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Ավետիս Գրիգորյան
ՀԱԻ

ՍՈԹՔ –1 ԱՄՐՈՑԸ ԵՒ ԴՎԻՆ-ՊԱՐՏԱՎ
ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍՈԹՔՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԸ1
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում «Ուշկիանի» ծրագրով իրականացվող հնագի
տական և երկրաբանական ուսում
ն ասիրությունների շրջանակում ՀՀ ԳԱԱ
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի արշավախումբը (ղեկավար`
պ.գ.թ. Ա.Ա. Բոբոխյան) 2014 թ. պեղում
ն եր իրականացրեց Սոթք գյուղում
գտնվող Սոթք –1 ամրոցում` նպատակ ունենալով պարզելու հուշարձանի
հնագիտական ներուժը, ժամանակաշրջանը և նշանակությունը2: Պեղում
ն ե
րի և Սոթքի լեռնանցք բարձրացող ճանապարհի հետախուզության արդյուն
քում ձեռք բերված տվյալների համադրմամբ՝ հոդվածում ներկայացվում է
Սոթք –1 հուշարձանի թվագրությունը, շերտագրությունն ու հնագիտական
միջավայրը: Լրացվում են միջնադարյան Դվին-Պարտավ առևտրական ճա
նապարհի Սոթքի գծամասի վերաբերյալ պատմա-հնագիտական տվյալ
ները, որոնք կարևոր են Սևանա լճի հարավ-արևել յան շրջանի վաղմիջնա
դարյան մշակութային լանդշաֆտը վերակազմելու համար:
Հիմ
ն աբառեր՝ հնագիտություն, Սոթքի տարածաշրջան, ամրոց, պաշտպանական
համակարգ, առևտրային ճանապարհ, վաղ միջնադար:

Հուշարձանի դիրքն ու բնութագիրը
Սոթք –1-ը գտնվում է համանուն գյուղի կենտրոնում` գետամերձ բլրի
բարձունքին և լանջերին3: Բլուրն ունի մոտ 1,5 հա մակերես, իսկ պարսպապատ
վերնամասը` մոտ 0,37 հա [նկ. 1, էջ 236]:
Հուշարձանը բավական վնասվել է ուշ շրջանում կատարված թաղումն ե
4
րի և շինարարական մի շարք աշխատանքների արդյունքում: Գյուղի մուսուլ
ման բնակիչներն օգտագործել են5 ամրոցի պարսպաքարերն ու միջնադարյան
1

2
3
4

5

Մասնագիտական խորհուրդների և աջակցության համար խորին շնորհակալություն ենք
հայտնում Հ. Ա. Մելքոնյանին, Ս. Գ. Հմայակյանին, Դ. Հ. Միրիջանյանին, Ի. Ա. Քալան
թարյանին, Հ. Պ. Հակոբյանին, Ա. Ա. Բոբոխյանին։
Պեղումներին մասնակցել են նաև Հ. Դանիելյանը, Մ. Ամիրյանը, Հ. Վանյանը, Ս. Չագ
րեանը, Հ. Սիմոնյանը։
Հուշարձանն ունի աշխարհագրական հետևյալ կոորդինատները՝ հս. 40°11΄53.24΄΄, արլ.
45°51΄58.90΄΄, բարձր. 2025 մ։
Համաձայն տեղացիների բանավոր հաղորդումների՝ Հայաստանի առաջին Հանրապե
տու
թյան շրջանում «Սոթք –1» բլրի վրա թաղվել են հայ-թաթարական բախումների
ժամանակ զոհված գեներալ Մովսես Սիլիկյանի որդին և իր զինակիցները։
Սոթքի ուշ շրջանի պատմության վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Գրիգորյան 2017, 73 –78։
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գերեզմանատան տապանաքարերը՝ կառուցապատման և հողերի սահմանա
բաժանման նպատակներով: 20-րդ դ. կեսին բլրի կենտրոնական հատվածում
կառուցվել է հոսանքի ուժեղացուցիչ կայան, իսկ 2013-ին տեղադրվել է հեռա
խոսակապի ալեհավաք: Հուշարձանի տարածքում առկա են նաև խորհրդային
շրջանի շինությունների կիսաքանդ մնացորդներ, անկախության շրջանի զին
վորական խրամատներ և այլ փորվածքներ:
Վարդենիս-Մարտակերտ ներկայիս ճանապարհի եզրին գտնվող Սոթք –1
բլուրն ունի թեք և դարավանդաձև ստորոտներ ու հարթ վերնամաս: Բլուրը
երեք կողմերից դժվարամատչելի է և միայն հյուսիսային կողմից է մեղմաթեք:
Հարավային կողմով հոսում է ոսկեբեր6 Սոթք գետը:
Ամրոցն ունի ռելիեֆին համահունչ հատակագիծ. բլրի վերնամասը և
հարավային լանջերը շրջապատված են ռելիեֆի ձևը կրկնօրինակող պարսպա
շարերով, որոնք երբեմն նստած են հարթեցված ժայռերի վրա: Պարիսպը միա
շար է՝ կառուցված մեծ կոպտատաշ քարերով, որոնց վերնամասերը մշակված
են հարթեցման եղանակով: Պարսպի առանձին հատվածներում տեսանելի են
ուղղանկյուն որմն ահեցերի հետքեր:
Դեպի ամրոց տանող միակ մուտքը բլրի հյուսիսային հատվածի թեք
ստորոտի՝ դյուրահաս հատվածում է: Մուտքի արևել յան մասում խորհրդային
տարիներին բացված ճանապարհի արդյունքում պարսպաքարերը տեղահան
վել են, իսկ արևմտյան կողմը համեմատաբար լավ է պահպանված:
Թեև ոչ ուղղակիորեն, բայց հուշարձանն առաջին անգամ ներկայացվում
է վիմագրագետ Ս. Բարխուդարյանի «Դիվան հայ վիմագրության» 3-րդ պրա
կում: Առանց Սոթք –1 ամրոցի մասին խոսելու՝ հեղինակը հակիրճ նկարագրում
է բլրի վրա գտնվող գերեզմանատան ժայռաբեկոր պատվանդանին կանգնած
միակ խաչքարի վիմագիրը7:
Ամրոցի հաջորդ հիշատակությունը վկայված է հնագետ Ս. Եսայանի
հոդվածում, որը վերաբերում է ամրոցի մոտ գտնված մ. թ. ա. 7 –5-րդ դդ. դամ
բարանից 1974-ին պատահաբար հայտնաբերված և Հայաստանի պատմության
պետական թանգարան հանձնված բրոնզե իրերի հավաքածուին8: Ուշագրավ
է, որ ներկայացված երկու աշխատանքներում էլ հաղորդվում են չափազանց
կարևոր՝ որևէ այլ տեղ չքննարկված տեղեկություններ այն մասին, որ ամրոցն,
անկումից հետո, վերածվել է արձանագիր խաչքարերով և տապանաքարերով
հարուստ գերեզմանատան, նաև որ ամրոցը հայտնի է եղել Տիգրանաբերդ
անունով (թեև վերջին տեղեկության աղբյուրը չի նշվում):

Հուշարձանի ուսումնասիրությունը
Սոթք –1 ամրոցն առաջին անգամ հետազոտվել է 1990-ականների վեր
ջին Սևանա լճի հարավարևել յան շրջաններում հայ-իտալական արշավախմբի
6
7
8

Սոթք գետում ոսկու լվացման հնագույն հետքերի մասին մանրամասն տե՛ս Գևորգյան և
այլք 2007, 26։
Բարխուդարյան 1973, 331։
Եսայան 1979, 277 –280; Yengibaryan 2013, 249 –254։ Ցավոք, մեր արշավախմբին չհաջողվեց
գտնել Ս. Եսայանի նկարագրած դամբարանը։

ՍՈԹՔ –1 ԱՄՐՈՑԸ ԵՒ ԴՎԻՆ-ՊԱՐՏԱՎ ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍՈԹՔՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԸ
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իրականացրած լայնածավալ հետազոտությունների շրջանակում: Հետախու
զական աշխատանքի արդյունքում հուշարձանը չափագրվել է, փաստաթղթա
վորվել, անվանակոչվել և վերգետնյա խեցեղեն նյութի դիտարկման արդյուն
քում` նախնական թվագրման ենթարկվել9:
Հուշարձանի հնագիտական ուսումն ասիրությունն իրականացրել է ՀԱԻ
արշավախումբը (ղեկավար՝ Արսեն Բոբոխյան) 2014-ին: Պեղումն եր են կատար
վել առանձնացված երկու տեղամասերում՝ հարավ-արևմտյան լանջի պասրպա
շարի երկայնքով և բլրի հարթ վերնամասի հարավ-արևել յան կողմում գտնվող
երկու պատաշարերի հատման հատվածում:
Պեղավայր «Ա»-ն ունի (3 ×15 մ) չափեր: Գտնվում է բլրի դարավանդաձև
լանջի հարավային եզրին՝ պարսպաշարի գրեթե կ-աձև հատվածում: Ներառում
է պարսպաշարի` տասը անխաթար պարսպաքարերով միաշերտ հատվածը:
Վերին՝ կավախառն հողաշերտում բացվել են քրիստոնեական գերեզմաններ,
իսկ բլրի լանջերին՝ լվացման հետևանքով վերևից սահած, անատոմիապես ոչամբողջական մարդկային ոսկորներ: Սրանք խախտել էին պեղավայրի ստո
րին՝ կավախառն, մոխրագույն հողաշերտը, որը նստած է մշակված ժայռին,
բնորոշվում է վաղմիջնադարյան խեցեբեկորներով և խճաքարային կցակա
ռույցների մնացորդներով:
Պեղավայր «Բ»-ն ունի (5×5 մ) չափեր և գտնվում է բլրի հարթ վերնա
մասի հարավ-արևել յան հատվածում, որտեղ բացվել են երկշերտ պատաշարեր
ունեցող կառույցների հատվող հիմն ապատեր և ստորին շերտի մեջ մտած, ուշ
շրջանի սալածածկ քրիստոնեական թաղումն եր [նկ. 2, էջ 236]:

Դվին-Պարտավ առևտրական ճանապարհի համապատկերը
Միջնադարյան Դվին-Պարտավ առևտրական-քարավանային ճանա
պարհը մետաքսի ճանապարհի՝ Հայաստանով անցնող ուղեգծերից մեկն էր,
որն Արարատյան դաշտը կապում էր Արցախի և Կուրի ավազանի ստորին հո
սանքի տնտեսական ու մշակութային կենտրոններին, որտեղից ճանապարհը
շարունակվում էր դեպի Ատրպատական10:
Իշխանանիստ Սոթք ավանն11 ընկած էր Դվին-Պարտավ ճանապարհի
ճիշտ միջնամասում` Գեղարքունի և Հաթերս կայանների միջև, և մասնակցում
էր միջազգային տարանցիկ առևտրին (հավանաբար՝ նաև սեփական արտա
դրանքով)12: Սոթք ավանից ոչ-հեռու գտնվում էր առևտրական ճանապարհի եր
րորդ` «Սոթք» կայանը13, որն արաբական սկզբնաղբյուրներում հիշատակվում
է Զաութիս ձևով14 [նկ. 3 15, էջ 237]: Սոթք –1 ամրոցն ընկած էր այդ ճանապարհի
9
10
11
12
13
14
15

Biscione et al. 2002, 67 –72.
Հմմտ. Բարխուդարյան 1973, 6; Եղիազարյան 2012, 93 –108։
Հմմտ. Սեբէոս 1879, 49։
Սոթքի ոսկեհանքերի և, մասնավորապես, դրանց հնագույն շահագործման մասին
մանրամասն տե՛ս Գևորգյան և այլք 2007, 16 –17, 55; Bobokhyan et al. 2017, 501 –523։
Հմմտ. Բարխուդարյան 1973, 331։
Մանանդյան 1936, 198։
2010 թ. արշավախումբը հետախուզական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերեց
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ռազմավարական կարևոր կետում և փակում էր դեպի լեռնանցք ու ոսկու հան
քեր բարձրացող ուղին [նկ. 4, էջ 237]:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարածաշրջանում համաժա
մանակյա հուշարձանները սակավ են ուսումն ասիրված՝ Սոթք –1-ի պաշտպա
նական համակարգի և խեցեղեն գտածոների համեմատական վերլուծությունը
կատարել ենք՝ զուգահեռներ տանելով Արագածոտն գավառի նյութի հետ՝ հաշ
վի առնելով վերջինիս համեմատաբար լավ ուսումն ասիրված լինելու հանգա
մանքը16:
Ըստ արված դասակարգումն երի՝ Սոթք –1 ամրոցը պատկանում է ճանա
պարհային ամրոցների խմբին. այն փոքր կայազորով պետք է վերահսկեր լեռ
նանցք մտնող առևտրական ճանապարհը` շնորհիվ Սևանի հարավ-արևել յան
շրջանների պաշտպանությունն ապահովող մոտակա ամրոցների հետ փոխ
կապվածության և ճանապարհը վերահսկող իր բնական դիրքի: Գործառութա
յին նշանակությամբ և պարսպի շարվածքի ձևով ամրոցն առավել նման է Մաս
տարայի «Նախավկա», իսկ հատակաձևով՝ Աշնակ –2 և Աշնակ –4 ամրոցներին,
որոնք թվագրվել են ուշ անտիկից վաղ միջնադար շրջանով17:
Այսպիսով, հուշարձանի հետախուզական պեղումն երի արդյունքում
ձեռքբերված սակավ նյութի հիման վրա կարող ենք նախնական եզրակացու
թյուն անել առ այն, որ ամրոց-դիտակետը վաղ միջնադարում, գուցե՝ ընդհուպ
մինչ 9-րդ դ., վերահսկել է Դվին-Պարտավ ճանապարի Սոթքի գծամասի այս
հատվածը18:

Գտածոների թվագրությունը
Պեղումն երի արդյունքում հայտնաբերված գտածոների հիմն ական մա
սը խեցեղեն նյութն է, որը գերազանցապես թվագրվում է 3 –5-րդ դարերով:
Կան նաև ուշ միջնադարով (14 –15-րդ դդ.) թվագրվող բեկորներ19:

16
17
18

19

«Սոթք 11» հուշարձանը, որը ենթադրաբար Ս. Բարխուդարյանի նկարագրած և այդ ժա
մա
նակ պահեստի վերածված քարավանատունն է։ Ուղղանկյուն հատակագծով և
սրբատաշ-զանգվածեղ քարերով շարված կիսագետնափոր կառույցի շրջակայքում
հայտնաբերվել են բազմաթիվ այլ օժանդակ կառույցների մնացորդներ, ճանապարհային
ուղեցույցների նման
վող քարեր, ևն։ Կատարվել է գլխավոր կառույցի նախնական
չափագրում և վերգետնյա խեցեղենի հավաքում` հիմք նախապատրաստելով հետագա
պեղումների և ավելի խո
րը հետազոտության համար։ Ենթադրյալ քարավանատան
վերաբերյալ մեր նախնական զեկուցումը տե՛ս Գրիգորյան 2016, 66 –71։
Տե՛ս Ասատրյան 1981, 40 –41; Սադոյան 1981, 44 –45; Կիրակոսյան 2003, 67 –68։
Արագածոտնի նյութի հետ Սոթք –1-ի ամրաշինության և խեցեղենի զուգահեռները
տանելիս՝ օգտվել ենք նաև հետևյալ աշխատանքից՝ Միրիջանյան 2013, 47 –63, 93 –101։
Հայ-իտալական արշավախմբի հետազոտողները, հաշվի առնելով ամրոցի մոտ Ս. Եսա
յանի նկարագրած՝ ուրարտական ժամանակաշրջանի դամբանային գտածոները (տե՛ս
սույն հոդվածի ծան. 8), ինչպես և՝ ամրոցի կառուցապատման տեխնիկան, ենթադրում են,
որ ամրոցը համաժամանակյա է դամբարանին, ուստի վերգետնյա խեցեղեն բեկորները,
նախնական տվյալներով, թվագրում են ուրարտական, հելլենիստական և հռոմեական
ժամանակաշրջաններով [հմմտ. Biscione et al. 2002, 67 –72]։
«Սոթք 1» ամրոցից հայտնաբերված խեցեբեկորների թվագրության վերաբերյալ մանրա
մասն տե՛ս Միրիջանյան, Գրիգորյան 2018, 85 –100։

ՍՈԹՔ –1 ԱՄՐՈՑԸ ԵՒ ԴՎԻՆ-ՊԱՐՏԱՎ ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍՈԹՔՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԸ
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Սոթք –1-ի անտիկ ժամանակաշրջանից վաղ միջնադարին անցման փու
լի խեցեղենը, պատմական Արագածոտն և Շիրակ գավառների համանման
նյութի համեմատությամբ, առանձնանում է՝ խեցու բաղադրության մեջ վանա
կատի հատիկների քիչ քանակությամբ կամ նույնիսկ բացակայությամբ:
Սոթք –1-ի խեցեղենը բեկորային է. դրա գործառութային նշանակության
մասին կարելի է խոսել միայն համեմատական նյութի հիման վրա: Ըստ տիպա
բանության` խեցեղենը ներկայացված է կարասներով, սափորներով, կճուճնե
րով և քրեղան-թասերով: Հուշարձանի պեղումն երով հայտնաբերվել են նաև
շրջանաձև հղկված խեցու բեկորներ` այսպես կոչված «խաղաքարեր», ինչպես
նաև քարե ծանրոց, վանակատե մի քանի ցլեպներ ու ապակե անոթների բե
կորներ:
Պեղումն երի արդյունքում պարզվեց, որ վաղմիջնադարյան ամրոցի ան
կումից հետո բլուրը վերածվել է գերեզմանատան: Թաղումն երն իրականացվել
են ինչպես բլրի վերնամասում, այնպես էլ պեղված պարիսպների հատվածում՝
զգալիորեն վնասելով վաղմիջնադարյան շերտերը: Կատարված ռադիոած
խածնային անալիզի արդյունքներով՝ բացված թաղումն երը թվագրվել են 9-րդ
դարով:
Հայտնաբերվել են նաև 14 –15-րդ դարերով թվագրվող, կենցաղում լայ
նորեն օգտագործվող կճուճների բեկորներ: Այս ժամանակաշրջանին վերա
բերող խեցեբեկորներով շերտը ցույց է տալիս, որ բլուրը բնակեցված է եղել
նաև ուշ միջնադարում, սակայն առկա նյութի սակավության պայմաններում՝
առայժմ դժվար է խոսել այդ ժամանակաշրջանում բնակավայրի գործառութա
յին նշանակության մասին:

Եզրակացություն
Ուսումն ասիրությունները ցույց են տալիս, որ ամրակայման բարձր մա
կարդակ ունեցող Սոթք –1 ամրոց-դիտակետի կենսագործունեության հիմն ա
կան շրջափուլը համապատասխանում է Դվին-Պարտավ ճանապարհի գոր
ծունեության վաղմիջնադարյան ժամանակաշրջանին: Շնորհիվ հարմարավետ
ռազմավարական դիրքի՝ կարծում ենք, որ վերջինիս գործառույթն ուղղակիո
րեն կապված պետք է լիներ առևտրական-քարավանային ճանապարհի Սոթքի
գծամասի վերահսկողության հետ:
Սոթք –1 ամրոցի և տարածաշրջանի համաժամանակյա այլ հուշարձան
ների հետագա` ավելի լայնածավալ պեղումն երը հնարավորություն կտան առա
վել ճանաչելի դարձնելու միջնադարյան Սոթք գավառի անցյալի մշակույթը և
լրացնելու Դվին-Պարտավ ճանապարհի այս հատվածին վերաբերող պատմա
կան սկզբնաղբյուրների բացը:
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Ավետիս Գրիգորյան

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սկզբնաղբյուրներ
ՍԵԲԷՈՍ 1879
Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն եւ սկիզբն նորագիւտ Պատմութեան
Մխիթարայ Անեցւոյ, ի լոյս ած Ք[էրովբե] Պ[ատկանեան], Ս. Պետերբուրգ, Ի տպա
րանի կայսերական ճեմարանին գիտութեանց, 1879:
ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ 1973
Բարխուդարյան Ս.Գ. 1973, Գեղարքունիք (Կամոյի, Մարտունու և Վարդենիսի
շրջաններ) // Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 4, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1973:

Ուսումնասիրություններ
ԱՍԱՏՐՅԱՆ 1981
Ասատրյան Ե. Ա., Կաթնաղբյուր բնակավայրի պեղումն երը // Հայկական ՍՍՀ-ում
1979 –1980 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիր
ված զեկուցումն երի թեզիսներ, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, 40 –41:
ԳԵՒՈՐԳՅԱՆ, ԶԱԼԻԲԵԿՅԱՆ 2007
Գևորգյան Ա. Ց., Զալիբեկյան Մ. Ա., Հայաստանի ոսկու հանքավայրերը և դրանց
շահագործումը հնում // Հին Հայաստանի ոսկին (մ. թ. ա. III հազարամյակ – մ. թ.
XIV դար), խմբագիր` Ա. Ա. Քալանթարյան, Երևան, «Գիտություն», 2007, 15 –31:
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 2016
Գրիգորյան Ա. Լ, Նոր հետազոտություններ Սոթքում և Զաութիս կայան-քարավա
նատան տեղադրության խնդիրը // Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քա
ղաքակրթությունը, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումն երի դրույթներ, Երևան,
12 –13 դեկտեմբերի, 2016, Երևան, «Գիտություն», 2016, 66 –71:
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 2017
Գրիգորյան Ա. Լ., Սոթքը ԺԸ –Ի դարերում. քրիստոնեական մշակութային լանդշաֆ
տը և նստակյաց դարձած Կովկասի մահմեդականները // Հայաստանը և արևելաք
րիստոնեական քաղաքակրթությունը, Բ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումն ե
րի դրույթներ, Երևան, 7 –8 դեկտեմբերի, 2017, Երևան, «Գիտություն», 2017, 73 –78:
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 2012
Եղիազարյան Ա. Ս., Մետաքսի ճանապարհը և հայոց թագավորությունը IX դարի
վերջին և X դարի սկզբին // Հայաստանի քաղաքակրթական ավանդը մետաքսի
ճանապարհի պատմության մեջ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 21 –23 նոյեմ
բերի, 2011թ., Մեսրոպ արք. Աշճեան մատենաշար, 88, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմու
թյան ինստիտուտի հրատ. 2012, 93 –108:
ԵՍԱՅԱՆ 1979
Եսայան Ս. Ա., Ուրարտական գոտիով դամբարան Զոդում // Պատմա-բանասիրա
կան հանդես, 1979, № 3, 277 –280:
ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 2003
Կիրակոսյան Լ. Վ., Արագածոտնի վաղմիջնադարյան ամրոց բնակատեղիների տի
պաբանական վերլուծությունը // Արագածոտն. հոգևոր և մշակութային ժառանգու
թյուն, Գիտաժողովի հիմն ադրույթներ, Օշական, Ս. Մեսրոպ Մաշտոց դպրատուն,
2003, 67 –68:
ՄԱՆԱՆԴՅԱՆ 1936
Մանանդյան Հ. Հ., Հին Հայաստանի գլխավոր ճանապարհներն ըստ Պևտինգեր
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ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ
Ա. Լ. Գրիգորյան

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Սոթք –1 ամրոցը և Դվին-Պարտավ
առևտրական ճանապարհի սոթքյան հատվածը
Հիմ
ն աբառեր՝ հնագիտություն, Սոթքի տարածաշրջան, ամրոց, պաշտպա
նական համակարգ, առևտրային ճանապարհ, վաղ միջնադար:
Ռազմավարական կետում գտնվող Սոթք –1 հուշարձանի և նրա հնագիտական միջավայրի
ուսումն ասիրությունը կարևոր է հատկապես միջնադարյան Դվին-Պարտավ առևտրական
ճանապարհի Սոթքի գծամասին վերաբերող մշակութային իրողությունները ճանաչելու հա
մար: Հայաստանի վաղմիջնադարյան ամրաշինական համակարգերի հետ համեմատության
և խեցեղեն նյութի ուսումն ասիրության արդյունքում պարզվում է, որ ամրոց-դիտակետի կեն
սագործունեության հիմն ական շրջափուլը վերաբերում է 3 –5-րդ դարերին, իսկ գործառույ
թը, հավանաբար, առնչվել է Դվին-Պարտավ առևտրական ճանապարհի Սոթքի գծամասի
վերահսկողությանը: Սոթք –1 ամրոցի և տարածաշրջանի համաժամանակյա այլ հուշարձան
ների հետագա` ավելի ընդարձակ պեղումն երը հնարավորություն կտան առավել ճանաչելի
դարձնելու միջնադարյան Սոթք գավառի անցյալի մշակույթը և լրացնելու Դվին-Պարտավ
ճանապարհի այս հատվածին վերաբերող հնագիտական տեղեկատվությունը:
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A. L. Grigoryan
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Sotk section of the Dvin-Partav Trade Route
Keywords։ archaeology, Sotk region, fortress, defense system, trade route, Early
Middle Ages.
In 2014, the expedition of the Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA carried out
archaeological excavations at the fortress of Sotk-1. The present research aims to clarify the archaeological potential, dating and role of the site. The fortress was a significant strategic point along the
Dvin-Partav trade route. The explorations and archaeological context of the site are very important
for clarification the cultural relationships of the Sotk section in the system of Silk roads. The comparison with the other early medieval fortified sites and the analysis of the ceramic material lead to
conclude that Sotk-1 actively functioned in the 3th-5th centuries AD to oversee the Sotk section
along the trade route. The future excavations of Sotk-1 and other regional simultaneous archaeological sites will give an opportunity to accumulate scientific knowledge about the medieval province
of Sotk and increase the archaeological information towards the Sotk section of Dvin-Partav trade
route.

А. Л. Григорян

Институт археологии и этнографии

Соткский участок торгового пути Двин-Партав
Ключевые слова։ археология, Соткский регион, крепость, защитная система,
торговый путь, раннее средневековье.
Экспедицией Института археологии и этнографии НАН РА в 2014 году были проведены
раскопки на территории крепости Сотк –1, расположенной в одноименном селе, с целью выяс
нения археологического потенциала, датировки и значения памятника. Исследования кре
пости, имевшей стратегически важное расположение, а также ее археологический контекст
имеют огромную значимость в осмыслении культурных контактов Соткского участка средне
векового торгового пути Двин-Партав. Сравнение памятника с современными ему фортифика
циями, а также анализ керамики позволили датировать основные этапы функционирования
крепости III –V веками. Сторожевая крепость непосредственно контролировала участок важ
ного торгового пути. Дальнейшие, более масштабные раскопки крепости Сотк –1 и современ
ных ему памятников дадут возможность исследовать культурное наследие средневекового
района Сотк и расширить археологические знания о Соткском участке торгового пути ДвинПартав.
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