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13
Ան նա Ազի զյան

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ

Դի տո ղու թյուն ներ Հա յաս տա նի կուր-արաք սյան խե ցե ղե նի 
հազ վա դեպ հան դի պող զար դա ձև ե րի վե րա բե րյալ

Հոդ վա ծը նվիր ված է վաղբ րոն զե դա րյան մշա կույ թում հազ վա դեպ հան դի պող 
զար դար ման մո տե ցում ե րին: Նման օրի նակ ներ առայժմ մեզ հայտ նի են Արա
գա ծից, Կառ նու տից, Հա ռի ճից, Մեծ Սե պա սա րից, Շեն գա վի թից, Շի րա կա վա նից, 
Ջրա ձո րից, Ֆի ո լե տո վո յից, Քե թի ից: Այս եզա կի օրի նակ նե րի զար դա ձև ե րը ակո
սա յին են, ռե լի եֆ, կա տար ված են սեղ մե լուփո սի կա վո րե լու նաև կոկ ման և գու նա
զարդ եղա նակ նե րով: Պատ կեր վել են կա րաս նե րի, կճուճ նե րի, քրե ղան նե րի, թա
սե րի և այլ տի պի անոթ նե րի վրա: Ներ կա յաց ված նե րի շար քում աչ քի են ընկ նում 
Շի րա կա վա նից հայտ նա բեր ված լայ նա բե րան կա րա սի շուր թի բե կոր նե րը՝ ներ
սի կող մից զար դար ված սյու ժե տա յին պատ կե րով, որն առայժմ իր տե սա կի մեջ 
եզա կի է: Այս սյու ժեի խո րա կոս, ազատ ոճով կա տար ման եղա նա կը մո տե նում է 
խո րա կոսփո րա գիր ժայ ռա քան դակ նե րին: Նույ նը կա րե լի է հա մե մա տել ուշ բրոն
զե դա րյան գո տի նե րի պատ կեր նե րի հետ: Նմա նա տիպ լայ նա բե րան կա րաս նե
րում պահ վել է ըն դե ղեն, հատ կա պես՝ ցո րեն, որի կա րև ո րա գույն նշա նա կու թյունն 
անա ռար կե լի է: Այն իր կի րա ռա կան առու մով (ըն դե ղեն ամ բա րե լու)՝ լի ո վին հա
մադր վում, լրաց նում է նույն կա րա սի պատ կե րա գի րը՝ գա րուն ավե տող սյու ժեն: 
Բանալի բառեր. վաղբրոնզեդարյան մշակույթ, զարդամոտիվներ, կուր-արաքս-
յան խեցեղեն:

Anna Azizyan
Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA

Remarks on the Rare Ornaments  
of Kura-Araxes Ceramics of Armenia

The article is about the rare decorations of the pottery existed in the Early Bronze 
Age culture. Certain examples are known from Aragats, Karnut, Harich, Mets Sepasar, 
Shengavit, Shirakavan, Jradzor, Fioletovo, and Keti archaeological sites. The ornaments 
of this unique specimens are made with grooves and reliefs, by pressingdimpling, also 
by smoothening and painting. These ornaments present on jugs, jars, bowls, plates and 
other types of vessels. Among the series of studied ornaments, there are fragments of 
a lip of widemouthed pot discovered in Shirakavan, which are decorated inside with a 
subject matter image; this is a unique specimen known so far. The deepgroove method 
and freestyle performance of the abovementioned subject image remind deepgroove
carved rock art existing in the region. The same decoration can be compared to the im
ages on the Late Bronze Age belts. Supposedly grains, particularly cereals were stored 
in such widemouthed jars. The supposition about grains storage is supported by the 
pictogramsubject of the container, which may be interpreted as the arrival of spring.
Key words: Bronze Age, ornaments, ceramics.

Анна Азизян
Комментарии к редко встречающимся орнаментам 

 на куро-аракской керамике
Статья посвящена редко встречающимся подходам орнаментирования в культуре 
эпохи ранней бронзы. Такие орнаменты встречаются в нескольких памятниках 
эпо хи ранней бронзы (Арагац, Карнут, Арич, Мец Сепасар, Шенгавит, Ширакаван, 



Հա յաս տա նի կուր-արաք սյան խե ցե ղե նի հազ վա դեպ հան դի պող զար դա ձև ե րը... 239

Джрадзор, Фиолетово, Кети). Эти орнаменты углубленнные, релиефные, испол
нен ные при помощи техники надавливания, а также полирования и росписи. 
Боль шой интерес из себя представляет орнамент из Ширакавана, которая по спо
собу исполнения приближается к наскальным скульптурам.



Բազ մա զան են վաղբ րոն զե դա րյան խե ցե ղե նի զար դա մո տիվ ե րը և 
նրանց զար դար ման մո տե ցում ե րը, որոնց տար րերն ու տա րա տե սակ նե րը 
առ կա են անո թի պա րա նո ցի, ու սի և իրա նի հատ ված նե րում1: Հազ վա դեպ են 
անո թի ար տա քին` նստու կի մա կե րե սին և անո թի ներ սի` ընդ հա նուր, հա տա
կին և շուր թին կա տար ված զար դա մո տիվ ե րի տե ղադ րու մը:

Հոդ վա ծը նվիր ված է այս մշա կույ թում հազ վա դեպ հան դի պող զար դար
ման մո տե ցում ե րին: Նման օրի նակ ներ առայժմ մեզ հայտ նի են Արա գա ծից, 
Կառ նու տից, Հա ռի ճից, Մեծ Սե պա սա րից, Շեն գա վի թից, Շի րա կա վա նից, 
Ջրա ձո րից, Ֆի ո լե տո վո յից, Քե թի ից: Այս եզա կի օրի նակ նե րի զար դա ձև ե րը 
ակո սա յին են, ռե լի եֆ, կա տար ված են սեղ մե լուփո սի կա վո րե լու նաև կոկ
ման և գու նա զարդ եղա նակ նե րով: Պատ կեր վել են կա րաս նե րի, կճուճ նե րի, 
քրե ղան նե րի, թա սե րի և այլ տի պի անոթ նե րի վրա: Ներ կա յաց ված նե րի շար
քում աչ քի են ընկ նում Շի րա կա վա նից հայտ նա բեր ված լայ նա բե րան կա րա սի 
շուր թի բե կոր նե րը՝ ներ սի կող մից զար դար ված սյու ժե տա յին պատ կե րով, որն 
առայժմ իր տե սա կի մեջ եզա կի է: 

Զար դար ված օրի նակ նե րը բա ժան վել են եր կու խմբի՝ զար դա ձև եր պատ
կեր ված անո թի ար տա քին և ներ քին մա կե րես նե րին, որոնք իրենց հեր թին 
տրոհ վում են են թախմ բե րի.

Անո թի ար տա քին մա կե րե սին կա տար ված զար դա մո տիվ եր
Հա տա կին. Վաղ բրոն զի որոշ հու շար ձան նե րից մեզ հայտ նի խե ցա նոթ

նե րի նստուկ նե րը եր բեմ զար դար ված են կլոր սեղ մե լուներճ կու մով (Խան
զա դյան 1967: աղյու սակ XIV; Sagona 1984: fig. 7/4, fig. 9/5; Куф тин 1944: 97, 
118), (աղյու սակ I, նկար 14): Հան դի պում են մեծ մա սամբ նեղ նստուկ ու նե ցող 
անոթ նե րի վրա: Նրանք իրենց կա տա րու մով աղերս վում են նույն մշա կույ թի 
կա վա նոթ նե րին պատ կեր ված, կլոր կամ օվա լա ձև ներճկ ված փո սիկ նե րի հետ 
(աղյու սակ I, նկար 4): Նմա նա տիպ զար դա մո տիվ եր՝ զու գորդ ված վե րա դիր 
ելուս տով, հան դես են գա լիս խե ցա նո թի ար տա քին մա կե րե սին՝ իրա նի վրա, 
որոնք բնո րոշ են էլառարա գա ծյան խմբին: Պատ կեր վում են նաև կան թի տակ 
և վեր նա մա սում: Կան նաև եզա կի հան դի պող՝ ակո սա զարդ ու կոկ ման եղա
նակ նե րով զար դար ված նստուկ ներ (աղյու սակ I, նկար 5, 7, 911), որոն ցում 

1 Իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում պ. գ. թ. Ա. Գևորգյանին՝ Ֆիոլետովոյի (աղ
յուսակ I, նկար 2, 5, 25, 26), պ.գ.դ. Ռ. Բադալյանին՝ Կառնուտի (աղյուսակ I, նկար 3, 
աղյուսակ II, նկար 6), պ. գ. թ. Լ. Եգանյանին՝ Մեծ Սեպասարի (աղյուսակ II, նկար 9), 
ԷՊԱԹի տնօրեն Ա. Թադևոսյանին՝ Արագածի (աղյուսակ II, նկար 1, 7) հնագիտական 
նյու թերից օգտվելու թույլատվության համար նաև պ. գ. թ. Ա. Բոբոխյանին՝ օգտակար 
դիտողությունների համար: 
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պատ կեր ված են ցանց կեն և այլ տի պի (Summers 2014: 157) մո տիվ եր: Պետք 
է նշել, որ անոթ նե րի հա տա կին զար դի առ կա յու թյու նը, ի տար բե րու թյուն վաղ 
բրոն զի, գո յու թյուն է ու նե ցել նաև էնե ո լի թյան դա րաշր ջա նի որոշ հու շար ձան
նե րում (Թո րո սյան 1976: 95/17, 99/18; Chataigner 1995: 109/4, 5; Мун ча ев, Мер
пет 1981: 213; Aрхе о ло гия СССР 1982: 157), (աղյու սակ I, նկար 13, 16, 17): Զար
դար ման այս ոճը, ըստ դի տարկ ման, ու նի եր կու տար բե րակ. առա ջի նը` անո թի 
պատ րաստ ման ըն թաց քում հում (չթրծած), խո նավ անո թը դրել են գործ ված քի 
վրա, որի ար դյուն քում ի հայտ են եկել որո շա կի դաջ վածք ներ, ինչ պի սիք են 
խե ցե ղե նի ձև ա վոր ման ժա մա նակ իրա նի մա կե րե սին պահ պան ված գործ ված
քի կամ խսի րի դաջ ված քի հետ քե րը (Թո րո սյան 1976: 99/18; Кинк 1976: 14, 22): 
Երկ րոր դը` վե րը նշվա ծին զու գա հեռ՝ մտադր ված կեր պով զար դա րելն էր. վառ 
օրի նակ ներն են տե րևի դաջ վածք նե րով նստուկ նե րը (Chataigner 1995: 89, 109/5), 
(աղյու սակ I, նկար 17): Մյուս օրի նակ նե րում պատ կեր ված են ցանց կեն մո տիվ
ներ՝ կրկնօ րի նա կե լով գործ վածք նե րին (Խան զա դյան 1967: աղյու սակ XXV; 
Шен га вит ка та лог 2015: 117): Անոթ նե րի նստուկ նե րը, մտադր ված կեր պով զար
դար ված լի նե լուց բա ցի, կա րող էին ու նե նալ պահ պա նո ղա կան խոր հուրդ նաև 
խորհր դան շե ին պատ կա նե լի ու թյու նը տվյալ վար պե տին կամ հա մայն քին (Кинк 
1976: 21; Խան զա դյան, Մկրտչյան, Պար սա մյան 1973: 134): Նմա նա տիպ զար
դա մո տիվ եր մեզ հայտ նի են Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի և Իրա նա կան սա րա
հար թի որոշ դրոշ միչ կնիք նե րի վրա: Կա վա նոթ նե րի նստուկ նե րի մո տիվ ե րը 
գրե թե նույ նու թյամբ զու գորդ վում են կնիք նե րի պատ կեր նե րին (Խան զա դյան, 
Մկրտչյան, Պար սա մյան 1973: նկար 134, 135; Փի լի պո սյան 1998: աղյու սակ 4, 5, 
6), (աղյու սակ I, նկար 6, 8, 14, 15): Ըստ Խան զա դյա նի՝ հա վա նա բար որոշ կնիք
ներ՝ փո րա գիր զար դե րով, կի րառ վել են սրբա զան հաց դա ջա նախ շե լու հա մար 
(Խան զա դյան, Մկրտչյան, Պար սա մյան 1973: 134, 135): Հա ջորդ դա րաշր ջա նում` 
մի ջին բրոն զում, այս զար դար ման մո տե ցու մը նույն պես հազ վա դեպ բնույթ է 
կրում (Ха чат рян 1975: 116), (աղյու սակ I, նկար 18): Ի տար բե րու թյուն վե րը նշվա
ծի՝ նման երև ույ թը լայն տա րա ծում է ստա նում ուշ բրոնզե և վաղ եր կա թե դա
րաշր ջա նում (Խան զա դյան, Մկրտչյան, Պար սա մյան 1973: 37; Եսա յան 1976: 124, 
126, 150; Խան զա դյան 1979: 96; Пет ро сян 1989: 74, табл. 66/12; Ха чат рян 1975: 
192, 193, 195), (աղյու սակ I, նկար 1921): Հատ կան շա կան են նստու կին պատ կեր
ված մո տիվ ե րը, որոնք հա մա հունչ են՝ կրկնե լով իրա նի զար դա մո տիվ ե րը: 

Անո թի ներ քին մա կե րե սին կա տար ված զար դա մո տիվ եր
Ընդ հա նուր. Ինչ վե րա բե րում է կա վա նո թի ներ սի մա կե րե սը զար դա րե

լուն, մեզ հայտ նի վառ օրի նակ նե րից է Շեն գավի թի թա սը (Սար դա րյան 1067: 
187; Հա յացք բրոն զի դա րից 2010: 41), (աղյու սակ I, նկար 22): Ար տա քի նից սև, 
փայ լեց ված, շուր թին՝ երկ րա չա փա կան, զար դա գո տի ով, ներ սից՝ բաց հիմ
նա գույ նի վրա աղյու սա գույն ան գո բով պատ կեր ված կոմ պո զի ցիա: Շար ժում 
ցույց տվող, դե պի ձախ պտտվող թռչուն նե րից (հա վա նա բար՝ արա գիլ ներ) մի 
քա նի սը օձե րին կտցած պտույտ են գոր ծում «օջա խի» շուր ջը, որոնց ու ղեկ ցում 
են աստ րալ նշան ներ՝ կեռ խա չը և լու սի նը խորհր դան շող շրջա նակ ներ (Խան
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զա դյան 1969: 155, 156): Նույն հու շար ձա նից հայտ նի են ևս մի քա նի գու նա
զարդ օրի նակ ներ (Шен га вит ка та лог 2015: 238), որոնք նույն պես պատ կեր ված 
են աղյու սա գույն ան գո բով բաց հիմ ա գույ նի վրա (աղյու սակ I, նկար 23, 24): 
Փոք րիկ թա սի կի կենտ րո նում պատ կեր ված է չորս թեր թա նի «ծա ղի կ», որն 
աղերս վում է հա վա սա րա թև խա չին՝ կենտ րո նում կրե լով փոք րիկ խաչ: Մյուս 
բե կո րի ներ սի մա կե րե սին պահ պան վել է գա լար, որը շատ տա րած ված մո
տիվ է կուրարաք սյան մշա կույ թում: 

Հա տա կին. Եզա կի, մեզ հայտ նի այս օրի նակ նե րում (աղյու սակ I, նկար 
25, 26), հա տա կի կենտ րո նա կան հատ վա ծում՝ ներճ կու մով պատ կեր ված են 
կլոր փո սիկ ներ, որոնց զու գա հեռ նե րը նույն պես գտնում ենք տվյալ մշա կույ թի 
կա վա նոթ նե րի իրա նին, օջախ նե րի մա կե րե սին և ար ձա նիկ նե րի վրա: Ու շագ
րավ է, որ մեզ հայտ նի այս եր կու օրի նակ նե րը ի հայտ են եկել նույն հու շար
ձա նից՝ Ֆի ո լե տո վո յից: Կլոր փո սիկ նե րի պատ կեր ներ հայտ նի են Հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հի տար բեր հու շար ձան նե րից, որոնք պատ կեր վել են ժայ ռե րի, կո
թող նե րի և առան ձին քա րե րի վրա (Ка ра пе тян, Ха чат рян, Ка не цян 2004: /2, 
260, 261): Կուրարաք սյան խե ցե ղե նի զար դար ված, զույգ ներճկ ված փո սիկ նե
րը հա վա նա բար կապ ված են ինչոր պաշ տա մուն քա յին պատ կե րա ցում ե րի 
հետ (Խան զա դյան 1969: 156, 157):

Շուր թին. Վե րը նշված գու նա զարդ նմուշ նե րից, կա վա նոթ նե րի ներ սի 
մա կե րե սին` շուր թին, ժա պա վե նա ձև գու նա զարդ ման մո տե ցու մը լայն տա րա
ծում ու նի Արա գա ծի, Շեն գա վի թի, Կառ նու տի և այլ հու շար ձան նե րում (աղյու
սակ II, նկար 16): Գու նա զար դել են ան գո բի տար բեր երանգ նե րով, կա վե 
հե ղուկ քսու քով, այ նու հե տև՝ ար տա քին մա կե րե սի նման հղկել կամ փայ լեց
րել են: Գույ նե րը տա տան վում են մուգ մոխ րա գույ նից մին չև գորշ և աղյու սե
կարմ րա վու նից մին չև օխ րա յի երանգ նե րը: Կան նաև բաց մա նու շա կա գույն և 
ար ծա թա փայլ օրի նակ ներ: Ան գո բա պատ ժա պա վեն ներն ու նեն մո տա վո րա
պես 61սմ լայ նու թյուն:

Բա ցի գու նա զարդ նմուշ նե րից, եզա կի են այս խմբում դաս ված ակո սա
զարդ և վե րա դիր կա տա րու մով օրի նակ նե րը: Արա գա ծից հայտնա բեր ված 
կուրարաք սյան վաղ փու լին պատ կա նող թա սը հար դար ված է ակո սա զարդ, 
զույգ շեղ գծե րից եռան կյու նին ներ կազ մող ֆրի զով (աղյու սակ II, նկար 7ա, 
բ): Հա ջորդ հե տաքր քիր նմու շը Քե թիի №9 դամ բա րա նից գտնված բի կո նիկ 
իրա նով կճուճն է (Пет ро сян 1989: 45, та бл. 34), (աղյու սակ II, նկար 8): Իր բա
վա կան լայն, հարթ պսա կի վրա առ կա է երկ րա չա փա կան ակո սա զարդ ֆրիզ, 
որն իր հո րին ված քով նման վում է վե րը նշված Արա գա ծի թա սի զար դա գո
տուն: Վե րա դիր կա տա րու մով առայժմ հայտ նի է մի այն Մեծ Սե պա սա րից 
պեղ ված խե ցու շուր թի բե կո րը (աղյու սակ II, նկար 9): Այն իր վրա կրում է 
գա լար վող վե րա դիր ելուստ, ըստ Լ. Եգա նյա նի՝ վե րա դիր օձա գա լար է պատ
կեր ված շար ժա կան օջախզո հա րա նի շուր թին (Եգա նյան 2013: 61, աղյու սակ 
I7): Մյուս երեք խե ցե ղեն օրի նակ նե րի զար դա մո տիվ ե րը վկայ ված են բա
ցար ձա կա պես մեծ կա րաս նե րի շուր թե րին. մեկն ամ բող ջա կան պահ պան
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ված կա րաս է, իսկ մյուս եր կու սը՝ բե կո րա յին: Կա րաս ներ և նրանց բե կոր ներ 
հայտ նա բեր վել են գրե թե բո լոր վաղբրոն զե դա րյան բնա կա վայ րե րում: Հարկ 
է նշել, որ երեք կա րաս նե րի շուր թե րը ակո սա զարդ են: Ակո սա զար դու մը կա
տար վել է հե տև յալ մո տե ցու մով. հա ճախ առանց ուր վագ ծե լու մի ան գա մից 
կի սա չոր կա վի մա կե րե սին ակոս ներ են փո րագր վել: Այս եղա նա կով կա տար
ված զար դա ձև ե րը հիմ ա կա նում ազատ ոճով են պատ կեր ված և տար բեր
վում են ռե լի եֆ և ներճկ ված եղա նակ նե րից, որոնք ավե լի կա նո նա վոր են: 
Հա ռի ճից հայտ նա բեր ված ամ բող ջա կան սև փայ լեց ված կա րասն ու նի լայն, 
քիչ դե պի դուրս ճկված շուրթ, կարճ վիզ և ու ռու ցիկ իրան, որն ավարտ վում է 
կտրուկ, նեղ նստու կով (Ха чат рян 1975: 60), (աղյու սակ II, նկար 10): Կա րա սի 
շուր թը ներ սի կող մից հար դար ված է լայ նա կոս եռան կյու նա շար գո տի ով: Այս 
տի պի զար դա գո տի նե րը լայն տա րա ծում ու նեն կուրարաք սյան մշա կույ թում: 
Հա ջորդ օրի նա կը Ջրա ձո րի լայ նա բե րան կա րա սի շուր թի բե կորն է, որի ներ
սի մա կե րե սին առ կա են շեղ ան կա նոն ակոս ներ (Badalyan, Avetisyan 2007: 
127/7), (աղյու սակ II, նկար 11): Նույն պատ կեր ման մո տե ցու մը տես նում ենք 
որոշ կնքադ րոշմ ե րի վրա փո րագր ված (Փի լի պո սյան 1998: Աղյու սակ 23/1, 2, 
աղյու սակ 25/5), (աղյու սակ II, նկար 12, 13): 

Այս շար քի հատ կան շա կան գտա ծո նե րից է Շի րա կա վա նից հայտ նա բեր
ված մեծ կա րա սի վեր նա մա սի բե կո րա յին հատ վա ծը, որի շուր թի տրա մա գի
ծը կազ մում է 53 սմ2: Ու նի դե պի դուրս ճկված շուրթ և ար տա հայտ ված պսակ: 
Շրթնա բե կո րը ներ սից զար դար ված է շուր ջա նա կի, խո րա կոս հո րին ված քի 
պատ կե րագ րու թյամբ, որ տեղ նե րառ ված են մարդ, լեռ ներ և թռչուն (հա վա
նա բար` արա գիլ)՝ իրենց ու ղեկ ցող նշան նե րով (Azizyan 2015: table XXVIII fig. 
1), (աղյու սակ II, նկար 14): Սյու ժե ում պատ կեր ված թռչու նը նման է արա գի լի՝ 
եռան կյու նա ձև մարմ ով, հա մե մատ իրա նի՝ եր կար ոտ քով (աղյու սակ II, նկար 
14ա): Եռան կյու նա ձև մար մի նը բնո րոշ է կուրարաք սյան մշա կույ թում պատ կեր
վող գրե թե բո լոր թռչուն նե րին (Խան զա դյան 1969: 53, 78, 79, 80; Sagona 1984: 
fig. 122/248, 249a, fig. 123/259, 260, 270; Куф тин 1944: рис. 55; Ха чат рян 1975: рис. 
21, 24), (աղյու սակ II, նկար 15, 17): Նույ նը տես նում ենք Գե ղա մա լեռ նե րի ժայ
ռա պատ կեր նե րում (Մար տի րո սյան, Իս րա յե լյան 1971: 147, 148), (աղյու սակ II, 
նկար 16): Թռչու նը հան դես է գա լիս որ պես արևի խորհր դա նիշ, գա րուն ավե
տող (Խան զա դյան 1969: 152, 154. Մար տի րո սյան 1981: 46), ու նի նաև պտղա բե
րու թյան խոր հուրդ (Խան զա դյան 1969: 156; МНМ 1992: т. 2, 346). նույնն է խորհր
դան շել նաև բազ մա թիվ հին ժո ղո վուրդ նե րի մոտ (Пи от ровс кий 1949: 93; Го лан 
1993: 100): Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի վաղ երկ րա գործ նե րի կող մից արևը երկր
պագ վել է հո ղա գոր ծու թյան հա մա տեքս տում (Մար տի րո սյան 1981: 65):

Մարդն ուղղ ված է դե պի թռչու նը, որը պատ կեր ված է սխե մա տիկ՝ երկ րա
չա փա կան եռան կյու նա ձև մարմ ով: Մար դը նույն պես երկ րա չա փա կան ձև ով 
է պատ կեր ված. ու նի եռան կյու նա ձև գլուխ և ուղ ղան կյուն մար մին և կա տար
մամբ հա մա հունչ է եռան կյու նա ձև մար մով թռչու նին (աղյու սակ II, նկար 14 բ):

2 Հայտնաբերվել է Շիրակավանի 1978 թ. պեղումերի ժամանակ, I կացարանից, հնա
գետ ներ՝ Թորոսյան Ռ., Խնկիկյան Օ. և Պետրոսյան Լ.:
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Կուրարաք սյան մշա կույ թում մար դա կերպ պատ կեր նե րը հազ վա դեպ են. 
հան դի պում ենք ար ձա նիկ նե րի տես քով և խե ցե ղե նին՝ մար դու դի մա յին ոճա
վոր ված կա տա րու մով: Երկ րա չա փա կան կա ռուց վածք ու նե ցող անտ րո պո մորֆ 
պատ կեր նե րը բնո րոշ են վաղբ րոն զե դա րյան դա րաշր ջա նին (Փի լի պո սյան 
1998: աղյու սակ 41/10; Մար տի րո սյան 1981: սիս տեմ. աղյու սակ III; Пи от ровс кий 
1949: та бл. 9), (աղյու սակ II, նկար 20): Ինչ վե րա բե րում է խե ցա նոթ նե րի զար
դա պատ կեր նե րին, ապա այս տեղ եզա կի բնույթ են կրում: Այս հո րին ված քում 
մար դու ձեռ քին և իրե նից քիչ այն կողմ պատ կեր ված են ուղ ղան կյուն նի ներ՝ մեջ
տե ղից խա չա ձև չորս մա սի բա ժան ված, որոնք իրենց կա ռուց ված քով նման վում 
են Մի ջա գետ քից հայտ նա բեր ված կնիք նե րի պատ կե րագ րու թյան մեջ առ կա 
նմա նա տիպ նշան նե րին (Collon 2001: pl. X123; Ward 1910: fig. 723), (աղյու սակ II, 
նկար 18, 19): Քա ռա կու սին՝ մեջ տե ղից բա ժան ված չորս մա սի, խորհր դան շել է 
«ար տի չորս հո ղա տա րածք նե ր» (Го лан 1993: 87): Ամի րա նիս Գո րա յի խե ցե ղե նի 
զար դա մո տիվ ե րում հան դի պում ենք ուղ ղան կյու նա ձև ցանց կեն մո տիվ, որը 
խորհր դան շել է «հող, արտ՝ բա ժան ված հատ ված նե րի» (Шан шаш ви ли 1999: 33, 
34 та бл. II/VIII): Ու շագ րավ են Սյու նի քի ժայ ռա պատ կեր նե րում նմա նա տիպ հո
րին վածք նե րը (Կա րա խա նյան, Սա ֆյան 1970: 59/7, 188/1, 249/2):

Պատ կե րա շա րի հա ջորդ ան բա ժան մասն է կազ մում եռան կյու նա շար 
«լեռ նաշղ թա ն» (աղյու սակ II, նկար 14գ), որը նույն պես իր զու գա հեռ ու նի մի ջա
գետ քյան պատ կե րագ րու թյան մեջ (Փի լի պո սյան 1998: Աղյու սակ 22/3), (աղյու
սակ II, նկար 21): Շատ մշա կույթ նե րում հա ճախ եռան կյու նի նե րի և շև րոն նե
րի մի ջո ցով են ար տա հայ տել լե ռը կամ «լեռ նաշղ թա ն» (Մար տի րո սյան 1978: 
105, աղյու սակ XIX; МНМ 1991: т.1, 273): Լե ռան բազ մա խոր հուրդ իմաստ նե րից 
մեկն աշ խար հի մո դելն է: Այս պատ կե րա շարն իր փոխ կա պակց վա ծու թյամբ 
հնա րա վոր է գա րունն ավե տող գա ղա փա րի շուրջ ըն կալ վի: Մար դը ձեռ քին 
բռնած մեջ տե ղից խաչ վող քա ռան կյուն իրով՝ փոխ կա պակց վում է թռչնի և լեռ
նե րի հետ: Հայ ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան մեջ պահ պան վել են մար դու, 
թռչնի ու գար նան ավե տու մը հա մադ րող հե քի աթ ներ և հա նե լուկ ներ: 

Եզ րա կա ցու թյուն
Կուրարաք սյան խե ցե ղե նի տե սա կա նի ում հան դի պում են անո թի ար տա

քին և ներ քին մա կե րես նե րին կա տար ված յու րա հա տուկ և հազ վա դեպ հան
դի պող զար դա մո տիվ եր (նստուկ նե րին, ար տա քին սև փայ լեց ված մա կե րե
սին, շուր թին): Մեծ հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում Շի րա կա վա նի կա րա սի 
պատ կե րա գիր զար դա գո տին, որն առայժմ հայտ նի է որ պես եզա կի օրի նակ: 
Այս սյու ժեի խո րա կոս, ազատ ոճով կա տար ման եղա նա կը մո տե նում է խո րա
կոսփո րա գիր ժայ ռա քան դակ նե րին: Նույ նը կա րե լի է հա մե մա տել ուշ բրոն
զե դա րյան գո տի նե րի պատ կեր նե րի հետ: Նմա նա տիպ լայ նա բե րան կա րաս
նե րում պահ վել է ըն դե ղեն, հատ կա պես՝ ցո րեն (Խան զա դյան 1967, 62), որի 
կա րև ո րա գույն նշա նա կու թյունն անա ռար կե լի է: Այն իր կի րա ռա կան առու մով 
(ըն դե ղեն ամ բա րե լու)՝ լի ո վին հա մադր վում, լրաց նում է նույն կա րա սի պատ
կե րա գի րը՝ գա րուն ավե տող սյու ժեն: 
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