ՑՈԻՑԱԿ
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ն. էՋՄԻԱԾՆԻ ՆՈՐ ՍՏԱՑՎԱԾ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ*
Մայր ՍԼլ*ւпւշ! ւ պաշտոնաթերթ «Էջմիածին» ամսա
գիրը 1950 թվականից սկսած հրատարակել ե Ս. Էջ
միածնի Կաթողիկոսարանին պատկանող
ձեռագրա
տան մատյանների ցուցակը վեց հերթով.—
Ա.
I— 1 0 1 ........................1950— 52 թթ.
Բ. 102— 200 ....................... 1960— 63
թթ.
Գ. 201— 300 ....................... 1964— 72
pp.
Դ. 301— 400 .......................
1973— 76 թթ.
Ե. 401— 500 ....................... 1976— 80
թթ.
Զ. 501— 600 ....................... 1980— 84
pp.
Ամսագրի սու|ն համարից սկււում ենք հրատարակել
ձեռագրատան նոր ստացած մատյանների հերթական'
յոթերորդ ցուցակը, նպատակ ունենալով հայագետ
ների և մասնագետների լայն շրջանակների ուշադրու
թյան հանձնել այն:
Վերջերս ՛նոր Վեհարանի գրադարանից և Մայր
Աթոռի արխիվից ձեռագրատուն տեղափոխվեցին ար
ժեքավոր բաղմաթիվ ձեռագրեր, այսպես, օրինակի
համար.
Ա. Թուրքիայի հայոց Ամենապատիվ Պատրիարք'
Տ. Շնորհք արքեպիսկոպոս Գալուստյանի գրչին պատ
կանող 22 արժեքավոր ձեռագրեր, որոնք ներկայաց
նում են 1933— 34 Ա 1939— 40 թթ. Ս. Երուսսւղեմի
հայոց Ս. Հակոբ վանքի ժսաանգավորաց վարժարա

նում 11 1942— 43 թթ. Անթիլիասի Դպյւեվանքում կւլղւդացւսծ դւսսախոսությունները' աււավածւսբանու թյուն,
քարւպխաաւթյան, Կորնթացվոց Ա Կաթողիկե թղթերի
մեկնության,
սաղմոսների

Ն որ Կտակարանի կանոնների, Դավթի
ուսումնւաւիրման Ա այլ դասընթացնելւի

մասին:
Բ. Տ. Ասողիկ վալւդապետ Ղաղարյանի, հետագա
յու՛մ ալւքեպիսկոպոս (1909— 19 7 8 ), գրած 10 Արժե
քավոր ձեռագրերը, որոնք Չինաստանում, Հնդկա ս
տանում, Ավստրալիայում li Երուսաղեմում, օրը-օյվւն
նրա

գրած օրսւգրություննե|ւն

են:

Պահված են Չի

նաստանում գրված 1937— 39 և 1944— 48 թթ., Սիդնիում գրված 1955 և 1958 թթ., Երոււաւղեմում գրրված

1957 թ. Ա Կսղկաթայում գրված

1961

թ. օրա

գրությունները: Շատ արժեքավոր են Չինաստանում
գրվածները, հատկապես Մուկդենյան օրագրուլժյունները (1944— 45 թ թ .), երբ հանգուցյալ հոգևորականը
գտնվել Է ւսյդ երկրի ճապոնական գրավման ժամա
նակ հսւմակենտրոնացւ1ան
ճամբարում:
Հեղինակն
արժեքավոր տեղեկություններ Է հաղորդում Չինաս
տանի հայկական

գաղթօջախնե|ւի

մասին:

Այս նյու

թերից պիտի անպայման օգտվի այն պատմաբանը,
որ հետագայում ուսումնասիրելու Է չինահայ գաղու
թի, հատկապես 1937— 48 թթ., պատմությունը:
Գ. Տ. Հա յկա զուն արքեպիսկոպոս Աբրահամյանի

*
Շարունակված
«էջմիա ծին»
ամսագրի
1964 (1903— 1972) գրած 12 այ1ժեքավոր ձեռագրերը, ոթվականի .Ni J\E Ը— Թ-ից, ԺԲ-ից, 1965 թվականի
րոնցից հինգը պատարագի, շարակնոցի, տաղերի և
>6 Mi Ը— Ժ-ից,
1968 թվականի >6 է-ից,
1970
մեղեդիների նոթայի մատյաններ են, ե|1ե քը' շատ ար
թվականի Mi Mi T— Ծ-ից, Ժ-ից, ԺԲ-ից, 1971 թվա
ժեքավոր օրագրություններ, գրւխւծ օրը-օրին, մեծա
կանի Mi .Ni Ծ— Ը-ից, ԺԱ— ԺԲ-ից, 1972 թվականի
գույն մասամբ Հնդկաստանում և Ավստրալիայում,
.Ni Mi Ա— Բ-իգ, Դ-ից, 1973 թվականի Mí Mi Ա—
4 -ի ց, Ը-ից, 1974 թվականի Mi Mi Գ-ից, է — Ը-ից,
1975 թվականի >6 Mi Ա-ից, 4 -ի ց,
ԺԱ— ԺԲ-ից,
1976 թվականի Mi Mi Բ— Ե-ից, Է— Թ-ից, ԺԲ-ից,
1977 թվականի Mi Mi Я— Ժ-ից,
1978
թվականի
Mi Mi Ա-ից, Դ-ից,
1979 թվականի Mi Mi Բ-ից,
Դ ի ց , Զ — է-ից, ԺԲ-ից, 1980 թվականի Mi >6 Բ—
Գ-ից, Ը-ից, Ժ— ԺԲ-ից, 1981 թվականի Mi Mi Ա—
Դ-1'Ц. է-ից, Թ— ԺԲ-ից, 1982 թվականի Mi Mi Ա-ից,
Գ-խյ, Ժ - Ժ Բ - ի ց . 1983 թվականի Л6 Mi Բ -Գ -ի ց ,
Է— Ժ-խյ, 1984 թվականի Mi Mi Բ— Գ-ից Ц Ե— Զ-խց:

ինչպես նաև Մոսկվայում, Տաշքենդում, Բեյրոլթոլմ և
այցելած այլ քաղաքներում, իսկ մնացած չորսն Էլ ւսյլ
բնույթի ձեռագրեր: Հետ ագայում հնդկահայ գաղութի
պատմությունն ուսումնասիրողը արժեքավոր և ան
սահման նյութ 'կայտղ Է գտնել հատկապես հեղինա
կի վերոհիշյալ օրագրություններում:
Վերոհիշյալ մատյաններից բացի Մսւյ|ւ Աթոռիս ձե
ռագրատունը վերջերս աուսցել Է նաև հետևյալ ձե
ռագրերը.—
Դ. 17— 19-րդ դարեյւի Ամենայն հայոց կաթալիկսսներ' Փիլիպպսս Աղբակեցսլ, Հա կոբ Ջոլղսւյեւյու, Ղու-
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Էզ

մ ի ա օ ի

կաս Կարնեւյու li Ներսես Աշտարակեցոլ թանկարժեք
կոնդակները, որոնք մեծ արժեք են ներկայացնում
մեր եկեղեցու այդ ժամանակաշրջանի պատմության
համար: Ձեռագրերը նվեր են ստացված Ե. Չարենցի
անվան գրականության և արվեստի թանգարանից:
Ե. Սւոամբուլից ստացվեցին արևելյան
լեզուների
հմուտ գիտակ և գրականագետ հանգուցյայ
Գեորգ
Սիմքեշյանի (1870— 1951) 27 պրակւսնոց, ձեռագրի
հավաքածուն, «Ոսկեմատյան տիեզերական գրակա
նությա ն» վե|ւնագրով, որ շատ արժեքավոր մի աշ
խատություն է: Այստեղ ներկայացված են մեր հին և
արդի գ|ւականության լավագույն նմուշները, մեր դա
սականների գեղեցիկ հատընտիրները, ինչպես նաև
հին և նոր եվրոպացի և արևելյան գրողների ու բա
նաստեղծների ընտրանի գործերից մեծ խնամքով շոկ:
ւիսծ և թարգմանված գործերը:
Զ . Վե|ւջում' Մայր Աթոռիս ձեռագրատունը բազմա
թիվ ա|ւժեքավոր ձեռսւգ|ւե|ւ ե ստացել հայրենիքի

և

արտասահմանի մեր հայ հավատացյալնելփց, որոնք
սրտաբուխ կեյայով տասնյակնեյտվ մատյաններ են
նվխւեյ

Ս. էջմիածնին:

Տւսնք

մի քանի

օրինակնեյւ

միայն:

1. Իլւանից 1979 թ. հայրենադւս|ւձ Մելիքյտն ըն
տանիքը նվիրել է 15— 16-րդ դարերի «Թուխմանու1|ի» արժեքավոր Ավետարանը (>6 508) :
2. Ս. Գայանե վանքի միաբան Տ . Նշան քահանա
Բե|լեր|անը նվիրել է երկու ձեռագիր՝ 17-րդ դարի
մի Ավետարան (>É 515)
գիրք (> a 5 1 6 ):

և 18-րդ դարի մի Քարոզ

3. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի յտեմի առաջնորադական

տեղապահ Տ . Տիրան վարդապետ

րեղյանը նվիրել ե երկու ձեռագիր՝

Աբովյաև շրջանի Հոգևոր

հովիվ

քահանա Մարգարյանը նվիրել է
մի Մաշտոց (>£ 570) :

Կյոլ-

18-րդ դարի

Բարոյախոսություն (Л6 539) և 17— 18-րդ
սլավոնական մի ժողովածու (>£ 540) :
Տ.

մի

դարերի

Աբրահամ

17— 18-րդ դարերի

1.

(Թուրքիա)

Իսի-Լե-Մուլինոյից

(Ֆրանսիա)

նվիրել է երկու ձեռագիր'

Րաֆֆի Տիոնյանը նվի(>6 518) :

3. Ռումինիայի և Բուլղարիայի առաջնորդ Տ . Տիրայր այւքեպիսկոպոս Մարտիկյանը Բուխարեստից
նվիրել է 1611 թ. մի Կանոնագիրք (>£ 5 3 8 ) :
4. Հնդկահայոց Հոգևոր հովիվ Տ . Հա կոբ քահանա
Գյոկչյանը Կալկաթայից նվիրել է 19 և 20-րդ դարե
րի Կոնդակնեյփ երկու մատյաններ (Mi 536 և 537) :
5. Լոս Անջելոսից (ԱՄՆ) Մարի Կանիմյանը նվիրհլ է 1438 թ. մի Գ իրք ձեռնադրության (>É 6 1 4 ) :
Մայր Աթոռիս ձեռագրատունն իր խորին շնորհա
կալությունն է հայտնում այն բոլոր նվիրատունհյփն,
որոնք ինքնա բուխ կերպով զանազան տեսակի ձեռա
գիր մատյաններ են նվիրել Մայր Աթոռ Ս. էջմիածնին վերջին շրջանում:
Այստեղ պետք է

հպարտությամբ

նշել,

Ո|1 uijnoji

ձեռագրատունս ունի ավելի քա ն սսսսը լեզուներով
մատյաններ: Կան մինչև 12— 13-րդ դարերի ւսյւժեքավոր ձեռագրեր, եյւկոլ հատ ոսկե կազմով ուն|ւկում Ավետարաննե|ւ (ոյանցիւյ մեկը Գրիգւդւ վսւ|ւդապեսւ Տաթևացու ձեռքով գ||վա ծ 1374 յ«. մսւգաԱվեաա|աւնը), ինչպես նա և այ|

թանկագին նմուշնեյւ, գրված Ն որ Ջուղայի, Վսւսպու|ւսւկանի, Եյտւսաղեմի, Կ. Պոլսի, Կիլիկիւսյի և հայ
մշակույթի այլ կենտրոններում:
Մայր Աթոռի ձեռագրատան հավաքածուն այսօր ու
նի ավելի քա ն 640 մատյաններ և 72 պատառիկներ,
ձեռք

բելւված

Վեհափառ

Հայյւապետի

ջանքերով

և

հավատացյալ նվիրատունե|փ սրտաբուխ 1 նվերներով:
Ուրախությամբ պետք է նշել այստեղ, որ Երևանի Մ.
Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ունեցած ան
գնահատելի հարստությունից հետո Ս. էջմիածնի ձե
ռագրատան հավաքածուն հանդիսանում է առաջին
մեծագույն
թյան մեջ:

հավաքածուն

ամբողջ Խորհրդային Միու

Հա նուն Վեհափառ Հայրապետի մի անգամ ևս սըրտագին կոչ ե ն ք անում մեր եկեղեցու բոլոր հոգևո
րականներին ու հավատացյալ ժողովրդին, ի Հայաս
տան և ի սփյուռս աշխարհի, հարստացնելու համար
Մայր Աթոռիս ձեռագրատունն իրենց նվերներով, որոնք վերջնական ապահով տեղը գտնելու են Ս. էշմիածնի հովանու ներքև:

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆԻՑ

յանը

2. Սւոամբուլից

րել ե 18-րդ դարի մի Ուրբաթագիրք

ւլաթյա թանկայւժեք
ԽՈՐՀՐԴԱ ՅԻՆ ՀԱ ՅԱ Ս ՏԱ ՆԻՑ

4.

Ն

Զատիկ

Ասլան-

15— 16-րդ դարերի

մի Շարակնոց (Ms 510) և 17— 18-րդ դարերի մի Տո 
նա ցույց (>£ 511) :

Ն . ՏԵ Ր Մ ԻՔԱ ՅԵԼՅԱ Ն
Ձեռագրատան վարիչ

(Շա րունա կելի)

