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Մատենադարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ 

 
 
 

Խմբագրական խորհուրդ՝ Վ. Տեր-Ղևոնդյան (գլխ. խմբագիր), Գ. Տեր-

Վարդանյան, Գ. Մուրադյան (պատասխանատու քարտուղար), Կ. Մաթևոսյան, 

Վ. Թորոսյան, Թ. Վ. Լինտ, Ա. Մութաֆյան, Ա. Շահնազարյան, Գ. Գասպարյան, 

Օ.Վարդազարյան, Ա. Թամրազյան, Հ. Համբարձումյան։ 

«Բանբեր Մատենադարանի» 33, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռա-

գրերի ին-տ. Երևան, 2022։ 536 էջ (ներդիր 16 էջ)։ 

 

Հ 33/խմբ. Վ. Տեր-Ղևոնդյան, 2022։ 

 

«Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի սույն համարում ընդգրկված են պատ-

մությանը, բանասիրությանը, արվեստին և բնագիտությանը նվիրված հոդվածներ, 

Երիտասարդական 7-րդ գիտաժողովի (2021 թ. նոյեմբերի 25-27) նյութեր, հրա-

պարակումներ և մի հաղորդում: 

 

 

 
 

 



 

 

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 

REPORT 

СООБЩЕНИЕ 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ* 

ՀԱՅ ՁԵՌԱԳՐԱՐՎԵՍՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԹՎԱՅԻՆ ԴԱՐՈՒՄ 

Բանալի բառեր՝ Հայ արվեստ, ձեռագրարվեստ, բնագիր, մանրանկար, թվային 

հումանիտար գիտություններ, Ավետարան, որոնման գործիք-

ներ, թվայնացված ձեռագրեր, նկարազարդում:  

Մուտք 

Մաշտոցյան Մատենադարանի վերջին տարիների ռազմավարական ծրագ-
րերի շարքում կարևոր տեղ է զբաղեցնում թվային տեխնոլոգիաների միջոցով 
ձեռագրերի ուսումնասիրությունը: Այս առթիվ կարևոր աշխատանք է իրակա-
նացնում Թվայնացման բաժինը՝ թվայնացնելով Մատենադարանի ձեռագիր 
մատյանները: Թվայնացված ձեռագրերից մի քանիսի պատճենները ժամանա-
կին հասանելի էին Մատենադարանի կայքում (www.matenadaran.am, Հեթում 
Բ. արքայի Ճաշոցը՝ ՄՄ 979, Ութ մանրանկարիչների Ավետարանը՝ ՄՄ 7651 և 
այլն): Արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բա-
ժինը նույնպես նախաձեռնել է իրականացնել ծրագրեր, որոնք մեծապես 
կխթանեն հայերեն ձեռագրերի արվեստի ուսումնասիրությունը թվային հումա-
նիտար գիտության ոլորտում: Այդ ծրագրերից մեկը՝ «Հայերեն ձեռագրերի 
նկարազարդումը» (այսուհետ՝ AMI), արդեն կյանքի է կոչվել: AMI ծրագրի 
նպատակն է թվային գործիքների միջոցով հայ ձեռագրարվեստն ավելի հասա-
նելի դարձնել լայն լսարանի համար: Թվային տիրույթում այն իր տեսակի մեջ 
ինքնատիպ ծրագիր է (կայքը՝ www.armenoids.com), որը ներկայացնում է հա-
յերեն ձեռագրերի նկարազարդման ամբողջական համակարգը համեմատական 
տախտակի միջոցով: Կայքը երկլեզու է՝ հայերեն և անգլերեն։ 

 
* Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան, գիրաշխատող, արվեստաբան, 

sargsianlusin@gmail.com, հոդվածը ներկայացնելու օրը՝ մարտի 30, 2022, գրախոսելու 
օրը՝ ապրիլի 20, 2022: 
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AMI ծրագրի նկարագրությունը 

AMI ծրագիրը ներկայացնում է միջնադարյան և վաղ արդի հայերեն ձե-
ռագրերի նկարազարդման համակարգի առաջին թվային պատկերազարդ կայ-
քը՝ բնագրի և մանրանկար(ներ)ի համեմատական տախտակի տեսքով: Ծրագի-
րը կյանքի կոչվեց շնորհիվ Երվանդ Թերզյանի անվան գիտության և կրթության 
հայկական ազգային հիմնադրամի (ԳԿՀԱՀ, Նյու Յորք, ԱՄՆ) դրամաշնորհի: 

Իրականացման առաջին փուլում (մայիս 2021 – մայիս 2022) AMI ծրագի-
րը ներառում է ժամանակագրական լայն շրջան՝ 9-17-րդ դարերը, և աշխարհա-
գրական մեծ քարտեզ՝ պատմական Հայաստանից մինչև Կիլիկյան հայկական 
թագավորություն և հայկական տարբեր գաղթավայրեր: Բնագրերի և մանրա-
նկարների համեմատությունը տախտակների միջոցով գիտական մի շարք հար-
ցերի պատասխաններ է տրամադրում. այն է՝ ձեռագրերի նկարզարդման ավան-
դույթի սկզբունքները, դրանց տարբերությունները և առնչություններն ըստ 
դպրոցի, ժամանակի, հեղինակի և այլն: 

Հայերեն նկարազարդ տարաբնույթ բովանդակությամբ մատյաններ են մեզ 
հասել: Հայտնի է, որ Ավետարանն ամենից շատ նկարազարդ մատյանն է հայ-
կական ավանդույթում1: Ծրագրում ձեռագրերի ընտրությունը պայմանավոր-
ված է հայերեն Ավետարանի նկարազարդման համակարգի ձևավորման և զար-
գացման գործում դրանց ունեցած հատուկ նշանակությամբ: Ստորև ընտրված 
ձեռագրերի ցանկն է՝  

ա) ՄՄ 6200, Լազարյան Ավետարան (887 թ.), 
բ) ՄՄ 2374, Էջմիածնի Ավետարան (989 թ., Բղենո Նորավանք, Սյունիք), 
գ) ՄՄ 10780, Վեհափառի Ավետարան (11-րդ դար),  
դ) ՄՄ 10675, Մալաթիայի Ավետարան (1267-8 թթ., Կիլիկիա), 
ե) Եղմ. 2568, Վասակ իշխանի Երկրորդ Ավետարան (13-րդ դար, Կիլիկիա), 
զ) Վնտկ. 1917, Թորոս Տարոնացու Ավետարան (1307 թ., Գլաձոր), 
է) Վիեն. 242, Պալեոլոգյան Ավետարան (1330-ականներ, Ղրիմ), 
ը) ՄՄ 6570, Մինասի Ավետարան (1454 թ., Վասպուրական), 
թ) ՄՄ 7639, Հակոբ Ջուղայեցու Ավետարան (1610 թ., Նոր Ջուղա): 
Քանի որ յուրաքանչյուր ձեռագրի ուսումնասիրություն սկսվում է ձեռագրի 

մասին առկա ձեռագրագիտական տեղեկություններից, կայքում ներկայացված 
են յուրաքանչյուր մատյանի համառոտ ֆիզիկական նկարագրությունը, պատ-
մությունը, և հիշատակարանից քաղվածքներ, որոնք տեղեկություն են հաղոր-

 
1 D. Kouymjian, «La structure et l’illustration des manuscrits arméniens», in V. Calzolari (dir.), 

Illuminations d' Arménie. Arts du livre et de la pierre dans l' Arménie ancienne et médiévale 

(Catalogue de l’exposition "Illuminations d' Arménie", Fondation Martin Bodmer, Cologny-

Genève, 15 septembre-30 décembre 2007), Genève: Fondation Martin Bodmer, 2007, pp. 

45-48.  



 

 

 Հայ ձեռագրարվեստի ուսումնասիրությունը թվային դարում 511 

դում ձեռագրի ստեղծման հանգամանքների և պատմության վերաբերյալ: 
Տրամադրված է նաև յուրաքանչյուր մատյանի նկարազարդման համակարգի և 
դրա առանձնահատկությունների համառոտ մեկնաբանությունը: Այս տվյալ-
ները մուտքագրելու համար աշխատանքային թիմն օգտագործել է առկա հիմ-
նական գրականությունը (ձեռագրացուցակներ, մենագրություններ, հոդված-
ներ), համացանցի տեղեկությունները (եթե այդպիսիք կան), և առանձին 
դեպքերում՝  արխիվային նյութեր: Հետևաբար, յուրաքանչյուր ձեռագրի մասին 
տեղեկությունն ուղեկցվում է հիմնական գրականությամբ, համացանցի և ար-
խիվային նյութերի հղումներով։ Մանրանկարների նկարագրությունը ներկա-
յացնում է դրանց անվանումը, թերթահամարը, տեսակը, Ավետարանի համա-
պատասխան ընթերցվածը, ապա թվային պատճենը (եթե առկա է): Յուրա-
քանչյուր ձեռագրի վերաբերյալ այսպիսի ընդհանուր նկարագրություն (որոշ 
նմանություններով կամ տարբերություններով) հաճախ է ներկայացվում թվա-
յին ձեռագրերի շտեմարաններ պարունակող կայքերում2: AMI ծրագրի 
առանձնահատկությունը փնտրողական գործիքի օգնությամբ համապատաս-
խան բնագրի նկարազարդ էջերի համեմատությունն է հայերեն տարբեր ձեռա-
գրերից: Հայերեն ավետարաններում հաճախ սկզբից առանձին պրակ է կցված 
լինում, որտեղ ամբողջ էջով մանրանկարներ են: Չնայած այս մանրանկարները 
մեկնաբանում են ավետարանական բնագիրը, այդուհանդերձ, դրանք անմիջա-
կանորեն հանդես չեն գալիս որևէ բնագրին կից: Ուստի շտեմարանում այս ման-
րանկարները չունեն ուղեկցող բնագիր, սակայն կան «Մանրանկար» դաշտում, 
քանի որ ամբողջական պատկերացում են հաղորդում Ավետարանի նկարա-
զարդման համակարգի մասին: Ավետարանի բնագրի համար և՛ դասական 
հայերենով, և՛ անգլերեն թարգմանությամբ, կայքում կիրառված է հետևյալ առ-
ցանց աղբյուրը՝ https://www.arak29.am/bible_28E/:  

Համեմատական տախտակի ստեղծումը թույլ է տալիս հետազոտողին հա-
մեմատել բնագիրն ու մանրանկար(ներ)ը՝ ձեռագր(եր)ի համապատասխան ըն-
թերցվածի նկարազարդման սկզբունքը հասկանալու համար։ Տախտակի յուրա-
քանչյուր տվյալ ակտիվ է սեղմելու, կարդալու և դիտելու համար տեղեկությունը 
և թվայնացված պատկերը (եթե առկա է):  

 AMI ծրագրի իրականացման առաջին տարում (մայիս, 2021- մայիս, 
2022) աշխատանքային խումբը բաղկացած է երեք անդամից. ծրագրի ղեկա-
վար՝ Լուսինե Սարգսյան, մասնակից՝ Անի Շահնազարյան, և վեբ ծրագրավորող՝ 
Լևոն Սարգսյան: Անի Շահնազարյանը մուտքագրում է տեղեկություններ ձեռա-

 
2 E. g. https://mycms-vs04.rrz.uni-hamburg.de/sfb950/content/IAA/Start.xml, 

https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/441db95d-cdff-472e-bb2d-b46f043db82d/, 

http://corsair.themorgan.org/vwebv/holdingsInfo?bibId=110807, 

https://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W539/description.html. 
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գրերի ֆիզիկական նկարագրության և հիշատակարանների վերաբերյալ, նաև 
Ավետարանի բնագրերի բովանդակությունը: Լուսինե Սարգսյանը տրամադրում 
է յուրաքանչյուր ձեռագրի պատմությունը, նկարազարդման համակարգի վերա-
բերյալ մեկնաբանությունը, հիմնական գրականությունը և այլ աղբյուրները (ե-
թե առկա են) և նկարագրում մանրանկարները, ինչպես վերը նշված է:  

Ինչպե՞ս ծնվեց AMI ծրագրի գաղափարը 

Կան բազմաթիվ կայքեր, որոնք ներկայացնում են տարբեր հավաքածունե-
րի հայերեն թվայնացված ձեռագրեր. սրանք ձեռագրերի պատճեններ են, 
որոնք սովորաբար տրամադրում են համառոտ տեղեկություն յուրաքանչյուր 
ձեռագրի կամ դրա մանրանկարների մասին՝ առանց ձեռագրարվեստի ուսում-
նասիրության տեսանկյունից որևէ կոնկրետ խնդիր լուծելու3։  

Ներկայումս հայերեն ձեռագրերի նկարազարդման համակարգին նվիրված 
ուսումնասիրությունները մասնագիտական գրականության մեջ դրվագային 
բնույթ են կրում: Այս խնդրին մենք բախվեցինք, երբ ուսումնասիրում էինք Շա-
րակնոց մի մատյան, որի հիշատակարանը որևէ տեղեկություն չէր հաղորդում 
ձեռագրի ստեղծման հանգամանքների մասին, ուստի ինքներս պետք է տեղո-
րոշեինք և պարբերացնեինք ձեռագիրը: Մատյանի կազմության, հնագրության, 
մանրանկարների պատկերագրության և ոճի ուսումնասիրությունից բացի ձե-
ռագրի նկարազարդման համակարգի համեմատությունն այլ Շարակնոց մատ-
յանների հետ օգնեց մեզ որոշակիորեն գտնել հուզող հարցի պատասխանը4: 
Առիթ ունեցել ենք ուսումնասիրելու նաև հայերեն հինգ Աստվածաշնչի Հին 
Կտակարանի նկարազարդման համակարգը համեմատական տախտակի միջո-
ցով՝ ներկայացնելով բնագիրը և դրա նկարազարդումը5: Այսպես առաջացավ 

 
3 Ձեռագրերը ներկայացնող կայքերի ցանկը տե´ս 

https://haybook.wordpress.com/manuscripts/, https://grahavak.blogspot.com/2015/07/blog-

post_15.html,  

 https://calfa.fr/blog/9?fbclid=IwAR0Oe1Ak2Lr6GpAcduJM8FWWz4f9-

gO7DOHz5qzyoGXnCEZZjM2pw8WlC_g. 
4 Լ. Սարգսյան, «Բուխարեստի Ակադեմիայի գրադարանի հայերեն Շարակնոցը (նախնական 

դիտարկումներ)», «Անտառ Ծննդոց» ժողովածու նվիրված Ֆ. Տեր-Մարտիրոսովի հիշատակին, 
խմբա-գրեցին և կազմեցին՝ Զ. Հակոբյան, Լ. Միքայելյան, Երևան, 2015, էջ 459-62: Քննարկել 
ենք 61 Շարակնոցի նկարազարդման համակարգ: 

5 Լ. Սարգսյան, «Հին Կտակարանի նկարազարդումը ԺԴ. դարի հայերեն մի Աստվածաշնչում 
(Ավագ մանրանկարչի արվեստը)», ԲՄ, № 28, 2019, էջ 297-311: Հայերեն ձեռագրերի 
նկարա-զարդման համակարգը ներկայացնող նախորդ հրատարակումները պարունակում 
են միայն ֆիգուրատիվ մանրանկարները, օրինակ՝ Հ. Հակոբյան, «Արցախ - Ուտիքի 
մանրանկարչական դպրոցի մի խումբ ձեռագրեր», ԲՄ, № 14, 1984, էջ 137, Th. Mathews, 

A. Sanjian, Armenian Gospel Iconography: The Tradition of the Glajor Gospel, with 

contributions by M. V. Orna, J. Russell, edited by Th. Mathews (Dumbarton Oaks Research 
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AMI ծրագրի գաղափարը՝ տարաբնույթ բովանդակությամբ հայերեն ձեռագրե-
րի նկարազարդման ամբողջական համակարգի ներկայացումը (բնագիր և ման-
րանկար) տպագրից տեղափոխելով թվային տիրույթ: Եթե տպագիր էջը որոշ 
սահմանափակում է ստեղծում ուսումնասիրողի համար (սկսած հենց էջի ֆիզի-
կական չափից), ապա թվային տիրույթն անսահմանափակ հնարավորություն է 
տալիս ընդգրկելու տարաբնույթ բովանդակությամբ անթիվ ձեռագրեր:  

Ակնարկ AMI ծրագրի շտեմարանի որոնման 

Կայքի որոնման համակարգը կառուցված է տվյալների շտեմարանի հիման 
վրա: Որոնման ակտիվ գործիքների միջոցով այն թույլ է տալիս օգտատերերին 
փնտրել և հեշտությամբ գտնել մուտքագրված ցանկացած տեղեկություն: Կայքն 
ունի երկու հիմնական որոնման համակարգ՝ ընդլայնված որոնում (առանձին 
«Տախտակ», «Ձեռագիր» և «Մանրանկար» դաշտերի համար) և «արագ որո-
նում» (որևէ բառ կամ թիվ մուտքագրելով, օրինակ՝ Երուսաղեմ, 10675)6: 
Ընդլայնված որոնումը «Տախտակ» դաշտում իրականացվում է ձեռագրի ան-
վան և բնագրի փնտրումով (օրինակ՝ Ավետարան, Մատթէոս 1:10, «Եզեկիա 
ծնաւ զՄանասէ. Մանասէ ծնաւ զԱմովս. Ամովս ծնաւ զՅովսիա»), «Ձեռագիր» 
դաշտում՝  գրադարան, գույքահամար, դար կամ թվական, վայր, գրիչ, գիր, ման-
րանկարիչ, պատվիրատու / նվիրատու, ստացող փնտրումով (օրինակ՝ «Մեսրոպ 
Մաշտոցի անվան Մատենադարան, 10675, 13-րդ դար, Կիլիկիա, Սարգիս, բո-
լորգիր, Թորոս Ռոսլին, Կոստանդին կաթողիկոս, Հեթում արքա»), և «Մանրան-
կար» դաշտում՝  մանրանկարի անուն, ձեռագիր, թերթ, տեսակ և բնագիր (օրի-
նակ՝ «Ծնունդ, Վիեննա, Մխիթարյան գրադարան, 242, 124բ, մանրանկար բնա-
գրի մեջ, Ղուկաս 2: 7, 8, 9, 10») փնտրումով: 

AMI ծրագրի ռազմավարությունը 

Շնորհիվ ԳԿՀԱՀ-ի տրամադրած մեկամյա հետազոտական դրամաշնորհի, 
AMI ծրագիրն արդեն իսկ ուրվագծում է հայերեն Ավետարանների նկարա-
զարդման ավանդույթը՝ ձևավորումից մինչև վաղ արդի շրջան, պատմական Հա-
յաստանի դպրոցներից մինչև Կիլիկիա և հայկական գաղթավայրեր: Այս ծրագրի 
հիման վրա ապագայում նյութի շրջանակը կհարստանա նոր շտեմարանով (և 
նյութի ներկայացման նոր մոտեցումներով)՝ ներառելով ոչ միայն Ավետարան, 

 
Library and Collection), Washington D.C., 1991, table 8: Մեր առաջարկած տախտակում 
ներկայացված է նկարազարդման ամբողջական համակարգը՝ ներառելով ոչ միայն 
ֆիգուրատիվ մանրանկարները, այլև խորանները, անվանաթերթերը, ճակատազարդերը, 
լուսանցազարդերը և զարդագրերը:  

6 Որոնման այս համակարգով բազմաթիվ կայքեր կան, որոնք ներկայացնում են նման թվային 
շտեմարաններ:  
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այլև տարաբնույթ բովանդաությամբ նկարազարդ այլ մատյաններ՝ Աստվածա-
շունչ, Շարակնոց, Հայսմավուրք, Ճաշոց, Մանրուսմունք, Սաղմոսարան, Մաշ-
տոց, «Ալեքսանդրի պատմությունը» և այլն7: Թվային այս շտեմարանը կարող է 
փոխարինել մեծածավալ մի շարք տպագիր հատորների՝ ներկայացնելով հայե-
րեն ձեռագրերի նկարազարդման համակարգը բնագրերի և մանրանկարների 
համեմատության միջոցով։ Այստեղից էլ կարելի է ածանցել առանձին ուսում-
նասիրություններ, օրինակ՝ Ղուկասի Ավետարանի Առաջին գլխի նկարազար-
դումը 14-րդ դարի Գլաձորի դպրոցի հայերեն ձեռագրերում: Այսպիսով, AMI 
ծրագիրն իրենից ներկայացնում է ոչ միայն տվյալների շտեմարան, այլև 
գիտական հստակ հարցադրումներ է առաջ քաշում, ուրվագծում դրանց պա-
տասխաններն ինքնատիպ ձևաչափով և, հետևաբար, սահմանում նպատակ-
ները: Հարկ է ընդգծել, որ կան կայքեր, որտեղ մանրանկարները և դրանք 
մեկնող բնագրերը ներկայացված են «պասիվ» կամ «ակտիվ» թվային շտ-
եմարանի տեսքով: «Պասիվի» դեպքում յուրաքանչյուր մանրանկարին համա-
պատասխանող բնագիրը նշված է, սակայն առանց դրանց համեմատության այլ 
ձեռագրերի հետ և որոնման համակարգի8, իսկ «ակտիվի» դեպքում բնագրերը 
և մանրանկարները, ինչպես շտեմարաններում մուտքագրված ցանկացած այլ 
տեղեկություն, ակտիվ են որոնման համակարգի օգնությամբ, սակայն դրանց 
ներկայացման եղանակը և դրանից բխող արդյունքները տարբեր են AMI 
ծրագրից9:  

 
7 Աշխարհիկ բովանդակությամբ (ինչպիսին «Ալեքսանդրի պատմությունը») ձեռագրերն 

ընդգրկելու առաջարկը ստացանք Մաշտոցյան Մատենադարանի մեր ավագ գործընկեր, բ. 
գ. դ. Գոհար Մուրադյանից:  

8 Օրինակ՝ 
https://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W539/description.htm. 

9 Օրինակ՝ Փրինսեթոնի համալսարանի «Միջնադարյան արվեստի ցուցիչ» բազմաբովանդակ 
թվային շտեմարանում մանրանկարի («Ավետում») կամ/և բնագրի որոնման արդյունքում 
(«Ղուկաս, 1: 11») շտեմարանը տրամադրում է ոչ միայն տարալեզու ձեռագրերում, այլև ար-
վեստի այլ նմուշներում (օրինակ՝ տեքստիլ, եռափեղկ և այլն) տվյալ բնագրի կամ/և պատ-
կերի հետ առնչվող շտեմարանում առկա բոլոր տվյալները, կամ եթե «Ձեռագիր, Ղուկաս, 1: 
11» հրահանգով ենք փնտրում, նեղացնելու համար որոնման շրջանակը, ապա որոնման 
համակարգը «Ղուկաս» բառը բերում է և´ որպես ավետարանական բնագրի մաս, և´ առանց 
Ավետարանի որևէ ընթերցվածի, և´ որպես արձանագրություն որևէ նմուշում հանդիպող, իսկ 
«1» թիվը հասկանում է նաև ձեռագրի թերթահամար և այլն, տե´ս 

  https://theindex.princeton.edu/s/SimpleSearchWorksOfArt.action#scrollToAnchor: Նույն 
շտեմարանում «Ձեռագրի բնագրեր» դաշտում որոնումը տրամադրում է ցուցիչում առկա 
գրքերի տեսակների և դրանց վերնագրերի հետ առնչվող արվեստի 
ստեղծագործությունների ցանկը, բայց ոչ առանձին դասակարգված ընթերցվածների 
տեսքով (օրինակ՝ Ավետարանից), տե´ս 
https://theindex.princeton.edu/s/list/ListManuscriptTexts.action:  

https://theindex.princeton.edu/s/SimpleSearchWorksOfArt.action#scrollToAnchor
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Առաջիկա ծրագիր – Հայ մանրանկարիչների թվային շտեմարան 

Կան բազմաթիվ ծրագրերի կայքեր, որոնք ներկայացնում են հայագիտու-
թյան տարբեր ոլորտներ թվային հումանիտար գիտության տիրույթում: Բավա-
կան է նշել մի քանի տասնյակից ավել ծրագրերի մասին, որոնք տարբեր մոտե-
ցումներով աշխատում են հայ գրականության, հայոց լեզվի և բառարանների 
բնագավառում10: Կարևոր է նաև հայ ձեռագրարվեստի տարբեր մոտեցումներով 
ուսումնասիրությունը թվային գիտության ոլորտում: Այստեղ առաջատար դերը 
պատկանում է Տիգրան Գույումջյանի իրականացրած «Հայ արվեստի ցուցիչ. 
Հայերեն ձեռագրերի նկարազարդման շտեմարան» ծրագրին11: Այն իրենից ներ-
կայացնում է հայկական մանրանկարների ցուցիչ տարբեր հավաքածուներից՝ 
ներառյալ Մաշտոցյան Մատենադարանի, Երուսաղեմի, Վենետիկի և Վիեննայի 
հավաքածուները: 

Հայ ձեռագրարվեստի ուսումնասիրության ասպարեզում նոր ձեռքբերում-
ներ ունենալու, թվային հումանիտար գիտությունների ոլորտում այն խթանելու 
և զարգացնելու հեռանկարով մենք նախաձեռնել ենք «Հայ մանրանկարիչների 
թվային շտեմարան» ծրագիրը (այսուհետ՝ DigiDAM, Digital Database of 
Armenian Miniaturists), որը կիրականացվի Մաշտոցյան Մատենադարանի 
Արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրության բաժնի 
աշխատակիցների կողմից։  

Այն նախատեսում է հանդիսանալ հայ մանրանկարիչների առաջին թվային 
պատկերազարդ շտեմարանը: DigDAM ծրագիրը ներկայացնելու է 11-17-րդ 
դարերում պատմական Հայաստանում, Կիլիկյան հայկական թագավորու-

 
10 Օրինակ՝ http://digilib.aua.am/, https://calfa.fr/, http://nayiri.com/ and etc.  
11 Կայքը տե´ս հետևյալ հղմամբ՝ https://mycms-vs04.rrz.uni-

hamburg.de/sfb950/content/IAA/Start.xml.  
 Տիգրան Գույումջյանի «Հայ արվեստի ցուցիչի» օրինակով Մատենադարանի մեր գործընկեր 

Անուշ Սարգսյանի առաջարկությամբ համատեղ (մասամբ նաև մեկ այլ գործընկեր՝ Անի 
Ենոքյանի հետ) նախաձեռնել ենք «Հայ արվեստի ցուցիչի» նորովի ստեղծումը Մաշտոցյան 
Մատենադարանի ձեռագրերի հիման վրա (ըստ ձեռագրերի գույքահամարների աճի՝ 1-1000 
ծրագրի առաջին փուլի համար, և շարունակաբար): Այս ցուցիչը ներկայացնելու է 
մանրանկարների (լուսանցազարդերը և զարդագրերն ընդգրկված չեն) և դրանցում պատ-
կերված բոլոր առարկաների այբենական ցանկը (օրինակ՝ առաքյալ, Ավետում, լեռ, և այլն): 
Մանրանկարների պատկերագրական մանրամասների մանրակրկիտ թվարկումը, 
դասակարգումն ըստ այբենական կարգի և որոնման համակարգի կիրառումը հետևում է 
արդեն գործող մի շարք ծրագրերի մեթոդներին, ինչպիսիք են Փրինսեթոնի համալսարանի 
«Միջնադարյան արվեստի ցուցիչ» (նախկինում ՝  «Քրիստոսնեական արվեստի ցուցիչ») 
ծրագիրը (https://theindex.princeton.edu/s/list/ListSubjects.action), Opus Anglicanum–ը և 
այլն: Նկատենք, որ «Հայ արվեստի ցուցիչ» ծրագիրը Փրինսեթոնի համալսարանի 
«Քրիստոնեական արվեստի ցուցիչի» հետ համադրելու տեսլականն առաջարկել է Տիգրան 
Գույումջյանը դեռ 1981 թվականին, տե´ս Kouymjian Dickran, I.A.A. Index of Armenian Art, 

Armenian Studies Program, California State University, Fresno, 1981, p. 7.  

http://digilib.aua.am/
https://calfa.fr/
http://nayiri.com/
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թյունում և հայկական գաղթավայրերում ստեղծագործած հայ նշանակալի ման-
րանկարիչների կենսագրությունը, ստեղծագործական ժառանգությունը և առ-
կա գրականությունը: Մանրանկարիչների ընտրությունը պայմանավորված է 
հայ արվեստի պատմության մեջ նրանց ունեցած դերով, այն հանգամանքով, որ 
նրանց արվեստը ևս կարող է մաս կազմել համաշխարհային արվեստի ժառան-
գության:  

Հայ մանրանկարիչների մատենագիտությանը նվիրված երկու ուսումնասի-
րություն կա, որոնք հեղինակել են Նորայր Պողարյանը և Աստղիկ Գևորգյանը12: 
Հայերեն հրատարակված այս գրքերի կարևորությունն անհերքելի է, սակայն 
բավարար չէ հայ մանրանկարիչների ստեղծագործական ժառանգության հա-
մակողմանի ներկայացման համար, հատկապես թվային հումանիտար գիտու-
թյունների ոլորտում: Վերջին տասնամյակների ընթացքում հայ մանրանկարիչ-
ների կյանքի ու ստեղծագործական ժառանգության մասին նոր տվյալներ պա-
րունակող ձեռագրեր են ի հայտ եկել։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ 
DigiDAM ծրագիրը նպատակ ունի թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մեկ 
հարթակում ստեղծել հայ մանրանկարիչների գեղարվեստական ժառանգու-
թյան ամբողջական պատկերը։  

Եզրակացության փոխարեն 

AMI ծրագրի նախաձեռնությունն ու մեկնարկը հնարավոր չէր լինի առանց 
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ոգևորիչ աջակցության՝ որպես 
հյուրընկալող հաստատության, և, իհարկե, այն գրադարանների (Վենետիկի և 
Վիեննայի Մխիթարյան գրադարաններ, Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց վանքի 
Սբ. Թեոդորոս ձեռագրատուն), որոնք ծրագրի իրականացման առաջին տարում 
մեզ հետ համագործակցել են: Սույն հաղորդման մեջ հիշատակված ծրագրերի 
շարունակությունը կամ իրագործումը պահանջում է ինչպես մարդկային, 
այնպես էլ ֆինանսական ռեսուրսներ: Հուսով ենք, որ ապագայում դրանց 
իրականացումը հնարավոր կլինի՝ շնորհիվ աշխատանքային խմբի ընդլայնման 
և հասանելի ֆինանսական միջոցների։ Հանդիսանալով հայագիտության ոլոր-
տում առաջատար հաստատություն և ունենալով հայերեն ձեռագրերի ամե-
նամեծ հավաքածուն աշխարհում՝  Մաշտոցյան Մատենադարանն ունի նման 
բնույթի ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություն: Համագործակցությունը 
հայերեն ձեռագրերի այլ պահոցների հետ հարստացնում և լրացնում է 
ուսումնասիրելիք նյութը: 

 
12 Նորայր արքեպս. Ծովական (Պողարեան), Հայ նկարողներ (ԺԱ-ԺԷ դարեր), Երուսաղէմ, 1989, 

262 էջ: Ա. Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ, մատենագիտութիւն, IX-XIX դարեր, Գահիրե, 
1998, 822 էջ: 
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LUSINE SARGSYAN  

STUDY OF ARMENIAN MANUSCRIPT ART IN DIGITAL ERA 

Keywords: Armenian art, manuscript art, text, miniature, Digital Humani-
ties, Gospel, search tools, digitized manuscripts, illumination. 

Introduction  

The study of manuscripts through digital technologies occupies a significant 

place among the strategic projects of the Matenadaran after Mesrop Mashtots in re-

cent years. In this regard the Digitization department of Matenadaran, is doing an 

important work by digitizing the manuscripts kept in the Matenadaran. Copies of 

some of these digitized manuscripts were once available on the website of Matena-

daran (www.matenadaran.am, The Lectionary of the King Hetum the Second, Ms 

979, the Gospel of Eight painters, Ms 7651, and etc.). The Department for the Study 

of the History of Art and Scriptoria at Matenadaran has initiated projects that will 

greatly promote the study of Armenian manuscript art in the field of Digital Human-

ities. One of them – the “Armenian Manuscript Illumination” project (hereinafter 

referred to as AMI) is currently being implemented. The goal of the AMI project is 

to make the Armenian manuscript art accessible to a wider audience, using tools 

provided by digital science. It is one-of-a-kind project (website: www.ar-

menoids.com) featuring a complete system of illumination of Armenian manuscripts 

through a comparative table. The website is designed in two languages: Armenian 

and English.  

AMI Project Description 

AMI project produces the first-ever digitally illustrated website of Medieval and 

Early Modern Armenian manuscripts’ illumination system through the comparative 

table representing the text with its miniature(s). This work was made possible by 

a research grant from the Yervant Terzian Armenian National Science and Education 

Fund (ANSEF) based in New York, USA.  

In the first stage of its implementation (May 2021-May 2022) the AMI project 

includes a wide chronological period of manuscripts dated from the 9th to the 17th 

centuries, and a large geographical map from historical Armenia to the Cilician Ar-

menian Kingdom, and various Armenian settlements. The comparison of texts and 

images of manuscripts using tables provides answers to a number of scholarly ques-

tions: the principles of the tradition of manuscript illumination, their differences or 
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similarities by the school, date, author, etc.  

Armenian illustrated manuscripts of various contents have been preserved. It is 

known that the four Gospels was the most illustrated manuscript in the Armenian 

tradition13. The choice of the manuscripts in the project is based on a special role that 

each of them has played in the establishment and development of Armenian Gospels’ 

illumination system. Below is the list of selected manuscripts:  

Ms M 6200, Lazaryan Gospel (887), 

Ms M 2374, Gospel of Ejmiadzin (989, Bgheno Noravank‘, Syunik‘), 

Ms M 10780, Gospel of Vehapar (11th century),  

Ms M 10675, Gospel of Malat‘ya (1267-8, Cilicia), 

Ms J 2568, The Second Gospel of Prince Vasak (13th century, Cilicia), 

Ms V 1917, Gospel of T‘oros of Taron (1307, Glajor), 

Ms W 242, Paleologian Gospel (1330s, Crimea), 

Ms M 6570, Gospel of Minas (1454, Vaspurakan), 

Ms M 7639, Gospel of Jacob of Julfa (1610, New Julfa). 

Since the study of each manuscript begins with the available data on the manu-

script from a codicological point of view, a brief physical description and history of 

each Gospel is given, as well as colophon extracts that provide information about the 

creation and history of the manuscript. A brief commentary on the illumination sys-

tem and artistic features of each manuscript also is provided. To enter these data, the 

working team used the available main literature (catalogues of manuscripts, mono-

graphs, articles), internet resources (if any), and in some cases archival documents. 

Therefore, the information about each manuscript is accompanied by the main bib-

liography, references to the internet and archival materials. The description of min-

iatures introduces their title, the folio, type, the related Gospel reading, and then a 

digitized image (if available). This kind of general description (with some similari-

ties or differences) of each manuscript and its miniatures is often present on the web-

sites of digitized manuscripts14. The special feature of the AMI project is the 

 
13 For more details see Kouymjian Dickran, « La structure et l’illustration des manuscrits 

arméniens », in V. Calzolari (dir.), Illuminations d'Arménie. Arts du livre et de la pierre dans 

l'Arménie ancienne et médiévale (Catalogue de l'exposition "Illuminations d'Arménie", 

Fondation Martin Bodmer, Cologny-Genève, 15 septembre-30 décembre 2007), Genève: 

Fondation Martin Bodmer, 2007, pp. 45-48. 
14 E. g. https://mycms-vs04.rrz.uni-hamburg.de/sfb950/content/IAA/Start.xml, 

https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/441db95d-cdff-472e-bb2d-b46f043db82d/, 
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comparison of illustrated pages from Armenian different manuscripts corre-

sponding to the text, with the use of a search tool. In Armenian Gospel tradition 

usually a quire with the full-page miniatures is bound to the manuscript at the 

beginning. Although these miniatures interpret the evangelic texts of the four Gos-

pels, they do not appear directly next to any Gospel reading. Hence, these miniatures 

do not have an accompanying text in the database, but exist in the section of “Min-

iature”, since they provide a complete idea of the Gospel illumination system. For 

the Gospel text both in Classical Armenian and in English translation, the following 

online resource is applied on the website (https://www.arak29.am/bible_28E/).  

The creation of comparative tables allows the visitors to compare the text and 

image(s) in order to understand the principle of illumination of corresponding read-

ing of the manuscript(s). Each item of the table is active for clicking, reading and 

viewing the data and the digitized image (if available).  

In the first year of its implementation (May, 2021- May, 2022) the AMI project 

team consists of three members: Project investigator – Lusine Sargsyan, project par-

ticipant – Ani Shahnazaryan, and project web developer – Levon Sargsyan. Ani 

Shahnazaryan enters the physical description data and colophons of the manuscripts 

and the content of the Gospel texts. Lusine Sargsyan provides the history, commen-

tary on the system of illumination of each manuscript, the main bibliography and 

other resources (if any) for each manuscript, and describes the miniatures as men-

tioned above. 

How the idea of the AMI project was born?  

There are many websites that display Armenian digitized manuscripts from var-

ious collections: these are scanned copies of manuscripts, usually suggesting a brief 

information on each manuscript or its miniatures, without solving any specific issue 

in the perspective of manuscript art study.15 

Currently, there exist episodic studies on the system of illumination of Arme-

nian manuscripts in scholarly literature. We encountered this problem while studying 

 
http://corsair.themorgan.org/vwebv/holdingsInfo?bibId=110807, 

https://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W539/description.html. 
15 For the list of the websites that display the manuscipts see: 

https://haybook.wordpress.com/manuscripts/, https://grahavak.blogspot.com/2015/07/blog-

post_15.html,  

 https://calfa.fr/blog/9?fbclid=IwAR0Oe1Ak2Lr6GpAcduJM8FWWz4f9-

gO7DOHz5qzyoGXnCEZZjM2pw8WlC_g. 
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an illuminated Hymnal, the colophon of which did not provide any information about 

the circumstances of the manuscript, so we had to locate and date the manuscript 

ourselves. In addition to studying the binding of the manuscript, its paleography, the 

iconography and style of the miniatures, the comparison of the manuscript’s illumi-

nation system with other Hymnals helped us to find a proximate answer to our ques-

tion.16 Thus, it is necessary to develop a systematic study of the complete system of 

illumination of Armenian manuscripts with various content, using the tools provided 

by digital technologies. We had the opportunity to study the system of illumination 

of the Old Testament of five Armenian Bibles through a comparative table present-

ing the text and its illumination.17 This is how the idea of the AMI project was born, 

which presents a complete system of illumination of Armenian manuscripts (text and 

miniature) of various contents, moving it from the printed to digital format. Printed 

pages (e. g. their physical size) impose some limits on the researcher, whereas the 

digital realm has unlimited possibilities for including countless manuscripts of dif-

ferent content.  

AMI Project Database Search Overview 

The search system of the website is built on the database. Through the use of 

active search tools, the website allows the users to inquire and easily find any entered 

information. It consists of two main search areas: Advanced search (separately for 

“Table”, “Manuscript” and “Miniature”) and Quick search (entering a word or a 

number, e.g. Jerusalem, 10675).18 The Advanced search for “Table” applies by 

browsing manuscript title and text (e.g. Gospel, Matthew 1:10, “And Ezekias begat 

Manasses, and Manasses begat Amon, and Amon begat Josias”), for “Manuscript” 

 
16 See in Sargsyan Lusine, “The Armenian Hymnal of the Academy Library of Bucharest 

(Preliminary notes)”, in “Genesis Forest”, Collected Articles in Memory of Felix Ter-

Martirosov, edited and compiled by Hakobyan Z., Mikayelyan L., Yerevan, 2015, pp. 459-62 

(in Armenian). We discussed the illumination system of 61 illuminated Hymnals.  
17 Sargsyan Lusine, “The Old Testament Illumination in a Fourteenth Century Armenian Bible 

(the Art of Miniaturist Avag)”, Bulletin of Matenadaran, № 28, 2019, pp. 297-311. Previous 

publications with tables of the illumination system of Armenian manuscripts contain only 

figurative miniatures, e. g. Hakobyan Hravard, “A Group of Manuscripts of the Miniature 

School of Historical Artsakh and Utik”, in Bulletin of Matenadaran, № 14, 1984, p. 137; 

Thomas Mathews, Avetis Sanjian, Armenian Gospel Iconography: The Tradition of the 

Glajor Gospel, with contributions by M. V. Orna, J. Russell, edited by Mathews Th. 

(Dumbarton Oaks Research Library and Collection), Washington D.C., 1991, table 8. The table 

suggested by us introduces the complete system of the illumination including not only 

figurative miniatures, but also the canon tables, title pages, ornamental headings, marginal 

ornaments, and ornamental letters.  
18 This search system works in many websites that display such digital databases. 
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by browsing: library, inventory number, century or year, place, scribe, script, minia-

turist, patron/donator, owner (e. g. Matenadaran after Mesrop Mashtots, 10675, 13th 

century, Cilicia, Sargis, bolorgir, Toros Roslin, Konstandin the Catholicos, King He-

tum), and for “Miniature” by browsing the title of the miniature, manuscript, folio, 

type and text (e.g. Nativity, Vienna, Library of Mekhitarists 242, 124v, in-text min-

iature, Luke 2:7, 8, 9, 10).  

AMI Project Strategy  

Through the one-year research grant provided by ANSEF, the AMI project al-

ready has outlined the tradition of Armenian Gospel’s illumination from its for-

mation to the early modern times, from the schools of historical Armenia to Cilicia 

and Armenian settlements. This project is the basis, on which in the future the scope 

of the material will be expanded with a new database (and with new approaches to 

material presentation), including illustrated manuscripts in various contents, not only 

Gospels but also Bibles, Hymnals, Lives of Saints, Lectionaries, Minute learning 

(Manrusmunk’), Psalters, Rituals, The Life of Alexandre and etcetera19. This digit-

ized database may compensate a number of large-scale printed volumes by repre-

senting the system of Armenian manuscripts illumination through the comparison of 

texts and miniatures. From here it is possible to derive particular studies, for exam-

ple, an illustration of the first chapter of the Gospel of Luke in the Armenian manu-

scripts of the Gladzor school of the 14th century. Thus, the AMI project is not just 

a digital database, but it also poses specific questions, outlines answers in orig-

inal format and consequently defines goals. It is necessary to emphasize that there 

are websites where miniatures and associated with them texts are presented in the 

form of a "passive" or "active" digital database. In the case of a "passive" represen-

tation, the text corresponding to each miniature is indicated, but without comparing 

them with other manuscripts and the search system20, and in the case of the "active" 

texts and miniatures, like any other information entered into the databases, are active 

with the help of the search system, but their representation and resulting from it out-

comes differ from the AMI project21.  

 
19 The suggestion to include the secular manuscripts (such as the "History of Alexander") we 

received from our senior colleague at the Matenadaran after Mesrop Mashtots, Dr. Gohar 

Muradyan. 
20 E.g. https://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/ W539/descrip-

tion.html. 
21 E.g. A search for miniature (“Annunciation”) or/and text (“Luke 1: 11”) in the multifunc-

tional Database of Princeton University's “Index of Medieval Art” provides not only man-
uscripts in various languages but also other works of art (such as textiles, triptych and etc.) 
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Upcoming Project – Digital Database of Armenian Miniaturists 

There are many project websites that present different fields of Armenian stud-

ies in Digital Humanities. Suffice it to mention that more than a few dozen projects 

work with different approaches in the field of Armenian literature, the Armenian 

language, or dictionaries.22 It is also important to study Armenian manuscript art with 

different approaches in the field of digital science. The leading role in this field be-

longs to the “Index of Armenian Art: Database of Armenian Manuscript Illumina-

tions” project initiated by Dickran Kouymjian.23 This project represents a database 

of Armenian miniatures from various collections, including the collections of Mate-

nadaran after Mesrop Mashtots, and libraries of Jerusalem, Vienna and Venice.  

In perspective to get new achievements in the field of Armenian manuscript art 

study, to promote and develop it in the field of Digital Humanities, we have initiated 

the “Digital Database of Armenian Miniaturists” project (hereinafter referred to as 

 
- all the data in the database related to the given text or/and image; or trying to narrow the 
search range by searching "Manuscript, Luke 1: 11", then the search system returns the 
word "Luke" as part of the Gospel text, or without any reading of the Gospel, or as a record 
found in any sample, and the number "1" returns also as pagination of the manuscript, and 
etc., see https://theindex.princeton.edu/s/SimpleSearchWorksOfArt.action#scroll ToAn-
chor. In the same database, a search in the "Manuscript Texts" section browses the list of 
titles and types of books represented in the Index, but does not provide separately classi-
fied readings (e.g. from Gospels), see https://theindex.princeton.edu/s/list/ListManu-
scriptTexts.action.  

22 E.g. http://digilib.aua.am/, http://nayiri.com/, https://calfa.fr/ and etc.  
23 See the links:  

 https://web.archive.org/web/20071201081555/http://armenianstudies.csufresno.edu/iaa_mini

atures/ms_list.aspx and https://mycms-vs04.rrz.uni-hamburg.de/sfb950/ content/IAA/ 

Start.xml.  By the example of the “Index of Armenian Art”, initiated by Dickran Kouymjian, 

at the suggestion of our colleague in the Matenadaran, Anush Sargsyan we jointly (partly 

together with another colleague, Ani Yenokyan) initiated the creation of a new “Index of 

Armenian Art” on the basis of the manuscripts of the Matenadaran (according to ascending 

order of the manuscripts’ inventory numbers, for the first part of the project from 1 to 1000, 

and then continuing). This index will introduce an alphabetical index of the miniatures 

(marginal ornaments and ornamental letters are not included) and all the objects depicted on 

them (e. g. Annunciation, apostle, mountain, etc.). The detailed description of the miniatures 

and iconographic details depicted on them with classification in alphabetical order using the 

browsing search system applies to the already existing principles of several projects, such as 

“Index of Medieval Art” (previously “Index of Christian art”) by Princeton University 

(https://theindex.princeton.edu/s/list/ListSubjects.action), Opus Anglicanum, and etc. It should 

be noted that Tigran Kouymjian proposed the vision of combining the "Index of Armenian Art" 

project with the "Index of Christian Art" of Princeton University back in 1981, see in 

Kouymjian Dickran, I.A.A. Index of Armenian Art, Armenian Studies Program, California 

State University, Fresno, 1981, p. 7.  

https://theindex.princeton.edu/s/SimpleSearchWorksOfArt.action#scrollToAnchor
https://theindex.princeton.edu/s/SimpleSearchWorksOfArt.action#scrollToAnchor
http://digilib.aua.am/
http://nayiri.com/
https://calfa.fr/
https://mycms-vs04.rrz.uni-hamburg.de/sfb950/content/IAA/Start.xml
https://mycms-vs04.rrz.uni-hamburg.de/sfb950/content/IAA/Start.xml
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DigiDAM), which will be implemented by the researchers of the Department for the 

Study of the History of Art and Scriptoria at Matenadaran. It will produce the first-

ever digitally illustrated database of Armenian miniaturists. The DigiDAM project 

will present the biography, creative heritage and bibliography of prominent Arme-

nian miniaturists from the 11th to 17th centuries, who were active both in their histor-

ical homeland, in Cilician Armenian Kingdom and in Armenian communities around 

the world. The selection criteria for miniaturists are based on the role they have 

played in the history of Armenian art and on the fact that their art can also be con-

sidered a part of the world’s art heritage.  

Many illuminated manuscripts have been created in different cultures around 

the world. However, mainly in the colophons of Armenian manuscripts, one can very 

often find information about the circumstances of creation of these manuscripts, in-

cluding the name of the miniaturist. Many lavishly illustrated Latin or Greek manu-

scripts do not contain data on their creation, and thus, their authors are unknown 

artists, so a comprehensive study of their art as individuals working in a particular 

period and place is difficult, sometimes impossible. In this respect, the study of Ar-

menian manuscript art is at an advantageous condition. 

There exist two books containing bibliographies of Armenian miniaturists by 

Norair Pogharean and Astghik Guevorkian24. The importance of these books pub-

lished in Armenian is undeniable, but they are not enough for a comprehensive 

presentation of the artistic heritage of Armenian miniaturists, especially in the field 

of Digital Humanities. In recent decades, new manuscripts have been discovered 

containing new data about the life and work of Armenian miniaturists. Considering 

this, the DigiDAM project aims to create a complete imagery of the artistic heritage 

of Armenian miniaturists on one platform using digital technologies. 

Instead of a Summary  

The initiative and start-up of the AMI project would not have been possible 

without the generous support of the Matendaran after Mesrop Mashtots as a hosting 

institution, and of course, those libraries (the Mekhitarists libraries in Venice and in 

Vienna, Saint Theodoros library of Saint James Cathedral in Jerusalem) which have 

collaborated with us in this first year of the project implementation. The continuation 

or implementation of the projects mentioned in this report requires both human and 

financial resources. We hope that their realization will be possible in the future due 

 
24 Norair archbish. Pogharean (Tsovakan), Armenian Painters from the 11th to the 17th 

Centuries, Jerusalem, 1989, 262 pages, Guevorkian Astghik, Bibliography of Armenian 

Miniaturists, IX-XIX centuries, Cairo, 1998, 822 pages. 
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to the expansion of the working team and the available financial resources. As the 

Matenadaran Research Institute of Ancient manuscripts is the leading institution in 

the field of Armenian studies and holds the largest collection of Armenian manu-

scripts in the world, the institution itself has the opportunity for implementing such 

projects. The collaboration with the other repositories of Armenian manuscripts en-

riches and complements the material to be studied. 

  



 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Գագիկ Դանիելյան 
Պաշտոնական նամակագրությունը և դիվանագիտական ընծաները  

հայ-մոնղոլական հարաբերություններում............................................................................... 5 

Ստյոպա Պետոյան 
Վահան և Սմբատ Դադյանցների գրահրատարակչական  

գործունեությունը Շուշիում 1880-ական թթ. .......................................................................... 33 

Անի Ոսկանյան 
Ադանայի նահանգի հայերի տնտեսության վերականգնման  

փորձերը 1910-1914 թթ. ........................................................................................................ 55 

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Գէորգ Տէր-Վարդանեան 
Յովհաննէս Վ. Զօհրապեանի ձեռագրական  և բնագրագիտական վաստակը.  

Ինքնակենսագրականը .......................................................................................................... 67 

Օվսաննա Խաչատրյան 
Գրիգոր Խլաթեցու կաֆաները որպես գանձարանային կաֆաների առաջին նմուշներ ............ 91 

Հայկ Համբարձումյան 
Սննդային մոտիվները «Սասնա ծռեր» էպոսում և հայ  

միջնադարյան գրականության մեջ․ հերոսների ճաշացանկը ............................................... 105 

Գառնիկ Ա. Հարությունյան 
«Կտակ չարչարանաց»-ի կամ Ավագ ուրբաթի քարոզի՝ Սիմեոն  

Ա. Երևանցի կաթողիկոսի խմբագրությունը ......................................................................... 133 

Հասմիկ Բադալյան 
Կիլիկյան Հայաստանի Ձորովանքը և գրչական ժառանգությունը ........................................ 150 

Դավիթ Սրկ. Սահակյան 
Կրկին «Հաճախապատում ճառերի» հեղինակի ու թվագրման հարցի շուրջ,  

Աբրահամ Տերյանի մի հրատարակության առթիվ ............................................................... 165 

ԱՐՎԵՍՏ 

Իվեթ Թաջարյան, Սարա Լափորթ-Էֆթեխարյան 
Մատենադարանի նորահայտ նկարազարդ մի էջ, որպես մշակութային  

ազդեցությունների խորհրդանիշ .......................................................................................... 186 



528   

 

 

Սիրանուշ Բեգլարյան 
Թորոս Տարոնացու մանրանկարների պատկերագրության մարիամաբանական հենքը ........ 196 

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Ստելլա Վարդանյան  
Քսուքի և օծանելիքի պատրաստման հին հայկական դեղագիրը  

Քսենոֆոնի «Անաբասիս» երկում ........................................................................................ 215 

Կարինե Մոսիկյան 
Մարմնազննական (ֆիզիոգնոմիկական) երկերը Մատենադարանի ձեռագրերում ............... 225 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 7-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ  

(2021 Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-27) ՆՅՈՒԹԵՐ 

Զոհրաբ Գևորգյան 
Թուղթը, առօրեականությունը և հասարակական փոխակերպումները  

Կիլիկյան Հայաստանում ..................................................................................................... 248 

Գևորգ Ղազարյան 
Դռնփակ պատարագի ավանդույթը Հայ Առաքելական Եկեղեցու ծիսակարգում .................. 259 

Անդրանիկ Եսայան 
Զակամ Գավառը Ժէ դ.-ԺԸ դ. Առաջին Քառորդին ................................................................ 285 

Տիգրան Գրիգորյան 
«Ադամի արարումը» թե՞ «Հին աւուրցն Աստուած».  

Դանիել մարգարեի վախճանաբանական տեսիլքը Նորավանքում  

(վերլուծություն ըստ կանոնական և պարականոն բնագրերի) ............................................. 299 

Շողակաթ Դևրիկյան 
Գրիգոր Լուսավորչին ներկայացնող մեկէջյա փորագրանկարները 18-րդ դարում  

Կոստանդնուպոլսում տպագրված երեք «Յայսմաւուրք»-ներում ........................................... 331 

Գրետա Գասպարյան 
Նոր Ջուղայում նկարազարդված ՄՄ 6772 Ավետարանի մեկ  

էջը արևմտաքրիստոնեական արվեստի համատեքստում ..................................................... 342 

Արմինե Պետրոսյան 
Թռչնամարտի թեման Հայաստանի Ժ-ԺԴ դարերի  եկեղեցական քանդակում.  

պատկերագրությունը և խորհրդաբանական եզրերը ............................................................ 353 

Վահե Ավետիսյան 
Հույն (Բյուզանդական) ուղղափառ եկեղեցու հետևորդ համայնքը  

Կիլիկիայում  ԺԳ-ԺԴ դդ. կեսերին ........................................................................................ 366 



 

 

  529 

Հովհաննես Ա. Իգիթյան 
Սարգիս Փիլիսոփա Բ-ի կորսված 532-ամյա պարբերաշրջանները.  

Վերականգնում մաս երկրորդ. Հայոց շարժական տոմար-պարբերաշրջանը ......................... 379 

Գոռ Գալստյան 
Հովհաննես Սարկավագի «Մեկնութիւն տումարիս հայկազնեայ» երկը ............................... 425 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 

Անի Առաքելյան 
Հակոբ երեց Ամասիացի (Էմասիացի). հայկական ուշ միջնադարի  

նորահայտ բանաստեղծը .................................................................................................... 445 

Տաթևիկ Մանուկյան 
Տեր Խաչատուր Քուրտքանցին և նրա քերականությունը ....................................................... 476 

Վանո Եղիազարյան, Անի Ժ. Ավետիսյան 
Մի անտիպ երկլեզվյան տաղ Հովհաննես Թլկուրանցուց ..................................................... 504 

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 

Լուսինե Սարգսյան 
Հայ ձեռագրարվեստի ուսումնասիրությունը  թվային դարում .............................................. 509 

Բանբեր Մատենադարանի հանդեսի հոդվածների ձևավորմանը  

վերաբերող պահանջներ ...................................................................................................... 525 



530   

 

 

CONTENTS 

HISTORY 

Gagik Danielyan 

Official Correspondence and Diplomatic Gifts in the  

Armenian-Mongol Relations (Parts 1 and 2)                5 

Styopa Petoyan 

Publishing Activities of Vahan and Smbat Dadyants‘  

in Shushi in the 1880s                     33 

Ani Voskanyan 

The Armenians’ Attempts to Revive the Economy in Adana  

Province Between 1910 and 1914                 55 

PHILOLOGY  

Gevorg Ter-Vardanyan 

Yօvhannēs Vardapet (Archimandrite) Zohrapean as  

Text Critic and Scribe, His Autobiography              67 

Ovsanna Khachatryan 

The Kafas of Grigor Khlat‘ets‘i as the First Samples  

in the Collections of Sacred Chants                 91 

Hayk Hambardzumyan 

Food Мotives in the Epic “Daradevils of Sassoun” and in the  

Armenian Medieval Literature: Heroes' Menu                 105 

Garnik A. Harutyunyan 

The Recension of the “Testament of the Passion  

[of Christ]” or the Sermon of Good Friday by Catholicos Simeon I Erewants‘i        133 

Hasmik Badalyan 

Dzorovank‘ Monastry of Cilician Armenia  

and its Scriptorial Heritage                      150 

Deacon David Sahakyan 

Once Again on the Authorship and Date of “The Oft-Repeated Discourses  

of St. Gregory the Illuminator”: on the Occasion of a Recent Publication  

by Abraham Terian                        165 



 

 

  531 

ART 

Yvette Tajarian, Sarah Laport-Eftekharyan 

A Newly Discovered Illustrated Page as a  

Symbol of Cultural Influences                     186 

Siranush Beglaryan 

The Mariological Basis of T‘oros Taronats‘i’s Iconography             196 

NATURAL SCIENCES 

Stella Vardanyan 

The Ancient Armenian Recipe for Preparing Ointment and Incense  

According to Xenophon’s Anabasis                   215 

Karine Mosikyan 

Physiognomical Works in the Manuscripts  

of Matenedaran                         225 

PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF  

YOUNG RESEARCHERS (NOVEMBER 25-27, 2021) 

Zohrab Gevorgyan 

Paper, Everyday Life and Social Transformations  

in Cilician Armenia                        248 

Gevorg Kazaryan 

The Tradition of the Liturgy Behind Closed Doors in the Armenian  

Apostolic Church Rite                       259 

Andranik Yesayan 

The Province of Zakam in the 17th Century and the First  

Quarter of the 18th Century                      285 

Tigran Grigoryan 

The Creation of Adam or Ancient of Days?: The Prophetic Vision of Daniel  

in Noravank‘ (a Discussion on the Basis of Canonical and Apocryphal Texts)         299 

Shoghakat Devrikyan 

Full-Page Engravings with Images of Gregory the Illuminator in the  

Three Synaxaria Published in the 18th Century in Constantinople           331 



532   

 

 

 

Greta Gasparyan 

One Page of the Gospel M 6772 Illustrated in New Julfa in the  

Context of Western Christian Art                    342 

Armine Petrosyan 

Birds Combat Scene in Armenian Church Decoration of X-XIV  

Centuries: Iconography and Symbolic Perceptions               353 

Vahe Avetisyan 

Greek-Orthodox (Byzantine) Community in Cilica  

From the XIII - to the Middle of the XIV Century               366 

Hovhannes A. Igityan 

The Lost 532 Years Calendar-Cycles of Sargis Philosopher the Second․  

Reconstruction (Part II. The Armenian Non-Fixed  

Calendar and the 532-Year Cycle)                         379 

Gor Galstyan 

The Commentary of the Armenian Calendar  

by Yovhannēs Sarkavag                       425 

PUBLICATIONS 

Ani Arakelyan 

Priest Yakob Amasiats‘i (Emasiats‘i):  

An Unknown Late Medieval Armenian Poet                 445 

 

Tatevik Manukyan 

Ter Khachʽatur Kʽurtkʽantsʽi and His Grammar                476 

Vano Yeghiazaryan, Ani J. Avetisyan 

An Unpublished Poem by Yovhannēs T‘lkurants‘i               504 

REPORT 

Lusine Sargsyan  

Study of Armenian Manuscript Art in Digital Era                509 

Requirements for the articles in the journal of The Bulletin of Matenadaran       525           
  



 

 

  533 

СОДЕРЖАНИЕ 

ИСТОРИЯ 

Гагик Даниелян 

Официальная переписка и дипломатические дары в Армяно-Монгольских 

отношениях (части 1 и 2)                      5 

Стёпа Петоян 

Издательская деятельность Ваана и Смбата Дадянцев 

в Шуши в 1880-х гг.                    33 

Ани Восканян 

Попытки армян восстановить экономику в  

провинции Адана в 1910–1914 гг.                      55 

ФИЛОЛОГИЯ 

Геворг Тер-Варданян 

Рукописное и текстологическое наследие вардапета  

Ованеса Зограбяна и его автобиография              67 

Овсанна Хачатрян 

Кафы Григора Хлатеци как первые образцы жанра в  

певческих сборниках-гандзаранах                91 

Айк Амбарцумян 

Пищевые мотивы в эпосе «Сасна црер» (Давид Сасунский) и в армянской  

средневековой литературе: меню героев                 105 

Гарник А. Арутюнян 

Редакция “Завещания страстей…”, или проповеди Страстной  

пятницы католикоса Симеона I Ереванци                 133 

Асмик Бадалян 

Рукописное наследие монастыря  

Дзорованк Киликийской Армении                   150 

Диакон Давид Саакян 

Вновь об авторстве и времени создания “Многовещательных речей  

св. Григория Просветителя” (по поводу публикации Абраама Терьяна)        165 

 



534   

 

 

ИСКУССТВО 

Ивет Таджарян, Сара Лапорт-Эфтехарян 

Новооткрытая иллюстрированная страница как  

символ культурных влияний                     186 

Сирануш Бегларян 

Мариологическая основа иконографии Тороса Таронаци            196 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Стелла Варданян 

Древний армянский рецепт приготовления мази и благовония  

из «Анабасисa» Ксенофонта                      215 

Карине Мосикян  

Сочинения о физиогномике в рукописях Матенадарана             225 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 7-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

(25-27 НОЯБРЯ, 2021 Г.) 

Зограб Геворгян 

Бумага, повседневная жизнь и социальные преобразования в  

Киликийской Армении                       248 

Геворг Казарян 

Традиция Литургии при Закрытых Дверях в обиходе  

Армянской Апостольской церкви                   259 

Андраник Есаян 

Провинция Закам в 17 – первой четверти 18 в.                285 

Тигран Григорян 

“Сотворение Адама” или “Ветхий Днями”: пророческое видение Даниила в 

Нораванке (анализ по Каноническим и Апокрифическим текстам)         299 

Шогакат Деврикян 

Полнолистовые гравюры с изображением Григория Просветителя в 

 трех сборниках «Синаксария», изданных в XVIII веке в Константинополе       331 

Грета Гаспарян 

Страница Евангелия M 6772 в контексте 

Западно-христианского искусства                   342 



 

 

  535 

Армине Петросян 

Сюжет с «Борющимися» птицами в церковной пластике  

Армении X-XIV вв.: иконография и символизм               353 

Ваэ Аветисян 

Греко-Православная (Византийская) oбщина  

в Киликии XIII - середины XIV вв.                    366 

Ованнес А. Игитян 

Утраченный 532-летний календарный цикл Саргиса Философа второго. 

Реконструкция (часть II. Армянский подвижный календарь и 532-летний цикл)          379 

Гор Галстян 

Толкование армянского  

календаря Ованнеса Саркавага                    425 

ПУБЛИКАЦИИ 

Ани Аракелян  

Иерей Акоб Амасийский (Эмасийский),  

неизвестный армянский поэт Позднего Средневековья             445 

Татевик Манукян  

Тер Хачатур Куртканци и его грамматика                 476 

Вано Егиазарян, Ани Ж. Аветисян 

Неизданное двуязычное стихотворение  

Ованеса Тлкуранци                        504 

СООБЩЕНИЕ 

Лусине Саргсян 

Изучение армянского рукописного искусства в цифровую эпоху          509 

Требования к оформлению статей в журнале Вестник Матенадарана         525  



  

 

 

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ 

Հատոր 33 
 

BULLETIN OF MATENADARAN 
Volume 33 

 
ВЕСТНИК МАТЕНАДАРАНА 

Том 33 
 

 

 

 

Համակարգչային ձևավորումը և էջադրումը՝  Անահիտ Խանզադյանի 

Շապիկի ձևավորումը՝ Մարտիրոս Տոլմաճեանի  

Շապիկին՝ Թորոս Տարոնացի, Տիրամայրը մանկան հետ, Մատթեոսի 

Ավետարանի անվանաթերթ, ՄՄ 6289, էջ 12ա  

Սրբագրիչ՝ Արմինե Գրիգորյան  

Հրատարակչական խմբագիր՝ Հայկ Համբարձումյան 

 

 

Տպագրված է «ՔՈՓԻ ՓՐԻՆԹ» ՍՊԸ տպարանում  

Ք․ Երևան, Ներսիսյան 1 

Չափսը՝ 70✕100 1/16, տպագրական մամուլ՝ 33,5 

տպաքանակ՝ 150 

 

 

Մատենադարան 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի  

հրատարակչական բաժին, ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 53, հեռ. (010) 513033 

publishing.matenadaran@gmail.com  

Ամսագրի թվային տարբերակը՝ 

banber.matenadaran.am/download-category/բանբեր-մատենադարանի/ 

 

 


