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I. Introduction 

 

General 
The scientific knowledge preserved in manuscripts is the primary databank for insight into earlier historical 

periods. Medical manuscripts in particular reflect the contemporary state of intellectual and scientific 

development. They are based on the accumulated knowledge of the time, drawn from multiple centuries and 

cultures and then often interwoven in turn with local scientific knowledge and traditions. The importance of 
individual manuscripts can be proven by their transmission in the centuries that follow, i.e., if later copies are 

made or – even more so – if translations into other languages are completed. These texts also serve as a 

record of which scientific knowledges or theories were considered so important and essential that they not 
only shaped a particular science for centuries but were also applied in practice and in training. 

A manuscript cannot be considered in isolation, but must be analysed in its historical, sociocultural 

context and in terms of its scientific importance and endurance. It must also be set in context with 

earlier manuscripts, parallel texts and any subsequent copies – particularly if these include additions 

or corrections, or are translations. 

Therefore, to determine the significance of a manuscript for the history of science, it is not just essential to 

translate its contents, analyse its language and terminology, but also to discover its possible sources, its 
diffusion and its provenance. 

 

Armenian veterinary tradition 

The Armenian Highlands and the southern Caucasus are something of a blank spot on the world map 

of veterinary medicine. Armenian horses, however, were mentioned in early antiquity, and specific 

Armenian remedies and medical plants were praised by the Greek hippiatrists. In the Byzantine and later 

medieval period, Armenians were well established in horse trading. Yet almost nothing is known about the 

veterinary medical traditions of medieval Armenia. 

Medical works first appear in Armenian literature with the early translations from Greek into Armenian of 
the works of Galen (199 AD) by the Armenian philosopher David Anhałt (fifth century). During the age of 

Hunayn (prior to the ninth century), a translation followed from a Syriac version, and the most 

comprehensive version of Galen’s text was made from Arabic to Armenian in the period covered by the 
ninth to tenth centuries. Genuinely Armenian medical literature only emerged in the medieval period, in the 

Armenian principality and the later kingdom of Cilicia (1081–1375). Veterinary medicine developed later, 

initially under the influence of the secondary Armenian translation of the Byzantine compilation on 
agriculture, known as Geoponica. [3] In this translation we find the first chapters on horse medicine ever 

written in Armenian language, in book 16, chapters 284–310. From the eleventh century onwards, 

Armenians experienced a striking acceleration of medical activities thanks to the patronage of the Cilician 

rulers and later royal dynasties. The number of surviving or known Armenian horse treatises, however, is 
modest.  

Armenian medieval and early modern horse medicine has never been explored by veterinarians, historians of 

science, philologists or medievalists. As Armenia represents both a geographical border and cultural corridor 
between Muslim East and Christian West, a consideration of its hippiatric texts and their integration into the 

general history of veterinary medicine can only lead to a deeper understanding of equine medicine from the 

medieval to the early modern period, and the paths of knowledge diffusion and transmission across political, 
linguistic and religious-cultural boundaries.  

 

II. Setting the scene, the research done  
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The Armenian Manuscripts· 
The number of known and studied veterinary treatises from the Armenian tradition can currently be counted 

on one hand – add the fragments of some further folios and you need two hands. Even in fragments, these 

texts have been proven to represent authentic documents of historical horse medicine. 
Without doubt, Armenian veterinary literature originated from the translation of an Arabic copy of the 

Byzantine Geoponica (Գիրք վաստակոց) in the tenth century. The preserved treatises (described in Table 

1) are apparently attributable to the equine medical literature of the Cilician Kingdom of the thirteenth 

century; later works may either represent “copies” of these texts or are at least based on the transmitted 

Cilician knowledge.  

 
  

 

Vasn jioy 

payt'arnman  

Matenadaran 

MS 10975 

Bžškaran jioy ew 

arhasarak grastnoy 
Cilician Horse Book 

Venice 

MS 2385 

I grastu 
bžškaranēn 
p'oxac 

Matenadaran 

MS 11161 

Bžškaran jioy, 
Bžškaran 
Sivas Horse Book 

Matenadaran  

MS 459 

Bžškaran vasn jioy 
ew joroy ew kam išu  
 

Matenadaran 

MS 550 

Yałags jioy 
marazi ew 

urec'k'i 

Folios ? 185 6 287? 21 2 

Date  [1263] 1296–98 ? 1504 1696 1710? 

Place  [Bagdad] Sis ? Sivas? Hogac’ Vank’  
(Lake Van) 

? 

Scribe  [Step’anos] Priest T’oros and 
Faraĵ the Syrian 

? ? Łazar Amt’eci’i ? 

State 

of art 

Not preserved. 

Colophon. 
MS 278, BNF 
[6]  

Edited 1984, 

translated and 
analysed. [7] 

Edited 1867, 

translated and 
analysed [8] 

Unedited; 

unstudied 

Unedited; 

translated and 
tentatively analysed 

by Dum-Tragut. 

Unedited, 

unstudied. 

 

The manuscript MS 10795 (“Cilician Horse Book”) was in the focus of an interdisciplinary research project 

with the University of Veterinary Medicine, financed by the Austrian Science Funds in 2002-2004. The 
translation into German and the extensive commentary was published in 2005 by the renown publishing 

horse OLMS in Germany and was quickly sold out. It is broadly used as reference work for many further 

translations and comparison with other oriental horse manuscripts. 
The Manuscript Venice MS 2385 (undated) was also translated into German, commented and published as 

academic qualification thesis in “Equine Sciences” at the University of Veterinary Medicine in 2015.  

The unedited Manuscript Matenadaran MS459 (17
th
 c.) was superficially studied and so far literally 

translated into German. It is in the focus of this project, as well as the unedited and also unstudied fragments 
Matenadaran MS 550 (18

th
 c.?).  

 

III. Working plan 
First of all the interesting folios of  manuscript MS 459, deviating much from other manuscripts in contents 

and language, shall be investigated, translated into German and scientifically commented. This manuscript 

having  21 folios (104b-114b) is dated 1696,  written (copied) by Vardapet Ղազար Ամթեցի.  

Following the investigation of MS 458, the other unstudied fragmentary texts shall also be translated and 

commented, i.e. Matenadaran MS 550. A stay at the Matenadaran and the digitization of the relevant pages is 

absolutely essentional in the course of the project. One can also not exclude, that even more fragmentary 

texts might be discovered during the survey in Yerevan, or may even show up in the Mekhitarist libraries of 

Vienna or Venice. 
 

All  texts will then be compared with each other and put into relation. The following texts should be 

correlated  to investigate and trace the transmission of local Armenian equine knowledge transfer, the 
development of Armenian horse medicine as well as possible influences of other, foreign (particularly 

Byzantine, Arabic, Persian and European): 
 Matenadaran MS 459 «Բժշկարան վասն ձիոյ եւ ջորոյ եւ կամ իշու» (17

th
 c.) 

 Venice MS 2385 «Ի գրաստու բժշկարանէն փոխած» (undated)   

 Matenadaran Ms 550, ff 18-19.  «Յաղագս ձիոյ մարազի եւ ուռեցքի» (1710?)  

 

The aim is to publish a monograph “Armenian contributions to medieval equine medicine”, containing 
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 Description of the Armenian manuscripts;  

 Translation of the Armenian texts into German 

 Philological/armenological commentary on Armenian texts, including etymology of foreign words 

used 

 Veterinary and hippological/hippiatric  commentary 

 Transmission of Armenian knowledge and influence of foreign horse literature on Armenian texts 

 

This study is also considered and definitely projected as an essential pre-study for the  major, long-term 

interdisciplinary project on the unstudied and unedited MS Matenadaran11161 Բժշկարան ձիոյ, shortly 

called the “Sivas Horse Book”. This project was proposed as a unique five-years project to the European 
Research Council, as a cooperation of Armenian studies, linguistics, Arabic and Georgian Studies, Armenian 

manuscript studies, equine sciences and Veterinary Medicine.  
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 «Հայկական ներմուծությունները միջնադարյան ձիաբժշկության մեջ» 
 

Հայագիտական-անասնաբուժական ընդլայնված նախագիծ 

Նախագծի ժամկետ. 2016 Հունվար-2016 Դեկտեմբեր, 12 ամիս 

 

 

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Ընդհանուր 
Ձեռագրերում պահպանված գիտական տեղեկությունները հիմնական տվյալներն են 

պատմական վաղ ժամանակաշրջանների պատմության մասին պատկերացում կազմելու 

համար: Բժշկական ձեռագրերը, մասնավորապես, արտացոլում են ժամանակակի մտավոր և 

գիտական զարգացման աստիճանը: 

Դրանք հիմված  են դարաշրջանի ամփոփ գիտելիքների վրա, կրելով անցյալ դարերի և տարբեր 

մշակույթների ազդեցությունը հաճախ շաղկապված տեղական գիտական տվյալների ու 

ավանդույթների հետ: 

Անհատական ձեռագրերի կարևորությունը ապացուցվում է դրանց՝ հետագա դարերում 

խնամքով փոխանցվելը, կրկնօրինակներ անելը և այլ լեզուներով թարգմանելը: 

Այս տեքստերը նաև ծառայում են որպես վկայություն այն փաստի, որ գիտական տվյալները ու 

տեսությունները համարվել են շատ կարևոր և էական, քանի որ դրանք ոչ միայն ներառել են մի 

որոշակի գիտություն դարեր շարունակ, այլ նաև ծառայել կիրառության և ուսուցանման 

նպատակով: 

Ձեռագիրը, որպես այդիպսին, չի կարող դիտարկվել առանձին վերցրած, այլ անհրաժեշտ է 

պատմական և սոցիալ-մշակութային վերլուծություն հիմնված նրա գիտական կարևորության և 

պիտանելիության վրա: Այն պետք է նաև ավելի վաղ ձեռագրերի, զուգահեռ տեքստերի և այլ 

համապատասխան օրինակների հետ մի կոնտեքստի մեջ դրվի, հատկապես, եթե նրանք 

պարունակում են հավելումներ և ճշգրտումներ, կամ որ թարգմանություններ են: 

Հետեվաբար, մի որոշակի գիտության պատմության ձեռագրի կարևորությունը որոշելու համար, 

էական նշանակություն ունի թարգմանել ոչ միայն նրա բովանդակությունը, վերլուծել նրա 

լեզուն և տերմինաբանությունը, այլ նաև հայտնաբերել հնարավոր աղբյուրները, նրա 

տարածումը և սկզբնաղբյուրը: 

 

Հայկական անասնաբուժական ավանդույթը 
Համաշխարհային անասնաբուժական քարտեզում Հայկական Լեռնաշխարհը և Հարավային 

Կովկասը դեռ դատարկ տարածքներ են մնում 

Հայկական ձիերը, սակայն, նշված են վաղնջական հնություններում և հատուկ հայկական 

դեղորայքները և բուսաբուժական միջոցները գովերգվել են հույն ձիաբույժների կողմից: 

Բյուզանդական և ավելի ուշ միջնադարյան ժամանակահատվածում հայերը բավականին 

առաջընթաց ունեին ձիերի առեվտրի մեջ: Բայց, այնուամենայնիվ, գրեթե ոչինչ հայտնի չէ 

միջնադարյան Հայաստանի ձիաբուժական ավանդույթների մասին: 

 

 

Բժշկական աշխատությունները առաջին անգամ ի հայտ են գալիս հայկական գրականության 

մեջ հինգերորդ դարում, երբ հայ փիլիսոփա Դավիթ Անհաղթը հունարենից թարգմանել է 

Գալենի (մ.թ. 199) աշխատությունները: 

Հունայնի դարաշրջանում (նախքան իններորդ դարը) մի թարգմանություն է կատարվում 

ասորական տարբերակից և Գալենի տեքստը, որն ամենահամապարփակն է, թարգմանվել է 

արաբերենից հայերենի 9-10րդ դարերում: 
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Իրականում հայկական բժշկական գրականությունը ի հայտ է գալիս միջնադարյան 

ժամանակաշրջանում՝ իշխանական Հայաստանի և ավելի ուշ Կիլիկյան Թագավորության (1081-

1375) շրջանում 

Անասնաբուժական բժշկագիտությունը զարգացում է ապրում հետագայում, ի սկզբանե 

ազդեցությունը կրելով բյուզանդերենից հայերեն թարգմանված գյուղատնտեսության մասին 

հավաքածոյից, որը հայտնի է որպես Գիրք Վաստակոց: Այս թարգմանության առաջին 

գլուխներում գտնում ենք երբևէ հայերեն գրված ձիաբուժության մասին, 16րդ գիրք, գլուխներ` 

284-310: 

Տասնմեկերորդ դարից սկսած հայերը Կիլիկյան իշխանների և հետագա թագավորական 

տոհմերի հովանավորության շնորհիվ բժշկական գործունեության մեծ վերելք ապրեցին: 

Սակայն պահպանված կամ հայտնի հայկական ձիաբուժական աշխատությունները, 

այնուամենայնիվ, շատ չեն: 

Հայկական միջնադարյան և վաղ ժամանակների ձիաբուժությունը երբեք չի ուսումնասիրվել 

անասնաբույժների, գիտությունների պատմաբանների, բանասերներ կամ միջնադարյան 

պատմիչների կողմից: 

Քանի որ Հայաստանը հանդիսանում է աշխարհագրական և մշակութային միջանցքը 

մուսուլմանական Արևելքի և քրիստոնյա Արեվմուտքի միջև, ապա հայկական ձիաբուժական 

տեքստերը և դրանց ինտեգրումը ընդհանուր անասնաբուժական պատմության մեջ, կարող է 

հանգեցնել ավելի խորը հասկանալու միջնադարյան և վաղ ժամանակակից շրջանի 

համապատասխան բժշկությունը, և գիտելիքների արահետների տարածումը և հաղորդումը 

քաղաքական, լեզվաբանական և կրոնական-մշակութային սահմաններում: 

 

 

II. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Հայկական Ձեռագրերը: 
Հայկական ավանդական ձիաբուժությունից հայտնի և ուսումնասիրված աշխատությունների 

թիվը կարելի է հաշվել մեկ ձեռքի մատներով, ի հավելում որոշ հետագա պատառիկները և 

կարիք կլինի երկու ձեռքի մատների: Սակայն, նույնիսկ պատառիկներով, այս տեքստերը 

ներկայացնում են պատմական ձիաբուժության հավաստի փաստաթղթեր: 

Անկասկած, հայկական անասնաբուժական գրականությունը սկզբնավորվել է Բյուզանդական 

Գիրք Վաստակոց-ի արաբերեն թարգմանության տարբերակից տասներորդ դարում: 

Պահպանված աշխատությունները (նկարագրված Աղյուսակ 1-ում) ըստ երևույթին վերագրելի 

են 13րդ դարի Կիլիկյան Թագավորության համապատասխան բժշկական գրականությանը: 

Հետագա գործերը հնարավոր է որ ներկայացնեն այս տեքստերի "ընդօրինակումներ" կամ 

հիմնված են փոխանցված Կիլիկյան տեղեկությունների վրա:
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 Փարիզ 
278 

 
Վասն ձիոյ 

պայթառնման 
 

Մատենադարան 

10975 

Բժշկարան ձիոյ եւ 

առհասարակ 

գրաստնոյ 
«Կիլիկյան 

Ձիագիրք» 

Վենետիկ 

2385 

Ի գրաստու 

բժշկարանէն 

փոխած 

Մատենադարան 

11161 

Բժշկարան ձիոյ, 
Բժշկարան 
«Սիվասի 

Ձիագիրք» 

Մատենադարան 

459 

Բժշկարան վասն 

ձիոյ եւ ջորոյ եւ 

կամ իշու 

Մատենադարան 

550 

Յաղագս ձիոյ 

մարազի եւ ուռեցքի 

Թերթ ? 185 6 287? 21 2 

Ժամանակ  [1263] 1296–98 ? 1504 1696 1710? 

Տեղ  [Բաղդադ] Սիս ? Սիվաս? Հոգաց Վանք  

 

? 

Գրիչ  [Ստեփանոս] Թորոս Քահանա եւ 

ֆառաջ Ասորի 

? ? Ղազար Ամթեցի ? 

Վիճակ Պահպանված չէ. 

հիշատակարանում 

նշված  

Հրատարակված 

1984,  

թարգմանված 

ուսումնասիրված և 

մեկնաբանված 2005 

(Dum-Tragut) 

Հրատարակված 

1867 Բազմավէպ. 

Թարգմանված, 

ուսումնասիրված  

և մեկնաբանված 

2014 (Dum-Tragut) 

Հրատարակված չէ 

ուսումնասիրված չէ  

թարգմանված չէ. 

Հրատարակված չէ 

փորձնականորեն 

ուսումնասիրված 

և թարգմանված  

(Dum-Tragut) 

Հհրատարակված չէ  

ուսումնասիրված չէ  

թարգմանված չէ. 
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10795 Ձեռագիրը («Կիլիկյան Ձիագիրք») եղել է Անասնաբուժական Համալսարանի 

միջաճյուղային հետազոտության ուշադրության կենտրոնում, ֆինանսավորված Ավստրիական 

Գիտական Ֆոնդի կողմից, 2002-2004: 2005թ Գերմանիայում հայտնի հրատարակչության՝ OLMS-

ի կողմից հրատարակվել է գերմաներեն թարգմանությունը ծավալուն մեկնաբանություննով և 

շատ արագորեն վաճառվել: Այն լայնորեն օգտագործվում է որպես հղում բազմաթիվ այլ 

արևելյան ձիագիտական ձեռագրերի թարգմանությունների և համեմատությունների համար: 

 

Վենետիկ Ձեռագիր 2385 (տարեթիվն անհայտ) նույնպես թարգմանվել է գերմաներեն, 

մեկնաբանվել և հրատարակվել որպես ակադեմիական որակավորման թեզ "Ձիագիտության" 

մեջ Վիեննայի Անասնաբուժական Համալսարանում, 2015թ: 

Չխմբագրված Մատենադարան Ձեռագիր 459 (17րդ դար) թեթևակի ուսումնասիրվել է և բառացի 

թարգմանվել գերմաներենի: Այդ ձեռագիրը այս նախագծի ուշադրության կենտրոնում է, ինչպես 

նաև չհրատարակված և չուսումնասիրված պատառիկներ Մատենադարան Ձեռագիր 550-ը 

(18րդ դար?) 

 

 

III. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 
 

Նախ և առաջ, Ձեռագիր 459-ի հետաքրքիր պատառիկներ, որոնք բավականին շեղվում են 

բովանդակությամբ և լեզվով այլ ձեռագրերից, պետք է հետազոտվեն, թարգմանվեն գերմաներեն 

և գիտականորեն մեկնաբանվեն: Այս ձեռագիրը ունենալով 21 թերթ (104b-114b) թվագրված է 

1696թ, գրված է)ՂազարԱմթեցի Վարդապետի կողմից: 

Հաջորդելով 458-ի հետազոտությունը, այլ չուսումնասիրված պատառիկներով տեքստերը 

նույպես պետք է թարգմանվեն և մեկնաբանվեն, օրկնակ Մատենադարան 550: 

Մատենադարանում գտնվելը և համապատասխան էջերի թվայնացումը բացարձակ 

անհրաժեշտություն է նախագծի շրջանակներում: Չի բացառվում, որ նույնիսկ ավելի 

պատառիկներով տեքստեր կարող են հայտնաբերվել Երևանում կատարվող հետազոտության 

ընթացքում, կամ միգուցե նույնիսկ ի հայտ գան Վիեննայի կամ Վենետիկի Մխիթարյանների 

գրադարաններում: 

 

Այնուհետեվ բոլոր տեքստերը կհամեմատվեն և հարաբերության մեջ կդրվեն միմյանց հետ: 

Հետևյալ տեքստերը պետք է փոխկապակցված լինեն, որպեսզի ուսումնասիրվեն և հետաքննվեն 

հայկական տեղական ձիագիտական գիտելիքների փոխանցման, հայկական ձիաբուժական 

ինչպես նաև հնարավոր այլ օտար (մասնավորապես բյուզանդական, արաբական, պարսկական 

կամ եվրոպական) ազդեցությունները: 

 Մատենադարան ձ.459 «Բժշկարան վասն ձիոյ եւ ջորոյ եւ կամ իշու» (17րդ դ.) 

 Վենետիկ ձ. 2385 «Ի գրաստու բժշկարանէն փոխած» (ժամանակ անհայտ)   

 Մատենադարան ձ.550, 18-19. «Յաղագս ձիոյ մարազի եւ ուռեցքի» (1710?)  

 

Նպատակն է հրապարակել մենագրություն՝ «Հայկական ներմուծությունները միջնադարյան 

ձիաբժշկության մեջ » 

 Հայկական ձեռագրերի նկարագրությունը 

 Հայկական տեքստերի թարգմանությունը գերմաներենի 

 Հայկական տեքստերի բանասիրական/հայագիտական մեկնաբանությունները, ներառյալ 

օգտագործված օտար բառերի ծագումնաբանությունը 

 Անասնաբուժական և ձիագիտական/ձիաբուժական մեկնաբանություններ 
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 Հայկական տեղեկությունների փոխանցումը և օտար ձիագիտական գրականության 

ազդեցությունը հայկական տեքստերի վրա 

 

Այս հետազոտությունը նաև դիտարկվում և անկասկած նախագծվում է որպես նշանակալի 

նախա-ուսումնասիրություն գլխավոր, երկարաժամկետ interdisciplinary նախագծի համար MS 

Մատենադարան 11161 չուսումնասիրված և չհրատարակված «Բժշկարան ձիոյ», համառոտ՝ 

«Սիվասի Ձիագիրք» ձեռագրի համար: Այս նախագիծը առաջարկվել է Եվրոպական 

Հետազոտական Խորհրդին որպես բացառիկ հինգ տարվա նախագիծ` հայագիտության, 

լեզվաբանության, արաբագիտության, վրացագիտության, հայկական ձեռագրերի 

ուսումնասիրության, ձիագիտական և անասնաբուժական համագործակցություն. 


