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ՄԱՆՐԱՆԿԱՐԻՉ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽԻԶԱՆՑԻ 
(Մաշտոցյան Մատենադարանի հմր. 3717 Ավետարանի նկարազարդումը) 

Նախաբան 

Խիզան պատմական գավառը Վասպուրական աշխարհի գրչության ու ման-
րանկարչության նշանավոր կենտրոններից է։ Խիզանի տարբեր բնակավայրե-
րում, հատկապես եկեղեցիների, վանական ու անապատական միաբանություն-
ների հոգևոր-մշակութային միջավայրում ստեղծվել են բազմաթիվ ձեռագրեր 
(Աստվածաշունչ, Ավետարան, տարաբնույթ եկեղեցա-ծիսական մատյաններ), 
որոնց մի մասը հարուստ է թեմատիկ մանրանկարներով, զարդապատկերնե-
րով ու լուսանցազարդերով։ Այդ ձեռագրերից հնագույնը 1223 թվականի Ավե-
տարանն է1, որը խոսուն վկայությունն է այն բանի, որ Խիզանում գրչության 
կենտրոններ են եղել նաև ԺԳ դարից առաջ։ Հետագայում էլ, ընդհուպ մինչև 
ԺԷ դարի վերջը Խիզանում նկարազարդվել ու գրվել են ձեռագրեր։ 

Խիզանի ձեռագրաստեղծական արվեստն իր ծաղկման բարձրակետին է 
հասնում ԺԴ-ԺԵ դարերում։ Զարգանում է մասնավորապես մանրանկարչու-
թյունը։ Այս ժամանակաշրջանում Խիզանում ապրում և ստեղծագործում էին 
արժանահիշատակ գրիչներ ու մանրանկարիչներ, որոնցից շատերը գերազանց 
համատեղում էին միջնադարյան այդ երկու արվեստները՝ գրչությունն ու ման-
րանկարչությունը։ Նրանց անդուլ աշխատանքի շնորհիվ բյուրեղանում էր Խի-
զանի մանրանկարչության յուրահատուկ ոճը, ընտրվում ու կիրառվում էին 
պատկերագրական, ձեռագրի թերթերի պատկերազարդման այն տարբերակ-
ները, որոնք նախընտրելի ու հարազատ էին խիզանցի վարպետների գեղար-
վեստական ճաշակին ու մտածողությանը։ 

Սակայն ստեղծագործելու համար ժամանակները անբարենպաստ էին։ 
Քաղաքական անկայունություն, աշխարհավեր ասպատակություններ, օտա-
րազգի իշխողների ու հարկահանների դաժան կեղեքումներ, համաճարակներ, 
                                                
1 Ցավոք ձեռագիրը չի պահպանվել։ Ձեռագրի կորստով անհայտության մեջ է մնում Խիզա-
նի մանրանկարչության նախընթացը թե՛ ոճական և թե՛ պատկերագրական առումով։ 
Հայտնի է միայն Ավետարանի գրչի անունը՝ Գրիգոր քահանա։ Ձեռագրի մասին Հ. Քյուր-
տյանը հետևյալ հիշատակությունն է անում. «… Տարիներ առաջ Մկրտիչ Սրբազան Աղաւ-
նունի տեսած է ձեռագիրը, եւ կը յիշէ, որ Անտօն քահանայ ՌՃԺ (1661)»-ին վերստին նուի-
րած է զայն Քէօթահիոյ Ս. Թորոս եկեղեցւոյն…»։ (Տե՛ս Յ. Քիւրտեան, «Խիզանի դպրոցին 
գրիչներն ու մանրանկարիչները եւ իրենց յիշատակարանները», Փարիզ 1951, էջ 9)։ 
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սով, մահտարաժամ։ Ականատես գրիչներն իրենց հիշատակարաններում բա-
զում վկայություններ են թողել այդ աղետալի իրադարձությունների մասին2։ 
Նրանցից մեկն էլ գրիչ ու մանրանկարիչ Հովհաննես Խիզանցին է3, ԺԴ-ԺԵ դա-
րերում ապրած ու գործած խիզանցի մեծ վարպետը։ Նա էլ իրեն լծակից շա-
տերի նման ապրել է հալածանքի, մահվան սարսափի մթնոլորտում, բայց հա-
վատի ուժով շատերի նման հաղթահարել է չար ժամանակների պարտա-
դրանքն ու կերտել հայ գրքարվեստի նշանակալից օրինակներ։ 

Հովհաննես Խիզանցին ապրել է բեղուն ստեղծագործական կյանքով։ 
Նրանից մեզ են հասել բազմաթիվ մատյաններ, որոնք այսօր պահվում են 
տարբեր ձեռագրական հավաքածուներում4։ Դրանցից մեկը՝ Մաշտոցյան Մա-
տենադարանի 3717 համարը կրող Ավետարանը, պատկանում է նրա լավա-
գույն աշխատանքների թվին, որին էլ նվիրված է ներկա հրապարակումը։ Սա-
կայն նախ համառոտակի ծանոթանանք Հովհաննես Խիզանցու կյանքին ու ձե-
ռագրական ժառանգությանը։ 

Հովհաննես Խիզանցի  
Կենսագրությունն ու ձեռագրական ժառանգությունը 

«Այլ աղաչեմ յիշել ի Քրիստոս, ի սուրբ աղօթս ձեր առանձնական, 
զայսոսիկ, որ ես գետնատարած երեսօք խնդրեմ ի ձենջ ողորմութիւն, և լի 
բերանով ասել՝ Աստուած ողորմի սոցա։ Զի դուք յոյժ գիտէք, եղբարք, որ 
ամենայն ծնողաց աչք ի զաւակն է՝ որ հասանի բարի. և ես չար և անպի-
տան զաւակ եղեալ, անհաւան ծնողացն. այլ այսչափս, ի յԱստուծոյ, ի վի-
մէս ապառաժէ կաթիլ ջրոյ էր երևեալ։ Որք ըմպէք և ընդունիք, մի՛ ըստ ան-
հաւանութեան գրոյս առնել, այլ ըստ ձերում բարեմտութեանդ՝ ինձ՝ պար-
տապանիս՝ հատուցանել զխնդրուածս։ Զի տացէ, Աստուած, մեզ և ձեզ առ 
հասարակ ի յաւիտեանս տեսանել զանթեր(ի) ողորմութիւն. ամէն»։  

Հովհաննես քահանա Խիզանցի 
                                                
2 Այս դարերում խիզանցի գրիչները ի մասնավորի պատմում են Խազան խանի, Լենկ Թե-
մուրի և նրան հաջորդած Կարա Յուսուֆի վայրագությունների, քուրդ ցեղապետերի անօրի-
նությունների, հանուն հավատի նահատակությունների մասին։ Հիշենք միայն Զաքարիա Բ 
Աղթամարեցի կաթողիկոսի նահատակությունը, որը տեղի է ունեցել 1393 թվականին։ 
3 Հովհաննես Խիզանցու մասին տե՛ս Å. Íèêîëüñêàÿ, Ðóêîïèñè ìàñòåðà Îâàíåñà èç Ãè-
çàíà, Õàðüêîâ 1928. À. Í. Ñâèðèí, Ìèíèàòþðà äðåâíåé Àðìåíèè¸ Ìîñêâà-Ëåíèíãðàä, 
1939¸ ñ. 111. Ա. Երեմեան, Էջեր հայ նկարչութեան պատմութիւնից. - «Բազմավէպ», 1956, Յու-
նիս-Օգոստոս, էջ 163-169։ Ա. Երեմեան, Էջեր միջնադարի հայ արուեստի պատմութիւնից. - 
«Շիրակ», 1971, թ. 3-7։ Հ. Հակոբյան, Հովհաննես Խիզանցի. - «Էջմիածին», 1974, թ. 11, էջ 
51-58։ Հ. Հակոբյան, Հայկական մանրանկարչություն. Վասպուրական, Եր., 1978, էջ 244 
(ծանոթագրություններ)։ Հ. Հակոբյան, Վասպուրականի մանրանկարչությունը, գիրք Բ, Եր., 
1982, էջ 83-104։ Ն. Ծովական, Հայ նկարողներ (ԺԱ-ԺԷ դդ.), Երուսաղէմ, 1989, էջ 84։ Ա. 
Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ. մատենագիտութիւն IX-XIX դդ., Գահիրէ, 1998,         
էջ 510-516 և այլն։ 
4 Պահպանվել է 16 ձեռագրիր մատյան։ Չի բացառվում, որ ապագայում կհայտնաբերվեն 
նորերը։ 
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ԺԴ-ԺԵ դարերի Խիզանի և նրա հոգևոր կենտրոնների մասին տեղեկու-
թյունները սուղ են։ Գրիչները հիմնականում նշում են իրենց օրոք գահակալող 
կաթողիկոսների, օտարազգի տիրողների անունները, և թվարկում այն եկեղե-
ցիները, որոնց հովանու տակ գրվել ու նկարազարդվել է այս կամ այն ձեռա-
գիրը։ Դրանցում պահպանվել են Խիզանի որոշ եկեղեցիների և վանական 
կենտրոնների անունները։ Մասնավորապես Խիզան գավառում էին Ապարանից 
Ս. Խաչ գերահռչակ վանքը, Բարիձորո Ս. Աստվածածինը, Սորի գյուղի Ս. Աստ-
վածածին և Ս. Քրիստափոր եկեղեցիները, Դերձկո անապատի Ս. Թորոսը, 
Հարհոց գյուղի Ս. Քրիստափորն ու Ս. Ավագ խաչը, Թացու գյուղի Ս. Գևորգ և 
Ս. Ատոմ եկեղեցիները5։ Խիզան քաղաքում էին գտնվում Ս. Աստվածածին, Ս. 
Սարգիս և որդի Մարտիրոս, Ս. Գևորգ եկեղեցիները, որոնց ավելի ուշ ավե-
լանում է Ս. Հարությունը (կառուցվել է 1459 թ.)։ Եթե Ս. Աստվածածինն ու Ս. 
Սարգիսը գտնվում էին իրար մոտիկ, ապա Ս. Գևորգը այդ եկեղեցիներից ավե-
լի հեռու էր («սակաւ մի հեռի», ինչպես գրում էին հիշատակարաններում)։ Հի-
շատակվածների մերձակայքում էր նաև Ս. Գամաղիել առաքյալ եկեղեցին, որը 
ժամանակի հռչակավոր վանական ուխտի կենտրոնն էր։ Գրիչները Ս. Գամա-
ղիելի տեղադրության մասին խոսելիս մեկ անվանում են բուն Խիզան քաղաքը, 
մեկ Խիզան գավառը։ Սակայն ամենայն հավանականությամբ այն գտնվել է 
Խիզան քաղաքի եկեղեցիներից ոչ հեռու, քաղաքի մերձակայքում և չի բացառ-
վում, որ նշված եկեղեցիները ենթակա են եղել Գամաղիելի վանքի առաջնոր-
դությանը6։ Ահա «ընդ հովանեաւ» այս եկեղեցիների է ապրել ու աշխատել 
գրիչ ու մանրանկարիչ Հովհաննես քահանա Խիզանցին։ 

Հավանական է, որ Հովհաննեսը ծնվել ու հասակ է առել Խիզան քաղա-
քում7։ Սերել է քահանա-գրիչների տոհմից, մասնավորապես քահանա-գրիչներ 
են եղել նրա մերձավոր հարազատները՝ պապը՝ Գրիգոր քահանան, հայրը՝ 
                                                
5 Հ. Ս. Էփրիկյանը թվարկում է Խիզանի իրեն հայտնի վանքերը. «ա. Գամաղիէլի վանք, 
Էկու գիւղի արեւմտեան կողմը. ունի գմբեթաւոր, գեղեցիկ և հոյակապ եկեղեցի մը և քանի 
մը խուցեր. բ. Եօթն Խորանայ վանք, Փալաձոր գիւղի հարաւային կողմը. գ. Շինիձորու Ս. 
Խաչ վանք. դ. Ս. Հրեշտակապետաց վանք. ե. Խնձորուտայ Ս. Գէորգ, նոյն գիւղի արեւելեան 
կողմը, բարձր դիրքով. զ. Ծկարայ Երաշխաւոր Ս. Աստուածածին. է. Դերձկու Ս. Աստուա-
ծածնայ վանք, Սեղ գիւղի արեւելեան կողմը. ը. Ապարանից Ս. Խաչ և այլն»։ (տե՛ս Հ. Ս. 
Էփրիկեան, Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հ. Ա, գիրք Ա, Վենետիկ, 1903, էջ 
174)։ Խիզանի իրեն ծանոթ վանքերին է անդրադարձել նաև Գ. Շերենցը. «Հիզանու Ս. խաչ 
վանք, Հինգ Խորան վանք, Հէգուայ կամ Հայկայ վանք, Բարկաձորոյ վանք», - և նշում, որ 
բոլորը ավերակված են։ (Տե՛ս Գէորգ Շէրենց, Սրբավայրեր, Թիֆլիս, 1902, էջ 137-143)։ 
6 Հ. Համազասպ Ոսկյանը բերում է հիշատակարանի մի հատված, որտեղ գրված է. «Արդ 
գրեցաւ… սա ընդ հովանեաւ սուրբ Առաքելոյս Գամաղիէլի, որ կայ առընթեր Խիզան քա-
ղաքիս…»։ Վանքը գտնվել է Խիզանի Անդենց գյուղի մոտ։ (Տե՛ս Հ. Համազասպ Ոսկեան, 
Վասպուրական-Վանի վանքերը, Գ մաս, Վիեննա, 1947, էջ 883-844)։ 
7 Հովհաննեսին Խիզանցի են անվանել նրա ձեռագրական, մանրանկարչական ժառանգու-
թյան ուսումնասիրողները, որովհետև գրեթե բոլոր ձեռագրերը գրել ու նկարազարդել է Խի-
զանում։ 
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Մկրտիչ քահանան8, հորեղբայրը՝ Ստեփանոս քահանան9, եղբայրը՝ Զաքարիա 
քահանան10։ Նրանք սերտ կապ են ունեցել Ս. Գամաղիել առաքյալ վանքի հետ, 
որը գրչության խոշորագույն կենտրոն էր11։ ԺԴ-ԺԵ դարերից պահպանվել են 
այդտեղ ընդօրինակված բազմաթիվ ձեռագրեր։  

Հովհաննեսի պապը՝ Գրիգոր քահանան, 1367 թվականին, Գամաղիելի 
վանքի առաջնորդ Հովհաննես րաբունու խնդրանքով, ի պետս վանքի կրոնա-
վորների ու աշակերտների, ընդօրինակել է Գրիգոր Նյուսացու «Երգ Երգոցի 
մեկնությունը»12։ Արդեն առաջացած տարիքում կատարած աշխատանքը նրան 
դժվարությամբ է տրվել, և նա համեստորեն գրում է. «Աղաչեմ… եւ խոշորու-
թեանն գրիս եւ սղալանաց մի՛ մեղադրել, զի կար մեր այս էր, մեք գրագիր 
չէաք, լուր վարդապետի սիրտն չկարացաք թողուլ՝ գրեցաք, ապա մեր բան չէր, 
մարդ զիւր գործն պիտի որ առնէ, որ ամաւթով չլինի» (136բ)։ Հովհաննես Խի-
զանցին նույնպես, հետևելով ընտանեկան ավանդույթին, դառնում է քահանա-
գրիչ, բայց, ի տարբերություն ընտանիքի մյուս անդամների, հմտանում է նաև 
մանրանկարչության արվեստի մեջ։  

Հովհաննեսի ծննդյան տարեթիվը հայտնի չէ։ Նրանից մեզ հասած առա-
ջին թվագիր Ավետարանը 1362 թ. -ից է13։ Բուն ձեռագիրը գրված է եղել այդ 
թվականից շատ ավելի վաղ և Հովհաննեսին է հասել վերանորոգելու ու նկա-
րազարդելու համար։ Պատվիրատուները՝ Սարգիս քահանան (որ հավանաբար 
ձեռագրի փրկագնողն է) ու Բերկրիի Ս. Աստվածածին եկեղեցու լուսարար 
Սարգիս Միայնակյացն են14։ Ավետարանը շատ հին է եղել15 և Հովհաննես Խի-
                                                
8 1371 թ. ընդօրինակել է Ժողովածու, ՄՄ, ձեռ. հմր. 6036։ 
9 1395 թ. ընդօրինակել է Մաշտոց, ՄՄ, ձեռ. հմր. 6925։ 
10 1401 թ. ընդօրինակել է Ավետարան, ՄՄ, ձեռ. հմր. 4223, 1413 թ., Ավետարան, 1417 թ., 
Բառգիրք, ՄՄ, ձեռ. հմր. 3202։ (Տե՛ս ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, 
մասն առաջին (1401-1450 թթ.), կազմեց Լ. Ս. Խաչիկյան, Եր., 1955, էջ 147-148)։ 
11 Գամաղիել առաքյալը Հիսուս Քրիստոսի յոթանասուն աշակերտներից մեկն էր։ Վանքի 
հիմնադրումը տեղի ավանդությունը կապում է Թադեոս առաքյալի հետ. «Յորժամ սուրբ 
առաքեալն… դարձեալ եկն ի յայս, որ է Խիզան, ունելով ընդ իւր զգլուխ սրբոյն Գամա-
ղիէլու, որ բերեալ էր յերկիր Խիզան, զոր ինքն կամեցաւ եւ տեսեալ զվայրն, որ կոչի Այգե-
ձոր… եւ եդ անդ զբոլոր սկաւառակն, որ է գլուխ Գամաղիէլին, եւ շինեաց վայելուչ եկեղե-
ցի յանուն Աստուածածնայ, եւ եդ անդ մասն ինչ ի կենաց փայտէն, արար վանք եւ տեղիս 
ճգնաւորաց…»։ (Տե՛ս Հ. Համազասպ Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի..., էջ 843- 844)։ 
12 ՄՄ, ձեռ. հմր. 1152։ 
13 Ձեռագիրը պատկանում է Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի մատենադարանին և 
գրանցված է 172 համարի տակ։ (տե՛ս Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նոր Ջուղայի Ամենա-
փրկիչ վանքի, հ. Ա, կազմեց Սմբատ Տէր-Աւետիսեան, Վիեննա, 1970, էջ 224-225)։ 
14 «Զվերջին ստացող Սուրբ Աւետարանիս զՍարգիս քահանայ... որ... ետ նորոգել զսա, 
սիրաշարժ փափաքմամբ իւրով զպակասութիւնն սորայ, զոր յամենայն աստուածախաւս 
եւ յինքնապատում տառս Աւետարանի նկարեալ կայ ծաղկատիպ պատկերն տնաւրինա-
կան խորհրդոյն Քրիստոսի Յիսուսի, զոր յետոյ ես անարժանս Յովանէս ծաղկեցի... շինեալ 
կազմեցի զսայ» (Նոր Ջուղա, ձեռ. 172, թերթ 85բ)։ 
15 Ըստ ձեռագրացուցակը կազմողի՝ Ավետարանը հավանաբար ԺԲ-ԺԳ դարերի է։ 
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զանցուց մեծ վարպետություն է պահանջվել հատկապես մանրանկարները 
պատկերելիս. «Զմեղսանկար ծաղկող զՅովանէս, որ ծրմրեցի զսայ, յիշեցէք ի 
սուրբ աղաւթս ձեր, զի սակաւ առի գին… եւ անմեղադիր լերուք ծաղկիս, զի 
հինն էր Աւետարանս» (256բ)։ Ավետարանը նորոգելիս, նկարազարդելիս ու 
կապելիս Հովհաննես Խիզանցու հետ միասին աշխատել են Հովհաննես քահա-
նա գրիչը16, Անդրեաս կազմողը, Արդարն ու Սահիթան (աշխատավորներ) և 
Մարտիրոս քահանան, որը պատրաստել է Ավետարանի կազմի վարդերը։ Ձե-
ռագրի հիշատակարանի Հովհաննեսի մասում առաջին անգամ հիշատակվում 
են նրա հայրը՝ Մկրտիչ քահանան, մայրը17, տատը՝ Էլխաթունը18, «որ յոյժ աշ-
խատեալ էր վասն մեր եւ երախտաւոր…» (2ա)։ Թեև չի պահպանվել ձեռագրի 
նորոգության վայրի անունը, սակայն Էլխաթունի հիշատակությունը ակնար-
կում է, որ դա Խիզանն է։ Նա ներկա է եղել վերանորոգության աշխատանք-
ներին և բերել իր համեստ ավանդը՝ սպասավորելով վարպետներին։  

Այս վաղ հիշատակարանից պարզ է դառնում, որ 1362-ին Հովհաննեսը 
դեռ քահանա չէր (նման տեղեկություն չկա), սակայն արդեն հասուն վարպետ 
էր, քանզի սկսնակին նման պատասխանատու պատվեր չէին առաջարկի։ Այս 
ամենից ենթադրելի է, որ Հովհաննես Խիզանցին ծնվել է ԺԴ դարի 30-ական 
թվականներին։  

Հովհաննես Խիզանցու հաջորդ Ավետարանը 1368 թվականի է19, որը գրել 
ու նկարազարդել է եղբոր՝ Զաքարիա քահանայի պատվերով, ի վայելումն նրա 
ու նրա որդիների՝ Մկրտչի ու Կարապետի։  

Խիզանցու ստեղծագործական վաղ շրջանից պահպանվել է ևս երկու Ավե-
տարան, որոնց հիշատակարաններում նա նշել է 1336 թվականը։ Դրանցից 
առաջինը գրել ու ծաղկել է Մարկոս հայրապետի պատվերով20, երկրորդը՝ ոմն 
Հովհաննես քահանայի21։ Երկուսում էլ հիշատակում է Զաքարիա Աղթամարեցի 

                                                
16 Այս Հովհաննեսին չի կարելի նույնացնել Հովհաննես մանրանկարչի հետ, քանի որ 
նրանց թողած հիշատակագրություններից զգացվում է, որ նրանք տարբեր անձեր են։ Այդ 
տարբերությունը նկատել է նաև ձեռագրացուցակի կազմողը։ (Տե՛ս Ցուցակ հայերէն ձե-
ռագրաց Նոր Ջուղայի…, հ. Ա, էջ 224)։ 
17 Ի դեպ, Հովհաննեսը երբևէ չի հիշատակում մոր անունը։ Այդպես է բոլոր պահպանված 
հիշատակարաններում։ 
18 Գրեթե բոլոր ձեռագրերի հիշատակարաններում Հովհաննեսը հիշում է իր տատին։ 
19 Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության մատենադարան, Հարություն Քյուրտյան հա-
վաքածու, հմր. 224։ Հ. Հակոբյանի վկայությամբ Ավետարանը ունի արտակարգ հարուստ 
ու հետաքրքրական մանրանկարչական հարդարանք։ (Տե՛ս Հ. Հակոբյան, Վասպուրակա-
նի..., գլուխ Գ, տողատակ 4, էջ 143)։ 
20 Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Վասպուրականի, կազմեց Երուանդ Լալայեան, Թիֆլիս, 
1915, հմր. 95, սյուն, 193-196։ 
21 Raymond H. Kevorkian, Armen Ter-Stepanian avec le concours de Bernard Outtier et 
de Guevorg Ter-Vardanian, Manuscrits armeniens de la Biblioteque nationale de 
France, Paris 1998, N 333, p. 937-940. 
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կաթողիկոսի անունը, որպես գահակալ։ Սակայն Զաքարիա Աղթամարեցին, 
ըստ տարբեր աղբյուրների, կաթողիկոսական գահ է բարձրացել 1369 կամ 
1378 թթ.22, իսկ 1393 թվականին նահատակվել է։ Հասկանալի է, որ ձեռագրե-
րում նշված 1336 թվականը չի համապատասխանում գրչության իրական ժա-
մանակին23։ Հետևաբար դրանք երկուսն էլ ստեղծվել են Զաքարիա կաթողի-
կոսի նահատակությունից առաջ, նրա հայրապետության օրոք։  

Այս ավետարանների հիշատակարաններից առավել հետաքրքրական է 
երկրորդինը, ըստ որի՝ Հովհաննեսը բացի Զաքարիայից ունեցել է ևս երկու եղ-
բայր՝ Կարապետ և Հովհաննես, որոնք մահացել են։ Հիշատակում է իր ուսուց-
չին՝ հանգուցյալ Ստեփանոս քահանային. «զվարդապետն իմ … որ աշխատե-
(ցաւ) վասն իմ» (3ա)։ Ավետարանը գրել ու ծաղկել է «ի գաւառիս Հիզան կո-
չեցեալ, ընդ հովանեաւ Սրբոյ Խաչին եւ Գամաղիէլ առաքելոյն, եւ առ ոտս Սրբոյ 
Աստուածածնին, եւ սրբոց զաւրավարացն Սարգսի եւ Գէորգեայ» (276ա)։  

1394 թվականին Հովհաննես Խիզանցին պատկերազարդում է հաջորդ 
Ավետարանը24, որը ընդօրինակվել էր 1392 թվականին Քաջբերունիքի Նվնդի 
Նորշինա գյուղի մերձակայքում գտնվող Մանուկ Սուրբ Նշան անապատում։ 
Գրիչը Պետրոս աբեղան է, գրել է Թադեոս աբեղայի խնդրանքով (հավանաբար 
եղել են Սուրբ Նշանի կրոնավորներ)։ Ձեռագրի բուն հիշատակարանում Հով-
հաննես Խիզանցին չի թողել որևէ հիշատակություն, փոխարենը իր պատկե-
րած մանրանկարներից երկուսի տակ պահպանվել են նրա խիստ ուշագրավ 
գրությունները։ Առաջինը «Կոտորումն մանկանց և Մկրտություն» մանրանկա-
րի տակ զետեղված բնույթով չափածո հիշատակարանն է. «Ով իմ եղբարք եւ 
սիրելի ս(ուր)բ ք(ա)հանայք հոգով ի լի, ձեզ բան մի ասեմ զարմանալի, թէ 
ձեռս իմ ո(ր)պ(էս) կու շարժի, զի հայրն իմ էր քաղցր եւ բարի, ի յանուանէ 
յոյժ գովելի, ինձ խնամատար եւ բերկրալի, ի յայսմ ամի առ Տ(է)ր փոխի։ Այլ 
աղաչեմ աղերսալի, այտըս ոտից ձեր խոնարհի, որ բոլորով սրտիւ բարի, նմայ 
ասասջիք Տ(է)ր ողորմի։ Վա զիս ո՜հ, ո՜հ, եւ ինձ ախմար յոյժ ծաղկողի» (10բ)։  

Երկրորդը «Թաղում և Հարություն» մանրանկարի տակ է. «Վա՜յ աւուրս եւ 
ժամուս թէ որպէս չար համբաւ առաք՝ որ ձեռս թուլացաւ, միտս կոպտացաւ եւ 
ամ(ենայն) անդամաւքս դողամ. զի անօրէն Լանկ Թամուրն գայ ասեն. սպա-
նողն եւ արիւնարբու գազանն. որ ամ(ենայն) մարդ, թ(ա)գ(աւոր), եւ իշխան 
դողան ի յահէնը. զհոչ ոք դիմանայ նմա. վասն որոյ անմեղադիր լինել աղաչեմ 
զձեզ անարհեստ ծաղկիս, զի ի բնական տրտմութ(են)ես վերայ զոր նախ 
գրեցաւ, յաւել եւ այս եւս, եւ ոչ կարացաք ըստ մերում տկարութ(են)էս զառա-

                                                
22 Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Բ, Եր., 1944, էջ 188։ 
23 Ֆրանսիայի ցուցակի կազմողները նկատել են այս անհամապատասխանությունը և 
որպես ձեռագրի ստեղծման տարեթիվ առաջարկել են 1370-1390 թվականները։ Նրանց 
կարծիքով 1336-ը այն գաղափար օրինակի թվականն է, որից Հովհաննեսը ընդօրինակել է։  
24 ՄՄ, ձեռ. հմր. 3717։ 
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ւել լաւն առնել. այլեւ փախուցեալք ի լերինս եւ յառապարս եւ ի ձորս երկրի. 
երանի տայաք փոխելոցն յաստեացս, զի ոչ գոյր համբաւ բարի եւ այժմ ոչ 
գիտեմք զզիարդն։ Ո՜հ, ո՜հ, ո՜հ։ Զհայրն իմ զՄկրտիչ ք(ա)հ(անայ) յիշեցէք ի 
Ք(րիստո)ս անմոռաց աղաչեմ. թ. ՊԽԳ (1394)» (13ա)։  

1394 թվականին մահանում է նրա սիրելի հայրը՝ Մկրտիչ քահանան, նույն 
թվականին լուրեր են տարածվում Լանկ Թեմուրի սպասվելիք արշավանքի 
մասին, սակայն Հովհաննես Խիզանցին հոր մահվան կսկիծը և Լանկ Թեմուրի 
ահը սրտում այնուամենայնիվ ավարտում է Ավետարանի նկարազարդումը25։ 

Հաջորդ ձեռագիրն Աստվածաշունչ է26, որը սկսել են գրել 1390 թվակա-
նին և կրկին Մանուկ Սուրբ Նշան անապատում։ Մատյանն ինչ-ինչ պատճառ-
ներով մնացել է անավարտ և միայն տասը տարի անց՝ 1400 թվականին, այն 
հանձնել են Հովհաննես Խիզանցուն՝ գրելու և նկարազարդելու համար։ Պատ-
վիրատուն Հովհաննես վարդապետն է (րաբունի)27։ Գրիչն ու մանրանկարիչը 
ամբողջացրել է Աստվածաշունչը։ Նա որպես ժամանակի կաթողիկոս հիշատա-
կում է Զաքարիա նահատակ հայրապետի եղբորը՝ Դավթին։ Հիշատակարանի 
համաձայն, Աստվածաշունչը գրելու օրերին Լանկ Թեմուրը արշավում է Վրաս-
տան, ավերում, սպանում, թալանում ու գերում բնակիչներին (555բ)։  

Այս ձեռագրի հիշատակարանում է, ուր Հովհաննեսը առաջին անգամ 
նշում է իր քահանա լինելը, նաև առաջին անգամ հիշատակում է իր կրտսեր 
եղբորը՝ Ներսես սարկավագին։ Նշում է նաև պարոն Ումետին, որ ապահովել է 
իրեն թղթով և Դանիել տանուտերին, որ տվել է «զվարձ գրոցս» (555բ)։  

1401 թվականին Հովհաննեսն աշխատում է եղբոր՝ Զաքարիայի հետ հա-
մատեղ։ Զաքարիան Ավետարանի28 գրիչն է, Հովհաննեսը՝ մանրանկարիչը, 
պատվիրատուն՝ Աստվածատուր քահանան29։ Ձեռագրի բուն հիշատակարանը 
գրել է Զաքարիան, որտեղ եղբոր մասին թողել է հետևյալ ուշագրավ տողը. 
«…Գրեցաւ սուրբ Աւետարանս ձեռամբ Զաքարիայի սուտանուն քահանայի, 
որդւոյ Մկտիչ քահանայի, եղբօր Յովհաննէս քահանայի՝ իմաստուն եւ աննման 
գրչի եւ ծաղկողի» (այս եւ հաջորդ մեջբերումներում ընդծումները մերն են - Ա. 
Ա., 295ա)։ Նույն տեղում հիշատակում է մորեխի բերած սովի մասին. «… եկն 
մարախ, եւ եղեւ սով սաստիկ ընդ ամենայն երկիր…»։ Այս իրավիճակում Զա-
քարիայի համար միակ մխիթարությունը Դավիթ Աղթամարեցի կաթողիկոսի, 
երկրամասի միակ հայ հոգևոր իշխանավորի գոյությունն է, որ՝ «լինի ուրա-
խութիւն անբերելի տրտմութեան մերում»։ 
                                                
25 Հոր մահվանից հետո Հովհաննես Խիզանցին ընդօրինակում է նաև Գրիգոր Նարեկացու 
«Մատեան Ողբերգությանը» (ՄՄ, ձեռ. հմր. 1875)։ Ձեռագրի 124ա թերթում հորը անվա-
նում է «Սիրուն Մկրտիչ քահանայ»։ 
26 ՄՄ, ձեռ. հմր. 346։ 
27 Հովհաննես Խիզանցին նրան պատկերել է ձեռագրում երկու անգամ՝ 1բ և 441բ։ 
28 ՄՄ, ձեռ. հմր. 4223։ 
29 Ձեռագրի 6ա թերթում Հովհաննեսը պատկերել է Աստվածատուրին ու նրա որդուն։ 
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Հովհաննես Խիզանցին ձեռագրում թողել է մի փոքրիկ գրություն, հիշելով 
իր վաղամեռիկ զավակներին. «Զսուտանուն ծաղկողս եւ զոգի բազմավէր զՅո-
վաննէս յիշեցէք ի Քրիստոս։ Ով ոք որ հանդիպիք սուրբ Աւետարանիս… եւ 
զբարի զաւակսն իմ զԳրիգոր եւ զՀռիփսիմէ, որ տարաժամ փոխեցան ի Քրիս-
տոս եւ սուգ անմխիթար թողին մեզ։ …անմեղադիր լինել աղաչեմ ծաղկիս…» 
(3ա)։  

Նույն թվականին Հովհաննեսն ընդօրինակում է մի Ճաշոց30, խնդրելով հի-
շել Հովհաննես և Կիրակոս րաբունիներին՝ «…վարդապետացն մերոց Յոհ(ան-
նէս)ի եւ Կիր(ակոսի)՝ հոգեւոր ծնօղաց մեր եւ վարժողաց…» (46ա)։ Խոսքը 
Գամաղիելի վանքի առաջնորդների մասին է, որոնց մոտ նա ուսանել է և 
կրթվել հոգևորի գիտության մեջ։ Այս երկու րաբունիները, որ հռչակված են 
եղել ողջ Վասպուրականում, իրենց հոգևոր-լուսավորչական ծառայությունը 
կատարել են ոչ միայն Գամաղիելի, այլև Խիզանի մյուս վանական կենտրոննե-
րում, մասնավորապես Ս. Խաչ վանքում31։  

1401 թ. Հովհաննես Խիզանցին վերանորոգել է նաև Հեթում Ա թագավորի 
1266 թվականի Ավետարանը32, որի մանրանկարների հեղինակը Հայոց միջնա-
դարի մեծագույն արվեստագետներից մեկը՝ Թորոս Ռոսլինն է։ Լանկ Թեմուրի 
երրորդ աշխարհակործան արշավանքի զոհն է այս Ավետարանը։ Ձեռագիրը 
բառացիորեն բզկտված վիճակում է հասել Հովհաննես Խիզանցուն։ Ավելի քան 
400 թերթանոց փառահեղ ձեռագրից միայն հարյուր տասնյոթ թերթ էր մնա-
ցել, որից ութսունմեկը՝ կտրատված ու կիսապատառ, իսկ երեսունվեցը՝ թեև 
ամբողջական, բայց դաշունահար33։ Ձեռագիրը նորոգելու է տվել Հովհաննես 
անունով մի քահանա։ Ահա թե ինչ է գրում Խիզանցին. «Քրիստոս Աստուած քո 
սուրբ աւետարանչաց բարեխոսութեամբս ողորմեա Յովանէս քահանային և 
ծնաւղաց իւրոց և ամենայն արեան մերձաւորացն՝ կենդանեացն և հանգուցե-
լոցն, որ յոյժ եռափափագ սրտիւ ետ նորոգել զսուրբ Աւետարանս, վասն զի ոչ 
ժուժեաց տեսանել զայսպիսի ահարկու և սոսկալի Աւետարանս այսպէս փե-
ռակտած անկեալ ի ձեռս այլազգեաց, որպէս զգառն ի գայլոց ձեռն մատնեալ, 
ետ վերստին նորոգել զսա, զի թագաւորական յիշատակս որ աստ գրեալ կա, ոչ 
խափանեսցի…» (106ա)։ Խիզանցի գրիչն ու մանրանկարիչը ձեռագրի «ավե-
լացված թերթերը գրել է խոշոր բոլորգրով, գլխագրերը՝ կարմիր երկաթա-
գրով, իսկ ընթերցվածներն սկսել է միագույն զարդագրերով և լուսանցազար-
դերով։ Նկարել է չորս ավետարանիչների նկարները (2բ, 100բ, 155բ, 242բ) և 

                                                
30 ՄՄ, ձեռ. հմր. 8904։ 
31 Տե՛ս ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, մասն առաջին..., էջ 24։ 
32 ՄՄ, ձեռ. հմր. 5458։ 
33 Այսպես է ներկայացնում Ավետարանի վնասվածքները ձեռագրագետ Ա. Մաթևոսյանը։ 
(Տե՛ս Ա. Մաթևոսյան, Հեթում Ա թագավորի Ռոսլինյան Ավետարանի նորահայտ մասունք-
ները. - «Բանբեր Մատենադարանի», Եր., 1980, էջ 275)։ 
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ավետարանառաջների կիսախորանները՝ գլխազարդով, զարդագրերով և 
լուսանցազարդերով»34։ 

1402 թվականին Հովհաննեսը Խիզանում գրում և նկարազարդում է հեր-
թական Ավետարանը35։ Հետաքրքրական է նրա թողած հիշատակությունը Լանկ 
Թեմուրի փոքրասիական արշավանքի մասին. «…յայսմ ամի եմուտ ի տունն 
Հոռոմոց, եւ նուաճեաց զամենեսեան ընդ ձեռամբ իւրով, եւ զամիրապետն 
աշխարհին՝ Իլդրում անուն, ըմբռնեաց եւ կապեաց՝ հանդերձ որդւովն» (309բ)։ 

1404 թվականին նա նկարազարդում է մագաղաթյա Ավետարան36։ Ձեռա-
գրի գրիչը Ստեփանոս քահանան է։ Հովհաննեսի համար անսովոր է եղել մա-
գաղաթի վրա մանրանկարելը. «… յոյժ տրտում եմ վ(ասն) մեղաց իմոց եւ դառն 
ժամանակի եւ ձմերանի (կատարե)ցաւ սայ եւ անկիրթ էի մագաղաթի…» (2ա)։ 

Հովհաննես Խիզանցու հաջորդ աշխատանքը, որը նա ավարտել է 1407 
թվականին, Հայսմավուրք է37։ Ձեռագրի բնագիրն ուղղել ու պակասը լրացրել 
է Գամաղիելի ուխտի աբեղա-կրոնավոր Պողոսի պատվերով38։ Այդ թվականին 
Գամաղիելի վանքի առաջնորդներն էին Ստեփանոս և Դավիթ եպիսկոպոսներն 
ու Ներսես վարդապետը։ Այս ձեռագրում Հովհաննես Խիզանցու թողած հիշա-
տակարանը գրչության արվեստ ուսուցանող մի հետաքրքրական և բացառիկ 
ուղեցույց է39։ Նույն հիշատակարանում նա չափածո պատմում է Ղարա Յու-
սուֆ թուրքմենի քրիստոնյաների դեմ սանձազերծած հալածանքների ու կո-
տորածների մասին (530բ)40։  
                                                
34 Ա. Մաթևոսյան, Հեթում Ա թագավորի…, էջ 281։ 
35 ՄՄ, ձեռ. հմր. 5562։ 
36 ՄՄ, ձեռ. հմր. 5727։ 
37 ՄՄ, ձեռ. հմր. 4684։ 
38 «Սոյն Յայսմաւուրի գրիչ Յովհաննէս Հիզանցին է մինն ի ճարտար քարտուղարաց Հայոց 
և պարծանք իւր հայրենեաց և Պօղոս աբեղայ լաւ ընտրութիւն արարեալ է, այնպիսի 
անսխալ մի գրչի, զիւր Յայսմաւուր գրել տալով», - գրում է Ղևոնդ վրդ. Փիրղալեմյանը։ 
(Տե՛ս Նօտարք Հայոց հավաքեալ եւ լոյս ածեալ ձեռամբ Ղեւոնդ վարդապետի Փիրղալէ-
մեան Տոսբեցւոյ Վարագայ վանուց վանականի, Կ. Պօլիս, էջ 27)։ 
39 «Ո՛վ եղբայր իմ եւ լոյս աչաց, դու այսպէս իմացիր, զի յորժամ զմի բանն սկսանիս՝ մինչ 
յայն որ Բ. կետէ ի մին տեղի մի հանգիր։ Քեզ օրինակ առ, զի յորժամ ոք՝ ի հեռաւոր տեղւոյ 
գնայ ի տեղի իւր եւ ի տուն, եւ ունի զինքեամբ շալակ կամ պաշար, թէպէտ հանգիստ առ-
նու ի ճանապարհին, ոչ է կատարեալ հանգիստ՝ մինչեւ ի տուն իւր հասանէ։ Սապէս եւ դու, 
մինչ ոչ կատարի բանն, մի հանգչիցիս ի կետն, այլ ի կէտն եւ ի կիսակէտն՝ ի կախ կալ 
զբանն մինչեւ հասանիցես ի տունն, եւ տունն՝ Բ. կետն է։ Իսկ գլխագիրն այն է, որ զբանն ի 
բանէն բաժանէ, որ ի կարգ բանին չերթայ բանն, որ ի գիրս՝ այլ նոր բանն, որ ի գիրս՝ այլ 
նոր բան ցուցանի, որ չէ ըստ կարգի այնմ բանի։ Եւ ես՝ անարժանս յամենայնի Յովանէս 
իմացայ զայս եւ այնպէս արարի։ Նախ, կէտ եդի ի մեջ բանին, եւ ապա կիսակէտ, եւ ապա 
կատարեալ կէտ, որ է Բ. կետն։ Արդ, ով եղբայր, թէ դու այնպէս աշխատիս եւ ուսանիս, 
լուսաւորիս մտօք շնորհօքն Աստուծոյ եւ լուսաւորես զլսօղսն։ Վասն որոյ՝ մի անմտաբար 
համարիր զկէտն որ ի գիրս յայս, զի խանգարիչ է այնպիսին սուրբ գրոց՝ որ ոչ գիտէ դնել 
զկէտն, եւ զկիսակէտն եւ զմիջակէտն եւ զտունն։ Եւ ես այնպէս արարի աստ» (530ա)։ 
40 Տների սկզբնատառերով հոդվում է՝ «Պաւղոսի աղերս ի Յ(ո)վանիսէ», որը նկատել է Լ. 
Խաչիկյանը։ 
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Հովհաննես Խիզանցու վերջին երկու թվակիր ձեռագրերը նոր բան չեն 
ավելացնում նրա կենսագրությանը։ Գանձարանը նա գրել է 1416 թվակա-
նին41, Ավետարանը՝ գրել ու նկարազարդել է 1417 թ. Ստեփանոս կրոնավորի 
խնդրանքով42։ Այս Ավետարանը նրա վերջին ստեղծագործությունն է43, և 
հավանական է, որ Հովհաննես Խիզանցին մահացել է հենց 1417 թվականին։  

 Մատենադարանի հմր. 3717 Ավետարանի մանրանկարչական 
հարդարանքը 

Այս ուսումնասիրության խնդիրն է առավել հանգամանորեն ներկայացնել 
նշանավոր մանրանկարչի գլուխգործոցներից մեկը՝ Մաշտոցյան Մատենադա-
րանի հմր. 3717 Ավետարանը, որը մանրանկարչական հարդարանքի հարստու-
թյամբ հայ գրքարվեստի բացառիկ նմուշներից է։ 

Ավետարանը (27x18,5), բաղկացած է 329 թղթե թերթերից, գրությունը՝ 
երկսյուն է, գիրը՝ բոլորգիր, տողերը՝ 20, կազմը՝ ծաղկազարդ կաշի է, կոստ-
ղապատ, ծայրերին՝ չորս ավետարանիչների խորհրդանշանները, ակնակուռ 
խաչով (վրան Խաչելության տեսարան), երեք կապերով՝ ծայրերին արծաթե 
ամրակներ, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ վանդակազարդ կտաւ (կազմը հե-
տագա շրջանի է): Հիշատակարաններ՝ 165ա, 326ա, 326բ, 327ա, 327բ, 328ա, 
328բ, 255բ (1392 թ.), 1բ, 3ա, 5բ, 7բ, 10բ, 13ա (1394 թ.), հետագայի՝ 328բ 
(ԺԵ դ.), 329ա (1657 թ.), 329ա (ԺԷ դ.)։ Ունի 14 տերունական մանրանկար, 10 
խորան, ավետարանիչների 4 պատկեր, 4 անվանաթերթ, 86 լուսանցապատկեր 
(որոնցից 9-ը թեմատիկ), նաև լուսանցազարդեր (առավելապես բուսական), 
զարդագրեր (հրեշտակագիր, մարդագիր, կենդանագիր, թռչնագիր, հանգու-
ցագիր)44։  

Ավետարանի մանրանկարները Հովհաննես Խիզանցու արվեստին, ոճին ու 
պատկերագրությանը բնորոշ նմուշներ են45։ Սակայն այս ձեռագիրն ունի մի 
առանձնահատկություն։ Հովհաննես Խիզանցին Ավետարանը նկարազարդելիս 
ակամա հեռացել է մանրանկարների տեղաբաշխման, ձեռագրի թերթերում 
դրանց զբաղեցրած տարածքի իր պատկերացումներից։ Սովորաբար նա ավե-

                                                
41 Տե՛ս Նօտարք Հայոց..., էջ 192։ 
42 ՄՄ, ձեռ. հմր. 5444։ 
43 Մաշտոցյան Մատենադարանում պահվում է ևս մեկ Ավետարան, որը նկարազարդել է 
Հովհաննես Խիզանցին։ ՄՄ, ձեռ. հմր. 8897։ Ավետարանը թվագրված է ԺԴ դարով և հա-
վանաբար նրա ստեղծագործական վաղ շրջանի գործերից է։ 
44 Ավետարանը ներկայացնելիս օգտվել ենք բուն ձեռագրից և «Մայր ցուցակ հայերէն ձե-
ռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի» ձեռագրացուցակի համար կատարված 
նկարագրությունից (անտիպ)։ 
45 Հովհաննեսը Խիզանի մանրանկարչության յուրահատուկ ոճի լավագույն ներկայացու-
ցիչներից է։ Խիզանի մանրանկարչության ոճական սկզբունքի արտահայտություններից են 
կերպարների աչքերի մոտիկ տեղադրումը, զարմացած հայացքը, այտերի կարմիր գունա-
վորումը և այլն։ 
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տարանների նկարազարդումները սկսում է ձեռագրի առաջին թերթերից Տե-
րունական մանրանկարների շարքով46, որոնցից հետո պատկերում է խորան-
ները, սակայն այս մի ձեռագրում Եվսեբիոսի թուղթը Կարպիանոսին և համե-
մատության տախտակների տեքստերը նախապես գրված են եղել և մանրա-
նկարիչը ստիպված խախտել է ընդունված կարգը։ Դա պարզորոշ երևում է 
մանրանկարներից և հաստատվում նրա թողած գրություններով ձեռագրի 
սկզբնաթերթում ու խորանների ստորին հատվածներում։ Ահավասիկ. «Եղ-
բարք՝ այս Աւետարանիս գրողն նախ զհամաբարբառս էր գրել յառաջս տետ-
րին եւ (ա)պա զտնօրինա(կ)անացն տեղ թողել որպ(էս) եւ այժմէ եւ այլ չկա-
րացաք ի կապելն փո(խ)ել. ինձ անմեղադիր լերուք աղաչեմ» (1բ), «Լաւ թէ չէր 
գրած մինչ ծաղկել էի զի տեղն աւեր էր թողած, ով եղբայր» (3ա, խորանի 
տակ), «Վա՜ զէս միջի սիւնս որ ճղտորած էր» (5բ խորանի տակ)։ Այդ պատ-
ճառով Հովհաննես Խիզանցին խորաններն ու թեմատիկ մանրանկարները 
վրձնել է անազատորեն, հարմարեցնելով դրանք գրչի և ձեռագրի թերթերը կո-
կողի թողած նկարադաշտի տարածքին47։  

Խորանների պատկերագրությունը պարզ է։ Առաջին երկուսը երկսյուն են, 
հաջորդները` եռասյուն։ Սյուները Հովհաննես Խիզանցին զարդարել է երկրա-
չափական և բուսական միահյուս օրնամենտով։ Դրանց խոյակներն ու խա-
րիսխները զարմանալի թեթև են, գունեղ ու գեղեցիկ։ Հատկապես տպավորիչ 
են ճարտարապետական այդ դետալների զանազանակերպությունն ու գեղար-
վեստական ոճավորումները։ Խորանների սյուները պսակվում են գլխազարդը 
կրող կամարներով։ Բուն գլխազարդերի ներքնամասը հիմնականում կազմված 
է փոքրադիր կամարներից ու միջկամարային միջանկյալ զարդարուն տարածք-
ներից։ Սյուները նստած են խորանների ստորին մասում պատկերված եզրա-
շերտերի (ստիլոբատների) վրա։ 

Ինչպես ընդունված է, խորաններն ըստ իրենց խորհրդաբանական կազմի 
ու հաջորդականության48 ունեն կանոնիկ պատկերներ, որոնք նշանակային 
գործառույթից զատ կատարում են նաև հորինվածքը կազմավորող և դրանք 
միմյանց կապող դեր։ Ձկնքաղները, արմավենիները, ձիթենիները, նռնենին, 
զանազան հավքերը, կաքավները, հաղորդության սկիհը, սիրամարգերը, աքա-

                                                
46 Դա Վասպուրականի մանրանկարչության յուրահատկությունն է։ 
47 Սովորաբար Հովհաննես Խիզանցին Եվսեբիոսի թուղթը Կարպիանոսին նկարում է հան-
դիպակաց թերթերի վրա, սակայն այս ձեռագրում ստիպված է եղել դրանք պատկերել 
միևնույն էջի ա և բ թերթերին։ 
48 Տասը խորաններն են՝ ա. Աստվածության անմատչելի լույսի, բ. և գ. Հրեշտակաց դասե-
րի, դ. Դրախտի, ե. Նոյի Տապանի, զ. Աբրահամի, է. և ը. Մովսեսի Սրբության Սրբոց և ար-
տաքին խորան, թ. Սողոմոնի Տաճարի, ժ. Եկեղեցու խորան, որը բովանդակում է այս բոլո-
րի խորհուրդը։ Տե՛ս Խորանների մեկնություններ, աշխատասիրեց՝ Վիգեն Ղազարյան, Եր., 
1995, Ներսես Շնորհալու՝ Ավետարանի խորանների մեկնություն, էջ 44-45։  
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ղաղը և մյուս խորանապատկերները ճշգրտորեն համապատասխանում են վե-
րոհիշյալ ունիվերսալ դերակատարությանը։  

Այս մի ձեռագրում Հովհաննես Խիզանցին (հավանաբար պատվիրատուի 
ցանկությամբ), կատարել է ևս մեկ շեղում իր նկարչական սկզբունքներից։ Նա, 
որպես կանոն, խորանները պատկերելիս գունավորում է դրանք նրբորեն, թույլ 
բացված ներկերով49։ Սակայն այստեղ նրա ներկապնակը շատ ավելի գունեղ է 
ու բազմազան։ Կարմիրի, կապույտի, կանաչի, դեղինի, մանուշակագույնի հա-
գեցած ու վառ գունաշարը էլ ավելի տպավորիչ ու ընդգծված է դարձնում խո-
րանների գեղարվեստական արտահայտչականությունն ու տեսողական 
ընկալումը։ 

Առանձնակի հետաքրքրություն են ներկայացնում խորանների խորհրդա-
նշական գրությունները։ Երկրորդ խորանի (2բ) գլխազարդի կամարի վրա, 
դեղնավուն խորքով քառակուսու (Սեղանի) մեջ Հովհաննես Խիզանցին գրել է 
«ՍԲ» («Ս(ուր)բ»), նույնը նա կրկնում է երրորդ խորանում (3ա), այն տարբե-
րությամբ, որ Սեղանը տեղադրել է խորանի գլխազարդի վրա՝ «ՍԲ» 
(«Ս(ուր)բ»)։ Հաջորդ խորանում (3բ) սեղանները երկուսն են և պատկերված 
են խորանի գլխազարդի մեջ կամարակապ բացվածքներում հրե լեզվակներով 
շրջապատված՝ «ՍԲ» («Ս(ուր)բ») և «ՏՐ» («Տ(է)ր»)։ 4ա խորանի գլխազար-
դում, կամարի մեջ, որ պսակված է Հաղորդության սկիհով, գրված է «ՈւԹՑ» 
(«(Զօր)ութ(եան)ց»)։ 4բ թերթում՝ վեցերորդ խորանում՝ գլխազարդի գրեթե 
նույն հորինվածքում (այստեղ այն պսակում են երկու թռչուններ՝ կանգնած 
լայնաբերան սկիհի երկու կողմերում) գրված է` «սեղան քո տր զօրու» («Սե-
ղան քո Տ(է)ր Զօրու(թեանց)»։ 5ա թերթի խորանը գրություն չունի։ 5բ խորա-
նում դեղին խորքով Սեղանը կրկին տեղադրված է խորանի գլխազարդին, մե-
ջը կարմիր խաչ է, նրա վերնամասի կողային հատվածներից վեր են խոյանում 
երկու եղջյուր։ 6ա խորանի գլխազարդի կամարի մեջ Հովհաննես Խիզանցին 
գրել է. «թէց50 հաւատով կանգնեցաւ ի» (թէ(ան)ց հաւատով կանգնեցաւ ի)։ 
6բ խորանում «Սեղան Սրբութե ԱՅ» (Սեղան Սրբութե(ան) Ա(ստուծո)յ)։ Այս-
տեղ խաչապսակ Սեղանը գլխազարդի կամարի վրա է, որի ներսում կրկին հրե 
լեզվակներն են։ Ստացվում է. «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տէր Զօրութեանց51։ Սեղան 
քո Տէր Զօրութեանց հաւատով կանգնեցաւ ի Սեղան Սրբութեան Աստուծոյ»։  

Սեղանի պատկերումն ու հիշատակումը ինքնանպատակ չէ։ Հովհաննես 
Խիզանցին խորաններում, որոնք պատկերագրում են Հին և Նոր ուխտերի 
կապն ու արարածի փրկագործության աստիճանական հանգրվանները, ավելի 
առարկայական է դարձնում զոհաբերության Սեղանի առանցքային դերն այդ 
ճանապարհին։ Նոյի, Աբրահամի, Մովսեսի և այլոց կանգնեցրած Սեղանը, որի 
                                                
49 Դա հիմնականում վարդագույնն է։ 
50 Այս «թէց»-ը 4բ-ի «թէանց»-ն է։ 
51 Տե՛ս Եսայի Զ 3-4։ Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր կտակարանաց, Կ. Պոլիս 1895։ 
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վրա կատարվում էին բազում կենդանական զոհեր քավության ու մաքրագոր-
ծության համար, նախանշում է այն գալիք Սեղանը, որի վրա պիտի պատա-
րագվի Աստծո Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Առաջին յոթ խորաններում պատկեր-
ված Սեղանը Հին Ուխտում ստվերակերպ, ծածուկ հայտնյալ, միայն հավատով 
հասանելի փրկության խորհրդանիշն է, որը վերջին խորանում (Եկեղեցու 
խորան (6բ) վերաճում է բանավոր, անարյուն ու մեկընդմիշտ մատուցվող Պա-
տարագի խորհրդանիշի։ Խորհրդաբանական այդ շեշտադրմամբ էլ Հովհաննես 
Խիզանցին անցում է կատարում դեպի Տերունական շարքի մանրանկարները։ 

Ավետարանի Տերունական պատկերները չափերով կրկնում են խորաննե-
րին և գտնվում են նկարադաշտի կենտրոնական հատվածում52։ Այդ մանրա-
նկարների գունապնակը նույնն է, ինչ խորաններինը։ Հովհաննես Խիզանցին 
նկարում է առանց գունավորելու մանրանկարի հորինվածքի խորքը, և, որպես 
կանոն, իբրև այդպիսին օգտագործում է թղթի մաքուր մակերեսը։ Բոլոր ման-
րանկարները նա շրջանակել է գծով կամ երիզով և հստակ տարանջատել թղթի 
ընդհանուր մակերեսից։ 

Ներկայացնում ենք մանրանկարներն ըստ հերթականության` անվանումից 
հետո նշելով հեղինակի բացատրական գրությունները53։ 

«Չորեքկերպյան աթոռ» (7բ) (տես ներդիր, նկ. 9) 
(«Ս(ուր)բ Երրորդութի(ւ)ն է բազմեալ յաթոռս չորեք կերպեան», «Ես եմ 

լոյս աշխ(արհ)ի», «Մ(ար)դ», «Արծիւ», «Առեւծ», «Եզնն»)։  
Այս մանրանկարը հանդիպում է Հովհաննես Խիզանցու գրեթե բոլոր ավե-

տարաններում, այն տարբերությամբ, որ մյուս ձեռագրերում ոչ թե բացում, այլ 
եզրափակում է թեմատիկ պատկերների շարքը։  

Հովհաննեսի վրձնած Չորեքկերպյանի54 հորինվածքը հիշեցնում է եկեղե-
ցու խորան։ Բեմի կենտրոնում նա պատկերել է Հիսուս Քրիստոսին, ով բազմել 
է չորեքկերպյանների վրա։ Նա ավանդական հանդերձով է՝ կապույտ քիտոն և 
կարմիր թիկնոց։ Աջ ձեռքը եռամատ օրհնության նշանով է, ձախում պահել է 

                                                
52 Տերունական շարքի մանրանկարները այս ձեռագրում անհամեմատ փոքր են։ Մյուս 
ավետարաններում Հովհաննես Խիզանցին նկարել է օգտագործելով թղթի ողջ մակերեսը։ 
53 Կարմիր թանաքով արված այդ գրությունները, և հատկապես որոշ բառերի սկզբնատա-
ռերը նպաստում են նաև թերթի գեղարվեստական ձևավորման խնդրի լուծմանը։ 
54 Հովհաննես Խիզանցու նկարազարդած ավետարաններից մեկի հիշատակարանում կա 
այս մանրանկարի աստվածաբանական մեկնաբանությունը. «… ըստ տեսութեան Եզէ-
կիէլէ քառակերպեան աթոռոյ՝ մարդ, առիւծ, եզն, արծիւ, զանմարմնոցն Տէր տեսանելով, 
բազմեալ ի փա(ռա)ց յաթոռ, իմանալի ցուցանմամբ. զխնամս բոլոր բնութիւնս. զակնար-
կումն որ աստուածապէս եւ տիրաբար բերմամբ նշանակէ զլինելն առ հողածին հրեղինաց 
անմահից զմահկանցուս առնել հաղորդս։ Եւ եւս ի գէրակարս հանել ի փառք, վասն զի 
փառաց թագաւորն Քրիստոս՝ փառակիցն Հօր եւ Հոգուն Սրբոյ զմերս առնելով բնութիւն, 
յինքեան միացուց աստուածութեան…»։ (Վենետիկ, Հարություն Քյուրտյան հավաքածու 
հմր. 224, 346ա)։  



Ա. Ավետիսյան 234

Ավետարանը։ Լուսապսակը խաչազարդ է և կրկնվում է բոլոր այն մանրանկար-
ներում, որտեղ պատկերված է Հիսուս Քրիստոսը։ Հետաքրքիր են մանրանկա-
րի խորհրդաբանական մանրամասները։ Չորեքկերպյանի գրական հիմքը Եզե-
կիելի տեսիլքն է55։ Եզեկիել քահանան շատ պատկերավոր է ներկայացնում 
հայտնութենական այդ հրաշալի ակնթարթները։ Սակայն խնդրո առարկա ման-
րանկարը այդ նկարագրության խիստ համառոտ պատկերագրական տարբե-
րակն է56։ Մանրանկարում արտացոլվել են Քոբարական տեսիլքի ամենաէա-
կան դրվագները։ Չորեքկերպյանները՝ Մարդը, Առյուծը, Եզն ու Արծիվը, որոնք 
Եդեմի չորս գետերի, չորս ավետարանիչների խորհուրդն ունեն, Աստծո Գահը, 
որը Հիսուսի թիկնամասում պատկերված բարձն է, և Լույսը՝ աստվածայինի և 
Աստծո ներկայության խորհրդանիշը։ Հովհաննես Խիզանցին Լույսի ճառա-
գումը գեղարվեստական հնարքով կարողացել է արտահայտել մանրանկարի 
վերին հատվածում՝ բեմի կոնքում, օգտագործելով կապույտ և սպիտակ գույ-
ների երանգների նուրբ համադրությունը։  

Հետաքրքրական է նաև մանրանկարին տված անվանումը. «Սուրբ Երրոր-
դութիւն»։ Եզեկիելի տեսիլքի միջնադարյան մեկնիչները «… ի վերայ աթոռոյն՝ 
նմանութիւն կերպարանաց մարդոյ»57 հատվածը բացատրելիս եզրակացնում 
են, որ խոսքը Հիսուս Քրիստոսի մասին է։ Շատ դժվար է պատկերին տալ 
«Սուրբ Երրորդություն» անունը, քանի որ մանրանկարում Երրորդությունից 
միայն Հիսուս Քրիստոսն է։ Հնարավոր է, որ Հովհաննես Խիզանցին նկատի է 
ունեցել Աստծո Որդուն բնութագրող Պողոս առաքյալի հետևյալ արտահայտու-
թյունը. «… Զի ի նմա հաճեցաւ ամենայն լրումն Աստուածութեանն բնակել»58։  

Մանրանկարի ստորին մասում, զարդապատկեր բեմի կամարակապ տա-
րածքի մեջ Հովհաննես Խիզանցին գրել է. «Ս(ուր)բ Երրորդութի(ւ)ն աւրհնես-
ցէ հոգով և մարմնով ստացող Ս(ուր)բ Աւետարանիս զտ(է)ր Թադէոս 
կրաւնաւորն և ամ(ենայն) սրբոց մաղթանաւք զիս զանարժան և զսուտանուն 
ծ(ա)ղկ(ո)ղ զՅ(ո)վ(ա)ն(է)ս և զծնողսն իմ»։ 

«Աբրահամը զոհաբերում է Իսահակին» 8ա  
(«խոյն», «Աբրահամ», «Սահակ», «հուր») 
Հին կտակարանյան երկրորդ մանրանկարն է, որ տեղ է գտել այս ձեռա-

գրում։ Հովհաննես Խիզանցու նկարազարդած ավետարաններից մի քանիսում 
այս մանրանկարն է բացում Տերունական պատկերաշարը59։ Մանրանկարը յու-

                                                
55 Եզեկ. Ա 1-28։ 
56 Քրիստոնեական արվեստում աստվածաշնչյան այս պատումի ավելի մանրամասն տար-
բերակը «Եզեկիելի տեսիլքն» է։ 
57 Եզեկ. Ա 26։  
58 Կողոս. Ա 19-20։ Այս հարցը կարիք ունի առանձին ուսումնասիրության։ 
59 ՄՄ, ձեռ. հմր. 5444, 5562 և այլն։ 
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րատեսակ մուտք է դեպի Նոր Կտակարան և արածարծում է փրկագործության 
թեման, դրա իրականացումը ավետարանական պատմության մեջ։ 

Աբրահամին ու Իսահակին Խիզանցին պատկերել է մանրանկարի ստորին 
միջնամասում։ Ծերունազարդ հայրը բռնել է որդու երկար մազերից և պատ-
րաստվում է զոհաբերել նրան։ Իսահակը զոհասեղանի վրա է, որի տեսքը հի-
շեցնում է եկեղեցու գրակալ։ Մի փոքր հեռու զոհաբերության համար վառված 
կրակն է, որի հրե լեզվակները դուրս են ելնում սկիհ հիշեցնող անոթի միջից։ 
Դրամատիկ այս պատմության սյուժետային ու հորինվածքային հանգուցա-
լուծումը մանրանկարի աջ անկյունում վարից վեր խոյացող Սաբեկա ծառն է, և 
նրա ճյուղերից կախված է խոյը։ Աբրահամի հայացքն ուղղված է դեպի պատ-
կերի ձախ վերնամաս, դեպի Երկնքի սեգմենտի (հատված) միջից դուրս ելած 
Հայր Աստծո օրհնաբեր Աջը։ Աներկբա հավատի ամրության փորձությունը, որ 
ապրում է Աբրահամը, խտացված է այդ հայացքի մեջ։ Նա արդեն զոհաբերու-
թյան դանակը դրել է իր միակ որդու պարանոցին, և միայն ակնթարթն է բա-
ժանում նրան ճակատագրական քայլից։ Բայց Աբրահամը հույս ունի, որ բա-
զում ազգերի նախահայրը դառնալու աստվածային խոստումը իրականանալու 
է և որպես պարգև հավատարմության ստանում է խոյը, որը պիտի զոհաբերի 
որդու փոխարեն։ Մանրանկարի խորհրդաբանությունը տանում է դեպի Նոր 
Կտակարան։ Սաբեկա ծառը Հիսուսի խաչափայտն է, խոյը՝ Հիսուսը, որ պիտի 
զոհաբերվի մարդու փրկության համար։ 

«Ավետում» 8բ  
(«աւետիք հրեշտակապետին Գաբրիէլի առ Մարիամ», «հրեշտակն», 

«Ա(ստուա)ծածինն է», «սափորն») 
Ավետման տեսարանը ներկայացված է խիստ համառոտ պատկերագրա-

կան տարբերակով։ Մարիամի հանդիպումը Գաբրիել հրեշտակին Հովհաննես 
Խիզանցին պատկերել է խորանատիպ կառույցի մեջ։ Մանրանկարի պարզ հո-
րինվածքը դիտողի ուշադրությունը անմիջապես կենտրոնացնում է բուն իրա-
դարձության վրա։  

Դեմ դիմաց կանգնած են ավետաբեր հրեշտակն ու աստվածընկալ Մա-
րիամը։ Հրեշտակն ու Մարիամը իրենց պատկերագրությանը հատուկ հան-
դերձներով են։ Բնորոշ են նաև նրանց շարժումները։ Հրեշտակը աջ ձեռքը ուղ-
ղել է դեպի Մարիամը, որը աստվածային հրամանի հաղորդման նշանակն է, 
իսկ Կույսը ձեռքերը ծալել է կրծքի վրա, որը նշանակն է հրամանը խոնար-
հությամբ ընդունելու։ Երկուսն էլ կարծես քայլ են անում իրար ընդառաջ և 
միաբանվում Աստծո կամքը կատարելու։  

Հովհաննես Խիզանցին կերպարները վրձնելիս դիմել է յուրօրինակ հնար-
քի։ Գաբրիելն ու Մարիամը կանգնած են ոտնաթաթերի ծայրերին և չեն հեն-
վում գետնին։ Թվում է, թե նրանք թեթևակի վեր են բարձրացել։ Այս նկարչա-
կան հնարքը թեթևություն է հաղորդել ողջ հորինվածքին։ 
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 Գաբրիելի ու Մարիամի միջև, զարդապատկեր սեղանի վրա Ոսկե սափորն 
է։ Այս սափորը խորհրդաբանորեն իրար է կապում Հին ու Նոր Ուխտերը։ Երկ-
նային մանանան, որով սնվում էին հրեաները եգիպտական անապատում դե-
գերելիս, հետագայում պահում էին ոսկե սափորի մեջ։ Ավետման պատկերում 
սափորը խորհրդանշում է Սուրբ Կույս Մարիամին, ով իր մեջ պիտի ամփոփի 
Աստծո Խոսքը՝ Հիսուս Քրիստոսին։ 

«Ծնունդ և Մոգերի երկրպագություն» 9ա  
(«բազմութի(ւն)ք հրեշտակացն ի յայրն», «Ա(ստուա)ծածինն», «Յ(ի-

սու)ս Ք(րիստո)ս», «եզն», «էշ», «Մելքոն», «Գասպար», «Բաղդասար», 
«Յովսէփ») 

Ծննդյան մանրանկարի հորինվածքային կառույցը ամբողջովին տարբեր է 
Ավետարանի մյուս պատկերներից։ Բեթղեհեմյան այրը, որտեղ տեղի են 
ունենում Հիսուսի ծննդյանն առնչվող իրադարձությունները, Հովհաննես Խի-
զանցին ներկայացրել է բուսական զարդերով նկարադաշտի տեսքով, որի 
ազատ հատվածներում նա պատկերել է բոլոր հիմնական կերպարները։ Բացա-
ռություն է միայն գառը թիկունքին առած հովիվը, որ պատկերված է անմիջա-
պես զարդադաշտի վրա։  

Բեթղեհեմյան այրի կենտրոնում Մարիամ Աստվածածինն է, կողքին` նո-
րաբուսիկ Հիսուսը մսուրի մեջ, և եզն ու ավանակը։ Զարմանալի է, որ Հովհան-
նես Խիզանցու օգտագործած պատկերագրական այս տարբերակում բացակա-
յում է Բեթղեհեմյան աստղը, որը Ծննդյան մանրանկարներում իր ուրույն տեղն 
ունի։  

Մանրանկարի հորինվածքը բավական դինամիկ է։ Այդ շարժունակությու-
նը կերպարների վարից վեր տեղաբաշխման մեջ է, որը մանրանկարիչը կատա-
րել է մեծ վարպետությամբ։ Պատկերի ընդհանուր հորինվածքը բաժանված է 
երեք պատմողական մասերի։ Ստորին հատվածում մոգերին դիմավորող Հով-
սեփն է։ Միջնամասում Մարիամն ու Հիսուսն են։ Վերևում հրեշտակաց դասն է։ 
Այս բոլորը ներդաշնակորեն համատեղված են մեկ ընդհանրության մեջ։ 

Արևելքի թագավորները՝ մոգերը, ներկայացված են երեք հասակով՝ երի-
տասարդ, հասուն և ծեր60։ Նրանք շարժվում են աջ, դեպի նստած Հովսեփը։ 
Դեպի ձախ շարժվում է հովիվը, որ կարծես քայլ է անում կիսապառկած Աստ-
վածամորն ընդառաջ։ Վերընթաց այս շարժումը եզրափակում են իրար նայող, 
ձեռքերն ու թևերը տարբեր դիրքերով ու ուղղություններով պահած հրեշտակ-
ները։  

Հովվի կերպարը նաև նշանակային իմաստ ունի։ Նա խորհրդանշում է Հի-
սուս Քրիստոսին՝ Բարի Հովվին, ով անձնազոհությամբ պիտի փրկեր կո-
րուսյալ ոչխարին՝ մարդուն։ 

                                                
60 Մոգերի նմանօրինակ պատկերումը հատուկ է Վասպուրականի մանրանկարչությանը։ 
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«Կոտորումն մանկանց և Մկրտություն» 9բ  
(«կոտորումն մանկանց Բեթլեէմի», «Հերոդէս», «Յովաննէս Մըկրտիչն», 

«Ս(ուր)բ Հոգին աղաւնակերպ», «Յ(իսու)ս Ք(րիստո)ս», «Աջ Հօր», «կա-
մակոր վիշապն») 

Այս թերթում Հովհաննես Խիզանցին համադրել է երկու մանրանկար61։ Վե-
րին պատկերը ներկայացնում է Բեթղեհեմի մանուկների կոտորածը, ստորինը 
Հիսուսի Մկրտությունն է։  

Մանուկների կոտորածի հորինվածքը հորիզոնական դասավորվածու-
թյուն ունի և ռիթմավորված է։ Սգացող մայրերի խումբը և մանկանը սրախող-
խող անող զինվորը ուղղված են դեպի գահին բազմած Հերովդեսը։ Հովհան-
նես Խիզանցին շատ պատկերավոր է ներկայացրել այդ ողբերգությունը։ Կա-
նայք ձեռքերը խնդրական շարժումով պարզել են դեպի դաժան ու անմիտ 
արքան, որպեսզի նա դադարեցնի սպանդը։ Նրանցից առաջինը, որպես ողբի 
նշան, բռնել է գլխաշորի տակից դուրս պրծած մազերի փունջը։ Հերովդեսը 
նույնպես ձեռքը առաջ է մեկնել, սակայն դա ընդամենը կոտորածը շարունա-
կելու հրամանի նշան է։ Մանրանկարի ներքին դրամատիզմը նկարիչը արտա-
հայտել է հենց այդ հանդիպակաց, բնույթով իրարամերժ շարժումներով։  

Մկրտության մանրանկարի կենտրոնում Հիսուսն ու Հովհաննես Մկրտիչն 
են։ Հովհաննեսի կերպարը ընդհանուր առմամբ մեկնաբանված է ավանդական 
կերպով։ Դա առաջին հերթին վերաբերում է նրա դեմքի տիպաբանությանը։ 
Երկար ու խռիվ մազերն ու մորուքը համապատասխան են անապատականի 
պատկերագրագրական տիպին, սակայն հանդերձները՝ ոչ։ Հովհաննես Խիզան-
ցին նրան ներկայացրել է քիտոնով ու թիկնոցով, որը շեղում է ընդունված 
պատկերագրությունից62։ Հովհաննես Մկրտչի թիկունքում ծառն ու կացինն են, 
ըստ ավետարանական խոսքի. «Զի աւասիկ տապար առ արմին ծառոց դնի. 
ամենայն ծառ որ ոչ առնիցէ զպտուղ բարի՝ հատանի եւ ի հուր արկանի»63։  

Մկրտության վայրը՝ Հորդանան գետը, Հովհաննես Խիզանցին պատկերել 
է ալիքների տեսքով։ Հիսուսի ոտքերի տակ կապ գցված օձն է64, գլխա-
վերևում՝ աղավնակերպ Սուրբ Հոգին։ Հոր Աջը դուրս է ելնում ամպի միջից։ 
Մկրտության տեսարանի պատկերագրական առանձնահատկություններից 
մեկն էլ այն է, որ բացակայում են Հիսուսին սպասարկող հրեշտակները։  

 

                                                
61 Ձեռագրի պատկերազարդման այդ սկզբունքին Հովհաննես Խիզանցին դիմել է նաև 11բ, 
12ա, 12բ, 13ա թերթերում։ 
62 Սովորաբար Հովհաննես Մկրտչին պատկերում են անապատականի հանդերձով, ինչ-
պես որ նա ներկայացված է ավետարաններում. «… Յովհաննէս ունէր հանդերձ ի ստեւոյ 
ուղտու, եւ գօտի մաշկեղէն ընդ մէջ իւր…» (Մատթ. Գ 4)։ 
63 Մատթ. Գ 10։ 
64 Սատանայի նշանակն է։ 
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«Տեառնընդառաջ» 10ա  
(«տաճարն գալուս(տ)ն Տ(էառ)ն քառասնաւրեա», «Սիմէոն Ծերն», 

«Մարիամ Ա(ստուա)ծածին», «Յովսէփ», «Ք(րիստո)ս արձակեաց զԹադէոս 
և զծնողսն իւր ի մեղաց կապանաց»)65 

Երուսաղեմի տաճարը, ուր բերում են քառասուն օրական Հիսուսին, Հով-
հաննես Խիզանցին ներկայացրել է եռասյուն խորանի տեսքով։ Խորանի գլխա-
զարդից կախ ընկած երկու ճրագակալները նպաստում են տաճարի խորհրդա-
պաշտական մթնոլորտի ընկալմանը։ Մարիամն ու Հովսեփը մանրանկարի ձախ 
անկյունում են, Սիմեոն ծերունին ու Աննա մարգարեուհին՝ աջ։ Սիմեոնը իր 
գիրկն է առել մանուկ Հիսուսին։ Հետաքրքրական են հատկապես Աննայի և 
Մարիամի կերպարների պատկերագրական մեկնաբանությունները։ Մարիամը, 
որ պատկերված է Որդու դիմաց, խնդրարկուի պատկերագրական տիպն է ներ-
կայացնում։ Հովհաննես Խիզանցու Մարիամը այս մանրանկարում տիպիկ Դեի-
սուսային կերպար է։ Աննա մարգարեուհին, որ սովորաբար ներկայացվում է 
կանխասացության բացված մագաղաթագալարը ձեռքին, այստեղ պահել է վառ-
վող մոմ ու վեր բարձրացրել այն։ Դրանով Հովհաննես Խիզանցին ոչ միայն վե-
րապատմում է ավետարանական դրվագը, այլև կատարում ծիսական անդ-
րադարձ Տեառնընդառաջի եկեղեցական տոնին։ Տեառնընդառաջը Լույսի տոնն 
է, որի խորհրդաբանական նշանակը մարգարեուհու վեր պարզած մոմն է։ 

«Կանայի հարսանիքը» 10բ (տես ներդիր, նկ. 10) 
(«Մայրն Յ(իսուս)ի», «Յ(իսու)ս Ք(րիստո)ս», «փեսայն», «փեսաղբերն», 

«հարցանեն թէ գինի բեր ասէ թէ չկա (սև թանաքով)», «ննջէ խարբածս») 
Հիսուսի առաջին հրաշագործությունը ներկայացնող այս մանրանկա-

րին Հովհաննես Խիզանցին փորձել է ժանրային թեթևակի շունչ հաղորդել։ 
Պատկերի ընդհանուր հորինվածքը նա բաժանել է երեք անհավասար մասերի։ 
Վերին հատվածում Հիսուսն ու Աստվածամայրն են, փեսան ու փեսեղբայրը, 
միջնամասում` սեղանապետն ու հարսանիքի մյուս մասնակիցները, ստորին 
հատվածում` մատռվակներն ու թակույկները։ Թեև նրանց բոլորի դասավորվա-
ծությունը հորիզոնական է, սակայն նկարչին հաջողվել է ստանալ բավական 
աշխույժ մանրանկարչական հորինվածք։ Դա ստացվել է կերպարների դեմքե-
րի փոխադարձ ուղղվածության, գլուխների թեքվածության, ձեռքերի զանա-
զան շարժումների, նստած, ծալապատիկ66 և ծնրադիր դիրքերի շնորհիվ։ 

Մանրանկարի առանցքային կենտրոնը վերնամասն է, այստեղ է ընթա-
նում այն հարց ու պատասխանը, որի արդյունքում տեղի է ունենում հրաշքը՝ 
ջուրը վերածվում է գինու։ Հովհաննես Խիզանցին դա ցույց է տալիս մանրա-
                                                
65 Մանրանկարի լուսանցքում սև թանաքով գրված անընթեռնելի գրություն կա։ 
66 Ծալապատիկ դիրքի պատկերագրական այն տարբերակը, որը կիրառել է Հովհաննես 
Խիզանցին, հայտնի է Վասպուրականի արվեստում Ժ դարից, մասնավորապես Աղթա-
մարի Ս. Խաչ եկեղեցու քանդակներում։ 
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նկարի ստորին մասում։ Պատկերված վեց թակույկներից երեքն անգույն են, 
իսկ մյուս երեքը՝ վարդագույն։ Մատռվակներից մեկը կապույտ սափորով ջու-
րը լցնում է դրանց մեջ, որն էլ վերածվում է գինու։ Գինին վայելում է միջնա-
մասի խումբը, նրանցից մեկն արդեն հարբած է։ Խիզանցին ոչ միայն պատկե-
րում է նրան վիճակին համապատասխան դիրքով, այլև նրա գլխավերևում 
գրում է. «Ննջէ խարբածս»։ Այդ կերպարով էլ Հովհաննես Խիզանցին կենցա-
ղային մոտիվը ներմուծում է կանոնիկ պատկերի ոլորտ։ 

«Զանազան բժշկություններ և այրի կնոջ որդու հարությունը» 11ա  
(«Յ(իսու)ս Ք(րիստո)ս», «անդամալոյծն կախեալ ի ցւոցն67«, «կոյրն», 

«դիւահարն», «Յ(իսու)ս Ք(րիստո)ս», «որդի այրոյն մեռեալ», «լալկանք») 
Հիսուսի հրաշագործությունների ու բժշկումների ավետարանական պա-

տումը շարունակվում է նաև այս մանրանկարում։ Դրանում տեղ են գտել կույ-
րի, դիվահարի, անդամալույծի բժշկումները և այրի կնոջ մեռած որդու հարու-
թյան դրվագները։ Երկմաս այս մանրանկարում Հիսուսը ներկայացված է եր-
կու պատկերագրական դիրքով` նստած և կանգնած։ Դիրքերի ընտրությունը 
թելադրված է ավետարանական տեքստով։ Հիսուսը նստած է, երբ բժշկում-
ները կատարվում են տան մեջ, և կանգնած, երբ հարության հրաշքը տեղի է 
ունենում դրսում։ 

Մանրանկարում հատկապես հետաքրքրական են դիվահարի և լալկաննե-
րի կերպարների պատկերագրական ու գեղարվեստական մեկնաբանություն-
ները։ Առաջինը չափերով բավական մեծ է, ոտքերն ու ձեռքերը կապված են, 
մարմինը ներկայացված է անբնական ու ջղաձիգ անկման մեջ, մազերը երկար 
են ու խռիվ։ Նմանատիպ մազերով են նաև լալկանները68։ Ակնհայտ է, որ Հով-
հաննես Խիզանցու օգտագործած գաղափար օրինակի պատկերագրությունը 
նրանց և դիվահարի միջև հավասարության նշան է դնում69։  

«Պայծառակերպություն և Ղազարոսի հարությունը» 11բ  
(«Ս(ուր)բ այլակերպումն Ք(րիստոս)ի Ա(ստուծո)յ մերոյ», «Եղիայ 

մարգարէն», «Մովսէս մ(արգա)րէն», Մովսեսի ձեռքի տախտակին` «լուր Ի(ս-
րայ)էլ տ(է)ր Ա(ստուա)ծ մեր Տ(է)ր մի է և սիրեսց(ես)» (սև թանաքով), Ավե-
տարանի վրա` «Յ(իսու)ս Ք(րիստո)ս Ա(ստուա)ծ», «աշակերտն», «Յ(իսու)ս 
Ք(րիստո)ս», «Մարթայ», «ի բաց արարէք զվէմդ», «քաշէ» (սև թանաքով), 
«վէմն») 

Թաբորական հայտնությունը ներկայացված է սիմետրիկ հորինվածքով։ 
Կենտրոնում Հիսուս Քրիստոսն է, կանգնած աստվածային Լույսի ճառագումը՝ 

                                                
67 Ցւիք նշանակում է՝ տանիք (տե՛ս Ռ. Ս. Ղազարյան, Հ. Մ. Ավետիսյան, «Միջին հայերենի 
բառարան», Եր., 2009, էջ 775)։ 
68 Ի դեպ նրանցից մեկը տղամարդ է։ 
69 Դա պատահական չէ։ Միջնադարում լալկանների նկատմամբ բացասական վերաբեր-
մունք կար։ Համարվում էր, որ այդ «մասնագիտությունը» էությամբ հեթանոսական է։ 
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Նրա պայծառակերպումը խորհրդանշող կամարակապ բացվածքի մեջ։ 
Հիսուսից աջ ու ձախ Եղիա և Մովսես մարգարեներն են։ Նրանց ոտքերի մոտ 
ծնրադրել են Պետրոս, Հակոբոս ու Հովհաննես աշակերտները։ Հիսուսը պատ-
կերված է հասակով բոլորից բարձր, որպես բոլորի վրա բացարձակ իշխանու-
թյուն ունեցող։ Այս գաղափարն է ընկած նաև Նրա կերպարի պատկերագրա-
կան տիպաբանության հիմքում։ Հիսուսը ներկայացված է «Ամենակալ» (Պան-
տոկրատոր) պատկերագրական տիպի հետևողությամբ։  

Հովհաննես Խիզանցին, որն իր մանրանկարներում գրեթե բացառել է 
բնապատկեր խորհրդանշող դետալների օգտագործումը, այս մի պատկերում 
այնուամենայնիվ վրձնել է բուսական փոքրիկ զարդեր, որոնք կոչված են 
փոխարինելու բնությունը ներկայացնող մանրանկարչական դեկորին։  

Ձեռագրի նույն թերթում «Պայծառակերպություն» մանրանկարի տակ 
«Ղազարոսի հարությունը» պատկերն է։ Պարզ ու անպաճույճ այս մանրանկա-
րին յուրատեսակ հմայք ու եթերային թեթևություն է հաղորդում մեռած Ղազա-
րոսի գերեզմանի վեմը բարձրացնող պատանու կերպարը։ Նա վեմը բարձրաց-
նելիս հայտնվել է օդում և ճախրում է զարմացած հայացքը երկինք ուղղած։ 
Այստեղ առավել քան որևէ այլ մանրանկարում ի հայտ է եկել Հովհաննես Խի-
զանցու վարպետությունը գծի ու պատկերի պլաստիկայի արտահայտման մեջ։ 
Պատանու կերպարը ունի նաև աստվածաբանական ենթաշերտ։ Նրա թռիչքը 
չունի ֆիզիկական պատճառ, այլ ենթակա է Հիսուսի կամքին, որի գոր-
ծադրմամբ տեղից պոկվում է ծանր քարը, և հարություն է առնում Ղազարոսը։ 

«Մուտք Երուսաղեմ և Ոտնլվա» 12ա  
(«Ս(ուր)բ Ծաղկազարդն», «Յ(իսու)ս Ք(րիստո)ս», «ծերքն», «տղայքն», 

«զհանդերձսն տարածանեն ի ճ(անա)պ(ար)հ(ին)», «Պետրոս», «Յ(իսու)ս 
Ք(րիստո)ս», «լուանա Տ(է)րն զոտս աշակերտացն», «զարմանան աշա-
կեր(տք)», «կոնքն») 

«Ղազարոսի հարությունը» մանրանկարի` օդում սավառնող պատանու 
նկարչական հնարքը կիրառված է նաև «Մուտք Երուսաղեմ» տեսարանում։ 
Այստեղ Հիսուսին ուղեկցող ու դիմավորող պատկերագրական բոլոր կերպար-
ները հաստատուն կանգնած են ոտքի վրա։ Հիսուսն ու Նրան կրող ավանակը 
տեղաշարժվում են օդով։ Այս գեղարվեստական չափազանցությունը ևս ունի 
աստվածաբանական հիմնավորում։ Դրանով Հովհաննես Խիզանցին փորձել է 
արտահայտել Հիսուս Քրիստոսի աստվածային էությունն ու զորությունը։ Չա-
փազանց գեղեցիկ է այս հորինվածքի կառույցը։ Այն բաղկացած է երկու 
խմբից. ավանակի վրա բազմած Հիսուսն ու Նրա երկու աշակերտները, և 
նրանցից առաջ ընկած աշակերտն ու դիմավորող խումբը՝ մանուկներն ու 
ծերը։ Հանդիպակաց շարժումների միացումից էլ ծնվել է շատ դինամիկ ու ակ-
նահաճո մի մանրանկարչական հորինվածք։ 
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Թերթի ստորին հատվածում «Ոտնլվա» մանրանկարն է։ Վերնատունը, որ-
տեղ տեղի է ունեցել այս խորհրդավոր իրադարձությունը, պատկերված է 
հնգախորան կառույցի տեսքով։ Հորինվածքի կենտրոնում Պետրոսն է, որին 
նկարիչը ներկայացրել է ծերունու կերպարանքով։ Հիսուսը ծնրադրած լվա-
նում է Պետրոսի ոտքերը։ Սովորաբար, այս մանրանկարի այլ պատկերագրա-
կան տարբերակներում Պետրոսը ձեռքով ցույց է տալիս իր գլուխը, որը ավե-
տարանական տեքստի պատկերային արտահայտությունն է, և խնդրում լվալ 
նաև «…զձեռս եւ զգլուխ»70։ Հովհաննես Խիզանցու մանրանկարում Պետրոսը 
ձեռքը գլխին տանելու փոխարեն այն ուղղել է դեպի Հիսուսը և օրհնում է 
Նրան։  

«Խաչելություն և Դժոխքի ավերումը» 12բ (տես ներդիր, նկ. 11) 
(«արեգակն խաւարեալ», «Յ(իսու)ս Ք(րիստո)ս ի խաչին», «լուսին», 

«սա է թ(ա)գ(աւոր) հրէից» (սև թանաքով), «աջակողմ աւազակն», «զինա-
ւորն», «խոցէ զկողն», «ձախակողմի», «կանայք», «Յ(իսու)ս Ք(րիստո)ս», 
«Եւայ», «զԱդամ հանէ որ ի դժոխացն»71) 

«Խաչելություն» մանրանկարը ներկայացված է երեք խաչյալների պատկե-
րագրական տարբերակով։ Կենտրոնում խաչված Հիսուսն է, աջից և ձախից` 
խաչված ավազակները։ Հովհաննես Խիզանցին ներկայացրել է այն պահը, երբ 
բոլոր դատապարտվածները արդեն մեռած են։ Հիսուսի ձախակողմում Նրան 
տեգահարող զինվորն է։ Խաչելության տեսարանի մեջ Խիզանցին ներառել է 
Հիսուսի վերջին հրաշագործություններից մեկը։ Քրիստոնեական ավանդու-
թյունը պատմում է, որ Լոնգինոսը (տեգահարողը) կույր էր մի աչքից։ Լոնգի-
նոսը, ստուգելու համար մեռած է արդյոք խաչյալ Քրիստոսը, նիզակով հար-
վածում է Նրա կողին։ Արյունը, որ ցայտում է վերքից նրա դեմքին, հրաշքով 
վերադարձնում է կորսված տեսողությունը։ Հովհաննես Խիզանցու վրձնած 
պատկերում Հիսուսի կողահոս արյունը կաթիլ առ կաթիլ հոսում է հենց այդ 
զինվորի աչքին։ 

Խաչելությանը ներկա են նաև Սուրբ կանայք։ Առաջին հայացքից թվում է, 
թե նրանք պատկերված են «Դժոխքի ավերումը» մանրանկարի տարածքում, 
քանի որ այդ երկու մանրանկարները հստակորեն տարանջատված են հորիզո-
նական գծով, և կանայք ցած են այդ գծից։ Պատճառը «Խաչելություն» ման-
րանկարի նկարադաշտի սղությունն է։ Սակայն նկարիչը լուծել է նաև այս 
խնդիրը։ Նա կանանց ոտքերի տակ կորագիծ տանելով` ոչ միայն սահմանազա-
տել է «Դժոխքի ավերումը» վերին պատկերից, այլև արտահայտել է Գողգո-
թան, այն բլուրը, որի վրա կատարվել է Աստծո Որդու խաչելությունը։ 
                                                
70 Հովհ. ԺԳ 9-10։ 
71 Մանրանկարի ձախակողմյան գրությունները գրեթե անընթեռնելի են։ Սակայն կարդաց-
վող երկու բառերից հասկանալի է դառնում, որ դրանք վերաբերում են սատանայի կապ-
վելուն։ 
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«Դժոխքի ավերումը» հորինվածքը փոքր է չափերով։ Հիսուսը կանգնած է՝ 
կապված սատանայի մեջքին, բռնել է Ադամի ձեռքերը և դժոխքի խավարից 
դուրս է բերում դեպի Լույս։ Նկարիչը գունային հակադրության միջոցով 
հստակ տպավորել է այդ անցումը։ 

«Թաղում և Հարություն» 13ա (տես ներդիր, նկ. 12) 
(«իւղաբէր կանայքն», «գերեզման Տ(էառ)ն», «Յովսէփ», «Նիկոդէ-

մոս», «Պետրոս և Յոհաննէս», «լուսափայլ հրեշտակն», «գերեզման և 
վարշամայ», «պահապանքն թմբրեալ») 

«Թաղում» մանրանկարում Հովհաննես Խիզանցին կրկին դիմել է ռիթմա-
վորված հորինվածքի սկզբունքին։ Օծման յուղեր բերած կանայք և Նիկոդե-
մոսն ու Հիսուսի աշակերտներից մեկը հորինվածքի անկյունային, իրար դիմա-
հայաց խմբերն են, որոնց կենտրոնում Խիզանցին պատկերել է գերեզմանը, 
պատանված Հիսուսին ու Նրան գերեզման դնող Հովսեփ Արիմաթացուն։ Հե-
տաքրքրական է, թե ինչպես է Հովհաննես Խիզանցին նկարադաշտի խիստ 
փոքր հատվածում կարողացել ստանալ Հիսուսին գերեզմանի մեջ դնելու գոր-
ծողությունը։ Առաջին հայացքից թվում է, որ միայն Հովսեփն է անմիջականո-
րեն առնչվում թաղման արարողությանը։ Նա բռնել է Հիսուսի ոտքերից ու 
հակվել մարմնի վրա։ Սակայն նրա թիկունքում կանգնած Նիկոդեմոսը նույն-
պես ջանում է։ Նիկոդեմոսը բռնել է Հովսեփի թիկնոցից և այդ շարժման տրա-
մաբանությունը հուշում է, որ նա ևս մասնակից է Հիսուսի մարմինը գերեզմա-
նում ամփոփելուն։ 

«Հարություն» մանրանկարի պատկերագրությունը հետևում է աշակերտ-
ների՝ Պետրոսի և Հովհաննեսի գերեզման այցելելու տարբերակին։ Նրանց կեր-
պարները ներկայացված են ավանդական տիպաբանությամբ։ Պետրոսը մորու-
քավոր տարեց է, Հովհաննեսը` անմորուք երիտասարդ։ Նրանք հորինվածքի 
աջակողմյան հատվածում են։ Ձախում գերեզմանն է։ Գերեզմանի մեջ Խիզան-
ցին պատկերել է Հիսուսի պատանքի կտավները, որոնք խորհրդանշում են 
Նրա հարությունը և նաև նշանակն են թափուր գերեզմանի։ Հորինվածքի 
կենտրոնում Հովհաննես Խիզանցին պատկերել է գերեզմանաքարի վրա 
նստած Հարությունը ավետող հրեշտակին, իսկ նրա ոտքերի տակ` գերեզմանի 
քնած պահապաններին։  

«Համբարձում» 13բ  
(«համբարձումն Տ(էառ)ն մերոյ Յ(իսուս)ի Ք(րիստոս)ի», «հրեշ-

(տակք)», «հր(ե)շ(տակք)», «առաքեալքն», «առաք(եալքն)»)։ 
Այս մանրանկարի հորինվածքային կառույցի դասավորությունը ևս մեկ 

անգամ վկայում է Հովհաննես Խիզանցի նկարչի բացառիկ վարպետության 
մասին։ «Համբարձում» մանրանկարում հորինվածքի յուրաքանչյուր մանրա-
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մասն միտված է դեպի վեր։ Այն վերասլաց է բառի բուն իմաստով։ Նկարիչը 
իրապես կարողացել է արտացոլել Հիսուսի երկինք համբառնալը։  

Մանրանկարի ստորին մասում Խիզանցին պատկերել է Աստվածածնին ու 
աշակերտներին։ Վերին հատվածում մանդոռլայի մեջ բազմած Հիսուս Քրիս-
տոսն է և չորս հրեշտակները, որոնք մանդոռլան տանում են դեպի երկինք։ 
Աշակերտները նայում են դեպի երկինք ու իրենց հայացքներով ուղեկցում 
Հիսուսին։ Հրեշտակների դեմքերը նույնպես վերահայաց են, իսկ նրանց ճկված 
մարմինները էլ ավելի են ընդգծում սլացքի ուղղվածությունը։ Այդ շարժումը 
սակայն չափավորի սահմանում է և չի խախտում հորինվածքի կայունությունը։ 
Դրան է նպաստում Հիսուսի և Աստվածածնի կերպարների խարսխող ստա-
տիկությունը։ 

«Հոգեգալուստ» 14ա  
(«գալուստ Ամենաս(ուր)բ Հոգոյն ի ս(ուր)բ վերնատունն», «առա-

քեալքն ի միասին») 
Տերունական շարքը եզրափակվում է «Հոգեգալուստ» մանրանկարով։ 

Ինչպես առաջին մանրանկարում («Չորեքկերպյան աթոռ»), այնպես էլ այստեղ 
Հովհաննես Խիզանցին հորինվածքը կառուցել է եկեղեցու բեմի նմանողու-
թյամբ։ «Հոգեգալուստ» մանրանկարը նա բաժանել է երկու պայմանական մա-
սերի՝ աստվածային Երկինք և Վերնատուն, որտեղ էլ տեղի է ունեցել Սուրբ Հո-
գու գալուստը։ Երկինքը նա ներկայացրել է կամարի տեսքով, որի միջից դեպի 
աշակերտներն է իջնում աղավնակերպ Սուրբ Հոգին՝ կյանք տալու Նոր հանրու-
թյանը՝ Քրիստոսի Եկեղեցուն և աշակերտներին դարձնելու Քրիստոսին քարո-
զող առաքյալներ։ Աշակերտները դիմադարձ խմբերով նստած են բեմին։ Կենտ-
րոնում Հովհաննես ու Պետրոս առաքյալներն են։ Մանրանկարում բացակայում 
են «Հոգեգալստին» հատուկ պատկերագրական որոշ մանրամասներ, մաս-
նավորապես հրե լեզուները, որոնք բխելով Սուրբ Հոգուց, իջնում են առաքյալ-
ների վրա։ Այս պարզ պատկերագրությամբ մանրանկարով էլ Հովհաննես Խի-
զանցին ավարտում է Ավետարանի սկզբնամասի նկարազարդումը։ 

Հմր. 3717 Ավետարանի նկարազարդման բաղկացուցիչ մասն են նաև չորս 
ավետարանիչների պատկերները, յուրաքանչյուրն իր Ավետարանի սկզբում, 
անվանաթերթով հանդերձ՝ Մատթէոս՝ 15բ-16ա, Մարկոս՝ 108բ-109ա, Ղուկաս՝ 
165բ-166ա, Յովհաննէս և Պրոքորոն՝ 259բ-260ա։  

Այս ձեռագրում Հովհաննես Խիզանցու պատկերած ավետարանիչները 
ներկայացված են շատ պարզ հորինվածքով և պատկերագրությամբ։ Նրանցից 
յուրաքանչյուրը իր Ավետարանը գրում է խորանատիպ կառույցի մեջ, որը 
խորհրդանշում է գրչության վայրը։ Ավետարանիչները նստած են զարդարուն 
գահավորակների վրա, բացառությամբ Հովհաննեսի, ով կանգնած թելադրում 
է Պրոքորոնին։ Նրանցից երկուսը՝ Մատթեոսը և Ղուկասը պատկերված են 
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գրելու պահին, իսկ Մարկոսը խոհական դիրքով է, ավարտել է գրելը և խոկում 
է Աստծո Խոսքը։ Ավետարանիչները ոտաբոբիկ են, ինչը նշանակն է նրանց 
երկյուղածության։ Մանրանկարներից երեքում սեղանների վրա պատկերված 
են գրչության գործիքները։  

Մանրանկարներում Հովհաննես Խիզանցին չի գրել նրանց անունները, սա-
կայն գրչատախտակների վրայի գրությունները հուշում են, թե կոնկրետ որ 
ավետարանիչն է պատկերված։ Գրությունները վերաբերում են ավետարան-
ների սկզբնագրերին. «Գիրգք ծըննդեան Յ(իսուս)ի Ք(րիստոս)ի Որդ(ւոյ» 
(Մատթեոս), «Սկիզբն Աւետարանի Յ(իսուս)ի Ք(րիստոս)ի որպէս և գրեալ է ի 
մա(րգարէս)» (Մարկոս), «Քանզի բազում յաւժարեցին կարգել» (Ղուկաս), «Ի 
սկզբանէ էր Բանն» (Հովհաննես)։ 

Ավետարանների անվանաթերթերում գերակշռում են բուսական զարդա-
մոտիվները։ Նույն հենքով են վրձնված նաև լուսանցազարդերը։ Դեպի վեր ըն-
ձյուղված՝ դրանք առավելաբար աճում են հաղորդության սկիհից ու ավարտ-
վում ծաղկյալ խաչերով։ Անվանաթերթերի գլխազարդերի վրա Հովհաննես 
Խիզանցին պատկերել է հրեշտակներ, սկիհից ըմպող թռչուններ, սակայն 
առավել նշանակալից են գլխազարդերի միջի պատկերները։ Մասնավորապես 
Մատթեոսի Ավետարանի անվանաթերթի գլխազարդում, վարդակի մեջ, նկա-
րիչը պատկերել է Աստվածամորը Մանկան հետ (Օդիգիդրիա), իսկ Ղուկասի 
անվանաթերթի գլխազարդի մեջ՝ թևավոր եղնիկներ, որոնք նստած են խա-
չազարդի հարևանությամբ։ 

Յուրաքանչյուր անվանաթերթի սկզբնագրի գլխատառը ներկայացնում է 
համապատասխան ավետարանչի խորհրդանիշը՝ Մատթեոս-մարդ, Մարկոս-առ-
յուծ, Ղուկաս-ցուլ, Հովհաննես-արծիվ։ Անվանաթերթերի գունային միջավայրը 
հակադրության մեջ է Տերունական մանրանկարների և ավետարանիչների 
գունավորման հետ։ Եթե վերջիններս պատկերված են վառ ու հագեցած 
գույներով, ապա անվանաթերթերում իշխում է մեղմ, թույլ արտահայտված, 
սակայն բացառիկ ներդաշնակ ու ճաշակավոր գունապնակը72։ 

Նմանատիպ գունավորմամբ են նաև Ավետարանի տարբեր թերթերում 
գտնվող հրեշտակագիր, մարդագիր, կենդանագիր, թռչնագիր, հանգուցագիր 
լուսանցազարդերն ու թեմատիկ լուսանցապատկերները, որոնք Ավետարանի 
մանրանկարչական ամբողջականությունը ձևավորող գեղեցիկ նմուշներ են։  

Լուսանցազարդերի հիմնական դերը ձեռագրի թերթերի գեղարվեստական 
զարդարումն է, սակայն դրանք բոլորը խորհրդաբանորեն կապված են ավե-
տարանական բնագրի բովանդակության հետ։ Այդ կապը շատ ընդհանուր է։ 
Իսկ ահա թեմատիկ լուսանցապատկերների դերակատարությունը այդ ասպա-
րեզում ավելի ակնառու է։ Այդ ինը գողտրիկ պատկերները շատ ավելի առար-
                                                
72 Գունադրման այդ եղանակը ավելի հարազատ է Հովհաննես Խիզանցուն։ Նրա մյուս ձե-
ռագրերում իշխողը գույնի կիրառության հենց այդ սկզբունքն է։ 
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կայորեն են ներկայացնում ավետարանական բնագիրը, երբ պատկերագրում 
են ավետարանական պատմության այս կամ այն դրվագը73։  

Մասնավորապես «Երկու կույրերը» (38բ) պատկերը վերաբերում է Հիսու-
սի կատարած բժշկություններին և Նրա փառքի տարածմանը։ «Տաճարիկ-
ները» (86ա), (151բ), (292բ) նկարված են բնագրային այն հատվածների մոտ, 
որտեղ իրադարձությունները ծավալվում են Երուսաղեմի Տաճարում։ Դրանցից 
առաջինն առնչվում է Տաճարից Հիսուս Քրիստոսի դուրս գալուն և դեպի Ձի-
թենյաց լեռը հեռանալուն, երկրորդը լուսաբանում է «Այրի կնոջ լուման» 
հայտնի պատմությունը, իսկ վերջինը ներկայացնում է Հիսուսի և հրեա քահա-
նայապետերի ու օրենսգետների հարց ու պատասխանը Տաճարում։  

«Գաբրիել հրեշտակ» (168ա) լուսանցապատկերը առնչվում է Ավետման 
պատմության հետ։ «Սուրբ Հոգին» (18ա) խորհրդաբանում է «Հիսուսի փոր-
ձությունը անապատում» բնագրային հատվածը։ «Որթատունկը» (239բ) վե-
րաբերում է «Չար մշակների» առակին։ «Հովհաննես Մկրտիչ» (262բ) լուսան-
ցապատկերը պատկերագրում է Նախակարապետի «Ահաւասիկ Գառն Աստու-
ծոյ որ բառնայ զմեղս աշխարհի»74 հայտնի արտահայտությունը, իսկ «Գինու 
կուժը» լուսանցապատկերը խորհրդանշում է Կանայի հարսանիքը (264ա)։  

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ Մատենադարանի հմր. 3717 Ավե-
տարանի նկարազարդումները պատկանում են Հովհաննես Խիզանցու լավա-
գույն մանրանկարների թվին։ Այդ մանրանկարներում արտահայտվել են նրա 
ստեղծագործական վարպետության բոլոր բաղադրիչները՝ հորինվածքի 
ճշգրիտ կազմավորում, նկարադաշտի ռացիոնալ օգտագործում, գծի պլաստի-
կա, գունային միջավայրի ներդաշնակություն և այլն։ Հիրավի Հովհաննես Խի-
զանցին իր ժամանակի Վասպուրականի մեծագույն մանրանկարիչն է, իր գրիչ 
եղբոր բնորոշմամբ՝ «իմաստուն եւ աննման գրիչն ու ծաղկողը»։ 

                                                
73 Դրանք բոլորը գտնվում են ավետարանական բնագրի պատկերագրվող հատվածի ան-
միջական հարևանությամբ։ 
74 Հվհ. Ա 29-30։ 




