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ԵՐԿ ՈՒ ԽՈՍՔ

Հայ միջնադարյան մատենագրության նշանավոր դեմքերից է իշխան Հեթում
Կոռիկոսցին, որը հայ պատմագրության մեջ հայտնի է Հեթում Պատմիչ, իսկ եվ
րոպականում՝ Հայթոն Հայ անունով (Hayton l’Arménien)։ Նա Կիլ իկ իո Հեթում Ա
(1226-1269) թագավորի եղբայր Օշին պայլ ի որդին էր, նշանավոր իշխան, տերը
Կոռիկոս ծովափնյա բերդաքաղաքի եւ մի շարք ամրոցների, եղել է նաեւ պետա
կան բարձր պաշտոններում, մասնակցել դիվանագիտական առաքելություննե
րի ու պատերազմների։ Դրան զուգահեռ Հեթում Կոռիկոսցին պատմագիտական
նախասիրություններով անձնավորություն էր. 1293-1296թթ. ժամանակամիջո
ցում գրել է մի շարք ազգաբանական աշխատություններ՝ նվիրված Ռուբինյան
ներին, Երուսաղեմի ու Կիպրոսի թագավորներին եւ Անտիոքի իշխաններին,
ֆրանսագիր հեղ ինակների գործերից թարգմանել է մի ծավալուն ժամանակագ
րություն՝ «Պատմութիւն խրոնիկոնին…», ապա դրա հիմքի վրա կազմել մեկ այլ
համառոտ ժամանակագրություն՝ «Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց հաւա
քեալ ի զանազան պատմութեանց…», որը ներկայացվում է այս գրքում։
1305թ. Կիպրոս տեղափոխված Հեթումը 1307թ., որպես իր բարեկամ եւ Կիպ
րոսի կառավարիչ Ամորիի պատգամախոս Ֆրանսիա մեկնելով՝ հանդիպել է
Հռոմի Կղեմես Ե (1305-1314) պապին եւ նրա հանձնարարությամբ պատրաստել
«Ծաղ իկ պատմութեանց Արեւել ից աշխարհի» երկը։ Կոռիկոսցին այն թելադրել
է հին ֆրանսերենով, որը գրի է առել Նիկոլաս Ֆալկոնը, ապա եւ անմիջապես
թարգմանել լատիներեն, որից հետո հեղ ինակը երկը հանձնել է Հռոմի պապ ին։
Արեւելքի բազմաթիվ երկրների պատմության դրվագներ ներկայացնող այդ քա
ռամաս երկ ի վերջին հատվածը խաչակրաց նոր արշավանքի կազմակերպման
ռազմաքաղաքական մի ուշագրավ ծրագիր է, որը լուրջ քննարկման է դրվել, սա
կայն տարբեր պատճառներով չի իրականացել։
Եվրոպացի ուսումնասիրողները բարձր են գնահատել Հեթում Կոռիկոսցու
«Ծաղ իկ պատմութեանց…» երկը եւ անգամ համեմատել Մարկո Պոլոյի ու այ
լոց նույն ժամանակաշրջանում գրած ուղեգրությունների հետ։ Իսկ նշանավոր
հայագետ, պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Ֆեյդին, Հեթումին համարելով ֆրանսերենով
ստեղծագ ործած առաջին հայը, նշում է, որ եթե մյուսները Արեւելք եկած ճանա
պարհորդներ էին, ապա նա բուն արեւելցի էր, հայ մարդ, որը թե՛ իր ծագ ումով,
թե՛ գործունեության դիվանագիտական ասպարեզով մասնագիտական երաշ
խավորն էր իր գրածի1։ «Ծաղ իկ պատմութեանց…» երկը թարգմանվել է եվրո
1. Ֆ. Ֆէյտի, Հեթում Պատմիչ հեղ ինակ «Ծաղ իկ պատմութեանց Արեւելեան Աշխարհի»
գրքին, Փարիզ, 1939, էջ 7։
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պական մի շարք լեզուներով եւ 16-17-րդ դարերում տարբեր երկրներում ունեցել
է այնքան բազմաթիվ հրատարակություններ, որպ իսին երբեւէ չի ունեցել որեւէ
այլ հայ միջնադարյան հեղ ինակի գործ։ Չնայած դրան՝ այն հայերեն (գրաբար)
թարգմանվել է միայն մասամբ, առանց մեծարժեք չորրորդ մասի եւ հրատարակ
վել Վենետիկում1842 թվականին։
Հեթում Կոռիկոսցու հայերեն աշխատությունները նույնպես միասնաբար
եւ առանձին գրքով տպագրվելու բախտին չեն արժ անացել։ Ազգաբանական
երկերը եւ «Պատմութիւն խրոնիկոնին…» ժամանակագրությունը Վազգեն Հա
կոբյանը հրատարակել է «Մանր ժամանակագրությունների» 2-րդ հատորում2,
իսկ «Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց հաւաքեալ ի զանազան պատմութե
անց…» ժամանակագրությունը՝ «Մանր ժամանակագրությունների» 1-ին հատո
րում, բայց այն վերագրել այլ հեղ ինակի՝ Հեթում Բ թագավորին3։ Այս վերջին գոր
ծը թեեւ հրատարակվել է համեմատական բնագրով, բայց դրա համար որպես
հիմք է ընդ ունվել 1724 թվականի մի ընդօրինակություն, որի տեքստը լի է գրչու
թյան ուշ շրջանից եկող բազմաթիվ սխալներով, մինչդեռ Ժամանակագրության
պահպանված հնագ ույն օրինակը՝ 1319 թվականից, իր հրատարակությամբ հան
դերձ4, «Մանր ժամանակագրությունների» հրատարակչ ին անծանոթ են մնացել։
Ստորեւ ներկայացնում ենք «Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց հաւա
քեալ ի զանազան պատմութեանց…» ժամանակագրությունը՝ ճշգրտված բնագ
րով, իր երեք խմբագրությունների զուգադրմամբ եւ մեկնաբանություններով
(որով լուծվում է այս գործի հեղ ինակային պատկանելության թնջուկը), իսկ որ
պես հավելված՝ Հեթում Կոռիկոսցու նորահայտ լրացումները Սամվել Անեցու
ժամանակագրության մեջ եւ նրա 1293 թվականի ուշագրավ հիշատակարանը,
որի ամբողջական տեքստը գիտական աշխարհին հասու է դարձել միայն մի քա
նի տարի առաջ։ Այս աշխատանքը համարում ենք մի քայլ Հեթում Կոռիկոսցու
մատենագրական վաստակի ամբողջացման ճանապարհին, հուսալով, որ առա
ջիկայում համապատասխան մասնագետների ջանքերով ի մի կբերվեն եւ առան
ձին հատորյակում կամփոփվեն այս ինքնատիպ հեղ ինակ ի բոլոր գործերը, այդ
թվում՝ ամբողջական թարգմանությամբ «Ծաղ իկ պատմութեանց Արեւել ից աշ
խարհի» մեծարժեք երկը։

6

2. Մանր ժամանակագրություններ, 13-18-րդ դդ., հ. 2, կազմեց՝ Վ. Հակոբյան, Երեւան,
1956, էջ 33-114 (այսուհետեւ՝ Մժ, հ. 2)։
3. Մանր ժամանակագրություններ, 13-18-րդ դդ., հ. 1, կազմեց՝ Վ. Հակոբյան, Երեւան,
1951, էջ 65-87 (այսուհետեւ՝ Մժ, հ. 1)։ Ժամանակագրության հեղ ինակ ի ինքնության պարզա
բանումը տե՛ս Կ. Մաթեւ ոսյան, Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրությունը եւ նորահայտ
ժամանակագրական լրացումները, Լ. Խաչ իկ յանի 90-ամյակ ին նվիրված միջազգային գի
տաժ ողով ի նյութեր, Երեւան, 2010, էջ 119-149։
4. Նկարագ իր Օշին թագաւ որի ձեռագ իր Ժամագ իրքին, 1319, նկարագրեց Արտաւազդ
արքեպ իսկոպոս, Անթիլ իաս, 1933, էջ 93-101։
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ա. Կենսագրա կան գծեր

Կիլիկիայի ծովահայաց Կոռիկոս բերդաքաղաքը, որը հայտնի է իր
ցամաքային ու ծովային ամրոցներով, 13-րդ դ. կեսերին պատկանում էր
Կիլ իկիո Կոստանդին սպարապետի (1226-ից թագավորահայր) կրտսեր
որդիներից Օշին պայլ ին (մահ. 1265թ.)։ Նրա ավագ եղբայրներն էին Հեթում
Ա թագավորը (1226-1269) եւ Սմբատ Սպարապետը։ Օշինին պատկանած
բերդերի մասին Սմբատ Սպարապետը գրում է . «որ եւ նա տէր գոլով գե
րագոյն դղեկին Կուռիկօսոյ, Միտիզօնին, Մանիօնին, Կանչոյն եւ այլ փոք
րագոյն ամրոցաց»1։ Հեթում Կոռիկոսցին այս Օշին պայլ ի երեք որդիներից
կրտսերն էր։
Հեթում Կոռիկոսցուն նվիրված առայժմ միակ ամբողջական ուսում
նասիրության հեղինակ Կլոդ-Արմեն Մութաֆյանը մանրամասնորեն ան
դրադարձել է նրա ծագմանը, կենսագրությանն ու գործունեությանը2։ Ըստ
նրա՝ Օշին պայլ ի ավագ որդին՝ Կանչ ի (Կանչնո) բերդի տերն էր, մյուս
որդին՝ Կոռիկոսի տերը, սակայն վերջինիս վաղ մահանալու պատճառով
(1277թ.) մոտավորապես 1280թ. եղբայրներից կրտսերը՝ Հեթումը, դարձել է
Կոռիկոսի տերը3։ Կլոդ-Արմեն Մութաֆյանը ենթադրում է, որ Հեթում Կո
ռիկոսցին ծնվել է մոտավորապես 1240-ական թվականներին, 1280-90թթ.
շրջանում ամուսնացել է Զաբել ի (Զաբլուն) հետ, որը մոր կողմից նույնպես
Հեթումյան տոհմից էր4։ Հեթում Կոռիկոսցին 1293թ. ստացած Ավետարանի
հիշատակարանում նշում է իր կնոջը եւ որդիներին5, որոնցից ավագը՝ Օշի

1. Սմբատայ Սպարապետի Տարեգ իրք, Վենետիկ, 1956, էջ 244։
2. Claude Mutafian, Héthoum de Korykos historien armenien un prince cosmopolite a l’aube
du XIVe siècle, “Cahiers de recherches médiévales” No. 1, Orléans, 1996, pp. 157-174:
3. Claude Mutafian, Héthoum de Korykos, p.161
4. Հեթում Կոռիկոսցին Հեթում Ա թագավորի եղբոր որդին էր, իսկ նրա կին Զաբել ը, նույն
Հեթում թագավորի Մարիամ դստեր (ամուսինը՝ Կիպրոսի սենեշալ Բալդ ուինի որդի Գի
Իբել ինացի) դուստրը։ Տե՛ս Claude Mutafian, Héthoum de Korykos, p. 161, 176.
5.  Նույն տեղում, հմմտ. աստ, հավելված 2։
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նը, հետագայում դարձել է Կիլ իկիո պայլ, իսկ Կոստանդինը՝ սպարապետ
(գունդստաբլ), երկուսն էլ քաջ զինվորականներ էին6։
Հեթում Կոռիկոսցու մասին տեղեկություններ ենք գտնում նրա ստա
ցած ձեռագրերի հիշատակարաններում։ Դրանցից առաջինը 1287թ. գրված
պատմական եւ տոմարական հարուստ ժողովածու է (այժմ պահվում է Հռո
մում, Վատիկան, ձեռ. թիվ 3), որի նյութերը Հեթումի պատվերով հավաքել
ու ընդօրինակել է Ստեփանոս գրիչը՝ հիշատակարանում նշելով. «Հրամա
նաւ թագազարմ իշխանին իշխանաց՝ բարեպաշտին եւ աստուածասիրին
Հեթմո տեառն Կուրիկոսի, շինեցաւ եւ գրեցաւ Ամսամտիկս այս ձեռամբ
Ստեփանոսի նըւաստ քահանայի…»7։
Հաջորդ մատյանը վերը նշված 1293թ. Ավետարանն է (Ս. Էջմիածին,
ձեռ. թիվ 1250)՝ գրված Հեթում Կոռիկոսցու քարտուղար՝ դպիր Վասիլ ի ձեռ
քով, որի պատմական նյութերով հարուստ եւ ծավալուն հիշատակարանը
հրատարակվում է սույն գրքի վերջում (տե՛ս հավելված 2, հիշատակարանի
պարունակած տեղեկություններին ավել ի հանգամանորեն կանդրադառ
նանք հաջորդ ենթաբաժիններում)։
Հեթումի ստացած մյուս ձեռագիրը Բժշկարան է (պահվում է Վենետի
կում, ձեռ. թիվ 1281), որը 1294թ. ընդօրինակել է Վարդ Մրտիշցին։ Ձեռա
գիրը պարունակում է մասամբ արաբերենից թարգմանված, մասամբ Մխի
թար Հերացու գրած բժշկագիտական նյութեր։ Հիշատակարանում նշվում է.
«Զստացող Բժշկարանիս զմեծ սեւաստիօս եւ թագաւ որազն եւ բարեհամ
բաւ զայրն զպարոն Հեթում տէր Կօռիկօսոյ եւ զիւրս ամենայն, զկենդանիս
եւ զհանգուցեալս յիշեսջիք… գրեցաւ ի թու(ականիս) ՉԽԳ (1294) ի թագ(ա
ւորութեանն) Հեթմոյ եւ ի հայր(ապետութեանն) Գրիգորի»8։
Հեթում Կոռիկոսցին վաղ տարիքում սերտորեն առնչվել է իր հորեղբոր՝
Հեթում Ա թագավորի հետ, որի մասին նշում է «Ծաղիկ պատմութեանց…»
գրքում, որպես իշխան կայացել է վերջինիս որդու՝ Լեւ ոն Գ (II)-ի (1269-1289)
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6. Երկուսն էլ սպանվել են 1329թ. Լեւ ոն Ե (IV) (1320-1342) թագավորի հրամանով, որի
խնամակալներն էին։ Նույն թագավորի հրամանով Կոռիկոսը խլվեց այս տոհմից (այս մա
սին հանգամանորեն տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, Երեւան, 2007,
էջ 395-406)։
7. Ձեռագրում առկա են Կիլ իկ իայի պատմությանը վերաբերող նյութեր, զանազան
ցանկեր, Հեթում Հեղ իի թարգմանությունները, նաեւ Սամվել Անեցու ժամանակագրության
մի ընդօրինակությունը, որն այստեղ շարունակված է մինչեւ 1271թ.։ Հեթում Կոռիկոսցու
պատվ իրած նյութերը հավանաբար այս մատյանի միայն մի մասն են կազմում։ (տե՛ս Codices
Armeni bybliotheae Vaticanae Borgiani Vaticani Barberiniani Chisiani, Rome, 1928, p. 216-221,
Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, կազմեց Ա. Մաթեւ ոսյան, Երեւան, 1984,
էջ 610)։
8. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հ.
Ը., Յօրինեց Ս. Ճեմճ եմեան, Վենետիկ, 1998, էջ 721-722, Ղ. Ալ իշան, Սիսուան, Վենետիկ,
1885, էջ 337։

ժամանակ։ Դրան հաջորդած շրջանում, երբ գահն անցավ Լեւ ոն Գ-ի ավագ
որդուն՝ Հեթում Բ-ին (1289-1306թթ. ընդհատումներով), երկիրը ճգնաժ ամի
մատնվեց, որովհետեւ նա քանիցս հրաժ արվեց իշխանությունից (բայց ոչ
գահից), չթագադրվեց, այլ դարձավ լատին կրոնական՝ Հովհաննես անու
նով, հաջորդաբար իր Թորոս եւ Սմբատ եղբայրներին հանձնելով իշխա
նությունը, այնուհետեւ նրանց ինքնուրույնացումից անհանգստանալով,
խլեց այն եւ այլն9։ Այս խառնաշփոթ շրջանում Հեթում Կոռիկոսցին, ըստ
երեւ ույթին, միշտ չէ, որ թագավորի համախոհն է եղել։ Այդ մասին կարել ի
է եզրակացնել նրա իսկ ժամանակագրության մեջ այլ ձեռքով կատարված
երկու ընդմիջարկությունից, որոնցից մեկում (1293) ասվում է. «Դաւ եղեւ
Հեթում թագաւ որի յիր իշխանացն, որք էին գլուխք պարոն Հեթում Կաւ
ռիկոսոյ տէրն եւ իր եղբայրն պարոն Աւշին՝ Կանչոյն տէրն եւ յայլ բազում
յիշխանացն»10։ Այդ թվականին էր, որ Հեթում Բ-ն իշխանությունը հանձնեց
Թորոս եղբորը (ինչ ի մասին նշվում է նույն ժամանակագրության մեջ եւ այլ
աղբյուրներում)։ Իսկ Ժամանակագրության 1294թ. դիմաց, որտեղ ասվում
է, որ Հեթում Բ-ը Թորոսից հետ վերցրեց իշխանությունը, ավելացված է.
«Եւ ի սոյն ամի փախեաւ պարոն Հեթում Կաւռիկոսայ տէրն եւ իւր եղբայրն
պարոն Աւշինն»11 (հավանաբար Հեթում Կոռիկոսցին եղել է Թորոսի կողմ
նակիցներից)։
Այս տեղեկությունները ոմանց ենթադրել են տվել, թե Հեթում Կոռիկոս
ցին այդ ժամանակ անվերադարձ հեռացել է երկրից12, որը թյուրիմացու
թյուն է, քանի որ 1296-ին նա համարվում է Կոռիկոսի տերը։ Այդ թվականին
էր, որ Հեթում Բ-ն այս անգամ էլ իշխանությունը հանձնեց իր մյուս եղբո
րը՝ Սմբատին, որը, փորձելով ազատվել մրցակից եղբայրներից, Թորոսին
սպանել տվեց, իսկ Հեթումին կուրացրեց։ Որոշ ժամանակ անց քաղաքա
կան բարդ իրավ իճակում Սմբատին ընդդիմացավ նրա կրտսեր եղբայր
Կոստանդինը եւ ճակատամարտում հաղթանակ տանելով՝ 1298-ին գահին
վերադարձրեց Հեթում Բ-ին, մեռոնով բուժել տվեց նրա անվնաս մնացած
մեկ աչքը։ Ապաքինվելուց հետո Հեթումն իր Սմբատ եւ Կոստանդին եղ
բայրներին աքսորեց Կոստանդնուպոլ իս (1299թ.)։ Այս ամենի մասին ման

9. Այս մասին հանգամանորեն տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ,
էջ 337-379։
10. Բնագ իրը հրատարակվում է ստորեւ, նախ որդ հրատարակությունները տե՛ս Նկարա
գիր Օշին թագաւ որի ձեռագ իր Ժամագրքին, 1319, նկարագրեց Արտաւազդ արքեպ իսկոպոս,
Անթիլ իաս, 1933, էջ 100, հմմտ. Մժ, հ. 1 էջ 86-87։
11. Նույն տեղում։
12. Ն. Ակ ինեան, Գրախօսական, «Հանդէս ամսօեայ», 1957, էջ 507։
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րամասնորեն պատմում է հենց Հեթում Կոռիկոսցին իր «Ծաղիկ պատմու
թեանց…» երկում13։
Ավելացնենք, որ Ժամանակագրության 1296 թվականի դիմաց եղած
մեկ այլ հավելման մեջ նշվում է Հեթում Բ-ի նկատմամբ անհնազանդության
մի ուրիշ դեպքի մասին «…դաւ եղեւ նմա յիշխանացն, որ էին գլուխք պա
րոն Աւշին սինիջալն, որդի պարոն Սմբատ Գունդուստապլ ին եւ պարոն
Աւշին Բակուրնանց, որ էր ասպասալար Դարպսուն…»։ Դատելով այն բա
նից, որ «դաւ եղեւ…» բառերով սկսվող եւ միանման շարադրանքով երկու
հատվածներում (1293, 1296թթ.) նկարագրված դեպքերը հայտնի են միայն
այս աղբյուրից (եթե իրական դավաճանություն կամ դավադրություն եղած
լիներ, հավանաբար կհիշվեր նաեւ այլ տեղերում), եւ որ նշված «ընդվզում
ների» պարագլուխները չեն զրկվել իրենց տիրույթներից, իսկ որոշ ժա
մանակ անց հիշվում են որպես Հեթում Բ-ի գործակիցներ եւ պաշտոններ
վարում, մասնավորապես 1299 եւ 1303 թվականներին Հեթում Կոռիկոսցին
թագավորի հետ էր նրա սիրիական արշավանքների ժամանակ, իսկ Օշին
սենեշալը, արդեն որպես գունդստաբլ, 1307-ին սպանվեց թագավորի հետ
միասին, պետք է կարծել, որ վերոնշյալ վկայություններում «դաւ» բառն օգ
տագործվել է «դավ ի»՝ վեճ իմաստով, եւ դրանք իրականում ինչ-ինչ հարցե
րի շուրջ անհամաձայնության, վեճի միջադեպեր են եղել։ Ամեն դեպքում,
Հեթում Բ-ի եւ Հեթում Կոռիկոսցու հարաբերությունների լարվածությունը
կամ առնվազն սառնությունը իրականություն պետք է համարել՝ ելնելով
նաեւ «Ծաղիկ պատմութեանց…» գործում այս թագավորի մասին հիշատա
կությունների չոր ոճից։
Այդ նույն երկում Հեթում Կոռիկոսցին, անդրադառնալով մոնղոլական
Ղազան խանի (1295-1304) 1299թ. հաղթական արշավանքին, որին հայկա
կան զորաբանակով մասնակցում էր Հեթում Բ թագավորը, պատմում է, թե
ինչպես Ղազանը՝ այդ կարճահասակ ու տգեղ մարդը, մի օր խորտակեց թշ
նամու հզորությունը, իսկ հաջորդ օրն առատաձեռնորեն բաժ անեց ավարը,
ընդգծելով, որ ինքն այդ ամենը տեսել է իր աչքերով («զայս ամենայն աչօք
տեսի»), քանի որ ներկա էր14։ Դատելով այս երկի այլ մանրամասներից՝ Հե
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13. Հեթում Կոռիկոսցու պատմության այս հատվածը դուրս է թողնված նրա երկ ի 1842թ.
հայերեն թարգմանությունից, տե՛ս Hayton, La Fleur des Histoires de la terre d’Orient, “Recueil
des historiens des Croisades” Documents Arméniens, t II, Paris, 1906, p. 209-210 (այսուհետեւ՝
Hayton)։ Կիլ իկյան գահի շուրջ ծավալված հիշյալ դեպքերի մասին հանգամանորեն տե՛ս Լ.
Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ., էջ 348-360։
14. «Իբրեւ դարձաւ արքայն Հայոց առ Ղազան, եգ իտ զի քաղաքն Ղազանայ անձնատուր
էր եղեալ հանդերձ ամենայն գանձ ու… զոր Ղազան ճոխաբար առատաձեռնութեամբ բա
ժանեաց ի մէջ իւրոցն եւ հարստացոյց զնոսա։ Ես՝ եղբայր Հեթում, զայս ամենայն աչօք տե
սի, զի առաջիկայ էի։ Այն էր սքանչել ի, զի Ղազան այր փոքրահասակ եւ տգեղ դիմօք, ի
միում աւ ուր խորտակեաց զթշնամիս եւ յաւ ուր երկրորդի զամենայն ճոխութիւնս առատա

թում Կոռիկոսցին Հեթում Բ-ի տիրապետության շրջանում նաեւ դիվանա
գիտական առաքելությունների մասնակից է եղել, շփումներ ունեցել մոն
ղոլական վերնախավ ի ներկայացուցիչների հետ։
Հ. Աճառյանը գրում է, որ սիրիական հաջորդ արշավանքից եւ 1305թ.
եգիպտացիների դեմ հաղթական ճակատամարտից հետո Հեթում Կոռի
կոսցին «Հեթում Բ-ից խնդրեց հրաժ արվել զինվորական եւ աշխարհիկ
կյանքից եւ գնալով Կիպրոս մտավ Պրէմոնստրատեանց լատինական կրո
նական կարգը (Ordre des Prémontrés)»15։
Հեթում Կոռիկոսցու՝ Կիպրոս տեղափոխվելուց հետո Կոռիկոսը փո
խանցվել է նրա ավագ որդի Օշինին, որը, նաեւ պայլ ի պաշտոնը ստա
նալով, դարձավ երկրի ամենաազդեցիկ պետական գործիչը16։ Այս ամենը
վկայում են, որ 1293-94թթ. Հեթում Կոռիկոսցու՝ Հեթում Բ-ի հետ ունեցած
հակասությունը ճակատագրական բնույթ չի կրել եւ հարթվել է։
Ի՞նչ պաշտոն է ունեցել Հեթում Կոռիկոսցին կիլ իկ յան արքունիքում
1280-1290-ական թվականներին։ Նրա անունը ուսումնասիրողները նշում
են Կիլ իկիո Հայոց սպարապետների եւ պայլերի շարքում17, սակայն պաշ
տոնի մասին ու ղղակի վկայություն աղբյուրներում հայտնի չէ։
Հնարավոր է, որ Հեթում Կոռիկոսցու Կիպրոս տեղափոխվելը միայն
նրա կրոնական զգացումների հետ չի կապված եղել, այլ նաեւ քաղաքա
կան նպատակներ է հետապնդել։ Հայտնի է, որ 1306-ին Կիպրոսում հե
ղաշրջմամբ իշխանության է եկել Հենրի Բ թագավորի եղբայրը՝ Ամորին,
որի մտերիմ բարեկամն էր Հեթում Կոռիկոսցին։ Այս դեպքերի մասին Լ.
Տեր Պետրոսյանը գրում է. «Հեթում Կոռիկոսցին (հայտնի Հայթոն պատմի
չը) հեղաշրջումից անմիջապես հետո Ամորիի կողմից գործուղվեց Արեւ
մուտք, խնդիր դնելով՝ Հռոմի պապի օրհնությամբ օրինականացնելու իշ
խանության բռնազավթումը»18։ Հեթում Կոռիկոսցու այս դիվանագիտական
առաքելությունը հաջողությամբ ավարտվեց, քանի որ պապն Ամորիին
ճանաչեց «Կիպրոսի թագավորության կառավարիչ»։ «Հեթումը Կիպրոս վե
ձեռնօրեն բաշխեաց ի մէջ իւրոցն…» (Հեթում պատմիչ թաթարաց, յեղեալ ի լատին օրինակէ
ի հայ բարբառ ի ձեռն Հ. Մկրտիչ վարդապետի Աւգերեան, Վենետիկ, 1842, էջ 62, այսուհե
տեւ՝ Հեթում Պատմիչ)։
15. Հ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Գ, Երեւան, 1946, էջ 73-74։ 14-րդ դ.
կեսերին այս օրդենը Եվրոպայում շուրջ 1300 վանք ուներ։
16. Օշին Կոռիկոսցին գահաժ առանգ Լեւ ոն Ե (IV)-ի չորս խնամակալներից ամենաազ
դեցիկն էր եւ ամուսնացել էր վերջնինս մոր՝ 1320-ին մահացած Օշին թագավորի այրու՝ Յով
հաննա Անժ ուացու հետ։ Այս մասին տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ.
Բ, էջ 395-404։
17. Ղ. Ալ իշան, Սիսուան, էջ 484, Տարեգ իրք Սմբատայ Սպարապետի, Փարիզ, 1859, էջ
137, Հ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, էջ 73 եւ այլն։
18. Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. 1, Երեւան, 2005, էջ 120։
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րադարձավ 1308թ. մայիսին՝ իր հետ բերելով պապի նամակներն՝ ու ղղված
Ամորիին, որոնցում պահանջվում էր դադարեցնել Կիպրոսի Տաճարական
ների գործունեությունը…»19։
Բայց Հեթում Կոռիկոսցու Ֆրանսիա մեկնելը ունեցավ նաեւ մեկ այլ
նշանակալ ից արդյունք. դա վերը նշված «Ծաղիկ պատմութեանց Արեւել ից
աշխարհի» (La Fleur des Histoires de la terre d’Orient”)20 գործի ստեղծումն
էր Կղեմես Ե պապի հանձնարարությամբ։ Հեթում Կոռիկոսցու երկը հին
ֆրանսերենով գրի առած Նիկոլաս Ֆալկոնը գրքի սկզբում գրում է. «Այստեղ
սկսվում է Ծաղիկ Արեւել ից աշխարհի պատմության գիրքը, որը հորինեց
Հայթոն եղբայրը, Կոռիկոսի իշխան, Հայաստանի թագավորի ազգական,
առաքված Կղեմես 5-րդ սրբազան քահանայապետի հրամանով, մեր Տիրոջ
թվականի 1307 տարվա օգոստոս ամսին, Ֆրանսիայի թագավորության Պո
ւատիե քաղաքի մեջ»։ Իսկ գրքի վերջում նշում է. «Այս գիրքը ես՝ Նիկոլաս
Ֆալկոն, նախ ֆրանսերեն գրեցի, ինչպես Հայթոն եղբայրը բանավոր պատ
մեց, առանց նոթերի եւ օրինակի, եւ ֆրանսերենից լատիներեն թարգմանե
ցի։ Եւ այս գիրքն իր ձեռքում ունեցավ Նորին Սրբություն քահանայապետը
մեր Տիրոջ 1307 թվականի օգոստոս ամսին»21։
Հեթում Կոռիկոսցին գրքի հատվածներից մեկում Ղազան խանի հա
ջորդի եւ հայերի ու եգիպտացիների միջեւ հաստատված խաղաղության
մասին պատմելուց հետո իր մասին հետեւյալն է ասում. «Ես՝ եղբայր Հայ
թոնս, նախորդ պատմածներիս ականատեսը լինելով, վաղուց մտադրվել
էի կրոնավորի սքեմ հագնել, բայց (Հայոց) թագավորության դժվարին դրու
թյան պատճառով չկարողացա թողնել թագավորությունը, սակայն Բարձ
րյալ ի կամքով կատարեցի սրտիս ցանկությունը, գնացի Կիպրոս եւ առա
Պրէմոնստրատեանց կարգը 1305 թվին»։ Ապա նա հուսառատ խոսքերով
նշում է Հեթում Բ-ի հաջորդի՝ նրա սպանված եղբայր Թորոսի որդի Լեւ ոն
Դ(III)-ի գահակալության մասին. «Փառք Աստծո, քանզ ի Հայոց թագավո
րությունը բարվոք վիճակում է եւ Աստծո զորությամբ տեր Թորոսի որդի
Լեւ ոնի ձեռքում իր նախկին վիճակն է ստանում…» (ճակատագրի հեգնան
քով, այս խոսքերի գրվելուց 3 ամիս անց, 1307թ. նոյեմբերի 17-ին, Լեւ ոն
Դ-ն իր հորեղբայր Հեթում Բ-ի հետ սպանվեց մոնղոլ զորավար Բիլարղուի
ձեռքով)։ Դրանից հետո գրառողը պատմում է Հեթում Կոռիկոսցու շուրթե
րից լսածը նրա աղբյուրների մասին հետեւյալ խոսքերով. «Գրքիս ստուգա
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19. Նույն տեղում, էջ 121։ 1310թ. Կիպրոսի կառավարիչ Ամորին դավադրաբար սպան
վեց։
20. Հայ ուսումնասիրողները երբեմն վերնագրում նախընտրում են օգտագ ործել «ծաղ
կաքաղ» բառը։
21. Hayton, p. 113, 253, տե՛ս նաեւ Ֆ. Ֆէյտի, Հեթում Պատմիչ հեղ ինակ…, էջ 9։

պատում հորինողը, այն ինչ որ պատմում է Չինգիզ խանից մինչեւ Մանգու
խանը, վերցրել է թաթարների պատմությունից, Մանգու խանից մինչեւ Հու
լավուն պատմում է ըստ իր հորեղբորից լսածի, որը ներկա է գտնվել բոլոր
եղելություններին։ Ապաղա խանից մինչեւ գրքի վերջը՝ ինքն է ականատես
եղել բոլոր անցքերին»22։
Այն հանգամանքը, որ Հեթում Կոռիկոսցին շատ կարճ ժամանակում
բառացիորեն թելադրել է իր երկը23 հարյուրավոր օտար տեղանունների,
անձնանունների ու այլ անվանումների հիշատակությամբ, արդեն իսկ վկա
յում է նրա գիտել իքների հարուստ պաշարի եւ մտավոր բարձր կարողու
թյունների մասին։ Բնական է, որ Հեթում Կոռիկոսցին դա կարողացել է անել
տարիների ընթացքում կուտակած գիտել իքների եւ այն բանի շնորհիվ, որ
մինչ այդ արդեն զբաղվել էր պատմական նյութեր ժողովելով, թարգմանու
թյամբ, ժամանակագրություններ կազմելով։ Ըստ էության, Կղեմես պապն
էլ իմացել է, որ իր պատվերը կատարելու ընդունակ անձնավորության է
հանձնարարում Արեւելքի երկրների մասին պատմաաշխարհագրական
աշխատություն պատրաստել («Ծաղիկ պատմութեանց…» երկի բովանդա
կության մասին կխոսվ ի ստորեւ, Հեթում Կոռիկոսցու աշխատությունների
բաժնում)։
Բայց ավել ի հետաքրքրական է խաչակրաց նոր արշավանքի կազմա
կերպման մասին այդ երկում եղած հատվածը։ Ինչպես նկատում է ֆրանսի
ացի ուսումնասիրող Մարի-Աննա Շեվալ իեն, Հեթումի երկի չորրորդ մասը
«խաչակրաց արշավանքին վերաբերող տրակտատ է, որն այս խնդրի շուրջ
Պապի հարցերի պատասխանն է…։ Խաչակրաց արշավանքի նրա (Հեթում
Կոռիկոսցու - Կ. Մ.) նախագիծը, որը վերաբերում էր երթուղիներին, թշ
նամական ուժերին, ֆրանկներին անհրաժեշտ դաշինքներին ու զինված
ուժերին, վերանվաճման շարժ առիթներին, նպատակահարմար ժամանա
կաշրջաններին եւ բազում այլ մանրամասների՝ մեծապես հետաքրքրել է
Պապին»24։ Հեթում Կոռիկոսցին առաջարկություններ է ներկայացրել գլ
խավոր թշնամուն՝ Եգիպտոսի սուլթանությանը ծովային շրջափակմամբ
22. Հեթում Պատմիչ, էջ 67-68 (վերածել ենք աշխարհաբարի)։ Վերջին հատվածի գրաբա
րում նշվում է, թե Կոռիկոսցին լսել է «ի քեռւ ոյ իւր», բայց խոսքը Հեթում Ա թագավորի մա
սին է, որը նրա հորեղբայրն էր։ Պատճառը «oncle» բառն է, որն օգտագ ործվում է ե՛ւ քեռու
ե՛ւ հորեղբոր պարագայում։ Իսկ հետագա դեպքերին ականատես լինելու մասին բազմաթիվ
օրինակներ կարել ի է գտնել նրա երկում։ Հատկապես ուշագրավ է վկայությունը թաթար
խաների վրանը երկ իցս անձամբ տեսած լինելու մասին (Նույն տեղում, էջ 32)։
23. Հեթումը երբեմն տալ իս է որոշ գրքերի ու հեղ ինակների անուններ (Տե՛ս Հեթում Պատ
միչ, էջ 19, 30, 31, 36) որոնցից օգտվել է, բայց ինչպես երեւ ում է Նիկոլաս Ֆալկոնի խոսքերից,
դա արել է հիշողությամբ։
24. Մարի-Աննա Շեվալ իե, Կիլ իկ յան Հայաստանի եւ հոգեւ որասպետական միաբանու
թյունների փոխհարաբերությունների պատմությունից, Երեւան, 2007, էջ 20-21։
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թուլացնելու (քանի որ այն հաց էր ներմուծում ծովային ճանապարհով),
մոնղոլների եւ այլոց հետ դաշնակցելու, խաչակիրների զորքի արդյունա
վետ երթուղ իները որոշելու (նպատակահարմար էր գտնում Կիլ իկիան),
դաշնակից ուժերի միասնաբար գործելու, ինչպես նաեւ արշավանքի ճիշտ
պահը ընտրելու վերաբերյալ։ 1307-ին իր այս ծրագիրը պապին ներկայաց
րած Հեթում Կոռիկոսցին գտնում էր, որ դա հենց արշավանքի համար ամե
նանպաստավոր պահն էր։
Հայտնի է, որ այս ծրագրի եւ մասնավորապես խաչակրաց զորքերի Կի
լիկիայում ափհանման նպատակահարմարության վերաբերյալ Կղեմես Ե
պապը հարցում է արել Տաճարականների մեծ մագիստրոսին, որից, սա
կայն, մերժ ողական պատասխան է ստացել25։
Հեթում Կոռիկոսցին իր երկն անձամբ հանձնել է Կղեմես պապին եւ այդ
պահը ներկայացված է ֆրանսիական մի քանի ձեռագրերի մանրանկարնե
րում26։ Ֆ. Ֆեյդիի բնորոշմամբ այս ուշագրավ աշխատության հատկապես
վերջին մասը Հեթում Կոռիկոսցուն բնութագրում է որպես «խաչակրության
քարոզ իչ եւ կազմակերպիչ», բայց նաեւ՝ «հայրենասեր մարդ»27, իսկ ընդ
հանրապես, այս գործում նա հանդես է բերում ոչ միայն Արեւելքի հարցերի
խորը իմացություն, այլեւ ռազմավարական մտածողության տեր քաղաքա
կան գործչ ի հատկանիշներ28։
Հարկ է ավելացնել, որ իր երկում Հեթում Կոռիկոսցին կարեւ որ տեղե
կություններ է հայտնում նաեւ Կիլ իկիայի Հայոց պետության մասին, որոնք
իր գրքում օգտագործելով՝ Լ. Տեր-Պետրոսյանը նրան համարում է «Կիլ իկիո
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25. Մարի-Աննա Շեվալ իե, նշվ. աշխ., էջ 21։
26. Ֆ. Ֆեյտի, Հեթում Պատմիչ հեղ ինակ, էջ 8, 17, 23։
27. Նույն տեղում, էջ 26։
28. Նոր խաչակրության նախագ իծն անձամբ Հռոմի պապ ին ներկայացնելու համար
ընտրելով առավել արդ յունավետ ճանապարհ՝ ներկայանալով կաթոլ իկ վանականի հան
գամանքով, կարծում ենք, որ Հեթում Կոռիկոսցին ծրագ իրը նախապես համաձայնեցրել էր
Հայոց թագավոր կամ այդ պահին՝ ավագ պարոն Հեթում Բ-ի եւ Կիպրոսի կառավարիչ Ամո
րիի (որի կինը Հեթում Բ-ի քույրն էր) հետ։ Հեթումի գիրքը բարձր են գնահատել եվրոպացի
եւ ռուս հետազոտողները (այս մասին տե՛ս Լ. Բաբայան, Դրվագներ Հայաստանի զարգացած
ֆեոդալ իզմի դարաշրջանի պատմագրության, Երեւան, 1981, էջ 342-343)։ Նոր խաչակրու
թյան կազմակերպման համար Հեթում Կոռիկոսցու երկը դարձել է նաեւ շատերին ոգեւ որող
եւ նոր ծրագրերի համար օրինակ ծառայող մի գործ (տե՛ս Г. Абгарян, Архетип “Татарской
хроники” Гетума, использованный в “Любекской хронике” Детмара, Պատմա-բանասիրա
կան հանդես, 1978, N 1, էջ 157-170)։ Այն մեկ այլ տեսակետից արժեւորելով՝ Մ. Զուլալ յանը
գրում է. «13-րդ դարի 50-80-ական թվականների հայ-մոնղոլական քաղաքական կապերի,
մոնղոլների վարած արտաքին քաղաքականության հարցերը եւ ոչ մի պատմական աշխա
տության մեջ այնքան խորը ու բազմակողմանի չեն լուսաբանված, ինչպես դա արված է Հե
թում պատմիչ ի հին ֆրանսերենով գրված «Ծաղկաքաղում» (Մ. Զուլալ յան, Հայ ժողովրդի
13-18-րդ դարերի պատմության հարցերը ըստ եվրոպացի հեղ ինակների, գիրք Ա, Երեւան,
1990, էջ 77)։

Հեթում Կոռիկոսցին իր գիրքը հանձնում է Հռոմի Կղեմես Ե պապին։
15-րդ դարի առաջին կեսի մանրանկար (Ֆրանսիայի ազգային գրադարան, ձեռ. N 1255)։

արքունիքի անցուդարձերին եւ գահաժ առանգության իրավունքի նրբու
թյուններին քաջածանոթ հեղինակ»29, բայց որոնք այդ գործի չորրորդ մասի
եւ այլ կարեւ որ հատվածների հետ միասին դուրս են մնացել Կոռիկոսցու
երկի հայերեն թարգմանությունից (վենետիկ յան հրատարակություն)։
29. Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 367, 375։

15

Հեթում Կոռիկոսցին եղել է լատինական կողմնորոշման գործիչ30։
Հայոց թագավորության ուժն իրատեսորեն գնահատելով՝ նա համարել է,
որ առանց արտաքին օգնության այն չի կարող դիմակայել թշնամաբար
տրամադրված մահմեդական շրջապատին եւ այդ փրկարար ուժի աղբյուր
է համարել Հռոմի պապի ազդեցության ներքո գտնվող Արեւմուտքը։ Հաս
կանալ ի է, որ իր այդ կողմնորոշման համար նա Կիլ իկիայում ունեցել է
հակառակորդներ։ Նրա անունը՝ որպես լատինամետ գործչ ի, հիշատակ
վում է անգամ Գլաձ որի համալսարանի նշանավոր ուսուցչապետ Եսայի
Նչեցու մի դավանական թղթի վերնագրում՝ «Երջանիկ րաբունոյն Եսայե
այ ասացեալ վասն դաւանութեան հաւատոյ ընդդէմ պարոն Հեթմոյ Կիւ
ռիկոսցոյն», թեեւ բուն նամակը հասցեագրված է Հեթում Կոռիկոսցու որդի
Օշինին («Պարոն, պայլ եւ մարզպան ամենայն հայոց Աւշին…»)31։
1308-ին Կիպրոս վերադառնալուց հետո Հեթում Կոռիկոսցին հավանա
բար թողել է վանքը32 եւ վերադարձել Կիլ իկիա, որը ծանր ցնցում էր ապրել
երիտասարդ Լեւ ոն Դ թագավորի եւ Հեթում Բ-ի՝ մոնղոլ ուխտադրուժ զորա
վարի ձեռքով սպանությունից հետո։ Կ-Ա. Մութաֆյանի կարծիքով 1309-ին
Հեթում Կոռիկոսցին ստանձնել է Կիլ իկիո գունդստաբլ ի պաշտոնը։  Կղե
մես Գալանոսի՝ լատիներենով շարադրված երկում Ադանայի 1316թ. եկե
ղեցական ժողով ի մասնակիցների թվում հիշատակվող Հայթոնը («Hayton,
Armeniorum Dux Generalis»)33 ամենայն հավանականությամբ հենց Հեթում
Կոռիկոսցին է։ Այս հանգամանքից ելնելով՝ ենթադրվում է, որ Հեթում Կոռի
կոսցին մահացել է 1316 թվականից հետո մինչեւ 1320 թվականը34։
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30. Ռընե Գրուսեն այս կապակցությամբ գրում է. «Կիլ իկ յան բարձր հասարակության մի
որոշ հատվածի՝ լատինականությանը հարելու շարժ ումը լուսաբանվում է Հեթում Կոռիկոս
ցու՝ «Հայթոն վանականի» օրինակով (ծնված 1230-1245թթ., մահացած, անկասկած, 1314-ից
հետո)։ Դա արքայական ընտանիքից սերած մի իշխան էր, հավանաբար Հեթում Ա թագավորի
զարմիկներից մեկը։ 1305 թվականին նա կաթոլ իկ վանական դարձավ Կիպրոսի Լապայիս
բնակավայրի Պրեմոնտրյան վանքում։ Նա գրեց «Արեւելքի պատմություն» ֆրանսերեն աշ
խատությունը, որը 1307 թվականին Պուատիեում նվիրեց Կղեմես 5-րդ պապ ին, ցուցաբե
րելով ասիական խնդիրների փայլուն իմացություն եւ հանդես գալով որպես մոնղոլական
դաշինքի հաստատամիտ կողմնակ ից» (Ռընե Գրուսե, Լեւանտի կայսրությունը, հայերեն
թարգմանությունը տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Ա, էջ 357)։
31. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հ. Է,
յօրինեաց Ս. Ճեմճ եմեան, Վենետիկ, 1996, էջ 427-428։
32. Մեկ այլ ենթադրության համաձայն Հեթում Կոռիկոսցին կրկ ին Եվրոպա է գնացել
եւ Պուատիեի վանքի աբբահայրը դարձել (Ղ. Ալ իշան, Սիսուան, էջ 339, Ֆ. Ֆեյտի, Հեթում
Պատմիչ հեղ ինակ, էջ 9)։
33. Հայերեն հատվածում թարգմանված է՝ «Հեթում մեծ Սպարապետն Հայոց» (Միաբա
նութիւն Հայոց սուրբ Եկեղեցոյն ընդ մեծի սուրբ Եկեղեցւ ոյն Հռովմայ, շարադրեալ… Կղէ
մէս վարդապետէ, հ. Ա, Հռոմ, 1690, էջ 504)։
34. Claude Mutafian, Héthoum de Korykos, p. 172, p. 172, Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները
եւ հայերը, հ. Բ, էջ 625։

բ. Հեթումը` բերդա տեր 
եւ Կոռիկոսի ծովային ամրոցի կա ռու ցող

Մինչեւ Հեթում Կոռիկոսցուն նվիրված Կլոդ-Արմեն Մութաֆյանի
հոդվածի հրապարակումը (1996թ.) հայագիտությանը հայտնի էր, որ Հե
թումը միայն Կոռիկոս բերդաքաղաքի35 տերն է եղել։ Սակայն հիշյալ հոդ
վածում հեղինակը վկայաբերում է մի մասնավոր հավաքածուի 1293թ. հի
շատակարանի հատված, որտեղ Հեթումը համարվում է մի քանի բերդերի
տեր («…seigneur de Korykos, de Manion, de Bounar, d’Anamur»)36։ Ավել ի ուշ
հայտնի դարձավ, որ այդ ձեռագիրը պատկանել է Շահե արքեպս. Աճեմյա
նին, որն էլ այն նվիրել է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնին։ Դա 1293թ. Հեթում Կո
ռիկոսցու ստացած վերը նշված Ավետարանն է, որի հիշատակարանի մի
այն երկրորդ եւ կրճատված մասն էր հայտնի (երկիցս հրատարակված)37,
իսկ բուն ձեռագիրը կորած էր համարվում։ 2006-ին Շահե արքեպս. Աճե
մյանը փոքր առաջաբանով հրատարակել է Ավետարանի հիշատակարանն
ամբողջությամբ38։ Հեթում Կոռիկոսցուն պատկանած բերդերին վերաբերող
հատվածը հիշատակարանի առաջին մասում է, ուր մասնավորապես աս
վում է. «…Հեթում, որդի Աւշնին՝ եղբաւր Հեթմոյ Հայոց թագաւ որի, որ եւ ես՝
Հեթում շնորհաւք ողորմութեանն Աստուծոյ տէր Կուռիկաւսոյ եւ Մանիաւ
նին, Պունառոյ, Անամուռին եւ Կուպային եւ այլոց ամրոցացն, որ առ կող
մամբքն Սավրիո եւ գաւառաց բերդիցն, ստացա զսուրբ Աւետարանս…»39։
Հեթում Կոռիկոսցուն պատկանած բերդերի այս տպավորիչ ցանկը
վկայում է հիշյալ շրջանում նրա չափազանց ազդեցիկ գործիչ լինելու մա
սին։ Բավական է նշել, որ Միջերկրականի ծովափնյա Անամուռը գտնվում
է Կոռիկոսից շուրջ 100 կմ արեւմուտք, անմատչել ի Մանիոնը ժամանակին
Ատան պայլ ի գլխավոր բերդն էր (որին Լեւ ոն Բ (I) թագավորն իր միակ դս
տեր Զաբել ի խնամակալ էր կարգել)։
Եթե Կոռիկոսը, Անամուռը, Մանիոնը հանրահայտ բերդեր են, ապա
35. Կոռիկոսը նշանավոր քաղաք եւ նավահանգ իստ է եղել դեռեւս անտիկ շրջանում։ Այս
տեղ հաստատված ծովահենները մեծ անհանգստություն են պատճառել հռոմեացիներին։
36. Claude Mutafian, Héthoum de Korykos, p.161.
37. Ավետարանի հիշատակարանը որոշ կրճատումներով արտագրված է եղել 1608թ. մի
ժողովածուի մեջ (Մատենադարան, ձեռ. 5613), որից էլ 1948-ին հրատարակել է Վ. Հակոբյա
նը (Վ. Հակոբյան, Հեթում պատմիչ ի հիշատակարանը, ՀՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագ իր», 1948, N 10,
էջ 66-73), իսկ երկրորդ անգամ՝ Ա. Մաթեւ ոսյանը՝ 13-րդ դարի հիշատակարանների ժողո
վածու ում (Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, էջ 717-719 )։
38. Շ. Աճ էմեան, Հայոց սպարապետ Հեթում պայլ ի յիշատակարանը, «Հայերէն Աստուա
ծաշունչը» (հայագ իտական ուսումնասիրութիւններ), Երեւան, 2006, էջ 344-351։
39. Նույն տեղում, էջ 348։ Ս. Էջմիածին, ձեռ. թիվ 1250, թերթ 448բ։ Հիշատակարանն ամ
բողջությամբ տե՛ս աստ, հավելված 2։ «Պունառոյ» բառը գրիչը մանր տառերով ավելացրել
է տող ի վերեւ ում։
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Հեթում Կոռիկոսցուն պատկանած Անամուռ բերդը։

Կուպան եւ Պունառը թեեւ իրենց բերդակալ իշխանների անունների հետ
հիշվում են Սմբատ Սպարապետի Տարեգրքում (այդ իշխանները եկել էին
Լեւ ոն Բ-ի թագադրության հանդեսին)40, բայց դրանց գտնվելու ստույգ տե
ղը հայտնի չէ. «ճիշտ դիրքն անորոշ է», ինչպես տեղանունների բառարանն
է նշում41։ Կիլ իկիայի բերդերի պատմության հետազոտող Մ. Հովհաննիսյա
նը նույնպես Սմբատի հայտնածից բացի այս բերդերի մասին այլ տեղեկու
թյուն չի գտել42։ Այժմ Հեթում Կոռիկոսցու հիշատակարանի շնորհիվ կարե
լի է ասել, որ Կուպան եւ Պունառը գտնվել են Իսավրիա երկրամասում կամ
դրա կողմերում։ Ուշագրավ է նաեւ, որ բացի անվանապես հիշվածներից,
եղել են նաեւ իշխանին պատկանած այլ ամրոցներ, «գավառների բերդեր»։
Այս ամենը մի փոքր իշխանապետություն էր, որը հետո անցել է Հեթում
Կոռիկոսցու ավագ որդուն՝ Օշին պայլ ին, որն էլ այն ավել ի է ընդարձակել՝
դառնալով Իսավրիա երկրամասի մեծ կոմսը («մեծ գունթն Սաւրիոյ»)43, իսկ
14-րդ դարի 20-ական թվականներին՝ հանգամանքների բերումով՝ «Հայոց
թագավորության փաստացի տերն ու տիրակալը»44։
Վերադառնալով 1293 թվականի հիշատակարանին՝ նշենք որ դրա երկ
րորդ մասում արժեքավոր վկայություն կա Կոռիկոսի ծովային ամրոցի կա
ռուցման մասին։ Հեթում Կոռիկոսցին նախ պատմում է այդ ժամանակաշր
ջանի աննախադեպ եւ ճակատագրական իրադարձ ությունների մասին։
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40. Սմբատ Սպարապետ, էջ 210։
41. Թ. Հակոբյան, Ստ .Մել իք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, Հայաստանի եւ հարակ ից շրջան
ների տեղանունների բառարան, հ. 3, Երեւան, 1991, էջ 278, հ. 4, Երեւան, 1998, էջ 369։
42. Մ. Յովհաննէսեան, Հայկական Կիլ իկ իոյ բերդերն ու բերդաքաղաքները, Վենետիկ,
1989, էջ 245, 310։
43. ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, կազմեց՝ Լ. Խաչ իկյան, Երեւան,
1950, էջ 208։
44. Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 404։

Կոռիկոսի ծովային բերդը ցամաքային բերդից դիտված։

Մամլ յուքյան Եգիպտոսի սուլթանները մեկը մյուսի հետեւից վերացնում
են խաչակիրների վերջին իշխանություններն ու հենակետերը. 1268-ին
գրավում նշանավոր Անտիոքը, 1289-ին՝ Տրիպոլ ին («զեռապարսպեանն
Տրապօլ իս»), վերջապես 1291 թվականին՝ խաչակիրների՝ Արեւելքում գտն
վող վերջին ցամաքային ամրակուռ բերդը՝ Աքքան (Ակրա)։ Հերթը հասնում
է Կիլ իկ յան Հայաստանին։ 1292թ. Մել իք Աշրաֆ սուլթանի (1290-1294) զոր
քերը պաշարում են կաթողիկոսանիստ Հռմոկլան եւ հունիսի 28-ին գրա
վում, ավերում են այն՝ Եգիպտոս գերության մատնելով Ստեփանոս կաթո
ղիկոսին ու հայրապետանոցի անգին սրբությունները։
Կիլ իկիան հայտնվում է վերահաս վտանգի առջեւ, տագնապում
են հատկապես ծովեզերյա շրջանները («յաճախեաց ահ եւ երկիւղ ի վե
րայ ամենայն քաղաքաց ծովեզերեայց»), ուստի Հեթում իշխանը «մտա
խոհ եղեալ գտանել տեղի ամրոցի եւ ապաստանի» Կոռիկոսի ափամերձ
«գեղեցկադիր» կղզում բազում ծախսերով «գեղեցկաշէն» ամրոց է կառու
ցում։ Նաեւ՝ հավատացյալների մխիթարության համար ամրոցում կառու
ցում է եկեղեցի, միաժ ամանակ գրել տալ իս այդ Ավետարանն ու ընծայում
եկեղեցուն։ Ահավասիկ հիշատակարանի այդ ամենի մասին վկայող հատ
վածը. «…ես Հեթում, մտախոհ եղեալ գտանել տեղի ամրոցի… ցանկացայ
գեղեցկադիր այսմ կղզոյս, որ հանդէպ մերոյ աստուածապահ ամրոցիս եւ
յարմարեալ շինեցի զսա բազում ծախիւք եւ մեծ փափագանաւք, եւ վասն
բնակչացն մխիթարութեան շինեցի տաճար Աստուծոյ եւ տուն աղաւթից
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զսուրբ եկեղեցիս, որ ի մէջ գեղեցկաշէն ամրոցի բերդիս, յորում եւ ի պէտս
լուսաւ որութեան հոգւ ոց որպէս ծառն կենաց ի մէջ դրախտին եւ Աւետա
րան Քրիստոսի պիտոյ էր այսմ դրախտի եկեղեցւ ոյ, զոր եւ ետու գրել ի
լուսաւ որութիւն հոգւ ոց ի տաճարս յայս աղաւթողաց եւ յիշատակ բարեաց
ինձ եւ իմոցն յապագայս ժամանակաց…»։
Այսօր Կոռիկոսի ծովային ամրոցը կանգ ուն է 45, իսկ նրա մոտավորապես
կենտրոնում պահպանվել են եկեղեցու հիմնապատերը՝ արեւել յան խորանի
հատվածով։
Կոռիկոսի ծովային ամրոցի արեւել յան քառանկ յուն բարձրադիր աշ
տարակի հարավային պատին, աշտարակի մուտքի վերեւ ում պահպանվել է
Հեթում Կոռիկոսցու զարդաշրջանակով վիմագիր արձանագրությունը, որը
հայագիտությանը ցայժմ հայտնի է եղել Վ. Լանգլուայի, Ղ. Ալ իշանի բնութագր
մամբ՝ «աղաւաղ» ընդօրինակությամբ։ Այն հետեւյալն է.
«Ի թուակա(նիս) Հայոց Չ ամին եւ եւթն… թիուն
ի բարեպա(շտ) թագաւ որին Հեթմ… թաչգէ
…ամրոցս… Սուլթանին. շինեալ
Մեծ իշխան Հեթմոյ Ռ»46։
Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող կազմակերպության
(RAA) մեզ տրամադրած լուսանկարներից դատելով արձանագրությունը սկս
վում է հետեւյալ կերպ.
«(Ի ԹՈՒԱԿԱՆԻ)Ս ՀԱՅՈՑ ԶԱՐՄԻՆ ԵՒԹՆՀ(ԱՐԻՒՐ)…»,
այսինքն «Չ» (700) թվատառ չկա47։ Ցավոք տարեթվ ի տասնավորն ու միավո
րը եղծված են, բայց պահպանված առանձին տառերի ու մասնիկների եւ մյուս
տողերում պահպանված հատվածների, ինչպես նաեւ Վ. Լանգլուայի հրատա
րակության (նրա ժամանակ առաջին տողերի արձանագիր քարերն ընկած չեն
եղել) հիման վրա առաջարկում ենք հետեւյալ վերծանությունը.
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45. Ամրոցի ճարտարապետության մասին տե՛ս Հ. Խալփախչ յան, Հայաստանի պաշտ
պանական կառույցների հատակագծման կոմպոզ իցիոն առանձնահատկությունները,
«Հայկական արվեստ», 1, Երեւան, 1974, էջ 32։
46. Ղ. Ալ իշան, Սիսուան, Վենետիկ, 1885, էջ 336, V. Langlois, Inscriptions Grecques, Romanes, Byzantines et Arméniennes de la Cilicie, Paris, 1854, p. 48.
47. Կոռիկոսի արձանագրության մեջ կարծեցյալ «Չ»-ն թվական համարելով Վ. Լանգ
լուան արձանագրությունը թվագրել է (700+551= 1251), որի հետեւանքով այլ ուսումնասիրու
թյուններում նույնպես արձանագրությունը համարվել է 1251 թվականի։ Մինչդեռ «Զ» տառը
միանգամայն հստակ է (նույն ությամբ կրկնվում է հաջորդ տող ի «ԱԶԳԻՆ» բառում) եւ դրա
նով սկսվում է «ԶԱՐՄԻՆ» բառը։ Կիլ իկ իայի Դեղընքար բերդի 1319թ. չափածո արձանագ
րության մեջ Օշին թագավորը կոչվում է «ԹԱԳ(ԱՒ)ՈՐ ՀԱՅՈՑ ԶԱՐՄԻՆ» (Մ. Յովհաննէսե
ան, Հայկական Կիլ իկ իոյ բերդերը, էջ 94)։

Կոռիկոսի ծովային բերդի արձանագրությունը։

«(Ի ԹՈՒԱԿԱՆԻ)Ս ՀԱՅՈՑ ԶԱՐՄԻՆ։ ԵՒԹՆՀ[ԱՐԻՒՐ] ՔԱ[ՌԱՍՆ]ՈՒԹԻՆ,
(Ի ԲԱՐԵՊԱՇՏ ԹԱ)ԳԱՒՈՐԻՆ։ ՀԵԹՄՈՅ /// Լ Հ[ԱՅՈՑ] ԱԶԳԻՆ,
(ՇԻՆԵԱՑ ԱՄՐՈՑՍ) ///ՄԱՆԻՆ։ ՇԻՆԵԱԾՔ Ծ[ԱԽ]ԻՒՔ ԽՈՀԵՄ[ԱՄՏ]ԻՆ,48
(…ՄԵԾ ԻՇԽ)ԱՆԻՆ։ ՀԵԹՄՈՅ՝ ՈՐԴ[ՒՈՅ] Ա[ՒՇՆԻ]Ն»։

Պարզվում է, որ արձանագրությունը չափածո է, եւ տողերի միջնամասում
գրիչը զույգ կետի նշանով տարանջատել է հանգավոր տողերը։ Ըստ այս վեր
ծանության՝ Կոռիկոսի ծովային ամրոցի շինարարական արձանագրությունը
գրվել է 1299թ.։ Ինչպես երեւ ում է, արձանագրությունը պատրաստվել է բոլոր
շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո, իսկ մինչ այդ արդեն կա
ռուցված է եղել ամրոցի եկեղեցին, որի համար, ինչպես վերեւ ում տեսանք,
1293թ. Ավետարան է գրել տվել Հեթում Կոռիկոսցին։

48. Արձանագրության երրորդ տողը հավել յալ վերծանության կարիք ունի։
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գ. Հեթում  Կոռիկոսցու դպիր  Վասիլը՝
«որ երբէմն սար կա ւագ »

1293թ. Ավետարանի ամբողջով ին հրատարակված հիշատակարա
նի երկրորդ կարեւ որ նորությունը հիշատակությունն է դրա գրչ ի մասին։
Առաջին հայացքից երկրորդական թվացող այս հարցը, սակայն, կարեւ ո
րություն է ստանում, երբ պարզվում է, որ Վասիլ անունով այդ գրիչը եղել
է Հեթում Կոռիկոսցու քարտուղար-դպիրը, գրել նաեւ իշխանի «հրովար
տակները»։ Այլ հիշատակարաններից եւ գրչության համեմատությունից
պարզվում են նաեւ Վասիլ ի ընդօրինակած մի քանի այլ ձեռագրերը։
Բայց նախ ծանոթանանք 1293թ. հիշատակարանին, որտեղ ողջ ձե
ռագրի, ինչպես նաեւ Հեթում Կոռիկոսցու անունից գրված մեծ հիշատա
կարանի գրիչ Վասիլն իր մասին երկու վկայություն է թողել, առաջինը՝ միջ
նամասում, երկրորդը՝ ամենավերջում։ Առաջինում, վերը նշված՝ Հեթումի
բերդերը թվարկող հատվածի անմիջական շարունակության մեջ ասվում է.
«…ես` Հեթում… ստացա զսուրբ Աւետարանս եւ փափագեալ սրտի բաղ
ձանաւք ետու գրել զսա իմոյ իսկ հրովարտակաց դպրի՝ Վասլ ի, որ երբեմն
սարկաւագ լեալ` եւ այժմ ծառայէ ինձ միամտութեամբ եւ մտերմաբար սի
րով»49։
Հիշատակարանն արժեքավոր է Վասիլ ի անձի մասին տեղեկություն
ներով, որը նախկինում սարկավագ է եղել, բայց հետո ծառայության է ան
ցել Հեթում Կոռիկոսցու մոտ, որպես նրա հրովարտակները գրող քարտու
ղար՝ դպիր, միաժ ամանակ եղել է իշխանի համախոհը՝ «միամիտը» (թերեւս
նկատի է առնված գաղափարական եւ դավանական նախընտրություննե
րը) եւ բարեկամը։ Իսկ գրչ ին բնութագրող «որ երբեմն սարկաւագ» արտա
հայտությունը թույլ է տալ իս ի հայտ բերել նրա ընդօրինակած նաեւ մյուս
ձեռագրերը։
Վասիլն իր ու իր ազգականների, նաեւ մատյանի ծաղկող՝ նույնպես
Վասիլ անունով, բայց «Երկինք» մականունով մանրանկարչ ի մասին նշում
է հիշատակարանի վերջում. «Աղաչեմ եւ ես անիմաստ այրս եւ թերավարժս
յուսումն գրչութեան՝ Վասիլ գրող սորա եւ կազմող, յիշել ի մեղաց թողու
թիւն զիս եւ զծնողսն իմ եւ զեղբարս։ Այլ եւ զհոգեւ որ եղբայրն իմ զշնորհա
ներկ գրիչն Վասիլ, մականուն Երկինք, որ զանազան երանգաւք եւ ոսկի
ազաւծ ծաղկաւք զարդարեաց զսա, մի մոռանայք յաղաւթից»։ Այսպիսով,
Վասիլը, որ չնայած իրեն հիշատակարաններին հատուկ ձեւակերպումնե
րով «անիմաստ այր» եւ գրչության մեջ «թերավարժ» է կոչում, բայց հմուտ
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49. Հիշատակարանն ամբողջությամբ տե՛ս գրքի վերջում (հավելված 2)։

գրիչ լինելով ընդօրինակել է Ավետարանը, գրել հիշատակարանը, ապա
կազմել մատյանը, իսկ նրա հոգեւ որ եղբայր Վասիլ Երկինքը պատկերա
զարդել է այն։
1293թ. ձեռագրի ու դրա գրչ ի հայտնի դառնալու շնորհիվ՝ հնարավո
րություն առաջացավ պարզելու, որ Հեթում Կոռիկոսցու հայերեն երկերի
հիմնական մասը՝ ազգաբանական եւ ժամանակագրական գործերը պա
րունակող Մատենադարանի թիվ 1898 ձեռագրի գրիչը նույնպես Վասիլն է։
Այդ մեծարժեք ժողովածուն, ցավոք, զրկվել է հիշատակարանից, բայց դրա
եւ 1293թ. Ավետարանի գրչության համեմատությունը, հատկապես բարդ
գրությամբ տառերի (ձ, զ, ծ, ճ, ջ, չ, ֆ) նույնականությունը, ոչ մի կասկած չեն
թողնում, որ դրանք նույն Վասիլ գրչ ին են պատկանում։ Ձեռագրի պարու
նակած նյութերին եւ Հեթում Կոռիկոսցու երկերին կծանոթանաք ստորեւ,
իսկ մատյանի սկզբում եղած Սամվել Անեցու ժամանակագրության մեջ
Կոռիկոսցու հանձնարարությամբ Վասիլ ի ձեռամբ կատարված հավելում
ները ներկայացվում են գրքի վերջում (հավելված 1)։
Ավելացնենք, որ Վասիլ ի ընդօրինակած թվարկված երկու մատյանները՝
1293թ. Ավետարանը (Ս. Էջմիածին, ձեռ. թիվ 1250) եւ Մատենադարանի թիվ
1898 Ժողովածուն, 2007 թվականին միասին ցուցադրվել են Ֆրանսիայում
(Մարսել) կազմակերպված հայերեն գրքին նվիրված «Գրի կախարդանքը»
ցուցահանդեսում, իսկ դրանց մասին տեղեկությունները (որպես Կոռիկոսի
շրջանի գրքեր) ներկայացված են ցուցահանդեսի պատկերազարդ կատա
լոգի հանդիպակաց էջերում50։
Վասիլ գրչ ին բնութագրող «որ երբեմն սարկաւագ» ձեւակերպումն ու
ղենիշ ունենալով՝ կարել ի է խոսել նրա եւս երկու ձեռագրի մասին։ Առա
ջինն այժմ Վենետիկում պահվող թիվ 1040 մատյանն է («Փիլոնի Եբրայեցւ ոյ
մատենագրութիւնք»)՝ գրված 1296թ., որի ստացողը Հեթում Բ թագավորն
է։ Հիշատակարանում նշելով Հեթում Բ-ի՝ Մամեստիայում (Մսիս) եկեղեցի
կառուցելու մասին՝ գրիչը շարունակում է՝ «Որ եւ հրամայեաց իմոց նուաս
տութեանս Բասլ ի, որ երբեմն սարկաւագ, գրել զսոյն զայս տառ… արագա
հատութեամբ եւ վերակացութեամբ սրբասէր քահանային Կոստանդեայ,
որ էր քահանայիցն ամենայն երէց ի դրան արքունի», իսկ հիշատակարա
նի վերջում ավելացնում է՝ «…զանյարմար գրիչս Վասիլ աղաչէմ արժ անի
առնել յիշման»51։ Հետաքրքիր է, որ բուն հիշատակարանում նա բավական
մանրամասնորեն եւ ոգեւ որությամբ պատմում է, թե ինչպես Հեթում Բ-ը
50. Arménie, La magie de l’écrit (sous la direction de Claude Mutafian), Samogy édition d’art,
Paris, 2007, p. 330-331.
51. Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, էջ 789, Մայր ցուցակ հայերէն ձե
ռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հ. Ը էջ 593։
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թագավորությունը հանձնեց իր եղբայր Սմբատին։ Այս դրվագը նկատի ու
նենալով՝ Լ. Տեր-Պետրոսյանը, անդրադառնալով Սմբատի գահակալությա
նը, Վասիլ ին կոչում է վերջինիս «բացահայտ կողմնակից եւ ջատագով»52։
Վերջապես, Վասիլ ի անվան եւս մի հիշատակություն գտնում ենք Հա
լեպում պահվող 1300թ. մի Ավետարանի հիշատակարանում, ուր նա հան
դես է գալ իս որպես կազմարար. «Զմեղաւ որ կազմաւղ սորա զՎասիլ, որ
երբեմն սարկաւագ, յիշեսջիք ի Քրիստոս. ՉԽԹ (1300)»53։
Այսպիսով, վերոհիշյալ հիշատակարանների միջոցով որոշակի պատ
կերացում ենք կազմում առնվազն չորս ձեռագրի վրա աշխատած Վասիլ
հմուտ գրչ ի մասին, որը 1290-ական թթ. եղել է Հեթում Կոռիկոսցու դպիրն
ու բարեկամը, առնվազն երկու ձեռագիր գրել նրա համար, ձեռագիր է ըն
դօրինակել նաեւ Հեթում Բ թագավորի պատվերով, քաջածանոթ է եղել ար
քունական անցուդարձերին, գրել է ուշագրավ հիշատակարաններ, որտեղ
նաեւ յուրահատուկ «ստորագրության» իմաստով գործածել է «որ երբեմն
սարկաւագ» բնութագրական ձեւակերպումը։
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52. Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 52, 54։
53. Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, էջ 873 (ձեռագ իրը պահվում է Հա
լեպում, ձեռ. թիվ 39, գրչության վայրը, գրիչն ու ստացողն անհայտ են)։



ՀԵԹՈՒՄ ԿՈՌԻԿՈՍՑՈՒ
ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ա. Ազգա բա նա կան աշ խա տություններ

Հեթում Կոռիկոսցու ազգաբանական (տոհմաբանական) աշ
խատությունները պահպանվել են նրա դպիր Վասիլ ի ձեռքով 13-րդ դա
րի վերջին տարիներին գրված վերը նշված Ժողովածուի մեջ (Մատենա
դարան, ձեռ. թիվ 1898)1։ Այս մատյանի առաջին նյութը Սամվել Անեցու
Ժամանակագրությունն է, որի երկրորդ՝ աղ յուսակավոր մասը հիմնակա
նում լրացված է Հեթում Կոռիկոսցու երկերից քաղված ժամանակագրա
կան միավորներով, երկրորդ նյութը Հեթում Կոռիկոսցու թարգմանած եւ
լրացրած «Պատմութիւն խրոնիկոնին…» ժամանակագրությունն է, իսկ
3-րդ, 4-րդ, 5-րդ նյութ-միավորները համապատասխանաբար վերնագրված
են՝ «Պատմութիւն ազգին Ռովբինանց, թէ որպէս տիրեցին Կիլ իկիո» (թերթ
168ա-172ա), «Ազգաբանութիւն թագաւ որացն Երուսաղէմի եւ թագաւ որացն
Կիպրոսի» (172ա-174բ) «Ազգաբանութիւն բրընձնոյն Անտիոքա» (174բ-175բ)։
Սրանք բոլորը հրատարակել է Վազգեն Հակոբյանը «Մանր ժամանակագ
րությունների» 2-րդ հատորում, առաջաբանով եւ հակիրճ ծանոթագրու
թյուններով, միաժ ամանակ հիմնավորելով, որ հեղինակը Հեթում Կոռիկոս
ցին է 2։
«Պատմութիւն ազգին Ռովբինանց…» գործը, սկսվելով տոհմի հիմ
նադիր Ռուբեն Ա-ի իշխանության հաստատումից, պատմում է հաջորդ
իշխանների, այնուհետեւ թագավորության հռչակման, ապա՝ Հեթումյան
1. Մատենադարանի ձեռագրացուցակում համարվում է 13-րդ դարի մատյան (Ցուցակ
ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա, կազմեցին՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթուն
յան, Փ. Անթաբյան, Երեւան, 1965, էջ 669)։ Քանի որ ձեռագրում Սամվել Անեցու Ժամանա
կագրությունը շարունակված է մինչեւ 1294թ., ձեռագրի հաջորդ նյութը Հեթում Կոռիկոս
ցու՝ 1296-ին թարգմանած «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործն է, իսկ մյուս նյութերում եղած
թվականները չեն հասն ում 14-րդ դար, կարել ի է ենթադրել, որ ձեռագ իրը գրվել է 13-րդ դա
րի վերջին տարիներին։
2. ՄԺ, հ. 2, էջ 33-35։ Հրատարակ իչը «Պատմութիւն ազգ ին Ռովբինանց…» գործի տեքս
տը համեմատել է Մատենադարանի թիվ 3965 մատյանում եղած ընդօրինակության հետ
(թերթ 88ա-91ա)։
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գահակալների (որոնք իրենց նույնպես Ռուբինյան էին համարում) մա
սին, հասնում մինչեւ Հեթում Բ-ի թագավորության շրջանը՝ պարունակե
լով հիմնականում այլ աղբյուրներից հայտնի տվյալներ, բայց երբեմն նաեւ
շատ ուշագրավ մանրամասներ։ Հեղինակը նշում է Կիլ իկիո իշխաննե
րի եւ թագավորների կանանց ու զավակների անունները, ներկայացնում
նրանց խնամիական կապերը եւ այլն։ Ըստ Վ. Հակոբյանի այս գործը գրվել
է 1293թ.3։
Հաջորդ նյութերում, նույնպիսի մանրամասնություններով ու խնամի
ական կապերի բացահայտմամբ, ներկայացվում են Երուսաղեմի եւ Կիպ
րոսի թագավորները, Անտիոքի իշխանները (պրինց-բրինձ)։ Երուսաղեմի
թագավորության պատմությունը սկսվում է խաչակիրների կողմից քաղաքի
գրավմամբ եւ հասնում մինչեւ 13-րդ դարի առաջին կեսը։ Կիպրոսի թագա
վորների մասին պատմվում է փոքրիկ ենթավերնագրի ներքո («Թ ագաւ որք
Կիպրոսի», թերթ 173բ), սկսվելով թագավորության հիմնադրմամբ՝ 12-րդ
դարի 90-ականների սկիզբ, իսկ ավատվում է կիպրական թագավորական
ընտանիքից սերող Մարգարիտի եւ Հայոց Լեւ ոն Գ (II) թագավորի որդի
Թորոսի առաջնեկի՝ Լեւ ոնի (հետագայում Լեւ ոն Դ (III) թագ.) ծննդյան հի
շատակությամբ, որը տեղի է ունեցել 1289 թ4։
Անտիոքի իշխանության գահակալների ազգաբանությանը վերաբե
րող նյութն ընդգրկում է 11-րդ դարի 90-ականներից մինչեւ 12-րդ դարի
50-ական թվականներն ընկած ժամանակահատվածը։ Հարկ է նշել, որ հե
ղինակը որոշ մարդկանց մասին տարբեր նյութերում կրկնվող տեղեկու
թյուններ հաղորդել իս, նշում է՝ «որպէս վերոյ գրեցաք» կամ «որպէս ի վերոյ
յիշեցաք»՝ նկատի ունենալով նաեւ ազգաբանական նյութերին նախորդող
«Պատմութիւն խրոնիկոնին…» ժամանակագրությունը5։
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3. Վ. Հակոբյանը նկատում է, որ աշխատության վերջում նշվում է Հեթում Բ-ի ավագ
քրոջ՝ Զապել ի ամուսնությունը, որը տեղ ի է ունեցել 1293 թ, բայց չի նշվում մյուս քրոջ՝ Ռի
թայի ամուսնությունը՝ 1294-ին (Մժ, հ. 2, էջ 94)։
4. ՄԺ, հ. 2, էջ 108, ՄԺ, հ. 1, էջ 86։
5. ՄԺ, հ. 2, էջ 95, 107, 109, 110։

բ. «Պատմութիւն խրոնիկոնին…»
ժամա նա կագրությունը

Վասիլ

դպրի ընդօրինակած մատյանի երկրորդ նյութը, ինչպես վե

րը նշվեց, «Պատմութիւն խրոնիկոնին…» ժամանակագրությունն է (Մատե
նադարան, ձեռ. թիվ 1898, թերթ 123ա-167բ,), որի երկարաշունչ վերնագիրը
նաեւ մի քանի կարեւ որ տվյալ է պարունակում. «Պատմութիւն խրոնիկո
նին, զոր նըւաստ ծառայս Քրիստոսի Հեթումս տէր Կուռիկաւսոյ փոխեցի
ի Ֆռանգ գրոց ի թուին Հայոց ՉԽԵ (1296)»6։ Վերնագիրը ներկայացնում է
նախ աշխատության տեսակը՝ ժամանակագրական պատմություն (պատ
մութիւն խրոնիկոնին), թարգմանական բնույթը եւ աղբյուրը (փոխեալ ի
ֆռանգ գրոց), հեղինակի անունը (Հեթում՝ տէր Կուռիկաւսոյ) եւ թվականը
(Հայոց ՉԽԵ (1296)։
Այս տվյալները հայագիտության մեջ, բարեբախտաբար, ցայժմ չեն վի
ճարկվել, ինչը չի կարել ի ասել Հեթում Կոռիկոսցու նմանատիպ տեղեկու
թյուններով վերնագիր ունեցող «Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց…»
ժամանակագրության մասին, որին կանդրադառնանք քիչ հետո։ Ավելաց
նենք միայն, որ «Պատմութիւն խրոնիկոնին…» թարգմանական գործը, որը
սկսվում է Քրիստոսի ծնունդից (1թ.) եւ հասնում մինչեւ 1294թ., Հեթում Կո
ռիկոսցու ձեռքով մեծապես լրացվել է Կիլ իկիո պատմությանը վերաբերող
հայկական նյութերով, եւ պատահական չէ, որ որոշ ուսումնասիրողներ
նրան հենց հեղինակ են համարում։ Մարի-Աննա Շեվալ իեն, օրինակ, նկա
տի ունենալով «Պատմութիւն խրոնիկոնին…» գործը, նշում է, որ Հեթում
Կոռիկոսցու ժամանակագրության մեջ խաչակիրների մասին եղած տեղե
կությունները ստույգ եւ արժեքավոր են7։
Ժամանակագրության հրատարակիչ Վ. Հակոբյանը նկատում է, որ այս
գործում հանդիպում են «հարյուրից անցնող հունարեն, արաբերեն, լատի
ներեն եւ ֆրանսերեն» բառեր, որոնցից չորս տասնյակից ավել ին ֆրանսե
րեն են8։
Ինչ վերաբերում է այս գործի սկզբնաղբյուրին, ապա ինչպես Վ. Հակո
բյանն է նշում, դրանցից մեկը դոմինիկ յան միաբանության անդամ Մար
տինոս Օպավ ինացու կամ Լեհացու (լատ. Martinus Oppaviensis) Ժամանա
կագրությունն է։ Հայտնի է, որ ավել ի ուշ (1348-1351թթ.), Ավ ինյոնում այն
6. Հրատարակությունը տե՛ս Մժ, հ. 2, էջ 37-80։ Երկ ի մեկ այլ օրինակ պահվել է Ղալաթի
այի ազգային մատենադարանում (Բաբկէն կաթող իկոս, Ցուցակ ձեռագրաց Ղալաթիոյ Ազ
գային մատենադարանին Հայոց, Անթիլ իաս, 1961, էջ 875)։
7. Մարի-Աննա Շեվալ իե, նշվ. աշխ., էջ 52, 64-65, 75։
8. Մժ, հ. 2, էջ 34։ Բնագրում կատարվել են որոշ փոքր կրճատումներ (տե՛ս նույն տեղում,
էջ 36)։
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ամբողջով ին հայերեն է թարգմանել հայտնի միարար, կաթոլ իկ եպիսկո
պոս Ներսես Պալ իանենցը։ Բայց նկատենք, որ Մարտինոսը մահացել է
1278թ., մինչդեռ Հեթում Կոռիկոսցու թարգմանական գործն ավարտվում է
1294 թվականով, եւ ակներեւ է, որ նա ձեռքին նաեւ այլ աղբյուրներ է ունե
ցել, հետեւաբար իրավացիորեն վերնագրում նշում է, թե թարգմանել է «ի
Ֆռանգ գրոց»։

գ. «Ծ աղիկ պատմութեանց  Արեւելից աշ խարհի »

Այս երկի ստեղծման հանգամանքներին եւ ժամանակին վայելած հռ
չակին ծանոթացանք վերեւ ում, միայն ավելացնենք ռուս արեւելագետ Ս.
Միրնիի կարծիքն, ըստ որի, Արեւելքին վերաբերող գրականության մեջ,
եթե չհաշվենք Մարկո Պոլոյի «Ճանապարհորդությունը», ապա Հեթումի
երկը միջնադարյան Եվրոպայում ամենից շատ է տպագրվել9։ Կոռիկոս
ցու պատմության ձեռագիր ընդօրինակություններն աչքի են ընկել նաեւ
իրենց մանրանկարներով, քանի որ գրքում նկարագրված պատմություն
ներն ակնհայտորեն շարժել են եվրոպացի նկարիչների ստեղծագործական
երեւակայությունը10։
1842թ. Մկրտիչ Ավգերյանը Հեթում Կոռիկոսցու այս արժեքավոր պատ
մությունը որոշ կրճատումներով թարգմանել է հայերեն (գրաբար) եւ հրա
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9. С. Мирный, «La Flor des histoires de la terres d’Orient» Гайтона как историкогеог рафи
ческий источник по востоку и по истории монголов, «Вопросы востоковедения», 1956, т. V,
стр. 73: Հեթում Կոռիկոսցու պատմությունը Փարիզում առաջին անգամ տպագրվել է 1510թ.,
այնուհետեւ՝ 1517, 1529 եւ 1735թթ., իսկ համեմատական բնագ իրը ֆրանսիական ակադեմի
ան հրատարակել է 1906-ին (Hayton, p. 110-254), վերահրատարակվել է 2002-ին։ Լատիներեն
տպվել է 1529, 1532, 1555, 1585, 1671թթ., իտալերեն՝ 1535, 1559, 1562թթ., հոլանդերեն՝ 1563,
1664, տպագրվել է նաեւ անգլերեն (Լոնդ ոն, 1520), գերմաներեն (Ստրասբուրգ, 1534), իս
պաներեն (Կորդ ոբա, 1595) եւ այլն (տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան,
հ. Գ, էջ 74-75, Ֆ. Ֆէյտի, Հեթում Պատմիչ հեղ ինակ…, էջ 8, Լ. Բաբայան, նշվ. աշխ., էջ 338,
390, տե՛ս նաեւ համացանցի՝ Wikipedia հանրագ իտարանի գերմաներեն «Hethum von Korykos» հոդվածը)։ Ռուսերեն, Ն. Գորելով ի ուսումնասիրությամբ ու ծանոթագրություններով
տպագրվել է 2006-ին (Սանկտ-Պետերբուրգ)։ Երկ ի բազմաթիվ նորագ ույն այլ հրատարա
կությունների մասին տե՛ս համացանցում. http։//rbedrosian.com/hetumint.htm
10. «Ծաղ իկ պատմութեանց…» գրքի միջնադարյան նկարազարդ ումների մասին տե՛ս
Ֆ. Ֆէյտի, Հեթում Պատմիչ հեղ ինակ…, էջ 7-28։ Բազմաթիվ նկարազարդ ումներ կարել ի է
տեսնել համացանցում.
http։//en.wikipedia.org/wiki/Hayton_of_Corycus
http։//crm.revues.org/index2262.html
http։//digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgtitle_tree.cfm?level=2&title_id=185689
http։//www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=1439&lang=en

տարակել Վենետիկում, հետեւյալ վերնագրով. «Հեթում պատմիչ թաթարաց,
յեղեալ ի լատին օրինակէ ի հայ բարբառ ի ձեռն Հ. Մկրտիչ վարդապետի
Աւգերեան» (Վենետիկ, 1842, երկրորդ տպագրություն՝ Վենետիկ, 1951)։
Սույն հրատարակության վերնագրից ելնելով է, որ Հեթում Կոռիկոսցուն
կոչել են նաեւ Հեթում Պատմիչ, երբեմն՝ «Հեթում պատմիչ թաթարաց», իսկ
բուն երկը՝ «Պատմութիւն թաթարաց», որը ծագում է այս երկի Եվրոպայում
տարածված մեկ այլ անվանումից. “L’Histoire merveilleuse du grand Empereur de Tartarie nommé le grand Can”։ Հայերեն թարգմանության եւ ընտրված
վերնագրի առնչությամբ ակադ. Աշոտ Հովհաննիսյանը գրում է. «գրի առնե
լով իր երկը, Հեթումն ամենից քիչ մտածել էր «թաթարաց պատմիչ» լինելու
մասին։ …Հեթումի բուն աշխատությունը… խաչակրաց նոր արշավանքի
ռազմաքաղաքական մի ծրագիր էր, որը Վենետիկի հայերեն թարգմանու
թյան մեջ դուրս է ձգված»11։ Հեթում Կոռիկոսցու երկի «թարգմանությունից
բացակայող հատվածների մի ընտրանի» աշխարհաբարով հրատարակած
Ա. Ազ իզ յանը վենետիկ յան հրատարակության մասին գրում է. «Ցավոք, բա
ցի այն, որ թարգմանիչը, որպես սկզբնական նյութ օգտագործել է արդեն
որոշ չափով ձեւափոխված լատիներեն թարգմանությունը, այլ ոչ ֆրանսե
րեն բնօրինակը, նա բավական ազատ է մոտեցել նյութին՝ կատարել կրճա
տումներ, իսկ մի քանի գլուխներ ընդհանրապես չի թարգմանել»12։
Հեթում Կոռիկոսցու այս պատմությունը բաղկացած է չորս մասից.
առաջինը ներկայացնում է Արեւելքի 14 երկրներն ու դրանց ժողովուրդ
ներին՝ համառոտ բնութագրումներով (դրանք են՝ Չինաստան, ՈւյգորիաՏարոս, Թուրքեստան, Խորեզմ, Կոմանիա, Հնդկաստան, Պարսկաստան,
Մարաստան, Հայաստան, Վրաստան, Միջագետք, Խալդիա, Թուրքաց
(սելջուկների) պետություն, Ասորիք), երկրորդ մասում խոսվում է այն ինք
նակալների մասին, որոնք իշխել են Ասիայում Քրիստոսի ծնունդից ի վեր,
երրորդ մասը թաթարների պատմությունն է (ծագումը, նվաճումները, պե
տությունը եւ այլն), չորրորդ մասը՝ դեպի Սուրբ Երկիր խաչակրաց նոր
արշավանք կազմակերպելու մանրամասն մշակված ծրագիր է։ Եւ պետք է
ասել, որ հեղինակի բուն նպատակը հենց այդ ծրագիրը ներկայացնելն է
եղել, որն իրականություն դարձնելու եւ այդ գործում Կիլ իկիայի Հայոց թա
գավորության համար շահեկան վիճակ ապահովելու համար երբեմն մե
ծացրել է վերջինիս դերը, գերագնահատել մոնղոլների հետ ունեցած նրա

11. Ա. Հովհաննիսյան, Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, գիրք Ա,
Երեւան, 1957, էջ 175։
12. Ա. Ազ իզ յան, Հատվածներ Հեթում պատմիչ ի «Արեւելքի երկրների պատմության ծաղ
կաքաղ»-ից, «Բանբեր Երեւանի Համալսարանի», 2003, N 3, էջ 101։
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հարաբերությունները13։ Սակայն անկախ դրդապատճառներից ծագող նր
բերանգներից՝ Հեթում Կոռիկոսցու գիրքը հսկայական աղբյուրագիտական
արժեք է ներկայացնում, ինչպես հայ-մոնղոլական հարաբերությունների
ուսումնասիրության, այնպես էլ այլ հարցերի վերաբերյալ։
Գրքի մյուս մանրամասներին ու առանձնահատկություններին չենք
անդրադառնում, որովհետեւ մեր նպատակից դուրս է այս աշխատության
քննությունը, որն առանձին եւ մանրակրկիտ հետազոտության նյութ է, մի
այն հարկադրված ենք արձանագրել, որ հայագիտությունը ցավալ իորեն
ուշացել է հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ միանգամայն ուրույն
տեղ գրավող այս երկի հայերեն ամբողջական թարգմանության եւ պատ
շաճ ուսումնասիրությամբ հրատարակման հարցում։
Իսկ վերջում, այս գրքում հեղինակի ոճի մասին որոշ պատկերացում
տալու նպատակով՝ ուզում ենք մեջբերել Ա. Ազ իզ յանի թարգմանած մի
հատվածը, որը վերաբերում է նախատեսված խաչակրաց արշավանքի ժա
մանակ նաեւ վրացիներին ու նուբիացիներին (եթովպացիներին) ներգրա
վելու հարցին։

 ԻՐՔ IV, գլուխ XXIII
Գ
[Թե ինչպես այս գրքի հեղինակը Պապի հետ խոսեց ծով ի այն կողմ
արշավ ի մասին]
«Ինձ կների Ձերդ Սրբությունը, եթե ես համարձակվեմ ասել եւս եր
կու խոսք, մեկը՝ որ Ձերդ Սրբությունը գրի վրացիների թագավորին, որոնք
քրիստոնյաներ են եւ ուրիշ ազգերից ավել ի են նվիրված Սուրբ Երկրի ուխ
տագնացություններին ու հանգրվաններին, որպեսզ ի օգնություն ու աջակ
ցություն ցուցաբերեն ուխտագնացներին Սուրբ Երկիրը վերադարձնելու
գործում։ Ես վստահորեն հավատում եմ, որ հանուն Աստծո փառքի ու Ձերդ
Սրբության հարգանքի, նրանք ուրախությամբ կկատարեն Ձեր հրամանը,

30

13. Պատմելով Հայոց թագավոր Հեթում Ա-ի Կարակորում մեկնելու եւ կնքված հայ-մոն
ղոլական դաշնագրի մասին՝ Կոռիկոսցին վկայաբերում է պայմանագրի բոլոր կետերը,
որոնք ընդգծված հայանպաստ են։ Հարցի հանգամանալ ից քննությամբ զբաղված Լ. ՏերՊետրոսյանը, դրանք չափազանցություն համարելով, գրում է. «Մենք դիտավորյալ չանդ
րադարձանք Հեթում Կոռիկոսցու «Արեւելքի պատմության ծաղկաքաղ» գրքում ընդգ րկ
ված, այսպես կոչված, «Հայ-մոնղոլական պայմանագրին», քանի որ այն, որոշ պատմական
ճշմարտություններ պարունակելով հանդերձ, ընդհանուր առմամբ արդ յունք է հեղ ինակ ի
անսահման երեւակայության եւ հետապնդ ում է զուտ քարոզչական նպատակներ», ապա
ավելացնում՝ «Հեթում պատմիչը, Արեւմուտքի վրա տպավորություն գործելու նպատակով,
հակված է չափազանցնելու հայ-մոնղոլական հարաբերությունների իրական դրությունը»
(Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 315, 324)։

քանի որ աստվածավախ քրիստոնյաներ են եւ թվաքանակով շատ, եւ շատ
ուժեղ ու խիզախ զինվորներ են, եւ կարծես թե հարեւան են Հայոց թագա
վորությանը։
Հետո, երբ Ձերդ Սրբությունը գրի նուբիացիներին, որոնք քրիստոնյա
ներ են եւ Քրիստոսի հավատքին դարձան իմ տեր սուրբ Թովմաս առաքյա
լի ձեռքով՝ Եթովպիայում, ասելով, որ նրանք պատերազմ սկսեն սուլթանի
ու նրա մարդկանց դեմ, ես վստահորեն հավատում եմ, որ վերոհիշյալ նու
բիացիները, հանուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառքի ու Ձերդ Սրբության
հարգանքի, պատերազմ կսկսեն սուլթանի ու նրա մարդկանց դեմ եւ նրանց
անհանգստություն կպատճառեն, իսկ նրա ուժին՝ վնաս, եւ սա մի մեծ գլ
խացավանք կլինի սուլթանի եւ նրա մարդկանց համար։ Եւ այս նամակնե
րը կարող են ուղարկվել Հայոց թագավորին, որը դրանք թարգմանել կտա
նրանց լեզուներով եւ կուղարկի վստահել ի սուրհանդակների միջոցով»14։

14. Ա. Ազ իզ յան, Հատվածներ Հեթում պատմիչ ի…, էջ 102-103։ Ուշագրավ է, որ գրքի առա
ջին մասում, Վրաստանին վերաբերող հատվածում, Հեթում Կոռիկոսցին նշում է, թե ան
ձամբ եղել է այնտեղ (Հեթում պատմիչ, էջ 15)։
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«ՀԱՄԱՌՕՏ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑ ՀԱՒԱՔ ԵԱԼ Ի ԶԱՆԱԶԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՑ…»
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրական այս երկի մասին եթե
վիճակագրության լեզվով խոսենք, պետք է արձանագրենք 12 ձեռագիր, 3
խմբագրություն, 5 հրատարակություն (որից 2-ն օտար լեզուներով՝ ֆրան
սերեն եւ ռուսերեն)։ Եւ անմիջապես կարող է հարց առաջանալ, թե այդ
քան անգամ հրատարակվելու բախտին արժ անացած գործն ինչո՞ւ է նորից
վերահրատարակվում։ Պատճառները հիմնավոր են, քանի որ նախկինում
որոշ հրատարակություններ կատարվել են թերի բնագրերով ձեռագրերից,
իսկ հեղինակի ինքնության հարցը վիճարկվել է, եւ ժամանակագրությունը
վերագրվել ուրիշ հեղինակի՝ Հեթում Բ թագավորին։
Հեթում Կոռիկոսցու սույն ժամանակագրությունը, համաձայն վերնագ
րում նշված տեղեկության, կազմել է 1296թ.։ Վերեւ ում արդեն տեսանք, որ
այդ նույն ձեւ ով, վերնագրում 1296 թվականն արձանագրելով՝ Կոռիկոս
ցին թարգմանել եւ հայկական նյութով համալրել է «Պատմութիւն խրոնի
կոնին…» ժամանակագրությունը։ Վազգեն Հակոբյանը, որը հրատարակել է
երկու ժամանակագրությունն էլ, «Մանր ժամանակագրությունների» առա
ջին եւ երկրորդ հատորներում, իրավացիորեն նկատում է, որ նախ գրվել
է «Պատմութիւն խրոնիկոնին…» ժամանակագրությունը, որից հետո նրա
նյութերը հիմնական աղբյուր են դարձել «Համառոտ պատմութիւն ժամա
նակաց…» ժամանակագրության համար1։ Սա նշանակում է, որ ֆրանսա
գիր հեղինակների գործերից թարգմանելով Քրիստոսի ծնունդից մինչեւ իր
ժամանակները (1294թ.) ձգվող «Պատմութիւն խրոնիկոնին…» ծավալուն
ժամանակագրությունը եւ նրա մեջ որոշ հավելումներ կատարելով՝ Հեթում
Կոռիկոսցին որոշել է կազմել մի ավել ի բազմաղբյուր՝ «հաւաքեալ ի զանա
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1. Մժ, հ. 1, էջ 71-72։

զան պատմութեանց», բայց միաժ ամանակ համառոտ՝ 1076-1296 թվական
ներն ընդգրկող2 եւ հայ հասարակության հետաքրքրասիրությունը բավա
րարող ժամանակագրություն, եւ հենց նույն 1296 թվականին պատրաստել
է այն, վերնագրում, ինչպես «Պատմութիւն խրոնիկոնին…» գործում, զետե
ղելով նյութի բնույթը պարզաբանող, հեղինակի անունն ու գրության թվա
կանը պարունակող տվյալներ. «Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց
հաւաքեալ ի զանազան պատմութեանց, այսինքն՝ ի Հայոց, ի Ֆռանկաց, ի
Յունաց, ի յԱսորւ ոց գրենաց, աշխատութեամբ իմոյ, ծառայիս Աստուծոյ
Հեթմոյ, տեառն Կուռիկաւսոյ, ի թվականիս Հայոց ՉԽԵ (1296)»։
Այս ժամանակագրությունը, հակիրճության եւ նյութի պարզության
տեսակետից հանրամատչել ի լինելով, հետագայում բազմաթիվ ընդօրի
նակություններ է ունեցել (ի տարբերություն «Պատմութիւն խրոնիկոնին…»
գործի), բայց նաեւ խմբագրվել, ավել ի համառոտվել, որոշ օրինակներում՝
շարունակվել է։
Ինչպես նշվեց, այժմ հայտնի է «Համառոտ պատմութիւն ժամանա
կաց…» ժամանակագրության երեք խմբագրություն։ Դրանք են՝
Ա խմբագրություն՝ Հեթում Բ թագավորի,
Բ խմբագրություն՝ Ներսես Պալ իանենցի,
Գ խմբագրություն՝ Ստեփանոս քահանայի։
Այժմ ծանոթանանք խմբագրություններից յուրաքանչ յուրի առաջաց
ման հանգամանքներին, խմբագրողներին (հիմնավորելով նրանց ով լինե
լը) եւ ժամանակագրության հրատարակություններին։

2. «Պատմութիւն խրոնիկոնին...» գործի եւ «Համառօտ պատմութիւն ժամանակաց հա
ւաքեալ ի զանազան պատմութեանց...» ժամանակագրության ծավալային հարաբերության
մասին պատկերացում կազմելու համար նշենք, որ Վ. Հակոբյանի աշխատասիրությամբ
որ ոշ կրճատումներով հրատարակված առաջին բնագ իրը «Մանր ժամանակագրություննե
րում» (հ. 2) կազմում է 1950 տող, իսկ երկրորդը (հ. 1)՝ 458 տող։

33

Ա խմբագրություն

Ժամանակագրության Ա խմբագրությունը, որը մեզ է հասել երեք
ընդօրինակությամբ, պատկանում է Հեթում Բ թագավորին։ Այստեղ Հեթում
Կոռիկոսցու ժամանակագրության մի ընդօրինակության մեջ, ձեռագիր՝
որը պատկանել է Հեթում Բ-ին, ընդմիջարկություններ են արվել հենց թա
գավորի կամ նրա քարտուղարի ձեռքով։ Սույն խմբագրությունը պարու
նակում է Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրության առավել ամբողջական
տեքստը, իսկ մեզ հասած հնագույն օրինակը, 1319 թվականից է (Հալեպի
հայկական Քառասնից Մանկանց վանքի թիվ 6 ձեռագիր)։
Ա խմբագրության հնությամբ երկրորդ ընդօրինակությունը (վերջից
թերի է, հասնում է մինչեւ 1270 թվականը) պահպանվել է 1382-1404թթ.
ժամանակամիջոցում կազմված ժամանակագրական նյութերի ժողովա
ծուի մեջ3, որը պահվում է Բրիտանական թանգարանում (Or. 5458, թերթ
135բ-142բ, Մատենադարան, դրսի մանրաժ ապավեն՝ 360)։ Ա խմբագրու
թյան երրորդ ընդօրինակությունը 1724 թվականից է (Մատենադարան, ձեռ.
թիվ 663, թերթ 246ա-252բ)։ Այս վերջին ձեռագիրն էլ հիմք ընդունելով՝ Վազ
գեն Հակոբյանն իրականացրել է ժամանակագրության համեմատական
բնագրի հրատարակությունը «Մանր ժամանակագրությունների» առաջին
հատորում (ցավոք նա ծանոթ չի եղել Ա խմբագրության հնագույն օրինա
կին, իսկ Բրիտանական թանգարանի օրինակի՝ միայն վերնագրին ու սկս
վածներին)։
Իր ունեցած Ա խմբագրության միակ օրինակի՝ ուշ շրջանի ձեռագրե
րին բնորոշ աղավաղումներ ունեցող տեքստը4 Վ. Հակոբյանը համեմա
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3. Ա. Մաթեւ ոսյան, Հեթում Ախտուց տիրոջ եւ Վասիլ մարաջախտի ժամանակագրութ
յունները, «Պատմաբանասիրական հանդես», 1963, N 4, էջ 184։ Բրիտանական թանգարա
նի ձեռագ իրը պարունակում է նաեւ Հեթում Կոռիկոսցու զավակների սերնդակ ից Հեթում
Նղիրցու ժամանակագրությունը, որը վերջինս վերնագրել է Հեթում Կոռիկոսցու երկ ի նման՝
«Համառօտ պատմութիւն ժամանակաց» (117բ) եւ մեծապես օգտվել նրանից։ Այս ժամանա
կագրությունն ունեցել է երկու հրատարակություն (Ա. Մաթեւ ոսյան, նշվ. աշխ., էջ 189-201,
Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 537-553)։ Այս ձեռագրում պահպանվել
է նաեւ Վասիլ մարաջախտի փոքրիկ ժամանակագրությունը եւ մի քանի այլ ժամանակագ
րական միավորներ։
4. Ինչպես կարել ի է տեսնել ստորեւ հրատարակվող բնագրում, 1724թ. մատյանում (Ա3)
բազմաթիվ անձնանուններ եւ տեղանուններ աղավաղումներով են։ Այդ տեքստի ակներեւո
րեն սխալ բառերը «Մանր ժամանակագրություններում» հրատարակվել են նույնությամբ,
իսկ այլ ձեռագրերում եղած ճիշտ տարբերակները թողնվել են տողատակում։ Օրինակ,
տպված է «ՈԽԶ (1197)… զՃպէթն թաւօվ (sic) առին յանօրինաց», մինչդեռ այդ հրատարա
կության երեք ձեռագ իր (բնականաբար նաեւ Ա խմբագրության մյուս երկու ձեռագրերը)
տալ իս են ճիշտ ձեւը՝ «…դաւ ով առին» (Մժ, հ. 1, էջ 77)։ Հրատարակված բնագրում Հեթում
անունն ընդհանրապես գրված է «Հեդ ոմ» ձեւ ով, մինչդեռ Օշին թագավորի Ժամագրքում,
Բրիտանական թանգարանի ձեռագրում (ինչպես եւ Ժամանակագրության մյուս բոլոր ձե

տել է Մատենադարանի եւս չորս ձեռագրի5 (որոնցից 3-ը պատկանում են
Բ խմբագրությանը, մեկը՝ Գ խմբագրությունն է) եւ ժամանակագրության՝
Վենետիկի 1842թ. հրատարակության հետ։ Թեեւ բնագիրը հրատարակվել
է ձեռագրերից չորսում պահպանված վերնագրով, ուր նշված է հեղինակի
անունը («….աշխատութեամբ իմոյ՝ ծառայիս Քրիստոսի Աստուծոյ Հեթմոյ,
տեառն Կուռիկօսայ…»), սակայն Վ. Հակոբյանը գործը վերագրել է Հեթում Բ
թագավորին՝ հիմնականում ելնելով ժամանակագրության երկու հատվա
ծում եղած տեղեկություններից, որոնք վերաբերում են վերջինիս պապի ու
մոր մահվանը եւ նշված են՝ «պապն իմ», «մայր իմ» ձեւակերպումներով6։
Ժամանակագրությունը Հեթում Բ-ին վերագրելու մյուս կռվանն էլ Բրիտա
նական թանգարանում պահվող ընդօրինակության վերնագիրն է, որտեղ
«Հեթմոյ, տեառն Կուռիկօսայ» բառերի փոխարեն նշված է «Հովհաննես
սպասաւ որ բանի», որը Հեթում Բ-ի հոգեւ որական դառնալուց հետո ընդու
նած անունն է։ Վ. Հակոբյանի ներկայացրած բացահայտումն առաջին հա
յացքից այնքան տպավորիչ է թվացել, որ նրա տեսակետը միանգամից ըն
դունվել է հայագիտության մեջ, եւ ուսումնասիրողներն այդուհետեւ սկսել
են Ժամանակագրությունը կոչել «Հեթում Բ-ի տարեգրություն»՝ ըստ «Մանր
ժամանակագրություններում» բնագրին նախորդող հետազոտական մասի
վերնագրի7։
Սակայն այդ վերագրումն ընդունել ի չէ, քանի որ Հեթում Բ-ի «պապն
իմ», «մայր իմ» ձեւակերպումներով ժամանակագրական միավորները, ինչ
պես նաեւ մի քանի այլ տեղեկություններ (1293, 1294թթ.), որոնք վերաբերում
են հենց Հեթում Կոռիկոսցուն եւ որոնցում նա ներկայացված է ոչ դրական
ռագրերում), այն «Հեթում» է։ Ցավոք այդ հանգամանքը չի արտահայտված հրատարակու
թյան տողատակերում եւ այնպ իսի տպավորություն է ստեղծվում, որ բոլոր ձեռագրերն էլ
«Հեդ ոմ» անվանաձեւն են կիրառել։ Ուսումնասիրության մեջ Վ. Հակոբյանը գրում է. «աչքի
ընկնող շեղումները տվել ենք տողատակ՝ բացառելով մանրամասնությունները (օր. Կոս
տանդին թե Կոստանտին, բերթն թե բերդն եւ այլն)» (անդ, էջ 73)։ Ինչպես երեւ ում է, նա այդ
կարգ ի «մանրամասնությունների» շարքն է դասել նաեւ Հեթում-Հեդ ոմը, որն անընդ ունել ի
է։ Տարօրինակ է նաեւ, որ գրքի անվանացանկում «Հեթում պատմիչ» անվան դիմաց հղում է
տրված՝ «Հեդ ոմ Կոռիկոսի իշխան» (անդ, էջ 434), որով 1724 թվականի մատյանի տեքստում
Հեթում անձնանվան աղավաղված ձեւը հրամցվել է որպես Հեթում Կոռիկոսցուն հատկան
շող անվանաձեւ։
5. Վ. Հակոբյանը հիմնական՝ A օրինակ է համարել Մատենադարանի թիվ 663 ձեռագ իրը
(թերթ 246ա-252բ), մյուս ձեռագրերը նշվել են ռուսերեն այբուբենի տառերով՝ Б - ձեռ. թիվ
2037, (127ա, 145ա-146բ), 1421թ., В - ձեռ. թիվ 7841, (303ա-306բ), Г - ձեռ. թիվ 3079, (215բ-221բ),
Е - ձեռ. թիվ 5599, (219ա-221բ), 1347թ., (սա Գ խմբագրության ձեռագ իրն է), վերջապես՝ Д
(տեքստի տողատակերում՝ D) վենետիկ յան հրատարակությունը (Մժ, հ. 1, էջ 67-68)։
6. Մժ, հ. 1, էջ 65, 87։
7. Այս հրատարակության տեքստը, Վ. Հակոբյանի ներածականով, զետեղված է նաեւ
համացանցում. հայ մատենագրության թվանշային գրադարանում՝
http։//www.digilib.am/digilib/#scroll
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լույսի ներքո, հետեւաբար՝ դրանց հեղինակը չէր կարող լինել, նաեւ 1296թ.
Հեթում Բ-ի դեմ ըմբոստության հատվածը (այդ մասին նշվեց վերեւ ում),
խմբագրողի կատարած հավելումներն են8։ Հենց այդ ընդմիջարկությունհավելումներով էլ հատկանշվում է Ա խմբագրությունը եւ տարբերվում ժա
մանակագրության Բ եւ Գ խմբագրություններից։
Հեթում Կոռիկոսցու Ժամանակագրության Ա խմբագրության առա
ջին հրատարակությունը տեղի է ունեցել «Մանր ժամանակագրություննե
րի» տպագրությունից շուրջ երկու տասնամյակ առաջ, Հալեպի Քառասնից
Մանկանց վանքում պահվող Օշին թագավորի 1319թ. Ժամագրքի նյութերի
շարքում՝ աշխատասիրությամբ Արտավազդ արքեպիսկոպոս Սյուրմեյանի
(1889-1951)9։ Սա Հեթում Կոռիկոսցու Ժամանակագրության առայժմ հայտ
նի ամենավաղ ընդօրինակությունն է, որը Հեթում Բ-ի խմբագրության ընդ
միջարկություններն ունենալով հանդերձ, վերնագրում կրում է բուն հեղի
նակի՝ Հեթում Կոռիկոսցու անունը (ինչպես որ Մատենադարանի թիվ 663
մատյանը)։ Օշինյան ձեռագրի Հակոբ անունով գրիչը, որը Հեթում Բ-ի եւ
Հեթում Կոռիկոսցու կրտսեր ժամանակակիցն էր եւ բնականաբար ճանա
չում էր հեղինակին, Ժամանակագրության վերնագրում անփոփոխ է թո
ղել նրա անունը։ Կամ, այլ կերպ ասած, նրա ձեռքին եղած նախօրինակը
վերնագրում ընդմիջարկություն չի ունեցել, ինչպիսին ունի Բրիտանական
թանգարանի օրինակը։
Մեր կարծիքով Հեթում Կոռիկոսցու Ժամանակագրության՝ Հեթում
Բ-ին պատկանած եւ տեքստի մեջ վերը նշված ընդմիջարկություններն
ունեցող օրինակը, թագավորի անակնկալ սպանությունից հետո (1307թ.)
մնացել է արքունիքում, եւ 1319-ին դրանից ընդօրինակություն է կատարել
Օշինի ժամագրքի գրիչը։ Վերջինս հիշատակարանում նշում է, որ Օշին
թագավորը ձեռագիրը գրելու հանձնարարություն է տվել արքունիքի ավա
գերեց Թորոսին, սա էլ իր հերթին՝ գրչ ին («…աղաչեմ յիշել ի Տէր ըզտէր Թո
րոս աւագերեց զդրան արքունի, որ ետ զգիրս զայս գրել…»)10։ Դրանից որոշ
ժամանակ անց (մինչեւ 1380-ական թվականները), ինչ-որ մեկն ուշադրու
թյուն դարձնելով ժամանակագրության մեջ եղած «պապն իմ», «մայր իմ»
նշումներով ժամանակագրական միավորներին եւ հասկանալով, որ դրանք
Հեթում Բ-ին են վերաբերում, իր ունեցած օրինակի վերնագրում «Հեթմոյ
տեառն Կուռիկօսայ» (21 տառանիշ) բառերը ջնջելով՝ դրանց տեղում գրել է
«Հովհաննես սպասաւ որ բանի» (21 տառ), որից էլ կատարվել է Բրիտանա
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8. Հարցի քննությունը տե՛ս Կ. Մաթեւ ոսյան, Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրությու
նը…, էջ 127-133։
9. Նկարագ իր Օշին թագաւ որի ձեռագ իր Ժամագ իրքին, էջ 93-101։
10. Նկարագ իր Օշին թագաւ որի ձեռագ իր Ժամագ իրքին, էջ 101։

կան թանգարանի ձեռագրի ընդօրինակությունը։ Կարել ի է ասել, որ փաս
տորեն, ընդմիջարկությունների պատճառով հեղինակի անունը փոխելու
(Հեթում Կոռիկոսցու գործը Հեթում Բ-ին վերագրելու) այս նույն պատմու
թյունը մեկ անգամ էլ կրկնվել է 20-րդ դարում։
Բարեբախտաբար, Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրության Բ եւ Գ
խմբագրություններն այլ ճանապարհ են անցել եւ զերծ մնացել Ա խմբագ
րությանը հատուկ ընդմիջարկություններից, որոնք, բնականաբար, բացա
կայում են նաեւ ժամանակագրության հիմնական աղբյուրի՝ «Պատմութիւն
խրոնիկոնին» գործի մեջ։ Բայց հատկանշական է, որ այդտեղ առկա է Հե
թում Կոռիկոսցու նշումը իր հոր՝ Օշին պայլ ի մահվան մասին՝ «ՌՄԿԵ
(1265)… վախջանեացաւ թագաւ որեղբայրն Հայոց պարոն Աւշին, տէրն Կու
ռիկաւսոյ ԻԵ (25) աւրն ի դեկտեմբռն, ի Նոյէլ ին գիշերն»11։ Եւ հասկանալ ի
է, որ այդ տվյալը Հեթում Կոռիկոսցին փոխանցել է նաեւ իր ժամանակագ
րության մեջ. «ՉԺԴ (1265) Վախճանեցաւ պարոն Աւշին թագաւ որեղբայրն
Հայոց, տէրն Կուռիկոսոյ, ԻԵ (25) ի դեկտեմբերի, յուրբաթ»12։
Այն, որ հենց Հեթում Կոռիկոսցին է քննության առարկա ժամանա
կագրության հեղինակը, հստակ իմացել է նաեւ նրա ու Հեթում Բ-ի մեկ այլ
կրտսեր ժամանակակից՝ Ներսես Պալ իանենցը, որն իր աշխատության մեջ
անդրադառնալով խաչակիրների քաղաքների գրավմանը, ընթերցողին
ծանուցում է Հեթում Կոռիկոսցու հեղինակած Ժամանակագրության մա
սին՝ «…այլ եւս գտանես զսայ ի գաւազանագիրքն պարոն Հեթմո տեառն
Կօռիկոսոյ, որ գրեմք ի յետո գրոցս»13 եւ իր խոստման համաձայն, այդ ժա
մանակագրությունը տեղադրում է նույն մատյանում, իր գործից հետո։
ժամանակագրության 1246-1296 թվականներն ընդգրկող հիմնական
հատվածը «Մանր ժամանակագրություններից» թարգմանվել է ռուսերեն14։
11. ՄԺ, հ. 2, էջ 73։
12. Նկարագ իր Օշին թագաւ որի ձեռագ իր Ժամագ իրքին, էջ 99։
13. ՄԺ, հ. 2, էջ 179։ Ձեռագ իրը (Մատենադարան, ձեռ. թիվ 2037) Ն. Պալ իանենցի գործերի
հին եւ ընտիր օրինակ է)։
14. Армянские источники о монголах, перевод с древнеармянского, предисловие и
премичания А. Г. Галстяна, Москва, 1962, с 71-78.: Ցավոք 1724թ. մատյանից ծագ ող սխալնե
րը փոխանցվել են նաեւ ռուսերեն թարգմանությանը։ Օրինակ, Ղազան խանի դեմ Բալատուի
(«Պալթ օ») ընդվզման հատվածը՝ «մրտեց Պալթ օ ընդդէմ Խազանին», «Մանր ժամանակագ
րություններում» տպված է «մարտեաւ պաշտօն ընդդէմ Խազանին» (էջ 87), որը ռուսերե
նում դարձել է «[государственные] чиновники восстали против Газана» (с. 77), Հեթում Ա-ի՝
ոմ ն Ալ իճախի հետ Ուճ բնակավայր գնալու հատվածը՝ «Հեթում թագաւ որն Հայոց գնաց ի
յՈւճն, հետ Ալ իճախին», «Մանր ժամանակագրություններում»՝ «Հեթում թագաւ որն գնաց ի
Յուճն, հետեւեալ՝ ի Ճախին» (էջ 82), ռուսերենում՝ «Царь Гетум отправился в Ютч, а затем
в Чах» (с. 72), մեկ այլ տեղում՝ «փլուցին զիրենց պուրճն», «Մանր ժամանակագրություննե
րում»՝ «փլուցին Զիպանց պուրճքն» (էջ 82), ռուսերենում՝ «разрушили башни Зипанца» (с. 72)
եւ այլն։ Ժամանակագրության ռուսերեն թարգմանությունը տեղադրված է համացանցում՝
http։//www.vostlit.info/Texts/rus9/HetumII/frametext.htm։
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Բ խմբագրություն

Ժամանակագրությունն առաջին անգամ հրատարակվել է Բ խմ
բագրության հիման վրա։ 1842թ. Մ. Ավգերյանը Հեթում Կոռիկոսցու «Ծաղիկ
պատմութեանց» երկի գրաբար թարգմանության գրքի վերջում, որպես հա
վելված զետեղել է Վենետիկի ձեռագրերից քաղված այս ժամանակագրու
թյան բնագիրը, հետեւյալ վերնագրով. «Ժամանակագրութիւնք երեք հա
րիւր եւ մէկ ամաց կարճ ի կարճոյ հաւաքեալ ի զանազան պատմութեանց՝
Հայ, Ֆռանկ եւ Ասորի, շարագրեալ պարոն Հեթմոյ տեառն Կոռիկոսոյ
եւ արար զայս բանք ի թուին Հայոց ՇԽԵ եւ յամի մարդեղութեան Տեառն
ՌՄՂԶ»15։ Դժվար չէ նկատել, որ վերնագիրը հետագա ընդմիջարկության
շերտ ունի, որտեղ նշված է ժամանակագրության՝ 301 տարի ընդգրկելու
մասին, որը չի համապատասխանում ո՛չ բուն ժամանակագրության ընդ
գրկմանը՝ 1076-1296թթ. (220 տարի), ո՛չ էլ վենետիկ յան հրատարակության
մեջ տեղ գտած, լրացված տարբերակին՝ 1076-1307թթ. (231 տարի)։ Հեթում
Կոռիկոսցու Ժամանակագրությունը Վենետիկի հրատարակությունից
ֆրանսերեն է թարգմանել Է. Դյուլորիեն եւ հայերենի հետ հրատարակել է
1869-ին՝ “Table Chronologique de Héthoum, Comte de Gorigos’’ վերնագրով16։
Վերնագրում եղած հավելումը Բ խմբագրության առանձնահատկու
թյուններից մեկն է, բայց ոչ միակը, քանի որ այն նաեւ բնագրում ունի զգալ ի
կրճատումներ (դա ակներեւ որեն երեւ ում է ստորեւ երեք խմբագրություն
ների զուգադիր հրատարակության մեջ), միաժ ամանակ շարունակվել է
1296 թվականից հետո տեղի ունեցած դեպքերի արձանագրմամբ։ Բ խմբագ
րության առայժմ հայտնի ձեռագրերը թվով ութն են եւ դրանցից առնվազն
չորսը17 թույլ են տալ իս պարզելու, թե որտեղից է ծագում վերնագրի՝ 301
տարվա մասին նշումը։ Այդ ձեռագրերում ժամանակագրությունը շարու
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15. Հեթում Պատմիչ, էջ 77։
16. “Recueil des historiens des Croisades” Documents Arméniens, t. I, Paris, 1869, p. 471-490.
17. Վենետիկ, Մխիթարյանների մատենադարան, ձեռ. թիվ 1578, 1348-1351թթ., Մատե
նադարան, ձեռ. թիվ 3079, 1700թ., Երուսաղեմ, ձեռ. թիվ 995, 1720թ. (Մատենադարան, դր
սի մանրաժ ապավեն, 890, տե՛ս նաեւ Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, կազմեց
Նորայր եպս. Պողարեան, հ. Գ, Երուսաղէմ, 1968, էջ 597), Հռոմի Ս. Վլաս եկեղեցու թիվ 25
ձեռագ իր, 1723թ. (Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Հռոմի Հայոց հիւրանոցի ի Ս. Վլաս եւ քահ.
Լեւ ոնեան հայ վարժ անի, կազմեց Ն. Ակ ինեան, 1961, էջ 19)։
Ժամանակագրության Բ խմբագրությունը պարունակող մյուս 4 ձեռագրերն են Մատե
նադարանի թիվ 2037 եւ 7841 մատյանները, Օքսֆորդի համալսարանի թիվ 121 ձեռագ իրը
(որը պակասավոր է, հասնում է մինչեւ 1151թ.) եւ Վենետիկում պահվող մեկ այլ մատյան,
որի թվահամարը մեզ հայտնի չէ, բայց որի մասին նշում է Ն. Ակ ինյանը (Ն. Ակ ինեան, Գրա
խօսական, էջ 504-505)։ Կարծում ենք, որ այս օրինակը նույնպես Բ խմբագրությունն է պա
րունակում, քանի որ ժամանակագրության 1842թ. վենետիկ յան հրատարակության մեջ չի
ակնարկվում ներկայացված բնագրի այլ տարբերակ ի գոյության մասին։

նակված է մինչեւ Կիլ իկիայի Հայոց թագավորության անկումը, թագավորա
կան ընտանիքի եւ ավագանու գերեվարությունը Եգիպտոս (ըստ հավելման
հեղինակի՝ 1374թ., իրականում՝ 1375թ.), իսկ ժամանակով ամենավերջին
դեպքը վերաբերում է գերության մատնված, բայց սուլթանի թույլատվու
թյամբ Երուսաղեմ ուխտի մեկնած Մարիուն թագուհու մահվանը, որը տե
ղի է ունեցել 1377թ. (թագուհին թաղվել է Երուսաղեմի Ս. Հակոբյանց վանքի
մուտքի մոտ)։ Հենց այս թվականի առկայությունն էլ, մեր կարծիքով, հիմք
է հանդիսացել ժամանակագրության վերնագրում 301 տարվա ընդգրկման
մասին հավելում կատարելու համար (1377-1076 = 301)18։ Հետաքրքիր է, որ
Բ խմբագրության Մատենադարանում պահվող հնագույն ձեռագիրը (թիվ
2037), որը 1421 թվականից է, եւ որի մեջ ժամանակագրությունը շարունակ
ված է մինչեւ 1351 թ., վերնագրում չի ունեցել նշում 301 տարվա մասին,
բայց այն ավելացվել է, որպես ընդմիջարկություն։
Ժամանակագրության Բ խմբագրության հեղինակ-խմբագրողի ինք
նության վերաբերյալ ցայժմ եղած միակ կարծիքը պատկանում է հայագետ
Գեւ որգ Տեր-Վարդանյանին, որը նկատի ունենալով ժամանակագրության
այս տարբերակի առկայությունը Ներսես Պալ իանենցի՝ Վենետիկում պահ
վող ինքնագիր մատյանում, հենց վերջինիս է համարում խմբագիր19։ Սա
միանգամայն ընդունել ի տեսակետ է։ Պետք է ասել, որ այդ ձեռագրում
Ներսես Պալ իանենցի հավելումներով ժամանակագրությունը հասնում է
մինչեւ 1351թ. (նա մահացել է մոտ 1363 թվականին), բայց դրանից հետո
շարունակվել է այլ լրացնողի ձեռքով եւ վերջում ունի Մարիուն թագուհու
մահվան մասին վերոնշյալ տվյալը։
Վերջում ավելացնենք, որ թերեւս պատահական զուգադիպությամբ,
ժամանակագրության այս խմբագրությունը եզրափակվում է բուն հեղինա
կի անմիջական ժառանգի մասին տեղեկությամբ, քանի որ Մարիուն թա
գուհին (Օշին պայլ ի դուստրը)20 Հեթում Կոռիկոսցու թոռնուհին էր։
18. Հարցի քննությունը տե՛ս Կ. Մաթեւ ոսյան, Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրությու
նը…, էջ 137-140, տե՛ս նաեւ աստ, 1351 թվականի ծանոթագրությունը։
19. Գեւ որգ Տեր-Վարդանյանի Ներսես Պալ իանենցին նվիրված ուսումնասիրությունը,
որտեղ արծարծվում է նաեւ այս հարցը, անտիպ է։ Հեղ ինակ ին խորին շնորհակալություն
ենք հայտնում անհրաժեշտ տեղեկությունները մեզ տրամադրելու համար - Կ. Մ.։
20. Հեթում Կոռիկոսցու ավագ որդին՝ Օշին պայլ ը, Օշին թագավորի մահից (1320թ.) հետո
ամուսնացավ նրա այրու՝ Յովհաննա (Ժաննա-Իրեն) Անժ ուացու հետ, որը Լեւ ոն Ե (IV)-ի
մայրն էր։ Հայտնի է նաեւ, որ նա այս կնոջ հետ սիրավեպ էր ունեցել շատ վաղուց, մին
չեւ թագավորի մահը, երբ որպես խնամախոս գնացել էր նրան Կիլ իկ իա բերելու (1316-ին)։
Հովհաննես Դարդել ը գրում է, որ Օշին պայլ ը «առեալ էր ի կնութիւն զդշխոյն Յովհաննա,
զմօրու արքայի, հարեալ ի սէր անդստին ի ժամանակէ անտի, յորում ած զնա ի Նէապոլսոյ
ի Հայս» (Յովհաննէս Դարդել, Ժամանակագրութիւն, էջ 30)։ Մարիունը Օշին պայլ ի եւ Յով
հաննայի դուստրն էր։
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Գ խմբագրություն

Հեթում Կոռիկոսցու Ժամանակագրության ընդօրինակություն
ների մեջ նախորդ երկու խմբի ձեռագրերից առանձնանում է Մատենադա
րանի թիվ 5599 մատյանի (Ժողովածու) տեքստը, որը տարբերվում է նախ
վերնագրով, որտեղ չի նշված հեղինակի անունը, ապա բովանդակությամբ,
որը խիստ կրճատված է21։ Հնարավոր է, որ վերնագրում հեղինակի անվան
եւ հարակից մի քանի բառերի դուրս թողնելը նույնպես տեքստի համառոտ
ման միտումի արտահայտություն է, կամ էլ 1347թ. ձեռագիրն ընդօրինա
կող Ուրել գյուղի քահանա Ստեփանոսը դավանաբանական նկատառում
ներով լատինական կողմնորոշման ակնառու ներկայացուցիչ հեղինակի
անունը միտումնավոր է կրճատել22։ Այստեղ Ժամանակագրությունը շա
րունակված է 1307-1341թթ., որին հաջորդող 1342-1345թթ. մի քանի տեղե
կություններ (խառը հերթականությամբ) տեղական (գավառական) նշանա
կության դեպքերի մասին են23, իսկ վերջին նշումը 1355թ. վերաբերյալ է։ Այս
օրինակն էլ ժամանակագրության Գ խմբագրություն համարելով՝ պայմա
նականորեն խմբագրող ենք համարում գրիչ Ստեփանոս քահանային։
Երեք խմբագրությունների եւ խմբագրողների մոտեցումների տարբե
րության հետաքրքիր պատկեր է ներկայացնում 1292թ. ծռազատիկի մա
սին տեղեկությունը։ Հայտնի է, որ Հեթում Բ թագավորի հրամանով, այդ
թվականին Կիլ իկիան պաշտոնապես Զատիկը նշել է կաթոլ իկ եկեղեցու
հետ՝ նույն օրը, մինչդեռ ավանդապահ ժողովրդի մի մասը՝ Հայոց եկեղե
ցու սահմանած օրը, որը համընկել է նաեւ նեստորական ասորիների զատ
կական տոնին։ Հեթում Կոռիկոսցին (Ա խմբագրություն) այդ մասին գրել է.
«Յայսմ ամի մոլորումն եղեւ Զատկի, զի մոլորեցան Ասորիքն՝ Նեստորքն
եւ բաժին մի՝ Հայոց»։ Մինչդեռ Ներսես Պալ իանենցը (Բ խմբագրություն)
մոլեռանդորեն մոլորված է համարել բոլոր հայերին24, ընդ որում, ակնար
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21. Ժամանակագրությունը չունի բնագրի բավական խոշոր հատվածներ, եղածներում էլ
կան կրճատումներ։ Վ. Հակոբյանը նշում է. «E բնագրում (ձեռ. թիվ 5599 - Կ. Մ.) բացակա
յում են 1196թ., 1198-1204թթ., 1205-1206թթ., 1213-1216թթ., 1217-1219թթ., 1227-1265թթ., 1270թ.,
1272-1273թթ. վերաբերող վկայությունները, ինչպես նաեւ ուրիշ մանր վկայություններ» (Մժ,
հ. 1, էջ 68)։
22. Չպետք է բացառել նաեւ այն տարբերակը, որ Ստեփանոսի կամ նրա նախօրինակ ի
գրչ ի ձեռքին եղել է այն օրինակը, որտեղ ժամանակագրության հեղ ինակ ի անունը ջնջված
եւ տեղում նոր անուն է գրված եղել, ուստի նրանք հասկանալով, որ ինչ որ բան այնպես չէ,
այդ անունը զանց են առել։ Ստեփանոսի մատյանում Հեթում Բ-ի խմբագրության հետ առնչ
վող միայն մեկ վկայություն կա, բայց այլ ձեւակերպմամբ. «Փոխեցաւ ի Քրիստոս Կեռան
թագ ուհին» (Մժ, հ. 1, էջ 85)։
23. Տե՛ս Մժ, հ. 1, էջ 88։
24. Հիշենք, որ Ներսես Պալ իանենցը հիմնական հեղ ինակն է եղել Հռոմի պապ ի պահան
ջով կազմված՝ «Հայոց եկեղեցու մոլորությունները» անվանումով հայտնի եւ 117 մեղադրանք

կելով, որ նախկինում եւս նրանք մոլորված են եղել. «Յայսմ ամի եւս մո
լորեցան զԶատիկն Հայք եւ Ասորիքն՝ Նստորք»։ Ստեփանոս քահանան (Գ
խմբագրություն), թերեւս հայ ավանդապահ հոգեւ որականությունը ներկա
յացնելով, որեւէ մեկին չի մեղադրել, այլ միայն արձանագրել է ծռազատկի
փաստը, որից պարզ էլ չէ, թե իրականում ով է եղել մոլորվողը՝ «Յայս ամի
մոլորումն եղեւ Զատկին»։
Այսպիսով, ունենք Հեթում Կոռիկոսցու Ժամանակագրության երեք
խմբագրություն։ Դրանցից հնագույնը (Ա) Հեթում Բ-ի խմբագրությունն է,
որը նրան պատկանած օրինակի վրա, մեր կարծիքով, թագավորի ցուցու
մով կատարել է նրա քարտուղարը25։ Այդ օրինակը Հեթում Բ-ի սպանու
թյունից հետո մնացել է արքունիքում, այդ պատճառով էլ դրա բնագիրն
արդեն 1319-ին նախօրինակ է դարձել Օշին թագավորի ձեռագրի համար,
ավել ի ուշ՝ ընդմիջարկ յալ ի վերնագրով՝ Բրիտանական թանգարանի ձե
ռագրի գրչ ի համար։ Իսկ Ներսես Պալ իանենցի (Բ) եւ Ստեփանոս քահա
նայի (Գ) խմբագրությունները, թեեւ զերծ են մնացել Հեթում Բ-ի խմբագրու
թյան հավելումներից, բայց որոշ չափով համառոտվել եւ 1296 թվականից
հետո շարունակվել են խմբագրողների ձեռքով։
Ավելացնենք, որ Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրության մի օգ
տագործող-շարունակողն էլ եղել է Հայոց ջամբռլա (սենեկապետ) Հեթում
Նղիրցին, որն իր ժամանակագրությունը (պահպանվել է Բրիտանական
թանգարանի վերը նշված ձեռագրում, եզակի օրինակով) վերնագրել է Հե
թում Կոռիկոսցու պես՝ «Համառօտ պատմութիւն ժամանակաց» եւ սկսելով
1099 թվականից՝ մինչեւ 1296 թվականը Կոռիկոսցու ժամանակագրությու
նից տասնյակ ժամանակագրական միավորներ է արտագրել նույնությամբ
ներկայացնող գործի (տե՛ս Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, հ. Բ, Ս. Էջմիածին, 2001, էջ 21792222)։
25. Հեթում Բ-ն իր ստացած Սաղմոսարանի 1292 թվականից հետո գրված հիշատակարա
նում ժամանակագրական կարգ ով, առաջին դեմքով նշում է իր երկու պապերի, հայրական
տատի եւ ծնողների (ընդամենը 5 հոգ ու) մահվան թվերն ու ստույգ ամսաթվերը (Հայերեն
ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, էջ 705)։ Այդ տեղեկություններից երկուսի՝ (մայ
րական պապ ի եւ մոր մահվան մասին) Կոռիկոսցու Ժամանակագրության մեջ միջնորդա
վորված ներթափանցման մասին է հուշում այն հանգամանքը, որ թագավորի մոր՝ Կեռանի
մահվան ամսաթիվը սխալ է՝ «յոգ ոստոսի ԻԹ (29)», այն դեպքում, երբ իր հիշատակարանում
Հեթում Բ-ը նշում է օգ ոստոսի 9-ը՝ «ի յաւգ ոստոս Թ (9)», եւ որը փաստագրում է նաեւ Սար
գիս Սսեցին՝ «Կեռան թագ ուհին մեռաւ, եւ է օգ ոստոսի Թ (9)» (Մժ, հ. 1, էջ 105)։ Թվում է,
որ այս երկու վկայությունները, որոնք առաջին դեմքով են գրված, (Փոխեցաւ ի Քրիստոս
առաքինի մայրն իմ, Կեռան…») ժամանակագրության մեջ արտագրվել են Հեթում Բ-ի Սաղ
մոսարանից (որի ժամանակ կատարվել է ամսաթվի գրչական վրիպում)։ Իսկ մյուս ընդմի
ջարկությունները՝ «Դաւ եղեւ Հեթում թագաւ որին…» եւ այլն, թագավորի քարտուղարը գրել
է արդեն երրորդ դեմքով։
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կամ փոքր կրճատումներով։ Այս բնագիրը հրատարակած Լ. Տեր-Պետրո
սյանը, 1296 թվականի ներքո եղած տեղեկությունը ծանոթագրելով, գրում է՝
«այստեղից սկսվում է Հեթում Նղիրցու սեփական շարադրանքը»26 (դրանից
հետո ժամանակագրությունը շարունակվում է մինչեւ 1344թ.)։
Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ Հեթում Կոռիկոսցու այս ժամանա
կագրությունը չունի ո՛չ ձեռագրերի ու խմբագրությունների, ո՛չ էլ հրատա
րակությունների պակաս, բայց միայն՝ բուն նյութի ամփոփման եւ հեղի
նակային տեքստի զտման, հավելումների առանձնացման կարիք, ինչն էլ
պիտի փորձենք կատարել ստորեւ։
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26. Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 545։

Ժամա նա կագրության ներ կա յացվող բնագիրը

Քանի որ Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրությունը ծավալով փոքր
է, նպատակահարմար գտանք տեքստը ներկայացնել երեք խմբագրու
թյունների զուգադրմամբ, նմանություններն ու տարբերություններն ավե
լի ակնառու դարձնելու համար, մանավանդ նկատի ունենալով, որ Ա եւ Բ
խմբագրություններն ունեցել են առանձին հրատարակություններ։ Ամբող
ջական շարադրանքը տալ իս ենք Ա խմբագրության սյունակում, իսկ մյուս
երկու սյունակներում՝ նույն ժամանակագրական միավորի համար կրկնու
թյան դեպքում նշում ենք «Նույնը», իսկ բացակայության դեպքում՝ «Չիք»։
Եթե ժամանակագրական միավորի տեքստը զգալ իորեն տարբերվում է Ա
խմբագրությունից, կամ համեմատության համար էական մանրամասներ է
պարունակում, այն դնում ենք համապատասխան սյունակում՝ որպես այդ
տեղեկության տարբերակ27։
Ա խմբագրության տեքստում չակերտների մեջ դնելով եւ շեղ տառերով
առանձնացրել ենք այն տողերը, որոնք հավանորեն ժամանակագրության
մեջ են մուծվել խմբագրողի՝ Հեթում Բ թագավորի կամ նրա քարտուղարի
ձեռքով։
Ծանոթագրությունները ներկայացվում են վերջում՝ ըստ հաջորդական
տարեթվերի եւ ժամանակագրական միավորների (հանրահայտ դեպքե
րը եւ տեղանունները՝ օրինակ Կիլ իկիա, Սիս եւ այլն, չենք ծանոթագրել)28։
Ծանոթագրություններում հաճախ վկայաբերում ենք տվյալ ժամանակագ
րական միավորի զուգահեռը Հեթում Կոռիկոսցու թարգմանած եւ լրացրած
«Պատմութիւն խրոնիկոնին» ժամանակագրությունից՝ առաջին հերթին աղ
բյուրը եւ նմանությունը ցույց տալու համար, միաժ ամանակ դրանցում եր
բեմն լինում են հավել յալ անվանումներ եւ բառեր, որոնք ավել ի են հստա

27. Ու ղղագրական տարբերությունները չենք նշում, եթե դրանք վերաբերում են գրության
ձեւին՝ «աւ» կամ «օ» (պահում ենք կիրառված հին ձեւը՝ աւ), «ղ»-ին եւ «լ»-ին (Պաղտին-Պալ
տին), կամ եթե իմաստը նույնն է, բառերը տարբեր, օրինակ մի տեղում՝ «վախճանեցաւ»,
մյուսում՝ «մեռաւ» եւ այլն։ Անգամ նույն ձեռագրում (Ա1, Ա2) «գալեր» նավ ի անունը կարող
է գրվել ղալե կամ խալե, ֆրանսերեն «թագավոր» բառը (ռուա, roi)՝ «ըռէ» կամ «ռէ», եւ այլն։
Տարընթերցումների այս եւ այլ մանրամասներ չենք նշում, մանավանդ նկատի ունենալով
ժամանակագրության համեմատական բնագրի հրատարակությունը «Մանր ժամանակագ
րություններում»։
28. Ծանոթագրություններն աշխատել ենք չծանրաբեռնել տեղեկատու գրականության
հղումներով։ Որոշ տեղանուններին կամ անձնանուններին կից փակագծում նշում ենք
դրանց գրության օտարալեզու ձեւերը, որպեսզ ի հետաքրքրվողները հեշտությամբ հավե
լյալ տեղեկություններ գտնեն համացանցում։ Ժամանակագրության մեջ նշված բերդերի ու
բնակավայրերի գտնվելու տեղերը կարել ի է տեսնել Կիլ իկ իայի եւ խաչակ իրների պետու
թյունների քարտեզներում (Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Ա, էջ 543-549)։

43

կեցնում հրատարակվող բնագրում եղած տեղեկությունները (օրինակ՝ 1202,
1208, 1210, 1220, 1259, 1260, 1282թթ. միավորները եւ այլն)։
Ժամանակագրության երեք խմբագրությունները ներկայացվում են հե
տեւյալ ձեռագրերով եւ հրատարակություններով.

Ա խմբագրություն
(Հեթում Բ թագավորի)
Ա1 - Օշին թագավորի Ժամագիրք, 1319թ., գրիչ՝ Հակոբ քհ., հանձնարա
րող՝ «Թ որոս աւագերեց զդրան արքունի», ստացող՝ Օշին թագավոր (Հա
լեպի Ս. Քառասնից մանկանց վանքի հավաքածու, ձեռ. 6, էջ 1002-1014)29,
հրատ.՝ Նկարագիր Օշին թագաւ որի ձեռագիր Ժամագիրքին, 1319, նկա
րագրեց Արտաւազդ արքեպիսկոպոս, Անթիլ իաս, 1933, էջ 93-101։
Տեքստի առանձնահատկություն - «եղբայր» բառը որոշ տեղերում գր
ված է «աղբայր»։
Ա2 - Ժամանակագրական նյութերի ժողովածու, մոտ. 1382-1404թթ.
(Բրիտանական թանգարան, Or. 5458, թերթ 135բ-142բ, Մատենադարան, դր
սի մանրաժ ապավեն՝ 360)։ Այս օրինակում ժամանակագրությունն ավարտ
վում է 1270 թվականով (թերի է)։
Ա3 - Ժողովածու, 1724թ., գրիչ՝ Պետրոս վրդ. Աստապատցի, վայր՝ Երու
սաղեմ, Հալեպ (Մատենադարան, ձեռ. թիվ 663, թերթ 246ա-252բ), հրատ.,
Մանր ժամանակագրություններ, 13-18-րդ դդ., հ. 1, կազմեց՝ Վ. Հակոբյան,
Երեւան, 1951, էջ 37-80։
Տեքստի առանձնահատկություն - Վերնագրից բացի գրիչն ամենուր Հե
թում անձնանունը գրում է «Հեդոմ»։ Տողատակերում Ա3 ձեռագրի հղումնե
րը ոչ այնքան տարընթերցումներ են մատնանշում, որքան ուշ շրջանի ընդօ
րինակության հետեւանք հանդիսացող գրչական սխալներ ու վրիպումներ,
սակայն դրանցից առավել ակնառուները նշում ենք, քանի որ այս օրինակն
է դարձել Ժամանակագրության 1951թ. հրատարակված համեմատանկան
բնագրի հիմք (որից կատարվել է նաեւ ռուսերեն թարգմանությունը), եւ այդ
տեքստը լայն տարածում է գտել գիտական գրականության մեջ։
Բ խմբագրություն
(Ներսես Պալ իանենցի)
Բ1 Վենետիկի Մխիթարյանների մատենադարանի ձեռագրերից մեկի
հիման վրա կատարված հրատ.՝ Հեթում պատմիչ թաթարաց, յեղեալ ի լա
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29. Խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Բերիո թեմի առաջնորդ Տ. Շահան եպիսկո
պոս Սարգիսյանին ձեռագրի համապատասխան էջերի լուսանկարները մեզ ուղարկելու հա
մար, որով հնարավոր եղավ այս օրինակի տպագրի մի քանի վրիպումներն ուղղալ – Կ. Մ.։

տին օրինակէ ի հայ բարբառ ի ձեռն Հ. Մկրտիչ վարդապետի Աւգերեան,
Վենետիկ, 1842 (որպես հավելված), էջ 77-86։
Բ2 Ժողովածու, 1421թ., գրիչ՝ Ֆրա Հովսէփ, վայր՝ Կաֆա, (Մատենադա
րան, ձեռ. թիվ 2037, թերթ 145ա-146բ)։
Տեքստի առանձնահատկություն - Սկզբում (մինչեւ 1104թ.) Հայոց թվա
կանից հետո նշված է նաեւ Փրկչական թվականը։
Բ3 Ժողովածու, 1700թ., գրիչ՝ Մարգար Զմյուռնիացի, վայր՝ Կոստանդ
նուպոլ իս (Մատենադարան, ձեռ. թիվ 3079, թերթ 215բ-221բ)։ Այս օրինակն
օգտագործվում է միայն բուն Ժամանակագրությանը հաջորդող հավելում
ները նշելու համար, քանի որ կրկնում է միաժ ամանակ Բ1 եւ Բ2 օրինակ
ներում եղած բոլոր տարընթերցումները։ Ամենավերջին տեղեկությունը
համեմատված է նաեւ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց վանքի թիվ 995 ձե
ռագրում (Մատենադարան, դրսի մանրաժ ապավեն՝ 890) եղած ժամանա
կագրության համապատասխան հատվածի հետ։
Գ խմբագրություն
(Ստեփանոս քահանայի)
Գ1 - Ժողովածու, 1347թ., գրիչ՝ Ստեփանոս քհ., վայր՝ Ուրել գյուղ (Մա
տենադարան, ձեռ. թիվ 5599, թերթ 219ա-221բ)։
Տեքստի առանձնահատկություն - «Օ» հնչ յունն արտահայտելու համար
«աւ»-ը «օ» գրելով՝ գրիչն այդ տառն է գործածում նաեւ «աւ» երկհնչյունի
տեղում, օրինակ Դաւիթի փոխարեն՝ Դօիթ։ Մենք տալ իս ենք ուղիղ ձեւը։
Այս օրինակում Ժամանակագրության ավարտին հաջորդող շարունակու
թյունը տրված է թվականների խառը հերթականությամբ (տե՛ս Մժ, հ.1, էջ
88), մենք տալ իս ենք ժամանակագրական հաջորդականությամբ։
 ողատակերում կիրառվում է՝
Տ
- փոխարեն բառի համար՝ ] նշանը30,
- չկա (չիք) բառի փոխարեն՝ > նշանը,
- հաւելումների դեպքում՝ + նշանը։

30. Օրինակ, տողատակում «Ա3 Սպիլ ] Սլիպ, Բ1, Բ2՝ Սիպ իլա», նշանակում է, որ բնագրի
«Սպ իլ» անվան փոխարեն Ա3 ձեռագ իրն ունի «Սլ իպ», իսկ Բ1 եւ Բ2 ձեռագրերը՝ «Սիպ իլա»
ձեւը։
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ՀԵԹՈՒՄ ՊԱՏՄԻՉ ԿՈՌԻԿՈՍՑԻ
«Համա ռոտ պատմութիւն ժա մա նա կաց հա ւա քեալ 
ի զանա զան պատմութեանց…»
(երեք խմբագրությունների զուգադրմամբ)

Վերնագիր

Թվական

ՇԻԵ 1076
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Ա խմբագրություն
Հեթում Բ թագավորի

Բ խմբագրություն
Ներսես Պալիանենցի

Գ խմբագրություն
Ստեփանոս քահա
նայի

Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց հաւաքեալ
ի զանազան պատմութեանց, այսինքն՝ ի Հայոց,
ի Ֆռանկաց, ի Յունաց, ի յԱսորւոց գրենաց1, աշ
խատութեամբ իմոյ, ծառայիս2 Աստուծոյ Հեթմոյ,
տեառն Կուռիկաւսոյ3, ի թվականիս Հայոց ՉԽԵ
(1296)

Ժամանակագրութիւնք
երեք հարիւր եւ մէկ ամաց4
կարճ ի կարճոյ հաւաքեալ
ի զանազան պատմու
թեանց՝ Հայ, Ֆռանկ եւ
Ասորի, շարագրեալ պարոն
Հեթմոյ տեառն Կոռիկո
սոյ եւ արար զայս բանք ի
թուին Հայոց ՇԽԵ (1296)
եւ յամի մարդեղութեան
Տեառն ՌՄՂԶ (1296)

Համառօտ պատմու
թիւն ժամանակաց
հաւաքեալ ի զանա
զան պատմութեանց,
այսինքն՝ ի Հայ, ի
Ֆռանկ, ի Յուն եւ ի
յԱսորի գրենաց, ի
թուականիս Հայոց
ՉԽԵ (1296)

Գագիկ թագաւորն Հայոց սպանաւ յորդւոցն Ման
տալէի5, ի բերդն Կենդռաւսկօի6։ Յետ որոյ7 Ռուբէն
ազգական նորա երթեալ բնակեցաւ ի սահմանս
Կաւսիտառոյ, եւ անտի հասեալ ի գեղն Կաւրմաւ
զաւլօ եւ անդ վախճանեցաւ։ Եւ որդի նորա8 Կոս
տանդին էառ զՎահկայն, եւ նախ սա տիրեաց ի
Կիլ իկեա, ի վերայ ազգին Հայոց։

Նույնը

Նույնը

Նույնը

ՇԻԹ 1080

Սուլ իմանն էառ զԱնտիոք, սպանաւ Սուլ իմանն9։

Չիք

ՇԽԵ 1096

Շարժեաց Աստուած զմեծ բասաճն Ֆռանկաց գալ
ի թափումն յԵրուսաղէմի ի ձեռն ֆռանկի միայնա
կեցի միոյ, որում անուն էր Փեռ Էրմիդ։

Նույնը
ՇԽԶ (1097) Եղեւ առաջին
բասաճն Ֆռանկաց գալ յԵ
րուսաղէմ եւ ազատել յանօ
րինաց ի ձեռն միայնակեցի
միոյ ֆռանկ, որոյ անունն
Փէր Էրէմիթ կոչիւր։

ՇԽԶ 1097

Բասաճն էառ զՆիկիեա քաղաքն ի Յունաց։

Նույնը

Նույնը

ՇԽԷ 1098

Եղեւ թափումն Անտիոքայ եւ Ուռհայոյ յանաւրի
նաց10։

Նույնը

Նույնը

ՇԽԸ 1099

Եղեւ թափումն Երուսաղէմի եւ տուկն Գաւնտաւֆրէ11 Նույնը
տիրեաց Երուսաղէմի։

Նույնը

ՇԽԹ 1100

Մեռաւ Գաւնտաւֆրէ եւ եկաց առաջին թագաւոր
Երուսաղէմի Պաղտինն, եղբայրն Գաւնտաւֆրէ,
կոմսն Ուռհայոյ։

Նույնը

Նույնը

ՇԾ 1101

Առաւ Սզայրն12 յանաւրինաց։

Նույնը

Նույնը

1. Ա3 գրենաց ] գրեանց, Ա2 > գրեանց
2. Ա3 + Քրիստոսի
3. Ա2 Հեթմոյ, տեառն Կուռիկաւսոյ ] Յովհանէս սպասաւոր բանին
4. Բ2 > երեք հարիւր եւ մէկ ամաց։ Վենագրի վերեւում հետագայի
հավելում՝ «յ եւ մէկ ամաց»։
5. Ա3 Մանտալէի ] Մանդէլի, Ա1՝ Մանդաէլի
6. Գ1 Կենդռաւսկօի ] Կետռասկօի, Բ1 + ի Լիկանդոնն
7. Ա3 «Յետ որոյ…» նախադասությունը դնում է ՇԼ (1081)
թվականի ներքո։

8. Ա3 «Եւ որդի նորա...» նախադասությունը դնում է ՇԽ (1091), Բ1՝
ՇԽԶ (1197) թվականի ներքո։
9. Ա3 Սուլ իմանն էառ զԱնտիոք, սպանաւ Սուլ իմանն ] Սոլէմոն
10. Ա2 > Եղեւ թափումն Անտիոքայ եւ Ուռհայոյ յանաւրինաց։ Բ1,
Բ2 Եղեւ թափումն Անտիոքայ եւ Ուռհայոյ յանաւրինաց ] Ազատե
ցան յանօրինաց Անտիոք եւ Ուռհա։
11. Բ1, Բ2 Գաւնտաւֆրէ ] Կօտուֆրէ
12. Բ1 Սզայր ] Խուսայրն, Բ2` Խօսսայրն

ՇԾԱ 1102

Պարոնն Հայոց Կոստանդին վախճանեցաւ, եւ էառ
զիշխանութիւն նորա, անդրանիկ որդին իւր՝ Թորոս։

ՇԾԳ 1104

Առաւ Աքա յանաւրինաց։

Նույնը

Նույնը

ՇԾԸ 1109

Առաւ Տրապաւլ իս յանաւրինաց։

Նույնը (հաջորդ թվականին)

Նույնը

ՇԾԹ 1110

Առաւ Պերութ եւ Սայիտէ13 յանաւրինաց։

Առաւ Տրապաւլ իս յա
նաւրինաց ի նոյն ամի
առաւ Պէրուդ եւ Սայտէ
յանօրինաց։

Նույնը

ՇԿԴ 1115

Շինեցին քրիստոնեայքն զՔարաք եւ զՇաւպաք14։

Նույնը

Նույնը

ՇԿԵ 1116

Մեռաւ թագաւորն Երուսաղեմի Պաղտինն եւ երկ
րորդ թագաւորեաց Պաղտինն տ Պուրքն, ազգա
կան նոցա։

Նույնը

Նույնը

ՇՀԸ 1129

Վախճանեցաւ պարոն Թորոս Հայոց եւ էառ զիշխա Նույնը
նութիւն Լեւոն, եղբայր նորա։

Նույնը

ՇՁ 1131

Թագաւորն Երուսաղէմի Պաղտինն վախճանեցաւ,
եւ երրորդ թագաւորեաց իւր փեսայն Ֆուքն։

Նույնը

Նույնը

ՇՁԶ 1137

Թագաւորն Յունաց Պաւրֆիրաւժէն էառ զԿիլ իկիայ
ի պարոն Լեւոնէ եւ զԼեւոն հանդերձ որդաւքն15
առաքեաց կապանաւք ի Կոստանդնուպաւլ իս որ
եւ անդ մեռաւ։

Նույնը

Նույնը

ՇՂԲ 1143

Թագաւորն Երուսաղէմի Ֆուքն վախճանեցաւ եւ
չորրորդ թագաւորեաց որդի նորա Պաղտինն։

Նույնը

Նույնը

ՇՂԳ 1144

Թորոս որդի16 Լեւոնի եկն ի Կոստանդնուպաւլսէ
եւ էառ զՎահկայն եւ նորոգեաց զիշխանութիւնն
Հայոց։

Նույնը

Թորոս որդի Լեւոնի
եկն ի Կոստաընդնու
պաւլսէ խալսեցաւ ի
ծ[առայ]ութենէ եւ էառ
զՎահկան ի Հոռոմէն
եւ նորոգեաց զիշխա
նութիւնն Հայոց։

ՇՂԵ 1146

Եղեւ երկրորդ բասաճն Ֆռանկաց, յոր եկն Քուռաթ
ընբրուրն17 Ալամնաց եւ Լաւիզ ըռէ տ Ֆրանցն18։

Նույնը

Նույնը

ՇՂԶ 1147

Ընբրուրն եւ ըռէ տը Ֆրանցն պաշարեցին զԴա
մասկոս եւ ոչ կարացին առնուլ։

Նույնը

Նույնը

ՈԶ 1157

Առաւ զԱսղալան յանաւրինաց։
Պարոնն Հայոց Թորոս կրաւնաւորեալ վախճանե
ցաւ եւ կալաւ զիշխանութիւն նորա Մլեհ եղբայրն
իւր19։

Նույնը

Նույնը

ՈԺԲ 1163

Թագաւորն Երուսաղէմի Պաղտինն վախճանեցաւ։

Նույնը

Նույնը

ՈԺԳ 1164

Նույնը
Մլեհ եղբայրն Թորոսի սպանաւ ի Սիս, եւ իշխանք
նորա բերեալ զՌոբէն որդին Ստեֆանէի եդին
պարոն Հայոց։ Եւ հինգերրորդ թագաւորեաց յԵրու
սաղէմի Ամառի։

Նույնը

ՈԺԶ 1167

Ամառի թագաւորն Երուսաղէմի էառ զՍքանտա
րիայ20 եւ զՊլպէս։

Նույնը

Նույնը

ՈԺԷ 1168

Ամառի թագաւորն Երուսաղէմի խանկրեաց զՍա
լահատինն21 եւ Հաւռմնոյն աւգնութեամբն պաշա
րեաց զՏամիաթ22 եւ ոչ կարաց առնուլ։

Նույնը

Նույնը

ՈԺԸ 1169

Պլինաս23 առաւ ի քրիստոնէիցն։

Նույնը

Նույնը

ՈԺԹ 1170

Եղեւ շարժ24 սաստիկ եւ փլան քաղքնի եւ բերդեր ի
բազում տեղիս եւ ի Սէհլն25։

Նույնը

Նույնը

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ա3 Սայիտէ ] Սայտայ, Բ2 + Սայդէ՝ Սիդոն է։
Ա1 զՇաւպաք ] զՇապաք
Բ1, Բ2 հանդերձ որդաւքն ] երկու որդւովքն
Բ1 Թորոս որդի ] Թորոսն քաջ որդին
Բ1, Բ2 ընբրուրն ] փրիօրն
Գ1 Ֆրանցն ] Ֆրանսն (նաեւ այլուր)։
Բ1 + Խոտորոն

Նույնը

Նույնը

20. Բ1, Բ2 զՍքանտարիայ ] զՍանկարիա
21. Ա2 + սուլտանն Մսրայ
22. Ա3 զՏամիաթ ] զՏատիաթն, Բ1՝ զՏաթիաթն, Գ1՝ զՍալխաթն
23. Բ1 Պլինաս ] Պլինար, Գ1՝ Պէնիա
24. Ա2 շարժ ] ժարժ
25. Բ1 քաղքնի եւ բերդեր ի բազում տեղիս եւ ի Սէհլն ] քաղաքք
եւ բերդք բազումք եւ ի Սէհլն առաւել
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ՈԻԲ 1173

Տէր Ներսէս կաթողիկոսն Հայոց26 փոխեցաւ ի
Քրիստոս յաւգոստոսի ԺԳ (13)27, ի հինգշաբթի։

Նույնը

Նույնը

ՈԻԳ 1174

Թագաւորն Ամառին Երուսաղէմի վախճանեցաւ։ Եւ
վեցերրորդ թագաւորեաց որդի նորա Պաղտին, որ
անկաւ յախտ գոդութեան28։

Նույնը

Նույնը

ՈԻԵ 1176

Կայսրն Յունաց Մանուիլն յաղթեցաւ ի Խլիճ Ասլան
սուլտանէն մերձ ի Կաւնն29։

Նույնը

Նույնը

ՈԻԹ 1180

Կայսրն Յունաց Մանուիլն վախճանեցաւ։

Նույնը

Նույնը

ՈԼ 1181

Է (7)-երորդ թագաւորեցուցին զփոքր Պաղտինն՝
զորդին մարգիզին, յառաջ քան զվախճանել Պաղ
տին Գոդոյն30։

Նույնը

Նույնը

ՈԼԴ 1185

Վախճանեցաւ թագաւորն Երուսաղէմի Պաղտին
Գոդին։

Մեռաւ Պալտին Գոդին31։

Նույնը

ՈԼԵ 1186

Պարոնն Հայոց Ռոբէնն վախճանեցաւ եւ էառ զիշ
խանութիւն Լեւոն եղբայր իւր։
Թագաւորն Երուսաղէմի Պաղտին Փոքրն վախճա
նեցաւ եւ եկաց Ը (8)-երորդ ի թագաւորութիւն մայր
նորա՝ Սպիլ32 թագուհին եւ իւր հայրգիրն Կիւ տ
Լազաւնայն33։

Նույնը

Նույնը

ՈԼԶ 1187

Եղեւ կոտորումն քրիստոնէից ի Սալահատնէն մերձ
ի Երուսաղէմ, եւ կալան զթագաւորն զԿի եւ անյայտ
եղեւ Սուրբ Խաչն Քրիստոսի, յորում աւուր ետուն եւ
զԱքա ի Սալահատինն, եւ ապա զԱսխալան, որ եւ ի
սոյն ամի էառ զՍալահատինն զԵրուսաղէմ եւ զամե
նայն Սէհլն, բաց ի Սրոյ34 եւ ի Տրապաւլսոյ։

Նույնը

Նույնը

ՈԼԹ 1190

Նույնը
Կայսրն Ալամնաց Ֆտրիկն35 խեղդեցաւ ի գետն
Սելեֆկիո եւ թաղեցաւ յԱնտիոք։ Եւ Ֆիլ իպ ռէ տը
Ֆրանցն եւ Ռիջարդն36՝ թագաւորն Ընկլ իզաց37
անցին յայս կոյս ծովու, եւ պաշարեցին զԱքա, որ եւ
ի գալն Ընկլ իզաց էառ զկղզին Կիպրոս ի Յունաց, ի
Կիռսակ տուկէն։
Եւ սկիզբն եղեւ կարգաւորութեան Ալաման ֆրէ
րացն։

Չիք

ՈԽ 1191

Նույնը
Ռէ տը Ֆրանցն եւ Ընկլ իզաց թագաւորն առին զԱ
քա ի յանաւրինաց։
Կի թագաւորն յԵրուսաղէմի գնեաց զԿիպրոս կղզին
ի թագաւորէն Ընկլ իզաց։

Չիք

ՈԽԱ 1192

Թագաւորն Ընկլ իզաց արար սէր ընդ Սալահատինն Նույնը
եւ դարձուցին սիրով ի ձեռն քրիստոնէից զՃաւֆրն,
զԱրսուֆն, զՍզայրն38 եւ զԿաֆաս։

Չիք

ՈԽԳ 1194

Թագաւորն Կիպրոսի՝ Կինն39 վախճանեցաւ, եւ երկ
րորդ թագաւորեաց Կիպրոսի Հեմրի, եղբայրն իւր40։
Պարոնն Հայոց Լեւոն կալաւ զՏեմունտ41 բրինձն
Անտիոքայ եւ եդ ի բանտի ի կլայն Սսոյ։

Նույնը

Նույնը

ՈԽԴ 1195

Ազատեցաւ Տէմունտ բրինձն Անտիոքայ ի բանտէն
միջնորդութեամբ Հէռի գունթին եւ եղեւ խնամու
թիւն42 ընդ պարոն Լեւոն եւ ընդ բրինձն։

Նույնը

Չիք

ՈԽԵ 1196

Մեռաւ Սալահատինն եւ տիրեաց Մսրա եւ Դամաս
կոսի Յէտլ43 եղբայր նորա։

Նույնը

Չիք

26. Ա3 կաթողիկոսն Հայոց ] Շնորհալին
27. Բ1, Բ2 ԺԳ (13) ] ԺԴ (14), Գ1՝ ԺԶ (16)։
28. Ա3 գոդութեան ] գոթութեան, Բ1՝ ի գոդութիւն
29. Ա3՝ տեղեկությունը սխալմամբ դրված է ՈԻԹ (1180) թվ. ներքո։
30. Բ1 + Սա (Պաղտին Փոքրը Կ.Մ.) շինեաց քաղաք ի վերայ
Յորդանանու ի հունն Յակոբայ, առաւ Իմնէբոտիա եւ Ամասիա։
31. Բ1, Բ2, ՈԼԳ (1184) թվականի ներքո։
32. Ա3 Սպիլ ] Սլիպ, Բ1, Բ2՝ Սիպիլա
33. Բ1, Բ2 Կիւ տ Լազաւնայն ] Կի տ Լազինեանն, Գ1 > Կիւ տ
Լազաւնայն
34. Բ2 Սրոյ ] Սուրոյ, Բ1՝ Տիւրոսէ

35. Բ1 Ֆտրիկն ] Ֆրտիկ
36. Բ1, Բ2 Ռիջարդն ] ռէ Ջառլ
37. Բ1, Բ2 Ընկլիզաց ] Անկլիզաց
38. Բ1 զՃաւֆրն, զԱրսուֆն, զՍզայրն ] զՃաֆն եւ զՍուֆ,
զԽուսայրն
39. Բ1, Բ2 Թագաւորն Կիպրոսի՝ Կինն ] Կի թագաւորն Կիպրոսի
40. Գ1 > Թագաւորն Կիպրոսի՝ Կինն վախճանեցաւ, եւ երկրորդ
թագաւորեաց Կիպրոսի Հեմրի, եղբայրն իւր։
41. Բ1 զՏեմունտ ] զՊէմունդ (նաեւ հետագայում)։
42. Բ1 խնամութիւն ] խաղաղութիւն
43. Ա2 > Յէտլ, Բ1 Յէտլ ] սուլտան

Պարոնն Հայոց Լեւոն44 պսակեցաւ թագիւ45 եւ
եկաց առաջին թագաւոր ի Կիլ իկիա։
ԶՃպէթն46 դաւով առին ի յանօրինաց։
Մել իք Յէտլն47 էառ զՃաւֆն ի քրիստոնէից։

Նույնը

Պարոնն Հայոց Լեւոն
պսակեցաւ թագիւ եւ
եկաց առաջին թագա
ւոր ի Կիլ իկոյ։
Զաւրքն Երուսաղէմի եւ
Կիպրոսի գնացին յԵ
գիպտոս եւ աւերեցին
բազում տեղիս։

ՈԽԷ 1198

Պերութ առաւ յանաւրինաց։

Նույնը

Չիք

ՈԾ 1201

Մեռաւ Պէմունդ բրինձն Անտիոքա եւ եկաց Պէ
մունտն48, իւր որդին, որ էր կոմս Տրապաւլսոյ։

Մեռաւ Պէմունդն որդւովն,
որ էր կոմս Տրապօլսոյ։

Չիք

ՈԾԱ 1202

Եղեւ երկրորդ շարժն եւ կործանեցան բազում քա
ղաքք եւ ամրոցք49 ի Սէհլն։

Նույնը

Չիք

ՈԾԲ 1203

Լեւոն թագաւորն Հայոց էառ զԱնտիոք։

Նույնը

Չիք

ՈԾԳ 1204

Նույնը
Գունթ տը ֆլանտրն եւ տուկն Վէնէտիկաց50 առին
զԿոստանդինուպաւլ իս ի Յունաց։ Եւ եղեւ կայսր ի
Կոստանդինուպաւլ իս Պաղտինն։
Զաւրքն Երուսաղէմի եւ Կիպրոսի գնացին յԵգիպ
տոս եւ աւերեցին բազում տեղիս ծովեզերաւքն։ Եւ
Ֆիլ իպ ըռե տը Ֆրանցն էառ զՆորմանդոյ աշխարհն
ի թագաւորէն Ընկլ իզաց։

Չիք

ՈԽԶ 1197

ՈԾԴ 1205

Մեռաւ թագաւորն Կիպրոսի Հեմրին։

Նույնը

Չիք

ՈԾԵ 1206

Մեռաւ բրինձն Անտիոքայ Պէմունտն եւ եկաց որդին Նույնը
Պէմունտ Կոյրն51։

Չիք

ՈԾԶ 1207

Թագաւորն Հայոց Լեւոն կալաւ զՍեւաստիաւսն
Հեռի որդաւքն եւ զԿոստանց52 Խումարտիաշն, եւ
Ճաւլ ինն53 եւ զՊաղտինն։
Զտէր Յոհաննէս կաթուղիկոսն ընկեցին յաթոռոյն
եւ եդին կաթողիկոս Հայոց զտէր Դաւիթ Արքա
կաղնցին54։

Նույնը

Նույնը

ՈԾԷ 1208

Պէմունտ բրինձն Անտիոքայ խանկրեաց զիւր ձիա
ւորքն եւ զԱնտիոքոյ գումինն, որ մռտեալ էին ընդդէմ
նորա, եւ կալաւ զպատրիարգն, որ ի բանտին վախ
ճանեցաւ։ Խոսրովշահ սուլտանն յԻկոնոյ, որդի Խլիճ
Ասլանին, էառ զԲերդուսն ի Հայոց եւ կալաւ զտէր
նորա զԳրիգոր, որդի Լեւոնի։

Նույնը

Խոսրովշահ սուլտանն
յԻկոնոյ, որդի Խլիճ
Ասլանին, էառ զԲեր
դուսն եւ կալաւ զտէր
նորա զԳրիգորն։

ՈԾԸ 1209

Պատերազմեցաւ Լաշքարի ընդ սուլտանն յԻկոնիոյ Նույնը
ի Խոնաս, եւ սպանաւ սուլտանն, եւ եկաց ի տեղի
նորա Ազտին Գագաուզն55։

Չիք

ՈԾԹ 1210

Պսակեցաւ ռէ Ճուանն ընդ թագուհին Մարիայ56, որ
եղեւ Ժ (10)երորդ թագաւոր Երուսաղէմի։
Լեւոն թագաւորն Հայոց էանց ի Կիպրոս եւ էառ իւր
կին զքոյր թագաւորին Կիպրոսա զՍպիլն57։

Նույնը

Նույնը

ՈԿ 1211

Վախճանեցաւ կաթուղիկոսն Հայոց տէր Դաւիթն եւ
դարձեալ կալաւ զաթոռն տէր Յոհանէս58։

Նույնը

Նույնը

ՈԿԲ 1213

Հաշիշիքն սպանին զՊէմունտ բրինձն59 Անտիոքայ։
Եղեւ մեծ պատերազմն ընդ Սպայենաց60 թագա
ւորքն եւ ընդ Մղրպիքն61։

Նույնը

Չիք

ՈԿԳ 1214

Ֆիլ իպ ռէ տ Ֆրանցն խանկրեաց զըմբրուրն Ալամ Նույնը
նաց զԱւդն եւ Լաւիզ, որդին ռէ տը Ֆրանցին խանկ
րեաց եւ զԸնկլ իզաց թագաւորն զռէ Ճուանն։

Չիք

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Ա2 > Լեւոն
Բ1 + յաւուրս յայտնութեան
Բ1, Բ2 զՃպէթն ] զՃպլէթ
Բ1, Բ2 Յէտլն ] յետն
Ա1 > բրինձն Անտիոքա եւ եկաց Պէմունտն
Ա3 ամրոցք ] ապարանք, Բ1 > ամրոցք
Բ1 Վէնէտիկաց ] Վնիժոյ, Բ2՝ Վէնէժոյ
Բ1, Բ2 Կոյրն ] Միակնի
Բ1, Բ2 > զԿոստանց
Բ1 Ճաւլ ինն ] զՃօշտինն

54. Ա3 Արքակաղնցին ] Արքակաղեցին
55. Ա2 Ազտին Գագաուզն ] Ազտին Քաքայուզն, Բ1՝ Ազատինն
Գագաւուզ
56. Բ1, Բ2 Մարիայ ] Մարինն
57. Ա3 + որ է Ելիսաբէթ
58. Ա2 + այն, զոր ընկեցին
59. Ա2 բրինձն ] գունթն
60. Ա1 Սպայենաց ] ըՍպայնաց, Բ1՝ Սպանիոյ
61. Բ1 Մղրպիքն ] Մաղրիպքն

49

50

ՈԿԴ 1215

Ինօսանթ62 պապն արար ժողով ընթանրական
ի Հռոմ, վասն թափմանն Երուսաղէմի, ՆԻԲ (422)
եպիսկոպոսաց, ՀԲ (72) արքեպիսկոպոսաց։

ՈԿԵ 1216

Մեռաւ ըմբրուրն Ալամնաց եւ եկաց յետ նորա
Նույնը
Ֆտրիկն։
Թագաւորն Հայոց Լեւոն էառ դաւով ի գիշերի զքա
ղաքն Անտիոք եւ կացոյց անդ բրինձ զՌոբէն, թոռն
եղբաւր իւրոյ։
Ծնաւ դուստր թագաւորին Լեւոնի Զապէլ։
Քաքայուզ63 սուլտանն պաշարեաց զբերդն Կա
պանն եւ կալաւ զիշխանսն Հայոց զԿոստանդին
Գաւնդաւստապլն, որ կոչեցաւ աւաք պարոն, զԿոս
տանդին, Լանբրունին տիրոջն որդին եւ Կեռսակ
Մանըղուայոյ64 տէրն եւ զայլսն65։

Թագաւորն Հայոց
Լեւոն էառ դաւով ի գի
շերի զԱնտիոք։ Ծնաւ
դուստր թագաւորին
Զապէլն։
Քաքայուզ սուլտանն
պաշարեաց զբերդ
Կապանն եւ կալաւ
զիշխանս Հայոց
զԿոստընդին Գաւտըս
տապլն, որ կոչեցաւ
աւաք պարոն եւ զԿոս
տանդին, Լանբրունին
տիրոջն տղայն եւ
Կեռսակ։

ՈԿԶ 1217

Եկն թագաւորն Ունկռաց66 յայս կոյս ծովուն եւ շինե Նույնը
ցաւ Ջաստել Բլրինն բերդ Դամբփլցեց եւ ռէ Ճո
ւանն67 եւ պատրիարգն շինեցին զՍզայրին բերդն։

Չիք

ՈԿԷ 1218

Թագաւորն Կիպրոսի Ոյկն68 մեռաւ ի Տրապաւլ իս եւ Նույնը
զաւրքն քրիստոնէից գնացին ի Տամիաթ69։
Մեռաւ թագաւորն Սպայնաց Ալֆունս լ Պաւնն70։
Թագաւորն Հայոց Լեւոն ետ գին սուլտանին զբերդն
Լուլուայ 71եւ զԼաւզատի եւ ազատեաց զկալանաւոր
իշխանսն իւր։

Չիք

ՈԿԸ 1219

Առաւ զՏամիաթն յանաւրինացն։
Պեմունդ բրինձն խլեաց զԱնտիոք յՌոբենայ ։
Վախճանեցաւ թագաւորն Հայոց Լեւոն։

ՈԿԹ 1220

Մեռաւ Ֆիլ իպ ռէ տը Ֆրանցն եւ թագաւորեաց որդի Նույնը
նոա Լաւիզն։
Պարոն Վահրամ մարաջախտն Հայոց եւ այլ իշ
խանքն կամեցան պարոնցնել Հայոց զՌոբէն
բրինձն, եւ պայլն Հայոց Կոստանդին կոտորեաց
զնոսա մերձ ի Մսիս72 եւ կալաւ զբրինձն ըՌոբէնն եւ
զիշխանսն ի քաղաքն Տարսուս։
Վախճանեցաւ կաթուղիկոսն Հայոց տէր Յոհանէս եւ
եղեւ կաթուղիկոս տէր Կոստանդին Բարձրբերդցին։

Նույնը (նախորդ՝
ՈԿԸ - 1219 թ. ներքո,
«Պարոն Վահրամ…»
սկսվածից)։

ՈՀ73 1221

Կուրուսին քրիստոնեայքն զ(Տ)ամիաթն74։
Թագաւորեաց Հայոց Ֆիլ իպն, որդի կոյր բրընձին
ամուսնանալով ընդ Զապէլ, դուստր թագաւորին
Հայոց Լեւոնի։
Եղեւ սաստիկ շարժ որ փլոյց զՊաֆն75 ի Կիպրոս
կղզին։

Նույնը

Նույնը

ՈՀԴ 1225

Թագաւորն Հայոց Ֆիլ իպն ըմբռնեցաւ ի յիւրոց
զաւրացն։

Նույնը

Նույնը

ՈՀԵ 1226

Թագաւորեաց Հայոց ամենաբարի թագաւորն76 Հե
թում, որդի Կոստանդեա աւագ պարոնին Հայոց77։
Ալաման ֆրէրքն սկիզբն արարին շինել Մունֆաւր
դին78։

Նույնը (հավելումով)

Նույնը (կրճատ)

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Ա1 Ինօսանթ ] Ինաւս, Ա3, Բ1՝ Իննօնցէնցիոս
Բ1 Քաքայուզ ] Գագաւուզ
Ա1 Մանըղուայոյ ] Մամուաղոյ, Բ1՝ Մամղաոյ
Ա2 > եւ զայլսն
Ա3 Ունկռաց ] Ընկլիզաց
Ա3 ռէ Ճուանն ] ռէ Ճոյտնն, Բ1 + Երուսաղէմի
Բ1, Բ2 Ոյկն ] Ուկն
Բ2 Տամիաթ ] Դէմիաթ
Բ1, Բ2 Սլպաւնն ] բօնն
Ա1, Բ1 Լուլուայ ] Լուլվայ

Նույնը

Նույնը

Չիք

Մեռաւ թագաւորն Հա
յոց Լեւոն։

72. Ա3, Բ1, Բ2 Մսիս ] Սիս
73. Ա1, Ա3, Բ1 + Թագաւորն Հայոց Լեւոն փոխեցաւ մահուամբ
առ Քրիստոս։
74. Բոլոր օրինակներում՝ «զամիաթ», հավանորեն մայր
բնագրում գրիչը վրիպել է Տամիաթ անվան առաջին տառը
(տեղանունը ճիշտը է գրել 1218, 1219, 1249 թվականների ներքո)։
75. Ա3 զՊաֆն ] զԱֆն
76. Գ1 > ամենաբարի թագաւորն... Հայոց։ Ալաման ֆրէրքն
սկիզբն արարին շինել Մունֆաւրդին։
77. Բ1 + Սա շինեաց սագաշէն տաճար Սուրբն Սոփիա ի Սիս։

ՈՀԶ 1227

Յեկեղեցին Հռոմայ կանոնեցին զսուրբն Ֆրանցէս
եւ զսուրբն Անտոն զֆրէր մնուրացն եւ կարգեցին
տաւն նոցա։
Քուրետինն տիրեաց Դամասկոսի։

Կանոնեցին ընդ սուրբս
զերանել ին Տոմինիկոս եւ
զսուրբն Ֆրանցիսկոս։

Չիք

ՈՀԷ 1228

Ըմբրուր Ֆտրիկն եկն յայս կոյս ծովուն79 եւ շինեաց
զՋաֆն80։

Նույնը

Չիք

ՈՀԸ 1229

Ըմբրուր Ֆտրիկն արար սէր ընդ Մելէք Քէմլն եւ
դարձուցին սիրով ի քրիստոնեայքն զԵրուսաղէմ եւ
զՆազարէթ եւ զԼիոն81։

Նույնը

Չիք

ՈՁ 1231

Լունկուպարտքն առին զՊերութայ քաղաքն եւ բերդն
պաշարեալ ոչ կարացին առնուլ զնա։

Լունկուպարտքն առին
զՊերութ։

Չիք

ՈՁԱ 1232

Լունկուպարտքն խլեցին զԿիպրոս կղզին եւ Պե
րութա տէրն խանկրեաց Լունկուպարտքն եւ խլեաց
զկղզին։

Նույնը

Չիք

ՈՁԲ 1233

Մեռաւ բրինձն Անտիոքա Պէմունդ Կոյրն եւ եկաց
բրինձ Պէմունդ Խեղն։
Լունկուպարտքն տուին զԿէռին82 բերդն ի Պերութա
տէրն եւ ի Ճընուէզքն83։

Չիք

Չիք

ՈՁԷ 1238

Ըռէ Տրակուն ՏաւնՃամն էառ զՎալանս84 քաղաքն
յանաւրինացն։

Չիք

Չիք

ՈՁԸ 1239

Ըռէ տ Նաւարն85 եւ այլ կոմսեր եկին յայս կոյս ծովու Չիք
եւ կռուեցան ընդ Մսրա հեծելն, մօտ86 Խէչ Ղազէոյ եւ
անաւրէնքն յաղթեցին քրիստոնէից87, եւ եղեւ մեծ
կոտորած։

Չիք

ՈՁԹ 1240

Արարին սէր քրիստոնեայքն ընդ սուլտանն Դմըշ
խա88 եւ առին սիրով յանաւրինաց զՊիաֆաւրթն89,
զՍաֆէթ եւ զԵրուսաղէմի զամէն երկիրն։ Եւ գունթ
Ռիջարդն շինեաց զԱսխալան եւ դարձաւ ռէ տ Նա
ւարն յիւր աշխարհն։

Չիք

Չիք

ՈՂ 1241

Պէրութա տէրն սկսաւ շինել զԱրսուֆ բերդն։ Եւ
ըմբրուրին ղալէքն բռնեցին զՃնուէզացն ղալէքն,
որ եպիսկոպոսունքն տանէին90 ի Հռոմ։

Չիք

Չիք

ՈՂԳ 1244

եղեւ կրկին սէր ընդ Սեհլ ին քրիստոնեայքն եւ ընդ
Դմիշխայ սուլտանն, եւ դարձոյց սուլտանն ի քրիս
տոնեայքն զԵրուսաղէմ իր ամէն երկրովն յայս կոյս
Յորդանանու, զարդ, զԵրիքով եւ զՆապլուզ91։
Խարազմիքն մտան յաշխարհն Երուսաղէմի եւ պա
տերազմեալ խանկրեցին զՍէհլ ին քրիստոնեայքն
եւ կալան բազում իշխանք։

Չիք

Չիք

ՈՂԴ 1245

Թագաւորն Հայոց Հեթում էառ զՊռականա ի Հաւռ
մաց սուլտանէն քարմտիւք92։ Սուլտան Խիաթատ
նին զաւրքն պաշարեցին զՏարսուս93, որոց էին
զաւրագլուխք Շամսատին սահիպն եւ94 Կոստան
դին տէրն Լամբրունին։
Ինաւսաթ պապն արար ժողով ընդհանրական ի
Լիոն քաղաք եւ բանադրեալ հանաւ ի ժառանգու
թենէ Ֆտրիկ ըմբրուրն։

Չիք

Չիք

78. Ա3 Մունֆաւրդին ] Մունիօրտին, Բ1՝ Մունֆորդ բերդին
79. Բ1, Բ2 > ծովուն
80. Ա1-ը ամբողջը չունի։
81. Ա3 զԼիոն ] զՍիոն
82. Ա1 զԿէռին ] զԿէռնին
83. Ա3 Լունկուպարտքն տուին զԿէռին բերդն ի Պերութա տէրն
եւ ի Ճընուէզքն ] Լունկուպարտքն առին զԿէռին բերթն ի Բէրութայ
տէրէն եւ ի Ջնուիզացն։
84. Ա3 զՎալանս ] զՎալան
85. Ա2 Նաւարն ] Նաւարտն
86. Ա2 > մօտ

87. Ա3 յաղթեցին քրիստոնէից ] յաղթեցան ի քրիստոնէից
88. Ա3 Դմըշխա ] Դմիշխայ Շամէ
89. Ա3 զՊիաֆաւրթն ] զԻպաֆօրթն
90. Ա2 տանէին ] կու տանէին
91. Ա3 եւ դարձոյց սուլտանն ի քրիստոնեայքն զԵրուսաղէմ
իր ամէն երկրովն յայս կոյս Յորդանանու, զարդ զԵրիքով եւ
զՆապլուզ ] զԵրուսաղէմ իւր ամենայն յերկրօվն, բաց ի Յերիքովէ,
եւ զնա փլոյց։
92. Ա2 քարմտիւք ] քարմուտար մտիւք
93. Ա1, Ա3 զՏարսուս ] զԱրսուս
94. Ա2 + Տարսու պարոն
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ՈՂԵ 1246

Թագաւորն Հայոց Հեթում առաքեաց զեղբայր իւր
զպարոն Սմբատ Գունդուստապլն95 ի Կիուկ խանն։
Եկաց թագաւորն Կիպրոսի Հեռի յետ մահուան
մաւրն իւրոյ՝ Ալ իծ թագուհւոյն96։

Չիք

Չիք

ՈՂԶ 1247

Սուլտանն Մսրա էառ ի քրիստոնէից զՏապարի97 եւ
զԱսխալան։

Չիք

Չիք

ՈՂԷ 1248

Լոյիզ ռէ տը Ֆրանցն եկն յայս կոյս ծովուն ի
Կիպրոս։

Չիք

Չիք

ՈՂԸ 1249

Ըռէ տը Ֆրանցն էառ զՏամիաթն։ Ի յԱքա սկսաւ
առաջի շմորն ընդ Ճընուէզքն եւ ընդ Պիզանքն98։

Չիք

Չիք

ՈՂԹ 1250

«Ի թուակա. Հայոց99 ՈՂԹ (1250) ի յունիսն ԻԹ (29)
կատարեցաւ ի սրոյ100 պապն իմ, տէրն Լամբրու
նին»։
Ըռէ տը Ֆրանցն խանկրեցաւ եւ բռնեցաւ101 ի Մսրա
սուլտանէն եւ ի նոյն ժամն սպանին Մսրցիք զի
րեանց սուլտանն եւ ազատեցին զըռէ տ Ֆրանցն եւ
առին գին ՃՌ (100000) մարկ արծաթոյ102։

Չիք

Չիք

Չ 1251

Պէմունդ բրինձն Անտիոքայ վախճանեցաւ եւ փո
խանորդեաց զնա որդի նորա եւս Պէմունդն։

Չիք

Չիք

ՉԱ 1252

Ըռէ տը Ֆրանցն շինեաց զՃաֆն։ Ճուլ իան, Սայիտոյ Չիք
տէրն103, պսակեցաւ ընդ Ֆիմի, դուստր թագաւորին
Հայոց Հեթմոյ։
Վախճանեցաւ թագուհին Հայոց104 Զապէլ։

Չիք

ՉԲ 1253

Ըռէ տը Ֆրանցն վերըստին շինեաց զՍայտէ105։
Հեռի թագաւորն Կիպրոսի վախճանեցաւ։
Հեթում թագաւորն Հայոց գնաց ի Մանկոյ խան106։
Եւ ամուսնացուցին զդուստր նորա զՍպիլն՝107 Պէ
մունդ բրընձին Անտիոքայ, կոմսին Տրապաւլսոյ։

Չիք

Չիք

ՉԳ 1254

Ըռէ տը Ֆրանցն դարձաւ ի իւր աշխարհքն։
Վախճանեցաւ Քուռաթ որդի ըմբրուրին։
Յայտնեցան Ազաճարիքն եւ Իսլամպէկն

Չիք

Չիք

ՉԵ 1256

Սկսաւ կռիւն ընդ Ճընուէզքն եւ ընդ Վնիսանքն
յԱքա։
Հեթում թագաւորն Հայոց եկն ի Մանկոյ խանէն եւ
արշաւեաց զաւրաւք ի գաւառն Հաւռմաց, ի Մուռն
տինն եւ յայլն։ Ձիաւորեցոյց զանդրանիկ որդին
իւր՝ զԼեւոն։

Չիք

Չիք

ՉԷ 1258

Հուլաուն խանն108 էառ զԱլամութ109 եւ կոտորեաց
զՀաշիշիքն110։
Հուլաունն էառ զՊաղտատ111։
Վնիսանքն խանկրեցին զՃնուեզքն յԱքայ եւ փլու
ցին զիրենց պուրճն112։
Վախճանեցաւ թագաւորեղբայրն Հայոց պարոն
Լեւոն մարաջախտն113։

Նույնը (կրճատ)

Հուլայունն էառ զՊաղ
տատ

ՉԸ 1259

Թագաւորն Հայոց Հեթում գնաց ի Տրապաւլ իս
յաւգնութիւն իւր փեսային, բըրնձին114։ Եւ ձիաւորե
ցոյց115 զորդին իւր զպարոն Թորոս։ Եւ ձեռնադրե
ցաւ եղբայր նորա տէր Յոհանէս եպիսկոպոսն։ Եւ
առին զՄունդաս բերդն յանաւրինաց։ Եւ ի սոյն ամի
զաւրք Հայոց պաշարեալ կոտորեցին զՀաւռաւմոց
սուլտանին հեծեալն, որ պաշարեալ էին զՄունդաս։

Չիք

Չիք

95. Ա3 Սմբատ Գունդուստապլն ] Սմպաթն գունտուտապլն
96. Ա3 յետ մահուան մաւրն իւրոյ՝ Ալ իծ թագուհւոյն ] յետ մահուան
իւրու Ալիծ թագոյն
97. Ա3 զՏապարի ] զՊապարի
98. Ա2 Պիզանքն ] Վնիցիանքն
99. Ա2 > Ի թուակա. Հայոց
100. Ա3 ի սրոյ ] ի սորայ
101. Ա2 խանկրեցաւ եւ բռնեցաւ ] խանկրուեցաւ եւ բռնուեցաւ
102. Ա2 + եւ ՃՌ (100 000) ֆլօրին

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Ա3 Սայիտոյ տէրն ] սա յետոյ
Ա1, Ա3 > Հայոց
Ա2 զՍայտէ ] զՍայիտէ
Ա2 Մանկոյ խան ] Մանկու ղանն
Ա3 զդուստր նորա զՍպիլն ] Զապէլ դուրստր նորա
Ա2 > խանն
Ա3 զԱլամութ ] զՎալամութ
Բ1, Բ2 զՀաշիշիքն ] զՀաշիշք
Բ1, Բ2 զՊաղտատ ] զԲաղտատ, զՀալապ եւ զԴամասկոս

ՉԹ 1260

Հուլաունն էառ զՀալապ պատերազմաւ եւ Դամաս Չիք
կոս ընդ ձեռամբ արար։ Եւ ի սոյն ամի Խութուզ
սուլտանն կոտորեաց զՔիթպուղայն։
Հեթում թագաւորն Հայոց գնաց ի յՈւճն, հետ Ալ ի
ճախին116։ Պունտուխտարն եսպան զԽութուզ սուլ
տանն եւ ինք նստաւ սուլտան Մսրայ117։
Ճուլ իան Սայիտու տէրն ծախեց Դանբլուն զՍայիտէ
եւ զՊիաֆաւրթն։
Թուրքմանքն բռնեցին զՊերութա տէրն եւ ծախեցին
ի ԻՌ (20 000) կարմիր։

ՉԺ 1261

Պալ իան Արսուֆին տէրն ծախեց զԱրսուֆն Ոս
Պալ իալօղն էառ զԿոստան Չիք
պիթլուն։
դինուպօլ իս ի Ֆռանկնոյն։
Վախճանեցաւ թագուհին Կիպրոսի Բլաժանսն118։ Եւ
եղեւ պայլ Կիպրոսա Ոյկ119 տ Լազոնեայն։
Պալ իաւլաւղն էառ զԿոստանդինուպաւլ իս ի
Ֆռանկնոյն։
Ի նոյն ամին Հեթում թագաւորն Հայոց փեսայացոյց
զԿոստանդին, զորդի տեառն Սարվանդիքարին, ի
դուստրն իւր յՌիթայն։ Եւ ի նոյն ամի մեռաւ Ճաւֆ
րի120, տէրն Սարվանդիքարին։

ՉԺԱ 1262

Ըռէ Ջառն էառ զՄարսէլն սղարով։
Չիք
Վախճանեցաւ թագաւորահայրն121 Հայոց Կոստան
դին աւաք պարոնն։ Հեթում թագաւորն Հայոց գնաց
ի Մանիաւնն եւ խանկրեաց զԽարամանն։ Ի սոյն
ամի կարգուեցաւ պարոն թագաւորորդին Հայոց
Լեւոն122, որ եւ ի նմին ժամու խառնեցաւ Լանբրուն
ընդ թագաւորութիւն123 Հայոց։
Ի սոյն ամի ծնաւ անդրանիկ դուստր Լեւոնի թագա
ւորին124՝ Զապլունն։

ՉԺԲ 1263

Հեթում թագաւորն Հայոց եւ Ռուգնատին սուլտանն
եւ արղուչիքն ժողովեցան յԱրակլ իայ, վասն բերդե
րոյն եւ սինաւռին125 բաժանելոյ։
Վնէսիանացն Ծ (50) խալէ126 եւ դարիթն պաշարե
ցին զՍուր127 եւ ոչ կարացին առնուլ, եւ Ճնուիզացն
Ի (20) խալէ շահեցան զիրենց կարվնուն կէսն, որ ի
Վնիժէն կու գային։
Ըզռէ Ճառլն թագեցին, թագաւորն Սիկիոյ եմուտ ի
Բոյլն128 եւ խանկրեաց զռէ Մաֆրէ։

Չիք

Չիք

ՉԺԳ 1264

Պնտուխտար129 սուլտան Մսրայ էառ զԱրսուֆն յՈս
պեթլէն։ Տուրպայն սղարեց զՊիրն130։

Չիք

Չիք

ՉԺԴ 1265

Վախճանեցաւ պարոն Աւշին թագաւորեղբայրն
Հայոց, տէրն Կուռիկոսոյ, ԻԵ (25) ի դեկտեմբերի,
յուրբաթ։
Ի սոյն ամի ծնաւ թագաւորորդին Հեթում։

Չիք

Ծնաւ թագաւորորդի
Հայոց Հեթումն։

112. Ա3 զիրենց պուրճն ] Զիպանց պուրճքն
113. Ա2 + Հայոց, Բ1, Բ2 > Վնիսանքն խանկրեցին զՃնուեզքն
յԱքայ եւ փլուցին զիրենց պուրճն։
Վախճանեցաւ թագաւորեղբայրն Հայոց պարոն Լեւոն
մարաջախտն։
114. Ա2 > բըրնձին
115. Ա3 ձիաւորեցոյց ] թագաւորեցոյց
116. Ա3 հետ Ալիճախին ] հետեւեալ՝ ի Ճախին
117. Ա2 > Մսրայ
118. Ա2 Բլաժանսն ] Բլէժանսն
119. Ա3 Ոյկ ] Ոյն
120. Ա2 Ճաւֆրի ] Ճօֆի, Ա3՝ Ճաւրի
121. Ա3 թագաւրահայրն ] թագաւորի հայրն

Հուլայուն էառ զՀալապ
եւ Դմոշխ, Պունդուխ
տարն նստաւ սուլտան
Մսրայ։

Ծնաւ Լեւոնի /// Զապ
լունն։

122. Ա2 կարգուեցաւ պարոն թագաւորորդին Հայոց Լեւոն ]
կարգուեցաւ պարոն Լեւոն թագաւորորդին Հայոց
123. Ա3 թագաւորութիւն ] թագաւորին
124. Ա2 անդրանիկ դուստր Լեւոնի թագաւորին ] դուստր
թագաւորին
125. Ա2 սինաւռին ] սինօռնոյն, Ա3 սնօռաց
126. Ա2 «Վնէսիանացն» բառից սկսած հատվածը ՉԺԳ (1264) թ.
դիմաց է։
127. Ա3 զՍուր ] զՍոյր
128. Ա3 Բոյլն ] Բուլն
129. Ա1 Պնտուխտար ] Պունտուխտար, Ա3՝ Ֆնդըխտար
130. Ա2 Ողջ հատվածը ՉԺԴ (1265) թ. դիմաց է։
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ՉԺԵ 1266

Պնտուխտար սուլտան Մսրայ131 էառ ի Դամբլէն
զՍաֆէթ132 եւ զԱրասուս։
Սըմլմաւթն133 զաւրաւք անաւրինաց134 կոտորեաց
զաւրս Հայոց ի Մառի եւ կալաւ զթագաւորորդին
Հայոց զպարոն135 Լեւոն եւ էսպան զմիւս որդին
զպարոն Թորոս եւ եմուտ յերկիրն Հայոց, գերեաց
եւ այրերեաց136 մինչեւ ի Բարձրբերդ եւ յԱտանայ։
Վախճանեցաւ գունթն Ճաֆուն սիր Ճուանն։ Եւ ի
սոյն ամի ծնաւ դուստրն թագաւորն Հայոց Ֆիմի։

ՉԺԶ 1267

Ճնուէզացն ԻԸ (28) ղալէք այրէցին զԱքայոյ մինայն Չիք
եւ ի դառնալն առին Վնիսիանքն ի նոցանէ Ե (5)
ղալէ։
Վախճանեցաւ թագաժառանգն Կիպրոսի Ոյկ Էթն138
եւ թագուեցաւ թագաւոր Ոյկ տ Լազաւնայն139։

Չիք

ՉԺԷ 1268

Պնտուխտար սուլտանն Մսրա էառ զՃաֆն եւ փլոյց
զՊիաֆաւրթն։ Եւ դարձեալ էառ զԱնտաք եւ փլոյց։
Ձեռնադրեցին կաթուղիկոս զտէր Յակովբ։
Ազատեցաւ թագաւորորդին Հայոց ի Մսրա պարոն
Լեւոն140։
Ըռե Ջառլն խանկրեաց զՔուռատինն եւ եսպան
զնա։

Պնտուխտար սուլտանն
Մսրայ էառ զՃաֆն եւ փլոյց
զՊիաֆօրդն։

Պնդուխտար սուլ
տանն էառ զԱնդաք
եւ փլոյց։
Եւ նստաւ կաթողիկոս
տէր Յակովբ։
Ազատեցաւ թագա
ւորորդին ի Մսրայ՝
Լեւոնն։

ՉԺԸ 1269

Փլան ի շարժէ Սարվանդիքարն եւ Համուսն141։ Եւ
ի սոյն ամի ծնաւ դուստր Լեւոն թագաւորին Հայոց՝
Սպիլն։

Չիք

Նույնը

ՉԺԹ 1270

Ըռէ տէ Ֆրանցն պաշարեաց զԴունիզ եւ անդ մե
Չիք
ռաւ։ Եւ թագաւորեաց որդի նորա Ֆիլ իպն։
Վախճանեցաւ թագաւորն Հայոց Հեթում եւ տի
րեաց142 որդի նորա Լեւոնն։
Պնտուխտար սուլթանն էառ զՔրատն յՈսպիթլէն,
եւ Ջաստել143 Պլանկն ի Դամբլէն, եւ Ճպլաքարն ի
բրընձէն, եւ զՄունֆաւրթն յԱլամնեացն, եւ բերդ մի
ի Հաշիշեցն։
Տաճիկ ղալէք ԺԴ (14) կոտորեցան ի Կիպրոս144
կղզին եւ բռնուեցան ի տաճկացն ԳՌ (3000) ծառայ։
Սիր Օտաւարտ, որդի թագաւորին Ընկլ իզաց եկն
ի յԱքա։
Ընտրեցին պապ Հռովմայ զարժանաւորն145 Գրիգո
րիոս, որ եկեալ էր յաղաւթաւորութիւն հետ իր Աւտո
ւարտին եւ կայր ի յԱքայ եւ անտի եկեալ տարան ի
զնա ի Հռոմ146։ վասն պապութեան
Ծնաւ որդի147 թագ(աւորին) Լեւոնի՝ Թորոսն։

Վախճանեցաւ թա
գաւորն Հայոց Հեթում
եւ նստաւ յաթոռ որդի
նորայ Լեւոն եւ ծնաւ
իր որդի մի Թորոս։

ՉԻԱ 1272

Հաշիշիքն զարկին սիր Աւտուարդին Ե (5) դանակ
զարք ի յԱքաոյ բերդն, եւ ի սոյն ամի անցեալ գնաց
յիւր աշխարհն ։
Ծնաւ որդի թագաւորին Լէոնի՝ Ռուբէնն։
Մոլովոնին տէրն սիր Լեւոն ու Ապըլղարիպն մռտե
ցին ու բռնեցին ի Փարվանայն ու ի Թաթարն։
Ու գնաց պարոն Սմբատ Գունդուստապլն ի Թա
թարն ի յԱրղու, ի վերայ Լեւոն թագաւորին։
Ի սոյն ամի զարկին հաշիշիքն պարոն Վահրամայ։
Լեւոն թագաւորին փէսայն մռտէց Սիր Իկի եւ գնաց
ի Փարվանայն ու ի Թաթարն148, ի յԱրղուն, ի վերայ
իր149 պարոնին թագաւորութեան։

Չիք

131.
132.
133.
134.
135.
136.

Ա2 > Մսրայ
Ա3 զՍաֆէթ ] զՍաւէտ
Ա3 Սըմլմաւթն ] (Ս)մընլմօթն
Ա2 անաւրինաց ] Մսրայ
Ա2 > Հայոց զպարոն
Ա3 այրերեաց ] աւերեաց

Սմլմօթն զօրօք անօրինաց
կոտորեաց զզօրս Հայոց ի
Մառի եւ կալաւ զորդին թա
գաւորին՝ զԼեւոն եւ սպան
զԹորոսն, զմիւս որդին եւ
գերեաց եւ այրեաց զՀայք
մինչ ի Բարձրբերդ եւ յԱ
տանա137։

Չիք

Սմլմօթն կոտորեաց
զաւրս Հայոց ի Մառի
եւ կալաւ զԲ (2) որդին
թագաւորին՝ զԹորոս
եսպան եւ զԼեւոն
տարաւ գերի ի Մսրեւ
մտաւ յերկիրն եւ գե
րեաց զերկիրն մինչեւ
ի Բարձրբերդ։

137. Բ1 + զՍիս այրեցին եւ զաւագ եկեղեցին եւ բացին
թագաւորաց եւ զիշխանաց զոսկերսն հանեալ այրեցին հրով եւ
հոսեցին հողմով։
138. Ա3 Ոյկ Էթն ] Կեթն
139. Ա3 Լազաւնայն ] Լազօրեայն
140. Ա1 > պարոն Լեւոն

ՉԻԲ 1273

Գրիգոր պապն արար ժողով ընթ(ան)րական ի
Լիոն քաղաք։ Վախճանեցաւ Պէմունդ բրինձն (եւ
եկաց) միւս Պէմունդն, իւր որդին, որ եւ եղեւ վերջին
բրինձ150 յազգէ նորա։
Ի սոյն ամի ծնաւ դուստրն Լէոն թագաւորին Հայոց
Զապլուն։

Չիք

Չիք

ՉԻԳ 1274

Պնդուխտար սուլտանն Մսրայ եմուտ զաւրաւք յեր
կիրն151 Հայոց եւ խլեաց զՄսա կանդարայն եւ աւե
րեաց յերկիրն ի Մար(ա)շա մինչեւ ի Կաւռիկոս։
Վախճանեցաւ Ճուլ իան Սայիտոյ152 տէրն։

Պնտուխտար եմուտ յեր
կիրն Հայոց եւ աւերեաց

Չիք

ՉԻԵ 1276

Թագաւորին Հայոց Լէոնի ծնաւ Սմբատն եւ Սպիլն
խեղէփք153։

Չիք

Նույնը

ՉԻԶ 1277

Ըռէ Ջառլ ին Զ (6) խալէ եկին յԱքայ եւ տիրեցին
Աքայոյ ընդ ռէ Ջառլ ին դեաց եւ կոչեցաւ ռէ Ջառլն
թագաւոր յԵրուսաղէմի։
Եւ ի սոյն ամի ծնաւ թագաւոր(ի)ն Հայոց Լէոնի՝
Կոստանդինն։

Չիք

Ծնաւ թագաւոր(ի)ն
Կոստընդինն։

ՉԻԷ 1278

Թագաւորին Հայոց Լեւոնի ծնաւ Ռիթայն ու Թիֆա
նաւն154՝ խեղէփք։

Չիք

Թագաւորին Լեւոնի
ծնաւ Ռիթայն եւ Թե
ֆանօն։

ՉԻԸ 1279

Թագաւորին Հայոց Լեւոն ծնաւ Ներսէսն։

Չիք

Նույնը

ՉԼԱ 1282

Մանկաւ Տամուր, եղբայր Ապաղա խանին պա
տերազմեցաւ Մուղալ զաւրաւքն ընդ Ալֆի Մսրա
սուլտանն, ի դուռն Համսա, կատարեցան155 յանաւ
րինաց բազումք։
Եւ ապա Մուղալն ի փախուստ դարձաւ։ Եւ յայնմ
փախուստի կորեան ի զաւրացն Հայոց աւել ի քան
զԲՌ (2000) այր։

Մանկօ Տամուր եղբայրն
Ապաղայ խանին պատե
րազմեցաւ Մուղալ զօրօք
ընդ Ալփի Մսրայ սուլտանն
եւ կատարեցան յանօրի
նաց բազումք։ Եւ ի փա
խուստն Մուղալ ին՝ կորեան
երկու հազար քրիստո
նեայք։

Նույնը (կրճատ)

ՉԼԲ 1283

Թուրքմանք տիրեցին Մանաւնին156, յետ Ե (5) ամի
պաշարման նորա։
Եւ վախճանեցաւ Ապաղա խանն եւ իւր եղբայրն
Մանկօ Տամուրն։ Եւ Ահմատն խան նստաւ։
Եւ ի սոյն ամի ծնաւ թագաւորին Հայոց Լեւոնի՝
Աւշինն եւ Ալ ինախն խեղեփք։

Մեռաւ Ապաղայ խանն եւ
Մանկօ Տամուրն, եւ նստաւ
Ահմատն խան։

Ահմատ խանն նստաւ
խան։ Եւ ի յայս տարիս
ծնաւ Օշինն եւ Ալ ի
նախն։

ՉԼԳ 1284

Եղեւ թափումն Անամուռին ի թուրքաց։
Վախճանեցաւ թագաւորն Կիպրոսի Ոյկն տ Լազաւ
նեա եւ թագաւորեաց որդի նորա Ճուանն։

Չիք

Չիք

ՉԼԴ 1285

«Փոխեցաւ ի Քրիստոս ամենագովել ին հոգւով եւ
գեղեցիկն տեսով առաքինի մայրն իմ, Կեռան թա
գուհին Հայոց, յոգոստոսի157 ԻԹ (29)»։
ՉԼԴ (1285) սպանաւ Ահմատ խանն եւ Արղուն158,
որդի Ապաղային եղեւ խան։
Վախճանեցաւ թագաւորն Կիպրոսի Ճուանն եւ թա
գաւորեաց իւր եղբայրն Հեռին։
Ալֆի սուլտանն Մսրա էառ զՄարղապն յՈսպիթլէն։

Սպանաւ Ահմատ խանն եւ
Արղունն, որդին Ապաղին,
եղեւ խան։

Փոխեցաւ ի Քրիստոս
Կեռան թագուհին։

141. Ա2 + եւ Դեղնքարն
142. Ա2 տիրեաց ] նստաւ
143. Ա3 Ջաստել ] Զասպէլ
144. Ա2 օրինակում ժամանակագրությունը մինչեւ այստեղ է
հասնում։
145. Ա3 > զարժանաւորն
146. Ա3 + վասն պապութեան
147. Ա3 > որդի
148. Ա3 ի Թաթարն ] ի թագաւորն
149. Ա3 > իր

150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Ա1 > միւս Պէմունդն, իւր որդին, որ եւ եղեւ վերջին բրինձ
Ա3 զաւրաւք յերկիրն ] աշխարհս
Ա3 Սայիտոյ ] Սայտայու
Գ1 խեղէփք ] ի մի փոր
Ա3 Ռիթայն ու Թիֆանաւն ] Ռիթան եւ Ութիֆանօն
Գ1-ը ունի հատվածի սկզբից մինչեւ այստեղ։
Ա3 Մանաւնին ] Մանօն
Ա1 յոգոստոսի ] յաղուեստաւսի
Ա1 Արղուն ] Արսլուն

55

56

ՉԼԵ 1286

Վախճանեցաւ Ֆիլ իպ ռէ տը Ֆրանցն եւ թագաւո
րեաց որդի նորա Ֆիլ իպն։
Վախճանեցաւ թագաւորն Արակունաց Փեռն եւ
թագաւորեաց իւր որդին Ալֆունն159։
Հեռի թագաւոր Կիպրոսի գնաց ի յԱքայ եւ բռնու
թեամբ էառ զԱքայոյ պարոնութիւն յռէ Ջառլ ին
գործաւորացն եւ անտի գնաց ի Սուր եւ անդ թա
գաւորեացաւ՝ թագաւոր Երուսաղէմի։

Չիք

Չիք

ՉԼԶ 1287

Ալֆի սուլտանն Մսրայ էառ զԼատիկն ի բրընձէն։ Եւ
ի սոյն ամի կարգեցաւ պարոն Թորոսի քոյրն ընդ
թագաւորն Կիպրաւսայ։
Սիկիլոյ ղալէքն խանկրեցին ծովով զռէ Ջառլ ին
որդին եւ զիւր իշխանսն։

Չիք

Ալֆի սուլտաննէառ
զԼատիկն եւ յայս
տարիս կարգուեցաւ
պարոն Թորոս եւ
էառ քոյր թագաւորին
Կիպռօսայ։

ՉԼԷ 1288

Փոխեցաւ ի Քրիստոս բարէպաշտ թագաւորն Հա
յոց Լէոն փետրուարի Զ (6) եւ նստաւ յաթոռն պա
րոն անդրանիկ որդին իւր Հեթում։

Չիք

Մեռաւ Լեւոն թագա
ւորն Հայոց ի փետր
վար Զ (6) եւ նստաւ
յաթոռ Հեթում թագա
ւորն մինայկեցն։

ՉԼԸ 1289

Մեռաւ Արղուն խանն եւ նստաւ խան իր եղբայրն
Քեղաթուն160։
Ի նոյն ամի ծնաւ պարոն Թորոսի որդին Լեւոնն։
Ալֆի սուլտանն էառ զՏրապաւլ իս161 ի քրիստո
նէից162։

Մեռաւ Արղուն խանն եւ
նստաւ եղբայրն իւր Քե
ղաթուն։
Ալփի սուլտանն էառ զՏրա
պօլ իս ի քրիստոնէից։

Նույնը

ՉԼԹ 1290

Մեռաւ Ալֆի սուլտանն Մսրայ, եւ եկաց իւր որդին
սուլտան Աշրաֆն163։

Նույնը

Նույնը

ՉԽ 1291

Աշրաֆ սուլտանն Մսրայ էառ զԱքայ164 ի քրիստո
նէից եւ թողին քրիստոնէքն առանց պատերազմի
զՍուր, զՍայիտէ, զՊերութ եւ զԱնտռտուզ165 եւ
զՋաստել Բլրինն166։
Եւ այսմ ամի ջնջեցաւ տէրութիւն քրիստոնէից167 ի
Սեհլէն։

Նույնը

Աշրաֆ սուլտանն էառ
զԱքայ եւ յայսմ ամի
ջնջեցաւ տէրութիւն
Ֆռանկին ի Սէհլէն։

ՉԽԱ 1292

Աշրաֆ սուլտանն Մսրայ էառ զհայրապետանիստ
դղեակն զՀոռոմկլայն եւ գերեաց զկաթուղիկոս
տէր Ստեփաննոսն։ Ետուն ի սուլտան տուրտվու
թեամբ168 զծագքն զԱպլճես169, եւ վասն սիրոյ ետ
թագաւորն Հայոց Հեթում զանմատչել ի դղեակն
զՊեհեսնի։
Յայսմ ամի մոլորումն եղեւ Զատկի, զի մոլորեցան
Ասորիքն՝ Նեստորքն եւ բաժին մի170՝ Հայոց։

Աշրաֆն էառ զհայրապե
տանիստ դղեակն Հայոց
զՀոռոմկլայն եւ գերեաց
զկաթուղիկոս տէր Ստե
փաննոս կաթողիկոսն։ Եւ
ետուն ի սուլտան տրտվու
թեամբ զԾագն, զԱպլճես եւ
վասն սիրոյ ետ թագաւորն
Հայոց Հեթում զանմատչել ի
դղեակն զՊեհեսնի։
Յայսմ ամի եւս մոլորեցան
զԶատիկն Հայք եւ Ասորիքն՝
Նստորք։

Աշրաֆ սուլտան էառ
զՀոռոմկլայն եւ գե
րեաց զկաթուղիկոս
տէր Ստեփանոս եւ
տուին զՊեհեսնին
զԱպլճես։
Յայս ամի մոլորումն
եղեւ Զատկին։

159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

Ա1 Ալֆունն ] Ալթուսն
Ա3 Քեղաթուն ] Քեղարթունն
Ա3 զՏրապաւլիս ] զՏրապլուսն
Գ1 > ի քրիստոնէից
Գ1 > Մսրայ... սուլտան
Բ2 զԱքա ] զԱքքա
Ա3 զԱնտռտուզ ] զԱտրտուզ
Բ1, Բ2 > եւ զԱնտռտուզ եւ զՋաստել Բլրինն։
Բ1 Բ2 տէրութիւն քրիստոնէից ] քրիստոնէութիւնն
Ա1 տուրտվութեամբ ] տուրտութեամբ
Ա3 > Ետուն ի սուլտան տուրտվութեամբ զծագքն զԱպլճես։
Ա3 բաժին մի ] մասն ինչ ի

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

Ա3 զպարոնութիւնն ] զթագաւորութիւնն
Ա3 + ի Քրիստոս
Ա3 թագաւորի ] թագաւորն
Ա3 պարոն ] պարոնայք
Ա3 + Հայոց
Ա3 Ֆրանկ ] ֆիրէնկ
Ա3 Աւտկրասունին ] Օտկրասօնին
Ա3 իշխանաւք էառ ] իշխանացն։ Դարձեալ էառ
Ա3 + թագն եւ
Սխալ տեղեկություն (տե՛ս 1293 թ. ծանոթագրությունը)։
Ա3 + եւ Պայտունն սպանեալ
Ա3 մարաջախտն ] մարաճախն

ՉԽԲ 1293

Աշրաֆ սուլտանն սպանաւ յիւր ծառայիցն եւ սուլ
տանցաւ Քիթպուղայն։
Հեթում թագաւոր Հայոց ետ զպարոնութիւնն171 ի
յիւր եղբայրն, ի պարոն Թորոս եւ ինքը կրաւնաւո
րեացաւ172։
Ճնուիզացն ղալէք ԺԲ (12) կռուեցան ի յԱյաս ընդ ԼԲ
(32) ղալէ եւ ընդ դարիթ Վնիսիացւոցն եւ շահեցան
ի նոցանէ ԻԴ (24) ընդ դարիթ եւ ընդ խալէ։
«Դաւ եղեւ Հեթում թագաւորի173 յիր իշխանացն,
որք էին գլուխք պարոն174 Հեթում Կաւռիկոսոյ տէրն
եւ իր եղբայրն պարոն Աւշին՝ Կանչոյն տէրն եւ յայլ
բազում յիշխանացն175։ Եւ ի սոյն ամի ամուսնաց
նելն Հեթում թագաւորին զիր քոյրն, ընդ եղբայր
թագաւորին Կիպռոսայ ընդ սիր Ամառի, նա միջ
նորդութեամբ Հայ եւ Ֆռանկ176 եկեղեցաւն եւ Սիրոյ
տիրոջն՝ իր փեսային եւ սիր Աւտկրասունին177 եւ
այլ հայ եւ Ֆռանգ իշխանաւք» էառ178 Հեթում թա
գաւորն Հայոց զիւր179 թագաւորութիւնն։
Եդաւ կաթուղիկոս Հայոց տէր Գրիգորն։

Աշրաֆ սուլտանն սպանաւ
յիւր ծառայիցն եւ նստաւ
սուլտան Քիթպուղայն։
Հեթում թագաւորն Հայոց
ետ զպարոնութիւնն յիւր
եղբայրն, ի պարոն Թորոս
եւ ինքն եմուտ ի կարգ եւ
կրօնաւորեացաւ եւ Մա
կար180 կոչեցաւ։
Ճնվէզացն երկոտասան
խալէ կռվեցան յԱյաս ընդ
երեսուն եւ երկու խալէ եւ
ընդ դարիթ Վէնէցիանացն
եւ շահեցան Ճնվէզքն քսան
եւ չորս խալէ։
Էառ Հեթում թագաւորն զիւր
թագաւորութիւնն։
Եդաւ կաթուղիկոս Հայոց
տէր Գրիգոր Տուրքերի
ցանց։

Սպանին զԱշրաֆ սուլ
տանն (իւ)ր ծառանին
եւ նստաւ Քիթպուղայն։
Հեթում թագաւորն
ետ զպարոնութիւն ի
եղբայրն, ի Թորոսն եւ
ինքն միակեց։
Եւ եդաւ կաթողիկոս
տէր Գրիգոր Տուրքի
րիցանց։

ՉԽԳ 1294

Սպանաւ Քեղաթուն խանն եւ նստաւ Պայտուն խան։
Եւ ի սոյն ամի սպանաւ Պայտուն եւ նստաւ խան
Խազան, որդին Արղունին։
Եւ ի նոյն ամի գնաց թագաւորն Հայոց Հեթում առ
Պայտուն եւ գտաւ խան զԽազանն181։
Եւ ի նոյն ամի մեռաւ մարաջախտն182 Հայոց պարոն
Աւշին, որդի Կոստանդեա՝ Լամբրունին տիրոջն։
Եւ ի սոյն (ամի) կարգեաց զքոյր իւր զըՌիթայն եւ
եղեւ ընբրուրէս ամենայն Կոստանդնուպաւլսի։
«Եւ ի սոյն ամի փախեաւ պարոն Հեթում Կաւռիկո
սայ տէրն եւ իւր եղբայրն պարոն Աւշինն»։

Սպանաւ Քեղաթու խանն եւ
նստաւ Պայտուն խան։ Եւ
ի սոյն ամի սպանաւ Պայ
տուն եւ նստաւ Ղազանն
խան, որդին Արղունին։

Սպանաւ Քաղաթուհ
խանն եւ նստաւ
Պայտօն խան եւ ի
յայս տարիս սպանաւ
Պայտօն եւ նստաւ
խան Խազանն, որդի
Արղօնին։

ՉԽԵ 1296

«Հեթում թագաւորն Հայոց ետ զպարոնութիւն183 ի
յիր եղբայրն ի պարոն Թորոս։ Եւ ի նոյն ամի դաւ
եղեւ նմա յիշխանացն, որ184 էին գլուխք պարոն
Աւշին սինիջալն185, որդի պարոն Սմբատ Գունդուս
տապլ ին եւ պարոն Աւշին Բակուրնանց, որ էր աս
պասալար Դարպսուն186 եւ այլ բազում իշխանայք
եւ ձիաւորք»։
Հեթում թագաւորն Հայոց եւ իւր եղբայրն պարոն
Թորոս ետուն զպարոնութիւն ի պարոն Սմբատ եւ
ինքեանք գնացին ի Կոստանդնուպաւլ իս։
Եւ ի սոյն ամի մրտեց Պալթօ187 ընդդէմ Խազանին։
Խութուզ շահ պարոնն երեկ ի վերայ իր, նա կռուե
ցաւ ընդ իր առաջնաւորն, որ կոչի Արապ։ Խանկ
րեաց զինք Սուլամիշն եւ փախոյց յԱշրաֆին որդին
ի յանլ ի ջրի կղզի մի։
Կռուեցան Ճնուէզքն ընդ Վնիսանքն եւ սպանին
զպայլն, ԾԶ (56) ոգի ի յայլոցն, ի քաղաքն Կոս
տանդնուպաւլ իս եւ առեալ առ աւար բազում։
Եւ ի սոյն ամի սպանաւ սուլտան Քիթպուղայն եւ
նստաւ սուլտանն Հուսամատին Լաչինն:188
Եւ ի սոյն ամի եղեւ պատերազմ մեծ ընդ Ֆրանկաց
թագաւորին հեծելն եւ ընդ Ընկլ իզաց թագաւորին
հեծելն։

Հեթում թագաւորն Հայոց եւ
իւր եղբայրն պարոն Թորոս
տվին զթագաւորութիւն ի
Սմբատն եւ ինքեանք գնա
ցին ի Կոստանդինուպօլ իս։
Ճնվէզքն կռուեցան ընդ
Վէնէցիանքն ի Կոստան
դինուպօլ իս եւ սպանին
զպայլն եւ յիսուն եւ վեց ոգի
եւ առին աւար բազում։
Ի սոյն ամի սպանաւ սուլ
տանն Մսրայ Քիթպուղա եւ
նստաւ սուլտան Հուսամա
տին Լաչինն։

Եդին թագաւոր
զՍմբատ եւ Բ (2)
եղբայրն Հեթում ու
Թորոս գնացին ի Կոս
տընդինուպաւլ իս, եւ
ի յայս տարիս մռտեց
Պալթաւհ ընդդէմ
խանին։
ՉԽԶ (1297) Նստաւ
սուլտան Հուսամատին
Լաչինն։

(Ա խմբագրության ավարտը)

183.
184.
185.
186.

Ա3 զպարոնութիւն ] զթագաւորութիւն
Ա3 նմա յիշխանացն, որ ] իշխանացն Հայոց, որք
Ա3 սինիջալն ] սինջալն
Ա3 Սմբատ Գունդուստապլին եւ պարոն Աւշին Բակուրնանց,

որ էր ասպասալար Դարպսուն ] Սմպաթայ Գունտօստապլին եւ
պարոն Օշինն Բակուրեանց, որ էր ասպասալար դարպասին
187. Ա3 մրտեց Պալթօ ] մարտեաւ պաշտօն
188. Ա3 Հուսամատին Լաչինն ] Հիւսամատինն Ալչին
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ՉԾԶ 1307

(Բ1, Բ2, Բ3) Յամսեանն նոյեմբերի ԺԷ (17) սպանաւ Սպանաւ աւագ պարոնն Հայոց Հեթում յանօրէն
աւագ պարոն Հայոց Հեթում եւ որդին պարոն Թո Պիլարղուէն յամսեանն նոյեմբերի ԺԷ (17) աւրն եւ
րոսին, եղբօրն աւագ պարոնիս՝ Լեւոն թագաւորն Լեւոն եղբօր որդին իւր։
Հայոց, եւ այլ իշխանք, դաւով, ի գիշերի, ի ստո
րոտն Անարզաբու դղեկին։
ՌՅԺԷ 1317 (Բ2, Բ3) Օշին հօրեղբայր Լեւոնի ամս ԺԳ (13)։
ՉԿԹ 1320
Փոխեցաւ ի Քրիստոս Աւշին թագաւորն Հայոց եւ ի
սոյն ամի նստաւ որդի նորա Լեւոն։
ՉՀԶ 1327
Փոխեցաւ յԱստուած տէր Կօստընդին Լամբրունցին
կաթողի
կոսն եւ ի սոյն ամի նստաւ յաթոռ տէր
Յակոբ կաթողիկոս։
ՉՀԷ 1328
Փախաւ Չոպանին որդին Տամուրտաշն եւ գնաց ի
Մսր։
ՉՀԸ 1329
Լեւոն թագաւորն, որդին Աւշնի թագաւորի, էսպան
զպարոն Աւշին Կոռիկաւս ոյ տէրն ու զիր եղբայրն,
որ էր իր հայրգիր, եւ ետ զերկուսին գլուխն տանել ի
Մսր առ Մելէք Նասրն։
ՉՁԵ 1336
Աւերեցին զՆղիրն։
ՉՁԶ 1337
Առ անօրէն ազգն Իսմայելի զԱյաս եւ զԿովառայ եւ
զՀամուսն եւ զմինչ Ջահան կտրէ։
ՈՅԼԸ 1338 (Բ2, Բ3) Լեւոն որդի Օշնի ամս ԻԱ (21)։
ՈՅԼԹ1339 (Բ2) Պարոն Ջոհանէս հօր քւերորդի Լեւոնիս, պայլ
կացեալ ամ մի189։
ՌՅԽԱ
(Բ2) Կիտ եղբայր Ջոհանիսի ամս Բ (2)։ Զսայ ընդ Մեռաւ Մելէք Նասրն եւ ի յայս տարիս ձգեցին
1341
եղբօրն իւր, Հայերն սպանին։
յաթոռոյն զտէր Յակոբ եւ նստաւ յաթոռ տէր
Մխիթար կաթողիկոս։ Եւ ի յայս տարիս մեռաւ Լեւոն
թագաւորն, Աւշնի թագաւորին որդին, Սսոյ տէրն։
ՉՂԱ 1342
Մեռաւ Վասլիկն, Հուտորին եղբայրն ու այն տարովն
երեկ մորեխն։
ՉՂԳ 1344
Եղաւ ժաժ խիստ սաստիկ եւ փլուց զՊրին կէս
բերդին ու Մնպէճ ի վայր գնաց ի գետինն ու ԵՌ (5
000) մարդ ի վար գնաց։
Մեռաւ Պարսաւմն։
Սպանին Լեւոնակն եւ զիր ընկերն ի յՈւրէլն։
ՉՂԴ 1345
Մեռաւ Հեթումն ի յՈւրէլն։
ՌՅԾԱ 1351 (Բ2) Կոստանդին ազգական Լեւոնի ամս։
(Բ3) Կոստանդին ազգական Լեւոնի թագաւորին,
որդի Պաղտնի190 մարախճատի եւ ի վերջին Լեւոնն
ԺԱ (11) ամիս թագաւորեալ։ Եւ եկեալ սուլտանն
Մսրայ եւ գերեաց զթագաւորն, զՄարուն թագու
հիւն տարեալ յԵգիպտոս եւ խնդրեալ թագուհին
ի սուլ
տանէն գնաց յԵրուսաղէմ եւ մեռաւ անդ
ԷՃԾԴ (1305)191 ի դուռն Սրբոյ Յակոբայ թաղեցաւ
եւ բարձաւ թագաւորութիւնն ի Տանէն Կիլիկեցոց՝
ԸՃԻԳ (1374)։
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189. Բ3 Պարոն Ջոհանէս հօր քւերորդի Լեւոնիս, պայլ կացեալ
ամ մի ] Պարոն Ճօհաննէս ամս Բ։ Զսա ընդ եղբօրն իւր Հայերն
սպանին։

190. Պաղտին մարաջախտի անունն ուղղում ենք ըստ
Երուսաղեմի օրինակի, Բ3-ում գրված է «Ապաղտիի»։
191. Մարիուն թագուհու մահվան թվականն է ԸՃԻԶ (1377), տե՛ս
վերջին ծանոթագրությունը։

ԾԱՆ ՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ըստ համապատասխան տարեթվերի ներքո եղած 
ժամանակագրական միավորների
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Գագիկ Բ Բագրատունու (1043-1045) սպանության մասին ամենահին աղ
բյուրը Մատթեոս Ու ռհայեցու ժամանակագրությունն է, որը Հայոց ՇԻԸ
(1079) թվականի ներքո նշում է. «Գագիկ... եկեալ հազար արամբք... ի բերդն,
որ ասի Կիզ իստռայ եւ էին բերդատէրքն երեք եղբարք իշխանք Հոռոմոց՝
որդիք Մանտալէի» (Մատթեոս Ու ռհայեցի, Ժամանակագրություն (գրա
բար, աշխարհաբար), աշխարհաբար թարգմանությունը եւ ծանոթագրու
թյունները Հ. Բարթիկ յանի, (գրաբար տեքստը քաղված է Վաղարշապատի
1898 թ. հրատարակությունից), Երեւան, 1991, էջ 236)։ Սամվել Անեցու Ժա
մանակագրության տարբեր շարունակողներ դեպքի համար նշում են 1076
(Մատենադարան, ձեռ. թիվ 1486), 1078 կամ 1081 թվականները (Մատենա
դարան, ձեռ. թիվ 3681, ձեռ. թիվ 1899)։ Իսկ նույն ժամանակագրության՝ Հե
թում Կոռիկոսցու հավելումներով օրինակում՝ «Թ ագաւ որն Հայոց Գագիկ
սպանաւ ի Կենդռաւսկաւի՝ յորդւ ոցն Մանտալէի» տեղեկությունը դրված է
1074 թ. ներքո (Մատենադարան, ձեռ. թիվ 1898, թերթ 85բ)։ Գրականության
մեջ նշվում են նաեւ այլ թվականներ՝ 1071, 1073 եւ այլն (տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոս
յան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 63)։

Գագիկի մահվանը հաջորդող դեպքերի մասին Հեթում Կոռիկոսցին գրում
է իր «Պատմութիւն ազգին Ռովբինանց, թէ որպես տիրեցին Կիլ իկ իո» գոր
ծում՝ «Ա. Ռովբէն մեծն ազգական ոմն եւ իշխան թագաւ որին Հայոց Գագ
կա։ Յետ մահուանն Գագկա թագաւ որին եկեալ յերկ իրն Կաւսիտառոյ անդ
բնակեցաւ եւ անտի եկեալ ի գեղն Կաւրմաւզաւլաւ եւ կացեալ անդ մինչեւ ի
վախճան իւր, թողեալ որդի իւր զԿոստանդին։ Բ. Յետ մահուան Ռովբինի,
Կոստանդին որդի նորա եմուտ ի նահանկս Կիլ իկեցոց եւ տիրեաց Վահ
կային եւ այնմ լեռնակողմանցն…» (ՄԺ, հ. 2, էջ 100)։ Կոստանդին Ա-ի իշխա
նության սկիզբը տարբեր աղբյուրներում նշվում է՝ 1093, 1095, 1097 թթ. (տե՛ս
Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 76)։
1080 Սուլեյման Ա, հետագայում Ռումի (Իկոնիայի) սելջուկյան սուլթան (10771086)։
1096 «Բասաճ» = «անցում» (լատ.), կիրառվել է խորհրդանշելով խաչակրաց ար
շավանքը։
Փեռ Էրմիդը՝ Պետր Ամյենցին է, խաչակրաց առաջին չքավորական արշա
վանքի առաջնորդը, որը միայն հասավ մինչեւ Կոստանդնուպոլ իս (1096 թ.)։
1099 Գաւնտաւֆրէ - Գոդֆրուա Բուլոյնացի, Երուսաղեմի խաչակրաց պետութ
յան հիմնադիր (1199-1100)։ Խաչակ իրները Երուսաղեմը գրավել են 1099 թ.
հուլ իսի 15-ին։
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Պաղտին - Բալդ ուին Ա Բուլոյնացի՝ Եդեսիայի կոմս (1198-1100), Երուսաղե
մի թագավոր (1100-1118)։
Տեղեկությունը նույնությամբ առկա է «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում
(Մժ, հ. 2, էջ 56, 83)։ Սզայր Կեսարիա Պաղեստինում (Caesarea Palaestina),
Յաֆֆայի եւ Հայֆայի միջեւ, որը խաչակ իրները գրավել են 1101 թ. մայիսին։
Կիլ իկ իո իշխան Թորոս Ա, մոտ՝ 1100-1129 թթ. (Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչա
կիրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 88)։
Նույնությամբ տե՛ս «Պատմութիւն խրոնիկոնին» (Մժ, հ. 2, էջ 56, 83)։
Աքքան (Ակրա) խաչակ իրները գրավել են 1104 մայիսի 17-ին։
Նույնությամբ տե՛ս «Պատմութիւն խրոնիկոնին» (Մժ, հ. 2, էջ 56, 83)։
«Տրապոլ իս» - Տրիպոլ ի ծովափնյա քաղաքը Լիբանանում։
Նույնությամբ տե՛ս «Պատմութիւն խրոնիկոնին» (Մժ, հ. 2, էջ 56, 83)։
Լիբանանի ծովափնյա քաղաքներ «Պերութը» (Բեյրութ) խաչակ իրները գրա
վել են 1110 թ. ապրիլ ի 2-ին, իսկ «Սայիտե» (արաբ.՝ Սայդա) Սիդ ոնը՝ դեկ
տեմբերի 4-ին։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում նշվում է. «Քրիստոնեքն շինեցին զՇաւ
պաքոյ բերդն» (Մժ, հ. 2, էջ 56)։ Սա նույնպես ճիշտ ձեւակերպում է, քանի որ
վերաբերում է Երուսաղեմի թագավոր Բալդ ուինի միեւնույն ձեռնարկ ին.
«Եգիպտոսի եւ Սիրիայի ցամաքային հաղորդակցության միակ ճանապար
հը վերահսկելու նպատակով Բալդ ուինը 1115 թ. Նեգեւի անապատի Շաու
բակ բնակավայրում կառուցեց նշանավոր Քրաք դե Մոնրեալ բերդը» (Լ.
Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Ա, էջ 77)։
Հավանաբար հենց սկզբնագրում գրիչը շփոթել է տեղեկության թվականի Ե
(5) եւ է (7) թվատառերը, որի պատճառով թվականը 1116 է, մինչդեռ նշված
դեպքը տեղ ի է ունեցել 1118-ին, որի մասին ճիշտ է նշված նաեւ Հեթում Կո
ռիկոսցու «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում՝ «ՌՃԺԸ (1118) Վախճանե
ցաւ թագաւ որն Երուսաղէմի Պաղտինն… Եւ ընտրեցին երկրորդ թագաւ որ
Երուսաղէմի զՊաղտին տը Պուրգն։  (Մժ, հ. 2, էջ 56)։
Պաղտին տը Պուրգ - Բալդ ուին Բ Բուրգացի, Եդեսիայի կոմս (1100-1118),
Երուսաղեմի թագավոր (1118-1131)։ Հեթում Կոռիկոսցու «Ազգաբանութիւն
թագաւ որացն Երուսաղէմի եւ թագաւ որացն Կիպրոսի» երկում՝ «Եկաց երկ
րորդ թագաւ որ Երուսաղէմի Պաղտին տը Պուրգն…» (ՄԺ, հ. 2, էջ 106)։
Կիլ իկ իո իշխան Լեւ ոն Ա (1129-1137)։
Հմմտ. «Պատմութիւն խրոնիկոնին»   եւ «Ազգաբանութիւն թագաւ որացն
Երուսաղէմի…» (Մժ, հ. 2, էջ 57, 106)։
Ֆուք Ֆուլկ Անժ ուացի, Երուսաղեմի թագավոր (1131-1143)։
Պաւրֆիրաւժէն - Հովհաննես Բ Կոմնենոս (1118-1143) Բյուզանդական կայսր,
որի անունը հայկական աղբյուրներում հիշվում է Պէրփէրօժ ան, Պերփեռու
ժեն եւ նման այլ ձեւերով։ Սամվել Անեցին նրա գահակալության սկիզբը
ճիշտ է նշել՝ Հայոց ՇԿԷ (1118)։
Հմմտ. «Պատմութիւն խրոնիկոնին»  (Մժ, հ. 2, էջ 58)։
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 ալդ ուին Գ Երուսաղեմի թագավոր (1143-1162)։
Բ
Կիլ իկ իո իշխան Թորոս Բ (1145-1168)։ Կոստանդնուպոլսից վերադարձած
Թորոսի համար Գ խմբագրության մեջ ասվում է «խալսեցաւ ի ծ[առայ]ու
թենէ»։ «Խալսում» = ազատում, պրծում (միջին հայերենում գործածվող բառ
է)։
Հմմտ. «Պատմութիւն խրոնիկոնին»   (Մժ, հ. 2, էջ 58)։ Խաչակրաց երկրորդ
արշավանքը՝ 1147-1149 թթ.։
«Քուռաթ ընբրուրն Ալամնաց» -  Գերմանական (ալամնաց) կայսր (իմպերա
տոր ըմբրուր), Կոնրադ Գ (1138-1152)։
«Լաւիզ ըռէ տ Ֆրանցն» - Լյուդ ով իկոս Է (1137-1180) Ֆրանսիայի թագավոր
(roi de France)։
Խաչակ իրները Պաղեստինում գտնվող Ասկալոնը (Ասղալա) գրավել են 1153
թ.։ «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում դեպքը նշված է 1154 թվականի ներ
քո՝ «Պաղտին, չորրորդ թագաւ որն Երուսաղէմի, էառ զԱսխալան յանաւրի
նաց…» (Մժ, հ. 2, էջ 58)։ Ըստ երեւ ույթին ժամանակագրության մեջ պիտի
լիներ ՈԳ (1154), բայց գրչական վրիպմամբ դարձել է ՈԶ (1157)։
Կիլ իկ իայում Թորոս Բ-ն իշխել է 1145-1168 թթ., Մլեհը՝ 1170-1175 թթ. (Լ. ՏերՊետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 114-149)։
Կիլ իկ իո իշխան Ռուբեն Գ (1175-1187), Երուսաղեմի թագավոր Ամորի Ա
(1162-1174)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՃԿԷ (1167) Թագաւ որն Երուսաղէմի Ամա
ռին գնաց յԵգիպտոս եւ էառ զՍքանտարիա եւ զՊլպէս» (Մժ, հ. 2, էջ 59)։ Խոս
քը եգիպտական Ալեքսանդրիայի եւ Բելբեսի գրավման մասին է։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՃԿԸ (1168) Թագաւ որն Երուսաղէմի Ամա
ռի խանգրեաց զՍալահատինն եւ սղարեաց զՏամիաթն Հաւռմնոյն աւգնու
թեամբ եւ ոչ կարաց առնուլ զնա» (Մժ, հ. 2, էջ 59)։
Տամիաթ - Դեմիետեն գտնվում է Նեղոսի դելտայում։ Երուսաղեմի թագա
վորի այս արշավանքին աջակցել են նաեւ բյուզանդացիները («Հաւռմնոյն
աւգնութեամբ»)։
Խանկրել/խանգրել - հարձակման ենթարկել։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ « ՌՃԿԹ (1169) Առին զՊլ ինաս անաւրէնքն ի
քրիստոնէից…» (Մժ, հ. 2, էջ 59)։ Խոսքը վերաբերում է Կարմիր ծով ի Աքա
բայի ծոցում գտնվող Էյլաթ (ֆր. Aila) ամրոցին, որը Սալահեդդինի զորքերը
գրավել են 1170 թ.։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՃՀ (1170) Եղեւ շարժ սաստիկ եւ փլան
քաղքնի եւ բերդեր ի Սէհլն…» (թվարկվում են քաղաքներ), (Մժ, հ. 2, էջ 59)։
«Սէհլ» - Ասորիքի եւ Պաղեստինի ծովափնյա երկրամասն է։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «Ի թուին Հայոց ՈԻԲ (1173) ի յաւգ ոստոս ԺԳ
(13) ի հինգշաբթի փոխեցաւ առ Քրիստոս սրբազան կաթող իկոսն Հայոց տէր
Ներսէս Շարակնասացն», (Մժ, հ. 2, էջ 59)։ Ներսես Դ Շնորհալ ի կաթող իկո
սի մահվան օրը, ըստ Վ. Հակոբյանի, ճիշտ է նշված ժամանակագրության Գ
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խմբագրության մեջ, քանի որ 1173 թվականի օգ ոստոսի 16-ն է հինգշաբթի
(Մժ, հ. 1, էջ 92)։ Տարբեր աղբյուրների հայտնած մի շարք այլ ամսաթվերի
մեջ սա ամենահավանականն է համարել նաեւ Մ. Օրմանյանը (Մ. Օրմա
նյան, Ազգապատում, հ. Ա, Ս. Էջմիածին, 2001, էջ 1680-1681)։
«Ազգաբանութիւն թագաւ որացն Երուսաղէմի»՝ «Յետ մահուան թագաւ ո
րին Ամառէ եկաց Զ (6)-երորդ թագաւ որ Երուսաղէմի Պաղտինն, որ գոյդի
եղեւ….»  (Մժ, հ. 2, էջ 106)։
Երուսաղեմի թագավոր Բալդ ուին Դ (1174-1185)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «Ի թուին Հայոց ՈԻԵ (1176) կայսրն Յունաց
Մանուիլն յաղթեցաւ ի Խլիճ Ասլան սուլտանէն մերձ յԻկոնիա» (Մժ, հ. 2, էջ
59)։
Ռումի սուլթան Քիլ իջ Արսլան Բ-ը (Ղլ իճ Ասլան) (1156-1192) բյուզանդական
կայսր Մանուել Ա Կոմնենոսին (1143-1180) հաղթել է Իկոնիայի մոտ, 1176 թ.
սեպտեմբերին։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՃՁԱ (1181) Թագաւ որեցուցին Երուսաղէ
մի Է (7)-երորդ զՓոքր Պաղտինն, զորդի մարգիզ Կիլամին…» (Մժ, հ. 2, էջ
59)։ Երուսաղեմի մանկահասակ անվանական թագավոր Բալդ ուին Ե (11851186), մահացել է 8 տարեկանում։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՃՁԶ (1186) Մեռաւ թագաւ որն Երուսաղէմի
Պաղտին Փոքրն եւ եկաց ի թագաւ որութիւնն Ը (8)-երորդ մայր նորա, Սպիլ
թագ ուհին եւ իր հայրգիրն Կի տը Լըզ ինայն» (Մժ, հ. 2, էջ 59)։
Լեւ ոն Բ՝ խնամակալ իշխան՝ 1187-1198 թթ. (Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրնե
րը եւ հայերը, հ. Բ, էջ 164)։ Լեւ ոնի իշխանության սկիզբը ՈԼԵ (1186) թվակա
նին է նշված նաեւ Սամվել Անեցու ժամանակագրության Հեթում Կոռիկոս
ցու լրացման մեջ (աստ՝ Հավելված 1)։
Տեղեկության ընդարձակ տարբերակը տե՛ս «Պատմութիւն խրոնիկոնին»
(Մժ, հ. 2, էջ 59-60)։
«Սուր» - Տյուրոս քաղաքը Լիբանանում։
Հատվածը նույնությամբ առկա է «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում,
որտեղ, սակայն, հավել յալ երկու տվյալ ունի (Մժ, հ. 2, էջ 60)։
Խաչակրաց 3-րդ արշավանքի առաջնորդները՝ գերմանական (ալամնաց)
կայսր (1152-ից), Հռոմեական սրբազան կայսրության կայսր Ֆրիդրիխ Ա
(1155-1190), Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլ իպ Բ Օգ յուստ (1180-1223), Անգլ իայի
թագավոր Ռիչարդ Ա Առյուծասիրտ (1189-1199)։
«Կեռսակ տուկ» - Իսահակ Կոմնենոս, Կիլ իկ իայի բյուզանդական դուքս։
«Ալաման ֆրէրք» - բառացի՝ «գերմանացի եղբայրներ», հեղ ինակը նկատի
ունի Տեւտոնական ասպետներին։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՃՂԱ (1191) Ըռէ տը Ֆրանցն եւ թագաւ որն
Ընկլ իզաց թափեցին զԱքա յանաւրինաց ԻԲ (22) աւրն ի յունիս։ ՌՃՂԲ (1192)
Կի թագաւ որն Երուսաղէմի գնեաց զԿիպրոս կղզ ին ի թագաւ որէն Ընկլ ի
զաց» (Մժ, հ. 2, էջ 60)։
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Խաչակ իրները Աքքան (Ակրա) վերագրավել են 1191 թ. հուլ իսի 12-ին։
Գի դը Լուսինյան Երուսաղեմի թագավոր (1186-1194), Կիպրոսի թագավոր
(1192-1194)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՃՂԳ (1193) Թագաւ որն Ընկլ իզաց ըՌի
ջարդ արար սէր ընդ Սալահատինն եւ թափեաց սիրով զՃաֆն, զԱրսուֆն,
զՍզայրն եւ զԳայֆազ…» (Մժ, հ. 2, էջ 60)։
Ռիչարդ Առյուծասիրտը նշված քաղաքները գրավել է արյունալ ի մարտե
րից հետո, որոնցից նշանավոր էր 1191 թ. սեպտեմբերի 7-ին Արսուֆի մոտ
կայացած ճակատամարտը։ Նրա եւ Սալահեդդինի միջեւ հաշտություն է
կնքվել 1192 թ. սեպտեմբեր 2-3-ին, երեք տարի ութ ամիս ժամկետով։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՃՂԴ (1194) Մեռաւ Կի թագաւ որն Երուսա
ղէմի եւ Թ (9)-երորդ թագաւ որեաց եղբայր նորա Հէմրի։ Յայսմ ամի Լեւ ոն
տէրն Հայոց կալաւ զՊէմունտ բրինծն Անտաքոյ եւ զնտանեաց ի Սսոյ կլայն»
(Մժ, հ. 2, էջ 60)։
«Կի» - Գի դը Լուսինյան (տե՛ս 1191 թ. ծան.)։
«Հէմրի» - Կիպրոսի թագավոր Ամորի Ա (1194-1205)։
«Տեմունտ/Պէմունտ» - Անտիոքի պրինց Բոհեմունդ Գ Կակազ (1163-1201)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՃՂԵ (1195) Ազատեցաւ Պեմունտ բրինծն
ի Սսոյ կլայէն միջնորդ ութեամբ գունթ Հեռէ, որ արար խնամութիւն յիրենց
մէջն» (Մժ, հ. 2, էջ 60)։
«Գունթ» - կոմս (ֆր. comte), «Հեռի» - Հենրի Շամպայնացի, Երուսաղեմի թա
գավոր (1192-1197)։ Այս դեպքերի մասին տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իր
ները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 172-179։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՃՂԶ (1196) Մեռաւ Սալահատինն եւ իր
աղբայրն Սէֆտինն հայրենէթփեց զաղբրորդիքն եւ ինք տիրեաց Մսրա եւ
Դմշխա» (Մժ, հ. 2, էջ 60)։
Սալահեդդինը մահացել է 1193 թ., որին հաջորդել է եղբայրը՝ Ադիլ ը (Ետլ)՝
Սեյֆ  ադ Դին ալ Ադիլ, որը որպես սուլթան իշխել է 1196-1218 թթ.։
Լեւ ոն Բ (I) թագավոր Հայոց՝ 1198-1219, «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում թագադրումը նշվում է 1198-ին (Մժ, հ. 2, էջ 61)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՃՂԷ (1197) Առին քրիստոնէքն զՃպլէթ դա
ւով յանաւրինաց… Եւ Մէլէքըլ Յայտլն էառ զՃաֆն ի քրիստոնէից» (Մժ, հ. 2,
էջ 61)։
«Ճպեթ» - Ջիբեյլ (Բիբլոս), Բեյրութից հյուսիս, «Ճաֆ» - Յաֆֆա, ծովափնյա
քաղաք Պաղեստինում։
Քրիստոնյաները Բեյրութը վերագրավել են 1197 թ. հոկտեմբերի 23-ին։
Անտիոքի պրինց Բոհեմունդ Դ Միակնանի (1201-1216, 1219-1233)։ Նրա
իշխանության գալը նշվում է նաեւ 1206 թ. տեղեկության մեջ, որը հավա
նաբար թյուրիմացության հետեւանք է, քանի որ ժամանակագրության մայր
աղբյուրը՝ «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործն այդպ իսի տեղեկություն չի
պարունակում (Մժ, հ. 2, էջ 61)։   
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1202 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԲ (1202) Եղեւ մեծ շարժն որ փլոյց զԱքա
եւ զՍուր, զՃպլէթ, զԱրկա եւ մեծ մասն ի Տրապաւլսոյ եւ այլ շատ քաղքնի ի
քրիստոնէից եւ յանաւրինաց» (Մժ, հ. 2, էջ 61)։
1204 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԴ (1204) …Գունթը տ Ֆլանդրն եւ տուկն
Վնիժին առին զԿոստանդինուպաւլ իս ի Յունաց։ …Եւ թագեցին կայսր Կոս
տանդինուպաւլսի զՊաղտինն։ Եւ թագաւ որն Կիպրոսի Հէմրի յղրկեց զիր
ղալէքն ի Կիպռաւսա եւ ի Սեհլէն՝ յԵգիպտոս, որ աւերեցին զՖաւճն եւ բերին
մեծ շահ։ Եւ Ֆիլ իպ ըռէ տը Ֆրանցն շահեցաւ ի թագաւ որէն Ընկլ իզաց զՆոր
մանդ ոյ երկ իրն» (Մժ, հ. 2, էջ 61)։
«Գունթ տը ֆլանտրն» - Ֆլանդրիայի դուքս եւ Կոստանդնուպոլսի առաջին
լատին կայսր Բալդ ունին Ա (1204-1219)։
Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլ իպ Բ Օգ յուստ (1180-1223)։
1206 Տե՛ս 1201 թ. ծանոթագրությունը։
1207 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «Եւ յայսմ ամի թագաւ որն Հայոց Լեւ ոն կալաւ
զՍեւաստիաւսն Հէռի որդ ովքն եւ զԿոստանց Խումարտիաշն եւ զՃաւսլ ինն
եւ զՊաղտինն։
Եւ զտէր Յոհանէս կաթող իկոսն ընկեցին յաթոռոյն եւ եդին կաթող իկոս
զտէր Դաւիթ Արքակաղնցին» (Մժ, հ. 2, էջ 62)։ Լեւ ոնի ձերբակալած անձանց
հիշատակում է Սմբատ Սպարապետը Լեւ ոն Բ-ի թագադրության հանդեսի
մասնակիցների թվում (Սմբատ Սպարապետ, էջ 210, տե՛ս նաեւ Մժ, հ. 1, էջ
93)։
Հայոց կաթող իկոս Հովհաննես Զ Սսեցի (1203-1207, 1211-1221), կաթող իկոս
Դավ իթ Արքակաղնեցի (1207-1211)։ Այս դեպքերի մանրամասները տե՛ս Մ.
Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա, էջ 1833-1836։
1208 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՄԸ (1208) Պեմունտ բրինծն Անտաքոյ
խանգրեաց զիւր ձիաւ որքն եւ զԱնտաքոյ գումինն, որ մռտեալ էին ընդդէմ
նորա. եւ վասն զի թերադրութեամբ պատրիարգին եղեւ մռտութիւնն այն.
կալաւ զպատրիարգն եւ եդ ի բանդի, որ եւ անդ վախճանեցաւ։ Խոսրովշահ
սուլտանն յԻկոնիոյ որդի Խլիճ Ասլանին էառ զԲերդ ուսն ի Հայոց եւ կալաւ
զտէր նորա զԳրիգ որ որդի Լեւ ոնի» (Մժ, հ. 2, էջ 62)։
«Խոսրովշահ» - Ռումի սուլթան Գիյաթ ալ-Դին Քեյ Խոսրով Ա (1205-1210)։
Մարաշից հյուսիս գտնվող Բերդ ուսի տիրոջը հիշում է նաեւ Սմբատ Սպա
րապետը (Սմբատ Սպարապետ, էջ 210)։
1209 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՄԹ (1209) Պատերազմեցաւ Լաշքարի
կայսրն Յունաց ընդ սուլտանն յԻկոնիոյ ի Խոնաս։ Եւ յաղթեալ անաւրինացն
սպանաւ սուլտանն եւ եկաց ի տեղ ի նորա սուլտան յԱզըտին Քայքաուսն»
(Մժ, հ. 2, էջ 62)։  
«Լաշքարի» - Նիկ իայի կայսրության հիմնադիր Թեոդ որ Ա Լասկարիոս
(1204-1222)։
«Ազտին Գագաուզ» - Ռումի սուլթան Իզզեդդին Քեյ-Քավուս Ա (1210-1219)։
«Խոնաս» - Կոլոսսա, քաղաք Փոքր Ասիայում։
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«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՄԺ (1210) Ամուսնացաւ ընդ թագ ուհին
Երուսաղէմի Մարին՝ Ճուանն, որ յետոյ կոչեցաւ ըռէ Ճուան, որ եկաց Ժ
(10)-երորդ թագաւ որ Երուսաղէմի։ Յայսմ ամի Լեւ ոն թագաւ որն Հայոց էանց
ի կղզ ին Կիպրոս եւ ամուսնացաւ ընդ Սպիլ, քոյր թագաւ որին Կիպրոսի ըռէ
Ոյկ ին» (Մժ, հ. 2, էջ 62)։
Տե՛ս 1207 թ. ծանոթագրությունը։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԺԳ (1213) Եւ եղեւ մեծ պատերազմն ընդ
քրիստոնեայսն ընդ Տաճիկսն յաշխարհն Սպանիոյ։  Եւ Հաշիշիքն հարեալ
սպանին զՊեմունդ բրինծն Անտիոքա (Մժ, հ. 2, էջ 62)։
«Հաշիշիք» - Իսմայիլ իտ ֆանատիկոս աղանդավորներին տրված անվա
նում, որով բնորոշվում է նրանց հաշիշամոլ լինել ը։ Նրանք հայտնի էին որ
պես անվ րեպ մարդասպաններ։
«Մղրպ իք» ասելով հեղ ինակը նկատի է ունեցել իսպանական մավրերին։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «Ֆիլ իպ ըռէ տը Ֆրանցն խանգրեաց զԱւդ ուն
ընբրուրն Ալամնաց ի կանդարայն, որ կոչ ի Պուվ ինս։ Եւ Լաւիզ որդի ըռէ տը
Ֆրանցին խանգրեաց զթագաւ որն Ընկլ իզաց զըռէ Ճուանն ի գաւառն, որ կո
չի Բաւըդաւ…» (Մժ, հ. 2, էջ 63)։
«զԱւդ» - Գերմանական կայսր Օտոն Դ (1198-1218)։ Այլ մանրամասներ տե՛ս
Մժ, հ. 1, էջ 94, ծան. 49, Մժ, հ. 2, էջ 87, ծան. 128, 129։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԺԵ (1215) Ինաւսանթ պապն արար ժողով
ընթհանրական ի Հռոմ, վասն թափման Երուսաղէմի, ՆԻԲ (422) եպ իսկոպո
սաց եւ ՀԲ (72) արքեպ իսկոպոսաց» (Մժ, հ. 2, էջ 62)։
Տեղեկությունը Հռոմի Ինոկենտիոս Գ պապ ի (1198-1216) հրավ իրած Լատե
րանի 12-րդ տիեզերական ժողով ի մասին է։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «Եւ մեռաւ ընբրուրն Ալամնաց Աւդ ունն եւ տի
րեաց յետ նորա Ֆրտրիկն։ Յայսմ ամի թագաւ որն Հայոց Լեւ ոն էառ դաւ ով ի
գիշերի զքաղաքն Անտիոք եւ կացոյց անդ բրինծ զըՌաւբէն, թոռն ըՌաւբինի
աւագ եղբաւրն իւրոյ։
Եւ ծնաւ Զապէլ դուստր թագաւ որին Լեւ ոնի։
Յայսմ ամի Քայքաուս սուլտանն յԻկոնիոյ պաշարեաց զբերդ Կապանն եւ
կալաւ զիշխանսն Հայոց զԿոստանդին գունդ ուստապլն, որ կոչեցաւ Աւագ
պարոն եւ զԿոստանդին, որդի տեառն Լամբրունին եւ զԿեռսակ տէրն Մաղ
վայոյ եւ զայլսն» (Մժ, հ. 2, էջ 63)։
«Ֆրտրիկ» - Գերմանական կայսր Ֆրիդրիխ Բ (1212-1250)։
Զաբել, Հայոց թագ ուհի (1219-1252)։
Անտիոքի 1216 թ. գրավման մասին տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները
եւ հայերը, հ. Բ, էջ 224-225, 235։
Ռումի սուլթանի արշավանքի եւ Կապանի մոտ տեղ ի ունեցած պար
տության մասին տե՛ս   Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, Երեւան, 1976,
էջ 692-693։
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 եռսակ ին Սմբատ Սպարապետը կոչում է «իշխան Մաղվայոյ եւ Սիկոյ եւ
Կ
Պալապօլ ին» (Սմբատ Սպարապետ, էջ  210)։
1217 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՄԺԷ (1217) Եկն յայսկոյս ծովու թագաւ ո
րին Ունգռաց եւ տուկ Տաւս տը Ռիչն եւ բազմութիւն խաչվորացն Ունգռաց
եւ Ալամնաց, որ եւ գնացին մինչեւ ի Թափաւրական լեռն եւ շինեցին բերդ
զՋաստէլ Բլրինն, Դամփլցեց։ Եւ ըռէ Ճուանն եւ պատրիարգն շինեցին զՍը
զայրին բերդն» (Մժ, հ. 2, էջ 63)։  
«Ունկռաց» - հունգարացիների։
Ջաստել բերդը, որը հանձնվել է Տաճարականներին՝ «Դամփլցեց», գտնվում
է Թաբոր լեռան մոտ։
1218 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   « ՌՄԺԸ (1218) Վախճանեցաւ ըռէ տը Կաս
տէլն, որ կոչէր Ալֆունս ըլ Պաւն։ Եւ թագաւ որն Կիպրոսի Ոյկն վախճանե
ցաւ ի Տրապաւլ իս։ Եւ գնացին զաւրքն քրիստոնէից ի Տամիաթն։ Յայսմ ամի
թագաւ որն Հայոց Լեւ ոն ետ գին սուլտանին զբերդն Լուլվայ եւ զԼավզատի եւ
ազատեաց զկալանաւ որ իշխանսն իւր» (Մժ, հ. 2, էջ 63)։
«Ոյկ» - Կիպրոսի թագավոր Հուգ ո Ա (1205-1218)։
«Ալֆունս լ Պաւն» Իսպանական Կաստիլ իայի թագավոր Ալֆոնս Բարի (11581214)։

Լուլուա եւ Լավզատ բերդերի մասին տե՛ս Մ. Յովհաննէսեան, նշվ. աշխ., էջ
107-109, 237։
1219 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՄԺԹ (1219) Զաւրքն քրիստոնէից առին
զՏամիաթն յանաւրինաց։ Եւ Պեմունտ բրինծն խլեաց զԱնտիոք յեղբաւրոր
դոյն իւրմէ յըՌաւբինայ, տուրտվութեամբ Կիլամ Ֆարապէլ ին։ Եւ յայսմ ամի
վախճանեցաւ թագաւ որն Հայոց Լեւ ոն» (Մժ, հ. 2, էջ 63)։  
1220 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «Յայսմ ամի վախճանեցաւ Ֆիլ իպ ըռէ տը
Ֆրանցն եւ թագաւ որեաց որդի նորա Լաւիզն։ Պարոն Վահրամ Մարա
ջախտն Հայոց եւ այլ իշխանքն կամեցան բռնութեամբ թագաւ որեցուցանել
Հայոց ըՌաւբէն բրինծն։ Եւ պայլն Հայոց Կոստանդին կոտորեաց զնոսա
մերձ ի Մսիս եւ պաշարեալ զքաղաքն Տարսուս ամիսս երիս եւ աւ ուրս ինչ,
եւ առեալ զքաղաքն կալաւ զբրինծն ըՌաւբէնն եւ զիշխանսն եւ առաքեաց
ի բանտի յանառիկ դղեակսն ի Բարձրբերդ եւ ի Պապեռաւնն։ Եւ յայսմ ամի
վախճանեցաւ կաթող իկոսն Հայոց տէր Յոհանէս եւ եկաց կաթող իկոս Հայոց
տէր Կոստանդին Բարձրբերդցին» (Մժ, հ. 2, էջ 63)։   Այս դեպքերի մասին
հանգամանորեն պատմում է Սմբատ Սպարապետը (Սմբատ Սպարապետ,
էջ 223-225)։
Հայոց Կաթող իկոս Կոստանդին Ա Բարձրբերդցի (1221-1267)։
1221 «Ֆիլ իպ» - Հայոց թագավոր Փիլ իպոս (1222-1225)։
«Պաֆ» - Պաֆո/Բեֆո քաղաք Կիպրոսում։
1226 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԻԶ (1226) Եկաց երրորդ թագաւ որ Հայոց
Հեթում որդի Կոստանդեա պայլոյն Հայոց։… Ֆրէրքն Ալամնաց սկիզբն արա
րին շինելոյ զՄաւնֆաւրթն» (Մժ, հ. 2, էջ 64)։

1227

1228
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1238

 այոց թագավոր Հեթում Ա (1226-1269)։
Հ
«Ալաման ֆրէրքը» (տե՛ս ծան. 1190 թ.), «Մունֆաւրդ» (Montfort), բերդ Հայ
ֆայից 35 կմ հյուսիս-արեւելք։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԻԷ (1227) Յեկեղեցին Հռոմայ կանոնեցին
զսուրբն Ֆրանսէզ եւ զսուրբն Անդ ոն ի կարգէ ֆրէր մնուրացն եւ կարգեցին
տաւնք նոցա։ … Քուրետին տիրեաց Դամասկոսի» (Մժ, հ. 2, էջ 64-65)։
1227-1229 թթ. Դամասկոսում իշխել է Սալահ ադ Դին ալ Նասիր Բ-ը, որի
անունն է հավանաբար ներկա բնագրում դարձել «Քուրետին»։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԻԸ (1228) Ընբրուր Ֆրտրիկն եկն յայսկոյս
ծովուն եւ շինեաց զՃաֆն» (Մժ, հ. 2, էջ 65)։
Գերմանական կայսր Ֆրիդրիխ Բ (1212-1250)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  « ՌՄԻԹ (1229) Ընբրուր Ֆրտրիկն արար սէր
ընդ Մէլէք Քէմլն եւ դարձ ուցին սիրով ի քրիստոնէքն զԵրուսաղէմ եւ զՆա
զարէթ եւ զԼիտն» (Մժ, հ. 2, էջ 65)։
Եգիտպոսի սուլթան Մել իք էլ Քամել (1218-1238)։ 1229 թ. փետրվարի 18-ին
կնքված 10-ամյա խաղաղության պայմանագրի մասին է, ըստ որի քրիստո
նյաներին անցան Երուսաղեմի, Նազարեթի, Տորոնի եւ Լիդդայի շրջաննե
րը։ Վերջինիս անունը ժամանակագրության մեջ սխալմամբ «Լիոն» է, մինչ
դեռ «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում ավել ի ճիշտ է՝ «Լիտ»։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՄԼԱ (1231) Լաւնկուպարտքն առին զՊե
րութա քաղաքն եւ պաշարեցին զբերդն եւ ոչ կարացին առնուլ»  (Մժ, հ. 2, էջ
65)։  
«Լունկուպարտք/ Լաւնկուպարտք» - Լանգ ոբարդներ անունով (նույնանուն
գերմանական ցեղը նկատի ունենալով) հեղ ինակը կոչում է գերմանական
կայսեր ուղարկած զորքերը։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԼԲ (1232) Լաւնկուպարտքն խլեցին զԿիպ
րոսի կղզին եւ Պերութա տէրն խանգրեաց զԼաւնկուպարտքն եւ թափեաց
զկղզ ին ի նոցանէ»  (Մժ, հ. 2, էջ 65)։
Բեյրութի տերը Հովհաննես (Ժան) Իբել ինացին էր։ 1231-1233 թթ. քրիստո
նյաների միջեւ ընդհարումների մասին տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իր
ները եւ հայերը, հ. Ա, էջ 95։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՄԼԳ (1233) Լաւնկուպարտքն տուին զԿէ
ռինին բերդն ի Պերութա տէրն եւ ի Ճնուէզքն։ Յայսմ ամի վախճանեցաւ
բրինծն Անտիոքա Պեմունտ կոյրն եւ եկաց բրինծ Պեմունտնանկ» (Մժ, հ. 2,
էջ 65)։  
Անտիոքի պրինց Բոհեմունդ Ե (1233-1252)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԼԸ (1238) Ըռէ Տըրակուն Տաւն Ճամն էառ
զՎլանս քաղաքն յանաւրինաց» (Մժ, հ. 2, էջ 65)։  
Վալանսիա քաղաքը իսպանական Վալենսիա շրջանում, որը քրիստոնյա
զորքերն Արագ ոնի (Տրակուն) թագավորի (Jaime I de Aragon) գլխավորու
թյամբ մահմեդականներից գրավել են 1238 թ. հոկտեմբերի 9-ին։
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1239 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԼԹ (1239) Ըռէ տա Նաւարն եւ այլ կոմսեր
եկ ին յայսկոյս ծովու եւ պատերազմեցան ընդ զաւրս Մսրայ մաւտ ի Խա
զէ։ Եւ անաւրէնք յաղթեցին քրիստոնէից եւ եղեւ մեծ կոտորումն» (Մժ, հ. 2,
էջ 65)։  
Նավարայի թագավորի եւ այլ քրիստոնյա առաջնորդների զորքերը 1239 թ.
նոյեմբերին պարտվել են Գազայի (Ղազե/Խազե) մոտ։
1240 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԽ (1240) Քրիստոնեայք Սէհլ ին արարին
սէր ընդ սուլտանն Դամասկոսի, եւ առին յանաւրինաց սիրով զՊեաֆաւրթն,
զՍաֆէթ եւ զԵրուսաղէմի ամէն երկ իրն։ Եւ գունդ Ըռէջարդն շինեաց զԱս
խալան։ Եւ դարձաւ ըռէ տը Նաւարն յիւր աշխարհն» (Մժ, հ. 2, էջ 66)։
Պիաֆորթ - Բոֆոր (Beaufort), Սաֆեթ (Safad) ամրոցներ Պաղեստինում։
1241 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՄԽԱ (1241) Պերութայ տէրն սկսաւ շինել
զԱրսուֆ բերդն։ Եւ յայնկոյս ծովու ընբրուրին ղալէքն բռնեցին զՃնուէզացն
ղալէքն, որ զեպ իսկոպոսունքն կու տանէին ի Հռոմ» (Մժ, հ. 2, էջ 66)։  
1244 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՄԽԴ (1244) Եղեւ կրկ ին սէր ընդ Սէհլ ին
քրիստոնէքն եւ ընդ սուլտանն Տմըշխա եւ դարձ ոյց սուլտանն ի քրիստո
նէքն զԵրուսաղէմ իւր ամենայն երկրովն, որ է յայսկոյս Յորդանանու` զարդ
զԵրիքով եւ զՆապլուզ։ …Յայսմ ամի Խորազմիքն մտին յաշխարհն Երու
սաղէմի եւ պատերազմեալ խանգրեցին զՍէհլ ին քրիստոնեայքն եւ կալան
բազում իշխանք…» (Մժ, հ. 2, էջ 66)։  
1245 Ժամանակագրության Ա2 օրինակի տարընթերցումը՝ «…Հեթում էառ զՊռա
կանա ի Հօռոմաց սուլտանէն Քարմուտար, մտիւք», սխալ է, քանի որ հիշյալ
շրջանում Ռումի սուլթանն էր Գիյաթ ալ Դին Քեյ-Խոսրովը (Խիաթադին)՝
1237-1246 թթ., որի անունը դժվար թե տառադարձվեր «Քարմուտար»։ Խմ
բագրողը «մտիւք» ասելով թերեւս նկատի է ունեցել բերդի գրավումը հնա
րամտությամբ, խորամանկությամբ։ Որոշ ուսումնասիրողներ այստեղ նշ
ված «Քարամուտը» (Քարմուտ) բերդանուն են համարել։ Սակայն հարցը
լուծում է Հեթում Նղիրցու ժամանակագրությունը, որը սկզբնամասում գրե
թե բառացիորեն քաղված լինելով Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրու
թյունից, հիշյալ հատվածում նշում է. «…Հեթում էառ զՊռականա ի Հուռո
մաց սուլտանէն քարմուտ արամբք» (Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ
հայերը, հ. Բ, էջ 540)։ Այստեղ ից երեւ ում է, որ  Պռականա բերդի գրավումը
կատարվել է քարագնաց (լեռնագնաց) մարտիկների՝ քարմուտ/քարամուտ
արանց հանդ ուգն ներխուժման շնոհիվ։ Հայկազ յան բառարանը նշում է՝
«Քարամուտ - որ մտանէ ընդ ծերպս քարանց կամ ի ծակս վիմաց» եւ օրի
նակ բերում Մխիթար Գոշի առակներից՝ «քարամուտ եմք ի բերդս թշնա
մեաց» (Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 2-րդ, Վենետիկ, 1837, էջ 996)։
Բայց այս բառի ավել ի վաղ հիշատակություն ունի Մատթեոս Ու ռհայեցու
շարունակող Գրիգ որ Երեցը, որը Քեսունի մոտ Պեհեսնի անառիկ բերդի
դեմ Թորոս Բ-ի (1145-1168) եղբայր Ստեփանեի արշավանքի առիթով գրում
է, որ Թորոսը եղբորը տվել էր նաեւ «արս ոմանս, զոր ինքեանք Քարմուտ

ասէին» (Պատմութիւն Մատթէոսի Ու ռհայեցւ ոյ, Երուսաղեմ, 1869, էջ 522),
որոնց գործը հենց բերդ գրավելն էր (քանի որ, ըստ պատմիչ ի, Թորոսը նաեւ
նրանց ծածուկ պատվ իրել էր «գլուխ չբերել» բերդի գրավումը)։ Այս հատ
վածն Ու ռհայեցու ժամանակագրության վաղարշապատյան 1898 թ. հրա
տարակությունից վերահրատարակած Հ. Բարթիկ յանը խնդրո առարկա
բառը նշում է «Քեարմուտ», ապա այն ծանոթագրում. «Քյարմուտները 9-րդ
դարում ծագած Իսմայիլ իտների աղանդի երկու թեւերից մեկ ի կողմնակ ից
ներն էին» (Մատթեոս Ու ռհայեցի, էջ 456-457, 514)։ Կարծում ենք, որ Թորոս
Բ-ի, առավել եւս՝ Հեթում Ա-ի զորքի մեջ, դժվար թե Իսմայիլ իտներ լինեին,
մանավանդ, մասնակցեին մահմեդականներից բերդեր գրավելուն։ Հավա
նաբար, երկու դեպքում էլ  խոսքը բարձ ունքներ մագլցելու եւ դժվարամուտ
ծերպերը սողոսկելու մեջ հմտացած հայ մարտիկների խմբի մասին է՝ «զոր
ինքեանք Քարմուտ ասէին», որոնց էլ, անհրաժեշտության դեպքում, դիմել
են հայ զորավարները։

Տարսոնը պաշարած սելջուկ յան զորքը գլխավորել են Ռումի սուլթանու
թյան ազդեցիկ գործիչ Շամսատին սահիպը (Sa’d al-Din Köpek) եւ Կոստան
դին Լամբրոնացին (Կեռան թագ ուհու պապը)։
1246 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՄԽԶ (1246) Վախճանեացաւ թագ ուհի
Ալ իծն եւ թագաւ որեաց Կիպրոսի Հեռի որդի իւր։ Եւ պարոն Սմպատ գուն
դուստապլն Հայոց գնաց ի Կիուկ խանն» (Մժ, հ. 2, էջ 67)։  
«Կիուկ խան» - մոնղոլական մեծ խան Գույուկ (1246-1249)։
«Հեռի» - Կիպրոսի թագավոր Հենրի Ա (1218-1253)։
1247 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԽԷ (1247) Սուլտանն Մսրա էառ ի քրիս
տոնէից զՏապարիա եւ զԱսխալան» (Մժ, հ. 2, էջ 67)։   
Եգիպտոսի սուլթան Սալ իխ Նեջմ ադ Դին Էյուբը (1240-1249) 1247-ին գրա
վել է Տիվերիադա (Տապարի) քաղաքը Գալ իլ իայում եւ Ասկալոն ամրոցը։
1248 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝   «ՌՄԽԸ (1248) Լաւիզ ըռէ տը Ֆրանցն ելեալ
յաշխարհէն իւրմէ բազում զաւրաւք եկն յայսկոյս ծովու եւ էջ ի կղզ ին Կիպ
րոսի յամսեանն սեպտեմպերի Իէ (27) աւրն» (Մժ, հ. 2, էջ 67)։   
Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդ ով իկոս Թ-ի (1226-1270) մասին է։
1249 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «Եւ եղեւ ի յԱքա շմոր ընդ Ճնուէզքն եւ ընդ Բի
զանքն…» (Մժ, հ. 2, էջ 67)։
«Պիզանք» - նկատի ունի Պիզացիներին, «շմոր» - գժտություն, խառնակու
թյուն։
1250 Ժամանակագրության մեջ Հեթում Բ թագավորի կատարած հավելումն իր
մորական պապ ի (Կեռան թագ ուհու հոր) մահվան մասին կրկնված է նրա
Սաղմոսարանում. «Ի թվին Հայոց ՉՃՂԹ (1250), ի յունիս ԻԹ (29) սպանին
զպարոն Հեթումն, տէրն Լամբրոնին՝ պապն իմ» (Հայերեն ձեռագրերի հի
շատակարաններ, ԺԳ դար, էջ 705)։ Այս Հեթումը երբեմն նույնացվել է իր
հոր՝ պետության դեմ ապստամբած Կոստանդին Լամբրոնացու հետ (Մժ,
հ. 1, էջ 66, Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 266-267)։
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Թեեւ ստույգ հայտնի չէ, թե Հեթում Լամբրոնացին ինչ հանգամանքներում է
սպանվել, բայց նրա եղբոր՝ Օշինի հիշատակարանում այդ մասին ասվում է.
«…արեամբ նահատակելոյ ի վերայ ճշմարիտ հաւտիցս Քրիստոսի…» (Հայե
րեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, էջ 440)։
Որ վերոնշյալ հատվածն ընդմիջարկություն է Կոռիկոսցու ժամանակագ
րության մեջ, երեւ ում է նաեւ նրանից, որ բոլոր ժամանակագրական միա
վորներից առաջ նշված է թվականը՝ միայն թվատառերով, իսկ այստեղ՝ «Ի
թուակա. Հայոց ՈՂԹ»։
1250 թ. խաչակ իրներին վերաբերող հատվածը՝ Լյուդ ով իկոս Թ-ի գերվելու,
ազատ արձակվելու մասին եւ այլն, շատ մանրամասնորեն ներկայացված է
«Պատմութիւն խրոնիկոնին» ժամանակագրության մեջ (Մժ, հ. 2, էջ 67-68)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄԾԱ (1251) Ըռէ տը Ֆրանցն պարսպեց զՍը
զայրն եւ մեռաւ բրինծն Անտիոքա` Պեմունտն, յետ որոյ եկաց բրինծ Անտի
ոքա եւ գունդ Տրապաւլսո իւր որդին Պեմունտն» (Մժ, հ. 2, էջ 68)։
Անտիոքի պրինց Բոհեմունդ Զ (1252-1275)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ « Ըռէ տը Ֆրանցն պարսպեց զՃաֆն…։ Եւ
վախճանեցաւ Զապէլ թագ ուհին Հայոց։ Եւ Ճուլ իան Սայէտո տէրն ամուս
նացաւ ընդ Ֆիմի դուստր թագաւ որին Հայոց Հեթմո» (Մժ, հ. 2, էջ 68-69)։
Սայետա - Սիդ ոն, ծովափնյա քաղաք Պաղեստինում։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «… ի սոյն ամի ըռէ տը Ֆրանցն կրկ ին պարս
պեաց զՍայիտէ։ Յայսմ ամի վախճանեցաւ Հեռի թագաւ որն Կիպրոսի։ Եւ
Հեթում թագաւ որն Հայոց գնաց առ Մանկո խանն։ Ի սոյն ամի ամուսնացաւ
բրինծն Անտիոքա ընդ Սպիլ, դուստր թագաւ որին Հայոց Հեթմո» (Մժ, հ. 2,
էջ 69)։  
Մանգ ու - մոնղոլական մեծ խան (1251-1260)։
Դեպքերի մանրամասները տե՛ս «Պատմութիւն խրոնիկոնին» ժամանակագ
րության մեջ։ Այնտեղ եւս կրկնվում է «յայտնեցան Աղաճարիքն եւ Իսլամ
պակն» (Մժ, հ. 2, էջ 69) նախադասությունը, որը վերաբերում է վրանաբնակ
մի թուրքմենական ցեղ ի ու դրա առաջնորդին, եւ որի պարզաբանումը գտ
նում ենք Սմբատ Սպարապետի մոտ (Սմբատ Սպարապետ, էջ 230)։
«Քուռաթ» - Գերմանական կայսր Կոնրադ Դ (1250-1254)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ « ՌՄԾԶ (1256) Հեթում թագաւ որն Հայոց եկն ի
Մանկո խանէն եւ արշաւեաց զաւրաւք եւ գաւառն Հոռոմոց ի Մաւռանտինն
եւ ի յայլն։ Եւ ի սոյն ամի ձիաւ որեցոյց զանդրանիկ որդին իւր զԼեւ ոն։ Եւ ի
յԱքա սկսաւ շմորն ընդ Ճնուէզքն եւ ընդ Վնիցիանքն» (Մժ, հ. 2, էջ 69)։
«Մուռնտին» - Մուռանդին, բերդ Փոքր Ասիայում, Հերակլ ինայի մոտ։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄԾԸ (1258) Հուլայուն խանն էառ զԱլա
մութ եւ կոտորեաց զՀաշիշիքն։ Եւ ի սոյն ամի էառ Հուլայունն զՊաղտատ։
Եւ վախճանեցաւ թագաւ որ եղբայրն Հայոց պարոն Լեւ ոն մարաջախտն…
Եւ վարուեցան Ճնուէզքն ի յԱքայո եւ փլուցին զիրենց պուրճն եւ գնացին
Ճնուէզքն բանկեցան ի Սուր»  (Մժ, հ. 2, էջ 70)։

 ուլավու - Մոնղոլական Իրանի Իլ-խան (1256-1265), որը գրավել է իրանա
Հ
կան Իսմայիլ իտների (Հաշիշիք) կենտրոն Ալամուտ բերդը 1256 թ. դեկտեմ
բերի 15-ին։  
1259 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄԾԹ (1259) Թագաւ որն Հայոց Հեթում գնաց
ի յաւգնութիւն իր փեսային բրընծին ի Տրապաւլ իս, զի ունէր շմոր ընդ իւր
իշխանքն եւ ընդ ձիաւ որքն, զոր յետոյ եղեւ խաղաղութիւն յիրենց մէջն թա
գու որին միջնորդ ութեամբն, եւ թագաւ որն դարձաւ յերկ իրն իւր։ Եւ ձիա
ւորեցոյց զորդին իւր զԹորոս եւ ձեռնադրեցաւ եպ իսկոպոս թագաւ որ եղ
բայրն տէր Յոհաննէս։ Եւ գողնալով առին զՄունտաս բերդն յանաւրինաց,
զոր եկեալ զաւրքն սուլտանին Հոռոմոց պաշարեաց զՄունտաս եւ նեղէր
զնոսա։ Եւ թագաւ որն Հեթում գնաց անդր Հայոց զաւրաւքն եւ պատերազ
մեալ խանգրեաց զնոսա եւ կոտորեաց բազումք յանաւրինացն եւ այնպէս
վերոյց զՄունտասոյ սղարն»  (Մժ, հ. 2, էջ 70)։
Մունդաս (Մինդ ոս)՝ Կիլ իկ իայի սահմանամերձ բերդ, որի համար հայերը
պայքարել են Ռումի սուլթանության հետ (Սմբատ Սպարապետ, էջ 234-235,
Մ. Յովհաննէսեան, նշվ. աշխ., էջ 110-111)։
1260 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ « ՌՄԿ (1260) Հուլայունն էառ պատերազմաւ
զՀալպ եւ զԴամասկոս եւ զամէն Շամպն ընդ ձեռամբ արար եւ ինք դարձաւ
յարեւելս, վասն զի իւր աղբայրն Մանգ ու խանն մեռեալ էր եւ յորժ ամ եհաս
խապարն առ Հուլայունն յաւժ արութեամբ եւ փութով կամեցաւ երթալ յա
րեւելս եւ առնուլ զաթոռ եղբաւրն իւրոյ այլ ոչ ժամանեաց։ Եւ ի Շամպ ին
աշխարհքն եթող ի զաւրաց իւրոց ԺՌ (10000) եւ գլխաւ որք նոցա զՔիթպաւ
ղա նուինն եւ զՊայտար նուինն, զոր ի յետ աւ ուրց ինչ Խութուզ սուլտանն
Մսրա եկեալ ի Շամպն իւր հեծելովն պատերազմեցաւ ընդ Քիթպուղայն եւ
ընդ Պայտարն ի տեղ ին, որ կոչ ի Յայն Ճալուտ. եւ յաղթեցաւ Դադարն եւ
ի փախուստ դարձեալ ել ին ի Շամպուն երկրէն եւ տիրեաց Շամպուն սուլ
տանն Մսրայ Խութուզն, որ եւ ի սոյն ամի սպանուաւ ի յիւր զաւրացն յոր
ժամ դարձեալ գնայր ի Մսր։ Եւ եկաց ի տեղ ի նորա սուլտան Մսրայ Պտ
րըտին Պէկպարսն, որ կոչէին Պնտուխտար։ Յայսմ ամի Ճուլ իան Սայիտոյ
տէրն ծախեց Դամփլուն զՍայիտէ եւ զՊէաֆաւրթն։ Եւ Թուրքմանքն բռնե
ցին զՍայետոյ տէրն եւ ծախեցին ԻՌ (20 000) կարմիր» (Մժ, հ. 2, էջ 70-71)։
«Խութուզ» - Եգիպտոսի սուլթան Մուզաֆար Սեյֆ ադ-Դին Կուտուզ (12591260)։
«Պնտուխտար» - Եգիպտոսի սուլթան Բայբարս Ալ-Բունդ ուկդարի (12601277)։
Մոնղոլական ավերումից հետո Սիդ ոնի (Սայիտե) տերը՝ «Ճ ուլ իան» (Julien
de Grenier) քաղաքը եւ Բոֆոր (Պիաֆորթ) բերդը հանձնել է Տաճարականնե
րի ասպետական միաբանությանը։
		 «Դամբլուն» - Տեմպլ իե (Templiers), Տաճարականների հոգեւ որ-ասպետա
կան միաբանություն։ «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում բազմիցս օգտա
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գործվում է այս անվանումը, իսկ միաբանության անդամները կոչվում են
«Դամփլցիք» (Մժ, հ. 2, էջ 67, 77)։
		 Ուճ - Կիլ իկ իային արեւմուտքից սահմանակ ից թուրքաբնակ շրջան (տե՛ս
Ղ. Ալ իշան, Սիսուան, էջ 35)։ Այլ աղբյուրներից հայտնի չէ, թե ինչու է Հեթում
Ա-ն Ուճ գնացել եւ ով է եղել նրա հետ եղած Ալ իճախը։
1261 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «Յայսմ ամի Պալ իան Արսուֆին տէրն ծախեց
զԱրսուֆն Ոյսպեթլուն։ Եւ վախճանեցաւ թագ ուհին Կիպրոսի Բլաժ անսն։
Եւ եղեւ պայլ Կիպրոսի Ոյկ տ Լըզ ինայն։ Պալ իալաւղն էառ զԿոստընդինու
պաւլ իս ի Ֆռանգնոյն։ Հեթում թագաւ որն Հայոց փեսայացոյց զԿոստանդին,
որդի Ճաւֆրէ, տէր Սարվանտիքարին, ի դուստր իւր Ըռիթա։ Եւ ի սոյն ամի
մեռաւ Ճաւֆրի, տէր Սարվանտիքարին (Մժ, հ. 2, էջ 71)։
Արսուֆ - ծովափնյա քաղաք Երուսաղեմի թագավորությունում, Յաֆֆայից
15 կմ հյուսիս։
«Ոսպ իթլու» (յոսպեթլու) - Հոսպ իտալ իե (Ordre des Hospitaliers), Հյուրընկալ
ների (կամ հիվանդախնամների) հոգեւ որ-ասպետական միաբանություն։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում այս միաբանության անդամները կոչ
վում են «Ոսպեթլցիք» (Մժ, հ. 2, էջ 77)։
«Ոյկ  տ Լազոնեայն» - Հուգ ո դը Լուսինյան (մահ. 1267 թ.)։
«Պալ իաւլաւղ» - Բյուզանդական կայսր Միքայել Ը Պալեոլոգ ոս (1242-1258)։
1262 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ « ՌՄԿԲ (1262) Ջառլ եղբայր ըռէ տը Ֆրան
ցին, որ էր գունդ Անճ ուին եւ Բրուանսին, պաշարեաց զՄարսեալն եւ էառ
զնա։ Յայսմ ամի վախճանեցաւ թագաւ որահայրն Հայոց Կոստանդին աւագ
պարոնն։ Հեթում թագաւ որն Հայոց գնաց ի Մանիաւնն եւ վերոյց զսղարն եւ
հացեց զբերդն, եւ ի դառնալն Խարամանն իր Թուրքման հեծելովն եկն յե
ռաջ թագաւ որին եւ պատերազմեցան ընդ միմեանս։ Եւ զաւրքն քրիստոնէից
յաղթեցին նոցա եւ կոտորեցին ի Թուրքմնացն բազումք եւ սպանին զեղբայր
Խարամնին եւ զԲ (2) փեսայն իւր եւ ընկեցին զԽարամանն ի ձիու եւ դարձե
ալ հեծաւ ի յայլ ձի եւ փախեաւ» (Մժ, հ. 2, էջ 71)։
Կոստանդին ավագ պարոն, թագավորահայր (Հեթում Ա-ի հայրը եւ Հեթու
մյան արքայատոհմի փաստական հաստատողը)։
Խարաման - Կարաման իբն-Նուրա Սուֆի, Կարամանյան թուրքմենական
հարստության հիմնադիրը (1256-1262)։
Մանիոն - բերդ Իսավրիայում (1290-ականներին պատկանել է Հեթում Կո
ռիկոսցուն)։
Թ ագաժ առանգ Լեւ ոն Գ (II) -ի ամուսնությունը Լամբրոնի տեր Հեթումի
դուստր Կեռանի հետ փաստել է, որ Լամբրոնը միացել է Կիլ իկ իո թագավո
րությանը («խառնեցաւ Լանբրուն ընդ թագաւ որութիւն»)։
1263 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «Յայսմ ամի Հեթում թագաւ որն Հայոց եւ
Ըռուգնատին սուլտանն Հոռմաց եւ Մուղալ արղուչ իքն ժողովեցան յԱռակ
լիայ վասն սինաւռնոյն եւ բերդերոյն բաժնելո։ ՌՄԿԴ (1264) Վնիցիանացն
ԾԲ (52) ղալէ ընդ դարիթ պաշարեցին զՍուր յանկարծակ ի եւ տէրն Սրոյ`

սիր Ֆիլ իպ տ Մընֆաւրթն, Ճնուէզաւքն, որ անդ կային եւ Աքայոյ աւգնու
թեամբն պահեց զՍուր ընդդէմ Վնիցիանացն եւ Վնիցիանքն դարձան ան
տի Քաշնաւք։ Եւ յայնմ ամի Ի (20) ղալէ Ճնուէզացն բռնեցին զՎնիցիանացն
կարվանն, որ կու գային յետեւ իրենց Ծ (50) ղալէին։ … Եւ ապա Ջառլն ելեալ
ի Հռոմայ գնաց ի Բոյլն եւ պատերազմեցաւ ընդ ըռէ Մանֆրէ։ Եւ ըռէ Ջառլն
տիրեալ կալաւ զամենայն աշխարհն Բոյլ ին եւ զկղզ ին Սիկել իոյ, որում թա
գաւ որեալ էր» (Մժ, հ. 2, էջ 71-72)։
«Ռուգնատին» - Ռումի սուլթան Ռուկն ալ-Դին Ղլիճ Արսլան Դ (1248-1265)։
Հայոց թագավորի հետ երկու պետությունների սահմանագծերը («սինոռ»)
ճշտող հանդիպումը կայացել է մոնղոլների պահանջով։ Հետաքրքիր է, որ
հանդիպմանը մասնակից մոնղոլ պաշտոնյաները կոչվում են «արղուչ իք»,
անվանում, որը գուցե ծագ ում է մոնղոլական Իրանի կառավարիչ Արղուն
-աղայի (1243-1255) անունից (վերջինիս մասին տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոսյան,
Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 306-307)։

Արակլ իա /Հերակլեա -  Կիլ իկ իայի սահմանամերձ քաղաք Տավրոսի հյու
սիսային ստորոտում։
«Խալե»/«ղալե»   - առագաստավոր թիանավ, որը «գալեր» (ֆր. galére) բառի
հնչ յունափոխված ձեւն է։
«Դարիթ» – ըստ Վ. Հակոբյանի՝ լատիներեն triremis բառի աղավաղված ձեւն
է, որով անվանվում է երեք կարգի թիակներով ռազմանավը (Մժ, հ. 1, էջ 96)։
Ճառլ/Ջառլ - Կառլ Ա Անժ ուացի (1266-1282)։
«զռէ Մաֆրէ» - Սիցիլ իայի թագավոր Մանֆրեդ (1258-1266)։
1264 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄԿԵ (1265) Պնտուխտար սուլտանն Մսրայ
էառ զԱրսուֆն ի Յոյսպեթլէն եւ առին ծառա առաւել քան զհազարն ի քրիս
տոնէից։ … Յայսմ ամի Տաւրպայն սղարեց զՊիրն, հրամանաւ Ապաղա խա
նին» (Մժ, հ. 2, էջ 72)։
Պնտուխտար   (Բայբարս Ալ-Բունդ ուկդարի) սուլթանն Արսուֆը գրավել է
1265 թ. ապրիլ ի 26-ին։
Տուրպա - մոնղոլ հազարապետ, որը պաշարել (սղարել) է հյուսիսային Ասո
րիքում գտնվող Պիր բերդաքաղաքը։
1265 Հեթում Կոռիկոսցին այստեղ հայտնում է իր հոր մահվան թվականը, ստույգ
ամսաթիվն ու օրը, (դեկտեմբերի 25, ուրբաթ), որի կապակցությամբ Վ. Հա
կոբյանը նկատում է, որ «իսկապես 1265 թ. դեկտեմբերի 25-ն ուրբաթ է» (Մժ,
հ.1, էջ 97)։ Հեթում Կոռիկոսցին հոր մահվան թվականն ու օրը մուծել է նաեւ
«Պատմութիւն խրոնիկոնին» թարգմանական գործում՝ «ՌՄԿԵ (1265)…
վախջանեացաւ թագաւ որեղբայրն Հայոց պարոն Աւշին, տէրն Կուռիկաւսոյ
ԻԵ (25) աւրն ի դեկտեմբռն, ի Նոյէլ ին գիշերն» (ՄԺ, հ. 2, էջ  73)։
Հեթում Բ Հայոց թագավոր՝ 1289-1206 թթ.՝ ընդհատումներով, մահ.՝ 1307 թ.։
1266 Արսուֆը (Արսուս) Եգիպտոսի սուլթանը Հիվանդախնամ ասպետներից
գրավել է 1265 թ. ապրիլ ի 25-ին, իսկ Սաֆեթը՝ Տաճարականներից՝ 1266 թ.
ամռանը։ «Պատմութիւն խրոնիկոնին» ժամանակագրությունը առաջինի
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մասին նշում է 1265 թվականի, երկրորդի մասին՝ հանգամանորեն՝ 1266 թ.
ներքո։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «Եւ ի սոյն ամի Սմըլմաւթն Մսրայ զաւրաւքն
եկն ի Մառի եւ խանգրեաց զՀայոց զաւրքն, որ անդ կային յամսեանն աւգ ոս
տոսի եւ եսպան զթագաւ որ որդին Հայոց զպարոն Թորոս եւ բազումք ի զաւ
րացն Հայոց, եւ կալան զանդրանիկ որդի զպարոն Լեւ ոն եւ մտին յաշխարհն
Հայոց գնացին մինչեւ ի Սիս եւ անտի հասան մինչեւ ի յԱտանա եւ մինչեւ ի
սահմանս Բարձրբերդ ոյ, գերեցին զաշխարհն եւ այրեցին հրով եւ դարձան
բազում աւարաւ յաշխարհն իւրեանց։  
Յայսմ ամի վախճանեցաւ սիր Ճուան գունդն Ճաֆուն» (ՄԺ, հ. 2, էջ  73)։
«Սըմլմաւթ» - Իզզեդդին Իղան Սամմ-ալ-Մաութ, մամլ յուքյան զորավար։
Յաֆֆայի (Ճաֆ) կոմս (գունթ) Ճուանը (Ժան) Իբել ինյան տոհմից էր (12471266 թթ.)։
1267 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «…ԻԸ (28) Ճնուէզ ղալէով, խլեց զԱքայոյ մի
նայն եւ այրեց Բ (2) բերդնաւ Բիզանացն եւ այլ մանտր նաւեր, եւ կացին անդ
ԺԲ (12) աւր, բայց ի դառնալն ԻԸ (28) Վնիցիան ղալէ հանդիպեցան իրենց եւ
բռնեցին ի Ճնուեզացն Ե (5) ղալէ սարած։
Յայսմ ամի վախճանեցաւ թագաժ առանկն Կիպրոսի Ոյկ Էթն եւ թագ ուեցաւ
Ոյկ տը Լըզ ինայն թագաւ որ Կիպրոսի յաւ ուր Նոյէլ ին…» (ՄԺ, հ. 2, էջ  7374)։

Կիպրոսի թագավորներ՝ Հուգ ո Բ Լուսինյան (1253-1267) եւ Հուգ ո Գ Լուսի
նյան (1267-1284)։
1268 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «Պնտուխտար սուլտանն Մսրայ էառ զՃաֆն
խաբէութեամբ եւ փլոյց, եւ զՊէաֆաւրթն էառ սղարով։ Եւ դարձեալ էառ
զԱնտաք տուրտվութեամբ գունդ ուստապլ ին Անտիոքա… Փլոյց զԱնտաքոյ
պարիսպն եւ զքաղաքն այրեաց հրով… ։ Յայսմ ամի ձեռնադրեցին կաթո
ղիկոս Հայոց զտէր Յակոբ։ Եւ ազատեցաւ ի ծառայութենէն Մսրայ պարոն
Լեւ ոն, թագաւ որորդին Հայոց, տալով գին նմա զբերդն Դարպսակ...» (ՄԺ, հ.
2, էջ  74)։ 1268-ին Անտիոքի գրավման մասին տե՛ս նաեւ Հեթում Պատմիչ, էջ
73։
Հայոց կաթող իկոս Հակոբ Ա Կլայեցի (1267-1286)։
Լեւ ոն արքայորդ ու գերեդարձի մասին տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իր
ները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 292-296։
«Քուռատին» - Կոնրադին (Konradin), Երուսաղեմի տիտղոսակ իր թագավոր
(1254-1268), որին 1268 թ. Հռոմի մոտակայքում տեղ ի ունեցած ճակատա
մարտում հաղթել է Կառլ («Ջառլ») Անժ ուացին։
1269 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄԿԹ (1269) Փլան ի շարժէ Սարվանտի
քարն եւ Համուսն եւ Դեղընքարն եւ այլ վանորայք եւ ամրոցք եւ գեղորայք ի
Սեւ լէռն» (ՄԺ, հ. 2, էջ  74)։
Սմբատ Սպարապետն այդ երկրաշարժի մասին գրում է. «Ի թուին ՉԺԸ
(1269) եղեւ շարժ սաստիկ եւ յախշարհին Կիլ իկ իա… բազում շէնս յաւեր

դարձ ոյց եւս առաւել... զանառիկ դղեակն Սարվանդաւ յաւեր դարձ ոյց… եւ
ի Սուրբ Ուխտն Արքակաղնին… եւ զբերդն Դեղնքարն եւ այլ բազում տե
ղիս…» (Սմբատ Սպարապետ, էջ 251)։ Նշված բերդերի մասին տե՛ս Մ. Յով
հաննէսեան, նշվ. աշխ., էջ 94-95, 276-279։
1270 Ժամանակագրության մեջ այս թվականի ներքո նշված են նաեւ 1271 թվա
կանի դեպքերը, ըստ երեւ ույթին, նախօրինակ ի գրիչը վրիպել է թվականը։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին» ժամանակագրությունը 1270 թվականի տակ
բավական մանրամասն նշում է ֆրանսիացիների Թունիս (Դունիզ) գնալու,
թագավորի մահվան եւ որդ ու՝ Ֆիլ իպ ի (Ֆիլ իպ Գ՝ 1270-1285) հաջորդելու մա
սին, ապա հիշատակում Հեթում Ա-ի մահը, թաղումը, որից հետո պատմում  
է 1271-ի դեպքերի մասին՝ սկսելով Լեւ ոն Գ-ի թագադրումից։ Դրանից հե
տո նշում է Լեւանտի գործերի մասին. «Պնտուխտար սուլտանն Մսրայ էառ
յՈսպեթլէն զՀուսնա Քրատն եւ ի Դամփլէն զՋասդէլ Պլանգն եւ ի բրընծէն
զՃըպլաքարն եւ ի յԱլամնացն զՄունֆաւրդն եւ բերդ մի ի Հաշիշեցն։ Եւ Տա
ճիկ ղալէք ԺԴ (14) կոտորեցան ի Կիպռաւս եւ բռնվեցան ի Տաճկնոյն ծա
ռայք Վ (30 000)… Եւ եկն ի յԱքայ սիր Աւտուարտ, որդի Ընկլ իզաց թագա
ւորին, յոլով ընկերաւք։ Յայսմ ամի ընտրեցին պապ Հռոմայ զարժ անաւ որն
Գրիգ որիոս, որ եկեալ էր յաղաւթվորութիւն հետ Սիր Աւտուարտին եւ կայր
ի յԱքայ եւ անտի եկեալ տարան զնա ի Հռոմ ի հայրապետական աթոռն»
(ՄԺ, հ. 2, էջ  74-75)։
Պնտուխտար  (Բայբարս Ալ-Բունդ ուկդարի) սուլթանի գրաված բերդերն են
«Քրատ»՝ Քրաքը (Քրաք դե Շվալ իե),  Սաֆիտան՝ երկրորդ անունը՝ «Ջաստել
Պլանկը» (Chastel-Blanc), «Ճպլաքարը», որը հնարավոր է Ջաբալան է (Լա
թաքիայի մոտ), կամ սա այլ բերդի անվան հայերեն թարգմանությունն է, եւ
Մոնտֆորթը (տե՛ս ծան. 1226 թ.)։
«Աւտուարտ» - Անգլ իայի թագաժ առանգ, ապա թագավոր Էդվարդ Ա (12721307)։
Գրիգ որ Ժ Հռոմի պապ (1271-1276)։
1272 Ժամանակագրության այս հատվածում եղած բազմաթիվ դեպքերից
«Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում նշված է միայն մեկը՝ « Եւ ի ԺԸ (18)
աւրն մայիսոյն Հաշիշի մի քշտեց Սիր Աւտուարտին Ե (5) դանկ զարկք,
Աքայոյ բերդին ընդ ներքսէ, եւ յորժ ամ աջողցաւ դարձաւ յիւր աշխարհն…»
(ՄԺ, հ. 2, էջ  76)։
Հաջորդ դեպքերի՝ Լեւ ոն թագավորի դեմ ընդվզած իշխանների՝ Վահրամի
(«տէրն Համուսին») եւ մյուսների մասին («Լեւ ոն տէրն Մոլեւաւնին եւ Ապլ
խարիպ իշխան երեւել ի՝ սոքա ի Յունաց. էր եւ ի Հայոց համախոհ անաւրէ
նութեան սոցա…») մանրամասնորեն պատմվում է Ստեփանոս գրչ ի 1273 թ.
հիշատակարանում (Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, էջ
434-435)։
«Մոլովոն» - Մոլեւ ոն բերդը Լամբրոնից հյուսիս (Մ. Յովհաննէսեան, նշվ.
աշխ., էջ 120-121)։
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 ուինեդդին Փարվանա - Ռումի սուլթանության մեծ վեզ իր, մոնղոլների
Մ
դրածո եւ երկրի փաստացի կառավարիչ (1244-1277)։
1273 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄՀԳ (1273) Գրիգ որ պապն Հռոմայ արար
ժողով ընդհանրական ի Լիոն քաղաք, յառջի աւրն ի մայիսն։ …Եւ ի սոյն
ամի վախճանեցաւ ի Տրապաւլ իս Պեմունդ բրինծն Անտիոքա, ի մարտի ԺԱ
(11) աւրն, եւ եկաց բրինծ իր որդին Պեմունտն, որ եղեւ վերջի բրինծ յազգէն
իւրում»  (ՄԺ, հ. 2, էջ  76)։
Անտիոքի տիտղոսակ իր պրինց Բոհեմունդ Է (1275-1287)։
1274 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄՀԴ (1274) Ի մարտի ԻԶ (26) աւրն Պնտուխ
տար սուլտանն եմուտ անթիւ զաւրաւք յաշխարհն Հայոց, խլեց զՄսայ կան
դարայն եւ աւերեաց զամէն երկ իրն` ի Մար(ա)շայ մինչեւ ի Կուռիկաւս.
էսպան անթիւ քրիստոնէք եւ հրակէզ արար զքաղաքքս եւ զգեաւղս։ …Եւ
Ճուլ իան Սայիտոյ տէրն վախճանեցաւ ի Տրապաւլ իս» (ՄԺ, հ. 2, էջ  76)։   
Եգիպտական զորքի՝ Մսիսի կամուրջը («կանդարայն» - արաբ. փոխառու
թյուն) գրավել ը հիշատակում է նաեւ Հեթում Նղիրցին՝ «խլեաց զկանդարայն
Մսսա» (Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 543)։
1276 «խեղէփ» - երկվորյակ։
1277 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄՀԷ (1277) Ի յունիս Ը (8) աւրն եկն ի Յաքայ
Զ (6) ղալէ ըռէ Ջառլ ին, եւ էր գլխաւ որ նոցա գունթ Ըռաւճէլ տը Սայնըսվ
րինն եւ տիրեցին Աքայոյ եւ վարեցին զԿիպռաւսայ թագվորին գործաւ որքն
եւ կոչեցաւ ըռէ Ջառլն թագաւ որ Երուսաղէմի» (ՄԺ, հ. 2, էջ  76)։
Կառլ Անժուացու զորավար Ռոջեր դե Սան-Սեւերինոյի Աքքա գալու մասին է։
1282 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ « ՌՄՁԲ (1282) Մանկաւ Տամուր եղբայր Ապա
ղայ խանին ԼՌ (30000) Մուղլով եւ ԳՌ (3000) Վրացով եւ Հաւռմաց Ռ (1000)
հեծելով եւ Հայոց ԲՌ (2000) հեծելով մտին յերկ իրն Շամբուն եւ աւերեցին
զաշխարհն մինչեւ ի դուռն Համսայ եւ անդ պատերազմեցան ընդ Ալֆի սուլ
տանն Մսրայ։ Եւ խանգրեցին զսուլտանին զաւրքն եւ կոտորեցին ի նոցանէ
անթիւ եւ շահեցան զսուլտանին խզէնայն եւ զախրուխն։ Այլ Մանկաւ Տա
մուրն վասն վատասրտութեան իւրոյ առանց իրիք պատճառի ի փախուստ
դարձաւ, եւ յարժ ամ տեսին Մուղալ զաւրքն զդառնալ զգլխաւ որին իւրեանց,
թող ին զպատերազմն եւ գնացին զհետ նորա։ Եւ գնացեալ անցին ընդ գետն
Եփրատա եւ մտին յաշխարհն իւրեանց։ Եւ Սամաղարն ԲՌ (2000) հեծելով
եւ Հայոց թագվորն իւր հեծելովն բաժնեցան ի Մանկաւ Տամուրէն եւ եկ ին
դէպ ի Հաւռաւմք եւ ի Հայոց աշխարհն։ Եւ ի ճանապարհին հասեալ նոցա
շահանդակ եւ կորեան ի Հայոց զաւրացն բազում մեծամեծ իշխանք եւ ի հե
ծելէն առաւել քան զԵ (5) բաժինն։ Եւ թագաւ որն զերծեալ եմուտ յաշխարհն
իւր…» (ՄԺ, հ. 2, էջ  77)։
Այս դեպքի մասին Հեթում Կոռիկոսցին պատմում է նաեւ «Ծաղ իկ պատ
մութեանց» երկում, Հայոց զորքի նահանջի մասին մասնավորապես գրելով.
«Իսկ թագաւ որն Հայոց յայնմ ճանապարհի հանդերձ զօրօք իւրուք բազում
ինչ կրեաց, զի վասն երկայնութեան ճանապարհաց եւ նուազութեան իրաց՝

երիվարքն իսպառ յոգնեցան, զի ոչ կարէին գնալ, եւ այնպէս զատուցեալք
յիրերաց գնալով ընդ անկոխ վայրս ի Սարակ ինոսաց եղելոյ յայն կողմանս
անողորմաբար հարեալ լինէին, ուստի մեծ մասն զօրուն կորեաւ եւ գրեթէ
իշխանաւ որք ամենայն եւ այս ձախողակ գործ Մանգ ո Դանա (Դամուրի - Կ.
Մ.) դիպաւ յամի 1282» (Հեթում պատմիչ, էջ 55-56)։

Ապաղա - Մոնղոլական Իրանի Իլ-խան (1265-1282)։
«Ալֆի» - Եգիպտոսի սուլթան Ալ-Մանսուր Սեյֆեդդին Կալավուն ալ-Ալֆի
ին (1280-1290)։
1283 Ահմատ - Մոնղոլական Իրանի Իլ-խան (1282-1284)։
1284 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «Եւ ի սոյն ամի ի մարտ ամիսն մեռաւ թագա
ւորն Կիպրոսի Ոյկ տը Լըզ ինայն ի քաղաքն Սուր, եւ տարան զնա հանդերձ
որդ ովն ի Կիպռաւս եւ թաղեցաւ յաւագ եկեղեցին ի սուրբ Սոփի… եւ եղեւ
թագաւ որ Կիպրոսի Ճուանն իր որդին (ՄԺ, հ. 2, էջ  78)։
«Ճ ուան» - Կիպրոսի թագավոր Հովհան (Ժան) Ա (1284-1285)։

Անամուռ ամրոցը (Միջերկրականի կիլ իկ յան ափին) 1290-ական թվական
ներին պատկանել է Հեթում Կոռիկոսցուն։
1285 Հեթում Բ-ն իր ստացած Սաղմոսարանի 1292 թվականից հետո գրված հիշա
տակարանում մոր մահվան մասին գրում է. «ՉԼԴ (1285) ի յաւգ ոստոս Թ (9)
փոխեցաւ ի Քրիստոս ամենայգ ովել ին հոգով եւ գեղեցիկն մարմնով մայրն
իմ թագ ուհի Կեռան» (Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար,
էջ 705)։ Ժամանակագրության մեջ թագ ուհու մահվան ամսաթիվը սխալ է՝
«յոգ ոստոսի ԻԹ (29)», այն դեպքում, երբ իր հիշատակարանում Հեթում Բ-ը
նշում է օգ ոստոսի 9-ը, եւ որը հաստատում է նաեւ Սարգիս Սսեցին՝ «Կեռան
թագ ուհին մեռաւ, եւ է օգ ոստոսի Թ (9)» (Մժ, հ. 1, էջ 105)։

Որ վերոնշյալ հատվածը ընդմիջարկություն է Կոռիկոսցու ժամանակագ
րության մեջ, երեւ ում է նաեւ նրանից, որ բոլոր ժամանակագրական միա
վորներից առաջ թվականը նշված է միայն մեկ անգամ (որին հաջորդ ում են
բոլոր տեղեկությունները), մինչդեռ այստեղ, Կեռանի մահվան մասին նշե
լուց առաջ գրված է թվականը՝ «ՉԼԴ», իսկ  դրանից հետո թվականը կրկնված
է՝ «ՉԼԴ սպանաւ Ահմատ խանն…»։

Արղուն - Մոնղոլական Իրանի Իլ-խան (1284-1291)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄՁԵ (1285) Վախճանեցաւ թագաւ որն Կիպ
րոսի Ճուան տը Լըզ ինայն եւ եղեւ թագաւ որ իր եղբայրն Հէռի տ Լըզ ինայն։
Սուլտանն Մսրայ Մէլէք Մնսուրն, որ կոչէր Ալֆի պաշարեաց զՄարղապն
եւ էառ զնա ի յՈսպէթլէն» (ՄԺ, հ. 2, էջ  78)։
Կիպրոսի թագավոր Հենրի Բ (1285-1306), Երուսաղեմի տիտղոսակ իր թա
գավոր (1285-1291)։
	 Մարղապ - Մարկաբ, հզոր ամրոց Սիրիայում (Լաթաքիայում)։
1286 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄՁԶ (1286) Հէռի թագաւ որն Կիպրոսի գնաց
ի յԱքայ ի ԻԵ (25) ի յունիսն եւ տիրեաց Աքայոյ եւ վարեաց զգործաւ որքն ըռէ
Ջառլ ին եւ աքայցիք այրին իր աւմաճ եւ անտի գնաց ի Սուր։ Եւ թագվեցաւ ի
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թագաւ որութիւնն Երուսաղէմի…։ Եւ վախճանեցաւ Ֆիլ իպ ըռէ տը Ֆրանցն,
եւ եկաց յետ նորա Ֆիլ իպն իր որդին։ Վախճանեցաւ թագաւ որն Ըռակունաց
Փէռն եւ թագաւ որեաց որդի նորա Ալֆունսն» (ՄԺ, հ. 2, էջ  78)։
Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլ իպ Դ Գեղեցիկ (1285-1314)։
«Արակունաց» - Արագ ոնայի (Իսպանիա) թագավոր Փեռ (Պիեռ)՝ Պետրոս Գ
(1276-1285) եւ Ալֆուն - Ալֆոնս Գ (1285-1291)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ « ՌՄՁԷ (1287)… Սիկ իլ իոյ ղալէքն խանգրեցին
զըռէ Ջառլ ին ղալէքն եւ բռնեցին զբրինծն զըռէ Ջառլ ին որդին եւ բազում
իշխանք, որ ընդ նմա էին։ …Եւ սուլտանն Մսրայ Ալֆի Մէլէք Մնսուրն էառ
զԼատիկն ի բրընձէն» (ՄԺ, հ. 2, էջ  78)։
Լատիկ - Լաոդիկ իա (Laodicea), նավահանգիստ Սիրիայում, Լաթաքայից
հյուսիս։
Ըստ Վ. Հակոբյանի՝ Լեւ ոն Գ-ի մահվան տարին եւ ամսաթիվն այս վկայու
թյան մեջ հավաստի են (տե՛ս ՄԺ, հ. 2, էջ 169, ծան. 174)։ «Պատմութիւն խրո
նիկոնին» ժամանակագրության մեջ նույն դեպքը, առանց ամսաթվ ի, նշված
է 1289 թ. ներքո՝ «Վախճանեցաւ թագաւ որն Հայոց Լեւ ոն եւ եկաց պարոն
Հայոց անդրանիկ որդի նորա Հեթում» (ՄԺ, հ. 2, էջ  78)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում Տրիպոլ իի գրավումը ներկայացվում է
բազմաթիվ մանրամասներով (ՄԺ, հ. 2, էջ  78-79)։ Այս մասին տե՛ս նաեւ Հե
թում Պատմիչ, էջ 74։
Քեյխաթու - Մոնղոլական Իրանի Իլ-խան (1291-1295)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «Յայսմ ամի սատակեցաւ սուլտանն Մսրա
Մէլէք Մնսուր Ալֆին ԻԲ (22) ի նոյեմբռն եւ եղեւ սուլտան Մսրա իր որդին
Աշրաֆն» (ՄԺ, հ. 2, էջ  79)։
Աշրաֆ - Եգիպտոսի սուլթան Ալ-Աշրաֆ Խալ իլ (1290-1294)։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին» ժամանակագրության մեջ հիշ յալ թվականի
դեպքերը նշվում են ավել ի մանրամասն, թվարկվում կորուստները Աքքա
յում, Տյուրոսում (Սուր) եւ այլուր՝ «…քրիստոնեայք…   թող ին զՊերութ եւ
զՍայիտէ եւ զԱնտըռտուզ եւ զՋաստէլ Բլրինն. եւ եղեւ կորուստ ամենայն
Սէհլ ին…» (ՄԺ, հ. 2, էջ   79)։ Աքքայի գրավման մասին տե՛ս նաեւ Հեթում
Պատմիչ, էջ 74։
1291-ին խաչակ իրների կորցրած ամրոցների թվում նշված «զԱնտռտուզ»-ը
ծովափնյա ամրոց Ատլ իտն է (Atlit), Հայֆայից 14 կմ հարավ։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «Ի սոյն ամի սուլտանն Մսրա Աշրաֆն պա
շարեաց անթիւ զաւրաւք զհայրապետանիստ դղեակն Հոռոմկլայն, եւ յետ
Խ (40) աւ ուր էառ զնա պատերազմաւ, եւ գերեաց զհայրապետն տէր Ստե
փանոս եւ զսրբութիւնսն, որ անդ էին։ Եւ տարեալ զնոյն հայրապետն ի Մսր
եւ եդին ի բանդն Խահրէոյ բերդին, որ եւ անդ վախճանեցաւ եւ թաղեցաւ ի
նմին բանդի։ Եւ յետ սակաւ աւ ուրց ետուն եւ զԱպլճիսոյ ծակքն ի սուլտանն։
Եւ պարոնն Հայոց Հեթում ետ ի սուլտանն Մսրայ զանմարտընչել ի դղեակն

Պեհեսնի եւ արար հաշտութիւն, վասն որոյ խաղաղացաւ աշխարհն իւր ժա
մանակս ինչ»  (ՄԺ, հ. 2, էջ  79-80)։
«Զծագքն զԱպլճես» կամ «զԱպլճիսոյ ծակքն», հավանաբար լեռնանցքի մա
սին է։
Պեհեսնի բերդաքաղաքի մասին տե՛ս Մ. Յովհաննէսեան, նշվ. աշխ., էջ 505506։

Ուշագրավ են հիշյալ թվականին տեղ ի ունեցած ծռազատիկ ի վերաբերյալ
Ժամանակագրության երեք խմբագրության տեքստերում եղած նրբերան
գային տարբերությունները։
1293 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄՂԳ (1293) Աշրաֆ սուլտանն Մսրայ սպա
նաւ յիւր ամիրացն եւ զսպանաւղ նորա, որ կոչէր Պայտարայ, սպանին ծա
ռայքն սուլտանին եւ կացուցին սուլտան զեղբայր Մէլէք Աշրաֆին, որ էր
ԺԱ (11) տարոյ եւ կաղ ի մի ոտիցն» (ՄԺ, հ. 2, էջ  80, տե՛ս նաեւ Հեթում Պատ
միչ, էջ 74)։

Աշրաֆին հաջորդել է նրա մանկահասակ եղբայր Նասրեդդին Մուհամմե
դը, բայց 1294-ին գահին տիրել է Ադիլ Զեյն-ադ-Դին Քիթբուղան (1294-1296),
(տե՛ս ՄԺ, հ. 1, էջ  99,  Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ
545)։
Կիլ իկ իայի նավահանգստային քաղաք Այասի մոտ տեղ ի ունեցած ծովա
մարտը, որտեղ ճենովացիները հաղթեցին վենետիկցիներին, «Պատմութիւն
խրոնիկոնին» ժամանակագրությունը դնում է 1294 թ. ներքո, որը ճիշտ
թվագրում է. «Յայսմ ամի Ճնուէզացն ԺԸ (18) ղալէ կռուցեան ի յԱյաս ընդ
ԼԲ (32) ղալէ եւ ընդ դարիտ Վնէցիանացն եւ շահեցան ի նոցանէ ԻԴ (24) ընդ
դարիտ եւ ընդ ղալէ» (ՄԺ, հ. 2, էջ  80)։ Սա «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գոր
ծի վերջին տեղեկությունն է։
Ա եւ Բ խմբագրությունները համեմատել իս երեւ ում է, որ առաջինի՝ «Դաւ
եղեւ Հեթում թագաւ որի յիր իշխանացն…» հատվածը  բնագրի «խալէ» բառով
ավարտվող եւ  «Էառ»-ով սկսվող նախադասությունների միջեւ կատարված
ընդմիջարկություն է։ Հավելման մեջ նշված տեղեկությունը հայտնի են մի
այն այս աղբյուրից։
Հեթում Բ-ի՝ իշխանությունից (պարոնությունից) հրաժ արվելու մասին
հատվածում Ա3 ձեռագրի գրիչը «պարոնութիւն»-ը սխալմամբ դարձրել է
«թագաւ որութիւն» (տե՛ս նաեւ Մժ, հ. 1, էջ 86), որով իմաստային փոփոխու
թյուն է տեղ ի ունեցել, քանի որ Հեթում Բ-ը Թորոսին էր տվել ոչ թե թագն ու
թագավորությունը, այլ միայն երկ իրը կառավարելու իրավունքը՝ իշխանու
թյունը կամ պարոնությունը (տե՛ս ,   Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ
հայերը, հ. Բ, էջ 344, 346-347)։
Հայոց Կաթող իկոս Գրիգ որ Է Անավարզեցի (Տուրքերիցանց) (1293-1307)։
Բ խմբագրության մեջ հավելում կատարած հեղ ինակը սխալմամբ Հեթում
Ա-ի կրոնավորական անունը՝ Մակար, վերագրել է Հեթում Բ-ին, որի կրո
նավորական անունն է Յովհաննես։

79

80

1294 «Պայտու» - Բայդ ու, Մոնղոլական Իրանի Իլ-խան (1295)։
Ղազան - Մոնղոլական Իրանի Իլ-խան (1295-1304)։
Ժամանակագրության մեջ 1294 թ. դիմաց նշված դեպքերը (նաեւ՝ Հեթում
Բ-ի՝ Իլ- խանի մոտ մեկնել ը) տեղ ի են ունեցել 1295 թ.։ Կարել ի է ենթադրել,
որ Ժամանակագրության ՉԽԳ (1294) թվականի միավորը սխալագրությամբ
է, եւ պետք է լիներ ՉԽԴ (1295)։
1296 Առաջին եւ երկրորդ նախադասությունները Ժամանակագրության Ա խմ
բագրության մեջ հավելումներ են, քանի որ բացակայում են Բ եւ Գ խմբագ
րություններում։
Հեթում Բ-ը հավանաբար Ղազանի մոտ մեկնել իս կրկ ին «պարոնությունը»
հանձնել է Թորոսին, իսկ վերադարձին իրենից դժգ ոհողների խումբ գտել
(«դաւ եղեւ նմա»), որոնց պարագլուխը Օշին սենեշալն էր, նշանավոր Սմ
բատ Սպարապետի որդին։ Հայտնի է, որ այս Օշինը հետագայում դարձել
է Կիլ իկ իո գունդստաբլ եւ սպանվել Հեթում Բ-ի, Լեւ ոն Դ (III)-ի եւ այլոց
հետ միասին մոնղոլ Բիլարղուի 1307 թ. Անարզաբայի մոտ կազմակերպած
սպանդի ժամանակ (տե՛ս  Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ.
Բ, էջ 348, 368-369)։
Հեթում Բ-ի՝ իշխանությունը Սմբատին հանձնելու եւ վերջինիս 1296-1298
թթ. գահակալության մասին տե՛ս նույն տեղում, էջ 348-354։
«Հուսամատին Լաչ ին» - Եգիպտոսի սուլթան Հուսամ ադ-Դին Լաչ ին (12961299)։
Ղազան խանի դեմ ընդվզած (մրտել/մռտել - ապստամբել, ընդվզել) Ռումի
մոնղոլական կառավարիչ «Պալթօի» (Բալատու) մասին վկայություններ ու
նի Անանուն Սեբաստացին։ Նախ նշում է, որ 1296 թ. Խոթլուշահը հաղթեց
նրան, ապա՝ արդեն Կիլ իկ իո գահին բազմած Սմբատը «ըմբռնեաց զՊալթօն
եւ զորդին նորա…» եւ ուղարկեց Ղազանին (որից հետո ինքը մեկնեց խա
նի մոտ)։ 1297-ի դիմաց էլ նշում է երկու կալանավորների մահապատիժ ը
Թավրիզում (ՄԺ, հ. 2, էջ  150)։ Հիշյալ դեպքերի մասին այլ մանրամասնե
րով պատմում է Ռաշիդ ադ Դինը, ըստ որի՝ Բալատուին բռնել եւ Թավրիզ
են տարել Սուլամիշն ու Արաբը (Рашид ад-Дин, Сборник летописей, т. III,
М-Л., 1946, c. 170-177)։
Հիշատակվում է ճենովացիների հաղթանակով եւ վենետիկցիների պար
տությամբ ավարտված Կուրցոլայի (Curzola) ծովամարտը (8 սեպտեմբեր,
1298 թ.)։
Ժամանակագրության վերջին վկայությունը վերաբերում է Անգլ իայի թա
գավոր Էդվարդ Ա-ի եւ Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլ իպ Դ Գեղեցիկ ի ժամա
նակ Ֆլանդրիայի համար մղված 1294-1299 թթ. պատերազմի դրվագներից
մեկ ին։
1307 Հեթում Բ-ի եւ Լեւ ոն Դ (III)-ի՝ մոնղոլ զորավար Բիլարղուի ձեռքով սպա
նության մասին հայտնում են նաեւ բազմաթիվ այլ աղբյուրներ (տե՛ս Լ. ՏերՊետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 368-369)։
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Կիլ իկ իո թագավոր Օշին (1308-1320)։
Կիլ իկ իո թագավոր Լեւ ոն Ե (IV) (1320-1242)։
Կաթող իկոս Հայոց Կոստանդին Դ Լամբրոնացի (1323-1326), Կաթող իկոս
Հայոց Հակոբ Բ Անավարզեցի (1327-1341)։
1328 Չոպան (Չոբան), Աբու Սայիդ խանի խնամակալ, որը սպանվեց խանի հրա
մանով, իսկ որդին՝ Թեմուրտաշը, փախավ Եգիպտոս։
1329 Հեթում Կոռիկոսցու երկու որդիների՝ Լեւ ոն Ե (IV) թագավորի խնամակալ
Օշին պայլ ի եւ Կոստանդին գունդստաբլ ի՝ թագավորի հրամանով կատար
ված սպանության ու դրա դրդապատճառների մասին տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոս
յան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 400-404։
1336 Նղիր - Կիլ իկ իո ամանոսյան Ճկեր գավառի բերդերից, որը պատկանում էր
Հայոց ջամբռլա (սենեկապետ) Հեթում Նղիրցուն (բերդի եւ սենեկապետ ու
ժամանակագիր բերդակալ ի մասին մանրամասնորեն տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոս
յան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 527-537)։
1337 Կովառա բերդը գտնվում է դաշտային Կիլ իկ իայում, Ջահան գետի ձախ
ափին, Համուս բերդաքաղաքը՝  Անարզաբայի մոտ (տե՛ս Մ. Յովհաննէսեան,
նշվ. աշխ., էջ 309, 276)։
1338 Հիշատակությունը սխալ թվականի ներքո է զետեղված, քանի որ շուրջ
21-ամյա գահակալություն ունեցել է Լեւ ոն Ե-ը (1320-1242)։
1339, 1341   «Ջոհանէս» Հովհաննես (Ջեհան) Լուսինյան եւ երբայրը՝ Կիլ իկ իո թա
գավոր Գի Լուսինյան (Կոստանդին Գ՝ 1342-1344 թթ.) տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոս
յան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 409-424։
1342, 1344, 1345   Գ խմբագրության հավելումների տեղեկությունները՝ Հուտորի
եղբայր Վասլ իկ ի եւ ոմն Պարսամի մահվան մասին, նաեւ Ուրելում եղած
դեպքերը («Սպանին Լեւ ոնակն եւ զիր ընկերն ի յՈւրէլն», «Մեռաւ Հեթումն
ի յՈւրէլն»), հավանաբար տեղական, գավառական դեպքերի արձանագրում
են, որոնց հեղ ինակը՝ ձեռագրի գրիչ Ստեփանոս քահանան, մատյանը գրել
է «ի գեղս, որ Ուրէլ կոչ ի» (ԺԴ դարի հիշատակարաններ, էջ 357)։ Ինչ վերա
բերում է 1344-ի երկրաշարժից տուժ ած բնակավայրերին («փլուց զՊրին կէս
բերդին ու Մնպէճ ի վայր գնաց»), ապա դրանք Եփրատի առափնյա բերդա
վաններ են, առաջինը Հռոմկլայից հարավ գտնվող Պիրն է (Պիրեճիկ), մյու
սը՝ հոսանքն ի վար՝ Մնպէճը։
1351 Կիլ իկ իո թագավոր Կոստանդին Դ (III) (1344-1362), որդի Պաղտին մարա
ջախտի (մահ. 1336 թ.)։
Կիլ իկ իո թագավոր Լեւ ոն Զ (V) Լուսինյան (1374-1375)։
Հիշատակության մեջ նշված է Սսի անկման, Լեւ ոն Զ-ի գերության, ապա
Մարիուն (Մարիոն) թագ ուհու մահվան եւ Երուսաղեմում թաղվելու մա
սին, որը տեղ ի է ունեցել 1377 թվականին։
Ձեռագրերում նշված Մարիունը ոչ թե Կիլ իկ իո վերջին թագավոր Լեւ ոնի
կին Մարգարիտ Սուասոնն է (նա մահացել է եգիպտական գերության մեջ
եւ թաղվել Կահիրեում), այլ Կոստանդին Դ թագավորի կինը, որը նաեւ եր
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կու անգամ, կարճ ժամանակով (1363-1364 եւ 1373-1374 թթ.) իրականացրել
է Կիլ իկ իայի կառավարումը, եղել է ճանաչված եւ սիրված գործիչ (տե՛ս Լ.
Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 437, 438, 441-456, 461,
475, 554-555)։ Սսի անկումից հետո Լեւ ոն Զ-ի եւ կիլ իկ յան ավագանու  հետ
նա եւս եգիպտական գերության մատնվեց, իսկ հայ հեղ ինակները (Հակոբ
Սսեցին, Կոռիկոսցու Ժամանակագրությունը լրացնողները, հետագայում
նաեւ Մինաս Համթեցին) հենց նրան էին ճանաչում որպես Հայոց թագ ուհի
(ոչ թե գահի վրա մեկ տարին չբոլորած Մարգարիտ Սուասոնին), այդ պատ
ճառով էլ թագավորի անունից հետո նրան են հիշատակել։ Հատկանշական է,
որ նույն դեպքի մասին մի հիշատակարանում երկու գերված թագ ուհիները
զանազանվում են, եւ Մարիունը կոչվում է «մեծ թագ ուհի» («թագաւ որ Հայոց
պարոն Լեւ ոն… վարեցաւ գերի յԵգիպտոս, թագ ուհիւն իւրով եւ որդւ ովք
իւրովք, բայց մեծ թագ ուհին Հայոց Մարիաւն՝ յԵրուսաղեմ մեծաւ առաքնին
ճշմարտութեամբ ամս… եւ հանգեաւ ի Քրիստոս ի թուաբերության Պ/// եւ ի
յուլ իս ամսոյ ԺԸ/// … սա թաղեցաւ առաջի դրան Սուրբ Յակոբայ…») (ՄԺ, հ.
1, էջ  101)։ Հակոբ Սսեցու մոտ ամբողջական է թվականը՝ «… թաղեցին զնա
առաջի դրան Սրբոյն Յակոբայ ի ՊԻԶ (1377) թվին, յամսեանն յուլ իսի ԺԸ
(18)» (այս մասին հանգամանորեն տե՛ս Կ. Մաթեւ ոսյան, Հեթում Կոռիկոսցու
ժամանակագրությունը… էջ 137-140։ Հակոբ Սսեցու անտիպ ժամանակագ
րությունից սույն տեղեկությունը (Վենետիկ, ձեռ. թիվ 1318, թերթ 121բ) մեզ է
տրամադրել Գեւ որգ Տեր-Վարդանյանը, որին շնորհակալություն ենք հայտ
նում - Կ. Մ.)։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ՀԵԹՈՒՄ ԿՈՌԻԿ ՈՍՑՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ Ը
Ս ԱՄՎԵԼ ԱՆԵՑՈՒ ԺԱՄ ԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հեթում Կոռիկոսցու դպիր Վասլ ի ընդօրինակած Մատենադարանի թիվ 1898
ձեռագիրը սկսվում է Սամվել Անեցու Ժամանակագրությամբ (թերթ 6ա-96բ, հա
ջորդ ող 97ա-122բ թերթերը չեն գրված), որի առաջին մասը՝ Ադամից մինչեւ Քրիս
տոս, ամբողջական է1, սակայն աղյուսակավոր երկրորդ մասը (32ա թերթից)՝ Քրիս
տոսի ծնունդից մինչեւ 1294 թ., ամբողջով ին խմբագրված է, ընդ որում կատարված
փոփոխություններն այնքան հիմնավոր են, որ կարել ի է ասել, հեղ ինակը Սամվել
Անեցու Ժամանակագրությունից վերցրել է միայն արտաքին ձեւը, իսկ մնացա
ծը կառուցել է իր հայեցողությամբ։ Կատարված հիմնական փոփոխություններից
մեկն այն է, որ էջերի կենտրոնում գտնվող ժամանակագրական ու ղղահայաց թվա
շարքի սյունակների թիվն ավելացված է մեկով, որը հատկացված է Հռոմի պապե
րին2, մյուսը՝ որ Ժամանակագրության Հայոց մեծ թվականի առաջին տարին դրված
է Փրկչական ՇԾԲ (552) թվականի դիմաց (59բ), ի տարբերություն Սամվել Անեցու
բնագրի, ուր 554 թվականի դիմաց է։ Բանն այն է, որ Սամվել Անեցու եւ մի քանի
այլ հայ հեղ ինակների մոտ Փրկչական (այսպես կոչված՝ «հայկական քրիստոնեա
կան») թվականը 2 տարով ավել ի է եւ Հայոց մեծ թվականի հետ տարբերությունը ոչ
թե 551, այլ 553 տարի է3։ Այսինքն, այս ձեռագրում Փրկչական եւ Հայոց թվականնե
րը ներդաշնակեցված են, եւ հավել յալ 2 տարին զեղչված է։ Մյուս նորությունն այս
ձեռագրում այն է, որ սկզբի մի քանի էջերից հետո, Սամվել Անեցու Ժամանակագ
1. Որոշ էջերի տողատակերում գրիչը փոքր հավելումներ ունի։ Դրանցից հետաքրքրա
կան է մեկը, որտեղ ասվում է, թե աստվածաշնչ յան Եսավ ից են ծագ ում ֆրանկները՝ «յԵսա
ւա են Ֆռանգք» (13բ)։
2. Սյունակներից առաջինը՝ «Ի Քրիստոսէ», Փրկչական թվականն է, որից հետո ավելաց
վել է երկրորդը՝ «Պապ ի Հռոմ», որը չկա Ս. Անեցու Ժամանակագրության մեջ, հաջորդ սյու
նակներն են՝ «կայսր Հռոմայ», «կաթող իկոս Հայոց», «թագաւ որ Հայոց», «ի թուականութեան
Հայոց» (Հայոց մեծ թվականը)։ Իսկ կոնկրետ անձանց անունները եւ տարիները այս ձեռագ
րում, ի տարբերություն Սամվել Անեցու երկ ի, գրվել են ոչ թե թվաշարքերի սյունակների
վերեւ ում, այլ էջի աջ եւ ձախ մասերի՝ պատմական վկայությունների համար նախատեսված
լայն սյունակներում։
3. Լ. Խաչ իկյանը եւ Վ. Հակոբյանը նշում են. «Սամուել Անեցին հետեւել է այն տոմարա
գետներին, որոնք Քրիստոսի ծննդ յան տարեթիվը դրել են այժմ գործող թվականից 2 տարի
առաջ, ուստի Սամուել ի… ժամանակագրության մեջ, ամենուրեք, քրիստոնեական եւ հայ
կական թվականների տարբերությունը ոչ թե 551, այլ 553 տարի է» (Լ. Խաչ իկ յան, Վ. Հակո
բյան, Ինչպես չպետք է հրատարակվեն պատմական սկզբնաղբյուրները, ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղե
կագ իր, 1949, թիվ 2, էջ 82, տե՛ս նաեւ Բ. Թումանյան, Տոմարի պատմություն, Երեւան, 1972,
էջ 132)։
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րությունից խիստ սակավաթիվ տեղեկություններ են պահպանված, դրա փոխա
րեն ավելացված են Կիլ իկ իային եւ խաչակ իրների պետություններին վերաբերող
Հեթում Կոռիկոսցու երկերից քաղված բազմաթիվ տեղեկություններ։
Այդ փոփոխությունները կարող էր կատարել կամ անձամբ Հեթում Կոռի
կոսցին կամ դրանք արվել են նրա հանձնարարությամբ՝ Վասլ ի ձեռամբ։ Երկու
դեպքում էլ հեղ ինակի ինքնությունը չի փոխվում, քանի որ Սամվել Անեցու երկ ի
մեջ մուծված ժամանակագրական միավորները, չնչ ին բացառություններով, նույ
նությամբ կամ կրճատումներով, քաղված են հիմնականում Հեթում Կոռիկոսցու
«Պատմութիւն խրոնիկոնին» եւ մասամբ՝ «Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց
հաւաքեալ ի զանազան պատմութեանց» ժամանակագրություններից։ Մի շարք
հանգամանքներ խոսում են այն մասին, որ այս մատյանի պատվ իրատուն հենց Հե
թում Կոռիկոսցին է եղել եւ Վասլ ին հանձնարարել է ժողովածուի մեջ ընդօրինա
կել իր հեղ ինակած եւ իրեն անհրաժեշտ նյութերը։
Վերեւ ում արդեն նշել ենք, որ այս մատյանում Սամվել Անեցու ժամանակագ
րությանը հաջորդ ում են Հեթում Կոռիկոսցու երկերը՝ նախ «Պատմութիւն խրո
նիկոնին…» ժամանակագրությունը (123ա-167բ), ապա՝ ազգաբանական երկերը
(168ա-175բ)։ Դրանից հետո զետեղված է այլ հեղ ինակ ի՝ Միքայել Ասորու Ժամա
նակագրությունը (176ա-217բ), որը սակայն, սկսվում է ոչ թե Ադամից (ինչպես Մի
քայել Ասորու բուն երկում է),  այլ բավական ուշ շրջանից՝ Մուհամմեդի հայտնվե
լուց՝ «Երեւեցաւ Մահմէտ որդի Աբդլայի…» (176ա)4։ Այս հանգամանքը նույնպես
ցույց է տալ իս, որ ժողովածուն կազմվել է նախապես մշակված ծրագրով։ Քանի
որ ձեռագրի սկզբում զետեղված Սամվել Անեցու ժամանակագրությունը սկսվում
է Ադամից եւ տալ իս է հնագ ույն պատմության անհրաժեշտ տվյալները, ժողո
վածուն կազմողը Միքայել Ասորու ժամանակագրությունից դուրս է թողել սկզ
բի մասը՝ կրկնությունից խուսափելով։ Ուշագրավ է նաեւ, որ ձեռագրում՝ Հեթում
Կոռիկոսցու նյութերի լուսանցքներում (151բ, 155ա, 155բ, 174բ), բուն գրչ ի ձեռքով
ժամանակագրական բնույթի կամ այլ մանրատառ հավելումներ են արված, որոնք
հավանաբար կատարվել են ժողովածուն կազմող ի ցուցումով։
Ձեռագրի մյուս նյութերի մի մասը պատմաաշխարհագրական եւ տեղեկատ
վական բնույթ ունեն եւ միանգամայն համապատասխանում են Հեթում Կոռիկոս
ցու նախասիրություններին։ Դրանցից մի քանիսը՝ «Այս են քաղաք[ք] եւ շինաւղք
նոցին» (221բ-222ա), «Չորս գետք են եւ Փիսոն ի Հնդկաց…» (222ա-222բ), «Գետք եւ
գնացք նոցա մեծ եւ անուանիք ԽԲ (42)…», «Անուն քաղաքացն Հնդկացն եւ Պար
սիցն» (224ա-226ա) եւ այլն, գերմաներեն թարգմանությամբ առաջին անգամ հրա
տարակվել են հենց այս ձեռագրից5։
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4. Հմմտ. Տեառն Միխայէլ ի պատրիարքի Աս որւ ոց Ժամանակագրութիւն, Երուսաղեմ,
1870, էջ 312։ Սա Միքայել Ասորու ժամանակագրության առաջին թարգմանությունն է, որը
զգալ իորեն տարբերվում է երկրորդից (տե՛ս Փ. Անթապյան, Վարդան Արեւելցի, գիրք Ա.,
Երեւան, 1987, էջ 325-351)։
5. Այս մասին տե՛ս Հ. Անասյան, Հայկական մատենագ իտություն, հ. Ա, Երեւան, 1959, էջ
1019, 1021-1023, 1091, 1095։

«Պատմութիւն խրոնիկոնին…»։
Գրչի լրացումները ստորին լուսանցքում (Մատենադարան, ձեռ. 1898, թ. 155բ.)։

Կարող է հարց առաջանալ, թե ինչն է դրդել ժամանակագրություն թարգմա
նած եւ սեփական ժամանակագրությունը կազմած Հեթում Կոռիկոսցուն լրացնե
լու եւ շարունակելու նաեւ Սամվել Անեցու Ժամանակագրությունը։ Բանն այն է,
որ Սամվել Անեցու համառոտ ժամանակագրությունը Քրիստոսից մինչեւ իր ապ
րած ժամանակը (1163 թ.) կազմված է աղյուսակային սկզբունքով։ Այստեղ որեւէ
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տեղեկություն-փաստ կարել ի է տեսնել ոչ միայն որոշակ ի թվականի դիմաց, այլեւ
իմանալ թե դա, օրինակ, բյուզանդական ո՞ր կայսեր, արաբական ո՞ր ամիրապե
տի, Հայոց ո՞ր թագավորի եւ կաթող իկոսի որերորդ տարվա մեջ է եղել։ Այսինքն՝
պատմական ժամանակն արտահայտվում է ոչ միայն թվականների շարքով, այլեւ
տարբեր հարթություններում, տվյալ ժամանակ ի քաղաքական եւ հոգեւ որ իշխա
նության գլուխ հանդիսացող անձանց տարիների խորքի վրա եւ դառնում է ավել ի
առարկայական, ակնառու։ Մեր կարծիքով հենց այս հանգամանքն է պատճառը,
որ ժամանակագրություններով հետաքրքրված Հեթում Կոռիկոսցին իր հավա
քած ժամանակագրական նյութը փորձել է տեղաբաշխել նաեւ Սամվել Անեցու
Ժամանակագրական աղյուսակային համակարգի մեջ։ Դրա համար է նա կատա
րել Փրկչական եւ Հայոց թվականների ներդաշնակեցումը եւ ժամանակագրական
թվաշարքի սյունակների թվում ավելացրել Հռոմի պապերի սյունակը, որոնց գա
հակալության տարիները ժամանակագրական առանցք են հանդիսանում նրա
թարգմանած «Պատմութիւն խրոնիկոնին…» ժամանակագրության համար։
Սամվել Անեցու՝ 1163 թվականով ավարտվող Ժամանակագրությունը շարու
նակելով (հասնելով 1294 թ.)՝ կազմողը նաեւ ավելացրել է Հռոմեական սրբազան
կայսրության գահակալների, Կիլ իկ իայի Հայոց իշխանների ու թագավորների,
Անտիոքի իշխանների, Երուսաղեմի եւ Կիպրոսի թագավորների անուններն ու
թվերը, նշել ժամանակ ի որոշ կարեւ որ ռազմաքաղաքական իրադարձ ություններ՝
արդ յունքում ստանալով ժամանակագրական իրեն անհրաժեշտ համապատկերը։
Նկատենք նաեւ, որ Սամվել Անեցու ժամանակագրության լրացումներում առավել
հաճախ օգտագ ործվել են այն տեղեկությունները, որոնք, ծագելով «Պատմութիւն
խրոնիկոնին…» ժամանակագրությունից, տեղ չեն գտել նույն աղբյուրից սնված
«Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց…» ժամանակագրության մեջ։
Հրապարակվող բնագրի վերաբերյալ նշենք, որ Սամվել Անեցու Ժամանա
կագրության հատվածում եղել են բազմաթիվ պակասող թերթեր, որոնք նոր մա
գաղաթյա եւ թղթյա թերթերով լրացրել են ձեռագրի 1747 թ. նորոգման ժամանակ6։
Փաստորեն, Ժամանակագրությունից դուրս են մնացել այն տեղեկությունները,
որոնք եղել են սկզբնական մատյանի կորած թերթերի վրա՝ ներառելով հետեւյալ
թվականները՝ 21-140 թթ. (թերթ՝ 33-38), 161-320 թթ. (թերթ՝ 40-47), 381-420 թթ. (թերթ՝
51-52), 521-600 թթ. (թերթ՝ 58-61), 681-760 թթ. (թերթ՝ 66-69), 781-820 թթ. (թերթ՝ 71-72),
861-920 թթ. (թերթ՝ 75-77), 1021-1060 թթ. (թերթ՝ 83-84), 1161-1180 թթ. (թերթ՝ 90)7։
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6. Ձեռագ իրը ստացել է Հակոբ եպ իսկոպոս Շամախեցին եւ նորոգել տվել. «Վերստին նո
րոգեալ կազմեցաւ գիրքս եւ գրեցաւ յիշատակարանս ի ՌՃՂ եւ Զ (1747)» (թ. 280բ)։
7. Այս մատյանը կամ նրանից կատարված մի ընդօրինակություն, նախօրինակ է ծառայել
Մատենադարանի թիվ 2965 ձեռագրի համար։ Այն 17-րդ դ. ձեռագ իր է, որի անանուն գրիչը
Հայոց թվականի ընդ ունման հատվածում ծանոթագրել է. «Յայլ օրինակս զՀայոց թուականն
ի Քրիստոսի ՇԾԱ (551) ամէն էր սկսեալ» (թ. 86բ)։ Դա հենց թիվ 1898 ձեռագրի (Հեթում Կո
ռիկոսցու) սկզբունքն է, ուր Փրկչական եւ Հայոց թվականները ունեն 551 տարվա տարբերու
թյուն եւ ոչ 553-ի։ Մենք փորձել ենք այդ ձեռագրի 1021-1060 եւ 1161-1180 թթ. հատվածներում
եղած նյութերի շարքում գտնել թիվ 1898 ձեռագրից ծագ ող տեղեկությունները։ Հավանաբար
այդպ իսիք են 1029, 1163, 1169 թթ. դիմաց նշված միավորները, որոնք մուծել ենք բնագրի մեջ։

 ի շարք տեղերում (1078, 1204, 1250, 1268 թվականների դիմաց) արվել են հա
Մ
վելումներ այլ ձեռքով, բայց դրանք հավանաբար հեռու չեն գրչության ժամանակ ից
(ծանոթագրություններում հեղ ինակին պայմանականորեն անվանում ենք առա
ջին խմբագրող)։ Ժամանակագրության բնագիրը որոշ տեղերում միջամտության
է ենթարկվել նաեւ 19-րդ դարում8։
Այս ձեռագիրը թեեւ Սամվել Անեցու Ժամանակագրության 1893 թ. վաղար
շապատյան հրատարակությունը պատրաստած Արշակ Տեր-Միքելյանի ձեռքին է
եղել (13 մատյանների թվում համարել է Ա օրինակ)9, սակայն նա այստեղ եղած
տարընթերցումներն ու հավելումները տողատակերում ընդհանրապես չի նշել։
Դրանցից՝ Կիլ իկ իայի պատմությանը վերաբերող հատվածների մի խումբ քաղ
վածաբար հրատարակել է Լ. Տեր-Պետրոսյանը (25 միավոր՝ 1074-1289 թթ. ժամա
նակահատվածից)10, իսկ մի մասը՝ տողերիս հեղ ինակը (33 միավոր 1063-1268 թթ.
ժամանակահատվածից)11։ Ստորեւ ներկայացվում են այդ եւ մի շարք անտիպ մի
ավորները՝ որպես մանր ժամանակագրությունների կարգին պատկանող առան
ձին բնագիր12։

8. Մատյանի սկզբում, տարբեր էջերում եւ վերջում մի շարք ընդմիջարկություններ եւ
անհարկ ի գրառումներ է կատարել Մեսրոպ արքեպս. Սմբատյանցը (1833-1911)։ Սամվել
Անեցու շարունակված Ժամանակագրության ամենավերջում՝ 1300 թվականի դիմաց նա
ավելացրել է. «Գրիգ որ Է Անաւարզեցի կաթող իկոս» եւ «Հեթում Բ թագաւ որ Հայոց վերստին»
(96բ)։ Մատյանի վերջում նույն գրով հիշատակարան է թողել. «Ով ընթերցողք յիշեք… զմի
աբան Սրբոյ Էջմիածնի ի 1850 ամէ, զՄեսրովբ եպ իսկոպոս Սմբատեանց Նախիջեւանցի, որ
յաւ ուրս երից կաթող իկոսացն՝ Ե (5-րդ) Ներսիսի, Ա (1-ին) Մատթեոսի եւ Դ (4-րդ) Գէորգայ»
(280բ)։ Քանի որ Մ. Սմբատյանցը վերջինը նշում է Գեւ որգ Դ Կոստանդնուպոլսեցուն (18661882), հետեւաբար իր միջամտությունները արել է մինչեւ նրա մահը։ Նրա մի քանի ընդմի
ջարկության մասին նշում ենք հրատարակվող բնագրի ծանոթագրություններում։
9. Սամուէլ ի քահանայի Անեցւ ոյ Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց՝ յաղագս գիւտի ժա
մանակաց անցելոց մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ, յառաջաբանով, համեմատու
թեամբ, յաւելուածներով եւ ծանօթութիւններով Արշակ Տէր-Միքելեանի, Վաղարշապատ,
1893, էջ Է (այսուհետեւ՝ Անեցի)։
10. Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակ իրները եւ հայերը, հ. Ա, հավելված 2 (Սամուել Անեցու մի
նորահայտ շարունակող ի ժամանակագրական ցանկը), էջ 483-484։
11. Կ. Մաթեւ ոսյան, Սամվել Անեցու Ժամանակագրության ձեռագրերը եւ նորահայտ
լրացումները, Երեւան, 2009, էջ 114-120։
12. Քանի որ այս բնագրում բազմաթիվ անձնանուններ եւ տեղանուններ կրկնվում են
վերը ներկայացված «Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց հաւաքեալ ի զանազան պատ
մութեանց» ժամանակագրության մեջ, ծանոթագրություններում դրանք չենք կրկնում։ Անհ
րաժեշտ տվյալ ը կարել ի է հեշտությամբ գտնել անվանացանկերի միջոցով կամ նախորդ
ժամանակագրության նույն թվականի ծանոթագրության մեջ։ Ներկա Ժամանակագրության
սկզբից նշված Հռոմի պապերի ցանկը հրատարակվող բնագրում չենք ներառել, որովհետեւ
այն ամբողջով ին քաղված է արդեն հրատարակված «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործից եւ
այս մատյանի՝ հատկապես սկզբնամասի բազմաթիվ թերթերի բացակայության պատճառով
շատ թերի է։
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Փրկչական
թվ.

Հայոց
թվ.

Ա1

Յայսմ ամի եղեւ ծնունդն Յիսուսի Քրիստոսի Աստուծոյն մերոյ եւ մոգուցն գալն յերկրպագու
թիւն եւ ընծայիլն ի տաճարն եւ գնալն յԵգիպտոս1։

Գ3

Հերովդէս զմանգունսն Բեթղէեմի կոտորեաց, որ էր թիւ նոցա հարիւր եւ քառասուն եւ չորս
հազար2։

Դ4

Յոհաննէս աւետարանիչն ծնանի ի ծնողաց իւրոց3։

Ը8

Ընգեցաւ յիշխանութենէն Երուսաղէմի վասն խստութեան բարուց իւրոյ Արքեղայոս4։

ԺԲ 12

Եկաց Յիսուս Քրիստոս յԵրուսաղէմ եւ անմենեքեան զարմանային ընդ իմաստութեան նորա,
զի ամենեցուն տայր պատասխանի5։
Բ (2-րդ) ժողովն Եփեսոսի վասն Ֆլավիանոսի եւ Եւտիքի6

ՆԿ 460
ՈԻԱ 621
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Հ

Յայսմ ամի յայտնեցաւ Մահմէտ առաջնորդն Տաճկաց, ուստի եւ սկսանի թուականն Տաճկաց7։

ՌԼԱ 1029

ՆՀԷ

Եղեւ պատերազմ մօտ ի Սուրբ Պետրոս, զոր Ջառլն արար8։

ՌԿԳ 1063

ՇԺԲ

Վախճանեցաւ Տաւղրիլ սուլտանն Խորասանա եւ տիրեաց Ալփասլանն9։

ՌԿԴ 1064

ՇԺԳ

Ալփասլանն էառ զԱնի։

ՌԿԵ 1065

ՇԺԴ

Ալփասլանն առաքեաց զՍուլ իման10 քուերորդին իւր յաշխարհն Հոռոմոց եւ Հայոց ընդ դէմ Յու
նաց։ Յայսմ ամի Գագիկ դարձեալ ի Կոստանդնուպաւլսէ եսպան զմետրապաւլ իտն Կիսարւոյ։

ՌԿԷ 1067

ՇԺԶ

Կաթողիկոս եկաց Հայոց Տէր Գրիգորիս Վահրամն, որ կոչեցաւ Վկայասէր, ամս ԺԶ (16)11։

ՌՀ 1070

ՇԺԹ

Դեաւժենն12 եկն յարեւելս եւ էառ զՄանծկերտ ի թուրքաց եւ Ալփասլանն պատերազմեալ յաղ
թեաց նմա եւ կալաւ զնա եւ դարձեալ ազատեաց ուխտադրութեամբ13։ Ոմանք զկոտորիլն
Դիաւժենին ի թու. Հայոց ՇԺԸ (1069) են գրեալ14։ Եւ ի ՇԺԹ (1070) Գողձախմատն15 աւերեաց
զՍեւ լեառն16 եւ կոտորեաց զնա Գրիգոր Պիխտն17 ի դաշտն Հարունոյն ի մամխենուտն18։

1. Սամվել Անեցու մոտ 1 թվականի դիմաց գրված է. «Յիսուս
Քրիստոս ի Բեդղէէմ ծնանի» (Անեցի, էջ 52), իսկ Հեթում Կոռիկոս
ցու թարգմանած «Պատմութիւն խրոնիկոնին» ժամանակագրու
թյան 1 թվականի դիմաց կարդում ենք. «Յառաջին ամի ծնընդե
անն Քրիստոսի եղեւ գալ մոգուցն յերկրպագութիւն, եւ ընծայիլն
Տեառն ի տաճարն, եւ գնալն յԵգիպտոս» (ՄԺ, հ. 2, էջ 37)։
2. «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «Հերովդէս զմանկունս կոտո
րեաց, որ էր թիւ նոցա ՃԽԴ (144) հազարս» (Մ1898, 123ա)։ Այս եւ
հաջորդ չորս վկայությունները դուրս են թողնված «Պատմութիւն
խրոնիկոնին» գործի «Մանր Ժամանակագրություններում» կա
տարված հրատարակությունից, դրա համար հղումը տրվում է ըստ
Մատենադարանի թիվ 1898 ձեռագրի։
3. Բառացիորեն կրկնվում է «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում
(Մատենադարան, ձեռ. թիվ 1898, 123ա)։
4. «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «Արքեղայոս ընկեցաւ յիշխանու
թենէն Երուսաղէմի վասն խստասրտութեան իւրոյ» (Մատենադա
րան, ձեռ. թիվ 1898, 123ա)։
5. «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործից քաղված է բառացի (Մա
տենադարան, ձեռ. թիվ 1898, 123ա)։
6. Տեղեկությունը Սամվել Անեցու մոտ ՆԿԲ (462) թվականի դիմաց
հետեւյալ կերպ է. «Դարձեալ վասն Փղաբիանոսի Բ (2-րդ) ժողովն
յԵփեսոս» (Անեցի, էջ 70)։ Եփեսոսի Բ ժողով ը տեղ ի է ունեցել 449
թ. օգոստոսի 8-ին։
7. Մուհամմեդը (մոտ 570-632) հալածանքների պատճառով իր
հետեւորդների հետ փախել է Մեքքայից եւ 622 թ. սեպտեմբերի
21-ին հասել Մեդինա։ Այդ իրադարձությունը կոչվել է «Հիջրա»,
որը հետագայում մահմեդականները համարելով դարակազմիկ
իրադարձություն, իրենց տարեգլուխը սկսել են հաշվել 622 թ. սեպ
տեմբերի 22-ից։
8. Քաղված է Մատենադարանի թիվ 2965 ձեռագրից, ծագում է
Հեթում Կոռիկոսցու «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործից՝ «ՌԼԱ
(1031) Եղեւ պատերազմ մաւտ ի Սուրբ Պետրոս, զոր Ջառլն արար»
(ՄԺ, հ.2, էջ 55)։
9. Տողրիլ, սելջուկ յան սուլթան (1055-1063), Ալփ Արսլան (Ալփաս
լան) սել ջուկ յան սուլ թան (1063-1072)։
10. Սուլեյման Ա, հետագայում Ռումի (Իկոնիայի) սել ջուկ յան սուլ
թան (1077-1086)։
11. Հայոց կաթող իկոս Գրիգոր Բ Վկայասեր (1066-1105)։ Սամվել
Անեցու բուն ժամանակագրության մեջ այս կաթող իկոսի գա
հակալությունը հիշված է 1065-ից, տարիների քանակը՝ 20 (ոչ
աշխարհական Վահրամ անունը, ոչ էլ «Վկայասեր» մականունը

չեն նշվում), բայց արդեն 1082 թ. դիմաց՝ 17 տարի անց, նշված է
Վկայասերի քրոջ որդի Բարսեղ Ա Անեցու աթոռակալությունը։ Մո
տավորապես նույնպիսի հաշվարկ է արված թիվ 1898 մատյանում
(1067+16=1083)։
12. Բյուզանդական կայսր Ռոմանոս Դ Դիոգենեսը (1067-1071)։
13. Մատենադարանի թիվ 2965 ձեռագրում ժամանակագրական
տվյալ միավորը ավարտվում է՝ «ուխտադրութեամբ հարկին» բա
ռերով (104ա)։
14. Ճակատամարտի համար 1069 թվականն է հայտնում Անանուն
Եդեսացին (Անանուն Եդեսացի, Ժամանակագրություն, թարգմա
նություն բնագրից, առաջաբան եւ ծանոթագրություններ Լ. ՏերՊետրոսյանի, Երեւան, 1982, էջ 29-30)։
15. Ձեռագրում գրված է «գողձախմատն»։ Կարծում ենք, օտարա
հունչ անվան աղավաղված ձեւ է։ Հնարավոր է նաեւ, որ մի անուն
է, որի սկզբում նշված է «Գող» մականունը, ինչպես որ այս նույն շր
ջանում հիշվում է հայ իշխան Գող Վասիլ ը։ Իսկ շարունակությունը
կարող է լինել Ահմատ անվանը մոտ հնչ յունափոխված մի անուն։
16. Սեւ լեռը կամ Ամանոսի լեռնաշղթան Կիլ իկիայի արեւելքում
է, ուր այդ ժամանակ կային հայկական վանքեր եւ հայ բնակչութ
յուն։
17. 11-րդ դարի քաղկեդոնականություն ընդունած Շիրակացի հայ
իշխան, որի անունը հայ պատմիչները չեն տալիս, այլ նշում են
միայն նրա պաշտոնից ծագող մականունը՝ «Պեխտ», «Եպիխտ»
(Մատթեոս Ուռհայեցի) «Բեխդ» (Վարդան Արեւելցի)։ Փաստորեն,
ներկա բնագրում առաջին անգամ հանդիպում ենք իշխանի ամ
բողջական անվանն ու մականվանը՝ Գրիգոր Պիխտ։ Մ. Չամչյանն
այս իշխանին նույնացրել է Անտիոքի դուքս Խաչատուրի հետ, մի
տեսակետ, որը բավականին տարածվել է (Մ. Չամչյանց, Հայոց
Պատմություն, հ. Բ, Երեւան, 1984, էջ 972, տե՛ս նաեւ Հ. Աճառյան,
Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Բ, Երեւան, 1944, էջ 468, Ե.
Քասունի, ԺԱ դարու Անտիոքի հայ կառավարիչներ Պեխտ-Խաչա
տուր եւ Վասակ Պահլավունի, «Հայկազեան հայագիտական հան
դէս», 1971, հ. Բ, էջ 123-133)։ Գրիգոր Պիխտի եւ Անտիոքի դուքս
Խաչատուրի կենսագրություններն այնքան ընդհանրություններ
ունեն, որ դժվար է նրանց տարբեր մարդիկ համարել։ Հավանա
կան է, որ Շիրակացի իշխանը Խաչատուր անունը ստացել է քաղ
կեդոնական դառնալու՝ կրկնամկրտության ժամանակ (հարցի
հանգամանալ ից քննությունը տե՛ս Կ. Մաթեւոսյան, Գրիգոր Պիխտ
Շիրակացի, «Էջմիածին», 2009, Ժ, էջ 95-105, նույնի, Անի-Շիրակի
պատմության էջեր, Երեւան, 2010, էջ 150-168)։
18. Հարունի, Հարունիե բերդավանը գտնվում է Սարվանդիքարից

ՌՀԱ 1071

ՇԻ

Եղեւ սով սաստիկ եւ Կումիշտիկին19 եկն յՈւռհա եւ կոտորեաց զհոռոմոց զաւրսն։

ՌՀԲ 1072

ՇԻԱ

զՊիխտն յԱնդրիունն խեղդեցին ծառայք իւր20։

ՌՀԳ 1073

ՇԻԲ

Մեռաւ Ալփասլանն եւ եկաց սուլտան Խորասանա որդի նորա Մելէքշահն, այր քաղցր եւ իմաս
տուն։

ՌՀԴ 1074

ՇԻԳ

Թագաւորն Հայոց Գագիկ սպանաւ ի Կենդռաւսկաւի՝ յորդւոցն Մանտալէի։

ՌՀԷ 1077

ՇԻԶ

Մեռաւ Ապլղարիպ21 իշխանաց իշխանն՝ Հասանայ որդին, եւ թաղեցաւ ի Պապեռաւնն։

ՌՀԸ 1078

ՇԻԷ

Կալաւ զիշխանութիւն Հայոց Ռոբէն Մեծն՝ ազգական թագաւորին Հայոց Գագկայ, կացեալ
ամս22։

ՌՁԳ 1083

ՇԼԲ

Թագաւորեաց Յունաց Ալէքսն ամս ԼԸ (39)։ Ի սորա աւուրս շարժեցաւ բասաճն Ֆռանկաց23։
Կաթողիկոս եկաց Հայոց Տէր Բարսեղ ամս ԼԳ (33)24։

ՌՁԷ 1087

ՇԼԶ

Եկն սուլտանն Խորասանա Մելէքշահն եւ առ զԱնտիոք եւ զԿիլ իկիա, եւ զՖիլառտոսն25 տաճկ
ցոյց, տալով նմա զՄարաշ։ Ետ եւ զՀալպ Ախսնղոտին եւ զՈւռհա՝ Բուզանին եւ զԱնտաք՝ Էլ ի
սանին եւ ինքն գնաց ի Խորասան26։

ՌՂԲ 1092

ՇԽԱ

Մեռաւ սուլտանն Մելէքշահ եւ եկաց որդի նորա Պէկիարուխն27, յաւուրս սորա պառակտեցաւ
իշխանութիւն թուրքաց ի բազում մասունս, եւ ի գալ բասաճին, սա էր սուլտան ի Պարսս՝ թուրք
գոլ ազգաւ։

ՌՂԶ 1096

ՇԽԵ

Շարժեաց Աստուած զմեծ բասաճն ֆռանգաց գալ ի թափումն Երուսաղէմի28։

ՌՂԷ 1097

ՇԽԶ

Բասաճն էառ զՆիկիա ի Սուլ իման շահէն։

ՌՂԸ 1098

ՇԽԷ

Պարոն եկաց Հայոց՝ յաշխարհն Կիլ իկեցոց, Կոստանտին որդի Ռովբէնա՝ ամս Ե (5)29։
Բասաճն էառ զԱնտիոք եւ զՈւռհա։

ՌՂԹ 1099

ՇԽԸ

Եղեւ թափումն Երուսաղէմի եւ տուկն Գունդաւֆրէ տիրեաց Երուսաղէմի։

ՌՃ 1100

ՇԽԹ

Վախճանեցաւ Գունդաւֆրէ եւ պսակեցաւ առաջին թագաւոր Երուսաղէմի Պաղտին եղբայր
նորա, առաջին կոմսն Ուռհայու։

ՌՃԳ 1103

ՇԾԲ

Պարոն եկաց Հայոց Թորոս՝ անտրանիկ որդին Կոստանտեա՝ ամս ԻԶ (26)30։

ՌՃԺԶ 1116

ՇԿԵ

Կաթողիկոս եկաց Հայոց Տէր Գրիգորիս31։

ՌՃԻԱ 1121

ՇՀ

Թագաւորեաց Յունաց Յովհաննէս Պաւրֆիրաւժենն ամս ԺԳ (13)32։ Սա էր որդի Ալէքսին։

ՌՃԻԶ 1126

ՇՀԵ

Կայսր եկաց Հռոմայեցոց Կլաւդայրն ամս Թ (9)33։

ՌՃԻԹ 1129

ՇՀԸ

Պարոն եկաց Հայոց Լեւոն որդի Կոստանտեա եւ եղբայր Թորոսի՝ ամս Դ (4)։

հյուսիս, Մարաշից հարավ (Հայաստանի ազգային ատլաս, հ. Բ,
Երեւան, 2008, էջ 47, 48, Մարի-Աննա Շեվալիե, նշվ. աշխ., էջ 25,
33, 35, 50), այստեղ պետք է եղած լինի նաեւ համանուն դաշտը։
Հեղ ինակը նաեւ կոնկրետացրել է կռվ ի տեղ ը՝ «ի մամխենուտն»,
որ հավանաբար նշանակում է մամխենի (փշոտ վայրի սալորենի)
ծառերով տեղանք, ինչպես, օրինակ, եղեգնուտ։
19. Գիմիշտեգին իբն Դանիշմանդ (Իբն Ալ-Ասիր, թարգմանությու
նը եւ ծանոթագրությունները Ա. Տեր-Ղեւոնդյանի, Երեւան, 1981,
էջ էջ 231)։ Մատթեոս Ուռհայեցին նրան կոչում է Ալփասլանի սե
նեկապետ, մեծ ամիրա «Գոմէշ-Տիկին» (Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ
200-205)։
20. Անդրիուն բերդը գտնվում է Մարաշից արեւմուտք։ Կիլ իկ յան
մի ձեռագրի 1332 թ. հիշատակարանում նշվում է, որ այն գրվել է
«մերձ յաստուածապահ ամրոցն, որ կոչի Անդրունին բերդ» (ԺԴ
դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, էջ 251)։ Անունն
ուշ շրջանում թուրքերենի ազդեցությամբ դարձել Էնդրուն (Հայաս
տանի ազգային ատլաս, էջ 49, 50, 55, 62, 80-81, 84, 88, 151, 167)։
21. Ապլղարիպ Արծրունի՝ Կիլ իկիայի բյուզանդական կառավարիչ
1072-ից։ Ենթադրվել է, որ մահացել է 1078 կամ 1080 թվականին
(Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Երեւան,
1942, էջ 22, Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակիրները եւ հայերը, հ. Ա, էջ
415-416)։ Պատմիչները նրա թաղման տեղ ը չեն նշում, բայց այդ
մասին գրում է Սամվել Սկեւռացին 1190 թ հիշատակարանում՝ա
վելացնելով, որ իշխանը նախապես Պապեռոնում՝ «շինեալ եկե
ղեցի մեծ՝ դամբարան հանգստեան սահմանեաց իւր եւ իւրոցն»
(Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Ե-ԺԲ դդ., աշխատա
սիրությամբ Ա. Մաթեւոսյանի, Երեւան, 1988, էջ 255)։
22. Մատենադարանի թիվ 1898 ձեռագրում այս եւ երեք ուրիշ ժա
մանակագրական միավորներ (1204, 1250 եւ 1268 թթ.) ավելացված
են այլ գրչությամբ, որոնց հեղ ինակին անվանում ենք առաջին խմ
բագրող։ Վերջինս Ռուբենի տարիների թիվ ը չի նշել։ Այդ երեւում է
նաեւ Մատենադարանի թիվ 2965 ձեռագրի (որի նախօրինակնե
րից մեկը եղել է թիվ 1898 ձեռագիրը) համապատասխան հատ
վածից, ուր «ամս» բառից հետո թիվ չկա (թերթ 105ա)։ Մինչդեռ

թիվ 1898 մատյանում տարիների թիվ ը՝ ԺԵ (15) ավելացված է այլ
միջամտություններից հայտնի ձեռագրով, որը պատկանում է Մես
րոպ Սմբատյանցին։
23. «Բասաճ»՝ «անցում» (լատ.), խորհրդանշում է խաչակրաց ար
շավանքը։
24. Հայոց կաթող իկոս Բարսեղ Ա Անեցի (1081-1113)։
25. Փիլարտոս Վարաժնունի, Ասորիքում եւ Կիլ իկիայում ստեղծ
ված հայկական իշխանության հիմնադիր (1070-ական թթ. - 1086
թ.)։
26. Սամվել Անեցու ժամանակագրության այլ օրինակներում այս
մասին ասվում է. «Եկն ի Խորասանայ Մել իքշահ սուլտանն եւ էառ
զԱնտաք՝ զՖիլառտոսն տաճկացոյց յիւր կամաց եւ ետ նմա զՄա
րաշ եւ կոխեալ երիվարաւն ի ծովն՝ եւ ետ շուքր Աստուծոյ որ տիրե
աց խաղաղութեամբ ի ծովէն Պարսից մինչեւ ի ծովն արեւմտից. եւ
ձուկն խորովեալ եկեր եւ զթուրն կապեալ ի ծովն ընկեց՝ եւ դարձաւ
յԱնտիոք եւ ետ զԱնտիոք Էլ իսանին, եւ զՀալպաղսն Կոյրին եւ զՈւռ
հայ Բուղանին եւ ինքն ի Խորասան գնաց» (Անեցի, էջ 118)։
27. Պարկիարուխ - Ռուքնեդդին Բարք-Յարուկ, սել ջուկ յան սուլ
թան (1094-1105)։
28. Հմմտ. Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրությունը՝ «ՇԽԵ
(1096) շարժեաց Աստուած զմեծ բասաճն Ֆռանկաց գալ ի թա
փումն յԵրուսաղեմի…»։ Նույն աղբյուրից են այս եւ հաջորդ երեք
վկայությունները։
29. Կոստանդին Ա-ի իշխանության սկիզբը տարբեր աղբյուրնե
րում նշվում է՝ 1093, 1095, 1097 թթ. (տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խա
չակիրները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 76)։
30. Կիլ իկիո իշխան Թորոս Ա, մոտ՝ 1100-1129 թթ.։
31. Հայոց կաթող իկոս Գրիգոր Գ Պահլավունի (1113-1166)։ Բնագ
րում, վերջին բառից հետո Մեսրոպ Սմբատյանցի ձեռքով ջնջված
է տարիների թիվ ը եւ ավելացված է «Գ Պահլաւունի, ամս ԾԴ (54)»։
32. Բյուզանդական կայսր Հովհաննես Բ Կոմնենոս (1118-1143)։
33. «Պատմութիւն Խրոնիկոնին»՝ «ՌՃԻԶ (1126)… Յայնմ ժամա
նակի եղեւ Կլաւդայրն կայսր, կացեալ ամս ԺԲ (12)» (Մժ, հ. 2, էջ 57)։
Գերմանիայի թագավոր Լոթար Գ (1125-1137) (Lothaire III)։
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ՌՃԼԳ 1133

Կայսրն Յունաց կալաւ զպարոն Հայոց Լեւոն, եւ դարձեալ տիրեցին Կիլ իկիոյ Յոյնք՝ ամս ԺԱ
(11)34։

ՌՃԼԴ 1134

ՇՁԳ

Թագաւորեաց Յունաց Մանուիլ որդի Պաւրֆիրաւժենին ամս ԽԶ (46)35։

ՌՃԼԵ 1135

ՇՁԴ

Կայսր եկաց Հռոմայեցոց Քուռաթ երկրորդն ամս36։

ՌՃԼԶ 1136

ՇՁԵ

Կայսր եկաց Հռոմայեցոց Ֆրտրիկն ամս Ժ (10)37։

ՌՃԽԴ 1144

ՇՂԳ

Պարոն եկաց Հայոց ի Կիլ իկիա Թորոս որդի Լեւոնի, զերծեալ ի բանտէն Կոստանտինուպաւլ
սու՝ ամս ԺԳ (13)38։

ՌՃԽԶ 1146

ՇՂԵ

Կայսր եկաց Հռոմայեցոց Հեռի Ե (5)-երորդն ամս Ե (5)39։
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ՇՁԲ

ՌՃԾԱ 1151

Ո

Կայսր եկաց Հռոմայեցոց Ֆրտրիկն, որ խեղդեցաւ ի գետն Սելեւկիոյ, ամս ԼԹ (39)41։

ՌՃԾԷ 1157

ՈԶ

Պարոն եկաց Հայոց Մլեհ, եղբայր Թորոսի՝ ամս Է (7)։

ՌՃԿԵ 1163

ՈԺԲ

Թագաւորն Երուսաղէմի Ամառի գնաց յԵգիպտոս եւ էառ զՍքանտարիա եւ զՊլպէս42։

ՌՃԿԹ 1169

ՈԺԸ

Առին զՊլ ինաս անօրէնքն ի քրիստոնէից եւ շինեցաւ վանքն Վալմունդ43։

ՌՃՁԶ 1186

ՈԼԵ

Պարոն եկաց Հայոց Լեւոն, եղբայր Ռովբէնի եւ որդի Ստեֆանէի՝ ամս ԺԱ (11)44։

ՌՃՂ 1190

ՈԼԹ

Կայսր եկաց Հռոմայեցոց Հեռի որդի Ֆրտրկին ամս Թ (9)45։

ՌՃՂԶ 1196

ՈԽԵ

Կաթողիկոս եկաց Հայոց տէր Գրիգորիս Տղայն ամ Ա (1)46։

ՌՃՂԷ 1197

ՈԽԶ

Պարոնն Հայոց Լեւոն պսակեցաւ թագիւ եւ եկաց առաջին թագաւոր ի Կիլ իկիա՝ ամս ԻԴ (24)։
Կաթողիկոս եկաց Հայոց տէր Գրիգորէս Ապիրատն ամս Է (7)47։

ՌՄԳ 1203

ՈԾԲ

Կաթողիկոս եկաց Հայոց տէր Յոհանէս ամս ԺԸ (19)48։

ՌՄԴ 1204

ՈԾԳ

Կայսր եկաց ի Ֆռանկնոյն Կոստանդինուպաւլսոյ Պաղտինն49 առաջին կացուցեալ զնա Գու
նթը տը ֆլանտրն50 եւ տուկն Վնէժու, որ առին զնա կացեալ ամս51։

ՌՄԷ 1207

ՈԾԶ

Կայսր եկաց Հռոմայեցոց Աւդունն ծնեալ ի Սաքսոնաց, որ եւ հակառակ եկաց եկեղեցոյ, ամս
Թ (9)։

34. Դեպքը եղել է 1137 թ., որը ճիշտ է նշված Հեթում Կոռիկոսցու
Ժամանակագրության մեջ. «ՇՁԶ (1137) Թագաւորն Յունաց Պաւր
ֆիրաւժէն էառ զԿիլ իկիեայ ի պարոն Լեւոնէ եւ զԼեւոն հանդերձ
որդաւքն առաքեաց կապանաւք ի Կոստանդնուպաւլ իս, որ եւ անդ
մեռաւ»։ Բայց Սամվել Անեցու Ժամանակագրության մեկ այլ լրաց
նող եւս այն դնում է ավել ի վաղ թվականով՝ «Ի ՇՁԱ (1132) ամին ել
Պէռփէռօժէնն եւ էառ զԿիլիկիայ… եւ զԼեւոնն՝ կնաւ եւ Բ (2) որդ
ւովք Թորոսիւ եւ Ռուբենիւ կապեաց եւ առաքեաց ի Կոստանդնու
պօլ իս…» (Անեցի, էջ 130)
35. Բյուզանդական կայսր Մանուել Ա Կոմնենոս (1143-1180)։
«Պատմութիւն Խրոնիկոնին» գործում նրա գահակալությունը նշ
ված է 1137 թ.-ին (Մժ, հ. 2, էջ 57)։
36. «Պատմութիւն Խրոնիկոնին»՝ « ՌՃԼԵ (1135) …Յայն ժամանա
կի եղեւ երկրորդ Քուռաթն ընբրուր, կացեալ ամս ԺԵ (15)» (Մժ, հ. 2,
էջ 57)։ Ժամանակագրական ցանկը լրացնող գրիչը թվականը նշե
լու հարցում թյուրիմացության մեջ է ընկել, քանի որ հաջորդ տո
ղում՝ հաջորդ տարվա՝ 1136 թվ. դիմաց տեսել է այլ կայսեր անուն,
ուստի նախ, հավանաբար գրել է «ամս ԺԵ», բայց հետո ջնջել, գրել
է «ամս Ա (1)»։ Մինչդեռ «Պատմութիւն Խրոնիկոնին» ժամանա
կագրությունը նույն թվականի դիմաց ունի նաեւ՝ «Եւ յայնմ ժամա
նակի եկաց ըմբրուր Ֆրտրիկն ամս ԼԵ (35)», որից հետո պատմ
վում է նրա գործերի եւ գետում խեղդվելու մասին (նույն տեղում)։
Առաջին դեպքում խոսքը վերաբերում է Քուռաթին՝ գերմանական
կայսր Կոնրադ Գ-ին (1138-1152), երկրորդում՝ Ֆրիդրիխ Ա Բարբա
րոսային, որն իրոք Հռոմեական սրբազան կայսրության կայսրն է
եղել 35 տարի, սակայն 1155-1190 թվականներին։ Այսպիսով ներ
կա բնագրում առկա սխալ ը գալ իս է «Պատմութիւն Խրոնիկոնին»
ժամանակագրությունից, ուր ի սկզբանե, ինչ-որ պատճառով, 1155
թվականի տեղեկությունը հայտնվել է 1135 թվականի դիմաց։
37. Տե՛ս նախորդ ծանոթագրությունը։
38. Կիլ իկիո իշխան Թորոս Բ (1145-1168)։
39. «Պատմութիւն Խրոնիկոնին»՝ « ՌՃԽԶ (1146) …Յայսմ ամի թա
գեցին ընբրուր ի Հռոմ զԵ (5)-երորդն Հեռի» (Մժ, հ. 2, էջ 58)։ 11461150 թթ. Հռոմի թագավոր (Rex Romanorum) է եղել Կոնրադ Գ-ի որ
դի Հենրի Բեռենգարը։ Բայց «Պատմութիւն Խրոնիկոնին» գործում
վկայակոչված տեղեկության շարունակության մեջ նշվում է Հենրիի
կնոջ անունը՝ Սիցիլ իայի արքայադուստր Կոստանցիա։ Վերջինս,
սակայն Հռոմեական սրբազան կայսրության կայսր Հենրի Զ-ի
(1191-1197), (մինչ այդ՝ Գերմանիայի թագավոր՝ 1169-ից) կինն էր,
ուստի այստեղ, թերեւս տարբեր սկզբնաղբյուրների տվյալների

օգտագործման պատճառով թյուրիմացաբար նույնացվել են Հեն
րի անունով երկու գործիչները։
40. Այս թվականի դիմաց Մեսրոպ Սմբատյանցի ձեռքով հավելում
է արված. «Սամուէլ Անեցի գրիչ պատմու(թ)ե(ան)ս»։ Նշենք, որ բուն
մատյանի ամենասկզբում Մ. Սմբատյանցը որպես վերնագիր, գրել
է. «Պատմութիւն Սամուէլ ի քահանայի Անեցւոյ գրեալ յամի Տէառն
1151 եւ Հայոց Ո (600), ի Խ (40)-րդ ամի կաթող իկոսութեան Գրի
գորի Գ Պահլաւունւոյ եւ ի թագավորութեան Հայոց Թորոսի Բ»
(թերթ 1ա)։ Մոտավորապես նույնաբովանդակ մի գրություն էլ թո
ղել է Սամվել Անեցու Ժամանակագրության առաջին մասի վերջում
(թերթ 31բ)։ Հայտնի չէ, թե նա որտեղ ից է այս թվականը վերցրել,
բայց այն կարող էր վերաբերվել ժամանակագրության պատվերը
տալուն եւ ո՛չ ավարտին, որը եղել է 1163 թ. (Կ. Մաթեւոսյան, Սամվել
Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերը…, էջ 41-45)։
41. Տե՛ս ծանոթագրություն 36։
42. Քաղված է Մատենադարանի թիվ 2965 ձեռագրից, ժամանա
կագրությունը խախտված է, ծագում է «Պատմութիւն Խրոնիկոնին»
ժամանակագրությունից «ՈԺԶ (1167) թվականի հատվածից։
43. Քաղված է Մատենադարանի թիվ 2965 ձեռագրից, ծագում է
Հեթում Կոռիկոսցու «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործից. «ՌՃԿԹ
(1169) Առին զՊլ ինաս անաւրէնքն ի քրիստոնէից եւ շինեցաւ
վանքն, որ կոչի Վալմունդ» (Մժ, հ. 2, էջ 59)։ ՞
44. Լեւոնի իշխանության սկիզբը՝ ՈԼԵ (1186) թվականին է նշված
նաեւ Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրության մեջ։
45. Քաղված է «Պատմութիւն Խրոնիկոնին» գործից (Մժ, հ. 2, էջ
60)։ «Հեռի» - Հռոմեական սրբազան կայսրության կայսր Հենրի Զ
(1191-1197)։
46. Հայոց կաթող իկոս Գրիգոր Ե Քարավեժը (1193-1194) «Տղա»
մականունով է կոչվել երիտասարդ տարիքում աթոռակալելու
պատճառով։
47. Հայոց կաթող իկոս Գրիգոր Զ Ապիրատ (1194-1203)։
48. Հայոց կաթող իկոս Հովհաննես Զ Սսեցի (1203-1221)։
49. Կոստանդնուպոլսի առաջին լատին կայսր Բալդուին Ա (12041206)։
50. Այսինքն՝ Ֆլանդրիայի կոմսը եւ Վենետիկի դուքսը։
51. Հմմտ. Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրությունը եւ Հեթում
Նղիրցու ժամանակագրությունը (Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակիր
ները եւ հայերը, հ. Բ, էջ 539)։ Սա առաջին խմբագրող ի երկրորդ
միջամտությունն է։
52. Գերմանական կայսր Ֆրիդրիխ Բ (1212-1250)։

ՌՄԺԶ 1216

ՈԿԵ

Կայսր եկաց Հռոմայեցոց Ֆրտրիկն52, որ յետոյ բանադրեցաւ եւ աքսորեցաւ ի ժառանգութենէ,
ամս։

ՌՄԻԱ 1221

ՈՀ

Թագաւորեաց Հայոց Ֆիլ իպ, որդի Կոյր բրընծին՝ ամս Ե (5)53։
Կաթողիկոս եկաց Հայոց տէր Կոստընդին Բարձրբերդցին ամս ԽԷ (47)։

ՌՄԻԶ 1226

ՈՀԵ

Թագաւորեաց Հայոց Հեթում, որդի Կոստանտեա աւագ պարոնին Հայոց՝ ամս ԽԵ (45)54։

ՌՄԽԲ 1242

ՈՂԱ

Կլ իմցիք արմտերն գողցան զՊռականա55 ի թուրքէն։

ՌՄԽԴ 1244

ՈՂԳ

Խորազմիք մտան յերկիրն Երուսաղէմի եւ խանգրեցին զՍէհլցիք56։

ՌՄԽԵ 1245

ՈՂԴ

Հոռ(ո)մաց հեծելն սղարեցին զՏարսուս եւ թագաւորն Հեթում ետ զՊռականա եւ արար հաշ
տութիւն57։
Ինաւսանդ պապն բանադրեալ եհան ի ժառանգութենէ զՖրտրիկ ընբրուրն58։

ՌՄԽԶ 1246

ՈՂԵ

Պարոն Սմբատ՝ գաւնտուստապլն Հայոց, գնաց ի Կիուկ խանն։
Թագաւորեաց Կիպրոսի Հեռի գէրն59։

ՌՄԽԷ 1247

ՈՂԶ

Մսրցիք առին ի Ֆռանգնոյն զՏապարի եւ զԱսխալան։

ՌՄԽԸ 1248

ՈՂԷ

Լաւիզ ըռէ տը Ֆրանցն60 եկն զաւրաւք ի Կիպրոս։

ՌՄԽԹ 1249

ՈՂԸ

Ըռէ տը ֆրանցն էառ զՏամիաթ։

ՌՄԾ 1250

ՈՂԹ

զԸռէ տ ֆրանցն կալան Մսրցիք եւ առեալ գին զՏամիաթն եւ ՃՌ (100 000) մարկ արծաթ ազա
տեցին զնա61։
Կայսր եկաց Հռոմա Կիլամ տը Հաւլանդն ի յԱլամնաց, կացեալ ամս62։

ՌՄԾԱ 1251

Չ

Սիր Հալկամն63 գողացաւ զՊռականա ի Թուրքէն, եւ ի սոյն գիշերն առին եւ զՆորբերդ յանաւ
րինաց տուրտուութեամբ64։
Բրինծ եկաց Անտաքո Պեմունդ զերրորդն։

ՌՄԾԲ 1252

ՉԱ

Վախճանեցաւ թագուհին Հայոց Զապէլ։
Ըռէ տը ֆրանցն շինեաց զՃաֆն, եւ Ճուլ իան՝ Սայիտոյ տէրն՝ էառ կին զՖիմի դուստր թագա
ւորին Հայոց Հեթմոյ65։

ՌՄԾԳ 1253

ՉԲ

Թագաւորն Հայոց Հեթում գնաց ի Մանկո խանն, եւ դուստր նորա Սպիլ եղեւ կին Պեմունդ
բրընծին Անտիոքա։

ՌՄԾԴ 1254

ՉԳ

Յայտնեցան Աղաճարիքն եւ Իսլամպակն66։
Ըռէ տը ֆրանցն դարձաւ իւր աշխարհն։
Վախճանեցաւ Քուռաթ67 որդի ընբրուրին։

ՌՄԾԶ 1256

ՉԵ

Թագաւորն Հայոց Հեթում եկն ի Մանկո խանէն, եւ արշաւեաց ի Մուռանտինն, եւ ձիաւորեցոյց
զԼեւոն որդի իւր68։

ՌՄԾԸ 1258

ՉԷ

Վախճանեցաւ թագաւորեղբայրն Հայոց պարոն Լեւոն՝ մարաջախդն Հայոց։
Հուլայուն խանն էառ զԱլամուդ ի Հաշիշեցն եւ զՊաղտատ ի խալ իֆայէն69։

ՌՄԾԹ 1259

ՉԸ

Հեթում թագաւորն գնաց ի Տրապաւլ իս, եւ ձիաւորեցոյց զորդին իւր զպարոն Թորոս, եւ առին
զՄունդաս եւ խանգրեցին զԹուրքն, որ սղարեց զՄունդաս70։

53. Հայոց թագավոր Փիլ իպոս (Ֆիլ իպ) (1222-1225)։
54. Հայոց թագավոր Հեթում Ա (1226-1269)։
55. Բերդ Կիլ իկիայում, Սելեւկիայի մոտ։
56. «Սէհլ» - Պաղեստինի եւ Սիրիայի ծովափնյա երկրամասի ան
վանում։
57. «Սղարել» - պաշարել (արաբ. փոխառություն)։ Այս դեպքի մա
սին մանրամասն նշված է Հեթում Կոռիկոսցու եւ Հեթում Նղիրցու
ժամանակագրություններում (Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակիրները
եւ հայերը, հ. Բ, էջ 540)։
58. «Ընբրուր» աղավաղված «իմպերատոր» բառն է։
59. Կիպրոսի թագավոր Հենրի Ա (1218-1253)։
60. «Ըռէ տը Ֆրանցն» (roi de France) Ֆրանսիայի թագավորը
(գերված ու փրկագնված) Լյուդով իկոս Թ-ն էր (1226-1270)։
61. Հմմտ. Հեթում Կոռիկոսցու եւ Հեթում Նղիրցու ժամանակագ
րությունները (Լ. Տեր-Պետրոսյան, Խաչակիրները եւ հայերը, հ. Բ,
էջ 540)։
62. «Կայսր եկաց» բառերով սկսվող տող ը առաջին խմբագրող ի
հավելումն է։ Աղբյուրը՝ «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «…Ալամնաց
զգունդը Կիլամ տը Հաւռլանտն, որ թագաւորեալ էր ի վերայ Ալամ
նաց եւ ունէր ընդ ձեռամբ զիրաւունք ընբրուրութեանն…» (Մժ, հ. 2,

էջ 68), վերաբերում է Գիյոմ Հոլանդացուն (Guillaume de Hollande),
որը չճանաչված թագավոր էր 1247-1254 թթ., Ֆրիդրիխ Բ-ի եւ Կոն
րադ Դ-ի ժամանակ։
63. Սիր Հալկամը Սմբատ Սպարապետի հաղորդմամբ «էր Յոյն
ազգաւ», որին Հեթում Ա-ն Իսավրիայի եւ Սելեւկիայի շրջանում
«կացուցեալ էր անդ կողմնապահս»։ Սպանվել է 1263-ին Խարա
մանի գլ խավորած վրանաբնակ քոչվորների հարձակումների ժա
մանակ (Սմբատ Սպարապետ, էջ 238)։
64. Հատվածը բացակայում է Հեթում Կոռիկոսցու գործերում։
65. Ամբողջությամբ կրկնվում է Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագ
րության մեջ։
66. Հմմտ. Հեթում Կոռիկոսցու Ժամանակագրությունը։
67. Կոնրադ Դ (1228–1254), գերմանական կայսր Ֆրիդրիխ Բ-ի որ
դին։
68. Աննշան տարբերություններով կրկնված է Հեթում Կոռիկոսցու
ժամանակագրության մեջ։
69. Հմմտ. Հեթում Կոռիկոսցու «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործը
(Մժ, հ. 2, էջ 70) եւ Ժամանակագրությունը։
70. Քաղված է Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրությունից, որ
տեղ կան հավել յալ մանրամասներ։
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ՌՄԿ 1260

ՉԹ

Հուլայունն էառ զՀալպ եւ տիրեաց Շամպուն71 եւ ի սոյն ամի Մսրցիք խանգրեցին զՔիթպաւ
ղայն եւ սպանին զԽութուզ սուլտանն Մսրա եւ եկաց Պնտուխտարն72։
Հեթում թագաւորն գնաց ի յՈւճն, հետ Ալ իճախին։
Ճուլ իան Սայիտոյ տէրն ծախեց Դամփլուն73 զՍայիտէ եւ զՊիաֆաւրդն։
Թուրքմանքն բռնեցին զՊերութայ տէրն։

ՌՄԿԱ 1261

ՉԺ

Հեթում թագաւորն Հայոց փեսայացոյց զԿոստանտին որդի տեառն Սարվանդիքարին ի
դուստր իւր Ռիթա։ Եւ ի սոյն ամի մեռաւ Ճաւֆրի՝ տէրն Սարվանդիքարին74։
Պել իան Արսուֆին տէրն ծախեց զԱրսուֆն Ոսպեթլուն75։
Վախճանեցաւ թագուհին Կիպրոսի Բլաժանսն եւ եղեւ պայլ Կիպրոսի Ոյկ տը Լըզինայն76։
Պալ իաւլաւղն էառ զԿոստանտինուպաւլ իս ի Ֆռանգնոյն77։

ՌՄԿԸ 1268

ՉԺԷ

Պնդուխտար սուլտանն Մսրայ էառ զԱնտաք ի քրիստոնաց, որ է ի բասաճին առնելոյն մինչեւ
աստ ՃԿԶ (166) ամ78։
Կաթողիկոս եկաց Հայոց տէր Յակոբ վարդապետն ամս ԺԹ (19)79։

ՌՄՀԱ 1271

ՉԻ

Թագաւորեաց Հայոց Լեւոն, որդի Հեթմոյ՝ ամս ԺԸ (19)80։

ՌՄՁԹ 1289

ՉԼԸ

Վախճանեցաւ թագաւորն Հայոց Լեւոն եւ եկաց պարոն Հայոց անդրանիկ որդի նորա Հեթում՝
ամս81։

ՌՄՂԴ 1294

ՉԽԳ

Պապ եկաց ի Հռոմ Սէլէստինոս Ե (5)-երրորդ, այր կրաւնաւոր կացեալ ամիսս Զ (6) եւ հրաժա
րեաց։ Եւ Պաւնաւֆանց Ը (8)-երրորդ, ամս82։

ՌՅ 1300

ՉԽԹ

(Ժամանակագրական ցանկի ավարտը եւ հետին շրջանի հավելում)83։

71. «Շամպուն» - նկատի ունի Սիրիան։
72. Եգիպտոսի սուլ թան Բայբարս ալ-Բունդուկդարի (1260-1277)։
73. Դամփլուն - Տեմպլ իե (Templiers), Տաճարականների հոգեւորասպետական միաբանություն։
74. Քաղված է Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրությունից։
75. «Ոսպեթլու» (յոսպեթլու) - Հոսպիտալ իե (Ordre des Hospi
taliers), Հիվանդանոցային (Հիվանդախնամ կամ Հյուրընկալների)
հոգեւոր-ասպետական միաբանություն։
76. Հուգո դը Լուսինյան (մահ. 1267 թ.)։
77. Բյուզանդական կայսր Միքայել Ը Պալեոլոգոս (1242-1258)։
78. Այս հատվածն առաջին խմբագրող ի չորրորդ եւ վերջին հա
վելումն է։ Այն թերեւս սխալ հաշվարկ է ներկայացնում, քանի որ
Անտիոքը խաչակիրները գրավել են 1098 թ. եւ եթե դրան ավե
լացնենք 166 տարի, կստացվ ի 1264 (մինչդեռ տեղեկությունը 1268
թվականի դիմաց է գրված)։
79. Հայոց կաթող իկոս Հակոբ Ա Կլայեցի (1268-1289)։
80. Հայոց թագավոր Լեւոն Գ (1269-1289)։
81. Բնագրում Հեթում Բ-ի տարիների թիվ ը բաց է թողնված, քանի
որ նա այդ ժամանակի թագավորն էր, եւ գրչին հայտնի չէր նրա
թագավորության ավարտը (ուստի՝ տարիների քանակը)։ Սակայն
հետագայում այդ մասում գրվել է Ե (5)։ Նույն նախադասության
մեջ նույն ձեռագրով Լեւոն թագավորի անունից հետո գրված է

Գ (այսինքն՝ Լեւոն 3-րդ)։ Սրանք Մեսրոպ Սմբատյանցի ավելաց
րածներն են։
82. Ժամանակագրության՝ Վասիլ ի ձեռքով գրված վերջին նշումն
է (1294 թ.)։ Այստեղ Հռոմի Սելեստինոս Ե պապին հաջորդած Բոնի
փակիոս Ը-ի (1294-1303) տարիների քանակը չի նշված։ Նախա
դասության վերջին «ամս» բառից հետո գրիչը ոչ միայն թվական
չի գրել, այլեւ, ի տարբերություն մյուս բոլոր ժամանակագրական
միավորների, վերջակետ չի դրել՝ ակներեւորեն հետագա ընթեր
ցող ին թողնելով այդ պապի տարիների քանակը գրելու գործը։
83. Ժամանակագրության վերջին էջի աղ յուսակը (96բ), բոլոր
մյուս էջերի նման, 10 տարի է ընդգրկում. տվյալ դեպքում՝ ՌՄՂԱ
(1291) - ՌՅ (1300) թթ.։ Բայց ինչպես նախորդ ծանոթագրության մեջ
նշվեց, բուն գրչի վերջին նշումը 1294 թվականի ներքո է։ Ցանկի
ամենավերջում՝ 1300 թ. դիմաց Մեսրոպ Սմբատյանցը երկու հա
վելում է արել՝ էջի ձախ մասում՝ «Գրիգոր Է Անաւարզեցի կաթո
ղիկոս», աջ մասում՝ «Հեթում Բ թագաւոր Հայոց, վերստին»։ Երկու
տեղեկությունն էլ ստույգ չեն։ Այս ձեռագրում Մ. Սմբատյանցի կա
տարած անհարկի միջամտությունների վերաբերյալ նշում է դե
ռեւս մատյանի առաջին հետազոտողներից մեկը՝ Արշակ Տեր-Մի
քալ յանը. «Տեղ-տեղ կան նորագոյն եղծումներ եւ աւելացումներ,
որոնք անպատուաբեր են պարապ գրչին» (Անեցի, էջ Թ)։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ  2

ՀԵԹՈՒՄ ԿՈՌԻԿՈՍՑՈՒ 1293 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆԸ
 եթում Կոռիկոսցու պատվերով նրա Վասիլ դպիրի ձեռամբ ընդօրինակված
Հ
Ավետարանը, որը գրվել էր Կոռիկոսի   նորաշեն ծովային ամրոցի նորակառույց
եկեղեցու համար, հայերեն բազմաթիվ ձեռագրերի պես իր ոդիսականն է ունեցել։
Բնականաբար, սկզբում դրվել է այդ եկեղեցում, բայց որոշ ժամանակ հետո գրված
մի հիշատակարանից երեւ ում է, որ տարվել է Կիպրոս, պահվել Ս. Աստվածածին
անունով եկեղեցում՝ «(ի) փոքր եկեղեցին հայերուն Կիպրաւսեայ»1։ Նկատենք, որ
Կիլ իկ իայի հայկական թագավորության անկումից հետո (1375) Կոռիկոսը որոշ
ժամանակ գտնվել է Կիպրոսի թագավորության տիրապետության ներքո։
Արդեն նոր ժամանակներում գրված մեկ այլ հիշատակարանից պարզվում
է, որ 1891 թ. ձեռագիրը գտնվել է Կեսարիայի Ս. Կարապետ վանքում։ Հայտնի չէ,
թե Մեծ Եղեռնի տարիներին այս թանկագին մատյանն ինչ փորձ ությունների մի
ջով է անցել, սակայն արդեն 1980-ական թվականներին հայտնվել է Նյու Յորքում,
պարսկաստանցի հրեաների ձեռքում։ Այս մասին տեղեկանալով՝ ձեռագիրը նրան
ցից գնել է Շահե արքեպ իսկոպոս Աճեմյանը2 եւ մատյանը բերել Հայաստան, ավե
լի ուշ՝ նվիրել Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնին՝ հանձնելով Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց
կաթող իկոսին։ Նվիրատուի ցանկությունն է եղել, որ մատյանը կոչվ ի «Գարեգին
կաթող իկոսի Ավետարան»։
Մագաղաթյա ձեռագիրը, որն ունի 454 թերթ, զարդարված է չորս ավետարա
նիչների մանրանկարներով ու անվանաթերթերով, արժեքավոր է հատկապես իր
երկարաշունչ հիշատակարանով։ Արդեն նշել ենք, որ այն որոշ կրճատումներով
արտագրված է եղել 1608 թ. մի ժողովածուի մեջ (Մատենադարան, ձեռ. թիվ 5613),
որից էլ 1948 թ. հրատարակել է Վ. Հակոբյանը, իսկ երկրորդ անգամ՝ Ա. Մաթեւո
սյանը՝ 13-րդ դարի հիշատակարանների ժողովածու ում3։ Այդտեղ կրճատված են
եղել հիշատակարանի առաջին մեծ հատվածը եւ վերջաբանը, որի պատճառով
անհայտ են մնացել գրչ ի ու ծաղկող ի անունները, մի շարք այլ էական մանրամաս
ներ։ Շահե արքեպս. Աճեմյանի 2006 թ. իրականացրած ամբողջական հրատարա

1.  Շ. Աճ էմեան, նշվ. աշխ., էջ 343։
2.  Նույն տեղում։
3.   Վ. Հակոբյան, Հեթում պատմիչ ի հիշատակարանը, ՀՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագ իր», 1948, N
10, էջ 66-73, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, էջ 717-719։ Հրատարակվել
է «Արդ, յայսմ ժամանակ ի ցաւէր աշխարհ իբրեւ զծեր…» հատվածից մինչեւ՝ «եւ Նմա փառք
յամենայն արարածոց իւրոց»։
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կության շնորհիվ4 այժմ հնարավոր է գնահատել այս ինքնատիպ գրական գործը,
որը թեեւ ձեւաչափով հիշատակարան է, բայց շատ ավել ի լայն ընդգրկում ունի։  
Հիշատակարանների համար սովորական համարվող փառաբանական սկզ
բի («Փառքի») փոխարեն այստեղ գտնում ենք աստվածաբանական, խոհափիլ ի
սոփայական մի յուրօրինակ ներածություն։ Սկսելով Ավետարանի չորս գրքերին
վերաբերող (չորս թվի խորհրդաբանության) բազմապ իսի մեկնաբանություննե
րից՝ հեղ ինակը գալ իս հասնում է իր ապրած ժամանակը բնութագրող հետաքրքիր
այլաբանության. «յայսմ ժամանակ ի ցաւէր աշխարհ իբրեւ զծեր եւ երկնէր որպէս
զմայր եւ ծփէր որպէս զծով», մինչ այդ նաեւ բացատրելով, թե կոնկրետ ինչը նկա
տի ունի։
Ողջ հիշատակարանի նպատակն Ավետարանի գրության պատճառը ներկա
յացնելն է եղել, որը Հեթում Կոռիկոսցին կատարել է պատմաբանի ու ժամանակագ
րի բծախնդրությամբ՝ շարադրանքի երկրորդ մասում ներկայացնելով արեւելամի
ջերկրածով յան քրիստոնեական իշխանությունների հոգեւարքը, խաչակ իրների
վերջին հենակետ ամրոցների կործանումը, այնուհետեւ հայերին պատուհասած
դեպքերը՝ Հռոմկլայի ողբերգական անկումն ու Կիլ իկ իայի սահմաններին հասած
եգիպտական փոթորիկը։ Այս պայմաններում է, որ նա որոշել է Կոռիկոսի ափա
մերձ կղզ ին հուսալ ի ամրոց-ապաստարանի վերածել, այդտեղ կառուցել է նաեւ
եկեղեցի եւ գրել տվել այդ Ավետարանը, որպեսզ ի այն դրված լինի եկեղեցում, «ինչ
պես կենաց ծառը՝ դրախտում»։
Քանի որ մատյանում ավետարանական տեքստը եւ ստացող ի ավել ի մանրա
տառ հիշատակարանը նույն ձեռագրով են գրված, ենթադրել ի է, որ Հեթում Կոռի
կոսցին հիշատակարանը թելադրել է Վասիլ գրչ ին (դա երեւ ում է նաեւ շարադրան
քի որոշ մանրամասներից, օրինակ՝ «զ ի որպէս ասացաք յառաջ քան զայս…», եւ այլ
հատվածներից)։ Հիշատակարանն աչքի է ընկնում հարուստ լեզվով, հետաքրքիր
համեմատություններով, զգացական շեշտադրումներով, վերջապես՝ փաստառա
տությամբ։ Հավել յալ մեկնաբանություններից զերծ ենք մնում5, քանի որ տեքստն
արդեն պերճախոս է, իսկ հիշատակարանն ամբողջության մեջ պետք է իրավամբ
համարվ ի Հեթում Կոռիկոսցու ստեղծագ ործություններից մեկը։
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4.  Շ. Աճ էմեան, նշվ. աշխ., էջ 344-351։
5.   Հիշատակարանին ծանոթագրություններ չենք կցում, քանի որ վերը ներկայացված
ժամանակագրական բնագրերում ու դրանց ծանոթագրություններում ներկայացված են
հիշատակված դեպքերի, վայրերի եւ անձանց վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ բացատրու
թյունները, որոնք հեշտությամբ կարել ի է գտնել հիշատակման թվականի կամ անվանա
ցանկերի միջոցով։

***
Յոքնական եւ անթուել ի, բազմապատկեալ բիւրաւ որ բարեաց բաղձացաւղ եւ
պարունական, երանաւէտ եւ երկնաւ որ շնորհի ընդ ունակ եւ ունակական գիրքս
այս աստուածունակ եւ գերադրական ի յարմարութենէ իրին, եւ յաւետաւ որական
ձայնէն եւ ի գերահրաշ գործոյն առընկալեալ զանունադրականն կոչումն որ ասի
Աւետարան։ Յիրին բնութենէ բանաւ որապէս եդեալ զի յաւէտ եւ յաւերժ ական եւ
յարաձիգ կենաց եւ բարեաց յաւիտենականաց, զոր ընկալաւ բնութիւննս՝ է պատ
մող։ Եւ ի ձայնին զաւրութենէ զի աւետեաց եւ ուրախական խնդ ութեանց, եւ ան
տրտմական կենաց վայելչութենէ է հնչող, զիջումն Աստուծոյ յերկ իր եւ զելս մարդ
կան յերկ ինս աւետարանէ, զհաղորդակ ից եւ զհամաբնակ իցն լինել հրեշտակաց
եւ մարդկայինս սեռի ճառէ զերկնային առաքինութիւնս՝ յերկրի տնկեալ մերոյն
Յիսուսի մեզ ծանուցանէ։ Իսկ ի գործոյն զի աստուածագ ործ եւ աստուածարար
եւ անմահական բարեաց է հրատարակող զոր բանին Աստուծոյ մարդանալովն ըն
կալաք։ Եւ զանաւրինացն նկարագրութեան զճշմարտութիւնն ի կատարումն հա
սեալ տեսաք աւետարանական վարդապետութեամբ լուսաւ որեալք, որք են նշանք
հրաշից եւ բանք աստուածախաւս վարդապետութեան, եւ գործք սքանչելեաց աս
տուածութեանն Քրիստոսի, նոր աշխարհի ստեղծագ ործութիւն եւ մարդկային
բնութեանս նորոգ ութիւն, զոր ուսուցանէ մեզ աւետարանականս վարդապետու
թիւն։
Զի զառ ի չորից նիւթոց շինեալ աշխարհս զգալ ի եւ յանցաւ որութեամբ նա
խաստեղծիցն եղծեալ յապականութիւն, չորիւք աւետարանչաւքս ճարտարապե
տաւքս աշխարհի աւետարանական վարդապետութեամբս բժշկեալ եւ կանգնեալ
զաստուածաշէն տուն աշխարհիս եւ զաստուածաբնակ տաճարս կենդանի զգործ
ձեռինն Աստուծոյ զմարդ, զոր խոտորեալն ի բնութենէս բանսարկուն իբր չորիւք
եղջիւրաւք սեռական ախտիւքն հարեալ, ցրուեաց եւ կործանեաց ըստ տեսանող
մարգարէին, եկեալ չորս հիւսունքս եւ արուեստաւ որքս հոգիընկալ մեծահանճար
իմաստութեամբ վերստին շինեցին զկրկ ին աշխարհիս տուն զանբանականն եւ
զբանաւ որս։
Եւ որ ի յերկ ինս երկնից յաթոռ չորեքկերպեան ի քառադէմ կենդանիս նստե
ալ հանգչէր, զոր ետես մարգարէն մարդ եւ առիւծ, եզն եւ արծիւ, ի թագաւ որական
կենդանիսն թագաւ որն թագաւ որաց բազմեալ, զնոյն կերպարանս եւ զդէմս եւ զձեւ
աթոռոյ յերկրի պատրաստէր։ Զչորք թիւ աւետարանչացս աստուածութեանն փա
ռաց աթոռ եւ բարձաւղ եւ ի տիպ երկնաւ որացն յերկրի հանգ ուցանող։ Որք եւ չո
րեքկերպեան աթոռ զանձնաւ որական մասունս մեր յաւրինեցին, զանասնականն
մասն յերկնաւ որսն եւ ի հրեշտակականն փոխելով։
Եւ յաւետարանին քարոզացն համապատւ ութիւն զի որ յաթոռ աստուածու
թեանն դէմք մարդ ոյն է ի մեզ բանականն եւ յաւետարանիչսն նշանակ Մատթէո
սի, զբանն մեր փոխեալ ի հրեշտակացն նմանութիւն եւ զխաւսս յաւետարանչացն
յարդիւնականութիւն։ Իսկ դէմք առիւծուն ի մեզ սրտմտականն եւ յաւետարանիչսն
Մարկոս, վասն համառաւ ոտութեանն դարձ ուցանելով զսրտմտականն մեր ընդ
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դէմ չարին եւ զարիանալն ի բարին։ Իսկ զուարակն առ մեզ ցանգականն, եւ յաւե
տարանիչսն Ղուկաս։ Ողջախոհութեամբն ու ղղել զցանգականն մեր ի հոգեւ որսն
եւ յաստուածայինսն եւ ըստ նմանութեանն Քրիստոսի եւ եզ ինն պարարակ ի, զե
նուլ զանդամս մեր երկրաւ որ։ Իսկ ըստ արծւ ոյն ձեւ ոյ, որ յաթոռն Աստուծոյ եւ ի
մեզ արդարութեան զուգահաւասարութիւն եւ ճշմարտութեան գիտութիւնն, որովք
արծւաբար թեւ ովք վերաբերիմք յերկ ինս, ըստ աւետարանչ ին Յովհաննու որոտա
լով ի բարձանց։
Սոքա են եւ ճշմարիտ գետքն եդեմաբուխ զոր առաջին արարչութեան պատ
մողն գծագրեաց աղբիւր ելեալ յեդեմայ ոռոգելով զդրախտն եւ անտի ի չորս բա
ժանել գնացս գետոց յոռոգ ումն տնկոց եւ ի զովացումն կենդանեաց։ Իսկ ըստ նորոյ
արարչութեանս. աղբիւր Տեառն յանսահման ծովէ ծնեալ ի Հաւրէ՝ անժ ամանակ։
Ըստ մարգարէին՝ ի քէն է Տէր աղբիւր կենաց, եւ դրախտ աստուածատունկ կոյսն
ամենաշնորհ, ուստի ել Տէրն ժամանակաւ որ ծննդեամբ՝ ոռոգելով զբանաւ որ
տունկս նորոյ դրախտի, զառաքեալսն եւ զքարոզ իչս բանին։ Եւ բաժ անեալ ի չորս
գետոց գնացս՝ ի չորս աւետարանիչսն աստուածաքարոզ, որք արբուցին զտիեզերս
յանհամական ջրոյն, որով զտապ ջերմութեանն զովացուցին եւ զբոց մեղացն շի
ջուցին եւ յաշխարհի զվիճակ ընթացից գետոցս հաւատովք եւ գործովք ծաղկեցու
ցին եւ զհոգւ ոյս մերոյ մասունս դրախտ աստուածային յարդարեցին, զի
Առաջին գետն Փիսոն թարգմանի բերան հրոյ, եւ յաւետարանիչսն Մատթէոս.
երգ կենաց, լուսաւ որեաց յաշխարհիս կողմանս զարեւելս եւ ի մասունս հոգւ ոյն
զբանականն, որ է Արեւելք. եւ լոյս ի բնութիւնս մարդկան, ուր եւ իմաստութեան
տունկք բուսանին, եւ փայլեն ծնեալք ի խոհականէն։
Երկրորդ գետն Գեհոն թարգմանի լանջք, յորում եւ ի մեզ բունեալ է սրտմտու
թիւնն։ Իսկ աւետարանիչսն Մարկոս, բղխեալ զաւետարանն յԱղեքսանդրիա, ուր
եւ գետս ընթանայ եւ ի մեզ իբր անդ քաջասնունդ բուրէ ծաղ իկ արիական քաջու
թեանն, ի սրտին դրախտի։
Երրորդ գետն Տիգրիս գնա ի Միջագետս, եւ ցանգ ութիւնն, որ ի մեզ ի մէջ յո
րովայն եւ յաւետարանիչսն Ղուկաս, աւետարանեալ ի Հռովմ եւ յԻտալ իա, եւ ող
ջախոհութիւն, որ ի մեզ, վայրենացեալ ախտիցն ընդդիմանա։
Գետն չորրորդ Եփրատէս, որ եւ Արածանի, եւ ի մեզ արդարութիւնն եւ յաւե
տարանիչսն Յովհաննէս քարոզեաց յԱսիա եւ հոգւ ոյն վտակաւք զտիեզերս ոռոգե
ալ եւ արդարութիւնն զաստուածային կամսն ի բոլոր մասունս հոգւ ոյն տարածեալ։
Սոքա են չորք կառքն մարգարէահրաշ, յորս բազմագ ունի ձիքն լծեալ էին, որ
են աշակերտք Աւետարանին՝ Հոգւ ոյն պարգեւաւք, ի զանազան ներկուածս գունոց
գեղեցկացեալ, որովք կառավարեաց քաջ հեծեալն ընդ տիեզերս, որ եւ ինքեանք
կառք եղեն եւ ի բանաւ որ նիւթոց մարդկութեանս կառք աստուածութեանն կազ
մեցին եւ զգոյն որակաց ձիոցն ի մեզ խորհրդաբար տպաւ որեցին երանգս. ընդ
կարմրութեան գունոցն զամաւթ պատկառանացն ի մեզ տնկեցին, որովք խոտո
րիմք ի վատթարէն, եւ հրամանք ի սէրն Աստուծոյ ջերմացուցեալք ի գործս բարիս։
Եւ ըստ սեւատեսակ ձիոցն զաստուածաւանդ խորհուրդն ծածուկ եւ թաքուն ունել
մեզ աւանդեցին եւ որպէս զձիսն սպիտակափայլ ծերունական իմաստիցն հմտա
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ցուցին եւ ըստ բազմանկար կիտուածոյ խայտիցն զանազան հանճարով ճոխանալ
ուսուցին տեսական եւ գործնական երկասիրութեամբն, յորում բարձրանայ Աստո
ւածն բան։
Աստանաւր ի կատարումն հասեալ լինի խորհուրդ չորից չափոց մանանային,
զոր յոսկ ի սափորն էարկ Մովսէս հրամանաւն աստուածային։ Իսկ աւետարանա
կան վարդապետութեամբս անձինք մեր ոսկ իացան հրով Հոգւ ոյն հալոցաւ զտե
ալ եւ փոխանակ Մովսէսի Աստուածն մարգարէից չորք ձափով աւետարանչացս
զմանանայն կենաց յանձինս մեր արկեալ։
Ի չորս թիւ ընդ ունակ անաւթոց, յոգի եւ ի մարմին յանցաւ որ կեանս եւ յապա
գային, զկարգ եւ զչափ սոցա գիտելով։ Եւ զի առաջին յաւետարանսն կարգելոց էր
Մատթէոսին, նոյն եւ այս խորհուրդ մարգարէիւք նկարագրեցաւ եւ ի նահապետսն
տպաւ որեցաւ եւ ի բնութիւնս կարգադրեցաւ, զի յաթոռսն չորեքկերպեան չորից
կենդանեացն դէմք էին. վեցտասան, եւ չորք չորք յամենայն կողմանս ընթանային։
Զի աւետարանիչքն սուրբ ի չորս կողմանս տիեզերաց քարոզեցին, յորս եւ աւետա
րանք նոցա տարածեցան։ Եւ որպէս անդ յամենայն կողմանս մարդն յառաջանայր,
նմանապէս եւ Մատթէոս ի կարգ դրութեան աւետարանացն առաջին կարգէր։ Ցու
ցանի այս խորհուրդ եւ ի սանդ ուխքն Յակովբա աւծեալ արձանն ի խոնարհ առ
կայացեալ եւ ի գլուխն Տէր հաստատեալ։ Այսպէս եւ Մատթէոս յաստուածութեան
անուանէն սկսանի եւ Յովհաննէս զաստուածութիւնն աւետարանէ։ Եւ սանդ ուխքն
ի մէջ երկուցն՝ Մարկոս եւ Ղուկաս, որք եւ զմարդիկ յերկ ինս հանեալ բարձրացու
ցին եւ զհրեշտակս իջանել առ մեզ միջնորդեցին։ Այլ եւ սանդ ուխք մարդեղութիւնն
յերկրի հաստատեալ եւ աստուածութիւնն ի գլուխն երեւեալ, զի որպէս սանդղաւքն

97

ի բարձ ունս ելանեն, այսպէս եւ Քրիստոսիւ առ Հայր ելանեմք եւ մարդկութեամբն
յաստուածային գիտութիւնն հասանեմք։ Նմանապէս եւ ի բանաւ որ մարդկային
բնութեանս մասունս հոգւ ոյ առաջին է բանականն, եւ ապա այլն ըստ կարգի դա
սեալ եւ թուեալ։ Նմանապէս եւ յաւետարանս Մատթէոս։
Այլ եւ չորք են աւետարանիչքն, զի Քրիստոս զոր աւետարանեցին, Աստուած
էր եւ մարդ. երեքն ըստ աւրինաց վկայք մարդեղութեան նորա, իսկ Յովհաննէս ընդ
երիցն վկայ անճառել ի եւ անժ ամանակ աստուածութեանն նորա։
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 րդ այս բիւրապատիկ բարեաց եւ խորհրդ ոց անճառից եւ գիտութեանց գե
Ա
րազանց եւ իմաստութեանց երկնային, պարագրաւղ աւետարանի ցանգացող եղէ
Հեթում, որդի Աւշնին՝ եղբաւր Հեթմոյ Հայոց թագաւ որի, որ եւ ես՝ Հեթում շնորհաւք
ողորմութեանն Աստուծոյ տէր Կուռիկաւսոյ եւ Մանիաւնին, Պունառոյ, Անամու
ռին եւ Կուպային եւ այլոց ամրոցացն, որ առ կողմամբքն Սավրիո եւ գաւառաց
բերդիցն, ստացա զսուրբ Աւետարանս եւ փափագեալ սրտի բաղձանաւք ետու
գրել զսա իմոյ իսկ հրովարտակաց դպրի Վասլ ի, որ երբեմն սարկաւագ լեալ՝ եւ
այժմ ծառայէ ինձ միամտութեամբ եւ մտերմաբար սիրով։
Զ որ եւ պարտ է յայտնել զառիթ եւ զպատճառ գրելոյ սորին։ Զի ի ժամանակս
վերջին յորում ժամանեալ հասաք մեք ցաւէր աշխարհ ամենայն իբրեւ զայր ծե
րացեալ եւ ի վերջս կենաց հասեալ, որ ի նուազեալ զաւրութեան անդամոցն եւ ի
պակասմանէ զգայարանացն հեծէ եւ ցաւի։ Այսպէս ծերացեալ աշխարհի, նուա
զեաց ամենայն ազդ ումն բարւ ոյ եւ յաճախեալ բազմացան բորբոքումն չարեաց, եւ
տապեալ տառապէր տխրեալ տիեզերաց մասունք անդամոց։
Եւ որպէս կին ի ծննդական երկունս հասեալ յառաջ բերել զմանուկն ի լոյս
երկ իր, կսկծել ի եւ սրագ ոյն ցաւ ոց հասեալ, փութացուցանեն զծնունդ մանկանն,
այսպէս եւ աշխարհս այս, յորում ծնաք եւ սնաք եւ ունի զմեզ ընդ ինքեամբ իբրեւ
մայր զմանուկ ի փորի կենաւք եւ մահուամբ, զի ծնցի ի հանդերձեալ աշխարհն։ Եւ
արդ, ցաւէ եւ երկնէ եւ տագնապ ի մինչեւ ծնանի։ Այլ եւ ծփի ծովանման եւ ալեկոծէ
զմարդիկ, որք ի նաւ մարմնոյս ունին զգանձս հոգւ ոյ եւ ճեպ ին ի նաւահանգիստն
վերին։
Արդ, յայսմ ժամանակ ի ցաւէր աշխարհ իբրեւ զծեր եւ երկնէր որպէս զմայր
եւ ծփէր որպէս զծով։ Եւ առաւել եւս ազգք քրիստնէից եւ եկեղեցի Քրիստոսի ամ
բոխեալ խռովէր իբրեւ ի հողմոց շնչմանէ յանաւրինացն յարուցմանէ, որով եւ եր
կիրս Հայոց, որ ի նահանգիս Կիլ իկոյ, որում տիրէին քրիստոսապսակք թագաւ որք,
սերեալք ի յըՌաւբինեանց զարմէ, եւ իշխանք գաւառատէրք ի նոցունց ազգակ
ցութենէ, սաստիկ եւ անհնարին նեղութեամբ վշտանայր յԵգիպտական ազգէն, ի
գազանամիտ եւ գոռոզաբարու սուլտանացն, որք տիրէին անդ յաւ ուրս մերոյ ժա
մանակաց, որք եւ մաշեալ սպառեցին եւ աւերեալ ջնջեցին զծովեզերեա աշխարհն,
յորում բնակեալ էին արիական ազգն Ֆռանգաց, զմեծն Անտիոք, զզարմանահրաշն
եւ զգեղեցկաշէնն, որ ընդ տէրութեամբ բրնձին, զոր կործանեալ ի հիմանց, աւերե
աց Ֆնտուխտար սուլթանն, որ անուանէր Մել իք Տահր, ի թուին ՉԺԷ (1268), յաւ ուր
շաբաթու, ի ծաղկազարդին, եւ զԳ (3) պարսպեանն Տրապաւլ իս, զոր առ Ալֆի սուլ

թանն մել իք Մնսուր ի թուին ՉԼԸ (1289), եւ զփառաւ որն Պտղոմիդէ, որ նա ինքն
Աքայ, որ էր տուն իշխանութեան Դամփլուն եւ Ոսպէթալ ին եւ այլոց անունաւ որ
իշխանաց շինեալ բարձրագ ոյն պրճաւք եւ հաստահիմ պարսպաւք եւ գեղեցկա
յարմար տաճարաւք, զոր կործանեալ տապալեաց անաւրէն որդին Աֆլէ, Մել իք
Աշրաֆն ի թուին ՉԽ (1291), ի մայիս ԺԸ (18)։
Որ եւ սաստկագ ոյն քան զայլ գոռոզսն գոռայր. իբրեւ զապմ կարկտածին ի
վերայ մերոյ աշխարհիս եւ ծանրացոյց առաւել սաստկութեամբ զպահանջումն
հարկ ին եւ զեզերային գաւառսն մեր բոլոր սահմանաւք ի ձեռն սրիկայից արանց
արաբացւ ոց եւ թուրքաց գերէր միշտ եւ աւերէր եւ անբնակ առնէր եւ, ըստ բա
բելացւ ոց բռնաւ որին, ձեւացեալ երկնահաս ծառոյն, որ այնքան բարձրացեալ նա
մինչ յերկնանմանն Երուսաղէմ քաղաքն Աստուծոյ հասեալ առ զնա եւ գերեաց
զսպասս սրբութեան տաճարին Աստուծոյ։ Նմանապէս եւ սա այնքան ներողութե
ամբն Աստուծոյ եւ յաճախութեամբ մերոցն մեղաց զաւրացեալ մինչ զի առ զաթոռ
հայրապետութեանն Հայոց զԿլայն հռոմայական, յորում էր եւ աջ մերոյ սրբոյ Լու
սաւ որչ ին, եւ առաքելական եւ մարտիրոսական նշխարք եւ սրբութիւնք անթիւք եւ
կտակարանք աստուածային գրոց գանձեալ բազմութեամբ, զոր եւ անհուն զաւ
րաւք եւ բազմաձեռն պատերազմողաւք եւ նորագ ործ մեքենայից հնարարութեամբ
պատեալ պաշարեաց սղարեալ բաբանաւք ի վերուստ, եւ քարափոր ծակամտաւք
նաղմելով նեղեալ ի ներքուստ, առ զաստուածաշէնն զայն եւ զհրաշալ ի դղեակն
վայելչագեղ ի թուին ՉԽԱ (1292) յունիս ԻԸ (28), գերեաց զտէրն եւ զհայրն մեր հոգե
ւոր զկաթող իկոսն ամենայն Հայոց զտէր Ստեփանոս, եպ իսկոպոսաւք եւ վարդաե
տաւք, քահանայիւք եւ անհամար քրիստոնէիւք։ Եւ սպառեալ զազգն քրիստոնէից
եւ բնակեցոյց ի հայրապետանոցին եւ ի գեղեցկապաճ ոյճ տաճարին՝ զուրացողսն
Քրիստոսի։ Եւ եղեւ այն սուգ մեծ ամենայն եկեղեցեաց, մանաւանդ ազգին Հայոց,
որք կրեցին զկսկ իծն ողորմել ի եւ զաղէտն աշխարանաց։
Արդ, զի յայսմ ժամանակի այսպ իսի նեղութիւնք ժամանեալ հասեալ ունէր
զեկեղեցի Քրիստոսի եւ զի որպէս ասացաք յառաջ քան զայս, ՉԼԸ (1289) թուին,
եղեւ աւերումն Տրապաւլսո՝ յԱլֆէ։ Եւ վասն այսորիկ յաճախեաց ահ եւ երկ իւղ ի
վերայ ամենայն քաղաքաց ծովեզերեայց։ Վասն որոյ եւ ես Հեթում, մտախոհ եղե
ալ գտանել տեղ ի ամրոցի եւ ապաստանի զգուշանալ յանաւրինացն սրոյ մերոցն
քրիստոնէից եւ տենչացեալ ցանկացայ գեղեցկադիր այսմ կղզոյս որ հանդէպ մե
րոյ աստուածապահ ամրոցիս եւ յարմարեալ շինեցի զսա բազում ծախիւք եւ մեծ
փափագանաւք եւ վասն բնակչացն մխիթարութեան շինեցի տաճար Աստուծոյ եւ
տուն աղաւթից զսուրբ եկեղեցիս, որ ի մէջ գեղեցկաշէն ամրոցի բերդիս, յորում եւ
ի պէտս լուսաւ որութեան հոգւ ոց որպէս ծառն կենաց ի մէջ դրախտին եւ Աւետա
րան Քրիստոսի պիտոյ էր այսմ դրախտի եկեղեցւ ոյ, զոր եւ ետու գրել ի լուսաւ ո
րութիւն հոգւ ոց ի տաճարս յայս աղաւթողաց եւ յիշատակ բարեաց ինձ եւ իմոցն
յապագայս ժամանակաց եւ փրկութիւն հոգւ ոյ իմոյ ի հանդերձեալ կեանսն յարդա
րադատ ահեղ ատենին Քրիստոսի։ Եւ եղեւ աւարտումն գրութեան սորա ի թուին
ՉԽԲ (1293), ի ժամանակ ի, յորում ունէր զաթոռ թագաւ որութեան երկրիս Հայոց
աւրինապահ եւ առաքինասէր եւ եկեղեցազարդ պարոնն ամենայն Հայոց Հեթում՝
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որդի Լեւ ոնի բարեպաշտի, որ մխիթարութիւն էր մեզ ի վշտաբեր ժամանակ իս սր
բասնունդ եղբարբք իւրով։
Արդ, ես՝ Հեթում, մեղուցեալ ծառայ Քրիստոսի, աղաչեմ եւ աղերսեմ եւ պա
ղատիմ սիրովն Քրիստոսի առ սուրբ եկեղեցիս յիշել զիս բարեմիտ կամաւք եւ զսի
րել ի որդեակսն իմ՝ զանդրանիկն՝ Աւշին եւ զԿոստանդին եւ զԼեւ ոն եւ զքոյրս սո
ցա՝ զՌիթա, եւ զամուսին իմ՝ զԶապլուն եւ ողորմութիւն հայցել ի Քրիստոսէ մեզ եւ
թողութիւն յանցանաց մեզ եւ ծնաւղաց մերոց եւ եղբարց եւ համայնց զարմից, զի
եւ ձեզ ողորմեսցի ամենառատ պարգեւաց տու ողն Աստուած, եւ Նմա փառք յամե
նայն արարածոց իւրոց։
Աղաչեմ եւ ես անիմաստ այրս եւ թերավարժս յուսումն գրչութեան Վասիլ
գրող սորա եւ կազմող յիշել ի մեղաց թողութիւն զիս եւ զծնողսն իմ եւ զեղբարս։
Այլ եւ զհոգեւ որ եղբայրն իմ զշնորհաներկ գրիչն Վասիլ, մականուն Երկ ինք,
որ զանազան երանգաւք եւ ոսկ իազաւծ ծաղկաւք զարդարեաց զսա, մի մոռանայք
յաղաւթից։
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Ապաղա խան 13, 55, 73, 76, 77
Ապլխարիպ իշխան 54, 75
Ապլղարիպ Արծրունի 89
Ասորի 33, 38, 40, 41, 46, 56
Ավգերեան Մկրտիչ 28, 29, 38
Ատան Պայլ 17
Աւդ (Օտոն Դ, գերմանական կայսր) 49, 65, 90
Աւտուարտ (Էդվարդ Ա, Անգլիայի թագ.) 54, 75
Աւշին (Օշին) թագ. 11, 20, 36, 39, 41, 44, 55, 58, 81
Աւշին Բակուրնանց 10, 57
Աւշին (Հեթում Լամբրոնացու եղբայր) 57, 70
Աւշին (Հեթում Կոռիկոսցու եղբայր) 9, 57
Աւշին պայլ (Հեթում Կոռիկոսցու հայր) 5, 7, 17, 37, 53,
73, 98
Աւշին պայլ (Հեթում Կոռիկոսցու որդի) 7, 11, 16, 18, 39,
58, 81, 100
Աւշին սենեշալ (Սմբատ Սպարապետի որդի) 10, 57,
80
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Արաբ (զորավար) 57, 80
Արաբներ 99
Արղուն աղա 54, 79
Արղուն խան 55-57, 77, 80
Արքեղայոս 88

Բալդուին – տե՛ս Պաղտին
Բալդուին (Կիպրոսի սենեշալ) 7
Բայդու – տե՛ս Պայտու
Բարթիկյան Հրաչ 69
Բարսեղ Ա Անեցի կթղ. 88, 89,
Բիլարղու 12, 58, 80
Բլաժանս (Կիպրոսի թագուհի) 53, 72, 92
Բոհեմունդ – տե՛ս Պէմունտ
Բոնիփակիոս (Պաւնաւֆանց) Ը Հռոմի պապ 92
Բուզան 89
Գագիկ Բ թագ. 46, 59, 88, 89
Գարեգին Բ կթղ. 93
Գեւորգ Դ կթղ. 87
Գի – տե՛ս Կի
Գի Իբելինացի 7
Գիյաթ ալ Դին Քեյ-Խոսրով (Խիաթադին, Ռումի
սուլթան) 51, 68
Գողձախմատ 88
Գող Վասիլ 88
Գոնտոֆրէ (Գոդֆրուա Բուլոյնացի, Երուսաղեմի
թագ.) 46, 59, 89
Գորելով Ն. 28
Գրիգոր Բ Վկայասեր կթղ. 88
Գրիգոր Գ Պահլավունի կթղ. 89
Գրիգոր Ե Քարավեժ կթղ. 90
Գրիգոր Զ Ապիրատ կթղ. 90
Գրիգոր Է Անաւարզեցի կթղ. 8, 57, 79, 87, 92
Գրիգոր Ժ Հռոմի պապ 54, 55, 75, 76
Գրիգոր Երեց (պատմիչ) 68
Գրիգոր (Բերդուսի իշխան) 49, 64
Գրիգոր Պիխտ 88, 89

Դամբլուն (Տեմպլիեր, Տաճարականներ) 50, 53, 54,
66, 71, 75, 92, 99
Դավիթ Արքակաղնեցի կթղ. 49, 64
Դիոժեն (Ռոմանոս Դիոգենես կայսր) 88
Դյուլորիե Է. 38

Եսայի Նչեցի 16,
Եսավ 83
Եվտիքիոս 88
Ետլ (Ադիլ) 48, 49, 63

* Անձնանունները եւ տեղանունները տրվում են հիմնականում բնագրերում կիրառված ձեւով (փակագծում՝
բացատրական նշումով)։ Այս ցանկում ընդգրկված են նաեւ տոհմանուններն ու ցեղանունները, բնագրերում եղած
էթնիկ անվանումները, ինչպես նաեւ հավաքականություններ, ըստ ծագման վայրի, (օրինակ՝ Վենետիկցիներ), կամ
ըստ միաբանության (օրինակ՝ Տաճարականներ)։

Զաբել (Հայոց թագուհի) 17, 50, 52, 65, 70, 91
Զաբել (Զաբլուն, Հեթում Կոռիկոսցու կին) 7, 100
Զաբել (Հեթում Բ-ի քույր) 26, 53
Զուլալյան Մանվել 14

Էլիսան 89
Էդվարդ – տե՛ս Աւտուարտ

Ընկլիզ (անգլիացի) 48, 49, 57, 62, 64
Թաթար – տե՛ս Մուղալ
Թեֆանո (Լեւոն Գ-ի դուստր) 55
Թովմաս առաքյալ 31
Թորոս (արքունի ավագերեց) 36, 44
Թորոս Ա (Կիլիկիո իշխան) 47, 60, 89
Թորոս Բ (Կիլիկիո իշխան) 47, 61, 68, 69, 90
Թորոս (Հեթում Ա-ի որդի) 52, 54, 71, 74, 91
Թորոս (Հեթում Բ-ի եղբայր) 9, 12, 26, 54, 56-58, 79, 80
Թուրքմանք (թուրք) 53, 55, 71, 72, 89, 91, 92, 99

Ինոսանթ (Ինոկենտիոս Գ Հռոմի պապ) 50, 51, 65, 91
Իսլամպեկ 52, 70, 91

Լանգլուա Վ. 20
Լաշքարի (Թեոդոր Ա Լասկարիոս) 49, 64
Լաւիզ ըռե տը Ֆրանց (Լյուդովիկոս Է, Ֆրանսիայի
թագ.) 47, 61
Լաւիզ ըռէ տը Ֆրանց (Լյուդովիկոս Թ, Ֆրանսիայի
թագ.) 49, 50, 52, 65, 66, 69, 70, 91
Լեւոն Ա (Կիլիկիո իշխան) 47, 60, 89, 90
Լեւոն Բ (I) թագ. 17, 18, 48-50, 63, 65, 90
Լեւոն Գ (II) թագ. 8, 26, 52, 54, 56, 70, 74, 75, 78, 91,
92, 100
Լեւոն Դ (III) թագ. 12, 16, 26, 56, 58, 80
Լեւոն Ե (IV) թագ. 8, 11, 39, 58, 81
Լեւոն Զ (V) թագ. 58, 81, 82
Լեւոն (Գրիգոր իշխանի հայր) 49, 64
Լեւոն (Հեթում Կոռիկոսցու որդի) 100
Լեւոն (Մոլեւոնի տեր) 75
Լեւոն մարաջախտ 52, 70, 91
Լեւոնակ 58, 81
Լունկուպարտք (Լանգոբարդներ) 51, 67
Խաչիկյան Լեւոն 83
Խարաման (Կարաման իբն-Նուրա Սուֆի) 53, 72, 91
Խլիճ Ասլան (Քիլիջ Արսլան Բ, Ռումի սուլթան) 48, 49,
62
Խորազմիք (խորեզցիներ) 51, 68, 91
Խոսրովշահ (Գիյաթ ալ-Դին Քեյ Խոսրով Ա, Ռումի
սուլթան) 49, 64
Խութուզ (Մուզաֆար Սեյֆ ադ-Դին Կուտուզ,
Եգիպտոսի սուլթան) 53, 71, 92
Խութուզ շահ (Խոթլուշահ) 57, 80
Կեռան (Կիռ Աննա) Հայոց թագուհի 40, 41, 55, 69,
72, 77
Կեռսակ (Իսահակ Կոմնենոս) 48, 62
Կեռսակ (Մաղվայի տեր) 50, 65

Կի (Գի) դը Լուսինյան (Երուսաղեմի թագավոր) 48, 62
Կի Լուսինյան (Կոստանդին Գ, Հայոց թագ.) 58, 81
Կիլամ Մարկիզ 62
Կիլամ տը Հոլանդ (Գիյոմ Հոլանդացի) 91
Կիլամ Ֆարապէլ 66
Կիուկ (Գույուկ, մոնղոլական մեծ խան) 52, 69, 91
Կլոդայր (Լոթար Գ, Գերմանիայի թագավոր) 89
Կղեմես Գալանոս 16
Կղեմես Ե Հռոմի պապ 5, 12, 13-16
Կոստանդին Ա (Կիլիկիո իշխան) 46, 47, 57, 89
Կոստանդին Ա Բարձրբերդցի կթղ. 50, 66, 91
Կոստանդին ավագերեց 23
Կոստանդին Դ (III) թագ. 58, 81, 82
Կոստանդին Դ Լամբրոնացի կթղ. 58, 81
Կոստանդին թագավորահայր (սպարապետ) 7, 50,
53, 65, 72, 91
Կոստանդին Լամբրոնացի (Կեռան թագուհու
պապը) 50, 51, 57, 65, 68, 69
Կոստանդին (Հեթում Բ-ի եղբայր) 9, 55
Կոստանդին, (Հեթում Կոռիկոսցու որդի) 8, 81, 100
Կոստանտին (Հեթում Ա-ի փեսա) 53, 72, 92
Կոստանց Խումարտիաշ 49, 64
Կոստանցիա 90
Կումիշտիկին (Գիմիշտեգին իբն Դանիշմանդ) 89

Հալկամ (Սիր Հալկամ) 91
Հակոբ Շամախեցի եպս. 86
Հակոբ Սսեցի 82
Հակոբյան Վազգեն 6, 17, 25-27, 32, 34, 35, 40, 73, 83,
93
Հաշիշիք (Իսմայիլիտ ֆանատիկոս
աղանդավորներ) 49, 52, 54, 65, 70, 75, 91
Հասան (Ապլղարիպի հայր) 89
Հեթում Ա թագ. 5, 7-9, 13, 17, 30, 50-53, 66-70, 72, 91,
92, 98
Հեթում Բ թագ. 6, 9-12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 32-37,
40, 41, 43, 53, 56, 57, 69, 73, 78-80, 87, 92, 100
Հեթում Լամբրոնացի 69, 70, 72
Հեթում Կոռիկոսցի 5-25 եւ այլուր
Հեթում Հեղի 8
Հեթում Նղիրցի 34, 41, 42, 68, 76, 81, 90, 91
Հեթում (ոմն) 58, 81
Հեթումյաններ 7, 25, 72
Հեմրի (Ամորի Ա, Կիպրոսի թագ.) 48, 63, 64
Հենրի Բեռենգար 90
Հենրի Զ (Հռոմեական սրբազան կայսրության
կայսր) 90
Հեռի (Հենրի Շամպայնացի, Երուսաղեմի թագ.) 48, 63
Հեռի (Հենրի Ա, Կիպրոսի թագ.) 52, 69, 70, 91
Հեռի (Հենրի Բ, Կիպրոսի թագ.) 11, 55, 56, 77
Հեռի Սեվաստիոս 49, 64
Հերովդես 88
Հովհաննես (Ժան) Իբելինացի 67
Հովհաննես Դարդել 39
Հովհաննիսյան Աշոտ 29
Հուլավու խան 13, 52, 53, 70, 71, 91, 92
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Հուսամատին Լաչին (Հուսամ ադ-Դին Լաչին,
Եգիպտոսի սուլթան) 57
Հուտոր 58, 81

Ղազան խան 10, 37, 57, 80
Ղուկաս ավետարանիչ 96, 97
Ճամ (Արագոնի թագ.) 51, 67
Ճառլ/Ջառլ (Կառլ Ա Անժուացի թագ.) 53-56, 72-74,
76, 78
Ճնուէզք (ճենովացիներ) 51, 52-54, 57, 67-69, 70, 73,
74, 79, 80
Ճոֆրի (Սարվանդիքարի տեր) 53, 72, 92
Ճուան (Անգլիայի թագ.) 49, 65
Ճուան (Երուսաղեմի թագ.) 49, 50, 65, 66
Ճուան (Ժան, Հովհան Ա Կիպրոսի թագ.) 55, 77
Ճուան (Ճաֆի տեր) 54, 74
Ճուլիան (Սայիտո տեր) 55, 76, 91, 92
Ճուլիան (Սիչոնի տեր) 52, 70

Մաթեւոսյան Արտաշես 17, 93
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Մանգու (Մանկօ) խան 13, 52, 70, 71, 91
Մանկո Տամուր 55, 76, 77
Մանտալէ 46, 59, 89
Մանուիլ (Մանուել Ա Կոմնենոս, բյուզանդ. կայսր) 48,
62, 90
Մատթեոս Ա կթղ. 87
Մատթեոս ավետարանիչ 95-98
Մատթեոս Ուռհայեցի 59, 68, 69, 88
Մարգար Զմյուռնիացի գրիչ 45
Մարգարիտ (Թորոս արքայորդու կին) 26
Մարգարիտ Սուասոն (Հայոց թագուհի) 82
Մարիա (Մարի, Երուսաղեմի թագուհի) 49, 65
Մարիամ (Հաթում Ա-ի դուստր) 7
Մարիուն (Հայոց թագուհի) 39, 58, 80, 81
Մարկո Պոլո 5, 28
Մարկոս ավետարանիչ 27, 28, 95-97
Մարտինոս Լեհացի 27, 28
Մաֆրէ (Մանֆրեդ, Սիցիլիայի թագ.) 53, 73
Մելիք Աշրաֆ (Եգիպտոսի սուլթան) 19, 56, 57, 78,
79, 99
Մելիք Նասր 58, 81
Մելիք Քեմլ (Մելիք էլ Քամել, Եգիպտոսի սուլթան) 51,
67
Մելիքշահ (սելջուկյան սուլթան) 89
Մինաս Համթեցի 82
Միրնի Ս. 28
Միքայել Ասորի 84
Մլեհ (Կիլիկիո իշխան) 47, 61, 90
Մխիթար Գոշ 68
Մխիթար Հերացի 8
Մղրպիք (իսպանական մավրեր) 49, 65
Մովսես մարգարե 97
Մութաֆյան Կլոդ-Արմեն 7, 16, 17
Մուղալ (մոնղոլ, թաթար) 54, 55, 71, 72, 76
Մուհամմեդ 84, 88

Յակոբ (Աստվածաշնչային) 97
Յակոբ Ա Կլայեցի կթղ. 54, 74, 92
Յակոբ Բ Անավարզեցի կթղ. 58, 81
Յակոբ գրիչ 36, 44
Յոյն (հույն) 33, 46, 48, 88, 90, 91
Յովհաննա (Ժաննա-Իրեն) Անժուացի 11, 39
Յովհաննես ավետարանիչ 88, 96, 97,
Յովհաննես արքաեղբայր եպս. 52, 71
Յովհաննես Զ Սսեցի կթղ. 49, 50, 64, 66, 90
Յովհաննիսեան Միքայել 18
Նասրեդդին Մուհամմեդ 79
Ներսես Դ Շնորհալի կթղ. 48, 61
Ներսես Ե Աշտարակեցի կթղ. 87
Ներսես (Լեւոն Գ-ի որդի) 55
Ներսես Պալիանենց 28, 33, 37, 39-41, 44
Նիկոլաս Ֆալկոն 5, 12, 13
Նուբիացիներ 31
Շահան Սարգիսյան եպս. 44
Շամսատին սահիպ 51, 69
Շեվալիե Մարի-Աննա 13, 27

Ոյկ (Հուգո Ա, Կիպրոսի թագ.) 50, 65, 66
Ոյկ Լազոնեայն (Հուգո Բ Լուսինյան) 53, 54, 72, 74, 92
Ոյկ (Հուգո Գ Կիպրոսի թագ.) 54, 55, 74, 77
Ոսպիթլու (Հոսպիտալիերս, հիվանդախնամ
ասպետներ) 53, 55, 72-75, 77, 92, 99
Չամչյան Միքայել 88
Չինգիզ խան 13
Չոպան (Չոբան) 58, 81

Պալիան 53, 72, 92
Պաղտին (Բալդուին Ա Բուլոյնացի, Երուսաղեմի
թագ.) 46, 60, 89
Պաղտին տը Պուրգ (Բալդուին Բ Բուրգացի) 47, 60
Պալթօ (Բալատու) 37, 57, 80
Պալիոլող (Միքայել Ը Պալեոլոգոս, բյուզանդ.
կայսր) 53, 72, 91
Պաղտին (Բալդուին Ա Կոստանդնուպոլսի լատին
կայսր) 49, 64, 90
Պաղտին (Բալդուին Գ Երուսաղեմի թագավոր) 47, 61
Պաղտին Գոդի (Բալդուին Դ, Երուսաղեմի թագ.) 48,
62
Պաղտին Փոքր (Բալդուին Ե, Երուսաղեմի թագ.) 48,
62
Պաղտին իշխան 49, 64
Պաղտին մարաջախտ 58, 81
Պայտար նուին 71
Պայտու (Բայդու, Իլ-խան) 57, 80
Պարկիարուխ (Ռուքնեդդին Բարք-Յարուկ,
սելջուկյան սուլթան) 89
Պարսամ 58, 81
Պեմունտ (Բոհեմունդ Գ Կակազ, Անտիոքի
պրինց) 48, 63

Պեմունտ (Բոհեմունդ Դ Միակնանի, Անտիոքի
պրինց) 49, 50, 63, 64, 66
Պեմունտ Խեղ (Բոհեմունդ Ե Անտիոքի պրինց) 51, 52,
67, 70
Պեմունտ (Բոհեմունդ Զ, Անտիոքի պրինց) 52, 55, 70,
76, 91
Պեմունտ (Բոհեմունդ Է, Անտիոքի պրինց) 55, 76
Պետրոս վրդ. Աստապատցի 44
Պիզանք (պիզացիներ) 52, 69, 74
Պնտուխտար (Բայբարս Ալ-Բունդուկդարի,
Եգիպտոսի սուլթան) 53-55, 71-76, 92-98
Պորֆիրոժեն (Հովհաննես Բ Կոմնենոս կայսր) 47, 60,
89, 90
Պրեմոնստրատյան միաբանություն 11, 12, 16

Ջառլ 88
Ջոհանէս (Հովհաննես, Ջեհան Լուսինյան) 58, 81
Ռաշիդ ադ Դին 80
Ռընե Գրուսե 16
Ռիթա (Հեթում Ա-ի դուստր) 53, 72, 92
Ռիթա (Հեթում Բ-ի քույր) 26, 55, 57
Ռիթա (Հեթում Կոռիկոսցու դուստր) 100
Ռիջարդ (Ռիչարդ Ա Առյուծասիրտ, Անգլիայի
թագ.) 48, 62, 63
Ռիջարդ Գունթ (կոմս) 51, 68
Ռոճել (Ռոջեր դը Սան-Սեւերինո) 76
Ռուբեն Ա (Կիլիկիո իշխան) 25, 46, 59, 89,
Ռուբեն Գ (Կիլիկիո իշխան) 47, 48, 61, 65, 90
Ռուբեն (Լեւոն Գ-ի որդի) 54
Ռուբեն (Ռայքոնդ-Ռուբեն) 50, 65
Ռուբինյաններ 25, 26, 98
Ռուգնատին (Ռուկն ալ-Դին Ղլիճ Արսլան Դ, Ռումի
սուլթան) 53, 72

Սալահեդդին 47, 48, 61, 63
Սալիխ Նեջմ ադ Դին Էյուբ (Եգիպտոսի սուլթան) 69
Սամաղար 76
Սամվել Անեցի 6, 8, 23, 25, 60, 62, 83-88, 90
Սամվել Սկեւռացի 89
Սարգիս Սսեցի 41, 77
Սաքսոն 90
Սելեստինոս Ե Հռոմի պապ 92
Սըմլմոթ (Սամմ-ալ-Մաութ, մամլյուքյան զորավար) 54,
74
Սիր Իկի 54
Սմբատ թագ. 9, 24, 55, 57, 80
Սմբատ Սպարապետ (Գունդստաբլ) 7, 10, 18, 52, 54,
57, 66, 69, 70, 80, 91
Սմբատյանց Մեսրոպ եպս. 79, 89-92
Սյուրմեյան Արտավազդ արքեպս. 36
Սպիլ/Սիբիլ (Երուսաղեմի թագուհի) 48, 62
Սպիլ (Լեւոն Գ-ի դուստր) 55
Սպիլ (Կիպրոսի թագավորի քույր) 49, 65
Սպիլ (Հեթում Ա-ի դուստր) 52, 54, 70, 91
Ստեփանոս Դ կթղ. 19, 56, 78, 99
Ստեփանոս քհ. գրիչ 8, 75

Ստեփանոս քհ. խմբագրող 33, 40, 41, 45
Ստեփանե 47, 68, 90
Սուլամիշ 97, 80
Սուլիման (Սուլեյման Ա, Ռումի սելջուկյան
սուլթան) 46, 59, 88, 89

Վահրամ (Համուսի տեր) 54, 75
Վահրամ մարաջախտ 50, 66
Վասիլ դպիր (գրիչ) 8, 22-25, 27, 83, 84, 93, 94, 98, 100
Վասիլ Երկինք (նկարիչ) 22, 23, 100
Վասիլ մարաջախտ 34
Վասլիկ 58, 81
Վարդ Մրտիշցի 8
Վարդան Արեւելցի 88
Վնիցիանք (վենետիկցիներ) 52-54, 57, 70-74, 79-80
Վրացիներ 30, 76

Տաճարականներ – տե՛ս նաեւ Դամբլուն 12, 14
Տաճիկ 54, 75, 88
Տամուրտաշ 58, 81
Տեւտոնական ասպետներ – տե՛ս Ալաման ֆրէրք
Տեր-Միքելյան Արշակ 87, 92
Տեր-Վարդանյան Գեւորգ 39, 82
Տեր-Պետրոսյան Լեւոն 11, 14, 24, 30, 42, 87
Տոն Ճամ (Արագոնի թագ.) 51, 67
Տողրիլ (սելջուկյան սուլթան) 88
Տուրպա 53, 73

Ունկռ (հունգար) 50, 66
Փարվանա (Մուինեդդին) 54, 76
Փեռ Էրմիդ (Պետր Ամյենցի) 46, 59
Փեռ (Պիեռ, Արագոնի թագ.) 56, 78
Փիլարտոս – տե՛ս Ֆիլառտոս
Քարմուտներ 51, 68, 69
Քեյխաթու (Իլ-խան) 56, 78
Քիթպուղա (Ադիլ) 57, 79
Քիթպուղա նուին 53, 71, 91
Քրիստոս 24, 27, 29, 31, 32, 35, 40, 41, 46, 48, 55, 58,
82, 83, 85, 88, 95, 96, 98-100
Քուռաթ (Կոնրադ Գ, գերմանական կայսր) 47, 61, 90
Քուռաթ (Կոնրադ Դ, գերմանական կայսր) 52, 70, 91
Քուռատին (Կոնրադին, Երուսաղեմի տիտղոսակիր
թագ.) 54, 74
Քուրետին 51, 67
Օտոն – տե՛ս Աւդ
Օշին – տե՛ս Աւշին

Ֆեյդի Ֆրեդերիկ 5, 14
Ֆիլառտոս (Փիլարտոս Վարաժնունի) 89
Ֆիլիպ (Փիլիպոս, Հայոց թագավոր) 50, 66, 91
Ֆիլիպ ռէ տը Ֆրանց (Ֆիլիպ Բ Օգյուստ, Ֆրանսիայի
թագ.) 48-50, 62, 64-66
Ֆիլիպ ռէ տը Ֆրանց (Ֆիլիպ Գ , Ֆրանսիայի
թագ.) 54, 75, 76
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Ֆիլիպ ռէ տը Ֆրանց (Ֆիլիպ Դ Գեղեցիկ, Ֆրանսիայի
թագ.) 56, 78
Ֆիլիպ տ Մընֆորթ 73
Ֆիմի (Հաթում Ա-ի դուստր) 52, 54, 70, 91
Ֆլավիանոս (Փղաբիանոս) 88
Ֆռանկ/Ֆրանկ 27, 33, 38, 46, 47, 53, 56, 57, 72, 83, 89,
91, 92, 98

Ֆրա Հովսէփ (գրիչ) 45
Ֆրանցես (Ֆրանցիսկ) 51, 67
Ֆ(ր)տրիկ (Ֆրիդրիխ Ա, Հռոմեական սրբազան
կայսրության կայսր) 48, 62, 90
Ֆրտրիկ (Ֆրիդրիխ Բ, գերմանական կայսր) 50, 51,
65, 67, 91
Ֆուք (Ֆուլկ Անժուացի, Երուսաղեմի թագ.) 47, 60

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ
Ադանա 16, 54, 74
Ալամուտ 52, 70, 71, 91
Ալեքսանդրիա – տե՛ս նաեւ Սքանտարիա 96
Ակրա – տե՛ս Աքքա
Ամասիա 48
Այաս 57, 58, 79
Անամուռ 17, 18, 55, 77, 98
Անարզաբա 58, 81
Անգլիա 80
Անդրիուն (Էնդրուն) 89
Անի 88
Անճու (Անժու) 72
Անտիոք 5, 19, 25, 26, 46, 48-54, 63-65, 67, 70, 74, 86,
88-91, 92, 98,
Անտռտուզ (Ատլիտ) 56, 78
Ապլճիսո ծակք 56, 78, 79
Ասիա 29, 96
Ասղալա (Ասկալոն) 47, 48, 51, 52, 61, 68, 69, 91
Ասորիք 29, 61, 73, 89
Ավինյոն 27
Արածանի 96
Արակուն/Տրակուն (Արագոն) 67
Արեւելք 5, 12-14, 19, 28, 29, 96
Արեւմուտք 11, 16, 30
Արկա 64
Արսուս (Արսուֆ) 48, 51, 53, 54, 63, 68, 72, 73, 92
Աքքա (Ակրա) 19, 47, 48, 52-56, 64, 69, 70, 75-78, 99
Բաղդատ – տե՛ս Պաղտատ
Բարձրբերդ 54, 60, 74
Բեթղեհեմ 88
Բեյրութ – տե՛ս Պերութ
Բելբես – տե՛ս Պլպէս
Բերդուս 49, 64
Բիբլոս – տե՛ս Ճպեթ
Բոյլ 53, 73
Բորդո 65
Բրուանս (Պրովանս) 72

Գազա – տե՛ս Ղազե/Խազե
Գալիլիա 69
Գեհոն 96
Գլաձոր 16
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Դամասկոս ( Դմշխ) 47, 48, 51, 53, 67, 68, 71
Դարպսակ (Դարպաս) 10, 57, 74

Դեղընքար 20, 55, 77
Դեմիետե – տե՛ս Տամիաթ
Դունիզ (Թունիս) 54, 75

Եգիպտոս – տե՛ս նաեւ Մսր 13, 19, 39, 49, 58, 60, 61,
64, 82, 88, 98
Եդեսիա – տե՛ս Ուռհա
Եթովպիա 31
Եվրոպա 16, 28, 29
Երիքով 51, 68
Երուսաղեմ 5, 25, 26, 38, 44, 46-51, 56, 58-62, 65, 67,
68, 78, 81, 82, 86, 88, 89, 91, 99
Երուսաղեմի Սբ. Յակոբեանց վանք 39, 45, 58, 82
Եփեսոս 88
Եփրատ 76, 81, 96

Էնդրուն – տե՛ս Անդրիուն
Էջմիածին 17, 87, 93

Թաբոր լեռ 66
Թավրիզ 80
Թունիս – տե՛ս Դունիզ
Թուրքեստան 29

Իկոնիա (Կոնիա) 48, 49, 62, 64, 65
Իմնեբոտիա 48
Իսավրիա (Սավրիա) 17, 18, 72, 91, 98
Իսպանիա – տե՛ս Սպանիա
Իտալիա 96

Լաթաքիա 75, 77, 78
Լամբրոն 50-53, 69, 72
Լապայիս 16
Լատերան 50, 65
Լավզատ 50, 66
Լատիկ (Լաոդիկիա) 56, 78
Լեւանտ 75
Լիբանան 60
Լիոն 51
Լիտ (Լիդդա) 51, 67
Լուլուա 50, 66
Խալդիա 29
Խահրե 78
Խոնաս (Կոլոսսա) 49, 64
Խորասան 88, 89
Խորեզմ 29

Կահիրե 82
Կանչի (Կանչնո բերդ) 7, 9, 57
Կապան 50, 65
Կաստիլիա 66
Կարակորում 30
Կարմիր ծով 61
Կաֆա 45
Կաֆաս (Գայֆազ) 48, 63
Կենդռոսկո 46, 59, 89
Կեռին 51, 67
Կեսարիա (Կապադովկյան) 88, 93
Կեսարիա Պաղեստինում – տե՛ս Սզայր
Կիզիստռա 59
Կիլիկիա 5, 11, 14, 16, 18-20, 26, 27, 29, 39, 40, 43, 46,
47, 49, 58, 59, 71, 80, 81, 84, 78-90, 93, 94, 98
Կիպրոս 5, 11, 16, 25, 26, 48-57, 64-70, 74, 76, 86, 91-93
Կոմանիա 29
Կոռիկոս (Կուռիկաւս) 5, 7-12, 17, 19, 27, 33, 35, 37, 38,
53-57, 73, 76, 77, 93, 98
Կոռիկոսի ծովային բերդ 18-21, 93, 94, 99
Կոսիտառ 46, 59
Կոստանդնուպոլիս 9, 45, 47, 49, 53, 57, 64, 72, 79, 88,
90, 92
Կովառա 58, 81
Կորմոզոլո 46, 59
Կուրցոլա 88
Կուպա 17, 18, 98

Հալեպ 24, 34, 36, 44, 53, 71, 89, 92
Համս 55, 76
Համուս 54, 58, 74, 75, 81
Հայոց աշխարհ (Հայաստան) 12, 29, 31, 39, 55, 76,
93, 98
Հայֆա 60, 78
Հարունի 88
Հարունոյ դաշտ 88
Հերակլիա (Արակլիա) 53, 70, 72
Հնդկաստան 29, 84
Հորդանան 48, 51, 68
Հռոմ 8, 11, 16, 38, 50, 51, 54, 65, 68, 75, 83, 86, 90, 91,
96
Հռոմկլա 19, 56, 78, 81, 94, 99

Ղազե/Խազե (Գազա) 51, 68
Ճաֆ (Յաֆֆա) 48, 49, 51, 52, 54, 60, 63, 67, 70, 72,
74, 91
Ճկեր (գվռ.) 81
Ճպեթ/Ճպլեթ (Ջիբեյլ, Բիբլոս) 49, 63, 64
Ճպլաքար 54, 75

Մաղվա 50, 65
Մամեստիա – տե՛ս Մսիս
Մանիոն 7, 17, 53, 55, 72, 98
Մանծկերտ (Մանազկերտ) 88
Մառի 54, 74
Մարաշ 55, 64, 76, 89

Մարաստան 29
Մարղապ (Մարկաբ) 59, 77
Մարսել 23, 53, 72
Մեդինա 88
Մեքքա 88
Միջագետք 29, 96
Միջերկրական ծով 17
Միտիզոն 7
Մնպէճ 58, 81
Մոլեւոն 54, 75, 76
Մսիս (Մամեստիա) 23, 50, 55, 66, 76
Մսր (Եգիպտոս) 48, 52, 53-56, 58, 63, 69, 71, 74, 76,
78, 92
Մունդաս (Մինդոս) 52, 71, 91
Մունֆորդ 50, 54, 66, 67, 75
Մուռնտին (Մուռանդին) 52, 70, 91

Յաֆֆա – տե՛ս Ճաֆ
Նազարեթ 51, 67
Նապլուզ 51, 68
Նավարա 51, 68
Նեապոլ 39
Նեգեւի անապատ 60
Նեղոս 61
Նիկիա 46, 89
Նղիր 58, 81
Նյու Յորք 93
Նորբերդ 91
Նորմադիա 49, 64

Շամպ/Շամբ 71, 76, 92
Շաուբակ (Շաւպաքոյ բերդ) 47, 60
Չինաստան 29
Պալապոլ 66
Պաղեստին 61, 63, 68, 70, 91
Պաղտատ 52, 70, 91
Պապեռոն 66, 89
Պարսկաստան (Իրան) 29, 84, 89
Պաֆ (Պաֆո/Բեֆո) 50, 66
Պեհեսնի 56, 68, 79
Պերութ (Բեյրութ) 47, 49, 51, 53, 56, 60, 63, 67, 78, 92
Պիաֆորթ (Բոֆոր) 51-54, 68, 71, 74, 92
Պիր (Պիրեճիկ) 53, 58, 73, 81
Պլինաս (Էյլաթ) 47, 61, 90
Պլպէս (Բելբես) 47, 61, 90
Պռականա 51, 68, 91
Պուատիե 12, 16
Պունառ 17, 18, 98
Պուվինս կամուրջ (կանդարա) 65

Ջաբալա 75
Ջահան գետ 58, 81
Ջաստել բլրի բերդ 50, 56, 66, 78
Ջաստել Պլանկ (Սաֆիտա) 54, 75
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Ռում (սելջուկների պետություն) 29, 59, 65, 71, 80, 88
Սայիտե (Սիդոն) 47, 52, 55, 56, 60, 70, 71, 76, 78, 92
Սարվանդիքար 53, 54, 72, 74, 88, 92
Սաֆեթ 51, 54, 68, 73
Սեւ լեռ 88
Սելեւկիա 91
Սելեւկիա գետ 48, 90
Սէհլ 47-49, 51, 56, 61, 64, 68, 78, 91
Սզայր (Կեսարիա Պաղեստինում) 46, 48, 50, 60, 63,
66, 70
Սիդոն – տե՛ս Սայիտե
Սիկ 66
Սիցիլիա (Սիկիլիա) 53, 56, 73, 78
Սիս 43, 47, 48, 50, 74, 82
Սիրիա 60, 77, 78, 91, 92
Սպանիա (Իսպանիա) 49, 50, 65
Սուր (Տյուրոս) 48, 56, 57, 62, 64, 70, 73, 78
Սուրբ Աստվածածին եկեղ. Կիպրոսում 93
Սուրբ Երկիր 29, 30
Սուրբ Պետրոս 88
Սուրբ Սոֆիա տաճար Կիպրոսում 77
Սուրբ Սոֆիա տաճար Սսում 50
Սքանտարիա (Ալեքսանդրիա) 47, 61, 90
Վալանսիա 51, 67
Վալենսիա 67
Վալմունդ վանք 90
Վահկա 46, 47, 59
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Վատիկան 8
Վենետիկ 6, 8, 23, 29, 35, 38, 39, 53, 64, 90
Վրաստան 29, 31

Տամիաթ (Դեմիետե) 47, 50, 52, 61, 66, 91
Տապարի (Տիվերիադա) 52, 69, 91
Տարսոն (Տարսուս) 50, 51, 66, 68, 69, 91
Տիգրիս 96
Տյուրոս – տե՛ս Սուր
Տորոն 67
Տրիպոլի (Տրիպաւլիս) 19, 47-50, 52, 56, 60, 64, 66, 70,
76, 78, 91, 99

Ուճ 37, 53, 71, 72, 92
Ույգորիա-Տարոս 29
Ուռհա (Եդեսիա) 46, 60, 89
Ուրել 40, 45, 58, 81

Փարիզ 28
Փիսոն 96, 84
Փոքր Ասիա 64, 70
Քրաք դե Մոնրեալ 47, 60
Քրաք դե Շվալիե 54, 75
Քեսուն 68
Ֆաւճ 64
Ֆլանդրիա 49, 64, 80, 90
Ֆրանսիա 12, 15, 23, 80
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