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This paper aims to present three Armenian old-printed Amulets in scroll from the old-

printed Armenian book’s collection of the Library of the Dudean Cultural House at 

Armenian Apostolic Patriarchat of Romania in Bucharest. They are being studied for 
the first time (old-printed books n. 949, 948 and 998). The Amulets are from three 

different printing-houses: Etkear Gndevanec’i, Astvacatur Kostandnupolsec’i and 
Grigor Marzvanec’i. The three printing-houses had been operated in Constantinople 

(Turkey) in 17–18th centuries. The Amulets are mostly decorated with the gravures of 
the first Armenian gravurist Grigor Marzvanec'i. In one of this Amulets are also used 

the works of Dutchman gravurist Cristophe Van Zikhem. 

Keywords: Armenian art, Old-printed Amulets in scroll, Etkear Gndevanec’i, Astvacatur 

Kostandnupolsec’i, Grigor Marzvanec’I, Archangel Kills the Devil, The Tomb of the Lord, 
Beheading of John the Baptist, Archangel Gabriel Chides the Demon, The Ascension. 

At the end of the 16
th
 century, the cultural life of Armenian people was enriched 

by a new sphere of activity: Armenian book printing was founded. After the invention 

made by Gutenberg, printing activities, which were quickly developing in Europe, 
couldn’t leave indifferent Armenian cultural figures. Beginning with 1512 Armenian 

printing houses started to work in many towns, in which Armenian communities 
existed already since dozens and hundreds years, and Armenian books were printed 

(Venice (1512), Constantinople (1567), Rome (1579), Lvov (1616), Milan (1621), 
Paris (1633), New Julfa (1638), Amsterdam (1660), Marseille (1672), Smyrna 

(1676), London (1736), Echmiadzin (1771), Madras (1772), Trieste (1776), Saint-

Petersburg (1781), Nor Nakhijevan, Astrakhan (1796) and so on). The first Armenia 
book was printed in Venice; that was the Friday Book by Hacob Meghapart, 

followed by books of either diverse contents or different forms of presentation. 
Parallel to Armenian book printing, the Armenian alphabet or passages in 

Armenian letters appeared in books printed in other languages in many towns 
(Paris (1538), Zurich (1555), Berlin (1583), Köln (1587), Frankfurt (1593), Leipzig 

(1680) and others. 
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If the number of Armenian books printed in the 16
th
 century exceeded thirty 

unities, in the 17
th
 century their number reached almost three hundred and in the 

18
th
 century it exceeded nine hundred. Summarizing, one can state that between 

1512 and 1800 about 1200 books were printed in Armenian.
1
 Let us also notice that 

until now new unities of Armenian old printed books are discovered and, thus, 
cited figures are approximate. 

Among old Armenian printed books, Amulets in scroll are of special interests 
by their contents and form, which comes from the tradition of the handwritten 
Armenian croll shaped Amulets.

2
 

Mostly the same prayers, as usual in the same order, are gathered in old 
printed Armenian Amulets. For instance, in some Amulets the same passages from 
the four Gospels, i.e. scenes of healings by Jesus Christ are at the beginning, while 
in other talismans Biblical passages are in the end. As a rule, Amulets begin by 
with a prayer I Confess with Faith by Nerses Shnorhali, and include parts of the 
Book of Lamentation by Grigor Narekatsi, especially from the prayers Chapters 12 
and 41. The entire number of prayers in one talisman can reach about thirty.  

Old printed talismans are decorated with scenes of the Holy Scriptures: Holy 
Trinity, Annunciation, Nativity, Adoration of the Magi, Presentation to the Temple, 
Baptism, Crucifixion, Burial, Twelve Apostles and so on, as well as portraits of the 
four Evangelists, as it is usual in the iconography of Armenian miniature painting, 
and those of saints: Gregory the Illuminator, Nerses Shnorhali, Stepanos the 
Precursor, Grigor Narekatsi, Saint Sarkis and others. Often portraits of saints are 
done with the same printing plate, and saints can be differentiated only by 
following explanations or the text of prayers which begin after the portrait. The 
number of thematic scenes in one talisman can exceed thirty unities.

3
 

The most part of printed talismans were decorated by the first Armenian 
engraver Grigor Marzvanec’i. This circumstance was conditioned by the fact that 
he collaborated with Astvatzatur Kostandnupolsec’i, whose printing house published 
more than ten Amulets; then, in 1698 he quitted the latter, letting him ready and 
signed gravures. As for Etkear Gndevanec’i, who also published an Amulet, he 
apparently rented the clichés of gravures from Astvatzatur Kostandnupolsec’i, as 
they are also present in Astvatzatur’s later printings.

4
 Renting of printing plates of 

pictures or letters was a frequent fact at that time. 
 

1 N. Oskanyan, K’. Korkotyan, A. Savalyan, Hay girk’ә 1512–1800 tvakannerin, Hay hnatip grk’i 
matenagitut’yun [Armenian book from 1512 to 1800, bibliography of Armenian old-printed book], 
Yerevan, 1988, p. VII. 

2 About the handwritten Armenian amulets see more D. Ghazaryan, L. Sargsyan, “Some Armenian 
Amulets in Scroll from the Romanian Collections (Part I)”, Revue des études sud-est européennes, LIV, 
2016, p. 13–16. 

3 D. Ghazaryan, “Žapavenaĵev hmayilneri tpagir arajnekə” [The first Armenian printed croll shaped 
Amulet], Review Ejmiacin, 2013/Ə, p. 143–145. 

4 H. Tigranyan, “Grigor Marzvanec’u hratarakutyunner ew nranc’ arvesty” [The publications of 
Grigor Marzvanec’i and their art], The 4th scientific conference of young art historians (December 22, 
2009), Settings of Reports, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Art Institute, 
Yerevan, 2010, p. 136–145. 
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As a result of our studies we have elucidated that between 1659 and 1731 

nineteen talismans were printed in five printing houses: one in Gulbasar and one in 
Etkear Gndevanec’i’s printing houses, six in that of Grigor Marzvanec’i, ten in 

Astvatzatur Kostandnupolsec’i’s, and one unknown yet; seven among these nineteen 
talismans were discovered by studying printed talismans of the Matenadaran named 

after Mesrop Mashtots in Yerevan, and another one by investigating a private collection
5
.  

There are 3 old-printed Amulets in scroll among the old-printed Armenian 

book’s collection of the Library of the Dudean Cultural House at Armenian 
Apostolic Patriarchat of Romania in Bucharest. Although they all has losses at the 

beginning, which is tipical for Amulets, as they were hold by the owners and 

repeatedly re-read for ritual purposes, the Amulets are worth the attention. 
The first one (old-printed books n. 949) is prined by the printing house Etkear 

Gndevanec’i in Constantinople, on AD 1709 (AE 1158). The Amulet has 696,8 × 
9,7 cm size, is written in one column (8,1 cm) with bolorgir script (8 dpi). The 

Amulet is decorated with 24 gravures (The Father God, The Lamb of God, 12 apostles, 
The Crucifixion, The Tomb of the Lord, Risen Jesus in the chalice and the 

instruments of tortures, Madonna with the Child Jesus in her arms, Saint John the 
Baptist, Saint Stephan Protomartyr, Saint Gregory the Illuminator, Archangel Gabriel 

takes the soul of the deceased, The sacrifice of Isaac, Saint George on horseback, 
Saint Sargis and his son Martiros on horseback, The Ascension, Gregory of Narek, 

Jesus chides the lord of demons, The Baptism, Saint Matthew the Evangelist, Saint 
Mark the Evangelist, Saint Luke the Evangelist, The Lord resurrects the dead, Saint 

John the Evangelist) and 4 հeadpieces and 10 ornamented letters: ornithomorphic (6), 

zoomorphic (4). The gravures are the works of the first Armenian gravurist Grigor 

Marzvanetsi. Some gravures are signed by him “GM” («ԳՄ»), “GR” («ԳՐ»). These are 

the gravures of his first period, because his works of the second period are not signed. 
The Amluet consists of 27 Prayers: Prayer of Nerses Shnorhali – “In faith I 

confess”, Lord’s prayer, Prayer against the spells of demons and witches and sects, 
and for the successful judgment and pleasure and lucky, Prayer to Madonna, Prayer 

to John the Baptist, Prayer to Saint Stephan Protomartyr, Prayer to Saint Gregory 
the Illuminator, Prayer for protection, Prayer for protection, Prayer for the 

protection of Archangels, These are the names of angels, Prayer for the travellers, 

Prayer for protection from the evil fear and the evil tangue, Prayer against the evil 
fear and the evil tangue, Prayer for the childbirth, Prayer of Saint Abraham and his 

son Isaac, and of the Holy Glorious Cross, Prayer to Saint George the general, 
Prayer to Saint Sargis the general, Extract from Gregory of Narek “Book of 

Lamentations” (Chapter 41), Prayer against the demon and the devil, Prayer against 
the demon and the devil, Extract from Gregory of Narek “Book of Lamentations” 

(Chapter 12), Prayer for headache and pain in eyes, Gospel of St. Matthew (15: 21–

 
5 D. Ghazaryan, Pahpanut’yan greri (“Hmayilneri”) gełarvestakan hardarank’ә (15-rd daric’ 

minċev 1659 t’vakan) [Artistic Decoration of Scroll Shaped Amulets (from the 15th century till 1659)], 

PhD thesis, Yerevan, 2013, p. 13–14. 
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28), Gospel of St. Mark (6: 45–51), Gospel of St. Luke (4: 31–42), Gospel of St. 

John (6: 1–14). 
The printing hause of Etkear Gndevanec’i had been operated in Constantinople 

(Turkey) 1709–1710. They have printed 2 books: An Amulet in scroll and a Four 
Gospels). 

The second Amulet (old-printed books n. 948) is prined by the printing house 
Astvacatur Kostandnupolsec’i in Constantinople, on AD 1718 (AE 1167)

6
. The 

Amulet has 702 × 9,4–9,6 cm size, is written in one column (8,2 cm) with bolorgir 
script (8 dpi). The Amulet is decorated with 21 gravures (Three children in the 
furnace, Nerses Shnorhali (IV the Grocious), The Lord, 12 apostles, The Lamb of 
God, Risen Jesus in the chalice and the instruments of tortures, The Tomb of the 
Lord, The Crucifixion, Madonna with the Child Jesus in her arms, Saint John the 
Baptist, Saint Stephan Protomartyr, Saint Gregory the Illuminator, Archangel Gabriel 
takes the soul of the deceased, Seraphim, The sacrifice of Isaac, Gregory of Narek, 
Saint George on horseback, Saint Sargis and his son Martiros on horseback, Saint 
Matthew the Evangelist, Saint Mark the Evangelist, Saint Luke the Evangelist, Saint 

John the Evangelist, Solomon chides the lord of demons) and a vignette-հeadpiece 

and 3 հeadpieces and 15 ornamented letters: ornithomorphic (7), zoomorphic (7), 

ornithomorphic with human face (1). The gravures are the works of the first 
Armenian gravurist Grigor Marzvanec’i. Some gravures are signed by him “GM” 

(«ԳՄ»), “GR” («ԳՐ»). These are the gravures of his first period, because his 

works of the second period are not signed. 
The Amluet consists of 30 Prayers: Prayer of Nerses Shnorhali – “In faith I 

confess”, Prayer to Madonna, Lord’s prayer, The Holy God for the properly day, 
Prayer against the spells of demons and witches and sects, and for the successful 
judgment and pleasure and lucky to the servant of God, Prayer to Madonna, Prayer 
to John the Baptist, Prayer to Saint Stephan Protomartyr, Prayer to Saint Gregory 
the Illuminator, Prayer for protection, Prayer for protection, Prayer for the protection of 
Archangels, These are the names of angels, Prayer for headache and pain in eyes, 
Prayer for protection from the evil fear and the evil tangue, Prayer for the 
travellers, Prayer against the evil fear and the evil tangue, Prayer of Saint Abraham 
and his son Isaac, and of the Holy Glorious Cross, Extracts from Gregory of Narek 
“Book of Lamentations” (Chapter 41 and Chapter 12), Prayer to Saint George the 
general, Prayer to Saint Sargis the general, Gospel of St. Matthew (15: 21–28), 
Gospel of St. Mark (6: 45–56), Gospel of St. Luke (4: 31–42), Gospel of St. John 
(6: 1–14), Prayer for the childbirth, Prayer against the spells of the devils, Prayer 
against the demon and the devil, Prayer for the successful sale and for everything. 

The printing hause of Astvatzatur Kostandnupolsec’i had been operated in 
Constantinople (Turkey) 1699–1779. They have printed 77 books, in which 10 
Amulets in scroll (1716, 1717, 1718, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729 and one 
without date). 

 
6 The last piece of n. 948 is the last piece from the Amulet of 1716 by the same printing hause, 

which contains 28–30 prayers and the Colophon of the printing hause. See the description 2 on the bottom. 
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And the third Amulet (old-printed books n. 998) is prined by the printing 
house Grigor Marzvanec’i in Constantinople, on AD 1731 (AE 1180). The Amulet 
has 521,8 × 9,4–9,6 cm size, is written in one column (8,1 cm) with bolorgir script 
(8 dpi). The Amulet is decorated with 17 gravures (The Crucifixion, Saint Matthew 
the Evangelist, Saint Mark the Evangelist, Saint Luke the Evangelist, Saint John 
the Evangelist, The Crucifixion, Madonna with the Child Jesus in her arms, The 
Tomb of the Lord, The Lamb of God, 12 apostles, Beheading of John the Baptist, 
Saint Gregory the Illuminator, Saint Stephan Protomartyr, Archangel kills the devil, 
The sacrifice of Isaac, Saint Sargis and his son Martiros on horseback, Archangel 

Gabriel chides the demon) and a հeadpieces and 16 ornamented letters: ornithomorphic 

(10), zoomorphic (5), anthropomorphic (1). The gravures are the works of the first 
Armenian gravurist Grigor Marzvanec’i. Only the gravures III–V, VII are works of 
dutchman gravurist Cristophe Van Zikhem and is signed by him “CVS”. 

The Amluet consists of 20 Prayers: Prayer of Nerses Shnorhali – “In faith I 
confess”, Prayer against the spells of demons, witches and sects, and for the 
successful judgment and pleasure and lucky, Gospel of St. Matthew (9: 27–34), 
Gospel of St. Mark (1: 28–34), Gospel of St. Luke (6: 12–19), Gospel of St. John 
(5: 1–9), Prayer of the Holy Glorious Cross, Prayer of Mesrop Mashtots, Prayer to 
The Lord, Prayer to the saint apostles, Prayer to Saint Gregory the Illuminator, 
Prayer to Saint Stephan Protomartyr, Prayer to the heavenly soldiers, Prayer of 
Saint Abraham, Extracts from Gregory of Narek “Book of Lamentations” (Chapter 
12 and Chapter 41), Prayer to saint soldiers of Jisus, Prayer for the childbirth, 
Prayer against the evil fear and the evil tangue, Prayer against the demon and the 
devil to keep away from the servant of the God. 

The printing hause of Grigor Marzvanec’i had been operated in Constantinople 
(Turkey) 1698–1731. They have printed 26 books, in which 6 Amulets in scroll 
(1698, 1713, 1716, 1731 and two without date). 

Below are the descriptions of the above-mentioned old-printed Amulets in scroll
7
. 

 

1 
Library of the Dudean Cultural House 

Old-printed books n. 949 

AMULET IN SCROLL 
 

CONSTANTINOPLE 1709 
 

PRINTING HOUSE: Etkear Gndevanec’i. ARTIST: Grigor Marzvanec’i*. 

Note: Some gravures are signed by him “GM” («ԳՄ»), “GR” («ԳՐ»). 

MATERIAL: paper. SIZE: 696,8 x 9,7 cm (composed of 22 pieces glued 
together. 19 + 34,4 + 34,5 + 34,7 + 34,5 +3 4,3 +3 4,2 + 34,2 + 34,5 + 35,2 + 35 + 
34,2 + 34,9 + 35,3 + 34,7 + 34,7 + 34,7 + 34,7 + 34,7 + 33,8 + 15,6 + 5). 
WRITING: one column (8,1 cm). SCRIPT: bolorgir (8 dpi). 

 
7 I am grateful to Hrair Hawq Khatcherian for the photoes of these three Amulets in scroll. 
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ILLUMINATION: Ornamented letters: ornithomorphic (6), zoomorphic (4). 

Note: The Marginal parts (orange) and the gravures (partly: orange, yellow, 
red, blue, green, brown, black) are colored subsequently. 

STATE: Satisfactory. The manuscript is incomplete and there is losses at the 
biginning. The edges of Amulet are worn. The Amulet was renovated at the end of 

19 centuries.  
 

CONTENTS AND ILLUMINATIONS 
 

 /// 

1. Prayer of Nerses Shnorhali – “In faith I confess”... Sahak (is written upon 
the name of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX century, notrgir)... 

[Աղոթք տեառն Ներսէս հայրապետի է ասացեալ – Հաւատով 

խոստովանիմ եւ երկիրպագանեմ քեզ...]/// [ան]օրէնութեան, այլ ուղղեա 

զշարժումն սոցա... եւ քեզ փառք եւ երկրպագութիւն անբաժանելի Սուրբ 

Երրորդութեանդ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Ծառայիս Աստուծոյ Սըհակ 

(գրուած ստացողի թանաքագծով ջնջած անուան վերեւում, ԺԹ. դար, 

նոտրգիր) օգնական եւ պահապան եղիցի եւ յամենայն չարեաց պահեսցէ... 

եւ ի ժամ մահու մերում. ամէն: Բարեխօս լիցի ծառայիս Աստուծոյ: 
I. The Father God 

Հայրն Աստուած՝ արարիչն ամենայնի, երկնի եւ երկրի ստեղծօղ: 

Note: This and other picture’s has explanations after the gravures. 
II. The Lamb of God 

Գառն Աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս աշխարհի, ողորմեայ ծառայիս 

Աստուծոյ 
III. 12 apostles 

Երկոյտասան առաքեալքն են այսոքիկ 

IV. The Crucifixion 

Խաչելութիւն Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի օգնական 

եւ պահապան եղիցի ծառայիս Աստուծոյ Սըհակ (ԺԹ. դար, նոտրգիր) 

V. The Tomb of the Lord 

Քրիստոսի գերեզմանն է։ 
VI. Risen Jesus in the chalice and the instruments of tortures 

Քրիստոս ըսկուն մէջն պատարագէ, որ բառնայ զմեղս աշխարհի: 

2. Lord’s prayer... Sahak (is written under the name of the first owner, which 
is deleted by ink-line, XIX century, notrgir). 

Աղօթք տէրունական – Հայր մեր, որ յերկինսդ ես, սուրբ եղիցի անուն 

քո... ողորմեայ եւ պահեա ամենայն չարեաց եւ աղանդաւորաց ի դիմաց 

ծառայիս Աստուծոյ Սըհակ (գրուած ստացողի թանաքագծով ջնջած 

անուան ներքեւում, նոտրգիր, ԺԹ. դար): 
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Headpiece 
3. Prayer against the spells of demons and witches and sects, and for the 

successful judgment and pleasure and lucky 

Աղօթք վասն կապանաց դիւաց եւ կախարդաց եւ աղանդաւորաց եւ 
վասն դատաստանի աջողելոյ եւ վասն քաղցրութեան եւ երեսբախտութեան – 

Թագաւոր հզօր, ապաւէն ծարաւելոց... պահեսցէ զմեզ յերեւելի եւ յաներեւոյթ 

թշնամոյն. ամէն: Ծառայիս Աստուծոյ /// (ստացողի անունը ջնջած): Չար 

իշխանքն հալածին... եւ ոչ ի նետէ, որ թռչի ի տուէ: 

VII. Madonna with the Child Jesus in her arms 
4. Prayer to Madonna... Sahak (is written near the name of the first owner, 

which is deleted by ink-line, XIX century, notrgir)... 

Աղօթք սուրբ կոյս Մարիամ Աստուածածին. ամէն – Աստուածածին 

ամենօրհնեալ ըզպաղատանս մեր ընկալ... առ բանն Աստուած բարեխօս 

լեր ի փորձանաց ըզմեզ փրկել: Ծառայիս Աստուծոյ Սըհակ (գրուած 

ստացողի թանաքագծով ջնջած անուան կողքին, նոտրգիր, ԺԹ. դար) 

օգնական եւ պահապան եղիցի. ամէն: 

VIII. Saint John the Baptist 
5. Prayer to John the Baptist... Sahak the son of Stephan (is written after the 

name of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX century, notrgir)... 

Աղօթք սրբոյն Յովաննու Կարապետին - Այլեւ բարեխօսութեամբ 

սրբոյն Յովաննու Կարապետին, Մովսէսի, Ահարոնի... Դանիէլի եւ 

ամենայն սուրբ մարգարէիցն պահեայ եւ փրկեայ զծառայս քո /// 

(ստացողի անունը թանաքագծով ջնջած, նոտրգիր)։ ԸՍտեփանի որդի 

Սըհակ (նոտրգիր, ԺԹ. դար): 

IX. Saint Stephan Protomartyr 
6. Prayer to Saint Stephan Protomartyr 

Աղօթք սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային – Ի քէն հայցեմք 

արտասուագին, Նախավկայ Տեառն արարչին... բարեբանել զլոյսն անքնին։ 
X. Saint Gregory the Illuminator 
7. Prayer to Saint Gregory the Illuminator 

Աղօթք սրբոյն Գրիգորի մերոյ [Լու]սաւորչին – Խընդրեմք ի քէն 

հ[ա]յր պատուական լուսաւորիչ ազգի մարդկան... ըզմեզ փրկեա՛ եւ ի 

բարին առաջնոր[դ]եայ. ամէն: 

8. Prayer for protection... the servant of God Sahak (is written near the name 
of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX century, notrgir)... 

Աղօթք պահպանութեան – Հայր Սուրբ, սրբեայ զիս, Որդիտ Սուրբ, 

պահեա զիս... յամենայն ժամ օրհնեմք զքեզ ծառայիս Աստուծոյ Սըհակին 

(գրուած ստացողի թանաքագծով ջնջած անուան կողքին, նոտրգիր, ԺԹ. 

դար), օգնական եղիցի եւ պահապան, յամենայն չարէ պահեսցէ, յերեւելի 

եւ աներեւոյթ թշնամոյն պահեսցէ. ամէն: 
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9. Prayer for protection 

Աղօթք պահպանութեան – Տէր Յիսուս, դու ես օգնական իմ եւ ի ձեռս 

քո եմ յամենայն ժամ... զի դու, Տէր, կարօղ ես ամենայնի եւ քո փառք եւ 
զօրութիւն այժմ եւ անվաղջան. ամէն։ 

XI. Archangel Gabriel takes the soul of the deceased 
10. Prayer for the protection of Archangels... to the servant of God Sahak (is 

written near the name of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX century, 
notrgir)... 

Աղօթք հրեշտակաց պահպանութեան. ամէն - Գաբրիէլ, Միքաէլ, 

Ռափայէլ... ի դիմաց ծառայիս Աստուծոյ Սըհակ (գրուած ստացողի 

թանաքագծով ջնջած անուան կողքին, նոտրգիր, ԺԹ. դար) օգնական եւ 
պահապան եղիցի. ամէն։ 

11. These are the names of angels... to the servant of God Sahak (is written naer 
the name of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX century, notrgir)... 

Այս են անուանք հրեշտակաց – Սարիէլ, Սարակմիէլ, Գուրիէլ... ուր 

այս անունքս յիշեն, անդ ոչ մերձենամք ծառայիս Աստուծոյ Սըհակ 

(գրուած ստացողի թանաքագծով ջնջած անուան կողքին, նոտրգիր, ԺԹ. 

դար), օգնական եւ պահապան եղիցի.ամէն: 

12. Prayer for the travellers... To the servant of God Sahak (is written near 
the name of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX century, notrgir). 
Amen. 

Աղօթք վասն ճանապարհորդաց. ամէն –Կենդանամայէլ, որ էք 

ըսպասաւորք Աստուծոյ, դուք ճանապարհորդակից լերուք ծառայիս 

Աստուծոյ... եւ շահաւոր արարէք սմայ անուամբ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ Ծառայիս Աստուծոյ 
Սըհակ (գրուած ստացողի թանաքագծով ջնջած անուան կողքին, 

նոտրգիր, ԺԹ. դար). ամէն: 

13. Prayer for protection from the evil fear and the evil tangue... the servant 
of God Sahak (is written near the name of the first owner, which is deleted by ink-
line, XIX century, notrgir)... 

Աղօթք չար նազարի եւ չար լեզւի. ամէն – Հրանիւթ, Հրափաէլ, 
Հրատն... եւ չար զկայարանք պատառի եւ խաւար դառնայ ի դիմաց 

ծառայիս Աստուծոյ Սըհակին (գրուած ստացողի թանաքագծով ջնջած 

անուան կողքին, նոտրգիր, ԺԹ. դար) օգնական եւ պահապան եղիցի. ամէն։ 
14. Prayer against the evil fear and the evil tangue... Sahak (is written near 

the name of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX century, notrgir). 

Աղօթք չար նազարի եւ չար լեզւի – Տէր Աստուած մարդասէր, 

մարդասիրի Հօր Որդի... պահեա՛ եւ փրկեա՛ զծառայս Աստուծոյ /// 
(ստացողի անունը թանաքագծով ջնջած), օգնական եղիցի եւ պահապան. 

ամէն։ Սըհակ (նոտրգիր, ԺԹ. դար): 
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15. Prayer for the childbirth... to the servant of God Sahak (is written upon 

the name of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX century, notrgir)... ... 

Sahak (is written upon the name of the first owner, which is deleted by ink-line, 

XIX century, notrgir). 

Աղօթք զաւակ ծնելոյ – Նայեայ յաղաչանս ծառայիս քո եւ 

աղախնոյս... եւ տուր զաւակ ծառայիս Աստուծոյ Սըհակ (գրուած 

ստացողի թանաքագծով ջնջած անուան փոխարեն, նոտրգիր, ԺԹ. դար)... 

պահեա եւ փրկեա զծառայս Աստուծոյ /// (ստացողի անունը 

թանաքագծով ջնջած), օգնական եղիցի եւ պահապան, ամենայն չարէ 

պահեսցէ. ամէն: Սըհակ (նոտրգիր, ԺԹ. դար): 

XII. The sacrifice of Isaac 

Աբրահամ եւ զորդին իւր՝ Իսահակ 

16. [Prayer of Saint Abraham and his son Isaac, and of the Holy Glorious 

Cross]... Sahak (is written upon the name of the first owner, which is deleted by 

ink-line, XIX century, notrgir)... 

[Աղօթք սուրբ հօրն Աբրահամու եւ որդոյն Սահակայ, եւ սուրբ 

խաչափայտին Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ] – Եւ էառ Աբրահամ զորդին 

իւր՝ զՍահակ, եւ տարաւ ի զենելիս իւր... եւ ի հանդերձելումն զերկնից 

արքայութիւնն պարգեւեսցէ. ամէն։ 

– Բարեխօսութեամբ եւ աստուածային սուրբ նշանացն Քրիստոսի 

Աստուծոյ մերոյ... եւ այլ ամենայն սուրբ նշանացն, որք ընդ հանուր 

տիեզերս իցէն, սոցին սուրբ եւ արժանաւոր աղօթիւքն ողորմեա Քրիստոս 

Աստուած ծառայիս Աստուծոյ Սըհակ (գրուած ստացողի թանաքագծով 

ջնջած անուան փոխարեն, նոտրգիր, ԺԹ. դար) օգնական եղիցի եւ 

պահապան յամենայն ժամ. ամէն։ Ապրեցո՛ զիս, Տէր, ի մարդոյ չարէ... եւ 

մխիթարեցեր զիս. ամէն: 

Note: The unit 16 consists of 2 prayers, the first part of which ars written in 

slanting-intersecting lines. The rhombuses, which are emerged from the slanting-

intersecting lines, are decorated with crosses. 

XIII. Saint George on horseback 

17. Prayer to Saint George the general... to the servant of God Sahak (is 

written upon the name of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX 

century, notrgir). Amen. 

Աղօթք սրբոյն Գէորգայ զօրավարին – Բարեխօսութեամբ սուրբ 

զօրավարացն՝ սրբոյն Գէորգայ զօրավարին եւ Մեռկեռիոսի զինաւորին... 

եւ Խարիտեանցն եւ այլ ամենայն սրբոց բարեխօսութեամբն պահեա եւ 

փրկեա ծառայիս Աստուծոյ /// (ստացողի անունը թանաքագծով ջնջած), 

օգնական եղիցի եւ պահապան, ամենայն չարէ պահեսցէ Սըհակ 

(նոտրգիր, ԺԹ. դար). ամէն: 
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XIV. Saint Sargis and his son Martiros on horseback 
18. Prayer to Saint Sargis the general... to the servant of God Sahak (is written 

near the name of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX century, 
notrgir)... 

Աղօթք սրբոյն Սարգսի զօրավարին – Երջանիկ մեծ զօրական եւ 
Քրիստոսի յաղթող վկայն... հան զնոսա ի չար կապից մեծ գերեհան 

Սուրբդ Սարգիս: Հօրն փառք, Որդոյն պատիւ եւ Սուրբ Հոգոյն այժմ, 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Ծառայիս Աստուծոյ /// (ստացողի անունը 

թանաքագծով ջնջած), Սըհակ (նոտրգիր, ԺԹ. դար) օգնական եւ 

պահապան եղիցի. ամէն: 

XV. The Ascension 
XVI. Gregory of Narek 
19. Extract from Gregory of Narek “Book of Lamentations” (Chapter 41)... to 

the servant of God Sahag (is written near the name of the first owner, which is 
deleted by ink-line, XIX century, notrgir), help and protect. Amen. 

Աղօթք Նարեկացոյ է ասցեալ ի ձեռն որդոյն Աստուծոյ (Նարեկ, Բան 

ԽԱ.) – Որդի Աստուծոյ կենդանոյ, օրհնեալդ յամենայնի... եւ Հոգւոյդ 

Սրբոյ վայել է փառք յաւիտեանս. ամէն։ Ծառայիս Աստուծոյ /// (ստացողի 

անունը թանաքագծով ջնջած), Սըհագ (նոտրգիր, ԺԹ. դար) օգնական եւ 
պահապան եղիցի, ամենայն չարէ պահեսցէ. ամէն: 

XVII. Jisus chides the lord of demons 
20. Prayer against the demon and the devil... Sahaq (is written near the name 

of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX century, notrgir)... 

Աղօթք թպղայի եւ ալի, որ հալածուին Աստուծոյվ – Տէրն մեր Յիսուս 

Քրիստոս եւ սուրբն Գաբրիէլ հրեշտակապետն երթային յեզեր ծօվուն... 

յոր տուն, որ ձեր անուանքն յիշեն, անդ ոչ մերձենամք ի առ այն Աստուծոյ 

/// (ստացողի անունը թանաքագծով ջնջած), Սըհաք (նոտրգիր, ԺԹ. դար) 

յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյ Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 

յաւիտենից. ամէն: 

21. Prayer against the demon and the devil... to the servant of God Sahaq (is 
written upon the name of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX 
century, notrgir)... 

Աղօթք թպղայի եւ ալի – Սուրբն Սիօվն եւ սուրբն Սիսի եւ սուրբն 

Սիսիանէ... յոր տուն, որ ձեր անուանքն յիշեն, ոչ մերձենամք ի ծառայն 

Աստուծոյ /// (ստացողի անունը թանաքագծով ջնջած), Սըհաք(նոտրգիր, 

ԺԹ. դար) յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 
22. Extract from Gregory of Narek „Book of Lamentations” (Chapter 12)... to 

the servant of God Sahaq (is written near the name of the first owner, which is 
deleted by ink-line, XIX century, notrgir)... 
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Աղօթք Նարեկացոյ ասացեալ (Նարեկ, Բան ԺԲ.) – Ընկալ 
քաղցրութեամբ Տէր Աստուած հզօր... զի դու փառաւորեալ ես յամենայն 

արարածոց յաւիտեանս. ամէն: Օգնական եւ պահապան եղիցի ծառայիս 

Աստուծոյ /// (ստացողի անունը թանաքագծով ջնջած), Սըհաք (նոտրգիր, 

ԺԹ. դար), յամենայն չարէ պահեսցէ նշանաւ սուրբ խաչիւն իւրով 

անուամբ Հօր եւ Որդոյ, Հոգոյն Սրբոյ. ամէն: 

XVIII. The Baptism 

Մկրտութիւնն Յովաննու ի Քրիստոս 

23. Prayer for headache and pain in eyes... Sahaq (is written near the name of 
the first owner, which is deleted by ink-line, XIX century, notrgir)... 

Աղօթք գլխացաւի եւ աչից ցաւի - Գայր գետն ի Յորդանան եւ բերէր 

ծառ մի գեղեցիկ եւ պատուական... ՅԿԵ. (365) ցեղ պեղծ ցաւոց, զոր 

ազատեալ եղիցի ծառայիս Աստուծոյ /// (ստացողի անունը թանաքագծով 

ջնջած), Սըհաք (նոտրգիր, ԺԹ. դար) օգնական եղիցի եւ պահապան. 

ամէն։ 
XIX. Saint Matthew the Evangelist 
Headpiece 
24. Gospel of St. Matthew (15: 21–28)... to the servant of God Sahak (is 

written upon the name of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX 
century, notrgir). Amen. 

Սրբոյ Աւետարան ըստ Մաթէոսի (ԺԵ. 21–28). Տէրն մեր Յիսուս 

Քրիստոս – Եւ ելեալ անտի Յիսուս գնաց ի կողմանս Տիւրոսի եւ Սիդոնի... 

եւ բժշկեցաւ դուստր նորա ի նմին ժամու: Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր, 

օգնական եւ պահապան եղիցի ծառայիս Աստուծոյ /// (ստացողի անունը 

թանաքագծով ջնջած), Սըհակ (նոտրգիր, ԺԹ. դար). ամէն: 

X X. Saint Mark the Evangelist 
Headpiece 
25. Gospel of St. Mark (6: 45–51) 

Սրբոյ Աւետարան ըստ Մարկոսի (Զ. 45–56). Տէրն մեր Յիսուս 

Քրիստոս – Եւ նոյն ժամայն ճեպեաց զաշակերտսն մտանել ի նաւ... եւ որք 

մի անգամ մերձեցան, փրկեցան: Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր: 

XXI. Saint Luke the Evangelist 
Headpiece 
26. Gospel of St. Luke (4: 31–42) 

Սրբոյ Աւետարան ըստ Ղուկասու (Դ. 31–42). Տէրն մեր Յիսուս 

Քրիստոս – Եւ էջ ի Կափառնաում՝ ի քաղաքն գալիլեացւոց... եւ գիտէին 

զնա, թէ Քրիստոսն է: Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր: 

XXII. The Lord resurrects the dead 

Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս մեռեալքն յարուցանէր, եւս բազումս 

բժշկէր: 
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XXIII. Saint John the Evangelist 

Սուրբ Աւետարանիչն Յոհաննէս 

XXIV. Saint John the Evangelist 
27. Gospel of St. John (6: 1–14)... to the servant of God Sahak (is written 

near the name of the first owner, which is deleted by ink-line, XIX century, 
notrgir)... to the servant of God Sahak (is written near the name of the first owner, 
which is deleted by ink-line, XIX century, notrgir)... 

Սրբոյ Աւետարան ըստ Յոհաննու (Զ. 1–14). Տէրն մեր Յիսուս 

Քրիստոս – Յետ այսորիկ գնաց Յիսուս յայնկոյս ծովուն գալիլեացւոց... որ 

գալոց է յաշխարհ: Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր: Օգնական եւ պահապան 

եղիցի ծառայիս Աստուծոյ /// (ստացողի անունը թանաքագծով ջնջած), 

Սըհակ (նոտրգիր, ԺԹ. դար) ամենայն չարեաց պահեսցէ. ամէն: Եւ նոյն 

աստուածային հրամանաւն, Տէր Յիսուս Քրիստոս, փրկեա եւ ազատեա 

յամենայն նեղութեանց զծառայս Աստուծոյ /// (ստացողի անունը 

թանաքագծով ջնջած), Սըհակ (նոտրգիր, ԺԹ. դար). ամէն, օգնական եւ 
պահապան եղիցի յամենայն չարէ. ամէն: 

COLOPHON OF THE PRINTING HOUSE 

And again the Amulet was written on 1158 of the Armenian era (=1709) and 
on January 1 in capital city Constantinople under the shelter of the Church of Saint 
Madonna and Saint Minas the general. 

The God will grant to enjoy, 
This Amulet, that is written, 
Fathers and brathers, who takes this, 
And their mothers, sisters and children, 
Will enjoy with peace, 
The evil will be far from, 
The goods will come true, 
You will live for a long. 
Remember us in your prayers, 
And afterword, in the Doomsday 
You will be taken to the Holy Kingdom, 
This is the end of my words. Amen. 
In your prayers remember also you and all, and the servant of printing hause 

the son of Vardan Gndevanec’i young and pious Etkear, and his spiritual brother 
mahtesi (=Pilgrim, who was in Jerusalem) priest Minas the son of Barakias 
Shurutec’i. If anyone from the lovelies of God comes to see this Amulet, which has 
been printed from a good example, in order to read or to copy, remember in your 
prayers us and our parents, and you, who remember us, will be remembered by the 
bland creator, that is our Lord Jesus Christ. Amen.  

Our Father, who art in heaven՛՛. 
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Եւ դարձեալ գրեցաւ Հէմայիլըս ի թվին Հայոց ՌՃԾԸ. (1709) եւ ի 

յամսեանն յունվարի մէկ ի արքայանիստ մայրաքաղաքիս 

Կոստանդինուպօլսոյ ընդ հօվանեաւ Սրբուհոյ Աստուածածնին եւ Սրբոյն 

Մինասայ զօրավարին բարեխօսութեամբն: 

Աստուած վայելումն տացէ, 

Այս Հէմայիլս որ գրված է, 

Հարք եւ եղբայրք, որ սայ առցէ, 

Մայրք, քոյրք, մանկտիք եւ ի նոցէ, 

Խաղաղութեամբ վայելեսցէ, 

Ոչ չար իւրըն պատահեսցէ, 

Խորհուրդ բարին կատարեսցէ, 

Ի խորին ձերութիւն հասցէ, 

Հայր մեղայիւ զմեզ յիշեսցէ, 

Եւ յետ աստեացս, որ նայ ելցէ, 

Արքայութիւն ժառանգեսցէ, 

Աւարտ բանիս վերջ մնասցէ. ամէն: 

Այլեւ յիշեցէք ի բարին ձեզ եւ ամենեցուն, ծառայ ի տպարանումն 

Գնտեւանցի Վարդանի որդի նորահասակ եւ ծաղկածաւալ բարեպաշտ 

Էտկեարին, եւ հոգեւոր եղբօրըն իւրում՝ սպասաւորօղ եւ գործօղ Շուռութեցի 

Բարաքիասի որդի՝ մահտեսի դըպիր Մինասին: Խնդրեմք ի ձէնջ ով 

սիրելիք մեր ի Տէր զայս վայելուչ եւ ընտիր օրինակէ առեալ Հէմայիլս, 

գարդալով կամ օրինակելով, աղօթիւք ձերովք զմեզ եւ զմեր ծնօղքն 

յիշեսջիք եւ դուք յիշեալ լիջիք ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ, որ է օրհնեալ 
անզրաւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Հայր մեր, որ յերկինսդ, ես սուրբ եղիցի՛՛: 
 
STAMP: At the middle of versum of Amulet: oval, “Biblioteca Armeana 

DUDIAN / 949հն. / ՏՈՒՏԵԱՆ հայկական գրադարան”. 

 
 

2 
Library of the Dudean Cultural House 

Old-printed books n. 948 
AMULET IN SCROLL 

 

[CONSTANTINOPLE] 1716*, 1718 
Note: Only the last piece is from 1716, which contains 28–30 prayers and the 

Colophon of the printing hause. 
PRINTING HOUSE: [Astvacatur Kostandnupolsec’i]. ARTIST: Grigor 

Marzvanec’i*. OWNER: Hripsime (Horomsim). 
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Note: Some gravures are signed by him “GM” («ԳՄ»), “GR” («ԳՐ»). 

MATERIAL: paper. SIZE: 702 x 9,4–9,6 cm (composed of 17 pieces glued 
together. 23,3 + 42,9 + 42,6 + 42,3 + 42,5 + 42,1 + 42 + 42,7 + 41,7 + 42,1 + 42,3 
+ 42,7 + 42,5 + 42,2 + 42,5 + 43 + 43). WRITING: one column (8,2 cm). SCRIPT: 
bolorgir (8 dpi). 

ILLUMINATION: Ornamented letters: ornithomorphic (7), zoomorphic (7), 
ornithomorphic with human face (1). 

Note: The the gravures are partly colored (orange, yellow, green, blue) 
subsequently. 

STATE: Satisfactory. The manuscript is incomplete and there is losses at the 
biginning. The edges of Amulet are worn. The paper is changed its color and 
yellowished from moisture. 

 
CONTENTS AND ILLUMINATIONS 

 
 /// 

I. Three children in the furnace 

Սուրբ իրեք մանկունքն 

Note: The upper part of the gravure is lost. 
II. Nerses Shnorhali (IV the Grocious) 

Vignette-հeadpiece 

1. Prayer of Nerses Shnorhali – “In faith I confess”... To Hripsime (notrgir). 

Աղօթք Տեառն Ներսէսի հայրապետին է ասացեալ – Հաւատով 

խոստովանիմ եւ երկիր պագանեմ քեզ... եւ քեզ փառք եւ երկրպագութիւն 

անբաժանելի Սուրբ Երրորդութեանդ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

Ծառայիս Աստուծոյ Հռիփսիմե (նոտրգիր) օգնական եւ պահապան եղիցի 

եւ յամենայն չարեաց պահեսցէ եւ ազատեսցէ. ամէն: 

2. Prayer to Madonna... To Hripsime (notrgir). 

[Աղօթք առ Մարիամ Աստուածածին] – Ողջոյն քեզ Մարիամ լի 

շնորհօք... Բարեխօս լեր Մայր Աստուծոյ ծառայիս քո այս անուն: 

Հռիփսիմե (նոտրգիր): 

հeadpiece 

Հայր Աստուած, արարիչն ամենայնի, երկնի եւ երկրի ստեղծօղ, 

օգնական լեր եւ պահապան քո ձեռագործ ըստեղծողին: 

III. The Lord 
IV. 12 apostles 

Երկոտասան առաքեալքն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ բարեխօս 

լերուք ծառայիս Աստուծոյ: 
V. The Lamb of God 

Գառն Աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս աշխարհի: Ողորմեա ծառայիս 

Աստուծոյ: 
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VI. Risen Jesus in the chalice and the instruments of tortures 

Քրիստոս ըսկուն մէջն պատարագի, որ բառնա զմեղս աշխարհի: 

Սուրբ մարմին եւ արիւն Տեառն օգնական լեր ծառային Աստուծոյ: 
VII. The Tomb of the Lord 

Քրիստոսի գերեզմանն է։ Տէր Աստուած արժանի արայ տեսանել 

մարմնաւոր աչօք եւ համբուրել ամենայն հաւատացեալս զքո լուսաբուխ 

սուրբ գերեզմանըտ եւ զծառայս քո: 

3. Lord's prayer 

Աղօթք Տէրունական – Հայր մեր, որ յերկինսդ ես... եւ փառք 

յաւիտեանս. ամէն։ 
4. [The Holy God for the properly day] ... to the servant of God to Hripsime 

(notrgir). 

[Սուրբ Աստուած ըստ պատշաճի աւուրն] – Սուրբ Աստուած, սուրբ 

եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ... եւ պահեայ ամենայն չարեաց եւ 

աղանդաւորաց ի դիմաց ծառայիս Աստուծոյ Հռիփսիմես (նոտրգիր): 

VIII. The Crucifixion 

... to the servant of God to Hripsime. Amen (notrgir). 

Խաչելութիւնն Քրիստոսի օգնական եւ պահապան եղիցի ծառայիս 

Աստուծոյ Հռիփսիմիս (նոտրգիր). ամէն: 

5. Prayer against the spells of demons and witches and sects, and for the 

successful judgment and pleasure and lucky to the servant of God to Hromsime. 

Amen (notrgir)... to the servant of God to Horomsime. Amen (notrgir)... 

Աղօթք կապանաց դիւաց եւ կախարդաց եւ աղանդաւորաց եւ վասն 

դատաստանի աջողելոյ եւ վասն քաղցրութեան դատաւորաց ի երեսս 

ծառայիս Աստուծոյ Հռօմսիմիս. ամէն (նոտրգիր) - Թագաւոր հզօր, ապաւէն 

ծարաւելոց... պահեսցէ զմեզ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամոյն. ամէն: 

Ծառայիս Աստուծոյ Հռօմսիմիս (նոտրգիր): Չար իշխանք հալածին... եւ ոչ 

ի նետէ, որ թռչի ի տուէ: 

IX. Madonna with the Child Jesus in her arms 

6. Prayer to Madonna... to the servant of God to Hromsime (notrgir)... 

Աղօթք սուրբ կոյս Մարիամ Աստուածածին. ամէն – Աստուածածին 

ամենօրհնեալ ըզպաղատանս մեր ընկալ... առ բանն Աստուած բարեխօս 

լեր ի փորձանաց զմեզ փրկել: Ծառայիս Աստուծոյ Հռօմսիմիս (նոտրգիր) 

օգնական լեր. ամէն: 

X. Saint John the Baptist 

7. Prayer to John the Baptist... to the servant of God to Hromsime (notrgir). 

Աղօթք սրբոյն Յովաննու Կարապետին – Այլեւ բարեխօսութեամբ սրբոյն 

Յովաննու Կարապետին, Մովսէսի, Ահարոնի... Դանիէլի եւ ամենայն սուրբ 

մարգարէիցն պահեայ եւ փրկեայ զծառայս քո Հռոմսիմիս (նոտրգիր): 
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XI. Saint Stephan Protomartyr 

8. Prayer to Saint Stephan Protomartyr 

Աղօթք սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային – Ի քէն հայցեմք 

արտասուագին, Նախավկայ Տեառն արարչին... բարեբանել զլոյսն անքնին։ 
XII. Saint Gregory the Illuminator 

9. Prayer to Saint Gregory the Illuminator 

Աղօթք սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին – Խընդրեմք ի քէն հայր 

պատուական տէր սուրբ Գրիգոր... զմեզ փրկեա՛ եւ ի բարին առաջնորդեայ. 

ամէն: 

10. Prayer for protection... to the servant of God to Hromsime (notrgir). 

Աղօթք պահպանութեան – Հայր Սուրբ, սրբեայ զիս, Որդիտ Սուրբ, 

պահեայ զիս... յամենայն չարէ պահեա զծառայս քո Հօռօմսիմիս (նոտրգիր): 

11. Prayer for protection 

Աղօթք պահպանութեան – Տէր Յիսուս, դու ես օգնական իմ եւ ի ձեռս 

քոյ եմ յամենայն ժամ... զի դու, Տէր, կարօղ ես ամենայնի եւ քեզ փառք 

յաւիտեանս. ամէն։ 
XIII. Archangel Gabriel takes the soul of the deceased 

12. Prayer for the protection of Archangels 

Աղօթք հրեշտակաց պահպանութեան. ամէն – Գաբրիէլ, Միքաէլ, 

Ռափայէլ... ի դիմաց ծառայիս Աստուծոյ, օգնական եւ պահապան եղիցի. 

ամէն։ 
13. These are the names of angels... to the servant of God to Hromsime. 

Amen (notrgir). 

Այս են անուանք հրեշտակաց – Սարիէլ, Սարակմիէլ, Գուրիէլ... ուր 

այս անունքս յիշեն, անդ ոչ մերձենամք ծառայիս Աստուծոյ Հօռօմսիմիս. 

ամէն (նոտրգիր): 

XIV. Seraphim 

14. Prayer for headache and pain in eyes... to the servant of God Horomsim 

(notrgir)... 

Աղօթք գլխացաւի եւ աչից ցաւի - Գայր գետն Յորդանան եւ բերէր 

ծառ մի գեղեցիկ եւ պատւական... ծառայիս Աստուծոյ Հօռօմսիմիս 

(նոտրգիր)... զի մի երբէք ննջեցից ի մահ։ 
15. Prayer for protection from the evil fear and the evil tangue... Help and 

protect the servant of God Horomsim (notrgir)... 

Աղօթք չար նազարի եւ չար լեզւի, զոր Տէր Աստուած պահեսցէ. ամէն 

– Հրանիւթ, Հրափաէլ, Հրատն... եւ չար զկայարանն պատառի, խաւար 

դառնա: Ծառայիս Աստուծոյ Հօռօմսիմ (նոտրգիր) օգնական եւ 

պահապան եղիցի. ամէն։ 
16. Prayer for the travellers... the servant of God Horomsim (notrgir)... 
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Աղօթք վասն ճանապարհորդաց – Կենանուէլ, Կենդանամաէլ, որ էք 

ըսպասաւորք Աստուծոյ, դուք ճանապարհորդակից լերուք ծառայիս 

Աստուծոյ Հօռօմսիմիս (նոտրգիր)... եւ շահաւոր արարէք սմայ անուամբ 

Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. 

ամէն։ 
17. Prayer against the evil fear and the evil tangue... and save the servant of 

God Horomsim (notrgir)... to the servant of God Horomsim (notrgir)... 

Աղօթք չար նազարի եւ չար լեզւի – Տէր Աստուած մարդասէր, 

մարդասիրի Հօր Որդի... եւ փրկեա՛ զծառայս Աստուծոյ Հօռօմսիմ 

(նոտրգիր)... զծառայս Աստուծոյ Հօռօմսիմս (նոտրգիր)... կեցո զորդի 

աղախնոյ քոյ, արա առ իս զնշան բարութեան։ 
XV. The sacrifice of Isaac 
18. [Prayer of Saint Abraham and his son Isaac, and of the Holy Glorious 

Cross]... to the servant of God Horomsim (notrgir)... 

[Աղօթք սուրբ հօրն Աբրահամու եւ որդոյն Սահակայ, եւ սուրբ 

խաչափայտին Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ] – Եւ եառ Աբրահամ զորդին 

իւր՝ զՍահակ, եւ տարաւ ի զենելիս իւր... եւ ի հանդերձելումն երկնից 

արքայութիւնն պարգեւեսցէ. ամէն։ 

– Բարեխօսութեամբ եւ աստուածային սուրբ նշանացն Քրիստոսի 

Աստուծոյ մերոյ... եւ այլ ամենայն սուրբ նշանացն, որք ընդ հանուր 

տիեզերս իցէն, սոցին սուրբ եւ արժանաւոր աղօթիւքն ողորմեա Քրիստոս 

Աստուած ծառայիս Աստուծոյ Հօռօմսիմիս (նոտրգիր), օգնական եւ 

պահապան եղիցի ամենայն ժամ. ամէն։ 
Note: The unit 18 consists of 2 prayers, the first part of which ars written in 

slanting-intersecting lines. The rhombuses, which are emerged from the slanting-

intersecting lines, are decorated with crosses. 
XVI. Gregory of Narek 

19. Extract from Gregory of Narek “Book of Lamentations” (Chapter 41)... 
Help the servant of God Horomsim (notrgir). Amen. 

Աղօթք սրբոյն Գրիգորի Նարեկացոյն է ասցեալ ի ձեռն որդւոյն 

Աստուծոյ (Նարեկ, Բան ԽԱ.) – Որդի Աստուծոյ կենդանոյ, օրհնեալդ 

յամենայնի... եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայել է փառք յաւիտեանս. ամէն։ Ծառայիս 

Աստուծոյ Հօռօմսիմիս (նոտրգիր) օգնական եղիցի. ամէն: 

20. Extract from Gregory of Narek “Book of Lamentations” (Chapter 12)... 
Help and protect the servant of God Horomsim (notrgir). Amen. 

Աղօթք նորին է ասացեալ (Նարեկ, Բան ԺԲ.) – Ընկալ քաղցրութեամբ 

Տէր Աստուած հզօր... զի դու փառաւորեալ ես յամենայն արարածոց. 

ամէն: Օգնական եւ պահապան եղիցի Ծառայիս Աստուծոյ Հօռօմսիմիս 

(նոտրգիր). ամէն: 
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XV. Saint George on horseback 

21. Prayer to Saint George the general... the servant of God Horomsim 

(notrgir)... 

Աղօթք սրբոյն Գէորգայ զօրավարին – Բարեխօսութեամբ սուրբ 

զօրավարացն՝ սրբոյն Գէորգայ զօրավարին եւ որդոյն նորա 

Մարտիրոսին... եւ Խարիտեանցն եւ այլ ամենայն սրբոց 

բարեխօսութեամբ պահեա եւ փրկեա զծառայս Աստուծոյ Հօռօմսիմ 

(նոտրգիր), օգնական եղիցի եւ պահապան, ամենայն չարէ պահեսցէ. 

ամէն: 

XVI. Saint Sargis and his son Martiros on horseback 

22. Prayer to Saint Sargis the general... help and protect the servant of God 

Horomsim (notrgir). Amen. 

Աղօթք սրբոյն Սարգսի զօրավարին – Երջանիկ մեծ զօրական եւ 

Քրիստոսի յաղթող վկայն... Հօրն փառք, Որդոյն պատիւ եւ Սուրբ Հոգւոյն 

յաւիտեանս. ամէն։ Ծառայիս Աստուծոյ Հօռօմսիմիս (նոտրգիր) օգնական 

եւ պահապան եղիցի. ամէն։ 
XVII. Saint Matthew the Evangelist 

Headpiece 

23. Gospel of St. Matthew (15: 21–28)... Protect the servant of God 

Horomsim (notrgir). Amen. 

Սրբոյ Աւետարան ըստ Մաթէոսի (ԺԵ. 21–28). Տէրն մեր Յիսուս 

Քրիստոս - Եւ ելեալ անտի Յիսուս գնաց ի կողմանս Տիւրոսի եւ Սիդոնի... 

եւ բժշկեցաւ դուստր նորա ի նմին ժամու։ Պահապան եղիցի ծառայիս 

Աստուծոյ Հօռօմսիմիս (նոտրգիր). ամէն։ 
XVIII. Saint Mark the Evangelist 

Headpiece 

24. Gospel of St. Mark (6: 45–56)... Help the servant of God Horomsim 

(notrgir). 

Սրբոյ Աւետարանս ըստ Մարկոսի (Զ. 45–51). Տէրն մեր Յիսուս 

Քրիստոս – Եւ նոյն ժամայն ճեպեաց զաշակերտսն մտանել ի նաւ... եւ որք 

մի անգամ մերձեցան, փրկեցան։ Օգնական եղիցի ծառայիս Աստուծոյ 

Հօռօմսիմիս (նոտրգիր): 

XIX. Saint Luke the Evangelist 

25. Gospel of St. Luke (4: 31–42) 

Սրբոյ Աւետարանս ըստ Ղուկասու (Դ. 31–42). Տէրն մեր Յիսուս 

Քրիստոս – Եւ էջ ի Կափառնաում՝ ի քաղաքն գալիլեացւոց... եւ գիտէին 

զնա, թէ Քրիստոսն է: Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր: 

XX. Saint John the Evangelist 

Headpiece 
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26. Gospel of St. John (6: 1–14)... the servant of God Horomsim (notrgir)... 

Սրբոյ Աւետարանս ըստ Յօհաննու (Զ. 1–14). Տէրն մեր Յիսուս 

Քրիստոս – Յետ այնորիկ գնաց Յիսուս յայնկոյս ծովուն գալիլեացւոց... որ 

գալոց է աշխարհ: Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր: Օգնական եւ պահապան 

եղիցի ծառայիս Աստուծոյ Հօռօմսիմայ (նոտրգիր), յամենայն չարեաց 

պահեսցէ. ամէն: 

27. Prayer for the childbirth... the servant of God Horomsim (notrgir)... 

Աղօթք վասն զաւակ ծնելոյ – Նայեայ յաղաչանս ծառայիս քո եւ 
աղախնոյ... եը տուր զաւակ ծառայիս Աստուծոյ Հօռօմսիս (նոտրգիր)... զի 

ծնաւ մարդն աշխարհ։ 
XXI. Solomon chides the lord of demons 
28. Prayer against the spells of the devils... from the servant of God 

Horomsim (notrgir)... 

Աղօթք կապանաց դիւաց – Սողոմոն իաստուն ետես զիշխանն 

դիւաց... եւ սատանայական չար հնարք արձակեալ եւ հեռացեալ եղիցին ի 

ծառայիս Աստուծոյ Հօռօմսիմէս (նոտրգիր): Զճանապաչհս քո, Տէր, ցոյց 

ինձ եւ զշաւիղս քո ուսոյ ինձ: 

29. Prayer against the demon and the devil... to the servant of God 
Horomsime (notrgir)... 

Աղօթք թպղայի եւ ալի – Սուրբն Սիօվն, սուրբն Սիսի եւ սուրբն 

Սիսիանէ... յոր տուն, որ ձեր անուանքն յիշեն, անդ ոչ մերձենամք ի 

ծառայն Աստուծոյ Հօռօմսիմէս (նոտրգիր) յանուն Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 
30. Prayer for the successful sale and for everything... the servant of God 

Horomsim (notrgir)... of the servant of God Horomsim (notrgir). Amen. 

Աղօթք վասն վաճառի եւ տալեհի եւ սթարայի եւ յորժամ ի ղատու եւ 

պարօնի դիմաց կանկնի, խօսքն կտրուկ եղիցի ծառայիս Աստուծոյ – 

Յայնժամ բացան երկինք եւ ելին հրեշտակք եւ ունէին բանալիք ԿԶ. (66)... 

օգնական լինիմ ծառայիս Աստուծոյ Հօռօմսիմիս (նոտրգիր)... քան 

զարեգակն պայծառ, քան զլ[ո]ւսին ի լրումն, փառօք եւ պատուօք ի դէմ 

ծառայիս Աստուծոյ Հօռօմսիմիս (նոտրգիր). ամէն։ 

COLOPHON OF THE PRINTING HOUSE 

The God will grant to enjoy, 
This Amulet, that is written, 
Fathers and brathers, who takes this, 
Will enjoy with peace, 
The evil will be far from, 

The goods will come true, 
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You will live for a long. 

Remember us in your prayers, 
And afterword, in the Doomsday 

You will be taken to the Holy Kingdom. 
The Amulet was written on 1165 of the Armenian era (=1716) on April 20. 

 

Աստուած վայելում տացէ, 

Այս հէմայիլս, որ գրված է, 

Հայրք եւ եղբայրք, որ սայ առցէ, 

Խաղաղութեամբ վայելեսցէ, 

Ոչ չար իւրըն պատահեսցէ, 

Խորհուրդ բարին կատարեսցէ, 

Ի խորին ձերութիւն հասցէ, 

Հայր մեղայիւ զմեզ յիշեսցէ 

Եւ յետ աստեացս, որ նա ելցէ 

Արքայութիւն ժառանգեսցէ։ 

Գրեցաւ Հէմայիլս ի թուին Հայոց ՌՃԿԵ. (1716) ապրիլի Ի. (20)։ 
 

STAMP: At the middle of versum of Amulet, twice: oval, “Biblioteca Armeana 

DUDIAN / 948հն. / ՏՈՒՏԵԱՆ հայկական գրադարան”. 
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and Cristophe Van Zikhem (gravures III-V, VII). OWNER: Minas (the son of 
Sahak). 

MATERIAL: paper. SIZE: 521,8 x 9,4–9,6 cm (composed of 13 pieces glued 
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ILLUMINATION: Ornamented letters: ornithomorphic (10), zoomorphic (5), 
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Note: The Marginal parts (orange with red and green ornaments) and the 
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STATE: Satisfactory. The manuscript is incomplete and there is losses at the 

biginning. The edges of Amulet are worn. The paper is changed its color and 
yellowished from moisture. 
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CONTENTS AND ILLUMINATIONS 

 /// 
1. Prayer of Nerses Shnorhali – “In faith I confess”... Protect the servant of 

God Minas the son of Sahak (notrgir). 

[Աղօթք իւրաքանչիւր անձին հաւատացելոց ի Քրիստոս, զոր 

արարեալ է տեառն Ներսէսի Հայոց կաթուղիկոսի – Հաւատով 

խոստովանիմ եւ երկիրպագանեմ քեզ...] ///սրտի իմոյ ոչ խորհիլ... եւ քեզ 

փառք եւ երկրպագութիւն անբաժանելի Սուրբ Երրորդութեանդ 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Եւ լիցի պահապան Սահակի որդի 

Մինասն (նոտրգիր): 

I. The Crucifixion 

2. Prayer against the spells of demons, witches and sects, and for the 

successful judgment and pleasure and lucky... Protect Minas (notrgir). 

Աղօթք վասն կապանաց դիւաց, կախարդաց եւ աղանդաւորաց եւ 

վասն դատաստանի աջողելոյ եւ վասն դատաստանի աջողելոյ եւ վասն 

քաղցրութեան – Թագաւոր հզօր, ապաւէն ծարաւելոց... պահեսցէ զմեզ 

յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամոյն եւ լիցի պահապան: Չար իշխանքն 

հալածին... եւ աներեւոյթք կործանեսցին, եւ լիցի պահապան Մինասին 

(նոտրգիր): 

II. Saint Matthew the Evangelist 

3. Gospel of St. Matthew (9: 27–34)... And protect Minas (notrgir). 

Սրբոյ Աւետարանիս ըստ Մաթէոսի (Թ.. 27–34) – Եւ մինչդեռ 

անցանէր ընդ այն Յիսուս, զհետ եղեն նորա կոյրք երկու... հանդէ դա 

զդեւս։ Եւ լիցի պահապան Մինասին (նոտրգիր): 

III. Saint Mark the Evangelist 

4. Gospel of St. Mark (1: 28–34) 

Սրբոյ Աւետարանիս, որ ըստ Մարկոսի (Ա. 28–34) – Եւ ել լուր նորա 

ընդ ամենայն կողմն գալիլեացոց... զի դինէին զնա, թէ Քրիստոս է: 

IV. Saint Luke the Evangelist 

5. Gospel of St. Luke (6: 12–19)... Minas the son of Sahak (notrgir). 

Սրբոյ Աւետարանիս, որ ըստ Ղուկասու (Զ. 12–19) – Եւ եղեւ ընդ 

աւուրսն ընդ այնոսիկ ել ի լեառն, կալ յաղօթս... եւ բժշկէր զամենեսին: 

Սահակի որդի Մինասին (նոտրգիր): 

V. Saint John the Evangelist 

6. Gospel of St. John (5: 1–9)... And protect Minas (notrgir). 

Սրբոյ Աւետարանիս, որ ըստ Յօհաննու (Ե. 1–9) – Յետ այնորիկ տօն 

էր հրէից եւ ել Յիսուս Յերուսաղէմ... եւ էր շաբաթ աւուրն յայնմիկ: Եւ լիցի 

պահապան Մինասին (նոտրգիր): 
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VI. The Crucifixion 

7. [Prayer of the Holy Glorious Cross]... and protect Minas (notrgir). 

[Աղօթք սուրբ խաչափայտին Քրիստոսի] – Բարեխօսութեամբ եւ 

շնորհօք անբարբառ բարեխօսին՝ սրբոյ կենաց խաչափայտին... որ ի վերա 

բեւեռեցաւ խաչակցելոց. պահապան եղիցի ծառայիս Աստուծոյ Մինասին 

(նոտրգիր): 

VII. Madonna with the Child Jesus in her arms 

8. [Prayer of Mesrop Mashtots]... and protect Minas (notrgir). 

[Աղօթք Մեսրօպայ վարդապետի] – Բարեբանեալ եւ փառաւորեալ 

ամենասուրբ կոյս Աստուածածին Մարիամ... ամենասուրբ 

Աստուածածին բարեխօսեա եւ լեր պահապան Մինասին (նոտրգիր): 

VIII. The Tomb of the Lord 

9. Prayer to The Lord... Minas the son of Sahak (notrgir). 

[Աղէրս առ Յիսուս Քրիսոտս] – Տէր Յիսուս, արժանի արա զամենայն 

հաւատացեալս<ս> յանուն քում սրբոց, զքո Լուսաբուղխ սուրբ 

գերեզմանդ մարմնաւոր աչօք տեսանել եւ համբուրէլ, եւս առաւել 

զծառայս քո Սահակի որդի Մինաս (նոտրգիր): 

IX. The Lamb of God 

X. 12 apostles 

Note: The miniaturs IX-X are into the circles. The apostols are binary in 

every line. The parts, which are out of circles, have vegetal decorations. 

10. [Prayer to the saint apostles]... and protect Minas (notrgir)... To Minas 

the son of Sahak (notrgir). 

[Աղերս առ սուրբ առաքեալսն] – Անմահ գառինն հըզօրի, որ միշտ 

զենեալ եւ կենդանի... եւ լիցի պահապան Մինասին (նոտրգիր)... 

XI. Beheading of John the Baptist 

... եւ ամենայն սրբոց բարեխօսութեամբն պահեա զծառայս քո 

Սահակի որդի Մինաս (նոտրգիր): 

XII. Saint Gregory the Illuminator 

11. Prayer to Saint Gregory the Illuminator... protect the servant of the Gog 

Minas the son of Sahak (notrgir). 

Աղերս առ սուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչն – Խնդրեմք ի քէն հայր 

պատուական լուսաւորիչ ազգի մարդկան... եւ ամենայն սրբոց 

հայրապետաց բարեխօսութեամբն պահեալ լիցի ծառայս Աստուծոյ 

Սահակի որդի Մինաս (նոտրգիր): 

XIII. Saint Stephan Protomartyr 

12. Prayer to Saint Stephan Protomartyr... and protect the servant of the Gog 

Minas (notrgir). 
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Աղօթք առ սրբոյն Ստեփաննոս Նախավկայն – Ի քէն հայցեմք 

արտասուագին, Նախավըկայ Տեառն արարչին... բարեբանել զլոյսն 

անքընին։ Եւ լեր պահապան Մինաս (նոտրգիր): 

XIV. Archangel kills the devil 

13. Prayer to the heavenly soldiers... and protect the servant of the Gog 

Minas (notrgir)... 

Աղերս առ երկնային զօրսն – Անեղ, անմահ արարչին սպասաւորք 

անմարմինք... օգնական եւ պահապան լերուք ծառայիս Մինասին 

(նոտրգիր) եւ փրկեցէք յամենայն վտանգից եւ ի փորձութեանց հոգւոյ եւ 

մարմնոյ. ամէն: 

XV. The sacrifice of Isaac 

14. [Prayer of Saint Abraham]... to the servant of the God Minas (notrgir). 

[Աղօթք Աբրահամու] – Եւ ասէ Աբրահամ ցպատանիս իւր... եւ 

Աբրահամ ծերացեալ հանգեաւ խաղաղութեամբ: Բարեխօսութեամբ 

սուրբ նահապետացն պահեա եւ փրկեա զծառայն քո Մինաս (նոտրգիր): 

Note: The middle part of the unit is written in slanting-intersecting lines. The 

rhombuses, which are emerged from the slanting-intersecting lines, are decorated 

with crosses. 

հeadpiece 

15. Extract from Gregory of Narek “Book of Lamentations” (Chapter 12)... 

protect the servant of God Minas (notrgir). 

Մաղթանք զօրաւորք ընդդէմ արհաւիրաց գիշերայնոց ի սրբոյն 

Գրիգորէ Նարեկացւոյ ասացեալ ԺԲ. (Նարեկ, Բան ԺԲ.) – Ընկալ 

քաղցրութեամբ Տէր Աստուած հզօր... զի փառաւորեալ ես յամենայն 

արարածոց յաւիտեանս՛՛: Եւ լիցի պահապան Մինասին (նոտրգիր): 

16. Extract from Gregory of Narek „Book of Lamentations” (Chapter 41)... 

protect the servant of God Minas (notrgir). 

Աղօթք զօրաւորք սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյն ԽԱ. (Նարեկ, Բան 

ԽԱ.) – Որդի Աստուծոյ կենդանոյ, օրհնեալդ յամենայնի... եւ քեզ վայել է 

ընդ Հօր, Հոգւոյդ Սրբոյ փառք յաւի՛՛։ Եւ լիցի պահապան Մինասին 

(նոտրգիր): 

XVI. Saint Sargis and his son Martiros on horseback 

17. Prayer to saint soldiers of Jisus... protect Your servant Minas the son of 

Sahak (notrgir). 

Աղօթք առ սուրբ զինաւորսն Քրիստոսի – Բարեխօսութեամբ սուրբ 

զօրավարացն Սարգսի զօրավարին եւ որդւոյ նորա՝ Մարտիրոսին... եւ 

Խարիթեանց եւ այլ ամենայն սրբոց բարեխօսութեամբ պահեա զծառայն 

քո Սահակի որդի Մինաս (նոտրգիր): 
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18. Prayer for the childbirth... and give a good child Your servants Minas 

and Mariam (notrgir). 

Աղօթք զաւակ ծնանելոյ – Աստուած բոլորից, անճառ մեծութիւն, 

հզօր զօրութիւն... եւ տուր սոցա զաւակ բարի ծառայիցս քոյ Մինասին եւ 
Մարիամին (նոտրգիր): 

19. Prayer against the evil fear and the evil tangue... protect theYour servant 
Minas (notrgir). 

Աղօթք չար նազարի եւ չար լեզուի – Տէր Աստուած մարդասէր, 

մարդասիրի Հօր Որդի... եւ յամենայն հարուածոց՝ երեւելեց եւ 

աներեւութից պահեա եւ փրկեա զծառայն քո Մինասին ( նոտրգիր): 

XVII. Archangel Gabriel chides the demon 
20. Prayer against the demon and the devil to keep away from the servant of 

the God Kirakos (notrgir)... to the servant of the God Minas (notrgir)... 

Աղօթք վասն թպղայի եւ ալի, որ ոչ մերձենայ ի ծառայս Աստուծոյ – 

Տէր Յիսուս Քրիստոս, ամենազօր ողորմած, լեր պարիսպ եւ աշտարակ 

հզօր... չարահնար որոգայթք հերքեալ հալածեսցին ի դիմաց ծառայիս 

Աստուծոյ Մինասին (նոտրգիր)... եւ զփրկութիւնս քո տուր մեզ. ամէն: 

COLOPHON OF THE PRINTING HOUSE 

The God will grant to enjoy, 
This Amulet, that is printed, 
Fathers and brathers, who takes this, 
Will enjoy with peace. 
It was printed on 1180 of the Armenian era (=1731). 
Remember the workers of our 
Printing-house in your prayers. 

Our Father, who art in heaven՛՛. 
THE END 
 

Աստուած վայելում տացէ, 

Այս հէմայիլս, որ տպած է, 

Հայրք եւ եղբայրք, որ սայ առցէ, 

Խաղաղութեամբ վայելեսցէ. ամէն: 

Տպեցաւ թվին Հայոց ՌՃՁ. (1731)։ 
Յիշեցէք ի Տէր զաշխատաւորս 

Գործարանիս միավ Հայր մերիւ՛՛: 
Հայր մեր, որ յերկինդ ես, 

Սուրբ եղիցի անուն քո եւ այլն: 

ՎԵՐՋ 
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COLOPHON WRITTEN LATER 

At the end of the Amulet (1784, notrgir) 

This manuscript was written by me by unworthy priest Harutyun Pqreshc’i 

on 1233 of the Armenian era (=1784) on January 23. 

 

Զայս ձեռագիրըս ես՝ անարժան Պքրէշցի տէր Յարութիւնս գրեցիմ ի 

թվին Հա[յ]ոց ՌՄԼԳ. (1784) յունվարի ԻԳ. (23) օրն: 

 

STAMP: At the middle of versum of Amulet, twice: oval, “Biblioteca 

Armeana DUDIAN / 998հն. / ՏՈՒՏԵԱՆ հայկական գրադարան”. 

 

TABLE OF THE TRANSMISSION 

FROM ARMENIAN

Ա ա – A a 

Բ բ – B b 

Գ գ – G g 

Դ դ – D d 

Ե ե – E e 

Զ զ – Z z 

Է է – Ē ē 

Ը ը – Ə ə 

Թ թ – T’ t’ 

Ժ ժ – Ž ž 

Ի ի – I i 

Լ լ – L l 

Խ խ – X x 

Ծ ծ – C c 

Կ կ – K k 

Հ հ – H h 

Ձ ձ – Ĵ ĵ 

Ղ ղ – Ł ł 

Ճ ճ – Č č 

Մ մ – M m 

Յ յ – Y y 

Ն ն – N n 

Շ շ – Ŝ ŝ 

Ո ո – O o 

Չ չ – Ċ ċ 

Պ պ – P p 

Ջ ջ – J j 

Ռ ռ – Ŕ ŕ 

Ս ս – S s 

Վ վ – V v 

Տ տ – T t 

Ր ր – R r 

Ց ց – C’ c’ 

Ի ւ – W w 

Փ փ – P’ p’ 

Ք ք – K’ k’ 

Օ օ – Ō ō 

Ֆ ֆ – F f 

Ու ու – U u 

 

+և – ew 
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Fig. 1. Saint John the Evangelist 1709, Constantinople,  

Printing house: Etkear Gndevanec’I Dudean Old-printed books n. 949. 
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Fig. 2. Madonna with the Child Jesus in her arms 1709, Constantinople, Printing house: Etkear 

Gndevanec’I Dudean Old-printed books n. 949. 



 Davit Ghazaryan  28 

 

 

96 

 

Fig. 3. The Crucifixion 1718, Constantinople,  

Printing house: Astvacatur Kostandnupolsec’I Dudean Old-printed books n. 948. 
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Fig. 4. The Lord and 12 apostles 1718, Constantinople,  

Printing house: Astvacatur Kostandnupolsec’I Dudean Old-printed books n. 948. 
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Fig. 5. Archangel kills the devil 1731, Constantinople,  

Printing house: Grigor Marzvanec’I Dudean Old-printed books n. 998. 
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Fig. 6. Saint Sargis and his son Martiros on horseback 1731, Constantinople, 

Printing house: Grigor Marzvanec’I Dudean Old-printed books n. 998. 
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