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Նե րա ծ�  թյ� ն

Վի շա պա քա րե րը, լի նե լով Հայ կա կան լեռն-
աշ խար հի ամե  նա ու շագ րավ հնու թյուն նե րից մե -
կը, իրենց հայտ նա բեր ման սկզբից՝ XIX-XX դդ. 
սահ մա նին, ար ժա նա ցան մե ծ ու շադ րու թյան1: 
Բնույ թով նախ և առաջ հնա գի տա կան ար ժեք 
հան դի սա նա լով՝ վի շա պա քա րե րը գրա վե ցին 
մաս նա գետ նե րին առա վե լա պես ար վես տի, 
առաս պե լա բա նու թյան, պաշ տա մուն քի և ավե-
լի սա կավ հնա գի տու թյան տե սան կյու նից: Այ-
սինքն, վի շա պա քա րե րը գրե թե չքննարկ վե ցին 
իրենց հնա գի տա կան հա մա տեքս տի և կեն սա-
մշա կու թա յին մի  ջա վայ րի (= լանդ շաֆտ, հա բի-
տատ), հնա գի տա կան հատ կա նիշ նե րի քա նա-
կա կան և որա կա կան վի ճա կագ րու թյան, ճշգրիտ 
տե ղայ նաց ման, կա նո նա վոր ցու ցա կագր ման 
և քար տե զագր ման առումն  ե րով: Հնա գետ նե րի 
աշ խա տանք նե րում խոս քը գնում էր հիմն  ա կա-
նում ար վես տա բա նա կան տի պա բա նու թյան, 
պատ մա հա մե  մա տա կան զու գա հեռ նե րի (որի 
մի  ջո ցով՝ թվագ րու թյան) ու գոր ծա ռույ թի մա սին, 
և այս ամե նն ար վում էր վի շա պա քա րե րին ավե-
լի ու ավե լի խորհր դան շա կան ծան րա բեռն վա-
ծու թյուն տա լով (ին չից, ի դեպ, գրե թե անհ նար է 
խու սա փել): Սա կայն, այ նո ւա մե  նայ նիվ, նա խորդ 
հե տա զո տու թյուն նե րը ստեղ ծե ցին այն էա կան 
նա խադ րյալ նե րը, որոնց հի ման վրա այ սօր կա-
րե լի է ավե լի «հնա գի տաց նե լ» մե ր գի տե լիք նե րը 
վի շա պա քար երև ույ թի մա սին և դի տար կել այն 
«չա րից ու բա րուց ան դի ն»:  

Այդ նպա տա կով, սույն հոդ վա ծի հե ղի նակ նե-
րը, ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան 

ինս տի տու տի, ինչ պես նաև Բեռ լի նի Բաց հա-
մալ սա րա նի հո վա նու ներ քո, 2012 թ. սկսե ցին 
գի տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն, որի հիմն  ա-
կան խնդիրն է հե տա զո տել վի շա պա քար երևույ-
թը ժա մա նա կա կից հնա գի տու թյան մե  թոդ նե-
րով: 2012-2013 թթ. դաշ տա յին աշ խա տանք ներն 
ըն թա ցան երեք ուղ ղու թյամբ՝

1. հնա գի տա կան հե տա խու զու թյուն Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում,

2. հնա գի տա կան հե տա խու զու թյուն Արև-
մտյան Հա յաս տա նում (Տայք-Վա նանդ գո տում),

3. պե ղումն  եր Արա գա ծի հա րա վա յին բար-
ձունք նե րում՝ Կար մի ր Սար/Տի րին կա տար նո-
րա հայտ հու շար ձա նում:

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է ար ված գոր ծի 
մի  այն առա ջին մա սը՝ ներ կա յիս Հա յաս տա նի 
տա րած քում իրա կա նաց ված հե տա խու զա կան 
բնույ թի աշ խա տան քը, որի նպա տակն էր ստու-
գել նախ կին հե տա զո տող նե րի տվյալ նե րը վի-
շա պա քա րե րի տե ղադ րու թյան վե րա բե րյալ, 
ճշտել տե ղա հան ված վի շա պա քա րե րի նախ նա-
կան դիր քը, փոր ձել նոր վի շա պա քա րա յին մի -
ջա վայ րեր հայտ նա բե րե լու հնա րա վո րու թյու նը: 
Մեր ար շա վախմ բի աշ խա տան քի ար դյունք նե րը 
Արևմ տյան Հա յաս տա նում և պե ղումն  ե րը Արա-
գա ծի բար ձունք նե րում գտնվում են մշակ ման 
մե ջ և կներ կա յաց վեն այլ առի թով:

1. Նա խորդ աշ խա տանք նե րը

Եթե չհաշ վենք Ա. Երի ցյա նի 1879 թ. Սարի ղա-
մի  շի ան տա ռում, Մեծ րանց լեռ նե րի կա տար  նե-
րին, Այ րա րա տի և Տայ քի մի  ջև, սահ մա նա բա-
ժան 2 մ բարձ րու թյամբ, վե ղա րի նման սրա ծայր, 

Վիշապաքարերի հնագիտ� թյ� ն

Արսեն Բոբոխյան1, Ալեսանդրա Ջիլիբերտ2, Պավոլ Հնիլա2

1 Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ
2 Institut für Altorientalistik, Freie Universität Berlin

«Զբաղվել թաղված աստվածներով այնպիսի ժամանակ, 
երբ կենդանի աստվածներն են նաև ոչինչ համարվ� մ, գ� ցե 

և � նայն աշխատանք է: Սակայն, աստված� րաց� թյ� նը ոչ թե մի այն
 բարոյական լք� մի  նշան է, այլ և ինքնակոծ� թյան վատթար տեսակը»:

Նիկողայոս Ադոնց, Հին հայոց աշխարհայացքը



Արսեն Բոբոխյան, Ալեսանդրա Ջիլիբերտ, Պավոլ Հնիլա270

քան դակ նե րով զար դար ված որ ձա  քա րե կո թող-
նե րի, թե րևս վի շա պա քա րե րի, հայտ նա բեր-
ման մա սին տվյա լը (Ատր պետ 1931, 313-314), 
կամ Ատր պե տի տե ղե կու թյուն նե րը Հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հի մի  շարք շրջան նե րի վի շա պա-
քա րե րի (1885թ. ու հե տո)2, կամ էլ Վ. Տեպ ցո-
վի (1890, 131), Ե. Լա լա յա նի (1892, 53), Ի. Ռոս-
տո մո վի (1898, 93) և Է. Թա ղա իշ վի լու (1902 թ.՝ 
Токайшвили 1909, 28) տվյալ նե րը թռեղք-ջա-
վախ քյան որոշ վի շա պա քա րե րի մա սին3, ապա 
վերջիններիս առա ջին լուրջ ու սումն  ա սի րու թյու-
նը պետք է վե րագ րել Ն. Մա ռին և Յ. Սմի ռ նո-
վին, որոնք 1909-1910 թթ. Գե ղա մա լեռ նե րում 
փաս տագ րել են իրենց սկզբնա կան տե ղում 
գտնվող 19 վի շա պա քար (Марр, Смирнов 1931)4: 
1912 թ. Գ. Ղա փան ցյա նը՝ մի  այ նակ (Ղա փան-
ցյան 1914), 1924-1927 թթ. Ա. Քա լան թա րը և Թ. 
Թո րա մա նյա նը՝ Հնու թյուն նե րի պահ պա նու-
թյան կո մի  տեի ար շա վախմ բի կազ մում (Քա-
լան թար 1925. 1935. 1937. Թո րա մա նյան 1948, 
229-230), իսկ 1936 թ. Բ. Պի ոտ րովս կին՝ Ան բեր-
դի ար շա վախմ բի կազ մում (Пиотровский 1939) 
գրան ցում են հինգ նոր վի շա պա քար Արա գա ծի 
լեռ նա զանգ վա ծում5, մե  կը՝ Գե ղա մա լեռ նե րում6, 
ապա և հին գը Ար տա նի շի ծո վա ծո ցի մոտ՝ Սևա-
նա լճի հյու սիս-արև ե լյան ցած րա դիր ափին7: 
1963 և 1967 թթ. Լ. Բար սե ղյա նը, Ժ. Խա չա տրյա-
նը և Ա. Քա լան թա րյա նը Գե ղա մա լեռ նե րում 
փաս տագ րում են ևս երեք նոր վի շա պա քար և 
վերս տին նկա րագ րում նա խորդ նե րը (Բար սեղ-
յան և այլք 1964. Բար սե ղյան 1967)8, ին չը լի նում 
է դաշ տա յին պայ ման նե րում վի շա պա քա րե րի 
կա նո նա վոր հե տա զո տու թյան վեր ջին փոր ձը9: 
Ընդ որում, Գե ղա մա լեռ նե րի վի շա պա քա րե րի 
Լ. Բար սե ղյա նի կողմի ց ար ված նկա րագ րու-
թյու նը և դա սա կար գու մը մի նչ օրս մն ում են որ-
պես ամե  նա ամ բող ջա կա նը10:

Հըն թացս, եր կու վի շա պա քար է հայտ նա բեր-
վում հնա գի տա կան պե ղումն  ե րի հա մա տեքս-
տում. մաս նա վո րա պես 1963 թ. Գառ նիում՝ մ.թ. 
III դ. պա լա տա կան հա մա լի րի հիմ քում (Ара-
келян, Арутюнян 1966), և 1980 թ. Լճա շե նում՝ 
մի  ջինբ րոն զե դա րյան դամ բա րա նի վրա (Խան-
զա դյան 2005): 

1960-ական թթ. սկսած մի նչ վեր ջերս ի հայտ 
են եկել մի  շարք մա սամբ համատեքստից դուրս 
և վե րա օգ տա գործ ված վի շա պա քա րեր, որոնց 
մի  մա սը (Ուլ գյ� ր 1-2, Ատ տաշ 1, Սե լիմ 1, Փոքր 
Գի լան լար 1) հրա պա րակ վել են (Շա հի նյան 1976. 

Xnkikyan 2002, 114. Պետ րո սյան 2008, 76-78), 
իսկ մյուս մա սը (Դաշ տա դեմ 1, Դավ թա շեն 1, 
Սառ նաղ բյ� ր 1, Վե րին Սաս նա շեն 1, Ոս կե թաս 

1, Գողթ 1)՝ ոչ, թեև վեր ջին ներս տեղ են գտել հու-
շար ձան նե րի պե տա կան ցու ցակ նե րում:

2003-2005 թթ. Ազա տի վեր նա հով տի ան-
տիկ և մի ջ նա դա րյան պատ մամշա կու թա յին 
հու շար ձան նե րը հե տա զո տող հայ-իտա լա կան 
հնա գի տա կան արշ վա խում բը (ղե կա վար ներ՝ 
Ժ. Խա չատ րյան, ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և 
ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ ու Ջ. Տրա ի նա, Լե-
չեի հա մալ սա րան) և մաս նա վո րա պես Հ. Պետ-
րո սյա նը, փաս տագ րել են ինչ պես նախ կի նում 
հայտ նի, այն պես էլ նո րա հայտ վի շա պա քա րեր 
(Հ. Պետ րո սյան, այս ժո ղո վա ծո ւում)11:

Թվով 16 վի շա պա քա րե րի լու սան կար ներ են 
բեր ված «Գի նին հա յոց ավան դա կան մշա կույ-
թու մ» գրքում, ուր վեր ջին ներս հղվում են որ-
պես «վի շա պա քա րեր Արա գա ծից, Գե ղա մա և 
Վար դե նի սի լեռ նե րի ց»՝ առանց կոնկ րետ նշե-
լու գտնվե լու վայ րը (բա ցի Ուլ գյ� ր 1-2-ից): Ընդ 
որում, հի շյալ վի շա պա քա րե րից չոր սը լու սա-
նկար ված են իրենց նախ նա կան տե ղում՝ Գե ղա-
մա լեռ նե րում և Արա գա ծի վրա 2000-ական թթ. 
սկզբին (Հա րու թյու նյան և այլք 2005, 20, 22, 31, 
33-35, նկ. 1-2, աղ. 5-7)12:

Այս տեղ հա տուկ կցան կա նա յինք շեշ տել 
ՀՍՍՀ Գի տու թյուն նե րի ակա դե մի  ա յի քա րայր-
ներն ու ժայ ռա պատ կեր ներն ու սումն  ա սի րող 
մի ջ մաս նա գի տա կան ար շա վախմ բի 1967-
1968 թթ. աշ խա տանք նե րի մա սին, որի՝ ժայ ռա-
պատ կեր նե րը հե տա զո տող խում բը ներ կա յաց-
նում էին Հ. Մար տի րո սյա նը, Ռ. Թո րո սյա նը և 
Հ. Ւսրա յե լյա նը: Թեև այս ար շա վա խում բը ուղ-
ղա կի ո րեն չէր առնչ վում վի շա պա քա րե րի հե-
տա զո տու թյա նը և նոր վի շա պա քա րեր չհայտ-
նա բե րեց, սա կայն առա ջին ան գամ որոշ հայտ նի 
վի շա պա քա րեր հա րև ան ցի ո րեն դի տարկ վե ցին 
իրենց հնա գի տա կան մի  ջա վայ րում (դամ բա-
րան ներ, բնա կա վայ րեր, ժայ ռա պատ կեր ներ) 
(Մար տի րո սյան 1969):

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս՝ 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի այլ շրջան նե րում, 
տաս նյոթ վի շա պա քար (և վի շա պան ման մե -
նա քար) հայտ նի է Թռեղ քում և Ջա վախ քում13, 
եր կու սը՝ Նա խի ջև ա նում14, հինգը՝ Արևմ տյան 
Հայաս տա նում15, չհաշ ված Ատր պե տի տե ղե կու-
թյուն նե րը Ճո րո խի ավա զա նի «30-ից ավե լ» վի-
շա պա քա րե րի մա սին (Ատր պետ 1929, 55) (նկ. 
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32): Այս հոդ վածն անդ րա դառ նում է Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան տա րած քի վի շա պա քա-
րե րին: 

Ընդ հա նուր առ մամբ պետք է խոս տո վա-
նել, որ վի շա պա քա րե րի նկատ մամբ վե րա բեր-
մուն քը հայ իրա կա նու թյան մե ջ՝ և՛ գի տա կան, 
և՛ պե տա կան հո գա ծու թյան մա կար դակ նե րում 
ետըն թաց է զարգացել: Վի շա պա քա րե րի իմաս-
տա վոր ման առա ջին փու լում՝ 1920-1930-ական 
թթ., հայ հնա գի տու թյան ռահ վի րա նե րը խիստ 
գի տա կան մո տե ցում ցու ցա բե րե ցին վի շա պա-
քա րե րի նկատ մամբ, ին չին նման էր նաև պե-
տա կան մո տե ցու մը: Այս պես, Հնու թյուն նե րի 
պահ պա նու թյան կո մի  տեի ցու ցա կագ րումն  ե րը 
և հիմն  ա րար հե տա զո տու թյուն նե րը 1920-ական 
թթ. հիմք հան դի սա ցան վի շա պա քա րե րի մա սին 
կո մի  տեի հա տուկ ծրագ րի ստեղծ ման հա մար, 
որը կոչ վում էր «Ջրի կուլ տը հին Հա յաս տա նում 
և «վի շապ նե րի» պրոբ լե մը» (Քա լան թար 1931, 9, 
13): Հա յաս տա նի հնու թյուն նե րի ցու ցա կա գրման 
հա մար նույ նիսկ կազմ վել էր հար ցա շար, որի 
հի ման վրա պետք է նկա րագր վե ին վի շա պա-
քա րե րը16: Ավե լին, Արա գա ծի լան ջե րի ջրանցք-
նե րը, մե  գա լի թյան հու շար ձան նե րը (մե ն հիր ներ, 
դոլ մե ն ներ, կրոմ լեխ ներ) և դրանց շրջա կայ քի 
ամա ռա նոց նե րը, «կի զել» կոչ ված բլրակ նե րը 
առա ջարկ վել էին որ պես զբո սա շրջա յին կե տեր 
(Լի սի ցյան 1927, 24. Կա րա պե տյան 1934, 51-52): 
Դժբախ տա բար ստա լի նյան բռնու թյուն ներն 
ար մա տա խիլ արե ցին նաև «հայ հնա գի տու թյան 
ոս կե դա րը» և հա վա քած նյու թե րից շա տե րը կո-
րան իրենց ստեղ ծող տա ղան դա վոր մարդ կանց 
հետ մի  ա սին և այդ պես էլ նոր մալ չներ կա յաց-
վե ցին:

Ետ պա տե րազ մյան շրջա նում ՝ 1940-1980-
ական թթ., վի շա պա քա րե րի հե տա զո տու թյու-
նը դար ձավ խիստ ան կա նոն, եթե չհաշ վենք 
Լ. Բար սե ղյա նի աշ խա տան քը Գե ղա մա լեռ-
նե րում և Է. Խան զա դյա նի ընդ հա նուր հա վա-
քագ րումն  ե րը, որոնց բնույթը ցարդ ան հայտ է 
մն ում: Սա կայն Խորհր դա յին Հա յաս տա նի պե-
տա կան մար մի ն նե րը, փո խա նակ պահ պա նե լու 
և վե րահս կե լու վի շա պա քա րե րը, դրանց մի  մա-
սին տե ղա հան արե ցին և բե րե ցին Երև ան (տե՛ս 
ստո րև): Չկա տար վեց վի շա պա քա րե րի նոր մալ 
ցու ցա կագ րում: Էա պես փոխ ված չէ վի ճա կը 
նաև այ սօր. ներ կա յումս Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան վի շա պա քա րե րը ար խի վաց ված են 
Պատ մու թյան և մշա կույ թի ան շարժ հու շար ձան-
նե րի պե տա կան ցու ցա կում, ինչ պես նաև ՀՀ 

Մշա կույ թի նա խա րա րու թյան «Պատ մամ շա կու-
թա յին ար գե լոց-թան գա րան նե րի և պատ մա կան 
մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան ծա ռա յու թյան» ու 
«Պատմ շա կու թա յին ժա ռան գու թյան գի տա հե-
տա զո տա կան կենտ րո նի» ար խիվն  ե րում: Վեր-
ջին եր կու ար խիվն  ե րում պահ վում են տվյալ ներ 
1980, 1990 և 2000-ական թթ. գրանց ված մոտ 30 
մի  ա վոր վի շա պա քա րե րի մա սին: Հի շյալ ար-
խի վա յին տվյալ նե րը նկա րագ րու թյան, նույ նա-
կա նաց ման և մե կ նա բա նու թյան տե սան կյու նից 
խիստ թե րի են, թեև եր բեմն  պա րու նա կում են 
օգ տա կար ման րա մաս ներ (հմմտ. Լ. Մկրտչյան, 
այս ժո ղո վա ծո ւում)17: Հա մա պա տաս խան ցու-
ցա նակ նե րում և գի տա կան գրա կա նու թյան մե ջ 
ևս հա ճախ խառն վում են վի շա պա քա րե րի տե-
ղադ րու թյան ման րա մաս նե րը18: Հա յաս տա նի 
ան կախ հան րա պե տու թյան հա մա պա տաս խան 
մար մի ն նե րը և գի տա կան հա սա րա կու թյու նը 
ան շուշտ նոր վե րա բեր մունք պի տի ձևա վո րեն 
վի շա պա քա րի բա ցա ռիկ երև ույ թի նկատ մամբ: 
Այս հե տա զո տու թյու նը թող լի նի հա մե ստ մի  ներ-
դ րում այդ վե րա բեր մուն քի փո փոխ ման գոր ծում:

2. Նոր հե տա զո տ�  թյան հիմն  ա կան 
ար դյ� նք նե րը, 2012-2013 թթ.

Մեր ար շա վախմ բի աշ խա տանք նե րը կենտ-
րո նա ցան հիմն  ա կա նում Արա գա ծի լեռ նա-
զանգ վա ծի հա րա վա յին և Գե ղա մա լեռ նե րի 
հա րա վա րևմ տյան լան ջե րին, որ տեղ նախ կին 
հե տա զո տող նե րը հի շա տա կում էին վի շա պա-
քա րե րի հիմն  ա կան կու տա կումն  ե րի մա սին: 
Առա վել անո րոշ էին նախ կին տե ղե կու թյուն նե-
րը Վար դե նի սի և Սյու նի քի լեռ նե րի վի շա պա-
քա րե րի մա սին19:

Այս աշ խա տան քի ար դյուն քում ար շա վա-
խում բը տե ղե կու թյուն ներ հա վա քեց 96 կո թող-
նե րի մա սին (նկ. 33-35): Դրան ցից 73-ը հա-
ջող վեց ան ձամբ այ ցե լել և փաս տագ րել (տե՛ս՝ 
Կա տա լո գը, ուր բեր ված չէ մի  այն 2013 թ. պեղ-
ված Կար մի ր Սար 10-ը), իսկ 23 մի  ա վոր դե ռևս 
պետք է գտնել և տե ղայ նաց նել20: Ընդ որում, այդ 
կո թող նե րի մի  մա սը թեև հիշ վում էր պե տա կան 
ցան կե րում (տե՛ս վե րը) կամ գրա կա նու թյան մե ջ 
ու բա նա վոր հա ղոր դումն  ե րում անո րոշ ձևով, 
սա կայն գի տա կա նո րեն փաս տագր ված չէր և 
այս տեղ ներ կա յաց վում է առա ջին ան գամ 21: 
Բա ցի այդ, հի շյալ վի շա պա քա րե րից 17-ը նոր են 
և հայտ նա բերվել են մե ր ար շա վախում բի աշ-
խատանքների ժամանակ22: 
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Նշված կո թող նե րի մե ջ կան 17 օրի նակ ներ, 
որոնց պայ մա նա կա նո րեն կո չում ենք «վի շա-
պան ման» (վի շա պո իդ), քա նի որ վեր ջին ներս 
իրենց ոչ բո լոր հատ կա նիշ նե րով են կրկնում 
դա սա կան վի շա պա քա րե րին23: Դրան ցից մի  
քա նի սը24 կամ դրանց մի  ջա վայ րը25 հայտ նի են 
գրա կա նու թյու նից, Քյ�  րա քանդ 1-ը հայտ նա-
բերել է մե ր ար շա վախում բը 2013 թ., մյուս նե րը 

հիշ վում են հու շար ձան նե րի պե տա կան ցան կե-
րում:

Նշված վի շա պա քա րե րից 38-ն իրենց տե-
ղում էին (in situ)26 (նե րա ռյալ Մա ռի, Սմի ռ նո վի 
և Բար սե ղյա նի տեսած օրի նակ նե րի մե ծ մա-
սը), մն ացած դեպքերում մե զ հա ջող վեց ճշտել 
նրան ցից որոշ նե րի սկզբնա կան տե ղադ րու թյու-
նը (հմմտ. նկ. 2-4) 27: 16 վի շա պա քար նույ նա կա-

Նկ. 2. Աժդահա Յ� րտ 2 -ի (Օղակաձև զբոսայգի, Երևան) նախնական՝ 
Մառ-Սմի ռնովյան տեղադրության վերականգնումը

Նկ. 3. Աժդահա Յ� րտ 5 -ի (Սարդարապատի 
թանգարան) նախնական՝ Մառ-Սմի ռնովյան 

տեղադրության վերականգնումը

Նկ. 4. Աժդահա Յ� րտ 5 -ի (Սարդարապատի 
թանգարան) նախնական՝ Մառ-Սմի ռնովյան 

տեղադրության վերականգնումը
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Նկ. 5. Աժդահա Յուրտ մարգագետինը

Նկ. 6. Աժդահա Յուրտ մարգագետնի տեղագրական քարտեզը
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նաց վեց իր ան մի  ջա կան մի  ջա վայ րում (in loco), 
այ սինքն՝ նախ նա կան տե ղադ րու թյու նից մի  
քա նի մե տր հե ռու28, կամ նախ նա կան մի  ջա վայ-
րում՝ առանց կոնկ րետ տե ղը ճշտե լու29: 

Մեր ար շա վա խում բը հատ կա պես կենտ րո-
նա ցավ եր կու հու շար ձա նախմ բի վրա՝ նախ կի-
նում հայտ նի Աժ դա հա Յուրտ, Գե ղա մա լեռ նե-
րում և նո րա հայտ Կար մի ր Սար/Տիրին  կա   տար, 
Արա գա ծի լեռ նա զանգ վա ծում՝ իրա կա  նաց  նե-
լով տե ղա գրա կան քար տեզ նե րի և հու  շար  ձան-
նե րի չա փագր ման աշ խա տանք ներ (նկ. 5-15):

3. Հնա գի տա կան հա մա տեքս տը 
և տա րա ծա կա ն�  թյան սկզբ� նք նե րը

Հե տա խու զու թյան ըն թաց քում պարզ վեց, 
որ բարձ րա դիր վի շա պա քա րե րը գրե թե մի շտ 
առնչ վում են մի  ջին չափ սի (4-10 մ տրա մա գծով) 
կրոմ լեխ նե րի և դրանց ան մի  ջա կան մի  ջա վայ րի 
հետ, որը կա րող է բաղ կա ցած լի նել այլ կրոմ լեխ-
նե րից, ժայ ռա պատ կեր նե րից, «օղու զի/հսկա յի 
տուն/քյա լա ֆա» (աշ տա րա կա ձև կա ռույց/դամ-
բա րան) հի շեց նող շի նու թյուն նե րից (լա վա յին 
կու տա կումն  ե րի՝ այս պես կոչ ված «չին գիլ նե րի» 

Նկ. 7. Աժդահա Յ� րտ 1 վիշապաքարը և նրա 
անմի ջական մի ջավայրը

Նկ. 8. Աժդահա Յ� րտ 3  վիշապաքարը և նրա 
անմի ջական մի ջավայրը

Նկ. 9. Աժդահա Յ� րտ 4 վիշապաքարը և նրա 
անմի ջական մի ջավայրը

Նկ. 10. Աժդահա Յ� րտ 6 վիշապաքարը և նրա 
անմի ջական մի ջավայրը



Արսեն Բոբոխյան, Ալեսանդրա Ջիլիբերտ, Պավոլ Հնիլա276

մե ջ), ար հես տա կան քա րա կույ տե րից (նկ. 17-30): 
Վի շա պա քա րե րի մե ծ մա սը ըն կած են իրենց 
տե ղում՝ կրոմ լե խի, թե րևս դամ բա րա նի կամ 
քա րա շար պատ վան դա նի կենտ րո նում, ինչ-
պես Աժ դա հա-Յ� րտ 1, 3, 4, 6-ի (նկ. 7-10), Կար-

մի ր Սար 1, 7-ի (նկ. 13, 14) և Մա ղալ ներ 1-ի դեպ-
քում է30: Սա կայն երեք դեպ քում (Դիք թաշ 1-ը 
Գե ղա մա լեռ նե րում, Ահ մա դի Օբա 1-ը և թե րևս 
Սառ նաղ բյ� ր 1-ը՝ Արա գա ծի լեռ նա զանգ վա-
ծում) վի շա պա քա րը դե ռևս կան գուն է իր նախ-
նա կան դիր քով31: Ինչ պես ցույց է տա լիս իրենց 
նախ նա կան տե ղում գտնվող վի շա պա քա րե րի 
տե ղայ նաց ման ու սումն  ա սի րու թյու նը, վեր ջին-
ներս սկզբնա պես գտնվել են հիմն  ա կա նում ոչ 
թե կրոմ լե խի կամ պատ վան դա նի կենտ րո նում, 
այլ նրա ան մի  ջա կան սահ մա նին՝ կրոմ լե խի եզ-
րագ ծին, որոշ դեպ քե րում, չի բա ցառ վում, նաև՝ 
մա սամբ կրոմ լե խից դուրս32:

Կրոմ լե խի/դամ բա րա նի այն ձևը, որ տե սա-
նե լի է վի շա պա քա րե րի մի  ջա վայ րում, հայտ նի 
է բրոն զի և եր կա թի դա րե րի Հայ կա կան լեռ-
նաշ խար հում: Վեր ջին նե րիս տա րա ծու մը ծո վի 
մա կե րև ույ թից  2000-3000 մ բարձ րու թյան վրա 
տի պա կան պի տի լի ներ թե րևս այն ժա մա նա-
կա հատ ված նե րի հա մար, երբ բարձր լեռ նա յին 
շրջան նե րը ձեռք են բե րել որո շա կի իմաս տա յին 
և կի րա ռա կան բո վան դա կու թյուն: Վի շա պա-
քա րե րին առնչ վող կրոմ լեխ նե րում մե նք փաս-
տագ րե ցինք վեր ջերս կամ ավե լի վաղ իրա կա-
նաց ված ոչ գի տա կան պե ղումն  ե րի ութ դեպք: 
Դրան ցից հին գը իրա կա նաց վել էին տեխ նի կա-
յի մի  ջո ցով՝ լի ո վին խա թա րե լով հնա գի տա կան 
հա մա տեքս տը33: Սա կայն Աժ դա հա Յ� րտ 3-ի 
(նկ. 8) և Դիք թաշ 1-ի կրոմ լեխ նե րը Գե ղա մա լեռ-
նե րում և Քյ�  րա քանդ 1-ը Արա գա ծի վրա բաց-
վել էին փո րող գոր ծիք նե րի մի  ջո ցով: Ի դեպ 
Դիք թաշ 1-ն այն հազ վա գյուտ վի շա պա քա րե րից 
մե կն է, որ կանգ նած է իր սկզբնա կան դիր քում: 
Այս տեղ ևս, ինչ պես Լճա շեն 1-ի դեպ քում, «դամ-
բա նա խու ցը» ուղղ ված էր հյու սիս-հա րավ, իսկ 
վի շա պա քա րը՝ կանգ նած կրոմ լե խի հյու սի սա-
յին եզ րին՝ դեմ քը դե պի հյու սիս: 

Աս վա ծի հա մա տեքս տում, հատ կա պես կա-
րև որ է վի շա պա քա րե րի և դրանց առնչ վող 
կրոմ լեխ նե րի տա րած ման առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի հե տա զո տու թյու նը: Հա յաս տա նի տա-
րած քը լի է բրոնզ-եր կա թե դա րյան կրոմ լեխ նե-
րով/դամ բա րան նե րով, որոնք հա ճախ կազ մում 
են բա վա կա նին հստակ սահ ման ված մի  ջա-

վայ րեր: Մինչ դեռ ծո վի մա կե րև ույ թից էա պես 
բարձր գտնվող կրոմ լեխ նե րը/դամ բա րան նե րը 
ձգտում են տա րած վել լեռ նե րի լան ջե րով ավե լի 
ցրիվ և մի  մյանց հա մընկ նող խմբե րով ու հա ճախ 
դժվար է սահ մա նել, թե որ տեղ է ավարտ վում 
մե  կը և որ տեղ սկսվում մյու սը (հմմտ. Smith et al. 
2009): Վի շա պա քա րե րին վերաբերող կրոմ լեխ-
նե րի տա րած ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
նախ նա կան հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, 
որ դրանք էա պես տար բեր վում են մն ա ցա ծից: 
Վեր ջին ներս, գտնվե լով ծո վի մա կե րև ույ թից 
2000-3000 մ բարձ րու թյան վրա, ցու ցա բե րում 
են տա րած ման եր կու առանձ նա հատ կու թյուն: 
Դրանց մե ծ մա սը հան դես է գա լիս խմբե րով՝ 
հստա կո րեն սահ ման ված գո գա վոր մար գա-
գե տին նե րի մի  ջա վայ րում (հմմտ. նկ. 5, 11): Այս 
մար գա գե տին նե րը տի պիկ հնա գույն հրաբ խա-
յին ար բա նյակ խառ նա րան ներ են՝ հա րուստ 
ջրով, եր բեմն ՝ ճահ ճոտ: Վի շա պա քա րե րը, որ-
պես կա նոն, լի նում են այդ գո գա վո րու թյուն նե րի 
ամե  նա հարթ հատ ված նե րում, այն քան հարթ, 
որ ժա մա նա կա վոր բնակ չու թյու նը այն օգ տա-
գոր ծում է որ պես խա ղահ րա պա րակ և կո չում 
«ֆուտ բո լի դաշ տ» (հմմտ օր. Կար մի ր Սա րը և 
Քյու րա քան դը՝ Արա գա ծում, Գյո լի Յուր տը՝ Գե-
ղա մա լեռ նե րում)34: Նրանք ի հայտ են գա լիս 
կրոմ լեխ նե րի մե ջ՝ շրջա պատ ված այլ կրոմ լեխ-
նե րով. ու շագ րավ է, որ եզա կի կրոմ լեխ ներ/
դամ բա րան ներ օրի նա չա փո րեն լի նում են նաև 
գո գա վո րու թյու նը եզե րող բլուր նե րի բարձ րա-
կե տե րի վրա (հմմտ. օր. Կար մի ր Սա րը, Քյու րա-
քան դը, Թոխ մա խան Գյո լը, Մա ղալ նե րը):

Գո գա հո վիտ նե րում գտնվե լը էա պես պակա-
սեց նում է վի շա պա քա րե րի տե սա նե լի ու թյան 
աս տի ճա նը35: Մինչ այժմ մե նք նույ նա կա նաց րել 
ենք չորս «վի շա պա յին գո գա վո րու թյուն նե ր», 
որոնք բաղ կա ցած են առն վազն հինգ, ամե -
նա շա տը՝ ինը վի շա պա քա րե րով կրոմ լեխ նե-
րից. դրանք են՝ Թոխ մա խան Գյո լը36 և Աժ դա-
հա Յուր տը՝ Գե ղա մա լեռ նե րում, ինչ պես նաև 
Պրոս պեկ տը և Կար մի ր Սա րը՝ Արա գա ծի լեռ-
նա զանգ վա ծում: Գե ղա մա լեռ նե րի Գյո լի Յուրտ 
և Ար շա լույս կոչ ված ամա ռա յին արո տա վայ-
րե րում նույ նա կա նաց րել ենք ավե լի քիչ՝ երեք 
վի շա պա քա րե րով կրոմ լեխ ներ, որոնք տե ղա-
դրված էին նմա նա պես լավ սահ ման ված, հարթ 
և ջրով հա րուստ, բայց ոչ գո գա վոր մար գա գե-
տին նե րում: 
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Ի տար բե րու թյուն այս՝ խմբված և հստակ 
սահ ման ված մի  ջա վայ րե րում տե ղադր ված վի-
շա պա քա րե րի, ար շա վա խում բը փաս տագ րեց 
փոքր քա նա կու թյան (թվով 12) վի շա պա քա րեր 
նաև մե  կու սաց ված կրոմ լեխ նե րի հա մա տեքս-
տում: Այս «մե  նա կյա ց» վի շա պա քա րե րը կա րող 
են տե ղադր ված լի նել հա մե  մա տա բար գո գա-
վոր մար գա գե տին նե րում37, ինչ պես նաև ավե լի 
տե սա նե լի վայ րե րում (նկ. 16)38: Դրանց ամե  նա-
կա րև որ առանձ նա հատ կու թյու նը և տար բե րու-
թյու նը վե րո հի շյալ խմբա վոր ված նե րից այն է, որ 
տե ղադր ված են այն պես, որ հա մա պա տաս խան 
կե տից ոչ մի  այլ վի շա պա քար չի երև ում: Գե ղա-
մա լեռ նե րում գտնվող Իմի ր զե կի խմբի դեպ քում 
կրոմ լեխ նե րը39 հե տև ում են լեռ նաշղ թա յի վեր-
նա մա սե րին և խու սա փում տե սա նե լի լի նե լուց: 
Հատ կա պես յու րա հա տուկ է Մա ղալ ներ կոչ ված 
գո գա հով տի մշա կու թա յին մի  ջա վայ րը (ժայ-
ռա պատ կեր ներ, պա րույ րա ձև քա րա շա րով 
մի  ա ցող կրոմ լեխ ներ/դամ բա րան ներ (զու գա-
հեռ նե րի հա մար Արա գա ծի վրա և Ղա զա խում 
հմմտ. Гурко-Кряжин 1926, 220), «օղու զի/հսկա-
յի տուն» հի շեց նող կա ռույց), որում առ կա մի  ակ 
վի շա պա քա րը յու րա հա տուկ դեր ու նի բազ մա-
զան ծի սա կան ոլոր տում (նկ. 20-26): Վեր ջի նիս 
նմա նու թյուն են ցու ցա բե րում արա գա ծյան Քյ� -

րա քանդ 1-ի (նկ. 30) և հատ կա պես թռեղ քյան 
Մո սու նին Գյոլ 1-ի (Գ. Նա րի մա նիշ վի լի և այլք, 
այս ժո ղո վա ծո ւում) մի  ջա վայ րե րը: 

Այս պի սով, վի շա պա քա րե րով կրոմ լեխ նե րի 
մե ծ մա սը ձգտում է խմբա վոր վել մե  կու սաց ված 
գո գա հով տա յին մի  ջա վայ րե րում, մի նչ դեռ որոշ 
«մե  նա կյաց նե ր» տպա վո րում են այ ցե լո ւին որ-
պես եզա կի ար ժեք: Եր կու դեպ քում էլ վի շա-
պա քար ստեղ ծող նե րը խու սա փել են լեռ նա յին 
մի  ջա վայ րի եր կայն քով «տե սա նե լի ու թյան ցան-
ցի» ստեղ ծու մի ց: Ինչ պես խմբա վոր ված վի  շա-
պա քա րե րը, այն պես էլ «մե  նա կյաց նե րը» մե  ծա-
պես ինք նա բավ են և՛ որ պես խումբ, և՛ որ պես 
մե  նա քար: Ստեղծ վում է տպա վո րու թյուն, թե 
վի շա պա քա րե րը ձգտում են լի նել ան տե սա նե-
լի շրջա պա տի հա մար, սա կայն իրենց տե սա նե-
լի է «ամե ն ին չ», որով հե տև վի շա պա քա րա յին 
գո գա վո րու թյուն նե րից (հմմտ. հատ կա պես Աժ-
դա հա Յուր տը, Կար մի ր Սա րը, Դիք թաշ 1-ը) ան-
սահ ման տե սա րան է բաց վում Հայ կա կան լեռ-
նաշ խար հի տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով:

Մեր նախ նա կան դի տար կումն  ե րը հիմք են 
հան դի սա նում են թադ րե լու, որ վի շա պա քա րե-

րի տե ղադ րու թյու նը ար տա ցո լում է մի  որո շա-
կի հա մա կարգ, որը դրսև ո րում է դա սա վոր վա-
ծու թյան և բարձ րու թյան օրի նա չա փու թյուն ներ: 
Այս պես, Արա գա ծի հրվան դան նե րը կար ծես 
հան դի սա նում են վի շա պա քա րա յին էպի կենտ-
րոն ներ, ուր այդ կոթողները տե ղա կայ ված են 
նույ նա տիպ հար թու թյուն նե րի վրա (հմմտ. օր. 
Կար մի ր Սա րը և Քյու րա քան դը, որոնք իրար 
զու գա հեռ են, նմա նա տիպ գո գա վո րու թյուն նե-
րի ու գրե թե նույն բարձ րու թյան վրա, և ընդ հա-
նուր առ մամբ այդ մի  ջա վայ րե րը, բայց ոչ վի շա-
պա քա րե րը, տե սա նե լի են մե  կը մյու սի հա մար):

Ու րեմն , վի շա պա քա րա յին մի  ջա վայ րե րը 
մարմն  ա վո րում են բարձր լեռ նա յին մա կար դա-
կի վրա գտնվող յու րա հա տուկ մշա կու թայ նաց-
ված տա րածք ներ: Են թադ րե լով, որ վի շա պա-
քա րերն իրենց մե ջ կրում են խոր իմաս տա յին 
ծան րա բեռն վա ծու թյուն և պահ պա նում հնա գույն 
մի  հա սա րա կու թյան մշտա կան հի շո ղու թյու նը, 
կար ծում ենք, որ հան ձինս վի շա պա քա րա յին 
հա մա լիր նե րի՝ պետք է տես նել նախ կի նում ան-
հայտ հու շար ձան նե րի յու րա հա տուկ մի  տե սակ՝ 
բարձ րա բերձ լեռ նե րում առանձ նա ցած ծի սա-
կան արա րո ղու թյուն նե րի սրբա զան մի  գո տի: 

4. Կար մի ր Սա րի/Տի րին կա տա րի 
ծի սա կան ոլոր տը

Վի շա պա քա րա յին բարձ րա դիր ծի սա կան 
մի   ջա վայ րի նո րա հայտ ամե  նա կա րև որ հու շար-
ձա նը գտնվում է Արա գա ծի լեռ նա զանգ վա ծի 
հա րա վա յին լան ջին և կոչ վում է Կար մի ր Սար 
կամ Կը զըլ Զի ա րեթ, որի պատ մա կան անունն է 
Տի րին կա տար40: Բլրի գա գա թին, ոչ պա տա հա-
կա նո րեն, գտնվում է Զի ա րեթ՝ տա րածքն օգ-
տա գոր ծող տա րազ գի/տա րակ րոն խմբե րի հա-
մար սինկ րե տիկ մի  սրբա վայր41: 

Կար մի ր Սար հաս նում են Ան բեր դի ձո րով 
դե պի «տաս ներ կու բան դեր/ջրանցք նե ր» տա-
նող ուղ ղու թյամբ (նկ. 11, 12)42:

Արա գածն իր գլխա վոր գա գաթ նե րի շրջա-
նում՝ լան ջե րի վրա և ստո րոտ նե րում, ու նի մի  
շարք հրաբ խա յին կո ներ, որոնց հետ մի  ա սին 
այն հրաբ խա յին մի  ամ բողջ հա մա կարգ է կազ-
մում: Տի րին կա տարն այդ կո նե րից մե կն է, որի 
մա սին երկ րա բան նե րը գրում են հե տև յա լը. 
«Հա րա վա յին լան ջի հիմն  ա կան մա սը զբաղ-
ված է Տի րին կա տար (Կզըլ-Զի ա րաթ) պո լի գե-
նա յին հրաբ խի ան դե զի տա-բա զալ տա յին լա-
վա նե րի ար տադ րած հոս քե րով: Այդ հրաբ խի 
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Նկ. 11. Կարմի ր Սար մարգագետինը

Նկ. 12. Կարմի ր Սար մարգագետնի տեղագրական քարտեզը
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Նկ. 13. Կարմի ր Սար 1 վիշապաքարը 
և նրա անմի ջական մի ջավայրը

Նկ. 14. Կարմի ր Սար 7 վիշապաքարը 
և նրա անմի ջական մի ջավայրը

Նկ. 15. Կարմի ր Սար 2, 4, 5, 6, 8, 9 վիշապաքարերը՝ 
կիսով չափ հողի մե ջ (2, 6, 8 ) կամ մասամբ 

տեղահանված (4, 5, 9 )
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հո սանք նե րը, մե  կը մյու սի վրա կու տակ վե լով, 
ձև ա վո րում են մի  շարք սանդ ղա վանդ ներ՝ այս-
պի սով ողո ղե լով լան ջե րի մե ծ հատ ված ներ՝ 
ընդ  հուպ մի ն չև Դի ան - Արա գա ծոտն - Լեռ նա-
կերտ -Սասու նիկ գյու ղե րը: Լա վա յին հոս քե րի 
մա կե րե սը ստեղ ծում է հեր թա փոխ վող թմբիկ-
նե րի, կո նա ձև բլրակ նե րի և գո գա հո վիտ նե րի 

շատ ան հան գիստ մի  լանդ շաֆտ, որը տի պիկ է 
մե  ծակ տոր լա վա նե րի հա մար: Որոշ տե ղե րում 
առ կա են նաև գա զա յին պայ թյուն նե րի խառ-
նա րան ներ, որոնք հի շեց նում են գար նի տոս ներ: 
Հա րավ-արև մուտ քում տա րած վում են ան դե-
զի տա-բա զալ տա յին հրա բուխ Կա քա վա քա րի 
(Կը զըլ Լյա գան) լա վա նե րը. դրանք ձև ա վո րում 
են ալի քա ձև բլրա ծածկ ռե լի եֆ և պատ ված են 
ալու վի ու մի  և դե լու վի ու մի  հզոր շա պի կով, ին չը 
վկա յում է այդ հոս քե րի ավե լի հին տա րի քը՝ Տի-
րին կա տա րի հոս քե րի հա մե  մա տ» (Бальян 1969, 
229, 242. հմմտ. Կա րա պե տյան 1934, 7. Амарян  
1960. Паффенгольц, Тер-Месропян 1964, 24-25): 
Տի րին կա տա րի հրա բու խը Արա գա ծի ամե  նա-
վեր ջին լա վա յին հոսքն է և թվագր վում է մոտ 
450 հա զար տա րով (Меликсетян 2012, 40, 44. 
Connor et al. 2012, 5-7, 11, 16)43: 

Տի րին կա տա րի/Կար մի ր Սա րի ծի սա կան մի -
ջա վայ րը, կրոմ լեխ նե րով հան դերձ, գտնվում 
է բուն Կար մի ր Սա րից դե պի արև մուտք, ծո վի 
մա կար դա կից մի  ջի նում մոտ 2850 մ բարձ րու-
թյան վրա, ըն դար ձակ գո գա հով տի ներ քո, որն 
ընդ հա նուր առ մամբ ու նի մոտ 100 հա մա կե-
րես, իսկ բուն վի շա պա քա րե րը տե ղա կայ ված 
են մոտ 40 հա մա կե րե սի վրա: Նրանց հա մար, 
ով քեր բարձ րա նում են Արա գա ծի բար ձունք նե-
րը, մի ն չև վեր ջին պա հը մար գա գե տի նը մն ում 
է թաքնված կեղծ գա գա թի ետև ում: Հաս նե լով 
այն տեղ՝ բաց վում է յու րա հա տուկ մի  տե սա-
րան՝ Արա գա ծի չորս գա գաթ նե րի պատ կե րով 
հյու սիս-ա րև ել քում և ամ պե րից վեր խո յա ցող 
Արա րա տի պատ կե րով հա րա վ-ա րև մուտ քում44: 
Ստեղծ վում է տպա վո րու թյուն, թե այս մար գա-
գե տի նը իր սե փա կան տի ե զեր քի կենտ րոնն է: 

 Կար մի ր Սա րի մար գա գետ նով անց նում են 
եր կու գրե թե մե  անդ րա ձև ըն թա ցող գե տակ ներ, 
որոնք մաս նա կի ո րեն ընդ լայն ված են տա րածքն 
այ ցե լող անաս նա պահ նե րի կող մի ց և տեղ-տեղ 
վե րած ված ավա զան նե րի: Մար գա գետ նի կենտ-
րո նա կան հատ վա ծում մե նք փաս տագ րե ցինք 
ութ վի շա պա քար իրենց տե ղում կամ սկզբնա-
կան դիր քից ոչ հե ռու, ինչ պես նաև մե կ վի շա-
պա քա րի վեր նա մաս՝ հա մա տեքս տից դուրս (նկ. 
13-15): Նույ նա կա նաց վե ցին հո ղի մե ջ թաղ ված 
ևս չորս եր կա րա վուն քա րեր, որոնք, ամե  նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ, վի շա պա քա րեր են: Վի-
շա պա քա րե րից վե ցը ակն հայ տո րեն առնչ վում 
են կրոմ լեխ նե րի հետ: Վեր ջին նե րիս պի տի 
վե րա բե րեն նաև Կար մի ր Սար 6-ը և Կար մի ր 

Նկ. 17. Ժայռապատկեր Ահմադի Օբա մարգագետնի 
մի ջավայրում

Նկ. 16. Տեսարան Ահմադի Օբա մարգագետնից

Նկ. 18. Ժայռապատկերների կուտակում Արշալույս 
մարգագետնի շրջակայքում
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Սար 8-ը, որոնց շրջա կա մի ջավայրը ջրա բե րու-
կա յին հո ղով է ծածկ ված: Առանց վի շա պա քա-
րե րի մի  քա նի կրոմ լեխ նե րը խմբա վոր վում են 
գո գա վո րու թյան շուրջ: Այս պի սով, Կար մի ր Սա-
րի գո գա վո րու թյու նը նե րա ռում է առն վազն ութ 
վի շա պա քա րե րով կրոմ լեխ ներ, հա վա նա կան 
է նաև ավե լի: Սա վի շա պա քա րե րի մի նչ այժմ 
հայտ նի ամե  նա մե ծ կու տա կումն  է մե կ պատ-
մա աշ խար հագ րա կան մի  ջա վայ րում: Ավե լին, 
առ վազն երեք վի շա պա քա րե րի հա մա տեքս տը 
թվում է լավ պահ պան ված:

Նո րա հայտ այս խմբի մե ջ հատ կա պես ու շա-
գրավ է Կար մի ր Սար 1-ը, քա նի որ այն մի  ակ վի-
շա պա քարն է, որի վրա պահ պան վել են ժայ ռա-
պատ կեր ներ (նկ. 13): Այս վի շա պա քարն ըն կած 
է կրոմ լե խի մե ջ, սա կայն նրա դիր քը ցույց է տա-
լիս, որ քա րը մա սամբ տե ղա շարժ ված է: Նրա 
մա կե րե սը օգ տա գործ վել է նաև երկ րոր դա կան 
պատ կեր նե րի ներգծ ման հա մար: Ամե  նա լավ 
պահ պան ված ժայ ռա պատ կե րը ներ կա յաց նում 
է եր կար եղ ջյուր նե րով այծ: Այ ծը ներգծ վել է 
ցլագլ խի մո տա կայ քում, իսկ նրա տար բեր ուղ-
ղու թյամբ կողմն  ո րո շու մը խո սում է այն մա սին, 
որ վեր ջինս ավե լաց վել է վի շա պա քա րի ընկ նե-
լուց/գցե լուց հե տո45: Այս ժայ ռա պատ կե րը բա-
ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հայ կա կան 
ժայ ռա պատ կեր նե րի խնդի րը գո նե մա սամբ 
հաս կա նա լու հա մար՝ տվյալ դեպ քում բրոն զե-
դա րյան ժամանակագրական սահմաններում: 
Վի շա պա քա րե րը ցու ցա բե րում են որո շա կի 
առն չու թյուն ժայ ռա պատ կեր նե րին՝ առան ձին 
դեպ քե րում կի սե լով ընդ հա նուր պատ կե րագ-
րու թյուն46: Բա ցի այդ, ժայ ռա պատ կեր նե րի որոշ 
խմբեր ի հայտ են գա լիս վի շա պա քա րե րի ան-
մի  ջա կան մի  ջա վայ րում, մաս նա վո րա պես Արա-
գա ծի լեռ նա զանգ վա ծում (Կար մի ր Սարի հան-
դի պա կաց բլու րը՝ Կար մի ր Սար 1-ին նման վող 
իծա պատ կե րով, Քյ�  րա քանդ 1, Ահ մա դի Օբա 1) 
և Գե ղա մա լեռ նե րում (Թոխ մա խան Գյոլ 1-5, 
Ար շա լ� յս 1, Մա ղալ ներ 1) (նկ. 17-21, 27-30): Սա-
կայն Կար մի ր Սար 1-ն այն բա ցա ռիկ դեպքն է, 
երբ ժայ ռա պատ կե րա յին ար վես տը հան դես է 
գա լիս «շեր տագր ված» հնա գի տա կան հա մա-
տեքս տում՝ ուղ ղա կի ո րեն ներգծ ված լի նե լով վի-
շա պա քա րի վրա:

5. Քննար կ� մ

Առա վել քան մե կ դար վի շա պա քա րերն ըն-
կալ վում էին զուտ որ պես նա խա պատ մա կան 

ոռո գո վի հա մա կար գե րի հան գու ցա կե տե րին 
տե ղադր ված հու շար ձան ներ: 2012-2013 թթ. դաշ-
տա յին հե տա զո տու թյուն նե րը, որոնք կենտ-
րո նա ցան վի շա պա քար երև ույ թի վրա հնա-
գի տա կան տե սան կյու նից, ցույց են տա լիս, որ 
վի շա պա քա րը շատ ավե լի բարդ երև ույթ է: 
Պարզ վում է, որ վի շա պա քա րե րը հիմն  ա կա նում 

Նկ. 19. Ժայռապատկեր Արշալույս մարգագետնի 
ժայռապատկերների կուտակման մե ջ

Նկ. 21. Ժայռապատկեր Մաղալներ մարգագետնի 
ժայռապատկերների կուտակման մե ջ

Նկ. 20. Ժայռապատկերների կուտակում Մաղալներ 
մարգագետնի մի ջավայրում
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Նկ. 23. Մաղալներ մարգագետնի մի ջավայրում գտնվող 
թալանված դամբանաթմբի ներքին կառույցը

Նկ. 25. Մաղալներ մարգագետնի մի ջավայրում գտնվող 
«Օղուզի տան» ներքին կառույցը

Նկ. 22. Թալանված դամբանաթումբ Մաղալներ 
մարգագետնի մի ջավայրում

Նկ. 24. «Օղուզ/հսկայի տուն» հիշեցնող կառույց 
Մաղալներ մարգագետնի մի ջավայրում

Նկ. 26. Պարուրաձև քարաշարով համաչափորեն իրար մի ացող երկու մե ծ և երեք փոքր 
քարակուտակումն եր/կրոմլեխներ՝ Մաղալներ մարգագետնի մի ջավայրում
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տե ղա կայ ված են լեռ նա յին հրա պա րակ նե րում՝ 
կրոմ լեխ նե րով կա ռույց նե րի (դամ բա րան նե րի 
կամ հար թա կով սրբա վայ րե րի) մե ջ և դրանց մի -
ջա վայ րում: Այս առանձ նա հատ կու թյու նը հիմք 
է տա լիս են թադ րե լու, որ վեր ջին ներս առա վե-
լա պես հա սա րա կա կան հի շո ղու թյան կազ մա-
կերպ մանն առնչ վող և բարձ րա դիր ծի սա կան 
մի  ջա վայ րե րում տե ղա կայ ված կո թող ներ են, 
որոնք կա րող են լի նել բնույ թով սինկ րե տիկ և 
ու նե նալ բազ մա գոր ծա ռու թա յին բո վան դա-
կու թյուն: Այս իմաս տով ճիշտ է վի շա պա քա րը 
«հու շար ձան/հու շա կո թո ղ» կո չե լը: Հու շար ձա-
նը նախ և առաջ ուղղ ված է պահ պա նե լու նախ-
նի նե րի և նրանց առնչ վող առանց քա յին իրա-
դար ձու թյուն նե րի հետ կապ ված հա մայ նա կան 
հի շո ղու թյու նը: Ընդ որում, նախ նի նե րը վե րար-
տադր վում են ոչ մի  այն ար ձա նի, այ լև աշ խար-
հագ րա կան մի  ջա վայ րի (լե ռան, ժայ ռի, գե տի, 
լճի) տես քով: Այս իմաս տով, նմա նա տիպ բնա-
կան մի  ջա վայ րերն իրենք իսկ հան դի սա նում են 
որո շա կի մե  մո րի ալ հա մա լիր ներ (Abrahamian 
2006, 273)47: Սա է պատ ճա ռը, որ վի շա պա քա րը 
հաս կա նա լու հա մար նախ և առաջ պետք է հաս-
կա նալ նրա մի  ջա վայ րը:

Վի շա պա քա րե րի՝ ծի սա կան կա ռույց նե րի, 
մաս նա վո րա պես կրոմ լեխ - դամ բա րան նե րի, 
թաղ ման ծե սի և նախ նի նե րի հետ առնչ վե լու 
վար կա ծը ոչ թե հա կադր վում է «ջրանցք նե րի» 
տե սու թյա նը, այլ լրաց նում է նրան48: Ի դեպ, մե ր 
դա սա կան նե րը, որոնք առաջ են քա շել ջրանցք-
նե րի վար կա ծը, ժա մա նա կին ար դեն ար տա հայ-
տել են նման գա ղա փար ներ:

Այս պես, թեև Ն. Մա ռը լռում է Գե ղա մա լեռ -
ների կրոմ լեխ-դամ բա րան նե րի մա սին49, սա-
կայն խո սե լով խաչ քա րե րի, վաղ քրիս տո նեա-
կան և ու րար տա կան կո թող նե րի ու վի շա պա քա-
րե րի ժա ռան գա կան կա պի մա սին, դրանց բնո-
րո շում է որ պես «նախ նի նե րի հու շար ձան նե ր» 
(Марр 1936, 68): Յ. Սմի ռ նո վը մի  առի թով գրում 
է, որ ցլա կերպ վի շա պա քա րե րը կա րող էին լի նել 
դամ բա նա յին, տա ճա րա յին, սահ մա նա քա րա յին 
կո թող ներ, մի նչ դեռ ձկնա կեր պե րի գոր ծա ռույթն 
ան հաս կա նա լի է (Марр, Смир нов 1931, 64): 
Ա. Քա լան թա րը մե ն հիր նե րի մա սին ընդ հան րա-
պես գրում է. «Նո քա ըստ երև ույ թին կանգ նած 
են գե րեզ ման նե րի վրա, թեև թաղ ման հետ քեր 
չեն գտնված դե ռևս: Գիտ նա կան նե րից ոմանք 
կար ծում են, որ մե ն հիր նե րը շին վում էին սրբա-
զան տե ղե րի վրա. այս բա ցատ րու թյու նը էա պես 

հան գում է առա ջի նին, քա նի որ թաղ ման տե ղերն 
էին, որ մե  ռած նե րի հո գու պաշ տա մուն քի հե-
տևան քով, բնա կա նա բար, դառ նում էին սրբա-
զան: Հա մե  նայն դեպս, հիմք կա կար ծե լու, որ 
մե ն հիր նե րը ստեղծ վել են իբ րև գե րեզ մա նար-
ձան ներ» (Քա լան թար 1923, 65): Նմա նա պես Ստ. 
Լի սի ցյա նը և Ե. Բայ բուր թյա նը գրում են, թե մե ն-
հիր նե րը «կանգ նեց ված են ի պա տիվ որևէ աչ քի 
ընկ նող հան գու ցյա լի, կամ նրա սպան ված թշնա-
մու, կամ որ պես կա պած դաշ նագ րի հու շար ձան, 
կամ նույ նիսկ որ պես զո հա բե րու թյան տե ղի 
նշան... Սո վո րա բար մե  գա լի տիկ հու շար ձան նե-
րի բո լոր երեք տի պե րը (մե ն հիր, կրոմ լեխ, դոլ-
մե ն - հե ղի նակ ներ) հան դի պում են մի  ա տեղ և 
դա սա վոր ված են լի նում իրա րից ոչ հե ռու» (Լի-
սի ցյան, Բայ բուր թյան 1928, 20-21):

Մեն հիր նե րի և դրանց տա րա տե սակ վի-
շա պա քա րե րի՝ կրոմ լեխ-դամ բա րան նե րի հետ 
ու նե ցած կա պի մա սին գրվել է նաև այլ առիթ-
նե րով՝ պատ մա-հնա գի տա կան50 և առաս պե-
լա բա նա կան51 տեսանկյունից: Այս տեղ կա րև որ 
ենք հա մա րում նշել, որ հի շյալ տե սա կե տը հաս-
տատ վում է ոչ մի  այն մե ր ար շա վախմ բի հայտ-
նա բե րած նոր վի շա պա քա րե րի, այլ նաև նախ-
կի նում հայտ նի Լճա շեն 1 (Խան զա դյան 2005), 
Ատ տաշ 1 (Խնկի կյան 1997. Biscione et al. 2002, 
198, 378. Ն. Են գի բա րյան և Գ. Թու մա նյան, այս 
ժո ղո վա ծո ւում), Սառ նաղ բյ� ր 1 (Ատր պետ 1931, 
310. հմմտ. Խան զա դյան 1969, 139)52, Ոս կե թաս 1, 
Դա րիկ 1 53, Բջնակ 1 (Այ վա զյան 1987, 8. Belli, 
Se vin 1999, 64. Алиев, Аллахвердиев 1992, 81), 
Թե փե ջիք 154, Թի քմաթաշ 155, Մո սու նին Գյոլ 156, 
Չի կի ա նի 157 վի շա պա քա րե րի հա մա տեքս տում, 
որոնք գտնվել են դամ բա րան նե րի վրա կամ 
դամ բա րան նե րի մի  ջա վայ րում: Ու շագ րավ է, 
որ վի շա պա քա րա կերպ մե  նա քար է եղել նաև 
Թռեղ քի 5-րդ դամ բա նաթմ բի վրա, որ տե ղից ի 
հայտ է եկել հայտ նի ար ծա թե պատ կե րա գիր 
գա վա թը58: 

Ավե լին, այս տե սա կե տը հա մա պա տաս խա-
նում է ժո ղովր դի մե ջ տա րած ված պատ կե րաց-
մա նը վի շա պա քա րե րի գոր ծա ռույ թի մա սին. 
այս պես, «տե ղա ցի ներն այդ հու շար ձան նե րը 
կո չում են «օղուզ նե րի (հսկա նե րի) գե րեզ ման-
նե ր»՝ ըն դու նե լով դրանք որ պես մե ծ քա րարկ-
ղե րի տես քով դամ բա րան նե րի վե րին սա լե ր» 
(Пиотровский 1939, 13, թեև հե ղի նա կը քննա-
դա տում է այս տե սա կե տը. հմմտ. նաև Марр, 
Смирнов 1931, 64)59: Ու շագ րավ է, որ Արա գա ծի 
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և Ղա զա խի կրոմ լեխ նե րի՝ «պա րույ րա ձև քա րե 
շրջան նե րի» հա մա տեքս տում (որոնց կենտ րո-
նում նաև եր կար քա րեր են լի նում) խոսք է գնում 
այն մա սին, որ դե ռևս XIX դ. տե ղա ցի բնակ չու-
թյու նը գնում էր վեր ջին նե րիս մոտ աղոթ քի՝ ըն-
կա լե լով դրանք որ պես «սրբե րի գե րեզ ման նե ր» 
(Гурко-Кряжин 1926, 220, նաև վի շա պա քա րե րի 
կապակցությամբ): Վի շա պա քա րե րի՝ նախ նի-
նե րի հետ կապ ված այս գոր ծա ռույ թը մաս նա կի 
զու գա հեռ ներ է գտնում ինչ պես նա խա պատ-
մա կան մե  գա լի թյան մշա կույթ նե րում (հատ կա-
պես Արևմ տյան Եվ րո պա յի՝ հմմտ. Bradley 2002, 
40, 43, 48, 102-113)60, այն պես էլ ան տիկ (հմմտ. 
նախ նի նե րի պաշ տա մուն քը, նրան առնչ վող մի -
ջա վայ րե րը և ար ձան նե րը, որոնց ար մատ նե րը 
գնում են հնա գույն շրջան, ըստ՝ Тирацян 1985, 
60) կամ մի ջ նա դա րյան (հմմտ. հայ կա կան վաղ-
մի ջ նա դա րյան «մե  մո րի ալ» հու շար ձա նը, որն ի 
հայտ է գա լիս վկա յա րա նի՝ յու րա հա տուկ մար-

դու/սրբի դամ բա րա նի, իշ խա նի կամ ան հայտ 
զին վո րա կա նի դամ բա րա նի, և ի վեր ջո, այս 
հա մա տեքս տում կե նո տա ֆի վրա, հմմտ. Մնա-
ցա կա նյան 1982, 58) իրա կա նու թյան մե ջ:

Թ. Թո րա մա նյա նը, Հա յաս տա նի նա խա քրիս-
տո նե ա կան սրբա վայ րե րի մա սին խո սե լիս, 
հնա րա վոր էր հա մա րում, որ մե ր նախ նի նե րը, 
որ պես բնա պաշտ ներ, պաշ տա մուն քա յին հիմ-
նա կան արա րո ղու թյուն նե րը կա տա րել են բա-
ցօ թյա՝ սրբա զան հա մար ված վայ րե րի վրա, 
որ պի սիք են նախ և առաջ լեռ նա յին բար ձունք-
նե րը (Թո րա մա նյան 1942, 86)61: Այս իմաս տով, 
վի շա պա քա րա յին մի  ջա վայ րե րը կա րող էին 
լի նել հա ման ման պաշ տա մուն քա յին տա րածք-
ներ: Վի շա պա քա րե րի շուրջ ձև ա վոր ված մշա-
կու թայ նաց ված ու խորհր դա վոր կեն սո լոր տում՝ 
հա րուստ ջրի, մա քուր օդի, կրա կա յին ամպ րո-
պի ներ քո և արև ին մոտ, ամե  նայն հա վա նա կա-
նու թյամբ, տե ղի էին ու նե նում զո հա բե րու թյուն-

Նկ. 27. Ժայռապատկեր №1-ը Կարմի ր Սարի հանդիպակաց բլուրին

Նկ.28. Ժայռապատկեր №2-ը («Ծրդաթի քարը») Կարմի ր Սարի հանդիպակաց բլուրին
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նե րով ու ղեկց վող ծի սա կան արա րո ղու թյուն ներ, 
որոնք առա ջին հեր թին ուղղ ված էին նախ նի նե-
րի հի շո ղու թյան պահ պան մա նը, որի մե ջ կա յա-
նում է յու րա քան չյուր հա սա րա կու թյան գո յու-
թյան տև ա կա նու թյու նը: 

Այս պի սով, լի նե լով էու թյամբ սինկ րե տիկ մի  
երև ույթ և ար տա հայ տե լով մահ վան ու կյան քի 
հա կադ րա մի  աս նու թյու նը, վի շա պա քա րը մի  ա-
հյու սում էր իր մե ջ այն ամե նն, ինչ ակն կա լում էր 
մար դը՝ նախ նի նե րի հար գան քի մի  ջո ցով դե պի 
բա րե կե ցու թյուն՝ հա րու թյուն, պտղա բե րու թյուն, 
ջուր (հմմտ. Ղա փան ցյան 1945, 137. Капан цян 
1952, 45-46, 49. Հա  րու թյու նյան 1970, 282. Пет ро-
сян 1987): Առ կա տվյալ նե րը խո սում են այն մա-
սին, որ վի շա պա քա րա յին մի  ջա վայ րե րը, ամե -
նայն հա վա նա կա նու թյամբ, վե րար տադ րում են 
գար նա նա յին մի  տո նա կա տա րու թյուն, որի ծի-
սա կան տար րերն են կեն դա նա կան (ցլի) զո հա-
բե րու թյու նը, ճաշ կե րույ թը, խնջույ քը, որը տե ղի 

է ու նե նում «զո հա սյա ն» (վի շա պա քա րի) շուրջ 
(հմմտ. Ա. Պետ րո սյան, Հ. Մար տի րո սյան, Լ. Աբ-
րա հա մյան, այս ժո ղո վա ծո ւում)62: Այդ տո նը պի-
տի որ նման լի ներ նա խասկզբ նա կան սինկ րե-
տիկ այն տո նին, որն ար տա հայտ վում էր 
մի և նույն ժա մա նակ նվի րա գործ ման, փո խա-
նակ ման, օր գի աս տիկ և թաղ ման ծե սե րի մի  ջո-
ցով (Абрамян 1983):

Հի շյալ սինկ րե տիկ մի  ջա վայ րե րը դի պուկ 
կեր պով նկա րագ րում է Ն. Ադոն ցը. «Տո տե մա-
կան շրջա նում բեղմն  ա վո րու թյան սկզբուն քը 
հա վա նո րեն հան դես է գա լիս կեն դա նա կան 
կեր պա րան քով, այս կամ այն կեն դա նու՝ գա զա-
նի, սո ղու նի և կամ թռչու նի նմա նու թյուն ստա-
նա լով: Հե տո է, որ այր և կնոջ պատ կե րով է 
ներ կա յա նում, հաս տա մար մի ն և բազ մա ստին 
կին և երի տա սարդ գե ղա նի այր: Առա ջի նը 
պատ կե րաց նում է նաև մայր-եր կի րը, իսկ երկ-
րոր դը՝ կայ ծակ նա հար եր կին քը: Դրանց հան-

Նկ. 29. Ժայռապատկեր Քյ� րաքանդ 1-ի հարևանությամբ

Նկ. 30. Քյ� րաքանդ 1 -ի և հարակից ժայռապատկերի մի ջավայրը
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դի պու մի  և մի  ա վո րու թյան վայ րերն են ամ պե րի 
մե ջ թաղ ված բարձր լեռ նե րի գա գաթ նե րը, ուր 
կար ծես եր կին քը իրոք իջ նում է մո տե նում երկ-
րին և նրան բեղմն  ա վո րում է խո նա վու թյամբ, 
հորդ անձ րև նե րով և կյան քի կո չում կա նա չա գեղ 
բնու թյու նը ձմռան մա հա ցու թյու նի ց» (Ադոնց 
2006, 15): 

Աս վա ծի հա մա տեքս տում, վի շա պա քա րը ոչ 
թե մի  ան կախ զու գա հեռ աշ խար հի կամ ինչ-
որ մե կ գոր ծա ռույթ ու նե ցող երև ույ թի ար տա-
ցո լումն  է, այլ տվյալ հա սա րա կու թյան ներ քին 
հա մա կար գի և հո գև որ նե րու ժի խտա ցու մը՝ որ-
պես կա նոն հիմն  ա կան բնա կա վայ րե րից հե ռու, 
բայց վեր ջին նե րիս ան մի  ջա կան տե սա դաշ տում: 
Սա է պատ ճա ռը, որ տար բեր գիտ նա կան ներ 
տար բեր խորհր դան շա կան հատ կա նիշ ներ են 
նկա տել վի շա պա քա րի մե ջ՝ կա պե լով այն ջրի, 
պտղա բե րու թյան, մահ վան ու հա րու թյան և այլ-
նի հետ: Մինչ դեռ պետք չէ տա րան ջա տել նույն 
երև ույ թի տար բեր դրսև ո րումն  ե րը, պետք է կա-
րո ղա նալ սահ մա նել վի շա պա քա րի կեր պա րա-
նա փո խու թյան բազ մա պի սի մա կար դակ նե րը:

Հնա գույն Հա յաս տա նի բնակ չու թյան հա մար, 
սա կայն, բարձր լեռ նե րը կա րող էին ու նե նալ ոչ 
մի  այն խորհր դան շա կան ծան րա բեռն վա ծու-
թյուն. դրանք կա րող էին լի նել նաև ամա ռա յին 

արո տա վայ րեր և կեն սա կան ջրի աղ բյուր63: Հե-
տև ա պես, առա ջար կե լով վե րա նա յել «ջրանցք-
նե րի վար կա ծը», մե նք լի ո վին հնա րա վոր ենք 
հա մա րում վի շա պա քա րե րի՝ կոնկ րետ և վե-
րա ցա կան առն չու թյու նը ջրի հետ. մաս նա վո-
րա պես, այն նույն հա սա րա կա կան խմբե րը, 
որոնք արա րում էին վի շա պա քա րե րը, կա րող 
էին նե րառն ված լի նել ջրա կու տակ ման աշ խա-
տանք նե րում՝ վի շա պա քա րե րի տե ղադ րու թյու-
նը կա պե լով այն վայ րե րի հետ, որ տեղ հա վաք-
վում էր հալ վող ձյու նը: Չէ՞ որ վի շա պա քա րե րի 
մե  ծա գույն մա սը գտնվում է ջրով հա րուստ մի -
ջա վայ րե րում, իսկ նրա հիմն  ա կան տի պե րից 
մե  կը ձուկ է մարմն  ա վո րում: Այս իմաս տով, այո, 
վի շա պա քա րե րը նաև «ջրե րի պա հա պան ներն 
էին» (Пиотровский 1949, 76): 

Ահա սրբա զան/սակ րալ (հիմն  ա կան) և կի-
րա ռա կան/ու տի լի տար (երկ րոր դա կան) այս 
եր կի մաս տու թյան մե ջ մե կ ան գամ ևս բա ցա-
հայտ վում է վի շա պա քա րի սինկ րե տիզ մը՝ նախ-
նա դա րյան մար դու աշ խար հա յաց քի ամե  նա-
բնո րոշ գի ծը, որում, սա կայն, կան առաջ նա յին և 
երկ րոր դա կան մա կար դակ ներ, որոնք կա րող են 
ու նե նալ ինչ պես իմաս տա յին, այն պես էլ ժա մա-
նա կագ րա կան են թա շեր տեր: Այս տե սան կյու-
նից, վի շա պա քա րը կրում էր հիմն  ա կան, բայց 

Նկ. 31. Վիշապաքարերի բարձրությունները ծովի մակերևույթից
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նաև այլ գոր ծա ռույթ ներ (ճիշտ այն պես, ինչ պես 
խաչ քա րը մի ջ նա դա րում):

Վի շա պա քա րե րի բա ցար ձակ թվագ րու թյան 
մա սին խո սելն առայժմ վաղ է: Այս իմաս տով, չի 
կա րե լի չհա մա ձայ նել Հ. Մար տի րո սյա նի հետ, 
ով շեշ տում էր բարձ րա դիր ալ պյան մար գա գե-
տին նե րի յու րաց ման հե տև ո ղա կան բնույ թը, 
այս վայ րե րում հնա գի տա կան հու շար ձան նե րի 
տա րած ման վաղ ժա մա նա կը ու դրանց զար-
գաց ման հա զա րա մյակ ներ հա րա տև ող ըն թաց-
քը. «Այս բո լոր հան գա մանք նե րը պար տա վո-
րեց նում են վե րա նա յել մե ր հնա գի տու թյան մե ջ 
առա ջա դրված այն հի պո թե զը, ըստ որի լեռ նա-
յին շրջան նե րի իրա ցու մը և անաս նա պա հու թյան 
կի սա քոչ վո րա կան ձևի զար գա ցումն  Անդր-
կով կա սում և Հա յաս տա նում տե ղի են ու նե ցել 
պատ մա կան շատ ուշ ժա մա նակ նե րում՝ մի  ջին 
բրոն զի և ուշ բրոն զի դա րաշր ջա նում» (Մար տի-
րո սյան 1969, 194): Այս տեսանկյունից վի շա պա-
քա րե րի նա խա պատ մու թյու նը կամ վաղ պատ-
մու թյու նը կա րող է նա խաբ րոն զե դա րյան կամ 
վաղբ րոն զե դա րյան լի նել: Սա կայն վեր ջին նե-
րիս գո յու թյան առանց քա յին ժա մա նա կա հատ-
վա ծը այ նո ւա մե  նայ նիվ առայժմ թվում է մի  ջին 
բրոն զի դա րաշր ջա նը (մ.թ.ա. մոտ 2300/2200-
1600/1500 թթ.), երբ բարձ րա դիր արո տա վայ րե-
րը սկսե ցին ակ տի վո րեն օգ տա գործ վել շար ժու-
նակ խմբե րի կող մի ց (այս տե սա կե տի օգ տին են 
խո սում նաև պատ կե րագ րա կան զու գա հեռ նե-
րը հա մա ժա մա նակյա խե ցե ղե նի զար դա ձև ե րի 
հետ, ինչ պես նաև թաղ ման ծե սի որոշ առանձ-
նա հատ կու թյուն ներ՝ ցլի զո հա բե րու թյան հա մա-
տեքս տում): Այս դա րաշր ջա նը բնո րոշ վում է մե -
գա լի թյան մտա ծե լա կեր պի առանձ նա հա տուկ 
աշ խու ժու թյամբ (ի դեպ՝ ոչ մի  այն Հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հում), ին չի մե կ այլ վկա յու թյունն է 
Զո րաց Քա րե րի հա մա չափ մե  նա քա րե րով բնո-
րոշ վող հա մա լի րը64: Թվագ րու թյան հա մար 
վե րա դառ նա լով «ջրանցք նե րի վար կա ծին»՝ 
պետք է նշել, որ վեր ջինս կա րող է արդիական 
թվալ հատ կա պես մ.թ.ա. II հա զա րա մյա կի կե-
սե րից սկսած: Ին չու՞. հնա գի տա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րը Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում ցույց 
են տա լիս, որ եթե մի  ջին բրոն զի մշա կույթ նե-
րի կրող նե րը գլխա վո րա պես (կի սա)քոչ վոր 
հա սա րա կու թյուն ներ են, որոնց մշա կու թա յին 
ժա ռան գու թյու նը հիմն  ա կա նում ներ կա յաց-
ված է դամ բա րան նե րով, ապա մի  ջին բրոն զի 
վեր ջում կամ մի  ջին բրոնզ-ուշ բրոնզ ան ցու-

մա յին փու լում ու հատ կա պես ուշ բրոն զում ի 
հայտ են գա լիս («կիկ լո պյա ն») ամ րա շի նա կան 
հա մա կար գե րը (Արա րա տի լան ջե րի հա մար 
հմմտ. Özf rat 2010, 529-530):  Ինչ պե՞ս հան կարծ 
ի հայտ եկան այդ ամ րոց նե րը և դրանց պատ-
կա նող բնա կա վայ րե րը: Կեն սա կեր պի այս փո-
փո խու թյան հիմ քում, ի թիվս այ լոց, կա րող էր 
ըն կած լի նել ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար-
գե րի հիմն  ադր ման և վե րահսկ ման պա հան ջը 
մի  այն պի սի հա սա րա կու թյան կող մի ց, որն ար-
դեն կոմպ լեքս էր և պե տա կա նու թյան կրող էր 
հան դի սա նում (Արա գա ծի հյու սի սա յին լան ջե րի 
հա մար հմմտ. Smith et al. 2009): Պա տա հա կան 
չէ, որ այն են թա տա րածք նե րը, որոնց բարձ րա-
կե տե րին գտնվում են վի շա պա քա րե րը, և հատ-
կա պես Արա գա ծի ու Գե ղա մա լեռ նե րի շուրջ, 
բնո րոշ վում են կիկ լո պյան ամ րոց նե րի խիտ 
ցան ցով, որոնք պետք է հիմն  ադր վե ին մ.թ.ա. 
XVII-XV դդ. և զար գաց ման գա գաթ նա կե տին 
հաս նե ին մ.թ.ա. II հա զար ամյա կի վեր ջե րին:

Վի շա պա քա րե րի երև ույ թը անհ րա ժեշտ 
է դի տար կել մշա կու թա յին զար գա ցումն  ե րի 
ընդ հա նուր հա մա կար գում՝ նստա կյաց-երկ րա-
գործ-դաշ տա վայ րաբ նակ և կի սա քոչ վոր-անաս-
նա պահ-լեռ նաբ նակ հա մայնք նե րի փո խազ-
դե ցու թյան դի նա մի  կա յի մե ջ: Այս իմաս տով 
առաջ նա յին կա րև ո րու թյուն ու նի վի շա պա քա-
րա յին կեն սո լոր տի բարձ րու թյուն նե րի դա սա-
կար գու մը: Հաշ վի առ նե լով նախ նա կան տե ղում 
գտնվող, հա վա նա բար նախ նա կան տե ղում 
գտնվող (մա սամբ տե ղա շարժ ված) և նախ նա-
կան տե ղը վե րա կանգն ված վի շա պա քա րե-
րի բարձ րու թյուն նե րը՝ կա րե լի է հստա կո րեն 
առանձ նաց նել վեր ջին նե րիս հայտ նու թյան եր-
կու մա կար դակ.

1. Բարձր լեռ նա յին՝ մոտ 2400-3200 մ, ուր 
չկան մշտա կան բնա կա վայ րեր, բայց առ կա են 
ամա ռա նոց ներ, կրոմ լեխ ներ/դամ բա րան ներ ու 
սրբա վայ րեր: Այս ոլոր տին են վե րա բե րում հե-
տև յալ վի շա պա քա րե րը/վի շա պա քա րե րի խմբե-
րը՝ Դիք թաշ 1-3 (3174-2936), Մա ղալ ներ 1 (3013), 
Գյո լի Յ� րտ 1 -3 (2968 -2963), Կար մի ր Սար 1-9 
(2852-2846), Քյ�  րա քանդ 1 (2818), Պրոս պեկտ 

1-5 (2770), Ահ մա դի Օբա 1 (2765), Ար շա լ� յս 1-3 
(2714-2639), Թոխ մա խան Գյոլ 1-5 (2700), Աժ դա-

հա Յ� րտ 1-6 (2510-2472):  
2. Նա խա լեռ նա յին՝ մոտ 1700-2300 մ, ուր առ-

կա են ինչ պես մշտա կան/ժա մա նա կա վոր բնա-
կա վայ րեր, այն պես էլ ամա ռա նոց ներ, կրոմ-
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289Նկ. 33. Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վիշապաքարերը (աղբյուրը՝ Կատալոգ, որում չընդգրկված, այսինքն՝  մե ր կողմի ց չտեսնված 
մի ավորների ցանկը տե՛ս Ծնթ. 20)



Արսեն Բոբոխյան, Ալեսանդրա Ջիլիբերտ, Պավոլ Հնիլա290

լեխ ներ/դամ բա րան ներ ու սրբա վայ րեր: Այս 
ոլոր տին են վե րա բե րում հե տև յալ վի շա պա քա-
րե րը/վի շա պա քա րե րի խմբե րը՝ Սե լիմ 1 (2340), 
Իմի ր զեկ 1-5 (2338-2100), Դավ թա շեն 1 (2313), 
Հայ սե րի Օբա 1 (2299), Ատ տաշ 1 (2285), Դա-

րիկ 1 (2147), Եղ նա ջ� ր 1 (2110), Ոս կե թաս 1 (2072), 
Լիճք 1 (2025), Սա ր�  խան 1 (2012), Սոթք 1 (2009), 
Սառ նաղ բյ� ր 1 (1867), Լճա շեն 1-2 (2057-1975), 
Ղ� ռթ Թա փա 1-2 (1954), Բ�  ժա կան 1 (1820), 
Գառ նի 1-2 (1390-1387) (նկ. 31)65: 

Դա սա կան են առա ջին մա կար դա կի վի-
շա պա քա րե րը, որոնց տա րա ծա կա նու թյան 
սկզբունք նե րի մա սին ար դեն խո սե ցինք: Սա-
կայն այն հան գա ման քը, որ 2-րդ մա կար դա կի 
վի շա պա քա րերն ի հայտ են գա լիս օրի նա չա փո-
րեն գրե թե նույն բարձ րու թյան վրա (մի  ջի նում 
մոտ 2000 մ)66, ու րեմն , ամե  նայն հա վա նա կա-
նու թյամբ, տե ղա փոխ ված չեն բարձր լեռ նե րից, 
գտնվում են իրենց նախ նա կան տե ղում կամ 
նրա նից ոչ այն քան հե ռու67: Ուրեմն  պարզ է, որ 
վեր ջին ներս կապ վում են ոչ թե («ամա ռա յին») 
բարձ րա դիր արո տա վայ րե րի, այլ («ձմե  ռա յին») 
նա խա լեռ նա յին բնա կա վայ րե րի և բա վա կա նին 
մշա կու թայ նաց ված մի  ջա վայ րե րի հետ (դա սա-
կան օրի նակ ներն են Իմի ր զե կի, Լճա շե նի, Սառ-
նաղ բյուր-Ոս կե թա սի գո տի նե րը): 

Կա րև որ է, որ վի շա պա քա րե րի այս եր կու 
խմբե րը դրսև ո րում են մի  ջա վայ րա յին մա կար-
դա կի ընդ հան րու թյուն ներ: Ինչ պես հայտ նի է, 
բարձ րա դիր վի շա պա քա րե րի մե  ծա գույն մա-
սը գտնվում է լճակ նե րի շրջա կայ քում. ճիշտ 
այդ պես էլ նա խա լեռ նա յին վի շա պա քա րե րը 
գտնվում են (ավե լի խո շոր) լճե րի մի  ջա վայ րե-
րում (Սև ան, Վան, Ար փի, Սառ նաղ բյուր, Ծո-
վակն Հյու սի սո, Փար վա նա): Նա խա լեռ նա յին 
վի շա պա քա րե րի մե ծ մա սը (Լճա շեն 1-2, Ոս կե-

թաս 1, Սառ նաղ բյ� ր 1, Ատ տաշ 1, Սե լիմ 1, Սա-

ր�  խան 1, Դա րիկ 1, Լիճք 1. հմմտ. նաև Թեղուտ 
1-ը՝ Հարքում, մոտ 2000մ բարձրության վրա) ի 
հայտ է գա լիս ճիշտ այն պի սի գո գա վոր հրա պա-
րակ նե րում, որոնք բնո րոշ են նաև բարձ րա դիր 
վի շա պա քա րե րին. այս գո գա վո րու թյուն նե րը 
կար ծես կրկնում են Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի 
աշ խար հագ րու թյան ամե  նա կա րև որ առանձ նա-
հատ կու թյու նը՝ սա րա հար թը68: Եր կուսն էլ կրոմ-
լեխ նե րի/դամ բա րան նե րի հա մա տեքս տում են, 
սա կայն, ի տար բե րու թյուն բարձր վի շա պա-
քա րե րի, նա խա լեռ նա յին նե րը գոր ծում են նաև 
ամ րոց-բնա կա վայ րե րի ոլորտում: Վեր ջին ներս 

հիմն  ա կա նում մե  նա կյաց ներ են, հան դես չեն 
գա լիս խմբե րով (լա վա գույն դեպ քում՝ եր կու մի -
ա վո րով), սա կայն մի  շարք դեպ քե րում գտնվում 
են մի  մյան ցից ոչ հե ռու: Այս պես, Գե ղա մա լեռ-
նե րի նա խա լեռ նա յին գո տում ու շագ րավ է լճա-
շե նյան վի շա պա քա րե րի օրի նա կը. Լճա շեն 1-ը և 
Լճա շեն 2-ը բա ժան վում են մե ծ բլու րով և հան-
դի սա նում եր կու ըն դար ձակ գո գա վոր մար գա-
գե տին նե րի «խա րիսխ նե րը». եր կու կե տե րից 
էլ երև ում են Լճա շե նի ամ րո ցը և Սև ա նա լի ճը, 
թեև վի շա պա քա րերն իրար չեն տես նում (նույն 
կերպ է նայում Վանա լճին Թեղուտ 1-ը): Նմա-
նա պես ամ րոց նե րի, դամ բա րա նա դաշ տե րի 
և Սև ա նա լճի մի  ջա վայ րում է հան դես գա լիս 
Սա ր�  խան 1-ը, որն, ի դեպ, իր առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րով և հատ կա պես պատ կե րագ րու-
թյամբ խիստ նման վում է Լճա շեն 2-ին: Տե ղա-
դրված լի նե լով գո գա վո րու թյան եզ րին՝ Սև ա նին 
է նա յում նաև Լիճք 1-ը (այն թե րևս տե ղա փոխ-
ված է նույն գո գա վո րու թյան կենտ րո նա կան 
մա սե րից): Ու շա գրավ է նաև իրար կից գտնվող 
Ատ տաշ 1-ի և Սե լիմ 1-ի հարաբերությունը. վեր-
ջին ներս գտնվում են նույն աշ խար հագ րա կան 
մի  ջա վայ րում, գրե թե նույն բարձ րու թյան վրա, 
բայց մի  մյանց հա մար տե սա նե լի չեն: Սա կայն, 
եթե Ատ տաշ 1-ը որո շա կի մշա կու թայ նաց ված 
ոլոր տում է հան դես գա լիս և նրա շրջա կայ քում 
բա ցի դամ բա րա նա դաշ տե րից կան նաև ամ-
րոց ներ69, ապա Սե լիմ 1 -ը գտնվում է հա մա նուն 
լեռ նանց քի ամե  նա բարձր կե տի շրջա նում, ինչն, 
ամե  նայն հա վա նա կա նու թյամբ, պա տա հա կան 
չէ: Արա գա ծյան նա խա լեռ նա յին գո տում նման 
հա րա բե րու թյան մե ջ են գտնվում Ոս կե թաս 1-ը 
և Սառ նաղ բյ� ր 1-ը. եր կուսն էլ տի պիկ հրա-
պա րակ նե րի կենտ րո նում են և իրենց մե ջ ներ-
փա կում են յու րա հա տուկ մշա կու թայ նաց ված 
ոլորտ ներ, իսկ վի շա պա քա րե րը կար ծես այդ 
աշ խար հի առանցքն են հան դի սա նում. եր կու 
կե տե րից էլ երև ում են Ծաղ կա սա րի և շրջա կա 
ամ րոց նե րը, թեև այդ վի շա պա քա րերն իրար չեն 
տես նում 70:

Եր կու մա կար դակ նե րի աշ խար հագ րա կան 
պատ կե րի հա րա զա տու թյու նը ստեղ ծում է տպա-
վո րու թյուն, թե նա խա լեռ նա յին վի շա պա քա րա-
յին մի  ջա վայ րե րն ար տա ցո լում են բարձ րա դիր 
վի շա պա քա րա յին մի  ջա վայ րե րը. ու րեմն , վի շա-
պա քա րեր ստեղ ծող հա սա րա կու թյու նը հա վա-
նա բար կա րող էր ու նե նալ «աշ խար հի իր ման-
րա կեր տը», որն ուղ ղա կի ո րեն ար տա հայտ ված 
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է մի  ջա վայ րի/ լանդ շաֆ տի կազ մա կերպ ման 
ոլոր տում 71: Վերն աս վա ծը փաս տում է վի շա-
պա քա րե րի հա մա տեղ առ կա յու թյու նը մի  և նույն 
մշա կու թա յին հա մա կար գի եր կու մա կար դակ-
նե րում, ինչն ապա ցուց վում է նաև նրա նով, որ 
վի շա պա քա րե րի տի պա բա նու թյունն ըստ բարձ-
րու թյուն նե րի առայժմ հնա րա վո րու թյուն չի տա-
լիս առանձ նաց նել ժա մա նա կագ րա կան տար-
բեր խմբեր, որով հե տև եր կու մա կար դակ նե րի 
մի  ա վոր ներն իրենց հատ կա նիշ նե րով էա պես 
հա մընկ նում են:

Այս պի սով, հի շյալ եր կու ոլորտ նե րի վի-
շա պա քա րերն էլ կա րող են ըն կալ վել որ պես 
խորհր դան շա կան «խա րիսխ ներ»՝ տար բեր 
սո  ցիո-մշա կու թա յին խմբե րի փո խառն չու թյան 
հա մա կար գում: Հե տև ա պես, ճիշտ էին մե ր դա-
սա կան նե րը (Ա. Քա լան թար, Թ. Թո րա մա նյան, 
Գ. Ղա փան ցյան), երբ նշում էին, թե այն պի սի 
արա գա ծյան նա խա լեռ նա յին հու շար ձա նա-
խմբեր, ինչ պի սիք են Շա մի  րա մը, Արու ճը, Կո-
շը, Աղավն  ա տու նը, Օշա կա նը իրենց բնո րոշ 
բազ մա պի սի հու շար ձան նե րով (բնա կա վայ-
րեր, դամ բա րան ներ, սրբա րան ներ, մե  նա քա-
րեր, «օղուզ/հսկա նե րի տնե ր»72, աշ տա րակ ներ,  
ժայ ռա պատ կեր ներ) և ընդ հան րա պես նյու-
թա կան ու հո գև որ մշա կույ թով պետք է ան մի -
ջա կան առն չու թյուն ու նե նան վի շա պա քա րեր 
կեր տող նե րի հետ73: Այս տե սան կյու նից հա մա-
ձայն ենք Գ. Ղա փան ցյա նի հետ. «Սա առաս-
պե լամ տա ծո ղու թյունն է երկ րա գործ հա մայն քի 
մարդ կանց և մաս նա կի ո րեն անաս նա պահ նե-
րի, որոնք ամ ռա նը քշում էին անա սուն նե րին 
լեռ ներ» (Ка панцян 1952, 51. նույն մի տ քը հմմտ. 
Ատր պետ 1926, 408. Пиотровский 1939, 17-18, 35. 
Bauer-Manndorf 1984, 62): 

Օտար հե ղի նակ նե րից այս օրի նա չա փու թյու-
նը առա ջի նը նկա տել է Վ. Գուր կո-Կրյա ժի նը. 
վեր ջինս խո սում է «վի շապ նե րի և կիկ լո պյան 
քա ղաք նե րի դա րաշր ջա ն»-ի մա սին, որը ժա-
մա նա կագ րո րեն նա խոր դել է խալ դե րի մշա կույ-
թին: Այս իմաս տով, դե ռևս 1920-ական թթ. նա 
պնդում էր, որ վի շա պա քա րե րը անհ րա ժեշտ 
է դի տար կել անդր կով կա սյան «մե  գա լի թյան 
կոմպ լեք սի» (դոլ մե ն ներ, մե ն հիր ներ, կրոմ լեխ-
ներ, կիկ լո պյան ամ րոց ներ) հա մա տեքս տում, 
որոնց հետ նրանք ընդ հա նուր առ մամբ ժա մա-
նա կա կից են եղել (Гурко-Кряжин 1926, 217, 220. 
հմմտ. Худадов 1937, 206-207)74:

Աս վա ծին լրաց նենք, որ Արա գա ծի, Գե ղա-
մա և Նեմրութ լեռ նե րի ստո րոտ նե րը, ինչպես 
նաև Թռեղք-Ջա վախ քյան և Ծո վակն Հյու սի սո յի 
շրջան նե րը, այ սինքն այն տա րածք նե րը, որոնք 
հան դի սա նում են վի շա պա քա րե րի տա րած ման 
կենտ րոն նե րը, բնո րոշ վում են նույ նա տիպ/ազ-
գա կից մե  գա լի թյան համալիր նե րի (և հատ կա-
պես «կիկ լո պյան» ամ րոց նե րի) առ կա յու թյամբ, 
ինչն ավե լորդ ան գամ շեշ տում է Հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հում մի  յու րա հա տուկ մշա կու թա յին 
ոլոր տի առ կա յու թյան փաս տը75: Սա կայն մե ծ 
հարց է՝ ար դյո՞ք այդ մե  գա լի թյան համալիրների 
տա րա ծույ թը հա մընկ նում է վի շա պա քա րե րի 
տա րա ծույ թին, թե՞ վի շա պա քա րերն ու նեն հայտ-
նու թյան ավե լի որո շա կի և հազ վա դեպ գո տի-
ներ. վեր ջին վար կա ծը, կար ծում ենք, առայժմ 
ավե լի կեն սու նակ է: 

Եզ րա կա ց�  թյ� ն

Հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը փաս-
տում են, որ հնա գույն Հա յաս տա նում գո յու թյուն 
են ու նե ցել տա րածք նե րի մշա կու թայ նաց ման 
երեք մա կար դակ ներ՝ դաշ տա վայ րա յին, նա-
խա լեռ նա յին և բարձր լեռ նա յին, որոնց պայ-
մա նա կա նո րեն կո չում ենք «ցած ր», «մի  ջին» և 
«բարձ ր»: Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ողջ անց-
յա լը այս երեք մա կար դակ նե րի փո խազ դե ցու-
թյան մի  ըն թացք է, ին չի ար դյուն քում նրա կրող-
նե րի կեր տած մշա կու թա յին նե րուժն ի հայտ է 
գա լիս որ պես հա մա կարգ/շղթա, որի այս կամ 
այն օղա կը որո շա կի շրջա փու լե րի ըն թաց քում 
եղել է աշ խույժ կամ կրա վո րա կան:

Այս հա ղորդ ման սահ ման նե րում մե նք 
քննար կե ցինք հնա գույն Հա յաս տա նի ամե  նա-
նշա նա վոր երև ույթ նե րից մե  կի՝ վի շա պա քա րի 
հնա գի տա կան հա մա տեքս տը: Հե տա զո տու-
թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ վի շա պա քա րե րը 
գլխա վո րա պես «վե րին» և մա սամբ «մի  ջին» 
մշա կու թա յին օջախ նե րի առանց քա յին կե տե-
րում (էպի կենտ րոն նե րում) տե ղա կայ ված և 
խորհր դան շա կան բա ցա ռիկ ծան րա բեռն վա-
ծու թյամբ օժտ ված հու շար ձան ներ են, որոնք 
մարմն  ա վո րում են նրա կրող նե րի հա մայ նա-
կան հի շո ղու թյան կեն սո լոր տը: Այդ առանց-
քա յին կե տե րը տե ղադր ված են լեռ նաշ խար հի 
«խորհր դա վոր» հա մար վող լեռ նա գա գաթ նե րի 
մի  ջա վայ րում (հատ կա պես Արա րա տյան դաշ տը 
շրջա փա կող՝ Արա րատ, Արա գած և Գե ղա մա 
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լեռ նե րում), որոնց լան ջե րը և մե րձ գա գա թա յին 
հատ ված նե րը լի են կրոմ լեխ նե րով (=դամ բա-
րան ներ, սրբա վայ րեր)՝ դրա նով իսկ բա ցա հայ-
տե լով այդ լեռ նե րի ավան դա կան ըն կալ ման 
առանձ նա հատ կու թյու նը՝ կապ ված հիմն  ա կա-
նում նախ նի նե րի պաշ տա մուն քի և սինկ րե տիկ 
այլ պաշ տա մունք նե րի հետ76: Վեր ջին ներս, սա-
կայն, գա լիս են «ցած ր» և «մի  ջին» գո տի նե րից, 
որ տեղ գտնվել են վի շա պա քա րե րը կեր տող 
հա սա րա կու թյան/հա սա րա կու թյուն նե րի ցած-
րա դիր կենտ րոն նե րը (բնա կա վայր-ամ րո ցը՝ 
մի  ջի նում և քա ղաք-շու կան՝ ստո րի նում): Հի շյալ 
երեք ոլորտ նե րի պատ մա աշ խար հագ րա կան 
մի  ջա վայ րի ու սումն  ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, 
որ դրանք դրսևորում են աշ խար հագ րա կան և 
մշա կու թա յին մի  ջա վայ րե րի հա մա տեղ «կրկնօ-
րի նակ ման» մի  տումն  եր, ին չը են թա դրում է 
«վե րա ցա կան ման րա կեր տի» գո յու թյան հնա-
րա վո րու թյու նը և հաս տա տում հի շյալ երեք մի -
ջա վայ րե րի մե կ հա սա րա կա կան հա մա կար գում 
դի տե լու գա ղա փա րը:

Վի շա պա քա րե րի նախ նա կան քար տե զա-
գրու մը ցույց է տա լիս, որ վեր ջին ներս հան դես 
են գա լիս մի  այն Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում77, 
և դրանց ընդ հա նուր քա նա կը (վի շա պան ման-
նե րի հետ մի  ա սին) մոտ 150 է, որից մոտ 100-ը՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում: 
Մեր քար տեզ նե րում վի շա պա քա րե րը տե ղա-
բաշխ ված են ըստ լեռ նա զանգ ված նե րի (նկ. 32-
35): Եթե փոր ձենք պատ մա կանորեն տեղադրել 
այս տվյալ նե րը, ապա կպարզ վի, որ վի շա պա-
քա րերն ի հայտ են գա լիս հին Հա յաս տա նի 
կենտ րո նա-հյու սի սա յին շրջան նե րի չորս նա-
հանգ նե րում և հա մա պա տաս խան տաս ներ կու 
գա վառ նե րում, որոնք են՝ Այ րա րատ (32 օրի նակ՝ 
Արա գա ծոտն-28, Վա նանդ-2, Շի րակ-1, Բա-
սեն-1), Սյու նիք (70 օրի նակ՝ Գե ղար քու նիք-45, 
Վա յոց Ձոր-10, Սոթք-6, Նախ ճա վան-2, 
Ծղուկ-3), Գու գարք (19 օրի նակ՝ Թռեղք-13,  
Ջա վախք-4, Աշոցք-2), Տայք (մոտ 35 օրի նակ՝ 
Ազոր դաց Փոր-25-30, Խաղ տիք-2+, Աղ թիք-1) և 
Տուրուբերան (1 օրինակ՝ Հարք) 78:

Հի շյալ տա րածք նե րը հա մա պա տաս խա-
նում են մե ր կող մի ց առանձ նաց ված Հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հի երեք պատ մամշա կու թա յին գո-
տի նե րից եր րոր դին՝ «կենտ րո նա կան-հյու սիս-
արևել յա նին» (Այ րա րատ, Սյու նիք, Գու գարք, 
Տայք, Բարձր Հայք, Տու րու բե րան, Վաս պու-

րա կան, Մոկք, Ու տիք, Ար ցախ, Պարս կա հայք), 
որին բնո րոշ են պատ մա-հնա գի տա կան զար-
գա ցումն  ե րի ընդ հա նուր մի  տումն  եր (հմմտ. Բո-
բո խյան 2013, 34-36): 

Թեև դե ռևս վերջ նա կա նո րեն պարզ չեն վի-
շա պա քա րե րի տա րած ման կենտ րոն նե րի կա-
րև ո րու թյան և ժա մա նա կագ րա կան հա րա բե-
րու թյան հետ առնչ վող խնդիր նե րը, սա կայն 
այն հան գա ման քը, որ, ըստ քար տե զագր ման 
տվյալ նե րի, վի շա պա քա րե րի պարզ/ան զարդ 
ձև ե րը հան դի պում են առա վե լա պես Արա գա ծի 
լեռ նա զանգ վա ծում, մի նչ դեռ բարդ/զար դա րուն 
և հիբ րիդ ձև ե րը՝ Գե ղա մա լեռ նե րում և այ լուր, 
խո սում է թե րևս այն մա սին, որ Արա գա ծը պի տի 
եղած լի նի վի շա պա քա րե րի ձև ա վոր ման օր րա-
նը, իսկ Գե ղա մա լեռ նե րը՝ «ծաղկ ման շրջա նի» 
էպի կենտ րո նը (պա տա հա կան չէ, որ եթե ցլա-
կեր պե րը հան դի պում են ամե  նու րեք, ձկնա կեր-
պե րը՝ գրե թե ամե  նու րեք, ապա բարձր վար պե-
տու թյամբ ար ված հիբ րիդ նե րը՝ մի  այն Գե ղա մա 
լեռ նե րում): Այս պի սով, Այ րա րատ աշ խար հը (և 
մաս նա վո րա պես Արա գա ծոտ նը) հա վա նա բար 
հան դի սա նում է վի շա պա քա րե րի առա ջաց ման 
օր րա նը79, Սյու նի քը (և մաս նա վո րա պես Գե-
ղար քու նի քը)՝ ծաղկ ման շրջա նի կենտ րո նը, իսկ 
Գու գարքն ու Տայ քը՝ տա րած ման են թա գո տի նե-
րը: Չափազանց կարևոր է նաև վիշապաքարի 
ի հայտ գալը Տուրուբերանում, որտեղից պետք 
է սպասել նոր օրինակներ: Թե րևս պա տա հա-
կան չէ նաև, որ ամե  նա բարձր վի շա պա քա րե րը 
գտնվում են Արա գա ծի և Գե ղա մա լեռ նե րի վրա 
(նկ. 31), որ տե ղից նրանք աս տի ճա նա բար կա-
րող էին «իջ նե լ» ցած:

Մի և նույն ժա մա նակ հնա րա վոր է, որ վի շա-
պա քա րե րի տար բեր էպի կենտ րոն նե րը կազ-
մում են որո շա կի խմբեր, որոնք բնո րոշ վում են 
յու րա հա տուկ տար րե րով: Այդ պի սի ակն հայտ 
խմբեր կա րող են կազ մե լ Արա գա ծի, Գե ղա մա 
լեռ նե րի և Թռեղք-Ջա վախ քի օրի նակ նե րը: Այս 
հար ցի պա տաս խա նը առայժմ մի  ան շա նակ չի 
կա րող լի նել. նշված շրջան նե րում ի հայտ եկող 
վի շա պա քա րե րի մի  ջև առ կա ժա մա նա կագ րա-
կան տար բե րու թյան մա կար դա կը դե ռևս պարզ 
չէ: Սա կայն, ամե  նայն հա վա նա կա նու թյամբ, 
այն մե ծ չէ, քա նի որ մե ծ չէ վեր ջին նե րիս տա-
րան ջա տող հատ կա նիշ նե րի քա նա կը:

Վերն աս վա ծի տե սան կյու նից, չի բա ցառ-
վում, որ վի շա պա քա րե րի տա րած ման հիմն  ա-



Վիշապաքարերի հնագիտ� թյ� ն 295

կան գո տին հա մա պա տաս խա նի գրա վոր աղ-
բյուր նե րից հայտ նի Էթի ու նի երկ րին և հա րա կից 
շրջան նե րին (Петросян 1987. Պետ րո սյան, այս 
ժո ղո վա ծո ւում. հմմտ. Meщанинов 1925, 403):

Սա կայն, կար ծում ենք, որ վի շա պա քա րեր 
պետք է սպա սել նաև Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի 
այլ շրջան նե րից և մաս նա վո րա պես վե րո հիշ յալ 
«կենտ րո նա կան-հյու սի սա րև ե լյա ն» գո տու որոշ 
են թաշր ջան նե րից: Այդ պի սի մի  օջախ կա րող է 
լի նել հատ կա պես ցլա պաշտ և ցլա նուն Տու րու-
բե րան (այս մա սին՝ Հա րու թյուն յան 2000, 95, 118) 
աշ խար հը և սա ոչ մի  այն այն պատ ճա ռով, որ 
այն հան դի սա նում էր Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի 
հո գև որ էպի կենտ րո նը (այդ թվում նաև վի շա-
պա յին հա մա տեքս տում)80: Մեր այս հե տա զո-
տու թյան ամե  նա կա րև որ արդ յուն քը Տի րին կա-
տար հու շար ձա նի հայտ նա բե րումն  էր Արա գա-
ծի վրա: Վե րը մե նք ար դեն ակ նար կե ցինք նույ-
նա նուն Տի րին կա տար լեռ նա գա գա թի առ կա յու-
թյան փաս տը նաև Տու րու բե րա նում, որի լան ջին 
է գտնվել Ս. Առա քե լոց վան քը: Այս տեղ, ի հաս-
տա տումն  այս զու գադ րու թյան, ավե լաց նենք, որ 
ոչ մի  այն հայ կա կան Տի րին կա տար ան վա նումն  
է հա մընկ նում եր կու տե ղում էլ, այլ նաև՝ այդ 
լեռ նա գա գա թին օտար նե րի կող մի ց տրված 
անու նը. եր կու գա գաթ ներն էլ կոչ վում են Կը զըլ 
Զի ա րեթ (Կար մի ր Սրբա վայր): Բա ցի այդ, եր կու 
գա գաթ ներն էլ գտնվում են գրե թե նույն բարձ-
րու թյան վրա, եր կուսն էլ ցույց են տա լիս խորհր-
դա վո րու թյան նույն մա կար դա կը81: Այս ամե  նը 
խո սում է մի  ընդ հան րա կան հա մա կար գի գո յու-
թյան մա սին ար դեն «վի շա պա քա րե րի դա րա-
շրջա նում»: Այդ հա մա կար գը տեսանելի է նաև 
հնա գի տա կան ակն հայտ առն չու թյուն նե րով. 
ինչ պես Արա գած, այն պես էլ Քար քե և Նեմրութ 
լեռ նե րի շրջա կայ քը (լայն իմաս տով Այ րա րատն 
ու Տու րու բե րա նը) նույն մշա կու թա յին աշ խար-
հին են պատ կա նում բրոն զի և եր կա թի դա րե-
րում և այդ ընդ հան րու թյան մի  բա ղադ րա մա սը 
մե  գա լի թյան հու շար ձան ներն են (Բո բո խյան 
2012)82: Թեղուտ 1 վիշապաքարի ի հայտ գալու 
հանգամանքը Նեմրութ լեռան վրա, պատմական 
Հարքում, հաստատում է վերն աս վածը: 

Այս պի սով, վի շա պա քա րերն իրենց ծաղկ-
ման շրջանն ապ րե լով բրոն զի դա րում, կերտ-
վել են մի  և նույն կեն սա տա րած քում բնակ վող և 
նույ նա կան ար ժե քա յին հա մա կարգ դա վա նող 
հա սա րա կու թյուն նե րի կող մի ց՝ իրենց մե ջ նյու-

թա կա նաց նե լով վեր ջին նե րիս ավան դա կան հի-
շո ղու թյան բարդ ծած կա գի րը: Այս իմաս տով, 
վի շա պա քա րը նա խա պատ մա կան երև ույթ է, 
արար վել է գիր չու նե ցող հա սա րա կու թյան կող-
մի ց, որը փոր ձել է մշակ ված կո թո ղի խորհրդա-
նշով և վերջինիս առնչվող կրկնվող տո նե րի մի -
ջո ցով տե ղե կու թյուն ավան դել կամ խտաց նել 
հա մայ նա կան հի շո ղու թյու նը՝ կապ ված այդ հա-
սա րա կու թյան կյան քում տե ղի ու նե ցած առանց-
քա յին իրա դար ձու թյուն նե րի հետ: Կոմպ լեքս 
հա սա րա կու թյան ի հայտ գա լով մ.թ.ա. II հա-
զա րա մյա կի երկ րորդ կե սին և հատ կա պես գրի 
կի րառ մամբ մ.թ.ա. I հա զա րա մյա կի սկզբնե րին, 
երբ ակ տի վա նում են նա խա լեռ նա յին և հատ-
կա պես դաշ տա վայ րա յին օջախ նե րը, վի շա պա-
քա րե րը վե րի մաս տա վոր վում են83: Դրանց շա-
րու նա կում են այ ցե լել, սա կայն ու նե նա լով նաև 
օգ տա պաշ տա կան նպա տակ ներ՝ կապ ված ջրա-
յին պա շար նե րի օգ տա գործ ման հետ (հա վա նա-
բար մ.թ.ա. II հա զա րա մյա կի կե սե րից սկսած): 

Մ.թ.ա. I հա զա րա մյա կի սկզբից մի նչ օրս 
իրա կա նաց վում է վի շա պա քա րե րի տե ղա փո-
խու թյու նը կամ վե րա օգ տա գոր ծու մը (որ պես 
սե պագ րի հար թակ՝ ու րար տա կան շրջա նում, 
որ պես կո թող/խաչ քար՝ վաղ և հատ կա պես 
զար գա ցած մի ջ նա դա րում, որ պես թան գա-
րա նա յին ար ժեք՝ վեր ջին ժա մա նակ նե րում): 
Այս պի սով, վի շա պա քա րերն աս տի ճա նա բար 
մո ռա ցող հա սա րա կու թյուն նե րը (են թա)գի տակ-
ցո րեն ձգտում են նաև մե ր ձե նալ նրան կամ 
այն «ար խե տի պին», որը դե ռևս պա րու նա կում 
է Ն. Ադոն ցի խոս քե րով աս ված՝ «հի շո ղու թյան 
հնա վանդ փշուր նե րը»84: Այդ փշուր ներն այ սօր, 
հայ կա կան պե տա կա նու թյան գո յու թյան պայ-
ման նե րում, առա վել քան եր բեք, կա րիք ու նեն 
սրբո րեն պահ պան վե լու, վե րար ժե վոր վե լու և 
ու սումն  ա սիր վե լու85:

Հա մայ նա կան հի շո ղու թյան՝ վի շա պա քա րե-
րով փաստ ված կեն սո լոր տը դան դա ղո րեն բաց-
վում է մե ր առ ջև, աս տի ճա նա բար երև ում են 
«մո ռաց ված նախ նի նե րի ստվեր նե րը», որոնք, 
սա կայն, ավե լի տե սա նե լի կդառ նան մի  այն 
հնա գի տա կան պե ղումն  ե րի ար դյուն քում:
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Կա տա լոգ

Ներ կա յաց վող Կա տա լո գում ցու ցա կագր ված 
են այն բո լոր վի շա պա քա րե րը և վի շա պա-
նման նե րը, որոնք տեսել և փաս տագրել է մե ր 
ար շա վախումբը 2012-2013 թթ. դաշ տա յին աշ-
խա տանք նե րի ըն թաց քում: Տեքս տում դրանք 
բեր վում են թեք ված ձև ով, իսկ նկ. 33-35 քար-
տեզ նե րում տար բե րակ ված են պայ մա նա կան 
նշա նով: 

Վի շա պա քա րե րի վե րա բե րյալ անընդ հատ 
աճող գի տե լի քի պա րա գա յում, ներ կա յաց վող 
ցու ցա կը, բնա կա նա բար, խիստ նախ նա կան է և 
նպա տակ ու նի առա վե լա պես նույ նա կա նաց նել, 
քան նկա րագ րել: Նախ նա կան ու ընդ հան րաց-
ված է նաև օգ տա գործ ված տի պա բա նու թյու նը. 
հե տա գա յում, այն խո րաց նե լիս, առանձ նաց վե-
լու են են թա տի պեր՝ ըստ ձև ա բա նա կան, պատ-
կե րագ րա կան, մի  ջա վայ րա յին և այլ առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի:

Հա մա րա կալ ման մե ր չա փա նի շը պարզ հեր-
թա կա նու թյունն է, ըստ որի՝ վի շա պա քա րե րը 
ներ կա յաց վում են նախ՝ ըստ տա րա ծաշր ջա նի, 
ապա՝ այբ բե նա կան կար գով: Գե ղա մա լեռ նե րի 
վի շա պա քա րե րի հա մա րա կալ ման պա րա գա-
յում փոր ձել ենք հնա րա վո րինս հա րա զատ մն ալ 
Ն. Մա ռի և Յ. Սմի ռ նո վի հա մա կար գին: Բայց, 
քա նի որ վեր ջին ներս ոչ բո լոր վի շա պա քա րերն 
են հա մա րա կա լել, հա մա պա տաս խա նա բար 
մե ր հա մար նե րը մի շտ չէ, որ հա մընկ նում են 
(լիո վին հա մընկ նում են մի  այն Իմի ր զե կի խմբի, 
մա սամբ՝ Աժ դա հա Յուր տի, Գյո լի Յուր տի և 
ավե լի քիչ՝ Թոխ մա խան Գյո լի դեպ քում):

Նկա րագ րա կան չա փա նի շե րն են. 
Տի պը – տի պա բա նա կան պատ կա նե լու թյու նը, 
Նյ�  թը – նյու թի երկ րա բա նա կան սահ մա նու-
մը, 
Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը–պահ պան վա ծու թյան 
մա կար դա կը, 
Չափ սը – չա փե րը սան տի մե տ րով՝ ըստ առա-
վե լա գույն բարձ րու թյան (առա ջին թի վը), լայ-
նու թյան (երկ րորդ թի վը) և հաս տու թյան (եր-
րորդ թի վը), 
Սկզբնա վայ րը – սկզբնա կան տե ղադ րու թյան 
տե ղա վայ րը, 
Բարձ ր�  թյ�  նը – հու շար ձա նի բարձ րու թյու-
նը ծո վի մա կար դա կից, 
Հա մա տեքս տը – հնա գի տա կան հա մա տեքս-
տը, մի  ջա վայ րը, 

Ներ կա յիս վայ րը – ներ կա յիս գտնվե լու տե-
ղան քը (in situ – սկզբնա կան տե ղում, in loco 
– սկզբնա կան տե ղից ոչ հե ռու), 
Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – օգ տա գործ-
ման այլ հետ քե րը ավե լի ուշ ժա մա նակ նե-
րում,
Սկզբնաղ բյու րը - հրա տա րա կու թյուն նե րը, 
հի շա տա կու թյու նը հու շար ձան նե րի ցան կե-
րում, բա նա վոր հա ղոր դումն  ե րը, 
Լ�  սան կա րը – վի շա պա քա րը տար բեր դիր-
քե րից (1-3, եր բեմն  4) և սկզբնա կան (եթե 
դաշ տում է՝ իր սկզբնա կան տե ղում, կամ 
սկզբնա կան տե ղից ոչ հե ռու) կամ վե րա-
կանգն ված (եթե սկզբնա կան տե ղում չէ, բայց 
հա ջող վել է վե րա կանգ նել) մի  ջա վայ րը (4): 
Լու սան կար ներն ար ված են հիմն  ա կա նում 
2012 և 2013 թ. ամ ռան և աշ նան ամի ս նե րին:
Հա պա վ� մն  ե րի հա մար տե՛ս տո ղա տա կի 
1-ին հղու մը:

Պար զա բա ն� մն  եր 
Ամե ն ինչ չէ, որ հստակ է վի շա պա քա րե րի 

նկա րագ րու թյան և մե կ նա բա նու թյան մե ջ: Խոս-
քը վե րա բե րում է վի շա պա քար ան վան մա նը, 
այն մի կ րո տո պո նի մի  կա յին, որ տեղ վի շա պա-
քա րե րը ի հայտ են գա լիս, դրանց սահ ման մա նը 
և տի պա բա նու թյա նը, մի  շարք հատ կա նիշ նե-
րի առաջ նա յին կամ երկ րոր դա կան լի նե լուն, և 
այլն: Ստո րև ներ կա յաց նում ենք մի  քա նի նախ-
նա կան պար զա բա նումն  եր հի շյալ խնդիր նե րի 
վե րա բե րյալ:

Ան վա ն�  մը. Գի տա կան գրա կա նու թյան մե ջ 
քննարկ վող հու շար ձան/քա րա կո թող/մե  նա քա-
րե րը կոչ վում են «վի շա պ» (Ն. Մառ, Յ. Սմի ռ-
նով, Ա. Քա լան թար, Թ. Թո րա մա նյան, Բ. Պի-
ոտ րովս կի, Լ. Մե լիք սեթ-Բեկ, Լ. Բար սե ղյան, 
Է. Խան զա դյան), «վի շա պա յին/ական ար ձա ն» 
(Ատր պետ), «վի շա պ» կոչ ված (քա րա)կո թո ղ» 
(Մ. Աբե ղյան, Գ. Ղա փան ցյան, Ա. Մնա ցա կան-
յան), «ցլա/ձկնա վի շապ, վի շապ-կո թող, վի շապ-
քա րար ձան, վի շա պա քա ր» (Հ. Մար տի րոս յան):

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ այդ 
հու շար ձան նե րը «վի շա պ», իսկ դրանց հետ 
առնչ վող աշ խար հագ րա կան մի  ջա վայ րե րը «վի-
շապ նե ր» և նման ան վա նումն  ե րով են բնո րոշ-
վել ժո ղովր դի կող մի ց (հմմտ. Ատր պետ 1929, 
38-62 և Марр, Смирнов  1931, 60, 66՝ իրա րից 
ան կախ և տար բեր աշ խար հագ րա կան գո տի նե-
րի հա մար), չի բա ցառ վում, որ դրանք իս կա պես 
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հնա գույն ակունք ներ ու նե նան և, պահ պան վե-
լով մի  ջա նա դա րում, հաս նեն նո րա գույն ժա մա-
նա կաշր ջան (հմմտ. contra Աբե ղյան 1941, 69-70. 
Ղա փան ցյան 1945, 112. Капанцян 1952, 5. Հա րու-
թյու նյան 1970, 280-282): 

Այս իմաս տով հի շար ժան է, որ մի ջ նա դար-
յան հայ կա կան տեքս տե րում (Марр, Смирнов  
1931, 67-76, 96-102. Տեր Մկրտչյան 1968, 227, 257-
259) կամ հայ առաս պե լա բա նու թյան մե ջ (Հա-
րու թյու նյան 2000, 13 -16. Սի մո նյան 2011, 73 -77, 
88. Հ. Մար տի րո սյան և Ա. Պետ րո սյան, այս ժո-
ղո վա ծո ւում) «վի շա պ» կա տե գո րի ան ու նի այն-
պի սի հատ կա նիշ ներ (լեռ նե րի բար ձունք նե րին 
առնչ վե լը, լեռ ներ մարմն  ա վո րե լը, լեռ նա յին լճի 
հետ կապ վե լը, ցու լի և ձկան կեր պա րանք ու նե-
նա լը, ձկան/ցու լի երկ րի հե նա րան և այս ու այն 
աշ խար հի սահ ման լի նե լը, քա րա նա լը, քա րից 
ծնվե լը), որոնք հա մա պա տաս խա նում են քա րա-
կո թող նե րի ձև ա բա նա կան-պատ կե րա գրա կան 
ու աշ խար հա գրա կան-մի  ջա վայ րա յին հատ կա-
նիշ նե րին (հմմտ. հատ կա պես Գե ղա մա լեռ նե-
րի չորս վի շա պա քա րե րի մա սին առաս պե լը՝ 
Հա րու թյու նյան 2000, 234, 238 կամ «վի շա պու 
քար»-ի հի շա տա կու մը անձ րև ա բեր մի  ծե սում՝ 
Սի մո նյան 2011, 84): 

Պար զա պես Ն. Մա ռը և նրա աշա կերտ նե րը 
գեր մե կ նա բա նու թյան են թար կե ցին այդ տե ղե-
կու թյուն նե րը, ին չը փո խանց վեց նաև հե տա գա 
հե տա զո տող նե րին: Ի դեպ, Մա ռի աղ բյուր նե-
րից մե  կը պի տի եղած լի նի Գ. Տեր Մկրտչյա նը, 
որն Էջ մի  ած նից գրված իր եր կու նա մակ նե րում 
(2.IX.2011 և 25.IX.2011) վեր ջի նիս տե ղե կաց նում է 
«վի շա պ» ան վան հետ կապ ված մի ջ նա դա րյան 
Հա յաս տա նի տե ղա նուն նե րի, անձ նա նուն նե րի, 
բա նա հյու սու թյան և առաս պե լա բա նու թյան մա-
սին (Տեր Մկրտչյան 1968, 227, 249-260): 

Կո թող նե րին տրված վի շապ անու նը ոչ մի  
կապ չու նի հայտ նի եվ րա սի ա կան առաս պել-
նե րի սո ղու նա կերպ վի շապ նե րի հետ: Կար-
ծում ենք ճշմար տան ման է այն տե սա կե տը, որ 
հայ կա կան ավան դու թյան վի շա պը կոնկ րետ 
կեն դա նա տե սակ չէ, այլ ար խա յիկ, բա րո յա կա-
նու թյու նից ան դին, բնու թյան ան կա ռա վա րե լի 
տա րերք, որը կա րող է ու նե նալ անձ նա վոր ման 
լայն դաշտ (ան հե թեթ չափ, գո յու թյուն երկ-
րի վրա, երկն քում, հո ղի տակ, ջրում, տար բեր 
կեն դա նա կեր պու թյուն ներ) (Սի մո նյան 2011, 68-
71, 77): Վի շա պի կեր պարն, ան շուշտ, ու նի բազ-
մա թիվ են թա շեր տեր, որոնք հա զա րա մյակ նե րի 

ըն թաց քում խառն վել են իրար, և չա փա զանց 
դժվար է դրանց տա րան ջա տե լը: Այս իմաս տով, 
ակն հայտ է, որ ոչ թե վի շապ ան վա նու մը պետք 
է բնո րո շի հե տա զոտ վող քա րա կո թող նե րին, այլ 
հա կա ռա կը:

Այս ամե  նից ել նե լով՝ մե նք առայժմ տրա մա-
բա նա կան ենք հա մա րում կո թող նե րին «վի շա-
պա քա ր» ան վա նե լը, սա կայն ըն դու նում ենք այդ 
ան վան պայ մա նա կա նու թյու նը և այլ՝ ավե լի հին 
ան վա նումն  ե րի գո յու թյան հնա րա վո րու թյու նը 
(օրի նակ՝ գեղ -, ըստ՝ Петросян 1987): 

Քննարկ վող խնդրի տե սան կյու նից, առա ջին 
հա յաց քից զար մա նա լի է թվում, թե ին չու Արա-
գա ծի շրջա կայ քում այս հու շար ձան նե րին վի-
շապ չեն ան վա նում, այլ առն չում են, ինչ պես ար-
դեն աս վեց, «օղուզ/հսկա/ազ նա վուր նե րի գե-
րեզ ման նե ր»-ին (Марр, Смирнов 1931, 64. Пиот-
ровский 1939, 13. Աբե ղյան 1941, 70): Բյու րա կա նի 
բնա կիչ Վահ րամ Մա մի  կո նյա նի հետ (86 տա րե-
կան) հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ (13.06.2013 թ.) 
վեր ջինս նույն պես հաս տա տեց, որ մե ր ձա րա-
գա ծյան բնակ չու թյու նը հե տա զոտ վող քա րա կո-
թող նե րը առն չում է «օղու զի գե րեզ ման նե ր»-ին. 
ավե լին, ըստ նրա, արա գա ծյան վի շա պա քա րե-
րի էպի կենտ րոն նե րից մե  կը՝ այժմ յան Պրոս-
պեկ տի տա րած քը, նույն պես կո չել են «Օղու զի 
գե րեզ ման նե ր»: Ոս կե վազ տե ղա փոխ ված Պրոս-
պեկտ 5-ի կա պակ ցու թյամբ մե կ այլ զրու ցա կից՝ 
Ոս կե վա զի բնա կիչ Եսա յի Հով հան նիս յա նը 
(70 տա րե կան) խո սեց «Օղու զա քա ր»-ի մա սին 
(15.06.2013 թ.): Այս տեղ մե նք գործ ու նենք կամ 
այլ ան վան հետ, կամ նո րեկ բնակ չու թյու նը մո-
ռա ցու թյան է են թար կել հին ան վա նու մը (վեր-
ջին մի տ քը՝ Տ. Դա լա լյա նի, անձ նա կան հա ղոր-
դում, 9.10.2013 թ., նույ նը հմմտ. Ա. Պետ րո սյան և 
Հ. Պետ րո սյան, այս ժո ղո վա ծո ւում):

Այս տեղ պետք է հի շա տա կել նաև Ա. Մնա ցա-
կա նյա նի տե սա կե տը վի շա պա քա րե րի «դուա-
լիս տա կան» բնույ թի մա սին, ուր նա վի շա պա-
մար տի առաս պե լա բա նու թյան հա մա տեքս տում 
փոր ձում է հա մա տե ղել վի շա պա քա րե րի առն չու-
թյու նը ինչ պես վի շա պի (= օձ), այն պես էլ օղու զի 
(= հսկա և եզ) հետ (Մնա ցա կա նյան 1952. 1955, 
509, 535, 548-549): Վի շա պա մար տի առաս պե-
լը վի շա պա քա րե րի առնչությամբ զար գաց նում 
են Ս. Հա րու թյու նյա նը և Ա. Պետ րո սյա նը, ինչ-
պես նաև Լ. Աբ րա հա մյա նը, Գ. Թու մա նյա նը և 
Հ. Մար տի րո սյա նը, քննա դա տում է Հ. Պետ րոս-
յա նը (այս ժո ղո վա ծո ւում): 
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Միկ րո տո պո նի մի  կան. Խու սա փե լու հա մար 
շփոթ մուն քից՝ աշ խա տան քում օգ տա գոր ծում 
ենք այն մի կ րո տո պո նի մի  կան (հիմն  ա կա նում 
արո տա վայ րե րի անուն ներ), որ ըն դուն ված է 
ժո ղովր դի՝ այ սինքն մար գա գե տին նե րը յու րաց-
նող կի սա քոչ վոր նե րի կող մի ց և կի րառ վում է 
նաև հին գրա կա նու թյան մե ջ: Այս պես Աժ դա հա 
Յուրտ՝ հա յե րեն հա մար ժե քը Վի շապ ներ (Марр, 
Смирнов 1931, 60) կամ Սա խու րակ (Երե մյան 
1963, 31, 79, այ սօր այն կո չում են Կա թի պունկտ), 
Իմի ր զեկ՝ հա յե րեն հա մար ժե քը Վանս տան, 
Թոխ մա խան Գյոլ՝ հա յե րեն հա մար ժե քը Վան քի 
լիճ (Марр, Смирнов 1931, 82), Դա վա գյո զի՝ հա-
յե րեն հա մար ժե քը Ուղ տո ւա կունք/Ուղ տա նիստ/
Ան ձավ (Մար տի րո սյան 1969, 201-202. Շա հին-
յան 1974, 77. Мурадян 1985, 24), Ատ տաշ՝ հա յե-
րեն հա մար ժե քը Քա րե ձի: 

Ընդ որում, այս ուշ ան վա նումն  ե րի մի  մա-
սը հայտ նի է դե ռևս XIX դ. (հմմտ. Բզո վանդ 
Ախունդ, Իմի ր զիկ, ըստ՝ Ալի շան 1890, 333): 
Պրոսպեկտ  անու նը այժմ կի րառ վում է Ան-
բեր դից դե պի Արա գա ծի գա գա թը տա նող ճա-
նա պար հի կենտ րո նա կան շրջա նը բնո րո շե լու 
հա մար և հա մա պա տաս խա նում է նախ կին «Քա-
րա կա պ» (այլ տար բե րա կը՝ «Քար կա պ») կոչ վող 
քար քա րոտ տե ղա վայ րին, հին «Ջհան գիր աղա» 
արո տա վայ րի մոտ (Пиотровский 1939, 13): 

Պետք է հաշ վի առ նել նաև այն, որ տար-
բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում, արո տա վայ րե րի 
վե րա բաշխ ման հե տև ան քով, փոխ վել են նաև 
դրանց անուն նե րը (որոնք, որ պես կա նոն, կապ-
վում են այդ արո տա վայ րե րի կրող նե րի դաշ տա-
վայ րա յին/նա խա լեռ նա յին բնա կա վայ րե րի ան-
վա նումն  ե րի հետ): 

Հա յե ցի հնա գույն հա մար ժեք նե րը թաքն ված 
են նո րա գույն թուր քա-քրդա կան ան վա նումն  ե-
րի տակ (ինչ պես օրի նակ Կը զըլ Դաղ/Զի ա րեթ, 
Կար մի ր Սար = Տի րին կա տար), որոնք լի ո վին 
կվե րա կանգն վեն մե ր աշ խա տան քի վերջ նա-
կան հրա տա րա կու թյան մե ջ:

Սահ ման ման և տի պա բա ն�  թյան խնդի րը. 

Վի շա պա քա րե րը մե  նա քա րեր են, որոնք ու նեն 
մոտ 150-550 սմ բարձ րու թյուն, պատ րաստ ված 
են տե ղա կան նյու թից՝ գլխա վո րա պես բա զալ-
տից, որի հան քե րը պետք է փնտրել հու շար ձա-
նի ան մի  ջա կան մի  ջա վայ րում: Վի շա պա քա րե րի 
սահ ման ման չա փա նի շը դրանց ձևն է և պատ-
կե րագ րու թյու նը: Ըստ այդմ, հեն վե լով Գե ղա-
մա լեռ նե րի օրի նակ նե րի վրա, Ն. Մա ռը առա-

ջին ան գամ առանձ նաց րել է եր կու տիպ (ցուլ/
եզ և ձուկ) և չորս են թա տիպ (1. լո քո, 2. ճա նար, 
3. կեն դա նա կան քան դակ՝ առանց ձկնա յին 
պատ կեր նե րի, 4. ձկան գլխին գցված կեն դա նու 
մոր թի, որը պա տում է կո թո ղի վե րին հատ վա-
ծը (Марр, Смирнов 1931, 92-93): Տի պա բա նա կան 
նոր տար րեր են առանձ նաց նում Հ. Պետ րո սյա-
նը և Գ. Թու մա նյա նը, այս ժո ղո վա ծո ւում:

Մենք վի շա պա քա րե րը պայ մա նա կա նո րեն 
բա ժա նում ենք երեք տի պի՝ 1. ցլա կերպ (քա ռա-
կող, հաստ սա լա քա րի տես քով, վե րից վար նե-
ղա ցող, դի մա յին մա սում հիմն  ա կա նում ցլի գլխի 
և վար ըն կած վեր ջույթ նե րի պատ կե րով, հան դի-
պում են ամե  նու րեք), 2. ձկնա կերպ (կտրված քում 
կլո րա վուն, քան դակ ված ձկան տես քով՝ կրե լով 
ձկան անա տո մի  ա կան ման րա մաս ներ, հան դի-
պում են գրե թե ամե  նու րեք), 3. ձկնաց լա կերպ 
(կրում է նա խորդ եր կու սի հատ կա նիշ նե րը՝ ձև-
ով նման վե լով ձկան, բայց պատ կե րա գրու թյան 
մե ջ կրե լով նաև ցլա յին հատ կա նիշ ներ, հան դի-
պում են մի  այն Գե ղա մա լեռ նե րում):

Գրա կա նու թյան մե ջ շրջա նառ վում է նաև 
կար ծիք, թե որոշ վի շա պա քա րեր կա րող էին լի-
նել խո յա կերպ (հմմտ. Марр, Смирнов  1931,  63. 
Миханкова 1931, 48. Пиот ров ский 1939, 4. 2009, 138 
Капанцян 1952, 3. Գրի գո րյան  1959, 259-263. Си-
харулидзе 1972, 25. Խնկի կյան  1997, 149. Xnkik-
yan 2002, 114.), ին չը, կար ծում ենք, որ հնա րա վոր 
է և պետք է հաշ վի առ նել վերջ նա կան տի պա-
բա նու թյան մե ջ (խոյ-ցուլ եր կա կի հա կադ րու-
թյան մա սին, որոնք կա րող էին լի նել տար բեր 
խմբե րի տո տեմն  եր, հմմտ. Арутюнов  2010. վի-
շա պա քա րե րի հա մար՝ Mарр, Смирнов 1931, 94):

Ըստ մե ր նախ նա կան հաշ վար կի՝ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում բուն վի շա-
պա քա րե րի մե ջ հան դի պում են մոտ 48 ցլա կերպ, 
25 ձկնա կերպ և 6 ձկնաց լա կերպ վի շա պա քար. 
մն ա ցածն ան հայտ են (դրան ցից 5-ը հիշ վում է 
մի  այն գրա կա նու թյան մե ջ, մն ա ցա ծը ոչ ամ բող-
ջա կան լի նե լու կամ պատ կե րագ րու թյան ավե լի 
ուշ ջնջված լի նե լու պատ ճա ռով ոչինչ չեն ասում, 
թեև ձև ա բա նու թյու նը հու շում է, որ պետք է որ 
ցլա կերպ լի նե ին (նկ. 1, 35): 

Վի շա պան ման նե րի հար ցը. Բա ցի վե րո-
հի շյալ հատ կա նիշ նե րով բնո րոշ վող բուն/դա-
սա կան վի շա պա քա րե րից կա մե  նա քա րե րի մի  
խումբ (թվով 17), որը մի  այն մաս նա կի ո րեն է 
կրում վի շա պա քա րա յին տար րեր. այդ խում բը 
պայ մա նա կա նո րեն ան վա նում ենք «վի շա պա-
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նմա ն» (վի շա պո իդ):
«Վի շա պո իդ» կա տե գո րի ա յի մա սին առա-

ջի նը խո սել է Ի. Մեշ չա նի նո վը, ով բնո րո շում է 
վեր ջին նե րիս որ պես «վե րապ րու կա յին վի շապ-
նե ր», որոնք, սա կայն, ընդ հա նուր հատ կա նիշ-
նե րով մտնում են վի շա պա քա րե րի խմբի մե ջ. 
դրանց թվում նա հի շա տա կում է Հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հից դուրս հայտ նա բեր ված օրի նակ-
նե րը (Meщанинов 1925, 405): Ապա  «վի շա պո իդ-
նե ր» է հի շա տա կում Լ. Մե լիք սեթ-Բե կը Փար-
վա նա յի նյու թի հի ման վրա՝ 1927 թ. (ըստ՝ Марр, 
Смирнов  1931, 10. հմմտ. Меликсет-Беков 1947): 
Ն. Մա ռի ու Վ. Սմի ռ նո վի 23 օրի նակ նե րի հա-
մա տեքս տում «վի շա պո իդ նե րի» մա սին խո սում 
է Վ. Մի խան կո վան (Миханкова 1931, 48): Հե-
տա գա հե տա զո տու թյուն նե րի ըն թաց քում վի-
շա պան ման նե րի թիվն  ան շոււշտ ավե լա նա լու է 
(որ պես այդ պի սին կարելի է սահ մանել նաև նա-
խի ջև ա նյան Բջնակ 1-ը):

Ըստ մե ր կող մի ց հե տա զոտ ված նյու թի՝ վի-
շա պան ման ներ կամ վի շա պա քա րի նմա նա կում 
են (Ղ� ռթ Թա փա 1-2, Գե ղա շեն 1, Եղ նա ջ� ր 1, 
Լիճք 1, Վի շա պա սար 1 ), կամ կի սա ֆաբ րի-
կատ/«նա խա վի շա պ» (Քյ�  րա քանդ 1, Դա րիկ 1, 
Հար ժիս 1, հմմտ. Ահ մա դի Օբա 1-ի մոտ գտնվող 
մշակ ված քա ռա կող կո թո ղը, որը պայ մա նա կա-
նո րեն կո չում ենք Ահ մա դի Օբա 2), կամ էլ քրիս-
տո նե աց ված կո թող, որի պատ կե րագ րա կան և 
ձև ա բա նա կան ման րա մաս նե րը փոխ ված են, 
դժվա րու թյամբ են ըն թեռ նե լի կամ անըն թեռ նե-
լի են (Ավա նիկ 1, Գառ նի 2, Կարմ րա շեն 1, Ռինդ 
1, Ան գե ղա կոթ 1, Վայք 1, Ավան 1 ): 

Վի շա պան ման նե րը դա սա կան օրի նակ նե-
րից տար բեր վում են մա սամբ այլ չա փով (հմմտ. 
Ավան 1-ի, Ղ� ռթ Թա փա 1-2 -ի, Գե ղա շեն 1 -ի 
փոքր չա փե րը), ձև ով (հմմտ. վե րին/ստո րին մա-
սում ներս ըն կած հատ վա ծի օրի նա չա փու թյու-
նը՝ Քյ�  րա քանդ 1-ի, Դա րիկ 1-ի և Ղ� ռթ Թա-
փա 2 -ի դեպ քում (որ զու գա հեռ ներ ու նի մա սամբ 
դա սա կան վի շա պա քա րե րի վրա, հմմտ. Պրոս-
պեկտ 1-ը և Պրոս պեկտ 3 -ը), Ղ� ռթ Թա փա 1 -ի 
կտրված քի ձկնա յին ձևը (հմմտ. Ար շա լ� յս 3) 
կամ Լիճք 1 -ի անո րոշ ձևը) կամ պատ կե րագ րու-
թյամբ (օր. յու րա հա տուկ ցլագ լու խը՝ Գե ղա շեն 
1 -ի դեպ քում (հմմտ. Գե ղար դալ ճի մի  օրի նա կը՝ 
Գրի գո րյան 1959, 261-263, նկ. 10), ոճա վոր ված 
«խռի կը»՝ Դա րիկ 1-ի դեպ քում): Պատ կե րա-
գրա կան տար բե րու թյուն նե րից մե կն էլ այն է, 
որ որոշ վի շա պան ման ներ (հմմտ. օր. Հար ժիս 

1-ը կամ Եղ նա ջ� ր 1-ը) պատ կե րագ րու թյու նից 
զուրկ են, ին չը խո սում է երևի այն մա սին, որ 
սրանք մոտ են մե ն հիր նե րին և, հա վա նա բար, 
ամե  նա վաղն են թվագր վում (հմմտ. Քա լան-
թար 1925, 219. Բար խու դա րյան 1960, 53-54): Այս 
իմաս տով մե ն հի րի և վի շա պա քա րի սահ մա նը 
հա ճախ ոչ թե ձևն է, այլ պատ կե րագ րու թյու նը: 
Աս վա ծի օրի նակն է Թիք քար 1 ցլա պատ կե րով 
վի շա պա քա րը, որն, ըստ Ա. Սա նո սյա նի, նմա-
նու թյուն ու նի Շա մի  րա մի  մե ն հիր նե րին. Լ. Մե-
լիք սեթ-Բեկն այն ան վա նում է մե ն հիր, քա նի 
որ չի նկա տել ցլա պատ կե րը, ին չը նկա տել է 
Ա. Սա նո սյա նը և սահ մա նում է այն իբրև վի շա-
պա քար (Սա նո սյան 1989, 102): Նույնն է Սառ-
նաղ բյ� ր 1-ի դեպ քը, երբ ՀՊՑ-ում այն բեր ված 
է որ պես մե ն հիր, քա նի որ չի նկատ վել վեր ջի նիս 
ցլա պատ կե րը, իսկ այդ պատ կե րի ի հայտ գա-
լով՝ վեր ջինս դառ նում է վի շա պա քար:

Եր բեմն  վի շա պան ման նե րը կա րող են ու նե-
նալ ուշ թվագր վող հատ կա նիշ ներ, ինչ պես օրի-
նակ Ավան 1 -ի վրա յի ձկան աչքն է, որը պատ-
կեր ված է վար դա կով: Թեև վար դա կը հայտ նի 
է բրոն զի դա րից, սա կայն այս զար դա ձևը հատ-
կա պես տա րած ված է մի ջ նա դա րում (Тараян  
1989, 30-31). այս կո թո ղի վար դա կը հա վա նա բար 
ավե լաց վել է մի ջ նա դա րում (հմմտ. նաև Կարմ-
րա շեն 1 -ը, որի վրա ևս մի ջ նա դա րում վար դակ 
է ավե լաց վել, ըստ՝ Շա հի նյան 1976, 289):

 Վի շա պան ման նե րը կա րող են նաև ցու ցա-
բե րել պատ կե րագ րա կան ընդ հան րու թյուն ներ 
թե՛ դա սա կան վի շա պա քա րե րի, թե՛ բրոնզ-եր-
կա թե դա րյան այլ հու շար ձան նե րի հետ: Այս պես, 

Ղ� ռթ Թա փա 1-ի վրա կա եր կու պատ կեր. 
1. կե նաց ծառ, որի նմա նը հան դի պում է մ.թ.ա. 
III-II հա զա րա մյակ նե րի Գե ղա մա լեռ նե րի և 
Հայ կա կան Տավ րո սի ժայ ռա պատ կեր նե րում, ուշ 
բրոնզ-եր կա թե դա րյան ար վես տում (Мартиросян  
1961, 73, рис. 34. Խան զա դյան 1969, 143. Մար-
տի րո սյան 1978, 111-115. 1981, 58-59, աղ. 76/1. 
Մնա  ցա կա նյան 1982, 169-170. Uyanik 1974, 84. 
Աժ դա հա Յ� րտ 2-ի և 5 -ի վրա պատ կեր ված 
կե նաց ծա ռի և վերջինիս պատ կե րագ րու թյան 
մա սին հմմտ. Капанцян 1952, 41-43. Մնա ցա-
կա նյան 1955, 65, 122. Петросян 1987, 66. Գան-
ձա 1-ի հա մար տե՛ս Սա նո սյան 1989, 99-100). 
2. ալի քա ձև կի սա գա լար ներ, որոնք հան դի պում 
են վաղ, հատ կա պես մի  ջին բրոն զի խե ցե ղե-
նի և մա սամբ եր կա թե դա րյան գո տի նե րի վրա 
(Մար տի րո սյան 1981, նկ. 37-39. 1978, 119-123. 
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Есаян 1969, 20/3, 21/3, 15, 22/3): Պետք է ասել, որ 
պա րույ րը հան դի պում է նաև Լճա շեն 1 -ի (Խան-
զա դյան 2005, 87, նկ. 2) և Սոթք 1 -ի, ինչ պես նաև 
թռեղք-ջա վախ քյան (Գ. Նա րի մա նիշ վի լի և այլք, 
այս ժո ղո վա ծո ւում) վի շա պա քա րե րի վրա: 

Ղ� ռթ Թա փա 2-ի վրա տե սա նե լի է զիգ զա գ/
ալի քա զարդ, որ հան դի պում է ձկնա կերպ վի-
շա պա քա րե րի (Բար սե ղյան 1967, №1, 19, 20), 
ինչ պես նաև՝ վաղ, հատ կա պես մի  ջին, բայց 
նաև ուշ բրոն զի խե ցե ղե նի (Есаян 1969, таб. 9/1, 
2, 17/3, 19/4, 20/3, 29/5-7) վրա ու մե կ նա բան վում 
է նաև որ պես «ձկան կմախ ք» (ՊԺԿ, Բյու րա կան 
1, Վ. Գաս պա րյան): Հի շյալ զար դա ձև ե րի զար-
գաց ման մա սին ման րա մասն տե՛ս Մնա ցա կան-
յան 1955. Тараян 1989:

Վի շա պան ման նե րի քննար կու մը դա սա կան 
վի շա պա քա րե րի հա մա տեքս տում հատ կա պես 
ար դա րաց վում է նրա նով, որ եր կուսն էլ հա ճախ 
հան դես են գա լիս հա ման ման պատ մաաշ խար-
հագ րա կան մի  ջա վայ րե րում (հմմտ. հատ կա-
պես՝ Քյ�  րա քանդ 1-ը և Դա րիկ 1-ը, որ ի հայտ 
են գա լիս գո գա վոր մար գա գե տին նե րում, իսկ 
վեր ջինս՝ Ար փի լճից ոչ հե ռու):

Դիր քի խնդի րը. Վի շա պա քա րե րի մե ծ մա սը 
գտնվում է իր սկզբնա կան տե ղում՝ հո րի զո նա-
կան դիր քով ըն կած: Սա կայն երեք տի պերն էլ, 
որ պես կա նոն, մշակ ված և քան դակ ված են բո-
լոր կող մե  րից, բա ցի «պո չի ց», ինչն ակն հայ տո-
րեն վկա յում է այն մա սին, որ վի շա պա քա րե րը 
նա խա պես եղել են կանգ նած վի ճա կում: Ուղ ղա-
հա յաց դիր քի մա սին է վկա յում նաև պատ կե-
րագ րու թյան ուղղ վա ծու թյու նը (Meщанинов 1925, 
402. ուղ ղա հա յաց դիր քի իմաս տա բա նու թյան 
մա սին, նաև վի շա պա քա րե րի համար, հմմտ. 
Де мирханян, Фролов 1985, 84. Աբ րա հա մյան, 
այս ժո ղո վա ծո ւում): Նախ նա կան բարձ րու թյու-
նը կանգ նած վի ճա կում կա րե լի է վե րա կանգ նել՝ 
չա փե լով մշակ ված մա կե րե սի բարձ րու թյու նը:  
Այ նո ւա մե  նայ նիվ որոշ ձկնա կեր պեր պետք է լի-
նե ին պառ կած (հմմտ. Марр, Смирнов 1931, 61). 
խոս քը վե րա բե րում է նախ փո րի մա սում խիստ 
հար թեց ված օրի նակ նե րին և կո րա ձև ե րին, 
որոնց հա վա սա րակշ ռու թյան խնդի րը պարզ չէ 
կանգ նած լի նե ու դեպ քում (hորի զո նա կան դիր-
քի հա մար հմմտ. Գ. Թու մա նյան, Լ. Աբ րա հա-
մյան, այս ժո ղո վա ծո ւում): 

Պատ կե րագ րու թյան  առանձ նա հատկու-

թյ� ն նե րը. Ապա գա յում ման րա մասն տիպա-
բա նու թյան կեն թարկ վի վի շա պա քա րե րի պատ-

կե րագ րու թյու նը, պատ կեր նե րի կա տար ման 
եղա նակ նե րը: Առայժմ ասենք, որ բա ցի տա-
րա տե սակ ցլա- և ձկնա պատ կեր նե րից, հինգ 
ան գամ ցլա կերպ վի շա պա քա րե րի վրա ի հայտ 
են գա լիս եր կու թռչուն ներ (Իմի ր զեկ 1, Աժ դա-
հա Յ� րտ 5, Թոխ մա խան Գյոլ 1, Գան ձա 1, 
Մուր ջա խե թի 1), մե կ դեպ քում՝ թե րևս «եռա-
ժա նի» (Պրոս պեկտ 1), այլ դեպ քում՝ հա վա նա-
բար «կե նաց ծա ռ» (Աժ դա հա Յ� րտ 2 և թե րևս 
Աժ դա հա Յ� րտ 5) (թռչուն նե րի և կե նաց ծա ռի 
պատ կե րագ րու թյան հա մար հմմտ. Մնա ցա կա-
նյան 1955, 65, 122, 215, 169. ձկան հա մար որ պես 
լո քո յի՝ Սի մո նյան 2011, 81-83):

Կլո րա վ� ն փո սիկ նե րը. Մի շարք վի շա պա-
քա րե րի կո ղա յին, առ ջևի ու ետևի հատ ված նե-
րում (Արա գա ծի լեռ նա զանգ ված՝ Կար մի ր Սար  
1, 2, 5, Հայ սե րի Օբա  1, Ոս կե թաս 1, Պրոս պեկտ  
1. Գե ղա մա լեռ ներ՝ Աժ դա հա Յ� րտ 6, Գողթ 1, 
Դիք թաշ 2. Ջա վախ քի և Թռեղ քի լեռ ներ՝ Գան-
ձա 1, Թեթ րիծ ղա րո 1, Թիք քար 1 (Սա նո սյան 
1989, 102. 2001, 174. Talakhadze 2000, 147-148) 
օրի նա չա փո րեն ի հայտ են գա լիս կլո րա վուն 
փո սիկ ներ: Սրանք լի ո վին հա մա պա տաս խա-
նում են Ատ լան տիկ և Մի ջերկ րա կան Եվ րո-
պա յի մե  գա լի թյան (մե  նա քա րեր, դամ բա նա յին 
քա րեր), ժայ ռա յին և ժայ ռա պատ կե րա յին հու-
շար ձան նե րում հայտ նի զու գա հեռ նե րին (cup 
mark կամ cup and ring mark), որոնք հիմն  ա կա-
նում թվագր վում են նե ո լիթ-վաղ եր կաթ դա-
րա շրջան նե րով, սա կայն կա րող են հան դի պել 
նաև ավե լի վաղ (Демирханян, Фролов 1985, 70) 
և ուշ (Пиотровский 1949, 27): Սրանց գոր ծա ռույ-
թը մի նչ այժմ պարզ չէ. կան տար բեր կար ծիք-
ներ, որոնք այդ փո սիկ նե րը հա մա րում են ծի սա-
պաշ տա մուն քա յին կամ կոնկ րետ գոր ծա ռույ թի 
նշան ներ, օրի նակ՝ «արև ա յին խորհր դա նիշ նե ր» 
(Гурко-Кряжин 1926, 218՝ վի շա պա քա րե րի հա-
մա տեքս տում) կամ ջրի քա նա կը չա փե լու մի -
ջոց ներ (Գ. Թու մա նյան, այս ժո ղո վա ծո ւում՝ վի-
շա պա քա րե րի հա մա ր), և այլն: Նրանք կա րող 
են լի նել ինչ պես ժա մա նա կա կից տվյալ հու շար-
ձա նին, այն պես էլ ավե լաց ված ավե լի ուշ: Եթե 
վի շա պա քա րե րը կանգ նած են եղել, ապա գու ցե 
դրանք երկ րոր դա կան են, սա կայն շատ հա վա-
նա կան է նաև մի  ա ժա մա նա կու թյան վար կա ծը: 
Կա տա լո գում այդ փո սիկ նե րը հի շա տա կում ենք 
«երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծում» կա տե գո րի ա յի 
տակ, ին չը խիստ նախ նա կան է: 
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Այս երև ույ թը ժա մա նա կին նկա տել են նաև 
այլ հայ հե ղի նակ ներ: Եթե Լ. Մե լիք սեթ-Բե-
կը, վի շա պա քա րե րի հա մա տեքս տում, դրանք 
սխալ մամբ մե կ նա բա նել է որ պես նոր շրջա նում 
գնդակ ներ դիպ չե լու ար դյունք (հմմտ. Սա նո-
սյան 1989, 102), ապա մյուս հե ղի նակ նե րը մո տե-
ցել են երև ույ թի ճիշտ մե կ նա բան մա նը: Այս պես, 
պաշտ ման հա տուկ վայ րե րի մա սին խո սե լիս, 
Ստ. Լի սի ցյա նը և Ե. Բայ բուր թյա նը գրում են. 
«Պա տա հում են և «թա սա վո ր» կամ զո հա բե-
րու թյան քա րեր, որոնց վրա՝ եր բեմն  ան կարգ ու 
ան սիս տեմ, եր բեմն  էլ երկ րա չա փա կան ֆի գուր-
նե րի նման դա սա վոր ված են լի նում փո սիկ ներ, 
կա նո նա վոր կլոր՝ հինգ և պա կաս սան տի մե տր 
տրա մա գիծ ու նե ցող փո սիկ ներ: Կան գյու ղեր, 
որ տեղ բնա կիչ նե րը թա սա վոր քա րե րը մի ն չև 
այ սօր էլ պաշ տում են՝ փո րա գրե լով դրանց վրա 
խա չե ր» (Լի սի ցյան, Բայ բուր թյան 1928, 36-37): 
Թ. Թո րա մա նյա նը գրում է, որ բո լո րակ փո-
սիկ ներ ի հայտ են գա լիս ժայ ռե րի կամ առան-
ձին քա րե րի վրա (Մե ծա մոր, Մար մա շեն, Աղց), 

«որոնք մի  նվի րա կան ձև էին նա խաք րիս տո-
նեա կան մարդ կանց հա մար՝ ըստ իրենց պաշ-
տա մուն քի» (Թո րա մա նյան 1942, 38-39, 40. հմմտ. 
նաև Ներ քին Բազ մա բեր դի մոտ Կար մի ր Բլուր 
կոչ վող հան դա մա սի նման հու շար ձա նը՝ Ասատ-
րյան 2004, 31-32): Թո րա մա ն յանն այս տեղ հի շա-
տա կում է նաև Թիք մա թաշ (= Հայ սե րի Օբա  1) 
վի շա պա քա րի բո լո րակ փո սիկ նե րը (Թո րա մա-
նյան 1948, 229): Վի շա պա քա րե րի «թա սան ման 
խո րու թյուն նե րը» նկա տել է նաև Է. Խան զա-
դյա նը (Պրոս պեկտ 1-ի և Գան ձա 1-ի օրի նակ-
նե րով), որոնք նրա կող մի ց հա մե  մատ վում են 
կուր-արաք սյան մշա կույ թի խե ցե ղե նի զար դար-
վես տին բնո րոշ շրջա նա ձև/ձվա ձև փո սիկ նե րի 
հետ (Խան զադյան 1969, 157): Կլոր փո սիկ նե րի 
առ կա յու թյա նը ժայ ռա փոր սրբա տե ղի նե րում 
(հատ կա պես Արա գա ծի հա րա վա յին լան ջե րի) 
անդ րա դար ձել է Մ. Հով հան նի սյա նը, որն այս 
հա մա տեքս տում հի շա տա կում է նաև վի շա պա-
քա րե րը (Հով հան նի սյան 2001, 147): 
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ՎԻՇԱՊԱՔԱՐԵՐ

Արա գած

Ահ մա դի Օբա 1 
Դաշ տա դեմ 1
Դավ թա շեն 1
Կար մի ր Սար 1 
Կար մի ր Սար 2
Կար մի ր Սար 3
Կար մի ր Սար 4
Կար մի ր Սար 5
Կար մի ր Սար 6 
Կար մի ր Սար 7
Կար մի ր Սար 8
Կար մի ր Սար 9
Հայ սե րի Օբա 1
Ոս կե թաս 1
Պրոս պեկտ 1 
Պրոս պեկտ 2
Պրոս պեկտ 3
Պրոս պեկտ 4
Պրոս պեկտ 5 
Սառ նաղ բյ� ր 1 

Վե րին Սաս նա շեն 1

Գե ղա մա լեռ ներ

Աժ դա հա Յ� րտ 1
Աժ դա հա Յ� րտ 2 
Աժ դա հա Յ� րտ 3 
Աժ դա հա Յ� րտ 4
Աժ դա հա Յ� րտ 5 
Աժ դա հա Յ� րտ 6 
Ար շա լ� յս 1
Ար շա լ� յս 2
Ար շա լ� յս 3 
Գառ նի 1
Գյո լի Յ� րտ 1
Գյո լի Յ� րտ 2
Գյո լի Յ� րտ 3
Գողթ 1
Դիք թաշ 1 
Դիք թաշ 2
Դիք թաշ 3
Թոխ մա խան Գյոլ 1
Թոխ մա խան Գյոլ 2 

Թոխ մա խան Գյոլ 3
Թոխ մա խան Գյոլ 4 
Թոխ մա խան Գյոլ 5 
Իմի ր զեկ 1 
Իմի ր զեկ 2 
Իմի ր զեկ 3
Իմի ր զեկ 4
Իմի ր զեկ 5 
Լճա շեն 1
Լճա շեն 2
Մա ղալ ներ 1
Սա ր�  խան 1

Արա յի լեռ

Բ�  ժա կան 1

Վար դե նի սի լեռ ներ

Ատ տաշ 1
Սե լիմ 1
Սոթք 1
Ուլ գյ� ր 1 
Ուլ գյ� ր 2 

ՎԻ ՇԱ ՊԱՆ ՄԱՆ ՆԵՐ ՎԻ ՇԱ ՊՈ ԻԴ ՆԵՐ

Արա գած

Ղ� ռթ Թա փա 1
Ղ� ռթ Թա փա 2
Քյ�  րա քանդ 1

Գե ղա մա լեռ ներ

Ավան 1 
Գառ նի 2

Գե ղա շեն 1 
Լիճք 1

Վար դե նի սի լեռ ներ

Կարմ րա շեն 1
Ռինդ 1 
Ռինդ 2 
Վայք 1

Սյ�  նի քի լեռ ներ

Ան գե ղա կոթ 1

Ջա վախ քի լեռ ներ

Դա րիկ 1
Եղ նա ջ� ր 1



Վիշապաքարերի հնագիտ� թյ� ն 303

Ահ մա դի Օբա 1 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաշ ված. 
Չափ սը – 265×106×49. Սկզբնա վայ րը – Ահ մա դի Օբա. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2765 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա-
րան (ըստ Գ. Ղա փան ցյա նի՝ «շրջա պատ ված է բո լո րա ձև քա րա կույտ պա տո վ»), շրջա կայ քում՝ ժայ ռա պատ կեր-
ներ և քա ռա կող մշակ ված մի  բա զալ տե եր կա րա վուն քար՝ թե րևս վի շա պա քա րի կի սա ֆաբ րի կատ. Ներ կա յիս 
վայ րը – իր սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – նոր հա յե րեն  հու շագ րեր. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա-
տա րակ ված (հմմտ. Հա րու թյու նյան և այլք 2005, 34, աղ. 5/3 նկա րը, ուր, սա կայն, չի նշվում, թե որ տե ղից է). նույնն 
է, ինչ Ղա փան ցյան 1914, 93-95. 1945, 113, 140, 154. Капанцян 1952, 4՝ ցլա կերպ/խո յա կերպ վի շա պա քա րը «Թո փալ 
Բրո յի որ դու Ալո յի «յուր դ»-ում (բաշ «յուր դ»-ում)». Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Դաշ տա դեմ 1 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ, սպի տակ և կար մի ր քա րա քո սի հետ քե-
րով. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաշ ված. Չափ սը – 295×124×43. Սկզբնա վայ րը – տե ղա կան ին ֆոր մանտ նե րի կող մի ց 
նշվել է որ պես Այ նա լու-Յուրտ, Զա րե նյա Յայ լա կամ Լու սաղ բյուր. Բարձ ր�  թյ�  նը – ան հայտ. Հա մա տեքս տը – ան-
հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – Դաշ տա դեմ գյու ղի գե րեզ մա նոց, Սբ. Քրիս տա փոր եկե ղե ցուց 40 մ հա րավ-արև մուտք. 
Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – 1990-ական թթ. սկզբին գլխի վայր դրվել է որ պես գե րեզ մա նա քար ար դեն գո յու-
թյուն ու նե ցած գե րեզ մա նի վրա (ըստ ՊԺԿ-ի՝ դա տե ղի է ու նե ցել 1969 թ.), կո թո ղի մի  երե սը հղկվել է, որի վե րև ում 
խաչ է քան դակ վել, ներ քև ում՝ «հու շար ձան շի րի մի  1969». Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, հմմտ. Ասատ րյան 
2004, 52. ՀՊՑ, Արա գա ծոտն, Դաշ տա դեմ 35.10.3.17. ՊԺԿ (Դաշ տա դեմ, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, անձ նա գի րը 
կազմ վել է 1991 թ.). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Դավ թա շեն 1 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաշ ված. 
Չափ սը – 340×128×70. Սկզբնա վայ րը – տե ղա կան ին ֆոր մանտ նե րի կող մի ց նշվել է որ պես Այ նա լու-Յուրտ, Զա րե-
նյա Յայ լա, կամ Լու սաղ բյուր, որի շրջա կայ քում առ կա են հնա գույն բնա կա վայ րի և ջրանց քի հետ քեր. Բարձ ր� -
թյ�  նը – 2313 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – ռու սե րեն հու շա գիր՝ հա վա նա բար ար-
ված տե ղա կան լեռ նե րում բա նա կած ռուս զին վո րա կան նե րի կող մի ց, կա նաև ազա տա մար տիկ «Նո րի կի» անու նը: 
Քա րը ներ քև է իջեց վել արո տա վայ րե րից 1991 թ. հոկ տեմ բե րին և գլխի վայր դրվել գյու ղի մուտ քի մոտ գտնվող 
հա սա րա կա կան այ գում՝ ի հի շա տակ Ար ցա խյան պա տե րազ մում զոհ ված ազա տա մար տիկ Աթա բեկ Վար դա նյա-
նի. Ներ կա յիս վայ րը – Դավ թա շեն գյուղ, հա սա րա կա կան այ գի. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, ՀՊՑ, Արա-
գա ծոտն, Դավ թա շեն 36.4. ՊԺԿ (Դավ թա շեն, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և 
վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Կար մի ր Սար 1 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – ստո-
րին հատ վա ծը կոտր ված, այ լա պես լավ վի ճա կում. Չափ սը – մոտ 300×90×30. Սկզբնա վայ րը – Կար մի ր Սար. Բարձ-
ր�  թյ�  նը – 2840 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան 
օգ տա գոր ծ�  մը – կլո րա վուն փո սիկ ներ, ժայ ռա պատ կեր ներ. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ 
փաս տագր ված 2012 թ. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Կար մի ր Սար 2 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ(?). Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ. 
Չափ սը – 300×93 (հաս տու թյու նը չա փե լի չէ, քա նի որ ծածկ ված է հո ղով). Սկզբնա վայ րը – Կար մի ր Սար. Բարձ ր� -
թյ�  նը – 2849 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ-
տա գոր ծ�  մը – կլո րա վուն փո սիկ ներ. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 2012 թ. 
Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը: 



Արսեն Բոբոխյան, Ալեսանդրա Ջիլիբերտ, Պավոլ Հնիլա308

Կար մի ր Սար 3 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ(?). Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն բա զալտ, սպի տակ քա րա քո սով. Պահ-
պան վա ծ�  թյ�  նը – հատ ված, նույն քա րի հա ջորդ մա սը գտնվեց մոտ 11 մ դե պի արև մուտք. Չափ սը – 85×56×25 
(հատ վա ծը՝ 90×45×25). Սկզբնա վայ րը – Կար մի ր Սար. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2843 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ-
բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – հատ վա ծի հիմն  ա կան երե սը 
քան դակ ված էր խա չով, չորս կարմ րաշա գա նա կա գույն պեմ զա քա րից բե կոր ներ շրջա կայ քում ևս քան դակ ված էին 
խա չե րով. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 2012 թ. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր-
քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Կար մի ր Սար 4 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն, ծա կոտ կեն բա զալտ, սպի տակ քա րա քո-
սի հետ քե րով. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – եր կատ ված, մաշ ված. Չափ սը – 435×112×40. Սկզբնա վայ րը – Կար մի ր Սար. 
Բարձ ր�  թյ�  նը – 2849 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղից մոտ 20 մ 
հե ռու, խախտ ված (ըստ տե ղա ցի ին ֆոր ման տի՝ 1970-ական թթ. անօ րի նա կա նո րեն փոր ված). Երկ րոր դա կան օգ-
տա գոր ծ�  մը –. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 2012 թ. Լ�  սան կա րը – տար-
բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը. 1-ի հետև ում փոր ված կրոմ լեխ/դամ բա րա նը:
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Կար մի ր Սար 5 (Արա գած): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – կարմ րա շա գա նա կա գույն բա զալտ, սպի տակ քա րա քո-
սի հետ քե րով. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – ոչ ամ բող ջա կան, եր կու մա սերն են պահ պան վել, մաշ ված. Չափ սը – 148×73 
(հաս տու թյու նը չա փե լի չէ). մե ծ հատ վա ծի չա փերն են՝ 100×75×35. Սկզբնա վայ րը – Կար մի ր Սար. Բարձ ր�  թյ� -
նը – 2851 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա-
գոր ծ�  մը – կլո րա վուն փո սիկ ներ. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 2012 թ. Լ� -
սա նկա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը. 1-ը՝ հու նի սին, 2-4-ը՝ օգոս տո սին:
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Կար մի ր Սար 6  (Արա գած): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ. 
Չափ սը – մոտ 255×70 (հաս տու թյու նը  չա փե լի չէ, քա նի որ ծածկ ված է հո ղով). Սկզբնա վայ րը – Կար մի ր Սար. Բարձ-
ր�  թյ�  նը – մոտ 2852 մ. Հա մա տեքս տը – տե սա նե լի չէ. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ-
տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 2012 թ. Լ�  սան կա րը – տար-
բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը: 



Արսեն Բոբոխյան, Ալեսանդրա Ջիլիբերտ, Պավոլ Հնիլա312

Կար մի ր Սար 7 (Արա գած): Տի պը – պարզ չէ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – վի շա պա-
քա րի ստո րին մաս. Չափ սը – 165×95×35. Սկզբնա վայ րը – Կար մի ր Սար. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2851 մ. Հա մա տեքս-
տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան(?). Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – սկզբնա-
կան քա րի հատ վա ծի վրա մե ծ փոս է ար ված. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 
2012 թ. Լ�  սա նկա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը: 
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Կար մի ր Սար 8 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ(?). Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ, սպի տակ քա րա քո սի հետ քե-
րով. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ. Չափ սը – մոտ 330×80 (հաս տու թյու նը  չա փե լի չէ, քա նի որ ծածկ ված է հո ղով). 
Սկզբնա վայ րը – Կար մի ր Սար. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2846 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան(?). Ներ կա յիս վայ-
րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ 
փաս տագր ված 2012 թ. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը: 



Արսեն Բոբոխյան, Ալեսանդրա Ջիլիբերտ, Պավոլ Հնիլա314

Կար մի ր Սար 9 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – հատ վա-
ծա յին և մաշ ված՝ վեր նա մա սում. Չափ սը – 95×80×25. Սկզբնա վայ րը – Կար մի ր Սար. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2848 մ. Հա-
մա տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղից ոչ հե ռու, նախ նա կան մի  ջա վայ րը դեռ պարզ ված 
չէ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 2012 թ. 
Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը: 
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Հայ սե րի Օբա 1 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաշ ված, 
ստո րին հատ վա ծը կոտր ված. Չափ սը – մոտ 298×57×64. Սկզբնա վայ րը – Հայ սե րի Օբա. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2299 մ. 
Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղից ոչ հե ռու՝ մի  բլրի վրա, որ գտնվում է 
հա րա կից՝ կրոմ լեխ/դամ բա րան նե րով բնո րոշ վող մար գա գետ նի մոտ, որ տեղ կո թո ղը սկզբնա պես գտնվել է: Նույն 
հու շար ձա նի եր կու փոքր հատ ված ներ դե ռևս ըն կած են մար գա գետ նի մե ջ՝ վեր ջերս թա լան ված հա մա պա տաս խան 
կրոմ լեխ/դամ բա րա նի մոտ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – այն, ինչ սկզբնա պես եղել է վի շա պա քա րի ստո րին 
հատ վա ծը, պատ ված է կլո րա վուն փո սիկ նե րով: Վե րա կանգ նեց վել է գլխի վայր մո տա կա ամա ռա նո ցի մոտ (ինչն, 
ըստ տե ղա ցի ին ֆոր ման տի, տե ղի է ու նե ցել 2009 թ.). Սկզբնաղ բյ�  րը – Քա լան թար 1925, 214, 219. Berbérian 1927, 
282, 287, 296 («Թիք մա թա շ»), ուր նշված է նաև կրոմ լեխ նե րի մի  ջա վայ րը. Թո րա մա նյան 1948, 229 («Տիք մա Տաշ 
Ղո թուր գյու ղի յայ լա յու մ»). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Ոս կե թաս 1 (Արա գած): Տի պը – ձկնաց լա կերպ(?). Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ� -
նը – մաշ ված. Չափ սը – 282×76×70. Սկզբնա վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2072 մ. Հա մա տեքս-
տը – դամ բա րա նա դաշտ, կրոմ լեխ/դամ բա րան նե րից մե  կի վրա (նաև ըստ ՊԺԿ-ի). Ներ կա յիս վայ րը – Ոս կե թաս 
գյու ղից 1 կմ հյու սիս-արև մուտք, Ոս կե թաս-Գառ նա հո վիտ ճա նա պար հի ձա խա կող մյան հատ վա ծում. գտնվել է 1990-
ական թթ.՝ երկ րա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ, և վե րա կանգ նեց վել է գտնվե լու վայ րում. Երկ րոր դա կան 
օգ տա գոր ծ�  մը – կլո րա վուն փո սիկ ներ և ժա մա նա կա կից ծի սա կան օգ տա գործ ման հետ քեր՝ վա ռած մո մե ր քա րի 
վրա. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, ՀՊՑ, Արա գա ծոտն, Ոս կե թաս 85.3. ՊԺԿ (Ոս կե թաս, նկա րագ րու թյուն, 
լու սան կար). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Պրոս պեկտ 1 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն, փոք րա հա տիկ բա զալտ. Պահ պան վա ծ� -
թյ�  նը – լավ. Չափ սը – 506×95×65. Սկզբնա վայ րը – Պրոս պեկ տի ճա նա պար հի եր կայն քով (մար գա գետ նի նախ կին 
ան վա նու մը՝ «Քա րա կապ, Ջհան գիր աղա»). Բարձ ր�  թյ�  նը – մոտ 2770 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. 
Ներ կա յիս վայ րը – մոտ 1960 թ. Ա. Ալի խա նյա նի կող մի ց Պրոս պեկ տից տե ղա փոխ վել է Արա գա ծի տի ե զե րա կան 
ճա ռա գայթ նե րի հե տա զոտ ման կա յան, ապա 1968-1969 թթ. բեր վել է Երև ան (ըստ Գ. Ասատ րյա նի) և այժմ գտնվում 
է Ալի խա նյան եղ բայր նե րի փող. 2 հաս ցե ով, «Կենտ րոն» հե ռուս տա ըն կե րու թյան (նախ կին «Գիտ նա կան նե րի 
տուն») դի մաց. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – կլո րա վուն փո սիկ ներ (ըստ՝ Пиотровский 2009, 138). Սկզբնաղ բյ� -
րը – Քա լան թար 1935, նկ. 21. 1937, 186. Пиотровский 1939, рис. 9, таб. XII. հմմտ. Մնա ցա կա նյան 1982, նկ. 1բ. ՀՊՑ, 
Երև ան, Աջափ նյակ 1.1.9. ՊԺԿ (Աջափ նյակ, նկա րագ րու թյուն, անձ նա գի րը կազմ վել է 1986 թ.). Գա գիկ Ասատ րյան 
(Արա գա ծի տի ե զե րա կան ճա ռա գայթ նե րի հե տա զոտ ման կա յա նի տնօ րեն). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և 
վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Պրոս պեկտ 2 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաշ ված. 
Չափ սը – 264×116×44. Սկզբնա վայ րը – Պրոս պեկ տի ճա նա պար հի եր կայն քով (մար գա գետ նի նախ կին ան վա նու մը՝ 
«Քա րա կապ, Ջհան գիր աղա»). Բարձ ր�  թյ�  նը – մոտ 2770 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ, հա վա նա բար կրոմ լեխ/
դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – Ա. Ալի խա նյա նի ան վան Տի ե զե րա կան ճա ռա գայթ նե րի հե տա զո տու թյան Նոր Ան-
բերդ կա յան. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – տե ղա փոխ ված Նոր Ան բերդ ֆի զի կոս Մա րի կյան Գե րա սի մի  կող-
մի ց 1969 թ. և գլխի վայր տե ղադր ված բե տո նի մե ջ Նոր Ան բեր դի այ գում. Սկզբնաղ բյ�  րը – Пиотровский 1939, 14 
(եր րորդ վի շա պա քա րը). հմմտ. Սա րո յան 1999 (հի շում է ֆի զի կոս նե րի կող մի ց տե ղա փոխ ման մա սին). Լ�  սան կա-
րը – տար բեր դիր քե րից և վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Պրոս պեկտ 3 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաշ ված. 
Չափ սը – մոտ 340×110×70. Սկզբնա վայ րը – Պրոս պեկ տի ճա նա պար հի եր կայն քով (մար գա գետ նի նախ կին ան վա-
նու մը՝ «Քա րա կապ, Ջհան գիր աղա»). Բարձ ր�  թյ�  նը – մոտ 2770 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ, հա վա նա բար կրոմ-
լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – Ա. Ալի խա նյա նի ան վան Արա գա ծի տի ե զե րա կան ճա ռա գայթ նե րի հե տա զոտ-
ման կա յան. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – կա յա նի մուտ քի մոտ բե տո նի մե ջ գլխի վայր դրված՝ Ա. Ալի խա նյա նի 
նա խա ձեռ նու թյամբ (ըստ Գ. Ասատ րյա նի՝ Պրոս պեկտ 1-ի տե ղա փո խու մի ց հե տո, մոտ 1970-ական թթ. սկզբին). 
Սկզբնաղ բյ�  րը – հա վա նա բար նույնն է, ինչ Пиотровский 1939, 14 (երկ րորդ վի շա պա քա րը). Թո րա մա նյան 1948, 
229-230 («Մե նա քա րի երկ րորդ օրի նա կ»-ը). ՀՊՑ, Արա գա ծոտն, Ան տա ռուտ  2.10.4 («Սև լճի hարա վա յին ափին»). 
Գա գիկ Ասատ րյան (Արա գա ծի տի ե զե րա կան ճա ռա գայթ նե րի հե տա զոտ ման կա յա նի տնօ րեն, 12.06.2013). Լ�  սա-
նկա րը – տար բեր դիր քե րից և վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Պրոս պեկտ 4 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն, ման րա հա տիկ բա զալտ. Պահ պան վա ծ� -
թյ�  նը – մաշ ված. Չափ սը – մոտ 370×85×48. Սկզբնա վայ րը – Պրոս պեկ տի ճա նա պար հի եր կայն քով (մար գա գետ-
նի նախ կին ան վա նու մը՝ «Քա րա կապ, Ջհան գիր աղա»). Բարձ ր�  թյ�  նը – մոտ 2770 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ, 
հա վա նա բար կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – Բյու րա կա նի հա րավարևմ տյան եզր, Ան բեր դի կիր ճի վրա, 
Մա րատ Հա վա քյա նի այ գում, գլա քա րե րով երես պա տած բե տո նե բարձր (180 սմ) պատ վան դա նի վրա. Երկ րոր դա-
կան օգ տա գոր ծ�  մը – տե ղա փոխ ված իր սկզբնա կան վայ րից և դրված բե տո նի մե ջ՝ բարձր պատ վան դա նի վրա, 
գե ղա տե սիլ վայ րում՝ «տասն հինգ ըն կեր նե րի» խնջույ քի տե ղում 1979 թ. Սկզբնաղ բյ�  րը – ՀՊՑ, Արա գա ծոտն, Բյու-
րա կան 28.24. ՊԺԿ (Բյու րա կան 3, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, սխալ մամբ նշվում է որ պես կանգ նեց ված հա մա-
գյու ղա ցու հի շա տա կին). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Պրոս պեկտ 5 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաշ ված. 
Չափ սը – 231×73, տրա մա գի ծը 71. «ինչ քան որ երև ում է, այն քան էլ ցե մե ն տի մե ջ է» (ըստ Ե. Հով հան նի սյա նի). 
Սկզբնա վայ րը – Պրոս պեկ տի ճա նա պար հի եր կայն քով (մար գա գետ նի նախ կին ան վա նու մը՝ «Քա րա կապ, Ջհան-
գիր աղա»), «ճա նա պար հից դե պի աջ» (Ե. Հով հան նի սյան). Բարձ ր�  թյ�  նը – մոտ 2770 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ, 
հա վա նա բար կրոմ լեխ/դամ բա րան. տե ղա փոխ ման ժա մա նակ «մա սամբ հո ղի տակ է եղել» (Ե. Հով հան նի սյան). 
Ներ կա յիս վայ րը – Ոս կե վազ գյու ղի այ գի նե րից դուրս, Քա սախ գե տի կիր ճի եզ րին. քարն ան վա նում են «Նա զա-
նա քար»՝ տե ղա փո խող նե րից մե  կի մոր անու նով (Ե. Հով հան նի սյան). Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – բեր ված 
Պրոս պեկ տից ոս կե վազ ցի 23 երի տա սարդ ըն կեր նե րի կող մի ց 1977-1978 թթ. (ըստ ՊԺԿ-ի, ըստ Ե. Հով հան նի սյա-
նի՝ 1978 թ.)՝ հե տև ե լով Պրոս պեկտ 4-ի օրի նա կին, և տե ղադր ված բարձր բե տո նե պատ վան դա նի վրա գե ղա տե սիլ 
Բա դա լի Ժամ կոչ ված վայ րում. սկզբում պատ վան դա նը ավե լի ցածր է եղել, հե տո՝ 1980-ական թթ. բարձ րաց րել են՝ 
քա րի տե ղա փո խու մը Երև ան կան խե լու հա մար. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, ՀՊՑ, Արա գա ծոտն, Ոս կե վազ 
87.26. ՊԺԿ (Ոս կե վազ, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, անձ նա գի րը կազմ վել է 1980 թ., մի ն չև 1986 թ. վե րա կանգն-
ման աշ խա տանք ներ չեն կա տար վել). Եսա յի Հով հան նի սյան (Ոս կե վա զի բնա կիչ, 70 տա րե կան, վի շա պա քա րի տե-
ղա փոխ ման մաս նա կից, 29.06.2013). Հի շա տա կում է Է. Խանզ դյա նը, թե հայտ նա բեր վել է «Ախ թա մի ր բնա կա վայ րի 
մոտ» (Խան զա դյան 2003, 35), իրա կա նում ոչ մի  կապ չու նի այդ բնա կա վայ րի հետ. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե-
րից և վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը: 
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Սառ նաղ բյ� ր 1 (Արա գած): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րասև ա գույն բա զալտ, սպի տակ քա րա քո սի հետ քե-
րով հյու սի սա յին կող մում (ին չը վկա յում է, որ այն եր կար ժա մա նակ կան գուն է եղել). Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ, 
վն աս ված կո ղա յին (հյու սի սա հա յաց) հատ վա ծում. Չափ սը – 262×93×62. Սկզբնա վայ րը – Սառ նաղ բյուր գյուղ, ջրամ-
բա րի մոտ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 1867 մ. Հա մա տեքս տը –  կրոմ լե խի/դամ բա րա նի մե ջ (քա րա հո ղա յին լիցք, տրա մա գի-
ծը 7 մ), դամ բա րա նա դաշ տի տա րած քում (նաև ըստ ՀՊՑ-ի), շրջա կայ քում բրոնզ-եր կա թե դա րյան ամ րոց-բնա կա-
վայ րեր, դամ բա րա նա դաշ տեր (ուր աշ խա տել են Ն. Մա ռը և Բ. Պի ոտ րովս կին, բայց ծա նոթ չեն վի շա պա քա րին). 
Ներ կա յիս վայ րը – իր տե ղում, Ար սեն Ալե քյա նի հո ղա մա սում, պարս պա պատ ված հարթ տա րած քում. Երկ րոր դա-
կան օգ տա գոր ծ�  մը – գլխի վե րև ում՝ 15 սմ տրա մագ ծով կլո րա վուն փոր վածք (թե րևս ավե լաց ված մի ջ նա դա րում՝ 
քա րե խա չեր ագու ցե լու հա մար, հմմտ. Շա հի նյան 1984, 8 և Ան գե ղա կոթ 1, Վայք 1), քա րի հիմն  ա կան հար թեց ված 
մա կե րե սին՝ տա սը կլո րա վուն փո սիկ ներ, ետ նա մա սի կենտ րո նա կան հատ վա ծում՝ քան դակ ված խաչ, ժա մա նա կա-
կից ծի սա կան օգ տա գործ ման հետ քեր՝ վա ռած մո մե ր քա րի տակ. Սկզբնաղ բյ�  րը – Ատր պետ 1931, 310 (Սո ղութ լու). 
Խան զադ յան 1969, 139. Ազա րյան 1975, 18. Շա հի նյան 1984, 28. Արե շյան, Ղա ֆա դա րյան 1996, 74. Սա նո սյան 2001, 
179-183, նկ. 1-4. ՀՊՑ, Սառ նաղ բյուր, Շի րակ, 7.100.47.1 (ներ կա յաց ված է որ պես մե ն հիր). Լ�  սան կա րը – տար բեր 
դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Վե րին Սաս նա շեն 1 (Արա գած): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – վար դա գույն տուֆ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ, 
դուն չը կոտր ված է, պո չի զգա լի մա սը՝ քայ քայ ված (այժմ հո ղի տակ). Չափ սը – 130×40×33. Սկզբնա վայ րը – ըստ տե-
ղա ցի ին ֆոր մանտ նե րի՝ Աղ բյուր ներ Հան դա մաս կամ գյու ղից 10-12 կմ հյու սիս, ալ պյան մար գա գե տին նե րում բխող 
սառ նո րակ աղ բյուր նե րի ակուն քի մոտ, որ տե ղից 1976 թ. հոր դա ռատ անձ րև նե րից առա ջա ցած հե ղեղ նե րը տե ղա-
հա նել և բե րել են գյուղ (Ե. Ասատ րյան). ըստ ՊԺԿ-ի՝ 1970-ական նե րին գյու ղի բնա կիչ նե րը գտել են Արա գա ծի փե-
շե րից և բե րել գյուղ. Բարձ ր�  թյ�  նը – մոտ 2018 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – Վե րին Սաս նա շեն 
գյուղ, Մշա կույ թի տան բակ, «Անդ րա նիկ» հու շար ձա նի մոտ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – հու շար ձան այ գում. 
Սկզբնաղ բյ�  րը – Շա հի նյան 1976, 286 (որ պես Ն. Սաս նա շեն). Խան զա դյան 2003, 35. Ասատ րյան 2004, 35, նկ. 19. 
ՀՊՑ, Արա գա ծոտն, Վե րին Սաս նա շեն 104.5. ՊԺԿ (Վե րին Սաս նա շեն, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, մի ն չև 1990 թ. 
վե րա կանգն ման չի են թարկ վել). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Աժ դա հա Յ� րտ 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն ծա կոտ կեն բա զալտ, քա րա-
քո սով. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաշ ված. Չափ սը – 510×73×35. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Սկզբնա վայ-
րը – Աժ դա հա Յուրտ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2505 մ. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում, Մա ռի ու Սմի ռ նո վի ժա-
մա նակ պո չի հատ վածն ըն կած է եղել կող քին. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – խաչ և հու շագ րեր ձկան փո րին, 
որ թվագր վում են XIII դ. (Մառ, Սմի ռ նով) կամ թե րևս XI դ. (Հ. Պետ րո սյան, այս ժո ղո վա ծո ւում). Սկզբնաղ բյ� -
րը – Марр, Смирнов  1931, 60-61, 87, таб. 2, 7, рис. таб. 61, № 1 (таб. 7-ը սխալ մամբ ան վան ված է «№ 5»). Բար սե ղյան 
1967, № 3 («փո րի» հատ վա ծը չի նկա տել). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Աժ դա հա Յ� րտ 2  (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնաց լա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ� -
թյ�  նը – մաս նա կի ո րեն մաշ ված. Չափ սը – 375×55×75. Սկզբնա վայ րը – Աժ դա հա Յուրտ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2508 մ. 
Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – Երև ան, Օղա կա ձև Զբո սայ գի (Պոպ լա վոկ). Երկ րոր դա-
կան օգ տա գոր ծ�  մը – տե ղա փոխ վել է Երև ան 1960-ական թթ. վեր ջին և տե ղադր վել այ գում՝ լճի մոտ, ապա իջեց վել 
Մոս կո վյան փո ղո ցի վրա՝ խո րե ոգ րա ֆիկ դպրո ցի դի մա ցի կան գա ռի մոտ, ուր մն ա ցել է մի ն չև 1999 թ. (նկա րը տե՛ս 
Սա րո յան 1999), ապա ն.թ. տե ղա փոխ վել է նույն տե ղը, լճա կի մոտ՝ դրվե լով կի սով չափ հո ղի մե ջ, իսկ 2010 թ. տե-
ղա փոխ վել է այդ տե ղից քիչ հե ռու՝ պատ վան դա նի վրա. Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов 1931, 87-88, таб. 3-4, № 2. 
Բար սե ղյան 1967, № 4. ՀՊՑ, Երև ան,Կենտ րոն 1.6.169. ՊՄՊ (Օղա կա ձև Զբո սայ գի, գծա գիր). Լ�  սան կա րը – տար-
բեր դիր քե րից և վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը (1-ը՝ հին, 2-3-ը՝ նոր տե ղում):
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Աժ դա հա Յ� րտ 3 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն  ծա կոտ կեն բա զալտ, սպի-
տակ քա րա քո սով. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաս նա կի ո րեն մաշ ված. Չափ սը – 250×170×47. Սկզբնա վայ րը – Աժ դա-
հա Յուրտ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2510 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. 
Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов 1931, 63, таб. 5б, рис. стр. 63, № -. Բար սե ղյան 
1967, № 5. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը: 
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Աժ դա հա Յ� րտ 4 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն բա զալտ, սպի տակ քա րա-
քո սի հետ քե րով. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաս նա կի ո րեն մաշ ված. Չափ սը – 260×80×45. Սկզբնա վայ րը – Աժ դա հա 
Յուրտ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2505 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. 
Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов 1931, 88, таб. 6, № 5. Բար սե ղյան 1967, № 2. Լ� -
սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը՝ Աժ դա հա Յուր տի ընդ հա նուր պատ կե րը:
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Աժ դա հա Յ� րտ 5 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնաց լա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ� -
թյ�  նը – մաս նա կի ո րեն մաշ ված. Չափ սը – 360×60×90. Սկզբնա վայ րը – Աժ դա հա Յուրտ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2494 մ. 
Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – Սար դա րա պա տի թան գա րան. Երկ րոր դա կան օգ տա-
գոր ծ�  մը  – տե ղա փոխ վել է Սար դա րա պա տի թան գա րան 1960-ական թթ. վեր ջե րին և դրվել թան գա րա նի մուտ քի 
մոտ. Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов 1931, 62-63, таб. 8-9, рис. стр. 62, № 6. Пиотровский 1939, таб. V (հա վա նա բար 
Սմի ռ նո վի ար խի վից). Բար սե ղյան 1967, № 1. հմմտ. Մնա ցա կա նյան 1952, նկ. 1. 1955, նկ. 187, 291 (այլ պատ կե րա-
գրա կան մե կ նա բա նու թյամբ). Շա հի նյան 1984, նկ. 4. ՊԺԿ (Սար դա րա պատ, լու սան կար). Լ�  սան կա րը – տար բեր 
դիր քե րից և վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Աժ դա հա Յ� րտ 6 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն ծա կոտ կեն բա զալտ. Պահ պան-
վա ծ�  թյ�  նը – մաշ ված. Չափ սը – 330×100×25. Սկզբնա վայ րը – Զվարթ նոց Յուրտ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2472 մ (1 կմ Աժ-
դա հա Յուր տից հա րավ-արև ելք). Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան («թափ ված քա րե րի կույ տի վրա»՝ Марр, 
Смирнов 1931, 63). Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – եր կու կլո րա վուն փո-
սիկ ներ՝ քա րի հիմն  ա կան հար թեց ված մա կե րե սին. Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов 1931, 63, таб. 5a, № – (նկա րը 
մի  այն պրո ֆի լից է). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:



Արսեն Բոբոխյան, Ալեսանդրա Ջիլիբերտ, Պավոլ Հնիլա330

Ար շա լ� յս 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ. 
Չափ սը – 220×72×33. Սկզբնա վայ րը – Ար շա լույս արո տա վայր. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2639 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/
դամ բա րան, հա վա նա բար հնում թա լան ված, շրջա կայ քում՝ ժայ ռա պատ կեր ներ. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան 
տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 
2012 թ. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Ար շա լ� յս 2 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ(?). Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – ան-
հայտ. Չափ սը – անհ նա րին է պար զել (քա րի մե ծ մա սը հո ղի մա կե րե սից ցածր է). Սկզբնա վայ րը – Ար շա լույս արո-
տա վայր. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2645 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. 
Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը -. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 2012 թ. Լ� -
սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Ար շա լ� յս 3 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – բաց շա գա նա կա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ� -
նը – լավ. Չափ սը – 140×35×35. Սկզբնա վայ րը – Ար շա լույս արո տա վայր. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2714 մ. Հա մա տեքս տը – . 
Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղից ոչ հե ռու. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը -. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ-
ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 2012 թ. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Գառ նի 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – պահ-
պան վել է վեր նա մա սը, մաշ ված. Չափ սը – 153×79×42. Սկզբնա վայ րը – Գառ նի. Բարձ ր�  թյ�  նը – 1390 մ. Հա մա-
տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – Գառ նիի տա ճար հնա գի տա կան հու շար ձա նի տա րածք. Երկ րոր դա կան օգ-
տա գոր ծ�  մը – քա րը կրում է ու րար տա կան ար քա Ար գիշ տի I-ի (մ.թ.ա. VIII դ. առա ջին կես) ար ձա նագ րու թյու նը և 
վե րա օգ տա գործ վել է մ.թ. III դ. որ պես պա լա տա կան սյան խա րիսխ. Սկզբնաղ բյ�  րը – Аракелян, Арутюнян  1966. 
հմմտ. Խան զա դյան 1969, 136-137. Սա հի նյան 1983, 16-17, նկ. 5. ՀՊՑ, Կո տայք, Գառ նի 6.21.4.10. Լ�  սան կա րը – տար-
բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Գյո լի Յ� րտ 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն, ման րա հա տիկ բա զալտ. Պահ-
պան վա ծ�  թյ�  նը – կոտր ված, սա կայն դե ռևս լավ պահ պան ված. Չափ սը – 319×52×67. Սկզբնա վայ րը – Գյո լի Յուրտ. 
Բարձ ր�  թյ�  նը – 2968 մ. Հա մա տեքս տը  – կրոմ լեխ/դամ բա րան, խախտ ված՝ ամա ռա նո ցի իմպ րո վի զաց ված խա-
ղահ րա պա րա կի պատ րաստ ման ըն թաց քում. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր-
ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов 1931, таб. 16, №1. Пиотровский 1939, таб. VI. Բար սե ղյան 1967, №14. Լ� -
սա նկա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:



Վիշապաքարերի հնագիտ� թյ� ն 335

Գյո լի Յ� րտ 2 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնաց լա կերպ(?). Նյ�  թը – մոխ րա գույն, ման րա հա տիկ բա զալտ. Պահ-
պան վա ծ�  թյ�  նը – մաս նատ ված և մաշ ված. Չափ սը – 243×59×51. Սկզբնա վայ րը – Գյո լի Յուրտ. Բարձ ր�  թյ� -
նը – 2964 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա-
գոր ծ�  մը – Հա վա նա բար վեր ջերս վե րա կանգ նեց վել է մո տա կա արո տա վայ րի անաս նա պահ նե րի կող մի ց, ապա 
նո րից վայր ըն կել. Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов  1931, 89, таб. 17, рис. стр. 88 (лев.), № – (таб.-ի տակ սխալ մա մբ 
գրված է «Աժ դա հա Յուր տի մոտ», մի նչ դեռ տեքս տում նկա րագր վում է Գյո լի Յուր տի վի շա պա քա րե րից մե  կը = 
Բար սե ղյան 1967, № 15). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Գյո լի Յ� րտ 3 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ(?). Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ� -
նը – մաշ ված. Չափ սը – կի սա թաղ ված հո ղի մե ջ, չա փե լի մա սը 145×44×23. Սկզբնա վայ րը – Գյո լի Յուրտ. Բարձ ր� -
թյ�  նը – 2963 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ-
տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов 1931, 89, № – («Գյո լի-յուր տում... փոր վել է մե կ այլ [վի շա պա քար]՝ 
նախ կի նում հայտ նի, բայց մի  այն վե րևի մա սի ց». առանց նկա րի է). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա-
կան մի  ջա վայ րը:
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Գողթ 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – շա գա նա կա գույն-դեղ նա վուն, ման րա հա տիկ բա զալտ. Պահ-
պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ, մա սամբ մաշ ված, վե րին ան կյու նը կոտր ված. Չափ սը – 280×101×41 (ըստ ՊԺԿ-ի՝ նախ նա-
կան Բարձ րու թյու նը մի ն չև կանգ նեց նե լը 320 սմ). Սկզբնա վայ րը – «Եր կու գե տե րի մի  ջև» (Չայ բա սի) կոչ ված վայր, 
Գե ղա մա լեռ ներ, որ տե ղից տե ղա փոխ վել է Գողթ գյուղ՝ ինչ-որ գե րեզ մա նի վրա տե ղադ րե լու նպա տա կով մոտ 
1995թ. (ըստ ՊԺԿ-ի). Բարձ ր�  թյ�  նը – ան հայտ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – Երև ան, Ճար տա-
րա պե տու թյան ազ գա յին թան գա րան-ինս տի տու տի մոտ, որ տեղ է բեր վել Գող թից հյու սիս-արև ելք գտնվող գե րեզ-
մա նո ցի կենտ րո նա կան հատ վա ծից (նման տե ղե կու թյան հա մար շնոր հա կալ ենք նաև Ժ. Խա չատ րյա նին). Երկ-
րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – բազ մա թիվ կա նո նա վոր առ վա կան ման փոր վածք ներ և երեք կլո րա վուն փո սիկ ներ. 
Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, ՀՊՑ, Կո տայք, Գողթ 6.26.23. ՊԺԿ (Գողթ, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, անձ-
նա գի րը կազմ վել է 2002 թ.). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Դիք թաշ 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ. 
Չափ սը – 287×80×27. Սկզբնա վայ րը – Դիք թաշ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2936 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան, 
վեր ջերս թա լան ված. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – ետ նա մա սում՝ փո-
րագր ված խաչ (թե րևս ժա մա նա կա կից), դի մա յին մա սում՝ ժա մա նա կա կից ար ձա նագ րու թյուն և փո րագր ման թվա-
կան (1972), ժա մա նա կա կից ծի սա կան հե ղումն  ե րի հետ քեր. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, հմմտ. Հ. Պետ րո-
սյան, այս ժո ղո վա ծո ւում (հայ-իտա լա կան ար շա վա խում բը փաս տագ րել է 2005 թ.). մե ր ար շա վա խումբն ան կախ 
վեր ջի նիցս փաս տագ րել է 2012 թ. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Դիք թաշ 2 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն, ման րա հա տիկ բա զալտ. Պահ պան-
վա ծ�  թյ�  նը – կոտր ված և մաս նա կի ո րեն մաշ ված. Չափ սը – 358×33×59. Սկզբնա վայ րը – Դիք թաշ 1-ի և Դեր-
բեն տի մի  ջև. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2990 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան, վեր ջերս թա լան ված. Ներ կա յիս 
վայ րը – սկզբնա կան տե ղից մի  քա նի մե տր հե ռու, սկզբնա կան Հա մա տեքս տը խա թար ված. Երկ րոր դա կան օգ-
տա գոր ծ�  մը – կլո րա վուն փո սիկ նե րի շարք ձկան մե ջ քի մոտ. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ 
փաս տա գրված 2012 թ. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Դիք թաշ 3 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն, ման րա հա տիկ բա զալտ. Պահ պան վա-
ծ�  թյ�  նը – մաշ ված. Չափ սը – 132×48×15. Սկզբնա վայ րը – Դիք թաշ  1-ից դե պի վեր. Բարձ ր�  թյ�  նը – 3174 մ. Հա-
մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . 
Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 2012 թ. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և 
սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Թոխ մա խան Գյոլ 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – կարմ րա վուն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ� -
նը – մաշ ված. Չափ սը – 400×150×65. Սկզբնա վայ րը – Թոխ մա խան Գյոլ. Բարձ ր�  թյ�  նը – մոտ 2700 մ. Հա մա տեքս-
տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – Վի շա պալ ճի մոտ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – տե ղա հան վել է իր նախ նա-
կան դիր քից 1970-ական թթ., երբ Վի շա պա լիճն ընդ լայն վեց հա րա կից բլրի վրա: Կանգ նեց վել է վեր ջերս «Վի շապ» 
տուր ֆիր մա յի կող մի ց. կանգ նեց ման ժա մա նակ եր կու կես է եղել, ապա սոսնձ վել է: Այժմ այն պար բե րա բար այ ցե լում 
են զբո սաշր ջա յին խմբե րը. Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов 1931, 89-90, таб. 11 (?), 12, 14а, рис. стр. 89, № -. Բար սե-
ղյան 1967, №9 (ոչ ճիշտ նշված որ պես №8). ՀՊՑ, Կո տայք, Գե ղարդ 9.1. ՊՄՊ (Մար տու նու շրջան, վի շա պա քար 
մե ծ). ՊԺԿ (Գե ղարդ 1, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, անձ նա գի րը կազմ վել է 2005 թ., հիշ վում է ըն կած դամ բա րա-
նա դաշ տի տա րած քում). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը 4-ի ետև ում: 
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Թոխ մա խան Գյոլ 2 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն, ման րա հա տիկ բա զալտ. 
Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ, պո չի և իրա նի որոշ հատ ված ներ քայ քայ ված են. Չափ սը – 350×85×70. Սկզբնա վայ-
րը – Թոխ մա խան Գյոլ. Բարձ ր�  թյ�  նը – մոտ 2700 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – Երև ան, Նոր 
Նոր քի II Զանգ վա ծի այ գի. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – տե ղա հան վել է իր նախ նա կան դիր քից 1970-ական 
թթ., երբ Վի շա պա լիճն ընդ լայն վեց և վե րադր վել որ պես կանգ նած հու շար ձան այ գում. Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, 
Смирнов  1931, 89-90, таб. 13, 14б, рис. стр. 88 (прав.), №2 (տեքս տում, սխալ մամբ, №3). Բար սե ղյան 1967, №8. ՀՊՑ, 
Երև ան, Նոր Նորք 1.8.18. ՊՄՊ (Գա յի պո ղո տա յին հա րող զբո սայ գի, գծա գիր, լու սան կար). ՊԺԿ (Գա յի պո ղո տա 
2, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, անձ նա գի րը կազմ վել է 1986 թ.). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և վե րա կանգն-
ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Թոխ մա խան Գյոլ 3 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնաց լա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն, ման րա հա տիկ բա-
զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաս նա կի ո րեն մաշ ված. Չափ սը – 200×48×34. Սկզբնա վայ րը – Թոխ մա խան Գյոլ. 
Բարձ ր�  թյ�  նը – մոտ 2700 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – Երև ան, Մա տե նա դա րան. Երկ րոր դա-
կան օգ տա գոր ծ�  մը – տե ղա հան վել է իր նախ նա կան դիր քից 1960-ական թթ. և վե րադր վել որ պես կանգ նած հու-
շար ձան Մա տե նա դա րա նի բա կում (Բարսեղյան 1967, 183-ում այն արդեն հիշատակվում է Մատենադարանում). 
Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов 1931, таб. 15а, №4. ՀՊՑ, Երև ան, Կենտ րոն 1.6.81.10.7. ՊԺԿ (Մա տե նա դա րան, 
նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, անձ նա գի րը կազմ վել է 1986 թ., պահ պա նու թյան տակ է ան ցել 1983 թ.). Լ�  սան կա-
րը – տար բեր դիր քե րից:
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Թոխ մա խան Գյոլ 4 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – շա գա նա կա գույն-դեղ նա վուն, ման րա հա տիկ 
բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ. Չափ սը – 205×76×24. Սկզբնա վայ րը – Թոխ մա խան Գյոլ. Բարձ ր�  թյ� -
նը – մոտ 2700 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – Վի շա պա լիճ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – տե-
ղա հան վել է իր նախ նա կան դիր քից 1970-ական թթ, երբ Վի շա պա լիճն ընդ լայն վեց, և վե րադր վել հա րա կից բլրի 
վրա: Կանգ նեց վել է վեր ջերս «Վի շապ» տուր ֆիր մա յի կող մի ց: Այժմ այն պար բե րա բար այ ցե լում են զբո սաշր ջա յին 
խմբե րը. Սկզբնաղ բյ�  րը – Пиотровский 1939, таб. XI. Բար սե ղյան 1967, № 6. ՀՊՑ, Կո տայք, Գե ղարդ 9.2. ՊԺԿ (Գե-
ղարդ 2, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, անձ նա գի րը կազմ վել է 2005 թ., հիշ վում է ըն կած դամ բա րա նա դաշ տի տա-
րած քում). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը 4-ի հետև ում:
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Թոխ մա խան Գյոլ 5 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն, ման րա հա տիկ բա զալտ. 
Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ. Չափ սը – 343×43×83. Սկզբնա վայ րը – Թոխ մա խան Գյոլ. Բարձ ր�  թյ�  նը – մոտ 2700 մ. 
Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը  – Երև ան, Նոր Նոր քի II Զանգ վա ծի այ գի. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր-
ծ�  մը  – տե ղա հան վել է իր նախ նա կան դիր քից 1970-ական թթ., երբ Վի շա պա լիճն ընդ լայն վեց և վե րադր վել որ պես 
հո րի զո նա կան հու շար ձան այ գում. Սկզբնաղ բյ�  րը – Բար սե ղյան 1967, № 7. ՀՊՑ, Երև ան, Նոր Նորք 1.8.17. ՊԺԿ 
(Գա յի պո ղո տա 1, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, անձ նա գի րը կազմ վել է 1986 թ.). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից 
և վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Իմի ր զեկ 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – բաց շա գա նա կա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ� -
նը – լավ. Չափ սը – 500×90×64. Սկզբնա վայ րը – Իմի ր զեկ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2100 մ. Հա մա տեքս տը – տե սա նե լի չէ. 
Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов  1931, 
92-93, таб. 18, рис. стр. 93 (лев.), № 1 (տեքս տում և գծագ րում, սխալ մամբ, № 5). Миханкова 1931, 48. Բար սե ղյան 1967, 
№17 (Բար սե ղյա նը չի տե սել այս վի շա պա քա րը, բայց նրա գծա գի րը տար բեր է Մա ռի և Սմի ռ նո վի գծագ րից. ան-
հաս կա նա լի է, թե որ տե ղից է Բար սե ղյա նի մասշ տա բի աղ բյու րը). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան 
մի  ջա վայ րը:
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Իմի ր զեկ 2 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնաց լա կերպ. Նյ�  թը – շա գա նա կա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ� -
նը – լավ. Չափ սը – 400×70×40. Սկզբնա վայ րը – Իմի ր զե կից վե րև գտնվող արո տա վայ րեր. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2256 մ. 
Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը -. 
Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов 1931, 92, таб. 19-20, рис. стр. 92 (прав.), №2. Բար սե ղյան 1967, №16. հմմտ. նաև Քա-
լան թար 1937, 174. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:



Արսեն Բոբոխյան, Ալեսանդրա Ջիլիբերտ, Պավոլ Հնիլա348

Իմի ր զեկ 3 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնաց լա կերպ(?). Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ� -
թյ�  նը – խիստ մաշ ված. Չափ սը – 390. Սկզբնա վայ րը – Իմի ր զե կից վե րև գտնվող արո տա վայ րեր: Բարձ ր�  թյ� -
նը – 2258 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը  – սկզբնա կան տե ղում, մա սամբ ջրի տակ. 
Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – Марр, Смирнов  1931, 91-92, таб. 21-22, рис. стр. 93 (прав.), №3. 
Բար սե ղյան 1967, №18. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Իմի ր զեկ 4 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ� -
նը – լավ. Չափ սը – 410×75×65. Սկզբնա վայ րը – Իմի ր զեկ հնա վայ րից դե պի արև ելք գտնվող արո տա վայ րեր 
(Բզո վա նի Յուր տի շրջա կայք, Բա բա Փա րի վայ րում, Գեղ ամ րո ցի մոտ). Բարձ ր�  թյ�  նը – 2292 մ. Հա մա տեքս-
տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ-
բյ�  րը – Марр, Смирнов  1931, таб. 23, №4. Миханкова 1931, 49 (գու ցե և Իմի ր զեկ 5). Բար սե ղյան 1967, №20. ՊՄՊ 
(Իմի ր զեկ 4, լու սան կար). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Իմի ր զեկ 5 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ� -
նը – լավ. Չափ սը – 520×120×75. Սկզբնա վայ րը – Իմի ր զեկ հնա վայ րից դե պի արև ելք գտնվող արո տա վայ րեր 
(Բզո վա նի Յուր տի շրջա կայք, Բա բա Փա րի վայ րում, Գեղ ամ րո ցի մոտ). Բարձ ր�  թյ�  նը – 2338 մ. Հա մա տեքս-
տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ-
բյ�  րը – Марр, Смирнов  1931, таб. 24, № 5. Բար սե ղյան 1967, № 19. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան 
մի  ջա վայ րը:
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Լճա շեն 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ. 
Չափ սը – 370×72×47. Սկզբնա վայ րը – Լճա շեն գյու ղից 2,5 կմ հա րավ-արև մուտք, «Հա մա լի րի տա րածք» կոչ վող գո-
գա վոր վայ րում, որ տե ղով անց նում է հին ջրա գի ծը և որն այժմ մե  լո րաց ված տա րածք է, թեև բուն դամ բա րա նի մոտ 
երև ում են մի  քա նի մի  ջին և փոքր չափ սի քա րեր (ճշգրիտ տեղն՝ ըստ Գուր գեն Գյուր ջյա նի). Բարձ ր�  թյ�  նը – 1975 մ. 
Հա մա տեքս տը – դամ բա րան, դամ բա րա նա դաշ տի տա րած քում (դամ բա րան նե րի/կրոմ լեխ նե րի քա րե րը/սա լա քա-
րե րը հա վաք ված են կույ տի ձև ով՝ վի շա պա քա րի նախ նա կան տե ղից մոտ 20 մ դե պի հա րավ-արև ելք). Ներ կա յիս 
վայ րը – Մե ծա մո րի հնա գի տա կան թան գա րան. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – գտնվել է Լճա շե նում՝ մի  ջինբ րոն-
զե դա րյան դամ բա րա նի հա մա տեքս տում, ապա 1980 թ. բեր վել Մե ծա մո րի թան գա րան ու կանգ նեց վել մուտ քի մոտ՝ 
Է. Խան զա դյա նի կող մի ց. Սկզբնաղ բյ�  րը – Խան զա դյան 2005. ՀՊՑ, Ար մա վիր, Տա րո նիկ 3.93.3.1.5.1. ՊԺԿ (Տա-
րո նիկ, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար). Գյուր ջյան Գուր գեն (89 տա րե կան, Լճա շե նի բնա կիչ, տրակ տո րիստ, մաս-
նակ ցել է վի շա պա քա րի տե ղա փոխ ման աշ խա տանք նե րին, 02.10.2013). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և վե րա-
կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Լճա շեն 2 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցուլ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ, կարմ րա վուն քա րա քո սով. Պահ պան-
վա ծ�  թյ�  նը – կոտր ված, մի  այն վեր նա մասն է պահ պան վել և գլխի կե սը, դի մա յին և կո ղա յին հատ ված նե րում լավ 
երև ում են քան դակ նե րը. Չա փը – 118×64×48. Սկզբնա վայ րը – ավա զա հան քե րից ան դին գտնվող «Հին Խա մե  ր» կոչ-
ված գո գա վոր մի  ջա վայ րում, որ տե ղից երև ում է Սև ա նա լի ճը և Լճա շե նի ամ րո ցը. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2057 մ. Հա-
մա տեքս տը – ան հայտ, թե րևս դամ բա րա նա դաշտ (որի մա սին վկա յում են ան մի  ջա կան շրջա կայ քում երև ա ցող 
և մե  լո րաց ման ժա մա նակ հա վաք ված քա րա կույ տե րը). Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղից ոչ հե ռու, բլրա կի 
վրա, դրված՝ մե  լո րաց ման աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում հայտ նա բե րու մի ց հե տո. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը -. 
Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված է Լև ոն Պետ րո սյա նի կող մի ց (մոտ 2000 թ.). 
Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Մա ղալ ներ 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն, ման րա հա տիկ բա զալտ. Պահ պան վա-
ծ�  թյ�  նը – լավ. Չափ սը – 270×68 (լայ նու թյու նը չա փե լի չէ). Սկզբնա վայ րը – Մա ղալ ներ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 3013 մ. 
Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան, շրջա կայ քում՝ ժայ ռա պատ կեր ներ, մե  գա լի թյան կա ռույց ներ, թա լան ված 
դամ բա րան ներ. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա-
տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 2012 թ. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Սա ր�  խան 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցուլ. Նյ�  թը – մոխ րաշա գա նա կա գույն բա զալտ, կար մի ր քա րա քո սով հետ-
նա մա սում. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ, հիմն  ա կա նում հո ղի մե ջ է, մի  այն վեր նա մասն է երև ում. Չափսը – 127×72×46. 
Սկզբնա վայ րը – Սա րու խան գյու ղի դաշ տում. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2012 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ, տա րած քը մե  լո-
րաց ված է, շրջա կայ քում՝ բնա կա տե ղի-ամ րոց նե րի և դամ բա րա նա դաշ տե րի խիտ ցանց (հմմտ. ՀՊՑ, Գե ղար քու-
նիք, Սա րու խան 4.78). Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ� -
րը – առա ջին ան գամ գի տա կա նո րեն փաս տագր վել է Ս. Հմա յա կա նի կող մի ց. հմմտ. Հա կո բյան 2010ա, 59 (մի  այն 
նկա րը). Ս. Հմա յա կյան և այլք, այս ժո ղո վա ծո ւում:
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Բ�  ժա կան 1 (Արա յի լեռ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րաշա գա նա կա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ� -
նը – մաշ ված. Չափ սը – 227×72×46. Սկզբնա վայ րը – Բու ժա կան գյու ղի մոտ՝ նրա նից 1,5 կմ դե պի արև մուտք, գյուղ 
մտնող ճա նա պար հից աջ գտնվող դաշ տում. Բարձ ր�  թյ�  նը – 1820 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ-
րը – սկզբնա կան տե ղից ոչ հե ռու, մե  խա նիզ մի  կող մի ց տե ղա փոխ ված դաշ տի սահ մա նագ ծին. Երկ րոր դա կան օգ-
տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ նկատ ել է Գագիկ Սարգ սյա նը. հմմտ. Խան-
զա դյան 2003, 35 (անո րոշ հի շա տա կում). ՀՊՑ, Կո տայք, Բու ժա կան 6.20.13. ՊԺԿ (Բ�  ժա կան 1, նկա րագ րու թյուն, 
լու սան կար, անձ նա գի րը կազմ վել է 1996 թ., սխալ մամբ ներ կա յաց ված է որ պես ձկնա կերպ. մե ր մաք րո ղա կան աշ-
խա տանք նե րը 2012 թ. պար զե ցին վեր ջի նիս ցլա կեր պու թյու նը). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան 
մի  ջա վայ րը:
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Ատ տաշ 1 (Վար դե նի սի լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաշ-
ված. Չափ սը – 175×60. Սկզբնա վայ րը – հայտ նա բեր վել է տրակ տո րիս տի կող մի ց 1982 թ. (ըստ Խնկի կյան 1997, 148, 
իսկ ըստ Այ վա զյան 2007, 786, նկ. 235՝ 1985 թ., ին չը թե րևս սխալ է) Մա դի նա գյու ղից 8 կմ հա րավ գտնվող Ատ տաշ/
Քա րե Ձի ամա ռա նո ցում, հան դա մի  ջյան ճա նա պար հի ձախ կող մում (բուն տե ղի անու նը՝ Թմբուկ Այր), հո ղով ծածկ-
ված վի ճա կում: Հայտ նա բեր ման պա հին ըն կած է եղել, կանգ նեց վել է տրակ տո րիստ նե րի կող մի ց. Բարձ ր�  թյ� -
նը – 2285 մ. Հա մա տեքս տը – դամ բա րա նա դաշ տի տա րած քում է. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղից ոչ հե ռու. 
Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – Խնկի կյան 1997, 148. Xnkikyan 2002, 114, pl. 97/2. Biscione et al. 
2002, 198, 378. ՀՊՑ, Գե ղար քու նիք, Մա դի նա 4.62.11 (ՀՊՑ-ում Զո լա քար 4.34.20 հաս ցե ով, Նա ղա րա խան ամ րո ցից 
2 կմ և Զո լա քար գյու ղից 42 կմ արև մուտք, հիշ վում է մե կ այլ վի շա պա քար. այս տեղ սխալ է տե ղի ու նե ցել, խոս քը 
նույն Ատ տաշ 1 -ի մա սին է: Սխա լի պատ ճառն այն է, որ Նա ղա րա խան ամ րո ցը, որով կողմն  ո րոշ վել են «Զո լա քա-
րի վի շա պը» նկա րագ րե լիս, գտնվում է Զո լա քա րի վար չա կան տա րած քում և ոչ թե բուն գյու ղում. Նո րիկ Հա զե-
յան՝ 22.05.2013, Ալ բերտ Տո նե յան՝ 29.10.2013 անձ նա կան հա ղոր դում). ՊԺԿ (Մա դի նա, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, 
անձ նա գի րը կազմ վել է 1999 թ.). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Սե լիմ 1 (Վար դե նի սի լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մաշ ված. 
Չափ սը – 270×110×35. Սկզբնա վայ րը – Սե լի մի  լեռ նանց քի ամե  նա բաձր կե տի շրջա կայ քում, Եղեգ նա ձո րից-Մար տու-
նի տա նող ճա նա պար հի ձախ կող մում, այն տեղ, ուր գտնվում է Վա յոց Ձո րի և Գե ղար քու նի քի մար զե րի վար չա-
կան սահ մա նը (ըստ՝ Գ. Դով լա թյա նի). Բարձ ր�  թյ�  նը – մոտ 2340 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ (շրջա կայ քում կան 
քա րե րի մե ծ կու տա կումն  եր, որոնք հա վաք վել են մե  լո րաց ման ըն թաց քում. գու ցե դրանք կրոմ լեխ նե րի քա րեր են). 
Ներ կա յիս վայ րը – 1984 թ. հայտ նա բեր վում է վե րո հի շյալ տա րած քում տրակ տո րով իրա կա նաց վող մե  լո րա ցի ա յի 
ժա մա նակ: Գ. Դով լա թյա նը պա տա հա կա նո րեն տես նում է, որ քա րը քարշ են տա լիս տրակ տո րով և թույլ չի տա լիս, 
որ վն ա սեն: 1984 թ. հոկ տեմ բե րին, Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի տո նա կա տա րու թյան օրե րին, վեր ջի նիս ջան քե րով վի-
շա պա քա րը տե ղա փոխ վում է Եղեգ նա ձոր. նախ այն եղել է քա ղա քա յին հի վան դա նո ցի մոտ (ըստ ՊԺԿ-ի), ապա 
բեր վել Մո մի  կի ան վան հա սա րա կա կան այ գի, որ տեղ և գտնվում է այժմ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – վե րա-
կանգ նեց ված որ պես հու շար ձան քա ղա քա յին այ գում. Սկզբնաղ բյ�  րը – Խնկի կյան 1997, 148. Xnkikyan 2002, pl. 97/1. 
ՀՊՑ, Վա յոց Ձոր, Եղեգ նա ձոր 9.1.14. ՊԺԿ (Եղեգ նա ձոր, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար). Գա գիկ Դով լա թյան (Եղեգ-
նա ձո րի բժշկա կան ու սումն  ա րա նի տնօ րեն, անձ նա կան հա ղոր դում՝ 22.10.2013). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից 
և վե րա կանգն ված սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:



Արսեն Բոբոխյան, Ալեսանդրա Ջիլիբերտ, Պավոլ Հնիլա358

Սոթք 1 (Վար դե նի սի լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ (ըստ ՀՊՑ-ի՝ ցլա կերպ է, կո ղա յին մա սում ու նի պա րույր ներ և 
աղեղ նա ձև պատ կեր նե րով զար դա նախ շեր. իրա կա նում ցլա պատ կեր չկա, թեև ցլա կեր պե րին բնո րոշ քա ռա կո ղու-
թյուն ու նի և վե րից վար գնա լով նե ղա նում է: Պա րույ րը մի  գծով մի  ա նում է շրջա նին, որը կա րող է ձկան աչք լի նել, 
մի նչ դեռ երեք աղեղ նա ձև գծե րը՝ խռիկ ներ). Նյ�  թը – սևամոխ րա գույն բա զալտ, կարմ րա վուն քա րա քո սով. Պահ-
պան վա ծ�  թյ�  նը – կոտր ված (ըստ ՀՊՑ-ի՝ եր կու մա սի), մի  այն վեր նա մասն է պահ պան վել (ՀՊՑ-ում հիշ ված ստո-
րին՝ պո չու կա յին մա սը մե նք չենք տե սել). Չափսը – 130×45×37 (ըստ ՊԺԿ-ի՝ Բարձ ր�  թյ�  նը 250, թեև լու սան կա րում 
նույն քարն է ինչ, որ մե նք ենք տե սել). Սկզբնա վայ րը – «սա րից» (ըստ ՊԺԿ-ի), թեև չի բա ցառ վում, որ ոչ հեռ վից 
բեր ված լի նի. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2009 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – Սոթք գյու ղի հին գե րեզ մա նա-
տան տա րած քում, կու տակ ված խաչ քա րե րի և գե րեզ մա նա քա րե րի մի  ջա վայ րում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – .
Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, ՀՊՑ, Գե ղար քու նիք, Սոթք 4.80.3.3.3 (ներ կա յաց ված է որ պես վի շա պա քար). 
ՊԺԿ (Սոթք, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, անձ նա գի րը կազմ վել է 2000 թ.). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Ուլ գյ� ր 1 (Վար դե նի սի լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րաշագա նա կա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ� -
թյ�  նը – լավ, խաչ քա րաց ված և ար ձա նագր ված դի մա յին ու կո ղա յին հատ ված նե րում (հետ նա մա սում՝ մի  այն փոք-
րիկ խաչ է, արև ե լյան կո ղա յին մա սում կա նոր ար ված մար դա պատ կեր). Չափ սը – 353×93×40. Սկզբնա վայ րը – ան-
հայտ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 1950 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – ըստ ար ձա նագ րու թյան՝ 
1009 թ. պատ վի րա տու Սար գիս երե ցի կող մի ց վե րած վել է խաչ քա րի Ս. Աստ վա ծա ծին անու նով. Ներ կա յիս վայ-
րը – Աղավն  ա ձոր գյու ղի վար չա կան տա րածք, Ներ քին Ուլ գյուր կամ Վան քի դուզ/ձոր գյու ղա տե ղիի հա րավարև-
մտյան հատ ված, Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցու հա րա վա յին կող մում. Սկզբնաղ բյ�  րը – Եղի ա զա րյան 1955, 78 («կո-
թո ղա ձև» է). Բար խու դա րյան 1967, 34, նկ. 21 («հին կո թո ղի տեսք ու նի»). Շա հի նյան 1976, 287-288, նկ. 1, 2. 1984, 28, 
նկ. 3 (առա ջինն է սահ մա նել որ պես վի շա պա քար). Խա չա տու րյան 1982, 80. Мурадян 1985, 23-24. Պետ րո սյան 2008, 
նկ. 73, 436. ՀՊՑ, Վա յոց Ձոր, Աղավն  ա ձոր 9.6.3.2.1 (ներ կա յաց ված է որ պես խաչ քար, նախ նա կան նշա նա կու թյամբ՝ 
ցլա կերպ վի շապ). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Ուլ գյ� ր 2 (Վար դե նի սի լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ. Նյ�  թը – մոխ րաշա գա նա կա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ� -
թյ�  նը – լավ, խաչ քա րաց ված՝ դի մա յին, ար ձա նագր ված՝ կո ղա յին ու ետևի հատ ված նե րում. Չափ սը – 250×80×49. 
Սկզբնա վայ րը – ան հայտ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 1950 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – ըստ 
ար ձա նագ րու թյան Պ. Մու րա դյա նի ըն թերց ման՝ քա րը ներ կա յիս տեղն է բեր վել Որ կոր վայ րից և վե րած վել խաչ քա-
րի վար պետ Մար գա րի կող մի ց իր ծնող նե րի՝ հոր իշ խան Սմբա տի և մոր Սե թիի հի շա տա կին: Ար ձա նագ րու թյու նը 
թվագր վում է 1199 թ., սա կայն վի շա պա քա րը խաչ քա րաց վել է ար ձա նագ րու թյու նից ավե լի վաղ՝ Ուլ գյ� ր 1 -ի հետ 
մի  ա ժա մա նակ 1009 թ.. Ներ կա յիս վայ րը – Աղավն  ա ձոր գյու ղի վար չա կան տա րածք, Ներ քին Ուլ գյուր կամ Վան քի 
դուզ/ձոր գյու ղա տե ղիի հա րավարևմ տյան հատ ված, Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցու հա րա վա յին կող մում. Սկզբնաղ-
բյ�  րը – Եղի ա զա րյան 1955, 78 («կո թո ղա ձև» է). Բար խու դա րյան 1967, 35, նկ. 21. Շա հի նյան 1976, 288-289, նկ. 1, 3 
(առա ջինն է սահ մա նել որ պես վի շա պա քար). Խա չա տու րյան 1982, 80. Мурадян 1985, 23-24. Պետ րո սյան 2008, նկ. 
72, 436. ՀՊՑ, Վա յոց Ձոր, Աղավն  ա ձոր 9.6.3.2.2 (ներ կա յաց ված է որ պես խաչ քար, նախ նա կան նշա նա կու թյամբ՝ 
ցլա կերպ վի շապ). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Ղ� ռթ Թա փա 1 (Արա գած): Տի պը – ձկնա կերպ (կե նաց ծա ռի և ալի քա ձև կի սա գա լար նե րի պատ կե րով). Նյ� -
թը – մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ. Չափ սը – 162×43×20. Սկզբնա վայ րը – Օր գով գյու ղից հյու-
սիս՝ Ղուռթ Թա փա («Գայլ բլուր») կոչ վող մշա կու թայ նաց ված մի  ջա վայ րում. Բարձ ր�  թյ�  նը – 1954 մ. Հա մա տեքս-
տը  – ան հայտ (բնա գիր նկա րում կո թո ղի շրջա կայ քում երև ում են մի  ջին չափ սի ան կա նոն քա րեր. գու ցե կրոմ լեխ է), 
շրջա կայ քում՝ մե ն հիր ներ, կրոմ լեխ ներ, դոլ մե ն ներ, «կիկ լո պյան» շի նու թյուն ներ, եկե ղե ցու ավե րակ ներ (Քա լան թար 
1925, 214-230. Արե շյան և այլք 1977, 91), մ.թ.ա. II-I հազարամյակի դամ բա րա նա դաշտ (ըստ՝ ՀՊՑ, Արա գա ծոտն, Օր-
գով, Կուռ Թա փա, 114.8). Ներ կա յիս վայ րը – Ամե  նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի «Հայ կա շեն» ամա ռա նոց, Բյու րա կան. 
Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված. Արե շյան և այլք 1977, 91 (հա վա նա բար «մշակ-
ված եր կա րուկ քան դա կա զարդ պատ կեր նե րով եր կու քա րեր»-ից մե կն է, փաս տագր ված 1975 թ. «Կուռ-Թա փա»-
ում). հմմտ. նաև Լալայան 1931, 66. ՀՊՑ, Արա գա ծոտն, Բյու րա կան 28.1.7. ՊԺԿ (Բյու րա կան 1, նկա րագ րու թյուն, 
լու սան կար, անձ նա գի րը կազմ վել է 2002 թ.). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը (3-րդ 
նկարն՝ Արթուր Հա րու թյու նյա նի, 1973 թ.):
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Ղ� ռթ Թա փա 2 (Արա գած): Տի պը – ձկնա կերպ (տի պիկ զիգ զա գա ձև զար դե րով). Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ. 
Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – մե ջ տե ղից կոտր ված, ապա կպցված. Չափ սը – 160×30×55. Սկզբնա վայ րը – Օր գով գյու-
ղից հյու սիս՝ Ղուռթ Թա փա («Գայլ բլուր») կոչ վող մշա կու թայ նաց ված մի  ջա վայ րում, Ղ� ռթ Թա փա 1 -ից մոտ 5 մ 
հե ռա վո րու թյան վրա. Բարձ ր�  թյ�  նը – 1954 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ (բնա գիր նկա րում կո թո ղի շրջա կայ քում 
երև ում են մի  ջին չափ սի ան կա նոն քա րեր. գու ցե կրոմ լեխ է), շրջա կայ քում՝ մե ն հիր ներ, կրոմ լեխ ներ, դոլ մե ն ներ, 
«կիկ լո պյան» շի նու թյուն ներ, եկե ղե ցու ավե րակ ներ (Քա լան թար 1925, 214-230. Արե շյան և այլք 1977, 91), մ.թ.ա. II-I 
հազարամյակի դամ բա րա նա դաշտ (ըստ՝ ՀՊՑ, Արա գա ծոտն, Օր գով, Կուռ Թա փա, 114.8). Ներ կա յիս վայ րը – Ամե -
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի «Հայ կա շեն» ամա ռա նո ցում, Բյու րա կան. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ-
բյ�  րը – չհրա տա րակ ված. Արե շյան և այլք 1977, 91 (հա վա նա բար «մշակ ված եր կա րուկ քան դա կա զարդ պատ կեր-
նե րով եր կու քա րեր»-ից մե կն է, փաս տագր ված 1975 թ. «Կուռ-Թա փա»-ում). հմմտ. նաև Լալայան 1931, 66. ՀՊՑ, 
Արա գա ծոտն, Բյու րա կան 28.1.8. ՊԺԿ (Բյու րա կան 2, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, անձ նա գի րը կազմ վել է 2002 
թ.). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և սկզբնա կան մի  ջա վայ րը (3-րդ նկարն՝ Արթուր Հա րու թյու նյա նի, 1973 թ.): 
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Քյ�  րա քանդ 1 (Արա գած): Տի պը – պարզ չէ. Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ. 
Չափ սը – 332×80×40. Սկզբնա վայ րը – Քյու րա քանդ ամա ռա նո ցի «ֆուտ բո լի դաշտ», Քյու րա քանդ (Ֆե րիկ) գյու ղի 
(վեր ջերս՝ Օշա կան գյու ղի) ամա ռա նոց. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2818 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ, թե րևս դամ բա րան (թա-
լան ված է, ին չի մա սին է վկա յում քա րի տա կի փոր ված քը. թափ ված հո ղից գտնվե ցին 3 վա նա կատ և 2 խե ցե ղեն 
բե կոր՝ մե  կի վրա դուր գի հետ քեր (ՄԲ?), որից մոտ 15 մ հե ռա վո րու թյան վրա մե կ այլ կի սամ շակ ված և վե րև ից ներ-
քև նե ղա ցող եր կա րա վուն քար է. այս եր կու սի մի  ջև՝ ժայ ռա պատ կեր, դե պի հյու սիս կա չորս կրոմ լեխ/դամ բա րան-
նե րի խումբ (մի ն չև 11 մ տրա մագ ծով). Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – .
Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, առա ջին ան գամ փաս տագր ված 2013 թ. Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և 
սկզբնա կան մի  ջա վայ րը:
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Ավան 1  (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ձկնա կերպ. Նյ�  թը – կարմ րա վուն տուֆ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ, դի մա-
յին մա սում քա րի վե րին շեր տը մա սամբ քայ քայ ված. Չափ սը – 132×35×32. Սկզբնա վայ րը – . Բարձ ր�  թյ�  նը – 1218 մ. 
Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – Ավա նի Ս. Աստ վա ծա ծին/Ծի րա նա վոր եկե ղե ցու արևմ տյան մուտ քի 
վե րև ում՝ ներ սից ագուց ված իբ րև բա րա վոր. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – բա րա վոր, մի ջ նա դա րում ավե լաց վել 
է վար դա կը՝ ձկան աչ քի տե ղում. Սկզբնաղ բյ�  րը – Ազա րյան 1975, 18. Пиотровский 2009, 113. Ծի րա նա վոր ան վամբ 
եկե ղե ցի նե րի հա մար՝ որ պես նախ կի նում վի շա պի տա ճար նե րի հմմտ. Հա կո բյան 1993, 23. Գ. Թու մա նյան, այս ժո-
ղո վա ծո ւում (Ն. Մա ռի կար ծիքն է). ՀՊՑ, Երև ան, Ավան 1.2.10.1.1 (ներ կա յաց ված է որ պես վի շա պա քար). Լ�  սան կա-
րը – տար բեր դիր քե րից:
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Գառ նի 2  (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ (ըստ ձևի՝  քա ռա կող է և նե ղա ցող, պատ կեր ներ չեն պահ պան վել). 
Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – գլխա մա սը հո րի զո նա կան կտրված է, դի մա յին մա սը՝ 
ոչ հա վա սա րա չափ մշակ ված, ստո րին հատ վա ծի արև ե լյան մա սը՝ կոտր ված. Չափ սը – 292×73×41. Սկզբնա վայ րը – . 
Բարձ ր�  թյ�  նը – 1387 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – Գառ նիի տա ճար հնա գի տա կան հու շար ձա-
նի տա րածք. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – IX-X դդ. վե րած վել է խաչ քա րի՝ վի շա պա քա րի հա մա պա տաս խան 
հատ վա ծը ակո սա տու մով հե ռաց նե լու մի  ջո ցով. խա չա պատ կե րը վի շա պա քա րի ստո րին (խաչ քա րի վե րին) հատ-
վա ծում է, ավար տուն չէ. Սկզբնաղ բյ�  րը – Հ. Պետ րո սյան, այս ժո ղո վա ծո ւում. ՀՊՑ, Կո տայք, Գառ նի 6.21.4.9 (ներ-
կա յաց ված է որ պես խաչ քար). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Գե ղա շեն 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ (ըստ ՊԺԿ-ի՝ իրա նի եր կայն քով նկատ վում են թե փուկ ներ հի շեց նող 
զիգ զագ ներ. մե նք չենք տե սել). Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ, սպի տակ քա րա քո սով. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ, 
պո չի մա սը կոտր ված/կամ կտրված. Չափ սը – 182×42×39. Սկզբնա վայ րը – Գե ղա մա լեռ ներ (ըստ ՀՊՑ-ի և ՊԺԿ-ի), 
կոնկ րետ տեղն ան հայտ է. Բարձ ր�  թյ�  նը – 1652 մ. Հա մա տեքս տը  –  ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – գտնվում է Գե-
ղա շե նի արև ել քում գտնվող «Գյո լի թա ղ»-ի հին գե րեզ մա նո ցի հա րա վա յին մա սում. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ� -
մը – տա պա նա քար, ստո րին մա սում՝ անցք (ըստ Հ. Պետ րո սյա նի, այս ժո ղո վա ծո ւում՝ տա պա նա քա րի է վե րած վել 
XVI-XVII դդ., անցքն էլ ար ված է պա րա նով քարշ տա լու հա մար). Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, ՀՊՑ, Կո-
տայք, Գե ղա շեն 6.23.9.4 (ներ կա յաց ված է որ պես վի շա պա քար տե ղա փոխ ված Գե ղա մա լեռ նե րից). ՊԺԿ (Գե ղա շեն, 
նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, անձ նա գի րը կազմ վել է 2005 թ., պե տա կան պահ պա նու թյան տակ է վերց վել 2004 թ.): 
Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից և ներ կա յիս մի  ջա վայ րը:
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Լիճք 1 (Գե ղա մա լեռ ներ): Տի պը – պարզ չէ. Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ, կարմ րա վուն քա րա քո սով. Պահ պան-
վա ծ�  թյ�  նը – մի  այն վեր նա մասն է երև ում, որի վե րին հատ վա ծը կոտր ված է, իսկ ստո րին մա սը հո ղի մե ջ է. Չափ-
սը – 155×78×30. Սկզբնա վայ րը – ան հայտ, թեև չի բա ցառ վում, որ իր տե ղում լի նի կամ ոչ հեռ վից բեր ված լի նի. 
Բարձ ր�  թյ�  նը – 2025 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Ներ կա յիս վայ րը – Ծակ քար գե տից սկիզբ առ նող ջրա տա րի 
մոտ, Թե մո յի Սուրբ վայ րում, Բան դե րի ջրի ափին, մի ջ նա դա րյան Պո ղոս գյու ղի տա րած քում. կող քը եր կու խաչ քա-
րեր են. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – . Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, Նո րիկ Հա զե յան, Սմբատ Սմբատ-
յան (02.10.2013), ՀՊՑ, Գե ղար քու նիք, Լիճք 4.39.12 (ներ կա յաց ված է որ պես «գոր տա կերպ վի շա պա քար», թե ին-
չու պարզ չէ, թե րևս ժո ղովր դա կան ստու գա բա նու թյուն է. «Գոր տա քար»-ի մա սին հմմտ. Բդո յան 1972, 488). ՊԺԿ 
(Լիճք, նկա րագ րու թյուն, լու սան կար, անձ նա գի րը կազմ վել է 2004 թ.). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Կարմ րա շեն 1 (Վար դե նի սի լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ (գլխի վրա կա ելուստ, դեմքն ու նի մաս նա կի ու ռու ցի կու-
թյուն, կո ղա յին հատ ված նե րից մե  կում նշմար վում է ոտ քը. քա րի նե ղա ցող ձևը, մշա կու մը և չա փե րը տի պիկ են 
վի շա պա քա րե րի հա մար). Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – դի մա յին մա կե րե սը քան-
դա կա զարդ վե լով՝ փոս է ըն կել, ետև ում փո րագր վել է հիմն  ա կան ար ձա նագ րու թյու նը. Չափ սը – 282×90×31 (ըստ 
Ս. Բար խու դա րյա նի՝ ըն կած վի ճա կում եր կա րու թյու նը 3,66). Սկզբնա վայ րը – ան հայտ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 1990 մ. 
Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – 990 թ. խաչ քար, որի ար ձա նագ րու թյունն ասում է, թե 
ինչ պես Գրի գո րի կը ար ձա նը գտնում և դժվա րու թյամբ տե ղա փո խում է եկե ղե ցու դու ռը. Ներ կա յիս վայ րը – Կարմ-
րա շեն գյու ղում, Ջե վե դա րա գյու ղա տե ղիի հյու սի սա յին մա սում, ավե րակ ջրա ղա ցի մոտ. Ըստ Քաջ բե րու նու՝ 1889 թ. 
կան գուն էր, ըստ՝ Ս. Բար խու դա րյա նի՝ 1932 թ. կան գուն էր, ապա ըն կել է (իր փաս տագր ման ժա մա նակ ըն կած 
էր), հե տո նո րից կանգ նեց վել է (թե րևս վեր ջին 30 տար վա ըն թաց քում. Ա. Շա հի նյա նի մոտ ար դեն կանգ նած է). 
Սկզբնաղ բյ�  րը – Ջա լա լե անց 1858, 137 (բե րում է մի  այն ար ձա նագ րու թյու նը). Քաջ բե րու նի 1889, 283 (նշում է, որ 
կան գուն է «բլրա կի լան ջի վե րայ»). Եղի ա զա րյան 1955, 104 (նշում է, որ «բո լո րո վին առանձ նա հա տուկ ձև ով մշակ-
ված» խաչ քար է). Բար խու դա րյան 1967, 41-42, նկ. 29, 29ա. Շա հի նյան 1976, 289 (առա ջինն է նկա տել, որ կա րող է 
վի շա պա քար լի նել). Շա հի նյան 1984, նկ. 70. Պետ րո սյան 2008, 78, 107, 176, 234, նկ. 124. ՀՊՑ, Վա յոց Ձոր, Կարմ րա-
շեն, 9.27.4.2 (ներ կա յաց ված է որ պես խաչ քար).  Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:



Վիշապաքարերի հնագիտ� թյ� ն 369

Ռինդ 1 (Վար դե նի սի լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ (ին չի մա սին վկա յում է կո րա ցող ձևը, հաս տու թյու նը և գլխին 
պահ պան ված կա տա րը). Նյ�  թը – մուգ մոխ րա գույն բա զալտ, սպի տակ և կար մի ր քա րա քո սի հետ քե րով. Պահ-
պան վա ծ�  թյ�  նը – մի  այն կեսն է պահ պան վել, դի մա յին մա սը հար թեց վել է և վրան մե ծ ու փոքր խա չեր ար վել. 
Չափ սը – 187×101×39. Սկզբնա վայ րը – ան հայտ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 1941 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Երկ րոր դա կան 
օգ տա գոր ծ�  մը – խաչ քար. Ներ կա յիս վայ րը – Ռինդ գյու ղի վար չա կան տա րածք, Վե րին Ուլ գյուր գյու ղա տե ղի, 
X-XIV դդ. գե րեզ մա նո ցի և XIII-XIV ու XVII դդ. խաչ քա րե րի հա մա տեքս տում. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, 
Ռին դում՝ Հ. Մել քո նյա նի կող մի ց խաչ քա րաց ված ցլա կերպ վի շա պա քա րե րի հի շա տակ ման մա սին հմմտ. Xnkikyan 
2002, 124 (ոչ կոնկ րետ). Վե րին Ուլ գյու րի հա մար հմմտ. Եղի ա զա րյան 1955, 79-80. Բար խու դա րյան 1967, 34. հմմտ. 
նաև ՀՊՑ, Վա յոց Ձոր, Ռինդ 9.37.4 (Վե րին Ուլ գյու րի Ս. Ստե փա նոս եկե ղե ցի, գե րեզ մա նոց և խաչ քա րեր). Լ�  սան-
կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Ռինդ 2 (Վար դե նի սի լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ (ին չի մա սին վկա յում է նե ղա ցող ձևը, հաս տու թյու նը և գլխին պահ-
պան ված կա տա րը). Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն բա զալտ, սպի տակ և կար մի ր քա րա քո սի հետ քե րով. Պահ պան վա-
ծ�  թյ�  նը – դի մա յին մա սը վե րամ շակ ված, հար թեց ված (որի պատ ճա ռով պատ կեր նե րը ան տե սա նե լի են), արև ե-
լյան կո ղա յին մա սում մա սամբ կոտր ված. Չափ սը – 198×70×29. Սկզբնա վայ րը – ան հայտ. Բարձ ր�  թյ�  նը – 1941 մ. 
Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – թե րևս հումք է հան դի սա ցել խաչ քար պատ րաս տե լու 
հա մար, ին չը տե ղի չի ու նե ցել. ներ կա յումս օգ տա գործ վում է իբ րև սե ղան: Գլխա մա սում կա անցք՝ քարշ տա լու 
հա մար: Եր կու կո ղա յին մա սե րում մն ա ցել են կլո րա վուն փո սիկ նե րի հետ քեր. Ներ կա յիս վայ րը – Ռինդ գյու ղի վար-
չա կան տա րածք, Վե րին Ուլ գյուր գյու ղա տե ղի, X-XIV դդ. գե րեզ մա նո ցի և XIII-XIV ու XVII դդ.խաչ քա րե րի հա-
մա տեքս տում, Ռինդ 1-ից 10 մ դե պի հա րավ. Սկզբնաղ բյ�  րը – չհրա տա րակ ված, Ռին դում՝ Հ. Մել քո նյա նի կող մի ց 
խաչ քա րաց ված ցլա կերպ վի շա պա քա րե րի հի շա տակ ման մա սին հմմտ. Xnkikyan 2002, 124 (ոչ կոնկ րետ). Վե րին 
Ուլ գյու րի հա մար հմմտ. Եղի ա զա րյան 1955, 79-80. Բար խու դա րյան 1967, 34. հմմտ. նաև ՀՊՑ, Վա յոց Ձոր, Ռինդ 
9.37.4 (Վե րին Ուլ գյու րի Ս. Ստե փա նոս եկե ղե ցի, գե րեզ մա նոց և խաչ քա րեր). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Վայք 1 (Վար դե նի սի լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ (քա ռա կող, նե ղա ցող, սկզբնա կան պատ կե րագ րու թյու նը ջնջված է 
և լավ հար մա րեց ված նոր, բայց ար խա յիկ տար րե րով պատ կեր նե րին). Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ-
պան վա ծ�  թյ�  նը – ակ տի վո րեն վե րամ շակ ված բո լոր կող մե  րից. Չափ սը – 207×71×58. Սկզբնա վայ րը – ան հայտ. 
Բարձ ր�  թյ�  նը – 1205 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – խաչ քար, ար ձա նագ րու թյու նը 
խա չի կանգ նեց ման մա սին՝ 1222 թ., ընդ որում խաչ քա րի վեր նա մա սը վի շա պա քա րի ստո րին մասն է. ու նի 2 անցք՝ 
մե  կը գլխա վե րև ում (տրամ. 15 սմ) թե րևս խաչ ագու ցե լու հա մար (հմմտ. Ան գե ղա կոթ 1 , Սառ նաղ բյ� ր 1 ), մյու սը՝ 
դե պի դի մա յին մա սը (տրամ. 10 սմ), վեր ջինս՝ քարշ տա լու հա մար. Ներ կա յիս վայ րը – Վայք քա ղաք, Հին Սոյ լան 
գյու ղա տե ղի, Ս. Վառ վա ռա սրբա րա նի և հին ու նոր գե րեզ մա նո ցի մոտ, Պե տիկ Ավե տի սյա նի հո ղա տա րած քում, 
Վայք-Ջեր մուկ ճա նա պար հի ձախ կող մում. այս տե ղում է վա ղուց (թե րևս մի ջ նա դա րից, հմմտ. գե րեզ մա նո ցի խաչ-
քա րե րը՝ IX-XVII դդ.). Սկզբնաղ բյ�  րը – Հա կո բյան 2011, 140 (ներ կա յաց ված է որ պես VII-VIII դդ. կո թող). ՀՊՑ, 
Վա յոց Ձոր, Վայք  9.3.4 (ներ կա յաց ված է որ պես խաչ քար).  Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Ան գե ղա կոթ 1 (Սյու նի քի լեռ ներ): Տի պը – ցլա կերպ (քա ռա կող, նե ղա ցող, քա րի մշա կու մը տի պիկ վի շա պա քա րե րի 
հա մար, սկզբնա կան պատ կե րագ րու թյու նը ջնջված է, ցլագլ խի մն ա ցոր դը ակն հայ տո րեն դուրս է ըն կած այլ մա-
սե րի հա մե  մատ, ին չը հատ կա պես երև ում է Շա հի նյան 1984, նկ. 15-ում). Նյ�  թը – բաց մոխ րա գույն բա զալտ. Պահ-
պան վա ծ�  թյ�  նը – ակ տի վո րեն վե րամ շակ ված դի մա յին մա սում. Չափ սը – 238×73×65. Սկզբնա վայ րը – ան հայտ. 
Բարձ ր�  թյ�  նը – 1805 մ. Հա մա տեքս տը – ան հայտ. Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – վաղ մի ջ նա դա րյան կո թող, 
ավե լի ուշ վե րած ված խաչ քա րի (գլխա վե րևի ներ կա յիս խաչ քա րը բա ցա կա յում է հին նկար նե րում, հմմտ. Շա հի-
նյան 1984, նկ. 13, 15. Հա կո բյան և այլք 1986, նկ.՝ 928 էջի ներ դի րում). Ներ կա յիս վայ րը – Ան գե ղա կոթ գյու ղի հյու-
սի սա յին եզ րին գտնվող մի ջ նա դա րյան և ժա մա նա կա կից գե րեզ մա նո ցում. Սկզբնաղ բյ�  րը – Բար խու դա րյան 1960, 
120, №359 (գլխին ագուց ված քա ռա կու սի քա րի արև ե լյան կո ղի ար ձա նագ րու թյու նը). Շա հի նյան 1984, նկ. 13, 15 (V դ. 
երկ րորդ կե սի կո թող, սկզբնա պես կանգ նած հա րա կից պատ վան դա նի վրա). Պետ րո սյան 2008, 78, նկ. 76 (վաղ 
մի ջ նա դա րյան կո թող, որ XIV-XV դդ. վե րած վել է խաչ քա րի). ՀՊՑ, Սյու նիք, Ան գե ղա կոթ 8.13.4.28 (ներ կա յաց ված է 
որ պես Vդ. կո թող). տե ղե կու թյու նը հնա րա վոր վի շա պա քա րի մա սին՝ Բորիս Գաս պա րյան (27.05.2012). Լ�  սա նկա-
րը – տար բեր դիր քե րից:
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Դա րիկ 1  (Ջա վախ քի լեռ ներ): Տի պը – ձուկ/ցուլ (քա ռա կող մշակ ված, մե ջ քին եռան կյու նա ձև իջ նող և ձկնա կեր-
պե րին բնո րոշ փոր վածք, ցլա կեր պե րին բնո րոշ ելուստ/կա տար). Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ, կարմ րա վուն քա-
րա քո սով. Պահ պան վա ծ�  թյ�  նը – լավ, մա սամբ կոտր ված՝ կո ղա յին և պո չի հատ վա ծում. Չա փսը – 395×109×45. 
Սկզբնա վայ րը – Դա րիկ գյուղ, «Ագ րո հոլ դինգ Ար մե  նիա» ՍՊԸ տա րած քում. Բարձ ր�  թյ�  նը – 2147 մ. Հա մա տեքս-
տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան (ըստ ՀՊՑ-ի ևս՝ «գե րեզ մա նո ցում, քա րա կույ տե րի մե  ջ»), շրջա կայ քում՝ դամ բա րան-
ներ, բնա կա վայ րե րի և կլո րա վուն փո սիկ նե րով քա րե րի հետ քեր. Ներ կա յիս վայ րը – սկզբնա կան տե ղից ոչ հե ռու 
(խորհրդա յին ժա մա նակ նե րում կանգ նած է եղել կրոմ լե խի վրա, հետ խորհր դա յին շրջա նում գցվել է կրոմ լե խից 
դուրս և այժմ գտնվում է կրոմ լե խից 3 մ հա րավ՝ ըստ Ի. Թա դև ո սյա նի. ըստ Լ. Եգա նյա նի՝ կո թո ղը կան գուն է եղել 
մի ն չև 1988 թ.). Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – սրբա զան քար, որի շուրջ ծի սա կա տա րու թյուն ներ են կա տար վել. 
Սկզբնաղ բյ�  րը – Իրի նա Թա դև ո սյան (29.09.2013). Եգա նյան 2007, 26-27, նկ. 1. 2011, 34 (ներ կա յաց ված է որ պես վի-
շապաքար՝ հայտ նա բեր ված հնա գետ նե րի կող մի ց 2003 թ.). ՀՊՑ, Շի րակ, Դա րիկ 7.39.1.1.1. Լ�  սան կա րը – տար բեր 
դիր քե րից:
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Եղ նա ջ� ր 1  (Ջա վախ քի լեռ ներ): Տի պը – ցուլ (ցլա պատ կե րով՝ ըստ ՀՊՑ-ի), ձուկ/ցուլ առանց պատ կե րի (ըստ 
մե զ, դի մա յին մա սը շատ հարթ, հետև ի նը կո րա ցող, հո րի զո նա կան ակո սա գիծ գլխին, ուղ ղա հա յաց ակո սագ ծեր՝ 
վե րին և մի  ջին մա սում). Նյ�  թը – մոխ րա գույն բա զալտ, սպի տակ և կարմ րա վուն քա րա քո սով. Պահ պան վա ծ�  թյ� -
նը – լավ, պատ կե րը՝ ջնջված կամ պատ կեր չկա. Չա փը – 33575×41. Սկզբնա վայ րը – սկզբնա կան տե ղում. Բարձ-
ր�  թյ�  նը – 2110 մ. Հա մա տեքս տը – կրոմ լեխ/դամ բա րան (տրա մա գի ծը՝ 5,30 մ), շրջա կայ քում այլ շի նու թյուն նե րի 
հետ քեր. Ներ կա յիս վայ րը – իր տե ղում (Խորհր դա յին ժա մա նակ նե րից մի նչ օրս կանգ նած է նույն տե ղում՝ ըստ 
ին ֆոր մանտ Մա րու սյա Խա չատ րյա նի (29.09.2013). ըստ ՀՊՑ-ի 2007 թ. լու սան կա րի այն ավե լի ու ղիղ էր կանգ նած, 
քան այժմ). Երկ րոր դա կան օգ տա գոր ծ�  մը – ժա մա նա կա կից ծի սա կան օգ տա գործ ման հետ քեր՝ քա րե խաչ կող-
քին. Սկզբնաղ բյ�  րը – Եգա նյան 2007, 27, նկ. 2. 2011, 34 (ներ կա յաց ված է որ պես վի շապաքար, հայտ նա բեր ված 
հնա գետ նե րի կող մի ց 2006 թ.). Դի լա նյան 2012, 65 (մի  այն լու սան կարն է՝ առանց ման րա մաս նու թյուն նե րի). ՀՊՑ, 
Շի րակ, Եղ նա ջուր 7.29.1.3.2 (ներ կա յաց ված է որ պես վի շա պա քար). Լ�  սան կա րը – տար բեր դիր քե րից:
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Ծանոթագր� թյ� ններ
1 Մեր աշ խա տան քը անհ նա րին կլի ներ առանց մի  

շարք կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ան հատ նե րի աջակ-
ցու թյան: Այս իմաս տով, նախ շնոր հա կա լու թյուն 
ենք հայտ նում ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գա-
գրու թյան ինս տի տու տին՝ հան ձին տնօ րեն Պ. Ավե-
տի սյա նի և Բեռ լի նի Բաց հա մալ սա րա նին՝ հան ձին 
փոխ ռեկ տոր Բ. Շյու թի: Քննար կումն  ե րի և օգ տա-
կար խոր հուրդ նե րի հա մար շնոր հա կա լու թյուն ենք 
հայտ նում Լ. Աբ րա հա մյա նին, Հ. Ավե տի սյա նին, 
Ռ. Բա դա լ յա նին, Բ. Գաս պա րյա նին, Ա. Գնու նուն, 
Ե. Գրե կյա նին, Վ. Գուր զա դյա նին, Ա. Գև որ գյա նին, 
Գ. Թու մա նյա նին, Ժ. Խա չատ րյա նին, Ա. Խե չո յա-
նին, Գ. Կա րա խա նյա նին, Ն. Հա զե յա նին, Ս. Հմա-
յա կյա նին, Հ. Մար տի րո սյա նին, Հ. Մել քո նյա նին, 
Լ. Մկրտչյա նին, Կ. Շմիդ տին, Հ. Պար ցին գե րին, 
Ա. Պետ րո սյա նին, Հ. Պետ րո սյա նին, Գ. Սարգ սյա-
նին, Հ. Սարգ սյա նին, Վ. Սա րո յա նին, Ս. Սմբատ-
յա նին, Հ. Ստե փա նյա նին, Ա. Փի լի պո սյա նին: Տե-
ղագ րա կան քար տեզ նե րի հա մար պար տա կան ենք 
Ս. Դավ թյա նին, գծագ րե րի հա մար՝ Ա. Առա քե լյա-
նին: Երախ տա պարտ ենք նաև Գ. Պետ րո սյա նին և 
քե ռի Անդ րա նի կին ու իրենց ըն տա նիք նե րին՝ լեռ նե-
րում ցու ցա բե րած մե ծ օգ նու թյան հա մար:

 Հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն ենք հայտ նում Ա. Գևորգ-
յա նին՝ Սա ր�  խան 1-ը, Ի. Թա դև ո սյա նին՝ Դա-
րիկ 1-ը, Ա. Հա րու թյու նյա նին՝ Ղ� ռթ Թա փա 1-2 -ը, 
Լ. Պետ րո սյա նին՝ Լճա շեն 2 -ը և Գ. Սարգ սյա նին՝ 
Բ�  ժա կան 1 -ը տե ղում ցույց տա լու հա մար, ինչ պես 
նաև Հ. Պետ րո սյա նին՝ Ավա նիկ 1 -ի և Վի շա պա սար 
1-ի, Բ. Գաս պա րյա նին և Ա. Խե չո յա նին՝ Ահ մա դի 
Օբա 1-ի ու Ան գե ղա կոթ 1 -ի, Հ. Մել քո նյա նին՝ Եղեգ-
նա ձո րի շրջա նի վի շա պա քա րե րի ու Ահ մա դի Օբա 1-ի 
մա սին տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դե լու և ճշտումն  եր 
կա տա րե լու հա մար: 

 Բազ մա կող մա նի աջակ ցու թյան հա մար առան ձին 
շնոր հա կա լու թյուն ենք հայտ նում այս հա տո րի հա-
մա կարգ չա յին խմբա գիր Ա. Հա րու թյու նյա նին, որն 
ուղ ղա կի մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել մե ր դաշ տա յին 
և կա բի նե տա յին բազ մա թիվ աշ խա տանք նե րին: 

 Տեքս տում շե ղագր ված են այն վի շա պա քա րե րը, 
որոնք ցու ցա կագր ված են հոդ վա ծի վեր ջում գտնվող 
տեքս տա յին և նկա րա յին Կա տա լո գում: Հմմտ. նաև 
նկ. 32-34 քար տեզ նե րը, ուր այդ վի շա պա քա րե րը 
տար բե րակ ված են պայ մա նա կան նշա նով՝ ըստ տե-
ղա գրա կան և տի պա բա նա կան հատ կա նիշ նե րի: 

 Կա տա լո գի նախ նա կան տար բե րա կը և 2012 թ. աշ-
խա տանք ներն ավե լի հա կիրճ տե՛ս Gilibert et al. 2012. 
2013: 

 Հա պա վումն  եր են՝ ՀՊՑ – ՀՀ պատ մու թյան և մշա-
կույ թի ան շարժ հու շար ձան նե րի պե տա կան ցու ցակ 
(2002 թ., առ կա է ինչ պես գրքային, այն պես էլ հա մա-
ցան ցա յին (http://www.armmonuments.am) տար բե-
րակ նե րով, մաս նա կի տար բե րու թյուն նե րով), ՊՄՊ –
Պատ մամ շա կու թա յին ար գե լոց-թան գա րան նե րի և 
պատ մա կան մի  ջա վայ րի պահ պա նու թյան ծա ռա յու-
թյան ար խիվ, ՊԺԿ – Պատ մա մշա կու թա յին ժա ռան-
գու թյան գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նի ար խիվ 
(հմմտ. Լ. Մկրտչյան, այս ժո ղո վա ծո ւում):

2 Ատր պե տը կա րև որ տե ղե կու թյուն ներ է հայտ նում վի-
շա պա քա րե րի կու տա կումն  ե րի մա սին Արա գա ծում 
(Կազ նե ֆեր՝ 2 օրի նակ), Գե ղա մա լեռ նե րում (այդ 
թվում Ար խա շեն/Ար քա յա շեն լեռ նե րի ստո րո տում՝ 

Արխ մի  շա, Ար խի շան, Խոս րով չայ ու Ման կունք ավե-
րակ նե րի և Կա րա/Սև լճի մոտ) (30-ից ավել օրի նակ), 
Զի ա րե թում (Տայք՝ 25-30 օրի նակ), Սրբա հա նում և 
Հով տա կում (Տայք՝ ? օրի նակ), Պա լա կա ցիս լճա կի 
մոտ (Ծո վակն Հյու սի սո /Չլդր, Վա նանդ՝ ? օրի նակ-
ներ) և Վա յոց Ձո րում (? օրի նակ ներ) (Ատր պետ 1926, 
406-409. 1929, 54-59. հմմտ. նաև 1912, 24): 

 Առա ջին վի շա պա քա րե րը նա տե սել է 1885 թ. Կազ-
նե ֆե րում: Ի դեպ «աչ կա տա րյան/կիկ լո պյան» ամ-
րոց ներ նա հի շում է Շի րա կում 1884 թ. (Ատր պետ 
1914, 165), ին չը հա վա նա կան է դարձ նում վեր ջի նիս 
կող մի ց վի շա պա քա րեր նկա տե լը Արա գա ծի վրա 
հա ջորդ տա րի:

 Ատր պե տը փաս տագ րում (լու սան կա րում և չա փա-
գրում) չի իրա կա նաց րել, գրում է վեր հի շե լով, սա-
կայն նպա տակ է ու նե ցել հե տա գա յում վե րա դառ նալ 
և լրջո րեն զբաղ վել վի շա պա քա րե րի ու սումն  ա սի րու-
թյամբ, ին չը դժբախ տա բար չի հա ջող վել (Ատր պետ 
1926, 88, 90): 

 Ատր պե տի աշ խա տանք նե րից պարզ է, որ նա առա-
ջի նը տե սել է Արա գա ծի վի շա պա քա րե րը 1885 թ.: 
Ապա գի տենք, որ Գե ղա մա լեռ նե րի օրի նակ նե րը նա 
այ ցե լել է 1906 թ. (Ատր պետ 1926, 407-408. 1929, 56-
57): Մինչ դեռ ան հայտ է մն ում, թե երբ է նա տե սել այլ 
շրջան նե րի վի շա պա քա րե րը: Պ. Մու րա դյա նի այն 
կար ծի քը, թե Ճո րո խի վի շա պա քա րե րը հայտ նա բեր-
վել են 1920-ական թթ. վեր ջե րին (Мурадян  1985, 20), 
չի կա րող ճիշտ լի նել. դրանք (Վա նան դի օրի նակ նե-
րի հետ մի  ա սին) Ատր պե տը պի տի տե սած լի ներ նա-
խա խորհր դա յին շրջա նում, թե րևս՝ XIX-XXդդ. սահ-
մա նին, չնա յած վեր ջինս, լի նե լով ծնուն դով կար սե ցի, 
այդ լեռ նե րում եղել է նաև մա նուկ և երի տա սարդ 
տա րի նե րին՝ 1870-1880-ական թթ. (հմմտ. Ատր պետ 
1926, 80, 84. 1931, 317): 

 Վի շա պա քա րե րի ատր պե տյան խնդրին կա րող է 
օժան դա կել հե ղի նա կի «Վի շա պա մայ ր» պատմ ված-
քը (բո վան դա կու թյու նը տե՛ս ստո րև), որն, ըստ էու-
թյան, նրա առա ջին անդ րա դարձն է վի շա պա քա րե-
րին (թեև գե ղար վես տա կան ոճով, սա կայն իրա կա-
նում պատմ ված քը վի շա պա քա րե րի պաշ տա մուն քի/
ծի սա կա տա րու թյան վե րա կանգն ման մի  փորձ է): 
Պատմ ված քի գի տա կա նո րեն շա րադր ված նա խա-
բա նում նա խո սում է ջրա պաշ տու թյան, հայ կա կան 
լեռ նե րից իջ նող ջրանցք նե րի մա սին, որոնց հետ 
կապ ված էին վի շա պա քա րե րը, ապա ավե լաց նում. 
«Այս բո լո րը, մա նա ւանդ ան ցե ալ տա րի Վի շա պա-
զանց բար ձուն քում պրօֆ. Մար րի գտած վի շապ նե րի 
որ ձա քա րե ար ձան նե րը և դրանց Խալ դէ ա կան ծա-
գու մը, ինձ ստի պե ցին վա ղուց ի վեր ու սումն  ա սի-
րածս այս եր կը գրի առ նել առաս պե լա կան ձև ով և 
մե ր պա տա նե կան աշ խար հի ըն թեր ցա նու թե ան նիւթ 
մա տա կա րա րել՝ մե ր երկ րի Խալ դա կան շրջա նի 
ջրա պաշ տա կան դի ցա բա նա կան աշ խար հա յե աց քի 
մա սին»: Իսկ մի նչ այդ նա նշում է, թե նա նախ կի նում 
այն քան տպա վոր ված է եղել վի շապ նե րի մա սին 
«լսած» նկա րագ րու թյուն նե րով «որ սրա նից տա սը 
տա րի առաջ գրել ու հրա տա րա կել եմ «Վի շա պը», 
«Վի շա պի Առա գաս տը» և ու րիշ լէ գէն դա նե ր» (Ատր-
պետ 1912, 3-4): Այս պի սով, մի  կող մի ց զար մա նա լի է, 
որ Ատր պե տը լռում է իր վե րո հի շյալ գտա ծո նե րի մա-
սին և հի շում է Մա ռի թարմ հայտ նա գոր ծու թյու նը, 
մյուս կող մի ց, այ նո ւա մե  նայ նիվ ակ նար կում է իր գի-
տե լի քը, ին չը լավ երև ում է նաև պատմ ված քի շա-
րադր ման ըն թաց քում: Այս պես, հե ղի նա կը նշում է, 
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որ «ամե ն մի  ավա զա նում մի  քա նի տաս նե ակ Վի շա-
պար ձան ներ էին կանգ նեց րած, ձկի մարմն  ով, ուղ-
ղա ձիգ, որոնց աչ քե րը եր կինք յա ռած, բե րան նե րը 
վե րի կող մը բա ցա ծ». ընդ որում հարց ու պա տաս-
խա նով հաս տա տում է, որ դրանք ուղ ղա ձիգ են եղել 
և ոչ հո րի զո նա կան (Ատր պետ 1912, 18): Ար ձան նե րը 
ծած կ չու նե ին, ծեսը կատարվում էր բաց երկնքի 
տակ, մե  հե ան և ուխ տա վոր նե րի հա մար օթև ան ներ 
չկա յին (Ատր պետ 1912, 28): Տե ղադ րու թյան վե րա բեր-
յալ օգ տա գոր ծում է «Վի շա պա զանց սա րա հարթ-
նե ր», «Վի շա պա զանց ավա զան ներ», «լեռ նա դաշ-
տում», «լճակ նե րի մո տ» ար տա հայ տու թյուն նե րը 
(Ատր պետ 1912, 17-18, 23-24, 37), որոնք հի րա վի հի-
շեց նում են մե զ հայտ նի վի շա պա քա րա յին մի  ջա վայ-
րե րը: Այս իրա վի ճա կը պատ կեր ված է նաև էջ 17-ի 
գծան կա րում, ուր տես նում ենք ճիշտ վի շա պա քա րա-
յին մի  գո գա վո րու թյուն վի շա պար ձան նե րի խմբով, 
որոն ցից մե  կի վրա նաև թռչուն է պատ կեր ված: Սա, 
ամե  նայն հա վա նա կա նու թյամբ, Թոխ մա խան Գյոլ/
Վան քի լճի մի  ջա վայ րի վե րար տադ րու թյունն է: Այս 
ամե  նից պարզ է դառ նում, որ Ատր պետն իս կա պես 
այ ցե լել է այս վայ րե րը:

 Ի դեպ, նշենք, որ Ատր պե տի այս աշ խա տան քին 
անդ րա դար ձել է հայտ նի արև ե լա գետ Վ. Բար տոլ դը, 
ով վի շա պա քա րե րի մա սին գրում է. «Այս անս պա-
սե լի բա ցա հայ տու մը նաև հայ հա սա րա կու թյան մե ջ 
թո ղեց այն պի սի տպա վո րու թյուն, որ ժա մա նա կա կից 
գրող նե րից մե  կը՝ Ատր պե տը, 1911 թ. (իրա կա նում՝ 
1912 թ.-հե ղի նակ ներ) Ալեք սանդ րո պո լում հրա տա-
րա կեց «Վի շա պա մայ ր» առաս պե լը, որը նկա րա-
զարդ էր (ըստ երև ա կա յու թյան և ոչ ըստ հու շար ձան-
նե րի)» (Бартольд 1966, 234):

 Ատր պե տի վաս տա կը վի շա պա քա րե րի հայտ նա-
գործ ման և մե կ նու թյան (Աստ ղիկ-Անա հիտ-Վար-
դա վառ) գոր ծում ըստ ար ժան վույն չի գնա հատ վել: 
Հե տա գա հե ղի նակ նե րը նրա գոր ծու նե ու թյա նը «ծա-
նոթ չե ն» կամ, եթե իրենց աշ խա տանք նե րում հի-
շա տա կում են Ճո րո խի ավա զա նի վի շա պա քա րե րի 
մա սին (Пиотровский 1939, 16. Меликсет-Беков 1947, 
32. Капанцян 1952, 51), սա կայն մո ռա նում են նշել 
Ատր պե տի անու նը (առա ջի նը նրան հի շում են Բար-
սե ղյան 1967, 181. ապա՝ Խան զա դյան 1969, 138-139. 
ոչ հայ հե ղի նակ նե րից՝ Сихарулидзе 1972, 24): Ճիշտ 
է, թեև Ատր պե տի գոր ծե լա կեր պը սի րո ղա կան է իր 
ոճով և չի ձգտում լի ա կա տար ճշգրտու թյան, սա կայն, 
շնոր հիվ իր «ար կա ծախն դիր խան դա վա ռու թյա ն», 
նա մե ծ քա նա կու թյան գի տե լիք է դնում շրջա նա ռու-
թյան մե ջ:  

3 Խոս քը Գան ձա 1-ի, Թեթ րիծ ղա րո 1-ի և Մուր ջա խե թի 
1-ի մա սին է, որոնք հի շյալ հե ղի նակ նե րի կող մի ց չեն 
սահ ման վում որ պես վի շա պա քար: Առա ջին ան գամ 
թռեղք-ջա վախ քյան վի շա պա քա րե րի մա սին խո սել է 
Լ. Մե լիք սեթ-Բե կը 1927 թ.՝ Փար վա նա լճի շրջա կայ-
քում իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյան ար դյուն քում 
(հմմտ. Mарр, Смирнов 1931, 10): 

4 Դրանք են՝ Աժ դա հա Յ� րտ 1-6, Գյո լի Յ� րտ 1-3, 
Թոխ մա խան Գյոլ 1-3 և 6-7 (վեր ջին ներս բե կո րա յին, 
որոնք այ սօր չկան), Իմի ր զեկ 1-5 (հա մե  մա տա կան 
ցան կի հա մար տե՛ս Ա. Ջի լի բերտ, Մ. Ստո րա չի, այս 
ժո ղո վա ծո ւում): 

 Ն. Մա ռը և Յ. Սմի ռ նո վը գրում են, թե տե սել են 23 
վի շա պա քար (Марр, Смирнов 1931, 92): Սա կայն մե ր 
վեր լու ծու թյուն նե րը դաշ տա յին աշ խա տանք նե րից 

հե տո ցույց են տա լիս, որ խոս քը գնում է իրա կա նում 
ոչ թե 23, այլ 19 մի  ա վո րի մա սին: Ինչ պե՞ս է պա տա-
հել, որ հե ղի նակ նե րը չորս վի շա պա քար ավել են 
հաշ վել: Ամե  նայն հա վա նա կա նու թյամբ, այս հա-
կա սու թյան պատ ճառն այն է, որ Մառն իր տեքստն 
ուշ է գրել՝ շատ ման րա մաս ներ լոկ վեր հի շե լով, լու-
սան կար նե րը վե րա կանգ նե լով, քա նի որ նրա հա-
մա պա տաս խան օրագ րե րը կո րել էին «Ար մա վի րի և 
Բաք վի մի  ջև» (Марр, Смирнов 1931, 10-11) կամ «Բաք-
վի և Պետ րոգ րա դի մի  ջև» (Гордеев 1928, 7. հմմտ. 
Варданян 2005, 104)՝ 1918 թ. թուր քա կան հար ձակ ման 
ըն թաց քում Անի ից նյու թե րը էվա կո ւաց նե լուց հե տո: 
Սրա նով է պայ մա նա վոր ված թե րևս քննարկ վող 
գրքում վի շա պա քա րե րի հա մա կարգ ված հա մա րա-
կալ ման բա ցա կա յու թյու նը, լու սան կար նե րի և գծա-
գրե րի ան հա վա սա րա չափ բաշ խու մը, որոշ մի  ա վոր-
նե րի նկա րագ րու թյան բա ցա կա յու թյու նը: 

 Աշ խա տան քում հրա տա րակ ված լու սան կար նե րի 
վեր լու ծու թյան հի ման վրա կա րե լի է ասել, որ եր կու 
վի շա պա քար Աժ դա հա Յուր տում և Թոխ մա խան Գյո-
լում ավել են հա մար ված: Այս պես՝ Աժ դա հա Յ� րտ 
1-ի եր կու լու սան կար (Марр, Смирнов  1931, таб. 2, 
7) մե կ նա բան վում են այն պես, կար ծես տար բեր վի-
շա պա քա րեր լի նեն, մի նչ դեռ իրա կա նում դրանք 
նույն օրի նակ ներն են պատ կե րում (таб. 7-ը սխալ-
մամբ բեր ված է որ պես վի շապ №5): Նման սխալ կա 
Թոխ մա խան Գյոլ 1-ի և 2-ի կա պակ ցու թյամբ (Марр, 
Смирнов  1931, таб. 11, 12). таб. 11-ը և 12-ը ներ կա յաց-
վում են այն պես, կար ծես եր կու տար բեր վի շա պա քա-
րեր լի նեն, մի նչ դեռ դրանք նույն Թոխ մա խան Գյոլ 
1-ի նկար ներն են: Բա ցի այդ, հնա րա վոր է, որ «23»-ի 
մե ջ հե ղի նակ նե րը հաշ վում են նաև վի շա պա քա րե րի 
անո րոշ հիշ վա տա կած մի  քա նի բե կոր ներ, որոն ցից 
ոչ լու սան կար են բե րում, ոչ էլ նոր մալ նկա րագ րու-
թյուն. խոս քը գնում է Գյո լի Յ� րտ 3-ի մոտ գտնված 
«եզան այ լան դակ ված գլխով ոչ մե ծ մու մի  ա կերպ 
քա րի» (Марр, Смирнов  1931, 89) և Թոխ մա խան Գյո-
լի մի ջ նա դա րյան ջրա հա մա կար գի սահ ման նե րում 
նկա տե լի բե կոր նե րի (Марр, Смирнов 1931, 90-91) մա-
սին:

 Ինչ վե րա բե րում է վեր ջին նե րիս հայտ նա բեր ման և 
տե ղե կու թյան տա րած ման ժա մա նա կագ րու թյա նը, 
նախ պետք է ասել, որ Մա ռը վի շա պա քա րե րի մա-
սին առա ջին ան գամ հայ տա րա րում է 1910 թ. դեկ-
տեմ բե րի 17-ին՝ Ռու սա կան հնա գի տա կան ըն կե րու-
թյու նում կար դա ցած իր հաշ վետ վու թյու նում (Mарр, 
Смирнов  1931, 77), ապա 1911 թ. դեկ տեմ բե րի 29-ին՝ 
Գի տու թյուն նե րի կայ սե րա կան ակա դե մի  ա յում կար-
դա ցած իր ճա ռում, որը լույս է տես նում հա ջորդ տա-
րի (Марр  1912, 77-78): Հայտ նա բեր ման ման րա մաս-
նե րի հար ցում մաս նա կի որո շա կի ու թյուն է մտցնում 
Մա ռի՝ Հ. Օր բե լուն Գառ նի ից գրված նա մակ նե րից 
մե  կը, որ թվագր վում է 06.10.1910-ով, երբ հայտ նի էին 
մի  այն 10 վի շա պա քար (Марр 1974, 235): Ու րեմն  մն ա-
ցյալ վի շա պա քա րե րը պի տի հայտ նա բեր ված լի նեն 
կամ 1910 թ. հու նի սի 10-ի և դեկ տեմ բե րի 1-ի մի  ջև, 
կամ գու ցե 1911 թ.: 1911 թ. հա մար նշված չէ գրքում, 
սա կայն այդ թվա կա նին Գե ղա մա լեռ նե րում հե-
տա զո տու թյուն ներ կա տա րե լու ցան կու թյան մա սին 
գրվում է վե րո հի շյալ նա մա կում (Марр 1974, 235): 
Մա ռի՝ 1911 թ. զուտ վի շա պա քա րե րի հա մար Գառ նի 
գա լու հան գա ման քը վկա յում է նաև Վ. Բար տոլ դը 
(Бартольд 1966, 228): Այս իմաս տով գու ցե և ճիշտ է 
Բ. Առա քե լյա նը, ըստ որի՝ վի շա պա քա րե րի հե տա-
զո տու թյու նը տե ղի է ու նե ցել նույն տա րի նե րին, ինչ 
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Գառ նիի պե ղումն  ե րը, այն է 1909-1911 թթ. (Առա քե-
լյան 1968, 19): Գ. Ղա փան ցյա նի այն տվյա լը, թե 
Մառն ու Սմի ռ նո վը 27 վի շա պա քար են գտել 1907 թ., 
չի հա մա պա տաս խա նում իրա կա նու թյա նը (Ղա-
փան ցյան 1945, 112. Ка панцян 1952, 3. սխա լի ուղ ղու-
մը հմմտ. Капанцян 2008, 128): 

 Եթե հա վաս տի են Ատր պե տի տվյալ նե րը, ապա նա 
1906 թ., այ սինքն Մա ռից ու Սմի ռ նո վից ավե լի վաղ 
է հայտ նա բե րել 30-ից ավել վի շա պա քար Գառ նիի 
(«Ազա տառ վա կի») բար ձունք նե րում, այդ թվում՝ Սև 
լճի (Կա րա լիճ) մոտ (Ատր պետ 1926, 408. 1929, 57-58): 

 Գե ղա մա լեռ նե րի վի շա պա քա րե րի ու սումն  ա սի րու-
թյան պատ մու թյան տե սան կյու նից ու շագ րավ է, որ 
1913 թ. Լ. Լի սի ցյա նը, Ստ. Լի սի ցյա նի որ դին, Ի.  
Ստրժի գովս կու ար շա վախմ բի կազ մում Վի են նա յից 
այ ցե լում է Հա յաս տան, որի ըն թաց քում նա Գառ նի ից 
բարձ րա նում է Գե ղա մա լեռ ներ և ու սումն  ա սի րում 
Պայ տա սա րի ժայ ռա պատ կեր նե րը: Հե տա գա յում 
ծնող նե րին հաս ցե ագր ված նա մա կում (1914 թ. 
փետրվա րի 24) վեր ջինս հի շա տա կում է Ար մա ղա նի 
լեռ նե րի ժայ ռա պատ կեր նե րի և Թոխ մա խան Գյո լի 
«աժ դա հա նե րի» մա սին, որոնց վե րա բե րյալ հա ղոր-
դու մը նա պատ րաստ վում էր կար դալ պրոֆ. Հյոր նե-
ղի նի (Վի են նա) սե մի  նա րում (Լի սի ցյան 1972, 52):

 Այս տեղ հարկ ենք հա մա րում նշել, որ Թոխ մա խան 
Գյո լի («Գե ղար դի հնա գույն ջրամ բա րի») մոտ մի  խո-
յագ լուխ բա զալ տե վի շա պա քար է հի շա տա կում նաև 
Մ. Գրի գո րյա նը, որը բա ցա կա յում է Մա ռի ու Սմի ռ-
նո վի, Բար սե ղյան և այլք-ի աշ խա տանք նե րում (Գրի-
գո րյան 1959, 261-263, նկ. 10): Իր լու ծումն  ե րով այն 
մա սամբ տար բեր վում է հայտ նի նե րից (մաս նա կի 
զու գա հե ռի հա մար տե՛ս Գե ղա շեն 1 -ը): Նկա րի կո-
ղա յին մա սի մշակ վա ծու թյունն ու պատ կե րը վկա յում 
են, որ մի ջ նա դա րում այն կա րող էր վե րած ված լի նել 
տա պա նա քա րի:

 ՊՄՊ ար խի վում մի  ան ծա նոթ վի շա պա քար է հի-
շա տակ վում՝ անո րո շա բար «Մար տու նու շրջան»-ում 
(Լ. Մկրտչյան, այս ժո ղո վա ծո ւում):

5 Դրանք են՝ Ահ մա դի Օբա 1, Հայ սե րի Օբա 1, Պրոս-
պեկտ 1-3, որոնք հայտ նա բերել կամ վե րա հայտ-
նա բերել են ժա մա նա կագ րա կան կար գով՝ Գ. Ղա-
փան ցյա նը (Ահ մա դի Օբա 1), Ա. Քա լան թա րը և 
Թ. Թո րա մա նյա նը (Հայ սե րի Օբա 1, Պրոս պեկտ 1, 3) 
և Բ. Պի ոտ րովս կին (Պրոս պեկտ 1, 2, 3):

 Արա գա ծի վի շա պա քա րե րի քա նա կի վե րա բե րյալ 
տե ղե կու թյուն նե րը հա կա սա կան են: Եթե չհաշ վենք 
Ատր պե տի 1885 թ. Արա գա ծի գա գա թին՝ «Կազ նե-
ֆե ր» լճա կի ափին տե սած եր կու վի շա պա քա րե րը 
(Ատր պետ 1926, 407-408. 1929, 56), ապա Արա գա ծի 
առա ջին լուրջ հե տա զո տող Ա. Քա լան թա րը նշում 
է, թե այդ լեռ նա զանգ վա ծում իր ար շա վա խում բը 
տե սել է 20-ից ավել վի շա պա քար (Քա լան թար 1937, 
175): Սա կայն հե ղի նա կի կոնկ րետ տե ղե կու թյուն նե-
րը սահ մա նա փակ վում են յո թով. դրանք գտնվում են 
1. Կո տու րի և Սև լճի մի  ջև (մե կ օրի նակ՝ Թիք մա թա-
շը = Հայ սե րի Օբա 1), 2. Սև լճից մոտ 5 վերստ դե պի 
Ան բերդ տա նող ճա նա պար հի վրա՝ Ար խա շա նի ձախ 
կող մում (մե կ օրի նակ՝ Պրոս պեկտ 1), 3. Շի րա ղա լի և 
Ղա լա չի առու նե րի բա ժան ման կե տում՝ Թիք մա թա-
շից 1-2 վերստ դե պի արև ելք (երեք օրի նակ) և Ղա լա-
չա լճի մոտ (մե կ օրի նակ) (այս չոր սը Քա լան թա րը չի 
տե սել, մի  այն լսել է). 4. հի շում է նաև Գ. Ղա փան ցյա-
նի (1914) տե սած օրի նա կը՝ Արա գա ծի հա րավարևել-

յան հատ վա ծում (= Ահ մա դի Օբա 1) (Քա լան թար 
1925, 219-220, 230-քար տե զը, նույ նը՝ վե րա շա րա-
դրված Berbérian 1927, 281-282, 296): Մեր 2012 թ. հե-
տա զո տու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ Շի րա ղա լի և 
Ղա լա չի առու նե րի բա ժան ման կե տում եղած երեք 
չտեսն ված վի շա պա քա րե րի մա սին տե ղե կու թյու նը 
կաս կա ծե լի է. կամ գու ցե Քա լան թա րը նկա տի ու նի 
Ատր պե տի հի շած «Կազ նե ֆե ր» լճա կի վի շա պա քա-
րե րը: Կազ նե ֆե րը ներ կա յիս Արա գած գյու ղի հին 
անունն է, որը գտնվում է Վար դե նուտ/Շի րա ղա լա 
գյու ղից (= Ահ մա դի Օբա 1-ի մո տա կա գյու ղը) ան-
մի  ջա պես դե պի հյու սիս (հմմտ. Քա լան թար 1925, 
230-քար տե զը):

 Քա լան թա րի ար շա վախմ բի կազ մում է եղել նաև 
Թ. Թո րա մա նյա նը, որն ավե լի կոնկ րետ տե ղե կու-
թյուն ներ է հայտ նում եր կու վի շա պա քա րե րի մա-
սին: Դրան ցից առա ջի նը 1924 թ. օգոս տո սի 11-ին 
ու սումն  ա սիր ված Տիք մա Տաշն է Ղո թուր գյու ղի 
յայ լա յում, որի մե կ գլու խը կոտ րել էին բնա կիչ նե րը՝ 
ցան կա նա լով այն օգ տա գոր ծել որ պես գե րեզ մա-
նա քար (եր կու գլուխ նե րը նեղ, մե ջ տե ղը լայն, մե կ 
ճա կա տին պաշ տա մուն քի խորհր դան շան ներ, մյուս 
կող մի ն, գա գա թից ներ քև՝ փոքր բո լո րակ փո սիկ-
ներ, սկզբնա կան բարձր. 2,98 մ, չա փագր ման պա-
հին՝ մե ծ կտո րի բարձր. 2,60 մ, ստո րին գլխի լայն. 
45,5 սմ, վե րևի կոտր ված տե ղի լայն. 53 սմ և նույն-
քան էլ հաս տու թյու նը, մե ջ տե ղի լայն. 63 սմ, գլխից 
կոտր ված կտո րի բարձր. 38 սմ, հաստ. 60 սմ) (Թո-
րա մա նյան 1948, 229): Կաս կած չկա, որ խոս քը գնում 
է Հայ սե րի Օբա 1 -ի մա սին: Օգոս տո սի 12-ին Ղո թու-
րի յայ լա յից ար շա վա խում բը գնում է Արա գա ծի բար-
ձուն քը, ապա՝ Ան բերդ: Ղա րա դա ղի ստո րո տի վրա յի 
յայ լա յի մոտ, ճա նա պար հից դուրս հայտ նա բեր վում 
է ևս մե կ մե  նա քար (առանց քան դա կի, ստո րին մա-
սը լայն, վե րի նը՝ նեղ, վեր ջա նում է բրգա ձև, բարձր. 
3,40 մ, ստո րին մա սը՝ 1 մ, վե րի նը՝ բրգա ձև տաշ ված-
քի տակ՝ 60 սմ, հաստ. 50 սմ)  (Թո րա մա նյան 1948, 
229-230): Բրգա ձև վեր նա մա սը և չափ սե րը կաս կած 
չեն թող նում, որ խոս քը Պրոս պեկտ 3 -ի մա սին է:

 Թիք մա թա շի կա պակ ցու թյամբ ու շագ րավ է Ղ. Ալի-
շա նի կող մի ց «Տիք մե  դաշ» տե ղան վան հի շա տա կու-
մը Արա գա ծի հա րա վա յին փե շե րին, Ան բեր դի հետ 
մի ասին (Ալի շան 1890, 132):

 Հրա տա րա կու թյուն նե րում, շրջա նառ վում է վի շա-
պա քա րի մի  այն մե կ՝ այն է Պրոս պեկտ 1 -ի լու սա-
նկա րը (Քա լան թար 1935, նկ. 21. 1937, 186. նույնն է 
ինչ Пиотровский 1939, рис. 9, таб. XII): Քա լան թար 
1937, 174-ի վի շա պա քա րի լու սան կա րը իրա կա նում 
Արա գա ծի հետ կապ չու նի՝ Իմի ր զեկ 2 -ն է: Նմա նա-
պես Քա լան թար 1935-ի անգ լե րեն թարգ մա նու թյան 
մե ջ  բեր ված լու սան կա րը (Kalantar 2003, 7) ոչ թէ 
Արա գա ծից է, ինչ պես նշված է հրա տա րա կու թյան 
մե ջ, այլ Գե ղա մա լեռ նե րից (= Աժ դա հա Յ� րտ 2): 
Եվս մեկ վիշապաքարանման մե նհիրի լուսանկար 
է բերված Թ. Թորամանյանի աշխատանքում, որի 
տակ անորոշաբար գրված է՝ «Մենաքարի նմուշ (Հա-
յաստան)» (Թորամանյան 1942, 10, նկ. 8): Այս նկարը 
լիովին համապատասխանում է Լալայան 1931, 65, 
նկ. 16-ին (արվել է 1915 թ.),  որտեղից ճշտվում է, որ 
խոսքը Շամի րամի  մե նհիրներից մե կի մասին է:

 Որոշ ճշտումն  եր են մտցնում Գ. Ղա փան ցյա նի տե-
ղե կու թյուն նե րը: Վեր ջինս Արա գա ծի վրա հի շում է 
չորս ցլա կերպ վի շա պա քար (Ղա փան ցյան 1945, 150. 
Капанцян 1952, 33, 37): Դրան ցից մե կն իր կող մի ց 
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գտնված և վերն ար դեն հիշ ված Ահ մա դի Օբա 1 -ն է, 
որ հե ղի նա կը հի շում է «Թո փալ Բրո յի որ դու Ալո յի 
յուր դում» և նկա րագ րում որ պես ցլա կերպ/խո յա-
կերպ (Ղա փան ցյան 1914, 93-95. Капанцян 1952, 48): 
Ալո յի յուր դի վի շա պա քա րի նույ նա կա նաց ման հա-
մար Ահ մա դի Օբա 1 -ի հետ, բա ցի աշ խար հագ րա-
կան («լե ռան վե րև ում գտնվող մի  հարթ արո տա վայ-
րում») և ար տա քին տվյալ նե րից (չափ սե րը, և այն որ 
վեր ջինս նման է  Пиотровский 1939, таб. XI, XII-ին 
= Թոխ մա խան Գյոլ 4, Պրոս պեկտ 1, ըստ՝ Ղա փան-
ցյան 1945, 113, 140, նկ. 6), հիմք է հան դի սա նում նաև 
այն, որ ըստ հե ղի նա կի, այս վի շա պա քա րի մոտ, մի  
քա նի հա րյուր մե տր հե ռու, կա յին նաև նրբագծ ված 
այ ծե րով և որ սոր դա կան տե սա րան նե րով ժայ ռա-
պատ կեր ներ (Ղա փան ցյան 1945, 154. Капанцян 1952, 
48. 2008, 125. հմմտ. նաև Կա րա խա նյան, Սա ֆյան 
1970, 7), ին չը լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է Ահ մա-
դի Օբա 1-ի ներ կա յիս հա մա տեքս տին (նկ. 17): Հա-
ջորդ երեք վի շա պա քա րե րը՝ 1927 թ. Հնու թյուն նե րի 
պահ պա նու թյան կո մի  տեի ար շա վախմ բի կող մի ց 
Ար խա շա նի ձախ ափին, Ան բեր դի մոտ, Բյու րա կա-
նից Արա գա ծի օդե րև ու թա բա նա կան կա յա նի ճա-
նա պար հին գտնվող «Յուրտ Ջհան գիր Աղա»-ի մոտ 
հայտ նա բեր ված օրի նակ ներն են (Капанцян 1952, 
4): Խոս քը գնում է այ սօր «Պրոս պեկ տ» ան վան ված 
մար գա գետ նի մա սին, որ տեղ նա խա պես եղել են 
հինգ վի շա պա քար և 1960-1980-ական թթ., հիմն  ա-
կա նում շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց-
քում, «փրկվել» են ֆի զի կոս նե րի կող մի ց՝ բեր վե լով 
Ֆի զի կա յի ինս տի տուտ ներ կամ տե ղա հան ար վել 
որոշ ան հատ նե րի կող մի ց ու իջեց վել Բյու րա կան ու 
Ոս կե վազ (տե՛ս Պրոս պեկտ 1-5): Քա լան թա րը հի շում 
է այս տե ղից մե կ վի շա պա քար (Պրոս պեկտ 1), Թո րա-
մա նյա նը՝ ևս մե  կը (Պրոս պեկտ 3):

 Ամե  նայն հա վա նա կա նու թյամբ, «20-ից ավե լ» վի շա-
պա քա րե րի մա սին Քա լան թա րի վե րո հի շյալ տե ղե-
կու թյուն նե րը պահ վել են մե ծ գիտ նա կա նի ար խի-
վում, որը բռնագ րավ վել և կո րել է նրա ձեր բա կա լու-
մի ց հե տո (1938): Այ լա պես «20»-ը տպագ րա կան 
սխալ կա րող էր լի նել՝ թե րևս «2»-ի փո խա րեն (ինչ-
պես օր. Kalantar 2003, 3-ում է): Դժբախ տա բար վի շա-
պա քա րե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը բա ցա կա յում 
են Հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան կո մի  տեի 1927-
1930 թթ. հրա տա րա կած «Որա գի ր» պար բե րա կա-
նում:

6 Այն է՝ Թոխ մա խան Գյոլ 4, որն, ամե  նայն հա վա նա-
կա նու թյամբ, հայտ նա բե րել և փաս տագ րել է Բ. Պի-
ոտ րովս կին (Пиотровский 1939, таб. XI), քա նի որ 
Մա ռի ու Սմի ռ նո վի մոտ այն բա ցա կա յում է:

7 Հա յաս տա նի Հնու թյուն նե րի պահ պա նու թյան կո մի -
տեի ար շա վախմ բի կող մի ց գրանց ված Ար տա նի շի 
վի շա պա քա րե րի մա սին տե ղե կու թյուն են հա ղոր-
դում Հ. Բեր բե րյա նը և Բ. Պի ոտ րովս կին: Ընդ որում, 
Բեր բե րյա նը խո սում է «լճի արև ե լյան հրվան դա նին 
գտնվող հինգ ձկնա կերպ վի շապ նե րի» մա սին՝ չնշե-
լով դրանց կոնկ րետ գտնվե լու վայ րը (Berbérian  
1927, 290): Մինչ դեռ Պի ոտ րովս կին շեշ տում է, որ այդ 
վի շա պա քա րե րը հայտ նա բեր վել են 1927 թ. Ար տա-
նի շի ցած րա դիր ափին և նման են եղել Գե ղա մա լեռ-
նե րի վի շա պա քա րե րին, սա կայն չի նշում, թե կոնկ-
րետ քա նի վի շա պա քար է հայտ նա բեր վել (Пиот ров-
ский 1939, 12-13): Այս տե ղե կու թյուն նե րի մե ջ որո շա-
կի ճշգրտում է մտցնում Խորհր դա յին Հա յաս տան 
թեր թում 1926 թ. սեպ տեմ բե րի 4-ին անա նուն մի  հե-

ղի նա կի (ստո րագր վում է «Մ.») կող մի ց հրա տա րակ-
ված հոդ վա ծը (որն, ի դեպ, պի տի լի ներ Բեր բե րյա նի 
հիմն  ա կան աղ բյու րը և հա մա պա տաս խա նա բար 
հղվում է նրա կող մի ց): Ըստ այդմ, Հնու թյուն նե րի 
պահ պա նու թյան կո մի  տեն փաս տագ րել է այդ վի շա-
պա քա րե րը իր մե րձ սև ա նյան ար շա վա խմբի ըն թաց-
քում ոչ թե 1927 թ., ինչ պես գրում է Պիոտ րով սկին, 
այլ 1926 թ. օգոս տո սի 17-ից սեպ տեմ բե րի 20-ը ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում: Հոդ վա ծում մաս նա վո րա-
պես աս վում է. «Ջրի կուլ տի գո յու թյան և ջրա բաշ խա-
կան սիս տե մի  կա տա րե լու թյան ամե  նա ցայ տուն 
ապա ցույց ներն այս տեղ ևս հայտն վե ցին. լճի արևել-
յան հրվան դա նի շրջա նում գտնված են 5 հատ վի-
շապ, այն քա րե հսկա նե րից ձկի ձև ով, որոնց առա-
ջին ան գամ հայտ նա գոր ծեց Մա ռը Գե ղա մա լեռ նե-
րում, ապա Կո մի  տեի հնա գի տա կան էքս պե դի ցի ան 
Արա գա ծի վրա»: Հոդ վա ծից պարզ է դառ նում նաև, 
որ ար շա վախմ բի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցել են 
հնա գետ ներ Ա. Քա լան թա րը (ղե կա վա րը) ու Ե. Բայ-
բուր թյա նը, ճար տա րա պետ Գ. Սի րա նյա նը, լու սա-
նկա րիչ Ա. Վրույ րը և ու սա նող Ս. Բար խու դա րյա նը: 
Հոդ վա ծում նշվում է նաև, որ նյու թե րը չա փագր վել և 
լու սան կար վել են (Անա նուն 1926, 4): Այս տե սան կյու-
նից ու շագ րավ է, որ ար շա վախմ բին մաս նակ ցած 
Ս. Բար խու դա րյա նը «Սևա նա լճի ափին» հի շա տա-
կում է ոչ թե հինգ, այլ մե կ վի շա պա քար (Բար խու-
դար յան 1935ա, 41): Մեկ այլ տեղ Բար խու դա րյա նը 
վի շա պա քա րե րի կա պակ ցու թյամբ շեշ տում է «Սև ա-
նա լճի հյու սի սա յին ափե ր»-ը (Բար խու դար յան 
1960, 53): Հա ջորդ հոդ վա ծում նա ավե լի է ման րա-
մաս նում՝ նշե լով Ար տա նի շի անու նը. այս պես, խո սե-
լով ջրի պաշ տա մուն քի մա սին, վեր ջինս գրում է. 
«Դրա հա մար ապա ցույց է նաև լճի հյու սիսարև ել յան 
ափե րին, Ար տա նի շի մոտ Հն. Պահ պա նու թյան կոմ. 
էքս պե դի ցի ա յի հայտ նա բե րած «վի շա պը»... Լճի կող-
քին լի նե լը, բայց և լեռ նա յին մա սե րում սաս տիկ ջրի 
պա հանջ ու նե նա լը, լեռ նա յին երկ րին ու բնու թյա նը 
հա տուկ ամպ րոպ ներն ու կայ ծա կը ստեղ ծել են օձի, 
վի շա պի-ջրի պաշ տա մուն քը» (Բար խու դա րյան 
1935բ, 183, 187):

 Ավե լի ուշ Ս. Եսա յա նը Ար տա նի շի վի շա պա քա րե րի 
մա սին գրում է, որ «դժբախ տա բար ոչ այս վի շա-
պա քա րե րը, ոչ էլ դրանց նկար նե րը չեն պահ պան-
վել» (Есаян 1980, 20): Մինչ դեռ մե կ վի շա պա քար 
Ար տա նի շում 1970-ական թթ. տե սել է Գ. Կա րա խա-
նյա նը (բա նա վոր հա ղոր դում, 25.04.2012 թ.): Այլ տե-
ղե կու թյուն ներ այս վի շա պա քա րե րի վե րա բե րյալ 
չկան. գրա կա նու թյան մե ջ կրկնվում են հիմն  ա կա-
նում Պիոտ րովս կու վկա յու թյուն նե րը (հմմտ. Աբեղ-
յան 1941, 8. Խան զա դյան 1969, 138. 2003, 35. Bauer-
Man ndorff  1984, 63): 

 Հու շար ձան նե րի պե տա կան ցան կե րում ևս Ար տա-
նի շի վի շա պա քա րե րի մա սին ոչ մի  տվյալ չկա, թեև 
այդ ցան կե րից պարզ է դառ նում, որ Ար տա նի շի թե-
րակղ զին և նրա շրջա կայ քը մշա կու թայ նաց ված տա-
րածք է եղել ար դեն բրոնզ-եր կա թի դա րաշր ջա նում. 
մաս նա վո րա պես թե րակղ զու բար ձուն քին հիշ վում է 
ամ րոց, իսկ դե պի գյու ղը՝ այլ ամ րոց ներ, աշ տա րակ 
և դամ բա րա նա դաշտ (ՀՊՑ, Գե ղար քու նիք, Ար տա-
նիշ, 4.18), ինչն, ընդ հա նուր առ մամբ, հնա րա վոր 
է դարձ նում վի շա պա քա րե րի առ կա յու թյու նը տա-
րած քում: Հմմտ. նաև Բար խու դա րյան 1935բ, 169, 
ուր նկա րագր վում են Շոր ժա յի «հար թու թյուն/տա-
փա րակ ներ»-ը (որ հի շեց նում են վի շա պա քա րա յին 
մի  ջա վայ րեր) և դրանց շրջա կայ քի բերդ-շե ներն ու 
դամ բա րա նա դաշ տե րը:



Վիշապաքարերի հնագիտ� թյ� ն 379

 Այս տե սան կյու նից ու շագ րավ ման րա մասն է հա ղոր-
դում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թան կա ռա վա րու-
թյան 2012 թ. օգոս տո սի 23-ի №1073-Ն որո շու մը (ստո-
րագր ված ՀՀ վար չա պետ Տ. Սարգ սյա նի կող մի ց 
2012 թ. օգոս տո սի 28-ին), ուր աս վում է. հա մա ձայն 
«Աշ խար հագ րա կան ան վա նումն  ե րի մա սին» Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 
պա հանջ նե րի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը որո շում է. 1. ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 2006 թ. դեկ տեմ բե րի 21-ի «Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան Գե ղար քու նի քի, Շի րա կի 
և Վա յոց ձո րի մար զե րի ան վա նա կոչ ված աշ խար հա-
գրա կան օբյեկտ նե րի ան վա նումն  ե րը հաս տա տե լու 
մա սին» №1905-Ն որոշ ման հա վել վա ծում կա տա րել 
հե տև յալ փո փո խու թյու նը և լրա ցումն  ե րը՝ 1) աղյու-
սա կի առա ջին տո ղը շա րադ րել հե տև յալ խմբագ րու-
թյամբ..., 2) «Գե ղար քու նի քի մարզ» բա ժի նը լրաց նել 
հե տև յալ բո վան դա կու թյամբ նոր կե տե րով..., որոնց 
թվում է №№ ը/կ – 3569, Գոր ծող ան վա նու մը - Վի-
շապ, Օբյեկ տի տե սա կը - վի շա պա քար, Հա մայն քի 
ան վա նու մը - Ար տա նիշ, Թեր թի հա մա րը - 11-38-
127-4-1, Հաս տատ ված ան վա նու մը - Վի շապ» (http://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=77908, 
9.10.2013 թ.):

8 Բար սե ղյանն իր գոր ծըն կեր նե րի հետ այ ցե լում են 
Ն. Մա ռի և Յ. Սմի ռ նո վի Գե ղա մա լեռ նե րում հայտ-
նա բե րած վի շա պա քա րերը (բա ցի Աժ դա հա Յ� րտ 
6 -ից, Գյո լի Յ� րտ 1-3-ից, Թոխ մա խան Գյոլ 7 -ից և 
Իմի ր զեկ 1, 3 -ից) և հայտ նա բե րում են նո րե րը, որոնց 
ծա նոթ չեն եղել Մառն ու Սմի ռ նո վը: Այս ար շա վա-
խմբի մե ծ ներդ րու մը կա յա նում է նաև ար ված գծա-
գրե րի մե ջ (գծագր ված չեն մի  այն Աժ դա հա Յ� րտ 6 -ը, 
Թոխ մա խան Գյոլ 3, 7-ը, Գյո լի Յ� րտ 3-ը. այդ գծա-
գրե րը չկան նաև Մա ռի ու Սմի ռ նո վի մոտ):

 Բար սե ղյա նի ար շա վախմ բի ան դամն  ե րը գրում են, 
թե հայտ նա բե րել են «հին գ» (Բար սե ղյան և այլք 
1964, 87) կամ «չորս» (Բար սե ղյան 1967, 181) նոր վի-
շա պա քար, որոնց ծա նոթ չեն եղել Մառն ու Սմի ռ նո-
վը: Իրա կա նում վեր ջին ներս հայտ նա բե րել են երեք 
վի շա պա քար, որոնց մա սին չգի տեն Մառն ու Սմի ռ-
նո վը. դրանք են՝ Թոխ մա խան լճի ձկնա կեր պը (Բար-
սե ղյան և այլք 1964, նկ. 1բ = Թոխ մա խան Գյոլ 5) և 
Դա վա գյո զի-յուր տի եր կու կո թող նե րը (Բար սե ղյան 
և այլք 1964, նկ. 2): Ինչ վե րա բե րում է հե ղի նակ նե րի 
հի շած եր կու այլ «նո րա հայ տ»-նե րին, ապա դրան-
ցից Բզո վա նի Յուր տի օրի նա կը (Բար սե ղյան և այլք 
1964, նկ. 3) իրա կա նում ծա նոթ է Մա ռին ու Սմի ռ նո-
վին (Марр, Смирнов 1931, таб. 23 = Իմի ր զեկ 5), իսկ 
Թոխ մա խան Գյո լի ցլա կեր պը (Բար սե ղյան և այլք 
1964, նկ. 1ա)՝ Պի ոտ րովս կուն (Пиотровский 1939, таб. 
XI = Թոխ մա խան Գյոլ 4. այն կամ Մա ռի ար խի վից 
է, կամ Պի ոտ րովս կին ինքն է հայտ նա բե րել): Մի եր-
րորդ վի շա պա քա րի հայտ նա բեր ման մա սին Թոխ-
մա խան Գյո լի հա տա կից հի շա տակ վում է հոդ վա ծի 
ռու սե րեն ամ փոփ ման մե ջ (Բար սե ղյան և այլք 1964, 
88), սա կայն ոչ այդ կո թո ղի գծա գիրն է բեր վում, ոչ 
նկա րագ րու թյու նը, հե տև ա պես նրա գո յու թյու նը 
կաս կա ծե լի է:

 Հե ղի նակ նե րի հի շած Դա վա գյո զին (հա յե րեն՝ Ուղ-
տո ւա կունք) մե նք չենք կա րո ղա ցել տե ղայ նաց նել: 
Ըստ Բար սե ղյա նի, Աժ դա հա Յուր տից 4 կմ հե ռա-
վո րու թյան վրա Դա վա գյո զի (նախ կի նում Գյո լի /
Յուրտ /) կոչ վող վայ րում, մի  մյան ցից 10 մ (հոդ վա ծի 
ֆրան սե րեն տար բե րա կում՝ սխալ մամբ 10 կմ) հե ռա-
վո րու թյամբ, գտնվել են եր կու մի  ան ման քա ռա կող 

ցլա կերպ կո թող ներ, վատ երև ա ցող բարձ րա քան-
դակ նե րով: Բար սե ղյանն իր ցու ցա կում վեր ջին նե րիս 
թվար կում է Գյո լի Յուր տի վի շա պա քա րե րի տակ՝ 
Մա ռի ու Սմի ռ նո վի Գյո լի Յուր տի եր կու օրի նակ նե-
րի հետ մի  ա սին, որոնց նա չի տե սել: Իրա կա նում 
Մա ռի ու Սմի ռ նո վի և Բար սե ղյա նի Գյո լի Յուր տե րը 
մի  մյանց հետ կապ չու նեն, տար բեր տե ղանք ներ են 
(Բար սե ղյան և այլք 1964, 87, նկ. 2. Բար սե ղյան 1967, 
№ 12, 13. Barseghian 1968, 292): 

 Ուղ տո ւա կունք վայ րը հի շա տա կում է Հ. Մար տի րոս-
յա նը՝ ժայ ռա պատ կեր նե րի ար շա վախմ բի հա մա-
տեքս տում: Ըստ նրա՝ քա րայր նե րի մի  մե ծ խումբ 
գտնվում է Ազա տի աջա կող մյան վտակ Ուղ տո ւա-
կունք (Դա վա գյո զի) գե տի՝ հով տում, գե տի վե րին 
հո սանք նե րի ճյու ղա վոր ման վրա, 2365,8 մ և 2362,9 մ 
բարձ րու թյուն նե րի մի  ջև ըն կած տե ղա մա սում: Ուղ-
տո ւա կուն քի ձո րը հռո մե  ա կան V թվան շա նի ձև, խոր 
հա տակ (600 մ), զա ռի թափ ժայ ռա պա տեր (70°) ու նի 
և ավարտ վում է Գե ղա մա լեռ նե րում Սպի տա կա սար 
(Ակ դաղ) գա գա թով, որ պսպղում է օբ սի դի ա նի հզոր 
ելուստ նե րի փայ լից: Ուղ տո ւա կուն քի բու սա կա նու-
թյամբ ու հան քա յին ջրե րով հա րուստ գե ղա տե սիլ 
ձո րը հի շեց նում է նախ նա դա րյան լանդ շաֆտ նե րը, 
սա կայն հնա րա վոր է, որ մարդն այս տեղ երև ա ցել է 
մի  այն նե ո լի թյան ժա մա նակ նե րում (Մար տի րո սյան 
1969, 201-202):

 Հ. Մար տի րո սյա նի ղե կա վա րած նույն այս ժայ ռա-
պատ կեր նե րի ար շա վի ըն թաց քում (1967 թ.) և նույն 
տե ղում (Ուղ տա նիստ/Դա վա գյո զի՝ Գե ղար դա-
վան քից մոտ 35 կմ հա րավ-արև ելք, Ազատ գե տի 
ակունք նե րի մոտ) հայտ նա բեր վում և Ա. Շա հի նյա-
նի կող մի ց ու սումն  ա սիր վում են Ս. Հա կոբ եկե ղե ցու 
ավե րակ նե րը (Գնթու նի նե րին նվի րա բեր ված Ան ձավ 
բնա կա վայ րի տա րած քում) և VII դ. թվագր վող եր կու 
ար ձա նա գիր կո թող նե րի մն ա ցորդ ներ (Շա հի նյան 
1974): Շա հի նյա նը և Մու րա դյա նը, հեն վե լով Մա ռի 
մի  տե ղե կու թյան վրա, պնդում են, թե այս տե ղա վայ-
րը, Վան քի լիճ կա տա րած երկ րորդ ար շա վի ճա նա-
պար հին, այ ցե լել է Սմի ռ նո վը և «զննել է մե կ վի շապ 
և մե կ կո թո ղ» (Марр, Смирнов 1931, 89): Թեև Մա ռը 
չի տա լիս Սմի ռ նո վի այ ցե լած կոնկ րետ վայ րի անու-
նը, իսկ Սմի ռ նովն  ընդ հան րա պես չի խո սում այս 
մա սին, սա կայն այդ ար ձա նագ րու թյուն նե րից մե  կը 
Մա ռի թարգ մա նու թյամբ հե տա գա յում հրա տա րա-
կում է Մ. Ռոս տով ցե վը (Ростовцевь 1911, 30-31), ով 
նշում է, թե հրա պա րակ վող կո թո ղը գտնվել է Սմի ռ-
նո վի կող մի ց Գե ղա մա լեռ նե րում (Мурадян 1985, 24): 
Կաս կած չկա, որ այս կո թողն է վե րա հայտ նա բե րել 
ժայ ռա պատ կեր նե րի ար շա վա խում բը: Բայց ար դյո՞ք 
սա նշա նա կում է, որ Սմի ռ նո վը տե սել է Բար սե ղյա նի 
հի շա տա կած վի շա պա քա րե րից մե  կը. շատ դժվար է 
ասել: Հնա րա վոր է նաև, որ եղել են մե  կից ավել Ուղ-
տո ւա կունք/Դա վա գյո զի ներ (հմմտ. 1. Դա վա գյոզ(ի)/
Ուղ տու պար՝ լեռ նա բա զուկ Գե ղա մա լեռ նե րի հա-
րավարևմ տյան մա սում, Գե ղա սար/Փոքր Սպի տա-
կա սար գա գա թով (3443 մ). 2. Դա վա գյոզ(ի)/Ուղ տու-
սար/Ուղ տի պա րա նոց/Ուղ տու պար՝ լեռ նա գա գաթ 
(3170 մ) Ուղ տու պա րի լեռ նե րում, Ուր ցա ձոր գյու ղից 
22 կմ հյու սիս-արև ելք. 3. Ուղ տի ակունք ներ/Ուղ տու-
ա կունք/Յոթ նա կունք՝ գետ, Ազատ գե տի ձա խա-
կողմ յան Մել լի վտա կի աջ օժան դա կը, սկիզբ է առ-
նում Գե ղա մա լեռ նե րի հա րավարևմ տյան լան ջե րից 
և Ուր ցա ձոր գյու ղից 16 կմ հյու սիս-արև ելք. 4. Ուղ տու 
Ակունք/Ուղ տո ւա կունք՝ վայր, որը հի շա տա կում է 
Խո րե նա ցին և որը Ալի շա նը տե ղադ րում է Մա զազ 
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գա վա ռում՝ կապ տես նե լով այս տե ղի Ուղ տի աչք լե-
ռան հետ (Հա կո բյան և այլք 1988, 40. 2001, 188):

9 Վի շա պա քա րե րի փաս տագր մամբ եր կար տա րի ներ 
զբաղ վել է Է. Խան զա դյա նը, սա կայն նրա աշ խա-
տան քի հիմն  ա կան ար դյունք նե րը (ձե ռա գի րը կամ 
ալ բո մը) մի նչ այժմ մն ում են ան հայտ: Հե ղի նա կը 
հասց րել է հրա տա րա կել այս թե մա յով մի  այն երեք 
աշ խա տանք (Խան զա դյան 1969. 2003. 2005): 

10 Հատ կա պես կա րև որ են Լ. Բար սե ղյա նի 20 գծա-
գրե րը (Բար սե ղյան 1967), քա նի որ Մա ռի ու Սմի ռ-
նո վի աշ խա տան քում դրանք մի  այն 12-ն են, և բա ցի 
այդ, Բար սե ղյա նի մոտ ման րա մասն ներն ավե լի են 
պատ կեր ված (հա ճախ տար բեր կող մե  րից): Բար-
սե ղյա նի գծագ րե րում բա ցա կա յում է մի  այն Աժ դա-
հա Յ� րտ 1-ի ետ նա մա սը, որը կա Марр, Смирнов  
1931, 63-ում: 

11 Նախ կի նում հայտ նի են հոդ վա ծում հի շա տակ ված 
Աժ դա հա Յուր տի (Աժ դա հա Յ� րտ 5), Վան քի Լճի 
(Թոխ մա խան Գյոլ 1, 2, 4, 5), Գյոլ Յուր տի (Գյո լի 
Յ� րտ 1), Իմի ր զեկ/Բա բա Փա րի/Գեղ ամ րո ցի տա-
փա րա կի (Իմի ր զեկ 1, 2, 5), Դիք դա շի (Դիք թաշ 1 ) 
և Գե ղա շե նի (Գե ղա շեն 1) օրի նակ նե րը՝ Գե ղա մա 
լեռ նե րում, Եղեգ նա ձո րի (Սե լիմ 1), Ուլ գյու րի (Ուլ-
գյ� ր 1-2) և Կարմ րա շե նի (Կարմ րա շեն 1) օրի նակ նե-
րը՝ Վար դե նի սի լեռ նե րում, ինչ պես նաև «Կենտ րոն» 
հե ռուս տա ըն կե րու թյան առաջ գտնվող Արա գա ծի 
(Պրոս պեկտ 1) օրի նա կը՝ Երև ա նում: Նոր են Ավա-
նի կի (հմմտ. նաև Հա կո բյան 2010բ, 180, նկ. 4. Սա-
րո յան 2013, 5/մա յիս. ՀՊՑ Արա րատ, Խոս րո վի ար-
գե լոց, Ավա նիկ 2.98.4.1.3.1, ներ կա յաց ված է որ պես 
VI-VII դդ. կո թող՝ IV-V դդ. եկե ղե ցու արևմ տյան կող-
մում), Փոքր Գի լան լա րի (հմմտ. նաև Պետ րո սյան 
2008, 76, 78, 126, նկ. 78) և Գառ նիի (Գառ նի 2 ) քրիս-
տո նե աց ված վի շա պա քա րե րը, ինչ պես նաև Վան-
քի լճից ոչ հե ռու, Վի շա պա սա րին նա յող դաշ տում 
գտնվող և կի սով չափ հո ղի մե ջ թաղ ված կո թո ղը, 
որն ան վան ված է Վի շա պա սար (մե ր քար տեզ նե-
րում՝ Վի շա պա սար 1. նկա րը հմմտ. Սա րո յան 2013, 4/
ապ րիլ):

12 Այս գրքում բեր ված վի շա պա քա րե րը նույ նա կա-
նաց վում են այս պես. նկ. 1-2 - Թոխ մա խան Գյոլ 1, 4. 
աղ. 5-7 - 1. Սե լիմ 1. 2. Գողթ 1. 3. Ահ մա դի Օբա 1. 4. 
Թոխ մա խան Գյոլ 2. 5. Լճա շեն 1. 6. Պրոս պեկտ 1. 7. 
Ոս կե վազ 1. 8. Թոխ մա խան Գյոլ 5. 9. Գյո լի Յ� րտ 1. 
10. Աժ դա հա Յ� րտ 2. 11. Աժ դա հա Յ� րտ 5. 12. Թոխ-
մա խան Գյոլ 3. 13. Ուլ գյ� ր 1. 14. Ուլ գյ� ր 2:

 Նախ նա կան տե ղում են լու սան կար ված Թոխ մա-
խան Գյոլ 1, 4, Ահ մա դի Օբա 1 և Գյո լի Յ� րտ 1 վի շա-
պա քա րե րը:

13 Ջա վախք՝ Գան ձա 1, Մուր ջա խե թի 1-2, Փո կա 1: 
Թռեղք՝ Ավ րան լո 1, Բեշ տա շեն 1, Գյում բատ 1, Գոխ-
նա րի 1, Թեթ րիծ ղա րո 1, Թյո լու Դաղ 1, Մո սու նին Գյոլ 
1, Թիք քար 1, Թիք մա թաշ 1, Չի կի ա նի 1, Ռա դի ո նով-
կա 1, Ռե խա 1, Սա պիր թախ չի 1 (Меликсет-Беков 1938. 
1947. Сихарулидзе 1972. Սա նո սյան 1989. 2001, 28-31, 
71, 156-183. Вардумян 1991, рис. 2а,б (Թիք քար 1 = Ցից-
քար). Нариманишвили, Шаншашвили 2007. Talakha-
dze 2000, 147-148, 172, 174, 177. Գ. Նա րի մա նիշ վի լի և 
այլք, այս ժո ղո վա ծո ւում): Գրա կա նու թյան մե ջ հիշ-
վում են ևս եր կու վի շա պա քար(ան ման) կո թող ներ 
Մանգ լի սի ում՝ Թեթ րիծ ղա րո յի մոտ («Քա րե հար-
սը» և կիկ լո պյան ամ րո ցում գտնված «պրիզ մա յա-
ձև մե  նա քա րը») (Гурко-Кряжин  1926, 215-216. հմմտ. 

Худадов 1937, 206), սա կայն առայժմ պարզ չէ դրանց 
առն չու թյու նը/նույ նու թյու նը Թեթ րիծ ղա րո 1-ին:

14 Մե կը Բջնակ/Քա րե տուն հնա վայ րից է, մյու սը՝ Խոշ-
կա շե նից (Վի շա պա սար/Աժ դա հակ/Իլան դա ղի հյու-
սի սա յին ստո րոտ) (Ա. Այ վա զյան, անձ նա կան հա ղոր-
դում, 01.06.2013): Դրան ցից հրա տա րակ ված է մի  այն 
Բջնակ/Քա րե տան ձկնա կեր պը, որ գտնվել է Բա-
թա բաթ արո տա վայ րում. ընդ որում, թեև Ա. Այ վազ-
յա նը խո սում է «հինգ ձկնա կերպ կո թող նե րի» մա սին 
(Այ վա զյան 1974, 240-241. 1987, 8), սա կայն դրան-
ցից մի  այն մե կն է, որ հան դի սա նում է վի շա պա քար 
(Ա. Այ վա զյան, անձ նա կան հա ղոր դում, 01.06.2013): 
1983 թ. հե տո այն տե ղա հան է ար վել (Այ վա զյան 1986, 
159, նկ. 49): Այս վի շա պա քա րի մա սին հմմտ. նաև 
Belli, Sevin 1999, 64. Алиев, Аллахвердиев 1992, 81. 
Авшарова 2010, 328 (վեր ջին ներս հի շա տա կում են 
վի շա պա քա րը կուր գա նի վրա): Հա վա նա բար հի շյալ 
վի շա պա քա րե րից մե կն է (ձկնա կերպ կո թող) դրված 
Նա խի ջև ա նի Պե տա կան թան գա րա նի բա կում (Belli 
2007, 113-115): Նա խի ջև ա նում առ կա վի շա պա քա րե րի 
մա սին հմմտ. նաև Խան զա դյան 2003, 35:

15 Դրանք են՝ 1. Յոլբոյու` Աղթիքի մոտ (Belli 2005a; 
2005b). 2. Գյուլյուզյու/Փեքրեշին/այժմ Կարսի թան-
գա րան (Belli 2006; 2007) և 3. Թեփեջիկ (Kökten 
1953, 205-206; Tanyu 1987, 197)՝ Ծովակն Հյուսիսոյի/
Չլդր լճի ավազանում. 4. Խորասան, այժմ Էրզրումի  
նա հանգում/պատմական Բասեն (այս ցլակերպ 
վի շա պաքարի մասին տեղեկության համար շնոր-
հակալություն ենք հայտնում Օ. Օզգյուլին, Էրզրումի  
համալսարան, 12.10.2012, Էրզրում). 5. Թեղուտ-Թաշ-
հարման/պատմական Բզնունիք-Հարք, Նեմրութ 
լե ռան հյուսիսային փեշերին (https://www.facebook.
com/tasharmander/photos. տեղեկությունն այս` դեռ 
2008թ. կանգուն ցլակերպ վիշապաքարի մասին 
տա րածել է Կ. Հատտատը (Սիվաս) «Արև մտեան 
Հա յաստան» ֆեյսբուքյան իր էջում (02.04.2014), 
որից հե տո՝ Հ. Պետրոսյանը: Շնորհակալություն ենք 
հայտ նում Լ. Մկրտչյանին այս մասին տեղեկացնելու 
համար, ինչպես նաև՝ Կ. Հատտատին և Է. Օզջանին 
(Թեղուտ)՝ նոր լուսանկարներ և այլ տեղեկություն-
ներ տրամադրելու համար):

 Է. Խան զա դյա նը, Ա. Շա հի նյա նը, Ա. Սա նո սյա նը վի-
շա պա քա րեր են են թադ րում Փոքր Հայ քում, Բարձր 
Հայ քում (Սպե րում), Տա րո նում, Վաս պու րա կա նում 
(Խան զա դյան 1969, 138. 2003, 35. Շա հի նյան 1976,  
289. Սա նո սյան 1989, 97. 2001, 171), Լ. Մե լիք սեթ-Բե-
կը՝ Իրա նում (Меликсет-Беков 1947, 28. Халилов 2001, 
4): Ու շագ րավ մի  տե ղե կու թյուն է բե րում Վ. Բար տոլ-
դը արա բա կան աղ բյուր նե րից՝ վի շա պան ման ինչ-որ 
կո թող նե րի մա սին Իրա նում: Մաս նա վո րա պես, հի-
շե լով Ն. Մա ռի հայտ նա բե րած Գե ղա մա լեռ նե րի մո-
նո լիթ ձկնե րին, ավե լաց նում է, որ վեր ջին ներս 
առայժմ հնա գի տա կան զու գա հեռ ներ չու նեն, «եթե 
հաշ վի չառ նենք արաբ աշ խար հագ րա գետ նե րի այն 
կի սա ե րև ա կա յա կան տվյալ նե րը, որոնք վե րա բե րում 
են ձկան և ցլի ար ձան նե րի տես քով ինչ-որ թա լիս-
ման նե րի, որոնք եղել են Նե հա վեն դի մոտ գտնվող 
մի  լե ռան վրա և ապա հո վել այն տե ղից քա ղաք հո սող 
աղ բյուր նե րի անս պա ռու թյու նը. հմմտ. Barbier de 
Mey nard 1861, 575. արաբ. տեքս տեր՝ Իբն ալ-ֆա քիհ, 
259 (ձուկ և ցուլ ձնից, որ չի հա լում ոչ ձմռա նը, ոչ էլ 
ամ ռա նը), Աբու Դու լեֆ՝ Յա կու տի մոտ, Մու'ջամ, IV, 
828 (քա րից)» (Бартольд 1966, 234):
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16 Ահա Ստ. Լի սի ցյա նի և Ե. Բայ բուր թյա նի կազ մած 
այդ հի ա նա լի հար ցա շա րը, որը չի կորց րել իր ար դի-
ա կա նու թյու նը նաև այ սօր. «1. Որ տե՞ղ է գտնվում վի-
շապ քա րը, – գե տի, լճի, առ վի մոտ կամ այլ տեղ: Մի 
քար և թե՞ մի  խումբ քա րեր: Ի՞նչ կա մո տա կայ քում: 2. 
Վի շա պի բարձ րու թյու նը, տրա մա գի ծը, ձևը: 3. Վա-
ղու՞ց է վի շա պը այդ տեղ կանգ նած, թե փո խադր ված 
է մի  այլ տե ղից, որտե ղի՞ց, ու՞մ ձեռ քով և ե՞րբ: 4. Ո՞ր 
կողմն  են ուղղ ված նրա մա կե րես նե րը: Ո՞ր երե սին 
կան փո րագ րու թյուն ներ: 5. Ի՞նչ քա րա տե սա կից է 
շին ված վի շա պը: Ո՞րտեղ է նման քա րա տե սա կի 
քար հան քը: 6. Ի՞նչ եղա նա կով է քա րը տաշ ված: Չե՞ն 
նկատ վում ար դյոք տա շող գոր ծիք նե րի հետ քե րը: 
7. Ման րա մասն նկա րագ րու թյուն վի շա պի վրա եղած 
պատ կեր նե րի: Դրանց դա սա վո րու թյու նը: Չկա՞ն 
ար դյոք ներ կի հետ քեր (լու սան կար, նկար): 8. Ի՞նչ 
բա ցատ րու թյուն են տա լիս տե ղա ցիք այդ «վի շապ-
նե րի ն» (Լի սի ցյան, Բայ բուր թյան 1928, 29-30. Լի-
սից յա նի այս աշ խա տան քի մա սին հմմտ. Варданян  
2005, 163):

17 ՀՀ հու շար ձան նե րի պե տա կան ցու ցակ նե րում «վի-
շա պա քա ր» կա տե գո րի ա յի տակ ընդ հա նուր առ-
մամբ հիշ վում է 32 մի  ա վոր: Վեր ջին ներս, ըստ մե ր 
առա ջար կած տի պա բա նա կան եր կու խմբի, բաշխ-
վում են հե տև յալ կերպ. ՀՊՑ - 21 վի շա պա քար, 8 
վի շա պան ման (+ «Զո լա քա րի վի շա պա քա րը», որն 
իրա կա նում գո յու թյուն չու նի և հա մա պա տաս խա նում 
է Ատ տաշ 1 -ին), ՊԺԿ - 20 վի շա պա քար, 4 վի շա պան-
ման. ՊՄՊ - 4 վի շա պա քար: Ընդ որում, պետք է նշել, 
որ ՀՊՑ-ն և ՊԺԿ-ն նկա րագ րա կան և տեր մի  նա բա-
նա կան չա փա նի շե րով հիմն  ա կա նում հա մընկ նում 
են: Ստո րև բե րում ենք այդ մի  ա վոր նե րը, ման րա-
մաս նե րի հա մար տե՛ս կա տա լո գը (փա կագ ծում տա-
լիս ենք այն անու նը, որով հա մա պա տաս խան մի  ա-
վո րը հի շա տակ վում է ցան կե րում).

 Վի շա պա քար. Դաշ տա դեմ 1 - ՀՊՑ, ՊԺԿ (Դաշ տա-
դեմ). Դավ թա շեն 1 - ՀՊՑ, ՊԺԿ (Դավ թա շեն). Ոս կե-
թաս 1 - ՀՊՑ, ՊԺԿ (Ոս կե թաս). Պրոս պեկտ 1 - ՀՊՑ, 
ՊԺԿ (Երև ա նի Աջափ նյակ թա ղա մաս). Պրոս պեկտ 4 
- ՀՊՑ, ՊԺԿ (Բյու րա կան 3). Պրոս պեկտ 5 - ՀՊՑ, 
ՊԺԿ (Ոս կե վազ). Սառ նաղ բյ� ր 1 - ՀՊՑ (Սառ-
նաղ բյուր). Վե րին Սաս նա շեն 1 - ՀՊՑ, ՊԺԿ (Վե-
րին Սաս նա շեն). Աժ դա հա Յ� րտ 2 - ՊՄՊ (Երևա-
նի Օղա կա ձև զբո սայ գի). Աժ դա հա Յ� րտ 5 - ՊԺԿ 
(Սար դա րա պատ). Գառ նի 1 - ՀՊՑ (Գառ նի).  Գողթ 1 - 
ՀՊՑ, ՊԺԿ (Գողթ). Թոխ մա խան Գյոլ 1 - ՀՊՑ, ՊԺԿ 
(Գե ղարդ 1), ՊՄՊ (Մար տու նու շրջան, վի շա պա քար 
մե ծ). Թոխ մա խան Գյոլ 2 - ՀՊՑ, ՊԺԿ, ՊՄՊ (Երև ա-
նի Նոր Նոր քի Գա յի պո ղո տա 2). Թոխ մա խան Գյոլ 3 
- ՀՊՑ, ՊԺԿ (Մա տե նա դա րան). Թոխ մա խան Գյոլ 4 
- ՀՊՑ, ՊԺԿ (Գե ղարդ 2). Թոխ մա խան Գյոլ 5 - ՀՊՑ, 
ՊԺԿ (Երև ա նի Նոր Նոր քի Գա յի պո ղո տա 1). Իմի ր-
զեկ 4 - ՊՄՊ (Իմի ր զեկ 4). Լճա շեն 1 - ՀՊՑ, ՊԺԿ 
(Տա րո նիկ). Բ�  ժա կան 1 - ՀՊՑ, ՊԺԿ (Բու ժա կան 1). 
Ատ տաշ 1 - ՀՊՑ, ՊԺԿ (Մա դի նա). Կե չուտ 1 - ՀՊՑ, 
ՊԺԿ (Կե չուտ). Սե լիմ 1 - ՀՊՑ, ՊԺԿ (Եղեգ նա ձոր). 
Սոթք 1 - ՀՊՑ (Սոթք). Ուլ գյ� ր 1-2 - ՀՊՑ (Աղավն  ա-
ձոր):

 Վի շա պան ման. Ղ� ռթ Թա փա 1 - ՀՊՑ, ՊԺԿ (Բյու-
րա կան 1). Ղ� ռթ Թա փա 2 - ՀՊՑ, ՊԺԿ (Բյու րա կան 
2).  Ավան 1 - ՀՊՑ.  Բու ժա կան 2 - ՀՊՑ, ՊԺԿ (Բու ժա-
կան 2). Գե ղա շեն 1 - ՀՊՑ, ՊԺԿ (Գե ղա շեն). Լիճք 1 
- ՀՊՑ, ՊԺԿ (Լիճք). Եղ նա ջ� ր 1 - ՀՊՑ (Եղ նա ջուր). 
Դա րիկ 1 - ՀՊՑ (Դա րիկ): 

 Նշված նե րից Կե չուտ 1-ը (Վա յոց Ձոր, Կե չուտ 9.2.1.15.5) 
ՊԺԿ-ի 1982 թ. կազմ ված ար ձա նագ րու թյան մե ջ հիշ-
վում է «Փիլ քա հաս» քա րայ րա յին հա մա լիր-սրբա-
տե ղիի տա րած քում, աղ բյու րով քա րայր-կա ցա րա նի 
մուտ քի մոտ, բա զալ տե խո շոր քա րա գուղ ձի վրա: 
Եղել է ձկնա կերպ (երև ա ցել են աչ քի ու բե րա նի 
հատ ված նե րը), պատ րաստ ված գոր շա դեղ նա վուն 
բա զալ տից, հողմն  ա հար ված, վեր նա մա սը ձախ և 
աջ մա սե րում՝ կոտր ված: Են թա դրվում է, որ դրված 
է եղել նույն տե ղում, հո րի զո նա կան դիր քով, իսկ աղ-
բյու րի գո յու թյու նը բա ցատ րում է նաև վի շա պա քա-
րի գո յու թյու նը: 2013 թ. աշ նա նը մե ր այ ցե լու թյունն 
այս վայր ար դյունք չտվեց. Փիլ քա հա սում վի շա պա-
քար չկա, նրա մի  ջա վայ րը վի շա պա յին չէ, սա կայն չի 
բա ցառ վում, որ Կե չուտ 1-ը տե ղա փոխ ված լի նի այլ 
վայ րից: Այ սու հան դերձ մե նք հի շա տա կում ենք այս 
մի  ա վո րը քար տե զում, հաշ վի առ նե լով այն հան գա-
ման քը, որ այն կա րող է տե ղա փոխ ված/կոտր ված 
լի նել:

 ՀՊՑ-ում առ կա են Ան գե ղա կոթ 1 -ը, Ավա նիկ 1-ը, 
Գառ նի 2-ը, Կարմ րա շեն 1-ը, Վայք 1-ը և թե րևս Ռինդ 
1-ը, սա կայն ոչ թե որ պես վի շա պա քար, այլ որ պես 
խաչ քար:

 ՀՊՑ-ում հի շա տակ վում են նաև մ.թ.ա. III-I հազար-
ամյակով թվա գր վող մե ն հիր-մե  նա քա րեր Արա գա-
ծոտ նում (Բազ մաղ բյուր 2.24.1.2, Լեռ նա րոտ 2.50.1.2.1, 
Շա մի  րամ 2.81.1.3.2), Գե ղար քու նի քում (Գեղ հո վիտ 
4.27.17), Կո տայ քում (Բջնի 6.19.50.1), Շի րա կում (Ջրա-
ռատ 7.97.12, Բան դի վան 7.24.4.7, 7.24.3.2, Ձո րա շեն  
7.74.1.1.1) և Սյու նի քում (Հար ժիս 8.56.13), որոնք մի  այն 
մաս նա կի ո րեն կա րող են քննարկ վել վի շա պա քա րե-
րի հա մա տեքս տում (դրան ցից մի  այն Հար ժի սի օրի-
նա կին ենք անդ րա դառ նում այս աշ խա տան քում):

18 Այս պես Նոր քի II Զանգ վա ծի այ գում գտնվող Թոխ-
մա խան Գյոլ 2 և 5-ը ՊՄՊ-ի հա մա պա տաս խան ցու-
ցա նա կում նշված են որ պես «Սև ա նա լճի ավա զա-
նի ց», որի հետ, ըստ էու թյան, ոչ մի  ուղ ղա կի կապ 
չու նեն:

 Եր բեմն  Գե ղա մա լեռ նե րի վի շա պա քա րե րը ներ կա-
յաց վում են որ պես՝ «Արա գա ծի ց» (Աժ դա հա Յ� րտ 
2-ի հա մար հմմտ. Kalantar 2003, 7 /վե րահ րա տա րա-
կի չի սխալն է/, Աժ դա հա Յ� րտ 5 -ի հա մար հմմտ. 
Bauer 1981, 49, Թոխ մա խան Գյոլ 4 -ի հա մար հմմտ. 
Варданян и др. 2012, 105), կամ շփոթ վում են Գե ղա մա 
լեռ նե րի տար բեր գո տի նե րը (Թոխ մա խան Գյոլ 5-ը 
ներ կա յաց ված է որ պես «Իմի ր զե կ»՝ Simonyan 2012, 
30), կամ էլ վի շա պա քա րի վե րա տե ղադր ման վայ-
րը նույ նա կա նաց վում է գտնվե լու նախ նա կան վայ-
րի հետ (այս պես Պրոս պեկտ 5 -ը ներ կա յաց վում է՝ 
հայտ նա բեր ված «Ախ թա մի ր բնա կա վայ րի մո տ» 
(Խան զա դյան 2003, 35), մի նչ դեռ այն ոչ մի  կապ չու-
նի այդ բնա կա վայ րի հետ):

19 Բա ցի առան ձին անդ րա դարձ նե րից այս տա րա ծա-
շրջա նի վի շա պա քա րե րին (Շա հի նյան 1976. Խնկի կ-
յան 1997. Xnkikyan 2002, 114, pl. 97/2, map on p. 16. 
Simonyan 2012, 31), հմմտ. նաև Գ. Կա րա խա նյա նի 
տե ղե կու թյու նը, թե «վեր ջերս մի  հե տաքր քիր վի-
շապ է հայտ նա բեր վել Սյու նի քու մ» (G. Karakhanyan, 
in: Kalantar 1994, 113): «Սյու նի քի բարձ րա վան դա-
կու մ»  գտնվող մե կ այլ կո թո ղի նկա րի հա մար հմմտ. 
Սա րո յան 2013, 10/հոկ տեմ բեր (այն Սի սի ա նին մոտ 
է գտնվում, Վ. Սա րո յան, անձ նա կան հա ղոր դում, 
17.11.2013 թ.):
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20 Մենք չենք տեսել կամ առայժմ չենք նույ նա կա նաց րել 
հետևյալ կո թող ները՝ Կազ նե ֆեր 1-2 (Ատր պետ 1926, 
406-409)՝ Արա գա ծի լեռ նա զանգ վա ծում, Ավա նիկ 1 
(Պետ րո սյան, այս ժո ղո վա ծո ւում. Հա կո բյան 2010բ, 
180, նկ. 4), Դա վա գյո զի 1-2 (Բար սե ղյան 1967, № 12-
13), Թոխ մա խան Գյոլ 6 (Марр, Смирнов  1931, 90-91, 
таб. 15ո, рис. стр 91. Բար սե ղյան 1967, №11), Թոխ մա-
խան Գյոլ 7 (Марр, Смирнов  1931, 91), Փոքր Գի լան-
լար 1 (Պետ րո սյան 2008, 76, 78, նկ. 78), Վի շա պա-
սար 1 (Պետ րո սյան, այս ժո ղո վա ծո ւում)՝ Գե ղա մա 
լեռ նե րում, Ար տա շա վան 1 (Խան զա դյան 2003, 35), 
Բու ժա կան 2 (ՀՊՑ, ՊԺԿ)՝ Արա յի լե ռան մոտ, Ար-
տա նիշ 1-5 (Berbérian 1927, 290)՝ Սև ա նի լեռ նե րում, 
Ար տա բույնք 1, Թա ռա թումբ 1-2, Եղե գիս 1 (Xnkikyan 
2002, 124. Հ. Մել քո նյան, անձ նա կան հա ղոր դում), 
Կե չուտ 1 (ՀՊՑ, ՊԺԿ)՝ Վար դե նի սի լեռ նե րում, Գո-
րիս 1  (Հ. Մել քու մյան, անձ նա կան հա ղոր դում), Հար-
ժիս 1  (Simonyan 2016, 36)՝ Սյու նի քի լեռ նե րում (հմմտ. 
նկ. 33):

21 Հմմտ. Դաշ տա դեմ 1, Դավ թա շեն 1, Ոս կե թաս 1, 
Պրոս պեկտ 2, Պրոս պեկտ 4, Սառ նաղ բյ� ր 1, Վե րին 
Սաս նա շեն 1՝ Արա գա ծի լեռ նա զանգ վա ծում, Գառ նի 
2, Գողթ 1, Լճա շեն 2 ՝ Գե ղա մա լեռ նե րում, Բ�  ժա-
կան 1՝ Արա յի լե ռան մոտ, Կարմ րա շեն 1, Ռինդ 1-2, 
Վայք 1՝ Վար դե նի սի լեռ նե րում, Ան գե ղա կոթ 1՝ Սյու-
նի քի լեռ նե րում:

22 Նո րա հայտ վի շա պա քա րերն են՝ Կար մի ր Սար 1-10՝ 
Արա գա ծի լեռ նա զանգ վա ծում և Ար շա լ� յս 1-3, Դիք-
թաշ 1-3, Մա ղալ ներ 1 ՝ Գե ղա մա լեռ նե րում: 

23 Դրանք են՝ Ղ� ռթ Թա փա 1-2,  Քյ�  րա քանդ 1՝ Արա-
գա ծի լեռ նա զանգ վա ծում, Ավան 1, Ավա նիկ 1, Գառ-
նի 2, Գե ղա շեն 1, Լիճք 1, Վի շա պա սար 1՝ Գե ղա մա 
լեռ նե րում, Կարմ րա շեն 1, Ռինդ 1-2, Վայք 1 ՝ Վար դե-
նի սի լեռ նե րում, Ան գե ղա կոթ 1, Հար ժիս 1՝ Սյու նի քի 
լեռ նե րում, Դա րիկ 1, Եղ նա ջ� ր 1՝ Ջա վախ քի լեռ նե-
րում: 

24 Ավա նի Ծի րա նա վոր եկե ղե ցու բա րա վո րը որ պես 
«վի շա պ» է հի շում Բ. Պի ոտ րովս կին, ով 1933 թ. 
Ե. Բայ բուր թյա նի հետ այ ցե լում է Ավա նի եկե ղե ցին 
(Пиотровский 2009, 113). հմմտ. նաև Ազա րյան 1975, 
18: Այն վի շա պա քա րի տակ է հաշ վառ ված նաև ՀՊՑ-
ում: Մյուս նե րի հա մար հմմտ. Շա հի նյան 1984, նկ. 13, 
15 (Ան գե ղա կոթ 1), Եգա նյան 2007, 26-27 (Դա րիկ 1, 
Եղ նա ջ� ր 1), Հա կո բյան 2010բ, 180, նկ. 4 (Ավա նիկ 
1), Հա կո բյան 2011, 140 (Վայք 1), Simonyan 2012, 36 
(Հար ժիս 1):  

25 Դրանք այժմ գտնվում են Ամե  նայն Հա յոց Կա թո ղի-
կո սի «Հայ կա շե ն» ամա ռա նո ցում՝ Բյու րա կա նում և 
հի շա տակ վում են որ պես «վի շա պա քա ր» ՀՊՑ-ում և 
ՊԺԿ-ում: Իրենց նախ նա կան տե ղում, դե ռևս 1973 թ., 
կո թող նե րը գտնվել են մի  մյան ցից մոտ 5 մ հե ռա վո-
րու թյան վրա (Ա. Հա րու թյու նյան, անձ նա կան հա ղոր-
դում, 12.10.2013): 

 Ղուռթ Թա փան («Գայլ բլու րը») ծա նոթ է Ա. Քա լան-
թա րին, թեև նա կոնկ րետ չի հի շում այս եր կու ձկնա-
կեր պե րը: Խոսք է գնում մե ն հիր նե րի, կրոմ լեխ նե րի, 
դոլ մե ն նե րի, տա ճա րան ման կա ռույ ցի մա սին. ընդ 
որում, Ղուռթ Թա փա յի մե ն հիր նե րը Քա լան թա-
րը դա սա կար գում է ամե  նահ նա գույն նե րի շար քում: 
Մե ծա նուն գիտ նա կա նը մաս նա վո րա պես գրում է. 
«Ամե  նից հին բնա կու թյան հետ քեր պա հել է «Ղուռթ 
Թա փա ն»: Իր թե տնե րի պա տե րի մն ա ցորդ նե րով, 
և թե մե  գա լի թյան հու շար ձան նե րով, որոնք բռնած 

ու նին այդ քար քա րոտ ըն դար ձակ տա րա ծու թյու նը՝ 
Ղուռթ Թա փան հնու թյան տե սա կե տից առա ջին 
տեղն է բռնում մե ր տե սած բո լոր հնա գույն բնա կա-
վայ րե րի թվում (այս տեղ VII դա րի մի  ըն դար ձակ 
եկե ղե ցու մա ցորդ ներ էլ կան, որոնք խո սում են նրա 
շատ բարձր գե ղար վես տա կան գործ լի նե լու մա-
սին)» (Քա լան թար 1925, 214, 215, 218, 222, 224, 227, 
230-քար տեզ):

 Ղուռթ Թափայի մե նհիրներին ծանոթ է նաև Ե. Լա-
լա յանը, ով գրում է. «Մանհիրներն ամբողջական 
դրությամբ երևում են Արագածի լանջին, գրեթե բոլոր 
գյուղերի շրջակայքում, մանավանդ Ամբերտի մոտի 
Ղուռթ Թափայում և Շամի րան գյուղում, որտեղի մի  
քանի մե նհիրները ես նկարել եմ 1915 թ.» (Լալայան 
1931, 66, նկ. 15-16):

 1975 թ. «Կուռ-Թա փա» այ ցե լած Երև ա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի և Գի տու թյուն նե րի ակա դե մի  ա յի  
հա մա տեղ հնա գի տա կան ար շա վա խում բը (ղե կա-
վար Գ. Արե շյան) նույն պես հի շա տա կում է այս տեղ 
կիկ լո պյան շի նու թյուն ներ, դամ բա րան ներ, մի ջ նա-
դա րյան կա ռույց ներ, ինչ պես նաև «մշակ ված եր կա-
րուկ քան դա կա զարդ պատ կեր նե րով եր կու քա րե ր» 
(Արե շյան և այլք 1977, 91): Վեր ջին ներս, ամե  նայն հա-
վա նա կա նու թյամբ, հա մա պա տաս խա նում են Ղ� ռթ 
Թա փա 1-2 -ին:

 Հի շյալ կա ռույց նե րը Ղուռթ Թա փա յում տե սա նե լի են 
նաև այ սօր:

26 Արա գա ծի լեռ նա զանգ ված՝ Կար մի ր  Սար  1-3,  5-8, 
Քյ�  րա քանդ 1 և, թե րևս, Ահ մա դի Օբա 1, Սա ր� -
խան 1: Գե ղա մա լեռ ներ՝ Ար շա լ� յս 1-2, Աժ դա հա-
Յ� րտ 1, 3-4, 6, Դիք թաշ 1, 3, Գառ նի 1, Գյո լի Յ� րտ 
1-3, Լճա շեն 1, Իմի ր զեկ 1-5: Վար դե նի սի լեռ ներ՝ Ատ-
տաշ 1: Ջա վախ քի լեռ ներ՝ Դա րիկ 1, Եղ նա ջ� ր 1:

27 Արա գա ծի լեռ նա զանգ ված՝ Դավ թա շեն 1, Հայ սե-
րի Օբա 1, Կար մի ր Սար 4, Պրոս պեկտ 1-5: Գե ղա մա 
լեռ ներ՝ Աժ դա հա Յ� րտ 2, 5, Դիք թաշ 2, Լճա շեն 1:

28 Արա գա ծի լեռ նա զանգ ված՝ Կար մի ր Սար 9, Ոս կե-
թաս 1, Ղ� ռթ Թա փա 1-2: Գե ղա մա լեռ ներ՝ Սա ր� -
խան 1, Լճա շեն 2: Արա յի լեռ՝ Բ�  ժա կան 1: 

29 Արա գա ծի լեռ նա զանգ ված՝Պրոս պեկտ 1-5: Գե ղա մա 
լեռ ներ՝ Թոխ մա խան Գյոլ 1-5: Վար դե նի սի լեռ ներ՝ 
Սե լիմ 1:

30 Վի շա պա քա րե րը թե րևս պար բե րա կա նո րեն գցվել 
են գետ նին: Այս պես, մի  շարք դեպ քե րում վի շա պա-
քա րե րի մա կե րե սին տե սա նե լի է սպի տա կա վուն 
քա րա քոս: Այն վի շա պա քա րե րի վրա, որոնք շուռ 
էին տվել Մա ռը և Սմի ռ նո վը 1909 թ. «նո ր» քա րա-
քոս չկար: Մյուս կող մի ց, քա րա քոս տե սա նե լի էր 
Աժ դա հա Յ� րտ 1-ի ուշ ար ված խա չի վրա, երբ քա-
րը դեռ կան գուն էր: Խա չը քան դակ վել էր 14-րդ դ. 
թվա գրվող ար ձա նագ րու թյան հետ մի  ա սին, ին չը 
մե զ տա լիս է terminus post quem այս վի շա պա քա րի  
«ընկ նե լու» ժա մա նա կաշր ջա նը ճշտե լու հա մար:

31 Թիք(մա)թաշ վի շա պա քա րե րին բնո րո շող անու նը 
ծա գում է թուրք. dikilitaş-ից, որ նշա նա կում է «Կան-
գուն քա ր», հայ ավան դու թյան մե ջ՝ «Ցից քա ր» (Հա-
րու թյու նյան 2000, 252-253): Հայ սե րի Օբա 1 -ն ու 
Փար վա նա յի մո տի եր կու վի շա պա քա րեր (Թիք մա-
թաշ 1, Թիք քար 1) ևս հայտ նի են հա ման ման՝ «Թիք-
մա թաշ» ան վամբ, որ վկա յում է դրանց կան գուն 
լի նե լու մա սին: Մեկ այլ հնա րա վո րու թյուն կա րող 
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է լի նել այս ան վան հայ կա կան դիք - ար մա տի հետ 
առն չե լը, ին չի վրա ու շադ րու թյուն է դարձ րել Ատր պե-
տը, որ հի շա տա կում է վի շա պա կան կո թող նե րով հա-
րուստ Դիք նի սի շրջա նը, Ակ ջա կա լա բեր դի մո տեր-
քում, Փոք րիկ Դիք նիս առ վա կի մո տեր քում, ինչ պես 
նաև Դիք մա-վե րի նը (Ատր պետ 1931, 316-317): Հմմտ. 
նաև Տիք լեռ նե րը նույն Վա նան դի կող մե  րում (Ալի-
շան 1890, 78, 81):

 Ռուս գրող ներ Ն. Տի խո նո վը և Վ. Էր լի խը 1929 թ. 
օգոս տո սի 22-ին ճա նա պար հոր դում են Նոր Բա յա-
զետ (Գա վառ) –Դե լի Կար դաշ (Սա րու խան) – Գե ղա-
մա լեռ ներ – Թա զա քենդ (Թա զա գյուղ/Գող թի մոտ՝ 
Գառ նի չայ/Ազատ գե տի վրա) –Գե ղար դա վանք ուղ  -
ղու թյամբ: Գե ղա մա լեռ նե րում, մաս նա վո րա պես 
այն տեղ, որ տե ղից երև ում էին Ակ դաղ (Սպի տա կա-
սար) և Կը զըլ դաղ (Աժ դա հակ) սա րե րը, մոտ 2800 մ 
բարձ րու թյան վրա, փոքր լճա կի մոտ նրանք տես նում 
են մի  «բարձր վի շա պ», որը «կամ ճա նա պար հա յին 
նշան էր կամ պաշ տա մուն քի առար կա», ու ներ «հսկա 
ձկնա յին կամ վի շա պա յին իրա ն» և «կանգ նած էր»՝ 
«խրված քա րե րի մե  ջ» (Тихонов 1970, 57-138, 77-79): 
Եթե փոր ձենք նույ նա կա նաց նել հի շյալ վի շա պա քա-
րը, ապա նշված բարձ րու թյան վրա և լճա կի ափին 
է գտնվում Թոխ մա խան Գյո լը, սա կայն գրա կա նու-
թյան մե ջ մի նչ 1929 թ. ոչ այս տեղ, ոչ էլ Գե ղա մա լեռ-
նե րի այլ մի  ջա վայ րե րում կանգ նած վի շա պա քա րեր 
չեն հի շա տակ վում: Կամ գու ցե պե տեր բուրգ ցի գրող-
նե րը տե սել են Գողթ 1-ը, որի գտնվե լու նախ նա կան 
վայ րը մե նք չգի տենք և որը կա րող էր սկզբնա պես 
կան գուն լի նել, կամ՝ մե կ այլ ան հայտ վի շա պա քար: 
Այ նո ւա մե  նայ նիվ, մե զ հա վա նա կան է թվում, որ վեր-
ջին ներս նկա տի ու նեն Դիք թաշ 1-ը, որը Գե ղա մա 
լեռ նե րում մի նչ օրս հայտ նի մի  ակ կան գուն վի շա պա-
քարն է և այն կանգ նած է քա րե րի մե ջ խրված, ճիշտ 
այն պես, ինչ պես նկա րագ րում է Տի խո նո վը:

32 Ու շագ րավ է, որ Շա մի  րա մի  դամ բա րա նա դաշ տում 
ևս մե ն հիր/մե  նա քա րե րը գտնվել են կրոմ լե խի շրջա-
գծի շար քին կամ ան մի  ջա պես նրա մոտ, իսկ մի  
մա սը՝ կենտ րո նում (Թո րա մա նյան 1942, 9, 40. ըստ 
Արե շյան 1980, 41, նկ. 6, 7-ի՝ «դամ բա րան նե րի գլխա-
վե րև ու մ»): Վի շա պա քա րե րի մոտ գտնվող դամ բա-
րան նե րի մա սին հմմտ. նաև Մար տի րո սյան 1969, 
192-193: Թռեղ քի վի շա պա քա րե րի դեպ քում ևս նման 
դիրք է նկատ վում, հատ կա պես Մո սու նին Գյոլ 1-ի 
դեպ քում (Նա րի մա նիշ վի լի, այս ժո ղո վա ծո ւում):

33 Արա գա ծի լեռ նա զանգ ված՝ Հայ սե րի Օբա 1, Կար-
մի ր Սար 4, Պրոս պեկտ 1: Գե ղա մա լեռ ներ՝ Աժ դա հա 
Յ� րտ 5, Դիք թաշ 2:

34 Թռեղ քյան Մանգ լի սիի վի շա պա քա րի «հարթ հրա-
պա րա կի» վրա գտնվե լը ժա մա նա կին նկա տել է 
Վ. Գուր կո-Կրյա ժի նը (Гурко-Кряжин 1926, 218):

35 Բա ցի տե սա նե լի ու թյան հան գա ման քից, բարձ րա-
դիր գո գա վո րու թյուն նե րի կի րա ռա կան նշա նա կու-
թյու նը թե րևս կա յա նում էր նրա նում, որ այս պի սի 
ներ փակ մի  ջա վայ րե րում մար դիկ պաշտ պան ված 
էին բնա կան տարեր քից՝ նախ և առաջ լեռ նա յին քա-
մուց: Նախ նա դա րյան մար դը «լեռ նա յին քա մի  նե րի 
դեմ հո վա նա վո րու թյուն էր որո նում լեռ նանցք նե րի 
ստո րո տում թաղ ված գե րեզ ման նե րի և հրա շա գործ 
վայ րե րի մո տ» (Լի սի ցյան 1969, 282): Ազ գագ րա կան 
տվյալ նե րը Լեռ նա հա յաս տա նից ցույց են տա լիս 
(տե՛ս ստո րև), որ նման բարձ րա դիր լեռ նա յին տա-
փա րակ հրա պա րակ նե րը մշտա պես օգ տա գործ վել 
են հա մայ նա կան ծի սա կա տա րու թյուն նե րի, հատ-

կա պես զո հա բե րու թյուն նե րի ժա մա նակ (Լի սի ցյան 
1969, 280):

 Ի լրումն  Ստ. Լի սի ցյա նի «լեռ նանցք նե րի տե սու-
թյան» (Лисициан 1936) հմմտ. Սե լիմ 1 և Փար վա նա յի 
Թիք քար 1 (Սա նո սյան 1989, 101-102. 2001, 175) վի շա-
պա քա րե րը, որոնք գտնվում են լեռ նանցք նե րին կից 
և դրանց այդ պի սի տե ղադ րու թյու նը, թե րևս, պա տա-
հա կան չէր: 

36 Վի շա պա քա րե րի մի  ջա վայ րում գտնվող Թոխ մա-
խան Գյո լի դամ բա րա նա դաշ տը վկայ ված է Հ�  շար-
ձան նե րի պե տա կան ց�  ցակ -ում (Կո տայք, Գե ղարդ, 
Վան քի լիճ, 6.24.9), ՊԺԿ-ում (Գե ղարդ 1, 2 վի շա պա-
քա րե րը) և Հ. Մար տի րո սյա նի մի  աշ խա տան քում 
(Մար տի րո սյան 1969, 193): Ու շագ րավ է, որ այն բլու-
րը, որ տեղ իրենց նախ նա կան դիր քից, ներ կա յիս լճի 
շրջա նում, տե ղա փոխ վել են Թոխ մա խան Գյոլ 1 և 4  
վի շա պա քա րե րը, ևս դամ բա րա նա դաշ տի տա րածք 
է՝ թա լան ված և չթա լան ված մի  շարք կրոմ լեխ-դամ-
բա րան նե րով: Երև ում են նաև ինչ-որ կա ցա րան նե րի 
հետ քեր:

37 Ինչ պես Հայ սե րի Օբա  1-ի դեպ քում՝ Արա գա ծի լեռ-
նա զանգ վա ծում և Մա ղալ ներ 1-ի՝ Գե ղա մա լեռ նե-
րում:

38 Արա գա ծի լեռ նա զանգ ված՝ Ահ մա դի Օբա 1: Գե ղա մա 
լեռ ներ՝ Աժ դա հա Յ� րտ 6, Դիք թաշ 1-3, Իմի ր զեկ 1-5:

39 Իմի ր զե կի վի շա պա քա րե րի մոտ առ կա դամ բա րան-
նե րը նկա տել է նաև Հ. Մար տի րո սյա նը (Մար տի րո-
սյան 1969, 193):

40 Տե ղա նուն նե րի բա ռա րա նում կար դում ենք. «Տի-
րին կա տար – Գզըլ Զի ա րեթ, Գզըլ տաղ, Դաշ թա փա, 
Կզըլ դաղ, Կզըլ-Զի ա րեթ, Ղզըլ-Զի ա րեթ, Տի րան կա-
տար՝ լեռ ՀՀ-ում, Արա գած լեռ նա զանգ վա ծի հա րա-
վա յին փե շե րին, Ամ բերդ գե տի աջ կող մում, ՀՀ Արա-
գա ծոտ նի մար զում, նախ կին Աշ տա րա կի շրջա նում: 
Հրաբ խա յին խա րա մա յին կոն է: Բարձր. 2858 մ» 
(Հա կո բյան և այլք 2001, 104): Տի րին կա տար-Կը-
զըլ Զի ա րե թի վե րա բե րյալ փնտրե ցինք նաև ԵՊՀ-ի 
գրա դա րա նում պահ վող Հա կո բյան և այլք 1986-2005 
բա ռա րա նի քար տա րան նե րում: Հինգ քար տե րի 
վրա պահ պան ված տվյալ ներն, ըստ էու թյան, ար-
տա հայ տում են հրա տա րակ ված վե րո հի շյալ հատ-
վա ծը: Չհրա տա րակ ված տե ղե կու թյուն նե րից է այն, 
որ քննարկ ման առար կա հան դի սա ցող գա գա թը 
գտնվել է Երև ա նի նա հան գի Էջ մի  ած նի գա վա ռում, 
իսկ հե ղի նակ նե րի սկզբնաղ բյուր ներն են Пагирев 
1913, 132 (hինգ վերս տա նոց ցա րա կան քար տե զի 
ցան կը, ուր հիշ վում է Կը զըլ Դա ղը և Կը զըլ Զի ա րե-
թը. ի մի  ջի այ լոց, այս քար տե զում Կը զըլ Զի ա րե թի 
հի շա տակ ման մա սին գի տի նաև Ղա փան ցյա նը՝ 
1945, 148). Աս լա նյան, Գրգե ա րյան 1981, 190. Նա զար-
յան 1974, 678 և մե կ այլ աղ բյուր, որի անունն անըն-
թեռ նե լի է:

 Կը զըլ Զի ա րե թը որ պես Տի րին կա տար հի շում են 
նաև Бальян 1969, 229. Նա զա րյան 1974, 678. Աս լան-
յան, Գրգե ա րյան 1981, 122, 190. Siebert et al. 2010, 465. 
Меликсетян 2012, 40, 44. Connor et al. 2012, 5-7, 11, 16: 
Տի րին կա տա րը հի շա տակ վում է խորհր դա յին 
1:100.000-անոց քար տեզ նե րի վրա, որոնց հա նույթն 
ար ված է 1951 թ. և նո րաց ված 1973 թ. (Армянская 
ССР, Апаран, К-38-125, Издание 1975 г.): Նմա նա պես 
Տի րին կա տա րը նշված է հայ կա կան նո րա գույն 
1:100000 քար տեզ նե րում, մի  անուն, որ հայ գե ո դե-
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զիստ նե րի շրջա նակ նե րում վա ղուց է այդ պես հայտ-
նի եղել (Ս. Դավ թյան, անձ նա կան հա ղոր դում, 
17.10.2013):

 Տի րին կա տար ան վա նումն  ու նի ակն հայտ խորհր դա-
ն շա կան ծան րա բեռն վա ծու թյուն և հան դի պում է նաև 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի այլ շրջան նե րում: Այս պես, 
նման անուն նե րով լեռ նա գա գաթ ներ կան Հայ կա-
կան Տավ րո սում՝ Մու շի և Սա սու նի մի  ջև (տարըն թեր-
ցու մը՝ Ծիրն կա տար), Տա րո նում (նաև՝ Տի րա կա-
տար): Ըստ ավան դու թյան, Տի րին կա տա րի վրա է 
գտնվել Անա հիտ աստ վա ծու հու ար ձան-մե  հյա նը, 
որը Գրի գոր Լու սա վո րի չը կոր ծա նել է և տե ղը նվի րել 
Ս. Առա քե լոց վան քին որ պես կալ վածք, որի հա մար 
էլ կոչ վել է Տի րին կա տար (ժո ղովր դա կան լեզ վում՝ 
Ծի րին կա տար): Այս լե ռան հյու սի սա յին կող մում էր 
գտնվում Ս. Առա քե լոց վան քը (որը նույն պես կոչ վում 
էր Տի րին կա տար), իսկ հա րա վա յին լան ջին բխում էր 
Կո րեկ կոչ վող աղ բյու րը: Տի րին կա տար (Տի րա կա-
տար, Վի շապ, Վի շապ քա ղաք, Տի րակ, Ծի րին կա-
տար, Օձ) է կոչ վել Տա րո նի քա ղաք նե րից մե  կը՝ Աշ-
տի շա տի մո տա կայ քում (նոր ժա մա նակ նե րի Բաղ չա/
Պաղ չէ գյու ղի տե ղում՝ Հա րու թյու նյան 2000, 118), որն 
ըստ Հ. Մա մի  կո նյա նի կա ռու ցել են Դե մե տ րե և Գի-
սա նե եղ բայր նե րը և կո չել Վի շապ՝ Վի շա պա քաղ 
Վա հագ նի մե  հյա նի մոտ գտնվե լու պատ ճա ռով (Հա-
կո բյան և այլք 1988, 853. 2001, 102, 104, 471. հմմտ. 
Thierry 1976, 237. Вардумян 1991, 109, 112-113՝ ներ դի-
րի քար տե զը, 120. Վի շապ քա ղա քը վի շա պա քա րե րի 
հա մա տեքս տում քննարկ վում է նաև՝ Mарр, Смирнов 
1931, 67): Մի ավան դու թյուն է պահ պան վել «Մեղ րի 
քա րեր»-ի մա սին, որ գտնվում էր Մուշ քա ղա քի հա-
րա վա յին կող մում՝ Տիր կա տար լե ռան լան ջին. ըստ 
այդմ՝ լե ռան վրա գտնվե լիս է եղել Տիր աստ ծու մե  հ-
յա նը: Տի րը սո վո րու թյուն է ու նե ցել նստել այս քա րե-
րին և ու տել հա տուկ իր հա մար մե  ղու նե րի պատ րաս-
տած մե ղ րը, որը պահ վում էր մո տիկ քա րայ րի 10 կա-
րաս նե րի մե ջ (Ղա նա լա նյան 1969, 74): Տի րը բազ մա-
շերտ կեր պար է. քննարկ վող թե մա յի տեսանկյունից 
ու շագ րավ է նրա առն չու թյու նը լեռ նե րի, ջրի, երկ րա-
գոր ծու թյան, նախ նի նե րի պաշ տա մուն քին, ինչ պես 
նաև՝ վի շապ նե րին, ցլե րին, կար մի ր գույ նին և, ի վեր-
ջո, Տի րին կա տար լեռ նե րին (Քո չար յան 2005. հմմտ. 
Вардумян 1991, 120. Հ. Մար տի րոս յան, այս ժո ղո վա-
ծո ւում) ու վար դա վառ տո նին (Պետ րո սյան 2010, 202): 
Հմմտ. նաև Топоров 1977, 104-105, ուր Տի րի մա սին 
խոս վում է պտղա բե րու թյան, վի շա պա մար տի առաս-
պե լի և հա յա սա կան Տե րի տի տու նիս աստ վա ծու թյան 
հետ ու նե ցած կա պի տեսանկյու նից: 

41 «Զի ա րե/աթ» կոչ ված սրբա վայ րե րը տա րած ված 
են ոչ մի  այն Արա գա ծի (հմմտ. նաև Ալի շան 1890, 
132. Капанцян 2008, 15-16. Ասատ րյան 2004, 31-32), 
այլ նաև Գե ղա մա (Ալի շան 1890, 331. Մար տի րո-
սյան 1981, 5. Марр, Смирнов 1931, 83-84, վեր ջինս 
նույն ան վամբ՝ Կը զըլ Զի ա րեթ՝ Թոխ մա խան Գյո լի 
մո տա կայ քում), Վար դե նի սի (Մար տի րո սյան 1969, 
196), Տա յոց (Ատր պետ 1926, 407. 1929, 54-55), Բյու-
րակ նյան, Շի րա կի և Վա նան դի (Ալի շան 1881, 1, 7, 
132. 1890, 15, 70. Ատր պետ 1931, 310-319), Արա րա տի 
(Ալի շան 1890, 490, 521, նույն ան վամբ՝ «Գզըլ Զի-
ա րեդ», Özf rat 2010, 526), Արա րա դի/Ջու դի դա ղի 
(Uyanik 1974, 83) լեռ նե րի բարձ րա դիր մշա կու թայ-
նաց ված մի  ջա վայ րե րում և շատ հա ճախ, ըստ հա-
մա պա տաս խան բլուր նե րի գու նա յին երան գի, ան-
վան վում են Սպի տակ, Սև կամ Կար մի ր Սար/Բլուր. 

hմմտ. Մա սի սի, Սի մի  Սև սար ան վա նու մը (Հա րու-
թյու նյան 2000, 118, 448), հե քի աթ նե րում հան դի պող 
և վի շապ նե րին առնչ վող Սև սար անուն նե րը (Սի մո-
նյան 2011, 71, 73):), Գե ղա մա լեռ նե րի ամե  նա բարձր 
կե տե րից մե  կի՝ Սպի տա կա սա րի (3560 մ) կամ Թռեղ-
քյան լեռ նաշղ թա յի ամե  նա բարձր կե տի՝ Շա վիկլ դե/
Սև Սա րի անու նը (2850 մ): Ու շագ րավ է, որ Գե ղա-
մա լեռ նե րի ամե  նա բարձր գա գա թը՝ «վի շա պա յին» 
ան վամբ Աժ դա հա կը (3598 մ) ու նի երկ րորդ՝ Կը զըլ 
դաղ ան վա նու մը (Հա կո բյան և այլք 1986, 54), իսկ ոչ 
պա կաս «վի շա պա յին» Գեղ(մա ղան) լեռ նա գա գաթը 
(3319 մ, այս ան վան «վի շա պա յին» լի նե լու մա սին 
հմմտ. Петросян 1987, 62-64) նույն լեռ նաշղ թա յում ոչ 
պա տա հա կա նո րեն կոչ վում է նաև Ղը զըլ Զի ա րեթ 
(Աս լա նյան, Գրգե ա րյան 1981, 50, 122. Հա կո բյան և 
այլք 1986, 831. հմմտ. Գ. Թու մա նյան, այս ժո ղո վա-
ծուում): Հատ կա պես ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, 
որ Գե ղա մա լեռ նե րի հա րա վա յին հատ վա ծի մե րձ-
կա տա րա յին մա սում գտնվող լեռ նա գա գաթ նե րից 
մե  կը կոչ վում է ոչ մի  այն Զի ա րեթ կամ Զի ա րեթ Ղը-
զըլ այ լև Վի շա պա սար (Հա կո բյան և այլք 1998, 806): 
Գե ղա մա լեռ նե րի Սև և Կար մի ր Սա րե րի մա սին 
առաս պե լը հմմտ. Հա րու թյու նյան 2000, 207-208: Ու-
շագ րավ է, որ թռեղ քյան Մանգ լի սիի սրբա վայ րը իր 
«Քա րե հարս» կոչ ված վի շա պա քա րով գտնվում է 
Դե ղին սա րի գա գա թին (Гурко-Кряжин 1926, 215):

 Ըստ Ատր պե տի բյու րակ նյան նյու թե րի, բարձ րա դիր 
սրբա վայ րե րի «կար մի ր»-ի հետ կապ ված բնո րո շում-
նե րը ու նեն իրենց հնա գույն հայ կա կան ար մատ նե րը 
և հե տա գա յում նույն կեր պով թարգ ման վել են թրքա-
խոս բնակ չու թյան կող մի ց. այս պես Ոս կե կա տա րը 
դար ձել է Կը զըլ թե փե, Ոս կե սա րը՝ Կը զըլ դաղ (Ատր-
պետ 1931, 312): Կար մի ր գույ նի առաս պե լա բա նու-
թյան հա մար հմմտ. Պետ րո սյան 2006, 214-215. 2010, 
205-208: Կար մի ր գույ նը արյան և զո հա բե րու թյան 
հետ է առն չում Լ. Աբ րա հա մյա նը (այս ժո ղո վա-
ծուում)՝ Կար մի ր Սար հու շար ձա նի հա մա տեքս տում):

 «Զի ա րե/աթ» թե րևս իրա նա կան ծագ ման բառն 
(եթե իհար կե չի առնչ վում Զո ւարթ նոց-ին, որ պես 
«Հայտ նու թյան ար տա հայ տու թյան տե ղ», հմմտ. 
Ղա փան ցյան 1945, 62. նաև Ատր պետ 1931, 55, 310) 
հա յե րե նում, որ պես կա նոն, ար տա հայտ վում է 
«ուխտ(ատե ղի)» բա ռով, սա կայն ու նի իր նա խա-
տի պը, որն է սրբա վայ րի իրա կան գոր ծա ռույթն ար-
տա հայ տող «Զո հա սար» բա ռը, ին չը պահ պան վել է 
օրի նակ Արա գա ծյան Զո հա սար (= Զի ա րաթ, 3063 մ, 
հմմտ. Հա կո բյան և այլք 1988, 314) և զան գե զու րյան 
Զո հա սար (= Զի ա րաթ, Դի զա փայտ, 2380 մ) լե ռա-
նուն նե րում, որոնց գա գա թը նույն պես պաշ տա մուն-
քի առար կա է եղել (հմմտ. Լի սի ցյան 1969, 15-18, 
279): Ու շագ րավ է, որ մե ր Տի րին կա տար/Կը զըլ-Զի-
ա րե թի մե կ այլ անունն է «Զո վա սար» (Амарян 1960. 
Паффенгольц, Тер-Месропян 1964, 24-25). չի բա ցառ-
վում, որ այս անու նը նա խա պես եղած լի նի «Զո հա-
սար»:

 Լեռ նա յին այս սրբա վայ րե րի տա րակ րոն և տար-
էթ նիկ խմբե րի կող մի ց հարգ վե լու հան գա ման քը 
վկա յում է դրանց ար խա յիկ բնույ թի մա սին (Լի-
սից յան 1969, 282. վի շա պա քա րե րի տեսանկյու նից 
հմմտ. Ատր պետ 1931, 310. Марр, Смирнов  1931, 65): 
Ըստ էու թյան, այդ սրբա վայ րերն, ի տար բե րու թյուն 
դաշ տա վայ րա յին նե րի, չե զոք գո տի ներ էին, որ տեղ, 
բա ցար ձակ սրբու թյան մթնո լոր տում, վե րա նում էին 
ամե ն տե սա կի սահ ման նե րը: Զի ա րեթ նե րի ըն կալ-
ման մա սին որ պես «նախ նու գե րեզ մա ն»-ի հմմտ. 
Լ. Աբ րա հա մյան, այս ժո ղո վա ծո ւում:
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42 Ան բեր դի ձո րի լան ջով դե պի վար ըն թա ցող «տաս-
ներ կու ջրանցք նե րի» մա սին գի տի Ա. Քա լան թա րը 
(1925, 221), սա կայն, վեր ջի նիցս ան դին, դե պի Կար-
մի ր Սար, նրա ար շա վա խում բը չի եղել: «Տաս ներ կու 
ամ բար տակ նե րի» մա սին ոչ ան ձամբ, այլ Աշ տա-
րա կի ջրա յին տեխ նի կի մի  ջո ցով գի տի նաև Գ. Ղա-
փան ցյա նը և բե րում է վեր ջի նիս գծա գի րը. այդ ամ-
բար տակ նե րը ջուր են մա տա կա րա րել 12 գյու ղե րի 
հա մար, որոն ցից առա ջի նը Շա մի  րամն  է (Ղա փանց-
յան 1945, 147, 170, նկ. 171): Ի դեպ, մի ն չև 1954 թ. Կար-
մի ր Սարն եղել է հենց Շա մի  րա մի , իսկ դրա նից հե-
տո՝ Աղավն  ա տան ամա ռա նո ցը (տե ղե կու թյունն ըստ 
Ա. Աբ գա րյա նի, Աղավն  ա տուն):

 17.03.2013-ին, վե րըն թեր ցե լով Գ. Ղա փան ցյա նի 
«Արա Գե ղե ցի կը», պար զե ցինք, որ նա տե ղյակ է 
եղել նաև Կար մի ր Սա րի (Կը զըլ Զի ա րա թի) մա-
սին, լսել է (իր «հա րա զատ» Աշ տա րա կում, ըստ՝ 
Капанцян 2008, 15) սրբա տե ղիի, գծագ րու թյուն նե-
րով քա րա սե ղա նի և Արա յի քան դակ նե րի մա սին, 
բայց երե բեք չի եղել այն տեղ: Նա խնդրել է Ն. Տո-
կարս կուն, որ փնտրի սրբա վայ րը, սա կայն վեր ջինս 
չի կա րո ղա ցել այն գտնել (Капанцян 2008, 15-16): Ի 
դեպ Տո կարս կին կա րող էր Կար մի ր Սա րը փնտրել 
օր. 1934 թ., երբ նա Բ. Պի ոտ րովս կու հետ հե տա-
խու զա կան աշ խա տանք ներ էր կա տա րում Ան բեր դի 
շրջա կայ քում, կամ 1936 թ., երբ պեղ վում էր Ան բեր-
դը, և երբ Պի ոտ րովս կին վե րագ տավ Պրոս պեկտ 1-ը 
(Пиотровский 2009, 138, 291):

 Երբ մե նք հայտ նա բե րե ցինք Կար մի ր Սա րը, չգի-
տեինք, որ կա տա րում ենք մե ծ հա յա գե տի չի րա կա-
նաց ված երա զանք նե րից մե  կը: Ստո րև բե րում ենք 
Կար մի ր Սա րի մա սին Ղա փան ցայ նի հի շա տա կում-
նե րը, որոնք կար մի ր թե լի նման անց նում են նրա աշ-
խա տանք նե րում. 

 «Հին ժա մա նակ շատ էին սի րում աստ ված նե րին 
բազ մե ց նել սա րե րի կամ բլուր նե րի վրա: Որ Արա-
գած տա ռա ցի նշա նա կել է Արա յի գահ, ինչ պես և 
Մե հո գած՝ Միհ րի, դրա նում ոչ մի  կաս կած չի կա րող 
լի նել և իզուր չէ, որ Արա գա ծի «Կը զըլ Զի ա րա թ» (= 
Կար մի ր սրբա տե ղի) կոչ ված տե ղում, ըստ ժո ղովրդի 
ասե լուն, գտնվում է մի  մե ծ եր կար քա րա սե ղան (գահ, 
թախտ), որի շուր ջը դրված են փոքր աթոռ ներ այ լև-
այլ գծա գ րու թյուն նե րով... Որ քան մե ծ նշա նա կու թյուն 
կու նե նար ընդ հա նուր հին արև ե լա գի տու թյան հա-
մար, եթե մի  էքս պե դի ցիա կա տար վեր Արա գա ծի հի-
շածս «Կը զըլ Զի ա րա թ» սրբա տե ղին և նկա րա հան-
վե ին ու նկա րագր վե ին Արա յի քա րա սե ղա նի (գա հի) 
հետ կապ ված բո լոր այս նյու թա կան մն ա ցորդ նե րը» 
(Ղա փան ցյան 1945, 99): «Ես հա մոզ ված եմ, որ եթե 
էքս կուր սի ա ներ կա տար վեն դե պի Արա րա տյան 
դաշ տը եզե րող սա րե րը, ապա կհայտ նա բեր վեն ոչ 
մի  այն Արա գա ծի «Կը զըլ Զի ա րա թ»-ի նման քան-
դակ ներ ու իրեր, ոչ մի  այն քա րա կո թող ներ-ար ձան-
ներ, որոնց մա սին խոս վե լու է հա ջորդ հատ վա ծում, 
այ լև ու րիշ վկա յու թյուն նե ր» (Ղա փան ցյան 1945, 110): 
Արա յի մա սին խո սե լիս հի շում է իր հե տա զո տու-
թյուն նե րը «ի մե ջ առյալ և նյու թա կան կուլ տու րա յի 
վկա յու թյուն նե րը ի դեմս Արա յի քա րա կո թող նե րի 
(«վի շապ նե րի») և նրա քան դակ նե րի, որ կա «Կը-
զըլ Զի ա րա թու մ» և այլ ն» (Ղա փան ցյան 1945, 148): 
«Մաս նա վո րա պես Արա յի կա պակ ցու թյամբ այս իմ 
թե մա յի հա մար մե ծ նշա նա կու թյուն կու նե նար «Կը-
զըլ Զի ա րա թ»-ի ու սումն  ա սի րու թյու նը: Այդ «կար մի ր 
սրբա տե ղի ն», ըստ հինգ վերս տա նոց ռու սա կան հին 

քար տե զի, գտնվում է Արա գա ծի նույն հա րա վա յին 
լան ջի մի  բարձր տե ղում, ուր ինձ դժբախ տա բար 
չհա ջող վեց գնալ: Այդ տե ղը, ինչ պես ասում են, շատ 
դժվա րա մատ չե լի է» (Ղա փան ցյան 1945, 148): Նշե լով 
Կը զըլ Զի ա րե թի մա սին, իր գրքի ռու սե րեն տար բե-
րա կում գիտ նա կա նը  գրում է. «Իմ խնդրան քով էքս-
կուր սիա գնա ցած ճար տա րա պետ Ն. Տո կարս կին 
հի շյալ տե ղում ոչինչ չգտավ: Ասում են, որ կա «Կը զըլ 
Զի ա րե թ» նաև Թա լի նի մոտ: Ընդ հան րա պես այդ-
պի սի ան վա նում հա ճախ է պա տա հում, և կար ծում 
եմ, որ այդ տե ղե րում պետք է լի նեն ինչ-որ սրբա զան 
քա րե կամ այլ պատ կեր ներ, կա ռույց ներ, և այլն, այ-
լա պես անի մաստ կլի ներ դրանց նշե լը: Հա վա նա-
բար, նոր և հիմն  ա րար փնտրտուք նե րը կպսակ վեն 
հա ջո ղու թյամ բ» (Капанцян 2008, 15-16): «Ձգտու մը 
դե պի գա րուն, զար թոնք և ար գա սա բեր կյանք, որը 
բխում է Արա յի կեր պա րի նախ նա կան՝ բնա պաշ տա-
կան ու ար տադ րա կան ակուն քե րից, եր բեք չի դա դա-
րել լի նել պայ քա րի, բո ղո քի, ինք նա հաս տատ ման և 
արար չա գոր ծու թյան ստեղ ծա գոր ծա կան խթան հայ 
ժո ղովր դի հա մար, նույ նիսկ նրա կյան քի ամե  նա-
տագ նա պա լից շրջան նե րում: Նրա լա վա գույն սպա-
սումն  ե րի մարմն  ա վո րում Արան մշտա պես բազ մած 
էր իր գա հին Արա գա ծի վրա, քա րե աթո ռակ նե րին 
նստած շքախմ բով («Կար մի ր Զի ա րե թ»-ում), կա-
նա չա պատ մի  ջա վայ րում, աղ բյուր նե րի մոտ: Նա, 
եգիպ տա կան Ապի սի նման, մարմն  ա վոր ված է երկ-
րա գոր ծի եր գե րում, նրա ու ղերձ նե րում «եզո»-յին, 
այ սինքն՝ նույն Արա յի ն» (Капанцян 2008, 140):

 Այս տեղ կցան կա նա յինք նշել, որ Կար մի ր Սար/Կը-
զըլ Զի ա րե թը թե րևս հիշում է նաև Ղ. Ալի շա նը, բայց 
զուտ որ պես տե ղա նուն: Այս պես, Արա գա ծի տար բեր 
կող մե  րի ան վա նումն  երն հի շա տա կե լիս, հա յա գե տը 
գրում է. «...ի հա րա ւա կողմն ՝ Քար շա րադ?, Ամ բերդ, 
Տիք մե  դաշ, Գա րա գօ նաք?, յա րևմ տա կողմն ՝ Գզըլ-
պու ռուն, Գզըլ զի յա րեթ և բա ցա գոյն ի սահ մանս Շի-
րա կայ բարձրն Զի յա րեթ տաղ...» (Ալի շան 1890, 132): 
Այս տեղ թեև «Գզըլ զի յա րե թ»-ը հիշ վում է Արա գա-
ծի արևմ տյան կող մում, սա կայն չի բա ցառ վում նրա 
առն չու թյու նը մե ր Կար մի ր Սա րին:

43 Ու շագ րավ է, որ դե ռևս 1930-ական թթ. արա գա ծյան 
«կար մի ր/կը զը լ» կոչ ված բլրակ նե րը որ պես զբո-
սաշր ջա յին դի տար ժան կե տեր են նա խա տես վել 
(Կա րա պե տյան 1934, 51-52):

44 Ոչ մի  այն Կար մի ր Սարն, այլ ընդ հան րա պես հիմն  ա-
կան վի շա պա քա րա յին բարձ րա դիր մի  ջա վայ րե րը, 
տե ղադր ված են այն պի սի առանց քի վրա, որի տե-
սա դաշ տում են Արա րա տի, Արա գա ծի կամ Արա յի 
(նկ. 16 և Կա տա լոգ) գա գաթ նե րը (կամ մի  և նույն ժա-
մա նակ դրան ցից առն վազն եր կու սը), լեռ ներ, որոնք 
էա կան դեր պի տի խա ղա յին վի շա պա քա րե րը կեր-
տող նե րի ար ժե քա յին հա մա կար գում, և որոն ցից, 
ան շուշտ, կախ ված է եղել յու րա հա տուկ աշ խար հա-
գրա կան մի  ջա վայ րի ընտ րու թյու նը: Այս առանձ նա-
հատ կու թյու նը Արա րա տի հա մա տեքս տում նկա տել է 
Ն. Մա ռը, ով գրում է. «Տե սա րա նը դե պի սուրբ լե ռը 
մի շտ առանձ նա հա տուկ է վի շա պա քա րե րի տե ղա-
դրու թյան հա մա ր» (Марр, Смирнов 1931, 92):

45 Իծա պատ կեր նե րի դա սա կարգ ման և թվագ րու թյան 
հա մար տե՛ս Մար տի րո սյան 1981, աղ. I, որ տեղ մե ր 
ժայ ռա պատ կե րը տե սա նե լի է մ.թ.ա. III-II հա զա րամ-
յակ նե րի խմբե րում: Իծա պատ կեր նե րի հա մե  մա տու-
թյան հա մար մի  ջինբ րոն զե դա րյան խե ցե ղե նի հետ 
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տե՛ս Կա րա խա նյան, Սա ֆյան 1970, 38: Արա գա ծի 
ժայ ռա պատ կեր նե րի մա սին հմմտ. Капанцян 1952, 48 
(հա մե  մա տում է Ահ մա դի Օբա 1 վի շա պա քա րի ռե լիե-
ֆա յին և հա րա կից ժայ ռա պատ կեր նե րի ներգծ ված 
պատ կե րագ րու թյու նը՝ այն հա մա րե լով ժա մա նա-
կագ րա կան ցու ցիչ). Բար սե ղյան 1966 (Ա. Քա լան-
թա րի հա վա քա ծուն). Կա րա խա նյան, Սա ֆյան 1970, 
6-7 (ու սումն  ա սի րու թյան պատ մու թյու նը). Khechoyan 
2007 (ուր հիշ վում են Վար դե նու տի ժայ ռա պատ կեր-
նե րը՝ նույն Ահ մա դի Օբա 1-ի շրջա կայ քում): Յու րա-
հա տուկ է Լեռ նա մե րձ/Աղավն  ա տան մշա կու թա յին 
մի  ջա վայ րը, որ տեղ ժայ ռա պատ կեր նե րը հան դես 
են գա լիս մ.թ.ա. II հա զա րա մյա կով թվագր վող դամ-
բա րա նա դաշ տի և ժայ ռա կերտ հար թակ նե րի հա մա-
տեքս տում (Petrosyan, Muradyan 2012): Հմմտ. նաև 
Զուր տա կե տիի մի  ջինբ րոն զե դա րյան դամ բա նա-
բլուր նե րից մե  կը, որի կրոմ լե խի քա րե րին առ կա են 
ժայ ռա պատ կեր ներ (Գ. Նա րի մա նիշ վի լի, անձ նա-
կան հա ղոր դում, 11.10.2012, Էրզ րում):

46 Այս պես, վի շա պա քա րա յին ցլա պատ կե րը՝ բնո րոշ 
գլխով, վեր ջույթ նե րով և բե րա նից ժայթ քող ջրի շի-
թե րով, եր բեմն  թռչուն նե րի և այ ծե րի հետ մի ասին, ի 
հայտ է գա լիս Գե ղա մա լեռ նե րի ժայ ռա պատ կեր նե-
րում և թվագ րում մ.թ.ա. II հա զա րա մյա կի առա ջին 
կե սով (Մար տի րո սյան, Իս րա յելյան 1971, 26. Մար-
տի րո սյան 1981, 22):

47 Աս վա ծի հա մա տեքս տում ու շագ րավ է Մեծ Սե պա-
սա րի «վի շա պը», որը բնա կան վի շա պան ման ելուստ 
է բլրի լան ջին և, շնոր հիվ իր տեսքի, կա րող էր ծի սա-
կա նաց վել նույն մշա կու թա յին մի  ջա վայ րում ապ րող 
մարդ կանց կող մի ց (Եգա նյան 2011):

48 Վի շա պա քա րե րին նախ նի նե րի պաշ տա մուն քի հետ 
են առն չում նաև վրաց հնա գետ նե րի վեր ջին հե տա-
զո տու թյուն նե րը (Нариманишвили, Шаншашвили  
2007. Գ. Նա րի մա նիշ վի լի և այլք, այս ժո ղո վա ծո ւում): 
Ու շագ րավ է, որ խե թա կան խու վա շի քա րե կո թող նե-
րը, որ պես մե  մո րի ալ հու շար ձան ներ, նույն պես կապ-
վում են նախ նի նե րի պաշ տա մուն քի հետ, սա կայն 
վե րա բե րում մի  և նույն ժա մա նակ նաև աղ բյուր նե րին, 
ամպ րո պի աստ վա ծու թյա նը, գար նա նա յին ծե սե րին 
և կանգ նած են եղել գե տե րի կամ ճա նա պարհ նե րի 
եր կայն քով, աղ բյուր նե րի մոտ և սա րե րի գա գաթ-
նե րին: Դրանք հիշ վում են նաև Հայ կա կան լեռ նաշ-
խար հի հա մա տեքս տում (մե  կը Կա մա խու աստ վա-
ծա յին լե ռան գա գա թին, մյու սը՝ Սա մու խա յում, հմմտ. 
Մ. Կա մա րո սա նո, այս ժո ղո վա ծո ւում):

49 Հմմտ. սա կայն նրա դի տո ղու թյու նը Արա գա ծի բո լոր 
լան ջե րին առ կա դամ բա րան նե րի վե րա բե րյալ (Ար-
խի վա յին նյու թեր, ըստ՝ Хачатрян 1974, 91): 

50 Այս պես, ար դեն Վ. Տեպ ցո վը Թեթ րիծ ղա րո 1 վի շա-
պա քա րը առնչում էր դամ բա րա նի հետ (Тепцов 1890, 
131): Ա. Քա լան թա րը և, նրան հե տև ե լով, Հ. Բեր բե-
րյա նը գրում են, թե արա գա ծյան Թիք մա թա շի (= 
Հայ սե րի Օբա 1) շրջա կայ քում եղել են կրոմ լեխ ներ 
(Քա լան թար 1925, 214, 224. Berbérian 1927, 287): Քա-
լան թա րը խո սում է նաև կրոմ լեխ նե րի մոտ ըն կած 
այլ մե ն հիր նե րի մա սին (Քա լան թար 1925, 213, 225): 
Մե նա քա րեր/կո թող ներ կրոմ լեխ նե րի/դամ բա րան-
նե րի մի  ջա վայ րում հի շում է Թ. Թո րա մա նյա նը Շա-
մի  րա մում, Կա փը լի ում, Խզնա վու զում, Դար բան դում: 
Ընդ որում, նա տես նում է Շա մի  րա մի  և այլ մե  նա քա-
րե րը նույն հա մա տեքս տում, այն տար բե րու թյամբ, 

որ Շա մի  րա մի  մե  ծա քա նակ օրի նակ նե րը կենտ րո-
նաց ված են մի  և նույն մի  ջա վայ րում (Թո րա մա-
նյան 1942, 9, 26, 33, 40. Շա մի  րամ գյու ղը վի շա պա-
քա րե րի և Արա գա ծից եկող հնա գույն ջրանց քա յին 
հա մա կար գի հա մա տեքս տում է դի տար կում նաև 
Ղա փան ցյա նը (1945, 101, 105, 140, 170-171)՝ առանց 
նշե լու Շա մի  րա մի  մե  նա քա րե րի մա սին. հմմտ նաև 
Աբե ղյան 1941, 78):

 Հնա գույն Հա յաս տա նում դամ բա րան նե րի վրա մե ն-
հիր ներ կամ հսկա «վի շապ ներ» կանգ նեց նե լու մա-
սին խո սում է Բ. Առա քե լյա նը՝ բե րե լով բազ մա թիվ 
զու գա հեռ ներ Կով կա սից և նրա նից դուրս (Առա-
քե լյան 1949, 35-36): Ս. Բար խու դա րյա նը գրում է. 
«Հա վա նա կան է հա մար վում, որ մե ն հիր նե րը վե-
րա բե րում են նորքա րե դա րի ժա մա նա կաշր ջա նին 
և կանգ նեց ված են նշա նա վոր մարդ կանց տոհ մե  րի 
առաջ նորդ նե րի գե րեզ ման նե րի վրա» (Բար խու դար-
յան 1960, 53): Մեն հիր նե րը (որոնց թվում նաև վի շա-
պա քա րե րը) դամ բա րա նի/կրոմ լե խի մի  ջա վայ րում 
է քննար կում Օ. Խալ փա չյա նը (Халпачьян 1970, 253-
255): Վի շա պա քա րե րը, «օղու զի/հսկա յի տնե րը», 
Զո րաց քա րե րի մե  գա լի թյան հա մա լի րը, Շա մի  րա մի  
մե ն հիր նե րը դամ բա րան նե րի և թաղ ման ծե սի մի  ջա-
վայ րում է ներ կա յաց նում Ս. Մնա ցա կան յա նը (Մնա-
ցա կա նյան 1982, 9, 47-54, նկ. 1ա, բ, 2ա): Է. Խան զա-
դյա նի կար ծի քով, եզան զո հա բե րու թյան պատ կե րով 
վի շա պա քա րե րը (որոնք, ըստ հե ղի նա կի, վե րա բե-
րում են այդ կո թող նե րի զար գաց ման ուշ փու լին) 
«ծա ռա յել են որ պես դամ բա նա քար» (Խան զա-
դյան 2003, 36): Վի շա պա քա րե րի դամ բա րան նե րի և 
թաղ ման ծե սի հետ ու նե ցած կա պին անդ րա դար ձել 
են նաև Հ. Սի մո նյա նը (Simonyan 2012, 30), ինչ պես 
նաև Ն. Են գի բա րյա նը, Գ. Թու մա նյա նը, Հ. Մար տի-
րո սյա նը, Հ. Պետ րո սյա նը՝ այս ժո ղո վա ծուում. հատ-
կա պես Հ. Պետ րո սյա նը գտնում է, որ վի շա պա քա րի 
ան մի  ջա կան գոր ծա ռույ թը եղել է գե րեզ մա նա կո թող 
լի նե լը, իսկ քան դա կա յին հո րին վածքն ուղղ ված է 
«անդ րաշ խար հիկ ճա նա պար հոր դու թյան» ապա-
հով մա նը:

 Վի շա պա քա րի դամ բա րա նի/կուր գա նի հետ առնչ վե-
լու մա սին խո սում են նաև Հ. Քո շա յը և Հ. Թա նյուն՝ 
Ծո վակն Հյու սի սո յի Թե փե ջիկ 1 (Tanyu 1987, 197), 
ինչ պես նաև Ի. Ավ շա րո վան նա խի ջև ա նյան Բջնակ 1 
(Авшарова 2010, 328-329) վի շա պա քա րե րի օրի նա-
կով. վեր ջինս շեշ տում է ձկան իմաս տա բա նա կան 
առն չու թյու նը թաղ ման ծե սին: 

 Քննարկ վող հա մա տեքս տում ամե  նա ման րա մասն և 
հիմն  ա վոր դի տո ղու թյու նը պատ կա նում է Հ. Մար տի-
րո սյա նին: Ժայ ռա պատ կեր նե րի 1967-1968 թթ. հե-
տա զո տու թյուն նե րի ըն թաց քում նա մատ նան շում է 
դամ բա նա յին մե ծ ու փոքր խմբեր, որոնց մի  զգա լի 
մա սը ուղ ղա կի ո րեն կապ ված են ժայ ռա պատ կեր նե րի 
ստեղ ծող նե րի մշա կույ թի հետ: Վաղբ րոն զե դա րյան-
վա ղեր կա թե դա րյան հու շար ձան նե րի նման խմբեր է 
նա հի շա տա կում Գե ղա մա լեռ նե րի հա մա կար գում, 
Արա գա ծի հա րա վա յին գա գա թի լճա կի մոտ, Արա-
գա ծի արև ե լյան և արևմ տյան փե շե րին. «Մեր ձալ-
պյան գո տուց վե րև ծո վի մա կե րև ույ թից 2000-3000 մ 
բարձ րու թյան վրա խիստ փո փո խու թյուն նե րի են 
են թարկ վում հու շար ձան նե րի մասշ տաբ նե րը, բնույ-
թը, ար տա քին տես քը: Արա գա ծի և Գե ղա մա սա րե-
րի ալ պյան ու վե րալ պյան գո տի նե րում հազ վա դեպ 
հան դի պում են փոք րիկ բնա կա տե ղի ներ և ավե լի 
հա ճախ՝ կրոմ լեխ նե րի ու դամ բա նաթմ բե րի 5-10 թա-
ղումն  ե րից բաղ կա ցած հանգս տա րան ներ, որոնք 
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տե ղադր ված են հնում սրբա զան հա մար վող գա-
գաթ նե րի, ժայ ռա պատ կեր նե րի կամ վի շապ-ձկնե րի 
հսկա քա րա կո թող նե րի հա րև ա նու թյամբ: Գե ղա մա 
լեռ նե րում դամ բա րա նա յին նման հու շար ձան ներ 
հայտ նա բեր վե ցին Փոքր Պայ տա սա րի (Նալ թա փա), 
Երեք գա գաթ նե րի (Ուչ թա փա), ինչ պես նաև Թոխ-
մա խան Գյո լի և Իմի ր զե կի վի շա պա քա րե րի մոտ: 
Հու շար ձան նե րի տե ղագ րու թյան նման պատ կեր 
կրկնվեց նաև Արա գա ծի վի շապ նե րի շրջա նում: Հո-
գև որ մշա կույ թի հու շար ձան նե րի տե ղադր ման այս 
օրի նա չա փու թյու նը ակա մա յից հի շեց նում է հայ-
կա կան կամ ընդ հա նուր արև ե լյան առաս պել ներն 
ու հե քի աթ նե րը, որոնք վե րա բե րում են վի շապ նե-
րին մա տուց վող մարդ կա յին զո հե րին կամ դրանց 
պաշ տա մուն քին ծա ռա յող հա վա տա րիմ քրմե  րին, 
որ սպան վում և թաղ վում էին այդ կո թող նե րի մոտ: 
Մի կողմ թող նե լով հե քի աթ նե րի, առաս պել նե րի և 
հնա գի տա կան նյու թե րի զու գա հեռ մե կ նա բան ման 
գայ թակ ղիչ փոր ձե րը՝ մե նք կա րող ենք, այ դու հան-
դերձ, ար ձա նա գրել պաշ տա մուն քա յին հու շար ձան-
նե րի առա տու թյու նը բարձր լե ո նա յին գո տի նե րում 
և դրանց տար բեր խմբե րի փո խա դարձ առն չակ ցու-
թյա նը» (Մար տի րո սյան 1969, 191-193):

51 Մ. Աբե ղյա նը, քննվող քա րա կո թող նե րը հնա րա վոր 
հա մա րե լով առն չել աժ դա հա նե րի և ոչ վի շապ նե րի 
հետ, որ պես փաս տարկ է բե րում այն, որ Արա գա ծի 
վրա դրանք կոչ վել են «օղու զի/հսկա յի/ազ նա վու-
րի գե րեզ ման նե ր» (Աբե ղյան 1941, 70): Նույն հա մա-
տեքս տում նա հի շում է նաև գե րեզ ման նե րի և զո հա-
բե րու թյան ծե սի հետ կապ ված մի  գե րապ րուկ, երբ 
գե րեզ մա նից մի  գանգ հա նե լով՝ ձգում էին այն գե տը, 
որ անձ րև գա (Աբե ղյան 1941, 89): Գ. Ղա փան ցյա նը 
վի շա պա քա րե րի մե ջ մարմն  ա վոր ված է տես նում 
մահ վան և հա րու թյան աստ վա ծու թյան, իսկ Մա սի-
սը որ պես վի շապ նե րի խորհր դա նիշ հա մե  մա տում է 
Արա լու անդ րաշ խար հա յին սա րի հետ, որ կապ վում 
էր նաև կյան քի ջրե րի հետ (Ղա փան ցյան 1945, 16. 
Капанцян 1952, 45-46, 49): Վի շա պի կա պը ամպ րո պի 
աստ վա ծու թյան և անդ րաշ խար հի հետ, օձ-վի շա պի 
մահ վան աշ խար հի և մե  ռած հո գի նե րի տի րա կալ 
հան դի սա նա լը, հնդեվ րո պա կան առաս պե լա բա նու-
թյան մե ջ մահ վան աշ խար հի որ պես արոտավայր 
պատ կե րա ցու մը շեշտել է Ա. Պետ րո սյա նը 
(Петросян 1987, 57, 64. հմմտ. Պետ րո սյան 2006, 213): 
Այս ժո ղո վա ծո ւի հոդ վա ծում նա ևս ընդգ ծում է, որ 
որոշ վի շա պա քա րեր (մաս նա վո րա պես Իմի ր զե-
կում) կա րող էին գտնվել կրոմ լեխ նե րով շրջագծ ված 
դամ բա րան նե րի վրա՝ հղե լով «Արևի տա ճար» ֆիլ-
մը («Հայ ք» կի նոս տու դիա, 2009, սցե նա րի հե ղի նակ 
Վա հան Տեր-Ղա զա րյան, ռե ժի սոր՝ Շա վարշ Վար-
դա նյան): Այս իմաստով խիստ հա վա նա կան է թվում 
Լ. Աբ րա հա մյա նի տե սա կե տը: Ըստ նրա, ուղ ղա հա-
յաց հու շար ձա նը նույն հա մաշ խար հա յին ծա ռի կամ 
axis mundi-ի մի  տար բե րակն է. «Այս տի պի ար խա յիկ 
հու շար ձան նե րը հիմն  ված են մահ վան և վե րածնն-
դի (ուղ ղա հա յաց կանգ նեց նե լը) գա ղա փա րի վրա և 
պա տա հա կան չէ, որ հնա գետ նե րը հայտ նա բե րում 
են քա րե ֆա լոս նե րը դա մա բա նա յին հու շար ձան նե-
րում որ պես այս գա ղա փա րի բնա կան մարմն  ա վո-
րում»: Այս պի սի հու շար ձան նե րը մշտա պես կապ ված 
են բուն կամ վե րա ցա կան (մա սունք ներ) զո հա բե-
րու թյան գա ղա փա րի հետ: «Այս պի սով հու շար ձա-
նը փաս տո րեն դամ բա րան է: Հա մե  նայն դեպս, սա 
թե րևս հան դի սա նում է հու շար ձա նի ամե  նա կա րև որ 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մե  կը»: Այդ պի սին է 
խաչ քա րը, որն ուղ ղա հա յաց կանգ նող դամ բա նա-
քար է, և որը հեշ տո րեն վե րած վում է հու շա կո թո ղի՝ 
նշե լու հա մար այլ բնույ թի իրա դար ձու թյուն, քան 
մահն է: Լի նե լով խմբի հիմն  ա կան իրա դար ձու թյուն-
նե րի մարմն  ա վորու մը՝ այս պի սով հու շար ձա նը դառ-
նում է այն առանց քը, որի շուրջ նշվում են այդ նույն 
իրա դար ձու թյուն նե րը: Եր բեմն  հու շար ձա նը կրում 
է ծե սի ուղ ղա կի նշան ներ, ինչ պես վի շա պա քա րե րի 
դեպ քում է (Abrahamian 2006, 273-276):

52 Սառ նաղ բյ� ր 1-ը դամ բա րա նա դաշ տի տա րած քում է 
հի շա տակ վում նաև ՀՊՑ-ում:

53 Ոս կե թաս 1-ը դամ բա րա նի վրա և դամ բա րա նա դաշ-
տի տա րած քում է հի շա տակ վում ՊԺԿ-ում, Դա րիկ 
1-ը՝ ՀՊՑ-ում, ին չը լի ո վին հնա րա վոր է ըստ մե ր դի-
տար կումն  ե րի:

54 Խոս քը գնում է վե րո հի շյալ Թե փե ջիկ գյու ղում (Ծո-
վակն Հյու սի սո յի մոտ) գտնված և ութ կան գուն քա-
րե րով շրջա պատ ված կրոմ լե խի մե ջ տե ղում գտնվող 
ձկնա կերպ վի շա պա քա րի մա սին (Kökten 1953, 205-
206. Tanyu 1987, 197):

55 Թիքմաթաշ 1-ը (=Թե քե լի դաշ) գտնվում է Ծալ կա յի 
ջրամ բա րի տա րած քում, Սա նո մե ր և Շի պյակ գյու-
ղե րի մի  ջև: 1936 թ. Բ. Կուֆ տի նը պե ղումն  եր է իրա-
կա նաց նում այս վի շա պա քա րի շուրջ՝ նպա տակ ու-
նե նա լով այն տե ղա փո խել ջրամ բա րի տա րած քից, 
սա կայն պե ղումն  ե րը մշա կու թա յին շերտ չեն բա ցա-
հայ տում: Նույն թվա կա նին այդ վի շա պա քա րի պե-
ղումն  ե րը շա րու նա կում է Լ. Մե լիք սեթ-Բե կը (կո չում 
է Թիք մա թաշ) և պարզ վում է, որ այն ձկնա կերպ կո-
թող է. մշա կու թա յին շեր տի մա սին վերս տին խոսք 
չի գնում: 1999-2000 թթ., երբ ջրամ բա րի մա կար-
դակն իջավ, նո րից ի հայտ եկավ Թե քե լի դա շը, և 
պարզ վեց, որ այն գտնվում է №6 դամ բա րա նի հա-
րա վա յին մա սում, իսկ շրջա կայ քում կան քա րե լից-
քով այլ դամ բա րան ներ (Куфтин, дневник 1936 г., по 
Нариманишвили 2009, 37-38. Ме лик сет-Беков 1938, 
104-105, таб. XLI-XLIII. 1947, 36, рис. 12. Գ. Նա րի մա-
նիշ վի լի և այլք, այս ժո ղո վա ծուում):

56 Այս պա րու րա զարդ վի շա պա քա րը ևս գտնվում 
է Ծալ կա յի ջրամ բա րի տա րած քում, որ տեղ մի ն-
չև ջրամ բա րի կա ռու ցու մը Մո սու նին Գյոլ լճակն 
էր: Այն եղել է կրոմ լե խի մե ջ տե ղում, իսկ շրջա կայ-
քում եղել են հինգ կուր գան ներ, եր կու կրոմ լեխ ներ, 
քա րարկ ղեր և բազ մա թիվ փոքր քա րե կլոր լից քեր 
(Нариманишвили 2009, 39-40. Գ. Նա րի մա նիշ վի լի և 
այլք, այս ժո ղո վա ծո ւում):

57 Գտնվում է Չի կի ա նիի վա նա կա տի հան քի կենտ-
րո նում, որի շրջա կայ քում կան մոտ 10 կուր գան ներ՝ 
քա րե կամ վա նա կա տե լից քով: Բ. Կուֆ տի նը պե ղել 
է դրան ցից մի  քա նի սը, ըստ որի, դրանք թվագր վում 
են մ.թ.ա. III հա զա րա մյա կով (Գ. Նա րի մա նիշ վի լի և 
այլք, այս ժո ղո վա ծո ւում):

58 Ըստ Բ. Կուֆ տի նի 1936 թ. օրագ րի (Куфтин 1936, 
дневник. Нариманишвили 2009, 37. Գ. Նա րի մա նիշ-
վի լի և այլք, այս ժո ղո վա ծո ւում. Գ. Նա րի մա նիշ վի լի, 
անձ նա կան հա ղոր դում, 11.10.2012, Էրզ րում):

59 Այն, որ նման քա րա կո թող նե րը կա րող էին ժո ղովր դի 
կող մի ց ըն կալ վել որ պես դի ցա բա նա կան էակ նե րի 
գե րեզ ման ներ, ըստ Հ. Մար տի րո սյա նի (սույն ժո ղո-
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վա ծո ւի հոդ վա ծի) հաս տատ վում է հե տև յալ օրի նա-
կով. Սե բաս տի ա յի Քառ սուն մա նուկ գե րեզ մա նա-
տա նը կա յին մի  քա նի «եր կար, մութ և լերջ քա րեր» 
առանց խա չի և յի շա տա կագ րիե, որոնց ան վա նում 
էին քա ջաց գե րեզ մանք (Սրվանձ տյանց 1982, 250):

60 Հայ կա կան մե  նա քա րե րի հա մե  մա տու թյու նը եվ րո-
պա կան նե րի, մաս նա վո րա պես բրե տա նա կան նե րի 
հետ, վա ղուց իրա կա նաց րել է Թ. Թո րա մա նյա նը 
(1942, 10):

61 Բարձր լեռ նե րի գա գաթ նե րը/կա տար նե րը բազ մա-
թիվ, այդ թվում նաև հայ կա կան, ավան դու թյուն նե-
րում ըն կալ վում են որ պես աշ խար հի կենտ րոն, ուր 
կա տար վում են զո հա բեր ման ծի սա կան արա րո ղու-
թյուն ներ՝ ուղղ ված մարդ կա յին գո յու թյան հա վա սա-
րակշ ռու թյան պահ պան մա նը (Հա րու թյու նյան 2000, 
36, 200):

62 Վի շա պա քա րե րի սինկ րե տիկ կեն սո լոր տը մա սամբ 
բա ցա հայտ վում է լեռ նաբ նակ հայ կա կան հա մայնք-
նե րի (հատ կա պես զան գե զուր-ար ցա խյան) ազ գա-
գրա կան նյու թե րում, ուր, լեռ նա յին մե  կու սաց ման 
պայ ման նե րում, նա խաք րիս տո նե ա կան տար րե րը 
հատ կա պես ան խառն են պահ պան վել: Այս գո տում 
սրբա վայ րե րը բա ժան վում էին մի  քա նի խմբի, որոնց 
մե ջ կա րև որ էին լեռ նա գա գաթ նե րին և դրանց լան-
ջե րին գտնվող սրբե րը, որ հիմն  ա կա նում տե ղա-
դրված էին դժվա րա մատ չե լի վայ րե րում, գո գա վո-
րու թյուն նե րում՝ քա մուց պաշտ պան վե լու հա մար և 
որ տե ղից ան սահ ման տե սա րան ներ էին բաց վում: 
Դրանց մե ջ կա յին սրբեր՝ ժայ ռա բե կո րի, քա րե սյան, 
դոլ մե  նի տես քով: Նմա նա պես Ջա վախ քի հա յե րը 
լեռ նա գա գաթ նե րին երկր պա գում էին եր կար քա րեր 
(Լի սի ցյան 1969, 279. հմմտ. նաև Այ վա զյան 1987, 8): 
Սրբա վայ րի մյուս տե սա կը լեռ նա գա գաթ նե րին և 
լան ջե րին գտնվող գե րեզ ման ներն էին, որոնց վե-
րագր վում էր հմա յա կան ուժ (հմմտ. Լի սի ցյան 1969, 
216, 297): Իսկ երբ գե րեզ մա նը պատ կա նում էր հա-
տուկ մար դու (սուրբ, նա հա տակ, ճգնա վոր, զոհ ված, 
կայ ծա կից խոց ված, և այլն), ապա այն ստա նում էր 
փրկա րար զո րու թյուն: Այդ պի սի գե րեզ ման նե րում 
թաղ ված նե րի անուն նե րը որ պես կա նոն ան հայտ 
էին: Դրանք ուխ տա տե ղի ներ էին, որոնց այ ցե լում 
էին վա խից ու ամ լու թյու նից ազատ վե լու, անձ րև 
բե րե լու («երկ նա յին ջրե րը բա ցե լու») կամ դա դա-
րեց նե լու հա մար: Գե րեզ մա նի վրա հի վան դին ջուր 
էին խմե ց նում, վրան ջուր ցա նում և լվա նում վա խը, 
կամ լվա նում էին գե րեզ մա նը, զոհ մա տու ցում: Ընդ 
որում, այդ բարձր լեռ նա յին գե րեզ ման նե րը կա րող 
էին լի նել ոչ մի  այն իրա կան գե րեզ ման ներ, այլ նաև 
ֆիկ տիվ քա րա կույ տեր, բայց կա րև ո րը դրանց՝ ժո-
ղովր դի կող մի ց գե րեզ մա նի և սրբու թյան հետ նույ-
նա կա նա ցումն  էր (Լի սի ցյան 1969, 275): Սրբա վայ րի 
մյուս տե սա կը բարձ րա դիր աղ բյ� ր ներն էին՝ գե-
րեզ ման նե րի և այլ սրբա վայ րե րի հա րև ա նու թյամբ: 
Տո նե րի ժա մա նակ, դաշ տա վայ րա յին կամ նա խա լեռ-
նա յին բնակ չու թյու նը հան դի սա վոր ուխ տագ նա ցու-
թյուն էր իրա կա նաց նում դե պի բարձ րա դիր սրբա-
վայ րե րը: Ամե  նան շա նա վոր տո նը Վար դա վառն էր. 
«Ժո ղովրդա կան տո նե րից մե  կը, որն առանձ նա պես 
խո շոր չա փե րով պահ պա նել էր իր մե ջ նախ նա կան 
մտա ծո ղու թյան բնո րոշ սո վո րույթ նե րը՝ Վար դա վա-
ռի տո նը, նվիր ված էր լեռ նե րի գա գաթ նե րի պաշ-
տա մուն քին... Վար դա վա ռի օրը հա վա տա ցյալ նե րը 
մե ծ բազ մու թյամբ դի մում էին սրբա զան լեռ նե րի 

գա գաթ նե րին գտնված արո տա վայ րե րի այ ցե լու-
թյան: Այն տեղ գտնվում էին հրա շա գործ գե րեզ ման-
ներ...» (Լի սի ցյան 1969, 275): Ժո ղո վուրդն այ ցե լում 
էր նախ լե ռան գա գա թին գտնվող ան հայտ գե րեզ-
մա նը, աղո թում, ապա իջ նում սա րից ու լճից ոչ հե ռու 
մի  տա փա րակ հրա պա րա կի վրա, բեր ված մա տա-
ղա ցուն մոր թում (Լի սի ցյան 1969, 280): Հա զա րա վոր 
զո հա բե րու թյուն նե րը մա տուց վում էին տո նախմ բու-
թյան՝ հաց կե րույ թի և խնջույ քի ներ քո, որ ու ղեկց-
վում էր եր գով, պա րով, նվա գով, մրցույթ նե րով (Լի-
սի ցյան 1969, 278-282. Վար դա նյան, Սարգ սյան 2001. 
Варданян 2005, 277-285): Լեռ նա գա գաթ նե րի, լեռ-
նա յին սրբա վայ րե րի պաշ տա մուն քը և դրանց հետ 
կապ վող տո նե րը հի րա վի ու նե ին սինկ րե տիկ բնույթ 
և մի  կող մի ց առնչ վում էին արևի (ըստ Լի սի ցյան 
1969, 282), մյուս կող մի ց ջրի և հո ղի (գե րեզ ման, 
նախ նի) պաշ տա մուն քին:

 Հի շյալ սրբա զան մի  ջա վայ րե րի տեսանկյունից ու-
շագ րավ է Ղ. Ալի շա նի մի  տե ղե կու թյու նը. մաս նա-
վո րա պես, Կաղզ վա նի մոտ, «լեռ նա դաշ տա կի» մե ջ 
Վար դի հեր կոչ ված տեղ է եղել, որ հայտ նի է որ պես 
սրբա տե ղի, ճգնա վայր, ուր կա յին քա րան ձավն  եր, 
աղ բյուր ներ, սրբե րի գե րեզ ման ներ, կար նաև մի  քա-
րա կույտ, որ ան վա նում էին «Ար ջու գե րեզ մա ն»: Ոչ 
պա տա հա կա նո րեն այս մի  ջա վայ րում է եղել Վի շա-
պա ձո րը, «վի շա պաց բնա կա վայ րը»  (Ալի շան 1890, 
49-51. հմմտ. նաև Ասո ղիկ Բ. Բ): Վար դի հե րի «Վի շա-
պա զանց ձո րը»՝ Անա հի տի (նույնն է ինչ վի շա պա քա-
րե րի) պաշ տա մուն քի հա մա տեքս տում հի շում է նաև 
Ատր պե տը (Ատր պետ 1926, 605):

 Բյու րակ նյան, Վա նան դի և Արա գա ծյան բարձ րա դիր 
սրբա վայ րե րի (Զի ա րեթ նե րի) մի  ջա վայ րում իրա կա-
նաց ված հի շյալ տո նա կա տարու թյուն նե րի մա սին նո-
րից գրում է Ատր պե տը՝ քննար կե լով վի շա պա քա րե-
րի խնդի րը: Ամե ն տա րի, հատ կա պես վար դա վա ռի 
տո նին, տար բեր հա մայնք ներ հա զա րա վոր մարդ-
կան ցով ուխ տի էին գնում այդ սրբա վայ րե րը: Տո նե-
րը մի  քա նի օր էին տև ում և ու ղեկց վում էին զո հա-
բե րու թյուն նե րով, երգ ու պա րով, հե քի ա թա սաց նե րի 
ցու ցադ րու թյուն նե րով, «անահ տա կան խրախ ճանք-
նե րով» (Ատր պետ 1931, 310-319): Այս գոր ծըն թա ցը 
Ատր պե տը ճշմար տան ման ձև ով նկա րա գրել/վե րա-
կանգ նել է իր «Վի շա պա մայր» պատմ ված քում, որն 
ու նի այս պի սի բո վան դա կու թյուն. երաշտ է Արա րա-
տյան դաշ տում: Դվի նի իշ խա նը շքախմ բով և ժո-
ղովր դի հետ պատ րաստ վում է ուխ տագ նա ցու թյան 
Գե ղա մա լեռ ներ՝ Վար դե հե րի/Վար դա վա ռի տո նը 
նշե լու: Քա րա վա նը, հաս նե լով Գե ղար դի մե  հյա նի 
մոտ, զո հա բե րու թյուն ներ է կա տա րում և Գառ նիի 
ձո րով բարձ րա նում լեռ ներ: Թա փո րը հաս նում է 
«Վի շա պա զանց սա րա հարթ նե րը», լճակ նե րի մոտ, 
որ տեղ գտնվում են ձկնան ման ուղ ղա ձիգ կանգ նած 
ար ձան նե րը՝ նվիր ված Վի շա պա մո րը, որ դրա կան 
սկիզբ է (vs. Վի շա պա քա ղը): Խփվում են վրան ներ, 
քրմե  րը ցլան, գառ նե րի և ու լե րի զո հա բե րու թյուն-
ներ են կա տա րում և սկսվում է յոթ օր շա րու նակ վող 
տո նախմ բու թյու նը, որ ու ղեկց վում է նվա գով, պա-
րով, խա ղով՝ նվիր ված Վի շա պա մոր դստեր՝ Աստ-
ղի կին (Վար դա վա ռի խորհր դա նի շը) և Անա հի տին: 
Քրմի  կո չով և պա պե րի օրի նա կով որո շում է կա յաց-
վում ջրանցք ներ կա ռու ցել՝ լու ծե լու հա մար երաշ տի 
խնդի րը, որից հե տո Վի շա պա մայրն ու ղար կում է 
անձ րև (Ատր պետ 1912): 

 Լեռ նա գա գաթ նե րին և լեռ նա դաշ տե րում տե ղի ու նե-
ցած հա մայ նա կան ծի սա կա տա րու թյուն նե րը, որոնք 
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ու ղեկց վում էին ցլի զո հա բե րու թյուն նե րով և կա տար-
վում էին պահ պա նիչ/անձ րև ա բեր ցաս ման խա չե րի 
մի  ջա վայ րում, նկա րագ րում է նաև Մ. Աբե ղյա նը ՝ շեշ-
տե լով այդ ծի սա կա տա րու թյուն նե րի կա պը վար դա-
վա ռի տո նին, ջրի պաշ տա մուն քին (Աբե ղյան 1941, 75-
78, 82, 87. հմմտ. Բդո յան 1972, 487-488. վար դա վա ռի 
հա մար տե՛ս նաև Капанцян 1952, 10, 15): Ու շագ րավ է, 
որ Աբե ղյա նը վի շա պա քա րե րը հա մա րում է ցաս ման 
խա չե րի նա խա տի պը և կո չում «ցաս ման ար ձան-
նե ր» (այդ hամա տեքս տում է բա ցատ րում նաև Աժ-
դա հա Յ� րտ  1-ի խա չա պատ կե րը). «Քա րը կայ ծա կի 
սիմ բոլն էր, իսկ կայ ծակն ամպ րո պա յին աստ ծո զեն-
քը» (Աբե ղյան 1941, 88-89, 93. հմմտ. Բար խու դա րյան 
1960, 69, contra Капанцян 1952, 12-13):

 Վար դա վա ռի տո նը վի շա պա քա րե րի հա մա տեքս-
տում քննար կում է նաև Գ. Ղա փան ցյա նը: Ներ կա-
յաց նե լով այն մե ռ նող-հա րու թյուն առ նող աստ վա-
ծու թյան պաշ տա մուն քի ոլորտում՝ հե ղի նա կը հի-
շա տա կում է նաև վեր ջի նիս առնչ վող բարձ րա դիր 
գե րեզ ման սրբա վայ րե րը: Ու շագ րավ է, որ Ար տա շես 
ար քա յի որ դին՝ «վի շա պա զուն» մա րե րի դեմ Արա-
րա տի ստո րո տում կռված Մա ժա նը, թաղ վում է Բա-
գա վա նում, որի գե րեզ մա նին կա ռուց վում է բա գին: 
Այս տեղ Վա ղարշ թա գա վո րը հե տա գա յում սահ մա-
նում է աշ խար հա խումբ տոն, որը վերաբերում էր նա-
վա սար դին կամ վար դա վա ռին (Ղա փան ցյան 1945, 
99, 120-126): 

 Վար դա վա ռի տո նախմ բու թյուն նե րը, որոնք ու ղեկց-
վում էին աշուղ նե րի մրցու թյուն նե րով, ըմբ շա մար-
տով, պար ու եր գով, կե րու խու մով, փահ լև ան նե րով, 
տո նա վա ճա ռով քննար կում է Ս. Հա րու թյու նյա նը՝ 
վի շա պա մար տի առաս պե լա բա նու թյան հա մա տեքս-
տում (Հա րու թյու նյան 2000, 158-167):

 Հմմտ. նաև Ա. Մնա ցա կա նյա նի դա տո ղու թյուն նե րը 
վի շա պա քա րե րի շուրջ տե ղի ու նե ցած տո նա կա տա-
րու թյուն նե րի մա սին (Մնա ցա կա նյան 1955, 557):

 Լեռ նե րի գա գաթ նե րին և մե  նա քա րե րի շուրջ տե-
ղի ու նե ցած նույ նա կան տո նա կա տա րու թյուն նե րի 
մա սին՝ ըստ վրաց ազ գագ րա կան նյու թե րի, հմմտ. 
Гурко-Кряжин 1926, 215-216: Ար խա յիկ տո նի առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի և հայ կա կան նյու թի հետ բազ-
մա թիվ զու գա հեռ նե րի վե րա բե րյալ տե՛ս Абрамян  
1983:

63 Մի առի թով Ատր պե տը, վի շա պա քա րե րի հա մա-
տեքս տում, բարձր լեռ նա յին սրբա վայ րե րի օգ տա-
գոր ծու մը կա պում է նույ նիսկ հան քա փոր նե րի հետ 
(Ատր պետ1931, 310, 314):

64 Զո րաց Քա րե րի մե  գա լի թյան կա ռույց նե րը հիմն  ա-
կա նում մի  ջին բրոն զե դա րյան դամ բա րան ներ են 
կամ դրանց հետ առնչ վող պաշ տա մուն քա յին շի նու-
թյուն ներ (Արե շյան, Ղա ֆա դա րյան 1996, 70): Վի շա-
պա քա րե րի նման վեր ջին ներս կի րա ռու թյան մե ջ կա-
րող էին լի նել նաև ավե լի վաղ կամ ուշ շրջան նե րում 
(հմմտ. մե  նա քա րե րի մի  ջա վայ րում գտնվող եր կա թե-
դա րյան դամ բա րան նե րը՝ Xnkikyan 2002, 25, 60):

65 1700-2300 մ գո տի նե րը կազ մում են Հայ կա կան լեռ-
նաշ խար հի մոտ 35%-ը, ավե լի բարձ լեռ նե րը՝ 14%-ը 
(հմմտ. Варданян и др. 2012, 97-99): Ընդ որում, մե ր 
ընդգ ծած 2300-2400 մ սահ մա նը կա րող է մա սամբ 
տա տան վել: Այս պես, բարձ րա դիր լեռ նա յին շրջան-
նե րում առ կա բազ մա պի սի մշա կու թա յին մի  ջա վայ-
րե րի մա սին հա ղոր դում են նաև այլ հե տա զո տող ներ: 

Տայ քի լեռ նա գա գաթ նե րի ամ րոց նե րի, կուր գան նե-
րի և դոլ մե ն նե րի մա սին, մա սամբ վի շա պա քա րե րի 
քննարկ ման հա մա տեքս տում, հի շում է Ատր պե տը 
(Ատր պետ 1926, 86, 88, 185, 411-412): Դամ բա րան ներ, 
փա րախ ներ, մե  կու սաց ված ճար տա րա պե տու թյուն, 
ջրանցք-ջրամ բար ներ, կո թող ներ են հի շա տակ վում 
Արա գա ծի հյու սի սա յին փե շե րին՝ մի ն չև մոտ 2600 մ 
բարձ րու թյան վրա (Smith et al. 2009): Ուղ տա սա րում, 
2900-3300 մ բարձ րու թյան վրա, ժայ ռա պատ կեր նե-
րի մի  ջա վայ րում, հի շա տակ վում են գե րա զան ցա-
պես կրոմ լեխ ներ, այլ տի պի թա ղումն  եր, ինչ պես 
նաև ավե րակ կա ցա րան ներ, կիկ լո պյան պա տե րի 
հետ քեր, ար հես տա կան քա րա կույ տեր (Կա րա խան-
յան, Սա ֆյան 1970, 10, 38): Զան գե զու րի և Վայ քի 
լեռ նաշղ թա նե րի փե շե րին, 2000-3000 մ բարձ րու-
թյան վրա, նույն մի ջավայրում կան բնա կա տե ղի ներ, 
դամ բա րա նա դաշ տեր, ժայ ռա պատ կեր ներ. նաև նա-
խի ջև ա նյան Բջնա կի ձկնա կերպ կո թո ղը 2300 մ վրա 
հան դես է գա լիս դամ բա րա նա դաշ տի և բնա կա տե-
ղիի հա մա կար գում (Այ վա զյան 1974, 240. 1987, 8, 28-
29. 1986, 159-160): Բարձ րա դիր դամ բա րա նա դաշ տեր 
են առ կա նաև Հայ կա կան Տավ րո սի շրջա նում՝ ժայ-
ռա պատ կեր նե րի հետ նույն մի  ջա վայ րում (Uyan-
ik 1974, 24), ինչ պես նաև Մա սի սի լան ջե րին (Ա. Օզ-
ֆի րատ, բա նա վոր հա ղոր դում, Վե նե տիկ, 10.01.2012): 
Նմա նա պես, Թոխ մա խան Գյո լի շրջա կայ քում, այ-
սինքն վի շա պա քա րե րի հա մա տեքս տում, հի շա տակ-
վում են ժայ ռա պատ կեր ներ (Մար տի րոս յան, Իս րա յե-
լյան 1971, 7): Ինչ վե րա բե րում է այս հու շար ձան նե րի 
թվագ րու թյա նը, Հ. Մար տի րո սյա նը ճշտիվ նշում է, 
որ դրանց հան դես գա լը կապ ված էր լեռ նա յին արո-
տա վայ րե րի յու րաց ման, կի սա քոչ վո րա կան անաս-
նա պա հու թյան զար գաց ման հետ, որը սկսվում է նոր 
քա րե դա րյան ժա մա նակ նե րում և լի ո վին ձև ա վոր-
վում էնե ո լիթ-վաղբ րոն զե դա րյան փու լե րում: Լե ռ նա-
յին այս գո տի նե րը, սա կայն, այն քան էլ հար մար չէ ին 
մշտա կան բնա կու թյան հա մար: Արա գա ծի, Գե ղա մա 
լեռ նե րի ստո րոտ նե րի նե ո լիթ-բրոն զե դա րյան խո շոր 
բնա կա վայ րերն ու դամ բա րա նա դաշ տերն, իբ րև կա-
նոն, տա րած վում են են թալ պյան գո տի նե րում, առա-
վե լա գույ նը՝ ծո վի մա կե րև ույ թից 2000 մ բարձ րու-
թյան վրա (Մար տի րո սյան 1969, 193): 1967-1968 թթ. 
ժայ ռա պատ կեր ներ հե տա զո տող ար շա վա խում բը 
փոր ձել է թվագ րու թյան իմաս տով կոնկ րետ քայ լեր 
ձեռ նար կել: Նույն Թոխ մա խան Գյո լի ափին, վի շա-
պա քա րե րի մոտ, ժայ ռա պատ կեր նե րի կու տա կում-
նե րից ոչ հե ռու, ար շա վա խում բը հի շա տա կում է նաև 
մի  բնա կա տե ղի, որը չու ներ կիկ լո պյան պա րիսպ ներ, 
բաղ կա ցած էր ուղ ղանկ յուն հա տա կա գիծ ու նե ցող մի  
քա նի տնակ նե րից, որոնց պա տե րը կա ռուց ված էին 
մանր գե տա քա րե րով: Սրան ցից արև մուտք տա րած-
վում էին կրոմ լե խով մի  քա նի դամ բա րան ներ, որոնց 
թա ղումն  ե րը կա տար ված են կենտ րո նա կան մա սի 
քա րարկղ նե րի մե ջ (Ռ. Թո րո սյա նի պե ղումն  ե րը): 
Պեղ ված երեք դամ բա րան նե րում հայտ նա բեր վեց 
եր կա թի լայն տա րած ման ժա մա նա կաշր ջա նի խե-
ցե ղեն և մ.թ.ա. V-IV դդ. հու նա-պարս կա կան տի-
պի ապա կե փո րա գիր գեմ մա (Մար տի րո սյան 1969, 
193-194): Այս բնա կա վայ րի թվագ րու թյան մա սին 
հե ղի նա կը ուղ ղա կի չի խո սում, բայց մե կ այլ մտքից 
կա րե լի է են թադ րել, որ նա նկա տի ու նի նույն դա-
րաշր ջանն, ինչ դամ բա րան նե րը («Ըստ երև ույ թին, 
վաղ հայ կա կան ժա մա նա կաշր ջա նում Հա յաս տա նի 
լեռ նե րում սկսում են կա ռու ցել յայ լա ղա յին տի պի 
ժա մա նա կա վոր փոք րիկ բնա կա տե ղի ներ, որոնք 
նույն քան տար բեր են վե րը հի շա տա կած հին բնա կա-
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վայ րե րից, որ քան ժա մա նա կա կից գյու ղե րը՝ իրենց 
ամա ռա նոց նե րի ց») (Մար տի րո սյան 1969, 193):

66 Այս երկ րորդ մա կար դա կի հա մա տեքս տում պետք է 
դի տար կել մի  շարք տե ղա փոխ ված և քրիս տո նե աց-
ված օրի նակ ներ, որոնց թվում Ուլ գյ� ր 1-2-ը, Ան գե-
ղա կոթ 1-ը, Կարմ րա շեն 1-ը, Ռինդ 1-2-ը և Վայք 1-ը: 
Բա ցի վեր ջի նիցս (1205 մ), մն ա ցած բո լորն այժմ 
գտնվում են մոտ 1800-2000 մ բարձ րու թյան վրա ու 
թեև ակն հայ տո րեն տե ղա փոխ ված են (տե ղա փոխ-
ման ման րա մաս ներն ար ձա նագր ված են Կարմ րա-
շեն 1-ի և Ուլ գյ� ր 2-ի հա մա պա տաս խան ար ձա նա-
գրու թյուն նե րում), սա կայն, ամե  նայն հա վա նա կա-
նու թյամբ, ոչ շատ հեռ վից: Դրանց որոշ նե րի (և հատ-
կա պես Կարմ րա շեն 1-ի) ան մի  ջա կան մի  ջա վայ րը 
տի պիկ է բուն վի շա պա քա րա յին մի  ջա վայ րե րի հա-
մար: Չի բա ցառ վում, որ Ուլ գյու րի ու Ռին դի օրի նակ-
նե րը ընդ հա նուր խումբ կազ մե  ին Ատ տա շի ու Սե լի մի  
վի շա պա քա րե րի հետ, քա նի որ մի  մյան ցից հե ռու չեն 
գտնվում: Ու շագ րավ է, որ հի շյալ բո լոր կո թող նե րը 
գտնվում են բարձ րա դիր բնա կա վայ րե րով հայտ նի 
Վա յոց Ձոր-Սյու նիք գո տում, որոնց բնա կիչ նե րը հե-
ռու չեն ապ րել վի շա պա քա րե րի տա րած ման նախ-
նա կան ոլոր տից: Բա ցի այդ, նշված շրջան նե րով է  
(Սե լիմ, Ուլ գյուր, և այլն) ան ցել Դվին-Պար տավ 
հայտ նի ճա նա պար հը (Եղի ա զա րյան 1955, 75-78), 
որը կա րող էր այս տա րածք նե րի մատ չե լի ու թյան հա-
ջորդ պատ ճա ռը լի նել: 

 Նույն երկ րորդ մա կար դա կի մե ջ պետք է տե ղա վո-
րել նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս 
գտնվող Թռեղք-Ջա վախք-Ծո վակն Հյու սի սո գո տու, 
Նա խի ջև ա նի և Աղ թի քի (Յոլ բո յու) վի շա պա քա րե րը: 
Այս գո տում ևս վի շա պա քա րե րի և մե ն հիր նե րի մի -
ջա վայ րում առ կա են դամ բա րան ներ, «կիկ լո պյան» 
ամ րոց ներ (Köroğlu 2000. Գ. Նա րի մա նիշ վի լի և այլք, 
այս ժո ղո վա ծո ւում): Թռեղ քյան հա մա տեքս տում այս 
խնդի րը ժա մա նա կին լու սա բա նել է Վ. Գուր կո-Կրյա-
ժի նը. մաս նա վո րա պես, Մանգ լի սիի (Թեթ րիծ ղա րո յի 
մոտ) Դե ղին սա րի գա գա թին «հարթ հրա պա րա կի» 
վրա է գտնվում «Քա րե հարս» վի շա պա քա րը, որից 
ցած կա «կիկ լո պյա ն» ամ րոց, ուր ևս գտնվել է մի  մե ծ 
պրիզ մա յա ձև մե  նա քար: Ըստ հե ղի նա կի վի շա պա-
քա րերն ու ամ րո ցը պետք է դի տար կել նույն հա մա-
տեքս տում (Гурко-Кряжин 1926, 215-216): 

67 Եթե որոշ մաս նա գետ ներ նա խա լեռ նա յին վի շա պա-
քա րե րը հա մա րում են բեր ված ավե լի բարձր վայ-
րե րից (Սառ նաղ բյու րի հա մար հմմտ. Սա նո սյան 
2001, 181, իսկ Սա րու խա նի՝ Ս. Հմա յա կյան և այլք, 
այս ժո ղո վա ծո ւում), ապա մյուս նե րը կար ծում են, 
որ դրանք եղել են իրենց նախ նա կան տե ղում: Վեր-
ջին տե սա կե տը Գառ նի 1-ի հա մար զար գաց նում է 
Բ. Առա քե լյա նը (Аракелян, Арутюнян 1966, 291), ին-
չը լի ո վին հնա րա վոր է, մա նա վանդ, որ Գառ նին և 
նրա շրջա կայ քը լավ բնա կեց ված են եղել վաղ, մի  ջին 
և ուշ բրոն զի դա րե րում (Խան զա դյան 1969): Ի դեպ, 
այս վար կա ծի օգ տին կա րող է խո սել նաև ոչ հե ռու 
գտնվող խաչ քա րաց ված Գառ նի 2 -ի առ կա յու թյան 
հան գա ման քը: Սա կայն պետք է նաև նշել, որ Գառ-
նիի վի շա պա քա րե րը մե զ հայտ նի ամե  նա ցած րա դիր 
վի շա պա քա րերն են, որոնք գտնվում են մոտ 1390 մ 
վրա, և, այս իմաս տով, չու նեն ոչ մի  զու գա հեռ (եթե 
հաշ վի չառ նենք թռեղ քյան Թեթ րիծ ղա րո 1-ը, որի 
բարձ րու թյու նը 1135 մ է՝ Talakhadze 2000, 147-148): Այս 
հան գա ման քը հիմք է հան դի սա նում են թադ րե լու, 

որ դրանք կա րող էին բեր ված լի նել Գե ղա մա լեռ նե-
րից: Հարց կա րող է առա ջա նալ, թե ար դյոք եր կա թի 
դա րում կամ ու րար տա կան դա րաշր ջա նում կա րո՞ղ 
էին տե ղի ու նե նալ վի շա պա քա րե րի տե ղա փո խու-
թյուն ներ, ինչ պես մի ջ նա դա րում կամ նո րա գույն ժա-
մա նակ նե րում: Իսկ եթե Գառ նիի վի շա պա քա րե րը 
իս կա պես տե ղա փոխ ված չեն, ապա այս տա րած քը 
վի շա պա քա րե րի դա րաշր ջա նում ու նե ցել է բա ցա-
ռիկ ծի սա-պաշ տա մուն քա յին նշա նա կու թյուն, եղել 
է սրբա վայր, ճիշտ այն պես, ինչ պես ան տիկ դա րա-
շրջա նում (այս մա սին՝ Mарр, Смирнов 1931, 95-96):

68 Ու շագ րավ է նաև վի շա պա քա րա յին մի  ջա վայ րե-
րի ան վա նումն  ե րի (Իմի ր զեկ, Կա լայ չի, Ար խա շան, 
Կազ նե ֆեր/Կա զան չի/Կա զան Բա շի) կրկնու թյուն-
նե րը ստո րին և վե րին աշ խարհ նե րում, ինչ պես նաև 
տար բեր գո տի նե րում (հատ կա պես Արա գա ծի, Գե-
ղա մա լեռ նե րի և Ճո րո խի ավա զա նի), ինչն առա ջի-
նը նկա տել է Ատր պե տը և որոնց մա սին նա գրում է, 
թե «երևի բո լորն էլ վի շա պա զանց շրջա նի շե ներ են» 
(Ատր պետ 1926, 408, 604. 1929, 57-58. Ար խա շա/են-ի  
հա մար տե՛ս նաև Марр, Смирнов  1931, 84): Հմմտ. 
նաև Ուղ տի ակունք - Գե ղա մա լեռ ներ, Ուղ տա սար-
Սյու նիք, Ուղ տի գա վառ/Օլ թի-Տայք կրկնու թյուն նե րը:

69 Ատ տաշ 1-ը գտնվում է Քա րե Ձի ամ րո ցի մո տա կայ-
քում, վեր ջի նիցս դե պի Նա ղա րա խան ամ րո ցը տա-
նող ճա նա պար հի վրա: Պա տա հա կան չէ, որ Քա րե 
Ձի ամ րո ցը մե կ նա բան վում է որ պես Ար գի ճի գե տի 
հո վի տը վե րահս կող մի  դի տա կետ և հնա գույն ամա-
ռա յին կա յան՝ հե ռագ նա անաս նա պահ նե րի հա մար, 
որի շրջա կայ քում, բա ցի Նա ղա րա խա նից, կա յին ևս 
եր կու ամ րոց ներ՝ Բե լիյ Կլյու չը և Տա թևը (Biscione et 
al. 2002, 377-378): 

70 Որո շա կի մի կ րո աշ խարհ է ներ կա յաց նում Սառ նաղ-
բյուր գյու ղի տա րած քը, ուր գտնվում են մի  շարք 
բրոնզ-եր կա թե դա րյան ամ րոց-բնա կա տե ղի ներ, որ 
այլ հու շար ձան նե րի հետ մի  հա մա լիր են կազ մում: 
Ըստ Գ. Արե շյա նի և Կ. Ղա ֆա դա րյա նի նկա րա-
գրու թյան՝ Վե րի Բերդ (Ղա լա ի չի) ամ րո ցը գտնվում 
է գյու ղի արևմ տյան կող մում, սա րա հար թի հրվան-
դա ձև ելուս տի վրա: Հրվան դա նի արև ե լյան ծայ րին 
կանգ նեց ված է մե ն հի րը: Հրվան դա նի լան ջե րին, 
պարս պին զու գա հեռ, այլ պա րիսպ ներ են: Պարս պից 
դուրս ամ րոցն ու նե ցել է բնա կե լի կա ռու ցա պա տում: 
Ամ րո ցը հիմն  ադր վել է մ.թ.ա. III հազարամյակի կե-
սե րին, բնա կեց ված է եղել ուշ բրոն զում: Վե րի Բեր-
դից կես կմ հյու սիս և արև մուտք գտնվում են ևս 
եր կու ամ րոց ներ (Թոփ Քար և Անա նուն), որ Վե-
րի Բեր դի պա հա կա կե տերն են: Բա ցի այդ, Սառ-
նաղ բյու րի մոտ են գտնվում Շիշբ լուր, Փոքր Բերդ 
և Մեծ Բերդ ամ րոց նե րը (Արե շյան, Ղա ֆա դա րյան 
1996, 73-78. տա րածքի ու սումն  ա սի րու թյան պատ մու-
թյան հա մար հմմտ. Хачатрян 1974, 89, 96, 99, 111-112. 
1975, 11, 13, 17, 27-28. Շա հի նյան 1976, 287. Հա կո բ-
յան և այլք 1998, 502. Smith, Kafadaryan 1996, 29):

71 Ու շագ րավ է, որ նաև առաս պե լա բա նու թյան մե ջ 
փորձ է կա տար վում վի շա պա քա րե րը դի տել մո-
դե լա վոր ման տեսանկյունից: Ըստ հա մա տա րած 
առաս պե լա բա նա կան պա տե րա ցումն  ե րի՝ ուղ ղա ձիգ 
դիր քով մի  մյանց վրա գտնվող աշ խար հի երեք գո-
տի նե րը՝ Եր կինք, Գե տին, Ստո րերկ րայք առնչ վում 
են սյան/ծա ռի տես քով ար տա հայտ ված առանց քով, 
որի կա տա րին է գտնվում աշ խար հի կենտ րո նը: Են-
թադր վում է, որ այս պատ կերն է ար տա հայտ ված 
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վի շա պա քա րե րի վրա (կե նաց ծառ, թռչուն ներ, ցլի 
զո հա բե րու թյուն), որոնք տե ղադր ված են վե րին գո-
տում՝ «երկ րի պոր տ» հա մար վող տե ղե րում (Հա-
րու թյու նյան 2000, 18, 32-33. հմմտ. Լ. Աբ րա հա մյան, 
Հ. Մար տի րո սյան, Ա. Պետ րո սյան, այս ժո ղո վա-
ծուում):

72 «Օղու զի տնե րը» գլխա վո րա պես դամ բա նաս րահ-
ներ են, որոնք մ.թ.ա. II հազարամյակի առա ջին կե-
սից հին չեն (Արե շյան, Ղա ֆա դա րյան 1996, 70):

73 Քա լան թար 1925. Թո րա մա նյան 1942. 1948. Ղա փան-
ցյան 1945, 154: Այս պի սին է նաև Հ. Մար տի րո սյա նի 
ըն կա լու մը. ըստ նրա, Շա մի  րա մի , Քու չա կի և Զիթ-
հան քո վի տի պի բրոնզ-եր կա թե դա րյան ամ րոց-բնա-
կա վայ րե րը և դամ բա րան նե րը առնչ վում են բարձ-
րա դիր գո տի նե րի ժայ ռա պատ կեր ներ կեր տող 
բնակ չու թյան հետ: Հի շյալ դամ բա րա նա դաշ տե րի 
կրոմ լեխ նե րի վրա յի «դամ բա նագ րե րը» (կեն դա նի-
նե րի, օձե րի, երկ նա յին նշան նե րի պատ կեր ներ) ան-
մի  ջա կա նո րեն կապ վում են ժայ ռա պատ կեր նե րի 
հետ: «Կաս կա ծից դուրս է, որ Արա գա ծի մե ր ձալ-
պյան գո տի նե րի վե րը բնու թագ րած բնա կա տե ղի-
ներն ու դամ բա րա նա դաշ տե րը պատ կա նում էին 
բրոն զե դա րյան շրջա նի կի սա քոչ վո րա կան անաս նա-
պա հու թյամբ ու որ սոր դու թյամբ զբաղ վող ցե ղե րին, 
որոնք իրենց տնօ րի նած լեռ նա յին մար գա գե տին նե-
րի սահ ման նե րում պաշ տա մուն քի ու երկ րա գոր ծու-
թյան հի աս քանչ կո թող ներ էին ստեղ ծել... Ահա այս 
ամ րոց -բնա կա տե ղի նե րի երկ րա գործ անաս նա պահ-
ներն էին, որ հալ չող ձյան տա կից երև ա ցող հյու թեղ 
կա նա չին և անա սուն նե րի հո տե րին հե տև ե լով բարձ-
րա նում էին դե պի լեռ նե րը, շարժ վե լով տե ղից տեղ, 
պատս պար վե լով թա ղի քե վրան նե րում կամ ժա մա-
նա կա վոր այլ տի պի կա ցա րան նե րում, որոնց հետ քե-
րը պար զա պես չէ ին կա րող պահ պան վե լ» (Մար տի-
րո սյան 1969, 192-193):

 Արա գա ծի հա րա վա յին փե շե րի մոտ 1000-2100 մ 
բարձ րու թյան վրա գտնվող բնա կա վայ րե րի ժա մա-
նա կագ րա կան պատ կե րի մա սին ավե լի ման րա մասն 
տե ղե կու թյուն ներ են ի հայտ եկել հա մե  մա տա բար 
վեր ջին շրջա նում: Հնա գույն բնա կա վայ րե րը վե-
րա բե րում են վաղ բրոն զին (Ձյան բերդ, Ախ թա մի ր, 
Բազ մակն): Բնա կա վայ րե րի քա նա կը պա կա սում է 
մի  ջին բրոն զում (Ախ թա մի ր, Բազ մակն) և ան նա խա-
դեպ աճ է ապ րում ուշ բրոնզ-վաղ եր կա թում՝ հան ձին 
ամ րոց-բնա կա վայ րե րի խիտ ցան ցի (Տե ղեր, Սա հա-
կա բերդ, Մոտ կան, Վանք Խա րա բա, Նա զա րա վան, 
Շա մի  րամ, Ձյան բերդ, Մուղ նի, Ու շի, Զույգ աղ բյուր, 
Ախ թա մի ր, Բազ մակն, Կոշ, Ավան, Օր գով) (Արե շյան 
և այլք 1977. հմմտ. նաև Badalyan, Avetisyan 2007):  

74 Այս իմաս տով զար մա նա լի է, որ Ն. Մառն ու Յ. Սմի ռ-
նո վը վի շա պա քա րե րը չեն դի տար կում որևէ հնա-
գի տա կան հա մա տեքս տում, թեև Մա ռը լավ ծա նոթ 
պի տի լի ներ Հա յաս տա նի մե  գա լի թյան տի պի հու-
շար ձան նե րին: Ավե լին, մի  տեղ Սմի ռ նո վը գրում է, 
որ վի շա պա քա րե րի շուրջ այլ կա ռույց ներ նկա տե լի 
չեն (Mарр, Смирнов 1931, 65. այս մի տ քը կրկնում է՝ 
Пиотровский 1939, 31): Նույն տե ղում խոսք է գնում 
այն մա սին, որ Աժ դա հա Յուր տի ձկնե րից մե  կի մոտ 
մի  քուրդ հո ղի մի  ջից գտել է XVII-XVIII դդ. թվա-
գրվող պարս կա կան ոճի թռչնա պատ կե րով պղնձե 
գա վաթ, որ վկա յում է թե րևս ուշ այ ցե լու թյուն նե-
րի կամ գու ցե ծե սե րի մա սին: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, մի  
դեպ քում Մա ռը դի տար կում է բարձ րա դիր վի շա պա-
քա րե րը դաշ տա վայ րա յին բնա կա վայ րե րի հետ առն-

չու թյան մե ջ՝ կապելով ջրա մա տա կա րար ման հետ, 
սա կայն ավե լի ուշ ժա մա նակ նե րի օրի նա կով (Марр, 
Смирнов  1931, 80-81):

75 Ու շագ րավ է, որ հնա գի տա կան տվյալ նե րով վե րա-
կանգն վող այս պատ կե րը (Արե շյան, Ղա ֆա դա րյան 
1996. Biscione et al. 2002. Badalyan, Avetisyan 2007. 
Smith et al. 2009. Գ. Նա րի մա նիշ վի լի և այլք, այս 
ժո ղո վա ծո ւում), հաս տա տում են նաև ու րար տա կան 
գրա վոր աղ բյուր նե րը, որոն ցում Էթի ու նի (Արա գա-
ծի շրջա կայ քը լայն իմաս տով), Վե լի քու խի և Ու դու րի 
Էթի ու նի (Գե ղա մա լեռ նե րի շրջա նը լայն իմաս տով) 
և Իգա նի (Ծո վակն Հյու սի սո յի կող մե  րը) երկր նե րը 
հան դես են գա լիս որ պես «կիկ լո պյան» ամ րոց նե րի 
խիտ ցան ցի կենտ րոն ներ (Мещанинов 1932, 70, 97):

76 Արա րա տի լան ջե րի հնա գույն մշա կու թա յին մի  ջա-
վայ րե րի մա սին հմմտ. Özf rat 2010:

77 Գրա կա նու թյան մե ջ խոսք է գնում Հայ կա կան լեռ-
նաշ խար հից դուրս գտնվող վի շա պան ման կո-
թող նե րի մա սին Հյու սի սա յին Կով կա սում և հա-
րա կից շրջան նե րում, ինչ պես նաև Մոն ղո լի ա յում 
(Meщанинов  1925. 1992. Հնի լա, այս ժո ղո վա ծո ւում): 
Սա կայն վեր ջին ներս մի  այն հազ վա գյուտ տար րե-
րով են նույ նա նում հայ կա կան վի շա պա քա րե րին և 
քննար կե լի չեն ընդ հա նուր հա մա տեքս տում: 

78 Առա ջարկ վող բա ժա նու մը ընդ հա նուր առ մամբ ար-
տա հայ տում է վի շա պա քա րե րի տե ղա բաշխ ման 
ճշմար տան ման պատ կե րը, սա կայն ու նի նաև պայ-
մա նա կա նու թյուն ներ, քա նի որ կան վի շա պա քա-
րե րի տե ղա բաշխ ման խաչ վող գո տի ներ: Օրի նակ՝ 
Գե ղար քու նի քի տակ մե նք հաշ վել ենք Գե ղա մա լեռ-
նե րի բո լոր վի շա պա քա րե րը, մի նչ դեռ դրանք հա սա-
նե լի կա րող էին լի նել նաև Այ րա րա տից (Կո տայք): 
Գե ղար քու նիքն ընտր վել է՝ հաշ վի առ նե լով ոչ մի  այն 
աշ խար հագ րա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, այ-
լև պատ մա կան ավան դույ թը, որը Գե ղա մա լեռ ներն 
առա վե լա պես առն չում է Գե ղա մի  հետ (որից էլ գա-
վա ռի անունն է): Աշոց քը հիմն  ա կա նում հա մար վում 
է Գու գար քի գա վառ նե րից մե  կը, բայց եր բեմն ՝ նաև 
Այ րա րա տի նը. քա նի որ աշ խար հագ րա կան նա խա-
լեռ նա յին պայ ման նե րը առա վե լա պես մո տեց նում են 
այս գո տին թռեղք-ջա վախ քյան (նշա նա կում է գու-
գար քյան) աշ խար հին, ապա Աշոց քը դի տար կում ենք 
Գու գար քի ոլոր տում: Նմա նա պես Ար տա նի շը կա րող 
էր լի նել ինչ պես Այ րա րատ (Վա րաժ նու նիք), այն պես 
էլ Սոթք, սա կայն, հաշ վի առ նե լով աշ խար հագ րա-
կան պայ ման նե րը (Սև ա նա լճի առ կա յու թյան պա-
րա գան), մե նք ընտ րում ենք Սոթ քը, մա նա վանդ որ 
այս տեղ ու նենք մե կ այլ վի շա պա քար: Նմա նա պես 
Տայ քի սահ ման նե րում ենք դի տար կում Ատր պե տի 
Հով տա կը, որն առա վե լա պես գտնվում է Խաղ տի քի 
հետ սահ մա նա յին գո տում:

79 Հա կա ռակ աս վա ծին, Արա գա ծի վրա Ա. Քա լան թա-
րի հայտ նա բե րած վի շա պա քա րե րի վրա տես նե լով 
մար դա կեր պու թյան նշան ներ, Ն. Մա ռը վեր ջին նե-
րիս հա մա րում է վի շա պա քա րե րի ավե լի ուշ օրի նակ-
ներ (Mарр, Смирнов 1931, 10): Իրա կա նում արա գա ծ-
յան վի շա պա քա րե րի վրա ոչ մի  մար դա կեր պու թյան 
նշան չկա:

80 Հմմտ. Հմա յա կյան 1990. Հա րու թյու նյան 2000, 34, 
193-195: Վի շա պա յին տար րեր կան ոչ մի  այն ար դեն 
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հիշ ված Վի շապ քա ղա քի, Աշ տի շա տյան և Ին նակ-
նյան կուռ քե րի կանգ նեց ման մա սին պատ մու թյուն-
նե րում, այ լև այս ամե  նի հետ՝ նախ նի նե րի պաշ տա-
մուն քի կապակցությամբ (Հա րու թյու նյան 2000, 122):

81 Մշո Ս. Առա քե լո ցի տե ղադ րու թյան մա սին հմմտ. 
Ժ. Թի ե րիի մոտ. "Le monastère était construit sur un 
replat herbeux, à environ 1750 m d’altitude, sur les es-
carpements septentrionaux du Kizil Ziyaret daği. Ce 
sommet haut de 2600 m était connu des Arméniens sous 
le nom de Tirinkatar ou de Cirnkatar" (Thierry 1976, 
237):

82 Ու շագ րավ է, որ կիկ լո պյան ամ րոց նե րի տա րած վե-
լը Արա գա ծի շուրջ և Մշո դաշ տում նկա տել է դե ռևս 
Ատր պե տը: Վեր ջինս նաև նշում է, որ Մշո դաշ տում 
պատմ վող հե քի աթ նե րում կիկ լոպ նե րին ան վա-
նում են «աչ կա տար», այ սինքն՝ աչ քը կա տա րի վրա 
(թուրք.՝ «թա փա գյոզ»), ին չի հի ման վրա էլ նա այդ 
ամ րոց նե րը կո չում է «աչ կա տա րե ան» (Ատր պետ 
1914, 165):

83 (Նա խա)ու րար տա կան և հայ կա կան սրբա զան կա-
ռույց նե րի հա ճախ նույն տե ղե րում գտնվե լու և (նա-
խա)ու րար տա կան ար ձա նագր ված կո թող նե րի 
խաչ քա րաց վե լու փաս տը, վկա յում է այն մա սին, որ 
հին և մի ջ նա դա րյան հայ կա կան մշա կույ թը ձգտել է 
պահ պա նել ավան դա կան ար ժեք նե րը՝ վե րա ի մաս-
տա վոր ման ճա նա պար հով (Հմա յա կյան, Սա նա մյան 
2001):

84 Ադոնց 2006, 14: Վի շա պա քա րե րի հա մա տեքս տում 
ան ցյալ-ներ կա կա պի մա սին հմմտ. Abrahamian 
2006, 28:

85 Հայ հա սա րա կու թյան կա րև որ խնդիրն է իրենց նախ-
նա կան տե ղում և վի ճա կում պա հել վի շա պա քա րե րը, 
չտե ղա հա նել դրանց, չկտրել սկզբնա կան ոլորտից ու 
դրա նով ար մա տա խիլ չա նել նրան (այս մա սին հմմտ. 
Սա րո յան 1999): 

 Այդ կո թող նե րի տե ղա հա նու մը /վե րա փո խու մը հայ 
իրա կա նու թյան մե ջ սկսվել է դե ռևս մի ջ նա դա-
րում (հմմտ. Ան գե ղա կոթ 1, Կարմ րա շեն 1, Ռինդ 1-2, 
Վայք 1, Ուլ գյ� ր 1-2, ինչ պես նաև Ավա նիկ 1 և Փոքր 
Գի լան լար 1՝ Շա հի նյան 1976. Xnkikyan 2002, 124. 
Պետ րո սյան 2008, 76, 78): 1960-ական թթ. վեր ջե-
րից և 1970 թթ. սկզբնե րից սկսած, ինչ պես նաև 
1980-ական թթ. այդ գոր ծըն թա ցը նոր թափ է ստա-
ցել. այս պես, Երև ան և այլ բնա կա վայ րեր են տե-
ղա փոխ վել 18 վի շա պա քա րեր/վի շա պան ման ներ, 
այդ թվում՝ Արա գա ծի լեռ նա զանգ վա ծից (Դաշ տա-
դեմ 1, Դավ թա շեն 1, Վե րին Սաս նա շեն 1, Պրոս-
պեկտ 1-5, Ղ� ռթ Թա փա 1-2), Գե ղա մա լեռ նե րից 
(Աժ դա հա Յ� րտ 2, 5, Գողթ 1, Թոխ մա խան Գյոլ 2, 3, 
5, Լճա շեն 1), Վար դե նի սի լեռ նե րից (Սե լիմ 1): Գլխի-
վայր բե տո նի մե ջ են գտնվում Դաշ տա դեմ 1, Դավ-
թա շեն 1, Հայ սե րի Օբա 1, Պրոս պեկտ 2, 3 վի շա պա-
քա րե րը: Պրոս պեկտ 3-ն այդ պես գլխի վայր ի հայտ է 
գա լիս որ պես խորհր դան շան «Սաս նա Ծռե ր» մուլտ-
ֆիլ մում, 2010 թ. (23:47/1:10:39):

 Առանց ցու ցա նա կի են ՀՊՑ-ում առ կա, այդ թվում 
նաև Երև ա նում գտնվող վի շա պա քա րե րը (բա-
ցի Նոր քի II Զանգ վա ծի այ գում գտնվող Թոխ մա-
խան Գյոլ 2 և 5-ից): Կանգ նեց ման/տե ղա փոխ ման 
ժա մա նակ կոտր վել են Թոխ մա խան Գյոլ 1-ը (վե րա-
սոսնձ վել է), Կար մի ր Սար 4-ը: Փակ ված է Օղա կա ձև 
զբո սայ գու վի շա պա քա րի (Աժ դա հա Յ� րտ 2) ամե -
նա կա րև որ՝ ներ քին պատ կե րա գիր մա սը:
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