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Средства от продажи книг будут направлены
на образовательные программы для врачей Армении и Арцаха.

Այս գրքի վաճառքի ամբողջ հասույթը տրամադրվելու է
Հայաստանի և Արցախի բժիշկների համար նախատեսված
կրթական ծրագրերին:
The funds raised by the sale of this book will go to support
educational programmes in Armenia and Artzakh.
Toute la vente sera envoyée
aux programmes d’éducation des médecins
en Arménie et en Artzakh.

а книжном развале в Греции, в древнем городе Салоники, один
путешественник нашел и купил старую, потрепанную временем
книгу «Эпизоды Армянской истории в иллюстрациях». «Бери, если есть
кому подарить ее», – сказал продавец книг.
Путешественник подарил ее своей крестнице, но, как выяснилось, в книге не хватало страниц, да и вообще экземпляр был не в очень
хорошем состоянии: книжный блок был расшит, спутанные страницы
собраны и уложены в твердый переплет на заклепках, явно заботливо
заказанный кем-то, чтобы сохранить редкую книгу.
И родилась идея сделать новое издание, чтобы и другие люди
смогли прочитать книгу и рассмотреть чудесные иллюстрации, рассказывающие о самых важных событиях истории Армении, как понимали
ее монахи-мхитаристы знаменитого армянского монастыря на острове Сан-Лазар в Венеции, где в 1911 году была создана и напечатана
в одной из первых типографий Италии та самая книга, найденная
в Салониках.
Чтобы найти недостающие страницы, пришлось заняться поисками других экземпляров оригинального издания, и, к счастью, редкий
экземпляр нашелся в Москве в Исторической библиотеке, и мы смогли
собрать всю книгу воедино!
Дополнив оригинальный вариант издания на армянском
и французском переводами текстов на английский и русский языки,
мы подготовили и издали «Эпизоды армянской истории» на четырех
языках.
Теперь эта книга сможет занять почетное место на полках библиотек самых разных людей в самых разных странах, давая возможность немного познакомиться с историей древней страны Армении.

նագույն Սալոնիկ քաղաքի գրքերի շուկայում մի ճանապարհորդ
գտավ ու գնեց հին, մաշված գիրք՝ «Հայոց պատմության դրվագները՝ նկարազարդված»։ – Վերցրու՝, եթե կա մեկը, ում կարելի է նվիրել այն, –
ասել է գրքերի վաճառողը։
Նա գիրքը նվիրեց իր սանուհուն, բայց, ինչպես պարզվեց, գրքից
էջեր էին պակասում, ու նմուշը առհասարակ լավ վիճակում չէր․ բլոկի
կարերը քանդված էին, իսկ իրար խառնված էջերը հավաքված ու դասավորված էին մետաղյա ամրակներով կոշտ կազմի մեջ, որը ինչ-որ մեկը
խնամքով պատվիրել էր հազվագյուտ գիրքը պահպանելու համար։
Այսպես ծնվեց նոր հրատարակություն տպագրելու գաղափարը,
որպեսզի ուրիշներն էլ կարողանան կարդալ ու տեսնել հրաշալի նկարազարդումները, որոնք պատմում էին հայոց պատմության կարևոր իրադարձությունների մասին այնպես, ինչպես շարադրել էին Մխիթարյան
միաբանության վանականները։ Հենց այստեղ՝ Վենետիկի Սուրբ Ղազարոս կղզում, Իտալիայի ամենաառաջին տպարաններից մեկում 1911 թվականին ստեղծվել և տպագրվել էր այն գիրքը, որ ճանապարհորդը գտել
էր Սալոնիկում։
Պակասող էջերը գտնելու համար ստիպված էինք փնտրել բնագիր հրատարակության այլ նմուշներ։ Բարեբախտաբար, Մոսկվայի
Պատմական գրադարանում հազվագյուտ նմուշը գտնվեց, և մենք կարողացանք վերականգնել ամբողջ գիրքը։
Բնագիր հայերեն և ֆրանսերեն տեքստին ավելացնելով անգլերեն և ռուսերեն թարգմանությունը՝ մենք պատրաստեցինք «Հայոց պատմության դրվագների» քառալեզու հրատարակություն։
Հիմա այս գիրքը կարող է իր պատվավոր տեղը զբաղեցնել ամենատարբեր երկրներում ապրող ամենատարբեր մարդկանց գրադարաններում՝ մի փոքր ծանոթացնելով նրանց Հայաստան կոչվող հնագույն
երկրի պատմությանը։
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n a second-hand bookshop in Greece’s ancient city of Thesaloniki a traveller long ago picked up an old and battered edition of the illustrated version
of “Episodes of Armenian History”. “Take it if you have someone to give it
to”, said the bookseller. The traveller gave that book to his god-daughter.
It turned out that several pages of the book were missing and that the vol
volume was generally in a bad state. The volume’s mixed up pages had been
bound together in a hard-cover folder. This had clearly been done in order
to save a rare volume.
It is that book, found by chance in a provincial bookshop in Greece
many years ago, which inspired the idea of publishing a new edition so that
other people could read that book and turn its beautifully illustrated pages,
as well as learn about the most important events of Armenian history, as
seen through the eyes of the Mekhitarist order of monks on the island of
San Lazzar in Venice’s lagoon. That is where those monks, who had many
centuries earlier been among the first printers in Italy, published in 1911 a
copy of the book found in Thesaloniki.
To make this new edition we had to find the missing pages of that
book. Luckily, another volume of it was found in Moscow’s State Historical
Library.
The text of the book, which was originally written in Armenian and
in French, has been translated in two other languages, English and Russian.
The final result is a book that can not only occupy a worthy place
on the bookshelves of varied people in different countries but that it is also
one which can help to learn about Armenia’s rich and ancient history.

ans l’ancienne ville grecque Saloniki un voyageur a trouvé à la foire des
livres une brochure très vieille et usée «Episodes illustrés de l’histoire
arménienne». «Prenez, s’il y a quelqu’un à qui vous pouvez le donner», dit
le vendeur de livres. Il l’a acheté pour faire le cadeau à sa filleule, mais
soudain on a trouvé que plusieurs pages y étaient manquées et que cet
exemplaire était en entier très défectueux, son bloc intérieur était décousu,
les pages étaient confondues et pourtant reliées dans une couvrure solide
à l’aide des rivets.
C’était vraiment une personne soigneuse qui commendait ce
couverture pour garder un tel livre rare.
Une idée était née de faire une nouvelle édition de cet oeuvre pour
que les autres gens pourraient lire ce livre, regarder de très magnifiques
illustrations représentantes des évenements de l’histoire de l’Arménie les
plus importants, et apprendre comment traitaient cette histoire les moines
mekhitaristes du monastère arménien sur l’île Saint-Lazare à Venise, où ce
livre a été édité en 1911.
Pour trouver les pages manquées on s’est lancé dans la recherche
des autres exemplaires de l’édition originale. Par chance on a trouvé un
exemplaire rare à Moscou dans la Bibliothèque Historique et on avait la
possibilité de rassembler tout le texte du livre!
En ajoutant à l’édition originale qui était en deux langues –
arménienne et française – encore deux traductions – en anglais et en
russe, nous avons procuré et publié cette édition des «Episodes de l’histoire
arménienne» en quatre langues.
Maintenant ce livre peut prendre une place honorable sur les rayons
des bibliothèques du peuple divers dans les pays différents et faire faire la
connaissance à l’histoire du pays ancien – Arménie.

Ара Прекрасный и царица Семирамида
(1769 Г. ДО Р. Х.)

Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ թագուհին
(Ն. Ք. 1769)

Ara the Fair and Queen Semiramis
(1769 BC)

Ara le Bel et la reine Sémiramis
(A. JC. 1769)

1207 году между царем Левоном и романскими народами возник
большой спор относительно наследования княжества Антиохии.
Левон, не имея возможности заставить признать права одного из его
родственников на это княжество, где было пролито столько армянской
крови, поскольку латиняне восстали против него, выслал из Киликии
всех латинян, кои там находились, – и светских людей, и священнослужителей. Он захватил Антиохское княжество и Триполи, пленил
множество латинских вельмож и велел заковать их в цепи. Латиняне,
зная об огромном уважении, которое Левон питал к Папе, написали
ему, чтобы сообщить обо всем, что случилось. Германский император
тоже был извещен об этом. Император и Папа обратились к Левону,
прося заключить мир с романскими племенами. Левон остался неумолим и не отказался от своего намерения.
Романские вельможи были вынуждены согласиться быть под
властью родственника армянского царя, князя Рубена. Отправили
предупредить Левона II, который с большой помпой устремился в Антиохию. Он въехал в город под звуки фанфар и песнопений, его с радостными восклицаниями окружил воодушевленный народ. Усаживая
князя Рубена на трон правителей Антиохии, он произнес клятву верности всем князьям, полководцам, предводителям войска и солдатам.
После чего вернулся в Киликию.
Впоследствии князь Рубен был провозглашен царем Антиохии.
Оттон IV, германский император, дал на это согласие и отправил ему
царскую корону.

յս ժամանակներս ծանր վէճ մը տեղի ունեցաւ Լեւոն Բ. Հայոց թագաւորին և Լատին իշխաններուն մէջ՝ նկատմամբ Անտիոքի Կոմսութեան օրինաւոր յաջորդութեան: Երբ տեսաւ Լեւոն թէ լատինները
չեն յարգեր իրեն իրաւունքը, որով կ’ուզէր ազգականներէն մէկը, Ռուբէն
իշխանը, Կոմս դնել Անտիոքի, ուր ա՛յնքան արիւն թափեր էին Հայերը,
և մանաւանդ թէ կը պատրաստուէին իրեն դիմադրելու բռնութեամբ,
հրաման հանեց և աքսորել տուաւ բոլոր աշխարհական և եկեղեցական
Լատինները՝ որոնք Կիլիկիա հաստատուեր էին: Արշաւեց Անտիոքի
և Տրիպօլսի կոմսութեանց գաւառները, և շատ մը լատին իշխաններ
գերի բռնեց և շղթայի զարկաւ: Լատինները գիտնալով թէ ո՛րքան պատկառանք ունէր Լեւոն՝ Սրբազան Պապէն Հռովմայ, բոլոր այս եղածները
անոր իմացուցին, ինչպէս նաև Գերմանիոյ կայսեր: Թէ՛ Քահանայապետը
և թէ՛ Կայսրը միջամտեցին հաշտեցնելու Լեւոնը լատին իշխաններուն
հետ. բայց Լեւոն իրեն իրաւունքը պաշտպանելու մէջ տեղի չտուաւ. որով
Լատին իշխաններն ստիպուեցան Հայոց թագաւորին ազգական Ռուբէն
իշխանը իրենց գլուխ ճանչնալու: Այս որոշողութիւնը իմացուցին Լեւոնի,
որ մեծ հանդիսով գնաց Անտիոք, և մտաւ հոն փողերու և երգիչներու
ձայներուն և եռանդուն ժողովրդեան կեցցէներու աղաղակներուն մէջ:
Հոն Ռուբէն իշխանը Անտիոքի կոմսութեան գահին վրայ բազմեցնելէ
վերջը՝ հրամայեց հաւատարմութեան և հնազանդութեան երդումն ընելու
բոլոր լատին իշխաններուն, զօրապետներուն և պաշտօնական և զինուորական դասակարգի մարդկանց, և ապա Կիլիկիա վերադարձաւ:
Յետոյ Ռուբէն իշխանը՝ թագաւոր Անտիոքի հրատարակեցաւ,
և Գերմանիոյ Ոթոն Դ. Կայսրն՝ իբր նշան իրեն հաճութեան՝ արքայական
թագ մը նուէր ղրկեց:

103

n the year 1207, a tense argument arose between King Levon II of Armenia and the Latin Princes about the rightful succession of Antioch’s
Principality. Levon saw how the Latins refused to acknowledge his right to
make his kinsman, Prince Rouben, the Count of Antioch. Moreover, the Latins
were preparing to violently take hold of Antioch from Levon, lands which
Armenians had spilled so much blood for. Enraged by such disrespect, Levon
ordered to exile from Cilicia all Latins, including clergymen. He invaded
the provinces of Antioch and Tripoli and imprisoned many Latin princes.
Knowing about Levon’s great respect for the Holy Father in Rome, the Latins
wrote to the latter, as well as to the German Emperor, informing them about
the situation. Both the Pope and the Emperor intervened to reconcile Levon
with the Latin princes. Levon never stepped back on his rights. The result
was, that the Latins were obliged to recognize Prince Rouben, the kinsman
of the Armenian King, as their ruler. They informed Levon about that final
decision and he entered Antioch in pomp to the sound of trumpets and tremendous applause. After Prince Rouben’s Antioch enthronement, he made
all the Latin princes, generals and officials pledge loyalty and obedience.
It was only then that he returned to Cilicia. Thereafter, Rouben
was proclaimed King of Antioch, and as a sign of his approval, the German
Emperor Otto IV sent Rouben a royal crown.

n 1207, une grande question s’agita entre le roi Léon et les Latins
relativement à la succession du Comté d’Antioche. Léon, ne pouvant
pas à faire reconnaître les droits d’un de ses parents sur ce Comté, où tant
de sang arménien avait été versé, et les Latins s’étaient sounlevés contre
lui à ce sujet, expulsa de la Cilicie tous les Latins qui s’y trouvaient, tant
laïques qu’ ecclésiastiques. Il envahit le pays d’Antioche et de Tripoli et fit
prisonniers beaucoup de princes latins qu’il fit enchaîner. Les Latins sachant
quel respect Léon avait pour le Pape, écrivirent à celui-ci pour l’informer
de tout ce qui s’etait passé. L’empereur d’Allemagne fut aussi informé.
Ce dernier et le Pape intervinrent alors auprès de Léon pour qu’il fît la paix
avec les Latins. Léon demeura inexorable et ne recula sur ses principes.
Les princes Latins furent alors obligés d’accepter pour chef, le parent
du roi arménien, le prince Roubén. On envoya avertir Léon II, qui se randit en grande pompe à Antioche. Il entra dans la ville au son des fanfares
et des chants, et au milieu des acclamations de tout le peuple enthousiasmé. En faisant asseoir Roubén sur le siège des Seigneurs d’Antioche, il fit
prêter le serment d’obéissance à tous les princes, les généraux, les officiers
et les soldats. Après cela, il retourna en Cilicie.
A la suite, le prince Roubén, fut proclamé roi d’Antioche. Othon IV,
empercur d’Allemagne, avait donné son consentement et avait envoyé une
couronne royale.

Траур Хетума I, царя армян
(1269 Г. ОТ Р. Х.)

Սուգ Հեթում Ա. թագաւորին Հայոց
(Յ. Ք. 1269)

Armenia’s King Hetoum I’s Lament
(1269 AD)

Le deuil de Héihoum I roi des Arméniens
(AP. JC. 1269)

ейбарс, султан Египта, узнав о союзе Хетума с монголами, отправил свою армию для захвата Киликии. Хетум собрал войска,
организовал два отряда, подчинил их двум своим сыновьям – Левону
и Торосу – и отправил сражаться с захватчиками. Египтяне победили.
Торос пал в битве, а Левон, преданный, оказался во власти врага, заковавшего его в цепи.
День и ночь Хетум оплакивал сыновей. Однажды, в день Богоявления, желая разжалобить вельмож, он пригласил их на праздник
Освящения воды. После церемонии все вельможи собрались в зале
совета, и Хетум стал плакать, спрашивая, где его сыновья, коих всюду
славят. Князья, тронутые горем царя, сами принялись плакать. Этот
праздничный день был днем траура и печали.
Между тем стали держать совет и решили отправить послов
к султану, чтобы попросить у него освободить Левона. Султан ответил
царю: «Ты – друг монголов, которые держат в плену одного из моих
родичей по имени Сегур. Если тебе удастся добиться свободы для него,
я верну тебе сына». Хетум с радостью согласился и смог вызволить
Сегура. Султан сдержал слово и отослал к нему его сына. Грандиозной
и трогательной была встреча отца и сына!

նտուխտար՝ Եգիպտոսի Սուլդանը լսած ըլլալով որ Հեթում բարեկամական դաշնադրութիւն ըրեր էր Թաթարաց Մեծ Խանին հետ,
բանակ մը ղրկեց Կիլիկիոյ վրայ: Հեթում ժողովեց իրեն զօրքերը և զանոնք
երկու մասն բաժնելով՝ յանձնեց իրեն երկու որդւոց՝ Լեւոնի և Թորոսի
ձեռքը, և ղրկեց արշաւողներուն առջեւն առնելու, և ինքը գնաց Խանէն
օգնութիւն խնդրելու: Իրեն բացակայութեան ատեն՝ պատերազմ եղաւ
Հայոց և Եգիպտացւոց մէջ, ուր Թորոս ինկաւ մեռաւ քաջութեամբ, իսկ
Լեւոն մատնութեամբ մը թշնամեաց ձեռքը գերի ինկաւ և շղթայի զարնուելով՝ Եգիպտոս տարուեցաւ:
Երբ դարձաւ Հեթում և եղած դժբախտութիւնն իմացաւ, օր ու
գիշեր ողբալէ չէր դադրեր իր երկու որդւոց վրայ: Օր մը՝ Յայտնութեան
տօնին՝ ուզելով իշխաններուն գութը շարժել իրեն վիճակին վրայ, զանոնք
Ջրօրհնեաց հանդիսին հրաւիրեց: Արարողութենէն յետոյ երբ արքունի
դահլիճը ժողովեցան իշխաններն և կաթողիկոսը, Հեթում սկսաւ լալով
հարցնել թէ ո՞ւր էին իրեն իշխան որդիները Լեւոնն ու Թորոսը: Իշխաններն ալ կարեկցելով թագաւորին թշուառութեան վրայ՝ ամէնքն ալ սկսան
արտասուել, և նոյն օրուան ուրախութեան հանդէսը տրտմութեան և սուգի փոխուեցաւ:
Սակայն ժողով կազմելով՝ որոշեցին պատգամաւորներ ղրկել
Եգիպտոսի Սուլդանին և խնդրել որ Լեւոնի ազատութիւն շնորհէ: Սուլդանը պատասխան ղրկեց Հեթումի ըսելով. «Դուն Թաթարներուն բարեկամ ես, որոնց Խանին քով գերի կը գտնուի իմ ազգականս Սըղուր.
և եթէ դուն յաջողիս անոր ազատութիւնը ձեռք բերել՝ ես ալ քու որդիդ
քեզի կը դարձընեմ»: Հեթում ուրախութեամբ ընդունեցաւ Սուլդանին
առաջարկը և կրցաւ Սըղուրն ազատել: Սուլդանն հաւատարիմ մնալով
իր խոստմունքին՝ ետ դարձուց թագաւորին որդին: Ո՜րքան սրտաճմլիկ
եղաւ հօր և որդւոյ զիրար գտնելը:
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fter learning about Hetoum’s alliance with the Great Khan of the Tatars, Sultan Baibars of Egypt sent an army to invade Cilicia. Hetoum
summoned his forces, divided them into two parts, passing the command of
each to his two sons, Levon and Toros. He sent them off to face the enemy
forces while he himself went to the Khan, hoping to obtain his aid. During
Hetoum’s absence, a war began between the Armenians and the Egyptians.
As a result, Toros fell bravely on the battlefield, while Levon was betrayed
and captured by the enemy, to be taken to Egypt in chains.
When Hetoum returned and discovered the tragedy, he could not
help but lament his two sons fate day-and-night. Once, on Epiphany Day, in
a wish to have his princes’ compassion, he invited them to the ceremony of
the blessing the water. After the ceremony, the princes and the Catholicos
gathered in the King’s hall. Hetoum addressed them, desperately asking the
location of his noble sons Levon and Toros. Feeling profoundly sorry for
their poor King, everyone started to shed tears and the joyful celebration
turned into lamentation.
Nevertheless, they organized a council and decided to send envoys
to the Egyptian Sultan and ask him to grant freedom to Levon. The Sultan’s
answer to Hetoum was: “You are a friend of Tatars whose Khan keeps my
kinsman Seghour captive. If you succeed in freeing him, I shall return your
son to you.” Hetoum rejoiced at the Sultan’s offer and was able to have
Seghour released. The Sultan remained loyal to his promise and released
the King’s son. People were speechless at the heartrending scene of father
and son’s reunion.

endoukhtar, Sultan des Égyptiens, ayant appris l’alliance de Héthoum
avec les Tartares, envoya une armée pour invahir la Cilicie. Héthoum
rassembla ses troupes, en fit deux corps, qu’il mit sous les ordres de ses fils,
Léon et Thoros, et les lança contre les envahisseurs. Les Égyptiens furent
vainqueurs. Thoros succomba sur le champ de bataille, et Léon, trahi, resta
aux mains de l’ennemi qui le fit enchainer.
Nuit et jour, Héthoum pleurait pour ses fils. Un jour, c’était celui
de l’Épiphanie, voulant apitoyer ses princes, il les invita tous à la fête
de la Bénédiction des Eaux. Après la cérémonie, tous les princes étant réunis dans la salle du conseil, Héthoum commença à pleurer en demandant
où sont ses fils, qu’on acclame partout. Les princes émus de l’affliction du roi,
se mirent à pleurer aussi. Ce jour de fête fut un jour de deuil et de tristesse.
Pourtant un conseil fut convoqué et on décida d’envoyer des ambassadeurs au Sultan pour lui demander la liberté du prince Léon. Le Sultan
répondit: «Tu es l’ami des Tartares qui détiennent comme prisonnier l’une
de mes parents nommé Seghour. Si tu réussis a lui faire rendre sa liberté,
je la rendrai à ton fils». Héthoum accepta avec joie la proposition et put
délivrer Seghour. Le Sultan tint parole et lui renvoya son fils. Grande
et touchante fut la rencontre du père et de son fils!

