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Ռ Ա Գ Ւ Տ Ա Կ Ա ւ ՊեՂՈՒՄՆեՐԸ ՃԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Հայաստանի
հնագիտական
ուսումնասիրությ՛ան
պատմությ՛ան
մեջ
1957 թ. մտավ որպես խոշոր գյուտերի
տարի։
Հայկական
ՍՍՌ
Գիտությունների ակադեմիայի
Պատմության
ինստիտուտի
ավագ գիտաշխատող
Ս * Սարդարյանր
էջմիածնի,
Աշտարակի,
Թալին ի շրջաններում
հնագոլյն
բնակավայրերի պեղումներով
երևան է բերել ղգալի քանակությամբ
առաջնակարգ
նյութեր, որոնք բնութագրում
են նոր քարե դարի գոյությունր
Հայաստանում։
Հայաստանը
բրոնզի խիստ զարգացած
մշակույթի
երկիր է եղեր Նրա տերիտորիայի
վրա սփռված
են բրոնզի
մշակույթի
հուշարձաններ,
որոնց
մի
զգալի մասը
տեղագրված
է Սևանա
լճի
ավազանում։
Բրոնզի
մշակույթի
ուսումնասիրության
տեսակետից
բացառիկ
նշանակություն
ունեն
կճաշեն
գյուղի մոտ Սևանա լճի ցամաքած
տարածության
վրա
հայտաբերված
հուշարձանները,
մասնավորապես
կուրգանների
(գերեզմանաբլուր)
Լ
կրոմլեխների 1956—1957 թթէ պեղումներով
ձեռք բերված
նյութերը։
Հայկական
ՍՍՌ Գիտությունների
ակադեմիայի
Պետական
պատմական
թանգարանի
հնագիտական
արշավախումբը,
պատմական
գիտ ությունն երի թեկնա ծոլ Հ. Մն ա ցական
յանի
գլխավորությամբ՝
շարունակելով
կճաշեն գյուղի մոտ 1956 թ, սկսած
պեղումները, 1957 թ. պեղել Է վեց կ ուր գան և մոտ 20 կրոմլեխ։
Գրեթե երեք
հազար
տարի ջրի տակ անվթար
պահպանված
այգ հուշարձանները
իրենց պարունա կած առաջնակարգ
նյութերով
գիտական
մեծ արժեք են ներկայացնում
Հայաստանի այդ ժամանակաշրջանի
պատմության
գիտական
լուսաբանության
համար։ 1957 թ. Էսա շեն ում պեղված
կուրգաններն
ու կրոմլեխները
հետաքրքիր
են թաղման
ձևերի, դամբարանների
կառուցողական,
շինարարական
առանձնահատկությունների,
ինչպես նաև բնիկների
հոգևոր մշակույթի՝
պաշտամունքի աոանձին
կողմերի
լուսաբանության
տեսակետից։
Պեղումներ ո ц ր ա и и ս։ &
բնահողային
(գրունտային
) թաղումները,
կրոմլեխներն
ու կուրգանները
հասարակական
շերտավորման
վառ իլյուստրացիա
են հան դի и ան ո սէ՛։ 1957 թ•
կճաշենում
բացվել են մ.թ.ա.
XI ղ. թվագրվող
գրունտային՝
հողի
կտըրվածքի մեջ արված թաղումներ,
որոնք պարունակում
են միայն
կենդանիների՝
այծի, ոչխարի,
եզան դանգեր և կարմիր ֆոնի վրա սև գծերով
արված
գունազարդ խեցեղեն,
որ բնորոշ Է վաղ բրոնզի
ժամանակաշրջանի
հա մար լ Հնագիտական
նյութերով
աղքատ
չեն հնագիտության
մեջ կրոմլեխ
անունով
հայտնի
թաղումները։
կճաշենի
կրոմլեխները
սովորաբար
ձախ կողքի
վրա
պառկեց֊

Գիտական • (րատոԼ
վա ծ, ձեռքերն
ոլ ոտքերը
կուչ բերած- վիճակում,
քաւէոտանի
պատգարակների
վյայ դրված՛ մի մարդու
կմախք,
նաև կավամաններ,
փայտե
քրեղան,
շերեփ
և գդալ պարունակող
թաղումներ
են, որոնց
մեշ
բացակայում
են
մետաղե
իրերը։
Արտակարգ
Հարուստ
են խիստ
բազմազան,
ամենատարբեր
տիպի
նյութեր
պարունակող
կուրգանները։
Ինչպես
հայտնի
Է, կուրգանները
հողի
մակերեսից
60—80 սմ բարձր քարակույտով
ծածկված՛,
3 մետր
լայնություն*
2—3 մետր խորություն,
3—8 մետր երկարություն
ունեցող
ստորգետնյա
կա֊
ււոլցվածքն
եր են, որոնց
պատերը
բարձրացված
են 2—3 տոննա
քա՛շ
ունեցող
քարերով.է
Կուրգանները
մեկ կամ երկու
ստյլ
պարունակող
թաղումներ
են.
եղներով
լծված
սայլն ուղղակի
քշվում
Էր պատրաստված
դամբարանի
մեշ,
ապա եզներին
նետահարելուց
հետո թաղում
Էին հանգուցյալի
հետ։ Լ ճաշեն ի
կուրգանները
պարունակում
են խուլ անիվներով
կամ ճաղերով
սայլեր,
օբսիդաքարից,
կայծքարից
նետասլաքներ,
երկրաչափական
գեղեցիկ
զարդեր
կրող,
կարմիր
փայտի
ընդելուզվածք
ունեցող
պատյաններով
դաշույններ։
1957 թ՛
հայտնաբերված
կամարաձև,
ծած՛կով,
.ցանցկեն
հյուսվածքով
կողքի
ճաղեր
ունեցող
սայլի տախտակներն
իրենց
վրա կրում են երկրաչափական
գեղեցիկ
զարդերէ
Սայլերը
զարդարված
են բրոնզե
բազմատեսակ
կոճակներով,
լուծը
զարդարված
Է բրոնզե
ժապավեններով։
Հայտնաբերված՛
սայլերից
մեկի
քաշանր վերջավորված
Է առյուծների
գեղեցիկ
ֆիդուրաներով։
Երրորդ
կուրգանում
սայլի միայն
քաշանն
Է մնաց ել,
անիվները
բացակայում
են է
Հինգերորդ
կուրգան ում հայտնաբերվել
Է 36 ոչխարի,
այծի,
վարազի,
ձիու գանգ,
երևան
են բերվել
քարե գործիքներ,
կստւԼից կերտված
բադերի
և կարապների
փոքրիկ
ֆի դուրան եր , որոնց վիզը և կտուցը
կարմիր,
իսկ իրանը
սպիտակ
Է
արված/
Կուրգանների
պեղումներով
դաշույններից
բացի
հայտնաբերվել
են
սակրեր,
կացիններ,
բրիչ, բրոնզե
կանթով
և անկանթ
կաթսաներ,
թասեր,
թռչնաձև
զարդեր,
աշտանակի
վրա՝ բրոնզից
եղջերուի
գեղեցիկ
արձանիկ
եղջերուի
ռեալիստական
վերարտադրությամբ,
ոսկե,
ագաթե,
սարդիոնե
ուլունքներ
և
կոճակներ։
1957 թ. պեղումներով
երևան ւէ բերվել
ունիկալ
մարտակառքի
մոգել, որի հարթակի
վրա, ի տարբերություն
1956 թ, հայտնաբերված
մարտակառքի,
մոդելի
երկու ռազմիկները
պատկերված
են պառկած
վիճակում։
Կուրգանների
պեղումներով
հայտնաբերված
նյութերի
մեջ խիստ ուշագրավ
է խեցե դենը .՝ հանդիպում
են կ՛ավե ար կղան մ ան իրեր,
սկուտեղներ,
փոքր
երկարավիզ
գավաթներ,
կանթերով
պղնձե
կաթսա
հիշեցնող
կավամաններ։
Խեցանոթներն
իրենց սև ֆոնի վրա կրում են կարմիր
և սպիտակ
գույներով
արված երկրաչափա
.
կան և կենդանիներ
պատկերող
զարդեր,
անոթներից
մեկի ։[րա ասես երկ ո с ուղտեր պատկերված
լինեն, մեկընդմեջ
կարմիր
և սպիտակ
գույներով
արված՛
այդ
զարդը
գեղեցիկ
գոտեշար
է կազմումւ
Խեցանոթներից
ուշագրավ
է
օձերի
ռելեֆ քանդակներ
ունեցող
անոթը։
Լճաշենի
պեղումներով
հայտնաբերված,
մ.թ,ա*
XI—IXդո.
թվագրվող
հնագիտական
մեծ արժեք
ունեցող
առատ
նյութը
տարեցտարի
հարստացնում
է մեր գիտելիքները
Հայաստանի
բրոնզի
ժամանակաշրջանի
մասին։
Հայաստանի
տերիտորիայում
գտնվող
հին Արևելքի
ստրկատիրական
խոշոր պետություններից
մեկի՝ Ույւարտուի
մշակույթի,
տնտեսության
և
քաղաքական
պատմության
վերաբերյալ
բացառիկ
նշանակություն
ունեցող
նյութ են
տալիս
ուրարտական
պետության
հյուսիսային
մասի
տնտեսական
և
ռազմաստրատեգիական
խոշոր
կենտրոն
հանդիսացող,
Երևանի
հյուսիս
արևմտյան
Տեղեկադիր 8—7
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մասում,. Հրա զգան ի ձախ ափին բարկացող
Թեյշեբաինիի
(մ. թ. ա. VII դ՛)
միջնաբերդի
և քաղաքի
պեղումները
г Տասնվեցերորդ
տարին Է, որ աչդ հուշարձանը
պեղվում. Է Հայկական
ՍՍՌ Գիտությունների
ակադեմիայի
Պատմու֊
թյան ինստիտուտի
և Պետական
Էրմիտ աժ ի միացյալ
հնագիտական
արշավախմբի կ**ղմից, որի աշխատանքները
գլխավորում
Է պրոֆ. Բ. ԲՊիոտրովսնին։
1957 թ. Թեյշեբա թիի
(Կարմիր
բլուր) պեղումներով,
միջնաբերդի
հյուսիս-արևմտյան
մասում,
սկյութական
դարպ՛ասից
ոչ հեռու
բացվել
են մի
շարք նոր սենյակներ,
աշխատանքները
շարունակվել
են նաև
միջնաբերդի
կենտրոնական
մասում.
հայտնաբերվել
են զգալի
քանակությամբ
երկաթե,
բրոնզե իրեր ու առարկաներ,
կավե տախտակներ։
1957 թ. պեղումներով
բացվել Է կա բասային
մի նոր դահլիճ 36 կարասներով,
որոնք
թեև փոքր են նախորդ տարիների
հայտնաբերվածներից,
սակայն
հետաքրքիր
են նրանով,
որ
կարասների
մի մասի վրա պահպանվել
են նրանց տարողության
նշանները<
Հայտնաբերված
իրերի մեջ խիստ ուշագրավ
Է ուրարտական
քանդակագործության
սքանչելի
մի նմուշը՝
ռեալիստ ո րեն և վարպետությամբ
վերարտադրված
ձիու Ոչ մեծ՛ չափի բրոնզե գլուխը է պրոֆ. Պի ոտ ո րո՛վս կին գտնում Է»
որ այն ծառս/յել Է մարտակառքի
քաշանը
վերջավորելու
համար։
Ուրարտական
արվեստի
նմուշներից
պակաս ուշագրավ
չէ նաև բրոնզե կաթսայի
կանթը,
որի
մի ծայրին վերարտադրված
է բաց արած երախով
առյուծի
գլուխг 1957 թ.
բացված
կա բասային
դահլիճում
հայտնաբերվել
է բրոնզե
հարթ
կահույքի
երես, մեխերի հետքերով։
Վերջինիս վրա դրվագված
է առյուծն
ամենայն
մանրամասնությամբ,
խիստ արտահայտիչ
են՝ վերջինիս
ժանիքները9
բաշը,
գլուխը,
մկանները
{լ պոչը։ Մեջոէեղոսէ մեծ մույթ ունեցող մի այլ դահլիճում
մի շարք
սաղավարտների
և առարկաների
հետ հայտնաբերվել
Է մի մեծ բրոնզե
կաթսա, ուռուցիկ իրանով
к սրածայր
նստուկով,
որի շրջանակը
և
բռնակները
պղնձից են. կաթսան լրիվ չի պահպանվել,
այն
ճզմվել Է հրդեհի
ժամանակ,
փլվածքից։
Բ. Պի ո տրովս կին գտնում Է, որ այն նման Է Մուսասիրի
կաթսաներին և որ այդպիսի
կաթսաներ
եղել
են ուրարտական
տաճարներում։
1957 թ. պեղված
սենյակներից
մեկում հայտնաբերվել
Է բրոնզե
վահան
Արդիշտիի որդի Սարգո լրի անունով.
վահանը
դրվագված
Է տրադիցիոն,
քա յլող
առյուծների
և ցուլերի գեղեցիկ
զարդագոտիներով։
Հետաքրքիր
են նաև
սկյութական սրերին հաէտուկ խաչկապով
երկաթե մեծ սրերը։ Թեյշեբաինիի
վերջին
տարիների
պեղումները
տալիս են նաև տնտեսական,
ինչպես նաև
իրավական
բնույթի
փաստաթղթեր։
Մինչև 1955 թ. միայն մի ամբողջական
կավե
տախտակ Էր հայտնի,
այժմ այդպիսիների
թիվն արդեն Հինգից անցնում
Է։ 1957 թպեղումների
ամենակարևոր
արդյունքներից
են սկյո։թական
դարպասների
մոտ պեղված
սենյակներից
հայտնաբերված
երկոլ նոր, ամբողջական
կավե
տախտւՈկներ
սեպագիր
արձանագրություններով,
ինչպես
նաև կավե
տախտակների
մի քանի բեկորները։
Թեյշեբաինիի
պեղումները
տարեցտարի
հայտնաբերվող
նոր, արժեքավոր
գյուտերով
լայն հնարավորություններ
են
ընձեռում
Ուրարտուի,
մասնավորապես
նրա մշակույթի
խորը և բազմակողմանի
ուսումնասիրության
համար։
1957 թ. պա 1ո մա կան գիտությունների
թեկնածու
Հ. Մարտիրոս յանի
ղեկավագությամբ
պեղումներն
ավելի լայն ծավալով
շարունակվեցին
Թեյշեբաինիի- ստորոտէ։եմ
գմոնվող ուրարտական
քս)վա՛քում։
Թեյղեբաինի
քաղաքի
մա-
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սին գիտական
գրականության
մեջ այն կարծիքն
էր իշխում,
որ այն մի
ռազմական
օբյեկտ
էր, հւր ապրում
էին
զինվորներ,
որոնք
պաշտպանում
էին
Արարատյան
դաշտավայրի
ուրարտական
սահմանները
և հավաքում
բնահարկը։ Վերջին Ժամանակների,
մանավանդ
այս տարվա պեղումները
բերում են
այն համոզման,
որ ԹեյՀեբաինին
եղել է ոչ շատ մեծ քաղաք,
արևելյան
քաղաքին հատուկ
բոլոր բնորոշ
առանձնահատկություններով,
տարբեր
էթնիկ
խմբերով
և սոցիալական
շերտավոր մ ամբ։ Թեյշեբաինիի
30—40 հա
զբաղեցնող տարածության
վյ/ա
ուսումնասիրվել
են ուրարտական
թաղամասերը,
ուրարտական
շերտից
վերև դտնվհղ
վաղ հայկական,
ուրարտական
շենքերի
տակ գտնվող
հին շերտը և այն
դամբարանադաշտը,
որը կապվում
է
նախաոգարտական
բնակավայրի
հետ։ ձին շերտի ուսումնասիրությունը
ցույց է
տալիս,
որ Տ ա խա ուրարտական
մա ման ա կաշրշան ում այստեղ
գոյություն
է
ունեցել երկրագործական
մշակույթով
զբաղվող
բնիկների
մեծ
բնակավայրէ
795? Я. երկ ու շենքերի
միջև գտնվող
բնակարանի
բացումով
հայտնի
Է դարձել
Հայաստանի
Իւշ բրոնզի և վաղ երկաթի
ժամանակի
բնակարանի
տիպը։
Ршдվա ծ բնակարանը
հետաքրքիր
Է նրանով,
որ նա նմանություն
ունի Շ են գա վիթի
Էնե^ւիթյան
բնակարանի
հետ և իր կառուցվածքով
ու հատակագծով
կապվում
Հ
Հայաստանի
միջնադարյան
բնակարանների
հետ։ Քաղաքի
նա խա
ուրարտական շերտի ուսումնասիրությամբ
հայտնաբերվում
են զգալի
քանակությամբ
կուռքեր,
որոնք սէյԱ շրջանին
են պատկանում։
Պեղումների
ընթաց քում
բացվել են մեծ՛ տարած՜ություն
գրավող
բնակարաններ.
նախորդ
տարիներին
բացվել
Էին սոսկ ուրարտական
տիպային
բնակարաններ.
վերջիններիս
պեղումներն
այժմ որոշակի
են դարձրել հասարակական
տարբեր շերտերի
առկ֊սյՈւթյո՝ւեը քաղաքի
բնակչության
մեջ։ Պեղված 400 քառ. մետր
տարածությամբ
բնակարանս
ունեցել Է օժանդակ
շենքեր՝ մառան,
ախոռ։
1957 թ.
հայտնաբերված են այդպիսի
5 բնակարանների
մնացորդներ։
Ուսումնասիրությունները
ցույց են տալիս, որ Բ՚եյշեբաինին
հանդիսացել
Է ոչ միայն
ռազմաստրատեգիական
մեծ նշանակություն
ուն՛եցող օբյեկտ,
այլև իր Էթնիկ և տարրեր
ցեղերի պատ կա ն ո ղ բնակչությամբ
բարդ կառուցվածքով
քաղաք։
Ամրոցի
պեղումների
ժա՜մШնակ հայտնաբերվել
են զգալի քանակությամբ
երկաթե
իրեր,
որոնք տեղական
են և ոչնչով չեն կապվում
ուրարտական
մետաղագործության
հետ։ Թ՚եյշեբաինիում
կատարվել
Է տեղական
և ուրարտական
մշակույթի
խա֊
չաձևոսէ։
Ուսումնասիրությունները
Հիմք են տալիս
ենթադրելու,
որ
ուրարտական
քաղաքները
բնակեցված
են եղել
տեղացիներով
և
ուրարտացիներով,
բայց ոչ սո՛սկ ուրարտացիներով,
ինչպես
կարծում
են մի շարք
ուսումնասիրողներէ
1957 թ. Հ, Մարտիրոսյանն
ուսումնասիրել
՛Է Երևանի մոտ, Նոր
Արեշում
բացված
ուրարտական
դամբարանադաշտը։
Ուրարտական
առաջին
դամբարանադաշտը
բացվել
Է դեռևս 1914 թ. Իգդիրի մոտճ Սուրմալույում։
Պարզված՛ Է»
որ ուրարտացիները
հանգուցյալներին
դիակիզել
են, մոխիրը
լցրել
աճյունասափորների
մեջ և թաղել։
Դրա կողքին մի այլ սափորի
մեջ գրվել են
հանգուցյալի
իրերը։ 1957 թ. բացված
Նոր Աբեշի դամբարանադաշտը
խիստ
ավերված ԷՀ ՝ գտնվել
են զենքեր,
զարդարանքներ
և այլ իրեր։
Առանձնապես
աչքի են ընկնում
ուրարտական
երկու
կնիքներ4
որոնցից
մեկն
իրենից
ներկայացնում
Է նուրբ,
ռեալիստորեն
կատարված
ձիու
գլուխ,
տակին
թոչհւ&նեբ,
մյուսը՝ կշռաքարի
Է նման Ն. ունի
ուրարտական
թագավորի
կամ
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քրմապետի
պատկեր։
Ուրարտական
պաշտամունքի
ուսումնասիրության
Հարմար մեծ նշանս)կություն
ունեն դամբարանադաշտում
հայտնաբերված
բրոնզե
երկու թիթեղները,
որոնց վրա վարպետ
դրվագումով
թագավորական
որսի
տեսարան է ներկայացված՝
վայրի ցուլեր,
առյուծներ,
հետիոտն
զինվորներ
և
Հեծյալներ,
մեծ թափով
սլացող
մարտակառքեր՝
յուրաքանչյուրի
վրա երկ զл.
մարտիկներ,
որոնցից
մեկը զինված
է նետ ու աղեղով,
իսկ մյուսը
վարում
է
ձիակառքը։
Մարտիկները
նետահարում
են գազազած
առյուծներին։
Պարզվում
է, որ ուրարտական
թագավորները
որսի էին գնում
ճիշտ
այնպես,
ինչպես
ասորեստան
յան թագավորները։
Դրվագումով
կատարված
ուրարտական
արվես տի այս սքանչելի
նմուշը4 բրոնզե
թիթեղը
լավագույն
փաստաթուղթ
է ոչ
միայն
պաշտամունքի,
այլև
ուրարտական
թագավորների
ու
վերնախավդ
կենցաղի,
տարազի,
ընդհանրապես
ուրարտական
արվեստի
ուսումնասիրուէ
թյան
համար։
1957 թ; Հ. Մար տիրոսյանը
պեղումներ
է կատարել
նաև Նոր Բա
յազետի
շիշանի
Նորա դուզ գյուղի մոտ գտնվող
դամբարանադաշտում,
ուր
հայտնաբերվել են բրոնզե
իրեր ու առարկաներ,
զարդեր
և կավանոթներ,
որոնք
ժամանակագրվում
են մ՛, թ. ա. .VII—VI դդ.,
երբ
Հայաստանում
արտադրու՛թյան մեք լայնորեն
գործադրվում
էր երկաթը,
իսկ
որոշ
տեղերում
բրոնզի
մշակույթր
պահպանում
էր իր դերն ու
նշանակությունը։
ճարտարապետության
թեկնածու
Կ. Հովհաննիսյանի
ընդհանուր
ղեկավարությամբ
1957 թ.
Երևանի
հարավ՛արևմտյան
մասում,
՜ էրե բո՛ւն ի ում
(Արինբերդ)
շարունակվող
պեղումներով
բացվել
է նոր պալատ
երկու 1Ո Տ1էս
սեպագիր
արձանագրություններով։
Րնչպես
պարզված
է,
արձանպգրությունր
խոսում
է բերդի կառուցման
մասին։
Բացված
պալատի
կենտրոնական
մասը
բակ է ներկայացնում,
որը դուրս է գալիս դեպի Սուսի անունը
կրող
տաճարր
(բացվել
է 1956 թ.)։ Բակը հետաքրքիր
պերիստիլ
է, որի մեղ պատերի
տակ
ծածկած
սյունաշարք
է. պահպանվել
են սյուների
բեկորները,
խարիսխն
երի
հենատակերը։
Բակի վլաւ երեք տարբեր
կետերում
հայտնաբերվել
են
որմնանկարների
բեկորներ,
որ վկայում
է ամբողջ
պատի
վրա եղած
ֆբիգի
գոյության մասին։
Երեք տեղի
որմնանկարներն
էլ իրար նման են։ Կ.
Հովհաննիսյանի կարծիքով,
բակը ոչ թե սոսկ տնտեսական
նշանակություն
է
ունեցեք,
այլ սա ըստ երևույթին
ծառայել
է հանդիսավոր
ծիսակատարությունների
համար. ժամանակի
ընթացքում
ինչ-որ նպատակների
համար
շենքը
ձևափոխվել,
վերաշինվել
է։ Պեղումների
ժամանակ
պալատի
պատերի
արտաքին
մասում
բացվել
է մի շենք։ Ուս ո ւմնա и իր ո ղն ե րը ենթադրում
են, որ այս շենքը
պատկանում
է աքեմենյան
շրջանին։
Շենքի պատերն
ունեցել են խորշեր,
իսկ
խորշերում եղել են մա ստաբաներ
նստելու
համար։
Շենքն
ուշագրավ
է
նրանով,
որ ի տարբերություն
Թեյշեբաինիի
և էրեբունիի
մյուս
շենքերի,
պատը
տեղտեղ ամբողջովին
քարից կ։ Մուտքի
ամբողջ լայնությամբ
լավ վիճակում
պահպանվել
են 7 աստիճաններ։
1957 թ. պեղումների
միջոցին
հայտնաբերվել
են
բրոնզից
պատրաստած
մինիատյուր
արձանիկ,
խեցեղենի
բազմաթիվ
բեկորներ։ 1956 թ. Արինբերդի
պեղումների
ժամանակ
հայտնաբերված
երկու
արծաթե դրամները
պարզված
է, որ ծագում
են Միլեթից
և վերաբերում
են մ. թ. ա.
480 թ.։
էրեբունիի
ճարտարապետական
հուշարձանների
նախնական
ուս ո ւմնա սիրությունը
հ ետ ա զո տողն Լրին բերել է այն . համոզման,
որ • էրե բունին,
բազ~

г իա ական

լրատու

միցս վերակառուցվել
է։ ՀՍՍՌ ԳԱ Պատմության
ինստիտուտի
ջոկատի
հայտնաբերած՛
մի լեթյան
դրամն երի գյուտով
հաստատվում
է էրեբունիի
գոյությունը
ընդհուպ
մինչև մ. թ. ա. V դարը:
Գառնի ամրոցը
վաղուց
հայտնի
էր իր հեթանոսական
տաճարով
և պարը и պա պա տի մնացորդներով։
Հայկական
ՍՍՌ Գիտությունների
ակադեմիայի
Պատմության
ինստիտուտի
ձեռնարկած
պեղումների
շնորհիվ
տարեցտարի
նորանոր
նյութեր
են երևան բերվում,
որոնք
բնութագրում
են հայ
ժողովրդի
հնագույն
մշակույթը։
1957 թ. Գառն ի ի հնագիտական
արշավախումբը
պրոֆ,
Р, Ն. Առաքելյանի
գլխավորությամբ
շարունակել
.է ամրոցի
պեղումները,
որոնք սկսվել էին դեռևս 1949 թ.։ Պեղումները
կատարվել
են երկու
տեղամասում՝ ամրոցի
պարսպապատի
երկարությամբ,
պատը դրսից և ներսից
ամբողջ
երկայնքով,
մինչև հիմքերը
բացելու
և ուսումնասիրելու
նպատակով
և 1953—
1954 թթ. Գառն ի ի հեթանոսական
տաճարից
ոչ հեռոլ բացված
մոզաիկ
հատակով
բաղնիքի
(III դար) շրջակայքում
պալատական
կառույցների
խոթի
մեջ մտնող շենքի մնացորդները
բաց անելու համար։
Պարսպապատի
հիմքերը
բացելիս
մի քանի տեղում շատ ցայտուն
կերպով
երևան եկան պատի
սկզբնական շարվածքի
և Տրդատ թագավորի
կողմից
կանգնեցված՛
պատի
տարրերու՛
թյունները։
Մի տեղում
Տրդատի
ժամանակ
կառուցված՛
պատի
հիմքերը
դրված՛
են նախնական
շարվածքի
վյ։ա, որի երկու շարքի սրբատաշ
քարերը
մնում են
հիմքի կրաշաղախ
լիցքի տակ։ Սի այլ տեղում
պարսպապատր
դրված է բրոնզեդարյան
ամրոցի
կիկլոպյան
շարվածքի
մնացորդի
վրա.
այդ է
վկայում
բրոնզեդարյան
խեցեղենի,
մասնավորապես
կարմիր ֆոնի վրա սև
նկարազարդ
խեցեղենի
բեկորների
հայտնաբերումը
առաջին
դարերի
շերտից
ավելի
խոր,
պարսպապատի
հիմքում։
Պարսպապատի
երկայնությամբ
կատարվող
պեղումների
ընթացքում
երևան
են եկել վաղ
հայկական
ժամանակաշրջանի
խեցեղենի
շատ
օրինակներ,
որոնցից
մի մասր մինչև այժմ հայտնի
շի եղել և երևան է գալիս առաջին
անգամ: Շատ հետաքրքիր
են վաղ միջնադարյան
ժամանակաշրջանից
հայտնաբերված
խեցեղենի
բազմաթիվ
նոր նմուշներր,
որոնք կարևոր
են
Հայաստանի
մինչև այժմ չուսումնասիրված
այդ խեցեղենի
առանձնահատկությունները
և ժամանակագրությունը
պարզելու
տեսակետից:
Պարսպապատի
մուտքից
արևելք,
առաջին
և երկրորդ
աշտարակների
միջև, պարսպապատի
տակ V—VI դդ. պատկանող շերտում
հայտնաբերվել
են երկաթից
պատրաստված՛
եռոտանի
մի աշտանակ իր թասով, ինչպես նաև երկաթե կանթեղ,
որոնք այդ
ժամանակաշրջանի
առաջին
գյուտերն
են այդ դարերի
տվյալ տիպի իրերի
շարքումդ
Ամրոցի պարսպապատից
շատ ավելի ներս ընկած հեթանոսական
տաճարի
մերձակայքում
տեղադրված
է եղել ամրոցի
պալատական
կառուցվածքների
խումբը,
որի մեջ մտել է նաև հեթանոսական
տաճարը
և մոզաիկ
հատակով
բաղնիքը։
Բաղնիքից
ոչ հեռու, դեռևս 1955 թ. հայտնաբերվեցին
մի այլ
խոշոր
շենքի արևելյան
պատի
մնացորդները.
1957 թ. պեղումներով
երևան եէն եկել
այդ շենքի մի քանի ներքին բաժանումները,
որոնց հատակներն
արված են կրաշաղաղ
լիցքով։
Ինչպես երևում Է շենքը
երկհարկանի
Է եղել և
պահպանված
մնացորդները
պատկանում
են ներքնահարկին.
վերջինիս
բաժանմունքներից
մեկում
տեղավորված
Է եղել խաղող
ճզմելու
հնձան։
Այս տեսակետից
խիստ
ուշագրավ
Է Ագաթանգեղոսի
վկայությունն
այն մասին,
թե Վաղարշապատ
ում
III—IV դդ. սահմանագլխում
կային շենքեր
նկուղային
հարկաբաժնով,
որը

Գիտական

լրասքու.

պատմիչի
մոտ հնձանահարկ
է անվանված՛։
Հայտնաբերված
շենքի
մնացորդ֊
ները ցույց են տալիս, որ այստեղ եղել /; բաղնիքին
ժամանակակից
ալքի
ընկնող
քաղաքացի
ական շենք, շատ հետաքրքիր
հատակագծով
և շինարարական
տեխորը,
նիկայով,
թերևս կարևոր
նշանակություն
ունենա
հայ
ճարտարապետության պատմության
համար։
Ընթացիկ
տարոսТ Գառնիում
պեղվել
են առաջին
դարերի
մի քանի
դամ֊
րարաններ,
որոնց մի զգալի մասը սալարկղային
թաղումներ
են։
Սալարկղային
և մի քանի կարասայիձ
թաղումներում
հայտնաբերված
կավե և ապակե
գեղե֊
զիկ անոթները,
ոսկեզօծ
ուլունքներն,
ու գեղանկար
սափորները
լրացնում
են
Արշակունին
երի ժամանակի
Հայաստանի
կյանքի,
կենցաղի
և մշակույթի
վերաբերյալ
մեր
գիտելիքները։
Հայկական
ՍՍՌ Գիտությունների
ակադեմիայի
Պետական
պատմական
թանգարանի
Դվինի հնագիտական
արշավա խումբը
պրոֆ. Կ. Գ. քԼաֆա դար յանի
ղեկավարությամբ
1957 թ. շարունակել
է հին Հայաստանի
մայրաքաղաք
Դւքինի
պեդոսՐները։
Քաղաքի
կենտրոնական
թաղամասի
արևմտյան
կողմում,
Ար տա շատի շրջանի Հողաբերդ
գյուղի կոլտնտեսության
անմշակ
հողաթմբում
բացվել են եռաշարք
սյուների
հետքեր,
որոնք հանդիսանում
են նախորդ
տարում
բացված
VII—VIII
դդ. ճարտարապետական
հուշարձանի
բա ղկա ցուցի
լմասերր։ 1957 թ. բացվել
է հուշարձանի
հարավային
և հարավ֊արևմտյան
մասը,
մաքրվել
է ավազաքարից
և աղյուսներից
պատրաստված
հարթ
սալահատակը։
Շենքի արտաքին
եզրագծերը
դեռևս լրիվ լեն պարզված։
Բացվել են
վարդագույն
տուֆից 12 иյան քյսռանկյունաձև
բազաները։
Մինլև 1957 թ. պեղումները
ենթա֊
դրվել է, որ շենքը երկշարք սյունաշար
կ ունեցել, այժմ պեղումները
պարզել
են,
որ եոանավ
սյունաշարով
շենքը բազիլիկ
հուշարձան
է։ Դվինի
ավերակներին
մոտ,
Այգեստան
գյուղի
արևելյան
գերեզմանատանը
հայտնաբերվել
են
-»ենքի ներսի գիպսե
հարդարանքի
բուսական
զարդերով
գեղաքանդակ
բեկորներ։ Շենքի մինլև այժմ բացված
մասի, վերջինիս
սյուների,
խոյակների
վերա֊
կազմությունը
կատարել
է արշավա խմբի
ճարտարապետ
Դ. Քոլոյանը։
Քաղաքի միջնաբերդում
շարունակվել
են վերին շերտի պեղումները,
որտեղ
բացվել են միջնադարյան
բնակարաններ,
հայտնաբերվել
են հասարակ
և
դրոշմազարդ խեցեղենի,
մասնավորապես
բույսերի
կենդանիների,
թռչունների
պատկերներով
թոնրի
կափարիչների
բեկորներ։
Հայտնաբերված
իրերի մեջ
խիստ
ուշագրավ
է ոսկե հյուսածո
մանյակը։
1957 թ. պեղումներով
Դվին пи?
հայտնաբերվել
են նաև զենքեր,
բազմաթիվ
այլ իրեր ու առարկաներ#
որոնք
թվարկվածների
հետ բնո։թադրում
են միջնադարյան
Հայաստանի
մշակույթն
ու ժողովրդի
կենցաղըг
Հա յկական
ՍՍՌ Մինի ստրների
Սովետին
առընթեր
ճարտարապետության
գործերի
և հուշարձանների
պահպանության
վարչությունը,
ճարտարապետության թեկնածու
Ալ. Ս ահին յանի ղեկավարությամբ
1957 թ. հետազոտել
է Հայաստանի
վաղ միջնադարյան
ամեէսա\նշանավոր
հուշարձաններից
մեկը՝՝
Եր֊
երոլյքը։
Հետազոտության
նպատակը
Հանդիսացել
է բազիլիկայի
սկզբնական
տեսքի նախագծի
պարզելը ։ Ալ. Ս ահին յանին
հաջողվել
է բացել
բազիլիկայի
շրջապատը.
բացվել
են շենքի շուրջը պտտվող
բոլոր աստիճանները։
Հետազոտությամբ
պարզված
էդ որ արևմտյան
՝ գլխավոր
շքամուտքի
սյունաշարքն
ոմնե յյել է ոչ թե երեք, այլ հինգ կամարներ։
Պեղումների
շնորհիվ
բացվել
են բազմաթիվ
ճարտարապետական
մանրամասներ*
քիվի քանդակազարդ
բեկորներ,

Գիտական

լրատու
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խոյակներ,
պատկերաքանդակներ,
բուսական
և երկրաչափական
զարդեր
ունեցող գեղաքանդակ
կոթողների
բազմաթիվ
բեկորներ։
Հայտնաբերված
խոյակներից մեկն իր վրա կրում է սիրամարգի
պատկերը
խաղողի
ողկույզի հեւո։ Երերույքի
արտաքին
սյունաշարքի
и յան քարերը,
կամարի
կրունկների
քարերը
Հիմք են տվել Սահին յանին
որոշելու
կամարների
կորություններն
ու վերականգնեք ու կամարաշարքի
սկզբնական
տեսքը։
Բազիլիկ
հուշարձանի
շրջակայքը մաքրելու
աշխատանքների
միջոցին
հայտնաբերվել
են վաղ
միջնադարյան մի քանի ամբողջական
կղմինդրներ
և բեկորներ։
Սահին յանին հաջողվել է
լիովին բացել բազիլիկ
դահլիճի
սկզբնական
հատակը,
որը հետաքրքիր
է նրա՛նով, որ ի տարբերություն
մինչև, այժմ հայտնի
եռանավ
բազիլիկ
հուշարձանների, Երերույքի
դահլիճի
երեք նավերից
կողքինները
բարձր են եղել, իսկ մեջտեղին ը ավելի ցածր, որով վեհություն
է հաղորդվել
կողքի նավերի
կամ արա ֊
շարքերին։
Երերոլյքի
պեղումների
միջոցին
Սահին յանի կողմից
հայտնաբերվել
են
երկու գեմմաներ,
ինչպես և կնիք հիշեցնող
մի քանի իրեր։ Սահինյանն
ուսումնասիրել \է Երերույքի՝
տարբեր
ժամանակներում
կատարված
կառուցումներն
ու
վերակառուցումները։
Հայտնաբերած
նյութերը
կօգնեն
պարզելու
Երերույքի
բազիլիկայի
սկզբնական
տեսքը,
որոշակի
պարզություն
կմտցնեն
ազգային
ճարտարապետության
հնագույն
հուշարձանների
(IV—V դդ.)
ուսումնասիրության
մի շարք
հարցերում։
Հայկական
ՍՍՌ Գիտությունների
ակադեմիայի
Պատմության
ինստիտուտի
և Հայկական
ՍՍՌ Մինիստրների
Սովետի ճարտարապետության
գործ՛երի և հուշարձանների
պահպանության
վարչության
հանձնարարությամբ,
ճարտարապետության
պատմաբան,
հայկական
ճարտարապետության
լավագույն
գիտակ
Ն. Մ. Տոկարսկին
1957 թ. պեղումներ
է կատարել
Կոտայքի
շրջանի Ջրվեժ
գյուղի արևելյան
մասում,
այն վայրում,
որը դեռևս 1942 թ. մասնակի
չափով
հետազոտվել
էր ակադ. Հ. Օրրելու և Ն, Տոկարսկու
կողմից։ Ջրվեժում
կատարված
պեղումներով
Ն. Տոկարսկին
բացել Է խաչաձև
հատակագծով,
ութանիստ
գմբեթով եկեղեցի ։ ճարտարապետական
մանրամասն
երի վրա եղած
զարդաքանդակների բնույթից
ելնելով Ն. Տոկարսկին
այս հուշարձանը
վերագրում
է VI դ. վերջին և VII դ. սկզբին
և հնարավոր
է համարում
դրա կառուցումը
Հովհան
կաթողիկոսի
ժամանակ։
Պեղումներով
հայտնաբերվել
են նշանակալի
քանակությամբ
ճարտ արա պետական
մանրամասներ,
կամարաղեղներ,
քիվի
բեկորներ
և այլն։ Հուշարձանը
զարդարված
է եղել խազողի,
խազողի
տերևի և այլ քանդակներով։
ճարտարապետական
բեկորների
վրա պահպանվել
է
արձանագրության
մի մասը
վարպետի
անվան
հիշատակությամբ։
Ջրվեժում
պեղումները
կշարունակվեն
նաև 1958 թ.։
Չորրորդ
տարին
է, որ Հայկական
ՍՍՌ ԳԱ Պատմության
ինստիտուտի
վիմագրության
և հնագիտական
գիտարշավը
աշխատում
է հայկական
արձանագրությունները
հավաքելու
և ժողովածուի
(կորպուս)
ձևով
հրատարակելու
գործի վրա։ Ւնչպես հայտնի
է, հին ժողովուրդն երի վիմական
արձանագրությունները
տվյալ ժողովրդի
պատմության
.և մշակույթի
համար մեծ՛
նշանակություն ունեն, այդ կարճառոտ
հիշատակարանները
առաջնակարգ
սկզբնաղբյուրներ են ժողովուրդն
երի պատմության
և մշակույթի
ուսումնասիրության
համար-՝
Բազմաթիվ
հին ժողովուրդն
երի արձանագրությունները,
որոնք մասնակի
կեյր ֊
պով էին հրատարակվել,
XIX դարի վերջին ենթարկվեցին
նոր
համեմատու-
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թյունների
ու բանասիրական
քննությունների։
Նրանց օգտագործումը
դյուրին
դար ձնե չու համար
կազմվեցին
մեծ Ժողովածուներ,
երևան եկան
լատինական,
հունականք
արաբական
և այլ լեզուներով
արձանագրությունների
կորպուսներւ
Հայկական
արձանագրությոմևները
անցյալում
մասնակիորեն
և
անկատար
ձևով հրատարակվել
են զանազան
ճամփորդական
գրքերում
և
պարբերականներում։
Հարյուրամյակից
ավելի անցյալ
ունի հայկական
արձանագրությունների հավաքման
և հրատարակման
գործը, հանրահայտ
են այդ
բնագավառում
մեծավաստակ
Սրվանձտյանի,
Ա լի շան ի, Ջ ա լա լյան ի, Շահ խաթուն յանի,
Մ•
Բարխուդարյանի,
Ե. Լալա յանի և այլ հեղինակների
անունները։
Սակայն
հավաքված
և հրատարակված
արձանագրական
հսկայական
նյութը ունեցել Է պակասավոր
կողմեր,
բացակայում
Էր հավաքելու
և վերծանելու
հստակ
մեթոդը,
ցածր Էր ժամանակի
պատմա՜գիտական
մտքի մակարդակը։
Դրանով պետք Է
բացատրել
հրատարակված
արձանագրություններում
տեղ գտած խոշոր
անճըշտությունները,
բովանդակության
աղճատումներն
ու թվականների,
մանավանդ
տեղանունների
աղավաղումները։
Ընդհանրապես
հավաքողներն
ընտրել
են
ծավալով
մեծ, իրենց կարծիքով
պատմական
արժեքավոր
նյութ
պարունակող,
հատկապես
թագավորների,
իշխանների
և հոգևոր պետերի
անուններ
պարունա
֊
կող և համեմատաբար
լավ պահպանված
և հեշտ վերծանելէг
արձանագրությունները միայն։
Այդ պատճառով
բազմաթիվ
արձանագրություններ
մնացել
են
չվերծանված
և չհրատարակված։
Հայկական
էպիգրաֆիկայի
առաջադիմությունը և նրա դիտական
շրջանն սկսվում
է բազմավաստակ
կովկասագետ-հա
֊
յագետ ակագ. Ն. Մառի գլխավորությամբ
կատարված
Անիի պեղումներով,
երբ
հնագիտական
աշխատանքներին
զուգընթաց
Մ առի և նրա աշակերտ
Հովսեփ
Օրրելու կողմից սկսվեցին
Անիի և նրա շրջապատի
արձանագրությունների
հավաքումը
բոլորովին
նոր ժամանակակից
սկզբունքներով
և մեթոդներով։
Օրբե֊
լին այդ տարիներին
Անիի արձանագրություններից
բացի հավաքում
է
Մարմաշենիդ Շիրակավանի,
Աղթամարի,
Հոռոմոսի,
Հաղարծինի,
Գանձասարի
և Աղվան քի մյուս կենտրոնների
արձանագրությունները։
Հայկական
արձանագրությունների
ժողովածու
կազմելու
համար
մեծ
ջանք
թափեց
Ն. Մառը, սակայն
նրա ձեռնարկումը
հաջողությամբ
չպսակվեց
և նա
ստիպված
եղավ բավականանալ
Կ. Կ ոստանյանցի
(Վիմական
տարեգրի»
հրատարակությամբ,
որը ոչ լրիվ մի ժողովածու
էր։
Վիմական
արձանագրությունների
հավաքման
և գիտականորեն
հրատարակելու պայմաններ
չկային անցյալում։
Միայն Սովետական
իշխանության
օրով,
երբ Հայաստանում
գոյություն
ունի Գիտությունների
ակադեմիա,
հնարավոր
դարձավ
այդ խնդրի իր ա կանաց ումը։ Չորս տարի առաջ ք Հայկական
ակադեմիան որոշում ընդունեց
հավաքել
հայկական
բոլոր վիմական
արձանագրությունները
լուսանկարներով,
գծագրություններով
հանդերձճ
տալով
վերջիններիս
գիտական
վերծանությունը
և դրանք հրատարակել
կորպուսների
ձևով։
Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Պատմության
ինստիտուտը
ձեռնամուխ
է եղել
հայկական
վիմագիր
արձանադրությ
ունների
հավաքման
աշխատանքին,
և
միաժամանակ
սկսել է նրանց հրատարակությունն
առանձին
պրակներով
այդ գործի
գիտական
հիմնադիր
ակագ. Հ. Օրրելու ընդհանուր
խմբագրությամբ։
Արդեն
հրատարակության
են հանձնված
Հ. Օրբե լու «Անիի վիմագիր
արձանագրությունները»
(1 ֊ին
պրակ),
Ս. Գ. Բարխուդարյանի
аՎիմագիր հայոց» կորպուսի
2-րդ պրակը,
որն•

Գիտական

լրատու

րնգգրկում
է պատմական
Սյունիքի
արձանագրությունները
(պրակը
պարունակում է 400 արձանագրություն,
որից 305-ը նոր է
հրատարակվում)։
Հինգերորդ
տարին :է, որ գործ՛ում
է Պատմության
ինստիտուտի
վիմագրական և հնագիտական
գիտարշավը,
որի աշխատանքը
գլխավորում
է Հա յա и Խ ան ի
պատմության
և հնագիտության
լավագույն
գիտակ
Ս. Գ.
9արխուգարյանըг
Արշավս/խումբն
իր աշխատանքներն
սկսել է պատմական
Սյունիքից
և մինչև
այժմ սպառիչ
կերպով
հավաքել
է Գորիսի,
Ս ի սի ան ի, 'Լափանի,
Մեղրիի,
Եղեգ֊
նա ձոր ի, Վայոցձորի,
Վեգի ի շրջանների
արձանագրությունները»
Արշավախումբը 1957 թ. աշխատում
էր պատմական
Գեղարքունի
քում ներկա Նոր
Բայազետի,
Մարտ ո լնու և Բասարդեչարի
շրջանն երում։ Չորս տարվա
ընթացքում
Պ ատմու֊
թյան ինստիտուտի
էպիգրաֆիկ
արշավախումբը
հավաքել
է ավելի քան 3000
արձանագրություն,
սրանց 60 տոկոսը
հրատարակված
չեն բոլորովին։
Հավաքված արձանագրությունները
մեծ արժեք
են ներկայացնում
հայ ժողովրդի
անցյալի
պատմության,
լեզվի և մշակույթի
բոլոր բնագավառների
ուսումնասիրության
համար։
Ղրանց
մեջ կան կալվածագրեր,
առուներ
հանելու
վերա բեր յալ
հիշատակագրեր,
հուշարձանների
կառուցման,
պատմական
անձնավորություն
ների գործունեության
մանրամասն
երր ճշտող արձանագրություններ
են
ք երևան
դալիս
մշակույթի
գործիչներ,
ճարտարապետներ}
քանդակագործներէ
վերջիններիս աշխատանքները
վարձատրելու
ձևերն ու չափերը
ցույց տվող արձս/նա
֊
դրություններ
և այլն։
1957 թ. Սևանա
լճի ավազանում՝՝
պատմական
Գեղարքունի
քում
հավաքված վիմական
արձանագրություններն
ունեն հարուստ
բովանդակություն։
Գեղ֊
արքունիքում
հավաքված
արձանագրությունների
հին խումբը
վերաբերում
է
IX—XIII
դարերին,
որոնց աննշան
մասն է միայն
հրատարակված՛,
այն էլ
բազմաքանակ
սխալներով։
Այսպես,
Երվանդ Լալա յանի հավաքած՛
մի
արձանագրության
մեջ հանդիպող
Համազիզ
անունը սխալ կերպով ճամսւմչի
է
կարդաց՛վել։ Արշավախմբի
հավաքած
արձանագրությունների
մեջ կան գյուղերի
հիմնադրման,
հուշարձանների
շինարարության,
ջրանցքներիէ
կամուրջների
կառուցման, ինչպես նաև քաղաքական
ու բնական
աղետների
ճիշտ տարեթվերը
որոշող
արձանագրություններ։
Երևան են գալիս միջնադարյան
բազմաթիվ
հայ
ճարտարապետների
և քարգործ
վարպետների
անուններ,
որոնք
կերտել
են
մեր
միջնադարյան
սքանչելի
հուշարձանները
(ճարտարապետ
Սիրանես՝
Վայոց
ձորի Նորավանք,
եղբայրիկ
ճարտարապետ՝
Տեղերի
հուշարձանները,
Գալձակ
ճարտարապետ
՝ Գեղարդի
վիմափորները),
ինչպես
նաև
հիշատակարան-խաչքարերի
քանդակագործներ,
նկարող — կազմողներ}
(Պավղոս } Մխիթար,
Մելիքս եթ, Քիրամ և ուրիշներ),
Քի րամն ունի ավելի քան 100 գեղաքանդակ
կերտ֊
վածքներ։
Միջնադարյան
վարպետների
անունների
թիվը արդեն
200-ից
անցնում է. այս ճարտարապետների,
քանդակագործ
վարպետների
ստեղծագործությունների
քննությանն
Ս. Գ. Րարխուդարյանի
«Միջնադարյան
հայ
էէ նվիրված
ճարտարապետներն
ու քարգործ
վարպետները»
մեծարժեք
ուսումնասիրությունը,
որն արդեն
հանձնված՛
է
հրատարակության։
1957 թ. հավաքված
վիմական
արձանագրություններում
հանդիպում
են
քաղաքական
ոլ բնական
աղետների
հիշատակություններ
ունեցող
արձանագրություններ,
որոնք
օգնում
են պարզելու
բնակատեղերի
և
ճարտարապետական հուշարձանների
կործանման
պատճառները։
Այսպեսհ
Մարտունու
շրջանի
Վարդենի
գյուղում
գտնվող
օրորոցաձև
երկու տապանաքարերի
վրա
հիշատակ-֊

՛հիս/ական

լրաաու

ված էյ որ 1322 թ. երկրաշարժի
պատճառով
մի ընտանիքից
մահ՛ացել
են 12
հոգի և միայն
մայրն է կեն դանի
մնացել
և շինել է տվել
տապանաքարերը:
1957 թ. հավաքված
արձանագրությունները
, մասնավորապես
Մ արտ ո լնու
շրջանի
տապանաքարերի
'[բա եղած արձանագրությունները
նոր նյութեր
են
տալիս Հայաստանում
մելիքությունների
ավելի վաղ ծագման
և այլ
խնդիրների
պարզա րւսնման
վերաբերյալ։
Արշավա խմբի
ղեկավար
Ս. Գ,
Բարխուդարյանր
1957 թ. ։[իմական
արձանագրությունների
հավաքման
հետ մեկտեղ
Մարտունու
շրջանի Լիճք և Աս տղա ձոր ֊Վազա շեն գյուղերում
հայտնաբերել
Է երկու
արտաշեսյան
սահմանաքարեր
արամեատառ
արձանագրությամբ։
Շատ մեծ Է ա ր ֊
տաշես յան սահմանաքարերի
նշանակությունը,
վաղուց
հայտնի
Է նրանց
ար֊
ժեքըէ
պարզաբանված
Է նրանց
բովանդակությունը։
Արամեատառ
արձանա
֊
գրություններ
ունեցող
ար տաշես յան սահմանաքարերի
թիվն այժմ 5 ֊ իԷ
հաս֊
նում, ընդ որում բոլորն
Էլ հայտնաբերվել
են Սևանի
ավազանում,
առաջինր
Հայտնաբերվել
Է Ե. Լալա յանի
կողմից
1906 թ.
Նոր ֊
Բա յա զե տի
շրջանի
Կարմիր
(Ղուլալի)
գյուղում,
երկրորդը՝՝
1932 թ. Մարտունոլ
շրջանի
Կզնուտ
(Վերին
Ղաբանլուխ)
գյուղում,
երրորդը՝
1957 թէ հունիսին
Ծակքար
գյուղում
և երկուսը՝
1957 թ. սեպտեմբերին
Ս. Բարխուդարյանի
կողմից։
Արձանագրոլ֊
թյունները
բոլորն
Էլ գտնվել
են իրարից
ոչ հեռու 1—20 կիլոմետր
տարածու֊
թյան վրա. արամեատառ
արձանագրություն
ունեցող
սահմանաքարերը
քառանկյունի,
վերևում
թագավորական
թագ հիշեցնող
երեք սրացող
ատամներով,
40 սմ բարձրությամբ,
30 սմ լայնությամբ
քարեր
են, որոնք բոլորն
Էլ իրենց
վրա ունեցել են հինգ տողից արձանագրություն
Արտաշես
Ա. թագավորի
(189 —
160) անվան
հիշատակությամբ։
Այս
սահմանաքարերի
մասին
Խորենացին
գրել Է. «Յետ ամենայն
առաքինութեանց
և գործոց
ուղղութեանց
Արտաշիսի,
հրամայէ
զսահմանս
գիւդից
և ագարակաց
որոշել,
քանզի
բազմամարդացոյց
զաշխարհս
Հայոց, եկամուտս
բազումս
ածելով ազգս, և բնակեցուցանելով
ի լերինս և ի հովիտս
և ի դաշտս։
Եւ նշանս
սահմանացն
հաստատեաց
այսպես*
հրաման
տա/ով
քարին и կոփել չորեքկուսիս,
և պնակաձև
փոսել զմէջսն,
ծածկելով յերկրի
և չորեքկուսիս
ի վերայ
յարուցանել
ամբարտակս,
սակավ
ինչ
բարձրագոյն
յերկրէյ>։ Մարտունու
շրջանում
այս տարի հայտնաբերված
երկու
սահմանաքարերի
մյուս երեսին
հետագայում
խաշ է քան դակվել,
որը
նույնպես
կարևոր նշանակություն
ունի խաչքարերի
ծագման,
նշանակության
խնդիրների
լուսաբանման
համար։
Այդ հին սահմանաքարերը
ժամանակին
ժողովրդի
մեջ
իրենց
նշանակությամբ
էլ ըմբռնվել
են. միայն
նոր, քրիստոնեական
գաղա֊
փարախոսոլթյունը
նրա ։[րա դրել է իր կնիքը՝
օգտագործելով
որպես
խաչ։
Արամեատառ
արձանագրությունների
տարեցտարի
ավելացող
գյուտերը
կարևոր
նշանակություն
են ստանում
այդ ժամանակաշրջանի
Հայաստանի
հ ա սարա ֊
կարզի բնույթի
որոշման
տեսակետից.
Ս. Գ. Բարխուդարյանը
գտնում
է, որ
իրար այդքան
մոտ գյուղերում
հա յտնաբերված
արձանա գրությունները
ըստ
երևույթին
ֆեոդալական
տիրողների
սահմաններն
են մատնացույց
անում։
Հայկական
ՍՍՌ Գիտությունների
ակադեմիայի
Պատմության
ինստիտուտի
վիմ ա գրական
և հնագիտական
գիտարշավը
1957 թ. Բասարգեչարի
շրջանի
Ակունք գյուղի մոտ հայտնաբերել
1г մի հուշարձան,
որին տեղացիները
«Կլոր
դար» անունով
են կոշում։
Գյուղացիները
կավահոդն
օգտագործելու
նպայոա֊
կով, բացել են անթուրծ
աղյուսից
շարված
արևե)յան
պատը,
ուր պարզ
ե՛րե վամ են 15 մետր տարածության
վրա, իրար մոտ
տեղագրված
երեք
դոկեր.

Գիտական

լրատու

'1&3

աղյուսներն
իրենց լափերով
և ձևով հիշեցնում
են ուրարտական
Ւեյշեբաինիի
անթուրծ
աղյուսները։
Նախնական
դիտողությունները
ցույց են տալիս, որ այն
հավանաբար
ուրարտական
մշակույթին
անմիշապես
հաջորդող
վաղ
հայկական
ժամանակաշրջանի
հուշարձան
Է։ Որոշված
Է 1958 թ. «Կլոր դարումյ>
կատարել
ստուգողական
պեղումներ,
որոնք կպարզեն
հուշարձանի
ժամանակը,
տիպը և
բովանդակությունը։
Վիմագրության
և հնագիտության
գիտարշավը
Մարտունու
շրշան ի Ձորագյուղ
և Ադա մ խան
գյուղերի
ամառանոցներում
հայտնաբերել
Է մի քանի գեղաքանդակ
գրանիտակերտ
խաչքարեր,
որոնք
ունեն
անհայտ
նշաններով
արձանագրություններ
և գիտական
մեծ հետաքրքրություն
են
ներ֊
կայացնում.
Ս. 9՝. Րարխուդարյանը
այժմ զբաղված
Է այդ արձան ա գրություն ների վերծանմամբ։
Գիտարշավն
այս տարի
առաջին
անգամ
մանրազնին
քննության
առարկա
դարձրեց
նաև Սևանի ավազանում՝
Նոր Рш յա գետի,
Մարտունու,
Аասարգեչարի
շրջանների
գյուղերում
շատ տարածված
տապանաքարերը , որոնց վրա բացի կարևոր
արձանագրություններից
կան նաև
բազմազան
բովանդակութամբ
քանդակներ։
Տապանաքարերի
վրա պատկերված
են
աշխատանքի
գործիքներ,
աշխատանքային
պրոցեսներ,
մարդու
և
կենդանիների
պատկերներ,
աշխատանքային,
հարսանեկան
և մահացյալի
տարազ,
կենցաղային՝
հարսանիքի
և թաղման
տեսարաններ,
կենցաղի
Հետ կապված
իրեր
ու առարկաներ,
արհեստավորական
գործիքն եր,
երաժշտական
գործիքներ,
որսի տեսարաններ,
որսորդական
զենքեր
և այլ քանդակներ,
որոնք շատ
հետաքրքիր
են ազգագրական
և պատմա ֊արվեստ ագի տա կան արժեք
ներկա
լացնող նյութերով
և կարևոր աղբ յուր են հանդիսանում
հայ ժողովրդի
XV—XVI դդ.
կենցաղը,
նրա մշակույթն
ուսումնասիրելու
համարւ
Գ. ԿՍԱ*ԱհւԱՆ<աՆ

