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Հնա գի տա կան և ազ գագ րա կան հե տա զո տու թյուն նե րը փաս տում են, որ 
Հա յաս տա նում գո յու թյուն են ու նե ցել տա րածք նե րի մշա կու թայ նաց ման 
երեք մա կար դակ ներ` դաշ տա վայ րա յին, նա խա լեռ նա յին և բարձր լեռ նա
յին, որոնց պայ մա նա կա նո րեն կո չում ենք «ցածր», «մի ջին» և «բարձր»: 
Աշ խար հագ րա կան պայ ման նե րի թե լադ րած այս «ուղ ղա հա յաց գո տի ա
կա նու թյու նը» պայ մա նա վո րել է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի մշա կու թա
յին զար գա ցում ե րի ողջ ու ղին: Ընդ որում, «բարձր» մա կար դա կում են 
գտնվել դաշ տա վայ րա յին և նա խա լեռ նա յին գո տի նե րում ապ րող մարդ
կանց սրբա վայ րե րը («սրբե րը») և արո տա վայ րե րը: Արա գած լե ռան հա
րա վա յին լան ջե րին վեր ջերս հայտ նա բեր ված Տի րին կա տար սրբա վայ րը 
էա պես լրաց նում է տա րա ծաշր ջա նի հնա գույն հա սա րա կա կան զար գա
ցում ե րի մա սին առ կա պատ կե րա ցում ե րը: Այն գտնվում է ծո վի մա կե
րև ույ թից մոտ 3.000 մ բարձ րու թյան վրա, ըն դար ձակ գո գա հով տի ներ քո, 
որի կենտ րո նա կան հատ վա ծում 2012 թ. փաս տագր վե ցին կրոմ լեխ նե րի 
հետ առնչ վող տաս վի շա պա քա րեր: Խնդրո առար կա տա րածքն իր նշա
նա կու թյու նը որ պես ամա ռա նոց և սրբա վայր կա րող էր պահ պա նել նաև 
հե տա գա յում, ին չի մա սին են վկա յում այս տեղ առ կա միջ նա դա րյան խե
ցե ղե նը, զի ա րե թը և հա մա պա տաս խան ավան դազ րույց նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. Արա գած, Տի րին կա տար, վի շա պա քար, կրոմ լեխ, ծի սա
կան լանդ շաֆտ, ուղ ղա հա յաց գո տի ա կա նու թյուն, քա րի պաշ տա մունք, 
սինկ րե տիզմ, հնա գի տու թյուն, ազ գագ րու թյուն:

ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի և Բեռ լի
նի Բաց հա մալ սա րա նի վի շապա քա րե րը հե տա զո տող ար շա վա խում բը 
2012 թ. Արա գա ծի լեռ նա զանգ վա ծի հա րավային բարձ րա դիր հատ վա ծում, 
ծո վի մա կե րև ույ թից մոտ 3.000 մ բարձ րու թյան վրա, հայտ նա բերեց նոր 
հնա գի տա կան հու շար ձան` Տի րին կա տար ան վամբ: Մոտ 40 հա մա կե րես 
ու նե ցող սա րա հար թի վրա կենտ րո նա ցած էին թվով տաս վի շա պա քա րեր, 
որոնք առնչ վում էին կրոմլե խա տիպ կա ռույց նե րին1:

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի վաղ հնա գի տու թյան 
բաժ նի առա ջա տար գի տաշ խա տող, Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ
մու թյան ֆա կուլ տե տի հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ, պատ
մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու:

1 Վի շա պա քա րե րի սահ ման ման, ու սում ա սի րու թյան պատ մու թյան և մեր աշ խա
տանք նե րի նախ նա կան հաշ վետ վու թյան հա մար տե՛ս Gilibert A., Bobokhyan A., 
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Այս հոդ վա ծը նպա տակ ու նի նախ նա կան դի տո ղու թյուն ներ անելու 
իրակա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ` ներ կա յաց նե լով Տի
րին կա տա րի սրբազան լանդ շաֆ տի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և ձև ա
փոխ ման ըն թաց քը:

Տե ղադ րու թյու նը. Շնոր հիվ իր հար մար ռե լի ե ֆի և հա րուստ ջրա յին 
պա շար նե րի, Արա գա ծը հնա գույն ժա մա նակ նե րից ի վեր գրա վել է մարդ
կանց ու շադ րու թյու նը2: Արա գա ծի զանգ վա ծը կազմ ված է եր րոր դա կան 
շրջա նի 400 –800 մ հզո րու թյան հրաբ խա յին ապար նե րից` ան դե զիտնե
րից, ան դե զի տադա ցիտ նե րից, իսկ ստո րո տը շրջա պատ ված է անթ րո պո
գեն առան ձին կենտ րոն նե րից` ար տա հայտ ված ոչ հզոր լա վա յին հոս քե
րով և տու ֆե րով: Արա գա ծի գա գաթ նա յին գո տին ու նի մաս նատ ված ալ պ
յան ռե լի եֆ, որի շուրջ, մոտ 2.500 –3.000 մ բարձ րու թյան վրա, տա րած վում 
են տեղտեղ մա ցու կա յին թմբա շա րեր կրող աս տի ճա նա կերպ սա րա
հար թեր: Տի րին կա տա րը այդ թմբա շա րե րից մեկն է: Արա գա ծի հա րա վա
յին լան ջի հիմ ա կան մա սը պատ ված է Տի րին կա տար հրաբ խի ան դե զի
տաբա զալ տա յին լա վա նե րի ար տադ րած հոս քե րով: Այդ հրաբ խի հո
սանք  նե րը ձև ա վո րել են մի շարք սանդ ղա վանդ ներ` այս պի սով ողո ղե լով 
լան ջե րի մեծ հատ ված ներ ընդ հուպ մին չև Դի անԱրա գա ծոտնԼեռ նա
կերտՍա սու նիկ գյու ղե րը: Տի րին կա տա րի հրա բու խը Արա գա ծի ամե նա
վեր ջին լա վա յին հոսքն է և թվագր վում է մոտ 450.000 տա րով3:

Տի րին կա տար հաս նում են Ամ բեր դի ձո րով դե պի «տասներ կու 
բան դեր (ջրանցք ներ) տա նող ուղ ղու թյամբ: Մեզ հե տաքրք րող մշա կու
թայ նաց ված տա րած քը գտնվում է բուն Տի րին կա տա րից դե պի արև մուտք, 

Hnila P., Dragon Stones in Context: The Discovery of HighAltitude Burial Grounds 
with Sculpted Stelae in the Armenian Mountains. – Mitteilungen der Deutschen Ori
entGesellschaft 144, 2012, pp. 93 –132: Բո բո խյան Ա., Ջի լի բերտ Ա., Հնի լա Պ., Վի
շա պա քա րե րի հնա գի տու թյուն. – Վի շապ քա րա կո թող նե րը, Ա. Պետ րո սյան, Ա. 
Բո բո խյան (խմբ.), Երև ան, 2015, էջ 269 –396:

2 Քա լան թար Ա., Արա գա ծը պատ մու թյան մեջ, Երև ան, 1935; Smith A. T., Badalyan 
R. S., Avetisyan P. S., The Archaeology and Geography of Ancient Transcaucasian So
cieties, 1: The Foundations of Research and Regional Survey in the Tsaghkahovit Plain, 
Armenia. – Oriental Institute Publications 134, Chicago, 2009; Badalyan R. S., Avetisyan 
P. S., Bronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia: I. Mt. Aragats and Its 
Surrounding Region. – British Archaeological Reports 1697, Oxford, 2007.

3 Бал ьян С. П., Струк тур ная ге о мор фо ло гия Ар мянс ко го на гор ья и окайм ля ющих об
ла стей. Ере ван, 1969, с. 229, 242, հմմտ. Կա րա պե տյան Հ., Արա գած լե ռը, Երև ան, 
1934, էջ 7; Паф фен гольц К. Н., Тер-Мес ро пян Г. Т. Ара гац. Ере ван, 1964, с. 24–25; 
Ме лик се тян Х. Б., Ге о хи мия вул ка ни чес ких се рий Ара гац кой об ла сти. – Из ве стия 
НАН РА, На у ки о Зем ле 3, 2012, с. 40, 44, Connor L. J., Connor C. B., Meliksetian K., 
Savov I., Probabilistic Approach to Modeling Lava Flow Inundation: A Lava Flow Haz
ard Assessment for a Nuclear Facility in Armenia. – Journal of Applied Volcanology 1/3, 
2012, pp. 5 –7, 11, 16:
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ծո վի մա կար դա կից մոտ 2.850 մ բարձ րու թյան վրա, ըն դար ձակ գո գա հով
տում: Տի րին կա տա րի մար գա գետ նով անց նում են եր կու գա լա րա ձև ըն
թա ցող գե տակ ներ, որոնք մաս նա կի ո րեն ընդ լայնել են տա րածքն այ ցե լող 
անաս նա պահ նե րը և տեղտեղ վե րածել ավա զան նե րի: Արա գած բարձ
րա ցող նե րի հա մար մին չև վեր ջին պա հը մար գա գե տի նը մում է թաքն
ված կեղծ գա գա թի ետև ում: Հաս նե լով այն տեղ` բաց վում է յու րա հա տուկ 
մի տե սա րան Արա գա ծի չորս գա գաթ նե րի պատ կե րով հյու սիսարև ել քում 
և Արա րա տի պատ կե րով հա րավարև մուտ քում:

Ան վա նու մը և նախ կին հի շա տա կում ե րը. Հե տա զոտ վող տա րած
քը տար բեր անուն նե րով կոչ վել է Տի րին կա տար, Տի րան կա տար, ԿզըլԶի
ա րեթ4: Տի րին կա տար ան վա նում են հայ հե ղի նակ նե րը5. անունն այս պես 
նշված է 1:100.000անոց քար տեզ նե րի վրա, որոնց հա նույթն ար ված է 
1951 թ. և նո րաց ված 1973 թ.: «Կը զըլ Զի ա րեթ» ավա նու մը հի շա տա կում է 
դե ռևս Ղ. Ալի շա նը6, այն կա նաև ցա րա կան hինգ վերս տա նոց քար տե զի 
ցան կում7: Կար միր Սար ան վա նու մը հան դի պում է մի այն բա նա վոր կեր
պով` տա րածքն այ ցե լող անաս նա պահ նե րի մոտ:

Այս գո տին, որ պես պատ մա կան մի ջա վայր, փաս տո րեն հայտ նի չի 
եղել մին չև 2012 թ. մեր այ ցե լու թյու նը, թեև դե ռևս 1930ական թթ. արա
գած յան «կար միր» կոչ ված բլրակ նե րը որ պես զբո սաշր ջա յին դի տար ժան 
կե տեր են նա խա տես վել8: Ամ բեր դի ձո րի լան ջով դե պի վար ըն թա ցող 
«տաս ներ կու ջրանցք նե րի» մա սին գի տի Արա գա ծի պատ մա կան հու շար
ձան նե րի լա վա գույն գի տակ Ա. Քա լան թա րը9, սա կայն, վեր ջի նիցս ան դին, 
դե պի Տի րին կա տար, նրա ար շա վա խում բը չի գնա ցել: Նույն «Տաս ներ կու 
ամ բար տակ նե րի» մա սին, Աշ տա րա կի ջրա յին տեխ նի կի մի ջո ցով, տե
ղյակ է նաև Գ. Ղա փան ցյա նը և բե րում է վեր ջի նիս գծա գի րը. այդ ամ բար

4 Հա կո բյան Թ. Խ., Մե լիք-Բախ շյան Ստ. Տ., Բար սե ղյան Հ. Խ., Հա յաս տա նի և հա
րա կից շրջան նե րի տե ղա նուն նե րի բա ռա րան, հ. 5, Երև ան, 2001, էջ 104:

5 Бал ьян С.П., նշվ. աշխ., էջ 229; Ас ла нян А. Т., Ве гу ни А. Т. (ред.), Ар мянс кая ССР. – 
Ге о ло гия СССР, т. XLIII. М., 1970, с. 416; Siebert L., Simkin T., Kimberly P., Volcanoes 
of the World. Berkeley, Los Angeles, London, 2010, p. 465; Ме лик се тян Х. Б., նշվ. 
աշխ., էջ 40, 44; Connor et al., նշվ. աշխ., էջ 5 –7, 11, 16:

6 Ալի շան Ղ., Այ րա րատ, Վե նե տիկ, էջ 132, հմմտ. Էփ րի կե ան Հ. Ս., Պատ կե րա զարդ 
բնաշ խար հիկ բա ռա րան, հ. I, Վե նե տիկ, 1902, էջ 273, 493:

7 Па ги рев Д. Д., Ал фа вит ный ука за тель к пя ти верст ной кар те Кав казс ко го края. Тиф
лис, 1913, с. 132; Նա զա րյան Խ., Արա գած. – ՀՍՀ, հ. 1, Երև ան, 1974, էջ 677 –678: 
Աս լա նյան Ա. Ա., Գրգե ա րյան Հ. Գ., Հայ կա կան ՍՍՀ աշ խար հագ րա կան անուն նե
րի հա մա ռոտ բա ռա րան, Երև ան, 1981, էջ 190:

8 Կա րա պե տյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 51 –52, հմմտ. Քա լան թար Ա., Քա րե դա րը Հա յաս
տա նում. – Նորք 5/6, 1925, էջ 207 –232, 219:

9 Քա լան թար Ա., նշվ. աշխ., էջ 221:



293

Արա գա ծի Տի րին կա տար սրբա վայ րը

տակ նե րը ջուր են մա տա կա րա րել 12 գյու ղե րի, որոն ցից առա ջի նը Շա մի
րամ է10: Գ. Ղա փան ցյա նը Աշ տա րակ քա ղա քում տե ղե կու թյուն ներ է 
ստա ցել Կը զըլ Զի ա րե թի մա սին, թե իբ րև այն տեղ կա սրբա տե ղի, բայց 
եր բեք չի եղել այդ վայ րում: Նա խնդրել է Ն. Տո կարս կուն, որ վեր ջինս 
փնտրի սրբա վայ րը, սա կայն ռուս ճար տա րա պե տը չի կա րո ղա ցել այն 
գտնել11: Ի դեպ, Տո կարս կին կա րող էր Տի րին կա տա րը փնտրել 1934 թ., երբ 
նա Բ. Պի ոտ րովս կու հետ հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ էր իրա կա
նաց նում Ան բեր դի շրջա կայ քում, կամ 1936 թ., երբ պեղ վում էր Ամ բեր դը, և 
երբ Պի ոտ րովս կին վե րագ տավ Պրոս պեկտ 1 (Ջհան գիր աղա յի յայ լա յի) 
վի շա պա քա րը12:

Հին ծի սա կան լանդ շաֆ տը. Ըն դար ձակ գո գա հով տում գտնվող Տի
րին կա տա րի ծի սա կան լանդ շաֆ տը, վի շա պա քա րե րով հան դերձ, զբա
ղեց նում է մոտ 40 հա մա կե րես, և, ինչ պես նշվեց, տե ղադր ված է Արա գած
Արա րատ առանց քի վրա (նկ. 1 ա, բ)13: Մար գա գետ նի կենտ րո նա կան 
հատ վա ծում մենք փաս տագ րե ցինք ութ վի շա պա քար իրենց տե ղում կամ 
սկզբնա կան դիր քից ոչ հե ռու (հմմտ. նկ. 2ա), ինչ պես նաև մեկ վի շա պա
քա րի վեր նա մաս` հա մա տեքս տից դուրս: Նույ նա կա նաց վե ցին հո ղի մեջ 
թաղ ված ևս չորս եր կա րա վուն քա րեր, որոնք, ամե նայն հա վա նա կա նու
թյամբ, վի շա պա քա րեր են, որոնք հիմ ա կա նում առնչ վում են կրոմ լեխ նե
րի հետ: Տա րած քում կան նաև մի քա նի կրոմ լեխ ներ` առանց վի շա պա քա
րե րի: Այս պի սով, Տի րին կա տա րի գո գա վո րու թյու նը նե րա ռում է առն վազն 
տաս, հա վա նա կան է նաև ավե լի, վի շա պա քա րե րով կրոմ լեխ ներ: Սա վի
շա պա քա րե րի մինչ այժմ հայտ նի ամե նա մեծ կու տա կում է մեկ պատ մա
աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ րում: Ավե լին, առ վազն երեք վի շա պա քա րե
րի հա մա տեքս տը թվում է լավ պահ պան ված:

Նո րա հայտ այս խմբի մեջ հատ կա պես ու շագ րավ է Տի րին կա տար 
1ը, քա նի որ այն մի ակ վի շա պա քարն է, որի վրա պահ պան վել են ժայ ռա
պատ կեր ներ: Ծի սա կան մի ջա վայ րի կենտ րո նա կան հատ վա ծում է 

10 Ղա փան ցյան Գ., Արա Գե ղե ցի կի պաշ տա մուն քը, Երև ան, 1945, էջ 147, 170 –171:
11 Ка пан цян Г., Ара Прек рас ный: ми фот вор чес кий об раз у ар мян. – В кн.: Не из дан

ные со чи не ния. Ере ван, 2008, с. 15–16.
12 Пи от ровс кий Б. Б., Стра ни цы мо ей жиз ни. М., 2009, с. 138, 291.
13 Ոչ մի այն Կար միր սա րը, այլ վի շա պա քա րե րով բնո րոշ վող բարձ րա դիր մի ջա

վայ րերն ընդ հան րա պես, գտնվում են այն պի սի առանց քի վրա, որի տե սա դաշ
տում են Արա րա տի, Արա գա ծի կամ Արա յի գա գաթ նե րը, լեռ ներ, որոնք էա կան 
դեր պի տի խա ղա յին վի շա պա քա րե րը կեր տող նե րի ար ժե քա յին հա մա կար գում: 
Այս առանձ նա հատ կու թյու նը Արա րա տի հա մա տեքս տում նկա տել է Ն. Մա ռը, ով 
գրում է. «Տե սա րա նը դե պի սուրբ լե ռը միշտ առանձ նա հա տուկ է վի շա պա քա րե րի 
տե ղադ րու թյան հա մար»: Տե՛ս Марр Н. Я., Смир нов Я. И., Ви ша пы. Л., 1931, с. 92:
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Նկ. 1. Տիրինկատարի միջավայրը (ա) և տեղագրությունը (բ).
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Նկ. 2. Տիրինկատար 4 վիշապաքարը (ա) և Կըզըլ Զիարեթ սուրբը (բ).
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գտնվում Տի րին կա տար 10ը, որը մեր ար շա վա խում բը նկա տել էր դե ռևս 
2012 թ. հե տա խու զու թյան ըն թաց քում, երբ այն սահ ման վեց որ պես հնա
րա վոր վի շա պա քար հո ղա ծած կույ թի տակ, քա նի որ նրա բա զալ տե դուրս 
ըն կած հո րի զո նա կան հատ վա ծի մի այն 70 սմ էր տե սա նե լի մոտ 40 –60 սմ 
բարձ րու թյան բլրա կի մա կե րե սի վրա: 2013 թ. պե ղում ե րը ցույց տվե ցին, 
որ այս տեղ հի րա վի գործ ու նենք ձկնա կերպ վի շա պա քա րի հետ, որը հան
դես է գա լիս եր կու կրոմ լեխ նե րով կա ռույց նե րի հա մա տեքս տում: Առ կա 
նյու թի հի ման վրա կա ռույց նե րը կա րե լի է թվագ րել մի ջին բրոն զով: Նկա
րագր ված ծի սա կան հար թա կով վի շա պա քա րե րի զու գա հեռ նե րի թվում 
կա րե լի է հի շել մեր ար շա վախմ բի հայտ նա բե րած Մա ղալ ներ 1ը Գե ղա մա 
լեռ նե րում14 և Ծալ կա յի ջրամ բա րի տա րած քի կրոմ լեխ նե րը, որոն ցում մեծ 
և փոքր կլոր կա ռույց նե րը առնչ վում են մի մյանց` վի շա պա քա րե րի հա մա
տեքս տում15:

Տա րած քի հե տա գա ձև ա փո խում ե րը. Խնդրո առար կա տա րածքն 
իր կա րև ո րու թյու նը պահ պա նել է նաև մեր օրե րում: Մաս նա վո րա պես բլրի 
գա գա թին է գտնվում սուր բը` Կը զըլ Զի ա րե թը, տա րածքն օգ տա գոր ծող 
տա րակ րոն խմբե րի հա մար սինկ րե տիկ մի սրբա վայր, որ հան դես է գա
լիս գրե թե քա ռա կու սի հա տա կագ ծով շի նու թյան ձև ով. շրջա կայ քում ցան
կու թյան ար տա հայտ ման քա րա կույ տեր են ու գե րեզ մա նոց (նկ. 2բ): Այն
տեղ այ սօր էլ ծի սա կա տա րու թյուն ներ են տե ղի ու նե նում, զո հա բե րու թյուն
ներ ար վում հայ և եզ դի բնակ չու թյան կող մից: Նույ նա նուն կոչ ված սրբա
վայրուխ տա տե ղի նե րը տա րած ված են ոչ մի այն Արա գա ծի16, այ լև 
Գե ղա մա17, Վար դե նի սի18, Տայ քի19, Բյու րակ նյան, Շի րա կի և Վա նան դի20, 
Արա րա տի21, Արա րա դի22 լեռ նե րի բարձ րա դիր մշա կու թայ նաց ված մի ջա

14 Bobokhyan A., Gillibert A., Hnila P., Vishaps of the Geghama Mountains: New Discov
eries and Propedeutics to a History of Research. – Aramazd: Armenian Journal of Near 
Eastern Studies VII/2, 2012, pp. 7 –27, table VII.

15 Narimanishvili G., Neue Forschungen zur TrialetiKultur, Tbilisi, 2009, table XXIX –
XXXI.

16 Հմմտ. նաև Ալի շան Ղ., Այ րա րատ, էջ 132; Ка пан цян Г., նշվ. աշխ., էջ 15 –16:
17 Ալի շան Ղ., նշվ. աշխ., էջ 331; Марр Н. Я., Смир нов Я. И., նշվ. աշխ., էջ 83 –84. վեր

ջինս նույն Կը զըլ Զի ա րեթ ան վամբ` վի շա պա քա րե րով հայտ նի Թոխ մա խան Գյո
լի մո տա կայ քում:

18 Մար տի րո սյան Հ. Ա., Հա յաս տա նի նախ նա դա րյան մշա կույ թի նոր հու շար ձան
ներ. – ՊԲՀ, 1969, թիվ 3, էջ 191 –208, 196:

19 Ատր պետ, Ճո րո խի ավա զա նը, Վի են նա, 1929, էջ 54 –55:
20 Ալի շան Ղ., Շի րակ, Վե նե տիկ, 1881, էջ 1, 7, 132: Ալի շան Ղ., Այ րա րատ, էջ 15, 70, 

Ատր պետ, Վի շա պա զանց պաշ տա մուն քը. – Բազ մա վէպ, 1931, թիվ 7/8, էջ 308 –319, 
310 –319:

21 Ալի շան Ղ., Այ րա րատ, էջ 490, 521:
22 Uyanik M., Petroglyphs of SouthEastern Anatolia, Graz, 1974, p. 83.
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վայ րե րում և շատ հա ճախ, ըստ հա մա պա տաս խան բլուր նե րի գույ նի, ան
վան վում են Սպի տակ, Սև կամ Կար միր սար ու բլուր: Ու շագ րավ է, որ 
Գե ղա մա լեռ նե րի ամե նա բարձր գա գա թը` «վի շա պա յին» ան վամբ Աժ դա
հա կը (3.598 մ) ու նե ցել է երկ րորդ` Կը զըլ դաղ ան վա նու մը23, իսկ ոչ պա կաս 
«վի շա պա յին» Գեղ(մա ղան) լեռ նա գա գա թը (3.319 մ) նույն լեռ նաշղ թա յում 
ոչ պա տա հա կա նո րեն կոչ վում է նաև Ղը զըլ Զի ա րեթ24: Հատ կա պես հե
տաքր քիր է այն հան գա ման քը, որ Գե ղա մա լեռ նե րի հա րա վա յին հատ վա
ծի մերձ կա տա րա յին մա սում գտնվող լեռ նա գա գաթ նե րից մե կը կոչ վում է 
Վի շա պա սար կամ Զի ա րեթ Ղը զըլ25: Լեռ նա յին այս սրբա վայ րե րի տա
րակ րոն և տա րէթ նիկ խմբե րի կող մից հարգ վե լու հան գա ման քը վկա յում է 
նրանց ար խաիկ բնույ թի մա սին26: Ըստ էու թյան, այդ սրբա վայ րերն, ի 
տար բե րու թյուն դաշ տա վայ րա յին նե րի, չե զոք գո տի ներ են, որ տեղ, բա
ցար ձակ սրբու թյան մթնո լոր տում, վե րա նում են ամեն տե սա կի սահ ման
նե րը:

Բա ցի հի շյալ սրբա վայ րի գո յու թյան հան գա ման քից, նկատ վում է 
նաև Տի րին կա տա րի ժա մա նա կա վոր բնակ չու թյան հա տուկ վե րա բեր մուն
քը վի շա պա քա րե րի նկատ մամբ, որի պատ մա կան նշա նա կու թյան մա սին 
որ պես այդ պի սին նրանք տե ղյակ չեն, սա կայն հա մա րում են ինչոր կա
րևոր և խորհր դա վոր սրբու թյուն, ին չը կա րե լի է դի տել մին չև վեր ջերս Հա
յաս տա նում պահ պան ված քա րի պաշ տա մուն քի ընդ հա նուր հա մա տեքս
տում27: Ու շագ րավ է, որ Արա գա ծի և Ղա զա խի կրոմ լեխ նե րի` «պա րու րա ձև 
քա րե շրջան նե րի» պա րա գա յում (որոնց կենտ րո նում նաև եր կար քա րեր 
են լի նում), խոսք է գնում, այն մա սին, որ դե ռևս 19րդ դ. տե ղա ցի բնակ չու
թյու նը գնում էր վեր ջին նե րիս մոտ աղոթ քի` ըն կա լե լով դրանք որ պես 
«սրբե րի գե րեզ ման ներ»28: Այս տե սան կյու նից վի շա պա քա րե րի` ծի սա կան 
կա ռույց նե րի, մաս նա վո րա պես կրոմ լեխդամ բա րան նե րի և նախ նի նե րի 

23 Հա կո բյան Թ.Խ., Մե լիք-Բախ շյան Ստ.Տ., Բար սե ղյան Հ.Խ., Հա յաս տա նի և հա
րա կից շրջան նե րի տե ղա նուն նե րի բա ռա րան, h. 1, Երև ան, 1986, էջ 54:

24 Աս լա նյան Ա. Ա., Գրգե ա րյան Հ. Գ., նշվ. աշխ., էջ 50, 122:
25 Նույն տե ղում, էջ 72: Վի շա պա սա րի շրջա կայ քում կան եր կու վի շա պա քար և ժայ

ռա պատ կեր նե րի կու տա կում եր:
26 Լի սի ցյան Ս., Զան գե զու րի հա յե րը, Երև ան, 1969, էջ 282: Վի շա պա քա րե րի հա մա

տեքս տում հմմտ. Ատր պետ, Վի շա պա զանց պաշ տա մուն քը, էջ 310 և Марр Н. Я., 
Смир нов Я. И., նշվ. աշխ., էջ 65:

27 Սա մուէ լե ան Խ., Քա րի պաշ տա մուն քը հա յե րի մէջ. – Հան դէս ամ սօ րե այ, 1927, 
թիվ 8 –9, էջ 435 –442, 521 –525: Բդո յան Վ., Երկ րա գոր ծա կան պաշ տա մուն քի մի 
քա նի հետ քեր հա յե րի մեջ. – Աշ խա տու թյուն ներ Հա յաս տա նի պե տա կան պատ
մա կան թան գա րա նի, թիվ 3, 1950, էջ 5 –71:

28 Гур ко-Кря жин В. А., Цик ло пи чес кие со о ру же ния За кав каз ья. – Но вый Во сток, N 15, 
1926, с. 212 –221, 220` նաև վի շա պա քա րե րի հա մա տեքս տում:
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հետ առնչ վե լու պա րա գան հա մա պա տաս խա նում է ժո ղովր դի մեջ (հատ
կա պես Արա գա ծի շուրջ) տա րած ված պատ կե րաց մա նը վի շա պա քա րե րի 
գոր ծա ռույ թի մա սին. այս պես, տե ղա ցի ներն այդ հու շար ձան նե րը կո չում 
են «օղուզ նե րի (հսկա նե րի) գե րեզ ման ներ»29:

Քննարկ վող սրբա զան լանդ շաֆտն ար տա հայտ ված է նաև ժո
ղովր դա կան ավան դազ րույց նե րում, որոնք 20րդ դ. սկզբնե րին Արա գա ծի 
հա րա վա յին փե շե րին (Աշ տա րա կի շրջան) հա վա քել է Գ. Ղա փան ցյա նը: 
Տե ղա ցի նե րը Տի րին կա տա րի սրբի (Կը զըլ Զի ա րե թի) տա րած քը կա պում 
են գար նա նա յին Արա աստ վա ծու թյան հետ. իբ րև թե սրբա վայ րի մոտ է 
գտնվում վեր ջի նիս գահն իր աթոռ նե րով, այ լև այլ գծագ րու թյուն նե րով, և 
որ տեղ կան քա րե կամ այլ պատ կեր ներ30: Կա րև որ է, որ այս զրույց նե րը 
ավան դել են աշ տա րակ ցի նե րը, քա նի որ Հա յաս տա նում «շատ քիչ տե ղեր 
են մա ցել, որ հնուց պահ պա նած լի նեն իրենց բնիկ բնակ չու թյու նը: Աշ
տա րակն ահա՛ այդ սա կավ տե ղե րից մեկն է»31:

Ազ գագ րա կան և առաս պե լա բա նա կան տե սան կյու նից ու շագ րավ է 
Տի րին կա տար ան վա նու մը: Նման անուն նե րը Հին Հա յաս տա նում կապ վել 
են սրբա վայ րե րի, ար ձան նե րի, վի շապ նե րի հետ. հմմտ. օր. Մու շի մոտ 
գտնվող նույն Տի րին կա տար կամ Կը զըլ Զի ա րեթ ան վամբ բար ձուն քը (ի 
դեպ, ծո վի մա կե րև ույ թից գրե թե նույն` 2.600 մ բարձ րու թյան վրա), որի 
վրա էր գտնվում Առա քե լոց կամ Տի րին կա տար վան քը, իսկ ստո րո տին` 
Վի շապ քա ղա քը32:

29 Пи от ровс кий Б. Б., Ви ша пы: ка мен ные ста туи в го рах Ар ме нии. Л., 1939, с. 13. 
Հմմտ. նաև Марр Н. Я., Смир нов Я. И., նշվ. աշխ., էջ 64:

30 Ղա փան ցյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 99, 110, 148; Ка пан цян Г., նշվ. աշխ., էջ 15 –16: Ու
շագ րավ է, որ արևմ տա եվ րո պա կան մեն հիր նե րի և ընդ հան րա պես մե գա լի թյան 
կա ռույց նե րի մա սին նույն պես նման ոճի ավան դազ րույց ներ են պահ պան վել: Այդ 
մա սին տե՛ս Bock H., Fritsch B., Mittag L., Großsteingräber der Altmark. Halle, 2006, 
pp. 179 –185, 192 –199:

31 Շա հա զիզ Ս., Աշ տա րա կի պատ մու թյու նը, Երև ան, 1987, էջ 58:
32 Thierry J. M., Le couvent des SaintsApotres de Mua. – Handes Amsorya, 1976, p. 237; 

Вар ду мян Г. Д., Дох ри сти анс кие куль ты ар мян. – Ар мянс кая эт ног раф ия и фольк
лор, вып. 18. Ере ван, 1991, с. 109, 112 –113; Հա րու թյու նյան Ս., Հայ առաս պե լա բա
նու թյուն, Բեյ րութ, 2000, էջ 118: Ան վա նու մը հա վա նա բար կապ ու նի Տիր աստ
վա ծու թյան հետ. հմմտ. «Մեղ րի քա րեր»ի մա սին, ավան դու թյու նը, ըստ որի այդ 
քա րե րը գտնվում էին Մուշ քա ղա քի հա րա վա յին կող մում` Տիր կա տար լե ռան լան
ջին, իսկ լե ռան վրա էր Տիր աստ ծու մե հյա նը: Տի րը սո վո րու թյուն ու ներ նստելու 
այս քա րե րի վրա և ու տել մե ղու նե րի` իրեն հա մար պատ րաստ ված հա տուկ մեղ րը, 
որը պահ վում էր ոչ հե ռու գտնվող քա րայ րի տաս կա րաս նե րի մեջ: Տե՛ս Ա. Տ. Ղա-
նա լա նյան, Ավան դա պա տում, Երև ան 1969, էջ 74: Տի րը բազ մա շերտ կեր պար է. 
քննարկ վող թե մա յի հա մա տեքս տում ու շագ րավ է նրա առն չու թյու նը լեռ նե րի, ջրի, 
երկ րա գոր ծու թյան, նախ նի նե րի պաշ տա մուն քին, ինչ պես նաև` վի շապ նե րին, ցլե
րին, կար միր գույ նին և ի վեր ջո` Տի րին կա տար լեռ նե րին: Հար ցի շուրջ տե՛ս. Քո չա-
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Այն հան գա ման քը, որ Տի րին կա տա րը սրբա վայր է նաև այժմ (որի 
մա սին առ կա են կամ ստեղծ վում են ավան դազրույց ներ), այն որ տա րած
քում կա միջ նա դա րյան խե ցե ղեն, իսկ որոշ քա րե րի վրա (օրի նակ` Տի րին
կա տար 1ի)` նշան ներ, որոնք կա րող էին ավե լաց վել միջ նա դա րում, թե
րևս չի բա ցա ռում, որ տա րած քը կա րող էր օգ տա գոր ծվել ինչ պես արո տա
վայր, այն պես էլ սրբա վայր բրոնզեր կա թի դա րից հե տո:

Քննար կում. Նախ կի նում վի շա պա քա րերն ըն կալ վում էին զուտ որ
պես նա խա պատ մա կան ոռո գո վի հա մա կար գե րի հան գու ցա կե տե րում 
տե ղադր ված հու շար ձան ներ: Նոր հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ վի շա պա քարն շատ ավե լի բարդ երև ույթ է: Պարզ վում է, որ վի շա պա
քա րե րը հիմ ա կա նում տե ղա կայ ված են լեռ նա յին հրա պա րակ նե րում` 
կրոմ լեխ նե րով կա ռույց նե րի մեջ և նրանց մի ջա վայ րում: Այս առանձ նա
հատ կու թյու նը հիմք է տա լիս են թադ րե լու, որ վեր ջին ներս առա վե լա պես 
հա սա րա կա կան հի շո ղու թյան կազ մա կերպ մանն առնչ վող և բարձ րա դիր 
ծի սա կան մի ջա վայ րե րում տե ղա կայ ված կո թող ներ են, որոնք կա րող են 
լի նել բնույ թով սինկ րե տիկ և ու նե նալ բազ մա գոր ծա ռու թա յին բո վան դա
կու թյուն (ի թիվս այ լոց կապ վե լով նաև ջրի և ոռոգ ման հա մա կար գե րի 
հետ): Վի շա պա քա րե րի այս գոր ծա ռույ թը որո շա կի զու գա հեռ ներ է գտնում 
նա խա պատ մա կան մե գա լի թյան մշա կույթ նե րում33:

Վի շա պա քար երև ույթն անհ րա ժեշտ է դի տար կել մշա կու թա յին 
զար գա ցում ե րի ընդ հա նուր հա մա կար գում` նստա կյացերկ րա գործդաշ
տա վայ րաբ նակ և կի սա քոչ վորանաս նա պահլեռ նաբ նակ հա մայնք նե րի 
փո խազ դե ցու թյան ոլոր տում: Այս իմաս տով կա րև որ է վի շա պա քա րե րի 
բարձ րու թյուն նե րի դա սա կար գու մը: Հաշ վի առ նե լով վեր ջին նե րիս հայտ
նա բեր ման բարձ րու թյուն նե րը` կա րե լի է հստա կո րեն առանձ նաց նել 
դրանց ի հայտ գա լու եր կու մա կար դակ` 1. բարձր լեռ նա յին` մոտ 2.400
3.200 մ, ուր չկան մշտա կան բնա կա վայ րեր, բայց առ կա են ամա ռա նոց
ներ, կրոմ լեխ ներ ու սրբա վայ րեր և 2. նա խա լեռ նա յին` մոտ 1.700 –2.300 մ, 
ուր առ կա են ինչ պես մշտա կան կամ ժա մա նա կա վոր բնա կա վայ րեր, այն
պես էլ ամա ռա նոց ներ, կրոմ լեխ ներ ու սրբա վայ րեր:

Հի շյալ եր կու ոլորտ նե րի վի շա պա քա րերը կա րող են ըն կալ վել որ
պես խորհր դան շա կան «խա րիսխ ներ»` տար բեր սո ցիոմշա կու թա յին 
խմբե րի փո խառն չու թյան հա մա կար գում: Հե տև ա պես, ճիշտ են այն հե ղի

րյան Գ. Գ., Տիր/Տիւր աստ վա ծու թյու նը «հա յոց մե ծաց» սերն դա շար քում. – ԼՀԳ, 
2005, թիվ 1, էջ 130 –141:

33 Հմմտ. Bradley R., The Past in Prehistoric Societies. LondonNew York, 2002, pp. 40, 
43, 48, 102 –113:
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նակ նե րը, ով քեր նշում են, թե արա գա ծյան այն պի սի նա խա լեռ նա յին հու
շար ձա նախմ բեր, ինչ պի սիք են Շա մի րա մը, Արու ճը, Կո շը, Աղավն ա տու նը, 
Օշա կա նը և այլն, իրենց բնո րոշ բազ մա պի սի հու շար ձան նե րով (բնա կա
վայ րեր, դամ բա րան ներ, սրբա րան ներ, մե նա քա րեր, «հսկա նե րի տներ», 
աշ տա րակ ներ, ժայ ռա պատ կեր ներ) և ընդ հան րա պես նյու թա կան ու հո գև
որ մշա կույ թով պետք է ան մի ջա կան առն չու թյուն ու նե նան վի շա պա քա րե
րը կեր տող նե րի հետ34:

Եզ րա կա ցու թյուն. Հնա գի տա կան և ազ գագ րա կան հե տա զո տու
թյուն նե րը փաս տում են, որ Հա յաս տա նում գո յու թյուն են ու նե ցել տա
րածք նե րի մշա կու թայ նաց ման երեք մա կար դակ ներ` դաշ տա վայ րա յին, 
նա խա լեռ նա յին և բարձր լեռ նա յին, որոնց պայ մա նա կա նո րեն կո չում ենք 
«ցածր», «մի ջին» և «բարձր»: Աշ խար հագ րա կան պայ ման նե րի թե լադ րած 
այս «ուղ ղա հա յաց գո տի ա կա նու թյու նը» պայ մա նա վո րել է տա րա ծաշր ջա
նի մշա կու թա յին զար գա ցում ե րի ողջ ու ղին: Այս իմաս տով կա րե լի է ասել, 
որ լեռ նաշ խար հի պատ մու թյունն ընդ հա նուր առ մամբ այս երեք մա կար
դակ նե րի փո խազ դե ցու թյան ըն թացքն է: Ընդ որում, «բարձր» մա կար դա
կում են գտնվել դաշ տա վայ րա յին և նա խա լեռ նա յին գո տի նե րում ապ րող 
մարդ կանց սրբա վայ րե րը («սրբե րը») և արո տա վայ րե րը: Նո րա հայտ Տի
րին կա տար սրբա վայրն էա պես լրաց նում է այս խնդիր նե րի մա սին առ կա 
պատ կե րա ցում ե րը:

СВЯ ЩЕН НЫЙ ЛАНД ШАФТ ТИ РИН КА ТАРA НА АРА ГА ЦЕ

Ар сен Бо бо хян
Ре зю ме
Ар хе о ло ги чес кие и эт ног ра фи чес кие ис сле до ван ия по ка зы ва ют, что в Ар
ме нии су щест во ва ли три уров ня адап та ции ланд шаф тов: рав нин ный, 
пред гор ный и вы со ко гор ный, ко то рые ус лов но мож но наз вать «низ кий», 
«сред ний» и «вы со кий». Про дик то ван ная ге ог ра фи чес ки ми ус ло ви я ми 
«вер ти каль ная зо наль ность» обус ло ви ла весь путь куль тур но го раз вит ия 
Ар мянс ко го на гор ья. При чем, на «вы со ком» уров не на хо ди лись свя ты ни 
и вы со ко гор ные пас тби ща на се лен ия, жи ву ще го в пред горь ях и рав нин
ных зо нах. Но во най ден ный па мят ник Ти рин ка тар на юж ных скло нах го ры 
Ара гац су щест вен но до пол ня ет на ши пред став лен ия о ран них об щест вен

34 Քա լան թար Ա., Քա րե դա րը Հա յաս տա նում, էջ 207 –232: Ղա փան ցյան Գ., նշվ. 
աշխ., էջ 154: Մար տի րո սյան Հ. Ա., նշվ. աշխ., էջ 192 –193: Արա գա ծի հա րա վա յին 
փե շե րի մոտ 1.000 –2.100 մ բարձ րու թյան վրա գտնվող բնա կա վայ րա յին հա մա
կար գի մա սին տե՛ս Արե շյան Գ., Ղա ֆա դա րյան Կ., Սի մո նյան Հ., Տի րա ցյան Գ., 
Քա լան թա րյան Ա., Հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ Հայ կա կան ՍՍՀ Աշ տա
րա կի և Նա ի րիի շրջան նե րում. – ԼՀԳ, 1977, թիվ 4, էջ 77 –93: Հմմտ. նաև Badalyan 
R. S., Avetisyan P. S., նշվ. աշխ.):
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ных про цес сах ре ги о на. Тер ри то рия на хо дит ся на вы со те око ло 3.000 м над 
уров нем мо ря, сре ди ши ро кой кот ло ви ны, в цент раль ной ча сти ко то рой в 
2012 г. бы ли за фик си ро ва ны де сять ка мен ных стел – ви ша пов в кон тек сте 
кром ле хов. Ука зан ная тер ри то рия мог ла сох ра нить свое зна че ние как пас
тби ще и сак раль ное ме сто и позд нее, о чем сви де тельст ву ют най ден ная 
здесь сред не ве ко вая ке ра ми ка, зи а рет и со от ветст ву ю щие пре дан ия.

Клю че вые сло ва: Ара гац, Ти рин ка тар, ка мен ные ви ша пы, кром лех, сак
раль ный ланд шафт, вер ти каль ная зо наль ность, культ кам ня, синк ре тизм, 
ар хе о лог ия, эт ног раф ия.

SACRED LANDSCAPE OF TIRINKATAR ON ARAGATS

Arsen Bobokhyan
Summary
Archaeological and ethnological investigations demonstrate that three levels of 
human adaptation – lowland, foothills and upland – existed in Armenia, which 
we call conventionally call “low,” “middle,” and “high” zones. This “vertical zon
ality” conditioned the whole way of cultural developments Տf the Armenian 
Highland. The sacred places and summer pastures of the population living in 
the lowlands and on the foothills were situated on the “high” zones. Tirinkatar, 
a recently discovered site on the southern slopes of the Mount Aragats, essen
tially adds our knowledge of early social processes of the region. This landscape, 
situated on ca. 3.000 m above the sea level, represents a wide meadow: in 2012 
ten monumental stelae called vishap, as a rule, associated with cromlechs, were 
documented in the central part of the meadow. The area under consideration 
could have kept its earlier significance as a summer pasture and sacred place 
also during later periods, as suggested by the presence of medieval pottery, the 
ziaret, and corresponding folk traditions.

Keywords: Aragats, Tirinkatar, vishap stone, cromlekh, sacred landscape, verti
cal zonality, stone cult, syncretism, archaeology, ethnography.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств



504

CONTENTS

 Preface 9
1. Stepan Lisitsian (on the occasion of his 150th birthday) 11
 Lilia Vardanyan

 I. THE ARMENIAN GENOCIDE, SELF-DEFENCE, CANONIZATION

2.  Shaping the image of “the enemy” as supporting factors  
for the mass violence in the context of the Armenian Genocide 18

 Hasmik Grigoryan

3. The heroic battle of Moussa dagh according  
to the testimonies of the eyewitness survivors 27

 Verzhine Svazlyan
4. Andranik: folklore character 41
 Alvard Ghaziyan
5. Canonization of the martyrs of the Armenian Genocide  

as a cultural event 54
 Harutyun Marutyan

 II. STALINISM: YESTERDAY AND TODAY

6. The forced relocation of Armenians and the subgroup of “Turks”  
in specific localities exiled from the Black sea area 66

 Hranush Kharatyan
7. Altayan exile as a source of innovations 81
 Levon Abrahamian
8. The localization of the monument of Anastas Mikoyan 

as a “place of memory” 90
 Hasmik Knyazyan

 III. OLD AND NEW REFUGEES/IMMIGRANTS IN ARMENIA

9. Generation change issues in compatriotic unions 106
 Anna Markosyan
10. The Pand pilgrimage as a paradigm of the Getashen 

descendents’ identity 116
 Gayane Shagoyan, Arsen Hakobyan, Victoria Khurshudyan
11. The process of integration and naturalization of 

Armenian refugees from Azerbaijan (1988 –1992) 126
 Shushanik Ghazaryan

12. The process of accomodation of Syrian Armenians 135
 Armenuhi Stepanyan

13. Language as an important component for Syrian Armenians cultural  
adaptation (an ethnosociological survey) 143

 Gayane Hakobyan



505

 IV. ETHNOGRAPHY OF MUSEUM OBJECTS

14. The types of money and their ritual significance  156 
Armine Zohrabyan

15. Manifestations of compositions and ornaments  
of Armenian carpets in middle age Spanish carpets 168

 Lilia Avanesyan
16. Necklaces with dragon symbols 179
 Astghik Isreaelian
17. On the issue of promoting of ethnographic artifacts and collections  

in the light of modern market relationships 193
 Lianna Gevorgyan

 V. BELIEF, RITUAL, FESTIVAL
18. Trepanation in the Late Bronze and Early Iron ages (on anthropological 

materials from the territory of the Lori region of Armenia) 206
 Anahit Khudaverdyan, Suren Hobosyan
19. The miracle factor in the religiousecclesiastical legends of Moks 217
 Ester Khemchyan
20. The soul outside of the body in Armenian tales of magic 231
 Tamar Hayrapetyan
21. The Hisnakats (Forty days) feast epiphany 243
 Hasmik Abrahamyan
22. On the tradition of raising of VarazTrdat, the Prince  

of Caucasian Albania, on the shield 255
 Artak Dabaghyan
23. Reflection in the “curtail form” of the ritual in  

the name of one plant 263
 Emma Petrosyan, Zaruhi Sudjyan
24. Funerals that can be photographed and  

funerals that can not be photographed 269
 Smbat Hakobyan
25. ArmenianCatholic community of SamtskheJavakhk  

(an attempt of historicethnographic research) 279
 Sose Grigoryan

 VI. SACRAL PLACE AND CHURCH

26. Sacred landscape of Tirinkatar on Aragats 290
 Arsen Bobokhyan
27. Sacred objects from medieval Saghmosavank 302
 Ashot Manucharyan
28. Mount Cassius in traditional ancient beliefs and  

folk tales of Armenians in the Antioch region 313
 Hagop Tcholakian



506

29. Two churches, two communities: social and 
religious context of newly built churches 328

 Yulia Antonyan

 VII. LEISURE
30. The cafռ environment in Yerevan: eastern space  

with western trajectory 340
 Gohar Stepanyan

31. Leisure time structure changes in urban residential areas  
of the Republic of Armenia 353

 Ruben Ohanjanyan

 VIII. PUBLIC DISCOURSE AND BEHAVIOUR

32. The interactions of culture and certain contemporary  
fundamental issues in Armenian public perceptions 366

 Nikol Margaryan, Meline Torosyan

33. Some aspects of gender communication issues  
in PostSoviet Armenia 383

 Lilit Manukyan

 IX. AGRICULTURE AND GATHERING

34. Agricultural customs in Armenia in the 17th century according  
to historiographers Zakaria Kanakertsi and Zakaria Aguletsi 392

 Christine Papikian

35. Gathering of wild fruits in Lori
 Angela Amirkhanyan

 X. EPIC POEM

36. Armenian folk heroic epic 414
 Armen Petrosyan

37. Aram Ghanalanyan: writing down and editing the versions of  
“Sasna tsrer” (Daredevils of Sassoun) epic poem 426

 Anna Poghosyan

38. The religious ceremonial component  
in the Armenian epic “Sasna tsrer” 439 
Sargis Harutyunyan

 XI. FAIRY TALE

39. Giftbringer and adviser animals in the Armenian folk tales 446
 Marine Khemchyan

40. Fairy tale narration today 458
 Nvard Vardanyan

 


