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(«. Ա ստ վա ծա մա յրը ք ն ա ծ մանկան, հ ե տ » 17-ր դ . դ . կտ ա վի
ժա մա նա կի շուրջ)
(Հ ^ > այկական գեղանկարչության պատմության մեէ 17-րդ դարը առանձ^ տ 1 նաՀատուկ նշանակություն ունի: Դա մի ժամանակահատված էր, երբ
իրար են խաչաձևվում միջնադարյան որմնանկարչության և մանրանկար
չության' դեռևս իրենց կենսունակությունը պահպանած սովորույթները և
եվրոպական վերածնության արվեստի ուժեղ Հոսանքը և, վերջապես,
արևելյան, Հատկապես պարսկական արվեստի աչխարՀիկ շունչն ու
թովչանքը: Այդ ամենը ազգային Հողի ու նոր ըմբռնումների լա յն ֆոնի
վրա, միահյուսվելով տվեցին նոր շրջանի արվեստի առածին պտուղները:
Թեմատիկան բազմազան չէր, գերակշռողը տերունական սյուժեներն էին,
ուր նախապատվությունը տրվում էր « Տիրամայրը մանկան հետ»
պատվերին:
Ընդհանրապես քրիստոնեական արվեստում վերջինրս պատկերագրու
թյունը ստացել է տարբեր մեկնաբանություններ, որոնցից մեկն էլ « Տիրամայրը քնած մանկան հետ» տարբերակն է:
Մեզ հայտնի է վեց կտավ: Դրանցից երեքը գտնվում են Հայաստանի
պետական պատկերասրահում, երկուսը' էջմիածնի Վեհարանի թանգա
րանում, մեկը' Թրիլի սիի Ս■ Գևորգ եկեղեցում:
Հիշյալ կտավները, բովանդակության ընդհանրությամբ հանդերձ,
դրսևորում են հորինվածքային որոշ զանազանություններ: Նկարներից
երեքում / Հ ԱՊ֊ ի ժ - 4 1 9 5 1 /նկ. 1 /, ժ -1 5 9 4 2 /նկ. 2 / և էջմիածնի հմր.

1 Աշխատանքը ստացված է Երևանի բնագիտական թանգարանից 1957 №.:
Չունենալով ձեռքբերման որևէ տվյալ, մնում է ենթադրել, որ այն բերվել է Աո ցախի
Ս. Կ՚սրաաետ վանքից, մոտավորապես 30-ական թթ., արշավախմբի միջոցով: 1973
թ. ամրացվել է երկրորդ կտավով, պատկերասրահի վերականգնող Գ. Սամսոնլանի
կողմից:
2 Կտամր երկկողմանի է. «Աստվածածին և Խաչելություն» /Տեմպերա, 69.56,5 սմ/:
Մեկ կողմում' «Տիրամայրը քնած մանկան հետ», որը մեզ հետաքրյշոող կտավի
հայելային հորինվածքն է, մանրամասների որոշ տարբերությամբ: Ստացված է
Երևանի Ս. Հովհաննես եկեղեցու ֆոնդից, 1940 թ.: վերականգնվել է 1978 թ.
կուլտուրայի վաստակավոր աշխատող վ . Բաղդասարյանի կողմից:
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3/նկ. 3 /* մանուկ Հիսոլսը պառկած է կողքի վրա, հորիզոնական դիրքով,
ձեռքերը ծալապատիկ գլխի տակ դրած: Մյուս երեքում /ՀԱՊ-ի Ժ-1166,
էշմի ծնի հմր. 4, Թրիլիսիի' որը, հավանաբար, վերջինից է ընդօրի
նակված/ մանուկը նիրհել է ուղղակի մոր գրկում' նստած: Այս վեց
աշխատանքներից իր ամբողջականությամբ աչքի է ընկնում պատկերա
սրահի ժ -4 1 9 5 կտավը /անհայտ հայ նկարիչ, 1 8 ֊ 19-րդ դարեր,
յուղաներկ, 79,5. 56 սմ./, որին էլ նվիրված է այս հոդվածը (նկ. 1):
Նախ պատկերագրության մասին:
« Տիրամայրը քնած մանկան հետ» պատկերի տիպական առանձնա
հատկությունների զուգորդությունները մեզ տանում են եվրոպական
արվեստ' Իտալիա, որտեղ ըստ էության այն ստացել է ավարտուն մեկնա
բանություն* : Հնա գույն օրինակներից են Հռոմի Ս. Մարկոս տաճարի
աշխատանքները' 13-14^րդ դդ-, ապա Պավլո Վենեցիացուն վերադրվող
կտավը /14-րգ դ. երկրորդ կես ) և այլ գործեր:
15-րդ դարը հայտնի է Պիեոո Դելլա Ֆրանչեսկայի / 1 4 1 6 - 1 4 9 2 ,
Ջիովանի Բոկատիի / 1420-1480Р ' Անտոնիո (1440-1467 / և Բարտոլոմեո
(1450-1498ք Վիվարինիների հանրահայտ կտավներով: Թեմայի մեկնա
բանման առումով մասնավորապես առանձնացնում ենք Ջիովաննի
Բելլինիի /1425-1516 թ թ ./ ^ « Տիրամայրը քնած մանկան հետ» պատկերը
(նկ. հմր. 4):

Այս աշխատանքը նույնպես մեզ հետսւքրքրող կտավի հայելային հորինվածքն է,
բայց ավելի հարազատ կրկնօրինակի սկզբունքներին: Այն ձեոք է բերվել Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոս վազգեն Աոաջինի կողմից, 1960-ական թյ». Մոսկվայում’
բերված Լեհաստանից
/տե՞ս «էջմիածնի
գանձերը»,
էջմիածին,
1984:
վերատպության տակ գրված է. անհայտ հայ նկարիչ, «Չննջող ակն» 18-րդ դ.
երկրորդ կես, կտավ, յուղաներկ, 78,5x60 սմ/:
4 Н. П. Кондаков, Иконография Богбматери, Связи греческой и русской иконописи
с итальянскою живописью раннего Возрождения, СПБ, 1910, с. 26, 72-74. В. Н.
Лазарев, Этюды по иконографии Богоматери / „Византийская живопись",
Москва, 1971, с. 313/.
5 Н. П. Лихачев, Историческое значение италогреческой иконописи, СПБ, 1911, с.
36, рис. 44. Ի դեպ, հեղինակը նշում է, որ իտալական միջավայրում մշակված
աղոթող Տիրամոր ու պաոկած /քնած/ մանկան պատկերագրական
տիպը
Ռուսաստան մուտք է գործել 17-18-րդ դդ. սկսած, սկզբնապես փորագրության մեջ
/էջ 204, նկ. 439/:
6 Клара Гараш, Избранные картины, Будабешт, 1967, илл. ЗА.
7 А.УеШип, БСопа Йе11 аЛе ПаНапа, է. VII, Н§. 292.
8 Ս. Երեմյան, Գեղեցիկը, վենետիկ, Ս. Ղազար, 1915, նկ. 268:
9 Саг1 УОП
Լսէշօ^, КигШ5сЬа1ге
ИаНапБ, ՏէսէէջՅՈ, 1884, տէ. 12.
10 ОПев К о Ь е т о п , СКОУАММ, ВеШ ш, ОхГогс1,1968,р1.
XIX, XV, Х1ЛП,
ЬХ1У, СП-СШ.
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16-17-րգ դարերում այդ սլաւոկերր ստանում է ավելի ժանրային
մեկնաբանություն' Հանձինս Մացցոլա ՊարմիԼանինոյի / 1 5 0 3 -1 5 4 0 / * * ,
Յակորո Բասսանոյի^~ /1517-1592/ և բազմաթիվ այլ Հեղինակների
աշիատա նք ների:
Հայկական մանրանկարչության, ինչպես նաև որմնանկարչության մեֆ
մինչև 17-րդ Գ ա Ր Ը մեզ Հայտնի չեն « Տիրամայրը քնած ' մանկան Հետ»
պատկերներ: Ուշագրավ օրինակներ Հանդիպում ենք միայն քանդա
կագործության մարզում: Գանձասարի վանքի /1216-1236 թթ- / թմբուկի
տասնվեց նիստերից մեկի եռան1լյունի տիմսլանի վրա պատկերված է
Տիրամայրը'
ծնկներին
բարուրված
մանուկ
Հիսուսը13:
Նման
Հետաքրքրական օրինակներ Հանդիպում են նաև Հայկական այլ Հուշար
ձաններում^ : 17-րդ դարում այո. պատկերը Հանդիպում է /ոչ Հա&ախ / և '
որմնանկարչության, և ' ձեռագրերի լոլսանցազարդերի մեֆ1" ՚; Այսպես,
երուսաղեմի Ս. Հակոբյանց եկեղեցու պատերի խեցեզարդերից մեկի վրա
/1719 թ - / տեսնում ենք Տիրամոր պատկերը աղոթողի դիրքով։ քնած
մանկան Հ ե տ ^ : Սակայն առավել ուշագրավը Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ
վանքի կենտրոնական խորանի աֆ կողմի պատկերն է, որը վերագրվում է
Հովհաննես Մրքուզի վրձնին: Այստեղ նորից աղոթող Տիրամայրն է,
առ^ևում՝ քնած մա նուկր^: Ընդ որում, ЩЬ' Տիրամոր և թ ե ' քնած մանկան
Հորինվածքային գիրքն ու մանրամասները վկայում են, որ այդ պատկե
րագրությունը 17-րդ դարում արդեն որոշակի ընդունելություն էր գտել:
Մեզ ՀետաքրքԼւող, ինչպես նաև « Տիրամոր յո թ վերքը» և «.Սևանի
Աստվածամայրը» նկարներում տեսնում ենք Տիրամորը խորասույզ,
Հանդարտ Հայացքով, որը դեռ լրիվ ազատված չէ միջնադարից եկող
փոքր-ինչ ճգնավորական սրբապատկերային բնույթից: Նրա անթարթ
Հայացքը բևեռված է խաղաղ քուն մտած մանկանը: Ձեռքերը կրծքի մոտ,
ասես լուռ աղոթք է շշնջում Հրաշագործ ոլ..լու Համար: Կերպարների
Հանդարտ գիրքը . Հստակ ուրվագծերը և դրանց արտաՀայտչականոլ-

>

11 Памятники Мирового искусства, Искусство Италии XV I века, Москва, 1967,
Илл. 224.
* 2 Նշվ. աշխ. նկ. 319ш, 321:
*3 р . Ուլուրսայան, Գանձասար, Երևան, 1981, է? 45, 49, 51,: Տե՜ս նաԱ Լ. Ա.
Դուրսոզոյի արխիվային նյութերը /ՀԱՊ, ֆ.-211, ինվ. 15938/ Ա նույն հեղի նացի
Очерки изобразительного искусства средневековой Армении, Москва, 1979, с.
96, 116.
14 Նշվ. աշխ. էշմիածնի գանձերդ ;!ւ’՚ս>օար, 16-րդ դ., Սոոռ/: Մանյա Ղազար յան,
«Սովետանան Հայաստան» հմր 6, 1971, է * 33-35, տես նկ. 1 /Մոգերի երկրպաօուաունո: 2նաոանԱւսծ Խեօի, 1619 I»., Նոր Ջուղա, Ս. Գրիգոր եկեղեցի/:

տախտակ 1&-216/ ձԱսորերը:
Խ հո Саг5\уе11 апй С. I. Р. Ծօ^տշէէ. КШаЬуа ТИеБ апё РоИегу Л е т էհշ
А гте ш ап Са1Ьейга1 օք Տէ. 1атеБ 1еги5а1ет, уо1ите I, ОхК>гс], 1972,
р Ы е II, е7.
17 Մ. Մ. Ղազարյւսն, Նոր Ջուղայի 17-րդ դ. հալ նկարչությունը /Պատմա-Բանասիրա
կան հանդես, Երևան, 1968, ոմր. 1, Էշ 198-202/:
16
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թյունը հորինվածքին հաղորդում են կոթողային բնույթ , որը վկայում է
նախորդ չրշանից եկող հայ միջնադարյան արվեստի կենսունակությունը:
Արևմտաեվրոսլական պատկերագրական կերպի « Տիրամայրը մանկան
հետ» կտավները հայկական հողում տեղայնացվում և ազգային հոդերանութ յան նկատելի երանգ են ստանում: Տիրամոր կերպարը ձեռք է բերում
ազգային բնորոշ գծեր' սև, կամարաձև հոնքեր, նշաձև մեծ աչքեր' գծված
«,քանդակային» լայն կոպերով: Փոքր-ինչ երկարավուն քիթը և նուրբ,
փոքրիկ բերանը ' ձվաձև դեմքի վրա, ոչ միայն հատուկ են մեր ազգային
տիպարին, այլև հանդիսանում են 17-18-րդ դ դ ■ հայկական գեղանկար
չության մեջ դիմապատկերի իդեալը /ՀԱՊ-ի « Տիրամայրը նշանակներով»
Սևանի « Աստվածամայրը», էջմիածնի թանգարանի « Տիրամոր փ ա ռքը» և
ա յլն /: Մանկան դիրքի, գլխի տակ ծալապատիկ գրած ձեռքերի մեջ ինչ-որ
արևելյան պարզություն ու անմիջականություն կա, որը խորթ է իտալա
կան նկարների ճկուն ու արտիստիկ շարժուձևերին: Մանկան վրա գցված
ՆոՍէԼ եվրոսլա1լւսն թափանցիկ ու նուրբ քող-ծածկոց չէ , այլ հայկական
վերմակ է հիշեցնում: Բոլոր դեպքերում զգում ես մտահոգ հայ կնոջն ու
մանկանը:
Անդրադառնանք նկարի հետ կապված պատմաբանասիրական մի քանի
հարցերի: Նկարի ստորին մասում, մուգ երիղաշերտի վրա, կարդում ենք
պատվիրատուի հետևյալ կտավագրությոլնը. « Յիշատակ է ոլատկերս
Քամալեցի Սիրունին հանգուցեալ որդին Սահրատի մար Ամրդային,
Բաղդասարին. Գրիգորին, որ ետ ի դուռն սուրբ Կարապետի եկեղեցուն թվ.
Ռ »: Ցավոք, թափված տառը' հարյուրավորը, մեզ դժվարին կացության
առաջ է կանգնեցնում: Արձանագրության մեջ եղած անունների զուգոր
դություններն ու համեմատությունները, 1 6 ֊ 17-րդ դդ. ձեռա գրային ու
վիմական նյութերում հանդիպող անձնանունների հետ, հնարավորություն
տվեց մեզ ինչ-որ չափով լրացնել ճիշտ ժամանակի որոշման այդ բացը:
Ավելի համապատասխան է թվում Վիեննայի Մխիթարյանների մոտ
գտնվող ձեռագրերից մեկի /հմր. 2 9 5 / հիշատակարանային տվյալները:
Ահա այն. « . . . Ցիշեցէք ի Քրիստոս զպարոն Բաղտասարն եւ կողակիցն իլր
զՄարիտատն եւ որղիքն դեռաբուսիկ Սարդիսն, Յակորզանն, Սահրատն ել
հանգուցեալ որղիքն Գրիգորն եւ Մարտիրոսն ել դստերքն Մինախաթունն,
Խանումաղէն,
հանգուցեալ ՚ դստերքն
Հոռոմսիմէն,
Խանումաղէն,
զՍիմէն»18 :
Մեր կտավի արձանագրության և այստեղ հիշատակված անուններից մի
քանիսի նույնությունը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ երկու դեպքում էլ
գործ ունենք նշանավոր մի տոհմի ներկայացուցիչների հետ: Այսպես,
Վիեննայի ձեռագիրը ստացող Տեր-Խոջա Բազգասար, վերջինիս որդիներ'
Սահրատ, Գրիգոր անուններին հանդիպում ենք կտավի արձանագրության
մեջ: Ձեռագրի պատվիրատու Խոջա Բազգասարի որդի Սահրատը կտավի
արձանագրության մեջ արդեն հանդես է գալիս որպես նվիրատուի' Սիրունի

18 ^իւքն^աԱ18՚95Ոէ1Ա7^4-ա1հՐեն Յեոա4րա9 Մատենադարանին Մխիթարեանց ի
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ըստ ա զ գ ա յ ի ն հ ի ն ս ո վ ո ր ո ւ թ յ ա ն , ա ն վ ա ն ա կ ո չ ե լ
և մահացած ե ղ բ ո ր Ա ՛ ն ո ւ ն ն ե ր ո վ ' Բաղգասար, Գրիգոր և ա յ լ ն ^ ;
Վիեննայի ձեռագիրը, որ հիշատակարանի բացակայության պատճառով
թվական չունի, մասնագետներ Հայգե և Հելմուտ Բոլշհաուզենների^®
կողմից վերագրվում է 17-րդ դ. երկրորդ կեսին^^: Նրանք այդ
ենթադրությանը հանգել են' ելնելով ձեռագրի մեծաքանակ մանրանկար
ների ոճասլաակերային բնորոշ առանձնահատկություններից: Ավելին,
մանրամասն համեմատությունները 17-րդ դ. նկարազարդ այլ ձեռագրերի
հետ թ ույլ են տվել Բուշհաուզեն ամուսիններին որոշել նաև ձեռագրի
ստեղծման վ ՚յ ր ը ' Կոստանդնուպոլիս: Ելնելով Կ. Պոլսում 17-րդ դ.
ստեղծված և մեզ հետաքրքրող հմր. 2 9 5 ձեռագրերի մանրանկարների
համեմատությունից, նկատելի է, որ վերջիններս դրսևորում են պատկերա
գրության և ոճի խիստ ընդհանրությունների: Այդ տեսակետը ընդունելի
են համարել նաև Մատենադարանի մասնագետներ էմ. Կորխմազյանը, Ա.
Մաթևոսյանը, Ա. Գևորգյանը, Հ . Հակոբյանը:
Այժմ մի երկու խոսք կտավում հիշված Սահրատի մասին: Աահրատը
Քամալեցի է: Ք-ամալը նշանավոր գյուղաքաղաք է եղել Տավուշ
գա վա ռում^: Մատենագիտական տվյալները վկայում են, որ հատկապես
16-17- րդ գգ. ժամանակ առ ժամանակ Քամ ալն ապրել է մշակութային
աշխույժ կյանքով: Մաշտոցի անվան մատենադարանում պահպանվում են
մի քանի ձեռագիր-մատյաններ, որոնք ընդօրինակվել ու պատկերազարդհ ա յր ը , ո ր ն ի ր ո ր դ ի ն ե ր ի ն ,

է

հոր

Այսպես, եթե հետևենք հմր. 295 ձեռագրում հիշատակված ստացողի և նրա տոհմի
ներկայացուցիչների անուններին, ապա կտեսնենք տոհմածառային մի
ճյուղավորում, ուր հաջորդական անունը կրկնություն է:
շ0 Հայ ձեոագի|ւնե^Մ|ս^ թսւրհան Մատենադարանի ի Վիեննա, Վիեննա, 1978, էշ 432 * Վ. Տսւշյանը անորոշ պատասխան է տվել Տեոագրերի ժամանակի հարցին, «իբր ԺԵ
դար. տեղի անծանոթ» /նշվ. աշխ., էշ 723-724/:
№ Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեռ. հմր 8365, գրված Ղրիմում 1691,
նկարազարդված երկու նկարիչների կողմից: Ձեռագրում զետեղված մանրանկար
ները, որոնք ունեն ընդհանրություն ձեռ. 295-ի հետ, կատարված նն հմուտ նկար չի
կողմից: Եվ ինչպես նշում է էմ. Կորխմազյանը, նա լավ ծանոթ է եղել Կ. Պոլսի
հանրահայտ օրինակներին: /Эм. Корхмазян, Армянская миниатюра Крыма,
Ереван, 1278, С. 87-88/: 2եռ. 9433 /տես նաև էրմիտաժի հմր. 5-765 և
Երուսաղեմի 1650 թ. ձեռագրերը, Труды Государственного Эрмитажа, том X,
Ленинград, 1969, С. 129-136/:2եռսւգիր հմ. հմ. 4343, 203, 348:
Ուշագրավ է ամերիկահայ Հարություն Հազարյանի’ Մատենադարանին նվիրած երկու ձեոագրերը' հմ. հմ. 10820, 10822, որոնցից վերշինի մանրանկարների
ընդհանրությունը մեզ հետաքրքրող ձեռագրի հետ տեղիք է տալիս մտածելու, որ
այստեղ աոկւս է միևնույն հեղինակի կամ նույն ձեռագրից ընդօրինակված լինելու
փաստը: Բոլոր դեպքերում մենք տեսնում ենք պատկերագրական նույն սկզբունքը.
Ելնելով
ոճաւսատկերագրական
առանձնահատկություններից,
այս
երկու
ձեռագրերը դասվում են 17-րդ դ. Կ. Պոլսի ձեռագրերի շարքին:
Քննության առարկա Վիեսնայի նո. 295 ձեռագրին մոտ են նաև Ս. Սևաճյանի
հավաքածուի նո. 3 Ավետարանը' գրված 1649-1650 թթ. /ООСиМЕЫТБ Ծ՛АКТ
АКМЕКШКБ, Т ЕХТЕ, РАМЭ, 1924, р. 57-59/, և էշմիածնի գանձարանի 17-րդ
դ. մի ձեռագիր' գրված Կ. Պոլսում /նշվ. աշխ., Ավետարան 17-րդ դ. /«Փախուստ և
կոտորումն մանկանց» ե «Հարսանիք Կտապում»/:
“ 3 բ . Ա. Ուլուոաոյան, Դրվագներ Հայոց Արևելից կողմանց Պատմության, Երևան,
1981, էշ 36:
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վել են Քամալում՜^ : Բնականաբար այստեղ Հարց է ծագում, /ւս/լ որտե՛՛ղ է
ստեղծվել Վիեննայի հմր. 295 ձեռագիրը: Ինչպես վերևում ասացինք.
հիշյալ ձեռագիրը պատկերագրական առումով ընդգրկվում է Կ. Պոլսի 17րղ դ. կեսերի ձեռագրերի խմբում: Մինչդեռ կտավի պատվիրատուն'
Սիրունը, Սահրատի որդին, Քամալեցի է: Բայց հայտնի է, որ պատմական
Տավուշի բնակչության մի մասը, նույնիսկ ամբողՀ գյուղեր, երկրի
քաղաքական աննպաստ իրադրության պատճառով, ստիպված են եղել
բռնել արտագաղթի ուղին: « 1605-ին հայոց, վրաց և աղվանից
իշխանները գնում են Ասսլահան... Շահ Աբասը բնակեցնում է ամեն
գնացող հայերը Ասպահան քաղաքում... գնում են Կիպրոս, Պոլիս,
Թավրիղ, Կաֆա կղզին ե. այլուր»25 : Նույնիսկ Տավուշի Ս. Աստվածածին
եկեղեցում պահպանված 1618 թ. մի արձանագրություն պատմում է այն
մասին, թե ինչպես « Պարսկաստան գերի տարած են գյուղիս նախկին
բնակիչները » - 6 ; Ուրեմն բացառված չէր, որ ԽոՀա Բաղդասարի և նրա որդի
Սահրատի տոհմն էլ բռնած լիներ արտագաղթի ուղին' բնակություն
հաստատելով Կ. Պոլսում կամ նրան մոտ որևէ վայրում՜1 :
Այսպես, ուրեմն, Վիեննայի ձեռագրի հիշատակարանում հիշված
անձնավորությունները փաստորեն ապրել են 17-րդ դարում: Ըստ ա յգմ էլ
ձեռագրի պատվիրատու պարոն Բաղւլյււսարի և կտավի նվիրատու Սիրունի'
Սահրատի որդու միֆև առկա է դառնում պապի և թոռան մամանակահատվածային հարաբերություն /շուրՀ 70-80 տարի/:
Մեր այս վարկածի օգտին են խոսում նաև կտավի կատարողականտեխնիկական որոշ առանձնահատկությունները, կ-ոավի' ձեռքով հյուսված
լինելը, ենթան երկի և ներկի նուրբ քսվածքը, ինչպես նաև դունաշերտերի
քայքայվածությունը /ճաքեր, մոմից արված հետքեր/ այն մոտեցնում է
17-րդ դ. « Տիրամոր յո թ վերքը» ե
« Սևանի Աստվածամայրը»
աշխատանքներին-^: Եթե մեր բերած զուգահեռները համոզիչ են, ապա
կտա/էի վրա նշված տարեթւէի թափված տառը պետք է լինի <(.Մ»,
մանավանդ որ ինչ-որ չափով պահպանված է « Մ» տառի վերին ելուստը:

2** Տե՞ս Մաշտոցի անվան Մատենադարանի նո. նո. 3165, 6413 ձեռագրերը որոնք
ունեն նաև հետաքրքրական նկարազարդումներ:
Մակար Բ-արիյուդարյան, Պատմություն Աղվանից, Բ, Թիֆլիս, 1907, էշ 19, 20, 23, 60,
62:
26 Նույնը, Արցախ, Բագու, 1895, էշ 330-331: Տես նաև Ալիշան, Հայապատում,
Վենետիկ, 1901, էշ 596-598: Նա գրում է. «Եւ աոանց օթևանի արտասուալից
դիմօք շրշէոն ի դրունս օտարաց ե; ի յէրդս այլոց...ի սահմանս Ամարասայ եւ սալ
ամենայն տեղ իք այսպիսի եղել վիշտ սովոյն ի ՌԴԸ /1579/ Ա ՌԻԹ /1580/, ГЬ(иЦ
/1599-1600/» : Երփսնդ Օահազիզ, Պատմական պատկերներ, Թիֆլիս, 1903, էշ 165:
27 Երուսաոեմի նո. 673 ձեոագրում /«Հայեյի վւսրուց», 1691 թ./ կա այսպիսի մի
հիշատակագրություն. «Այր ոմն քրիստոսեա, վաճառական հայ, ազգաւ Ջուղս^եցի՝
Սահրատ անուն, հիւանդացաւ ի սահմանն Ստամբօւու» /Ն . Պոոաոյան, Մայր
ցուցակ Ձեուսգրւսց սրբոց Հակոբյանց, հատ. 3-րդ, Երուսաղեմ, 1968, էշ 112/:
28 Ա. Աոաքելյան, «Տիրամոր յոթ վերքը» կտավի հեղինակի հարցի շուրշ /«Լրաբեր
հասարակական գիտությունների», Երևան, 1981, նո. 5, էշ 89-99/: Նույնի «Սևանի
Աստվածամայրը» և նրա ստեղծման ժամանակը /Պատմա- բանասիրական հանդես,
Երևան, 1983, նո. 2-3, էշ 279-285/:
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Ստացվոլմ է ՌՄԹ, այսինքն' 1760 թ .: Կտավի Հնագիտական տվյալները
ևս Համապատասխանում են այդ ժամանակին:
Հարկ է նաև նշել 17-րդ դ. Հայ եկեղեցական Հաստոցային գեղանկար
չության առանձնակի օրինակների' Եվրոպական սկզբնաղբյուրի29 մասին.
փաստացի են պատկերասրաՀի /ժ -1 1 6 5 , ժ -5584, 18-րդ դ ./ և էջմիածնի
թանգարանի /երեք' 1801, 1818, 1847 թ թ ./ թ ե ' ուղիղ և թ ե' Հայելային
պատկերները, որոնք ֆրանսիացի գեղանկարիչ Պիեռ Մինյա ոի /16121 6 9 5 / « Տիրամայրը խաղողի ողկույզներով՛» /Լուվրի թանգարան / 30 մեծ
տարածում գտած աշխատանքի Հորինվածքներ են: Այստեղից էլ Հնարավոր
է, որ մեզ Հետաքրքրող՝ « Աստվածամայրը քնած մանկան Հետ» և
վերջինիս երկու Հայելային պատկերները նույնպես ունենան միևնույն
օտար սկզբնաղբյուրները, բայց և բացառված չէ , որ ուսումնասիրվող
կտավը Համարվի 17-րդ դ . Հայ վարպետի ինքնուրույն գործ:

29 Н. Степанян, Очерк изобразительного искусства Армении, Москва, 1985, с. 52.

30 С . М Р Е ^ - Г К Е ; Е. ШСНТЕЫВЕКСЕК; ЬА Р Е Ю Т Ш Е ЕЫ Е Ш О Р Е ; Լ-Е
ГОиУКЕ; РА Ы Б; 1902; 1907; р. 97; Ш. 628.

