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ԵՐԿՈՒԽՈՍՔ

Հայ միջ նա դա րյան մատենագրությաննշանավորդեմքերիցէիշխանՀեթում
Կոռիկոսցին,որըհայպատմագրությանմեջհայտնիէՀեթումՊատմիչ,իսկեվ-
րոպականում՝ՀայթոնՀայանունով(Haytonl’Arménien)։ՆաԿիլիկիոՀեթումԱ
(1226-1269)թագավորիեղբայրՕշինպայլիորդինէր,նշանավորիշխան,տերը
Կոռիկոսծովափնյաբերդաքաղաքիեւմիշարքամրոցների,եղելէնաեւպետա-
կանբարձրպաշտոններում,մասնակցելդիվանագիտականառաքելություննե-
րիուպատերազմների։ԴրանզուգահեռՀեթումԿոռիկոսցինպատմագիտական
նախասիրություններով անձնավորություն էր. 1293-1296թթ. ժամանակամիջո-
ցումգրելէմիշարքազգաբանականաշխատություններ՝նվիրվածՌուբինյան-
ներին, Երուսաղեմի ու Կիպրոսի թագավորներին եւ Անտիոքի իշխաններին,
ֆրանսագիրհեղինակներիգործերիցթարգմանելէմիծավալունժամանակագ-
րություն՝«Պատմութիւնխրոնիկոնին…»,ապադրահիմքիվրակազմելմեկայլ
համառոտժամանակագրություն՝«Համառոտպատմութիւնժամանակացհաւա-
քեալիզանազանպատմութեանց…»,որըներկայացվումէայսգրքում։

1305թ.ԿիպրոստեղափոխվածՀեթումը1307թ.,որպեսիրբարեկամեւԿիպ-
րոսի կառավարիչ Ամորիի պատգամախոս Ֆրանսիա մեկնելով՝ հանդիպել է
ՀռոմիԿղեմեսԵ(1305-1314)պապինեւնրահանձնարարությամբպատրաստել
«ԾաղիկպատմութեանցԱրեւելիցաշխարհի»երկը։Կոռիկոսցինայնթելադրել
էհինֆրանսերենով,որըգրիէառելՆիկոլասՖալկոնը,ապաեւանմիջապես
թարգմանելլատիներեն,որիցհետոհեղինակըերկըհանձնելէՀռոմիպապին։
Արեւելքիբազմաթիվերկրներիպատմությանդրվագներներկայացնողայդքա-
ռամասերկիվերջինհատվածըխաչակրացնորարշավանքիկազմակերպման
ռազմաքաղաքականմիուշագրավծրագիրէ,որըլուրջքննարկմանէդրվել,սա-
կայնտարբերպատճառներովչիիրականացել։

ԵվրոպացիուսումնասիրողներըբարձրենգնահատելՀեթումԿոռիկոսցու
«Ծաղիկպատմութեանց…»երկըեւանգամհամեմատելՄարկոՊոլոյիուայ-
լոցնույնժամանակաշրջանումգրածուղեգրություններիհետ։Իսկնշանավոր
հայագետ, պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Ֆեյդին, Հեթումին համարելով ֆրանսերենով
ստեղծագործածառաջինհայը,նշումէ,որեթեմյուսներըԱրեւելքեկածճանա-
պարհորդներէին,ապանաբունարեւելցիէր,հայմարդ,որըթե՛իրծագումով,
թե՛ գործունեության դիվանագիտական ասպարեզով մասնագիտական երաշ-
խավորնէրիրգրածի1։ «Ծաղիկպատմութեանց…»երկըթարգմանվելէեվրո-

1. Ֆ.Ֆէյտի,ՀեթումՊատմիչհեղինակ«ԾաղիկպատմութեանցԱրեւելեանԱշխարհի»
գրքին,Փարիզ,1939,էջ7։
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պականմիշարքլեզուներովեւ16-17-րդդարերումտարբերերկրներումունեցել
էայնքանբազմաթիվհրատարակություններ,որպիսիներբեւէչիունեցելորեւէ
այլհայմիջնադարյանհեղինակիգործ։Չնայածդրան՝այնհայերեն (գրաբար)
թարգմանվելէմիայնմասամբ,առանցմեծարժեքչորրորդմասիեւհրատարակ-
վելՎենետիկում1842թվականին։

Հեթում Կոռիկոսցու հայերեն աշխատությունները նույնպես միասնաբար
եւ առանձին գրքով տպագրվելու բախտին չեն արժանացել։ Ազգաբանական
երկերը եւ «Պատմութիւնխրոնիկոնին…» ժամանակագրությունըՎազգեն Հա-
կոբյանը հրատարակել է «Մանր ժամանակագրությունների» 2-րդ հատորում2,
իսկ«Համառոտպատմութիւնժամանակացհաւաքեալիզանազանպատմութե-
անց…»ժամանակագրությունը՝«Մանրժամանակագրությունների»1-ինհատո-
րում,բայցայնվերագրելայլհեղինակի՝ՀեթումԲթագավորին3։Այսվերջինգոր-
ծըթեեւհրատարակվել էհամեմատականբնագրով, բայցդրահամարորպես
հիմքէընդունվել1724թվականիմիընդօրինակություն,որիտեքստըլիէգրչու-
թյանուշշրջանիցեկողբազմաթիվսխալներով,մինչդեռԺամանակագրության
պահպանվածհնագույնօրինակը՝1319թվականից,իրհրատարակությամբհան-
դերձ4,«Մանրժամանակագրությունների»հրատարակչինանծանոթենմնացել։

Ստորեւներկայացնումենք«Համառոտպատմութիւնժամանակացհաւա

քեալիզանազանպատմութեանց…»ժամանակագրությունը՝ճշգրտվածբնագ-
րով, իր երեք խմբագրությունների զուգադրմամբ եւ մեկնաբանություններով
(որովլուծվումէայսգործիհեղինակայինպատկանելությանթնջուկը),իսկոր-
պեսհավելված՝ ՀեթումԿոռիկոսցունորահայտ լրացումներըՍամվելԱնեցու
ժամանակագրությանմեջեւնրա1293թվականիուշագրավհիշատակարանը,
որիամբողջականտեքստըգիտականաշխարհինհասուէդարձելմիայնմիքա-
նիտարիառաջ։ԱյսաշխատանքըհամարումենքմիքայլՀեթումԿոռիկոսցու
մատենագրականվաստակիամբողջացմանճանապարհին,հուսալով,որառա-
ջիկայումհամապատասխանմասնագետներիջանքերովիմիկբերվենեւառան-
ձինհատորյակումկամփոփվենայսինքնատիպհեղինակիբոլորգործերը,այդ
թվում՝ամբողջականթարգմանությամբ«ԾաղիկպատմութեանցԱրեւելիցաշ-
խարհի»մեծարժեքերկը։

2. Մանր ժամանակագրություններ, 13-18-րդ դդ., հ. 2, կազմեց՝ Վ. Հակոբյան, Երեւան,
1956,էջ33-114(այսուհետեւ՝Մժ,հ.2)։
3. Մանր ժամանակագրություններ, 13-18-րդ դդ., հ. 1, կազմեց՝ Վ. Հակոբյան, Երեւան,

1951,էջ65-87(այսուհետեւ՝Մժ,հ.1)։Ժամանակագրությանհեղինակիինքնությանպարզա-
բանումըտե՛սԿ.Մաթեւոսյան,ՀեթումԿոռիկոսցուժամանակագրությունըեւնորահայտ
ժամանակագրականլրացումները,Լ.Խաչիկյանի90-ամյակիննվիրվածմիջազգայինգի-
տաժողովինյութեր,Երեւան,2010,էջ119-149։
4. Նկարագիր Օշին թագաւորի ձեռագիր Ժամագիրքին, 1319, նկարագրեց Արտաւազդ

արքեպիսկոպոս,Անթիլիաս,1933,էջ93-101։
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ՀԵ ԹՈՒՄ ԿՈ ՌԻ ԿՈՍ ՑԻ ԻՇ ԽԱ ՆԸ

Ա.ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆԳԾԵՐ

Կի լի Կի այի ծո վա Հա յաց Կոռիկոսբերդաքաղաքը,որըհայտնիէիր
ցամաքային ու ծովայինամրոցներով, 13-րդ դ. կեսերինպատկանում էր
Կիլիկիո Կոստանդին սպարապետի (1226-ից թագավորահայր) կրտսեր
որդիներիցՕշինպայլին(մահ.1265թ.)։ՆրաավագեղբայրներնէինՀեթում
Աթագավորը (1226-1269) եւՍմբատՍպարապետը։Օշինինպատկանած
բերդերիմասինՍմբատՍպարապետըգրումէ.«որեւնատէրգոլովգե-
րագոյնդղեկինԿուռիկօսոյ,Միտիզօնին,Մանիօնին,Կանչոյնեւայլփոք-
րագոյնամրոցաց»1։ՀեթումԿոռիկոսցինայսՕշինպայլիերեքորդիներից
կրտսերնէր։

ՀեթումԿոռիկոսցուն նվիրվածառայժմ միակամբողջական ուսում-
նասիրության հեղինակԿլոդ-ԱրմենՄութաֆյանը մանրամասնորենան-
դրադարձելէնրածագմանը,կենսագրությաննուգործունեությանը2։Ըստ
նրա՝ Օշին պայլի ավագ որդին՝ Կանչի (Կանչնո) բերդի տերն էր, մյուս
որդին՝Կոռիկոսիտերը,սակայնվերջինիսվաղմահանալուպատճառով
(1277թ.)մոտավորապես1280թ.եղբայրներիցկրտսերը՝Հեթումը,դարձելէ
Կոռիկոսիտերը3։Կլոդ-ԱրմենՄութաֆյանըենթադրումէ,որՀեթումԿո-
ռիկոսցին ծնվել է մոտավորապես 1240-ականթվականներին, 1280-90թթ.
շրջանումամուսնացելէԶաբելի(Զաբլուն)հետ,որըմորկողմիցնույնպես
Հեթումյանտոհմիցէր4։ՀեթումԿոռիկոսցին1293թ.ստացածԱվետարանի
հիշատակարանումնշումէիրկնոջըեւորդիներին5,որոնցիցավագը՝Օշի-

1. ՍմբատայՍպարապետիՏարեգիրք,Վենետիկ,1956,էջ244։
2. ClaudeMutafian,HéthoumdeKorykoshistorienarmenienunprincecosmopoliteal’aube

duXIVesiècle,“Cahiersderecherchesmédiévales”No.1,Orléans,1996,pp.157-174:
3. ClaudeMutafian,HéthoumdeKorykos,p.161
4. ՀեթումԿոռիկոսցինՀեթումԱթագավորիեղբորորդինէր,իսկնրակինԶաբելը,նույն

Հեթում թագավորի Մարիամ դստեր (ամուսինը՝ Կիպրոսի սենեշալ Բալդուինի որդի Գի
Իբելինացի)դուստրը։Տե՛սClaudeMutafian,HéthoumdeKorykos,p.161,176.
5. Նույնտեղում,հմմտ.աստ,հավելված2։
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նը,հետագայումդարձելէԿիլիկիոպայլ,իսկԿոստանդինը՝սպարապետ
(գունդստաբլ),երկուսնէլքաջզինվորականներէին6։

ՀեթումԿոռիկոսցումասինտեղեկություններենքգտնումնրաստա-
ցածձեռագրերիհիշատակարաններում։Դրանցիցառաջինը1287թ.գրված
պատմականեւտոմարականհարուստժողովածուէ(այժմպահվումէՀռո-
մում,Վատիկան,ձեռ.թիվ3),որինյութերըՀեթումիպատվերովհավաքել
ուընդօրինակելէՍտեփանոսգրիչը՝հիշատակարանումնշելով.«Հրամա-
նաւթագազարմիշխանինիշխանաց՝ բարեպաշտինեւաստուածասիրին
ՀեթմոտեառնԿուրիկոսի, շինեցաւ եւ գրեցաւԱմսամտիկսայս ձեռամբ
Ստեփանոսինըւաստքահանայի…»7։

Հաջորդ մատյանը վերը նշված 1293թ.Ավետարանն է (Ս. Էջմիածին,
ձեռ.թիվ1250)՝գրվածՀեթումԿոռիկոսցուքարտուղար՝դպիրՎասիլիձեռ-
քով,որիպատմականնյութերովհարուստեւծավալունհիշատակարանը
հրատարակվումէսույնգրքիվերջում(տե՛սհավելված2,հիշատակարանի
պարունակած տեղեկություններին ավելի հանգամանորեն կանդրադառ-
նանքհաջորդենթաբաժիններում)։

ՀեթումիստացածմյուսձեռագիրըԲժշկարանէ(պահվումէՎենետի-
կում,ձեռ.թիվ1281),որը1294թ.ընդօրինակելէՎարդՄրտիշցին։Ձեռա-
գիրըպարունակումէմասամբարաբերենիցթարգմանված,մասամբՄխի-
թարՀերացուգրածբժշկագիտականնյութեր։Հիշատակարանումնշվումէ.
«ԶստացողԲժշկարանիսզմեծսեւաստիօսեւթագաւորազնեւբարեհամ-
բաւզայրնզպարոնՀեթումտէրԿօռիկօսոյեւզիւրսամենայն,զկենդանիս
եւզհանգուցեալսյիշեսջիք…գրեցաւիթու(ականիս)ՉԽԳ(1294)իթագ(ա-
ւորութեանն)Հեթմոյեւիհայր(ապետութեանն)Գրիգորի»8։

ՀեթումԿոռիկոսցինվաղտարիքումսերտորենառնչվելէիրհորեղբոր՝
ՀեթումԱթագավորիհետ,որիմասիննշումէ«Ծաղիկպատմութեանց…»
գրքում,որպեսիշխանկայացելէվերջինիսորդու՝ԼեւոնԳ(II)-ի(1269-1289)

6. Երկուսնէլսպանվելեն1329թ.ԼեւոնԵ (IV) (1320-1342)թագավորիհրամանով,որի
խնամակալներնէին։ՆույնթագավորիհրամանովԿոռիկոսըխլվեցայստոհմից(այսմա-
սինհանգամանորենտե՛սԼ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,Երեւան,2007,
էջ395-406)։
7. Ձեռագրում առկա են Կիլիկիայի պատմությանը վերաբերող նյութեր, զանազան

ցանկեր,ՀեթումՀեղիիթարգմանությունները,նաեւՍամվելԱնեցուժամանակագրության
մի ընդօրինակությունը, որնայստեղ շարունակված է մինչեւ 1271թ.։ ՀեթումԿոռիկոսցու
պատվիրածնյութերըհավանաբարայսմատյանիմիայնմիմասնենկազմում։(տե՛սCodices
ArmenibybliotheaeVaticanaeBorgianiVaticaniBarberinianiChisiani,Rome,1928,p.216-221,
Հայերենձեռագրերիհիշատակարաններ,ԺԳդար,կազմեցԱ.Մաթեւոսյան,Երեւան,1984,
էջ610)։
8. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանինՄխիթարեանց ի Վենետիկ, հ.

Ը., ՅօրինեցՍ. Ճեմճեմեան,Վենետիկ, 1998, էջ 721-722, Ղ.Ալիշան,Սիսուան,Վենետիկ,
1885,էջ337։
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ժամանակ։Դրանհաջորդածշրջանում,երբգահնանցավԼեւոնԳ-իավագ
որդուն՝ՀեթումԲ-ին(1289-1306թթ.ընդհատումներով),երկիրըճգնաժամի
մատնվեց, որովհետեւ նաքանիցսհրաժարվեցիշխանությունից (բայց ոչ
գահից), չթագադրվեց,այլդարձավ լատինկրոնական՝Հովհաննեսանու-
նով,հաջորդաբարիրԹորոսեւՍմբատեղբայրներինհանձնելովիշխա-
նությունը, այնուհետեւ նրանց ինքնուրույնացումից անհանգստանալով,
խլեցայնեւայլն9։ԱյսխառնաշփոթշրջանումՀեթումԿոռիկոսցին,ըստ
երեւույթին,միշտչէ,որթագավորիհամախոհնէեղել։Այդմասինկարելի
էեզրակացնելնրաիսկժամանակագրությանմեջայլձեռքովկատարված
երկուընդմիջարկությունից, որոնցիցմեկում (1293)ասվում է. «Դաւեղեւ
Հեթում թագաւորի յիր իշխանացն, որք էին գլուխքպարոն Հեթում Կաւ-
ռիկոսոյտէրնեւիրեղբայրնպարոնԱւշին՝Կանչոյնտէրնեւյայլբազում
յիշխանացն»10։Այդթվականինէր,որՀեթումԲ-նիշխանությունըհանձնեց
Թորոսեղբորը(ինչիմասիննշվումէնույնժամանակագրությանմեջեւայլ
աղբյուրներում)։ԻսկԺամանակագրության1294թ.դիմաց,որտեղասվում
է, որ ՀեթումԲ-ըԹորոսից հետվերցրեց իշխանությունը,ավելացված է.
«ԵւիսոյնամիփախեաւպարոնՀեթումԿաւռիկոսայտէրնեւիւրեղբայրն
պարոնԱւշինն»11(հավանաբարՀեթումԿոռիկոսցինեղելէԹորոսիկողմ-
նակիցներից)։

Այստեղեկություններըոմանցենթադրելենտվել,թեՀեթումԿոռիկոս-
ցինայդժամանականվերադարձհեռացել է երկրից12, որըթյուրիմացու-
թյունէ,քանիոր1296-իննահամարվումէԿոռիկոսիտերը։Այդթվականին
էր,որՀեթումԲ-նայսանգամէլիշխանությունըհանձնեցիրմյուսեղբո-
րը՝Սմբատին,որը,փորձելովազատվելմրցակիցեղբայրներից,Թորոսին
սպանելտվեց,իսկՀեթումինկուրացրեց։Որոշժամանականցքաղաքա-
կան բարդ իրավիճակում Սմբատին ընդդիմացավ նրա կրտսեր եղբայր
Կոստանդինըեւճակատամարտումհաղթանակտանելով՝1298-ինգահին
վերադարձրեցՀեթումԲ-ին,մեռոնովբուժելտվեցնրաանվնասմնացած
մեկաչքը։ԱպաքինվելուցհետոՀեթումնիրՍմբատեւԿոստանդինեղ-
բայրներինաքսորեցԿոստանդնուպոլիս(1299թ.)։Այսամենիմասինման-

9. Այսմասինհանգամանորենտե՛սԼ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,
էջ337-379։
10. Բնագիրըհրատարակվումէստորեւ,նախորդհրատարակություններըտե՛սՆկարա-

գիրՕշինթագաւորիձեռագիրԺամագրքին,1319,նկարագրեցԱրտաւազդարքեպիսկոպոս,
Անթիլիաս,1933,էջ100,հմմտ.Մժ,հ.1էջ86-87։
11. Նույնտեղում։
12. Ն.Ակինեան,Գրախօսական,«Հանդէսամսօեայ»,1957,էջ507։
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րամասնորենպատմումէհենցՀեթումԿոռիկոսցինիր«Ծաղիկպատմու-
թեանց…»երկում13։

Ավելացնենք, որ Ժամանակագրության 1296 թվականի դիմաց եղած
մեկայլհավելմանմեջնշվումէՀեթումԲ-ինկատմամբանհնազանդության
միուրիշդեպքիմասին«…դաւեղեւնմայիշխանացն,որէինգլուխքպա-
րոնԱւշինսինիջալն,որդիպարոնՍմբատԳունդուստապլինեւպարոն
ԱւշինԲակուրնանց,որէրասպասալարԴարպսուն…»։Դատելովայնբա-
նից,որ«դաւեղեւ…»բառերովսկսվողեւմիանմանշարադրանքովերկու
հատվածներում(1293,1296թթ.)նկարագրվածդեպքերըհայտնիենմիայն
այսաղբյուրից(եթեիրականդավաճանությունկամդավադրությունեղած
լիներ,հավանաբարկհիշվերնաեւայլտեղերում),եւորնշված«ընդվզում-
ների» պարագլուխները չեն զրկվել իրենց տիրույթներից, իսկ որոշ ժա-
մանականցհիշվումենորպեսՀեթումԲ-իգործակիցներեւպաշտոններ
վարում,մասնավորապես1299եւ1303թվականներինՀեթումԿոռիկոսցին
թագավորիհետէրնրասիրիականարշավանքներիժամանակ,իսկՕշին
սենեշալը,արդենորպեսգունդստաբլ,1307-ինսպանվեցթագավորիհետ
միասին,պետքէկարծել,որվերոնշյալվկայություններում«դաւ»բառնօգ-
տագործվելէ«դավի»՝վեճիմաստով,եւդրանքիրականումինչ-ինչհարցե-
րիշուրջանհամաձայնության,վեճիմիջադեպերենեղել։Ամենդեպքում,
ՀեթումԲ-իեւՀեթումԿոռիկոսցուհարաբերություններիլարվածությունը
կամառնվազն սառնությունը իրականություն պետք է համարել՝ ելնելով
նաեւ«Ծաղիկպատմութեանց…»գործումայսթագավորիմասինհիշատա-
կություններիչորոճից։

ԱյդնույներկումՀեթումԿոռիկոսցին,անդրադառնալովմոնղոլական
Ղազանխանի(1295-1304)1299թ.հաղթականարշավանքին,որինհայկա-
կանզորաբանակովմասնակցումէրՀեթումԲթագավորը,պատմումէ,թե
ինչպեսՂազանը՝այդկարճահասակուտգեղմարդը,միօրխորտակեցթշ-
նամուհզորությունը,իսկհաջորդօրնառատաձեռնորենբաժանեցավարը,
ընդգծելով,որինքնայդամենըտեսելէիրաչքերով(«զայսամենայնաչօք
տեսի»),քանիորներկաէր14։Դատելովայսերկիայլմանրամասներից՝Հե-

13. ՀեթումԿոռիկոսցուպատմությանայսհատվածըդուրսէթողնվածնրաերկի1842թ.
հայերենթարգմանությունից,տե՛սHayton,LaFleurdesHistoiresdelaterred’Orient,“Recueil
deshistoriensdesCroisades”DocumentsArméniens,tII,Paris,1906,p.209-210(այսուհետեւ՝
Hayton)։Կիլիկյանգահիշուրջծավալվածհիշյալդեպքերիմասինհանգամանորենտե՛սԼ.
Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ.,էջ348-360։
14. «ԻբրեւդարձաւարքայնՀայոցառՂազան,եգիտզիքաղաքնՂազանայանձնատուր

էրեղեալհանդերձամենայնգանձու…զորՂազանճոխաբարառատաձեռնութեամբբա-
ժանեացիմէջիւրոցնեւհարստացոյցզնոսա։Ես՝եղբայրՀեթում,զայսամենայնաչօքտե-
սի, զիառաջիկայ էի։Այն էրսքանչելի, զիՂազանայրփոքրահասակեւտգեղդիմօք, ի
միումաւուրխորտակեացզթշնամիսեւյաւուրերկրորդիզամենայնճոխութիւնսառատա-
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թումԿոռիկոսցինՀեթումԲ-իտիրապետությանշրջանումնաեւդիվանա-
գիտականառաքելություններիմասնակիցէեղել,շփումներունեցելմոն-
ղոլականվերնախավիներկայացուցիչներիհետ։

Հ.Աճառյանըգրումէ,որսիրիականհաջորդարշավանքիցեւ1305թ.
եգիպտացիների դեմ հաղթական ճակատամարտից հետո Հեթում Կոռի-
կոսցին «Հեթում Բ-ից խնդրեց հրաժարվել զինվորական եւ աշխարհիկ
կյանքիցեւգնալովԿիպրոսմտավՊրէմոնստրատեանցլատինականկրո-
նականկարգը(OrdredesPrémontrés)»15։

ՀեթումԿոռիկոսցու՝Կիպրոստեղափոխվելուց հետոԿոռիկոսըփո-
խանցվել է նրաավագ որդի Օշինին, որը, նաեւպայլիպաշտոնը ստա-
նալով,դարձավերկրիամենաազդեցիկպետականգործիչը16։Այսամենը
վկայումեն,որ1293-94թթ.ՀեթումԿոռիկոսցու՝ՀեթումԲ-իհետունեցած
հակասությունըճակատագրականբնույթչիկրելեւհարթվելէ։

Ի՞նչպաշտոն է ունեցել ՀեթումԿոռիկոսցին կիլիկյանարքունիքում
1280-1290-ականթվականներին։Նրաանունըուսումնասիրողներընշում
ենԿիլիկիոՀայոցսպարապետներիեւպայլերիշարքում17,սակայնպաշ-
տոնիմասինուղղակիվկայությունաղբյուրներումհայտնիչէ։

Հնարավորէ,որՀեթումԿոռիկոսցուԿիպրոստեղափոխվելըմիայն
նրակրոնականզգացումներիհետչիկապվածեղել,այլնաեւքաղաքա-
կան նպատակներ է հետապնդել։ Հայտնի է, որ 1306-ին Կիպրոսում հե-
ղաշրջմամբ իշխանության է եկել Հենրի Բ թագավորի եղբայրը՝Ամորին,
որի մտերիմ բարեկամն էր ՀեթումԿոռիկոսցին։Այս դեպքերի մասին Լ.
ՏերՊետրոսյանըգրումէ.«ՀեթումԿոռիկոսցին(հայտնիՀայթոնպատմի-
չը)հեղաշրջումիցանմիջապեսհետոԱմորիիկողմիցգործուղվեցԱրեւ-
մուտք,խնդիրդնելով՝Հռոմիպապիօրհնությամբօրինականացնելուիշ-
խանությանբռնազավթումը»18։ՀեթումԿոռիկոսցուայսդիվանագիտական
առաքելությունը հաջողությամբ ավարտվեց, քանի որ պապն Ամորիին
ճանաչեց«Կիպրոսիթագավորությանկառավարիչ»։«ՀեթումըԿիպրոսվե-

ձեռնօրենբաշխեացիմէջիւրոցն…»(Հեթումպատմիչթաթարաց,յեղեալիլատինօրինակէ
իհայբարբառիձեռնՀ.ՄկրտիչվարդապետիԱւգերեան,Վենետիկ,1842,էջ62,այսուհե-
տեւ՝ՀեթումՊատմիչ)։
15. Հ.Աճառյան,Հայոցանձնանուններիբառարան,հ.Գ,Երեւան,1946,էջ73-74։14-րդդ.

կեսերինայսօրդենըԵվրոպայումշուրջ1300վանքուներ։
16. ՕշինԿոռիկոսցինգահաժառանգԼեւոնԵ(IV)-իչորսխնամակալներիցամենաազ-

դեցիկնէրեւամուսնացելէրվերջնինսմոր՝1320-ինմահացածՕշինթագավորիայրու՝Յով-
հաննաԱնժուացուհետ։Այսմասինտե՛սԼ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.
Բ,էջ395-404։
17. Ղ.Ալիշան,Սիսուան, էջ 484, ՏարեգիրքՍմբատայՍպարապետի,Փարիզ, 1859, էջ

137,Հ.Աճառյան,Հայոցանձնանուններիբառարան,էջ73եւայլն։
18. Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.1,Երեւան,2005,էջ120։
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րադարձավ1308թ.մայիսին՝իրհետբերելովպապինամակներն՝ուղղված
Ամորիին,որոնցումպահանջվումէրդադարեցնելԿիպրոսիՏաճարական-
ներիգործունեությունը…»19։

Բայց ՀեթումԿոռիկոսցու Ֆրանսիա մեկնելը ունեցավ նաեւ մեկայլ
նշանակալիցարդյունք.դավերընշված«ԾաղիկպատմութեանցԱրեւելից
աշխարհի»(LaFleurdesHistoiresdelaterred’Orient”)20գործիստեղծումն
էրԿղեմեսԵպապիհանձնարարությամբ։ՀեթումԿոռիկոսցուերկըհին
ֆրանսերենովգրիառածՆիկոլասՖալկոնըգրքիսկզբումգրումէ.«Այստեղ
սկսվումէԾաղիկԱրեւելիցաշխարհիպատմությանգիրքը,որըհորինեց
Հայթոն եղբայրը, Կոռիկոսի իշխան, Հայաստանի թագավորի ազգական,
առաքվածԿղեմես5-րդսրբազանքահանայապետիհրամանով,մերՏիրոջ
թվականի1307տարվաօգոստոսամսին,ՖրանսիայիթագավորությանՊո-
ւատիեքաղաքիմեջ»։Իսկգրքիվերջումնշումէ.«Այսգիրքըես՝Նիկոլաս
Ֆալկոն,նախֆրանսերենգրեցի,ինչպեսՀայթոնեղբայրըբանավորպատ-
մեց,առանցնոթերիեւօրինակի,եւֆրանսերենիցլատիներենթարգմանե-
ցի։ԵւայսգիրքնիրձեռքումունեցավՆորինՍրբությունքահանայապետը
մերՏիրոջ1307թվականիօգոստոսամսին»21։

ՀեթումԿոռիկոսցին գրքի հատվածներից մեկումՂազանխանի հա-
ջորդի եւ հայերի ու եգիպտացիների միջեւ հաստատվածխաղաղության
մասինպատմելուցհետոիրմասինհետեւյալնէասում.«Ես՝եղբայրՀայ-
թոնս, նախորդպատմածներիսականատեսը լինելով, վաղուցմտադրվել
էիկրոնավորիսքեմհագնել,բայց(Հայոց)թագավորությանդժվարինդրու-
թյանպատճառովչկարողացաթողնելթագավորությունը,սակայնԲարձ-
րյալիկամքովկատարեցիսրտիսցանկությունը,գնացիԿիպրոսեւառա
Պրէմոնստրատեանցկարգը1305թվին»։Ապանահուսառատխոսքերով
նշումէՀեթումԲ-իհաջորդի՝նրասպանվածեղբայրԹորոսիորդիԼեւոն
Դ(III)-ի գահակալության մասին. «ՓառքԱստծո, քանզի Հայոցթագավո-
րությունըբարվոքվիճակումէեւԱստծոզորությամբտերԹորոսիորդի
Լեւոնիձեռքումիրնախկինվիճակնէստանում…»(ճակատագրիհեգնան-
քով,այսխոսքերի գրվելուց 3ամիսանց, 1307թ. նոյեմբերի 17-ին, Լեւոն
Դ-նիրհորեղբայրՀեթումԲ-իհետսպանվեցմոնղոլզորավարԲիլարղուի
ձեռքով)։ԴրանիցհետոգրառողըպատմումէՀեթումԿոռիկոսցուշուրթե-
րիցլսածընրաաղբյուրներիմասինհետեւյալխոսքերով.«Գրքիսստուգա-

19. Նույնտեղում, էջ 121։ 1310թ.Կիպրոսի կառավարիչԱմորին դավադրաբարսպան-
վեց։
20. Հայուսումնասիրողներըերբեմնվերնագրումնախընտրումենօգտագործել «ծաղ-

կաքաղ»բառը։
21. Hayton,p.113,253,տե՛սնաեւՖ.Ֆէյտի,ՀեթումՊատմիչհեղինակ…,էջ9։
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պատումհորինողը,այնինչորպատմումէՉինգիզխանիցմինչեւՄանգու
խանը,վերցրելէթաթարներիպատմությունից,ՄանգուխանիցմինչեւՀու-
լավունպատմումէըստիրհորեղբորիցլսածի,որըներկաէգտնվելբոլոր
եղելություններին։Ապաղախանիցմինչեւգրքիվերջը՝ինքնէականատես
եղելբոլորանցքերին»22։

Այն հանգամանքը, որ ՀեթումԿոռիկոսցին շատկարճ ժամանակում
բառացիորենթելադրել է իր երկը23 հարյուրավոր օտարտեղանունների,
անձնանուններիուայլանվանումներիհիշատակությամբ,արդենիսկվկա-
յումէնրագիտելիքներիհարուստպաշարիեւմտավորբարձրկարողու-
թյուններիմասին։Բնականէ,որՀեթումԿոռիկոսցինդակարողացելէանել
տարիներիընթացքումկուտակածգիտելիքներիեւայնբանիշնորհիվ,որ
մինչայդարդենզբաղվելէրպատմականնյութերժողովելով,թարգմանու-
թյամբ,ժամանակագրություններկազմելով։Ըստէության,Կղեմեսպապն
էլիմացել է,որիրպատվերըկատարելուընդունականձնավորությանէ
հանձնարարում Արեւելքի երկրների մասին պատմաաշխարհագրական
աշխատությունպատրաստել(«Ծաղիկպատմութեանց…»երկիբովանդա-
կությանմասինկխոսվիստորեւ,ՀեթումԿոռիկոսցուաշխատությունների
բաժնում)։

Բայցավելիհետաքրքրականէխաչակրացնորարշավանքիկազմա-
կերպմանմասինայդերկումեղածհատվածը։Ինչպեսնկատումէֆրանսի-
ացիուսումնասիրողՄարի-ԱննաՇեվալիեն,Հեթումիերկիչորրորդմասը
«խաչակրացարշավանքինվերաբերողտրակտատէ,որնայսխնդրիշուրջ
Պապիհարցերիպատասխաննէ…։Խաչակրացարշավանքինրա(Հեթում
Կոռիկոսցու -Կ.Մ.)նախագիծը,որըվերաբերումէրերթուղիներին,թշ-
նամական ուժերին, ֆրանկներին անհրաժեշտ դաշինքներին ու զինված
ուժերին,վերանվաճմանշարժառիթներին,նպատակահարմարժամանա-
կաշրջաններին եւ բազումայլ մանրամասների՝ մեծապես հետաքրքրել է
Պապին»24։ Հեթում Կոռիկոսցին առաջարկություններ է ներկայացրել գլ-
խավոր թշնամուն՝ Եգիպտոսի սուլթանությանը ծովային շրջափակմամբ

22. ՀեթումՊատմիչ,էջ67-68(վերածելենքաշխարհաբարի)։Վերջինհատվածիգրաբա-
րումնշվումէ,թեԿոռիկոսցինլսելէ«իքեռւոյիւր»,բայցխոսքըՀեթումԱթագավորիմա-
սինէ,որընրահորեղբայրնէր։Պատճառը«oncle»բառնէ,որնօգտագործվումէե՛ւքեռու
ե՛ւհորեղբորպարագայում։Իսկհետագադեպքերինականատեսլինելումասինբազմաթիվ
օրինակներ կարելի է գտնել նրաերկում։ Հատկապեսուշագրավ է վկայությունըթաթար
խաներիվրանըերկիցսանձամբտեսածլինելումասին(Նույնտեղում,էջ32)։
23. Հեթումըերբեմնտալիսէորոշգրքերիուհեղինակներիանուններ(Տե՛սՀեթումՊատ-

միչ,էջ19,30,31,36)որոնցիցօգտվելէ,բայցինչպեսերեւումէՆիկոլասՖալկոնիխոսքերից,
դաարելէհիշողությամբ։
24. Մարի-ԱննաՇեվալիե,ԿիլիկյանՀայաստանիեւհոգեւորասպետականմիաբանու-

թյուններիփոխհարաբերություններիպատմությունից,Երեւան,2007,էջ20-21։
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թուլացնելու (քանի որ այն հաց էր ներմուծում ծովային ճանապարհով),
մոնղոլներիեւայլոցհետդաշնակցելու,խաչակիրներիզորքիարդյունա-
վետ երթուղիները որոշելու (նպատակահարմար էր գտնում Կիլիկիան),
դաշնակիցուժերիմիասնաբարգործելու,ինչպեսնաեւարշավանքիճիշտ
պահըընտրելուվերաբերյալ։1307-ինիրայսծրագիրըպապիններկայաց-
րածՀեթումԿոռիկոսցինգտնումէր,որդահենցարշավանքիհամարամե-
նանպաստավորպահնէր։

Հայտնիէ,որայսծրագրիեւմասնավորապեսխաչակրացզորքերիԿի-
լիկիայումափհանմաննպատակահարմարությանվերաբերյալԿղեմեսԵ
պապըհարցում էարել Տաճարականներիմեծմագիստրոսին, որից, սա-
կայն,մերժողականպատասխանէստացել25։

ՀեթումԿոռիկոսցինիրերկնանձամբհանձնելէԿղեմեսպապինեւայդ
պահըներկայացվածէֆրանսիականմիքանիձեռագրերիմանրանկարնե-
րում26։Ֆ.Ֆեյդիիբնորոշմամբայսուշագրավաշխատությանհատկապես
վերջինմասըՀեթումԿոռիկոսցունբնութագրումէորպես«խաչակրության
քարոզիչ եւ կազմակերպիչ», բայց նաեւ՝ «հայրենասեր մարդ»27, իսկ ընդ-
հանրապես,այսգործումնահանդեսէբերումոչմիայնԱրեւելքիհարցերի
խորըիմացություն,այլեւռազմավարականմտածողությանտերքաղաքա-
կանգործչիհատկանիշներ28։

Հարկէավելացնել,որիրերկումՀեթումԿոռիկոսցինկարեւորտեղե-
կություններէհայտնումնաեւԿիլիկիայիՀայոցպետությանմասին,որոնք
իրգրքումօգտագործելով՝Լ.Տեր-Պետրոսյանընրանհամարումէ«Կիլիկիո

25. Մարի-ԱննաՇեվալիե,նշվ.աշխ.,էջ21։
26. Ֆ.Ֆեյտի,ՀեթումՊատմիչհեղինակ,էջ8,17,23։
27. Նույնտեղում,էջ26։
28. Նոր խաչակրության նախագիծն անձամբ Հռոմի պապին ներկայացնելու համար

ընտրելովառավելարդյունավետճանապարհ՝ներկայանալովկաթոլիկվանականիհան-
գամանքով,կարծումենք,որՀեթումԿոռիկոսցինծրագիրընախապեսհամաձայնեցրելէր
Հայոցթագավորկամայդպահին՝ավագպարոնՀեթումԲ-իեւԿիպրոսիկառավարիչԱմո-
րիի(որիկինըՀեթումԲ-իքույրնէր)հետ։Հեթումիգիրքըբարձրենգնահատելեվրոպացի
եւռուսհետազոտողները(այսմասինտե՛սԼ.Բաբայան,ԴրվագներՀայաստանիզարգացած
ֆեոդալիզմիդարաշրջանիպատմագրության,Երեւան,1981,էջ342-343)։Նորխաչակրու-
թյանկազմակերպմանհամարՀեթումԿոռիկոսցուերկըդարձելէնաեւշատերինոգեւորող
եւնործրագրերիհամարօրինակծառայողմիգործ(տե՛սГ.Абгарян,Архетип“Татарской
хроники”Гетума,использованныйв“Любекскойхронике”Детмара,Պատմա-բանասիրա-
կանհանդես,1978,N1,էջ157-170)։Այնմեկայլտեսակետիցարժեւորելով՝Մ.Զուլալյանը
գրումէ.«13-րդդարի50-80-ականթվականներիհայ-մոնղոլականքաղաքականկապերի,
մոնղոլներիվարածարտաքինքաղաքականությանհարցերըեւոչմիպատմականաշխա-
տությանմեջայնքանխորըուբազմակողմանիչենլուսաբանված,ինչպեսդաարվածէՀե-
թումպատմիչիհինֆրանսերենովգրված«Ծաղկաքաղում»(Մ.Զուլալյան,Հայժողովրդի
13-18-րդդարերիպատմությանհարցերըըստեվրոպացիհեղինակների,գիրքԱ,Երեւան,
1990,էջ77)։



15

արքունիքի անցուդարձերին եւ գահաժառանգության իրավունքի նրբու-
թյուններինքաջածանոթհեղինակ»29,բայցորոնքայդգործիչորրորդմասի
եւայլկարեւորհատվածներիհետմիասինդուրսենմնացելԿոռիկոսցու
երկիհայերենթարգմանությունից(վենետիկյանհրատարակություն)։

29. Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ367,375։

ՀեթումԿոռիկոսցինիրգիրքըհանձնումէՀռոմիԿղեմեսԵպապին։
15-րդդարիառաջինկեսիմանրանկար(Ֆրանսիայիազգայինգրադարան,ձեռ.N1255)։
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Հեթում Կոռիկոսցին եղել է լատինական կողմնորոշման գործիչ30։
Հայոցթագավորությանուժնիրատեսորենգնահատելով՝ նահամարել է,
որառանցարտաքին օգնությանայն չի կարող դիմակայել թշնամաբար
տրամադրվածմահմեդականշրջապատինեւայդփրկարարուժիաղբյուր
էհամարելՀռոմիպապիազդեցությաններքոգտնվողԱրեւմուտքը։Հաս-
կանալի է, որ իրայդ կողմնորոշմանհամարնաԿիլիկիայում ունեցել է
հակառակորդներ։ Նրաանունը՝ որպես լատինամետ գործչի, հիշատակ-
վում էանգամԳլաձորի համալսարանի նշանավոր ուսուցչապետԵսայի
Նչեցումիդավանականթղթիվերնագրում՝ «ԵրջանիկրաբունոյնԵսայե-
այասացեալ վասնդաւանութեանհաւատոյ ընդդէմպարոն ՀեթմոյԿիւ-
ռիկոսցոյն»,թեեւբուննամակըհասցեագրվածէՀեթումԿոռիկոսցուորդի
Օշինին(«Պարոն,պայլեւմարզպանամենայնհայոցԱւշին…»)31։

1308-ինԿիպրոսվերադառնալուցհետոՀեթումԿոռիկոսցինհավանա-
բարթողելէվանքը32եւվերադարձելԿիլիկիա,որըծանրցնցումէրապրել
երիտասարդԼեւոնԴթագավորիեւՀեթումԲ-ի՝մոնղոլուխտադրուժզորա-
վարիձեռքովսպանությունիցհետո։Կ-Ա.Մութաֆյանիկարծիքով1309-ին
ՀեթումԿոռիկոսցինստանձնելէԿիլիկիոգունդստաբլիպաշտոնը։ Կղե-
մես Գալանոսի՝ լատիներենով շարադրված երկումԱդանայի 1316թ. եկե-
ղեցականժողովիմասնակիցներիթվումհիշատակվողՀայթոնը («Hayton,
ArmeniorumDuxGeneralis»)33ամենայնհավանականությամբհենցՀեթում
Կոռիկոսցինէ։Այսհանգամանքիցելնելով՝ենթադրվումէ,որՀեթումԿոռի-
կոսցինմահացելէ1316թվականիցհետոմինչեւ1320թվականը34։

30. ՌընեԳրուսենայսկապակցությամբգրումէ.«Կիլիկյանբարձրհասարակությանմի
որոշհատվածի՝լատինականությանըհարելուշարժումըլուսաբանվումէՀեթումԿոռիկոս-
ցու՝«Հայթոնվանականի»օրինակով(ծնված1230-1245թթ.,մահացած,անկասկած,1314-ից
հետո)։Դաարքայականընտանիքիցսերածմիիշխանէր,հավանաբարՀեթումԱթագավորի
զարմիկներիցմեկը։1305թվականիննակաթոլիկվանականդարձավԿիպրոսիԼապայիս
բնակավայրիՊրեմոնտրյանվանքում։Նագրեց«Արեւելքիպատմություն»ֆրանսերենաշ-
խատությունը,որը1307թվականինՊուատիեումնվիրեցԿղեմես5-րդպապին,ցուցաբե-
րելովասիականխնդիրներիփայլունիմացությունեւհանդեսգալովորպեսմոնղոլական
դաշինքի հաստատամիտ կողմնակից» (Ռընե Գրուսե, Լեւանտի կայսրությունը, հայերեն
թարգմանությունըտե՛սԼ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Ա,էջ357)։
31. ՄայրցուցակհայերէնձեռագրացմատենադարանինՄխիթարեանցիՎենետիկ,հ.Է,

յօրինեացՍ.Ճեմճեմեան,Վենետիկ,1996,էջ427-428։
32. Մեկայլ ենթադրության համաձայն ՀեթումԿոռիկոսցին կրկինԵվրոպա է գնացել

եւՊուատիեիվանքիաբբահայրըդարձել(Ղ.Ալիշան,Սիսուան,էջ339,Ֆ.Ֆեյտի,Հեթում
Պատմիչհեղինակ,էջ9)։
33. Հայերենհատվածումթարգմանվածէ՝ «ՀեթումմեծՍպարապետնՀայոց» (Միաբա-

նութիւնՀայոցսուրբԵկեղեցոյնընդմեծիսուրբԵկեղեցւոյնՀռովմայ,շարադրեալ…Կղէ-
մէսվարդապետէ,հ.Ա,Հռոմ,1690,էջ504)։
34. ClaudeMutafian,HéthoumdeKorykos,p.172,p.172,Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրները

եւհայերը,հ.Բ,էջ625։



17

Բ.ՀԵԹՈՒՄԸ`ԲԵՐԴԱՏԵՐ  
ԵՒԿՈՌԻԿՈՍԻԾՈՎԱՅԻՆԱՄՐՈՑԻԿԱՌՈՒՑՈՂ

մին չեւ Հե թում ԿոռիկոսցուննվիրվածԿլոդ-ԱրմենՄութաֆյանի
հոդվածի հրապարակումը (1996թ.) հայագիտությանը հայտնի էր, որ Հե-
թումըմիայնԿոռիկոսբերդաքաղաքի35տերնէեղել։Սակայնհիշյալհոդ-
վածումհեղինակըվկայաբերումէմիմասնավորհավաքածուի1293թ.հի-
շատակարանիհատված,որտեղՀեթումըհամարվումէմիքանիբերդերի
տեր(«…seigneurdeKorykos,deManion,deBounar,d’Anamur»)36։Ավելիուշ
հայտնիդարձավ,որայդձեռագիրըպատկանելէՇահեարքեպս.Աճեմյա-
նին,որնէլայննվիրելէՄայրԱթոռՍ.Էջմիածնին։Դա1293թ.ՀեթումԿո-
ռիկոսցուստացածվերընշվածԱվետարաննէ,որիհիշատակարանիմի-
այներկրորդեւկրճատվածմասնէրհայտնի(երկիցսհրատարակված)37,
իսկբունձեռագիրըկորածէրհամարվում։2006-ինՇահեարքեպս.Աճե-
մյանըփոքրառաջաբանովհրատարակելէԱվետարանիհիշատակարանն
ամբողջությամբ38։ՀեթումԿոռիկոսցունպատկանածբերդերինվերաբերող
հատվածըհիշատակարանիառաջինմասումէ,ուրմասնավորապեսաս-
վումէ.«…Հեթում,որդիԱւշնին՝եղբաւրՀեթմոյՀայոցթագաւորի,որեւես՝
ՀեթումշնորհաւքողորմութեաննԱստուծոյտէրԿուռիկաւսոյեւՄանիաւ
նին,Պունառոյ,ԱնամուռինեւԿուպայինեւայլոցամրոցացն,որառկող
մամբքնՍավրիոեւգաւառացբերդիցն,ստացազսուրբԱւետարանս…»39։

Հեթում Կոռիկոսցուն պատկանած բերդերի այս տպավորիչ ցանկը
վկայումէհիշյալշրջանումնրաչափազանցազդեցիկգործիչլինելումա-
սին։Բավականէնշել,որՄիջերկրականիծովափնյաԱնամուռըգտնվում
էԿոռիկոսիցշուրջ100կմարեւմուտք,անմատչելիՄանիոնըժամանակին
Ատանպայլիգլխավորբերդնէր(որինԼեւոնԲ(I)թագավորնիրմիակդս-
տերԶաբելիխնամակալէրկարգել)։

ԵթեԿոռիկոսը,Անամուռը,Մանիոնըհանրահայտբերդերեն,ապա

35. Կոռիկոսընշանավորքաղաքեւնավահանգիստէեղելդեռեւսանտիկշրջանում։Այս-
տեղհաստատվածծովահեններըմեծանհանգստությունենպատճառելհռոմեացիներին։

36. ClaudeMutafian,HéthoumdeKorykos,p.161.
37. Ավետարանիհիշատակարանըորոշկրճատումներովարտագրվածէեղել1608թ.մի

ժողովածուիմեջ(Մատենադարան,ձեռ.5613),որիցէլ1948-ինհրատարակելէՎ.Հակոբյա-
նը(Վ.Հակոբյան,Հեթումպատմիչիհիշատակարանը,ՀՍՍՌԳԱ«Տեղեկագիր»,1948,N10,
էջ66-73),իսկերկրորդանգամ՝Ա.Մաթեւոսյանը՝13-րդդարիհիշատակարաններիժողո-
վածուում(Հայերենձեռագրերիհիշատակարաններ,ԺԳդար,էջ717-719)։
38. Շ.Աճէմեան,ՀայոցսպարապետՀեթումպայլիյիշատակարանը,«ՀայերէնԱստուա-

ծաշունչը»(հայագիտականուսումնասիրութիւններ),Երեւան,2006,էջ344-351։
39. Նույնտեղում,էջ348։Ս.Էջմիածին,ձեռ.թիվ1250,թերթ448բ։Հիշատակարաննամ-

բողջությամբտե՛սաստ,հավելված2։«Պունառոյ»բառըգրիչըմանրտառերովավելացրել
էտողիվերեւում։
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ԿուպանեւՊունառըթեեւիրենցբերդակալիշխաններիանուններիհետ
հիշվումենՍմբատՍպարապետիՏարեգրքում(այդիշխաններըեկելէին
ԼեւոնԲ-իթագադրությանհանդեսին)40,բայցդրանցգտնվելուստույգտե-
ղըհայտնիչէ.«ճիշտդիրքնանորոշէ»,ինչպեստեղանուններիբառարանն
էնշում41։ԿիլիկիայիբերդերիպատմությանհետազոտողՄ.Հովհաննիսյա-
նընույնպեսՍմբատիհայտնածիցբացիայսբերդերիմասինայլտեղեկու-
թյունչիգտել42։ԱյժմՀեթումԿոռիկոսցուհիշատակարանիշնորհիվկարե-
լիէասել,որԿուպանեւՊունառըգտնվելենԻսավրիաերկրամասումկամ
դրակողմերում։Ուշագրավէնաեւ,որբացիանվանապեսհիշվածներից,
եղելեննաեւիշխանինպատկանածայլամրոցներ,«գավառներիբերդեր»։
Այսամենըմիփոքրիշխանապետություն էր, որըհետոանցել է Հեթում
Կոռիկոսցուավագորդուն՝Օշինպայլին,որնէլայնավելիէընդարձակել՝
դառնալովԻսավրիաերկրամասիմեծկոմսը(«մեծգունթնՍաւրիոյ»)43,իսկ
14-րդ դարի 20-ականթվականներին՝ հանգամանքների բերումով՝ «Հայոց
թագավորությանփաստացիտերնուտիրակալը»44։

Վերադառնալով1293թվականիհիշատակարանին՝նշենքորդրաերկ-
րորդմասումարժեքավորվկայությունկաԿոռիկոսիծովայինամրոցիկա-
ռուցմանմասին։ՀեթումԿոռիկոսցիննախպատմումէայդժամանակաշր-
ջանի աննախադեպ եւ ճակատագրական իրադարձությունների մասին։

40. ՍմբատՍպարապետ,էջ210։
41. Թ.Հակոբյան,Ստ.Մելիք-Բախշյան,Հ.Բարսեղյան,Հայաստանիեւհարակիցշրջան-

ներիտեղանուններիբառարան,հ.3,Երեւան,1991,էջ278,հ.4,Երեւան,1998,էջ369։
42. Մ. Յովհաննէսեան, Հայկական Կիլիկիոյ բերդերն ու բերդաքաղաքները, Վենետիկ,

1989,էջ245,310։
43. ԺԴդարիհայերենձեռագրերիհիշատակարաններ,կազմեց՝Լ.Խաչիկյան,Երեւան,

1950,էջ208։
44. Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ404։

ՀեթումԿոռիկոսցունպատկանածԱնամուռբերդը։
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ՄամլյուքյանԵգիպտոսի սուլթանները մեկը մյուսի հետեւից վերացնում
են խաչակիրների վերջին իշխանություններն ու հենակետերը. 1268-ին
գրավում նշանավոր Անտիոքը, 1289-ին՝ Տրիպոլին («զեռապարսպեանն
Տրապօլիս»),վերջապես1291թվականին՝խաչակիրների՝Արեւելքումգտն-
վողվերջինցամաքայինամրակուռբերդը՝Աքքան(Ակրա)։Հերթըհասնում
էԿիլիկյանՀայաստանին։1292թ.ՄելիքԱշրաֆսուլթանի(1290-1294)զոր-
քերըպաշարումենկաթողիկոսանիստՀռմոկլանեւհունիսի28-ինգրա-
վում,ավերումենայն՝ԵգիպտոսգերությանմատնելովՍտեփանոսկաթո-
ղիկոսինուհայրապետանոցիանգինսրբությունները։

Կիլիկիան հայտնվում է վերահաս վտանգի առջեւ, տագնապում
են հատկապես ծովեզերյա շրջանները («յաճախեացահ եւ երկիւղ ի վե-
րայ ամենայն քաղաքաց ծովեզերեայց»), ուստի Հեթում իշխանը «մտա
խոհեղեալգտանելտեղիամրոցիեւապաստանի»Կոռիկոսիափամերձ
«գեղեցկադիր»կղզումբազումծախսերով «գեղեցկաշէն»ամրոց էկառու-
ցում։Նաեւ՝հավատացյալներիմխիթարությանհամարամրոցումկառու-
ցումէեկեղեցի,միաժամանակգրելտալիսայդԱվետարաննուընծայում
եկեղեցուն։Ահավասիկհիշատակարանիայդամենիմասինվկայողհատ-
վածը.«…եսՀեթում,մտախոհեղեալգտանելտեղիամրոցի…ցանկացայ
գեղեցկադիրայսմկղզոյս,որհանդէպմերոյաստուածապահամրոցիսեւ
յարմարեալշինեցիզսաբազումծախիւքեւմեծփափագանաւք,եւվասն
բնակչացնմխիթարութեան շինեցիտաճարԱստուծոյ եւտունաղաւթից

Կոռիկոսիծովայինբերդըցամաքայինբերդիցդիտված։
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զսուրբեկեղեցիս,որիմէջգեղեցկաշէնամրոցիբերդիս,յորումեւիպէտս
լուսաւորութեանհոգւոցորպէսծառնկենացիմէջդրախտինեւԱւետա-
րանՔրիստոսիպիտոյ էրայսմդրախտիեկեղեցւոյ, զորեւ ետու գրել ի
լուսաւորութիւնհոգւոցիտաճարսյայսաղաւթողացեւյիշատակբարեաց
ինձեւիմոցնյապագայսժամանակաց…»։

ԱյսօրԿոռիկոսիծովայինամրոցըկանգունէ45,իսկնրամոտավորապես
կենտրոնումպահպանվել են եկեղեցու հիմնապատերը՝ արեւելյանխորանի
հատվածով։

Կոռիկոսի ծովային ամրոցի արեւելյան քառանկյուն բարձրադիր աշ-
տարակիհարավայինպատին,աշտարակիմուտքիվերեւումպահպանվել է
Հեթում Կոռիկոսցու զարդաշրջանակով վիմագիր արձանագրությունը, որը
հայագիտությանըցայժմհայտնիէեղելՎ.Լանգլուայի,Ղ.Ալիշանիբնութագր-
մամբ՝«աղաւաղ»ընդօրինակությամբ։Այնհետեւյալնէ.

«Իթուակա(նիս)ՀայոցՉամինեւեւթն…թիուն
իբարեպա(շտ)թագաւորինՀեթմ…թաչգէ
…ամրոցս…Սուլթանին.շինեալ
ՄեծիշխանՀեթմոյՌ»46։

Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող կազմակերպության
(RAA)մեզտրամադրածլուսանկարներիցդատելովարձանագրությունըսկս-
վումէհետեւյալկերպ.

«(ԻԹՈՒԱԿԱՆԻ)ՍՀԱՅՈՑԶԱՐՄԻՆԵՒԹՆՀ(ԱՐԻՒՐ)…»,
այսինքն «Չ» (700)թվատառ չկա47։Ցավոքտարեթվիտասնավորնումիավո-
րըեղծվածեն,բայցպահպանվածառանձինտառերիումասնիկներիեւմյուս
տողերումպահպանվածհատվածների,ինչպեսնաեւՎ.Լանգլուայիհրատա-
րակության(նրաժամանակառաջինտողերիարձանագիրքարերնընկածչեն
եղել)հիմանվրաառաջարկումենքհետեւյալվերծանությունը.

45. Ամրոցի ճարտարապետության մասին տե՛ս Հ. Խալփախչյան, Հայաստանի պաշտ-
պանական կառույցների հատակագծման կոմպոզիցիոն առանձնահատկությունները,
«Հայկականարվեստ»,1,Երեւան,1974,էջ32։
46. Ղ.Ալիշան,Սիսուան,Վենետիկ,1885,էջ336,V.Langlois, InscriptionsGrecques,Ro-

manes,ByzantinesetArméniennesdelaCilicie,Paris,1854,p.48.
47. Կոռիկոսի արձանագրության մեջ կարծեցյալ «Չ»-ն թվական համարելով Վ. Լանգ-

լուանարձանագրությունըթվագրելէ(700+551=1251),որիհետեւանքովայլուսումնասիրու-
թյուններումնույնպեսարձանագրությունըհամարվելէ1251թվականի։Մինչդեռ«Զ»տառը
միանգամայնհստակէ(նույնությամբկրկնվումէհաջորդտողի«ԱԶԳԻՆ»բառում)եւդրա-
նովսկսվումէ«ԶԱՐՄԻՆ»բառը։ԿիլիկիայիԴեղընքարբերդի1319թ.չափածոարձանագ-
րությանմեջՕշինթագավորըկոչվումէ«ԹԱԳ(ԱՒ)ՈՐՀԱՅՈՑԶԱՐՄԻՆ»(Մ.Յովհաննէսե-
ան,ՀայկականԿիլիկիոյբերդերը,էջ94)։
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«(ԻԹՈՒԱԿԱՆԻ)ՍՀԱՅՈՑԶԱՐՄԻՆ։ԵՒԹՆՀ[ԱՐԻՒՐ]ՔԱ[ՌԱՍՆ]ՈՒԹԻՆ,
(ԻԲԱՐԵՊԱՇՏԹԱ)ԳԱՒՈՐԻՆ։ՀԵԹՄՈՅ///ԼՀ[ԱՅՈՑ]ԱԶԳԻՆ,
(ՇԻՆԵԱՑԱՄՐՈՑՍ)///ՄԱՆԻՆ։ՇԻՆԵԱԾՔԾ[ԱԽ]ԻՒՔԽՈՀԵՄ[ԱՄՏ]ԻՆ,48

(…ՄԵԾԻՇԽ)ԱՆԻՆ։ՀԵԹՄՈՅ՝ՈՐԴ[ՒՈՅ]Ա[ՒՇՆԻ]Ն»։
 
Պարզվումէ,որարձանագրությունըչափածոէ,եւտողերիմիջնամասում

գրիչըզույգկետինշանովտարանջատելէհանգավորտողերը։Ըստայսվեր-
ծանության՝Կոռիկոսիծովայինամրոցիշինարարականարձանագրությունը
գրվելէ1299թ.։Ինչպեսերեւումէ,արձանագրությունըպատրաստվելէբոլոր
շինարարականաշխատանքներիավարտիցհետո,իսկմինչայդարդենկա-
ռուցված է եղել ամրոցի եկեղեցին, որի համար, ինչպես վերեւում տեսանք,
1293թ.ԱվետարանէգրելտվելՀեթումԿոռիկոսցին։

48. Արձանագրությաներրորդտողըհավելյալվերծանությանկարիքունի։

Կոռիկոսիծովայինբերդիարձանագրությունը։
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Գ.ՀԵԹՈՒՄԿՈՌԻԿՈՍՑՈՒԴՊԻՐՎԱՍԻԼԸ՝  
«ՈՐԵՐԲԷՄՆՍԱՐԿԱՒԱԳ»

1293թ. ա վե տա րա նի ամբողջովին հրատարակված հիշատակարա-
նիերկրորդկարեւորնորությունըհիշատակություննէդրագրչիմասին։
Առաջինհայացքիցերկրորդականթվացողայսհարցը,սակայն,կարեւո-
րությունէստանում,երբպարզվումէ,որՎասիլանունովայդգրիչըեղել
է ՀեթումԿոռիկոսցու քարտուղար-դպիրը, գրել նաեւ իշխանի «հրովար-
տակները»։ Այլ հիշատակարաններից եւ գրչության համեմատությունից
պարզվումեննաեւՎասիլիընդօրինակածմիքանիայլձեռագրերը։

Բայց նախ ծանոթանանք 1293թ. հիշատակարանին, որտեղ ողջ ձե-
ռագրի,ինչպեսնաեւՀեթումԿոռիկոսցուանունիցգրվածմեծհիշատա-
կարանիգրիչՎասիլնիրմասիներկուվկայությունէթողել,առաջինը՝միջ-
նամասում,երկրորդը՝ամենավերջում։Առաջինում,վերընշված՝Հեթումի
բերդերըթվարկողհատվածիանմիջականշարունակությանմեջասվումէ.
«…ես̀ Հեթում…ստացազսուրբԱւետարանսեւփափագեալսրտիբաղ
ձանաւքետուգրելզսաիմոյիսկհրովարտակացդպրի՝Վասլի,որերբեմն
սարկաւագլեալ̀ եւայժմծառայէինձմիամտութեամբեւմտերմաբարսի
րով»49։

ՀիշատակարաննարժեքավորէՎասիլիանձիմասինտեղեկություն-
ներով,որընախկինումսարկավագէեղել,բայցհետոծառայությանէան-
ցելՀեթումԿոռիկոսցումոտ,որպեսնրահրովարտակներըգրողքարտու-
ղար՝դպիր,միաժամանակեղելէիշխանիհամախոհը՝«միամիտը»(թերեւս
նկատիէառնվածգաղափարականեւդավանականնախընտրություննե-
րը)եւբարեկամը։Իսկգրչինբնութագրող«որերբեմնսարկաւագ»արտա-
հայտությունըթույլէտալիսիհայտբերելնրաընդօրինակածնաեւմյուս
ձեռագրերը։

Վասիլն իր ու իրազգականների, նաեւ մատյանի ծաղկող՝ նույնպես
Վասիլանունով,բայց«Երկինք»մականունովմանրանկարչիմասիննշում
էհիշատակարանիվերջում.«Աղաչեմեւեսանիմաստայրսեւթերավարժս
յուսումնգրչութեան՝Վասիլգրողսորաեւկազմող,յիշելիմեղացթողու-
թիւնզիսեւզծնողսնիմեւզեղբարս։Այլեւզհոգեւորեղբայրնիմզշնորհա-
ներկգրիչնՎասիլ,մականունԵրկինք,որզանազաներանգաւքեւոսկի-
ազաւծծաղկաւքզարդարեացզսա,միմոռանայք յաղաւթից»։Այսպիսով,
Վասիլը,որչնայածիրենհիշատակարաններինհատուկձեւակերպումնե-
րով«անիմաստայր»եւգրչությանմեջ«թերավարժ»էկոչում,բայցհմուտ

49. Հիշատակարաննամբողջությամբտե՛սգրքիվերջում(հավելված2)։
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գրիչ լինելով ընդօրինակել է Ավետարանը, գրել հիշատակարանը, ապա
կազմելմատյանը,իսկնրահոգեւորեղբայրՎասիլԵրկինքըպատկերա-
զարդելէայն։

1293թ.ձեռագրիուդրագրչիհայտնիդառնալուշնորհիվ՝հնարավո-
րությունառաջացավպարզելու, որՀեթումԿոռիկոսցուհայերեներկերի
հիմնական մասը՝ ազգաբանական եւ ժամանակագրական գործերը պա-
րունակողՄատենադարանիթիվ1898ձեռագրիգրիչընույնպեսՎասիլնէ։
Այդմեծարժեքժողովածուն,ցավոք,զրկվելէհիշատակարանից,բայցդրա
եւ 1293թ.Ավետարանի գրչության համեմատությունը, հատկապես բարդ
գրությամբտառերի(ձ,զ,ծ,ճ,ջ,չ,ֆ)նույնականությունը,ոչմիկասկածչեն
թողնում,որդրանքնույնՎասիլգրչինենպատկանում։Ձեռագրիպարու-
նակածնյութերինեւՀեթումԿոռիկոսցուերկերինկծանոթանաքստորեւ,
իսկ մատյանի սկզբում եղած Սամվել Անեցու ժամանակագրության մեջ
ԿոռիկոսցուհանձնարարությամբՎասիլիձեռամբկատարվածհավելում-
ներըներկայացվումենգրքիվերջում(հավելված1)։

Ավելացնենք,որՎասիլիընդօրինակածթվարկվածերկումատյանները՝
1293թ.Ավետարանը(Ս.Էջմիածին,ձեռ.թիվ1250)եւՄատենադարանիթիվ
1898Ժողովածուն,2007թվականինմիասինցուցադրվելենՖրանսիայում
(Մարսել)կազմակերպվածհայերենգրքիննվիրված«Գրիկախարդանքը»
ցուցահանդեսում,իսկդրանցմասինտեղեկությունները(որպեսԿոռիկոսի
շրջանիգրքեր)ներկայացվածենցուցահանդեսիպատկերազարդկատա-
լոգիհանդիպակացէջերում50։

Վասիլգրչինբնութագրող«որերբեմնսարկաւագ»ձեւակերպումնու-
ղենիշունենալով՝կարելիէխոսելնրաեւսերկուձեռագրիմասին։Առա-
ջիննայժմՎենետիկումպահվողթիվ1040մատյաննէ(«ՓիլոնիԵբրայեցւոյ
մատենագրութիւնք»)՝ գրված 1296թ., որի ստացողը Հեթում Բ թագավորն
է։ՀիշատակարանումնշելովՀեթումԲ-ի՝Մամեստիայում(Մսիս)եկեղեցի
կառուցելումասին՝գրիչըշարունակումէ՝«Որեւհրամայեացիմոցնուաս-
տութեանսԲասլի,որերբեմնսարկաւագ,գրելզսոյնզայստառ…արագա-
հատութեամբ եւ վերակացութեամբ սրբասէր քահանային Կոստանդեայ,
որէրքահանայիցնամենայներէցիդրանարքունի»,իսկհիշատակարա-
նիվերջումավելացնումէ՝«…զանյարմարգրիչսՎասիլաղաչէմարժանի
առնելյիշման»51։Հետաքրքիրէ,որբունհիշատակարանումնաբավական
մանրամասնորեն եւ ոգեւորությամբպատմում է, թե ինչպես ՀեթումԲ-ը

50. Arménie,Lamagiedel’écrit(sousladirectiondeClaudeMutafian),Samogyéditiond’art,
Paris,2007,p.330-331.
51. Հայերենձեռագրերիհիշատակարաններ,ԺԳդար,էջ789,Մայրցուցակհայերէնձե-

ռագրացմատենադարանինՄխիթարեանցիՎենետիկ,հ.Ըէջ593։
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թագավորությունըհանձնեցիրեղբայրՍմբատին։Այսդրվագընկատիու-
նենալով՝Լ.Տեր-Պետրոսյանը,անդրադառնալովՍմբատիգահակալությա-
նը,Վասիլինկոչումէվերջինիս«բացահայտկողմնակիցեւջատագով»52։

Վերջապես,ՎասիլիանվանեւսմիհիշատակությունգտնումենքՀա-
լեպումպահվող1300թ.միԱվետարանիհիշատակարանում,ուրնահան-
դես է գալիսորպեսկազմարար. «ԶմեղաւորկազմաւղսորազՎասիլ, որ
երբեմնսարկաւագ,յիշեսջիքիՔրիստոս.ՉԽԹ(1300)»53։

Այսպիսով,վերոհիշյալհիշատակարաններիմիջոցովորոշակիպատ-
կերացումենքկազմումառնվազն չորսձեռագրիվրաաշխատածՎասիլ
հմուտգրչիմասին,որը1290-ականթթ.եղելէՀեթումԿոռիկոսցուդպիրն
ուբարեկամը,առնվազներկուձեռագիրգրելնրահամար,ձեռագիրէըն-
դօրինակելնաեւՀեթումԲթագավորիպատվերով,քաջածանոթէեղելար-
քունականանցուդարձերին,գրելէուշագրավհիշատակարաններ,որտեղ
նաեւ յուրահատուկ«ստորագրության»իմաստովգործածելէ«որերբեմն
սարկաւագ»բնութագրականձեւակերպումը։

52. Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ52,54։
53. Հայերենձեռագրերիհիշատակարաններ,ԺԳդար,էջ873(ձեռագիրըպահվումէՀա-

լեպում,ձեռ.թիվ39,գրչությանվայրը,գրիչնուստացողնանհայտեն)։
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ՀԵ ԹՈՒՄ ԿՈ ՌԻ ԿՈՍ ՑՈՒ 
ԱՇ ԽԱ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Ա.ԱԶԳԱԲԱՆԱԿԱՆԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հե թում Կո ռի Կոս ցու ազգաբանական (տոհմաբանական) աշ-
խատություններըպահպանվել են նրադպիրՎասիլի ձեռքով 13-րդ դա-
րի վերջինտարիներին գրված վերը նշվածԺողովածուի մեջ (Մատենա-
դարան, ձեռ. թիվ 1898)1։ Այս մատյանի առաջին նյութը Սամվել Անեցու
Ժամանակագրություննէ,որիերկրորդ՝աղյուսակավորմասըհիմնակա-
նում լրացված է ՀեթումԿոռիկոսցու երկերից քաղված ժամանակագրա-
կանմիավորներով, երկրորդնյութը ՀեթումԿոռիկոսցութարգմանածեւ
լրացրած «Պատմութիւն խրոնիկոնին…» ժամանակագրությունն է, իսկ
3-րդ,4-րդ,5-րդնյութ-միավորներըհամապատասխանաբարվերնագրված
են՝«ՊատմութիւնազգինՌովբինանց,թէորպէստիրեցինԿիլիկիո»(թերթ
168ա-172ա),«ԱզգաբանութիւնթագաւորացնԵրուսաղէմիեւթագաւորացն
Կիպրոսի»(172ա-174բ)«ԱզգաբանութիւնբրընձնոյնԱնտիոքա»(174բ-175բ)։
ՍրանքբոլորըհրատարակելէՎազգենՀակոբյանը«Մանրժամանակագ-
րությունների» 2-րդ հատորում, առաջաբանով եւ հակիրճ ծանոթագրու-
թյուններով,միաժամանակհիմնավորելով,որհեղինակըՀեթումԿոռիկոս-
ցինէ 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
ձեռագրացՄաշտոցիանվանՄատենադարանի,հ.Ա,կազմեցին՝Օ.Եգանյան,Ա.Զեյթուն-
յան,Փ.Անթաբյան,Երեւան,1965,էջ669)։ՔանիորձեռագրումՍամվելԱնեցուԺամանա-
կագրությունըշարունակվածէմինչեւ1294թ.,ձեռագրիհաջորդնյութըՀեթումԿոռիկոս-
ցու՝1296-ինթարգմանած«Պատմութիւնխրոնիկոնին»գործնէ,իսկմյուսնյութերումեղած
թվականներըչենհասնում14-րդդար,կարելիէենթադրել,որձեռագիրըգրվելէ13-րդդա-
րիվերջինտարիներին։

2. ՄԺ,հ.2,էջ33-35։Հրատարակիչը«ՊատմութիւնազգինՌովբինանց…»գործիտեքս-
տը համեմատել էՄատենադարանիթիվ 3965 մատյանում եղած ընդօրինակության հետ
(թերթ88ա-91ա)։
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գահակալների (որոնք իրենց նույնպես Ռուբինյան էին համարում) մա-
սին, հասնումմինչեւ ՀեթումԲ-իթագավորության շրջանը՝պարունակե-
լովհիմնականումայլաղբյուրներիցհայտնիտվյալներ,բայցերբեմննաեւ
շատ ուշագրավ մանրամասներ։ Հեղինակը նշում է Կիլիկիո իշխաննե-
րի եւ թագավորների կանանց ու զավակներիանունները, ներկայացնում
նրանցխնամիականկապերըեւայլն։ԸստՎ.Հակոբյանիայսգործըգրվել
է1293թ.3։

Հաջորդնյութերում,նույնպիսիմանրամասնություններովուխնամի-
ականկապերիբացահայտմամբ,ներկայացվումենԵրուսաղեմիեւԿիպ-
րոսիթագավորները,Անտիոքի իշխանները (պրինց-բրինձ)։Երուսաղեմի
թագավորությանպատմությունըսկսվումէխաչակիրներիկողմիցքաղաքի
գրավմամբեւհասնումմինչեւ13-րդդարիառաջինկեսը։Կիպրոսիթագա-
վորներիմասինպատմվումէփոքրիկենթավերնագրիներքո(«Թագաւորք
Կիպրոսի», թերթ 173բ), սկսվելով թագավորության հիմնադրմամբ՝ 12-րդ
դարի90-ականներիսկիզբ,իսկավատվումէկիպրականթագավորական
ընտանիքից սերողՄարգարիտի եւ Հայոց ԼեւոնԳ (II) թագավորի որդի
Թորոսիառաջնեկի՝Լեւոնի(հետագայումԼեւոնԴ(III)թագ.)ծննդյանհի-
շատակությամբ,որըտեղիէունեցել1289թ4։

Անտիոքի իշխանության գահակալների ազգաբանությանը վերաբե-
րող նյութն ընդգրկում է 11-րդ դարի 90-ականներից մինչեւ 12-րդ դարի
50-ականթվականներնընկածժամանակահատվածը։Հարկէնշել,որհե-
ղինակը որոշ մարդկանց մասինտարբեր նյութերում կրկնվողտեղեկու-
թյուններհաղորդելիս,նշումէ՝«որպէսվերոյգրեցաք»կամ«որպէսիվերոյ
յիշեցաք»՝նկատիունենալովնաեւազգաբանականնյութերիննախորդող
«Պատմութիւնխրոնիկոնին…»ժամանակագրությունը5։

3. Վ. Հակոբյանը նկատում է, որ աշխատության վերջում նշվում է Հեթում Բ-ի ավագ
քրոջ՝Զապելիամուսնությունը,որըտեղիէունեցել1293թ,բայցչինշվումմյուսքրոջ՝Ռի-
թայիամուսնությունը՝1294-ին(Մժ,հ.2,էջ94)։
4. ՄԺ,հ.2,էջ108,ՄԺ,հ.1,էջ86։
5. ՄԺ,հ.2,էջ95,107,109,110։
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Բ.«ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԽՐՈՆԻԿՈՆԻՆ…»  
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

վա սիլ դպ րի ընդօրինակածմատյանիերկրորդնյութը,ինչպեսվե-
րընշվեց,«Պատմութիւնխրոնիկոնին…»ժամանակագրություննէ(Մատե-
նադարան,ձեռ.թիվ1898,թերթ123ա-167բ,),որիերկարաշունչվերնագիրը
նաեւմիքանիկարեւորտվյալէպարունակում.«Պատմութիւնխրոնիկո
նին,զորնըւաստծառայսՔրիստոսիՀեթումստէրԿուռիկաւսոյփոխեցի
իՖռանգգրոցիթուինՀայոցՉԽԵ(1296)»6։Վերնագիրըներկայացնումէ
նախաշխատությանտեսակը՝ժամանակագրականպատմություն (պատ-
մութիւն խրոնիկոնին), թարգմանական բնույթը եւ աղբյուրը (փոխեալ ի
ֆռանգգրոց),հեղինակիանունը(Հեթում՝տէրԿուռիկաւսոյ)եւթվականը
(ՀայոցՉԽԵ(1296)։

Այստվյալներըհայագիտությանմեջ,բարեբախտաբար,ցայժմչենվի-
ճարկվել,ինչըչիկարելիասելՀեթումԿոռիկոսցունմանատիպտեղեկու-
թյուններովվերնագիրունեցող«Համառոտպատմութիւնժամանակաց…»
ժամանակագրությանմասին,որինկանդրադառնանքքիչհետո։Ավելաց-
նենքմիայն,որ«Պատմութիւնխրոնիկոնին…»թարգմանականգործը,որը
սկսվումէՔրիստոսիծնունդից(1թ.)եւհասնումմինչեւ1294թ.,ՀեթումԿո-
ռիկոսցուձեռքովմեծապեսլրացվելէԿիլիկիոպատմությանըվերաբերող
հայկական նյութերով, եւ պատահական չէ, որ որոշ ուսումնասիրողներ
նրանհենցհեղինակենհամարում։Մարի-ԱննաՇեվալիեն,օրինակ,նկա-
տի ունենալով «Պատմութիւն խրոնիկոնին…» գործը, նշում է, որ Հեթում
Կոռիկոսցուժամանակագրությանմեջխաչակիրներիմասինեղածտեղե-
կություններըստույգեւարժեքավորեն7։

ԺամանակագրությանհրատարակիչՎ.Հակոբյանընկատումէ,որայս
գործումհանդիպումեն«հարյուրիցանցնողհունարեն,արաբերեն,լատի-
ներենեւֆրանսերեն»բառեր,որոնցիցչորստասնյակիցավելինֆրանսե-
րենեն8։

Ինչվերաբերումէայսգործիսկզբնաղբյուրին,ապաինչպեսՎ.Հակո-
բյաննէնշում,դրանցիցմեկըդոմինիկյանմիաբանությանանդամՄար-
տինոսՕպավինացուկամԼեհացու(լատ.MartinusOppaviensis)Ժամանա-
կագրությունն է։ Հայտնի է, որավելիուշ (1348-1351թթ.),Ավինյոնումայն

6. Հրատարակությունըտե՛սՄժ,հ.2,էջ37-80։ԵրկիմեկայլօրինակպահվելէՂալաթի-
այիազգայինմատենադարանում(Բաբկէնկաթողիկոս,ՑուցակձեռագրացՂալաթիոյԱզ-
գայինմատենադարանինՀայոց,Անթիլիաս,1961,էջ875)։
7. Մարի-ԱննաՇեվալիե,նշվ.աշխ.,էջ52,64-65,75։
8. Մժ,հ.2,էջ34։Բնագրումկատարվելենորոշփոքրկրճատումներ(տե՛սնույնտեղում,

էջ36)։
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ամբողջովինհայերենէթարգմանելհայտնիմիարար,կաթոլիկեպիսկո-
պոս Ներսես Պալիանենցը։ Բայց նկատենք, որ Մարտինոսը մահացել է
1278թ.,մինչդեռՀեթումԿոռիկոսցութարգմանականգործնավարտվումէ
1294թվականով,եւակներեւէ,որնաձեռքիննաեւայլաղբյուրներէունե-
ցել,հետեւաբարիրավացիորենվերնագրումնշումէ,թեթարգմանելէ«ի
Ֆռանգգրոց»։

Գ.«ԾԱՂԻԿՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՑԱՐԵՒԵԼԻՑԱՇԽԱՐՀԻ»

 այս եր Կի ստեղծմանհանգամանքներինեւժամանակինվայելածհռ-
չակին ծանոթացանք վերեւում, միայնավելացնենք ռուսարեւելագետՍ.
Միրնիի կարծիքն, ըստ որի, Արեւելքին վերաբերող գրականության մեջ,
եթե չհաշվենք Մարկո Պոլոյի «Ճանապարհորդությունը», ապա Հեթումի
երկը միջնադարյան Եվրոպայումամենից շատ էտպագրվել9։ Կոռիկոս-
ցուպատմության ձեռագիր ընդօրինակություններնաչքի են ընկել նաեւ
իրենց մանրանկարներով, քանի որ գրքում նկարագրվածպատմություն-
ներնակնհայտորենշարժելենեվրոպացինկարիչներիստեղծագործական
երեւակայությունը10։

1842թ.ՄկրտիչԱվգերյանըՀեթումԿոռիկոսցուայսարժեքավորպատ-
մությունըորոշկրճատումներովթարգմանելէհայերեն(գրաբար)եւհրա-

9. С.Мирный,«LaFlordeshistoiresdelaterresd’Orient»Гайтонакакисторикогеографи-
ческийисточникповостокуипоисториимонголов,«Вопросывостоковедения»,1956,т.V,
стр.73:ՀեթումԿոռիկոսցուպատմությունըՓարիզումառաջինանգամտպագրվելէ1510թ.,
այնուհետեւ՝1517,1529եւ1735թթ.,իսկհամեմատականբնագիրըֆրանսիականակադեմի-
անհրատարակելէ1906-ին(Hayton,p.110-254),վերահրատարակվելէ2002-ին։Լատիներեն
տպվելէ1529,1532,1555,1585,1671թթ.,իտալերեն՝1535,1559,1562թթ.,հոլանդերեն՝1563,
1664,տպագրվել է նաեւանգլերեն (Լոնդոն, 1520), գերմաներեն (Ստրասբուրգ, 1534), իս-
պաներեն (Կորդոբա,1595)եւայլն (տե՛սՀ.Աճառյան,Հայոցանձնանուններիբառարան,
հ.Գ,էջ74-75,Ֆ.Ֆէյտի,ՀեթումՊատմիչհեղինակ…,էջ8,Լ.Բաբայան,նշվ.աշխ.,էջ338,
390,տե՛սնաեւհամացանցի՝Wikipediaհանրագիտարանիգերմաներեն «HethumvonKo-
rykos»հոդվածը)։Ռուսերեն,Ն.Գորելովիուսումնասիրությամբուծանոթագրություններով
տպագրվելէ2006-ին (Սանկտ-Պետերբուրգ)։Երկիբազմաթիվնորագույնայլհրատարա-
կություններիմասինտե՛սհամացանցում.http։//rbedrosian.com/hetumint.htm
10. «Ծաղիկ պատմութեանց…» գրքի միջնադարյան նկարազարդումների մասին տե՛ս 

Ֆ.Ֆէյտի,ՀեթումՊատմիչհեղինակ…,էջ7-28։Բազմաթիվնկարազարդումներկարելիէ
տեսնելհամացանցում.

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
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տարակելՎենետիկում,հետեւյալվերնագրով.«Հեթումպատմիչթաթարաց,
յեղեալիլատինօրինակէիհայբարբառիձեռնՀ.Մկրտիչվարդապետի
Աւգերեան» (Վենետիկ, 1842, երկրորդ տպագրություն՝ Վենետիկ, 1951)։
Սույն հրատարակության վերնագրից ելնելով է, որ Հեթում Կոռիկոսցուն
կոչելեննաեւՀեթումՊատմիչ,երբեմն՝«Հեթումպատմիչթաթարաց»,իսկ
բուներկը՝«Պատմութիւնթաթարաց»,որըծագումէայսերկիԵվրոպայում
տարածվածմեկայլանվանումից.“L’HistoiremerveilleusedugrandEmpe-
reurdeTartarienommélegrandCan”։Հայերենթարգմանությանեւընտրված
վերնագրիառնչությամբակադ.ԱշոտՀովհաննիսյանըգրումէ.«գրիառնե-
լովիրերկը,Հեթումնամենիցքիչմտածելէր«թաթարացպատմիչ»լինելու
մասին։…Հեթումի բունաշխատությունը…խաչակրաց նորարշավանքի
ռազմաքաղաքականմիծրագիրէր,որըՎենետիկիհայերենթարգմանու-
թյանմեջդուրսէձգված»11։ՀեթումԿոռիկոսցուերկի«թարգմանությունից
բացակայողհատվածներիմիընտրանի»աշխարհաբարովհրատարակած
Ա.Ազիզյանըվենետիկյանհրատարակությանմասինգրումէ.«Ցավոք,բա-
ցիայն,որթարգմանիչը,որպեսսկզբնականնյութօգտագործել էարդեն
որոշչափովձեւափոխվածլատիներենթարգմանությունը,այլոչֆրանսե-
րենբնօրինակը,նաբավականազատէմոտեցելնյութին՝կատարելկրճա-
տումներ,իսկմիքանիգլուխներընդհանրապեսչիթարգմանել»12։

Հեթում Կոռիկոսցու այս պատմությունը բաղկացած է չորս մասից.
առաջինը ներկայացնում էԱրեւելքի 14 երկրներն ու դրանց ժողովուրդ-
ներին՝համառոտբնութագրումներով (դրանքեն՝Չինաստան,Ույգորիա-
Տարոս, Թուրքեստան, Խորեզմ, Կոմանիա, Հնդկաստան, Պարսկաստան,
Մարաստան, Հայաստան, Վրաստան, Միջագետք, Խալդիա, Թուրքաց
(սելջուկների)պետություն,Ասորիք),երկրորդմասումխոսվումէայնինք-
նակալներիմասին,որոնքիշխելենԱսիայումՔրիստոսիծնունդիցիվեր,
երրորդմասըթաթարներիպատմություննէ(ծագումը,նվաճումները,պե-
տությունը եւ այլն), չորրորդ մասը՝ դեպի Սուրբ Երկիր խաչակրաց նոր
արշավանքկազմակերպելումանրամասնմշակվածծրագիրէ։Եւպետքէ
ասել, որ հեղինակի բուն նպատակըհենցայդ ծրագիրը ներկայացնելն է
եղել,որնիրականությունդարձնելուեւայդգործումԿիլիկիայիՀայոցթա-
գավորությանհամարշահեկանվիճակապահովելուհամարերբեմնմե-
ծացրելէվերջինիսդերը,գերագնահատելմոնղոլներիհետունեցածնրա

11. Ա. Հովհաննիսյան, Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, գիրք Ա,
Երեւան,1957,էջ175։
12. Ա.Ազիզյան,ՀատվածներՀեթումպատմիչի«Արեւելքիերկրներիպատմությանծաղ-

կաքաղ»-ից,«ԲանբերԵրեւանիՀամալսարանի»,2003,N3,էջ101։
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հարաբերությունները13։Սակայնանկախդրդապատճառներիցծագողնր-
բերանգներից՝ՀեթումԿոռիկոսցուգիրքըհսկայականաղբյուրագիտական
արժեք է ներկայացնում, ինչպես հայ-մոնղոլական հարաբերությունների
ուսումնասիրության,այնպեսէլայլհարցերիվերաբերյալ։

Գրքի մյուս մանրամասներին ու առանձնահատկություններին չենք
անդրադառնում,որովհետեւմերնպատակիցդուրսէայսաշխատության
քննությունը,որնառանձինեւմանրակրկիտհետազոտությաննյութէ,մի-
այն հարկադրված ենքարձանագրել, որ հայագիտությունը ցավալիորեն
ուշացելէհայմիջնադարյանպատմագրությանմեջմիանգամայնուրույն
տեղգրավողայսերկիհայերենամբողջականթարգմանությանեւպատ-
շաճուսումնասիրությամբհրատարակմանհարցում։

Իսկվերջում,այսգրքումհեղինակիոճիմասինորոշպատկերացում
տալու նպատակով՝ ուզում ենք մեջբերել Ա. Ազիզյանի թարգմանած մի
հատվածը,որըվերաբերումէնախատեսվածխաչակրացարշավանքիժա-
մանակնաեւվրացիներինունուբիացիներին(եթովպացիներին)ներգրա-
վելուհարցին։

ԳԻՐՔIV,ԳԼՈՒԽXXIII
[ԹեինչպեսայսգրքիհեղինակըՊապիհետխոսեցծովիայնկողմ 

արշավիմասին]

«Ինձ կների ՁերդՍրբությունը, եթե ես համարձակվեմասել եւս եր-
կուխոսք,մեկը՝որՁերդՍրբությունըգրիվրացիներիթագավորին,որոնք
քրիստոնյաներենեւուրիշազգերիցավելիեննվիրվածՍուրբԵրկրիուխ-
տագնացություններինուհանգրվաններին,որպեսզիօգնությունուաջակ-
ցություն ցուցաբերեն ուխտագնացներին Սուրբ Երկիրը վերադարձնելու
գործում։Եսվստահորենհավատումեմ,որհանունԱստծոփառքիուՁերդ
Սրբությանհարգանքի,նրանքուրախությամբկկատարենՁերհրամանը,

13. ՊատմելովՀայոցթագավորՀեթումԱ-իԿարակորումմեկնելուեւկնքվածհայ-մոն-
ղոլական դաշնագրի մասին՝ Կոռիկոսցին վկայաբերում է պայմանագրի բոլոր կետերը,
որոնքընդգծվածհայանպաստեն։ Հարցիհանգամանալից քննությամբզբաղվածԼ. Տեր-
Պետրոսյանը, դրանք չափազանցություն համարելով, գրում է. «Մենք դիտավորյալ չանդ-
րադարձանք Հեթում Կոռիկոսցու «Արեւելքի պատմության ծաղկաքաղ» գրքում ընդգրկ-
ված,այսպեսկոչված,«Հայ-մոնղոլականպայմանագրին»,քանիորայն,որոշպատմական
ճշմարտություններպարունակելովհանդերձ,ընդհանուրառմամբարդյունքէհեղինակի
անսահմաներեւակայությանեւ հետապնդում է զուտքարոզչականնպատակներ»,ապա
ավելացնում՝«Հեթումպատմիչը,Արեւմուտքիվրատպավորությունգործելունպատակով,
հակված է չափազանցնելու հայ-մոնղոլականհարաբերությունների իրականդրությունը»
(Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ315,324)։
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քանիորաստվածավախքրիստոնյաներենեւթվաքանակովշատ,եւշատ
ուժեղուխիզախզինվորներեն,եւկարծեսթեհարեւանենՀայոցթագա-
վորությանը։

Հետո,երբՁերդՍրբությունըգրինուբիացիներին,որոնքքրիստոնյա-
ներենեւՔրիստոսիհավատքինդարձանիմտերսուրբԹովմասառաքյա-
լիձեռքով՝Եթովպիայում,ասելով,որնրանքպատերազմսկսենսուլթանի
ունրամարդկանցդեմ,եսվստահորենհավատումեմ,որվերոհիշյալնու-
բիացիները,հանունմերՏերՀիսուսՔրիստոսիփառքիուՁերդՍրբության
հարգանքի,պատերազմկսկսենսուլթանիունրամարդկանցդեմեւնրանց
անհանգստությունկպատճառեն,իսկնրաուժին՝վնաս,եւսամիմեծգլ-
խացավանքկլինիսուլթանիեւնրամարդկանցհամար։Եւայսնամակնե-
րըկարողենուղարկվելՀայոցթագավորին,որըդրանքթարգմանելկտա
նրանցլեզուներովեւկուղարկիվստահելիսուրհանդակներիմիջոցով»14։

14. Ա.Ազիզյան,ՀատվածներՀեթումպատմիչի…,էջ102-103։Ուշագրավէ,որգրքիառա-
ջինմասում,Վրաստանինվերաբերողհատվածում,ՀեթումԿոռիկոսցիննշումէ,թեան-
ձամբեղելէայնտեղ(Հեթումպատմիչ,էջ15)։
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« ՀԱ ՄԱ ՌՕՏ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹԻՒՆ  
ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱՑ ՀԱ ՒԱ ՔԵ ԱԼ Ի ԶԱ ՆԱ ԶԱՆ  

ՊԱՏ ՄՈՒ ԹԵ ԱՆՑ…»  
ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Հե թում Կո ռի Կոս ցու ժամանակագրականայս երկի մասին եթե
վիճակագրությանլեզվովխոսենք,պետքէարձանագրենք12ձեռագիր,3
խմբագրություն,5հրատարակություն(որից2-նօտարլեզուներով՝ֆրան-
սերենեւռուսերեն)։Եւանմիջապեսկարող էհարցառաջանալ,թեայդ-
քանանգամհրատարակվելուբախտինարժանացածգործնինչո՞ւէնորից
վերահրատարակվում։Պատճառներըհիմնավորեն,քանիորնախկինում
որոշհրատարակություններկատարվելենթերիբնագրերովձեռագրերից,
իսկհեղինակիինքնությանհարցըվիճարկվելէ,եւժամանակագրությունը
վերագրվելուրիշհեղինակի՝ՀեթումԲթագավորին։

ՀեթումԿոռիկոսցուսույնժամանակագրությունը,համաձայնվերնագ-
րումնշվածտեղեկության,կազմելէ1296թ.։Վերեւումարդենտեսանք,որ
այդ նույն ձեւով, վերնագրում 1296 թվականնարձանագրելով՝ Կոռիկոս-
ցինթարգմանելեւհայկականնյութովհամալրելէ«Պատմութիւնխրոնի-
կոնին…»ժամանակագրությունը։ՎազգենՀակոբյանը,որըհրատարակելէ
երկուժամանակագրություննէլ,«Մանրժամանակագրությունների»առա-
ջինեւերկրորդհատորներում,իրավացիորեննկատումէ,որնախգրվել
է «Պատմութիւնխրոնիկոնին…»ժամանակագրությունը, որիցհետոնրա
նյութերըհիմնականաղբյուրենդարձել«Համառոտպատմութիւնժամա-
նակաց…»ժամանակագրությանհամար1։ Սանշանակումէ,որֆրանսա-
գիրհեղինակներիգործերիցթարգմանելովՔրիստոսիծնունդիցմինչեւիր
ժամանակները (1294թ.) ձգվող «Պատմութիւն խրոնիկոնին…» ծավալուն
ժամանակագրությունըեւնրամեջորոշհավելումներկատարելով՝Հեթում
Կոռիկոսցինորոշելէկազմելմիավելիբազմաղբյուր՝«հաւաքեալիզանա-

1. Մժ,հ.1,էջ71-72։
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զանպատմութեանց»,բայցմիաժամանակհամառոտ՝1076-1296թվական-
ներնընդգրկող2եւհայհասարակությանհետաքրքրասիրությունըբավա-
րարողժամանակագրություն,եւհենցնույն1296թվականինպատրաստել
էայն,վերնագրում,ինչպես«Պատմութիւնխրոնիկոնին…»գործում,զետե-
ղելովնյութիբնույթըպարզաբանող,հեղինակիանուննուգրությանթվա-
կանը պարունակող տվյալներ. «Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց
հաւաքեալիզանազանպատմութեանց,այսինքն՝իՀայոց,իՖռանկաց,ի
Յունաց,իյԱսորւոցգրենաց,աշխատութեամբիմոյ,ծառայիսԱստուծոյ
Հեթմոյ,տեառնԿուռիկաւսոյ,իթվականիսՀայոցՉԽԵ(1296)»։

Այս ժամանակագրությունը, հակիրճության եւ նյութի պարզության
տեսակետից հանրամատչելի լինելով, հետագայում բազմաթիվ ընդօրի-
նակություններէունեցել(իտարբերություն«Պատմութիւնխրոնիկոնին…»
գործի),բայցնաեւխմբագրվել,ավելիհամառոտվել,որոշօրինակներում՝
շարունակվելէ։

Ինչպես նշվեց, այժմ հայտնի է «Համառոտ պատմութիւն ժամանա-
կաց…»ժամանակագրությաներեքխմբագրություն։Դրանքեն՝

Ախմբագրություն՝ՀեթումԲթագավորի,
Բխմբագրություն՝ՆերսեսՊալիանենցի,
Գխմբագրություն՝Ստեփանոսքահանայի։
Այժմ ծանոթանանք խմբագրություններից յուրաքանչյուրի առաջաց-

մանհանգամանքներին,խմբագրողներին(հիմնավորելովնրանցովլինե-
լը)եւժամանակագրությանհրատարակություններին։

2. «Պատմութիւն խրոնիկոնին...» գործի եւ «Համառօտպատմութիւն ժամանակաց հա-
ւաքեալիզանազանպատմութեանց...»ժամանակագրությանծավալայինհարաբերության
մասին պատկերացում կազմելու համար նշենք, որ Վ. Հակոբյանի աշխատասիրությամբ
որոշկրճատումներովհրատարակվածառաջինբնագիրը«Մանրժամանակագրություննե-
րում»(հ.2)կազմումէ1950տող,իսկերկրորդը(հ.1)՝458տող։
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ԱԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ժա մա նա Կագ րու թյան ա խմբագրությունը,որըմեզէհասելերեք
ընդօրինակությամբ,պատկանումէՀեթումԲթագավորին։ԱյստեղՀեթում
Կոռիկոսցու ժամանակագրության մի ընդօրինակության մեջ, ձեռագիր՝
որըպատկանելէՀեթումԲ-ին,ընդմիջարկություններենարվելհենցթա-
գավորի կամ նրա քարտուղարի ձեռքով։Սույնխմբագրությունըպարու-
նակումէՀեթումԿոռիկոսցուժամանակագրությանառավելամբողջական
տեքստը,իսկմեզհասածհնագույնօրինակը,1319թվականիցէ (Հալեպի
հայկականՔառասնիցՄանկանցվանքիթիվ6ձեռագիր)։

Ա խմբագրության հնությամբ երկրորդ ընդօրինակությունը (վերջից
թերի է, հասնում է մինչեւ 1270 թվականը) պահպանվել է 1382-1404թթ.
ժամանակամիջոցում կազմված ժամանակագրական նյութերի ժողովա-
ծուիմեջ3,որըպահվումէԲրիտանականթանգարանում(Or.5458,թերթ
135բ-142բ, Մատենադարան, դրսի մանրաժապավեն՝ 360)։ Ա խմբագրու-
թյաներրորդընդօրինակությունը1724թվականիցէ(Մատենադարան,ձեռ.
թիվ663,թերթ246ա-252բ)։Այսվերջինձեռագիրնէլհիմքընդունելով՝Վազ-
գեն Հակոբյանն իրականացրել է ժամանակագրության համեմատական
բնագրիհրատարակությունը«Մանրժամանակագրությունների»առաջին
հատորում(ցավոքնածանոթչիեղելԱխմբագրությանհնագույնօրինա-
կին,իսկԲրիտանականթանգարանիօրինակի՝միայնվերնագրինուսկս-
վածներին)։

ԻրունեցածԱխմբագրությանմիակօրինակի՝ուշշրջանիձեռագրե-
րին բնորոշ աղավաղումներ ունեցող տեքստը4 Վ. Հակոբյանը համեմա-

3. Ա.Մաթեւոսյան,ՀեթումԱխտուցտիրոջեւՎասիլմարաջախտիժամանակագրութ-
յունները, «Պատմաբանասիրականհանդես»,1963,N4,էջ184։Բրիտանականթանգարա-
նիձեռագիրըպարունակումէնաեւՀեթումԿոռիկոսցուզավակներիսերնդակիցՀեթում
Նղիրցուժամանակագրությունը,որըվերջինսվերնագրելէՀեթումԿոռիկոսցուերկինման՝
«Համառօտպատմութիւնժամանակաց»(117բ)եւմեծապեսօգտվելնրանից։Այսժամանա-
կագրություննունեցելէերկուհրատարակություն(Ա.Մաթեւոսյան,նշվ.աշխ.,էջ189-201,
Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ537-553)։Այսձեռագրումպահպանվել
էնաեւՎասիլմարաջախտիփոքրիկժամանակագրությունըեւմիքանիայլժամանակագ-
րականմիավորներ։

4. Ինչպեսկարելիէտեսնելստորեւհրատարակվողբնագրում,1724թ.մատյանում(Ա3)
բազմաթիվանձնանուններեւտեղանուններաղավաղումներովեն։Այդտեքստիակներեւո-
րենսխալբառերը«Մանրժամանակագրություններում»հրատարակվելեննույնությամբ,
իսկ այլ ձեռագրերում եղած ճիշտ տարբերակները թողնվել են տողատակում։ Օրինակ,
տպվածէ«ՈԽԶ(1197)…զՃպէթնթաւօվ(sic)առին յանօրինաց»,մինչդեռայդհրատարա-
կության երեք ձեռագիր (բնականաբար նաեւԱխմբագրության մյուս երկու ձեռագրերը)
տալիսենճիշտձեւը՝«…դաւովառին»(Մժ,հ.1,էջ77)։ՀրատարակվածբնագրումՀեթում
անուննընդհանրապեսգրվածէ «Հեդոմ»ձեւով,մինչդեռՕշինթագավորիԺամագրքում,
Բրիտանականթանգարանիձեռագրում(ինչպեսեւԺամանակագրությանմյուսբոլորձե-
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տելէՄատենադարանիեւսչորսձեռագրի5(որոնցից3-ըպատկանումեն
Բխմբագրությանը,մեկը՝Գխմբագրություննէ)եւժամանակագրության՝
Վենետիկի1842թ.հրատարակությանհետ։Թեեւբնագիրըհրատարակվել
էձեռագրերիցչորսումպահպանվածվերնագրով,ուրնշվածէհեղինակի
անունը(«….աշխատութեամբիմոյ՝ծառայիսՔրիստոսիԱստուծոյՀեթմոյ,
տեառնԿուռիկօսայ…»),սակայնՎ.ՀակոբյանըգործըվերագրելէՀեթումԲ
թագավորին՝հիմնականումելնելովժամանակագրությաներկուհատվա-
ծումեղածտեղեկություններից,որոնքվերաբերումենվերջինիսպապիու
մորմահվանըեւ նշվածեն՝ «պապնիմ», «մայրիմ» ձեւակերպումներով6։
ԺամանակագրությունըՀեթումԲ-ինվերագրելումյուսկռվաննէլԲրիտա-
նականթանգարանումպահվողընդօրինակությանվերնագիրն է, որտեղ
«Հեթմոյ, տեառն Կուռիկօսայ» բառերի փոխարեն նշված է «Հովհաննես
սպասաւորբանի»,որըՀեթումԲ-իհոգեւորականդառնալուցհետոընդու-
նածանուննէ։Վ.Հակոբյանիներկայացրածբացահայտումնառաջինհա-
յացքիցայնքանտպավորիչէթվացել,որնրատեսակետըմիանգամիցըն-
դունվելէհայագիտությանմեջ,եւուսումնասիրողներնայդուհետեւսկսել
ենԺամանակագրությունըկոչել«ՀեթումԲ-իտարեգրություն»՝ըստ«Մանր
ժամանակագրություններում»բնագրիննախորդողհետազոտականմասի
վերնագրի7։

Սակայնայդվերագրումնընդունելիչէ,քանիորՀեթումԲ-ի«պապն
իմ»,«մայրիմ»ձեւակերպումներովժամանակագրականմիավորները,ինչ-
պեսնաեւմիքանիայլտեղեկություններ(1293,1294թթ.),որոնքվերաբերում
ենհենցՀեթումԿոռիկոսցունեւորոնցումնաներկայացվածէոչդրական

ռագրերում),այն«Հեթում»է։Ցավոքայդհանգամանքըչիարտահայտվածհրատարակու-
թյանտողատակերումեւայնպիսիտպավորությունէստեղծվում,որբոլորձեռագրերնէլ
«Հեդոմ»անվանաձեւնենկիրառել։ՈւսումնասիրությանմեջՎ.Հակոբյանըգրումէ.«աչքի
ընկնող շեղումներըտվել ենքտողատակ՝ բացառելով մանրամասնությունները (օր.Կոս-
տանդինթեԿոստանտին,բերթնթեբերդնեւայլն)»(անդ,էջ73)։Ինչպեսերեւումէ,նաայդ
կարգի«մանրամասնությունների»շարքնէդասելնաեւՀեթում-Հեդոմը,որնանընդունելի
է։Տարօրինակէնաեւ,որգրքիանվանացանկում«Հեթումպատմիչ»անվանդիմացհղումէ
տրված՝«ՀեդոմԿոռիկոսիիշխան»(անդ,էջ434),որով1724թվականիմատյանիտեքստում
ՀեթումանձնանվանաղավաղվածձեւըհրամցվելէորպեսՀեթումԿոռիկոսցունհատկան-
շողանվանաձեւ։

5. Վ.Հակոբյանըհիմնական՝AօրինակէհամարելՄատենադարանիթիվ663ձեռագիրը
(թերթ246ա-252բ),մյուսձեռագրերընշվելենռուսերենայբուբենիտառերով՝Б-ձեռ.թիվ
2037,(127ա,145ա-146բ),1421թ.,В-ձեռ.թիվ7841,(303ա-306բ),Г-ձեռ.թիվ3079,(215բ-221բ),
Е -ձեռ.թիվ5599, (219ա-221բ), 1347թ., (սաԳխմբագրությանձեռագիրնէ),վերջապես՝Д
(տեքստիտողատակերում՝D)վենետիկյանհրատարակությունը(Մժ,հ.1,էջ67-68)։
6. Մժ,հ.1,էջ65,87։
7. Այսհրատարակությանտեքստը,Վ.Հակոբյանիներածականով,զետեղվածէնաեւ

համացանցում.հայմատենագրությանթվանշայինգրադարանում՝ 
http։//www.digilib.am/digilib/#scroll
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լույսիներքո,հետեւաբար՝դրանցհեղինակըչէրկարողլինել,նաեւ1296թ.
Հեթում Բ-ի դեմ ըմբոստության հատվածը (այդ մասին նշվեց վերեւում),
խմբագրողի կատարած հավելումներն են8։ Հենցայդ ընդմիջարկություն-
հավելումներովէլհատկանշվումէԱխմբագրությունըեւտարբերվումժա-
մանակագրությանԲեւԳխմբագրություններից։

Հեթում Կոռիկոսցու Ժամանակագրության Ա խմբագրության առա-
ջինհրատարակությունըտեղիէունեցել«Մանրժամանակագրություննե-
րի»տպագրությունիցշուրջերկուտասնամյակառաջ,ՀալեպիՔառասնից
ՄանկանցվանքումպահվողՕշինթագավորի1319թ.Ժամագրքինյութերի
շարքում՝աշխատասիրությամբԱրտավազդարքեպիսկոպոսՍյուրմեյանի
(1889-1951)9։ՍաՀեթումԿոռիկոսցուԺամանակագրությանառայժմհայտ-
նիամենավաղընդօրինակություննէ,որըՀեթումԲ-իխմբագրությանընդ-
միջարկություններնունենալովհանդերձ,վերնագրումկրումէբունհեղի-
նակի՝ՀեթումԿոռիկոսցուանունը(ինչպեսորՄատենադարանիթիվ663
մատյանը)։ՕշինյանձեռագրիՀակոբանունովգրիչը, որըՀեթումԲ-իեւ
ՀեթումԿոռիկոսցուկրտսերժամանակակիցնէրեւբնականաբարճանա-
չումէրհեղինակին,Ժամանակագրությանվերնագրումանփոփոխէթո-
ղելնրաանունը։Կամ,այլկերպասած,նրաձեռքինեղածնախօրինակը
վերնագրումընդմիջարկությունչիունեցել,ինչպիսինունիԲրիտանական
թանգարանիօրինակը։

Մեր կարծիքով Հեթում Կոռիկոսցու Ժամանակագրության՝ Հեթում
Բ-ին պատկանած եւ տեքստի մեջ վերը նշված ընդմիջարկություններն
ունեցող օրինակը, թագավորի անակնկալ սպանությունից հետո (1307թ.)
մնացելէարքունիքում,եւ1319-ինդրանիցընդօրինակությունէկատարել
Օշինի ժամագրքի գրիչը։ Վերջինս հիշատակարանում նշում է, որ Օշին
թագավորըձեռագիրըգրելուհանձնարարությունէտվելարքունիքիավա-
գերեցԹորոսին,սաէլիրհերթին՝գրչին(«…աղաչեմյիշելիՏէրըզտէրԹո-
րոսաւագերեցզդրանարքունի,որետզգիրսզայսգրել…»)10։Դրանիցորոշ
ժամանականց(մինչեւ1380-ականթվականները),ինչ-որմեկնուշադրու-
թյունդարձնելովժամանակագրությանմեջեղած «պապնիմ», «մայրիմ»
նշումներովժամանակագրականմիավորներինեւհասկանալով,որդրանք
ՀեթումԲ-ինենվերաբերում,իրունեցածօրինակիվերնագրում«Հեթմոյ
տեառնԿուռիկօսայ»(21տառանիշ)բառերըջնջելով՝դրանցտեղումգրելէ
«Հովհաննեսսպասաւորբանի»(21տառ),որիցէլկատարվելէԲրիտանա-

8. Հարցիքննությունըտե՛սԿ.Մաթեւոսյան,ՀեթումԿոռիկոսցուժամանակագրությու-
նը…,էջ127-133։
9. ՆկարագիրՕշինթագաւորիձեռագիրԺամագիրքին,էջ93-101։
10. ՆկարագիրՕշինթագաւորիձեռագիրԺամագիրքին,էջ101։
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կանթանգարանիձեռագրիընդօրինակությունը։Կարելիէասել,որփաս-
տորեն, ընդմիջարկություններիպատճառովհեղինակիանունըփոխելու
(ՀեթումԿոռիկոսցուգործըՀեթումԲ-ինվերագրելու)այսնույնպատմու-
թյունըմեկանգամէլկրկնվելէ20-րդդարում։

Բարեբախտաբար, ՀեթումԿոռիկոսցուժամանակագրությանԲեւԳ
խմբագրություններնայլճանապարհենանցելեւզերծմնացելԱխմբագ-
րությանըհատուկընդմիջարկություններից,որոնք,բնականաբար,բացա-
կայումեննաեւժամանակագրությանհիմնականաղբյուրի՝«Պատմութիւն
խրոնիկոնին»գործիմեջ։Բայցհատկանշականէ,որայդտեղառկաէՀե-
թում Կոռիկոսցու նշումը իր հոր՝ Օշին պայլի մահվան մասին՝ «ՌՄԿԵ
(1265)…վախջանեացաւթագաւորեղբայրնՀայոցպարոնԱւշին,տէրնԿու-
ռիկաւսոյԻԵ(25)աւրնիդեկտեմբռն,իՆոյէլինգիշերն»11։Եւհասկանալի
է,որայդտվյալըՀեթումԿոռիկոսցինփոխանցելէնաեւիրժամանակագ-
րությանմեջ.«ՉԺԴ(1265)ՎախճանեցաւպարոնԱւշինթագաւորեղբայրն
Հայոց,տէրնԿուռիկոսոյ,ԻԵ(25)իդեկտեմբերի,յուրբաթ»12։

Այն, որ հենց Հեթում Կոռիկոսցին է քննության առարկա ժամանա-
կագրությանհեղինակը,հստակիմացելէնաեւնրաուՀեթումԲ-իմեկայլ
կրտսերժամանակակից՝ՆերսեսՊալիանենցը,որնիրաշխատությանմեջ
անդրադառնալով խաչակիրների քաղաքների գրավմանը, ընթերցողին
ծանուցում է ՀեթումԿոռիկոսցուհեղինակածԺամանակագրությանմա-
սին՝«…այլեւսգտանեսզսայիգաւազանագիրքնպարոնՀեթմոտեառն
Կօռիկոսոյ,որգրեմքիյետոգրոցս»13եւիրխոստմանհամաձայն,այդժա-
մանակագրությունըտեղադրումէնույնմատյանում,իրգործիցհետո։

ժամանակագրության 1246-1296 թվականներն ընդգրկող հիմնական
հատվածը«Մանրժամանակագրություններից»թարգմանվելէռուսերեն14։

11. ՄԺ,հ.2,էջ73։
12. ՆկարագիրՕշինթագաւորիձեռագիրԺամագիրքին,էջ99։
13. ՄԺ,հ.2,էջ179։Ձեռագիրը(Մատենադարան,ձեռ.թիվ2037)Ն.Պալիանենցիգործերի

հինեւընտիրօրինակէ)։
14. Армянские источники о монголах, перевод с древнеармянского, предисловие и

премичанияА.Г.Галстяна,Москва,1962,с71-78.:Ցավոք1724թ.մատյանիցծագողսխալնե-
րըփոխանցվելեննաեւռուսերենթարգմանությանը։Օրինակ,ՂազանխանիդեմԲալատուի
(«Պալթօ»)ընդվզմանհատվածը՝«մրտեցՊալթօընդդէմԽազանին»,«Մանրժամանակագ-
րություններում»տպվածէ «մարտեաւպաշտօնընդդէմԽազանին» (էջ 87),որըռուսերե-
նումդարձելէ«[государственные]чиновникивоссталипротивГазана»(с.77),ՀեթումԱ-ի՝
ոմնԱլիճախիհետՈւճբնակավայրգնալուհատվածը՝«ՀեթումթագաւորնՀայոցգնացի
յՈւճն,հետԱլիճախին»,«Մանրժամանակագրություններում»՝«Հեթումթագաւորնգնացի
Յուճն,հետեւեալ՝իՃախին»(էջ82),ռուսերենում՝«ЦарьГетумотправилсявЮтч,азатем
вЧах»(с.72),մեկայլտեղում՝«փլուցինզիրենցպուրճն»,«Մանրժամանակագրություննե-
րում»՝«փլուցինԶիպանցպուրճքն»(էջ82),ռուսերենում՝«разрушилибашниЗипанца»(с.72)
եւայլն։Ժամանակագրությանռուսերենթարգմանությունըտեղադրվածէհամացանցում՝
http։//www.vostlit.info/Texts/rus9/HetumII/frametext.htm։
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 Ժա մա նա Կագ րու թյունն ա ռա ջին անգամհրատարակվելէԲխմ-
բագրությանհիմանվրա։1842թ.Մ.ԱվգերյանըՀեթումԿոռիկոսցու«Ծաղիկ
պատմութեանց»երկիգրաբարթարգմանությանգրքիվերջում,որպեսհա-
վելվածզետեղելէՎենետիկիձեռագրերիցքաղվածայսժամանակագրու-
թյան բնագիրը, հետեւյալ վերնագրով. «Ժամանակագրութիւնք երեք հա
րիւրեւմէկամացկարճիկարճոյհաւաքեալիզանազանպատմութեանց՝
Հայ, Ֆռանկ եւ Ասորի, շարագրեալ պարոն Հեթմոյ տեառն Կոռիկոսոյ
եւարարզայսբանքիթուինՀայոցՇԽԵեւյամիմարդեղութեանՏեառն
ՌՄՂԶ»15։Դժվարչէնկատել,որվերնագիրըհետագաընդմիջարկության
շերտ ունի, որտեղ նշված է ժամանակագրության՝ 301տարի ընդգրկելու
մասին,որըչիհամապատասխանումո՛չբունժամանակագրությանընդ-
գրկմանը՝1076-1296թթ.(220տարի),ո՛չէլվենետիկյանհրատարակության
մեջտեղգտած,լրացվածտարբերակին՝1076-1307թթ.(231տարի)։Հեթում
Կոռիկոսցու Ժամանակագրությունը Վենետիկի հրատարակությունից
ֆրանսերենէթարգմանելԷ.Դյուլորիենեւհայերենիհետհրատարակելէ
1869-ին՝“TableChronologiquedeHéthoum,ComtedeGorigos’’վերնագրով16։

Վերնագրում եղած հավելումը Բ խմբագրության առանձնահատկու-
թյուններիցմեկնէ,բայցոչմիակը,քանիորայննաեւբնագրումունիզգալի
կրճատումներ(դաակներեւորեներեւումէստորեւերեքխմբագրություն-
ների զուգադիր հրատարակության մեջ), միաժամանակ շարունակվել է
1296թվականիցհետոտեղիունեցածդեպքերիարձանագրմամբ։Բխմբագ-
րությանառայժմհայտնիձեռագրերըթվովութնենեւդրանցիցառնվազն
չորսը17թույլ ենտալիսպարզելու,թեորտեղից է ծագումվերնագրի՝ 301
տարվամասիննշումը։Այդձեռագրերումժամանակագրությունը շարու-

15. ՀեթումՊատմիչ,էջ77։
16. “RecueildeshistoriensdesCroisades”DocumentsArméniens,t.I,Paris,1869,p.471-490.
17. Վենետիկ, Մխիթարյանների մատենադարան, ձեռ. թիվ 1578, 1348-1351թթ., Մատե-

նադարան,ձեռ.թիվ3079,1700թ.,Երուսաղեմ,ձեռ.թիվ995,1720թ.(Մատենադարան,դր-
սիմանրաժապավեն,890,տե՛սնաեւՄայրցուցակձեռագրացՍրբոցՅակոբեանց,կազմեց
Նորայրեպս.Պողարեան,հ.Գ,Երուսաղէմ,1968,էջ597),ՀռոմիՍ.Վլասեկեղեցութիվ25
ձեռագիր,1723թ.(ՑուցակհայերէնձեռագրացՀռոմիՀայոցհիւրանոցիիՍ.Վլասեւքահ.
Լեւոնեանհայվարժանի,կազմեցՆ.Ակինեան,1961,էջ19)։
ԺամանակագրությանԲխմբագրությունըպարունակողմյուս4ձեռագրերնենՄատե-

նադարանիթիվ2037եւ7841մատյանները,Օքսֆորդիհամալսարանիթիվ121ձեռագիրը
(որըպակասավորէ,հասնումէմինչեւ1151թ.)եւՎենետիկումպահվողմեկայլմատյան,
որիթվահամարըմեզհայտնիչէ,բայցորիմասիննշումէՆ.Ակինյանը(Ն.Ակինեան,Գրա-
խօսական,էջ504-505)։Կարծումենք,որայսօրինակընույնպեսԲխմբագրություննէպա-
րունակում,քանիորժամանակագրության1842թ.վենետիկյանհրատարակությանմեջչի
ակնարկվումներկայացվածբնագրիայլտարբերակիգոյությանմասին։
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նակվածէմինչեւԿիլիկիայիՀայոցթագավորությանանկումը,թագավորա-
կանընտանիքիեւավագանուգերեվարությունըԵգիպտոս(ըստհավելման
հեղինակի՝ 1374թ., իրականում՝ 1375թ.), իսկ ժամանակով ամենավերջին
դեպքըվերաբերում է գերությանմատնված, բայց սուլթանիթույլատվու-
թյամբԵրուսաղեմուխտիմեկնածՄարիունթագուհումահվանը,որըտե-
ղիէունեցել1377թ.(թագուհինթաղվելէԵրուսաղեմիՍ.Հակոբյանցվանքի
մուտքիմոտ)։Հենցայսթվականիառկայություննէլ,մերկարծիքով,հիմք
էհանդիսացելժամանակագրությանվերնագրում301տարվաընդգրկման
մասինհավելումկատարելուհամար(1377-1076=301)18։Հետաքրքիրէ,որ
ԲխմբագրությանՄատենադարանումպահվողհնագույնձեռագիրը(թիվ
2037),որը1421թվականիցէ,եւորիմեջժամանակագրությունըշարունակ-
ված է մինչեւ 1351թ., վերնագրում չի ունեցել նշում 301տարվամասին,
բայցայնավելացվելէ,որպեսընդմիջարկություն։

Ժամանակագրության Բ խմբագրության հեղինակ-խմբագրողի ինք-
նությանվերաբերյալցայժմեղածմիակկարծիքըպատկանումէհայագետ
ԳեւորգՏեր-Վարդանյանին,որընկատիունենալովժամանակագրության
այստարբերակիառկայությունըՆերսեսՊալիանենցի՝Վենետիկումպահ-
վողինքնագիրմատյանում, հենցվերջինիս է համարումխմբագիր19։Սա
միանգամայն ընդունելի տեսակետ է։ Պետք է ասել, որ այդ ձեռագրում
Ներսես Պալիանենցի հավելումներով ժամանակագրությունը հասնում է
մինչեւ 1351թ. (նամահացել է մոտ 1363թվականին), բայց դրանից հետո
շարունակվելէայլլրացնողիձեռքովեւվերջումունիՄարիունթագուհու
մահվանմասինվերոնշյալտվյալը։

Վերջում ավելացնենք, որ թերեւս պատահական զուգադիպությամբ,
ժամանակագրությանայսխմբագրությունըեզրափակվումէբունհեղինա-
կիանմիջականժառանգիմասինտեղեկությամբ,քանիորՄարիունթա-
գուհին(Օշինպայլիդուստրը)20ՀեթումԿոռիկոսցութոռնուհինէր։

18. Հարցիքննությունըտե՛սԿ.Մաթեւոսյան,ՀեթումԿոռիկոսցուժամանակագրությու-
նը…,էջ137-140,տե՛սնաեւաստ,1351թվականիծանոթագրությունը։
19. Գեւորգ Տեր-Վարդանյանի Ներսես Պալիանենցին նվիրված ուսումնասիրությունը,

որտեղարծարծվումէնաեւայսհարցը,անտիպէ։Հեղինակինխորինշնորհակալություն
ենքհայտնումանհրաժեշտտեղեկություններըմեզտրամադրելուհամար-Կ.Մ.։
20. ՀեթումԿոռիկոսցուավագորդին՝Օշինպայլը,Օշինթագավորիմահից(1320թ.)հետո

ամուսնացավնրաայրու՝Յովհաննա(Ժաննա-Իրեն)Անժուացուհետ,որըԼեւոնԵ (IV)-ի
մայրնէր։ Հայտնիէնաեւ,որնաայսկնոջհետսիրավեպէրունեցել շատվաղուց,մին-
չեւթագավորիմահը,երբորպեսխնամախոսգնացելէրնրանԿիլիկիաբերելու(1316-ին)։
ՀովհաննեսԴարդելըգրումէ,որՕշինպայլը«առեալէրիկնութիւնզդշխոյնՅովհաննա,
զմօրուարքայի,հարեալիսէրանդստինիժամանակէանտի,յորումածզնաիՆէապոլսոյ
իՀայս»(ՅովհաննէսԴարդել,Ժամանակագրութիւն,էջ30)։ՄարիունըՕշինպայլիեւՅով-
հաննայիդուստրնէր։
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Հե թում Կո ռի Կոս ցու Ժամանակագրության ընդօրինակություն-
ներիմեջնախորդերկուխմբիձեռագրերիցառանձնանումէՄատենադա-
րանիթիվ5599մատյանի(Ժողովածու)տեքստը,որըտարբերվումէնախ
վերնագրով,որտեղչինշվածհեղինակիանունը,ապաբովանդակությամբ,
որըխիստկրճատվածէ21։Հնարավորէ,որվերնագրումհեղինակիանվան
եւհարակիցմիքանիբառերիդուրսթողնելընույնպեստեքստիհամառոտ-
մանմիտումիարտահայտությունէ,կամէլ1347թ.ձեռագիրնընդօրինա-
կողՈւրելգյուղիքահանաՍտեփանոսըդավանաբանականնկատառում-
ներով լատինական կողմնորոշման ակնառու ներկայացուցիչ հեղինակի
անունըմիտումնավորէկրճատել22։ԱյստեղԺամանակագրությունըշա-
րունակվածէ1307-1341թթ.,որինհաջորդող1342-1345թթ.միքանիտեղե-
կություններ(խառըհերթականությամբ)տեղական(գավառական)նշանա-
կությանդեպքերիմասինեն23,իսկվերջիննշումը1355թ.վերաբերյալէ։Այս
օրինակնէլժամանակագրությանԳխմբագրությունհամարելով՝պայմա-
նականորենխմբագրողենքհամարումգրիչՍտեփանոսքահանային։

Երեքխմբագրություններիեւխմբագրողներիմոտեցումներիտարբե-
րության հետաքրքիրպատկեր է ներկայացնում 1292թ. ծռազատիկի մա-
սինտեղեկությունը։ Հայտնի է, որ Հեթում Բ թագավորի հրամանով, այդ
թվականինԿիլիկիանպաշտոնապեսԶատիկը նշել է կաթոլիկ եկեղեցու
հետ՝նույնօրը,մինչդեռավանդապահժողովրդիմիմասը՝Հայոցեկեղե-
ցուսահմանածօրը,որըհամընկելէնաեւնեստորականասորիներիզատ-
կականտոնին։ՀեթումԿոռիկոսցին(Ախմբագրություն)այդմասինգրելէ.
«ՅայսմամիմոլորումնեղեւԶատկի,զիմոլորեցանԱսորիքն՝Նեստորքն
եւ բաժին մի՝ Հայոց»։Մինչդեռ ՆերսեսՊալիանենցը (Բխմբագրություն)
մոլեռանդորենմոլորվածէհամարելբոլորհայերին24,ընդորում,ակնար-

21. Ժամանակագրությունըչունիբնագրիբավականխոշորհատվածներ,եղածներումէլ
կանկրճատումներ։Վ.Հակոբյանընշումէ.«Eբնագրում(ձեռ.թիվ5599-Կ.Մ.)բացակա-
յումեն1196թ.,1198-1204թթ.,1205-1206թթ.,1213-1216թթ.,1217-1219թթ.,1227-1265թթ.,1270թ.,
1272-1273թթ.վերաբերողվկայությունները,ինչպեսնաեւուրիշմանրվկայություններ»(Մժ,
հ.1,էջ68)։
22. Չպետքէբացառելնաեւայնտարբերակը,որՍտեփանոսիկամնրանախօրինակի

գրչիձեռքինեղելէայնօրինակը,որտեղժամանակագրությանհեղինակիանունըջնջված
եւտեղումնորանունէգրվածեղել,ուստինրանքհասկանալով,որինչորբանայնպեսչէ,
այդանունըզանցենառել։ՍտեփանոսիմատյանումՀեթումԲ-իխմբագրությանհետառնչ-
վողմիայնմեկվկայությունկա,բայցայլձեւակերպմամբ. «ՓոխեցաւիՔրիստոսԿեռան
թագուհին»(Մժ,հ.1,էջ85)։
23. Տե՛սՄժ,հ.1,էջ88։
24. Հիշենք,որՆերսեսՊալիանենցըհիմնականհեղինակնէեղելՀռոմիպապիպահան-

ջովկազմված՝«Հայոցեկեղեցումոլորությունները»անվանումովհայտնիեւ117մեղադրանք
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կելով,որնախկինումեւսնրանքմոլորվածենեղել. «Յայսմամիեւսմո-
լորեցանզԶատիկնՀայքեւԱսորիքն՝Նստորք»։Ստեփանոսքահանան(Գ
խմբագրություն),թերեւսհայավանդապահհոգեւորականությունըներկա-
յացնելով,որեւէմեկինչիմեղադրել,այլմիայնարձանագրելէծռազատկի
փաստը,որիցպարզէլչէ,թեիրականումովէեղելմոլորվողը՝«Յայսամի
մոլորումնեղեւԶատկին»։

Այսպիսով, ունենք Հեթում Կոռիկոսցու Ժամանակագրության երեք
խմբագրություն։Դրանցիցհնագույնը (Ա)ՀեթումԲ-իխմբագրություննէ,
որընրանպատկանածօրինակիվրա,մերկարծիքով,թագավորիցուցու-
մովկատարել է նրաքարտուղարը25։Այդ օրինակըՀեթումԲ-իսպանու-
թյունից հետո մնացել էարքունիքում,այդպատճառով էլ դրա բնագիրն
արդեն1319-իննախօրինակէդարձելՕշինթագավորիձեռագրիհամար,
ավելի ուշ՝ ընդմիջարկյալի վերնագրով՝ Բրիտանական թանգարանի ձե-
ռագրիգրչիհամար։ԻսկՆերսեսՊալիանենցի(Բ)եւՍտեփանոսքահա-
նայի(Գ)խմբագրությունները,թեեւզերծենմնացելՀեթումԲ-իխմբագրու-
թյանհավելումներից,բայցորոշչափովհամառոտվելեւ1296թվականից
հետոշարունակվելենխմբագրողներիձեռքով։

Ավելացնենք, որ Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրության մի օգ-
տագործող-շարունակողնէլեղելէՀայոցջամբռլա(սենեկապետ)Հեթում
Նղիրցին, որն իր ժամանակագրությունը (պահպանվել է Բրիտանական
թանգարանիվերընշվածձեռագրում,եզակիօրինակով)վերնագրելէՀե-
թումԿոռիկոսցուպես՝«Համառօտպատմութիւնժամանակաց»եւսկսելով
1099թվականից՝մինչեւ1296թվականըԿոռիկոսցուժամանակագրությու-
նիցտասնյակժամանակագրականմիավորներէարտագրելնույնությամբ

ներկայացնողգործի(տե՛սՄ.Օրմանեան,Ազգապատում,հ.Բ,Ս.Էջմիածին,2001,էջ2179-
2222)։
25. ՀեթումԲ-նիրստացածՍաղմոսարանի1292թվականիցհետոգրվածհիշատակարա-

նումժամանակագրականկարգով,առաջինդեմքովնշումէիրերկուպապերի,հայրական
տատիեւծնողների(ընդամենը5հոգու)մահվանթվերնուստույգամսաթվերը(Հայերեն
ձեռագրերիհիշատակարաններ,ԺԳդար,էջ705)։Այդտեղեկություններիցերկուսի՝ (մայ-
րականպապիեւմորմահվանմասին)ԿոռիկոսցուԺամանակագրությանմեջմիջնորդա-
վորվածներթափանցմանմասինէհուշումայնհանգամանքը,որթագավորիմոր՝Կեռանի
մահվանամսաթիվըսխալէ՝«յոգոստոսիԻԹ(29)»,այնդեպքում,երբիրհիշատակարանում
ՀեթումԲ-ընշումէօգոստոսի9-ը՝«իյաւգոստոսԹ(9)»,եւորըփաստագրումէնաեւՍար-
գիսՍսեցին՝ «Կեռանթագուհինմեռաւ,եւէօգոստոսիԹ (9)» (Մժ,հ.1, էջ105)։Թվումէ,
որայսերկուվկայությունները,որոնքառաջինդեմքովենգրված, (ՓոխեցաւիՔրիստոս
առաքինիմայրնիմ,Կեռան…»)ժամանակագրությանմեջարտագրվելենՀեթումԲ-իՍաղ-
մոսարանից(որիժամանակկատարվելէամսաթվիգրչականվրիպում)։Իսկմյուսընդմի-
ջարկությունները՝«ԴաւեղեւՀեթումթագաւորին…»եւայլն,թագավորիքարտուղարըգրել
էարդեներրորդդեմքով։
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կամփոքրկրճատումներով։ԱյսբնագիրըհրատարակածԼ.Տեր-Պետրո-
սյանը,1296թվականիներքոեղածտեղեկությունըծանոթագրելով,գրումէ՝
«այստեղիցսկսվումէՀեթումՆղիրցուսեփականշարադրանքը»26(դրանից
հետոժամանակագրությունըշարունակվումէմինչեւ1344թ.)։

Ամփոփելովկարողենքասել, որՀեթումԿոռիկոսցուայսժամանա-
կագրությունըչունիո՛չձեռագրերիուխմբագրությունների,ո՛չէլհրատա-
րակություններիպակաս, բայց միայն՝ բուն նյութիամփոփման եւ հեղի-
նակայինտեքստիզտման,հավելումներիառանձնացմանկարիք,ինչնէլ
պիտիփորձենքկատարելստորեւ։

26. Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ545։
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂԲՆԱԳԻՐԸ

Քա նի որ ՀեթումԿոռիկոսցուժամանակագրությունըծավալովփոքր
է, նպատակահարմար գտանք տեքստը ներկայացնել երեք խմբագրու-
թյունների զուգադրմամբ, նմանություններն ուտարբերություններնավե-
լիակնառուդարձնելուհամար,մանավանդնկատիունենալով,որԱեւԲ
խմբագրություններնունեցելենառանձինհրատարակություններ։Ամբող-
ջականշարադրանքըտալիսենքԱխմբագրությանսյունակում,իսկմյուս
երկուսյունակներում՝նույնժամանակագրականմիավորիհամարկրկնու-
թյան դեպքում նշում ենք «Նույնը», իսկ բացակայության դեպքում՝ «Չիք»։
ԵթեժամանակագրականմիավորիտեքստըզգալիորենտարբերվումէԱ
խմբագրությունից,կամհամեմատությանհամարէականմանրամասներէ
պարունակում,այնդնումենքհամապատասխանսյունակում՝որպեսայդ
տեղեկությանտարբերակ27։

Ախմբագրությանտեքստումչակերտներիմեջդնելովեւշեղտառերով
առանձնացրելենքայնտողերը,որոնքհավանորենժամանակագրության
մեջենմուծվելխմբագրողի՝ՀեթումԲթագավորիկամնրաքարտուղարի
ձեռքով։

Ծանոթագրություններըներկայացվումենվերջում՝ըստհաջորդական
տարեթվերի եւ ժամանակագրական միավորների (հանրահայտ դեպքե-
րըեւտեղանունները՝օրինակԿիլիկիա,Սիսեւայլն,չենքծանոթագրել)28։
Ծանոթագրություններումհաճախվկայաբերումենքտվյալժամանակագ-
րականմիավորիզուգահեռըՀեթումԿոռիկոսցութարգմանածեւլրացրած
«Պատմութիւնխրոնիկոնին»ժամանակագրությունից՝առաջինհերթինաղ-
բյուրըեւնմանությունըցույցտալուհամար,միաժամանակդրանցումեր-
բեմնլինումենհավելյալանվանումներեւբառեր,որոնքավելիենհստա-

27. Ուղղագրականտարբերություններըչենքնշում,եթեդրանքվերաբերումենգրության
ձեւին՝«աւ»կամ«օ»(պահումենքկիրառվածհինձեւը՝աւ),«ղ»-ինեւ«լ»-ին(Պաղտին-Պալ-
տին),կամեթեիմաստընույննէ, բառերըտարբեր, օրինակմիտեղում՝ «վախճանեցաւ»,
մյուսում՝«մեռաւ»եւայլն։Անգամնույնձեռագրում(Ա1,Ա2)«գալեր»նավիանունըկարող
էգրվելղալեկամխալե,ֆրանսերեն«թագավոր»բառը(ռուա,roi)՝«ըռէ»կամ«ռէ»,եւայլն։
Տարընթերցումներիայսեւայլմանրամասներ չենքնշում,մանավանդնկատիունենալով
ժամանակագրությանհամեմատականբնագրիհրատարակությունը«Մանրժամանակագ-
րություններում»։

28. Ծանոթագրություններնաշխատել ենք չծանրաբեռնել տեղեկատու գրականության
հղումներով։ Որոշ տեղանուններին կամ անձնանուններին կից փակագծում նշում ենք
դրանց գրության օտարալեզու ձեւերը, որպեսզի հետաքրքրվողները հեշտությամբ հավե-
լյալտեղեկություններգտնենհամացանցում։Ժամանակագրությանմեջնշվածբերդերիու
բնակավայրերիգտնվելուտեղերըկարելիէտեսնելԿիլիկիայիեւխաչակիրներիպետու-
թյուններիքարտեզներում(Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Ա,էջ543-549)։
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կեցնումհրատարակվողբնագրումեղածտեղեկությունները(օրինակ՝1202,
1208,1210,1220,1259,1260,1282թթ.միավորներըեւայլն)։

Ժամանակագրությաներեքխմբագրություններըներկայացվումենհե-
տեւյալձեռագրերովեւհրատարակություններով.

 
Ախմբագրություն
(ՀեթումԲթագավորի)
Ա1ՕշինթագավորիԺամագիրք,1319թ.,գրիչ՝Հակոբքհ.,հանձնարա-

րող՝ «Թորոսաւագերեց զդրանարքունի», ստացող՝Օշինթագավոր (Հա-
լեպիՍ.Քառասնիցմանկանցվանքիհավաքածու,ձեռ.6,էջ1002-1014)29,
հրատ.՝ Նկարագիր Օշին թագաւորի ձեռագիր Ժամագիրքին, 1319, նկա-
րագրեցԱրտաւազդարքեպիսկոպոս,Անթիլիաս,1933,էջ93-101։

Տեքստիառանձնահատկություն - «եղբայր»բառըորոշտեղերումգր-
վածէ«աղբայր»։

Ա2  Ժամանակագրական նյութերի ժողովածու, մոտ. 1382-1404թթ.
(Բրիտանականթանգարան,Or.5458,թերթ135բ-142բ,Մատենադարան,դր-
սիմանրաժապավեն՝360)։Այսօրինակումժամանակագրություննավարտ-
վումէ1270թվականով(թերիէ)։

Ա3Ժողովածու,1724թ.,գրիչ՝Պետրոսվրդ.Աստապատցի,վայր՝Երու-
սաղեմ,Հալեպ (Մատենադարան,ձեռ.թիվ663,թերթ246ա-252բ),հրատ.,
Մանրժամանակագրություններ,13-18-րդդդ.,հ.1,կազմեց՝Վ.Հակոբյան,
Երեւան,1951,էջ37-80։

Տեքստիառանձնահատկություն-ՎերնագրիցբացիգրիչնամենուրՀե-
թումանձնանունըգրումէ«Հեդոմ»։ՏողատակերումԱ3ձեռագրիհղումնե-
րըոչայնքանտարընթերցումներենմատնանշում,որքանուշշրջանիընդօ-
րինակությանհետեւանքհանդիսացողգրչականսխալներուվրիպումներ,
սակայնդրանցիցառավելակնառուներընշումենք,քանիորայսօրինակն
էդարձելԺամանակագրության1951թ.հրատարակվածհամեմատանկան
բնագրիհիմք(որիցկատարվելէնաեւռուսերենթարգմանությունը),եւայդ
տեքստըլայնտարածումէգտելգիտականգրականությանմեջ։

Բխմբագրություն
(ՆերսեսՊալիանենցի)
Բ1ՎենետիկիՄխիթարյաններիմատենադարանիձեռագրերիցմեկի

հիմանվրակատարվածհրատ.՝Հեթումպատմիչթաթարաց,յեղեալիլա-

29. ԽորինշնորհակալությունենքհայտնումԲերիոթեմիառաջնորդՏ.Շահանեպիսկո-
պոսՍարգիսյանինձեռագրիհամապատասխանէջերիլուսանկարներըմեզուղարկելուհա-
մար,որովհնարավորեղավայսօրինակիտպագրիմիքանիվրիպումներնուղղալ–Կ.Մ.։
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տինօրինակէիհայբարբառիձեռնՀ.ՄկրտիչվարդապետիԱւգերեան,
Վենետիկ,1842(որպեսհավելված),էջ77-86։

Բ2Ժողովածու,1421թ.,գրիչ՝ՖրաՀովսէփ,վայր՝Կաֆա,(Մատենադա-
րան,ձեռ.թիվ2037,թերթ145ա-146բ)։

Տեքստիառանձնահատկություն-Սկզբում(մինչեւ1104թ.)Հայոցթվա-
կանիցհետոնշվածէնաեւՓրկչականթվականը։

Բ3Ժողովածու,1700թ.,գրիչ՝ՄարգարԶմյուռնիացի,վայր՝Կոստանդ-
նուպոլիս(Մատենադարան,ձեռ.թիվ3079,թերթ215բ-221բ)։Այսօրինակն
օգտագործվումէմիայնբունԺամանակագրությանըհաջորդողհավելում-
ներընշելուհամար,քանիորկրկնումէմիաժամանակԲ1եւԲ2օրինակ-
ներում եղած բոլոր տարընթերցումները։ Ամենավերջին տեղեկությունը
համեմատվածէնաեւԵրուսաղեմիՍրբոցՀակոբյանցվանքիթիվ995ձե-
ռագրում (Մատենադարան,դրսիմանրաժապավեն՝890)եղածժամանա-
կագրությանհամապատասխանհատվածիհետ։

Գխմբագրություն
(Ստեփանոսքահանայի)
Գ1Ժողովածու,1347թ.,գրիչ՝Ստեփանոսքհ.,վայր՝Ուրելգյուղ(Մա-

տենադարան,ձեռ.թիվ5599,թերթ219ա-221բ)։
Տեքստիառանձնահատկություն-«Օ»հնչյուննարտահայտելուհամար

«աւ»-ը «օ»գրելով՝գրիչնայդտառնէգործածումնաեւ «աւ»երկհնչյունի
տեղում,օրինակԴաւիթիփոխարեն՝Դօիթ։Մենքտալիսենքուղիղձեւը։
ԱյսօրինակումԺամանակագրությանավարտինհաջորդողշարունակու-
թյունըտրվածէթվականներիխառըհերթականությամբ(տե՛սՄժ,հ.1,էջ
88),մենքտալիսենքժամանակագրականհաջորդականությամբ։

Տողատակերումկիրառվումէ՝
-փոխարենբառիհամար՝]նշանը30,
-չկա(չիք)բառիփոխարեն՝>նշանը,
-հաւելումներիդեպքում՝+նշանը։

30. Օրինակ,տողատակում«Ա3Սպիլ]Սլիպ,Բ1,Բ2՝Սիպիլա»,նշանակումէ,որբնագրի
«Սպիլ»անվանփոխարենԱ3ձեռագիրնունի«Սլիպ»,իսկԲ1եւԲ2ձեռագրերը՝«Սիպիլա»
ձեւը։
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ՀԵԹՈՒՄՊԱՏՄԻՉԿՈՌԻԿՈՍՑԻ

«ՀԱՄԱՌՈՏՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԺԱՄԱՆԱԿԱՑՀԱՒԱՔԵԱԼ  
ԻԶԱՆԱԶԱՆՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՑ…»

(ԵՐԵՔԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԶՈՒԳԱԴՐՄԱՄԲ)

Վերնագիր Ա խմբագ րութ յուն
Հե թում Բ  թա գա վո րի

Բ խմ բագ րութ յուն
Ներսես Պալիանենցի

Գ խմ բագ րութ յուն
Ստե փա նոս քա հա

նա յի

Թվական Հա մա ռոտ պատ մու թիւն ժա մա նա կաց հա ւա քեալ 
ի զա նա զան պատ մու թեանց, այ սինքն՝ ի Հա յոց, 
ի Ֆռան կաց, ի Յու նաց, ի յԱ սոր ւոց գրե նաց1, աշ
խա տու թեամբ ի մոյ, ծա ռա յիս2 Աս տու ծոյ Հեթ մոյ, 
տեառն Կու ռի կաւ սոյ3, ի թվա կա նիս Հա յոց ՉԽԵ 
(1296)

Ժա մա նա կագ րու թիւնք 
ե րեք հա րիւր եւ մէկ ա մաց4 
կարճ ի կար ճոյ հա ւա քեալ 
ի զա նա զան պատ մու
թեանց՝ Հայ, Ֆռանկ եւ 
Ա սո րի, շա րագ րե ալ պա րոն 
Հեթ մոյ տեառն Կո ռի կո
սոյ եւ ա րար զայս բանք ի 
թո ւին Հա յոց ՇԽԵ (1296) 
եւ յա մի մար դե ղու թեան 
Տեառն ՌՄՂԶ (1296)

Հա մա ռօտ պատ մու
թիւն ժա մա նա կաց 
հա ւա քե ալ ի զա նա
զան պատ մու  թեանց, 
այ սինքն՝ ի Հայ, ի 
Ֆռան կ, ի Յուն եւ ի 
յԱ սո րի գրե նաց, ի 
թուա կա նիս Հա յոց 
ՉԽԵ (1296)

ՇԻԵ 1076

Գա գիկ թա գա ւորն Հա յոց սպա նաւ յորդ ւոցն Ման
տա լէի5, ի բերդն Կենդ ռաւս կօի6։ Յետ ո րոյ7 Ռու բէն 
ազ գա կան նո րա եր թեալ բնա կե ցաւ ի սահ մանս 
Կաւ սի տա ռոյ, եւ ան տի հա սեալ ի գեղն Կաւր մաւ
զաւ լօ եւ անդ վախ ճա նե ցաւ։ Եւ որ դի նո րա8 Կոս
տան դին էառ զՎահ կայն, եւ նախ սա տի րեաց ի 
Կի լի կեա, ի վե րայ ազ գին Հա յոց։ 

Նույ նը Նույ նը

ՇԻԹ 1080 Սու լի մանն էառ զԱն տիոք, սպա նաւ Սու լի մանն9։ Չիք Նույ նը

ՇԽԵ 1096 Շար ժեաց Աս տո ւած զմեծ բա սաճն Ֆռան կաց գալ 
ի թա փումն յԵ րու սա ղէ մի ի ձեռն ֆռան կի միայ նա
կե ցի միոյ, ո րում ա նուն էր Փեռ Էր միդ։

ՇԽԶ (1097) Ե ղեւ ա ռա ջին 
բա սաճն Ֆռան կաց գալ յԵ
րու սա ղէմ եւ ա զա տել յա նօ
րի նաց ի ձեռն միայ նա կե ցի 
միոյ ֆռանկ, ո րոյ ա նունն 
Փէր Է րէ միթ կո չիւր։

Նույ նը

ՇԽԶ 1097 Բա սաճն էառ զՆի կիեա քա ղաքն ի Յու նաց։ Նույ նը Նույ նը

ՇԽԷ 1098 Ե ղեւ թա փումն Ան տիո քայ եւ Ուռ հա յոյ յա նաւ րի
նաց10։

Նույնը Նույ նը

ՇԽԸ 1099 Ե ղեւ թա փումն Ե րու սա ղէ մի եւ տուկն Գաւն տաւֆ րէ11 
տի րեաց Ե րու սա ղէ մի։ 

Նույնը Նույ նը

ՇԽԹ 1100 Մե ռաւ Գաւն տաւֆ րէ եւ ե կաց ա ռա ջին թա գա ւոր 
Ե րու սա ղէ մի Պաղ տինն, եղ բայրն Գաւն տաւֆ րէ, 
կոմսն Ուռ հա յոյ։ 

Նույ նը Նույ նը

ՇԾ 1101 Ա ռաւ Սզայրն12 յա նաւ րի նաց։ Նույ նը Նույ նը

1. Ա3 գրենաց ] գրեանց, Ա2 > գրեանց
2. Ա3 + Քրիստոսի
3. Ա2 Հեթմոյ, տեառն Կուռի կաւ սոյ ] 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 Կենդ ռաւսկօի ] Կետռասկօի, Բ1 + ի Լիկանդոնն
7. Ա3 «Յետ ո րոյ…» նախադասությունը դնում է ՇԼ (1081) 
թվականի ներքո։

8. Ա3 «Եւ որդի նորա...» նախադասությունը դնում է ՇԽ (1091), Բ1՝ 
ՇԽԶ (1197) թվականի ներքո։
9. Ա3 Սու լի մանն էառ զԱն տիոք, սպա նաւ Սու լի մանն ] Սոլէմոն
10. Ա2 > Ե ղեւ թա փումն Ան տիո քայ եւ Ուռ հա յոյ յա նաւ րի նաց։ Բ1, 
Բ2 Ե ղեւ թա փումն Ան տիո քայ եւ Ուռ հա յոյ յա նաւ րի նաց ] Ա զա տե
ցան յա նօ րի նաց Ան տիոք եւ Ուռ հա։
11. Բ1, Բ2 Գաւն տաւֆ րէ ] Կօ տուֆ րէ
12. Բ1 Սզայր ] Խուսայրն, Բ2` Խօսսայրն 
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ՇԾԱ 1102 Պա րոնն Հա յոց Կոս տան դին վախ ճա նե ցաւ, եւ էառ 
զիշ խա նու թիւն նո րա, անդ րա նիկ որ դին իւր՝ Թո րոս։

Նույ նը Նույ նը

ՇԾԳ 1104 Ա ռաւ Ա քա յա նաւ րի նաց։ Նույնը Նույ նը

ՇԾԸ 1109 Ա ռաւ Տրա պաւ լիս յա նաւ րի նաց։ Նույնը (հաջորդ թվականին) Նույ նը

ՇԾԹ 1110 Ա ռաւ Պե րութ եւ Սա յի տէ13 յա նաւ րի նաց։ Ա ռաւ Տրա պաւ լիս յա
նաւ րի նաց ի նոյն ամի 
առաւ Պէրուդ եւ Սայտէ 
յանօրինաց։

Նույ նը

ՇԿԴ 1115  Շի նե ցին քրիս տո նեայքն զՔա րաք եւ զՇաւ պաք14։ Նույ նը Նույ նը

ՇԿԵ 1116 Մե ռաւ թա գա ւորն Ե րու սա ղե մի Պաղ տինն եւ երկ
րորդ թա գա ւո րեաց Պաղ տինն տ  Պուրքն, ազ գա
կան նո ցա։ 

Նույ նը Նույ նը

ՇՀԸ 1129 Վախ ճա նե ցաւ պա րոն Թո րոս Հա յոց եւ էառ զիշ խա
նու թիւն Լե ւոն, եղ բայր նո րա։ 

Նույ նը Նույ նը

ՇՁ 1131 Թա գա ւորն Ե րու սա ղէ մի Պաղ տինն վախ ճա նե ցաւ, 
եւ եր րորդ թա գա ւո րեաց իւր փե սայն Ֆուքն։

Նույ նը Նույ նը

ՇՁԶ 1137 Թա գա ւորն Յու նաց Պաւր ֆի րաւ ժէն էառ զԿի լի կիայ 
ի պա րոն Լե ւո նէ եւ զԼե ւոն հան դերձ որ դաւքն15 
ա ռա քեաց կա պա նաւք ի Կոս տանդ նու պաւ լիս որ 
եւ անդ մե ռաւ։ 

Նույ նը Նույ նը

ՇՂԲ 1143 Թա գա ւորն Ե րու սա ղէ մի Ֆուքն վախ ճա նե ցաւ եւ 
չոր րորդ թա գա ւո րեաց որ դի նո րա Պաղ տինն։ 

Նույ նը Նույ նը

ՇՂԳ 1144 Թո րոս որ դի16 Լե ւո նի եկն ի Կոս տանդ նու պաւլ սէ 
եւ էառ զՎահ կայն եւ նո րո գեաց զիշ խա նու թիւնն 
Հա յոց։ 

Նույ նը Թո րոս որ դի Լե ւո նի 
եկն ի Կոս տաընդ նու
պաւլ սէ խալ սե ցաւ ի 
ծ[առայ]ու թե նէ եւ էառ 
զՎահ կան ի Հո ռո մէն 
եւ նո րո գեաց զիշ խա
նու թիւնն Հա յոց։

ՇՂԵ 1146 Ե ղեւ երկ րորդ բա սաճն Ֆռան կաց, յոր եկն  Քու ռաթ 
ընբ րուրն17 Ա լամ նաց եւ Լա ւիզ ը ռէ տ Ֆ րանցն18։ 

Նույ նը Նույ նը

ՇՂԶ 1147 Ընբ րուրն եւ ը ռէ տը Ֆրանցն պա շա րե ցին զԴա
մաս կոս եւ ոչ կա րա ցին առ նուլ։ 

Նույ նը Նույ նը

ՈԶ  1157 Ա ռաւ զԱս ղա լան յա նաւ րի նաց։ 
Պա րոնն Հա յոց Թո րոս կրաւ նա ւո րեալ վախ ճա նե
ցաւ եւ կա լաւ զիշ խա նու թիւն նո րա Մլեհ եղ բայրն 
իւր19։ 

Նույ նը Նույ նը

ՈԺԲ 1163 Թա գա ւորն Ե րու սա ղէ մի Պաղ տինն վախ ճա նե ցաւ։ Նույ նը Նույ նը

ՈԺԳ 1164 Մլեհ եղ բայրն Թո րո սի սպա նաւ ի Սիս, եւ իշ խանք 
նո րա բե րեալ  զՌո բէն որ դին Ստե ֆա նէի ե դին 
պա րոն Հա յոց։ Եւ հին գեր րորդ թա գա ւո րեաց յԵ րու
սա ղէ մի Ա մա ռի։

Նույ նը Նույ նը

ՈԺԶ 1167  Ա մա ռի թա գա ւորն Ե րու սա ղէ մի էառ զՍքան տա
րիայ20 եւ զՊլպէս։

Նույ նը Նույ նը

Ո ԺԷ 1168 Ա մա ռի թա գա ւորն Ե րու սա ղէ մի խանկ րեաց զՍա
լա հա տինն21 եւ Հաւռմ նոյն աւգ նու թեամբն պա շա
րեաց զՏա միաթ22 եւ ոչ կա րաց առ նուլ։ 

Նույ նը Նույ նը

Ո ԺԸ  1169 Պլի նաս23 ա ռաւ ի քրիս տո նէիցն։ Նույ նը Նույ նը

ՈԺԹ 1170 Ե ղեւ շարժ24 սաս տիկ եւ փլան քաղք նի եւ բեր դեր ի 
բա զում տե ղիս եւ ի Սէհլն25։

Նույ նը Նույ նը

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

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 Ներ սէս կա թո ղի կոսն Հա յոց26 փո խե ցաւ ի 
Քրիս տոս յաւ գոս տո սի ԺԳ (13)27, ի հինգ շաբ թի։ 

Նույ նը Նույ նը

ՈԻԳ 1174 Թա գա ւորն Ա մա ռին Ե րու սա ղէ մի վախ ճա նե ցաւ։ Եւ 
վե ցեր րորդ թա գա ւո րեաց որ դի նո րա Պաղ տին, որ 
ան կաւ յախտ գո դու թեան28։ 

Նույ նը Նույ նը

ՈԻԵ 1176 Կայսրն Յու նաց Մա նո ւիլն յաղ թե ցաւ ի Խլիճ Աս լան 
սուլ տա նէն  մերձ ի Կաւնն29։ 

Նույ նը Նույ նը

ՈԻԹ 1180 Կայսրն Յու նաց Մա նո ւիլն վախ ճա նե ցաւ։ Նույ նը Նույ նը

ՈԼ 1181 Է (7)ե րորդ թա գա ւո րե ցու ցին զփոքր Պաղ տինն՝ 
զոր դին մար գի զին, յա ռաջ քան զվախ ճա նել Պաղ
տին Գո դոյն30։ 

Նույ նը Նույ նը

ՈԼԴ 1185 Վախ ճա նե ցաւ թա գա ւորն Ե րու սա ղէ մի Պաղ տին 
Գո դին։ 

Մեռաւ Պալտին Գոդին31։ Նույ նը

Ո ԼԵ 1186 Պա րոնն Հա յոց Ռո բէնն վախ ճա նե ցաւ եւ էառ զիշ
խա նու թիւն Լե ւոն եղ բայր իւր։ 
Թա գա ւորն Ե րու սա ղէ մի Պաղ տին Փոքրն վախ ճա
նե ցաւ եւ ե կաց Ը (8)ե րորդ ի թա գա ւո րու թիւն մայր 
նո րա՝ Սպիլ32 թա գու հին եւ իւր հայր գիրն Կիւ տ 
 Լա զաւ նայն33։

Նույ նը Նույ նը

ՈԼԶ 1187 Ե ղեւ կո տո րումն քրիս տո նէից ի Սա լա հատ նէն մերձ 
ի Ե րու սա ղէմ, եւ կա լան զթա գա ւորն զԿի եւ ան յայտ 
ե ղեւ Սուրբ Խաչն Քրիս տո սի, յո րում ա ւուր ե տուն եւ 
զԱ քա ի Սա լա հա տինն, եւ ա պա զԱս խա լան, որ եւ ի 
սոյն ա մի էառ զՍա լա հա տինն զԵ րու սա ղէմ եւ զա մե
նայն Սէհլն, բաց ի Սրոյ34 եւ ի Տրա պաւլ սոյ։ 

Նույ նը Նույ նը

ՈԼԹ 1190 Կայսրն Ա լամ նաց Ֆտրիկն35 խեղ դե ցաւ ի գետն 
Սե լեֆ կիո եւ թա ղե ցաւ յԱն տիոք։ Եւ Ֆի լիպ ռէ տը 
Ֆրանցն եւ Ռի ջարդն36՝ թա գա ւորն Ընկ լի զաց37 
ան ցին յայս կոյս ծո վու, եւ պա շա րե ցին զԱ քա, որ եւ 
ի գալն Ընկ լի զաց էառ զկղզին Կիպ րոս ի Յու նաց, ի 
Կիռ սակ տու կէն։ 
Եւ սկիզբն ե ղեւ կար գա ւո րու թեան Ա լա ման ֆրէ
րացն։ 

Նույ նը Չիք

ՈԽ 1191 Ռէ տը Ֆրանցն եւ Ընկ լի զաց թա գա ւորն ա ռին զԱ
քա ի յա նաւ րի նաց։ 
Կի թա գա ւորն յԵ րու սա ղէ մի գնեաց զԿիպ րոս կղզին 
ի թա գա ւո րէն Ընկ լի զաց։

Նույ նը Չիք

Ո ԽԱ 1192 Թա գա ւորն Ընկ լի զաց ա րար սէր ընդ Սա լա հա տինն 
եւ դար ձու ցին սի րով ի ձեռն քրիս տո նէից զՃաւֆրն, 
զԱր սուֆն, զՍզայրն38 եւ զԿա ֆաս։ 

Նույ նը Չիք

ՈԽԳ 1194 Թա գա ւորն Կիպ րո սի՝ Կինն39 վախ ճա նե ցաւ, եւ եր կ
րորդ թա գա ւո րեաց Կիպ րո սի Հեմ րի, եղ բայրն իւր40։ 
Պա րոնն Հա յոց Լե ւոն կա լաւ զՏե մունտ41 բրինձն 
Ան տիո քայ եւ եդ ի բան տի ի կլայն Սսոյ։ 

Նույ նը Նույ նը

ՈԽԴ 1195 Ա զա տե ցաւ Տէ մունտ բրինձն Ան տիո քայ ի բան տէն 
միջ նոր դու թեամբ Հէ ռի գուն թին եւ ե ղեւ խնա մու
թիւն42 ընդ պա րոն Լե ւոն եւ ընդ բրինձն։ 

Նույ նը Չիք

Ո ԽԵ 1196 Մե ռաւ Սա լա հա տինն եւ տի րեաց Մսրա եւ Դա մաս
կո սի Յէտլ43 եղ բայր նո րա։ 

Նույ նը Չիք

26. Ա3 կաթողիկոսն Հայոց ] Շնորհալին
27. Բ1, Բ2 ԺԳ (13) ] ԺԴ (14), Գ1՝ ԺԶ (16)։
28. Ա3 գո դու թեան ] 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 Ռի ջարդն ] ռէ Ջառլ
37. Բ1, Բ2 Ընկլիզաց ] Անկլիզաց
38. Բ1 զՃաւֆրն, զԱրսուֆն, զՍզայրն ] զՃաֆն եւ զՍուֆ, 
զԽուսայրն
39. Բ1, Բ2 Թա գա ւորն Կիպ րո սի՝ 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
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ՈԽԶ 1197 Պա րոնն Հա յոց Լե ւոն44 պսա կե ցաւ թա գիւ45 եւ 
ե կաց ա ռա ջին թա գա ւոր ի Կի լի կիա։ 
ԶՃպէթն46 դա ւով ա ռին ի յա նօ րի նաց։ 
Մե լիք Յէտլն47 էառ զՃաւֆն ի քրիս տո նէից։

Նույ նը Պա րոնն Հա յոց Լե ւոն 
պսա կե ցաւ թա գիւ եւ 
ե կաց ա ռա ջին թա գա
ւոր ի Կի լի կոյ։
Զաւրքն Ե րու սա ղէ մի եւ 
Կիպ րո սի գնա ցին յԵ
գիպ տոս եւ ա ւե րե ցին 
բա զում տե ղիս։

Ո ԽԷ 1198  Պե րութ ա ռաւ յա նաւ րի նաց։ Նույ նը Չիք

ՈԾ 1201 Մե ռաւ Պէ մունդ բրինձն Ան տիո քա եւ ե կաց Պէ
մունտն48, իւր որ դին, որ էր կոմս Տրա պաւլ սոյ։

Մե ռաւ Պէ մունդն որդւովն, 
որ էր կոմս Տրա պօլ սոյ։

Չիք

Ո ԾԱ 1202 Ե ղեւ երկ րորդ շարժն եւ կոր ծա նե ցան բա զում քա
ղաքք եւ ամ րոցք49 ի Սէհլն։

Նույ նը Չիք

ՈԾԲ 1203 Լե ւոն թա գա ւորն Հա յոց էառ զԱն տիոք։ Նույ նը Չիք

ՈԾԳ 1204 Գունթ տը ֆլանտրն եւ տուկն Վէ նէ տի կաց50 ա ռին 
զԿոս տան դի նու պաւ լիս ի Յու նաց։ Եւ ե ղեւ կայսր ի 
Կոս տան դի նու պաւ լիս Պաղ տինն։ 
Զաւրքն Ե րու սա ղէ մի եւ Կիպ րո սի գնա ցին յԵ գիպ
տոս եւ ա ւե րե ցին բա զում տե ղիս ծո վե զե րաւքն։ Եւ 
Ֆի լիպ ը ռե տը Ֆրանցն էառ զՆոր ման դոյ աշ խարհն 
ի թա գա ւո րէն Ընկ լի զաց։

Նույ նը Չիք

ՈԾԴ 1205  Մե ռաւ թա գա ւորն Կիպ րո սի Հեմ րին։ Նույ նը Չիք

Ո ԾԵ 1206 Մե ռաւ բրինձն Ան տիո քայ Պէ մունտն եւ ե կաց որ դին 
Պէ մունտ Կոյրն51։

Նույ նը Չիք

ՈԾԶ 1207 Թա գա ւորն Հա յոց Լե ւոն կա լաւ զՍե ւաս տիաւսն 
Հե ռի որ դաւքն եւ զԿոս տանց52 Խու մար տիաշն, եւ 
Ճաւ լինն53 եւ զՊաղ տինն։ 
Զտէր Յո հան նէս կա թու ղի կոսն ըն կե ցին յա թո ռոյն 
եւ ե դին կա թո ղի կոս Հա յոց  զտէր Դա ւիթ Ար քա
կաղն ցին54։ 

Նույ նը Նույ նը

Ո ԾԷ 1208 Պէ մունտ բրինձն Ան տիո քայ խանկ րեաց զիւր ձիա
ւորքն եւ զԱն տիո քոյ գու մինն, որ մռտեալ էին ընդ դէմ 
նո րա, եւ կա լաւ զպատ րիարգն, որ ի բան տին վախ
ճա նե ցաւ։ Խոս րովշահ սուլ տանն յԻ կո նոյ, որ դի Խլիճ 
Աս լա նին, էառ զԲեր դուսն ի Հա յոց եւ կա լաւ զտէր 
նո րա զԳրի գոր, որ դի Լե ւո նի։

Նույ նը Խոս րովշահ սուլ տանն 
յԻ կո նոյ, որ դի Խլիճ 
Աս լա նին, էառ զԲեր
դուսն եւ կա լաւ զտէր 
նո րա զԳրի գորն։

Ո ԾԸ 1209 Պա տե րազ մե ցաւ Լաշ քա րի ընդ սուլ տանն յԻ կո նիոյ 
ի Խո նաս, եւ սպա նաւ սուլ տանն, եւ ե կաց ի տե ղի 
նո րա Ազ տին Գա գաուզն55։

Նույ նը Չիք

ՈԾԹ 1210 Պսա կե ցաւ ռէ Ճո ւանն ընդ թա գու հին Մա րիայ56, որ 
ե ղեւ Ժ (10)ե րորդ թա գա ւոր Ե րու սա ղէ մի։ 
Լե ւոն թա գա ւորն Հա յոց էանց ի Կիպ րոս եւ էառ իւր 
կին զքոյր թա գա ւո րին Կիպ րո սա զՍպիլն57։

Նույ նը Նույ նը

ՈԿ 1211 Վախ ճա նե ցաւ կա թու ղի կոսն Հա յոց տէր Դա ւիթն եւ 
դար ձեալ կա լաւ զա թոռն տէր Յո հա նէս58։

Նույ նը Նույ նը

ՈԿԲ 1213 Հա շի շիքն սպա նին զՊէ մունտ բրինձն59 Ան տիո քայ։ 
Ե ղեւ մեծ պա տե րազմն ընդ Սպա յե նաց60 թա գա
ւորքն եւ ընդ Մղրպիքն61։

Նույ նը Չիք

ՈԿԳ 1214 Ֆի լիպ ռէ տ Ֆ րանցն խանկ րեաց զըմբ րուրն Ա լամ
նաց զԱւդն եւ Լա ւիզ, որ դին ռէ տը Ֆրան ցին խանկ
րեաց եւ զԸնկ լի զաց թա գա ւորն զռէ Ճո ւանն։

Նույ նը Չիք

44. Ա2 > Լեւոն
45. Բ1 + յաւուրս յայտնութեան
46. Բ1, Բ2 զՃպէթն ] զՃպլէթ 
47. Բ1, Բ2 Յէտլն ] յետն
48. Ա1 > բրինձն Անտիոքա եւ եկաց Պէմունտն
49. Ա3 ամրոցք ] ապարանք, Բ1 > ամրոցք
50. Բ1 Վէնէտիկաց ] Վնիժոյ, Բ2՝ Վէնէժոյ
51. Բ1, Բ2 Կոյրն ] Միակնի
52. Բ1, Բ2 > զԿոս տանց
53. Բ1 Ճաւ լինն ] զՃօշտինն

54. Ա3 Ար քա կաղն ցին ] Ար քա կաղե ցին
55. Ա2 Ազտին Գագաուզն ] Ազտին Քաքայուզն, Բ1՝ Ազատինն 
Գագաւուզ
56. Բ1, Բ2 Մա րիայ ] 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
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ՈԿԴ 1215 Ի նօ սանթ62 պապն ա րար ժո ղով ըն թան րա կան 
ի Հռոմ, վասն թափ մանն Ե րու սա ղէ մի, ՆԻԲ (422) 
ե պիս կո պո սաց, ՀԲ (72) ար քե պիս կո պո սաց։

Նույ նը Չիք

Ո ԿԵ 1216 Մե ռաւ ըմբ րուրն Ա լամ նաց եւ ե կաց յետ նո րա 
Ֆտրիկն։ 
Թա գա ւորն Հա յոց Լե ւոն էառ դա ւով ի գի շե րի զքա
ղաքն Ան տիոք եւ կա ցոյց անդ բրինձ զՌո բէն, թոռն 
եղ բաւր իւ րոյ։ 
Ծնաւ դուստր թա գա ւո րին Լե ւո նի Զա պէլ։ 
Քա քա յուզ63 սուլ տանն պա շա րեաց զբերդն Կա
պանն եւ կա լաւ զիշ խանսն Հա յոց զԿոս տան դին 
Գաւն դաւս տապլն, որ կո չե ցաւ ա ւաք պա րոն, զԿոս
տան դին, Լանբ րու նին տի րոջն որ դին եւ Կեռ սակ 
Մա նը ղո ւա յոյ64 տէրն եւ զայլսն65։

Նույ նը Թա գա ւորն Հա յոց 
Լե ւոն էառ դա ւով ի գի
շե րի զԱն տիոք։ Ծնաւ 
դուստր թա գա ւո րին 
Զա պէլն։ 
Քա քա յուզ սուլ տանն 
պա շա րեաց զբերդ 
Կա պանն եւ կա լաւ 
զիշ խանս Հա յոց 
զԿոս տըն դին Գաւ տըս
տապլն, որ կո չե ցաւ 
ա ւաք պա րոն եւ զԿոս
տան դին, Լանբ րու նին 
տի րոջն տղայն եւ 
Կեռ սակ։

ՈԿԶ 1217 Եկն թա գա ւորն Ունկ ռաց66 յայս կոյս ծո վուն եւ շի նե
ցաւ Ջաս տել Բլրինն բերդ Դամբփլ ցեց եւ ռէ Ճո
ւանն67 եւ պատ րիարգն շի նե ցին զՍզայ րին բերդն։

Նույնը Չիք

Ո ԿԷ 1218 Թա գա ւորն Կիպ րո սի Ոյկն68 մե ռաւ ի Տրա պաւ լիս եւ 
զաւրքն քրիս տո նէից գնա ցին ի Տա միաթ69։ 
Մե ռաւ թա գա ւորն Սպայ նաց Ալ ֆունս լ Պաւնն70։
Թա գա ւորն Հա յոց Լե ւոն ետ գին սուլ տա նին զբերդն 
Լու լո ւայ 71եւ զԼաւ զա տի եւ ա զա տեաց զկա լա նա ւոր 
իշ խանսն իւր։

Նույ նը Չիք

Ո ԿԸ 1219 Ա ռաւ զՏա միաթն յա նաւ րի նացն։ 
Պե մունդ բրինձն խլեաց զԱն տիոք յՌո բե նայ ։ 
Վախ ճա նե ցաւ թա գա ւորն Հա յոց Լե ւոն։

Նույ նը Մե ռաւ թա գա ւորն Հա
յոց Լե ւոն։ 

ՈԿԹ 1220 Մե ռաւ Ֆի լիպ ռէ տը Ֆրանցն եւ թա գա ւո րեաց որ դի 
նոա Լա ւիզն։ 
Պա րոն Վահ րամ մա րա ջախտն Հա յոց եւ այլ իշ
խանքն կա մե ցան պա րոնց նել Հա յոց զՌո բէն 
բրինձն, եւ պայլն Հա յոց Կոս տան դին կո տո րեաց 
զնո սա մերձ ի Մսիս72 եւ կա լաւ զբրինձն ը Ռո բէնն եւ 
զիշ խանսն ի քա ղաքն Տար սուս։ 
Վախ ճա նե ցաւ կա թու ղի կոսն Հա յոց տէր Յո հա նէս եւ 
ե ղեւ կա թու ղի կոս տէր Կոս տան դին Բարձր բերդ ցին։

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

ՈՀ73 1221 Կու րու սին քրիս տո նեայքն զ(Տ)ա միաթն74։ 
Թա գա ւո րեաց Հա յոց Ֆի լիպն, որ դի կոյր բրըն ձին 
ա մուս նա նա լով ընդ Զա պէլ, դուստր թա գա ւո րին 
Հա յոց Լե ւո նի։ 
Ե ղեւ սաս տիկ շարժ որ փլոյց զՊաֆն75 ի Կիպ րոս 
կղզին։

Նույ նը Նույ նը

ՈՀԴ 1225 Թա գա ւորն Հա յոց Ֆի լիպն ըմբռ նե ցաւ ի յիւ րոց 
զաւ րացն։

Նույ նը Նույ նը

Ո ՀԵ 1226 Թա գա ւո րեաց Հա յոց ա մե նա բա րի թա գա ւորն76 Հե
թում, որ դի Կոս տան դեա ա ւագ պա րո նին Հա յոց77։
Ա լա ման ֆրէրքն սկիզբն ա րա րին շի նել Մուն ֆաւր
դին78։ 

Նույ նը (հավելումով) Նույ նը (կրճատ)

62. Ա1 Ինօսանթ ] Ինաւս, Ա3, Բ1՝ Իննօնցէնցիոս
63. Բ1 Քաքայուզ ] Գագաւուզ
64. Ա1 Մանըղուայոյ ] Մամուաղոյ, Բ1՝ Մամղաոյ
65. Ա2 > եւ զայլսն
66. Ա3 Ունկռաց ] Ընկլիզաց
67. Ա3 ռէ Ճո ւանն ] ռէ Ճոյտնն, Բ1 + Երուսաղէմի
68. Բ1, Բ2 Ոյկն ] Ուկն
69. Բ2 Տամիաթ ] Դէմիաթ
70. Բ1, Բ2 Սլպաւնն ] բօնն
71. Ա1, Բ1 Լուլուայ ] Լուլվայ

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 շի նեաց սա գա շէն տա ճար Սուրբն Սո փիա ի Սիս։
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ՈՀԶ 1227 Յե կե ղե ցին Հռո մայ կա նո նե ցին զսուրբն Ֆրան ցէս 
եւ զսուրբն Ան տոն զֆրէր մնու րացն եւ կար գե ցին 
տաւն նո ցա։ 
Քու րե տինն տի րեաց Դա մաս կո սի։

Կա նո նե ցին ընդ սուրբս 
զե րա նե լին Տո մի նի կոս եւ 
զսուրբն Ֆրան ցիս կոս։

Չիք

Ո ՀԷ 1228 Ըմբ րուր Ֆտրիկն եկն յայս կոյս ծո վուն79 եւ շի նեաց 
զՋաֆն80։

Նույնը Չիք

Ո ՀԸ 1229 Ըմբ րուր Ֆտրիկն ա րար սէր ընդ Մե լէք Քէմլն եւ 
դար ձու ցին սի րով ի քրիս տո նեայքն զԵ րու սա ղէմ եւ 
զՆա զա րէթ եւ զԼիոն81։

Նույնը Չիք

ՈՁ 1231 Լուն կու պարտքն ա ռին զՊե րու թայ քա ղաքն եւ բերդն 
պա շա րեալ ոչ կա րա ցին առ նուլ զնա։

Լուն կու պարտքն ա ռին 
զՊե րութ։

Չիք

Ո ՁԱ 1232 Լուն կու պարտքն խլե ցին  զԿիպ րոս կղզին եւ  Պե
րու թա տէրն խանկ րեաց Լուն կու պարտքն եւ խլեաց 
զկղզին։

Նույնը Չիք

ՈՁԲ 1233 Մե ռաւ բրինձն Ան տիո քա Պէ մունդ Կոյրն եւ ե կաց  
բրինձ Պէ մունդ Խեղն։ 
Լուն կու պարտքն տո ւին զԿէ ռին82 բերդն ի Պե րու թա 
տէրն եւ ի Ճը նո ւէզքն83։

Չիք Չիք

Ո ՁԷ 1238 Ը ռէ Տրա կուն Տաւն  Ճամն էառ զՎա լանս84 քա ղաքն 
յա նաւ րի նացն։

Չիք Չիք

Ո ՁԸ 1239 Ը ռէ տ  Նա ւարն85 եւ այլ կոմ սեր ե կին յայս կոյս ծո վու 
եւ կռո ւե ցան ընդ Մսրա հե ծելն, մօտ86 Խէչ Ղա զէոյ եւ 
ա նաւ րէնքն յաղ թե ցին  քրիս տո նէից87, եւ ե ղեւ մեծ 
կո տո րած։

Չիք Չիք

ՈՁԹ 1240 Ա րա րին սէր քրիս տո նեայքն ընդ սուլ տանն Դմըշ
խա88 եւ ա ռին սի րով յա նաւ րի նաց զՊիա ֆաւրթն89, 
զՍա ֆէթ եւ զԵ րու սա ղէ մի զա մէն եր կիրն։ Եւ գունթ 
Ռի ջարդն շի նեաց զԱս խա լան եւ դար ձաւ ռէ տ  Նա
ւարն յիւր աշ խարհն։

Չիք Չիք

ՈՂ 1241 Պէ րու թա տէրն սկսաւ շի նել զԱր սուֆ բերդն։ Եւ 
ըմբ րու րին ղա լէքն  բռնե ցին զՃնո ւէ զացն ղա լէքն, 
որ ե պիս կո պո սունքն տա նէին90 ի Հռոմ։

Չիք Չիք

ՈՂԳ 1244 ե ղեւ կրկին սէր ընդ Սեհ լին քրիս տո նեայքն եւ ընդ 
Դմիշ խայ սուլ տանն, եւ դար ձոյց սուլ տանն ի քրիս
տո նեայքն զԵ րու սա ղէմ իր ա մէն երկ րովն յայս կոյս 
Յոր դա նա նու, զարդ, զԵ րի քով եւ զՆապ լուզ91։
Խա րազ միքն մտան յաշ խարհն Ե րու սա ղէ մի եւ պա
տե րազ մեալ խանկ րե ցին զՍէհ լին քրիս տո նեայքն 
եւ կա լան բա զում իշ խանք։ 

Չիք Չիք

ՈՂԴ 1245 Թա գա ւորն Հա յոց Հե թում էառ զՊռա կա նա ի Հաւռ
մաց սուլ տա նէն քարմ տիւք92։ Սուլ տան Խիա թատ
նին զաւրքն պա շա րե ցին զՏար սուս93, ո րոց էին 
զաւ րագ լուխք Շամ սա տին սա հիպն եւ94 Կոս տան
դին տէրն Լամբ րու նին։ 
Ի նաւ սաթ պապն ա րար ժո ղով ընդ հան րա կան ի 
Լիոն քա ղաք եւ բա նադ րեալ հա նաւ ի ժա ռան գու
թե նէ Ֆտրիկ ըմբ րուրն։

Չիք Չիք

78. Ա3 Մունֆաւրդին ] Մունիօրտին, Բ1՝ Մունֆորդ բերդին
79. Բ1, Բ2 > ծովուն
80. Ա1ը 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 զՎա լանս ] զՎալան
85. Ա2 Նաւարն ] Նաւարտն
86. Ա2 > մօտ

87. Ա3 յաղթեցին քրիստոնէից ] յաղթեցան ի քրիստոնէից
88. Ա3 Դմըշխա ] Դմիշխայ Շամէ
89. Ա3 զՊիա ֆաւրթն ] 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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Ո ՂԵ 1246 Թա գա ւորն Հա յոց Հե թում ա ռա քեաց զեղ բայր իւր 
զպա րոն Սմբատ Գուն դուս տապլն95 ի Կիուկ խանն։ 
Ե կաց թա գա ւորն Կիպ րո սի Հե ռի յետ մա հո ւան 
մաւրն իւ րոյ՝ Ա լիծ թա գուհ ւոյն96։

Չիք Չիք

ՈՂԶ 1247 Սուլ տանն Մսրա էառ ի քրիս տո նէից զՏա պա րի97 եւ 
զԱս խա լան։

Չիք Չիք

Ո ՂԷ 1248 Լո յիզ ռէ տը Ֆրանցն եկն յայս կոյս ծո վուն ի  
Կիպ րոս։

Չիք Չիք

Ո ՂԸ 1249 Ը ռէ տը Ֆրանցն էառ զՏա միաթն։ Ի յԱ քա սկսաւ 
ա ռա ջի շմորն ընդ Ճը նո ւէզքն եւ ընդ Պի զանքն98։

Չիք Չիք

ՈՂԹ 1250 «Ի թո ւա կա. Հա յոց99 ՈՂԹ (1250) ի յու նիսն ԻԹ (29) 
կա տա րե ցաւ ի սրոյ100 պապն իմ, տէրն Լամբ րու
նին»։ 
Ը ռէ տը Ֆրանցն խանկ րե ցաւ եւ բռնե ցաւ101 ի Մսրա 
սուլ տա նէն եւ ի նոյն ժամն սպա նին Մսրցիք զի
րեանց սուլ տանն եւ ա զա տե ցին զը ռէ տ Ֆ րանցն եւ 
ա ռին գին ՃՌ (100000) մարկ ար ծա թոյ102։

Չիք Չիք

Չ 1251 Պէ մունդ բրինձն Ան տիո քայ վախ ճա նե ցաւ եւ փո
խա նոր դեաց զնա որ դի նո րա եւս Պէ մունդն։

Չիք Չիք

ՉԱ 1252 Ը ռէ տը Ֆրանցն շի նեաց զՃաֆն։ Ճու լիան, Սա յի տոյ 
տէրն103, պսա կե ցաւ ընդ Ֆի մի, դուստր թա գա ւո րին 
Հա յոց Հեթ մոյ։ 
Վախ ճա նե ցաւ թա գու հին Հա յոց104 Զա պէլ։

Չիք Չիք

ՉԲ 1253 Ը ռէ տը Ֆրանցն վե րըս տին շի նեաց զՍայ տէ105։
Հե ռի թա գա ւորն Կիպ րո սի վախ ճա նե ցաւ։
Հե թում թա գա ւորն Հա յոց գնաց ի Ման կոյ խան106։ 
Եւ ա մուս նա ցու ցին զդուստր նո րա զՍպիլն՝107 Պէ
մունդ բրըն ձին Ան տիո քայ, կոմ սին Տրա պաւլ սոյ։

Չիք Չիք

ՉԳ 1254 Ը ռէ տը Ֆրանցն դար ձաւ ի իւր աշ խարհքն։ 
Վախ ճա նե ցաւ Քու ռաթ որ դի ըմբ րու րին։ 
Յայտ նե ցան Ա զա ճա րիքն եւ Իս լամ պէկն

Չիք Չիք

ՉԵ 1256 Սկսաւ կռիւն ընդ Ճը նո ւէզքն եւ ընդ Վնի սանքն 
յԱ քա։ 
Հե թում թա գա ւորն Հա յոց եկն ի Ման կոյ խա նէն եւ 
ար շա ւեաց զաւ րաւք ի գա ւառն Հաւռ մաց, ի Մուռն
տինն եւ յայլն։ Ձիա ւո րե ցոյց զանդ րա նիկ որ դին 
իւր՝ զԼե ւոն։

Չիք Չիք

ՉԷ 1258 Հու լաուն խանն108 էառ զԱ լա մութ109 եւ կո տո րեաց 
զՀա շի շիքն110։
Հու լաունն էառ զՊաղ տատ111։
Վնի սանքն խանկ րե ցին զՃնո ւեզքն յԱ քայ եւ փլու
ցին զի րենց պուրճն112։ 
Վախ ճա նե ցաւ թա գա ւո րեղ բայրն Հա յոց պա րոն 
Լե ւոն մա րա ջախտն113։

Նույ նը (կրճատ) Հու լա յունն էառ զՊաղ
տատ

ՉԸ 1259 Թա գա ւորն Հա յոց Հե թում գնաց ի Տրա պաւ լիս 
յաւգ նու թիւն իւր փե սա յին, բըրն ձին114։ Եւ ձիա ւո րե
ցոյց115 զոր դին իւր զպա րոն Թո րոս։ Եւ ձեռ նադ րե
ցաւ եղ բայր նո րա տէր Յո հա նէս ե պիս կո պոսն։ Եւ 
ա ռին զՄուն դաս բերդն յա նաւ րի նաց։ Եւ ի սոյն ա մի 
զաւրք Հա յոց պա շա րեալ կո տո րե ցին զՀաւ ռաւ մոց 
սուլ տա նին հե ծեալն, որ պա շա րեալ էին զՄուն դաս։

Չիք Չիք

95. Ա3 Սմբատ Գուն դուս տապլն ] Սմպաթն գունտուտապլն
96. Ա3 յետ մա հո ւան մաւրն իւ րոյ՝ Ա լիծ թա գուհ ւոյն ] 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. Ա3 Սայիտոյ տէրն ] սա յետոյ
104. Ա1, Ա3 > Հայոց
105. Ա2 զՍայտէ ] զՍայիտէ
106. Ա2 Մանկոյ խան ] Մանկու ղանն
107. Ա3 զդուստր նորա զՍպիլն ] Զապէլ դուրստր նորա
108. Ա2 > խանն
109. Ա3 զԱլամութ ] զՎալամութ
110. Բ1, Բ2 զՀաշիշիքն ] զՀաշիշք
111. Բ1, Բ2 զՊաղտատ ] զԲաղտատ, զՀալապ եւ զԴամասկոս
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ՉԹ 1260 Հու լաունն էառ զՀա լապ պա տե րազ մաւ եւ Դա մաս
կոս ընդ ձե ռամբ ա րար։ Եւ ի սոյն ա մի Խու թուզ 
սուլ տանն կո տո րեաց զՔիթ պու ղայն։ 
Հե թում թա գա ւորն Հա յոց գնաց ի յՈւճն, հետ Ա լի
ճա խին116։ Պուն տուխ տարն ես պան զԽու թուզ սուլ
տանն եւ ինք նստաւ սուլ տան Մսրայ117։ 
Ճու լիան Սա յի տու տէրն ծա խեց Դանբ լուն զՍա յի տէ 
եւ զՊիա ֆաւրթն։ 
Թուրք մանքն բռնե ցին զՊե րու թա տէրն եւ ծա խե ցին 
ի ԻՌ (20 000) կար միր։ 

Չիք Հու լա յուն էառ զՀա լապ 
եւ Դմոշխ, Պուն դուխ
տարն նստաւ սուլ տան 
Մսրայ։

ՉԺ 1261 Պա լիան Ար սու ֆին տէրն ծա խեց զԱր սուֆն Ոս
պիթ լուն։
Վախ ճա նե ցաւ թա գու հին Կիպ րո սի Բլա ժանսն118։ Եւ 
ե ղեւ պայլ Կիպ րո սա Ոյկ119  տ  Լա զո նեայն։ 
Պա լիաւ լաւղն էառ զԿոս տան դի նու պաւ լիս ի 
Ֆռանկ նոյն։ 
Ի նոյն ա մին Հե թում թա գա ւորն Հա յոց փե սա յա ցոյց 
զԿոս տան դին, զոր դի տեառն Սար վան դի քա րին, ի 
դուստրն իւր յՌի թայն։ Եւ ի նոյն ա մի մե ռաւ Ճաւֆ
րի120, տէրն Սար վան դի քա րին։

Պա լիա լօղն էառ զԿոս տան
դի նու պօ լիս ի Ֆռանկ նոյն։ 

Չիք

ՉԺԱ 1262 Ը ռէ Ջառն էառ զՄար սէլն սղա րով։ 
Վախ ճա նե ցաւ թա գա ւո րա հայրն121 Հա յոց Կոս տան
դին ա ւաք պա րոնն։ Հե թում թա գա ւորն Հա յոց գնաց 
ի Մա նիաւնն եւ խանկ րեաց զԽա րա մանն։ Ի սոյն 
ա մի կար գո ւե ցաւ պա րոն թա գա ւո րոր դին Հա յոց 
Լե ւոն122, որ եւ ի նմին ժա մու խառ նե ցաւ Լանբ րուն 
ընդ թա գա ւո րու թիւն123 Հա յոց։ 
Ի սոյն ա մի ծնաւ անդ րա նիկ դուստր Լե ւո նի թա գա
ւո րին124՝ Զապ լունն։

Չիք Ծնաւ Լե ւո նի /// Զապ
լունն։

ՉԺԲ 1263 Հե թում թա գա ւորն Հա յոց եւ Ռուգ նա տին սուլ տանն 
եւ ար ղու չիքն ժո ղո վե ցան յԱ րակ լիայ, վասն բեր դե
րոյն եւ սի նաւ ռին125 բա ժա նե լոյ։
Վնէ սիա նացն Ծ (50) խա լէ126 եւ դա րիթն պա շա րե
ցին զՍուր127 եւ ոչ կա րա ցին առ նուլ, եւ Ճնո ւի զացն 
Ի (20) խա լէ շա հե ցան զի րենց կարվ նուն կէսն, որ ի 
Վնի ժէն կու գա յին։ 
Ըզ ռէ Ճառլն թա գե ցին, թա գա ւորն Սի կիոյ ե մուտ ի 
Բոյլն128 եւ խանկ րեաց զռէ Մաֆ րէ։

Չիք Չիք

ՉԺԳ 1264 Պնտուխ տար129 սուլ տան Մսրայ էառ զԱր սուֆն յՈս
պեթ լէն։ Տուր պայն սղա րեց զՊիրն130։ 

Չիք Չիք

ՉԺԴ 1265 Վախ ճա նե ցաւ պա րոն Աւ շին թա գա ւո րեղ բայրն 
Հա յոց, տէրն Կու ռի կո սոյ, ԻԵ (25) ի դեկ տեմ բե րի, 
յուր բաթ։ 
Ի սոյն ա մի ծնաւ թա գա ւո րոր դին Հե թում։ 

Չիք Ծնաւ թա գա ւո րոր դի 
Հա յոց Հե թումն։

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

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 Պնտուխ տար սուլ տան Մսրայ131 էառ ի Դամբ լէն 
զՍա ֆէթ132 եւ զԱ րա սուս։ 
Սըմլ մաւթն133 զաւ րաւք ա նաւ րի նաց134 կո տո րեաց 
զաւրս Հա յոց ի Մա ռի եւ կա լաւ զթա գա ւո րոր դին 
Հա յոց զպա րոն135 Լե ւոն եւ էս պան զմիւս որ դին 
զպա րոն Թո րոս եւ ե մուտ յեր կիրն Հա յոց, գե րեաց 
եւ այ րե րեաց136 մին չեւ ի Բարձր բերդ եւ յԱ տա նայ։
Վախ ճա նե ցաւ գունթն Ճա ֆուն սիր Ճո ւանն։ Եւ ի 
սոյն ա մի ծնաւ դուստրն թա գա ւորն Հա յոց Ֆի մի։

Սմլմօթն զօ րօք ա նօ րի նաց 
կո տո րեաց զզօրս Հա յոց ի 
Մա ռի եւ կա լաւ զոր դին թա
գա ւո րին՝ զԼե ւոն եւ սպան 
զԹո րոսն, զմիւս որ դին եւ 
գե րեաց եւ այ րեաց զՀայք 
մինչ ի Բարձր բերդ եւ յԱ
տա նա137։ 

Սմլմօթն  կո տո րեաց 
զաւրս Հա յոց ի Մա ռի 
եւ կա լաւ զԲ (2) որ դին 
թա գա ւո րին՝ զԹո րոս 
ես պան եւ զԼե ւոն 
տա րաւ գե րի ի Մսր  եւ 
մտաւ յեր կիրն եւ գե
րեաց զեր կիրն  մին չեւ 
ի Բարձր բերդ։  

ՉԺԶ 1267 Ճնո ւէ զացն ԻԸ (28) ղա լէք այ րէ ցին զԱ քա յոյ մի նայն 
եւ ի դառ նալն ա ռին Վնի սիանքն ի նո ցա նէ Ե (5) 
ղա լէ։ 
Վախ ճա նե ցաւ թա գա ժա ռանգն Կիպ րո սի Ոյկ Էթն138 
եւ թա գո ւե ցաւ թա գա ւոր Ոյկ տ  Լա զաւ նայն139։

Չիք Չիք

ՉԺԷ 1268 Պնտուխ տար սուլ տանն Մսրա էառ զՃաֆն եւ փլոյց 
զՊիա ֆաւրթն։ Եւ դար ձեալ էառ զԱն տաք եւ փլոյց։ 
Ձեռ նադ րե ցին կա թու ղի կոս զտէր Յա կովբ։ 
Ա զա տե ցաւ թա գա ւո րոր դին Հա յոց ի Մսրա պա րոն 
Լե ւոն140։ 
Ը ռե Ջառլն խանկ րեաց զՔու ռա տինն եւ ես պան 
զնա։

Պնտուխ տար սուլ տանն 
Մսրայ էառ զՃաֆն եւ փլոյց 
զՊիա ֆօրդն։

Պնդուխ տար սուլ
տանն էառ զԱն դաք 
եւ փլոյց։ 
Եւ նստաւ կա թո ղի կոս 
տէր Յա կովբ։ 
Ա զա տե ցաւ թա գա
ւո րոր դին ի Մսրայ՝ 
Լե ւոնն։

ՉԺԸ 1269 Փլան ի շար ժէ Սար վան դի քարն եւ Հա մուսն141։ Եւ 
ի սոյն ա մի ծնաւ դուստր Լե ւոն թա գա ւո րին Հա յոց՝ 
Սպիլն։

Չիք Նույ նը

ՉԺԹ 1270 Ը ռէ տէ Ֆրանցն պա շա րեաց զԴու նիզ եւ անդ մե
ռաւ։ Եւ թա գա ւո րեաց որ դի նո րա Ֆի լիպն։ 
Վախ ճա նե ցաւ թա գա ւորն Հա յոց Հե թում եւ տի
րեաց142 որ դի նո րա Լե ւոնն։ 
Պնտուխ տար սուլ թանն էառ զՔրատն յՈս պիթ լէն, 
եւ Ջաս տել143 Պլանկն ի Դամբ լէն, եւ Ճպլա քարն ի 
բրըն ձէն, եւ զՄուն ֆաւրթն յԱ լամ նեացն, եւ բերդ մի 
ի Հա շի շեցն։ 
Տա ճիկ ղա լէք ԺԴ (14) կո տո րե ցան ի Կիպ րոս144 
կղզին եւ բռնո ւե ցան ի տաճ կացն ԳՌ (3000) ծա ռայ։
Սիր Օ տա ւարտ, որ դի թա գա ւո րին Ընկ լի զաց եկն 
ի յԱ քա։ 
Ընտ րե ցին պապ Հռով մայ զար ժա նա ւորն145 Գրի գո
րիոս, որ ե կեալ էր յա ղաւ թա ւո րու թիւն հետ իր Աւ տո
ւար տին եւ կայր ի յԱ քայ եւ ան տի ե կեալ տա րան ի 
զնա ի Հռոմ146։ վասն պա պու թեան 
Ծնաւ որ դի147 թագ(ա ւո րին) Լե ւո նի՝ Թո րոսն։

Չիք Վախ ճա նե ցաւ թա
գա ւորն Հա յոց Հե թում 
եւ նստաւ յա թոռ որ դի 
նո րայ Լե ւոն եւ ծնաւ 
իր որ դի մի Թո րոս։ 

ՉԻԱ 1272 Հա շի շիքն զար կին սիր Աւ տո ւար դին Ե (5) դա նակ 
զարք ի յԱ քաոյ բերդն, եւ ի սոյն ա մի ան ցեալ գնաց 
յիւր աշ խարհն ։
Ծնաւ որ դի թա գա ւո րին Լէո նի՝ Ռու բէնն։ 
Մո լո վո նին տէրն սիր Լե ւոն ու Ա պըլ ղա րիպն մռտե
ցին ու բռնե ցին ի Փար վա նայն ու ի Թա թարն։ 
Ու գնաց պա րոն Սմբատ Գուն դուս տապլն ի Թա
թարն ի յԱր ղու, ի վե րայ Լե ւոն թա գա ւո րին։ 
Ի սոյն ա մի զար կին հա շի շիքն պա րոն Վահ րա մայ։ 
Լե ւոն թա գա ւո րին փէ սայն մռտէց Սիր Ի կի եւ գնաց 
ի Փար վա նայն ու ի Թա թարն148, ի յԱր ղուն, ի վե րայ 
իր149 պա րո նին թա գա ւո րու թեան։

Չիք Չիք

131. Ա2 > Մսրայ
132. Ա3 զՍաֆէթ ] զՍաւէտ
133. Ա3 Սըմլմաւթն ] (Ս)մընլմօթն
134. Ա2 անաւրինաց ] Մսրայ
135. Ա2 > Հայոց զպարոն
136. Ա3 այրերեաց ] աւերեաց

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
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ՉԻԲ 1273 Գրի գոր պապն ա րար ժո ղով ընթ(ան)րա կան ի 
Լիոն քա ղաք։ Վախ ճա նե ցաւ Պէ մունդ բրինձն (եւ 
ե կաց) միւս Պէ մունդն, իւր որ դին, որ եւ ե ղեւ վեր ջին 
բրինձ150 յազ գէ նո րա։ 
Ի սոյն ա մի ծնաւ դուստրն Լէոն թա գա ւո րին Հա յոց 
Զապ լուն։

Չիք Չիք

ՉԻԳ 1274 Պնդուխ տար սուլ տանն Մսրայ ե մուտ զաւ րաւք յեր
կիրն151 Հա յոց եւ խլեաց զՄսա  կան դա րայն եւ ա ւե
րեաց յեր կիրն ի Մար(ա)շա մին չեւ ի Կաւ ռի կոս։ 
Վախ ճա նե ցաւ Ճու լիան Սա յի տոյ152 տէրն։

Պնտուխ տար ե մուտ յեր
կիրն Հա յոց եւ ա ւե րեաց

Չիք

ՉԻԵ 1276 Թա գա ւո րին Հա յոց Լէո նի ծնաւ Սմբատն եւ Սպիլն 
խե ղէփք153։

Չիք Նույ նը

ՉԻԶ 1277 Ը ռէ Ջառ լին Զ (6) խա լէ ե կին յԱ քայ եւ տի րե ցին 
Ա քա յոյ ընդ ռէ Ջառ լին դեաց եւ կո չե ցաւ ռէ Ջառլն 
թա գա ւոր յԵ րու սա ղէ մի։ 
Եւ ի սոյն ա մի ծնաւ թա գա ւոր(ի)ն  Հա յոց Լէո նի՝ 
Կոս տան դինն։

Չիք Ծնաւ թա գա ւոր(ի)ն 
 Կոս տըն դինն։

ՉԻԷ 1278 Թա գա ւո րին Հա յոց Լե ւո նի ծնաւ Ռի թայն ու Թի ֆա
նաւն154՝ խե ղէփք։ 

Չիք Թա գա ւո րին Լե ւո նի 
ծնաւ Ռի թայն եւ Թե
ֆա նօն։

ՉԻԸ 1279 Թա գա ւո րին Հա յոց Լե ւոն ծնաւ Ներ սէսն։ Չիք Նույ նը

ՉԼԱ 1282 Ման կաւ Տա մուր, եղ բայր Ա պա ղա խա նին պա
տե րազ մե ցաւ Մու ղալ զաւ րաւքն ընդ Ալ ֆի Մսրա 
սուլ տանն, ի դուռն Համ սա, կա տա րե ցան155 յա նաւ
րի նաց բա զումք։ 
Եւ ա պա Մու ղալն ի փա խուստ դար ձաւ։ Եւ յայնմ 
փա խուս տի կո րեան ի զաւ րացն Հա յոց ա ւե լի քան 
զԲՌ (2000) այր։

Ման կօ Տա մուր եղ բայրն 
Ա պա ղայ խա նին պա տե
րազ մե ցաւ Մու ղալ զօ րօք 
ընդ Ալ փի Մսրայ սուլ տանն 
եւ կա տա րե ցան յա նօ րի
նաց բա զումք։ Եւ ի փա
խուստն Մու ղա լին՝ կո րեան 
եր կու հա զար քրիս տո
նեայք։ 

Նույ նը (կրճատ)

ՉԼԲ 1283 Թուրք մանք տի րե ցին Մա նաւ նին156, յետ Ե (5) ա մի 
պա շար ման նո րա։ 
Եւ վախ ճա նե ցաւ Ա պա ղա խանն եւ իւր եղ բայրն 
Ման կօ Տա մուրն։ Եւ Ահ մատն խան նստաւ։ 
Եւ ի սոյն ա մի ծնաւ թա գա ւո րին Հա յոց Լե ւո նի՝ 
Աւ շինն եւ Ա լի նախն խե ղեփք։

Մե ռաւ Ա պա ղայ խանն եւ 
Ման կօ Տա մուրն, եւ նստաւ 
Ահ մատն խան։

Ահ մատ խանն նստաւ 
խան։ Եւ ի յայս տա րիս 
ծնաւ Օ շինն եւ Ա լի
նախն։

ՉԼԳ 1284 Ե ղեւ թա փումն Ա նա մու ռին ի թուր քաց։ 
Վախ ճա նե ցաւ թա գա ւորն Կիպ րո սի Ոյկն տ  Լա զաւ
նեա եւ թա գա ւո րեաց որ դի նո րա Ճո ւանն։

Չիք Չիք

ՉԼԴ 1285 «Փո խե ցաւ ի Քրիս տոս ա մե նա գո վե լին հոգ ւով եւ 
գե ղե ցիկն տե սով ա ռա քի նի մայրն իմ, Կե ռան թա
գու հին Հա յոց, յո գոս տո սի157 ԻԹ (29)»։ 
ՉԼԴ (1285) սպա նաւ Ահ մատ խանն եւ Ար ղուն158, 
որ դի Ա պա ղա յին ե ղեւ խան։ 
Վախ ճա նե ցաւ թա գա ւորն Կիպ րո սի Ճո ւանն եւ թա
գա ւո րեաց իւր եղ բայրն Հե ռին։ 
Ալ ֆի սուլ տանն Մսրա էառ զՄար ղապն յՈս պիթ լէն։

Սպա նաւ Ահ մատ խանն եւ 
Ար ղունն, որ դին Ա պա ղին, 
ե ղեւ խան։

Փո խե ցաւ ի Քրիս տոս 
Կե ռան թա գու հին։

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. Ա1 > միւս Պէմունդն, իւր որդին, որ եւ եղեւ վերջին բրինձ
151. Ա3 զաւրաւք յերկիրն ] աշխարհս
152. Ա3 Սայիտոյ ] Սայտայու
153. Գ1 խեղէփք ] ի մի փոր
154. Ա3 Ռիթայն ու Թիֆանաւն ] Ռիթան եւ Ութիֆանօն
155. Գ1ը ունի հատվածի սկզբից մինչեւ այստեղ։ 
156. Ա3 Մանաւնին ] Մանօն
157. Ա1 յոգոստոսի ] յաղուեստաւսի
158. Ա1 Արղուն ] Արսլուն
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ՉԼԵ 1286 Վախ ճա նե ցաւ Ֆի լիպ ռէ տը Ֆրանցն եւ թա գա ւո
րեաց որ դի նո րա Ֆի լիպն։ 
Վախ ճա նե ցաւ թա գա ւորն Ա րա կու նաց Փեռն եւ 
թա գա ւո րեաց իւր որ դին Ալ ֆունն159։ 
Հե ռի թա գա ւոր Կիպ րո սի գնաց ի յԱ քայ եւ բռնու
թեամբ էառ զԱ քա յոյ պա րո նու թիւն յռէ Ջառ լին 
գոր ծա ւո րացն եւ ան տի գնաց ի Սուր եւ անդ թա
գա ւո րեա ցաւ՝ թա գա ւոր Ե րու սա ղէ մի։

Չիք Չիք

ՉԼԶ 1287 Ալ ֆի սուլ տանն Մսրայ էառ զԼա տիկն ի բրըն ձէն։ Եւ 
ի սոյն ա մի կար գե ցաւ պա րոն Թո րո սի քոյրն ընդ 
թա գա ւորն Կիպ րաւ սայ։ 
Սի կի լոյ ղա լէքն խանկ րե ցին ծո վով զռէ Ջառ լին 
որ դին եւ զիւր իշ խանսն։

Չիք Ալ ֆի սուլ տան նէառ 
զԼա տիկն եւ յայս 
տա րիս կար գո ւե ցաւ 
պա րոն Թո րոս եւ 
էառ քոյր թա գա ւո րին 
Կիպ ռօ սայ։ 

ՉԼԷ 1288 Փո խե ցաւ ի Քրիս տոս բա րէ պաշտ թա գա ւորն Հա
յոց Լէոն փետ րո ւա րի Զ (6) եւ նստաւ յա թոռն պա
րոն անդ րա նիկ որ դին իւր Հե թում։

Չիք Մե ռաւ Լե ւոն թա գա
ւորն Հա յոց ի փետր
վար Զ (6) եւ նստաւ 
յա թոռ Հե թում թա գա
ւորն մի նայ կեցն։

ՉԼԸ 1289 Մե ռաւ Ար ղուն խանն եւ նստաւ խան իր եղ բայրն 
Քե ղա թուն160։ 
Ի նոյն ա մի ծնաւ պա րոն Թո րո սի որ դին Լե ւոնն։ 
Ալ ֆի սուլ տանն էառ զՏրա պաւ լիս161 ի քրիս տո
նէից162։

Մե ռաւ Ար ղուն խանն եւ 
նստաւ եղ բայրն իւր Քե
ղա թուն։ 
Ալ փի սուլ տանն էառ զՏրա
պօ լիս ի քրիս տո նէից։

Նույ նը

ՉԼԹ 1290 Մե ռաւ Ալ ֆի սուլ տանն Մսրայ, եւ ե կաց իւր որ դին 
սուլ տան Աշ րաֆն163։

Նույ նը Նույ նը

ՉԽ 1291 Աշ րաֆ սուլ տանն Մսրայ էառ զԱ քայ164 ի քրիս տո
նէից եւ թո ղին քրիս տո նէքն ա ռանց պա տե րազ մի 
զՍուր, զՍա յի տէ, զՊե րութ եւ զԱնտռ տուզ165 եւ 
զՋաս տել Բլրինն166։ 
Եւ այսմ ա մի ջնջե ցաւ տէ րու թիւն քրիս տո նէից167 ի 
Սեհ լէն։

Նույ նը Աշ րաֆ սուլ տանն էառ 
զԱ քայ  եւ յայսմ ա մի 
ջնջե ցաւ տէ րու թիւն 
Ֆռան կին ի Սէհ լէն։

ՉԽԱ 1292 Աշ րաֆ սուլ տանն Մսրայ էառ զհայ րա պե տա նիստ 
դղեակն զՀո ռոմկ լայն եւ գե րեաց զկա թու ղի կոս 
տէր Ստե փան նոսն։ Ե տուն ի սուլ տան տուրտ վու
թեամբ168 զծագքն զԱպլ ճես169, եւ վասն սի րոյ ետ 
թա գա ւորն Հա յոց Հե թում զան մատ չե լի դղեակն 
զՊե հես նի։ 
Յայսմ ա մի մո լո րումն ե ղեւ Զատ կի, զի մո լո րե ցան 
Ա սո րիքն՝ Նես տորքն եւ բա ժին մի170՝ Հա յոց։

Աշ րաֆն էառ զհայ րա պե
տա նիստ դղեակն Հայոց 
զՀո ռոմկ լայն եւ գե րեաց 
զկա թու ղի կոս տէր Ստե
փան նոս կաթողիկոսն։ Եւ 
ե տուն ի սուլ տան տրտ վու
թեամբ զԾագն, զԱպլ ճես եւ 
վասն սի րոյ ետ թա գա ւորն 
Հա յոց Հե թում զան մատ չե լի 
դղեակն զՊե հես նի։ 
Յայսմ ամի եւս մոլորեցան 
զԶատիկն Հայք եւ Ասորիքն՝ 
Նստորք։

Աշ րաֆ սուլ տան էառ 
զՀո ռոմկ լայն եւ գե
րեաց զկա թու ղի կոս 
տէր Ստե փա նոս եւ 
տո ւին զՊե հես նին  
զԱպլ ճես։
Յայս ա մի մո լո րումն 
ե ղեւ Զատ կին։

159. Ա1 Ալֆունն ] Ալթուսն
160. Ա3 Քեղաթուն ] Քեղարթունն
161. Ա3 զՏրապաւլիս ] զՏրապլուսն
162. Գ1 > ի քրիստոնէից
163. Գ1 > Մսրայ... սուլտան
164. Բ2 զԱքա ] զԱքքա
165. Ա3 զԱնտռտուզ ] զԱտրտուզ
166. Բ1, Բ2 > եւ զԱնտռտուզ եւ զՋաստել Բլրինն։
167. Բ1 Բ2 տէրութիւն քրիստոնէից ] քրիստոնէութիւնն
168. Ա1 տուրտվութեամբ ] տուրտութեամբ
169. Ա3 > Ետուն ի սուլտան տուրտ վու թեամբ զծագքն զԱպլճես։
170. Ա3 բաժին մի ] մասն ինչ ի

171. Ա3 զպարոնութիւնն ] զթագաւորութիւնն
172. Ա3 + ի Քրիստոս
173. Ա3 թա գա ւո րի ] թագաւորն 
174. Ա3 պարոն ] պարոնայք
175. Ա3 + Հայոց
176. Ա3 Ֆրանկ ] ֆիրէնկ
177. Ա3 Աւտկրասունին ] Օտկրասօնին
178. Ա3 իշխանաւք էառ ] իշխանացն։ Դարձեալ էառ
179. Ա3 + թագն եւ
180. Սխալ տեղեկություն (տե՛ս 1293 թ. ծանոթագրությունը)։
181. Ա3 + եւ Պայտունն սպանեալ
182. Ա3 մարաջախտն ] մարաճախն
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ՉԽԲ 1293 Աշ րաֆ սուլ տանն սպա նաւ յիւր ծա ռա յիցն եւ սուլ
տան ցաւ Քիթ պու ղայն։ 
Հե թում թա գա ւոր Հա յոց ետ զպա րո նու թիւնն171 ի 
յիւր եղ բայրն, ի պա րոն  Թո րոս եւ ին քը կրաւ նա ւո
րեա ցաւ172։ 
Ճնո ւի զացն ղա լէք ԺԲ (12) կռո ւե ցան ի յԱ յաս ընդ ԼԲ 
(32) ղա լէ եւ ընդ դա րիթ Վնի սիաց ւոցն եւ շա հե ցան 
ի նո ցա նէ ԻԴ (24) ընդ դա րիթ եւ ընդ խա լէ։ 
«Դաւ ե ղեւ Հե թում թա գա ւո րի173 յիր իշ խա նացն, 
որք էին գլուխք պա րոն174 Հե թում Կաւ ռի կո սոյ տէրն 
եւ իր եղ բայրն պա րոն Աւ շին՝ Կան չոյն տէրն եւ յայլ 
բա զում յիշ խա նացն175։ Եւ ի սոյն ա մի ա մուս նաց
նելն Հե թում թա գա ւո րին զիր քոյրն, ընդ եղ բայր 
թա գա ւո րին Կիպ ռո սայ ընդ սիր Ա մա ռի, նա միջ
նոր դու թեամբ Հայ եւ Ֆռանկ176 ե կե ղե ցաւն եւ Սի րոյ 
տի րոջն՝ իր փե սա յին եւ սիր Աւտկ րա սու նին177 եւ 
այլ հայ եւ Ֆռանգ իշ խա նաւք» էառ178 Հե թում թա
գա ւորն Հա յոց զիւր179 թա գա ւո րու թիւնն։ 
Ե դաւ կա թու ղի կոս Հա յոց տէր Գրի գորն։

Աշ րաֆ սուլ տանն սպա նաւ 
յիւր ծա ռա յիցն եւ նստաւ 
սուլ տան Քիթ պու ղայն։ 
Հե թում թա գա ւորն Հա յոց 
ետ զպա րո նու թիւնն յիւր 
եղ բայրն, ի պա րոն  Թո րոս 
եւ ինքն ե մուտ ի կարգ եւ 
կրօ նա ւո րեա ցաւ եւ Մա
կար180 կո չե ցաւ։
Ճնվէ զացն եր կո տա սան 
խա լէ կռվե ցան յԱ յաս ընդ 
ե րե սուն եւ եր կու խա լէ եւ 
ընդ դա րիթ Վէ նէ ցիա նացն 
եւ շա հե ցան Ճնվէզքն քսան 
եւ չորս խա լէ։
Էառ Հե թում թա գա ւորն զիւր 
թա գա ւո րու թիւնն։ 
Ե դաւ կա թու ղի կոս Հա յոց 
տէր Գրի գոր Տուր քե րի
ցանց։

Սպա նին զԱշ րաֆ սուլ
տանն (իւ)ր  ծա ռա նին 
եւ նստաւ Քիթ պու ղայն։ 
Հե թում թա գա ւորն 
ետ զպա րո նու թիւն ի 
եղ բայրն, ի Թո րոսն եւ 
ինքն միա կեց։
Եւ ե դաւ կա թո ղի կոս 
տէր Գրի գոր Տուր քի
րի ցանց։

ՉԽԳ 1294 Սպա նաւ Քե ղա թուն խանն եւ նստաւ Պայ տուն խան։ 
Եւ ի սոյն ա մի սպա նաւ Պայ տուն եւ նստաւ խան 
Խա զան, որ դին Ար ղու նին։ 
Եւ ի նոյն ա մի գնաց թա գա ւորն Հա յոց Հե թում առ 
Պայ տուն եւ գտաւ խան զԽա զանն181։  
Եւ ի նոյն ա մի մե ռաւ մա րա ջախտն182 Հա յոց պա րոն 
Աւ շին, որ դի Կոս տան դեա՝ Լամբ րու նին տի րոջն։ 
Եւ ի սոյն (ա մի) կար գեաց զքոյր իւր զը Ռի թայն եւ 
ե ղեւ ընբ րու րէս ա մե նայն Կոս տանդ նու պաւլ սի։ 
«Եւ ի սոյն ա մի փա խեաւ պա րոն Հե թում Կաւ ռի կո
սայ տէրն եւ իւր եղ բայրն պա րոն Աւ շինն»։

Սպա նաւ Քե ղա թու խանն եւ 
նստաւ Պայ տուն խան։ Եւ 
ի սոյն ա մի սպա նաւ Պայ
տուն եւ նստաւ Ղա զանն 
խան, որ դին Ար ղու նին։ 

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

ՉԽԵ 1296 «Հե թում թա գա ւորն Հա յոց ետ զպա րո նու թիւն183 ի 
յիր եղ բայրն ի պա րոն Թո րոս։ Եւ ի նոյն ա մի դաւ 
ե ղեւ նմա յիշ խա նացն, որ184 էին գլուխք պա րոն 
Աւ շին սի նի ջալն185, որ դի պա րոն Սմբատ Գուն դուս
տապ լին եւ պա րոն Աւ շին Բա կուր նանց, որ էր աս
պա սա լար Դարպ սուն186 եւ այլ բա զում իշ խա նայք 
եւ ձիա ւորք»։ 
Հե թում թա գա ւորն Հա յոց եւ իւր եղ բայրն պա րոն 
Թո րոս ե տուն զպա րո նու թիւն ի պա րոն Սմբատ եւ 
ին քեանք գնա ցին ի Կոս տանդ նու պաւ լիս։ 
Եւ ի սոյն ա մի մր տեց Պալ թօ187 ընդ դէմ Խա զա նին։ 
Խու թուզ շահ պա րոնն ե րեկ ի վե րայ իր, նա կռո ւե
ցաւ ընդ իր ա ռաջ նա ւորն, որ կո չի Ա րապ։ Խանկ
րեաց զինք Սու լա միշն եւ փա խոյց յԱշ րա ֆին որ դին 
ի յան լի ջրի կղզի մի։ 
Կռո ւե ցան Ճնո ւէզքն ընդ Վնի սանքն եւ սպա նին 
զպայլն, ԾԶ (56) ո գի ի յայ լոցն, ի քա ղաքն Կոս
տանդ նու պաւ լիս եւ ա ռեալ առ ա ւար բա զում։ 
Եւ ի սոյն ա մի սպա նաւ սուլ տան Քիթ պու ղայն եւ 
նստաւ սուլ տանն Հու սա մա տին Լա չինն:188 
Եւ ի սոյն ա մի ե ղեւ պա տե րազմ մեծ ընդ Ֆրան կաց 
թա գա ւո րին հե ծելն եւ ընդ Ընկ լի զաց թա գա ւո րին 
հե ծելն։

(Ա խմբագ րութ յան ա վար տը)

Հե թում թա գա ւորն Հա յոց եւ 
իւր եղ բայրն պա րոն Թո րոս 
տվին զթա գա ւո րու թիւն ի 
Սմբատն եւ ին քեանք գնա
ցին ի Կոս տան դի նու պօ լիս։
Ճնվէզքն կռո ւե ցան ընդ 
Վէ նէ ցիանքն ի Կոս տան
դի նու պօ լիս եւ սպա նին 
զպայլն եւ յի սուն եւ վեց ո գի 
եւ ա ռին ա ւար բա զում։ 
Ի սոյն ա մի սպա նաւ սուլ
տանն Մսրայ Քիթ պու ղա եւ 
նստաւ սուլ տան Հու սա մա
տին Լա չինն։

Ե դին թա գա ւոր 
զՍմբատ եւ Բ (2) 
եղ բայրն Հե թում ու 
Թո րոս գնա ցին ի Կոս
տըն դի նու պաւ լիս,  եւ 
ի յայս տա րիս մռտեց 
Պալ թաւհ ընդ դէմ 
խա նին։
ՉԽԶ (1297) Նստաւ 
սուլ տան Հու սա մա տին 
Լա չինն։

183. Ա3 զպարոնութիւն ] զթագաւորութիւն
184. Ա3 նմա յիշխանացն, որ ] իշխանացն Հայոց, որք
185. Ա3 սինիջալն ] սինջալն
186. 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 Հու սա մա տին Լա չինն ] Հիւսամատինն Ալչին
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Շա րու նա կութ յուն Բ խմ բագ րութ յու նից Շա րու նա կութ յուն Գ խմ բագ րութ յու նից

ՉԾԶ 1307 (Բ1, Բ2, Բ3) Յամ սեանն նո յեմ բե րի ԺԷ (17) սպա նաւ 
ա ւագ պա րոն Հա յոց Հե թում եւ որ դին պա րոն Թո
րո սին, եղ բօրն ա ւագ պա րո նիս՝ Լե ւոն թա գա ւորն 
Հա յոց, եւ այլ իշ խանք, դա ւով, ի գի շե րի, ի ստո
րոտն Ա նար զա բու դղե կին։

Սպա նաւ ա ւագ պա րոնն Հա յոց Հե թում յանօրէն 
Պիլարղուէն յամ սեանն նո յեմ բե րի ԺԷ (17) աւրն եւ 
Լեւոն եղբօր որդին իւր։

ՌՅԺԷ 1317 (Բ2, Բ3) Օ շին հօ րեղ բայր Լե ւո նի ամս ԺԳ (13)։

ՉԿԹ 1320 Փոխեցաւ ի Քրիստոս Աւշին թագաւորն Հայոց եւ ի 
սոյն ամի նստաւ որդի նորա Լեւոն։

ՉՀԶ 1327 Փոխեցաւ յԱստուած տէր Կօստըն դին Լամբրունցին 
կաթողի կոսն եւ ի սոյն ամի նստաւ յաթոռ տէր 
Յակոբ կաթողիկոս։ 

ՉՀԷ 1328 Փախաւ Չոպանին որդին Տամուր տաշն եւ գնաց ի 
Մսր։

ՉՀԸ 1329 Լեւոն թագաւորն, որդին Աւշնի թագաւորի, էսպան 
զպարոն Աւշին Կոռի կաւ 

     սոյ տէրն ու զիր եղբայրն, 
որ էր իր հայրգիր, եւ ետ զերկու սին 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։

ՈՅ ԼԸ 1338 (Բ2, Բ3) Լե ւոն որ դի Օշ նի ամս ԻԱ (21)։

ՈՅԼԹ1339 (Բ2) Պա րոն Ջո հա նէս հօր քւե րոր դի Լե ւո նիս, պայլ 
կա ցեալ ամ մի189։

ՌՅԽԱ  
1341

(Բ2) Կիտ եղ բայր Ջո հա նիսի ամս Բ (2)։ Զսայ ընդ 
եղ բօրն իւր, Հա յերն սպա նին։

Մեռաւ Մելէք Նասրն եւ ի յայս տարիս ձգեցին 
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 մո րեխն։

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) Կոս տան դին ազ գա կան Լեւո նի ամս։ 
(Բ3) Կոս տան դին ազ գա կան Լեւո նի թագաւորին, 
որդի Պաղ տնի190 մարախճատի եւ ի վերջին Լեւոնն 
ԺԱ (11) ամիս թագաւորեալ։ Եւ եկեալ սուլ տանն 
Մսրայ եւ գերեաց զթագա ւորն, զՄարուն թագու
հիւն տարեալ յԵգիպտոս եւ խնդրեալ թագուհին 
ի սուլ տանէն գնաց յԵրուսաղէմ եւ մեռաւ անդ 
ԷՃԾԴ (1305)191 ի դուռն Սրբոյ Յակոբայ թաղե ցաւ 
եւ բարձաւ թագաւո րու  թիւնն ի Տանէն Կիլի կե ցոց՝ 
ԸՃԻԳ (1374)։

189. Բ3 Պա րոն Ջո հա նէս հօր քւե րոր դի Լե ւո նիս, պայլ կա ցեալ 
ամ մի ] Պարոն Ճօհաննէս ամս Բ։ Զսա ընդ եղբօրն իւր Հայերն 
սպանին։

190. Պաղտին մարաջախտի անունն ուղղում ենք ըստ 
Երուսաղեմի օրինակի, Բ3ում գրված է «Ապաղտիի»։
191. Մարիուն թագուհու մահվան թվականն է ԸՃԻԶ (1377), տե՛ս 
վերջին ծանոթագրությունը։
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԸՍՏՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՏԱՐԵԹՎԵՐԻՆԵՐՔՈԵՂԱԾ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ

1076 ԳագիկԲԲագրատունու (1043-1045)սպանությանմասինամենահինաղ-
բյուրը Մատթեոս Ուռհայեցու ժամանակագրությունն է, որը Հայոց ՇԻԸ
(1079)թվականիներքոնշումէ.«Գագիկ...եկեալհազարարամբք...իբերդն,
որասիԿիզիստռայ եւ էին բերդատէրքներեքեղբարքիշխանքՀոռոմոց՝
որդիք Մանտալէի» (Մատթեոս Ուռհայեցի, Ժամանակագրություն (գրա-
բար, աշխարհաբար), աշխարհաբար թարգմանությունը եւ ծանոթագրու-
թյուններըՀ.Բարթիկյանի,(գրաբարտեքստըքաղվածէՎաղարշապատի
1898թ.հրատարակությունից),Երեւան,1991,էջ236)։ՍամվելԱնեցուԺա-
մանակագրությանտարբերշարունակողներդեպքիհամարնշումեն1076
(Մատենադարան,ձեռ.թիվ1486),1078կամ1081թվականները(Մատենա-
դարան,ձեռ.թիվ3681,ձեռ.թիվ1899)։Իսկնույնժամանակագրության՝Հե-
թում Կոռիկոսցու հավելումներով օրինակում՝ «Թագաւորն ՀայոցԳագիկ
սպանաւիԿենդռաւսկաւի՝ յորդւոցնՄանտալէի»տեղեկությունըդրվածէ
1074թ.ներքո(Մատենադարան,ձեռ.թիվ1898,թերթ85բ)։Գրականության
մեջնշվումեննաեւայլթվականներ՝1071,1073եւայլն(տե՛սԼ.Տեր-Պետրոս-
յան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ63)։

 ԳագիկիմահվանըհաջորդողդեպքերիմասինՀեթումԿոռիկոսցինգրում
էիր«ՊատմութիւնազգինՌովբինանց,թէորպեստիրեցինԿիլիկիո»գոր-
ծում՝ «Ա.ՌովբէնմեծնազգականոմնեւիշխանթագաւորինՀայոցԳագ-
կա։ՅետմահուաննԳագկաթագաւորինեկեալյերկիրնԿաւսիտառոյանդ
բնակեցաւեւանտիեկեալիգեղնԿաւրմաւզաւլաւեւկացեալանդմինչեւի
վախճանիւր,թողեալորդիիւրզԿոստանդին։Բ.ՅետմահուանՌովբինի,
Կոստանդինորդի նորաեմուտի նահանկսԿիլիկեցոց եւտիրեացՎահ-
կայինեւայնմլեռնակողմանցն…»(ՄԺ,հ.2,էջ100)։ԿոստանդինԱ-իիշխա-
նությանսկիզբըտարբերաղբյուրներումնշվումէ՝1093,1095,1097թթ.(տե՛ս
Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ76)։

1080 ՍուլեյմանԱ, հետագայումՌումի (Իկոնիայի) սելջուկյանսուլթան (1077-
1086)։

1096 «Բասաճ»=«անցում»(լատ.),կիրառվելէխորհրդանշելովխաչակրացար-
շավանքը։

 ՓեռԷրմիդը՝ՊետրԱմյենցինէ,խաչակրացառաջին չքավորականարշա-
վանքիառաջնորդը,որըմիայնհասավմինչեւԿոստանդնուպոլիս(1096թ.)։

1099 Գաւնտաւֆրէ-ԳոդֆրուաԲուլոյնացի,Երուսաղեմիխաչակրացպետութ-
յանհիմնադիր(1199-1100)։ԽաչակիրներըԵրուսաղեմըգրավելեն1099թ.
հուլիսի15-ին։
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1100 Պաղտին-ԲալդուինԱԲուլոյնացի՝Եդեսիայիկոմս(1198-1100),Երուսաղե-
միթագավոր(1100-1118)։

1101 Տեղեկությունընույնությամբառկաէ«Պատմութիւնխրոնիկոնին»գործում
(Մժ, հ. 2, էջ 56, 83)։ՍզայրԿեսարիաՊաղեստինում (CaesareaPalaestina),
ՅաֆֆայիեւՀայֆայիմիջեւ,որըխաչակիրներըգրավելեն1101թ.մայիսին։

1102 ԿիլիկիոիշխանԹորոսԱ,մոտ՝1100-1129թթ.(Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչա-
կիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ88)։

1104 Նույնությամբտե՛ս«Պատմութիւնխրոնիկոնին»(Մժ,հ.2,էջ56,83)։
 Աքքան(Ակրա)խաչակիրներըգրավելեն1104մայիսի17-ին։
1109 Նույնությամբտե՛ս«Պատմութիւնխրոնիկոնին»(Մժ,հ.2,էջ56,83)։
 «Տրապոլիս»-ՏրիպոլիծովափնյաքաղաքըԼիբանանում։
1110 Նույնությամբտե՛ս«Պատմութիւնխրոնիկոնին»(Մժ,հ.2,էջ56,83)։
 Լիբանանիծովափնյաքաղաքներ«Պերութը»(Բեյրութ)խաչակիրներըգրա-

վելեն1110թ.ապրիլի2-ին,իսկ«Սայիտե» (արաբ.՝Սայդա)Սիդոնը՝դեկ-
տեմբերի4-ին։

1115 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»գործումնշվումէ.«ՔրիստոնեքնշինեցինզՇաւ-
պաքոյբերդն»(Մժ,հ.2,էջ56)։Սանույնպեսճիշտձեւակերպումէ,քանիոր
վերաբերում է Երուսաղեմի թագավոր Բալդուինի միեւնույն ձեռնարկին.
«ԵգիպտոսիեւՍիրիայիցամաքայինհաղորդակցությանմիակճանապար-
հըվերահսկելունպատակովԲալդուինը1115թ.ՆեգեւիանապատիՇաու-
բակ բնակավայրում կառուցեց նշանավոր Քրաք դե Մոնրեալ բերդը» (Լ.
Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Ա,էջ77)։

1116 ՀավանաբարհենցսկզբնագրումգրիչըշփոթելէտեղեկությանթվականիԵ
(5)եւէ(7)թվատառերը,որիպատճառովթվականը1116է,մինչդեռնշված
դեպքըտեղիէունեցել1118-ին,որիմասինճիշտէնշվածնաեւՀեթումԿո-
ռիկոսցու «Պատմութիւնխրոնիկոնին» գործում՝ «ՌՃԺԸ (1118)Վախճանե-
ցաւթագաւորնԵրուսաղէմիՊաղտինն…Եւընտրեցիներկրորդթագաւոր
ԵրուսաղէմիզՊաղտինտըՊուրգն։(Մժ,հ.2,էջ56)։

 ՊաղտինտըՊուրգ - ԲալդուինԲ Բուրգացի, Եդեսիայի կոմս (1100-1118),
Երուսաղեմի թագավոր (1118-1131)։ ՀեթումԿոռիկոսցու «Ազգաբանութիւն
թագաւորացնԵրուսաղէմիեւթագաւորացնԿիպրոսի»երկում՝«Եկացերկ-
րորդթագաւորԵրուսաղէմիՊաղտինտըՊուրգն…»(ՄԺ,հ.2,էջ106)։

1129 ԿիլիկիոիշխանԼեւոնԱ(1129-1137)։
1131 Հմմտ. «Պատմութիւն խրոնիկոնին»  եւ «Ազգաբանութիւն թագաւորացն

Երուսաղէմի…»(Մժ,հ.2,էջ57,106)։
 ՖուքՖուլկԱնժուացի,Երուսաղեմիթագավոր(1131-1143)։
1137 Պաւրֆիրաւժէն-ՀովհաննեսԲԿոմնենոս(1118-1143)Բյուզանդականկայսր,

որիանունըհայկականաղբյուրներումհիշվումէՊէրփէրօժան,Պերփեռու-
ժեն եւ նմանայլ ձեւերով։ ՍամվելԱնեցին նրա գահակալության սկիզբը
ճիշտէնշել՝ՀայոցՇԿԷ(1118)։

1143 Հմմտ.«Պատմութիւնխրոնիկոնին»(Մժ,հ.2,էջ58)։
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 ԲալդուինԳԵրուսաղեմիթագավոր(1143-1162)։
1144 Կիլիկիո իշխանԹորոսԲ (1145-1168)։Կոստանդնուպոլսից վերադարձած

ԹորոսիհամարԳխմբագրությանմեջասվումէ«խալսեցաւիծ[առայ]ու-
թենէ»։«Խալսում»=ազատում,պրծում(միջինհայերենումգործածվողբառ
է)։

1146 Հմմտ.«Պատմութիւնխրոնիկոնին»  (Մժ,հ.2,էջ58)։Խաչակրացերկրորդ
արշավանքը՝1147-1149թթ.։

 «ՔուռաթընբրուրնԱլամնաց»-Գերմանական(ալամնաց)կայսր(իմպերա-
տորըմբրուր),ԿոնրադԳ(1138-1152)։

 «ԼաւիզըռէտՖրանցն»-ԼյուդովիկոսԷ(1137-1180)Ֆրանսիայիթագավոր
(roideFrance)։

1157 ԽաչակիրներըՊաղեստինումգտնվողԱսկալոնը(Ասղալա)գրավելեն1153
թ.։«Պատմութիւնխրոնիկոնին»գործումդեպքընշվածէ1154թվականիներ-
քո՝«Պաղտին,չորրորդթագաւորնԵրուսաղէմի,էառզԱսխալանյանաւրի-
նաց…»(Մժ,հ.2,էջ58)։Ըստերեւույթինժամանակագրությանմեջպիտի
լիներՈԳ(1154),բայցգրչականվրիպմամբդարձելէՈԶ(1157)։

 ԿիլիկիայումԹորոսԲ-նիշխելէ1145-1168թթ.,Մլեհը՝1170-1175թթ.(Լ.Տեր-
Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ114-149)։

1164 Կիլիկիո իշխան Ռուբեն Գ (1175-1187), Երուսաղեմի թագավոր Ամորի Ա
(1162-1174)։

1167 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՃԿԷ(1167)ԹագաւորնԵրուսաղէմիԱմա-
ռինգնացյԵգիպտոսեւէառզՍքանտարիաեւզՊլպէս»(Մժ,հ.2,էջ59)։Խոս-
քըեգիպտականԱլեքսանդրիայիեւԲելբեսիգրավմանմասինէ։

1168 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՃԿԸ(1168)ԹագաւորնԵրուսաղէմիԱմա-
ռիխանգրեացզՍալահատիննեւսղարեացզՏամիաթնՀաւռմնոյնաւգնու-
թեամբեւոչկարացառնուլզնա»(Մժ,հ.2,էջ59)։

 Տամիաթ-ԴեմիետենգտնվումէՆեղոսիդելտայում։Երուսաղեմիթագա-
վորիայսարշավանքինաջակցել են նաեւ բյուզանդացիները («Հաւռմնոյն
աւգնութեամբ»)։

 Խանկրել/խանգրել-հարձակմանենթարկել։
1169 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝ «ՌՃԿԹ(1169)ԱռինզՊլինասանաւրէնքնի

քրիստոնէից…»(Մժ,հ.2,էջ59)։ԽոսքըվերաբերումէԿարմիրծովիԱքա-
բայիծոցումգտնվողԷյլաթ(ֆր.Aila)ամրոցին,որըՍալահեդդինիզորքերը
գրավելեն1170թ.։

1170 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՃՀ (1170) Եղեւ շարժ սաստիկ եւ փլան
քաղքնիեւբերդերիՍէհլն…»(թվարկվումենքաղաքներ),(Մժ,հ.2,էջ59)։

 «Սէհլ»-ԱսորիքիեւՊաղեստինիծովափնյաերկրամասնէ։
1173 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ԻթուինՀայոցՈԻԲ(1173)իյաւգոստոսԺԳ

(13)իհինգշաբթիփոխեցաւառՔրիստոսսրբազանկաթողիկոսնՀայոցտէր
ՆերսէսՇարակնասացն»,(Մժ,հ.2,էջ59)։ՆերսեսԴՇնորհալիկաթողիկո-
սիմահվանօրը,ըստՎ.Հակոբյանի,ճիշտէնշվածժամանակագրությանԳ
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խմբագրությանմեջ,քանիոր1173թվականիօգոստոսի16-նէհինգշաբթի
(Մժ,հ.1,էջ92)։Տարբերաղբյուրներիհայտնածմիշարքայլամսաթվերի
մեջսաամենահավանականնէհամարելնաեւՄ.Օրմանյանը (Մ.Օրմա-
նյան,Ազգապատում,հ.Ա,Ս.Էջմիածին,2001,էջ1680-1681)։

1174 «Ազգաբանութիւն թագաւորացն Երուսաղէմի»՝ «Յետ մահուան թագաւո-
րինԱմառէեկացԶ(6)-երորդթագաւորԵրուսաղէմիՊաղտինն,որգոյդի
եղեւ….»(Մժ,հ.2,էջ106)։

 ԵրուսաղեմիթագավորԲալդուինԴ(1174-1185)։
1176 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝  «Ի թուին ՀայոցՈԻԵ (1176) կայսրն Յունաց

ՄանուիլնյաղթեցաւիԽլիճԱսլանսուլտանէնմերձյԻկոնիա»(Մժ,հ.2,էջ
59)։

 ՌումիսուլթանՔիլիջԱրսլանԲ-ը(ՂլիճԱսլան)(1156-1192)բյուզանդական
կայսրՄանուելԱԿոմնենոսին(1143-1180)հաղթելէԻկոնիայիմոտ,1176թ.
սեպտեմբերին։

1181 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝  «ՌՃՁԱ(1181)ԹագաւորեցուցինԵրուսաղէ-
միԷ(7)-երորդզՓոքրՊաղտինն,զորդիմարգիզԿիլամին…»(Մժ,հ.2,էջ
59)։ԵրուսաղեմիմանկահասականվանականթագավորԲալդուինԵ(1185-
1186),մահացելէ8տարեկանում։

1186 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՃՁԶ(1186)ՄեռաւթագաւորնԵրուսաղէմի
ՊաղտինՓոքրնեւեկացիթագաւորութիւննԸ(8)-երորդմայրնորա,Սպիլ
թագուհինեւիրհայրգիրնԿիտըԼըզինայն»(Մժ,հ.2,էջ59)։

 ԼեւոնԲ՝խնամակալիշխան՝1187-1198թթ.(Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրնե-
րըեւհայերը,հ.Բ,էջ164)։ԼեւոնիիշխանությանսկիզբըՈԼԵ(1186)թվակա-
նինէնշվածնաեւՍամվելԱնեցուժամանակագրությանՀեթումԿոռիկոս-
ցուլրացմանմեջ(աստ՝Հավելված1)։

1187 Տեղեկության ընդարձակ տարբերակը տե՛ս «Պատմութիւն խրոնիկոնին»
(Մժ,հ.2,էջ59-60)։

 «Սուր»-ՏյուրոսքաղաքըԼիբանանում։
1190 Հատվածը նույնությամբ առկա է «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործում, 

որտեղ,սակայն,հավելյալերկուտվյալունի(Մժ,հ.2,էջ60)։
 Խաչակրաց 3-րդ արշավանքի առաջնորդները՝ գերմանական (ալամնաց)

կայսր (1152-ից), Հռոմեական սրբազան կայսրության կայսր Ֆրիդրիխ Ա
(1155-1190),ՖրանսիայիթագավորՖիլիպԲՕգյուստ(1180-1223),Անգլիայի
թագավորՌիչարդԱԱռյուծասիրտ(1189-1199)։

 «Կեռսակտուկ»-ԻսահակԿոմնենոս,Կիլիկիայիբյուզանդականդուքս։
 «Ալամանֆրէրք» - բառացի՝ «գերմանացի եղբայրներ», հեղինակը նկատի

ունիՏեւտոնականասպետներին։
1191 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՃՂԱ(1191)ԸռէտըՖրանցնեւթագաւորն

ԸնկլիզացթափեցինզԱքայանաւրինացԻԲ(22)աւրնիյունիս։ՌՃՂԲ(1192)
ԿիթագաւորնԵրուսաղէմիգնեացզԿիպրոսկղզինիթագաւորէնԸնկլի-
զաց»(Մժ,հ.2,էջ60)։
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 ԽաչակիրներըԱքքան(Ակրա)վերագրավելեն1191թ.հուլիսի12-ին։
 ԳիդըԼուսինյանԵրուսաղեմիթագավոր (1186-1194),Կիպրոսիթագավոր

(1192-1194)։
1192 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՃՂԳ (1193) Թագաւորն Ընկլիզաց ըՌի-

ջարդարարսէրընդՍալահատիննեւթափեացսիրովզՃաֆն,զԱրսուֆն,
զՍզայրնեւզԳայֆազ…»(Մժ,հ.2,էջ60)։

 ՌիչարդԱռյուծասիրտընշվածքաղաքներըգրավել էարյունալիմարտե-
րիցհետո,որոնցիցնշանավորէր1191թ.սեպտեմբերի7-ինԱրսուֆիմոտ
կայացած ճակատամարտը։ Նրա եւ Սալահեդդինի միջեւ հաշտություն է
կնքվել1192թ.սեպտեմբեր2-3-ին,երեքտարիութամիսժամկետով։

1194 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՃՂԴ(1194)ՄեռաւԿիթագաւորնԵրուսա-
ղէմիեւԹ(9)-երորդթագաւորեացեղբայրնորաՀէմրի։ՅայսմամիԼեւոն
տէրնՀայոցկալաւզՊէմունտբրինծնԱնտաքոյեւզնտանեացիՍսոյկլայն»
(Մժ,հ.2,էջ60)։

 «Կի»-ԳիդըԼուսինյան(տե՛ս1191թ.ծան.)։
 «Հէմրի»-ԿիպրոսիթագավորԱմորիԱ(1194-1205)։
 «Տեմունտ/Պէմունտ»-ԱնտիոքիպրինցԲոհեմունդԳԿակազ(1163-1201)։
1195 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝  «ՌՃՂԵ (1195)ԱզատեցաւՊեմունտ բրինծն

իՍսոյկլայէնմիջնորդութեամբգունթՀեռէ,որարարխնամութիւնյիրենց
մէջն»(Մժ,հ.2,էջ60)։

 «Գունթ»-կոմս(ֆր.comte),«Հեռի»-ՀենրիՇամպայնացի,Երուսաղեմիթա-
գավոր(1192-1197)։Այսդեպքերիմասինտե՛սԼ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիր-
ներըեւհայերը,հ.Բ,էջ172-179։

1196 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՃՂԶ (1196) Մեռաւ Սալահատինն եւ իր
աղբայրնՍէֆտիննհայրենէթփեցզաղբրորդիքնեւինքտիրեացՄսրաեւ
Դմշխա»(Մժ,հ.2,էջ60)։

 Սալահեդդինըմահացելէ1193թ.,որինհաջորդելէեղբայրը՝Ադիլը(Ետլ)՝
ՍեյֆադԴինալԱդիլ,որըորպեսսուլթանիշխելէ1196-1218թթ.։

1197 Լեւոն Բ (I) թագավոր Հայոց՝ 1198-1219, «Պատմութիւնխրոնիկոնին» գոր-
ծումթագադրումընշվումէ1198-ին(Մժ,հ.2,էջ61)։

 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՃՂԷ(1197)ԱռինքրիստոնէքնզՃպլէթդա-
ւովյանաւրինաց…ԵւՄէլէքըլՅայտլնէառզՃաֆնիքրիստոնէից»(Մժ,հ.2,
էջ61)։

 «Ճպեթ»-Ջիբեյլ(Բիբլոս),Բեյրութիցհյուսիս,«Ճաֆ»-Յաֆֆա,ծովափնյա
քաղաքՊաղեստինում։

1198 ՔրիստոնյաներըԲեյրութըվերագրավելեն1197թ.հոկտեմբերի23-ին։
1201 Անտիոքի պրինց Բոհեմունդ Դ Միակնանի (1201-1216, 1219-1233)։ Նրա

իշխանությանգալընշվում է նաեւ 1206թ.տեղեկությանմեջ, որըհավա-
նաբարթյուրիմացությանհետեւանքէ,քանիորժամանակագրությանմայր
աղբյուրը՝ «Պատմութիւն խրոնիկոնին» գործն այդպիսի տեղեկություն չի
պարունակում(Մժ,հ.2,էջ61)։
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1202 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԲ(1202)ԵղեւմեծշարժնորփլոյցզԱքա
եւզՍուր,զՃպլէթ,զԱրկաեւմեծմասնիՏրապաւլսոյեւայլշատքաղքնիի
քրիստոնէիցեւյանաւրինաց»(Մժ,հ.2,էջ61)։

1204 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԴ(1204)…ԳունթըտՖլանդրնեւտուկն
ՎնիժինառինզԿոստանդինուպաւլիսիՅունաց։…ԵւթագեցինկայսրԿոս-
տանդինուպաւլսի զՊաղտինն։ԵւթագաւորնԿիպրոսի Հէմրի յղրկեց զիր
ղալէքնիԿիպռաւսաեւիՍեհլէն՝յԵգիպտոս,որաւերեցինզՖաւճնեւբերին
մեծշահ։ԵւՖիլիպըռէտըՖրանցնշահեցաւիթագաւորէնԸնկլիզացզՆոր-
մանդոյերկիրն»(Մժ,հ.2,էջ61)։

 «Գունթտըֆլանտրն»-ՖլանդրիայիդուքսեւԿոստանդնուպոլսիառաջին
լատինկայսրԲալդունինԱ(1204-1219)։

 ՖրանսիայիթագավորՖիլիպԲՕգյուստ(1180-1223)։
1206 Տե՛ս1201թ.ծանոթագրությունը։
1207 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ԵւյայսմամիթագաւորնՀայոցԼեւոնկալաւ

զՍեւաստիաւսնՀէռիորդովքնեւզԿոստանցԽումարտիաշնեւզՃաւսլինն
եւզՊաղտինն։

 Եւ զտէր Յոհանէս կաթողիկոսն ընկեցին յաթոռոյն եւ եդին կաթողիկոս
զտէրԴաւիթԱրքակաղնցին»(Մժ,հ.2,էջ62)։Լեւոնիձերբակալածանձանց
հիշատակումէՍմբատՍպարապետըԼեւոնԲ-իթագադրությանհանդեսի
մասնակիցներիթվում(ՍմբատՍպարապետ,էջ210,տե՛սնաեւՄժ,հ.1,էջ
93)։

 ՀայոցկաթողիկոսՀովհաննեսԶՍսեցի(1203-1207,1211-1221),կաթողիկոս
ԴավիթԱրքակաղնեցի (1207-1211)։Այսդեպքերիմանրամասներըտե՛սՄ.
Օրմանյան,Ազգապատում,հ.Ա,էջ1833-1836։

1208 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԸ (1208) Պեմունտ բրինծն Անտաքոյ
խանգրեացզիւրձիաւորքնեւզԱնտաքոյգումինն,որմռտեալէինընդդէմ
նորա.եւվասնզիթերադրութեամբպատրիարգինեղեւմռտութիւննայն.
կալաւզպատրիարգնեւեդիբանդի,որեւանդվախճանեցաւ։Խոսրովշահ
սուլտաննյԻկոնիոյորդիԽլիճԱսլանինէառզԲերդուսնիՀայոցեւկալաւ
զտէրնորազԳրիգորորդիԼեւոնի»(Մժ,հ.2,էջ62)։

 «Խոսրովշահ»-ՌումիսուլթանԳիյաթալ-ԴինՔեյԽոսրովԱ(1205-1210)։
ՄարաշիցհյուսիսգտնվողԲերդուսիտիրոջըհիշումէնաեւՍմբատՍպա-
րապետը(ՍմբատՍպարապետ,էջ210)։

1209 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԹ (1209) Պատերազմեցաւ Լաշքարի
կայսրնՅունացընդսուլտաննյԻկոնիոյիԽոնաս։Եւյաղթեալանաւրինացն
սպանաւսուլտաննեւեկացիտեղինորասուլտանյԱզըտինՔայքաուսն»
(Մժ,հ.2,էջ62)։

 «Լաշքարի» - Նիկիայի կայսրության հիմնադիր Թեոդոր Ա Լասկարիոս
(1204-1222)։

 «ԱզտինԳագաուզ»-ՌումիսուլթանԻզզեդդինՔեյ-ՔավուսԱ(1210-1219)։
 «Խոնաս»-Կոլոսսա,քաղաքՓոքրԱսիայում։
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1210 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԺ (1210) Ամուսնացաւ ընդ թագուհին
Երուսաղէմի Մարին՝ Ճուանն, որ յետոյ կոչեցաւ ըռէ Ճուան, որ եկաց Ժ
(10)-երորդթագաւորԵրուսաղէմի։ՅայսմամիԼեւոնթագաւորնՀայոցէանց
իկղզինԿիպրոսեւամուսնացաւընդՍպիլ,քոյրթագաւորինԿիպրոսիըռէ
Ոյկին»(Մժ,հ.2,էջ62)։

1211 Տե՛ս1207թ.ծանոթագրությունը։
1213 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԺԳ(1213)Եւեղեւմեծպատերազմնընդ

քրիստոնեայսնընդՏաճիկսնյաշխարհնՍպանիոյ։ ԵւՀաշիշիքնհարեալ
սպանինզՊեմունդբրինծնԱնտիոքա(Մժ,հ.2,էջ62)։

 «Հաշիշիք» - Իսմայիլիտ ֆանատիկոս աղանդավորներին տրված անվա-
նում,որովբնորոշվումէնրանցհաշիշամոլլինելը։Նրանքհայտնիէինոր-
պեսանվրեպմարդասպաններ։

 «Մղրպիք»ասելովհեղինակընկատիէունեցելիսպանականմավրերին։
1214 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՖիլիպըռէտըՖրանցնխանգրեացզԱւդուն

ընբրուրնԱլամնացիկանդարայն,որկոչիՊուվինս։ԵւԼաւիզորդիըռէտը
ՖրանցինխանգրեացզթագաւորնԸնկլիզացզըռէՃուաննիգաւառն,որկո-
չիԲաւըդաւ…»(Մժ,հ.2,էջ63)։

 «զԱւդ»-ԳերմանականկայսրՕտոնԴ(1198-1218)։Այլմանրամասներտե՛ս
Մժ,հ.1,էջ94,ծան.49,Մժ,հ.2,էջ87,ծան.128,129։

1215 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԺԵ(1215)Ինաւսանթպապնարարժողով
ընթհանրականիՀռոմ,վասնթափմանԵրուսաղէմի,ՆԻԲ(422)եպիսկոպո-
սացեւՀԲ(72)արքեպիսկոպոսաց»(Մժ,հ.2,էջ62)։

 ՏեղեկությունըՀռոմիԻնոկենտիոսԳպապի(1198-1216)հրավիրածԼատե-
րանի12-րդտիեզերականժողովիմասինէ։

1216 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ԵւմեռաւընբրուրնԱլամնացԱւդուննեւտի-
րեացյետնորաՖրտրիկն։ՅայսմամիթագաւորնՀայոցԼեւոնէառդաւովի
գիշերիզքաղաքնԱնտիոքեւկացոյցանդբրինծզըՌաւբէն,թոռնըՌաւբինի
աւագեղբաւրնիւրոյ։

 ԵւծնաւԶապէլդուստրթագաւորինԼեւոնի։
 ՅայսմամիՔայքաուսսուլտանն յԻկոնիոյպաշարեացզբերդԿապաննեւ

կալաւզիշխանսնՀայոցզԿոստանդինգունդուստապլն,որկոչեցաւԱւագ
պարոնեւզԿոստանդին,որդիտեառնԼամբրունինեւզԿեռսակտէրնՄաղ-
վայոյեւզայլսն»(Մժ,հ.2,էջ63)։

 «Ֆրտրիկ»-ԳերմանականկայսրՖրիդրիխԲ(1212-1250)։
 Զաբել,Հայոցթագուհի(1219-1252)։
 Անտիոքի1216թ.գրավմանմասինտե՛սԼ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրները

եւհայերը,հ.Բ,էջ224-225,235։
 Ռումի սուլթանի արշավանքի եւ Կապանի մոտ տեղի ունեցած պար-

տության մասին տե՛ս  Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, Երեւան, 1976, 
էջ692-693։
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 ԿեռսակինՍմբատՍպարապետըկոչումէ«իշխանՄաղվայոյեւՍիկոյեւ
Պալապօլին»(ՍմբատՍպարապետ,էջ210)։

1217 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝  «ՌՄԺԷ (1217)Եկն յայսկոյս ծովութագաւո-
րինՈւնգռացեւտուկՏաւստըՌիչնեւբազմութիւնխաչվորացնՈւնգռաց
եւԱլամնաց,որեւգնացինմինչեւիԹափաւրականլեռնեւշինեցինբերդ
զՋաստէլԲլրինն,Դամփլցեց։ԵւըռէՃուաննեւպատրիարգնշինեցինզՍը-
զայրինբերդն»(Մժ,հ.2,էջ63)։

 «Ունկռաց»-հունգարացիների։
 Ջաստելբերդը,որըհանձնվելէՏաճարականներին՝«Դամփլցեց»,գտնվում

էԹաբորլեռանմոտ։
1218 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝  «ՌՄԺԸ (1218)ՎախճանեցաւըռէտըԿաս-

տէլն,որկոչէրԱլֆունսըլՊաւն։ԵւթագաւորնԿիպրոսիՈյկնվախճանե-
ցաւիՏրապաւլիս։ԵւգնացինզաւրքնքրիստոնէիցիՏամիաթն։Յայսմամի
թագաւորնՀայոցԼեւոնետգինսուլտանինզբերդնԼուլվայեւզԼավզատիեւ
ազատեացզկալանաւորիշխանսնիւր»(Մժ,հ.2,էջ63)։

 «Ոյկ»-ԿիպրոսիթագավորՀուգոԱ(1205-1218)։
 «ԱլֆունսլՊաւն»ԻսպանականԿաստիլիայիթագավորԱլֆոնսԲարի(1158-

1214)։
 ԼուլուաեւԼավզատբերդերիմասինտե՛սՄ.Յովհաննէսեան,նշվ.աշխ.,էջ

107-109,237։
1219 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԺԹ (1219) Զաւրքն քրիստոնէից առին

զՏամիաթնյանաւրինաց։ԵւՊեմունտբրինծնխլեացզԱնտիոքյեղբաւրոր-
դոյնիւրմէյըՌաւբինայ,տուրտվութեամբԿիլամՖարապէլին։Եւյայսմամի
վախճանեցաւթագաւորնՀայոցԼեւոն»(Մժ,հ.2,էջ63)։

1220 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «Յայսմ ամի վախճանեցաւ Ֆիլիպ ըռէ տը
Ֆրանցն եւ թագաւորեաց որդի նորա Լաւիզն։ Պարոն Վահրամ Մարա-
ջախտնՀայոցեւայլիշխանքնկամեցանբռնութեամբթագաւորեցուցանել
Հայոց ըՌաւբէն բրինծն։ Եւ պայլն Հայոց Կոստանդին կոտորեաց զնոսա
մերձիՄսիսեւպաշարեալզքաղաքնՏարսուսամիսսերիսեւաւուրսինչ,
եւառեալզքաղաքնկալաւզբրինծնըՌաւբէննեւզիշխանսնեւառաքեաց
իբանտիյանառիկդղեակսնիԲարձրբերդեւիՊապեռաւնն։Եւյայսմամի
վախճանեցաւկաթողիկոսնՀայոցտէրՅոհանէսեւեկացկաթողիկոսՀայոց
տէրԿոստանդինԲարձրբերդցին» (Մժ,հ. 2, էջ 63)։ Այսդեպքերիմասին
հանգամանորենպատմումէՍմբատՍպարապետը(ՍմբատՍպարապետ,
էջ223-225)։

 ՀայոցԿաթողիկոսԿոստանդինԱԲարձրբերդցի(1221-1267)։
1221 «Ֆիլիպ»-ՀայոցթագավորՓիլիպոս(1222-1225)։
 «Պաֆ»-Պաֆո/ԲեֆոքաղաքԿիպրոսում։
1226 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԻԶ(1226)ԵկացերրորդթագաւորՀայոց

ՀեթումորդիԿոստանդեապայլոյնՀայոց։…ՖրէրքնԱլամնացսկիզբնարա-
րինշինելոյզՄաւնֆաւրթն»(Մժ,հ.2,էջ64)։
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 ՀայոցթագավորՀեթումԱ(1226-1269)։
 «Ալամանֆրէրքը» (տե՛սծան.1190թ.), «Մունֆաւրդ» (Montfort),բերդՀայ-

ֆայից35կմհյուսիս-արեւելք։
1227 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԻԷ(1227)ՅեկեղեցինՀռոմայկանոնեցին

զսուրբնՖրանսէզեւզսուրբնԱնդոնիկարգէֆրէրմնուրացնեւկարգեցին
տաւնքնոցա։…ՔուրետինտիրեացԴամասկոսի»(Մժ,հ.2,էջ64-65)։

 1227-1229թթ.ԴամասկոսումիշխելէՍալահադԴինալՆասիրԲ-ը,որի
անուննէհավանաբարներկաբնագրումդարձել«Քուրետին»։

1228 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԻԸ(1228)ԸնբրուրՖրտրիկնեկնյայսկոյս
ծովունեւշինեացզՃաֆն»(Մժ,հ.2,էջ65)։

 ԳերմանականկայսրՖրիդրիխԲ(1212-1250)։
1229 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԻԹ(1229)ԸնբրուրՖրտրիկնարարսէր

ընդՄէլէքՔէմլնեւդարձուցինսիրովիքրիստոնէքնզԵրուսաղէմեւզՆա-
զարէթեւզԼիտն»(Մժ,հ.2,էջ65)։

 ԵգիտպոսիսուլթանՄելիքէլՔամել(1218-1238)։1229թ.փետրվարի18-ին
կնքված10-ամյախաղաղությանպայմանագրիմասինէ,ըստորիքրիստո-
նյաներինանցանԵրուսաղեմի,Նազարեթի,ՏորոնիեւԼիդդայիշրջաննե-
րը։Վերջինիսանունըժամանակագրությանմեջսխալմամբ«Լիոն»է,մինչ-
դեռ«Պատմութիւնխրոնիկոնին»գործումավելիճիշտէ՝«Լիտ»։

1231 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝  «ՌՄԼԱ (1231) Լաւնկուպարտքնառին զՊե-
րութաքաղաքնեւպաշարեցինզբերդնեւոչկարացինառնուլ»(Մժ,հ.2,էջ
65)։

 «Լունկուպարտք/Լաւնկուպարտք»-Լանգոբարդներանունով(նույնանուն
գերմանական ցեղը նկատիունենալով) հեղինակը կոչում է գերմանական
կայսերուղարկածզորքերը։

1232 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԼԲ(1232)ԼաւնկուպարտքնխլեցինզԿիպ-
րոսիկղզինեւՊերութատէրնխանգրեացզԼաւնկուպարտքնեւթափեաց
զկղզինինոցանէ»(Մժ,հ.2,էջ65)։

 ԲեյրութիտերըՀովհաննես(Ժան)Իբելինացինէր։1231-1233թթ.քրիստո-
նյաներիմիջեւընդհարումներիմասինտե՛սԼ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիր-
ներըեւհայերը,հ.Ա,էջ95։

1233 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝  «ՌՄԼԳ (1233)ԼաւնկուպարտքնտուինզԿէ-
ռինին բերդն իՊերութատէրն եւ ի Ճնուէզքն։ Յայսմամի վախճանեցաւ
բրինծնԱնտիոքաՊեմունտկոյրնեւեկացբրինծՊեմունտնանկ»(Մժ,հ.2,
էջ65)։

 ԱնտիոքիպրինցԲոհեմունդԵ(1233-1252)։
1238 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԼԸ(1238)ԸռէՏըրակունՏաւնՃամնէառ

զՎլանսքաղաքնյանաւրինաց»(Մժ,հ.2,էջ65)։
 Վալանսիա քաղաքը իսպանական Վալենսիա շրջանում, որը քրիստոնյա

զորքերնԱրագոնի (Տրակուն) թագավորի (Jaime I de Aragon) գլխավորու-
թյամբմահմեդականներիցգրավելեն1238թ.հոկտեմբերի9-ին։
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1239 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԼԹ(1239)ԸռէտաՆաւարնեւայլկոմսեր
եկին յայսկոյս ծովու եւպատերազմեցանընդ զաւրսՄսրայմաւտիԽա-
զէ։Եւանաւրէնքյաղթեցինքրիստոնէիցեւեղեւմեծկոտորումն»(Մժ,հ.2, 
էջ65)։

 Նավարայիթագավորիեւայլքրիստոնյաառաջնորդներիզորքերը1239թ.
նոյեմբերինպարտվելենԳազայի(Ղազե/Խազե)մոտ։

1240 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԽ(1240)ՔրիստոնեայքՍէհլինարարին
սէրընդսուլտաննԴամասկոսի,եւառինյանաւրինացսիրովզՊեաֆաւրթն,
զՍաֆէթեւզԵրուսաղէմիամէներկիրն։ԵւգունդԸռէջարդնշինեացզԱս-
խալան։ԵւդարձաւըռէտըՆաւարնյիւրաշխարհն»(Մժ,հ.2,էջ66)։

 Պիաֆորթ-Բոֆոր(Beaufort), Սաֆեթ(Safad)ամրոցներՊաղեստինում։
1241 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝  «ՌՄԽԱ(1241)Պերութայտէրնսկսաւշինել

զԱրսուֆբերդն։ԵւյայնկոյսծովուընբրուրինղալէքնբռնեցինզՃնուէզացն
ղալէքն,որզեպիսկոպոսունքնկուտանէինիՀռոմ»(Մժ,հ.2,էջ66)։

1244 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝  «ՌՄԽԴ(1244)ԵղեւկրկինսէրընդՍէհլին
քրիստոնէքնեւ ընդսուլտաննՏմըշխաեւ դարձոյց սուլտաննի քրիստո-
նէքնզԵրուսաղէմիւրամենայներկրովն,որէյայսկոյսՅորդանանու̀ զարդ
զԵրիքով եւ զՆապլուզ։…ՅայսմամիԽորազմիքն մտին յաշխարհնԵրու-
սաղէմիեւպատերազմեալխանգրեցինզՍէհլինքրիստոնեայքնեւկալան
բազումիշխանք…»(Մժ,հ.2,էջ66)։

1245 ԺամանակագրությանԱ2օրինակիտարընթերցումը՝«…ՀեթումէառզՊռա-
կանաիՀօռոմացսուլտանէնՔարմուտար,մտիւք»,սխալէ,քանիորհիշյալ
շրջանումՌումիսուլթաննէրԳիյաթալԴինՔեյ-Խոսրովը (Խիաթադին)՝
1237-1246թթ.,որիանունըդժվարթետառադարձվեր«Քարմուտար»։Խմ-
բագրողը«մտիւք»ասելովթերեւսնկատիէունեցելբերդիգրավումըհնա-
րամտությամբ,խորամանկությամբ։Որոշ ուսումնասիրողներայստեղնշ-
ված «Քարամուտը» (Քարմուտ) բերդանուն են համարել։ Սակայն հարցը
լուծումէՀեթումՆղիրցուժամանակագրությունը,որըսկզբնամասումգրե-
թե բառացիորեն քաղված լինելով Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրու-
թյունից,հիշյալհատվածումնշումէ.«…ՀեթումէառզՊռականաիՀուռո-
մացսուլտանէնքարմուտարամբք»(Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւ
հայերը,հ.Բ,էջ540)։Այստեղիցերեւումէ,որՊռականաբերդիգրավումը
կատարվել էքարագնաց (լեռնագնաց)մարտիկների՝քարմուտ/քարամուտ
արանց հանդուգն ներխուժման շնոհիվ։ Հայկազյան բառարանը նշում է՝
«Քարամուտ-որմտանէընդծերպսքարանցկամիծակսվիմաց»եւօրի-
նակբերումՄխիթարԳոշիառակներից՝ «քարամուտեմքի բերդսթշնա-
մեաց» (Նորբառգիրքհայկազեանլեզուի,հ.2-րդ,Վենետիկ,1837,էջ996)։
ԲայցայսբառիավելիվաղհիշատակությունունիՄատթեոսՈւռհայեցու
շարունակողԳրիգորԵրեցը, որը Քեսունի մոտՊեհեսնիանառիկ բերդի
դեմԹորոսԲ-ի(1145-1168)եղբայրՍտեփանեիարշավանքիառիթովգրում
է,որԹորոսըեղբորըտվելէրնաեւ«արսոմանս,զորինքեանքՔարմուտ
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ասէին»(ՊատմութիւնՄատթէոսիՈւռհայեցւոյ,Երուսաղեմ,1869,էջ522),
որոնցգործըհենցբերդգրավելնէր(քանիոր,ըստպատմիչի,Թորոսընաեւ
նրանցծածուկպատվիրել էր «գլուխ չբերել»բերդիգրավումը)։Այսհատ-
վածն Ուռհայեցու ժամանակագրության վաղարշապատյան 1898 թ. հրա-
տարակությունից վերահրատարակած Հ. Բարթիկյանը խնդրո առարկա
բառընշումէ«Քեարմուտ»,ապաայնծանոթագրում.«Քյարմուտները9-րդ
դարումծագածԻսմայիլիտներիաղանդիերկութեւերիցմեկիկողմնակից-
ներնէին»(ՄատթեոսՈւռհայեցի,էջ456-457,514)։Կարծումենք,որԹորոս
Բ-ի,առավելեւս՝ՀեթումԱ-իզորքիմեջ,դժվարթեԻսմայիլիտներլինեին,
մանավանդ, մասնակցեին մահմեդականներից բերդեր գրավելուն։ Հավա-
նաբար,երկուդեպքումէլխոսքըբարձունքներմագլցելուեւդժվարամուտ
ծերպերըսողոսկելումեջհմտացածհայմարտիկներիխմբիմասինէ՝«զոր
ինքեանքՔարմուտասէին»,որոնցէլ,անհրաժեշտությանդեպքում,դիմել
ենհայզորավարները։

 Տարսոնըպաշարած սելջուկյան զորքը գլխավորել ենՌումի սուլթանու-
թյանազդեցիկգործիչՇամսատինսահիպը(Sa’dal-DinKöpek)եւԿոստան-
դինԼամբրոնացին(Կեռանթագուհուպապը)։

1246 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝  «ՌՄԽԶ (1246) Վախճանեացաւ թագուհի
ԱլիծնեւթագաւորեացԿիպրոսիՀեռիորդիիւր։ԵւպարոնՍմպատգուն-
դուստապլնՀայոցգնացիԿիուկխանն»(Մժ,հ.2,էջ67)։

 «Կիուկխան»-մոնղոլականմեծխանԳույուկ(1246-1249)։
 «Հեռի»-ԿիպրոսիթագավորՀենրիԱ(1218-1253)։
1247 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԽԷ(1247)ՍուլտաննՄսրաէառիքրիս-

տոնէիցզՏապարիաեւզԱսխալան»(Մժ,հ.2,էջ67)։
 ԵգիպտոսիսուլթանՍալիխՆեջմադԴինԷյուբը(1240-1249)1247-ինգրա-

վելէՏիվերիադա(Տապարի)քաղաքըԳալիլիայումեւԱսկալոնամրոցը։
1248 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝  «ՌՄԽԸ(1248)ԼաւիզըռէտըՖրանցնելեալ

յաշխարհէնիւրմէբազումզաւրաւքեկնյայսկոյսծովուեւէջիկղզինԿիպ-
րոսիյամսեաննսեպտեմպերիԻէ(27)աւրն»(Մժ,հ.2,էջ67)։

 ՖրանսիայիթագավորԼյուդովիկոսԹ-ի(1226-1270)մասինէ։
1249 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ԵւեղեւիյԱքաշմորընդՃնուէզքնեւընդԲի-

զանքն…»(Մժ,հ.2,էջ67)։
 «Պիզանք»-նկատիունիՊիզացիներին, «շմոր»-գժտություն,խառնակու-

թյուն։
1250 ԺամանակագրությանմեջՀեթումԲթագավորիկատարածհավելումնիր

մորականպապի(Կեռանթագուհուհոր)մահվանմասինկրկնվածէնրա
Սաղմոսարանում. «ԻթվինՀայոցՉՃՂԹ(1250),ի յունիսԻԹ(29)սպանին
զպարոնՀեթումն,տէրնԼամբրոնին՝պապնիմ» (Հայերենձեռագրերիհի-
շատակարաններ,ԺԳդար, էջ 705)։Այս Հեթումը երբեմննույնացվել է իր
հոր՝պետության դեմապստամբածԿոստանդին Լամբրոնացու հետ (Մժ,
հ.1,էջ66,Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ266-267)։
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Թեեւստույգհայտնիչէ,թեՀեթումԼամբրոնացինինչհանգամանքներումէ
սպանվել,բայցնրաեղբոր՝Օշինիհիշատակարանումայդմասինասվումէ.
«…արեամբնահատակելոյիվերայճշմարիտհաւտիցսՔրիստոսի…»(Հայե-
րենձեռագրերիհիշատակարաններ,ԺԳդար,էջ440)։

 Որ վերոնշյալ հատվածն ընդմիջարկություն էԿոռիկոսցու ժամանակագ-
րությանմեջ,երեւումէնաեւնրանից,որբոլորժամանակագրականմիա-
վորներիցառաջնշվածէթվականը՝միայնթվատառերով,իսկայստեղ՝«Ի
թուակա.ՀայոցՈՂԹ»։

 1250թ.խաչակիրներինվերաբերողհատվածը՝ԼյուդովիկոսԹ-իգերվելու,
ազատարձակվելումասինեւայլն,շատմանրամասնորեններկայացվածէ
«Պատմութիւնխրոնիկոնին»ժամանակագրությանմեջ(Մժ,հ.2,էջ67-68)։

1251 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԾԱ(1251)ԸռէտըՖրանցնպարսպեցզՍը-
զայրնեւմեռաւբրինծնԱնտիոքա`Պեմունտն,յետորոյեկացբրինծԱնտի-
ոքաեւգունդՏրապաւլսոիւրորդինՊեմունտն»(Մժ,հ.2,էջ68)։

 ԱնտիոքիպրինցԲոհեմունդԶ(1252-1275)։
1252 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ « Ըռէ տը Ֆրանցն պարսպեց զՃաֆն…։ Եւ

վախճանեցաւԶապէլթագուհինՀայոց։ԵւՃուլիանՍայէտոտէրնամուս-
նացաւընդՖիմիդուստրթագաւորինՀայոցՀեթմո»(Մժ,հ.2,էջ68-69)։

 Սայետա-Սիդոն,ծովափնյաքաղաքՊաղեստինում։
1253 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«…իսոյնամիըռէտըՖրանցնկրկինպարս-

պեաց զՍայիտէ։ Յայսմամիվախճանեցաւ ՀեռիթագաւորնԿիպրոսի։Եւ
ՀեթումթագաւորնՀայոցգնացառՄանկոխանն։Իսոյնամիամուսնացաւ
բրինծնԱնտիոքաընդՍպիլ,դուստրթագաւորինՀայոցՀեթմո»(Մժ,հ.2, 
էջ69)։

 Մանգու-մոնղոլականմեծխան(1251-1260)։
1254 Դեպքերիմանրամասներըտե՛ս«Պատմութիւնխրոնիկոնին»ժամանակագ-

րությանմեջ։Այնտեղեւսկրկնվումէ«յայտնեցանԱղաճարիքնեւԻսլամ-
պակն»(Մժ,հ.2,էջ69)նախադասությունը,որըվերաբերումէվրանաբնակ
միթուրքմենականցեղիուդրաառաջնորդին,եւորիպարզաբանումըգտ-
նումենքՍմբատՍպարապետիմոտ(ՍմբատՍպարապետ,էջ230)։

 «Քուռաթ»-ԳերմանականկայսրԿոնրադԴ(1250-1254)։
1256 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԾԶ(1256)ՀեթումթագաւորնՀայոցեկնի

ՄանկոխանէնեւարշաւեացզաւրաւքեւգաւառնՀոռոմոցիՄաւռանտինն
եւիյայլն։ԵւիսոյնամիձիաւորեցոյցզանդրանիկորդինիւրզԼեւոն։Եւի
յԱքասկսաւշմորնընդՃնուէզքնեւընդՎնիցիանքն»(Մժ,հ.2,էջ69)։

 «Մուռնտին»-Մուռանդին,բերդՓոքրԱսիայում,Հերակլինայիմոտ։
1258 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄԾԸ (1258) Հուլայուն խանն էառ զԱլա-

մութեւկոտորեացզՀաշիշիքն։ԵւիսոյնամիէառՀուլայուննզՊաղտատ։
ԵւվախճանեցաւթագաւորեղբայրնՀայոցպարոնԼեւոնմարաջախտն…
ԵւվարուեցանՃնուէզքնի յԱքայոեւփլուցինզիրենցպուրճնեւգնացին
ՃնուէզքնբանկեցանիՍուր»(Մժ,հ.2,էջ70)։
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 Հուլավու-ՄոնղոլականԻրանիԻլ-խան(1256-1265),որըգրավելէիրանա-
կանԻսմայիլիտների(Հաշիշիք)կենտրոնԱլամուտբերդը1256թ.դեկտեմ-
բերի15-ին։

1259 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԾԹ(1259)ԹագաւորնՀայոցՀեթումգնաց
իյաւգնութիւնիրփեսայինբրընծինիՏրապաւլիս,զիունէրշմորընդիւր
իշխանքնեւընդձիաւորքն,զորյետոյեղեւխաղաղութիւնյիրենցմէջնթա-
գուորին միջնորդութեամբն, եւ թագաւորն դարձաւ յերկիրն իւր։ Եւ ձիա-
ւորեցոյցզորդինիւրզԹորոսեւձեռնադրեցաւեպիսկոպոսթագաւորեղ-
բայրնտէրՅոհաննէս։ԵւգողնալովառինզՄունտասբերդնյանաւրինաց,
զոր եկեալ զաւրքն սուլտանին Հոռոմոցպաշարեաց զՄունտաս եւ նեղէր
զնոսա։ԵւթագաւորնՀեթումգնացանդրՀայոցզաւրաւքնեւպատերազ-
մեալխանգրեացզնոսաեւկոտորեացբազումք յանաւրինացնեւայնպէս
վերոյցզՄունտասոյսղարն»(Մժ,հ.2,էջ70)։

 Մունդաս(Մինդոս)՝Կիլիկիայիսահմանամերձբերդ,որիհամարհայերը
պայքարելենՌումիսուլթանությանհետ(ՍմբատՍպարապետ,էջ234-235,
Մ.Յովհաննէսեան,նշվ.աշխ.,էջ110-111)։

1260 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԿ(1260)Հուլայուննէառպատերազմաւ
զՀալպեւզԴամասկոսեւզամէնՇամպնընդձեռամբարարեւինքդարձաւ
յարեւելս,վասնզիիւրաղբայրնՄանգուխաննմեռեալէրեւյորժամեհաս
խապարնառՀուլայունն յաւժարութեամբեւփութովկամեցաւերթալ յա-
րեւելսեւառնուլ զաթոռեղբաւրնիւրոյայլոչժամանեաց։ԵւիՇամպին
աշխարհքնեթողիզաւրացիւրոցԺՌ(10000)եւգլխաւորքնոցազՔիթպաւ-
ղանուիննեւզՊայտարնուինն,զորիյետաւուրցինչԽութուզսուլտանն
ՄսրաեկեալիՇամպնիւրհեծելովնպատերազմեցաւընդՔիթպուղայնեւ
ընդՊայտարնիտեղին,որկոչիՅայնՃալուտ.եւ յաղթեցաւԴադարնեւ
իփախուստդարձեալելինիՇամպուներկրէնեւտիրեացՇամպունսուլ-
տաննՄսրայԽութուզն,որեւիսոյնամիսպանուաւիյիւրզաւրացնյոր-
ժամդարձեալգնայրիՄսր։ԵւեկացիտեղինորասուլտանՄսրայՊտ-
րըտինՊէկպարսն,որկոչէինՊնտուխտար։ՅայսմամիՃուլիանՍայիտոյ
տէրնծախեցԴամփլունզՍայիտէեւզՊէաֆաւրթն։ԵւԹուրքմանքնբռնե-
ցինզՍայետոյտէրնեւծախեցինԻՌ(20000)կարմիր»(Մժ,հ.2,էջ70-71)։

 «Խութուզ»-ԵգիպտոսիսուլթանՄուզաֆարՍեյֆադ-ԴինԿուտուզ(1259-
1260)։

 «Պնտուխտար» - Եգիպտոսի սուլթան ԲայբարսԱլ-Բունդուկդարի (1260-
1277)։

 ՄոնղոլականավերումիցհետոՍիդոնի(Սայիտե)տերը՝«Ճուլիան»(Julien
deGrenier)քաղաքըեւԲոֆոր(Պիաֆորթ)բերդըհանձնելէՏաճարականնե-
րիասպետականմիաբանությանը։

  «Դամբլուն»-Տեմպլիե(Templiers),Տաճարականներիհոգեւոր-ասպետա-
կանմիաբանություն։«Պատմութիւնխրոնիկոնին»գործումբազմիցսօգտա-
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գործվում էայսանվանումը, իսկմիաբանությանանդամներըկոչվումեն
«Դամփլցիք»(Մժ,հ.2,էջ67,77)։

  Ուճ-Կիլիկիայինարեւմուտքիցսահմանակիցթուրքաբնակշրջան(տե՛ս
Ղ.Ալիշան,Սիսուան,էջ35)։Այլաղբյուրներիցհայտնիչէ,թեինչուէՀեթում
Ա-նՈւճգնացելեւովէեղելնրահետեղածԱլիճախը։

1261 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՅայսմամիՊալիանԱրսուֆինտէրնծախեց
զԱրսուֆնՈյսպեթլուն։Եւ վախճանեցաւթագուհինԿիպրոսիԲլաժանսն։
ԵւեղեւպայլԿիպրոսիՈյկտԼըզինայն։ՊալիալաւղնէառզԿոստընդինու-
պաւլիսիՖռանգնոյն։ՀեթումթագաւորնՀայոցփեսայացոյցզԿոստանդին,
որդիՃաւֆրէ,տէրՍարվանտիքարին,իդուստրիւրԸռիթա։Եւիսոյնամի
մեռաւՃաւֆրի,տէրՍարվանտիքարին(Մժ,հ.2,էջ71)։

 Արսուֆ-ծովափնյաքաղաքԵրուսաղեմիթագավորությունում,Յաֆֆայից
15կմհյուսիս։

 «Ոսպիթլու»(յոսպեթլու)-Հոսպիտալիե(OrdredesHospitaliers),Հյուրընկալ-
ների (կամ հիվանդախնամների) հոգեւոր-ասպետական միաբանություն։
«Պատմութիւնխրոնիկոնին»գործումայսմիաբանությանանդամներըկոչ-
վումեն«Ոսպեթլցիք»(Մժ,հ.2,էջ77)։

 «ՈյկտԼազոնեայն»-ՀուգոդըԼուսինյան(մահ.1267թ.)։
 «Պալիաւլաւղ»-ԲյուզանդականկայսրՄիքայելԸՊալեոլոգոս(1242-1258)։
1262 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝ «ՌՄԿԲ (1262)Ջառլ եղբայրըռէտըՖրան-

ցին,որէրգունդԱնճուինեւԲրուանսին,պաշարեացզՄարսեալնեւէառ
զնա։ՅայսմամիվախճանեցաւթագաւորահայրնՀայոցԿոստանդինաւագ
պարոնն։ՀեթումթագաւորնՀայոցգնացիՄանիաւննեւվերոյցզսղարնեւ
հացեցզբերդն,եւիդառնալնԽարամաննիրԹուրքմանհեծելովնեկն յե-
ռաջթագաւորինեւպատերազմեցանընդմիմեանս։Եւզաւրքնքրիստոնէից
յաղթեցիննոցաեւկոտորեցինիԹուրքմնացնբազումքեւսպանինզեղբայր
ԽարամնինեւզԲ(2)փեսայնիւրեւընկեցինզԽարամաննիձիուեւդարձե-
ալհեծաւիյայլձիեւփախեաւ»(Մժ,հ.2,էջ71)։

 Կոստանդինավագպարոն,թագավորահայր(ՀեթումԱ-իհայրըեւՀեթու-
մյանարքայատոհմիփաստականհաստատողը)։

 Խարաման -Կարամանիբն-ՆուրաՍուֆի,Կարամանյանթուրքմենական
հարստությանհիմնադիրը(1256-1262)։

 Մանիոն-բերդԻսավրիայում(1290-ականներինպատկանելէՀեթումԿո-
ռիկոսցուն)։

 Թագաժառանգ Լեւոն Գ (II) -ի ամուսնությունը Լամբրոնի տեր Հեթումի
դուստրԿեռանիհետփաստելէ,որԼամբրոնըմիացելէԿիլիկիոթագավո-
րությանը(«խառնեցաւԼանբրունընդթագաւորութիւն»)։

1263 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «Յայսմ ամի Հեթում թագաւորն Հայոց եւ
ԸռուգնատինսուլտաննՀոռմացեւՄուղալարղուչիքնժողովեցանյԱռակ-
լիայվասնսինաւռնոյնեւբերդերոյնբաժնելո։ՌՄԿԴ(1264)Վնիցիանացն
ԾԲ (52)ղալէընդդարիթպաշարեցինզՍուր յանկարծակիեւտէրնՍրոյ̀ 
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սիրՖիլիպտՄընֆաւրթն,Ճնուէզաւքն,որանդկայինեւԱքայոյաւգնու-
թեամբնպահեցզՍուրընդդէմՎնիցիանացնեւՎնիցիանքնդարձանան-
տիՔաշնաւք։ԵւյայնմամիԻ(20)ղալէՃնուէզացնբռնեցինզՎնիցիանացն
կարվանն,որկուգայինյետեւիրենցԾ(50)ղալէին։…ԵւապաՋառլնելեալ
իՀռոմայգնացիԲոյլնեւպատերազմեցաւընդըռէՄանֆրէ։ԵւըռէՋառլն
տիրեալկալաւզամենայնաշխարհնԲոյլինեւզկղզինՍիկելիոյ,որումթա-
գաւորեալէր»(Մժ,հ.2,էջ71-72)։

 «Ռուգնատին»-ՌումիսուլթանՌուկնալ-ԴինՂլիճԱրսլանԴ(1248-1265)։
Հայոց թագավորի հետ երկուպետությունների սահմանագծերը («սինոռ»)
ճշտողհանդիպումըկայացելէմոնղոլներիպահանջով։Հետաքրքիրէ,որ
հանդիպմանըմասնակիցմոնղոլպաշտոնյաներըկոչվումեն«արղուչիք»,
անվանում,որըգուցեծագումէմոնղոլականԻրանիկառավարիչԱրղուն
-աղայի (1243-1255) անունից (վերջինիս մասին տե՛ս Լ. Տեր-Պետրոսյան,
Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ306-307)։

 Արակլիա/Հերակլեա- ԿիլիկիայիսահմանամերձքաղաքՏավրոսիհյու-
սիսայինստորոտում։

 «Խալե»/«ղալե»  -առագաստավորթիանավ,որը«գալեր» (ֆր.galére)բառի
հնչյունափոխվածձեւնէ։

 «Դարիթ»–ըստՎ.Հակոբյանի՝լատիներենtriremisբառիաղավաղվածձեւն
է,որովանվանվումէերեքկարգիթիակներովռազմանավը(Մժ,հ.1,էջ96)։

 Ճառլ/Ջառլ-ԿառլԱԱնժուացի(1266-1282)։
 «զռէՄաֆրէ»-ՍիցիլիայիթագավորՄանֆրեդ(1258-1266)։
1264 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄԿԵ(1265)ՊնտուխտարսուլտաննՄսրայ

էառզԱրսուֆնիՅոյսպեթլէնեւառինծառաառաւելքանզհազարնիքրիս-
տոնէից։…ՅայսմամիՏաւրպայնսղարեցզՊիրն,հրամանաւԱպաղախա-
նին»(Մժ,հ.2,էջ72)։

 Պնտուխտար  (ԲայբարսԱլ-Բունդուկդարի)սուլթաննԱրսուֆըգրավելէ
1265թ.ապրիլի26-ին։

 Տուրպա-մոնղոլհազարապետ,որըպաշարել(սղարել)էհյուսիսայինԱսո-
րիքումգտնվողՊիրբերդաքաղաքը։

1265 ՀեթումԿոռիկոսցինայստեղհայտնումէիրհորմահվանթվականը,ստույգ
ամսաթիվնուօրը,(դեկտեմբերի25,ուրբաթ),որիկապակցությամբՎ.Հա-
կոբյանընկատումէ,որ«իսկապես1265թ.դեկտեմբերի25-նուրբաթէ»(Մժ,
հ.1,էջ97)։ՀեթումԿոռիկոսցինհորմահվանթվականնուօրըմուծելէնաեւ
«Պատմութիւն խրոնիկոնին» թարգմանական գործում՝ «ՌՄԿԵ (1265)…
վախջանեացաւթագաւորեղբայրնՀայոցպարոնԱւշին,տէրնԿուռիկաւսոյ
ԻԵ(25)աւրնիդեկտեմբռն,իՆոյէլինգիշերն»(ՄԺ,հ.2,էջ73)։

 ՀեթումԲՀայոցթագավոր՝1289-1206թթ.՝ընդհատումներով,մահ.՝1307թ.։
1266 Արսուֆը (Արսուս) Եգիպտոսի սուլթանը Հիվանդախնամ ասպետներից

գրավելէ1265թ.ապրիլի25-ին,իսկՍաֆեթը՝Տաճարականներից՝1266թ.
ամռանը։ «Պատմութիւն խրոնիկոնին» ժամանակագրությունը առաջինի
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մասիննշումէ1265թվականի,երկրորդիմասին՝հանգամանորեն՝1266թ.
ներքո։

 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ԵւիսոյնամիՍմըլմաւթնՄսրայզաւրաւքն
եկնիՄառիեւխանգրեացզՀայոցզաւրքն,որանդկայինյամսեաննաւգոս-
տոսիեւեսպանզթագաւորորդինՀայոցզպարոնԹորոսեւբազումքիզաւ-
րացնՀայոց,եւկալանզանդրանիկորդիզպարոնԼեւոնեւմտինյաշխարհն
ՀայոցգնացինմինչեւիՍիսեւանտիհասանմինչեւիյԱտանաեւմինչեւի
սահմանսԲարձրբերդոյ,գերեցինզաշխարհնեւայրեցինհրովեւդարձան
բազումաւարաւյաշխարհնիւրեանց։

 ՅայսմամիվախճանեցաւսիրՃուանգունդնՃաֆուն»(ՄԺ,հ.2,էջ73)։
 «Սըմլմաւթ»-ԻզզեդդինԻղանՍամմ-ալ-Մաութ,մամլյուքյանզորավար։
 Յաֆֆայի (Ճաֆ)կոմս(գունթ)Ճուանը(Ժան)Իբելինյանտոհմիցէր (1247-

1266թթ.)։
1267 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝ «…ԻԸ (28)Ճնուէզղալէով,խլեցզԱքայոյմի-

նայնեւայրեցԲ(2)բերդնաւԲիզանացնեւայլմանտրնաւեր,եւկացինանդ
ԺԲ(12)աւր,բայցիդառնալնԻԸ(28)Վնիցիանղալէհանդիպեցանիրենցեւ
բռնեցինիՃնուեզացնԵ(5)ղալէսարած։

 ՅայսմամիվախճանեցաւթագաժառանկնԿիպրոսիՈյկԷթնեւթագուեցաւ
ՈյկտըԼըզինայնթագաւորԿիպրոսիյաւուրՆոյէլին…»(ՄԺ,հ.2,էջ 73-
74)։

 Կիպրոսիթագավորներ՝ՀուգոԲԼուսինյան(1253-1267)եւՀուգոԳԼուսի-
նյան(1267-1284)։

1268 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝ «ՊնտուխտարսուլտաննՄսրայէառզՃաֆն
խաբէութեամբ եւփլոյց, եւ զՊէաֆաւրթն էառ սղարով։ Եւ դարձեալ էառ
զԱնտաքտուրտվութեամբգունդուստապլինԱնտիոքա…ՓլոյցզԱնտաքոյ
պարիսպնեւզքաղաքնայրեացհրով…։Յայսմամիձեռնադրեցինկաթո-
ղիկոսՀայոցզտէրՅակոբ։ԵւազատեցաւիծառայութենէնՄսրայպարոն
Լեւոն,թագաւորորդինՀայոց,տալովգիննմազբերդնԴարպսակ...»(ՄԺ,հ.
2,էջ74)։1268-ինԱնտիոքիգրավմանմասինտե՛սնաեւՀեթումՊատմիչ,էջ
73։

 ՀայոցկաթողիկոսՀակոբԱԿլայեցի(1267-1286)։
 Լեւոնարքայորդուգերեդարձիմասինտե՛սԼ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիր-

ներըեւհայերը,հ.Բ,էջ292-296։
 «Քուռատին»-Կոնրադին(Konradin),Երուսաղեմիտիտղոսակիրթագավոր

(1254-1268), որին 1268 թ. Հռոմի մոտակայքումտեղի ունեցած ճակատա-
մարտումհաղթելէԿառլ(«Ջառլ»)Անժուացին։

1269 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «ՌՄԿԹ (1269) Փլան ի շարժէ Սարվանտի-
քարնեւՀամուսնեւԴեղընքարնեւայլվանորայքեւամրոցքեւգեղորայքի
Սեւլէռն»(ՄԺ,հ.2,էջ74)։

 Սմբատ Սպարապետն այդ երկրաշարժի մասին գրում է. «Ի թուին ՉԺԸ
(1269) եղեւ շարժ սաստիկ եւ յախշարհինԿիլիկիա… բազում շէնս յաւեր
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դարձոյցեւսառաւել...զանառիկդղեակնՍարվանդաւյաւերդարձոյց…եւ
իՍուրբՈւխտնԱրքակաղնին…եւզբերդնԴեղնքարնեւայլբազումտե-
ղիս…»(ՍմբատՍպարապետ,էջ251)։Նշվածբերդերիմասինտե՛սՄ.Յով-
հաննէսեան,նշվ.աշխ.,էջ94-95,276-279։

1270 Ժամանակագրությանմեջայսթվականիներքոնշվածեննաեւ1271թվա-
կանիդեպքերը,ըստերեւույթին,նախօրինակիգրիչըվրիպելէթվականը։
«Պատմութիւն խրոնիկոնին» ժամանակագրությունը 1270 թվականի տակ
բավականմանրամասննշումէֆրանսիացիներիԹունիս(Դունիզ)գնալու,
թագավորիմահվանեւորդու՝Ֆիլիպի(ՖիլիպԳ՝1270-1285)հաջորդելումա-
սին,ապահիշատակումՀեթումԱ-իմահը,թաղումը,որիցհետոպատմում
է 1271-իդեպքերիմասին՝սկսելովԼեւոնԳ-իթագադրումից։Դրանիցհե-
տոնշումէԼեւանտիգործերիմասին.«ՊնտուխտարսուլտաննՄսրայէառ
յՈսպեթլէնզՀուսնաՔրատնեւիԴամփլէնզՋասդէլՊլանգնեւիբրընծէն
զՃըպլաքարնեւիյԱլամնացնզՄունֆաւրդնեւբերդմիիՀաշիշեցն։ԵւՏա-
ճիկղալէքԺԴ(14)կոտորեցանիԿիպռաւսեւբռնվեցանիՏաճկնոյնծա-
ռայքՎ(30000)…ԵւեկնիյԱքայսիրԱւտուարտ,որդիԸնկլիզացթագա-
ւորին,յոլովընկերաւք։ՅայսմամիընտրեցինպապՀռոմայզարժանաւորն
Գրիգորիոս,որեկեալէրյաղաւթվորութիւնհետՍիրԱւտուարտինեւկայր
ի յԱքայեւանտիեկեալտարանզնաիՀռոմիհայրապետականաթոռն»
(ՄԺ,հ.2,էջ74-75)։

 Պնտուխտար(ԲայբարսԱլ-Բունդուկդարի)սուլթանիգրավածբերդերնեն
«Քրատ»՝Քրաքը(ՔրաքդեՇվալիե),Սաֆիտան՝երկրորդանունը՝«Ջաստել
Պլանկը» (Chastel-Blanc), «Ճպլաքարը», որը հնարավոր էՋաբալան է (Լա-
թաքիայիմոտ),կամսաայլբերդիանվանհայերենթարգմանություննէ,եւ
Մոնտֆորթը(տե՛սծան.1226թ.)։

 «Աւտուարտ»-Անգլիայիթագաժառանգ,ապաթագավորԷդվարդԱ(1272-
1307)։

 ԳրիգորԺՀռոմիպապ(1271-1276)։
1272 Ժամանակագրության այս հատվածում եղած բազմաթիվ դեպքերից

«Պատմութիւնխրոնիկոնին»գործումնշվածէմիայնմեկը՝ «ԵւիԺԸ (18)
աւրն մայիսոյն Հաշիշի մի քշտեց Սիր Աւտուարտին Ե (5) դանկ զարկք,
Աքայոյբերդինընդներքսէ,եւյորժամաջողցաւդարձաւյիւրաշխարհն…»
(ՄԺ,հ.2,էջ76)։

 Հաջորդդեպքերի՝Լեւոնթագավորիդեմընդվզածիշխանների՝Վահրամի
(«տէրնՀամուսին»)եւմյուսներիմասին(«ԼեւոնտէրնՄոլեւաւնինեւԱպլ-
խարիպիշխաներեւելի՝սոքաիՅունաց.էրեւիՀայոցհամախոհանաւրէ-
նութեանսոցա…»)մանրամասնորենպատմվումէՍտեփանոսգրչի1273թ.
հիշատակարանում(Հայերենձեռագրերիհիշատակարաններ,ԺԳդար,էջ
434-435)։

 «Մոլովոն» - Մոլեւոն բերդը Լամբրոնից հյուսիս (Մ. Յովհաննէսեան, նշվ.
աշխ.,էջ120-121)։
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 Մուինեդդին Փարվանա -Ռումի սուլթանության մեծ վեզիր, մոնղոլների
դրածոեւերկրիփաստացիկառավարիչ(1244-1277)։

1273 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝ «ՌՄՀԳ (1273)Գրիգորպապն Հռոմայարար
ժողովընդհանրականիԼիոնքաղաք, յառջիաւրնիմայիսն։…Եւիսոյն
ամիվախճանեցաւիՏրապաւլիսՊեմունդբրինծնԱնտիոքա,իմարտիԺԱ
(11)աւրն,եւեկացբրինծիրորդինՊեմունտն,որեղեւվերջիբրինծյազգէն
իւրում»(ՄԺ,հ.2,էջ76)։

 ԱնտիոքիտիտղոսակիրպրինցԲոհեմունդԷ(1275-1287)։
1274 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄՀԴ(1274)ԻմարտիԻԶ(26)աւրնՊնտուխ-

տարսուլտաննեմուտանթիւզաւրաւքյաշխարհնՀայոց,խլեցզՄսայկան-
դարայն եւ աւերեաց զամէն երկիրն̀  ի Մար(ա)շայ մինչեւ ի Կուռիկաւս.
էսպանանթիւքրիստոնէքեւհրակէզարարզքաղաքքսեւ զգեաւղս։…Եւ
ՃուլիանՍայիտոյտէրնվախճանեցաւիՏրապաւլիս»(ՄԺ,հ.2,էջ76)։

 Եգիպտականզորքի՝Մսիսիկամուրջը («կանդարայն» -արաբ.փոխառու-
թյուն)գրավելըհիշատակումէնաեւՀեթումՆղիրցին՝«խլեացզկանդարայն
Մսսա»(Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ543)։

1276 «խեղէփ»-երկվորյակ։
1277 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄՀԷ(1277)ԻյունիսԸ(8)աւրնեկնիՅաքայ

Զ(6)ղալէըռէՋառլին,եւէրգլխաւորնոցագունթԸռաւճէլտըՍայնըսվ-
րիննեւտիրեցինԱքայոյեւվարեցինզԿիպռաւսայթագվորինգործաւորքն
եւկոչեցաւըռէՋառլնթագաւորԵրուսաղէմի»(ՄԺ,հ.2,էջ76)։

 ԿառլԱնժուացուզորավարՌոջերդեՍան-ՍեւերինոյիԱքքագալումասինէ։
1282 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄՁԲ(1282)ՄանկաւՏամուրեղբայրԱպա-

ղայխանինԼՌ(30000)ՄուղլովեւԳՌ(3000)ՎրացովեւՀաւռմացՌ(1000)
հեծելովեւՀայոցԲՌ(2000)հեծելովմտին յերկիրնՇամբունեւաւերեցին
զաշխարհնմինչեւիդուռնՀամսայեւանդպատերազմեցանընդԱլֆիսուլ-
տաննՄսրայ։Եւխանգրեցինզսուլտանինզաւրքնեւկոտորեցինինոցանէ
անթիւեւշահեցանզսուլտանինխզէնայնեւզախրուխն։ԱյլՄանկաւՏա-
մուրնվասնվատասրտութեանիւրոյառանցիրիքպատճառիիփախուստ
դարձաւ,եւյարժամտեսինՄուղալզաւրքնզդառնալզգլխաւորինիւրեանց,
թողինզպատերազմնեւգնացինզհետնորա։Եւգնացեալանցինընդգետն
Եփրատաեւմտինյաշխարհնիւրեանց։ԵւՍամաղարնԲՌ(2000)հեծելով
եւՀայոցթագվորնիւրհեծելովնբաժնեցանիՄանկաւՏամուրէնեւեկին
դէպիՀաւռաւմքեւիՀայոցաշխարհն։Եւիճանապարհինհասեալնոցա
շահանդակեւկորեանիՀայոցզաւրացնբազումմեծամեծիշխանքեւիհե-
ծելէնառաւելքանզԵ(5)բաժինն։Եւթագաւորնզերծեալեմուտյաշխարհն
իւր…»(ՄԺ,հ.2,էջ77)։

 Այս դեպքի մասին ՀեթումԿոռիկոսցինպատմում է նաեւ «Ծաղիկպատ-
մութեանց»երկում,Հայոցզորքինահանջիմասինմասնավորապեսգրելով.
«ԻսկթագաւորնՀայոցյայնմճանապարհիհանդերձզօրօքիւրուքբազում
ինչկրեաց,զիվասներկայնութեանճանապարհացեւնուազութեանիրաց՝
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երիվարքնիսպառյոգնեցան,զիոչկարէինգնալ,եւայնպէսզատուցեալք
յիրերացգնալովընդանկոխվայրսիՍարակինոսացեղելոյյայնկողմանս
անողորմաբարհարեալլինէին,ուստիմեծմասնզօրունկորեաւեւգրեթէ
իշխանաւորքամենայնեւայսձախողակգործՄանգոԴանա(Դամուրի-Կ.
Մ.)դիպաւյամի1282»(Հեթումպատմիչ,էջ55-56)։

 Ապաղա-ՄոնղոլականԻրանիԻլ-խան(1265-1282)։
 «Ալֆի»-ԵգիպտոսիսուլթանԱլ-ՄանսուրՍեյֆեդդինԿալավունալ-Ալֆի-

ին(1280-1290)։
1283 Ահմատ-ՄոնղոլականԻրանիԻլ-խան(1282-1284)։
1284 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«Եւիսոյնամիիմարտամիսնմեռաւթագա-

ւորնԿիպրոսիՈյկտըԼըզինայնիքաղաքնՍուր,եւտարանզնահանդերձ
որդովնիԿիպռաւսեւթաղեցաւյաւագեկեղեցինիսուրբՍոփի…եւեղեւ
թագաւորԿիպրոսիՃուաննիրորդին(ՄԺ,հ.2,էջ78)։

 «Ճուան»-ԿիպրոսիթագավորՀովհան(Ժան)Ա(1284-1285)։
 Անամուռամրոցը(Միջերկրականիկիլիկյանափին)1290-ականթվական-

ներինպատկանելէՀեթումԿոռիկոսցուն։
1285 ՀեթումԲ-նիրստացածՍաղմոսարանի1292թվականիցհետոգրվածհիշա-

տակարանումմորմահվանմասինգրումէ.«ՉԼԴ(1285)իյաւգոստոսԹ(9)
փոխեցաւիՔրիստոսամենայգովելինհոգովեւգեղեցիկնմարմնովմայրն
իմ թագուհի Կեռան» (Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար,
էջ705)։Ժամանակագրությանմեջթագուհումահվանամսաթիվըսխալէ՝
«յոգոստոսիԻԹ(29)»,այնդեպքում,երբիրհիշատակարանումՀեթումԲ-ը
նշումէօգոստոսի9-ը,եւորըհաստատումէնաեւՍարգիսՍսեցին՝«Կեռան
թագուհինմեռաւ,եւէօգոստոսիԹ(9)»(Մժ,հ.1,էջ105)։

 Որ վերոնշյալ հատվածը ընդմիջարկություն էԿոռիկոսցու ժամանակագ-
րությանմեջ,երեւումէնաեւնրանից,որբոլորժամանակագրականմիա-
վորներիցառաջթվականընշվածէմիայնմեկանգամ(որինհաջորդումեն
բոլորտեղեկությունները),մինչդեռայստեղ,Կեռանիմահվանմասիննշե-
լուցառաջգրվածէթվականը՝«ՉԼԴ»,իսկդրանիցհետոթվականըկրկնված
է՝«ՉԼԴսպանաւԱհմատխանն…»։

 Արղուն-ՄոնղոլականԻրանիԻլ-խան(1284-1291)։
 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄՁԵ(1285)ՎախճանեցաւթագաւորնԿիպ-

րոսիՃուանտըԼըզինայնեւեղեւթագաւորիրեղբայրնՀէռիտԼըզինայն։
ՍուլտաննՄսրայՄէլէքՄնսուրն,որկոչէրԱլֆիպաշարեացզՄարղապն
եւէառզնաիյՈսպէթլէն»(ՄԺ,հ.2,էջ78)։

 ԿիպրոսիթագավորՀենրիԲ(1285-1306),Երուսաղեմիտիտղոսակիրթա-
գավոր(1285-1291)։

 Մարղապ-Մարկաբ,հզորամրոցՍիրիայում(Լաթաքիայում)։
1286 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄՁԶ(1286)ՀէռիթագաւորնԿիպրոսիգնաց

իյԱքայիԻԵ(25)իյունիսնեւտիրեացԱքայոյեւվարեացզգործաւորքնըռէ
ՋառլինեւաքայցիքայրինիրաւմաճեւանտիգնացիՍուր։Եւթագվեցաւի
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թագաւորութիւննԵրուսաղէմի…։ԵւվախճանեցաւՖիլիպըռէտըՖրանցն,
եւեկացյետնորաՖիլիպնիրորդին։ՎախճանեցաւթագաւորնԸռակունաց
ՓէռնեւթագաւորեացորդինորաԱլֆունսն»(ՄԺ,հ.2,էջ78)։

 ՖրանսիայիթագավորՖիլիպԴԳեղեցիկ(1285-1314)։
 «Արակունաց»-Արագոնայի(Իսպանիա)թագավորՓեռ(Պիեռ)՝ՊետրոսԳ

(1276-1285)եւԱլֆուն-ԱլֆոնսԳ(1285-1291)։
1287 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄՁԷ(1287)…Սիկիլիոյղալէքնխանգրեցին

զըռէՋառլինղալէքնեւ բռնեցինզբրինծնզըռէՋառլինորդինեւ բազում
իշխանք,որընդնմաէին։…ԵւսուլտաննՄսրայԱլֆիՄէլէքՄնսուրնէառ
զԼատիկնիբրընձէն»(ՄԺ,հ.2,էջ78)։

 Լատիկ - Լաոդիկիա (Laodicea), նավահանգիստ Սիրիայում, Լաթաքայից
հյուսիս։

1288 ԸստՎ.Հակոբյանի՝ԼեւոնԳ-իմահվանտարինեւամսաթիվնայսվկայու-
թյանմեջհավաստիեն(տե՛սՄԺ,հ.2,էջ169,ծան.174)։«Պատմութիւնխրո-
նիկոնին»ժամանակագրությանմեջնույնդեպքը,առանցամսաթվի,նշված
է 1289 թ. ներքո՝ «Վախճանեցաւ թագաւորն Հայոց Լեւոն եւ եկացպարոն
ՀայոցանդրանիկորդինորաՀեթում»(ՄԺ,հ.2,էջ78)։

1289 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»գործումՏրիպոլիիգրավումըներկայացվումէ
բազմաթիվմանրամասներով(ՄԺ,հ.2,էջ78-79)։Այսմասինտե՛սնաեւՀե-
թումՊատմիչ,էջ74։

 Քեյխաթու-ՄոնղոլականԻրանիԻլ-խան(1291-1295)։
1290 «Պատմութիւն խրոնիկոնին»՝ «Յայսմ ամի սատակեցաւ սուլտանն Մսրա

ՄէլէքՄնսուրԱլֆինԻԲ(22)ինոյեմբռնեւեղեւսուլտանՄսրաիրորդին
Աշրաֆն»(ՄԺ,հ.2,էջ79)։

 Աշրաֆ-ԵգիպտոսիսուլթանԱլ-ԱշրաֆԽալիլ(1290-1294)։
1291 «Պատմութիւն խրոնիկոնին» ժամանակագրության մեջ հիշյալ թվականի

դեպքերընշվումենավելիմանրամասն,թվարկվումկորուստներըԱքքա-
յում, Տյուրոսում (Սուր) եւայլուր՝ «…քրիստոնեայք…  թողին զՊերութ եւ
զՍայիտէեւզԱնտըռտուզեւզՋաստէլԲլրինն.եւեղեւկորուստամենայն
Սէհլին…» (ՄԺ, հ. 2, էջ  79)։Աքքայի գրավմանմասինտե՛ս նաեւ Հեթում
Պատմիչ,էջ74։

 1291-ինխաչակիրներիկորցրածամրոցներիթվումնշված«զԱնտռտուզ»-ը
ծովափնյաամրոցԱտլիտնէ(Atlit),Հայֆայից14կմհարավ։

1292 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝ «Ի սոյնամի սուլտաննՄսրաԱշրաֆնպա-
շարեացանթիւ զաւրաւք զհայրապետանիստդղեակն Հոռոմկլայն, եւ յետ
Խ(40)աւուրէառզնապատերազմաւ,եւգերեացզհայրապետնտէրՍտե-
փանոսեւզսրբութիւնսն,որանդէին։ԵւտարեալզնոյնհայրապետնիՄսր
եւեդինիբանդնԽահրէոյբերդին,որեւանդվախճանեցաւեւթաղեցաւի
նմինբանդի։ԵւյետսակաւաւուրցետունեւզԱպլճիսոյծակքնիսուլտանն։
ԵւպարոննՀայոցՀեթումետիսուլտաննՄսրայզանմարտընչելիդղեակն
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Պեհեսնիեւարարհաշտութիւն,վասնորոյխաղաղացաւաշխարհնիւրժա-
մանակսինչ»(ՄԺ,հ.2,էջ79-80)։

 «ԶծագքնզԱպլճես»կամ«զԱպլճիսոյծակքն»,հավանաբարլեռնանցքիմա-
սինէ։

 Պեհեսնիբերդաքաղաքիմասինտե՛սՄ.Յովհաննէսեան,նշվ.աշխ.,էջ505-
506։

 Ուշագրավենհիշյալթվականինտեղիունեցածծռազատիկիվերաբերյալ
Ժամանակագրության երեքխմբագրությանտեքստերում եղած նրբերան-
գայինտարբերությունները։

1293 «Պատմութիւնխրոնիկոնին»՝«ՌՄՂԳ(1293)ԱշրաֆսուլտաննՄսրայսպա-
նաւյիւրամիրացնեւզսպանաւղնորա,որկոչէրՊայտարայ,սպանինծա-
ռայքնսուլտանինեւ կացուցինսուլտանզեղբայրՄէլէքԱշրաֆին, որ էր
ԺԱ(11)տարոյեւկաղիմիոտիցն»(ՄԺ,հ.2,էջ80,տե՛սնաեւՀեթումՊատ-
միչ,էջ74)։

 ԱշրաֆինհաջորդելէնրամանկահասակեղբայրՆասրեդդինՄուհամմե-
դը,բայց1294-ինգահինտիրելէԱդիլԶեյն-ադ-ԴինՔիթբուղան(1294-1296),
(տե՛սՄԺ,հ.1,էջ99,Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ
545)։

 Կիլիկիայի նավահանգստային քաղաքԱյասի մոտտեղի ունեցած ծովա-
մարտը,որտեղճենովացիներըհաղթեցինվենետիկցիներին,«Պատմութիւն
խրոնիկոնին» ժամանակագրությունը դնում է 1294 թ. ներքո, որը ճիշտ
թվագրումէ. «ՅայսմամիՃնուէզացնԺԸ(18)ղալէկռուցեանի յԱյասընդ
ԼԲ(32)ղալէեւընդդարիտՎնէցիանացնեւշահեցանինոցանէԻԴ(24)ընդ
դարիտեւընդղալէ»(ՄԺ,հ.2,էջ80)։Սա«Պատմութիւնխրոնիկոնին»գոր-
ծիվերջինտեղեկություննէ։

 ԱեւԲխմբագրություններըհամեմատելիսերեւումէ,որառաջինի՝«Դաւ
եղեւՀեթումթագաւորիյիրիշխանացն…»հատվածըբնագրի«խալէ»բառով
ավարտվողեւ«Էառ»-ովսկսվողնախադասություններիմիջեւկատարված
ընդմիջարկությունէ։Հավելմանմեջնշվածտեղեկությունըհայտնիենմի-
այնայսաղբյուրից։

 Հեթում Բ-ի՝ իշխանությունից (պարոնությունից) հրաժարվելու մասին
հատվածումԱ3 ձեռագրի գրիչը «պարոնութիւն»-ը սխալմամբ դարձրել է
«թագաւորութիւն»(տե՛սնաեւՄժ,հ.1,էջ86),որովիմաստայինփոփոխու-
թյունէտեղիունեցել,քանիորՀեթումԲ-ըԹորոսինէրտվելոչթեթագնու
թագավորությունը,այլմիայներկիրըկառավարելուիրավունքը՝իշխանու-
թյունըկամպարոնությունը (տե՛ս , Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւ
հայերը,հ.Բ,էջ344,346-347)։

 ՀայոցԿաթողիկոսԳրիգորԷԱնավարզեցի(Տուրքերիցանց)(1293-1307)։
 Բխմբագրությանմեջհավելումկատարածհեղինակըսխալմամբ Հեթում

Ա-իկրոնավորականանունը՝Մակար,վերագրելէՀեթումԲ-ին,որիկրո-
նավորականանուննէՅովհաննես։
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1294 «Պայտու»-Բայդու,ՄոնղոլականԻրանիԻլ-խան(1295)։
 Ղազան-ՄոնղոլականԻրանիԻլ-խան(1295-1304)։
 Ժամանակագրության մեջ 1294 թ. դիմաց նշված դեպքերը (նաեւ՝ Հեթում

Բ-ի՝Իլ-խանիմոտմեկնելը)տեղիենունեցել1295թ.։Կարելիէենթադրել,
որԺամանակագրությանՉԽԳ(1294)թվականիմիավորըսխալագրությամբ
է,եւպետքէլիներՉԽԴ(1295)։

1296 ԱռաջինեւերկրորդնախադասություններըԺամանակագրությանԱխմ-
բագրությանմեջհավելումներեն,քանիորբացակայումենԲեւԳխմբագ-
րություններում։

 ՀեթումԲ-ըհավանաբարՂազանիմոտմեկնելիսկրկին«պարոնությունը»
հանձնել էԹորոսին,իսկվերադարձինիրենիցդժգոհողներիխումբգտել
(«դաւեղեւնմա»),որոնցպարագլուխըՕշինսենեշալնէր,նշանավորՍմ-
բատՍպարապետիորդին։Հայտնիէ,որայսՕշինըհետագայումդարձել
էԿիլիկիո գունդստաբլ եւ սպանվել ՀեթումԲ-ի, ԼեւոնԴ (III)-ի եւայլոց
հետմիասինմոնղոլԲիլարղուի1307թ.Անարզաբայիմոտկազմակերպած
սպանդիժամանակ(տե՛սԼ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.
Բ,էջ348,368-369)։

 Հեթում Բ-ի՝ իշխանությունը Սմբատին հանձնելու եւ վերջինիս 1296-1298
թթ.գահակալությանմասինտե՛սնույնտեղում,էջ348-354։

 «ՀուսամատինԼաչին»-ԵգիպտոսիսուլթանՀուսամադ-ԴինԼաչին(1296-
1299)։

 Ղազանխանիդեմընդվզած(մրտել/մռտել-ապստամբել,ընդվզել)Ռումի
մոնղոլականկառավարիչ«Պալթօի»(Բալատու)մասինվկայություններու-
նիԱնանունՍեբաստացին։Նախնշումէ,որ1296թ.Խոթլուշահըհաղթեց
նրան,ապա՝արդենԿիլիկիոգահինբազմածՍմբատը«ըմբռնեացզՊալթօն
եւզորդիննորա…»եւուղարկեցՂազանին(որիցհետոինքըմեկնեցխա-
նիմոտ)։ 1297-իդիմաց էլ նշում է երկու կալանավորներիմահապատիժը
Թավրիզում(ՄԺ,հ.2,էջ 150)։Հիշյալդեպքերիմասինայլմանրամասնե-
րովպատմումէՌաշիդադԴինը,ըստորի՝ԲալատուինբռնելեւԹավրիզ
ենտարելՍուլամիշնուԱրաբը(Рашидад-Дин,Сборниклетописей,т.III,
М-Л.,1946,c.170-177)։

 Հիշատակվում է ճենովացիների հաղթանակով եւ վենետիկցիների պար-
տությամբ ավարտված Կուրցոլայի (Curzola) ծովամարտը (8 սեպտեմբեր,
1298թ.)։

 Ժամանակագրությանվերջինվկայությունըվերաբերում էԱնգլիայիթա-
գավորԷդվարդԱ-իեւՖրանսիայիթագավորՖիլիպԴԳեղեցիկիժամա-
նակՖլանդրիայիհամարմղված1294-1299թթ.պատերազմիդրվագներից
մեկին։

1307 ՀեթումԲ-իեւԼեւոնԴ (III)-ի՝մոնղոլզորավարԲիլարղուիձեռքովսպա-
նությանմասինհայտնումեննաեւբազմաթիվայլաղբյուրներ(տե՛սԼ.Տեր-
Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ368-369)։
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1317 ԿիլիկիոթագավորՕշին(1308-1320)։
1320 ԿիլիկիոթագավորԼեւոնԵ(IV)(1320-1242)։
1327 Կաթողիկոս Հայոց Կոստանդին Դ Լամբրոնացի (1323-1326), Կաթողիկոս

ՀայոցՀակոբԲԱնավարզեցի(1327-1341)։
1328 Չոպան(Չոբան),ԱբուՍայիդխանիխնամակալ,որըսպանվեցխանիհրա-

մանով,իսկորդին՝Թեմուրտաշը,փախավԵգիպտոս։
1329 ՀեթումԿոռիկոսցուերկուորդիների՝ԼեւոնԵ(IV)թագավորիխնամակալ

ՕշինպայլիեւԿոստանդինգունդստաբլի՝թագավորիհրամանովկատար-
վածսպանությանուդրադրդապատճառներիմասինտե՛սԼ.Տեր-Պետրոս-
յան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ400-404։

1336 Նղիր-ԿիլիկիոամանոսյանՃկերգավառիբերդերից,որըպատկանումէր
Հայոցջամբռլա(սենեկապետ)ՀեթումՆղիրցուն(բերդիեւսենեկապետու
ժամանակագիրբերդակալիմասինմանրամասնորենտե՛սԼ.Տեր-Պետրոս-
յան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ527-537)։

1337 Կովառա բերդը գտնվում է դաշտային Կիլիկիայում, Ջահան գետի ձախ
ափին,Համուսբերդաքաղաքը՝Անարզաբայիմոտ(տե՛սՄ.Յովհաննէսեան,
նշվ.աշխ.,էջ309,276)։

1338 Հիշատակությունը սխալ թվականի ներքո է զետեղված, քանի որ շուրջ
21-ամյագահակալությունունեցելէԼեւոնԵ-ը(1320-1242)։

1339,1341«Ջոհանէս»Հովհաննես(Ջեհան)Լուսինյանեւերբայրը՝Կիլիկիոթա-
գավորԳիԼուսինյան(ԿոստանդինԳ՝1342-1344թթ.)տե՛սԼ.Տեր-Պետրոս-
յան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ,էջ409-424։

1342, 1344, 1345  Գ խմբագրության հավելումների տեղեկությունները՝ Հուտորի
եղբայրՎասլիկիեւոմնՊարսամիմահվանմասին,նաեւՈւրելումեղած
դեպքերը(«ՍպանինԼեւոնակնեւզիրընկերնիյՈւրէլն»,«ՄեռաւՀեթումն
իյՈւրէլն»),հավանաբարտեղական,գավառականդեպքերիարձանագրում
են,որոնցհեղինակը՝ձեռագրիգրիչՍտեփանոսքահանան,մատյանըգրել
է«իգեղս,որՈւրէլկոչի»(ԺԴդարիհիշատակարաններ,էջ357)։Ինչվերա-
բերումէ1344-իերկրաշարժիցտուժածբնակավայրերին(«փլուցզՊրինկէս
բերդինուՄնպէճիվայրգնաց»),ապադրանքԵփրատիառափնյաբերդա-
վաններեն,առաջինըՀռոմկլայիցհարավգտնվողՊիրնէ(Պիրեճիկ),մյու-
սը՝հոսանքնիվար՝Մնպէճը։

1351 ԿիլիկիոթագավորԿոստանդինԴ(III)(1344-1362),որդիՊաղտինմարա-
ջախտի(մահ.1336թ.)։

 ԿիլիկիոթագավորԼեւոնԶ(V)Լուսինյան(1374-1375)։
 Հիշատակության մեջ նշված էՍսիանկման, Լեւոն Զ-ի գերության,ապա

Մարիուն (Մարիոն) թագուհու մահվան եւ Երուսաղեմում թաղվելու մա-
սին,որըտեղիէունեցել1377թվականին։

 ՁեռագրերումնշվածՄարիունըոչթեԿիլիկիովերջինթագավորԼեւոնի
կինՄարգարիտՍուասոննէ(նամահացելէեգիպտականգերությանմեջ
եւթաղվելԿահիրեում),այլԿոստանդինԴթագավորիկինը,որընաեւեր-
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կուանգամ,կարճժամանակով(1363-1364եւ1373-1374թթ.)իրականացրել
էԿիլիկիայիկառավարումը,եղելէճանաչվածեւսիրվածգործիչ(տե՛սԼ.
Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Բ, էջ437,438,441-456,461,
475,554-555)։ՍսիանկումիցհետոԼեւոնԶ-իեւկիլիկյանավագանուհետ
նաեւսեգիպտականգերությանմատնվեց,իսկհայհեղինակները(Հակոբ
Սսեցին, Կոռիկոսցու Ժամանակագրությունը լրացնողները, հետագայում
նաեւՄինասՀամթեցին)հենցնրանէինճանաչումորպեսՀայոցթագուհի
(ոչթեգահիվրամեկտարինչբոլորածՄարգարիտՍուասոնին),այդպատ-
ճառովէլթագավորիանունիցհետոնրանենհիշատակել։Հատկանշականէ,
որնույնդեպքիմասինմիհիշատակարանումերկուգերվածթագուհիները
զանազանվումեն,եւՄարիունըկոչվումէ«մեծթագուհի»(«թագաւորՀայոց
պարոնԼեւոն…վարեցաւ գերի յԵգիպտոս, թագուհիւն իւրով եւ որդւովք
իւրովք,բայցմեծթագուհինՀայոցՄարիաւն՝յԵրուսաղեմմեծաւառաքնին
ճշմարտութեամբամս…եւհանգեաւիՔրիստոսիթուաբերությանՊ///եւի
յուլիսամսոյԺԸ///…սաթաղեցաւառաջիդրանՍուրբՅակոբայ…»)(ՄԺ,հ.
1,էջ101)։ՀակոբՍսեցումոտամբողջականէթվականը՝«…թաղեցինզնա
առաջիդրանՍրբոյն Յակոբայ իՊԻԶ (1377)թվին, յամսեանն յուլիսիԺԸ
(18)»(այսմասինհանգամանորենտե՛սԿ.Մաթեւոսյան,ՀեթումԿոռիկոսցու
ժամանակագրությունը…էջ137-140։ՀակոբՍսեցուանտիպժամանակագ-
րությունիցսույնտեղեկությունը(Վենետիկ,ձեռ.թիվ1318,թերթ121բ)մեզէ
տրամադրելԳեւորգՏեր-Վարդանյանը,որինշնորհակալությունենքհայտ-
նում-Կ.Մ.)։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ1

ՀԵԹՈՒՄԿՈՌԻԿՈՍՑՈՒԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  
ՍԱՄՎԵԼԱՆԵՑՈՒԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆՄԵՋ

ՀեթումԿոռիկոսցուդպիրՎասլիընդօրինակածՄատենադարանիթիվ1898
ձեռագիրըսկսվումէՍամվելԱնեցուԺամանակագրությամբ(թերթ6ա-96բ,հա-
ջորդող97ա-122բթերթերըչենգրված),որիառաջինմասը՝ԱդամիցմինչեւՔրիս-
տոս,ամբողջականէ1,սակայնաղյուսակավորերկրորդմասը(32աթերթից)՝Քրիս-
տոսիծնունդիցմինչեւ1294թ.,ամբողջովինխմբագրվածէ,ընդորումկատարված
փոփոխություններնայնքանհիմնավորեն,որկարելիէասել,հեղինակըՍամվել
Անեցու Ժամանակագրությունից վերցրել է միայնարտաքին ձեւը, իսկ մնացա-
ծըկառուցելէիրհայեցողությամբ։Կատարվածհիմնականփոփոխություններից
մեկնայնէ,որէջերիկենտրոնումգտնվողժամանակագրականուղղահայացթվա-
շարքիսյունակներիթիվնավելացվածէմեկով,որըհատկացվածէՀռոմիպապե-
րին2,մյուսը՝որԺամանակագրությանՀայոցմեծթվականիառաջինտարինդրված
էՓրկչականՇԾԲ(552)թվականիդիմաց(59բ),իտարբերությունՍամվելԱնեցու
բնագրի,ուր554թվականիդիմացէ։Բաննայնէ,որՍամվելԱնեցուեւմիքանի
այլհայհեղինակներիմոտՓրկչական(այսպեսկոչված՝«հայկականքրիստոնեա-
կան»)թվականը2տարովավելիէեւՀայոցմեծթվականիհետտարբերությունըոչ
թե551,այլ553տարիէ3։Այսինքն,այսձեռագրումՓրկչականեւՀայոցթվականնե-
րըներդաշնակեցվածեն,եւհավելյալ2տարինզեղչվածէ։Մյուսնորություննայս
ձեռագրումայնէ,որսկզբիմիքանիէջերիցհետո,ՍամվելԱնեցուԺամանակագ-

1. Որոշէջերիտողատակերումգրիչըփոքրհավելումներունի։Դրանցիցհետաքրքրա-
կանէմեկը,որտեղասվումէ,թեաստվածաշնչյանԵսավիցենծագումֆրանկները՝«յԵսա-
ւաենՖռանգք»(13բ)։
2. Սյունակներիցառաջինը՝«ԻՔրիստոսէ»,Փրկչականթվականնէ,որիցհետոավելաց-

վելէերկրորդը՝«ՊապիՀռոմ»,որըչկաՍ.ԱնեցուԺամանակագրությանմեջ,հաջորդսյու-
նակներնեն՝«կայսրՀռոմայ»,«կաթողիկոսՀայոց»,«թագաւորՀայոց»,«իթուականութեան
Հայոց»(Հայոցմեծթվականը)։Իսկկոնկրետանձանցանուններըեւտարիներըայսձեռագ-
րում,իտարբերությունՍամվելԱնեցուերկի,գրվելենոչթեթվաշարքերիսյունակների
վերեւում,այլէջիաջեւձախմասերի՝պատմականվկայություններիհամարնախատեսված
լայնսյունակներում։
3. Լ.ԽաչիկյանըեւՎ.Հակոբյանընշումեն.«ՍամուելԱնեցինհետեւելէայնտոմարա-

գետներին,որոնքՔրիստոսիծննդյանտարեթիվըդրելենայժմգործողթվականից2տարի
առաջ,ուստիՍամուելի…ժամանակագրությանմեջ,ամենուրեք,քրիստոնեականեւհայ-
կականթվականներիտարբերությունըոչթե551,այլ553տարիէ»(Լ.Խաչիկյան,Վ.Հակո-
բյան,Ինչպեսչպետքէհրատարակվենպատմականսկզբնաղբյուրները,ՀՍՍՌԳԱՏեղե-
կագիր,1949,թիվ2,էջ82,տե՛սնաեւԲ.Թումանյան,Տոմարիպատմություն,Երեւան,1972,
էջ132)։
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րությունիցխիստսակավաթիվտեղեկություններենպահպանված,դրափոխա-
րենավելացվածենԿիլիկիայինեւխաչակիրներիպետություններինվերաբերող
ՀեթումԿոռիկոսցուերկերիցքաղվածբազմաթիվտեղեկություններ։

Այդ փոփոխությունները կարող էր կատարել կամ անձամբ Հեթում Կոռի-
կոսցին կամ դրանքարվել են նրա հանձնարարությամբ՝Վասլի ձեռամբ։ Երկու
դեպքումէլհեղինակիինքնությունըչիփոխվում,քանիորՍամվելԱնեցուերկի
մեջմուծվածժամանակագրականմիավորները,չնչինբացառություններով,նույ-
նությամբկամկրճատումներով, քաղվածենհիմնականումՀեթումԿոռիկոսցու
«Պատմութիւնխրոնիկոնին» եւ մասամբ՝ «Համառոտպատմութիւնժամանակաց
հաւաքեալ ի զանազան պատմութեանց» ժամանակագրություններից։ Մի շարք
հանգամանքներխոսումենայնմասին,որայսմատյանիպատվիրատունհենցՀե-
թումԿոռիկոսցինէեղելեւՎասլինհանձնարարելէժողովածուիմեջընդօրինա-
կելիրհեղինակածեւիրենանհրաժեշտնյութերը։

Վերեւումարդեննշելենք,որայսմատյանումՍամվելԱնեցուժամանակագ-
րությանը հաջորդում են Հեթում Կոռիկոսցու երկերը՝ նախ «Պատմութիւն խրո-
նիկոնին…» ժամանակագրությունը (123ա-167բ), ապա՝ ազգաբանական երկերը
(168ա-175բ)։Դրանիցհետոզետեղվածէայլհեղինակի՝ՄիքայելԱսորուԺամա-
նակագրությունը(176ա-217բ),որըսակայն,սկսվումէոչթեԱդամից(ինչպեսՄի-
քայելԱսորուբուներկումէ),այլբավականուշշրջանից՝Մուհամմեդիհայտնվե-
լուց՝ «ԵրեւեցաւՄահմէտորդիԱբդլայի…» (176ա)4։Այսհանգամանքընույնպես
ցույցէտալիս,որժողովածունկազմվելէնախապեսմշակվածծրագրով։Քանի
որձեռագրիսկզբումզետեղվածՍամվելԱնեցուժամանակագրությունըսկսվում
է Ադամից եւ տալիս է հնագույն պատմության անհրաժեշտ տվյալները, ժողո-
վածուն կազմողըՄիքայելԱսորու ժամանակագրությունից դուրս է թողել սկզ-
բիմասը՝կրկնությունիցխուսափելով։Ուշագրավէնաեւ,որձեռագրում՝Հեթում
Կոռիկոսցունյութերիլուսանցքներում(151բ,155ա,155բ,174բ),բունգրչիձեռքով
ժամանակագրականբնույթիկամայլմանրատառհավելումներենարված,որոնք
հավանաբարկատարվելենժողովածունկազմողիցուցումով։

Ձեռագրիմյուսնյութերիմիմասըպատմաաշխարհագրականեւտեղեկատ-
վականբնույթունենեւմիանգամայնհամապատասխանումենՀեթումԿոռիկոս-
ցունախասիրություններին։Դրանցիցմիքանիսը՝«Այսենքաղաք[ք]եւշինաւղք
նոցին»(221բ-222ա),«ՉորսգետքենեւՓիսոնիՀնդկաց…»(222ա-222բ),«Գետքեւ
գնացքնոցամեծեւանուանիքԽԲ(42)…»,«ԱնունքաղաքացնՀնդկացնեւՊար-
սիցն»(224ա-226ա)եւայլն,գերմաներենթարգմանությամբառաջինանգամհրա-
տարակվելենհենցայսձեռագրից5։

4. Հմմտ. Տեառն Միխայէլի պատրիարքի Ասորւոց Ժամանակագրութիւն, Երուսաղեմ,
1870,էջ312։ՍաՄիքայելԱսորուժամանակագրությանառաջինթարգմանություննէ,որը
զգալիորենտարբերվում էերկրորդից (տե՛սՓ.Անթապյան,ՎարդանԱրեւելցի, գիրքԱ.,
Երեւան,1987,էջ325-351)։
5. Այսմասինտե՛սՀ.Անասյան,Հայկականմատենագիտություն,հ.Ա,Երեւան,1959,էջ

1019,1021-1023,1091,1095։
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Կարողէհարցառաջանալ,թեինչնէդրդելժամանակագրությունթարգմա-
նածեւսեփականժամանակագրությունըկազմածՀեթումԿոռիկոսցունլրացնե-
լուեւշարունակելունաեւՍամվելԱնեցուԺամանակագրությունը։Բաննայնէ,
որՍամվելԱնեցուհամառոտժամանակագրությունըՔրիստոսիցմինչեւիրապ-
րածժամանակը (1163թ.)կազմվածէաղյուսակայինսկզբունքով։Այստեղորեւէ

«Պատմութիւնխրոնիկոնին…»։ 
Գրչիլրացումներըստորինլուսանցքում(Մատենադարան,ձեռ.1898,թ.155բ.)։
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տեղեկություն-փաստկարելիէտեսնելոչմիայնորոշակիթվականիդիմաց,այլեւ
իմանալթեդա,օրինակ,բյուզանդականո՞ր կայսեր,արաբականո՞րամիրապե-
տի,Հայոցո՞րթագավորիեւկաթողիկոսիորերորդտարվամեջէեղել։Այսինքն՝
պատմականժամանակնարտահայտվումէոչմիայնթվականներիշարքով,այլեւ
տարբերհարթություններում,տվյալժամանակիքաղաքականեւհոգեւորիշխա-
նությանգլուխհանդիսացողանձանցտարիներիխորքիվրաեւդառնումէավելի
առարկայական,ակնառու։Մերկարծիքովհենցայսհանգամանքնէպատճառը,
որ ժամանակագրություններով հետաքրքրված Հեթում Կոռիկոսցին իր հավա-
քած ժամանակագրական նյութը փորձել է տեղաբաշխել նաեւ Սամվել Անեցու
Ժամանակագրականաղյուսակայինհամակարգիմեջ։Դրահամարէնակատա-
րելՓրկչականեւՀայոցթվականներիներդաշնակեցումըեւժամանակագրական
թվաշարքիսյունակներիթվումավելացրելՀռոմիպապերիսյունակը,որոնցգա-
հակալության տարիները ժամանակագրական առանցք են հանդիսանում նրա
թարգմանած«Պատմութիւնխրոնիկոնին…»ժամանակագրությանհամար։

ՍամվելԱնեցու՝1163թվականովավարտվողԺամանակագրությունըշարու-
նակելով (հասնելով1294թ.)՝կազմողընաեւավելացրելէՀռոմեականսրբազան
կայսրության գահակալների, Կիլիկիայի Հայոց իշխանների ու թագավորների,
Անտիոքի իշխանների, Երուսաղեմի եւ Կիպրոսի թագավորների անուններն ու
թվերը,նշելժամանակիորոշկարեւորռազմաքաղաքականիրադարձություններ՝
արդյունքումստանալովժամանակագրականիրենանհրաժեշտհամապատկերը։
Նկատենքնաեւ,որՍամվելԱնեցուժամանակագրությանլրացումներումառավել
հաճախօգտագործվելենայնտեղեկությունները,որոնք,ծագելով«Պատմութիւն
խրոնիկոնին…» ժամանակագրությունից, տեղ չեն գտել նույնաղբյուրից սնված
«Համառոտպատմութիւնժամանակաց…»ժամանակագրությանմեջ։

Հրապարակվող բնագրի վերաբերյալ նշենք, որ Սամվել Անեցու Ժամանա-
կագրությանհատվածումեղելենբազմաթիվպակասողթերթեր,որոնքնորմա-
գաղաթյաեւթղթյաթերթերովլրացրելենձեռագրի1747թ.նորոգմանժամանակ6։
Փաստորեն, Ժամանակագրությունից դուրս են մնացել այն տեղեկությունները,
որոնքեղելենսկզբնականմատյանիկորածթերթերիվրա՝ներառելովհետեւյալ
թվականները՝21-140թթ.(թերթ՝33-38),161-320թթ.(թերթ՝40-47),381-420թթ.(թերթ՝
51-52),521-600թթ.(թերթ՝58-61),681-760թթ.(թերթ՝66-69),781-820թթ.(թերթ՝71-72),
861-920թթ.(թերթ՝75-77),1021-1060թթ.(թերթ՝83-84),1161-1180թթ.(թերթ՝90)7։

6. ՁեռագիրըստացելէՀակոբեպիսկոպոսՇամախեցինեւնորոգելտվել.«Վերստիննո-
րոգեալկազմեցաւգիրքսեւգրեցաւյիշատակարանսիՌՃՂեւԶ(1747)»(թ.280բ)։
7. Այսմատյանըկամնրանիցկատարվածմիընդօրինակություն,նախօրինակէծառայել

Մատենադարանիթիվ2965ձեռագրիհամար։Այն17-րդդ.ձեռագիրէ,որիանանունգրիչը
Հայոցթվականիընդունմանհատվածումծանոթագրելէ.«ՅայլօրինակսզՀայոցթուականն
իՔրիստոսիՇԾԱ(551)ամէնէրսկսեալ»(թ.86բ)։Դահենցթիվ1898ձեռագրի(ՀեթումԿո-
ռիկոսցու)սկզբունքնէ,ուրՓրկչականեւՀայոցթվականներըունեն551տարվատարբերու-
թյունեւոչ553-ի։Մենքփորձելենքայդձեռագրի1021-1060եւ1161-1180թթ.հատվածներում
եղածնյութերիշարքումգտնելթիվ1898ձեռագրիցծագողտեղեկությունները։Հավանաբար
այդպիսիքեն1029,1163,1169թթ.դիմացնշվածմիավորները,որոնքմուծելենքբնագրիմեջ։
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Միշարքտեղերում(1078,1204,1250,1268թվականներիդիմաց)արվելենհա-
վելումներայլձեռքով,բայցդրանքհավանաբարհեռուչենգրչությանժամանակից
(ծանոթագրություններում հեղինակինպայմանականորենանվանում ենքառա-
ջինխմբագրող)։Ժամանակագրությանբնագիրըորոշտեղերումմիջամտության
էենթարկվելնաեւ19-րդդարում8։

ԱյսձեռագիրըթեեւՍամվելԱնեցուԺամանակագրության1893թ.վաղար-
շապատյանհրատարակությունըպատրաստածԱրշակՏեր-Միքելյանիձեռքինէ
եղել (13 մատյաններիթվումհամարել էԱ օրինակ)9, սակայն նաայստեղեղած
տարընթերցումներն ու հավելումները տողատակերում ընդհանրապես չի նշել։
Դրանցից՝ Կիլիկիայի պատմությանը վերաբերող հատվածների մի խումբ քաղ-
վածաբարհրատարակելէԼ.Տեր-Պետրոսյանը(25միավոր՝1074-1289թթ.ժամա-
նակահատվածից)10,իսկմիմասը՝տողերիսհեղինակը(33միավոր1063-1268թթ.
ժամանակահատվածից)11։Ստորեւներկայացվումենայդեւմիշարքանտիպմի-
ավորները՝որպեսմանրժամանակագրություններիկարգինպատկանողառան-
ձինբնագիր12։

8. Մատյանի սկզբում,տարբեր էջերում եւ վերջում մի շարք ընդմիջարկություններ եւ
անհարկի գրառումներ է կատարելՄեսրոպարքեպս.Սմբատյանցը (1833-1911)։ Սամվել
Անեցու շարունակվածԺամանակագրությանամենավերջում՝ 1300 թվականի դիմաց նա
ավելացրելէ.«ԳրիգորԷԱնաւարզեցիկաթողիկոս»եւ«ՀեթումԲթագաւորՀայոցվերստին»
(96բ)։Մատյանիվերջումնույնգրովհիշատակարանէթողել.«Ովընթերցողքյիշեք…զմի-
աբանՍրբոյԷջմիածնիի1850ամէ,զՄեսրովբեպիսկոպոսՍմբատեանցՆախիջեւանցի,որ
յաւուրսերիցկաթողիկոսացն՝Ե(5-րդ)Ներսիսի,Ա(1-ին)ՄատթեոսիեւԴ(4-րդ)Գէորգայ»
(280բ)։ՔանիորՄ.ՍմբատյանցըվերջինընշումէԳեւորգԴԿոստանդնուպոլսեցուն(1866-
1882),հետեւաբարիրմիջամտություններըարելէմինչեւնրամահը։Նրամիքանիընդմի-
ջարկությանմասիննշումենքհրատարակվողբնագրիծանոթագրություններում։

9. ՍամուէլիքահանայիԱնեցւոյՀաւաքմունքիգրոցպատմագրաց՝յաղագսգիւտիժա-
մանակացանցելոցմինչեւիներկայսծայրաքաղարարեալ, յառաջաբանով,համեմատու-
թեամբ, յաւելուածներով եւ ծանօթութիւններով Արշակ Տէր-Միքելեանի, Վաղարշապատ,
1893,էջԷ(այսուհետեւ՝Անեցի)։
10. Լ.Տեր-Պետրոսյան,Խաչակիրներըեւհայերը,հ.Ա,հավելված2(ՍամուելԱնեցումի

նորահայտշարունակողիժամանակագրականցանկը),էջ483-484։
11. Կ. Մաթեւոսյան, Սամվել Անեցու Ժամանակագրության ձեռագրերը եւ նորահայտ

լրացումները,Երեւան,2009,էջ114-120։
12. Քանի որայս բնագրում բազմաթիվանձնանուններ եւտեղանուններ կրկնվում են

վերըներկայացված«Համառոտպատմութիւնժամանակացհաւաքեալիզանազանպատ-
մութեանց»ժամանակագրությանմեջ,ծանոթագրություններումդրանքչենքկրկնում։Անհ-
րաժեշտտվյալըկարելի է հեշտությամբգտնելանվանացանկերիմիջոցովկամնախորդ
ժամանակագրությաննույնթվականիծանոթագրությանմեջ։ՆերկաԺամանակագրության
սկզբիցնշվածՀռոմիպապերիցանկըհրատարակվողբնագրումչենքներառել,որովհետեւ
այնամբողջովինքաղվածէարդենհրատարակված«Պատմութիւնխրոնիկոնին»գործիցեւ
այսմատյանի՝հատկապեսսկզբնամասիբազմաթիվթերթերիբացակայությանպատճառով
շատթերիէ։
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Փրկ չա կան
թվ.

Հայոց
թվ.

Ա 1 Յայսմ ա մի ե ղեւ ծնունդն Յի սու սի Քրիս տո սի Աս տու ծոյն մե րոյ եւ մո գուցն գալն յերկր պա գու
թիւն եւ ըն ծա յիլն ի տա   ճարն եւ գնալն յԵ գիպ տոս1։

Գ 3 Հե րով դէս զման գունսն Բեթ ղէ ե մի կո տո րե աց, որ էր թիւ նո ցա հա րիւր եւ քա ռա սուն եւ չորս 
հա զար2։

Դ 4 Յո հան նէս ա ւե տա րա նիչն ծնա նի ի ծնո ղաց իւ րոց3։

Ը 8 Ըն գե ցաւ յիշ խա նու թե նէն Ե րու սա ղէ մի վասն խս տու թե ան բա րուց իւ րոյ Ար քե ղայոս4։

ԺԲ 12 Ե կաց Յի սուս Քրիս տոս յԵ րու սա ղէմ եւ ան մե նե քե ան զար մա նային ը նդ ի մաս տու թե ան նո րա, 
զի ա մե նե ցուն տայր պա տաս խա նի5։

ՆԿ 460 Բ (2րդ) ժո ղովն Ե փե սո սի վասն Ֆլա վի ա նո սի եւ Եւ տի քի6

ՈԻ Ա 621 Հ Յայսմ ա մի յայտ նե ցաւ Մահ մէտ ա ռաջ նորդն Տաճ կաց, ո ւս տի եւ սկ սա նի թո ւա կանն Տաճ կաց7։

Ռ ԼԱ 1029 Ն ՀԷ Ե ղեւ պա տե րազմ մօտ ի Սուրբ Պետ րոս, զոր Ջառլն ա րար8։

ՌԿԳ 1063 ՇԺԲ Վախ ճա նե ցաւ Տաւղ րիլ սուլ տանն Խո րա սա նա եւ տի րե աց Ալ փաս լանն9։

ՌԿԴ 1064 ՇԺԳ Ալ փաս լանն է առ զԱ նի։

Ռ ԿԵ 1065 ՇԺԴ Ալ փաս լանն ա ռա քե աց զՍու լի ման10 քո ւե րոր դին ի ւր յաշ խարհն Հո ռո մոց եւ Հա յոց ը նդ դէմ Յու
նաց։ Յայսմ ա մի Գա գիկ դար ձե ալ ի Կոս տանդ նու պաւլ սէ ես պան զմետ րա պաւ լիտն Կի սար ւոյ։

Ռ ԿԷ 1067 ՇԺԶ Կա թո ղի կոս ե կաց Հա յոց Տէր Գրի գո րիս Վահ րամն, որ կո չե ցաւ Վկա յա սէր, ա մս ԺԶ (16)11։

ՌՀ 1070 ՇԺԹ Դե աւ ժենն12 ե կն յա րե ւելս եւ է առ զՄանծ կերտ ի թուր քաց եւ Ալ փաս լանն պա տե րազ մե ալ յաղ
թե աց նմա եւ կա լաւ զնա եւ դար ձե ալ ա զա տե աց ո ւխ տադ րու թե ամբ13։ Ո մանք զկո տո րիլն 
Դի աւ ժե նին ի թու. Հա յոց ՇԺԸ (1069) են գրե ալ14։ Եւ ի ՇԺԹ (1070) Գող ձախ մատն15 ա ւե րե աց 
զՍեւ լե առն16 եւ կո տո րե աց զնա Գրի գոր Պիխտն17 ի դաշտն Հա րու նոյն ի մամ խե նուտն18։

1. Սամ վել Ա նե ցու մոտ 1 թվա կա նի դի մաց գր ված է. «Յի սուս 
Քրիս տոս ի Բեդ ղէ էմ ծնա նի» (Ա նե ցի, էջ 52), ի սկ Հե թում Կո ռի կոս
ցու թարգ մա նած « Պատ մու թիւն խրո նի կո նին» ժա մա նա կագ րու
թյան 1 թվա կա նի դի մաց կար դում ե նք. «Յա ռա ջին ա մի ծնըն դե
անն Քրիս տո սի ե ղեւ գալ մո գուցն յերկր պա գու թիւն, եւ ըն ծա  յիլն 
Տե առն ի տա ճարն, եւ գնալն յԵ գիպ տոս» (ՄԺ, հ. 2, էջ 37)։
2. « Պատ մու թիւն խրո նի կո նին»՝ « Հե րով դէս զման կունս կո տո
րե աց, որ էր թիւ նո ցա ՃԽԴ (144) հա զարս» (Մ1898, 123ա)։ Այս եւ 
հա ջորդ չորս վկա յու թյուն նե րը դուրս են թողն ված « Պատ մու թիւն 
խրո նի կո նին» գոր ծի « Մանր Ժա մա նա կագ րու թյուն նե րում» կա
տար ված հրա տա րա կու թյու նից, դրա հա մար հղու մը տր վում է ը ստ 
Մա տե նա դա րա նի թիվ 1898 ձե ռագ րի։
3. Բա ռա ցի ո րեն կրկն վում է « Պատ մու թիւն խրո նի կո նին» գոր ծում 
(Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 1898, 123ա)։
4. « Պատ մու թիւն խրո նի կո նին»՝ «Ար քե ղայոս ըն կե ցաւ յիշ խա նու
թե նէն Ե րու սա ղէ մի վասն խս տասր տու թե ան իւ րոյ» (Մա տե նա դա
րան, ձեռ. թիվ 1898, 123ա)։
5. « Պատ մու թիւն խրո նի կո նին» գոր ծից քաղ ված է բա ռա ցի (Մա
տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 1898, 123ա)։
6. Տե ղե կու թյու նը Սամ վել Ա նե ցու մոտ ՆԿԲ (462) թվա կա նի դի մաց 
հե տե ւյալ կերպ է. « Դար ձե ալ վասն Փղա բի ա նո սի Բ (2րդ) ժո ղովն 
յԵ փե սոս» (Ա նե ցի, էջ 70)։ Ե փե սո սի Բ ժո ղո վը տե ղի է ու նե ցել 449 
թ. օ գոս տո սի 8ի ն։
7. Մու համ մե դը (մոտ 570632) հա լա ծանք նե րի պատ ճա ռով իր 
հե տե ւորդ նե րի հետ փա խել է Մեք քայից եւ 622 թ. սեպ տեմ բե րի 
21ին հա սել Մե դի նա։ Այդ ի րա դար ձու թյու նը կոչ վել է « Հիջ րա», 
ո րը հե տա գա յում մահ մե դա կան նե րը հա մա րե լով դա րա կազ միկ 
ի րա դար ձու թյուն, ի րենց տա րեգ լու խը սկ սել են հաշ վել 622 թ. սեպ
տեմ բե րի 22ի ց։ 
8. Քաղ ված է Մա տե նա դա րա նի թիվ 2965 ձե ռագ րից, ծա գում է 
Հե թում Կո ռի կոս ցու « Պատ մու թիւն խրո նի կո նին» գոր ծից՝ «Ռ ԼԱ 
(1031) Ե ղեւ պա տե րազմ մաւտ ի Սուրբ Պետ րոս, զոր Ջառլն ա րար» 
(ՄԺ, հ.2, էջ 55)։ 
9. Տող րիլ, սել ջու կյան սուլ թան (10551063), Ա լփ Ա րս լան (Ալ փաս
լան) սել ջու կյան սուլ թան (10631072)։
10. Սու լեյ ման Ա, հե տա գա յում Ռու մի (Ի կո նի այի) սել ջուկ յան սուլ
թան (10771086)։
11. Հայոց կա թո ղի կոս Գրի գոր Բ Վկա յա սեր (10661105)։ Սամ վել 
Ա նե ցու բուն ժա մա նա կագ րու թյան մեջ այս կա թո ղի կո սի գա
հա կա լու թյու նը հիշ ված է 1065ից, տա րի նե րի քա նա կը՝ 20 (ոչ 
աշ խար հա կան Վահ րամ ա նու նը, ոչ էլ «Վ կա յա սեր» մա կա նու նը 

չեն նշ վում), բայց ար դեն 1082 թ. դի մաց՝ 17 տա րի ան ց, նշ ված է 
Վկա յա սե րի քրոջ որ դի Բար սեղ Ա Ա նե ցու ա թո ռա կա լու թյու նը։ Մո
տա վո րա պես նույն պի սի հաշ վարկ է ար ված թիվ 1898 մա տյա նում 
(1067+16=1083)։
12. Բյու զան դա կան կայսր Ռո մա նոս Դ Դի ո գե նե սը (10671071)։
13. Մա տե նա դա րա նի թիվ 2965 ձե ռագ րում ժա մա նա կագ րա կան 
տվյալ մի ա վո րը ա վարտ վում է՝ «ուխ տադ րու թե ամբ հար կին» բա
ռե րով (104ա)։
14. Ճա կա տա մար տի հա մար 1069 թվա կանն է հայտ նում Ա նա նուն 
Ե դե սա ցին (Ա նա նուն Ե դե սա ցի, Ժա մա նա կագ րութ յուն, թարգ մա
նութ յուն բնագ րից, ա ռա ջա բան եւ ծա նո թագ րութ յուն ներ Լ. Տեր
Պետ րոս յա նի, Ե րե ւան, 1982, էջ 2930)։
15. Ձե ռագ րում գր ված է « գող ձախ մատն»։ Կար ծում ե նք, օ տա րա
հունչ ան վան ա ղա վաղ ված ձեւ է։ Հնա րա վոր է նաեւ, որ մի ա նուն 
է, ո րի սկզ բում նշ ված է « Գող» մա կա նու նը, ի նչ պես որ այս նույն շր
ջա նում հիշ վում է հայ իշ խան Գող Վա սի լը։ Ի սկ շա րու նա կութ յու նը 
կա րող է լի նել Ահ մատ ան վա նը մոտ հն չյու նա փոխ ված մի ա նուն։
16. Սեւ լե ռը կամ Ա մա նո սի լեռ նաշղ թան Կի լի կի ա յի ա րե ւել քում 
է, ո ւր այդ ժա մա նակ կա յին հայ կա կան վան քեր եւ հայ բնակ չութ
յուն։
17. 11րդ  դա րի քաղ կե դո նա կա նութ յուն ըն դու նած Շի րա կա ցի հայ 
իշ խան, ո րի ա նու նը հայ պատ միչ նե րը չեն տա լիս, այլ նշում են 
մի այն նրա պաշ տո նից ծա գող մա կա նու նը՝ « Պեխտ», «Ե պիխտ» 
(Մատ թե ոս Ո ւռ հա յե ցի) « Բեխդ» (Վար դան Ա րե ւել ցի)։ Փաս տո րեն, 
ներ կա բնագ րում ա ռա ջին ան գամ հան դի պում ե նք իշ խա նի ամ
բող ջա կան ան վանն ու մա կան վա նը՝ Գրի գոր Պիխտ։ Մ. Չամչ յանն 
այս իշ խա նին նույ նաց րել է Ան տի ո քի դուքս Խա չա տու րի հետ, մի 
տե սա կետ, ո րը բա վա կա նին տա րած վել է (Մ. Չամչ յանց, Հա յոց 
Պատ մութ յուն, հ. Բ, Ե րե ւան, 1984, էջ 972, տե՛ս  նաեւ Հ. Ա ճառ յան, 
Հա յոց ան ձնա նուն նե րի բա ռա րան, հ. Բ, Ե րե ւան, 1944, էջ 468, Ե. 
Քա սու նի, ԺԱ դա րու Ան տի ո քի հայ կա ռա վա րիչ ներ ՊեխտԽա չա
տուր եւ Վա սակ Պահ լա վու նի, « Հայ կա զե ան հա յա գի տա կան հան
դէս», 1971, հ. Բ, էջ 123133)։ Գրի գոր Պիխ տի եւ Ան տի ո քի դուքս 
Խա չա տու րի կեն սագ րու թյուն ներն այն քան ը նդ հան րու թյուն ներ 
ու նեն, որ դժ վար է նրանց տար բեր մար դիկ հա մա րել։ Հա վա նա
կան է, որ Շի րա կա ցի իշ խա նը Խա չա տուր ա նու նը ստա ցել է քաղ
կե դո նա կան դառ նա լու՝ կրկ նամկր տու թյան ժա մա նակ (հար ցի 
հան գա մա նա լից քն նու թյու նը տե՛ս Կ. Մա թե ւո սյան, Գրի գոր Պիխտ 
Շի րա կա ցի, «Էջ մի ա ծին», 2009, Ժ, էջ 95105, նույ նի, Ա նիՇի րա կի 
պատ մու թյան է ջեր, Ե րե ւան, 2010, էջ 150168)։ 
18. Հա րու նի, Հա րու նի ե բեր դա վա նը գտն վում է Սար վան դի քա րից 
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Ռ ՀԱ 1071 ՇԻ Ե ղեւ սով սաս տիկ եւ Կու միշ տի կին19 ե կն յՈւռ հա եւ կո տո րե աց զհո ռո մոց զաւրսն։

ՌՀԲ 1072 ՇԻ Ա զ Պիխտն յԱնդ րի ունն խեղ դե ցին ծա ռայք ի ւր20։

ՌՀԳ 1073 ՇԻԲ Մե ռաւ Ալ փաս լանն եւ ե կաց սուլ տան Խո րա սա նա որ դի նո րա Մե լէք շահն, այր քաղցր եւ ի մաս
տուն։

ՌՀԴ 1074 ՇԻԳ Թա գա ւորն Հայոց Գա գիկ սպա նաւ ի Կենդ ռաւս կա ւի՝ յորդ ւոցն Ման տա լէ ի։

Ռ ՀԷ 1077 ՇԻԶ Մե ռաւ Ա պլ ղա րիպ21 իշ խա նաց իշ խանն՝ Հա սա նայ որ դին, եւ թա ղե ցաւ ի Պա պե ռաւնն։

Ռ ՀԸ 1078 ՇԻ Է Կա լաւ զիշ խա նու թիւն Հայոց Ռո բէն Մեծն՝ ազ գա կան թա գա ւո րին Հայոց Գագ կայ, կա ցե ալ 
ա մս22։

ՌՁԳ 1083 ՇԼԲ Թա գա ւո րե աց Յու նաց Ա լէքսն ա մս ԼԸ (39)։ Ի սո րա ա ւուրս շար ժե ցաւ բա սաճն Ֆռան կաց23։
 Կա թո ղի կոս ե կաց Հայոց Տէր Բար սեղ ա մս ԼԳ (33)24։

Ռ ՁԷ 1087 ՇԼԶ Եկն սուլ տանն Խո րա սա նա Մե լէք շահն եւ առ զԱն տի ոք եւ զԿի լի կի ա, եւ զՖի լառ տոսն25 տաճկ
ցոյց, տա լով նմա զՄա րաշ։ Ետ եւ զՀալպ Ա խսն ղո տին եւ զՈւռ հա՝ Բու զա նին եւ զԱն տաք՝ Է լի
սա նին եւ ի նքն գնաց ի Խո րա սան26։

ՌՂԲ 1092 Շ ԽԱ Մե ռաւ սուլ տանն Մե լէք շահ եւ ե կաց որ դի նո րա Պէ կի ա րուխն27, յա ւուրս սո րա պա ռակ տե ցաւ 
իշ խա նու թիւն թուր քաց ի բա զում մա սունս, եւ ի գալ բա սա ճին, սա էր սուլ տան ի Պարսս՝ թուրք 
գոլ ազ գաւ։

ՌՂԶ 1096 Շ ԽԵ Շար ժե աց Աս տո ւած զմեծ բա սաճն ֆռան գաց գալ ի թա փումն Ե րու սա ղէ մի28։

Ռ ՂԷ 1097 ՇԽԶ Բա սաճն է առ զՆի կի ա ի Սու լի ման շա հէն։

Ռ ՂԸ 1098 Շ ԽԷ Պա րոն ե կաց Հայոց՝ յաշ խարհն Կի լի կե ցոց, Կոս տան տին որ դի Ռով բէ նա՝ ա մս Ե (5)29։ 
Բա սաճն է առ զԱն տի ոք եւ զՈւռ հա։

ՌՂԹ 1099 Շ ԽԸ Ե ղեւ թա փումն Ե րու սա ղէ մի եւ տուկն Գուն դաւֆ րէ տի րե աց Ե րու սա ղէ մի։

ՌՃ 1100 ՇԽԹ Վախ ճա նե ցաւ Գուն դաւֆ րէ եւ պսա կե ցաւ ա ռա ջին թա գա ւոր Ե րու սա ղէ մի Պաղ տին եղ բայր 
նո րա, ա ռա ջին կոմսն Ո ւռ հա յու։ 

ՌՃԳ 1103 ՇԾԲ Պա րոն ե կաց Հայոց Թո րոս՝ ան տրա նիկ որ դին Կոս տան տե ա՝ ա մս ԻԶ (26)30։

ՌՃԺԶ 1116 Շ ԿԵ Կա թո ղի կոս ե կաց Հայոց Տէր Գրի գո րիս31։ 

 ՌՃԻ Ա 1121 ՇՀ Թա գա ւո րե աց Յու նաց Յով հան նէս Պաւր ֆի րաւ ժենն ա մս ԺԳ (13)32։ Սա էր որ դի Ա լէք սին։

 ՌՃԻԶ 1126 Շ ՀԵ Կայսր ե կաց Հռո մայե ցոց Կլաւ դայրն ա մս Թ (9)33։

 ՌՃԻԹ 1129 Շ ՀԸ Պա րոն ե կաց Հայոց Լե ւոն որ դի Կոս տան տե ա եւ եղ բայր Թո րո սի՝ ա մս Դ (4)։

հյու սիս, Մա րա շից հա րավ (Հա յաս տա նի ազ գային ատ լաս, հ. Բ, 
Ե րե ւան, 2008, էջ 47, 48, Մա րիԱն նա Շե վա լի ե, նշվ. ա շխ., էջ 25, 
33, 35, 50), այս տեղ պետք է ե ղած լի նի նաեւ հա մա նուն դաշ տը։ 
Հե ղի նա կը նաեւ կոնկ րե տաց րել է կռ վի տե ղը՝ «ի մամ խե նուտն», 
որ հա վա նա բար նշա նա կում է մամ խե նի (փ շոտ վայ րի սա լո րե նի) 
ծա ռե րով տե ղանք, ի նչ պես, օ րի նակ, ե ղեգ նուտ։ 
19. Գի միշ տե գին ի բն Դա նիշ մանդ (Ի բն ԱլԱ սիր, թարգ մա նու թյու
նը եւ ծա նո թագ րու թյուն նե րը Ա. ՏերՂե ւոն դյա նի, Ե րե ւան, 1981, 
էջ էջ 231)։ Մատ թե ոս Ո ւռ հայե ցին նրան կո չում է Ալ փաս լա նի սե
նե կա պետ, մեծ ա մի րա « Գո մէշՏի կին» (Մատ թե ոս Ո ւռ հայե ցի, էջ 
200205)։
20. Ա նդ րի ուն բեր դը գտն վում է Մա րա շից ա րեւ մուտք։ Կի լի կյան 
մի ձե ռագ րի 1332 թ. հի շա տա կա րա նում նշ վում է, որ այն գր վել է 
« մերձ յաս տո ւա ծա պահ ամ րոցն, որ կո չի Ա նդ րու նին բերդ» (ԺԴ 
դա րի հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, էջ 251)։ Ա նու նն 
ո ւշ շր ջա նում թուր քե րե նի ազ դե ցու թյամբ դար ձել Է նդ րուն (Հա յաս
տա նի ազ գային ատ լաս, էջ 49, 50, 55, 62, 8081, 84, 88, 151, 167)։ 
21. Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նի՝ Կի լի կի այի բյու զան դա կան կա ռա վա րիչ 
1072ի ց։ Են թադր վել է, որ մա հա ցել է 1078 կամ 1080 թվա կա նին 
(Տե՛ս Հ. Ա ճառ յան, Հա յոց ան ձնա նուն նե րի բա ռա րան, հ. Ա, Ե րե ւան, 
1942, էջ 22, Լ. ՏերՊետ րոս յան, Խա չա կիր նե րը եւ հա յե րը, հ. Ա, էջ 
415416)։ Պատ միչ նե րը նրա թաղ ման տե ղը չեն նշում, բայց այդ 
մա սին գրում է Սամ վել Սկեւ ռա ցին 1190 թ հի շա տա կա րա նում՝ա
վե լաց նե լով, որ իշ խա նը նա խա պես Պա պե ռո նում՝ « շի նե ալ ե կե
ղե ցի մեծ՝ դամ բա րան հանգս տե ան սահ մա նե աց ի ւր եւ իւ րոցն» 
(Հա յե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, ԵԺԲ դդ., աշ խա տա
սի րու թյամբ Ա. Մա թե ւո սյա նի, Ե րե ւան, 1988, էջ 255)։
22. Մա տե նա դա րա նի թիվ 1898 ձե ռագ րում այս եւ ե րեք ու րիշ ժա
մա նա կագ րա կան մի ա վոր ներ (1204, 1250 եւ 1268 թթ.) ա վե լաց ված 
են այլ գր չու թյամբ, ո րոնց հե ղի նա կին ան վա նում ե նք ա ռա ջին խմ
բագ րող։ Վեր ջինս Ռու բե նի տա րի նե րի թի վը չի նշել։ Այդ ե րե ւում է 
նաեւ Մա տե նա դա րա նի թիվ 2965 ձե ռագ րի (ո րի նա խօ րի նակ նե
րից մե կը ե ղել է թիվ 1898 ձե ռա գի րը) հա մա պա տաս խան հատ
վա ծից, ո ւր «ամս» բա ռից հե տո թիվ չկա (թերթ 105ա)։ Մինչ դեռ 

թիվ 1898 մա տյա նում տա րի նե րի թի վը՝ ԺԵ (15) ա վե լաց ված է այլ 
մի ջամ տու թյուն նե րից հայտ նի ձե ռագ րով, ո րը պատ կա նում է Մես
րոպ Սմ բա տյան ցին։
23. « Բա սաճ»՝ «ան ցում» (լատ.), խորհր դան շում է խա չակ րաց ար
շա վան քը։
24. Հայոց կա թո ղի կոս Բար սեղ Ա Ա նե ցի (10811113)։
25. Փի լար տոս Վա րաժ նու նի, Ա սո րի քում եւ Կի լի կի ա յում ստեղծ
ված հայ կա կան իշ խա նութ յան հիմ նա դիր (1070ա կան թթ.  1086 
թ.)։
26. Սամ վել Ա նե ցու ժա մա նա կագ րու թյան այլ օ րի նակ նե րում այս 
մա սին աս վում է. «Եկն ի Խո րա սա նայ Մե լիք շահ սուլ տանն եւ է առ 
զԱն տաք՝ զՖի լառ տոսն տաճ կա ցոյց յիւր կա մաց եւ ետ նմա զՄա
րաշ եւ կո խե ալ ե րի վա րաւն ի ծովն՝ եւ ետ շուքր Աս տու ծոյ որ տի րե
աց խա ղա ղու թե ամբ ի ծո վէն Պար սից մին չեւ ի ծովն ա րեւմ տից. եւ 
ձուկն խո րո վե ալ ե կեր եւ զթուրն կա պե ալ ի ծովն ըն կեց՝ եւ դար ձաւ 
յԱն տի ոք եւ ետ զԱն տի ոք Է լի սա նին, եւ զՀալ պաղսն Կոյ րին եւ զՈւռ
հայ Բու ղա նին եւ ի նքն ի Խո րա սան գնաց» (Ա նե ցի, էջ 118)։
27. Պար կի ա րուխ  Ռուք նեդ դին ԲարքՅա րուկ, սել ջու կյան սուլ
թան (10941105)։
28. Հմմտ. Հե թում Կո ռի կոս ցու ժա մա նա կագ րու թյու նը՝ «Շ ԽԵ 
(1096) շար ժե աց Աս տո ւած զմեծ բա սաճն Ֆռան կաց գալ ի թա
փումն յԵ րու սա ղե մի…»։ Նույն աղ բյու րից են այս եւ հա ջորդ ե րեք 
վկա յութ յուն նե րը։
29. Կոս տան դին Աի իշ խա նու թյան սկիզ բը տար բեր աղ բյուր նե
րում նշ վում է՝ 1093, 1095, 1097 թթ. (տե՛ս Լ. ՏերՊետ րոս յան, Խա
չա կիր նե րը եւ հա յե րը, հ. Բ, էջ 76)։
30. Կի լի կի ո իշ խան Թո րոս Ա, մոտ՝ 11001129 թթ.։
31. Հայոց կա թո ղի կոս Գրի գոր Գ Պահ լա վու նի (11131166)։ Բնագ
րում, վեր ջին բա ռից հե տո Մես րոպ Սմ բա տյան ցի ձեռ քով ջնջ ված 
է տա րի նե րի թի վը եւ ա վե լաց ված է «Գ Պահ լա ւու նի, ա մս ԾԴ (54)»։
32. Բյու զան դա կան կայսր Հով հան նես Բ Կոմ նե նոս (11181143)։
33. « Պատ մու թիւն Խրո նի կո նին»՝ «Ռ ՃԻԶ (1126)… Յայնմ ժա մա
նա կի ե ղեւ Կլաւ դայրն կայսր, կա ցե ալ ա մս ԺԲ (12)» (Մժ, հ. 2, էջ 57)։ 
Գեր մա նի այի թա գա վոր Լո թար Գ (11251137) (Lothaire III)։
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 ՌՃԼԳ 1133 ՇՁԲ Կայսրն Յու նաց կա լաւ զպա րոն Հայոց Լե ւոն, եւ դար ձե ալ տի րե ցին Կի լի կի ոյ Յոյնք՝ ա մս ԺԱ 
(11)34։

 ՌՃԼԴ 1134 ՇՁԳ Թա գա ւո րե աց Յու նաց Մա նո ւիլ որ դի Պաւր ֆի րաւ ժե նին ա մս ԽԶ (46)35։

 ՌՃ ԼԵ 1135 ՇՁԴ Կայսր ե կաց Հռո մայե ցոց Քու ռաթ ե րկ րորդն ա մս36։

 ՌՃԼԶ 1136 Շ ՁԵ Կայսր ե կաց Հռո մայե ցոց Ֆրտ րիկն ա մս Ժ (10)37։

 ՌՃԽԴ 1144 ՇՂԳ Պա րոն ե կաց Հայոց ի Կի լի կի ա Թո րոս որ դի Լե ւո նի, զեր ծե ալ ի բան տէն Կոս տան տի նու պաւլ
սու՝ ա մս ԺԳ (13)38։

 ՌՃԽԶ 1146 Շ ՂԵ Կայսր ե կաց Հռո մայե ցոց Հե ռի Ե (5)ե րորդն ա մս Ե (5)39։

 ՌՃ ԾԱ40 1151 Ո Կայսր ե կաց Հռո մայե ցոց Ֆրտ րիկն, որ խեղ դե ցաւ ի գետն Սե լեւ կի ոյ, ա մս ԼԹ (39)41։

 ՌՃ ԾԷ 1157 ՈԶ Պա րոն ե կաց Հայոց Մլեհ, եղ բայր Թո րո սի՝ ա մս Է (7)։

 ՌՃ ԿԵ 1163 ՈԺԲ Թա գա ւորն Ե րու սա ղէ մի Ա մա ռի գնաց յԵ գիպ տոս եւ է առ զՍ քան տա րի ա եւ զՊլ պէս42։

 ՌՃԿԹ 1169 Ո ԺԸ Ա ռին զՊ լի նաս ա նօ րէնքն ի քրիս տո նէ ից եւ շի նե ցաւ վանքն Վալ մունդ43։

 ՌՃՁԶ 1186 Ո ԼԵ Պա րոն ե կաց Հայոց Լե ւոն, եղ բայր Ռով բէ նի եւ որ դի Ստե ֆա նէ ի՝ ա մս ԺԱ (11)44։

 ՌՃՂ 1190 ՈԼԹ Կայսր ե կաց Հռո մայե ցոց Հե ռի որ դի Ֆրտր կին ա մս Թ (9)45։

 ՌՃՂԶ 1196 Ո ԽԵ Կա թո ղի կոս ե կաց Հայոց տէր Գրի գո րիս Տղայն ամ Ա (1)46։

 ՌՃ ՂԷ 1197 ՈԽԶ Պա րոնն Հայոց Լե ւոն պսա կե ցաւ թա գիւ եւ ե կաց ա ռա ջին թա գա ւոր ի Կի լի կի ա՝ ա մս ԻԴ (24)։
 Կա թո ղի կոս ե կաց Հայոց տէր Գրի գո րէս Ա պի րատն ա մս Է (7)47։

 ՌՄԳ 1203 ՈԾԲ Կա թո ղի կոս ե կաց Հայոց տէր Յո հա նէս ա մս ԺԸ (19)48։

ՌՄԴ 1204 ՈԾԳ Կ այսր ե կաց ի Ֆռանկ նոյն Կոս տան դի նու պաւլ սոյ Պաղ տինն49 ա ռա ջին կա ցու ցե ալ զնա Գու
նթը տը ֆլանտրն50 եւ տուկն Վնէ ժու, որ ա ռին զնա կա ցե ալ ա մս51։

 ՌՄԷ 1207 ՈԾԶ Կայսր ե կաց Հռո մայե ցոց Աւ դունն ծնե ալ ի Սաք սո նաց, որ եւ հա կա ռակ ե կաց ե կե ղե ցոյ, ա մս 
Թ (9)։

34. Դեպ քը ե ղել է 1137 թ., ո րը ճիշտ է նշ ված Հե թում Կո ռի կոս ցու 
Ժա մա նա կագ րու թյան մեջ. «ՇՁԶ (1137) Թա գա ւորն Յու նաց Պաւր
ֆի րաւ ժէն է առ զԿի լի կի ե այ ի պա րոն Լե ւո նէ եւ զԼե ւոն հան դերձ 
որ դաւքն ա ռա քե աց կա պա նաւք ի Կոս տանդ նու պաւ լիս, որ եւ ան դ 
մե ռաւ»։ Բայց Սամ վել Ա նե ցու Ժա մա նա կագ րու թյան մեկ այլ լրաց
նող ե ւս այն դնում է ա վե լի վաղ թվա կա նով՝ «Ի ՇՁԱ (1132) ա մին ել 
Պէռ փէ ռօ ժէնն եւ է առ զԿի լի կի այ… եւ զԼե ւոնն՝ կնաւ եւ Բ (2) ո րդ
ւովք Թո րո սիւ եւ Ռու բե նիւ կա պե աց եւ ա ռա քե աց ի Կոս տանդ նու
պօ լիս…» (Ա նե ցի, էջ 130)
35. Բյու զան դա կան կայսր Մա նո ւել Ա Կոմ նե նոս (11431180)։ 
« Պատ մու թիւն Խրո նի կո նին» գոր ծում նրա գա հա կա լու թյու նը նշ
ված է 1137 թ.ին (Մժ, հ. 2, էջ 57)։
36. « Պատ մու թիւն Խրո նի կո նին»՝ « ՌՃ ԼԵ (1135) …Յայն ժա մա նա
կի ե ղեւ ե րկ րորդ Քու ռաթն ը նբ րուր, կա ցե ալ ա մս ԺԵ (15)» (Մժ, հ. 2, 
էջ 57)։ Ժա մա նա կագ րա կան ցան կը լրաց նող գրի չը թվա կա նը նշե
լու հար ցում թյու րի մա ցու թյան մեջ է ըն կել, քա նի որ հա ջորդ տո
ղում՝ հա ջորդ տար վա՝ 1136 թվ. դի մաց տե սել է այլ կայ սեր ա նուն, 
ո ւս տի նախ, հա վա նա բար գրել է «ամս ԺԵ», բայց հե տո ջն ջել, գրել 
է «ամս Ա (1)»։ Մինչ դեռ « Պատ մու թիւն Խրո նի կո նին» ժա մա նա
կագ րու թյու նը նույն թվա կա նի դի մաց ու նի նաեւ՝ «Եւ յայնմ ժա մա
նա կի ե կաց ը մբ րուր Ֆրտ րիկն ա մս ԼԵ (35)», ո րից հե տո պատմ
վում է նրա գոր ծե րի եւ գե տում խեղդ վե լու մա սին (նույն տե ղում)։ 
Ա ռա ջին դեպ քում խոս քը վե րա բե րում է Քու ռա թին՝ գեր մա նա կան 
կայսր Կոն րադ Գին (11381152), ե րկ րոր դում՝ Ֆրիդ րիխ Ա Բար բա
րո սային, ո րն ի րոք Հռո մե ա կան սր բա զան կայս րու թյան կայսրն է 
ե ղել 35 տա րի, սա կայն 11551190 թվա կան նե րին։ Այս պի սով ներ
կա բնագ րում առ կա սխա լը գա լիս է « Պատ մու թիւն Խրո նի կո նին» 
ժա մա նա կագ րու թյու նից, ո ւր ի սկզ բա նե, ի նչոր պատ ճա ռով, 1155 
թվա կա նի տե ղե կու թյու նը հայտն վել է 1135 թվա կա նի դի մաց։
37. Տե՛ս նա խորդ ծա նո թագ րու թյու նը։
38. Կի լի կի ո իշ խան Թո րոս Բ (11451168)։
39. « Պատ մու թիւն Խրո նի կո նին»՝ « ՌՃԽԶ (1146) …Յայսմ ա մի թա
գե ցին ը նբ րուր ի Հռոմ զԵ (5)ե րորդն Հե ռի» (Մժ, հ. 2, էջ 58)։ 1146
1150 թթ. Հռո մի թա գա վոր (Rex Romanorum) է ե ղել Կոն րադ Գի որ
դի Հեն րի Բե ռեն գա րը։ Բայց « Պատ մու թիւն Խրո նի կո նին» գոր ծում 
վկա յա կոչ ված տե ղե կու թյան շա րու նա կու թյան մեջ նշ վում է Հեն րի ի 
կնոջ ա նու նը՝ Սի ցի լի այի ար քա յա դուստր Կոս տան ցի ա։ Վեր ջինս, 
սա կայն Հռո մե ա կան սր բա զան կայս րու թյան կայսր Հեն րի Զի 
(11911197), (մինչ այդ՝ Գեր մա նի այի թա գա վոր՝ 1169ից) կինն էր, 
ո ւս տի այս տեղ, թե րեւս տար բեր սկզբ նաղ բյուր նե րի տվյալ նե րի 

օգ տա գործ ման պատ ճա ռով թյու րի մա ցա բար նույ նաց վել են Հեն
րի ա նու նով եր կու գոր ծիչ նե րը։
40. Այս թվա կա նի դի մաց Մես րոպ Սմ բա տյան ցի ձեռ քով հա վե լում 
է ար ված. « Սա մո ւէլ Ա նե ցի գրիչ պատ մու(թ)ե(ան)ս»։ Նշենք, որ բուն 
մա տյա նի ա մե նասկզ բում Մ. Սմ բա տյան ցը որ պես վեր նա գիր, գրել 
է. « Պատ մու թիւն Սա մո ւէ լի քա հա նայի Ա նեց ւոյ գրե ալ յա մի Տէ առն 
1151 եւ Հայոց Ո (600), ի Խ (40)րդ ա մի կա թո ղի կո սու թե ան Գրի
գո րի Գ Պահ լա ւուն ւոյ եւ ի թա գա վո րու թե ան Հայոց Թո րո սի Բ» 
(թերթ 1ա)։ Մո տա վո րա պես նույ նա բո վան դակ մի գրու թյուն էլ թո
ղել է Սամ վել Ա նե ցու Ժա մա նա կագ րու թյան ա ռա ջին մա սի վեր ջում 
(թերթ 31բ)։ Հայտ նի չէ, թե նա որ տե ղից է այս թվա կա նը վերց րել, 
բայց այն կա րող էր վե րա բեր վել ժա մա նա կագ րու թյան պատ վե րը 
տա լուն եւ ո ՛չ ա վար տին, ո րը ե ղել է 1163 թ. (Կ. Մա թե ւո սյան, Սամ վել 
Ա նե ցու ժա մա նա կագ րու թյան ձե ռագ րե րը…, էջ 4145)։ 
41. Տե՛ս ծա նո թագ րու թյուն 36։
42. Քաղ ված է Մա տե նա դա րա նի թիվ 2965 ձե ռագ րից, ժա մա նա
կագ րու թյու նը խախտ ված է, ծա գում է «Պատմութիւն Խրոնիկոնին» 
ժա մա նա կագ րու թյու նից «ՈԺԶ (1167) թվականի հատվածից։
43. Քաղ ված է Մա տե նա դա րա նի թիվ 2965 ձե ռագ րից, ծա գում է 
Հե թում Կո ռի կոս ցու « Պատ մու թիւն խրո նի կո նին» գոր ծից. «ՌՃԿԹ 
(1169) Ա ռին զՊ լի նաս ա նաւ րէնքն ի քրիս տո նէ ից եւ շի նե ցաւ 
վանքն, որ կո չի Վալ մունդ» (Մժ, հ. 2, էջ 59)։ ՞
44. Լե ւո նի իշ խա նու թյան սկիզ բը՝ Ո ԼԵ (1186) թվա կա նին է նշ ված 
նաեւ Հե թում Կո ռի կոս ցու ժա մա նա կագ րու թյան մեջ։
45. Քաղ ված է « Պատ մու թիւն Խրո նի կո նին» գոր ծից (Մժ, հ. 2, էջ 
60)։ « Հե ռի»  Հռո մե ա կան սր բա զան կայս րու թյան կայսր Հեն րի Զ 
(11911197)։
46. Հայոց կա թո ղի կոս Գրի գոր Ե Քա րա վե ժը (11931194) «Տ ղա» 
մա կա նու նով է կոչ վել ե րի տա սարդ տա րի քում ա թո ռա կա լե լու 
պատ ճա ռով։
47. Հայոց կա թո ղի կոս Գրի գոր Զ Ա պի րատ (11941203)։
48. Հայոց կա թո ղի կոս Հով հան նես Զ Սսե ցի (12031221)։
49. Կոս տանդ նու պոլ սի ա ռա ջին լա տին կայսր Բալ դո ւին Ա (1204
1206)։
50. Այ սինքն՝ Ֆլանդ րի ա յի կոմ սը եւ Վե նե տի կի դուք սը։
51. Հմմտ. Հե թում Կո ռի կոս ցու ժա մա նա կագ րու թյու նը եւ Հե թում 
Նղիր ցու ժա մա նա կագ րու թյու նը (Լ. ՏերՊետ րոս յան, Խա չա կիր
նե րը եւ հա յե րը, հ. Բ, էջ 539)։ Սա ա ռա ջին խմ բագ րո ղի ե րկ րորդ 
մի ջամ տու թյունն է ։
52. Գեր մա նա կան կայսր Ֆրիդ րիխ Բ (12121250)։
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 ՌՄԺԶ 1216 Ո ԿԵ Կայսր ե կաց Հռո մայե ցոց Ֆրտ րիկն52, որ յե տոյ բա նադ րե ցաւ եւ աք սո րե ցաւ ի ժա ռան գու թե նէ, 
ա մս։

 ՌՄԻ Ա 1221 ՈՀ Թա գա ւո րե աց Հայոց Ֆի լիպ, որ դի Կոյր բրըն ծին՝ ա մս Ե (5)53։
 Կա թո ղի կոս ե կաց Հայոց տէր Կոս տըն դին Բարձր բերդ ցին ա մս ԽԷ (47)։

 ՌՄԻԶ 1226 Ո ՀԵ Թա գա ւո րե աց Հայոց Հե թում, որ դի Կոս տան տե ա ա ւագ պա րո նին Հայոց՝ ա մս ԽԵ (45)54։

 ՌՄԽԲ 1242 Ո ՂԱ Կ լիմ ցիք ա րմ տերն գող ցան զՊ ռա կա նա55 ի թուր քէն։

 ՌՄԽԴ 1244 ՈՂԳ Խո րազ միք մտան յեր կիրն Ե րու սա ղէ մի եւ խանգ րե ցին զՍէհլ ցիք56։

 ՌՄ ԽԵ 1245 ՈՂԴ Հոռ(ո) մաց հե ծելն սղա րե ցին զՏար սուս եւ թա գա ւորն Հե թում ետ զՊ ռա կա նա եւ ա րար հաշ
տու թիւն57։ 
Ի նաւ սանդ պապն բա նադ րե ալ ե հան ի ժա ռան գու թե նէ զՖրտ րիկ ը նբ րուրն58։

 ՌՄԽԶ 1246 Ո ՂԵ Պա րոն Սմ բատ՝ գաւն տուս տապլն Հայոց, գնաց ի Կի ուկ խանն։
 Թա գա ւո րե աց Կիպ րո սի Հե ռի գէրն59։

 ՌՄ ԽԷ 1247 ՈՂԶ Մսր ցիք ա ռին ի Ֆռանգ նոյն զՏա պա րի եւ զԱս խա լան։

 ՌՄ ԽԸ 1248 Ո ՂԷ Լա ւիզ ը ռէ տը Ֆրանցն60 ե կն զաւ րաւք ի Կիպ րոս։

 ՌՄԽԹ 1249 Ո ՂԸ Ը ռէ տը ֆրանցն է առ զՏա մի աթ։

 ՌՄԾ 1250 ՈՂԹ զԸ ռէ տ ֆրանցն կա լան Մսր ցիք եւ ա ռե ալ գին զՏա մի աթն եւ ՃՌ (100 000) մարկ ար ծաթ ա զա
տե ցին զնա61։
 Կայսր ե կաց Հռո մա Կի լամ տը Հաւ լանդն ի յԱ լամ նաց, կա ցե ալ ա մս62։

 ՌՄ ԾԱ 1251 Չ Սիր Հալ կամն63 գո ղա ցաւ զՊ ռա կա նա ի Թուր քէն, եւ ի սոյն գի շերն ա ռին եւ զՆոր բերդ յա նաւ
րի նաց տուր տո ւու թե ամբ64։
Բ րինծ ե կաց Ան տա քո Պե մունդ զեր րորդն։

 ՌՄԾԲ 1252 ՉԱ Վախ ճա նե ցաւ թա գու հին Հայոց Զա պէլ։ 
Ը ռէ տը ֆրանցն շի նե աց զՃաֆն, եւ Ճու լի ան՝ Սա յի տոյ տէրն՝ է առ կին զՖի մի դուստր թա գա
ւո րին Հա յոց Հեթ մոյ65։

 ՌՄԾԳ 1253 ՉԲ Թա գա ւորն Հայոց Հե թում գնաց ի Ման կո խանն, եւ դուստր նո րա Սպիլ ե ղեւ կին Պե մունդ 
բրըն ծին Ան տի ո քա։

 ՌՄԾԴ 1254 ՉԳ Յայտ նե ցան Ա ղա ճա րիքն եւ Իս լամ պակն66։ 
Ը ռէ տը ֆրանցն դար ձաւ ի ւր աշ խարհն։
 Վախ ճա նե ցաւ Քո ւռաթ67 որ դի ը նբ րու րին։

 ՌՄԾԶ 1256 ՉԵ Թա գա ւորն Հայոց Հե թում ե կն ի Ման կո խա նէն, եւ ար շա ւե աց ի Մու ռան տինն, եւ ձի ա ւո րե ցոյց 
զԼե ւոն որ դի ի ւր68։

 ՌՄ ԾԸ 1258 ՉԷ Վախ ճա նե ցաւ թա գա ւո րեղ բայրն Հայոց պա րոն Լե ւոն՝ մա րա ջախդն Հայոց։
 Հու լա յուն խանն է առ զԱ լա մուդ ի Հա շի շեցն եւ զՊաղ տատ ի խա լի ֆա յէն69։

 ՌՄԾԹ 1259 ՉԸ Հե թում թա գա ւորն գնաց ի Տրա պաւ լիս, եւ ձի ա ւո րե ցոյց զոր դին ի ւր զպա րոն Թո րոս, եւ ա ռին 
զՄուն դաս եւ խանգ րե ցին զԹուրքն, որ սղա րեց զՄուն դաս70։

53. Հայոց թա գա վոր Փի լի պոս (Ֆի լիպ) (12221225)։
54. Հայոց թա գա վոր Հե թում Ա (12261269)։
55. Բերդ Կի լի կի ա յում, Սե լեւ կի ա յի մոտ։
56. « Սէհլ»  Պա ղես տի նի եւ Սի րի այի ծո վափ նյա ե րկ րա մա սի ան
վա նում։
57. «Ս ղա րել»  պա շա րել (ա րաբ. փո խա ռու թյուն)։ Այս դեպ քի մա
սին ման րա մասն նշ ված է Հե թում Կո ռի կոս ցու եւ Հե թում Նղիր ցու 
ժա մա նա կագ րու թյուն նե րում (Լ. ՏերՊետ րոս յան, Խա չա կիր նե րը 
եւ հա յե րը, հ. Բ, էջ 540)։
58. «Ընբ րուր» ա ղա վաղ ված «իմ պե րա տոր» բառն է ։
59. Կիպ րո սի թա գա վոր Հեն րի Ա (12181253)։
60. «Ը ռէ տը Ֆրանցն» (roi de France) Ֆրան սի ա յի թա գա վո րը 
(գեր ված ու փր կագն ված) Լյու դո վի կոս Թն էր (12261270)։ 
61. Հմմտ. Հե թում Կո ռի կոս ցու եւ Հե թում Նղիր ցու ժա մա նա կագ
րու թյուն նե րը (Լ. ՏերՊետ րոս յան, Խա չա կիր նե րը եւ հա յե րը, հ. Բ, 
էջ 540)։
62. « Կայսր ե կաց» բա ռե րով սկս վող տո ղը ա ռա ջին խմ բագ րո ղի 
հա վե լումն է։ Աղ բյու րը՝ « Պատ մու թիւն խրո նի կո նին»՝ « …Ա լամ նաց 
զգուն դը Կի լամ տը Հաւռ լանտն, որ թա գա ւո րե ալ էր ի վե րայ Ա լամ
նաց եւ ու նէր ը նդ ձե ռամբ զի րա ւունք ը նբ րու րու թե անն…» (Մժ, հ. 2, 

էջ 68), վե րա բե րում է Գիյոմ Հո լան դա ցուն (Guillaume de Hollande), 
ո րը չճա նաչ ված թա գա վոր էր 12471254 թթ., Ֆրիդ րիխ Բի եւ Կոն
րադ Դի ժա մա նակ։
63. Սիր Հալ կա մը Սմ բատ Սպա րա պե տի հա ղորդ մամբ «էր Յոյն 
ազ գաւ», ո րին Հե թում Ան Ի սավ րի այի եւ Սե լեւ կի այի շր ջա նում 
« կա ցու ցե ալ էր ան դ կողմ նա պահս»։ Սպան վել է 1263ին Խա րա
մա նի գլ խա վո րած վրա նաբ նակ քոչ վոր նե րի հար ձա կում նե րի ժա
մա նակ (Սմ բատ Սպա րա պետ, էջ 238)։ 
64. Հատ վա ծը բա ցա կա յում է Հե թում Կո ռի կոս ցու գոր ծե րում։
65. Ամ բող ջու թյամբ կրկն վում է Հե թում Կո ռի կոս ցու ժա մա նա կագ
րու թյան մեջ։
66. Հմմտ. Հե թում Կո ռի կոս ցու Ժա մա նա կագ րու թյու նը։
67. Կոն րադ Դ (1228–1254), գեր մա նա կան կայսր Ֆրիդ րիխ Բի որ
դին։
68. Ա նն շան տար բե րու թյուն նե րով կրկն ված է Հե թում Կո ռի կոս ցու 
ժա մա նա կագ րու թյան մեջ։
69. Հմմտ. Հե թում Կո ռի կոս ցու « Պատ մու թիւն խրո նի կո նին» գոր ծը 
(Մժ, հ. 2, էջ 70) եւ Ժա մա նա կագ րու թյու նը։
70. Քաղ ված է Հե թում Կո ռի կոս ցու ժա մա նա կագ րու թյու նից, որ
տեղ կան հա վե լ յալ ման րա մաս ներ։
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 ՌՄԿ 1260 ՉԹ Հու լա յունն է առ զՀալպ եւ տի րե աց Շամ պուն71 եւ ի սոյն ա մի Մսր ցիք խանգ րե ցին զՔիթպաւ
ղայն եւ սպա նին զԽու թուզ սուլ տանն Մս րա եւ ե կաց Պն տուխ տարն72։
 Հե թում թա գա ւորն գնաց ի յՈւճն, հետ Ա լի ճա խին։
 Ճու լի ան Սա յի տոյ տէրն ծա խեց Դամփ լուն73 զՍա յի տէ եւ զՊի ա ֆաւրդն։
 Թուրք մանքն բռ նե ցին զՊե րու թայ տէրն։ 

 ՌՄ ԿԱ 1261 ՉԺ Հե թում թա գա ւորն Հայոց փե սա յա ցոյց զԿոս տան տին որ դի տե առն Սար վան դի քա րին ի 
դուստր ի ւր Ռի թա։ Եւ ի սոյն ա մի մե ռաւ Ճաւֆ րի՝ տէրն Սար վան դի քա րին74։
 Պե լի ան Ար սու ֆին տէրն ծա խեց զԱր սուֆն Ոս պեթ լուն75։
 Վախ ճա նե ցաւ թա գու հին Կիպ րո սի Բլա ժանսն եւ ե ղեւ պայլ Կիպ րո սի Ոյկ տը Լը զի նայն76։
 Պա լի աւ լաւղն է առ զԿոս տան տի նու պաւ լիս ի Ֆռանգ նոյն77։

 ՌՄ ԿԸ 1268 Չ ԺԷ Պն դուխ տար սուլ տանն Մս րայ է առ զԱն տաք ի քրիս տո նաց, որ է ի բա սա ճին առ նե լոյն մին չեւ 
ա ստ ՃԿԶ (166) ա մ78։
 Կա թո ղի կոս ե կաց Հայոց տէր Յա կոբ վար դա պետն ա մս ԺԹ (19)79։

 ՌՄ ՀԱ 1271 ՉԻ Թա գա ւո րե աց Հայոց Լե ւոն, որ դի Հեթ մոյ՝ ա մս ԺԸ (19)80։

 ՌՄՁԹ 1289 Չ ԼԸ Վախ ճա նե ցաւ թա գա ւորն Հայոց Լե ւոն եւ ե կաց պա րոն Հայոց ան դրա նիկ որ դի նո րա Հե թում՝ 
ա մս81։

 ՌՄՂԴ 1294 ՉԽԳ Պապ ե կաց ի Հռոմ Սէ լէս տի նոս Ե (5)եր րորդ, այր կրաւ նա ւոր կա ցե ալ ա միսս Զ (6) եւ հրա ժա
րե աց։ Եւ Պաւ նաւ ֆանց Ը (8)եր րորդ, ա մս82։

ՌՅ 1300 ՉԽԹ (Ժա մա նա կագ րա կան ցան կի ա վար տը եւ հե տին շր ջա նի հա վե լում)83։

71. « Շամ պուն»  նկա տի ու նի Սի րի ան։
72. Ե գիպ տո սի սուլ թան Բայ բարս ալԲուն դուկ դա րի (12601277)։
73. Դամփ լուն  Տեմպ լի ե (Templiers), Տա ճա րա կան նե րի հո գե ւոր
աս պե տա կան մի ա բա նու թյուն։ 
74. Քաղ ված է Հե թում Կո ռի կոս ցու ժա մա նա կագ րու թյու նից։
75. «Ոս պեթ լու» (յոս պեթ լու)  Հոս պի տա լի ե (Ordre des Hospi
taliers), Հի վան դա նո ցային (Հի վան դախ նամ կամ Հյու րըն կալ նե րի) 
հո գե ւորաս պե տա կան մի ա բա նու թյուն։
76. Հու գո դը Լու սին յան (մահ. 1267 թ.)։
77. Բյու զան դա կան կայսր Մի քա յել Ը Պա լե ո լո գոս (12421258)։
78. Այս հատ վա ծն ա ռա ջին խմ բագ րո ղի չոր րորդ եւ վեր ջին հա
վե լումն է։ Այն թե րեւս սխալ հաշ վարկ է ներ կա յաց նում, քա նի որ 
Ան տի ո քը խա չա կիր նե րը գրա վել են 1098 թ. եւ ե թե դրան ա վե
լաց նենք 166 տա րի, կս տաց վի 1264 (մինչ դեռ տե ղե կու թյու նը 1268 
թվա կա նի դի մաց է գր ված)։
79. Հայոց կա թո ղի կոս Հա կոբ Ա Կլայե ցի (12681289)։
80. Հայոց թա գա վոր Լե ւոն Գ (12691289)։
81. Բնագ րում Հե թում Բի տա րի նե րի թի վը բաց է թողն ված, քա նի 
որ նա այդ ժա մա նա կի թա գա վորն էր, եւ գր չին հայտ նի չէր նրա 
թա գա վո րու թյան ա վար տը (ու ստի՝ տա րի նե րի քա նա կը)։ Սա կայն 
հե տա գա յում այդ մա սում գր վել է Ե (5)։ Նույն նա խա դա սու թյան 
մեջ նույն ձե ռագ րով Լե ւոն թա գա վո րի ա նունից հե տո գր ված է 

Գ (այ սինքն՝ Լե ւոն 3րդ)։ Սրանք Մես րոպ Սմ բա տյան ցի ա վե լաց
րած ներն ե ն։ 
82. Ժա մա նա կագ րու թյան՝ Վա սի լի ձեռ քով գր ված վեր ջին նշումն 
է (1294 թ.)։ Այս տեղ Հռո մի Սե լես տի նոս Ե պա պին հա ջոր դած Բո նի
փա կի ոս Ըի (12941303) տա րի նե րի քա նա կը չի նշ ված։ Նա խա
դա սու թյան վեր ջին «ամս» բա ռից հե տո գրի չը ոչ մի այն թվա կան 
չի գրել, այ լեւ, ի տար բե րու թյուն մյուս բո լոր ժա մա նա կագ րա կան 
մի ա վոր նե րի, վեր ջա կետ չի դրել՝ ակ նե րե ւո րեն հե տա գա ըն թեր
ցո ղին թող նե լով այդ պա պի տա րի նե րի քա նա կը գրե լու գոր ծը։ 
83. Ժա մա նա կագ րու թյան վեր ջին է ջի ա ղյու սա կը (96բ), բո լոր 
մյուս է ջե րի նման, 10 տա րի է ը նդ գր կում. տվյալ դեպ քում՝ ՌՄ ՂԱ 
(1291)  ՌՅ (1300) թթ.։ Բայց ի նչ պես նա խորդ ծա նո թագ րու թյան մեջ 
նշ վեց, բուն գր չի վեր ջին նշու մը 1294 թվա կա նի ներ քո է։ Ցան կի 
ա մե նա վեր ջում՝ 1300 թ. դի մաց Մես րոպ Սմ բա տյան ցը եր կու հա
վե լում է ա րել՝ է ջի ձախ մա սում՝ «Գ րի գոր Է Ա նա ւար զե ցի կա թո
ղի կոս», աջ մա սում՝ « Հե թում Բ թա գա ւոր Հայոց, վերս տին»։ Եր կու 
տե ղե կու թյունն էլ ստույգ չեն։ Այս ձե ռագ րում Մ. Սմ բա տյան ցի կա
տա րած ան հար կի մի ջամ տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ նշում է դե
ռեւս մա տյա նի ա ռա ջին հե տա զո տող նե րից մե կը՝ Ար շակ ՏերՄի
քա լ յա նը. « Տեղտեղ կան նո րա գոյն եղ ծում ներ եւ ա ւե լա ցում ներ, 
ո րոնք ան պա տո ւա բեր են պա րապ գր չին» (Ա նե ցի, էջ Թ)։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ2

ՀԵԹՈՒՄԿՈՌԻԿՈՍՑՈՒ1293ԹՎԱԿԱՆԻՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆԸ

ՀեթումԿոռիկոսցուպատվերովնրաՎասիլդպիրիձեռամբընդօրինակված
Ավետարանը,որըգրվելէրԿոռիկոսի նորաշենծովայինամրոցինորակառույց
եկեղեցուհամար,հայերենբազմաթիվձեռագրերիպեսիրոդիսականնէունեցել։
Բնականաբար,սկզբումդրվելէայդեկեղեցում,բայցորոշժամանակհետոգրված
միհիշատակարանիցերեւումէ,որտարվելէԿիպրոս,պահվելՍ.Աստվածածին
անունովեկեղեցում՝«(ի)փոքրեկեղեցինհայերունԿիպրաւսեայ»1։Նկատենք,որ
Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումից հետո (1375) Կոռիկոսը որոշ
ժամանակգտնվելէԿիպրոսիթագավորությանտիրապետությաններքո։

Արդեն նոր ժամանակներում գրված մեկ այլ հիշատակարանից պարզվում
է,որ1891թ.ձեռագիրըգտնվելէԿեսարիայիՍ.Կարապետվանքում։Հայտնիչէ,
թեՄեծԵղեռնիտարիներինայսթանկագինմատյաննինչփորձություններիմի-
ջովէանցել,սակայնարդեն1980-ականթվականներինհայտնվելէՆյուՅորքում,
պարսկաստանցիհրեաներիձեռքում։Այսմասինտեղեկանալով՝ձեռագիրընրան-
ցիցգնելէՇահեարքեպիսկոպոսԱճեմյանը2եւմատյանըբերելՀայաստան,ավե-
լիուշ՝նվիրելՄայրԱթոռՍ.Էջմիածնին՝հանձնելովԳարեգինԲԱմենայնՀայոց
կաթողիկոսին։Նվիրատուիցանկություննէեղել,որմատյանըկոչվի «Գարեգին
կաթողիկոսիԱվետարան»։

Մագաղաթյաձեռագիրը,որնունի454թերթ,զարդարվածէչորսավետարա-
նիչներիմանրանկարներովուանվանաթերթերով,արժեքավորէհատկապեսիր
երկարաշունչհիշատակարանով։Արդեննշելենք,որայնորոշկրճատումներով
արտագրվածէեղել1608թ.միժողովածուիմեջ(Մատենադարան,ձեռ.թիվ5613),
որիցէլ1948թ.հրատարակելէՎ.Հակոբյանը,իսկերկրորդանգամ՝Ա.Մաթեւո-
սյանը՝13-րդդարիհիշատակարաններիժողովածուում3։Այդտեղկրճատվածեն
եղել հիշատակարանիառաջին մեծ հատվածը եւ վերջաբանը, որիպատճառով
անհայտենմնացելգրչիուծաղկողիանունները,միշարքայլէականմանրամաս-
ներ։Շահեարքեպս.Աճեմյանի2006թ.իրականացրածամբողջականհրատարա-

1. Շ.Աճէմեան,նշվ.աշխ.,էջ343։
2. Նույնտեղում։
3. Վ.Հակոբյան,Հեթումպատմիչիհիշատակարանը,ՀՍՍՌԳԱ«Տեղեկագիր»,1948,N

10,էջ66-73,Հայերենձեռագրերիհիշատակարաններ,ԺԳդար,էջ717-719։Հրատարակվել
է«Արդ,յայսմժամանակիցաւէրաշխարհիբրեւզծեր…»հատվածիցմինչեւ՝«եւՆմափառք
յամենայնարարածոցիւրոց»։
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կությանշնորհիվ4այժմհնարավորէգնահատելայսինքնատիպգրականգործը,
որըթեեւձեւաչափովհիշատակարանէ,բայցշատավելիլայնընդգրկումունի։

Հիշատակարանների համար սովորական համարվողփառաբանական սկզ-
բի («Փառքի»)փոխարենայստեղ գտնում ենքաստվածաբանական,խոհափիլի-
սոփայականմի յուրօրինակներածություն։ՍկսելովԱվետարանի չորսգրքերին
վերաբերող (չորս թվի խորհրդաբանության) բազմապիսի մեկնաբանություննե-
րից՝հեղինակըգալիսհասնումէիրապրածժամանակըբնութագրողհետաքրքիր
այլաբանության.«յայսմժամանակիցաւէրաշխարհիբրեւզծերեւերկնէրորպէս
զմայրեւծփէրորպէսզծով»,մինչայդնաեւբացատրելով,թեկոնկրետինչընկա-
տիունի։

ՈղջհիշատակարանինպատակնԱվետարանիգրությանպատճառըներկա-
յացնելնէեղել,որըՀեթումԿոռիկոսցինկատարելէպատմաբանիուժամանակագ-
րիբծախնդրությամբ՝շարադրանքիերկրորդմասումներկայացնելովարեւելամի-
ջերկրածովյան քրիստոնեական իշխանությունների հոգեւարքը, խաչակիրների
վերջինհենակետամրոցներիկործանումը,այնուհետեւհայերինպատուհասած
դեպքերը՝ՀռոմկլայիողբերգականանկումնուԿիլիկիայիսահմաններինհասած
եգիպտականփոթորիկը։Այսպայմաններումէ,որնաորոշելէԿոռիկոսիափա-
մերձկղզինհուսալիամրոց-ապաստարանիվերածել,այդտեղկառուցելէնաեւ
եկեղեցիեւգրելտվելայդԱվետարանը,որպեսզիայնդրվածլինիեկեղեցում,«ինչ-
պեսկենացծառը՝դրախտում»։

Քանիորմատյանումավետարանականտեքստըեւստացողիավելիմանրա-
տառհիշատակարանընույնձեռագրովենգրված,ենթադրելիէ,որՀեթումԿոռի-
կոսցինհիշատակարանըթելադրելէՎասիլգրչին(դաերեւումէնաեւշարադրան-
քիորոշմանրամասներից,օրինակ՝«զիորպէսասացաքյառաջքանզայս…»,եւայլ
հատվածներից)։Հիշատակարաննաչքիէընկնումհարուստլեզվով,հետաքրքիր
համեմատություններով,զգացականշեշտադրումներով,վերջապես՝փաստառա-
տությամբ։Հավելյալմեկնաբանություններիցզերծենքմնում5,քանիորտեքստն
արդենպերճախոսէ,իսկհիշատակարաննամբողջությանմեջպետքէիրավամբ
համարվիՀեթումԿոռիկոսցուստեղծագործություններիցմեկը։

4. Շ.Աճէմեան,նշվ.աշխ.,էջ344-351։
5.  Հիշատակարանին ծանոթագրություններ չենք կցում, քանի որ վերը ներկայացված

ժամանակագրական բնագրերում ու դրանց ծանոթագրություններում ներկայացված են
հիշատակվածդեպքերի,վայրերիեւանձանցվերաբերյալբոլորանհրաժեշտբացատրու-
թյունները, որոնքհեշտությամբկարելի է գտնել հիշատակմանթվականիկամանվանա-
ցանկերիմիջոցով։
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***

Յոքնականեւանթուելի,բազմապատկեալբիւրաւորբարեացբաղձացաւղեւ
պարունական,երանաւէտեւերկնաւորշնորհիընդունակեւունակականգիրքս
այսաստուածունակեւգերադրականիյարմարութենէիրին,եւյաւետաւորական
ձայնէնեւիգերահրաշգործոյնառընկալեալզանունադրականնկոչումնորասի
Աւետարան։Յիրինբնութենէբանաւորապէսեդեալզի յաւէտեւ յաւերժականեւ
յարաձիգկենացեւբարեացյաւիտենականաց,զորընկալաւբնութիւննս՝էպատ-
մող։Եւիձայնինզաւրութենէզիաւետեացեւուրախականխնդութեանց,եւան-
տրտմականկենացվայելչութենէէհնչող,զիջումնԱստուծոյյերկիրեւզելսմարդ-
կան յերկինսաւետարանէ, զհաղորդակիցեւ զհամաբնակիցն լինել հրեշտակաց
եւ մարդկայինս սեռի ճառէ զերկնային առաքինութիւնս՝ յերկրի տնկեալ մերոյն
Յիսուսիմեզծանուցանէ։Իսկիգործոյնզիաստուածագործեւաստուածարար
եւանմահականբարեացէհրատարակողզորբանինԱստուծոյմարդանալովնըն-
կալաք։Եւզանաւրինացննկարագրութեանզճշմարտութիւննիկատարումնհա-
սեալտեսաքաւետարանականվարդապետութեամբլուսաւորեալք,որքեննշանք
հրաշիցեւբանքաստուածախաւսվարդապետութեան,եւգործքսքանչելեացաս-
տուածութեանն Քրիստոսի, նոր աշխարհի ստեղծագործութիւն եւ մարդկային
բնութեանսնորոգութիւն, զորուսուցանէմեզաւետարանականսվարդապետու-
թիւն։

Զիզառի չորիցնիւթոցշինեալաշխարհսզգալիեւ յանցաւորութեամբնա-
խաստեղծիցն եղծեալ յապականութիւն, չորիւքաւետարանչաւքս ճարտարապե-
տաւքսաշխարհիաւետարանականվարդապետութեամբսբժշկեալեւկանգնեալ
զաստուածաշէնտունաշխարհիսեւզաստուածաբնակտաճարսկենդանիզգործ
ձեռիննԱստուծոյզմարդ,զորխոտորեալնիբնութենէսբանսարկունիբրչորիւք
եղջիւրաւքսեռականախտիւքնհարեալ,ցրուեացեւկործանեացըստտեսանող
մարգարէին,եկեալչորսհիւսունքսեւարուեստաւորքսհոգիընկալմեծահանճար
իմաստութեամբ վերստին շինեցին զկրկին աշխարհիս տուն զանբանականն եւ
զբանաւորս։

Եւորիյերկինսերկնիցյաթոռչորեքկերպեանիքառադէմկենդանիսնստե-
ալհանգչէր,զորետեսմարգարէնմարդեւառիւծ,եզնեւարծիւ,իթագաւորական
կենդանիսնթագաւորնթագաւորացբազմեալ,զնոյնկերպարանսեւզդէմսեւզձեւ
աթոռոյյերկրիպատրաստէր։Զչորքթիւաւետարանչացսաստուածութեաննփա-
ռացաթոռեւբարձաւղեւիտիպերկնաւորացնյերկրիհանգուցանող։Որքեւչո-
րեքկերպեանաթոռզանձնաւորականմասունսմեր յաւրինեցին,զանասնականն
մասնյերկնաւորսնեւիհրեշտակականնփոխելով։

Եւ յաւետարանին քարոզացնհամապատւութիւն զի որ յաթոռաստուածու-
թեաննդէմքմարդոյնէիմեզբանականնեւյաւետարանիչսննշանակՄատթէո-
սի,զբաննմերփոխեալիհրեշտակացննմանութիւնեւզխաւսսյաւետարանչացն
յարդիւնականութիւն։Իսկդէմքառիւծունիմեզսրտմտականնեւյաւետարանիչսն
Մարկոս,վասնհամառաւոտութեաննդարձուցանելովզսրտմտականնմերընդ-
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դէմչարինեւզարիանալնիբարին։Իսկզուարակնառմեզցանգականն,եւյաւե-
տարանիչսնՂուկաս։Ողջախոհութեամբնուղղելզցանգականնմերիհոգեւորսն
եւյաստուածայինսնեւըստնմանութեաննՔրիստոսիեւեզիննպարարակի,զե-
նուլզանդամսմերերկրաւոր։Իսկըստարծւոյնձեւոյ,որյաթոռնԱստուծոյեւի
մեզարդարութեանզուգահաւասարութիւնեւճշմարտութեանգիտութիւնն,որովք
արծւաբարթեւովքվերաբերիմքյերկինս,ըստաւետարանչինՅովհաննուորոտա-
լովիբարձանց։

Սոքաենեւճշմարիտգետքնեդեմաբուխզորառաջինարարչութեանպատ-
մողնգծագրեացաղբիւրելեալյեդեմայոռոգելովզդրախտնեւանտիիչորսբա-
ժանելգնացսգետոցյոռոգումնտնկոցեւիզովացումնկենդանեաց։Իսկըստնորոյ
արարչութեանս.աղբիւր Տեառն յանսահմանծովէ ծնեալ ի Հաւրէ՝անժամանակ։
Ըստմարգարէին՝իքէնէՏէրաղբիւրկենաց,եւդրախտաստուածատունկկոյսն
ամենաշնորհ, ուստի ել Տէրն ժամանակաւոր ծննդեամբ՝ ոռոգելով զբանաւոր
տունկսնորոյդրախտի,զառաքեալսնեւզքարոզիչսբանին։Եւբաժանեալիչորս
գետոցգնացս՝իչորսաւետարանիչսնաստուածաքարոզ,որքարբուցինզտիեզերս
յանհամականջրոյն,որովզտապջերմութեաննզովացուցինեւզբոցմեղացնշի-
ջուցինեւյաշխարհիզվիճակընթացիցգետոցսհաւատովքեւգործովքծաղկեցու-
ցինեւզհոգւոյսմերոյմասունսդրախտաստուածայինյարդարեցին,զի

ԱռաջինգետնՓիսոնթարգմանիբերանհրոյ,եւյաւետարանիչսնՄատթէոս.
երգկենաց, լուսաւորեաց յաշխարհիսկողմանսզարեւելսեւիմասունսհոգւոյն
զբանականն,որէԱրեւելք.եւլոյսիբնութիւնսմարդկան,ուրեւիմաստութեան
տունկքբուսանին,եւփայլենծնեալքիխոհականէն։

ԵրկրորդգետնԳեհոնթարգմանիլանջք,յորումեւիմեզբունեալէսրտմտու-
թիւնն։ԻսկաւետարանիչսնՄարկոս,բղխեալզաւետարաննյԱղեքսանդրիա,ուր
եւգետսընթանայեւիմեզիբրանդքաջասնունդբուրէծաղիկարիականքաջու-
թեանն,իսրտինդրախտի։

ԵրրորդգետնՏիգրիսգնաիՄիջագետս,եւցանգութիւնն,որիմեզիմէջյո-
րովայնեւյաւետարանիչսնՂուկաս,աւետարանեալիՀռովմեւյԻտալիա,եւող-
ջախոհութիւն,որիմեզ,վայրենացեալախտիցնընդդիմանա։

ԳետնչորրորդԵփրատէս,որեւԱրածանի,եւիմեզարդարութիւննեւյաւե-
տարանիչսնՅովհաննէսքարոզեացյԱսիաեւհոգւոյնվտակաւքզտիեզերսոռոգե-
ալեւարդարութիւննզաստուածայինկամսնիբոլորմասունսհոգւոյնտարածեալ։

Սոքաենչորքկառքնմարգարէահրաշ,յորսբազմագունիձիքնլծեալէին,որ
ենաշակերտքԱւետարանին՝Հոգւոյնպարգեւաւք,իզանազաններկուածսգունոց
գեղեցկացեալ, որովքկառավարեացքաջհեծեալնընդտիեզերս, որեւինքեանք
կառքեղենեւիբանաւորնիւթոցմարդկութեանսկառքաստուածութեաննկազ-
մեցին եւ զգոյն որակաց ձիոցն ի մեզխորհրդաբարտպաւորեցին երանգս. ընդ
կարմրութեանգունոցնզամաւթպատկառանացնիմեզտնկեցին,որովքխոտո-
րիմքիվատթարէն,եւհրամանքիսէրնԱստուծոյջերմացուցեալքիգործսբարիս։
Եւըստսեւատեսակձիոցնզաստուածաւանդխորհուրդնծածուկեւթաքունունել
մեզաւանդեցինեւորպէսզձիսնսպիտակափայլծերունականիմաստիցնհմտա-
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ցուցինեւըստբազմանկարկիտուածոյխայտիցնզանազանհանճարովճոխանալ
ուսուցինտեսականեւգործնականերկասիրութեամբն,յորումբարձրանայԱստո-
ւածնբան։

Աստանաւրիկատարումնհասեալլինիխորհուրդչորիցչափոցմանանային,
զորյոսկիսափորնէարկՄովսէսհրամանաւնաստուածային։Իսկաւետարանա-
կանվարդապետութեամբսանձինքմերոսկիացանհրովՀոգւոյնհալոցաւզտե-
ալեւփոխանակՄովսէսիԱստուածնմարգարէիցչորքձափովաւետարանչացս
զմանանայնկենացյանձինսմերարկեալ։

Իչորսթիւընդունականաւթոց,յոգիեւիմարմինյանցաւորկեանսեւյապա-
գային,զկարգեւզչափսոցագիտելով։Եւզիառաջինյաւետարանսնկարգելոցէր
Մատթէոսին,նոյնեւայսխորհուրդմարգարէիւքնկարագրեցաւեւինահապետսն
տպաւորեցաւ եւ ի բնութիւնսկարգադրեցաւ, զի յաթոռսն չորեքկերպեան չորից
կենդանեացնդէմքէին.վեցտասան,եւչորքչորքյամենայնկողմանսընթանային։
Զիաւետարանիչքնսուրբիչորսկողմանստիեզերացքարոզեցին,յորսեւաւետա-
րանքնոցատարածեցան։Եւորպէսանդյամենայնկողմանսմարդնյառաջանայր,
նմանապէսեւՄատթէոսիկարգդրութեանաւետարանացնառաջինկարգէր։Ցու-
ցանիայսխորհուրդեւիսանդուխքնՅակովբաաւծեալարձաննիխոնարհառ-
կայացեալեւիգլուխնՏէրհաստատեալ։ԱյսպէսեւՄատթէոսյաստուածութեան
անուանէնսկսանիեւՅովհաննէսզաստուածութիւննաւետարանէ։Եւսանդուխքն
իմէջերկուցն՝ՄարկոսեւՂուկաս,որքեւզմարդիկյերկինսհանեալբարձրացու-
ցինեւզհրեշտակսիջանելառմեզմիջնորդեցին։Այլեւսանդուխքմարդեղութիւնն
յերկրիհաստատեալեւաստուածութիւննիգլուխներեւեալ,զիորպէսսանդղաւքն

Մարկոսավետարանիչ(1293թ.Ավետարանից)։
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իբարձունսելանեն,այսպէսեւՔրիստոսիւառՀայրելանեմքեւմարդկութեամբն
յաստուածային գիտութիւնն հասանեմք։ Նմանապէս եւ ի բանաւոր մարդկային
բնութեանսմասունսհոգւոյառաջինէբանականն,եւապաայլնըստկարգիդա-
սեալեւթուեալ։ՆմանապէսեւյաւետարանսՄատթէոս։

Այլեւչորքենաւետարանիչքն,զիՔրիստոսզորաւետարանեցին,Աստուած
էրեւմարդ.երեքնըստաւրինացվկայքմարդեղութեաննորա,իսկՅովհաննէսընդ
երիցնվկայանճառելիեւանժամանակաստուածութեանննորա։

Արդայսբիւրապատիկբարեացեւխորհրդոցանճառիցեւգիտութեանցգե-
րազանցեւիմաստութեանցերկնային,պարագրաւղաւետարանիցանգացողեղէ
Հեթում,որդիԱւշնին՝եղբաւրՀեթմոյՀայոցթագաւորի,որեւես՝Հեթումշնորհաւք
ողորմութեաննԱստուծոյտէրԿուռիկաւսոյեւՄանիաւնին,Պունառոյ,Անամու-
ռինեւԿուպայինեւայլոցամրոցացն,որառկողմամբքնՍավրիոեւգաւառաց
բերդիցն, ստացա զսուրբ Աւետարանս եւ փափագեալ սրտի բաղձանաւք ետու
գրելզսաիմոյիսկհրովարտակացդպրիՎասլի,որերբեմնսարկաւագ լեալ՝եւ
այժմծառայէինձմիամտութեամբեւմտերմաբարսիրով։

Զորեւպարտէյայտնելզառիթեւզպատճառգրելոյսորին։Զիիժամանակս
վերջին յորումժամանեալհասաքմեքցաւէրաշխարհամենայնիբրեւ զայրծե-
րացեալեւիվերջսկենացհասեալ,որինուազեալզաւրութեանանդամոցնեւի
պակասմանէ զգայարանացն հեծէ եւ ցաւի։Այսպէս ծերացեալաշխարհի, նուա-
զեացամենայնազդումնբարւոյեւյաճախեալբազմացանբորբոքումնչարեաց,եւ
տապեալտառապէրտխրեալտիեզերացմասունքանդամոց։

Եւորպէսկինի ծննդականերկունսհասեալ յառաջ բերել զմանուկնի լոյս
երկիր,կսկծելիեւսրագոյնցաւոցհասեալ,փութացուցանենզծնունդմանկանն,
այսպէսեւաշխարհսայս,յորումծնաքեւսնաքեւունիզմեզընդինքեամբիբրեւ
մայրզմանուկիփորիկենաւքեւմահուամբ,զիծնցիիհանդերձեալաշխարհն։Եւ
արդ,ցաւէեւերկնէեւտագնապիմինչեւծնանի։Այլեւծփիծովանմանեւալեկոծէ
զմարդիկ,որքինաւմարմնոյսունինզգանձսհոգւոյեւճեպինինաւահանգիստն
վերին։

Արդ, յայսմժամանակիցաւէրաշխարհիբրեւզծերեւերկնէրորպէսզմայր
եւծփէրորպէսզծով։ԵւառաւելեւսազգքքրիստնէիցեւեկեղեցիՔրիստոսիամ-
բոխեալխռովէրիբրեւիհողմոցշնչմանէյանաւրինացնյարուցմանէ,որովեւեր-
կիրսՀայոց,որինահանգիսԿիլիկոյ,որումտիրէինքրիստոսապսակքթագաւորք,
սերեալք ի յըՌաւբինեանց զարմէ, եւ իշխանք գաւառատէրք ի նոցունցազգակ-
ցութենէ,սաստիկեւանհնարիննեղութեամբվշտանայր յԵգիպտականազգէն,ի
գազանամիտեւգոռոզաբարուսուլտանացն,որքտիրէինանդյաւուրսմերոյժա-
մանակաց,որքեւմաշեալսպառեցինեւաւերեալջնջեցինզծովեզերեաաշխարհն,
յորումբնակեալէինարիականազգնՖռանգաց,զմեծնԱնտիոք,զզարմանահրաշն
եւզգեղեցկաշէնն,որընդտէրութեամբբրնձին,զորկործանեալիհիմանց,աւերե-
ացՖնտուխտարսուլթանն,որանուանէրՄելիքՏահր,իթուինՉԺԷ(1268),յաւուր
շաբաթու,իծաղկազարդին,եւզԳ(3)պարսպեաննՏրապաւլիս,զորառԱլֆիսուլ-
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թաննմելիքՄնսուրիթուինՉԼԸ(1289),եւզփառաւորնՊտղոմիդէ,որնաինքն
Աքայ,որէրտունիշխանութեանԴամփլունեւՈսպէթալինեւայլոցանունաւոր
իշխանացշինեալբարձրագոյնպրճաւքեւհաստահիմպարսպաւքեւգեղեցկա-
յարմարտաճարաւք, զոր կործանեալտապալեացանաւրէն որդինԱֆլէ,Մելիք
ԱշրաֆնիթուինՉԽ(1291),իմայիսԺԸ(18)։

Որեւսաստկագոյնքանզայլգոռոզսնգոռայր.իբրեւզապմկարկտածինի
վերայ մերոյ աշխարհիս եւ ծանրացոյց առաւել սաստկութեամբ զպահանջումն
հարկինեւզեզերայինգաւառսնմերբոլորսահմանաւքիձեռնսրիկայիցարանց
արաբացւոցեւթուրքացգերէրմիշտեւաւերէրեւանբնակառնէրեւ,ըստբա-
բելացւոցբռնաւորին,ձեւացեալերկնահասծառոյն,որայնքանբարձրացեալնա
մինչ յերկնանմանն Երուսաղէմ քաղաքնԱստուծոյ հասեալառ զնա եւ գերեաց
զսպասսսրբութեանտաճարինԱստուծոյ։Նմանապէսեւսաայնքաններողութե-
ամբնԱստուծոյեւյաճախութեամբմերոցնմեղացզաւրացեալմինչզիառզաթոռ
հայրապետութեաննՀայոցզԿլայնհռոմայական,յորումէրեւաջմերոյսրբոյԼու-
սաւորչին,եւառաքելականեւմարտիրոսականնշխարքեւսրբութիւնքանթիւքեւ
կտակարանքաստուածային գրոց գանձեալ բազմութեամբ, զոր եւանհուն զաւ-
րաւքեւբազմաձեռնպատերազմողաւքեւնորագործմեքենայիցհնարարութեամբ
պատեալպաշարեացսղարեալբաբանաւքիվերուստ,եւքարափործակամտաւք
նաղմելովնեղեալիներքուստ,առզաստուածաշէննզայնեւզհրաշալիդղեակն
վայելչագեղիթուինՉԽԱ(1292)յունիսԻԸ(28),գերեացզտէրնեւզհայրնմերհոգե-
ւորզկաթողիկոսնամենայնՀայոցզտէրՍտեփանոս,եպիսկոպոսաւքեւվարդաե-
տաւք,քահանայիւքեւանհամարքրիստոնէիւք։Եւսպառեալզազգնքրիստոնէից
եւբնակեցոյցիհայրապետանոցինեւիգեղեցկապաճոյճտաճարին՝զուրացողսն
Քրիստոսի։Եւեղեւայնսուգմեծամենայնեկեղեցեաց,մանաւանդազգինՀայոց,
որքկրեցինզկսկիծնողորմելիեւզաղէտնաշխարանաց։

Արդ, զի յայսմ ժամանակիայսպիսի նեղութիւնք ժամանեալ հասեալ ունէր
զեկեղեցիՔրիստոսիեւ զիորպէսասացաք յառաջքանզայս,ՉԼԸ (1289)թուին,
եղեւաւերումնՏրապաւլսո՝յԱլֆէ։Եւվասնայսորիկյաճախեացահեւերկիւղի
վերայամենայնքաղաքացծովեզերեայց։ՎասնորոյեւեսՀեթում,մտախոհեղե-
ալգտանելտեղիամրոցիեւապաստանիզգուշանալյանաւրինացնսրոյմերոցն
քրիստոնէիցեւտենչացեալցանկացայգեղեցկադիրայսմկղզոյսորհանդէպմե-
րոյաստուածապահամրոցիսեւյարմարեալշինեցիզսաբազումծախիւքեւմեծ
փափագանաւքեւվասնբնակչացնմխիթարութեանշինեցիտաճարԱստուծոյեւ
տունաղաւթիցզսուրբեկեղեցիս,որիմէջգեղեցկաշէնամրոցիբերդիս,յորումեւ
իպէտսլուսաւորութեանհոգւոցորպէսծառնկենացիմէջդրախտինեւԱւետա-
րանՔրիստոսիպիտոյէրայսմդրախտիեկեղեցւոյ,զորեւետուգրելիլուսաւո-
րութիւնհոգւոցիտաճարսյայսաղաւթողացեւյիշատակբարեացինձեւիմոցն
յապագայսժամանակացեւփրկութիւնհոգւոյիմոյիհանդերձեալկեանսնյարդա-
րադատահեղատենինՔրիստոսի։Եւեղեւաւարտումնգրութեանսորաիթուին
ՉԽԲ (1293), ի ժամանակի, յորում ունէր զաթոռթագաւորութեան երկրիս Հայոց
աւրինապահեւառաքինասէրեւեկեղեցազարդպարոննամենայնՀայոցՀեթում՝
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որդիԼեւոնիբարեպաշտի,որմխիթարութիւնէրմեզիվշտաբերժամանակիսսր-
բասնունդեղբարբքիւրով։

Արդ,ես՝Հեթում,մեղուցեալծառայՔրիստոսի,աղաչեմեւաղերսեմեւպա-
ղատիմսիրովնՔրիստոսիառսուրբեկեղեցիսյիշելզիսբարեմիտկամաւքեւզսի-
րելիորդեակսնիմ՝զանդրանիկն՝ԱւշինեւզԿոստանդինեւզԼեւոնեւզքոյրսսո-
ցա՝զՌիթա,եւզամուսինիմ՝զԶապլունեւողորմութիւնհայցելիՔրիստոսէմեզեւ
թողութիւնյանցանացմեզեւծնաւղացմերոցեւեղբարցեւհամայնցզարմից,զի
եւձեզողորմեսցիամենառատպարգեւացտուողնԱստուած,եւՆմափառքյամե-
նայնարարածոցիւրոց։

Աղաչեմ եւ ես անիմաստայրս եւ թերավարժս յուսումն գրչութեան Վասիլ
գրողսորաեւկազմողյիշելիմեղացթողութիւնզիսեւզծնողսնիմեւզեղբարս։

ԱյլեւզհոգեւորեղբայրնիմզշնորհաներկգրիչնՎասիլ,մականունԵրկինք,
որզանազաներանգաւքեւոսկիազաւծծաղկաւքզարդարեացզսա,միմոռանայք
յաղաւթից։
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Արղուն խան 5557, 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 ՔեյԽոսրով (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

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ*

* 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)։
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Զաբել (Հայոց թագուհի) 17, 50, 52, 65, 70, 91
Զաբել (Զաբլուն, Հեթում Կոռիկոսցու կին) 7, 100
Զաբել (Հեթում Բի քույր)  26, 53
Զուլալ յան Մանվել 14

Էլիսան 89
Էդվարդ – տե՛ս Աւտուարտ

Ընկլիզ (անգլիացի) 48, 49, 57, 62, 64
Թաթար – տե՛ս Մուղալ
Թեֆանո (Լեւոն Գի 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 Աի որդի) 52, 54, 71, 74, 91
Թորոս (Հեթում Բի եղբայր) 9, 12, 26, 54, 5658, 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, 4850, 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 իբնՆուրա Սուֆի) 53, 72, 91
Խլիճ Ասլան (Քիլիջ Արսլան Բ, Ռումի սուլթան) 48, 49, 

62
Խորազմիք (խորեզցիներ) 51, 68, 91
Խոսրովշահ (Գիյաթ ալԴին Քեյ Խոսրով Ա, Ռումի 

սուլթան) 49, 64
Խութուզ (Մուզաֆար Սեյֆ ադԴին 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, 1316
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 Բի եղբայր) 9, 55
Կոստանդին, (Հեթում Կոռիկոսցու որդի) 8, 81, 100
Կոստանտին (Հեթում Աի 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, 2527, 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, 79, 13, 17, 30, 5053, 6670, 72, 91, 

92, 98 
Հեթում Բ թագ. 6, 912, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 3237, 

40, 41, 43, 53, 56, 57, 69, 73, 7880, 87, 92, 100
Հեթում Լամբրոնացի 69, 70, 72
Հեթում Կոռիկոսցի 525 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 ադԴին 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.) 5356, 7274, 

76, 78
Ճնուէզք (ճենովացիներ) 51, 5254, 57, 6769, 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
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 9598
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 Աի դուստր) 7
Մարիուն (Հայոց թագուհի) 39, 58, 80, 81
Մարկո Պոլո 5, 28
Մարկոս ավետարանիչ 27, 28, 9597
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 ԿլոդԱրմեն 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 (ԺաննաԻրեն) 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 Գի որդի) 55
Ներսես Պալիանենց 28, 33, 37, 3941, 44
Նիկոլաս Ֆալկոն 5, 12, 13
Նուբիացիներ 31

Շահան Սարգիսյան եպս. 44
Շամսատին սահիպ 51, 69
Շեվալիե ՄարիԱննա 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, 7275, 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, Իլխան) 57, 80
Պարկիարուխ (Ռուքնեդդին ԲարքՅարուկ, 

սելջուկյան սուլթան) 89  
Պարսամ 58, 81
Պեմունտ  (Բոհեմունդ Գ Կակազ, Անտիոքի 

պրինց) 48, 63
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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 ԱլԲունդուկդարի, 

Եգիպտոսի սուլթան) 5355, 7176, 9298
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 Աի դուստր) 53, 72, 92
Ռիթա (Հեթում Բի 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 ՍանՍեւերինո) 76
Ռուբեն Ա (Կիլիկիո իշխան) 25, 46, 59, 89,
Ռուբեն Գ (Կիլիկիո իշխան) 47, 48, 61, 65, 90
Ռուբեն (Լեւոն Գի որդի) 54
Ռուբեն (ՌայքոնդՌուբեն) 50, 65
Ռուբինյաններ 25, 26, 98
Ռուգնատին (Ռուկն ալԴին 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, 8388, 90
Սամվել Սկեւռացի 89
Սարգիս Սսեցի 41, 77
Սաքսոն 90
Սելեստինոս Ե Հռոմի պապ 92
Սըմլմոթ (ՍամմալՄաութ, մամլ յուքյան 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, 8992
Սյուրմեյան Արտավազդ արքեպս. 36
Սպիլ/Սիբիլ (Երուսաղեմի թագուհի) 48, 62
Սպիլ (Լեւոն Գի դուստր) 55
Սպիլ (Կիպրոսի թագավորի քույր) 49, 65
Սպիլ (Հեթում Աի 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, 2225, 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) 5254, 57, 7074, 7980
Վրացիներ 30, 76

Տաճարականներ  – տե՛ս նաեւ Դամբլուն 12, 14 
Տաճիկ 54, 75, 88
Տամուրտաշ 58, 81
Տեւտոնական ասպետներ – տե՛ս Ալաման ֆրէրք 
ՏերՄիքել յան Արշակ 87, 92
ՏերՎարդանյան Գեւորգ 39, 82
ՏերՊետրոսյան 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 (Իլխան) 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, 98100        
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.) 4850, 62, 6466
Ֆիլիպ  ռէ տը Ֆրանց (Ֆիլիպ Գ , Ֆրանսիայի 

թագ.) 54, 75, 76
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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, 4854, 6365, 67, 70, 74, 86, 

8891, 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, 1214, 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, 5256, 64, 69, 70, 7578, 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

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, 4651, 56, 5862, 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 5053, 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

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ

Ֆիլիպ  ռէ տը Ֆրանց (Ֆիլիպ Դ Գեղեցիկ, Ֆրանսիայի 
թագ.) 56, 78

Ֆիլիպ  տ Մընֆորթ 73
Ֆիմի (Հաթում Աի 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
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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, 1820, 26, 27, 29, 39, 40, 43, 46, 

47, 49, 58, 59, 71, 80, 81, 84, 7890, 93, 94, 98
Կիպրոս 5, 11, 16, 25, 26, 4857, 6470, 74, 76, 86, 9193
Կոմանիա 29
Կոռիկոս (Կուռիկաւս) 5, 712, 17, 19, 27, 33, 35, 37, 38, 

5357, 73, 76, 77, 93, 98
Կոռիկոսի ծովային բերդ 1821, 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, 5356, 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) 5154, 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 4749, 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

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, 4750, 52, 56, 60, 64, 66, 70, 

76, 78, 91, 99

Ուճ 37, 53, 71, 72, 92
ՈւյգորիաՏարոս 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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