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Միքայելյան Լիլիթ
Երեւանի պետական համալսարան

Աղթամարի Սբ. Խաչ եկեղեցու Հովնանի տեսարանի ծովահրեշի
պատկերագրությունը. վաղքրիստոնեական եւ սասանյան
նախատիպերի հարցի շուրջ
Աղթամարի Ս. Խաչ եկեղեցին (915-921) իր չափազանց հարուստ
քանդակներով, բացառիկ որմնանկարներով, ինչպես նաեւ նրա պատվիրատուի՝ Գագիկ Արծրունու հետ կապված կարեւոր պատմական անցքերի
եւ աղբյուրների շնորհիվ մինչ օրս գրավում է մասնագետների ուշադրությունը: Նրա որմնաքանդակները զարմանալիորեն համատեղում են
ե՛ւ վաղքրիստոնեական, ե՛ւ բյուզանդական, ե՛ւ սասանյան պատկերագրական ավանդույթներ՝ օգտագործելով դրանք ժամանակի քրիստոսաբանական պատկերացումները, ինչպես նաեւ Գագիկ թագավորի իշխանական նկրտումները ներկայացնելու համար:
Ս. Խաչի հիմնական քանդակային գոտում տեղ են գտել սյուժետային տեսարանները՝ մեծ մասամբ հինկտակարանային, ինչպես նաեւ Տիրամոր, Քրիստոսի եւ սրբերի պատկերներ, կտիտորական հորինվածք, մի
շարք դիցաբանական եւ սիմվոլիկ կենդանիներ եւ այլն: Եկեղեցու
արեւմտյան թեւի հարավային պատին ներկայացված է Հովնան մարգարեի պատմության ընդարձակ հորինվածքը: Նրանում ուշագրավ է ծովահրեշի պատկերը, որը տրված է երկու տարբեր տեսքով: Մի դեպքում
Հովնանին կուլ տվող հրեշն ունի ձկան մարմին եւ գազանի գլուխ (շուն,
ա՞րջ), իսկ մյուս դեպքում՝ Հովնանին երախից դուրս թողած կենդանին
թեւավոր է, նույն գազանի գլխով, առջեւի թաթերով եւ ձկան թեփուկավոր պոչով: Ելնելով վերջինիս բացահայտ պատկերագրական ընդհանրություններից՝ Հ. Օրբելին1, Լ. Ջոնսը2 եւ այլոք այս կերպարը նույնացրել են սասանյան արվեստում տարածված սենմուրվի3 հետ: Սակայն ի1

2

3

И. Орбели, Памятники армянского зодчества на острове Ахтамар, – И.А. Орбели,
Избранные труды. Mосква, 1968, с. 91, 127.
L. Jones, Between Islam and Byzantium. Aght’amar and the Visual Construction of Medieval Armenian Rulership, Ashgate, 2007. P. 94.
Սասանյան Սենմուրվի կերպարի, անվան եւ գործառույթի մի շարք հարցեր այսօր
վիճելի են մասնագետների շրջանում, ինչի մասին հիմնական գրականությունը
տե՛ս H.-P. Schmidt, Simor, – Encyclopaedia Iranica. Online Edition, July 20, 2002, avai187

րանական սենմուրվը, որպես կանոն ունի սիրամարգի պոչ, իսկ այդ կենդանու ընդունված խորհրդաբանությունը՝ որպես բնության եւ պտղաբերության հովանավոր էակի1, իմաստաբանորեն չի կապվում Հովնանի
պատմության կետի հետ: Այս ամենից ելնելով՝ Աղթամարի ծովահրեշի
պատկերագրությունն առանձին ուսումնասիրության կարիք ունի ինչպես քրիստոնեական, այնպես էլ սասանյան արվեստի համատեքստում,
ինչն էլ հանդիսանում է տվյալ հաղորդման նյութը: Տեսարանի ձախ
կողմում տրված է մեծ առագաստանավ՝ երեք ֆիգուրներով, որոնք
մարգարեին ծովն են նետում: Աջ կողմում պատկերված է մերկ Հովնանը,
որ արդեն դուրս է պրծել հրեշի երախից եւ հանգիստ քնած է թփի տակ:
Այս երկու տեսարաններն ամբողջությամբ կրկնում են Գ-Ե դդ. վաղքրիստոնեական կատակոմբների, մարմարե սարկոֆագների, փղոսկրյա
իրերի վրա բազմիցս հանդիպող Հովնան մարգարեի սյուժեի կանոնիկ
պատկերագրությունը: Նույնը տեսնում ենք նաեւ Հովնանին կուլ տվող
կետ ձկան կերպարի դեպքում, որը վաղքրիստոնեական արվեստում
պատկերվում էր ֆանտաստիկ ծովահրեշի տեսքով՝ որպես կանոն գազանի (վարազ, շուն, կոկորդիլոս, ռնգեղջյուր) երկար մռութով եւ ցցված ականջներով, ձկան ոլորուն պոչով, երբեմն՝ նաեւ թեւավոր: Այս կերպարը
փոխառնվել էր անտիկ մշակույթում տարածված ծովային էակների
շարքից՝ մասնավորապես կետոսի կերպարից: Հին հունարենում κῆτος
բառն իր առաջին իմաստով նշանակում էր ծովահրեշ եւ միայն երկրորդ
իմաստով՝ կետազգիների ընտանիքին պատկանող ձուկ2: Այսպես՝ վաղքրիստոնեական արվեստում Հովնանի պատմության մեջ ձուկը պատկերվել է անտիկ ծովահրեշի՝ կետոսի տեսքով, ինչը տեսնում ենք նաեւ Աղթամարում: Նույն Ժ դ. վերջով թվագրվող Խախուի (Հայոց Տայք նահանգ) մեծ եկեղեցու հարավային շքամուտքի ռելիեֆներում առկա է
հրեշի երախից դուրս եկող Հովնանի պատկերը3: Քանդակի մի մասը
մնացել է հետագա շարվածքի տակ, սակայն հստակ երեւում է, որ այստեղ նույնպես կետը տրված է որպես գիշատիչ գազան՝ արջի գլխով եւ
lable at: http://www.iranicaonline.org/articles/simorg; M. Compareti, The So-Called Senmurv in Iranian Art: A Reconsideration of an Old Theory, – Loquentes linguis. Studi linguistici e orientali in onore di Fabrizio A. Pennacchietti, Ed. by P. G. Borbone, A. Mengozzi,
M. Tosco, Wiesbaden, 2006, p. 185-200.
1 К. Тревер, Сэнмурв-Паскудж, собака-птица, Ленинград, 1937, с. 17, 28.
2 Древнегреческо-русский словарь (Сост. И.Х. Дворецкий). Москва, 1958, т. I, с. 944.
3 W. Djobdze, Early Medival Georgian Monasteries in historical Tao, Klarjet'i and Šavšet'i,
Stuttgart, 1992, p. 150-151, ill. 49.
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թաթերով: Ինչ վերաբերվում է Ս. Խաչի երկու ծովահրեշների տարբեր
արտաքինին, ապա որոշ մասնագետներ1 բացատրել են դա Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության մեջ նրա անվանման տարբերությամբ, երբ
մարգարեին կուլ տալուց կենդանին հիշատակվում է որպես կետն մեծ
(Հովն. 2.1), իսկ ազատելուց՝ վիշապ ձուկն (Հովն. 2.11): Սակայն պետք է
հաշվի առնել, որ երկու հրեշներն էլ ունեն միանման՝ շան կամ արջի
գլուխներ, ուստի եւ հավասարապես կարող են կոչվել վիշապ: Առագաստանավի տակ պատկերված կետի կրճատ տարբերակը՝ առանց թաթերի
ու թեւերի, կարելի բացատրել նրանով, որ վարպետը պետք է պատկերեր
նրան ջրում լողալիս եւ բավականին նեղ հատվածում:
Հովնանի պատմության սյուժեն հանդիպում է նաեւ ԺԳ դ. կիլիկյան ձեռագրերում՝ 1286 թ. Հեթում Բ-ի Ճաշոցում (ՄՄ, հմր 979, թ.
200ա-բ) եւ Թորոս Ռոսլինի նկարազարդած 1266 թ. Մաշտոցում (Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքարան, հմր 2027, թ. 1ա): Դրանցում ծովահրեշն ունի իրական կետ ձկան տեսք, ինչը պայմանավորված էր Կիլիկիայում արեւմտաեւրոպական ձեռագրարվեստի ազդեցությամբ:
Ծովահրեշի պատկերման այլ տարբերակներ հայտնի են Թորոս
Տարոնացու նկարազարդած՝ 1318 թ. Եսայի Նչեցու Աստվածաշնչի (ՄՄ,
հմր 206, թ. 444ա) եւ 1323 թ. Ավետարանի (ՄՄ, հմր 6289, թ. 18բ) Մկրտության տեսարաններում: Դրանցում նույնատիպ՝ կես-գազան կես-ձուկ
կենդանու մեջքից դուրս եկող տղամարդու ֆիգուրը հանդիսանում է
ծովի մարմնավորումը՝ այնպես, ինչպես սափորով պատանու ֆիգուրը
խորհրդանշում էր Հորդանան գետը, որոնք այլաբանորեն ներկայացնում
էին 113 սաղմոսը՝ որպես Փրկչի գալստյան մարգարեություն: Նույն
Մկրտության տեսարաններում որոշակի կանոնիկ պատկերագրություն
ունեն նաեւ Քրիստոսի ոտքերի տակ պատկերվող վիշապները՝ օձակերպ
մարմնով եւ գազանի լայն երախով՝ որպես տապալված սատանայի
խորհրդանիշ եւ 73 սաղմոսի այլաբանություն2:
Ծովահրեշի կերպարը առանձնակի տարածում ուներ Սասանյան Իրանի հետ սերտ կապերի մեջ գտնվող Է-Ը դդ. սողդական մշակույթում՝
հանդիպելով Փենջիքենդի պալատական որմնանկարներում3: Դրանք թեւավոր էակներ էին ձիու, առյուծի, ուխտի առաջնամասով եւ ձկան ոլոJ. Rassel, Bible and epic in the Narek, – RÉArm., NS, t. 22, Paris, 1990-1991, p. 142-143.
Н. Покровский, Евангелие в памятниках иконографии. Москва, 2001. c. 251-265.
3 А. Беленицкий, Монументальное искусство Пенджикента, Москва, 1973, Ил. 9-10, 13,
39.
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րուն պոչով, որոնք պատկերվում էին հերոսների եւ իշխանների գլխավերեւում, որպես վերջիններիս աստվածային փառքի (պահլ. Parn) եւ
նախախնամության մարմնավորումներ1: Վերջիններս նույնպես ծագում
են անտիկ ծովահրեշներից, որոնք լավ հայտնի էին հելլենիստական
Բակտրիայի եւ պարթեւական Միջագետքի արվեստում2:
Էրմիտաժում պահվող Ը դ. սողդական արծաթե ափսեի վրա պատկերված ֆանտաստիկ կենդանին՝ սենմուրվը (՞) ունի ձկան թեփուկավոր
պոչ3, ի տարբերություն Զ-Է դդ. սասանյան թանկարժեք սպասքի եւ
գործվածքների վրա հանդիպող սենմուրվների, որոնք սիրամարգի պոչերով են: Սողդական ափսեի՝ վարազ հիշեցնող կենդանու գլուխը հար եւ
նման է Բրիտանական թանգարանում պահվող Դ դ. վերջի հռոմեական
արծաթյա զարդատուփի վրա պատկերված՝ ներեիդին մեջքին տանող կետուսի կերպարին4: Դա եւ մի շարք այլ զուգահեռներ անտիկ ծովահրեշների հետ հաստատում են Միջին Ասիայի մինչիսլամական արվեստի այս
թեւավոր, ծովային էակների հունա-հռոմեական ակունքները: Կարելի է
ենթադրել, որ սասանյան սենմուրվի նախատիպերը նույնպես անտիկ
արվեստում են5, որոնք տեղական հողի վրա ստացան իրանական դիցաբանության մեջ հայտնի հսկա թռչնի՝ Սաենայի (Շահնամեի Սիմուրգը)6
հատկանիշները եւ զրադաշտականության մեջ առավել պաշտելի կենդանու՝ շան կերպարը:
Սասանյան Իրանի մշակույթային ավանդույթները զգալի դեր ունեցան վաղմահմեդական արվեստի ձեւավորման գործում, եւ սենմուրվը
հայտնվեց Օմայանների Ը դ. առաջին կեսի պալատական համալիրների
դեկորում (Մշաթթա, Քասր ալ-հեր ալ-Ղարբի, Քասր Հիշամ)7, ինչպես
М. Шенкарь, Об иконографии xᵛarənah и его роли в идеологии древних иранцев, –
Последний энциклопедист: к юбилею Б.А. Литвинского, Москва, 2013, c. 429, 440441.
2 А. Беленицкий, Мешкерис В. Змеи-драконы в древнем искусстве Средней Азии,
Москва, – СА, 1986, № 3, c. 19-21.
3 Б. Маршак, Согдийское серебро. Очерки по восточной торевтике, М., 1971, pис. 5.
4 J. Elsner, Visualising women in Late Antique Rome: the Projecta casket. – Through a Glass
Brightly: Studies in Byzantine and Medieval Art and Archaeology Presented to David
Buckton (Ed. C. Entwistle) Oxford, 2003, p. 22-36, fig. 4.9.
5 E. Herzfeld, Am Tor von Asien, Berlin, 1920. P. 134.
6 Авеста в русских переводах (1861-1996), (Сост. И.В. Рак). СПб., 1998, c. 459.
7 R.W. Hamilton, O. Grabar, Khirbat al Mafjar. An Arabian Mansion in the Jordan Valley.
Oxford, 1959, p. 253.
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նաեւ արեւելաքրիստոնեական արվեստում՝ որպես աստվածային ներկայության եւ հովանավորության խորհրդանիշ1: Ուշագրավ է, որ վերջինիս
վաղագույն պատկերը քրիստոնեական արվեստում վերջերս հայտնաբերվել է Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարի թմբուկի որմնախոյակին եւ վերաբերում է 620-ական թթ.2: Իսկ 1215 թ. նրա պատկերները մեդալիոնների
մեջ հայտնվում են Անիի Ս. Գրիգոր (Տիգրան Հոնենց) եկեղեցու որմնանկարներում3:
Այսպիսով՝ Աղթամարի ծովահրեշը սերում է վաղքրիստոնեական
կետոսից, եւ նրան սխալ է նույնացնել սենմուրվի հետ, սակայն ակնհայտ է, որ նրա պատկերման մի շարք մանրամասներ փոխառված են
սասանյան սենմուրվի կերպարից՝ ներկայացնելով իրանական ազդեցությունների պատկերագրական եւ ոճական կողմը: Կենդանու ուսին տրված ծաղկազարդը, թեւի մարգարտագոտին եւ թաթերի վարդյակները
նույնությամբ կրկնում են սասանյան մետաքսե գործվածների սենմուրվների ձեւավորումը4 եւն: Իրանական ազդեցությունները, որոնք
բազմաթիվ են Աղթամարում, պայմանավորված էին Աբբասյանների շրջանում սասանյան արվեստի յուրօրինակ վերածննդով, ինչը համընկավ
նաեւ 908 թ. արաբական խալիֆայի կողմից Գագիկ Արծրունուն թագ
շնորհելու հետ: Նույն Թ-Ժ դդ. Սենմուրվի կերպարը հայտնվում է նաեւ
բյուզանդական մարմարյա սալերի եւ Կոնստանդնուպոլսի դարպասների
վրա, ինչպես նաեւ Աթենիի Ս. Սիոն եկեղեցու արեւմտյան ճակատին5: Ս.
Խաչի վիշապ-ձուկը, այսպիսով, կրում է ժամանակի հիմնական մշակութային ազդեցությունները եւ, մյուս կողմից, ի հայտ է բերում այն
փոխակերպումները, որոնք կրել է անտիկ ծովահրեշը քրիստոնեական եւ
իրանական արվեստում:

Z. Hakobyan, L. Mikayelyan, The Senmurv and Other Mythical Creatures with Sasanian
Iconography in the Medieval Art of Armenia and Transcaucasia – Fabulous Creations and
Spirits in Ancient Iran. University of Venice / Ed. by G. Scarcia, M. Compareti.
2 А. Казарян, Кафедральный собор Сурб Эчмиадзин и восточнохристианское зодчество IV-VII веков. Москва, 2007, c. 89-90, илл. 86.
3 J.-M. Thierry, N. Thierry, L’eglise Saint-Gregoire de Tigran Honenc’ a Ani (1215). Leuven,
1993, p. 111, 155.
4 Compareti M., Ancient Iranian Decorative Textiles: New Evidence from Archaeological Investigations and Private Collections – The Silk Road, 13 (2015), p. 36-45, fig. 10-11.
5 Z. Hakobyan, L. Mikayelyan, The Senmurv and Other Mythical Creatures… (forthcoming).
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