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ТЬІ8 і8 а гіі§і!а1 сору оГ а Ъоок !Ъа! ^а8 рге8егѵегі Гог §епега!іош оп ІіЬгагу 8Ъе1ѵе8 ЪеГоге і! ^а8 сагеГи11у 8саппегі Ьу Ооодіе а8 раг! оГ а рго]ес! 
!о таке !Ъе ^огШ’8 Ъоок8 І̂8соѵегаЪ1е опІіпе.
I! Ьа8 8игѵіѵегі Іопд епоидЪ Гог !Ъе соругідк! !о ехріге апгі !Ъе Ъоок !о еп!ег !Ъе риЪІіс гіотаіп. А риЪІіс гіотаіп Ъоок і8 опе !Ъа! ^а8 пеѵег 8иЪ]ес! 
!о соругідЫ ог ^Ъо8е ІедаІ соругідЫ !егт Ъа8 ехрігегі. ^ЬеіЬег а Ъоок і8 іп !Ъе риЪІіс гіотаіп тау  ѵагу соип!гу !о соип!гу. РиЪІіс гіотаіп Ъоок8 
аге оиг §а!е^ау8 !о !Ъе ра8!, герге8еп!іпд а ^еаИЬ оГЫ8Іогу, сиІ!иге апгі кпо^1егі§е !Ъа!’8 оГ!еп гііШси1! !о гіі8соѵег.
Магк8, по!а!іоп8 апгі оіЬег тагдіпаІіа рге8еп! іп !Ъе огідіпаІ ѵоІите ш11 арреаг іп !Ъі8 Ше - а гетіпгіег оГ !Ъі8 Ъоок’8 Іопд ]оигпеу Ггот !Ъе 
риЪШЪег !о а ІіЪгагу апгі йпаІІу !о уои.

Б8а§е §иМе1іпе8

ОоодІе і8 ргоигі !о раг!пег ш!Ъ 1іЪгагіе8 !о гіідШге риЪІіс гіотаіп та!егіаІ8 апгі таке !Ъет шгіе1у ассе88іЪ1е. РиЪІіс гіотаіп Ъоок8 ЪеІопд !о !Ъе 
риЪІіс апгі ^е  аге теге1у іЬеіг сш!огііаш. №ѵег!Ъе1е88,!Ъі8 ^огк і8 ехреп8іѵе, 8о іп оггіег !о кеер ргоѵігііпд !Ъі8 ге8оигсе, ^е  Ъаѵе !акеп 8!ер8 !о 
ргеѵеп! аЪи8е Ъу соттегсіа1 раг!іе8, іпс1игііп§ р1асіпд !есЪпіса1 ге8!гіс!іоп8 оп аи!ота!егі диегуіпд.
^ е  а18о а8к !Ъа! уои:

+ Маке поп-соттегсіаі те ок іЬе Шез ^ е  гіе8і§пегі Ооо§1е Воок 8еагсЪ Гог и8е Ъу іпгііѵігіиа18, апгі ^е  гедие8І !Ъа! уои и8е !Ъе8е Ше8 Гог 
рег8опа1, поп-соттегсіа1 ригро8е8.

+ Кекгаіп кгот аиіотаіегі диегуіпдБо по! 8епгі аиіотаіегі диегіе8 оГ апу 8ог! !о Ооо§1е’8 8у8!ет: ІГуои аге сопгіисііпд ге8еагсЪ оп тасЪіпе 
!гап81а!іоп, ор!іса1 сЪагас!ег гесодпі!іоп ог о!Ъег агеа8 ^Ъеге ассе88 !о а 1агде атоип! оГ !ех! і8 Ье1рГи1, р1еа8е соп!ас! и8. Шг епсоигаде !Ъе 
и8е оГ риЪ1іс гіотаіп та!егіа18 Гог !Ъе8е ригро8е8 апгі тау  Ъе аЪ1е !о Ъе1р.

+ МаШаіп айгіЬШіоп ТЪе Ооо§1е 4Ѵа!егтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше і8 е88еп!іа1 Гог іпГогтіпд реор1е аЪои! Ші8 рго]ес! апгі Ъе1ріп§ Шет йпгі 
агігіі!іопа1 та!егіа18 !Ъгои§Ъ Ооо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е гіо по! гетоѵе і!.

+ Кеер іі іедаі ^Ъа!еѵег уоиг и8е, гететЪег Ша! уои аге ге8роп8іЪ1е Гог еп8игіпд Ша! ^Ъа! уои аге гіоіпд і8 1еда1. Бо по! а88ите !Ъа! ]и8! 
Ъесаи8е ^е  Ъе1іеѵе а Ъоок і8 іп !Ье риЪ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп !Ъе Бпі!е^ 8!а!е8, !Ьа! !Ье ^огк і8 а18о іп !Ье риЪ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп о!Ъег 
соип!гіе8. ^Ъе!Ьег а Ъоок і8 8!і11 іп соругідк! ѵагіе8 Ггот соип!гу !о соип!гу, ап^ ^е  сап’! оГГег диі^апсе оп ^Ъе!Ъег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресШс Ъоок і8 а11о^ей. Р1еа8е ^о по! а88ите !Ьа! а Ъоок’8 арреагапсе іп Ооо§1е Воок 8еагсЪ теап8 і! сап Ъе шегі іп апу таппег 
апу^Ъеге іп !Ье ^ог1^. СоругідЬ! іпГгіпдетеп! 1іаЪі1і!у сап Ъе диі!е 8еѵеге.

АЪои! Соодіе Воок 8еагеЪ

Ооо§1е’8 ті88іоп і8 !о огдапіге !Ъе ^ог1^’8 іпГогта!іоп ап^ !о таке і! ипіѵег8а11у ассе88іЪ1е ап^ и8еГи1. Ооо§1е Воок 8еагсЪ Ъе1р8 геагіег8 
^і8соѵег !Ъе ^ог1^’8 Ъоок8 ^Ы1е Ъе1ріп§ аи!Ъог8 ап^ риЪ1і8Ъег8 геасЪ пе^ аи^іепсе8. Уои сап 8еагсЪ !Ъгои§Ъ !Ъе Ги11 !ех! оГ!Ъі8 Ъоок оп !Ъе ^еЪ 
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ііібашзваіа,

Счастливымъ событіемъ для восточной литературы 
вообще и Армянской въ особенности можно почесть 
пріобретеніе каталога библіотеки Эчміадзинскаго мо
настыря. Это пріобрѣтеніе тѣмъ занимательнее, что 
оно было давно ожидаемо, тщетно отыскиваемо са
мыми учеными путешественниками, людьми самыми 
отличными въ науке, въ обществе и даже въ Армян- 
скомъ народе» Врата богатой сокровищницы не отвер
зались до сего времени ни для одного- Европейца, и 
духовные , бывшіе его хранителями, не дозволяли къ 
нему доступа взору иностранцевъ, опасаясь безъ со- 
мвенія возбудить ихъ алчность» — Недоверчивость, 
которая могла быть оспованою въ то время, когда 
Эчміадзинъ находился въ области, часто исторгаемой 
другъ у друга двумя соперничествующими государства-* 
ми, Турщею и Персіей, сделалась совершенно химе
рическою съ тѣхъ пбръ, какъ она поступила подъ Рос- 
сійскій скипетръ. Въ самомъ деле въ Азіи обнару
жить какія либо богатства значить привлечь любостя- 
жательиость хшцниковъ; но подъ отеческими прави
тельствами Европейскдхъ державе * где заколы обез-
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С ’е з т  ип ёѵёпеінепі Ьеигеих роиг 1а Ііііёгаіиге огіеп- 
Іаіе еп ^ёпёгаі еі роиг сеііе Ле ГАгтёпіе еп рагііси- 
Ііег, сріе Гас^иІ8І^юп Ли саіаіо^ие <1е 1а ЬіЫіоіЬё<}ие 
Ли соиѵепі Л’ЕЛсЪтхасЫп. Сеііе ас^иіві^іоп езі ип Гаіі 
Лаиіапі ріиз іпіёгеззапі ^и,е11е а ёіё Іопдіетз аІІепЛие, 
гесЬегсЬёе ѵаіпетепі раг Іез ѵоуа^еигз Іез ріиз іпзігиііз, 
раг Іез регзоппез Іез ріиз Лізііпдиёез Лапе 1а зсіепсе, 
Лапз 1а зосіёіё еі т ё т е  Лайз 1а паііоп агтёпіепве. Ьез 
рогіез' Ле.се гісЬе (гёзог не зе зопі ^из^и’к ргёзепі ои- 
ѵегіез роиг аисип Еигорёеп, еі Іез геіідіеих ^иі 1е 
^агЛепі п’еп опі регтіз Гассёз а пиі оеіі ёігапдег, 
Лопі ііз сгаі§паіепІ запз Лоиіе сГехсііег 1а сопѵоііізе. 
ІІпе тёОапсе фіі роитаіі ёіге ГопЛёе диапЛ ЕЛсЬтш- 
Лгіп зе ігоиѵаіі Лапз ипе ргоѵіпсе дие з аггасЬёгепІ 
зоиѵепі Леих риіззапсез гіѵаіез, ІаТигсрііб еі 1а Регзе, 
Леѵепаіі епііёгетепі сЬппёгЦие Лериіз зет ассеззіоп 
аи зсеріге гиззе. Ёп ейеі , Лапз 1’Азіе , Гаіге соппаііге 
зез гісЬеззез сріеісопсріез, с’ез! арреіег 1а сиріЛііё Лез 
8ро1іаІеигз; таіз зоиз Іез дошгегпетепіз раіетеіз Лез 
риіззапсев еигорёеппез, ой Іез Іоіх дагапііззепі & сЬа- 
сип 1а ІіЬге роззеззіоп Ле зез ргоргіёіёв, сопшишЦисг
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печйваютъ каждому свободное обладаніе своими имуще- 
ствами, сообщить ученой нубликѣ простой списокъ 
предметовъ, содержащихся въ какимъ либо ученомъ 
хранилищ*, значитъ^ единственно озарить ходъ науки, 
расширить предѣлы ея и оказать себя достойньшъ свъта, 
нами охраняемаго, дѣлая его и другимъ доступнымъ} 
это значитъ быть какъ бы свътильникомъ, который, ни 
мало не теряя собственной яркости, служить къ заж- 
женію другихъ, назначаемыхъ распространить до без- 
конечности лучезарный блескъ, освьщающій обширное 
эданіе. Наконецъ, что еще болѣе возвышаетъ цѣну ка
талога, который мы предприняли теперь издать въ свѣтъ, 
это то*, что онъ оправдываетъ мнѣніе, которое можно 
было по справедливости имѣть объ немъ прежде бли- 
жайшаго съ нимъ знакомства. ,

Благодаря учевымъ цзданіямъ общества Мехитари- 
стовъ Сань Лазаро, близь Венеціи, а равно обширной 
учености и здравому смыслу, господствующему въ со- 
чиненіяхъ отцевъ М ихаила Чамчіана и Луки Инд- 
жиджіана, намъ не трудно будетъ дать здѣсь точное 
свѣдѣніе объ Эчміадзинскомъ монастырь, и объяснить 
причины, дающія ему столь высокое мѣсто между наи- 
болѣе уважаемыми святилищами Армянской націи и 
обстоятельства * возведшія его на степень духовной и 
ученой ея Столицы.

Въ равнинѣ, простирающейся между горами Маси- 
сомъ или Араратомъ и Арагадзомъ съ правой стдроны 
на лѣвую рѣки Аракса, существовалъ издревле городъ, 
Называемый Артймедъ-Кагакомъ, т. е. Городомъ-Діаны: 
построитель его неизвѣстенъ. Старинная быль, разска- 
эываемая Моисеемъ Хоренскимъ, припйсываетъ ьозобно- 
вленіе его вѣкоему Вардге, супругу сестры царя Эро- 
ваида I, потомку Гайка, болѣе нежели за пять съ по
ловиною столвтій до Рождества Христова. Отъ того



аи риЫіс заѵапі 1а зітріе Ікіе Лез оЬ]еіз сопіепиз Лфів 
ип Лёрбі ііііёгаіге, с*езі ипідиетепі ёсіаігег 1а тагсЬе 
Ле 1а зсіепсе , еп адгапЛіг 1е сЬашр, еі зе топігег 
Лідпе Лез Іитіёгез Лопі оп езі 1е дагЛіеп, еп регтеііапі 
аих аиігез Л еп ]оиіг$ с*езі еіге со т т е  1е ЯатЬеаи ^иI| 
запз гіеп регЛге Ле за сіагіё ргорге , зегі к еп аііишег 
Лаиігез, Лезііпёз к аидтепіег а ГіпГші 1е Гаізсеаи Іиті* 
пеих ёсіаігапі ип ѵазіе ёЛібсе, Епбп се ^иі а]оиІе 1е 
ріиз Ле ргіх аи саіаіддие ^ие поиз епігергепопз аи*» 
ЗоигЛЪиі Ле риЫіег, с’езІ ди’і1 п*езІ раз аи-Леззоис - 
Ле Горіпіоп ^ие Гоп роиѵаіі гаізоппаЫедоепІ з’еп Гог» 
тег  аѵапі Ле 1е соппаііге.

Сгксе аих ваѵапіез риЫісаІіопз Ле 1а зосіёіё Лез МЛ» 
Ииіагізіез Ле 8. Ьагаге, ргёз Ле Ѵеіше, к 1а ѵазів 
ёгиЛіііоп еі к 1а заде щёіЬосІе ^ш гёдпе Лапз Іев ёсгііз 
Лез рёгез Мі^ЬаІІ ТсЬатІсЬіап еі Ьоисаз ІпЛрЛ^іап, іі 
поиз вега Гасііе Ле Лоппег ісі ипе поіісе ехасіе Ли 
соиѵеді Л ЕЛсЬтіаЛгіп, Ле Гаіге сотргепЛге Іез гаі- 
вопв фіі Іиі авзідпепі ипе зі Ьаиіе ріасе рагті Іев 
вапеіиаігез Іез ріиз гёѵёгёз Ле 1а паііоп агтёпіеппе, еі 
сощтеді іі езі Леѵепц вод сЬеГ - Ііеи ессіёзіаз^ие е{ 
Ііііёгаіге.

Рапе ипе ріаіпе ^иг 8 еІепЛ епіге Іев топіз Мазів 
ои Агагаі е( ГАгадаЛг, -Ле 1а Лгоііе к 1а даисЪе Ли 
веиѵе Агахе, іі ехізіа аиігеіоіз ипе ѵіііѳ пощтёе 
А гіітеЛ - КадЬак*, і. е. Іа ѵШе сіе Віапе: 1е іоп* 
Лаіеиг п’еп езі раз ссщпи. Ипе апііфіе оЬапвоп гаррог-* 
іёе раг Моізё Ле КЬогеп еп аІігіЬие' 1а гезСаигаііоп к 
ип вегіаіп ѴагЛдё, тагі Ле 1а зоеиг Ли гоі ЕгоуапЛ I» 
ЛезсепЛапі Л'НаІс, ріцз Ле сіпс[ зіёсіев еі Леті аѵапі 
Гкге сЬгёііеппе. Рё# - Іогз сеііе Іосаіііё ргіі 1е пот Ле
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это мѣсто привяло названіе Вардгесъ - Авянъ, городъ 
Вардге, выдаваемый темь же всторикомъ за кре
пость, изъ чего можно догадываться, что оиъ былъ ве
роятно защищаемъ крепостцею. Вагаршъ или Валар- 
засъ, второй Арзацидскій царь сего имени, царство** 
вавшій въ изходе втораго вѣка по Рожестве Христовомъ, 
окружилъ его стенами и назвалъ, по своему имени, 
Вагарш апатъ, т. е. Вагаршова ограда, что въ гре- 
ческомъ подлиннике Агатацга изменилось въ Валеро- 
ктиста, Валеріево-Основаніе. Тотъ же царь еще при- 
далъ ему имя Норъ-Кагакъ, Новый-Городъ, къ кото
рому следовало бы присоединить имя Кагакуташдъ, Ра
внина г Города, если это иногда употребляемое наиме- 
цованіе, по остроумному толкованію Отца Инджиджа 
не означало скорее окружнаго владенія, Вагаршапата 
лежащаго, какъмы уже сказали, посреди равнины, назы
ваемой Шрегъ братьями Вистонъ (стр. 183) 'и Отцемъ 
Чамичемъ (I, 02), но Щрезъ Отцемъ Инджиджемъ (Арм. 
древняя стр. 41і).

Вагаршапатъ находился на лѣвомъ берегу Аракса ме
жду этою рекою и реками Касагомъ или Касакомъ и 
Медзаморомь: онъ имѣлъ мостъ на последней реке, 
сколько можно заключить изъ разныхъ месть древнихъ 
Армянскихъ писателей и простирался на востокъ дц 
небольшаго разстоянія отъ новой Эривани. Нося еще 
имя Вардге, онъ уже сделался значцтельнымъ торго- 
вымъ местомъ, съ того времени какъ царь Тигранъ II, 
около одного века до нашего летосчисленія, ііересе- 
лилъ туда большое число Жидовъ, —можетъ быть остатки 
техъ пленныхъ, которые некогда были увлечены На- 
вуходоносоромъ въ. Мцдію. По возобновлен» Вагар- 
щомъ, городъ сделался знмнимъ местопребывавіемъ ца
рей Армянскихъ, и Тердатъ, обращенный въ хрнсть? 
ацство свлтымь Григор^емъ Цррсветцтелемъ, вмелъ



ѴагЛ^ёз - Аѵап, Ьоиг§ Ле КагЛ§е^ сріаІШё Ле /о г і  раг 
1е тёш е Ьізіогіеп, се <ріі регтеі Ле сгоіге ф і’і1 ёіаіі 
реиі-ёіге ЛёГепЛи раг ппе сііаЛеІІе. Уа^ЬагсЬ ои Ѵа- 
Іагзасе, зесопЛ гоі агзасіЛе сіе се п о т , ф іі гё^паіі к 
1а Сп Ли IIе зіёсіе аргёв І .-С ., Гепѵігоппа Ле тигз еС 
Гарреіа, Ле зоп п о т , ѴадЬагсЬараІ, і. е. епсеіпіе Ле 
Ѵ а ф а гф , ^и і, Лапз Гогі^шаі ^гер Л’А^аіЬап^е ее 
сЬапде еп Ѵаіёгокіізіа,/опЛаііопЛе Vаіеге. Ье т ё т е  
гоі Іиі Лоппа епсоге 1е пот Ле ]\ог -  Ка^Ьак поиѵеЫе 
ѵШе, аисріеі іі ГаиЛгаіі ріпЛге сеіиі Ле Ка^Ьакои- 
іасЬЛ, ріаіпе Ле Іа ѵіііе, з і , с о т т е  1е ЛН Ігёз-зеп- 
зётепі 1е Р. Іп^іЛЦ , ееНе Лёпотіпаііоп, сріеЦиеГоіз 
етріоуёе, п*ёІаіі ріиіоі сеііе Ли іеггііоіге епѵігоппапі 
"ѴѴа̂ ЬагсЬараі, зііиёе, с о т т е  поиз Гаѵопз Ліі, аи тіііеи 
Л’ипе р іате поіптёе СЬгедЬ раг Іез ігёгез \ѴЪізІоп 
(р. 183), еі раг 1е Р. ТсЪатіІсЬ (I, 102), таіз СЪгех 
раг 1е Р. ІпЛрЛ] (Агш. Апс. р. 471).

Уа§ЬагсЬараІ ёіаіі виг 1а даисЬе Ле ГАгахе, епіге се 
Яеиѵе еі Іез гіѵіёгез Ле Каза«Ъ ои КазакЬ, еі Ле Мё- 
Лгатог: еііе аѵаіі ип ропі зиг 1а Легпіёге, виіѵапі се 
^иі1 езі регтіз Ле сопсіиге Ле Ліѵегз раззадез Лез аи- 
іеигз агтёпіепз, еі з*ё(епЛак к ГЕ. з‘из<рі’к ипе іаіЫе 
Лізіапсе Ле 1а тоЛегпе Егіѵап. ЕІІе ёіаіі Лё)к, ^зоиз 1е 
п от  Ле ѴагЛдё, Леѵепие ип тагсЬё сопзіЛёгаЫе, Іогз- 
с|ие 1е гоі Тідгапе II у еиі Ігапзрогіё, епѵігоп ип 
зіёсіе аѵапі поіге ёге, оп пе заіі Ле сріеі Ііеи, ипе 
^иап^і^ё сопзіЛёгаЫе Ле ІшГз, реиі-ёіге ёіаіепі Лев 
гезіез Ле се8 сарііГз епѵоуёз аиігеіоіз раг NаЬисЬоЛо- 
повог Лапз 1а МёЛіе. Аргёз ^ие ѴадЬагсЬ Геиі гезіаи- 
гёе, еііе Леѵіпі 1а гёзіЛепсе ЛЪіѵег Лез гоіз Л’Агтёпіе, 
еі ТегЛаІ, фіі Гиі сопѵегіі аи сЬгізііапізте раг 8. Огё- 
§оіге - ГІНитіпаІеиг, у атаіі ип раіаів аи ѵоізіпаде Ли



там* дворецъ блнзъ того самого мѣста, гдѣ этотъ Свя-, 
той узрѣлъ дивное видѣніе, о которомъ сейчасъ будетъ 
сказано.

Во времена царя Хозроя П , по проэвдрію Малаго, 
цЗрствовавшаго по выводу Г-на Сенъ - Мартена съ ЗІ6 
по 325 годъ, Вагаршапатъ быдъ осажденъ воинствомъ, 
состоявшимъ изъ разныхъ Кавказскихъ народовъ, ко» 
торые однако не могли овладеть имъ^ но при Аршакѣ III, 
(341-310), войска Персидскаго царя Шапуга разрушили 
его до основанія и увлекли съ собою въ плѣнъ девятьг 
надцать тысячь семействъ. Съ тѣхъ поръ историки 
вовсе не упоминаютъ объ немъ и онъ уже никогда 
болъе ре возвышался.

Вь нѣдрѣ сего то города, описываемаго Армянскими 
писателями прекраснымъ и обширныиъ, хотя нынѣ уже 
не осталось никакихъ слъдовъ, по причина давности его 
разрушенія, — тамъ, говорю я, Св. Г ригорій  Цросвѣ- 
титель узрѣлъ однажды сверхъестественнымъ образомъ 
мужа велинаваго и грознаго, сходящаго съ небесъ на 
аемлю. Предшествуемый лучезарнымъ свѣтомъ н дер-? 
жа въ правой рукъ золотой молотокъ, онъ прошелъ 
до самой средины города и ударилъ но землѣ, скры* 
вавшей подъ собою пропасть, откуда раздались стра- 
шныя завыванія. Ангелъ вразумилъ Св. Г ри горія , 
что это было появленіе самого Бога, но въ поелфд- 
ствіи стали приписывать это откровеніе Сыну Божію 
рли врплощенрому божественному Слову.

Армевія была обращена въ христіарство около 216 
года, по Г-ну Оеиь-Мартену, и нътъ сомнѣнія, что въ 
это то время Св* Г ригорій  собственными своимнру- 
^амр соорудрлъ первое святилище новой вфры, упоми
наемое Армянскими писателями, окружцвъ камнями то 
МФсто* гдъ ему яврлось сказанное виддое. Эта оград*



Ііеи ой се «аілі еиі 1а щегѵеіЦецве ѵізіол Допі іі вега 
рагіё ІоиІ-к-ГЪеиге.

Ли (етз сіи гоі КЪозгоѵ I I ,  і і і  Іе РеШ, диі гёдла, 
сГаргёв М. Заті-Магііл, Де 316 к 325, еііе Гиі авзіёдёе 
раг иле агтёе сотровёе <1е ріивіеигз лаііопз саисазіел- 
дев, ^ш пе ригепі 1а ргепДге; таіз воив АгсЬас ПІ 
(341 — 370), Іев ігоирев Ди гоі Де Регве СЪароиЪ 1а 
гиілёгепі Де Голд еп сощЫе еі ел еттепёгелі Діх-* 
пеиГ т іііе  Гатіііез. Бериіз сеііе ёросріе Іев Ьізіогіелв 
л’еп Гопі ріив $йёге теп ііол , еі еііе ле в’ез! ]атаів 
геіеѵёе.

. СГевІ аи селіге <1е сеііе ѵіііе, ^ие Іез аиіеигз агтё-* 
піерз Дізепі аѵоіг ёіё Ьеііе еі сошіДёгаЫе, Ьіел ^и,і1 
л'ел гевіе аисип ѵезіі^е, к саизе Де Гёродие апсіелле 
Де ва (Іезігисііоп, сезі 1к, Д із-зе, ^ие 8. Сгёдоіге- 
ГІИиттаІеиг ѵй ил долг, <Гиле таліёге виглаіигеііе, 
ил Ь о тт е  Де Ьаиіе Іаіііе еі (1 ил азресі геДоиІаЫе, ^иі 
ДевселДаіі <1и сіеі ѵегз 1а іегге. РгёсёДё Д’иле ЪгіНапІе 
іитіёге еі іелалі Де 1а таіл  Дгоііе ил тагіеаи Д’ог, іі 
в’ауал^а ^и5^и’аи тіііеи Дев ёДШсев До 1а ѵіііе, еі 
Ггарра виг ил дгапД езрасе Гелѵеіорре ёраіззе Дц зоі 
соиѵгапі Іев аЫ тез, Д’ой вогіігелі ДЪоггіЫез ти§ізве- 
телів. Ѵп апде арргіі к 8. Сгёдоіге, ^ие се регзод- 
вд§е ёіаіі иле аррагіііол Де Біеи т ё т е ;  таіз ріиз ІаіД 
оп аіігіЬиа сеііе таліГезіаііоп аи Рііз ДеБіеи, аиУегЬе 
Діѵіл ілсагцё.

І/Агщёліе Іиі солѵегііе аи сЬгізііалізте ѵегв Гад 
216, Д’аргёз М. 8аті-Магііл, еі се Гиі аалз Доиіе Далд 
се іетз-ік дце 8. Сгё^оіге ёіеуа Де зез ргоргез таіпа 
1е ргетіег валсіиаіге Де 1д геіі^іол лоиѵеііе телііоппё 
раг Іев аиіеигз агтёліелз, ел елѵігоплапі Де ріеггез 1е 
Ііеи ой іі атаіі ей ва уізірп ргёсёДепІе. Сеііе епсрфіе



заключала въ себе то самое место, где онъ узрѣлъ 
столбъ съ золотымъ основаніемъ, указанный ему анге- 
ломъ. Онъ воздвигнулъ тамъ врата и запечатлѣлъ ихъ 
крестнымъ знаменіемъ, намереваясь въ послѣдствіи вре
мени построить церковь. Тогда онъ еще не быдъ Па- 
тріархомъ. Какъ это место было пребываніемъ пер- 
ваго Армянскаго католикоса, то его назвали Кату гике, 
т. е. католическою  церковью  и также матерью  
церквей.

Окончивъ труды свои въ Аштишатѣ, въ области Та- 
ронъ, въ 501 году, по сказанію Отца Чамича, Св. Григорій 
возвратился въ Вагаршапатъ, где окончательно соору- 
дилъ церковь, въ воспомийаніе своего виденія, устано- 
вивъ праздвикомъ ея субботу на кануне Успенія, кото
рое Армяне торжествуютъ раньше насъ и всегда въ 
воскресеніе.

Католическая церковь въ Вагаршапате была возо
бновлена и украшена Ваганомъ Мамиконскимъ, въ сле- 
дующее столетіе. Тотъ же Государь пристроилъ къ 
цей монастырь, или но крайней мере умножилъ число 
иноковъ, и Лазарь Фарбскій, другой историкъ того же 
века, постановленъ быдъ игуменомъ святой обители. 
И такъ по всей вероятности тамъ было первое начало 
монастыря, нынѣ столь знаменитаго. Но за подлинно 
время его учрежденія и имя учредителя неизвестны.

Народное преданіе, сообщаемое Шардннымъ, припи- ( 
сываеть ужрежденіе Эчміадзина одному Патріарху, по 
имени Н ерсесу , 29-ому въ ряду Армянскихъ перво- 
священников*, а следовательно Н ерсесу  I I , съ 524 
по 555 годъ; но Инджиджъ скорее полфгаетъ, что это 
быдъ Нерсесъ III, прозванныйСтроитедемъ, съ 640 
ро 649 годъ, и не останавливаясь на всехъ сихъ догад
ка дъ, онъ даже доходить до свдтаго апостола Дрндц-

О ід ііііе с І . не



— і і  —

епГегтай 1а ріасе т ё т е  ой іі аѵаіі арегдо ипе соіохше 
а Ъазе <1 ог, еі ^ и ^т  апде Іиі аѵай іпЛ^иёе. И у т й  
4 ев рогіев еі Іев всеііа Ли відпе Ле 1а сгоіх, ее ргоро- 
вапі Л у сопзігиіге ріив ІагЛ ипе ѵёгіІаЫе ё§1ізе. II 
п’ё(ай раз епсоге раІгіагсЪе. Сотще се Ііеи Гиі 1а гё- 
зіЛепсе Ли ргетіег саіЬоІісоз агтёпіеп, оп Гарреіа Саг 
ікои§Нісё, і. е. ё§іі$е саікоЩие, еі аиззі Іа теге йе$ 
е%1і$е$.

Ь о ^ и і і  ёиі іегшіпё вез ігаѵаих к АсЬіісЪа*, Лапз 1а 
ргоушсе Ле Тагоп, еп 301, зеіоп 1е Р. ТсЪатйсЪ, 3. 
Сгёдоіге геѵіпі к Ѵа^ЬагсЬараІ, ой іі сопвігшвіі Лёбпі- 
(іѵетепі Гёдіізе Лезітёе к гарреіег 1е воиѵепіг Ле ва 
ѵівіоп, еі Лопі іі Нха 1а Іеіе аи затеЛі аѵапі ГАввотр- 
ііоц* фіе Іев Агтёпіепз сёІёЬгепІ ріив Іоі дне поив, 
еі Іои]оигз ип ЛітапсЪе.

ІУёдІізе саіЬоІісріе сіе Ѵа^ЬагсЬараі Гиі гевіаигёе еі 
ешЬеШе раг УаЬап Матісопіеп, аи віёсіе виіѵапі. Ье 
т ё т е  ргіпсе у аіІасЬа іш соиѵепі, сеіиі сіе Зоигёпа, 
ои Ли тоіпв у аи^тепіа 1е потЬге Лев тоіпез, еі 
Ьагаге Ле РЬагЬе, аиіге Ьізіогіеп Ли т ё т е  аіёсіе, еп 
ійі п о т т ё  вирёгіеиг. П ветЫе Лопе фіе се Гиі 1к 1е 
ргетіег ёіётепі Ли топазіёге аи]оигЛЪиі зі Гатеих. 
А ѵгаі Ліге, оп ідпоге Гёрофіе Ле за ГопЛаНоп еі 1е 
пот Де зоп ГопЛаІещ*.

ІІпе ІгкЛіІіоп Ли раув і гаррогіёе раг СЬагЛіп, аіігі- 
Ьие 1а ГопЛаііоп Л ЕЛсЬтіаЛип к ип раігіагсЬе Ли п о т  
Ле ^ гв ё в , 1е 29е Лапе 1а вёгіе Лев воцтегаіпв ропШеа 
агтёпіепв, ф іі вегаЙ Кегвёв I I , Ле 524 к 535 ; таіз 
ІпЛрЛз репзе ріиібі ^ие сё Лой ёіге Кегзёз III, Лй 
Іе В<Ні$$еиг, Ле 640 к 649, еі т ё т е , вапв в аггёіег к 
(оиіез сев соп]’есІигез, іі гетопіе аи заіпі ароіге Л® 
1’Агщёпіе. II еаі Лопе ёѵіЛеп! т ё т е  роиг Іев Дгщё-г



скаго. И такъ очевидно, что и самые свѣдущіе Армане 
не знаютъ ничего верйаго объ этомъ событіи.

Что касается до самой церкви, о начале которой 
цетъ ни малейшаго сомнѣнія, по свидетельству Армяп^ 
скихъ писателей, кроме уже приведенныхъ именъ, она 
въ последствіи имела еще имя Эч*Міадзинъ, что соб
ственно означаете единородный Сынъ сош елъ, а 
следственно сош ествіе единороднаго Сына, по по-* 
воду двленія Сына Божія; по этой> же причине она на
зывалась такжеШогакатъ, истеченіе света; последнее 
названіе встречается только въ некоторыхъ поветство* 
вяніяхъ объ Армянскихъ соборахъ, где говорится о 
вышеупомянутомъ Н ерсесе III, что онъ построить 
церковь Шогакатъ въ городе Вагаршапатѣ. Если здесь 
идетъ речь о целой церкви, то это место должно от* 
носиться только къ простой починке, потому что все 
историки свидетельствуют^ что она существовала пре
жде; но вероятно здесь говорится только объ одной 
части священнаго храма, которая отыщется после при 
цовѣйшемъ его описаніи. Асоликъ, историке X века, 
равнымъ образомъ употребляете имя Шогакатъ.

Въ 618 году католикосе Кемитасъ веде ль разобрать 
деревянный куполе церкви и перестроить цзъ прекри 
сцаго тесанаго камця.

М овсесъ III, возсевъ на патріаршескомъ престоле 
въ 1629 году, посде бегства С ага ка IV, въ Турцію, 
деятельно занялся возобновлеціемъ Эчміадэица, разру- 
ціеннаго въ продолжительный войны Ш аха-А ббаса Г. 
Онъ велѣлъ убрать обломки камней, окружавшія цер* 
ковь, опоясалъ ее земляцою стеною съ восемью башен
ками, н разобравъ все , что уже пришло въ ветхость, 
Заново воздвигъ всю церковъ изъ камня и кирпича, 
сдерхъ того прцстроилъ на Севере ц Востоке кельц



піепз Ш5І1Ч1ІІ5 ^иоп  пе реиі гіеп с!іге*іе сегіаіп зиг 
се Гаіі.

(^иапі к Гё§1ізе еііе-ш ёте, зиг Гогідше йе ^ и е і іе  
іі п у а раз 1е тотсіге Доиіе, <Гаргёз Іез аиіеигз аг- 
тёпіепз, оиіге Іез потз гаррогіёз, еііе еиі-сіапз 
Лез іешз ріиз тойегпез сеіиі <1е ЕДсЪ-МіаДгт, зі^пі- 
Оапі ргоргетепі Іе ^ів ипіцие еві АевсепАи, еі раг зиііе 
Іа йевсепіе Ли $1$ ипіцие, раг аііизіоп к Гаррагіііоп <1и 

, йіз йе Б іеи; еііе зе п о тта  аиззі, раг 1е т ё т е  тоІіГ, 
СЬо^ЬасаіЬ, ёсоиіетепі Ае Іитпіеге \ се йегпіег п от  
пе зе Ігоиѵе ^ие сіапз сегіаіпез геіаііопз сіез сопсііез 
агтёпіепз, ой іі езі А\і аи зи]еі <Іе ^ г зе з  I I I , сі- 
деззиз тепііоппё, ^и,і1 сопзігиізіі Гёдіізе (Іе СЬодЬа- 
саіЬ Лапз 1а ѵіііе йе Уа§ЬагсЬараі 8’іі а’а§іі ісі <1е Гё- 
діізе епііёге, іі Гаиі епіешіге се разза§е «Типе зітріе 
гёрагаііоп , риізфіе іоиз Іез Ызіогіепз аііезіепі зоп ехіз- 
Іепсе апіёгіеиге $ іпаіз ргоЬаЫётепІ Я задіі «Типе 
рогііоп Не се заіпі ёсіійсе ^иі зе геігоиѵега ріиз Іагсі 
Лайз 1а Лезсгірііоп тойегпе. Азоііс, Ьізіогіеп Ди Xе 
біёсіе, етріоіе ё§а1етепІ 1е пот Де СЬодЬасаіЬ.

Еп 618 , 1е саіЬоІісоз Сотііаз ЙІ Дётоііг 1а соироіе 
Де Ьоіз <іе сеііе ё^іізе еі 1а Сі гесопзігиіге еп Ьеііез 
ріеггез. <Іе Іаіііе.

Моѵзёз III, Деѵепи раІгіагсЬе еп 1629, аргёз 1а Гийе 
Де ЗаЬас IV еп Т и ^ и іе , з’оссира асііѵетепі Де гёра- 
гег ЕДсЬтіаДгіп, гиіпё Дигапі Іез Іоп^иез ^иеггез Де 
СЪаЬ-АЪаз I. II Сі ДёЫауег Іез <1ёсотЬгез Допі Гё^Іізе 
ёіаіі епѵігоппёе , ёіеѵа аиіоиг ипе тигаіііе Де іегге 
аѵес Ъиіі іоигеііез, Дёігиізіі се ф ііё іа іі еп таиѵаіз 
ёіаі, еі гейі 1е іоиі еп ріеггев еі %п Ъгісріез сиііев, сі- 
тепіёез аѵес Дё 1а сЬаих \ іі сотігиізіі епсоге аи N. 
еі а ГЕ. <Іез сеііиіеа роиг Іеа шоіпез, аи 5. ии гёГес-



для монаховъ, па Югъ трапезную и строепія для эко- 
номства а па Востокъ гостннницу о нѣсколысихъ по- 
кояхъ, повысилъ часть церкви, подновилъ поврежден- 
ныа части купола, наконецъ снабдилъ! церковь всею не
обходимою для богослужешя утварью, выручилъ отдан
ный на храненіе въ частныя руки мощи и возстановилъ 
монашеское благочиніе. Съ тѣхъ поръ Эчміадзинъ, 
опустошенный въ Церсидскіе и Турецкіе походы до того, 
что служилъ только гнѣздилищемъ птицъ, воспрігілъ 
прежній свой блескъ.

Филиппъ, преемпикъ Мовсеса, довершилъ начатые 
имъ труды и доДженъ былъ загладить новыя бѣдствія, 
причиненныя гибельными походами И змаилъ-Ш аха 
и Мурада IV въ 1655 и 1636 годахъ.

Грамота Эдесскаго Патріарха Нагапіета, хранящаяся 
въ Парижскомъ архиве Министерства иностранныхъ 
дѣлъ, знакомить насъ также со всеми стараніями, какія 
онъ приложилъ для возобновлеція зданій монастыря й 
церкви въ ПОЗ году.

„И такъ мы приступили къ построеиіЮ церкви 
Шогакатъ и гробницы апостола Апаніи, въ Эриван- 
ской пустыйЪ, вместе съ дворомъ: мы возобновили 
кровлю церкви Вартабіеда Св. Месроба, навели мостъ 
чрезъ рѣку и возстановили кровлю церкви Св. Сар
гиса полководца; . -. что же касается до ручья Гурастанъ, 
то вода его доходить до начала нашихъ пинградовъ. 
Церковь Св. Эчміадэина мы’ намерены всю заново ошту
катурить.44 (Вторая часть въ связки бумагъ Аветика).

Последнее известное намъ по сеМу предмету свиде
тельство есть списанная Г-иомъ Дю буа въ 1832 году 
надпясь:



Іоіге еі Лез Ьаіітепіз роиг 1’ёсопотаі, а ГО. ип Ьоз- 
рісе • аѵес ЛіІГёгепІез сЬашЬгез; геіеѵа ипе рагііе Ле 
Гё§1гзе | гезіаига Іез епЛгоіІз епЛоттадёз Ле 1а сои- 
рок  еп{ш іі фигпіі Гё§1ізе Ле Іоиз Іез изіепзііез еі 
оЪдеІз иёсеззаігез роиг 1е сиііе, Лёдадеа Іез ге^иез 
тізёз еп Лёроі епіге Лез таіпз ргоГапез еі гёІаЪШ 1а 
Лізсірііпе топавшие. Без Іогз ЕЛсЬтіаЛгіп, фіе Іез 
сатрадпез Лез Регзапз еі Лез Тигкв аѵаіепі гёЛиіІ к 
пеіге фГип азуіе роиг Іез оізеаих, гергіі воп апсіеп 
ёсіаі.

РЬіІірё, зиссеззеиг Ле Моѵзез, асЬеѵа зез ігаѵаих еі 
Лиі аиззі рогіег гешёЛе аих поиѵеаих Лёзазігез саизёз 
раг Іез Гипезіез сатра^пез Лізт^іі - СЬаЬ еі Ле Мои* 
гаЛ I V , еп 1635 еі 1636.

Цп’е Іеііге Ли раігіагсЬе N31^161 Л’ЕЛеззе, сопзег- 
ѵёе Лапз Іез агсЬіѵез Ли ттізіёге Лез айаігез ёігапдёгез 
а Рагіз, поиз арргепЛ аиззі Іоиз Іез зоіпз с[и’і1 зе Лоппа 
роиг 1а гезіаигайоп Лез ёЛібсез Ли соиѵепі еі Ле 1’ё- 
діізе еп ПОЗ*

„ ІУоиз соттеп^атез Лопе к сопзігиіге 1е сІосЬег 
Ле Гё^іізе Ле СЬо^ЬасаіЬ еЬ 1е іошЬеаи Ле Гароіге 
Апапіа, Лапз ГЬегшіІа^е ЛЧЕгіѵап, аѵес ипе соиг ; поиз 
гезіаигатез 1е ІоН Ле Гё§1ізе Ли ѵагІаЬіеЛ 8. МезгоЬ, 
поиз деіатез ип ропі зиг 1а гіѵіёге еі гёрагатез 1е ІоіІ: 
Ле Гёдіізе Ле 8. 8агдіз-1е-Се'пёга1; . . .  еі епсоге, аи 
зи]еі Ли гиіззеаи Ле Ноигазіап , Геаи еп аггіѵе з^^иЪ  
Гепігёе Ле поз ѵі^пез. (^иапі а Гё^іізе Ли заіпі ЕЛсЬ- 
тіаЛгіп, поиз уоиіопз 1а ЫапсЬіг епііёгетепі к 1а 
сЬаих.“  (Ріёсе 2е. Ли Лоззіег Л’Аѵёйк\)

Ье Легпіег іётоідпаде сріе поиз соппаіззіопз зиг се 
т ё т е  зіуеі езі ипе тзсгірііоп соріёе раг. М. БиЬоіз, 
еп 1832, еі аіпзі соп^ие:



^ВозсФаііовлейіе сей верхней платформы Хора про
изведено на ижднвеніи Аги Маркоса Тореміана въ по- 
миновеше живущихъ и усопшихъ въ 1265 году“ — 
(1816).

Вышесказаннаго о началѣ христіапства въ Арменія 
было бы достаточно, чтобы оправдать глубокое благо- 
говѣніе, питаемое Армянами къ древнъйшей ихъ цер
кви. Но это не единственный памятникъ, привлекающтй 
ихъ благочестивое вниманіе въ Вагаршапатской равнинъ. 
Неподалеку оттуда расположено нѣсколько другихъ эда- 
ній, не-менѣе древнихъине менѣе Драгоцѣнныхъ уче- 
никамъ С в .Г р и го р ія .

1-ое, церковь Святой Рипсиміи и тридцати двухъ ея 
сподвижішцъ, преданныхъ мученической смерти по при- 
казанію царя Т ер дат а, бывшаго тогда еще язычни- 
комъ. Сіе зданіе было воздвигнуто Армянскимъ апо- 
столомъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдф сіи святыя жены 
претерпФли мученическую смерть за вѣру: оно нахо
дится на Сѣверовостокъ отъ Эчміадзина.

2-ое, на Югъ отъ монастыря церковь Св. Гаяны 
и двухъ ея сомученицъ, умершихъ въ тоже врем* 
Церковь сія построена тѣми же руками, какъ ипредъ- 
идущая, впрочемъ я не имѣю здѣсь въ виду писать ис- 
торію сихъ двухъ памятниковъ и небольишхъ подвѣ- 
домыхъ имъ монастырей; судьба ихъ была одинакова съ 
главнммъ зданіемъ, коихъ они были тавд сказать спут
никами: разрушеше и возобновлеиіе ихъ посдѣдовадо 
въ тѣже времена.

3-ье; на утесѣ по близости, но внѣ Вагаршапатаі была 
построена Н ерзесомъ III часовня Сурбъ - Грйгорія- 
Аргапарина, Св. Г р и го р ія  на утесѣ*

4-ое. Къ симъ церквамъ слѣдуетъ еще присовоку
пить церковь Св. Мес роба, въ селещи Ошаканъ, Св. 
Саргиса полководца въ седеніи Уши, у подошвы Ара-
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 ̂Ьа гезіаигаііоп сіе сеііе рІаІеГогте зирёгіеиге (Іи 
сЬоеиг а ёіё іаііе аих ігаіз Л’АдЬа Магсоз ТЬогатіап , 
еп зоиѵепіг Лез ѵіѵапір еі Лез то г із , ео Гап 1265“ — 
(1816).

Се сріі а ёіё Ліі ріиз Ьаиі зиг Іез огідіпез Ли сЬгіз  ̂
ііапізте еп Агтёпіе зиШгай роиг дизІіБег 1е ргоГопЛ 
гезресі Лез Агтёшепз -роиг Іеиг ріиз апсіеппе ёдіізе; 
Маіз се топитепі п’ев! раз 1е зеиі диі аіііге Іеигз 
Ьоттадез Лапз 1а ріаіпе Ле ѴадЬагсЬараі. Nоп Іоіп Ле 
1к зопі дгоирез Ліѵегз аиігез ёЛіБсез поп шоіпз ап^ 
сіепз, поп тоіпз сЬегз аих Лізсіріез Ле 8* Сгё^оіге.

1°. Ь’ё§1ізе Ле 5іе. Шіірзіте еі Ле зез ігепіе - Леих 
сотра^пез ,ч тагіугізёез раг огЛге Ли гоі ТегЛаі, еп- 
і-оге раіеп. Сеі ёЛійсе Ліі сопзігиіі раг Гароіге Ле 
1’Агтёпіе аи Ііеи т ё т е  ой сев заіпіез Геттез виЬігепі 
1а тогі роиг 1а іо і: іі езі аи NЕ. Л’ЕЛсЬпиаЛгга.

2°. Аи 8. Ли соиѵепі еві сеГІе Ле 8іе. Сгаііапе еі Ле 
зез Леих со-тагіугез чиі тоигигепі к 1а т ё т е  ёро-і 
^ие, еі Лопі Гё^іізе ійі ёіеѵёе раг Іез т ё т е з  таіпз 
^ие 1а ргёсёЛепІе. II п’епІгё раз Лапе топ  згідеі Лё 
Гаіге ГЪізІогідие Ле сев Леих топитепіз еі Лез реіііз 
топазіёгез сріі еп ЛёрепЛепІ; Іеиг зогі ійі 1е т ё т е  
^ие сеіиі Ли ргіпсіраі ёЛійсе Лопі іів зопі роиг аіпзі 
Ліге іёз заіеііііез; ііз Гигепі гиіпёз.еі гезіаигёв аих т ё 
тез  ёродиез. -

3°. 8иг ип госЬег аи тоізіпаде, та із  Ьогз Ле Уа- 
§ЬагсЬараі, Гиі сопзігиііе раг Кёгзез III 1а сЬареІІе Ле 
ЗоигЬ-Сгі^ог-АгЬарагт, 8аіпІ-Сгёдоіге-Лй-госЬег.

4°. А сев ё§1ізез іі Г̂аиІ доіпЛге епйп сеііе Ле 8. 
МевгоЬ 1 аи ѵШаде Л’ОсЬасап; Ле 8. 8аг$із-1е-Сёпёга| 
аи ѵіііаде ЛОисЬі, аи ріеЛ Ле ГАгадаЛг; епйп 1е іо т -
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гадза, накоие ѵь гробницу Св, Аианіи. * Все сіи па
мятники благо честія, расположенные на тѣсномъ про
странстве, должны были сильно действовать на иабож- 
ныя чувства народа, весьма преданнаго наружнымъ об- 
рядамъ христіанскаго богослуженія и внушатъ ему живую 
привязанность къ страна, заключающей ихъ въ своихъ 
пределахъ.

Но обстоятельство, наиболее возвысившее Эчміад- 
зинъ надъ прочими местами въ Арменіи, это было вы
сокое его положеніе въ духовной іерархіи. Съ сазіаго 
начала съ этою церковью было сопряжено местопре- 
бываніе катугикосовъ или патріарховъ, коихъ большая 
часть были мужи, отличные по своимъ способностямъ, 
дарованіямъ, свѣдѣніямъ и добро дѣтедямъ, Если Эчмі- 
адзииъ и не всегда былъ обитаемъ патріархами, то по 
крайней мере чаще всехъ другцхъ месть, удостоивших
ся этой чести; и если онъ былъ лншенъ ихъ вътече- . 
ніе почти тысячелетія, съ 452 по І44І годъ, то причи
ною этому было, что въ продолженіе сего промежутка 
времени судьбы Армяпскаго парода были столь зцблемы, 
что и сама церковь необходимо должна была участво
вать въ сихъ политическйхъ переворотахъ. Въ 452 году 
латрхаршескій престолъ былъ перевесенъ въ Довинъ, 
до 126 года; а оттоле попеременно переходилъ въ Ара- 
мопкъ, Цорон-Ваикъ, Агтамаръ, островъ на озере Ванъ, 
въ Себастъ* Дзамеидавъ, Ани, после царей Баграти- 
довъ, наконецъ въ Дзовкъ и въ Громклу на Евфрате.

До того времени все" еще сохранялось единство, ис
ключая въ краткіе промежутки, какъ напр, при импе
раторе Маврикт, Въ шестомъ вѣке, когда Персидская 
и Греческая Арменія мгновенно имели особыхъ паТрЬ- 
арховъ; ХІ-ый векъ виделъ Ихъ четырехъ, незавйси- 
мыхъ другъ отъ друга; вскоре потаять ихъ было даже 
щестеро^ после трое, Сій Перемены происходилн вне-
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Ъеаи Ле 8. Апапіа. Тоиіез сев ріеизез ёопзігисіюпб, гё* 
рапЛиез Лапз ип еЧгоіі езрасе, Леѵаіепі іогіешепі а#іг 
виг 1а ЛёѴоІіоп Л'ип реиріе ігёв рогіё аиі ргаіЦиев 
ехіёгіеигез Ли сиііе сЪгёІіеп, еі Іиі іпврігег ип ѵіГ аі- 
іасЬетепі роиг 1е раув ^иі Іез гепГегте.

м
Маів се сріі* ріив фіе іоиі 1ё гевіе, азвйга 1а ргёё* 

тіпепсе Л’ЕЛсЪпмаЛгт виг іоиіе ГАгтёпіе * се Піі ей 
Наиіе ровіііоп Лапз 1а ЬіёгагсЬіе ессіёзіаз^ие. Без Го- 
гідіпе , а сеііе ё^іізе Гиі аІІасЬёе 1а гёзіЛепсе Лез са- 
іЬои^Ьісоз ои раігіагсЬез, Лопі ип §гапЛ пошЬге Ги- 
гепі Лез Ьотшев ЛізІіп{ріёв раг Іеиг сарасііё, раг Іеиг^ 
Іаіепіз, * раг Іеиг зсіепсе еі раг Іеигз ѵегіиз* 8і ЕЛсЬ- 
тіаЛгіп пе Гиі раз иицойгз ЪаЪііё раг Іез раІгіагсЬев* 
Ли тоіпз Іе Гиі-Я ріиз вбиѵепі ^иаисипе аиіге Лев 
Іосаіііёв ^ш еигепі сеі Ьоппеиг 5 з’і1 еп (иі ргіѵё Ли- 
гапі епѵігоп шіііе апз, Ле 4&2 к 1441, с’ез( сріе Ли- 
гапі сеі іпіегѵаііе Іез Лезііпёез Ле 1а паііоп агтёпіеппе 
Аігепі 8І адііёез ^ие Гё^іізе е і іе - т ё т е  Лііі аѵоіг за 
рагі Ле сез соптиізіопз роііііеріез Еп 452* 1е віё^е зи- 
ргёше Гиі рогіё к Боѵіп * ^изсрГеп 1 2 6 $ Ле 1к іі (иі 
зиссеззіѵетепі ігапзГёгё & Агатопк , к Тіогоі-Ѵйпк, к 
А^ЬіЬашаг, ііе Ли Іас Ле Ѵап * а ЗёЬазІе * к Бга- 
шепЛаѵ, к Апі, аргёз іез гоіз Ва^гаІіЛез, епВп а Бгоѵк, 
еі к НготСІа $иг ГЕирЬгаІе.

^из^ие-1к Гипйё 8’ёіаіі сопзепгёе* ехсеріё к Ле соигіз 
іпіегѵаііез* с о т т е  Іогзфіе зоиз Гешрегеиг Маигісе, аи 
віхіёте зіёсіе, ГАгтёпіе регзапе еі ГАгтёпіе $гесфіе 
еигепі тотепіапётепі Лез раігіагсЬез рагіісиііегз; 1е 
XIе зіёсіе еп уіі сріаіге іпЛёрепЛапІз Гип Ле Гаиіге} 
Ьіепіоі аргёз іі у еп еиі зіх, риіз Ігоіз. Сез скапде- 
Шепіз ЛёрепЛаіепІ іоиі к 1а Гоіз еі Лее сігсопзіапсев ро*

а \



стѣ и бт'ь политическихъ обстоятельствъ и отъ често- 
любія отдельныхъ лйцъ. Впрочвмъ въ патріаршество 
Григорія Паглавупи, начальствовавшаго с ъ И ІЗ  по 1135 
гОдъ, образовалось учрежденіе болѣе прочное, престолъ 
Агтамарскій, и поныігв еще существующій. Въ 1441 
году Григорій IX Мусекапіанъ, избранный неболыпимъ 
числомъ Армянъ, пребывавшихъ въ КиликіиѴ? царств* 
издавна разрушенномъ, не могши склонить на свою сто
рону' епископовъ восточной Арменіи, и отказавшись отъ 
вызова избрать свое пребываніе посреди большинства 
своихъ соотчичей, принялъ званіе католикоса Сисскаго, 
также продлившееся до нашего времени. Кромѣ сего 
по стеченіи въ Мусульманскомъ Константинопол* мно
жества Армянъ, привлеченныхъ туда торговлею, осно- > 
валось тамъ третіе поколъніе патріарховъ, коихъ рддъ 
не прерывался съ'1461 года. А наконецъ съ 1311 го
да и Іерусалимъ получилъ Армянскаго патріарха. Цо 
превыше всѣхъ католикосъ, имѣющій престолъ свой въ 
Эчміадзинѣ, коего воля признается всъмъ Армянскимъ 
народомъ, исключая католиковъ, между тѣмъ какъ дру
гим* .повинуется только часть правовѣрныхъ, непосред
ственно имъ подвѣдомыхъ. Возвращеніе католикоса въ 
Эчміадзинъ послѣдовало въ 1441 году, когда былъ из
бран* Киракосъ Вирапецій.

Мы не постигаемъ необходимости раздробленія вы
сочайшего духовнаго достоинства, коего тогда и самое 
прозваніе теряетъ свою значимость и коего власть болѣе 
и болѣе ослабляется по мѣрѣ ея размноженія; но често- 
любіе и особенно любостяжательность постанавливаются 
отъ подобныхъ размышленій. Въ двухъ патріархіяхъ Кон
стантинопольской и Іерусалимской, — для Сисской ищъ 
недостаетъ свѣдѣній — достоинство патріарха было чрез
вычайно отыскиваемо по причин* малотрудности его до-



Іііі^иев еі сіе 1’атЬіІіоп сіе ^ие]^иев іпДіѵіДиз. Тоиіе 
йнз 80115 1в раігіагсаі Де Сгідог РаЫаѵоипі, диі зіё^еа 
Де 1115 к 1153, Я зе Гогта ип ёІаЫіззетепІ ріиз зо~ 
ІіДе, сеіиі <1и віёде Д’АдЫЬатаг, епсоге виЬвізіапІ <1е 
нов доигз. Еп 1441, Сгідог IX МоПзарёсіап, ёіи раг 
1а ГаіЫе рогііоп <1е 1а паііоп агтёпіеппе гёвіДапІ еп 
Сііісіе, Допі 1е гоуаите ёіаіі ДеЧгиіі Дериіз 1оп§1етз, 
пе риі оЫепіг Га<1Ьё5Іоп Лев ёѵёсріез Де ГАгтёпіе 
бгіепіаіе, еі геГиза <Іе ее гепДге ё ГгаѵіІаіГоп Де ѵешг 

*віёдег аи тіііеи Де 1а ріиз дгапДе тазве Де вез сот- 
раігібіез: іі ргіі Допс 1е іііге Де саіЪоІісоз Де 8із, сри 
зезі ёдаіетепі регрёіиё ^всрТё. поз ^игз. Оиіге сеіа, 
Дерик сріе Сопзіапііпоріе тизиітапе ѵіі аШиег Дапз 
80п зеіп ііпе диаШііё Д'АгтёЫепз аііігёз раг Іез аЙаі- 
гез соттегсіаіез, Я у еиі 1а ипе ігоізіёте 1і§пе Де 
раІгіагсЬез Допі 1а зёгіе з'езІ сопііпиёе запз іпіепирііоп 
Дериіз 1461. Епбп, Дериіз Гап 1311, іі у еиі ёдаіе* 
ійепі ип раігіагсЬе аггцёпіеп & Іёгизаіет. Маіз аи-Дез* 
виз Де Іоиз езі 1е саіЬоІісоз зіё^еапі & ЕДсЪтіаДгіп, 
Доді Іез ргДгев зопі гесопгтз раг Іоиіе 1а паііоп агтё- 
піеппе, ехсеріё Іез саіЬоІі^иез, іапДів ^ие Іез аиігез 
п’оЬііеппепІ ГоЬёіззалср <ріе Де 1а рогііоп Дез йДёІез 
геззбгііззапі іттёДіаІетепІ ё Іеиг дигізДісІіоп. Ье ге- 
Іоиг Ди саіЬоІісоз ё ЕДсЬтіаДаіп Даіе Де Іап 1441, оц 
Гиі ёіи Сігасоз УігарёІзЬ

Коиз пе сопсеѵопз роіпі 1а пёсеззііё Ди Ггасііоппе-* 
теп і Ле 1а ріиз Ьаиіе Дідпііё ессіёзіаз^ие, Допі 1е 
іііге т ё т е  Деѵіері аіогз ѵіДе Де зепз, еі Допі Гаиіо- 
гііё ѵа з’айайэНззап* Де ріиз еп р1и$ & тезиге срі*е11е 
зе тиііірііе ; таіз ГащЬіііоп еі зигіоиі 1а сиріДііё пе 
заггёіепі раз Деуапі Де рагріііез гаізопз. Бгдэз Іез Деих 
зіё^ез Де Сопзіапііпоріе еі Де Іёгизаіет, саг іез гец- 
з$і§петепІз поив тап^ирпі роиг сеіиі Де 8із , 1д Ді- 
диііё Де ргДгіагсЪс ёіаіі едігёшешепі іесЬегсЬёе а саизе



етнженія ослѣплявшей состязателей на счетъ легко-* 
ста лишиться достигнута™. По утверждении однажды 
суммы піастровъ, взыскиваемой съ притязателя на прет 
столъ, упраздненный или нѣтъ, верховный визирь, коему 
доставалась эта сумма, уже не думалъ устранять со- 
вмѣстннковъ *, чѣмъ ихъ было болѣе, чъмъ чаще изы
мался этотъ цалогъ съ ч^ртолюбія, тѣмъ бодъе возвы- 
шилась и наддача; за то съ 1850 по 1705 годъ счи
тается тридцать шесть смЪнъ на одинъ Царьгрвдъ Ц че~ 
тырнадцать на Іерусалимь. Иногда проситель желалъ со
единить вмѣст^ оба титула, тогда онъ платилъ вдвое, 
втрое и вчетверо бодѣе, смотря по числу совмъстниковъ 
Однажды снабженный грамотрю своего достоинства, онъ 
могъ вознаградить себя пр произволу, насильно истор- 
чая милостыни, продавая священные ордеца ц тацнства 
и торгуя мѵромъ или святымъ елеемъ; если ему удава-» 
лось удержаться на своемъ мъстѣ, то менъе нежели въ 
годъ издержки вознаграждались и даже съ лихвою. Ш ь 
добное злоупотребленіе святыми можетъ быть постип 
Гнуто и объяснено только въ Турціи. Что касается 
до Агтамара, то мы знаецъ об/ь немъ очень малр; но 
въ Эчміадзинѣ, хотя и не обходилось также безъ про- 
цсковъ для дрстцжеиія высочайшего сана, по крайней 
Мѣрѣ господствовало болѣе приличія, болЪе постоянства 
Ц уважёціе къ дѣламъ вѣры, не допускавшее отдавать 
ихъ такъ съ публичнаго торга. Въ теченіе вышеупо
мянута™ времени здѣсь находимъ не болъе пяти ка- 
толикосовъ; а слѣдоватрльно на каждаго приходится 
среднимъ числомъ около 11 лЪтъ. Изъ этого видно, 
что Армяне, столь уважаемые въ Дерсіи за свою про-? 
мьшілеиость и трудолюбіе, пользуются тамъ истинною 
свободою въры и ^то правительство малр вмешивалось 
Я'Ь ихъ дѣла.

Можнб составить себе понятіе объ обширности ве-
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Ле 1а ГасЛііё ^и’і1 у аѵаіі Ле ГоЬіепіг, се ^иі аѵеи§1аіі 
Іев сотрёіііеигв виг 1а ГасЦіІё Ле 1а регЛге. Чпе 
в о т т е  Ле ріавігев ёіапі йхёе еі Леѵапі ёіге рауёе раг 
Газртші аи віёде, ѵасапі ои поп, 1е §гапЛ-ѵігіг, а 
<|иі сеііе в о тте  гетепаіі, п аѵаіі дагЛе Л’ёсагіег Іев 
ргёІепЛапів; ріив іі у еп аѵаіі, ріив сеі ітроі ргёіеѵё 
виг ГатЬіііоп ёіаіі ГгеЧріепІ, ріив аивзі ГепсЬёге в’ё- 
Іеѵаіі ; аивзі сотріе-і-оп  Ігепіе-зіх тиіаііопз Ле 1650 
5 1705 зеиіетепі роиг Сопвіапііпоріе, еі ^иа^о^ге роиг 
1е т ё т е  Іетв к Іёгиваіет. ОиеЦиеГоів 1е воШсіІеиг 
ѵоиіаіі гёипіг Іез Леих Ііігев, аіогв Я рауаіі 1е ЛоиЫе, 1е 
Сгіріе еі 1е диаЛгирІе, виіѵапі 1е потЬге Ле зев гіѵаих. 
Мипі Ле воп Ьагаі Л тѵезіііиге, Я роиѵаіі епзиііе 5 
воп дгё з’тЛетшзег еп ехіо^иапі Лез аитопез, еп 
ѵепЛапІ Іез огЛгез васгёв еі Іез васгетепів еі ЛёЬНапі 
1е тугоп ои Ьиііе ваіпіе $ еп тоіпз ЛЧт ап, з’Я рои- 
уаіі ее зоиіепіг, зез ЛёЬоигв ёіаіепі соиѵегіз аѵес Ле 
Ьопв Ьёпёйсев, Цп рагеіі аЬиз Лез сЬозев заіпіез пе 
реиі зе сопсеѵоіг еі з’ехрНдиег ^и’еп Ти^иіе. (^иапі 
к А^ЬіЬатаг, поив еп ваѵопв реи Ле сЬове; таів к 
ЕЛсЬтіаЛгіп, в*Я у аѵаіі Лев Ьгі§иев роиг аггігег а 1а 
поттаііоп зиргёте, се ^иі еві іпёѵііаЫе, Ли тоіпв 
гё^паіі -  Я ріив Ле Лёсепсе, ріив Ле йхііё, ип гевресі 
роиг Іез сЬовев Ле 1а ге1і§1оп ^и^ етрёсЬаіі Ле іев 
теііге аіпві к 1’епсап. Аивві* Лапе 1е т ё т е  Іарв Ле 
Іетв тепііодпё. ріив Ьаиі, пе Ігоиѵе-1- оп 1к <ріе сіп^ 
саіЬоІісов \ се сріі Лоппе роиг сЬасип ипе Лигёе шоу- 
еппе Ле 11 апв. И рагаіі раг - 1к ^ие Іез Агтёпіепз, 
ві евіітёв еп Регве роиг Іеиг асііѵііё еі роиг Іеиг іп- 
Ливігіе, у ^иіззаіепі Л’ипе ѵёгіІаЫе ІіЬеіІё геітдіеиве, 
еі фіе ГаЛтціізІгаІіоп ее тёіаіі Ьіеп реи Ле Іеигв аГ- 

. Гаігез.

Оп реиі ее Іаіге ипе іЛёе Ле ГеЧепЛие Ле 1а ^гіз-



домства Армянскаго первосвящепника иэъ надписи на 
его печати и изъ протоколовъ его торжественныхъ свяг 
щеішодействій, называемыхъ по Армянски кондакв.

Такьнапримеръ, вышеприведенная грамота Нагапіета 
снабжена большою печатью краснаго цвета, бившаго въ 
прежнія времена императорскнмъ. По средине изобра-г 
женъ Спаситель, благословляющш съ правой руки и 
держащій въ левой книгу , съ подписью вкратце; 
„я есмь свѣтъ•,̂  вокругъ две концентрическія линіи за- 
ключаютъ въ себе слова: „ Рабъ I. X. Нагапіетъ, Вар^ 
табіедъ; въ Армянскомъ грду 1125 (1676)$ тер-Нага - 
піетъ Католикосъ всей Арменіи, Патріархъ Вагаршапат- 
скій и святаго Эчміадзинскаго престола.14 Явнымъ до- 

чказательствомъ превосходства сего последнего престо
ла надъ всѣми прочими служитъ то, что документъ, о 
которомъ здѣсь говорится, есть грамота, возводящая 
Вартабіеда Аветика въ званіе патріарха Армянъ Кон
стантинопольских ь и Іерусалцмскихъ, Хотя бы этр 
было простымъ только обрядомъ, но онъ все же под- 
тверждаетъ, что цзбраніе считалось недействительным^ 
безъ введенія въ достоинство со стороны верховнаго 
католикоса. Что касается др патріадха (дисскаго, то 
мы имеемъ грамоту Матеоса Сари, постановленнаго въ 
1697 году и принимающаго въ своей печати и въ про
токола титулъ Католикоса; равномерно первосвящец- 
рики, пребывавшіе въ Громкде почти во все пролод- 
жепіе Кпликійскаго царства, бцли не только незави
симы, но единственна и признаваемы всемъ народрмъ, 
какъ м ы  уже видели; мея^ду т ѣ м ъ  какъ верховные свя
тители Константинопольскій и Іерусалимскій никогда 
це придаіртъ себе инаго имени кроме Патріарха. На 
счетъ Агтамара мы не имеемъ никакого ОФиціальнагр 
документа и говоримъ о пемъ только, ссылаясь на аэ- 
торитетъ Г ца Сеиъ-Мартена.



Лісіюп Ли ропііГе агтёпіеп рас 1а Іё^епЛе сіе воп зсеаи 
еі раг Іев ргоіосоіез Ле зез асіез зоіеппеіз, Лііз еп аг«т 
тёпіеп сапЛас. ч

Раг ехетріе, 1а Іеііге Ле КаЬаріеІ (Цік тепііоппёе 
рогіе ип дгапсі зсеаи Ггаррё еп гоиде, аиігеГоіз 1а сои- 
Іеиг ітрёгіаіе. Ли тіііеи  езі гергёзепіё 1е 8аиѵеиг, 
Ьёпіззапі йе 1а ігоііе4 еі рогіапі Ле 1а ^аисЬе ип Ііѵге . 
ей езі ёсгіі еп аЬгё^ё і „ Іе зиіз 1а Іитіёге; и аиіоиг, 
Йеих ІідпеЗ сопсепігісріез гепіеппепі Іез т о із : „Ье зег- 
ѵііеиг Ле 3. С. іУаЪаріеІ, ѵагІаЪіеЛ, еп ГапЬёе агтё- 
теппе 4425 (4616); Іег КаЬаріеІ: саіЬоІісоз Ле іоиіе 
ГАгшёпіе, раІгіагсЬе Ле УадЬагсЬараі еі Ли заіпі зіёде 
Л?ЕЛсЪтіаЛ2іп.44 Се ^иI ргоиѵе Ъіеп Іа^вирёгіогііё Ле 
се Легпіег зіё^е зиг Іез аиігез, с езі сріе 1а Іеііге Лопі 
Я 8’а^іі е$1 ип ЬгеГ раг Іесріеі 1е уагІаЫеЛ Аѵёіік’ езі 
п о т т ё  раігіагсЬе Ле5 Агтёпіепз' Ле Сопзіапііпоріе еі 
Ле Іёгизаіет. N6 Гйі-се ^иЧте зітріе Гогшаіі^ё, еііе 
сопзіаіе Ли тоіпз ^ие Гёіесііоп п’ей* раз ёіё зоІіЛе 
запз Гіпѵезіііиге 4й саікоіісрз зи^гёте. Роиг 1е ра- 
ІгіагсЬе Ле 8 із , поиз аѵопз ипе Ірііге Ле МаіЬёоз 8агі, 
іпзіаііё еп 469*7, ^иі ргеші зиг зоп зсеаи еі Лапз 1е 
ргоіосоіе 1е іііге Ле саіЬоІісоз; аи$зі Ьіеп іез ропІіГрз 
гёзіЛапІ к Нготсіа репЛапІ 1а Лцгёе ргездце епііеге 
фі гоуаите Ле Сііісіе ёіаіері-ііз цои зеиіетепі іпЛё- 
репЛапІз, таіз ш ^и ез еі гесоппиз Ле Іоиіе 1а паІюпг 
аіпзі ^ие поиз Раѵопз ѵи; аи Ііеи фіе Іез зирёгіригз 
рссіёзіаз^иез Ле Сопзіапііпоріе еі Ле Лёгизаіет пе 
Лоппепі затаіз 1е пот Ле раігіагсЬе. ІУоиз паѵоп^ 
аисип Лоситепі оШсіеІ Л’А^ЫЬатаг, еі п’еп ауоод 
рагіё сріе зцг Гаиіогііё <1е М. 8.-МагІіи.



Въ глазахъ Армянъ явный знакъ преимущества Эч- 
міадэинскаго престола есть обладаніе правой руки Св. 
Григорія, которое всегда оспоривали другъ у друга 
разные католикосы, которые хотели действительно 
быть почитаемы всеобщими. Большое разногласіе го-* 
сподствуетъ на счетъ судьбы мощей Армянскаго апос
тола. Сей святой мужъ, удалясь за четыре года до 
своего преставленія въ уединенную пустыню, посвятидъ 
тамъ лослѣдніе дни свои молитве, и отошелъ въ дру
гой міръ въ 306 году по вычисление Г-на СенъгМар- 
тена, который полагаетъ, что онъ началъ проповеды • 
вать ученіе Христово въ 2*76 году, въ 332 по мненію 
Отца Чамича, который относить первый годь его па- 
тріаршества къ 302 году. Одинъ пастухъ предалъ его 
останки земле, не зная его самого. Спустя пятьдесятъ 
летъ тело его было вновь отыскано въ сдедствіе не- 
беснаго виденія, явнвшагося одному святому иноку, по 
имени Гаргникъ, и мощи его разсеялись по разнымъ 
мѣстамъ. Одна часть была похищена въ Константи
нополь, во времена императора Зенона, другая въ 
Неаполь и нельзя сомневаться, чтобы некоторые остан- 
ки не сохранились и въ самой Арменіи. По крайней 
мере въ начале -XII века Давидъ при основаніи на- 
тріархіи Агтамарской, утверждалъ свое право на обла- 
даніи десницею Св. Григорія. Сія рука была въ по- 
следствіи похищена и увезена въ Громклу, а потомъ 
въ Сисъ. Во времена войнъ, повлекшихъ за собою 
разрушение Киликійскаго царства, она перешла въ Еги- 
петъ, откуда была церенесена въ Эчміадзинъ въ ХУ 
веке, потомъ снова въ Агтамаръ и въ Эчміадзицъ. 
Исторія сихЪ послѣдовательныхъ похищеній, подробно 
разсказываемад Армянскими писателями, чрезвычайно 
любопытна: предметъ общаго вожделѣнія, тщательно 
хранимый обладателемъ, то похищается у него воору-
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Аих уеих Лее Аппёпіепз 1е а?дпе зедоіЫе Ле 1а ргё-* 
ёщіюепсе Ли зіё^е Л*ЕЛфтіаЛгіп сз! 1а роззеззнт Ле 
1а таіп Лгоііе Ле 5. Сгёдоіге , фіе зе зопі іоіцоига 
Дівриіёе Іез Ліѵегз саіЬоІісоЗ ^иі опі ѵоиіи ёіге сопві- 
Лёгёз роиг гёеііетеп! ипіѵегзеіз. 11 гёдпе 1а ріыз §гапЛе 
ѵагіёіё Яоріпіопз зиг 1е. зогі Лез геііфіев Ле Гарбіге 
4е ГАгтёпіе. Се заіпі Ъ отте, з’ёіапі геіігё диаіге аиа 
аѵапі ва тог! Лапз ип )іегтііа$е ёсагіё, у сопзасга аеа 
Легпіегз зоигз к 1а ргіёге, е! разза Лапз Гаиіге ѵіе еп 
306, Л’аргёз Іев саісиіз Ле М. 8 .-Магііп, чиі Гак сот- 
щепсег за ргёЛісаІнш еп 276, еп 332 Ларгйз 1е Р. 
ТсЬатіІсЬ, ^ш ріаое 1а ргетіёге аипёе Ле зоп раігіаг- 
саі еп 302. Сп Ьег^ег Гепіегга запз 1е соппаііге. Сіп-* 
^иапіе апз ріиз іагЛ зоп согрз Гиі геігоиѵё раг зиііе 
Д’ипе ѵізіоп сёісзіе, ассогЛёе а ип заіпі геіідіеих поштё 
СагЬпіс, е! се срГЦ у а Ле ріиз сегіаіп, с’ез! сріе зев 
геіісріеа Гигепі Яізрегзёев еп ріпзіеигз Ііеих. ІІпе рагііе 
Ги! етрогіёе Ле Гогсе к Сопзіапііпоріе, аи іешз Ле 
Гетрегеиг 2ёпоп, ипе аиіге к ^ р і е з , еі Гоп пе реи! 
^гиёге Лоиіег ди’Ц п’еп воі! гезіё ^ие1^ие сЬозе еп Аг- 
тёпіе. Юи тоіпз ІогзфГаи соттепсетепі Ли хпе віё  ̂
сіе ВаѵііЬ ГопЛа 1е раігіагса! Л*А§ЬіЬатаг, іі йі зиг- 
Іои! таіоіг со т т е  ип іііге *1а роззеззіоп Ле 1а таіп 
Лгоііе Ле 8 . Сгёдоіге. Сеііе шаіп Гиі епзиііе ЛёгоЬёв 
е! рогіёе к Нготсіа, риіз к 8із. Ьогз Лез ^иеггез 9 т  
ащепёгепі 1а Лезігисііоп Ли гоуаите Ле Сііісге, еіів 
разза еп Е^уріе, Л ой еііе Гиі ігапзрогіёе к ЕЛсЪтіа-* 
Лат аи хуе зіёсіе , риіз Ле поиѵеаи к А§ЬіЬатаг е! й 
ЕЛсЪтіаЛгіп. ЬЪізіоіге Ле сез епіёуетепіз зиссеззі/з, 
гасопіёе аѵес ЛёІаД раг Іев аиіеигз агтёпіепз, езі ех- 
Ігётетеп! сигіеизе: іапіоі с’ев! раг ипе аШиріе ктаіп  
агшёе, ріиз зоиѵепі раг ипе зиііе Ле гцзез е! Ле зіга-» 
ія§ётез Ліійсііетеп! сопЛиііз к ііпе Ьеигеизе йп <рье 
1’оЬ^еІ Дёзігё Л$ іои? $1 зоі$пеизетепі §агДё раг зоц



женнькмъ нападеніемъ, а, еще чаще сплетеніемъ хитро^ 
стей и козней, съ трудомъ доводимыхъ до очастлнваго 
окончанія. Такъ напрвмѣръ переодѣтый служкою свя- 
щениикъ вступаетъ въ службу при церкви, пріобрѣтаетъ 
умнымъ и воздержнымъ своимъ поведеніемъ довѣреи-» 
ность ключаря, и снискавъ ее въ полной мѣрѣ, спъ- 
шитъ употребить во зло, потому что цѣль въ общена- 
родномъ миѣніи оправдывалъ средства, у потребленньш 
къ ея достижению. Наконецъ въ слъдствіе многнхъ 
усилій, переговоровъ и богатыхъ даровъ, католнкосъ 
Филиппъ успѣлъ въ послѣдній разъ исторгнуть въ 1638 
году святыню у Армянъ Испаганских ь и возстановить 
на всегда въ Эчміадзинѣ. Ниже мы увидимъ, какія 
принят^ предосторожности, чтобы упрочить за собою 
ея облададіе.

При толикихъ преимуществахъ Эчміадзинскаго пре
стола не трудно объяснить себѣ, отъ чего онъ содфлалсд 
богатѣйшимъ кцигохранилищемъ въ Армеціц. Въ этой 
странф, у народа, гА% все носцтъ отпечатокъ вѣры, сама 
литература составляетъ часть ея. Я не говорю» здъсь 
объ однвхъ бла^ословскихъ сочиненіяхь, нроповфддхъ, 
церковныхъ книгахъ, образующихъ цо крайней мѣрѣ трц 
четверти всего нанисаннаго и надечатаннаго но Армянски; 
я хочу говорить цменно о учены^ъ н истррическихъ 
сочиненіяхъ. Если Армяне занимались астроцоміеір, 
календаремъ, хронологіею, то единственно для того, 
чтобы точнѣе опредѣлить эпохи своей священной исто
к и  и въ особенности подвижныхъ праздниковъ. Еслд 
политическая исторія у нцхъ столь тщательно описана, 
что образуете какъ бы непрерывную цфпь съ самыхъ 
ОтдаленнФЙшихъ временъ до цастоящихъ дней, то цѣль 
писателей оставалась одинаковая. Всѣ историки преиму
щественно слѣдятъ событгя, до религіи относящіяся^ 
рсъ бы.ш духрвнаго званія. И чтобы съ участщмъ чц-

%



роззеззеиг Іиі езі ЛёгоЪё. Р. Е. оп ѵоіі ип ргеіге ^ііі 
ее Лёдитзе еп ѵаіеі, ее т е і аи зегѵісе Ле Гёдіізе, §адпе 
раг иие сопЛиіІе заде еі гёзегѵёе 1а сопйапсе Лез за- 
сгізіатз еі йпіі раг ГоЫепіг зі сотріёіе чи’і1 зе Ьаіе 
Л’еп аЪизег* 1е Ьиі зизіійапі аих уеих Ле Іоиз Іез тоуепз 
етріоуёз роиг у. рапгепіг. Епйп се Гиі к іогсе Ле Лётаг- 
сЬез, Ле пёдосіаігопз, Ле гісЬез ргёзепіз, ^ие 1е са- 
іЬоіісоз РЬіІірроз гёиззіі роиг 1а Легпіёге Гоіз а аггасЬег 
1а заіпіе геікріе аих Агтёпіепз Л’ГзраЬап, еп І638, еі 
а 1а гёіпіёдгег роиг Іхиуоигз а ЕЛсЪтіаЛгт. Оп ѵегга. 
ріиз Баз риеііез ргёсаиііопз зопі; рѵізез роиг ешрёсііег 
Чи*е11е п’еп зогіе ^атагз.

Теііез ёіапі Іез ргёгодаііѵез Ли зіёде Л’ЁЛсЬптЛгт, 
іі езі Гасііе Ле з’ехр1Циег соштепі іі а Лй Леѵепіг 1е 
ріиз гісЬе Лёроі Ііиёгаіге Ле, ГАгтёпіе. Бапз се рауз, 
сЬег се реиріе, ой Іоиі рогіе 1е сасЬеІ Ле 1а іеіідіоп, 
1а Шіёгаіиге еііе - т ё т е  Гаіі рагііе Ле сеііе Легпіёге 
1е пе рагіе роті ісі зеиіетепі Лез оиѵгадез іЬёоІоді- 
сриез, Лез зегтоппаігез, Лез Ііѵгез Л’ёдНзе, риі Іог- 
теп і аи тоіпз Іез ігоіз ^иа^^5 Ле іоиі се ^ш а ёіё 
ёсгіі ои ітр гітё  еп агтёш еп; ]е ѵеих рагіег Лез ои- 
ѵгадез т ё т е з  Ле зсіепсе еі Ле ГЬізІоіге. 8і Іез А гтё- 
піепз зе зопі; оссирёз Ле зрЬёге, Ле саІепЛгіе^, Ле сЬго- 
поіодіе, се п’а ёіё сріе роиг аггіѵег к йхег Липе т а -  
піёге ріиз ргёсізе Іез ёро^иез Ле Іеиг Ьізіоіге геіі- 
дгеизе, еі зигіоиі сеііез Лез Гёіез тоЬіІез. 8і ГЬізіоіге 
ро іі^и е  а ёіё ёсгііе аѵес іапі Ле зоіпз, Ле татёге  к 
іогтег ипе аЛтігаЫе сЪаІпе Лериіз Іез іетз Іез ріиз 
гёсиіёз ^и8^и,к поз зоигз, Іе ЬиІ Лез ёсгіѵаіпз а епсоге 
ёіё 1е т ё т е . Тоиз Іез Ьізіогіепз зе зопі ргіпсіраіетепі 
аПасЬёз аих біііз геІаІіГз к 1а геігдіоп; іоиз ёіаіепі Лез



тать сіи л ю б о п ы т н ы й  повѣствованія, надобно поставить 
себя" на точку зріипя самнхъ авторовъ, войти въ чув- 
ствовантя, ихъ* одушевляющтя, пристраститься къ йхъ 
религіи, къ ихъ гонимымъ обрядамъ, видѣть въ собы- 
тіяхъ собственный ихъ образъ воззрѣпія. Прилѣплен
ный къ наукѣ Европеецъ, который сталъ бы искать въ 
сихъ историческихъ твореніяхъ только гражданскихъ 
событш, сипхронизмовъ, новыхъ развитій въ пополне- 
ніе арабскихъ и византійскихъ повЪствованій, часто вы- 
ронитъ изъ рукъ ^нигу, когда въ слѣдъ за описаніенъ 
новой для него битвы, важнаго происшествія, неизвѣст- 
наго свѣтскимъ пнсателямъ, встрѣтитъ длинную про*1 
новъдь, мистическую элегію на прегрѣшенія человъ- 
ческія, какъ причину переворота, коего онъ любопыт
ствует!» знать положительный и матеріалыіыя пружи
ны Одиимъ словомъ, литература Армянская всегда па
рить падь вндимымь міромъ, также какъ и самое бы- 
тіе народа, начиная съ III вѣка, совершенно основано 
на христіанствѣ: безъ христіанста въ Арменіи не было 
бы ни ф и л о с о ф іи ,  ни исторіи, а /еще менѣе богословія, 
ни далее самыхъ нисьменъ. Что до поэзш, то она совер* 
шеи но ничтожна, если подъ нею разум еть идеи о гар
моническом ь, размѣренномъ, цвѣтистомь слогѣ, однимъ 
словомъ чисто ж и в о п и с н ы й  созданія, я не| говорю за
нимательный, но только пріятныя для читателя живаго 
и чувствительная Она, какъ и всепрочре, входить 
въ единообразный кругъ молитвы и христіанскаго бо- 
гомыслія.

При такомъ направленіи умовъ въ Арменіи, неуди
вительно, что въ первомъ изъ его монастырей, среди 
прекраснѣйшаго собранія книгъ, едва находимъ четвер
тую долю такихъ, которыя могутъ быть поучительны 
для Европейцевъ. Всѣ, донынѣ занимавшіеся Армеиіею, 
были но большей части монахи или духовный лица*



тоіпез. Аиззі роиг Гіге аѵес дойі еі аѵес іпіёгёі сев 
сигіеих гёсііз, іі Гаиі ее теііге аи роіпі Ле ѵие Ле 
Іеигз аиіеигз, епігег Дапз Іез зепіітепіз ^иі Іез апі- 
теп і еих-тёшез, зе раззіоппег роиг Іеиг геіі^іоп, роиг 
іеигз гііез регзёсиіёз, не ѵоіг Дапз Іез /аііз дие Іеиг 
азресі ргоѵіДепІісІ. Ь’Еигорёеп аѵіДе Ле зсіепсе диі 
пе сЬегсЬега Дапз сез Ьізіоігез ^ие Дез іаііз ргоГа- 
Ьез, Дез зупсЬгопізтез, Дез Дёѵеіорретепіз поиѵеаих 
й а]оиіег аих паггайопз агаЬез еі Ьугапішез, Іаіззега 
зоиѵепі ІотЬег 1е Ііѵге Ле зез таіпв, Іо ^ и Ъ  к  зийе 
сГипе Ьаіаіііе йоиѵеііе роиг Іи і, Д’ип ёѵёпетепі іт -  
рогіапі, іпсоппи аих аиіеигз топДаіпз, іі гепсопігега 
ип Іопд зегаюп, іше ёіёдіе тузіідие зиг Іез рёсЪёз Дез 
Ьитаіпз, саизе Ле 1а саІазІгорЬе Допі за сигіозііё ргё- 
Гёгегаіі соппаНхе Іез тоЬіІез розіііГз еі таіёгіеіз. Еп 
ип т о і ,  1а ІНіёгаіиге агтёшеппе ріапе іоиз‘оигз аи- 
Деззиз Ли тстЛе ѵізіЫе, со т т е  Гехтзіепсе т ё т е  Ле 
1а паііоп героза Іоиі епііёге зиг 1е сЬгізйашзте Лериіз 
1е ш е зіёсіе: запз 1е сЬгізІіапізте іі п’у аигаіі ей еп 
Агтёпіе пі рЬііозорЬте, пі Ьізіоіге, епсоге тоіііз Ле 
(Ьёоіодіе, раз т ё т е  ДаІрЪаЪеі. (^иапі & 1а роёзіе, еііе 
езі епйёгетепі пиііе, зі Гоп ѵеиі ісі аІІасЬег аи то ! 
іез іЛёез ДЪагтопіе, Ле саДепсе, Ле зіуіе й^игё, еп ип 
т о і , Ле сгёаііоп ригетепі ріііогездие, ]е пе Ліз раз 
Діѵегііззапіе, таіз зеиіетепі адгёаЫе роиг 1е Іесіеиг 
ѵіГ еі ЗепзіЫе. ЕИе гепігё с о т т е  1е гезіе Лапз 1е 
сегсіе ипіГогте Ле 1а ргіёге еі Ле 1а тёЛііаііоп сЪгё- 
ііеппе.

Аѵес ипе рагеіііе Дігесііоп Лез езргііз еп А гтёпіе, 
оп пе 3’ёіоппега раз Ле Ігоиѵег Лапз Іе ргетіег Ле зез 
соиѵепіз, рагті 1а ріиз Ьеііе “соііесііоп Ле Ііѵгез, к 
реіпе ип фіагі роиѵапі зегѵіг а Гіпзігисііоп Лез Еиго- 
рёепз. Сеих ф іі , зизди’ё ргёзепі, зе зопі оссирёз Ле 
ГАгтёпіе опі ёіё роиг 1а ріирагі Лез тоіпез ои Лев



какъ ле&со можно убъдиться, пробѣгая бтч&гъ о ихъ 
трудахъ, перепечатанный въ І̂ иаЛго Леііа ьъогіа Іііе- 
гагіа (іі Агтепіа, издавиомъ въ Венеціи въ 1829 году. 
Въ Парижской королевской библіотекѣ считается не бо- 
лъе 160 Армянскихъ рукописей въ Ватикапской, коей 
каталогъ сообщенъ мнъ старавіемъ нашего сочлена Г-на 
Ш мидта и списанъ Г-номъ Вигандомъ, его шури- 
номъ, проживающнмъ въ Римѣ, не болъе тринадцати, 
Пропаганда должна безъ сомнѣнія обладать большимъ 
числомъ. Мнъ неизвестно. богатство въ этомъ родѣ 
другихъ Европейскихъ библіотекъ \ книгохранилище, 
Мехитаристовъ Св. Лазаря слыветъ обильнъйшимъ на 
счетъ рукописей н печатныхъ книгъ, но каталогъ ихъ 
неизвѣстенъ, весьма желательно, чтобы они ръшились 
теперь издать его въ свѣтъ. Еслибъ можно было сое* 
дишіть его съ Эчмтадзинскимъ и съ каталогомъ печат- 
ныхъ кшігь Г-н^ Худобашева, то мы получили бы до
вольно върную картину литературныхъ произведешй 
Арменіи.

Указавъ древность и важность въ религіозномъ отно- 
шепіи Эчміадзпна, остается намъ описать его въ ны- 
нѣшнемь состолніи, по крайней мърѣ въ томъ, въ ка- 
комъ онъ былъ въ 1806 году, когда издана была „Но
вая Арменія** отца Луки Инджиджіана, коего мрлздъсь 
довольствуемся перевесть описаніе.

Эчміадзинъ собственно названъ былъ Турками Уч- 
Келиза, по причинъ трехъ въ немъ имышіихся церквей 
1-ой Эчміадзипской, 2-ой Св. Рипсиміи и 3-іе Св Галны; 
потому что Шогакатская, четвертая, построена въ иы-' 
пъніпемъ ея блескъ не прежде какъ при каталикосъ На- 
гапіетъ. И такъ единственно по злоупотреблению имя 
Уч-Келиза придается Чегратильскому монастырю въ 
Діадинъ. Эчміадзинскій монастырь, пребываніе Армян- 
скаго Католикоса, построеиъ въ равнинъ между горами



еоа1ё&ів8&[ие* ѵ сдтшё во ре«А в'еп сОИѵатсге еп 14е- 
аапі 1е сотріе гешіи <1в Іе ш  ігаѵаих &. к  виііе 4и 
(^исиіге (ЫІаиЛогіа ІЫГегдгіа Лі Лгтежа, ііцргітё ё 
Ѵепіав еп 1829* Ьа ЬіЫю&ёсріе гоуаіе 4е Рагів «е #
сотріе риёге фГевтоюо сеяі ашхавіе пштаслів агтё» 
піепз; сеііе 4и Ѵайсап, 4опІ 1е саіаіодие ІхГа ёіё сот^ 
тишсріё раг 1в8 ввіпв Ле поіге сѳііё^ие М. ЗсЪтісІІ, 
еі соріё раг Мі Ѵідаші* зон Ьеаи -ігёге 9 гёзіАавІ й 
К о те , пеп чютріе ^ие Ігеііе$ ваш пиі 4оиіе Іа Рго»- 
ра$ап4е 4оіі еп роввёсіег ші ріиз ^гаті потЪге. 
дпоге сргоііе езі вт се §в&ге 1а гісЬвзве 4ез аиЬгез Ы** 
ЫшЛёсреЗ 4в ГЕагоре^ Іев МёкЫіагігіѳв 4е &~Ьадо« 
равзепі роиг атоіг 1е Дёроі 1е ріиз аЬоскЬшІ Дв тапи* 
асгііз еі Де Ігпгев ітргітёв» таі&іепг саЫо^ие п’еаі рае 
соптх; іі езі & Дёвігег чра іів ее ДёсіДвп* таіпіепапі Ь 
1ё риЫіег. 8і Гоп раиѵаіі 1е гёипіг & сеіиі 4ТЕ4оЬт«і- 
Джіп, еі & сеіиі Де 1а ЬіЫжйіі&рге 4 пвргітё* ДеМ; 4» 
КЬоиДаЬасНеІ, оп аигаіі раг  ̂1& ив ІаЫе&и Ь реи ргёв 
екасі Дев ргоДисгіопз Дкіёгаігев Ле ГАгтёпіе.
• Аргёа атоіг іаі( сопті&е Іев авбхсркёв Д’ЕДсЬтпДзга 

еі ’зоп ітрогіапсе пеііцреіхве, К пош тевіі к 1е вёсгіге • 
скане «оп ёШ эсіиеі* Ди /тота  івЬ <|и’і1 ёівхі еп івѲб *
Іоі^ие (иі ітргітёе XЛгтпепіъ тоЛете 4а Р. Ьои~ 
сав ІпДрДрап, Допі поивпоизсопСвіНепопѳ Де ІгвДиіге 
іпЦргаІетепі 1а сіевсгірііоп.

ЕДсЪпйаДат еаС потхпё ргоргетеЫ раг ІевТигкз 
ОиіоЬ-КёІіеа , і  саиве Дев і*оі$ ё§Ше$ срм Ѵу Уоіепі: 
і°4 ЕЛсЬннаігш, 2®. 8іе, Шіірзііпе, 3°. 8іе. Саіапе ; 
саг сеііе Дв СЪо^ЬасаіЬ ,* срп езі 1а ^иаігіёше, пе Іиі 
сопвіпіПе Йапа Іё и і Ьйііаѣі ой оп 1а ѵоіі ^ие раг Іе 
еаЛойеов МаЬарісі СГевІ 4опс роиг атпві сііге ишгще- 
шепі раг аЬив <уае 1ё п от  Ле ОпісЬ-КёІіза езі сіоппё 
аи ооитепі 4е СЬёЬщііЦ а1Оітіс1іл, Ьс шопазіёге (І ЕсІсЬ- 
тЫаѵПѵ 1а гёігй^иее1 4іі саіЬоІісоз 4’А гтёпіе, езі
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Мазиеомъ на Югън Арагадэомъ на Съверъ, имѣющей 
пять дяевныхъ путей длины и около двухъ ширины, въ 
разстояніи трехъ неболыпихъ миль на аападъ отъ Эрм- 
мни. Онъ окруженъ стѣиою о четырехъ воротахъ, съ 
выдааомъ, которая была возобновлена въ ваши дви ка» 
толикосомъ Симеономъ.

Монастырь, не принимая въ счетъ нисколько мень- 
. шнхъ пристроекъ, состоять изъ трехъ зданій. Первое, 
четыреуголыюе, образуетъ собственно' такъ называемый 
монастырь, наЗападъ отъ коего находится жительство 
католикоса, на Югъ столовая и залы экономства, а съ 
двухъ прочнхъ сторонъ жилья вартабіедовъ. Столовыхъ 
двѣ: одна большая, лѣтнял, гдѣ столы и стулья почти 
всѣ изъ тесанаго камня, съ куполомъ на гл&вномъ концѣ, 
иодъ коимъ садится католикосъ, когда отъ времени до 
времени приходить раздѣлять трапезу съ братьею*, 
другая, меньшей величины, зимняя, въ сторбнъ большой, 
была возобновлена католнкосомъ Авраамомъ Мушекимъ. 
Это четыреугодьное зданіе о пяти вратахъ*, Чіервыя* 
мазываемыя Тердатскими, ведутъ къ караваисЬраю; вто
рых Нерсн-Тарвазскія или ввутренняго дворца, для 
различія отъ Дрси-Тарвазскихъ или «иъшияго дворца, 
прилежащаго къ огради.

Второе, равномерно четыреуголыюе зданіе, отчасти 
примыкаетъ къ предидущему, и отчасти къ Эчміадзин- 
ской стѣнѣ: это гостиница, или обитель богомольцевъ, 
называемая Газарацатъ, ограда Лазарева, потому что три 
ея стороны построены католнкосомъ Газаромъ, Дша* 
гукскимъ, ВъсерединФ зданія устроенъ водоемъ, попол
няемый изъ ръки Канкани-Дщуръ, пересекающей садъ 
патріаршескій, .откуда одннъ изъ ея рукавовъ направля
ется къ бассейцу,' и мнноадвъ стъну приводить въ дви
жете монастырскія мельницы ; другой ж е, меньшш, 
огибая зданіе, протекаетъ мимо кедій вартабіедовъ. Ру-



Ьаіі Лапе иве рІаше епіге Іез шопіа Маек аи 3; еі Алга- 
^ 2 , аи N .9 Л’ипе Іопдиеиг>Ле сіш} ]оигаёев вигивд 
1аг§ёиг Ле Леих епѵііов, а 1а Лізідпсе Ле ігокз реійев 
Ьеигев к ГО. Л’Егіѵап. II еа( епѵігоппё Л’ипе тигаіііе 
ауапі ^иаЬ^е рогіез еі цпе роіегае, сріі Аи гезіаиіёе, 
Ле нов ^и гв , раг 1е еаіЬоІісоз Зішёоп.

Ье соиѵепі, вапв сотріег сріеіфкев ре&евсопвігас- 
ііош , ее сотрове Ле ігоів ёЛійсез Ьв ргетіег еві 
саггё еі іогше 1е топаз&ге ргоргетепі ЛИ, & ГО. Ли- 
фіеі еві 1а Летешге Ли саіЬЫіеов і аи 8 . 1е гёіесіоіге 
еі Іев. ваііез Ле Гёеопотаі,: еі Леа Леих виігез соіёв Іев 
аррагіетепіз ЛезѵагіаЪіеЛз. II у а Леих гёіесіоігев: ип 
дгапЛ роиг 1’ёіё, ой Іев ІаЫев ёі Іев віёдев вопі дёпё- 
гаіетепі еп ріеггв' Ле Чаіііе, е( к Гехігёгаііё ргіпсіраіе 
ипе соироіе воив Ью[ие11е ргепЛ ріаее 1е саіЬоЬоов 
Іогздие, Ле іетв еп Іетв, Й ѵіепі; тап^ег аѵес 1а сот»- 
типапіё; 1’адіге, ріій рей і, роиг ІЪлгег * вкиё виг 
Гип Лев соіёв Ли дгапЛ , Аіі гевіаигё раг 1е саіЬоІіоов 
АЬгаЬат, Ле МоисЬ. Се Мііхпепі саггё а сзщ роііев: 
Гипе, Лііе ЛеТегЛаі, тёпе аи сагаѵвпвёгаг; 1а весопЛе, 
Лё Кегві -  Тагѵагі ои Ли рЫаі$ тіёгіеиг , роиг 1а Лів- 
ііпдиег Ле сеііе Ле Огві - Тагѵааі ои Ли раІаі$ ехіё- 
гіеиг, <|ш ііепі аи ти г  Л’епсе&йе. '

Ье весопЛ ёЛШсе, ё^аіетепі саггё, ее гаШюЬе Липе 
рагі аи ргёсёЛеп*, еі Ле Гаиіге ё 1а тигаіііе Л’ЕЛсЪ- 
тгаЛнп: с’ев! ипе Ьо*е11егіе, ои1а Летеиге Лев рёіе- 
гіпз, еі оп Гарреііе СЬагаг&раІ, епсеіпіе Ле Ьа&аге, 
рагсе ^ие Ігоів Ле вев Часез ой 1 ё!ё сопвЬ^иііев раг 1ё 
саіЬоІісов СЬагаг, Ле БсЬаЪоис.' Аи тіііеи  эе ігоиѵе 
ип Ьаввт аіітепіё раг 1а гіѵіёге Капкайі - ВсЬоиг, ери 
йгагегве ЛаЬогЛ 1е ]агЛіп Ли раігіагсаі, Л’ой Гип Ле 
вев Ьгав уа теге 1е Ьавзів ,■ 'АгайсЬіі 1а- тигаіііе еі Гаіі 
доиег Іев тоиііпз Ли ёоиѵепі \ 1'аийге, ф» еві тотЛге, 
сопіоигпе ГёЛШсе еі разве; Леѵапі Іев сеііиіев Лев ѵаг^
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ІаЬіеЛа. Ье Ііі 4» гіеІЬв гігѵівгеі Гаі •сгашв раг іа «аіЬо- 
Іісов НасоЬ Ш , . Лопі.рагіе 1с овпііоижіеиг Ле Заоюеі 
Л ’Апі, Лівапі: г II атепа а г̂апЛв Ггаів 1е КвЬгёг..̂  -> 

І.е (гоівіёще ёЛі&се ее вою те 1е ;Кагачап»ёгаі, поп 
сці.’і1 аегѵе і  ЬйЬее̂ вг Іев сагаѵйпеэ, таіз рагее 
еаі сотше 1а Ьоагідте е( Іе тяУсЫ Д’ЕскЬтйвип , <!■ 
ере Гоп у тапЛ Іев тЬтев еі Іея ѵеівтвпі* пёееаваігее 
шх ЬаЬНаоІі ^БсЫітіаДіШ у ^ и і ѵапі. асЬеІегІА роиг 
Іеиг ргорге сотріе ср дигів тепіспі- еп Леа рог-* 
Цепа ЛізІгіЬиёеа ^оигпеНетвцЬ Веотёге ЬірппівР йІ»- 
ісе е( ѵегв 1е N. езі ипе сігегіе ой &Ьті<р>« Ле 1» 
сіге ЫапсЬе$ а ТЕ* аопі ім  ёспгіеэ, 1е р ек іп  он бе* 
пй, еіс. 1 1

Ь е^іке ЛЕЛсЬтіаЛяп, потявёе ОЬо̂ кйсвЙ» -̂ АЛо** 
т г іа Д я в  ,, Есоиктепі Ле Ішпіёге еопвасгё і  Да> Магр'. 
сів Б і е в е а і  яа сепкге Ли ргетіег ЫіітегМѵ 8а. Гвгпив' 
еЛ  ипе стога роНаібс; 69 Іоп^иеиг, аа^апі ІЪіаЮгібй- 
Агакеі, ев*. Ле 30 ЫЛёрі ои соиЛёев, «а- Ьааіеиг іійё- 
гіеиге, а рэтііг Ле 1п роіпіе Ли Л оте, Ле 56; ее* ке"  
гаааеа, аеа тотшНев, эоорвѵёі, вопСЮиС Ле ріегге. ЕНе 
а Ігоіз рогіеа: 1а ргшсіраіѳ й ГоесіЛепі еі 1е« Леи* вы* 
(гее аи 5. е( аи N. СвМе.ЛеиЛЬгв, арреіёе Ьоивсегк1 
сЬЬ-Воисп, РаПв Ле ГІІІтючмивцг', еее віігшомёе рае 
ЛеЬогв Ли рогкпй Ли ааяМ; 11 у * віу сБареНев, Іоиіеа 
ей ріегге гоп§е еіавш* Ьо». Ьа< ргійсіраіе, 1 1'Й.,: а’ар*- 
реііе СЬо^ЬасаіЬ - АдіоѵаЛгаЛгш ; аи & Ле ёеИё’-ЙгеЛ 
сеііе Ли 8аті-111ишша1еиг; ай№., сеііеа Ле 8. Іаг^иез, 
Лете Ли 8е%пеиг,і вЬ Аи ргорЬёГе ШѵіЛ, Гиііе ёі 11т- 
І т  Ыгіезрв» 1е сеОЛкв«< АЪгаЬаи* I I ; Лё' Маисй.1 
Б и т  Гаііе тЛгіЛіопаІе ЛеГё^ІівО1 еаг к> ьЬареІІе Ле 
8ошѣ^Ноѵа»-Сакгр*1, •&' ^вші^&аріШе, Леѵайі ЫрьеПб1 
в’М пНе 1’ёѵ^ие вопуеіктеы  «1аѵ гргі ее рг^раге а 
ГЬпрвмііоя Ле* так». Бэдв ГаЙе-'Ли Ріѵ, 1а еЬа'реНё 
Ле ЗоигЪ-біёАтоз, А - Еііетіё, ой Гёѵёгріё тЛіуеіІе-



, бранваго епископа; подлв яея на Востокъ небольшой 
столь; единственно назначенный для совершенія свя- 

* тыхъ Тайнъ.
' Посреда церкви шестая часовня, называемая Эчмі- 

ддэинскою, илияроето Иджманъ-Теги, мѣсто сошествія, 
придавшая имя всему монастырю м его окрёствостямъ, 
она построена на возвышенвомъ мъстѣ и окружена 
мьдными перилами. Верхъея состоять ивъ красивой 
главы, поддерживаемой четырьмя колоннами изъ про- 
свѣчивающаго мрамора вышиною болѣе сажени; выши
на цоколя три пядня; оомостъ въ этомъ мѣстѣ изъ та- 

~ когоже мрамора и чернаго камня. Весь этотъ мраморъ 
привезенъ изЪ Тавриса по распоряженію католикоса 
Астовадзатура, который также ведѣлъ устроить перила 
и разобравъ прежнюю мостовую, употребилъ ее на по
чинку помоста внъ церкви, который уже попортился и 
не быль изъ мрамора. Мъото сошествія находится въ 
самомъ средоточіи древаято Вагаршапата, внутри боль
шой католической церкви. Живопись всѣхъ часовенъ 
произведете художника по имеем Иагапгь Гоінатанъ, 
нашего Армянскасо племени, мсдуснаго живописца и 
отличнаго поэта, писавшего яаыкомъ простонароднымъ 
во времена Тамазъ Кули-Хана. Шъ средина церкви ко- 
додецъ, коего черная и дуршя для питья вода выхо
дить изъ юдръ земли и подземными проходами изли
вается въАраясъ.

Церковь югяетъ четыре колокольни, изъ коихътри 
построены католикосами Эгіазаромъ и Йагапіетомъ,' на 
трехъ углахъ паперти, возвышаясь на двѣ сажени выше 
церкви. Четвертая, самая высокая, поднимается [не съ 
паперти, какъ прочія, а 'съ саМой земли; она построена 
противъ главнаго входа, примыкая къ стѣнѣ здааіл, 
такъ что нельзя войти въ церковь, не прошедъ подъ



те п і ёіи ге^оіі 1а сопвёсгаікт; іоиі ргёз Ае 1ё, а ГЕ., 
еаі ипе реіЦе ІаЫе ой Гоп сёІёЪге зеиіетепі Іатеззе.

Аи тіііеи  Ае Гёдііве еві, 1а' віхіёте сЬареІІе, Аііе 
ЕАсЬпиаАгіп, ои зітріетепі ІАсЪтап-Тё^Ьі, Ьіеи Не Іа 
Незсегае, ^и^ Аоппе зоп пош а іоиі 1е шопаяіёге еі 
<іе 1ё аи іеггііоіге ^ш Гепіоиге \ еііе в’ё1ёѵе аи-Аеввиа , » 
Аи 5о1 Аи гевіе Ае 1е$1іве еі еві епіоигёе Аипе §Н11е 
 ̂Ае сиіѵге. Аи-Аезвиз еві ипе зоііе реіііе соироіе, вой*
Іепие раг сріаіге соіоппев Ае тагЬге ІгапзІисіАе, АопІ 
1а Ьаиіеиг еві Ае ріиз А’ипе Іоібе 3 ,се11е Аи. воиЪавве- 
тепі Ае сеііе епсеіпіе езі Ае Ігоіз етрапз. Ье раѵё 
Ае сеі епАгріі еві аиззі Аи т ёт е  тагЬге еі Ае ріеггез 
поігев. Тоиа сев тагЬгев опі ёіе аррогіёв Ае Таѵгіа 
раг Іеа огАгев Аи саіЬоІісов АвІоѵаАяаіоиг, ^йі а ёда- 
Іетепі Гаіі сопвігшге 1а §гі11е , еі ^иі, аргёв аѵоіг еп- 
Іеѵё Гапсіеп рауё, в’еп вегѵіі ё гёрагег сеіиі Аи Ае- 
Ъогв ч Ае Гёдіізе, ^иі ёіаіі еп таиѵаіз ёіаі еі поп Ае 
тагЬге. СеЬіеи Ае 1а Бевсепіе еві аи роіпі сепігаі Ае 
Гапсіеппе ѴадЬагсЬараІ, еС ее Ігоиѵе Ааш Гіпіёгіеиг 
Ае 1а г̂апАе ё§1іве саіЬо^ие Іев ретіигез Ае іоиіе*
Іев сЬареІІев вопі Гоцѵга^е А ип реіпіге п о т т ё  N8- 
§ЬасЬ НоѵпаіЬап, Ае поіге паііоп агтёпіеппе, агімеё 

# ЬаЬіІе еі роёіе Аізііп§иё фіі сотроза еп 1ап$ие ѵиі- 
§шге аиіетз Ае ТЬаЬтаа Ооиіі - КЬап. Аи сепіге Ае 
Г^іізе еаі ип риіів Аопі Геаи, поіге еі таиѵаізе роиг 
1а Ъоіззоп у зогі Аи веіп Ае 1а Іегге еі ѵа раг (Іез 
сопАиіів зоиіеггаіпз ее іеіег Аапз ГАгахе.

Ь ’ё§1іве а ^иа1̂ е сІосЪегз, Аопі ігоіз сопзігиііз раг 
Івв саіЬоІісов ЕдЬіагаг еі КаЬаріеІ, а Ігоів соіпз Ае 
1а Іеггавве, еі з’ё1ёѵепІ Ае Аеих Іоізез аи-Аеззиз Ае Гё- 
дііве. Ье ^иаігіёте, ріиз Ьаиі ^ие Іез аиігез, ргепА 
паізвапсе поп виг 1а Іеггаззе, со тте  сев Аегпіегз, 
іпаіз зиг 1е зоі т ё т е  3 іі езі сопзігиіі еп аѵапі Ае 1а 
роііе ргіпсіраіе еі (іепі аи ти г  Ае ГёАіСсе Ае Гадоп



кодовольаехі; Она тасрыта двумя нрвблям», доь коште 
к ^ ту м поддерживается четырьмя столбами. Подо вто* 
рою ішіоодатся часом* * иосввцешшя 'Св. Архаигіелу 
Михаилу, гДО служатъ обедаю два раза кь водъ, »ѣ 
дана краадеЕкж'Архангела ■ въ вознеееніе Каиждеа 
ея больше Ьрѳчвте , Построй» • вачяыжсь. при квн 

- ѵощосгь Фшашпи и окончена затолмоеоѵъ Гькобом*. 
По правую в литую сторону юскіоколвви гробниціл двуіі 
католикооогц имеешь АлеЯсаидргь* Джудацкаго и Ца* 
реградссагО) иаъ. роду Гаратанвь

і * •
Вь средииѣ церкви, где соеіваяюгеа четыре части 

аресте, возвышается кад ь коломиьвяшц сажени на дав 
остроконечная, вс* врор*заяная ф ш н ^  г а м .  а поди 
нею устроена талереяі ст, перилами, куда можно взовт-н 
ПО' лестниц», беруадай сцое начало кь Іодлѣ
галерок висеть два, колокола, ковхъ благовхст», раз* 
дается во время цдаія часовъ к отправдевія обидни. Э м  
глава подпирается четырьмя высокими колоннами* на-і 
водящимися вь самой, церкви Катодякосъ Гукать об-, 
ноявль внутренность церкви к произвела еще вамото» 
рыя другід починки.

Кромѣ ключаря никто к* ндееть права вводить ив 
сокровщцвдцу, лежащую на Юговостокз* потому что тамъ 
хранятся церковные утвари н, мощи святы**, между, 
прочнмъ правая рука Св. Просв-цгнтедя, часть черепа 

■ Св. Ркпсимти, руки цатріарха Аеевагинеса и чудотвор
ный крестъ* остановившій. течевіе роки: кресгь . сей) 
из» позолочеянаго серебра, при надлежало католикосу; 
Петросу-Гетадартцу *) и вмЫцаетъ вь себя мяоцо евя-

(*) Патріархъ Петросъ провненованъ Гвтадардзъ ,, останови ■ 
телемъ ръки,“ за то, что въ бнтаость свою въ Себасгв въ 1022

»
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ропр* еиігег. Дад  ̂ Гё$1х5$,<Ц фаоіищ е^ раэдег
раг Іе сІосЬрг. II а ^ х  іріи геровапі сЬасип виг 
сраіхе роіепцез, Заде Іе зесодД езі дое сЬареІІе ДёДіёе 
іДагфап^е 5, МісЫД, од  Гои с#ёЬге 1а ще&е. Деих 
Гоів. раг ад,,, 1е іощ* Де 1а іе іе  Де ГАгрЬап^е еі Де 
ГД$сеп$іот Ьев сІосЬез ей дові ріив ^гаиДев цио сеі- 
Іез Дез аиігез, І^а сривігисііод еп.іиі сошпвпсёе раѵ 
1р, сайюіісрв РЬДірроз еі аеЬеѵёе раг Іе саіЬоІтсоз НасоЬ. - 
А  Ді;осІе е і  & ^аи^Ьв Ди сІосЬед; вопі Івв ІошЬев Дев 
Деих .саШоІісцв Ди п от Д’А1ехаиДге> Де Р^оиііа е і Де 
Сопвіапііпоріе, Де 1а Гашіііе СагаІасЪ.

А ГепДгоіі ой ее гёипіввепі, аи сепіге Де Гёдіізе, 
1е$. ^иаіге, ЬгаисЬев Де 4а сгоіх*;>ев$, и» Доте аі^и, 
ёіеѵё Де Деих Іоізев епѵігои, ад-Дезздв Дев сІосЬера* 
Іоиі Дёсоирё Де Гехшігев, аи Ьав Д*м|ие1 о8І иле 
Іегіе ехДоигёе Д’ипе §гіДе ой Гои реи! едгагвг раг Дев 
Де$гё& рагіаиА Дц ѵевЦацге> Ад ѵоівюа^е Де- Іадаіегів 
вопі Деих сІрсЬев ^ие Гои шеЬ ею ѣгвиіе- ев саДегюе, 
рецДапІ 1е сЬаиі Деа Ьешгеа* еі ЬоёІёЬгаІіеп Де іа 
теаае Се Доте еМ ропЬё раг сртіге Ьаиівв соіопвеа 
<$иі ее Дгезвеиі. Дане Ѵёдііве. Ье са&оіісов СЬошсаа гё- 
рага 1е егоріввешепі тіёгіеиг Де Гё^іве, еі 6* еѵсоге 
Д’аиігеа севіаигаіюпв.

И п!у а ф іе 1е ІаШраДаіге (васгівЫп) фп ршзве еп- 
Ігег1 Дапв 1е ігёвог; йій# аи 8Е :, рёгсе дие сезі 1И 
дие 8есойаег>ге*И Іеі шіеязііе* Де Гё^ігае еі* Іез гёЙ- 
^ие8 Дез заті;», епгіге аийгез Іа т а іб  Дгоііе Ди 8 . II- 
кітгааіеиг, Две ра^Ііе Ди сг&пе Де Зііе. ВЬірзіте, Іез 
таіпв Ди раігіаохЬе А&ёпа^іпёз еі 1а сгоіх теттеЙ*- 
Іеизе ^ш агг&д ип йеиѵе: еііе езі еп агдепі Дог#, 
йррагііпі аи саіЬоІісоз Рёігоз - СёІаДагіх (*) е( гепГегте

(*) Ье раІгіагсЦе Рёігоз ге^иі іе пот Де Оёіаёагёг „ диі Гаіі 
геЬгоиздег ип Й еи? ерагое  фіе ее Ігоитапі & 8ёЬа5Іе еп 1023»



тыхъ мощей. Онъ, равно как» и правая рука Григорія, 
всюду сопровождает»католикоса; н полагаютъ. чтообъ 
этомъ то самомъ крестѣ говорить Нерсесъ - Шнорга ли, 
въ грамогѣ всеобщаго благословеніл, прежде нежели 
упоминает» о рукѣ Св. Григоргя, называя его „святымъ 
знаменіемъ, пріявшимъ Бога.“ ѲокаМедзоФЪ и другіе 
утверждаютъ, что это быль даръ Палы Сильвестра свя
тому Просветителю: впрочемъ этбтъ писатель счйТаетъ 
крестъ пропавшцмъ во времена Ланг-Тимура. По дру
гую сторону церкви находится уже выше упомянутая 
ризница.

Внѣ ограды, на Сѣверъ лежить Армянское селеніе,' 
также называемое Эчміадзинъ, почти на томъ мѣстѣ, * 
гдѣ былъ въ древности Вагаршапатъ. Нѣкогда сіе се- 
леніе прилегало къ монастырской стѣнѣ, со стороны 
Сѣвера; но во время починки стѣйы при католикос» 
Симеон», его удалили на некоторое р&зстояніе. Гово
рить, что въ старину, внѣ ст»ны на пространств» про
тив» воротъ Газараиатскихъ и Тервазскихъ, гдъ нын» 
мельница, находился дворецъ царя Тер дата Взрывая 
землю иногда находили тамь мраморные обломки. Это 
преданіе приводить Монье, Іезуитъ - миссіонеръ, про- 
живавшій тамъ нисколько дѣтъ; къ этому присовоку
пляют», будто на м»ст» нынѣшняго Эчміадзнна была 
обитель, отведенная тѣмъ же самымъ царемъ Св. Гри- 
горікк На Югоэападъ въ недальнем» раастоявдх отъ 
Эчміадзина покоятся гробницы иноков» на открытом» 
мѣст», огражденном» стънами, по близости Газара- 
тенкон, вертограда г гдѣ растут» только плодовыя и

году, бывъ припашевъ къ освящевію водъ, въ день Богоявденія 
бдагословенГемъ креста, о Кбторомъ здЪсь идетъ рѣчь, остано
вил» на нвскодько мгновевій течешс ръки.



Ьеапсоир Ае гёііфіез. ' СеіГе сгогх, аіпзі чпе 1а таіп 
Агоііе Ае 8 . Сгёдоіге, ассотрадпе рагіоаі Іез саіЬо- 
1?соз; оп сгоіі дие с’ез* аиззі Ае сеііе т ё т е  сгоіх чие 
рагіе №егзёв -  СЬпогЬаІі, Аапз за Іеііге Ае ЪёпёАісІіоп 
ипіѵегзеііе, аѵапі Ае тепііоппег 1а таіп Ае 8і. -Сгё- 
§оіге, еі фіе сезі еііе ^и ,̂ 1 арреііе „ 1е заіпі зідпе 
фіі ге$и( ип Юіеи. 44 ТЪотаз Ае МеАгорН еі Ааиігез 
Аізепі фіе се ійі ип Аоп Аи раре Зуіѵезіге аи загпі 
ІНитіпаіеиг: (оиіеГоіз 1е т ё т е  аиіеиг езііте ^ие сеііе 
сгоіх з’ёіаіІ регАие аи Іетз Ае Ьапд-Тітоиг. Бе Гаи- 
іге сбіё Ае Гёдіізе езі ип Аёрбі Ае ѵёіетепіз ессіё- 
зіазіідиез тепііоппё ріиз Ьаиі.

Ногз Аи ти г  А епсеіпіе, Аи сбіё Ае N.  ̂ езі ип ѵіі- 
1а§е ААгтёпіепз, рогіапі аиззі Іе пот А’ЕАсЬтіаАгіп, 
зііиё ё реи ргёз зиг Гетріасетепі Ае Гапсіеп Уа^Ьаг- 
сЬараі. Се ѵіііа^е з'оі§паіі аиІгеГоіз 1е ти г  Аи соиѵепі,
Аи ебіё Аи N. } таіз аи іетз Аез гёрагаііопз Гаііез аи 
ти г раг 1е саіЬоІісоз 8ітёоп , оп Геп ёіоідпа ип реи.
Оп АН срГапсіеппетепІ, Ьогз Аи ти г  еі зиг 1е Іеггаіп 
еп іасе Аез рогіез Ае СЪагагараІ еі Ае Тегѵаг, ой езі 
1е тоиііп, зе ігоиѵаіі 1е раіаіз Аи гоі ТегАаі Еп Гоиіі- 
Іапі Аапз се Ііеи, Гоп у а сріеЦиеіоіз Ігоиѵё Аез Ггад- 
шепіз Ае тагЬге. Сеііе ІгаАіІіоп езі гаррогіё рас Мо- 
піег, тіззіоппаіге ^зиііе сріі а зё[)оигпё 1ё і{ие1<|ие 
Іетз з Гоп азоиіе ^ие зиг Гетріасетепі асіиеі А’ЕАсЪ- . 
тіаАгіп ёіаіі 1а Аетеиге Аоппёе раг 1е т ё т е  гоі і  8 . 
Сгёдоіге. Аи 8Е.? ё ипе реіііе Аізіапсе А’ЕАсЬппаАгш, 
зопі Іез зёриііигез Аез то іпез, Аапз ип езрасе Аёсои- 
ѵегі еі епіоигё Ае тигаіііез, еі ѵоізіп Ае СЬагагаІеп-

еі ауапі Ш тѵііё & Гаіге 1а ЬёпёАісіюп Аез еаих,. 1е риг Ае 
1’ЕрірЬааіе, Геаи Аи йеите сезза Ае соиіег роит ^иеЦиез іпз 
Іапіз, аиззіібі и̂Ч1 Геиі Ьёпіе аѵвс за сгоіх, сеііе Аопі іі езі 
ісі ^ие8иоп.



особенно абрикосовые деревья» п^ щ ц ц щ ! кдомдон 
сомь ГазЯром ь Гроб вины катод ик осогь разцъщены 
по дворамъ трехъ церквей Си, Рдгциша, Св., Галныв 
Шогакатской.

* ' * ” V - • !■
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Эчміадзинъ имѣетъ въ своемъ владѣнш нѣсколько 
селеній, обитаемыхъ по большей частит Армянамй, и 
обширные виноградники, ийъ коихЪ загмъчательнъйште: 
Хри-Эжи, д а & щ ій  превосходное .вин# \ далѣе Агама- 
лентъ-Эжи & Мкртументсъ-Эжн, такъ прозв^ннйе По' 
именамъ тъхъ, которые Подавили ихъ, *. е. виногрк- 
дникъ Хрія, и Ф а м и л ій  Агамаліанъ и МкрТуміайъ *).

(*) Здѣсь окончивае?ся опнсаніе Эчміадавва Отца Йнджиджа. 
Изображепіе монастыря можно видъть: 1) въ сочииеыіи сего док
тора, изъ котораго извлечено атсгопиеате; 2 въ атдасъ, при- 
ложетюиъ къ прекрасному1 творенію Г-яа* Дюбуа 2-ая теги 
радъ (или III отдѣіеяЦ Ара иг. черт. Э^ тааіже п  третфмъ тог 

текста заключаете* ощюаніе, Мѳвастыр#< 3) на заглавном* 
лдстъ Армяво-Русск^го словаря Г-ва Худрбашева; н наконецъ 
въ 4) въ Живодисномъ мірѣ (Арм. пл. 21), въ описапіи путе-, 
шествія по Арменія Г-на Паррота. Я не врдалъ аослѣдняго.

Кромѣ сей надписи Г. Дюбуа ввѣрилѣ мнѣ еоде двъ, собрав
ши* имъ Въ Эчміадзиаѣ. Йерая пзъ пигь Греческая.

1. Около креста внутрикруга вшгсдяы. слеваі Воу&ъъ лшѵнхд 
еѵхо^ііѵоѵд ьѵ г$ ?хі&гіоіі*г ‘

2. Между отраслями креста; ір^ ь *
3. По объимъ сторовамъ круга, тамъ гд* находится кресты 

хѵфіе віегроѵ тіѵ іоѵібѵ аоѵ /Л цхіпѵ  і
*ЕІпіВѵ»; -

4. Въ картушкѣ подъ крестомъ: гЫѵщІ Тсдгд Гадіхіѵід;
т. е. 1. Помоги вСѣыъ молящимся въ церкви. Я. Гисусъ Зи- 

ви+аинъ. 3. Господи Помилуй раба твоего Архія и аотмуй 
Э-лышду. 4. Дааіила Тяреръ Гарякниясв.



— и

еоі»ѵег$ег ой Гоп не ігоиѵе циечіев агЬгев а йгиііз 
е ізи ііои і Леа аЪгісоііег», р1айі& раг 1е еаіЬоІісев 
(кЬадо* Ошші аих аЛриІіогеа Лее саіЪоІісов, еііез аооі 

1 Дана Іез ооиг* сіев ігоав ^§1іас* Ле Біе. ВЬіраіте, Ле 
Біе. Севане е іЛ е СЪодЪоеаіЪ.

ЕЛсЬтіаЛгіп езі ргоргіёіаіге Ле ѵіііа^ез, ЬаЬііёв еп 
{ггапЛе рагііе раг Лез Агтёпіепз, еі <1е ^гапЛз ѵідпоЫез 
Лопі Іез ріиз гетаг^иаЫез зопі: КЬгі-Е^і, іоигаіззапі 
гт  ѵігі ехсеІІепЦ епзиііе А^ЪатаІепІз-Е^і еі Мсгіои- 
тепІз-Е^і, рогіапі Іез потз Ле сеих диі іез опі Лоп- 
пёз, і. е. Іа ѵідпе Ле КЬгі, Лез іГатіІІев А§Ьата1іап 
еі Мсгіоитіап. (*)

і * * *
(*) Ісі бпіі 1а (Іезсгірііоп , ЛОДсІшиафйп раг Іе Р. ІіЦрсу. 

Оп реиі ѵоіг 1а гергёзепіаііоп (1и соиѵепі, 1°. 4аш Гоиѵга^е 
4е се 4ос(еиг 4’ой езі ехігаііе сеПе «Іезсгірііоп; 2° 4аш ГАі- 
Іаз фіі ассотра^пе 1е Ьеі оиѵгаде 4е )І. І>иЬоІ5? 2е Ііѵгаізоп 
(ои Ше зёгіе, АгсЬіІ. рі. 9 ) ;  1е (гошіте ѵоіите 4и іехіе 
гепГегте аиззі 1а «Іезсгірііоп 4и соиѵепі. 3°. зиг 1е Ггопіізрісе 
4и Лсііоппаіге агтёпіёп-гиззе, раг М. ~4е КЪоисІаЬасЪе#'; 4°. 
епбп 4аш РЛшѵегз ріНогезфіб (Агтёпіе, рі. 21), 1е ѵоуаде егі- 
Агтёпіе ёе М. Раггоі. Іе  п’аі раз ѵи сеііе 4егпіёге.

Оийге сеКе іпзсгірііоп, М. ІУиЬоіз т ’ёп а сопбё сіеих аиігез 
гесиеШіез ра* 1щ 4 ЕЛеЬшіасІгш* Ьа ргегаіёге еаі дге^ие.

1. Аціоиг ЛЧше сгоіх іадсгііе Лдо ип сегсіе. оц Ш: Воу&н 
паѵтад тоѵд вѵхоріѵоѵд IV тЦ ёххіщаіф ; ’ •

, 2, Епгге Іез ЬгапсЬез Ле 1а фгоіх: Іщаоѵ {ф&внѵ ;
, 3. Аих Леих сйіёз ,4и сегоіе ой еЛ 1а січпх : г мѵди Шуею* 

мѵ доЯХоѵ ооъ ’ЕХпід& ; ,

4. Бадзип сагіоисЪе зона Ь  сгоіх : Диѵіцк Тідед ГпдѵиНд;

і. е. Бесоигз Іоиз сеих сріі рНёпі ЧІаііз Гё^іізё. 2. Іёзиз 2і- 
ЬііЬаІп. 5. 5еідпеиг і аіе ріііё  ̂ 4е іоп зеггііеиг АгсЬіаз, еі аіе 
ріііё 4’ЕІріз (ои (ГЕІрмІіз). 4. Оаіііеі' 1’ігег1 Оагікіпіз. ‘



Ни одному Европейцу, какъ уже сказано, ае удалось 
еще проникнуть въ библіотеку Эчмгадзннскаго монастыр 
ря*, а посему по справедливости подозрѣвали существо^ ‘ 
ваніе въ вей любопытнаго клада Армявскигь квигъ; 
но ни одинъ иностранный поеѣтнтель не быль туда 
допускаемъ, можетъ быть даже не многіе иноки могли 
говорить объ ней какъ очевидцы, ц я скажу еще болъе, 
вѣроятно вовсе не существовало таять собственно такъ 
называемой библіотеки Если судить объ ней по тому, 
что бываетъ въ других ъ, странахъ Азіи и по кНижнымъ 
лавйамъ въ Каирѣ, Испаганѣ и 'Константинополь, то 
книги были безъ сомнѣнія размыцены какъ ни попало 
безъ всякой систематической классиФикацш, одна на 
другой, въ этихъ углубленіяхъ стьнъ, замѣняющихъ въ 
Ааіи шкапы. Разставленные стоймя, рядомъ, въ ствѣт- 
ломъ покоѣ съ тою щеголеватостью, какую мы за' 
мѣчаемъ у нашихъ знатныхъ господъ, эти литерату
рный сокровища менѣе служили бы облегченіемъ 
ученыхъ розысканій, нежели воздуядоли бы докучли
вое любопытство, а можетъ быть и алчность инаго 
посѣтителя. И такъ очень, вѣроятно, что донывѣ Эч- 
міадзинскіе иноки знали только весьма поверхностно 
о важности своей библіотеш

Въ 1855 году покойный Г. Клоссіуеъ, Профессора 
правь, при Дертекомь Университетѣ, иисьмено сносился

У меня недостаетъ свѣдѣкій о мъстѣ, гдѣ находится бія над- 
ннсь, Писанная прописными литерами. Имена „3&ін*Фаива,(* Архія 
Эдьпиды, Дашида Тирера Гарикиевса до сахъ поръ остаются 
необъясненнымн.

Другая надпись, Тибетская, нвіодится на модоколѣ. Ьні у Все 
была напечатана, въ Азіатскомъ Журнал* за Мартъ м. 1857. года 
стр. 465, въ Виііеііп зсіепіШ̂ ііе П, 585 и въ Мётоігез «іе ГАса<1. 
<1ез зс. III зёг. 8с. роі. 316. ,



Ашзі ^ие ]е Гаі ЛН ріиз Ьаиі, пиі Еигорёеп пе рё- 
юёіга Лапе 1а ЬіЫюіЬёдие Ли соиѵепі Л’ЕЛсЬтіаЛгіп } 
оп у зиррозак аѵес гаіаоп Гехізіепсе Л ип Лёро* сигіеих 
Ле Ііѵгез агтёпіепз, таіз пиі ѵізііеиг ёігапдег п у аѵаіі 
ёіё аЛтіз, ^еиі-еіге т ё т е  *гёв реи Ле ге1і$іеих рои- 
ѵаіепі ей рагіег Ле ѵізи , ]е ѵаіа ріив ІЫп, іі п’у аѵаіі 
раз , вапз Лоиіе , Ле ЫЫюЛ^ие ргоргетепі Лііе. 841 
еп Гаиі іи^ег раг се ^ш ее разве Лапз Лаиігез рауз Ле 
ГАзіе, еі раг Іев Ъоиіісріев Ле ІіЬгаігез Ли Саіге, Л’Із- 
раЬап еі Ле Сопвипііпоріе, сев Іітгёв ёіаіепі запз Лоиіе 
ріасёз рёіе- т ё іе ,  запз Ліѵізіоп т ё іік н ^ и е , Гип виг 
Гаиіге, Лапз сев епіопсетепіз тёпа§ёз Лапз Гёраізвеиг 
Лез тигаіПез, еі сріі зопі Іез агтоігез еп Азіе. Еп Іев 
ріа^апі зиг ріеЛ, соіе й соіе, Лапе ип Іосаі ёсіаігё, 
сеі ёіаіа^е Ле гісЬевзез Ііііёгаігез, Лопі сЬег поив Іез 
ріив $гапЛз зеідпеигз Гопі уапііё, еі диі гепЛ зі сот- 
тоЛе Гизаде Лез Ііѵгез, ейі тоіпз Гасііііё Іез гесЬег- 
сЬез ваѵапіев, ^и’ётеі11ё Гітрогіипе сигіовііё, еі реиі- 
ёіге Лёві§пё Іеиг ргоіе к Л аЛгоііз зоизігасіеигз. И езі 
Лопе ріиз фіе ргоЬаЫе дие ргёзегіі Іез геіі-
діеих Л*Бк1сЬтіаЛгій пе соппііззаіепі дие ѵадиетепі 
Гітрогіапсе Ле іеиг ЬіЫіоіЬёсріе.

ІІпе ЛётагсЬе Ліі Гаііе раг ёсгіі * аи тоіз Ле Гёѵгіег 
1853, раг Геи М. Сіоззіиз, ргоГеззеи? Ле Лгой & Гипі-

іе  п*аі роіпі ёе поіез зиг 1е Ііеи ой зе ігоиѵе сеііе іпзсгір- 
(іоп, фй езі еп Іеіігез сарііаіез. Ьез потз ёе „ ХіЬііЬаІп, Аг 
сЫаз, Еіріз , Папіеі Тігег Сгагікіпіз, 44 п’оЙгеп1 гіеп ёе сощга 
]из<рГ& ргёзепі.

І»’аиІге іпзсгірііоп, сріі ез* іЫЬёІаіпе, зе Ігоиѵе зиг ипе сіо- 
сЬе; еііе а сЦ|& Ы  риЫіёе сіапз 1е Іоигпаі Азіаі. Магз 18319 
р. 465, сіапз 1е Виііеіш зсіепіШфіе, Ц , 383, еі сіапз Іез Жга. 
<1е ГАсаё. ёез «с. іце, зёг. 8с. роі. іт, 316.



съ католикосо#ь Гоёаннесомъ, дабы уенать не находит
ся ли въ Эчміадзинѣ какой либо переводъ тютерітныхъ 
гре-ческихъ сочнненШ, относительно къ его ващягіямъ. 
Католйкосъ въ ответе своем» 14 Апреля тогоже года 
дал ь заметить, что* розыскатя его й ъ  э т о іг ь  огжнпеняя 
будуть тщетны * не вошедъ впрочемъ въ дакія либо 
подробности на счёте вопроса учёнаго Профессора. Нр 
изъ каталога видно, что подъ нумерами 440 — 443 име-. 
ются четыре сочмненія, можете быть не маловажный 
ею  части исторіи духовнаго права Одно место въ этомъ 
пнсьме очень любопытно. После обыюнжъ учти
востей и нзьявленій благодарности за участіец прини
маемое Г-номъ Клоссіусомъ въ Армянской литература 
католикосъ ириоовокупляетъ^):

„Съ того временя, какъ татріаршіи престолъ наше 
б ы л >  переиесенъ изъ КилИкійскон страны, что случи
лось въ 1115 году, доныне наша писатели, наИа ли* 
Тература, наши книги, наши монастыри н слаіа наше
го народа претерпевала жестокіД бйдСтвіл н гондаі# 
отънашествій и порабощенія Греческими, Монгольски
ми, Татарскими, Персидскими, Османскими и Грузин
скими владетелями Такъ въ Н 10 году Турки истре
били пламенемъ городъ Балбекъ въ Сиріи, где поги
бло более 10,000 рукописец ра нашемъ языке; въ 1188 
и.119'7 годахъ Греческш императоръ произвелъ стра- 
цхщдя рпустршёнід ^ъ Арменту въ 1380 году Свире
пый Тамерланъ. хромивъ въ теченіе 2 ) лете всю : Ар- 
меніюу и собравъ все маши книги, послалъ ихъ,, въгр-

        , .„іи/ ;*.♦»)
<*) Си. Йѣілцкій перевода Письма *ъ Ьдграіёг ІаЬіЪйСЬёіч 

1833, етр. 90. і : : I !



ѵегзііё 4 е  Вограі, авп Ае затоіг 8̂*1 не ае Іготѵегай 
рае к ЕАсЬтіаАаш среЦше ІгаАисііоп А оиѵгадев дгесв 
регАиа роиѵапі ае гаррогіег к аеа ёіиАев. Ье саіЪоІісов 
Ноѵахюёа Іиі гёропАН 1е 44аѵгі1 Ае 1а т е т е  аппёе Ае 
тапіёге к Іиі Гаіге сотргепАге «рте аеа гесЬегсЬеа к 
сеі ё^агА аегаіепі тпиіііез, таіа ваш еЫгег Аша аисип 
Аёіаіі виг 1а АетапАе арёсіаіе <1и аагапі рго^еввеиг* Ог 
оп тегга раг 1е саіаіо^ие, фіаих пйтёгов 440 
445 ее Ігоиѵепі ^шіі^е оиѵга^ез сргі реитепі ёіге Ігеа 
ітрогіапіа роиг ГЬівіоіге Аи Агоіі есс1ёаіа8&|ие. ІІп 
равваде Ае сеііе Іеііге еаі Ігёз сигіеих. Аргёз Іеа сояі- 
ріітепіз А иза^е/еі Іев гетегсітепів роиг Гтіёгёі ф іе 
М. Сіозвіиз ргепА к 1а Ііиёгаіиге агтёпіепие, 1е саіЬоІісов 
а^оиіе (попа сііегопв Іехійеііетейі, А’аргёв 1а ІгаАис- 
ікш - аІІетапАе таёгёе Лапа 1е Оограіег ІаЬгЬйсЬег, 
1855, р. 90 , вапа геіеѵег ^ие1ди%з реі№ез іпехасіііи- 
Аез Ае сЪНйгеа ^ие сЬасип реиі аізётепі гесіійег):

„ Верша ^ие іюіге аіё^е раігіагсаі еі 1е гоуаіите аг- 
тёпіеп Гигею€ Ігапзіёгёз аи раув Ае С ііісіе, се срі еиі 
Ыеи.еп 1115, рзсрт’к ргёзепі, пов ёсгіѵатз, поіге Ш- 
іёгаіиге, поа Ііѵгеа, п&в сЬиѵепіа, поа ЪіЫ іоІІ^иев , 
1а арІепАеиг еі 1а діоіге Ае поіге паііоп опі зоиЯегі 
Аеа таих еі шіе орргезаіоп сгиеііе ? раг Іеа іпѵазіопз 
еі Лапа 1а вегѵЙиАе Аев воиѵегаіпа ^гесз, топдоіз, 
Шага, регаапв, оатапііа еі дёогдіепз.' Раг ехетріе, еп 
1170, 1а паііоп Іигсріе Аёігиізіі раіМез Я аттез 1а ѵіііе 
Ае ВааІЬеск еп 8угіе, ой Гигепі регАив ріиа Ае 1о,ОоО 
тапиасгііа Ае поіге Іап^ие $ еп 1188 ёі 1197, Гетре- 
геиг дгес ехегда АаЯгеих гаѵа^ез еп Агтёпіе ̂  еп 1580, 
1е іагоисЬе Т атегіап, аргёз аѵоіг, репЛапІ 20 аппёеа, 
аассадё Іоиіе ГА гтёіпе, еі гаааетЫё Іоиз поз Ііѵгеа, 
Іеа епѵоуа Аапа 1а ѵіііе Ае ЗатагсапЛ еі Іеа йі епіёг- 
т е г  Аапа ипе іоиг ой поив аѵбпз арргів диііз ае Ігои- 
ѵепі епсоге к ргёзепі.' Аргёз Іиі, Ьіеп Лаиігез іугапа
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родь Самаряани® 'я веімлъ аЬпереть 'в® 'йпЛ ге, где, 
как* нм слышали, они я пошл*® обрв+аяугся; П оел  
него много других* тиранов* навогалЯ вашему оте* 
честву неисчислимы* язвы»' СЛаНДаръ въ течеяіе 40 
л п ,  Ш и ѵ Т м асоъ  50 Ш иѵАббісъ 50 л и п ,
Нядиръ-Шяхъ 20. м ал я  много других* до нашего вре
мени, Въ. прододжеяіе сетЬ ряда иравовролйтійи 
веній народ* «литература Армянская уничтожены до 
того, что едка до вясъ дошла, одна взъ. тысячи квагг 
нашихъ писателей. Тс, косорыя. можно-бы,ла отыскать, 
мы ео врѳмеяй постунлещя нашего края, под* аегусттш- 
ипм Скипетр* Императоров». РоСсімсьмх*,  стараемся ' 
собрата вмѣстѣ для образования нас Пнх* бмбліотеки, 
достойной седо, яазранія. Итак*.- . в  прач«“ Осталь
ная частя письма ..относится: только кѵ Армянским* 
школам* въ резвых* странах*. > ■ . -  *

Изъ этого видно, Что съ того времени безопасность, 
внушенная Армянскому патріарху Русским* Правитель
ством* начала, приносить свои плоды. Кинги, благодм* 
ря постоянвьшъ усиліямъ Г-на Хорганова, прокурора 
армяно-грягрріаяскаго Эчміаддняскаго синода, извле
чены из* того м^стя, где цн* б Млн свалены въ заперт 
ти беаъ воздуха и рв®та; перенесены въ прекрасную 
крмвату. со сводом*, гд®, можнр надЪяТыгл, будут* по 
сохраните нежели прежде, н наконец* Его Высркопре- 
Восходительство Г-н* сенатор* барон* Ган* уситлъ 
рвоимъ высоким® вліяніем* добыть стел® давно желан
ный каталогь, составлдющів предмет* сего издянія. 
Ученые, ирннимдющіе участіе въ судьбах* Армевіи, 
бёзъ сомвѣнія соединятся съ н^ми,,дяяпрцнесдвш спрат 
ведливой дани признательности цро^вЛщеннрму прави
тельству, преследовавшему, с® таким* усердием* рржвуір 
для Науки ц®ль и отличным* му;ркмт>, способствовав
шим* къ достиженію ея своими усидіями, Мы же



вгепі Ь іш и ^  I поюеріігів: 8 к ш к г
реінкпі 40 апв, 8сЬаЬ - ТЬашайр реййапі 60, СЬяЬ- 
ЧАЪав репйаЫ 60, NаЙI  ̂- СЬаЬ репйёпс 20 аппёеб ,* еі 
Ъіеп сГаиІгез епсоге вое дои**. Шгапі сейё Лге
йе таввасге еі йе сарйтйё * 1а паііоп еі к  ІНьйгаіпге 
агтёпіеппе ее вопі апёапйев аи роіпі срЛ реіпе ип 1?- 
ѵгв Йе поё ёсгітаіде, вис шШе, поий еві рагѵепй. Се1і\ 
іріе поив аѵош ри гепсопігег, поив поив бссироПв, Йе- 
риів 4ие поіге “раув еві раввё воив 1е всеріге аи^ивСе 
йеа етретеигз гивзез, йе Іев гёийтс еі й’еп Гогтег ипе 
ЫЫіоіЪЦие йі^йе йе се пот. Аіпві. . .  еіс.44 1$е гевіе 
па ріив ігаіі ^и,аиx ёсоіев агтёпіекшев ехтвіапі еп Йі- 
гетѣ рЬув.

> О» /ѵой: йопс ^ие Лёв сейе ёросріе 1а вёспгііё гаврі- 
гёе* аи раіг&гсЬе агіпёгііей раг Іе ^оиѵегпетепі гивве 
соШтеи^аН к ропег вез (гйііз. Ьез Нѵгев Ахгепі йгёв 
йи Іосаі ой Яв ёЫепі епіаззёз, ргіѵёв й’апг е( йе 1и- 
міёге, ^гЗсе аихзотз регвёѵёгапіз йе М. ТЬ. КЬог§апоК, 
рЮсиСеиГЙй вупбйе агшёпо - ̂ гёдогіеп й*ЕЙсЬшіайгш $ 
іЬ  ЛптеЬі ЦоПёв йаПв ипе Ьеііе сЬатЬге ѵоиіёе, аёгёе 
еопУеПаЫешёПІ, ой Гоп реиі езрёгбг срГПв ее сопзег- 
тетпі: шіёпх дие раС. 1е раввё, еі 8. Е. М 1е Ьагоп 
йе НаЬп , вёпаіеиг, оЬіті рас ва Ьаиіе іпвиепсе 1е са- 
Іаіо^йе ві: 1оп$іетв боиЬайё €5111 Гаіі ГоЦеІ Йе сеііе ри- 
ЫісаЙоп. Хев «аѵапіз сріі зЧпІёСеззеп! аих йевііпёев йе 
ГАгШёше её1 гёипігопі вапв йоиіё поив роиг рауег 
йп ]изІе ігіЬиі йе гесоппаіввапсе & Гаиіогііё атіе Йев 
Ішпіёгев в*еві оссирёе аѵес Іапі йе геіе & оЫепіг 
се гёвиііаі, еі аих Ь оттез йізііпдиёз срі у опі соп- 
соиСи раг Іеигв ёбогів. Тгор Ьеигеих поив-тёше сріе 

"се сопСоигв іпеврёгё йе сігсопвіапсев Г&ѵогаЫев поив
4*



сами считаем» себяечастливымй, что благоприятное сте- 
ченіе обстоятедьствъ привело насъ въ возможность еду* 
жить цоередникомъ изданія, въ которомъ позавидовали 
бы вамъ самые опытные арменисты. Да увидитъ Ар- 
мднскій народъ въ этомъ доказательство, что если мы 
обычно н занимаемся другими изслѣдовашями,. то.это 
не въ сдѣдствіе Философическаго предпочтешь, даруѳ- 
маго нами сосѣдствевной литератур», а вмьсть съ тьмъ 
отвѣтъ на дфдаемый вамъ укоръ, будто мы. прене
брегаешь частію нашихъ обязанностей. Литературный 
права Арменіи слишкомъ блистательны, чтобы нужда
лись въ нашихъ трудахь,, между тѣмъ какъ права Гру- 
з іи , донынѣ еще не, дознанныя, требуютъ быть выве
денными на свътъ.

Каталогъ Эчміадзинской бибдіотеки изданъ въ пред- 
лагаемомъ нами вид», безъ велкихъ перемънъ, на Рус
скою языкѣ. Рядомъ съ заглавіемъ сочиненш, четыре 
отдельные столбца прказываютъ напечатано ли творе- 
ніе или оцо рукописное и сколько въ монастырь имеет
ся экземпллровъ его. Печатпыя сочипенія, въ лер* 
вомъ отдъленіи, ,  мы только обозначили литерою П. 
Что касается до указанія числЗ, то мы сочлі  ̂прнличнымъ 
опустить его, потому что оно показалось намъ совер
шенно излнщнимъ въ печатномъ каталоги, да сверхъ 
того во многцхъ случаяхъ явно ошибочно и помьщенр 
въ одномъ столбцѣ на мъсто другаго. , ,

Наконец» ко всьмъ этимъ свьдъніямъ друіэд и оче
видно опытная рука, присовокупила имя автора каждаго 
сочиненія и вЬкъ, въ доторомъ онъ жилъ. Замъча- 
нія сін по большей части точны и кажется заимство
ваны изъ столь часто уже упомйнутаго нами, Оисиіго, 
или по крайней мѣрѣ изъ замѣтокъ обыкновенно встрѣ- 
чаемыхъ въ Армянскихъ рукописяхъ, но можетъ статься 
и то, что авторъ, который безъ сомнѣнія долженъ быть



аН тів еп розііібп Ле веггіг Лт^ппёсБііге к ппи 
рпЫісагіоп диаигаіепі епѵіёе Іез ріи» ЪаЬіЬз аГтё- 
пі41ез. Ритззе 1а пагіоп агтёпіеппе у ѵогг ипе ргешге 
сріе, 8І ЪаЬНиеІІетепІ Л аийгез ё*иЛез пош оссирепІ9* 
се п*езі роіпі раг впііе «Типе рге&гепсерЪіІозорЫцие ' 
ассогЛёе к ипе Ііііёгаіиге ѵоівіпе, еі йпе гёропве -аи1 
гергосЬе срГеІІе поиз аЛгеззе Ле пёдіідег ипе раггіе 
Ле поз Леѵоігз. Ьез ііігез Ііиёгаггез Ле ГАгтёпіе зогіі 
ігор ёсіаіапіз роиг аѵогг Ьевоіп Ле поз Ігаѵаих, ІапЛіз 
Чие сеих Ле 1а Сёогдіе* зшдик ргёзепі тёсоппиз9 
опі Ьезоіп Л’ёЬге ргоЛиНз аи дгапЛ ]оиг.

Ье саіаіо^ие Ле 1а ЫЫіоіЬёфіе Л’ЕЛоЬтіаЛгіп а ёіё 
гёЛідё9 Лапз 1а іогте ой поив 1е ргёзепіопз, аапа аи-* 
сип сЪапдетепІ, еп Іапдие пиве, А сбіё Ли Йіге Ле» 
оиѵгаде», диаіге соіоппе» вёрагёев іпЛідиепІ зі Гои- 
▼гаде еві ітр г ітё  ои тапивсгН, еі сотЬіеп 1е соиѵеві 
еп роазеЛе Л ехетріаіге». N00» аѵоп» зеиіетепі таг- 
^иё Іез ипрглпёв 9 Лап» 1а ргепмёге аесііоп, раг 1а Іеі- 
Ігів I. Оиаяі к ГіпЛісаПоп Ли потЬге, пои» аѵопз ста 
Леѵоіг Готеііге, рагсе «рГеіІе ; рагаіі ёіге епііёгетепі 
іпиіііе Лап» ип саіаіодие іт р г іт ё , еі фіе Л аШеигв 
ев ріизіеигз саз еііе езі ёѵіЛеттепІ еггоппёе еі ріа- 
сёе к Іогі Лапз ипе соіоппе аи Ііеи Л*ёіге Лапе Гаиіге.

Бпбп 9 к іоиіез сез гепзеідпетепів ипе аиіге та іп , 
ёгіЛетшепІ сеііе дГип Ь отте ріиз ехегсё, а адоиіё 1е 
вот Ле Гаиіеиг Ле сім^ие оиѵгаде еі 1е зіёсіе ой іі 
а уёси. Ьа рЫз ріигі Ли іеіпв, Гаппоіаіеиг езі ехасі, еі 
аетЫе аѵоіг ргіз роиг диіЛе 1е ОиаЛго ві воиѵепі; сііё, 
іоиі аи тоіпз се» тётепіо ^ш ее Ігоиѵепі огЛтагге- 
тепі Лапе Іез тапшсгііз агтёпіеп8, ои реиі-ёіге, саг * 
оп реиі сгоіге ^ие Гаиіеиг Лип рагеіі Чгаѵаіі езі ип
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кошше Шиё ѵ «мимАЬчІ аазес Ьісп 1е ооюШиъ дез Іі^ 
ѵгез рошг ев атоігіігё Ь н ^ т е в е  1а сІёАаоёоп; < саг іі 
ей хаге сріиЦ ёссіѵаіп апдёдіец ае ее вопцце рае дапз 
1е соигз, де 39а Ііуге, ае (аззе рае тепідрп дез сігсоо^ 
зЦшсев регаошмііез дні Іиі оці ргосшгё 1а чюшшззаосе 
дез Іаііз* дев люуепз цхм й а ргіз роиг Іез ѵёгі&вг: 
сез і, роиг аіпзі діге, з о в сасЬеі даіё*, таргнпё еа  
^гапд даш діѵегз епдгоііз 4е 1’оиѵга^е, де Га$оп & се 
^ие Іез Іесіеигз аІІепШз пе риіззепі еп тёсоішаііге 1е 
ргоргіёіаіге. Іе гедгеііе де пе роиѵоіг доппег 1е пот  
ди зіидіеих ѵагіаЬіед а <ріі поив деѵопз сеііе іогіе де 
соттепіаіге сопііпи.

Оп хетагдиега вапз доиіе <ріе 1а ріирагі дез Ііігез 
80пі доппёз д’ипе тапіёге ѵа^ие, еі поп роіпі с о т т е  
Ъгадисііоп др ііігез гёеііетеві іпзсгЦз виг сЬацие ои- 
ѵга$е. С’езі ди*аиззі Ъіеп дез Ііѵгев- агтёшепз попі 
роіпі де іііге гёеі, еі сріе. сЬадие сорізіе реиі Іез сот- 
розег к зоп дгё де фіеЦиез то із шдідиапі 1е щ е і  % 
виіѵіз ди пот де Гаиіеиг. Еі риіз се саіаіо&ие еві 
реиі-ёіге 1е ргещіег ^ш агі ёіё дгеззё еп Агтёше> іі 
пе Гаці довс раз з’еЧоцпег з’Ц п а раз Іоиіе 1а регіес- 
йоп 9ие рошггаіі у теііге ип заѵапі ЬіЫіо^гарЬе ёи- 
горёеп.

1*а іЬёоІодіе поиз ёіапі ёігап^ёге, поиз пе іегопз 
аисипе Тета^пе зиг Іез Ііѵгез де сеііе езрёсе, ^ие Іез 
досіеигз агтёпіепз заигопі Ьіеп арргёсіег, еі 1е (^иа- 
Лго ди Р. 8оикіаз 8ота1, аіпзі фіё за гергодисііоп аі- 
іетапде раг М. №еитапп, Гоитігопі К сёі ёдагд Іоив 
Іез гепзёі^петепіз дёзігаЫез. 1»ез зегтоппаігез еі Іез 
Ііѵгез іііи г^и ез уепігепі & поз уеих дапз 1а т е т е  
саіё^огіе. (^иапі к 1а рагііе гёеііетепі іпзігисііуе ди 
саіаіодие, диі гепіегте іапі де поиѵеаиіёз іпіёгеззап- 
Іев, і. е. 1а рагііе Ъізіогісріе еі дёо^гарЬі^иё 9 поиз 
потеіігопз гіеп роиг еп Гаіге соппаііге 1е ргіх, диі

і



делят* их* ц м у у. которая для ёврсимйекихъ читателей 
служить мѣриломъ всей ученой цънвооти нздаиіл.

Я уже прежде говорвлъ о каталог* Гчи Худоба- 
шева, отличнаічУ Армянина, служащего яря Азіатскомъ 
департамент* Министерства иностранных* дель. Онъ 
напечатжнъ въ С. Петербург* въ 1889 году въ неболь
шой типографін самаго владельца киигъ,

Каталогъ сей, занимающій 49 страницъ въ жалую 
осьмушку, содержит* въ себ* 235 статьи, ибо 1Чо..329 
(стр. 24) есть опечатка вм*Сто 229. Это по большей 
части первыя изданія Амстердамскія, Марсельскія, Кон- 
стантинопольскід самыхъ замѣчательныхъ сочиненій Ар
мянской письменности, нъкоторыя изъ новыхъ Венеці- 
анскихъ изданій и большая часть напечатаннаго по Ар
мянски или объ Арменіи въ С. Петербург*, въ Москвѣ, 
въ Тифлис* , въ ІПушѣ и Нахичевань. При всей не- 
полнотѣ своего состава, въ который входить и много 
незначительнаго, Этот* каталогъ икѣетъ свою пользу. . 
Всѣ заглавія вѣрно показаны по Армянски, переведены 
на Русскій дзыкъ и вообще йзъ него можно почерпнуть 
хорошія указанія о многихъ случайных* брошюрах*, 
уже вышедшихъ изъ оборота.

Изъ числа десяти рукописей двѣ суть копіи съ ру
кописей историков* Вардана и Матв*я Эдесскаго, хра
нящихся въ Румянцовскомъ Музе* \ шесть выписокъ изъ 
книгъ относительно къ календарям*, одна рукрпись 
Агатанга $ наконецъ дв*, заклю*чающія въ себ* одна ис^

' толкованіе трудньйшихъ м*стъ знаменитаго Армянскаго 
писателя Давида-ФилосоФа Симеономъ архимандритомъ 
Эривцнскимъ} а другая опроверженіе Алкорана СтеФа- 
нрмъ Польскимъ) первая отъ 1742, а вторая отъ 1736 5 
года. Желательно, чтобы эта коллекція, плодь долго- , 
временнаго терпънія, осталась сохранною. д



сопаАие рощ к* Іееіеага ешорёепа 1а тёгііаЫе ѵа- 
Іеиг всіеоііЦие <1е сЫке риМісЫіоп.

1’аі рагіё аіііеигв Ли саіаіодие Ле М. Ле КЬоиЛаЬа- 
сЬеГ, Агтёйіеп Ліаішдиё, аііасЬё аи Лёрагіетепі авіа- 
Ік[ие Ли тшівіёге Лее аваігеа ёігапдёгев. II а ёіё іт -  
•чітё іі 8і. -  РеЧегзЬоигд, еп 1859, Лапе 1а реіНе Іу- 
рсі^гарЫе Ли ргоргіёіаіге Леа ІіѴгез.

Се саіаіо^ие , оссирапі 49 ра^еа реііі і п - 8°, геп- 
Геггае 233 агйсіев, саг 1е N0, 529 (р . 21) еві ипе ег- 
гецг, роиг 229. Роиг 1а ріирагі, се аопі Іев ёЛійопа 
ргіпсера Л’АтвіегЛат, Ле МагаеіНе, Ле Сопаіагійпо- 
ріе, Леа оиѵга^ез Іев ріиа заіііапіе Ле 1а Ііііёгаіиса аг- 
тёпіеппе, диеЦиеа-ипев Лее риЫісайопа тоЛегпез Ле 
Ѵешае еі 1а ріиа дгапЛе рагіке Ле се ^иі аеаі ітр г ітё  
ео агтёш еп, ои зиг ГАгшёше, & ік . -  РёіегвЬоигд, к 
Мо&сои, к ТіШа, к СЬоисЬа, к КакЬЛсЬёѵап. Оиоідие 
іпоотріеі, 4ш ^ и е  гепГегшапі Ьеаисоир Ле сЬоаеа Ле 
реи Ле ѵаіеиг, се саЫодие а ропііапі воп ийіііе. Топа 
Іеа йігев вопі бЛёІетепІ гергоЛиіІз еп агшёпіеп * Іга*- 
Лиііз еп гивве еі Гоп реиі у Ігоиѵег Ле Ьоппев іпЛі- 
саііопв виг Ьеаисоир Ле ЬгосІшгез Ле сігсопзіапсе <доі 
пе ее гепсопігепі диёге Лапе 1е соттегсе.

8иг 1е& Ліх тапизсгііз, Леих вопі Леа соріев Ле сеих 
Лев ЬізіогіепЗ' ѴагЛап еі МаіЬіеи Л *Е Левее егівіапі аи 
Мивёе КоишіапігоГ$ зіх, Леа ехігаіц, Леа ІіѴкгев геіа- 
йГа аи саІшЛгіег, ип пшпиасгіі Л’А$аіЪавде; Леиа 
епбп, ипе ехріісаііоп Леа раааа$еа ЛіШсіІеа Ле ПаѵіЛ- 
1е -  РЬіІоаорЬе, аиіеиг агтёшеп сёІёЬге , раг ГапеЬа- 
шапЛгііе 8япёоп Л’Егіѵап $ ипе гёіиіайоп Ле ГА1- 
согап раг ікёрЬапов Ле Роіо^пе. Сев Леих Лелти» 
аопі, Гип Ле 1742, Гаиіге Ле 1756. II еаі к ЛёаЬег 
^ие сеііе соііесйоп, Ггиіі Липе Іовдие райепсе,пе ее 
ёГогше раа.

\



' Ч и н »  п с іете і до- М і Ь м п  Ляміргійгокъ, N  м ъ  
свъдѣнія о жизни Мепггяра, учредителя сего общества 
въ .Веяедір, *кя*івяегс« тол*ко, что оеіблагочестмкын 
агуиенъ заведь поверзс* столовой прекрасную бцбліе^ 
теку и  собраль въ ней доводок» значите *»яое чярло 
руксцинсей^ а щкоцецт, іі , году вцын» босммп
Армянннъ, по имени Александр* Радаиль, вед*#» пот 
строить на свои счетъ новый кабинетъ длд лучшего 
ихъ храненія. Всъ, посыцавшіе библіатеку, выхвадя- 
ютъ ея порядокъ в важность.

Я пользуюсь сийъ случаемъ чтобы сказать нисколько 
сдовъ о другомъ каталог*, не менъе занимательном* 
для Грузіи 9 кагь предъидущіе для армянской литера
туры. Здѣсь вдеть рьчь о библѵотек*, также поме
щающейся въ монастырь * высоко чтимокъ Грузин
ками, йовастыр* горы Аѳонскоя. Г. Николай Чубиновъ 
кюреводчнкъ Министерства Иностранных* дълъ, пид е гъ 
мъ Своему племяннику, автору трехъязычваго словаря, 
въ Іюлѣ 18&8 года: ■ У

„Я  встрѣтилъ одного Греческаго архимандрита, югв- 
юіцаго у себя роспись Грузинскихъ книгъ въ Лберш- 
скомъ монастырь Св. горы, числомъ 288; между коими 
находятся житія 2 0 Груэинскихъ мучеииковъ; 1°. Св. 
Або* 20. братій мѣстечка въ Мктварсссоі дб-
л м ь , Ь° Св Давида и Св. Тарвдьяна, 4°. Св. Варлаама. 
Кявказскаго, Ь° жизнь святвіхъ отцевъ Іоапё и Евеимій, 
4° странвтвія Св. Ьпостола Андрея. Я полагаю, что этвпгь 
шшгъінѣтъ въ Грувіи, а азъ  каталога видно» что они нахо
дятся на Св горѣ.. Омь составлевъ одним* ИмерегУЬ- 
емтгь схтшншйъ, по имени Иларіоиъ, который быль 
духоаш&омъ ф ря Саломона И, а нынв живетъ въ. Ибе- 
фІЩ&ОЩЪ НѴНЫСВЫр̂  ̂ , .



. ОиапЬ к со гв^впіе 1* ЫЫіоіЬЦае ЬшшіЛез,
1а поіісв *аг 1а ѵіе- 4е МёкЬйкЬаг , ГопЫѳнг Де 1а 
соо§*ё$*4ісда Де V еддвв ,  роле веиіетепі ^ие>м ріеах 
а̂ *Ъё &1 ёифііг впе. ЬвИв ЫЬНоШЦое аиігДеаии .До 
г ё іе с іо д е е і  ^ц■Ц у гееиеіШ ив ш т к е  поп реп 
соваШгаЬІв Де тапивслй; *п6п ф і’ев 1816, ип гіоЬе 
Ддоёюідо, ДДеипДге КарЬаеІ, 61 сопЫгшгеЬ аса 6 ш  
ип поиѵеаи саЬіпеІ роиг Іеа гепГеппег. Товіеа Іеа рві^ 
аодоев ф»і Г о і  ѵіміёе еп. таШеві &гІ 1е Ьеі огДге «I 
ѴішроПавса •

I ' , * * ‘ I * *
5е ргобіегаі де Госсазіоп роиг рагіег д’ип ац|ге сат 

іаіо^ие поп рштз іпіёгеззапі роиг 1а Сёог^іе ^ие іез 
ргёсёдедіз роиг 1а Ііііёгаіиге агтёпіеппе. II 3 &3ІІ сГдпе 
ЬіЬІГоіЬёсріе сопіепие ацззі дапз ип соиѵеці Ігёа .гёѵё^ё 
Лее Сёог^іепз, сеіиі де Іеиг даііоп аи щопі АіЬоз. 
М. ІУісоІаз ТсЪоиЪто^, іпіегргёіе ац тіпізіёге дез аГ- 
Гаігез ёігап^ёгез, ёсгіѵаіі & зоп пеѵеи» Гаиіеиг ди діс- 
Ііоппаіге ігі^іоие , еп диіііеі 1838:

а9 Раі Гаіі 1а гепсопіге д’ип агсЬітапдгіІе дгес роззё- 
дапі 1а Іізіе дез ііѵгез ^ёог^іепз ехізіапі аи топазіёге 
ІЬёгіеп де 1а Заіпіе-Мопіа^пе, аи потЪге де 288 } 
оп у Ігоиѵе 1а уіе де 20 тагіугз дёог^іепв $ і°. де 8. 
АЪо, 2° . дез Ггёгез де Соіа, Ней диі езі дапз 1а ѵаі- 
іёе ди Міс^аг, 3°. дез 88. І)а\ѵііЬ еі Тагід]ап, ч4°. де 
8. \Ѵаг1аат ЬаЬііапі диСаисазе, 5°. 1а ѵіе дез 88. рёгез 
Іоапё еі Е\ѵіЬут, 6°. Іев ѵоуа^ез де Гароіге 8. Апдгё. 
іе  репзе дие сез Ііѵгез пе зе Ігоиѵепі пиііе рагі еп 
Сёогдіе, еі се саіаіодие Таіі Гоі ^ и ’йз зопі а 1а 8аіпІе- 
Мопіа^пе. II а ёіё сотрозё раг ип тоіпе д’ІшёгеіЬ 
рогіапі 1е $гНёта, п о т т ё  Ііагіоп, диі іи( сопіеззеиг * 
ди гді Заіотоп II еі ѵіі таіпіепапі. дапз 1е топазіёге 
ІЬёгіеп. “



Бсди шш удастся получить списокъ съ сего доку
менте, те я ее премину сообщить его йубликѣ.

Бывши оря редакцін этой статьи только сокраща- 
тслемъ, я не хотълъ обременять ее примѣчантями, ко
торый могли бы придать ей видь мнимой учености. Тѣ, 
кон пожелаютъ поверить «акты или заняться дальней
шими раэысканіямн, мЫутъ посоветоваться съ Моясеемъ 
Хоренскимъ, коего я повѣрилъ цитаты; съ древнею 
Армешею ОтМа Инд жидка, стр. 471—185; съ его же 
Новою Арменіею, стр. 260 —265, и его же Древностями 
Арменіи т. I I I , статья о Патріархіяхъ \ съ записками 
Сенъ-Мартена, подъ словами Ваігаршапатъ и въ другихъ 
местахъ; съ Армянскою исторіею Отца Чамича, подъ 
словами Вагаршапатъ, Эчміадзинъ, Десница Св. Гри- 
горія и въ иныхъ мѣстахъ; съ (^иасіго Леііа віогіа Іеі- 
іегагіа, отца Сукіаса Сомала; и съ разными другими 

сочиненіями ^относительно Арменіи или Армянъ, из
данными въ Венецш.



8  ^е риів оЬіепіг ипе соріе Ле се Лоситепі , ^е пе 
пш ^иегьі раю Ле 1е &іге соппаііге.

]>Гё1ап1 ісі, Лапа 1а гёЛасІіоп Ле 1а ргёзепіе поіісе 
ди’ип вітріе аЪгёѵіаІеиг, ь̂ гі’аі рае ѵоиіи 1а вигсЬаг- 
§ег Ле пйіеа ^иі Іиі еизаепі Лоппё ип іаих аіг Л’ёги- 
Ліііоп. Ьеа регвоіше* ф й Лёюегаіепі ѵёгібег Іез Іаііз 
ои ёІепЗге ріив Іоіп Іеигз гесЬегсЬез реиѵепі, сопаиііег 
Моузе Ле КЬогеп. Лоп* д*аі ѵёгібё Іез сііаііопз; ГАг- 
шёпіе апсіевпе ,  Ли Р. {пЛдц̂ } *і р» ,471 465; ГАгтё-
піе дшЛегпе, Ли тёш е , р. 260— 265; Іев Апіісріііёа 
Ле ГАгтёпіе, Ли цхёше, і, Ш , агіісіе Лее Раігіагсаіа; 
ІС8 Мётопгез Ле Заіпі-Магііп, аих тоів Ѵа^ЬагсЬараі еі 
раззіт; ГЬівіоіге агтёпіеппе Ли Р. ТсЬатіісЬ, аих 
шоіа Ѵа^ЬагсЬараі, ЕЛсЬтіаЛгіп, Бгоііе Ле 8і. Сгё- 
§оіге , еі ра$$іт; 1е (^иасіго Леііа віогіа Іеііёгагіа, Ли 
р. 8оикіав 8ота1; еі аиНгев оиѵга^ев геІаііГз & ГАгтё- 
п іе , ои аих Агтёпіепз, риЫіёз & Ѵепізе.



• . ■ ■ 1. .
Ф Ш ц а і Ь  ш ш д д о г о ь

кншапгь и так д ік р п ітап г*  Зчш аа^он ской  
аш ш одока.

ПЕРВО Е, ОТДѢЛЕЩ В.

А Р М Я Н С К І Я К Н Н Г И  И РУ КОПИ СИ .

I .  С вященной писаніс я  толкованів онаЕо. -
г .1

1. Библій, на пергамент*.
2. Тоже печат. ,
5. Евангелій, на пергамент*.
4. Священная Исторія — разныхъ автѳровъ.
5. Дѣяній апостоловъ н писаній Новаго Завѣта. П.
6 Толкованіе Священнаго Писанія — неизвѣстнаго.
1. Толкованіе 5-ти книгъ Моисея — архимандрита

Вардана Бардзирбердци, XIII в*ка
8. Толкованіе твхъ же книгъ — Св. Корнилія.
9- Толкованіе Царствъ, Іисуса Навина и Судей — Св. 

Бгише епископа армянскаго, V вѣка.
10. Толкованіе военныхъ предметовъ Священнаго Пи- 

санія — архимандрита Григорія, сына Аббаса.
11. Толкованіе книги пророка Іова — архимандрита 

Іоаннеса Ванакана, XIII вѣка
12. Толкованіе той же кники — Григорія Татевскаго, 

XIV в*ка.
15. Толковаите той же книги и Св. Литургіи — неиз- 

'  вѣстнаго. .
14. Толкованіе Псалтыря — Св. епископа Нерсеса Ламб- 

ронскаго, XII,в.
15 Толкованіе той же книги — Даніила.



іцг Ія ЬіЫіоЙ^це Ьп «и и кп і Ь’Д О фп«й)(».
• * , *,  I

щ л іо і*  р к д о ё к * . , ѵ

Ы Ѵ К Е 8 АКМЙШЕІТ8 МАЙО80КІТРІ ЕТІМРКІМЁБ.
— — — — — — _  * ' '

‘ » * * • *\  - } *

I. 8 аш те- Ё скітоне ет  вяз соммемтаівез.

1 . ВіЫез тапизсгНез, виг рагсЬетіп.
2 .‘ '{А. пйрфпёеА •
5 . Еѵап$і1ез тапизсгііз, виг рагсЬетіп.
4 . І/ЪівіЫге іаіпіё, раг Аіѵегв аШвизд ! >
5 Асіез Аез ароігев еі ёріігез Аи НГ. Т. I. < 
в. Ехріісаііоп Ае 1а 8е.-Есгііигеѵ раг ип ашмиуте.
7. іА. Аев сіпд Ііадгез Ае Моуве, раг ГагсЬітап- 

Агііе ѴагАап Ае ВагАагЪегА, ашіеиг Аи ХІІІѴ* зіёсіс.
8. Ье т ё т е ,  раг 8; Согвдгііе.
9. Ёхріісаііоп Аез Ііѵгев Аев Коіз, Ае Іовиё е і Аеа Іи^е*, 

раг 8 . ЕдЪісЪё ёѵёфіе, аи V* віёюіе.
1.0.' іА. 1 Аез зи}е1з тіЦіаІгез' Аё Іа в ат іе - Есгг- 4

іиге, раг ГагсЬітапАіііе Сгі^ог, 61з А’АЬЬав.
11. іА. Аи Ііѵге Аи ргорЬёІе ІоЪ, раг ГагсЬітап-

Агііе Іоаппёз Ѵапасап, XIII0 зіёс1еч
і . : . * • . . , ■ • I  *

12. Д.е т ё т е  оиѵга^е, раг Сгі^ог ТаіЬёѵаЦі, XIVе ыёсіе.
13. Ехріісаііои Аи т ё т е  Ііуге еі Ае 1а ЗДШІе Шфг^е, 

раг ип апопуте.
14. , іА* Аи РзайАег, раг Гёѵ<Цие & .Меіаёз Ае

Ьатргои, ХІІ® зіёсіе. ' *
15. іА. - ‘ раг ШпНІ.



16. Собраніе достоприійчательаыхъ текстовъ Псалты- „ 
Р* — Грыгорія ТатешЖаго.

1*7. Толкованіе Псалтыря — Св. ЕпиФанія.
18. Тодковагіе той же книги — Вардана Вардзирбердца.
19. Толкованіе той же книги — его же. П.
20. Размытленія о текстахъ Псалтыря — Св. Аоана- 

сія, IV в. П.
21. Толковаиіе Псалтыря — Іоаяна. П.
22. Тоикованге Притчей Соломоновых** Ламброн- 

скаго, XII в.
23. Толкованіе тѣхъ же Притчей — архим. Гамама, VII в.
24. Извлечете изъ четырехъ книгъ Соломона —_ Та- 

тевскаго1). 1
25. Толкованіе пѣсни пѣсней — Св. Григорія Дюсій- 

скаго.
26. Толкованіе тнхъ же пЪсней — Св. Григорія Наре- 

каци, X в. П.
. 2Т. Толкованіе пѣсней1) — Вардана.

28. Толкование песней — архим. Іоанна.
29. Толкованіе песней — архим. Авраама.
50. Толковвніе пѣсней — архим. Іакова Каринскаго.
51. Толиоваше несшей — архим. Михитара, ХѴШ в.
52. Толкованіе песней — архим. Хачатура,ХѴІІ в* П.
55. Толковані* Сираха — Патріарха Якова Наляна, 

XVIII века
54. Толкованіе Пророка Исаія —' архим. Геворка.
55- Толкованіе той же книги — неизвѣстнапк
56. Извлечены изъ той же книги — Татевскаго.
5?. Извлеченія изъ той же книги — вартабіеда Іоан- 

иеса, XIV в. 1

(1) Вароятоо тот* же самый, который называется Григоріем 
Татеваци, т. е. Татевскаго монастыри Но. 12 и 16.

(2) Сочянеяіе, упоминаемое въ 0%ш4п>, стр. 111.



16 Соііесііоп Ле Іехіса «етДгфиаЫеа .Ли Раавйег, раг. • 
Сгі^ог ТаіЫѵаІзь

І І .  ЕкрІісаАкш <1и Рваиііег, раг 8- ЕрірЬале.
18. іЛ., рвг.ѴаіЛмі'*}* ВаиІхгЬекІ.
19. іЛ. I.
20. КЛЛегіопа ааг Лее квяМй Ли Рваи4і«г,-,раг & А са

дов, IV* еіёсіе. I.
21; ЕгрНеаІгоп Ля Рваиііег; ряг ІоЬчиіІёя. ' '!. ' ?
22. іЛ. ДезРгоѵегЪезсІе ЗаТошоЬ, р а г б .^ г зё з

Ьатргопаізі, ХГР зіесіё.  *,,4‘ *т  "< Р І 5 п
25. . рэд ГагсЬір^пДгііе ІЁашаіп, ѴЙ* ві^сіе^

ч 24. Ехігаііз Лез 4 Ііѵгез Ле Заіотор, {р^г Т аі^ѵ зф '1).
25*< Егріжяііоп Ли ОшПідиеЛваОап^иеа, СЫ*

доіге Ле №уз$е. 'Ѵ‘ .• г * ,
26. 4Л., раг' 8. вгё^оіге 'Лёг!!?агс&, Х*ѵ*&&*&& “
27. 1Л. Лез С ап^иез2), раг ѴагЛап (Ле ВаМхгЬегЛ).
28. - 7 М., раг ГагеЪЫабЛгіІе Іоіййпёа. ■ ■ і ;: " *
29. іЛ., раг 1 агсЬітапЛгііе АЪгаіаій.* ,и‘ ,н
М г  ; И. * ‘ і8/  ' 11 ѵ‘ІаёъЬ ёё'ШАйА. ѵ'
51. ІЛ: іЛ. < ^М*М*&Г, ХѴіІ» *.
62. ' ІЛ. • ' • ‘ *Й. «ІІМ ЬЛ О Д ’ш я «  ѣі I.
55. \ іЛ. ' Ле 1 1^<4ёаіавІі^йё  ̂‘раі* рМгЬкЬю* Ізн

соЬ №а1іап* ХѴіІІ” віёсіе. * * і / / ! ’ ..■ »
64. іЛ. Ли РгОрЬеІе Ізаіе, раг ГагсЪЬйайЛгНе 

Оёѵог^.
55. іЛ.* риг ип айопугііб. 4 ?
56; ЁхігЯіІз Лй т е т б , раг ТаіЬёУаІзі.
57. іЛ, , раг Іе ѵагііЪіёЛ ІоЬйппёа* ХіѴ* аіёёІеІ.
I ...... г  .................ММ... ■ ..>1 .,м. .мч.- м... н у  ■■;, - ,11 ■■■■>* ̂

(1) РГфЪаЫелмп* 1е тЦтё <{йі іюпипё С ^ о і $4іЬёѵаІш, 
і. 0. Ла «оѵйпі Ле ТаіЬеу, Но. 12 сі %4,

(3) I е* Ли Саоііср* Лер (Ш іризі ѵ. І)ша8г0  ̂е*с. р  111.
•

О ід ііііе с і Ьу Соодіе 
\



38. Тбдковайіе пророк овъ Іеремѵн н Іеаекія — архт*. 
Кошъ-Мхитара и Исаія Ничеци, ХШ в.5)

39. Тодковаиіе І2 ти Пророковъ —  Св. Еереиа, IV ж.* 

40* Толкованіе тѣхъ же пдороковъ и Бытія — Ллмб^
ронскаго и Копгь-Мхитара. * *

41. Толковаиіе пророка Даиіііла — архик. Ѳомы Ва*-;
няндяірт.

42. Толкованіе пророка Іеэекін — Степана Сюяшсксго 
43* Тсикованіе той же книги — Исаія Ничеци.
44. Толкованіе той же книги и слово на субботу Св. 

Лазаря — неизвъстваго.
45. Толкованіе пророка Іоны — патріарха Сискаго 

Еерема, ХѴІП в.
4в. Толковаріе б^агословевій Псалтыря — инока Ми

хаила Чакчіана, ХѴІП в. П.
57. Толковавіе евавгелія Матвея—  Св. Нерсеса Клае- 

Ц0, XII в.
48. Нзвлеченіе изъ евангелід Матвея — Іоаяиа Орот- 

нецн, XIV >в.
49. Тракораціе изъ евангелія Матвея и извлечены изз» 

ощго —, Татевсяаго.
50. Извдедеіе т р  той *е книги — Ламбронскаго. 
5 іТ<мко**ше ерацгеліа Матвея —- Мхитара Севастіде-

скаго4), XVII в. П.
52. Т о д ^ ан іе  3-?ъ  еваигелистовъ — инока Яков* 

Езуита. П.
53. ^олкованіе тѣхъ же евангелистовъ — патера Пе

тра. П. л

(3) Сіи два автора означеш вмѣстс въ каталога * какъ при- 
иаддежащіегь ХШ  ввку, но поплкдві*, которнй писалъ толве- 
вавкш іЭЬекіадожш іввъ XIV въкъ; см. О ш и Ц  стр, .12& .

(4) Это основатель обЩеоѵв* ОДеяатариотовъ въ Веяещм ̂  овъ 
скеЬЬЬлев въ'' П49 *4Ду 74 л*р» оТъ роду. .



§8. Е*рИсагёоп Лев ргорЬё̂ ев; Іёгётіе еі ЕзёсЬівІ, раі 
ГагсЬітшкігНе МкЬііЬаг ѲосЬ (XIIIе $.) еі раг Іааіе 
ае№ $, XIVе віёсіе.3)

39. И. 4*8 аеиіё* ргсфійіеа, раг 8. ЕрЬгею» IVе а.*
40. к іА  ій. Й. $1 <1е 1а Сгепёае; раг 8» 

N61*8̂ 8 йе Ьатргоп еі раг МкЬііЬаг СосЪ.
41. , іа. йи ргорЬ&е Оаяіеі, раг ТагсЬітвшІгіІІ 

ТЬотаа Ѵапап<1аІ8І.
43. ' И. йи гргорЬёІе ЕяёсЬіеІ* раг ГагеЫшап4гіи 

ЗіёрЬапё <1© 5ктше.
45. ІА, раг І8*!е Ае ІѴіді • ' *
44. г Ы; её  Аізаоиг# роаг 1е 8ат«йі сіа Ьаааѵе, ра* :

пи гіпопуте.
45. і(1. ргорЬеіе Іопав, раг ЕрЬгет, раІгіагсЬе

аё Эк, XVIIIе 8.
46. іа. дев Ьёпёаісііопв аи Рзаиііег, раг 1е тсгіпё

МікЬаП ТсЬѳйіісЬіап, XVIIIе 8. I.
47. М. ве Рётаи^йе ае 8. МаіЪіеп, раг 8 . НепЫ

Сіаіеізі, XIIе в.
48. ЕИпбІв ве Гёѵакдііё вв б. АівіЬіей $ ркг ІоЬ&шё# 

ОгоІпёІ8}̂  XIVе 8.
49. Ехріісаііоп&ё фіеЦйеё рагйеі Яё ГётсСп$Не Яе 9. 

МаіЬіеи, еі ёіігаііа сЫ п*ете, раг ТаіЫѵаіві.
50. Ёхігаііа да шёіпе ё+а#«йе, раг Ьатргопаіеі.
51. БлфИсаІнш йи т ё т е  ёѵео^ііе, раг МкЫ&аг а© 8ё«» 

Ьазіе4), XVIIе 8. 1.
52. іа. йез диаіге ёѵав^ііев, раг ІасоЬ  ̂Іё8шіе. I.
55. ЭД. Й. ід.  ̂ раг 1е рёге Рёиё. I.

(3) Сёз сІЛіх аиіейг» 8<МІ ейзМпЬк Дала 1ё саЫодие
сот т е  ёіапі ёиХІП * зіёсіе, йтіз 1е ёеГпіег, фгі а ёсгіі к  сокн
тепіаіге виг ЕгёсЬіеІ езі скі XIVе зіёсіе. (^шиіго, р. 12&г

(4) С'ев( 1е Гоисіаіеиг ёез МёкЬііЬагоІез ёе Ѵейіве, т а г і еп
І749, к 1’бде <к 74 ала. .

-  . **



64. Тодковвше егангедія Марка — ГрМгоріл ЧОиа.*)
55і Толневвше евангелія Луки, -г- архимандрит Игаатія,

XII в. П. / '
б& ТЬлковавіе евангелія крина -г* Св. Іешнб Златоуста; 
67. Толкованіе того же евангелиста -т* діакоц* Наны6) ,.

IX вѣкд. . /
5а Толкование девяти блаженств» свацгелія — Св.Гри- 

горія Нюсійскаго.
59. Извлеченія изъ евангеліл — Татевскаго и.Клаеци.. 
во. Толкованіе евангелія —* неизвдстнага.
61. Толкованіе той ще книги ~  иеНаврстнагои
62. Тодкованіе Дѣжнін Св. апостолов»— Св. Златоуста.
65. Извлеченія изъ той же книги — инок* Мзгред» 

/X IV  вѣка. . ,
64. Толкованіе 14-ти посланій Св.. апоетола Павла — 

Св. Златоуста.
65. Толкованіе тъхъ же Цосланій — Св. Ефрема.
66. Тодкованіе посланія апостола Шала къ Евреям» — 

Николая Лирійскаго.
67. ТоШоваиіе посдашя тагожъ апостола къ Е*ес** 

намъ — Св. Златоуста (писана въ 1217 году). ,
68: Толкоааиіе тъхъ же послашй Св. Цавла — нецзвнстц.
69. Тоиоованіе посланій Св. апостодовъ Петра» Іоанна 

и Якова — Саркиса Шноралд, XII в. Д.
70. Толкование тѣхъ же послашй—  разных» учите- 
 ̂ лей церкви.

(5) Без» содевпія должно быть Барсегъ -  Джовъ, имя и про- 
авшце едкого мртабіеда УШ  в*ка» который по поручевію ка- 
івлввбсв Нерсеса III предал» гшшаиъ Аршшскнмъ тот» вид», 
в» каков» кхъ шмот» вые», отчего атотъ сборках» в прозвав» 
Джовевпф» „кыборъ Джока" Ему же црвпвсывають комаея- 
твріваа Св. Марка. Ч ари»  II, 547. (̂ иаЛго  ̂ 40.

(6) Овъ был» родом» Свріявии». ОщЛго% 51



—  вэ —

54. Ехр&садоп «1в & № гс, рос Огі^ог ТсЪоп5) '
55. ід. де 8. Ьис, раг ГагсЫтаодгНе Ідпаіё,

ХН««йс1е. I.
56. іД. <Іл 5. Іеап СЬгувоаІоте.
57. . ід. І4- ■> рагіедіасге N40»®), IXе ».
58. ід. дез пеиГ Ьёаіііидез де ГЕѵардіІе, раг

, 8 . Сгё^оіге сіе Куме. •
59. Ехігаііз дев Еѵап§і]ев« раг ТаіЬёѵаЫ е( Сіаіёиі.
60. Ехріісаііогі де 1’Етап^іІе, раг ип апопуіве.
61. Ід. *д. ід.
62. ід. ч дев Асіев дез ар&Гез, раг 8 . ЗеапСЬгу-

зёзіоте.
65. ЁхІгаіів ди тёщ е оиѵгаде, раг 1е ВіОІпе МаіЪё, 

XIV* Йёсіеі '
64. Ехріісаііоп дев фіаіогге ёрИгев де Гароіге 8 . Раиі, 

раг 8. Іеап СЬгувовІоте.'
65. ід. ід., раг Ъ ЕрЬгет.
66. ід. де Гёрііге аих НеЪгеих, раг Шсоіав де Ьуге,
6*7. ід> де 1’ёрііге аих ЁрЬёвіепв, раг 8. Іеап

СЬгувовІоте: ёсгіі ей -1217.
68. ід. Йёв" тёігіез дрШёз, апопуще.
69. ■ иЬ; л дев ёркгез дез ароігвв 8 . Рівггв, 8 . Нева

еі 8 . Іассріев, раг 8аг{рв СЬпогЪаІі, ХЦ* в. I.
70. Ехріісагіоп дев тётев  ёріігвв, раг діѵегв досіеигз 

ессіёзіазікріев. -

б̂) И Сам ааію дстів Влгзе̂ К 1>)оп, пот еі зигпот д’ип 
▼аЛакіед ікі ѴН-1 3. сріі, раг огдге 64 сайюіісм Легвёв 111, Ап* 
1е  Ьутгіпез ахпдпМпз дап» Гёіа* оіт оп Іея сЬапіе ап̂ оигд’Ьш,

(«Той со гесиеіі Гиі арреіё р/опемііг „сЬоіх де 1>}оЬ.и Ой 1*і 
ИІійи* ёдакмюМ ип сЪтіпеіЛгіге Лиг 8. Маге. ТсЬміІсЬ II, 
М7і Ошиігв, 40.

(6) II Йаіі Зугіеи де пвЙоп. ОыаФѵ, 52.



—  ЯО —

41. Толкованіе Св. аиострда Яком — Франциска Ду, 
цел да. П.* д

72. Толкованіе Апокалипсиса — епископа Андреаоа, IV в.
73. Толкованіе той же книги. — переводъ съ латинск. П.
74. Толкованіе Завѣщ&нія7) /А у. Ь-ціцтриЬ) свя

та го Іоанна Богослова. .
"75 Толкованіе послаиія Св. Игнатія — нёизвѣстйаго. Ц.
78, Ашмогін — Мартына Никошіна. П.
77. Толвдвдак? Бытдо — Св. Васрлія, IV в.
78. Толкованіе той же книги — епископа Бартоломея.8)
7 9 .Толкование тор же вдвщ — архвді. Матвер, XIV р.
80. Слова и толкованіе Свящевнаго Пнсанія — Фило

на Евре*.
81. Толковапіе нѣкоторыхъ текстовъ Свяіденва^о Пи- 

„ рнія  —- рерзвѣстваго.
82. Дв*в огромныя книги, называемы* л$съ позна- 

ній — неизвѣстнаго. ~
83. Извлеченія изъ Апокалипсиса съ тодковцнілми — 

Неизвѣстнаго.

1 і  . . ; , .  ■

ІІ. Б р г о с л о в с к і р .
84. 'Бдгословіа — Св. *Ѳомы Аквинскаго, ХШ  ц.
85. Богоелоые — Скодгя. г с > •
88. Брпрсдорір — Іоащщ Д м ц^км ’О.
8̂7* Богорлрвіе — Клемента Галана, XVII в.

(7) Глава Св.Іовява, ваавиаюздааеа словам»* ,*Ов* 4жлѣ среди
$раягьеэъ“ Это укадаціе автора ^ а а а |а ;  цо аа Грузинском* глава,
ГА* іедодптс* зацорѣдь Іисуса Христа, тутъ же, XIII, 31, вачш- і
раетса сливами : ѵ П рдо праадви^о** Пасли Ьщусъ иридоде* 
доідо учедакрвъ.“

(8) Бцрорлрмей Брлонскій, ломнннкдодъ, етщсмощ Марагсиій
ртлИчный армеаистъ XIV вЪка. См. стр. 204 и
Дсііе орегс 4 і ѵ агі $цСогі% . . . Ценоді? <8% ртр. ^в. ;4 |



11. Ехріісаііоо <1и Б. ар&гвіавфю*, рагЕго&фоі» Осто
ве!. I. , . • ■ • • • •  *

72 \ _ И. <1е ГАросаІурее, раг ГётЦве АлсЫаа, IV» в.
13. іД. ісі, • ігаАііІв йи кгіп. I. ■
74. , М. Да Теаіжтвпі7) (вжігаіі <1е Гёѵап^еіівів 5

Іеап-1е-ТЬёо1о§ие^у раг ЬатргопаівЬ і.
15. М. <1е 1а Іе іію  <1е 8. 1§ваое, ап о ву те . 1.
76. Айаіодівз, раг МаПіп N10011110. I.
77. Бхріісаііоп сіе 1а Сепёве, раг 8. Вазйі* IVе а.
76. ій., раг Гёѵ&ріе ВаПоІетео*).

<79. кі., раг ГагоЬіпшмігНе М&іЬё, ХіѴе в.-
80. ІИзсоига еі ехріісдііоп <1е 1а 5е.чЕсгНпге, раг РЫ- 

Іоп 1е ІиіГ. , . ,
81. Ехрііоаііоп сіе ^ие1<^ив» Іег№* во 1а 8о.-Еегі(иге, 

апопуще. ■
62. Ьа Гогёі ёев сѳпааібзапоев, ев 4е«х ёпегтеа гоіатея, 

апопуте. *
88. Е іігаііа  о і ехріісайопв <1е ГАросаІурве, ааовуф е.

II. Т  н в о ь о о і *,
84. ТЬёоІодіе, раг 8. ТЬотаа «РА<|шД, XIIIе а.
85. г і4., раг ЗсоЬ .■
86. иі., раг Іеап Баівазсіёпо.
87/ і<1., ^раг Сіёщеаі Скіавиа, XVII* а. ..

,  .штр, . ц ч . і  ■■ и - м  і..« -  і і ................ ■ > ! »  « Щ .а

(7) СЪаріІге <1е 8. Іеап соттепсаді раг Іез щоіз: ѴІ1 ёіаіі 
ра^ші 1е$ ігёгез; ̂  сеііе іп<Цса(юд еві <1е Гаиіеиг <1и саЦІодие, 
Маіз еп $ёог§іеп 1е сЬарііге ои ее Ігоиѵе 1е &*ІагоепІ <1е «Г. С., 
іЫсІ. XIII* $1, соттепсе раг Іез здоіз: „Аѵап* 1а Гёіе сіе І^сріе 
Лёзиа арреіа зев сіівсіріез.44 ~

(8) Вагіоіотео (1$ Воіодде, (іотшісащ, ёѵ&ріе <Іе Магада, 
агтётвіе (ІізПпсріё Ли XIV* 5. (^иаАго, р. 201; еі {^иа&о 4е11е 
ореге Лі ѵагі аиіогі, . . . Ѵ т н  1825, р. 38-



Ябк ІкмгоелоаіЬ выи*. Петроса Кютура, ХѴЦ в. 
99. Уподоблевіе Богу — Петра Бертуляна, ХУІІ •».
90., Извіеченія ш*т> Богощом — и ап м п аго . П. .
91. Богаслочі* — Алберта. П.
82. БогослоВІе — оереаодъ в» і і і ш  
95. Богославіе — Алберта, П.
9в. Бааеуждеція Боюодовскія ' архнм. Іоаинеса.
95. Моральное Вогоолоаіе :— архам. Хачатура К ар- 

неци. П.
96. Пространны» Катежвйисъ — натр. Іакоаа. ;•
97. Учеиіе б Мр« — ешксоВа Михаила Садлантяна,
. ! ■ XIX кака. П. .
98. Священная Исторія — неизвѣстнаго.
99. Каѵехнвиеь двчед. п ,  Константинополе.

100. Священная Исторг* — печ. въ С.-Петербург*.
101. Священна* И т р і а  ^* печ. «ъ Шую*.
102. Оглавленіе Новаго Завета — неизвестнаго. .
105. Огладдевде раздать Боѵослоаеквйгь яцнгь — ненадц
104. Богослрвіе — Павла Паромелли8). П.

е»о
. I I ) (' .1 і/ » '

.. ,іГ ..

105. Стнхотвореніе подъ вазваніемъ Іиеусъ сашгь19) ^  
Св. Н%рсеса Клаецй. - б . '1. ( . ■

106. Стнхотвор&Ие&іпереЗмъ человеке — нензв. П. '■
107. Преложеніе Евангелі# — Арютнщ Агавуряща, 

ѵ' XIX кадка.' 1
109. Прелолсеніе цосланіи Св- Павл* — Цавла Тиврик-, 

ркагр, ХУЩ р.

(9) уре. Пиромахь, Калабріфскій доыиірікаыецъ, бнвші^ Нахн-
чдевапсяшъ епйскоромъ при па г̂в У р^цлѴ Ш .  ............  щ

^(6) Чр.еі сокраи^віе нстрріц Вет̂ аго в Цоваго Зав*^.



88. ТЫоІо^іе; раг Ря*гоа Кі«и^сЬо*г, XVII* з. ' • : ,
89. Ь ’»ццтіЦіоп яѵ«с Р і т ,  рас РеЫ  ВкіЬоиІізй, 

ХѴІІ« зксіе. >
90. Ехіпіи Ле к  ТЫоІо^іе, м щ т у т е .I .
91. Т^& Доре,. раг АІЬегі. I.
92. И., Ы о і ів  Ли кііп.

• 93. . іЛ., . раг АіЬегІ*. I*
94. ЮмвегШюш ТЫоІѳдЦиез, рас Г а к М т м З г к  I »

Ъаппёз.
95. ТЫоІодіе тргаіе, раг ГапсЫдаапЛгііе И м И кіМ г

Ле Сагпі. I. -
96. СгапЛ СаІ&Ьізше, раг 1е раЪгіагсЬе ІасоЬ. I.
97. Ішігиеііоп а»г к  Гоі, раг Гёѵёфіе Мікаіі Заікц- 

ііап» XIX# 8. I. . ; . . і
98. ЬЪіаіоіге Заіпіе, апопуте. ; -
99. СаІёсЬізте, іщргітё і  СоааОтЛпорІе. .

-100. ЬЪівІоіге ваіріе^ іщргітёе А 5і. Р&егаЬошфі .
101. іЛ. іЛ., ітргіщёе к СЬоисЬа.
102. Іпскх Ли Р^оиѵеаи-Тезіатеві, апопуте. I.
103 іЛ. .Ле сЦѵега Цусеа ТЫ 6)еді<|иее, ш м ауте.. .
104. ТЦрЦйр, ,$** Раі4 і *8>?0|И№№ 9І  і  : » 1

, ш., Р  я 4 *  * ;
105. Роёте іпіііиіё „ОДш-Шз Ле Біеи‘;‘4®), раг ІІегзёв 

Сіаіёиі. I. ,
106. Роете зиг 1е ргетіег Н отте, апопуте. I.
107. ТгаЛЛеііоа Лев' ваііііз Вѵ«ь§і1ев, раг- НагеиіЫоип 

•• А^апопгіап, XIX* з.
498. ТгаЛисЙоп Лёз ёріігез Ле 3 . Раиі, раг РаиІ ТЫ - ,

ѵіісаіві '̂ ХѴПІе в- 
Ьиз »аа*.  ̂     і) А іЛѣкАыііЫЛІ ккшш* і * , іп« 111;> ЬІі зі к О іакм А

(?) Ц 4Ці Йтэдмі /СсЫйгаіа, Лсщсшт Ы у е  «к 
см« к. інмКібсці *ГОскаіа УІІІ*

(Щ С*€б| 1аМд*<к ГЬііЮііе <іс ГАпсдо с* 4ц 1^оцѵеаш-Т*|*пи4|.



109. Преложе&е Псал&оіъ Агкнурянца. П.
НО. Стихотворения йрЯвоу*іительяыя—разныхъ поэтЬвъ.
111. Стихотвореніе къ Св. Кресту — неизвѣстнаго.
112. Гимньг церковный въ стихахъ — разйыхъ лицъ.

„ 113. Гимны церковные въ стихахъ натр. Симеона 
XVIII в.

114. Гимны церковные вѣ стихахъ — разн. ітОэтовъ. Й
115. -* Музы Арарата н- воспитанниковъ ЛіЗаревыхъ Ин

ститута. П.
116. Предоженіе дѣянЙ апостоловъ въ стихахъ — па- 

тріарха Комитаса, VII в.
117. Плачь о Эчміадзинѣ, разоренномъ Агарянами — 

еписк. Степана Орбёльяна, ХШ  в. П.
118. Стихотворенія историческія — Григорія Маги

стра11), XI в. П.
119. Стихотворенія Историчесійя -— патр. Іакова. Й.
120. Словарь армянского языка въ стихахъ — Павла 

Тиврикскаго. *
121. Басни въ стихахъ"— Мях&тара Кошъ. П.
122. Басни въ стихахъ — развыхъ лиггь. “П.
123. Стихи турецкіе армянскими литерами — Неизвъётн.

х*б&е*8зва*»
IV. К ііиІри Церковный.

124. Кондакъ Св. Литургіи И . ѵ
125. Кондакъ Св. Васидья, п Дфанасья.

I ....................... . 1 ■ : .  . . . "1 . . ] . .  ' ‘

( (11) Цужъ знаменитый, родіфщіДоя въ «ічадв XI въка ивоаг,
веденный въ ававіе Губернатора Мефшфтряш І^оаставтивемъ Мо- 
цомакоагъ. Здъсъ безъ сощіѣаія вдеть ръчъ объ всторіи Ветип» 
н Новато Завѣта въ 1000 стихахъ, которую #аъ яаинсалъ въ 
трв дна я которая столько понравилась одному арабскому но- 
ату, нріятело нашего стшхатйо(ща, какъ во Содержание, такъ в 
по вэложенів, что ёобуднла сто иршцгъ христМСкую ѣѣру. 
ОшиЬо, 74. ‘ ' ’Ѵі *



109. Тгайисііоп Дез РМштеа, раг А^пдилгіап. 11 ■ і
110. Роё1е8 тстДев, раг Діѵегз аоіеш*.
111 . Роётѳ 5ііг 1а ЗаівіеСгріх, аповуте.
112. Дутпвв ессІёяааіЦиез еп ѵегз, рас: Діѵеге аиістп. 
115. і(1., раг 1е раІгіагсЪе Зішёоп, ХУШ® я. .
114. ід у рагДігвгз аиіешгз. I. - і ,
115. Ьез МиЗез йе ГАгагаі, раг Іез ёіёѵез Де ГІпзІіСиІ 

Дее Ыеаге^ Ііпргітё &-Мозоои< < >
/ 116. ТгаДисгіоп Дее Аскез Дез ароігев, раг 1е раІгіагсЪе • 

Сотііаз, VII® в. і
117. Е1ё§іе виг 1а гите Д’ЕДсЪюлаДгт раг Івв тивиі- 

зшюз, раг 1’ёѵёсріе ЗіёрЬапё ОгЫІіап, XIII* з. .1.
118. Роёзіез Ьізіогідиез, раг Сгі^огМа^зІгоб*1), ХГе з. I.
1 г9. іД., раг *1е раігіагсЬе ІасоЪ. I.
120. Бісііоппаіге Де 1а 1ап§ие агтёпіеппе, еп ѵегз,‘ раг

Раиі ТЫѵгіёаІзг. 1
121. РаЫев еп. уем, раг МкЬііЬаг ОосЬ. I. ;
122. М., раг Діѵргз аиіеигз. I. ѵ .,
125. Роёзіез Іиг<̂ ие§ ец сагаріёуе# апдёпі$п$. Двѳпѵ

і * * . • ■« '
ІУ. ІЛѴАЕ8 р ЕОЬІЗЕ.

124* КааДас ои Іійидое. I.
125. іД. Дез з&іпів Вавііе еі АіЬавдзе
  -  - ■ ■■ -- -  - - г  -- - ............. ' -■ - ■

(И) Регзоппаде ігез Дізііпдиё, пё аи соттвпсствйй &*' ХІе 8., 
фи Гик Гаіі $ои*етеиг Де Мёзороишіе раг Сопвіаіііт Мйво- 
тафіе. 11 8’а$іі запз Доиіе ісі «Типе Ьівіоіге Ле ГАпскш еі Дп 
ПГоитеац гТе5іаіодці еп, 1Р00 уод, Чи’Д совир̂ за еп Ігоів }стгщ9 
еі <|иі ріиі (еііетепі & ип роёіе агаЪе, аті <1е поіге ро$1е, Цпі 
роиг Іе ГопсЬ фіе роиг 1а Гоггае, <|ц’і1 зе ГН сЪуёііеп. (^иаЛго, 1%.

■ * * * • \ *



127. Кондакъ ( к  З іам ц ш і ■ ІГ.: •
128. Ковдакъ съ латинекшсъ мремАоиъ П.
129. Толковвціе С». Литургии**- Нерсеса Ламбронскьге. 
186} Толковая» Лнтургін — ■ архиве. Іоашк Цорцбра-

ци, ХШ. в. ■1
181. Толкованіе Литургін — архим. Григоріа, XIX в. 
183. Тфлковаще.Дитрргш г**, цереводъ «ъ латмн.
138. Толкованіе Лнтургіи — Іоащ* Ар*шшеци, XIII 

. и м . ' П.
134. Вопросы съ отвѣтами о Св. Лит/ргііг — . ыеизв. 
ІВ8. Толкованіе Диурйія «** равных* «о іъ
136. Мысли о тайЦстважъ церкви — Неровен Ламброы.
137. Большой часовннкъ — патр. Іоадиа Мядцікув*,

У. в. П.
136, Малый часовникъ —■ его же.
. /  ; • - 1 ,
139. Часовннкъ Римской церкви ~  пере водъ съ латиц.
140. ТолковЛніе часовни ка — иеизвйстнаго.
141. Толкование часойника— еписк. Хосрова, X в. П.
142.' Мёлкій чтевія ц е р к в и разиыхі лицъ.
143. Пророчества и Апостолы, читаемые въ' церкви,
144. Толкованіе оныхъ — неизвѣстнаго.
145. Церковные Гимны — тоже.
146. ТребникЪ Иа освященіе Х̂ в. ІѴІѵра, помазаніе ца

рей, и посвященіе ц2гріар*о»ь ипеішскмкИіы — 
разныхъ лицъ. • -л .

447—Общій требцшсъ о соверіпевіи Таішствъ ц проч. — 
і /  разных,* лиц*. . — , ,

Ійбі/ Прямы* о «ф адоцц десйенвм* в» .раары» его» 
лі> і9 ш п я ;» • ’■ ■>}> ■<» • ■ -• іі ■■ ■
■1*Юі Трёбинкъ 10 йстребеяіи дуіЬввйЛім томе. Я. 
| 50. Толкование разныхъ чтешй церкви — неизвъетнаго. 
151. Правила Богослужеці» — цатр. Симеора. Д. и Р.

✓



127 (зіс.) КопЛас Ле 5. Іеап СЬгузозІоівд. I. ,
128. іЛ, аѵес ігаЛисІшп Іаііие. і.  .
129. Ехріісаіірд Ле 1а в^іпіе Шиг§се, р ^  РТегвёз Ьащ- 

ргопаізі, V
/150. іЛ., раг ГагсЬіпіапЛгііе ІоЪаппёз ргОг- 

Лгогаізі, XIII* а. Л
131. іЛ., а̂іг Рагс&ітіпЛгйе СгІ^ог/ХІХ!®1 з. ' 1
132. іЛ., ігаЛиііе Ли Іаіт.
135. іЛ., раг ІоЬаппёз АгЛрсЬёізі, ХІІІ« в.
134. Оиевііопв еі гёропзез виг 1а заіпіе Іііиг^іе, апопуте.
135. Ехріісаііоп Ле 1а Шиг§іе, раг Ліѵегв аиіеигз.
136. Реш^е*ѵ*ірг Дев пэд*1$ре8 Лр 1’ё§Ше, рфг РІргвё* 

Ьатргопаізі.
137. СгітЛ ЬгёѵгаЬг; р^г ІоЪапЫ* МапЛасоирг, Vе *.-
138. Реііі Ьгёѵіаіге, раг 1е т ё т е .
139. Вгёѵіаіге Лё Гё$1ібе гоіпаЬЬе, ітЛдіІ Ли Ыіп.
140. Ехріісаііоп Ли Ъгёѵіаіге, апопуте.
141. іЛ  ̂ раг Гёѵ&|ие К^озгоѵ* Xе 8. I.
142» Реі&ез Іесіцхез ессіёзіазііфяез, раг Ліѵегз аиіеигз.
143. РгорЪёІіе* еі ехігаііз Лез аррУгез, ^ш 1е Іізёпі і  

Гё^іізе.
144. Ехріісаііоп Лез тёт ез, апопуте.
145. Нутпез ессіёзіазгіфіез, апопуте.
148. Кііиеі Ле Ь  сопвёсгаііонг Ли Мугоп » Ли засге Леа 

Г0І5 еі Лее ёѵё<|ибз, раг Ліѵегз аиіеигз.
147. Кііиеі $ёпёга1 роиг Гассѳтрііззетепі Ле* заіпіа 

тузіёгез еіс., раг Лігега аиіеигз.
148. Вё^іев роиг 1а рготоііоп Лез ессіёзіав&доез аих 

Ліѵеіи Ле^гёз, раг Лігегв аиіеигз. I.
149. Кііиеі роиг Гепіеггетспі Лее ргёігев. I.
150. ЕхрНсаІіоп Ле Лпгегзев Іесіигев ессіёзіаз^ие*, апо

путе.
151. Кё^іез Ли вепгке Ліѵіп, раг 1е раІгіагсЬе &ггаёоп; 

ітр г ітё  еі тапизсгіі.



152. Псалмы. Н.
153, Книга Діоннсія Ариопагійскаго.
154 Книга на йсходъ души — НенЗвѣстйаГо.

; I
155. Толкованіе чтеній церкви — Луки Ванандскагс^ 

XVII вфка.
' . . .

156. Пйнія церковный — дазныхъ лдцъ.
157. Толковаиіе оныхъ — Неизвяеднадо.

V. ЙсТОТйИксКи* и і^оТКіФЙчксКі*.
158. Исторія древййй церкви — Евсевія Идлирійскаго11)* 

ГѴ в*ка. '
159. Пространная исТорія Арыеніи — раааыхъ Писа* 

телей.
160. Агаеангелъ, Исторія прОсвѣЩСйія Армешн свѣтомі* 

христіанства — АгаФапгела* секретаря Ц. Тири-' 
Дата. IV в. П. и Р.

161. Исторія Арменіи — Зеноба, ІѴ в. П. и Р.
152. Исторія Арменіи—Моисея Хоренскаго, V в. П. и Р.
103. ИсТорій о йронсхожденш Агва новь (жителей Рус-1 

скихъ МусульмансииХъ прояиицШ) — Моисея Каг- 
кайтваци1?), IX в. %

(12) Не смоТря На презваяіе Ияаирійссаго,  адѣеь «ироятца 
разумѣется Евсегііева дѣтопись* по счастію отысканная рр ар
мянского язіікъ и изданная въ 1818 году отцемъ Двгеромъ.

(13) Въ Опсиіго, стр. 44 сказано* что онъ жндъ въ УІІ 
сверхъ того авторъ замѣчаетъ, что это сочиненіе, коего донынѣ 
иамвстнн только отрывки, конечно еще существуете» въ ірмости 
въ Армевіи. Чамичъ, III, 1046, оплакивать утрату книги, столь 
древней н способной объяснить истомно Армянской Албанів.



152. Р&ашаев. I... -> ,
155.. ІДѵге Де Педув ГАгбврадіІе.
154. Ілѵге роиг 1а воіііе Де Гадае, авоауйіе.
155.. Ехріісаііоп Дее Іесіигев есс1ёвіа4ідие8, раг Ьоиса 

УапапДаІ*і, ХѴИ® в. .
156. СЬаігів Д’ё^1»е, раг Діѵеге апіеигв.
157. ЕхрІісаЦод Дев тетез,>аоопуше.

,Ѵ. НівТОІКЕ ЕТ СВООАЛРНГВ.

158. Нівіоіге Де 1'алсіелде ё^іізе,' раг ЕивеЬе Д’І11у- 
гіе“), IVе в.

і ’ » ' . ' *' ч ‘

159. Нівіоіге Де ГАгтёдіе, 1гё$ еЧедДие, раг Діѵегз 
аиіеигз.

'■ч , *' • '
160.. НЫоіге Де 1а сопѵегзгоп Де ГАгтёпіе ап сЬгізііа- 

д ізт е , раг АдаіЪапде, весгёіаіге Ди гоі ТігДаі, 
IVе 5. Ітргітёе  еі тапизсгііе.

161. Нізоіге Д’Агтёше, раг 2ёпоЬ, IVе 8. Ітрг. еіМ-іІе.
162. іД. ісі., раг Моузе Де КЪогеп, іД. іД.
163. іД. Де.Гогі^ійе Дее А§Ьѵапв (ЬаЬНапі Іев рго-

ѵіпсез гиявев тибиітапез), раг МовД СадЬсапіо- 
ѴЛІвІ1*), IXе 3.

(12) Ма1$гё 1е Іііге д*ІІІугіепу іі з ^ і і  реці-ёіге ісі Де 1а сЬго- 
і^ и е  Д’ЕизёЬе $і Ьеигеизетепі геігоиѵёе еп агтёпіеп е( риЫіёе 
еп 1818 а Ѵепізе раг 1е Р. Аѵдег.

(13) 11 е& Дс̂ пцё сощте ёіапі Ди ѴІІс зіёсіе, Дапв 1е Ошиіга, 
у. 44; еі Д$ ріиз Гаиіеиг Діі дие сеі оитгаде, Допі оп пе соппаіі 
]іде|и’& ргёзепі дііе Дез іга^Шепіз, ехізіе серіаіпетепі ёп епііег 
Дапз 1’Агтёпіе. ТсЬашіІсІц Ш, р. 1046, Дёріогаіі 1а регіе Д’ип 
Ііѵге ві апсіеп, еі зі рдорге а ^сіаіюг ІЪіМоігв Де ГАІЬапіе аг- 
шёпіеппе. ’ < . .



164. Исторія о пресдѣдованіи Персами АрмяйекЪицер^ 
кви, и о воинф Армлнъ съ ними*4) — епископе 
Егише, Ѵ і . Е  и Р.

165. Исторія о томъ же и^ойашеетвш— игуменовъ 
Лазаря Парпеци и Коріуна, V а  П. и Р. •»

166* Лѣтописи древнія —> рааны^ь писателей. 1 •
167. Исторія, о обршдоки Армивъ въ Христіайскуюі 

вѣру — Постоса Византіііскаго, IV в. П.
168. Исторія Арменіи — _ц*гр. Іоанна, X в.і5)
169. Историческая Хронодогія — Михитара Аирийан- 

скаго, XII ів.И) * '* т.* і -.Мі . *
170. Историческая Хроро^о^ — (|аіцгцдр. Ашекдо 

XII в. ' ‘ д  ’ ,
171. Исторія Армеиіи — вардапета Г/евонда.*7) .

(14) Это сочягіевіе переведено ва аиглійскіі язкікъ, за лсклю- 
чешемъ благочестгоыссъ Эпвзодовъ, вовммои* наполнено, Г-во** 
НеДмадомъ* вжднвевіи комитета абсточлюь переводовъ въ 
Ловдов*. .!

(15) Іоаввъ VI воасздалъ ва патріаріпескомъ престрдѣ 
897 по 9І5 годъ, й тасъ его можно причислять и къ IX и къ X 
вѣку. Исторія ёто, имеющаяся въ ЕврѳПѣ въ разных* рукопи • 
сдхъ, очень мввйедма^ ваввсава слоговъ напыщенным* крае- 
тянутымъ. Одйвъ аѣмецкій жури. (Ь Г. 4. венеаіеп « 1*ап<1~ шмі 
8еегеізеп, Берлин*, 1837* Т. V, стр. 372 — 377, об*аввлъ вз- 
давіе его Г. Е. Боре изъ Парижа. Г. ССнъ-МарТевѣ оставил* 
по себъ переводъ ея, совершенно одовчавннй въ рукописи.

(16) Объ этомъ Михитарф, сколько мнѣ нзвфство, поминает- 
ся въ одвоиъ только сочинеиіи, относящемся до Армепіи. Это 
можетъ бить, одно лице съ историкомъ Михитаромъ Анійскиыъ, 
который пнеалъ о древностяхъ Арменін, Грузія в ПерСІя в ко
ек̂  еопяммй, упоминаемое разнИИн Армянскими писателями,' 
имевие Варда по мъ, иыиФ потеряно. фтАго, стр< 106*
. ' (17) Очень возможно, что это Леоиіро Эретсъ, упоминаемый 
въ ОнйАт, стр. 69, вакъ писатель ХйФка, составляй исторію 
Магомета и другнхъ Каляоовъ. Я получиль изъ Грузіи иача^



164. Нівіоіге Лес регаёсиііоад сіе ГёдШе агтёпіеппе, раг 
Іез Регзапв, еі Де 1а диегге Дее Агтёпіедо сопіге 
еих, раг Гёѵ&ріе Еіівё, Vе з. Ітргітёе  е(М~іІе.14)

165. Нізіоіге Дез т ё т е з  ёѵёпетепіз, раг ГЬё^оитёпе 
Ьагаге Де РагЬе еі раг Согіоип, Vе* 8. Ітргітёе  
еі тапизсгііе.

166. Апсіеппез сЬгопіфіез, раг Діѵегз ёсгіѵаіпз.
161. Нтбіоіге Де 1а сопѵегзіоп Дез 'Агтёпіепв аи сЪгізІіа- 

пізте, раг Раизіе Де Вугапсе* IVе 8. I.
168. Нізіоіге Д’АгтёЛІе, раг Іеап саіЬоІісов14), Xе 8.
169. СЬтопоІодіе ЬІ8(оі^ие, раг МкЬііЬаг Д’Ашѵапкі€), 

XIIе 8Іёс1е.
110. СЬгопоіодіе ЬівІогЦие, раг Зашиеі Д’Апі, XIIе 8. 
111 Нівіоіге Д'Агтёше, раг 1е ѵагіаЬіесі СЬёѵоюД-17)

(14) Сеі оиѵга̂ е а" ёіё ігаДиіІ еп ап$1аіз, тоіпз Іез Ді̂ геззюпз 
ріеизез ёопі іі езі гетріі, раг М. Яетпапп, аих Ггаіз <1и сотііё 
ёе Ігаёисііопз огіепіаіез ёе Ьопёгез.

(15) Іеап VI зіёдеа «иг 1е ігбпе раігіагсаі ёе 897 & 925, оп 
реиі ёопс 1е сошріег соттё ёи IX» ои ёи X» зіёсіе. 8оп Ъіз- 
Іоіге, ёопі Іез тапизсгііз не щапдиепі раз еп Еигоре, езі *гёз 
соодіёёгаЫе, таіз ёсгііе ёаш оп зіуіе етркаііфіе еі гёёопёапі. 
Ѵп ]оита1 аііетапё (I. Г. ё. пеиезіеп Ьапё - ипё беегеізеп, 
ВеДіп 1837 Т. V, 371—377) аппоп̂ аіі за ргосЬаіпе риЫісаІіоп 
раг М. Е. Вогё ёе Рагіз, диі еп а іаіі ипе ёіиёе рагіісиііёге. 
М. Заіігі-Мапіп еп аѵаіі Іаіззё ипе іггкіисііоп тапизсгііе епііёге- 
тепі іегтіпёе*

(16) Се МёкЬііЬаг п’еЛ потшё, <цхе }е засЪе, ёапз аисіт 
оитгаде геІаІіГ 4 ГАгтёпіе. С*езІ реиі-ёіге 1е тёще фіе РЪіз- 
іогіеп МкЪііЪаг ё*Апі, <|иі аѵаіі ёсгіі зиг Іез апіЦиііёз ёе ГАг- 
тёпіе, ёе 1а Сёог$іе еі ёе 1а Регзе, еі ёопі Гоиѵга̂ е, сііё раг 
ёітегз аиіеигз агтёпіепз, поіаттепі раг Ѵагёап, езі аиригёЪт 
регёи. (}чіаЛгОу 106.

(17) И езі Ьіеп роззіЫе <ріе се зоіі Іе Ьеопъіо Егеі$у теп- 
ііоппё ёапз 1$ Ошиіго, р. 61, сотте ип аиіеиг ёи X» зіёсіе, 
ауапі сотрозё ипе Ьізіоіге ёе МаЬотеі еі ёез аиігез кЬаІіГез. 
ё’аі ге?и ёе Сёог$іе 1е соттепсетепі ёе Іа соріе ё’ип оитга̂ с

6



/
172. Жизнь патртарха Нерсеса Ве.ти̂ саго — йей&в^ст^ 

наго П.
173. Исторія о Армянском* Царствѣ въ Кйликіи — 

историка Сумбата, ХГѴ в.18)
174. Исторія о церкви Армянской — еписк. Ухтанеса, 

Х - в ” ) ^
176. Исторія Армёніи —„ Матвея Едескато, XII р.
176. Исторія о княалхъ Мамиконяиовыхъ — еписк. 

Іоацна Таронскаго, VII в. **)
177. Церковная исторія :— Михаила Асирганипа.**).

ло кеяш съсочинемя, приписываемая некоему Ліонту ПляЬоаомъ 
Іоссешюхі, который вероятно нашелъ въ сочияеаі» ото в вв. 
Это, п5 видимому, древнья исторія Грузіи в Арменіц. Первый 
страницы кажутся мне подливицкомъ знаменитой Грузинской лъ- 
тописи, носящей имя царя Вахтанга Ѵі. Довольно пространный 
отрывок* съ этой книги находится въ Древн. Аря. Іцдж., стр. 331.

(18) Истории» Сембатъ йзвестенъ по имени автору Оиайго, 
стр. 129, который впрочемъ сознается, что никогда ие видадъ 
его сочинеЦія.

(19) Об* этом* автор* не упоминается въ (̂ іииіго, ио Чамичъ 
вазываетъ его въ своей пространной исторіи (1,18) „Ухтавесомт*, 
епнскомъ Ургайскьмъ" въ числе духовных* писателей, нз^ чего 
видно, что онъ не имел* въ рукахъ его сочиненій» Во,2-мъ том* 
стр. 516 онъ вторично говорить объ немъ по свидетельству 
Кнрака Ганаакскаго.

(20) Въ Париже имеются две рукописи, изъ коихъ одна съ 
дополвеніемъ ученика автора, доходить до 1261 года, в другая 
хорошая рукопись въ Рувянцовскомъ Муэеуме; приготовится у 
неня переводе съ оной.

(21) ЪъОиаАго, 69, упоминается объ одномъ авторе сего имег 
вв, во гбворя однако, чтобы оиъ нацнсалъ исторію.

(22) Авторе XII века, коего Азіатскій Муэеуме вмеетъ копідо, 
полученную изъ самаго Эчміадзива, см. чвъ Виііеііп $скпіі/цые, 
У. IVо. 8. статью о его сочооеяш.



133. Ѵіе 4м раІгіагсЬе Кегвез-Іе-Оажі, «попугае. Г
175. НізІоГге Ли гоуаате агтепіеп Ле Сііісіе, раг 8еш- . 

Ьаі»), ХІУь з
174. Нізіоіге Ле Гё^іізе Л'Агтёше, раг Гёѵёсрге ОикЬ- 

іапёз1»), X* з.* ' ; ■ к '
175. Нізіоіге Я’А гтёте, раг МаіЬіеи сГЕДеззе ао)* XIIе з*
176. < ій. Леа ргіпсеа Матгсощапз, раг Геѵ&рге; Іеап 

Ле Тагоп*21)
177. Нюіоіге вссІёбіавіЦие, раг МісЬеІ бугіеп.*2)

аЦгіЬиё к іш сеПаіп Ьёоці раг М. Ріаіоіі Іозёііаи, <[т ргоЬаМг- 
теп( еп а 1п аззег роиг аѵоіг Ігоиѵё 5011 нот. С'сзі, а се 411*11 рагаЙ. 
ипе Ьиіоіге апсіеппе Де Оёог^іе еі Д*Агтёте* Ісз ргетіегея 
радез зетЫепі ёіге 1*огі§іпа1 (1с 1а сёІёЬге сЬгшііфіе ДеСёог(*Іе 
«ріі рруіе 1е пот Да гоі ѴѴак1Нап§ VI. Ііпе сІІдііоп зйзе* 
сопзіДёгаЫе Де сеі оиѵга^е ее Ігоиѵе Да из ГАгтёПіе апсіепгів 
Д Т й Д р Д у, р . 351. '

( 18) І/Ь іЗЮ гіеП  в е т Ь а І  е з і  с о п п и  Д е п о т  ранг Г а и іе п г  ?Ді* 

Ошиіго, р* 129, 401 Д& п ё  Г аѵ оіг ]іШ іа*з ѵ * .

(19)  С е і  а и іе и г  п*езІ рае т е п і іо п п ё  Д апз 1е. Оиасіго, т а і з  

Т с Ь а т іІ с Ь  1е  Ь о т т ѳ  Д а ш  за  дгап Д е Ь ів іо іге  (I , 18)  „  ОикЬіЬа-*  

п ё з , ё г Ц и е  Д*О игЬа,и  р а п п і Іез  а и іе и г з  е сс і& іа з ім р іе з  «Іопі і і  

п’а р а з  е й  Іез  о и ѵ га $ ез е п іг ё  Іез  т а і і і з ,  е і  ( И ,  518)  Я ! е  сН е  

е п со г е  Д Ъ ргё* С іг а о о з  Д е  Ѳ а в Ш м .

(20)  I I  у  е п  а  Д еи х  ш а п и зсг ііз  5 Р а г із ,  Д о п і Г ип* аѵ сс зо іі  

я и р р іё т е п і  р а г  и п  Д ізс ір іе  Д е Г ап іеи г , ѵа )и зф і* еп  1261,  е і  иП 

■ Ьоп т а п и з с г і і  к ' З Г Р ё іег з Ь о ііг д , аи  М и зёе К о и т іа п іг б Г ;  р е п  р і ^

раге 1а  ІгаД и сІіоп . \

(21)  І І п  а и іе и г  Де с е  п о т  е з і  т е п і іо п п ё  Дапз 1е  (̂ иасіго, 69* 

т а і з  і і  п е  Іи і е з і  аІІгіЬиё а и с и п е  Ь із іо іге .

(22)  А и іе и г  Ди XII©  я Д о п і 1е  М и зёс а з іа іЦ и е  роаа&Де п п Д  

серке ѵ е п а о і  Д Е Д с ^ т іа Д и п  т ё т е ;  е .  В и і іе і іп  я е іе п іі і .  V ,  N 0; 

8, и п е  п о і іс е  Де зо п  ои ѵ гаде.



118. Хронологическое исчисленіе яатріархом Армейііі 
. — Аветиса Евдокшскаго15)

119. Таковое же исчисленіе Римскихъ Императоровъ, 
Подководцевъ и Папъ переводъ съ латинскаго.

180. Исторія Арменін — Вардана Бардзирбердци.14)
181. Исторія Александра Македонскаго — переводъ съ 

Квинта Курція. ' '
182. Исторія Армянъ послѣднихъ вѣковъ — Аракела 

Тавризскаго*5), ХУII в. П.
183. Истортя тогожъ времени — діадова Захарія **)\
184. Исторія, о Персін и о новой ДжульФЪ въ Испа- 

ганѣ — вардапета Хачатура, XVII в
185. Историческое жизнеописаніе Св. евангелиста Іо~ 

анна — неизвѣстнаго.
186. Исторія о соборахъ вселенских» — неизвѣстнаго.
181. Исторія о Шахъ-Надирѣ. П.
188. Житіе святыхъ отецъ — разныхъ писателей. И. и Р.
189. Тоже подъ названіемъ Центы изв жизни се. отець.
190. Иеторія о Евреяхъ — іосифя Фдавія, IV -в. П.
191. Житіё Св. священномучеяика Григорія*
192. Житіе сегоже святаго — переводъ съ латин. П.
195. Житіе сегоже святаго — вардапета Матеосаг

XIV в. П. '

(23) 0 5 » нем», сколько ми» иавъство, ян в» одной кмнгв тт 
упоминается.
'  (24) Автор» Х Ц І вѣка, весьма справедливо уважаемый Ар
мянами; я составил» перевод» сего сочинедія по превосходной 
рукописи Румавцовскаго Музеума.

(25) Сіе сочивеиіе напечатано въ Амстердам», в» 1669 г.; оно 
заключает» в» себв нсторію Армеиіи съ 1601 до 1662. Весь
ма занимательную для нашествій Шаха-Аббаса щ современной 
Грузинской исторіи.

(16) Объ аеиъ, рвыго каю  я  о с-гмующгяъ, шаГд. не ушщ- 
мииается.



П8. Ілзіе сіпойоіо^іфіе дез раІгіагсЬез д 'А гтёте, ра* 
Атёііз Еѵдокіізкі®*):

119. Ьізіе дез етрегеигз, дез ^ёпёгаих еі дез рарез де 
Ноте, Сгадиііе ди Іаііп.

180. НізЫгё і^Дгтёпіе, раг Уагдап де ВагдггЬегд.14)
181. ід. д’А1е*апдге 1е Масёдопіеп, Ігад. де Оиіпі- 

Сигсе.
182. Ні&іоіге дез А гтётепз дез дегпіегз зіёсіез, раг 

Агакеі де Таигіг«), XVII* з. I.
183. Нѵзіоіге ди тёш е Іетз, раг іе діасге 2асЬагіа1€). ,
{81. ід. де Регзе еі ди хюиѵеаи ЭДоиІГа, к ІзраЬш, 

раг 1е ѵагіаЬіед КЬаІсЬаІоиг, XVIIе з.
{85. Нізіоіге де 1а уіе де8. Іеап Гёѵап^ёігаіе, шору те.. '
186. ід , . дез сопсііез ёситёпісріез, апооуте.
181. ід. де СЬаЪ-Кадіг. I.
168. Ѵіедез 58. регез, раг діѵегз аиіеигз. Ітрг. еі т -ке .
189. ід., зоиз 1е іііге Ріеигз Ле іа ѵіе Лез 88- регез.
190. Цізіріге сЦ  1щГз,раг ІозерЬ Ріаѵіиз, IV* ыёсіе. 

Ітргітёе,~еі тализсгііе. ^
191. Ѵіе де заіпі Огё^оіге ргёіге еі тагіуг.
192. ід. ід. ід., ігадиііе ди Іаііп, I.
193. ід. ід. ід.г раг 1е ѵагІаЬіед МаІіЬёоз,

XIVе зіёсіе. I. - ‘ '

(23) 11 п’ез! тепііоппё дайз аисип Ііѵге дне ^е соітаіззе.
(24) Ааииг ди XIIIг віісіе, Ігёз рівіетепі еаіітё де5 Агшё-

т е т ;  і ’вп аі аеЪ еѵ ё іа йгадисііоп, д*аргёз ип ехееііепі тапиз- 
сгіі ди Мизёе КоитіапігоС.

(26) Сеі оіитаде а ёіё ітргітё  & АітІеіЧІат еп 1669; іі геп- 
Іегте ГЬіКоіге де ГАгтёпіе, де 1601 к 1662. ЕНе ей Гой 
іпіёгездапіе ропг ка іпуавіопз де СЬаЬ-АЬаз еі рошг ГЬізіоіге 
со піе трога» пе де Оёоі^іе.

(26) II п’езІ тепііоппё шдіе рагі, поп рііи дце 1е зиіѵапі.



194- Житіе ,Св. Іоанна Златоуста- П. и Р. . і
195 Историческое описаніе Іерусалима •— перевода 

■ съ латмн- • ■. Г
196. Исторія Персіи — вердикта Іоавйес**7). Д.
197. Оявсаше приговора1 Пилата — іыдраводъ-
199 Жхвяеогшсавіе всъхь Сватыіь — р»зныхьииса*вл, 
199. Исторія Арменіи — Киракоса Ганзакеци,.ХЩ- в.1*) 
2Ю. Исторія Армянской церкви су опцсаніемъ рйжод 

святыхъ отецъ оной —■ рааныхъ і писателей,- 
201-' Жцтіе СЧ- апостола Якова, брата Господа* 

неизвѣстнаго.
2Ив. Исторія, о Налестин-б и о страсТяхъ Спасители 

въ Іеруеаляагр — разныхъ авторовъ. ' Н. ‘ •
2681 Жйтіе' 'Св. апостоловѣ и учениковъ Христовыхъ.
204. Исторія Арменіи Поелъднихь въковъ — Ѳомы Ме- 

цопеци, XV в.**)
205. Йсторія о Арменги и Грѵзіи — Іереца Месропа, 

X и.*») Я. ' ■ ' 1
206. Житяе РнмскагоСв. Франциска— перевод^ еъ лет:

(27) Оно не понцеповщю въ (̂ щіЛго* , / ,
(28) Сей авторъ даццсадъ исторію Арменін оъ 300 но 1 2 ^  

годъ. Отрывокъ изъ аея бьиъ вапечатакъ въ Сибирском* въсд- 
і/икъ, издававшемся Г-ноцъ Спасскниъ. Онъ быдъ перецедевъ 
на Французский яаыкъ Кдапротомъ а помѣщеііъ въ Зопгпаі 
Л иа ііуие ,-1833. Авторъ, кажется, засд^жнваутъ вь вмсшаій с т г  
цени замъчшце 9Тцосихе4ъ»о къ Цонгрімимй анат»., . ;!

(29) Зтотъ висатедь аочишде, оревосхсинун>і нст^йіО Ммюе- 
етшй Тамердвмовыкъ; она еще не имама ь ъ  еѵЪжъ, и  находится 
въ Кор. Бибд. Парижской, подъ N0 . 9в* ■ п » ; • >

(30) ( ) щ стр. 63у отзывается обингмъ ие дыІОлйясно 
поэда^ою лицъ о6% автора укиаци .Нерсеса ведмкаадц т*а*4ючмю- 
щен въ ссбъ много подробностей объ истораі тогче времени я 
напечатанной въ і 77р V. »Ъ Мадрас*» вмъстЪ*съ истцріе#* Ор-



* 94. Ѵіе Ле 8. 1<&п.'СЬгу$оз(к>ше. Ішргіт. еітяішзсг.
495. Оезсгірігоп ЪгзФгЦие Ле Іёгизаіет, ІгаЛ. Ли Іаііп.
196. Нізіоіге Ле Ре гае, раг 1е ѵагІаЪіеЛ ІоЬаппёз.*7) I.
191. Оезсіірііоп Ли ди^ещепі Ле Рііаіе, ІгаЛ.
198 Ѵіёз Ле (Ьшз 1е» ваіпЬ, раг Ліѵегз аоіеига .
199. Нізіоіге Л\Агтётё, рагСІгасоз Ле Оайіжас**), XIII,. а.
200. іЛ. Ле Гёдіізе агте'шеппе, еі ѵіе Лез заіпіз рёгез 

^иі у опі Яеигі, .раг Ліѵегз аиіеигз. 1
201. Уіе Ле Гарріге 8. Іассрдез, Ггёге Ли Зеі^пеиг, апоп.
202. Нізіоіге Ле 1а Раіезііпе 41 Лез зоибдопсез Ли 8аи- 

ѵеиг 4 Лгизаіещ, ршг Ліуега ёсгіѵаіш. I.
203. Ѵіе Лее арбігез еіЛ*» Лізсіріез Лё I, С.
204. НізЬіге Ле ГАгтёпгё аих Легпіегз ЗіёсІе5, раг ТЬо- 

таз Ле МеЛгорЪ*9), XVе з.
205. Нізіоіге Л’Агте'те еі Ле Сеог§іе. раг МезгоЬ , 

Егеіз*0), X’* з. I. , ,
206. Ѵіе Ле 8. Ргавдоіз Л’Аадоез, ІгаЛиііе Ли Іаііп,

(21) II п е̂ві раз шніппё Ладе 1е Ошиіго.
(28) Се( иЦеиг а ёсгіі ип? ЬізЮіге Л’Агтёше Ле Гаи 300.4 

1260. Ѵ п  Ггадтепі еп а ёіё риЫіё Лапе 1е СибнрссіЙ кбсгнигц 
ои Меззадег Ле 8іЬёгіе, гёЛі$ё аиІгеГоіз раг 8раздкі. Се Ггацшепі 
а ёіё гергоЛиіі еп Ггавдаіз, таіа аѵес ипе Гоиіс Л*іпехасйіиЛе$, 
раг КІаргоіЬ, Іоигпаі Азіаіідце 1833. і/аиіеиг епііег рагаІІ 
тёгііег 1е ріиз Ьаиі іпіёгёі роиг Гёро^ие шопдоіе.

- (29) Сы ёегітат.л сетрозё пае ехсеііепіе Ызіоіге Лез іпѵа- 
гіопз .Ле Т атегіап; іі езі іпёЛіі еі $е Ігосмге 4 1а ВіЫ. К. Ле 
Р^гіз, N0 , ХСІ агш.

(30) 11 езі тепііоппё Лап$ Іе (^иасіго, р. 63» аѵес реи Л еіоце 
сонппе аиіеиг Л’цпе ѵіе Ле 8. Пег*&-1е-СгапЛ гепіегтапі Ьеаи- 
соир Ле ЛёіаіЬ зиг 1'ЬізІоіге Ли (еіде, еі ішргітёе 4 МаЛгаз еп 
1115 аѵес ГЬізІоіге Лез ОгЬёІіаде.



201. Географическое описаніе Арменін со вкдюченіемъ 4 
порядка вступленія цатріарховъ оном на престолъ 
— епископа Мафусалы, УІІ в .**)

208. Исторія о Чингизъ-Ханъ. П.
209. ОписаніеГ 1-го Никейскаго собора.
210. Священная4 Нсторія, о воплощеніи Савва Божія.
211. Сокращенная исторіз Арменіи изъ Чамчдна — Кѳи- 

стантинопольскаго Вельможи Маркараги, ХѴШ 
въка. П.

212 Житіе Св. Алексія. П.
213. Исторвческіе расказы о Арменіи однимъ священ- 

никомъ мірянину. П
214. Описаніе переселенія Армянъ изъ Персіи въ Ар

мейскую Область — епископа Саддантяна. П.
215. Взгдядъ аа священное писаше Ветхаго и Новато 

ЗавЪтовъ. П.
216. Сокращенная Священная Исторія. П.
217. Полная 'исторія Арменіи’ — Михаила Чамчлва, 

XVIII в. П.
218. Сокращенная Армянская всторія на Турецкомъ 

языки — его же. П.
219. Сокровище свъдъній — патр. Іакова. П.
220.. Житіе Св. ѵ Путынвиковъ подъ названіемъ Сант 

Ъ ухъ  к у р к ь .**)
221. Житіё Св. дъвъ мученицъ.
322. Историческое оішсаніе съ богословскими разсуж- 

деніями — натріарха Лазаря, XVII в. П.
223. Цвѣты познанін, историческая книга — архиепи

скопа Серафима, XIX в. ч П.
224. Священная Исторія — Луки Вапавдскаго, XVII в. П.

(31) Онъ пониеяовапъ въ ф шгіго, стр. 39, но арторъ ве го-
вормтъ объ этомъ сочннснш.

(32) Степенная кипгц.



207. Швсгірйоп ^о^гарЬідие Ле ГАгшёпіс, аѵссГогЛгс 
Ле Гаѵёпешепі Лее раІгіагеЬез, раг Гёѵё^ие Ма- 
Йюизаіа*1), VII® в.

208. Нізіоіге Ле ТсЬіпдіз -  СЬап» I.
209. Безслрйоп Ли і^ег сопсііе йе N1066.
210. Нізіоіге заіпіе, Ле ТІпсагпаііоп Ли ѴегЪё Ліѵіп.
211. ІЛ. аЬгё^ёе Л’Агтёше, Ле ТсЬатісЬіап, раг Маг- 

сага^а, дгапЛ веідпеиг Ле Сопзіапі, XVIIIе з. I. .
212. Ѵіе Ле 8. Аіехіз. I.
213. Кёсііз Ьізіогі^иев зиг ГАгтёпіе, іаііз раг ип ргёіге 

а ип зёсиііег. I.
214. резсгірііоп Ле 1а ігапзші^гаііоп Лез Апрёпіеп* Ле 

ІРегзе Лапе 1а ргоѵіпсе гиззе-агтёшепде, раг Гёѵё^ие 
ЗаІІапіЬіап. I.

215. Соир-Л оеЛ виг 1а Зашіе-Есгііиге Ле ГАвдед еі 
Ли ]Чоиѵеаи Тезіатепі. I.

216. Афгёдё Ле ГНізІоіге заіпіе. I.
217. Нізіоіге сотріёіе Л’Ахтёпіе, .раг МісЬеІ ТсЬат- 

ІсЬіап, XVIIIе з. I. -
218. АЬгёдё Ле ГЬізІоіге Л’Агтёше, еп Ьхгку раг 1е 

п*ете. I* ,
219. Ье Ігёвог Лев соппаівзапсев, раг 1е раігіагсЬе ІасоЬ. I.
220. Ѵіе Дев ваіпіа егпиіев, воив 1е іііге: ЗапАоик О ігк,а).
221. іЛ. Лез заіпіев ѵіег^ез тагіугев.
222. Оезсгіріісш Ывіогісріе еі ЛіваеНаіюпв іЬёок>$н}иез, 

раг 1ё раігіагсЬе Ьаааге, XVIIе в. I. .
223. Ьев Йеигз Лез соппаіввапсез, Ііѵге ЬЫогіфіе, раг 

ГагсЬеѵёфіе ЗёгарЬіт, XIX® в. I.
224. Нізіоіге ваіпіе, раг Ьоиса Ле ѴавапЛ. I.

(31) II езі п оток  / Лайз к  О ш иіго, р. 39, таіз Гаиіеиг по
рагіе роіп! ііе сві оиѵгаде.

(37) і,е Цуге Ле# Ледгёэ.



225. Краткое оимсаиіе « царях* Армянских*, » іимЛе- 
> .ряОДмхь Греческих*. П.

226. Разсказы Пія Папы Рнмскаго —: вереводь с* кгм П.
22*7. Историческое ош ш нк^іе о гррод* Едесіи —. Нер

сес* Клаеци.. ,
228. Житіе Св. Отец* — разных* писателей..
229. Историческое преціе -о хри^кіанской ,в*р* пр^д* 

1 Шахом* Персидским*. - .
250. Историческое описаніе цс*хъ древних*, ереуіков* 

и раскольников*.
251. Географическое описаніе четырехъ частей св*та — 

еписк. Стееаыа Акунцъ, ХѴПІ в. П.
Ж 2.Тккое Нее описаніе сокращенное '— ег.оже/ Л.
М |.'Исторія о Америк*. П. ' ’’ ’ ‘ 1
254. Исторія о Кита*. П. г ! , " 1 ” ‘!
255; 'Родословное опвсаніе из* кішгМ Бытія. "  1
256 Оаисаніе о семи чудесах* свѣті. ,к > ‘ ° " *
257. Краткое зеылеоЬнсяыіе —- иеиав*сти4об. ’ Й ''
258. ИовоаЬя Виаартш — тоже. П . ........................
259. Историческо -  геограеическо и статистическое оии- 

еаціЬ • . >
Геограоія о четырех*"частях* сагвЬа — МЬисея 
Хореаскаго- Пч Г

. Исторически сігвдемія с* ааставяеяіянк —* раі- 
ных* писателем. П- я  Р, ' • • "

240. ЗемлеоПвеаіле раяныгх* стр ан * п ер ев о д *  с* лат.
241. ГецграфЫ — инока Вардан4**). П.
242. Исторически св*д*іпа и -проповеди поді Аазва- 

ваніем* Чар&нлшрв в* Ѳ Огромных* томах*.— раз
ных* писателей. .

(33) Г м гр м й  Вердаваивввчатяяа •**»■'вовц* второго тома
мпвеокъ Г-на Сенъ-Мартена, во. еще существует* Другая ре-
дакція въ коацъ рукописи Руяавиоаскаво Иудея, си.вод» N0.180.



225. Соигіе Лезегірііоп Лее гоіа 4’Агщёріе еі іешре- 
геиг* $ге$з. . I. ■ « ^

226* Кеіаііоп іи  раре Ріе, ІгаЛиіІе Ле Гііаііеп.
227. Еіёсіе ЬізЮгщие гаг 1а ѵШ* сГЕДеззе, раг N «^8  

СІаІёЫ.  ̂ 4
228. Уіе <1е& 9& ^регвзу *р*г »<Кіегі аиіеігв.
229. Віасиааіоп Ьір^огЦие зиг. 1а хе1і§иш сЪгёЦеппе, і̂в- 

ѵапіЛе СЬаЬ Ар Рег^е.
230. Ьеасгірііоп Ьібіоі^ие Ае Іоиа Іез апсіецз Ьёіё- 

ііциев еі всЬізшаІідисз.
231. Веасгірііот] ^ёо^гарЬЦие сіез 4 рагііез 4 и шолсіе» 

раг Гёѵёсріе ЗСёрЬаиё (Оіоиѵег) А^опія, ХЛ III1' в, I.
232 1*а т ё т е , аЪгё^ёе, раг 1е т ё т е . I.
233. Нізіоіге іГАтёп^ие. Ітргітёе еі таішйспіе,
234. И- 4е 1а СЬійе. 1.
235. Оезсгірііоп ^пёаІо^Цие, іігёе Ае іа Сепёяе*
236. і4. сіеа зері тегѵеіііев йи шопйе,
237. ісі. аЬгё§ёе «Те 1а іеггеі, апоруте. І. /  * ,
238. ДГоиѵеаиІёз «Те Вугапсе, апрцуШе. I. . ,
239. Йезсгірііоп ЬЬіогіфіе, ^ёо^арЬкріе;* еі; віаОДіцие 

СёодгарЪіе Лее ^иа^ге рагііез <1итоп<1е, раг,Мо>
Ле КЬогёіп. I. , , " ’ І
БоситвпИз Ьівіогіфіез еі огсЦшпапсе®, раг Зіуегз

 ̂ * аи№шЬ. -4т]*г.~еІ іпапизсг. • ‘ .
240. Оевсгірііоп «Тее «Тійёгепіз рау$ «Ти тошіе, Чгасіиііе

-1- 1 ■#■11  -----------  --------- ------г - г ----------— -*ии і а ни.
241. Сёо^гарЬіе; ргігіё тоіпе ѴагЙапм)і
242. Пеозеі^пеаіепіз ЬЫоі^иез еі зегтопз, боиз Те пот 

сіе 1)]агепІіг, еп 9 Іотез ёпогтез, раг «Тіѵ. ёсііѵ.

(33) Ьа дёодгарЫе <іе Ѵагсіап е$1 ітргітёс а 1а 6п сііі $есоп<1 
▼оі. <іе$’№тоіге5 <1е М. 8аіпІ - Магіі и. Маів іі еп ехі.чіе «пе 
айіге гёсіасйоп іі 1а Бп <іи типиьиіі <1и Миьёе Коіщііапігеі, сііё

• N0. 180. • ,



245. Такіе же Чарентиръ*4) древніе, б том. тоже.
244. Айсмавуръ или Четьиминен — тоже.

« м ш до эи * »

VI. К л *  с с и ч м с к і  я. >

24$. Логика —4 разныхъ авторовъ. П. и Р . '
246. Философія практическая — Симеона ДжульФан- 

скаго, XVII в. П.
241. Логика —* Іоавна Эрзенкацй, ХГѴ в.
248. ФилосоФйческія разсужденія подъ вазвавіемъ /А - 

тойць**) •— "Моисея Хоренскаго.
249. Риторика —• архим Хачатура, ХѴІИ в. П.
250. Риторика — Михитара Севастюскаго.
251. Грамматика — разныхъ авторовъ. II и Р.
252. Грамматика Россіиско -  Армянская — іеромонаха 

Абрама, XIX в. П.
253. Письмоввикъ. П.
254. Философическая книга Сахманащ — Давыда Не- 

побѣдимаго, V в.*4). П.
255. Геометрія — разныхъ авторов*. Ц.
256. Астровомія — Ананіи Ширакацн» V в.57)
251. Пространная Арифметика — Якова Крымскаго, 

XV в. П.

(34) Это загламе „выбор* рѣчей“ орндаютъ обррмякам*, су- 
ществеаво весьма различным* между собою, гд* встречаются 
св*д*вія о разнородных* предметах*.

(35) Книга оеобходвмыхъ предметов*.
(36) Армявскій ф и ло со ф * V вѣка.
(37) Эта книга существует* В7. Парижской королевской би

блиотек* под* N0 114. Она наполнена выкладок* и астрономи
ческих* Фигур*. Короткое иэвлеченіе из* ней было помещено
в* ^оигпл^ А й ай уи с, я* дехабр* 1632 г.



243. Аиігез Щагепііг**) апсіепз, '5  тоішпеа, раг Аѵега,
244. Аіатаѵоигк ои Мёпоіо^е, раг Діѵегз. -■ ч

VI. 1і ГУ К Е 9 СЬАЗЗідіІЕЗ.

245. Ьодісріе, раг Діѵега аиіеига. Ішрг. еі М-ііе» ,
246. РЬіІоаорЫе ргаііфіе, раг Б^шёрп Де Щри1&, 

XVII® а. I. >
247. Ьодідие, раг ІоЬапп&з Д^гашда* ХГѴ> а.
248. ІКаяегШісша рЫІоаорЬісріеа, аоиа 1е іііге Дс Р^- 

ГоШ*4), раг Моуве Де КЬогеа.
249. КЫіогіфіе, раг ГагсЬітапДгНе КЬаісіЪаІоиг, ХѴПІ* 

а&ск* I.
250. КМіогіфіе, раг МкЬИЬаг <1е ЗёЬазіе.
261. Сгаттаіге, раг Діѵегз ааіеига. Ішрг. еі тайиасг.
252. іД. ч гиаае -агтДпіаппе , раг 1е ккгшпопасрде 

АЬгат, XIXе а. I.
253. Рогтиіеа Ае Іеіігеа. I.
254. Ье Ііѵге Деа Шйпігіопа, раг БаѵіД-1 ІпѵіпсіЫе.1*) . 

Ітргппё еі ш т в с г і і  I.
2$5. Сёотёігіе, раг Діѵега аиіеига. I.
256. Ааігопотіе, раг Апапіа Де СЫгас*7), Vе а.
257. А гііЬтё^ие Дйуеіоррёе, раг Іас. Де СгітДе, ХѴев. I.

(34) Оп Доппе се пот „сЪоіх <1е Дізсоигз,1* & Дез гесиеііз ез- 
зепііеіістепі ігёз ДіИёгепІез епіге еих, ой зе Ігоиѵепі Дез геп- 
зеі^петепіз зиг Іоиіез зоііез Де зи]еІз.

(35) Ьіѵге Дез сЪозез пёсеззаігез.
(36) РЬіІозорЬе пгтёпіеп Ди Ѵ° зіёсіс.
(37) Се Ііѵге ехізіе & 1а ВіЬІіоіЬЦие Ноуаіе Де ^агіз, зоиз 1е 

N0. 114. И езі гетріі Де саісиіз еі Де Гідигез азігопотідиеа. 
Ѵп ехігаіі еп а Не риМіё Дапз '1е Іойгпаі Азіайсріе, ДёсетЬге 
1831.



258 Наставленія (Стурлапн) — веязвютйаго*
239. Механика ~  переродъ.
2в0. Астровомическія описанія — Іоанна Эрзиикаци. П.
261. Разрѣшеше задачь Прокла — Симеона Гарнеци*8)
262. Раэрѣіценіе задачу Дристртедя. родіыхъ лицъ.
263. Задачи Порюрія — тоже. П. и Р.
264. Риторика — Тоже." ' : ■
263. Календарей разныіъ рКзныіъ 'времен* и ав

торов*, П.
266. Науки о МедНцинѣ — тоже. *
267. Краткая Медицина медика Овакнма. И. 1
268. Лечебникъ *— Петра 'Колантара, ХѴІІІ в.
269; Кбнга о  мртИнак^ - г  Аристоа^ла,
270. Астрономическія .наблюденія ,— разіыхѵ наблю

дателей. -П» М Р , . ; Г -1 **
274. Слрвдрь пространный89) «ирфан^Мой* Свь,

272. Словарь краткій — инока Родоса» Я..*ц Р -'
2ІЗ. Словарь. .] • ■ - : ,, : • I ■ ;
274- Словарі — Шока Дереміи- ,.П. .. ; *
275. Книга Аристотеля цбдъ. Нанвуиіемъ Б *щ<іцркЬшщь 

— переводъ.]
276. Естееіревнад ивтррід.
277. Р  Чмо<кешц челогвра — Св. Грргорід Ню і̂^скауго.
278. Наука естественноиспытанія.
279. Оиисаніе воздушнаго. шара. П.

(38) Авторъ XVII яѣка, съ оохэалбю упоминаемый въ <̂иаАго 
стр. 157 а слвд.  ̂ ^

(39) Это пространвнй словарь Михитара , напечатанный "въ 
ІЦвеціи, въ 174# — 69, въ 7 томахъ іп 4°.

• • \  • . ‘   . . » . і . і
> Л [ . , ■ ! • I .. г



258. Ргёсеріез (Зіоигіапі), апопуше.
259. М дсапіфіе, Ігад.
280 Оевсгірікт авігопоткре, раг Іо^іаыіів д ’Ег2Іпда* I:
261. Кёродое аих даѳаііме де Ргосіив, раг Бішёоп де 

Иайпі**»). . . .  ' 44 * ’
262. Кёропве аих фіевііопв д’Агіаіоіе, 'раг діѵег» аиіеигз. 
265. Оиёзііолб де РогрЬуге, раг діѵеса ааіешгв. Ііарг.

еі тапивсг. ; • *
264* КЪфогЦие* раг діѵега аиіеигв. і
265. Віѵегв саіепдгіегв. Ішргітёз еі ташисгка. •
266. Зсіепсе де Іа тёдесіпе, рас діиегв аиіетпв»
267. А Ь г де пЦдесте, раг 1е т б іе с т  Оѵасдо. I.
268. Тгаііё де тёдесюе, р*г РАід Саіапіаг, XѴПІ« а.
269. Ілѵге дев саивез, раг АтівЮІе. ' *
270. ОЬвегтаііопв авЬгопртіідиеб , раг дпгвг* атіеигв. 

Ітрг* еітешіасг» * * .
271. Оісііопівдге ёіепди , раг Іев тоіпев двРѴУЬЬе*9). 

Ітрг> Ы шатает». і \  ■ ■ '*1 '
272. Р8дІідісіюш»ааге,/рае іеапоіміВо^Ьоа.1 І н р  ев т Л  
275* Вісіюппаіге. .1 ,
274. Оісііошшге, раг Іе.еаош* Есётіа. I. . .
275. Ьіѵге д’АпзШе, іпіііиіё М&арЬувЦие, ігад^
276. Цізіоц-е ваЦигеІІе. * ’ *■
277. 1>и іешрёгашепі де Г Ь отте , раг 8. Сгд^евге де 

№уаве.. **
278. 8сіепсе де ГехрдттепЫ кт ваішгеііе. ■' *
279. Оевсгірііоп ди §1оЬе сйевіе. I.

- ________ ,|Г| 1 И, _ ,г- -г - - г *--  - ;

/І8) Аиіеиг 4ц XVII* айсіе, тсШіееі^ ашс ёк^е дкпв <* 
рши/го, р. 157 ад. , . . / •

39) Сезі 1е дгапд дісііоппаіге де М&ЬііЪаі> іціргіф^ Ь|Гер^е 
еп І749 — 6*}, 2 ѵоіиіце* іп 4°., , * р .: , • ! . і ! »



V II. П о у ч и т е л ь н ы й  РЪЧИ И ПРОПОВЕДИ.

260. Проповфди н рѣчи — Гршюрія Татевскаго. П. и Р.
261. Лроповѣдн — пггр. Снмеоша.
282. Проповѣдн подъ назвавіемъ любовь къ БоГу — 

иереводъ.
286. Поучительны* рѣчн о воплощенш Слова Вожія — 

Мнхитара.
1 284. Проповѣди съ пространнымъ катехизвсомъ — рав- 

ныхъ лицъ.
285. Пропемди, писашшя въ 1552 годр
288. Прооовѣдо и рѣчш — Іоанва Варатиеця.
287. Пропоэъди — архим. Матеоса XIV в.

Проповъди — патр. Іакова.
286. Црошшвдн — архиве. Тирятура.
283. Проповѣди — еписк. Бареоложея Марягинскаго, 

XIV в.
290. Проповъди и рѣчи — Іоанва Эрэникяци.
231. Нровогвди вротѵву « е і ір т ь  причинъ Пйрона — 

Давыда Непобъдимаго.
292. Проновъдн — Св. Ввсвлѵя Кесар,
295. Преиовъди —  рааиыхъ учителей.
294. Проповзди Бернарда о страшномъ судѣ — йере- 

водЪ съ латищ. '
295. Ръчи уподобленія н примѣровъ — переводъ.
296. Проповіда на ирахдннки Господе кіе^— раэньехъ 

лицъ. .. . - *
297. Ръчн о житіи Св. отецъ — переводъ* *
298. Проиѳвѣди и ръчи подъ названіемъ ЗолотиЛ слова 

'•— раэныхъ учителей.
299. Поучйтельныя рѣчи, о семи тайнствахъ церкви}— 

архим. Іоанна Испаганскаго XVII в.
ѵ 500. Проповъди — архим Луки К$гаци.

501. Проиоаъди и стахотворенія — разныхъ лицъ.



ѴІГ. Б і8С0 1ІК8 ІК8ТКПСТІЕ8 ЕТ 8Е КМСШ8.

280. Зегтопз еі Дізсоигв, раг Огідбг ТаіЬёѵаІзі. Ітрг. 
еі тапизсг.,

281. Зегтопв, раг, 1е раігіагсЬе Зітёоп.
282. іД., зоиз 1е іНге „ѴЛтоиг Ле Віеи,“ ІгаД.
283. Бізсоигв іпзІпісШз 8цг Гіпсатаііоп Ди УегЬе Діѵіп, 

раг МкЬНЬаг.
284. Зегтопз еі ^гапД саіёсііівше, раг Діѵегз аиіеигз.
285. кЬ, ёсгіів: еп 1552.
280. іД. еі Дізсоигз, раг ІоЬаппёз ѴогоІпёЫ.
287- іД> раг ГагсЬітапДгііе МаіЬёоз, XIVе 3.

ісі., раг 1е раігіагсЬе ІасоЬ.
288. іД., раг ГагсЪітапДгіІе ТігаіЬоиг.
289. іД., раг Гёѵёфіе Вагіоіотео Де,Магана, XIVе 8. в
290. іД. еі Дізсойгз, раг ІоЬаппёз ДТЕггіпда.
291. і<1. сопіге Іез (^иаігез саизез Де РуггЬоп, раг

ВаѵіД-ГІпѵіпсіЫе.
292. Зегтопз* раг 8. Вазііе Де Сёзагёе.
295. іД, раг Діѵегз аиіеигз.
294. іД. Де 5. ВеггіагД зиг 1е геДьиіаЫе ргдретеп!,

ІгаД. Ди Іаііп.
295. Зегтопз Дтіііаііопз еі Д’ехетр1е8.
296. Візсоигз 8иг 1е8 Іеіез Дц Зеі^пеиг, раг Діѵ. аиіеигв.
297. іД. виг 1а ѵіе Дев 33* рёгев, ІгаДиіів.
298. Зегшопв еі Дівсоигв, воив 1е іііге Де Рагоіей Л’аг 

раг Діѵегз Досіешѣ
299. Вівсоигз твігисііб биг Іез 7 засгетепіз Де Гё^Іізе, 

раг ГагсЬітапДгііе ІоЬаппёэ Д'ГвраЬап, XVIIе в.
300. Зегтопз, раг ГагсЬітапДгііе Ьоиса Сё^ЬаІві.
301. Зегтопз ёі роёзіев, раг Діѵегв аиіеигв.

7 ' '

\



\
302. ПропопФдм семи степеней — труды иноковъМон.

Св. Лазаря. П.
305. Рфчи' подъ названіемъ Золотой клад». П. и* Р. 
503. Рфчи о житіи Св. отецъ — разныхъ лицъ.
305. Проповѣди — Іоанна ЭДайрованеци VII. в.
5<)6' Рѣчь о существовали ада — Вардана Бардзер- 

бердца.
307. Проповѣди и рѣчи (Ачагапатумъ 5гс.) — священ- 

номученика Григорія Великой Арменіи. IV. в, П.
308. ПроповФди (Згонъ киркъ т. е. мудрая книга) —• 

Іакова Низибійскаго IV в.
509. Рфчи поучителыіыя — Хачатура Эрзрумскаго.
510. Рф чи и  проповфди, изъ коихъ одна писана въ 1046 

* году — Св. Іоанна Златоуста.
311. Рфчи хронологическія о Житіи Св. отецъ. — Ар- 

мянскаго архим. СтёФана Польскаго XVII в.
312. Поучительныя рфчи. — Св. Ефрема.
513. Такя же рфчи — Севирія.
314. Такія же рѣчи — разныхъ лицъ.
315. Проповфди и рѣчи (Арварсъ40) — Св. Григорія 

Богослова, IV в.
316. Поучительныя слова — вардапета Вардана.
3*7. Поучнтельпыя рфчи и проповфди — Св. Григорія 

Богослова.
518. Рфчи о  человФческомъ естествѣ —  С^ Григорія 

Нюсійскаго.
319. Слово о страстяхъ Спасителя — неизвфстнаго.
320. Слово поучительное Іеровима — переводъ.
521. Рфчи о Причинахъ — разныхъ учителей.
522. НроповФди на праздники Господскіе.
323. ПроповФди — Бертумяна.

(40) Это слово, сколько я знаю, не имФетъ на Армяаскомъ 
никакого смысла.



502 8егшсим сіез 7 йе^гёв, раг Іез тоіпез йе 8. Ьагаге I.
305. ВІ8СОХ1Г8 зоизЛе Ігіге І.е Тгёзог соске, раг йіѵега. 

Ітрг. еі тапшсг.
304. Бізсоигз зиг 1а ѵіе Дез 88. рёгеа* раг Діѵегз.
305. Зегтош  Ае ІоЬаппёз Ае Маігаѵапк’, Ѵ1І« в.
506. ІНзсоигз виг Гехізіепсе Ае Віеи і раг Ѵагсіап Ле 

ВагЛггЪегЛ.
30*7. Зегіпом еі Лівсоигз (АісЬа^араІоит а/г.), раг 1е 

ргёі. еі тагі. &гі§ог Ае 1а СгапЛе-Агтёпіе, IVе з. I.
“508. 8егтоп$ (2&оп §ігк і. е. Иѵге зепзё), рагЛассріез 

ае №аіЪе, ГѴ> з.
300. Бівсоигз іпзІгисііГз, раг КЬаісЬаІсУиг а ’Егггоит.
310. іа. еі зегтопз, Лопі: Гигі АіІ ёсгіі еп 1046 \ раг 

8. Іеап СЬгузозІоте.
311. Бівсоигз сЬгопоІо^Циез зиг 1а ѵіе аез 38. рёгеа, 

раг ГагсЬішапагіІе ЗіёрЪаііё, Агтёпіеп Де Роіо^пе, 
XVII* б. . %

312. ВізсоигБ іпбішсііГб, раг 3. ЕрЪгет.
313. іЛ.5 раг 8ёѵіг
314. ІА> раг аіѵегз«
515. Бегшопз еі аЬсоигв (Агѵаг4®), раг 8. Сгё$о1ге-1е 

ТЬёб1о§ие.
316. ВівсоигБ іпвігисІіГз, раг 1е ѵагіаЫеЛ Ѵйпіап.
317. к !  еі Бегтопз, раг 8. Сгё^оіге-1е -ТЪёоІодие.
318. іа. 8иГ 1а паіиге ЛеТЬотте* раг 8. Сгёдоіге

ае КуБзе. 4 .
319. ВіБсоигз виг Іез аоийгапеез аи Заиѵеиг* апопуте.

' 320. іа. іпБІгисІіГ, ае 8. Іёгдте; Ігаіиіі.
521. іа. аиг Іев Саивез, раг аіѵегв.
322. Бегтопа роиг Іеа Іеіез аи Зеі^пеиг* раг Ліѵегв.
523. іа., раг Вегіоитіап*

40) Се тоі п*а рае Ае зепз, цие «асЬе, еп агт/шеп.
! •

і



324 Рѣчь о присоединен^ Армянской церкви к* Грег 
ческой, и лроновпди — Св. Персееа Ламбронскаго.

325. ГІроповѣди о исцѣленіи души — нерздостиаго.
326. Р**щ къ Св. Григоріщ великой Армеиіи — Св. 

Златоуста. ,П.
327. Поучительное слово против* Ереси Еьтихід — Се. 

Гоаина Одзнеци, ѴШ в. II.
528. Слово, о происхождении Св. Духа — Св1( Кирилла 

Алексапдрійскаго. Д. ,
529. Р^чи о Эчміадзинѣ — нарда пета Абраама, XIX в.
550. Поучителыіыя рт»чи — Іакова Сврчеци.
531. Р*чи (Барцрацуцакъ41) — Давыда Непобѣдимаго. 
352. Р*чи н проповФди — разных* наставников*. * 
335. Слово о вознесеши Господнем* — Ламбронскаго. П.

VIII. Р а з н ы й  к н и г и  д у х о в н ы й  и  прочіи .

334. Пища священников* — перевод* с* латин.
555. О семи главных* гр*хахъ — тоже.
356- О семи тайиствах* церкви — перевод*.
557. Нравоучительныя слова —- Григ. Татевскагр.
558. Книга о древности -ѴСв. ЕпйФашя Кипрскако. 
3>9. Сокровище учеіня Христова — неизвѣстнаго/
540. Собраніе писаній разных* святых* —  разный* 

учителей.
541. Писашя разных* святых* — тоже.
342. Мирный трактат* Императора Св. Константина 

' Греческаіго и Царя Армянскаго Св. Тирйдата — 
неизвѣстнаго, IV в.

543. Толковіщѳ *' хрцстіаискаго' • ненов*дація ~  йатр. 
Якова. . . .  *

(41) Это. слово значить „^исазующаго шлспреішіе. предметы,1



324. ЪівсОи^ «иг 1а гёийіЗй Ле атійёйіеіте &
Гё^ІіэеГ дгес<раеу еі зегтопзі раг 8. ^еггёв Ь а т -  
ргѳиаЫ. 1

3251 фйбсЬйгз виг 1а диёгізоп Ле Гаше, аиоиуте.
526 і(1. к 8. Огё^оіге Ле 1а Огаш1е~Агтёпіе, раг

:8. Лаи СЬгуѴозіойав. I.
527. ВІ5СОЦГ5 іпвкЧісІіР сйпіге ГЬ&ёвіе Л’ЕиІусЪ&в, раг 

Іеап ОЛгпёІзі, ѴЙГе з. 1.' >
328. Бізсоигз зиг к ргосезаіоіі Ли З-'Езргк, раг8. Су- 

11 Пе Л АІехапЛгіе. I.
329. Бівсстгз зиг ЁЛсЪтіаЛгт, раг 1е ѵагіаЫеЛ АЬгаат, 

'X IX е біёсіе. і:
»330. Оі$6оиг8 ів&п*сіі&, раг ІасоЬ 1мг*с1іёі$і.
331. 1 й .  (Ьаг Лггаівои&ас**),- ра*- БаѵіЛЛЛйѵтсіЫе. 
532. ІЛ. ёі 8ешюп8, раг Ліѵегз Лосіеигв.
555. іЛ. зиг Газсепзюп Ли беі^гіейг* раг Еатргопаізі.1.

х&т&ъш&х*

VIII. ІЛѴНЕ8 МѴЕК8 ЕСрЬЕ8ІА8Ті<>ІІВ§ ЕТ АйтДЕ8*

354. Ьа N<>««11016 Лее рігёігеа; йгаЛ. Ли Іаііп.
335. Бе* «ері рёсЬёз саргЬих; іЛ.
356. Без «ері васгетепів Ле Гё#1ізе$ іЛ.
337. Бмсоигз ёіёгпепіаігев, раг Огі^ог ТаіЬёѵаІет. 
ЗЗ&Ьіѵге аиг Гадііфгііё, раг 8. ЕрірЬале Ле СЪурге.
339. І*е Тгёвог Ле 1а зсіеіісе Ли СЬгіві, апопуте.
340, Соііесііоп Л’ёспиЛюЛпгегз заіпіз, раг Лгг. Лос)еіігі 
54 і .  іЛ. іЛ. іЛ:
342. Тгаііё* Ле раія епіге Гешрегеиг дгес 8* СапАІапИГіѵ 

еіЛе гм агшёпіеи 8. Т ігЛаі; іШопуше, Ли IVе 8.
343. Ехріісаііоп Ле 1а Гоі сЬгёііеппе, раг 1е раіг. ІасоЬ.
  и Л . . . , » ,----------- - -------- и - >■ .4 ^ .—  и -..* *    ^  -  

41) С* шоі «і§рФе *фи, щоиіге Іед сЬрод» 5иЫіт©5.“ , ,



544. Толкованіе семи тіквствъ церкви гіатра Якова.
545. Книга о Св. Литургіи —- неизвѣстнаго.
546. Толкованіе св. литургіи — Ламбронскаго.
547. Проновъди велнкаго поста — Хачатура Эрзрум- 

скаго. П.
548. Рѣчи о небесномъ войнствѣ — Св. Нерсеса Кдаеци.
549. Поучительныя слова — Св. Златоуста^
350. Телемакъ — переводъ. П.
551. Двери мнлосердіа Божія — тоже,
552. Душевныя воспоминанія — тоже. П,
555. Истинная мудрость ~  Тоже. Ц.
554. Книга о исповѣ;и — тоже, П.
555. Молитвы къ Св. Іоснеу Бого-Отцу*— тоже. П.
556. Разсужденія о соборной церквъ — Аги Маркара,
557. Іерей (Гамбакакуйнъ л‘с.) — переводъ» П.
558. Просвещенная цсповъдь — тоже.
559. Благоговѣніе къ Слову Божію — тоже.
560. >Кизнь Бвагра — перев,
561. Книга о семи тайнствахъ — Вардапета Астваца- 

тура Польскаго. ѵ
562. Книга о томъ же — Ѳомы Аквинскаго.
565. Книга о томъ же переводъ съ латин.
564. Разборъ обрядовъ церкви — раэныхъ учителей.
565. Собраніе разныхъ поучительныхъ словъ — тоже.
566. Доказательства о существовали Бога —* неизвѣстн. 
367. Оружіе противъ смертельныхъ грЪховъ — тоже,
568. Слово о душевной добродетели.
569. Нравоучецід Вардана Бардзерб.
570. Книга о равенствѣ апоотоловъ — Іерея Михитара.
571. Двери рая — переводъ съ иопааскаго.
572. Книга о семи наградахъ и семи грФхахъ, и проч. 

— нензвЪстнаго.
575. Сравненіе обоихъ Завѣтовъ — Іоанна Ванакана. 
574- Объяснение грьховъ н энитемій — неизвъстнаго.
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344. Ехріісаііоп дез 7 васгетепів деГё$1і*е; раіг. ІасоЬ.
345. Ьіѵге виг 1а вашіе Ійигдіе, апопуте.
346. Ехріісаііоп де 1а ваіпіе 1ііиг§іе, раг Ьатргопаіві.
347. Зегтовв дисагёте, раг КЬаісЬаІоиг д’Егхгоит. I. 
548. Бівсоигв виг 1а тііісе сёіевіе, раг 8. №егвёв СЫёІвкІ 
349. ід. іпвІгисііГв, раг "5. Іеаи СЬгувовІоте.
550 Тёіёпии^иё, Ігадиіі. I.
351. Ьев Рогіев де 1а тівёгкогде діѵіпе, ігадиіі. I.
352. 8оиѵепігз врігііиеіз, ігад. I.
355. Ьа Ѵгаіе ва§евве, ід. I.
554. Ьіѵге виг 1а геіідіоп, ід* I.
555. Ргіегев & 8. ІоверЬ, рёге де Віеи, ігад. I,
356. Квзегіаііопз виг Гёдііве саіЪоІЦие, раг А$а Магкаг. 
557. Ье Ргёіге (НатЪасасоит віс.), Ігад.
358. Ьа Кеіі^іоп ёсіаігёе, ігад.
359. ЬАдогаІіоп ди ѴегЪе діѵіп, ігад.
360. Ьа ѵіе д’Еѵадге, Ігад. *
561. Ье ііѵге дев вер! васгетепіа, раг 1е ѵагіаЬіед 

Іоѵадгаіоиг де Роіодпе.
562. Ьіѵге виг 1е т ё т е  8^'еІ, раг 8. ТЪошав д’Асрпп.
363. ід. ід., ігадиіі ди іаііп.
364. Ехріісаііоп дев сёгётопіез де Гё^ііве, раг діѵ. аиі.
365. КесиеЯ де діѵегв дівсоигз іпзігисІіГв, раг діѵегв.
366. Ргеиѵев де Гехівіепсе де Кеи, апопуте.
567. Ь’Агтиге сопіге Іев рёсЬёз тогіеів, апопуте.
368. Вівсоигз виг 1а ѵегіи врігііиеііе.
369. Могаіе, раг Уагдап де ВагдггЬегд.
370. «Ьітге де ГЕдаІНё дев арріг., раг 1е ргёіге МкЫіЬаг.
371. Ьев Рогіев ди,рагадів, Ігад. де Гевра^поі.
572. Ье ііѵге дев вер! гёсотрепвеа, дев верІрёсЬёв еіс., 

апопуте.
373. Сотрагаівоп дев деих Тевіатепів, раг ІоЬаппёв 

Ѵапасап.
374. Ехріісаііод дев рёсЬёв еі дев рёпкспсев, апопуте*

*



375. Вѣсы временъ — переводу. П .:
376. Жизнь императора Поцюіда — тоже. П.
577. Расвазы семя мудрецовъ — перевода. Л. .
578. Притчи духовный — Мнхитара Кошь. П.
579. Основанье удостовФренш — переводы П.
580. Указатель эпитеши — тоже., П.
581. Кормчій дВтей. П.
582. Цвътникъ нравоученій —г* переводы П.
585 Книга дрогоцънная тоже. П.
384. Камень преткновенід — еписк. Иліи, XVII .в. Я.
385. ПовЪсти о душахъ усопшихъ — нешзвѣвтваго. П.
386. Вопросы и отвѣты о внръ Св. Афааасіл и Ки-, 

рилла. П '
387. Мысли христіанекія — перевода. П.
388. Наставленіе духовник&мъ — тоже. П.
589. Плетень благословеній къ Ов. дѣвѣ тоже. П.
390. Служба къ Богоматери — тоже. І&
391. Мысли о мудростй — тоже. П. '
592. Наставленіе о управленін бйротскяго имущества,

пеизвѣстнаго. П.
393. Книга о мърахъ и вТсахъ, упоминаемыхъ вь свя- 

щенномъ описаніи — Луки Ванандскаго. П.
394. Философическія разсуждеиія и геограФическія от

рывки — Ѳомы Ванандскаго, ХѴіІ в.
395. Познанія,иужныя для Христіанииа— натр Іакова. Д.
396. Сраженіе духовное — переводы Ш
397. Житіе Іоанна Бфжяго мужа — неизвЖстнаго;
398. Тайна Богопочиташь П.
399. Любовь къ иотн&Ф — пере во дъ. П. 

Философнческія разсужденія — Луки Вашлвдскаго 
Взглядъ ца.въру —, переводы < II.
Христіанскія поученія и стихотворенія —г Михи- 
тара Себаст. Ц.



375. Ьа Ваіапсе Лез Іешв, ігжЬ I , ^
576. Ьа ѵіе Лё 1’е т р е г е и г  Ркйсюп, ІгаЛ. .
377. Кёсііз Лее зері «а$*ез> ІгаЛ. I. •
578. РгоѵегЪез зршіиеіз, раг МкЬНЬаг СйсЬ. I.
579. РопЛетепІз Ле Га сопйапсе, ІгасЗ. I.
580. Ь’ІпЛісаІеиг Лез рёпііеисез, ІгаЛ. I.
381. Ье СиіЛе Лез епіапіз. I.
382. Ье Воидиеі Ле 1а тогаіе, ІгаЛ. I.
585. Ье Ьіѵге ргёсіеих, ІгаЛ. I.
384. Ь аРіеггейасЬорретепІ, рагГёѵёсріе Ш, ХѴІІ« з.
585. КёсНз зиг Іез атез Лез тогіз, апопутё.
386. (Зисзйоиз еі гёрошез виг 1а Гоі , раг 8. АіЬапазё 

еі 5. Сугіііе Г.
587. Репзёез сЬгёііеиисз, ІгаЛ. I.
588. Ргесеріез аи сіег^ё, ігаЛ. Г.
389. Ьа Сіаіе Лез ЪёпеЛісІіопз Ле 1а 81‘ уіег§е, ІгаЛ.. I.
590. Йегѵісе Ле 1а Мсге Ле Юіси, ІгаЛ. I.
591. Релзёез зиг 1а за^сззе, ІгаЛ. I,
392. ОгЛолпавсе зиг ГаЛшішзігаІіои Лее Ьіепз Лез „ог-і >

рЬеІіиз, ашшуте. Ь
593. Ьіѵге Лез роі^з еі тезшгез тепііоииёз Ладо 1а 

Заіпіе-Есгііиге, раг Ьоиса Ле УапапД.’ I* ,.
394. Ьіззегіаііопз рЬЛозорЬідиезеі ехігаііз дёо^арЬі^ 

диез, раг ТЬошаз Ле ѴапаиЛ, XVIIе з. I.
595. Соішаіззапсез иёсеазаігез аих сЬгёІдепз, раг Іе.рф* 

ІгіагсЬе ІасоЬ. I.
596. Ье СошЬаі врігііиеі, ігаЛ. #І . .
387. Ѵіе Ле Іеап ІЪ о тте  Ле Оіеи, ашшуте.
598. Ьез 8есге(з Ле 1а сгаіпіе Ле ІНеи. Ь
599. Ь’Атоиг Ле 1а ѵёгііё» I.

ІИззегіаііодо рЪіІозбрЬігріез, раг Ьойіа Лё ѴашпЛ. 
Соир Л'ое|1 зиг 1а Гоі, ігаЛ. I.
Ье^опз еі роёзіез сЬгёііепиез, раг МкЪіІЬа* Ле 8ЛЬ.



400. Образованное совершенство — нереводъ. П.
401. Стремлеюе къ небесамъ — тоже. П.
402. Послъдованіе Христу — Ѳожы Кемнскаго- П
403. Маркъ - Авреліи — нереводъ. П.
404. Свѣтъ справедливости — тоже. П.
405. Истина вѣчнад — тоже. П.
406. Наставленіе дѣтямъ для отвращенія нхь ось лв- 

ности — 'тоже. П,
407. Поле цвѣтовъ—  тоже. П.
408. Кшга о усердіи къ Богу — тоже. П.
409. О жизни человѣка — тоже. П.
410. Слова о христіанской вѣрѣ, противъ Еретиковь — 

Езнака Кульшшскаго, V в. П.
411. Утвержденіе въ вѣръ-— нереводъ. П.
412. Утвержденіе въ молитвѣ — тоже. П.
413. Кшга о будущей жизни — тоже. П.
414. Добрый источникъ — тоже. П.
415. Разговоры Феооила съ наставникомъ — тоже. П.
416. Утвержденіе въ эпитеміи — тоже. П.
417. Цвѣты добродѣтели — тоже. П.
418. Разсуждейія Евагрія о гръхахъ — тоже. П.
419. Поучительцыя полезных слова — тоже. П.
420. Стопы свѣтлыя — тоже. П.
421. Книга о истинѣ соборной церкви — тоже. П:
422. Камень свѣтлый —'тоже. П. .
423. Понуждеше къ покаянно — тоже. П.
424. Разрѣшеніе сомнѣній — тоже. П.
425. Раи душа — нереводъ. П.
426. Опытъ письмоводства — иивковъ Мон. Св. Ла- 

ааря. П-
427. Зеркало нравовъ — нереводъ* П.
428. Руководство къ христіанскому совершенству — 

тоже. П.
429. Духовное оружіе — натр. Іакова. П.



400. Ьа РегГесйоп асЬеѵёс, ІгаЛ. I.
401. 'ЕЯогіе роиг аііег аи сіеі, ІтаЛ. I.
402. Ітііаііол Ле Ь  раг ТЬотае к Кетріа. I.
403. Магс-Аигёіе, ігаЛ. I.
404. Ьа Ьитіёге Ле 1а зиеіісе, ІгаЛ. I.
405. Ьа Ѵёгііё ёіегпеііе, ІгаЛ. I.
406. Ргёсеріее аих епГапіе роиг іее геіігег Ле 1а ра- 

геаее, ІгаЛ. I.
407. Ье СЬашр Лее Яеигз, ІгаЛ. I.
408. Ье Ііѵге Ли Шѵоиетепі к Піеи, ІгаЛ. I.
409. Бе 1а ѵіе Ле ІЪ о тте , ІгаЛ. I.
410. ГИвсоигз виг 1а Гоі сЪгёііеппе, сопігв Іев Ьёгёіі- 

^иез, раг Егпіс Ле СоІЬ. Vе в. I.
411. Ь ’А0егтівветепі Лапе к  Гот, ІгаЛ. I.
412. Ь’АЯегпшеетеп! Лапе 1а ргіёге, ІгаЛ. I.
413. Ьіѵге еиг 1а ѵіе Іиіиге, ігаЛ. I.
414. Ьа Воппе зоигсе, ігаЛ. I.
415. Епігеііепа Ле ТЬѳорЬіІе аѵее еоп шаііге, іг*Л. I.
416. Ь^АЯепшеветепі Лапе 1а рёшіепсе, ІгаЛ. I.
417. Ьее Пейте Ле 1а ѵегіи, ІгаЛ. I
418. Біззегіаііот Л’Еѵа^ге зиг Іев рёсЬёз* ігаЛ. I.
419. І)І8соцг8 іпзігисіііз еі иШез, ІгаЛ. I
420. Ьее Тгасез Ьгіііапіее, ІгаЛ. I.
421. Ьіѵге еиг 1а тёгііё Ле Гёдіізе саіЬоІідие, ІгаЛ. * I.
422. Ьа Ріегге Ьгіііапіе, ігаЛ. I.
423. Іпуііаііоп к 1а рёпііепсе, 1гаЛ. I. ,
424. Зоіиііоп Лее Лоиіез, ІгаЛ. I.
425. ЬеРагаЛіз Ле Гате, іЛ. I.
426. Еееаіе Ле ооггезропЛапсе, раг Іее тоіпее Ле 5" 

Ьаіаге. I.
427. Ье Мігоіг Леа тоеигз, 1гаЛ. I.
428. Мапиеі Ле реНесІіоп сЬгёІіеппе, ігаЛ, I.
429. Ь'Агтиге ерігііиеііе, раг 1е раІгіагсЬе ІасоЬ. I.



430. Камень вѣры 7-  гіатр. Іаковв. П. 4
431. Книга о добродвтёляхъ ^  пёревоДъ. П. и Р.*
432. Книга о норокахъ іч>Же. П. й Р.
433. Досуги Св. Кирилла — то&е. ІГ. и Р 
334. Воззваніе къ при№юешаць — тоже/ П. 1
435. Овтъ славы — тоже* П*

,456. КіЫга нроошсь'иконоборцеёъ — ЛуВи Ватнд. ІІ. 
437. Книга о чудесахъ Богоматери — жрёводъ. II. 
458. Велизарій — тёже. И. ' г . * * ■
439. О обраДоваши* Д&тей ^ :то ж ё. П.

* «іеавеяёвэ**\ і • , ■ > 1 '; ' * * * ’
IX . Д у х о в н ы е  з а к о н ы  » , правила церкви.

440. Законы Ь правила церкви, ^йкыторыйсъ граждан
скими законами составлены . изъ нравилі воФ- 
ленскихъ соборов^ Ьвятыйъ отцевъ западной, вос
точной и армянской церквён.»**) "

444. ЛДрострІИіый закоішикъ —̂ переводъ съ-латин.
442. Соборное духовное уложеніе — Св. Нерсеса Кдаецкг. 

П. и Р.
443. Отрывки й*ь эаконовъ духовныхъ ненависти.

X. Догмітичисщя а  хриотдрдомх* исао&ьдлнш** •
444. Преніе о Пресвятой ТройЦѢ, противъ Еретиковъ 

•— неизвѣстшго.
445. Преціе о воплощѳніиСловйВожк —'тоже. П. іі Й.
... ■ ■  ■■ ■ і. ..'и .ьпіГі «т *.. * і... ■. і и,і і._.

(Ч) ДожВгвврявь. Въ унвгауь ло4«бваго рода, «ожво ваДвятѢсв 
попасть па п о д л и н н и к *  частв Грузнпскаго сВода» ядеЦуеваго 
„Армянскіе законы,м о «которой царь Вахтаипь, доставитель сво~ 

.да, говорите, что онъ перевелъ ее изъ вниги законов* Св. І*ри- 
горія Просветителя, .хранившейся въ Зчміад̂ инъ. И цъ самому 
дѣлі содеряіаиіе этёй чВстн довольно хорошо соотвътствуетъ 
книг*, означеввой подъ вастоящвиъ нумеромъ.



4Г0. Ьа.Ріегге йе 1а іоі, Ігай. I.
431. Іііѵге 5ііг Ьа уегіиз, ісі. Ішрг. еі шапизсг.
452. Ьіѵге «иг Іез ѵісез, Ігай. Ітрг. еі шапизсг.
433. Ьез Іоізігз йе 8. Сугіііе, ІгаЙ. Іщрг. еі тапизсг,
434. Арреі ^их ойгапйез, Ігай. I.
435. Ье Рііеі <1е 1а ^іоіге, Ігай. I.
436. Ьіѵге соціге Іез ісоіуосіазіез, раг Ьоиса Ле Ѵапапй,
457. Ыѵге йез тегѵейіев йе 1а Мёге Йе Шеи, Ь
438. Вёіізаіге* ігай. I. ,
439. Бе 1 ейисаііоп йёз епГалІз, Ігай. I.

IX. Ьою КЕЫС11Ы78Е8 ЕТ НЁСЬЕМЕІЧТЗ ЕССЬЕ8!А8ТП}гГЕ8.“
440. Ьоіз еі гё§1етепІз йе Гёдіізе, аѵес ^ие1^ие5 Іоіз 

' сіуПез ; й’аргёз Іез сапопз Йез Сопсііез ёситёпісріез, 
еі йез 88. рёгез йев ё^Іізез оссійепіаіе, огіепіаіе 
еі агтёпіеппе42). , ,

44 К Кесиеіі йе 1о!з ігёз ёіепйи, ігай. йи іаііп.
442. Кедіетепіз ессіёзіазі иріез йез сопсііез, раг 8. Хег- 

зёв Сіаіёізі. Ітрг. еі тапизсг.
443. Ехігаііа йез Іоіз ессіёзіаз^иев, апопуте.

\ -
X .  ІЛѴКЕ8 ИОСМАТК^ШЕЗ 5 (Ж ЬА ККЫСІОК СНКЖТЦЦШЕ»

444. Юізсиз&оп зиг 1а (гёз заіпіе Тгіпііё, оопіге Іез 
Ыгё&ріез* эдопуте.

445. Оізсиззіоп виг Гіпс^паііоп йи ѴегЬе йіуш, апоц«к 
Ішрг. еі тапизсг.

42) фезі йапз * ип Ііѵге йе се $епге сріе Гоп Йоіі езрёгег йе 
Ігоиѵег Гогідіпаі йе Іа рагііе йи сойе дёоі^іеіі іпіііиіёе: „Іоіз 
агтёпіеппез" с|ие Іе гоі ѴѴэкЪіап ,̂ сотрііаіеиг Йе се сойе? 
йіі аѵоіг ёіёігайиі* й’аргёз пп Іітге йе Іоіз йе $. СгёдоіГе ГІПц- 
тімаіеаг еопзегуё А ЗДсМт&Дкіп. Еп ейеГ, 1ё сопіеіт йе сепе 
рагііе геропй аззег Ьіеп аи « ^  ;тіі^ііё  50|ив 1е ргійші Ко.



446. О томъ же — архим. Ананій, X в.
447. Превіе противъ ученія Халкедонскаго собора. 

П. и Р.
448. О томъ же — неизвѣстнаго. .
449. Деоскарія патріарха Александрійскаго противъ Фла- 

віава, патріарха Константинопольскаго — перев.
450. Преніе о догматахъ вѣры патр. Александра, 

ХѴП в. П и Р.
451. О томъ же — Іоаннеса Мркузъ, XVIII в.
452. (X томъ же — неизвѣстнаго.
453. О  томъ же — разныхъ лицъ.
454. О томъ же — Михаила Фепуріана.
455. Тогожъ содержанія, подъзаглавіемъ: Долгъ плате- 

жемъ красенв — патр. Симеона, XVIII в. П. и Р.
- 456. Преніе о догматахъ вѣры — еписк. Стегана Сю- 

нійскаго. 4
457. О томъ же — Геворка Мхлеимъ - Огли.
458. О томъ же, подъ заглавіемъ: Акноцъ ачаце, т. е. 
х очки для глазе. *

’бвеэадодм»*

X I. М о л и т в е н н и к и .

459. Нарекъ, отборныя душеспасительныя молитвы — 
Св. Григорія Нарекацн.

460. Толкованіе сей книги — натр. Іакова. П. и Р.
461. Молитвенникъ — архим. Беника.
462. Тоже — Григорія Эмискаго.
463. Тоже — Св. Егрема. V
464. Цвѣтникъ моленій — переводъ съ датин. П.
465. Молитвенникъ — архим. Іоанна Саркавака.
466. Тоже — разныхъ учителей армянской церкви.
467. Молнтвеацикъ , составленный по просьб* Іерея 

Тороса — Вардана Барзерб.



440. гІ)і8СШ&іоіі &иг 1е т ё т е  зи]еІ, раг ГаічЛитапЛгііе 
Апапіа, Xе 5.

447 Візсиззіоп сопіге Іез Локтев Ли сопсііе Ле СЬаІ- 
сеЛоіпе. Ішрг. еі тапизсг.

448. Бізсиззіоп виг 1е т ё т е  аіцеі, апопуте.
449. Оиѵгаде ЛеБіозсоиге раІгіагсЪе Л’А1ехапЛгіе, сопіге 

РІ^ѵіиз раігіагсЬе Ле Соп8іапІіпор1е, ІгаЛ.
450. Візриіѳ зиг Іез Ло^тезЛеІа  Гоі, раг 1е раігіагсЬе 

АІехапЛге, XVIIе з. Ітрг. еі тапизсг.
4$1. Візриіе зиг 1е т ё т е  з^еі, раг ІоЬаппёз Мгсоих.
452. іЛ. іЛ., апопуте.
453. И., раг Ліуегз аиіеигз.
454. іЛ.9 раг МікЬаеІ Рёроигіап.
455. і(1. тоиз 1е іііге: II е$і Ьоп Ле рауег вез Леііев,

раг 1е раігіагсЬе 8ітѳоп, XVIIIе з. Ітрг. еі тапивс.
456. іЛ., раг Гёѵёсріе З^рЬапё Ле Зіоипіе.
451. ІЛ., раг Сёѵогд МкЫёіт-О^Ыои.,
458. „ іЛ. зоиз 1е іііге: Аспоів аіскаів і. е. Іа Іипеііе

Лев уеих.

XI. Ь і Ѵ К В З  ОБ Р Кі й НЕЗ .
459. Ргіёгез сЬоізіез роиг 1е ваіиі Ле Гате, рагЗ.Сгё- 

доіге Ле Кагес. * •
460. ЕхрЦсаІіоп Ли ргёсёЛепі, раг 1е раігізгсЪе ІасоЬ. 

Ітрг. еі тапизсг.
461. Ьіѵге Ае ргіёгев, раг ГагсЬітапЛгіІе Вёпік.
462. іЛ., раг Огідог Етізкі.
463. іЛ., раг 8. ЕрЬгет.
464. Ье Воидиеі Лее ргіёгев, ІгаЛ. Ли Іаііп. I.
465. Ьіѵге Ле ргіёгез, раг ГагсЬіт. ІоЬаппёз 8$г$аѵас.

. 466. Ілѵге Ле ргіёгев, раг Ліѵегз Лоеіеига Ле І^ ііз е  ала.
467. іЛ., сотрозё к 1а ЛетапЛе Ли рг&ге Тогоа, раг 

ѴагЛап Ле ВагЛггЬегЛ.



468. Молитвенийкф пространный раэн. арм. иноков».
469. Благоговвйныя ^размышленія Св. Августина — пе

ревод».
470. Мысленный молитвы — переводъ. П. и Р.
471. Молитвенник» — натр. Александра. П.
472. Тоже — натр. Іакова. II.
473. Утвержденіе Христіанина вгьмолитвгв— Мнхитара 

Севастійскаго. П.
474. Молитвешйкъ, иод» загдавіеи»: Пища для скор

бящих». П.
475. Молитвенник» — Св. Ефрема. П.
476. Мысленный молитвы — вереводъ. И.

7 477. Ежедневный молитвы — тоже. П.
478. Медицина пространная — Армянина Амнръ Давлата 

Аясасійсішго, XV в. П. и Р.
479. Преніе о происхожденш Св. Духа против» Ар

мян» — Клемента Галана. П. ,
480. ІІреніе против» Римской: церкви — Геворка Мхле- 

имъ-Огли, XVIII в. П.
481. Преніе о воплощеаіи Слова Божія —' архиманд. 

Іоанна Саркавака, ХІѴ в. П. и Р.

ВТОРОВ ОТДЪЛЕНІЕ.

Р у с ск і я  ѵ  и н о с т р а н н ы й  к н и г и .

482. Библія полная на русском» язык». л
483. Библія на том» же Язык».,
484. Псалтырь. ч
485. Псалтырь слвдованвая
486. Путькіо спасешю или раза, набожныя разсуждепщ. 
481. Имбровшія* духовный творенія Фенелона архіе^

пископа Камбрейскаго.



468. СгапЛ Ііѵге Де ргіёгез, раг Діѵвгв тоіпез аг* 
тёЫепз.

469. МёДііаІіопз геіідіеизез, раг 8. Аи^изіт, ігасі.
410. Ргіёгез тіёгіеигез. ігаА. Ь
471. Ьіѵге Де ргіёгез. раг 1е раігіагсЪе Аіехапсіге.
472. іД., . раг 1е раігіагоЪе ІасоЬ.
475. Авегтіззетепі Ди еЬгёііеп Даш 1а ргіёге , раг 

МкЫіЪаг Де 8ёЪаз*е.
474. Ьіѵге Ае ргіёгев* воііз 1е іііге Ае *,^оит1иге Дез 

аЯі і дёзI .  ^
475. Ілѵге Ае ргіёгез, раг 8. ЕрЬгет.
476І Ргіёгев іпЫгіеигез, ігаД. I.
477. іД. ^иоІіАіеппез, ігаД. I.
478. МёДесіпе, оиѵгаде сопзіДёгаЫе, раг Ашіг І)аѵ1аіЬ, 

агтёиіеп Д’Аташе, XVе 8.
479. Юізриіе 8иг 1а ргосеззіоп Ди 8.-Ёвргк* сопіге Іев 

Агтёшепз* раг Сіётепі Саіаииз.
480. Різриіе ̂ опіге Гёдіізе готаіпе, раг Сёѵог§ МкЫёіт-* 

ОеЫі, XVIII* з.
481. ЮізриСе зиг Гіпсагпаііоп Аи ѴегЬе* раг ГагсЬітаіь* 

Дгііе ІоЬаппёз багдаѵас, ХІѴ« з.

&ЕСТІОЛ ЗЕСОІШ Е,

ЬіѴ К ЕЗ 1МР&ШВ* ВЦ 1.АЯООЕ» КТІАИО&НЕЗ,

482. БіЫе сошріёіе еп газзѳ:
485* іА. іД. іА.
484. Рзаиііег.
485. ИГ ІД, М.
486. Ьа Ѵоіе Аи ваіиі, ои Діѵега сепзкЬёгаАоиз геН^кизез.
487. СЬоіх Аез оеиѵгез зріс&иеікз Ае Рёпёіоп* вгсЬе-

ѵ&ріе Ае СатЬг»у<
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488. Исповѣданіе Христіанской въры Армянск. церкви.
489. Правословное учете или сокращенное Христіан- 

ское Богословіе.
490. Проповѣди, расположенные по алфавиту.
491. Сокровище духовноё, отъ ніра собираемое, сочи- 

неніе Тихона епископа Воронежскаго.
492. Словарь Армяно - Русскій.
493. Поучительные слова, въ С. Петербург® при 2-мъ 

Кадетскомъ Корпусѣ и въ другнхъ мьстахъ, съ 1791 
по 1803 годъ.

494. Богословіе нравственное.
495. Христіанское Богословіе Іеромонаха Ювеналія.
496. Избранныя черты изъ исторіи Россійскаго Госу- 

- дарства, 0в. Гурянова. * ,
497. Послѣдованіе на день Св ' Пасхи и на свѣтлую 

седмицу.
408. Молитвенникъ Русскій*
499. Грамматика Русская.
500. Начальное основаніе ФортиФИкацін или военной 

архитектуры.
501. Начальные основанія Латинскаго языка.
502. Переводы въ прозъ В. Жуковскяго.
503,. Полный письмовішкъ, или всеобщій секретарь.
504 Ключь позііанія Русскаго и Армянскаго лзыковъ.
505. Мъстный отчетъ Россійскаго библейскаго общества.
506. Патерикъ Печерскій или отечникъ.
506. Плутархъ въ пользу воспитанциковъ', Сергѣя 

Глинки.
508* Букварь.
5 9. Россійское правопясаніе съ примъчаніямн изъ луч- 

шихъ сочинителей.
510. Описаніе всѣхъ частей свѣта.

4 511. Разина похвальные слова въ честь раэяымъ лжцамъ.



486. РгоГеззкш Ле А» Ле Г^Ш е аппёпіеппе.
489. Ьа всіепсе тогаіе, ои аЪгёдё 4е ТЪёоІодіе агтёп.
490. 8егтопв гап§ёб раг огдге аІрЬаЬёіЦие.
491. Ье Тгёвог зрігііиеі гатаззё Лапе 1ѳ тбш іе, раг 

ТісЬоп; ёѵёфіе і е  Ѵогопё^е.
492. Оісііошаіге агтёшеп-гиззе. ,
493. ЮізсоигаіпвІгисііГ8чргопопсё8 і  8. РёІегвЬоиг^ йапз 

1е зесопі согрз Лее Сабеи еі еп а ’аийгез Ііеих, 
ае 1797 а 1803.

494. ТЬёоІодіе. тогаіе*
495. іа. сЬгёіісппе, раг 1е Ъіёготопасріе Іоѵіпіеп.
496. Тгаіи сЬоізіз Ле ІЪізІоіге ае Гетріге гаме/раг  

I. СоигіапоГ.
497. Кііиеі роиг 1е ^оиг ае Рафіез ©4 роиг іоиіе 1а 

зетаіпе ваіпіе.
498. Ьіѵге Ле ргіёгез еп гиззе
499. Сгатшаіге гиззе.
500. Ргіпсірез Гопаатепіаих бе іогіібсаііоп, ои а*агсЪі- 

іесіиге тііііаіге.
501. Ргіпсірез ае 1а 1ап$ие Іаііпе.
502. Тгааисііопз ае V. ІоикоГзкі, еп ргозе.
503. Ье Зесгёіаіге ^ёпёгаі, іогшиіаіге а© Іеіігез.
504. Ьа СІеГ ае 1а соппаіззапсе без 1ап§иез гаме еі 

аппёпіеппе. ч
505. Сотріе-гепби Іосаі ае 1а 8осіёіё ЬіЬ^ие.
506. Ьа ѵіе без рёгез егтііез.
507. Ріиіа^ие к Гива§е а© 1а деипеме, раг Зегдіеі Сішка.
508. АІрЬаЬёіЬ.
509. ЬЪгіЬодгарЬе гиме» аѵес гета^иез іігёез без те іі-  

Іеигз таіігез.
бЮ. БевегірІіоп бе Іойіез Іез рагііез аи топае.
б іІ . Ьгѵегз рапёдугісріез.



512, Молебвцннкъ на торжественные дня по обряду 
Армянской церкви.

515. Беев да о молнтаг* Господней, аршпяскопомъ Фи- 
даретомъ.

514. Извлечете изъ Мосяоіскихъ ведомостей 1817 года 
о Армянсномъ учебцомъ заведеніи въ Москве.

515. Іоаниа Амоса Комерід Видимый міръ.
516. Краткая Латинская Фраэеологія.
517. Словарь Латино-Русскіц.
518. Непотовы біограФІи главных ъ полководцевъ.
519. Наставления Греческого языка.
520. Новости литературы 1845 года.

521. 8еега ВіЫіа.
522. Р. ОѵіЛіі N3500 ів Ме*атогрЬо$еоп.
525. С. Іиііі Саевагіз содощдоЦгіІ Ле Веііо §аШсо еі 

сіѵііі, еіс.
524. Апаіузіз гёіогіса огаМопищ М. ТцЦіі Скегоаіз.
525. Вгеуіагіиш Котапиш.
526. Новый Завфтъ Латинскій. *
527. Краткая Латинская грамматика, Христіаципа Гот- 

добъ-Бредера.
528. Агізіоіеіе» рЬузісиз.
#29. Нидо Сггоішб, Ле Ѵегііаіе геіі^іопів сЬгібііаоае.
550. О цоѵо Тезіашепіо, ізіо Ье, о поѵо сопсегіо Ле позао 

йеі еерЬог е геЛетркПг Іеян СЬгіаіо.
551. Магсі ТиЦіі Сісегопів огаі6>пез зеіесіае.
5&& Бегосдовіѳ Иоанна Бабтнетѳ.
535. ѴтЛісіае 8. Дидизііщ еі Т). ТЬотае Лосіогів Ап- 

^еіісі. ,
554. Р. М. Г. ВагіЬоІотаеі Ле 1о8 Кіов, НіегагсЫа Магіапа 

* аЛ РіДфрпт. IV Ці*рашяім**а «Ь Іп ііагдтге^ет .
535. Вгеѵіагіціп годоаіщвд.



512. Ьіѵге Ле ргіёгев роиг Іев ]о іт  Ле <&ез Ле Гёдііае
агтёшеіше.

5І5. Ьа гёипіоп роиг ргівг 1)іеи, раг ГагеЬегес|ие РЬі- 
Іагёіе*

514. Ехігаііз Ле 1а даяе((е Ле Мовсои еп 1817, сопсег- 
пап( Гіпвіііпі агтёшепЛе се((е гйіе.

515. Ье МопЛе уізіЫе, раг Іеап Ашов Котеп.
516. Соигіе рЬгазёоІодіе Іагіпе.
5 И. Юісііоппаіге Іаііп-гизве.
518. Ѵіёз Леа Ьоштез Шизігез, раг Согпёііиз ОДроз.
519. Вёдіез Ле 1а 1ап§ие дгесфіе.
520. &Гоиѵе11ев Ле 1а ІіиёгаСпге еп 1825.

536. Ргорозіііопиш (гі^оротеігісагиіц.
537 Коѵа сЬп8!ота(Ьіа ргозаіса.
558. ѴосаЬиІагіо е т  іЛірша Веп§а11а е Рогіи^цел.
539. Юісііопагу оі (Ье еп§1і$Ь 1ап§ш$е.
540. ТЬе ЗсЬоІагѴ 8рв11ш§ а$зіз(ам(ч «•
541. А СоіЛеп (гедещу Гог (Ье сЬіІЛгеп оГ СоЛтЬозе 

Тгеазиге із іп Неаѵеп, 1810.
542. Калецдаръ на Польском» и Армапсюом» яаьясая», 

1603. . ч
543. Ас(а засгі содсіШ ГІогеогіад.
544. Библія на Ассирійскомъ язык».
545. Сгаттаіісаі еіеидаеа.
546. А §иіЛе (о (Ье" еп$Ц*Ь квдоа§е.
547. ЕпсусІореЛіе ои. Ліс(іошеіге гадощгё Лея «сіепсез, 

Леа агіа еі Лев т&іедо»
548. ТЬотае Сотрапеііае окЬ ргаеЛ. Лізрдіаііотип.
549. Весиеіі Ле рйосЬез, емс Іез всіекьсеа еі Іее дііф,
550. Сіетеде Сліааддд.
551. Сгедогіі Л&Цр.
552. А(Ьапа$іі ВцгсЬегі ЗД & авд ІЬмЛиэщі, о зос. Іеви.



653. Новый Зяивтъ ва Англійскомъ языкѣ
554. Библія ва томъ же языкф*.
555. Новый Завѣтъ ва Латинскомъ языкъ.
556. ТЬеоІодіае шогаііз.
551. Р. Ѵігціііоа Маго, Орега дот.
558. (^иеЦиев йгаіи ве Гё§1іае іпіёгіеиге.
559. РиЫіоа Ѵіг§і1іив Маго.
560. Беііа Зсогіа. «
561. ботта  расібса, сотрозіа §іа ріи вісепі* апш, ваі 

К. Р. Р. РасШоо ва Иоѵзга, одеегиапіе ві 8. Ггав- 
сеасо.

562. ТЪе КісЫа оГ кіп$в; ог Іоуаі овев Іо вівіоуаі аса* 
вётісіапа; Ьу Реіег Ріпваг, енр

563. 8ава Саміопа егетііу.
564.'Орега иіііідеіта Б. агіітеііса, е деотеігіа.
565. Мевісша.
566* Сотрепвіо ві іиііо диеііо сЬеві сопііепе пёііа 

ватта №оѵапга ѵоідаге.
567. Агаіоіеіів Іотив, РЬувісив. #
568. Сісегопіз ерівіоіагит ав Т. Ротррпіит Аііісит.
569. Оѵівіі МеіатогрЬовеоп.
570. Огайо ав ігіЬипоз рІеЬіа.
571. Зсоіа во Мипво.
572. А соііесііоп оі* бонде, веіесіев йЪт іЬе Ѵогкв оГ 

Мгв. БіЬвш.
573. Н овый Завѣтъ на латинскомъ язык*.
574. Греко-Латинская гракматика.
575. Орѳограеія латано-греческая.
576. Оглавленіе ва латинскомъ язык* Св. нисанія.
577. Ангдійская грамматика.
578. А N0^  Сгшве іо іЬе ео$1іаЬ Іапдиаде.
579. РааИегіит віаровЦит рег ЬеЬвбтавет.
580. Ілпдиае $гаёсае іпаіНиііопев дгаттаіісае.
581. Сигсіц Ніаіогіа Аіехапвгі Ма§т.



582. ТЬе еп^ІізЬ, 8ре11іп^-Воок.
583. А пе\ѵ йгепсЬ Зреіііп^-Воок.
584. Новый Завѣтъ' на англійскомъ дзыкѣ. >
585. Латинская азбука.
586. Грамматика на англійскомъ языке.
587. СогЛегіі Соііофііогцт сепіигіа зеіесіа. х 

_58§. АгсЬіІесІиге ЬуЛгаиІіфіе.
589. ТЬе геѵоіцііоп оС Атегіса.
590. Цшѵегзае рЬгазеоІодіае Іаііпае.
591. Мётоігез Ле Іеап Оиозк’кегфап ргеіге агтёпіеп 

Ле ЛѴадагсЪараЛ.
592. А УосаЬиІагу апЛ Г атіій г рЪгазез, \ѵііЬ Ліаіодиез. 
БЭЗ.ѵІексиконъ англійскій.
594. Полный христіанскій мѣсяцословъ.
595. А пе\ѵ зузіет о( део^гарЬу.
596. Краткій латннскій лексиконъ.
597. ТЬе ІюпЛоп УосаЬиІагу еп^ІізЬ апЛ Іаііп.
598. ІЛеа рЬіІЪзорЬіае тогаііз, зеи ЕіЬіса.
599. Баз СопГеззіопез Леі діогіозо Лосіог Ле 1а 1§1езіа 

зап Аидизіш.
600. .Букварь англійскій.
601. Латинская грамматика.
602. ТЬе ВгііізЬ іЬеаІге, ог а соііесііоп оГ ріауз.
603. Зегтонз.
604. Нізіогу оГ Агтепіа.
605. Ізіогіа Согепіша.
606. Аиззипд Лег КгетрІагівсЬеп Вегд-Кипзі.
607. АЪгіЛдетепІ оГ Мштау'з епдІізЬ дгаштаг.
608. Словарь Академіи россійской. -
609. С еніит диаіиог Ьізіогіае засгае.
610. Персидская грамматика.
611* Новый Завѣтъ на персидскомъ языке.
612. Евангелде на арабскомъ языке.
613. Новый Заветъ на арабскомъ языки.



611.ВДовый Завѣтъ на томъ же языкѣ.
615.. Стихотворенія персидскія.
616. Миссіонера іосифя Волфя на персидскомъ языкѣ.
617. Аісогапі Іехіиз ипіѵегвиз.
618. Англійско-Армянскій лексяконъ.
619. Италіанско - Турецко - Армянскій лексиконъ.
620. Армянр- Русская грамматика.

 ̂ 621. Лексиконъ Армяно* Русскій.
622. Учрежденія о губерніяхъ.
625. Разговоры4 нЯ русскомъ и армянскомъ языкахъ.
624. Слово о религіи, Померанцова.
625. Постановленіе Московс. Аряянск. института, 1850.
626. Разговоры на латинскомъ и русскомъ я&ыкахъ.
627. Грамматика грёко- латинская.
628. Тексты изъ Свящеинаго Писанія на армянскомъ 

и англійскомъ языкахъ.
629. Разборъ Армянской религіи на армянскомъ н ла

тинскомъ языкахъ.
630. Грамматика армяно- тосканская.
631. Грамматика Французское армянская.
652. Псалтырь латино - арабскій.
633. Библія на арабскомъ языки
634. Евангеліе на арабскомъ н латинскомъ языкахъ,
635. Библія грузинская.
636. Руководство духовникамъ на грузинскомъ языки.
637. Букварь грузинской*
638. ЕвангСяіе, въ рукописи, грузинское*
639. Новый Завѣтъ на греческомъ языкѣ.
640. Гомерова Илліадаи
641. Псалтырь на греческомъ языки.
642. МетаФрастесъ на томъ же языки.
643. Огаесо-Іаітг Агівіоіеііз Авсіеріасіае Біядігііае, огдайі 

аіѵе тзігитепіі іпзІгнтёЫогиш, ан( рЬЯозорЬіае - 
шалив, еіс.V

• 1



644. Школьные разговоры на разныхъ европейскцхъ 
языкахъ.

645. - Сокращенный катехизисъ.
646. Пространный катехизисъ армяно - латинскій.
6 4 7 . Преше Клемента Галана о Христіанской вѣръ, на 

армянскомъ и латинскомъ языкахъ, и исторія о 
Арменш.

648. Пространный латино-армянскій лексиконъ.
649. Ученіе Льва Паны Римскаго по 4-м у вселенскому 

собору, на латинскомъ и армянскомъ языкахъ
650. Логика, на тѣхъ же языкахъ.
651. Лексиконъ словамъ иностраннымъ ♦ употребляе- 

•мымъ въ Св. Писаніи
652. Ерівіоіа Зиііапі АсЬтеЛ СЬапі а<1 Ма^пиш Іт р е-  

гаіогет Киззіае Реігит.
655. Священная Исторія на разныхъ европейск. языкахъ.
654. Трактатъ, заключенный Св. Греческимъ Импера- 

торомъ Константиномъ і-мъ и Римскимъ Папою съ 
Царемъ Армянскимъ Тиридатомъ и съ Священно
му ченикомъ Григоріемъ Великой Арменіи.

655 Грамматика датшіо - армянская.

'ІѴВ. РепЛапІ Г ітргеззю п т е т е  сіе се саіаіодие, ^’аі геси, 
т а із  ігор ІагЛ роиг 1е риЫіег Лез а ргёзепі, сеіиі Ле 1а ЬіЫіо- 
іЬё(рле Ли т о п і  АіЬоз, Лопі іі езі рагіё р. 58 еі 59.

Прщіѣчаніе. Во время печатанія сего каталога я по.іучялъ, 
но уже поз до для помѣщенія въ слъдъ за предлежащимъ, ка̂ га- 
логь бпбліотеки Аѳойской горы, о которомъ упомяпуто на стр. 
58 и 59.



О ід ііііе с І Ьу Соодіе


