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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)։



14 Ար սեն Բո բո խյան

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

ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ
ԱԱ ՀՀ Ազ գա յին ար խիվ
բ. ծ. մ.  բարձ րու թյու նը ծո վի մա կե րեւ ույ թից
ԳԱԹ Գրա կա նու թյան եւ ար վես տի թան գա րան

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
Ար խի վա յին նյու թեր
ԱԱ 177, 1931
Վի շա պա զանց կուլ տը եւ Անա հիտ, Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րան // ՀՀ Ազ-
գա յին ար խիվ, 177, 1931 թ., Լե նի նա կան, 84 էջ:

ԱԱ 180
Վի շա պա զանց վո րո րա նը, Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րան // ՀՀ Ազ գա յին 
ար խիվ, 180, Տա րե թիվ-տեղ բա ցա կա յում է, 38 էջ:

ԱԱ 181, 1927
Վի շա պա զանց վո րո րա նը, Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րան // ՀՀ Ազ գա յին 
ար խիվ, 181, 1927 թ., Լե նի նա կան, 25 էջ:

ԱԱ 182, 1927
Վի շա պա զանց վո րո րա նը, Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րան // ՀՀ Ազ գա յին 
ար խիվ, 182, 1927 թ., Լե նի նա կան, 44 էջ:

ԱԱ 187, 1935
Նա հի րի ճար տա րա պե տու թյան յոթ հրա շա լիք նե րը, Հա յաս տա նի պատ մու թյան 
թան գա րան // ՀՀ Ազ գա յին ար խիվ, 187, 1935 թ., Երեւ ան, 95 էջ:
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ԱԱ 188/2
Հու շիկ ներ, 2-րդ մաս, 1876 –1890, Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րան // ՀՀ Ազ-
գա յին ար խիվ, 188/2, Տա րե թի վը բա ցա կա յում է (թե րեւս 1920-ական թթ.), Լե նի նա-
կան, 96 էջ:

ԳԱԹ Ատր պետ 16, 1927
Վի շա պա զանց վո րո րա նը // Գրա կա նու թյան եւ ար վես տի թան գա րան, Ատր պետ 16, 
1927 թ. (II տետ րը), Լե նի նա կան, 52 թ.:

ԳԱԹ Ատր պետ 28, 1924
Ճո րո խի ավա զա նը. աշ խար հագ րա կան եւ պատ մա կան // Գրա կա նու թյան եւ ար վես-
տի թան գա րան, Ատր պետ 28, 1924 թ., 72 թ.:

ԳԱԹ Ատր պետ 39
Առա ջա վոր Ասի ա յի եւ Հա յաս տա նի քա ղա քակր թու թյան պատ մու թյու նը // Գրա կա-
նու թյան եւ ար վես տի թան գա րան, Ատր պետ 39, Տա րե թիվ-տեղ բա ցա կա յում է, 70 թ.:

ԳԱԹ Ատր պետ 62, 1926
Օխթն անուն Անա հիտ // Գրա կա նու թյան եւ ար վես տի թան գա րան, Ատր պետ 62, 
1926 թ., 2 թ.:

ԳԱԹ Ատր պետ 63
Վի շապ // Գրա կա նու թյան եւ ար վես տի թան գա րան, Ատր պետ 63, Տա րե թիվ-տեղ 
բա ցա կա յում է, 8 թ.:

ԳԱԹ Ատր պետ 69, 1934
Գրա խո սու թյուն՝ Պրոֆ. Հ. Մա նան դյա նի «Ֆե ո դա լիզ մը հին Հա յաս տա նում» աշ խա-
տու թյու նը // Գրա կա նու թյան եւ ար վես տի թան գա րան, Ատր պետ 69, 1934 թ., Երեւ ան, 
4 թ.:

ԳԱԹ Ատր պետ 91, 1929
«Ու ռի նոց», Սօ գիւտ լի // Գրա կա նու թյան եւ ար վես տի թան գա րան, Ատր պետ 91, 
1929 թ., Լե նի նա կան, 7 թ.:

Ու սում նա սի րու թյուն ներ
ԱՏՐ ՊԵՏ 1912ա
Ատր պետ, Վի շա պա մայր. պատմ վածք, Ալեք սանդ րա պօլ, «Շի րակ», 1912:

ԱՏՐ ՊԵՏ 1912բ
Ատր պետ, Եզի պաշ տա մուն քը հին Հա յաս տա նում // Ազ գագ րա կան հան դէս (Թիֆ-
լիս), 1912, № 23/2, 114 –124:

ԱՏՐ ՊԵՏ 1912գ
Ատր պետ, Դի րաք լա րի տա ճա րը // Հան դէս ամ սօ րե այ (Վի են նա), 1912, № 1, 5 –15:

ԱՏՐ ՊԵՏ 1913
Ատր պետ, Թա թար-Մի քո (Վի շապ) // Աղ բիւր (Թիֆ լիս), 1913, № 11, 205 –298:

ԱՏՐ ՊԵՏ 1928
Ատր պետ, Եօ թը տա ճար // Հա յաս տա նի կոչ նակ (Նիւ-Յե որք), 1928, № 5, 138 –139:

ԱՏՐ ՊԵՏ 1929
Ատր պետ, Ճո րո խի ավա զա նը, Վի են նա, Մխի թա րե ան տպ., 1929:

ԱՏՐ ՊԵՏ 1931
Ատր պետ, Վի շա պա զանց պաշ տա մուն քը // Բազ մա վէպ (Վե նե տիկ), 1931, № 7/8, 
308 –319:
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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.
Институт археологии и этнографии

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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Սույն հոդ վա ծում քննարկ վում են «անա պա տի օդա պա րուկ ներ» անու նով 
հայտ նի՝ քա րե խո շոր շի նու թյուն նե րի կա ռուց ված քը և ձև ե րը: Հիմ վե լով 
դաշ տա յին դի տար կում ե րի և հա զա րա վոր «օդա պա րուկ նե րի» ար բա նյա
կա յին լու սան կար նե րի ու սում ա սի րու թյան վրա՝ հոդ վա ծում ներ կա յաց վում 
են այդ շի նու թյուն նե րի բա ղադ րիչ նե րի (քա րա շա րեր, շրջա պա րիսպ, աշ
տա րակ ներ) յու րա հատ կու թյուն նե րը: Առանձ նաց վում են օդա պա րուկ նե րի 
հիմ ա կան ձև երն իրենց են թա ձև ե րով՝ այդ թվում և նախ կի նում չհրա տա
րակ ված նե րը: Տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րում դրանց քա նա կա կան բաշխ
վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար իրա կա նաց րել ենք ձևե րի վի ճա կագ րու թյուն, 
որի ար դյուն քը վկա յում է, որ Հա յաս տա նում, Հյու սի սա յին Մի ջա գետ քում և 
Կենտ րո նա կան Սի րի ա յում «օդա պա րուկ նե րի» ձև ե րի քա նա կա կան բաշխ
վա ծու թյու նը մի ա կերպ է դրսև որ վում: Այն մաս նա կի շե ղում է ստա նում Հար
րաթ ալՇա ամ անա պա տում, որը ձգվում է Սի րի ա յից Հոր դա նա նով դե պի 
Սա ու դյան Արա բիա, և զգա լի շե ղում՝ կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում:
Նախ կի նում տե սա կետ է հայտն վել, թե «օդա պա րուկ նե րը» կա րող էին 
առա ջա ցա ցած լի նել առա վել պարզ կա ռուց վածք ու նե ցող նա խա տի պե րից 
(Vաձև կա ռույց ներ): Սույն հոդ վա ծում քննար կում ենք նաև այս խնդի րը՝ 
փոր ձե լով հիմ ա վո րել, որ «օդա պա րուկ նե րը» որևէ նա խա տիպ չեն ու նե ցել, 
այլ ի սկզբա նե եղել են իրենց դա սա կան կա ռուց ված քով: Հոդ վա ծում անդ
րա դարձ ենք անում նաև այն խնդրին, թե ար դյո՞ք եր կար քա րա շա րե րից և 
աշ տա րա կից կազմ ված պարզ Vաձև կա ռույց նե րը պետք է որ պես «օդա պա
րուկ ներ» դի տարկ վեն:
Հիմ ա բա ռեր՝ «օդա պա րուկ», կա ռուց վածք, ձեւ, վի ճա կագ րու թյուն, քա նա կա կան 
բաշխ վա ծու թյուն, V-աձեւ կա ռույց:

Նե րա ծու թյուն
«Անա պա տի օդա պա րուկ նե րը» վիթ խա րի չափ սե րով քա րե կա ռույց ներ 

են, որոնք սո վո րա բար կազմ ված են եր կու եր կար քա րա շա րե րից եւ դրանց մի-
աց ված ըն դար ձակ շրջա պարս պից, որին, իր հեր թին, կցա կա ռուց ված են փոքր 
չա փե րի աշ տա րակ ներ [նկ. 1 ա, բ, էջ 226]: Այս կա ռույց ներն առա ջին ան գամ 
հայտ նա բե րել են Առա ջին աշ խար հա մար տի օդա չու նե րը՝ Սի րի ա յի եւ Հոր դա-
նա նի անա պատ նե րում1:

1 Holt 1923, 261; Maitland 1927, 202 –203. Նշված կառույցներն օդապարուկ են կոչվում, 
որովհետեւ օդաչուներից մեկը դրանց տեսքը նմանեցրել էր խաղալիք օդապարուկի [Rees 
1929, 395]։ Հետագայում այս անվանումը լայն տարածում գտավ հետազոտողների մեջ եւ 
շարունակում է գործածվել մինչ օրս։
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Ներ կա յումս օդա պա րուկ ներ հայտ նա բեր վել են Առա ջա վոր եւ Կենտ րո-
նա կան Ասի ա յում (Հա յաս տան, Ուզ բեկս տան, Ղա զախս տան, Թուր քիա, Իրաք, 
Սի րիա, Հոր դա նան, Սա ու դյան Արա բիա): Թեեւ դրանց ու սումն ա սի րու թյունն 
ու նի ար դեն շուրջ մեկ դա րյա պատ մու թյուն, սա կայն բազ մա թիվ առանց քա յին 
հար ցեր մինչ օրս լու ծում չեն ստա ցել: Օրի նակ, հայտ նի չէ, թե ե՛րբ եւ որ տե՛ղ 
են այս կա ռույց ներն առա ջա ցել: Հայտ նի չէ նաեւ դրանց գոր ծա ռույ թը: Ամե նից 
տա րած ված տե սա կետն այն է, որ դրանք ծա ռա յել են որ պես որ սա դա րան ներ՝ 
կճղա կա վոր կեն դա նի ներ բռնե լու հա մար2: Այլ վար կա ծի հա մա ձայն՝ դրանք 
փա րախ ներ են3 կամ էլ պաշ տա մուն քա յին նշա նա կու թյան կա ռույց ներ4: Թվա-
գրու թյան վե րա բե րյալ դե ռեւս հստակ տվյալ ներ չկան: Առա ջա վոր Ասի ա յի օդա
պա րուկ նե րից առ այ սօր ստաց ված տվյալ նե րը թույլ են տա լիս են թադ րել, որ 
այս տա րա ծաշր ջա նում դրանք կա ռուց վել են նոր քա րի դա րից եր կա թի դար 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում5:

«Օդա պա րուկ նե րի» կա ռուց ված քը
Ինչ պես նշվեց, հա զա րա վոր օդա պա րուկ նե րի ար բա նյա կա յին լու սա-

նկար նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ այս կա ռույց ներն ու նեն 
երեք հիմն ա կան բա ղադ րիչ ներ՝ քա րա շա րեր, շրջա պա րիսպ եւ աշ տա րակ ներ:

Քա րա շա րերն անմ շակ քա րե րի ցածր շար քեր են, որոնց եր կա րու թյու-
նը մի քա նի տաս նյակ մետ րից կա րող է հաս նել մի քա նի կի լո մետ րի6: Դրանք 
սո վո րա բար եր կուսն են, սա կայն հան դի պում են օդա պա րուկ ներ, որոնք բազ-
մա թիվ քա րա շա րեր ու նեն, ին չը հատ կա պես նկա տե լի է Հար րաթ ալ-Շա ամ 
անա պա տում: Կան նաեւ դեպ քեր, երբ օդա պա րու կը մի այն մի քա րա շար ու նի 
կամ էլ ընդ հան րա պես չու նի, ին չը հիմն ա կա նում հե տեւ անք է կա ռույ ցի ավեր-
վա ծու թյան կամ պայ մա նա վոր ված է տե ղան քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, 
երբ որ պես քա րա շար են ծա ռա յել տե ղան քի բնա կան գծե րը:

Շրջա պա րիսպն անմ շակ քա րե րով շար ված պատ է, որի բարձ րու թյու-
նը կա րող է հաս նել ընդ հուպ մին չեւ 2 մետ րի: Սա կայն հան դի պում են շրջա պա-
րիսպ ներ, որոնք ուր վագծ վել են կողք-կող քի դրված քա րե րի մի ա շար գծով, որը 
դժվար է պատ ան վա նել: Շրջա պարս պի ընդգր կած տա րած քի մա կե րե սը կա-
րող է կազ մել մե կից մին չեւ մի քա նի տաս նյակ հեկ տար: Եթե օդա պա րուկը կա-
ռուց վել է բեկ վող տե ղան քում, ապա շրջա պա րիս պը հա ճախ գտնվում է քա րա-
շա րե րի կող մից ան տե սա նե լի լան ջին: Հան դի պում են նաեւ այլ դիր քեր ու նե ցող 
շրջա պա րիսպ ներ: Շրջա պարս պի դիր քե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը ժայ-
ռա պատ կեր նե րի տես քով վե րար տադր ված են Ջե բել Քուր մա հնա վայ րում (Հոր-

2 Helms, Betts 1987, 63; Zeder et al. 2013, 119; Kempe, Al-Malabeh 2013, 126.
3 Echallier, Braemer 1995, 61 –62.
4 Kobusiewicz 1999, 179 –180.
5 Helms, Betts 1987, 54; Van Berg et al. 2004, 97; Morandi Bonacossi 2014, 37; Brochier et al. 2014, 

37 –46; Nadel et al. 2015, 135 –138.
6 Barge et al. 2015a, fig. 5; Barge et al. 2015b, fig. 11.
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դա նան) հայտ նա բեր ված ժայ ռա բե կոր նե րին7: Բա ցառ ված չէ, որ օդա պա րու կի 
ձեւն ու կա ռուց ված քը շի նա րա րու թյան ըն թաց քում ճշտու թյամբ վե րար տադ րե լու 
հա մար՝ ապա գա կա ռույ ցի «հա տա կա գի ծը», որ պես բնօ րի նակ, նախ փո րա-
գրած լի նե ին որեւէ առար կա յի (տվյալ պա րա գա յում՝ ժայ ռա բե կո րի) վրա եւ հե տո 
մի այն սկսե ին շի նա րա րու թյու նը: Օդա պա րուկ ներ պատ կե րող ժայ ռան կար ներ 
հայտ նի են նաեւ Ազ րա քից (Հոր դա նան) եւ Հեմ մա սա րա հար թից (Սի րիա)8:

Օդա պա րուկ նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյունն ու նի մի այն մեկ շրջա-
պա րիսպ, սա կայն կան դեպ քեր, երբ հիմն ա կան շրջա պարս պին կցված է եւս մե-
կը՝ նվազ չա փե րով [նկ. 2 ա]: Եր բեմն փոքր չա փե րով շրջա պա րիսպ ներ են հան-
դի պում նաեւ քա րա շա րե րի ծայ րե րին: Բա ցի այդ, կան օդա պա րուկ ներ, որոնք 
կազմ ված են իրար մեջ ագուց ված մի քա նի շրջա պա րիսպ նե րից, ին չը հատ կա-
պես նկա տե լի է կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում [նկ. 2 բ, գ]: Շրջա պա-
րիս պը հա ճախ ու նե նում է ելուստ ներ, որոնք այդ պարս պի ներ սի տա րած քից 
տա րան ջատ ված են պա տով [նկ. 3 ա]: Հան դի պում են նաեւ ելուստ ներ, որոնք 
շրջա պարս պի ներ սի տա րած քից տա րան ջատ ված չեն [նկ. 3 բ], դրանց հա մար 
կօգ տա գոր ծենք խորշ եզ րույ թը: Նշված խոր շերն ու ելուստ նե րը ամե նից հա ճախ 
ան կյու նա ձեւ են, սա կայն կա րող են նաեւ այլ ձեւ եր ու նե նալ (քա ռա կու սի, շրջա-
նա ձեւ): Եր բեմն շրջա պա րիսպն ու նե նում է ներ քին բա ժան մունք ներ [նկ. 3 գ, դ]:

Նկար 2. Մի քա նի շրջա պա րիսպ նե րից կազմ ված «օդա պա րուկ նե րի» նմուշ ներ
ա. Օդա պա րուկ, որի շրջա պարս պին կցված է փոքր չա փե րի ևս մեկ շրջա պա րիսպ
բ, գ. Օդա պա րուկ ներ՝ կազմ ված իրար մեջ ագուց ված մի քա նի շրջա պա րիսպ նե րից 

(Հար րաթ Խայ բար, կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բիա)

Նկար 3. Շրջա պարս պի կա ռուց ված քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը
ա. Օդա պա րուկ, որի շրջա պա րիսպն ու նի ելուստ ներ (Քա րա կերտ, ՀՀ)

բ. Օդա պա րուկ, որի շրջա պա րիսպն ու նի խոր շեր (Հար րաթ ալՇա ամ, Սի րիա)
գ, դ. Ներ քին բա ժա նում եր ու նե ցող օդա պա րուկ նե րի նմուշ ներ  

(Հար րաթ ալՇա ամ, Հոր դա նան)

7 Akkermans et al. 2014, fig. 4.
8 Betts, Helms 1986, fig. 3; Van Berg et al. 2004, fig. 2 –4.
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Աշ տա րակ ներ: Շրջա պարս պին դրսի կող մից կցա կա ռուց ված են փոքր 
չա փե րով շրջա նա ձեւ կամ քա ռան կյուն աշ տա րակ ներ, որոնք եւս հիմն ա կա նում 
շար ված են անմ շակ քա րե րով [նկ. 4, էջ 226]: Դրանք փակ են եւ ելք չու նեն ո՛չ 
դե պի շրջա պա րիս պը, ո՛չ դե պի դուրս: ՀՀ-ում եզա կի մի դեպք է գրանց ված, 
երբ աշ տա րակն ար տա քին մա սում ու նի դուռ հի շեց նող փոքր բաց վածք: Աշ-
տա րակ նե րի մա կե րե սը հա ճախ կազ մում է 15 –30 մ2, իսկ քա նա կը տար բեր է: 
Վի ճա կագ րու թյան ար դյունք նե րը վկա յում են, որ ամե նից շատ աշ տա րակ ներ 
ու նեն Հար րաթ ալ-Շա ամ անա պա տի օդա պա րուկ նե րը9:

«Օդա պա րուկ նե րի» ձև ե րի դա սա կար գու մը
Ձեւ ե րի որոշ ման ու դա սա կարգ ման գոր ծում քա րա շա րե րի եւ աշ տա րակ-

նե րի դե րը որո շիչ չէ, քա նի որ օդա պա րուկ նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյունն 
ու նի նույն քա նա կի (հիմն ա կա նում եր կու) քա րա շար եւ նույ նա ձեւ աշ տա րակ ներ: 
Ի տար բե րու թյուն սրանց՝ շրջա պա րիսպն ու նի ձեւ ե րի բազ մա զա նու թյուն: Տար-
բեր ձեւի շրջա պա րիսպ ներ ու նե ցող օդա պա րուկ նե րը կա րող են ու նե նալ նույն 
քա նա կի ու ձեւի աշ տա րակ ներ ու քա րա շա րեր, ին չը նշա նա կում է, որ օդա պա
րուկ նե րը տար բե րա կե լի են մի այն իրենց շրջա պարս պի ձեւ ով: Այլ կերպ ասած՝ 
օդա պա րուկ նե րի ձեւ ե րի որոշ ման խնդի րը հան գում է դրանց շրջա պա րիսպ նե-
րի ձեւ ե րի որոշ մա նը:

Օդա պա րուկ նե րի ձեւ ե րի դա սա կարգ ման առա ջին փոր ձերն ար վել են 
20-րդ դա րի վեր ջին: Ս. Հելմսն ու Ա. Բեթ սը առանձ նաց րել են օդա պա րուկ նե
րի 9 ձեւ10, իսկ Ժ. Էշա լի են ու Ֆ. Բրայ մե րը՝ 5 ձեւ՝ իրենց են թա ձեւ ե րով11: Դ. Քեն-
նե դին, Ռ. Բանք սը եւ Մ. Դալ թո նը դա սա կար գել են կենտ րո նա կան Սա ու դյան 
Արա բի ա յի օդա պա րուկ նե րի ձեւ ե րը, ին չի ար դյուն քում առանձ նաց րել են 8 ձեւ՝ 
իրենց են թա ձեւ ե րով12:

Վե րո հի շյալ դա սա կար գումն երն ընդ հա նուր պատ կե րա ցում տա լով 
հան դերձ՝ չեն ար տա ցո լում օդա պա րուկ նե րի ողջ բազ մա զա նու թյու նը: Սա հաշ-
վի առ նե լով՝ փոր ձել ենք առա վել ընդգր կուն վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հի-
ման վրա ներ կա յաց նել օդա պա րուկ նե րի ձեւ ե րի ողջ երան գապ նա կը:

Նախ կի նում ար ված դա սա կար գումն ե րը հիմն ված են բա ցա ռա պես հա-
րա վա յին տա րա ծաշր ջան նե րի տվյալ նե րի վրա (Հար րաթ ալ-Շա ամ, կենտ-
րո նա կան Սա ու դյան Արա բիա): Սույն հոդ վա ծում օգ տա գործ վել են նաեւ հյու-
սի սա յին տա րա ծաշր ջան նե րի (ՀՀ, Հյու սի սա յին կամ Վե րին Մի ջա գետք13, 
կենտ րո նա կան Սի րիա) տվյալ նե րը: Կենտ րո նա կան Ասի ա յի (Ուզ բեկս տան, 
Ղա զախս տան) տվյալ նե րը չենք ներգ րա վել՝ նյու թի ու սումն ա սիր վա ծու թյան 
թե րի վի ճա կի պատ ճա ռով:

9 Barge et al. 2015b, fig. 11.
10 Helms, Betts 1987, fig.14.
11 Echallier, Braemer 1995, fig. 13.
12 Kennedy et al. 2015, fig. 15.
13 Հյուսիսային (Վերին) Միջագետքն ընդգրկում է հարավային Թուրքիան, հյուսիսային 

Սիրիան եւ հյուսիսային Իրաքը։
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Աղյու սակ 1. Օդա պա րուկ նե րի ձև ե րը

ա.  հիմնական ձեւեր խորշերով ու ելուստներով ենթաձեւեր

բ.  այլ ձեւեր

գ.  բարդված օդապարուկների նմուշներ
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Դա սա կար գումն իրա կա նաց րել ենք շուրջ 3000 օդա պա րուկ նե րի ար բա-
նյա կա յին լու սան կար նե րի հի ման վրա: Սրան ցից ընտր վել է 2376 պատ կեր (ՀՀ-
ից՝ 148, Հյու սի սա յին Մի ջա գետ քից՝ 262, կենտ րո նա կան Սի րի ա յից՝ 784, Հար-
րաթ ալ-Շա ա մից՝ 800, կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յից՝ 382), որոն ցում 
օդա պա րուկ նե րի պատ կեր նե րը հստակ ու ամ բող ջա կան են եւ թույլ են տա լիս 
մի ար ժե քո րեն որո շել շրջա պարս պի ձեւը: Վեր լու ծու թյան ար դյուն քում առանձ-
նաց վել են օդա պա րուկ նե րի 12 հիմն ա կան ձեւ եր՝ իրենց են թա ձեւ ե րով [աղ. 1 ա]14: 
Սրանք բո լոր տա րա ծաշր ջա նե րում հա ճա խա կի հան դի պող ձեւ երն են: Առան-
ձին ներ կա յաց վել են եզա կի օրի նակ նե րով հայտ նի ձեւ ե րը [աղ. 1 բ], ինչ պես նաեւ 
կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում հա ճախ հան դի պող՝ բարդ ված օդա պա
րուկ նե րի նմուշ ներ [աղ. 1 գ]:

«Օդա պա րուկ նե րի» ձև ե րի վի ճա կագ րու թյուն
Կա րեւ որ խնդիր է՝ պար զել, թե ինչ պի սին է օդա պա րուկ նե րի ձեւ ե րի քա-

նա կա կան բաշխ վա ծու թյունն ըստ տա րա ծաշր ջան նե րի: Այս նպա տա կով վի-
ճա կագ րել ենք օդա պա րուկ ներ ու նե ցող բո լոր տա րա ծաշր ջան նե րի տվյալ նե-
րը՝ բա ցա ռու թյամբ Ուս տյուրտ սա րա հար թի (Ուզ բեկս տան եւ Ղա զախս տան), 
քա նի որ այդ տա րա ծաշր ջա նի օդա պա րուկ նե րի ար բա նյա կա յին լու սան կար նե-
րի որա կը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս որո շե լու դրանց ձեւ ե րը: Ստո րեւ ներ կա-
յաց վում են տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րից ստաց ված տվյալ նե րը:

Հա յաս տան: ՀՀ տա րած քում առ այ սօր քար տե զագր ված է 205 օդա-
պա րուկ, որոն ցից հնա րա վոր եղավ որո շել 148-ի ձեւ ե րը: Վի ճա կագ րու թյու նը 
վկա յում է, որ ՀՀ-ում ամե նից հա ճախ հան դի պում են շրջա նա ձեւ, ուղ ղան կյուն, 
եռան կյուն, սե ղա նա ձեւ, բա հա ձեւ օդա պա րուկ նե րը [գծ. 1]: Կան նաեւ բազ մա թիվ 
այլ ձեւ եր, սա կայն դրանք շատ քիչ տո կոս են կազ մում:

Հյու սի սա յին Մի ջա գետք: Քար տե զագր ված 436 օդա պա րուկ նե րից հնա-
րա վոր եղավ որո շել 262-ի ձեւ ե րը: Ըստ վի ճա կագ րու թյան՝ այս տեղ եւս ամե նից 
հա ճախ հան դի պում են ուղ ղան կյուն, շրջա նա ձեւ, սե ղա նա ձեւ, եռան կյուն, տնա-
կա ձեւ եւ բա հա ձեւ օդա պա րուկ նե րը [գծ. 2]: Կան նաեւ այլ ձեւ եր, որոնք, սա կայն, 
եզա կի օրի նակ նե րով են հան դես գա լիս:

Կենտ րո նա կան Սի րիա: Քար տե զագր ված 1106 օդա պա րուկ նե րից որոշ-
վել են 784-ի ձեւ ե րը: Ըստ վի ճա կագ րու թյան՝ այս տեղ ամե նից տա րած ված են 
ուղ ղան կյուն, շրջա նա ձեւ, եռան կյուն, սե ղա նա ձեւ, բա հա ձեւ եւ մա կա նա ձեւ օդա
պա րուկ նե րը [գծ. 3]: Մեծ քա նա կու թյամբ (≈ 5 %) հան դես է գա լիս նաեւ «գուլ պա
օդա պա րու կը», որը մյուս տա րա ծաշր ջան նե րում չի նկատ վում:

Հար րաթ ալ-Շա ամ: Ներ կա յումս այս տեղ քար տե զագր ված է ≈2350 օդա
պա րուկ: Սրանց վի ճա կագ րու թյունն իրա կա նաց վել է պա տա հա կա նու թյան 
սկզբուն քով ընտր ված 800 օդա պա րուկ նե րի հի ման վրա, որոնց մեջ հնա րա վոր 
եղավ որո շել 497-ի ձեւ ե րը: Վի ճա կագ րու թյու նը վկա յում է, որ ամե նից հա ճախ 
հան դի պում են եռան կյուն, ուղ ղան կյուն, շրջա նա ձեւ, բա հա ձեւ, կի սա լուս նա ձեւ 
եւ մա կա նա ձեւ օդա պա րուկ նե րը [գծ. 4]: Հար րաթ ալ-Շա ա մում շատ հա ճախ ի 

14 Աշխատանքում ներկայացված են միայն տարածված ենթաձեւերը։
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հայտ է գա լիս նաեւ աստ ղա ձեւ օդա պա րու կը, որը հյու սի սա յին տա րա ծաշր ջան-
նե րում գրե թե չի հան դի պում15:

Գծա պատ կեր 1. Օդա պա րուկ նե րի 
ձևերի վի ճա կագ րու թյու նը Հա յաս տա նի 

Հանրապետությու նում

Գծա պատ կեր 2. Օդա պա րուկ նե րի ձև ե րի 
վի ճա կագ րու թյու նը Հյու սի սա յին  

Մի ջա գետ քում

Գծա պատ կեր 3. Օդա պա րուկ նե րի  
ձև ե րի վիճա կագ րու թյու նը  
Կենտ րո նա կան Սի րի ա յում

Գծա պատ կեր 4. Օդա պա րուկ նե րի  
ձև ե րի վի ճա կագ րու թյու նը  

Հար րաթ ալՇա ա մում

Գծա պատ կեր 5. Օդա պա րուկ նե րի ձև ե րի վիճակագրու թյու նը 
կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում

15 Կարծում ենք, որ աստղաձեւ օդապարուկներն իրականում խորշեր ունեցող շրջա նա ձեւ, 
եռանկյունաձեւ, սեղանաձեւ եւ այլ հայտնի ձեւերի օդապարուկներ են։ Այս ենթադրության 
համար հիմք է ծառայում այն փաստը, որ եթե մտովի հանվեն աստղաձեւ օդապա պա
րուկների խորշերը, ապա ստացվում են օդապարուկների հայտնի ձեւերը։ Այսուհանդերձ, 
սույն հոդվածում աստղաձեւ օդապարուկները դեռեւս առանձին են հաշվարկվել։
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Կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բիա: Այս տա րա ծաշր ջա նում քար տե-
զագր ված 500 օդա պա րուկ նե րից հնա րա վոր եղավ որո շել 382-ի ձեւ ե րը: Վի ճա-
կագ րու թյան հա մա ձայն՝ այս տեղ ամե նից տա րած ված են եռան կյուն, ուղ ղան-
կյուն, սե ղա նա ձեւ եւ բա հա ձեւ օդա պա րուկ նե րը [գծ. 5]: Եթե Հար րաթ ալ-Շա ա մում 
տա րած ված ձեւ ե րի բաշխ վա ծու թյան մեջ որ պես մի նոր ձեւ հան դես է գա լիս աստ-
ղա ձեւ օդա պա րու կը, ապա կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում դա երկ գա-
գաթ եռան կյու նու ձեւ ու նե ցողն է, որն այլ ձեւ ե րի նկատ մամբ բա ցար ձակ մե ծա-
մաս նու թյուն է կազ մում: Կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում շատ հա ճախ 
հան դի պում են նաեւ իրար ագուց ված մի քա նի շրջա պա րիսպ նե րից կազմ ված 
օդա պա րուկ ներ, որոնք մյուս տա րա ծաշր ջան նե րում գրե թե հայտ նի չեն:

Վի ճա կագ րու թյան ար դյունք ներն ամ փո փել ենք՝ տար բեր տա րա ծա-
շրջան նե րում «հա ճա խա դեպ ձեւ ե րի» բաշխ վա ծու թյուն նե րը հա մե մա տու թյան 
մեջ դնե լով16 [աղ. 2]: Այս աղյու սա կը ցույց է տա լիս, թե ինչ պես է հա ճա խա-
դեպ ձեւ ե րի քա նա կը փոխ վում ըստ տա րա ծաշր ջան նե րի: Հա ճա խա դեպ ձեւ ե-
րի առա ջին վե ցյա կը որա կա պես նույն ձեւ ով է բաշխ ված ՀՀ-ում, Հյու սի սա յին 
Մի ջա գետ քում, կենտ րո նա կան Սի րի ա յում եւ Հար րաթ ալ-Շա ա մում: Սա կայն 
Հար րաթ ալ-Շա ա մում մեծ քա նա կու թյամբ հան դես է գա լիս աստ ղա ձեւ օդա պա
րու կը [աղ. 2/13], որի քա նա կը մյուս տա րա ծաշր ջան նե րում չնչին է: Հյու սի սա յին 
տա րա ծաշր ջան նե րում օդա պա րուկ նե րի հա ճա խա դեպ ձեւ ե րի առա ջին վե ցյա-
կի մի աս նա կան բաշխ վա ծու թյունն ամ բող ջո վին խախտ վում է կենտ րո նա կան 
Սա ու դյան Արա բի ա յում: Այս տեղ գե րակշ ռում են 2 ձեւի օդա պա րուկ ներ՝ սե ղա-
նա ձեւը [աղ. 2/6] եւ երկ գա գաթ եռան կյու նա ձեւը [աղ. 2/18]:

Եթե որ պես հիմք ըն դու նենք այն են թադ րու թյու նը, որ օդա պա րուկ նե րի 
ձեւ ե րի բաշխ վա ծու թյունն ար տա ցո լում է դրանց գոր ծա ռույ թի որոշ առանձ նա-
հատ կու թյուն ներ, ապա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ օդա պա րուկ նե րի գոր ծա ռույ-
թը Հա յաս տա նում, Վե րին Մի ջա գետ քում եւ կենտ րո նա կան Սի րի ա յում մի աս-
նա կան ձեւ ով է դրսեւ որ վել: Այն մաս նա կի ո րեն շեղ վում է Հար րաթ ալ-Շա ա մում 
եւ լի ար ժե քո րեն շեղ վում՝ կենտ րո նա կան Սա ու դյան Արա բի ա յում:

V-աձև կա ռույց ներ և օդա պա րուկ ներ
ՀՀ-ում, Նե գեւի անա պա տում (Իս րա յել) եւ Սի նա յի թե րակղ զում (Եգիպ-

տոս) հայտ նա բեր վել են կա ռույց ներ, որոնք կազմ ված են եր կու եր կար քա-
րա շա րից եւ կցա կա ռույց աշ տա րա կից: Հե տա զո տող նե րի մի մասն այս շի նու-
թյուն նե րը նույ նաց նում է օդա պա րուկ նե րի հետ՝ դրանք ան վա նե լով «V-աձեւ 
օդա պա րուկ ներ»17: Ըստ Բո րիս Գաս պա րյա նի՝ V-աձեւ կա ռույց նե րը կա րող են 
օդա պա րուկ նե րի վա ղա գույն տե սա կը ներ կա յաց նել18: Հե տա զո տող նե րի մյուս 
մա սի կար ծի քով՝ V-աձեւ կա ռույց նե րը չեն կա րող նույ նաց վել օդա պա րուկ նե րի 

16 «Հաճախադեպ» ենք համարում այն ձեւերը, որոնք տվյալ տարածաշրջանի օդապա րուկ
ների ընդհանուր թվի 2 %-ից ավելին են կազմում։

17 Holzer et al. 2010, 2; Nadel et al. 2010, 977; Bar-Oz, Nadel 2013, 4 –5.
18 Բանավոր հաղորդում (2017 թ. նոյեմբեր)։
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Աղյու սակ 2.  
Օդա պա րուկ նե րի տա րած ված ձև ե րի բաշխ վա ծու թյունն ըստ տա րա ծաշր ջան նե րի
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հետ, որով հե տեւ նախ՝ դրանք չու նեն շրջա պա րիսպ, որը օդա պա րու կի հիմն ա-
կան բա ղադ րիչն է, եւ երկ րորդ՝ դրանք շատ քիչ քա նա կու թյամբ են հան դես գա-
լիս՝ շատ սահ մա նա փակ տա րածք նե րում19:

Իրա կա նում, եթե օդա պա րուկն ու V-աձեւ կա ռույ ցը մի եւ նույն նշա նա կու-
թյան շի նու թյու նը լի ներ, ապա ի՞նչ կա րիք կար մի դեպ քում՝ այդ քան ուժ ու ժա-
մա նակ ներդ նել մի քա նի հեկ տար մա կե րես ընդգր կող շրջա պա րիսպ կա ռու ցե-
լու եւ դրան որո շա կի ձեւ տա լու հա մար, իսկ մյուս դեպ քում՝ կա ռու ցել մի այն մի 
փոքր աշ տա րակ: Այս հար ցի մի ակ տրա մա բա նա կան բա ցատ րու թյունն այն է, 
որ մար դիկ որո շա կի գոր ծա ռու թա յին տար բե րու թյուն են դրել օդա պա րուկ նե
րի եւ V-աձեւ կա ռույց նե րի մի ջեւ: Հաշ վի առ նե լով այն, որ V-աձեւ շի նու թյունն իր 
կա ռուց ված քով ու չա փե րով հա մա պա տաս խա նում է օդա պա րու կի խոր շին եւ որ 
հա ճախ է հան դի պում օդա պա րուկ նե րի մո տա կայ քում, կա րե լի է են թադ րել, որ 
այդ եր կու կա ռույց ներն ու նե ցել են գոր ծա ռու թա յին մաս նա կի ընդ հան րու թյուն-
ներ, սա կայն որ պես մի եւ նույն տե սա կի շի նու թյուն չեն կա րող դի տարկ վել:

Օդա պա րուկ նե րի նա խա տի պե րի առ կա յու թյան հար ցը
Վեր ջերս որոշ հնա գետ ներ այն կար ծիքն են հայտ նել, թե օդա պա րուկ

ներն ի սկզբա նե չեն ու նե ցել իրենց դա սա կան կա ռուց ված քը, այլ առա ջա ցել 
են առա վել պարզ կա ռույց նե րից20: Ըստ Ա. Բեթ սի՝ օդա պա րուկ նե րի հնա գույն եւ 
պար զա գույն տե սա կը «մե անդ րա ձեւ պա տերն» են, որոնց եւ օդա պա րուկ նե րի մի-
ջեւ մի ջան կյալ օղակ են կազ մել «պա յու սա կա ձեւ» եւ «երեք նու կա ձեւ» կա ռույց նե րը 
[նկ. 5]21: Ինչ պես նշում է հե ղի նա կը՝ Հար րաթ ալ-Շա ամ անա պա տում կան դեպ-
քեր, երբ «երեք նու կա ձեւ» կա ռույ ցի տե ղում աստ ղա ձեւ օդա պա րուկ է կա ռուց ված, 
ին չը թույլ է տա լիս են թադ րել, որ մի ձեւ ից առա ջա ցել է մյու սը: Այս են թադ րու թյան 
օգ տին է բեր վում նաեւ այն փաս տը, որ Սա ու դյան Արա բի ա յում վա դի նե րից22 մե-
կում մե անդ րա ձեւ պա տե րից ոչ հե ռու գտնվել են օդա պա րուկ ներ, որոնք երեք նու-
կա ձեւի եւ աստ ղա ձեւի մի ջան կյալ մի տար բե րակ են ներ կա յաց նում23:

Թեեւ Ա. Բեթ սի առա ջար կած վար կա ծի հա մար կան հիմ քեր, սա կայն 
որոշ հան գա մանք ներ ան հա վա նա կան են դարձ նում մե անդ րա ձև պա տե րից՝ 
կա նո նա վոր ձեւ ու նե ցող օդա պա րու կի առա ջաց ման տե սա կե տը: Նախ, խնդիրն 
այն է, որ ներ կա յումս հնա րա վոր չէ ասել, թե ար դյո՞ք մե անդ րա ձև պա տե րը եւ 
օդա պա րուկն ու նե ցել են մի եւ նույն գոր ծա ռույ թը: Ըստ Ս. Քեմ փիի, Ա. ալ-Մա լա-
բե հի եւ Ա. Բեթ սի՝ մե անդ րա ձև պա տե րը, «պա յու սա կա ձեւ» եւ «երեք նու կա ձեւ» 
կա ռույց ներն ու օդա պա րուկ նե րը ու նե ցել են մի եւ նույն գոր ծա ռույ թը՝ եղել են որս 
անե լու հա մար նա խա տես ված կա ռույց ներ: Սա կայն անհ րա ժեշտ է նշել, որ որեւէ 
հե տա զո տող եր բեւ ի ցե հիմն ա վո րա պես չի ապա ցու ցել վե րո հի շյալ կա ռույց նե րի 
եւ, մաս նա վո րա պես, օդա պա րուկ նե րի որ սա դա րան լի նե լու են թա դրու թյու նը:

19 Barge et al. 2015, 164 –165.
20 Kempe, al-Malabeh 2010; 2013; Betts, Burke 2015.
21 Betts, Burke 2015, 80 –83.
22 Արաբերեն վադի/ուադի (  [wādī]) նշանակում է «ցամաքած գետահուն»։ 
23 Betts, Burke 2015, 79.
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Նկար 5. Օդա պա րուկ նե րի զար գաց ման փու լերն՝  
ըստ Ա. Բեթ սի և Դ. Բար քի (Betts, Burke 2015, fig. 5)

Երկ րորդ խնդիրն այն է, թե ինչ պե՞ս էր հնա րա վոր ստա նալ օդա պա րուկ
նե րի կա նո նա վոր ձեւ եր՝ մե անդ րա ձև պա տե րից առա ջա ցած «պա յու սա կա ձեւ» 
ու «երեք նու կա ձեւ» կա ռույց նե րից: Եթե նույ նիսկ ըն դու նենք Ա. Բեթ սի այն տե-
սա կե տը, թե «երեք նու կա ձեւ» կա ռույ ցից է առա ջա ցել աստ ղա ձեւ օդա պա րու կը, 
ապա այդ դեպ քում կրկին հարց է մնում, թե ինչ պես կա րող էին առա ջա ցած 
լի նել օդա պա րուկ նե րի բազ մա թիվ մյուս ձեւ ե րը, որոնք ամե նեւ ին էլ չեն հա մա-
պա տաս խա նում երեք նու կի ձեւ ին: Եթե առա ջադր ված վար կա ծը ճշմար տա ցի 
լի ներ, ապա այն պի տի վե րա բե րեր բո լոր դեպ քե րին, այ նինչ այդ վար կա ծը 
հաս տատ վում է մի այն աստ ղա ձեւ օդա պա րու կի պա րա գա յում (այլ ձեւ ե րի հա-
մար նա խա տի պեր չեն գտնվել): Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաեւ այն հան գա-
ման քը, որ աստ ղա ձեւ օդա պա րու կը մի այն Հար րաթ ալ-Շա ա մում է մեծ տո կոս 
կազ մում [գծ. 1 –5]:

Եր րորդ խնդիրն այն է, որ եթե օդա պա րուկ նե րը, մե անդ րա ձև պա տե
րը, «պա յու սա կա ձեւ» ու «երեք նու կա ձեւ» կա ռույց նե րը մի հա մա կարգ են, ինչ-
պես պնդում են հե ղի նակ նե րը24, ապա կա ռույց նե րի այդ հա մա կար գը պետք 
է նկա տե լի լի ներ բո լոր այն տա րա ծաշր ջան նե րում, ուր կան օդա պա րուկ ներ: 
Մինչ դեռ ար բա նյա կա յին լու սան կար նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա-
կաց նել, որ մե անդ րա ձև պա տերն ու դրանց ելուստ նե րից առա ջա ցած «երեք-
նու կա ձեւ» կա ռույց նե րը հան դի պում են մի այն հա րա վա յին տա րա ծաշր ջան նե-
րում՝ Հար րաթ ալ-Շա ա մում եւ Սա ու դյան Արա բի ա յում25:

Ներ կա յաց ված խնդիր նե րը վկա յում են, որ դե ռեւս չկան բա վա րար փաս-
տեր՝ օդա պա րու կի ծա գու մը հան գեց նե լու պարզ ձեւ եր ու նե ցող կա ռույց նե րին, 

24 Betts and Burke 2015.
25 Տե՛ս http:։ //www.globalkites.fr/Interactive-Map
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ուս տիեւ դրանց փոխ հա րա բե րու թյու նը հաս կա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ են 
լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն ներ:
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Մ. Ս. Շախ մու րա դյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

«Անա պա տի օդա պա րուկ նե րի»  
կա ռուց ված քի և ձև ե րի քննու թյուն

Հիմ ա բա ռեր՝ օդա պա րուկ, կա ռուց վածք, ձեւ, վի ճա կագ րու թյուն, քա նա կա-
կան բաշխ վա ծու թյուն, V-աձեւ կա ռույց:

Շուրջ 3000 օդա պա րուկ նե րի ար բա նյա կա յին լու սան կար նե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա 
հոդ վա ծում առանձ նաց վել են օդա պա րուկ նե րի յոթ հիմն ա կան ձեւ եր (ուղ ղան կյուն, շրջա նա-
ձեւ, բա հա ձեւ, եռան կյուն, շե ղան կյուն, սե ղա նա ձեւ, աստ ղա ձեւ), որոնք հան դես են գա լիս բո լոր 
տա րա ծաշր ջան նե րում: Դրան ցից վե ցը (ուղ ղան կյուն, շրջա նա ձեւ, բա հա ձեւ, եռան կյուն, շեղ-
ան կյուն, սե ղա նա ձեւ) ներ կա յաց նում են ՀՀ-ի, Հյու սի սա յին Մի ջա գետ քի եւ Կենտ րո նա կան 
Սի րի ա յի օդա պա րուկ նե րի 80 %-ը: V-աձեւ կա ռույց նե րի եւ օդա պա րուկ նե րի կա ռուց վածք նե րի 
հա մե մա տու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ դրանք չեն կա րող դի տարկ վել որ պես միեւ-
նույն կա ռույց, ուս տի օդա պա րուկ ներն ի սկզբա նե պետք է ու նե ցած լի նե ին իրենց բնո րոշ 
դա սա կան կա ռուց վածքն ու ձեւ ե րը:

 
M. S. Shakhmuradyan

Institute of Archaeology and Ethnography

Structure and Forms of ‘Desert Kites’
Keywords: ‘Desert kites’, structure, form, statistics, quantitative distribution, 
V-shaped structures.

‘Desert kites’ are large-scale stone structures of different forms, which are spread in the Anterior and 
Central Asia. The study of the structure of these constructions enables to conclude that they have 
three main and stable parts: an enclosure, stone rows, and towers. Some ‘kites’ may have secondary 
parts as well, such as points and niches. Though the complete form of a ‘kite’ is comprised of these 
parts, enclosure plays a major role in determining the form of the structure.

Based on the study of thousands of satellite images of kites, this paper presents the main forms of 
kites with their sub-forms, as well as the forms that have not been published previously. The analy-
sis of the kite forms indicates that some of them are geometrical (square, triangle, circle, trapezoid, 
etc.), while others remind of images of different shapes. Similar forms of ‘kites’ occur in regions that 
are thousands of kilometers apart. Seven main forms of ‘kites’ have been distinguished (rectangular, 
circular, triangular, trapezoidal, mace-shaped, spade-shaped, star-shaped. Six of them (rectangu-
lar, circular, triangular, trapezoidal, mace-shaped, spade-shaped) constitute approximately 80% of 
‘kites’ in Armenia, Northern Mesopotamia, and Central Syria. In these regions, not only the main 
forms, but also quantitative distributions, are nearly identical. In Harrat al Shaam, the distribution 
of the six main forms is the same, but the star-shaped ‘kites’ are quantitatively dominant, though 
they account for an insignificant percent in other regions. The ‘kites’ of Central Saudi Arabia differ 
from the ‘kites’ of other regions both by the main forms present in this region and their quantitative 
distribution.

There exists a view, according to which kites originally did not have their classical structure, but 
rather originated from prototypes. This paper addresses that issue and tries to prove that kites did 
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not have simpler prototypes but had the classical structure from the beginning. The problem wheth-
er structures consisting of long stone rows and a tower (V-shaped structures) should be considered 
as kites or not is also considered in the given work.

М. С. Шахмурадян
Институт археологии и этнографии

Структура и формы «пустынных змей»
Ключевые слова։ «пустынные змеи», структура, форма, статистика, ко ли че-
ствен ная дистрибуция, V- евидные сооружения.

«Пустынные змеи» представляют собой крупномасштабные каменные сооружения различных 
форм, которые распространены на территории Передней и Средней Азии. Изу чение структуры 
этих сооружений дает возможность заключить, что они состоят из трех основных частей։ 
ограждения, выложенных из камней ряда и башен. Они могут иметь также второстепенные 
элементы, такие как ниши и выступы. Несмотря на то, что ко нечная форма «змей» образуется 
совокупностью трех основных элементов, ре шаю щую роль в определении формы сооружения 
играет ограждение.

На основе изучения тысяч спутниковых снимков «змей» в работе представлены основные 
формы змей и в том числе их суб-формы, а также формы змей, которые ра нее не были 
опубликованы. Анализ форм дает возможность утверждать, что одну их часть пред ставляют 
геометрические формы (квадрат, круг, треугольник, ромб, трапеция), а другие напо ми нают 
изображения разных предметов. Статистические данные свидетельствуют о том, что эти 
формы повторяются в разных регионах. В работе выделены семь основ ных форм, которые 
встречаются во всех регионах. Шесть из них представляют 80% форм «змей» Армении, Се вер-
ной Месопотамии и Центральной Сирии. В перечи слен ных регионах идентична также коли-
чественная дистрибуция большинства форм. В пустыне Аррат аль-Шаам количественная 
дистрибуция шестерки основных форм со хра няется, но здесь заметно преобладает звез до вид-
ный «змей», который в северных регионах встречается довольно-таки редко. «Змеи» Цен-
траль ной Саудовской Аравии как по основным формам, так и по их количественной дистри-
буции значительно отличаются от «змей» других территорий.

Согласно одной теории, изначально существовали более примитивные формы камен ных 
сооружений, которые легли в основу более поздных классических «змей». В настоящей 
работе наряду с рассмотрением данной проблемы предпринята попытка доказать, что «змеи» 
не были образованы от более простых сооружений, а имели свою классическую структуру. 
Помимо сказанного, в статье также обсуждается вопрос о том, можно ли V-евидные соо ру-
жения от нести к «змеям».
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Ալեք սան Ջու հա րյան, ե.գ.թ.
 ՀԱԻ

ՎԱ ՆԱ ԿԱ ՏԻ ՀՈՒՄ ՔԻ ՕԳ ՏԱ ՀԱՆ ՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ  
ԲՐՈՆ ԶԻ ԴԱ ՐՈՒՄ՝ ԸՍՏ ՀՀ ՏԱ ՐԱԾ ՔԻՑ ԳՏՆՎԱԾ 
ՆՄՈՒՇՆԵ ՐԻ PXRF ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ1

Բրոն զի դա րաշր ջա նում ամ բողջ Հա րա վա յին Կով կա սում ծաղ կում ապ րող 
կու րա րաք սյան մշա կույ թի կրող նե րը, չնա յած մե տա ղա գոր ծու թյան զար
գաց մա նը, տար բեր ոլորտ նե րում բա վա կան լայ նո րեն օգ տա գոր ծում էին նաև 
վա նա կատ (օբ սի դի ան): Վա նա կա տի հում քի այս կամ այն աղ բյու րի ընտ րու
թյու նը կախ ված էր տվյալ բնա կա տե ղի ին բնո րոշ մի շարք պայ ման նե րից: 
Սույն հոդ վա ծում քննարկ վում են մ.թ.ա 3րդ հա զա րա մյա կում ներ կա յիս ՀՀ 
տա րած քի տար բեր շրջան նե րի բնա կիչ նե րի կող մից վա նա կա տի աղ բյուր
նե րի օգ տա գործ ման սկզբունք նե րը: Ու սում ա սի րել ենք կու րա րաք սյան 
մշա կույ թին պատ կա նող երեք հու շար ձա նի՝ Ծաղ կա սա րի, Թե ղու տի և Ագա
րա կի՝ վա նա կա տի օգ տա հան ման մո դել նե րը: Վե րոն շյալ հու շար ձան նե րի 
վաղբ րոն զե դա րյան կոն տեքս տից պեղ ված նյու թից ընտ րել ենք վա նա կա տե 
292 նմուշ ներ, որոնք են թարկ վել են երկ րա քի մի ա կան անա լի զի: Աշ խա տան
քի հիմ քում ըն կած վեր լու ծու թյու նը կա տար ված է շար ժա կան ռենտ գե նա յին 
ֆլյու ո րես ցեն ցի ա յի (pXRF) մե թո դով: Այս մե թո դի օգ նու թյամբ՝ որևէ նմու շի 
քի մի ա կան կազ մի ու սում ա սի րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում որո
շե լու դրա ծա գում ա բա նու թյու նը: Ստաց ված անա լի տիկ տվյալ նե րի վեր ծա
նու մը բա ցար ձակ տար բեր օգ տա հան ման մո դել ներ է տվել ու սում ա սիր վող 
երեք հու շար ձան նե րից յու րա քան չյու րի հա մար: Հոդ վա ծում զատզատ դի
տարկ վում են ամեն մի մո դելն ու իր առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:
Հիմ ա բա ռեր՝ բրոն զի դար, կու րա րաք սյան մշա կույթ, վա նա կատ (օբ սի դի ան),  
երկ րա  քի մի ա կան անա լիզ, pXRF:

Նե րա ծու թյուն
Մ. թ. ա. 4-րդ հա զա րա մյա կի երկ րորդ կե սից սկսած՝ ամ բողջ Այսր կով-

կա սում տե ղի են ու նե նում մշա կու թա յին կտրուկ փո փո խու թյուն ներ: Դրանք 
տեղ են գտնում բուռն ծաղ կում ապ րող եւ մե րօ րյա գրա կա նու թյան մեջ կու ր
արաք սյան կամ այլ կերպ՝ շեն գա վի թյան կոչ վող մշա կույ թում2: Այս փո փո խու-

1 Խորհին շնորհակալություն ենք հայտնում ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Պավել Ավե տիս-
յանին՝ Ծաղկասարի եւ Ագարակի, ինչպես նաեւ պ.գ.դ. Ռուբեն Բադալյանին՝ Թեղուտի 
հուշարձանների նյութը տրամադրելու համար։

2 Кушнарева 1993, 98.
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թյուն նե րը հիմն ա կա նում նկա տե լի են հո ղա գոր ծու թյան, անաս նա պա հու թյան 
ու ար հես տա գոր ծու թյան մեջ:

Առա ջին հեր թին, տա րա ծաշր ջա նում նկատ վում է բնակ չու թյան կտրուկ 
աճ, որն ան նա խա դեպ առա ջըն թաց է ապա հո վում կյան քի գրե թե բո լոր ոլորտ-
նե րում: Զար գա նում է գյու ղատն տե սու թյու նը, հիմն ա կա նում՝ հո ղա գոր ծու-
թյունն ու անաս նա պա հու թյու նը, որոնց հա մար մշակ վում են ամ բող ջա պես 
նոր հա մա կար գեր: Ար հես տա գոր ծու թյան մեջ սկսում են կի րառ վել շատ ավե լի 
բազ մա զան եւ տեխ նի կա պես նոր գոր ծիք ներ, իսկ խե ցե գոր ծու թյու նը մի ան գա-
մայն նոր մա կար դա կի է հաս նում՝ դառ նա լով կու րա րաք սյան մշա կույ թի առաջ-
նա հերթ բնու թագ րի չը:

ՀՀ սահ ման նե րում, ըստ վեր ջին տվյալ նե րի, կու րա րաք սյան մշա կույ թի 
տար բեր ժա մա նա կագ րա կան փու լե րին պատ կա նող՝ առն վազն 200 հու շար ձան 
է ար ձա նագր վել3:

Վաղ բրոն զի դա րաշր ջա նի Այսր կով կա սում մե տա ղա գոր ծու թյու նը հա-
սել էր հա մե մա տա բար բարձր մա կար դա կի եւ են թադ րա բար ըն կալ վում էր որ-
պես անաս նա պա հու թյու նից ու հո ղա գոր ծու թյու նից առան ձին մի ար հեստ4: Այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նում էր, որ ան ցում կա տար վեց մե տա ղյա գոր ծիք նե րի, որոնք 
կի րառ վում էին կյան քի բո լոր ոլորտ նե րում: Մե տաղն օգ տա գործ վում էր ոչ մի-
այն զար դե րի, այ լեւ գոր ծիք նե րի պատ րաս տա ման ու հատ կա պես՝ զի նա գոր ծու-
թյան մեջ5: Կու րա րաք սյան մշա կույ թի կրող նե րը հստակ հաս կա նում էին մե տա-
ղի առա վե լու թյուն նե րը տա րա տե սակ քա րե րի, փայ տի ու ոսկ րի նկատ մամբ, 
որոնք կի րառ վել էին նա խորդ դա րաշր ջան նե րում՝ նե ո լի թում եւ էնե ո լի թում: Այս 
պատ ճա ռով՝ քա րը, որ պես հումք, վաղ բրոզ նի դա րում մեծ մա սամբ դուրս է 
գա լիս շրջա նա ռու թյու նից:

Այ սու հան դերձ, մի շարք ոլորտ նե րում քա րե հում քը շա րու նա կում է օգ-
տա գործ վել դե ռեւս մ. թ. ա. 3-րդ հա զա րա մյա կում: Խոս քը վե րա բե րում է հիմ-
նա կա նում վա նա կա տին, ավե լի փոքր չա փա բաժ նով՝ կայծ քա րին, դա ցի տին 
եւ հաս պի սին: Այդ հումքն ան փո խա րի նե լի էր տնտե սու թյան որոշ ճյու ղե րում. 
մաս նա վո րա պես, դրա նից էին պատ րաս տում մի շարք գոր ծիք ներ (ման գա ղի 
ներ դիր, քե րիչ), զար դեր, զեն քեր (նե տաս լաք ներ), ինչ պես եւ խե ցե ղեն (ման-
րաց ված տես քով)6:

Երկ րա բա նա կան բնու թա գի րը
Քա րի եւ մաս նա վո րա պես՝ վա նա կա տի ար դյու նա բե րու թյան մա սին խո-

սե լիս՝ անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ նալ տա րա ծաշր ջա նի երկ րա բա նա կան բնու-
թագ րին՝ տվյալ հում քի աղ բյուր նե րի մա սին առա վել հստակ պատ կե րա ցում 
կազ մե լու հա մար: Ողջ պատ մու թյան ըն թաց քում Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում 
տե ղի են ու նե ցել մի շարք տեկ տո նա կան շար ժեր, որոնց պատ ճա ռով Հա յաս տա-

3 Badalyan 2014, 72 –80.
4 Кушнарева, Марковин 1994, 58.
5 Геворкян 1980, 67.
6 Palumbi et al. 2014, 43 –44.
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նը հա մար վում է երի տա սարդ հրաբ խա կա նու թյան՝ դա սա կան ակ տիվ շրջան: 
Տեկ տո նա կան գոր ծըն թաց նե րում առանձ նա հա տուկ տեղ ու նի ռի ո լի տա յին 
հրաբ խա կա նու թյու նը, որի լա վա նե րի ար տա վիժ ման շնոր հիվ էլ առա ջա նում 
են վա նա կա տի հոս քե րը7: Այս տի պի հրաբ խա կա նու թյան հե տեւ ան քով՝ մի այն 
ՀՀ տա րած քում առ կա են շուրջ 450 հրաբ խա յին գմբեթ ներ եւ վա նա կա տի՝ 20-
ից ավե լի մեր կա ցումն եր: Այդ պատ ճա ռով է, որ Հա յաս տանն աշ խար հում վա-
նա կա տով ամե նա հա րուստ տա րա ծաշր ջան նե րից է: Տե ղի բնակ չու թյու նը բո լոր 
ժա մա նակ նե րում օգ տա գոր ծել է լա վա յին հոս քե րը՝ որ պես տա րա ծաշր ջա նի 
հա մար գլխա վոր քա րե հումք ծա ռա յող վա նա կա տի աղ բյուր ներ:

Զար մա նա լի չէ, որ մեր տա րա ծաշր ջա նի կու րա րաք սյան բո լոր բնա-
կա տե ղի նե րի քա րի ար դյու նա բե րու թյունն ավե լի քան 90 %-ով ներ կա յաց ված 
է հենց վա նա կա տով: Չնա յած ՀՀ տա րած քում վա նա կա տի մի շարք խո շո րա-
գույն աղ բյուր նե րի առ կա յու թյա նը՝ որոշ դեպ քե րում, այ լեւ այլ պատ ճառ նե րով, 
բա վա կան լայ նո րեն շա հա գործ վել են նաեւ հա րա կից տա րածք նե րում՝ հատ կա-
պես ներ կա յիս Թուր քի ա յում եւ Վրաս տա նում գտնվող՝ վա նա կա տի առատ մեր-
կա ցումն ե րը:

Սույն հոդ վա ծում անդ րա դարձ ենք կա տա րում կու րա րաք սյան մշա կույ-
թի կրող նե րի օգ տա գոր ծած՝ վա նա կա տի հում քի ծա գումն ա բա նու թյա նը, փոր-
ձե լով պար զել մի շարք հու շար ձան նե րից հայտ նա բեր ված վա նա կա տե գտա-
ծո նե րի աղ բյու րը: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վա նա կա տի աղ բյուր նե րի 
օգ տա գործ ման սկզբունք նե րի մա սին որո շա կի դա տո ղու թյուն ներ անե լու:

Մե թո դա բա նու թյուն
«Հրաբ խա յին ապա կու»՝ վա նա կա տի հե տա զոտ ման հա մար ամ բողջ 

աշ խար հում բա վա կան լայն կի րա ռու թյուն ու նեն ար դի անա լի տիկ մե թոդ նե րը, 
որոնք փո խա րի նել են նախ կին՝ օպ տի կա կան սպեկ րոս կո պիկ մե թո դին8: Անա-
լի տիկ մե թոդ նե րի շար քում են՝ նեյտ րո նա յին ակ տի վաց ման (INNA), պլազ մա
յին սպեկ րո մետ րի ա յի (LA-ICP-MS) եւ ռենտ գե նա յին ֆլյու ո րես ցեն ցի ա յի (XRF) 
մե թոդ նե րը՝ իրենց գեր ժա մա նա կա կից եւ պրակ տիկ շար ժա կան տա րա տե սակ-
նե րով9: Հենց այս մե թոդ նե րով են ներ կա յումս ու սումն ա սի րում վա նա կա տի քի-
մի ա կան կազ մը՝ պար զե լու հա մար տվյալ նմու շի ծա գումն ա բա նու թյու նը:

Մեր աշ խա տան քի ըն թաց քում հա վա քած նմուշ ներն ու սումն ա սի րե լիս՝ 
օգ տա գոր ծել ենք շար ժա կան Brucker Tracer III SD մո դե լի սպեկտ րո մետ րը: 
Այս սար քի առա վե լու թյու նը ոչ մի այն նրա շար ժու նա կու թյունն է, այ լեւ անա լի զի 
արա գու թյունն ու բա վա կան մեծ ճշգրտու թյու նը, որոնք հա տուկ են մի այն ռենտ
գե նա յին սպեկտ րո մետ րե րի լա բո րա տոր տե սա կին: Դրա պատ ճա ռը սար քի 
ստու գաճշտ ման սխե ման է: Տվյալ մե թո դի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը ման-
րա մաս նո րեն ներ կա յաց ված են մի շարք աշ խա տու թյուն նե րում10:

7 Карапетян 1972, 15; Karapetian et al. 2001, 194 –198.
8 Cann, Renfrew 1964.
9 Frahm 2013; Frahm et al. 2014.
10 Shakley 2011; 2012; Goodale et al. 2012; Speakman, Shakley 2013; Frahm 2013; Frahm et al. 2014.
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Սար քը հա մալր ված է նաեւ ալյու մին, տի տան եւ կա պար պա րու նա կող 
գերզ գա յուն սի լի կո նե դե տեկ տո րով եւ հա մա պա տաս խան զտի չով, որն ու նակ 
է անա լի զի են թար կե լու ամեն տե սա կի նյութ՝ ապա հո վե լով անա լի զի կարճ ըն-
թացքն ու սպեկտ րո մետ րի բարձր էներ գե տիկ թա փան ցե լի ու թյու նը: Սար քի 
ռենտ գե նա յին ճա ռա գայ թումն իրա կա նաց նում է ռո դի ու մա յին ռենտ գե նա յին 
խո ղո վա կը: Անա լի զի տեւ ո ղու թյունն ընտր վել է 90 վայր կյան, իսկ լու սա ծոր ման 
լար ման պա րա մետ րե րը՝ 40 000 V, 25 μA:

Օգ տա գոր ծե լով նշված մե թո դը՝ նախ անա լի զի ենք են թար կել ՀՀ տա-
րած քի 20 եւ Վրաս տա նի տա րած քի 1 վա նա կա տի աղ բյուր նե րից վերց րած մեր -
օ րյա «հում» նմուշ ներ, որոնց հետ նույ նա կա նաց նե լու հա մար հա մե մա տել ենք 
մեր հնա գի տա կան գտա ծո նե րը: Թե՛ երկ րա բա նա կան եւ թե՛ հնա գի տա կան 
նմուշ նե րի հա մար ստաց վել է ppm ար ժեք նե րով 12 քի մի ա կան տար րե րի պա-
րու նա կու թյուն, որոնց թվում են՝ K, Ca, Mn, Fe, Zn, Ga, Th, Rb, Sr, Y ,Zr, Nb տար-
րե րը [նկ. 1, էջ 227]:

Աղ բյու րա գի տա կան հիմ քը և վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը
Ու սումն ա սիր վող նյու թը, ինչ պես նշե ցինք, բաղ կա ցած է կու րա րաք սյան 

մշա կույ թի երեք բնա կա տե ղի նե րի պե ղա ծո նե րից: Այս երեք հու շար ձան ներն 
աշ խար հագ րո րեն գտնվում են ՀՀ տար բեր մա սե րում. ներ կա յաց նում են կուր-
ա րաք սյան մշա կույ թի տար բեր մշա կու թա յին են թախմ բեր եւ ժա մա նա կագ րա-
կան փու լեր: Ընդ հա նուր առ մամբ, տվյալ հու շար ձան նե րից անա լի զի հա մար 
ընտր վել են վա նա կա տե 292 նմուշ ներ, որոնք էլ կազ մում են սույն հոդ վա ծի 
աղ բյու րա գի տա կան հիմ քը:

ա) Ծաղ կա սար –1 հնա վայ րը մի ա շերտ բնա կա տե ղի է, որը բնա կեց ված 
է եղել կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ կու րա րաք սյան մշա կույ թի առա ջին ժա-
մա նա կագ րա կան փու լում: Գտնվում է Արա գա ծոտ նի մար զի Ծաղ կա սար գյու-
ղից 2 կմ հյու սիս-արեւ ելք: Ծաղ կա սարն ան մի ջա պես Արա գա ծի լեռ նա զանգ-
վա ծի արեւմ տյան լան ջին է՝ Ար տե նի հրաբ խի հա րեւ ա նու թյամբ: Ծաղ կա սար –1 
հու շար ձա նի աշ խար հագ րա կան կո որ դի նատ ներն են՝ հյու սի սա յին լայ նու թյան 
40°28΄ եւ արեւ ե լյան եր կայ նու թյան 43°55΄: Բնա կա վայրն ու նի մոտ 10 հա մա կե-
րես: Տվյալ հու շար ձա նը պե ղել է Պ.Ս. Ավե տի սյա նի ղե կա վա րած ար շա վա խում-
բը 2005 –2008 թվա կան նե րին. պե ղումն ե րի ար դյունք նե րը հիմն ա կա նում հրա-
տա րակ ված չեն11:

Ծաղ կա սար –1 հու շար ձա նի վաղբ րոն զե դա րյան հա մա տեքս տից պեղ-
վել եւ վեր լու ծու թյան հա մար ընտր վել է վա նա կա տե 122 նմուշ: Վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում՝ նմուշ նե րը հիմն ա կա նում բա ժան վել են եր կու հիմն ա կան խմբի, 
որոնք ակ նա ռու են Fe/Rb, Zr/Nb [նկ. 2, 3, էջ 227] գծա պատ կեր նե րում: Այդ խմբե-
րը վե րա բե րում են Ար տե նի հրաբ խա յին հա մա լի րի եր կու գմբեթ նե րի հում քին՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար Փոքր եւ Մեծ Ար տե նի նե րի վա նա կա տին:

11 Հուշարձանի առավել մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս՝ Hovsepyan, Mnatsakanyan 
2011։
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Ծաղ կա սար –1 հու շար ձա նը գտնվում է տա րա ծաշր ջա նում վա նա կա տի 
վե րոն շյալ կա րեւ որ աղ բյուր նե րից ըն դա մե նը 15 կմ հյու սիս-արեւ մուտք, եւ զար-
մա նա լի չէ, որ նմուշ նե րի գե րակ շիռ մա սը պատ կա նում է հրաբ խա յին այս հզոր 
հա մա լի րի հում քին: Ըստ այդմ, 122 նմու շից 108-ը (89 %) նույ նա կա նաց վել է որ-
պես Փոքր Ար տե նիի հումք, իսկ 11 նմուշ (9 %) բա ժին է ըն կել Մեծ Ար տե նի ին: 
Ակն հայտ է, որ նա խա պատ վու թյու նը տրվել է Փոքր Ար տե նի ին: Դա կա րե լի է 
բա ցատ րել նրա նով, որ Մեծ Ար տե նիի հա մե մատ՝ Փոքր Ար տե նի ում վա նա կա-
տի կու տա կումն երն ավե լի առատ են եւ ու նեն շատ ավե լի բարձր որակ: Նույ նա-
կա նաց ված է Ծաղ կա սար –1-ի նմուշ նե րի մոտ 98 %-ը, իսկ 3 նմուշ նե րի ծա գում-
նա բա նու թյունն էլ, ցա վոք, հնա րա վոր չե ղավ պար զել:

Ստաց ված պատ կե րով հստակ ուր վագծ վում է Ծաղ կա սար –1 վաղբ րոն զե-
դա րյան բնա կա տե ղիի վա նա կա տի օգ տա հան ման մի աղ բյուր մո դե լը, որի ամե-
նա հա վա նա կան պատ ճա ռը պետք է լի ներ հու շար ձա նի աշ խար հագ րա կան դիր քը: 
Հա րեւ ա նու թյամբ ու նե նա լով առատ վա նա կա տի կու տա կումն եր՝ տե ղի բնա կիչ նե-
րը կա րիք չեն ու նե ցել օգ տա գոր ծե լու վա նա կա տի այլ աղ բյուր ներ [նկ. 4, էջ 228]:

բ) Ագա րակ –1 հնա վայ րը 5600 մ2 տա րածք զբա ղեց նող հու շար ձա նա-
խումբ է՝ Արա գա ծոտ նի մար զի Ագա րակ գյու ղի հա րեւ ա նու թյամբ: Ագա րակն 
աշ խար հագ րո րեն գտնվում է Շա մի րա մի սա րա հար թի արեւ ե լյան մա սի եւ Արա-
րա տյան դաշ տի մի ջեւ: Հու շար ձա նի աշ խար հագ րա կան կո որ դի նատ ներն են՝ 
հյու սի սա յին լայ նու թյան 40°17΄ եւ արեւ ե լյան լայ նու թյան 44°16΄12: Հու շար ձա նը 
բազ մա շերտ է. ամե նա վաղ ժա մա նա կաշր ջա նը պատ կա նում է կու րա րաք սյան 
մշա կույ թին13: Հու շար ձա նից պեղ ված նյու թը ներ կա յաց ված է Շրեշ-Մոխ րաբ լու-
րի եւ Կառ նուտ-Շեն գա վի թի տի պե րին պատ կա նող խե ցե ղե նով14:

Ագա րակ –1-ից առ կա էին 130 վա նա կա տե նմուշ ներ: Աղ բյուր նե րի բազ-
մա զա նու թյան տե սան կյու նից՝ Ագա րակ –1-ն ամե նա ու շագ րավ է մեր ու սում-
նա սի րած հնա վայ րե րի շար քում: Ի տար բե րու թյուն Ծաղ կա սար –1-ի՝ այս տեղ 
առանձ նաց րել ենք առն վազն 7 խումբ, որից վե ցի ծագ ման աղ բյուր նե րը հայտ-
նի են: Ընդ հա նուր առ մամբ, առանձ նա նում է 9 աղ բյուր, որից մե կի տե ղադ րու-
թյունն ան հայտ է:

Առա ջին և երկ րորդ խումբ: Այս խմբերն ընդգր կում են Ար տե նիի նմուշ-
նե րը (ընդ հա նուր՝ մոտ 47 %), որոնք, ինչ պես եւ նա խորդ հու շար ձա նում, կազ մում 
են բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյուն: Սրանք հստակ բնո րոշ վում են՝ իրենց ցածր 
Fe-ի եւ Sr-ի, եւ մի մյան ցից տար բեր վում են՝ Nb-ի եւ Rb-ի պա րու նա կու թյուն նե-
րով15:

Եր րորդ խումբ: Այս տեղ նմուշ ներ են Ծաղ կու նյաց լեռ նաշղ թա յից, ընդ 
որում հա մա լի րի բո լոր երեք ել քե րից՝ Դամ լիկ, Կա մա քար եւ Թթվա քար16:

12 Badalyan, Avetisyan 2007, 25.
13 Թումանյան 2013:
14 Badalyan 2014, 71 –73.
15 Տե՛ս Fe/Rb, Zr/Nb, Sr/Nb գծապատկերները [նկ. 5 –7, էջ 229–230]։
16 Տե՛ս Fe/Rb գծապատկերը [նկ. 5, էջ 229]։
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Չոր րորդ խումբ: Այս տեղ նե րառ ված են Հա տի սի նմուշ նե րը, որոնք զա-
նա զա նե լու հա մար, ել նե լով դրանց նմա նու թյու նից, կի րառ վել է (Ca*Y)/Th գոր-
ծա կի ցը: Ըստ ներ կա յաց ված (Ca*Y)/Th գոր ծակ ցի՝ Դամ լի կի նմուշ նե րում այն չի 
գե րա զան ցում 4000 մի ա վո րը: Մնա ցած 6 նմուշ նե րը վե րագր վել են Հա տի սին:

Հին գե րորդ խում բը կազ մում են Գու թա նա սա րի նմուշ նե րը, որոնք ներ-
կա յաց ված են 21 գտա ծո նե րով (16 %): Սրանք ակն հայ տո րեն առանձ նա նում են 
Zr/Nb եւ Sr/Nb գծա պատ կեր նե րով [նկ. 6, 7, էջ 229]: Այս խմբի նմուշ նե րից մե կը 
տար բեր վում է իր Rb-ի եւ Nb-ի ար ժեք նե րով եւ հա վա նա բար պատ կա նում է Կա-
րե նի սի հոս քին:

Վե ցե րորդ խում բը կազ մում են եւս 4 նմուշ, որոնք հստակ առանձ նա-
նում են իրենց ան հա մե մատ բարձր Rb եւ Nb տար րե րի ար ժեք նե րով. սրանք 
վե րագր վել են Գե ղա սա րին:

Յո թե րորդ ան հայտ խումբ: Չնույ նա կա նաց ված 15 նմուշ նե րից 7-ը մի-
ան ման են եւ մի ա սին կազ մում են առայժմ ան հայտ, բայց հա մա սեռ մի խումբ, 
ին չը բա վա կան ու շագ րավ է: Այս խմբի նմուշ նե րը բնու թագր վում են ցածր Sr-ի 
եւ բա վա կան բարձր Zr-ի պա րու նա կու թյամբ:

Մնա ցած 8 նմուշ նե րը հնա րա վոր չե ղավ ո՛չ խմբա վո րել եւ ո՛չ էլ նույ նա-
կա նաց նել:

Այս պի սով, Ագա րակ –1 վաղբ րոն զե դա րյան բնա կա տե ղիի վա նա կա տի 
օգ տա հան ման մո դե լի մա սին կա րե լի է ասել հե տեւ յա լը: Հում քի գլխա վոր աղ-
բյու րը Ար տե նին է, որը գտնվում է հու շար ձա նից մոտ 42 կմ հյու սիս-արեւ մուտք: 
Ար տե նիի նմուշ նե րը մի ա սին կազ մում են ընդ հա նու րի գրե թե 50 %-ը: Չա փա-
բաժ նով հա ջոր դը Գու թա նա սարն է, որը գտնվում է 35 կմ հյու սիս-արեւ մուտք 
(16 %): Մոտ 38 կմ դե պի հյու սիս-արեւ ելք գտնվող Ծաղ կու նյաց լեռ նաշղ թա յի աղ-
բյուր նե րից Դամ լի կին, Թթվա քա րին եւ Կա մա քա րին են վե րագր վել նմուշ նե րի 
հա մա պա տաս խա նա բար 7 %, 5 % եւ 4 %-ը: 38 կմ դե պի արեւ ելք գտնվող Հա տի սի 
եւ ավե լի հե ռու՝ մոտ 65 կմ դե պի հա րավ-արեւ ելք գտնվող Գե ղա սա րի չա փա բա-
ժի նը կազ մում է հա մա պա տաս խա նա բար 5 % եւ 3%: Նմուշ նե րի եւս 5 %-ը պատ կա-
նում է առայժմ ան հայտ Y խմբին: Հե տաքր քիր է, որ այս խմբի նմուշ ներ հայտ-
նա բեր վել են նաեւ Շի րա կի մար զի Ոս կե հասկ հու շար ձա նից: Այս ան հայտ խմբի 
ծագ ման հում քը, անա լի տիկ ար դյունք նե րից դա տե լով, են թադ րա բար վե րա բե-
րում է ներ կա յիս Թուր քի ա յի արեւ ել քում գտնվող աղ բյուր նե րից որեւէ մե կին:

Ինչ պես տես նում ենք, Ագա րակ –1-ում առ կա պատ կե րը բո լո րո վին տար-
բեր է նա խորդ հու շար ձա նի հա մա ժա մա նա կյա մո դե լից: 9 տար բեր աղ բյուր նե-
րի հում քի առ կա յու թյան փաս տը խո սում է հու շար ձա նի բազ մաղ բյուր օգ տա-
հան ման մո դե լի մա սին: Ագա րա կում ար դեն նա խա պատ վու թյու նը չի տրվում 
ամե նա մոտ գտնվող մեկ աղ բյու րին: Փո խա րե նը՝ առ կա են բա վա կան լայ նո րեն 
շա հա գործ վող՝ մի քա նի տար բեր կու տա կումն եր:

գ) Թե ղուտ –1 եւ Թե ղուտ –2 պայ մա նա կան անու նով կո չում ենք Լո ռու 
մար զի եր կու հնա վայ րեր, որոնք գտնվում են Թե ղուտ գյու ղի մո տա կայ քում: 
Նշված հու շար ձան նե րը հա մա ժա մա նա կյա են եւ պատ կա նում են կու րա րաք-
սյան մշա կույ թի երկ րորդ ժա մա նա կագ րա կան փու լին: Մի մյանց հա րեւ ան այս 



42 Ալեք սան Ջու հա րյան

եր կու հնա վայ րե րը գտնվում են հա մա պա տաս խա նա բար Ձո րի Գեղ եւ Խա ռա-
տա նոց բնա կա տե ղի նե րի մոտ: Այս տե ղից ու սումն ա սի րել ենք վա նա կա տի 20-
ական նմուշ՝ հայտ նա բեր ված Ս. Հո բո սյա նի ղե կա վա րու թյամբ ըն թա ցող պե-
ղումն ե րի ար դյուն քում (2010 –2016 թթ.):

Նախ նա կան ար դյունք նե րի հա մա ձայն՝ այս նմուշ նե րի մե ծա մաս նու թյու-
նը գրե թե մի ան ման է: Սկզբում նույ նա կա նաց վե ցին մի այն 3 նմուշ ներ: Առա ջին 
եր կու սը մի ան գա մից վե րագր վե ցին Գե ղա սա րին՝ ըստ իրենց բարձր Nb եւ Rb 
ար ժեք նե րի: Եր րորդ նմու շը հստակ հա մա պա տաս խա նեց Գու թա նա սա րի հա-
մա լի րի վա նա կա տին17: Հա վա նա կան է, որ ըստ իր տվյալ նե րի՝ նմու շը պատ կա-
նում է Գու թա նա սա րի Կա րե նիս գյու ղի հա րեւ ա նու թյամբ գտնվող հոս քին:

Մնա ցած նմուշ ներն առանձ նաց նե լու հա մար կա ռուց վե ցին բո լոր հնա-
րա վոր գծա պատ կեր նե րը: Դրան ցից ամե նա ու շագ րա վը Sr/Zr հա րա բե րու-
թյունն էր, որով մի շարք նմուշ ներ հստակ վե րագր վե ցին Չի քի ա նի ին (Վրաս-
տան)՝ ըստ իրենց հա մե մա տա բար ցածր Sr եւ Zr ցու ցա նիշ նե րի: Մնա ցյալ 
նմուշ նե րի՝ Կա մա քա րին եւ Թթվա քա րին պատ կա նե լու թյու նը բա ցա ռե լուց հե-
տո ակն հայտ դար ձավ, որ դրանք վե րա բե րում են կա՛մ Հա տի սին, կա՛մ Դամ-
լի կին: Դա պար զե լու հա մար կա ռուց վեց (Ca*Y)/Th գծա պատ կե րը: Այդ պի սով 
առանձ նաց վե ցին երեք նմուշ ներ, որոնց ար ժե քը գե րա զան ցում էր 6000 մի ա-
վո րը, եւ դրանք վե րագր վե ցին Հա տի սին: Մյուս 17 նմուշ նե րը, որոնց վե րո նշյալ 
գոր ծա կիցն ան հա մե մատ ցածր էր, վե րագր վե ցին Դամ լի կին: Եւս 4 նմու շի ծա-
գումն ա բա նու թյու նը պար զել չհա ջող վեց:

Այս պի սով, հիմն վե լով ստաց ված ար դյունք նե րի վրա՝ կա րե լի է նշել, որ 
Թե ղու տի հա մար որոշ վեց առն վազն 5 խումբ: Անա լի զը ցույց տվեց, որ այս 
հու շար ձա նի հա մար առաջ նա յին աղ բյուր ներ են եղել Չի քի ա նին եւ Դամ լի կը: 
Հատ կան շա կան է, որ Վրաս տա նի տա րած քում գտնվող, մեր հու շար ձա նից բա-
վա կան հե ռու՝ 117 կմ հյու սիս-արեւ մուտք ըն կած Չի քի ա նի ին բա ժին է ընկ նում 
նմուշ նե րի 42 %-ը: Չա փա բաժ նով երկ րոր դին՝ Դամ լի կին է վե րագր վել գտա ծո-
նե րի 32 %-ը: Այս աղ բյու րը, Չի քի ա նիի հետ հա մե մա տած, գտնվում է Թե ղու տին 
շատ ավե լի մոտ՝ ըն դա մե նը 42 կմ դե պի հա րավ-արեւ մուտք: Նույ նա կա նաց ված 
մյուս նմուշ նե րը պատ կա նում են Գու թա նա սա րի հա մա լի րին (3 %), Գե ղա սա րին 
(ավե լի քան 5 %) եւ Հա տի սին (8 %):

Հե տեւ ա բար, Թե ղու տի վաղբ րոն զե դա րյան հնա վայ րե րի 5 նույ նա կա-
նաց ված աղ բյուր նե րի հում քը, ինչ պես եւ Ագա րա կում, խո սում է վա նա կա տի 
օգ տա հան ման բազ մաղ բյուր մո դե լի առ կա յու թյան մա սին: Սա կայն, ի տար բե-
րու թյուն Ագա րա կի, այս տեղ հիմն ա կան աղ բյու րը գտնվում է բնա կա տե ղի ից 
բա վա կան մեծ հե ռա վո րու թյան վրա՝ չնա յած մի շարք ավե լի մոտ աղ բյուր նե րի 
առ կա յու թյա նը: Նման պատ կեր են դի տար կել նաեւ Է. Շա տե նի են եւ Օ. Բար ժը 
մի շարք հնա վայ րե րում18: Թե ղու տում հում քի աղ բյու րի՝ նման տե ղադ րու թյու նը 

17 Տե՛ս Fe/Nb եւ Sr/Zr դիագրամները [նկ. 10, 11]։
18 Chataigner, Barge 2010, 10.
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կա րող է վկա յել տե ղա ցի նե րի՝ հյու սի սա յին շրջան նե րի բնա կիչ նե րի հետ ու նե-
ցած որո շա կի կա պե րի մա սին:

Եզ րա կա ցու թյուն
Շար ժա կան ռենտ գե նա յին ֆլյու ո րես ցեն ցի ա յի մե թո դի օգ նու թյամբ 

վեր լուծ վել են վա նա կա տե 292 նմուշ նե րի հա մար ստաց ված ար դյունք նե րը: 
Հա ջող վել է խմբա վո րել նմուշ նե րի 94,86 %-ը եւ նույ նա կա նաց նել՝ 92.50 %-ը, ին-
չը լավ ար դյունք է նմա նա տիպ հե տա զո տու թյան հա մար: Կու րա րաք սյան երեք 
ու սումն ա սիր ված հու շար ձան նե րից յու րա քան չյու րի հա մար ու նենք վա նա կա-
տի օգ տա հան ման հա մա պա տաս խան մո դել՝ ներ կա յաց ված քար տե զի տես-
քով: Նշված հնա վայ րե րի տվյալ նե րի հա մե մա տու թյան ար դյուն քում ի հայտ են 
գա լիս հում քի օգ տա գործ ման՝ 3 ամ բող ջո վին տար բեր սկզբունք ներ: Առա ջին 
մո դե լը մի աղ բյուր է, որը շեշ տադ րում է մի այն մեկ՝ հնա վայ րին հա րա կից աղ-
բյու րի հում քի վրա: Երկ րորդ մո դե լում շա հա գործ վում են վա նա կա տի՝ մի ան-
գա մից մի քա նի աղ բյուր ներ: Եր րորդ մո դե լը նույն պես բազ մաղ բյուր է, սա կայն, 
ի տար բե րու թյուն նա խոր դի, բնա կա տե ղիի մո տա կայ քում վա նա կա տի բա վա-
կան խո շոր աղ բյու րի առ կա յու թյան պա րա գա յում, այ նո ւա մե նայ նիվ, լայ նո րեն 
օգ տա հան վում է այլ՝ ավե լի հե ռու գտնվող աղ բյու րի հում քը:
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Ա. Կ. Ջու հա րյան, ե.գ.թ.
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Վա նա կա տի հում քի օգ տա հան ման սկզբունք նե րը  
բրոն զի դարում՝ ըստ ՀՀ տա րած քից գտնված նմուշ նե րի  

PXRF վեր լու ծու թյան տվյալ նե րի

Հիմ ա բա ռեր՝ բրոն զի դար, կու րա րաք սյան մշա կույթ, վա նա կատ (օբ սի-
դիան), երկրա քի մի ա կան անա լիզ, pXRF:

Հոդ վա ծում ՀՀ տար բեր շրջան նե րի բնա կիչ նե րի կող մից մ.թ.ա 3-րդ հա զա րա մյա կում վա-
նա կա տի աղ բյուր նե րի օգ տա հան ման սկզբունք ներն ու սումն ա սիր վել են երեք հու շար ձա նի՝ 
Ծաղ կա սա րի, Թե ղու տի եւ Ագա րա կի օրի նակ նե րով: Նշված հու շար ձան նե րի վաղբ րոն զե-
դարյան հա մա տեքս տից պեղ ված նյու թից ընտր ված 292 վա նա կա տե նմուշ նե րի երկ րա քի-
միա կան անա լի զի ար դյունք նե րով խմբա վոր վել է նմուշ նե րի 94,86 %-ը, նույ նա կա նաց վել՝ 
մոտ 92.50 %-ը: Վա նա կա տի օգ տա հան ման՝ ստաց ված երեք մո դել նե րը, ներ կա յաց ված քար-
տեզ նե րի տես քով, ի հայտ են բե րում երեք տար բեր սկզբունք, որոն ցից յու րա քան չյուրն ու նի 
իր տե ղա կան դրդա պատ ճառ նե րը:

A. K. Juharyan, PhD
Institute of Archaeology and Ethnography

Principles of Using Obsidian on the Territory of the Republic of Armenia  
in the Bronze Age according to the Data of pXRF Analysis

Keywords: Bronze Age, Kura-Araxes culture, obsidian, geochemical analysis, pXRF.

During the Bronze Age, the Kura-Araxes culture flourished throughout the South Caucasus. Despite 
the extensive development of metallurgy, people continued also intensively use obsidian. Studying 
the principles of this raw material use has always been and still is an actual problem. For the study of 
volcanic glass (obsidian), there is currently a wide range of modern, precise analytical methods. This 
article discusses the principles of obsidian sources use by residents in different parts of the territory 
of Armenia in the third millennium BC. For the three monuments belonging to the Kura-Araxes cul-
ture, Tsaghkasar, Teghut and Agarak, patterns of the utilization of obsidian sources were revealed. 
A total of 292 samples from the Early Bronze Age cultural layer, collected during excavations of the 
listed monuments, were subjected to geochemical analysis. The assays were performed by portable 
X-ray fluorescence (pXRF), and a portable spectrometer of the Brucker Tracer III SD model was 
used. As a result of the analytical work, 94.86 % of the archaeological samples were grouped, and 
92.50 % were identified, which is undoubtedly a good result for this type of study. According to our 
data, models for the utilization of obsidian sources were developed for the following settlements 
– Tsaghkasar, Agarak and Teghut, which are also presented in the form of maps. Comparing their 
results, three completely different models of source utilization were identified, including one mo-
no-source and two poly-source models, each of which has its own local motives.
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А. К. Джугарян, к.г.н.
Институт археологии и этнографии

Принципы утилизации обсидиана в эпоху бронзы  
по данным pXRF анализа образцов с территории РА

Ключевые слова։ бронзовый век, куро-араксская культура, обсидиан,  
гео химический анализ, pXRF.

В эпоху бронзы на всей территории Южного Кавказа процветала куро-араксская куль тура. 
Носители данной культуры, несмотря на обширное развитие металлургии, про дол жали 
интенсивно использовать обсидиан. Настоящая статья посвящена иссле до ванию принци пов 
поступления обсидианового сырья в поселения территории со вре менной Республики Ар-
мения в эпоху ранней бронзы (около 3500 –2500 гг. до н.э.). С трех куро-араксских па мят ни-
ков  – Цахкасара, Техута и Агарака – методом пор та тивной рентгенной флуоресценции (pXRF), 
посредством использования портативного спектро метра модели Brucker Tracer III SD было 
проанализировано в общей сложности 292 образца обсидиана. Результаты агрегативного кла-
стерного анализа позволили иденти фицировать, т.е. установить принадлежность к конкрет-
ному локализованному источ нику, 92,50 % археологических образцов. Данные, полученные 
для каждого памятника, свидетельствуют о различных принципах получения сырья и могут 
быть определены как моноисточниковая (Цахкасар) и полиисточниковая (Агарак, Техут) 
модели. Ориен тация населения на различные источники была обусловлена в каждом кон крет-
ном случае прежде всего географическим положением того или иного поселения.



47

Տա թև իկ Հա րու թյու նյան
 ՀԱԻ

ՔԱ ՐԱ ՇԱՄ ԲԻ ՀՆԱ ՎԱՅ ՐԻ ՆՈ ՐԱ ՀԱՅՏ ՇՔԱ ՍԵՂ ՆԵ ՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՒ ՏԻ ՊԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են Քա րա շամ բի դամ բա նա դաշ տի 2009 –2016 թթ. 
պե ղում ե րով հայտ նա բեր ված բրոն զե շքա սեղ նե րի ձև ա տի պա բա նա կան 
վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը: Շքա սեղ ներ գտնվել են՝ պեղ ված 500 դամ բա
րան նե րից 16ում: Քննարկ վող 17 շքա սեղ նե րի վաղ օրի նակ նե րը թվագր վում 
են մ. թ. ա. 19 –18րդ դա րե րով, իսկ առա վել ուշ նմուշ նե րը` մ. թ. ա. 9 –8րդ դդ. 
սահ մա նագ ծով:
Շքա սեղ նե րի դաս դաս ման հա մար հիմք ենք ըն դու նել դրանց ձև աս տեղծ 
կա ռուց ված քա յին տար րի` գլխի կի պատ րաստ ման և ձև ա վոր ման առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Ըստ գլխիկ նե րի ձև ա տի պա բա նա կան հատ կա նիշ նե
րի՝ քննարկ վող շքա սեղ նե րը ստո րա բա ժա նել ենք 8 տի պի: Տի պերն, իրենց 
հեր թին, ներ կա յաց ված են տար բե րակ ներ կազ մող օրի նակ նե րով1:
ՀՀից և հա րև ան երկր նե րից հայտ նա բեր ված նույ նա տիպ զար դի օրի նակ
նե րի, շքա սեղ ներ պա րու նա կող դամ բա րան նե րի մշա կու թա յին հա մա տեքս
տի, ար ձա նագր ված թաղ ման ծե սի, ննջե ցյալ նե րի սե ռա տա րի քա յին տվյալ
նե րի հա մա լիր քննու թյամբ փոր ձել ենք ներ կա յաց նել մի ջին, ուշ բրոն զի և 
վաղ եր կա թի դա րե րի տար բեր են թա փու լե րին բնո րոշ դե կո րա տիվկի րա
ռա կան ար վես տի մաս կազ մող այս զար դե րի ձև ա վոր ման, գո յա տև ման ժա
մա նա կագ րա կան սահ ման նե րը, տա րած ման արե ա լը:
Քա րա շամ բյան շքա սեղ նե րից մի քա նի սի տե ղի ու դիր քի փաս տագ րում ե
րը թույլ են տա լիս հստա կու թյուն մտցնել նաև շքա սեղ նե րի կի րա ռու թյան 
շուրջ, քա նի որ այս հար ցի վե րա բե րյալ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ տար բեր կար ծիք ներ են շրջա նառ վում:
Հիմն ա բա ռեր՝ Քա րա շամբ, շքա սեղ, զարդ, հա գուստ, բրոն զի դար, վաղ եր կա թի 
դար, դե կո րա տիվկի րա ռա կան ար վեստ:

Նե րա ծու թյուն
Հա յաս տա նի եւ հա րեւ ան երկր նե րի հու շար ձան նե րից հայտ նա բեր ված 

շքա սեղ նե րի նկա րագ րու թյա նը եւ դա սա կարգ մա նը վե րա բե րող առա ջին դի-
տար կումն ե րը կա տար վել են դե ռեւս 19-րդ դ. վեր ջին քա ռոր դին: Այս պես, Ժակ 
դը Մոր գա նը, անդ րա դառ նա լով Լո ռի ում (հե տա գա յի Թու մա նյա նի շրջա նում) 

1 Աղյուսակները կազմեց Վարդուհի Մելիքյանը, գրչանկարների հեղինակ՝ Արտակ Հախ-
վեր դյան։
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Շեյ թան դա ղի դամ բա րան նե րի պեղ ման ար դյունք նե րին (1887 –1888 թթ., 138 
դամ բա րան), տե ղե կաց նում է, որ դրան ցից յու րա քան չյու րում կար մե կա կան 
բրոն զե շքա սեղ՝ եր բեմն զար դար ված շղթա յով կամ զան գու լակ նե րով2:

Եր վանդ Լա լա յա նը Սեւ ա նա լճի հա րա վա յին եւ արեւ ե լյան ափե րին իր 
պե ղած 516 դամ բա րան նե րից գտնված նյու թե րից շքա սեղ նե րի վե րա բե րյալ 
գրում է, որ դրանք շատ քիչ քա նա կու թյամբ են հայտ նա բեր վել, բա ժան վում են 
առան ձին տի պե րի, որոն ցում առ կա են մեզ հե տաքրք րող տի պե րից՝ երկ ճյուղ-
կեն դա նագ լուխ, հնգե լուստ գլխիկ նե րով եւ այլ տի պի շքա սեղ ներ3:

Շի րա կի տա րած քից հայտ նի շքա սեղ նե րի ժա մա նա կագ րու թյան հար ցե-
րին է անդ րա դա ձել Տ. Խա չատ րյա նը4: Լո ռի բեր դի՝ Մի ջին բրոն զի թռեղք-վա-
նա ձո րյան հա րուստ մշա կույ թին վե րագր վող դամ բա րան նե րից գտնված շքա-
սեղ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում Ս. Դեւ ե ջյա նը5: Բ. Տե խով 
իր՝ կենտ րո նա կան Կով կա սի պատ մամ շա կու թա յին զար գաց մա նը վե րա բե րող 
աշ խա տու թյու նում մեծ տեղ է հատ կաց րել Թլիի հնա գի տա կան հու շար ձա նից 
հայտ նի հա րյու րա վոր շքա սեղ նե րի ու սումն ա սի րու թյան հար ցե րին եւ տի պա բա-
նու թյա նը6:

Ներ կա տվյալ նե րի հի ման վրա կա րող ենք ասել, որ ՀՀ տա րած քի շքա-
սեղ նե րի հնա գույն նմուշ նե րը պատ րաստ վել են ոսկ րից եւ հայտ նի են Առա-
տա շե նի, Ակ նա շե նի, Արե նի 1-ի, Գո դե ձո րի մ. թ. ա. 6 –4-րդ հա զա րա մյակ նե րի 
առա ջին քա ռոր դի սահ ման նե րում թվագր վող նե ո լիթ-էնե ո լի թյան շեր տե րից7: 
Բրոն զից պատ րաստ ված շքա սեղ նե րի վաղ օրի նակ նե րը հան դես են գա լիս 
վաղ բրոն զի դա րից: Մաս նա վո րա պես, երկ պա րույր գլխիկ նե րով շքա սեղ նե րի 
օրի նակ ներ են պեղ վել կու րա րաք սյան մշա կույ թի տար բեր փու լե րին վե րա բե-
րող բնա կա տե ղի նե րում եւ դամ բա րան նե րում8:

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ շքա սեղ նե րը հի շա տակ վում են 
տար բեր ան վա նումն ե րով՝ քո րոց, զար դա սեղ, գնդա սեղ, զար դա քո րոց, եւն: Որ-
պես կա նոն, շքա սեղ նե րի դա սա կարգ ման հա մար հիմք է ըն դուն վում գլխի կի 
կա ռուց ված քը:

Քա րա շամ բի շքա սեղ նե րի տի պե րը
1-ին տի պին ենք դա սել թիվ 50 եւ 555 դամ բա րան նե րից գտնված սնկա-

ձեւ գլխի կով շքա սեղ նե րը: Դրանք լի նում են եր կու տար բե րակ նե րով` ա) գլխի կի 
տակ ձվա ձեւ անց քով [աղ. 1, նկ. 1] եւ բ) առանց անց քի [աղ. 1, նկ. 2]: Եր կու օրի-
նակ նե րի խրոց նե րը՝ կարճ, կտրված քում կլոր կամ վե րին կե սում կլոր, ստո րի-
նում` քա ռա կող ձո ղեր են: Դամ բա րան նե րից հայտ նա բեր ված՝ թռեղք-վա նա ձո-

2 Morgan de 1889, 45 –55.
3 Լալայան 1931, 180 –183, նկ. 156 –159։
4 Хачатрян 1975, 186 –187.
5 Դեւեջյան 2006, 124։
6 Техов 1977, 34 –51, 148 –150, 156 –160.
7 Ըստ Պ.Ս. Ավետիսյանի եւ Ռ.Ս. Բադալյանի բանավոր հաղորդման։
8 Кушнарева, Чубинишвили 1970, рис. 43/1, 2, 3; Սիմոնյան 2013, 30։
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րյան մշա կույ թին բնո րոշ նյու թի քննու թյու նը թույլ է տա լիս այն թվագ րել մ. թ. ա. 
19 –18-րդ դա րե րով:

Սնկա ձեւ գլխիկ եւ մի ջան ցիկ անցք ու նե ցող շքա սեղ ներ հայտ նի են Լո ռի 
բեր դի հնա վայ րի՝ թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույ թին պատ կա նող թիվ 94 դամ-
բա րա նից9, Մի ջին բրոն զի տար բեր փու լե րին վե րագ րե լի այն պի սի հու շար-
ձան նե րից, ինչ պի սիք են Կար միր վան քը, Ռվե լի գյու ղի թիվ 61 դամ բա րա նը, 
Նու լին10, եւն: Առա ջին տար բե րա կի նմու շը շատ նման է Թռեղ քի թիվ 17 դամ բա-
նաբ լու րից հայտ նի ար ծա թե օր նակ նե րին՝ մի ակ տար բե րու թյամբ, որ Թռեղ քի 
օրի նակ նե րում գլխի կի տակ մի ջան ցիկ անց քը կլոր է11: Երկ րորդ տար բե րա կին 
ձեւ ով մոտ է Թլիի թիվ 43 դամ բա րա նի օրի նա կը: Ընդ որում, ըստ Բ. Տե խո վի՝ 
այս ձեւ ե րը հատ կա պես լայն տա րա ծում են ստա նում մ. թ. ա. 14 –12-րդ դա րե րով 
թվագր վող դամ բա րան նե րում12:

2-րդ տի պին ենք վե րագ րում թիվ 321 դամ բա րա նից գտնված բրգա-
ձեւ գլխի կով շքա սե ղը13: Այն ու նի ու ռու ցիկ եզ րագ ծե րով քա ռա նիստ-բրգա ձեւ 
գլխիկ [աղ. 1, նկ. 3]: Սրա ցող ծայ րով խրո ցը վե րին կե սում՝ գլխի կի տակ, քա ռա-
կող է (մոտ 0,7 մմ եր կա րու թյամբ հատ ված), ստո րի նում՝ կլոր: Ձվա ձեւ անց քը 
գտնվում է քա ռա կող հատ վա ծի տակ՝ ձո ղի լայ նա ցող մա սում: Ու ղեկ ցող նյու-
թե րը բնո րոշ են թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույ թի «ծաղկ ման փու լի» հա մա լիր-
նե րին հա ջոր դող Հա ռիճ-Թրե լիի խմբի դամ բա րան նե րին, որոնք ներ կա յումս 
թվագր վում են մ.թ.ա 18 –17-րդ դդ. սահ մա նագ ծից մին չեւ մ. թ. ա. 16-րդ դ. վեր ջին 
քա ռորդն ըն կած սահ ման նե րում14:

Քա րա շամ բյան նմու շին ձեւ ով շատ մոտ են Թրե լիի հա մա ժա մա նա կյա մի 
շարք դամ բա րան նե րից հայտ նա բեր ված շքա սեղ նե րը (դամբ. թիվ 43, 53, 99)15: 
Այդ պի սիք հայտ նի են նաեւ մո տա վո րա պես նույն դա րե րով թվագր վող կար միր-
բեր դյան, կար միր վան քյան մշա կույթ նե րին վե րագր ված Վե րին Նա վե րի (դամբ. 
թիվ 12 եւ 13)16, Մե ծա մո րի (դամբ. թիվ 31)17, Ծաղ կա լան ջի (դամբ. թիվ 8) դամ բա-
րան նե րից18, Ազ նե բյուր տի19 հա մա լիր նե րից, մ. թ. ա. 16 –15-րդ դա րե րով թվա-
գրված Թլիի թիվ 59 դամ բա րա նից20: Ազ նե բյուր տի օրի նակ նե րը առանձ նա նում 
են գլխի կի նիս տե րի սուր ընդգծ վա ծու թյամբ: Շքա սեղ նե րի այս տի պի վա ղա-

9 Դեւեջյան 2006, 124, աղ. 6/8, նկ. 112/3։
10 Мартиросян 1964, 54 –55, рис. 20а-1, Гамбашидзе, Квижинадзе 1981, 60, табл. XXXV/20, 

Куфтин 1949, 33 –34, табл. XVII/1.
11 Жоржикашвили, Гогадзе 1974, 96, табл.87/731.
12 Техов 1971, 103, рис. 28.
13 Պետրոսյան 2014, 2, 283, աղ. I/4։
14 Ավետիսյան 2014, 37 –38։
15 Абрамишвили 1978, рис. 19/410, рис. 23/431,432, Абрамишвили, Рамишвили 1976, 27 , 

табл. XX/2.
16 Симонян 1990, 205; Արեշյան եւ այլք, 1979, 212։
17 Khanzadian 1995, 17 –20, pl. 4։1.
18 Badalyan, Avetisyan 2007, 276, pl. IV/15.
19 Bahşaliev 1997, plate VIII/10-13, ІX.
20 Техов 1971, 102 –103, рис. 27 –6, 7; Техов 1980, табл. 24/1, 2, 4.
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գույն օրի նակ նե րը տե սա նե լի են թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույ թի վաղ փու լե-
րում, ին չի մա սին են վկա յում մ. թ. ա. 21 –19-րդ դա րե րով թվագր վող Լո ռի բեր դի՝ 
թիվ 61 եւ 61-1 դամ բա րան նե րից հայտ նա բեր ված նմուշ նե րը21: Քննարկ վող զար-
դա ձեւի գո յա տեւ ման վե րին սահ մանն, ըստ ամե նայ նի, պետք է հա մա րել մ. թ. ա. 
16 –15-րդ դա րե րը: Մեզ հայտ նի ամե նա ուշ տար բե րա կը՝ Մի ջին բրոն զից Ուշ 
բրոն զի անց ման փու լի նյու թե րով, Ցագվ լիի թիվ 40 դամ բա րա նից հայտ նա բեր-
ված օրի նակն է22:

3-րդ տի պը կազ մում են հնգե լուստ գլխի կով օրի նակ նե րը, որոն ցից 
հայտ նի է 3 նմուշ: Այս տի պի շքա սեղ նե րի գլխիկ ներն օժտ ված են մեկ կենտ րո-
նա կան եւ չորս կո ղա յին ելուստ նե րով: Կտրված քում կլոր ձո ղի վե րին՝ լայ նա ցող 
հատ վա ծում ու նեն անց քեր: Ելուստ նե րի չա փերն ու ձեւ ե րը թույլ են տա լիս այս 
տի պը ստո րա բա ժա նել եր կու տար բե րա կի:

ա) տար բե րա կին վե րա բե րող՝ թիվ 750 դամ բա րա նից գտնված օրի նա-
կը չա փե րով առա վել խո շոր է [աղ. 1, նկ. 4]: Ու նի կա նո նա վոր գլխիկ. հա մա-
չափ ելուստ նե րը, ճա ռա գայ թե լով կենտ րո նից, աս տի ճա նա բար լայ նա նում են՝ 
եզ րա փակ վե լով 0.5 մմ տրա մա գիծ ու նե ցող ոսպ նյա կա ձեւ-ու ռու ցիկ մա կե րեւ ույ-
թով: Խրո ցը կտրված քում կլոր է՝ հաս տա ցող մա սի վրա կլոր անց քով: Անց քի 
եւ գլխի կի մի ջա կա հատ վա ծը զար դար ված է երեք ակո սա գո տի նե րով: Թվա-
գրվում է 19 –18-րդ դա րե րով (Մի ջին բրոնզ՝ թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույթ):

բ) տար բե րակ: Թիվ 675 [աղ. 1, նկ. 5] եւ 725 [աղ. 1, նկ. 6] դամ բա րան-
նե րից գտնված երկ րորդ տար բե րա կի նմուշ նե րի գլխիկ նե րի ելուստ նե րը հա-
մե մա տա բար կարճ են, կլո րա վուն եւ ոչ-հա մա չափ: Օրի նակ նե րից մե կի ձողն 
ավե լի եր կար է, կլոր անց քը գլխի կից ներ քեւ՝ ձվա ձեւ հաս տա ցող հատ վա ծում է 
[աղ. 1, նկ. 5]: Թվագր վում է մ. թ. ա. 18 –16-րդ դա րե րով (դամ բա րան նե րից հայտ-
նա բեր ված նյու թե րը բնո րոշ են կար միր բեր դյան եւ սեւ ան-ար ցա խյան մշա կույթ-
նե րին): Ուշ բրոն զի երկ րորդ փու լին բնո րոշ նյու թե րով թիվ 725 դամ բա րա նի 
օրի նա կը հնա րա վոր է թվագ րել մ. թ. ա. 15-րդ դ. վերջ  – 13-րդ դ. առա ջին կե սով:

Հնգե լուստ գլխի կով շքա սեղ նե րի ա) տար բե րա կին մոտ ձեւ ե րով օրի նակ-
ներ ու նենք մ. թ. ա. 18 –16-րդ դա րե րով թվագր վող կար միր բեր դյան մշա կույ թին 
բնո րոշ նյու թե րով Մե ծա մո րի թիվ 57 դամ բա րա նում23, կար միր վան քյան նյու թե-
րով Ն. Վ. Ֆյո դո րո վի հա վա քա ծո ւում24, ինչ պես նաեւ Ուշ բրոն զի առա ջին եւ երկ-
րորդ փու լե րի` մ.թ.ա 16 –15-րդ դա րե րից մին չեւ 13-րդ դ. առա ջին կես թվագր վող 
դամ բա րան նե րում (Ար թի կի թիվ 203, 466, 535, Թլիի թիվ 56, Ցագվ լիի թիվ 9125):

բ) տար բե րա կի նմուշ նե րին կրկնող հատ կա նիշ նե րով շքա սեղ նե րի օրի-
նակ նե րը հայտ նի են մ. թ. ա. 15-րդ դ. երկ րորդ կե սից մին չեւ 13-րդ դ. կեսն ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծով թվագր վող Հո ռո մի թիվ 87 դամ բա րա նից26, Թլիի 

21 Դեւեջյան 2006, 124, նկ. 79/2, 80/6։
22 Рамишвили 1981, 52 , табл. XXX/174.
23 Khanzadian 1995, 23 , pl. III/1, pl. 11/1.
24 Bahşaliev 1997, pl. 8/2, 3.
25 Хачатрян 1979, 192, 317; Техов 1980, 9 ,табл. 21, рис.ІІ/9, 8; Рамишвили 1982, 35, табл. XXI.
26 Gevorgyan 2017,146, fig. 1 –3.
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մ. թ. ա. 16 –13-րդ դդ. թվագր վող բազ մա թիվ դամ բա րան նե րից (դամբ. թիվ 27, 
33, 43, 203, եւն27): Հարկ է նշել, որ Բ. Տե խո վը դրանք հա մա րում է տե ղա կան ար-
տադ րանք՝ որ պես կենտ րոն առանձ նաց նե լով Մեծ Լի ախ վիի կիր ճը: Թլիի պե-
ղումն ե րով փաս տագր վել է նաեւ, որ հա մե մա տա բար փոքր չա փե րի՝ հնգե լուստ 
գլխի կով շքա սեղ նե րը ծա ռա յել են որ պես գլխա զարդ, իսկ առա վել խո շոր նե րը 
գտնվել են կմախ քի կրծքա վան դա կի կամ ու սոսկ րե րի մոտ28:

Հնգե լուստ գլխի կով շքա սեղ նե րի՝ մեզ հայտ նի օրի նակ նե րի հա մե մա-
տա կան նե րը ցույց են տա լիս, որ վերն առանձ նաց ված ձեւ ե րից բա ցի՝ տա րա-
ծաշր ջա նում դրանք հան դես են գա լիս բազ մա թիվ տար բե րակ նե րով: Նախ քան 
թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույ թի մի ջին փու լին բնո րոշ նյու թե րով Քա րա շամ բի 
750 դամ բա րա նի պե ղումն ե րը՝ հնգե լուստ գլխի կով շքա սեղ նե րի՝ մեր առանձ-
նաց րած առա ջին տար բե րա կի վա ղա գույն օրի նակ նե րը հայտ նի էին կար միր-
բեր դյան/կար միր վան քյան մշա կույ թով բնո րոշ վող հա մա լիր նե րից: Ակն հայտ է 
նաեւ, որ այս զար դա ձեւն իր բո լոր տար բե րակ նե րով լայն տա րա ծում է ստա նում 
Ուշ բրոն զի վաղ փու լե րում` մ. թ. ա. 15 –13-րդ դա րե րում: Հնգե լուստ գլխի կով 
շքա սեղ նե րի օրի նակ ներ են պեղ վել նաեւ վաղ եր կա թի դա րի հա մա լիր նե րում, 
օրի նակ՝ Հո ռո մի թիվ 124 դամ բա րա նում, Շի րա կա վա նում՝ «ավեր ված դամ բա-
րա նում»29, Թլի ում30:

4-րդ տիպ: Ի տար բե րու թյուն վե րը քննարկ ված շքա սեղ նե րի ան զարդ` 
«պարզ» ձեւ ե րի, ուշ բրոն զի դա րում հայտն վում են մեծ վար պե տու թյամբ եւ 
բարձր ոճով զար դար ված օրի նակ ներ: Սրանց մեջ առանձ նա նում են Քա րա-
շամ բում պեղ ված՝ կա պօ ղով օժտ ված գդա կա վոր շքա սեղ նե րը, որոնք խմբա-
վո րել ենք 4-րդ տի պում: Շքա սեղ նե րի վե րին հատ ված նե րի զար դա բան ված քի 
հո րին ված քա յին տար բե րու թյուն նե րը նկա տի ու նե նա լով՝ դրանք կա րե լի է ստո-
րա բա ժա նել եր կու առան ձին տար բե րակ նե րի: Եր կու նմուշ ներն էլ ու նեն դե պի 
ստո րին ծայ րը աս տի ճա նա բար բա րա կող, կտրված քում կլոր ձո ղից պատ-
րաստ ված խրոց ներ:

ա) տար բե րա կը ներ կա յաց ված է թիվ 613 դամ բա րա նի շքա սե ղով [աղ. 2, 
նկ. 1]: Եր կա րա վուն գլխի կը վե րին հատ վա ծում եզ րա փակ վում է հա տած կոն հի-
շեց նող պսա կով (գդա կով), իսկ ստո րին հատ վա ծում՝ ձո ղը բո լո րող ռե լի եֆ գո-
տի ով, որի վրա «հեն ված» է կա պօ ղը: Պսա կի եւ բո լո րա գո տու մի ջա կա տի րու յթը 
եր կու կող մից հա վե լա զարդ ված է հա կա դիր ուղ ղու թյուն նե րով պտտվող զույգ 
պա րույր նե րի վե րա դիր զար դա պատ կեր նե րով: Շքա սե ղի խրո ցը վեր նա մա սում 
կար ծես թե հար դար ված է ծաղ կա թեր թեր հի շեց նող պատ կե րով (այս հատ վա ծը 
խիստ մաշ ված է): Ուշ բրոն զի ավար տա կան փու լին բնո րոշ նյու թե րով դամ բա-
րա նից գտնված զար դի այս օրի նա կը թվագր վում է մ. թ. ա. 13 –12-րդ դա րե րով:

27 Техов 1977, 41 –42, рис. 16/1, 2; 19/ 1, 9; 21/6-8; 22/ 1, 2; Техов 1980, 7 –8, 11, табл. 8, рис1/1, 2, 
табл. 9 рис. 2/1, 2, табл. 15, рис.2/6 –8, табл.29/1, 2.

28 Техов 1977, 41.
29 Տե՛ս Սարդարապատի հուշահամալիր. Հայոց ազգագրության եւ ազատագրական 

պայքարի պատմության ազգային թանգարան, ՀԱՊԹ, 1978 թ., 266/150, Հ-6։
30 Техов 1977, 41; Gevorgyan 2017, XI, 146.
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բ) տար բե րա կին ենք դա սել թիվ 593 դամ բա րա նից գտնված, իրար 
վրա՝ կրկնապ սակ գլխի կով օրի նա կը [աղ. 2, նկ. 2]: Գլխի կի ավար տա կան՝ կի-
սագն դա ձեւ մա կե րեւ ույ թով պսա կը զար դար ված է խո րա դիր գծե րով, որոնք այն 
բա ժա նում են չորս հա վա սար` կենտ րո նում փո սիկ նե րով զար դար ված եռան-
կյու նի նե րի: Շքա սե ղի գլխի կի ստո րին մա սը կազ մող մյուս պսա կը ձեւ ա վոր ված 
է ռե լի եֆ բո լո րա գո տով, որը վե րին պսա կից եւ խրո ցից սահ մա նա զատ վում է 
երե քա կան ակո սա գո տի նե րով: Ռե լի եֆ բո լո րա գո տու մա կե րեւ ույթն, իր հեր-
թին, պատ ված է մատ նե քա զար դով: Կրկնապ սակ գլխի կի տակ շքա սե ղի ձո ղին 
ուղ ղա հա յաց դիր քով ամ րաց ված է կա պօ ղակ: Դամ բա րա նից հայտ նա բեր ված 
խե ցե ղե նի՝ Ուշ բրոն զի երկ րորդ փու լին բնո րոշ օրի նակ նե րը թույլ են տա լիս 
շքա սե ղի վե րո հի շյալ նմու շը թվագ րել մ. թ. ա. 15-րդ դ. վեր ջից 13-րդ դ. առա ջին 
կեսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծով:

Կա պօ ղով շքա սեղ ներ հայտ նի են Ար թի կի՝ մ. թ. ա.14 –13-րդ դա րե րով 
թվագր վող թիվ 2, 6, 118, 432, 640 դամ բա րան նե րից31, Մու սի ե րի ում դը Մոր գա նի 
պե ղած մի դամ բա րա նից32: Որոշ ընդ հան րու թյուն ներ ու նեն երկ րորդ տար բե-
րա կի օրի նա կը եւ Սա պուրց լեի թիվ 1 դամ բա րա նից գտնված երեք շքա սեղ նե րը, 
որոնք թվագր վում են մ. թ. ա. 14 –12-րդ դա րե րով33: Վե րոն շյալ շքա սեղ նե րից եւ ոչ 
մե կը քա րա շամ բյան տար բե րակ նե րի ան մի ջա կան զու գա հեռ նե րը չեն:

5-րդ տի պին ենք դա սել գա լա րա ձեւ ծալ ված գլխի կով շքա սեղ նե րը, 
որոնք ներ կա յաց ված են եր կու՝ օղա կա ձեւ/ձվա ձեւ ոլոր ված կամ ծալ ված վեր նա-
մաս ու նե ցող տար բե րակ նե րով:

ա) տար բե րա կում ընդգրկ ված է 4 շքա սեղ, որոն ցից եր կու սը գտնվել 
են՝ թիվ 251, եւ մե կա կան օր նա կով՝ թիվ 625 եւ 678 դամ բա րան նե րից: Այս տար-
բե րա կի շքա սեղ նե րի գլխիկ նե րը ստաց վել են կլոր ձո ղի վե րին հատ վա ծը տա-
փա կեց նե լու, ապա ոլո րե լու մի ջո ցով: Թիվ 251 դամ բա րա նի օրի նակ նե րում 
շքա սե ղի 1.5 պտույ տով գա լա րա փաթ գլխիկ նե րը քիչ գո գա վոր են [աղ. 2, նկ. 6, 
7]: Եր կու շքա սեղ ներն էլ ձեւ ով եւ չա փե րով (գլխի կի լայ նու թյուն, ձո ղի հաս տու-
թյուն, եւն) մի մյանց ճիշտ կրկնօ րի նակ են: Թիվ 625 [աղ. 2, նկ. 4] եւ 678 [աղ. 2, 
նկ. 5] դամ բա րան նե րի շքա սեղ նե րը պատ րաստ ված են շատ ավե լի բա րակ, թե-
թեւ ձո ղից, ու նեն ողորկ մա կե րես: Այս եր կու սը իրա րից տար բեր վում են խրոց-
նե րի տրա մագ ծով եւ գա լա րա փաթ գլխիկ նե րի պտույտ նե րի քա նա կով (625-ի 
գլխի կը ոլո րած է մեկ, իսկ 678-ինը՝ 1.5 պտույտ): Քննարկ վող տար բե րա կի քա-
րա շամ բյան բո լոր օրի նակ ներն էլ հայտ նա բեր վել են Ուշ բրոն զի ավար տա կան 
փու լին բնո րոշ (մ. թ. ա. 13 –12-րդ դդ.) նյու թե րով դամ բա րան նե րում:

Ոլո րուն գլխի կով շքա սեղ նե րի վաղ օրի նակ նե րը, տա րա ծաշր ջա նում 
հայտն վե լով վաղ բրոն զի դա րաշր ջա նում34, զանգ վա ծա յին տա րա ծում են ստա-
նում մի ջին եւ ուշ բրոն զի դա րե րում (տե՛ս, օրի նակ, Սամ թավ րո յի թիվ 16, Վե րին 
Նա վե րի թիվ 9, Ար թի կի թիվ 109, Շի րա կա վա նի թիվ 58 եւ թիվ 88 դամ բա րան-

31 Хачатрян 1979, 109, 112, 160, 301, 402; Хачатрян 1975, 186 –187, рис. 91.
32 Morgan de 1889, 123, fig. 98.
33 Абрамишвили и др. 1980, 49 –50, табл. XXІX.
34 Սարդարյան 1967, 164, աղ. XLVI/6։
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նե րից35, եւն): Քննարկ վող տի պին վե րագ րե լի՝ Թա լի նի թիվ 57 դամ բա րա նից 
գտնված օրի նա կը թվագր վում է մ. թ. ա. 12 –11-րդ դա րե րով36: Շքա սեղ նե րի այս 
տի պին բնո րոշ մե ծա քա նակ օրի նակ ներ հայտ նի են Վրաս տա նի՝ մ.թ.ա 14 –13-
րդ դդ., ինչ պես նաեւ մ. թ. ա. 12 –10-րդ դդ. հու շար ձան նե րից37:

բ) տար բե րա կը ներ կա յաց ված է թիվ 455 դամ բա րա նից գտնված՝ ծալ-
ված գլխիկ ու նե ցող շքա սե ղով [աղ. 2, նկ. 3]: Գլխի կը ստաց վել է ձո ղի վե րին 
հատ վա ծը մին չեւ թի թեղ ստա նա լու աս տի ճա նը ծե ծե լու եւ խրո ցի վրա կիպ ծա լե-
լու մի ջո ցով այն պես, որ գա գա թին մի ջան ցիկ անցք է գո յա ցել: Խրո ցը կտրված-
քում գրե թե ուղ ղան կյուն է, դե պի ստո րին ծայ րը աս տի ճա նա բար բա րա կում է: 
Դամ բա րա նից հայտ նա բեր ված խե ցա նոթ նե րի տե սա կա նին բնո րոշ է Ուշ բրոն-
զի երկ րորդ փու լին (մ. թ. ա. 15-րդ դ. վեր ջից 13-րդ առա ջին կես): Մեզ առայժմ 
հայտ նի չէ քննարկ ված տար բե րա կի որեւէ զու գա հեռ:

6-րդ տի պին ենք դա սել թիվ 444 դամ բա րա նի՝ սրա ցող վեր նա մա սով 
շքա սե ղը [աղ. 3, նկ. 3]: Խրո ցը հա տույ թում կլոր է, վե րին մա սում ու նի լայն բաց-
ված ձվա ծիր անցք: Անց քից վե րեւ շքա սե ղի ձո ղի շա րու նա կու թյու նը կազ մող՝ 
բթա ցող ծայ րով վեր նա մա սը նույն պես կտրված քում կլոր է: Նշված զար դե րը 
տար բեր հու շար ձան նե րում գտնվել են բա ղադ րյալ` վեր նա մա սին ագուց ված 
ոս կուց, ար ծա թից, ան տի մո նից կամ ծո վախ խուն ջից գլխիկ նե րով: Կար ծում 
ենք, որ քա րա շամ բյան այս օրի նա կը նույն պես ու նե ցել է բա ղադ րյալ գլխիկ: 
Թիվ 444 դամ բա րա նում ար ձա նագր ված իրա վի ճա կը թույլ է տա լիս եզ րա կաց-
նել, որ այս տեղ առն վազն երեք ան գամ թա ղում է կա տար վել: Եր կա թի լայն 
յու րաց ման շրջա նում կա տար ված թաղ ման հե տեւ ան քով հիմն ո վին խա թար վել 
է վաղ եր կա թի դա րին բնո րոշ նյու թե րի բե կոր նե րով վե րա կանգն վող նա խորդ 
թա ղու մը, որն էլ, իր հեր թին, հիմն ո վին խա թա րել էր սկզբնա կան` Ուշ բրոն զի 
վաղ փու լի թա ղու մը: Շքա սե ղի տար բեր մա սե րը բաց վել են բազ մա կի ան գամ 
խա թար ված շեր տի տար բեր հատ ված նե րից, ին չը թույլ չի տա լիս այն հստակ 
շաղ կա պել վե րո հի շյալ փու լե րի մա սին վկա յող նյու թե րին, եւ քննարկ վող նյու թի 
թվագ րու թյան հար ցը դարձ նում է խնդրա հա րույց:

Այս տի պի շքա սեղ ներ հայտ նի են թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույ թի վաղ 
փու լե րին բնո րոշ նյու թեր ու նե ցող Ներ քին Նա վե րի թիվ 4 դամ բա րա նից, որը 
Հ. Սի մո նյա նը վե րագ րել է մի ջին բրոն զի դա րի ամե նա վաղ փու լին եւ թվագ-
րել մ. թ. ա. 25 –23-րդ դա րե րով38, Մո զի թիվ 2 դամ բա րա նից՝ սնկա ձեւ գլխի կով 
շքա սե ղի հետ39: Քննարկ վող շքա սե ղի զու գա հեռն ու նենք նաեւ մ. թ. ա. 17 –16-
րդ դա րե րով թվագր վող, կար միր բեր դյան մշա կույ թին վե րագ րե լի Մե ծա մո-
րի թիվ 31 դամ բա րա նից՝ բրգա ձեւ գլխի կով շքա սե ղի հետ40: Ի տար բե րու թյուն 

35 Садрадзе 1993, табл. IV; Սիմոնյան 2006, Ա, 80 –81,աղ. XVI; Хачатрян 1979, 36, 156; 
Թորոսյան եւ այլք 2002, 48, 58, աղ. XXX/7, XXXVIІI/3։

36 Ավետիսյան, Ավետիսյան 2006, 38 –39, 53, աղ. 62 /5։
37 Тушишвили 1981, 91 –94, табл. XLI/15, 18, 28, XLIII/16, 28; Тушишвили и др.1982, 23 –26, 

табл. XXIX/7,8; Техов 1977, 148 –150, рис. 106/ 17, 18, 20 –22.
38 Սիմոնյան 2010, 7 –17, նկ. 3 –6։
39 Xnkikyan 2002, 23, pl. IV/14.
40 Khanzadian 1995, 19 –20, pl. 4։2.
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Քա րա շամ բի օրի նա կի՝ վեր ջի նիս գլխի կի ծայ րը սրված է, ինչ պես Ցագվ լի ից 
հայտ նի օրի նակ նե րի նը, որոնք՝ նշված սրա ցող մա սի վրա կրել են ան տի մո նից 
(ծա րիր, սուր մա) բրգա ձեւ գլխիկ ներ եւ վե րագր վել են մի ջի նից ուշ բրոնզ ան ցու-
մա յին փու լին41: Ցագվ լիի թիվ 91 դամ բա րա նից էլ գտնվել է քա րա շամ բյա նի ձեւը 
կրկնող օրի նա կը, որը թվագր վում է ուշ բրոն զի վաղ փու լով42: Դամ բա րա նից 
հայտ նա բեր ված առա վել վաղ` Ուշ բրոն զին բնո րոշ նյու թե րը եւ բեր ված հա մե-
մա տա կան նե րը թույլ են տա լիս շքա սե ղի քննարկ վող նմու շը թվագ րել ուշ բրոն-
զի վաղ փու լով` մ. թ. ա. 15 –14-րդ դա րե րով:

Վե րը դի տար կե ցինք քա րա շամ բյան շքա սեղ նե րի՝ մի ջին եւ ուշ բրոն զի 
դա րաշր ջան նե րի տար բեր փու լե րին բնո րոշ ձեւ ե րը: Հա ջոր դիվ ներ կա յաց վե լիք 
վեր ջին եր կու տի պե րը հա մալ րում են շքա սեղ նե րի՝ եր կա թի դա րում տա րա ծում 
գտած օրի նակ նե րի շար քե րը:

7-րդ տիպ: Մ. թ. ա. 12 –11-րդ դա րե րով թվագր վող թիվ 182 դամ բա րա-
նից գտնված քա ռա կող գլխիկ ու նե ցող շքա սե ղը դա սել ենք այս տի պին [աղ. 3, 
նկ. 4]: Այն ու նի ուղ ղան կյուն՝ չորս կո ղե րը հո րի զո նա կան կարճ գծիկ նե րով ոճա-
վոր ված վեր նա մաս եւ կտրված քում կլոր հաստ խրոց: Գլխի կից ձո ղի անց ման 
հատ վա ծում շքա սեղն ու նի կլոր անցք: Քա ռա կող վեր նա մա սի եւ խրո ցի չա փե րի 
հա րա բե րակ ցու թյու նը գրե թե հա վա սար է:

Այս տի պի զու գա հեռ նե րը հայտ նի են դը Մոր գա նի պե ղած Մու սի ե րիի 
ամե նա վաղ դամ բա րան ներց43, Սա ֆար Խա րա բա յի մ. թ. ա. 12 –9-րդ դա րե րին 
բնո րոշ նյու թե րով հայտ նի թիվ 20 եւ 34, Դմա նի սիի դամ բա րա նա դաշ տի՝ Ուշ 
բրոնզ – Վաղ եր կա թի թիվ 4 դամ բա րան նե րից44, եւն: Բեր ված զու գա հեռ նե-
րը ցույց են տա լիս, որ այս տի պը, ուշ բրոն զի վեր ջին շրջա նում հայտն վե լով, 
առա վել լայն տա րա ծում է ստա նում վաղ եր կա թի դա րում եւ առա վել հայտ նի է 
Վրաս տա նի հու շար ձան նե րից:

8-րդ տի պին ենք դա սում կեն դա նա կերպ երկ ճյուղ գլխի կով շքա սեղ նե-
րը: Գտնվել են թիվ 644 եւ 674 դամ բա րան նե րից, հայտ նի են եր կու՝ կեն դա նա-
գլուխ եւ թռչնագ լուխ տար բե րակ նե րով [աղ. 3, նկ. 1, 2]: Եր կու օրի նակ նե րում էլ 
կեն դա նի նե րի/թռչուն նե րի՝ հա կա դիր կող մեր ուղղ ված գլուխ նե րը ճյու ղա վոր-
վում են կտրված քում ձվա ձեւ հիմ քից:

ա) տար բե րա կում [աղ. 3, նկ. 1] կե նա դա նի նե րի գլուխ ներն ար տա հայտ-
ված են լավ ուր վագծ ված ականջ նե րով եւ սրա ցող դնչով: Երախն ընդգծ ված է 
փոք րիկ ակո սի մի ջո ցով: Դրանք ճյու ղա վոր վում են եռան կյու նա ձեւ հիմ քից, որն 
էլ կենտ րո նում կրում է հիմ քի ձեւը կրկնող անցք: Հիմ քի տակ՝ ձո ղի վեր նա մա-
սում, շքա սե ղը գո տե զարդ ված է 4 ակոս նե րով: Շքա սե ղի սրա ցող ծայ րով խրո-
ցը կտրված քում կլոր է:

41 Рамишвили 1981, 55, табл.XXIX/205.
42 Рамишвили 1982, 35, табл. XXІ.
43 Morgan de 1889, 118, fig. 90.
44 Куфтин 1941, 65, 70, таб. XXXVIІI, рис. 80-2; Кахиани и др. 1985, 30, табл. XXXIV.
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բ) տար բե րա կին վե րա բե րող օրի նա կում զույգ թռչուն նե րի գլուխ նե րը 
ներ կա յաց ված են կլոր, ռե լի եֆ, լավ ար տա հայտ ված աչ քե րով, տա փակ, լայն, 
փոքր-ինչ բաց ված կտուց նե րով, կարճ պա րա նոց նե րով [աղ. 3, նկ. 2]: Գլուխ նե-
րը ճյու ղա վոր վում են սե ղա նա ձեւ հիմ քից, որի կենտ րո նում կա ձվա ձեւ անցք: 
Շքա սե ղի խրո ցը վե րին հատ վա ծում` սե ղա նա ձեւ հիմ քի տակ, ոճա վոր ված է 
տա կա ռա ձեւ մա կե րեւ ույ թով գնդի կա զար դե րով: Դամ բա րան նե րից հայտ նա բե-
րած գույ քի տե սա կա նին զու գորդ վում է Հ. Մար տի րո սյա նի առանձ նաց րած վաղ 
ու րար տա կան հա մա լիր նե րի նյու թե րի հետ, ին չը թույլ է տա լիս այս շքա սեղ նե-
րը թվագ րել ոչ վաղ, քան մ. թ. ա. 8-րդ դա րով:

Երկ ճյուղ կեն դա նա կերպ գլխի կով շքա սեղ նե րի զու գա հեռ նե րը հայտ նի 
են Աստ ղի բլու րից (Եղ նիկ ներ, մ. թ. ա. 7 –6-րդ դդ.)45, Ծո վակ (հնում՝ Զա ղա լու) 
գյու ղի տա րած քում Ե. Լա լա յա նի պե ղած դամ բա րա նից46, Տախ տի ձի րիի թիվ 
5 դամ բա րա նից47, որ տե ղի օրի նա կը ոճա վո րու մով Քա րա շամ բի թռչնագ լուխ 
շքա սե ղի գրե թե կրկնօ րի նակն է, բայց՝ դրա խո յագ լուխ տար բե րա կը, Սեր ժեն 
Յուր տի թիվ 35 դամ բա րա նից (եր կու օրի նակ, ձի ե րի գլուխ ներ նույն կա ղա պա-
րից, 9-րդ դ. վերջ  – 8-րդ դ.) եւ այլ հու շար ձան նե րից: Ընդ հա նուր առ մամբ, մին չեւ 
20-րդ դա րի 80-ական նե րը մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ առ կա տվյալ-
նե րով երկ ճյուղ շքա սեղ ներ՝ զար դար ված ձի ե րի, խո յե րի, եղ նիկ նե րի գլուխ նե-
րով, մեծ քա նա կու թյամբ գտնվել էին Հյու սի սա յին Կով կա սի հու շար ձան նե րից, 
եւ շատ քչե րը՝ Հա յաս տա նից ու Վրաս տա նից, ին չը որոշ ու սումն ա սի րող նե րի 
հիմք է տվել այս տի պը վե րագ րե լու կո բա նյան մշա կույ թին՝ թվագ րե լով այն 
մ. թ. ա. 10 –5-րդ դա րե րով48:

Եզ րա փա կում
 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ շքա սեղ նե րի դա սա կարգ մա նը 

միտ ված ու սումն ա սի րու թյուն նե րը կա րեւ որ վում են մի շարք առումն ե րով:
Քա նի որ շքա սեղ նե րը դի տարկ վում են որ պես՝ ա) գլխա զարդ եւ բ) հա-

գու կա պի պի տույք` հա գուս տի մաս, հե տեւ ա բար դամ բա րան նե րում շքա սեղ նե րի 
տե ղադ րու թյան եւ հա մա տեքս տի փաս տագ րումն ե րը հա ճախ թույլ են տա լիս վե-
րա կազ մել թաղ ված հան գու ցյա լի գլխի հար դա րանքն ու հա գուս տը: Սրանք էլ, 
իրենց հեր թին, ազ գա բա նա կան եւ մշա կու թա բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րի փաս տագր ման կա րեւ որ բա ղադ րա տարր են: Ավե լին, թա ղումն ու ղեկ ցող 
գույ քի տե սա կա նու այլ նմուշ նե րի հետ մի ա սին՝ այս զար դա տե սա կը (թաղ ման 
ծե սի հա մա տեքս տում) ցու ցիչ է տվյալ հան րույ թի սո ցի ա լա կան եւ սե ռա տա րի-
քա յին տար բե րակ վա ծու թյան ու կա ռուց ված քի վե րա կազ մու թյան հա մար:

Այս առն չու թյամբ ու շագ րավ է Քա րա շամ բի թիվ 182 դամ բա րա նում in 
situ բաց ված պատ կե րը: Թաղ ման խցում ամ փոփ ված՝ հա սուն տա րի քի տղա-

45 Есаян 1968, 90, табл. IV/10; Есаян 1976, 152 –153, табл.140, рис. 10.
46 Լալայան 1931, 183, նկ. 159։
47 Gogibiridze 2008, 169, pl. I/5.
48 Козенкова 1972, 12 –15, рис. 1/6, 7.
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մարդն, ըստ ամե նայ նի, զին վո րա կան վեր նա խա վի ներ կա յա ցու ցիչ է. ու ղեկ-
ցող գույ քի կազ մում առ կա են նաեւ դա շույն, նի զակ: Շքա սեղն ար ձա նագր վել է 
կմախ քի գան գի մոտ, որին կիպ գտնվել է նաեւ մի զրա հա կո ճակ: In situ պատ-
կե րից երեւ ում է, որ այս եր կուսն օգ տա գործ վել են մի մյանց հա մադ րու թյամբ:

Դաս դաս ված եւ տի պա բա նա կան մի ա վոր նե րի զու գա հեռ նե րով ներ-
կա յաց ված շքա սեղ նե րը խիստ զգա յուն ցու ցիչ են որո շա կի հնա գի տա կան 
մշա կույթ նե րի տե ղա յին-ժա մա նա կագ րա կան, տե ղա յին-տա րա ծա կան դրսեւ ո-
րումն ե րի: Հատ կան շա կան են թռեղք-վա նա ձո րյան մշա կույ թի գույ քի կազ մում 
առա ջին ան գամ ար ձա նագր ված շքա սեղ նե րի նմուշ նե րը, որոնք լրաց նում են 
դրանց մշա կու թա-ժա մա նա կագ րա կան պատ կա նե լու թյան մա սին մինչ օրս ու-
նե ցած մեր պատ կե րա ցումն ե րը:

Որ պես դե կո րա տիվ-կի րա ռա կան ար վես տի հե տաքրք րա կան նմուշ-
ներ՝ խնդրո առար կա զար դա տե սա կը տվյալ հան րույ թի գե ղար վես տա կան 
ըն կա լումն ե րի, շրջա կա աշ խար հի գե ղար վես տա կան ար տա ցոլ ման ու սում-
նա սի րու թյան կա րեւ ո րա գույն աղ բյուր է: Ու շագ րավ նմուշ ներ են նաեւ երկ ճյուղ 
կեն դա նա կերպ գլխի կով շքա սեղ նե րը: Այս տի պին առա վել մոտ օրի նակ նե րը 
հայտ նի են Հյու սի սա յին Կով կա սից (Հա յաս տա նի տա րած քում ու նենք հա տու-
կենտ նմուշ ներ): Այ դու հան դերձ, քա րա շամ բյան օրի նակ նե րը ոճա կան հատ կա-
նիշ նե րով, ներ կա յաց ված կեն դա նա տե սակ նե րով ակն հայ տո րեն տար բեր վում 
են նշված նե րից եւ, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, պետք է վե րագր վեն լճա շեն-
մե ծա մո րյան մշա կույ թին:
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Տ. Է. Հա րու թյու նյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Քա րա շամ բի հնա վայ րի նո րա հայտ շքա սեղ նե րի  
ժա մա նա կագ րու թյու նը եւ տի պա բա նու թյու նը

Հիմ ա բա ռեր՝ Քա րա շամբ, շքա սեղ, զարդ, հա գուստ, բրոն զի դար, վաղ եր-
կա թի դար, դե կո րա տիվ-կի րա ռա կան ար վեստ:

Քա րա րա շամ բի՝ 2009 –2016 թթ. պեղ ված դամ բա րան նե րից հայտ նա բեր ված շքա սեղ նե րի ձեւ 
ա կազմ հատ կա նիշ նե րի հա մադ րու թյու նը հիմք ըն դու նե լով՝ առանձ նաց րել ենք շքա սեղ նե րի 
8 մոր ֆո տի պեր, որոնք, իրենց հեր թին, հան դես են գա լիս տար բե րակ ներ կազ մող օրի նակ-
նե րով: Հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն քննար կել ենք յու րա քան չյուր օրի նա կի թվագ րու թյան 
հիմն ա վոր ման, մշա կու թա յին պատ կա նե լու թյան եւ առանձ նաց ված տար բե րակ նե րի ու տի-
պե րի տա րած քա յին ընդգրկ մանն առնչ վող հար ցե րը:

T. E. Harutyunyan
Institute of Archaeology and Ethnography

Chronology and Typology of the Newly Discovered Pins  
of the Karashamb Site

Keywords: Karashamb, pin, decoration, clothes, Bronze Age, Early Iron Age, deco-
rative and applied arts.

Taking into account the morphological characteristics of the pins found during the excavations of 
burial chambers in Karashamb between 2009 –2016, we have classified those into 8 types which are 
further subcategorized into representative variants. We have laid out a detailed discussion of the 
issues associated with the criteria underlying the dating of each sample, as well as problems with de-
fining the cultural and geographical identity of these samples. Summarizing our observations aimed 
at proposing a typological classification of the items in discussion, we can note the following: accord-
ing to the current literature, the importance of the research on classification of pins is determined 
by several factors. First of all, pins can be considered as: a) hair accessories or b) clothing accessories. 
This being said, the pins found in burial chambers often allow us to determine and reconstruct the 
hairstyle and the clothes of the buried person which are important for defining ethno-cultural char-
acteristics in general. Moreover, alongside the other accompanying items found in burial chambers, 
this decoration (in the context of burial rites) is suggestive of social differences and of the sex and 
age ratio in the given community. The burial tomb № 182 in Karashamb is of particular interest in 
this respect. Apparently, the adult male buried in this tomb represents the high military class: a 
dagger and a lace were found among other items in this tomb. A pin was found near the skull. An 
armor button was located right next to the pin. The in situ image shows that the two items were 
used together. The typological comparative framework allows the pins in discussion to be regarded 
as chronological and geographical indicators of the given archaeological culture. Of particular inter-
est in this context are the pins discovered in the Trialeti-Vanadzor culture which allow us to have a 
more accurate understanding of the temporal and cultural pertinence of these items. As samples of 
Applied Arts, these decorations are of paramount importance for studies of the artistic perception 
and depiction of the world by the members of the given society. The pins with bifurcated animal 
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heads are also of major interest. These samples are mostly found in Northern Caucasus (they are rare 
in the territory of Armenia). It should be mentioned that the samples discovered in the Karashamb 
site are significantly different in style and in the types of depicted animals. They should most prob-
ably be attributed to the Lchashen-Metsamor culture.

Т. Э. Арутюнян
Институт археологии и этнографии

Хронология и типология новонайденных карашамбских булавок
Ключевые слова։ Карашамб, булавки, украшения, одежда, эпоха бронзы,  
эпоха раннего железа, декоративно-прикладное искусство.

Исходя из морфологических особенностей булавок, обнаруженных во вре мя раскопок 
погребальных камер в Карашамбе в 2009 –2016 гг., их можно клас сифицировать на 8 типов, 
которые в свою очередь подразделяются на отдельные варианты. В статье подробно рас смо-
трены вопросы, связанные с критериями, лежащими в ос нове датировки каждого образца, а 
также с определением их культурной и географической идентичности. Резюмируя наши на-
блю дения, напра вленные на предложение типологической классификации обсуждаемых 
пред метов, можно отметить следующее։ важность исследования по классификации булавок в 
те кущей литературе определяется несколькими факторами. Прежде всего, булавки рас смат-
риваются как։ a. украшения для волос и б. как деталь одежды, ее часть. При этом булавки, 
най денные в погребальных камерах, часто позволяют опре де лить и восстановить в какой-то 
степени головной убор/прическу и одежду погребен ного человека, которые важны для 
определения этнокультурных характеристик в це лом. Помимо этого, наряду с другими 
сопровождаующими предметами, найденными в погребальных камерах, это украшение (в 
контексте погребального обряда) выступает в качестве индикатора для восстановления струк-
туры социальных и половозрастных различий данного общества. В свете сказанного весьма 
интересна представшая in situ картина погребения № 182 Карашамба. Погребенный взрослый 
мужчина – пред ставитель высшего военного сословия։ среди сопутствующего инвентаря 
имеет ся также кинжал и копье. Булавка находилась возле черепа, а рядом с булавкой была 
выявлена броневая пуговица. Из открывшейся картины in situ видно, что эти два предмета 
были использованы в сочетании друг с другом. Сравнительная типология позволяет рассмат-
ривать булавки в качестве хронологических и географических по казателей данной археоло-
гиче ской культуры. В этой связи следует отметить, что образцы, впервые обнаруженные в 
триалетско-ванадзорской культурной среде, до пол няют наше представление о культурно-
хро нологической принадлежности этих образ цов. Особый интерес представляют и булавки с 
навершиями в виде парных головок животных/птиц. Эти образцы в основном встречаются на 
Северном Кавказе (они редко встречаются на территории Армении). Следует отметить, что 
образцы, найденные в Карашамбе, значительно отличаются по стилю и типам изображенных 
жи вот ных. Скорее всего их следует отнести к Лчашен-Мецаморской культуре.
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Բե նիկ Վար դա նյան
 ՀԱԻ, ՇՀՀԿ

ԿՈՒՐ-ԱՐԱՔ ՍՅԱՆ ՄԻ ՋԱ ԳԵՏ ՔԻ  
ՈՒՇԲ ՐՈՆ ԶԵ ԴԱ ՐՅԱՆ ԴԱՄԲԱՆԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԼԻՐ ՆԵ ՐԻ  
ՍՈ ՑԻ ԱԼ- ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅԱՆ  
ԽՆԴԻՐ ՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ԼՃԱ ՇԵ ՆԻ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ  
(Մ. Թ. Ա. 16 –13-ՐԴ ԴԴ.)1

Կու րի և Արաք սի մի ջա գետ քի բրոնզեր կա թե դա րյան հան րույթ նե րի2 հնա
ժո ղով րագ րա կան և սո ցի ա լա կան վե րա կազ մու թյան նպա տա կով՝ սույն 
հոդ վա ծում քննվում են Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան դամ բա նա դաշ տի՝ թվով 
186 դամ բա նում առ կա 196 աճյուն նե րի հնա գի տա կան և հնա մար դա բա նա
կան տվյալ նե րը: Օգ տա գործ ված մե թո դա բա նու թյունն առա ջար կում է դամ
բա նա յին կա ռույց նե րի ձև ա բա նա կան վեր լու ծու թյան մի ջո ցով կա տա րել 
թաղ ման ծե սի դա սա կար գում և դրա բազ մա կող մա նի ու սում ա սի րու թյուն, 
որը տե սա նե լի է դարձ նում սո ցի ա լա կան լանդ շաֆ տի փո փո խու թյուն նե րը:
Հիմ ա բա ռեր՝ Հա րա վա յին Կով կա սի հնա գի տու թյուն, ուշ բրոն զի դա րաշր ջան, 
հնա ժո ղովր դագ րու թյուն, զին վո րա կան դաս, բրոն զե դա րյան բնա կա վայր, Լճա շեն, 
դամ բա րա նա յին հա մա լիր:

Դիր քը և ու սում նա սի րու թյան պատ մու թյու նը
Լճա շե նի դամ բա նա դաշ տը տե ղադր ված է Սեւ ան քա ղա քից 5 կմ հա րավ-

արեւ մուտք, ծո վի մա կե րեւ ույ թից շուրջ 2000 մ բարձ րու թյան վրա: Այն ձգ վում է 
մին չեւ Չկա լով կա գյու ղի տա րած քը (ընդ հա նուր եր կա րու թյու նը՝ 4 կմ): Դամ բա-
նա դաշ տում եւ ամ րո ցում պե ղումն եր են իրա կա նաց վել մի քա նի փու լե րով:

Լճա շե նի ամ րո ցում առա ջին ան գամ ու սումն ա սի րու թյուն ներ՝ թեեւ ոչ-
կա նո նա վոր, իրա կա նաց րել են Ի. Պո լյա կո վը, Ե. Լա լա յա նը, Ա. Իվա նովս կին3: 
1956 –75 թթ. Լճա շե նի ամ րո ցում եւ դամ բա նա դաշ տում կա նո նա վոր պե ղումն եր է 
կա տա րել Հ. Մնա ցա կա նյա նը, ով ընդ հա նուր առ մամբ ու սումն ա սի րել է 295 մեծ 

1 Խորին երախտագիտություն ենք հայտնում պ.գ.թ. Լ. Ա. Պետրոսյանին՝ Լճաշենի դամ բա-
նա դաշտի 1986 –2006 թթ. պեղումների արդյունքին [տե՛ս Պետրոսյան 2015] ծանոթացնելու 
եւ դրանից օգտվելու հնարավորություն տալու համար։

2 Հին հանրույթը (պալեոպոպուլացիա)՝ մեկ դամբանադաշտի տարածքում թաղված օբյեկտ
ների ամբողջությունն է, որը, սակայն, չի ներկայացնում թաղումների պատահական կու-
տա կում (օրինակ՝ մարտում զոհված զինվորների թաղումներ) կամ ծիսական թաղում 
(«քրմե րի» դամբաններ, կենոտաֆներ, «սրբազան կենդանինիների» թաղումներ», եւն 
[տե՛ս Алексеев 1989, 75])։

3 Ավետյան 2003, 12 –13։
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ու փոքր դամ բան4: Լճա շե նում մաս նա վոր պե ղումն եր են իրա կա նաց րել նաեւ 
Հ. Իս րա յե լյա նը5, Է. Խան զա դյա նը6 եւ ու րիշ ներ:

Լճա շե նի դամ բա նա դաշ տում եւ ամ րո ցում 1975 –1986 թթ. պե ղումն եր է 
կա տա րել Վ. Ավե տյա նը՝ ու սումն ա սի րե լով շուրջ 200 դամ բան7: Լճա շե նի դամ-
բա նա դաշ տի ու սումն ա սի րու թյան եր րորդ փու լը կապ ված է Լ. Պետ րո սյա նի 
հետ. նա այս հնա վայ րում 1989 –2006 թթ. ու սումն ա սի րել է 223 դամ բան, որոնց 
ժա մա նա կագ րա կան ընդգր կու մը տա տան վում է մ. թ. ա. 3-րդ հա զա րա մյա կից 
մին չեւ մ. թ. ա. 13-րդ դ.8: Հ. Մնա ցա կա նյա նի եւ Վ. Ավե տյա նի պե ղած դամ բան-
նե րի նկա րագ րու թյուն նե րի մաս նա կի հրա տա րա կու մը9 դժվա րաց նում է Հա-
րա վա յին Կով կա սի այս կա րեւ որ հու շար ձա նի ամ բող ջա կան ու սումն ա սի րու-
թյու նը, ուս տի սույն հոդ վա ծում կօգ տա գործ վեն Լ. Պետ րո սյա նի պե ղումն ե րի 
ար դյունք նե րը10:

Դամ բա նա դաշ տում պե ղումն երն իրա կա նաց վել են երեք տե ղա մա-
սե րում: Ներ կա յումս առա ջին տե ղա մա սը գրե թե ամ բող ջու թյամբ ծածկ ված է 
գյու ղի նո րա կա ռույց տնե րով11, երկ րոր դը գտնվում է գյու ղից մոտ 1 կմ արեւ ելք 
գտնվող լճի ան տա ռա մերձ հատ վա ծում12: Եր րորդ տե ղա մա սը սկսվում է երկ-
րոր դի հա րավ-արեւ ե լյան եզ րից եւ հաս նում մին չեւ Չկա լով կա գյու ղի մեր ձա կա 
տա րածք ներ13:

Դամ բա նա դաշ տի կա ռուց ված քը
Հայկական լեռնաշխարհի եւ Հա րա վա յին Կով կա սի բրոնզ-եր կա թե դար-

յան դամ բա նա դաշ տե րը ձեւ ա վոր վել են տե ղան քի բնա կան տար րե րի, մար դա-
կերտ կա ռույց նե րի եւ որեւէ կա րեւ որ դամ բա նաբ լու րի շուրջ14: Սա կայն հա մայ-
նա կան դամ բա նա դաշ տում նոր դամ բա նի կա ռու ցու մը պայ մա նա վոր ված է 
եղել հան գու ցյա լի սո ցի ա լա կան դիր քով կամ սե ռա տա րի քա յին պատ կա նե լու-
թյամբ15: Լճա շե նի սե պա գիր ար ձա նագ րու թյան դի մաց՝ լճի ջրե րից ազատ ված 

4 Мнацаканян 1957, 192 –207; Մնացականյան 1965, 95 –114։
5 1978 թ. Հ. Իսրայելյանը Լճաշենում բացեց տարաժամանակյա թաղումներ պարունա կող 

դամ բաններ, որոնցից առաջինը թվագրվում է՝ 15 –14-րդ (անհատական), երկրորդը՝ 10 –8-
րդ (խմբային), երրորդը՝ 6 –4-րդ (անհատական) դարերով [Իսրայելյան 1979, 6]։

6 Խանզադյան 1960, 65 –78։
7 Ավետյան 1986, 90 –96; 2003, 51 –57։
8 Петросян 1988, 99 –101; Պետրոսյան 2015, 291 –295։
9 Լճաշենի մ. թ. ա. 15 –13-րդ դդ. մեծ դամբանաբլուրների կառուցվածքի եւ ուղեկցող գույքի 

նկա րագրությունները տե՛ս Ավետյան 2003, 58 –67։
10 Պետրոսյան 2015։
11 Մեծ դամբանաբլուրները գտնվում են առաջին տեղամասի հարավային ծայրին [Ավետյան 

2003, 49]։
12 Այստեղ հաշվվում է մոտ 400 դամբան [Ավետյան 2003, 50]։
13 Այստեղ հաշվվում է մոտ 500 դամբան, որոնք դասավորված են խմբերով, յուրաքանչյուրում՝ 

3 –15 դամբան [Ավետյան 2003, 50; Պետրոսյան 2015, 6 –7]։
14 Սյունիքի ու Արցախի դամբանադաշտերի կառուցապատման սկզբունքների մեջ բնական 

միջավայրի գործոնի մասին տե՛ս Ավետիսյան եւ այլք 2017, 160 –164։
15 Матвеева 2007, 32.
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բնա կա վայ րից 150 մ արեւ ելք ըն կած հարթ ու քա րա զուրկ մի տա րած քում, կենտ-
րո նա ցած են տար բեր չա փե րի մեծ դամ բա նաբ լուր ներ16, որոնց մո տից սկսվել 
է շար քե րով դա սա վոր ված մյուս դամ բան նե րի կա ռու ցու մը՝ հաս նե լով մին չեւ 
Չկա լով կա գյուղ: Նույ նա տիպ իրա վի ճակ է Թռեղ քում եւ մի շարք այլ հնա վայ-
րե րում, որ տեղ մեծ դամ բա նաբլուր նե րի շուր ջը տես նում ենք ան հա մե մատ փոք-
րե րի ան հա մա չափ կու տա կումն եր17:

Հնա գի տու թյան մեջ հայտ նի երեւ ույթ է, որ դամ բա նա դաշ տե րում հա սա-
րա կա կան շեր տե րի հստակ տար բե րա կու մը նկա տե լի է մի այն այդ շեր տե րի 
առա ջաց ման նախ նա կան փու լե րում, երբ հա սա րա կա կան որեւէ խումբ նոր է 
սկսում առանձ նա նալ, տար բե րակ վել հա մայն քի մյուս ան դամն ե րից18: Մի ջին 
բրոն զի դա րաշր ջա նից մին չեւ 15-րդ դ. նկատ վում է մի եւ նույն դամ բա նա դաշ տում 
մեծ դամ բա նաբ լուր նե րի քա նա կա յին աճ: Հե տա գա դա րե րում նույն դամ բա նա-
դաշ տում նմա նա տիպ ծախ սա տար կա ռույց ներ այ լեւս չեն հան դի պում, ինչ պես, 
օրի նակ, Թռեղ քի, Ուչ Թե փեի, Լճա շե նի եւ այլ դամ բա նաբ լուր նե րի պա րա գա-
յում: Դրա փո խա րեն, տար բե րա կու մը շա րու նա կում էին կա տա րել ան հա մե մատ 
քիչ մարդ կա յին եւ նյու թա կան ռե սուրս նե րի վատ նու մով: Այս հա մա տեքս տում է 
պետք քննար կել Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան դամ բա նա դաշ տում՝ պատ մա կան 
շատ փոքր մի ջա կայ քում մեծ քա նա կու թյամբ տար բե րակ վող «առանձ նաշ նոր-
հյալ ան ձան ց» դամ բան նե րի առ կա յու թյու նը19:

Հա ճախ թաղ ման հու շար ձան նե րի նկա րագ րու թյան եւ սո ցի ա լա կան մեկ-
նա բա նու թյան մեջ գոր ծած վում են «մե ծ», «մի ջի ն» եւ «փոք ր» դամ բա նաբ լուր 
եզ րույթ նե րը, որոնք, սա կայն, կա րիք ու նեն հիմն ա վոր ման: Լ. Մար սա դո լո վը 
դամ բա նաբ լու րի սո ցի ա լա կան պատ կա նե լու թյու նը, աս տի ճա նա կար գու թյու-
նը ցույց տա լու հա մար առա ջար կել է «կար գա յի ն» բա ժան ման հա մա կարգ, 
ըստ որի՝ տար բե րակ ման մի ա վոր է ըն դուն վում դամ բա նաբ լու րի չա փը՝ հա-
մա պա տաս խա նա բար սահ ման վե լով մեծ, մի ջին եւ փոքր բա ռեզ րե րը20: Քա նի 
որ Լճա շե նի ոչ բո լոր դամ բա նաբ լուր նե րի ու դամ բա նա յին վեր գետ նյա մա սերն 
են պահ պան վել, ուս տի սույն հոդ վա ծում սո ցի ա լա կան աս տի ճա նա կար գու-
թյան վեր հան ման հա մար որ պես առանց քա յին մի ա վոր կըն դուն վի խցի չա փը՝ 

16 Ավետյան 2003, 40, 42։
17 Awalischili 1987, 71. Մեսխեթի դամբանադաշտում նույնպես մեծ դամբանաբլուրը շրջա-

պատ ված է ավելի փոքրերով։ Նման տեղադրությունը, ինչպես եւ Թռեղքի մի շարք 
դամբա նադաշտերում ու Լճաշենում, ենթադրաբար պայմանավորված էր համայնքի 
սոցիալական հարաբերությունների պատկերով [Авалишвили 1991, 173]։

18 Childe 1944, 94 –97; Массон 1971, 110.
19 Թռեղքի միջին եւ ուշ բրոնզի դարերով ժամանակագրվող դամբանադաշտերում Գ. Ավա-

լիշվիլին հակված է տեսնելու դամբանադաշտի կառուցապատման վերոնշյալ սկզբուն-
քը։ Մեծ հողաթմբով դամբանաբլուրները պատկանել են «ցեղապետին», որի ձեռ քե րում 
կենտրոնացած էր հոգեւոր եւ աշխարհիկ իշխանությունը։ Միջին մեծության դամ բա-
նաբլուրները մեկնաբանվում են որպես «կենտրոնական խցում թաղվածին պատկանող 
վարչակարգում ծառայածի», այսինքն՝ համայնական ազնվականության ներկայացուցչի 
դամբանաբլուր։ Սոցիալական այս խավի ներկայացուցիչները մահանալուց հետո թաղվել 
են իրենց համայնքի առաջնորդի շուրջը [Awalischili 1987, 71 –73]։

20 Марсадолов 1997, 98; հարցի վերաբերյալ գրականությունը տե՛ս Дашковский 2015, 15։
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առանձ նաց ված մի ջա կայ քե րով, որն ամ բող ջո վին ար տա հայ տում է ար տա քին 
կա ռույ ցի գա ղա փա րա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը:

Լճա շե նում 16 –13-րդ դա րե րի դամ բան նե րի կազ մում առանձ նա նում են 
հե տեւ յալ տե սակ նե րը.

ա) մեծ դամ բա նախ ցեր (I եւ II կարգ21)՝ հա մայն քի առաջ նորդ նե րի թա-
ղումն եր,

բ) մի ջին մե ծու թյան դամ բա նախ ցեր (III կարգ)՝ ցե ղա յին ազն վա կա նու-
թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թա ղումն եր,

գ) փոքր դամ բա նաբ լուր ներ, կրոմ լեխ ներ (IV –VIII կարգ)՝ հիմն ա կան 
բնակ չու թյան թա ղումն եր. յու րա քան չյուր կար գի մեջ նկա տե լի են տար բե րու-
թյուն ներ22:

Լճա շե նի «մեծ դամ բա նախ ցեր ն» ու նեն 3 մ եւ ավե լի եր կա րու թյուն: 
Դրանք՝ ու ղեկ ցող գույ քի քա նա կա կան եւ որա կա կան հատ կա նիշ նե րով տար-
բեր վում են հա մայն քի մյուս բո լոր թա ղումն ե րից (I –II կարգ)23: Ցե ղա յին ազն-
վա կա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի դամ բա նախ ցե րը սահ ման վում են 2,5  – 3/4 մ 
չա փե րով24: Բնակ չու թյան հիմն ա կան շեր տե րը ներ կա յաց նող թա ղումն ե րը տե-
սա նե լի են 0,5  – 2,5 մ եր կա րու թյուն ու նե ցող դամ բան նե րում (IV –VIII կարգ), 
որ տեղ եւս նկատ վում է ներ քին աս տի ճա նա կար գու թյուն: Եր րորդ խմբի փոքր 
հո ղաթմ բե րով թա ղումն ե րի գույ քը սա կա վա թիվ է: Սա ամե նա շատ հան դի պող 
են թա տե սակն է25:

Եր րորդ տե ղա մա սի ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րը
Լճա շե նի դամ բա նա դաշ տում ուշ բրոն զի դա րում աճյու նի մնա ցորդ ներ 

պա րու նա կող 186 դամ բա նում առ կա են 196 աճյուն ներ, որոն ցից տղա մարդ-
կանց են պատ կա նում 96-ը, կա նանց՝ 72-ը, երե խա նե րին՝ 30-ը: Լճա շե նում 
աճյու նի ուղ ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է եղել հան գու ցյա լի սե ռով. աջ կող-
քի թաղ ված ներն արա կան սե ռի են (56 %), ձախ կող քի թաղ ված նե րը՝ իգա կան 
(58 %) [աղ. 2 –3, էջ 230]:

21 Հին հանրույթների սոցիալական կառուցվածքը կարելի է պատկերացնել կոորդինատային 
հա մակարգում, որտեղ հորիզոնական առանցքին գտնվում են տարբեր գործառույթ կամ 
կարգավիճակ ունեցող խմբերը (զինվորական, քրմական դասեր, գուշակներ, եւն), իսկ 
ուղղահայաց առանցքին՝ սոցիալական արժեքականությանը կամ կարգերին առնչվող 
խմբե րը։ Համայնքի յուրաքանչյուր անդամ այս համակարգում ունի իր տեղը։ Սոցիալական 
կարգավիճակը, որպես կանոն, ժառանգական է, իսկ կարգի բարձրացումը պայմա նա-
վորված է անհատի ձեռքբերումներով։ Հին հանրույթներում կարգը չի արտահայտում 
քաղ աքական առաջնորդություն կամ հեղինակության աստիճան, այլ ցույց է տալիս 
սոցիալական մի խմբի ներսում շերտավորման աստիճանը [Матвеева 2009, 19 –20]։

22 Марсадолов 1997, 99.
23 Դամբանադաշտի այս հատվածում, մեր հաշվարկներով, հանգչում է Լճաշենի իշխանական 

տան առնվազն 6 –8 սերնդի ներկայացուցիչ (№№ 1 –5, 8 –11, 40, 97) [Мнацаканян 1957, 
146 –153; Մնացականյան 1965, 95 –114; Ավետյան 2003, 58 –67; Sagona 2013, 287]։

24 Լճաշեն №№ 3, 6, 12, 36, եւն [Մնացականյան 1965, 95 –114; Ավետյան 2003, 58 –67]։
25 Երրորդ տեղամասում պեղված 186 ուշբրոնզեդարյան դամբանները կարելի է գնահատել 

որպես IV –VIII կարգի թաղումներ։
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Չնա յած Լճա շե նի, Ար թի կի, Շի րա կա վա նի, Մադ նիս ճա լա յի եւ այլ ուշ-
բրոն զե դա րյան դամ բա նա դաշ տե րում պեղ ված դամ բան նե րի մե ծա քա նա կու-
թյա նը, այս հա մայնք ներն, ըստ վի ճա կագ րա կան ար ժեւ որ ման, դաս վում են 
փոքր եւ մի ջին հա մայնք նե րի շար քին:

Ար թի կում ու Լճա շե նում ան հա տի մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը գրե թե 
նույնն է, ինչ Հա րա վա յին Կով կա սի հա մա ժա մա նա կյա մյուս դամ բա նա դաշ-
տե րում. 35 –40 տ.՝ տղա մարդ կանց, եւ 20 –35 տ.՝ կա նանց հա մար26: Այս պես, Ար-
թի կում պեղ ված 640 կա տա կոմ բա յին թա ղումն ե րում առ կա են 650-ից ավե լի 
աճյուն ներ, որոն ցից եթե առն վազն 40-ը իրենց ըն տա նիք նե րով ապ րե ին հա-
մայն քում մի ա ժա մա նակ, ապա այդ պա րա գա յում եւս տա րե կան մա հա ցու թյան 
քա նա կը պետք է կազ մեր մո տա վո րա պես 6 –10 մարդ27 (աղ. 2, էջ 230):

Ըստ հնա ժո ղովր դագ րա կան ու սումն ա սի րու թյուն նե րում առա ջարկ ված 
մե թո դա բա նու թյան28՝ փոր ձենք դի տար կել ուշ բրոն զի դա րի տար բեր շրջա-
փու լե րում Լճա շե նի եւ Ար թի կի բնակ չու թյան քա նա կա կան տա տա նումն ե րը: 
Այս պես, մ. թ. ա. 16 –15-րդ դդ. Լճա շե նում մի ա ժա մա նակ ապ րած բնակ չու թյան 
մի ջին թի վը պետք է կազ մեր մոտ 100 մարդ (n=22), հա մա ժա մա նա կյա Ար թի-
կում՝ 10 (n = 1), մ. թ. ա. 15 –13-րդ դդ. Լճա շե նում՝ մոտ 700 (n = 165)29, Ար թի կում՝ 
2300 –2330 (n = 629), իսկ մ. թ. ա. 13 –9-րդ դա րե րում եւ՛ Լճա շե նում (n = 2)30, եւ՛ Ար-
թի կում (n = 11) նկատ վում է բնակ չու թյան թվա քա նա կի կտրուկ նվա զում:

Մ. թ. ա. 15 –13-րդ դա րե րում, բնակ չու թյան քա նա կա կան աճին զու գա հեռ, 
մե ծա նում է կա նանց եւ երե խա նե րի մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը: Այս պես, ի տար-
բե րու թյուն Հա յաս տա նի ուշբ րոն զե դա րյան մյուս հնա վայ րե րի, ուր ման կա-

26 Мкртчян 2001, 111; Худавердян и др. 2015, 50 –51.
27 Neiling 2009, 137.
28 Այստեղ n -ը մեկ ընտրույթի մեջ միավորների քանակն է՝ n=Z(a+m)/t, որտեղ a-ն մա-

հա ցության միջին տարիքն է, m-ը՝ քանակը, t -ն՝ դարա շրջանի կամ փուլի տեւողությունը, 
Z -ը՝ միաժամանակ ապրած բնակչության մոտավոր քանակը (պայմանական նշանները  – 
Բ. Վ.) [Матвеева 2007, 98; Епимахов 2009, 99 –101]։ Այս մեթոդով հաշվվել է Արթիկի 
դամբանադաշտի բնակչության կենսագործունեությունը [Neiling 2009, 137]։

29 Լճաշենում մ. թ. ա. 15 –13-րդ դդ. բնակչության քանակական աճի այս տվյալները համապա-
տասխանում են ամրոց-բնակավայրի շերտագրությանը։ Ամրոցի 1–2, 4 կացարանների 
եր  րորդ շերտը հասնում է 1,5–2 մետրի։ Այստեղից հայտնաբերված խեցեղենը թվագրվում 
է ուշբրոնզեդարյան երկրորդ փուլով։ Սա խոսում է երկարատեւ բնակեցվածության մասին 
[Ավետյան 2003, 33]։ Ամրոցի շուրջ տեղադրված բնակավայրն ընդարձակվել է մ. թ. ա. 
2-րդ հազարամյակի կեսերին։ Լճաշենում պեղված 35 կացարանների չափերը տա տան-
վում են 15 –20 մ2 սահմաններում [Ավետյան 2003, 36]։ Այսպես, մեկ շնչին բաժին ընկող 
մակերեսը տատանվում է 3–4 մ2, իսկ, օրինակ, Լճաշենի ամրոցի 9-րդ կացարանն ունի 
12 մ2 մակերես, որտեղ կարող էր ապրել առնվազն 3–4 հոգի։ Ամրոցի արեւելյան պարսպից 
դուրս իրար մոտ կառուցված 7 կացարանների չափերը տատանվում են 9,95 ×4/5 մ չա-
փերի (42.75 մ2) մեջ, որտեղ ենթադրաբար պետք է ապրած լիներ 12–14 հոգի։ Այս թիվը 
համապաասխանում է ավանդական բրոնզեդարյան ընտանիքի վերակազմելի մոդելին 
[Обыденнов, Домрачева 2005, 200–205]։

30 Այս հաշվարկներն արված են Լճաշենի դամբանադաշտի միայն երրորդ տեղամասի 
տվյալ ներով։ Սակայն եթե հաշվարկի մեջ ներառվեին Հ. Հ. Մնացականյանի եւ Վ. Վ.  
Ավետ յանի պեղած դամբանների հնամարդաբանական տվյալները, ապա պատկերը 
կտրուկ կփոխ վեր։
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կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը փոքր է (Բարձ րյալ՝ 7.7 % [n = 39], Բա ղե րի չա լա՝ 
15.6 % [n = 32], Բո վեր՝ 5%31), Լճա շե նի եր րորդ տե ղա մա սի մ. թ. ա. 14 –13-րդ դդ. 
դամ բան նե րը (№№ 157 –208) ներ կա յա նում են 2 –22 տա րե կան նե րի՝ երե խա նե-
րի, դե ռա հաս նե րի, պա տա նի նե րի եւ երի տա սար նե րի 37 (92,5 %) թա ղումն ե րով 
(n = 40)32: Լճա շե նի վե րոն շյալ դամ բան նե րում տար բե րա կում ենք երե խա նե-
րի թաղ ման եր կու եղա նակ՝ ա) երբ ման կա հա սակ աղ ջիկ նե րը կամ տղա նե րը 
թաղ վել են առան ձին պատ րաստ ված հա տուկ խցե րում եւ բ) երբ երե խա նե րին 
թա ղում էին մե ծա հա սա կի հա րեւ ա նու թյամբ՝ ոտ քե րի կամ գլխի մոտ, հազ վա-
դեպ՝ որո վայ նին դրված:

Առա ջին տե սա կի թա ղումն ե րից №№ 180, 184, 74 –75 դամ բան նե րում 
թաղ ված էին 1,5  – 4 տա րե կան, ապա №№ 102, 112, 128, 160 –161, 166 դամ բան-
նե րում՝ 6 –9 տա րե կան եւ №№ 72, 103, 132, 157, 163, 183, դամ բան նե րում՝ 12 –15 
տա րե կան երե խա ներ: Երե խա նե րի բո լոր դամ բան նե րում ու ղեկ ցող գույ քը 1 –5 
խե ցա նոթ ներ էին: Հազ վա դեպ հան դի պում են նաեւ մանր եւ խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նու մնա ցորդ ներ:

Երկ րորդ տե սա կի ման կա կան թա ղումն ե րից է № 171-ը, որ տեղ թաղ ված՝ 
22 –25 տա րե կան տղա մար դու ոտ քե րի մոտ փաս տագր վե ցին 9 –10 տա րե կան 
երե խա յի կմախ քի մնա ցորդ ներ: № 181 դամ բա նում եր կու ննջե ցյալ կար՝ 18 –22 
տա րե կան կին եւ 5 –6 տա րե կան երե խա33: №№ 190 –193 դամ բան նե րը կազ մում 
են մեկ շարք, ուր № 190-ում հա սա կա վոր տղա մար դու թի կուն քին հա րող մա սում 
դրված էին եր կու ման կա հա սակ երե խա նե րի ոս կոր ներ, № 191-ում թաղ ված էր 
15 –17 տա րե կան տղա, իսկ № 192-ում՝ 18 –20 տա րե կան կին (աջ կող քի) եւ 10 –12 
տա րե կան երե խա34: № 194-ում 45 –50 տա րե կան տղա մար դու հետ 13 –15 տա րե-
կան աղջ կա աճյու նի մնա ցորդ ներ են փաս տագր վել: № 196-ում 22 –25 տա րե-
կան տղա մար դու գլխա վե րեւ ում թաղ ված էր 10 –11 տա րե կան՝ նստած դիր քով 
երե խա: № 198-ում պեղ վել են երեք ննջե ցյալ ներ. մոտ 77 տա րե կան տղա մարդ, 
12 –13 տա րե կան տղա եւ 11 –12 տա րե կան աղ ջիկ, իսկ № 199-ում՝ հա սա կա վոր 
տղա մար դու թի կուն քի մոտ 15 –16 տա րե կան երե խա (իմա՝ կին)35: № 202-ում 
երեք ննջե ցյալ նե րից մե կը 25 –30 տա րե կան տղա մարդ էր, մյուս եր կու սը՝ 5 –6 
տա րե կան երե խա ներ: № 206-ում՝ 25 –30 տա րե կան կնոջ գլխա վե րեւ ում բաց վե-
ցին 5 –6 տա րե կան, նստած դիր քով թաղ ված երե խա յի աճյու նի մնա ցորդ ներ36:

Պետք է նշել, որ ան հա տա կան ման կա կան 16 թա ղումն ե րից 8-ում կմախ-
քի անա տո մի ա կան դիր քը խախտ ված էր, իսկ մեկ դեպ քում՝ № 128-ում, աճյու նի 
գլուխն առանձ նաց ված էր: Այս եւ այլ փաս տե րը վկա յում են, որ ման կա կան մա-
հա ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված է եղել բնա կան մա հով եւ ծի սա կան զո հա բե րու-

31 Худавердян и др. 2015, 50 –51.
32 Պետրոսյան 2015, 157 –171։
33 Պետրոսյան 2015, 148։
34 Պետրոսյան 2015, 150 –151։
35 Պետրոսյան 2015, 152 –153։
36 Պետրոսյան 2015, 156։
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թյամբ37: Երե խա նե րի դամ բան ներն իրենց չա փե րով եւ կա ռուց ման եղա նա կով 
չեն տար բեր վում մե ծա հա սակ նե րի թաղ ման կա ռույց նե րից, ին չը հիմք է տա լիս 
կար ծե լու, որ Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան հա սա րա կու թյու նում երե խա ներն ըն-
դուն վում էին որ պես հա մայն քի լի ի րավ ան դամ, սա կայն նվի րա բեր ման ան ցու-
մա յին ծես (ինի ցի ա ցիա) չան ցած նե րը թաղ վել են հա մայն քի դամ բա նա դաշ տի 
առանձ նաց ված, եզ րա յին հատ վա ծում՝ «ման կա կան գե րեզ մա նա տա նը»38:

Թաղ ման խցի ուղ ղու թյու նը
Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան դամ բա նա դաշ տում թաղ ման խցի ուղ ղու-

թյու նը կախ ված է դամ բա նաբ լու րի կա ռույ ցի ձեւ ից, այ սինքն՝ թաղ ման խցի ուղ-
ղու թյունն ու նի սո ցի ա լա կան հիմն ա վո րում: Լճա շե նի 16 –13-րդ դդ. մեծ եւ մի ջին 
դամ բա նաբ լուր ներն (I –III կարգ) ու նեն այլ կողմն ո րո շում, որը տար բեր վում է 
կրոմ լեխ նե րով շրջա պատ ված հա սա րակ դամ բա նախ ցե րի կողմն ո րո շու մից 
(IV –VIII կարգ): Այս պես, Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան 227 դամ բան նե րում արեւ-
ելք-արեւ մուտք ուղ ղու թյու նը կազ մում է 11 %, իսկ հա մա ժա մա նա կյա 30 դամ բա-
նաբ լուր նե րում այն 76 % է: Ինչ պես տես նում ենք, IV –VIII կար գի դամ բան նե-
րում գե րակշ ռում է հյու սիս-արեւ ել քից հա րավ-արեւ մուտք կողմն ո րո շու մը (50 %), 
իսկ հյու սիս-արեւ մուտ քից հա րավ-արեւ ելք կողմն ո րո շու մը կազ մում է 19 % [աղ. 4, 
էջ 231]: Այն լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է կուր-արաք սյան մի ջա գետ քի ուշ-
բրոնզե դա րյան դամ բան նե րի կողմն ո րոշ մա նը, որ տեղ մի ջին բրոն զից ուշ բրոն-
զի ան ցու մա յին փու լում հյու սիս-հա րավ կողմն ո րո շու մը (47 %) փո խա րին վում է 
հյու սիս-արեւ ել քից հա րավ-արեւ մուտք կողմն ո րոշ մամբ (60 %) [աղ. 5, էջ 231]:

Մեր կար ծի քով՝ Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան հան րույ թի վեր նա խա վի 
թաղ ման կա ռույց նե րի ձեւ ա բա նա կան, ինչ պես եւ որա կա կան տար բե րու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված էր վեր ջին նե րիս գոր ծու նե ու թյան փոխ կա պակց ված հատ-
կա նիշ նե րով՝ աշ խար հա յաց քա յին (բնակ չու թյան «սակ րա լ» եւ «պրո ֆա ն» 
խմբե րի տար բե րա կում), գոր ծա ռու թա յին (աշ խար հա կա ռուց ված քա յին, որն 
ար տա հայտ վում էր իշ խո ղի եւ հո վա նա վոր աստ ծո մի ջեւ եղած կա պով) եւ մշա
կու թա յին (թաղ ման վեր գետ նյա ու ստոր գետ նյա կա ռույ ցի բար դու թյուն, ու ղեկ-
ցող իրե րի քա նա կա կան եւ որա կա կան կտրուկ տար բե րու թյուն)39: Հա մայ նա-
կան դամ բա նա դաշ տի եւ իշ խող նե րի «սակ րա լ» խմբե րի բա ժա նու մով է պետք 

37 Անդրոնովյան մշակույթի (Կենտրոնական Ասիա, Ղազախստան) շատ դամբանադաշտե-
րում նկատվում է մանկական թաղումների նույնական պատկեր, որտեղ, ի թիվս երեխանե-
րի մահացության քանակական նույն ցուցանիշի, ինչ Հայկական լեռնաշխարհում է, տար-
բե րակ վում են նաեւ բնական մահով կամ ծիսական զոհաբերությամբ մահացած 
երեխաների թաղումներ [տե՛ս Хоружая 2015, 257 –287]։ Հասակավոր տղամարդու եւ երկու 
մանկահասակ երեխաների համատեղ թաղումներ փաստագրվել են նաեւ Շիրակավանում 
[Թորոսյան եւ այլք 2003, 33 –34]։

38 Հատկանշական է, որ Հայաստանի վաղերկաթեդարյան մի շարք դամբանադաշտերում 
(Թալին, Հոռոմ) բացակայում են երեխաների աճյունները, ինչն ուսումնասիրողները 
բա ցատրում են այդ ժամանակ տիրապետած հատուկ ծեսով, որով երեխաներին կա՛մ 
չեն թաղել ընդհանուր դամբանադաշտում, կա՛մ թաղել են առանձնացված մի վայրում 
[Ավետիսյան, Մկրտչյան 1994]։

39 Дашковский, Мейкшан 2015, 15.
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բա ցատ րել հա սա րա կու թյան հիմն ա կան զանգ ված նե րի թաղ ման սրահ նե րի 
կողմն ո րոշ ման տար բե րու թյու նը, ին չով ընտ րա խա վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
փոր ձել են առանձ նա նալ ու սահ մա նա զատ վել:

Ուշբ րոն զե դա րյան հան րույ թում  
տարբեր դասերի առաջացումը
Կուր-արաք սյան մի ջա գետ քի ուշբ րոն զե դա րյան հան րույթ նե րում հա տուկ 

մաս նա գի տաց ված խմբերի կազ մա վո րու մը հա մընկ նում է առանձ նաշ նոր հյալ նե-
րի (զի նա կիր ներ) եւ ոչ-առանձ նաշ նոր հյալ նե րի (հա մայն քի վե րար տադ րու թյունն 
ապա հո վող մյուս ան դամն եր) դա սե րի առա ջաց մա նը: Հենց զի նա կիր նե րի ռազ-
մա կա նաց ված խումբն է հին հան րույթ նե րում ստանձ նում ավա գա նու, առաջ նոր-
դի դե րը, որոնք կա տա րում են տա րա տե սակ ար շա վանք ներ եւն: Լճա շե նի I –III 
կար գի դամ բան նե րը, որոնք են թադ րա բար առանձ նաշ նոր հյալ ան ձանց թա ղում-
ներ են, պա րու նա կում են ծիսական զեն քի մե ծա քա նակ տե սա կա նի եւ ան վա վոր 
փո խադ րա մի ջոց ներ (աղ. 7, էջ 73): Փոր ձենք հա մե մա տել Հա րա վա յին Կով կա սի 
ուշբ րոն զե դա րյան առանց քա յին հու շար ձան նե րի տվյալ նե րը:

Այս պես, Ար թի կի 640 կա տա կոմբ նե րից մի այն 21 խցե րում առ կա 34 աճյու-
նի հետ է դրված եղել զենք (10 %)40, Շի րա կա վա նի ուշբ րոն զե դա րյան 72 դամ-
բա նում զեն քի տե սա կա նի առ կա էր 11 դամ բա նում՝ 11 աճյու նի հետ (15 %)41, իսկ 
Մադ նիս ճա լա յի հա մա ժա մա նա կյա 210 դամ բա նում մի այն 11-ում է փաս տագր վել 
զենք (5 %)42: Նույն պատ կե րը տես նում ենք Լճա շե նի դամ բա նա դաշ տում, ուր 227 
դամ բա նում զենք առ կա է մի այն մի այն 23 աճյու նի հետ (10 %), ընդ որում՝ զի նա-
կիր նե րի տա րի քը տա տան վում է 30 –45 տ. սահ ման նե րում43 (աղ. 6, էջ 231):

Սա կայն կուր-արաք սյան մի ջա գետ քում ան վա վոր փո խադ րա մի ջոց նե րը 
վե րոն շյալ առանձ նաշ նոր հյալ նե րի դամ բան նե րում չեն խորհր դան շում ռազ մա-
կան իշ խա նու թյու նը, այլ վեր նա խա վի ռե դիստ րի բու տա յին եւ ռե ցիպ րո կա ցի ոն 
(վե րա բաշ խում եւ փո խա նա կում) գոր ծա ռույթ նե րի ար տա հայ տու թյունն են44:

Այս պի սով, կա րող ենք փաս տել, որ Հա րա վա յին Կով կա սի ուշբ րոն զե-
դա րյան հան րույթ նե րում (Ար թիկ, Շի րա կա վան, Մադ նիս ճա լա, Լճա շեն, եւն) յու-
րա քան չյուր տոհմ դամ բա նախ ցում մի այն մեկ սերն դի արա կան ներ կա յա ցուց չի 
հետ զեն քի մեկ կամ կոմ բի նաց ված տե սա կա նի դնե լու հնա րա վո րու թյուն է ու-
նե ցել, ին չը, ի թիվս այլ հատ կա նիշ նե րի, խո սում է առանձ նաշ նոր հյալ կար գա-
վի ճա կի մա սին:

40 Хачатрян 1979, 9.
41 Թորոսյան եւ այլք 2002, 30 –39, 58 –60։ Ընդ որում, №№ 6 եւ 114 դամբաններն իրենց գույքի 

տեսականիով ենթադրում են կանացի թաղում։
42 Тушишвили 1978, 25 –128.
43 Դամբաններ №№ 104, 198, 119, եւն [Պետրոսյան 2015, 133 –137]։ Երկաթեդարյան Թալինի եւ 

Հոռոմի դամբանադաշտերում «զինակիրների» թաղումների քանակական աննախադեպ 
աճը եւ այդ դամբաններում տղամարդկանց մահացության 20 –30 տարեկան սահմանը, 
խո սում է հաճախակի ռազմական բախումների եւ կանոնավոր զինվորական գործով 
զբաղվող խմբերի գոյության մասին [տե՛ս Ավետիսյան, Մկրտչյան 1994, 26]։

44 Sagona 2013, 287.
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74 Բե նիկ Վար դա նյան

Եզ րա կա ցու թյուն

Լճա շե նի ուշբ րոն զե դա րյան հան րույ թի կար գա յին դա սա կարգ ման մեջ 
առանձ նա նում են մի քա նի հստակ տար բե րակ վող սո ցի ա լա կան եւ մաս նա գի-
տա կան շեր տեր, որոն ցում սո ցի ա լա կան դիր քը պայ մա նա վո րում էր թաղ ման 
ծե սը եւ ձեւը. I –III կար գի մեծ դամ բա նաբ լուր ներն ու նեն արեւ ելք-արեւ մուտք 
կողմն ո րո շում, մինչ դեռ IV –VIII կար գի դամ բան նե րում տի րա պե տում է հյու-
սիս-արեւ ել քից հա րավ-արեւ մուտք կողմն ո րո շու մը:

Լ ճա շե նի դամ բա նա դաշ տում տղա մարդ կանց մա հա ցու թյան ցու ցա նի-
շը՝ 30 –40, իսկ կա նան ցը՝ 20 –30 տա րե կանն է: 14 –13-րդ դդ. դամ բա նա դաշ տի 
արեւմ տյան հատ վա ծում (40 դամ բան) ման կա կան մա հա ցու թյու նը կազ մում է 
92,5 %, ընդ որում երե խա նե րի թա ղումն ե րում առանձ նա նում է եր կու տե սակ. ա) 
առան ձին կա ռուց ված դամ բան նե րում եւ բ) մե ծա հա սակ նե րի հետ:

Ի տար բե րու թյուն վա ղեր կա թե դա րյան դա րաշր ջա նի, երբ «ռազ մա կան 
դա սը» տե սա նե լի է «հա սա րակ հա մայ նա կան նե րի խա վու մ» եւս, Լճա շե նում 
զեն քի տե սա կա նի առ կա է մի այն առանձ նաշ նոր հյալ ան ձանց դամ բան նե րում 
(27 աճյու նի հետ՝ 12 %), ին չը խո սում է վեր նա խա վի ներ սում զին վո րա կան դա-
սա կար գի ձեւ ա վոր վե լու մա սին:

ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ
տ. տա րե կան

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
ԱՎԵ ՏԻ ՍՅԱՆ, ՄԿՐՏՉՅԱՆ 1994
Ավե տի սյան Պ. Ս., Մկրտչյան Ռ. Ա., Թա լի նի վաղ եր կա թե դա րյան դամ բան նե րի 
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ
Բ. Վ. Վար դա նյան

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ
Շի րա կի հա յա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն

Կուր-արաք սյան մի ջա գետ քի ուշբ րոն զե դա րյան դամ բա նա յին  
հա մա լիր նե րի սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան վեր լու ծու թյան  

խնդիր ներն՝ ըստ Լճա շե նի տվյալ նե րի (մ. թ. ա. 16 –13-րդ դդ.)

Հիմ ա բա ռեր՝ Հա րա վա յին Կով կա սի հնա գի տու թյուն, ուշ բրոն զի դա րա-
շրջան, հնա ժո ղովր դագ րու թյուն, զին վո րա կան դաս, բրոն զե դա րյան բնա-
կա վայր, Լճա շեն, դամ բա րա նա յին հա մա լիր:

Լճա շե նի հնա գի տա կան հու շար ձա նը գտնվում է Սեւ ան քա ղա քից 5 կմ հա րավ-արեւ մուտք: 
Հու շար ձա նը բաղ կա ցած է բազ մա շերտ բնա կա վայ րից, կիկ լո պյան մի քա նի ամ րո ցից եւ ըն-
դար ձակ դամ բա նա դաշ տից: Դամ բա նա դաշ տի կա ռու ցա պատ ման սկզբուն քի մեջ հա յե լա-
յին ձեւ ով տեղ է գտել հա մայն քի սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ար տա հայ տու մը, որի 
ու սումն ա սիր ման հա մար օգ տա գործ վել է «կար գա յին բա ժան ման հա մա կար գը»: Լճա շե նի 
դամ բա նա դաշ տի հնա մար դա բա նու թյունն ու նի հե տեւ յալ պատ կե րը. ու սումն ա սիր վող 186 
դամ բա նում առ կա է 196 աճյուն, որոն ցից 96-ը բնո րոշ վել են որ պես տղա մարդ կանց (56 %-ը 
դրված աջ կող քի), 72-ը՝ կա նանց (58 %-ը դրված ձախ կող քի) եւ 30-ը որ պես երե խա նե րի 
աճյուն ներ (աղ. 2 –3): Լճա շե նի բրոն զե դա րյան հա սա րա կու թյան մահ վան ցու ցա նի շը 35 –40 
տա րե կանն է, կա նանց հա մար՝ 20 –35 տ.: Մեծ թիվ է կազ մում երե խա նե րի մա հա ցու թյան 
ցու ցա նի շը, ին չը կապ ված է ինչ պես բնա կան գոր ծոն նե րով, այն պես էլ ու նի ծի սա կան ետ-
նա խորք: Այն դամ բա նաբ լուր նե րը, որոնք վե րա կազմ վում են որ պես հա մայն քի առանձ նա-
շնոր հյալ կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձանց թա ղումն եր, պա րու նա կում են մեծ քա նա կու թյամբ 
ծի սա կան առար կա ներ, ան վա վոր փո խադ րա մի ջոց ներ եւ զի նա տե սակ ներ:

B. V. Vardanyan
Institute of Archaeology and Ethnography
Shirak Center for Armenological Studies

Issues of Sociodemographic Differentiation for the Late Bronze Age in the 
Territory of Kura-Araxes Interfluve according to the Lchashen Necropolis 

(16 –13th cc. BC)

Keywords։ Archaeology of the South Caucasus, Late Bronze Age, paleodemography, 
military class, Lchashen necropolis, burial rite, burial structure.

The study brings into question the burial hierarchy of the Lchashen necropolis with regard a field-
work performed at ground level. The impelemented fieldwork regards the archaeology’s task to dig 
for concrete pieces of evidence so as to focus the old site of Sevan, which will then through analysis 
inquire thought-provoking clues in this respect. Therefore, the study would cover the issue in depth, 
besides to dissect data’s ground in an attempt to speculate vital hypothesis apropos. The fieldwork 
was conducted in the archaeological site of Lchashen. The latter used to be a settlement, where an 
eventful life through the Late Bronze Age is observed. Indeed, the task performed upon, was to 
excavate around 800 graves of the old site and to observe the burial hierarchy which was eminent 
for the Bronze Age epoch. The observation witnesses a vital system of stratification standing on a 
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social hierarchy that processed the order of noble graves’ category to low class graves. Besides to the 
burials’ pattern that notices a difference according to the gender. The witness of weapons is within 
the noble class graves. That would allow a historical testimony with regard to this period. Unfor-
tunately, the subject is still under-researched. The scope is to highlight the different circumstances 
related to life in Lchashen and the conduct of the society during the Late Bronze Age that remains 
unreachable.

Б. В. Варданян
Институт археологии и этнографии

Ширакский центр арменоведческих исследований

Вопросы палеодемографических исследований  
в эпоху поздней бронзы Куро-араксского междуречья  

по материалам лчашенского могильника (16 –13 вв. до н. э.)
Ключевые слова: археология Южного Кавказа, эпоха поздней бронзы, палео-
демография, военное сословие, Лчашен, погребальный обряд, погребальное 
сооружение.

Археологический памятник Лчашен, расположенный в 5 км к юго-западу от города Се ван, 
состоит из многослойного поселения, циклопической крепости и погребаль ного поля. 
Отражением социальных отношений является принцип пла ни ровки могильника, для проя сне-
ния которого используется методика «рангового дро блении общества». Палеодемография лча-
шен ского могильника следующая: в изучае мых 186 погребениях 196 скелетов, 96 из которых 
– мужские (56 % на пра вом боку), 72  – женские (58 % на левом бoку) и 30 – детские [табл. 2 –3]. 
Маркер смерт ности в Лчашене для людей мужского пола составляет 35 –40 лет, для женской 
части население  – 20 –35 лет. Очень высок уровень смертности детской час ти населения, что 
связано как с естественными факторами, так и с ритуальными (жертвоприношение) [табл. 2]. 
В тех погребениях, которые считаются погребениями племенной знати, в числе сопровож даю-
щего материала имеются разнообразные виды оружия и колесный транспорт (10%) [табл. 7].
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PLANT REMAINS FROM THE CLASSICAL PERIOD  
JAR-BURIALS IN THE MASTARA –3 ARCHAEOLOGICAL SITE  
(REPUBLIC OF ARMENIA)

Archaeologists presume that vessels found in preChristian period burials mostly 
contained food and drink intentionally put with the deceased for the afterlife. I agree 
with the abovementioned theory as it is the most logical explanation and, as many 
studies showed, it is valid and applicable for the most of preChristian burials in the 
Old World. But, as there were not any studies regarding the content of the vessels 
from the Classical period burials in the territory of the Republic of Armenia, I tested 
that presumption having several vessels (dated with the 2nd –1 st centuries B. C.) from 
the archaeological site of Mastara –3. Revealing the particular food component of 
the burial vessels was one of the primary objectives of this study. Archaeobotanical 
methods were applied to conduct the planned investigation.

For the first time in Armenia, contents of Classical period jarburials were examined 
for plant remains to reveal possible rituals of burial ceremonies involving plants and 
vegetal food. There where human skeletons present in all three jarburials; in two 
of them there were adults and there was a child skeleton in the smallest jar. Few 
charred grains and other remains of cereals and seeds of some segetal weeds were 
recovered. Tetraploid or hexaploid wheat (Triticum aestivum/durum), possibly bread 
wheat, emmer (T. dicoccum) and barley (Hordeum vulgare) were identified among 
cultivated plants. Remains of the recovered cereals possibly represent remnants of a 
porridgelike food put in the pithoi with the bodies 1.
Keywords: jar-burials, pithos, afterlife, food, ritual, cereals.

Introduction
The investigated archaeological site of Mastara –3 is located 2 –3 km to the 

west from the present-day Mastara town: N 40°27΄10.90΄́ , E 43°51΄6.31΄́ , 1815 m above 
sea level. The “Antic” settlement, particularly the investigated jar-burials are attribut-
ed to the Middle Classical period and preliminarily dated to the 2nd –1st centuries B.C.2.

There are no other archaeological sites of the middle stage of the Classical pe-
riod (Artashesid) in Armenia investigated for archaeobotany. Situation with archaeo-
botanical investigation is somewhat better for the Early Classical, so called Yervandid 

1 I wish to thank the coordinator of the excavations, archaeologist Varduhi Melikyan, and physical 
anthropologist Levon Aghikyan for their support during the fieldwork and sampling

2 Melikyan 2018, 1 –2.
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period (600 –200 B.C.3); several sites have been studied: Tsaghkahovit4, Shaghat –1, 
Shaghat –3, Uyts5, Odzaberd6, and Yervandashat7. Free-threshing wheat, hulled 
barley and, in much lesser proportions, also emmer were the main cultigens for all of 
the above-mentioned Early Classical period archaeological sites. Middle-Late Classical 
period archaeobotanical material is recovered in comparably large amounts in the site 
of ‘Tigranakert of Artsakh’, which is located in the province of Martakert in the Re-
public of Artsakh, approximately four kilometers south of the Khachenaget River8. 
There is also some archaeobotanical material examined for the end of 1st – beginning 
of 2nd centuries A. D. Artashat9. As for the Early Classical period sites, free-threshing 
wheat and hulled barley were the primary crops also in the Middle and Late Classical 
period Tigranakert and in Artashat.

For the first time for the territory of Republic of Armenia, the content of 
jar-burials were examined to recover plant remains. The goal of this study was to 
reveal any possible use of plants and vegetal material during burial ceremonies in the 
Classical period. There were attempts to recover plant remains from funeral contexts 
of burials also for other cultural and chronological periods. For example, vessels con-
tents and-or burial soil fills from an Early Bronze Age tomb of Shengavit10, several 
Middle Bronze Age tombs of Nerkin Naver11, Aghavnatun and Sotk –10 cemeteries12, 
Late Bronze Age tombs of Tsaghkahovit, Gegharot and Tsaghkasar –1 sites, an Early 
Iron Age tomb from Uyts site13 were examined but, for the majority of burials and also 
individual vessels, there were no plant macroremains present (preserved) and only 
few of them revealed little quantity of seed material. All seeds of cultivated plants re-

3 Avetisyan, Bobokhyan 2012, 18.
4 Khatchadourian 2014, 152 –153, 163 –164.
5 Zardaryan, Hovsepyan 2017, 385 –398.
6 Badalyan et al. 2017, 215 –217.
7 The content of a vessel (alabastron) found on the floor N5 of I10 square in the Yervandashat set-

tlement (excavations of 2012) was examined. The vessel dated to the 3rd century B. C. (Syuzanna 
Muradyan, personal communication). Several charred grains of cereals were found in 0.5 liter 
sample: free-threshing wheat (Triticum aestivum/durum; 3 grains), species unidentified wheat 
(Triticum sp.; 1 grain fragment), cultivated barley (Hordeum vulgare; 1 grain fragment), and an 
unidentified cultivated cereal (Triticeae gen. sp.; 1 grain fragment).

 According to ethnographic parallels, e.g. village Vahan in Gegharkunik, vessels of similar shape 
(a bit elongated and with not wide opening/mouth) and volume (1 –3 litres) have been used 
(mostly until 1990s) to prepare yeast to use in the cheese preparation (locally called ‘maya’). A 
piece of calf or pig stomach, a palm of cereals grains, several fruits of cornel (Cornus mas), an 
egg and a spoon of salt were put in a vessel with water, covered and left approximately 10 days 
for fermentation. Yeast preparation was the same also in village Tatev in Syunik: pieces of cow 
stomach with barley grains have been used. Discussions with Dr. Mkrtich Zardaryan and Syu-
zanna Muradyan lead us to the idea that the examined vessel from the Yervandashat site also 
might have been used as a container for the yeast fermentation for cheese preparation.

8 Petrosyan et al. 2014, 91 –93.
9 Palanjyan, Murashev 2007, 131 –133.
10 Hovsepyan 2007c, 25 –29.
11 Hovsepyan 2007a, 215 –217; 2007b, 233 –234.
12 Hovsepyan 2017b, 273 –274.
13 Zardaryan, Hovsepyan 2017, 394.
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covered from the above-mentioned funeral contexts represent cereals, free-threshing 
wheats, barley and emmer in particular.

Material and Methods
The soil fills of four vessels were sampled during the excavations of 2017. 

Three of those four vessels represented jar-burials (Burials №2 and №3 in square H2, 
and burial №4 in square H3). Burials №2 and №3, both are just buried vessels (jars), 
there were no visible structures associated to those jars, so, for these cases, burial = 
vessel (jar) (i.e. Burial №2 = Vessel №2.1, Burial №3 = Vessel №3.1). Situation is not the 
same with the Burial №4 in square H3; it is a tomb with stone-walled chamber that 
includes several human skeletons in a back side and a large jar-burial (the largest one 
among three studied) in the front side. Conditionally this jar-burial is named Vessel 
№4.1 (Vessel №4.1 ≠ Burial №4); on its turn this jar contained human skeletons, a 
small jug (Vessel №4.2) and a small bowl (Vessel №4.3)14.

In sum, 95.5 liters of sediments were sampled and processed (Table 1). Human 
bones were present in all three excavated pithoi (jars); there were adults’ bones in two 
comparably larger pithoi – Vessel №2.1 (sq. H2), and Vessel №4.1 (sq. H3), and a child 
bones in the smallest pithos – Vessel №3.1 (sq. H2) (Table 1).

Accustomed classical technique of archaeobotanical studies was applied for 
the current study15. Flotation and wet-sieving methods were co-applied to separate 
plant macroremains from the archaeological sediments (flotation machine was used). 
Mesh size of the used sieve for flotation was 0.3 mm, and for the wet-sieving it was 
1 mm. There were no large (larger than few milimeters) fragments of charcoal in the 
separated floating concentrate.

219 seeds and fruits of Flowering Plants are recovered during our archaeobo-
tanical investigations. Those seeds are either charred or mineralized, hence considered 
ancient. There are also 126 uncharred, possibly modern seeds, which are not count-
ed for calculations (e.g. concentration). Concentration of the carpological material is 
from 0.2 to 4.0 seeds/liter in the studied samples (Table 1). The highest, 4.0 seeds/
liter concentration is recorded for the small jug (Vessel №4.2) from the largest pithos 
(Vessel №4.1). Circa 3.5 seeds/liter concentration is recorded for this, the largest of the 
studied vessels (Vessel №4.1), which contained the most of seeds remains. In general, 
concentration of carpological material is low in the sampled archaeological sediments 
(Table 1).

Stereoscopic microscope was used to study the recovered specimens (magni-
fication: x10 –100). Corresponding literature and a reference collection were used to 
identify the recovered carpological material16. A computer scanner was used to pre-
pare images for some of the specimens (scanning resolution: 4800 ppi; Fig. 1, p. 232).

14 Cf. Melikyan 2018, 10 –20.
15 Cf. Hovsepyan 2017a, 212 –216.
16 E.g. Zohary et al. 2012; Takhtajan 1957 –2011.
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Results and Discussions
Majority of the recovered carpological material are seeds of wild and weedy 

plants. On their turn, a part of these wild and weedy plants’ seeds are modern (marked 
as uncharred in Table 1); these seeds appeared in the vessels presumably in a result of 
insects activity or spontaneously, when the surrounding soil moved into the vessels 
because of gravity or because of the rain waters flow. Although the recovered archae-
ocarpological material has bad preservation and the concentration of seed material is 
low, 14 taxa of the Flowering Plants are identified (excluding the recent seeds, which 
are 6 taxa; Table 1).

Here is the description and interpretation of all studied samples.
Jar-burial №2 (Vessel №2.1; 32 liters sediment from the vessel content) – 81 

units of carpological material are found from this jar-burial of an adult (2.5 seeds/
litre). Most of the carpological findings are charred grains of cultivated cereals and 
their fragments: tetraploid or hexaploid wheat (Triticum aestivum/turgidum), species 
unidentifiable wheat (Triticum spp.), genus and species unidentifiable cultivated cere-
als (Triticeae gen. spp. & cf. Triticeae gen. spp.) were identified among grains findings. 
In addition, biomineralized erems of field gromwell (Buglossoides arvensis) were recov-
ered from this pithos (Table 1).

Jar-burial №3 (Vessel №3.1; 25 liters) – Only 5 charred seeds are recovered 
from this pithos, which was a child burial with some preserved skeletal remains. There 
is one charred fragment of a plant, possibly cereal grain (cf. Triticeae gen. spp.), meri-
carps of false cleavers (Galium cf. spurium), a seed of, probably, mitnan (cf. Thyme
laea sp.) and an unidentified seed of a herbaceous plant (Table 1).

Jar-burial №4.1 (38 liters) – This pithos was the largest among the examined 
ones. It was inserted in a stone-walled small tomb in the horizontal position after the 
skeletons from the earlier inhumations were pushed to the backside of the tomb. 
There were remains of an adult’s skeleton, a small jug and a bowl as well as several 
beads in this pithos. The majority of the plant macroremains were found from this 
pithos, 257 units of carpological material. Unfortunately, there was a later intrusion 
and the 126 of the recovered seeds are uncharred, thus considered as modern (Eu
phorbia sp., Chenopodium sp., Lamiaceae gen. sp.1, Lamiaceae gen. sp.2, Fabaceae gen. 
sp. 2, cf. Caryophyllaceae gen. sp.; Table 1). Nevertheless, the rest of the carpological 
material, represented by charred and biomineralized seeds and fruit remains, still 
showed an essential diversity. 102 of 131 ancient seeds remains, i.e. 78%, are remains 
of cultivated cereals (Triticeae). The recovered grains made possible the identifica-
tion of at least three cultivated cereals: tetraploid and/or hexaploid wheat (Triticum 
aestivum/turgidum), emmer (Triticum cf. dicoccum) and barley (Hordeum vulgare). A 
part of the tetraploid and/or hexaploid wheat (Triticum aestivum/turgidum) belongs to 
free-threshing wheat (Triticum aestivum/durum). There are more wheat grains recov-
ered than barley. Most of the recovered cereals’ grains are badly eroded thus allowing 
the identification only on a tribe level (Triticeae gen. spp.). The findings of cereals 
are not limited to grains; there are also remains of a straw node (Triticeae gen. spp.), 
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a glume of wheat (Triticum spp.), an internode of common bread wheat (Triticum 
aestivum ssp. vulgare (aestivum)) and two spikelet bases, without the lower part of 
the internode, identified as emmer (Triticum cf. dicoccum). There is also one poorly 
preserved grain that resembles that of millet (cf. Panicum sp.). All findings of the cul-
tivated cereals are charred (Table 1; Fig. 1, p. 232).

Non-cultivated species recovered from the content of this pithos, represent 
charred grains of grasses (species of Poaceae family), mericarps of Rubiaceae family 
species, false cleavers (Galium cf. spurium) and probably woodruff (cf. Asperula sp.), a 
nutlet of an unidentified species of Polygonaceae family, a capsule of Syrian mustard 
(Euclidium syriacum), a seed of adonis (Adonis sp.), biomineralized erems of species 
of Boraginaceae family, field gromwell (Buglossoides arvensis), small bugloss (Anchusa 
arvensis) and alkanet (Alkanna orientalis), as well as several charred seeds of an un-
identified herbaceous plant (Table 1; Fig. 1, p. 232).

Small jug (Vessel №4.2) from Jar-burial №4.1 (0.5 liters) – The soil content 
of the small vessel, a jug from the largest pithos was sampled to check the presence 
of plant macroremains. Only two charred remains of cultivated cereals were found 
from this jug; one of those is a grain of tetraploid and/or hexaploid wheat (Triticum 
aestivum/turgidum) (Table 1).

There was a large amount of mouse droppings (coprolite) in all examined ves-
sels. The presence of mouse coprolite may serve an indirect evidence for a large quan-
tity of cereals grains17.

Summing up with the recovered plants taxa list, we may state that at least 
three taxa of cultivated cereals and eleven of wild plants, which probably are sege-
tal weeds, were recorded for the Mastara –3 site (Table 1). All of the recorded plant 
taxa are already known from other archaeological sites of the country and region18 
and grow in the vicinity of the site. In general, all three recorded cultivated cereals, 
free-threshing wheat, which probably is common bread wheat, barley, in all proba-
bility hulled barley, and emmer are the most common cultigens for the prehistory of 
the South Caucasus. In the region, these cereals have been grown since the Neolithic 
period to present days without a visible interruption, i.e. they are recorded for all 
archaeological periods19.

Preliminary archaeobotanical studies at the Tigranakert of Artsakh revealed 
practically the same assemblage of cultivated plants in the sediments of the Classi-
cal period settlement: hulled barley (Hordeum vulgare), tetraploid and-or hexaploid 
wheat (Triticum aestivum/turgidum), including common bread wheat (Triticum cf. aes
tivum ssp. aestivum (vulgare)) and club wheat (Triticum cf. aestivum ssp. compactum), 
emmer (Triticum cf. dicoccum) and broomcorn millet (Panicum miliaceum). In addition 
to these cultivated cereals, grape (Vitis vinifera), fig (Ficus carica) and greek walnut 

17 Cf. Willcox et al. 2008, 313 –325.
18 E.g. Lisitsina, Prishchepenko 1977, 61 –76; Gandilyan 1998; Hovsepyan 2011, 2015, 2017b.
19 Lisitsina, Prishchepenko 1977, 61 –76; Gandilyan 1998; Hovsepyan, Willcox 2008; Hovsepyan 

2015.
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(Juglans regia) were cultivated or gathered (referring to fig and walnut) from the wild 
along with hackberry (Celtis sp.)20. The assemblage of wild and weedy plants also 
mostly repeats in the Classical period Mastara –3 and Tigranakert; some taxa such as 
Alkanna orientalis, Euclidium syriacum and Thymelaea sp. were not recorded for the 
Classical period Tigranakert, which may be conditioned by the altitudes of the sites 
and environmental conditions in general. Only one small jar-burial, found21 under the 
entrance of a room in the Classical period quarter of the Tigranakert site, was exam-
ined for plants remains; the vessel content contained bone remains of fetus22, but no 
plants remains.

Cultivated plants recovered in various funeral contexts (Europe, first millen-
nium B.C. – first millennium A.D. period sites) in general are the most common ones 
cultivated and consumed by that community and mainly represented with cereals. 
Other most common plants in funeral context are cultivated pulses and fruits23. There 
is an opinion that the cereal grains presence in the graves had symbolic meaning re-
lated to dying, burial and re-birth24.

Conclusions
As a part of the burial rite, food was buried with the bodies of deceased in the 

Classical period. The afterlife food included cereals grains and possibly was some kind 
of porridge. Although we have a clear evidence of this practice in the Mastara –3 site, 
more investigations are necessary to reveal whether this practice was an obligatory 
part of the burial rites in the Classical period or it was casual.
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Table 1.  
Carpological material recovered from the Mastara –3 archaeological site (2017).

Square H2 H2 H3 H3
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Sediment volume  (liter) 32 25 38 0.5
Concentration of carpological material  (units/liter) 2.53 0.20 *3.45 4.00
Plant taxa Finding / 

Organ
Preservation 81 5 *131 2

CULTIVATED CEREALS 
cf. Triticeae gen. spp. possibly 

grains  
fragments

charred
58 1 36 1

Triticeae gen. spp. grains  
fragments

charred 5  45

Triticeae gen. spp. straw nodes charred   1
cf. Triticum spp. grains charred  3  4
Triticum spp. grains charred 1   
Triticum spp. spike glumes charred   1
Triticum aestivum /turgidum grains charred 1  6 1
Triticum aestivum/durum (naked) grains charred   1
Triticum aestivum ssp. vulgare (aes
tivum)

rachis  
internodes

charred   1

Triticum cf. dicoccum grains charred   1
Triticum cf. dicoccum spikelet 

bases
charred   2

cf. Hordeum vulgare grains charred  4  1
Hordeum vulgare grains charred   2
cf. Panicum sp. grains charred   1

WEEDS & WILD PLANTS 
Poaceae 
cf. Poaceae gen. sp. grains  

fragments
charred   2

Poaceae gen. spp. div. (longer grains) grains charred   7
Rubiaceae 
Galium cf. spurium mericarps charred  2 2
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cf. Asperula sp. mericarps charred   1
Polygonaceae
Polygonaceae gen. spp. nutlets charred   1
Brassicaceae
Euclidium syriacum capsules charred   1
Ranunculaceae 
Adonis sp. seeds charred   1
Thymeleaceae 
cf. Thymelaea sp. seeds charred  1  
Boraginaceae 
Buglossoides arvensis erems biomineral-

ized 4  9

Anchusa arvensis erems biomineral-
ized   1

Alkanna orientalis erems biomineral-
ized   1

Euphorbiaceae 
Euphorbia sp. nutlets uncharred   17
Lamiaceae 
Lamiaceae gen. sp.1 nutlets uncharred   66
Lamiaceae gen. sp.2 nutlets uncharred   24
Fabaceae 
Fabaceae gen. sp. 2 seeds uncharred   17
Caryophyllaceae 
cf. Caryophyllaceae gen. sp. pods uncharred   1
Chenopodiaceae 
Chenopodium sp. seeds uncharred   1
Unidentified group 
Various herbaceous species seeds charred  5 1 3

Note: * - The uncharred seeds considered modern and were not counted in the calculations.
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ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ
Ռ. Ա. Հովսեփյան, կ.գ.թ.

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Բուսական մնացորդներ Մաստարա –3 հնավայրի  
անտիկ դարաշրջանի կարասային թաղումներից

Հիմաբառեր` կարասային թաղումներ, պիթոս, հետմահու կյանք, սնունդ, 
ծես, հացաբույսեր։

ՀՀ տարածքի համար առաջին անգամ կատարվել է անտիկ դարաշրջանի կարա սա յին թա-
ղումների հնաբուսաբանական հետազոտություն՝ նպատակ ունենալով բա ցահայտե լու թաղ-
ման ծեսի ընթացքում բույսերի եւ բուսական սննդի օգտագործում: Հետազոտված երեք թա-
ղումն երի դեպքում էլ առկա էին մարդկային կմախքներ. երկու համեմատաբար խոշոր 
կարասներում՝ չափահասների, իսկ ամենափոքրում՝ մանկան: Հետազոտված անոթ ներում 
հայտնաբերվեցին փոքր քանակությամբ ած խա ցած հացահատիկներ եւ դրանց բե կորներ, 
ինչպես նաեւ որոշ սեգետալ մոլա խո տերի սերմեր: Մշակաբույսերից նույնականացվել են 
տետ րապլոիդ կամ հեքսապլոիդ ցորեն (Triticum aestivum /durum), որը հավանաբար փափուկ 
ցորենն է, հաճար (T. dicoccum) եւ գարի (Hordeum Vulgare): Հացաբույսերի հայտ նա բերված 
մնացորդները հավանաբար հանգուցյալների հետ կարասների մեջ դրված սննդի մնա-
ցորդներն են:

R. A. Hovsepyan, PhD
Institute of Archaeology and Ethnography

Plant Remains from the Classical Period Jar-Burials in the Mastara-3 
Archaeological Site (Republic of Armenia)

Keywords: jar-burials, pithos, afterlife, food, ritual, cereals.
For the first time in Armenia, contents of Classical period jar-burials were examined for plant re-
mains to reveal possible rituals of burial ceremonies involving plants and vegetal food. There where 
human skeletons present in all three jar-burials; in two of them there were adults and there was a 
child skeleton in the smallest jar. Few charred grains and other remains of cereals and seeds of some 
segetal weeds were recovered. Tetraploid or hexaploid wheat (Triticum aestivum/durum), possibly 
bread wheat, emmer (T. dicoccum) and barley (Hordeum vulgare) were identified among cultivated 
plants. Remains of the recovered cereals possibly represent remnants of a porridge-like food put in 
the pithoi with the bodies.

Р. А. Овсепян, к.б.н.
Институт археологии и этнографии

Растительные остатки из карасных захоронений античного периода 
археологического памятника Мастара –3 (Республика Армения)

Ключевые слова: карасные захоронения, питос, загробная жизнь, еда, 
ритуал, зерновые.

На территории Армении впервые были проведены археоботанические исследования за хо-
ронений античного периода с целью выявления погребальных ритуалов с исполь зованием 
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растений и растительной пищи. Человеческие скелеты присутствовали во всех трех исследо-
ван ных нами погребениях, в двух из которых были выявлены скелеты взрослых, а в самом 
малень ком карасе был найден скелет ребенка. Из сосудов в небольшом количестве были 
извлечены обугленные зерна и остатки других злаков и семян некоторых сегетальных сор ня-
ков. Среди культурных растений были иден тифи ци рованы тетраплоидная или гексаплоидная 
пшеница (Triticum aestivum /durum), возможно  – хлебная пшеница, двузернянка (T. dicoccum) и 
ячмень (Hordeum vulgare). Обнаруженные ос татки зерновых, возможно, представляют собой 
остатки пищи, помещенной в сосуды вместе с телами усопших.
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Տորք Դա լա լյան, բ. գ. թ.
 ՀԱԻ

ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵՐ 13-ՐԴ ԴԱ ՐՈՒՄ  
ԵՐԱԺՇ ՏԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵ ՐԻՆ ԱՌՆՉ ՎՈՂ  
ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԱՑ ՔԱ ՅԻՆ ԸՆ ԿԱ ԼՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հայ միջ նա դա րյան սկզբնաղ բյուր նե րում հի շա տակ վում են մի շարք նվա
գա րան ներ, որոնց առն չու թյամբ եր բեմ բեր վում են հա վե լյալ տե ղե կու
թյուն ներ՝ դրանց գոր ծա ծու թյան և կա ռուց ված քի, նաև փի լի սո փա յա կան 
ըն կա լում ե րի մա սին1, հա ճա խա կի են հան դի պում նաև երաժշ տա կան գոր
ծիք նե րի, երա ժիշտ նե րի պատ կեր ներ միջ նա դա րյան մեր ման րան կար նե
րում 2, ինչ պես և հայտ նի են երաժշտու թյան դա սա վանդ ման վե րա բե րյալ 
գի տա կան շա րադ րանք ներ3: Զա նա զան միջ նա դա րյան եր կե րում պահ պան
վել են ավան դազ րույց ներ և առաս պե լա կանծա գում ա բա նա կան պատ մու
թյուն ներ, որոնք նկա րագ րում են նվա գա րան նե րի առա ջա ցու մը4: Բնա կա
նա բար, այդ պա տում ե րը պա րուր ված են քրիս տո նեակրո նա կան շղար շով 
և գա ղա փա րա խո սու թյամբ: Ավե լի վաղ՝ հե թա նո սա կան շրջա նի հայ կա կան 
ավան դազ րույց ներ ու առաս պել ներ, որոնք բա ցատ րե ին երաժշ տա կան գոր
ծիք նե րի երև ան գա լը, մեզ հայտ նի չեն: Սույն հոդ վածն անդ րա դառ նում է 
նվա գա րան նե րին առնչ վող տա րա տե սակ պատ կե րա ցում ե րի, որոնք վկայ
ված են մեր գրա վոր աղ բյուր նե րում: Քննու թյան հստա կու թյու նը ապա հո վե
լու հա մար՝ ու սում ա սի րու թյան ժա մա նա կա յին սահ ման նե րը գի տակ ցա
բար պար փակ վել են 13րդ դա րով:
Հիմ ա բա ռեր՝ նվա գա րան, ավան դազ րույց, Հով հան նես Երզն կա ցի Պլուզ, Վար դան 
Այ գեկ ցի, քրիս տո նե ու թյուն, գա ղա փա րա խո սու թյուն, հո գեւ որ եւ աշ խար հիկ երաժշտու-
թյուն, առակ:

Նե րա ծա կա նի փո խա րեն
Հա յոց հին դյու ցազ ներ գա կան պա տումն ե րը ներ կա յաց նում էին հե թա-

նո սա կան աստ ված նե րի, դյու ցա զուն-հե րոս նե րի եւ առաս պե լա կան ար քա նե րի 
սխրա գոր ծու թյուն ներն ու արարք նե րը: Քա նի որ դրանք կտրա կա նա պես մերժ-
վե ցին վաղ եկե ղե ցա կան գա ղա փա րա խոս նե րի կող մից, մերժ վե ցին նաեւ նվա-

1 Տե՛ս հատկապես Аревшатян, Тагмизян 1967, 356 –368, 371 –374, 378 –379; Թահմիզյան 
1970, 21 –22; 1982, 7, 27; 1991, 184 –199; Բաղդասարյան 2008, 9 –11; Հարությունյան 2010, 
125 –163, 208։

2 Տե՛ս Խանզադյան 1959, 66 –68, 78 –80, եւն; Գեւորգյան 1962; 1978; Թահմիզյան 1982, 11, 
27 –28; Բաղդասարյան 2008, 12 –17; Ղարիբյան, Ենոքյան 2017։

3 Տե՛ս Mahé 1997։
4 Հմմտ., օրինակ, Марр 1894, 3, 80 –81; Բաղդասարյան 1977, 158.
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գա րան նե րը, որոնք նախ կի նում ձայ նակ ցում էին այդ դի ցա վե պե րի կա տար-
մա նը եւ զա նա զան հե թա նո սա կան ծի սա կան արա րո ղու թյուն նե րի (թա ղում, 
հար սա նիք, եւն) ու ղե կիցն էին: Ըստ քրիս տո նե ա կան գա ղա փա րա բա նու թյան՝ 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի մեծ մա սը հա մար վեց սա տա նա յի գոր ծու նե ու թյան 
ար գա սիք:

Նվա գա րան նե րի հան դեպ նման բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը շա րու-
նակ վեց քրիս տո նե ու թյան ըն դու նու մից հե տո մի քա նի հա րյու րա մյակ5: Հե տա-
գա յում, սա կայն, «Հայ կա կան Վե րածնն դի» եւ «քրիս տո նե ա կան հան դուր ժո ղա-
կա նու թյա ն» դա րաշր ջա նում, ժո ղովր դա կան եր գար վեստն ու նվա գար վես տը 
սկսե ցին դուրս գալ «ընդ հա տա կի ց» եւ հա մընդ հա նուր տա րա ծում գտնել: Եկե-
ղե ցին, ի վեր ջո, զգա լի ո րեն փո խեց իր բա ցար ձակ ժխտո ղա կան վե րա բեր մուն-
քը այդ երեւ ույթ նե րի հան դեպ6: Այս պես, օրի նակ, 13-րդ դա րի մեծ մտա ծող-իմաս-
տա սեր եւ բա նաս տեղծ Հով հան նես Երզն կա ցի Պլու զի երաժշ տա գի տա կան 
հա յացք նե րում աչ քի է զար նում լայ նա խո հու թյունն ու խո րազն նու թյու նը, որով 
նա կա տա րում է նվա գա րա նա յին երաժշ տու թյան քննու թյու նը7: Պլու զի վե րա-
բեր մուն քը նվա գա րան նե րի հան դեպ ոչ թե բա ցար ձակ մեր ժո ղա կան է, այլ նա 
պար զա պես որո շար կում է դրանց գոր ծա ծու թյան ոլոր տի սահ ման նե րը: Նույն 
դա րից ու նենք նաեւ նշա նա վոր աստ վա ծա բան եւ առա կա գիր Վար դան Այ գեկ-
ցու հա ղոր դած առա կազ րույ ցը, որն, ըստ ամե նայ նի, ժո ղովր դա կան-բա նա հյու-
սա կան ծա գում ու նի: Այս տեղ նույն պես հստակ երեւ ում է այն սահ մա նը, որը 
գծվում էր գոր ծի քա յին եւ ոչ-գոր ծի քա յին երաժշ տու թյան մի ջեւ:

«Նվա գա րա նա յին պատ կեր նե րը» Պլու զի եր կե րում
Տար բեր առիթ նե րով Հով հան նես Երզն կա ցի Պլուզն անդ րա դառ նում 

է նվա գա րան նե րին, նրանց տե սակ նե րին, բազ մա ձեւ ու թյա նը, ժա մա նա կին եւ 
ճիշտ լա րե լու խնդրին՝ չմո ռա նա լով բարձր գնա հա տել նաեւ նվա գա վա րի (դի
րի ժոր) դե րը8:

Հով հան նես Երզն կա ցին իր «Քե րա կա նա կան մեկ նու թյու ն» աշ խա տու-
թյան մեջ գրա կա նու թյու նը հա մե մա տում է նվա գա րա նա յին երաժշ տու թյան 
հետ՝ գրե լով, որ այն ստեղծ վել է եր կար ու սուղ նվա գա վոր եր գե րից, եւ ձայնն 
իբ րեւ նյութ է ծա ռա յում բա նա կա նու թյան հա մար այն պես, ինչ պես որ փայ տը՝ 
հյուս նի եւ եր կա թը՝ դարբ նի հա մար, ուս տի աշ խար հի գե ղեց կու թյուն նե րը ար-
վես տով ու ձայ նով են ներ կա յաց վում, ու սումն ու կրթու թյու նը նույն պես իրա-

5 Այս մասին հանգամանորեն տե՛ս Տեր-Պետրոսյան 1975, 46 –48։
6 Հմմտ., օրինակ, Թահմիզյան 1983, 126։
7 Հովհաննես Երզնկացու կյանքի եւ գործունեության մասին մանրամասն տե՛ս Սրապյան 

1958, 9 –140; Բաղդասարյան 1977, 9 –136; Թահմիզյան 1983, 124։
8 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 115; տե՛ս ՄՄ № 2173, 127բ («Ի բան մարգարէին Դաւթի. Սքան-

չելի եղեւ գիտութիւն քո յիս…»), նաեւ՝ 182բ («ի ԾԲ սաղմոսն»), որոշ հատվածներ կան 
նաեւ Երզնկացու «Հաւաքումն Մեկնութեան քերականին» (այսուհետ՝ Երզնկացի ՀՄՔ) 
աշ խա տության մեջ, տե՛ս ՄՄ № 2329, 70ա –74բ, հմմտ. Аревшатян, Тагмизян 1967, 364, 
366; Թահմիզյան 1991, 193։



94 Տորք Դա լա լյան

գործ վում են խոս քով ու ձայ նով9: Ըստ Երզն կա ցու՝ հենց դրա հա մար է, որ թե՛ 
ու սումն ու գրա կա նու թյու նը, թե՛ գու սա նա կան ար վես տը կոչ վում են քեր թու-
թյուն10:

Ինչ պես երեւ ում է՝ նվա գա րա նա յին հար դա րու մը Երզն կա ցին հա մա րում 
է պա ճու ճանք, որը հա վել վում է բա նա կա նու թյու նից բխող ձայ նին: Հե տաքրք րա-
կան է, որ մի շարք բնա ձայ նա կան գո յա կան նե րի մի ջո ցով Երզն կա ցին բնո րո շում 
է տար բեր նվա գա րան նե րի հնչո ղու թյու նը. «Այ լեւ ամե նայն այս պի սի պա ճու
ճե ալ բան, խռո վա կան կամ խա ղա ղա կան, նման ասա ցե ալ է կամ յա ռաջ նոցն 
կամ ի մէնջ, որք են այս. խազմ, վրդով, յոյզ, ամ բոխ, աղ մուկ, դղրդումն, բոմ
բիւն, դո փիւն, որոտ, բա բա խիւն, գան չիւն, կան չիւն եւ այլ այս պի սիք, որ չկա րեն 
զիրս ստոյգ ասել, դար ձե ալ քեր դե ալ կո չի, որ ըստ արո ւես տա կան հնչմանն 
յար մա րին, որ պէս փողք, կնդըն դոցք, քնարք, տա ւիղք, սրինկք եւ այս պի սիք ս»11 
(ընդգ ծումն ե րը–Տ. Դ.): Մի եւ նույն ժա մա նակ, ռազ մա շունչ կամ խա ղաղ նվա գի 
ազ դե ցու թյու նը մար դու վար վե լա կեր պի վրա՝ ար տա հայտ վում է օրի նակ նե րով, 
որոնք բե րում է Հով հան նես Երզն կա ցին՝ ի հաս տա տումն այն ուս մուն քի, որ 
գոր ծի քա յին երաժշ տու թյունն ավե լի շատ զգա յա կան, քան բա նա կան ներ գոր-
ծու թյան է ու նակ12:

Ըստ Երզն կա ցու՝ հին իմաս տուն նե րը հո րի նել են երաժշ տա կան գոր-
ծիք նե րը, որ պես զի ու րա խաց նեն մար դու հո գին, քան զի վեր ջինս, ըն դու նե լով 
ու րա խա լի կիր քը, ներ գոր ծում է մարմն ի վրա եւ ան գամ հի վանդ նե րին ապա քի-
նում13: Ավե լին, մեկ այլ տեղ Հով հան նես Պլու զը մար դու մար մի նը հա մե մա տում 
է փո ղի կամ քնա րի, նաեւ՝ տաս լա րա նի նվա գա րա նի (տաս նա ղի քնար) եւ սաղ-
մո սա րա նի (սաղ մոս) հետ14, եւ ինչ պես որ նվա գա րան ներն առանց ար վես տա-
կան հպումն ե րի ու շար ժումն ե րի ան բար բառ են մնում, այն պես էլ մարդ կա յին 
մար մի նը՝ առանց զգա յա րան նե րի, առանց սի րո ու իղ ձե րի, լուռ եւ ան տար բեր է 
շրջա կա աշ խար հի հան դեպ15: Մեկ այլ քա րո զում նա մարդ կա յին կյանքն է հա-

9 Аревшатян, Тагмизян 1967, 366; Սրապյան-Երզնկացի 1993, 112; Երզնկացի ՀՄՔ, 40բ –41ա 
(98 –99)։

10 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 113; Երզնկացի ՀՄՔ, 147բ (220)։
11 Թահմիզյան 1983, 125; Երզնկացի ՀՄՔ, 147բ (220)։ Թարգմանությամբ տե՛ս Аревшатян, 

Тагмизян 1967, 366։
12 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 114, 117; Երզնկացի ՀՄՔ, 74ա (134)։ Ալեքսանդր Մակեդոնացուն 

վերաբերող այս զրույցը նույնպես բերվում է ըստ Դավիթ Անհաղթի [տե՛ս Սրապյան-
Երզն կացի 1993, 234, ծան. 68]։

13 Թահմիզյան 1983, 125; Երզնկացի ՀՄՔ, 71բ. «Երգեն եւ առ հիւանդս, զի աւգտակար է 
ի պէտս բժշկութեան. որպէս ըմբելիք դեղոց ընդ ճաշակելիսն, եւ սա ընդ լսելիսն։ Եւ զի 
ձայն անմարմին է եւ մեծ զաւրութիւն ունի եւ ազգակցութիւն առ հոգին։ Եւ սակս այսր 
պատճառի գտին զձայնական գործիքն իմաստունքն առաջին, զի ուրախացուցիչ է 
հոգւոյ. եւ ընդունելով հոգի զուրախականն կիրք, ներգործէ առ մարմինն եւ տրամադրեալ 
փոխէ զնա յուրմէ բնու թենէն»։ Թարգմանությամբ տե՛ս Аревшатян, Тагмизян 1967, 363։ 
Երաժշտաբուժության վե րաբերյալ տե՛ս Վարդումյան 2007, 493 –509; Vardumyan 2015, 
1 –5։

14 Տե՛ս Թահմիզյան 1983, 127։
15 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 113; ՄՄ № 2173, 265աբ («ի ԽԶ սաղմոսն Դաւթի…»), տե՛ս 

նաեւ 200ա («ՁԸ սաղմոսին»). «Սաղմոսն քնարաց եւ փողոյ անուն է, որով ի հինն 
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մե մա տում նվա գա րա նի հետ. երբ որ չկա նվա գող՝ կյան քը դա դա րում է. «յոր
ժամ ոչ իցէ հար կա նող՝ խա փա նե ալ, լռե լալ կա յ»16:

Քա ռա լար նվա գա րան և չորս տա րերք17

Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում մար դու մար մի նը հա ճախ էր նմա նեց-
վում քա ռա լար նվա գա րա նի, որի յու րա քան չյուր լա րը հա մա պա տաս խա նում է 
տի ե զեր քի չորս տար րե րից որեւէ մե կին՝ ջուր, հուր, հող, օդ: Վաս տա կա շատ 
երաժշ տա գետ Ն. Թահ մի զյա նի մեկ նա բա նու թյամբ՝ այս քա ռա լար գոր ծի քը 
կամ «չո րե քա ղյան քնա րը» պետք է որ կո թա վոր լա րա յին նվա գա րան լի ներ 
եւ վե րա բե րեր հայ կա կան ու դին: Վեր ջինս, ըստ էու թյան, եղել է մեր վի պա սա-
նա կան փան դիռ նվա գա րա նի ժա ռան գը եւ «հայ միջ նա դա րյան իրա կա նու թյան 
մեջ հա մար վել ազ գա յին երաժշ տու թյան հնչյու նա յին հա մա կար գի նյու թա կան 
կրո ղը կամ դա սա կան նվա գա րա նը»18: Ժա մա նա կի աշ խար հա յաց քա յին մո տե-
ցու մը ար տա հայ տե լով՝ Երզն կա ցին գրում է, որ քա ռա լար այս գոր ծի քը ստեղծ-
ված է ի նմա նու թյուն մար դու բնու թյան, քա նի որ մարդն էլ, իր հեր թին, տի ե զեր-
քի մարմն ե ղեն ման րա կեր տը լի նե լով, կազմ ված է տի ե զեր քի հիմ քում ըն կած 
չորս տար րե րից19:

Եթե մարդ կա յին մարմն ում չորս տար րե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը 
խախտ վում է, ապա մար դը հի վան դա նում է, եւ հե տեւ ա բար պետք է զա նա զան 
մի ջոց նե րով վե րա կանգ նել հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ինչ պես որ նվա գա րա նի 
լար ված քի ժա մա նակ հարկ է լի նում լա րե րից մե կը ձգել, մյու սը թու լաց նել20: Այ-
սինքն, հա մա ձայն Հով հան նես Երզն կա ցու մեկ այլ աշ խա տան քի՝ ինչ պես որ 
քա ռա լար նվա գա րա նի մեկ լա րի փո փո խու թյունն ան հար մա րու թյուն է պատ-
ճա ռում, այն պես էլ կեն դա նի էա կի մեկ տար րի ան հա վա սա րու թյու նը հի վան-
դու թյան պատ ճառ է դառ նում. «Զի որ պէս քնա րի մի ոյ աղոյն փո փո խումն 

երգէին՝ զերաժշտականն ձայն յօրհնութիւնսն խառնելով, զի առաւել տրամադրէ զհոգի 
յուրախականսն եւ ի տրտմականսն։ Իսկ զայն խոտեաց Աստուած, զի մարմին էր առանց 
ըղ ձից եւ սիրոյ, այլ մեզ փող եւ քնար է մարմին եւ զգայարանք սորա, ընդ որս խառնել ար
ժան է զմտաւորական հոգոյն երգ եւ այսու հնչակցութեամբ օրհնել զԱստուած յամենայն 
կեանս, որչափ եմք ի մարմնի, զի փող եւ քնար ժամանակաւ շարժի յարուեստաւորէն, եւ ի 
լռելն անբարբառ կա մնայ, իսկ մարդ կենդանի տասամբ զգայարանաւք, իբր տասնաղի 
քնար յերաժշտական մտացն, իբր յարուեստաւորէ շարժեալ յամենայն կեանս իւր օրհնէ 
զԱստուած»։

16 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 116; ՄՄ № 2173, 331բ («Վասն ննջեցելոց ի Քրիստոսի եւ 
խորհուրդ ստեղծման մարդոյն եւ մահու…»)։

17 Այս խնդիրը մանրամասնորեն քննարկել ենք հետեւյալ հոդվածում՝ Դալալյան 2018, 
93 –104։

18 Թահմիզյան 1982, 27; 1983, 134։
19 Երզնկացի ՀՄՔ, 72բ –73ա; Аревшатян, Тагмизян 1967, 364։ Բացի այդ, քառալար 

նվագարանը խորհրդանշել է մարդկային չորս խառնվածքները [հմմտ. Ղարիբյան, 
Ենոքյան 2017, 56]։

20 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 116; ՄՄ № 2173, 109ա («Ի բան մարգարէին Դաւթի. Սքանչելի 
եղեւ գիտութիւն քո յիս…»). «…զորս պարտ է բժշկել՝ զոմանս բանիւ եւ զայլս՝ դեղով, 
որպէս յաւդումն աղեաց երաժշտականաց, զոմանս թուլացուցանել եւ զայլս պնդել, զի 
պատշաճ իւր կազմեսցէ՝ յարմարապէս տալով զձայն»։
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անյար մա րու թիւն առ նէ, եւ կեն դա նոյն մի ոյ տա րեր ան հա ւա սա րու թիւնն հի
ւան դու թիւ ն»21:

Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում երաժշ տու թյան մի ջո ցով հի վանդ ներ բու-
ժե լու մա սին գրե լիս՝ Երզն կա ցին իր «Քե րա կա նա կան մեկ նու թյա ն» մեջ վկա-
յում է, որ հատ կա պես առող ջա րար զո րու թյուն է վե րագր վել չո րե քա ղյան քնա-
րին22: Այս տեղ Երզն կա ցին ման րա մաս նո րեն նկա րագ րում է, թե ո՛ր բնույ թի 
հի վան դու թյան դեպ քում ո՛ր լա րի վրա է պետք նվա գել23:

Ըստ Հով հան նես Երզն կա ցի Պլու զի՝ քա նի որ մարդ կա յին մար մինն ար-
դեն մի հա մընդգր կուն եւ կա տա րյալ նվա գա րան է՝ Աստ ծուց արար ված, մարդն, 
ու րեմն, Աստ ծո հետ հա ղոր դակց վե լու հա մար կա րիք չու նի ար հես տա կան նվա-
գա րան նե րի: Դրա հա մար էլ նմա նա տիպ դեպ քե րում Պլու զը նա խա պատ վու թյու-
նը տա լիս է հո գեւ որ երաժշ տու թյա նը՝ այն սահ մա նա զա տե լով գու սա նա կա նից:

Գու սա նա կան երաժշ տու թյուն
Իր «Խրատ հա սա րա կաց քրիս տո նէ ից՝ քա հա նա յից ու ժո ղո վըր դոց…» 

աշ խա տու թյան մեջ Հով հան նես Պլու զը կա նո նադ րում է, որ «ի կնունք եւ ի 
պսակն ոչ է պարտ ար բե նալ կամ գու սան կո չել կամ բոզ, զի դի ւաց կո չաւղք են 
գու սանք ն»: Կնուն քի եւ պսա կադ րու թյան ժա մա նակ գու սան կան չե լը նա հա-
մե մա տում է հնձա նում գի նի տրո րե լու ժա մա նակ քա ցախ հի շե լու կամ անու-
շա բույր խուն կե րին գար շե լի իրեր խառ նե լու հետ. «Ի տե ղի, ուր հնձան կո խեն, 
զքա ցախն ոչ յի շեն եւ յա նու շա հոտ իւղ և խունկ գար շե լի իրք ոչ խառ նե ն»: Այդ-
պի սով, գու սան ներն ու ան բա րո յա կան կա նայք նույն հար թու թյան վրա են դիտ-
վում, նրանք հա մե մատ վում են սա տա նա յա կան մո լա խո տի հետ, որ խառն վում 
է Քրիս տո սի խորհր դին. «Դու ի սուրբ եւ ի սոս կա լի կնունքն եւ ի մե ծա խոր հուրդ 
եւ ի պար կեշտ պսակն բոզ եւ գու սան բե րես եւ զո րոմն սա տա նա յի ի խոր հուրդն 
Քրիս տո սի խառ նես եւ ոչ ամա չե ս»24:

Նույն աշ խա տու թյան մեջ մեկ այլ տե ղում Հով հան նես Պլու զը մե ղադ րում 
է այն քա հա նա նե րին ու սար կա վագ նե րին, որոնք պահ քի օրե րին զվար ճա նում 
են գու սա նա կան խրախ ճանք նե րում՝ վար ձակ կա նանց ըն կե րակ ցու թյամբ25: 
«Թուղթ առ իշ խանն Եկե ղե ա ց» գոր ծում Երզն կա ցին «գի նին ու ար բե ցու թիւն, 

21 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 116; ՄՄ № 2173, 80ա («Ի տօնի ծննդեան եւ Մկրտութեանն 
Քրիստոսի…»)։

22 Թահմիզյան 1983, 136; Երզնկացի ՀՄՔ, 73ա։
23 Аревшатян, Тагмизян 1967, 364 –365.
24 Բաղդասարյան 1977, 177 –178; ՄՄ № 8356, 168ա (ԺԷ. «Յաղագս պահոց»); Սրապյան-

Երզնկացի 1993, 115։
25 Ըստ Երզնկացու՝ «եւ լուաք վասն քահանայից, որք ի քաղաքի, եւ վասն սարկաւագաց, թէ 

առանց խոստովանութեան, յաւուրս պահոց, ո՛չ արգելուն զինքեանս ի գինոյ, այլ եւ անչափ 
յագեցմամբ արբեցութեան ախտիւն հրապարակին ի մէջ գինարբուացն եւ անպար կեշ
տաբար նստին ի ժողովս եւ խրախանան գուսանական երգովք ի կաքաւս լկտի խաղուց եւ 
այլ վասն պէսպէս իրաց եւ անասնաբարոյ մարդոց։ Այլ եւ վասն ագահութեան զբոզսն, 
որք ի տունս պոռնկութեան եւ զկանայս այլազգեաց մեծարէին ընդ քրիստոնեայս՝ տալով 
նոցա զմար մինն տէրունական» [Բաղդասարյան 1977, 194 –195; Սրապյան-Երզնկացի 
1993, 115]։
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գու սանն եւ խաղն ամե նայն մար դոյ վնա ս» է հա մա րում, բայց հատ կա պես՝ 
«պա րոն մար դոյն և իշ խա նի ն»26: Այս է պատ ճա ռը, որը «Քե րա կա նա կան մեկ-
նու թյու ն» եր կում Երզն կա ցին գրում է. «Տղա յին միտքն որ պէս կա կուղ մոմ է… 
Մի՛ թո ղուր, որ դառն եւ աղ տաղ տուկ ջուրն ի ներս խառ նի. երգք գու սա նաց, կամ 
խաւսք աղ տե ղի»27:

Հո գև որ և աշ խար հիկ երաժշ տու թյան սահ մա նա զա տու մը
Զար գաց նե լով 5-րդ դա րի իմաս տա սեր Դա վիթ Ան հաղ թի տե սու թյու նը 

երաժշ տու թյան նյու թա կան եւ ան նյու թա կան բա ղադ րիչ նե րի մա սին28՝ Հով հան-
նես Երզն կա ցի Պլուզն իր վե րո հի շյալ «Քե րա կա նա կան մեկ նու թյու ն» աշ խա-
տու թյան մեջ հա մա րում է, որ երաժշ տու թյան նյու թա կան կող մը կազ մում են 
նվա գա րան նե րը՝ նե րա ռյալ նաեւ երա ժիշտ-կա տա րո ղի մար մի նը՝ իբ րեւ բա նա-
կան արա րա ծի, մինչ դեռ երաժշ տու թյունն ին քը եւ, մաս նա վո րա բար, երաժշ տա-
կան ելեւ է ջը, որը Երզն կա ցին ան վա նում է «ձայ ն», ան նյու թա կան է: Այ սինքն՝ 
վեր ջինս նույ նա նում է մար դու հո գեւ որ էու թյա նը, իսկ նվա գա րա նա յին հնչո-
ղու թյու նը՝ մարմն ա կա նին: Ստաց վում է, որ ինչ պես որ մար դը հո գեւ որ (բա նա-
կան) եւ հո ղե ղեն (նյու թա կան) էակ է, եւ այդ եր կու էու թյուն ներն ամ փոփ ված են 
իր մարմն ում, այն պես էլ երաժշ տու թյու նը բաղ կա ցած է եր կու էու թյուն նե րից: 
Թաքն ված լի նե լով մար դու հո գում՝ երաժշ տու թյան այդ բա նա կան կող մը՝ ելեւ է-
ջը, լսե լի հնչյուն նե րի է վե րած վում երա ժիշտ-կա տա րո ղի մի ջո ցով29:

Շա րու նա կե լով երաժշ տու թյան երկ սեռ էու թյան այս դրույ թը՝ նույն աշ խա-
տու թյան հե տա գա էջե րում Երզն կա ցին երաժշ տու թյու նը բա ժա նում է եր կու տե-
սա կի՝ «աստ վա ծա յի նի», որ երգ վում է տա ճար նե րում, եւ «մարդ կա յի նի», որ հնչում 
է տո նախմ բու թյուն նե րի ժա մա նակ. «բա ժա նի սա յաս տո ւա ծա յինն եւ ի մարդ կա
յինն: Աս տո ւա ծա յինն եր գի յե կե ղե ցիս, որ յա ղագս հեշ տու թե անն զղջումն ածէ ի 
հո գիս եւ փո խար կէ զմիտս մե ղու ցե լոցն ի բա րի խո կումն, իսկ մարդ կա յինն եր գի 
ի ժո ղովս խրա խու թե ան և յու րա խա կան հան դէսս ն»30: Ընդ որում, Երզն կա ցին 
վեր ջի նը եւս հա մա րում է «անհ րա ժեշտ հա սա րա կու թյան հա մա ր»31:

Միջ նա դա րից եկող այս մտայ նու թյու նը գո յա տեւ ել է ընդ հուպ մին չեւ մեր 
օրե րը, եւ հո գեւ ո րի ու աշ խար հի կի տար բե րա կումն ան մի ջա կա նո րեն առնչ վել է 

26 Սրապյան-Երզնկացի 1993, 115։
27 Թահմիզյան 1983, 127։
28 Ըստ Դավիթ Անհաղթի՝ երաժշտությունը «բանական» արվեստ է, որի նյութական կողմը 

կազմում են նվագարանները, իսկ երաժշտությունն ինքը, ըստ նրա, աննյութական է [տե՛ս 
Թահմիզյան 1961, 50]։

29 Հմմտ. Թահմիզյան 1983, 124 –125. «…Կրկին են գործիք երաժշտականին։ Ի նիւթական 
կազ մածոյ անշնչից որպէս քնար եւ փող. եւ մարմին բանաւոր կենդանւոյն, յորում ծած
կեալ կայ ձայնն անմարմին, եւ ի շարժել արուեստաւորին բացակատարէ զհնչումն» 
[Երզնկա ցի ՀՄՔ, 44ա]։ Տե՛ս նաեւ Аревшатян, Тагмизян 1967, 361, 365-ում բերված 
հատվածները, որտեղ նույնպես՝ Երզնկացին, խոսելով երաժշտության բնույթի մասին, 
մեջբերում է Դավիթ Անհաղթին։

30 Թահմիզյան 1983, 128; Սրապյան-Երզնկացի 1993, 114; Երզնկացի ՀՄՔ, 71աբ (131), թարգ-
մա նությամբ՝ Аревшатян, Тагмизян 1967, 363։

31 Հղումը՝ ըստ Ցիցիկյանի 2011, 45, ծան. 50։
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նաեւ նվա գա րան նե րին: Վեր ջին ներս հա մար վել են աշ խար հի կու թյան բնո րո-
շիչ ներ, իսկ մարդ կա յին մա քուր՝ ան պա ճույճ ձայ նը կապ վել է հո գեւ ո րի հետ: 
Այս եր կու սի հա կադ րու թյու նը ազ գագ րա գետ Հ. Պի կի չյանն ան վա նում է «եր կու 
տար բեր մշա կու թա յին տեքս տե ր», որոնց «գո յու թյան հաս տա տագ րումն է նաեւ 
սրբա վայ րի շրջա կա տա րած քում եւ եկե ղե ցու ներ սում հնչող երաժշ տու թյու նը»32:

Եթե սրբա վայ րի ամ բողջ տա րած քը բա ժա նենք եր կու գո տի նե րի՝ կենտ
րոն (բուն տա ճա րը) եւ շրջա կայք, ապա դրան ցից յու րա քան չյուրն, ըստ Հ. Պի կի-
չյա նի, «ձգտում էր ապա հո վել իր նա խընտ րած նվա գա րան նե րի ու մե ղե դի նե րի 
առա վե լու թյու նը. բնա կա նա բար առ կա էր եր կու երաժշ տա կան տեքստ: Դրսի 
բո լոր ծե սերն ու ղեկց վում էին զուռ նադհո լի երաժշ տու թյամբ, իսկ ներ սում՝ եր
գե ցո ղու թյամ բ»: Տա ճա րի բա կում ան գամ կա րող էին հնչել մեր ժե լի նվա գա րան-
նե րը, չար խա փան եւ աղմ ա րար տա րա տե սակ գոր ծիք նե րը: Մինչ դեռ տա ճա րի 
ներ սում նա խընտ րե լի էր հա մար վում ձայ նա յին (վո կալ) ար վես տը: Պատ ճառն 
այն էր, որ «եկե ղե ցին ձգտում էր հնա րա վո րինս սահ մա նա փա կել ավան դա կան 
նվա գա րան նե րի մուտքն իր տա րածք՝ գե րա դա սու թյու նը տա լով մար դու մարմ
նից ծնված ձայ նին, և ո՛չ բնավ նրա հո րի նած առար կա նե րի հնչո ղու թյա նը»33:

«Ուխտ մի այ նա կե ցի ընդ սա տա նա յի»
Ներ տա ճա րա յին հո գեւ որ եւ ար տա տա ճա րա յին աշ խար հիկ մշա կու թա-

յին տա րածք նե րի մա սին մտայ նու թյու նը պատ կե րա վոր ձեւ ով ար տա հայտ ված 
է Վար դան Այ գեկ ցու (12 –13-րդ դդ.) հա ղոր դած ժո ղովր դա կան մի զրույ ցում, որը 
որո շա կի ո րեն մո տե նում է առա կի ժան րին: Լայն առու մով վերց րած՝ այն կա րե լի 
է պար զա պես առակ հա մա րել, եթե հաշ վի առ նենք այդ ժան րի միջ նա դա րյան 
լայն սահ մա նու մը՝ որ պես ամեն տե սա կի խոր հուրդ ու խրատ պա րու նա կող 
բազ մա դի մի իմաստ նու թյուն34: Խնդրո առար կա զրույց-առա կում հո գեւ ո րա կա-
նը գաղտ նի դա շինք է կնքում սա տա նա յի հետ:

Մե նա կյաց մի հո գեւ ո րա կան սա տա նա յի օգ նու թյամբ եկե ղե ցա պա նի 
պաշ տո նից հաս նում է մին չեւ աբե ղա եւ եպիս կո պոս. «Ասի յա ռա կաց, թէ մի ա
կեց մի սա տա նա յի ուխտ եդ. որ տա րի մի ’ի պահս կե նայ, զի զնա ’ի մե ծու թիւն 
հա սու ցա նէ. սա տա նայ յանձն էառ կա տա րել զխնդրածս նո րա. յոր ժամ վճա
րե աց զպահսն, շար ժե աց զե պիս կո պոս քա ղա քին, որ եդ զնա եկե ղե ցա պան. եւ 
’ի միւս տար ւոջն շար ժե աց, որ օրհ նե աց զնա աբե ղայ. եւ ’ի միւս տար ւոջն եղեւ 
մե ռա նիլ եպիս կո պո սին. շար ժե աց զթա գա ւորն եւ զքա ղա քա ցիսն առ նել իւ րե
անց եպիս կո պո ս»35:

32 Պիկիչյան 2001, 408; 2012, 125։
33 Պիկիչյան 2001, 408 –409; 2012, 121, 125։
34 Տե՛ս Սրապյան 1981, 62։
35 Марр 1894, 2, 252; Տե՛ս նաեւ Սրապյան 1969, 264 –265; № 26 («Ուխտ միակեցի ընդ սատա-

նա յի»). բնագիրը վերցված է ՄՄ № 6616 ձեռագրից (15 –16-րդ դդ., էջ 12բ), իսկ վերնագիրը 
տրված է ըստ Ն. Մառի՝ նշված հրատարակության։ Այս զրույցի տեքստի երկու նշված տար-
բերակների միջեւ կան աննշան քերականական տարբերություններ։ Առաջին տարբերակի 
(քաղված Վարդանի ժողովածուից) բնագիրը տալիս է նաեւ՝ Աբեղյան 1935, 38։
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Սա տա նան այս ամե նի դի մաց պա հան ջում է հո գեւ ո րա կա նից, որ նա 
զգես տի տա կից մի չո րե քա ղի նվա գա րան դնի եւ եկե ղե ցա կան արա րո ղու թյան 
ժա մա նակ մա տով զար կի մի լա րին. «եւ յոր ժամ կա մէր զգես տա ւո րիլ. զի ժամ 
արաս ցէ, եկն սա տա նայ ետ ’ի նա փոք րիկ չո րե քա ղի մի եւ ասէ. իմ ամէն լա
ւին փո խա րէն, որ զքեզ յայդ մե ծա գոյն աս տի ճանդ հա սու ցի, զայս արա. առ 
զայդ փոք րիկ չո րե քա ղիդ ’ի ծոցդ դիր. և զզգեստդ ’ի վե րայ հա գիր եւ յոր ժամ 
’ի բեմն ելա նես, նա մէկ մա տամբդ ’ի վե րայ մէկ լա րին զար կ»36: Ու շագ րավ է, 
որ առա կում հիշ վում է հենց չո րե քա ղի, որն, ըստ միջ նա դա րյան երաժշ տա գետ-
նե րի, ամե նա հար մարն էր եւ ամե նա շատն էր հա մա պա տաս խա նում բնու թյան 
չորս տար րե րին: Ընդ հան րա պես, ըստ ժա մա նա կա կից երաժշ տա գետ նե րի վե-
րա կազ մու թյան՝ քա ռա լար նվա գա րան է եղել նաեւ հայ կա կան փան դի ռը, որը 
գու սան-վի պա սաց նե րի ան բա ժան գոր ծիքն էր37:

Այ նու հե տեւ առա կում պատմ վում է, որ երբ եպիս կո պո սը կա տա րում է 
սա տա նա յի ու զա ծը, հան կարծ եկե ղե ցու մեջ հա զա րա վոր-բյու րա վոր նվա գա-
րան նե րի ձայ ներ են հնչում. «եւ այն պէս արա րե ալ պատ րե ալ եպիս կո պո սին՝ 
յան կար ծա կի հա զարք հա զա րաց եւ բիւրք բիւ րոց տաս նա ղի եւ թմբկի եւ սուռ
նա յի եւ չան կի եւ չո րե քաղ ւոյ ձայն հնչե աց՝ ’ի մէջ եկե ղեց ւոյ ն»38: Ինչ պես տես-
նում ենք, այս տեղ կրկին հի շա տակ վում են տաս նա ղին (սաղ մո սա րա՞ն), թմբու կը 
եւ չան գը, նաեւ հան դի պում ենք զուռ նա յի (սուռ նայ) առա ջին հի շա տա կու թյուն-
նե րից մե կին39: Հե տաքրք րա կան է նաեւ «հա զարք հա զա րաց և բիւրք բիւ րո ց» 
դարձ ված քը, որը հի շեց նում է Գող թան եր գե րի «վի պա սա նա կան հա յե րե նը» 
(«եւ ուս տի՞ տա ցէ քաջն Ար տա շէս հա զարս ի հա զա րաց եւ բիւրս ի բիւ րուց…»):

Շա րու նա կե լով առա կը՝ եկե ղե ցի եկած ար քան ու ժո ղո վուր դը սար սա-
փում են, քա նի որ ոչ ոք չէր տես նում երա ժիշտ նե րին. «Զար հու րե ցան թա գա
ւորն եւ ժո ղո վուրդն եւ ո՛չ զոք տե սա նէ ին հար կա նօղ նո ւա գա րա նացն: Հրա մա
յե աց թա գա ւորն բռնել զդուռն եկե ղեց ւոյն՝ եւ զիւ րա քան չիւր ոք մեր կա ցու ցա նել 
եւ փնդռել. եւ այն պէս արա րե ալ ո՛չ զոք գտին պատ ճառ, եւ մնաց թա գա ւորն եւ 
եպիս կո պոսն մի այն. թա գա ւորն եւս մեր կա ցաւ. եւ ո՛չ գտաւ առ նա ինչ. եւ յոր
ժամ մեր կա ցու ցին զե պիս կո պոսն, գտին ’ի ծոցն զչո րե քա ղին այ ն»40: Ի վեր ջո 
եպիս կո պո սին պատ ժում են՝ նրան կա պե լով ձի ու պո չից եւ բաց թող նե լով դաշ-
տում, որ պես զի մար մի նը կտոր-կտոր լի նի41: Առա կի բա րո յա խո սու թյունն, ըստ 

36 Марр 1894, 2, 252.
37 Այս մասին մանրամասնորեն տե՛ս Դալալյան 2017, 48 –52։
38 Марр 1894, 2, 252.
39 Զուռնայի մասին տե՛ս Քոչարյան 2008, 154, որն ավելացնում է նաեւ Առաքել Սյունեցու 

վկա յությունը՝ ՄՄ, № 1764, 293բ։ Զուռնայի պատկերներ հայտնի են հայկական մանրա-
նկար ներում՝ մոտավորապես նույն ժամանակաշրջանում [տե՛ս Գեւորգյան 1962, 343 –344], 
զուռ նայի պատմա-ազգագրական մանրամասն ակնարկ է տալիս՝ Պիկիչյան 1988։

40 Марр 1894, 2, 252.
41 Բնագրի համաձայն՝ «չարչարանս արկեալ խոստովան եղև զուրացութիւնն և զդաշինս, 

զոր եդեալ էր ընդ սատանայի։ Յայնժամ կապեցին զնա ’ի յագի ամեհի ձիոյ և թողին ’ի 
դաշտի. մանրամասնաբար կոտորեալ եղև մարմին նորա. և այնպէս աւանդեաց զդառ
նացեալ հոգին ’ի ձեռն սատանայի» [Марр 1894, 2, 253]։
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Այ գեկ ցու, հե տեւ յալն է՝ «Ցու ցա նէ առակս, թէ ով ոք սա տա նա յի բար ւոյն եւ ուխ
տին հա ւա տայ, բա ժին նո րա վերջն այն պէս լի նե լոց է»42:

Ամ փոփ ման փո խա րեն
Ըստ մի մեկ նա բա նու թյան՝ հո գեւ ո րա կա նի զգես տի տակ թաքց ված քա-

ռա լար նվա գա րա նը խորհր դա նիշն է քրիս տո նե ա կան հայ մշա կույ թում առ կա 
հե թա նո սա կան են թա շեր տի: Ասել է թե՝ մեջ բեր ված առա կազ րույ ցում գոր ծած-
ված կենտ րո նա կան խորհր դա պատ կե րի գոր ծո ղու թյու նը, թե ինչ պես է եկե ղե ցու 
մեջ գաղ տա գո ղի հնչում հե թա նո սա կան երաժշ տու թյուն, կա րե լի է բա ցատ րել 
իբ րեւ ժո ղովր դի խո րը ակունք նե րում եւ հո գեւ որ ծալ քե րում պահ մտած հնա մե նի 
մշա կույ թի «ընդվ զու մ» եւ «դուրս սպրդու մ»: Ար դյուն քում պատժ վում է եկե ղե ցու 
այն սպա սա վո րը, որը տուրք է տա լիս նա խաք րիս տո նե ա կան մշա կույ թին: Մյուս 
կող մից, նշված խորհր դա պատ կե րը կա րե լի է մեկ նա բա նել ոչ թե որ պես «ան-
ցյա լի» ու «ներ կա յի» հա կադ րու թյուն, այլ իբ րեւ բո լոր ժա մա նակ նե րում ամե նու-
րեք առ կա՝ աշ խար հիկ եւ հո գեւ որ հո սանք նե րի մրցակ ցու թյուն ու պայ քար:

Հայ միջ նա դա րյան գրա կա նու թյու նը ման րակր կիտ ու սումն ա սի րած 
Մ. Աբե ղյա նի կար ծի քով՝ առա կա խո սը վե րո բե րյալ զրույ ցում ներ կա յաց նում 
է 13-րդ դա րում ժո ղովր դի մեջ տա րած ված մտայ նու թյունն ու մո տե ցումն ե րը. 
«ինչ քան էլ տե սա կա նի մեջ դեռ իշ խում է ճգնա վո րա կան հա յաց քը, գործ նա
կա նի մեջ, ընդ հա կա ռակն, ու րախ կյան քը, աշ խար հիկ ոգին է տե րը»43: Այն 
աս տի ճան էր աշ խար հիկ երաժշ տու թյու նը տա րած ված, որ, ըստ Աբե ղյա նի, 
նույ նիսկ մի այ նա կյաց հո գեւ ո րա կանն է սա տա նա յի հետ պայ ման կա պում, որի 
հե տեւ ան քով եկե ղե ցին դարձ նում է գու սա նա կան նվա գա ծու թյան վայր: Մի եւ-
նույն ժա մա նակ, սա կայն, այս եւ նմա նա տիպ այլ առակ նե րի քննու թյան ժա մա-
նակ, որոն ցում պա խա րակ վում են ան բա րո հո գեւ ո րա կան նե րը, աբե ղյա նա կան 
վեր լու ծու թյուն նե րում զգաց վում է խորհր դա յին ժա մա նակ նե րի շուն չը՝ դա սա-
կար գա յին հա կա սու թյուն նե րի եւ եկե ղե ցու դեմ պայ քա րի դրսեւ ո րում տես նե լու 
մի տու մով: Հա կա ռակ սրան, մի ան գա մայն ըն դու նե լի է այն մո տե ցու մը, որ 13-
րդ դա րում «Առակ նե րը դառ նում են մի տե սակ մի ջոց ժո ղովր դա կան տար րե րը 
մեր հին գրա կա նու թյան մեջ մտցնե լու, և դրանց մի ջո ցով մեր գրա կա նու թյու նը 
հետզ հե տե մո տե նում է ժո ղովր դին, են թարկ վում աշ խար հիկ հո սան քի ն»44: Այս 
մեր ձե ցու մը Ս. Հա րու թյու նյա նը դի տար կում է Աբե ղյա նի ձեւ ա կեր պած «Հայ կա-
կան Վե րածնն դի» տե սու թյան հա մա տեքս տում45:

Ինչ պես տես նում ենք Վար դան Այ գեկ ցու հա ղոր դած առա կազ րույ ցի 
օրի նա կով՝ 13-րդ դա րում մշա կու թա յին այդ վե րածնն դի տար րերն աս տի ճա-
նա բար ներ թա փան ցում էին եկե ղե ցու ծի րից ներս: Ճիշտ է, «օրի նա զանց հո-
գեւո րա կա նը» պատժ վում է, սա կայն դա ցույց է տա լիս ոչ թե կտրուկ մեր ժո ղա-
կան վե րա բեր մունք վաղն ջա կան մշա կույ թի՝ մաս նա վո րա պես նվա գա րան նե րի 

42 Марр 1894, 2, 253.
43 Աբեղյան 1946, 184։
44 Աբեղյան 1935, 19։
45 Հարությունյան 2006, 14։
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հան դեպ, այլ՝ բա րո յախ րա տա կան հաս տա տագ րում առ այն, որ յու րա քան չյուր 
հո սանք (աշ խար հիկ թե հո գեւ որ) պետք է դրսեւ որ վի հա մա պա տաս խան իր տե-
ղում եւ չներ խու ժի հա կա դիր «տա րած ք»: Այլ խոս քով ասած՝ «ամեն բան իր տե-
ղու մ»: Նույն ձեւ ա կեր պումն առա վել հստակ տես նում ենք Հով հան նես Երզն կա-
ցու իմաս տա սի րա կան խորհր դա ծու թյուն նե րում:

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
Ձե ռագ րեր
ՄՄ № 1764 Ժո ղո վա ծոյ (1651 –1654 թթ.)
ՄՄ № 2173 Յով հան նէս Երզն կա ցի, Մա տե նագ րու թիւնք (ԺԴ դար)
ՄՄ № 2329 Ժո ղո վա ծոյ (1291 թ.)
ՄՄ № 6616 Ժո ղո վա ծոյ (1291 թ.)
ՄՄ № 8356 Ժո ղո վա ծոյ (1322 թ.) 168ա (ԺԷ. «Յա ղագս պա հո ց»)

Սկզբնաղ բյուր ներ
ԵՐԶՆ ԿԱ ՑԻ, ՀՄՔ 
Յով հան նէս Երզն կա ցի, Հա ւա քումն Մեկ նու թե ան քե րա կա նին // ՄՄ № 2329, 
25ա –209ա:

МАРР 1894
Марр Н.Я., Сборники притчъ Вардана. Матеріалы для исторіи средневђковой 
армянской литературы (I –III, 1894 –1899): часть II. Текст. Санктпетербургъ: 
Типография И. Н. Скороходова, 1894; часть III. Приложенія, Санктпетербургъ, 
Типографія Императорской Академии Наукъ, 1894.

АРЕВШАТЯН, ТАГМИЗЯН 1967
Аревшатян С. С., Тагмизян Н. К., Армения // Музыкальная эстетика стран Востока 
(общая редакция и вступительная статья В. П. Шестакова), Ленинградский 
Государственный Институт театра музыки и кинематографии, Москва, «Музыка», 
1967, 330 –383.

Ու սում նա սի րու թյուն ներ
ԱԲԵ ՂՅԱՆ 1935
Աբե ղյան Մ. Խ., Հա յոց միջ նա դա րյան առակ ներն յեվ սո ցի ա լա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րը նրանց մեջ (առանձ նա տիպ), ՀՍԽՀ Կուլ տու րա յի պատ մու թյան ինս տի-
տուտ, Յե րե վան, 1935, 52 էջ (ար տատպ ված ե «ՀՍԽՀ Կուլ տու րա յի պատ մու թյան 
ին-տի աշ խա տու թյուն նե րը» ժո ղո վա ծո ւի I հա տո րից):

ԱԲԵ ՂՅԱՆ 1946
Աբե ղյան Մ.Խ., Հա յոց հին գրա կա նու թյան պատ մու թյուն, գիրք Բ (XI –XIX դա րի 30-
ական թթ.), Երեւ ան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1946:

ԲԱՂ ԴԱ ՍԱ ՐՅԱՆ 2008
Բաղ դա սա րյան Ա. Հ., Ավան դա կան նվա գա րան նե րը Հա յաս տա նում. Հին ժա մա-
նակ ներ, Միջ նա դար, Նոր Ժա մա նակ ներ // Հայ կա կան ժո ղովր դա կան նվա գա րան-
ներ (խմբ. Ա. Ա. Փահ լեւ ա նյան), Երեւ ան, «Կո մի տա ս», 2008, 3 –17:

ԲԱՂ ԴԱ ՍԱ ՐՅԱՆ 1977
Բաղ դա սա րյան Է. Մ., Հով հան նես Երզն կա ցին եւ նրա խրա տա կան ար ձա կը, [Մասն 
Ա. Պատ մա-բա նա սի րա կան քննու թյուն, Մասն Բ. Բնագ րեր], Երեւ ան, ՀՍՍՀ ԳԱ 
հրատ., 1977:
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ԳԵՒՈՐ ԳՅԱՆ 1962
Գեւ որ գյան Ա. Բ., Միջ նա դա րյան երաժշ տա կան գոր ծիք նե րը հայ ման րան կար չու թյան 
մեջ // Բան բեր Մա տե նա դա րա նի, Երեւ ան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1962, № 6, 337 –352:
ԳԵՒՈՐ ԳՅԱՆ 1978
Գեւ որ գյան Ա. Բ., Ար հեստ ներն ու կեն ցա ղը հայ կա կան ման րան կար նե րում, ալ բոմ, 
Երեւ ան, «Հա յաս տա ն», 1978:
ԴԱ ԼԱ ԼՅԱՆ 2017
Դա լա լյան Տ. Ս., Վի պա սա նա կան արո ւես տը, երա ժիշտ-կա տա րող նե րը եւ նո ւա գա-
րան նե րը վաղ միջ նա դա րե ան Հա յաս տա նում. լե զո ւա-մշա կու թա բա նա կան ակ նարկ 
// Հնչյուն եւ լռու թյուն. երա ժիշ տը եւ նվա գա րա նը դա րե րի հո լո վույ թում (խմբ. Հ. Պի-
կի չյան), Երեւ ան, Կո մի տա սի թան գա րան-ինս տի տու տի հրատ., 2017, 38 –53:
ԴԱ ԼԱ ԼՅԱՆ 2018
Դա լա լյան Տ. Ս., Դի տար կումն եր՝ նվա գա րա նա յին պատ կե րա ցումն ե րում տի ե զեր քի 
չորս տար րե րի մա սին ուս մուն քի ար տա ցոլ ման վե րա բե րյալ // Կո մի տա սի թան գա-
րան-ինս տի տու տի տա րե գիրք, հ. Գ (պատ. խմբ. Տ. Շախ կու լյան), Երեւ ան, Կո մի տա-
սի թան գա րան-ինս տի տու տի հրատ., 2018, 91 –106:
ԹԱՀ ՄԻ ԶՅԱՆ 1961
Թահ մի զյան Ն. Կ., Էջեր հայ կա կան վաղ միջ նա դա րյան երաժշ տա կան գե ղա գի տու-
թյու նից // Հայ կա կան ՍՍՌ գի տու թյուն նե րի ակա դե մի ա յի տե ղե կա գիր, № 2 (փետր-
վար), 1961, 49 –60:
ԹԱՀ ՄԻ ԶՅԱՆ 1970
Թահ մի զյան Ն. Կ., Քննա կան տե սու թյուն հա յոց հին եւ միջ նա դա րյան երաժշ տու-
թյան պատ մու թյան // ՀՍՍՀ ԳԱ Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի, 1970, 
հոկ տեմ բեր № 10 (334), 13 –30:

ԹԱՀ ՄԻ ԶՅԱՆ 1982
Թահ մի զյան Ն. Կ., Երաժշ տու թյու նը հին եւ միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում, Երեւ ան, 
«Սո վե տա կան գրո ղ», 1982:

ԹԱՀ ՄԻ ԶՅԱՆ 1983
Թահ մի զյան Ն. Կ., Հով հան նես Պլուզ Երզն կա ցին՝ հայ միջ նա դա րյան երաժշ տու-
թյան տե սա բան // Պատ մա-բա նա սի րա կան հան դես, 1983, № 2 –3 (101 –102), 124 –137:

ԹԱՀ ՄԻ ԶՅԱՆ 1991
Թահ մի զյան Ն. Կ., Նիւ թեր հայ կա կան միջ նա դա րե ան երաժշ տա կան գոր ծի քա գի-
տու թե ան // Բազ մա վէպ, ՃԽԹ տա րի (1991), № 1 –2, 175 –205:

ԽԱՆ ԶԱ ԴՅԱՆ 1959
Խան զա դյան Է. Վ., Հայ կա կան հին երաժշ տա կան գոր ծիք նե րը // Աշ խա տու թյուն ներ 
Հա յաս տա նի Պե տա կան Պատ մա կան Թան գա րա նի 5, Երեւ ան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 
63 –93:
ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ 2006
Հա րու թյու նյան Ս. Բ., Մա նուկ Աբե ղյան. գի տա կան վաս տա կի գնա հատ ման ուր վա-
գիծ (ծննդյան 140-ամյա կի առ թիվ) // Պատ մա-բա նա սի րա կան հան դես, 2006, № 1 
(171), 3 –27:

ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ 2010
Հա րու թյու նյան Հ. Հ., Երաժշ տու թյու նը V –XV դա րե րի հայ մա տե նագ րու թյան մեջ, 
ՀՀ ԳԱԱ Շի րա կի հա յա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն, Երեւ ան, «Գի-
տու թյու ն», 2010:

ՂԱ ՐԻ ԲՅԱՆ, ԵՆՈ ՔՅԱՆ 2017
Ղա րի բյան Ն. Հ., Ենո քյան Ա., Հնչող պատ կեր ներ. երա ժիշ տը եւ նվա գա րա նը հայ-
կա կան ման րան կար նե րում // Հնչյուն եւ լռու թյուն. երա ժիշ տը եւ նվա գա րա նը դա րե-
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րի հո լո վույ թում (խմբ. Հ. Պի կի չյան), Երեւ ան, Կո մի տա սի թան գա րան-ինս տի տու տի 
հրատ., 2017, 54 –63:

ՊԻ ԿԻ ՉՅԱՆ 1988
Պի կի չյան Հ. Վ., Զուռ նան հա յոց կեն ցա ղում // Բան բեր Երեւ ա նի հա մալ սա րա նի, 
1988, № 2 (65), 104 –111:

ՊԻ ԿԻ ՉՅԱՆ 2001
Պի կի չյան Հ. Վ., Սրբա վայ րի տա րած քի երաժշ տա կան եւ վար քագ ծա յին ծած կագ րե-
րը // Հա յոց սրբե րը եւ սրբա վայ րե րը. ակունք նե րը, տի պե րը, պաշ տա մուն քը (խմբ. 
Ս. Բ. Հա րու թյու նյան, Ա. Ա. Քա լան թա րյան), ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան եւ ազ գագ րու-
թյան ինս տի տուտ, Երեւ ան, «Հա յաս տա ն», 2001, 405 –413:

ՊԻ ԿԻ ՉՅԱՆ 2012
Պի կի չյան Հ.Վ., Երաժշ տու թյու նը հա յոց ավան դա կան առտ նին եւ տո նա ծի սա կան 
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Լ. Խա չի կյան), Մ. Աբե ղյա նի ան վան գրա կա նու թյան ինս տի տուտ, Երեւ ան, ՀՍՍՌ 
ԳԱ հրատ., 1958:

ՍՐԱ ՊՅԱՆ 1969
Սրա պյան Ա. Ն., Հայ միջ նա դա րյան զրույց ներ, ՀՍՍՀ ԳԱ Մ. Աբե ղյա նի ան վան գրա-
կա նու թյան ինս տի տուտ, Երեւ ան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969:

ՍՐԱ ՊՅԱՆ 1981
Սրա պյան Ա. Ն., Առա կի ժան րա յին ըմբռ նու մը միջ նա դա րում // ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրա բեր 
հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի», Երեւ ան, 1981, սեպ տեմ բեր, № 9 (465), 61 –70:

ՍՐԱ ՊՅԱՆ-ԵՐԶՆ ԿԱ ՑԻ 1993
Սրա պյան-Երզն կա ցի Ա. Ն., Հով հան նես Երզն կա ցի Պլուզ. կյան քը եւ գոր ծը, Երեւ ան, 
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ՎԱՐ ԴՈՒ ՄՅԱՆ 2007
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Տ. Ս. Դա լա լյան, բ.գ.թ.
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Դի տար կում ներ՝ 13-րդ դա րում երաժշ տա կան գոր ծիք նե րին  
առնչվող աշ խար հա յաց քա յին ըն կա լում նե րի վե րա բե րյալ

Հիմ ա բա ռեր՝ նվա գա րան, ավան դազ րույց, Հով հան նես Երզն կա ցի Պլուզ, 
Վար դան Այ գեկ ցի, քրիս տո նե ու թյուն, գա ղա փա րա խո սու թյուն, հո գեւ որ եւ 
աշ խար հիկ երաժշ տու թյուն, առակ:

Հոդ վա ծում քննարկ վում են 13-րդ դ. եր կու հե ղի նակ նե րի ար տա հայ տած պատ կե րա ցումն ե-
րը նվա գա րան նե րի վե րա բե րյալ, որոնք շատ բնո րոշ են տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նին: Եթե 
Հով հան նես Երզն կա ցի Պլու զի եր կե րում դրանք ի հայտ են գա լիս իմաս տա սի րա կան մտո-
րումն ե րում, ապա Վար դան Այ գեկ ցու մոտ հան դես են գա լիս առա կազ րույ ցի տես քով, որն, 
ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, ու նի ժո ղովր դա կան բա նա հյու սա կան ծա գում: Հոդ վա ծում 
ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց վում ու վեր լուծ վում են նշված հե ղի նակ նե րի տե սա կետ նե րը, 
որոն ցով փորձ է ար վում փի լի սո փա յա կան սահ ման գծե լու գոր ծի քա յին եւ ոչ-գոր ծի քա յին 
երաժշ տու թյան, աշ խար հիկ եւ հո գեւ որ հո սանք նե րի, «հե թա նո սա կա ն» եւ «քրիս տո նե ա կա ն» 
մշա կույթ նե րի մի ջեւ:

T. S. Dalalyan, PhD
Institute of Archaeology and Ethnography

Some Notes on Conceptual Thoughts Pertaining  
to the Musical Instruments in the 13th Century

Keywords: musical instrument, legend, Hovhannes Yerznkatsi Pluz, Vardan 
Aygektsi, Christianity, ideology, spiritual and secular music, parable.

A number of musical instruments are mentioned in Armenian medieval sources, which sometimes 
contain additional information explaining their use and structure, and also give their philosophical 
connotations. Images of musical instruments and musicians are often found in our medieval min-
iatures. Tractates on music teaching are known, too. Legends and legendary stories preserved in 
medieval works describe the creation or origin of musical instruments. Naturally, these stories are 
covered with a Christian-religious veil and ideology. We do not know any Armenian pagan myth and 
legend from earlier eras which would explain the appearance of musical instruments. This article 
broaches various perceptions of musical instruments attested in the 13th century. The views of two 
great authors – Hovhannes Pluz Erznkatsi and Vardan Aygektsi, are thoroughly considered. They 
try to define the philosophical border between instrumental and non-instrumental music, secular 
and spiritual movements, ‘pagan’ and ‘christian’ cultures.

Manuk Abeghian, who thoroughly studied the Armenian medieval literature but wrote sometimes 
under the influence of the Marxist-Soviet ideology, believed that in the discussed parable by Vardan 
Aygektsi, the class contradictions and the struggle against the Church of the time was reflected. At 
the same time, this parable shows some secular tendencies which supplanted gradually the religious 
thought from the medieval literature, thus bringing it closer to the folk thinking and folklore. This 
process is called by specialists as ‘Armenian Renaissance’.
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Т. С. Далалян, к.ф.н.
Институт археологии и этнографии

Заметки о мировозренческом восприятии 
музыкальных инструментов в 13-ом веке

Ключевые слова: музыкальный инструмент, легенда, Ованес Ерзнкаци Плуз, 
Вардан Айгекци, христианство, идеология, духовная и светская музыка, 
притча.

В средневековых армянских источниках упоминается ряд музыкальных инстру мен тов, о 
которых иногда приводятся дополнительные сведения, касающиеся их использования и 
структуры. Изображения музыкальных инструментов и музыкантов часто встре чаю тся в 
армянских средневековых миниатюрах. Известны также трактаты по препода ва нию музыки. 
В различных средневековых произведениях сохранились легенды и мифические истории, 
опи сывающие создание или происхождение музыкальных ин струментов. Разумеется, эти ис-
тории окутаны христианской религиозной идеологией. Нам неизвестны армянские языческие 
мифы и легенды, относящиеся к более ранним эпохам, которые объясняли бы зарождение 
му зыкальных инструментов. Данная статья посвящена рассмотрению и анализу различных 
представлений и восприятий музыкальных инструментов, засви детельствованных в наших 
письменных источниках. Чтобы обеспечить четкость науч ного анализа, хронологические рам-
ки исследования были сознательно сужены в пределах XIII века. В частности, в работе рас-
смотрены представления двух знаковых ав торов этого периода  – Вардана Айгекци и Ованеса 
Плуза.
Скрупулезный исследователь армянской средневековой литературы М. Абегян, под влиянием 
марксистско-советской идеологии, считал, что, в обсуждаемой нами притче Вар дана Айгекци 
отразилась классовая борьба того времени. Наряду с этим, в ней мож но заметить светские 
тенденции эпохи, которые сводились к постепенному вы тес нению религиозного мышления из 
средневековой литературы и к приближению ее к народному мышлению и фольклору.
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Դի ան նա Մի րի ջա նյան, պ.գ.թ.
 ՀԱԻ
 Սո սե Աղա յան
 ՀԱԻ

ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵՐ ԳՆԹՈՒ ՆՅԱՑ ԻՇ ԽԱՆ ՆԵ ՐԻ  
ՏԻ ՐՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ՝ ԸՍՏ ԱՐ ՁԱ ՆԱ ԳԻՐ  
ԵՒ ՄԱ ՏԵ ՆԱ ԳԻՐ ԱՂ ԲՅՈՒՐ ՆԵ ՐԻ

Վաղ միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի նշա նա վոր իշ խա նա կան տնե րից մե կի` 
Գնթու նի նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ են հա ղոր դում ինչ պես մա տե նա
գրա կան աղ բյուր նե րը, այն պես էլ վի մագ րե րը: Գնթու նի նե րի տի րույթ նե րը 
գտնվում էին Նիգ գա վա ռում, ին չի մա սին վկա յում է 1908 թ. Գա րե գին Հով
սե փյա նի՝ Ապա րա նում պա տա հա կա նո րեն հայտ նա բե րած հու նա րեն ար
ձա նագ րու թյու նը1:

Ըստ «Աշ խար հա ցոյ ց»ի (5 –7րդ դդ.)՝ Նի գը Այ րա րատ նա հան գի 15րդ գա
վառն էր՝ մոտ 1000 կմ2 տա րած քով, և հա մա ձայն Ս. Երե մյա նի` հա մա պա
տաս խա նում էր Ապա րան քա ղա քի տա րած քին ու շրջա կայ քին2: Նիգ գա
վա ռի սահ ման նե րը փոր ձել է ճշգրտել դե ռևս Ղև ոնդ Ալի շա նը3: Վեր ջին 
տա րի նե րին հե տա զո տող նե րը հակ ված են գա վա ռի սահ ման նե րի մեջ նե
րա ռե լու նաև Տա շի րը4:

Մեր խնդիրն է՝ Գնթու նյաց իշ խա նա կան տան տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի տա պա նա քա րե րի հի ման վրա պար զել այդ տոհ մի տի րույթ նե րի սահ
ման նե րը միջ նա դա րում: Հիմք ըն դու նե լով տա պա նա քա րե րը՝ փոր ձե լու ենք 
հե տև ել միջ նա դա րի տար բեր փու լե րում այս նա խա րա րա կան տան ան
դամ ե րի աշ խար հագ րա կան շար ժե րին և հաս կա նալ դրանց դրդա պատ
ճառ նե րը: Պատ մա կան հա մա պատ կե րի ամ բող ջաց ման հա մար մե ծա պես 
օգտ վել ենք նաև միջ նա դա րյան հայ մա տե նա գիր նե րի տե ղե կու թյուն նե րից:
Հիմ ա բա ռեր` Նիգ գա վառ, Գնթու նի ներ, վաղ միջ նա դար, տա պա նա քար, արձա-
նագ րու թյուն, թա ղումն եր, նա խա րա րա կան տուն, սահ ման ներ:

1 Յովսէփեան 1944, 30։
2 Երեմյան 1963, 72, 118։
3 «Փոքրագոյն գաւառաց Արարատայ և սակաւայուշ ’ի պատմութեան է Նիգ կամ Նգայտուն. 

Որոյ և ըստ դրիցն անկ էր բաժին լինել Արագածոտան և Վարաժնունեաց, յարևմտից և 
յարևելից փարելոց զնովաւ. սահման ’ի հիւսիսոյ կուսէ ունելով զՏաշիրս (կամ զԲամբակ), 
ինքն իսկ միջին մասն Հրազդան գետոյ ձևէ և զսահմանն ’ի նշանակեալդ կողմանէ» 
[Ալիշան 1890, 247]։

4 Հարությունյան 2001, 40; Սարգսյան 2008, 202 –204։
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Ու սում նա սի րու թյան պատ մու թյուն
Ապա րա նի հու նա րեն ար ձա նագ րու թյունն առա ջի նը հրա տա կող Մի-

խաիլ Ռոս տով ցեւն այն թվագ րում է 3-րդ դա րա վերջ – 4-րդ դա րասկզ բով5: Կա-
մի լա Տրեւ երն այս ար ձա նագ րու թյան տա ռա ձեւ ե րը հա մե մա տե լով Հա յաս տա-
նից (Գառ նի, Տիգ րա նա կերտ) եւ այլ վայ րե րից (Փոքր Ասիա, Սի րիա) հայտ նի 
նմա ն օրի նակ հու նա րեն վի մագ րե րի հետ՝ եզ րա կաց նում է, որ Ապա րա նի վկա-
յագ րում խոս վում է Տրդատ II Ար շա կու նու օրոք (217 –222) կա տար ված իրա-
դար ձու թյան մա սին: Սի մոն Կրկյա շա րյանն այն վե րագ րում է Տրդատ I-ին եւ 
հա մա ժա մա նա կյա է հա մա րում Գառ նիի հու նա րեն ար ձա նագ րու թյա նը6: Այս 
խնդի րը դուրս է մեր թե մա յի շրջա նա կից, մի այն փաս տենք, որ վաղ միջ նա դա-
րում Գնթու նի ներն ար դեն իշ խում էին Նի գում 7:

Ըստ Գահ նա մա կի` Գնթու նյաց նա խա րա րա կան տու նը 70 իշ խան նե րի 
շար քում գրա վել է 21-րդ տե ղը, իսկ ըստ Զօ րա նա մա կի` հա յոց զոր քին տվել 300 
հե ծյալ, այ սինքն՝ բա վա կան պատ կա ռե լի դիրք է ու նե ցել Հա յոց իշ խան նե րի 
աս տի ճա նա կար գում8: 2008 թ. հրա տա րակ ված Հա յաս տա նի ազ գա յին ատ լա-
սում Բաբ կեն Հա րու թյու նյա նը Նի գի հյու սի սա յին սահ մա նը վաղ միջ նա դա րում 
հասց նում է մին չեւ Բա զու մի լեռ ներ: Հա մա ձայն հե ղի նա կի տե սա կե տի` Նիգ 
գա վառն ընդգր կել է, Ապա րա նի շրջա նից բա ցի, նաեւ Փամ բա կի հո վի տը (Սպի-
տա կի եւ Վա նա ձո րի շրջան նե րը), ին պես նաեւ Աղս տեւ եւ Հրազ դան գե տե րի վե-
րին հո սանք նե րի շրջա նը, որը հե տա գա յում առանձ նաց վել էր Նիգ գա վա ռից՝ 
կազ մե լով Վա րաժ նու նիք գա վա ռը: Վեր ջինս, հե ղի նա կի հա մոզ մամբ, տա րած-
վում էր ոչ մի այն Հրազ դան գե տի վե րին հո սան քի եւ Մար մա րիկ գե տի ավա-
զա նի շրջա նում, այ լեւ պետք է ձգվեր Փամ բա կի եւ Արե գու նի լեռ նե րից հյու սիս՝ 
ընդգր կե լով Աղս տեւի վեր նա գա վա ռը (Դի լի ջա նի տա րա ծաշր ջան), ին պես նաեւ 
Աղս տեւի վտակ` Գե տի կի ավա զա նը (Ճամ բա րա կի տա րա ծաշր ջան)9:  

Վի մագ րա գետ Գա գիկ Սարգ սյա նի՝ 2008 թ. հրա տա րա կած մի հոդ-
վա ծում, կար ծես, փաս տե րով հաս տատ վում է վե րոն շյալ տե սա կե տը, քան զի 
Սպի տա կի շրջա նի Գո գա րան գյու ղում հայտ նա բեր ված տա պա նա քա րի վրա 
առ կա է Գնթու նի տոհ մի անու նը: Հե ղի նա կը տա պա նա քա րը թվագ րում է 9 –11-
րդ դա րե րով եւ կար ծիք հայտ նում, որ Գնթու նի նե րի տի րույթ նե րի հյու սի սա յին 
սահ մա նը տա րած վել է մին չեւ Բա զու մի լեռ ներ10: Ընդգ ծենք, սա կայն, որ խոս քը 
տար բեր դա րաշր ջան նե րի մա սին է, եւ հա վա նա կան է, որ 7-րդ դա րից հե տո 
Գնթու նի նե րը, քա ղա քա կան տար բեր հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված, 
հո ղեր ու նե նա յին նաեւ Տա շիր գա վա ռում:

5 Ростовцев 1911, 32.
6 Կրկյաշարյան 1971, 202։
7 Հայտնի է, որ ավատատիրական կարգերի օրոք, որպես վարչական միավոր, դիտարկվում 

էր նախարարի տիրույթը [Հարությունյան 2001, 40], որի սահմանները, սակայն, հիմնա-
կա նում որոշվում էին ֆիզիկա-աշխարհագրական գործոններով։

8 Ադոնց 1987, 280 –283; Յակոբեան 2011, 540, 550։
9 Հարությունյան 2008, 30 –31։
10 Սարգսյան 2008, 202 –204։
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Տոհ մա կան տի րույթ նե րի և տա պա նագ րե րի կա պը
Տա պա նագ րե րի դի տար կու մը կա րեւ որ նշա նա կու թյուն ու նի, քան զի իշ-

խա նա կան տան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, որ պես կա նոն, պետք է հանգ չե ին իրենց 
տոհ մա կան տի րույթ նե րում: Պատ մագ րու թյան մեջ հայտ նի են բազ մա թիվ 
նման օրի նակ ներ:

Այս պես, Սա հակ Պար թեւի մա հա նա լուց հե տո, ըստ Մով սես Խո րե նա ցու՝ 
«զպա տո ւա կան մար մին նո րա բար ձե ալ սար կա ւա գա պե տին նո րին Երե մի ա
յի հան դերձ աշա կեր տակ ցօքն եւ տիկ նաւն Մա մի կո նե ից սո րին նո ւաւ որում 
անուն էր Դստրիկ կին Վար դա նայ ստրա տե լա տի` տա րե ալ հան գու ցին յիւ րե
անց գիւղն յԱշ տի շատ, որ է ի գա ւա ռին Տա րօ ն»11:

Փավս տոս Բու զանդն էլ վկա յում է, որ Գրի գոր Լու սա վոր չի որ դի Արիս-
տա կե սի մար մի նը Ծոփ քից տա րան Եկե ղյաց գա վառ եւ թա ղե ցին իր հոր կալ-
ված քում` Թիլ ավա նում12:

Նմա նա պես Սյու նյաց պատ միչ Ստե փա նոս Օր բե լյա նը փաս տում է, որ 
երբ Օր բե լյան իշ խան Սմբա տը Թավ րի զում մա հա ցավ, նրան մեծ շու քով բե րե-
ցին եւ թա ղե ցին Նո րա վան քում. «եւ բե րե ալ ի հայ րե նի դամ բա րանն սուրբ ուխ
տին Նո րա վա նից. եւ աշ խար հա խումբ հան դի սիւ եդին ի տա պա նի ընդ հարս 
իւր ի թու ա կա նին 722: Վասն որոյ եւ շի նէ եղ բայր իւր Տար սա յիճն նմա տուն 
տա պա նի, եւ եկե ղե ցի յա նուն սրբոյն Գրի գո րի, եւ անդ փո խէ ի հան գիստ զեղ
բայր իւր Սմբա տ»13:

Ըստ ավան դու թյան՝ Ավա րայ րի ճա կա տա մար տի նա հա տակ նե րից Տա-
ճատ Գնթու նու մար մի նը եւս ամ փո փել են իր տի րույթ նե րում` Զո վու նիի Սուրբ 
Վար դան եկե ղե ցում14:

Զո վու նի ում և Եղի պատ րու շում Գնթու նյաց տա պա նա քա րե րը
Գնթու նյաց նա խա րա րա կան տան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` մեզ հայտ նի 

վաղ միջ նա դա րյան տա պա նա քա րե րից եր կու սը գտնվել են ներ կա յիս Կո տայ քի 
մար զի Զո վու նի գյու ղում, որը Գնթու նի նե րի հո գեւ որ կենտ րոնն էր:

Այս տեղ է գտնվում վաղ միջ նա դա րյան նշա նա վոր Պո ղոս-Պետ րոս եկե-
ղե ցին, որի հյու սի սա յին պա տի որմն ա մույ թին փո րագր ված է հե տեւ յալ ար ձա-
նագ րու թյու նը (այն, ըստ տա ռա ձեւ ե րի, թվագր վում է 6-րդ դա րով) [նկ. 1, էջ 233].

ՔՍ ԱԾ ՅԻ ՇԵԱ / ԶԳՐԻ ԳՈՐ ԳՆ/ԹՈւ ՆԵ ԱՑ ՏԷՐ15:
Նույն պես Զո վու նի ից՝ այժմ Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րա նում 

գտնվող տա պա նա քարն ու նի հե տեւ յալ քա ռա տող ար ձա նագ րու թյու նը [նկ. 2, 
էջ 233].

ԱՅՍ Է ՀԱՆ ԳԻՍՏ Դ/ԱՒ ԹԻ ԳԸՆ ԹՈւ ՆԵ/ԱՑՏ(ԵԱՌ)Ն  
ՈՐ ԴՈ(Յ) ՎԱՍ/ԱԿԱ ԲԱ ՐԷ ՊԱ(ՇՏԻ)16:

11 Մովսես Խորենացի 1913, 356։
12 Փավստոս Բուզանդ 2015, 13։
13 Ստեփանոս Օրբէլեան 1910, 419 –420։
14 Տեր-Մինասյան 2001, 264։
15 Ալիշան 1890, 248; Սաղումյան 1978, 61 –62։
16 Ղաֆադարյան 1952, 245։
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Հա ջորդ տա պա նա քա րը գտնվել է Զո վու նիի Սուրբ Վար դան եկե ղե ցու 
հյու սի սա յին որմն ա խարս խի վրա: 6-րդ դա րով թվագր վող տա պա նա քարն ու նի 
հե տեւ յալ ար ձա նագ րու թյու նը17 [նկ. 3, էջ 234].

ԱՅՍ Է ՏԱ ՊԱՆ. ՆԵ ԱՑ ՎՐԵ ՆԱՅ/ԳՆԹՈւ ՆՈՅՆ Ե18:
Արա գա ծոտ նի մար զի Եղի պատ րուշ գյու ղի հյու սի սա յին կող մում՝ ոչ-

բարձր բլրի վրա, կան վաղ միջ նա դա րյան երեք տա պա նա քա րեր [նկ. 4, 5, էջ 
234–235], որոն ցից մե կը ար ձա նա գիր է եւ ու նի հե տեւ յալ դժվա րըն թեռ նե լի վկա-
յա գի րը19 [նկ. 6, էջ 235].

ԱՅՍ ՀԱՆԳՍ ՏԱ ՐԱՆ ԿՏԸ Ա ԿԱ ՈՐ ԴԻ/ՍԻ ՄԵ ՒՈ ՆՈ  
ՇԱ ՊՈՒ ԳՆԹՈՒ ՆՈՅ … / … ՑԴ20:
Հայտ նի է, որ միջ նա դա րում թա ղումն ե րը կա տար վում էին եկե ղե ցի նե րի 

շուրջ, ուս տի տա պա նա քա րա յին վկա յագ րե րը կա րող են փաս տել, որ Գնթու-
նի նե րի հո գեւ որ կենտ րո նը եղել է Զո վու նի բնա կա վայ րը, իսկ դրան հա րա կից 
գյու ղե րում ապ րել եւ թաղ վել են տոհ մի տար բեր ան դամն եր:

Այժմ Զո վու նի գյու ղա տե ղին մնա ցել է Ապա րա նի ջրամ բա րի տակ: Բնա-
կա վայ րի ճար տա րա պե տա կան կա ռույց նե րից Ս. Վար դան մա տուռ-դամ բա-
րա նը եւ Թուխ մա նուկ մա տու ռը 1960-ական նե րին տե ղա փոխ վել են գյու ղից 
արեւ ելք գտնվող ոչ մեծ բար ձուն քի վրա21, իսկ Պո ղոս-Պետ րոս եկե ղե ցին, որի 
«գի տա կան նշա նա կու թյու նը դուրս է գա լիս ճար տա րա պե տա կան ազ գա յին 
ար վես տի շրջա նակ նե րի ց»22, ցա վոք, տար վա մեջ մի քա նի ամիս մնում է ջրամ-
բա րի ջրե րի մեջ:

Ս. Հա կոբ եկե ղե ցու ար ձա նագ րու թյան շուրջ
Գնթու նի իշ խա նա կան տան մա սին վեր ջին հի շա տա կու մը կար դում ենք 

պատ միչ Սե բե ո սի եր կում, ըստ որի՝ Նի գի տե րը, մի շարք իշ խան նե րի թվում եւ 
կա թո ղի կոս Ներ սես Տա յե ցու գլխա վո րու թյամբ, իր հնա զան դու թյունն է հայտ-
նում Բյու զան դի ա յի կայս րին23: Ար դյուն քում, որ պես պար գեւ, Գնթու նի նե րը բյու-
զան դա կան կայս րից հո ղեր են ստա ցել՝ ի հա շիվ իրենց սահ մա նա կից Կո տայք 
գա վա ռի24:

Այս մա սին հե տաքր քիր վկա յա գիր է պահ պան վել Գե ղար դա վան քից 35 
կմ հա րավ-արեւ ելք՝ Ս. Հա կոբ եկե ղե ցու ավե րակ նե րում, որ տեղ հայտ նա բեր-
վել է Տի րոց Գնթու նու` 7-րդ դա րով թվագր վող ար ձա նագ րու թյու նը: Ըստ դրա՝ 

17 Պետրոսյանց 1980, 305։
18 Վ. Պետրոսյանցն իր վերոնշյալ հոդվածում վիմագիրը կարդացել է «նեացվրեն այ», իսկ 

վիմագրագետ Գ. Գ. Սարգսյանի դիտարկմամբ՝ այստեղ առկա է Վրեն անձնանունը, 
ուստի ամբողջը պետք է կարդալ «նեաց Վրենայ»։

19 Պետրոսյանց 1981, 293 –294։
20 Շնորհակալություն ենք հայտնում վիմագրագետ Գ. Գ. Սարգսյանին՝ արձանագրությունը 

լրացնելու համար։
21 Սահինյան 1968, 101 –116։
22 Սահինյան 1968, 118։
23 Սեբէոս 1912, 165։
24 Պետրոսյանց 1988, 8։
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Բյու զան դի ա յի Կոս տան դին II (641 –668) կայս րը Ան ձավ գյու ղը պար գեւ է տա լիս 
Գակ Գնթու նու որ դուն` Տի րո ցին, վեր ջինս էլ այն նվի րում է եկե ղե ցուն25: Հա վա-
նա կան է, որ նույն Տի րոց Գնթու նին է, որ Ներ սես կա թո ղի կո սի շքախմ բում իր 
հա վա տար մու թյունն է հայտ նել Բյու զան դի ա յի կայս րին:

Ժա մա նա կին Մեծ Հայ քի թա գա վո րու թյան գե րա գույն հո ղա տե րը Ար շա-
կու նի թա գա վորն էր: Պե տու թյան մեջ վար չա կա նո րեն առանձ նաց ված «գա ւառ-
ներ ն» ու «աշ խարհ նե րը» հա յոց թա գա վո րի կող մից կա ռա վար ման էին հանձն-
վում նա խա րա րա կան տնե րին՝ ժա ռան գա կան իրա վուն քով, որ պես կա տա րած 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար պար գեւ: Մաս նա վո րա պես, պատ մա կան աղ բյուր նե-
րից հայտ նի է, որ Խոս րով Կո տա կը Օշա կան գյու ղը նվի րել էր Ամա տու նի նե-
րին` մաս քութ նե րի դեմ արի ա բար կռվե լու հա մար26:

Նշենք նաեւ, որ վաղ միջ նա դա րում ըն դուն ված էր, սե փա կան տի րույթ նե-
րից բա ցի, տա րածք ներ ու նե նալ այլ նա հանգ նե րում: Այս պես, Գնու նի նե րի իշ-
խա նա կան տան տի րույթ նե րը գտնվում էին Աղի ով տում, սա կայն ար դեն 7-րդ դ. 
նրանք հի շա տակ վում են Այ րա րա տում` Շի րա կի նա խա րա րա կան տնե րի շար-
քում, որ տեղ կա ռու ցում են Մաս տա րա յի նշա նա վոր եկե ղե ցին27: Հե տաքրքիր է, 
որ Գնու նի նե րի նա խա րա րա կան տան ու ղին շատ նման է Գնթու նի նե րին՝ խիստ 
բնո րոշ վաղ միջ նա դա րի հա մար: Գնու նի նե րը եւս 7-րդ դա րից հե տո կորց նում 
են իրենց նախ կին հզո րու թյու նը եւ Աշոտ Մսա կե րի օգ նու թյամբ նոր տա րածք-
ներ ստա նում Տայ քում28:

Իսկ ահա Տայ քի տե րեր Մա մի կո նյան նե րի մի ճյու ղը 7-րդ դ. հաս տատ-
վում է Արա գա ծոտ նում` իշ խա նա կան նստոց դարձ նե լով Արուճ ամ րոց-բնա կա-
վայ րը29: Մյուս կող մից էլ, բազ մա թիվ իշ խա նա կան տներ, չդի մա նա լով արաբ-
նե րի ճնշումն ե րին, հե ռա նում են իրենց տի րույթ նե րից. օրի նակ՝ Ամա տու նի նե րը 
գաղ թում են դե պի Տայ քի հյու սիս՝ Կող գա վառ30:

Գնթու նի նե րը Բագ րա տու նի նե րի օրոք
7-րդ դա րից հե տո աղ բյուր նե րը որեւէ վկա յու թյուն չու նեն Գնթու նի-

նե րի մա սին: Մի այն 9-րդ դ. վեր ջե րին է, որ Գնթու նի նե րը նո րից հի շա տակ-
վում են՝ հան դես գա լով որ պես Բագ րա տու նյաց թա գա վոր նե րի զի նա կից ներ. 
նրան ցից Հա սան իշ խա նին էր վստահ վել մայ րա քա ղաք Կար սի պաշտ պա նու-
թյու նը: Սա կայն շու տով Կարսն ընկ նում է, իսկ Հա սա նը եւ Հա յոց թա գու հին, 
որոնք պատսպար վել էին ամ րո ցում, գե րե վար վում են արաբ կու սա կալ Ափ շի նի 
կող մից 896 թ. եւ մի այն Սմբատ I Բագ րա տու նու ջան քե րով են ազատ վում գե-
րու թյու նից31: Նույն Հա սան Գնթու նին եւս մեկ ան գամ հի շա տակ վում է՝ որ պես 
Օղուզ լուի (Արեւմ տյան Շի րա կում) եկե ղե ցու մե կե նաս32:

25 Շահինյան 1974, 74 –80։
26 Մովսես Խորենացի 1913, 267։
27 Մանուչարյան 1977, 52 –56։
28 Վարդան Բարձրբերդցի 1861, 10։
29 Տեր-Ղեւոնդյան 1996, 105 –106։
30 Ղեւոնդ 1887, 168 –169։
31 Յովհաննէս Դրասխանակերտցի 1912, 178 –180։
32 Մանուչարյան, 1977,150։
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Հա սան Գնթու նու որ դի ներ Աշո տը եւ Վա սա կը նշա նակ վում են Գու գար-
քի կա ռա վա րիչ ներ՝ իբ րեւ նստա վայր ու նե նա լով Շամ շուլ դե ամ րո ցը33: Սա-
կայն նրանք շու տով ապս տամ բում են Աշոտ II թա գա վո րի դեմ եւ պատժ վում34: 
Ապստամ բու թյան ճնշու մից հե տո, որը տե ղի է ու նե ցել 10-րդ դ. 20-ական թթ., 
Գնթու նյաց իշ խան նե րի մա սին այ լեւս որեւէ վկա յու թյուն հայտ նի չէ, ին չը են թա-
դրել է տա լիս, որ իշ խա նա կան տունն այդ պի սով հե ռա նում է պատ մու թյան աս-
պա րե զից:

Հա վա նա բար ար քու նի քին մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար էր, որ 
Գնթու նի իշ խան նե րը Բագ րա տու նի նե րից նվեր էին ստա ցել Գու գարք նա հան-
գի Տա շիր գա վա ռը, որն առան ձին վար չա կան մի ա վոր էր եւ գտնվում էր Բագ-
րա տու նի նե րի տի րա պե տու թյան ներ քո35:

Գո գա րա նում հայտ նա բեր ված վե րոն շյալ տա պա նա քա րը վե րա բե րում է 
հենց այս շրջա նին, երբ Տա շի րում կարճ ժա մա նա կով իշ խում էին Գնթու նի նե-
րը. այն թվագր վում է 9-րդ դա րա վեր ջով եւ 10-րդ դա րի առա ջին եր կու տաս նա-
մյա կով: 10-րդ դ. Բագ րա տու նի իշ խան նե րը, կենտ րո նա խույս վե րա կա ցու նե րի 
նկրտումն ե րը զսպե լու նպա տա կով, Տա շի րի կա ռա վա րու մը հանձ նում են իրենց 
տոհ մա կից նե րին: 10-րդ դ. կե սե րին ար դեն Տա շի րը դիտ վում էր որ պես առան-
ձին վար չա քա ղա քա կան կազ մա վո րում, ուր իշ խում էր Աշոտ Ողոր մած Բագ րա-
տու նու կրտսեր որ դին` Գուր գե նը36:

Եզ րա փա կում
Այս պի սով, Գնթու նյաց տան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ար ձա նա գիր տա պա-

նա քա րե րը կա րեւ որ աղ բյու րա գի տա կան տվյալ ներ են պա րու նա կում՝ վաղ-
միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի նշա նա վոր իշ խա նա կան այս տոհ մի տի րույթ նե րի 
սահ ման նե րը հստա կեց նե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ, տա պա նագ րե րի եւ տար-
բեր վի մագ րե րի դի տարկ մամբ հնա րա վոր է առանձ նաց նել Գնթու նի նե րի գոր-
ծու նե ու թյան ծաղ կուն շրջա նը, երբ այս տոհ մի իշ խան նե րը կա ռու ցում էին հո-
գեւ որ բազ մա թիվ շի նու թյուն ներ, հի շա տակ վում մի շարք տա պա նագ րե րում ու 
տար բեր պատ միչ նե րի կող մից, ինչ պես նաեւ՝ ան կու մը, երբ իշ խա նա կան տան 
անու նը հիշ վում է մի այն Գո գա րա նի տա պա նագ րում եւ մեկ պատ մի չի` Հով հան-
նես Դրաս խա նա կերտ ցու եր կում:

10-րդ դա րից սկսած՝ Նիգ եւ Արա գա ծոտն գա վառ նե րում հան դես են գա-
լիս առա վել կեն սու նակ, հզոր նա խա րա րա կան տներ, որոնց էլ վի ճակ ված էր 
կեր տե լու տվյալ տա րածք նե րի նոր պատ մու թյու նը:

33 Յովհաննէս Դրասխանակերտեցի 1912, 295 –297։
34 Յովհաննէս Դրասխանակերտցի1912, 316 –317։
35 Ուշագրավ է, որ Վարդան Արեւելցու «Աշխարհացոյց»-ում (13-րդ դ.) Հայաստանի հյուսի-

սա յին շրջաններից հիշատակվող առաջին գավառը Տաշիրն է. այստեղ եւս ասվում է, որ 
Տաշիր գավառը սկսվում է Փամբակի ձորից եւ դիտվում որպես Գուգարք աշխարհի մաս. 
«Տաշրա ցւոց գաւառն Բամպկի ձորն է, ուր կայ սուրբ ուխտն Որդաձորու սուրբ Նշանն։ 
Տաշիր Լօռի է, ուր կայ Քոբարն, և Հոռոմայրի սուրբ Նշանն, և Յոհան Օձնեցոյ գերեզմանն 
սքանչելա գործ սուրբ հայրապետին…» [Վարդան վարդապետ, 1960, 35]

36 Մաթեւոսյան1982, 65։
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ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
Սկզբնաղ բյուր ներ
ՎԱՐ ԴԱՆ ԲԱՐՁՐ ԲԵՐԴ ՑԻ 1861
Մե ծին Վար դա նայ Բարձր բեր դեց ւոյ Պատ մու թիւն տի ե զե րա կան, (ի լույս ըն ծա յեց 
Մկրտիչ Էմին), Մոսկ վա, Լա զա րյան ճե մա րա նի տպա րան, 1861:

ԲՈՒ ԶԱՆԴ 2015
Փավս տոս Բու զանդ, Հա յոց պատ մու թյուն, Երեւ ան, ԵՊՀ հրատ., 2015:

ՅՈՎ ՀԱՆ ՆԷՍ ԴՐԱՍ ԽԱ ՆԱ ԿԵՐՏ ՑԻ 1912
Յով հան նու կա թո ղի կո սի Դրաս խա նա կեր տեց ւոյ Պատ մու թիւն Հա յոց, Թիֆ լիս, 
Ն. Աղա նե ան ցի տպա րան, 1912:

ՄՈՎ ՍԷՍ ԽՈ ՐԵ ՆԱ ՑԻ 1913
Մով սի սի Խո րե նաց ւոյ Պատ մու թիւն Հա յոց, աշխ. Մ. Աբե ղյան եւ Ս. Յա րու թիւ նե ան, 
Տփղիս, Արա գա տիպ Մնա ցա կան Մար տի րո սե ան ցի, 1913:

ՂԵ ՒՈՆԴ 1887
Պատ մու թիւն Ղեւ ոն դե այ Մե ծի վար դա պե տի Հա յոց, Ս. Պե տեր բուրգ, Ի.Ն. Սկո րո-
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Դ. Հ. Մի րի ջա նյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ
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Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Դի տար կում ներ Գնթու նյաց իշ խան նե րի տի րույթ նե րի մա սին՝  
ըստ ար ձա նա գիր և մա տե նա գիր աղ բյուր նե րի

Հիմ ա բա ռեր` Նիգ գա վառ, Գնթու նի ներ, վաղ միջ նա դար, տա պա նա քար, 
արձանագ րու թյուն, թա ղումն եր, նա խա րա րա կան տներ, սահ ման ներ:

Նիգ գա վա ռում Գնթու նի նե րի ակ տիվ շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին են խո սում վի-
մա կան տվյալ նե րը, որոնք պահ պան վել են հո գեւ որ կա ռույց նե րի պա տե րին: Գնթու նի նե րի 
տի րույթ նե րի հստա կեց ման հա մար կա րեւ որ նշա նա կու թյուն ու նեն նաեւ նրանց տա պա նա-
քա րե րը: Հե տաքր քիր է, որ 7-րդ դա րից հե տո Նիգ գա վա ռում Գնթու նի նե րի գոր ծու նե ու թյու-
նը փաս տող որեւէ վկա յու թյուն չկա, ին չը, են թադ րա բար, պայ մա նա վոր ված էր արա բա կան 
ավե րիչ ար շա վանք նե րով: Ար դեն 9 դ. Գնթու նի նե րը հայտն վում են Գու գար քում, ին չի մա սին 
վկա յում է Գո գա րա նի վաղ միջ նա դա րյան եկե ղե ցու հա րեւ ա նու թյամբ հայտ նա բեր ված ար-
ձա նա գիր տա պա նա քա րը: 9 –10-րդ դդ. թվագր վող շիր մա քա րը հիմք է տա լիս են թադ րե լու, 
որ 7-րդ դա րից հե տո Գնթու նի նե րը կորց նե լով իրենց իշ խա նու թյու նը եւ տի րույթ նե րը Նիգ 
գա վա ռում՝ տա րած վել են դե պի հյու սիս` Բագ րա տու նի նե րից տա րածք ներ ստա նա լով Տա-
շիր գա վա ռում:

D. H. Mirijanyan, PhD
Institute of Archaeology and Ethnography
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Institute of Archaeology and Ethnography

Some Observations on the Gntuni Princely House’s Domains according  
to the Gravestone Inscriptions and Historiographic Sources

Keywords։ Nig canton, Gntuni, Early Middle Ages, gravestone, inscription, burials,  
princely house, borders.

Based on the inscriptions on the gravestones of the representatives of the princely house of Gntuni 
this article aims to present the domains of Gntuni rulers, who were the owners of Nig canton of 
Ayrarat province.

In historical sources the princely house of Gntuni was first mentioned in the History of Movses 
Khorenatsi,locating their domains in Nig canton. This information was also confirmed by epigraphic 
data. In 1908, G. Hovsepyan found the Greek inscription of Armenian king Trdat II in Aparan, 
informing about the donation of Nig canton to Gntuni as their own domain. According to the Ash-
kharhatsuyts of Anania Shirakatsi, Nig was the 15th canton of Ayrarat province and occupied the 
territory of the upper stream of the Kasakh river.

The epigraphic data preserved on the walls of different religious buildings evidence the intensive 
construction activity of the Gntuni princes in Nig canton.
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The gravestones of the Gntuni have also important significance to clarify the borders of the domains 
of the Gntuni, as the representatives of the ruling house could sponsor the construction of religious 
buildings in other provinces, but, as a rule, they should be buried in their own domain.
The activity of the princely house of Gntuni is visible in Nig canton during the 3th –7th centuries, 
which is also evidenced by the presence of gravestones. One of the gravestones was found on the 
northern side of the base of the St. Vardan Church in Zovuni, the other with the name of David 
Gntuni is known from the Zovuni gorge, which is now kept in the History Museum of Armenia. 
Another inscribed gravestone is now in the village of Yeghipatrush.

Interestingly, there is no evidence about the activity of the Gntuni princes in Nig canton after 
the 7th century, probably, due to the Arab invasions. Later, in the 9th century, the Gntuni rulers 
reappeared in Gugark region, which is evidenced by an inscribed gravestone found near the early 
medieval church in Gogaran. The gravestone dated to the 9th –10th centuries let us suppose, that 
after the 7th century the princely house of Gntuni lost its control and domains in Nig canton and 
moved to the north receiving territories from the Bagratuni in the Tashir region.

Д. Гр. Мириджанян, к.и.н.
Институт археологии и этнографии

С. А. Агаян
Институт археологии и этнографии

К вопросу о владениях княжеского рода Гнтуни согласно  
надгробным надписям и историографическим источникам

Ключевые слова։ Ниг гавар, Гнтуни, раннее средневековье, надгробия, 
эпиграфика, погребение, княжеские дома, границы.

Статья посвящена описанию доменов Гнтуни, владельцев гавара Ниг в провинции Ай рарат, 
основываясь на надгробия представителей княжеского дома. В исторических ис точ ни ках 
княжеский дом Гнтуни впервые упоминается у Мовсеса Хоренаци, который локализует их 
владения в гаваре Ниг. Эти сведения были также подтверждены эпигра фи ческими дан ны ми. 
В 1908 году Г. Овсепян в Апаране обнаружил греческую надпись армянского царя Трдата 
2-ого, в которой сообщается о пожертвовании гавара Ниг кня жескому дому Гнтуни в качестве 
родового поместья.
Согласно «Ашхарацуйцу» Анании Ширакаци, Ниг являлся пятнадцатым гаваром про вин ции 
Айрарат и был расположен у верхнего течения реки Касах. Об интенсивной строи тельной 
деятельности князей Гнтуни в гаваре Ниг явствуют эпигра фи ческие данные, сохра нив шиеся 
на стенах различных зданий религиозного характера.
Надгробия княжеского рода Гнтуни также имеют важное значение для выявления гра ниц 
владений Гнтуни, поскольку представители правящего дома могли спонсировать строи тель-
ство религиозных зданий и в других провинциях, но, как правило, они должны были быть 
по хоронены в собственных областях.
Деятельность княжеского дома Гнтуни прослеживается в регионе Ниг в III–VII веках, о чем 
свидетельствует наличие надгробий. Однo из надгробий былo найденo на северном стилобате 
церкви Св. Вардана в Зовуни, другоe – с именем Давида Гнтуни – было обнаруже но в каньоне 
Зовуни и в настоящее время хранится в музее Истории Армении. Еще одна над гроб ная плита 
с надписью на сегодняшний день находится в селе Египратруш.
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Следует отметить, что в гаваре Ниг не найдено никаких свидетельств о деятельности князей 
Гнтуни после VII века, что, вероятно, связано арабскими вторжениями. Позже, в IX сто летии, 
правители Гнтуни появляются в регионе Гугарк, о чем свидетельствует надпись на надгробии, 
найденном вблизи раннесредневековой церкви в Гогаране. Над гробие IX –X вв., позволяет 
предположить, что после VII века княжеский дом Гнтуни потерял власть над вла де ниями в 
районе Ниг и переселился на север, в Таширский район, получив там территории от Багратидов.
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ՍՈԹՔ –1 ԱՄ ՐՈ ՑԸ ԵՒ ԴՎԻՆ-ՊԱՐ ՏԱՎ  
ԱՌԵՒՏ ՐԱ ԿԱՆ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՍՈԹ ՔՅԱՆ ՀԱՏ ՎԱ ԾԸ1

ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զում «Ուշ կի ա նի» ծրագ րով իրա կա նաց վող հնա գի
տա կան և երկ րա բա նա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րի շրջա նա կում ՀՀ ԳԱԱ 
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի ար շա վա խում բը (ղե կա վար` 
պ.գ.թ. Ա.Ա. Բո բո խյան) 2014 թ. պե ղում եր իրա կա նաց րեց Սոթք գյու ղում 
գտնվող Սոթք –1 ամ րո ցում` նպա տակ ու նե նա լով պար զե լու հու շար ձա նի 
հնա գի տա կան նե րու ժը, ժա մա նա կաշր ջա նը և նշա նա կու թյու նը2: Պե ղում ե
րի և Սոթ քի լեռ նանցք բարձ րա ցող ճա նա պար հի հե տա խու զու թյան ար դյուն
քում ձեռք բեր ված տվյալ նե րի հա մադր մամբ՝ հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է 
Սոթք –1 հու շար ձա նի թվագ րու թյու նը, շեր տագ րու թյունն ու հնա գի տա կան 
մի ջա վայ րը: Լրաց վում են միջ նա դա րյան ԴվինՊար տավ առևտ րա կան ճա
նա պար հի Սոթ քի գծա մա սի վե րա բե րյալ պատ մահնա գի տա կան տվյալ
նե րը, որոնք կա րև որ են Սև ա նա լճի հա րավարև ե լյան շրջա նի վաղ միջ նա
դար յան մշա կու թա յին լանդ շաֆ տը վե րա կազ մե լու հա մար:
Հիմ ա բա ռեր՝ հնա գի տու թյուն, Սոթ քի տա րա ծաշր ջան, ամ րոց, պաշտ պա նա կան 
հա մա կարգ, առեւտ րա յին ճա նա պարհ, վաղ միջ նա դար:

Հու շար ձա նի դիրքն ու բնու թա գի րը
Սոթք –1-ը գտնվում է հա մա նուն գյու ղի կենտ րո նում` գե տա մերձ բլրի 

բար ձուն քին եւ լան ջե րին3: Բլուրն ու նի մոտ 1,5 հա մա կե րես, իսկ պարս պա պատ 
վեր նա մա սը` մոտ 0,37 հա [նկ. 1, էջ 236]:

Հու շար ձա նը բա վա կան վաս վել է ուշ շրջա նում կա տար ված թա ղումն ե-
րի4 եւ շի նա րա րա կան մի շարք աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում: Գյու ղի մու սուլ-
ման բնա կիչ ներն օգ տա գոր ծել են5 ամ րո ցի պարս պա քա րերն ու միջ նա դա րյան 

1 Մասնագիտական խորհուրդների եւ աջակցության համար խորին շնորհակալություն ենք 
հայտնում Հ. Ա. Մելքոնյանին, Ս. Գ. Հմայակյանին, Դ. Հ. Միրիջանյանին, Ի. Ա.  Քալան
թար յանին, Հ. Պ. Հակոբյանին, Ա. Ա. Բոբոխյանին։

2 Պեղումներին մասնակցել են նաեւ Հ. Դանիելյանը, Մ. Ամիրյանը, Հ. Վանյանը, Ս. Չագ
րեանը, Հ. Սիմոնյանը։

3 Հուշարձանն ունի աշխարհագրական հետեւյալ կոորդինատները՝ հս. 40°11΄53.24΄΄, արլ. 
45°51΄58.90΄΄, բարձր. 2025 մ։

4 Համաձայն տեղացիների բանավոր հաղորդումների՝ Հայաստանի առաջին Հանրա պե-
տու թյան շրջանում «Սոթք –1» բլրի վրա թաղվել են հայ-թաթարական բախումների 
ժամա նակ զոհված գեներալ Մովսես Սիլիկյանի որդին եւ իր զինակիցները։

5 Սոթքի ուշ շրջանի պատմության վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Գրիգորյան 2017, 73 –78։
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գե րեզ մա նա տան տա պա նա քա րե րը՝ կա ռու ցա պատ ման եւ հո ղե րի սահ մա նա-
բա ժան ման նպա տակ նե րով: 20-րդ դ. կե սին բլրի կենտ րո նա կան հատ վա ծում 
կա ռուց վել է հո սան քի ու ժե ղա ցու ցիչ  կա յան, իսկ 2013-ին տե ղա դրվել է հե ռա-
խո սա կա պի ալե հա վաք: Հու շար ձա նի տա րած քում առ կա են նաեւ խորհրդա յին 
շրջա նի շի նու թյուն նե րի կի սա քանդ մնա ցորդ ներ, ան կա խու թյան շրջա նի զին-
վո րա կան խրա մատ ներ եւ այլ փոր վածք ներ:

Վար դե նիս-Մար տա կերտ ներ կա յիս ճա նա պար հի եզ րին գտնվող Սոթք –1 
բլուրն ու նի թեք եւ դա րա վան դա ձեւ ստո րոտ ներ ու հարթ վեր նա մաս: Բլու րը 
երեք կող մե րից դժվա րա մատ չե լի է եւ մի այն հյու սի սա յին կող մից է մեղ մա թեք: 
Հա րա վա յին կող մով հո սում է ոս կե բեր6 Սոթք գե տը:

Ամ րոցն ու նի ռե լի ե ֆին հա մա հունչ հա տա կա գիծ. բլրի վեր նա մա սը եւ 
հա րա վա յին լան ջե րը շրջա պատ ված են ռե լի ե ֆի ձեւը կրկնօ րի նա կող պարս պա-
շա րե րով, որոնք եր բեմն նստած են հար թեց ված ժայ ռե րի վրա: Պա րիս պը մի ա-
շար է՝ կա ռուց ված մեծ կոպ տա տաշ քա րե րով, որոնց վեր նա մա սե րը մշակ ված 
են հար թեց ման եղա նա կով: Պարս պի առան ձին հատ ված նե րում տե սա նե լի են 
ուղ ղան կյուն որմն ա հե ցե րի հետ քեր:

Դե պի ամ րոց տա նող մի ակ մուտ քը բլրի հյու սի սա յին հատ վա ծի թեք 
ստո րո տի՝ դյու րա հաս հատ վա ծում է: Մուտ քի արեւ ե լյան մա սում խորհր դա յին 
տա րի նե րին բաց ված ճա նա պար հի ար դյուն քում պարս պա քա րե րը տե ղա հան-
վել են, իսկ արեւմ տյան կող մը հա մե մա տա բար լավ է պահ պան ված:

Թեեւ ոչ ուղ ղա կի ո րեն, բայց հու շար ձանն առա ջին ան գամ ներ կա յաց վում 
է վի մագ րա գետ Ս. Բար խու դա րյա նի «Դի վան հայ վի մագ րու թյան» 3-րդ պրա-
կում: Առանց Սոթք –1 ամ րո ցի մա սին խո սե լու՝ հե ղի նա կը հա կիրճ նկա րագ րում 
է բլրի վրա գտնվող գե րեզ մա նա տան ժայ ռա բե կոր պատ վան դա նին կանգ նած 
մի ակ խաչ քա րի վի մա գի րը7:

Ամ րո ցի հա ջորդ հի շա տա կու թյու նը վկայ ված է հնա գետ Ս. Եսա յա նի 
հոդ վա ծում, որը վե րա բե րում է ամ րո ցի մոտ գտնված մ. թ. ա. 7 –5-րդ դդ. դամ-
բա րա նից 1974-ին պա տա հա բար հայտ նա բեր ված եւ Հա յաս տա նի պատ մու թյան 
պե տա կան թան գա րան հանձն ված բրոն զե իրե րի հա վա քա ծո ւին8: Ու շագ րավ 
է, որ ներ կա յաց ված եր կու աշ խա տանք նե րում էլ հա ղորդ վում են չա փա զանց 
կա րեւ որ՝ որեւէ այլ տեղ չքննարկ ված տե ղե կու թյուն ներ այն մա սին, որ ամ րոցն, 
ան կու մից հե տո, վե րած վել է ար ձա նա գիր խաչ քա րե րով եւ տա պա նա քա րե րով 
հա րուստ գե րեզ մա նա տան, նաեւ որ ամ րո ցը հայտ նի է եղել Տիգ րա նա բերդ 
անու նով (թեեւ վեր ջին տե ղե կու թյան աղ բյու րը չի նշվում):

Հու շար ձա նի ու սում նա սի րու թյու նը
Սոթք –1 ամ րոցն առա ջին ան գամ հե տա զոտ վել է 1990-ական նե րի վեր-

ջին Սեւ ա նա լճի հա րա վա րեւ ե լյան շրջան նե րում հայ-իտա լա կան ար շա վախմ բի 

6 Սոթք գետում ոսկու լվացման հնագույն հետքերի մասին մանրամասն տե՛ս Գեւորգյան եւ 
այլք 2007, 26։

7 Բարխուդարյան 1973, 331։
8 Եսայան 1979, 277 –280; Yengibaryan 2013, 249 –254։ Ցավոք, մեր արշավախմբին չհաջողվեց 

գտնել Ս. Եսայանի նկարագրած դամբարանը։
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իրա կա նաց րած լայ նա ծա վալ հե տա զո տու թյուն նե րի շրջա նա կում: Հե տա խու-
զա կան աշ խա տան քի ար դյուն քում հու շար ձա նը չա փագր վել է, փաս տաթղ թա-
վոր վել, ան վա նա կոչ վել եւ վեր գետ նյա խե ցե ղեն նյու թի դի տարկ ման ար դյուն-
քում` նախ նա կան թվագր ման են թարկ վել9:

Հու շար ձա նի հնա գի տա կան ու սումն ա սի րու թյունն իրա կա նաց րել է ՀԱԻ 
ար շա վա խում բը (ղե կա վար՝ Ար սեն Բո բո խյան) 2014-ին: Պե ղումն եր են կա տար-
վել առանձ նաց ված եր կու տե ղա մա սե րում՝ հա րավ-արեւմ տյան լան ջի պասր պա-
շա րի եր կայն քով եւ բլրի հարթ վեր նա մա սի հա րավ-արեւ ե լյան կող մում գտնվող 
եր կու պա տա շա րե րի հատ ման հատ վա ծում:

Պե ղա վայր «Ա»-ն ու նի (3×15 մ) չա փեր: Գտնվում է բլրի դա րա վան դա ձեւ 
լան ջի հա րա վա յին եզ րին՝ պարս պա շա րի գրե թե կ-աձեւ հատ վա ծում: Նե րա ռում 
է պարս պա շա րի` տա սը ան խա թար պարս պա քա րե րով մի ա շերտ հատ վա ծը: 
Վե րին՝ կա վա խառն հո ղա շեր տում բաց վել են քրիս տո նե ա կան գե րեզ ման ներ, 
իսկ բլրի լան ջե րին՝ լվաց ման հե տեւ ան քով վե րեւ ից սա հած, անա տո մի ա պես ոչ-
ամ բող ջա կան մարդ կա յին ոս կոր ներ: Սրանք խախ տել էին պե ղա վայ րի ստո-
րին՝ կա վա խառն, մոխ րա գույն հո ղա շեր տը, որը նստած է մշակ ված ժայ ռին, 
բնո րոշ վում է վաղ միջ նա դա րյան խե ցե բե կոր նե րով եւ խճա քա րա յին կցա կա-
ռույց նե րի մնա ցորդ նե րով: 

Պե ղա վայր «Բ»-ն ու նի (5×5 մ) չա փեր եւ գտնվում է բլրի հարթ վեր նա-
մա սի հա րավ-արեւ ե լյան հատ վա ծում, որ տեղ բաց վել են երկ շերտ պա տա շա րեր 
ու նե ցող կա ռույց նե րի հատ վող հիմն ա պա տեր եւ ստո րին շեր տի մեջ մտած, ուշ 
շրջա նի սա լա ծածկ քրիս տո նե ա կան թա ղումն եր [նկ. 2, էջ 236]:

Դվին-Պար տավ առևտ րա կան ճա նա պար հի հա մա պատ կե րը
Միջ նա դա րյան Դվին-Պար տավ առեւտ րա կան-քա րա վա նա յին ճա նա-

պար հը մե տաք սի ճա նա պար հի՝ Հա յաս տա նով անց նող ու ղեգ ծե րից մեկն էր, 
որն Արա րա տյան դաշ տը կա պում էր Ար ցա խի եւ Կու րի ավա զա նի ստո րին հո-
սան քի տնտե սա կան ու մշա կու թա յին կենտ րոն նե րին, որ տե ղից ճա նա պար հը 
շա րու նակ վում էր դե պի Ատր պա տա կան10:

Իշ խա նա նիստ Սոթք ավանն11 ըն կած էր Դվին-Պար տավ ճա նա պար հի 
ճիշտ միջ նա մա սում` Գե ղար քու նի եւ Հա թերս կա յան նե րի մի ջեւ, եւ մաս նակ ցում 
էր մի ջազ գա յին տա րան ցիկ առեւտ րին (հա վա նա բար՝ նաեւ սե փա կան ար տա-
դրան քով)12: Սոթք ավա նից ոչ-հե ռու գտնվում էր առեւտ րա կան ճա նա պար հի եր-
րորդ` «Սոթք» կա յա նը13, որն արա բա կան սկզբնաղ բյուր նե րում հի շա տակ վում 
է Զա ու թիս ձեւ ով14 [նկ. 315, էջ 237]: Սոթք –1 ամ րոցն ըն կած էր այդ ճա նա պար հի 

9 Biscione et al. 2002, 67 –72.
10 Հմմտ. Բարխուդարյան 1973, 6; Եղիազարյան 2012, 93 –108։
11 Հմմտ. Սեբէոս 1879, 49։
12 Սոթքի ոսկեհանքերի եւ, մասնավորապես, դրանց հնագույն շահագործման մասին 

մանրամասն տե՛ս Գեւորգյան եւ այլք 2007, 16 –17, 55; Bobokhyan et al. 2017, 501 –523։
13 Հմմտ. Բարխուդարյան 1973, 331։
14 Մանանդյան 1936, 198։
15 2010 թ. արշավախումբը հետախուզական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերեց 
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ռազ մա վա րա կան կա րեւ որ կե տում եւ փա կում էր դե պի լեռ նանցք ու ոս կու հան-
քեր բարձ րա ցող ու ղին [նկ. 4, էջ 237]:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տա րա ծաշր ջա նում հա մա ժա-
մա նա կյա հու շար ձան նե րը սա կավ են ու սումն ա սիր ված՝ Սոթք –1-ի պաշտ պա-
նա կան հա մա կար գի եւ խե ցե ղեն գտա ծո նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը 
կա տա րել ենք՝ զու գա հեռ ներ տա նե լով Արա գա ծոտն գա վա ռի նյու թի հետ՝ հաշ-
վի առ նե լով վեր ջի նիս հա մե մա տա բար լավ ու սումն ա սիր ված լի նե լու հան գա-
ման քը16:

Ըստ ար ված դա սա կար գումն ե րի՝ Սոթք –1 ամ րո ցը պատ կա նում է ճա նա-
պար հա յին ամ րոց նե րի խմբին. այն փոքր կա յա զո րով պետք է վե րահս կեր լեռ-
նանցք մտնող առեւտ րա կան ճա նա պար հը` շնոր հիվ Սեւ ա նի հա րավ-արեւ ե լյան 
շրջան նե րի պաշտ պա նու թյունն ապա հո վող մո տա կա ամ րոց նե րի հետ փոխ-
կապ վա ծու թյան եւ ճա նա պար հը վե րահս կող իր բնա կան դիր քի: Գոր ծա ռու թա-
յին նշա նա կու թյամբ եւ պարս պի շար ված քի ձեւ ով ամ րոցն առա վել նման է Մաս-
տա րա յի «Նա խավ կա», իսկ հա տա կա ձեւ ով՝ Աշ նակ –2 եւ Աշ նակ –4 ամ րոց նե րին, 
որոնք թվագր վել են ուշ ան տի կից վաղ միջ նա դար շրջա նով17:

Այս պի սով, հու շար ձա նի հե տա խու զա կան պե ղումն ե րի ար դյուն քում 
ձեռք բեր ված սա կավ նյու թի հի ման վրա կա րող ենք նախ նա կան եզ րա կա ցու-
թյուն անել առ այն, որ ամ րոց-դի տա կե տը վաղ միջ նա դա րում, գու ցե՝ ընդ հուպ 
մինչ 9-րդ դ., վե րահս կել է Դվին-Պար տավ ճա նա պա րի Սոթ քի գծա մա սի այս 
հատ վա ծը18:

Գտա ծո նե րի թվագ րու թյու նը
Պե ղումն ե րի ար դյուն քում հայտ նա բեր ված գտա ծո նե րի հիմն ա կան մա-

սը խե ցե ղեն նյութն է, որը գե րա զան ցա պես թվագր վում է 3 –5-րդ դա րե րով: 
Կան նաեւ ուշ միջ նա դա րով (14 –15-րդ դդ.) թվագր վող բե կոր ներ19:

«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 վեր գետ նյա խեցեղենի հավաքում` հիմք նախապատրաստելով հետագա 
պեղումների եւ ավելի խո րը հետազոտության համար։ Ենթադրյալ քարավանատան 
վերաբերյալ մեր նախնական զեկուցումը տե՛ս Գրիգորյան 2016, 66 –71։

16 Տե՛ս Ասատրյան 1981, 40 –41; Սադոյան 1981, 44 –45; Կիրակոսյան 2003, 67 –68։
17 Արագածոտնի նյութի հետ Սոթք –1-ի ամրաշինության եւ խեցեղենի զուգահեռները 

տանելիս՝ օգտվել ենք նաեւ հետեւյալ աշխատանքից՝ Միրիջանյան 2013, 47 –63, 93 –101։
18 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]։

19 «Սոթք 1» ամրոցից հայտնաբերված խեցեբեկորների թվագրության վերաբերյալ ման րա-
մասն տե՛ս Միրիջանյան, Գրիգորյան 2018, 85 –100։
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Սոթք –1-ի ան տիկ ժա մա նա կաշր ջա նից վաղ միջ նա դա րին անց ման փու-
լի խե ցե ղե նը, պատ մա կան Արա գա ծոտն եւ Շի րակ գա վառ նե րի հա ման ման 
նյու թի հա մե մա տու թյամբ, առանձ նա նում է՝ խե ցու բա ղադ րու թյան մեջ վա նա-
կա տի հա տիկ նե րի քիչ քա նա կու թյամբ կամ նույ նիսկ բա ցա կա յու թյամբ:

Սոթք –1-ի խե ցե ղե նը բե կո րա յին է. դրա գոր ծա ռու թա յին նշա նա կու թյան 
մա սին կա րե լի է խո սել մի այն հա մե մա տա կան նյու թի հի ման վրա: Ըստ տի պա-
բա նու թյան` խե ցե ղե նը ներ կա յաց ված է կա րաս նե րով, սա փոր նե րով, կճուճ նե-
րով եւ քրե ղան-թա սե րով: Հու շար ձա նի պե ղումն ե րով հայտ նա բեր վել են նաեւ 
շրջա նա ձեւ հղկված խե ցու բե կոր ներ` այս պես կոչ ված «խա ղա քա րեր», ինչ պես 
նաեւ քա րե ծան րոց, վա նա կա տե մի քա նի ցլեպ ներ ու ապա կե անոթ նե րի բե-
կոր ներ:

Պե ղումն ե րի ար դյուն քում պարզ վեց, որ վաղ միջ նա դա րյան ամ րո ցի ան-
կու մից հե տո բլու րը վե րած վել է գե րեզ մա նա տան: Թա ղումն երն իրա կա նաց վել 
են ինչ պես բլրի վեր նա մա սում, այն պես էլ պեղ ված պա րիսպ նե րի հատ վա ծում՝ 
զգա լի ո րեն վա սե լով վաղ միջ նա դա րյան շեր տե րը: Կա տար ված ռա դի ո ած-
խած նա յին անա լի զի ար դյունք նե րով՝ բաց ված թա ղումն ե րը թվագր վել են 9-րդ 
դա րով:

Հայտ նա բեր վել են նաեւ 14 –15-րդ դա րե րով թվագր վող, կեն ցա ղում լայ-
նո րեն օգ տա գործ վող կճուճ նե րի բե կոր ներ: Այս ժա մա նա կաշր ջա նին վե րա-
բե րող խե ցե բե կոր նե րով շեր տը ցույց է տա լիս, որ բլու րը բնա կեց ված է եղել 
նաեւ ուշ միջ նա դա րում, սա կայն առ կա նյու թի սա կա վու թյան պայ ման նե րում՝ 
առայժմ դժվար է խո սել այդ ժա մա նա կաշր ջա նում բնա կա վայ րի գոր ծա ռու թա-
յին նշա նա կու թյան մա սին:

Եզ րա կա ցու թյուն
Ու սումն ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ամ րա կայ ման բարձր մա-

կար դակ ու նե ցող Սոթք –1 ամ րոց-դի տա կե տի կեն սա գոր ծու նե ու թյան հիմն ա-
կան շրջա փու լը հա մա պա տաս խա նում է Դվին-Պար տավ ճա նա պար հի գոր-
ծու նե ու թյան վաղ միջ նա դա րյան ժա մա նա կաշր ջա նին: Շնոր հիվ հար մա րա վետ 
ռազ մա վա րա կան դիր քի՝ կար ծում ենք, որ վեր ջի նիս գոր ծա ռույթն ուղ ղա կի ո-
րեն կապ ված պետք է լի ներ առեւտ րա կան-քա րա վա նա յին ճա նա պար հի Սոթ քի 
գծա մա սի վե րահս կո ղու թյան հետ:

Սոթք –1 ամ րո ցի եւ տա րա ծաշր ջա նի հա մա ժա մա նա կյա այլ հու շար ձան-
նե րի հե տա գա` ավե լի լայ նա ծա վալ պե ղումն ե րը հնա րա վո րու թյուն կտան առա-
վել ճա նա չե լի դարձ նե լու միջ նա դա րյան Սոթք գա վա ռի ան ցյա լի մշա կույ թը եւ 
լրաց նե լու Դվին-Պար տավ ճա նա պար հի այս հատ վա ծին վե րա բե րող պատ մա-
կան սկզբնաղ բյուր նե րի բա ցը:
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ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

Սկզբնաղ բյուր ներ
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շրջան ներ) // Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պրակ 4, Երեւ ան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1973:

Ու սում նա սի րու թյուն ներ
ԱՍԱՏ ՐՅԱՆ 1981
Ասատ րյան Ե. Ա., Կաթ նաղ բյուր բնա կա վայ րի պե ղումն ե րը // Հայ կա կան ՍՍՀ-ում 
1979 –1980 թթ. դաշ տա յին հնա գի տա կան աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե րին նվիր-
ված զե կու ցումն ե րի թե զիս ներ, Երեւ ան, Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, 40 –41:

ԳԵՒՈՐ ԳՅԱՆ, ԶԱ ԼԻ ԲԵ ԿՅԱՆ 2007
Գեւ որ գյան Ա. Ց., Զա լի բե կյան Մ. Ա., Հա յաս տա նի ոս կու հան քա վայ րե րը եւ դրանց 
շա հա գոր ծու մը հնում // Հին Հա յաս տա նի ոս կին (մ. թ. ա. III հա զա րա մյակ  – մ. թ. 
XIV դար), խմբա գիր` Ա. Ա. Քա լան թա րյան, Երեւ ան, «Գի տու թյուն», 2007, 15 –31:

ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ 2016
Գրի գո րյան Ա. Լ, Նոր հե տա զո տու թյուն ներ Սոթ քում եւ Զա ու թիս կա յան-քա րա վա-
նա տան տե ղադ րու թյան խնդի րը // Հա յաս տա նը եւ արեւ ե լաք րիս տո նե ա կան քա-
ղա քակր թու թյու նը, Մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի զե կու ցումն ե րի դրույթ ներ, Երեւ ան, 
12 –13 դեկ տեմ բե րի, 2016, Երեւ ան, «Գի տու թյուն», 2016, 66 –71:

ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ 2017
Գրի գո րյան Ա. Լ., Սոթ քը ԺԸ –Ի դա րե րում. քրիս տո նե ա կան մշա կու թա յին լանդ շաֆ-
տը եւ նստա կյաց դար ձած Կով կա սի մահ մե դա կան նե րը // Հա յաս տա նը եւ արեւ ե լաք-
րիս տո նե ա կան քա ղա քակր թու թյու նը, Բ, Մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի զե կու ցումն ե-
րի դրույթ ներ, Երեւ ան, 7 –8 դեկ տեմ բե րի, 2017, Երեւ ան, «Գի տու թյուն», 2017, 73 –78:

ԵՂԻ Ա ԶԱ ՐՅԱՆ 2012
Եղի ա զա րյան Ա. Ս., Մե տաք սի ճա նա պար հը եւ հա յոց թա գա վո րու թյու նը IX դա րի 
վեր ջին եւ X դա րի սկզբին // Հա յաս տա նի քա ղա քակր թա կան ավան դը մե տաք սի 
ճա նա պար հի պատ մու թյան մեջ, Մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի նյու թեր, 21 –23 նո յեմ-
բե րի, 2011թ., Մես րոպ արք. Աշ ճե ան մա տե նա շար, 88, Երեւ ան, ՀՀ ԳԱԱ Պատ մու-
թյան ինս տի տու տի հրատ. 2012, 93 –108:

ԵՍԱ ՅԱՆ 1979
Եսա յան Ս. Ա., Ու րար տա կան գո տի ով դամ բա րան Զո դում // Պատ մա-բա նա սի րա-
կան հան դես, 1979, № 3, 277 –280:

ԿԻ ՐԱ ԿՈ ՍՅԱՆ 2003
Կի րա կո սյան Լ. Վ., Արա գա ծոտ նի վաղ միջ նա դա րյան ամ րոց բնա կա տե ղի նե րի տի-
պա բա նա կան վեր լու ծու թյու նը // Արա գա ծոտն. հո գեւ որ եւ մշա կու թա յին ժա ռան գու-
թյուն, Գի տա ժո ղո վի հիմն ադ րույթ ներ, Օշա կան, Ս. Մես րոպ Մաշ տոց դպրա տուն, 
2003, 67 –68:

ՄԱ ՆԱՆ ԴՅԱՆ 1936
Մա նան դյան Հ. Հ., Հին Հա յաս տա նի գլխա վոր ճա նա պարհ ներն ըստ Պեւ տին գեր-
յան քար տե զի, Յե րե վան, Գիտհ րա տի տպա րան, 1936:



123ՍՈԹՔ –1 ԱՄ ՐՈ ՑԸ ԵՒ ԴՎԻՆ-ՊԱՐ ՏԱՎ ԱՌԵՒՏ ՐԱ ԿԱՆ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՍՈԹ ՔՅԱՆ ՀԱՏ ՎԱ ԾԸ

ՄԻ ՐԻ ՋԱ ՆՅԱՆ 2013 (ան տիպ)
Մի րի ջա նյան Դ. Հ., Արա գա ծոտ նի վաղ միջ նա դա րյան նյու թա կան մշա կույ թը. թեկ-
նա ծո ւա կան ատե նա խո սու թյուն (ղե կա վար՝ Ա. Ա. Քա լան թա րյան), ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, 
Երեւ ան, 2013:

ՄԻ ՐԻ ՋԱ ՆՅԱՆ, ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ 2018
Մի րի ջա նյան Դ. Հ, Գրի գո րյան Ա. Լ., Միջ նա դա րյան Սոթ քը նո րա գույն հնա գի տա-
կան հե տա զո տու թյուն նե րի լույ սի ներ քո // «Էջ մի ա ծին», 2018, № 3, 85 –100:

ՍԱ ԴՈ ՅԱՆ 1981
Սա դո յան Բ. Լ., Հե տա խու զա կան պե ղումն եր Մաս տա րա գյու ղի «Նա խավ կա» 
ամ րո ցում // Հայ կա կան ՍՍՀ-ում 1979 –1980 թթ. դաշ տա յին հնա գի տա կան աշ խա-
տանք նե րի ար դյունք նե րին նվիր ված զե կու ցումն ե րի թե զիս ներ, Երեւ ան, Հայ կա կան 
ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981, 44 –45:

BISCIONE et al. 2002
Biscione R., Hmayakyan S. G., Parmegiani N., Sayadyan Y., Description of the sites, 
The north-eastern frontier: Urartians and Non-Urartians in the Sevan Lake basin, I, The 
southern shores // Dacumenta Asiana, Roma, 2002, vol. VII, 61 –249.

BOBOKHYAN et al. 2017
Bobokhyan A. A., Kunze R., Meliksetian Kh. B., Pernicka E., Society and Metal in Bronze 
Age Armenia // Subartu,, 2017, XXXVIII, 501 –523.

YENGIBARYAN 2013
Yengibaryan N. G., The Urartian materials from Sodk // Studii de preistorie, Bucaresti, 
2013, 10, 249 –254.

ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Ա. Լ. Գրի գո րյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Սոթք –1 ամ րո ցը և Դվին-Պար տավ  
առևտ րա կան ճա նա պար հի սոթ քյան հատ վա ծը

Հիմ ա բա ռեր՝ հնա գի տու թյուն, Սոթ քի տա րա ծաշր ջան, ամ րոց, պաշտ պա-
նա կան հա մա կարգ, առեւտ րա յին ճա նա պարհ, վաղ միջ նա դար:

Ռազ մա վա րա կան կե տում գտնվող Սոթք –1 հու շար ձա նի եւ նրա հնա գի տա կան մի ջա վայ րի 
ու սումն ա սի րու թյու նը կա րեւ որ է հատ կա պես միջ նա դա րյան Դվին-Պար տավ առեւտ րա կան 
ճա նա պար հի Սոթ քի գծա մա սին վե րա բե րող մշա կու թա յին իրո ղու թյուն նե րը ճա նա չե լու հա-
մար: Հա յաս տա նի վաղ միջ նա դա րյան ամ րա շի նա կան հա մա կար գե րի հետ հա մե մա տու թյան 
եւ խե ցե ղեն նյու թի ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում պարզ վում է, որ ամ րոց-դի տա կե տի կեն-
սա գոր ծու նե ու թյան հիմն ա կան շրջա փու լը վե րա բե րում է 3 –5-րդ դա րե րին, իսկ գոր ծա ռույ-
թը, հա վա նա բար, առնչ վել է Դվին-Պար տավ առեւտ րա կան ճա նա պար հի Սոթ քի գծա մա սի 
վե րահս կո ղու թյա նը: Սոթք –1 ամ րո ցի եւ տա րա ծաշր ջա նի հա մա ժա մա նա կյա այլ հու շար ձան-
նե րի հե տա գա` ավե լի ըն դար ձակ պե ղումն ե րը հնա րա վո րու թյուն կտան առա վել ճա նա չե լի 
դարձ նե լու միջ նա դա րյան Սոթք գա վա ռի ան ցյա լի մշա կույ թը եւ լրաց նե լու Դվին-Պար տավ 
ճա նա պար հի այս հատ վա ծին վե րա բե րող հնա գի տա կան տե ղե կատ վու թյու նը:
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A. L. Grigoryan
Institute of Archaeology and Ethnography

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 archae-
ological 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 com-
parison 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 archaeolog-
ical 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 прове дены 
раскоп ки на территории крепости Сотк –1, расположенной в одноименном селе, с целью выяс-
нения археологического потенциала, датировки и значения памятника. Иссле до вания кре-
пости, имевшей стратегически важное расположение, а также ее ар хеологический контекст 
имеют огромную значимость в осмыслении культурных контактов Соткского участка сред не-
векового торгового пути Двин-Партав. Сравнение памятника с современными ему форти фи ка-
циями, а также ана лиз керамики позволили датировать основные этапы функционирования 
кре пости III –V веками. Сторожевая крепость непосредственно контролировала участок важ-
ного торгового пути. Дальнейшие, более масштабные раскопки крепости Сотк –1 и совре мен-
ных ему памятников дадут возможность исследовать культурное наследие сред не векового 
района Сотк и расширить археологические знания о Соткском участке тор гового пути Двин-
Партав.
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 ՀԱԻ

 Քեթ րին Ֆրանկ լին, մ.գ.թ.
 ԼԲՀ

ՄԻՋ ՆԱ ԴԱ ՐՅԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ԼԱՆԴ ՇԱՖ ՏԸ  
ՎԱ ՅՈՑ ՁՈ ՐՈՒՄ՝ ՄԵ ՏԱՔ ՍԻ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ

Հոդ վա ծի նպա տակն է՝ ու սում ա սի րել Վա յոց ձո րի մար զի միջ նա դա րյան 
հնա գի տա կան լանդ շաֆ տը Մետաք սի ճա նա պար հի մեծ հա մա կար գում 
(12 –15րդ դդ.): Մեր խնդիր նե րից է՝ բա ցա հայ տել տե ղա կան առօ րյա կյան քի 
բնո րոշ գծերն առա վել գլո բալ նշա նա կու թյան երև ույթ նե րի հա մա կար գում, 
մաս նավո րապես՝ փոր ձե լով հաս կա նալ, թե հա ղոր դակ ցու թյան ու փո խա
նակ ման միջ նա դա րյան մշակույթն ինչ պես էր ըն կալ վում տե ղա կան հա
մայնք նե րում, որոնք ապ րում էին այդ ճա նա պար հի եր կայն քով:

«Մե տաք սի ճա նա պար հի հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն Վա յոց ձո րում» 
նա խա գիծն (այ սու հետ՝ VDSRS) ար դեն երեք տա րի այս ուղ ղու թյամբ իրա
կա նաց նում է հա մա կարգ ված ու սում ա սի րու թյուն՝ հիմ վե լով տե ղազննու
թյան ու հնա գի տա կան պե ղում ե րով ստաց ված տվյալ նե րի, ինչ պես և 
պատ մա կան սկզբնաղ բյուր նե րի հետ դրանց հա մադ րու թյան վրա: Սույն 
հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է 2015 –2016 թթ. հե տա զո տու թյան նախ նա կան ար
դյունք ները:
Հիմ ա բա ռեր՝ Մե տաք սի ճա նա պարհ, Հա յաս տան, Վա յոց ձոր, հնա գի տա կան 
լանդշաֆտ, միջ նա դար, նյու թա կան մշա կույթ:

Նե րա ծու թյուն
«Մե տաք սի ճա նա պար հը» հա ղոր դակ ցու թյան, առեւտ րի, ճա շա կի ու լե-

զու նե րի, մշա կույ թի, կրո նա կան եւ փի լի սո փա յա կան գա ղա փար նե րի փո խա-
նակ ման ցա մաքա յին այն մի ջանցքն է, որին լայ նո րեն ներգ րավ ված էր Հայ կա-
կան լեռ նաշ խար հը՝ ոչ մի այն իբ րեւ աշ խար հագ րո րեն նպաս տա վոր տա րածք, 
այ լեւ սե փա կան հում քով, ապ րան քա տե սա կա նի ով եւ ար տադ րան քով հա րուստ 
մի երկ րա մաս:

Միջ նա դա րում Վա յոց ձո րում ստեղծ ված ճա նա պար հա յին ցան ցը տե-
ղա կան բնա կա վայ րե րը մի աց նում էր գլխա վոր մայ րու ղի նե րին ու խո շոր քա-
ղաք նե րին, ինչպի սիք էին Թավ րի զը, Դվի նը, Պար տա վը, Թիֆ լի սը: Մեր հե տա-
զո տու թյան թի րա խա յին տա րած քը Ար փա եւ Եղե գիս գե տե րի եր կայն քով ձգվող 
միջ պե տա կան նշա նա կու թյան ճանա պարհն է: Այն Դվին-Պար տավ մայ րու ղու 
երկ րորդ այ լընտ րան քա յին ու ղե գիծն էր, որը Կո թում մի ա նում էր Դվին-Բերդ-
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կուն քով եւ Սեւ ա նի հյու սիս-արեւմ տյան ափով եկող ճա նապար հին, ապա Սեւ ա-
նի հա րավ-արեւ ե լյան ափի եր կայն քով շա րու նակ վում դե պի Կա ղանկա տույք եւ 
Պար տավ1:

Այս ճա նա պար հը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու ներ երկ րամասի քա ղա-
քա կան, տնտե սա կան եւ մշա կու թա յին գոր ծըն թաց նե րի մեջ Վա յոց ձո րի գա-
վա ռը ներգ րա վե լու առու մով, քա նի որ այն բնու թագր վում է բարձր լեռ նե րով, 
ջրբա ժան լեռ նաշղ թա նե րով, ձո րե րի ու կիր ճե րի կտրուկ ան ցումն ե րով, որոնք 
բնա կան պատնեշ են ստեղ ծում հա րեւ ան գա վառ նե րի հետ՝ Վա յոց ձո րը դարձ-
նե լով աշ խար հագ րա կան մի ամ բող ջու թյուն2:

Պատ մա կան ընդ հա նուր ակ նարկ
Վա յոց ձո րում մար դու գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ հնա գի տա կան 

տվյալ նե րը սկսվում են էնե ո լի թից՝ մ. թ. ա. 5 –4-րդ հա զա րա մյակ նե րից3 եւ հաս-
նում մին չեւ Վա նի թա գա վո րու թյան շրջան (մ. թ. ա. 9 –6-րդ դդ.)4:

Եղե գիս եւ Ար փա գե տե րի մի ա խառն ման վայ րը ռազ մա վա րա կան կա-
րեւ որ նշա նա կու թյուն ու ներ. Վա նի թա գա վո րու թյան օրոք, այ նու հե տեւ վաղ 
միջ նա դա րում այդ տա րած քում՝ ան մատ չե լի լեռ նե րի կա րեւ որ հան գույց նե րում, 
կառուց վում էին ամ րոց ներ, ստեղծ վում էր բեր դե րի եւ ամ րաց ված բնա կա վայ-
րե րի խիտ ցանց, որն ընդգր կում էր ներ կա յիս Գե տափ-Եղեգ նա ձոր-Ագա րա-
կա ձոր եւ վա ղուց լքված Աղա սա փի բնա կա վայ րի մի ջեւ ըն կած հատ ված նե րը5:

Մեզ հե տաքրք րող ժա մա նա կաշր ջա նում ՝ 12 –15-րդ դա րե րում, Վա յոց 
ձո րը հայտ նի էր որ պես հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շար ժումն ե րի, տնտե-
սության ու մշա կույ թի զար գա ցած կենտ րոն, որ տեղ առաջ նա յին դե րա կա տա-
րու թյուն ու նե ին Պռո շյան եւ Օր բե լյան իշ խա նա կան տնե րը: Երբ 12-րդ դ. վեր ջին 
եւ 13-րդ դ. սկզբին հայ-վրա ցա կան մի ա ցյալ բա նա կը Զա քա րյան նե րի ղե կա-
վա րությամբ ազա տագ րեց Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան, հյուսիս-արեւ ե լյան 
եւ հա րավ-արեւ ե լյան շրջան նե րը, Վա յոց ձո րում ու Սյու նի քում տե ղի ու նե ցած 
մար տե րին (1219/1220 թթ.) իրենց գոր ծուն մաս նակ ցու թյան եւ ռազ մա կան վաս-
տա կի շնորհիվ այս տեղ հաս տատ վե լով՝ իշ խա նա կան տներ հիմն ե ցին Վա սակ 
Խաղ բակյանն ու Լի պա րիտ Օր բե լյա նը, իսկ Աղ թա մար Ար փա ցին եւ Սյու նյաց 
այլ ազն վա կան ներ ամ րապնդվե ցին իրենց դիր քե րում: Զաքարյանների ձեռ-
նարկումն ե րի շնոր հիվ՝ քա ղա քա կան, տնտե սա կան եւ մշա կու թա յին կյան քի վե-
րելքն, ընդ հա նուր առ մամբ, շա րու նակ վեց մին չեւ 14-րդ դա րի կե սե րը:

Օգտ վե լով Զա քա րյան նե րի հան դեպ մոն ղոլ նե րի անվս տա հու թյու նից6՝ 
13-րդ դ. կե սին Օր բելյան նե րը դուրս եկան Զա քա րյան նե րի են թա կա յու թյու նից 
եւ Սյու նի քում ստեղծե ցին ներ քին ինք նա վար վի ճակ՝ ստա նա լով «ին ջո ւական» 

1 Манандян 1954, 242; տե՛ս նաեւ Ժամոչյան 2005, 39 –46; Փուրմոհամմադի 2012, 64 –74։
2 Սարգսյան, Խաչատրյան 1980, 7։
3 Գասպարյան 2014, 185 –186; Wilkinson et al. 2012, 20 –33; Barnard et al. 2011, 977 –984.
4 Melkonyan et al. 2010; 2017; հմմտ. Hammer 2014; Earley-Spadoni 2015.
5 Մելքոնյան 2003, 222։
6 Շահնազարյան 2014, 291 –296։
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իրա վունք7, որն ապահո վեց տնտե սա կան համե մա տա բար կա յուն վի ճակ եւ բա-
վա րար զար գա ցում: Մոն ղոլ խանե րի ու կա ռա վա րիչնե րի շրջա նում Օր բե լյան-
նե րի ձեռք բե րած հե ղի նա կու թյու նը նպաս տեց Սյու նյաց իշ խա նապետու թյան 
ռազ մատն տե սա կան հզո րու թյան ամ րապնդ մա նը:

Ենթակառուցվածքների զարգացումը Օր բե լյան նե րի օրոք
Տա րա ծաշրջանում տնտեսության ու առեւտ րի զար գա ցու մը խթա նե լու հա-

մար Օր բե լյան նե րը՝ հատ կապես Սմբատն (1253 –1273) ու Տար սա յի ճը (1273 –1290), 
հա տուկ ու շադ րու թյուն էին դարձ նում ճա նապարհնե րի ու են թա կա ռուց ված քա-
յին հա մա կար գի ստեղծ մա նը՝ վե րա նո րո գե լով ու բա րե կարգե լով վան քերն, 
ամ րոց ներն ու բնա կա վայ րե րը, կա ռու ցե լով բազ մա թիվ քա րավա նատ ներ, հյու-
րատ ներ, կա մուրջ ներ: Վան քե րին կից գոր ծող հյու րատ նե րի մա սին է վկա յում 
մի ըն դար ձակ ար ձա նագ րու թյուն, ուր խոս վում է Նո րա վան քի պա րիսպ նե րից 
դուրս գտնվող հյու րա տա նը գյու ղեր, ջրա ղաց ու այ գի ներ նվի րե լու մա սին8:

Օր բե լյան նե րի քա ղա քա կա նու թյան շնոր հիվ՝ Վա յոց ձո րով ու Սյու նի քով 
անց նող ճա նա պարհ նե րը բա վա կան բա նուկ էին ու ապա հով: Են թա կա ռուց-
ված քա յին հա մա կար գի հան դեպ հա տուկ ու շադ րու թյու նը պայ մա նավորված էր 
մոն ղո լա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյամբ: Քա նի որ քա րա վա նա յին առեւ-
տուրը մոն ղո լա կան կայս րու թյու նում վե րահսկ վում ու հո վա նա վոր վում էր ան-
մի ջապես պե տու թյան կող մից9, Օր բե լյան նե րը նույն պես ներգ րավ վե ցին այդ 
հա մա կար գում, որը բխում էր նաեւ իրենց շա հե րից: Երկ րորդ կա րեւ որ հան գա-
մանքն այն էր, որ ձեւ ա վո րե լով իրենց հար կա յին հա մա կար գը՝ մոն ղոլ նե րը հա-
տուկ հարկ (ու լու ֆե) էին սահ մա նել՝ մոն ղո լա կան պաշ տո նյա նե րի կա րիք նե րը 
բա վա րա րե լու եւ նրանց եր թեւ ե կու թյունն ապա հո վե լու հա մար: Այդ պատ ճա ռով 
ստեղծ վում էին հա տուկ փոս տա յին կա յաններ՝ արագ հա ղոր դակ ցու թյան եւ եր-
թեւ ե կող պաշ տո նյա նե րին սննդով ու փո խադ րա մի ջո ցով ապա հո վե լու հա մար10:

Հե տա զո տու թյուն VDSRS նա խագ ծի շրջա նա կում
Վա յոց ձո րում մին չեւ վեր ջերս չէ ին իրա կա նաց վել պար բե րա կան հնա-

գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ՝ միջ նա դա րյան լանդ շաֆ տի վե րականգնման 
ուղ ղու թյամբ: 2015 –2016 թթ. մեր հե տազո տու թյու նը փաս տագ րեց (հատ կա պես 
այ ցե լած բո լոր հու շար ձան նե րից հա վա քած վեր գետ նյա խե ցե ղե նի տվյալ նե-
րով՝ հա մալր ված Ար փա միջ նա դա րյան բնա կա վայ րի պե ղումն ե րի նյու թով), որ 
Վա յոց ձորն, իբ րեւ տե ղա կան աշ խարհ, լայ նո րեն ներգ րավ ված է եղել Մե տաք-
սի մեծ ճա նա պար հի հա մա կար գում:

7 Սյունիքը վասալական կախման մեջ էր անմիջապես մոնղոլական մեծ խանից եւ չէր են-
թարկ վում տեղական մոնղոլ կառավարիչներին, Զաքարյաններին կամ Վրաց արքունիքին

8 Բարխուդարյան 1967, 246։
9 Якубовский 1931, 2 –3.
10 Մարգարյան 2014, 284։
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VDSRS-ի առաջ նա յին նպա տակ նե րից է՝ Վա յոց ձո րի միջ նա դա րյան 
հնագի տա կան լանդ շաֆ տի քար տե զագ րու մը11, որն իրա կա նաց վում է ոչ մի այն 
հու շար ձան նե րի ճշգրիտ կո որ դի նատ նե րը փաս տագ րե լով, այ լեւ տվյալ նե րի 
հա մա կարգ ված շտե մա րան է ստեղծ վում՝ տե ղազն նու թյամբ հա վաք ված վեր-
գետ նյա հնա գի տական նյու թի, պե ղումն ե րով ստաց ված տվյալ նե րի, մա տե նա-
գիր12, վի մա գիր13, ազ գագ րա կան14 եւ ու ղեգ րա կան15 աղ բյուր նե րի հա մա հա վաք 
հե տա զո տու թյամբ16: Սա կա րեւ որ վում է ոչ մի այն հնա գի տա կան լանդ շաֆ տի 
վե րա կազ մու թյան, այ լեւ տե ղի բնակ չու թյան առօ րյա կյան քի տար բեր կող մե րը 
հաս կա նա լու հա մար: Վեր ջինս ավե լի պար զո րոշ բա ցա հայտվում է միջ նա դա-
րյան Ար փա գյու ղի պե ղումն ե րով:

Աղյու սակ 1. 2015 –2016 թթ. փաս տագր ված հնա վայ րե րի ցանկ17

Հ/Հ Հնա վայ րի անու նը Հ/Հ Հնա վայ րի անու նը
1 Ագա րա կա ձոր. գե րեզ մա նոց 20 Տխարբ (Հին Ամա ղու). գյու ղա տե ղի
2 Ագա րա կա ձոր. եկե ղե ցի 21 Ոս տինք. բնա կա վայր
3 Աղավ ա ձոր. Քար վան սա րա տե ղա վայր 22 Հրա սե կա բերդ
4 Աղ վանք. վա նա կան հա մա լիր 23 Ջրով վանք
5 Անա պատ. բնա կա վայր 24 Խա չի թիլ. խաչ քար
6 Ար փա. կա մուրջ 25 Հոբ կա խաչ. մա տուռ
7 Բեր դա քար. ամ րոց-բնա կա վայր 26 Գե տափ.բնա կա տե ղի, մա տուռ
8 Բո լո րա բերդ. գյու ղա տե ղի 27 Մի րաշ/Պտրհան. բնա կա տե ղի
9 Չու բուկ քյոր փի. կա մուրջ եւ խաչ քա րեր 28 Գան ձակ. գե րեզ մա նոց (նոր)

10 Ծա տու րի կա մուրջ 29 Նոր Ամա ղու. բնա կա տե ղի
11 Ռինդ. Ճգնա վո րի խաչ մա տուռ 30 Նո րա վանք. Ս. Փո կաս մա տուռ
12 Չռի վանք. մա տուռ 31 Ապա նա. բնա կա տե ղի
13 Հոր բա տեղ. եկե ղե ցի՝ մե լի ո րաց ված դաշ տում 32 Խա չիկ. Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցի
14 Դա դա լի կա մուրջ 33 Արե նի. Ս. Սար գիս մա տուռ
15 Էր դեչ. ամ րոց-բնա կա վայր 34 Ագա րա կա ձոր. գյու ղա տե ղի
16 Գան ձակ. եկե ղե ցի 35 Շա տի վանք
17 Գե տափ –1. ամ րոց 36 Վե րին Ուլ գյուր. Ս. Ստե փա նոս եկե ղե ցի
18 Ղշլաղ. եկե ղե ցի 37 Ծծա խաչ
19 Գնի շիկ. եկե ղե ցի 38 Վան քի ձոր. Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցի

11 Տե՛ս հնավայրերի ցանկով, կոորդինատներով եւ նկարագրական տեղեկատվությամբ 
ման րամասն շտեմարանն՝ առցանց քարտեզի տեսքով, տեղադրված Հարվարդի հա-
մալսարանի WorldMap platform-ի բաց աղբյուր համակարգում՝ https://worldmap.harvard.
edu/maps/VDSRS։

12 Տե՛ս Օրբէլեան 1910։
13 Տե՛ս Բարխուդարյան 1967։
14 Տե՛ս Լալայան 1904։
15 Տե՛ս Ջալալյանց, 2016, 329 –404; Քաջբերունի 2003։
16 VDSRS-ի մեթոդների եւ արդյունքների վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Franklin, Babajanyan 

2018, 134 –141։
17 VDSRS-ը փաստագրել է ժամանակագրական ավելի լայն ընդգրկումով հուշարձաններ, 

սա կայն ցանկում ներկայացված են մեծ մասամբ 12 –15-րդ դդ. հնավայրերը։
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2015 –2016 թթ. VDSRS-ն ար ձա նագ րել է Չի վա-Արե նի-Աղավ ա ձոր-Ար-
փի-Ագա րա կա ձոր-Գե տափ-Շա տին ուղ ղու թյան միջ նա դա րյան բնա կա վայ րերն 
ու ճար տա րա պե տա կան կա ռույց նե րը (ամ րոց ներ, վան քեր, կա մուրջ ներ, քա-
րա վա նատ ներ), որոնք զար գա ցած միջ նա դա րում ճա նա պար հի աշ խույժ գոր-
ծու նե ու թյան խո սուն վկա յու թյունն են [աղ. 1, նկ. 1, էջ 238]: Ար դեն եր կու տար վա 
տե ղազն նու թյամբ հա վաք ված տվյալ նե րի ու սումն ա սի րու թյամբ հստակ ուր-
վագծ վում են այն հնա վայ րե րը, որոնք աշ խու ժո րեն կեն սագոր ծել են վա յոց ձո-
րյան ճա նա պար հի հե տագ ծին, իսկ որոշ ներն էլ, ուղ ղա կի ո րեն այդ հե տագ ծին 
չլի նե լով, ներգ րավ ված են եղել «Մե տաք սի ճա նա պար հա յին մշա կույթ» հաս-
կա ցու թյա նը: Վեր ջին ներս, Վա յոց ձո րի հով տա յին եւ լեռ նա յին շրջան նե րում 
տե ղա կայ ված լի նե լով, ձեւ ա վո րել են տե ղա կան նշա նա կու թյան ճա նա պար հա-
ցան ցի հան գույց նե րը:

VDSRS-ի նպա տակ նե րից առանց քա յի նը՝ տե ղազն նու թյա նը զու գա հեռ՝ 
ճա նա պար հի հե տագծին տե ղա կայ ված բնա կա վայ րե րի հնա գի տա կան ու սում-
նա սի րու թյունն է պե ղումն ե րի մի ջո ցով, ինչն ավե լի ամ բող ջա կան է դարձ նում 
տե ղա կան կյան քի եւ ար տա քին կա պե րի մա սին պատ կե րացումնե րը: Այս առու-
մով կա րեւ որ նշա նա կու թյուն ու նե ցան միջ նա դա րյան Ար փա գյու ղի պե ղումն ե րը:

Ար փա գյու ղը՝ ճա նա պարհ նե րի խաչ մե րու կում
Ար փա յի ավերակ նե րը գտնվում են ներ կա յիս Արե նի գյու ղից 0.5 կմ հյու-

սիս-արեւ ելք գտնվող բարձ րա վան դա կի վրա՝ հա րա վում բարձ րա ցող պարս պա-
ն ման ժայ ռե րի եւ արեւ մուտքից հո սող գե տի մի ջեւ: Հին գյու ղում կան գուն են 
մնա ցել մի այն բարձ րավան դա կի հյու սիս-արեւմ տյան եզ րին գտնվող՝ Մո միկ 
ճար տա րա պե տի կա ռու ցած Ս. Աստվա ծա ծին եկե ղե ցին (1321 թ.), որի շուրջ տա-
րածված է գե րեզ մա նո ցը՝ բազ մա թիվ խաչքարե րով ու տա պա նա քա րե րով:

Ար փա գյու ղը Վա յոց ձո րի հա մար ռազ մա վա րա կան կա րեւ որ հան գույց 
էր՝ թե՛ որ պես քա րավա նա յին ճա նա պարհի հան գու ցա կետ, թե՛ որ պես ռազ-
մական հե նա կետ, որը փա կում էր Շա րու րի դաշ տից Վա յոց ձոր մտնող կիր-
ճը: Հնա գույն ժա մա նակ նե րից՝ Ար փա գե տի ձախ ափով անց նող ճանա պար հը 
Արաք սի հով տից հաս նում էր մին չեւ Ար փա գյուղ, այ նու հե տեւ տե ղան քի թե-
լադրան քով` անց նում Ար փա գե տի աջ ափը եւ այս տեղ եր կատ վում՝ մի ճյու ղով 
շա րու նակ վե լով մին չեւ Սեւ ա նի ավա զան, մյու սով` դե պի Սյու նիք:

Ճա նա պար հի գե տան ցումն ապա հո վե լու հա մար 13-րդ դ. վեր ջին՝ Նո-
րա վան քի առաջ նորդ Սար գիս եպիս կոպո սը (1265 –1287), Տար սա յիճ Օր բե լյա նի 
հրա մա նով, կա ռու ցել է լայ նաթ ռիչք՝ չորս կա մար նե րով կա մուր ջը, որի մա սին 
վկա յում է Ստե փա նոս Օր բե լյա նը18: Ցա վոք, պատ մի չի՝ ման րա մաս նո րեն նկա-
րագ րած հո յա կերտ այս կամր ջից պահ պան վել է մի այն մի խե լը:

18 «Այս Տէր Սարգիս, որպէս յառաջն ասացաք, բազում արդիւնս ցուցեալ ի Նորավանս, ևս 
առաւէլ արար գործ մի երևելի, զի ի գիւղն Առփայ ի վերայ գետոյն կանգնեաց կամուրջ 
զար մանալի տաշածոյ վիմօք՝ յոյժ բարձր և ընդարձակ և լայն, հիացուցիչ տեսողաց, 
բազում ծախիւք և անչափ աշխատութեամբ՝ հրամանաւ բարեպաշտին և մեծափառ 
իշխանին Տար սայիճին, որոյ վարձատրեսցէ Քրիստոս հազարապատիկ» [Օրբէլեան 
1910, 429 –430]։
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Մին չեւ 12-րդ դ. Ար փա յի վե րա բե րյալ հի շա տա կու թյուն նե րը պատ մա կան 
աղ բյուր նե րում սա կավ են (Եղի շե19, Սե բե ոս20), այ նու հետ Ար փա յի եւ Վա յոց ձո-
րի մա սին բազ մա թիվ տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում Ստե փա նոս Օր բե լյա նը: 
Դրանք գլխա վո րա պես առնչ վում են Օրբելյան իշ խա նա կան տանը, թեեւ գյու-
ղում ապ րում էին նաեւ Ախ թա մա րյան, Մա հև ա նյան, Ջուր ջյան տոհ մե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ21: Ար փան մեծ տնտե սու թյուն, բազ մա թիվ այ գի ներ է ու նե ցել, 
որոնց մա սին վկա յու թյուն ներ կան բազ մա թիվ վի մագ րե րում22:

13-րդ դ. վեր ջին քա ռոր դից մին չեւ 14-րդ դ. առա ջին քա ռոր դը Ար փան 
կարճ ժա մա նա կով (գու ցե կես դար) դար ձել էր Օր բե լյան նե րի նստա վայ րը23, 
որ տեղ Տար սա յիճ Օր բե լյա նը կա ռու ցեց իր ապա րան քը եւ այս տեղ էլ մա հա-
ցավ. «Իսկ քրիս տո սա սէր եւ ամե նա օրհ նե ալ իշ խա նաց իշ խանն Տար սա յիճ, 
յետ բա զում բա րե պաշ տու թե անց եւ երեւ ե լի գոր ծոց, լցե ալ զկէտ կե նաց իւ րոց՝ 
վախ ճա նի յիւ րում դա րա պա սին յԱր փայ. եւ տա րե ալ ի Նո րա վանս մեծ աշ
խար հա ժո ղով հան դի սիւ դնի ընդ եղ բօր իւ րում Սմբա տայ՝ յիւ րում ձե ռա կերտ 
դամ բա րա նին, ի թո ւա կա նին 739 [= 1290 թ.]»24:

Քաջ բե րու նին 19-րդ դա րում ձիթ հա նի եւ բազ մա թիվ տնե րի ավերակ-
ների հետ մի ա սին հի շա տա կում է Տար սա յիճ Օր բե լյա նի ապա րան քի ավե րակ-
նե րը, որի քա րերը, սա կայն, նույն դա րի վեր ջին եւ 20-րդ դա րի սկզբին ար դեն 
օգ տա գործ վել են Արե նիի հին թա ղամա սի տնե րը կա ռու ցե լիս25: Բնա կու թյունն 
այս տեղ շա րու նակ վել է հա վա նա բար մին չեւ 17-րդ դա րի սկիզբ, երբ Շահ Աբա-
սի բռնա գաղ թի հե տեւ ան քով հա յա թափ վեց նաեւ Ար փան: Տե ղա ցի նե րի հա-
ղորդմամբ՝ բնա կա վայ րը վերջ նա կա նա պես լքվել է 18-րդ դա րում, երբ երկ րա-
շար ժի հե տեւ ան քով փակ վեց գյուղ մտնող ջրի աղ բյու րը, իսկ հին ար փա ցի նե րը 
տե ղա փոխ վե ցին ներ կա յիս Արե նի գյու ղի հա րավ-արեւմ տյան հատ վա ծը:

Ար փա գյու ղի պե ղում նե րը
Միջ նա դա րյան Ար փա գյու ղա տե ղիի տա րած քում ժա մա նա կա կից Արե-

նիի ընդլայն վող գե րեզ մա նո ցի եւ հա րա վա յին կող մի ժայ ռե րից հո սող սո ղանք-
նե րի հետեւ ան քով ներ կա յումս էա պես խա թար վել է բնա կավայրի շեր տագ րա-
կան պատկե րը, թեեւ որոշ տե ղե րում լավ տե սա նե լի են միջ նա դա րյան տնե րի 
ավերակ նե րը26:

19 Ի թիվս այլ ամրոցների ու բնակավայրերի՝ Եղիշեն հիշատակում է Արփանեալը [Եղիշէ 
1892, 64], որն ուսումնասիրողները նույնացնում են Արփայի հետ [տե՛ս Սարգսյան, 
Խաչատրյան 1980, 13]։

20 Պատմիչը հիշատակում է Արփայի բերդը՝ Վահեւունյաց տեր Թեոդորոսի կողմից 
գրավելու առիթով [Սեբէոս 1913, 226 –227]։

21 Օրբէլեան 1910, 367 –368; Բարխուդարյան 1967, 220, 223, 242, 246.
22 Բարխուդարյան 1967, 223, 246։
23 Նստավայրը Օրբելյանները կրկին տեղափոխում են Եղեգիս՝ հավանաբար 1321 թ. տեղի 

ունե ցած երկրաշարժից հետո [տե՛ս Բարխուդարյան 1967, 29]։
24 Օրբէլեան 1910, 430։
25 Քաջբերունի 2003, 90 –99։
26 Արփա գյուղի պեղումների եւ հնագիտական նյութի մանրամասն ուսումնասիրությունը 

տե՛ս Babajanyan, Franklin 2018, 154 –182։
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Գյու ղա տե ղիի շեր տագ րու թյու նը եւ ժամանա կագ րու թյու նը պար զե լու 
հա մար՝ 2016-ին բնակավայ րի տար բեր հատ ված նե րում պեղ վեց 5×5 մ չորս 
խու զա հոր: Բաց վե ցին բնա կե լի հատ ված ներ, որոնք հիմն ակա նում թվագր վում 
են 13-րդ դա րի կե սից մին չեւ 14-րդ դ. [նկ. 2, էջ 239]: Դրանք տե ղա կան անմ շակ 
քա րով եւ դեղ նա վուն կա վե սվա ղով ծածկ ված պա տեր ու նե ցող տնե րի մնա-
ցորդ ներ են. պա տե րի շար ված քում հան դի պում են կա պույտ բա զալ տե սրբա-
տաշ քա րեր, սյան խարիսխներ, որոնք վե րօգ տա գործ վել են նախ կի նում գո յու-
թյուն ու նե ցած շեն քե րի փլու զումից հե տո27:

Բնա կա րա նա յին հա մա լիր նե րը կա ռուց ված են եղել տե ղան քին հա մա-
պա տաս խան՝ աս տի ճա նա ձեւ դա րա վանդ նե րի վրա, որոնք ստեղծ վում էին հե-
նա պա տե րի մի ջո ցով՝ մի ա ժամա նակ ամ րու թյուն հա ղոր դե լով սեյս միկ գո տում 
գտնվող կա ռույց նե րին: Տնե րի պարզ ներ սույ թը ներ կա յաց ված է թո նիր նե րով, 
օջախնե րով, տնտե սա կան հո րե րով ու պեղ ված քա ռա կու սի նե րից մե կում (AS4) 
հայտ նա բեր ված կա վա կերտ կա ռույ ցով՝ նա խա տես ված խմո րի մշակ ման հա-
մար28 [նկ. 2բ, էջ 239]:

Պե ղումն ե րով հայտ նա բեր ված ամե նա մե ծա քա նակ նյու թը՝ խե ցե ղեն 
գտա ծո ներն են, որոնք լայն ընդգրկ մամբ թվագր վում են 12 դա րա վեր ջից մին չեւ 
15 դա րաս կիզբ29: Դրանք տնտե սա կան եւ կեն ցա ղա յին տա րա տե սակ անոթ ներ 
են՝ նա խա տես ված մթեր քի պահ պանման եւ վե րամ շակ ման հա մար, խո հա նո-
ցա յին ամա նե ղեն, ինչ պես նաեւ սե ղա նի առօ րյա սպասք եւ լու սա վո րու թյան մի-
ջոց ներ: Վեր ջին ներս ներ կա յաց ված են անջ նա րակ եւ ջնա րակապատ խմբե րով:

Ար փա յի եւ Վա յոց ձո րի բո լոր հա մա ժա մա նա կյա հնա վայ րե րի խե ցե-
ղեն հա վա քա ծու նե րում առանձ նա նում է կարմ րա փայլ խե ցեղենի մի խումբ, 
որը թրծման հա տուկ տեխ նո լո գի ա յով եւ վառ կար միր, փայ լե ցու մով մշակ ված 
մա կե րե սով հի շեց նում է ու րար տա կան կարմ րա փայլ խե ցե ղե նը30: Խե ցե ղե նի 
այդ խում բը գե րակշ ռող է 2015 –2016 թթ. տե ղազն նու թյան ըն թաց քում ու սում-
նա սի րած բնա կա վայ րերում (Չի վա, Մի րաշ, Գե տափ, Անա պատ, Ոս տինք), 
ամ րոց նե րում (Հրա սե կա բերդ, Էր դեչ, Բեր դա քար) ու վան քե րում (Աղ վանք, 
Շա տի վանք) [նկ. 3, էջ 240]: Թեեւ կարմ րա փայլ խե ցե ղե նը տա րած ված էր Հա-
յաստանի միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րում, սա կայն քա նա կա կան եւ որա կա-
կան առումնե րով վա յոց ձո րյան խումբն առանձ նա նում է դրան ցից31:

27 Սրբատաշ քարերով կոթողային շենքերը հավանաբար կործանվել են 1321 թ. երկրաշարժի 
ժամանակ. դրանք գուցե պատկանել են Արփայում ապրող ազնվականներին։

28 Բուսաբանական մնացորդները թույլ կտան առավել որոշակի պատկերացում կազմել 
նման կառույցների գործառնական նշանակության մասին։ Այդ նմուշների անալիզները 
դեռեւս ընթացքում են. իրականացվում են Օհայոյի պետական համալսարանի լաբո րա-
տո րիայում։

29 Խեցեղեն հավաքածուում նկատվում են ինչպես 12 –13-րդ դդ. ավանդույթները շարու նա-
կող, այնպես էլ 14-րդ դարավերջին եւ 15-րդ դարասկզբին բնորոշ բեկորներ («կապույտ եւ 
սպիտակ» տիպի կամ թեմուրյան խեցեղեն), որոնք առավել արտահայտված երեւում են 
ջնարակապատ խեցեղենում։ Սա ենթադրել է տալիս, սակայն, ընդհանուր բնակավայրի, 
այլ ոչ թե մեր պեղած հատվածների բնակեցման երկարատեւ գոյությունը [տե՛ս Babaja-
nyan, Franklin 2018, 161 –164, 178 –182]։

30 Արփայում պեղված խեցեղենի մասին տե՛ս Babajanyan, Franklin 2018, 163, 181.
31 Վայոցձորյան կարմրափայլ խեցեղենի մանրամասն ուսումնասիրությունը նախատեսում 

ենք իրականացնել առաջիկայում։
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Ար փա յի պե ղումն ե րով հայտ նա բեր ված եւ վա յոց ձո րյան այլ հնա վայ րե-
րից հա վաք ված՝ ջնա րա կած խե ցեղե նը մեծ մա սամբ ներ կա յա նում է ան գո բի 
վրա մի ա գույն կամ բազ մա գույն են թաջնարա կա յին նկա րա զար դու մով եւ ան-
գույն ու գու նա վոր, բայց թա փան ցիկ ու ողորկ ջնարա կով պա տած թա սե րի տե-
սա կա նի ով, որը հիմն ա կա նում թվագր վում է 13 –14-րդ դա րե րով [նկ. 4, էջ 240]: 
Ջնա րա կած խե ցե ղե նի մեջ հան դի պում ենք նաեւ ներ մուծ ված օրի նակ նե րի, 
որոնք առեւտ րա-տնտեսա կան ու մշա կու թա յին կա պե րի ար դյունք են:

Ամ փո փում
2015 –2016 թթ. «Մե տաք սի ճա նա պար հի հնա գի տա կան հե տա զո տու-

թյուն Վա յոց ձո րում» նա խագ ծի տե ղազն նու թյան եւ հա վաք ված նյու թի (գե-
րա զան ցա պես խե ցե ղե նի) ու սումն ասի րության, նաեւ Արփայի պե ղումն ե րի 
ար դյունք նե րի եւ Վա յոց ձո րի վե րա բե րյալ պատ մա կան սկզբնաղ բյուր նե րի հա-
մադ րու մը ցույց է տա լիս, որ միջ նա դա րում լեռ նա յին ու հով տա յին շրջան նե րում 
գտնվող բնա կա վայ րե րը մե կու սա ցած չէ ին եւ ճա նա պարհ նե րով կապ վում էին 
իրար:

Վա յոց ձո րի միջ նա դա րյան հնա գի տա կան ժա ռան գու թյան ու սումն ա սի-
րու թյու նը արդի ա կան է ներ կա յումս տա րա ծաշր ջա նում ներդ րու մա յին ծրագ րե-
րի ու հատ կա պես զբոսաշրջա յին տնտե սու թյան զար գաց ման հա մար32: Են թա-
կա ռուց վածք նե րի նկատ մամբ պե տական եւ մաս նա վոր հո վա նա վորու թյու նը, 
որ կա րեւ որ վում էր միջ նա դա րում, ներ կա յումս նույնպես շա րու նակ վում է՝ տա-
րա ծաշր ջանն ին տեգ րե լով «Նոր մե տաք սի ճա նա պար հի» հա մակարգում:

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ
Սկզբնաղ բյուր ներ
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ԵՂԻ ՇԷ 1892
Եղի շէի պատ մու թիւն Վար դա նանց ըստ Ան ձեւ ա ցե աց օրի նա կի, ծա նօ թու թիւն նե րով 
եւ հայ-ռու սե րէն բա ռագր քով ի լոյս ըն ծա յեց ու սու ցիչ Լա զա րե ան ճե մա րա նի արեւ ե-
լե ան լե զո ւայ Խ. Յով հան նի սե անց, Մոս կո ւա, Տպա րան Մկրտիչ Բար խու դա րե ա նի, 
1892:

ՍԵ Բէ ՈՍ 1913
Պատ մու թիւն Սե բէ ո սի եպիս կո պո սի ի Հե րակլն, Թիֆ լիս, Էլէկտ րատպ. Օր. 
Ն. Աղա նե ա նի, 1913:
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Ա. Ա. Բա բա ջա նյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Ք. Ջ. Ֆրանկ լին
Լոն դո նի Բիր բե ք հա մալ սա րան

Միջ նա դա րյան մշա կու թա յին լանդ շաֆ տը Վա յոց ձո րում՝  
Մե տաք սի ճա նա պար հի հա մա կար գում

Հիմ ա բա ռեր՝ Մե տաք սի ճա նա պարհ, Հա յաս տան, Վա յոց ձոր, հնա գի տա-
կան լանդշաֆտ, միջ նա դար, նյու թա կան մշա կույթ:

Վա յոց ձո րի մար զի միջ նա դա րյան մշա կու թա յին լանդ շաֆ տը դի տար կե լով Մե տաք սի ճա-
նա պար հի երեւ ույ թով ձեւ ա վոր ված նյու թա կան ու մշա կու թա յին փո խա նա կու թյուն նե րի հա-
մա տեքս տում՝ ցույց է տրվում, որ միջ նա դա րում (հատ կա պես 13 –14-րդ դդ.) Ար փա եւ Եղե-
գիս գե տե րի եր կայն քով ձգվող մայ րու ղու շուրջ ձեւ ա վոր վել էր խիտ ճա նա պար հա ցանց, որը 
տե ղա կան բնա կա վայ րե րը մի աց նում էր խո շոր քա ղաք նե րին եւ գլխա վոր եր թու ղի նե րին: Ի 
լրումն տե ղազն նու թյան եւ գրա վոր սկզբնաղ բյուր նե րի ու նյու թա կան մշա կույ թի տվյալ նե րի 
հետ դրա հա մադր ման՝ իրա կա նաց րել ենք նաեւ Ար փա գյու ղա տե ղիի պե ղումն ե րը, ուր բաց-
ված բնա կե լի հա մա լիր նե րը ներ կա յաց նում են տե ղա կան առօ րյա կյան քի տար բեր կող մե րը: 
Տե ղազն նու թյամբ եւ պե ղումն ե րով հայտ նա բեր ված հնա գի տա կան նյու թը (հիմն ա կա նում խե-
ցե ղեն գտա ծո ներ) թվագր վում է 12 –15-րդ դա րե րով եւ մեծ մա սամբ տե ղա կան ար տադ րու-
թյան է, թեեւ ջնա րա կա պատ խե ցե ղե նում հան դի պում են նաեւ ներ մուծ ված օրի նակ ներ: Դա 
եւս վկա յում է, որ Վա յոց ձո րը ներգ րավ ված է եղել Մե տաք սի ճա նա պար հի մի ջո ցով իրա կա-
նաց վող առեւտ րատն տե սա կան եւ մշա կու թա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին:

Astghik Babajanyan, PhD
Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA

Kathryn Franklin, PhD in Anthropology
Birkbeck University of London

Medieval cultural landscape in Vayots Dzor  
within the context of the Silk Road
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This paper discusses preliminary works of Vayots Dzor Silk Road Survey (VDSRS) project revisiting 
the medieval archaeological landscape in Vayots Dzor region, which was actively integrated into the 
material and cultural exchanges, formed by Silk Road phenomenon. During the medieval period (es-
pecially in the 13th –14th centuries AD), the routes which run along the Arpa and Yeghegis Rivers, 
formed part of the wider network of roads, connecting local towns and settlements to the cities such 
as Dvin, Partav, Tbilisi and Tabriz, and the coasts of the Black and Caspian Seas. The VDSRS is also 
focused on the study of the everyday life in the local communities which lived along the route and 
questioned how local people were linked with external world.

The VDSRS is based on targeted survey and archaeological excavations of the medieval sites of the 
12th-15th centuries, combining historical archaeological methods, including epigraphy and materials 
detailed analysis. In the 2015-2016 seasons we recorded multifarious sites (settlements, fortresses, 
caravanserais, bridges, monastic complexes, chapels, khachkars (i.e. cross-stones), cemeteries), mak-
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ing up a database with their precise coordinates and descriptions, which is displayed as a map hosted 
on WorldMap platform by Harvard University.

The survey data was complemented by the excavations at the medieval settlement of Arpa (located 
to the 0.5 km to the north-east of the contemporary village of Areni) where living contexts were 
uncovered, demonstrating different aspects of daily life. Archaeological material collected on sur-
vey and through excavations at Arpa closely corresponds to late 12th to the beginning of the 15th 
centuries. The ceramic material is characterized predominantly as a local production; however, we 
can distinguish imported wares in the glazed pottery. This corroborates the wider arguments that 
Vayots Dzor region was integrated in the trade-economic and cultural interconnections created by 
the phenomenon of the Silk Road.
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В статье обсуждаются предварительные работы в рамках проекта Исследование Шел ко во го 
пути в Вайоц дзоре (VDSRS), при этом средневековый археологический ланд шафт в 
Вайоцдзорской области рассматривается в кoнтексте процессов материального и культур но го 
oбмена, обусловленного Шелковым путем. В средневековый период (осо бен но в XIII –XIV ве-

ках) маршруты, проходившие вдоль рек Арпа и Ехегис, соста вляли часть более широкой сети 
дорог и связывали местные поселения с такими боль шими городами, как Двин, Партав, Теб-
риз, Тбилиси, а также побережья Черного и Кас пий ского мо рей. VDSRS сосредоточен также 
на изучении повседневной жизни местных общин, живших вдоль дорог, и их связей с внешним 
миром.

Работы VDSRS основаны на целевых обследованиях и археологических раскопках 
средневековых памятников XII –XV вв., а также на сочетании исторических археологических 
методов, включая эпиграфику и подробный анализ материалов. В 2015 –2016 гг. нами были за-
ре гис трированы различные памятники (поселения, крепости, караван-сараи, мосты, мо нас-
тырские комплексы, часовни, хачкары (т. е. крест-камни), кладбища), была составлена база 
данных с точными координатами и справочной информацией, которая отобра жена в виде 
карты, размещенной на платформе WorldMap Гарвардского университета.

Данные археологических обследований дополняются результатами раскопок в сред не вековом 
поселении Арпа (0,5 км к северо-востоку от современной деревни Арени), где были выявлены 
жилые комплексы, демонстрирующие разнообразные аспекты повсе дневной жиз ни. 
Керамический материал, найденный в результате археологических исследований при 
раскопках в Арпе, соответствует концу XII  –  началу XV вв. Керамика в основном местного 
произ водства, однако среди изделий из глазурированной керамики имеются также образцы не 
местной продукции. Последнее является свидетельством того, что Вайоцдзорская область 
бла годаря Шелковому пути была вовлечена в торгово-экономические и культурные контак ты.  
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ԴԱՇ ՏԱ ԴԵ ՄԻ ԱՄ ՐՈ ՑԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ  
ՊԵՂՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԿԵՆ ՑԱ ՂԱ ՅԻՆ  
ՔԱ ՐԵ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՏՆՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻ ՉԻ ՇՈՒՐՋ

2015 թ. ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի ար շա
վա խում բը (ղե կա վար՝ պ. գ. թ. Հ. Ա. Մել քո նյան) պե ղում եր իրա կա նաց րեց 
ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի Դաշ տա դեմ գյու ղի տա րած քում գտնվող ամ րո ցի 
շրջա կայ քում1: Պե ղում ե րի ար դյուն քում, ի թիվս այլ գտա ծո նե րի, հայտ նա
բեր վե ցին տնտե սա կան և կեն ցա ղա յին նշա նա կու թյան քա րե առար կա ներ2:

Սույն հոդ վա ծի նպա տակն է՝ անդ րա դառ նալ պե ղա ծո քա րե իրե րի հե տա զո
տու թյա նը, տի պա բան մա նը և կի րա ռա կան նշա նա կու թյա նը՝ դրանք հա մա
դ րե լով հա մա ժա մա նա կյա այլ հնա վայ րե րի գտա ծո նե րի հետ: Մի ա ժա մա
նակ, դա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վե րա կանգ նե լու ամ րո ցում տե ղա կան 
կյան քի որոշ կող մե րը և ար տադ րու թյան հիմ ա կան ուղ ղու թյուն նե րը:
Հիմ ա բա ռեր՝ սանդ, հա վանգ, եր կանք, տնտե սու թյուն, մթեր քի վե րամ շա կու թյուն, 
գի նե գոր ծու թյուն, ջուլ հա կու թյուն:

Նե րա ծու թյուն
Միջ նա դա րում Դաշ տա դե մի ամ րո ցը կա րեւ որ դիրք է գրա վել Անի մայ-

րա քա ղա քի պաշտ պա նա կան հա մա կար գում: Ամրո ցի միջ նա բեր դը հիմն վել է 
10-րդ դա րում, ապա՝ 12 –14-րդ դդ. հա մալր վել կի սա բո լոր աշ տա րակ նե րով ու 
օղակ վել առա ջին պարս պա շա րով: 1812-ին Երեւ ա նի Հու սեյն Քո լի Խան Ղա ջա-
րը կա ռու ցում է ամ րո ցի երկ րորդ պարս պա շա րը, որն իր մեջ ընդգր կում է միջ-
նա դա րյան ողջ հա մա լի րը3:

Մոն ղո լա կան ար շա վանք նե րից հե տո ամ րո ցը, կորց նե լով իր պաշտ պա-
նա կան նշա նա կու թյու նը, շա րու նա կում է գո յա տեւ ել իբ րեւ սո վո րա կան բնա կա-
վայր, ին չի մա սին վկա յում են 2015 թ. պե ղումն ե րով հայտ նա բեր ված՝ 15 –19-րդ 
դա րե րի բնա կե լի եւ տնտե սա կան հա մա լիր նե րը4:

Դաշ տա դե մից հայտ նա բեր ված քա րե գոր ծիք նե րը միջ նա դա րյան Հա-
յաս տա նի տնտե սու թյան որոշ բնա գա վառ նե րում կա րեւ որ տեղ են զբա ղեց րել: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, դրանց ու սումն ա սի րու թյու նը սկսվել է դե ռեւս 20-րդ դա րի 

1 Այս պեղումների մասին մանրամասն տե՛ս Melkonyan et al. 2017, 263 –292.
2 Նյութերը տրամադրելու եւ գծանկարները պատրաստելու համար իմ խորին շնորհա կա-

լու թյունն եմ հայտնում Դաշտադեմի արշավախմբին եւ ճարտարապետ Սոսե Աղայանին։
3 Melkonyan et al. 2017, 264 –266.
4 Melkonyan et al. 2017, 266 –267, 274.
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կե սին: Վեր ջին նե րիս գոր ծա ռու թա յին նշա նա կու թյան, տի պա բա նու թյան եւ այլ 
հար ցե րով զբաղ վել են Ժ. Դ. Խա չատ րյա նը, Հ. Ս. Եսա յա նը, Ս. Գ. Հո բո սյա նը, 
Հ. Վ. Բեգ լա րյա նը եւ ու րիշ ներ, որոնց շնոր հիվ այ սօր հնա րա վոր է դառ նում կա-
տա րել քա րե իրե րի տի պա բա նա կան վեր լու ծու թյուն:

Աղաց քա րեր
Դաշ տա դե մում հայտ նա բեր վել են հինգ տե սա կի աղաց քա րեր՝ սանդ, 

դինգ, հա վանգ, տա ռա պան եւ եր կանք: Սրան ցից յու րա քան չյուրն ու նի իր յու-
րա հա տուկ գոր ծա ռույ թը: Աղաց քա րերն, ընդ հա նուր առ մամբ, նա խա տես ված 
են ըն դե ղեն, սեր մեր եւ այլ նյու թեր աղա լու կամ ման րե լու հա մար:

Սանդ: Դաշ տա դեմ ամ րո ցի բա զալ տե (սեւ ա կուճ) սան դերն5 ի հայտ են 
գա լիս տնտե սա կան կա ռույց նե րին (թո նիր, հոր) կից՝ 12 –14-րդ եւ 15 –19-րդ դա-
րե րով թվագր վող շեր տե րից:

Ու սումն ա սի րել ենք չորս սանդ6, որոնք, ըստ ձեւի, բա ժա նել ենք եր կու 
տի պի.

ա) տի պը ներ կա յաց ված է երեք օրի նա կով: Դրան ցից մեկն ամ բող-
ջա կան է [նկ. 1, էջ 241], սա կայն եր կա րա տեւ օգ տա գոր ծու մից՝ ակո սի ստո րին 
հատ վա ծը մաշ ված, կոտր ված է՝ առա ջաց նե լով մի ջան ցի կու թյուն: Պահ պան վել 
է այս օրի նա կի սան դա քա րը՝ տոռ նը: Նմա նա տիպ սան դեր հայտ նա բեր վել են 
Հա յաս տա նի տար բեր հու շար ձան նե րից՝ Դվի նից, Գառ նի ից. դրանք, առա ջին 
հեր թին, օգ տա գործ վում էին ձա վա րե ղեն պատ րաս տե լու, աղը ման րե լու եւ կեն-
ցա ղա յին այլ նպա տակ նե րով7: Այս տի պի երկ րորդ օրի նա կը կո ղա յին մա սում 
կոտր ված է, սան դա կո սի հա տա կը՝ եր կա րա տեւ օգ տա գոր ծու մից մաշ ված [նկ. 2, 
էջ 241]: Նույն տի պին է պատ կա նում կլոր, զանգ վա ծեղ նստու կով օրի նա կը, որը 
եւս բա զալ տից է՝ շրջա նա ձեւ, կոտր ված: Բա զալ տե սան դի մնա ցորդ ենք հա մա-
րում դե կո րա տիվ մշակ մամբ քա րե շրջա նա ձեւ, սա կայն կի սով չափ պահ պան-
ված իրը [նկ. 3, էջ 241]:

բ) տի պը: Սան դե րից չոր րոր դը տու ֆից է [նկ. 4, էջ 241], որը հայտ նա բեր-
վել է եկե ղե ցու մո տից, եւ իր չա փե րից ու ձեւ ից ել նե լով՝ են թադ րում ենք, որ նա-
խա պես եկե ղե ցու քար է եղել: Սան դի հա տա կին պահ պան վել են կրա շա ղա խի 
հետ քեր, որոնց առ կա յու թյու նը վկա յում է սան դի եր կա րա տեւ օգ տա գործ ման եւ 
մաշ վա ծու թյան մա սին:

Ըստ երեւ ույ թին, այս եր կու տի պե րի նշված չորս օրի նակ նե րի հիմն ա կան 
գոր ծա ռույ թը ձա վա րի մշա կումն է եղել, իսկ այլ տե սա կի մթերք մշա կե լու հա-
մար կա րող էին բա զալ տե սան դի փո խա րեն օգ տա գործ վել տու ֆե կամ կրա քա-
րե գոր ծիք ներ:

5 Սանդերը կիրառվում էին ցորենի թեփը լրիվ կամ մասնակիորեն հեռացնելու համար, ինչը 
հարկավոր էր բարձրորակ ալյուր ստանալու համար, մանրամասնորեն տե՛ս Բեգլարյան 
2014, 67 –68։

6 Միջնադարյան սանդերի հիմնական բաղադրամասերի եւ դրանց՝ անտիկ շրջանի 
օրինակ ների տարբերությունների մասին մանրամասն տե՛ս Բեգլարյան 2014, 78 –79։

7 Պետրոսյան 1988, 107, աղ. LVIII/2 –8։
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Դինգ: Հայտ նա բեր վել են մեծ չա փե րի՝ տու ֆե եր կու դինգ8 [նկ. 5, 6, 
էջ 241], որոնք, ըստ էու թյան, նույն գոր ծա ռույթն էին կա տա րում, ինչ սան դե-
րը, սա կայն օգ տա գործ վել են նաեւ յու ղա տու եւ եթե րա յին բույ սե րի մշակ ման 
հա մար: Սրանք եր կա րաձգ ված, մի կող մում շրջա նա ձեւ, մյուս կող մում նե ղա-
ցող գոր ծիք ներ են, որոնց մա կե րե սին ակոս է ար ված՝ նա խա տես ված ձա վա րի 
կամ այլ տե սա կի մթեր քի տրոր ման կամ ծեծ ման հա մար: Մի դին գը կոտր ված 
է ստո րին հատ վա ծում, մյու սը՝ վե րին ծեծ ման շրջա նում:

Հա վան գը, բա ցի ձա վա րից եւ հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րից, գոր-
ծած վել է նաեւ կա նեփ, տզկա նեփ, կանր ջակ, ըն կույզ, սա կա վա դեպ՝ ձմե րու կի 
ու սե խի չո րաց րած սեր մեր ման րե լու հա մար9:

ա) Հա վանգ նե րի առա ջին խմբում ընդգրկ ված են տու ֆե, վե րին մա կե-
րե սի կենտ րո նում՝ շրջա նա ձեւ, ոչ այն քան խո րը ակո սով, փոքր-ինչ բե կոտ ված, 
տար բեր չա փե րի, սա կայն ձեւ ով նույ նա տիպ գոր ծիք ներ: Սրան ցից մե կը ձվա ձեւ 
է, կենտ րո նում՝ շրջա նա ձեւ ակո սով: Խումբն առանձ նա նում է տու ֆե հա վան գի 
եր կու օրի նա կով, որոնք ձվա ձեւ են թե՛ ծա վա լով, թե՛ ակո սի ձեւ ով: Մի այն թե եր-
կու սի դեպ քում էլ ստո րին հատ վա ծը ավե լի նեղ է եւ զանգ վա ծեղ, քան վեր նա-
մա սը, որը փոքր-ինչ ավե լի տա փակ է եւ լայն [նկ. 7, էջ 241]:

բ) Հա վանգ նե րի երկ րորդ խմբում ընդգր կել ենք Դաշ տա դե մի հա-
վանգ նե րի մեջ չա փով, ձեւ ով եւ գոր ծա ռույ թով առանձ նա ցող տու ֆե մի նմուշ, 
որը, թե րեւս, նա խա տես ված է եղել օծա նե լիք պատ րաս տե լու հա մար [նկ. 8, 
էջ 241]. այն ու նի հա մե մա տա բար ավե լի փոքր, ոչ այն քան խորն ակոս, որի ստո-
րին մա սով մին չեւ կո ղա յին հատ վա ծը ար ված է մի ջան ցիկ ելուստ: Հա վա նա-
կան է, որ դա ար ված է բույ սե րի կամ մթեր քի յու ղա յին մա սը զա տե լու հա մար10:

Հատ կան շա կան է, որ հա վանգ նե րի հետ չեն հայտ նա բեր վել սան դա քա-
րեր. հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հա վանգն ավե լի փխրուն է, քան 
բա զալ տե սան դը՝ հակ ված ենք հա մա րե լու, որ հա վան գի մեջ մթեր քը ծեծ վել է 
ոչ թե քա րե, այլ փայ տե տրո րի չով:

Տա ռա պան: Սա մթեր քի վե րամ շակ ման հա մար նա խա տես ված առար կա 
է11, որի եզ րերն ավե լի հաստ են, ու նի գո գա վո րու թյուն, իսկ կենտ րո նում ար ված 
է մի ջան ցիկ ելուստ [նկ. 9, էջ 241]: Այս իրը բա զալ տից է. դրա նով հնա րա վոր 

8 Սրանք գործում են միայն ոտքի ուժով։ Այժմ հին ձեւով Վայոց ձորում եւ այլուր սրանք հաս-
տատվում են թոնրատան պատի տակ։ Շուրջ 2 մ երկարության փայտե հաստ լծակի 
ծայրին ամրացված է քարե սանդիտոռնը (սանդաքար)։ Լծակի ծայրին ոտքը դնելով ու 
ճնշելով՝ վեր էր բարձրացվում ծանր քարը եւ բաց թողնվում սանդի մեջ լցված հատիկի 
վրա։ Ձավար ծեծելու այս եղանակը կատարվում է մե՛կ աջ, մե՛կ ձախ ոտքով, ըստ որում 
ծեծողը երկու ձեռքով բռնում է գլխավերեւում գտնվող լծաձողից եւ մի տեսակ պարային 
ռիթմիկ շարժում կատարում [տե՛ս Բդոյան 1972, 15 –16, նկ. VIII]։

9 Այդ ամենն արվել է հետեւյալ կերպ. հատիկները նախապես կավամաններում բովել են, 
ապա սանդերի մեջ կամ սալ քարերի վրա՝ մակույկաձեւ ու գնդաձեւ որձաքարերով տրորել։ 
Ստացված զանգվածի վրա, որը կոչվում էր անուշուրթ, խին կամ խեղեթ, տաք ջուր են 
լցրել եւ խառնել, մինչեւ որ յուղային մասը բարձրանար ջրի երես, որտեղից այն շերեփներով 
հա վաքել են։ Այս աշխատանքը կանայք են կատարել [տե՛ս Հոբոսյան 2007, 30]։

10 Ըստ Ս.Գ. Հոբոսյանի բանավոր հաղորդման (17.05.2017)։
11 Melkonyan et al. 2017, 268, fig. 6/4.
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էր թե՛ հա ցա հա տի կա յին, թե՛ յու ղա տու մշա կա բույ սե րի վե րամ շա կումն այն պես, 
ինչ պես բա զալ տե սան դի դեպ քում: Այ սօ րի նակ տա ռա պան, որը թվագր վում է 
3րդ դա րով, հայտ նի է Զեվգ մա յի (Եփ րա տի ավա զան) 2002 թ. պե ղումն ե րից12:

Եր կանք: Վաղ միջ նա դա րից սկսած ի հայտ են գա լիս վե րին հարթ մա-
կե րես ու նե ցող աղաց քա րե րը, որոնք կի րա ռու թյու նից դուրս են մղում ավե լի քիչ 
ար դյու նա վե տու թյամբ հայտ նի աղո րիք նե րին13: Այս պի սի եր կանք ներ հայտ նի 
են միջ նա դա րյան ման րան կար նե րում եւ ազ գագ րա կան նկա րագ րու թյուն նե-
րում14: Եր կանք նե րը կազմ ված են ներ քին հարթ աղաց քա րից՝ կենտ րո նում եր-
կա թյա սռնիով եւ վե րին աղաց քա րից՝ կենտ րո նում ելուս տով: Աղաց քարն անց-
նում է տա պա րա կի սռնու վրա յով եւ պտտվում շնոր հիվ փոքր փայ տե կո թա ռի, 
որն ամ րաց վում էր կլոր 2,5  – 3 սմ տրա մագ ծով եւ 3 սմ խո րու թյամբ անց քի մեջ15:

Եր կան քի առա վել պար զու նակ եւ նախ նա կան տար բե րա կը՝ աղո րիքն, 
աշ խա տում էր ետ ու առաջ տա նե լու՝ հա տիկ նե րը տրո րե լու-սղկե լու մի ջո ցով, 
մինչ դեռ եր կանքն գոր ծում է առանց քի շուր ջը պտտե լով՝ հա տիկ նե րը ման րե-
լու, լո սե լու եղա նա կով: Իր վերջ նա կան ձեւն ըն դու նե լուց հե տո՝ միջ նա դա րում 
եւ մին չեւ մեր օրե րը, եր կան քը կա ռուց ված քա յին էա կան փո փո խու թյուն ներ չի 
կրել16:

Դաշ տա դե մի եր կանք ներն իրենց կա ռուց ված քա յին առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րով լի ո վին հա մա պա տաս խա նում են միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում 
օգ տա գործ ված աղաց քա րե րին17: Դաշ տա դե մի ամ րո ցի 2015 թ. պե ղումն ե րով 
հայտ նա բեր ված եր կանք նե րի մեջ առ կա են թե՛ վե րին, թե՛ ստո րին աղաց քա րեր:

ա) Վե րին աղաց քա րե րը շրջա նա ձեւ, կենտ րո նում ելուս տով, տա փակ 
բա զալ տե իրեր են: Հա վա քա ծո ւում առանձ նա նում է եր կան քի վե րին աղաց քա-
րի կոտր ված օրի նա կը [նկ. 10, էջ 242], որն ու նի եզ րա յին մի ջան ցիկ ելուստ՝ նա-
խա տես ված լի սե ռի ամ րաց ման հա մար: Այս ելուս տի շնոր հիվ հստակ կա րող 
ենք ասել, որ գործ ու նենք վե րին աղաց քա րի հետ: Աղաց քա րե րը սո վո րա բար 
կա ռուց ված քով իրա րից գրե թե չեն տար բեր վում:

Վե րին աղաց քա րին բնո րոշ հատ կա նիշ ներ ու նի բա զալ տե խիստ բե-
կոտ ված եր կան քը [նկ. 11, էջ 242]: Դա տե լով կենտ րո նի ելուս տի շուրջ եզեր վող 
հաստ պա րա նո ցի պահ պան ված մա սի չա փե րից՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այն 

12 Կենտրոնում միջանցիկ ելուստով եւ վերին մակերեսը՝ գոգավոր այս աղացքարերն ունեին 
սռնի, որը պահպանում էր ստորին եւ վերին աղացքարերի հավասարակշռությունը։ Դրա 
շնորհիվ վերին քարը բարձրանում եւ իջնում էր՝ ապահովելով տարատեսակ մթերքի 
վերա մշակություն [տե՛ս Parton 2013, 314 –315, Fig. 20a, Q16]։

13 Այս երկանքները ներառվում են Ժ. Խաչատրյանի տիպաբանման երկրորդ խմբում [տե՛ս 
Խաչատրյան 1964, 264, 273, 274]։

14 Минасян 1978, 103 –104, табл. 1, 15, 16.
15 Տե՛ս Եսայան 1986։
16 Բեգլարյան 2014, 34, տախտ. 2, նկ. 2, 3։
17 Միջնադարյան երկանքները որձաքարից կամ սեւակուճից պատրաստված կլոր քարեր 

են, որոնց տրամագիծը տատանվում է 0,45 –060 մ միջեւ։ Վերին քարի մեջտեղում կա կլոր 
կամ ձվաձեւ անցք, եզրին ամրացված է ուղղահայաց բռնակը։ Ստորին աղացքարի 
կենտրոնում ամրացված է սռնի, որի վրա էլ անցքով հագնում է վերին աղացքարը [տե՛ս 
Բեգլարյան 2014, 34]։
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եղել է կո նա ձեւ: Կո նա ձեւ եւ ստո րին մա կե րե սում գո գա վոր վե րին շար ժա կան 
աղաց քա րերն առա ջա ցել են մ. թ. ա. 1-ին դա րում եւ օգ տա գործ վել մին չեւ վաղ 
միջ նա դար (5 –7-րդ դդ.): Աղաց քա րի ստո րին մա կե րե սին ար ված է շե ղան կյուն 
ակոս, որի նպա տակն, ըստ էու թյան, եղել է խո շոր հա տի կա վոր կամ այլ տե-
սա կի սննդամ թերք աղա լը կամ ման րաց նե լը: Այս եր կանք նե րի՝ աս պա րե զից 
դուրս մղվե լուց հե տո գոր ծա ծու թյան մեջ են մտնում հարթ, շփվող մա կե րե սով 
ստո րին եւ վե րին աղաց քա րե րով եր կանք նե րը, որոնք օգ տա գործ վել են մին չեւ 
մեր օրե րը18: Ան տիկ եր կանք նե րի օրի նակ ներ գտնվել են Հա ցա ռա տի (5 –6-րդ 
դդ.), Այ գե վա նի (5 –7-րդ դդ.) բնա կա վայ րե րից19:

Ու շագ րավ օրի նակ է եր կան քի մի բե կոր [նկ. 12, էջ 242], որի պահ պան-
ված մա սի կո ղա յին մա կե րե սին ար ված է կլոր անցք: Կար ծում ենք, որ այդ անց-
քին ամ րաց վել է եր կա թե կամ փայ տե բռնա կը՝ աղաց քա րը պտտե լու հա մար: 
Հե տեւ ա բար կա րե լի է այն հա մա րել վե րին աղաց քար:

բ) Ստո րին աղաց քա րի խմբին են պատ կա նում կոտր ված եւ դրա հե տեւան-
քով են թադ րյալ կո թառ չու նե ցող օրի նակ նե րը: Այս եր կանք ներն իրենց զու գա-
հեռ ներն ու նեն «Զա քա րի բերդ» բնա կա տե ղիի 3-րդ խմբի20, Աղս տեւի հով տի 
միջ նա դա րյան հնա վայ րե րից հայտ նա բեր ված եր կանք նե րի 1-ին տի պի21, Հա-
ցա ռա տի22, Բեր քա բե րի23, Գառ նիի24, Դվի նի25 օրի նակ նե րում:

Այս խմբին է պատ կա նում ստո րին աղաց քա րի մի օրի նակ [նկ. 13, էջ 242], 
որն, ի տար բե րու թյուն մյուս նե րի, կենտ րո նի ելուս տին կից՝ աշ խա տող մա կե-
րե սին, ու նի ակոս՝ նա խա տես ված եր կա թյա տա պա րա կի հա մար: Այս պի սի 
աղաց քա րեր հայտ նի են Այ գե վա նից, Դվի նից, Գառ նի ից եւ Ար տա շա տից26:

Բա ցի բա զալ տե եր կանք նե րից՝ հայտ նա բեր վել է նաեւ տու ֆե մի աղաց-
քա րի բե կոր, որի մի ջան ցիկ ելուս տին կից՝ ողորկ մա կե րե սից ար ված է ակոս, 
որն էլ, կար ծում ենք, որ աղաց քա րի հա մար է: Այս աղաց քա րի27 [նկ. 14, էջ 242] 
կենտ րո նում շատ լավ պահ պան ված է տա փա րա կի կամ տո փա նի փո սի կը: Այ-
սօ րի նակ աղաց քա րեր հայտ նի են Սոթ քից եւ Մեղ րա ձո րից. նա խա տես ված են 
եղել հան քա քա րը փշրե լու-ման րե լու հա մար: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն Սոթ քի 
եւ Մեղ րա ձո րի օրի նակ նե րի, Դաշ տա դե մի գտա ծոն չի օգ տա գործ վել որ պես շի-
նա քար՝ պահ պան ված մա սում կլոր տրա մագ ծի շնոր հիվ:

18 Խաչատրյան 1964, 264, 273, 274։
19 Տիրացյան 1963, 109։
20 Асатрян 2005, 64 –65.
21 Есаян 1992, 133 –134.
22 Տիրացյան 1963, 109։
23 Есаян 1985, 95 –96.
24 Առաքելյան, Կարախանյան 1962, 63, նկ. 19; Պետրոսյան 1988, 107, աղ. LX 1 –5։
25 Ղաֆադարյան 1952, նկ. 154։
26 Այս ակոսներում տեղադրվել է երկաթյա տապարակը՝ միջանցիկ ելուստով, որի տրա-

մա գիծը ավելի մեծ էր երկաթյա սռնու տրամագծից, եւ դրա շնորհիվ վերին աղացքարը 
չէր տա տանվում պտտելիս, այլ իր առանցքի նկատմամբ ամուր էր [տե՛ս Есаян 1992, 56. 
լուս. 3, 5, 7; 57. լուս. 1, 2; 57, լուս. 5; 136]։

27 Տե՛ս Բեգլարյան 2014, 38 –39։
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Կեն ցա ղա յին քա րե այլ իրեր
Դաշ տա դե մի պե ղումն ե րով հայտ նա բեր ված քա րե մյուս առար կա նե րը 

ներ կա յաց ված են առան ձին:

Խցա նա քար: Դա սա կարգ վում են երեք խմբե րում.
ա) խմբում նե րառ ված են տա փակ, վե րին մա կե րե սի կենտ րո նում ու-

ռու ցիկ, եր բեմն՝ անմ շակ խցա նա քա րեր: Եր կու օրի նակ նե րից մե կը տու ֆից է՝ 
կոտր ված [նկ. 15, էջ 242], որը մա կե րե սի կենտ րո նում ու ռու ցիկ է, եւ երեւ ում են 
մշակ ման հետ քեր: Երկ րորդ օրի նա կը պեռ լիտ քա րից է, բե կոտ ված վի ճա կում:

բ) խմբին է պատ կա նում ավե լի փոքր, շրջա նա ձեւ տու ֆե կա փա րի չը՝ 
կենտ րո նում մի ջան ցիկ ելուս տով [նկ. 16, էջ 242]:

գ) խմբով կա րե լի է առանձ նաց նել եր կու օրի նակ, որոն ցից մեկն անմ շակ 
տա փակ թեր թա քար է: Մյուս օրի նա կը բա զալ տից է, որի միջ նա մա սը փոքր-ինչ 
կոր է, կոտր ված, դրսա յին մա կե րե սը պատ ված է սպի տակ կա վի շեր տով: Այս 
կա փա րի չը գի նու կա րա սը ծած կե լու հա մար է, ին չի մա սին վկա յում է դրա կենտ-
րո նում առ կա ելուս տը, որը կա րող էր նա խա տես ված լի նել գա զե րի դուրս մղման 
հա մար: Ինչ պես այս, այն պես էլ վե րոն շյալ կա փա րիչ նե րը, բա ցա ռու թյամբ մե կի, 
ըստ ամե նայ նի, օգ տա գործ վել են կա րաս նե րը ծած կե լու հա մար28: Սա կայն ՀՀ-
ում՝ թե՛ վաղ շրջա նի, թե՛ միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րում (Էջ մի ա ծին29) գտնված՝ 
գի նու կա րա սի այլ խցա նա քա րե րը՝ ոչ միշտ է, որ մի ջան ցիկ ելուստ ներ ու նեն:

դ) խմբով առանձ նաց րել ենք սնկա կերպ կա ռուց ված քով տու ֆե մեկ 
խցան [նկ. 17, էջ 242]: Այս խցա նա քարն, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, եղել է 
ավե լի փոքր կու ժի խուփ: Չի բա ցառ վում նաեւ աղո րի քի կամ հա վան գի հա մար 
որ պես վար սանդ օգ տա գործ վե լու տար բե րա կը:

Ծե ծիչ: Նա խա տես ված է տրո րե լու հա մար [նկ. 18, էջ 242]. ստո րին՝ բռնա-
կի հատ վա ծում ավե լի հարթ է եւ զանգ վա ծեղ, քան վե րին մա սում, որն ավե լի 
ողորկ է: Սա կայն մի ան շա նակ որո շել, թե ինչ էին դրա նով մշա կում, հնա րա վոր 
չէ: Այդ պի սի ծե ծիչ ներ հայտ նա բեր վել են Գլա ձոր-Թա նա հատ վա նա կան հա-
մա լի րի պե ղումն ե րից30:

Կո կիչ: Սրանց մեջ առան ձին խումբ են կազ մում տու ֆե [նկ. 19, էջ 242] եւ 
խե ցե ղեն փոքր իրե րը, որոնց հիմն ա կան գոր ծա ռույ թը կա րող էր փայ տի եւ կաշ-
վի մշա կու մը լի նել31: Չի բա ցառ վում նաեւ, որ նման իրե րը միջ նա դա րում օգ տա-
գործ ված լի նե ին կա վե անոթ նե րը հար թեց նե լու, ար տա քին երես նե րը փայ լեց-
նե լու հա մար32: Նմա նա տիպ իրե րի առ կա յու թյու նը Դաշ տա դե մում վկա յում է, որ 
այդ տեղ եղել են ար հես տա վոր ներ, որոնք ոչ մի այն պատ րաս տում էին տու ֆե եւ 
բա զալ տե գոր ծիք ներ, այ լեւ ավե լի բարձ րո րակ, լավ հղկված քա րե առար կա ներ:

28 Ս. Գ. Հոբոսյան, բանավոր հաղորդում (մայիս 2017)։
29 Варданян и др. 2012, 125.
30 Ղարիբյան 1983, 77։
31 Խեցուց պատրաստված նմանատիպ առարկաները ծառայում էին որպես գործիք 

կաշեգոր ծության մեջ [տե՛ս Բաբաջանյան 2015, 94]։
32 Առաքելյան, Կարախանյան 1962, 63։
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Մա նա ծա գոր ծա կան իրեր: Սրանց թվում ընդգրկ ված են ջուլ հա կի՝ մեկ 
ամ բող ջա կան եւ մեկ կոտր ված դազ գա հի կա խիկ ներ [նկ. 20, 21, էջ 242], որոնք 
իրենց զու գա հեռ ներն ու նեն միջ նա դա րյան այլ հնա վայ րե րից հայտ նա բեր ված 
հա վա քա ծու նե րում33: Մի ջան ցիկ անց քով առար կա նե րը (տրա մա գի ծը` 8 –10 սմ, 
հաս տու թյու նը` 1  – 1,5 սմ) ծա ռա յել են որ պես ծան րոցկա խիչ, այ սինքն՝ իլի կի 
գլուխ՝ տնա յին պայ ման նե րում բրդից թել մա նե լու հա մար34:

Փքելք: Դաշ տա դե մի քա րե գտա ծո նե րում առանձ նա հա տուկ ու շադ րու-
թյան է ար ժա նի տու ֆե փքել քը, որն օգ տա գործ վել է վա ռա րա նի ծխի դուրս 
մղման հա մար [նկ. 22, էջ 242]: Լայ նա ցող հատ վա ծում փքել քը մրոտ ված է, ին-
չը վկա յում է եր կա րա տեւ օգ տա գործ ված լի նե լու մա սին. դրա հետ անհ րա ժեշտ 
կլի ներ եղեգ նյա փո ղի կի րա ռու մը:

Կշռա քար: Սրանք բա զալ տե կլոր եր կու գլա քա րեր են: Ամե նայն հա վա-
նա կա նու թյամբ, կի րառ վել են կա՛մ որ պես կշռա քար35, կա՛մ որ պես պար սա քա-
րեր ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ36 [նկ. 24, էջ 242]:

Դաշ տա դե մի պե ղումն ե րով հայտ նա բեր վել են իրեր [նկ. 23, էջ 242], 
որոնք կո նա ձեւ, եր կու սմ բարձ րու թյամբ առար կա ներ են՝ ստո րին մա կե րե սին 
փո սիկ նե րով37: Դրանց նշա նա կու թյու նը եւ գոր ծա ծու թյու նը կպարզ վի ավե լի 
մեծ թվով նմա նա տիպ իրե րի հայտ նա բեր ման եւ գտնվե լու հան գա ման քի առ-
կա յու թյան պա րա գա յում:

Եզ րա հան գում ներ
Առ կա տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ Դաշ տա դե մի քա րե իրե րը բնո-

րոշ վում են մեծ բազ մա զա նու թյամբ՝ թե՛ տե սա կով, թե՛ մթեր քի վե րամ շակ ման 
գոր ծա ռույթ նե րով: Ի տար բե րու թյուն բա զալ տե եր կան քի եւ սան դի, որոն ցով 
հնա րա վոր էր մշա կել ամեն տե սա կի մշա կա բույս՝ ընդ որում, մթեր քի վե րա-
մշակ ման տար բեր փու լե րում, տու ֆե գոր ծիք նե րը կա րող էին օգ տա գործ վել 
մի այն որոշ բու սա տե սակ նե րի հա մար՝ այն էլ մթեր քի վե րամ շակ ման որո շա կի 
փու լում38:

Դաշ տա դե մի քա րե գոր ծիք նե րի թվագ րու թյան խնդրին որո շա կի վե րա-
պա հու մով ենք մո տե նում: Հաշ վի առ նե լով, որ դրանք մեծ մա սամբ հայտ նա-

33 Աբրահամյան 1956, 169, նկ. 64, 65; Акопян 2008, 51; Բաբաջանյան, Միրիջանյան 2013, 
149, աղ. VII։

34 Բաբաջանյան 2015, 94, աղ. 17, նկ. 5։
35 Լոռե բերդաքաղաքից եւս հաճախ գտնվել են քարե կլոր գնդեր, որոնք հավանաբար օգ-

տա գործվել են որպես կշռաքար [տե՛ս Ղարիբյան 2009, 175]։
36 Որպես հնագույն հարվածող մարտական զենք՝ հիշվում է պարսատիկը, որը շատ 

հասարակ կառուցվածք ունի. այն կաշվից երկար երիզ է, որի կենտրոնը՝ լայն եւ կրկնածալ 
գոգավոր մաս ունի, որտեղ դրվում է պարսաքարը [տե՛ս Աբրահամյան 1950, 47]։

37 Այս իրերը նման են Երեւանի վաղերկաթեդարյան Համո –1 քարայրից գտնված արձա նիկ-
նե րին, որոնք բնորոշվել են որպես պտղաբերության աստվածությունների նշանակային 
վեր ար տադրություններ՝ պայմանական երկսեռությունն ընդգծող որոշակի մանրա մաս-
նե րով [տե՛ս Դեմիրխանյան, Ազիզյան 1985, 9 –10]։

38 Այս եզրահանգման համար հիմք է ծառայում քարի տեսակը, թեեւ տուֆե դինգերը կարող 
էին օգտագործվել վերամշակման սկզբնական փուլում՝ ինչպես բազալտե սան դերը։
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բեր վել են ավե լի ուշ շրջա նում կա ռուց ված տնտե սա կան կա ռույց նե րում, կա-
րե լի է դրանք թվագ րել 15 –19-րդ դա րե րով, թեեւ քա րե գոր ծիք նե րի որոշ ձեւ եր 
ան փո փոխ պահ պան վել են ընդ հուպ մին չեւ 20-րդ դա րի սկիզբ:

Այս պի սով, Դաշ տա դե մի քա րե գոր ծիք նե րի տի պա բա նա կան քննու-
թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում իրա կա նաց նե լու դրանց դա սա կար գու մը, 
ինչ պես նաեւ դի տար կե լու մթեր քի տե սակ նե րի եւ դրանց վե րամ շակ ման փու լե-
րի հա ջոր դա կա նու թյու նը: Հնա գի տա կան այլ գտա ծո նե րի (հատ կա պես խե ցե-
ղե նի) հետ զու գոր դու մը եւ հա մա լիր ու սումն ա սի րու թյու նը, ինչ պես նաեւ հնա-
բու սա բա նա կան նմուշ նե րի վեր լու ծու թյու նը կնպաս տեն Դաշ տա դե մի ամ րո ցի 
տնտե սա կան-ար տադ րա կան որոշ ճյու ղե րի առա վել ամ բող ջա կան պատ կե րի 
վե րա կանգն մա նը:
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Ա. Ա. Մար տի րո սյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Դաշ տա դե մի ամ րո ցի 2015 թվա կա նի պե ղում նե րով  
հայտ նա բեր ված կեն ցա ղա յին քա րե առար կա նե րի  

տնտե սա կան բա ղադ րի չի շուրջ
Հիմ ա բա ռեր՝ սանդ, հա վանգ, եր կանք, տնտե սու թյուն, մթեր քի վե րամ շա-
կու թյուն, գի նե գոր ծու թյուն, ջուլ հա կու թյուն:

Դաշ տա դե մի քա րե իրե րը բնո րոշ վում են մեծ բազ մա զա նու թյամբ՝ թե՛ տե սա կով, թե՛ մթերք-
նե րի վե րամ շակ ման գոր ծա ռույթ նե րով: Քա րե գոր ծիք նե րը դի տարկ վում են մթեր քի վե րա-
մշակ ման տե սան կյու նից՝ փոր ձե լով վե րա կանգ նել տնտե սու թյան հիմն ա կան ուղ ղու թյուն-
նե րին վե րա բե րող պատ կե րը (ալյու րի, հա ցամ թեր քի ար տադ րու թյուն, ձի թա գոր ծու թյուն, 
գի նե գոր ծու թյուն, ջուլ հա կու թյուն, եւն): Մի ա ժա մա նակ, բա ցա հայտ վում են մի շարք խնդիր-
ներ, որոնք հե տա գա ու սումն ա սի րու թյան առար կա կա րող են դառ նալ: Դրան ցից առա ջի նը 
կապ վում է սան դի, հա վան գի եւ եր կան քի գոր ծա ռու թա յին տի պա բան ման հետ:

A. A. Martirosyan
Institute of Archaeology and Ethnography

On the Economic Component of Household Stone Production Objects  
unearthed from the 2015 Excavations of the Dashtadem Fortress

Keywords: mortar, hand millstone, economy, food reprocessing, winemaking, 
weaving.

The stone tools of the Dashtadem fortress are observed from the point of view of food processing, 
restoring the main directions of the economy. The data collected in the results of the 2015 archaeo-
logical excavations indicate that the stone products of the Dashtadem fortress are characterized by 
a large diversity, either type or function. At the same time, there are a number of questions that 
can be further studied.
The first of these is related to the function and quality of used material of the mortars and spindles. 
Unlike basalt mortars which cultivate all kinds of crops at different stages of the food processing, 
the tools made from tuff can be used only for certain plant species at a certain stage of products 
processing. 
It is also important to clarify the archaeological context. The study of unearthed architectural com-
plexes and a rich assemblage of archaeological material argues that the fortress actively functioned 
in the 12th century to the 1st quarter of 14th century further became an ordinary settlement. The 
stone items mainly have been found in the residential and economic complexes (granaries, clay ov-
ens) of the later periods which allow us to date them to the 15th –18th centuries.
Thus, typological classification of stone tools unearthed during the excavations in Dashtadem allow 
us to control the sequence of products and their processing phases. Combining with other archaeo-
logical finds (especially ceramics) as well as analyzing archaeological samples, the complex research, 
will contribute to a more comprehensive study of some of the economic and manufacturing sectors 
in the Dashtadem fortress.
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Об экономическом компоненте бытовых каменных производственных 
предметов, найденных из раскопок крепости Даштадем

Ключевые слова: ступка, жернова, хозяйство, переработка продуктов, вино-
делие, ткачество.

Каменные предметы, найденные в результате раскопок крепости Даштадем отли чают ся 
многообразием как в плане ассортимента, так и функций переработки сырья. Рас смот рение 
этих предметов с точки зрения переработки продук тов поможет восстановлению общей 
картины основных направлений экономики (производство муки, хлебных изделий,  расти-
тельного масла,  вина и т. д.). В свете сказанного возникает ряд вопросов, которые могут стать 
предметом дальнейших исследований.
В частности, вопрос, связанный с функциональной типологией ступок и жерновов:  В отличие 
от базальтовых ступок, с помощью которых можно культи ви ровать все виды сель-
скохозяйственных культур на разных этапах переработки про дук тов, ступки из туфа могут 
использоваться лишь для определенных видов рас тений и на определенном этапе переработки.
Весьма важно уточнение археологического контекста. Изучение архитек тур ных ком плексов и 
богатого археологического материала показывает, что крепость активно функцио ни ровала в 
XII в. – до первой четверти XIV в., впоследствии она превратилась в обычное посе ле ние. 
Каменные предметы в основном были найдены в жилых и хо зяйственных комплексах (в 
зернохранилищах и глиняных печах) более поздних пе риодов, что позволяет датировать их 
XV –XVIII вв.
Таким образом, типологическиеая классификация каменных предметов, выявлен ных во 
время раскопок в Даштадеме, дает возможность проследить последовательность и фазы пе-
реработки продуктов. Комплексное исследование каменных и других археологических на хо-
док (особенно керамики) будет способствовать более всестороннему изучению экономи че-
ского и производственного сек торов в крепости Дащтадем.
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 ИА РАН

АР ХЕ О ЛО ГИ ЧЕС КОЕ ИЗУ ЧЕ НИЕ  
ГО РОДС КИХ И МО НА СТЫРС КИХ НЕК РО ПО ЛЕЙ  
В РОС СИИ СЕ ГОД НЯ

Го родс кие нек ро по ли и клад би ща ис сле ду ют ся в Рос сии с 19го ве ка. В этот 
пе ри од ча ще все го в на уч ный обо рот вво дит ся ин фор ма ция о за хо ро не нии 
или груп пе за хо ро не ний, а так же об от дель ных на ход ках и пог ре баль ных 
конст рук ци ях. Од ним из на и бо лее изу чен ных эле мен тов пог ре баль но го ком
плек са яв ля ют ся на мо гиль ные па мят ни ки, в том чис ле их эпиг ра фи ка.
Ар хе о ло гия мо на стырс ких нек ро по лей как са мо сто я тель ное на уч ное нап рав
ле ние ста ла скла ды вать ся лишь с 1980х го дов. В пос лед ние де ся ти ле тия 
боль шее вни ма ние уде ля ет ся ло ка ли за ции, вос ста нов ле нию мо на стырс ких 
нек ро по лей и от дель ных за хо ро не ний на и бо лее по чи та е мых лиц.
С 2013 го да в Рос сии вве ден сто лет ний ру беж древ но сти для ар хе о ло ги чес ких 
объ ек тов. Сей час нек ро по ли 18 –19ых вв. и да же на ча ла 20го в. ста ли пред
ме том ар хе о ло ги чес ко го изу че ния.
В на сто я щий мо мент вы хо дят обоб ща ю щие ра бо ты, пос вя щен ные ар хи
тек тур ноар хе о ло ги чес ким ис сле до ва ни ям мо на сты рей, церк вей и нек ро по
лям при них. Ве дут ся ра бо ты по соз да нию хро но ло ги чес кой шка лы для нек
ро по лей с пре об ла да ни ем бе зын вен тар ных за хо ро не ний.
Клю че вые сло ва: ар хе о ло гия, исто ри чес кие нек ро по ли, при цер ков ные клад би ща, 
городс кие нек ро по ли, мо на стырс кие нек ро по ли.

Об щая часть
В на сто я щее вре мя в рос сийс кой ме то ди чес кой ли те ра ту ре ис поль зу ет ся 

сле ду ю щее оп ре де ле ние тер ми на нек ро поль, а именно – сло во «клад би ще», в 
са мом об щем зна че нии. Кро ме то го, вве ден тер мин исто ри чес кий нек ро поль – 
клад би ща 16 – на ча ла 20-го вв.; пог ре бен ные на этих кладбищах ли ца упо мя ну-
ты в пись мен ных источ ни ках или из вест ны по дру гим до ку мен там; клад би ща, 
сох ра нив шие внеш нюю струк ту ру к мо мен ту рас ко пок. Та ким об ра зом, к исто-
ри чес ким нек ро по лям от но сят ся так же пог ре бе ния вне клад бищ, пред став ля ю-
щие ин те рес для исто рии, а так же мас со вые (братс кие) за хо ро не ния и во ен ные 
клад би ща1.

1 Алексеев 2013, 3; Беляев 2011а, 5.
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Не об хо ди мо под черк нуть, что на зем ная часть боль шо го ко ли чест ва нек-
ро по лей в Рос сии на на сто я щий мо мент ут ра че на или су щест вен но пов реж де на. 
В не ко то рых слу ча ях ут ра че ны и зда ния церк вей, к ко то рым от но си лись клад-
би ща. Свя за но это не толь ко с ате и сти чес ки ми ме роп ри я ти я ми се ре ди ны 20-го в. 
– по яв ле ние прак ти ки вто рич но го ис поль зо ва ния надг роб ных па мят ни ков от но-
сит ся к зна чи тель но бо лее ран не му вре ме ни (сог лас но цер ков но му пра ву, остат-
ки цер ков ных со о ру же ний, к ко то рым при чис ля лись и надг ро бия, мож но бы ло 
ис поль зо вать в цер ков ном стро и тельст ве).

Еще от но си тель но не дав но гра ни ца «на уч ной ар хе о ло гии» стро го от де ля-
ла 17-ый в. от 18-го, и пог ре бе ния поз же 1700 г. к ар хе о ло гии не имели отношения2. 
В 1980-х гг., ког да на ча лось вос ста нов ле ние ре ли ги оз ных объ ек тов, по я ви лась 
прак ти чес кая не об хо ди мость ар хе о ло ги чес ко го изу че ния исто ри чес ких нек ро-
по лей. В пос лед ние де ся ти ле тия, пос ле пе ре да чи Рус ской пра вос лав ной церк-
ви круп ней ших мо на стырс ких комп лек сов, наб лю да ет ся по вы шен ный ин те рес 
к этой те ме со сто ро ны цер ков ных вла стей. Проб лем ная си ту а ция, суть ко то рой 
зак лю ча лась в том, име ет ли пра во на су щест во ва ние ар хе о ло гия 17 –20-ых вв. 
как са мо сто я тель ное на уч ное нап рав ле ние, осо бен но ост ро про я ви лась в Си би-
ри3. Мно гие ох ран ные на уч но-ис сле до ва тельс кие ра бо ты ве дут ся в со от ветст вии 
с об щеп ри ня ты ми на тот мо мент для экс гу ма ции позд них пог ре бе ний пра ви ла-
ми ме то ди ки.

В 2013 го ду бы ли при ня ты поп рав ки к Фе де раль но му за ко ну 73-ФЗ «Об 
объ ек тах куль тур но го нас ле дия (па мят ни ках исто рии и куль ту ры) на ро дов Рос-
сийс кой Фе де ра ции», по ко то рым вве ден сто лет ний ру беж древ но сти для ар хе-
о ло ги чес ких объ ек тов4. Та ким об ра зом, сей час нек ро по ли 17 –19-ых вв. и да же 
на ча ла 20-го в. ста ли пред ме том обя за тель но го изу че ния.

В на сто я щее вре мя мож но наз вать нес коль ко ос нов ных це лей про ве де ния 
ар хе о ло ги чес ких ис сле до ва ний на участ ках го родс ких и мо на стырс ких нек ро по-
лей в Рос сии:

 – осу ществ ле ние спа са тель ных ар хе о ло ги чес ких по ле вых ра бот (ра бот 
по сох ра не нию объ ек тов ар хе о ло ги чес ко го нас ле дия в слу чае не воз мож но сти 
обес пе че ния их фи зи чес кой сох ран но сти, про во ди мых ме то да ми на уч ных ис-
сле до ва ний объ ек тов ар хе о ло ги чес ко го нас ле дия с пол ным или ча стич ным изъ-
я ти ем ар хе о ло ги чес ких пред ме тов из рас ко пов в це лях их сох ра не ния и по лу че-
ния на уч ных зна ний)5,

 – ло ка ли за ция нек ро по лей и пла ни ро ва ние ме роп ри я тий по обес пе че нию 
их сох ран но сти,

 – пер со ни фи ка ция пог ре бе ний для пос ле ду ю ще го вос ста нов ле ния нек ро-
по лей и от дель ных за хо ро не ний на и бо лее по чи та е мых лиц.

2 Беляев 2011а, 9.
3 Молодин 2011, 5.
4 ФЗ от 25.06.2002 N 73 –ФЗ, Статья 18.12.
5 ПППАПРСНОД 2013, 4.
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Ме то ди чес кие прин ци пы
Струк ту ра опи са ния пог ре баль ных комп лек сов раз ра бо та на на се ми на ре 

«Мор фо ло гия древ но стей» Ску ки ной Е. В.6. Пог ре баль ный комп лекс рас смат ри-
ва ет ся как са мо сто я тель ная под си сте ма, вы де ле ны струк ту ра и со став ля ю щие 
эле мен ты пог ре баль но го комп лек са. Сфор ми ро ван спи сок приз на ков и их зна че-
ний, приз на ки объ е ди не ны в груп пы, опи сы ва ю щие струк тур ные ча сти пог ре-
баль но го комп лек са. По лу че но 248 клас сов пог ре баль но го комп лек са, каж дый 
класс оп ре де лен на бо ром конст рук тив ных эле мен тов7.

Ти по вые ха рак те ри сти ки исто ри чес ких нек ро по лей как ар хе о ло ги чес ких 
объ ек тов, вклю чая мо гиль ные ямы, внут ри мо гиль ные и на мо гиль ные со о ру же-
ния, под роб но опи са ны Бе ля е вым Л.А.8.

Од ним из важ ных ме то до ло ги чес ких прин ци пов яв ля ет ся раз ра бот ка ти-
по ло гий эле мен тов пог ре баль ных комп лек сов по ма те ри а лам рас ко пок нек ро по-
лей и от дель ных за хо ро не ний. Эта проб ле ма ти ка раз ра ба ты ва лась Са гай да ком 
М., Ива ки ным В. Г., Па но вой Т. Д., Бе ля е вым Л. А.

Ти по ло гия Са гай да ка М. и Ива ки на В. Г. раз ра ба ты ва лась на ос но ве ма те-
ри а лов, по лу чен ных в хо де ис сле до ва ния го родс ких клад бищ Ки е ва 11 – пер вой 
по ло ви ны 13-го вв.9. Ими рас смот ре но 39 нек ро по лей (1006 за хо ро не ний), то-
пог ра фия за хо ро не ний, раз лич ные ка те го рии пог ре баль ных па мят ни ков, ви ды 
пог ре баль ных со о ру же ний.

Па но вой Т. Д. раз ра бо та на ти по ло гия пог ре баль ных со о ру же ний 11 – 16-
ых вв. Дан ная ти по ло гия от ра жа ет мно го об ра зие всех ти пов пог ре баль ных со о-
ру же ний, вклю чая надг роб ные па мят ни ки10.

Ра бо ты Бе ля е ва Л. А. внес ли круп ный вклад в раз ра бот ку ти по ло гии на-
мо гиль ных со о ру же ний, встре чен ных при рас коп ках нек ро по лей Моск вы.

По ле вые ар хе о ло ги чес кие ра бо ты на тер ри то рии нек ро по лей ве дут ся с 
уче том об щеп ри ня той ме то ди ки изу че ния грун то вых мо гиль ни ков и под зем ных 
ар хи тек тур ных со о ру же ний11.

Сов ре мен ный опыт ар хе о ло ги чес ких ра бот по ка зы ва ет, что ар хе о ло гия 
исто ри чес ких нек ро по лей – это осо бая ме то ди чес кая за да ча12. Ста но вит ся ощу-
ти мым от сутст вие спе ци аль ных ме то ди чес ких ре ко мен да ций при ис сле до ва нии 
и сох ра не нии этих па мят ни ков. Пер вой по пыт кой за пол нить про бел ста ла ра бо та 
Л. А. Бе ля е ва «Опыт изу че ния исто ри чес ких нек ро по лей и пер со наль ной иден ти-
фи ка ции ме то да ми ар хе о ло гии», вы шед шая в се рии «Ме то ди ка по ле вых ар хе о-
ло ги чес ких ис сле до ва ний», из да ва е мой Ин сти ту том ар хе о ло гии РАН.

6 Лихтер 2015, 284.
7 Скукина 1997, 11 –13.
8 Беляев 2011а, 12 –20.
9 Iвакiн 2008, 95.
10 Панова 2004, 65.
11 ПППАПРСНОД 2013.
12 Макаров et al. 2015, 8-9.
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Не сом нен но, что ме то ди ка про ве де ния ар хе о ло ги чес ких ис сле до ва ний 
нек ро по ля за ви сит от це лей, по став лен ных пе ред спе ци а ли стом, и на и бо лее пол-
но ме то ди чес кие ас пек ты раз ра ба ты ва ют ся в тех слу ча ях, ког да за да чей яв ля ет-
ся комп лекс ное ис сле до ва ние нек ро по ля в це лом. Та ким при ме ром мо гут слу-
жить ра бо ты Ин сти ту та ар хе о ло гии РАН, про ве ден ные в 2014 го ду на нек ро по ле 
Мос ковс кой ду хов ной ака де мии (Тро и це-Сер ги е ва лав ра, Мос ковс кая об ласть, г. 
Сер ги ев По сад). Целью этих ра бот яв ля лись ло ка ли за ция, оп ре де ле ние струк ту-
ры, пла ниг ра фии, вре мен ных ра мок су щест во ва ния и пер со ни фи ка ция пог ре бе-
ний. Был прив ле чен об шир ный круг спе ци а ли стов из раз ных об ла стей на у ки, и 
имен но бла го да ря это му, а так же сла жен ной ра бо те всех участ ни ков, ко ли чест во 
пер со ни фи ци ро ван ных пог ре бе ний на на сто я щий мо мент уже со став ля ет 60% от 
об ще го ко ли чест ва за хо ро не ний13.

В слу чае, ког да целью ра бот яв ля ет ся пер со ни фи ка ция конк рет но го пог-
ре бе ния14, или иден ти фи ка ции се мей ных за хо ро не ний15, круг ме то ди чес ких раз-
ра бо ток мо жет до пол нять ся но вы ми, бо лее де та ли зи ро ван ны ми ас пек та ми (про-
ве де ние ге не ти чес ких экс пер тиз и пр.).

Впос ледст вии пла ни ру ет ся обоб ще ние дан ных ме то ди чес ких прин ци пов 
для ут верж де ния об щей ме то ди чес кой нор мы ар хе о ло ги чес ко го ис сле до ва ния 
исто ри чес ких нек ро по лей.

Ар хе о ло ги чес кое изу че ние го родс ких и мо на стырс ких нек ро по лей
В Рос сии в на сто я щее вре мя чис ло ар хе о ло ги чес ких источ ни ков и объ ем 

ин фор ма ции по го родс ким и мо на стырс ким нек ро по лям по сто ян но ра стет.
На чи ная с 19-го в. вни ма ние ис сле до ва те лей прив ле ка ют ма те ри а лы 

древ них го родс ких нек ро по лей и клад бищ, од на ко для исто ри ог ра фии 19 – на-
ча ла 20-го вв. ха рак тер на, как пра ви ло, толь ко кон ста та ция фак та на ход ки от-
дель ных или групп за хо ро не ний, пог ре баль ных со о ру же ний или на мо гиль ных 
па мят ни ков16.

В со ветс кий пе ри од на коп ле ние дан ных о сред не ве ко вых го родс ких за хо-
ро не ни ях шло нам но го быст рее в свя зи со зна чи тель ным рас ши ре ни ем прог рамм 
по ис сле до ва нию древ не рус ских го ро дов. Од на ко для пуб ли ка ций по дан ной те-
ме ха рак тер но, как пра ви ло, вве де ние в на уч ный обо рот от дель ных на хо док и 
их групп, без рас смот ре ния исто рии ри ту а ла за хо ро не ния в це лом. Сле ду ет от-
ме тить, что в со ветс кий пе ри од на и бо лее пол но об ра бо та ны и из да ны све де ния 
о древ не рус ских нек ро по лях та ко го круп но го цент ра, как Ки ев17. Древ не рус ские 
клад би ща дру гих го ро дов пред став ле ны в исто ри чес кой ли те ра ту ре эпи зо ди-
чес ки и крат ко. Ча сто по доб ные пуб ли ка ции пос вя ще ны изу че нию от дель ных 
конк рет ных де та лей пог ре баль но го об ря да.

13 Энговатова et al. 2016а, 381 –397.
14 Энговатова et al. 2016с, 240 –243.
15 Энговатова et al. 2015, 123 –125; Энговатова et al. 2016b, 398 –409.
16 Мурзакевич 1837; Мурзакевич 1899; Бобринский 1905, 31 –32; Романцев 1908.
17 Голубева 1949, 103 –118; Каргер 1958; Каргер 1961.
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Что ка са ет ся ар хе о ло гии мо на стырс ких нек ро по лей, то она как са мо сто-
я тель ное на уч ное нап рав ле ние ста ла скла ды вать ся срав ни тель но не дав но, хо-
тя оп ре де лен ный ин те рес к этой те ме прос ле жи ва ет ся еще с 19-ого в. (ра бо ты 
А.С. Ува ро ва 1852 г. в Суз да ле).

С се ре ди ны 20-ого в. ар хе о ло ги чес кие ис сле до ва ния мо на сты рей ог ра ни-
чи ва лись в ос нов ном соп ро вож де ни ем ре став ра ци он ных ра бот на па мят ни ках 
ар хи тек ту ры. По э то му в по ле зре ния уче ных по па да ли от дель ные, слу чай но об-
на ру жен ные пог ре бе ния или груп пы пог ре бе ний, ко то рым гро зи ла не ми ну е мая 
ут ра та в хо де вос ста нов ле ния ар хи тек тур но го об ли ка оби те лей и иных стро и-
тель ных ме роп ри я тий.

Лишь срав ни тель но не дав но, в кон це 80-х гг. прош ло го ве ка, при масш-
таб ных ра бо тах на тер ри то ри ях от дель ных мо на стырс ких комп лек сов по я ви-
лась воз мож ность изу че ния об шир но го ма те ри а ла, свя зан но го с нек ро по ля ми18.

В пос лед ние де ся ти ле тия, пос ле пе ре да чи круп ней ших мо на стырс ких 
комп лек сов Рус ской пра вос лав ной церк ви, кро ме ре став ра ци он ных ра бот и бла-
го уст ройст ва тер ри то рий ста ло уде лять ся вни ма ние ло ка ли за ции и, по воз мож-
но сти, вос ста нов ле нию мо на стырс ких нек ро по лей и от дель ных за хо ро не ний на-
и бо лее по чи та е мых лиц.

Неп ре рыв но на про тя же нии пос лед них пят над ца ти лет ар хе о ло ги чес кие 
ра бо ты ве дут ся на тер ри то ри ях мо на сты рей и церк вей не толь ко в Моск ве и 
Мос ковс кой об ла сти (За чать евс ко го, Но во-Ие ру са лимс ко го, Но во де вичь е го мо-
на сты рей, Тро и це-Сер ги е вой лав ры), но и в дру гих ре ги о нах ев ро пейс кой ча-
сти Рос сии, сре ди них: Ки рил ло-Бе ло зерс кий, Со ло вец кий, Фе ра пон тов, Спа со-
Еле а за ровс кий, Мальс кий, Пан те лей мо нов, Ми хай ло-Клопс кий, Де ре вя ниц кий 
и дру гие мо на сты ри в Нов го родс кой, Тверс кой, Ар хан гельс кой, Во ло годс кой, 
Вла ди мирс кой, Псковс кой, Ни же го родс кой, Ярос лавс кой об ла стях; в Санкт-Пе-
тер бур ге и Ле нинг радс кой об ла сти. В во сточ ных ре ги о нах стра ны ис сле до ва ния 
нек ро по лей нем но го чис лен ны. Мож но от ме тить впе чат ля ю щие ре зуль та ты, по-
лу чен ные в хо де ар хе о ло ги чес ких рас ко пок якутс ких пог ре бе ний19, а так же ра-
бо ты по ис сле до ва нию при ходс ких клад бищ в Ир кутс ке20.

Име ют ся опуб ли ко ван ные ма те ри а лы по ре зуль та там ар хе о ло ги чес ких 
ис сле до ва ний при цер ков ных клад бищ в го ро дах Моск ве21, Мо жайс ке22, Дмит ро-
ве23, Зве ни го ро де24, Пско ве25, Ста рой Рус се26, Суз да ле27.

18 Беляев 2011а, 9.
19 Крюбези, Алексеев, 2012, 15.
20 Молодин 2011, 6.
21 Баталов et al. 2010; Панова 1989, 219 –234.
22 Энговатова 1994, 155.
23 Энговатова, Гончарова 2002.
24 Алексеев 2005; Алексеев 2013.
25 Кузьмин 2009, 58 –66; Харлашев 2009, 187 –197; Новоселов 2008, 103 –108.
26 Торопова et al. 2009, 266 –273.
27 Нестерова 2009, 191 –199.
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В на сто я щий мо мент вы хо дят обоб ща ю щие ра бо ты, пос вя щен ные ар хи-
тек тур но-ар хе о ло ги чес ким ис сле до ва ни ям мо на сты рей и церк вей раз лич ных 
ре ги о нов ев ро пейс кой ча сти Рос сии28.

Проб ле ма ти ка ра бот
Од ной из осо бен но стей нек ро по лей, осо бен но позд них, яв ля ет ся их тес-

ная связь с на сто я щим, в свя зи с этим ча сто по доб ные ра бо ты вы зы ва ют неп ри-
я тие об щест вен но сти. По э то му при изу че нии мо на стырс ких нек ро по лей край не 
ва жен эти чес кий ас пект, свя зан ный с пер со ни фи ка ци ей пог ре бе ний и судь бой 
на хо дя щих ся в них ре лик вий.

Спе ци а лист-ар хе о лог, ве ду щий рас коп ки на тер ри то рии нек ро по ля дейст-
ву ю ще го мо на сты ря или церк ви, по сто ян но стал ки ва ет ся с воп ро са ми о вы во зе 
об на ру жен ных остан ков для даль ней ших в процессе ла бо ра тор ных ис сле до ва-
ний, а также проблема ми пе ре за хо ро не ния остан ков. До сих пор не раз ре ше на 
кол ли зия меж ду пра вом го су дарст ва и об щест ва на об на ру жен ные при рас коп-
ках объ ек ты куль тур но го нас ле дия и прак ти кой пе ре за хо ро не ния най ден ных 
ве щей вме сте с остан ка ми. Здесь не об хо ди ма про ра бот ка юри ди чес ких норм, 
оп ре де ля ю щих по ря док вза и мо дейст вия на у ки, го су дарст ва, церк ви и об щест ва 
в све те по доб ных до воль но ча сто воз ни ка ю щих проб лем.
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ИА РАН – Ин сти тут ар хе о ло гии РАН
ИИ АК – Из ве стия Им пе ра торс кой Ар хе о ло ги чес кой Ко мис сии
ИРИ РАН – Ин сти тут рос сийс кой исто рии РАН
МГОМЗ  – Мос ковс кий го су дарст вен ный объ е ди нен ный му зей-за по вед ник
МИА  – Ма те ри а лы и ис сле до ва ния по ар хе о ло гии СССР
СВФУ  – Се ве ро-Во сточ ный фе де раль ный уни вер си тет име ни М.К. Ам мо со ва
СПб – Санкт-Пе тер бург
ТЛО ИДР – Тру ды и ле то пи си Им пе ра торс ко го Мос ковс ко го об щест ва исто рии и 
древ но стей Рос сийс ких
ТРУ АК – Тру ды Ря занс кой уче ной ар хив ной ко мис сии

ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Ե. Ե. Վա սի լևա
Ռու սաս տա նի Գի տու թյուն նե րի ակա դե մի ա յի Հնա գի տու թյան ինս տի տուտ

Եկե ղե ցի նե րի տա պա նա բա կե րի և վա նա կան գե րեզ մա նատ նե րի 
հնագիտա կան ու սում նա սի րու թյունն ար դի Ռու սաս տա նում

Հիմ ա բա ռեր՝ հնա գի տու թյուն, պատ մա կան գե րեզ մա նոց, եկե ղե ցու տա-
պա նա բակ, քա ղա քա յին գե րեզ մա նոց, վա նա կան գե րեզ մա նոց:

19-րդ դա րից սկսած՝ Ռու սաս տա նում ու սումն ա սի րու թյան առար կա են դար ձել եկե ղե ցի նե-
րի տա պա նա բա կե րը եւ քա ղա քա յին գե րեզ մա նոց նե րը: Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում 
բազ մա թիվ տե ղե կու թյուն ներ են հա վաք վել ինչ պես մեկ մաս նա վոր թաղ ման, այն պես էլ 
խմբա կա յին թա ղումն ե րի, ննջե ցյա լի հետ դրված իրե րի, գե րեզ մա նա յին կա ռույց նե րի մա սին: 
Թաղ ման հա մա լիր նե րի առա վել ու սումն ա սիր ված բա ղադ րիչ նե րից են տա պա նա քա րե րը:
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Վա նա կան գե րեզ մա նատ նե րի հնա գի տու թյու նը` որ պես ինք նու րույն գի տա կան ուղ ղու թյուն, 
ձեւ ա վոր վել է 1980-ական նե րին: Ներ կա յումս բազ մա թիվ ու սումն ա սի րու թյուն ներ նվիր ված 
են վա նա կան գե րեզ մա նատ նե րի տե ղադ րու թյա նը կամ պատ մա կան ան հատ նե րի թա ղում-
նե րին: Մի ա ժա մա նակ զար գա նում են վա նա կան գե րեզ մա նատ նե րի հե տա զոտ ման եւ պահ-
պան ման մե թոդ նե րը :
Վեր ջին 15 տար վա ըն թաց քում պե ղումն եր են իրա կա նաց վում ինչ պես Մոսկ վա յի եւ հա րա-
կից շրջան նե րի վան քե րի ու եկե ղե ցի նե րի տա րած քում (Զա չա տի եւս կի, Նո վո-Երու սա լիմս կի, 
Նո վո դեւ ի չի վա նա կան հա մա լիր ներ, Տրի նի տի-Սեր գի ուս Լավ րա), այն պես էլ Ռու սաս տա-
նի եվ րո պա կան մա սի տար բեր շրջան նե րում, այդ թվում` Կի րիլ լո-Բե լո զերս կի, Սո լո վոց կի, 
Ֆե րա պոն տով, Սպա սո-Ելե ա զա րով սի, Մալս կի, Պան տե լե ի մո նով, Մի խայ լո-Կլոպս կի, Դե-
րեւ յանս կի եւ Նով գո րո դի, Տվե րի, Ար խան գելս կի, Վո լոգ դա յի, Վլա դի մի րի, Պսկո վի, Նիժ նի 
Նով գո րո դի, Յա րոս լավս կի շրջան նե րի բազ մա թիվ այլ վան քե րում, Սանկտ-Պե տեր բուր գում 
եւ Լե նինգ րա դի նա հան գում:
2013-ին մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան օրենսդ րու թյան մեջ փո փո խու թյուն-
ներ տե ղի ու նե ցան, որոնց հա մա ձայն՝ հնա գի տա կան հնա վայր սկսե ցին հա մար վել նաեւ 100 
տա րի առաջ կա ռուց ված շի նու թյուն նե րը: Ուս տի այժմ հնա գի տա կան ու սումն ա սի րու թյան 
առար կա են նաեւ 18 –20-րդ դդ. գե րեզ մա նատ նե րը: Մի ա ժա մա նակ, ընդ հան րաց նող աշ խա-
տու թյուն ներ են հրա տա րակ վում՝ նվիր ված վան քե րի, եկե ղե ցի նե րի եւ դրանց գե րեզ մա նա-
տնե րի հնա գի տա կան հե տա զո տու թյա նը:

E. E. Vasileva
Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences

Archaeological Study of Churchyards and Monastic Necropolises  
in Russia Today

Keywords: archaeology, historical necropolises, churchyard necropolis, city cem-
etery, monastic necropolises.

Churchyards and city cemeteries have been studied in Russia since the 19th century. As a result of 
these researches we received information about one particular burial or a group of burials, funeral 
inventory and burial’s structure. One of the most studied elements of the burial complex was the 
gravestones.
The archaeology of monastic necropolises has become as an independent scientific direction since 
the 1980s. Now there are many researches which are dedicated to the localization of monastic ne-
cropolises and burials of historical individuals. At the moment, special methodological recommen-
dations for the study and preservation of monastic necropolises are developed.
During the last fifteen years, archaeological works have been carried out on the territories of monas-
teries and churches not only in Moscow and the Moscow Region (Zachatievsky, Novo-Ierusalimsky, 
Novodevichy monasteries, the Trinity-Sergius Lavra), but also in other regions of the European 
part of Russia, among them: Kirillo-Belozersky, Solovetsky, Ferapontov, Spaso-Eleazarovsky, Mal-
sky, Panteleimonov, Mikhailo-Klopsky, Derevyanitsky and other monasteries in Novgorod, Tver, 
Arkhangelsk, Vologda, Vladimir, Pskov, Nizhny Novgorod, Yaroslavskoy areas, as well as St. Peters-
burg and the Leningrad region.
In 2013 there were changes in legislation in the field of protection of cultural heritage sites. The 
hundred-year boundary for archaeological sites was introduced. Thus, the necropolises dated to the 
18th to the beginning of the 20th centuries are the subject of archaeological studies now.
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At the moment, general works about archaeological research of monasteries, churches and their 
necropolises are published. Also, a chronological scale for burials without funeral inventory are 
created.

Е. Е. Васильева
Институт археологии Российской академии наук

Археологическое изучение городских  
и монастырских некрополей в России сегодня

Ключевые слова: археология, исторические некрополи, прицерковные клад-
бища, городские некрополи, монастырские некрополи.

Городские некрополи и кладбища исследуются в России с 19-го века. Чаще всего в науч-
ный оборот вводится информация о захоронении или группе захоронений, а также об 
отдельных находках и погребальных конструкциях. Одним из наиболее изученных элементов 
погребального комплекса являются намогильные памятники.
Что касается археологии монастырских некрополей, то она как самостоятельное науч ное 
направление стала складываться лишь с 1980-х годов. В последние деся ти летия боль шее 
внимание уделяется локализации, восстановлению монастырских некро по лей и от дель ных 
захоронений наиболее почитаемых лиц. В настоящий мо мент разрабатываются спе циаль ные 
методические рекомендации при исследовании и сохранении монастырских некрополей.
Непрерывно, на протяжении последних пятнадцати лет, археологические работы ве дутся на 
территориях монастырей и церквей не только в Москве и Московской облас ти (За ча тьевского, 
Ново-Иерусалимского, Новодевичьего монастырей, Троице-Сер гие вой лавры), но и в других 
регионах европейской части России, среди них: Ки рилло-Белозерский, Соловецкий, 
Ферапонтов, Спасо-Елеазаровский, Мальский, Пан телеймонов, Михайло-Клоп ский, Деревя-
ниц кий и другие монастыри в Нов го род ской, Тверской, Архангельской, Вологодской, Влади-
мир ской, Псковской, Нижего род ской, Ярославской областях, в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.
К 2013 году относятся изменения законодательства в сфере охраны объектов куль тур-
ного наследия. Введен столетний рубеж древности для археологических объек тов. Сейчас 
некрополи XVIII – XIX вв. и даже начала ХХ в. стали предметом архео логического изучения.
В настоящий момент выходят обобщающие работы, посвященные архитектурно-ар хео ло-
ги ческим исследованиям монастырей, церквей и некрополей при них. Ведутся работы по 
созданию хронологической шкалы для некрополей с преобладанием безынвентарных за-
хоронений.
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Նվարդ Վար դա նյան, բ.գ.թ.
 ՀԱԻ, ԵՊՀ

«ԹԱԳ ՎՈ ՐԻ՛ ՄԵՐ, ԴՈՒ՛ՐՍ ԱՐԻ»  
ՀԱՐ ՍԱ ՆԵ ԿԱՆ ԿԱ ՏԱ ԿԵՐ ԳԻ ՀՈ ՐԻՆ ՎԱԾ ՔԸ  
ԵՒ ԳՈՐ ԾԱՌ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԾԵ ՍՈՒՄ

Հա յոց հար սա նե կան եր գե րի բնագ րե րի մեջ տար բե րակ նե րի մեծ թվով 
առանձ նա նում է «Թագ վո րի մե՛ր, դու՛րս արի» սիր ված կա տա կեր գը: Եր
գի` փե սա յի տան շե մի ծե սե րին զու գա հեռ կա տար ման մա սին է վկա յում 
Հա յաս տա նի բազ մա թիվ շրջան նե րից հա վաք ված ազ գագ րա կան և բա
նա գի տա կան նյու թը: Մեր օրե րում թեև հար սա նե կան եր գե րը հիմ ա կա
նում կորց րել են իրենց ծի սա կան նշա նա կու թյու նը և շատ հազ վա դեպ են 
կա տար վում, սա կայն հի շյալ կա տա կեր գը եր բեմ շա րու նա կում է հնչել 
հար սա նե կան տո նա կան սե ղան նե րի շուրջ: Ծի սեր գի` մե րօ րյա ժո ղովր
դա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև Կո մի տա սի ստեղ ծած հի ա նա լի 
մշակ մամբ, որն այ սօր կար ծես մո ռաց նել է տվել եր գի մյուս բո լոր տար բե
րակ նե րը և շա րու նա կում է կա տար վել թե՛ բե մե րից ու թե՛ ժո ղովր դի մեջ:

Հայ բա նա գետ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում այս ծի սա կան կա տա կեր գը 
առան ձին քննու թյան չի են թարկ վել: Ներ կա հոդ վա ծում դի տարկ վե լու են 
նշված ծի սեր գի 18 տար բե րակ ներ, քննվե լու են դրանց կա ռուց ված քա յին և 
հո րին ված քա յին յու րա հատ կու թյուն նե րը, ծե սում ու նե ցած գոր ծա ռույթն ու 
իմաս տա բա նու թյու նը:
Հիմ ա բա ռեր՝ հար սա նե կան ծի սեր գեր, շե մի ծե սեր, կա տա կերգ, կա ռուց վածք, գովք, 
ծաղր, հարս, սկե սուր:

Կա տա կեր գի տե ղը ծի սա կան հա մա լի րում
«Թագ վո րի՛ մեր, դու՛րս արի» հար սա նե կան սիր ված կա տա կեր գի կա-

տար ման ժա մա նա կը ծի սա կան շղթա յում բա վա կան կա յուն է: Ազ գագ րա կան 
գրա ռումն ե րը փաս տում են, որ ծի սեր գը կա տար վել է հարս նա բե րի կամ, այլ 
կերպ ասած, դռնբա ցե քի ծե սի ժա մա նակ, երբ հար սին իր հայ րա կան տնից 
վերց րած եւ ար դեն եկե ղե ցուց վե րա դար ձող հարս նեւ որ նե րը մո տե նում էին փե-
սա յի դռան շե մին, ուր նրանց սո վո րա բար դի մա վո րե լու էր դուրս գա լիս փե սա յի 
մայ րը: Ահա հենց այս տեղ՝ «շե մի ծես»-երին զու գա հեռ, սո վո րա բար երգ վում 
էր քննարկ վող կա տա կեր գը, որի կա տա րող նե րը բա ցա ռա պես փե սա յի կող մի 
հարս նեւ որ ներն էին:

Ծի սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շղթա յում եր գի կա տար ման մա սին բազ-
մա թիվ վկա յու թյուն ներ կան: Հարս նա բե րի ծի սեր գե րի մա սին հա րուստ տե ղե-
կու թյուն ներ թո ղած՝ բա նա գետ-ազ գագ րա գետ Սա հակ Մով սի սյա նը (Բեն սեն) 
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նշում է, որ փե սա յի շե մի առ ջեւ՝ դռնբա ցե քի ծե սին զու գա հեռ, մի երի տա սարդ 
եր գում էր «Մեր թագ վո րին ի՞նչ պի տեր», «Մեր թագ վո րին ծա ղիկ պի տեր ծաղ-
կու նաց» եր գե րը, որից հե տո երգ վում էր «Թագ վո րա մե՛ր, դուս արի» ու րախ 
կա տա կեր գը.

Թագ վո րի մեր, դու՛ս արի,
Տե՛ս, քը զի ի՛նչ ինք բե րի,
Քը զի քֆրող ինք բե րի,
Գլուխ քթվող ինք բե րի,
Քը զի բամ բող ինք բե րի1:

Ար ճա կում նույն պես, ըստ ըն դուն ված սո վո րու թյան, եր գը կա տար վում 
էր դռնբա ցե քի ծե սին զու գա հեռ2: Վա նում «Թագ վո րի մէր, տյիւս արե» կա տա-
կեր գը կա տար վել է ամու րի երի տա սարդ նե րի (մխկնե րի) խմբի կող մից, որոնք 
եր գե լով պար էին բռնում փե սա յի մոր շուր ջը` ոտ քի դո փյուն նե րով թնդաց նե լով 
գե տի նը3: Կա տա կեր գի` Ջա վախ քից, Գե ղար քու նի քից, Թա լի նից, Լո ռուց, Բա-
լո ւից եւ այլ ազ գա գա վառ նե րից գրառ ված տար բե րակ նե րի դեպ քում եւս մեծ մա-
սամբ նշվում է դրանց կա տա րու մը դռնբա ցե քի շե մա յին ծե սի ժա մա նակ:

Եթե հարս նա բե րի ըն թաց քում երգ վող օրհ նա բա նա կան ձո ներ գե րը կա-
րող են երգ վել ծե սի այլ փու լե րում եւս, ապա «Թագ վո րի մե՛ր, դու՛րս արի» կա-
տա կեր գի տե ղը բա վա կան կա յուն է ծե սում: Հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն է նաեւ 
նրա առ կա յու թյունն ընդ հան րա պես հա յոց հար սա նե կան ծի սեր գե րի շղթա յում. 
այս մա սին վկա յում է Հա յաս տա նի ազ գագ րա կան ամե նա տար բեր շրջան նե րից 
գրառ ված՝ կա տա կեր գի տար բե րակ նե րի քա նա կը (ու սումն ա սի րու թյու նը կա-
տա րե լիս ձեռ քի տակ ենք ու նե ցել կա տա կեր գի 18 տար բե րակ4):

«Թագ վո րի մեր, դուրս արի» կա տա կեր գը տի պիկ իրա վի ճա կա յին է: 
Առանց քա յին մո տի վը փե սա մորն ուղղ ված կոչն է` դուրս գա լու եւ դի մա վո րե լու 
նո րա հար սին: Կա տա կեր գի որոշ տար բե րակ ներ նաեւ այլ նկա րագ րա կան մա-
սեր ու նեն, ուր խոս քա յին պատ կե րումն եր են գտնում կա տար վող ծի սա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րը: Այս պի սին է, օրի նակ, Սրվանձ տյան ցի գրա ռած տար բե րա կը.

Թագ վո րի մեր, դուրս էլի,
Քե ի՛նչ վը ի՛նչ եմ բի րե.
Քաղցր ու բա ղար ջով արե,
Արա ղի փար չով արե,
Բա րե կամն ե րով արե:

1 Մովսիսյան 1972, 97, 109։
2 Ավագյան 1978, 68։
3 Տեր-Մկրտչյան 1970, 170։
4 «Թագվորի՛ մեր, դո՛ւրս արի» կատակերգի տարբերակները տե՛ս հետեւյալ աղբյուր նե-

րում. Սրվանձտյանց 1978, 263 –264; Լալայան 1983, 161 –162; Տեր-Մկրտչյան 1970, 170; 
Մովսիս յան 1972, 97, 109; Ավագյան 1978, 68; Գրիգորյան 1983,197; Խաչատրյան 1999, 116; 
Գեւորգյան 1999, 178; Թոռլաքյան 1986, 144; Բրուտյան 1985,157; Ալահայտոյեան 2009, 115; 
Հայկունի 1906, 35, 39; Կոմիտաս 1969, 3, 73; Հարությունյան եւ այլք 2015, 434 –435. № 6 
(513), 435. № 7 (514), Քաջբերունի 1901, 193 –194։
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Թագ վո րի մեր, դուրս էլի,
Ճրագ մո մե րով արե,
Բա րե կամն ե րով արե,
Քա վորկ նի կով արե5:
Նկա րագ րա կան այս հատ ված նե րը բա վա կան հա րա զա տո րեն են ար-

տա ցո լում կա տար վող ծի սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: Ազ գագ րա կան գրա ռում-
նե րում նշվում է, որ հար սին ու փե սա յին դի մա վո րե լու դուրս եկած սկե սու րը 
սո վո րա բար մի մեծ ափ սեի մեջ բե րում էր բա ղարջ ներ, շա քա րա հա ցեր, քաղց-
րե ղեն, պտուղ ներ6:

Կա տա կեր գի` շե մի ծե սե րում գե րա կա դե րա կա տա րու մը որո շա կի վաղ 
հա վա տա լի քա յին ըն կա լումն ե րով է պայ մա նա վոր ված: Բուն նպա տա կը՝ հու-
մո րի եւ զվար ճու թյան, ծի ծա ղի ու կեն սու րա խու թյան մթնո լոր տի ստեղ ծումն է 
ծի սա կան այս կա րեւ ո րա գույն պա հին, երբ ի վեր ջո պետք է կա տար վի հար սա-
նի քի առանց քա յին իրա դար ձու թյու նը` հար սի մուտ քը փե սա յի տուն: Եթե հարս
նա բե րի, այ սինքն՝ հար սի՝ հայ րա կան տան շե մից դուրս գա լու ծե սը սո վո րա-
բար լա ցեր գե րով էր ու ղեկց վում, ին չը խորհր դան շում էր հար սի սիմ վո լիկ մա հը 
հայ րա կան տա նը, ապա փե սա յի տան շե մի ծի ծա ղը պետք է հաս տա տեր հար սի 
«վե րած նուն դը»` ան ցու մա յին ծե սին բնո րոշ խորհր դան շա կան դրսեւ ո րումն ե-
րով: Կա տա կեր գը ծի ծաղ է հա րու ցում, որն իր կեն սաս տեղծ եւ կեն սա հաս տատ 
ու ժով ամ րագ րում-խորհր դան շում է հար սի եւ նոր ըն տա նի քի ծնուն դը7:

Սկսված քա յին բա նա տո ղը
Հարս նա բե րի փու լում առանձ նա հա տուկ տեղ է գրա վում փե սա յի մոր 

կեր պա րը, որը սո վո րա բար իրա վունք չու ներ գնա լու եկե ղե ցի, այլ մնում էր տա-
նը` ստանձ նե լով նո րապ սակ նե րին դի մա վո րե լու պար տա վո րու թյու նը: Սրա նով 
պայ մա նա վոր ված` այս ծե սի եւ՛ գով քե րին, եւ՛ կա տա կեր գե րին բնո րոշ ու ամե-
նա հա ճախ հան դի պող կա յուն բա նա տո ղը փե սա մորն ուղղ ված դի մում-կոչն է` 
«Թագ վո րի՛ մեր, դու՛րս արի»8, որն, ըստ էու թյան, իր մեջ ամ փո փում է այս փու-
լի ծի սա կան առանց քա յին գոր ծո ղու թյու նը: Այս դի մում-կո չը հիմն ա տող է դառ-
նում հատ կա պես կա տա կեր գե րում` հան դես գա լով եւ՛ որ պես եր գի սկզբնա տող, 
եւ՛ հա րակրկ նու թյուն նե րով իր վրա վերց նե լով եր գի իմաս տա յին ծան րա բեռն-
վա ծու թյու նը:

Հա կա ռակ սկսված քա յին բա նա տո ղի հա րա բե րա կան կա յու նու թյա-
նը՝ այն որոշ տար բե րակ նե րում հան դես է գա լիս փո փո խակ նե րով: Եր բեմն 
այդ տար բե րակ նե րը չեն փո խում բուն բո վան դա կա վո րու մը («Հար սի կե սուր 
դուրս էլի» , «Վի՛ր իլը հա՛յ, վի՛ր իլը, // Թա..գա..ու րը մեր վի՛ր իլը»9, եւն), սա կայն 

5 Սրվանձտյանց 1978, 263 –264։
6 Տե՛ս, օրինակ, Տեր-Մկրտչյան 1970, 170։
7 Ռուս բանագետ Վլադիմիր Պրոպը ծննդյան մի շարք հավատալիքների ու սովորույթների 

քննու թյամբ ցույց է տալիս, որ ժողովուրդը ծիծաղն ընկալել է որպես կենսաստեղծ հմայա-
կան միջոց [տե´ս Пропп 1976, 189]։

8 Ալահայտոյեան 2009, 115։
9 Հարությունյան եւ այլք 2015, 435։
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որոշ դեպ քե րում իմաս տա յին նոր լիցք են հա ղոր դում՝ բա ցա հայ տե լով ծի սա-
կան վաղն ջա կան պատ կե րա ցումն եր: Այս պես, եր գի տար բե րակ նե րից մե կի 
սկսված քա յին բա նա տողն ի հայտ է գա լիս «Թագ վու րի մայր, բա րի լոյս»10՝ ծե-
գի ող ջույ նի տար բե րա կով: Սկսված քի ինք նա տիպ մի օրի նակ ենք գտնում նաեւ 
Հայ կու նու գրա ռած՝ Ալաշ կեր տի բար բա ռա յին տար բե րա կում, որը թագ վո րա-
գով քե րի ըն դար ձակ եր գա շա րի մաս է կազ մում. «Ե՛կ բա րև, եկ բա րև, /Թա գու ո
րին շատ արև/Թա գու ո րի մէր, դուս արի»11:

Ծե գի ող ջույն նե րի առա տու թյու նը փե սա յի շե մի ծի սեր գե րում հատ կա-
պես նկա տե լի է ծի սա պաշ տա մուն քա յին բնույ թի բնագ րե րում, եւ դա ու նի իր բա-
ցատ րու թյու նը: Եկե ղե ցուց վե րա դար ձող հարսն ու փե սան ծա գող արեւի հետ են 
նույ նաց վում, եւ ան կախ այն բա նից, թե նրանց մուտ քը փե սա յի շեմ հա մընկ նում 
էր արեւ ա ծա գին12, թե ոչ, նրանց դի մա վո րում էին ծե գի ող ջույն-բա նա ձեւ ե րով՝ 
պայ մա նա վոր ված նոր սկսվող կյան քի իմաս տա բա նու թյամբ13: Ու շագ րավ է 
հատ կա պես «Ե՛կ բա րև…» սկսված քով տար բե րա կը, ուր կա տա կեր գի սկզբնա-
տո ղը հա վա նա բար փո խա րին վել է այ գի ող ջույ նի հայտ նի ծի սեր գի սկզբնա-
տո ղե րի («Էգ, բա րև, էգ, բա րև, /էգն արև ուն տէր բա րև»)` փո փոխ ված տար բե-
րա կով. «Էգ, էք, այգ»` ծե գի ող ջույ նի կո չե րը այս տար բե րա կում փո խա րին վել 
են թագ վո րա մորն ուղղ ված «ե՛կ» հրա մա յա կա նով:

Գով քի ու ծաղ րի մո տիվ նե րը
Տան շեմն ան ցու մա յին այն գո տին է, որ բա ժա նում է «յու րա յին» եւ 

«օտար» տա րածք նե րը14: Փե սա յի տան շե մի առ ջեւ կանգ նած հար սը, որը մուտք 
գոր ծե լով պետք է դառ նա յու րա յին, դե ռեւս օտար է եւ այդ քա նով` վտան գա վոր 
ու կաս կա ծե լի: Ծի սա կան առու մով, հար սի այս եր կա կի բնույ թով է պայ մա նա-
վոր ված քննարկ վող կա տա կեր գում նո րա հար սին եր կա կի՝ դրա կան եւ բա ցա-
սա կան գծե րով բնու թագ րող մո տիվ ե րի առ կա յու թյու նը: Նո րա հար սին «բա-
ցա սա կան» բնու թագ րող մո տիվ ե րը ծաղ րա կան երանգ են ստա նում փե սա մոր 
կեր պա րի առն չու թյամբ, քա նի որ հար սի հե տա գա դրա կան կամ բա ցա սա կան 
պահ վածքն ան մի ջա կա նո րեն անդ րա դառ նում է սկես րոջ վրա, հե տեւ ա բար 
«Թագ վո րի՛ մեր, դու՛րս արի» կա տա կեր գում հարս նեւ որ նե րի խոս քե րի հաս ցե-
ա տե րը փե սա յի մայրն է: Ծի սեր գի՝ մեր ու սումն ա սի րած տար բե րակ նե րում մի-
այն մի դեպ քում է փե սա յի մոր կող քին հի շա տակ վում նաեւ հայ րը.

10 Թոռլաքյան 1986, 144։
11 Հայկունի 1906, 35։
12 Վանում, օրինակ, ընդունված է եղել եկեղեցում պսակը արեւածագից առաջ կատարել։ 

Նո րա պսակները, արեւի ծագելուն պես, դուրս էին գալիս եկեղեցուց, որպեսզի նորելուկ 
արեւի ճառագայթները, նորապսակների վրա ընկնելով, նրանց նոր կյանք պարգեւեն 
[Տեր-Մկրտչյան 1970, 169]։ Ուշագրավ է, որ նույն` Վանի ավանդազրույցներից մեկում 
նորա պսակ ները արեւածագից առաջ են դուրս գալիս եկեղեցուց եւ նույն վայրկյանին 
քարանում են [Ղանալանյան 1969, 68]։

13 Վարդանյան 2017, 397 –398։
14 Շագոյան 2011, 409։
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Թաքյ վո րի խեր, տուս արե,
Տե մենք քյե ինչ ենք պի րե,
Ոտըտ լվա ցող ենք պի րե,
Տունդ շեն ցու ցող ենք պի րե15:

Մնա ցած բո լոր դեպ քե րում հարս նեւ որ նե րի եր գա յին ակ նարկ նե րը մի-
մի այն փե սա մորն են ուղղ վում, եւ եր գի սյու ժե տա յին առանցք են դառ նում հարս 
ու սկե սուր ապա գա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Հար սին դրա կա նո րեն բնու թա-
գրող մո տիվ ե րը ընդգ ծում են նրա՝ հե տա գա հար գա լից վե րա բեր մուն քը փե-
սա մոր հան դեպ («Ձեռքդ պագ նող մը բե րինք», «Գլուխդ քթվող մը բե րինք», 
«Գլուխդ սանտ րող մը բե րինք», «Բա պուճդ տվող մը բե րինք», «Ծամ իս տը կող 
եմ բի րե», «Սո լեր շիտ կող եմ բի րե», «Գլուխ լվա ցող եմ բի րե»): Սրան հա կա-
ռակ, հար սին բա ցա սա կա նո րեն բնու թագ րող մո տիվ ե րում անխ նա ծաղ րով 
ներ կա յաց վում են սկե սու րի՝ հար սի կող մից ար հա մար հան քի եւ անար գան քի 
ար ժա նա նա լու մո տիվ ե րը. «Գլխիդ բամ բող եմ բե րե», «Մա զեր պո կող եմ բե-
րե», «Կլուխ դմպող իմ պե րի», «Ծա միր` ջեբ ռող իմ պե րի», «Քու դուն` ավ րող իմ 
պե րի», «Մա զերդ քա շող մը բե րինք», «Քը զի քֆրող ինք բե րի»):

Թե ման բա վա կան սիր ված է բա նա հյու սու թյան մեջ: Այն հա ճախ է եր գի-
ծա կան կամ խրա տա կան ար տա հայ տումն եր գտնում ժո ղովր դա կան զրույց նե-
րում, անեկ դոտ-զվար ճա պա տումն ե րում եւ իրա պա տում հե քի աթ նե րում: Ինչ պես 
նկա տում է Սար գիս Հա րու թյու նյա նը՝ «հարսսկե սուր զույ գը ժո ղովր դա կան 
ավան դու թյան մեջ սո վո րա բար եր կա կի հա կադ րու թյան ամե նաբ նո րոշ դրսևո
րում ե րից է»16:

Փե սա յի շե մը այն սահ մանն է, որ պետք է հա վետ մի ա վո րի այս «հա-
կա մար տող» զույ գին մի հար կի տակ, եւ պա տա հա կան չէ, որ ծե սի հենց այս 
փու լում են հնչում հարս-սկե սուր փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին նվիր ված եր գե րը: 
Այս առու մով ու շագ րավ է Սրվանձ տյան ցի գրա ռած եր գի ծա կան մի զրույց, ուր 
շե մի ծե սի ժա մա նակ սկե սու րի եւ հար սի ցած րա ձայն եր գա յին երկ խո սու թյու նը 
անեկ դո տա յին բնույթ է ստա ցել.

Երբ հար սը եկե ղե ցի էն փե սա յի տու նը կը բե րեն, կե սու րը տան դրան 
առ ջև կ’ել նէ խա ղա լով հար սին դի մաց. հար սին գլու խը համ բու րե լու ժա մա նակ, 
զա նի վախց նե լու հա մար կ’ըսէ.

Եր կաթ եմ ես,
Պող պատ եմ ես:

Հարսն ալ կես րոջ ձեռ քը համ բու րե լով` քօ ղի տա կէն կ’ըսէ.

Կե ցիր մինչ ոտքս ձգեմ ’ի ներս,
Եր կաթ, պող պատ քա մեմ, դու տե՛ս17:

Այս զվար ճա պա տում զրույ ցում ու շագ րավ այն է, որ հարս-սկե սուր հա-
15 Ավագյան 1978, 68։
16 Հարությունյան 2000, 244։
17 Սրվանձտյանց 1978, 271։
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կա մար տու թյու նը ներ կա յաց վում է հենց շե մի ծե սի ժա մա նակ, երբ նրանք դեռ 
գտնվում են յու րա յին-օտար դիր քե րում:

Հա մա մարդ կա յին այս թե ման իր ար տա ցո լումն է գտել նաեւ այլ ժո ղո-
վուրդ նե րի հար սա նե կան եր գե րում, ընդ որում, եր բեմն շատ ավե լի սուր՝ թշնա-
մա կան ար տա հայ տումն ե րով18: Հա յոց հար սա նե կան ծի սեր գե րում թեեւ նմա նա-
տիպ ակ նարկ նե րի չենք հան դի պում, սա կայն սկե սու րից սպաս վե լիք վտան գի, 
ապա գա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բար դու թյան մա սին մտա վա խու թյուն ներ 
որոշ եր գե րում առ կա են («Հարսն վարթ ա, // Կի սուր դարդ ա»19):

Կա ռուց ված քա յին տի պե րը
Ինչ պես նշե ցինք, ծի սեր գը բաղ կա ցած է իրա րա մերժ՝ հար սին դրա կան 

եւ բա ցա սա կան գծե րով բնու թագ րող մո տիվ ե րից, որոնց տե ղա բաշ խու մը եր-
գա յին բնագ րե րում նույ նա կան չէ: Այս հա կա դիր մո տիվ ե րը ծի սեր գի որոշ 
տար բե րակ նե րում տրա մա խո սա կան հա կա մար տու թյան ձեւ ով են կա ռուց վում, 
որոնք, ան շուշտ, եր գի առա վել նախ նա կան տար բե րակ ներ են ներ կա յաց նում20:

Եր գա յին երկ խո սու թյու նը տե ղի է ու նե նում եր կու կող մե րի մի ջեւ, որոնք 
ծի սա կան յու րա յին-օտար հա կադ րու թյուն են ներ կա յաց նում: Ի տար բե րու թյուն 
հարս նա ռի եր գե րի, ուր ծի սա կան հա կա մար տող կող մե րը տրա մա խո սա կան 
բնույ թի կա տա կեր գե րում՝ եր կու կող մի խնա մի ներն են, շե մի ծի սեր գե րում 
աղջ կա կող մի խնա մի նե րը չեն հի շա տակ վում որ պես տրա մա խո սող կողմ: Կա-
տա կեր գի` Ջա վախ քում գրառ ված տար բե րա կում հա կա դիր կող մե րը հար սին 
բե րող նե րը եւ փե սա մոր հետ նրանց դի մա վո րող ներն են, եւ եթե առա ջին նե րը 
գո վում են նո րա հար սին, ապա երկ րորդ նե րը` հա կա ռա կը.

Թագ վոր ցիք շա րու նա կում են.

Թագ վո րա մե՛ր, դուս արի,
Դսի դռան դեմ արի.
Քու խաչ որ դիդ էկեր է,
Տներդ ավ լող բե րեր է:

Մոր կող մին նե րը.

Թագ վո րա մե՛ր, դուս գնա,
Դսի դռան դեմ գնա,
Քու խաչ որ դիդ էկեր է,
Մազդ փե տող բե րեր է21:

18 Ուշագրավ է, օրինակ, լատիշական հարսանեկան երգերից մեկը, ուր փեսայի մայրը ան-
վանվում է «ուրիշի մայր», «ծխացող խողովակ»։ Երգում անգամ հիշատակվում է, որ չար 
սկեսուրին պատժելու համար հարսի ճամպրուկի հատակում ճիպոտ է դրված [Лигере 
1975, 191]։

19 Գրիգորյան 1983, 197։
20 Տրամախոսությունը ծիսական բանահյուսության մեջ դիտվում է որպես հմայական 

խոսքի հնագույն տիպ, տե՛ս Круглов 1982, 50։
21 Լալայան 1983, 161 –162։
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Վա նում գրառ ված տար բե րակ նե րից մե կում երկ խո սող հա կա դիր կող-
մե րը տղա ներն ու աղ ջիկ ներն են: Տվյալ դեպ քում յու րա յին-օտար հա կա մար-
տու թյու նը դրսեւ որ վում է յու րա քան չյուր խմբի սե ռա յին պատ կա նե լու թյամբ:

Տղա նե րի խումբ
Քը զի մի խարս իմ պի րի,
Քը գլոխ բամ փող իմ պի րի.

Աղ ջիկ նե րի խումբ
Քը զի մի խարս իմ պի րի,
Քը ոտ մա ժող իմ պի րի22:

Երկ խո սա կան տար բե րակ նե րում գով քի եւ ծաղ րի մո տիվ ե րի հա ջոր դա-
կան հա կա դիր զույ գե րը եր բեմն կազմ վում են բա ռա խա ղի մի ջո ցով.

Թնդիրդ վա ռող բե րեր է / Թնդիր կո խողդ բե րեր է23:
Քը աչք խա նող իմ պի րի / Քը աչ քիդ լուս իմ պի րի24:

Սա կայն միշտ չէ, որ եր գի երկ խո սա կան բնույ թը պահ պան վում է եւ կամ` 
գով քի ու ծաղ րա կան մո տիվ երն ի հայտ են գա լիս հա ջոր դա բար ու նույն հա-
մա մաս նու թյամբ: Որոշ տար բե րակ նե րում գե րիշ խող են գով քի մո տիվ ե րը, 
մյուս նե րում էլ լի ո վին բա ցա կա յում են դրանք, եւ ամ բողջ կա տա կեր գը ծաղ-
րա կան բնույթ է ստա նում: Վեր ջին տե սա կի տար բե րակ նե րը շատ հազ վա դեպ 
են եւ առա վել սուր եր գի ծա կան բնույթ ու նեն: Կա տա կեր գի` Լո ռի ում գրառ ված 
նման մի տար բե րակ ար դեն իսկ սկսված քա յին բա նա տո ղի իր ինք նա տիպ փո-
փո խա կով փե սա մո րը ուղղ ված՝ ոչ թե ել քի կո չով, այլ համ բե րու թյամբ զին վե լու 
հոր դո րով է սկսվում («Թագ վո րի մեր, դի մա ցի, / Դի մա ցի, վայ, դի մա ցի»25):

Կա ռուց ված քա յին մեկ այլ տիպ է ներ կա յաց նում Համ շե նում գրառ ված 
տար բե րա կը, ուր կա տա կեր գը հստակ եր կու մա սի է բա ժան վում: Առա ջին մա-
սում հարս նեւ որ նե րը գայ թակ ղում են փե սա յի մո րը ան հոգ եւ եր ջա նիկ ապա-
գա յի հե ռան կա րով, որով ոգեւ որ ված` փե սա յի մայրն իբ րեւ թե դուրս է գա լիս եւ 
վար դաջ րով ցո ղում նո րա հար սին, այ նու հե տեւ եր գի եր գի ծա կան շա րու նա կու-
թյու նը ծաղ րում է խաբ ված սկե սու րին («Վար դա ջուրդ շուտ տար ներս, / Մա
զերդ քա շող մը բե րինք»26):

Կա տա կեր գի այն տար բե րակ նե րը, որոն ցում բա ցա կա յում է տրա մա խո-
սու թյու նը, աչ քի են ընկ նում եր գի զար գաց ման ինք նա տիպ եղա նա կով. որոշ 
տար բե րակ նե րում եր գը սկսվում է հար սի գով քով եւ ավարտ վում հետզ հե տե 
խտա ցող բա ցա սա կան, ծաղ րա կան մո տիվ ե րով:

Ու շագ րավ է ծի սեր գի Վա նա տար բե րա կը: Եր գի առա ջին հատ վա ծը 
գո վա բա նում է հար սի գե ղեց կու թյու նը` ժո ղովր դա կան գով քի եր գե րին բնո րոշ 

22 Բրուտյան 1985, 157։
23 Լալայան 1983, 161 –162։
24 Բրուտյան 1985, 157։
25 Գեւորգյան 1999, 178։
26 Թոռլաքյան 1986, 144։
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կա յուն մակ դիր նե րով (վարթ ու ծա ղիկ, մե խակ շու շան, սա րի կա քյավ, սա րի 
մա րալ, խօ րօտ ջէյ րան), նրա աշ խա տա սի րու թյունն ու մաք րա սի րու թյու նը, սկե-
սու րին հար գե լու եւ մե ծա րե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը, եւ մի այն եր գի վեր ջին 
հինգ տո ղե րում են գով քի մո տիվ ե րը փոխ վում ծաղ րա կա նի27: Նման կա ռուց-
վածք ու նի նաեւ կա տա կեր գի` Կո մի տա սի գրա ռած տար բե րա կը. եր գի չորս տնե-
րից առա ջին երե քը ավարտ վում են գով քի մո տի վով, չոր րոր դը` ծաղ րա կան28:

Իհար կե, եր գի կա ռուց ման վե րոն շյալ սկզբուն քը կա տա կեր գի ոչ բո լոր 
տար բե րակ նե րին է բնո րոշ: Գով քի եւ ծաղ րի մո տիվ ե րը մի շարք կա տա կեր գե-
րում ի հայտ են գա լիս տա րե րայ նո րեն` առանց որեւէ սկզբուն քա յին օրի նա չա-
փու թյան:

Ետ հար սա նե կան կեն ցա ղի ար տա ցո լու մը
Շե մի ծի սեր գե րում լայ նո րեն կեն ցա ղա վա րող «Թագ վո րի մեր, դուս 

արի» կա տա կեր գը, ու րախ-եր գի ծա կան բնույթ ու նե նա լով հան դերձ, են թա-
տեքս տում խրա տա կան է: Թվար կե լով բո լոր այն լավ եւ դրա կան սպա սե լիք նե-
րը, որ փե սա յի ըն տա նիքն ու նի նո րա հար սից («Տունդ շեն ցու ցող ենք պի րե»29)՝ 
մի եւ նույն ժա մա նակ, կա տա կա յին եղա նա կով հիշ վում են նաեւ նրանք, որ կա-
րող են նո րաս տեղծ ըն տա նի քի դժբախ տու թյան պատ ճառ դառ նալ («Քու դուն` 
ավ րող իմ պե րի»30):

Դրա կան նե րի մեջ քա նա կա պես գե րակշ ռում են կեն ցա ղա յին այն պար-
տա վո րու թյուն նե րը, որոնք պետք է ստանձ նի հար սը` թե թեւ աց նե լով սկե սու րի 
հոգ սը: Կեն ցա ղա յին որո շա կի պար տա վո րու թյուն նե րի ստանձ նու մը նո րա հար-
սի կող մից ծի սա կա նո րեն կա նո նա կարգ ված բնույթ էր կրում եւ մաս կազ մում 
ետա մուս նա կան շրջա նի հար սա նե կան սո վո րույթ նե րի: Ազ գագ րա կան գրա-
ռումն ե րը փաս տում են, որ եթե ամուս նու թյան սկզբնա կան շրջա նում նո րա հար-
սը հա մե մա տա բար ավե լի թե թեւ կեն ցա ղա յին պար տա վո րու թյուն ներ էր ստանձ-
նում` տան տղա մարդ կանց ոտ քե րը լվա նալ (հմմտ. վե րը հիշ ված՝ փե սա հորն 
ուղղ ված բա նա տո ղե րը), ձեռ քե րին ջուր լցնել, գուլ պա նե րը հագց նել, տու նը ավ-
լել, ջուր բե րել31, ապա հե տա գա յում հար սի պար տա վո րու թյուն նե րը հետզ հե տե 
շա տա նում էին: Կա տա կեր գում թվարկ վող պար տա վո րու թյուն ներն ընդգր կում 
են գրե թե բո լոր այն ոլորտ նե րը, որոնք ըստ հայ ավան դա կան ըն տա նե կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի՝ բա ժին էին ընկ նում տան երի տա սարդ հարս նե րին («Եմիշ 
ժող վող եմ բի րե», «Կարկ տան արող եմ բի րե, / Սո լեր շիտ կող եմ բի րե, / Ոչ խար 
կթող եմ բի րե, / Բուր դի գզող եմ բի րե, / Ճախ րակ մա նող եմ բի րե»32, եւն):

Հար սի պար տա վո րու թյուն նե րի թվար կու մը ըն դար ձակ մո տի վա շա րեր 
է առա ջաց նում, որոնք կրկնվում են յու րա քան չյուր հա ջորդ դի մում-կո չից հե տո: 

27 Տեր-Մկրտչյան 1070, 170։
28 Կոմիտաս 1969, 73։
29 Ավագյան 1978, 68։
30 Խաչատրյան 1999, 116։
31 Շագոյան 2011, 510 –515։
32 Սրվանձտյանց 1978, 263 –264։
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Որ պես հար սի ապա գա պար տա վո րու թյուն ներ՝ թվարկ վում են նաեւ կար անե-
լը, հաց թխե լը, լվացք անե լը, տաշտ ավ լե լը, բուրդ գզե լը, իլիկ մա նե լը, աման 
լվա նա լը եւ բա զում այլք33:

Փե սա մոր բե ռը թե թեւ աց նող՝ կեն ցա ղա յին նման պար տա վո րու թյուն նե-
րի ստանձ նու մը հղի է մեկ այլ վտան գով. այն կա րող է հան գեց նել տան մեջ 
նո րա հար սի դե րի մե ծաց մա նը` ի հա շիվ սկե սու րի դե րի նվազ ման: Նման դեպ-
քե րում ժո ղո վուր դը նա խա պես սկե սու րին խոր հուրդ է տա լիս «շե րե փը չզի ջել» 
հար սին, ին չը պատ կե րա վոր լեզ վով նշա նա կում է`տան կեն ցա ղի կա ռա վար-
ման ղե կը իր ձեռ քում պա հել. («Շե րեփդ խլող ենք բե րել, / Բալ նիքդ առ նող ենք 
բե րել, / Տեղդ գրա վող ենք բե րել»34):

Եզ րա հան գում ներ
Այս պի սով, տես նում ենք, որ փե սա յի շե մի ծե սե րի ըն թաց քում լայ նո րեն 

կեն ցա ղա վա րող «Թագ վո րի՛ մեր, դու՛րս արի» կա տա կեր գը իրա վի ճա կա յին է, 
որոշ տար բե րակ նե րում` նաեւ նկա րագ րա կան. սրա նով էլ պայ մա նա վոր ված է 
նրա կա տար ման կա յու նու թյու նը հար սա նե կան ծի սա կան շղթա յում: Կա տա-
կեր գը լա վա գույնս ար տա հայ տում է շե մա յին իրա վի ճա կին բնո րոշ` յու րա յին-
օտար հա կադ րու թյու նը, որով պայ մա նա վոր ված` եր գա յին տրա մա խո սու թյուն 
է ծա վալ վում ծի սա կան հա կա դիր կող մե րի մի ջեւ:

Կա տա կեր գի առանց քում հարս-սկե սուր բա նա հյու սա կան սիր ված հա-
կադ րա զույ գի ապա գա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի պատ կե րումն է, ուր հա կա-
սա կան բնու թա գիր է ստա նում դե ռեւս «օտար» տա րած քում գտնվող հար սի 
կեր պա րը, ծա վալ վում են հար սին գո վող եւ եր գի ծող մո տիվ ե րի ըն դար ձակ 
շար քե րը: Ծի սա կան հա կադ րու թյու նը առա վել ակն հայտ է եր գե րի տրա մա խո-
սա կան տար բե րակ նե րում, ուր հի շյալ մո տիվ ե րը հնչում են հա կա դիր խմբե րի 
եր գա յին հատ ված նե րում:

Լի նե լով եր գի ծա կան բնույ թի` կա տա կեր գը, մի եւ նույն ժա մա նակ, խրա-
տա կան են թա տեքստ ու նի, որով հար սան քա վոր նե րը խոս քա յին մա կար դա կում 
ամ րագ րում են կեն ցա ղա յին եւ բա րո յա կան այն դե րա կա տա րու մը, որ հար սը 
պետք է ստանձ նի փե սա յի տա նը` եր ջան կաց նե լով եւ շե նաց նե լով նոր օջա խը, 
կամ, հա կա ռակ դեպ քում, դժբախ տաց նե լով այն:

Կա տա կեր գը բա ցա հայ տում է ետ հար սա նե կան կեն ցա ղի պատ կե րը եւ 
բա վա կան հա րուստ նկա րա գիր է պա րու նա կում հայ ավան դա կան ըն տա նե-
կան հա րա բե րու թյուն նե րում հար սի ու նե նա լիք պար տա կա նու թյուն նե րի մա-
սին:

33 Հարությունյան եւ այլք 2015, 435։
34 Գեւորգյան 1999, 178։
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ
ՀԱԲ Հայ ազ գագ րու թյուն եւ բա նա հյու սու թյուն

ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ
Ն. Խ. Վար դա նյան

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

«Թագ վո րի՛ մեր, դու՛րս արի» հար սա նե կան կա տա կեր գի հո րին ված քը  
և գոր ծառ նա կա նու թյու նը ծե սում

Հիմ ա բա ռեր՝ հար սա նե կան ծի սեր գեր, շե մի ծե սեր, կա տա կերգ, կա ռուց-
վածք, գովք, ծաղր, հարս, սկե սուր:

Խնդրո առար կա կա տա կեր գի 18 տար բե րակ նե րի հի ման վրա բա ցա հայտ վում են եր գե րի 
հո րին ված քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, քննվում կա ռուց ված քա յին տի պե րը, մո տիվ-
նե րի տե ղա բաշխ ման յու րա հատ կու թյուն նե րը տար բե րակ նե րում, ինչ պես նաեւ` ծի սեր գե րի 
գոր ծառ նա կա նու թյան յու րա հատ կու թյուն նե րը ծի սա կան հա մա տեքս տում: Կա տա կեր գի եր-
գի ծան քի առանց քում հարս-սկե սուր բա նա հյու սա կան հայտ նի հա կադ րա զույգն է, ըստ այդմ 
այն, ու րախ-եր գի ծա կան բնույթ ու նե նա լով հան դերձ, են թա տեքս տում նաեւ խրա տա կան է: 
Ծի սեր գում իրենց խոս քա յին ամ րագ րումն երն են գտնում ետ հար սա նե կան կեն ցա ղի ման-
րա մաս նե րը: Ծաղ րա կան մո տիվ ե րը հա ճախ կա ռուց վում են գով քի մո տիվ ե րի հա մա բա-
նու թյամբ, դրանց ծաղ րան մա նակ ման ճա նա պար հով` ստեղ ծե լով իրար հա կադրվող հա ջոր-
դա կան մո տիվ եր:
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Institute of Archaeology and Ethnography
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Composition and Functionality of Wedding Joke Song “Mother of Groom, 
Come out” in Ceremony

Keywords: wedding ceremonial songs, threshold ceremonies, joke song, structure, 
praise, mockery, daughter-in-law and mother-in-law.

The article discusses the beloved joke song starting with the phrase “Mother of groom, come out” 
(Թագվորի´ մեր, դու´րս արի – Tagvori mer, durs ari), prominent among wedding ceremonial 
songs with its widespread presence and number of versions. The ceremonial song was performed 
during the ceremony of bringing the bride to the groom’s house, in front of the groom’s door in 
parallel with the threshold ceremonies. Both the singing time and the starting phrase of the joke 
song are quite stable.
Within the framework of this report, 17 versions of the joke song are discussed. The study goes 
the way of discovering compositional peculiarities of songs and discusses the structural types and 
idiosyncrasies of motive distribution in the versions, as well as the functionality peculiarities in 
ceremonial context.
The threshold of the house is the transitional area, which divides “familiar” and “foreign” areas. The 
bride standing in front of the groom’s house is still foreign and as such is dangerous and suspicious. 
This is the reason of contradicting motives characterizing the bride: positive as someone “bringing 
prosperity to the groom’s house” and negative as someone “ruining/destroying the house”. In some 
versions of the ceremonial song, these opposing motives are built in the form of dialectic contra-
dictions, which certainly represent older versions of the song. The singing dialogue occurs between 
opposite parties, representing ceremonial opposition between familiar and foreign. The motives of 
praise and mockery are distributed differently in the versions of the joke song, creating various 
structural types.
The couple  – daughter-in-law / mother-in-law  – famously antagonistic in folklore, is the axis of the 
satire in the song. Although the satirical allusions of the song characterize the daughter-in-law, the 
target of satire is the mother-in-law.
In spite of the happy and satirical nature, the joke song has a didactic subtext. The ceremonial song 
verbally establishes the details of the daily routine after the wedding, the duties that the bride has to 
assume in the new house, and hints at the neglect of duties, which can have undesired consequences. 
The satiric motives are often built analogous to the motives of praise, parodying them and creating 
sequential opposing motives.

Н. Х. Варданян, к.ф.н.
Институт археологии и этнографии

Ереванский государственный университет

Композиция и функциональность в ритуале  
шутливой свадебной песни «Мать жениха, выходи»

Ключевые слова: свадебные обрядовые песни, пороговые ритуалы, шуточная 
песня, структура, похвала, издевательство, невестка и свекровь.

В статье рассматривается пользовавшаяся популярностью шуточная песня, начи наю щаяся 
фразой «Мать же ни ха, выходи» (Թագվորի մեր, դուրս արի – Тагвори мер, дурс ари). Песня 
испол ня лась во время свадебной церемонии, когда невеста должна была переступить порог 
жениха. Вре мя исполнения песни и ее стартовая фраза оставались неизменными.
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В рамках данной статьи обсуждаются 17 вариантов этой шуточной песни с их ком по зи цион-
ными особенностями, структурными типами и функциональными особенностями в ри-
туальном контексте.

Порог дома  – это переходная грань, разделяющая «свое» и «чужое» пространство. Не веста, 
стоящая перед домом жениха, пока чужая и, как таковая, она вызывает опасения и подо-
зрения. Это являлось причиной противоречивых мотивов – позитивного, «приносящего 
процветание дому жениха» и отрицательного, как «разрушающего дом». В ряде вариантов 
песни эти проти во по ложные мотивы представлены в фор ме диалектических противоречий, 
что, безус лов но, имеет место в более старых версиях песни. Диалог происходит между про-
ти воположными партиями, представляя собой ритуальную оппозицию между своими и чу-
жими. Мотивы похвалы и высмеивания по-разному представлены в версиях шуточной песни, 
создавая различные структурные типы.

Антагонистическая фольклорная пара  – невестка /свекровь  – является сатирическим стержнем 
песни. Хотя и сатирические мотивы относятся к характеристике невестки, но объек том 
высмеивания яв ляется свекровь.

Несмотря на веселый и сатирический характер, шуточная песня имеет также дидак тический 
подтекст. В ритуальной песне говорится об обя зан ностях невестки в новом доме, пре не-
брежение которыми чревато нежелательными последствиями. Са ти рические мотивы находят 
отражение в пародировании и со здании бинарных про тивоположностей.
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Նա յի րի Խա չա տու րե ան
 ԿԹԻ

ԵՐԱԺՇ ՏԱ ԲԱ ՆԱ ՀԻՒ ՍԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ԲԵՐ ԺԱՆ ՐԵ ՐԻ 
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՓՈԽ ՆԵՐ ԹԱ ՓԱՆ ՑՈՒ ՄԸ  
ՀԱՅ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ՕՐՕՐ ՆԵ ՐՈՒՄ

Ժո ղովր դա կան եր գա րու ես տի հնա գոյն և կեն սու նակ ժան րե րից է օրօ րը 
(օրօ րո ցա յին, օրօ րերգ, օրօ րո ցա յին երգ): Լի նե լով երաժշ տա կան բա նա հիւ
սու թեան ամե նամ տեր միկ տե սակ նե րից մէ կը՝ օրօ րը խորհր դան շում է այն 
հո գև որ և ֆի զի կա կան անե րև ոյթ կա պը, որն առ կայ է ծնո ղի ու ման կան մի
ջև: Նախ նա կան օրօր նե րը իւ րա տե սակ օրհ նա բա նա կան եր գեր էին՝ ձօ ն
ուած երե խա յին: Օրօր ներն օժ տուած էին տա րա տե սակ բա նաս տեղ ծա կան 
հնարք նե րով և հմա յա կան ասոյթ նե րով: Սա կայն դա րե րի ըն թաց քում և 
կեն ցա ղի զար գաց մա նը զու գըն թաց` ժո ղովր դա կան եր գա րու ես տի մի շարք 
այլ ժան րե րից զա նա զան տար րեր են ներ թա փան ցել օրօ րի մէջ՝ այդ պի սով 
ազ դե լով օրօր նե րում որո շա կի տո ղե րի ու պատ կեր նե րի, ինչ պէս և դրան
ցից բխող եղա նա կա ւոր ման վրայ: Օրօր նե րով զբա ղու ող հե տա զօ տող նե րը 
դե ռևս յա տուկ ու շադ րու թե ան առար կայ չեն դարձ րել այդ մա կա շեր տե րի 
քննու թիւ նը: Յօ դու ա ծի նպա տակն է՝ վեր հա նել հէնց այդ տար րե րը, որոնք 
սկզբնա պէս խորթ են եղել բուն օրօր նե րին և ար դիւնք են տար բեր երաժըշ
տա բա նա հիւ սա կան ժան րե րի փոխ ներ գոր ծու թե ան, ինչ պէս և կեն ցա ղա յին 
պայ ման նե րի ազ դե ցու թե ան:
Հիմ ա բա ռեր` օրօր, երաժշ տա բա նա հիւ սու թիւն, ժանր, ման կա կան երգ, պատմական 
երգ, լա լիք, վի պաք նա րա կան երգ, պա րերգ, աշու ղա կան երգ, աշխատան քա յին երգ:

Իբ րև նե րա ծա կան
Օրօ րը հա մաշ խար հա յին երաժշ տա գի տու թե ան եւ բա նա գի տու թե ան մէջ 

ըն դու նո ւած է սահ մա նել իբ րեւ հան դար տեց նող ու հանգս տաց նող երգ, որը կա-
տար ւում է ծնող նե րի (յատ կա պէս՝ մօր) կող մից երե խա(ներ)ին քնեց նե լիս՝ իր(ենց) 
գրկում կամ օրօ րո ցում: Օրօր նե րը բնո րոշ են աշ խար հի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին, 
զար գաց ման բո լոր աս տի ճան նե րում ու փու լե րում: Օրօ րո ցա յին եր գե րը, որ պէս 
կա նոն, ու նե նում են հա մա մարդ կա յին ար ժէք նե րի վրայ հիմն ո ւած բո վան դա կու-
թիւն, մի եւ նոյն ժա մա նակ նաեւ՝ ազ գա յին առանձ նա յատ կու թիւն ներ:

Ըստ ֆրան սի ա ցի երաժշ տա գէտ Բեր նար Լոր թա-Ժա կո բի` օրօրն ու նի 
բազ մա տե սակ գոր ծա ռոյթ ներ` հա ղոր դակ ցո ւել, ռիթ միկ ազ դակ տալ, յու զել, 
կրթել, շար ժումն եր հա մա կար գել, հանգս տաց նել, մօր եւ երե խա յի վա խե րը չէ-
զո քաց նել, քնքշու թիւն ցու ցա բե րել, եւն1: Ամե րի կա ցի բա նա գէտ Ջոն Մին թոնն 
աւե լաց նում է, որ օրօ րը սո վո րա բար երգ ւում է մեղմ ձայ նով կամ նոյ նիսկ` շշու-

1 Lortat-Jacob 1992, 7.



174 Նա յի րի Խա չա տու րե ան

կով, շատ քիչ ար տա յայտ չա կա նու թե ամբ, բայց նշա նա կա լի կրկնու թիւն նե րով: 
Օրօ րի թե ման հիմն ա կա նում ծա ւալ ւում է մի քա նի պայ մա նա կան թե մա նե րի 
շուրջ: Եր գա սա ցը կա րող է մա նու կին տար բեր պար գեւ ներ առա ջար կել՝ լաւ 
վար քի կամ շուտ քուն մտնե լու դի մաց, եւ, ընդ հա կա ռա կը, սպառ նա լիք ներ հա-
ղոր դել՝ եթէ երե խան ուշ քնի: Եր գը կա րող է նկա րագ րել ըն տա նի քի կամ աշ-
խար հի ան դոր րը, ըն տա նի քի ան դամն ե րի ազն ւու թիւնն ու բա րու թիւ նը, կամ էլ 
այն կա րող է պար զա պէս երե խա յի ար տա քի նի ու բնա ւո րու թե ան գովքն անել՝ 
կան խագ ծե լով նրա հա մար փա ռա հեղ ապա գայ: Քունն ինք նին կա րող է անձ-
նա ւո րո ւած լի նել կամ նկա րագ րո ւել որ պէս առաս պե լա կան մտա ցա ծին եր կիր2:

Ամե րի կա ցի երաժշ տա-բա նա գէտ Լես լի Գէ յը նշում է, որ օրօր նե րի 
երաժշ տու թե ան (երաժշ տա կան լե զո ւի) վե րա բե րե ալ հա մե մա տա բար աւե լի քիչ 
հե տա զօ տու թիւն ներ են եղել, քան բա նաս տեղ ծա կան տեքս տե րի մա սին3: Օրօ-
րի մե ղե դին սո վո րա բար կրկնո ւող է. մի օ րի նա կու թիւ նը կար ծէք թէ գոր ծա ռու-
թա յին բա ցատ րու թիւն ու նի, քա նի որ ռիթ միկ չա փա ւո րո ւած բնոյ թը հա մա պա-
տաս խա նում է օրօ րո ցի ճօ ճո ւե լու գոր ծըն թա ցին: Պա տա հա կան չեն, օրի նակ, 
օրօ րոց բա ռի ճօճ, ճօճք, ճօ ճիկ հո մա նիշ նե րը4, որոնք տա րա ծո ւած են հայ կա-
կան բար բառ նե րում: Ար դա րեւ, օրօ րե լու հիմ քում ըն կած են հա մա չափ պար բե-
րա կան շար ժումն ե րը՝ ճօ ճումն ե րը:

Ալ բա նա ցի սո ցի ո լոգ եւ ազ գագ րա գէտ, Ֆրան սի ա յում հե տա զո տու-
թյուն ներ իրա կա նաց նող Ալ բերտ Դո ժան գտնում է, որ օրօր նե րի նպա տակ նե-
րը բազ մա զան են. քուն բե րե լուն զու գա հեռ՝ դրանք մշա կու թա յին գի տե լիք եւ 
աւան դոյթ ներ են փո խան ցում երե խա յին, զար գաց նում նրա հա ղոր դակ ցա կան 
հմտու թիւն նե րը, կենտ րո նաց նում ու շադ րու թիւ նը եւ կար գա ւո րում վար քը5:

Օրօր նե րը և «օրօ րա գի տու թիւն»ը հա յոց մէջ
Հայ երաժշ տա գի տու թե ան եւ բա նա գի տու թե ան մէջ օրօ րը սահ ման ւում 

է որ պէս երաժշ տա բա նա հիւ սա կան հնա գոյն եւ կեն սու նակ տե սակ նե րից մէ կը, 
որը բո վան դա կում է տար րեր՝ սկսած պար զու նակ բնազ դա յին բնա ձայ նու թիւն-
նե րից եւ վաղն ջա կան հմա յա կան ասոյթ նե րից մին չեւ փա ղաք շա կան ար տա յայ-
տու թիւն ներ ու հա մե մա տու թիւն ներ մար դու եւ բնու թե ան ամե նա նուրբ ըմբռ նում-
նե րի ու երեւ ոյթ նե րի հետ:

Հայ ժո ղովր դա կան օրօր նե րի ժա ռան գու թիւ նը հա րուստ է ու բազ մա-
տե սակ: Բնա կա նա բար, Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ազ գագ րա կան տար բեր գօ-
տի նե րում գրա ռո ւած օրօր ներն ու նեն իրենց առանձ նա յատ կու թիւն նե րը: Ըստ 
երաժշ տա գէտ Ռո բերտ Աթա յե ա նի՝ հայ կա կան ժո ղովր դա կան օրօր նե րը կա-
րե լի է եր կու խմբի բա ժա նել: Առա ջի նը` սոսկ կի րա ռա կան եղա նակ ու նե ցող 
օրօր ներն են` մե քե նա յա բար կրկնո ւող կար ճա ռօտ հա տո ւա ծով, որոնք թէեւ կի-
րա ռա կան նպա տա կին հա մա պա տաս խա նող յու զա կան որո շա կի լիցք են կրում 

2 Minton 1998, 294 –295.
3 Gay 2011, 514 –515.
4 Բարբառային նշուած ձեւերը յայտնի են Երեւանում (ճօճ[ք]), Վանում (ճօճիկ), Ախալցխայում, 

Արցախում (ճօճք) եւ այլուր [տե՛ս Աճառեան 1913, 739]։
5 Doja 2014, 118 –120.
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իրենց դիւ թող՝ ան վերջ կրկնո ւող կա ռու ցո ւած քով, բայց աւար տուն երգ չեն կա-
րող հա մա րո ւել: Երկ րորդ խմբի օրօր ներն ար դէն ինք նու րոյն գե ղա րուես տա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թիւն ներ են: Օրի նակ՝ Ակ նայ շրջա նի գրե թէ բո լոր օրօր նե րը 
պատ կա նում են երկ րորդ տե սա կին6: Ակ նայ օրօր ներն ու նեն հա մե մա տա բար 
ծա ւա լուն ու ծո րուն եղա նակ եւ միջ նա դա րե ան հայ րեն նե րի չա փով յօ րի նո ւած 
բա նաս տեղ ծա կան տեքս տեր7:

Հայ բա նա գի տու թե ան մէջ յա տուկ օրօր նե րով առա ջի նը զբա ղո ւել է 
բա նա գէտ Ռո զա Գրի գո րե ա նը8: Իր ու սումն ա սի րու թիւն նե րը սկսե լով յու նա-
հայ կա կան գրա կան կա պե րից՝ յե տա գա յում նա զու գա հե ռա բար զբա ղո ւել է 
բա նա հա ւաք չա կան եւ բա նա գի տա կան աշ խա տան քով՝ կենտ րո նա նա լով հայ 
ժո ղովր դա կան օրօ րո ցա յին եւ ման կա կան եր գե րի վրայ: Ման կա կան բա նա-
հիւ սու թե ան տե սա կա յին խմբե րի մէջ Ռ. Գրի գո րե անն առա ջի նը նշում է «ման-
կա տա ծու թե ան եր գեր»-ը, որոնց կրող նե րը մե ծա հա սակ ներն են` մայ րե րը, 
տա տիկ նե րը, տա րեց կա նայք եւն: Այս խմբի մէջ Ռ. Գրի գո րե անն օրօ րո ցա յին 
եր գե րը տա րան ջա տել է ման կա խա ղաց եր գե րից: Ըստ բա նա գէ տի՝ նախ նա-
կան օրօր նե րը կազ մո ւած են եղել պար զու նակ ձայ նար կու թիւն նե րից եւ հմա-
յա կան ասոյթ նե րից, ու ղեկ ցո ւել են չար ու ժե րը վա նե լուն մի տո ւած հմա յա կան 
գոր ծո ղու թիւն նե րով` օրօ րո ցի ճօ ճում, ձեռ քե րի շար ժում, երե խա յի հա գուս տի 
թա փա հա րում: Ռ. Գրի գո րե անն ընդգ ծում է, որ դա րե րի ըն թաց քում օրօ րո ցա-
յին եր գը կրել է «ժան րա յին էա կան փո փո խու թիւն ներ՝ բա նադ րանք-հմա յան քից 
վե րա ճե լով օրօ րո ցա յի նի»9: Այդ նոր օրօր նե րի մէջ մայ րը գո վեր գում է իր երե-
խա յին եւ նրան շրջա պա տող բնու թիւնն ու կեն դա նա կան աշ խար հը: Այդ եղա-
նա կով երե խան աս տի ճա նա բար ծա նօ թա նում է իրեն շրջա պա տող աշ խար հին:

Ժան րա յին դա սա կար գում նե րի խնդի րը
Հարկ է նշել, որ օրօ րը տար բեր մաս նա գէտ ներ դա սել են տար բեր երա-

ժըշ տա բա նա հիւ սա կան «ժան րե րի» կամ «են թա ժան րե րի» մէջ: Ըստ Կո մի-
տա սի՝ օրօ րո ցա յին եր գը շի նա կան, այլ կերպ ասած՝ աշ խա տան քա յին եր գի 
ժան րին է պատ կա նում10: Մայրն իր աշ խա տան քա յին առօ րե ա յի ըն թաց քում, 
ինչ պէս որ ճա խա րակ է մա նում, բուրդ է գզում կամ գիւ ղատն տե սա կան գոր ծե-
րով է զբաղ ւում, այն պէս էլ երե խայ է օրօ րում:

Այլ մաս նա գէտ ներ օրօ րին առան ձին կա յուն (են թա)ժան րի տեղ են յատ-
կաց նում: Ըստ երաժշ տա գէտ Մար գա րիտ Բրու տե ա նի՝ օրօրն «առանձ նա նում 
է [իրեն] բնո րոշ թե մա տի կա յով, երաժշ տա կան լե զու ի առանձ նա յատ կու թիւն
նե րով և ֆունկ ցի ա յով»11: Բա նա գէտ Ռո զա Գրի գո րե ա նը օրօրն ընդգր կում է 
բա նա հիւ սու թե ան քնա րա կան ժան րի ման կա կան են թա ժան րի մէջ՝ ընդգ ծե լով, 
որ ման կա կան բա նա հիւ սու թիւն եզ րոյ թը նե րա ռում է բա նա րո ւես տի բո լոր այն 

6 Կոմիտաս 1999, 186։
7 Կոմիտաս 1999, 165 –166։
8 Գրիգորյան 1970, 7 –99։
9 Գրիգորյան 2002, 20։
10 Կոմիտաս 2005, 331։
11 Բրուտյան 1983, 194 –197։
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ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րը, «որոնք նա խա տե սո ւած են երե խա նե րի հա մար, եւ 
որոնց կրող նե րը երե խա ներն են կամ մե ծա հա սակ նե րը»12:

Սոյն յօ դո ւա ծում հիմն ա կա նում կանդ րա դառ նանք օրօր նե րի «եկա մուտ 
տար րե րին», որոնք ի սկզբա նէ բնո րոշ չեն եղել այս ժան րին: Դա րե րի ըն թաց-
քում օրօ րո ցա յին եր գի կրած բո վան դա կա յին փո խա կեր պումն ե րը, այլ կերպ 
ասած` երաժշ տա բա նա հիւ սա կան այլ ժան րե րի ազ դե ցու թիւն ներն ու ներ թա-
փան ցու մը օրօր նե րի մէջ, ար տա յայ տո ւել են մի շարք ու ղի նե րով.

ա) թա փա ռող սիւ ժէ նե րի մի ջո ցով,
բ) թե մա տիկ խա չա ձեւ ումն ե րի մի ջո ցով,
գ) պատ րաս տի եղա նա կի գոր ծած մամբ,
դ) կնոջ աշ խա տան քա յին գոր ծու նէ ու թե ան բազ մա վեկ տո րու թե ան հե-

տեւ ան քով:
Եթէ առա ջին երեք կէ տե րի դէպ քում կա րեւ որ դեր է խա ղա ցել մտա ւոր 

եւ հո գեւ որ գոր ծօ նը, ապա չոր րոր դի պա րա գա յին առաջ նա յի նը գործ նա կան՝ 
պրակ տիկ շար ժա ռիթ ներն են: Առա ջին կէ տի ու սումն ա սի րու թե ան մե թո դա կան 
դաշ տը պատ կա նում է բա նա գի տու թե ան եւ միջ նա դա րե ան գրա կա նա գի տու թե ան 
ոլորտ նե րին, երկ րորդ եւ եր րորդ կէ տե րի ու սումն ա սիր ման մէջ աւե լա նում է նաեւ 
էթ նո-երաժշ տա գի տա կան մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, իսկ չոր րոր դի մէջ առաջ նա-
յին դե րը վե րա պա հո ւած է ազ գագ րա կան մե թո դի գոր ծադր մա նը: Յա ջոր դիւ 
հա մա ռօ տա կի կանդ րա դառ նանք նշո ւած չորս կէ տե րից իւ րա քան չիւ րին:

Թա փա ռող սիւ ժէ նե րի գոր ծօ նը
Ժո ղովր դա կան եր գի իւ րա յատ կու թիւն նե րից մէկն այն է, որ բազ մա թիւ 

քա ռե ակ ներ լի նե լով թա փա ռող՝ լե զո ւա-բո վան դա կա յին փո փո խու թիւն նե րով 
կամ ան փո փոխ կա ռու ցո ւած քով եր գո ւել են եւ՛ իբ րեւ սի րերգ, եւ՛ իբ րեւ մա հերգ 
կամ իբ րեւ պան դուխ տի երգ, եւն: Անա նուն հե ղի նակ նե րը զա նա զան քա ռե ակ նե-
րի մէջ մի քա նի բառ կամ կա պակ ցու թիւն փո խե լով՝ յար մա րեց րել են տար բեր 
բո վան դա կու թե ան եր գե րի: Այս պէս, օրի նակ, Ակ նայ շրջա նի մի քա ռա տո ղի 
տար բե րա կը ժո ղո վուր դը եր գել է որ պէս օրօ րո ցա յին՝ երե խա յի գո վերգ13, իսկ 
մէկ այլ դէպ քում, մի քա նի բառ աւե լաց նե լով՝ որ պէս լա ցի երգ՝ մա հերգ14: Մէկ 
ու րիշ թա փա ռող սիւ ժէ` ծա ռի եւ սո խա կի բա նաս տեղ ծա կան կա յուն պատ կեր-
նե րով ու հա մե մա տու թիւն նե րով, գտնում ենք մի ա ժա մա նակ օրօ րո ցա յին եր գի 
քա ռա տո ղում15 եւ հար սա նե կան եր գում16:

12 Գրիգորյան 2002, 18։
13 Օրօ՜ր, օրօ՜ր, աննման, /Մարը չէ բերեր նման. / Ուչ մարն է բերեր նման, /Ուչ արևն ու ուչ 

լուսնկան [Դաւթեան 1898ա, 87]։
14 Ա՛յ իմ՝ աննման նման, /Չէր բերեր մարը քու նման./ Ո՛ւչ մարն է բերեր նման, /Ո՛ւչ արևն 

ու ո՛ւչ լուսընկան։ /Բերեր է բուռ մանուշակ, /Հոտն անուշ, չունէր ժամանակ [Ճանիկեան 
1895, 475]։

15 Օրօ՜ր, օրօ՜ր հայրենի՛, /Հայրենի՜, ծառդ արմաւենի, է՛, է՛, է՛. /Արմաւդ քու ծառդ կու լինի, / 
Պիւլ պիւլը քու ճեղդ կու թառի, է՛, է՛, է՛ [Դաւթեան 1898բ, 601]։

16 Ա՛յ իմ հարստի դստրիկ, /Ծոցդ էգի, ծառդ արմաւենի. /Արմաւդ քու ծառդ կու լինի, /Պիւլ
պիւլը քու ճեղդ կու թառի [Ճանիկեան 1895, 417]։
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Մի կող մից ժո ղովր դա կան քա ռե ակ նե րի նմա նօ րի նակ փո փո խու թիւն-
նե րը ստեղ ծում են մի եւ նոյն եր գի նոր տար բե րակ ներ, սա կայն միւս կող մից էլ 
կա րե լի է հա մա րել, որ ու նե նա լով նոր բո վան դա կու թիւն ու գոր ծա ռոյթ՝ դրանք 
տար բեր եր գեր են՝ հա մընկ նող սիւ ժէ նե րով ու մո տիւ նե րով:

Թե մա տիկ խա չա ձև ում ներ
Մարդ կա յին հան րոյ թի եւ կեն ցա ղի զար գաց մա նը զու գըն թաց ձեւ ա փո-

խո ւե լով եւ նոր յատ կա նիշ ներ ձեռք բե րե լով՝ օրօր նե րի զա նա զան տե սակ ներ 
յա ճախ շատ աւե լի լայն բո վան դա կու թիւն եւ ձեւ են ըն դու նել, քան զուտ մի այն 
ման կանն ուղ ղո ւած օրհ նանք նե րի եւ մաղ թանք նե րի եր գա փունջ լի նե լը: 19 –20-
րդ դա րե րում բա նա հա ւաք նե րի գրա ռած նիւ թե րում հան դի պում ենք օրօ րեր գե-
րի նմուշ նե րի, որոնք այս կամ այն չա փով կրում են այլ բա նա հիւ սա կան ժան րե-
րի ներ գոր ծու թիւ նը:

Բազ մա թիւ օրօր նե րի մէջ կա րող ենք առանձ նաց նել՝
1. պատ մա կան ժան րին բնո րոշ տար րեր,
2. լա լի քի եւ ող բի տար րեր,
3. վի պաք նա րա կան ժան րին պատ կա նող տար րեր:
Այդ տար րե րը կա րող են նկա տե լի օ րէն ազ դել օրօր նե րում որո շա կի տո-

ղե րի ու պատ կեր նե րի, ինչ պէս եւ դրան ցից բխող եղա նա կա ւոր ման վրայ:

Պատ մա կան ժան րին պատ կա նող տար րեր: Պատ մա կան դէպ քերն ու 
դրանց ող բեր գա կան հե տեւ անք նե րը ար տա ցո լո ւել են մի շարք օրօ րո ցա յին եր-
գե րում17: Մայ րը երե խա յին օրօ րե լիս ար տա յայ տել է իր հո գե վի ճակն ու իրեն 
յու զող զգա ցումն ե րը, տա ռա պան քը, յու շերն ու հո գու տո ւայ տանք նե րը:  
Պատ մա կան բո վան դա կու թիւն ու նե ցող ժո ղովր դա կան օրօր նե րի նմուշ նե րի 
մեծ մա սը, որ հա սել է մեզ, ար տա ցո լում է նա խորդ դա րասկզ բի Հա յոց Ցե ղաս-
պա նու թե ան յի շո ղու թիւ նը: Նման մի նմուշ է գրա ռել Կո մի տա սի՝ Էջ մի ած նում 
դա սա ւան դու թե ան տա րի նե րի սա նե րից մէ կը` Սպի րի դոն Մե լի քե ա նը: «Նա նա 
բա լիկս»18 օրօ րո ցա յին եր գի բա նաս տեղ ծա կան տեքս տը ամ բող ջո վին նկա-
րագ րում է, թէ մայրն ինչ պէ՛ս է փա խել եւ եկել Վան՝ փրկո ւե լով թուր քե րի ձեռ-
քից, թէ ինչ պէ՛ս է երե խան կորց րել իր հօրն ու քրո ջը:

Եւս մի օրօ րի նմուշ, որն աղերս ւում է պատ մա կան եր գե րին եւ ող բե րին, 
գրա ռել է երաժշ տա գէտ-բա նա գէտ Ստե փան Դե մու րե ա նը19: Մայրն իր երե-
խա յին օրօ րե լիս նկա րագ րում է, թէ ինչ պէս է ար տա սու քով լո ւա նում ամուս նու 

17 Մեր օրինակները հիմնւում են միայն գեղջկական երգերի վրայ եւ ո՛չ գրական մշակուած 
բա նաստեղծութիւնների, որոնք աւելի ուշ տարածուել են ժողովրդի մէջ, ինչպէս, օրինակ, 
Ռափայէլ Պատկանեանի բանաստեղծութեան հիմամբ ստեղծուած «Արի՛, ի՛մ սոխակ» 
երգը։

18 Նանա բալիկս, նանա, /Չուր չքնես, չեմ խանա, /Լուրիկ, լուրիկ, լուրիկ, /Փախեր եկեր ենք 
Վանա, /Տաճկու ձեռքեն դիվանա [Մելիքեան, Տէր-Ղեւոնդեան 1917, 44]։

19 Դա շապիկն է այն մարդու քաջ, /Բալա ջան, /Որ քեզի հայր նա կոչւում էր, /Օրօ՜ր, օրօ՜ր, 
բալա ջան, /Արիւնոտ էր, կարմիր ներկուած, /Բալա ջան, /Արտասուքով ես լուացի, /Օրօ՜ր, 
օրօ՜ր, բալա ջան [Դեմուրեան 1907, 11]։
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արիւ նոտ, կար միր ներ կո ւած շա պի կը, եւ երե խա յին մաղ թում է, որ շուտ մե ծա-
նայ, շուտ «բոյ քա շի», եւ «չա րի արիւն խմել սո վո րի»: Հաս կա նա լի է, որ նման 
եր գը եր գո ւել է տղայ երե խա յին քնեց նե լիս, ում հետ ծնո ղը կա պել է, թէ՛ ըն տա-
նի քի եւ թէ՛ երկ րի ու ժո ղովր դի ծանր ու լուրջ հոգ սե րի լու ծու մը: Վե րոն շե ալ եր-
կու նմուշ նե րի մէջ օրօ րո ցա յի նին բնո րոշ մի ակ տար րե րը կրկնակ ներն են:

Լա լի քի և ող բի տար րեր: Ինչ պէս գրում է ազ գագ րա գէտ Հռիփ սի մէ Պի-
կի չե ա նը՝ «են թադր ւում է, որ օրօր ասո ղը, բա ցի ման կի կից, այլ «ունկն դիր» չու նի 
և կա րող է ազա տու թիւն տալ զգաց մունք նե րին, մտո րում ե րին ու ան հանգս տու
թիւն նե րին, երա զել կամ սգալ»20: Այդ իսկ պատ ճա ռով՝ բա նա հա ւաք նե րին պա-
տա հել է օրօր գրա ռել, որը ձեռք է բե րել լա լի քի երանգ ներ եւ աս տի ճա նա բար 
վե րա ծո ւել ող բի: Օրօր եր գե լիս եր գա սացն ըն կել է յի շո ղու թե ան գիր կը, անդ-
րա դար ձել կորց րած հա րա զատ նե րին ու, իր հա մար անն կատ, օրօ րը վե րա ծել 
լա ցի, ապա նաեւ ող բի: Այս պէս, օրի նակ, Միհ րան Թու մա ճա նի գրա ռած՝ Պար-
տի զա կի «Սա լըն ջախ եմ ձգեր» օրօրն, ըստ բա նա սա ցի բա ցատ րու թե ան, նաեւ 
որ պէս ողբ եր գում էին գե րեզ մա նոց նե րում՝ մե ռե լո ցի օրե րին21:

Ժան րա յին ան ցու մա յին կամ «լո ղա ցող» այս երեւ ոյ թը, Հ. Պի կի չե ա նի 
խօս քով, ոչ մի այն հայ կա կան ժո ղովր դա կան երաժշ տա րո ւես տին է բնո րոշ: 
Շո ւէդ երաժշ տա գէտ Ժան Լին գը նշում է, որ օրօ րի եւ լա ցի եր գե րի մի ջեւ շատ 
նմա նու թիւն ներ կան՝ սկսած իրենց ռիթ միկ ճօ ճո ւող շար ժումն ե րից, այ նու հե տեւ՝ 
մե ծա մաս նու թե ամբ կին եր գա սաց նե րից, մին չեւ այդ եր գե րի եղա նա կա ւո րու մը: 
Լին գը նոյ նիսկ նշում է, որ Սար դի նի ա յում attituidi «լա լիք» բա ռը ծա գում է attit
tai «երե խա յին կաթ տալ» բա ռից22: Ֆրան սի ա ցի երաժշ տա գէտ-բա նա գէտ Էս-
թել Ամի դը լա Բրը տե քը իր բա նա հա ւաք չա կան աշ խա տան քի ար դիւն քում, որը 
կա տա րել է Հա յաս տա նի եզ դի նե րի եւ Թուր քի ա յի քրդե րի մէջ, նոյն պէս նշում է 
լաց-ող բե րի եւ օրօր նե րի առըն չու թիւ նը, որոնք եր կուսն էլ, փաս տօ րէն, կա նանց 
մե նա կե աց ար տա յայ տո ւե լու եր գեր են, հիւս ւում են նմա նա տիպ բա նաս տեղ ծա-
կան պատ կեր նե րով, քնի եւ մա հո ւան այ լա բա նու թիւն նե րով: Դը լա Բրը տե քի 
մե նագ րու թե ան մի գլու խը նո ւի րո ւած է «օրօր-ողբ»-երի տե սա կին, որը նա ան-
ուա նում է «սահ մա նա յին ժանր», «խա ռը ժանր»23:

Վի պաք նա րա կան ժան րին պատ կա նող տար րեր: Պատ մա կան, լա լի քի 
եւ ող բի թե մա տի կա շօ շա փող օրօր նե րի կող քին հան դի պում են նաեւ վի պաք նա-
րա կան (սի րոյ, օտա րու թե ան) տար րեր կրող օրօր ներ: Այս պէս, մեզ են հա սել 
«Առ նոս» կո չո ւող օրօ րո ցա յի նի մի քա նի տար բե րակ ներ, որոնք իրենց անո ւա-
նու մը ստա ցել են Շա տա խի ու Մոկ սի մի ջեւ ըն կած՝ պաշ տա մուն քա յին մեծ նշա-
նա կու թիւն ու նե ցող Առ նոս լեռ նա գա գա թից: Եր գա սաց Հայ րիկ Մու րա դե անն 
այս եր գի մա սին պատ մում է Շա տա խում տա րա ծո ւած մի աւան դազ րոյց. «Սի
րա հա րու ած երի տա սարդ տղան ու աղ ջի կը ան խախտ սի րոյ եր դու մով հրա

20 Պիկիչյան 2012, 20։
21 Թումաճան 1972, 198։
22 Ling 1997, 63.
23 Amy de la Bretèque 2014, 105 –114.
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ժեշտ են տա լիս մի մե անց, և տղան գնում է պանդխ տու թե ան: Նախ քան տղան 
կվե րա դառ նար՝ աղջ կայ ծնող նե րը, հա կա ռակ դստեր կամ քին, նրան ամուս
նաց նում են մէկ ու րի շի հետ: Պանդխ տու թիւ նից վե րա դար ձած տղան, յու սա
խաբ, աղջ կայ տան եր դի կի մօտ, աղ ջիկն էլ՝ երե խա յի օրօ րո ցի առ ջև, եր գով 
խօ սում են իրար հետ»24: Իրենց սէ րը քօ ղար կում են` եր գին օրօ րո ցա յի նի բնոյթ 
տա լով: Վի պա կան մե ղե դա յին կա ռու ցո ւած քով եւ սի րա յին բո վան դա կու թե ամբ 
այս օրօ րը տա րա ծո ւած է եղել Վաս պու րա կա նի գրե թէ բո լոր գա ւառ նե րում:

Ի դէպ, ըստ Մա նուկ Աբե ղե ա նի՝ եր դիկն առանձ նա յա տուկ դեր ու նէր 
գիւ ղա կան սի րա հար նե րի հա մար` յա ճախ դառ նա լով նրանց տե սակ ցու թե ան 
վայ րը. տղան գա լիս էր եր դի կից ներ քեւ՝ աղջ կան նա յե լու: Այդ պատ ճա ռով եր-
դի կը յա ճախ է յի շա տակ ւում հայ րեն նե րում ու ժո ղովր դա կան եր գե րում25: Բա ցի 
«հայ րուր, հայ րուր» կրկնա կից, որը Շա տա խի բար բա ռով նշա նա կում է «օրօր, 
օրօր», վի պեր գա յին գողտ րիկ այս նմու շի բա նաս տեղ ծա կան տեքս տի մի ակ 
մա սը, որն օրօ րո ցա յին է յի շեց նում, աւարտն է. Կա միշ քյի ուր րոց, /Թավ շին քյի 
ծած կոց, /Հա րաֆ քյա մին քյի տա նի ու պի տի, /Վէ րու մա քյին ծիծ տա քյի: Այս 
հա մե մա տու թիւն ներն ու պատ կեր նե րը տի պա կան քա րա ցած բա նա ձեւ եր են, 
որոնք առ կայ են բազ մա թիւ օրօր նե րում: Ինչ պէս տես նում ենք, այս տեղ օրօ րա-
ցա յին եր գի թե մա տիկ եւ կի րա ռա կան դաշ տի ընդ լայն ման հե տեւ ան քով՝ օրօրն 
այն աս տի ճան է վե րա փո խո ւել, որ գործ նա կա նում բո լո րո վին նոր որակ է ձեռք 
բե րել եւ վե րա ծո ւել նոր ժան րա յին եր գի:

Մի շարք օրօր նե րում հան դի պում ենք նաեւ ան սէր ամուս նու թե ան, ինչ-
պէս եւ օտա րու թե ան մեկ նած ու մուս նու հետ բա ժան ման թե մա նե րի26: Ֆի զի կա-
կան կամ հո գե կան մե կու սաց ման պայ ման նե րում, օրօ րո ցի կող քին՝ եր գա սա ցը 
ինք նա մո ռա ցու թե ան մէջ կիս ւում է իր ման կի կի հետ այն ամե նի մա սին, ինչ որ 
այլ պայ ման նե րում չէր կա րո ղա նայ պատ մել:

Պատ րաս տի եղա նա կի գոր ծա ծում
Մի շարք օրօր նե րում հան դի պում ենք տար բեր երաժշ տա կան ժան րե րին 

պատ կա նող մե ղե դու, այդ թւում` պա րեր գա յին եւ աշու ղա կան կա ռու ցո ւած քի մե-
ղե դի նե րի, որոնք յար մա րե ցո ւած են օրօ րե լու պա հին:

Թա լի նի շրջա նում գրա ռո ւած «Ա՛յ մարդ, վե՛ր կաց» օրօ րը հիմն ո ւած է 
աշու ղա կան մե ղե դու վրայ27: Սա պա տա հա կան չէ, քան զի մայ րե րը հա ճախ 
վերց րել են պատ րաս տի աշու ղա կան մե ղե դի ներ, յար մա րեց րել իրենց ապ րու-
մին եւ օրօ րե լու գոր ծըն թա ցին` եր գե լով դրանք որ պէս օրօ րո ցա յին ներ: Աշու-
ղա կան մե ղե դու կա ռու ցո ւած քից զատ, եր գա սաց նե րը նաեւ օգ տո ւել են աշու-
ղա կան եր գի բա նաս տեղ ծա կան տեքս տից՝ դրան աւե լաց նե լով օրօ րի ժան րին 
բնո րոշ բա նա ձեւ եր: Ըստ բա նա գէտ Արու սե ակ Սա հա կե ա նի` նման դէպ քե րում 
հո գե բա նա կան գոր ծօ նը մեծ դեր ու նի. կա նայք առիթ եւ ազա տու թիւն քիչ ու նե-

24 Փահլեւանյան 2007, 37 –39, 59 –60։
25 Աբեղեան 1940, 139, 285։
26 Գրիգորյան 1970, 30։
27 Բրուտյան 1984, 191, 195։
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նա լով՝ եր գե լու մեծ հա ւաք նե րին (հար սա նիք, օդա, աշու ղա կան մրցոյթ), տնից 
դուրս եր գո ւող ժան րե րը տե ղա փո խում են տուն: Այդ մի ջո ցով՝ ման կանն օրօ րե-
լիս, նրան խա ղաց նե լիս կամ առտ նին աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ՝ գտնում ենք 
ժան րա յին տար բեր փոխ ներ թա փան ցումն եր28:

Մէկ այլ դէպ քում հան դի պում ենք կա ռու ցո ւած քով` պա րեր գա յին, թե-
մա տի կա յով՝ օրօր-սի րեր գա յին մի նմու շի, որն ազ գագ րա գէտ եւ բա նա հա ւաք 
Պետ րոս Ալա հայ տո յե ա նի՝ Բա լո ւին նո ւի րո ւած ժո ղո վա ծո ւում ընդգր կո ւած է 
օրօ րի ժան րի մէջ: «Պար տէզ կա խիմ կա խօր րան» եր գը29 պա րեր գա յին յայտ-
նի եղա նա կի վրայ հիւ սո ւած սի րերգ-օրօր է, որն ու նի Տա րօ նից սե րող յայտ նի 
«Նա րոյ, Նա րոյ» պա րեր գի եղա նա կը30: Այս նմու շի մէջ օրօ րին բնո րոշ մի այն 
մէկ երկ տող կայ՝ Պար տէզ կա խիմ կա խօր րան, /Բըլ բուլ նե րը գան վը րան, մինչ-
դեռ մնա ցած բա նաս տեղ ծա կան տեքս տը սի րեր գա յին բնոյ թի է: Ըստ եր գա-
սաց Մա րօ Նալ պան տե ա նի՝ «Ասի կա թէ՛ աղօթք է, թէ՛ օրօր»31: Մայ րը, երե խա յին 
քնեց նե լու պա հին, իր եր գին տա լիս է անձ նա կան աղօթ քի երանգ, ուր ներ կայ 
են սի րա յին եր գի տար րեր:

Կնոջ աշ խա տան քա յին գոր ծու նէ ու թե ան կնի քը
Ինչ պէս վե րը նշո ւեց, աշ խա տան քա յին գոր ծու նէ ու թե ան բնոյ թից ել նե-

լով, երբ կի նը մի ա ժա մա նակ մի քա նի գործ է կա տա րել եւ իւ րա քան չիւր գոր ծին 
ձայ նակ ցել հա մա պա տաս խան եր գով՝ այդ եր գերն ան մի ջա կա նօ րէն ազ դել են 
մէ կը միւ սի վրայ: Ար դիւն քում ստեղ ծո ւած «բազ մա ժանր» եր գե րը նման հա մա-
ժա մա նա կե այ գոր ծու նէ ու թե ան ապա ցոյց նե րից մէկն են:

Ազ գագ րա կան եւ այլ բնոյ թի աղ բիւր նե րը նոյն պէս վկա յում են, որ կի-
նը, երի տա սարդ մայ րը յա ճախ մի ա ժա մա նակ մի քա նի գործ է արել: Օրի-
նակ, նման գոր ծու նէ ու թիւն նկա րագ րող մի պատ կեր ենք գտնում լու սան կա րիչ 
Դմիտ րի Եր մա կո վի հա ւա քա ծո ւում, որն արո ւել է 1910-ին Սեւ ա նի աւա զա նում 
(Նոր Բա յա զէտ). այս տեղ մայ րը նստած բուրդ է գզում սան դեր քի վրայ եւ իր 
կող քին օրօ րո ցը ճօ ճում [նկ. 1, էջ 243]: Նման մի լու սան կար կայ նաեւ Գրի գոր 
Գա լուս տե ա նի հրա տա րա կած «Մա րաշ կամ Գեր մա նիկ եւ հե րոս Զէյ թուն» գրքի 
երկ րորդ հա տո րում, ուր նոյն պէս մա րաշ ցի հայ մայ րը նստած է ճա խա րա կի 
մօտ, գրկին՝ երե խան եւ կող քին՝ օրօ րո ցը [նկ. 2, էջ 243]:

Տա րօն ցի եր գա սաց Ար մե նու հի Գեւ ո նե ա նի եր գած «Հա, ձձում»32 օրօ րում 
կա նանց աշ խա տան քա յին եր գե րին բնո րոշ ժան րա յին տար րեր կան, մաս նա ւո-
րա պէս՝ ձձում՝ խնո ցի հա րե լու եր գա յին տար րեր: Բա նաս տեղ ծա կան տեքս տը 
բա ժան ւում է եր կու մա սի՝ նախ մայ րը քնեց նում է երե խա յին, իսկ յե տոյ խնո ցի 
է հա րում: Եր գի երաժշ տա կան լե զուն նոյն պէս ըն թաց քում փոխ ւում է: Օրօ րո-
ցա յին մա սը լայ նա շունչ կա ռոյց ու նի, իսկ խնո ցի հա րե լու մասն աւե լի չա փա ւոր 

28 Բրուտյան 1984, 25։
29 Ալահայտոյեան 2009, 194։
30 Բրուտյան 1984, 89 –90:
31 Ալահայտոյեան 2009, 195։
32 Գալշոյան 1978, 54։
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է: Խնո ցի հա րելն ընդ հան րա պէս երի տա սարդ աղ ջիկ նե րի եւ հարս նե րի գործն 
էր, իսկ թա նը քա մե լու եւ իւ ղը հա նե լու գոր ծին հսկում էին աւե լի փոր ձա ռու եւ 
տա րեց կա նայք: Ձձու մի եր գա յին տար րեր բազ միցս հան դի պում են ոչ մի այն 
օրօ րո ցա յին, այ լեւ ման կա խա ղաց եր գե րում33:

Եզ րա փա կում
Սոյն յօ դո ւա ծը նախ նա կան հպան ցիկ մի ակ նարկ է, որի մէջ փոր ձել 

ենք մատ նան շել եւ բա ցատ րել օրօր նե րում առ կայ երաժշ տա բա նա հիւ սա կան 
տար բեր ժան րե րի մա կա շեր տե րը, այ սինքն՝ այն տար րե րը, որոնք սկզբնա պէս 
խորթ են եղել բուն օրօր նե րին եւ ար դիւնք են փաս տօ րէն ո՛չ մի այն երաժշ տա բա-
նա հիւ սա կան զա նա զան ժան րե րի փոխ ներ գոր ծու թե ան ու փոխ ներ թա փանց-
ման, այ լեւ կեն ցա ղա յին պայ ման նե րի ազ դե ցու թե ան: Շատ դէպ քե րում սա հուն 
ան ցումն եր են կա տա րո ւել մի եր գից ու ժան րից դէ պի միւ սը: Նշո ւած բո լոր դէպ-
քե րում բա նա սաց-եր գա սացն, ըստ էու թե ան, հան դէս է գա լիս երաժշ տա բա նա-
հիւ սա կան ժան րե րը կա պո ղի եւ կամր ջո ղի դե րում:
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Ն. Յ. Խա չա տու րե ան
Կո մի տա սի թան գա րանինս տի տուտ

Երաժշ տա բա նա հիւ սա կան տար բեր ժան րե րի փո խազ դե ցու թիւնն  
ու փոխ ներ թա փան ցու մը հայ ժո ղովր դա կան օրօր նե րում

Հիմ ա բա ռեր` օրօր, երաժշ տա բա նա հիւ սու թիւն, ժանր, ման կա կան երգ,  
պատ մա կան երգ, լա լիք, վի պաք նա րա կան երգ, պա րերգ, աշու ղա կան երգ,  
աշ խա տան քա յին երգ:

Օրօր նե րը դա րե րի ըն թաց քում կրել են բո վան դա կա յին փո խա կեր պումն եր՝ թէ՛ բա նաս տեղ-
ծա կան եւ թէ՛ երաժշ տա կան: Դրանք սկզբնա պէս օրհ նա բա նա կան եր գեր էին՝ ձօ նո ւած երե-
խա յին, մի եւ նոյն ժա մա նակ՝ խա ղաղ մթնո լորտ ստեղ ծե լու մի ջոց էին՝ երե խա յին ըն դար մաց-
նե լու եւ քնեց նե լու հա մար: Մարդ կա յին հան րոյ թի եւ կեն ցա ղի զար գաց մա նը զու գըն թաց՝ 
օրօր ներն առա ւել լայն բո վան դա կու թիւն ու ձեւ են ըն դու նել: Ներ կա յումս բազ մա թիւ նմուշ ներ 
կրում են այլ բա նա հիւ սա կան ժան րե րի ներ գոր ծու թե ան հետ քե րը, այդ թւում`պատ մա կան, 
լա լի քի եւ ող բի, քնա րա կան եւ աշ խա տան քա յին ժան րե րին բնո րոշ տար րեր: Ու սումն ա սի րու-
թիւ նը ցոյց է տա լիս, որ երաժշ տա բա նա հիւ սա կան այլ ժան րե րի ազ դե ցու թիւն ներն ու ներ-
թա փան ցու մը օրօր նե րի մէջ ար տա յայ տո ւել են բազ մա տե սակ ու ղի նե րով. թա փա ռող սիւ ժէ-
նե րի եւ թե մա տիկ խա չա ձեւ ումն ե րի մի ջո ցով, պատ րաս տի եղա նա կի գոր ծած մամբ, ինչ պէս 
եւ կնոջ աշ խա տան քա յին գոր ծու նէ ու թե ան բազ մա վեկ տո րու թե ան հե տեւ ան քով: Այդ «եկա-
մուտ» տար րե րը նկա տե լի օ րէն ազ դել են օրօր նե րում որո շա կի տո ղե րի ու պատ կեր նե րի, 
նաեւ դրան ցից բխող եղա նա կա ւոր ման վրայ:

N. H. Khatchadourian
Komitas MuseumInstitute

Interaction and Interpenetration of Different Music Folklore Genres  
in Armenian Folk Lullabies

Keywords: Lullaby, folk music, genre, children’s song, historical song, lament,  
epic-lyrical song, dance song, troubadour song, work song.

The lullaby is considered as a distinct and stable genre in folk music. Unlike the ritual hymns, which 
are perhaps the oldest in the history of music, the lullaby or cradle-song can be described as one of 
the first pillars of secular singing oral tradition. In ancient times, lullabies were born from primitive 
onomatopoeia and ideophonic words which received melodic rhythmic tone. On one hand, they 
were used as blessing songs dedicated to the child, and on the other hand they also had a practical 
purpose to create a relaxing atmosphere for the child and to lull him to sleep.

Along with the development of the society and the lifestyle, lullabies have undergone significant 
changes. By developing and acquiring new features, the many varieties of lullabies often have re-
ceived a much greater content and style than being merely a song bouquet of wishes and blessings 
sung to the child. In the 19th and 20th centuries, we find examples of lullabies, which somehow 
carry the influence of other folklore genres. In many lullabies, song elements belonging to historical, 
lament, love, and other genres can be distinguished. In this paper, an attempt is made to identify 
the above-mentioned strata that were originally spurious to the very essence of lullabies and are 
actually the result of the impact of various genres.
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The study shows that the interaction and interpenetration of different music folklore genres in Ar-
menian folk lullabies have been expressed in different ways: through wandering plots and thematic 
mergers, through the use of already created melodies, and from the result of women’s multifunc-
tional work. These elements have a noticeable impact on certain lines and images, as well as on the 
melody originated from them.

Н. А. Хачатурян
Музейинститут Комитаса

Взаимодействие и интерпенетрация разных музыкальных  
фольклорных жанров в армянских народных колыбельных

Ключевые слова: колыбельная, музыкальный фольклор, жанр, детская 
песня, историческая песня, плач, эпическая лирическая песня, танцевальная 
песня, ашугская песня, рабочая песня.

Колыбельная считается отдельным и устойчивым жанром народной музыки. В от личие от 
ритуальных гимнов, которые, возможно, являются старейшими в истории музыки, 
колыбельную можно назвать одним из первых жанров светской пев ческой устной традиции. 
В древние времена колыбельные рождались из примитивных звукоподражаний и онома то-
поэ тической лексики, что получало то или иное мелодико-рит мическое оформление. С одной 
стороны, они были песнями-благословениями, посвященными ре бенку, а с другой – пре сле-
довали практическую цель убаюкать малыша.

По мере развития общества и изменения образа жизни человечества колыбельные так же 
претерпевали значительные изменения. В связи с новой функциональностью разно вид ности 
колыбельных обретали иное содержание, менялся также их стиль, это уже не были сугубо 
песни-пожелания либо песни-благословения. В XIX–XX веках находим примеры ко лы-
бельных, которые в той или иной степени являются отражением влияния других фольк лор-
ных жанров. Во многих колыбельных можно различить элементы песен, относящихся к 
жанру плача, к историческому, любовному и иным жанрам. Данная статья являет собой по-
пыт ку идентификации вышеупомянутых жанровых пластов, которые изначально были чуж-
ды колыбельным и являются результатом воздействия других жанров.

Исследование показывает, что взаимодействие и взаимопроникновение различных жанров 
музыкального фольклора в армянских народных колыбельных находит выражение в стран-
ствующих сюжетах и тематических «скрещиваниях», в ис поль зовании уже имеющихся ме-
лодий, а также обусловлено спецификой многовекторного женского труда. Эти элементы ока-
зы вают заметное влияние на содержание и мелодию песен.
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Անա հիտ Մի քա յե լյան
Ս. Փա րա ջա նո վի թան գա րան
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Հոդ վա ծի նպա տակն է՝ ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ու սում ա սի րու
թյամբ լրաց նել խորհր դա յին շրջա նի բան տա յին մար դա բա նու թյան պատ կե
րը: Խնդի րը քննարկ վում է ան վա նի կի նո բե մադ րիչ և ար վես տա գետ Սեր գեյ 
Փա րա ջա նո վի (Սար գիս Փա րա ջա նյանց) կո լաժ նե րի, գծան կար նե րի և ֆիլ
մի սցե նա րի ու սում ա սի րու թյան մի ջո ցով: Փա րա ջա նո վը չորս տա րի է անց
կաց րել բան տում, որ տեղ իրենց պա տի ժը կրում էին ծանր հան ցանք գոր ծած 
բան տար կյալ ներ: Այդ ըն թաց քում նա ծա նո թա ցել է բան տա յին առօ րյա յին, 
կա նոն նե րին և բան տար կյալ նե րի ճա կա տագ րե րին, որոնք պատ կե րել է իր 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում: Հոդ վա ծում վեր լուծ վում են այս, ինչ պես և թան
գա րա նում նրա աշ խա տանք նե րը ներ կա յաց նե լու հար ցե րը: Փա րա ջա նո վի՝ 
նշված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը մշա կու թա բա նա կան հա րուստ նյութ են 
պա րու նա կում բան տա յին մի ջա վայ րի և բան տար կյալ նե րի վե րա բե րյալ:
Հիմ ա բա ռեր՝ խորհր դա յին բանտ, բան տա յին ազ գագ րու թյուն, բան տար կյալ նե րի 
առօ րյա, բան տա յին սո վո րույթ ներ, բան տար կյա լի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, կո լաժ, 
թան գա րա նա յին ցու ցադ րու թյուն:

«Նրանք կար ծում էին, թե բան տում կդառ նամ հա կա սո վե տա կան մարդ,
իսկ ես ու սում ա սի րե ցի կյան քը մե կու սիչ պայ ման նե րում»:

Սեր գեյ Փա րա ջա նով

Խորհր դա յին բան տը՝ մշա կու թա յին մար դա բա նի աչ քե րով
1973 –1977 թթ. Ս. Փա րա ջա նո վը բան տարկ ված է եղել Ուկ րա ի նա յի խիստ 

ռե ժի մի ճամ բար նե րում: Մե կու սա րա նի պայ ման նե րում նրա ստեղ ծած գծա-
նկար նե րի, կո լաժ նե րի եւ ֆիլ մի սցե նա րի մի ջո ցով փոր ձել ենք ու սումն ա սի րել 
1970 –1980-ական նե րի խորհր դա յին բան տի մշա կու թա յին մար դա բա նու թյու նը: 
Նշված ժա մա նա կա հատ վա ծի խորհր դա յին բան տա յին մար դա բա նու թյան վե-
րա բե րյալ ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում են տա լիս Եկա տե րի նա Եֆի մո վա յի եւ 
Լեւ Սա մոյ լո վի (իրա կան անու նը՝ Լեւ Սա մո ւի լի Կլեյն) ու սումն ա սի րու թյուն նե րը:

Ե. Եֆի մո վան՝ իբ րեւ մշա կու թա յին մար դա բան, ու սումն ա սի րել է տվյալ 
ժա մա նա կաշր ջա նի բան տի կեն ցա ղը, ավան դույթ ներն ու բա նա հյու սու թյու նը՝ 
հար ցազ րույց ներ վա րե լով եւ ար տա քին դի տար կումն եր անե լով բան տում՝ որ-
պես մշա կու թա բա նա կան դաշ տում1: Լ. Սա մոյ լո վը, մաս նա գի տու թյամբ մոտ լի-
նե լով մշա կու թա յին մար դա բա նու թյա նը եւ հան գա մանք նե րի բե րու մով հայտնը-

1 Ефимова 2004,
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վե լով ազա տազրկ ման մեջ, բան տա յին են թամ շա կույթն (սուբ կուլ տու րան) 
ու սումն ա սի րել է որ պես ներգ րավ ված դի տար կող: Իր դի տար կումն ե րի ըն թաց-
քում, ու շադ րու թյուն դարձ նե լով ճամ բա րում քրե ա կան մի ջա վայ րի սահ մա նա
կարգ մանն ու կյան քի ծի սա կա նաց մա նը, հան ցա գործ հան րույ թի ինք նա գործ 
կա ռույց նե րին, նա եզ րա կաց րել է, որ ճամ բա րում ձեւ ա վոր ված է յու րա հա տուկ 
քրե ա կան հան րույթ, որը տի պա բա նո րեն հա մադ րե լի է ար խա իկ հա սա րա կու-
թյա նը, եւ այն կա րոտ է ու սումն ա սի րու թյան2:

Դաշ տում ներգ րավ ված լի նե լու հան գա ման քով՝ Փա րա ջա նով ավե լի 
մոտ է Սա մոյ լո վին, սա կայն, ի տար բե րու թյուն նրա, Փա րա ջա նով այս թե մա-
յին չի ան րա դար ձել որ պես մշա կու թա յին մար դա բան: Բան տա յին առօ րյան, 
կարգ ու կա նոն նե րը, բան տար կյալ նե րի ճա կա տագ րե րը Փա րա ջա նո վի հա մար 
ստեղ ծա գոր ծե լու նյութ են եղել: Չնա յած եր կուսն էլ ան ցել են բան տա յին կյան քի 
նմա նա տիպ տա ռա պանք նե րով, սա կայն Սա մոյ լո վի ներգ րավ ված դի տար կում-
նե րը կար ծես թե հնա րա վո րու թյուն են տվել գո նե որոշ չա փով տա րան ջա տե լու 
իրեն նկա րագ րա ծից, մինչ դեռ Փա րա ջա նո վի «ստեղ ծա գոր ծու թյուն-ու սումն ա-
սի րու թյու նը»՝ հենց իր պատ մու թյունն ու իր ապ րածն է:

Խորհր դա յին բան տը հատ կանշ վում էր իր ներ քին կա նոն նե րով եւ ար-
ժեք նե րով: Այս տեղ կա րեւ որ տեղ էր գրա վում բան տա յին ժար գո նը, բան տար-
կյալ նե րի կար գա վի ճա կը եւ մի մյանց հետ շփման արա րո ղա կար գը: Կնո ջը գրած 
իր առա ջին նա մակ նե րից մե կում Փա րա ջա նո վը պատ մում է, որ հայտն վել է մի 
աշ խար հում, որից ին քը ոչինչ չի հաս կա նում, չգի տի խո սել ժար գո նով, չի ծխում 
կամ չի խմում չի ֆիր՝ չա փա զանց մուգ թեյ, չու նի դաջ վածք ներ եւ շրջա պատ-
ված է մի քա նի ան գամ դա տա պարտ ված գո ղե րով ու կրկնա հան ցա գործ նե րով 
(ռե ցի դի վիստ ներ), որոն ցից պետք է զգու շա նալ եւ ոչ մի դեպ քում չի կա րե լի ըն-
կե րա նալ նրանց հետ3: Բան տում  հայտն վե լով՝ Փա րա ջա նո վը սկսում է ստեղ-
ծա գոր ծել՝ օգ տա գոր ծե լով ձեռ քի տակ եղած ցան կա ցած նյութ՝ թղթից ու թաշ-
կի նա կից մին չեւ չո րաց րած ծա ղիկ ներ ու կա թի շշե րի կա փա րիչ ներ:

Բան տա յին իրա կա նու թյան դրսև ո րում նե րը  
Փա րա ջա նո վի գոր ծե րում
Ռու սա կան բան տում հնուց տա րած ված էր դաջ վածք ստա նա լու արա րո-

ղու թյու նը, որի հան դեպ բան տար կյալ ներն ու նե ցել են հա տուկ վե րա բեր մունք: 
Բան տա յին պայ ման նե րում ազա տազրկ վա ծի հա մար մի ակ «մաս նա վոր սե փա-
կա նու թյու նը» իր մար մինն էր, որի վրա նա կրում էր ամ բող ջա կան տե ղե կատ-
վու թյուն իր ան ձի մա սին. մար մի նը հան դես էր գա լիս որ պես զար դա րանք եւ 
յու րա տե սակ գաղտ նա լե զու հան ցա վոր աշ խար հում4: Բան տար կյալ նե րի դաջ-
վածք նե րը եւս ար վես տի նյութ են դար ձել Փա րա ջա նո վի հա մար. նրա պլաս տիկ 
ար վես տում առանձ նա հա տուկ տեղ ու նեն «Մի քա նի դրվագ Ջո կոն դա յի կյան
քից» մե տա մոր ֆոզ նե րը, որոնք ծնվել են հենց բան տա յին մշա կույ թից:

2 Самойлов 1990.
3 Параджанов 2000, 41. Ս. Փարաջանովի նամակների նոր հրատարակությունը տե՛ս Пара-

джа нов 2018.
4 Ефимова 2004, 191.
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«Մի քա նի դրվագ Ջո կոն դա յի կյան քից». Փա րա ջա նո վի հետ մի ա սին 
նստած բան տար կյալ նե րից մե կը թի կուն քին ու նե ցել է Լե ո նար դո դա Վին չիի 
«Ջո կոն դա յի» պատ կե րով դաջ վածք, որն, ըստ Փա րա ջա նո վի, դեմ քի տար բեր 
ար տա հայ տու թյուն ներ էր ըն դու նում՝ մերթ լա ցում էր, մերթ աչ քով էր անում կամ 
ծի ծա ղում. տպա վո րու թյունն այն էր, թե Ջո կոն դան ողջ է5: Այ սինքն՝ այն, ինչն 
այ սօր թան գա րա նում ներ կա յաց վում է որ պես ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն, 
մշա կու թա յին մար դա բա նա կան նյութ է պա րու նա կում բան տա յին կյան քից:

«Կենտ». այս շար քում բան տա յին բազ մա թիվ պատ կեր նե րով Փա րա-
ջա նով ար տա ցո լել է խորհր դա յին կա լա նա վո րի՝ զե կի կեր պա րը, ստեղ ծե-
լով հա մա ճամ բա րա կից նե րի մի ամ բողջ պատ կե րաս րահ: Եթե Լ. Սա մոյ լո վը եւ 
Ե. Եֆի մո վան նկա րագ րում են, թե ով էր իս կա կան զե կը բան տում, ապա Փա րա-
ջա նով այդ մար դուն ներ կա յաց նում է գծան կա րի մի ջո ցով: Բան տա յին ժար գո-
նում զե կը՝ ճամ բա րը (զո նը) նա յողն է, որին բո լո րը լսում եւ հար գում են, որին 
նաեւ են թարկ վում են: Յու րա քան չյուր ոք չէր կա րող լի նել զեկ: Իս կա կան զեկ 
դառ նա լու հա մար բան տար կյա լը պետք է ու նե նար հա մա պա տաս խան բնա վո-
րու թյան գծեր, կար գա վի ճակ: Նա պետք է ու նե նար հա մա խոհ ներ, նրան պետք 
է հար գե ին կամ վա խե նա յին նրա նից6 [նկ. 1, էջ 244]:

«Լվացք: Լո գան քի օր զո նա յում» գծան կա րում Փա րա ջա նո վը ցույց 
է տա լիս, թե ինչ պես է մար դը հա մա կերպ վում անա զա տու թյա նը եւ թրծվում 
այն տեղ՝ ակա մա յից փոր ձե լով հար մար վել նրա պայ ման նե րին, ուր փշա լարն, 
անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, կա րող է վե րած վել լվաց քա պա րա նի: Նկա րիչն 
ընդգ ծում է բան տար կյա լի ան պաշտ պա նու թյու նը. ամ բող ջու թյամբ մերկ՝ մի-
այն եր կա րա ճիտ կո շիկ նե րով, այ լայլ ված մար դը կանգ նած է իր մարմն ի ին տիմ 
հատ վա ծով լրիվ բաց՝ թիկ նա պահ նե րի բա նակ, պա հա կա յին դի տա նոց ներ եւ 
փշա լա րե ցան կա պատ ու նե ցող հզոր հա մա կար գի առ ջեւ7: Փաս տո րեն, ըն դա-
մե նը մեկ մերկ բան տար կյա լի մի ջո ցով Փա րա ջա նով ամ բող ջաց րել է լո գանք 
ըն դու նե լու բան տա յին արա րո ղա կար գը [նկ. 2, էջ 244]:

«Ճա պո նա կան կայ սեր առա գաս տը». այս նկա րով Փա րա ջա նով անդ-
րա դար ձել է բան տա յին կեն ցա ղում կա րեւ ո րա գույն տեղ զբա ղեց նող պոռ նո-
գրա ֆի ա յին: Իրա կա նում այս ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ բան տա յին առօ րյան 
ար տա ցոլ ված չէ ուղ ղա կի ո րեն: Նկարն, ի սկզբա նե զե կե րի պոռ նո գրա ֆիկ 
պատ վեր լի նե լով, վե րած վել է ար վես տի բարձ րար ժեք գոր ծի: Փա րա ջա նո վի 
բան տա յին շար քում սա մի ակ պահ պան ված գործն է, որ կա րե լի է դա սել պոռ-
նոգ րա ֆիկ ժան րին՝ թե կու զեւ իր ստեղծ ման պատ մու թյամբ8 [նկ. 3, էջ 245]:

5 Катанян 1994, 24.
6 Ռուս. зек (зэка, ЗК) բառեզրը հապավում է, որ գալիս է «заключенный каналоармеец» 

(«ազատազրկված ջրանցքաբանակային») կապակցությունից. պաշտոնական փաստա-
թղթերում գործածվել է 1920 –1950-ականներին՝ Բելոմոր-բալթիական ջրանցքի շինարա-
րու թյան ժամանակ, հետագայում տարածվել է բոլոր կալանավորների վրա։

7 Гучинова 2013, 48.
8 Թանգարանի այցելուներն ու նույնիսկ՝ որոշ մեկնաբաններ նույն ժանրին են դասում 

նաեւ «Սիֆիլիսը զոնայում» եւ նմանատիպ այլ գործեր, որոնք, սակայն, չեն հետապնդում 
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«Ինք նա շեն խա ղա քար տեր». ինչ պես հայտ նի է, թղթա խա ղը խորհըր-
դա յին բան տա յին կյան քի ան բա ժան մասն էր: Բան տա կից ըն կեր նե րին զբաղ-
մունք ստեղ ծե լու հա մար Փա րա ջա նո վը նկա րում է խա ղա քար տեր՝ թղթա խա ղի 
պրակ տի կան հա մակ ցե լով իր ստեղ ծա գոր ծա կան ար վես տին [նկ. 4, էջ 245]:

«Ես և իմ կա թո ղի կո սը». առա ջին ան գամ բան տում հայտն վե լը՝ մար-
դու մեջ առա ջաց նում է ան հաս կա նա լի, քա ո սա յին մի իրա վի ճակ: Այդ նոր հան-
րա յին մի ջա վայ րին հար մար վե լը եւ գո յա տեւ ման օրենք նե րը յու րաց նե լը եր բեմն 
ու ղեկց վում է հո րին վածք նե րով եւ առաս պել նե րով9: Փա րա ջա նո վի «Ես և իմ 
կա թո ղի կո սը» կո լա ժը, կա րող ենք ասել, որ այդ պի սի մի հո րին վածք է, որ տեղ 
նա, օգ տա գոր ծե լով բան տա յին տար րե րը, ստեղ ծել է ար վեստ: Նրա՝ բան տում 
գտնվե լու տա րի նե րին հա ճախ էին լու րեր պտտվում, թե ին քը մա հա ցել է. փաս-
տո րեն, Փա րա ջա նով ին քը այդ լու րերն օգ տա գոր ծել է, եւ նույ նիսկ երա զել, թե 
կա թո ղի կո սը կմաս նակ ցի իր թաղ մա նը: Այ սինքն՝ իր ան ձը եւ իր հո րին վածքն 
օգ տա գոր ծել է բան տա յին թե ման ար տա ցո լե լու հա մար [նկ. 5, էջ 246]:

Ֆիլ մե րում ազ գագ րա կան և մար դա բա նա կան տար րե րի խնդի րը
Փա րա ջա նով իր ֆիլ մե րում, ինչ պես հայտ նի է, առա տո րեն օգ տա գոր-

ծել է ազ գագ րա կան իրո ղու թյուն ներ եւ տար րեր: Ազ գագ րու թյունն ու մշա կու թա-
յին մար դա բա նու թյունն այն նյութն է, որից նա ստեղ ծում էր իր ար վես տը՝ հա-
ճախ այն ոճա վո րե լով, իսկ եր բեմն էլ՝ հո րի նե լով10: Ոմանք Փա րա ջա նո վի՝ նման 
ֆիլ մե րը դա սում են վի զո ւալ մար դա բա նու թյան՝ պսեվ դոազ գագ րա կան ոլոր-
տին11: Ի տար բե րու թյուն Փա րա ջա նո վի հայտ նի «պսեվ դո-ազ գագ րա կան» ֆիլ-
մե րի՝ իր բան տա յին սցե նար ներն առնչ վում են թեեւ հո րի նո վի, սա կայն ճշգրիտ 
բան տա յին իրա կա նու թյա նը՝ որ քան էլ որ դրանք գե րի րա պաշ տա կան (սյուր
ռե ա լիս տա կան) եւ առաս պե լաս տեղծ թվան ըն թեր ցո ղին եւ, հու սանք, դրան ցով 
նկա րա հան վե լիք ֆիլ մե րի դի տո ղին: Հենց դա էլ հիմք է տա լիս պնդե լու, որ այս 
դեպ քում իս կա պես գործ ու նենք բան տի մշա կու թա յին մար դա բա նու թյան հետ:

Եթե Փա րա ջա նո վը հա ճախ որ պես իր ֆիլ մե րի նյութ էր դարձ նում գրքե-
րից վերց րած կամ հո րի նած ազ գագ րա կա նը եւ դրա մի ջո ցով էր ստեղ ծում իր 
բա նաս տեղ ծա կա նու թյունն (պո ե տի կան) ու գե ղա գի տու թյու նը (էս թե տի կան), 
ապա իր ապ րած եւ դի տար կած բան տա յին կյանքն ար տա ցոլ ված է իր բան տա-
յին շրջա նի ար վես տում` թե՛ գծան կար նե րի ու տիկ նիկ նե րի մեջ եւ թե՛ չի րա գոր-
ծած ֆիլ մե րում:

էրոտիկ նպատակ։ Դրանք պարզապես պատկերում են զեկերի մերկ մարմիններ, ինչն 
ուղղակի բանտարկյալների դաժան առօրյայի արտացոլանքն է, այլ ոչ թե զվարճանքի 
միջոց։ Այս շարքն ավելի ճիշտ կլիներ բնութագրել որպես «դաժան ռեալիզմ», որն 
այսօր ընկալվում է որպես սյուրռեալիզմ։ Այսուհանդերձ, չի բացառվում, նույնիսկ՝ խիստ 
հավանական է, որ Փարաջանովի համաճամբարակիցներն այդ գործերը կարող էին 
ընկալել որպես պոռնոգրաֆիա։

9 Ефимова 2004, 19 –20.
10 Abrahamian 2001 –2002, 67 –91.
11 Աբրահամյան 2016, 22-րդ րոպե։



190 Անա հիտ Մի քա յե լյան

Բան տար կյա լի կյան քը նկա րագ րող ֆիլ մը
Իր նա մակ նե րից մե կում Փա րա ջա նո վը գրում է, որ դար ձել է բան տար-

կյալ նե րից շա տե րի խոս տո վա նա հայր, եւ նրան ցից յու րա քան չյու րի ճա կա տա գի-
րը մի ֆիլ մի սցե նար է: «Կա րա պի լի ճը. զո նա» ֆիլ մի սցե նա րը հենց այդ պի սի 
պատ մու թյուն է՝ մի զե կի ճա կա տագ րի մա սին12: Այս պատ մու թյու նը Փա րա ջա նո-
վը, զո նա յից դուրս գա լուց հե տո, բա նա վոր կեր պով փո խան ցել է բե մա դիր Յու րի 
Իլեն կո յին՝ Կի եւ ում: Վեր ջինս ձայ նագ րել է Փա րա ջա նո վին եւ դրա հի ման վրա, 
նշե լով նրան իբ րեւ հա մաս ցե նա րիստ, 1990 թ. նկա րա հա նել է «Կա րա պի լի ճը. զո-
նա» կի նոն կա րը, որը Կան նի փա ռա տո նում ար ժա նա ցել է եր կու մրցա նա կի:

Եթե հա մե մա տենք Ա. Սոլ ժե նի ցի նի «Իվան Դե նի սո վի չի մեկ օրը» հան-
րահռ չակ վի պա կը Փա րա ջա նո վի՝ բան տա յին կյան քին վե րա բե րող այս սցե նա-
րի հետ, ապա կա րե լի է նկա տել, որ Սոլ ժե նի ցի նը ման րա մաս նո րեն նկա րա-
գրում է բան տա յին առօ րյան, մինչ դեռ Փա րա ջա նո վի սցե նա րը զուրկ է ճշգրիտ 
նկա րագ րա կան տվյալ նե րից: Սցե նա րի սկզբնա կան տո ղե րից երեւ ում է, որ այն 
ոչ թե պար զա պես պատ մում է բան տար կյա լի փա խուս տի մա սին, այլ դրա հա-
մար ստեղ ծում է մտա ցա ծին իրա կա նու թյուն: Ար վես տա գետն ու բե մադ րի չը 
այդ ան տա նե լի իրա կա նու թյունն այն պես են ներ կա յաց նում, որ ըն թեր ցո ղին 
թվում է, թե ին քը կար դում է մի սյուր ռե ա լիս տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն: Սա-
կայն այդ բան տա յին գե րի րա պաշ տու թյու նը (սյուր ռե ա լիզմ) այն քան «հաս կա-
նա լի էր» խորհր դա յին մար դուն, որ շա տե րը կար ծում էին, թե սցե նա րի սյու ժեն 
հիմն ված է իրա կան դեպ քի վրա:

Խորհր դա յին խիստ ռե ժի մի ճամ բարն ու ներ ան մարդ կա յին պայ ման-
ներ, որ տե ղից փա խուս տի մա սին խոսք ան գամ լի նել չէր կա րող, սա կայն հե-
րո սին հա ջող վում է փախ չել բան տից: Ճա նա պար հին տե ղա կայ ված թի թե ղյա 
մար զա յին նշա նը՝ աշ խա տա վոր դա սի խորհ դա նիշ «մուրճ եւ ման գաղ»-ը դառ-
նում է բան տար կյա լի մի ակ ապաս տա րա նը, որ տեղ նա հան դի պում է մի կնոջ 
եւ սի րա հար վում: Կինն ամեն օր արեւ ա ծա գից առաջ հե րո սին տաք ու տե լիք է 
բե րում եւ հե ռա նում մթնով:

Մի օր էլ կինն, այ ցե լե լով իր սի րե ցյա լի ապաս տա րա նը, այն դա տարկ է 
գտնում: Տուն դար ձի ճա նա պար հին՝ ոս տի կա նա տան մոտ, նա տես նում է պաս-
տա ռը՝ «Փնտրվում է հան ցա գործ» վեր տա ռու թյամբ, խնամ քով պո կում է սի րե-
ցյա լի պատ կե րը, այ նու հե տեւ տա նը տե ղադ րում շրջա նա կի մեջ ու դնում սուրբ 
Նի կո լա յի թղթե սրբա պատ կե րի կող քին: Այս դրվա գում գո ղին սրբաց նե լու, 
սրբի կող քին տե ղադ րե լու մո տի վը հա մադ րե լի է մար դաս պա նի մարմն ի վրա 
ար ված՝ Տի րա մոր կամ Հի սու սի դաջ ված քին13: Այ սինքն՝ այն, ինչ Փա րա ջա նով 
ար տա հայ տել է գե րի րա պաշ տա կան (սյուր ռե ա լիս տա կան) եղա նա կով, իրա-
կա նում կար եւ գո յու թյուն ու ներ բան տա յին առօ րյա յում:

Ֆիլ մի վեր ջում փախս տա կան բան տար կյա լը, վե րա դառ նա լով բանտ, 
լաք խմե լով ինք նաս պա նու թյան փորձ է կա տա րում, ին չը հա կա սում էր իր խա-

12 Параджанов 2001, 341 –364. Այս ֆիլմի մասին տե՛ս նաեւ Աբրահամյան 2014։
13 Балдаев 2001, 33 –36, 140. Նման դաջվածքները հաճախ դասվում են «հմայիլ» («оберег») 
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վում (կաս տա, մաստ) ըն դուն ված օրենք նե րին: Խնդիրն այն է, որ հե րո սը պատ-
կա նում էր «բրդյա նե րի» («шерстяные») ար տո նյալ կաս տա յին, որի ան դամն ե րը 
զո նա յում (կա լա նա վայ րում) ոչինչ չէ ին խմում` նույ նիսկ օդե կո լոն (օծա նե լիք)14:

Մա հա ցա ծին պետք է տա նե ին հա րեւ ան գյուղ, որ պես զի հանձ նե ին դի-
ա րան՝ մա հը վկա յե լու հա մար: Զո նա յում սկսվում են քննար կումն եր, թե ո՛վ եւ 
ինչ պե՛ս դա պետք է անի: Այս տեղ Փա րա ջա նո վը մեջ բե րում է մահ վան վկա-
յու թյան բազ մա թիվ` մե կը մյու սից ան հե թեթ, առաս պե լա խառն մի ջոց ներ, օրի-
նակ՝ հե ծան վա ճա ղով բան տար կյա լի սիր տը խո ցե լը, ընդ որում՝ զո նա յի պե տի 
կող մից15: Ուշ երե կո յան մա հա ցա ծին, խո տա ծածկ կառ քով, վե րահս կի չի ու ղեկ-
ցու թյամբ, տե ղա փո խում են դի ա րան, որ տեղ էլ պարզ վում է, որ նա ողջ է, եւ քա-
նի որ վե րահս կի չի արյան խում բը հա մընկ նում է հե րո սի արյան խմբին, ապա 
վե րահս կիչն, իր արյու նը տա լով, փրկում է նրա կյան քը:

Փա րա ջա նո վի սցե նա րում պա րա դոքսն այն է, որ զո նա յից վե րահս կիչն 
է «մա հա ցած» զե կին տա նում դի ա րան, իսկ այն տե ղից ար դեն զեկն է թու լա ցած 
վե րահս կի չին բե րում զո նա: Բայց այս տեղ սկսվում են ամե նադ րա մա տիկ իրա-
դար ձու թյուն նե րը, քա նի որ հե րո սը խախ տել էր բան տա յին օրենք նե րը՝ թույլ 
էր տվել, որ օվ չար կա յի («մենթ շան») արյունն իր արյան մեջ նե րար կեն: Բան-
տար կյալ նե րը ֆիլ մի հե րո սին սկսում են հա մա րել «պիղծ մարդ», որն իրա վունք 
չու նի դիպ չե լու «սուրբ կե րակ րին»: Ի վեր ջո հե րո սը կտրում է իր երակ նե րը եւ 
ար նա քամ լի նում:

Եզ րա հան գում ներ
Փա րա ջա նով իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով ստեղ ծել է բան տա յին առօ-

րյա յի պատ կե րը, ուս տի դրանք վեր են զուտ բան տար կյա լի աշ խա տանք ներ 
հա մար վե լուց: Մեր կա րեւ ո րա գույն խնդիր նե րից մեկն էլ այն է, թե ինչ պես է 
պետք ներ կա յաց նել Փա րա ջա նո վի աշ խա տանք նե րը թան գա րա նա յին ցու ցադ-
րու թյան մեջ. հա մա րել դրանք պար զա պես բան տար կյա լի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե՞ր, կեն սագ րու թյան մի մա՞ս, թե՞ բան տի մշա կու թա յին մար դա բա նու թյուն16:

Ի տար բե րու թյուն Սա մոյ լո վի, ով բան տա յին առօ րյա յի մա սին գրել է իր 
հի շո ղու թյուն նե րի ու օրագ րե րի վրա հեն վե լով, Փա րա ջա նո վը բան տա յին թե-
մա յով իր աշ խա տանք նե րի զգա լի մա սը ստեղ ծել է տե ղում՝ ճամ բա րում: Այ-

14 Параджанов 2001, 355. Փարաջանովը չի բացատրում այդ կաստայի առանձնահատ կու-
թյուն ները։ «Բրդյաներ» կաստայի («մաստի») վերաբերյալ իրարամերժ մեկնաբա նու-
թյունները տե՛ս Alfa Forex կայքէջի 2013 թ. մայիսի 28-ի հարց ու պատասխանի ֆորումում. 
Существуют три масти на зоне, Alfa Forex, 28 мая 2013  – http։//www.vturme.ru/
asked/2013/05/sushhestvuet-tri-masti-na-zone/ (24.10.2017).

15 Параджанов 2001, 341 –364.
16 1996 թ. այսպիսի մի խնդիր էր ծագել Փարաջանովի թանգարանի ներկայիս տնօրեն Զա-

վեն Սարգսյանի եւ կինոգետ Գարեգին Զաքոյանի միջեւ՝ Ժողովրդական արվեստի թան-
գա րա նում «Զոնայի արվեստը» ցուցահանդեսի կազմակերպման ժամանակ։ Զավեն 
Սարգս յանը՝ այն ժամանակ նաեւ այդ թանգարանի տնօրենը, տրամադրելով Փարաջա-
նովի բան տա յին աշխատանքները, այդուհանդերձ համարում էր, որ դրանք ոչ թե սովո-
րական բան տար կյալի ստեղծագործություն են, այլ բարձրարվեստ գործեր։ Ուստի նա 
պնդում էր, որ Փարաջանովի գործերը չկախվեն շարքային զեկերի ստեղծագործություն-
նե րի կողքին [Аб рамян 2011, 15]։
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նուա մե նայ նիվ, կան նաեւ գոր ծեր, որոնք նա արել կամ լրաց րել է բան տից դուրս 
գա լուց հե տո, օրի նակ՝ «Գո ղը եր բեք լվա ցա րար չի դառ նա» գոր ծը: Այս ասամբ
լա ժում Փա րա ջա նով իրեն պատ կե րել է բան տում՝ ձեռ քին ավե լի կոթ, որի հա-
մար օգ տա գոր ծել է ջու թա կի աղեղ: Այ սինքն՝ վե րա ձեւ ա կեր պե լով այս ասամբ
լա ժի ան վան՝ բան տա յին հան րա հայտ առա ծը («Գո ղը եր բեք լվա ցա րար չի 
դառ նա»), կա րե լի է հաս կա նալ՝ «ար վես տա գե տը միշտ կմնա արվեստագետ» 
[նկ. 6, էջ  246]:
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Ա. Գ. Մի քա յե լյան

Սեր գեյ Փա րա ջա նո վի թան գա րան

Բան տի մշա կու թա յին մար դա բա նու թյունն՝  
ըստ Փա րա ջա նո վի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի

Հիմ ա բա ռեր` խորհր դա յին բանտ, բան տա յին ազ գագ րու թյուն, բան տար-
կյալ նե րի առօ րյա, բան տա յին սո վո րույթ ներ, բան տար կյա լի ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն ներ, կո լաժ, թան գա րա նա յին ցու ցադ րու թյուն:

Նշա նա վոր ար վես տա գետ Սեր գեյ Փա րա ջա նո վի կո լաժ նե րի, գծան կար նե րի եւ ֆիլ մի սցե-
նա րի նկա րագ րու թյան մի ջո ցով փորձ է կա տար վում վեր լու ծե լու բան տի մշա կու թա յին մար-
դա բա նու թյան ար տա ցո լու մը ար վես տի գոր ծե րում:

A. G. Mikayelyan
S. Parajanov Museum

Ethnography of Prison Based on Parajanov’s Works
Key words: prison ethnography, daily life of prisoners, collage.

The article presents the social anthropology of the Soviet prison in the 1970s based on the collages, 
graphic works and a film script created in prison by the famous film director and artist S. Parajanov. 
Parajanov was not a researcher while reflecting the prison cultural anthropology in his artworks; he 
used the prison daily life, its order and internal rules, the tattooing, the image of capo, the card game 
and the pornography as a material to create. Since Parajanov’s art is famous for his pseudo-ethno-
graphic characters and realities, the prison art is studied in this way also through his film script of 
“Swan Lake: Zone”.

А. Г. Микаелян
Музей С. Параджанова

Тюремная этнография согласно произведениям Параджанова
Ключевые слова: тюремная этнография, повседневная жизнь заключенных, 
коллаж.

В статье на основе творчества (коллажей, графических работ и сценариев) известного 
кинорежисера и художника С. Параджанова представлена социальная антропология советской 
тюрьмы 1970-ых годов. Тюремная жизнь, её законы, образ зека, карточные игры и порнография 
послужили материалом для творчества С. Параджанова. Поскольку творчество Параджанова 
известно своими псевдоэтнографическими персонажами и реалиями, то тюремное искусство 
можно воспринять через сценарий “Лебединое озеро. Зона”.
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Հայ կու հի Մու րա դյան
 ԵՊՀ

ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ ՏՆԵ ՐԸ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՅԻՆ  
ԵՒ ԵՏ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՅԻՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ.  
ԺԱ ՌԱՆ ԳԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ, ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒ ԹԱ ՅԻՆ  
ԵՒ ԻՄԱՍ ՏԱ ՅԻՆ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐ ՊՈՒՄ ՆԵ ՐԸ1

Մշա կույ թի տնե րը Խորհր դա յին Հա յաս տա նում, ինչ պես և ԽՍՀՄ մյուս հան
րա պե տու թյուն նե րում, խորհր դա յին «կուլ տու րա կան շի նա րա րու թյան» 
հիմ ա կան ինս տի տուտ նե րից էին: Դրանք ձև ա վոր վել էին՝ խորհր դա յին 
ար դի ա կա նաց ման, հան րու թյան մշա կու թա յին կյան քի աշ խու ժաց ման, 
խորհր դա յին գա ղա փա րա խո սու թյան և իշ խա նու թյուն նե րի քա ղա քա կան ու 
սո ցի ալմշա կու թա յին նպա տակ նե րի իրա գործ ման հա մար:

Հոդ վա ծի նպա տակ նե րից մեկն է՝ դի տար կել խորհր դա յին շրջա նում մշա
կույ թի տնե րի դե րա կա տա րու թյու նը, գոր ծա ռույթ նե րը, կա ռուց ված քը, հիմ
նա կան մի ջո ցա ռում ե րը: Երկ րորդ նպա տակը՝ հե տա զո տել, թե ետ խորհրդա
յին շրջա նում ինչ պի սի իմաս տա բա նա կան և գոր ծա ռու թա յին փո խա կեր
պում ե րի են են թարկ վել Մշա կույ թի տնե րը:

Հե տա զո տու թյու նը հիմ ված է դաշ տա յին աշ խա տան քի վրա, որը կա տար վել 
է Երև ան քա ղա քում, Արա րա տի մար զի շուրջ երե սուն գյու ղա կան հա մայնք
նե րում, Մա սիս, Ար տա շատ, Վե դի, Արա րատ քա ղաք նե րում: Խորհր դա յին 
Մշա կույ թի տնե րի քննու թյա նը մե ծա պես նպաս տել է նաև ժա մա նա կի մշա
կու թա յին ամ սագ րե րի, թեր թե րի հա մա պա տաս խան նյու թե րի ու սում ա սի
րու թյու նը («Կուլ տուրլու սա վո րա կան աշ խա տանք», «Սո վե տա կան Հա յաս
տան», «Սո վե տա կան ար վեստ», «Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն», ևն):
Հիմն ա բա ռեր՝ Մշա կույ թի տուն, Խորհր դա յին Մի ու թյուն, մշա կու թա յին քա ղա
քա կա նու թյուն, խորհր դա յին ար դի ա կա նա ցում, կուլ տու րա կան շի նա րա րու թյուն, 
Խորհր դա յին Հա յաս տան, փո խա կեր պում եր, ետ խորհր դա յին Հա յաս տան:

Մշա կույ թի տնե րի ստեղծ ման նա խադ րյալ ներն ու նպա տակ նե րը
Ամ բող ջա տի րու թյան (տո տա լի տա րիզ մի) ար դի տե սա բան նե րի կար-

ծի քով՝ Խորհր դա յին Մի ու թյու նում (ԽՍՀՄ) ամ բող ջա տի րա կան գա ղա փա-

1 Դաշտային հետազոտությունն իրականացվել է «Մշակութային քաղաքականությունը ՀՀ-
ում 20-րդ դարավերջին եւ 21-րդ դարասկզբին» ատենախոսական թեզի շրջանակում 2016-
ի հունիս-օգոստոս ամիսներին։ Խորացված հարցազրույցներ են անցկացվել Արարա տի 
մարզի գյուղական համայնքների եւ քաղաքների Մշակույթի տների տնօրենների, աշ-
խատակիցների, այցելուների, համայնքապետարանի եւ քաղաքապետարանի աշխատա-
կից ների հետ։
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րա  խո սու թյան քա րոզ չու թյան հա մար օգ տա գործ վում էին մա մու լը, ռա դի ոն, 
կի նե մա տոգ րա ֆի ան, մշա կու թա յին այլ ինս տի տուտ ներ: Մշա կույ թի գաղա փա -
րա  կա  նա ցու մը հետզ հե տե վե րաց նում էր տար բե րու թյու նը կրթու թյան եւ քա-
րոզ չու թյան մի ջեւ2: Այդ նպա տա կով ձեւ ա վոր վում էին մշա կույ թը կա ռա վա րե լու, 
վե րահս կե լու եւ տա րա ծե լու մե խա նիզմն եր: Խորհր դա յին Մի ու թյու նում այդ մե-
խա նիզմն ե րի մեջ էա կան դեր էին խա ղում Մշա կույ թի տնե րը, որոնք հա մար-
վում են ԽՍՀՄ խորհր դա նիշ նե րից մե կը:

Ոչ մի այն Մշա կույ թի տնե րի, այ լեւ առ հա սա րակ «կուլ տուր-լու սա վո րա-
կան հիմն արկ նե րի» ողջ հա մա կար գի ձեւ ա վո րու մը կա րե լի է դի տար կել եր կու 
տար բեր տե սան կյու նից:

1. Խորհր դա յին ար դի ա կա նաց ման հա մա պատ կե րում3, որը նպա-
տակ ու ներ ձեւ ա վո րե լու կրթված հա սա րա կու թյուն: ԽՍՀՄ կազ մի մեջ մտնում 
էին զար գա ցա ծու թյան եւ ազ գա յին-ավան դա կան նե րու ժի տար բեր մա կար դակ 
ու նե ցող հան րա պե տու թյուն ներ: Իշ խա նու թյուն նե րը ձգտում էին նրանց բե րել 
մո տա վո րա պես նույն կրթա կան-մշա կու թա յին աս տի ճա նի, որ պես զի դյու րաց-
վեր քա ղա քա կան գա ղա փար նե րի տա րա ծու մը նրանց մեջ4:

2. Քա ղա քա կան քա րոզ չու թյան (ագի տա ցի ա յի) հա մա պատ կե րում. 
«Կուլ տուր-լու սա վո րա կան հիմն արկ նե րը» ձեւ ա վոր վում էին որ պես քա րոզ չու-
թյան հիմն ա կան գոր ծիք:

Մշա կույ թի տնե րի հիմ նումն ու զար գա ցու մը
Սկզբնա պես Մշա կույ թի տնե րի նա խա տի պեր էին խրճիթ-ըն թե րա ցա-

րան նե րը, գյու ղա կան ակումբ նե րը, կար միր ան կյուն նե րը, որոնք ընդ հան րա-
կան անու նով կոչ վում էին «կուլ տուր-լու սա վո րա կան» հաս տա տու թյուն ներ, 
եւ որոնց զար գաց ման հիմ քը դրվեց Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խորհր դի 
Գլխա վոր քա ղա քա կան լու սա վոր չա կան կո մի տե ձեւ ա վո րե լու մա սին դեկ րե տով 
(1920-ի նո յեմ բեր)5: 1930 –1931 թվա կան նե րին Կոմ ու սի Կենտ կո մի որոշ մամբ՝ 
խրճիթ-ըն թեր ցա րան նե րը վե րած վե ցին գյու ղա կան ակումբ նե րի: Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նում Մշա կույ թի տներ կա ռու ցե լու մա սին առա ջին որո շումն ըն դու նեց 
Հա յաս տա նի Կոմ ու սի Կենտ կո մի բյու րոն 1932 թ. մար տի 12-ին: Խնդիր դրվեց 
նաեւ բո լոր շրջկենտ րոն նե րում կազ մա կեր պել «կուլ տու րա յի տներ» այն հաշ-

2 Работяжев 1998, 6; Фицпатрик 2008, 86.
3 Խորհրդային արդիականացումը կամ մոդեռնիզացիան բնորոշվում է հասարակության 

ար դյունաբերականացման, գյուղական կյանքի աշխուժացման, ուրբանիզացման, գրա-
գի տության տարածման, սոցիալական մոբիլության աճով, ինչպես նաեւ կրոնական 
գաղա փարախոսությունից աշխարհիկ գաղափարախոսություն անցումով [տե՛ս Suny 
1993, 135].

4 Նման մոտեցումը տեսականորեն հիմնավորվում էր, նախ եւ առաջ, Վ. Լենինի մի շարք 
մեջբերումներով, օրինակ՝ «Որպեսզի կարելի լինի քաղաքական խնդիրները դնել 
ժողովրդի առաջ…, հարկավոր է հասկանալ, որ այստեղ պահանջվում է բարձրացնել 
մասսաների կուլտուրական մակարդակը… Առանց դրանց՝ չի կարելի գործնականում 
իրականացնել մեր խնդիրները» [Ֆոլյան 1933, 3]:

5 Ղազանջյան 1964, 172։
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վով, որ նրանք դառ նան գյու ղի վե րա կա ռուց վող քաղ լուս հիմն արկ նե րի աշ խա-
տան քի կազ մա կերպ ման կենտ րոն ներ6:

Մշա կույ թի տնե րը ԽՍՀՄ-ում զանգ վա ծա յին տա րա ծում ստա ցան մի այն 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մից հե տո: Պա տե րազ մի տա րի նե րին իշ խա նու-
թյուն նե րի վերհս կո ղու թյու նը մշա կույ թի ոլոր տում որոշ չա փով թու լա ցել էր, 
որով հե տեւ ու շադ րու թյան կենտ րո նում ռազ մա ճա կատն էր: Պա տե րազ մի ավար-
տից հե տո իշ խա նու թյուն նե րը կար ծեք թե վեր հի շե ցին մշա կու թա յին ճա կա տում 
իրենց աշ խա տանք նե րի կա րեւ ո րու թյու նը եւ վերսկ սե ցին ստու գայ ցե րը: Խորհր-
դա յին Հա յաս տա նում առա ջին այս պի սի ստու գայ ցը կա տար վեց 1946-ին. ի 
ցույց դրվեց «կուլ տուր-լու սա վո րա կան հիմն արկ նե րի ան գոր ծու թյու նը», նյու-
թա-տեխ նի կա կան բա զա յի բա ցա կա յու թյու նը, պա տաս խա նա տու նե րը քննա-
դատ վե ցին՝ հիմն ա կան գոր ծա ռույթ նե րի մեջ թե րա նա լու հա մար7: Սկսվեց 
շրջա նա յին, գյու ղա կան Մշա կույ թի տնե րի եւ ակումբ նե րի զանգ վա ծա յին հիմ-
նումն ու վե րա հիմն ու մը:

Ի տար բե րու թյուն նա խորդ տա րա նուն եւ տա րա գոր ծա ռույթ հաս տա-
տու թյուն նե րի, որոնց հիմն ա կան խնդի րը՝ հան րու թյա նը կրթելն ու գրա գետ 
դարձ նելն էր, Մշա կույ թի տնե րի նպա տա կը շատ ավե լի ընդ հան րա կան էր՝ 
քա ղա քակր թել ար դեն գրա գետ քա ղա քա ցի նե րին, ար մա տա վո րել խորհր դա-
յին գա ղա փա րա խո սու թյու նը, ստեղ ծել «ձեւ ով սո ցի ա լիս տա կան, իսկ բո վան-
դա կու թյամբ՝ ազ գա յին մշա կույթ»8: Կա րեւ որ է ընդգ ծել, որ Մշա կույ թի տնե րը 
ձեւ ա վոր վե ցին որ պես վար չա կան մի ա վոր ներ, որոնք վե րահս կում էին տվյալ 
շրջա նի մշա կու թա յին-լու սա վո րա կան հաս տա տու թյուն նե րի ցան ցը:

«Ձնհալ»-ի տա րի նե րը և «Ազ գա յին զար թոնք»-ը
Ն. Խրուշ չո վի քննա դա տու թյունն՝ ուղղ ված Ստա լի նի դրաշր ջա նում «ան-

ձի պաշ տա մուն քին» եւ բռնաճն շումն ե րի դա տա պար տու մը որոշ չա փով մեղ-
մաց րե ցին վե րահս կո ղու թյու նը մշա կույ թի ոլոր տում եւ նպաս տե ցին մշա կու թա-
յին կյան քի ազա տա կա նաց մա նը: Այս շրջա նում մշա կու թա յին հիմն արկ նե րի 
սո ցի ա լա կան, տնտե սա կան եւ քա ղա քա կան խնդիր նե րը փո փո խու թյուն ներ 
կրե ցին: Նախ, «սո ցի ա լիս տա կան ժո ղո վուրդ նե րին» կրթե լու, գրա գետ դարձ-
նե լու առաջ նա յին առա քե լու թյունն ավարտ վել էր դե ռեւս նա խա պա տե րազ մյան 
տա րի նե րին: Ուս տի «կար միր ան կյուն նե րի», խրճիթ-ըն թեր ցա րան նե րի թի վը 
նվա զել էր: Հան րակր թա կան գոր ծա ռույթն այ լեւս մի այն միջ նա կարգ դպրոց-
նե րին էր պատ կա նում: Մի եւ նույն ժա մա նակ, լայն տա րա ծում ստա ցան Մշա-
կույ թի տնե րը եւ պա լատ նե րը, որոնք «ձնհա լի» տա րի նե րին, բա ցի «բո վան-
դա կու թյամբ սո ցի ա լիս տա կան» մշա կույ թից, շո շա փում էին նաեւ «ազ գա յին» 
մշա կույ թի որոշ թե մա ներ:

6 Մարտիրոսյան 1975, 17։
7 Гукасян, Юханаев 1962, 101.
8 Խորհրդային մշակույթ ստեղծելու՝ Լենինի սահմանած հիմնական բանաձեւը՝ «ձեւով ազ-

գա յին, իսկ բովանդակությամբ պրոլետարական», մեր դիտարկումների համաձայն, 
1960-ականներին՝ «Ձնհալի» եւ ազգային զարթոնքի շրջանում, կարծեք թե փոխում է իր 
բովանդակությունը։
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«Ձնհա լի» տա րի նե րին Մշա կույ թի տնե րի ցան ցի ընդ լայ նու մը եւ աշ խույժ 
գոր ծու նե ու թյու նը վե րահս կում էր 1953-ին ստեղծ ված Կուլ տու րա յի մի նիստ րու
թյու նը: Մշա կույ թի տնե րը մի կող մից հա մար վում էին այդ նա խա րա րու թյու նը 
ներ կա յաց նող պե տա կան կա ռույց ներ, որոնք իրենց հեր թին վե րահս կում եւ ուղ-
ղոր դում էին շրջան նե րի մշա կու թա յին կյան քը, մյուս կող մից՝ ազա տա կա նաց-
ման շրջա նում, նկատ վե ցին Մշա կույ թի տնե րում ըն թա ցող ներ քին գոր ծըն թաց-
ներ, մաս նա վո րա պես՝ մշա կու թա յին ինք նա գոր ծու նե ու թյան ծա վա լում:

Մշա կույ թի տնե րում մար դիկ ոչ մի այն կու սակ ցա-քա ղա քա կան որո-
շումն ե րին էին ծա նո թա նում, այ լեւ ունկնդ րում էին թե մա տիկ դա սա խո սու-
թյուն ներ, կազ մա կեր պում ազ գա յին-պատ մա կան թե մա նե րով քննար կումն եր: 
50 –60-ական նե րը կա րե լի է բնո րո շել որ պես դոգ մա տիզ մի խարխլ ման ժա մա-
նա կաշր ջան, որի հե տեւ անք նե րը, նախ եւ առաջ, ար տա հայտ վե ցին մշա կույ թի 
ոլոր տում՝ «Ազ գա յին զար թոնք»ի տես քով:

Այս ժա մա նակ էր, որ առա ջին ան գամ բարձ րա ձայն վեց ար ցա խյան 
խնդի րը, ար ծարծ վե ցին Հա յոց Ցե ղաս պա նու թյան եւ Արեւմ տյան Հա յաս տա նի 
հո ղե րի վե րա դար ձի հար ցե րը: 1965-ին Ցե ղաս պա նու թյան 50-ամյա կին նվիր-
ված մի ջո ցա ռումն ե րի ցանկ կազմ վեց9, ցույ ցեր կազ մա կերպ վե ցին, որոնց ըն-
թաց քում թռու ցիկ ներ էին տա րած վում «Հետ տվեք մեր հո ղե րը» գրու թյամբ10:

Մշա կույ թի տնե րում սկսե ցին ձեւ ա վոր վել ազ գա յին երգ ու պա րի հա-
մույթ ներ: Գե ղան կար չու թյան մեջ, բա ցի սոց ռե ա լիզ մի թե մա նե րից, սկսե ցին 
նկա րել պատ մա կան թե մա նե րով (օրի նակ՝ Ս. Մու րա դյա նի «Կո մի տաս. Վեր ջին 
գի շեր» (1956), «Զար թոնք» (1963), Հ. Զար դա րյա նի «Գա րուն» (1956), «Ձգտում» 
(1960) կտավ ե րը, եւն11):

Մա մու լի անդ րա դար ձը
Մշա կույ թի տնե րի գոր ծու նե ու թյա նը հան գա մա նո րեն անդ րա դառ նում էր 

պաշ տո նա կան մա մու լը, հատ կա պես «Կուլ տուր-լու սա վո րա կան աշ խա տանք» 
ամ սա գի րը: Վեր ջինս պար բե րա բար ընտ րում էր Մշա կույ թի տնե րի հա ջող ված 
օրի նակ ներ եւ լու սա բա նում՝ մի ա ժա մա նակ նաեւ քննա դա տե լով «ան գոր ծու-
թյան» կամ «ան տար բե րու թյան» մատն ված Մշա կույ թի տնե րը: Ման րա մաս-
նո րեն ու սումն ա սի րե լով այս ամ սագ րի 1962-ի հուն վա րից մին չեւ 1965-ի դեկ-
տեմ բեր լույս տե սած բո լոր հա մար նե րը՝ նկա տում ենք, որ Մշա կույ թի տնե րին 
առնչ վող հոդ ված նե րը բա ժան վում են եր կու խմբի.

ա. Օրի նա կե լի Մշա կույ թի տներ, որոնց գոր ծու նե ու թյու նը գնա հատ-
վում է բարձր: Այս հոդ ված նե րում նշվում է, թե տվյալ շրջա նա յին Մշա կույ թի 
տու նը ի՛նչ դա սա խո սու թյուն ներ է կազ մա կեր պել, թե մա տիկ զե կու ցումն ե րը, 
շեն քա յին լավ հնա րա վո րու թյուն նե րը, շրջա նի մյուս կուլ տուր-լու սա վո րա կան 
հիմն արկ նե րին տրա մադ րած աջակ ցու թյու նը, գի տաաթե իս տա կան քա րոզ չու-
թյան ար դյունք նե րը, «ակում բա վա րի» կամ «դի րեկ տո րի» ակ տիվ գոր ծու նե ու-

9 Քոչինյան 2003, 25 –27, 33 –43։
10 Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի գիտական ֆոնդեր, բաժին 13, թպ. 

1064, ֆ. հ. 4752։
11 Սարգսյան 2015։
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թյու նը, քա ղա քա կան հա մա գու մար նե րի որո շումն ե րի տա րա ծու մը եւ հան րայ-
նա ցու մը (պրո պա գան դան)12:

բ. Բար ձի թո ղի Մշա կույ թի տներ, որոնց քննա դա տու թյու նը դառ նում 
է մի ջոց՝ մնա ցած Մշա կույ թի տնե րի գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա կեր պե լու եւ վե-
րահս կե լու հա մար: Այս հոդ ված նե րում քննա դատ վում է Մշա կույ թի տնե րի վա-
րած գոր ծու նե ու թյու նը, ինչ պես եւ շեն քա յին բա ցա սա կան պայ ման նե րը, քա րո-
զիչ նե րի (ագի տա տոր նե րի) ան գոր ծու թյու նը, եւն13:

Մշա կույ թի տան գոր ծա ռույթ նե րը
Այս պի սով, Մշա կույ թի տնե րը 50 –60-ական նե րին զանգ վա ծա յին տա րա-

ծում ստա ցած պե տա կան մի ա վոր ներ էին, որոնց գոր ծա ռույթ նե րը կա րե լի է 
խմբա վո րել երեք հիմն ա կան կե տե րի ներ քո.

ա. Վար չա կան. տա րա ծաշր ջա նի մշա կու թա յին մյուս հաս տա տու թյուն-
նե րի գոր ծու նե ու թյան վե րահս կում, մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի նյու թա-
տեխ նի կա կան բա զա յի ապա հո վում, մշա կու թա յին գոր ծըն թա ցի մա սին հաշ-
վետ վու թյուն նե րի կազ մում (Մշա կույ թի տու նը կա պող օղակ էր հա մայն քի եւ 
իշ խա նու թյուն նե րի մի ջեւ):

բ. Պրո պա գան դիս տա կան. կու սակ ցա-քա ղա քա կան որո շումն ե րի տա-
րա ծում, գի տա-աթե իս տա կան քա րոզ չու թյուն, թե մա տիկ դա սա խո սու թյուն նե-
րի, զե կու ցումն ե րի եւ քննար կումն ե րի կազ մա կեր պում (Մշա կույ թի տու նը կոչ-
ված էր ապա հո վե լու հա մայն քի յու րա քան չյուր ան դա մի ներգ րավ վա ծու թյու նը 
հան րա պե տու թյան քա ղա քա կան եւ մշա կու թա յին կյան քին):

գ. Ինք նա գոր ծու նե ա կան. հատ կա պես «ձնհա լի» տա րի նե րին՝ հա մայն-
քի յու րա քան չյուր ան դա մի մշա կու թա յին ինք նադր սեւ որ ման եւ ինք նա գոր ծու նե-
ու թյան հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռում՝ սո ցի ալ-մշա կու թա յին ընդ հան րա կան տա-
րած քի մի ջո ցով (եր բեմն, սա կայն, մշա կու թա յին ինք նա գոր ծու նե ու թյու նը դուրս 
էր գա լիս վե րահս կո ղու թյու նից՝ ար ժա նա նա նա լով իշ խա նու թյուն նե րի քննա-
դա տու թյա նը):

Մշա կույ թի տան՝ որ պես ագիտպրո պի կա րեւ որ լծա կի գոր ծու նե ու թյու նը 
գե րիշ խող մնաց մին չեւ Խորհր դա յին Մի ու թյան փլու զու մը:

Մշա կույ թի տան փո խա կեր պում նե րը ետ խորհր դա յին շրջա նում
Հա սա րա կար գի փո փո խու թյու նը եւ ֆի նան սա վոր ման կտրուկ նվա զու-

մը պատ ճառ դար ձան ետ խորհր դա յին շրջա նում Մշա կույ թի տան իմաս տա յին, 
խորհր դա բա նա կան եւ գոր ծա ռու թա յին փո խա կեր պումն ե րի: Մշա կույ թի տնե րի 
մի մասն ընդ հան րա պես դա դա րեց գո յու թյուն ու նե նալ:

Վեր ջին տա րի նե րին նկատ վում են Մշա կույ թի տնե րի իմաս տա յին եւ 
գոր ծա ռու թա յին վե րա կազ մու թյուն ներ: Մեր հե տա զո տու թյան ար դյուն քում հա-

12 Կիրակոսյան 1962, 13; Մելքոնյան 1962, 14 –15; Գրիգորյան 1962, 12։
13 Գեւորգյան 1962, 9 –10; Հայրապետյան 1963, 30 –31; Սմբատյան 1963, 24 –25; Աղաջանյան 

1963, 27 –29; Գրիգորյան 1963, 23 –24։
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վա քած նյու թերն ի հայտ են բե րում Մշա կույ թի տնե րի վե րօգ տա գործ ման (recy
cling) մի քա նի օրի նա չա փու թյուն14.

● Վե րա նո րո գու մից հե տո Մշա կույ թի տնե րի մի մա սը վե րած վել է երգ 
ու պա րի խմբակ ներ աշ խա տեց նող հաս տա տու թյան15:

● Մշա կույ թի տնե րը վա ճառ վել են մաս նա վոր ան ձանց, ով քեր վե րա ծել 
են դրանք տար բեր ար տադ րա կան կա ռույց նե րի (Ազա տա վան, Դա լար, Բու-
րաս տան, եւն): Դա լար գյու ղում, օրի նակ, Մշա կույ թի տու նը գնել էր մաս նա վոր 
մի ձեռ նե րեց, ով այն դարձ րել էր գոր գա գոր ծա կան ֆաբ րի կա16:

● Մշա կույ թի տնե րի շեն քե րը վե րա նո րոգ վել, այս տեղ տե ղա կայ վել են 
հա մայն քա պե տա րան նե րը եւ սո ցի ա լա կան այլ հիմն արկ ներ, օրի նակ՝ բուժ կետ, 
փոս տա յին բա ժան մունք, եւն (Մրգա վան, Բեր քա նուշ, Նոր Կյանք, եւն):

● Մշա կույ թի տան շի նու թյու նը կո ղոպտ վել է եւ ավեր վել: Օրի նակ՝ Ազա-
տա վան գյու ղի բնա կիչ նե րը դժգո հում էին, որ խորհր դա յին շրջա նում ամե նա-
մեծ ակումբն ու նե ցող գյուղն այ սօր ոչինչ չու նի, գյու ղի երե խա նե րը որեւէ խմբակ 
հա ճա խե լու հա մար պետք է գնան հա րեւ ան գյուղ կամ Ար տա շատ քա ղաք, ին չը 
ո՛չ բո լո րին է հա սա նե լի:

● Մշա կույ թի տնե րի շեն քե րը վե րած վել են ընտ րա տե ղա մա սե րի, որոնք 
ընտ րու թյուն նե րից հե տո մատն վում են ան գոր ծու թյան:

● Մշա կույ թի տնե րը գյու ղա պե տե րի կամ եր բեմն մաս նա վոր ան հատ-
նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ վե րած վել են «ու րա խու թյան եւ տխրու թյան» տնե րի: 
Սա հատ կա պես վե րա բե րում է այն հա մայնք նե րին, որ տեղ սգո արա րո ղու թյուն-
նե րը կազ մա կեր պե լու կամ ու րախ առիթ նե րը նշե լու հա մար առան ձին դահ լիճ-
ներ չկան: Նման դեպ քե րում եր բեմն Մշա կույ թի տան դահ լի ճը հար մա րեց վում 
է այդ ծա ռա յու թյուն նե րը մա տու ցե լուն:

● Մշա կույ թի տու նը դե ռեւս 90-ական նե րին դար ձել է Բաք վի փախս տա-
կան նե րի հա մար կա ցա րան (Բաղ րա մյան գյուղ): Հե տաքրք րա կան է, որ թեեւ 
Մշա կույ թի տուն չի գոր ծում այս հա մայն քում, բայց հա մայն քա պե տա րա նում մինչ 
օրս կա Մշա կույ թի տան տնօ րե նի ֆոր մալ հաս տիք17:

14 Խորհրդային ժառանգության վերաիմաստավորված վերօգտագործման խնդիրը ուսում-
նա սիրվել է Սոնյա Լյուրմանի (S. Luehrman) կողմից, որն էլ առաջ է քաշել recylcling-ի հա-
յեցակարգը [տե´ս Luehrmann 2013, 36 –38]։

15 Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ քաղաքային տարածքներում Մշակույթի տները 
ավե լի կենսունակ են եւ կարողանում են քաղաքապետարանների ու անհատ ներդրողների 
շնոր հիվ պահպանել իրենց գոյությունը՝ թեեւ հիմնականում մի քանի խմբակների գոր-
ծունեության տեսքով։

16 Այս ֆաբրիկան որոշ ժամանակ բավական արդյունավետ աշխատել էր՝ ըստ համագյու-
ղա ցիների խոսքերի։ Սակայն գործարանատիրոջ սպանությունից հետո այն դադարել էր 
գործել՝ վերածվելով լքված տարածքի։

17 Բաղրամյան գյուղում Մշակույթի տան տնօրենի հետ զրույցից պարզեցինք, որ նա զբաղ-
վում է համայնքապետարանի թղթաբանական հարցերով։
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Եզ րա հան գում ներ
Մի քա նի կե տով ընդ հան րաց նենք Մշա կույ թի տնե րի վե րօգ տա գործ ման 

տեխ նի կա կան տի պա բա նու թյու նը.
ա. Հա սա րա կար գի փո փո խու թյան ար դյուն քում այս կա ռույց ներն այ-

լեւս քա ղա քա կան քա րոզ չու թյան խնդիր չեն ու նե ցել, ուս տի կա րիք է զգաց վել 
դրանց վե րի մաս տա վոր ման եւ նոր գոր ծա ռույթ նե րի որ դեգր ման, ին չը հիմն ա-
կա նում տե ղի չի չու նե ցել: Այ լեւս չկար պե տա կան աջակ ցու թյուն, եւ այն Մշա կույ-
թի տնե րը, որոնք չկա րո ղա ցան ինք նու րույն գտնել ներդ րումն եր, դա դա րե ցին 
գո յու թյուն ու նե նալ:

բ. Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո կտրվեց Մշա կույ թի տնե րի 
կա պը Մշա կույ թի նա խա րա րու թյան հետ, ին չով նրանք զրկվե ցին պե տա կան 
ֆի նան սա վո րու մից: Եթե 1960-ական նե րին Մշա կույ թի տու նը վար չա կան կա-
պող օղակ էր կենտ րո նա կան պե տա կան մար մին նե րի եւ հա մայն քի մի ջեւ, ապա 
ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո այդ գոր ծա ռույ թը վե րա ցավ:

գ. 1990-ական նե րի սկզբի հա մա տա րած սե փա կա նաշ նորհ ման գոր-
ծըն թա ցի ժա մա նակ Մշա կույ թի տնե րը նույն պես շատ դեպ քե րում սե փա կա-
նաշ նորհ վե ցին եւ վա ճառ վե ցին ան հատ նե րի: Սա կայն այս գոր ծըն թա ցը հա-
մա տա րած բնույթ չկրեց, քա նի որ շա հա բե րու թյան տե սան կյու նից Մշա կույ թի 
տնե րը պա կաս հե տաքր քիր էին ներդ րող նե րի հա մար:

դ. «Եր կա թե վա րա գույ րի» բաց վե լուց հե տո՝ Հա յաս տան ներ թա փան-
ցե ցին մշա կու թա յին զա նա զան հո սանք ներ եւ ժա ման ցա յին պրակ տի կա ներ, 
հե տեւ ա բար Մշա կույ թի տնե րը մա սամբ դրանց զի ջե ցին բնակ չու թյան ժա ման-
ցը կազ մա կեր պե լու իրենց գոր ծա ռույթ նե րը:

ե. Մշա կույ թի տնե րը հանձն վե ցին տե ղա կան հա մայնք նե րին եւ փաս-
տո րեն լու ծար վե ցին, ին չի ար դյուն քում ամե նա մեծ կո րուս տը կրեց հա մայք նը, 
որն, ի դեմս Մշա կույ թի տան, կորց րեց այն ընդ հա նուր սո ցի ալ-մշա կու թա յին 
տա րած քը, որը հա մայն քի բնակ չու թյան հա մա տեղ քննար կումն ե րի, որո շումն ե-
րի կա յաց ման եւ խնդիր նե րի հան րայ նաց ման հար թակ էր18:
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Հ. Մ. Մու րա դյան
Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րան

Մշա կույ թի տնե րը խորհր դա յին և ետ խորհր դա յին  
Հա յաս տա նում. ժա ռան գա կա նու թյու նը, գոր ծա ռու թա յին  

և իմաս տա յին փո խա կեր պում նե րը
Հիմ ա բա ռեր՝ Մշա կույ թի տուն, Խորհր դա յին Մի ու թյուն, մշա կու թա յին քա-
ղա քա կա նու թյուն, խորհր դա յին ար դի ա կա նա ցում, կուլ տու րա կան շի նա րա-
րու թյուն, Խորհր դա յին Հա յաս տան, փո խա կեր պումն եր, ետ խորհր դա յին 
Հա յաս տան:

Հոդ վածն անդ րա դառ նում է Խորհր դա յին Հա յաս տա նում Մշա կույ թի տնե րի դե րա կա տա րու-
թյանն ու դրանց ձեւ ա վոր մա նը, ինչ պես եւ իմաս տա բա նա կան ու գոր ծա ռու թա յին փո խա կեր-
պումն ե րին ետ խորհր դա յին Հա յաս տա նում: Առանց քա յին է հա մար վում այն իրո ղու թյու նը, 
որ խորհր դա յին գա ղա փա րա խո սու թյան կոնկ րետ նպա տակ նե րի ծա ռա յող այս հաս տա տու-
թյուն նե րը, ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո, որոշ բա ցա ռու թյուն նե րով, հիմն ա կա նում կորց րե ցին 
իրենց նշա նա կու թյու նը հա մայն քի կյան քում:

H. M. Muradyan
Yerevan State University

“Chambers of Culture” in Soviet and Post-Soviet Times:  
Semantic and Functional Transformations and Heredity

Keywords: Chamber of Culture, Soviet Union, cultural policy, Soviet moderniza-
tion, cultural construction, Soviet Armenia, transformations, Post-Soviet Arme-
nia.

The paper aims to investigate the role and functions of “Chambers of Culture” in Soviet and post-So-
viet Armenia. The “Chamber of Culture” used to be a key institution for cultural activities and for 
the implementation of state cultural policies not only in Armenia but in all socialist countries. 
In the post-Soviet period the “Chambers of Culture” underwent a deep economic and symbolic cri-
sis, with many of them ultimately being closed down. Recently there have been signs of a re-orien-
tation concerning the missions and the functions of the “Chambers of Culture”. This paper discusses 
the new functions and meanings of these institutions for the communities that they are meant to 
serve; their role in social education of the community. The paper is based on the hypothesis that 
the “Chambers of Culture” no longer appeal to parts of the local communities, which are more at-
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tracted to new (often commercial) forms of leisure and creative self-expression. However, in many 
cases the “Chambers of Culture” continue to play a pivotal role in the social and cultural life of the 
community.
The survey is based on the fieldwork conducted in about thirty rural communities in the region of 
Ararat and in the cities of Masis, Artashat, Vedi and Ararat. In addition to the fieldwork, cultural 
journals and newspapers published in Soviet Armenia (such as “Culture-Enlightenment”, “Soviet 
Armenia”, “Soviet Art”, “Soviet Literature”, etc.) have been studied.

А. М. Мурадян
Ереванский государственный университет

«Дома культуры» в советский и постсоветский период:  
семантические и функциональные преобразования и наследие
Ключевые слова: Дом культуры, Советский Союз, культурная политика,  
советская модернизация, культурное строительство, Советская Армения, 
трансформации, постсоветская Армения.

Статья посвящена на исследованию роли и функций «Домов культуры» в советской и 
постсоветской Армении. «Дом культуры» был ключевым институтом куль турной деятель-
ности и осуществления государственной культурной политики не только в Армении, но и во 
всех социалистических странах. В постсоветский период «Дома культуры» переживали глу-
бо кий экономический и символический кризис, мно гие из них в конечном итоге были закрыты. 
В последнее время наблюдается тенденция переориентации миссии и функций «Домов куль-
ту ры». Предметом нашего рассмотрения являются новые функции и значения этих учреж де-
ний с точки зрения людей, для которых они изначально были предназначены. Статья основана 
на гипотезе о том, что «Дома культуры» больше не представляют интереса для людей данной 
местности. В современном мире их больше привлекают новые (часто коммерческие) формы 
досуга и творческого самовыражения. Однако во многих случаях «Дома культуры» про дол-
жают играть ключевую роль в социальной и культурной жизни сообщества. Данная статья 
со держит материалы полевых исследований, проведенных примерно в трид цати сельских 
об щинах в Араратской области и в городах Масис, Арташат, Веди и Арарат. В дополнение к 
полевым работам были изучены также издававшиеся в Советской Армении газеты и журналы, 
имеющие отношение к культуре (такие как «Культура-Просвещение», «Советская Ар мения», 
«Советское искусство», «Советская литература» и т.д.).
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Պե տու թյուն նե րի կող մից հա ճախ է ռազ մա կան կամ տնտե սա կան ուժ գոր
ծադր վում՝ խե լա միտ ժամ ետ նե րում ցան կա լի ին հաս նե լու հա մար: Ի հա
կադ րու թյուն սրա՝ «փա փուկ ու ժի» կի րա ռու մը շատ ավե լի բարդ գոր ծըն թաց 
է, քա նի որ դրա պա շար նե րի մեծ մա սը կա ռա վա րու թյուն նե րի վե րահս կո
ղու թյու նից դուրս է, իսկ հա ջո ղու թյու նը կախ ված է դրա հաս ցե ա տեր լսա
րա նի ըն դու նու մից: Այս է պատ ճա ռը նաև, որ «փա փուկ ու ժի» մի ջո ցով ցան
կա լի ար դյուն քին հաս նե լու հա մար եր բեմ պա հանջ վում են տա րի ներ, իսկ 
դրա լծակ նե րը հա ճախ աշ խա տում են անուղ ղա կի՝ հող նա խա պատ րաս
տե լով քա ղա քա կա նու թյան հա մար:
1990ական նե րից ի վեր թուրքվրա ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րը քա ղա քա
կան, տնտե սա կան, ռազ մա կան և մշա կու թա յին աս պա րեզ նե րում աս տի ճա
նա բար զար գա ցում են ապ րել՝ վե րած վե լով հա մա գոր ծակ ցու թյան՝ էներ գե
տի կա յի, առևտ րի, տնտե սու թյան, անվ տան գու թյան, ինչ պես նաև մշա կույ թի 
բնա գա վառ նե րում: Վեր ջին ժա մա նակ նե րում հե տաքրք րու թյուն է նկատ վում 
այս հար ցի հան դեպ, և ար ված անդ րա դարձ նե րը, մեծ մա սամբ, վե րա բե րում 
են եր կու երկր նե րի մի ջև քա ղա քա կան, ռազ մա կան, տնտե սա կան հա մա գոր
ծակ ցու թյա նը: Մշա կու թա յին գոր ծըն թաց նե րի, դրանց ու նե ցած դե րի վե րա
բե րյալ ու սում ա սի րու թյուն նե րը, սա կայն, հա տու կենտ են: Ներ կա հոդ վա
ծում փորձ է ար վում լրաց նե լու դրանք՝ սահ մա նե լով ԽՍՀՄ փլու զու մից ի վեր 
Վրաս տա նում Թուր քի ա յի կող մից «փա փուկ ու ժի» կի րա ռու մը, դրա ար տա
հայտ ման մի ջոց նե րը, բա ղադ րիչ նե րը, գա ղա փա րա կան շրջա նակ նե րը:
Հիմ ա բա ռեր՝ մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյուն, «փա փուկ ուժ», թուրք-վրա ցա-
կան հա րա բե րու թյուն ներ, «զրո խնդիր հա րեւ ան նե րի հետ», ար տա քին քա ղա քա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ, գյու լե նա կան դպրոց ներ:

Մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյան սահմա նում նե րը
Յու րա քան չյուր պե տու թյան մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյու նը են-

թադ րում է հան րույ թի զար գա ցում՝ ըստ սե փա կան պատ կե րա ցումն ե րի, շա հե-
րի եւ տես լա կա նի: Այն իրա կա նաց վում է կա՛մ հան րույ թին պար տադ րե լու, կա՛մ 
հան րույ թի ան դամն ե րի վրա նպա տա կա յին ազ դե ցու թյուն գոր ծե լու մի ջո ցով: 
Հե տեւ ա բար մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյու նը կա րե լի է սահ մա նել որ պես 
հիմն ա վոր կեր պով ընտր ված եւ հմտո րեն նե րարկ վող մշա կու թա յին նոր մե րի, 
քա րոզ վող ար ժեք նե րի շրջա նա կում՝ հան րույ թի կամ դրա մի մա սի զար գա-
ցումն ապա հո վող նպա տա կա յին, եր կա րա ժամ ետ գոր ծու նե ու թյուն1:

1 Синецкий 2011, 71 –73.
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Սո վո րա բար տե սա բան նե րը, խո սե լով մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու-
թյան մա սին, առա վե լա պես շեշ տը դնում են ներ քին քա ղա քա կա նու թյան իրա-
կա նաց ման մե խա նիզմն ե րի վրա, այ նինչ հարկ է առանձ նաց նել նաեւ մշա կու-
թա յին քա ղա քա կա նու թյան ար տա քին քա ղա քա կան կող մը, որը հիմն ա կա նում 
կապ ված է տվյալ երկ րի մշա կույ թի՝ ար տեր կիր ար տա հան ման, դրա մի ջո ցով 
դրա կան իմի ջի կերտ ման եւ ազ դե ցու թյան լծակ նե րի ձեռք բեր ման հետ: Սա կա-
րե լի է բնու թագ րել իբ րեւ «փա փուկ ու ժի» դրսեւ ո րում, երբ ցան կա լի ար դյուն քը 
հա սա նե լի է ավե լի շատ գրավ չու թյան, քան հար կադ րան քի կամ բա ցա հայտ 
գու մար առա ջար կե լու/ծախ սե լու մի ջո ցով:

Որեւէ պե տու թյան գոր ծադ րած «փա փուկ ու ժը» տվյալ երկ րի մշա կույ-
թի, քա ղա քա կան իդե ալ նե րի եւ իրա կա նաց վող հա ջող քա ղա քա կա նու թյան հե-
տեւան քով առա ջա ցած գրավ չու թյունն է: Հե տեւ ա բար, հա մա ձայն «փա փուկ ու-
ժի» տե սա բան Ջո սեֆ Նա յի, այն մեծ մա սամբ հեն վում է երեք ռե սուր սի վրա՝  
1. սե փա կան մշա կույ թի (երբ այն այ լոց հա մար գրա վիչ է դառ նում), 2. սե փա կան 
քա ղա քա կան ար ժեք նե րի (երբ դրանք բա վա րա րում են նրանց պա հանջ նե րը 
տա նը եւ դրսում), 3. սե փա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան (երբ այն դիտ-
վում է որ պես օրի նա կան)2:

Ռազ մա վա րա կան խորք. «զրո խնդիր» հա րև ան նե րի հետ
Թուր քի ա յի կող մից ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ոլոր տում «փա փուկ 

ու ժի» կի րառ ման առա վել նշա նա կա լի ժա մա նա կաշր ջա նի սկիզբ կա րե լի է 
հա մա րել 2002 թվա կա նը, երբ «Ար դա րու թյուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցու թյան 
(ԱԶԿ) որ դեգ րած նոր տես լա կա նի եւ դրա «գլխա վոր ճար տա րա պետ» Ահ մեթ 
Դա վու թօղ լո ւի «Ռազ մա վա րա կան խորք»3 հա յե ցա կար գի շնոր հիվ սկսե ցին 
մշակ վել ար տա քին քա ղա քա կան նոր մո տե ցումն եր: Հա մա ձայն Դա վու թօղ-
լո ւի՝ պատ մու թյու նը, աշ խար հագ րու թյու նը, բնակ չու թյու նը եւ մշա կույ թը ու ժի 
հաս տա տուն չա փո րո շիչ ներն (Հչ) են, իսկ տնտե սա կան, ճար տա րա գիտ ա կան 
եւ ռազ մա կան կա րո ղու թյուն նե րը՝ պո տեն ցի ալ չա փո րո շիչ ներ (Պչ): Երկ րի ուժն, 
ըստ նրա, ու նի հե տեւ յալ հա վա սա րու մը՝

Ուժ = (Հչ + Պչ) × (Ռմ × Ռծ × Քկ)
որ տեղ Ռմ-ն Ռազ մա վա րա կան մտա ծե լա կերպն է, Ռպ-ն՝ Ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րա վո րու մը, իսկ Քկ-ն՝ Քա ղա քա կան կամ քը: Այս հա մա տեքս տում Դա վու-
թօղ լուն կա րեւ ո րում է մշա կույ թի դե րը՝ այն հա մա րե լով երկ րի հաս տա տուն ու-
ժի չա փո րո շիչ նե րը պո տեն ցի ալ ու ժի չա փո րո շիչ նե րին կա պող ամե նա կա րեւ որ 
տար րը4:

Ըստ Դա վու թօղ լո ւի՝ Թուր քի ան պետք է իր պատ մա կան եւ քա ղա քա կան 
խոր քին հա մա պա տաս խան ակ տիվ քա ղա քա կա նու թյուն սկսեր իրա կա նաց-

2 Nye 2004, 11.
3 Համանուն գիրքը լույս է տեսել՝ Davutoğlu 2001 (մեր հոդվածում օգտվել ենք լրամշակված 

հրատարակությունից՝ Davutoğlu 2004a)։
4 Davutoğlu 2004a, 17 –23.
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նել՝ հիմք ըն դու նե լով իր պատ մա կան եւ մշա կու թա յին կա պե րը բո լոր այն տա-
րա ծաշր ջան նե րի պե տու թյուն նե րի հետ, որոնց ին քը պատ կա նում է: Սրա նից 
ել նե լով է, որ ի հայտ է գա լիս Թուր քի ա յի գլո բալ ռազ մա վա րա կան հա վակ-
նու թյուն նե րում հա ջո ղու թյան հաս նե լու եր կու պայ ման՝ ներ քին կա յուն քա ղա-
քա կա նու թյուն եւ «զրո խնդիր» հա րեւ ան նե րի հետ5:

Հարկ է նշել, որ «զրո խնդիր հա րեւ ան նե րի հետ» սկզբուն քը՝ որ պես ԱԶԿ 
կա ռա վա րու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հինգ հիմն ա կան սկզբունք նե-
րից մե կը, առա ջին ան գամ Դա վու թօղ լուն շրջա նա ռու թյան մեջ է դրել դե ռեւս 
2004-ի փետր վա րին թուր քա կան «Ռա դի քալ» թեր թում լույս տե սած՝ իր «Թուր-
քի ան պետք է կենտ րո նա կան եր կիր լի նի» (“Türkiye merkez ülke olmalı”) վեր-
տա ռու թյամբ հոդ վա ծում: Այս տեղ նա նշում է, որ «զրո խնդիր…» սկզբուն քը 
սահ ման վում է «Թուր քի ա յի շուրջ բո լո րը տեւ ա կա նո րեն թշնա մի նե րով է շրջա-
պատ ված» հո գե բա նու թյու նից եւ սրա հետ կապ ված պաշտ պա նա կան ռեֆ լեք
սից հրա ժար վե լու եւ բո լոր հա րեւ ան նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո-
րե լու հա մար:

Շեշ տենք, որ այս մո տե ցու մը հատ կա պես կա րեւ որ դեր խա ղաց թուր քա-
կան «փա փուկ ու ժի» ռազ մա վա րու թյան ձեւ ա վոր ման գոր ծում, որի հիմն ա կան 
նպա տակն էր՝ քա ղա քա կան, տնտե սա կան, ռազ մա կան եւ մշա կու թա յին գոր-
ծիք նե րի մի ջո ցով էա կան ազ դե ցու թյուն թող նել թի րախ երկր նե րում: Հե տաքր-
քիր է, որ Դա վու թօղ լո ւի գնա հատ մամբ՝ տվյալ ռազ մա վա րու թյան ամե նա հա-
ջող ված օրի նակ ներ են Վրաս տա նի եւ Սի րի ա յի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը6:

Թուրք-վրա ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պատ մա կան ակ նարկ
Նպա տակ չու նե նա լով զատ-զատ անդ րա դառ նա լու թուրք-վրա ցա կան 

հա մա գոր ծակ ցու թյա նը էներ գե տի կա յի, տնտե սու թյան եւ առեւտ րի, պաշտ պա-
նու թյան եւ անվ տան գու թյան ոլորտ նե րում7, պար զա պես հա կիրճ վեր լու ծենք 
եր կու երկր նե րի ան ցած հա մա տեղ ու ղին:

Վրաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից եւ Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թյան 
(ԹՀ) ձեւ ա վո րու մից ի վեր՝ Թուր քի ա յի եւ Վրաս տա նի մի ջեւ երկ կողմ հա րա բե-
րու թյուն ներ գո յու թյուն չու նե ին, քա նի որ յու րա քան չյուր կապ վե րահս կում էին 
Մոսկ վա յի կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րը, իսկ խորհր դա յին կար գե րի փլու-
զու մից հե տո Թուր քի ան, նա խա գահ Օզա լի հայ տա րա րած «գա լիք թյուր քա կան 
դա րաշր ջա նի» տես լա կա նի շրջա նա կում, իր ազ դե ցու թյու նը փոր ձեց տա րա-
ծել Կենտ րո նա կան Ասի ա յի եւ Կով կա սի նոր ձեւ ա վոր ված հան րա պե տու թյուն-
նե րում8: Հենց սա է պատ ճա ռը, որ Թուր քի ան առա ջին նե րից էր, որ ճա նա չեց 
Վրաս տա նի ան կա խու թյու նը 1991-ի նո յեմ բե րի 1-ին. դի վա նա գի տա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րը, սա կայն, հաս տատ վե ցին մի այն 1992-ի մա յի սին:

5 Grigoriadi, 2010, 5.
6 Davutoğlu 2004b.
7 Այս մասին տե՛ս՝ Տեր-Մաթեւոսյան 2016, 33 –57; Ter-Matevosyan 2015, 103 –125; Modebadze et 

al. 2014, 359 –369.
8 Vindimian 2010, 2.
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Որ պես թուրք-վրա ցա կան երկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րի ժա մա նա կա-
կից փու լի սկիզբ է ըն դուն ված Խորհր դա յին Մի ու թյան փլու զու մը 1991-ին, թեեւ 
հե տաքրք րա կան է, որ դե ռեւս 1988-ին Սար փի գյու ղում եր կու երկր նե րի մի ջեւ 
բաց վել էր առա ջին սահ մա նա կե տը, որը հա զա րա վոր վրա ցի նե րի հնա րա վո-
րու թյուն տվեց աշ խույժ առեւտ րա յին գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու Թուր քի ա յում9: 
Ար դեն 1990-ական նե րի ըն թաց քում Թուր քի ան եւ Վրաս տա նը էներ գե տի կա յի, 
ռազ մա կան եւ անվ տան գու թյան ոլորտ նե րում կա րեւ որ գոր ծըն կեր ներ էին, ին-
չին էա պես նպաս տում էին Վրաս տա նի՝ ՆԱ ՏՕ-ին հա մարկ վե լու եւ ռազ մա կան 
ուժն ար դի ա կա նաց նե լու ձգտումն ե րը:

1998-ի հոկ տեմ բե րի 29-ին ստո րագր վեց, իսկ 2002-ի սեպ տեմ բե րից 
սկսվե ցին «Բա քու-Թբի լի սի-Ջեյ հան» նավ թա տա րի կա ռուց ման աշ խա տանք-
նե րը: 2007-ին ստո րագր վեց տա սը տա րի անց՝ 2017-ի հոկ տեմ բե րի 30-ին բաց-
ված Բա քու-Թբի լի սի-Կարս եր կաթ գի ծը կա ռու ցե լու պայ մա նա գի րը: Ձեռք 
բեր ված այս հա մա ձայ նու թյուն նե րի շնոր հիվ Վրաս տա նը դար ձավ արեւ ելք-
արեւ մուտք էներ գե տիկ մի ջանց քի եւ Եվ րո պա-Կով կաս-Կենտ րո նա կան Ասիա 
տրանս պոր տա յին հան գույ ցի կա րեւ որ օղակ, իսկ Ան կա րան հնա րա վո րու թյուն 
ստա ցավ ներ կա յա նա լու որ պես արեւ ելք-արեւ մուտք «մի ջանցք»10:

Վրաց-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րը հատ կա պես ջեր մա ցան Վրաս-
տա նի նա խա գահ Մի խե իլ Սա ա կաշ վի լու «ոս կե դար»-ի օրոք (վեր ջինս այս պես 
է ան վա նել Վրաս տա նի եւ Թուր քի ա յի երկ կողմ հա րա բե րու թյուն ներն իր կա-
ռա վար ման ժա մա նակ): Սա ա կաշ վի լու ընդգծ ված դրա կան վե րա բեր մուն քը 
թուր քա կան մշա կույ թի, քա ղա քա կան հա մա կար գի, «զրո խնդիր հա րեւ ան նե րի 
հետ» սկզբուն քի հան դեպ՝ դրսեւ որ վել է իր մի շարք հայ տա րա րու թյուն նե րում11:

Վրաս տա նում Թուր քի ա յի սո ցի ալ-մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյունն 
իրա կա նաց նող նե րին կա րե լի է բա ժա նել եր կու՝ եր բեմն իրա րից ան կախ, եր-
բեմն էլ իրար փոխլ րաց նող բեւ եռ նե րի. ա) ոչ-պե տա կան խա ղորդ ներ (ակ տոր
ներ), օրի նակ՝ գյու լե նա կան, նուր ջո ւա կան հա մայնք ներ, եւ բ) պե տա կան կա-
ռույց ներ, օրի նակ՝ ԹՀ կրո նա կան հար ցե րի բա ժին (Diyanet), «Յու նուս Էմ րե» 
թուր քա կան մշա կու թա յին կենտ րոն ներ:

Ոչ-պե տա կան խա ղորդ ներ
Խորհր դա յին Մի ու թյան փլուզ ման ար դյուն քում ան կա խա ցած հա րավ-

կով կա սյան եւ կենտ րո նա սի ա կան թյուր քա կան հան րա պե տու թյուն նե րում աշ-
խույժ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած եւ ազ դե ցի կու թյուն ձեռք բե րած գյու լե նա կան 
շար ժու մը չշրջան ցեց նաեւ Վրաս տա նը12: Ընդ որում, դե ռեւս խորհր դա յին կար գե-
րի փլուզ ման նա խա շե մին՝ 1990-ի հուն վա րի 11-ին, գյու լե նա կան նե րի առա ջին 
խում բը, Սար փի ան ցա կե տում հա տե լով թուրք-վրա ցա կան սահ մա նը, ժա մա նել 

9 Modebadze et al. 2014, 360.
10 Аршакян 2015, 122 –128.
11 Տեր-Մաթեւոսյան 2016, 36։
12 Գյուլենական շարժման՝ վերոնշյալ տարածքներում գործունեության մասին մանրամասն 

տե՛ս Շաքարյան 2011, 102 –114։
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է Աջա րիա եւ Թբի լի սի՝ «հե տա խու զա կան» այ ցով, իսկ մա յի սին՝ 37 հո գա նոց 
երկ րորդ խումբն այ ցե լել է կրկին Աջա րիա եւ Թբի լի սի՝ իր հետ բե րե լով բազ-
մա թիվ գրքեր, ձայ նագ րու թյուն ներ ու նվեր ներ13: Սա փաս տում է Վրաս տա նի 
հան դեպ գյու լե նա կան նե րի ու նե ցած հե ռա հար ծրագ րե րի մա սին: 1993-ից ի 
վեր եւ մինչ վեր ջերս Վրաս տա նում գոր ծել են գյու լե նա կան նե րին պատ կա նող 
7 դպրոց, 1 հա մալ սա րան եւ 1 մաս նա գի տա կան դպրոց: Այս կրթա կան հաս տա-
տու թյուն նե րի կա ռա վա րումն ու դա սա վան դումն իրա կա նաց նում են մեծ մա-
սամբ Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի նե րը14:

Առա ջին հա յաց քից Վրաս տա նը գյու լե նա կան դպրոց նե րի հա մար պա-
րարտ հող չի թվում՝ հաշ վի առ նե լով Վրաց Ուղ ղա փառ Եկե ղե ցու էա կան ազ-
դե ցու թյու նը եւ մու սուլ ման նե րի հա մե մա տա բար փոքր թվա քա նա կը: Բայց այս-
տեղ, ինչ պես եւ այլ երկր նե րում, գյու լե նա կան դպրոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն 
իրենց առա քե լու թյու նը մեկ նա բա նե լիս շեշ տում են, որ այն հիմն ված է բա ցա-
ռա պես կրթա կան սկզբունք նե րի եւ ո՛չ թե կրո նի վրա: Մի եւ նույն ժա մա նակ, 
հարկ է նշել, որ ար դեն 2000-ական նե րի կե սին Աջա րի ա յում գոր ծում էին նաեւ 
այլ «մի սի ո ներ-քա րո զիչ ներ»՝ ի դեմս նուր ջու ա կան շարժ ման ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի (օրի նակ՝ Մուս տա ֆա Սուն գու րի հե տեւ որդ նե րի, ով քեր Բա թու մի ար վար-
ձան նե րում ու նե ին 6 մեդ րե սե) եւ նաքշ բան դի նե րի փոքր խմբի15:

Վե րա դառ նա լով գյու լե նա կան դպրոց նե րի գոր ծու նե ու թյա նը եւ ու նե ցած 
հա ջո ղու թյա նը՝ բե րենք մի օրի նակ: 2013-ի տվյալ նե րով՝ Վրաս տա նում մաս նա-
վոր դպրոց նե րի տա րե կան վար ձավ ճար նե րը հաս նում էին 11 585 ԱՄՆ դո լա-
րի, մինչ դեռ ամ սա կան մի ջին աշ խա տա վար ձը կազ մում էր 638 լա րի (386 ԱՄՆ 
դո լար). մի եւ նույն ժա մա նակ, Բա թում քա ղա քից ոչ հե ռու գտնվող Րե ֆա իդ դին 
Շա հի նի ան վան Բա րե կա մու թյան դպրոցն աչ քի էր ընկ նում իր խե լա միտ վար-
ձավ ճա րով (2000 ԱՄՆ դո լար տա րե կան): Դպրոցն ապա հո վում էր անգ լե րե նի 
գե րա զանց իմա ցու թյուն եւ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռում ու սու մը շա րու նա կե լու 
ար տերկ րում: Այս դպրոցն ու ներ 46 վրա ցի եւ 14 թուրք ու սու ցիչ, 350 վրա ցի եւ 50 
թուրք աշա կերտ: Վեր ջին ներս մեծ մա սամբ թուրք դի վա նա գետ նե րի կամ գոր-
ծա րար նե րի զա վակ ներն էին: Սո վո րա բար դա սա րա նում աշա կերտ նե րի քա-
նա կը հաս նում էր 15-ի, որը հա մա րյա 3 ան գամ նվազ էր վրա ցա կան պե տա կան 
դպրոց նե րի դա սա րան նե րում սո վո րող աշա կերտ նե րի քա նա կից, իսկ դա սա-
ժա մե րը կրկնա կի ավե լի շատ էին16:

Նմա նա տիպ կրթա րան նե րը հատ կա պես գրա վիչ են դառ նում իրենց 
շեն քա յին լավ պայ ման նե րով եւ ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յով, տար բեր մի ջո-
ցա ռումն ե րին մաս նակ ցե լու, Թուր քի ա յի, ԱՄՆ-ի եւ Եվ րո պա յի գի տա կան ու 
կրթա կան հաս տա տու թյուն ներ այ ցե լե լու, այն տեղ կրթու թյուն ստա նա լու, ինչ-
պես նաեւ հա մալ սա րա նում սո վո րե լիս զեղ չից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն նե-

13 Киреев 2007, 354.
14 Տեր-Մաթեւոսյան 2016, 47։
15 Иванов 2011.
16 Ի դեպ, նշենք, որ պետական դպրոցների դասարաններում աշակերտների մեծ թիվը հա-

ճախ է դառնում ծնողների դժգոհության պատճառ [տե՛ս Corso, Vela 2013]։
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րով: Թեեւ Բա րե կա մու թյան դպրո ցի տնօ րեն Մեհ մեթ Սա լիհ Քո չը նշում է, որ 
այս տեղ որեւէ բա ցա հայտ քա րոզ չու թյուն չի իրա կա նաց վում ո՛չ հօ գուտ Թուր քի-
ա յի, ո՛չ էլ՝ գյու լե նա կան շարժ ման, դպրո ցում չի դա սա վանդ վում Գյու լե նի ուս-
մուն քը, եւ իրենք «փոր ձում են կրթու թյան մի ջո ցով խա ղա ղու թյուն սեր մա նել», 
այ սու հան դերձ մի այն այն փաս տը, որ ու սա նող ներն ու աշա կերտ նե րը պար բե-
րա բար առնչ վում են թուր քա կան խորհր դա նիշ նե րին, ար դեն կա րե լի է հա մա-
րել որո շա կի քա րոզ չու թյուն17:

Ավե լորդ չէ հա վե լել նաեւ, որ Բա թու մի դպրո ցի հա վա տար մագ րումն աղ-
մուկ առա ջաց րեց, երբ 2010-ին՝ նոր շենք տե ղա փոխ վե լիս, ընդ դի մա դիր Լեյ բո-
րիս տա կան կու սակ ցու թյու նը հայ տա րա րեց, որ այն ժա մա նակ վա Վրաս տա նի 
նա խա գահ Սա ա կաշ վի լու մայ րը՝ Գյու լի Ալա սա նի ան, ով, ի դեպ, գյու լե նա կան 
Մի ջազ գա յին Սեւ ծո վյան հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տորն էր, նպաս տել է դպրո ցի 
հա վա տար մագր մա նը, իսկ Սա ա կաշ վի լին այ ցե լել է կա ռույ ցի բաց մա նը18:

Պե տա կան կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյու նը
Ինչ պես վե րը նշվեց, Վրաս տա նում թուր քա կան մշա կու թա յին քա ղա քա-

կա նու թյան հիմն ա կան դե րա կա տար է պե տու թյու նը՝ ի դեմս Թուր քի ա յի արտ-
գործ նա խա րա րու թյան, Թուր քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ու հա մա կարգ ման 
գոր ծա կա լու թյան (T0KA), ԹՀ կրո նա կան հար ցե րի բաժ նի (Diyanet), ինչ պես 
նաեւ «Յու նուս Էմ րե» թուր քա կան մշա կու թա յին կենտ րոն նե րի: 1991-ի ան կա-
խա ցու մից հե տո Վրաս տա նի եւ Թուր քի ա յի մի ջեւ, ի թիվս այլ ոլորտ նե րի, ստո-
րագր վել են նաեւ սո ցի ալ-մշա կու թա յին հար ցե րին առնչ վող տար բեր հա մա ձայ-
նագ րեր:

1992-ի մա յի սին՝ Թուր քի ա յի այդ ժա մա նակ վա արտ գործ նա խա րար Հիք-
մեթ Չե թի նի՝ Վրաս տան կա տա րած այ ցից եւ եր կու երկր նե րի մի ջեւ դի վա նա-
գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տու մից հե տո Թուր քի ա յի վար չա պետ 
Սու լեյ ման Դե մի րե լի եւ Վրաս տա նի նա խա գահ Էդո ւարդ Շեւ արդ նա ձեի մի ջեւ 
«Բա րե կա մու թյան, հա մա գոր ծակ ցու թյան եւ բա րիդ րա ցի ու թյան պայ մա նա գիր» 
ստո րագր վեց: Նույն թվա կա նի հու լի սի 30-ին եր կու երկր նե րի մի ջեւ կրթու թյան, 
գի տու թյան, մշա կույ թի, սպոր տի ոլորտ նե րին վե րա բե րող գոր ծակ ցու թյան եւս 
մեկ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բեր վեց:

Մշա կու թա յին հա րա բե րու թյուն նե րի սկիզբ հա մար վող այս շրջա նում 
«Մշա կույ թի, կրթու թյան, գի տու թյան եւ տե ղե կատ վու թյան ոլորտ նե րում հա մա-
գոր ծակ ցու թյան Սեւ ծո վյան հա մա ձայ նա գիր»-ն էլ 1993-ի մար տի 6-ին կնքվեց 
Ստամ բու լում: Հա մա ձայ նագ րի նպա տակն էր՝ կողմ հան դի սա ցող պե տու թյու-
նե րի (Ալ բա նիա, Հա յաս տան, Ադր բե ջան, Բե լա ռուս, Վրաս տան, Մոլ դո վա, Ռու-
մի նիա, Ռու սաս տան, Ուկ րա ի նա եւ Թուր քիա) մի ջեւ մշա կու թա յին, կրթա կան, 
գի տա կան եւ տե ղե կատ վա կան փո խա նակ ման հար ցե րում հա մա գոր ծակ ցու-
թյու նը:

17 Ter-Matevosyan 2015, 115.
18 Corso, Vela 2013.
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Մինչ օրս Թուր քի ա յի եւ Վրաս տա նի մի ջեւ բարձ րա գույն կրթու թյան ոլոր-
տում առ կա է ու սա նող նե րի փո խա նա կում: Վրաս տա նում Թուր քի ա յի իրա կա-
նաց րած մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյան հիմն ա քա րա յին կրթա կան ծրա գրե-
րի դրսեւ ո րում է՝ 1995-ին հիմն ված Մի ջազ գա յին Սեւ ծո վյան հա մալ սա րա նը: Այն 
ստեղծ վել է Թան սու Չիլ լե րի եւ Էդո ւարդ Շեւ արդ նա ձեի հա մա տեղ որոշ մամբ՝ 
Վրաս տա նի Ազ գա յին կրթու թյան նա խա րա րու թյան, Դու շե թի քա ղա քա պե տա-
րա նի եւ թուր քա կան Մարս եւ Չաղ լար կազ մա կեր պու թյուն նե րի հո վա նա վո րու-
թյամբ19:

Այդ ուղ ղորդ ված կրթա կան քա ղա քա կա նու թյան շա րու նա կու թյուն պետք 
է հա մա րել նաեւ 2015-ին «Մետ րո հոլ դինգ»-ի հո վա նա վո րու թյամբ ԹՀ Ազ գա յին 
կրթու թյան նա խա րա րու թյա նը կից 6000 մ2 տա րածք զբա ղեց նող եւ 725 աշա-
կեր տի հա մար նա խա տես ված՝ Վրաս տա նում առա ջին թուր քա կան պե տա կան 
դպրո ցի հիմն ու մը: Վեր ջինս, թե րեւս, ստեղծ վել է որ պես հա կակ շիռ վե րոն շյալ 
գյու լե նա կան Ռե ֆա իդ դին Շա հի նի ան վան Բա րե կա մու թյան դպրո ցի, քա նի որ 
2016 –2017 ու սումն աշր ջա նից ի վեր ար դեն 100-ից ավե լի աշա կերտ Բա թու մի 
Շա հին դպրո ցից այս նոր հիմն ադր ված դպրոց է տե ղա փոխ վել20:

Եթե TİKA-ի ծրագ րե րը Վրաս տա նում հի մա նա կա նում միտ ված են 
տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան, զբո սաշր ջու թյան, կրթա կան ոլորտ նե-
րին, իսկ «Յու նուս Էմ րե» կենտ րոն նե րը զբաղ վում են թուր քե րեն լեզ վի, թուրք 
գրա կա նու թյան, պատ մու թյան եւ մշա կույ թի տա րած մամբ, ապա Diyanet-ի գոր-
ծու նե ու թյան թի րա խը մեծ մա սամբ երկ րի մու սուլ ման հա մայնք ներն են, որոնք 
հատ կա պես ակ տիվ են Աջա րի ա յում: Diyanet-ի գոր ծա ռույթ նե րի մեջ է մտնում 
իմամ ե րի կրթու մը, աստ վա ծա բան նե րի վե րա պատ րաս տու մը, իս լա մա կան 
գրա կա նու թյան տա րա ծու մը, հաջ ջի կազ մա կեր պու մը, հին մզկիթ նե րի վե-
րա կանգ նումն ու նո րե րի շի նա րա րու թյու նը: Հարկ է նշել, որ նոր մզկիթ նե րի 
կա ռուց ման եւ հնե րի վե րա կա ռուց ման դեմ լուրջ պայ քար է մղում Վրաց Ուղ-
ղա փառ Եկե ղե ցին, որը հան դես է գա լիս Աջա րի ա յի մու սուլ ման նե րի վե րա-
քրիս տո նեաց ման, ինչ պես նաեւ Թուր քի ա յի տա րած քում վրա ցա կան եկե ղե ցի-
նե րի վե րա կա ռուց ման կո չե րով21:

Նշված կա ռույց նե րի ներ կա յու թյու նը, ինչ պես նաեւ թուրք բարձ րաս տի-
ճան պաշ տո նյա նե րի, մաս նա վո րա պես նա խա գահ Էր դո ղա նի՝ 2016-ի հոկ տեմ-
բե րին իր անու նը կրող հա մալ սա րա նի վե րա մու տի արա րո ղու թյան ժա մա նակ 
Սի րի ա յում եւ Մո սու լում տե ղի ու նե ցող իրա դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ հայ-
տա րա րու թյունն առ այն, որ Ռի զեն հնա րա վոր չէ տա րան ջա տել Բա թու մից22, 
չէր կա րող ար ձա գանք չու նե նալ վրաց հա սա րա կու թյան մեջ եւ դժգո հու թյուն նե-
րի ալիք չբարձ րաց նել: Թբի լի սի ում Թուր քի ա յի դես պա նը հե տա գա յում ստիպ-
ված էր պար զա բա նել, որ վրա ցի նե րը սխալ են հաս կա ցել Էր դո ղա նի հայտ նած 
միտ քը՝ հի շեց նե լով, որ Վրաս տա նի հա րեւ ան նե րի մեջ Թուր քի ան մի ակ եր կիրն 

19 Yıldırım 2013.
20 Kachkachishvili 2016.
21 Ter-Matevosyan 2015, 113 –114.
22 Çelikkan 2016.
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է, որ սահ մա նա յին խնդիր չու նի Վրաս տա նի հետ: «Բա թու մը Վրաս տան է, իսկ 
Ռի զեն՝ Թուր քիա», — հա վե լել է դես պան Լեւ ենթ Գյում րյուք չյուն23:

Եզ րա փա կում
Այս պի սով, Խորհր դա յին Մի ու թյան փլու զու մով Վրաս տան մուտք գոր-

ծած Թուր քի ան, տնտե սա կան ու ռազ մա կան ոլորտ նե րում հա մա գոր ծակ ցու-
թյան եւ ներդ րումն ե րի ար դյուն քում ու նե ցած հա ջո ղու թյուն նե րին զու գա հեռ, 
սկսեց գոր ծի դնել նաեւ իր ար տա քին մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյան ծրա-
գրե րը՝ փոր ձե լով կրո նա կան, գա ղա փա րա կան եւ մշա կու թա յին ազ դե ցու թյուն 
տա րա ծել: 25 տար վա երկ կողմ գոր ծակ ցու թյան ըն թաց քում թուր քա կան մշա-
կու թա յին քա ղա քա կա նու թյան հիմն ա կան թի րա խը Վրաս տա նում կրթա կան 
հա մա կարգն է, որի մի ջո ցով փորձ է ար վում թուր քա կան մշա կույթն ավե լի հա-
սու դարձ նել վրաց ժո ղովր դին՝ հա տուկ շեշտ դնե լով թուր քե րե նի, թուրք գրա-
կա նու թյան եւ պատ մու թյան դա սա վանդ ման վրա:

Որ քան էլ Թուր քի ան ջա նա այս գոր ծու նե ու թյու նը հիմն ա վո րել բա րե կա-
մու թյամբ, մի այն այն փաս տը, որ թուր քա կան ֆի նան սա վո րում ստա ցող ուսա-
նող ներն ու աշա կերտ նե րը պար բե րա բար առնչ վում են թուր քա կան խորհրդա-
նիշնե րին, ար դեն որո շա կի քա րոզ չու թյուն է պա րու նա կում: Մի ան շա նակ պա-
տաս խան չի կա րող լի նել այն հար ցին՝ ար դյոք այս քա ղա քա կա նու թյու նը դրա-
կան լույ սի ներ քո՞ է ըն կալ վում վրաց հա սա րա կու թյան մեջ, թե՞՝ բա ցա սա կան: 
Վրաս տա նում Թուր քի ա յի գոր ծադ րած բազ մա վեկ տոր «փա փուկ ու ժը» եւ դրա 
ներ կա յիս ար դյուք նե րը հաս տա տում են այն դրույ թը, որ «փա փուկ ու ժի» մի ջո-
ցով ցան կա լի ար դյուն քին հաս նե լու հա մար եր բեմն պա հանջ վում են տա րի ներ, 
իսկ եր բեմն էլ այդ տա րի նե րը չնա խա տես ված ար դյուն քի կա րող են հան գեց նել:

ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ
ԱԶԿ «Ար դա րու թյուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցու թյուն
ԹՀ Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թյուն
ԽՍՀՄ Խորհր դա յին Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թյուն նե րի Մի ու թյուն
ՆԱ ՏՕ Հյու սի սատ լան տյան դա շին քի կազ մա կեր պու թյուն
TİKA Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı  (Թուր քա կան  
  հա մա գոր ծակ ցու թյան ու հա մա կարգ ման գոր ծա կա լու թյան)

23 Kucera 2017.
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ
Ա. Ն. Նալ բան դյան

Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րան

Թուր քի ա յի մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյու նը Վրաս տա նում

Հիմ ա բա ռեր՝ մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյուն, «փա փուկ ուժ», թուրք-
վրա ցա կան հա րա բե րու թյուն ներ, «զրո խնդիր» հա րեւ ան նե րի հետ, ար տա-
քին քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն ներ, գյու լե նա կան դպրոց ներ:

Թուր քա կան մշա կու թա յին ներ կա յու թյու նը Վրաս տա նում ներ կա յաց ված է եր կու բեւ եռ նե րով՝ 
ի դեմս պե տա կան եւ ոչ-պե տա կան կա ռույց նե րի: Հոդ վա ծում ման րա մաս նո րեն քննարկ վում 
է նշված եր կու բեւ եռ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Թուրք-վրա ցա կան քսան հին գա մյա հա մա գոր-
ծակ ցու թյան ըն թաց քում Թուր քի ա յի մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյու նը տվել է իր հա մար 
ցան կա լի ար դյունք նե րը՝ մուտք գոր ծե լով Վրաս տա նի կրթա կան հա մա կարգ եւ շար ժե լով 
վրա ցի նե րի հե տաքրք րու թյու նը թուր քա կան մշա կույ թի հան դեպ՝ թուր քե րե նի, թուրք գրա-
կա նու թյան եւ պատ մու թյան ու սումն ա սի րու թյան մի ջո ցով: Հոդ վա ծով փորձ է ար վել ու սում-
նա սի րե լու ետ խորհր դա յին Վրաս տա նում Թուր քի ա յի սո ցի ալ-մշա կու թա յին գոր ծու նե ու թյու-
նը՝ ներ կա յաց նե լով այն որ պես մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյան ար տա քին բա ղադ րիչ: 
Հոդ վա ծի տե սա կան հիմք են կազ մում Ջո սեֆ Նա յի «փա փուկ ու ժի» տե սու թյու նը եւ Ահ մեթ 
Դա վու թօղ լո ւի առա ջար կած «0 խնդիր հա րեւ ան նե րի հետ» սկզբուն քը:
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A. N. Nalbandyan
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Turkish Cultural Policy in Georgia
Keywords։ cultural policy, “soft power”, Turkish-Georgian relations, “zero prob-
lems with neighbors”, foreign policy relations, Gülen schools.

This article examines the socio-cultural activities of Turkey, conducted in Georgia after the collapse 
of the USSR, as a foreign component of cultural policy. In our opinion, this factor contributes to the 
formation of a positive image of the country and the acquisition of certain levers of influence, which, 
in turn, can be described as a demonstration of “soft power”. The theoretical basis of the article is 
the theory of “soft power” of Joseph Nye and the principle of Ahmet Davutoğlu “zero problems with 
neighbors”. Turkey’s cultural presence in Georgia is manifested by two, sometimes independent, 
sometimes complementary poles – that is, through state and non-state institutions. During the 25 
years of Turkish-Georgian bilateral cooperation, Turkish cultural policy has produced a desired 
result in the educational system of Georgia, provoking the interest of the Georgian people in the 
Turkish culture through the study of the Turkish language, literature and history.

А. Н. Налбандян
Ереванский государственный университет

Культурная политика Турции в Грузии
Ключевые слова։ культурная политика, «мягкая сила», турецко-грузинские 
отношения, «ноль проблем с соседями», внешнеполитические отношения, 
гюленовские школы.

В статье рассматривается прово димая в Грузии после распада СССР деятельность Ту рец ких 
структур в социально-культурной сфере, являющаяся внешнеполитическим компо нен том 
культурной политики. На наш взгляд, этот фактор способствует формированию поло-
жительного имиджа данной страны и приобретению определенных рычагов влияния, что, в 
свою очередь, можно охарактеризовать как проявление «мягкой силы». Теоретической ос но-
вой статьи является теория «мягкой силы» Джозефа Ная и принцип Ахмета Да вут оглу «ноль 
проблем» с соседями. Культурное присутствие Турции в Грузии проявляет ся двумя, иногда 
не зависимыми, иногда взаимодополняющими полюсами – то есть через государственные и 
негосударственные институты. За 25-летный период турецко-грузинского двустороннего со-
труд ничества турецкая культурная политика привела к же лаемым результатам в образо ва-
тельной системе Грузии, вызвав интерес грузинского народа к турецкой культуре через изу-
че ние турецкого языка, литературы и истории.
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Ար ման Անդ րի կյան
 ՀԱԻ 

Կ. ՊՈԼ ՍԻ ՊԱՏ ՐԻ ԱՐ ՔԱ ՐԱ ՆԻ ՆԵՐ ԿԱ ՅԻՍ ԻՐԱ ՎԻ ՃԱ ԿԸ*

Կոս տանդ նու պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար քու թյու նը Հայ Առա քե լա կան Սուրբ 
Եկե ղե ցու նվի րա պե տա կան աթոռ նե րից է, կոչ վում է նաեւ Պատ րի ար քու թյուն Հա-
յոց Թուր քիո: Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քու թյու նը հիմն ադր վել է 1461-ին, երբ Կոս-
տանդ նու պոլ սի գրա վու մից հե տո սուլ թան Մեհ մեթ II-ը Բուր սա յից հրա վի րում է 
տե ղի առաջ նորդ Հո վա կիմ եպիս կո պո սին (1461–1478), որի աթո ռա նիստն էր Սա-
մա թի ա յի Ս. Գեւ որգ եկե ղե ցին, եւ որն էլ դառ նում է նո րաս տեղծ պատ րի ար քու թյան 
առաջ նոր դը: Սա կայն մի այն 1543-ին՝ Աստ վա ծա տուր Ա-ից սկսած է կի րառ վում Հա
յոց պատ րի արք տիտ ղո սը: Մին չեւ օրս Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քու թյունն ու նե ցել է 
84 գա հա կալ: 1641-ից մինչ օրս Պատ րի ար քա րա նը գտնվում է Գում գա փո ւում:

Նախ քան պատ րի ար քու թյան հաս տա տու մը՝ Օս մա նյան պե տու թյան սահ-
ման նե րում ապ րող հայ հա մայնք ներն ընդգրկ ված էին երեք թե մե րում` Սվա զի, 
կենտ րո նը` Ս. Նշան վանք, Էն կյու րիի (Ան կա րա), կենտ րո նը` Ս. Աստ վա ծա ծին կամ 
Կար միր վանք, Բուր սա (Պրու սա) – Քյո թա հյա (Կու տի նա) –Գա րա մա նի, կենտ րո նը` 
Բուր սա: Վեր ջի նիս առաջ նորդն էր Հո վա կիմ եպիս կո պո սը: 14-րդ դա րի սկզբին Կ. 
Պոլ սում գոր ծել են Ս. Սար գիս, Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ եկե ղե ցի նե րը, լա տի նա դա-
վան Ս. Նի կո ղա յոս եկե ղե ցու մի մա սը, որը հատ կաց վել էր հա յա ծես արա րո ղու-
թյուն նե րի հա մար: Պոլ սո պատ րի ար քու թյան հիմն ադ րու մից հե տո՝ ար դեն 17-րդ 
դա րի սկզբին, նրան էին պատ կա նում Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում գո յու-
թյուն ու նե ցող բո լոր առա քե լա կան եկե ղե ցի նե րը: 1900-ական նե րի սկզբին պատ րի-
ար քու թյունն ու նե ցել է 1181 եկե ղե ցի եւ 132 վանք: Այ սօր Պոլ սո պատ րի ար քու թյան 
իրա վա սու թյան տակ են գտնվում ընդ հա նուր առ մամբ 43 եկե ղե ցի, որոն ցից 42-ը` 
Թուր քի ա յում, իսկ մե կը` Կրե տե կղզում: Թուր քի ա յի 42 հայ կա կան եկե ղե ցի նե րից 
6-ը գտնվում են Ստամ բու լից դուրս` Կե սա րի ա յում, Դի ար բե քի րում, Դե րի քում, Իս-
քեն դե րու նում, Քը րըք հա նում եւ Վա քըֆ լը գյու ղում: Պատ րի ար քու թյան ուղ ղա կի 
կամ անուղ ղա կի տնօ րի նու թյան տակ են նաեւ բազ մա թիվ այլ հաս տա տու թյուն ներ1:

Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րի արք ներն օժտ ված են ըն դար ձակ կրո նա կան եւ  աշ-
խար հա կան մաս նա կի իրա վունք նե րով, նրանք տնօ րի նել են Թուր քի ա յի վար չա-
կան իրա վա սու թյան ներ քո գտնվող հա յու թյան կրթու թյունն ու լու սա վո րու թյու նը, 
տպագ րու թյան գոր ծը, բա րե գոր ծա կան եւ մշա կու թա յին հաս տա տու թյուն նե րը, պե-
տու թյան եւ հա մայն քի օգ տին հա վա քել մաս նա կի հար կեր2: Օս մա նյան կայս րու թյան 

* Նյու թը գրվել է նախ քան Մես րոպ ար քե պիս կո պոս Մու թա ֆյա նի մա հը (08.03.2019) (Խմբ.):
1 Տես՝ Սիմավորյան Ա., Սփյուռքի դավանանքային հատվածների խնդիրները եւ հնա րա վո-

րու թյունները, Երեւան, 2011, էջ 8–9։ 
2 Տես՝ նույն տեղում, էջ 20։
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սահ ման նե րի ըն դար ձակ մանն ու զո րաց մա նը զու գա հեռ՝ ըն դար ձակ վել են նաեւ 
Պատ րի ար քու թյան իրա վա սու թյան աշ խար հագ րա կան սահ ման նե րը, բարձ րա ցել 
է նրա դերն ու հե ղի նա կու թյու նը, քա նի որ պե տու թյան տա րած քում բնակ վող հա-
յու թյան պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ է ճա նաչ վել Կ. Պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար քը: 

17-րդ դա րի սկզբին պատ րի ար քու թյան իշ խա նու թյու նը տա րած վել է օս մա-
նյան տի րա կա լու թյան բո լոր հա յաբ նակ շրջան նե րի վրա: Սսի կա թո ղի կո սա րա նը, 
Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը, Երու սա ղե մի Հա յոց Պատ րի ար քու թյու նը իրենց 
առաջ նոր դու թյան իրա վուն քը զի ջել են Կ. Պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար քին: Որոշ ժա մա-
նա կաշր ջան փորձ է ար վել ինք նիշ խան դիրք գրա վել նա եւ Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի 
նկատ մամբ, սա կայն դա չի իրա գործ վել, եւ Կոս տանդ նու պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար-
քու թյունն օրի նա չա փո րեն ըն դու նել է Մայր Աթո ռի գե րա գա հու թյու նը: Օս մա նյան 
շրջա նի վեր ջին Հա յոց պատ րի ար քը` Զա վեն Տեր-Եղի ա յա նը, որը բա վա կան աշ-
խույժ գոր ծու նե ու թյուն է վա րել հատ կա պես 1918-1922 թվա կան նե րին, քե մա լա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի պար տադ րան քով ստիպ ված էր լքե լու Թուր քի ան 1922-ին: Դրա-
նից հե տո մին չեւ 1927 թ. Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քի գա հը թա փուր է մնա ցել, եւ 1923-
1927 թթ. այն վա րել է տե ղա պահ ընտր ված Գեւ որգ եպիս կո պոս Աս լա նյա նը3: 

Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թյու նում առա ջին ան գամ Հա յոց պատ րի ար քի 
ընտ րու թյուն ներ տե ղի են ու նե ցել 1927-ին, եւ պատ րի արք է ընտր վել Մես րոպ Նա-
րո յա նը (1927–1944): Նրա մա հից հե տո պատ րի ար քա կան գա հը կրկին թա փուր է 
մնում, եւ Գեւ որգ եպիս կո պոս Աս լա նյա նը երկ րորդ ան գամ է դառ նում տե ղա պահ 
(1944 –1950 թթ.): Մի այն 1950-ի վեր ջին, երբ անց են կաց վում պատ րի ար քի ընտ րու-
թյուն ներ, ընտր վում է Գա րե գին ար քե պիս կո պոս Խա չա տու րյա նը, որն այդ ժա մա-
նակ Լա տի նա կան Ամե րի կա յի Հա յոց հո գեւ որ առաջ նորդն էր: 1951-ին վե րա դառ-
նա լով Թուր քիա` նա ստանձ նում է պատ րի ար քի պար տա կա նու թյուն նե րը: 1961-ին 
Խա չա տու րյա նի մա հից հե տո պատ րի արք է ընտր վում Շնորհք ար քե պիս կո պոս 
Գա լուս տյա նը, որն այդ աթո ռի ամե նա եր կա րա կյաց գա հա կալ նե րից էր (1961–
1990 թթ.): Նրա ջան քե րով հա մայն քա յին կյան քում նկատ վում է աշ խու ժու թյուն, աշ-
խա տանք ներ են տար վում գա վա ռա հա յու թյան վի ճա կի բա րե լավ ման հա մար: 

1990-ին Շնորհք պատ րի ար քի մա հից հե տո Պոլ սո Հա յոց 83-րդ պատ րի արք 
է ընտր վում Գա րե գին ար քե պիս կո պոս Քա զան ջյա նը (1990–1998 թթ.), իսկ վեր ջի-
նիս մա հից հե տո՝ 1998-ին, պատ րի արք է ընտր վում Մես րոպ ար քե պիս կո պոս Մու-
թա ֆյա նը4:

Պատ րի արք նե րը եր կար ժա մա նակ ընտր վել են հա մայն քի կող մից: Պատ րի-
ար քա րա նը վե րահս կե լու թուր քա կան պե տու թյան ջան քերն ավե լի պար բե րա կան 
դար ձան 1960-ի ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո: 1961-ին նա խա րար նե րի խոր հուր-
դը որո շում ըն դու նեց, ըստ որի՝ պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րը պետք է անց կաց վե-
ին այն օրը եւ այն վայ րում, որ կընտ րեր Ստամ բու լի նա հան գա պե տա րա նը: Դրա նից 
հե տո յու րա քան չյուր կա ռա վա րու թյուն տար բեր մե թոդ նե րով փոր ձել է վե րահս կել 
այդ ընտ րու թյուն նե րը: 

2007-ին տե ղի ու նե ցած ող բեր գա կան մի ջա դե պը ճա նա պարհ հար թեց, 
որ  պես զի իշ խող «Ար դա րու թյուն եւ զար գա ցու մ» կու սակ ցու թյունն իրա կա նաց նի 

3 Տես՝ Գաբրիելյան Հ., Թուրքիայի ներքին քաղաքականությունը, Երեւան, 2015, էջ 5–7։
4 Տես՝ Մելքոնյան Ռ., Ակնարկ Ստամբուլի հայ համայնքի պատմություն, Երեւան, 2010, էջ 

104–105։
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հայ կա կան ընտ րու թյուն նե րին եր բեւէ ամե նա կո պիտ մի ջամ տու թյու նը: Այդ տա րի 
Ն. Ա. Տ. Մես րոպ Ս. Պատ րի ար քը, որն ընտր վել էր 1998-ին, հի վան դա ցավ: Նրա հի-
շո ղու թյունն ու մտա վոր ու նա կու թյուն նե րը մե ծա պես վաս ված էին, եւ նա չէր կա րո-
ղա նում կա տա րել իր պար տա կա նու թյուն նե րը: Մես րո պի անաշ խա տու նա կու թյան 
պայ ման նե րում իրադ րու թյու նից դուրս գա լու հար ցի շուրջ պատ րի ար քա րա նում եր-
կու հա կա դիր տե սա կետ ծա գեց: Փոխ զի ջում փնտրե լու փո խա րեն՝ եր կու կող մերն 
իրենց հայ ցե րը ներ կա յաց րին ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն: Թա ղա կան նե րի 
խոր հուր դը, որը հա մար վում է պատ րի ար քա րա նի «քա ղա քա ցի ա կան թեւ ը» խնդրեց 
տալ նոր պատ րի ար քի ընտ րու թյան թույլտ վու թյուն: Հո գեւ որ խոր հուր դը՝ հո գեւ ո րա-
կան նե րի մի խումբ, նա խա րա րու թյա նը խնդրեց հա վա նու թյուն տալ աթո ռա կից 
պատ րի ար քի ընտ րու թյա նը: Նա խա րա րու թյան որո շումն անս պա սե լի էր եր կու կող-
մե րի հա մար էլ: Որոշ ման հա մա ձայն՝ քա նի որ գոր ծող պատ րի ար քը դեռ ողջ էր, 
չէր կա րող ընտր վել ո՛չ նոր պատ րի արք, ո՛չ էլ՝ աթո ռա կից պատ րի արք: Փո խա րե նը՝ 
պետք է ընտր վեր պատ րի ար քի տե ղա պահ: Այդ պի սով, ստեղծ վեց «պատ րի ար քա-
կան փո խա նոր դ» պաշ տո նը, որն ան նա խա դեպ էր Հա յոց եկե ղե ցու պատ մու թյան 
եւ ավան դույթ նե րի տե սան կյու նից5: 

Գաղտ նիք չէ, որ այ սօր պոլ սա հայ հա մայն քը կանգ նել է մի շարք լուրջ 
խնդիր նե րի առ ջեւ, եւ պատ րի ար քի փաս տա ցի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում 
այդ խնդիր նե րը լու ծում չստա նա լով՝ է՛լ ավե լի են սրվում: Մու թա ֆյան պատ րի ար-
քի ան գոր ծու նյա վի ճա կը ստի պեց պատ րի ար քու թյանն ու հա մայն քին՝ ել քի ու ղի-
ներ փնտրել ստեղծ ված վի ճա կից: Հիմք ըն դու նե լով Հայ Առա քե լա կան եկե ղե ցու 
ներ քին կա նո նադ րա կան որո շա կի նոր մեր` որո շում կա յաց վեց անց կաց նե լու աթո-
ռա կից պատ րի ար քի ընտ րու թյուն ներ: Ըստ թուր քա կան օրենք նե րի՝ պատ րի ար քի 
ընտ րու թյան թույլտ վու թյուն է տա լիս Ստամ բու լի նա հան գա պե տա րա նը, որն էլ, իր 
հեր թին, դա ստա նում է ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նից: Հա յոց պատ րի ար քու-
թյան անու նից դի մում էր ներ կա յաց վել Ստամ բու լի նա հան գա պե տա րան` խնդրան-
քով, որ թույլ տան աթո ռա կից պատ րի ար քի ընտ րու թյուն ներ անց կաց նել, իսկ որոշ 
ժա մա նակ անց հա մայն քի ան դամն ե րից ձեւ ա վոր ված Նա խա ձեռ նող խում բը, իր 
հեր թին, դի մել էր նա հան գա պե տա րան` խնդրե լով պատ րի արք ընտ րե լու թույլտ-
վու թյուն: Այ սինքն` հայ հա մայն քի կող մից եր կու տար բեր դի մումն եր են ներ կա յաց-
վել, որոն ցում կար մի կա րեւ որ իրա վա կան տար բե րու թյուն` ընտ րել պատ րիա՞րք, 
թե՞ աթո ռա կից պատ րի արք: Այս հար ցը որո շա կի խնդիր ներ ի հայտ բե րեց հա մայն-
քում, եւ ար դեն առ կա տա րա ձայ նու թյուն ներն է՛լ ավե լի խո րա ցան, իսկ թուր քա կան 
իշ խա նու թյուն ներն այս իրա վա կան անո րո շու թյու նը պատր վակ հա մա րե լով` ամիս-
ներ շա րու նակ ան պա տաս խան թո ղե ցին եր կու դի մումն էլ: Սկսված գոր ծըն թա-
ցը են թադ րում էր նաեւ թեկ նա ծու նե րի առա ջադ րում: Ըստ Հա յոց եկե ղե ցա կան ու 
Թուր քի ա յի օրենք նե րի՝ Հայ Առա քե լա կան եկե ղե ցու մի այն ութ բարձ րաս տի ճան 
հո գեւ ո րա կան իրա վունք ու նե ին հա վակ նե լու պատ րի ար քի աթո ռին, որոն ցից հին-
գը հենց սկզբից հրա ժար վե ցին ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լուց: Մնա ցած երե քը` 
Գու գա րաց թե մի առաջ նորդ Սե պուհ եպիս կո պոս Չուլ ջյա նը, Գեր մա նի ա յի թե մի 
առաջ նորդ Գա րե գին ար քե պիս կո պոս Բեք չյա նը եւ Պոլ սի պատ րի ար քու թյան Գե-
րա գույն հո գեւ որ խորհ դի նա խա գահ Արամ ար քե պիս կո պոս Աթե շյա նը, հայ տա րա-
րե ցին, որ մաս նակ ցե լու են ընտ րու թյուն նե րին6:

5 Տես՝ Ստամբուլի հայ համայնքի արդի իրավիճակը, Երեւան, 2009, էջ 154-155։
6  Տես՝ Մելքոնյան Ռ., Պոլսո հայոց պատրիարքության ներկա վիճակը (Ձեռնարկ), Երեւան, 

2016, էջ 8-10։
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Ի սկզբա նե ակն հայտ էր, որ թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն ան պայ ման մի-
ջամ տե լու են այս խնդրին եւ փոր ձե լու են պատ րի ար քի գա հին տես նել իրեն նա-
խընտ րած թեկ նա ծո ւին, որը, շա տե րի կար ծի քով, Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի Արամ 
ար քե պիս կո պոս Աթե շյանն էր: Սա կայն քա րո զար շա վը հե տաքր քիր ըն թացք ու նե-
ցավ, եւ թեկ նա ծու նե րի այ ցերն ու հան դի պումն ե րը հա մայն քի հետ էա պես փո խե ցին 
թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի նա խա տե սած սցե նա րը:

Գա րե գին եւ Սե պուհ սրբա զան ներն այ ցե լե ցին Ստամ բուլ եւ հա մայն քի հետ 
հե տաքր քիր ու բազ մա մարդ հան դի պումն եր ու նե ցան: Հատ կա պես տպա վո րիչ 
հան դի պումն եր ու նե ցավ Գու գա րաց թե մի առաջ նորդ Սե պուհ սրբա զա նը. ար դյուն-
քում` հա մայն քում լուրջ ոգեւ ո րու թյուն առա ջա ցավ, եւ կա րե լի է ասել, որ հենց հա-
յաս տան ցի թեկ նա ծուն էլ դար ձավ ընտ րու թյուն նե րի հա վա նա կան ֆա վո րի տը7:

Հարկ է նկա տել, որ հա մայն քա յին խնդիր նե րը խո րա նում են նաեւ առ կա 
լճա ցած պայ ման նե րի հե տեւ ան քով, եւ ձեւ ա վոր ված ստա տուս քվո յի պահ պա նու մը 
կա րող է կոր ծա նա րար լի նել: Թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րին, իհար կե, ձեռն-
տու չեն գոր ծու նյա հով վա պե տի ընտ րու թյունն ու հայ հա մայն քի առող ջա ցու մը, 
ուս տի կան խա տե սե լի էր, որ նրանք ամեն ինչ անե լու էին ճահ ճա ցած իրա վի ճա-
կի պահ պան ման հա մար: Հա մայն քում աթո ռա կից պատ րի ար քի ընտ րու թյան հետ 
կապ ված սպա սո ղա կան վի ճակն ար դեն մի քա նի ամիս շա րու նակ վում էր, եւ մի-
այն հու նի սի 29-ին Թուր քի ա յի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը Ստամ բու լի նա-
հան գա պե տա րա նի մի ջո ցով, ի վեր ջո, պա տաս խա նեց հայ հա մայն քի դի մումն ե-
րին, որոն ցում նշվում էր, որ իշ խա նու թյուն նե րը նպա տա կա հար մար չեն գտնում ո՛չ 
պատ րի ար քի, ո՛չ էլ աթո ռա կից պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րը, այլ թույլտ վու թյուն 
են տա լիս պատ րի ար քի տե ղա պահ ընտ րե լու հա մար8: Նկա տենք, որ ար դեն իսկ 
կար պատ րի ար քի տե ղա պահ` ի դեմս Պոլ սո աթո ռի ամե նա տա րեց հո գեւ ո րա կան 
Շա հան ար քե պիս կո պոս Սվա ճյա նի, որը հի շյալ պա տաս խա նից հե տո ան մի ջա պես 
հրա ժա րա կան տվեց, եւ մի քա նի ժամ անց պատ րի ար քու թյան հո գեւ որ խոր հուր դը 
հապշ տապ պատ րի ար քի տե ղա պահ ընտ րեց Արամ ար քե պիս կո պոս Աթե շյա նին: 
Այս ամ բողջ գոր ծըն թացն ապա ցու ցում է, որ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը մե ծա-
պես հե տաքրքր ված էին եւ ուղ ղա կի մի ջամ տե ցին հար ցին:

Մյուս կող մից, նրանց քայ լե րի տրա մա բա նու թյու նը հու շում է, որ տե ղա պահ 
ընտ րե լու թույլտ վու թյան որոշ մա նը նրանք հակ վել են այն բա նից հե տո, երբ հաս-
կա ցել են, որ առ կա ռե սուրս նե րը բա վա րար չեն հա մա հա մայն քա յին ընտ րու թյուն-
նե րում իրենց նա խընտ րե լի թեկ նա ծո ւի հաղ թա նա կի հա մար: Այս ամե նը բա վա-
կան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա Թուր քի ա յի հա յու թյան վրա, եւ կխո րա նա 
հա մայն քի լճա ցած ու անո րոշ վի ճա կը: Այն ոգեւ ո րու թյու նը, որ նկատ վում էր հա-
մայն քում քա րո զար շա վի ժա մա նակ, ան մի ջա պես տե ղը զի ջեց հու սա խա բու թյանն 
ու անո րո շու թյա նը: Բա ցի այդ, ներ հա մայն քա յին երկ պա ռա կու թյուն նե րը եւ խմբա-
վո րումն ե րի մի ջեւ պայ քարն է՛լ ավե լի են սրվել: Կա րե լի է ասել նաեւ, որ Հա յոց պատ-
րի ար քի ընտ րու թյունն ան պայ մա նո րեն կապ վում է հայ-թուր քա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի հետ, եւ թուր քա կան կողմն այն հա մա րում է իր խա ղա քար տե րից մե կը, 
որը հար մար պա հի կա րող է դրվել շրջա նա ռու թյան մեջ: 

7 Տես՝ Ստամբուլի հայ համայնքի արդի իրավիճակը, էջ 157-158։
8 Նույն տեղում, էջ 159-160:
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Ավե լորդ չէ հի շել, որ նմա նա տիպ վի ճակ, երբ ար գել վել է ընտ րել Հա յոց 
պատ րի արք, Թուր քի ա յում ստեղծ վել էր եր կու ան գամ. առա ջի նը, երբ իշ խա նու-
թյան եկան քե մա լա կան ներն, ու ծա վալ վեց քե մա լա կան ազ գայ նա կա նու թյու նը, եւ 
երկ րոր դը` 1940-ական նե րին, երբ երկ րում վե րելք էին ապ րում ազ գայ նա մո լու թյունն 
ու պան թյուր քիզ մը: Եր կու դեպ քում էլ հա մայն քում ար ձա նագր վե ցին ետըն թաց, 
խնդիր նե րի սրում ու երկ պա ռա կու թյան խո րա ցում: Հաշ վի առ նե լով ներ քին գոր-
ծե րի նա խա րա րու թյան որո շու մը՝ Հո գեւ որ խոր հուր դը 2010-ի հու լի սին ընտ րեց իր 
ղե կա վա րին՝ ար քե պիս կո պոս Արամ Աթե շյա նին՝ որ պես պատ րի ար քա կան փո խա-
նորդ: Դեպ քե րի նման ըն թաց քը հան գեց րեց լուրջ երկ պա ռա կու թյան եւ սրեց լար-
վա ծու թյու նը հայ կա կան հա մայն քի ներ սում: Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյա նը 
ներ կա յաց ված եր կու դի մումն ե րը միտ ված էին այն պի սի ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ մա նը (նոր պատ րի ար քի կամ աթո ռա կից պատ րի ար քի), որ հա մայն քի 
բո լոր ան դամն ե րը պետք է քվե ար կե ին: Փո խա րե նը՝ հո գեւ ո րա կան նե րի փոքր մի 
խումբ ընտ րեց պատ րի ար քա կան փո խա նորդ9:

Հա յե րի հա մար ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան մի ջամ տու թյունն անար-
դար էր եւ հա կա սող իրենց ավան դույթ նե րին: Նրանք ար ձա գան քե ցին նախ ստո-
րագ րա հա վա քի կազ մա կերպ մամբ: Մար դիկ, որոնք կար ծում էին, թե պատ րի ար քը 
պետք է ընտր վի ամ բողջ հա մայն քի կող մից, հա վա քե ցին 5350 ստո րագ րու թյուն 
եւ 2010-ին ներ կա յաց րին նա խա րա րու թուն՝ սա կայն ապար դյուն: Ապա դա տա կան 
հայց ներ կա յաց րին վար չա կան դա տա րան՝ ձգտե լով չե ղյալ հայ տա րա րել Ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րա րու թյան որո շու մը: Հա մայն քի իրա վա բան նե րը պնդում էին, որ 
ար քե պիս կո պոս Արամ Աթե շյա նին նշա նա կե լով որ պես պատ րի ար քա կան փո խա-
նորդ՝ նա խա րա րու թյու նը մի ջամ տել է հայ կա կան հա մայն քի ներ քին գոր ծե րին եւ 
խախ տել պե տու թյան ու եկե ղե ցու տա րան ջատ ման սկզբուն քը: Սա է այն գոր ծը, որ 
ներ կա յումս քննում է Թուր քի ա յի պե տա կան խոր հուր դը: 

Ներ հա մայն քա յին երկ պա ռա կու թյան լար վա ծու թյան աս տի ճա նը երեւ ում է 
բա ռա պա շա րից, որը գոր ծա ծում է «Ակօ ս» հայ կա կան հե ղի նա կա վոր շա բա թա թեր-
թը՝ Աթե շյա նի մա սին խո սե լիս: Վեր նագ րե րից մե կում, օրի նակ, պար բե րա կանն 
Աթե շյա նին  ընդգծ ված ան վա նում է ար քե պիս կո պոս` ցույց տա լու հա մար, որ չի 
ճա նա չում նրան  որ պես գոր ծող պատ րի արք: Այս պի սով, ընտր ված պատ րի ար քի 
ող բեր գա կան  հի վան դու թյու նը, հե տա գա յում հայ կա կան հա մայն քի՝ փոխ զի ջում 
գտնե լու հար ցում ձա խո ղու մը եւ նրա որո շու մը՝ դի մել պե տու թյան միջ նոր դու թյա նը 
(ի հա վե լումն նրա, որ կա ռա վա րու թյու նը յու րա քան չյուր իրա վի ճակ դի տար կում է 
որ պես պատ րի ար քա րա նը վե րահս կե լու ոս կե հնա րա վո րու թյուն) մի ա սին հան գեց-
րին սուր ճգնա ժա մի, որը կա րող է տա րի ներ տեւ ել: Ճգնա ժա մը վկա յում է ոչ մի այն 
պե տու թյան հետ հայ կա կան հա մայն քի ու նե ցած բարդ հա րա բե րու թյուն նե րի, այ լեւ 
թուր քա կան պե տու թյան՝ չնա յած կա ռա վա րու թյուն նե րի փո փո խու թյա նը, փոք րա-
մաս նու թյուն նե րի հան դեպ վա րած մի ջամ տու թյան ու մա նի պու լյա ցի ա յի ան փո փոխ 
քա ղա քա կա նու թյան մա սին: Պե տու թյու նը դի մում է դա սա կան «բա ժա նիր, որ տի-
րե ս» մար տա վա րու թյա նը, որը ոտ նա հա րում է կրո նա կան ազա տու թյունն ու չի ծա-
ռա յում ո՛չ հայ կա կան հա մայն քին, ո՛չ թուր քա կան ժո ղովր դա վա րու թյա նը10:

9 Տես՝ Չաքրյան Հ., Կ.Պոլսի պատրիարքարանի ներկայիս իրավիճակը (Ձեռնարկ), 
Երեւան, 2014, էջ 8- 10։

10 Տես՝ Սիմավորյան Ա., նշվ.աշխ., էջ 13-15։
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2016-ին պաշ տո նա թող ար վեց Պոլ սո Հա յոց պատ րի արք Մես րոպ Մու թա-
ֆյա նը: Հա մա պա տաս խան որո շու մը կա յաց րել է Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քա րա նի 
հո գեւ որ խոր հուր դը, որի նիս տը նա խա գա հել է Սա հակ եպս. Մա շա լյա նը: Պոլ սո Հա-
յոց պատ րի ար քա րա նում հոկ տեմ բե րի 26-ին կա յա ցած եկե ղե ցա կան ժո ղո վի ժա-
մա նակ Մես րոպ Բ Մու թա ֆյա նը հա մար վել է «հանգս տյան կոչ ված պատ րիարք»: 
Մու թա ֆյա նը ծանր հի վան դու թյան պատ ճա ռով ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ չի կա-
րո ղա նում կա տա րել իր գոր ծա ռույթ նե րը, եւ եկե ղե ցա կան օրենք նե րի հա մա ձայն՝ 
որոշ վել է պաշ տո նա թող անել նրան ու սկսել պատ րի արք ընտ րե լու գոր ծըն թաց:

Նիս տում հաշ վի է առն վել, որ չկան Մու թա ֆյա նի առող ջա կան վի ճա կի բա-
րե լավ ման մա սին լա վա տե սա կան կան խա տե սումն եր: Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար-
քի փո խա նորդ Արամ արք. Աթե շյա նը հայ տա րա րել է, որ իրենք դի մե լու են իշ խա-
նու թյուն նե րին՝ պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րը թույ լատ րե լու հա մար: Աթե շյանն 
ընդ գծել է, որ հայտ նի չէ, թե երբ կստաց վի թույլտ վու թյու նը, որի հա մար կա րող 
է պա հանջ վել մեկ կամ երեք ամիս: Սա հակ եպս. Մա շա լյանն իր հեր թին հայ տա-
րա րել է, որ պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րի անց կաց ման թույլտ վու թյան հա մար 
դի մե լու են նո յեմ բե րին: Պոլ սո Հա յոց պատ րի արք Մես րոպ Բ Մու թա ֆյա նը, որը 
84-րդ պատ րիարք էր ընտր վել 1998-ին (ներ կա դրու թյամբ նա Թուր քի ա յի Հան րա-
պե տու թյու նում ընտր ված 5-րդ պատ րի արքն է), 2008-ից ան բու ժե լի հի վան դու թյան 
պատ ճա ռով ան գի տա կից վի ճա կում գտնվում է Սուրբ փրկիչ հի վան դա նո ցում՝ չկա-
րո ղա նա լով կա տա րել իր գոր ծա ռույթ նե րը: Ըստ եկե ղե ցա կան օրենք նե րի՝ եթե 
պատ րի ար քը 8 տա րի փաս տա ցի չի պաշ տո նա վա րում, խոր հուրդն իրա վունք ու նի 
նոր պատ րի ար քի ընտ րու թյուն անց կաց նե լու: 

Ներ կա դրու թյամբ շրջա նառ վում է Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քի պաշ տո նի 4 
թեկ նա ծո ւի անուն՝ Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քի ներ կա յիս փո խա նորդ Արամ արք. 
Աթե շյան, Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քա րա նի հո գեւ որ խորհր դի նա խա գահ Սա հակ 
եպս. Մա շա լյան, Գեր մա նի ա յի հայ հա մայն քի հո գեւ որ առաջ նորդ, Գա րե գին արք. 
Բեք չյան եւ Լո ռիի թե մի առաջ նորդ Սե պուհ արք. Չուլ ջյան11: Կա րե լի է կար ծել, որ 
Թուր քի ա յի իշ խա նու թյուն նե րի հա մար ցան կա լի տար բե րա կը Արամ արք. Աթե-
շյանն է, որը քա նիցս հան դես է եկել հա յե րի շա հե րին, մեղմ ասած, չհա մա պա տաս-
խա նող հայ տա րա րու թյուն նե րով, նա խա ձեռ նու թյուն նե րով, որոն ցից մե կը 2016-ի 
հու նի սի 2-ին Բուն դես թա գի կող մից Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը ճա նա չող բա նա ձեւի 
ըն դու նու մից 5 օր անց Էր դո ղա նին նա մակ հղելն էր, որում ափ սո սանք էր հայտ նել 
տվյալ բա նա ձեւի ըն դուն ման հա մար: Այդ ամե նի հե տեւ ան քով բա վա կան ցածր է 
նրա վար կա նի շը Թուր քի ա յի հայ հա մայն քի եւ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
(Էր դո ղա նին հղած հայտ նի նա մա կից հե տո չե ղարկ վել էր Աթե շյա նի այ ցը Հա յաս-
տան՝ կապ ված նրա գոր ծու նե ու թյու նից առ կա մեծ դժգո հու թյուն նե րի հետ):

Դրա հա մար էլ Թուր քի ա յի իշ խա նու թյուն նե րը կա րող են ձգձգել 85-րդ 
պատ րի ար քի ընտ րու թյան գոր ծըն թա ցը (հա մա պա տաս խան թույլտ վու թյու նը 
պետք է տա Թուր քի ա յի ՆԳՆ-ն) կամ էլ հե տա գա յում ճնշումն եր գոր ծադ րել բուն 
ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի վրա: Ընտ րա կան գոր ծըն թա ցը ձգձգե լու հա մար կա րող 
են օգ տա գործ վել Ստամ բու լի հայ հա մայն քի որոշ շրջա նա կի դժգո հու թյուն նե րը, 
որոնք պա հան ջում են հար գել պատ րի ար քա րա նի օրենք նե րը, ըստ որոնց՝ պատ-

11 Տես՝ Չաքրյան Հ., նշվ.աշխ., էջ 13-15։
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րի ար քը կա ռա վա րում է ցմահ, եւ նպա տա կա հար մար չէ Մես րոպ Բ Մու թա ֆյա նի 
ող ջու թյան օրոք նոր պատ րի արք ընտ րել: 

ՀՀ-ի եւ ընդ հան րա պես Թուր քի ա յի հայ հա մայն քի հա մար լա վա գույն տար-
բե րա կը, թե րեւս, Սե պուհ արք. Չուլ ջյանն է, որը Պոլ սո Հա յոց աթո ռա կից-պատ րի-
ար քի երեք թեկ նա ծու նե րից մեկն էր 2010-ին (2009-ին պատ րի ար քա կան կրո նա կան 
խոր հուր դը Թուր քի ա յի կա ռա վա րու թյու նից հա մա պատ րի ար քի ընտ րու թյուն ներ 
անց կաց նե լու թույլտ վու թյուն էր խնդրել): Այն ժա մա նակ հա յաս տան ցի թեկ նա ծուն 
դար ձել էր աթո ռա կից պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րի հա վա նա կան ֆա վո րի տը՝ 
ընդգ ծե լով, որ Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քա րա նը պետք է հո գեւ որ եւ մշա կու թա յին 
կա մուրջ դառ նա Երեւ ա նի, Ան կա րա յի եւ հայ կա կան սփյուռ քի մի ջեւ՝ հատ կա պես 
կա րեւ ո րե լով հա յե րի եւ թուր քե րի երկ խո սու թյու նը12: Սե պուհ արք. Չուլ ջյա նը, շա-
րու նա կե լով Հրանտ Դին քի ու ղին, պնդում էր, որ Հա յոց պատ րի ար քա րա նը պետք 
է քա ղա քա կա նու թյու նից զերծ մնա: Սա կայն 2010-ի հու նի սի 29-ին Թուր քի ա յի կա-
ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րեց, որ նպա տա կա հար մար չի գտնում ո՛չ պատ րի ար քի, 
ո՛չ էլ աթո ռա կից պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րը, եւ թույլ է տա լիս ընտ րել մի այն 
պատ րի ար քի տե ղա պահ, որն էլ ար դյուն քում դար ձավ Արամ արք. Աթե շյա նը: Ըստ 
ամե նայ նի, այս ան գամ էլ Սե պուհ արք. Չուլ ջյա նը կդառ նա ֆա վո րիտ:

Պատ րի ար քա կան տե ղա պա հի առա քե լու թյու նը լի նե լու է մա յի սի 28-ին կա-
յա նա լիք պատ րի ար քա կան ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պու մը:

Պոլ սո հա յոց պատ րի ար քի տե ղա պա հի ընտ րու թյուն նե րում 2017-ի մար տի 
15-ին տե ղա պահ է ընտր վել Գեր մա նի ա յի հա յոց թե մի առաջ նորդ Գա րե գին արք. 
Բեք չյա նը: Տե ղա պա հի ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցել է 2 թեկ նա ծու՝ ներ կա յիս 
փոխ պատ րի արք, Արամ արք. Աթե շյանն ու Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցու Գեր մա-
նի ա յի թե մի առաջ նորդ Գա րե գին արք. Բեք չյա նը: Պոլ սո պատ րի ար քա րա նի կրո-
նա կան ժո ղո վի ատե նա պետ, եպիս կո պոս Սա հակ Մա շա լյա նը եւս առա ջադր վել 
էր, սա կայն վեր ջին պա հին հա նել էր իր թեկ նա ծու թյունն՝ արք. Բեք չյա նի օգ տին: 
Ընտ րու թյու նից հե տո նա խա տես վում է տե ղա պա հի գլխա վո րու թյամբ ստեղ ծել 
հանձ նա ժո ղով, որը կզբաղ վի պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ մամբ: 
Սա կայն ընտ րու թյուն նե րից ան մի ջա պես հե տո Արամ արք. Աթե շյա նը հրա պա րա-
կեց Ստամ բու լի նա հան գա պե տա րա նի նա մա կը, որում աս վում է, թե իրա վա կան 
տե սան կյու նից հնա րա վոր չէ ընտ րա կան գոր ծըն թաց սկսել: Իբ րեւ պատ ճառ առաջ 
են բեր վում ներ հա մայն քա յին խռո վու թյուն ներն ու տա րա ձայ նու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաեւ ներ կա պա հին ար դեն իսկ ճա նաչ ված պատ րի ար քա կան փո խա նոր դի առ կա-
յու թյու նը13:

12 Տես՝ Հացպանյան Ս., Հայությունը Թուրքիայում, Երեւան, 2017, էջ 8-9։
13 Տես՝ Hraparak.am, Ստամբուլի նահանգապետարանը չեղյալ է հայտարարել պատ րիար-

քական տեղապահի ընտրությունը,  http://hraparak.am/?p=140674&l=am%2Fstambuli+na-
hangapetarany+chexyal+e+haytararel+patriarqakan+texap ahi+yntrutyuny, 15.03.2017։
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Summing up we should say, that in the first chapter we spoke about the religious problems of Ar-
menians in Turkey and about the policy led by Turkish government.  Living in a country which 
government has no adequate attitude towards religious minorities, we need some effective steps to 
ensure their safety. Because of the lack of these steps Armenian figures in Turkey like Hrant Dink 
or Sevak Shahi Blkchan became victims of the policy led by Turkey.  They repeatedly called for 
religious and political solidarity to Turkish and Armenian population living in Turkey, but as we 
saw the Turkish government showed its anti-Armenian policy and revenged on them. On January 
19, 2007, Hrant Dink was killed, and on April 24, 2011, Sevak Shahi Blkchan serving in the Turkish 
army was killed for wearing cross. These two assassinations have not been disclosed yet and to my 
opinion they will continue until the Armenians in Turkey have power defending their interests both 
in political and religious platforms. 

Speaking about the problems of Islamized Armenians we can say that the situation is the same. 
Because of the lack of Armenian churches and schools cryptic Armenians do not recognize their 
identity. And those who recognize their identity do not utter about it being afraid of the pressure 
of the Turkish government. On my last visit, communicating with the Islamized Armenians I was 
informed that they were afraid to be converted, as the nationalists, especially “Gray wolves” orga-
nization threatened to revenge on them. In those conditions as our church and government act in 
different international platforms defending the religious problems of Armenians in Syria, so they 
must defend the interests of Islamized Armenians in Turkey, too.

А. Г. Андрикян
Институт археологии и этнографии НАН РА, 

Отдел исследований диаспоры

Современный статус  
Константинопольского патриархата

Ключевые слова։ патриархат, апостольская церковь, Атешян, выборы, Турция, 
пантюркизм, священнослужитель.

Турецкое правительство проявляет неадекватное отношение к религиозным меньшин-
ствам, что требует предпринять практические шаги по обеспечению их безопасности. В силу 
отсутствия последних турецкие граждане Грант Динк и Севак Шахи Блкчан стали жертвами 
по литики, проводимой в современной Турции. Власти Турции неоднократно обращались к 
турецкому и армянскому населению с призывом к религиозной толерантности и политиче-
ской со ли дарности, однако на практике турецкое правительство продемонстрировало свою 
анти армянскую настроенность. 19 января 2007 г. Грант Динк был убит, а 24 апреля 2011 г. ар-
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мян ский солдат Севак Шахи Блкчан, служивший в турецкой армии, был убит из-за ношения 
креста. Эти два убийства до сих пор не раскрыты, и на наш взгляд, подобное может иметь 
продолжение до тех пор, пока армянское население Турции не сможет защитить свои интересы 
как на политической, так и на религиозной платформе.
Такова же ситуация и в среде исламизированных армян. Из-за отсутствия армянских церквей 
и школ криптоармяне не ассоциируют себя с армянской идентичностью. Подавляющее 
большинство этих армян скрывает свое происхождение, боясь гонений со стороны турецкого 
правительства.
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Նկար 1. Երկ րա բա նա կան նմուշ նե րի վեր լու ծու թյան դի ագ րա մը  
ըստ Fe/Rb հա րա բե րակ ցու թյան
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Նկար 2. Ծաղ կա սար հու շար ձա նի նմուշ նե րի վեր լու ծու թյան դի ագ րամ ե րը  
ըստ Fe/Rb, Zr/Nb հա րա բե րակ ցու թյուն նե րի

Նկար 3. Ծաղ կա սար հու շար ձա նի վա նա կա տի օգ տա հան ման մո դե լը

227ՎԱ ՆԱ ԿԱ ՏԻ ՀՈՒՄ ՔԻ ՕԳ ՏԱ ՀԱՆ ՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԲՐՈՆ ԶԻ ԴԱ ՐՈՒՄ...



228 ՎԱ ՆԱ ԿԱ ՏԻ ՀՈՒՄ ՔԻ ՕԳ ՏԱ ՀԱՆ ՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԲՐՈՆ ԶԻ ԴԱ ՐՈՒՄ...
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Նկար 4. Ագա րակ հու շար ձա նի նմուշ նե րի վեր լու ծու թյան դի ագ րամ ե րը  

ըստ Fe/, Zr/Nb, Rb, Sr/Nb, (Ca*Y)/Th հա րա բե րակ ցու թյուն նե րի

Նկար 5. Ագա րակ հու շար ձա նի վա նա կա տի օգ տա հան ման մո դե լը



229ՎԱ ՆԱ ԿԱ ՏԻ ՀՈՒՄ ՔԻ ՕԳ ՏԱ ՀԱՆ ՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԲՐՈՆ ԶԻ ԴԱ ՐՈՒՄ...
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Նկար 6. Թե ղուտ Ագա րակ հու շար ձա նի նմուշ նե րի վեր լու ծու թյան դի ագ րամ ե րը ըստ Fe/
Rb, Sr/Zr, Fe/Nb, (CaՒ*Y)/Th հա րա բե րակ ցու թյուն նե րի

Նկար 7. Թե ղուտ հու շար ձա նախմ բի վա նա կա տի օգ տա հան ման մո դե լը



230 ԿՈՒՐ-ԱՐԱՔ ՍՅԱՆ ՄԻ ՋԱ ԳԵՏ ՔԻ ՈՒՇԲ ՐՈՆ ԶԵ ԴԱ ՐՅԱՆ ԴԱՄԲԱՆԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԼԻՐ ՆԵ ՐԸ...

Աղյուսակ 1  
Լճաշենի դամբանադաշտի խցերի երկարության համեմատական պատկեր (n=247)
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Աղյուսակ 2  
Լճաշենի դամբանադաշտում տղամարդկանց և կանանց թաղումերում  

մահացության ցուցանիշը (n=196)

35

30

25

20

15

10

5

0
Մինչև 10 տ. 60 և ավելի10–19 տ 20–29 տ 30–39տ 40–49 տ 50–59 տ

Արական

Իգական

Աղյուսակ 3  
Լճաշենի դամբանադաշտում աճյունի ուղղության ցուցանիշները
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231ԿՈՒՐ-ԱՐԱՔ ՍՅԱՆ ՄԻ ՋԱ ԳԵՏ ՔԻ ՈՒՇԲ ՐՈՆ ԶԵ ԴԱ ՐՅԱՆ ԴԱՄԲԱՆԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԼԻՐ ՆԵ ՐԸ...

Աղյուսակ 4  
Լճաշենի դամբանադաշտի թաղման կառույցների ուղղությունը.  

դամբաններ (n=227), դամբանաբլուրներ (n=30)
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Աղյուսակ 5  
Թաղման սրահների կողմորոշման փոփոխությունը ըստ դարաշրջանի (n=671)
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Աղյուսակ 6  
Լճաշենի դամբանադաշտում աշխատանքային գործիքների բաշխվածությունը 

տղամարդկանց և կանանց թաղումերում (n=224)
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232 PLANT REMAINS FROM CLASSICAL PERIOD JAR-BURIALS IN THE MASTARA –3 ARCHAEOLOGICAL SITE

Figure 1. Some seed remains from a jarburial of Mastara –3 archaeological site  
(Vessel #4.1 of Burial #4, square H3).

1 – charred grain of freethreshing wheat (Triticum aestivum/durum),  
2 – charred internode of common bread wheat (Triticum cf. aestivum ssp. aestivum (vulgare)),  

3 – charred grain of wheat, possibly emmer (Triticum cf. dicoccum),  
4 –5 – charred spikelet bases of emmer (Triticum cf. dicoccum),  

6 – charred grain of barley (Hordeum vulgare),  
7 – seed of Adonis sp., 8 – charred capsule of Euclidium syriacum,  

9 – charred mericarps of Galium cf. spurium, 10 – charred mericarps of cf. Asperula sp.,  
11 –16 – biomineralized erems: 11 Anchusa arvensis,  

12 – Alkanna orientalis, 13 –16 – Buglossoides arvensis.



233ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵՐ ԳՆԹՈՒ ՆՅԱՑ ԻՇ ԽԱՆ ՆԵ ՐԻ ՏԻ ՐՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ...

Նկար 1. Զո վու նիի Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու հյու սի սա յին  
պա տի որմ ա մույ թի վրա փո րագր վա ծար ձա նագ րու թյու նը

Նկար 2. Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րա նում գտնվող տա պա նա քա րը



234 ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵՐ ԳՆԹՈՒ ՆՅԱՑ ԻՇ ԽԱՆ ՆԵ ՐԻ ՏԻ ՐՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ...

Նկար 3. Զո վու նիի Սուրբ Վար դան եկե ղե ցու հյու սի սա յին հատ վա ծից  
հայտ նա բեր ված տա պա նա քա րը

Նկար 4. Եղի պատ րուշ գյու ղի հյու սի սա յին կող մում գտնվող տա պա նա քա րե րից մե կը



235ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵՐ ԳՆԹՈՒ ՆՅԱՑ ԻՇ ԽԱՆ ՆԵ ՐԻ ՏԻ ՐՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ...

Նկար 5. Եղի պատ րուշ գյու ղի հյու սի սա յին կող մում գտնվող  
անար ձա նա գիր տա պա նա քա րե րից մե կը

Նկար 6. Եղի պատ րուշ գյու ղի հյու սի սա յին կող մում գտնվող ար ձա նա գիր տա պա նա քա րը



236 ՍՈԹՔ –1 ԱՄ ՐՈ ՑԸ ԵՒ ԴՎԻՆ-ՊԱՐ ՏԱՎ ԱՌԵՒՏ ՐԱ ԿԱՆ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՍՈԹ ՔՅԱՆ ՀԱՏ ՎԱ ԾԸ

Նկար 1. Սոթք –1 հու շար ձա նը արև ել քից

Նկար 2. Սոթք –1, պե ղա վայր Բ, տե սա րան արև մուտ քից



237ՍՈԹՔ –1 ԱՄ ՐՈ ՑԸ ԵՒ ԴՎԻՆ-ՊԱՐ ՏԱՎ ԱՌԵՒՏ ՐԱ ԿԱՆ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՍՈԹ ՔՅԱՆ ՀԱՏ ՎԱ ԾԸ

C

Նկար 3. Սոթ քի քա րա վա նա տան ավե րակ նե րը

Նկար 4. Տե սա րան Սոթ քի լեռ նանց քից



238 ՄԻՋ ՆԱ ԴԱ ՐՅԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ԼԱՆԴ ՇԱՖ ՏԸ ՎԱ ՅՈՑ ՁՈ ՐՈՒՄ՝ ՄԵ ՏԱՔ ՍԻ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ

Նկար 1. VDSRSի 2015 –2016 թթ. հե տա զո տու թյան տա րած քը և փաս տագ րած հնա վայ րե րը



239ՄԻՋ ՆԱ ԴԱ ՐՅԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ԼԱՆԴ ՇԱՖ ՏԸ ՎԱ ՅՈՑ ՁՈ ՐՈՒՄ՝ ՄԵ ՏԱՔ ՍԻ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ

Նկար 2. Բնա կե լի հատ ված ներ Ար փա յում (լու սան կար նե րը՝ VDSRSի)



240 ՄԻՋ ՆԱ ԴԱ ՐՅԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ԼԱՆԴ ՇԱՖ ՏԸ ՎԱ ՅՈՑ ՁՈ ՐՈՒՄ՝ ՄԵ ՏԱՔ ՍԻ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ

Նկար 3. Անջ նա րակ խե ցե ղեն 12 –15րդ դդ.,  
VDSRSի 2015 –2016 թթ. հե տա զո տած հնա վայ րե րից (լու սան կար նե րը՝ VDSRSի)

Նկար 4. Ջնա րա կած խե ցե ղեն՝ 12 –15րդ դդ.,  
VDSRSի 2015 –2016 թթ. հե տա զո տած հնա վայ րե րից (լու սան կար նե րը՝ VDSRSի)



241ԴԱՇ ՏԱ ԴԵ ՄԻ ԱՄ ՐՈ ՑԻ ԿԵՆ ՑԱ ՂԱ ՅԻՆ ՔԱ ՐԵ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՏՆՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻ ՉԻ ՇՈՒՐՋ

1. Բա զալ տե սանդ՝ սան դի տոռ նով, 2. Բա զալ տե սանդ,  
3. Բա զալ տե սանդ՝ սան դի տոռ նով և դե կո րա տիվ մշակ մամբ,  

4. Տու ֆե սանդ՝ կրկնա կի օգ տա գործ մամբ (եկե ղե ցու քար)

5. Տու ֆե դինգ, 6. Տու ֆե դինգ, 7. Տու ֆե օվա լա ձև հա վանգ,  
8. Տու ֆե հա վանգ՝ օծա նե լի քի հա մար, 9. Բա զալ տե մեծ տա ռա պան



242 ԴԱՇ ՏԱ ԴԵ ՄԻ ԱՄ ՐՈ ՑԻ ԿԵՆ ՑԱ ՂԱ ՅԻՆ ՔԱ ՐԵ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՏՆՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻ ՉԻ ՇՈՒՐՋ

10. Բա զալ տե եր կան քի վե րին աղաց քար՝ լի սե ռի անց քով, 11. Բա զալ տե եր կան քի ստո րին 
աղաց քար՝ տա պա րա կի սռնու հա մար նա խա տես ված անց քով, 12. Բա զալ տե եր կան քի 
վե րին կո նա ձև աղաց քա րի մա ցորդ, 13. Բա զալ տե եր կան քի վե րին աղաց քա րի բե կոր՝ 

կո ղա յին մա կե րե սին լի սե ռի հա մար նա խա տես ված անց քով, 14. Տու ֆե եր կան քի ստո րին 
աղաց քար, 15. Տու ֆե՝ ու ռու ցիկ մա կե րե սով կոտր ված խցա նա քար, 16. Տու ֆե՝ կենտ րո նում 

մի ջան ցիկ ելուս տով խցա նա քար, 17. Տու ֆե սնկա կերպ փոքր խցան

18. Բա զալ տե ծե ծիչ, 19. Տու ֆե կո կիչ, 20. Ջուլ հա կի դազ գա հի տու ֆե կա խիկ
21. Տու ֆե մա նա ծա գոր ծա կան իր, 22. Տու ֆե փքելք, 23. Տու ֆե իր, 24. Կշռա քար



243ԵՐԱԺՇ ՏԱ ԲԱ ՆԱ ՀԻՒ ՍԱ ԿԱՆ ԺԱՆ ՐԵ ՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՓՈԽ ՆԵՐ ԹԱ ՓԱՆ ՑՈՒ ՄԸ ՕՐՕՐ ՆԵ ՐՈՒՄ

Նկար 1. Հայ կի նը բուրդ գզե լիս սան դեր քի և օրօ րո ցի մօտ  
[Vahramian Herman (ed), Ermakov, Armenia, 1910, Casa Editrice Armena, 1982, p. 12]
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իր ման կի կի օրօ րո ցը [Գա լուս տե ան Գրի գոր, Մա րաշ կամ Գեր մա նիկ և հե րոս Զէյ թուն,  

հա տոր Բ., Նիւ Եորք, 1988]:
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