, ով գնէ, ով գրաւ դնէ, ով յա ճ . ւրա ւիճի
փնի, ով լաւ չի նայի, մասն Յուդայ ի պազւիժ Կայէնի ստցէ ե.
անիծիւք լից [ի] - ամէն:

л. 400 б
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Чашоц, 1676 г., Халбат, переписчик
Григор Джулайеци Агамал
а
Փառք, պացփւ ե. երկրպագութիւն և զւեստնառաք ձայնիւ
գոհաբանութիւն քեզ միայնոյ սկզբանդ ե. անսկզբանդ սկզբնատրիդ
սկզբա նց, երրեակ անձնատրութեանդ' Հօր և֊ Որդտյ ե֊ Հոգտյդ
սրբոյ, այժմ ե֊ անդըրքան զամենայն յաւիտեան, ամէն:
Թագաւորին մշտնջենատրի ե. ստ եղծչին ամենայն գոյից,
երկնից յօրինօղին ե֊ երկրի տրամականս, ի վեհագունից մինչև
հուսկ յետ ինս յիմա նա լեա ցն սեռից և ի զգալեացս համայնից,
անքնին ներբողա կան ձայնիւ գովեալ: Նախ քան զլինելն
արարածոցս, յա յտ նի էր ամենատէս գիտութեան նորա, զոր
ինչ յապաժամանակս կատարելոց էր յաշխարհի, որպէս
արարածապատումն Մովսէս, շարժեալ ի Հոգտյն Սրբոյ,
զհանուրց լինելութիւն յո չ էից եղելոցս ա րա րչա կան հրամանաւն
պատմէր: Յաղագս որոյ և զայս խորհուրդ փրկական, երա նելի
առաքեալքն ուսեալք ի Քրիստոսէ, ևս յայտնագոյնս և պայծառագոյնս
քարոզեցին ընդ ոլորտ ս տիեզերաց և ուսուցին զհաւատս
աստուածպաշտութեան ընդ ամենայն տեղիս: Հաստա տեցին
եկեղեցիս և զարդարեցին պայծառ կարգօք, արձանացուցին
կանոնս և սահմանադրութիւնս, ոպղեցին հովիւս և վարդապետս
և հոգի շնորհաց պ արգևեցին հետևողացն սրբազանից: Յորոց
բազումք ընտ րեա լ գտան և զմարգարէական և զառաքելական
մատեանս, ըստ պատշաճի ատւրց կարգեցին ի վայելումն
մանկանց եկեղեցւոյ և ամենայն հաւատացելոց ի Քրիստոս:
Իսկ ի Յակովբայ եղբօրէ Տեսան կարգեցաւ ի վեցն յունուարի
տօն ծննդեան Տեսան մերոյ ութօրեա խորհրդական ընթերցուածօք
Ն ոյնպ էս և ա յլ տէրունական տօնիցն, որ ականատես և
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խորհրդազգաց իսկ էր տնօրէնութեանն Քրիստոսի: Ն ոյնպ էս և
երա նելին Կխրեր կարգեաց զաղուհացիցն կարգ երախայութեան
և այլք զմարտիրոսացն: Զ որ ընկա լեա լ սուրր Լուսաւորչին մերոյ
սրբոյն Գրիգորհ և նորին շառաւիղի սրբոյն Սահակւսյ ՊարթԼւի
և Մեսրովպւպ վարդապետի աւանդեցին Հայաստա նեացս / /
եկեղեցայ: Եւ ապա օրըստօրէ առատացեալք ի շնորհաց Սուրբ
Հոգա յն վարդապետք եկեղեցայ ի ժամանակս յետ ինս և ի
վերջին դարս, ի սրբոյն Գրիգորիսէ Վկայասիրէ և ի նորին
շնորհա լից է հարազատէ սրբոյն Ն երսէսէ կաթոպիկոսէ'
սա հմա նեա լ կարգեցաւ տառս այս անուամբ Տարեգիրք. Զ որ և
անթերի մասամբ բովա նդա կեա լ ունի յինքեան զբոլոր տարայն
զկարգ ընթերցմանց ըստ հոլովման և֊ ըստ շրջագայութեան
մեծ արուսեկին օր յօրէ, և ի շաբաթ ի շաբաթէ, ա միս յամսոյ,
կա տ ա րելով զբոլոր աաւրս ի տարւոջն' զտ օնս տէրունականս
և զբովա նդա կ սրբոցն ամենայն ըստ պատշաճի ատւրց, սկսեա լ
ի Ծննդենէն և աւարտեալ մինչև ի նոյն օրն, ո չ ի կարգէ սխալեալ
և ո չ ի նշա նէ թիւրեալ: Եւ արարին զսա ձեռնհաս, անաշխատ
և դիւրաւ գտանելի, մանկանց եկեղեցայ և գանձ յաւիտենական
որդտց Սիօնի և բուրաստան ամենակալի' զարդսւրեալ
զանազան կարգօք ի փառս Տեսան և ի պայծառութիւն եկեղեցայ:
Եւ մնա լ միշտ եղիցի Աստուծոյ, ի զարդ և ի պատիւ
եկեղեցականաց դասուց:
Արդ, եղև զրաւ գրչութեան աստուածաշունչ մա տենիս ի դրան
մեծա հռչա կ սրբոյ ուխտիս Հադբատւպ. ի թուականութեանն
հ ա յկա զեա ն տ ումա րի Ռ ճ և Ի Ե (1 1 2 5 /1 6 7 6 г.), ի
հայրապետութեան տեսան Ցսւկոբւպ ի Վսպարշապատ քաղաքի
և թագաւորութեանն տանս Վրսւց Գեօրգի թագաւորին ի քաղաքն.
Ցըփ խ իս. ձեռա մբ յոքնա մեղ գ ր չի ' Գ րիգոր Զուր un ես ի .
մականուամբ Աղւոմւպ կոչեցե լոյ, խնդրոյ և արդեամբք տէր
Աւետքիխի արքեպիսկոպոսին Հա ղբա տ ա յ. և զգիրքս այս եղ
յիշա տ ա կ ա նջինջ ի դռան Հախբատայ աստուածընկալ Սուրբ
Ն շա նին, վասն փրկութեան հոգոյ իւրոյ և ծնօղացն Յակոբին և
Խանբէկուն, հօրեղբօրն Հէրումին և եղբա րցն Գաւթին, Խաչիկին,
Կ իրա կոսին, Աւագին, և եղբօրորդտ ցն տ էր Ղ ա զա րին, տէր
Վարդան կրօնաւորին, Հախնազարին, Ոզուխանին, Զալինին,
Ս ա ն վ ե լ սա րկաւագին, Ասատուրին, Ա սլա նին, Զ ուրա բին և
ա մենա յն ա րեա ն մերձաւորացն: Ն ա և հոգև որ ծնօղին իւրոյ
Ազի զ ապ ա շխ արողին և հասարակաց ծնօղ, տատ Գայիանէ
ապաշխարողին, փ ա կա կա լ և լուսարար տէր Պետրոսին և տէր
Կիրա կոսին. ամէն:
6
На нижнем поле, иной рукой:
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Բսւն բա րեկենդա նի առաւօտուն կարդա: / / Ապա, սիրելի
եղբա յր, գինի վւոքր ճաշւսկես!, որ կ լի նի ի կա րդա լն աչքդ
շամնդաղի:
в
Բա րեկենդանի կիրա կէի ճաշուն կարդա և զգծօղս յիշեա:
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Книга проповедей Григора Татевапи.
1676 г., Кафа, переписчик Хасбэк-Хачатур
Յիշատակարան գծողի գրքիս եւ ստացողի
Որք բա րեա ցն են ցա նկա ցօղ' միշտ յաւլթող գտ անին ի
ներկա յինս որպ էս աշխատաժիր մեղու տ ա լով զթ և ս յօղոցն,
ժողովել զմա նրս ծաղկանց յաղագս վեցանկեա ն բժժացն: Կամ
որպ էս զխորէջքն որք կա միցին գտանել զբոցա փ ա յլ մարգարիտն
յորձա նուտ վա յրս զոր ա սկըրեա յն ծնանի առ ի յընծայց
թագատրաց: Ն ոյնպ էս և ես մեղուցեալ և տառապ եա լ գրիչս
Խասպէկ-Խւպատուր* մեղուցեալ երէց գծագրեցի զտ սա ս
աստուա ծապազւում Գիրս քարոզաց, հրամանաւ և հա լա լ
արդեանց հոգևոր որդայն իմոյ և սիրեփ եղբօր պարոն խոճա
Աւետիփն. ի թուականութեանս Հայոց Ռ ճ և ԻԵ (1125/1676 г.)
ամի, ի հայրապետութեանն տեսան Ցակոբայ ամենայն Հայոց
կաթուղիկոսի և յա րհրիա կան իշխանութեան տեսան Մարտիրոս
քնւջ րաբունա պետ ի Ղրիմեսա . ի մայրաքաղաքս Կսւփսւյ. ընդ
հովանեաւ սուրբ Աստուածածնին: Քանզի սա է թագ պարծանաց
և պսակ փսաաց մանկանց Սիովնի, և ջա հափա յլ ղամբար և
ակն լուսազտւ ի պայծառութիւն սպասաւորաց բանի, համալոյս
ծաղիկ յոքներանգ բ ազմախայ րի և յարափթիթ
ծսաք
անծերանալի, զտւնկս և ճիւղս ունելով բարձրածայրեալ սեղան
ամենալի, և յոքնախորտիկ քաղցրահամ, անուշահոտ բոլորեա լ
շուրջանակի: Մեղան ո չ ունայնութեան որ լրութեան կ ա //
րօտանայ, ա յլ յա յն անծայր ենա ծա ւա լ** սեղանոյն զոր Տէրն
հրամա յեա ց ուտել և զմա հ ո չ ճաշակել: Յորոյ սեղանոյ
ճա շա կեցին դասք առաքինի և ճշմարիտ վարդապետացն, որք
յա րմա րեցին զսա պ էսպ էս աստուածային բանիւ իմաստիւք
զզաւեալս ի Հոգոյն սըրբոյ, զոր ի նոցունց գաղափարել մեզ
ընծայեցաւ: Քանզի սա է պայծառութիւն տօնից սուրբ եկեղեցոյ
և կտ ա կ կենաց, և կարա պետ շնորհա ց, լոյս խաւարելոց և
առաջնորդ մոլորելոց, հաց կենաց քաղցելոց և աղբեւր ծարաւելոց,
աղ անհամելոց և դեղ նեխ եա լ անդամոց: Վասն զի սա իսկ է
գերապայծառ մեծ և պատուական երկրորդ հա զա ր քարոզի:
Մա' առաքելոց պարծանք, սա ' մարգարէից փառք, վարդապետաց
քանոն, հայրապ ետա ց հա նդիսարան, մա րտ իրոսա ց պսակ,
վկա յեցելոցն Քրիստոսի քաջալերութիւն, քահանայից ոպղութիւն,
սարկաւագաց զգաստութիւն, միանձնացելոց կրօնք, կուսանաց
սրբութիւն, մա նկա նց դա ստիա րակ, ծերոց իմաստութիւն,
ա մուսնացելոց
զգուշութիւն, ա նմոլա ր և ա նտ ա րա կոյս
ճանապարհ աստուածասիրաց անձանց և յորդորիչ ի վարս և
ի ճգնութիւնս նոցա:
Արդ, ցա նկա ցօղ ե ղ ե ա լ յա յս մ հոգև օր բուրա ստ ա նիս և
ծաղկա ւէտ դրա խ տ իս հոգև որ որդեա կն իմ պ ա րոն խոճա
* Имя Хасбэг, Хасбэк было распространено среди духовных лиц, см.
САЛИ, т. II, 1944, с. 500. Необычно, однако, что фигурирует в паре с другим
именем, Хачатур.
** Вм. անծայր և. աեծաւալ
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Աւետիքն к ետ գրել զսա յիշա տ ա կ к ի վայելումն անձին իւրոյ
к կ ենա կ ց ին Ս ա յմէլիքին և ծնօղա ցն պ ա րոն մա հդեսի
Խաչատուրին, Խանիպիճււյին к եղրա րցն իտճա Շէհրիին և
Մելքհնին к Ղազարին և. Լյուսպարոնին: Եւ իւր նորա բողբոջ к
աւրհնեալ զաւակացն Պետրոսին к Պօղոսին к ամենայն արեան
մերձաւորացն, որ երիտ ա սա րդ տիօք ստացաւ զսա ի հա լա լ
ընչից к ի յարդար վաստակոց' յաղագս պարկեշտութեան անձին
իւրում ընթեռնելոյ:
Արդ,
ա ղ ա չեմ
զլուսերա մ
դա սս
սրբա զնա մա քհւր
քահանայապետիցդ к վերծանող մաքրամիտ ե֊ բարձրաբարբառ
րաբունապետացդ, քարոզչաց к ըստուգաբան к ճշմա րիտ գիր
գաղափարողացդ, զի յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր զպարոն
իտճա Աւետիքն к զծնօղսն իւր զմահդեսի Խաչատուրն, քանզի
ծսա բա րի պտուղ բա րի ստնէ (Мф. 7, 17), ըստ Ցեստն ձայնի:
Եւ դարձեալ ըստ ստակողին, թէ ի պտղոյ արդարութեան բուսանի
ծստ կենաց (Притч. 11, 30): Հուսկ յետոյ իբրև անարգի միոջ
յիշեսջիք յաստուածամերձ յաղօթս ձեր զԽասպէկ մեղսամակարդ
հսրտոպարս գծագրօղ և ծաղկող և կազմող սորին к զծնօղսն
իմ զմա հդեսի Անդրէասն к զմահդեսի Խ ա/նըմն, к զվաղամեռ
որդեակն իմ զԱնդրէասն, որ յա յսմ ամի ւիոխեցաւ առ Քրիստոս,
յոյսն ամենեցուն մանուկ տիօք ԻԶ (26) ամաց, к եթող ինձ մեծ
սուգ к բազում տրտմութիւն, քանզի եհաս մահ նորա ի պանդուխտ
երկրին Ցամանու, к անդ թաղեցաւ ձեռամբ այլոց, к ես սակս
կարօտոյ անմխիթար տրտմութեամբ մնացի:
Վասն որոյ խնդրեմ ի ձէնջ, ով հոգևոր հարք к եղբարք, զի
թողութիւն խնդրիցէք ինձ մեղաւորիս к ծնօղաց իմոց, к վաղամեռ
որդոյս, к դուք յիշեա լ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, յորժամ
գայցէ ի նորոգել զպատկեր խոնարհութեան մերոյ: Քանզի սովոր
է բնութիւն աստուածպետականին այլոց աղօթիւքն այլոց ողորմիլ,
զի քսւղցր է к բա րերա ր, к ո չ ա նտ ես սա նէ զգործս ձեռաց
իւրոց, նոյն ողորմա ծ к քաղցր к բա րերա րն Աստուած
քւողցրասցի մեզ և լս ե լ տացէ զերանաւէտ բարբա ռն որ ասէ'
Եկայք աւրհնեա լք Հօր իմոյ, ժա ռա նգեցէք զա նսպ ա ռ
ուրախութիւնսն (Мф. 25, 34) որ к աւրհնեալ յաւիտեան:
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Четвероевангелие, 1676 г.,
владелец Мартирос
л .6 6 a

л .6 6 6

Փառք [...] Զ ի կա րողա ցոյց զտ կա րս к արժա նացոյց զի
բարեաց յետ նեա լս ի քահանայից' ըզտ էր Մ արտիրոս անուամբ
ևեթ քահանայս, զոր ըղձափափաք սիրով ըստ ա ցա ի հա լա լ
ա րդեա նց իմոց զքառա վտ ակ Աւետա րանս, ըստ բա նի
մարգարէին, որ ասէ' Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիօն к ընդանի
Երուսաղէմ (Ис. 21, 9), ի յիշա տ ա կս հոգոյ իմոյ к ծնօղաց իմոց
к բնաւ ամենայն զա րմից к զաւակաց, որդոյ իմոյ' Գրիգոր
քահանային, к թոռանցն' Մարտիրոս քահանային, / / Բէրօին к
ի Քրիստոս հանգուցեալ Ղազար քահանային, Պտատին к այլ
բնաւ ամենեցուն կենդանեաց к ննջեցելոց, к ի լուսաւորութիւն
մանկանց նորածնելոց նոր Միօնի: Վասն որոյ երեսս անկեալ
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աղաչեմ զհամագումար սրրա զա ն դասք քահանայից, որք վայելէք
և լուսաարիք սովաւ ի ժամատեղ և ի պաւրարագ, յիշեցէք ի
մաքրափայլ աղօթս ձեր զվերոյգրեա լ սւրացօղ սորա, ասելով ի
խ որոց սրւրէ, թէ Տէր Աստուած, ողորմես! սոցա և ջնջե ա
զձեռագիր յանցանաց նոցա, որով յիշոդացդ և մեզ յիշեցելոցս
ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած ի միւսանգամ գալստեան իւրում,
և նմա փստք յաւիտեան, ամէն:
Գրեցաւ թվին ՌՃԻԵ (1125/1676 г.):
Ишатакаран писан рукой владельца рукописи на специально
оставленном листе.
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Четвероевангелие, 1677 г.,
обновитель и переплетчик Влас
Զ վերջին կա զմող և նորոգօղ սուրբ Աւետարանիս յիշեցէք л. 242а
ցՔանդաքեսի տ էր Ոսկանս և զհանգուցեալ հայրն իւր' Սփրաքե
և մայրն իւր' Անախաթունն, և զեղբա յրն իւր' զՊակումն, Տէր
ողորմեսցի. ամէն: Ն ա և կենղա նիսն յի շե լ յաղօթս զտ էր Ոսկանն
և իւր որդիքն' Միրաքն, Ախ իճա նն և իւր եղբա յրորդիքն'
զԱբրահա մն և որդիք նորին' Փիրումն, Պակումն և ա յլ ամենայն
արեան ստու զազգայինսն և զտօհմայինս յիշեցէք, և զԱստուած
ողորմի մ ի ' խնայէք: Քանզի զայս Աւետարանս յառաջմէ արծաթով
և ոսկով կոստղած էր, ի (փշերի գողք մտ եալ եկեղեցին Քանղա&ււ
զամենայն անօթն եկեղեցուն կողոպ տ եալ էին և֊ զԱւետարանս
զկողմ տախտակաց սորին կտ րեա լ վասն արծաթոյն, և զթուղթն
լոկ մերկ անդամօք տ եղ թողեալ: Վ ասն այս պատճառի տէր
Ո սկա նս եկն ե բ ե ր առ մեղ ի վանքս Սուրբ Ս տ եփ ա նոս
Ն ա խ ա վկա յին և ի դրա ն սորա յ կա զմեցա ք և նորոգեցա ք
ի թուականութեան Հա յոց Ռ Ճ Ի Զ (1 1 2 6 /1 6 7 7 г.) և ի
հայրապետութեան էջմիածնի տէր Ցակոբիև ի կաթոպիկուտւթեան
Աղուանից տ էր Ս իմէօնին և տ էր Երէմիա փ ն. որ ո չ և ս են
կա տ ա րեա լ ընդունեփ ժողովրղեա ն, զորն Տէր յա ջողեսցէ ի
բա րի քաղաքավարութեան, նա և ի յառաջնորդութեան նահանգիս
մերոյ Ա լա նա ց Շամախու և Շրուանայ ա ր հ ե պ ի սկ ո պ ո սի ն'
Կ ի րա կ ոս վա րդա պ ետ ին, որ և նայ է ալեօք ծ երա ցեա լ ի
պարծանս որղեայց իւրոյ: Որ և մաղթեմ արտասու[ա]թօր դիմօք
Տէրն տէրան[ց] տացէ նմայ վարձ ըստ վաստակ[ի] նորին, ամէն:
Եւ ըստ դ ըմին մաղթանօք յի շ ե լ հա յցեմ ա նա րհեստ ս
ա շա կերտ ելո ց դասուց, զնորոգո[ղ] զ Վ լա ս լոկ անուամբ
վա րդա պ ետ ս և զհա րա զա տ եղբա յրքն ի մ ' զՄ ա րտ իրոս
վարդապետն, Անտոն վարդապետն, տէր Առաքել աբեղայն, և
զծերունի դասասած զհա յրն մեր զԹումայ վարդապետն, որ ի
մանկանց բազմաց դա ստիա րակիչ, Տէր պահեսցէ• ամէն:
В начале иш атакарана содержится просьба помянуть тэр
Оскана Кандакеци как переплетчика и обновителя рукописи,
в действительности же работу проделал Влас, а тэр Оскан был
заказчиком, соответственно и новым владельцем.
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Служебник, 1677 г.,
переписчик Оноприос
л /6

Պատարագամատոյց ըստ Հայաստանեայց եկեղեցո օգնա־
կաեութեամբ աստուածային ի ձեռն աշխատանաց տէր
Օ նոփ րիոս կրօնա տ րի պ ա րոն Ա սլա նին որդոյ յա մի Բա նին
Ասցաւծոյ ՌՈՀԷ (1677) к իմ Հայկազեա ն սեռի Ռ Ճ ԻԶ (1126/
1677 г.) օգոարոսի ժ (10) կատարեցաւ:
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Исторические сочинения, 1678 г.,
Испахан, владелец Вардан Балишеци
л. 121 a

Ց իշել ա ղա չեմ զմեղա պ ա րտ ս Վ ա րղա ն բա նի սպասաւոր
զԲ ա ղիշեսիս. զստ ա ցօղ ա յսմ պ ա տ մա գրոցս, որ բազում
աշխատութեամբ գտի զօրինա կն և. եզւու գ րել ի քաղաքն
Իսպ ա հա ն. յիշա տ ա կ հոգոյ իմոյ և. ծնօղաց ըստ հոգոյ և ըստ
մարմնոյ' Ղարիպին к Եդիային, к եղբարց իմոց' Խաչատուրին
և Խօշխաբարին, к իւրեանց որդոցն' Մահակին և Ն երսէսին
Ա Սիմէօնին, եւ ուսուցչին իմոյ' Խաչատուր վարդապետին ե.
Յոհա նէս к Բ ա րսէղ վա րդա պ ետ ա ցն մերոց նա խ նեա ցն к
ա շա կերտ եա լ մա նկա նցն մերոց' Ա բրա հա մ վա րդա պ ետ ին
Ամթեցոյն к տ էր Գրիգոր к տ էր Մ ա րգա րէ ա բեղա յիցն к
Ս ա րգիս և Ն ե ր ս էս սա րկաւագա ցն և ա մենա յն ա զգա յնոցն
մերոց к երախտատրացն, որոց Տէր Յիսուս ողորմեսցի к մեզ
յուսա ցելոցս к ձեզ յիշողա ցդ ամէն, և թողութիւն շնորհեսցէ
բա զում մեղաց մերոց սրբա նուէր աղօթիւք հարց к որդոց
բա րէմիտ պ ա տ ա հողա ցդ к օգզաղացդ, к ա նդատ ապ արտ
պ ահեսցէ յա ներեկ և ի սոսկա լի ահեղ ատւրն, յորժա մ գայցէ
դա տ ել զամենայն արարածս իւր. ամէն к եղիցի:
Рукопись — автограф, дата указана на л. 57 а.
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Четвероевангелие, 1679 г.,
художник Сахак Ванеци
а
л. 17 6

Զտ ա ռա պեա լ Վանեցի Սւսհւսկ ծաղկողս յիշեա , к Աստուած
զձեզ յիշէ. ամէն:
6

л .3 6 8 6

Գրեցաւ թվին ՌՃԻԸ (1128/1679 г.)' յիշա տ ա կ Թսւրղուլենս
Մուրատխանին:
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в
Փստք [...] որ եւր կարողութիւն անարժանիս հասանել ի * 3686
յաւարւր սուրբ Աւետարանիս, որ բազում օրինակ իմն տեսանի
ի սմա: Ուստի տեսեալ զսորա անճստ փրկագործութեան / /
խորհուրդ բարեպաշտ և աստուածասէր Թարղուլենզ л.369а
Մուրատխանն և ստացաւ զսա ի հալալ վաստակոց իւրոց'
յիշատակ իւրն և ծնօղացն' հօրն Գազպարին, մօրն Հռիփսիմին,
կողակցուն, մեծ պապուն Թառղուլոնց Խլղսւթին, մեծ մսւմուն
Հռիփսիմին, հօրեղբօրն Միրւսփն և. իւր կողակցուն, որդոցն'
Գրիգորին, Թարղուլուն, Բաղդասարին, իւր կողակցուն Եդիսին,
հօր քոյր Զալաբէկուն, որղոյն Սաֆարին, մեծ պապուն
Բօլորկանց Աւետիսին, Թաջումին, Աստուածատուրին ե֊
ամենայն արեան մերձաւորացն. յիշեցէք Ն> Աստուած ողորմի
ասացէք, ե. Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ամէն:
Դարձեալ յիշեցէք ե֊ Աստուած ողորմի ասացէք Թարղուլոնց
անարժան Մուրատխանիս. որ ետու / / զսա ի դուռն Սուրբ л. 3696
Սահակայ հայրապետին' անջինիջ յիշատակ ինձ և իմ ծնօղացն,
հօրս Գազպարին և. մօրս Հռիփսիմին, կողակցոա* և դստերս
ՆՂսզլուխանին, որղոյն**:
Եւ արդ, մի nf իշխեսցէ հեռացուցանել զսա ի դրանէ Սրբոյն
Սահակայ, ոչ ի մերոց և. ոչ յօտարաց, ե. եթէ nf յանղգնի, զմասն
Յուղային առցէ և զխաչհանուացն. ե֊ լաւ պահողքն և խնամ
տանօղքն աւրհնին յԱստուծոյ և յամենայն սրբոցն. ամէն:
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Хорхрдатетр, 1680 г.,
владелец Эниат.
Ես, էնիսւթ. ստացա զսուրբ խորհրդատետրս ե֊ եղի յիշատակ л■196
ի ձեռն Սարգար քահանայի, յիշատակ ինձ և եղբօրն իմոյ
Սինասին, և կողակցինն սայ Սեփքին և որղոյն Մուրատին,
Անզանին, Յարութենին և դարձեալ Կարապետին ե֊ կողակցին
Սառային, որղոյն Համբարձումին և. ամենայն համօրէն
ննջեցելոց: Քահանայք, յիշեցէք ի մաքրափայլ աղօթս ձեր:
Թվականիս Հայոց ՌՃԻԹ (1129/1680 г.):
70
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Евангелие отрочества Иисуса, 1681 г.,
Атанай, переписчик эСтеп аннос
Փստվ... ] Արդ, գրեցun Աւետարանս մանկութեան Տեսան մերոյ *•193a
Յիսուսի Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ թվին մեծին Հայոց ՌՃԼ
(1130/1681 г.) ամին, և. եղև. աւարտ սորայ ի յոզիս Զ (6), ի
մայրայքաղաքն ^Ստանսս, ի հովանին Սուրբ Աստուածածին և
* Оставлено место для имени.
** Оставлено место для имени.
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Սուրբ Ըսւրեփ ա եեոսիե, ձեռա մբ ա նա րհեստ к ա նիմա յ к
անարժան Ըստեփաննոս. որ անուամբ էրէց կոչի ե. գործով ոչ,
սուրար ե_ հեռի, վատթար ի գործոյ քահանայութեան. ե. եթ զսա
յիշա տ ա կ իւր հոգոյն к կողակցին Մուղալին ե֊ որդոյն Հանէսին
к իւր որդոյն Կ ա րա պ ետ ին к դստ երա ցն Դ շխ ունին ե.
Պ աղտ ատ ին, к հ ա ր ս ի ն ' Շ ա հզէտ էին, к ծնաւղացն տէր
Ըստեփաննոսին, к Մարիամին, к եղբաւրն Աւիտիքին, к այլ
л. 1936 ամենայն ազգատոհմից մերոց. / / к ով ոք որ կարդայ զսա կամ
աւրինակէ к զուարճանայ հոգով к մարմնով, նայ կու խնդրեմ ի
ձեզանէ, հայրք к եղբայրք, յիշէք զիս փ սրտիւ միով հայրմեղայիւ,
к դուք յիշե ա լ փջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, к ողորմի ասէ
Տէրն Քրիստոս իւր յողորմի ի միւս անգամ գալստեանն, ի յատւրն
դատաստանին, ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ:
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Четвероевангелие,
1682 г., Ван, художник Григор
л. 3246

Դ ա րձ եա լ ա ղ ա չեմ զձեզ, ո վ սր բա ս էր մա նկունք սուրբ
եկեղեցոյ, յիշել զեղկելի Գրիգոր էրէցս, որ զԱւետարանն ծաղկեցի
ոսկով к զա նօրինական զարդարեցի ըստ իմում կարեաց, բայց
խորանէն к թփերն ծաղկագրերովն ի Բւսդէշ էին / / / ծաղկած,
к ես սակաւ ինչ ոսկեցի, բայց կատ արեա լ ոչ էստ, ա[ռա]ջմէ
դեղած էին զա մէն, վա սն ա յնորիկ մնաց որպ էս տեսանէէդ.
ա ղա չեմ վասն Աստուծոյ զձեզ, եղբարք, անմեղադիր լերուք, զի
որչա փ ջանացի, քան զա յս աւելի ոչ գծեաց դեղն, խնդրեմ յիշել
յաղօթս ձեր, և Աստուած զձեզ յի շ է
Եւ ա յս եղև ի Վան քաղաք, ընդ հովանեաւ Սուրբ Պօղոս
Առա էելոյն, ի հա յրա պ ետ ութեա ն տ եա ռն Ե ղիա զա րին. ի
թվականիս ՌՃԼԱ (1131/1682 г.) ամին, ի վայելումն ընթերցողաց: Ողջ լերուք.
л.з25а
Եւ արդ, կրկին անգամ ա ղա չեմ զձեզ, եղբարք, յիշեցէք к
Աստուած ողորմի ասացէք տէր Մինասին, հօրն տէր Յովանիսին,
մօրն Ք ամանին, կողա կցին Աննային, որդոցն Յոհա ննիսին,
Մաղաէիային, Թումին, էւերն Հռիփսիմին, որդոյն Անդրէասին.
որ ստացաւ զսուրբ Աւետարանս ի հա լա լ արդեանց իւրոց к եդ
ի դուռն Սուրբ Պօղոս Առաէելոյն: Որք հանդիպիք սմա, ասացէք
Աստուած ողորմի տէր Մինասին к իւր ծնողին, к Աստուած ձեզ
ողորմեսցի. ամէն:
Դ ա րձեա լ Աստուած ողորմի ասացէք Ա ննա յին. որ զսորա
л. 3256 կողերն արծսւթել ետուր. յիշեցէք / / к Աստուած զձեզ յիշէ. ա մէն
Դ ա րձեա լ Աստուած ողորմի ասացէք Մարութին, կողա կցին
Գուզսղին, որղոյն Բէկզսւդին, կողակցին Զարփին, որ զոսկէջուրն
երէտ կողերուն, այլ к միւս որդոյն' Գրիգորին, Մելիք աղին, յիշեցէք
к Աստուած ողորմի ասացէք, к Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ա մէն
Упомянутые в тексте серебряные украш ения ныне отсутствуют.
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Шаракноц, 1682,
д. Авэнданц, переписчик Вардан
Եւ արդ, գրեցաւ եղա նա կա ւոր ւրառն և ա ստ ուա ծա բա ն л. 3746
կտ ա կս և խնկալի տուփս ե֊ զանազան ծաղկաւէտ բուրաստանս
և պ ըտ ղա լի դրախտս ե. քսւդց րաճսւշակ հոգեշէն կերակուրս,
որ կ ո չի Շա րա կնոց' ի լաւ և. յընտ իր ւարինակէ, որ է Խ փկ
կ ոչեցե ա լ, ձեռա մբ յուգնա յմեղ և. ա նիմա ստ գ ր չի ' մեղաւոր
Վ ա րդա նի: Շնորհիւ Տեսա ն սկսա և ողորմութեա մբ նորին
կա տ արեցի ի թվականիս Հայոց ՌՃԼԱ (1131/1682 г.), ի գիպս
որ կոչի Աւընւդաես. ընդ հովանեաւ Սրբոյն Պետրոսի և Պապոսի
և Սուրբ Գէորգա Զաւրավարխդ ի դառն և ի նեղ ժամանակիս,
յորում նեղիմք ի հարկապահանջութենէ յանաւրինաց, քանզի և ս
և քան զ և ս սա ստ կա նա բռնութիւն և նեղութիւն ի վերա
աշխարհիս, և ս առաւել ազգիս Հայոց վասըն ծովացեալ մեղաց:
Արդ, որք հանդիպիք սմա կարդալով կամ աւրինակելոփ յիշեցէք
ի մաքրափայլ յաղաւթս ձեր զա ն //ա ր ժ ա ն գծողս' զ Վարդա ն л. 375а
քահանայս, և ըզծնողսն ի մ ' զտ էր Աւետիս, և զմա յրն իմ
Զառիհան, և զպ ապ ն' զտ էր Վարդան և զեղբա րն իմ զԹումէկ
և զվա րպետն իմ զտ էր Աւետիս. որ բազում աշխատանք ած, և ի
հանդերձելումն զերկնից արքայութիւն պ ա տ րա ստ եսցէ նոցա
հոգւոյն, ամէն:
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Чашоц, 1684 г.,
Ереван, переписчик Аветис
Փառք [...] Որոյ շնորհօք և ողորմութեամբն եղև աւարտումն л.469а
աստուածաշունչ գրոցս որ կոչի ճա շոց, որ ունի պարունակեալ
առ ինքն զա մենա յն տ օնս տ երունա կա նս, յւա ետ եա ց սուրբ
Աստուածածնէն մ ի ն չև ցգալուստ Հոգտ յն Սրբոյ մարմնաւոր
տնօրէնութեամբ, նաև տօն Աստուածածնին և Խսւչի, և եկեղեցւոյ
պ ահոց և Ցարութեան, ա յլ և նա հա պ ետ ա ց և մա րգա րէից,
թագաւորաց և առաքելոց, հա յրա պ ետ ա ց և ճգնա ւորա ց,
կուսանաց և համօրէն մա րտիրոսա ց' սկիզբն տարայն մ ի նչև
ցկատարումն նորոյն, գեղեցիկ և յա րմա ր շարադրութեամբ:
Արդ, եղև զրաւ գրչութեանս սորա ի յերկիրս Սրարատեան.
ի քաղաքն !Երևա ն, ձեռամբ յոգնամեղ և տրուպ Աւետիս գծող[ի]ս,
ընդ հովանեաւ Սուրբ Կաթուղիկէին և Սուրբ Երկու երեսին,
Սուրբ
Ց ա կոբին և Սուրբ Ս ա րգիս Զ օրա ւա րին, ի
թուաբերութեանս Հայկազեան տօմարի Ռ ճ և ԼԳ (1133/1684 г.)
թուի, ի թա գա ա րութեա նն Պ արսից Շահ Սուլէյմսւնին. ի
բռնա կա լութ եա ն
տ ա նս Ս րա րա տ եա ն
Զ ուլխ ա նին. ի
հա յրա պ ետ ութ եա ն սուրբ էջմխ սծնւպ տ եա ռն Ե ղիա զա րու
սրբա զա ն հեղինա կի և յաջորդութեան սուրբ ուխտիս մերոյ
Ոհանսւվանից Սուրբ Կարապետին' Սարգիս քաջ հռետորի, ահրի
և պանծալի եպ իսկոպ ոսի և ջատագով վարդապետի:
19 33К. 1484
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Արդ, ա ղա չեմք զա մեեեսեա եե, որք հա եդիպ իք ա յսմ
հոգիա եորոգ,
լուսերա նգ,
վա րդա փ թիթ,
ա նուշա հոտ
բուրաստանիս к աստուածաշունչ ճ ա շո ցի ս' յիշեցէք ի Քրիստոս
զպարոն Մարգարէն к եղբայրն իտ' զտէր Անղրիասն և. ծնօղքն իտ'
Ուղուրլուն և. Մ ա յրա նն, որ ստ ա ցա ն զշա ր մա րգա րտ եա և.
զանառիկ մեծութիւն к զպայծառութիւն սրբոյ եկեղեցայ' յիշատակ
իւրեանց և- ծնօղաց իւրոց, ի միտ ա ռեալ զբա նն որ ասէ. Երանի
որ ունիցի զաւակ ի Միօն к ընդանեակք իցեն նորա յԵրուսաղէմ
(Ис. 31, 9): Ըստ ա յսմ բա նի ետ գրել զսուրբ գիրքս վա սն
փրկութեան հոգաց իւրեանց:
Արդ, ցանկացօդ եղև յա յսմ տառի' զպարոն Մարգարէն к / /
л.469 0 եղբա յրն իւր զտ էր Անդրիասն մեծաւ փափագմամբ և. յօժար
սրտիւ, յետ թողեալ զամենայն հոգս մարմնականս, ե. ետ գրել
զգիրքս յիշա տ ա կ հոգայ իւրեանց к բա զմերա խ տ ծնօղացն'
Ուղուրլոփն к Մայրանին, և. կենակցին' Մարգարտին, ե֊ որդացն'
Թամրազին և. Ոսլուրլոփն, к ամենայն նախնեաքն իմ յիշեցէք, և
Աստուած ող[որմի զձեզ]:
Կ ր կ ին ա նգա մ յի շե ցէք ի Ք րիստ ոս զտ էր Ա նդրիա սն к
կենակիցն իւր Հեղինէն, к որդիքն իւր' զտիրացու Ավաքն, Գաւթին,
Մարուքն, Պետրոսն к ամենայն արեան մերձաւորքն յիշեցէք к
Աստուած ողորմի ւավացէք]:
Վասն որոյ յերեսս ա նկեա լ աղաչեմք զա մենեսեանդ զի որք
վայելէք ընթերցմամբ կամ օրինակելով յիշմա մբ արժանի առնէք
զանարժան Մարգարէս к um uf եղբայրն իմ Անդրիաս քահանայն,
к ետուք Աստուածաշունչ ճ ա շո ցս մեր Կարբու Սուրբ Կիրակոս
անուն եկեղեցւոյն յիշա տ ա կ մեզ к ծնօղաց մերոց: Եւ զա յս ինչ
անէծս կարդամ որք չա ր ի ս ի ն չ ա րա սցեն յիշա տ ա կա ց իմոց'
որք գողա նա ն ընդ Հաքարայ տ ուժեսցին, որք վա ճա ռեն
ազատարար արիւնն Քրիստոսի մի գնեսցէ զհոգիս նոցա, որք
գրաւեն' զհոգիս նոցա գրաւեալ լիցի ի ձեռն Բելիսարայ, իսկ որ
խնամով к պատուով պ ահեն' պատուեալ լիցին ի Քրիստոսէ
Աստուծոյ մերոյ, ամէն:
Դ ա րձեա լ к ես Մարգարէս к եղբա յր իմ տ էր Անդրիասն
ստացանք զսա ի հա լա լ արդեանց մերոց к ետուք գրել զ[ս]ա
յիշա տ ա կ ծնօղաց к փրկութեան հոգաց մերոց к ամենա յն
նախնեաց իմոց: Եւ ի մերում ժամանակի էին քահանայք Սուրբ
Կ իրա կոսի եկեղեցւոյն' ես, վերոյգրեա լ տ էր Ա նդրիա սս. տէր
Ազարիէն, տէր Խաչատուրն, տէր էվա նէսն, տէր Ս ինասն, տէր
Դանիէլն, Տէր Աստուած անւիորձ к անսասան պահեսցէ, ամէն:
Դ ա րձ եա լ յի շե ցէք ի Ք րիստ ոս զվերոյ գրեալքս ի սմա
ա ռհա սա րա կ к ընդ սոցին զի ս' զանարժան տրուպ Աւետիս
գծողս: Յերեսս ա նկեա լ աղա չեմ զաստուածասէր հոգիքդ, որք
հա նդիպ իf յա յ/ս ը մ աստուածային տ ա ռիս' ծաղկաւէտ բուրաստանիս, յիշեսջիք ի Ք րիստոս զբա զմա մեղս к զծնօղքն իմ'
զԳրիգորն к ղՀռիփսիմէն, к ղորդին իմ զՊետրոսն, к ամենայն
մերձաւորքն:
Запись сохранилась по-видимому без заклю чительной
части.
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Маштоц, 1685 г.,
д. Гулэстан, переписчик Давит
Փառք [...] որ եւր կարողութիւն ւրկար ոգտյ Դսոիթ իրից ո л. 229а
ա նպ իտ ա նի մեղօք զա ռաց եսղ և չա րեօք ի փ ստ որոգիր և
զանարուեստ գրչի, հա սա նել ի աւարտ սուրբ գրոցս, որ կոչի
Մաշտոց, որ ունի բովանդակ զ է (7) խորհուրդ սուրբ եկեղեցւոյ,
ի երկիրս Բսւրդւտ. ի գեօղս Գոցրստան. ընդ հովանեաւ Սուրբ
Աստուածածնին և Սրբոյն Մինասայ, ի հայրապետութեան տանս
Սղավանիս տեսան Սիմօնի և Երեմիս! յ. իշխանութիւն Պարտոյ
երկրիս ապ ստ եա լ Գոցիխսւնն: Որ յա յսմ ժամանակի Հաճիալի
խանն ելւա Թատիզու բազում զօրօք և եկեա լ նստաւ Գանջւռյ ի
թ վիս Հա յոց Ռ Ճ ԼԴ (1685), ի խ նդրոյ ասզւուա ծասէր և
բա րեպ աշտ կնոջն Շսւհումին յիշա տ ա կ իւր և ծնօղաց իւրոց:
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Книга вопрошений Григора Татеваци.
1686 г., переписчик Маргар
Գրեց un Հարցմանց և. պատասխանագիրն! ձեռամբ Մարգար л. 120 6
իրիցուէ, ի թ վա կա նիս Հա յոց Ռ Ճ ԼԵ փ ն (1 1 3 5 /1 6 8 6 г .) /
հոկտ եմբերի ամսոյ Ե փ ն (5), Ե-շաբթի (5) օրն աւարտեցաւ:
Աստուած բա րով վա յելել տացէ* խոճայ Աւետիքին մինչ ի խորին
ծերութեան եւ իւր ծնողա ցն արքայութիւն պսւրգևէ Ք րիստոս
Աստուած մեր: Ով եղբայրք, ով ոք կարդա լով կամ օրինակելով
յիշէ ե. կամ ի մէջ սուրբ պատարագին յիշէ, ինն! և իւր ննջեցեալն!
յի շե ա լ փ նի ստաջի Աստուծոյ մերոյ. ամէն:
Հա յր մեր որ յերկինս...
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Книга вопрошений Григора Татеваци,
1687 г., Истанпол, отец переписчика Еремиа
Ց իշա տ ա կա րա ն ստ ա ցողիս. Ո րդի Ե րեմիա յի որդտ յ ^ 48° 6
Մ ա րտ իրոս
իրից ու Կ ոստ ա նդնուպ օլսեցւոյ
Գ րիգորիս
վարդապետ ԺԹ (19) ամաց լեա լ էսա զկարգ կրօնաւորութեան
և. Ի Դ (24) ամաց լեա լ' տան զիշխանութիւն վարդապետական:
Որ ե. քսւյլեալ յէջմիա ծին զերեխայրի բեմբասացութիւնսն առաջի
պարուց եպ իսկոպ ոսա ց և րաբունապետացն հնոց 1ւ նորոց:
Ապա ի Սուրբ Կարապետ ա նցեա լ ցԿարճով և բազում քաղաքօք
իբրև դիմեա լ գայր յԻստանպօլ: Եւ մեր ո չ զգա ցեա լ զգալուստ
նորին կրսերաւ իմով Մսւղաքիայիւ հասաք յէջմիածին եւ Գրիգորիս
րաբունիս մտ անէ յԻստ ա նպ ոզ ո չ հա նդիպ ելով միմեանց: Եւ
* Оставлено пустое место.
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կա ցեա լ մեր անդ ի պատճառէ Աստուածաշնչի միոյ ծաղկելոյ,
ա րգելեա լ մնացի և֊ ես ընդ Մաղափայխ վա սն վճարեաց: Եւ
երբ եկաք յ Իստ սւնպ ոզ. դ ա րձեա լ ո չ գտաք զ Գրի գ ո ր ի ս
վարդապետ, զի գնացեալ էր յԵրուսաղէմ:
Որ և ճա նա պ ա րհին սուտ քրիստոնեայ կ ո չե ա լ ղուրսան
վաանկք անողորմաբար և խստասրտութեամբ աւարեալ զնաւն
և. ԼԳ (33) օր գերի և ս պ ա հեա լ տանի ընդ կղզիսն մերկ և
չքաւոր, ա նօգնա կա ն և պանդուխտ, յո րո ց հա զիւ զերծեա լ,
ա յնպ իսի դա տ ա րկա ձեռն ո չ ախորժէ գնա լ յԵրուսա ղէմ. ա յլ
դառնայ յԱլմալի և ի Սպւռրթա ' բազում վշտուք յեղանակս ձմերան
ցրտոյ սաստկութեան մ ինչև զշունչ առեալ յԻկոնիոն: Ուր զտօն
փրկարար պսակի կենարարին մերոյ արարեալ մխիթարութեամբ,
առաւել և ի Գաղատիա: Յետ Վարագայ Սրբոյ Խ աչին տօնի
եհա ս յԻստ ա նպ օլ' լցուք խնդութեամբ հա սեա լ ըղձանաց մերոց
ՌՃԼՔ (1136/1687 г.) թվականիս, որ Ռ Ճ ԻԸփ ն (1128/1679 г.)
էր ի մէնջ հ եռ ա ցեա լ ի կրօնաւորութիւն և դ ա րձ եա լ լնոյր
զեկեղեցիսն մշտսւքւորոզ վարդապետութեամբն' ի մխիթարութիւն
ամենեցուն բարիոք քաղաքավարութեամբ: Եւ ուր ուրեք ստացեալն
էր զգիրք ի հա լա լ արդեանց յաշխատանաց քարոզութեան իւրոյ,
խնդրեաց ի մէնջ զա մենիցն խրաքնւնչիւրոց ըստ արժանեաց'
յաւարտ նոցին գրել զյիշա տ ակս իւր, զոր և կատարեցաք իսկ և
իսկ: Որպէս և տեսանի ստ ացեալս կոչեցեա լ Գիրք հարցմանց
Ի Գրիգոր Ցաթևացոյ պտղաբերեալ:
Արդ, որք հա նդիպ իք ի սիրելութիւն վերոյ յի շե ց ե ա լ գրոց
ստացօդի տեսան Գրոգորիս րաբունւոյ' ընթեռնելոփ տեսանե / /
լով և օգտելով ի սմանէ, յիշեսջիք ի հեշտալուր յաղօթս ձեր, զի
ընդ երկայնաւորութեա մբք և բարւոք կենցա ղա վա րութեա մբ
վա յելեսցէ զսա ի հաճոյս Տեսան եւ ընդ արթուն ծառայիցն և
ընդ բա րի մշակացն սացէ զվա րձս ւիոխարինի սաաքինութեան
իւրոյ յա մ ե ն ա կ ա լ Տեսա նէ, որ խոստացաւ սիրելեա ց իւրոց
զպ ա տ իւ ուրախութեան մուծա նել ի փ ա ռս յ ա նզուգա կա ն
յաւանութիւն, զորոյ գովութիւն խ որոցն անճառից հա սողն և
յա փ շտ ա կեա լն յերրորդ յերկինս ո չ կարաց ճսա ել գրեթէ միայն
յա յսմ եզերեաց զբա նս իւր, թէ զոր ակն ոչ ետես, և ունկն ոչ
լուաւ, և ի սիրտ մարդոյ ո չ անկաւ, պատրաստեաց Աստուած
սիրելեա ց իւրոց [1 Кор. 2, 9]: Որում և դուք յի շե ց ե ա լ լիջիք
յարքայութեան Ցեա ռն ըստ բա ղձմա ն եր ա նե լի ա ւա զա կին
յաջակողման Ցեստն, յորժամ գայցէ փստատր լինիլ և փառատրել
զսիրելիս իւր ամէնօրհնեալ տեսլեամբն զուարճանալով ամենայն
ուղղափառ հաւատացելովք, ամէն:
Գրեցաւ յԵրեմիա յէ' հօր տեսան Գրիգորիս վարդապետի:
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ИВ, А 24—137

Шаракноц, 1687 г.
Л.

142 б

Ի շա տ ա կ է Նուրխաթունին և որդուն նորա յ' սարկաւարք
Խաչայտրին, և հօրըն նորայ' Ակոբին, և որդուն նորայ' Սիլքոնին,
և մ ո ր ը ն նո ր ա յ' Կ ուլվա րդին, տ էր Խ ա ջա յտ րին, և հօրըն'
Գրիգորին, ի թի[վ]ս Հ ա ո ց ՌՃԼՔ (1136/1687 г.).
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78
РНБ, арм. н. с. 1—13

Четвероевангелие, 1688 г., [Нор Джулай],
переписчик Хочик, владелец Гаспар Джулайеци
а
ԶԽ ռճիկ, տ էր Խաչատուրի որդի, մեղապարտ գրչիս յի շե լ ի
Տէր, к Աստուած զձեզ յի շէ ի միւսանգամ գալստեան, ամէն:

л. 87 б

6
[3]իշեցէք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր, ով սուրբ ընթերցողք,
զստ ա ցող սուրբ Աւետարանիս' Տուղայեցի պարոն Գասպարն.
որ ետ իւր վաստակոցն к ստացաւ զսուրբ Աւետարանս յիշատակ
իւր հոգուն, к պարոն Սիմոնին, к Գասպարին կենակցուն к
իւրեա նց դեռա բոյս к ն ո ր ա բո ղ բո ջ դ ստ եր ա ցն' Ս ա ռա յին,
Սիրմային к Մանանային, к ա յլ ամենայն արեան մերձաւորաց
իւրեանց:
Արդ, ե ր ե ս ա նկ եա լ ա ղ ա չեմ զձեզ, որ հա նդիպ իք սմա
կարդալով к կամ օրինակելով, յիշեսջիք յաղօթս ձեր զվերոյգրեալ
պ ա րոն Ս իմոնն, к զպ ա րոն Գասպարն к զկ ենա կի ցն իւր'
զԱննան, к զդստ երսն իւրեանց, к ղուք յիշե ա լ լիջիք յԱստուծոյ
մերմէ, ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս:
Ով եղբարք իմ նա զելի к պատուելի, ով n f կամեսցի ծախել
զսա կամ գրաւ դնել к կամ զզարդարանքն' զխ ա չն к զարծաթն'
վրա յէն հանել, նա մասն Յուդայի առնու к պատիժն Կայենի
կրեսցէ. ամէն:
Թ վին ՌՃԼԷ (1137/1688 г.) ամին ստացաւ զսուրբ
Աւետարանս պարոն Գասպարն. к ետ իւր հա լա լ վաստակոցն
к ստացաւ զհոգելից բուրաստանս, ամէն:

л. 88 а

Упомянутые в записи крест и серебро утрачены вместе с
переплетом.
79
РН Б, арм. н. с. 10—22

Четвероевангелие, 1688 г.,
Шош (Аспайан), переписчик Йов&аннэс.
Փառք [...] / / Արդ, գրեց un սուրբ Աւետարանս յերկիրն Շօշ.
որ է Ասպահան. ի դոտն Սուրբ Ամենափրկչի, ձեռամբ հոգնամեղ
к անարժան Ցովհաննէս քահանայի, անմեղադիր լինիք կամ
սխալանաց, կամ խոշորանաց, զի այս էր կար մեր: Ոչ էի արժան
զսա գրել, սա կս ձրի գրեցի, թողութիւն շնորհեցէք մեղաւորիս: Ի
թագաւորութեան Պարսից շա հ Ս ոզէյմա նին к ի հայրապետութեան տեսան Եղիազար խարազնազգեաց կաթուղիկոսի к
հովուապետութեան ա հրի քաջ րաբունապետի, հեզա հոգի к
բարեուսուց տէր Ցոհսւնի. Աստուած զինքն անվարձ պահեսցէ,
ամէն:
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л. 333 б334 а

л .3 3 4 6

Ի թվակաեութեաես Հայոց ՌՃԼԷ (1137/1688 г.) ե. ապրխի
ամսի ԺԲ-ումն (12): Ա ր դ ի խնդրոյ բարեմիտ և երկիպաց առն
Աստուծոյ պարոն Ակոբջսւնի. որ ըս/տա ցա ւ զսուրբ Աւետարանս
ի հա լա լ վաստակոց իւրոց և յիշա տ ա կ իւրն к իւր ծնողացըն.
յիշեցէք к Աարուած ող[որմի]:
Դ ա րձեա լ, յի շե ցէք զպ ա րոն Ց ա կոբջա նն к զհս 1յ/ / ր ը ն '
Բաղդասարն, մայրն Մարի տատն, ե֊ կողակիցն Խանումն, որդին
իւր Բաղդասարն, Բաղդասարի կողակիցն Մարամ տատիկին,
հանգուցեալ որդին իւր Գրիգորն, դուստրն Մարամ տատիկն,
եղբա յրն Սսւհրատն, Սսւհրատի կողակիցն Մարիամ խանումն,
որդիքն Գրիգորն, Հէրա պ ետ ն, մ ի ի ւս եղբա յրն Մ ա րգիսն к
կողակիցն Սիմէն, և դստերքն Նուրջհանն և հանգուցեալ դուստրն
Նուրմհալն, քուրն Մինախաթունն, կողա կիցն Պօղոսն, որդին
Գալուստն, դուստ րն Բ էկզա տ էն, մ ի ո ւս քուրն Խանումաղէն,
կողակիցն Ցովանէսն, որդին Ջանբաբէն, հօրեղբայրն Ցովանէսն,
կողա կիցն Եղսաբերթն, հանգուցեալ որդիքն Մանուկն, Ցեաւրիե,
Մնա ցա կա նն, դստերքն Վարթախաթունն, Բէկումն, Խաթունն
[...]
Конец записи отсутствует.

80
ИВ, А 50—163

Сборник, 1688 г., Лори,
д. Ованис, переписчик священник Григор
л.52а

Ի թուականիս Հայոց ՌՃԼԷ (1137/1688 г.) գրեցաւ տետրս
ձեռամբ տ էր Գրիգոր քահանայիս ի երկիրն Լօռուն. ի գիւղն
Ովանիս. Հայոց տ եսա ն Եդիա ցա ր к մերոյ ա հրեպ իսկոպ ոս
Մւռնահնու' Բ ա րսեղ. ամէն:

81
ИВ, В 113—350

Маштоц, 1689 г.,
последующий владелец Петрос
л. 186 6

л .1 8 7 а

Շնորհիւ ամենազօրին Աստուծոյ, ես նուաստ տէր Պետրոս
առա զՄ ա շտ ոցս ի հա լա լ ընչից իմոց, հա յրն ի մ ' Պային և
մայրն իմ' Թաճումն, ե. կողակիցն իմ' Մարիամն, և որդիքն իմ'
տ էր Ե սա յին, Պ ակլարն, Պօղոսն, Պային, և դուստ րն իմ'
կուսակրօն Ե փ րեմսիմա յին և Մաշան, к Ակուլն, к Հուռոմն:
Վասն որոյ, ով հարք к եղբարք, որք հանղիպիք սմա կարդալով
կամ [հ]արևանցի ինչ, յիշեցէք յաղօթս ձեր զվերոյգրեա լսս к մի
բերան ողորմի ասացէք տէր Պետրոսին к ա յլ ննջեցԵալսն. ամէն
Գրեցաւ թուին ՌՃԼԸ-ն (1138/1689 г.):
Դա րձեա լ յիշեցէք զտ էր Եսային к իւր լծա կիցն' Ակոզին к
որդիքն' Մինասն*
Այն Ն. յիշեցէք Պ եակլարն к իւր կողա կիցն' Աղախանն, к
որդիքն' Չալին:
* Пропущена строка.
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82
РН Б, Дорн 641—11

Сборник, 1693 или 1694 г., Шош (Аспахан),
переписчик Астуацатур Фахрапатци
Շնորհօք, զօրութեա մբ, կարօղութեամբ և ա զդմա մբ
ամենասուրբ Երրորդութեանն' Հօր 11 Որդայ և Հոգւոյն Սրբոյ,
ես' թշուառ անձին Աստուածատուր աբեղայս, խօթացեսղ հոգավս
թ էպ էփ եմս ժիր մա ր մ նո վ / / ս կ զ բ ն ա ա ր ե ց ի մեղ սա նե րկ
մատամբ զգիրս արտաքնոց, որ է յոյժ պիտանի, քաջ ե. իմաստուն
տ րամաբանողական ճարտասանաց, ի թուին Փ րկչին Ռ Զ Ճ Ղ Դ
(1694 г.), իսկ Ի թուահաշաւթեանս Հա 1ոս Սնծսւց ՌՃԽԲ (1142/
1693 г.) ա մին, ի վա յելումն ա նձին իմոյ, ի յա րքա յա նիստ
մայրաքաղաքիս Շօշ կոչեցելոյ, որ այժմ Ասպսւհան վերաձայնի
և ի գիւղաքաղաքի Ն ո ր Ջուդւսյու ընդ հովա նեա ւ Սուրբ
Ամենա փ րկչի վանացս, ի հայրապետութեան / / Տեսան Ն ա հա պ ետ ի ե ր ի ց ս եր ա նե ա լ կա թուղիկոսի Ա մենա յն Հա յոց և
առաջնորդութեան Ն որո Տաղայու Ստեփսւննոսի աստուածաբան
ե. երջա նիկ վարդապետի, ի թագաւորութեանն շահ Սուլէիմանին:
Արդ, յերես ա նկեա լ ա ղա չեմ զսբազանսդ, որք հանդիպիք սմա
կա րդա լով կամ օրինակելով, յիշեցէք ի մակւափայլ յաղօթս ձեր
զվերոյգրեա լ եղկելիս, որ եմ Ֆահրապատսի. 11 զծնօղքն իւն Եւ
դուք, յիշօղք, յի շե ա լ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ յաւուրն
որոտ ընդոստ գա րնանային յարութեանն, որ գալոց է դա տ ել
զկենդա նիս ե զմեռեալս: Եւ նմա փառք յաւիտեանս, ամէն: Հայր
մեր [...]: Անմեղադիր լերուք գրոյս խոշորութեան, զի կար մեր
այսքան էր:

*■362 6

*.363 а

*.3 6 3 6
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ИВ, А 13—126

Сборник, 1693 г.,
правщик вардапет Закариай Испаханаци
а
Ա ռ ա ր ր ե ց ա ւ դուզնաքէաց Ք երակա նութեա նս ա րհեստ *.886
յոքնա մեղ ի մ ա //ս տ ա կ է Ց ոկա նէս յա նա րժա ն վա րդա պ ետ է * .8 9 а
Ի սպ ա հա նա ցոյ. ի գեղջէ Ջռւղստց. ի թվայբերութեան Հայոց
Մեծաց ՌՃԽԲ (1142/1693 г.), յա մսեա նն յունվարի Ի Դ (24):
Եթէ հաճոյ թուեսցի սրբա զա նիցըտ , միօվ Հա յրմերով յիշեսջիք,
զի և դուք յի շե ա լ լիջիք ի գիրն կենաց:

6
Ո վ բա րեմիտ ընթերցօղք, յիշեցէք ի մաքիափայլ յաղօթս ձեր
ըզսրբա գրօղ տառիս Զաքարիայ վարղապետըն, և դուք յիշեա լ
լիջիք ստաջի Քրիստոսի, ամէն:
Имя переписчика Զաքարիայ было стерто, и восстановлено
уже К. Костанянцем, в коллекции которого оказалась рукопись.
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84
ИВ, С 39—419

Синаксарь, 1694 г., Карс,
переписчик Еремиай
л. 474a

Յիշատակարանն է.
Փառք[...] Որ եւր կարողութիւն ւրըկար ե- անարժան ե. մեղօք
մեռեալ ա նձինս' Երեմիւտ գրչի, հա սեա լ յաւարտ յա յսմ ատենի,
քանզի ունի սա զբոլոր տարին յինքեան հաւաքեալ Հոոոմոսե
բաժան ամիսս եւ ըստ Հայոց երկոտասան ա միսս к Ե (5) օր
աւելիքն' զամենայն տօնից տէրունականացն ե. զսրբոց նւոհատակացն, զնախահարցն, զմարգարէիցն, զստաքելոցն, զհայրապ ետա ցն, զ քահանայիցն к զսարկաւագացն, <զառս!քելոցն>,
զճգնատրացն к զկուսանացէւ, զկանամբաց, զմարտիրոսացն,
զծերոց 11 զտղայոց, զչաւիու հասակի, ա յլ ե. երկնային զօրացն,
զա թոռոցն, զ ս ե ր ո բ էի ց ն к զքերոբէիցն, զօրութեա նցն ե.
զիշ[խ]անութես 1նցն, զպ ետ ա ցն к զպետութեանցն, զհրեշտակա ցն ե. զհրեշտ ա կա պ ետ ա ցն: Պատմութիւն կա րծրա գոյն
տ ա նջա նա ցն և սքա նչելեա ցն անա շխ արհիկ վարուց սրբոցն
աստ հաւաքեալ կան, որ օրըստօրէ սըռսըռեցուցանէ к սոսկացնէ
զոսկերս լսողացն к դարձուցանէ առ ի յունկնղրութխն ախորժ
մտ աւորաց, զոր և սիրա տ ա րփ տ ենչմա մ բ և. եռա փ ա փ ա գ
ըղձմա մբ սրտ ի ստացաւ զա նա ռիկ մեծութիւնս ե, զպայծառութիւնս սրբոյ եկեղեցոյ к զխրախութիւնս մա նկա նց ուսու־
մնա սիրա ց, հաւատարիմ պարոն Յ ա կոբն' յիշա տ ա կ իւրն ե.
ծ նողա ցն' Յ ովա սա փ ին, մօրն Մ ա նուշա կին, կենա կ ցին
Բաղդատին, որդտ ցն Թուխմանին, Սարգիսին к Յոհանին, к
թոռին Մնացականին, և. հարսներն իւր Հերիքին к Հայպաթին,
և հարազատ եղբա րցն իւր Յոհանին, Կիրակոսին, Պետրոսին
ե. Պօղոսին, քւերն Դօլվաթին, և ա յլ ամենայն արեան մերձս!־
տրացն:
Արդ, к դուք պատուական к քրիստոսադաւան քահանայք к
ժողովուրդք ե. ա յլ եկեղեցականք, որք նստիք ի յունկնղրութխն
սուրբ գրոցս, ե. ա յլ կարդացողք к օրինակողք, յիշեցէք զստացող
սորա ' զպարոն Ցակոբ և. զծնօղսն իւր զվերայգրեալսն к զա յլ
ամենայն մերձա տ րսն' զկենդա նին և. հանգուցեալսն: Եւ արդ,
ես անպտուղս ի բարեաց к անկարգս ի կարգատրաց, սուտանուն
Ե րեմիա յ քահանայ, տ եսի զսէր ե֊ զփափաք սորա զպ ա րոն
Ցակոբ ին. զոր ունէր um հոգետրսն, և իմով իսկ տկարութեամբս
յա նձն առի к կատարեցի ողորմութեամբն Աստուծոյ, բազում
աշխատութեամբն հասի յաւարտ սուրբ գրոցս: Դ ա րձեա լ յիշեցէք
զիս' անպիտան к փանաքսւբան, տղմասէր к մեղօք ներկեա լ
Երեմիայ սէթևէթ էրէց, որ բազում տառապանօք յա նկ ելեա լ
կատարեցի զսա ի թվիս Հայոց ՌՃԽԳ (1143/1694 г.), ի մարտի
Ի Զ (26), իշխանանիստ քաղաքիս Կայաւս, ի հայրապետութեան
Ուրֆայեսի տ էր Ն ա հա պ ետ սրբա զա ն կա թուղիկոսին, եւ ի
ժամանակի թագաւորութեան Տաճկաց Սուլթան*: Բայց աղաչեմ
ի վայելողացդ յի շե լ զիս' զփծուն ծրօղս к զուսուցիչ к հայրն իմ
* Пропуск
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զտ էր Աթաեասե. որ հան[գ]ուցեսղ է առ Քրիստոս, ե. զմայրն
իմ' Դօլվաթն, к զկենա կիցն իմ' զՈյւմաթն, к զամենայն մերձաւորսն մեր' զկենդա նին к զհանգուցեալսն: Զոր к խնդրեմ / / ի л■474 6
վա յելողա ցդ к ընթերցողացդ к կրկին գաղափարողացդ յի շե լ
միով ողորմայիւ զստացօղ սորին' զպարոն Ցակոբն' իւրայնովքն
к մեզ գծագրօղքս' մերայնովք. Զ ի ի ծրելն սորա շատ վիշտ к
տառապանս կրեցաք վա սն միայն լինելով к անօգտակար, զի
հայրն իմ հանգեաւ առ Քրիստոս к ես միայն եղբա րբս իմով
կայաք ի մէջ երկրի խեղճ к անտէր, к ես ուրախ լինէի ի վերայ
եղբօրն իմոյ, զի էր ժ (10) տարոյ Թ որոս անուն, զի դեռևս
նորա հա ս եղե ա լ էր ի դպրութեան ժամատ եղաց, к նա իւր
տղայութեամբն գնացեալ ընդ զպայսն ի խաղալ ի ձորն, որ է
բերթին* յետ ևն, к վասն ազդմանէ չա րին к վասն ծովացեալ
մեղաց իմոց, անկեալ ի քարն ի վայր к մեռա!: Զի к անզերծանելի
սուք հա սոյց մօրն իւրոյ к ինձ ծաղր к նա խ ա տ ինս ա րա ր
թշնամեաց իմոց: Միայն յոյս ունիմ առ Քրիստոս к զՄարիամ
մայր Աստուածածին, որ բա րեխ ոս է ամենայն մեղաւորաց որ
փ րկեա լ ազա տ եսցէ զիս զմեղաւոր к ամենեցուն ոտաց կոխան
զԵրեմխ սյս ի սատանայական որոգայթից к ի գեհ[են]եան հրոյն
փրկեսցէ: Ո չ թէ միայն զիս, այլև դասակից եղեա լ քահանայքն'
զտ էր Թորոս ալեօք ծերացեալ к տէր Միմէոնն к տէր Ն երսէսն
к տէր Ղուկասն к զտ էր Եսայի եղբայր մեր: Զոր к յստ ա ջմէ
յեկեղեցինն ւիոքր գոլով շատ նեղութիւն ունէաք վասն ւիոքիութեաե
ժամատեղաց: Յետոյ Աստուծոյ ողորմութեսւմբն և յաջողութեամբն
գնա ցեա լ Այվազ չէլէպ ին բազում աշխատութեամբ փաշայիցն
к սպաներուցն հրաման к բոյրուլթու առեալ, շինեցին մեծ к
հռչակաւոր եկեղեցիս յանուն Մուրբ Աստուածածնի, որ յստ ա ջմէ
մեծ խորան կա յր, к այս Գ (3) խորան ձև ա ցեա լ գոհութիւն
Քրիստոսին, որ այսպիսի դառն к ի նեղ ժամանակիս այսպիսի
լուսափայլ եկեղեցի շինեցաւ ի մերումս ժամանակի, ի վերայ
Ախուրան գետոյ. և յետ սորայ զկամուրջն նորոգեցաւ; Դ ա րձեալ
տ եղիս հովիւ к առաջնորդ Դ ա նիէլ վարդապետ, որ է ի յերկրէն
Ամթայ. եկ եա լ բնա կեցա ւ ի վանքն Հ ոռոմ ոսի. որ այժմ ա սի
Դօշավանք. որ ի վաղուց ժամանակէ աւերեալ к քեւյքայեալ էր.
հովիւք к խաշինք բնա կէին ի միջի նորա: Որ к սա Դ ա նիէլ
վա րդա պ ետ ս տ ե սե ա լ ա յնպ իսի հռչա կա ւոր եկ եղե ցի սն,
ա րտ ա սուս հ ա ր եա լ և յա ն ձ ն ի մա հ մա տ նեա լ, շի ն ե ա լ
հաստատեաց զլուսայարկ զեկեղեցիսն. Աստուած հաստատուն
պ ա հեսցէ Զոր к մաղթեմ ի սուրբ ընթերցողացդ' անմեղադիր
լի ն ե լ սղալանաց մերոց к սա կս խոշորութեանն սորա թողութիւն
շնորհեցէք, զի կար մեր այս էր:
Դ ա րձ եա լ մա ղթեմ եղբա րցդ իմոց յի շ ե լ զվ ե ր ո յգ ր ե ա լ
զստ ա ցօղ к աշխատողք սորա к զամենայն երախտաւորսն մեր'
զկենդա նին к զհանգուցեալսն: Եւ նա որ առատն է ի տուրս
բարեաց к ձեզ ողորմեսցի իւր միւսանգամ գալստեանն, յորժամ
գայցէ փառօք Հօր к հրեշտակաց սրբոց. ամէն:
Հա յր մեր որ յերկինս:
Ср. примечание ** к № 49.
* Просторечная форма слова բերդ (крепость), но возможен и топоним, как
полагал О. Бганян.
20 3ак. 1484
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Сборник, 1697 г., Стамбол (Константинополь),
переписчики Барсел-Басилиос и Атанас
а
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էո ընդ սմին զիս ամեեաեղեռ սոււրաեուե Բսւրսեղ պ ա շ//
տ եա կս ծրօղ աղօթիցս, նաև. զսրբա սէր րաբունի զ Աթանաս
եղբայր վարդապետս, որ ի միասին գնացինք Երուսաղէմ, աղաչեմ
ի մաքիափայլ յաղօթս ձեր յիշեսջիք և զւրեալ աղօթումն, որոց և
ձեզ մա սն ի Ք րիսւրոսէ լի ց ի ս ր բ ո ց ն ի լոյս: Աւարզւեցաւ
ծաղկաքաղ քարոզս ի Սւրամբօ] ա ւրհնեա լ մայրաքաղաքի, ի
ժամուն Սուրբ Լուսաւորչին, յորում նախախնամօղն ամենայնի
Քրիստոս հաստատուն պահեսցէ զքահանայսն և զիշխանքն և
առհասարակ մեծ և փոքր ժողովուրդքն: Մեք բազում քարոզեց աք
և նոքայ սիրով ընկալան Քրիստոսի սիրոյն և մեզ լաւ հարկիս
արարին, Աստուած աւրհնէ զիւրեանք, աստի կենացս անփորձ
կենօք պահեսցէ և հանդերձեալն արքայութեան արժանացուսցէ
Գրեցաւ ի Հայկազեան ՌՃԽԶ (1146/1697 г.) թոտջ, յունիս ամսոյ
Դ (4) զրաւ եղևյ
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Զկա զմող և կապող ժողովածայ քարոզ մատենոյս յիշեսջիք
յԱնապատցի զՄիքայէլ շնորհա զարդ և հեզահոգի, աղքատասէր,
մարդասէր, հիւրասէր ծաղկարար և պատկերահան տիրացուն
հանդերձ մարմնատր ծնօղովք ե. հոգևոր վարպետօք և ոաուցչօք
և ա մեա նա յն ա րեա ն առու մերձաւորօք, յիշողքդ թարց
ձանձրանալոյ յիշեցեալք փջիք ի Քրիստոսէ Յիսուսէ յԱստուծոյն
մերոյ, որ է աւրհնելոյն յաւիտեանս, ամէն:
Դ ա րձեա լ, ո վ ընթերձողք, երկա կի հա րա զա տ ա ցս բա նի
պաշտատեկացи Բա սիլիոսի և Աթանասի բազում աշխատանս
արար և մանաւանդ կերակրօք և ըմպելօք, վա սն որոյ վտխարէնն
միա յն հազարապատիկ և բիւրապատիկ ժտեմք տ ա լ ի նմա և
հա տ ուցա նել Ք րիստ ոսի յուսոյն մերոյ ներ կ ա յս ա ստ ի
աշխարհիս և հանդերձեալ կեանսն. ամէն:
Գրեցաւ ՌՃԽԶ (1146/1697 г.) թուին ի սուրբ Եոուսադեմ
ճանապարհին, ի մայրաքաղաքին Կոստանդնուպօլսի. ամէն:
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Симэон ДжуЛайеци, Грамматика, 1701 г.
Թիւ գրգուկիս աւարտեցման'
զոյգ շրջա նիկ, եզ յոբելեա ն,
և մակեռակ քստապատկեան,
քսաիկ դա րձեալ և մու քըսաև

л. 109
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Игра в числа с определением даты (2><532) + 50-13 ) ־x4) + 4 +
420 = 1150. 1150 г. арм янской эры соответствует 1701 г.
нашего счисления (О. Еганян).
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ИВ, А 111—224

Псалтырь, 1701 г.,
Нор Джулай. переписчик Авет
Փառք[...] Արդ, գրեցաւ ա յսմ հոգելի գիրքս, որ կ ո չի л.2 8 8 а
Սաղմոսարան, ի դուռն Ամենա փրկչի սուրբ վանացն որ է Ն որ
Տուղայու. ի թուականութեանս Հալոց Մեծաց ՌՃԾումն (1150/
1701 г.) յա մսեա նն սւրամ* ԻԲ (22), զորս յիշատսւկեցաւ այս
սուրբ գիրքս խօջայ Խաչիկին, և ս կողակցին իւր Խսւթունմսւմէն,
և զոր դ ի ս ն իւր խօջայ Աղածաւրուրն և ս կողա կ ցի ն իւր
Խ աթունոսկումն և ղ որդ ի ս նորի ն ղպ ա րոն Աղայ մա լն և
զկողա կիցն իւր Վ էլիդա խանումն / / և զորղիսն իւր խօջայ л. 288 6
Ն ա զա րն և զխօջայ Աղածաւրուրն, և ս Դոա լիմսի և զդստերսն
իւր Մ էրտատ խանումն, զոր և հայցեմք ըսզւ իւրեանսն Տէրն
Քրիստոս ընդ երկար ամօք պահեսցէ անփորձ և անսասան և
փ ր կ ե ս ց է ա մենա յն որոգա յթից սա տ ա նա յի: Մ ա նաւանդ
զհա նգ ուցեա լսն ի Ք րիստ ոս զծնողսն զխ օջա յ Խ ա չիկն և
ղԽաթուն մամէն և ս խօջայ Աղածաւրուրն և ղՈսկումն խաթունն
և զիւրեա նսն ինքն Ք րիստ ոս ա րժ ա նա տ րեսցէ անթա ռա մ
պ սակա ցն և ընդ երանելեաց սրբոցն դասեսցէ և իւր տեւտյնն
արժանի արա սցէ և հանդերձելոց բարեա ցն հասուսցէ, ամէն:
Դ ա րձեա լ կրկին անգամ յիշեցէք ի Քրիստոս զխօջայ պարոն л. 289 а
Լել ա մալն որ ցանկացաւ ի հա լա լ վաստակէ իւրմէ և ետ գրել
զՍա ղմոսա րա նս որ իւր հոգւոյն և իւր հանգուցեալ ծնողացն
յիշա տա կ, մանաւանդ և իւր որդոցև Այլև հայցեմք ի Քրիստոսէ
զկենդա նին ա նվա րձ պ ա հեսցէ և յերկա ր ամօք պ ա հեսցէ և
հանգուցեալն ի Քրիստոս ընդ դասս աջակողմեանն դա սեսցէ ի
հա նդերձեա լ կատարածի աաւրն. ամէն:
Արդ, և ես սուտ անուն Աւետս ե ր ե ս ա ն կ ե ա լ ա ղ ա չեմ
ընթերցողացդ, զի 1իոք[ր] հասակաւ և արամբ շաղախեալ բազկօք
կատ արեցի մարգարէութիւն անյսպթ / / փիլիսոփ ային Դաւթի, л. 289 6
ա յլև անմեղադիր լերուք ի սխալմանէ և գրչին խոշոր և մանր
գրոցն, զի անկատար դիտաւորութեամբ գրեցի: Եթէ հաճեսջիք
մի ով հա յրմեղա յիւ յի շ ե լ ի Ք րիստոս և դուք յի շե ա լ լիջիք ի
Քրիստոսէ, ամէն: Հա յր մեր որ յերկ[ինս]:
88
ИВ, А 64—177

Молитвы и заклинания, 1704 г., Ван,
переписчик Йарутюн
Փառք[...] որ ետ կարողութիւն տկար և անիմաստ սուտանուն л. 1476Յարութեան հ ա ս ա ն ե լ ի յա ւա րտ յա յս մ տ ա ռիս, որ կ ո չի 148°
* Յամսեանն Արամ вм. Արաց ? Переписчик мог спутать название шестого
месяца армянского календаря Արաց с третьим днем месяца Արամ.
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Л.

148 6

л. 149 а

Л.

149 6

л. 150 а

Ուրբաթագիրք, լաւ նւ ըեւրիր օրիեակէ: Որք հաեդիպիք սմայ
կարդա լով կամ օրինակելով, յիշեցէք ի / / մաքրափայլ յաղօթս
ձեր զա նա րժա ն գրծօղս' Ցսւրութեն. к զի մ ծնօղ վա րպ ետ
ւլԹումա էրէցն, և մայրն իմ, к ամենայն արեան մերձաւորքն
մեր. ամէն:
Գրեցաւ սայ ի քաղաքն Վան, ընդ հովանեաւ Սուրբ էջմիածնայ
к Սուրբ Գէորքւսյ Զօրավարի, к Սուրբ Սա նդը/ /խտոյ կուսին к
Թաթէոս Սուրբ Առաքելոյն, к Թուխմանուկ սուրբ աւետարանին,
к ամենայն սրբոց, որք աստ կան հաւաքեալ к ի պահպանութիւն
ամենայն հաւատացելոցն, ամէն:
Արդ, աւարտեցաւ տ առս, որ կ ո չա ո Ո 1[ր]բաթագիրք ի
թվականիս Հայոց ՌՃԾԳ (1153/1704 г.) ամին, ի մա յիսի ԻԳ
(23), к Ս տ եղծ// ողին փառք յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն:
Դ ա րձեալ յիշեցէք к Աստուած ողորմի ասացէք աստուածասէր
կ ն ո ջն Գ օզա լին к իւր ծնօղացն, հօր Հ ա յրա պ ետ ին, մօր'
Շա մա մին, կողա կցին Բ ա րսղին, մօր Քնքուշին, որդոյն
Յովանիսին, դստերացն Ըռիխանին к Դօստաղին, Օ1ւեր//ա ցն
Սառին к Մահ մոտին, к ամենայն արեան մերձատրացն: Լի
սրտիւ к բոլոր հաւատով ասէք Աստուած ողորմի իւրեանցն.
ամէն:
Ես Գօզալս գնեցի զսուրբ Ուրբաթագիրքս հա լա լ ընչից իմոց
к ոխփ արի ի դուռ ընձայից Սուրբ Աստուածածնին' յիշ[ատ]ակ
հոգոյ իմոյ к ծնօղաց / / /
Н иж няя половина листа оборвана, на л. 150 б (верхняя
половина) благопожелания повторяются.
Вторая часть записи выполнена по-видимому другой рукой.
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ИВ, В 21—259

Книга вопрошений Григора Татеваци,
Константинополь, 1710 г., владелец тэр Саргис
Դա րձեա լ ա ղա չեմ զձեզ, սուրբ հայրապետք և վարդապետք,
հայրք к եղբայրք իմ, անմեղս 1ղ[ր]ելի լինե լ մեզ, զի ես Սարգիս
վարդապետս, որ եմ յերկրէն Կ ա լիկիոյ. ի գիւղաքաղսւքէ Հաճընոյ.
ՌՃԾԹ (1159/1710 г.) էր թվական Հայոց, к տեսի զայս Հարցմամ
գիրքս որպ էս գերի ա նկեա լ ի մեծ սալաքն Կոստանղինռւպաւլիս.
ի Մեծ Վեզիր Խանին, ի ձեռն ըտաճկազ. к սիրտ իմ դալարեցաւ
վա սն այս գրքիս, к ես էի ի մէջ նեղութեանն, ապա Աստուած
ապափնեցայ к առի զա յս Տաթևացու Հարցման գիրքս Ի [20]
մ ա ռ չի լ' ի վայելումն ա նձին իմոյ к յիշա տ ա կ հոգոյ իմոյ к
ծնողաց իմոց, к ամենայն զարմից իմոց, к ամենայն յարեանառու
մերձաւորաց իմոց, к զուսուցիչն իմ' զտ էր Սահակն. զվ[ե]հն
իմ' զՈվա նէս կաթուղիկոսն, ի նոյն գիւղաքւալաքէն Հաճընոյ к
Ցանն Սըսսւ. յի շե լ մաղթեմ և հայցեմ ի ձեզանից, որք հանդիպիք
կա րդա լով կամ տ եսա նելով կամ օրինակելով, յիշա տ ա կելով,
ա ղա չեմ զձեզ Աստուած ողորմի ա սէլ к մի խնայել: Աստուածն
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ամենայնի, որ առատն է ձեզ և մեզ ողորմեսցի իւր միւսանգամ
գալստեան, ամէն;
90
РН Б, Арм. о. к. I 1 и 12—70
t

Чашоц, Каменец-Подольский, 1711 г.
ճսւշու գիրգս այս է յիշաւրակ եկեղեցւոյն Սրբոյն Նիկողայոսի
սքանչելագործ հայրապետին ի Կսւմէնից քաղաքի, որ գրեցաւ ի
թվին Հայոց ՉՂԸ (798/1349 г.) և յա մի Ցեառն 1349, յերկիրն
Դրիմսց. ի քաղաքն Սուրխսւթ. ձեռամբ տէր Ստեփաննոսի իրիցու:
Ի սկ յետ ԽԵ (45) տարայ գրելոյն գնեաց զսա կամենցի պարոն
Սինւսնն. որդի Խութլուպէյի, ե. ետ յիշա տ ա կ վերոյա սա ցեա լ
եկեղեցւոյն Սրբոյն Նիկողա յոսի ի թվին ՊԽԳ (843/1394 г.) և
յա մի Ցեառն 1394 օգոստոսի ԺԵ (15): Այս պարոն Սինանս իւր
յաւրուկ դրամովն շինեաց զնոյն եկեղեցին Սուրբ Ն իկօլա յոսի ի
թվին Հայոց ՊԽԷ (847/1398 г.) և Ցեստն 1398, որպէս յա յտ է ի
կոնտ ա կէ շինելութեա ն նորին եկեղեցա յ, որ ի ռա դուշն մեր
պահի, և սկսա նի այսպէս. Այս իմ կամաց և հաստատութեան
ա նձին ձեռագիր է' Սինանի որդտյ Խութլուպէյի [...]*
Ի սկ ի թ վին Հա յոց Ռ Ճ Կ (1160/1711 г.) և. յա մ ի Ցեառն
1711 գիրգս այս կազմեցաւ, բաժանեցեա լյերկուս հատորս վասն
դիւրագոյն տանիլոյ և բերելոյ, ձեռամբ տեսան Ստեփաննոսի
Ստեփսւնեան Կամէնցսւցտյ. տէքսւնի Կսւմէնից ու. Սդանիսլավ ո վիոյ և ա յլոց քաղաքաց, որ և յա ւե լ զԸ նթերցուա ծս և
զԱւետարանս կարգատրեալս ըստ արարողութեան ուղղափառ
եկեղեցւոյս Հայոց:
Ի փստս մեծագոյնս Աստուծոյ և Ե. Կ. Մ.**

1 ։. л. 2 8 1 6
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РН Б, Дорн 638—8

Календарь, 171Ց г., переписчик Давит
Յիշատակ է լուսայհոգի Խօջամւպի որդի Սափարին թիվն л-2а
Ռ Ճ Կ Դ (1164/1715 г.) մարդի Բ (2), ձեռամբ մեղա վոր էրէց
Դա վ թիս: Եւ արդ, եղև սկիսբն գրոյս թիւն ՌՃԿԳ (1163/1714 г.)
դեկտ եմբերի Ը֊ումն (8), գծայգրեցի և զՌ ՃԿԴ (1164/1715 г.)
թվին մա րդի Բ (2) հասուցի յա վա րտ : Աւգնեա, Հոգի Սուրբ
Աստուած:
92
ИВ, В 104—341

Толкование Игнатия на Евангелие от Луки,
Сис, переписчик священник Лазарос
Փառք [...] Գրեցաւ զա յս Մեկնութիւնըս ի Ցիկրա նա կերտ л.3326
քաղաքիս ի ձեռամէւ տ էր Դացսւրոս քահանայի ա րհեստ ա ա ր
ic

Далее следует запись 1394 г., см. № 17.
Далее лат. перевод. Ишатакаран повторен в части I 2, л. 11 а.
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գրչի, որդտյ ւրէր Կիրակոս քահանայի, որ և մեք ի նոյն ուղիղ
զեղեցիք օրիեակէե, ե֊ սրրագըրէցեալ որոց ոչ ւսւէլի և ոչ պակաս
էր, և էր գրեցեալ յերկիրն Կիլիկիոյ. ի <ի> սահմանըս Ցանն
Սիաց. ի հագար հարիւր վաձսուն և վեց Հայոց թիւ, հայկագեան
տօմսւրի ՌՃԿԶ (1166/1717 г.), Ի հովապետութեսւն
տիրայկառոյց, արփիացնցուղ Աթօռոյ Սրրոյ Է9միս1ծնի.
արիական գըլխոյն ե֊ սրբազան հայրապետին տեառն
Աստուածատրոյ գերերջանիկ կաթօղիկօսին Ամենայն Հայոց:
1717 г. относится к иш атакарану и не является датой
рукописи.
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Толкование Григора Татеваци на Евангелие
от Матфея, 1722 г., Балу, переписчик Саргис
л. 318 6

л. 319 a

[...] / / / Ն ոյնպ էս և Սուրբ Հոգտյն տտղութեամբն արա րեալ
Քաղուածոյ մեկնութեա ն Ա ւետ ա րա նին Մ ւստ թէոսի' սուրբ
վարդապետն մեր Գրիգոր Տաթևացին Զ (6) հաւրոր իւր գԴ (4)
գեւրոցն Եդեմաբուխ բաղտագտւթիւն առ ի յուսումն զկնի եկելոցն
հաւաքեալ քսպուածու մեկնութեանս: Վասն որոյ փափագող եղև
յա յսմ մա տենիս հեզահոգի և բանիբուն քաջ հռետորն Իսւսհակ
վա րդա պ ետ ն: Եւ գրեա լ եղև սա ի քաղաքին Բա լուա յ. ընղ
հովա նեա ւ Ս րբոյն Գ րիգորի Լուսա ւորչին մեծ եկեղեցոյն,
ձեռնտտւթեամբ և հոգաբարձութեամբ մեծ իշխանին Ազնատւրին
և եղբօրն իւրոյ' պարոն Գրիգորին
Արդ, եղև զրաւ սորայ ի թվաբ երութեանս յա բ եղական
տօմարիս սեռիցս Հայկայ, ըստ Մովսէսի դրութեանն ՌՃՀԱ
(1171/1722 г.) ամին, սկիզբն եղև ի յունիս ամսոյ Թ (9) և ի
սեպ տ եմբերի ժ և Եփ ն (15) աւարտեցաւ շնորհիւ Տեստն
Աստուծոյ, ի վայելումն նոյնոյ Ի սա հ/ ակ աստուածաբանութեան
վարդապետի, աշակերտի տեառն Վարդանայ սրբոյն մեծի
հանգուցելոյ Բա ղիշեցի. որ և Աստուած զնա ընդ բաժին
վարդապետս դասեսցէ. ա մ էն Ի հայրապետութեան տեստն
Աստուածատուր կաթուղիկոսին, որ ի Վաղարշապատ. եւ ի
պատրիարգութեան սրբոյ Երուսաղեմի տեստն Գրիգորի
երանաշնորհ վարդապետի, երկրորդ Լուսաւորչի, որ և
Բ ա ղիշեցի. ի նոյնոյ շառաւիղէ, տ իեզերա լոյս մեծ վարդապետին
Վարդանայ. որ և աջն անեղին Աստուծոյ պահեսցէ զպատուական
հայրապետն մեր, զախոյեանն ճշմարտութեան զվերոյգրեցեա լ
ըզտ էրդ մեր ի պարծանաս տառապեալ ազգիս մեր Արամեան.
ամէն:

Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զվերոյ գրեցեալ խօճայ
Ազնաաւրն և զիւր եղբայրն' զխօճայ Գրիգորին, և զիւրեանց
աւրհնեալ որդիքն' զՄարտիրոսն, զտիրացու Ասլանն, և
զՈվաննէսն, և զՑոհաննէսն, և զՍիրզւսն, որ յոյժ երախտատր
եղեն մեզ և օգնական յամենայն կողմանցն, և Աստուած զձեզ
յիշէ իւր արքայութիւնն, ամէն: Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս
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ւլմիահադոյե ովստ սուրբ եկեդեցոյն' զքահանայf և զժողովուրդն,
որ յոյժ սէր և. բարեկամութիւն ա րա րին ընդ մեղ: Դարձեալ,
յերես անկեա լ աղաչեմ կողկողագին պաղատանօք որք հանդիպիք
այսմ սուրբ գրոցս կարդա լով կամ օրինակելով և. կամ զմայլիք
անծայրածաւալ ծովէս և փարթամանայ f յանծախելի գանձուս'
յիշեսջիք ի մաքրափայլ յադօթս ձեր զհա րա զա տ ե. զհոգևոր
եղբա յրն իմ զտ էր Աւետիք հեզահոգի և սրբա կրօն քահանայն և
զի ս' զյետ նեա լ և զա նպիտ ան ծսաայս զփծուն Սարգիս էրէցււ
որ զանունս միայն ունիմ ե. ղ//գ ործն ոչ: Որ յոյժ աշխատութեամբ
գրեցի զա յս սուրբ գիրքս ի տարաշխարհ' ի յիշա տ ա կ ինձ և
ծնողաց իմոց' Կարապետին ե_ Խանումին, ե. դուք յիշե ա լ փնիք ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, ամէն:

л. 319 6

Դարձեալ, կրկին աղաչեմ, վերստին յիշեսջիք ի սուրբ յաղօթս
ձեր զուսուցիչն իմ զ Գրիգոր եպիսկոպոսն միով հայրմեղայիւ,
ե. դուք յիշեալ փնիք ի միայնոյն Աստուծոյ. ամէն: Հայր մեր:
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Шаракноц, 1724 г., Тпхис,
заказчик переплета Минае
Ով տեարք իմ և եղպայրք, յի շե ցէ um Տէր մեղա որ Մինաս
էրէցս Լւ ծնօղս իմ, վասն զի տեսի այս սուրբ Շարակնոցս վաղուց
հին թագատրաց, որ ո չ ճանաչեմք յայժմ, ե. ես վերստ ին կա զմել
ետու ի ժամանակս օսմանցոց, որ կա լեա լ ունին քաղաքս Ցփիւիս.
և. կաթոպիկոսութեան Աստուածատուրին. ե. դսան ժամանակի,
թ[ոփն] Ռ Ճ ՀԳ (1173/1724 г.):

л. 332 6

95
ГЭ, V3 834—463

Четвероевангелие, 1725 г., Эрзерум,
автор записи Мурат, сын Пилоса Тагошенци
Ց իշա տ ա կ է սուրբ ա ւետ ա րա նս ա րզրումցի Թ ա գոշենց
Փիլոսի որդի Մուրատին և մորն* ի դռան Մատուրկու Սուրբ
Լուսաւորչի վանքին, ով ոք որ զայս աւետարանս աբշտ ա կէ կամ
գողանայ, մասն ի Ցուդայէ առնու, թվին Ռ Ճ ՀԴ (1174/1725 г.)

л. 246 а
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ИВ, В 58—296

Новый Завет, 1736 г.,
Энкиври, переписчик Елиазар
Լութւիու վէ մէյւհամէթի իլէ էփէնտիմիղ Յիսուս Քրիստոսըն
եազըլըպ թէմամ օլդու պու Նոր Կտակարան էրմէնի վէ թիւրքի
տելիլէ Աղահիմիզ Յիսուս Քրիստոսըն մխրվէթինէ վէ կենտի
պափր վափտէսի կոյս Մարիամըն իզէթինէ վէ ճէմի քիփսա
* Пропуск
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л. 411 а

էվլսւտլէրինին լազիմէթինէ (խռւսուսա է ն կխ րի իզրէ) վէ փաք ու
ա զիզ, սալէհ, վէ էմիե խուտտամը Քրիստոս էփ էնտ իմիզին տէր
Կարապետին թալապ էդիպ իստէմէսի հասէպխիէ, քի եազտըրտը
կէետի հա լա լ մսղընտան, վէ պէն խափր Եդիսպար տախի զայիփ
մքտարիմէ կեօրէ րուճ էրմէյիպ, եա զտըմ իփ շէրիգ տ ի լի լէ Իմտ ի
րէճա խտէրիմ ճխ մլէնիզէ, փ պու րէփարիգի օգույուպ նեփ րիսին
կէարոտաոնձուզ, զիփ էտ էսիզ սէպ էպ ի տ էր Կարա պետ ի վէ
խուտտամը Եւփսւսաոռ. լցիր Հայր մեր իլէ. սխ լլէր տախի զիփ
օլասըզ օմրլէր տ էփտ էրիետ է. վէ թսւքսիրաթիմեզէ մէղփուրէթ
գլասըզ: Մազոտ օլա. սաղ օլուկ:
Սէեէ 1736, նոյեմբերի 1, շէհրի էն կ խ րի իշրէ:
Текст на тур. яз. арм. графикой.
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ИВ, А 117—А 118—228

Сочинения Налаша Йовнатана, 1736—1737 гг.,
Астапат, переписчик Абрахам Астапатеци
Л.

40 6

Գրեցաւ Чттпшр Ցովնաթանի ա սա ցեա լ ուրախութեանն ե
սիրոյ տ ա ղերս ի ՌՃՁԶ (1186/1737 г.) թուին և յա մսեա նն
սեպ տ եմբերի ԺԴ (14) ի գեօղահալաքն Աստապատ. ձեռամբ
Խաչատուրի որդի վարպետ եա զիջի Աբրա հա մին Ն. ի վայելումն
է լ Աբրահամուն: Տէր Աստուածն ուրախութեան և երկա յն աւուրք
վայելումն տացէ. ամէն:
Դա րձեա լ զա յս վայելուչ տաղերս ով n f խնամով պահեսցէ,
վա րձս ի Քրիստոսէ ստցէ. Նաև. խնդրեմ ընթերցողի' յորժամ
եղա նա կեն խրախութեանն տ ա ղերս, ի մի բ ե ր ա ն ողորմի
ասասջիք հանգուցեալ հօրն իմոյ վարպետ Խաչատուրին և. զիս
գծող Ս բրա հա մ ս յիշեք, և դուք յի շե ա լ լիջիք ի միւսա նգա մ
գալստեանն Քրիստոսի, որ է օրհնեալ միշտ յաւիտեանս, ամէն:
Հա յր մեր, որ յեր կինս...
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РН Б, Арм.

h

.

с. 40—52

Книга о сотворении мира,
1743 г., Астапат, обновитель Абрахам
Л.

142 6

Արդ, նորոգեցա ւ գիրքս վե րս տ ի ն հրա մա նա ւ տ եա ռն
Ցովսեփաւ գիտ նական վա րդա պ ետ ի և ա ռա ջնորդի վա նիցս
Սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկայի, որ ]Աստապատ. ձեռամբ
տէր Աբրա հա մ ա բեղա յին' նորին աշակերտի, իսկ կազմեցաւ
ձեռամբ Սողոմոն սարկաւագի' նոյն վանից միաբանի, ուստի
մա ղթեմ ի պ ա [տ ա ]հոդա ցդ, զի յի շմ ա ն ա րժա նի ա ռնիցէք
զաշխատօղ սորին, ողջ լերուք
Ի Ռ Ճ Ղ Բ (1 1 9 2 /1 7 4 3 г.) թ վոջ հ ո կ տ ե մ բ ե ր ի Ժ (10)
նորոգմանն եղև զրաւ:
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Четвероевангелие, 1747 г.,
Нор ДжуАай, владелица Анна
[...] Ըե[դ] վերջնոյ կրկնա կի յիշա տ ա կա րա նիս: Ցիշեսջիք л.335
զ վ ե ր ջի ն ստ ա ցօղ սրրոյ Ա ւետ ա րա նիս' զբա րե տ ո հմ և
վեհազնուհի աստուածասէր Աննսւյին և. զհանգուցեալ զայր իւր'
զհեզա հոգի և- ողորմածասէր զպարոն Գրիգորն և Աստուծով
զ օ ր ա ց ե ա լ զ զ ո ր դ ի ս ն իւր' զպ ա րոն Պ ետ րոսն, զՊ օղոսն,
զՑոհաննէսն к զՍէթ սպայն, к զղշխահի դուստր իւր զՇէզսւտէն,
к զա յլ ամենայն արեան մերձատրսն:
Դ ա րձեա լ յիշեցէք ի Տէր զնոյն զբա րեսէր к զբարեպաշտօն л. 3356
Աննսւփն. որ ըստացաւ զւտւրբ Աւետարանս, վասն զի ցանկացաւ
ընդ մա րմնա կա նի զաւակացն ունիլ եւս' զհոգև որ զաւակ ի
սրբոյ յե կ ե ղ ե ցա ջ տ ա նն Աստուծոյ, յորում կա ցցէ յիշա տ ա կ
մշտ նջենա կա ն:
Քանզի լուեալ էր զզերա նակա ն բա նս մարգարէին Եսայեայ,
զոր ա սէ. Ե րա նի որ ունիցին զաւակ ի Սիօնի և յը նտ ա նի
յԵ րուսա ղէմ (И с., 31, 9): Եւ ա յս յիրա ւի գոլ, զի զաւակք
մարմնական ո չ են յաւիտենականք, իսկ հոգևոր զաւակս այս է
մշտնջենաւոր к յաւիտենական մինչ ի կատարած աշխարհիս:
Վ ա սն որոյ բազում փափաքանօք ստաց un զաստուածաւանդ
տառս к զՑիւտւսեան կտա կս զողորմածասէր Անէւայն к իւրոյ
ամենայօժար կամօքն ետ վա ղմ к յիշա տ ա կ ի հա նրա հռչա կ
յե կ ե ղ ե ց ի ն Սրբուհւոյ Աստուածածնի, որ ի Ն որոյ Ջուղայս
յաստուածակերտեալ գոլ, զի լիցի յիշա տ ա կ յաւիտենական առ
յա պ ա յս к հանդերձելումն
Եւ դուք, արժանաժառանգք սրբոյ եկեղեցւոյ սրբա զնա գործ
քահանայք к սպասաւորք սրբոյ / / տաճարի Տեստն Աստուծոյ, л.336а
զերիսս զայս ևեթ մարթի ձեզ առնել ըստ բրնուաևց (?), նախ'
սիրով ընդունիլ զգանձս աստուածային և լաւ իմն խնամով պահել
յամենայն վնա սէ Երկրորդ' զգուշանալ ի յանուդղայից' մի լիցի
զի հա նցեն ի յիշատակագրութենէն վա ճառելով կամ ա յլ իմն
վնասի տալով: Երրորդ' ըստ պատահմանն սմին յորժամ հանդիպիք
յիշեսջիք ի Տէր Յիսուս զվերոգրեալ յիշա[տա]կատուր զԱննայն
հանդերձ իւրայնօքե, զորս գրեցաք к յիշեցաք Եւ դուք յիշեա լ լիջիք
միշտ առաջի Տեստն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ա մէն
Ի թուականի Հայոց ՌՃԴՔ (1196/1747 г.), ի հայրապետութեա ն տ եսա ն Դ ա զա րու սր բա զա ն կա թ ուղիկոսի к ի
թագաւորութեան Պ արսից' Աղլշսւհի բարէսւրար արքայի նորոյ:
Начало записи утрачено.
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Служебник, 1755 г., Каменец-Подольский,
переписчик Оксэнтиос
Յիշա տ ա կա րա ն
Թվին հա զա ռ հարիւր քառսուն ինն

л. 576
305

Ապրիլի ինն ի սուրբ Զաւրկինն
Ծըեայ զա րմէն ի Խոսրովեանս.
Գրիգոր, Մարիամ ծնօղաց հայեանց
Եւ ի նախնեայց Կսւմէնիսսո.
Օքսէնտիոս անուանեցայ:
Ամս ինն ուսայ գրոց և կրօնին
Ի դըպրազւանն սրբա զնոյ փափին,
Ա շա կերտ եսղ ա ռա ջնորդին'
Վարդան րաբուն վարդապետին:
Նորընծայ ամս չո ր ս քարոզիչ
Կամէնցում um Լուսաւորիչ:
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Прокл Диадох, Богословские элементы
17Ց7 г., переписчик Йарутюн Полосеан
Փստք[...] Արդ, ի ՌՄԶ (1206/1757 г.) թուականիս Հայոց, ես'
զւրուպս և պիտակս, Ղայթմազեանց տէր Փիփպպոսս. զի կարի
ցանկաց օղ և փափակօղ եղէ զայս գրոյս' Պրոկղի Շաղկապիս,
քանզի ոչ գոյր ի քաղաքիս մերում ո չ դաս ասող, ո չ հեղինակ,
մինչև ի գալն սրբազան հօր մերոյ և բանիբուն / / փիլիսօփայի
ճա հուկեցի Աւեզփս ծայրագոյն եպիսկոպոսի: Յորժամ եկն ի
քաղաքս նուիրա կ և յա ռա ջնորդ , ո չ ի ն չ փոյթ ունէր, բաց
քաղցրածորան քարոզելոյ աստուածաբանութեան և հեզա բեր
դա ս ա սելոյ: Վ ա սն որոյ և իմ յօժ ա րե ա լ և յա ր ի ա ց ե ա լ ի
ծերութեան [ժ]ամանակի զի յիսունամեայ գոլով' աշակերտեց այ
առն Աստուծոյ, և նա հեշտալուր ոճիւ, զուարթ սրտիւ սկսաւ դաս
ա սել ինձ միայն տրամաբանութեանս, որպ էս զի տարակուսանս
լուծանելով անդուստ հա մա րձա կեա լ իմ և ապաւինեալ յոյսն
բնա ւից, ըսկսա յ թ ա րգմա նել ի վրա ց քերականութիւնս'
թախանձմամբ Վրաց կաթուղիկոսի Անտոնի. և յորդորմամբ և
օրհնութեա մբ սո ր ի ն աւարտ հասաք որքան կա րն մեր
վերա բերեա ց: Յետ ա յնորիկ Պերի ա րմենիւսսն, հա նդերձ
Գրիգորիւ դեռաբուս ա շա կերտ ի նորին: Եւ յետ վախճանելոյ
լուսահոգի Գրիգորի, սկսաք զա յս Շաղկապս, Օրբելեա ն Իւանէ
ղիւանբեգի, Ն իկողա յոս քահանայի և Գէորգ դիակօնիւ: Եւ յետ
ուսա նելոյ, տ ա ժա նմա մբ գրել ետու հեզա բա րոյ ա շա կերտ ի
Պ ողոսեա ն գերիմա ստ Յարութեան դպ րի, որոյ յի շա տ ա կ ն
յա ւիտ ենա կա ն եղիցի և վա րձն ի Ք րիստոսէ աոնուցու. զոր
բազում ջանիւք և աշխատութեամբ գրել ետու զա յսոսիկ' ի հալալ
արդեանց իմոյ, ստ ի վայելումն ինձ թարմատարիս, յիշա տ ա կ
իմ հոգւոյս:
Յա ղագս որոյ ա ղերսանօք հա յցեմ / / և խ նդրեմ հա րցդ
սրբա զա նից եւ եղբա րցդ մաքրագունից, զի յորում աւուր և ժամու
պատահեսջիք յա յս մա տենիս' տեսութեամբ, գաղափարութեամբ
եւ կամ ընթեոնելով, յիշեսջիք միով հայրմեղայիւ զի ս ' փթեալ
ծերունիս հանդերձ ծնողիլք իմովք և որդովք և վերոյ յիշեցեա լ

տէր Պետրոսի որդի Ցարութենիւ և. ամենայն ազգատոհմիւքս'
զննջեցեա լսն և զկենդա նիս մեր: Ի սկ որ ստատն է ի տուրս
բա րեա ց' Ք րիստ ոս Աստուածն մեր, ձեզ յիշո ղա ցդ եւ զմեզ
յի շե ց ե լո ց դ ող ո ր մ եսց ի իւր միւսա նգա մ գա լստ եա նն եւ
արժանաւորս ա րա սցէ զիւր երանական քաղցր ձայնին, որ ասէ*
Եկեա յք օրհնեա լ էք հօր իմոյ (Мф. 25, 34) ե_ այլն: Որ է օրհնեալ
անզրաւ յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն: Հայր մեր որ յերկինս
հրամայեցէք.
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Прокл Диадох, Богословские элементы,
1764 г., пустынь Лим, переписчик Йованнэс
Փառք [...] Գրեցաւ գիրքս, որ կոչի Պրոկղի Շաղկապ, ձեռամբ л.2 1 6 6
սուտանուն ե֊ մեղապա[ր]տ Ցովաննէս քահանային, անուամբ
միա յն եմ, գործովս' ոչ, թիւն ՌՄԺԳ (1213/1764 г.), որ եմք
երկրէն Գաւաշու. ի գեղչէն, որ կոչի Բատականց ե. ի մէջ Լիմսւյ
սուրբ անապատին, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Գէորգայ Զօրավարին:
Արդ, ա ղա չեմ զձեզ, ով հայրք և եղբայրք, որ հանդիպիք սմա
կա րդա լով կամ օրինակելով, լի սրտիւ ողորմի ասէք, ե. Աստուած
ձեզ ողորմի այնմ ժամու, որ ասէ. Եկայք օրհնեա լ Հօր իմոյ
(Мф. 25, 34): Անմեղադիր լերուք գրոյս, ամէն:
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Четвероевангелие, 1766 г., Баку,
поздний владелец Киракос Гапанци
Փառք [...] Զ վ ե ր ջի ն ստ ա ցող սուրբ գրոցս, որ կ ո չի л.250а
Ա ւետ ա րա նս, առայ Ղ ա փ ա նցի պ ա րոն Կ իրա կոս ի հ ա լա լ
արդեանց իմոց, յիշատակ ծնողաց իմոց հայրն իմ' Պաղտասարն,
մա յրն իմ' Կուլնազն, կողա կիցին' Նազլուին, և որդոցն իմոյ
Պաղտասարին, Գասպարին, դստ երն' Անթառամին, Ոհանէսին,
հա նգուցեա լ որդոցն' Մէլքհւմին, ե_ ամենա յն արեան մերձա[ո]րաց. որ ետու յիշա տա կ, Գանջեցի տէր Դսւփթին որդի տէր
Խաչատուրին, ե֊ որք հանդիպիք կարդալօվ կամ օրինակելօվ,
վերոյգրեա լ պարոն Կիրակոսին հանդերձ ծնողքն յիշեցէք. յիշեա լ
լիջիք առաջի ատ ենին Քրիստոսի, ամէն:
Թվին Հայոց ՌՄԺԵ-ին (1215/1766 г.) գրեցաւ փետրվարի
ԻԴ-ումն (24), Բաքու:
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1767 г., Каменец-Подольский
Յա մի Տեա ռն 1756, օրն յունիսի 20, սկսա ւ շինութիւն л, 1 6
յեկեղեցոյս Կամենիզա Հայոց Սուրբ Նիկողայոսի ե. աւարտեցաւ
307

յա մ ի Տեա ռե 1757, օրն ա ռա ջին յո ւլիսի շինութեա ն նոյնոյ
յեկեղեցւոյն:
Յամի Տեստն 1767, օրն 22 օգոստոսի, եղև րերումն թափօրով
հրաշագործ պատկերին Երանուհոյ կուսին ի նոյն եկեղեցին:
Выше та же запись на польск. яз.
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Сборник, 1767 г., монастырь св. Карапета
в Ернджаке, сын Тамраза Ананиас
1766-ումն, Հայոց ՌՄԺԵ-ումն (1215/1766 г.), ես Հաշտարխանցի Թամրաղի որդի տէր Անանիաս եկի Երնջակայ Սուրբ
Կարապետն և թվին ՌՄԺԶ (1216/1767 г.) և մարտի ժ ո ւմ ն
(10) Նաիւջիվան Երեք խորանումն ձեռնատրվեցայ անարժանս
քահանայ' ձեռամբ տեսան Կարապետ երանաշնորհի և ծերագոյտ
վարդապետի: Սարուած վայելումն տացէ ի բարին, ա մէն
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Сборник, 1773 г., покупатель Аракел
а
Այս քարոզի գիրքս, որ է մեծաբւպվոյ] Վւսրդսւն վարդապետին,
ես տէր Առսւքեյրս տեսի որ գողացեալ էին ժողովուրդն կու ծախէին
և ես ստի ստանց գնոյ թվին ՌՄԻԲ-ին (1222/1773 г.)

6
Ես անարժան տէր Առաքել յոյժ անառակ,
Ն ա և չե մ ստ եա լ վարժումն, գիտութեան եմ խակ,
Կարդաց օղք գրոյս, յիշեցեք ղիս, որ եմ գործով տարդակ,
Խնդրեմ ի Քրիստոսէ, որ ահեղ ատ ենին չստ նէ
ղիս խայտառակ:
Почерк второй записи отличется от первого. На л. 01 а и
95 б криптограммы: Տէր Առաքելըս գրոց է и др.
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Библия, 1778 г.,
Ахркалак, даритель Маргар
Յիշատակ է Աստուածաշունչ սուրբ տստս Մարգարին և իւր
կողակցտյն, և որդոյն Յովսէփին, որ ետ իւր հա լա լ արդեանցն
յիշա տ ա կ իւր հոգոյն ի դուռն Ախրքալաքայ Սուրբ Աստուածածնոց
եկեղեցին' ձեռա մբն um nf տէր Աբրահամին. թվին ՌՄԻԷփն
(1 2 2 7 /1 7 7 8 г.). Աստուած լուսա ւորէ իւր ստ հա սա րա կ
ննջեցելոցն հոգոյն, ամէն:

108
ИВ, С 29—409

Библия, 1783 г., монах
Й[о]всэп
а
Յօվ որ հա րցա նէ, թէ ա յս Աստ ուա ծա շնչիս գրօղի անուն, л. 220 6
Գրիքռր աստուածաբան վարդապետն է գրել, ՀաԽպատաւ Սուրբ
Ն շա նին յիշա տ ա կ ա տվել: Օվ [ո]ր կարդա, ամենայն բերա ն
ողորմի ասէ, Աստուած ողորմի ասողաց հոգոյն, ամէն:
Գրվեցաւ ՌՄԼԲ (1232/1783 г.) օգօսցասի ԻԳ (23), ի ձեռամբն
սոսկ տ էր Ց իվվսհիին վանական զեղբա րն ի վ ր յ[ի]շէցէ, ե. դուք
յի շա յլ լինիջիք գալստայն իվրում. ամէն:
6
Օման խանն, որ էկա վ Լօոի բերթի թվին ՌՄԼԲ (1232/1783 r.)
մա իսի մուտն
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Степанос Шахумеан, История Давит-бэка,
1787 г., Змюрин переписчик Даниэл
л. 69 б

Սակաւագիե ճստս վիպական
Վիպէ զա րա րս քաջին Դաւթեան
Որ ի ,!Արանդ ւրան Սիւնակ ան
Վասն հաւատոյ քրիստոսական,
Դյօղեալ ելով ի խորշ անկեան
Ի տան մեծի քւոջազսւրմեան
Աստուածատրոյ մեծ Ապրօեան
Ցորմէ առաք զպատճէն սորա յն'
Ձեռամբ Դ ա նիէլ չնշին դըպրի
Ցօրինակեա լ գծագըրի
Ի ծովեզրեայ մեծ քաղաքի,
Որ է Զմիտ ին անուամր հրճուի:
Եռամ բստ իկս առ քեզ կալեալ,
Զգայարանքդ վեցա պ ա տ կեա լ
Երբ թիւն Հայոց տ եսցես յա յտ նեա լ
Լեր ի յտղօթսդ զհէգս յիշեալ:
Եւ Քրիստոսի յուսոյն մերոյ փառք յաւիտեանս, ամէն:
Р асш иф ровка даты: 5+ 1000+ 1+ 200+ (5 * 6)+551 = 1787 г.
(О. Еганян).
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Сборник, 1791 г., ГЬрс
д.

18 6

Յիշատակ է մատեանս որ գ ո չի Կտակ Յիսեաե, պարոն առ
Տէր գնացեխղ] / / /
Արդ եղե֊ զվա տ տարին,
ՌՄԽփն (1240/1791 г.), յունվարին թվին,
Ի ժամանակս մահ տարաժամին,
Զոր Աստուած ազատէ Դարս քաղաքին:
Տաճկաց ճ (100) սատակէին,
Հայից Լ (30) մեռանէին,
Մինչև, սրրոյ Աթոռէն Դ (4) մասունք բերին:
Աստուծով փարատեց աւ. ամէն:
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История Александра Македонского,
1792 г., Карин, автор записи Йоханнэс
л. 85a

Ա շխ ա րհա կա լ արքային Աղէքսանդրի Մ ա կեդոնա ց այ
պատմագիրքս, որոյ զթերին լրացուցեալ մատուցաւ ի հրճուանս
մեծա րգոյ իշխ ա նա պ ետ Ա սլա ն ա ղա յի, բա րեժա ռա նգ որդի
շքեղաշուք Կարապետ աղային, յորմէ այժմս պարգե֊եցաւ Բասենու
Պաշգիպցի բարեհամբաւ մահտեսի Գէորգ մեծի և գիտնական
դպրի, որպէս զի ի յընթեռնուլ և. ի յըզբօսնուլն իւր' սովաւ մշտապէս
աղօթս արասցէ վա սն կենաց վերոգրեալ յարգելեաց, ընդ որոց,
եթէ դէպ և արժան համարիցի, յիշեսցէ ե. զիս' ցյետ նեա լ ծառայս
նոյն պատուելեացն պաշտօնեայ Ցօհաննէս չպ էտ նօտարս, որ
զսոյն բա ն գրեցի ի ՌՍԽԱ (1241/1792 г.) թուոջս ե. յուփսի Ե
(5), ի քաղաքս Կարին:
Издание текста: Симонян 1989, с. 89.
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Шаракноц, 1814 г., Санкт-Петербург,
даритель Йарутюн Валаршапатци
л. 4026

Ընծա յեցի սո յն Շա րա կա նս ի Հա սա րա կա ց գրքատունն
Ռ ուստ ա ց կա յսերութեա ն ի թագաւորութեանն ա մենա յն
Ռուստւսց Աղէհւանդր յա ռա ջին և հայրապետութեանն Հայոց
Ե փրեմ յ առաջին, որ եմ Յարութիւն Վաղարշապատցի. ՌՄԿԳ
(1263/1814 г.) թվին*
310

Записи с приблизительной
или сом нительной д атировкой
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Библия, 1298 г. (?), Млич,
заказчик Григор Аревелци
а
Բարեխաւսութեամբ սուրբ ե. ընտ րեա լ զնահատակսւցե որ л. 2056
կա տ ա րեցա ն վա սն fn, Ք րիստ ոս Աստուած իմ, ողորմես!
ստ ացողի մա տ ենիս Գրիգոր անարժան աբեղայի к ծնաւղսւց
իւրոց к եղբարց к ամենայն զարմից իւրոց, к սիրելի եղբարց
իմոց Վանական վարդապետի к Բարսեղի սրբա սնեա լ քւոհւսնայի: Ով եղբայր, յա յսմ աւուր աեւարէն ազգքն Հագարու, որ
կ ո չի Ղ ա րսւմա ն. զոր վա նեսց[է] к կործա նեսցէ զնա տ էր
Աստուած մեր, եկն այրեաց զսուրբ ուխտն Մլիճի к գերեաց
զա շխ ա րհն ա մենա յն к տարաւ, որոց փ րկեսցէ զնոսա տ էր
Աստուած մեր, և զմեզ ի սատանայէ к զձեզ, որք ոգտիք ի սմանէ,
ամէն, եղիցի:
6
Շնորհիւ Տեսան սկսայ և ողորմութեամբ նորին կատարեցի л. 220 а
զգիրս զա յսո սի կ ' յիշա տ ա կ ինձ к ծնողաց իմոց: Արդ, որք
ընթեռնոյք կամ ատինակ ստնոյ ք, յիշեսջիք զ Գրիգոր զանարժան
աբեղայ ի մաքրափայլ к յարժանաար յաղաւթս ձեր, ընդ նմ[ին]
к զ ե ր ջա ն ի կ վա րդա պ ետ ն զՎ ա նա կա նն к զբա րե բա րոյ
զե ղ բա յր ն ի մ ' զ Բ ա ս ի լի ո ս к զծնաւղսն իւրեանց յի շե ցէք ի
Ք րիստ ոս, к զխոշորութիւն գրոյս թողութիւն շնորհեց էք, զի
ա յսչա փ էր կար մեր:
Զոր ատինակ նաւ խռովեալ ւիութա ի նաւահանգիստ, նոյնպէս
և գրիչն ի վերջին գիծն: Ցայսմ ամսոյ նսւհատարեցաւ թագորդին
պ ա րոն Թ որոս к սպանաւ յեղբաւրէ իւրմէ, որոց ողորմեսցի
Ք րիստ ոս Աստուած к հա նգուսցէ յե ր կ ն ի ց ն արքսցութիւն к
զվերջին մնացեալքն ի խաղաղութիւն պահեսցէ, ամէն:

в
Աւրհնեալ է Աստուծոյ ա նչա փ մարդասիրութիւն, որ ներեաց л. 341 а
ամենաթշուառի յանդգնութեան, к վայ է ինձ, որ զյոյժ պիտանին
ինձ ի բաց եմ թողեա լ' զխ ոստ ովա նել մեղա ցն к զող որմել
աղքատին, к զսիրելն զընկերն, к զո չ բա րկա նա լն տարապարտուց, к զջերմեռանդ արտասուաւք աղաւթքն, և միայն զգերելոյս
զփոյթն ունիմ к ո չ զգիրս հրամանացն կատարումն, к կարի
վտանգիմ ի յաւտարութիւնս к ի պանդխտութիւնս, զի ի գործոյս
իսկ երևի, զի խիստ ճարտար կու գրի, թէ Աստուած ճանապա[ր]հ
տա, որ երթամ ստ իմ ծնողսն: Այլ վստեա լ իմ ի յա յս յոյս, թէ որք
հա նդիպ իք գրոցս, ա զնուի յի շէք սրտ ի մտաւք զա նա րժա ն
ա շխ ա տ ողիկս, որ ա յսպ իսի բազում
տառապանաւք վա սն
տկարութեան к պանդխտութեանս, к փցուն գրով ձաբռտեցի:
311

Այլ թէպէտ և- է խոշորատէս գիրս, ա յլ աւրիեակե լաւ է, ւփ ի
Գորգ պարդապետին* աւրինակէն է, և նա յոյժ աշխատեցաւ ի
րովա նդա կ Աստ ուածաշունչ գիրս ե֊ պ ա յծա ռա ցոյց նախա֊
դրութեամբ և գլխ ա հա մա րով, զի դիւրաւ գտ ա նիցեն բա նի
խնդրսալքն զինչ կամիցին:
Արդ, ա ղա չեմ զհանդիպեալսդ, յիշեցէք սրտ ի մտաւք զ Գորգ
վարդապետ և֊ զգոյն երիցանց զաւրինակիս շնորհաւղս: Ա յլ և
զիմ անարժանութիւնս զ Գրիգոր Արևելցիս. ծնաւղաւքն իմովք և
ամենայն զարմիւք, և որք աշխատեալ են ի յիս ուսմամբ և խրատու,
և. Աստուած իւր շնորհէ ողորմութիւն' որ մեզ խնդրէ ողորմութիւե
ի Քրիստոսէ. ամէն:
Как было отмечено в описании рукописи (№ 409), возможно,
что данный иш атакаран воспроизводит частично или полностью записи 1298 г.
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Библия, кон. X III—нач. XIV в.,
Киликия, переписчик и художник Йусэп
л.306

л .122 6

Զ ա ստ ուա ծա սէր պ ա րոն Ս մբա տ զորդի ի Ք րիստ ոս
հանգուցեալ սպ ա րա պ ետ ին Հւպոց Լևոնի ա ղա չեմ ի մեղաց
թողութիւն իւր և ծնողաց իւրոց, ընդ նմին և_ զանարժան գրիչս
Ցուսէւի ա ղա չեմ թողութիւն մեղաց հա յցել յԱստուծոյ ինձ և
ծնողացն իմոց և տուողն թողութեան թողցէ ե֊ ձեզ զյանցանս
ձեր. ամէն:
Տէր Ցիսուս Ք րիստ ոս, ողո րմելս ա նա րժա ն ծա ռա յի և
սուտանուն քահանայի և փցուն գրչի Ցուսէփայ ե_ ծնողաց և
զարմից իւրոց, ամէն, և Տէր ձեզ ռղորմեսցի ե. խոշորութեանս
անմեղադիր լերուք, զի շտ ապ ով կու գրէի վա սն աւրինակին որ
չէի ն ի թողուլ:
Записи переписчика см. такж е л. 49 а, 50 б, 63 б, 82 а, 98 б,
110 а, 151 б, 166 а, 276 а, 427 а/69 а , 446 а/8 8 а, 457 6/99 б,
475 6/117 б.
115
ИВ, В 60—298

Йов&аннэс Ванакан. Толкование на кн. Иова,
XIV в. (до 1387 г.), переписчик Йакоб
а
л. 107a

Զմեծ նետրապաղիտն** և զքաջ րաբունապետն, ղստատաձեռն և զառատամիտն և զթարգմանսդ Հին և֊ Ն որ կտակարանաց զտ էրն Ստեփաննոս յիշեցէք ի Տէր Ցիսուս, ով ոք որ
հանդիպիք այսմ տառիս:
* Вм. վարդապետին.
** Вм. մեւրրսւպաւլիւրե.
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б
Չաեարժաե к զսուտանան գրչա կս զՑա կորս ա ղա չեմ յի շե լ
ի Տէր Յիսուս, ով ընթերցողք:

л. 266 6

в
Աղա չեմ զա մենեսեան ով որ հանդիպիք այսմ գրի ընթեռնուլ
կամ ա տ ինա կել' չմեղա դրել գրոյս к սղալանացս, և ս առաւել
զա րհիա կա ն գլուխւր:

л. 278 а

116
ИВ, В 11—249

Сборник, XIV в., заказчик эРстакэс
Ք րիստ ոս Աստուած, սուրբ առաքեալս к ա ւետ ա րա նչիս
Յոհա ննու սիրելւո յն к Պ րոխ որոնի բարեխ ա ւսութեա մբ
թողութիւն շնորհես! ստ ացողի գրոցս Ըոստակիսի քահանայի
к ծնողաց իւրոց, к ամենայն արեան մերձաւորաց, ազգականաց,
к ինձ' նուաստ, թարմատար գրչի, և կարդացողաց, к լսողաց,
к հաւատով ունկնդրողաց, և քեզ փառք յա մենա յն ազանց:

л .2 7 1 6

Близкие по содержанию записи см. такж е на л. 21 а, 40 а,
97 б, 108 а, 116 б, 148 б. и др.
117
ИВ, А 37—150

Сочинения Нерсэса Шнорхали, XIV в.
Զ ա մենա յն աւրհնութեանց արժանւաորսն զ Ավսւք պ արոն''
վա յելո ղ գրոյս, к զիւրսե ա մենա յն, նա և զա րդա րա միտ к
զբնութեա մբ բա ր ի ն զ Մխ իթար <ս>ա ղա մուղդա սին к
զպատուեալ ծերունին զՖ րէրն. որ զօրինակն շնորհեցին, նայև
զ ի ս ' զո ղ ո ր մ ե փ к զ ե ղ կ ե լի ծերս, զփ րցփ րցուն գծողս к
զա նա րհեստ կազմողս յիշեսջիք ի Տէր, զի к դուք յիշե ա լ փջիք ի
Քրիստոսէ Աստուծոյն մերո:

л. 103 6

118
ГЭ, А Р —1011—468

Библия, первая половина XV в.,
Киликия, последующий владелец Карапет
а
Ռ վ սուրբ ընթերցողք, յիշեսջիք յաղաւթս ձեր զվերջին ստացող
զ կա րա պ ետ վարդապետն к զծնողսն իւր к դուք յիշե ա լ փջիք ի
Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ:
6
Զ Կ ա րա պ ետ վա րդա պ ետ ն к զծնողսն իւր յի շե ս ջի ք ի
Քրիստոս к դուք յիշեա լ փջիք к ցՄ արտիրոս բա նի սիրող որ
զգիրս գրեցի:
21 Зак. 1484
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л. 6 6

л. 175 6

См. также л. 6 б, 82 а, 98 б, 110 а, 151 б, 166 а, 179 б, 276 а,
343 а, 427 6/69 б, 446 6/88 б, 488 6/130 б., записи от имени
Карапета выполнены Мартиросом.

119
ИВ, А 16—129

Шаракноц, XV—XVI вв., переписчик Нерсэс
а
Л.ив a

Ի Յարութեան կիրակիս,
Եւ հրաշափառ սուրբ Զատկիս,
Տեսողք յաաւրըս պատճառիս,
Զ իս յիշեցէք զողորմեփս.
ԶՆ երսէս զանարժան դպրիս,
Զգծագրող սուրբ տառիս'
Զ ըսրբա լոյս Շարակնոցիս:
Եւ զծնապսն մեր արժանի արասցէ մասին սըրբոյ. ամէն:

л.263а

6
Զտ ա ռա պ եա լ զ գ ր ի չս ' զՆ եր սե ս սարկաւագս ե. զծնապ սն
իմ յիշեայ:
В первой записи переписчик представляется чтецом, во
второй дьяконом.
120
ИВ, А 17—130

Шаракноц, XV—XVI вв.,
поздний переплетчик Григор
л. 334a

Զ վերջին կա զմողս զ Գրիգոր սուտանուն ա բեղա ն աղա չեմ
յի շե լ ի Տէր, ե. Սարուած զձեզ յիշէ յիւր միւսանգամ գալուստն,
ամէն:
121
ИВ, В 47—285

Книга вопрошений Григора Татеваци,
XV—XVI вв., переписчик Горг, заказчик Бардулимэос
л.3916

Փառք [...] Գրեցաւ աստ ուա ծա յին գա նձա րա նս որ կ ո չի
Հարցմունք Գրիգորի, վեհիմաստ հեռետորի к քաջ իմաստասիրի
ե. վարդապետի Հայոց, մանաւանդ աիայեանի ուղղադսււանիցն
ե_ ընդդիմի հարկանող չարա փառա ցն դասուց, um դուրս Սուրբ
Աստուածածնիս к Ն ախ ա վկայիս Սուրբ Ստեփանոսի, ձեռամբ
բա զմա մեղ անձին Գորգի, ի վայելումն մանկանց Սիոնի:
Արդ, ով դասք լուսերամից, որք հանդիպիք ի սմայ տեսութեամբ
կամ գաղափարելով և կամ ընթերցմամբ, յիշեցէք ի մեղսաքսոիչ
314

յաղաւթս ձեր ստ ացող սորա յ' ղԲարղուղիմէոս ար եղայ к զքեռին
սորայ' զԱստուածատուր հէրպետն Սուրբ Առաքելոցս к զըծնասլք
սորա յ' զԲուրթէլ к զմայրըն Սըթլայհալ ե. զեղբայրն զԲարունակ
к զքոյրն զԱ սա նխ ա թլուն к զիւր որդիքն' զկ ա ր ա պ ե տ ն к
զ Հ ա յրա պ ետ սա րկա ւա գն к Աստուած ողորմի ասացէք, к
Աստուած ձեզ ողորմեսցի. ամէն:
Ա յլ արդ, անարգս ի սեռս մարդկային ազգի, անպիտանս к
ա նա րժա նս ի մա նկա նս եկեղեցոյ, ո չ թէ վա սն գրչութեա ն
ա րհեստից к կամ յարագութեան մտաց к յորդորումն մատանց
բոտ ն հարաք ի հանճարիմաստ к ի բազմահեղ մատեանս, ա յլ
վա սն սիրոյ և հրա մա նա ց, գերա պա յծ к երա նա շնորհ к
պանծալի րաբունապետիս մերոյ' Թումափ քաջ հռետորի, զի
բազում անգամ թղթով к պատգամաւ սաաքէր, к մեք հարկեցաք
ըստ տգէտ к ըստ փանաքի անզօրութեան մերում աւարտեցաք
Ա յլ к համշիրաք եղբա յրս մեր Գրիգոր, к սայ к и առաւել
խնդրէր, վասն զի Գ (3) հետոյ ա յլ n f ետ к ո չ ստին յա նձն, к մեք
վա սն եղբա յրակա ն գթոյ սորայ к սրբա սէր к մաքուր անձին к
բաղձանաց սրտ ին կատարեց աք զհա յցելիս սորա:
Դ ա րձեալ, յեր ե սս ա նկեա լ ա ղա չեմ զա մենեսեա ն, թէ
պատահմամբ к թէ ընթերցմամբ' անմեղադի[ր] լինիք սխալանաց
գրիս և խոշորութեան, ա յլ к աղաչեմ զձեզ խնդրել ի Տեսանէ
զլուացումն անլուանալի բազում մեղաց / / իմոց, к դուք յիշեա լ
լիջիք առաջի ահեղ ատ ենին Քրիստոսի, որ ասէ. Եկայք ստ իս
ա մենա յն աշխսւտողք к բեռնաւորք, к ես հանգուցից զձեզ
(Мф. 11, 29):
Դ ա րձեա լ, ա ղ ա չեմ զա մենեսեա ն, որք ընթեռնուք կա մ
աւրինակէք յիշեցէք ի սուրբ յսպաւթըս ձեր զառաջ յի շե ցեա լ
ստ ացող սուրբ գրոցս' զԲար[դու]ղիմէոս աբեղայ к զԱստուսւծսւտռւր հէրա պ ետ к զծնողք սոցայ, к ղեղբայրքն к զա զգն
ամենայն առհասարակ, ընդ նմին к զհոգևոր հայրն սոցայ к
զուսուցիչն' զկա րա պ ետ աբեղայ, և ինքն որ զտաղն է բարեաց,
տ ացէ ձեզ զուր երկնից արքւսյութիւն. ամէն: Եւ ինձ մեղաւոր
Ց ոհա նիսիս Աստուած ողորմի ասացէք, к ձեզ ո ղո րմեսցի
Քրիստոս Աստուած:

л. 392 а

Записи на л. 77 а и 77 б сделаны рукой заказчика Бардулимэоса, на л. 224 6 — переписчика Торга. Его же рукой
написан и данный иш атакаран, но строки, относящиеся к заказчику, отличаются и почерком, и цветом чернил. Возможно,
эти части вписаны Йоханэсом, который просит помянуть его в
самом конце записи.
122
ИВ, А 59—172

Манрусмунк, XVI в., художник Саргис
Զ Սարգիս անարժան քահանայ к զհանգուցեալ ծնողսն իմ
к զքոյրն իմ' զգնացեալսն առ Քրիստոս, աղաչեմ յի շե լ к մեղաց
մերոց թողութիւն խնդրեի к որ յի շէ սրտ ի մտաւք, Քրիստոս
Աստուած զինք յիշէ, զի ծաղկիւ զսւրդարեցի զսուրբ տսաս զայս:
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л. 29 6

123
СП6ГУ, Ms. Саис. 3 - 4 6 1

Йовханнэс Ерзнкаци, Толкование грамматики,
XVI в., переписчик Кюракос
л■вв Ոհ, աղաչեմ, զմեղուցեալ սորին գրող յիշեա:
л. 10 в
Ոհ, զմեղաւք տառապեալ հոգիս Կիւրակ[ոս] աղաչեմ յիշել ի
Տէր:
л.и3 а
Ոհ, ոհ, ընդ որս ե. ես աղաչեմ աղերսանաւք, գրող սորին,
յիշել զմեզ հանդերձ ծնողաւք մերավք ի մեղաց թողութիւն, ե.
յիշողացդ գտանել յԱստուծոյ զողորմութիւն Եւ սխսսլանաց և
պակասութիւն զոր ինչ ի գիրս, աղաչեմ չփնել մեղադրելի, զի
միտքս յոյժ շփոթեալ էր, նաև. չէր խելկունքս ի վերայս:
124
ИВ, В 1—239

Ветхий Завет, XVI—XVII вв.,
переписчик Костандин, заказчик Костандин
л.зове

Զստացւաղ սուրբ մատեեիցս' զսրբասէր եպիսկոպոսն զտէր
Կռստանդին ե. զծեապսն իւր յիշեսջիք ի Տէր. ընդ նոսին և. ցիս'
զեղկելի գծապս ցԿոստանղին անարժան քահանայ, 11 որ յիշէ'
և ինքն յիշեալ լիցի ի Քրիստոսէ Աստուծւց մերոյ, որ է աւրհնեալ
յաւիտեանս, ամէն:
Та ж е запись в сжатой редакции на л. 235 б.

125
ИВ, В 1—239

Ветхий Завет, XVI—XVII вв.,
последующий владелец Йовханнэс.
л-478а

[Ցիսշխարհէս ըսգսցական,
մարգ մի եղէ ես անպիտան,
Որ բնաւ չունիմ գործ փրկութեան,
քան թէ ամենն ամաւթական:
Հոգոց մարդկան բժշկարան'
գիտեմ զայս գիրքս պատուական,
Առնուլ ծաղիկս զանազան,
խառնել ի պէտս փրկութեան:
Նախնի ստացւաղն արիական'
տէր Կռստանդին այր պատուական,
Նախ գնացեալ յադենական.
ճանապարհաւ մեծ փրկութեան,
էական հայրն ի նման,
մեկ մի ունի ես ազգական,
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Սիրտն լայն վւսնց գիտութեան,
զամէն էր գրոց ասպնջական,
Վարդապետ էր քաղցրաբան
եպիսկոպոս յոյժ սրբազան,
Անղրիասանզս ի մենաստան
էր առաջնորդ հաճոյական,
Րամից խմբիցն անմարմնական,
հոգովն երգէ սաղմոսարան,
Դամբարան որ գերեզման,
մարմնովն է աստ ի պսւռիկման
Արդ, ես ծառայս &1 անպիտան,
Քրիստոս փրկիչ ազգի մարգկան,
Պետ կոչեցայ խիստ անարժան,
Ցոհսւննհւ անուն ըստ մանգութեան:
Եւ կու ըղձամ ընթերցման,
կարաւտ յաւետ միշտ գիտութեան,
Տուեալ զգանձս մարմնական'
ստացայ զգիրքս ինձ վարժարան:
Սեղան հոգոց անծախական'
ինձ և իմոցն որ յետոյ գան,
Գրել ի սիրտս հոգեկան,
բուժել զխաւար անգիտութեան:
Րամեալ բոլորք ամենեքեան,
որք հանդիպիք այսմ յիշման,
Եթէ կարգաւ կայք յաստիճան,
թէ ի ճանապարհս իմաստութեան,.
Ցուցէք ինձ գութ ռղորմութեան,
եւ վայելաւղ գրոցս ըստ պատահման,
Աոնօղ շընորհըս թողութեան,
ի Ցիսոսէ Աստուածն բան,
Դապիւ գործոց մեր չարութեան,
ծածկել մեղաց մեր զազրութեան,
Առնող ըզփառս երանական,
զտեսութիւն աստուածութեան,
Չմոռանալ խիստ է արժան,
կու աւանգեմ' որ հետ մեր գան
Աղաւթս առնել անձանձրական,
տէր Ստեփանի որ մեր հօրեղբայր ե. ազգական
Նաև ծնապաց մեր մարմնական
ննջեցելոց ու որք այժմ կան:
Քրիստոսի որ զմեզ ստեղծ ձեռօքն արարչական,
Նմա փառք, պատիւ, գովութիւն և. գոհութիւն ի յաւիտեանն
անզրաւական, ամէն:
Начальные буквы нечетных строк образуют акростих:
ՅՈՀԱՆՆԷՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏՍ ԳՐեՑ ԱՂԱՉՄԵՔ:
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126

ИВ, А 37—150
Сочинения Нерсэса Шнорхали, после 1662 г.,
сын Мэрайба, вызволивший рукопись из «плена»
л.

164е

Ես, Մէրսււրի որդիս, սւյիս գիրս գէրի էր III առայ Շոգիս
վս1յ[ն]քե ղրգէցի իմ զոգուս համայ:
127
ИВ, A 33—146

Псалтырь, XVI—XVII вв.,
переписчик Мкртич
л. 1506
Զմեղաւոր և զաեպխրաե, հող ե. մոխիր գմկրւրի; անուն
յիշեցէք ի Տէր;
128
ИВ, А 49—162
XVII

В.

а
Переписчик Срапион.
л. 3656
Զմեղաւոր քարւրողարս ե. ղմեղս[ա]թա1ալ գծայ գրողս
Սրապիոն արեղայն յիշեցէք ի մաքրափայլ յաղօթս ձեր, ով
եղանակաւորք.
л.314а.
Անմեղադիր լերուք սխալանացս, ծարաւ է միտքս ի ջուրն է.
միտս ի հեւր տողին չէր, զմիջին զտւն մոռացա: Ոհ, զղարիրութխն,
թէ իեչ դառն է ամենայն, մալազու չեմ կէրեր, ասէր, թէ ջուր բեր:
6
л. 26 a.

Художник Йованнэс.
Զսակաւ ծաղկող սորայ' Ցովաննէս էրէցս յիշեցէք և Ասւրուած
ողորմի ասացէք վասն Աստուծոյ սիրուն, ամէն:
129
ИВ, А 58—171

л .272а

Четвероевангелие, 1756 г. (?), Эчмиадзин,
переписчик Маргар
...
Վայ, ես ամենաթշուառս և բիւր պարտաւոր, մեղօք
զառածեալս իմով մեղսամած ձեռօքս ծրեցի ի թվականութեանս
մերոյ Հայկազեան *ՌՍԵ (1205/1756 г.) թվին, ի Արբոյ Աթոռն
էջմիածնի.* ի բազմավիշտ, ի յօգնավտանգ, ի դժնաբեր к ի
բանտակաղկոճ ժամանակի աւարտ հասուցի յաջողութեամբ
Տեսան:
* Слова между звездочками приписаны на полях.
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Ի հա յ/ /րապետութեան Ցեառե Ցակովբայ գերերջանիկ և л. 2726
սրբա զա ն կաթուղիկոսին Սրբոյ էջմիա ծնի և ի յաջորդութեան
Ս րբոյն Ր?րու]սս 1ղիմայ զւեսան Թէռղորոս պատրիարգին, և ի
իշխանութեանն տաճկաս. որք զփ րեա լ էին յարեւելականաց ե.
յա րևմտա կանսւց, բայց երկիրս արեւելեան ո չ գոյր թագաար, և
ամենայն n f ինքնագլուխ թագաարէր. իսկ ազգին քրիստոնէից
գա յին ի մէջ մեծի Խլութեան, վտանգի ե֊ պէսպէս վարձութեան.
զաղաղակն, ողբն, տագնապն և զչա րչա րա նսն ո ՜վ կարէ գրով
ճառել, քանզի գրէթէ ոտից մ ի նչև ցգլովս չիք առողջութիւն, զի
աշխարհս ամենայն կայր ի մէջ նեղութեան և վշտակրութեան:
Աստանօր մաղթեմ սիրեփ և ի բա րի պաշտօն վայելողացդ
այսր վայելուչ և ի հոգեզարդ տեսանաւանդ զՍուրբ Աւետարանս,
յի շե լ ի ջերմեռանդագոյն աղօթս ձեր զտառապեալ և զմեղսամած
Մարգարայ իբրու ևեթ վարդապետ, որ անուամբ միայն եմ և
գործովս ունայն և վա տ //թա րա գոյն, և և ս առաւել զհանգու- л. 273 а
ցեալքն առ Ք րիստոս ծնօղացս' հօրն իմոյ Լալային և մօրս'
Թարճանին, զի և դուք յի շե ա լ փջիք ի մեծի տ իեզերակա ն ահեղ
ատ ենին Քրիստոսի, ամէն:*
130
ИВ, А 39—152

XVIII в., обновитель Григор
Յիշա տ ա կ է տ ա ռս Ցօհանու Որոտնեցուն և մշտ ա հոս * 1 6
ա ղբիւր շնորհա ց գիտ ութեա նն ա ստ ուա ծա բա ն ընտ ի ր
Քարոզգիրքս և վերջին նորոքօղ տէր Գրիգորն և իւր որդի տէր
Հոսէփին, եղբա րցն' Պօղօսին, Պետրոսին, Օվանէսին, որդոցն'
Ո հա նէսն, Աւետիսն, Ի սրա ելըն, հա նկուցեա լ Հա կոբեա նքն,
հա նգուցեա լ մա յր Հուրցւսդըն, հա րսն' Հերիքնսւզն, Վառվառեանքն, Մարիեանքն, Մարքսւրիտն, Սա լվա րն և հանգուցեալ
որդոցն և տ արերա ցն, որ ի Քրիստոս ն[ն]ճեցելոց և ամենայն
արու արեսն** ընթերցողաց և որք ողորմի ասողաց' Աստուած
ողորմեսցի:
Արդ, խնդրեմք ի ձէնջ, օվ ընթերցող, կարդխղով] խնդրեմք ի ^ la
ձէնջ, օվ ընթերցողք սրբա լուս հեքից, որք հա նդիպ իք սմա
գարդալուէ մէ լիաբերան ողորմի ասէէ Աստուած զձեզ ողորմեսցի
ի միւս ա նկա մ գալստեանն ուրոյ, ուր անճառ ցնձութիւն է և
ամպատում ուրախութիւն, որ է օրհնեալ յաւիտեանս յա ւիտ ենից.
ամէն:
Переписчик явно списывал колофон с образца, лежащего
перед его глазами, отсюда повторы во второй части текста.
* В хронологии заметно некоторое противоречие. Согласно приведенному
ишатакарану, рукопись переписана в 1205/1756 г., при католикосе Йакобе V
Шемахеци, который занял престол в լ759 г., тогда как упомянутый здесь же
иерусалимский армянский патриарх Тэодорос I Хоренаци занимал престол в
1752—1761 гг.
** Вм. արեան
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Указатель имен к Приложению

Աբրահամ, сын Синана, которому отец подарил приобретенную им рук. 17
Աբրահամ, в а р д а п е т , свидетель при продаже рук. 20
Աբրահամ Ամթեցի, в а р д а п е т , учитель ♦наших юнцов» 67
Աբրահամ, վարպետ եաւլիջի, переписчик 97
Աբրահամ, աբեղայ, обновитель рук. 98
Աբրահամ, տէր, принял рук. от дарителя 107
Աւլիւլ ապաշխարող ե. հասարակաց ծնօղ, духовный отец переписчика 62 а
Աղեատւր, մեծ իշխան, покровитель переписчика 93
Աթանաս, переписчик 49
Աթանաս, в а р д а п е т , переписчик 85
Աթանաս, отец и наставник переписчика 84
Ալեքլփանոս, обновитель и вторичный переплетчик рук. 22 а, б
Ալէքսիանոս, переписчик 24
Ալիծ, дочь киликийского царя Костандина 14
Ալիծ, тетка по матери Костандина, сына Հեթում ջամբռլայն-a, брата
ճուփրի 14
Ակոբջան, Յակոբջան, заказчик рук. 79
Ահմատ, султан 44
Աղամսւլ, խօջայ, պարոն, заказчик рук. 87
Աղբուղայ, պարոն, իշխան 15
Աղէքսանղր, ամենայն Ռուստաց թագաւոր, царь Александр I 112
Աղէքսանղր Մակեդոնացի 111
Աղլշսւն, Պարսից բարէարար արքայ 99
Ամանպէկ Թ ա վրիցցի, խոճայ, заказчик рук. 31
Ամիրբէկ, вместе с супругой Мариам оплатил обновление рук. 60
Ամիր ճիհան, մղտեսի, заказчик рук. 39
Այվաղ, չէլէպի, добился разрешения на строительство церкви 84
Անանիաս, Հաշտարխանցի Թամրաւլի որդի, տէր, автор записи 105
Աննա, որ սորայ կողերն արծաթել ետուր 71
Աննա, последующая владелица рук. 99
Անդրէաս, заказчик рук., передавший ее монастырю 71
Անդրիաս, заказчик рук. 73
Անտոն, отшельник, побудивший переписчика (также иллюстратора)
приступить к работе 7
Անտոն, կաթուղիկոս Վրսւց (1757 г.) 101
Առաքեալ, աբեղայ, записавший акт о покупке рук. 20
Առաքել, автор приписки 18
Առաքել, վարդապետ, соученик (?) переписчика 24
Առաքել, տէր, участник передачи рук. монастырю 45 д
Առաքել, купивший украденную рук. 106 а, б
Առաքել, переписчик 50
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Ասլան, առաջակայ պարոն Карса 49
Ասլան, աղայ, прежний владелец рук. с утраченными листами 111
Աստուածատուր, переписчик-иллюстратор, священник 7 а, б
Աստուածատուր, աւագ երէց, участник передачи рук. монастырю 45 д
Աստուածատուր, католикос (1 7 1 7 , 1 7 2 2 , 1724 гг.) 92, 93, 94
Աստուածատուր Ապրօեան, предоставил образец рук. 109
Աստուածատուր Ֆահրապատցի, աբեղայ, переписчик 82
Աստուածատուր, հէրպետ Սուրբ Առաքելոց 121
Ավաք, պարոն, վայելող գրոյս 117
Արիստագէս, հայրապետ 36
Արիստաքէս եղբայր մեր (переписчика), ատենասաց մերում նուագի,
կատարեալ ուսումնասէր, հանճարեղ ե. իմաստիւք լի 49
Աւագ, в а р д а п е т , переписчик 13
Աւետ, переписчик рук. 87
Աւետիս* տէր, получатель рук. 52
Աւետիս երէցս, որ եմ տեղեաւ երԼանցի 60
Աւետիս, արքեպիսկոպոս Հւալբսորայ, заказчик рук. 62 а
Աւետիս, учитель в мастерстве переписчика 72
Աւետիս, переписчик 73
Աւետիս ճսւհուկեցի, բանիբուն ֆիլիսօֆայ, ծայրագոյն եպիսկոպոս, учитель переписчика 101
Աւետիք, խոճա, պարոն, заказчик рук. 63
Աւետիք, խոճայ, заказчик рук. 75
Աւշին, отец царя Левона 8
Բագարատ, царь 15
Բաղտասար, автор и переписчик поздней записи 61
Բսւղտիկ, обеспечил вторичное переплетение рук. 61
Բադր-Պեկ 42
Բաւլունի, պարոն 14
Բարդուղիմէոս, священник, заказчик переплета 32
Բարդուղիմէոս, աբեղայ, заказчик рук. 121
Բարսեղ, переписчик 1
Բարսեղ, обновитель рук. 3
Բարսեղ, վարդապետ, переписчик 42
Բարսեղ, քաջ րաբունապետ, առաջնորդ նահանգի, посредник при заказе рук. 45 д
Բարսեղ, ահրեպիսկոպոս Սանահնու 80
Բսւրսեղ-Բասիլիոս, переписчик 85 а, б
Բէկի խաթուն 23
Գասպար Զուղայեցի, պարոն, заказчик рук. 78 б
Գէորգ, դիակ օն, участвовал в переписке рук. 101
Գեօրգ, թագաւոր տանս Վրաց (1676 г.) 62 а
Գէորգ Պաշգիւղցի, մահտեսի, գիտնական դպիր, новый владелец рук.,
утраченные листы которой восполнил переписчик 111
Գէորգէ, сын царя Багарата 15
Գորգ, в а р д а п е т , владелец образца рук. 113 в
Գորգ, переписчик 121
Գոտջիբէկ, ամիրայ 23 а

321

Գրիգոր, получатель рук. 6
Գրիգոր Տաթևացի 19, 42, 76, 93, 121
Գրիգոր, свидетель при продаже рук. 20
Գրիգոր Իւսնեցի, վարդապետ, епископ 29 а, 31
Գրիգոր, католикос 32
Գրիգոր, Գրիգորիս, հայրապետ, католикос 23 а
Գրիգոր Լուսաւորիչ 23 б, 62 а
Գրիգոր, վարդապետ, учитель переписчика 34
Գրիգոր, католикос (1604 г.) 42
Գրիգոր, получатель рук. 57
Գրիգոր, предоставивший образец рук. 56 б
Գրիգոր Ջուղայեցի, մականուամբ Աղամալ կոչեցեալ, переписчик 62 а
Գրիգոր, էրէց, художник 71
Գրիգոր, священник, переписчик 80
Գրիգոր, армянский патриарх в Иерусалиме 93
Գրիգոր, епископ, учитель переписчка 93
Գրիգոր, ученик грузинского католикоса Антона, участвовал в переписке рук. 101
Գրիգոր, աբեղայ, заказчик рук. 113 а, б
Գրիգոր Արևելցի, переписчик 113 в
Գրիգոր, поздний переплетчик 120
Գրիգոր, брат переписчика, побуждал его к переписке рук. 121
Գրիգոր, обновитель рук. 130
Գրիգորիս, переписчик 2 а
Գրիգորիս, կաթողիկոս (1508 г.) 23 а, б
Գրիգորիս Վկայասէր 62 а
Գրիգորիս, в а р д а п е т , заказчик рук. 76
Գրիքհր, աստուածաբան վարդապետ, переписчик 108 а
Գօղսւլ, приобрела рук. и даровала монастырю 89
Դանիէլ, տէր, участник передачи рук. монастырю 45 д
Դանիէլ, в а р д а п е т , восстановил церковь в монастыре Հոոոմոս 84
Դանիէլ» դպիր, переписчик 109
Դավիթ, էրէց, переписчик 91
Դափթ, հայրապետ Ախթամարայ 18
Դափթ, հայրապետ 34
Դափթ, епископ, много поработавший над рук. 32
Դափթ, католикос 36
Դափթ Բաղիշեցի, в а р д а п е т , заказчик рук. 54 а, б
Դափթ, священник, переписчик 74
Դափթ֊(բէկ), герой истории 109
Եղիատսր, հայրապետ էջմիածնայ (1682, 1684, 1688 гг.) 71, 73, 79, 80
Եղիացար, переписчик 96
Եղիշայ էպիսկոպոս, продавший рук. 20
Եսայի (Նշեցի), մեծ վարժապետ 11
Երեմի այ, отец заказчика рук., автор ишатакарана 76
Երեմիայ, переписчик 84
Երէմիայ, կաթուղիկոս Աղուանից (1676 г.) 65
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Երեմիայ, հայրապետ տանս Աղավանից 74
Եփրեմ, переписчик 11
Եփրեմ, քահանայ, переписчик 58
Եփրեմ, армянский католикос (1814 г.) 112
Զապլուն, супруга Հեթում ջամբռլայն-a 14
Զարիփ, որ զոսկէջուրն երէտ կողերուն 71
Զաքաիեսւնցն, սրբազան կաթողիկոսացն տէր 23
Զաքարիայ, րաբունապետ, побудил переписчика взяться за перо 37
Զաքարիայ, настоятель монастыря 37
Զաքարիայ, սրբագրօղ տառիս, ва р д а п е т 83 б
Զուլխան, բռնակալ տանս Սրարատեան (1684 г.) 73
էնիաթ, заказчик рук. 69
Ըռստակէս, քահանայ, владелец рук. 116
Ըսկանդար Կամախցի, հոճայ, заказчик 29 б
Թադէոս, վարպետ, учитель переписчика 24
Թաթոս, священник, посредник (?) при покупке рук. 25
Թահմազ, շահ 32
Թամուր ղան 34
Թէոդորոս, иерусалимский армянский патриарх (1752—1761 гг.) 129
Թմոք, священник, свидетель при покупке рук. 15
Թորոս, աբեղա, у которого нашел приют переписчик-иллюстратор,
его племянник Астуацатур, и которому он вверил рук. 7 а, б
Թորոս, епископ, автор колофона 14
Թորոս, брат переписчика, погибший в десятилетнем возрасте 84
Թորոս, соученик переписчика 84
Թորոս, թագորղի (1298 г.?) 113 б
Թումայ, обеспечивал питание переписчика 34
Թումայ, дьякон, ученик переписчика (?) 37
Թումայ վարդապետ, դասասաճ, որ ի մանկանց բազմաց դաստիարակիչ,
отец обновителя 65
Թումայ, քաջ հռետոր, րաբունապետ մեր, устно и в посланиях побуждал переписчика к переписке рук. 121
Թուրան, поздний владелец рук. 34
ժիկմոնդ, Զիղմունդ, գրուր ակուստոս 29 а, 31
Իսահակ, ընթերցասէր գրոց աշակերտ, ученик переписчика 54 б
Իսսւհակ, в а р д а п е т , заказчик рук. 93
Իվանէ, при котором (յիշխանութեանն) была переписана рук. 21
Իւանէ Օրբելեան, դիւանբեգ, участвовал в переписке рук. 101
Լանկ Թամուր 18 б
Լեյոն, царь, сын Авшина 8, 9, 10
ԼԼւոն, պարոն 14
Ասոն, սպարապետ Հայոց 114
Խալաֆխաև, парон Балэша 42
Խանոյնբէկ, խաթուն 23 а
Խաչատուր, священник, посредник при заказе рук. 18 а, б, в
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Խաչատուր, ըռայիս, свидетель при продаже рук. 20
Խաչատուր, вардапет, учитель заказчика рук. 67
Խաչատուրիցն Բ, двое Хачатуров, участники передачи рук. монастырю 45 д
Խաչիկ, духовный отец переписчика Карапета Хамашинци 21
Խասպէկ■Խաչատուր, переписчик 63
Խոճիկ, переписчик 78 а
Խոսրով, автор Толкования литургии 10
Խօճապապ, առաջակայ պարոն Карса 49
Ծերուն, переписчик и художник 18 а, б
Կարապետ, որ մականուն Վայրի կոչի, священник, переписчик 9
Կարապետ Համւսշինցի, переписчик 21
Կարապետ, առաջնորդ ուխտի, епископ 23 а
Կարապետ, քարտուղար, ученик переписчика 42
Կարապետ, вардапет, рукоположивший переписчика в священники 105
Կարապետ, вардапет, последующий владелец рук. 118 а, б
Կարապետ, աբեղայ, духовный отец и учитель переписчика 121
Կարմիր Գլուխ, բռնակալ 23 а
Կիրակոս, настоятель монастыря 1
Կիրակոս, վարդապետ, առաջնորդ նահանգի Ալանաց Շամախու ե. Շրուանայ 65
Կիրակոս Ղափանցի, պարոն, поздний владелец рук. 103
Կիւրակոս, переписчик 123
Կիւրեղ (Кирилл Александрийский) 62 а
Կոստանդին, киликийский царь 14
Կոստանղին Պէհեսնցի, получатель рук. 4
Կոստանդին, владелец рук. 8
Կոստանդին, царь, сын Հեթում ջամբռլայն-a, брат ճուֆրի 14
Կոստանդին, ,сын Հեթում ջամբոլայն-a 14
Կոստանդին, епископ, заказчик рук. 124
Կոստանդին, переписчик 124
Կոստանղին, տէր, прежний владелец рук. 125
Կոստանտին, католикос (1244 г.) 2 б
Կօւլլու, переплетчик 30
Հաւլարբէկ, խոջայ 20
Հայկ, прародитель армян 93
Հաճիալի, хан (1685 г.) 74
Հասանմուրատ, Փարբու առաջնորդ 32
Հարապետ, վարդապետ, духовный отец переписчика 38
Հեթում, ջամբռլայն 14
Հէրսւպետ, աբեղայ, переписчик 27
Դալար Եդընկացի 24
Ղադար, տէր, участник передачи рук. монастырю 45 д
Ղազար, католикос (1747 г.) 99
Ղազարոս, переписчик 92
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Ղուլիխան, իշխան Պարտոյ երկրի 74
Ղուկաս, епископ, настоятель монастыря 36
Ղյոկաս, սարկաւագ, переписчик 57
Ղուկաս, соученик переписчика 84
ճուֆրի, ճուֆրէ, сын Հեթում ջամբռլայն-a 14
Մաթէոս, свидетель при продаже рук. 20
Մահամատ, սօլթաե 37
Մահումատ, սուլթան թագաւորութեանն տաճկաց 49
Մանգասար, священник, свидетель при покупке рук. 15
Մարգար, վարդապետ 23 а
Մարգար, священник, при посредничетве которого заказчик передал
рук. церкви 69
Մարգար, переписчик 75
Մարգար, даритель рук. 107
Մարգար, вардапет, переписчик 129
Մարգարէ Արճիշեցի, переписчик 23 а
Մարգարէ, заказчик рук. 73
Մարիամ, заказчица рук. 45 д
Մարիամ, вместе с супругом Амирбэком оплатила обновление рук.
60
Մարտիրոս, священник, приютивший переписчика-иллюстратора
Астуацатура и помогавший при брошюровке рук. 7 а
Մարտիրոս, священник, учитель переписчика 33 в
Մարտիրոս, սուտանուն կղերիկոս 59
Մարտիրոս, քաջ րաբունապետ Ղրիմեցի 63
Մարտիրոս, տէր, владелец рук. 64
Մարտիրոս, բանի սիրող, переписчик 118
Մելիքպապ 26
Մեսրոբ Կլայեցի, последний владелец рук. 43
Մեսրոպ, вардапет, епископ, духовный отец переписчика 54 а
Մեսրովպ վարդապետ (Маштоц) 62 а
Մեքայիլ, епископ, заказчик 41 б
Մգէ ճապուկ, при котором (ի պարոնութեան) была переписана рук. 21
Մէլքեսէթեկ, католикос 37
Մէրայբի որդի, вызволил рук. из плена 126
Մինաս, վարպետ, учитель переписчика 31
Մինաս Մեբաստացի, переписчик 33 а, б, в
Մինաս, новый владелец рук. 35
Մինաս, էրէց, заказчик нового переплета рук. 94
Միրիջան, новый владелец рук. 37
Միքայէլ, հայրապետ, տէր (1572 г.) 31
Միքայէլ, переписчик 39, 40
Միքայէլ Միսցի, переписчик 46
Միքայէլ, դպիր, заказчик рук. 49
Միքայէլ Անապատցի, сшиватель и переплетчик 85 б
Մխիթար, католикос (1349 г.) 12
Մխիթար, սպա, մոսլդասի, предоставил переписчику образец рук. 117
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Մկրտիչ, заказчик рук. 18 б, в
Մկրտիչ Մեծոփեցի, настоятель монастыря 24
Մկրտիչ, переписчик 127
Մովսէս Երցըեկացի, վարդապետ 27
Մուրատ, султан 49
Մուրատ, արդրումցի Թսւգոշենց Փիլոսի որդի, которому посвящена поздняя запись 95
Մուրատխան Թարղուլեեց, заказчик рук. 68 б, в
Յակոբ, переписчик 6
Յակոբ, католикос (1331 г.) 9
Յակոբ Կամախեցի 24
Յակոբ, вар д а п ет соученик (?) переписчика 24
Յակոբ Առընջեցի, ва р д а п е т промежуточный владелец рук. 43
Յակոբ Ջուղայեցի, католикос 49, 50, 54 а, 60, 62 а, 63, 65
Յակոբ Ջուղայեցի, կրաւեատր մահդասի, վաճառական, переписчик и
автор некоторых разделов рук. 55
Յակոբ, պարոն, заказчик рук. 84
Յակոբ, անարժան 1ւ դսուտանուն գրչակ, переписчик 115 6
Յակովբ, армянский католикос (1759—1763 гг.) 129
Յարութիւն, переписчик 88
Յարութիւն Պողոսեան, գերիմաստ դպիր, ученик переписчика 101
Յարութիւն Վսւղարշապատցի (Артемий Араратский) 112
Յոհան, переплетчик 37
Յոհան, հովուապետ, ահրի քաջ րաբունապետ 79
Յոհանէս, переписчик 4
Յոհանէս, священник, переписчик 9
Յոհանէս, переплетчик 32
Յոհանէս, մականուն Խուլ կոչեցեալ, իրիցուկ, переписчик 56 а, б
Յոհանէս վարդապետ, մականուն Մարկաւագ 23 6
Յոհանիս, возможный автор части записи 121
Յոհաննէս Մշեցի 24
Յոհաննէս, եպիսկոպոս 27
Յոհաննէս, տէր, տեղապահ ուխտի, поддерживал переписчика материально 34
Յոհաննէս, поздний владелец рук. 125
Յովանէս Շոռոթցի, в а р д а п е т , переписчик 52
Յովանէս Իսպահանացի, в а р д а п е т у автор грамматики 83 а
Յոհաննէս, տէր, հէրապետ (?) 27
Յովաննէս, получатель рук. 1
Յովաննէս, получатель рук. 9
Յովաննէս վարդապետ, մականուն Կարմիր 19
Յովաննէս Գառնեցի, в а р д а п е т 23 6
Յովաննէս, քահանայ, переписчик 102
Յովաննէս, էրէց, ծաղկող, художник 128 б
Յովհանէս, переписчик 31
Յովհաննէս, переписчик 79
Յովհաննէս, մականուն կոչեցեալ Սսւմաղար, священник, получатель
рук. 11, 13
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Ցովհաննէս Ցօհսւն Որոտնեցի, даритель рук. переписчику 14, 42,
130
Յօհանեէս, չպէտ նօտար, переписчик 111
Ցովսեփ, աբեղայ, переписчик 28 а, б, в
Յովսէբ, переписчик 5
Ցովսէփ, священник, наставник (վարպետ) переписчика 21
Ցովսեփ, գիտնական վարդապետ, ստաջնորհ վանից, повелел обновить
рук. 98
Ցովսէփ, վարդապետ соученик (?) переписчика 24
Ց[ո]վսէփ, տէր, автор записи 108 а
Ցուլիանոս որ կոչի Ուլամայ 24
Ցուսէփ, переписчик 114 а, б
Ցօհաննէս, չպէտ նօտար, восполнил отсутствующие листы рук., автор записи 111
Նահապետ Ուրֆայեցի, католикос (1694 г.) 84
Ներսէպ переписчик 10
Ներսէս, արհեպիսկոպոս (Աղուանից) 26
Ներսէս, поработавший над рук. 32
Ներսէս, դպիր, обновитель рук. 48
Ներսէս (Շնորհալի) 62 а
Ներսէս, соученик переписчика 84
Ներսէս, переписчик 119 а, б
Նիկողայոս, священник, участвовал в переписке рук. 101
Շահամիր, брат переплетчика, щедрый благотворитель 30
Շահում, заказчица рук. 74
Շարաֆ-Բէկ 24
Շմաւոն, вкладчик рук. в монастырь 19
Շմաան, архиепископ, заказчик обновления и вторичного переплетения рук. 22 а
Ոսկան Քանդաէեցի, տէր, обновитель рук. и переплетчик 65
Ոսկանշ տէր, доставивший в монастырь рук. 65
Ոսմսւն, султан 44
Ովանէս, католикос (1710 г.) 89
Ուլուխան-Պեկ 42
Չարովս, խաւջայ, свидетель при продаже рук. 20
Պարսամ, երէց, переписчик 53
Պետրոս, священник, переписчик 16
Պետրոս Ռւրահայեցի 24
Պետրոս, епископ, сшил рук. 34
Պետրոս, աբեղայ, переписчик 36
Պետրոս, էրեց, переписчик 38
Պետրոս Ղալթկցի, էրէց, переписчик и художник 54 а, б
Պետրոս, հայրապետ Գանձասարայ 56 б
Պետրոս, священник, поздний владелец рук. 81
Պրոկղ (Прокл Диадох) 101, 102
Պօղոս, в а р д а п е т , промежуточный владелец рук. 43
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Ջանջսւն, священник, свидетель при покупке рук. 15
Զեսսւր, и ш х а н , отец заказчика рук. 11
Սահակ, տէր, հէրսւպետ 27
Սահսւկ Բաղիշեցի, переписчик и художник 45 а—д
Սահակ Պարթև. 62 а
Սահակ Վանեցի, художник 68 а
Սահակ, учитель переписчика 89
Սարգիս, брат переписчика Астуацатура, которому он вверил рук. 7 а
Սարգիս, священник, получатель рук. 15
Սարգիս, поздний владелец рук. 25
Սարգիս, հայրապետ Աղուանից (1554 г.) 26
Սարգիս, կաթուղիկոս, свидетель при продаже рук. (1504 г.) 20
Սարգիս, սւհրեպիսկոպոս, заказчик обновления рук. 48
Սարգիս, епископ, настоятель монастыря Оханаванк 73
Սարգիս, в а р д а п е т , вызволил рук. из плена 89
Սարգիս, էրէց, переписчик 93
Սարգիս, քահանայ, художник 122
Սաֆար, Խօջամալի որդի, в память которого переписана рук. 91
Սիմատն, священник, посредник при покупке рук. 25
Սիմէոն, սարկաւագ, покупатель рук. 30
Սիմէօն, католикос Алуанка (1677 г.) 65, Սիմօն, հայրապետ տանս
Աղավանից (1685 г.) 74
Սիմէոն, соученик переписчика 84
Սինան, պարոն, получатель рук. 17, 90
Սմբատ, թագաւոր 23 а
Սմբատ, сын покойного сп а р а п ет а Левона (кон. XIII—нач. XIV в.) 114
Սողոմոն, переплетчик 98
Սուլէյման, персидский шах (1684, 1688, 1693 гг.) 73, 79, 82
Ստեփաննոս, Ստեփանոս, переписчик 12 а, б
Ստեփաննոս, отец анонимного заказчика рук. (?) 12
Ստեփաննոս, епископ, переписчик 26
Ստեփաննոս, աոաջնորդ Նորո Զո պայ ու 82
Ստեփաննոս, տէր, թարգմանող Հին ն Ն ո ր կտակարանաց 115 а
Ստեփանոս, обеспечивал питание переписчика 34
Ստեփանոս, տէր, усыновил заказчика рук. 49
Ստեփանոս, епископ, обновил рук. 34
Ստեփանոս, учитель заказчика рук. 49
ըՍտեփաննոս, պարոն, заказчик обновления и вторичного переплетения рук. 22
ըՍտեփաննոս, էրէց, переписчик 70, 90
Ստեփաննոս Ստեփանեան Կամէնցացի, տէքան Կամէնիցու 90
Ստեփանոս, епископ 23 а
Ստեփանոս, վարդապետ соученик (?) переписчика 24
Սրապիոն վարդապետ Մոկացի, րաբունի, заказчик рук. 24
Սրապիոն, քաջ հռետոր 42
Սրապիոն, աբեղայ, переписчик 128 а
Վահրամ Ըշտեցի, продавший принадлежавшую ему рук. 15
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Վանիկ, священник, свидетель при покупке рук. 15
Վարդան, երէց, переписчик 44
Վարդսւե Բսւղիշեցի, заказчик рук. 67, 93
Վարդան, переписчик 72
Վարդան, րաբուն վարդապետ глава духовного училища 100
Վարդան, վարդապետ, автор 106 а
Վէզիր Խան Մեծ 89
Վիրհոն, արքայ 27
Վլաս, вардапет, последующий обновитель рук. 65
Տիրատուր Կարմիրվանցի 24
Ցիրաւաք, переписчик 41 а
Փիփպոս, католикос (1635 г.) 45 д
Փիլիպպոս Ղայթմացեանց, заказчик рук. 101
Փիրալ, продавший рук. 25
Օման, խան (1783 г.) 108 б
Օնոֆրիոս, переписчик 66
Օքսէնտիոս Խոսրովեանց, переписчик 100
Ֆրէր, предоставил переписчику образец рук. 117

22 Зак. 1484

Указатель
этно-географических названий к Приложению

Ալանաց Շամախու ե_ Շրուանայ նահանգ 65, 74
Ալմսւլի 76
Ախթամար, Աւլթամար 18 6, 23 а
Ախուրան, река 49, 84
Մքսրքալաք 107
Աղավանից տուն, см. Աղուանք
Աղբեր, որ մակագրեալ կոչի Գլաձոր 11
Աղուանք 26, 65, 74
Ամիթ, см. Հսւմիտ
Ամիրղուլ, վանք 28
Այրարատ, երկիր 49
Անարտսբայ 14
Անդրեասանց, пустынь 9, 125
Աւընղանց, деревня 72
Առինչք 43
Առնօս 27
Ասպսւհան, см. Շօշ
Աստապատ 37, 98, գեօղաքաղաք 97
Ատանայ, մայրաքաղաք 70
Արամեան սոլգ 93
Արարատեան երկիր, տուն 73
Արնելից երկիր 42
Արծրունոյ երկիր 42
Արքայկաղին 9
Աբանդ, собств. Հաբանդ 109
Բաբելոն 24
Բալու, город 93
Բաղէշ 16, 18 6 , 24, 42, 45 Д, 54 а, 71
Բասեն 111
Բատականց գիւղ 102
Բարդայ, Պարւրոյ երկիր 74
Բաքու 103
Գաղատիա 76
Գանձայսարայ Աթոռ Սուրբ 56 6
Գանջայ 74
Գաւաշ, երկիր 102
Գլաձոր, см. Աղբեր
Գուլըստան, деревня 74
Եգիպտոս 24
Եկեղեաց, գաւաո 24, 36
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Երեւան 15, 43, 73, էրևան 49
Երնջակ 105
Երուսաղէմ 7 а, 24, 49, 76, 85 а, б, 93, 129
Եւսւրաթէի վանք (Ցաթեւ) 19
Զմիսփն (Смирна) 109
էրզընկսւ 24, 36
էնկիւրի 96
էջեւանն (Իջեւան) 15
էջմիածին 32, 37, 42, 43, 54 а, 58, 65, 73, 76, 92, 129
էիեք, գիււլաքաղաք 26
Ըռշտունսւց երկիր 34
Թագոտր, շէն 8
Թափն, деревня 49
Թալիշ, деревня 416
Թսւվրիւլ, Թսորխլ 24, 74
Թեոդոյպոլիս, նահանգ 7 6
Թուխմանուկ, որ է Սաթու գեղ 45 д
Իլախսւց աշխարհ 29 а
Իկոնիոն 76
Իսպահան, քաղաք 67
Իստսւնպօլ, Իստանպոզ, Ստսւմբօլ, Կոսւրանդնուպօլիս 76, 85 а, 6, 89
Լիմ, սուրբ անապատ 102
Լօոուն երկիր 80, Լօռի 108 6
էով, քաղաք 29 а, 31
Խանատամլուց, անապատ 1
Խորին, անապատ 8
Կսւմէնից, Կսւմենից 29 6, 90, 100, 104
Կայիվտսիս, монастырь 24
Կապադովկսւցտց սահմանք 59
Կարբի 73
Կարին 1, 76, 111
Կարս, Կարուց քաղաք 49, իշխանանիստ քաղաք 84, Ղարս 110
Կաքթանք (Կաքթանից հանդէպ?) 27
Կաֆայ 63
Կեփկիոյ աշխարհ 14, Կիլիկեցոց սահմանք 49, 92, Կալիկիոյ երկիր 89
Կեսարիայ 59
Կուտրաշէն, ի յերկիրս Վաշըլվանու 21
Կոսւրանդնուպօլիս, см Իստանպօլ и др.
Հսւգարու ազգքն, որ կոչի Ղարաման 113 а
Հալէպ 24
Հսւղբատ, սուրբ ուխտ 23 6, 62 a, Հախպատ 108 а
Հաճըն, գիւղսւքւալաք 89
Համիտ, մայրաքաղաք 42, Հսւմիթ 45 д
Հայոց ազգ 23 в, 72
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Հայք 84, 110, 114
Հայք Մեծ 82, 83 а, 87
Հոնսւց աշխարհ 12
Հուտմոսի վանքն, որ այժմ ասի Ղօշավանք 84
Հոռոմք 84
Հոտեկայ Աստուածածին, монастырь 416
Հռոմ, գլուխ աշխարհաց 7 а
Ղարաման, см. Հագարու ազգքն
Ղարս, см. Կարս
Ղլաթ 24
Ղրիմ, երկիր 12, 90
Ղօշավանք, см. Հոռոմոսի վանք
ճանճի, деревня 33 в
ճէն город в стране франков (Генуя) 7 а
Մատուրկու Մուրբ Լուսաւորչի վանք 95
Մարաս 26
Մարմանտ, деревня 42
Միւս Կիսարիա 7 а
Մլիճ 113 а
Մոկաց երկիր 27
Ցաբանդ 109
Նախիջաւան, մայրաքաղաք 5, Նախէջէվան 26, Նախջիվսւն Երեք
խորան 105
Նանենք (Նանենից հանդէպ?) 27
Ներքիվսւնք 37
Նկար, հրեշտակայբնակ յարկ 34 а
Նոր Ջուղայ, գիւղաքաղաք 82, 875 99
Նօզուլ 24
Շամախ, см. Ալանաց Շամախու ե_ Շրունայ նահանգ
Շատիկ, пустынь 55
Շողիս, монастырь 126
Շրուան, см. Ալանաց Շամախու Ն_ Շրունայ նահանգ
Շօշ, որ է Ասպահան 79, արքայանիստ մայրաքաղաք 82
Ոհանավանք 73
Ավանիս, деревня 80
Ուտան 18 6, 24
Աւմեկ, монастырь 13
Պաշգխղ 111
Պարսք 99
Պարտոյ երկիր, см. Բարդայ
Ջուղաոց գիւղ 83 a
Ռուստաց կայսերութիւն 112
Աաթու, деревня, см. Թուխմանուկ 45 д
Սանահին, 48 (վախմ), 80
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Սարակինոսք 54 а
Սնբաարիա 24, 33 а
Սիս 56 б, 92, մայրաքաղաք 2 6, Սըսա ւրուն 89
Սիւնական ւրուն 109
Սկե-ոայ, святая обитель 4
Սուխար, վանք 23 а
Սուրխաթ, մայրաքաղաք 12, 90
Սպարթա 76
Սպեր, գաւառ 7 6
Սւրամբօլ, см. Իստւսնպօի Իսւրանպող
Սդանիսլավով 90
Վան 24, 71, 88
Վաղսւրշապատ 43, 62 a, 93
Վաշըլվանու երկիր 21
Վրաց տուն 62 a, Վրաց կաթուղիկոս 101
ՏսւթԼւ 22 6

Տաճիկք 26, 27, 49, 84, 89, 110, 129
Տամանու երկրի 63
Ցարօն 24, 42
Ցիկրանակերւր 92
Ցփխիս 13, 62 a, 94
Փարբի 32
Քանանուաղգ 1
Քանդաք 65
Քաջբերունի, Քաջբերունոյ երկիր 23 a, 24
Քոչիւլու երկիր 26
Օղվերձ, деревня 58
Օսմանցիք 94
Ֆռանկաց աշխարհ 7 a, որ մականուն կոչի Լատինացտց 7 6, Ֆռանգ
աղգ 27, փռանկք 76
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Список сокращений
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ՀԱ
LeM
REArm

— Византийский Временник
— Вестник Матенадарана, Ереван
— Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
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SUMMARY

The present catalogue seeks to introduce to readers the collections of
Armenian manuscripts held at the National Library of Russia (113 items),
at the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies (410
items), the St. Petersburg State University (5 items), the State Hermitage
(8 items), the St. Petersburg Branch of the Russian Academy of Science
Archive (1 items), and the Institute of Russian Literature (1 items), 537
items in all. After the collections in Matenadaran (Erevan), Venice, Vienna
and Jerusalem, the Petersburg collections make up one of the largest in
the world.
A significant part of the Armenian manuscripts in St. Petersburg
collections are miscellanies and their thematic description would greatly
obfuscate any general sense of the manuscripts. And thematic division of
the material is, at best, formal. In the catalogue of the Armenian manuscripts it was considered expedient to take as the basic unit of description the manuscript book as such (rather than the individual work) and
to follow the order in which the manuscripts are listed and stored. The
description structure is a follows:
1. Description number (running total).
2. Call number of the item.
3. Heading of the description in accordance with the content of the
copy.
4. Heading of the work according to the copy. If there is no heading,
it is reproduced from other sources and noted as such. The work’s heading is given according to the colophon or other remarks in the manuscript.
5. Definition of the work — descriptive or with a translation of the
heading (in parentheses), with references to catalogues, specialized literature, editions, etc. In some cases, the definition is contained in the heading
of the description. Works are described in the order of theirs appearance in
the copy and are indicated with Roman numerals; linked works are listed
with Arabic numerals.
6. Information of the manuscript’s artistic merits: illustrations, illumination, marginalia, etc.
7. Information of the time and place of the copy’s creations, names of
copyists, receivers (clients), binders and other persons who had a hand in
the manuscript’s appearance and its subsequent history.
8. External description of the manuscript in the following order: collection; dimensions in cm; number of folios; columns of text; number of lines
per folio; material; writing; binding. Defects are noted only for heavily
damaged manuscripts.
9. Bibliography for the copy (not the work).
In reproducing text, titlo abbreviations are explained and ideograms are
conveyed with letters. The orthography of the original is retained in all cas
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es. In some instances of distortion, correct readings are given to clarify
the meaning. Punctuation in Armenian texts has been adjusted in accordance with contemporary practice, as has the use of upper- and lower-case
letters.
Following in long-standing tradition of describing Armenian manuscripts, the catalogue reproduces all more or less significant colophons,
added comments, and annotations (Arm. y is h c h a ta k a ra n and yish c h a ta k a g ru tiu îij that is memorial annotations and comments; the term ish atakaran has been adopted in Russian scholarly practice). Such appendices are
a characteristic feature of most Armenian manuscripts. The annotations
could arise not only at the time of the manuscripts creation, but also
much later. In Armenian book culture, they exhibit a literary genre of
their own and are sometimes of greater interest than the manuscripts
actual content. The text of the annotation is given in the catalogue in
full, with the exception of formulaic glorification, which is usually omitted after the title word. The catalogue also provides all annotations for
any scholarly interests. The only exeptions are those is h a ta k a r a n s already published in the well-known series P a m ia tn y e z a p isi a rm ia n sk ik h
ru kopisei (Memorial Annotations in Armenian Manuscripts).
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