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այ տպա գիր գրքի պատ մու թյան մեջ իր բա ցա ռիկ տեղն ու նի

Հո լան դիա յի մայ րա քա ղաք Ամս տեր դա մում գոր ծած հայ -

կա կան տպագ րա տու նը1, որ տեղ ազ գան վեր գոր ծու նեու-

թյուն են ծա վա լել անձ նա զոհ ու խան դա վառ ան հատ ներ` ի րենց ու րույն 

դերն ունենալով հայ տպագ րու թյան պատ մու թյան մեջ: Ն րանց շար քում 

իր անձն վեր գոր ծու նեու թյամբ ա ռանձ նա նում է Ոս կան Եր եւան ցին: Նա 

կա րո ղա ցավ ոչ միայն հիմ նել տպա րան ե րեք քա ղաք նե րում ( Լի վոռ նո, 

Ամ ստեր դամ, Մար սել), այլեւ ա վար տին հասց նել դա րա վոր մի ծրա գիր՝ 

Աստ վա ծաշն չի տպագ րու թյու նը: 

Շ քեղ զար դա նախ շե րով, բազ մա թիվ մեծ եւ փոքր պատ կեր նե րի առ-

կա յու թյամբ ա ռա ջին հայ տպա գիր Աստ վա ծա շուն չը լույս է տե սել 1666-

1668 թթ.: Այն յու րա հա տուկ է նախ եւ  ա ռաջ օգ տա գործ ված պատ կեր նե-

րի հարս տու թյամբ, ո րոնց քա նա կը Հին Կ տա կա րա նում 51-ն  է, իսկ Նոր 

Կ տա կա րա նում՝ 107-ը: 

Ընդ հան րա պես Ոս կան Եր եւան ցու հրա տա րա կու թյուն ներն աչ քի են 

ընկ նում ի րենց շքեղ պատ կե րա զարդ մամբ: Ն շենք, որ գրքե րի ձեւա վոր ման 

հա մար կար եւոր նշա նա կու թյուն են ու նե ցել նաեւ արեւմ տաեվ րո պա կան 

տպա գիր գրքի ձեւա վոր ման ա վան դույթ նե րը, ո րոնք մինչեւ ԺԷ. դա րը 

զար գաց ման բա վա կան հա րուստ ճա նա պարհ էին ան ցել: Ն կա րա զարդ ման 

բաղ կա ցու ցիչ մասն են կազ մել թե մա տիկ փո րա գիր պատ կեր նե րը, ո րոնց 

պատ կե րագ րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը եւ  ա ղերս նե րը ԺԷ. դա րի 

հայ ձե ռա գիր աստ վա ծաշն չե րի հետ սույն հոդ վա ծի խնդրո ա ռար կա ներն 

1 Ամս տեր դա մի հայ կա կան տպա րա նի պատ մու թյան մեջ նշա նա կա լի դեր են խա ղա ցել 
Ոս կան յան եւ  Վա նան դե ցի նե րի տպա րան նե րը, ո րոնց հիմ նա դիր նե րը՝ Ոս կան Եր եւան-
ցին եւ  Թով մա  Վա նան դե ցին հայ տպագ րու թյան պատ մու թյան ա մե նան շա նա վոր դեմ-
քե րից են:
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են: Հաշ վի առ նե լով այն, որ գրքա գի տու թյան բնա գա վա ռում մինչ օրս 

կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում վե րա բեր ել են միայն 

գրքե րի դա սա կարգ մանն ու հա մա պա տաս խան մա տե նա գի տու թյուն նե րի 

կազմ մա նը, եւ  երբ եւէ փորձ չի ար վել ա ռան ձին ու սում նա սի րու թյան են-

թար կել փո րագ րան կար նե րը, ուս տի ներ կա հա մա ռոտ քննու թյու նը նպա-

տակ ու նի լու սա բա նե լու նաեւ նշյալ հար ցադ րում նե րը:

Հայ կա կան տպա գիր գրքի նկա րա զար դում նե րը, սկսած ա ռա ջին 

հրա տա րա կու թյուն նե րից, կա տար վում էին հայ կա կան ման րան կար չա-

կան ար վես տի սկզբունք նե րի նմա նո ղու թյամբ (խո րան ներ, ճա կա տա-

զար դեր, գլխա զար դեր, լու սան ցա զար դեր, զար դագ րեր), իսկ թե մա տիկ 

նկար նե րի պատ կե րագ րու թյու նը ա վե լի շատ հի շեց նում էր ժա մա նա կի 

արեւմ տաեվ րո պա կան փո րագ րա պատ կե րա յին ար վես տը: Այս մի տու մը 

պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ հայ տպագ րու թյան սկզբնա վո րու մից 

մինչեւ ԺԸ. դար հայ կա կան գրքե րի փո րագ րա պատ կեր նե րը կա տար վում 

էին միայն եվ րո պա ցի վար պետ նե րի ձեռ քով: Ոս կան Եր եւան ցու հրա տա-

րա կած գրքե րում, այդ թվում նաեւ Աստ վա ծաշն չում, հիմ նա կա նում տեղ 

են գտել ծա գու մով հո լան դա ցի Ք րիս տո ֆել վան Զի խե մի պատ րաս տած 

փո րագ րան կար նե րը: Եր եւան ցու հրա տա րա կու թյուն նե րի փո րագ րան-

կար նե րը կամ նրանց մեծ մա սը ձեռք է բե րել Մատ թեոս Ծա րե ցին, քա նի 

որ այդ պատ կեր նե րը կան նրա հրա տա րա կած` Ներ սես Շ նոր հա լու « Յի-

սուս Որ դի» գրքում եւ « Շա րակ նո ցում»2: Ոս կան յան Աստ վա ծաշնչի փո-

րագ րան կար նե րի մեծ մա սը՝ 100 պատ կեր, օգ տա գործ վել են նաեւ « Յի-

սուս Որ դի» գրքում: Ընդ ո րում, դրանց մեծ մա սը աստ վա ծաշնչ յան թե-

մա նե րով պատ կեր ներ են, ին չը եւս մեկ ան գամ վկա յում է այն մա սին, որ 

Ամս տեր դա մի հայ կա կան տպա րա նի հիմ նու մը եւ փո րագ րա պատ կեր նե րի 

ընտ րու թյու նը ի սկզբա նէ նպա տա կաուղղ ված է ե ղել հա յա տառ Աստ վա-

ծաշն չի տպագ րու թյա նը:

Մի շարք նկա րիչ նե րի ան վա նա տա ռե րը Ք րիս տո ֆել վան Զի խե մը 

թո ղել է նրանց նկար նե րից պատ ճե նած փո րագ րան կար նե րի վրա` AD-

Ալբ րեխտ Դ յու րեր, HG- Հեն(դ) րիկ Գոլ ցիուս`միա ժա մա նակ դնե լով իր 

ստո րագ րու թյու նը` CVS3: Ք. վ. Զի խե մի կա տա րած փո րագ րան կար ներն 

ար ված են փայ տի եր կայ նա կի փո րագ րու թյան կամ քսի լոգ րա ֆիա յի ե ղա-

2 Ս. Ե.  Քո լանջ յան,  Հե թում Բ.-ի  Ձե ռա գիր Աս տուա ծա շուն չը եւ Ոս կան յան հրա տա րա կու-
թյու նը, «Էջ միա ծին», 1966, ԺԱ.-ԺԲ., էջ 152:

3 Էքս լիբ րիս («Ի գրեանց»)՝ գրքա յին նշան (լատ. ex libris գրքից), ո րի վրա սո վո րա բար 
ար տա հայտ վում են հե ղի նա կի ան վան եւ  ազ գան վան սկզբնա տա ռե րը: Էքս լիբ րի սի հայ-
րե նի քը հա մար վում է  Գեր մա նիան, որ տեղ այն ի հայտ է ե կել տպագ րու թյան գյու տից 



2016 Ժ. ՊԱՏԿԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ԱՂԵՐՍՆԵՐ 63

նա կով (հու նա րեն` xylon-փայտ եւ grapho-գրում եմ, նկա րում եմ, բա-

ռե րից)4: Նա, լի նե լով հմուտ փո րագ րիչ, կա րո ղա ցել է վար պե տո րեն եւ 

մա քուր փո րագ րել իր ժա մա նա կի նշա նա վոր նկա րիչ նե րի աշ խա տանք-

նե րը5: Վեր ջի նիս փո րագ րան կար նե րի ար դեն պատ րաս տի տպաձ եւե րը 

Ոս կան Եր եւան ցին օգ տա գոր ծել է իր հրա տա րա կու թյուն նե րում` հար մա-

րեց նե լով դրանք գրքե րի բո վան դա կու թյա նը, սա կայն փո րագ րան կար նե-

րի մեծ մասն օգ տա գործ վել է ա ռանց փո փո խու թյան, ին չի արդ յուն քում 

ա վե տա րա նիչ նե րի ա նուն նե րը լա տի նե րեն են գրված: Ինչ պես նշում է Հ. 

Ք յուրտ յա նը, հո լան դա ցի փո րագ րան կա րի չը լա տի նե րե նով՝ A, B, C, D 

եւ  այս պես շա րու նակ, հա ջոր դա բար հա մա րա կա լել է պատ կեր նե րը եւ 

գր քի վեր ջում, ըստ հա մար նե րի հեր թա կա նու թյան, դրել նրանց մա կագ-

րու թյուն նե րը: Քա նի որ գրքի վեր ջում հա յե րե նը նման մա կագ րու թյուն-

ներ չու նի, ուս տի տա ռերն ա նի մաստ են դառ նում: Չենք բա ցա ռում այն 

փաս տը, որ Ք. վան Զի խե մը ծա նոթ է ե ղել նաեւ ֆրանկ-ֆլա ման դա-

ցի փո րագ րիչ, ոս կե րիչ Թեո դոր դե Բ րա յի (1561-1623 թթ.)` լա տի նե րեն 

Աստ վա ծաշն չի փո րագ րա պատ կեր նե րին: Այդ Աստ վա ծա շուն չը հրա տա-

րակ վել է 1609 թ. Գեր մա նիա յի Մայնց քա ղա քում: Այս ա մե նից ել նե-

լով` կա րող ենք ա սել, որ հայ տպա գիր գրքե րի նկա րա զարդ ման ար-

վես տը ձեւա վոր վել է ժա մա նա կի գե ղան կար չա կան բարձր վար պե տու-

թյամբ ստեղծ ված հիմ քե րի վրա, իսկ Ոս կան Եր եւան ցու Աստ վա ծա շուն չը 

դար ձել է եվ րո պա կան գե ղան կար չու թյան ազ դե ցու թյուն նե րը տա րա ծող 

հիմ նա կան աղբ յու րը: Այն գե ղար վես տա կան մեծ ազ դե ցու թյուն է ու նե-

ցել ոչ միայն հայ տպա գիր գրքի ձեւա վոր ման, այլ նաեւ ուշ շրջա նի հայ 

միջ նա դար յան ման րան կար չու թյան՝ հատ կա պես աստ վա ծաշն չե րի պատ-

կե րա զարդ ման վրա: Ոս կան յան Աստ վա ծա շուն չը նոր ո րակ եւ կար եւոր 

խթան դար ձավ ԺԷ.-ԺԸ. դդ. հայ գրքար վես տի մեջ՝ գե ղար վես տա կան 

նոր ձեւե րի մշակ ման, ձեւա վոր ման եւ զար գաց ման հա մար:

Եվ րո պա կան ման րան կար չու թյան ո ճով հայ կա կան Աստ վա ծաշն չե-

րի նկա րա զար դու մը սկսվել է ԺԷ. դա րի ա ռա ջին քա ռոր դում: Մեզ են 

հա սել մի շարք Աստ վա ծաշն չեր եւ Ա վե տա րան ներ, ո րոնց ման րան կար-

նե րի հա մար նա խա տի պեր են ե ղել եվ րո պա կան պատ կեր նե րը: Այդ շար-

հե տո: Ա. Դ յու րե րը հա մար վում է ա ռա ջին նկա րի չը, ո րը ստեղ ծեց իր էքս լիբ րի սը (1523 
թ.)՝ իր ան վան եւ  ազ գան վան սկզբնա տա ռե րով:

4 Յ.  Քիւր տեան,  Փայ տա փո րագր չա կան ման րան կար չու թիւ նը եւ ման րան կա րիչ ներ հայ 
տպագ րու թեան մէջ,  Վե նե տիկ, 1939:

5 Ա.  Սի մոն յան, Ք րիս տո սի ծննդյան պատ կե րագ րու թյու նը  Թով մա  Վա նան դե ցու հրա-
տա րա կու թյուն նե րի փո րագ րան կար նե րում, «Էջ միա ծին», 2015, Զ., էջ 94-95:
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ժու մը սկիզբ ա ռավ Լե հաս տա նից եւ  ան ցավ Կ. Պո լիս, ա պա` Ս պա հան: 

Այս շարժ ման կար եւո րա գույն ներ կա յա ցու ցիչն էր գրիչ-ման րան կա րիչ 

Ղա զար Բա բեր դա ցին6: Շար ժու մը նույ նիսկ տա րած վեց հայ ե կե ղե ցի նե-

րի որմ նան կար չու թյան վրա, ո րի լա վա գույն օ րի նա կը Նոր Ջու ղա յի Ս. 

Ա մե նափր կիչ Վան քի ե կե ղե ցու որմ նան կար ներն են: Ոս կան յան Աստ վա-

ծաշն չից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել մոտ մեկ տասն յակ թե մա տիկ փո րագ-

րա պատ կեր ներ, ո րոնք մեծ տա րա ծում են գտել Կ. Պոլ սի եւ Ս պա հա նի 

ձե ռա գիր Աստ վա ծաշն չե րի նկա րա զար դում նե րում:

ԺԷ. դա րում Նոր Ջու ղա յում եւ Կ. Պոլ սում նկա րա զարդ ված Աստ-

վա ծաշն չե րը պատ կե րա զարդ ման տե սանկ յու նից բա ժան վում են եր կու 

խմբի: Ա ռա ջին խում բը նկա րա զարդ վում էր Ալբ րեխտ Դ յու րե րի եւ ն րա 

հետ եւորդ նե րի, այդ թվում նաեւ Ոս կան Եր եւան ցու Աստ վա ծաշն չի փայ-

տա փո րա գիր պատ կեր նե րի, իսկ մյու սը՝ Թեո դոր դե Բ րա յի Աստ վա ծաշն չի 

հի ման վրա7: ՄՄ ձեռ. Հմր 201 (Ս պա հան, 1660 թ., գրիչ՝ Աստ վածա տուր, 

ծաղ կող՝ Հայ րա պետ), Հմր 204 ( Նոր Ջու ղա, ԺԷ. դ., գրիչ՝ Գաս պար ե րեց, 

Հա րու թյուն դպիր, Սար գիս Վա նե ցի, ծաղ կող՝ Ս տե փա նոս), Հմր 349 (Կ. 

Պո լիս, 1686 թ., ծաղ կող՝ Մա ղա քիա Կ. Պոլս ցի, Մար կոս պատ կե րա հան) 

Աստ վա ծաշն չե րում զե տեղ ված մի շարք ման րան կար ներ ի րենց պատ կե-

րագ րու թյամբ ուղ ղա կիո րեն կրկնում են Ոս կան յան Աստ վա ծաշն չի նույ-

նա նուն փո րագ րա պատ կեր նե րը, հատ կա պես Հով հան նու Հայտ նու  թյան 

նկա րա զար դում նե րը: Դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ 

Հայտ նու թե նու թյան նկա րա զար դում նե րի հա մար նա խա տիպ են ծա ռա յել 

միայն եվ րո պա կան նա խօ րի նակ նե րը, քա նի որ հայ գրքար վեստ ում մինչ 

ԺԷ. դա րը այդ թե մա յով պատ կեր ներ գրե թե չկան:

Ե րու սա ղե մի Ս. Հա կոբ յանց վան քում պահ վող՝ 1645 թ. Ս պա հա նում 

գրված եւ ն կա րա զարդ ված Աստ վա ծաշն չի (ձեռ. Հմր 1933, գրիչ՝ Աստ-

վա ծա տուր դպիր, ծաղ կող՝ Հայ րա պետ) պատ կե րա զար դու մը սկսվում է 

Ա րար չա գոր ծու թյան տե սա րա նից եւ  ա վարտ վում Նոր Ե րու սա ղե մը պատ-

կե րող ման րան կա րով: Ոչ միայն այս, այլ նաեւ ԺԷ. դա րի մյուս Աստ վա-

ծաշն չե րում (ՄՄ Հմր ձեռ. 201, 204, 349) Նոր Ե րու սա ղեմ պատ կե րող 

6 Ղազար վրդ. Բաբերդացին Լվովի Հաճկատար Աստվածածին վանքում Թորոս գրչին 
պատվիրել է արտագրել Աստվածաշունչ, որը մասամբ նկարազարդել է ինքը (ՄՄ ձեռ. 
Հմր 351, Լվով 1616-1619 թթ., գրիչ՝ Թորոս դպիր, ծաղկող՝ Ղազար վրդ. Բաբերդացի):

7 1496-1498 թթ. Հ յու սի սա յին  Վե րածնն դի նկա րիչ, ծա գու մով գեր մա նա ցի Ալբ րեխտ Դ յու-
րե րը ստեղ ծել է իր հայտ նի՝ «Ա պո կա լիպ սիս» ( Հայտ նու թե նա կան) փայ տա փո րա գիր 
պատ կեր նե րի շար քը: Այն բաղ կա ցած է 15 պատ կեր նե րից, ո րոնք ար տա ցո լում են  Հով-
հան նես Աստ վա ծա բա նի տե սիլք նե րը  Պատ մոս կղզում: Այս շար քը պատ կե րա զարդ ման 
նա խա տիպ է հան դի սա ցել նկա րիչ նե րի հա մար:



2016 Ժ. ՊԱՏԿԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ԱՂԵՐՍՆԵՐ 65

ման րան կա րը գրե թե նույ նու թյամբ կրկնօ րի նա կում է Ոս կա նի Աստ վա-

ծաշն չի նույ նա նուն փո րագ րա պատ կե րը: Պատ կե րագ րա կան այս տե սա կը 

Ք րիս տո ֆել վան Զի խե մի նո րա րա րու թյունն էր՝ կի րառ ված 1646 թ. հրա-

տա րակ ված Աստ վա ծաշն չում, քա նի որ այս պատ կե րը չկա ո՛չ Դ յու րե-

րի, ո՛չ էլ եվ րո պա կան այլ նկա րիչ նե րի գոր ծե րում: Հարց է ա ռա ջա նում. 

ինչ պե՞ս է Աստ վա ծա տու րը 1645 թ. Նոր Ջու ղա յում կրկնօ րի նա կել այս 

փո րագ րան կա րը՝ մեկ տա րի ա վե լի շուտ, քան այն տպագր վել է Ատ վեր-

պե նում 1646 թ.: Միակ տար բե րակն այն է, որ Ք րիս տո ֆել վան Զի խե մը 

այս պատ կե րը փո րագ րել է նախ քան 1646 թ. Աստ վա ծա շունչն ա վար տե-

լը8: Ա վե լի ըն դու նե լի բա ցատ րու թյունն, այ նուա մե նայ նիվ, այն է, որ Նոր 

Ջու ղա յի Աստ վա ծաշն չի ո րո շա կի նկար ներ ա վե լաց վել են 1646 թ. հե տո: 

Ա ռա վել վաղ աստ վա ծաշնչ յան հրա տա րա կու թյուն նե րում բա ցա կա յում է 

Հայտ նու թե նու թյան այս նկա րա զար դու մը:

Ս տորեւ ներ կա յաց նում ենք մի շարք փո րագ րա պատ կեր ներ, ո րոնք 

ընդ հան րու թյուն ներ ու նեն վե րը նշված Աստ վա ծաշն չե րում զե տեղ ված 

ման րան կար նե րի հետ:

ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ (նկ. 1, 1ա, 2, 2ա)

Ծնն դոց Ա. 1-25

Ծնն դոց գրքի սկզբում դրված են Ա րար չա գոր ծու թյան վեց օ րե րը ներ-

կա յաց նող վեց փո րագ րան կար ներ9: Ա ռա ջինն ու երկ րոր դը ներ կա յաց ված 

են գրե թե նույն պատ կե րագ րու թյամբ. Հայր Աստ ված` երկն քում ճախ-

րե լիս: Եր րորդ փո րագ րան կա րում բու սա կա նու թյան ստեղծ ման տե սա-

րանն է, իսկ չոր րորդ փո րագ րան կա րը պատ կեր ված է աստ վա ծաշնչյան` 

վե րը նշված նկա րագ րու թյան հա մա ձայն. կենտ րո նում Հայր Աստ վածն է՝ 

ձեռ քե րը վեր պար զած: Վե րին եր կու անկ յուն նե րում լուս նի եւ  ար եւի 

պատ կեր ներն են: Հին գե րորդ փո րագ րան կա րում ար տա ցոլ ված է կեն դա-

նի նե րի ստեղծ ման եւ  ան վա նա կոչ ման տե սա րա նը:

ԵՎԱՅԻ ԱՐԱՐՈՒՄԸ (նկ. 1ա, 2ա)

Ծնն դոց Ա. 26-31

Վե ցե րորդ օրն Աստ ված ա րա րեց Ա դա մին եւ Ե վա յին: Ե վան (ա ռա ջին 

Մայր) Կույս Մա րիա մի կամ ե կե ղե ցու նա խօ րի նակն է:

8 B. Narkiss, M. E. Stone, Armenian Art Treasures of Jerusalem, Massada 1979, p. 119.
9 Վ.  Դեւ րիկ յան, Ոս կան վար դա պետ Ե րե ւան ցի. կյան քը եւ տպագ րա կան գոր ծու նեու թյու-

նը, Ե րե ւան 2015, էջ 87:
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Վաղ Վե րածն ու թյան դա րաշր ջա նից ա ռաջ Աստ ված պատ կեր վում էր 

որ պես Սուրբ Եր րոր դու թյան երկ րորդ դեմք: Հայր Աստ ված հիմ նա կա-

նում  ներ կա յաց վում է Ա դա մին կյանք տա լիս կամ ձեռ քը պար զած` 

իբրեւ հպման մի ջո ցով նրան կյանք տա լու նշան: Այս թե ման շատ հա-

ճախ հա մա տեղ վում է Փոր ձու թյան եւ Դ րախ տից վտար ման տե սա րան-

նե րի հետ:

Փո րագ րան կա րում զե տեղ ված է Ե վա յի ա րար ման տե սա րա նը: Ա դա-

մը պառ կած է գետ նին. Աստ ված նրան քնեց րել է, իսկ Ե վան պատ կեր ված 

է Ա դա մի մարմ նից դուրս գա լիս: Ե վան կանգ նած է Աստ ծո ա ռաջ՝ հար-

գանք ար տա հայ տող դիր քով:

Ա րար չա գոր ծու թյան այս փո րագ րան կա րը գրե թե նույ նու թյամբ 

կրկնում է ՄՄ Հմր 349 ձեռ. Աստ վա ծաշն չի ա րար չա գոր ծու թյու նը` մի 

բա ցա ռու թյամբ. ման րան կա րում Հայր Աստ ված պատ կեր ված է ի րեն 

բնո րոշ ե ռանկ յու նի լու սապ սա կով, իսկ փո րագ րան կա րում՝ շքեղ ճա ճան-

չապ սա կով, ո րը բնո րոշ էր արեւմ տաեվ րո պա կան ար վես տին:

ՀԱԿՈԲԻ ԵՐԱԶԸ ԲԵԹԵԼՈՒՄ (նկ.3, 3ա)

Ծնն դոց ԻԸ. 10-22

« Յա կո բը Երդ ման ջրհո րի մօ տից ե լաւ գնաց Խառ նան: Հաս նե լով մի 

տեղ՝ նա քնեց այն տեղ, ո րով հե տեւ ա րեւն ար դէն մայր էր մտել: Նա ա ռաւ 

այն տե ղի քա րե րից մէ կը, դրեց գլխի տակ ու քնեց այն տեղ: Նա ե րազ տե-

սաւ. Երկ րի վրայ հաս տա տուած էր մի սան դուղք, ո րի ծայ րը հաս նում էր 

եր կինք, իսկ Աստ ծու հրեշ տակ նե րը դրա նով ել նում, իջ նում էին: Տէ րը 

կանգ նած էր սան դուղ քի վրայ: Նա ա սաց. «Ես տէրն եմ, քո հայ րը, Աբ-

րա հա մի Աս տուա ծը եւ Ի սա հա կի Աս տուա ծը: Մի՛ վա խե ցիր, ո րով հե տեւ 

այն հո ղը, ո րի վրայ քնել ես դու, քեզ եմ տա լու եւ քո սե րունդ նե րին: Քո 

սե րունդ նե րը երկ րի ա ւա զի չափ շատ են լի նե լու, տա րա ծուե լու են դէ պի 

ծո վա կողմ, դէ պի ա րե ւելք, դէ պի հիւ սիս ու հա րաւ: Քո շնոր հիւ եւ քո 

սե րունդ նե րի շնոր հիւ օրհ նուե լու են աշ խար հի բո լոր ազ գե րը…»։

Փո րագ րան կա րը պատ կեր ված է ըստ Ծնն դոց գրքի այս նկա րագ-

րու թյան: Քա ղա քա յին հա մայ նա պատ կե րին Հա կոբն է՝ պառ կած քա րին, 

նրա ետ եւում՝ տաս ներ կու աս տի ճան նե րից բաղ կա ցած սան դուղք է, ո րի 

վրա բարձ րա նում են հրեշ տակ նե րը: Աս տի ճա նի վեր եւում՝ երկ նա կա մա-

րի կենտ րո նում, Հայր Աստ վածն է՝ շրջա պատ ված քե րով բե նե րով եւ սե-

րով բե նե րով: Գ րե թե նույ նան ման պատ կե րագ րու թյուն ու նի ՄՄ Հմր 204 
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ձեռ. Աստ վա ծաշն չի նույ նա նուն ման րան կա րը: Տար բե րու թյունն այն է, 

որ փո րագ րան կա րի հեն քը ճար տա րա պե տա կան կա ռույց է, իսկ ման րան-

կա րում այն բա ցա կա յում է:

ՈՂՋԱԿԻԶՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ (նկ. 4, 5)

Ղեւ տա կան Ա. 1-17

« Տէ րը կան չեց Մով սէ սին, խօ սեց նրա հետ վկա յու թեան խո րա-

նից՝ ա սե լով. « Խօ սի՛ր իս րա յէ լա ցի նե րի հետ եւ ա սա՛ նրանց. «Ե-

թէ ձեզ նից ո րե ւէ մէ կը ա նա սուն նե րից զոհ է մա տու ցե-

լու, ա պա խո շոր կամ մանր եղ ջե րա ւոր ա նա սուն թող մա տու ցի: 

Ե թէ նա ա րու ար ջառ է մա տու ցե լու որ պէս ող ջա կէզ, ա պա այն թող լի նի 

ոչ ա րա տա ւոր: Վ կա յու թեան խո րա նի դռան մօտ թող բե րի այն, որ պէս-

զի Տի րոջ հա մար ըն դու նե լի լի նի որ պէս քա ւու թիւն նրան: Նա իր ձեռ քը 

թող դնի զո հուող ա նա սու նի գլխին, որ պէս զի այն Տի րոջ հա մար ըն դու-

նե լի լի նի, իսկ իր ան ձի հա մար՝ քա ւու թիւն: Զուա րա կը թող մոր թեն 

Տի րոջ ա ռաջ: Քա հա նա նե րը՝ Ա հա րո նի որ դի նե րը, ա րիւ նը թող բե րեն ու 

շաղ տան վկա յու թեան խո րա նի դռան մօտ գտնուող զո հա սե ղա նի շուր ջը: 

Ող ջա կի զուե լիք ա նա սու նը մոր թա զերծ ա նե լուց յե տոյ թող բա ժա նեն մա-

սե րի: Քա հա նա նե րը՝ Ա հա րո նի որ դի նե րը, զո հա սե ղա նի վրայ կրակ թող 

վա ռեն եւ փայտ դի զեն կրա կի վրայ…»:

Փո րագ րան կա րում ներ կա յաց ված է ող ջա կիզ ման ա րա րո ղու թյու նը: 

Կենտ րո նում զո հա սե ղանն է, որ տեղ կրա կի մէջ այր վում են ար ջառ նե րը: 

Զո հա սե ղա նի շուրջ պատ կեր ված են Ա հա րո նի որ դի նե րը՝ քա հա նա նե րը, 

ո րոնք կի սա մերկ, ձեռ քե րը վեր պար զած լսում են Աստ ծո խոս քը:

ԱՀԱՐՈՆԻ ԵՒ ԻՐ ՈՐԴԻՆԵՐԻ ՕԾՈՒՄԸ (նկ. 4, 5)

Ղեւ տա կան Ը. 1-13

« Տէ րը խօ սեց Մով սէ սի հետ եւ ա սաց. «Ա՛ռ Ա հա րո նին ու նրա որ դի-

նե րին, նրանց զգեստ ներն ու օ ծու թեան իւ ղը, մեղ քե րի քա ւու թեան հա-

մար զո հա բե րուե լիք զուա րա կը, եր կու խո յերն ու բա ղարջ նե րի սկու տե-

ղը եւ ամ բողջ ժո ղովր դին հա ւա քի՛ր վկա յու թեան խո րա նի դռան մօտ»: 

Մով սէսն ա րեց այն պէս, ինչ պէս Տէ րը հրա մա յել էր ի րեն. նա հա ւա քեց 

ժո ղովր դին վկա յու թեան խո րա նի դռան մօտ:
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Մով սէսն ա սաց ժո ղովր դին. «Այս բանն է կար գադ րել Տէ րը»: Մով-

սէսն Ա հա րո նին ու նրա որ դի նե րին տա րաւ եւ ջրով լո ղաց րեց նրանց: Նա 

Ա հա րո նին հագց րեց պատ մու ճա նը, գօ տի կա պեց նրա մէջ քին, դրա վրայ 

հագց րեց թիկ նո ցը, յե տոյ դրա վրայ դրեց վա կա սը, վա կա սի ժա պա ւէ նով 

զգեստ ներն ամ րաց րեց մի մեանց: Դ րա վրայ կա պեց լան ջա պա նա կը, վեր-

ջի նիս վրայ դրեց Յան դի մա նու թիւնն ու Ճշ մար տու թիւ նը: Ն րա գլխին 

դրեց խոյ րը, խոյ րի վրայ, ե րե սի կող մից՝ նուի րա գոր ծուած եւ մա քուր 

ոս կէ թի թե ղը, ինչ պէս Տէրն էր հրա մա յել Մով սէ սին»:

Ճար տա րա պե տա կան շի նու թյան հեն քին պատ կեր ված են Մով սեսն ու 

Ա հա րո նը: Ա հա րո նը լու սապ սա կով է, սա ղա վար տով եւ  այն զգեստ նե րով, 

ո րոնք հագց րել էր Մով սե սը10: Ա հա րո նի կող քին կանգ նած է Մով սե սը՝ 

ա լե հեր, մո րու սով: ՄՄ ձեռ. Հմր 349 Աստ վա ծաշն չի ման րան կա րը տար-

բեր վում է փո րագ րան կա րից միայն նրա նով, որ այս տեղ բա ցա կա յում են 

ճար տա րա պե տա կան կա ռույց նե րը:

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ ԵՐԿՆՔՈՒՄ (նկ.6, 6ա)

Յայտ նու թիւն Յով հան նու Դ. 1-5

«Եւ սրա նից յե տոյ տե սայ, որ ա հա երկն քի դռնե րը բա ցուած էին. եւ 

ա ռա ջին փո ղի ձայ նը, որ լսե ցի, խօ սում էր ինձ հետ ու ա սում. «Ե լի՛ր 

այս տեղ, եւ քեզ ցոյց պի տի տամ, ինչ որ ա պա գա յում լի նե լու է»: Եւ իս-

կոյն Հո գին բռնեց ինձ: Եւ ա հա տե սայ մի ա թոռ այն տեղ` երկն քում: Եւ 

ա թո ռի վրայ նստել էր մէ կը`յաս պիս եւ սար դիոն քա րե րի տես քով. եւ քա-

հա նա ներ ա թո ռի շուրջ`զմրուխ տի տես քով. եւ այդ ա թո ռի շուրջ`քսան-

չորս ա թոռ ներ, իսկ ա թոռ նե րի վրայ նստել էին քսան չորս ե րէց ներ`սպի-

տակ զգեստ ներ հա գած եւ ի րենց գլուխ նե րի վրայ`ոս կէ պսակ ներ: Եւ այդ 

ա թո ռից ել նում էին փայ լա տա կում ներ, ձայ ներ եւ ո րոտ ներ. Եւ ա թո ռի 

ա ռաջ կա յին բոր բո քուած կրա կի եօ թը ջա հեր, որ Աստ ծու եօ թը Հո գի-

ներն են…»:

Երկ նա կա մա րում`փա ռապ սա կի մեջ, պատ կեր ված է գա հին բազ մած 

Հայր Աստ ված`շրջա պատ ված քսան չորս Ե րեց նե րով, ո րոն ցից ո մանք թա-

գա կիր են: Աստ ծո գա հի շուրջ վառ վում են յոթ ճրա գա կալ ներ, իսկ փա-

ռապ սա կից դուրս պատ կեր ված է քա ռա կեր պը`ցու լը, առ յու ծը, հրեշ տա կը 

եւ  ար ծի վը: Այս կեն դա նի նե րը հա մար վում են հայտ նու թե նա կան կեն դա-

10 В. Д. Сарабьянов, Aарон, иконография, Православная Энциклопедия, том 1, Москва, 
2003, с. 18-19.
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նի ներ: Ի տար բե րու թյուն ՄՄ ձեռ. Հմր 201 Աստ վա ծաշն չում զե տեղ ված 

ման րան կա րի՝ փո րագ րան կա րը ա վե լի հա գե ցած է կեր պար նե րով. կար-

ծես փո րագ րի չը տա րա ծու թյան յու րա քանչ յուր հատ ված օգ տա գոր ծել է: 

Ման րան կա րում յու րա քանչ յուր ե րեց պատ կեր ված է թա գա կիր, տա վիղ 

նվա գե լիս:

ԱՍՏԾՈ ՑԱՍՄԱՆ ՅՈԹ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐԸ (նկ. 7, 7ա)

Յայտ նու թիւն Յով հան նու ԺԶ. 1-21

«Եւ տա ճա րից լսե ցի մի բարձր ձայն, որ ա սում էր եօ թը հրեշ տակ նե-

րին. «Գ նա ցէ՛ք, Աստ ծու ցաս ման եօ թը սկա ւա ռակ նե րը թա փե ցէ՛ք երկրի 

վրայ…»:

Պատ կեր ված են յոթ հրեշ տակ ներ, յու րա քանչ յու րի ձեռ քում` մե կա-

կան սկա վա ռակ: Գա զա նի բե րա նից դուրս են գա լիս ե րեք թա գա վոր-

նե րի կեր պար նե րը: Ա ռա ջին հրեշ տա կի սկա վա ռա կի պա րու նա կու թյու նը 

թափ վում է երկ րի վրա, երկ րոր դի նը` ծո վի, եր րոր դի նը`գե տե րի ու աղբ-

յուր նե րի ջրե րի մեջ, չոր րոր դի նը` ար եւի վրա, իսկ հին գե րորդ հրեշ տա կի 

սկա վա ռա կի պա րու նա կու թյու նը թափ վում է գա զա նի վրա:

ՍՊԻՏԱԿ ՁԻԱՎՈՐԸ (նկ. 8, 8ա)

Յայտ նու թիւն Յով հան նու ԺԹ. 7-15

«Ա պա տե սայ եր կին քը բա ցուած. եւ ա հա մի սպի տակ ձի. ով հե ծել էր 

նրա վրայ, կոչ ւում է Հա ւա տա րիմ եւ Ճշ մա րիտ. նա ա ր դա րու թեամբ է դա-

տում ու պա տե րազ մում: Ն րա աչ քե րը նման էին կրա կի բո ցի, եւ նրա գլխի 

վրայ կա յին բա զում պսակ ներ: Նա ու նէր գրուած մի ա նուն, ո րը ո չ ոք չգի-

տէ, այլ միայն`ին քը: Եւ իր վրայ գցել էր ա րիւ նով ներ կուած մի զգեստ. նրա 

ա նունն էր` Բանն Աստ ծու: Եւ երկն քի զօ րա վար ներ ու երկն քի զօր քեր ձիե րով 

գնում էին նրա յե տե ւից` հա գած մա քուր եւ սպի տակ բե հեզ ներ»:

Երկ նա կա մա րի կենտ րո նում պատ կեր ված է հրեշ տակ` ձեռ քե րը բաց-

ված: Հ րեշ տա կից ներքեւ Հա վա տա րիմ եւ Ճշ մա րիտ կոչ վող հեծ յա լի կեր-

պարն է, ո րի հետ եւից գնում են երկն քի զո րա վար նե րը եւ զոր քե րը`հա-

գած սպի տակ բե հեզ նե ր: Հեծ յա լի բե րա նից դուրս է գա լիս սուր, ո րով նա 

պետք է հար վա ծեր ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Հեծ յա լի դի մաց պատ-

կեր ված են երկ րի թա գա վոր նե րը եւ զոր քե րը: Ներք եւում` բոցկլ տա ցող 

կրա կե բո ցե րում, այր վում է հինգ գլխա նի գա զա նը:
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Յայտ նու թիւն Յով հան նու Ժ. 1-9

« Տե սայ նաեւ մի այլ զօ րա ւոր հրեշ տակ, որ իջ նում էր երկն քից՝ ամ պի 

մէջ փա թա թուած եւ իր գլխին՝ ծիա ծան. եւ նրա ե րե սը նման էր ա րե-

գա կի, իսկ նրա ոտ քե րը՝ հրե ղէն սիւ նե րի: Եւ նա իր ձեռ քում ու նէր մի 

բա ցուած գրքոյկ. նա իր աջ ոտ քը դրեց ծո վի վրայ, իսկ ձա խը՝ ցա մա-

քի վրայ: Եւ ա ղա ղա կեց բարձր ձայ նով, ինչ պէս մռնչում է ա ռիւ ծը. եւ 

երբ ա ղա ղա կեց, եօ թը ո րոտ նե րը թնդա ցին ի րենց ձայ նե րով. եւ երբ եօ-

թը ո րոտ նե րը թնդա ցին, ու զում էի գրել. բայց երկն քից լսե ցի մի ձայն, 

որ ա սում էր. « Ծած կի՛ր, ինչ որ խօ սե ցին եօ թը ո րոտ նե րը եւ մի՛ գրիր»: 

Եւ այն հրեշ տա կը, ո րին տե սել էի եւ որն իր ոտ քը դրել էր ծո վի վրայ, 

իսկ միւս ոտ քը՝ ցա մա քի վրայ, իր աջ ձեռ քը բարձ րաց րեց եր կինք. նա 

եր դուեց Ն րա նով, որ յա ւի տեան կեն դա նի է, որ ստեղ ծեց եր կի րը եւ ինչ 

որ կայ նրա մէջ, թէ այ լեւս չկայ ժա մա նակ. այլ այն օ րը, երբ եօթ նե րորդ 

հրեշ տա կը իր փո ղը հնչեց նի, պի տի կա տա րուի Աստ ծու խոր հուր դը, որ 

ա ւե տա րա նուեց իր ծա ռա նե րի՝ մար գա րէ նե րի մի ջո ցով: Եւ այն ձայ նը, 

որ լսել էի երկնքից, դար ձեալ խօ սեց ինձ հետ եւ ա սաց. «Գ նա՛, ա՛ռ այն 

գրքոյ կը, ո րը, բա ցուած, իր ձեռ քում ու նի հրեշ տա կը եւ կանգ նած է ծո-

վի ու ցա մա քի վրայ»: Եւ ես, գնա լով հրեշ տա կի մօտ, նրա նից խնդրե ցի 

գրքոյ կը. եւ նա ինձ ա սաց. «Ա՛ռ սա եւ կե՛ր, եւ քո ո րո վայ նում դառն 

պի տի դառ նայ այն, իսկ քո բե րա նում՝ քաղցր ինչ պէս մեղր…»:

Հան կարծ Հով հան նե սի առջեւ եր եւում է «ամպ հա գած մի հրեշ տակ` 

ար եւի նման գլխով եւ կ րա կե սյու նե րի նման վող ոտ քե րով»: Տա լով Հով-

հան նե սին նոր, դեռ չկա տար ված ա ղետ նե րի մա սին գրված գիր քը` նա 

հրա մա յում է կուլ տալ այն: Գոր ծո ղու թյու նը պատ կեր ված է ծո վի մոտ. 

աջ կող մում կղզին է, ո րից այն կողմ ան ծայ րա ծիր ծովն է` լո ղա ցող նա-

վե րով, կա րա պով եւ դել ֆի նով: Ա փին պատ կեր ված են ծա ռեր եւ թ փեր, 

որ տեղ ա ռա ջին հատ վա ծում` հենց ջրի մոտ, նստած է Հով հան նե սը` գիր-

քը կուլ տա լիս: Ն րա կող քին թափ ված են գրե նա կան պի տույք ներ եւ 

բաց ված գիրք: Այս ի րա կան հեն քի վրա կտրուկ ա ռանձ նա նում է արեւի 

նման գլխով եւ կ րա կի սյու նե րի նման ոտ քե րով հրեշ տա կի կեր պա րը, ո րը, 

հա մա ձայն բնագ րի, մի ձեռ քով ցույց է տա լիս եր կին քը, որ տեղ Աստ ծո 

տա ճարն է, եւ Հով հան նե սին է մեկ նում գիր քը:
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Յայտ նու թիւն Յով հան նու ԻԱ. 9-27

«Եւ ինձ մօտ ե կաւ մէկն այն եօ թը հրեշ տակ նե րից, ո րոնք ու նէին եօ-

թը սկա ւա ռակ ներ`լցուած եօ թը վեր ջին պա տու հաս նե րով. եւ նա խօ սեց 

ինձ հետ ու ա սաց. «Ե՛կ, քեզ պի տի ցոյց տամ հար սին` Գա ռան կնո ջը»: 

Եւ ա ռաւ տա րաւ ինձ, Հո գով, դէ պի մի բարձր ու մեծ լեռ եւ ցոյց տուեց 

ինձ մեծ եւ սուրբ քա ղա քը`Ե րու սա ղէ մը, ո րը ի ջել էր երկն քից, Աստ ծու 

մօ տից…»:

Փո րագ րա պատ կե րի կենտ րո նում պատ կեր ված է Երկ նա յին Ե րու սա-

ղե մը՝ տաս ներ կու դռնե րով: Այդ տաս ներ կու դռնե րի կա մար նե րի կենտ-

րո նում տաս ներ կու հրեշ տակ ներ են: Երկ նա կա մա րում՝ փա ռապ սա կի մեջ, 

Հայր Աստ ծո պատ կերն է`շրջա պատ ված յոթ հրեշ տակ նե րով, ներք եւում 

Սուրբ Հո գին է`ա ղավ նու տես քով: Տե սա րա նի աջ անկ յու նում հրեշ տակն 

է, ո րը ձեռ քում պա հում է ոս կե ե ղեգ: Հ րեշ տա կի կող քին պատ կեր ված է 

Յով հան նե սը` ե րի տա սարդ, գանգ րա հեր, ե ղե գը ձեռ քին:

Ամ փո փե լով շա րադ րան քը՝ պետք է փաս տենք, որ Աստ վա ծաշն չի 

պատ կե րա զարդ ման մեջ օգ տա գործ ված թե մա տիկ փո րագ րա պատ կեր-

ներն ու նեն արեւմտ յան պատ կե րագ րու թյուն, ին չը պայ մա նա վոր ված 

է Աստ վա ծաշն չի՝ եվ րո պա կան մի ջա վայ րում հրա տա րա կած լի նե լու եւ  

եվ րո պա կան փո րագ րող-նկար չի՝ Ք րիս տո ֆել վան Զի խե մի տպա տախ-

տակ նե րը (կլի շե նե րը) օգ տա գոր ծե լու հան գա ման քով: Փո րագ րան կար-

նե րը աչ քի են ընկ նում կա նո նա վոր պատ կե րագ րու թյան մեջ հե ղի նա կի 

կող մից ներ մուծ ված կեր պար նե րով կամ այլ ման րա մաս նու թյուն նե րով, 

ո րոնք բա ցա կա յում են ման րան կար նե րում: Փո րագ րա պատ կեր նե րը հիմ-

նա կա նում ներ կա յաց նում են բազ մա կեր պար հո րին վածք ներ, ո րոն ցում 

հե ղի նա կը դրսեւո րում է տա րա ծու թյան, հե ռան կա րի կա ռուց ման մեծ 

վար պե տու թյուն: Ոս կան յան տպա րա նը ա ռա ջինն էր, որ ներգ րավ վեց եվ-

րո պա կան գրահ րա տա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի մեջ՝ կա պող օ ղակ հան դի-

սա նա լով արեւմ տաեվ րո պա կան մշա կույ թի եւ հայ տպա գիր գրքար վես-

տի միջեւ: Ոս կան Եր եւան ցու Աստ վա ծա շուն չը հայ ուշ միջ նա դար յան 

գրքար վես տի բա ցա ռիկ հու շար ձանն է: Ոս կան յան Աստ վա ծա շունչն իր 

ազ դե ցու թյու նը ու նե ցավ ոչ միայն հայ տպա գիր գրքե րի, այլ նաեւ ձե-

ռա գիր աստ վա ծաշն չե րի նկա րա զար դում նե րի վրա:
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РЕЗЮМЕ

Среди армянских типографий Западной Европы XVII-XVIII веков наиболее 
примечательна  типография в Амстердаме. Основанная в 1660 г., она после не-
скольких лет перерыва возобновила свою работу и продолжала свою деятель-
ность до  1716 г., таким образом проработав целых 57 лет.  В 1662 г.  Воскан Ере-
ванци по поручению Акопа Джугаеци отправляется в Европу для издания Библии 
на армянском языке. Осенью 1664 г. он берется за  руководство типографией св. 
Эчмиадзина и св. Саргиса в Амстердаме и вместе с учениками Карапетом Адри-
анаци и Оганом Ереванци начинает печатать Библию,  издание которой  заканчи-
вается в 1668 г. Все издания Воскана Ереванци отличаются высоким качеством и  
изысканным оформлением. 

SUMMARY

In the 17th-18th centuries, one of the most remarkable Armenian publishing 
houses in Western Europe was the one located in Amsterdam, Netherlands, where the 
publishing of the Armenian books began in 1660, then stopped temporarily and soon 
continued until 1716, for almost 57 years and then stopped definitely. In 1662, on rec-
ommendation of Hakob of Julfa, Voskan of Yerevan went to Europe in order to publish 
the Bible in Armenian. In 1664 Voskan of Yerevan took charge of the publishing house 
of Holy Etchmiadzin and St. Sarkis, and together with his students Karapet of Adrian 
and Ohan of Yerevan began and in 1668 finished the publication of the Bible. The pub-
lications of Voskan of Yerevan are distinguished with their gorgeous illustrations.


