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Ար սեն Բո բո խյան, պ. գ. թ.
 ՀԱԻ, ԵՊՀ

ՎԻ ՇԱՊ ԿՈ ԹՈՂ ՆԵՐՆ՝  
ԸՍՏ ԱՏՐ ՊԵ ՏԻ ԱՐ ԽԻ ՎԱ ՅԻՆ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ

150 –550 սմ բարձ րու թյամբ՝ ձկնա կերպ, ցլա կերպ և ձկնաց լա կերպ քա րե այս 
հու շար ձան ներն ի հայտ են գա լիս բարձ րա լեռ նա յին (մոտ 2400 –3200 մ), ավե
լի քիչ՝ նա խա լեռ նա յին (մոտ 1400 –2400 մ) գո տի նե րում և առայժմ թվագր վում 
են մ. թ. ա. 3րդ հա զա րա մյա կի վեր ջե րից մին չև 1ին հա զա րա մյա կի սկզբնե
րով: Վի շապ կո թող նե րի մա սին առա ջին ան գամ տե ղե կու թյուն հա ղոր դած 
հե ղի նակ նե րից է ար ձա կա գիր, հան րա յին գոր ծիչ Ատր պե տը: Գե ղար վես
տա կան գոր ծե րից բա ցի՝ նա հե ղի նակ է նաև գի տա կան ոճի աշ խա տանք
նե րի, որոնք վե րա բե րում են Հա յաս տա նի պատ մու թյան և հնա գի տու թյան 
զա նա զան խնդիր նե րի: Ատր պե տը հի շա տա կում է վի շապ կո թող նե րի կու
տա կում եր պատ մա կան Հա յաս տա նի տար բեր շրջան նե րում: Ըստ նրա 
տվյալ նե րի՝ վի շապ ներն ի հայտ են գա լիս ինչ պես «մի այ նակ» (եզա կի), 
այն պես էլ զույ գե րով և խմբե րով. խոսքն, ընդ հա նուր առ մամբ, մոտ 50 –60 
առան ձին կո թող նե րի մա սին է, որոնք գտնվում են Ծաղ կա վետ, Քա ռաս նից, 
Բյու րակ նյան, Մեծ րանց, Հայ կա կան Պար, Արա գած, Գե ղա մա և Վար դե նի
սի լեռ նա հա մա կար գե րում, հիմ ա կա նում՝ այդ լեռ նե րից սկիզբ առ նող գե
տե րի (Արաքս, Արա ծա նի, Կուր, Ճո րոխ) ակունք նե րի մոտ, ինչ պես և լճե րի 
առ կա յու թյամբ բնո րոշ վող սա րա հար թե րում: Ներ կա հոդ վա ծում առա ջին 
ան գամ հե տա զոտ վում և դա սա կարգ վում են Ատր պե տի՝ վի շապ կո թող նե
րին առնչ վող ար խի վա յին նյու թե րը:
Հիմ ա բա ռեր՝ Ատր պետ, վի շապ կո թող ներ, ու սումն ա սի րու թյան պատ մու թյուն, 
տա րա ծույթ, լանդ շաֆտ, հնա գի տա կան հա մա տեքստ:

Նե րա ծու թյուն
Գրող եւ ճա նա պար հորդ Ատր պե տը (Սար գիս Մկրտչի Մու բա յա ջյան. 

1860, Կարս –1937, Գյում րի) 19-րդ դա րա վեր ջի եւ 20-րդ դա րասկզ բի հայ իրա-
կա նու թյան նշա նա վոր դեմ քե րից է: Նրա թո ղած տպա գիր եւ ան տիպ ճա նա-
պար հոր դա կան նո թե րը եւ դրանց հի ման վրա գրած աշ խա տանք նե րը կա րեւ որ 
տե ղե կու թյուն ներ են հայտ նում Հա յաս տա նի եւ հա րա կից շրջան նե րի հնու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ:

Ատր պե տի բազ մա թիվ աշ խա տանք ներ, սա կայն, մնում են չհրա տա-
րակ ված: Գրո ղի հիմն ա կան ժա ռան գու թյու նը պահ պան վում է եր կու հաս տա-
տու թյուն նե րում՝ Գրա կա նու թյան եւ ար վես տի թան գա րա նում (մեծ մա սը) եւ 
Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րա նում (փոքր մա սը): Բա ցի այդ, որոշ գրու-
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թյուն ներ առ կա են նաեւ Հա յաս տա նի Ազ գա յին ար խի վում: Ներ կա հոդ վա ծը, 
հեն վե լով հիմն ա կա նում Ատր պե տի ար խի վա յին նյու թե րի վրա, փորձ է կա տա-
րում անդ րա դառ նա լու հնա գույն Հա յաս տա նի կա րեւ որ մշա կու թա յին մի երեւ ույ-
թի՝ վի շապ կո թող նե րին: Ատր պե տի տե ղե կու թյուն նե րը բա ցա ռիկ են նրա նով, 
որ պա րու նա կում են մեկ դա րյա վա ղե մու թյուն ու նե ցող տվյալ ներ, որոնց մեծ 
մա սը հիմն ա կա նում ան հայտ է այ սօր վա գի տա կան աշ խար հին:

Ատր պե տը վի շապ կո թող ներն ու սումն ա սի րել է հիմն ա կա նում 1880 – 
1915 թթ.: Բյու րակ նի եւ Տայ քի վի շա պա քա րե րը նա տե սել է 1880-ական նե րին: 
Առա ջին վի շապն Արա գա ծի վրա հայտ նա բե րել է 1885-ին: Գե ղա մա լեռ նե րում 
եղել է 1906 –1907 թթ., 1909 թ. ու սումն ա սի րել է Վար դե նի սի լեռ նե րի վի շապ նե-
րը, իսկ Շի րա կի կող մե րում աշ խա տել է հատ կա պես 1909 –1915 թթ.1:

Վի շապ նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը
Ատր պե տը քննարկ վող կո թող նե րը կո չում է վի շապ, վի շա պա կան ար

ձան/կո թող, վի շապ կո թող, վի շա պա յին կո թող, վի շա պի ար ձան, Անա հի տի 
կո թող 2:

Մեր վե րա կազ մու թյամբ՝ Ատր պետն իր ան տիպ եւ տպա գիր աշ խա տանք-
նե րում հի շում է 31 մի ա վոր վի շապ կո թող ներ, որոն ցից յո թը՝ Տայ քում (№№ 1 –7), 
մե կը՝ Գու գար քում (№ 8), տասն հին գը՝ Այ րա րա տում (№№ 9 –23), երե քը՝ Տու րու-
բե րա նում (№№ 24 –26), հին գը՝ Սյու նի քում (№№ 27 –31): Քա նի որ կո թող նե րի 
նկա րագ րա կան ման րա մաս նե րը հիմն ա կա նում բա ցա կա յում են, ապա «մի-
ա վո րի» տակ հաս կա նում ենք հի շա տակ ման բո լոր տե սակ նե րը՝ կոնկ րետ եւ 
անո րոշ, եզա կի, զույ գով եւ խմբա յին [տե՛ս աղ. 1]: Այս իմաս տով չի բա ցառ վում, 
որ այդ մի ա վոր նե րից որոշ նե րը հա մընկ նեն, մյուս նե րը՝ են թադ րեն նոր են թա-
բա ժա նումն եր: Սա կայն այդ տա տա նումն ե րը էա կան չեն: Խոս քը մոտ 50 –60 եւ 
ավե լի՝ առան ձին կո թող նե րի մա սին է:

Վի շապ կո թող ներն, ըստ Ատր պե տի, շին ված են գլա նա ձեւ (№ 1 –Ոլուխ լի, 
№ 2 –Զի ա րեթ, № 4 –Հով տակ), տաշ ման, ողորկ ման, հղկման մե թո դով (№ 2 –Զի-
ա րեթ, № 3 –Սրբա հան)3: Քա ռա կու սի ձեւ ով պատ րաստ ված եւ վե ղա րի գլխով 
կո թող նե րը (№ 19 –Մեծ րանց, № 20 –Սա րի ղա միշ) հի շեց նում են վի շա պան ման 
մեն հիր ներ. դրանք, որ պես կա նոն, սրա նում են վեր նա մա սում: Կո թող նե րը որ-
ձա քա րից են (№ 2 –Զի ա րեթ, № 3 –Սրբա հան, № 4 –Հով տակ, № 9 –Ամբ րո յի լիճ), 
բա զալ տից (№ 9 –Ամբ րո յի լիճ, № 24 –Սրբա հան), կամ բա զալ տից ու գրա նի տից 
( № 1 –Ոլուխ լի):

Ընդ հա նուր առ մամբ, վի շապ նե րը «վիթ խա րի», «շատ մեծ» հու շար ձան-
ներ են (№ 3 –Սրբա հան, № 9 –Ամբ րո յի լիճ): Առ կա են հա մե մա տա բար փոք րե րը՝ 
մոտ 3 մ (№ 16 –Սառ նաղ բյուր, № 8 –Փար վա նա) կամ 3 –4 մ4 , եւ դրան ցից ավե լի 

1 Տե՛ս Ատրպետ 1912գ, 5; 1913, 168; 1929, 54 –59։
2 ԱԱ 182, 1927, էջ 4; հմմտ. ԳԱԹ Ատրպետ 16, 1927, թ. 1; Ատրպետ 1931, 316 –317։
3 Հմմտ. Ատրպետ 1929, 162 –163։
4 ԳԱԹ Ատրպետ 39, թ. 58։
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մե ծե րը (№ 1 –Ոլուխ լի, № 10 –Ար քա շեն, № 17 –Տիգ նիս, № 27 –Սան դուխ տա սար, 
№ 30 –Մա քե նյաց), որոնք կա րող են հաս նել մին չեւ 5 –7 մ (№ 2 –Զի ա րեթ):

Տայ քի կո թող նե րի մա սին իմա նում ենք, որ դրանց վրա քան դակ ված են 
օձի, մո ղե սի, եզի, գո մե շի, առյու ծի եւ այլ կեն դա նի նե րի պատ կեր ներ, գլուխ ներ 
(№ 2 –Զի ա րեթ): Գառ նի-Գե ղար դից ան դին՝ Գե ղա մա լեռ նե րի կո թող ներն ավե-
լի ճոխ են՝ գե ղե ցիկ քան դակ նե րով, ու նեն սլաք նե րի պատ կեր ներ (№ 10 –Ար քա-
շեն): Ատր պե տը շեշ տում է, որ դրանք ձկնան ման են. մի գծա պատ կե րում տես-
նում ենք ընդ հա նուր ձկնա կեր պու թյու նը եւ ցլան, առյու ծի, օձի պատ կեր նե րը՝ 
կո թո ղի գլխա մա սում, ինչ պես նաեւ թռչնա պատ կե րը՝ միջ նա մա սում5:

Ատր պե տի աշ խա տանք նե րը վեր լու ծե լիս՝ հան գում ենք այն եզ րա կա-
ցու թյան, որ նա տար բե րա կում է մի այն ձկնա կերպ վի շապ ներ. ցլա կեր պի եւ 
ձկնաց լա կեր պի մա սին չի խո սում, կամ ցլան մա սին խո սում է որ պես վի շապ 
կո թո ղի պատ կե րի՝ եւ ոչ ձեւի:

Ատր պե տի ու սումն ա սի րած վի շապ նե րից ութ մի ա վոր նրա օրե րում կան-
գուն են եղել (№ 2 –Զի ա րեթ, № 8 –Փար վա նա, № 16 –Սառ նաղ բյուր, № 17 –Տիգ-
նիս, № 18 –Թիք մա, № 24 –Սրբա հան, № 29 –Ալ լիճ, № 30 –Մա քե նյաց), մնա ցա ծը՝ 
ըն կած: Ատր պե տը, սա կայն, հա մոզ ված է, որ ժա մա նա կին դրանք բո լորն էլ 
կանգ նած պի տի լի նե ին, ընդ որում, որ պես կա նոն՝ լճա կի ափե րին, ջրե րի/ավա-
զա նի մեջ, գլու խը «դե պի եր կինք ուղղ ված»6: Այն հար ցին, թե ին չու՞ են ձկան 
ար ձան նե րը ուղ ղա ձիգ, պո չի վրա կանգ նեց րել, չէ՞ որ ձկնե րը հո րի զո նա կան 
ուղ ղու թյամբ են լո ղում ջրի մեջ, Ատր պե տը պա տաս խա նում է, որ դրանք ինչ 
դիր քով որ երեւ ա ցել են ժո ղովր դին դա րե րի ըն թաց քում, կամ թե նրանց ինչ պես 
որ երեւ ա կա յել են քրմե րը, այն պես էլ ար ձա նագ րել են քան դա կա գործ նե րը7:

Կա րե լի է են թադ րել, որ Ատր պե տի ժա մա նակ նե րում վի շապ նե րը եղել 
են իրենց նախ նա կան տե ղե րում, մեծ մա սամբ՝ ըն կած վի ճա կում: Եր կու սը դի-
տա վո րյալ կոտր վել են (№ 9 –Ամբ րո յի լիճ), մի քա նի սից էլ հե ղի նա կը հի շա տա-
կում է մի այն բե կոր ներ (№ 17 –Տիգ նիս): Որոշ վի շապ կո թող ներ էլ տե ղա փոխ վել 
են Կար սի այ գի (№ 20 –Մեծ րանց, № 21 –Սա րի ղա միշ):

Ատր պե տը չի խո սում այն մա սին, թե ու րիշ ինչ հնա գի տա կան հու շար-
ձան ներ կան վի շապ նե րի ան մի ջա կան շրջա կայ քում: Մի առի թով գրում է, թե 
ար ձան նե րը ծած կույթ չու նե ին, նրանց պաշ տա մուն քը բա ցօ դյա էր8: Մեկ այլ 
տեղ, վի շապ նե րը ներ կա յաց նե լիս, նշում է, թե նրանք «1½ մին չեւ եր կու մետր 
շրջա պա տով» են9:

Ատր պե տը նշում է, որ վի շապ նե րը հիմն ա կա նում գտնվում են լեռ նա յին 
գո տի նե րում՝ սա րա հար թե րում, գե տե րի ակունք նե րի, լճե րի շրջա կայ քում: Ընդ-
հա նուր առ մամբ, վի շապ նե րի կեն սա տա րած քը բնո րոշ վում է լանդ շաֆ տի բնա-
կան (սա րա հարթ՝ №№ 17, 18, լեռ՝ №№ 2, 10, 24, 26, լիճ/լճակ՝ №№ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 

5 Ատրպետ 1912ա, 17 –18։
6 ԳԱԹ Ատրպետ 39, թ. 58; հմմտ. Ատրպետ 1912ա, 18։
7 Ատրպետ 1912ա, 18 –17 (գծանկար)։
8 Ատրպետ 1912ա, 28։
9 ԳԱԹ Ատրպետ 39, թ. 58։
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15, 16, 24, 25, 29, 30, ճա հիճ ՝ №№ 1, 3, 9, 19, 24, ակունք՝ №№ 1, 2, 3, 4, 9, 23, 30, 31) եւ 
մար դա ծին (ուխ տա վայր՝ №№ 1, 22, 23, 24, 25, ամա ռա նոց/լեռ նա յին արո տա
վայր՝ №№ 3, 10, ավե րակ ներ՝ №№ 2, 11, 12, տա ճար՝ № 16, բա գին/«քե որ օղ լի Ղա-
լա սի», աշ տա րա կա ձեւ կա ռույց՝ №№ 8, 24, ոռոգ ման ջրանցք՝ № 4) միա վոր նե րով:

Վի շապ նե րի պաշ տա մուն քի  
և սրբա վայ րե րի հետ կապ ված հար ցե րը

Ատր պե տը հա մոզ ված է, որ վի շապ կո թող նե րը նվիր ված են եղել Մեծ 
Մայր դի ցու հուն՝ Անա հի տին (№ 3 –Սրբա հան, № 24 –Սրբա հան) եւ ջրի հա մա պա-
տաս խան աղ բյուր նե րի (№ 16 –Սառ նաղ բյուր, № 27 –Սան դուխ տա սար) պաշ տա-
մուն քին10: Հե ղի նա կը խո սում է վի շա պա յին «Ձուկն» աստ վա ծու թյան մա սին, 
որը ջրե րից եր կինք է բաձ րա ցել փո թոր կի ձեւ ով11: Բազ միցս շեշ տում է վի շա պի 
տա րե րա յին բնույ թը՝ կապ ված օդի (փո թոր կի), ջրի, կրա կի, հո ղի հետ12:

Ատր պե տը վի շա պի պաշ տա մուն քին ձոն ված սրբա վայ րը կո չում է 
զվարթ նոց, որը մեկ նա բա նում է որ պես «զվար թան քի վայր, զվար թա րան, 
հայտ նու թյան վայր»՝ այս իմաս տով կա պե լով հա յե րեն զվարթ նոց եւ շու մե րա-
աք քա դա կան զու հու րաթ, արա բա-պարս կա կան զի ա րաթ բա ռե րը. առա ջին-
ներն, ըստ նրա, որ պես պաշ տո նա կան տա ճար ներ՝ գտնվել են ստո րին դաշ-
տա վայ րե րում, իսկ երկ րորդ նե րը՝ լեռ նա յին բար ձունք նե րի վրա13:

Ըստ Ատր պե տի՝ վի շապ նե րի պաշ տա մուն քը կապ ված է եղել դե պի 
բարձ րա լեռ նա յին գո տի ներ կա տար վող ուխ տագ նա ցու թյուն նե րի հետ (№ 1 –
Ոլուխ լի,№ 17 –Տիգ նիս, № 23 –Ման կա սար, № 24 –Սրբա հան, № 25 –Հա վա տամք), 
որոնք իրա կա նաց վել են Վար դա վա ռի տի պի տո նե րի ըն թաց քում (№ 24 –Սրբա-
հան)14: Սրբա վայ րե րում տե ղի են ու նե ցել Ու շա պի/Վի շա պի պաշ տա մուն քին 
առնչ վող ծե սեր, որոնք ու ղեկց վել են զո հա բե րու թյուն նե րով, գի նով, եր գով, 
պա րով, նվա գա րան նե րով ու կա քավ ե րով. դրանք միջ նա դա րում շա րու նակ-
վել եւ հա սել են մեր օրե րը15:

Բյու րակ նի Սրբա հա նի եւ այս տե ղի վի շապ ար ձա նի մա սին խո սե լիս՝ 
Ատր պե տը նշում է, որ ուխ տա վոր ներն այ ցե լում են այս վայ րե րը Վար դա վա ռի 
տո նին եւ ծե սեր կա տա րում թմբուկ նե րով, ծնծղա նե րով, փո ղե րով16: Փար վա նա-
յի վի շա պի մոտ գտնվող Թա լին դա ղի սուրբ այ ցե լե լիս՝ նույն պես զո հեր էին 
մա տու ցում, նվա գա րան նե րով եր գեր ու տա ղեր ասում17: Մեկ այլ սրբա վայ րում՝ 
Տիգ նի սի Զի ա րե թում եւս մոտ 1500 ուխ տա վոր նե րը մեկ շա բաթ տեւ ող տո նա-
կա տա րու թյան ըն թաց քում եր գում, պա րում, խա ղում, կա քա վում էին. նվա գա-

10 Ատրպետ 1912ա; 1931, 311։
11 ԱԱ 187, 1935, էջ 1։
12 ԱԱ 177, 1931, էջ 52 –59; ԱԱ 180, էջ 5 –9; ԱԱ 187, 1935, էջ 1 –5։
13 ԱԱ 187, 1935, էջ 40, 43, 54; հմմտ. ԳԱԹ Ատրպետ 16, 1927, թ. 2։
14 Հմմտ. նաեւ Ատրպետ 1912ա, 39; 1929, 93; 1931, 311, 318։
15 ԳԱԹ Ատրպետ 16, 1927, թ. 27; հմմտ. Ատրպետ 1912ա, 33 –39։
16 Ատրպետ 1931, 310։
17 Ատրպետ 1928, 138։
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ծու նե րը բա ժան վում էին պո եմ ասող նե րի, հե քի աթ պատ մող նե րի, վի պա շա րեր 
եր գում: Տե ղի էին ու նե նում զո հա բե րու թյուն ներ եւ օր գի աս տիկ ծե սեր18: Վի շա-
պա յին տո նախմ բու թյուն նե րի ժա մա նակ պա րում էին կլոր պար19:

Ատր պե տի կար ծի քով՝ ժա մա նա կին գո յու թյուն է ու նե ցել վի շա պա կան 
ծե սերն իրա կա նաց նող հա տուկ քրմա կան դաս20: Ընդ որում, այդ քրմե րը կա-
րող էին իրա կա նաց նել նաեւ կազ մա կերպ չա կան գոր ծա ռույթ, օրի նակ՝ հա մա-
կար գել ջրանց քա շի նու թյու նը եւ լի նել ջրպե տեր: Դրա հե տեւ ան քով, ժա մա նա կի 
ըն թաց քում, նրանց ձեռ քում պի տի կու տակ վեր մեծ իշ խա նու թյուն, որն աս տի-
ճա նա բար նրանց պի տի վե րա ծեր նաեւ աշ խար հիկ կա ռա վա րիչ նե րի: Ամ րոց նե-
րը կա րող էին պատ կա նել այդ ջրպետ պաշ տո նյա նե րին21:

Ինչ վե րա բե րում է վի շապ կո թող նե րի գոր ծա ռույթ նե րի գո յա տեւ մա նը, 
ապա Ատր պե տը են թադ րում է, որ դրանք կոր ծան վել են Քրիս տո նե ա կան Դար-
ձի ըն թաց քում22, այդ թվում եւ՝ Արա գա ծի կա տա րի վի շապ նե րը23: Հա մե մա տե-
լով փոքր (№ 8 –Փար վա նա, № 16 –Սառ նաղ բյուր) եւ մեծ (№ 1 –Ոլուխ լի, № 9 –Ամբ-
րո յի լիճ, № 10 –Ար քա շեն, № 17 –Տիգ նիս, № 28 –Դիք –Չի նի լի, № 30 –Մա քե նյաց) 
վի շապ կո թող նե րը՝ նա նշում է, որ առա ջին ներն իրենց չա փե րի շնոր հիվ կան-
գուն վի ճա կում հա սել են մեր օրե րը՝ խու սա փե լով տա պալ վե լուց, իսկ մե ծե րը 
կոր ծան վել են24:

Վեր ջա բան
Ատր պե տի ճա նա պար հոր դա կան նո թերն ու հե տա զո տու թյուն նե րը անգ-

նա հա տե լի սկզբնաղ բյուր են վի շապ կո թող նե րի ու սումն ա սի րու թյան պատ մու-
թյան հա մար: Դրանց քննար կու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հե տեւ յալ եզ րա-
հան գումն ե րի.

1. Ատր պե տի տվյալ նե րը վե րար տադ րում են պատ մա կան մի լանդ շաֆտ, 
որը բաղ կա ցած է ստո րին աշ խար հում՝ բնա կա վայ րե րին կից գտնվող ամ րոց-
նե րից եւ տա ճար նե րից, վե րին աշ խար հում՝ լեռ նե րի վրա տե ղադր ված սրբե րից, 
բա գին նե րից, վե րինն ու ստո րի նը իրար կա պող ջրանցք նե րից:

2. Սա երկ րա գործ նե րի մի հան րույթ է, որը զբաղ վում է ակ տիվ հե ռագ նա 
անաս նա պա հու թյամբ եւ իր սրբա զան լանդ շաֆ տը կեր տում է թե՛ բնա կա վայ րե-
րում ու դրանց մոտ, թե՛ լեռ նե րում (լեռ նա յին արո տա վայ րե րին կից):

3. Այդ հա մա կար գի առանց քա յին հաս կա ցու թյու նը վի շապ կո թող ներն 
են, որոնք կար միր թե լի նման անց նում են Ատր պե տի գրե թե բո լոր աշ խա տանք-
նե րում:

18 Ատրպետ 1931, 317 –319։
19 Ատրպետ 1912ա, 33 –34։
20 ԳԱԹ Ատրպետ 63, էջ 7; հմմտ. ԱԱ 177, 1931, էջ 1 –2; Ատրպետ 1929, 62։
21 Ատրպետ 1929, 107 –108, 113; հմմտ. Ատրպետ 1931, 310։
22 ԳԱԹ Ատրպետ 16, 1927, թ. 1; ԳԱԹ Ատրպետ 69, 1934, թ. 4։
23 ԱԱ 187, 1935, էջ 90։
24 ԳԱԹ Ատրպետ 91, 1929, թ. 5։
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4. Նկա րագր ված նախ նա դա րյան հան րույ թը, Ատր պե տի եզ րա բա նու-
թյամբ, «վի շա պա զանց» դա րաշր ջա նի Հա յաս տանն է, որի տակ նա հաս կա-
նում է նա խա պատ մա կան եւ վաղ պատ մա կան շրջան նե րը25:

5. Թեեւ Ատր պե տի տա րա տե սակ մեկ նա բա նու թյուն նե րը (հատ կա պես 
վի շապ նե րի պաշ տա մուն քի եւ սրբա վայ րե րի մա սին) հա ճախ պայ մա նա կան են, 
սա կայն մեր օրե րի վեր ջին հե տա զո տու թյուն ներն, ընդ հա նուր առ մամբ, հաս-
տա տում են հնա գույն լանդ շաֆ տի կազ մա կերպ ման՝ նման մո դե լի գո յու թյան 
հա վա նա կա նու թյու նը:

Աղյու սակ 1. Ատր պե տի հի շա տա կած վի շապ կո թող նե րի ցան կը

կո թող(ներ)ը
վի շապ կո թող նե րի  

մի ջա վայ րում հիշ ված  
տե ղա նուն նե րի նույ նա կա նա ցու մը

քա նա կը աղ բյուր(ներ)ը 

ՏԱՅՔ

1. Ոլուխ լի Ոլուխ լի (Օլուխ լի/ու) – գե տակ, որ 
սկիզբ է առ նում Սար խան լեռ նա-
շղթա յի ամե նա բարձր գա գա թի 
(բ. ծ. մ. 1995 մ) հյու սիս-արեւ ե լյան 
լան ջե րից եւ հաս նե լով հա մանուն 
գյուղ (Սպե րից 26 կմ հա րավ)՝ 
խառնվում Ճո րո խի վե րին հո սան-
քին՝ Չեր մե սին: Կո թող նե րը կոչ վում 
են Մեծ եւ Փոքր Դիք մա ներ:

զույգ ԱԱ 177, 1931, էջ 23 –24; 
ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927,  
թ. 1, 26; 
ԳԱԹ Ատր պետ 63, թ. 5; 
ԳԱԹ Ատր պետ 91, 1929, թ. 5;
հմմտ. Ատր պետ 1929, 169 

2. Զի ա րեթ Զի ա րեթ լճակ – Էրզ րու մի նա հան-
գի Կիս կի մի (Օկ դեմ) գա վա ռա կում՝ 
Թոր թում լճա կի մոտ: 
Փա շաՓա գի – ավե րակ ներ Ճո րո խի 
վե րին հո սան քի (Չեր մե սի) ակուն-
քից 5 կմ հե ռու: 
Չու խուր Յուրդ – լեռ նա գա գաթ Թոր-
թում գե տի ձախ կող մում՝ Սպեր /Իս-
պիր քա ղա քից 20 կմ հա րավ-արեւ ելք: 
Կա զան Բա շի – լեռ նա ճյուղ Ծաղ կա-
վետ (Դյում լի դաղ) լեռ նաշղ թա յում 
(բ.ծ.մ. 2500 –3200 մ), որի շրջա նից է 
սկիզբ առ նում Ճո րո խը: Ջրբա ժան է 
Ճո րո խի ու Թոր թու մի մի ջեւ:

25 –30 
հատ

ԱԱ 187, 1935, էջ 92; 
ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927,  
թ. 23 –24; 
ԳԱԹ Ատր պետ 28, 1924,  
թ. 31 –32; 
ԳԱԹ Ատր պետ 69, 1934, թ. 4; 
հմմտ. Ատր պետ 1928, 138; 
1929, 54 –55, 58, 78, 81, 169 –170 

3. Սրբա հան Սրբա հան – ամա ռա նո ցա վայր Կիս-
կի մի գա վա ռում՝ Սրբա հան գե տի 
(Ոդե կի ձախ օժան դա կը) հով տում, 
Սուրբ Օհան (Սրբա հան) գյու ղից ոչ 
հե ռու (բ. ծ. մ. մոտ 2500 –3200 մ):

խմբա յին 
անո րոշ

 Ատր պետ 1929, 55 –56

25 Ատրպետի երկերում վիշապների թվագրությունը շատ ընդհանուր է. սկիզբը նա տեսնում 
է մ. թ. ա. 7000 –5000 թվականների միջեւ (ԱԱ 187, 1935, էջ 15, 24; ԳԱԹ Ատրպետ 39, թ. 58; 
հմմտ. Ատրպետ 1929, 162 –163, 165), իսկ վերջը՝ Քրիստոնեական Դարձի շրջանում (ԳԱԹ 
Ատրպետ 16, 1927, թ. 1; ԳԱԹ Ատրպետ 69, 1934, թ. 4)։
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4. Հով տակ Այղր լիճ – Բա բեր դից 25 կմ հյու սիս 
(Սո ղան լու լե ռան գա գա թին):

խմբա յին 
անո րոշ

 Ատր պետ 1929, 56, 58, 87, 97

5. Ցել Ցել լիճ – Ծո վակ Հիւ սի սոյ (Պա լակ-
ցիս, Չըլդր լիճ) Կար սից 40 կմ հյու-
սիս (բ. ծ. մ. մոտ 2000 մ):

խմբա յին 
անո րոշ

 Ատր պետ 1929, 56

6. Կող Կող (թուրք. Գյո լեհ, վրաց. Կո լա) 
– քա ղաք եւ գա վառ Տայ քում: Կուր 
գե տը սկիզբ է առ նում Կո ղի ճա հիճ-
լճակ նե րից (բ. ծ. մ. 2025 մ):

խմբա յին 
անո րոշ

 ԱԱ 182, 1927, էջ 28; 
 ԳԱԹ   Ատր պետ 16, 1927, թ. 1; 
 ԳԱԹ Ատր պետ 62, 1926;
 հմմտ. Ատր պետ 1928, 138 

7. Վոս խի ան Վոս խի ան – Օլ թի գե տի ձախ վտա կը, 
որի ափին է հա մա նուն գյու ղը՝ Կիս-
կի մից 24 կմ հյու սիս-արեւ ելք: Սա րը 
(թե րեւս Լե ան չը, որ տե ղից սկիզբ 
է առ նում Վոս խի ա նը) պետք է որ 
գտնվի դրա մոտ (բ. ծ. մ. 2500 –3000 մ):

խմբա յին 
անո րոշ

 ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927, թ. 1

ԳՈՒ ԳԱՐՔ

8. Փար վա նա Փար վա նա – լիճ Ջա վախ քում. կո թո-
ղը գտնվում է լճից 2 –3 կմ հյու սիս-
արեւ մուտք, Ռա դի ո նով կա գյու ղից 6 
կմ հե ռու, Բոգ դա նով կա յից Ծալ կա 
տա նող խճու ղու աջ կող մում (բ.ծ.մ. 
մոտ 2100 մ):

եզա կի ԱԱ 177, 1931, էջ 3, 18;  
ԱԱ 180, էջ 9; ԱԱ 182, 1927, էջ 2; 
ԱԱ 187, 1935, էջ 91; 
ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927, թ. 1, 15; 
ԳԱԹ Ատր պետ 69, 1934, թ. 4; 
ԳԱԹ Ատր պետ 91, 1929, թ. 5; 
հմմտ. Ատր պետ 1928, 138;  
1931, 310

ԱՅ ՐԱ ՐԱՏ

9. Ամբ րո յի լիճ Ամբ րո յի լիճ – Արա գա ծի հյու-
սիս-արեւ ե լյան բար ձունք նե րին, 
նախ կին ան վա նու մը՝ Կազ նա ֆար 
(բ. ծ. մ. 3054 մ): Ըստ ավան դու թյան՝ 
պատ մա կան անունն է Աստղ կա լիճ: 
Ներ կա յումս վի շապ նե րը չեն պահ-
պան վել:

զույգ ԱԱ 177, 1931, էջ Գ, 3; 
ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927, թ. 26; 
ԳԱԹ Ատր պետ 28, 1924,  
թ. 31 –32; 
ԳԱԹ Ատր պետ 63, թ. 5; 
ԳԱԹ Ատր պետ 91, 1929, թ. 5; 
հմմտ. Ատր պետ 1928, 138;  
1931, 310 

10. Ար քա շեն Ար քա շեն – Արխ մի շա, Ար խի շան, 
Ար խա շեն տե ղա նուն նե րը նույ նը 
պետք է լի նեն՝ կապ ված Ար խա շեն/
Ար քա շե նի հետ՝ լեռ նա գա գաթ Գե-
ղա մա լեռ նե րում (այժմ՝ Ծաղ կա վետ, 
բ. ծ. մ. 3076 մ), Վե դի գե տի ակուն քի 
շրջա նում: 

30-ից 
ավե լի

ԱԱ 177, 1931, էջ 3, 23 –24; 
ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927, թ. 1, 26;
ԳԱԹ Ատր պետ 63, թ. 5; 
ԳԱԹ Ատր պետ 91, 1929, թ. 5;
հմմտ. Ատր պետ 1912ա; 1912գ, 
13 –14; 1928, 138; 1929, 57 –58

11. Խոս րով-շահ Խոս րովշահ – Գե ղա մա լեռ նե րի 
հա րավ-արեւմ տյան լան ջե րին, ուր 
Խոս րո վի ար գե լոցն է  
(բ. ծ. մ. մոտ 1500 –2000 մ):

 Ատր պետ 1929, 58
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12. Ման կունք Ման կունք – բնա կա վայր Գե ղա մա 
լեռ նե րի հա րավ-արեւմ տյան լան-
ջե րին, ուր Խոս րո վի ար գե լոցն է 
(բ. ծ. մ. մոտ 1500 –2000 մ):

30-ից 
ավե լի

 ԱԱ 181, 1927, էջ 1; 
 հմմտ. Ատր պետ 1929, 58

13. Կա րագ յյոլ Կա րագ յյոլ – լճակ Գե ղա մա լեռ նե րի 
հա րավ-արեւմ տյան լան ջե րին, ուր 
Խոս րո վի ար գե լոցն է, Ման կուն քից 
հյու սիս (բ. ծ. մ. մոտ 3000 մ):

 ԱԱ 181, 1927, էջ 1; 
 հմմտ. Ատր պետ 1929, 58

14. Ակ Քի լի սե Ակ Քի լի սե – Սպի տակ Աղ բյուր վան-
քը Ուր ծում կամ գու ցե Գե ղա մա լեռ-
նե րի Սպի տա կա սա՞րը (բ. ծ. մ. 3555 մ):

 ԱԱ 181, 1927, էջ 1

15. Ար փակ Ար փակ լիճ – նախ կին ան վա նու մը՝ 
Ար փա-գյոլ, լճակ Գե ղա մա լեռ նե-
րում, Սեւ ա նա լճից հյու սիս-արեւ-
մուտք, Գա վա ռա գե տի (սկիզբ է 
առ նում Գե ղա մա լեռ նե րի հյու սի-
սա յին լան ջե րից՝ բ. ծ. մ. 3050 մ, եւ 
լցվում Սեւ ա նա լիճ Նո րա տու սի մոտ) 
ձա խափ նյա կում:

 ԱԱ 181, 1927, էջ 1

16. Սառ ն-
աղբյուր

Սառ նաղ բյուր – նախ կին ան վա-
նու մը՝ Սո գյուդ լի, գյուղ Շի րա կում: 
Վի շապ կո թո ղը կան գուն վի ճա կում 
է նաեւ այ սօր (բ. ծ. մ. 1867 մ):

եզա կի ԱԱ 180, թ. 2; ԱԱ 177, 1931, էջ 3; 
ԱԱ 187, 1935, էջ 90 –91; 
ԳԱԹ Ատր պետ 69, 1934, թ. 4; 
ԳԱԹ Ատր պետ 91, 1929, թ. 2 –5; 
հմմտ. Ատր պետ 1931, 310

17. Տիգ նիս Տիգ նիս – գյուղ (տար բե րակ ներ՝ 
Թիգ նիս, այ սօր՝ Կալ կան կա լե), 
Կարս քա ղա քից 50 կմ հյու սիս-արեւ-
ելք, Ախու րյան գե տի աջ կող մում 
(բ.ծ.մ. մոտ 1500 մ):

խմբա յին 
անո րոշ

ԱԱ 177, 1931, էջ 9; 
ԱԱ 187, 1935, էջ 91; 
ԳԱԹ Ատր պետ 91, 1929, թ. 5; 
հմմտ. Ատր պետ 1931, 316 –317

18. Թիք մա Թիք մա – կամ Դիք մե/Նո վո մի խայ-
լով կա, գյուղ Կարս քա ղա քից 15 կմ 
հա րավ-արեւ մուտք, Կարս գե տի 
ձախ ափին (բ. ծ. մ. մոտ 2000 մ):

խմբա յին 
անո րոշ

 ԱԱ 187, 1935, էջ 91; 
 ԳԱԹ Ատր պետ 91, 1929, թ. 5

19. Մե ծա մոր Մե ծա մոր – Կար սի մոտ գտնվող 
ճահ ճուտ (բ. ծ. մ. մոտ 1800 մ):

խմբա յին 
անո րոշ

ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927, 1920, 
թ. 1

20. Մեծ րանց Մեծ րա (ն)ց լեռ ներ – Կար սի բարձ-
րա վան դա կի արեւմ տյան մա սում, 
թուր քա կան ան վա նու մը՝ Սո ղան լու 
(ամե նա բարձ րը Մեծ րանց գա գաթն 
է՝ բ. ծ. մ. 2850 մ):

խմբա յին 
անո րոշ

ԱԱ 188/2, էջ 62 –63; հմմտ.
Ատր պետ 1931, 313 –314

21. Սա րի ղա միշ Սա րի ղա միշ – գյու ղա քա ղաք Կար-
սից 50 կմ հա րավ-արեւ մուտք, Մեծ-
րանց լեռ նե րի հա րա վա յին ստո րո-
տին (բ. ծ. մ. մոտ 2100մ):

խմբա յին 
անո րոշ

ԱԱ 188/2, էջ 62 –63; հմմտ.
Ատր պետ 1931, 313 –314
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22. Սրբա հան Դի ա դին – ավան Ծաղ կոտն 
գա վա ռում (բ. ծ. մ. մոտ 2200 մ)՝ 
Ծաղ կանց լեռ նե րում, դրանց 
ամե նա բարձր գա գաթ Թոնդ րա կի 
(բ. ծ. մ. 3542 մ) մոտ, որ տե ղից սկիզբ 
է առ նում Արա ծա նին (Մու րադ):
Դի ա դի նի Սրբա հան – քա ղա քից 
հյու սիս-արեւ մուտք՝ Սրբա հան կամ 
Վանք գյու ղի Ս. Հով հան նես վան քի 
մոտ:

խմբա յին 
անո րոշ

 ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927, թ. 1

23. Ման կա սար Ման կա սար – Արա ծա նիի աջ 
վտա կը, սկիզբ է առ նում Հայ կա կան 
Պա րի Սի նակ լեռ նա ճյու ղի հա րավ-
արեւմ տյան լան ջե րից եւ անց նե լով 
Ման կա սար, Խդըր, Նա վիկ, 
Չամռ լու գյու ղե րով՝ լցվում մայր 
գե տը:
Կը զըլԶի ա րեթ – լեռ նա գա գաթ 
Հայ կա կան Պա րում (բ. ծ. մ. 2897 մ), 
Սի նակ (բ. ծ. մ. 2774 մ) գա գա թի մոտ, 
Գայ լա տու լճի (բ. ծ. մ. 2247 մ) 
արեւմ տյան կող մում. գա գա թին կար 
մա տուռ եւ սառ նո րակ աղ բյուր:

խմբա յին 
անո րոշ

 ԱԱ 177, 1931, էջ 33; 
 ԱԱ 182, 1927, էջ 29

ՏՈՒ ՐՈՒ ԲԵ ՐԱՆ

24. Սրբա հան Սրբա հան – սրբա վայր Բյու րակ նյան 
լեռ նե րի հիմն ա կան՝ արեւմ տյան 
գա գաթ Սրման ցին = Բին գյոլ-դաղ 
(բ. ծ. մ. 3250 մ) կից, որի հյու սիս-
արեւմ տյան փե շե րից սկիզբ է առ նում 
Արաքս գե տը:

եզա կի ԱԱ 177, 1931, էջ 3; 
ԱԱ 187, 1935, էջ 24 –25; 
ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927, թ. 1;
հմմտ. Ատր պետ 1931, 308, 310, 
311 

25. Հա վա տամք Հա վա տամք – լեռ նա գա գաթ Մեր 
Գի մե րի լեռ նաշղ թա յում (բ. ծ. մ. 
2465 մ), Մու շից 40,5 կմ հյու սիս-արեւ-
մուտք, Ս. Կա րա պե տի մոտ:

եզա կի  ԱԱ 177, 1931, էջ 28 –32

26. Մե ղա բուխ Մե ղեբ/դուխ, Խալ խալ – լեռ ներ 
եւ լեռ նա գա գաթ Բյու րակն-Մնձու-
րյան լեռ նա հա մա կար գում (բ. ծ. մ. 
2200 –2600 մ): Սրա արեւ ե լյան ծայ-
րա մա սից սկիզբ է առ նում Արա ծա-
նիի վտակ Քղիի Լե չեկ են թավ տա կը: 

անո րոշ  Ատր պետ 1928, 138

ՍՅՈՒ ՆԻՔ

27. Սան դուխ   
     տա սար

Սան դուխ տա սար – լեռ նա գա գաթ 
(բ. ծ. մ. 3480 մ) Վար դե նի սի լեռ-
նաշղ թա յում, Մեծ Ալ լճից մոտ 6 կմ 
արեւ մուտք, այլ ան վա նումն երն են՝ 
Դիք բի լա քան կամ Դաշ բի լա քան:

խմբա յին 
անո րոշ

 ԱԱ 181, 1927, թ. 1; 
 ԳԱԹ Ատր պետ 91, 1929, թ. 5;
 հմմտ. Ատր պետ 1929, 58 –59
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28. Դիք-Չի նի լի ԴիքՉի նի լի կամ ԴիքՋի նի լի քյանդ 
– գա գաթ Վար դե նի սի լեռ նաշղ թա յի 
արեւ ե լյան ծայ րում՝ Սան դուխ տա-
սար լեռ նա գա գա թի մոտ, Սեւ ա նա 
լճից հյու սիս-արեւ ելք (բ. ծ. մ. մոտ 
3400 մ):

խմբա յին 
անո րոշ

 ԱԱ 181, 1927, թ. 1; 
 ԳԱԹ Ատր պետ 91, 1929, թ. 5;
 Ատր պետ 1929, 58 –59

29. Ալ լիճ Ալ լիճ (Ալա գյոլ) – եր կու լճակ ներ 
(Մեծ եւ Փոքր Ալ) Սեւ ա նա լճից հա-
րավ-արեւ ելք՝ Մա րալ դաղ, Դիք բե-
լյա կան, Ալ լա գյոլ լա րի, Դիք թա փա 
գա գաթ նե րի մի ջեւ ըն կած գո գա-
վո րու թյու նում՝ Թար թառ եւ Ար փա 
գե տե րի ջրբա ժա նում, (բ. ծ. մ. մոտ 
2730 –2740 մ):

խմբա յին 
անո րոշ

 ԱԱ 181, 1927, թ. 1; 
 ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927, թ 26

30. Մա քե նյաց Մա քե նյաց գետ – սկիզբ է առ նում 
Վար դե նի սի լեռ նաշղ թա յի արեւ ե լյան 
մա սի հյու սի սա յին լան ջե րից (բ. ծ. մ. 
մոտ 3000 մ) եւ Կար ճաղ բյուր գյու ղի 
մոտ լցվում Սեւ ա նա լիճ: 

խմբա յին 
անո րոշ

ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927, թ. 1, 
26; ԳԱԹ Ատր պետ 91, 1929, 
թ. 5

31. Ար փա Ար փա գետ – սկիզբ է առ նում Վար-
դե նի սի եւ Զան գե զու րի լեռ նաշղ թա-
նե րի կազ մած ան կյու նից (բ. ծ. մ. մոտ 
2800 մ):

խմբա յին 
անո րոշ

 ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927,  
 թ. 1ա, 26
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ
Ա. Ա. Բո բո խյան, պ.գ.թ.

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ
Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րան

Վի շապ կո թող ներն՝  
ըստ Ատր պե տի ար խի վա յին նյու թե րի

Հիմ ա բա ռեր՝ Ատր պետ, վի շապ կո թող ներ, ու սումն ա սի րու թյան պատ մու-
թյուն, տա րա ծույթ, լանդ շաֆտ, հնա գի տա կան հա մա տեքստ

Հայ գրող եւ ճա նա պար հորդ Ատր պե տի (1860 –1937) աշ խա տանք նե րում ար ժե քա վոր տվյալ-
ներ են պահ պան վել հին Հա յաս տա նի մշա կույ թի նշա նա վոր կո թող նե րի՝ «վի շապ նե րի» վե-
րա բե րյալ: Այդ տվյալ նե րի քննար կու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ հե-
ղի նա կը բա վա կան խո րը գի տե լիք ներ է ու նե ցել իր երկ րի հնա գույն պատ մամ շա կու թա յին 
մի ջա վայ րի եւ դրա կազ մա կերպ ման գոր ծըն թաց նե րի մա սին: Մաս նա վո րա պես, Ատր պե-
տի տվյալ նե րը վե րար տադ րում են պատ մա կան մի լանդ շաֆտ, որը բաղ կա ցած է ստո րին 
աշ խար հում՝ բնա կա վայ րե րին կից գտնվող ամ րոց նե րից եւ տա ճար նե րից, վե րին աշ խար-
հում՝ լեռ նե րի վրա տե ղադր ված սրբե րից, բա գին նե րից, վե րինն ու ստո րի նը իրար կա պող 
ջրանցք նե րից: Սա երկ րա գործ նե րի մի հան րույթ է, որը զբաղ վել է գոր ծուն հե ռագ նա անաս-
նա պա հու թյամբ, եւ իր սրբա զան լանդ շաֆ տը կեր տել՝ ինչ պես բնա կա վայ րե րում ու դրանց 
մոտ, այն պես էլ լեռ նե րում: Այդ հա մա կար գի առանց քա յին հաս կա ցու թյու նը վի շապ կո թող-
ներն են, որոնք հան րույ թի ան դամն ե րը տե ղադ րել են իրենց մշա կու թա յին աշ խար հի կա րեւո-
րա գույն կե տե րում:

A. A. Bobokhyan, PhD
Institute of Archaeology and Ethnography

Vishap Stelae according to Archival Materials of Atrpet
Keywords: Atrpet, vishap stelae, history of research, distribution, landscape, ar-
chaeological context.

In the works of the Armenian writer and traveler Atrpet (1860-1937) important data have been 
preserved on ‘vishap’ stelae (dragon stones) – well-known monuments of ancient Armenia. The 
discussion of those data enables to conclude that the author had quite a deep knowledge of the 
ancient historical-cultural environment of his country and its social organization. According to the 
data acquired mainly in the archives, Atrpet mentions 31 clusters of vishaps – 7 of which in Tayk, 1 
in Gugark, 15 in Ayrarat, 3 in Turuberan, 5 in Syunik provinces of historical Armenia. Vishaps can 
be encountered both as single, double and group units, hence, on the whole, it goes about ca. 50-60 
stelae. They are situated in the mountain systems of Tsaghkavet, Karasnits, Byuraknyan, Metsrants, 
Haykakan Par, Aragats, Geghama and Vardenis, mainly on sources of the rivers (Araxes, Aratsani, 
Kura, Chorokh) beginning in those mountains, in small plateaus marked by lakes. Particularly, 
Atrpet’s data reproduces a historical landscape consisting of fortresses and temples, caves in lowland 
and sanctuaries in the mountains, as well as channels connecting the upper and lower altitudes. This 
was a community of farmers, engaged in active pastoral cattle-breeding, who created their sacred 
landscape both in and around the settlements as well as in the mountains. The key concept of that 
system was the dragon stones placed on the most important points of that cultural world. The anal-
ysis of the data handed down by Atrpet, their obvious coincidences with present-day evidence on 
vishap distribution traits indicate a fairly high degree of probability of this information.
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А. А. Бобохян, к.и.н.
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Вишапоидные стелы  
согласно архивным материалам Атрпета

Ключевые слова։ Атрпет, стелы «вишапы», история изучения, дистрибуция, 
ландшафт, ар хео логический контекст.

В работах армянского писателя и путешественника Атрпета (1860 –1937) имеются важные 
сведения о стелах-«вишапах»  – известных памятниках культуры древней Армении. 
Обсуждение этих данных позволяет заключить, что автор глубоко осознавал особенности 
древней историко-культурной среды своей страны и ее социальной организации. Согласно 
архивным материалам, Атрпет упоминает 31 единицу вишапов в следующих регионах исто-
рической Армении։ Тайк (7 единиц), Гугарк (1), Айрарат (15), Туруберан (3), Сюник (5). Причем, 
вишапы встречаются как отдельно, так и парами или группами։ речь идет в целом о 50 –60 
стелах. Они находятся в горных системах Цахкавет, Карасниц, Бюракнян, Мецранц, Айкакан 
Пар, Арагац, Гегама и Варденис, в основном у истоков рек (Аракс, Арацани, Кура, Чорох), 
берущих начало в этих горах, и в плоскогорьях, для которых характерно наличие озер. В 
частности, данные Атрпета воспроизводят исторический ландшафт, состоящий из крепостей и 
храмов в низменностях, святилищ, расположенных в горах, и каналов, соединяющих верхние 
и нижние высоты. Это было обществом земледельцев, занимающихся активным отгонным 
скотоводством и создающих свой священный ландшафт как в поселениях и возле них, так 
и в горах. Ключевой концепцией этой системы являются стелы-«вишапы», расположенные 
в самых важных точках исследуемого культурного мира. Анализ сведений Атрпета, их оче-
видное соответствие нынешней локализации «вишапов» указывает на довольно-таки высокую 
степень вероятности этих сведений.
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