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„სიტყუანი წამებისათჳს წმიდისა ოსიკისი და 

მოყუასთა მისთაჲ“,

„წამებაჲ წმიდისა ნერსჱ მთავარ ეპისკოპოსისა სომხეთისაჲ და 

ხადისი ეპისკოპოსისაჲ მოწაფისა მისისაჲ“):

„მხედართმთავარი“

[„მუნ მოვიდა წინაშე 

მათსა ზორავარი აღმოსავალისაჲ გრიგოლ ბაკურიანის ძე...“5]: 
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᾿Επεὶ δὲ διὰ τῶν 

κηρύκων σιωπὴ τῷ 

δήμῳ ὑπεσημάνθη, 

ἐκοιμήθησαν μὲν αὐλοὶ, 

κατεσιγάσθησαν δὲ 

ὄργανα πολυαρμόνια· 

ἠκούετο Γόρδιος, 

ἐθεωρεῖτο Γόρδιος . 

და ქადაგი ჴმობდა, 

რ(აჲთ)ა დადუმებაჲ 

იყოს ყოვლისა ერისაჲ 

და დააცხრო საყჳრი და 

დაადუმეს ქნარი 

მრავალფერად 

განგებული. 
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῾Ως δὲ εἴπε τὴν 

πατρίδα, τὸ γένος, τὸ 

εἴδος τοῦ ἀξιώματος ἐν 

ᾧ ᾖν, τὴν αἰτία τῆς 

φυγῆς, τὴν ἐπανοδον, 

ὅτι Πάρειμι, ἔργῳ καὶ 
τὴν τῶν ὑμετέρων 
προσταγμάτων 

καταφρόνησιν, καὶ τὴν 

εἰς Θεὸν, ἐφ᾿ ὃν ἤλπισα, 

πίστιν ἐπιδειξόμενος· καὶ 

γὰρ ἤκουσά σε, φησὶ, 

πολλῶν διαφέρειν τῇ 

ἀγριότητι· ὡς οὖν 

ἐπιτήδειόν μοι τὸν 

καιρὸν τοῦτον εἰς τὸ 

πληρωθῆναί μου τὴν 

ἐπιθυμίαν ἐξελεξάμην. 

ხოლო მან აუწყა 

ქუეყანაჲ თჳსი და 

ნათესავი თჳსი, რამეთუ 

შერაცხილთაგანი იყო 

და მიზეზიცა 

სივლტოლისა თჳსისაჲ 

აუწყა მათ და ვითარ 

გარდამოჴდა მთით და 

შევიდა სახილავსა მას 

და შეურაცხ-ყო 

ბრძანებაჲ იგი 

მთავრისაჲ მის და 

სასოვებაჲ თჳსი 

ღმრთისამიმართი აუწყა 

მას და სიმტკიცე 

სარწმუნოვებისაჲ მის 

თჳსისაჲ უთხრა მას. 

 

᾿Εκενώθη τῶν 

οἰκητόρων ἡ πόλις, 

ὥσπερ τινὸς ῥεύματος, 

τοῦ πλήθους ἀθρόως 

ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον 

μεταῤῥυέντος. Οὐ γυνή 

κατεδέξατο τῆς θέας 

ἀπολειφθῆναι, οὐκ 

ἀνὴρ ἀφανὴς ἣ 

ἐπίσημος. 

ხოლო ქალაქი იგი 

დაცარიელდა 

მკჳდრთაგან მისთა და 

სიმრავლეი იგი მამათა 

და დედათაჲ სრბით 

მიიწინეს ადგილსა მას. 

 
 
 

᾿Εξέλειπον τὰς 

φυλακὰς τῶν οἵκων οἱ 

φύλακες· ἀκλειστα μέν 

ἧν τῶν ἐμπόρων τὰ 

ἑργαστήρια· διέῤῥιπτο 

δὲ κατὰ τὴν ἀγορὰν τὰ 

ὥνια· μία δὲ πάντων 

φυλακὴ καὶ ἀσφάλεια, 

τὸ πάντας ὁμοίως 

ὑπεξελθεῖν, καὶ μηδὲ 

κακοῦργον ἐναπομεῖναι 

τῆ πόλει. Κατέλειπον 

დაუტევნეს 

საპყრობილენი 

მცველთანი თჳნიერ 

დაკრძალვისა და 

ვაჭართა სავაჭრონი 

თჳსნი უგულებელს-

ყვნეს ურაკპარაკსა ზედა 

და ფოლოცსა და არა 

დარჩა მცველი მას 

ზედა. 
 
 



 

δουλοι δεσποτῶν 

θεραπείας· καὶ ὅσον 

ξένον τοῦ δήμου, καὶ 
ὅσον ἐγχώριον, ὧδε 

παρῆν πρὸς τὸν ἄνδρα. 

Հարկ է նշել

მას ჟამსა წმიდამან გეორგი, 

მჴ[ნემან] და სავსემან სიქუელითა და 

სრულმან სიბრძნითა, გარდამოჴდა 

მთით და მოიხილა სახილავსა მას... 

... მოუწოდონ მსახურთა და 

განმზადნენ საკრველნი და 

                                                           



 

სატანჯველნი და ბრძანა 

ურმისთვალსა ზედა დაკრვაჲ [მისი]. 

და მუნქუესვე განმზადნეს 

თითოფერნი სატანჯველნი და მჴეცნი 

და ძელი აღმართეს და მახჳლი და 

მთხრებლი განმზადეს... 

რაჲსა ოდებ ხართ და რაჲსა 

სდროებთ: დაჭრენით ჴორცნი ჩემნი 

და შემუსრენით ასონი ჩემნი... 

... რაჟამს ესმოდა რა¡ წმიდასა მას 

აღნათქუემი, ეცინოდა მას და ჰრქუა: 

„რაჲ მომცე მე ღირსი სასუფეველისა 

ცათაჲსა?“ 

მაშინ გულისწყრომითა აღივსო 

მთავარი იგი და ბრძანა განძარცუვაჲ 

ნეტარისაჲ მის და უბრძანა, რაჲთა 

შეურაცხებით აგინებდენ მას და 

მოვიდეს ყოველნი სახილავსა მას... 

 
  

და ესევითარითა სიტყჳთა 

ასწავებდა მათ და თჳთ ჯუარითა 

გარე-შეიზღუდა თავი თჳსი და 

მიჰმართა სატანჯველთა მათ და არა 

შეიცვალა ფერი პირისა მისისა სხუად 

ფერად. 



 


