Վասպուրականի գեղարվեստական

The Vaspurakan artistic traditions

ավանդույթների և Կապադովկիայի

and Cappadocia Murals painting
similarities

որմնանկարչության աղերսները
Կապա-

The miniatures of Vaspurakan and the monumental

դովկիայի մոնումենտալ գեղանկարչության աղերսները

Cappadocia paintings similarities have not been

մինչև

չեն

thoroughly studied, especially if we consider the

առնենք

views in the professional literature, according to

Վասպուրականի

օրս

մանրանկարչության

հիմնավոր

արժանացել,

և

ուսումնասիրության

հատկապես

եթե

հաշվի

մասնագիտական գրականության մեջ արմատավորված
տեսակետը,

ըստ

որի`

Վասպուրականի

which, to some extent the Vaspurakan miniature art

ման-

was influenced by the murals art in Cappadocia .

րանկարչությունն ինչ-որ չափով ազդվել է կապա-

In this case, the time frame is very important, as

դովկյան որմնանկարներից:

from the 9th, to the 14th, centuries, the Armenians

Այս պարագայում շատ կարևոր է հաշվի առնել

have had a very big role and influence in the

ժամանակաշրջանը, մեր դեպքում` 9-14-րդ դարեր, որի

cultural and political life of Cappadocia. When

ընթացքում հայերի դերը Կապադովկիայում շատ մեծ է

combining the Vaspurakan and Cappadocia artistic

եղել ինչպես մշակութային, այնպես էլ քաղաքական
շրջանակներում:

traditions, we have no right to ignore the cultural

Կապադովկիայի և Վասպուրականի գեղարվեստական

environment, the era and ideology , also, when we

ավանդույթների համադրության ժամանակ իրավունք

talk about the frescos, the first thing we have to do

չունենք

միջավայրը,

is to pay attention to their stylistic peculiarities and

գաղափարախոսությունը,

differences between the artistic schools, in an

ինչպես նաև որմնանկարների մասին խոսելիս առաջին

implication to the same period of time these

հերթին

նրանց

differences were created. As we know, the one part

ոճական առանձնահատկություններին և գեղարվեստա-

of the Vaspurakan population headed by Senekerim

անտեսելու

ժամանակաշրջանն

կան

պետք

մշակութային
ու

է

ուշադրություն

դպրոցների

դարձնել

տարբերություններին`

նկատի

Artsruni ( Sennacherib A. ) settled in Sebastia and

ունենալով, որ այդ տարբերությունները ստեղծվել են
նույն

ժամանակահատվածում:

Ինչպես

the surrounding territory, and specifically in

գիտենք,

Cappadocia, he has acquired the right to rule the

Վասպուրականի բնակչության մի մասը Սենեքերիմ

area that stretched from Kesaria ( Kaiseri ) to the

Արծրունու գլխավորությամբ հաստատվելով Սեբաստի-

Euphrates and from the Pontos to Malatia.

այում և նրան հարակից տարածքներում, մասնա-

The first studies dedicated to Cappadocia are

վորապես Կապադովկիայում` իշխելու իրավունք է

general studies and they do not focus on the

ստանում Կապադովկիայի բանակաթեմում, որը ձգվում
էր Կեսարիայից մինչև Եփրատ և Պոնտոսից մինչև

stylistic

features

Մալաթիա:

iconographic

and

features

peculiarities
of

the

or

the

frescos,

the

identification of the source, nor do they monitor the

Կապադովկիային նվիրված առաջին աշխատանքընդհանուր

interaction of spiritual and artistic traditions , the

ուսումնասիրության վրա, առանձնապես քննված չեն

relationships between the province and the capital,

որմնանկարների

ոճական

date issues . Our focus is on the churches dated

առանձնահատկությունները, աղբյուրների որոշումը,

10th, and 11th, centuries in the Ihlara general area,

հոգևոր

namely the Egri Tash, Kokar, Purenli Seki, Agatch

ներում

հիմնական

և

շեշտը

դրված

պատկերագրական

գեղարվեստական

է

և

ավանդույթների

փոխազդեցության դիտարկումը, գավառի հարաբերու-

1

թյունները մայրաքաղաքի հետ, թվագրության հարցերը:

Alti, Yilanli churches ( Kilise ). As the difference

Մեր հետաքրքրության կենտրոնում են Իհլարայի

of frescos in these churches compared to the others

տարածքի 10-11-րդ դարերով թվագրվող Էգրի Թաշ,

lies in their iconography and style, outstanding as a

Կոկար,

class by themselves. In spite of the current,

Պյուրենլի

Սեքի,

Ագաչ

Ալթի,

Յիլանլի

եկեղեցիները (քիլիսե): Այս եկեղեցիների որմնանկար-

damaged condition of the frescos ( the faces of the

ները պատկերագրությամբ և ոճով առանձնանում են

saints have been purposefully erased and damaged,

ընդհանուր շարքից:
Չնայած

damaged

որմնանկարների

այժմյան

վնասված

են

որմնանկարներով)`

are

specifically

those

traces of the frescos are preserved in the form of a

վառված և վնասված են հատկապես այն թաղերը,
պատված

burnt

neighborhoods that were covered by frescos ) the

վիճակին (միտումնավոր փչացված են սրբերի դեմքերը,

որոնք

and

general structure on the walls.

որմնա-

There is a list of foreign ( non Armenian )

նկարչությունն, ընդհանուր առմամբ, պահպանվել է
կառուցվածքի ամբողջական տեսքով: Կապադովկիայի

researches who have stated the Armenian origin of

որմնանկարների հայկական ծագման մասին նշել են մի

the frescos in Cappadocia . G. Jerphanion has

շարք օտարազգի հետազոտողներ. Գ. Ժերֆանյոնն

suggested that some of the “ Archaic “ frescos of

առաջադրեց

«արխայիկ»

Cappadocia are made by the Armenians , see G.

որմնանկարներ հայերի կողմից են արվել (G. Jerphanion,

Jerphanion, Une nouvelle province de l’art

Une nouvelle province de l’art byzantine. Les eglises

byzantine. Les eglises rupestres de Cappadoce,

rupestres de Cappadoce, Paris, 1925-1942): 1950-90-ական

Paris, 1925-1942.

թվականներին այս վարկածը շարունակել և զարգացրել

1950 - 1990s the same suggestion has been

այն վարկածը,

որ որոշ

են Ն. և Մ. Թիերիները (N &M. Thierry, Nouvelles eglises

researched further and presented by M. and N.

rupestres de Cappadoce. Region du Hasan Dagi, Paris, 1963,

Thierry , see N & M. Thierry, Nouvelles eglises

p. 76), Ժ. Լաֆոնտեն-Դոզոնը (J. Lafontaine-Dosoge,

rupestres de Cappadoce. Region du Hasan Dagi,

Nouvelles notes Cappadociennes, Bruxelles, 1963, pp. 31-45)

Paris, 1963, p. 76. J. Lafontaine - Dosoge , see J.

և Ա. Էպշտայնը( A. W. Epstein, The Fresco Decoration of

Lafontaine-Dosoge, Nouvelles notes Cappadoc-

the Column Churches, Goreme Valley, Cappadocia//

iennes, Bruxelles, 1963, pp. 31-45.

CahArch 29, 1980-81, p. 45): Գ. Ժերֆանյոնն օգտագործեց
«հայկական

ազդեցություն»

A.W. Epstein, see A. W. Epstein, The Fresco

արտահայտությունը`

ելնելով եկեղեցիների հունարեն արձանագրություն-

Decoration of the Column Churches, Goreme

ներում տեղ գտած սխալներից, որոնք թույլ են տվել

Valley, Cappadocia// CahArch 29, 1980-81, p. 45.

նրան ենթադրել, թե դրանց հեղինակները հայեր են:

K. Jerphanion used the term “ Armenian influence

Ուշագրավ է, որ հունարեն այդ արձանագրություն-

“ based on mistakes in the Greek inscriptions in the

ներում բացի ուղղագրական սխալներից հանդիպում

churches, which led him to suspect that the authors

ենք նաև անվարժ, երբեմն անընթեռնելի տառաձևերի,

were Armenians ( not Greek ). It is also remarkable

որոնք մատնում են դրանց՝ հույների կողմից արված

that besides the dictation errors / mistakes, we see

չլինելը:

artless and sometimes unreadable letter forms,

Գալով

Կապադովկիայի

որմնանկարչության

և

which are telling that the authors are not Greek.

Վասպուրականի մանրանկարչության աղերսներին`

Back to the connections between the Cappadocia

չենք կարող չանդրադառնալ ձեռագրերի այն խմբին,

frescos and the miniature art of Vaspurakan, we

որոնք կամա թե ակամա շփման ակնհայտ եզրեր ունեն

cannot ignore the group of manuscript that have
2

ինչպես կապադովկյան որմնանկարների, այնպես էլ

similarities to both the Cappadocia frescos and the

Վասպուրականի մանրանկարչության հետ` հաշվի

Vaspurakan miniature art, considering the time

առնելով

ժամանակը,

frame these manuscripts were created, place, the

վայրը, սոցիալական և մշակութային միջավայրը: Այդ

social and cultural environment. One of those

այդ

ձեռագրերի

ստեղծման

ձեռագրերից մեկը 1038 թ. (Հ
դրա

և

Վասպուրականի

րանկարչության

մր

6201) Ավետարանն է,

13-15-րդ

ունեցած

դարերի

manuscripts is a bible dated 1038 A.D. ( MM N

ման-

պատկերագրական

6201 ). L. Durnovo was the first to mention the

և

similarities and influences between the manuscript

ոճական ընդհանրություններին առաջինն անդրադար-

and the iconography, and Vaspurakan style

ձել է Լ. Դուռնովոն:

miniature art from the 13th, -15th, centuries.

Ըստ Լ. Զաքարյանի` պետք է որ Վասպուրականի

According to L. Zakarian, the 1033 A.D. (MM

գրչատներից մեկում պատրաստված լինի նաև 1033 թ.
(Հմր

283)

ձեռագիրըֈ

Նա

հիմնվում

է

N283) manuscript must have been created in one of

ոճական

առանձնահատկությունների վրա` ձևերի հարթային

the literary workshops / centers in Vaspurakan.

մշակում, դեմքերի, աչքերի և հագուստի տիպական

Zakarian is basing the conviction on the stylistic

մշակում

particularities, development of the plane shapes/

և

գլխավոր

անձանց

առանձնացումն

forms, development of the eyes, faces, and typical

ընդհանուր տեսարանից:

clothing development, and the separation of the

Ինչպես արդեն գիտենք, 11-րդ դարում Փոքր Հայքը
գտվում էր Բյուզանդիայի կայսրության գերիշխա-

main characters from the general scene.

նության տակ, և Սեբաստիան մշակութային կյանքի

As we know, in the 11th, century, “Pokr Haik” (

կենտրոն էր, ուստի տրամաբանական կլիներ, եթե

Armenia minor ) was dominated by Byzantine

տեղի

գրչատներն

արտահայտեին

բյուզանդական

empire, and Sebastia was the center of the cultural

ավանդույթները, սակայն Մելիտենեից և Սեբաստիայից

life, so it is logical that the local workshops and

պահպանված 4 ձեռագիր ոճական ակնհայտ ընդհան-

literary centers would express Greek traditions, but

րություններ ունեն Վասպուրականի մանրանկարչու-

four (4) manuscripts saved from Melitine and

թյան հետ: Առաջին նմանությունը մանրանկարներում և

Sebastia bear clear stylistic similarities/ influences

որմնանկարներում ֆիգուրների ծոփորային մշակումն

by the Vaspurakan miniature art.

է: Նման մոտեցում կա ինչպես Վասպուրականի ուշ

The first similarity between the Frescos and the

շրջանի ձեռագրերում, այնպես էլ Կապադովկիայի` մեզ
հետաքրքրող եկեղեցիների որմնանկարներում, որտեղ

miniature art is the development of the frieze

հանդիպում

առանձնա-

figures. This approach is in the Later works of the

ֆիգուրների

Vaspurakan art style as it is in the frescos of the

մշակման, դրանց ուրվագծման, հագուստի ծալքերի

above mentioned churches of Cappadocia, where

մշակման,

վրա

we see the same stylistic peculiarities, especially in

ֆիգուրների դասավորության, լայն բացված աչքերի

the development of the figures, their delineation,

նշաձև մշակման հարցում:

development of the pleats in the clothing,

ենք

նույն

հատկություններին,

ոճական

հատկապես`

գունավորումից

զուրկ

խորքի

Մեզ հետաքրքրող 4 ձեռագրերը` 1041(Հ
1045(Հ

մր

3723), 1057(Հ 3784) թթ. և Հ
մր

մր

974,

մր

3624),

placement of colorless figures in the depth of the

սերտ

image, development of wide - opened eyes on the

աղերսներ ունեն վասպուրականյան ավանդույթների և
կապադովկյան,

այսպես

կոչված,

faces.

ժողովրդական

The four manuscripts that we are interested in :

ուղղության որմնանկարների հետ:

1041(MM N3624), 1045(MM N3723), 1057(MM
3

Ոճական և պատկերագրական աղերսները թույլ են

N3784) and MM N974, have close similarities to

տալիս վստահաբար ասել, որ նրանցում մշակված

the Vaspurakan traditions and the so called “

ձևերը

Popular frescos in Cappadocia.

հիմք

դարձան

րանկարչության
կանոնի

ուշ

Վասպուրականի

շրջանի

ման-

պատկերագրական

և

ոճական

առանձնահատկությունների

ձևավորման

համար:

Եվ

բացառված

չէ,

The stylistic and the iconographic similarities are
allowing us to say that the shapes developed in

որ

them

մշակութային այս միջավայրից դուրս եկած վարպետ-

զարգացման

գործում:

Մեզ

base

for

the

stylistic

the later phases of the Vaspurakan miniature art.

մոնումենտալ գեղանկարչական համակարգի կայացև

the

particularities and the iconographic development in

ները չէին կարող անմասն մնալ նաև Կապադովկիայի

ման

became

And it is not impossible that the artists who came

համար

out of this cultural environment participated in the

պատկերաշարի համադրության հիմք են դառնում

creation / foundation and development of the

Կապադովկիայի վերոնշյալ եկեղեցիների որմնանկարները, հայկական 11-րդ դարի ձեռագրախումբը և

monumental mural art in Cappadocia.

Վասպուրականի

Our digital album is based on the above mentioned

մանրանկարչության

տարբեր

murals in the churches of Cappadocia, the

դպրոցների օրինակներ (13-15-րդ դարեր):
արևելյան

Armenian manuscript group from the 11th. century,

ծագումը և, մասնավորապես, նրանց սերտ աղերսները

and samples from the different schools of the

Վասպուրականի

Vaspurakan miniature art, 13th, - 15th, centuries.

Կապադովկիայի

որմնանկարների

գեղարվեստական

ավանդույթների

հետ, մեծապես կարելի է բացատրել նաև տեղացի

The Eastern origin of the frescos in Cappadocia and

վարպետների ազգությամբ, որը թույլ է տալիս մեզ

specifically their connection to the Vaspurakan

ենթադրել, որ հավանական է նրանց հայ լինելը,

artistic traditions, can be greatly explained by the

մասնավորապես` Վասպուրականից գաղթած, քանզի,

nationality of the local artists/masters, which makes

ինչպես արդեն նշել ենք, վասպուրականցիները` սկսած
Սենեքերիմ

Արծրունու

ժամանակաշրջանից,

us think that they are possibly Armenian, because

հաս-

specifically, as we have mentioned, the Armenians

տատվել են նաև Կապադովկիայում, բնականաբար

had

իրենց հետ բերելով ծննդավայրի մշակութային և

տեղական

from Vaspurakan

along with

Senekerim Artsruni and settled in Cappadocia a

գեղարվեստական ավանդույթները:
Լինելով

migrated

ժողովրդական

long time ago and the masters had brought with

խավերի

ստեղծագործության արդյունք` Կապադովկիայի նշված

them the expertise and cultural artistic traditions.

եկեղեցիների

որոշակիորեն

Being the creation of the local popular classes, the

բնակչության

murals in the above mentioned churches also

որմնանկարները

արտահայտում

են

նաև

հայկական

հայ

slightly express the preferences of the Armenian

արվեստի մի յուրօրինակ ճյուղավորում` արևելյան և

population, thus becoming a unique branch of the

արևմտյան

բարդ

Armenian arts in the complex crossroads of the

հանգույցում, ուր բարենպաստ պայմաններ կային

Eastern and Western art, where it was possible to

հարևան

be acquainted to the artistic traditions of the

նախասիրությունները,

փաստորեն

արվեստների

ժողովուրդների

դառնալով

խաչաձևման

այդ

գեղարվեստական

ավան-

դույթների հետ շփվելու` նրանց վրա ազդելու և

neighboring nations, to influence and become

ազդեցություններ կրելու համար:

influenced by them.

Սեդա Մանուկյան

Seda Manukian

Մատենադարան

Matenadaran
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ՆԿԱՐՆԵՐ PHOTOS

Նկ. 1 Էգրի Թաշ, Ավետում, Մարիամի և Եղիսաբեթի
հանդիպումըֈ

Նկ. 2 1041թ. Ավետում, Մարիամի և Եղիսաբեթի
հանդիպումըֈ

#2 - 1041 A.D. Annunciation, The meeting between

#1 - Egri Tash, Annunciation, The meeting between
Mary and Elizabeth.

Mary and Elizabeth.

Նկ. 4
Պյուրենլի Սեքի, Ավետում, Մարիամի և
Եղիսաբեթի հանդիպումը ֈ

Նկ.3 1057թ., Ավետում,
հանդիպումըֈ

#3 1057 A.D. Annunciation – The meeting between
Mary and Elizabeth.

#4 Purenly Seki, Annunciation - The meeting
between Mary and Elizabeth.

5

Մարիամի

և

Եղիսաբեթի

