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2019 թ. նոյեմբերի 30-ին կյանքից հե-

ռացավ Մատենադարանի երկարամյա աշխա-

տակից, 1997-2019 թթ. «Միջնադարյան 

սկզբնաղբյուրների ուսումնասիրման» բաժնի 

վարիչ, պատմական գիտությունների թեկնա-

ծու Էդվարդ Բաղդասարյանը։ 

Էդվարդ Բաղդասարյանը ծնվել է 1933 թ. 

մայիսի 25-ին Երևանում՝ զինվորականի ըն-

տանիքում։ 1953-1958 թթ. սովորել է Երևանի 

պետական համալսարանի պատմության ֆա-

կուլտետում։ 1960 թվականից աշխատել է 

Մաշտոցյան Մատենադարանում, նախ՝ որպես 

լաբորանտ, ապա՝ գրադարանավար, այնու-

հետև՝ կրտսեր գիտաշխատող, իսկ 1974 թ.՝ ավագ գիտաշխատող։ 1997-2019 թթ. 

ղեկավարել է Մատենադարանի «Միջնադարյան սկզբնաղբյուրների ուսումնասիր-

ման» բաժինը։ Դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանում։  

1970 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ նվիրված XIII 

դարի ականավոր մատենագիր Հովհաննես Երզնկացուն և նրա խրատական 

արձակին։ Նշանակալի է Էդվարդ Բաղդասարյանի վաստակը Երզնկացու մատե-

նագրական ժառանգության համակողմանի քննության ու գիտական հրատարակ-

ման գործում, որի առհավատչյան նրա հեղինակած կոթողային աշխատություններն 

են։ Սերն առ Հովհաննես Երզնկացին և նրա ստեղծագործությունը մեծապես 

պայմանավորված էր ինչպես մայրական գծով արմատների՝ Երզնկայից սերած 

լինելու հանգամանքով, այնպես էլ այդ ընտանիքի մյուս նշանավոր ներկայացուցիչ՝ 

Արմենուհի Տեր-Սրապյան Երզնկացու (Էդվարդ Բաղդասարյանի մորաքրոջ) գիտա-

կան հետաքրքրությունների շրջանակով ու Էդվարդ Բաղդասարյանի վրա նրա ունե-

ցած բարերար ազդեցությամբ։ Արմենուհի Տեր-Սրապյանի աշխատասիրությամբ 
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Երզնկացու չափածոյի լույսընծայումը 1958 թ. լայն դուռ բացեց մատենագրի գրա-

կան ժառանգության ուսումնասիրության ուղղությամբ՝ շարժելով շատ հետազո-

տողների հետաքրքրությունը։ 

Գաղտնիք չէ, որ խորհրդային տարիները, այդ թվում՝  1960-ականներն ամե-

նևին նպաստավոր չէին կրոնական բնույթի թեմաների ուսումնասիրման համար։  

Հակառակ բոլոր դժվարություններին ու արգելքներին՝ մատենադարանցիները, 

որոնց թվում նաև Էդվարդ Բաղդասարյանը, տնօրեն, վաստակաշատ գիտնական 

Լևոն Խաչիկյանի ղեկավարությամբ ձեռնամուխ եղան հայ հոգևոր-եկեղեցական 

մատենագրությունը հետազոտելուն ու գիտական շրջանառության մեջ դնելուն։ 

Այս բնագավառում, հիրավի, մեծարժեք է Բաղդասարյանի «Հովհաննես Երզնկա-

ցին և նրա խրատական արձակը» (Երևան, 1977) աշխատությունը, որում հրատա-

րակվեցին մատենագրի` խրատական ժանրի բնագրերը։ Նկատի առնելով այն 

հանգամանքը, որ այս աշխատությունն, ըստ ամենայնի, առաջինն էր խրատական 

բնույթի երկերի հետազոտման ոլորտում, հեղինակն այն օժտել է ընդարձակ 

առաջաբան-ուսումնասիրությամբ՝ համակողմանի ներկայացնելով գրական այդ 

ժանրի առանձնահատկությունները՝ ձևավորման ակունքները, բնույթը և այլն։ 

Խրատական արձակի ուսումնասիրման բնագավառում ամբարած հարուստ 

գիտելիքը Էդվարդ Բաղդասարյանը ծառայեցրեց այդ ժանրի մեկ այլ կոթողային 

աշխատության՝ XII դարի նշանավոր մատենագիր, Ամենայն հայոց կաթողիկոս 

Ներսես Դ Շնորհալու «Թուղթ ընդհանրական»-ի գիտական հրատարակությանը1։ 

Այս հրատարակությունը նա նույնպես հարստացրել է շահեկան առաջաբանով, 

որտեղ պատմաբանին բնորոշ հմտությամբ վերհանել է այն միջավայրը, իրապայ-

մանները (ինչպես հոգևոր-եկեղեցական, այնպես էլ` քաղաքական), որոնցում 

ծնվել է այդ երկը։ Միանգամայն իրավացի է գիտնականը՝ նշելով, որ «Ընդհան-

րական թուղթը» մեծ ազդեցություն է ունեցել նույն ժանրի՝ հետագա ստեղ-

ծագործությունների, այդ թվում՝  Երզնկացու խրատական արձակի վրա։  

Երզնկացիագիտության մեջ Էդվարդ Բաղդասարյանի արձանագրած առաջին 

հաջողությունները նրա առջև բացեցին բազմաժանր մատենագրի գրական ժա-

ռանգության հարուստ շտեմարանի դռները, որի ամբողջական ուսումնասիրումն 

ու հրատարակումը դարձան ինչպես նրա, այնպես էլ այդ գործում նրա մշտական 

ուղեկից Արմենուհի Տեր-Սրապյանի գլխավոր նպատակը։  

Անվանի երզնկացիագետների նվիրական ցանկությունը՝ մատենագրի 750-

ամյակի նշումը 1983 թ., որը պետք է նշանավորվեր նրա անտիպ բնագրերի 

լույսընծայմամբ, ցավոք, չիրականացավ։ Այդ առումով նպաստավոր չէին նաև 

1990-ական թվականները. վրա հասած դժվարությունները, ինչպես նշում է 

                                                
1 Ներսէս Շնոհալի, Թուղթ ընդհանրական, աշխատասիրությամբ Է. Մ. Բաղդասարյանի, 

Երևան, 1995։ 
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Բաղդասարյանը, «ի չիք դարձրին վերոհիշյալ բնագրերի հրատարակությունը», 

թեև, ինչպես հաջորդիվ հայտնում է նա, «Արմենուհի Տեր-Սրապյանի և մեր ջան-

քերով գրեթե ամբողջությամբ պատրաստված էին հրատարակվելիք երկերի 

համեմատական բնագրերի նախնական տարբերակները»2։ Դժբախտաբար, Արմե-

նուհի Տեր-Սրապյանը 2000 թ. մահացավ՝ ականատես չլինելով այդ բնագրերի ամ-

բողջական լույսընծայմանը, որն իրեն բնորոշ պատվախնդրությամբ ավարտին 

հասցրեց Էդվարդ Բաղդասարյանը 2013 թ.՝ ի հիշատակ Երզնկացու ժառան-

գության անխոնջ նվիրյալի։  

Երզնկացու մատենագրության առաջին հատորի հրատարակումից հետո 

Էդվարդ Բաղդասարյանը նոր եռանդով լծվեց երկրորդի պատրաստմանը, ի մի 

հավաքելով այն բնագրերը, որոնք պետք է ընդգրկվեին նրանում, սակայն ծանր 

հիվանդությունը (2015 թ.), ցավոք, անհաղթահարելի խոչընդոտ դարձավ այդ 

ճանապարհին։ Մատենադարանցիներիս նվիրական պարտքն է այդ հատորի 

հրատարակումը՝ որպես յուրօրինակ հուշակոթող լուսահոգի գիտնականի խնկելի 

հիշատակին։   

Էդուարդ Բաղդասարյանի ուսումնասիրություններն ու հրատարակած աղբ-

յուրները «մատնում» են նրա սերն առ Կիլիկյան Հայաստանը3։ Անվերապահ 

պաշտպանում էր այն տեսակետը, որ Լևոն Ա Ռուբինյան իշխանը (1129-1137), 

որն, ըստ բյուզանդացի հեղինակ Միքայել Իտալիկոսի, իրեն թագավոր էր կոչել, 

եղել է Կիլիկյան Հայաստանի առաջին արքան։ Առանձնակի ոգևորված էր 

Երզնկացու այն ճառից, որը մատենագիրը գրել էր Հեթում և Թորոս արքա-

յազների` «ձիաւորական» (ասպետական) աստիճան ստանալու առթիվ։ Այդ ճառի 

հիման վրա նա խիստ շահեկան ուսումնասիրություն հեղինակեց Կիլիկիայի զին-

վորականության, մասնավորապես ասպետական կազմակերպության մասին4։ 

Էդվարդ Բաղդասարյանը ոչ միայն հմուտ միջնադարագետ էր, Հովհաննես 

Երզնկացու մատենագրության հրաշալի գիտակ, այլ նաև անսահման հայրենան-

վեր անձ։ Նա Մաշտոցյան Մատենադարանի վաթսունամյա պատմության ամեն-

օրյա ուղեկիցն էր, նրա կերտողն ու վկան։   

Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի։ 

Վահե Թորոսյան

                                                
2 Յովհաննէս Երզնկացի, Մատենագրութիւն, հ. Ա, Ճառեր և քարոզներ, բնագրերը հրատարա-

կության պատրաստեցին Արմենուհի Երզնկացի-Տէր-Սրապյանը և Էդվարդ Բաղդասարյանը, 
ներածականները Էդվարդ Բաղդասարյանի, Երևան, 2013, էջ 9։ 

3 Է. Բաղդասարյան, «Գևորգ Սկևռացու «Վարքը»«, ԲՄ № 7, 1964, էջ 400-435. «Կիլիկեան 
հայկական պետութեան սկզբնաւորումը (Պատմական ակնարկ)», Հասկ հայագիտական 
տարեգիրք, 2007-2008, Անթիլիաս, 2009, էջ 21-30։ 

4 Է. Բաղդասարյան, «Հովհաննես Երզնկացին Կիլիկիայի զինվորական կազմակերպություն-
ների մասին», ԲՄ № 16, 1994, էջ 44-57։ 
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ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՆԴԵՍԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

1.  Հոդվածին և ամփոփումներին վերնագրից հետո պետք է նախորդեն 

բանալի բառեր` թվով 8-10: 

2.  Հոդվածին պետք է հետևի ամփոփում` ռուսերեն և անգլերեն (ֆրան-

սերեն, գերմաներեն)` 100-300 բառ ծավալով: Այլալեզու հոդվածների 

դեպքում ամփոփումները համապատասխանաբար հայերեն են և 

երրորդ լեզվով: Ամփոփման վերնագիրն ու հեղինակի անունը ձևավորել 

ինչպես հոդվածի հիմնական բնագրում` առանց «Ամփոփում», 

“Резюме”, “Summary” և նման նշումների: 

3.  Հայերենի համար օգտագործել AMM MairTcutcak (unicode) տառա-

տեսակը: Ռուսերեն և լատինատառ մասերը շարել Times New Roman 

տառատեսակով: Հիմնական բնագրի տառերը` շեղ (italic), չափը` 12, 

տողատակինը` ուղիղ, չափը` 10: 

4.  Հայերեն հատուկ անուններն ու եզրերը լատինատառ տառադարձելիս 

հետևել Library of Congress Romanization Table-ին՝  

 

ա – a բ – b գ – g դ – d ե – e զ – z է – ē ը – ĕ թ – t‘ ժ – zh 

ի – i լ – l խ – kh ծ – ts կ – k հ – h ձ – dz ղ – gh ճ – ch մ – m 

յ – y ն – n շ – sh ո – o չ – ch‘ պ – p ջ – j ռ – ṛ ս – s վ – v 

տ – t ր – r ց – ts‘ ւ – w փ – p‘ ք – k‘ եւ– ew օ – ō ֆ – f  

 

5.  Աշխատությունների տողատակի հղումներում կիրառել միջազգայնորեն 

ընդունված հետևյալ ձևերը.  

ա.  Գրքերի և պարբերականների վերնագրերը գրել շեղատառ (italic): 

բ.  Հոդվածների (և գրքերի գլուխների) վերնագրերը` ուղիղ (ոչ շեղ), 

չակերտների մեջ: 

գ.  Շարքերի վերնագրերը գրել փակագծերում ուղիղ` հրատարակման վայ-

րից առաջ: 

դ.  Աշխատությանը վերաբերող տվյալներն իրարից բաժանել ստորա-

կետով: 

ե.  Նույն աշխատության կրկին վկայակոչման դեպքում նշել միայն հեղի-

նակին և վերնագիրը կամ ճանաչելի ձևով համառոտել: 
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 զ. Եթե կրկին վկայակոչումն անմիջապես հաջորդում է առաջինին, գրել 

«Նույն տեղում» և էջահամարը (եթե փոխվել է): Եթե հաջորդաբար նույն 

հեղինակի տարբեր աշխատություններ են նշվում, գրել՝ «նույնի» և 

աշխատության տվյալները: 

է.  Սրանց գումարվում է ԲՄ-ում ավանդական դարձած` հեղինակի անունը 

թավ (bold), իսկ խմբագրի, կազմողի, թարգմանչի անունը թավ և շեղ 

(bold + italic) գրելու պահանջը: 

Օրինակներ`  

Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան, համահավաք քննական 

բնագիրը, թարգմանությունը գրաբարից ռուսերեն, առաջաբանը և ծանոթա-

գրությունները Ս. Ս. Արևշատյանի, Երևան, 1960, պրակք ԺԷ., էջ 132: 

Paul J. Alexander, “Medieval Apocalypses as Historical Sources,” 

American Historical Review, 73, 1968, p. 998: 

Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի (ՄՀ1, ԺԵ. 

հատոր, Ժ. դար), Երևան, 2011, էջ 27-437 

Philonis Alexandrini Quaestiones in Genesim et in Exodum. Fragmenta 

Graeca, ed. F. Petit (Les oeuvres de Philon d'Alexandrie 33), Paris, 1978  

6.  Հաճախակի հղվող աղբյուրների համար մշակել համառոտագրու-

թյուններ, որոնց ցանկը կցել հոդվածի վերջում: 

7.  Գլխավոր հավաքածուներում պահվող հայերեն ձեռագրերը հիշատակել 

հետևյալ հապավումներով.  

ՄՄ 1746 (Մաշտոցի անվան Մատենադարան): 

Եղմ. 1903 (Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց վանք): 

Վնտկ. 456 (Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն): 

Վիեն. 2159 (Վիեննայի Մխիթարյան միաբանություն): 

Փրզ. 58 (Փարիզ, Ֆրանսիայի Ազգային գրադարան): 

(Մնացած հավաքածուների համար հապավումներ կմշակվեն ըստ 

անհրաժեշտության: Առաջարկում ենք ծանոթանալ հետևյալ կայքէջում զետեղ-

ված և միջազգայնորեն կիրառվող հապավումներին` Coulie, Liste des sigles 

utilisés pour désigner les manuscrits (Coulie – 2002), http://sites. uclouvain. 

be/aiea/wp-content/uploads/2014/03/Sigles. pdf): 

 

                                                
1 = Մատենագիրք հայոց: Այլ հանրահայտ հապավումներ են ՊԲՀ = Պատմաբանասիրական 

հանդես, ԲՄ = Բանբեր Մատենադարանի, ՀԱ = Հանդէս ամսօրեայ, Լ = Լրաբեր 
հասարակական գիտությունների, ԲԵՀ = Բանբեր Երևանի համալսարանի, REArm = Revue 
des Études Arméniennes: 























Նկ. 1 Պատառիկ թերթեր, 1ա-1բ, 2ա-2բ:



Նկ. 2 «Հովհաննես ավետարանչի Նինջը», 
Ավետարան, Ակներ, 1289 թ. (ՄՄ 197, 311բ)։



Նկ. 3 «Հանգիստ Յոհաննու», Աստվածաշունչ, 
Սիս՞, 1338 թ. (ՄՄ 2627, 541ա)։









 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ 

ԿԱՐԵՆ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 

Մաշտոցյան Մատենադարան գիտահետազոտական 

ինստիտուտի 60-ամյակը  (պատմական համառոտ 

ակնարկ) ........................................................................................................ 5 

 
ՆԱՐԵԿԱՑԻԱԿԱՆ 4-ՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ,  
7 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, 2018   

ԺԱՆ ՊԻԵՌ ՄԱՀԵ 

Գրիգոր Նարեկացուն վերագրվող «Կարգ եւ կանոն 

աղաւթից»-ը որպես «Մատեան ողբերգութեան»  գրքի 

նախագիծ ..................................................................................................... 16 

ROBERTA ERVINE  

Your Words Are Redolent With Incense [ԽՆԿԵԱԼ ԵՆ 

ԲԱՆՔ ՔՈ]: Ban 49 A in Gregory of Narek’s Book of 
Prayers and the Fragrance of True Worship .................................................. 26 

ՇԱՀԵ Ծ. ՎՐԴ. ԱՆԱՆՅԱՆ 

Անդամալույծի բժշկման պարականոն պատումը՝ Սբ․ 
Գրիգոր Նարեկացու  Աղոթամատյանում ........................................................ 56 

ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ 

Խորհրդապատկերի կերտման որոշ 

առանձնահատկություններ Գրիգոր Նարեկացու տաղերում ............................. 65 

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՇՈՏ ՍԱՐԳՍՅԱն 

Պետականակենտրոն և դավանակենտրոն  արժեքային 

համակարգեր (V-X դդ. պատմագրության հիմքի վրա) ................................. 133 

ՕԼԳԱ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱն 

Մաշտոցի ուղևորությունը Բյուզանդիա. Կորյունի բնագիրը 

և պատմական հանգամանքները ................................................................. 156 

Տ. ԱՐԱՐԱՏ ՔՀՆ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Սեբաստիայի 1562 թվականի խորհրդաժողովը և  Աբգար 

դպիր Եվդոկացու բանագնացությունը .......................................................... 166 

ՀՐԱՆՏ ՕՀԱՆՅԱՆ 

Լազարյանները և ռուսահայ գաղթավայրերը ................................................ 190 



 

 

ՖԱԹԵՄԻ ՍԵՅԵԴԵՀՆԱՍԻՄ 

Ծեսերի և ավանդույթների փոփոխությունները կրոնափոխ 

եզդիների (Եհովայի վկաներ) շրջանում ........................................................ 210 

 

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԷՈՐԳ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ 

Մտորումներ հայերէն տպագիր գրքի տեղային 

մատենագիտութիւնների մասին ................................................................... 218 

ԿԱՐԻՆԵ ՄՈՍԻԿՅԱՆ 

Նեմեսիոս Եմեսացու «Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկի 

միջնադարյան հայ մեկնությունները ............................................................. 244 

ՀԱՍՄԻԿ ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

Ակների վանական միաբանությունը և գրատան 

ժառանգությունը (ԺԳ-ԺԴ դարեր) ................................................................ 258 

 

ԱՐՎԵՍՏ 

ԱՍՏՂԻԿ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ 

Անանուն հեղինակի  «Աստուածածին կոյսն Մարիամ» 

տաղը ......................................................................................................... 281 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

Հին Կտակարանի նկարազարդումը ԺԴ. դարի հայերեն մի 

Աստվածաշնչում (Ավագ մանրանկարչի արվեստը) ....................................... 296 

ՍԵԴԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 

Ռոսլինի՝ Մալաթիայի Ավետարանի մի էջի 

ընդօրինակություն....................................................................................... 333 

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 

ՎԱՀԱՆ ՏԵՐ-ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ, ՎԱՀԵ ԹՈՐՈՍՅԱՆ 

Անտիոքի գահաժառանգության խնդիրն ըստ Լևոն Ա 

Մեծագործի և Հռոմի Իննոկենտիոս III Պապի 1199 թ. 

նամակագրության ....................................................................................... 340 

ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

Հայագիտության բարերարը. Խաչատուր Լազարյան ...................................... 353 

ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ 

Պատմական անտիպ վկայութիւն Աւետիք Եւդոկիացի 

պատրիարքի մասին .................................................................................... 373 



 

 

 
ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼԻԼԻԹ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ԴԱՎԻԹ ՂԱԶԱՐԵԱՆ 

Դիտարկումներ հայերէն ձեռագրերի ԺԴ դարի առաջին 

քառորդի յիշատակարանների հատորի առիթով ............................................ 390 

 

ԲԱՆԱՎԵՃ 

ԱՆԻ ԵՆՈՔՅԱՆ 

«Կիլիկյան» կարծեցյալ նորահայտ երկու թերթերի մասին ............................. 407 

 

ՄԱՀԱԽՈՍԱԿԱՆ 

ԷԴՎԱՐԴ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ............................................................................. 416 

 
 



 

 
 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ 

Հատոր 28 

 

 

BULLETIN OF MATENADARAN 

Volume 28 

 

 

ВЕСТНИК МАТЕНАДАРАНА 

Том 28 
 

 

 

 

Համակարգչային ձևավորումը և էջադրումը՝  Անահիտ Խանզադյանի 

Շապիկի ձևավորումը՝ Մարտիրոս Տոլմաճեանի  

Ոճական խմբագիր և սրբագրիչ՝ Արմինե Գրիգորյան  

Հրատարակչական խմբագիր՝ Հայկ Համբարձումյան 

 

 

 

 

Տպագրված է «Նաիրի» հրատարակչության ՓԲԸ-ի տպագրատանը 

Երևան 9, Տերյան 91 

Չափ՝ 70✕100 1/16։ Տպաքանակ՝ 250 

 

 
 

Մատենադարան 
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի  

հրատարակչական բաժին 
ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 53 

Հեռ. (010) 513033 
publishing.matenadaran@gmail.com  

 


