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Մատենադարան 

 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտը և 

«Մատենադարանի բարեկամներ» բարեգործական հիմնադրամը 
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սույն հատորի հրատարակությանն աջակցելու համար 
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Երևան – 2022  



 

 
 
 

Տպագրվում է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան  

Մատենադարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ 

 
 
 

Խմբագրական խորհուրդ՝ Վ. Տեր-Ղևոնդյան (գլխ. խմբագիր), Գ. Տեր-

Վարդանյան, Գ. Մուրադյան (պատասխանատու քարտուղար), Կ. Մաթևոսյան, 

Վ. Թորոսյան, Թ. Վ. Լինտ, Ա. Մութաֆյան, Ա. Շահնազարյան, Գ. Գասպարյան, 

Օ.Վարդազարյան, Ա. Թամրազյան, Հ. Համբարձումյան։ 

«Բանբեր Մատենադարանի» 33, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռա-

գրերի ին-տ. Երևան, 2022։ 536 էջ (ներդիր 16 էջ)։ 

 

Հ 33/խմբ. Վ. Տեր-Ղևոնդյան, 2022։ 

 

«Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի սույն համարում ընդգրկված են պատ-

մությանը, բանասիրությանը, արվեստին և բնագիտությանը նվիրված հոդվածներ, 

Երիտասարդական 7-րդ գիտաժողովի (2021 թ. նոյեմբերի 25-27) նյութեր, հրա-

պարակումներ և մի հաղորդում: 

 

 

 
 

 



 

 

 

ՇՈՂԱԿԱԹ ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ* 

ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐՉԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ՄԵԿԷՋՅԱ 

ՓՈՐԱԳՐԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ 

ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍՈՒՄ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԵՐԵՔ 

«ՅԱՅՍՄԱՒՈՒՐՔ»-ՆԵՐՈՒՄ 

Բանալի բառեր՝ Գրիգոր Լուսավորիչ, Գրիգոր Խլաթեցի, Գրիգոր Մարզվանեցի, 
Հայսմավուրք, հնատիպ գիրք, փորագրանկար, մանրանկար, 
քրիստոնեության ընդունում, մկրտություն։  

Աստվածաշնչի՝ Ոսկան Երևանցու հրատարակությունը հայկական տպա-
գրության չգերազանցված բարձունքն էր թե՛ իր ծավալով և թե՛ տպագրական 
արվեստով: Իր զարդապատկերային հորինվածքով և ծավալով հայ ձեռագրա-
յին աշխարհի միակ գործը, որը կարող էր գերազանցել Աստվածաշնչի տպա-
գրությանը, «Յայսմաւուրք»-ն էր, որի հրատարակությունը թե՛ ծավալի, թե՛ 
տպագրական բարդության և թե՛ ձեռագրի բնագիրը հրատարակության պատ-
րաստելու պատճառով չէր համարձակվել ձեռնարկել որևէ տպագրիչ՝ պայմա-
նավորված 16-17-րդ դարերի տպագրական սահմանափակ տեխնիկական հնա-
րավորություններով: Մեծ զրկանքների և դժվարությունների գնով այն իրակա-
նացնելը 18-րդ դարի սկզբին վիճակված էր Գրիգոր Մարզվանեցուն1: 

«Յայասմաւուրք»-ի ազգայնացման աստիճանական ընթացքը հանգում է 
ժողովածուի՝ թե՛ Գրիգոր Լուսավորչի հետ կապված պատմությամբ սկսվելուն 
և թե՛ ազգային եկեղեցու պանծացմանը նվիրված ամբողջ էջով երեք փորագրա-
նկարների զետեղմանը: Այդ երեք փորագրանկարները ներկայացնում են Գրի-
գոր Լուսավորչի վարքից որոշ դրվագներ:  

Լուսավորչին հայրապետական շքեղ հանդերձավորմամբ և մի քանի անգամ 
պատկերելը պայմանավորված էր հետևյալ գործոններով. 

Առաջին՝ «Յայսմաւուրք»-ի Խլաթեցու խմբագրությունը սկսվում է օգոստո-
սի 11-ով, որը հին հայկական Նոր տարվա սկիզբն էր: Այս մասին ժողովածուի 
մեջ օգոստոսի 11-ի ներքո ասվում է. «Իսկ այսօր տարեմուտ է, և մարդիկք 

 
* ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, մագիստրոս, devrikyan@gmail.com, հոդվածը ներկայաց-

նելու օրը՝ մարտի 10, 2022, գրախոսելու օրը՝ մարտի 12, 2022: 
1 Ք. Կորկոտյան, Հայ տպագիր գիրքը Կ. Պոլսում, Երևան, 1964, էջ 36, Ա. Ալպօյաճեան, Տպա-

գրութեան արուեստը եւ հայք, Երևան, 2013, էջ 258-267: 
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միմեանց տուրս պարգևեն, զօրս զայս շնորհաւոր ասեն միմեանց»2: 
Օգոստոսով սկսվող նոր տարվա առաջին օրվա հիշատակը միաժամանակ 

տոնն է ս. Գրիգորի կողմից Հովհաննես Մկրտչի մասունքների Հայաստան բերե-
լու և Մշո Ս. Կարապետի վանքի հիմնման պատմության3: 

Երկրորդ՝ Գրիգոր Լուսավորչին պատկերող երեք նկարների զետեղումը 

պայմանավորված է «Յայասմաւուրք»-ում նրան վերաբերվող հինգ տոների առ-

կայությամբ: 

Լուսավորչին նվիրված տոների ընթացքը արտահայտվել է նաև նրան վե-

րաբերող հիշյալ երեք պատկերներում և վերջիններիս թեմատիկայում ու դասա-

վորության մեջ: 

Ժողովածուն սկսվում է Լուսավորչի չարչարանքները ներկայացնող պատ-

կերով, ապա իրար են հաջորդում ս. Գրիգորը գահի վրա և Ս. Էջմիածնի համա-

պատկերում Տրդատ թագավորին և Աշխեն թագուհուն մկրտելու տեսարանները: 

Չարչարանքների նկարը դրված է նաև նոյեմբերի 18-ի օրվան կից, որով-

հետև այդ օրը հիշատակն է Լուսավորչի կրած չարչարանքների: 

Երեք պատկերներն էլ ունեն թեմատիկ բացատրական մակագրություններ: 

Գրիգոր Լուսավորչի չարչարանքների պատկերում ամեն տանջանքի նկարի ներ-

քո նշված է դրա անվանումը:  

Հաջորդ երկու նկարների մակագրություններն ունեն կրոնադավանաբա-

նական ուղղվածություն. դրանցում փառաբանվում է Գրիգոր Լուսավորիչը, և 

պաշտպանվում Հայոց եկեղեցու դավանաբանությունը: 

Չարչարանքների նկարը, ինչպես ասացինք, կապվում է նոյեմբերի 18-ի 

հետ, որի օրվա հիշատակի շարադրանքում չարչարանքների պատմությունը 

ուղղակիորեն առնչվում է նրանց վերաբերող փորագրապատկերի հետ: 

Երկրորդ նկարում Լուսավորչը ներկայացվում է քահանայապետական 

փառքով՝ հայրապետական գավազանը ձեռքին, բազմած գահին (նկ. 1): Գավա-

զանով՝ ասես նիզակով, խոցում է չարիքի մարմնավորում օձին: Պատկերի բա-

ցատրությունը գտնում ենք նկարի ներքո զետեղված փորագիր մակագրության 

մեջ, որում ասվում է. «Սուրբ հայրն մեր Գրիգորիոս Լուսաւորիչն Հայաստա-

նեայց, անտանելի չարչարանօքն իւրով կոխեաց զգլուխ աներեւութ վիշապին՝ 

համբերութեամբ ի վիրապին՝ ի մէջ բազմամբոխ թիւնաւոր օձիցն կացեալ եր-

րիւք հնկո[տասան]: Հա՛յր մեր պատուական, աղաչեմ, լե՛ր Գրիգորիդ օգնա-

 
2 Յայասմաւուրք, Կ. Պոլիս, 1706, էջ Դ., այս հրատարակության նկարագրությունը տե՛ս Հայ 

գիրքը 1512-1800 թվականներին, [աշխտ.] Ն. Ա. Ոսկանյան, Ք. Ա. Կորկոտյան, Ա. Մ. Սավալյան, 
Երևան, 1988, էջ 162-165: 

3 Նույն տեղում, էջ Գ.: 
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է ընդգծվում, որ ս. Գրիգորը վի-

րապի թունավոր օձերի մեջ դիմա-

նալով, ջախջախեց աներևույթ վի-

շապի գլուխը: 
Ինչպես տեսիլի պատմության 

մեջ, «Յայսմաւուրք»-ի փորագրա-
նկարում ևս Լուսավորիչը շրջա-
պատված է հրեշտակներով: Կող-
քից կախված կոնքեռը՝ մաղախը 
հատուկ է շեշտված՝ որպես կաթո-
ղիկոսական իշխանության խորհր-
դանիշ, որովհետև ինչպես հովիվը 
մաղախը կապած և հովվական 
գավազանով հովվում է իր հոտը, 
այնպես և ս. Գրիգորն է մաղախը 
կապած և հայրապետական գա-
վազանով հովվում հայ ժողովր-
դին: 

Այս նկարին հաջորդող պատ-
կերը ներկայացնում է Ս. Էջմիած-
նի հիմնումը և միաժամանակ 
խորհրդանշում Հայոց Դարձը՝ 
պատկերելով Տրդատի և Աշխեն 
թագուհու մկրտությունը (նկ. 2)*: 

Այս փորագրանկարի համար 
նախօրինակ է հանդիսացել 1596 թ. Վանում Խաչատուր Խիզանցու ընդօրինա-
կած «Յայսմաւուրք»-ում (ՄՄ 4681, թ. 3բ) Լուսավորչի տեսիլով Ս. Էջմիածինի 
հիմնարկումը պատկերող մանրանկարը (նկ. 3): Հայսմավուրքներին բնորոշ ձևով 
այս ձեռագիրը ևս բավականին մեծադիր է: 

Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմությամբ» մեզ է հասել Լուսավորչի՝ Վաղար-

շապատի հնձանում հավաքված ժողովրդին փոխանցված տեսիլի պատմու-

թյունը, որտեղ հայոց առաջին քահանյապետն ասում է, որ վեր նայելով «Տեսի 

բացեալ զհաստատութիւն երկնից»4: Եվ այս խոսքերի հետևողությամբ թե՛ այս 

և թե՛ նմանատիպ այլ պատկերներում վերևի կիսաշրջանը խորհրդանշում է տե-

 
* Այս և 3, 5, 6, 7, 8, 9 նկարնարները տե՛ս ներդիրում։ 
4 Ագաթանգեղոս, Պատմութիւն հայոց, աշխտ. Ա. Տեր-Ղևոնդյան, Երևան, 1983, էջ 414: 

Նկ. 1. Ս. Գրիգորը հայրապետական գահին, 

«Յայսմաւուրք», Կ. Պոլիս, 1706 թ., էջ Գ 
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սանելի երկնքից այն կողմ գտնվող աստվածային երկինքը: Տեսիլում ապա 

ասվում է. «Եւ մի ահաւոր տեսիլ մարդոյ բարձր և ահեղ, որ զառաջն ունէր և 

զէջսն ի վերուստ մինչև ի խոնարհ առաջապահ յառաջեալ, և ի ձեռինն իւրում 

ուռն մի մեծ ոսկի»5։ Եվ կրկին բոլոր այս պատկերներում այս տողերի 

հետևողությամբ երկնային բացված կամարից երևում է Աստծո Միածին Որդին՝ 

ոսկե կռանը ձեռքին: 
Աստվածային երկնքի ներքո պատկերված է տեսիլով ս. Գրիգորին 

հայտնված Ս. Էջմիածնի տաճարը: Իսկ ներքևում Հայոց Տրդատ թագավորը և 
Աշխեն թագուհին են՝ խոնարհաբար օրհնություն և բժշկություն խնդրելիս ս. 
Գրիգոր Լուսավորչից: Այս մանրանկարը որոշակի փոփոխություններով 
վերածվել է փորագրանկարի՝ 1706 թ. «Յայսմաւուրք»-ում, որտեղ կատարվել է 
պատկերագրական երկու էական հավելում: Առաջին՝ պատկերի վերին ձախ 
անկյունում աստվածային երկնակամարում ավելացվել է հրեշտակների դասը՝ 
համաձայն Լուսավորչի տեսիլի, որտեղ ասվում է, թե Քրիստոս իջավ հրեշտակ-
ների բազմությամբ: Ի տարբերություն ձեռագրի, տպագրում Քրիստոսի էջքը 
ներկայացնող հատվածում Ս. Հոգին է պատկերված, իսկ Քրիստոս ներկայաց-
ված է տաճարի ներսում: 

Այս երեք նկարները միասին խորհրդաբանական և թեմատիկ ամբողջու-

թյուն են կազմում. Լուսավորչի չարչարանքներով սկսված Հայոց Դարձը, քրիս-

տոնեությունը պետականորեն ընդունելը Հայաստանում՝  ս. Գրիգորին հայրա-

պետական իշխանությամբ և փառքով ներկայացնելով, և վերջապես հայոց ընդ-

հանրական մկրտությունն ու Ս. Էջմիածնի հիմնումը: 

Լուսավորչի չարչարանքները պատկերող նկարը դրված լինելով նոյեմբերի 

18-ի օրվա տոնի՝ «Պատմութիւն Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին, եւ վասն անտա-

նելի և բազմաչարչար տանջանացն, որ ի Վաղարշապատ քաղաքի, ընկալեալ մե-

ծի, ինքնակալ կայսերակերպին հսկայազուն քաջի Տրդատ արքայէն Հայոց» 

բնագրի կողքին, ավելին է, քան միայն չարչարանքների պատմությունը: 

Տարբեր դրվագների զարգացման ընթացքով այն հալածիչ Տրդատից գալիս 

և հանգում է դարձի եկած և թողություն աղերսող Տրդատի կերպարին (նկ. 4): 

Միջնադարյան սրբանկարչության մեջ ընդունված էր որևէ սրբի ներկայաց-

նելիս կենտրոնում պատկերել նրան, և նկարի չորս կողմերում՝  նրա կյանքի 

դրվագները: 
Հորինվածքային նման կառուցվածք ունի և այս պատկերը, կազմված լինե-

լով 16 դրվագից, որոնցից 12-ը Լուսավորչի չարչարանքներն են, երկուսը՝ վի-
րապ նետվելը և այնտեղից ելնելը և, վերջապես, կենտրոնում պատկերված եր-

 
5 Նույն տեղում:  
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կու դրվագները իրավիճակային 
հակադրություն են ներկայաց-
նում հետևյալ շեշտադրմամբ: 

Նկարի սյուժետային սկիզբը 
կենտրոնական ստորին մասի 
պատկերն է, որի ներքևում գրված 
է. «Եւ թագաւորն Տրիդատէս հա-
յոց հարցաքննեալ Գրիգորի վասն 
հաւատոցն»: Գահին նստած 
Տրդատի առջև զինվորներով 
շրջապատված և հարցաքննու-
թյան բերված Լուսավորիչն է: 
Տրդատի մի ձեռքում արքայական 
գայիսոնն է, իսկ մյուսում՝  սուրը: 
Հայոց արքան մեղադրանքով դի-
մում է ս. Գրիգորին: 

Այնուհետև գալիս են չարչա-
րանքների 12 դրվագապատկեր-
ները, ապա վիրապ նետվելը և ել-
նելը, որից հետո նկարի կենտրո-
նական դիրքում շրջափոխված 
իրավիճակ է: Գահին ս. Գրիգորն 
է՝ հայրապետական գավազանը 
պահած և օրհնությամբ պարզ-
ված աջով, ինչպես որ նրան ներ-
կայացնող առանձին փորագրա-
նկարում է: Տրդատի թագը Լուսա-
վորչի առջև է, և հայոց արքան և 
թագուհին ծնկած՝ նրանից օրհնություն են հայցում: 

Այժմ ներկայացնենք առաջին և վերջին փորագրադրվագների միջև 
գտնվող չարչարանքների պատկերաշարը՝ յուրաքանչյուրի մակագրությամբ, և 
ամեն չարչարանքը դիտարկելով նոյեմբերի 18-ի տոնի պատմության մեջ այդ 
չարչարանքի մասին եղած հիշատակության հետ զուգահեռ: Այս փորագրա-
նկարը կհամեմատենք նաև Տրանսիլվանիայի հայ կաթողիկե առաջնորդ Օգսեն-
տիոս եպիսկոպոս Վրզարյանի (1655-1715 թթ.) իրականացրած մեկէջյա փո-
րագրապատկերի (նկ. 5), ինչպես նաև Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության 

Նկ. 4. Գրիգոր Լուսավորչի չարչարանքները. 

«Յայսմաւուրք», Կ. Պոլիս, 1706 թ., էջ Բ, ԻԱ 
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մասունքակիր աջերի պահարանի համապատասխան դրվագների հետ6 (նկ. 6): 
Ինչպես հայտնի է, չարչարանքների գրական սկզբնաղբյուրը Ագաթանգե-

ղոսի «Պատմութիւն հայոց» գործն է: 
Առաջին չարչարանքը, որ պատկերված է փորագրանկարի ստորին ձախ 

անկյունում (երկրորդը նրանից վեր է, երրորդը՝ երկրորդից, և այդպես շարու-
նակ) ներկայացնում է ս. Գրիգորին գելարանով կապելը և մեջքին աղ դնելը: Մի 
շարք այլ նկարներում երկու առանձին դրվագներով է պատկերվում: Վրզարյա-
նի մոտ առաջինն անվանվում է «Ուսաբեռնեցեալ վիմօք աղից կախի», իսկ երկ-
րորդը՝ «Կզակն իւր գելարանօք չարաչար տանջի»: 

Առաջին չարչարանքը երկու դրվագներով է ներկայացված նաև Մասունքա-
կիր աջերի պահարանում, որը թեև դրվագների մակագրություններ չունի, սա-
կայն պատկերագրությամբ համընկնում է Վրզարյանի հրատարակության հետ: 
Այս պահարանի նկարներում ս. Գրիգորը եռակի է ծռված: Տարբեր գործերի այս 
չարչարանքը ներկայացնող նկարներում սբ. Գրիգորը պատկերվում է աղի ծան-
րության տակ կքած, բայց տոկուն ձևով կրելով այն: Տեսարանը ավելի ազդու է 
դարձնում գելարանով պրկելը: 

«Յայսմաւուրք»-ում փորագրանկարին հաջորդում է չարչարանքների պատ-
մությունը, ուր յուրաքանչյուր չարչարանքի նկարագրության դիմաց լուսանց-
քում գրված է, թե դա որ չարչարանքն է: 

Առաջին չարչարանքի մասին գրված է. «Եւ եդեալ գայլ ի բերանն»: «Յայս-
մաւուրք»-ի չարչարանքների պատմության մեջ հիշվում է թե՛ աղ դնելը և թե´ 
գելարանը կապելը7: 

Երկրորդ չարչարանքի համար այդ դրվագի «Յայսմաւուրք»-ի մակագրու-
թյան մեջ ասվում է. «Ըստորագլուխ ծխելով ախբ և բրածեծ»: Համահունչ մա-
կագրությանն ընդգծվում է չարչարողի կողմից խողովակով կրակը փչելը՝ որ-
պեսզի ելնող ծուխը շնչի ս. Գրիգորը: Պատկերված է երկրորդ չարչարողի՝ 
պարզված բրով հարվածելը: 

Ագաթանգեղոսի «Պատմության» մեջ ասվում է, որ ս. Գրիգորին մեկ ոտքից 
կախեցին, ուստի նա մեկ ոտքով կախված է պատկերվում բոլոր նկարներում, 
իսկ երկրորդ ոտքը՝ կողքից ծալված: 

Երրորդ չարչարանքի համար «Յայսմաւուրք»-ի նկարում ասվում է. «Եդեալ 
ոտն ի կոճեղս, հոսեալ արիւն ըղնկամբք»: Ճիշտ նույն ձևով, շեշտված կերպով 
պատկերված են կոճղի մեջ դրված ոտնաթաթերը: «Յայսմաւուրք»-ի պատմու-
թյան մեջ այս չարչարանքին համահունչ ասվում է. «Բերին կոճեղս փայտից և 
պնդեցին անդ զոտսն սաստիկ»: 

 
6 Վ. Դևրիկյան, Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում, մասն Գ., Ս. Ղազարից մինչև Սուրբ 

Էջմիածին (18-րդ դար), Երևան, 2016, էջ 270-272: 
7 Յայսմաւուրք, Կ. Պոլիս, 1706, էջ ԲՃԽԶ. (246): 
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Չորրորդ չարչարանքը վերաբերում է մետաղյա սուր բևեռների վրայով քայ-
լեցնելուն: Պատկերում տեսանելի է, թե Լուսավորիչն ինչ դժվարությամբ է քայ-
լում սուրսայր բևեռների թիթեղների վրայով: 

Հինգերորդ չարչարանքը վերաբերում է բռունցքներով աչքերին խփելուն: 
Այստեղ հաջողվել է պատկերել բռունցքներով հարվածելու պահը, երբ դրանք 
բարձրացվել են խփելու համար: 

Քանի որ Վրզարյանի մոտ և Մասունքակիր պահարանում առաջին չարչա-
րանքը ներկայացված է որպես երկու չարչարանք, ուստի այստեղ այդ տեսարա-
նը չկա: 

Վեցերորդ չարչարանքը Սրբի գլուխը մամուլով պահելն է, որպեսզի նա չկա-
րողանա խուսափել կամ գլուխը շարժել, երբ երկրորդ չարչարողը նրա քթի մեջ 
քացախ է փչում: «Յայսմաւուրք»-ի շարադրանքում ասվում է, որ աղը, բորակը 
և քացախը եղեգնափողով են փչում քթի մեջ: 

Յոթներորդ չարչարանքը վերաբերում է գլուխը հնոցի մոխրով պարկ 

մտցնելուն: «Յայսմաւուրք»-ում նկարի մակագրության մեջ ասվում է. «Պարկ ի 

գլուխն մոխրով կապեն»: Ամենաարտահայտիչը թերևս այս դրվագն է պատկեր-

ված, որտեղ ս. Գրիգորն իրեն բնորոշ հավասարակշռությունը ասես կորցրած՝ 

խարխափում է ձեռքերը պարզած: Հնոցի մոխիրը շնչելու տանջանքից ավելի այս-

տեղ ընդգծված է գլուխը պարկ անցկացված մարդու սարսափահար վիճակը: 

Վրզարյանի մոտ ս. Գրիգորը ավելի հանգիստ կեցվածքով է ներկայացված, 

իսկ Մասունքակիր աջերի պահարանի պատկերում գրեթե անհաղորդ է, թե ինչ 

է տեղի ունենում: 

Ութերորդ չարչարանքը վերաբերում է գլխիվայր կախելուն և որովայնը 

ջուր լցնելուն: Բոլոր պատկերներում վարպետորեն ընդգծվում է Լուսավորչի 

ձեռքը որովայնին սեղմելը, որպեսզի այն չպայթի լցվող ջրից: Այն նաև բնական 

արձագանքն է ջրից ուռչող որովայնի ցավերին: 

Իններորդ չարչարանքը երկաթե քերիչներով կողերը քերելն է, որի համար 

«Յայսմաւուրք»-ի մակագրության մեջ ասվում է. «Ի վերայ տատասկին թաւա-

լեցուցեալ»: Եվ իրապես այստեղ ս. Գրիգորին թավալելով պտտում են տա-

տասկների վրա: 

Տասներորդ չարչարանքում ասվում է, որ նրա կողերը քերեցին երկաթե քե-

րիչներով: «Յայսմաւուրք»-ի մակագրությունում ասվում է. «Զկողսն քերեալ եր-

կաթի ճանս»: Այս դրվագում ոչ թե ողջ մարմինն են քերում, այլ երկաթե ճանկը 

մտցրել են ս. Գրիգորի մարմինը, և այնտեղից արյուն է հոսում: Նման մեկնաբա-

նությունը զուգահեռ է գծում Խաչելության տեսարանում արյան կողահոս 

բխման հետ, երբ հռոմեացի զինվորը գեղարդով խոցեց Քրիստոսի կողը: Խորհր-

դաբանական նման զուգահեռով «Յայսմաւուրք»-ում և Վրզարյանի պատկերում 
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մի կողն են քերում, մինչդեռ Մասունքակիր աջերի պահարանի նկարում երկու 

կողմից էլ քերում են կողերը: 
Տասնմեկերորդ չարչարանքի համար «Յայսմաւուրք»-ի նկարի մակագրու-

թյունում ասվում է. «Կապիճս երկաթի ի ծունկս բևեռեալ»: Մետաղագործական 
մանրամասներով է պատկերված այդ պահը, որն անգամ պատկերացում կարող 
է տալ ժամանակի արհեստավորների աշխատանքի մասին: Տեսարանը բավա-
կանին անարտահայտիչ է Վրզարյանի մոտ: Նույնը կարելի է ասել նաև Մասուն-
քակիր աջերի պահարանի համար: Երկու դեպքում էլ ընդգծվում են ծնկները, 
բայց ոչ նրանց երկաթյա կապիչներ անցկացնելը: 

Տասներկուերորդ չարչարանքը մարմնին հալած կապար լցնելն է: Տեսարա-
նը արտահայտիչ է հատկապես Մասունքակիր աջերի պահարանի պատկերում, 
ուր շերեփից վար հոսող կապարը տարածվում է ողջ մարմնով: Պատկերագրա-
կան գրեթե նույն կառուցվածքն ենք գտնում նաև Վրզարյանի մոտ: Իսկ «Յայս-
մաւուրք»-ի նկարում այն մարմնի մի կետին է լցվում, որից բացի, հալված կա-
պարը նաև շերեփով լցնում են ս. Գրիգորի բերանը: 

Խլաթեցու խմբագրության «Յայսմաւուրք»-ի որևէ ձեռագրում մեզ չհաջող-
վեց գտնել չարչարանքները ամբողջ էջով ներկայացնող մանրանկար, սակայն 
որպես լուսանցային մանրանկարներ գտանք ՄՄ 1533 ձեռագրում: Այս «Յայս-
մաւուրք»-ը նկարազարդել են Հովնաթանյանների նշանավոր տոհմից Հակոբը 
և Հարությունը8: Պատկերները նկարված են չարչարանքներից յուրաքանչյուրը 
ներկայացնող պատմության համապատասխան հատվածին կից լուսանցքում 
(Նկ. 7): 

Այս ձեռագրում պատկերված են Տրդատը վարազակերպ և տասներկու չար-
չարանքներից յոթը: 

Տեսիլով Ս. Էջմիածնի կերպավորումը պատկերված չէ «Յայսմաւուրք»-ի 
երկրորդ՝ Աստվածատուր Կոստանդնուպոլսեցու 1706-1708 թթ. հրատարակու-
թյան մեջ, ուստի այստեղ ևս պատկերագրական նույն կառուցվածքով ս. Գրի-
գորի առջև ծնկած վարազակերպ Տրդատն է, իսկ հեռվում ընդհանուր եկեղեցու 
գաղափարն է ուրվագծված, և ոչ թե Ս. Էջմիածինը (նկ. 8): 

Նույն կառուցվածքն ենք գտնում նաև ՄՄ 3783 ձեռագրի 7բ էջում (նկ. 9):  
Ինչպես 1706-1708 թթ. հրատարակության մեջ, այս ձեռագրում ևս նման 

պատկերով է սկսվում «Յայսմաւուրք»-ը: Պատկերված են Լուսավորիչը, նրա դի-

 
8 Այս ձեռագրի նկարագրությունը տե՛ս Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան 

Մատենադարանի, հ. Ե, կազմեց Օ. Եգանեան, Երեւան, 2009, էջ 374-384: Ձեռագրի համար-
ները մեզ մատնանշեց և ձեռագրերը տրամադրեց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի 
Ձեռագրագիտության բաժնի վարիչ և Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահ Գ. Տեր-
Վարդանյանը: Տե՛ս նաև Ա. Աղասյան, Հ. Հակոբյան, Մ. Հասրաթյան, Վ. Ղազարյան, Հայ 
արվեստի պատմություն, Երևան, 2009, էջ 237 
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մաց վարազակերպ Տրդատն է՝ գրեթե կուչ եկած` բժշկություն է հայցում, և եր-
րորդը՝ Հովհաննես Մկրտիչն է, որը, որքանով մեզ հայտնի է, սովորաբար չի 
պատկերվում ս. Գրիգորի կողմից կատարվող բժշկության և մկրտության տե-
սարաններում: 

Հովհաննես Մկրտիչը այստեղ պատկերված է, կարծում ենք, հետևյալ պատ-
ճառներով: Նախ որովհետև Խլաթեցու «Յայսմաւուրք»-ի առաջին օրը՝ օգոստո-
սի 11, նվիրված է Հովհաննես Մկրտչի անունը կրող Մշո Ս. Կարապետ վանքին, 
որտեղ հիշվում են նաև Տրդատը և ս. Գրիգորը: Այս ձեռագրում, ըստ երևույթին, 
կա՛մ նկարն է հարմարեցվել օրվա տոնի վերնագրին կա՛մ հակառակը, և այն 
ունի հետևյալ խորագիրը. «Յիշատակ է Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին և Տրդա-
տայ թագաւորին և բերման նշխարաց Սուրբ Կարապետին Յովհաննու և Աթա-
նագինեայ եպիսկոպոսին ի Տարօն»: Ինչպես նկարում, այնպես և այս վերնա-
գրում անվանապես հիշվում են Տրդատը, ս. Գրիգորը և Հովհաննես Մկրտիչը: 

Երկրորդ՝ Տրդատի ս. Գրիգորին դիմելը բարեխոսական ուղղվածություն 
ունի, և Հովհաննես Մկրտիչը Լուսավորչի հետ միասին Հայոց եկեղեցու չորս 
գլխավոր բարեխոսներից երկուսին են ներկայացնում: Այնպես որ նրան պատ-
կերելը ավելի է շեշտում նկարի բարեխոսական բնույթը: 

Եվ երրորդ՝ ինչպես Հովհաննես Մկրտիչը Հորդանանում մկրտեց Քրիստո-
սին, այնպես էլ Գրիգոր Լուսավորիչը Արածանիի ջրերում մկրտեց Տրդատին: 
Հետևաբար ս. Հովհաննեսն այստեղ պատկերված է որպես մկրտողի նախօրի-
նակ: 

Այսպիսով, «Յայսմաւուրք»-ի 18-րդ դարի տպագիր երեք հրատարակու-
թյուններում թեմատիկ մեկէջյան երեք նկարներով նաև պատկերագրական 
առումով ընդգծվում է այս ժողովածուի ազգայնացման ընթացքը և այն հայկա-
կան նոր տարով սկսելը: 

SHOGHAKAT DEVRIKYAN 

FULL-PAGE ENGRAVINGS WITH IMAGES OF GREGORY THE  

ILLUMINATOR IN THE THREE SYNAXARIA PUBLISHED  

IN THE 18TH CENTURY IN CONSTANTINOPLE 

Keywords: Gregory the Illuminator, Grigor Khlat‘ets‘i, Grigor 
Marzvanets‘i, Synaxarion, old printed books, engraving, minia-
tures, adoption of Christianity in Armenia, baptism. 

In the Synaxaria edited by Grigor Khlat‘ets‘i, one may mention the intention of 

providing the collection with Armenian tint by placing at its beginning the story of 



 

 

340 Շողակաթ Դևրիկյան   

St. Gregory the Illuminator and including three full-page engravings glorifying the 

national church. 

The first engraving represents the passion of St. Gregory. The iconographic se-

ries consists of sixteen episodes, twelve of which are depictions of the Saint’s pas-

sion, two are about his casting into the pit and taking out of it, and the last two central 

episodes are the images of St. Gregory the Illuminator and King Trdat. 

On the second engraving, the Illuminator is depicted in majestic vestment of a 

priest, seated on the throne with a patriarchal staff in his hand with which he pierces, 

as if with a spear, the serpent personifying the evil. 

The third engraving is dedicated to the founding of Holy Etchmiadzin. It sym-

bolizes the adoption of Christianity in Armenia. On the engraving, we see the bap-

tism of Trdat and Queen Ashkhen. 

We associate the inclusion of several images of Gregory the Illuminator in ma-

jestic vestments of a priest with the following factors: first, the Synaxarion of 

Khlatetsi’s edition begins with August 11, which was considered the beginning of 

the Old Armenian New Year; second, the inclusion is due to the presence of five 

holidays dedicated to him in the Synaxaria. 

The article provides an iconographic analysis of the three engravings in com-

parison with other engravings and miniatures about the same topic. 

ШОГАКАТ ДЕВРИКЯН 

ПОЛНОЛИСТОВЫЕ ГРАВЮРЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГРИГОРИЯ  

ПРОСВЕТИТЕЛЯ В ТРЕХ СБОРНИКАХ «СИНАКСАРИЯ», ИЗДАННЫХ В 

XVIII ВЕКЕ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ 

Ключевые слова: Григорий Просветитель, Григор Хлатеци, Григор Марзва-
неци, Синаксарий, старопечатные книги, гравюра, миниа-
тюра, принятие христианства в Армении, Крещение. 

В редакции «Синаксария» Григора Хлатеци наблюдается стремление при-

дать национальную окраску сборнику путем помещения в начале книги исто-

рии Св. Григория Просветителя и включения трех полнолистовых гравюр, вос-

славляюших национальную церковь. 

Первая гравюра представляет мученичество Св. Григория. Иконографиче-

ский ряд состоит из 16 эпизодов, 12 из которых – изображения мучений Свя-

того, два – ввержение его в ров и извлечение из него, и два центральных эпи-

зода – изображения Св. Григория Просветителя и царя Трдата. 



 

 

 Գրիգոր Լուսավորչին ներկայացնող մեկէջյա փորագրանկարները... 341 

На второй гравюре Просветитель изображен в величественном облачении 

священника, сидящим на троне с патриаршим жезлом в руке, которым он как 

копьем пронзает змея, олицетворяющего зло. 

Третья гравюра посвящена основанию Святого Эчмиадзина. Она симво-

лизирует принятие христианства в Армении. На гравюре изображено креще-

ние Трдата и царицы Ашхен. 

Включение в сборник нескольких изображений Григория Просветителя в 

богатых патриарших одеяниях мы связываем с тем, что, во-первых, «Синакса-

рий» редакции Хлатеци начинается с 11-го августа, началом армянского Но-

вого года, совпадающим с праздником переноса Григорием мощей Иоанна 

Крестителя в Армению, во-вторых, включение трех гравюр-изображений Св. 

Григория в сборник обусловлено наличием в «Синаксарии» пяти праздников, 

посвященных ему. 

 В статье проводится иконографический анализ обсуждаемых трех гравюр 

в сопоставлении с другими гравюрами и миниатюрами на ту же тему. 
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