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Նժդեհ Ա. Երանյան

Նոր ԳՏԱԾՈՆԵՐ Արցախի երկաթեդարյան
մշակույթի վերաբերյալ*
Բանալի բառեր - մենհիր, վիշապ կոթող, մարդակերպ
կոթող, Արցախ, Ուտիք, սկյութական մշակույթ, Արջաք կալե:

Քարի գեղարվեստական մշակումը Հայկական լեռնաշխարհում հա
զարամյակների պատմություն ունի: Մեզ հայտնի են զանազան մենհիր
ներ, վիշապ կոթողներ, ֆալոսատիպ կոթողներ, ուրարտական արձանա
գրա
կան կոթողներ, մարդակերպ կոթողներ, սահմանաքարեր և այլն:
Այս շարքը կարելի է եզրափակել վաղքրիստոնեական խաչակիր տա
րատիպ կոթողներով, տապանաքարերով և ի վերջո՝ խաչքարերով:
Ժամանակագրական այս մեծ ծիրում քարե տարատեսակ կոթող
ները
ենթարկվել են ձևաբանական, տիպաբանական և իմաստաբանական փո
փոխությունների, սակայն հավանաբար ունեցել են որոշակի գաղափարա
կան ընդհանրություններ՝ որպես բացօթյա սրբազան մի
ջա
վայրի կազմա
կերպիչներ և դոմինանտներ: Քարե կոթողների շարքում առանձնահատուկ
ուշադրության են արժանի պատմական Հայաստանի Արցախ և Ուտիք նա
հանգ
ներում հայտնաբերված մարդա
կերպ կո
թող
ները, որոնք դուրս են
մնացել մասնագետների ուսումնասիրությունից: Սույն հոդվածով կփորձենք
ներկայացնել մեզ հայտնի քարե մարդակերպ կոթողները, նրանց պատկե
րագրության, թվագրության և գաղափարաբանության որոշ խնդիրներ:
Նշված կոթողներն իրենց կտրվածքում մոտավորապես ուղղանկյուն,
սակայն ոչ կանոնիկ, տափակ երկայնական սալեր են, որոնք երկու հորի
զոնական գոտիների միջոցով բաժանվում են երեք մասի՝ խորհրդանշելով
մարդկային մարմնի երեք մասերը՝ գլուխը, իրանը և գոտկատեղից ներքևի
հատվածը: Կոթողներն ունեն մոտավորապես 30-60 սմ լայնություն, 120-140
սմ բարձրություն և մինչև 20 սմ հաստություն։ Ներկայումս Արցախի տար
բեր շրջաններից հայտնի է 17 նման կոթող: Խորհրդային իշխանության
տարիներին դրանց թիվը հասել է երկու տասնյակի: Սակայն կոթողներից
մի քանիսը դեռևս այն ժամանակ անհետացել են իրենց հայտնաբերման
վայրից: Հայտնի է, որ մեկ կոթող Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղից
*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 18.02.2015։
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Վէմ համահայկական հանդես

1964 թ. տեղափոխվել է Բաքու1: Մյուսների ճակատագիրն անհայտ է:
Թվարկված կոթողներից ոչ մեկը չի հայտնաբերվել in situ դիրքում:
Ավելին՝ թեև դրանք չեն գտնվել իրենց կանգնեցման նախնական վայրում,
սակայն, ըստ երևույթին, վերջիններս շատ հեռվից չեն տեղափոխվել: Իսկ
դա մեզ հուշում է, որ կոթողները կանգնեցվել են Արցախի հատկապես
տափաստանային շրջաններում՝ Խաչենագետի ընդարձակ հովտի երկու
կողմերում: Այս փաստը վկայում է, որ կոթողները կապված են տափաս
տանային մշակույթի հետ:
Չնայած այն բանին, որ մոնումենտալ քանդակագործությունն ունի լայն
տարածում և շատ հին պատմություն և յուրաքանչյուր էթնո-մշակութային
խմբում այն յուրովի է դրսևորվում, սակայն Արցախում հայտնաբերված
կոթողների նշանակությունը և էթնո-մշակութային միջավայրը վերականգ
նելու և մեկնաբանելու համար մենք օգտվել ենք տարածաշրջանում հայտնի
նմանատիպ այլ մարդակերպ կոթողների քննության արդյունքներից: Ու
սումն ասիրելով Հայկական լեռնաշխարհի և շրջակայքի վաղ շրջանի մշա
կույթը՝ նկատում ենք, որ համանման կոթողները Ք.ա. 1-ին հազարամյակում
սփռված են եղել ողջ տարածաշրջանում: Մարդակերպ քարե կոթողներ
հանդիպում են ինչպես Լոռի բերդում2, Ջուջևանում3, Հարժիսում4, այնպես
և Մեծ Հայքի Կորճայք նահանգի մասը հանդիսացող, ներկայիս Թուրքիայի
Հանրապետության տարածքում գտնվող Հաքքարիում5, Իրանի հարթա
վայրերում, մասնավորաբար՝ Արևելյան Ատրպատականում, ինչպես նաև
Հյուսիսային Կովկասում և առհասարակ Եվրասիական տափաստանների6
այլ շրջաններում: Մարդակերպ կոթողների այս լայն խումբը ունի բազմաթիվ
պատկերագրական և ժամանակագրական բաժանումներ: Սակայն դրանք
բոլորը կարծես թե մոտ են միմյանց գաղափարաբանական ներկայացման
տեսանկյունից:
Մասնավորաբար Արցախում հայտնի մարդակերպ կոթողներին շատ
նման սկյութական քարե մարդակերպ կոթողները, որոնք հայտնի են ողջ
Հյուսիսային Կովկասում, Մերձսևծովում, Ղրիմում և այլուր, բաժանվում են
ժամանակաաշխարհագրական մի քանի խմբերի: Տարբեր են նաև մասնա
գետների կարծիքները այս կոթողների նշանակության վերաբերյալ: Սկյու
թական մարդակերպ կոթողները, որպես կանոն, պատկերում էին ռազմիկ
սկյութին (հնարավոր է՝ նախահորը) և կանգնեցվում էին դամբարանների
վրա: Ներկայումս հայտնի է շուրջ 160 այսպիսի կոթող7: Ինչ վերաբերում է
խնդրո առարկա կոթողներին, ապա նրանք, ամենայն հավանականությամբ,
թե՛ ժամանակագրությամբ, թե՛ պատկերման տեխնիկայով առավել մոտ են
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Հյուսիսային Կովկասի խմբին: Ըստ Վ. Օլխովսկու՝ Հյուսիսային Կովկասի
կոթողների 77%-ը թվագրվում է Ք.ա. VII-VI դդ.8: Դատելով համեմատաբար
համեստ պատկերագրությունից և մի շարք այլ առանձնահատկություն
ներից՝ կարող ենք ենթադրել, որ, ամենայն հավանականությամբ, նույն
ժամանակով են թվագրվում նաև Արցախի տափաստաններից հայտնի կո
թողները: Ինչպես նշում է Վ. Օլխովսկին, սկյութական արձաններին նա
խորդել են մարդակերպ սյուները, հարթ սալերը և քանդակները: Արցախի
քարե մարդակերպ կոթողները կարծես առավել համապատասխանում են
հարթ քանդակների տեսակին: Նա նաև նշում է, որ արձանների մոտ
նախաբազուկը դեմքին ծալած դիրքը բացառապես սկյութական ավանդույթ
է9, հանգամանք, որը գերակշռում է Արցախի քարե մարդակերպ կոթողների
դեպքում:
Քարը մարդակերպությամբ ոճավորելու ավանդույթը այս օրինակներով,
սակայն, չի սահմանափակվում: Նման քանդակով կոթողներ հանդիպում
են նաև Իրանի հարթավայրային շրջաններում: Մասնավորաբար Չարլզ
Բըրնեյը, ով 1978 թ. հետազոտություն է իրականացրել Արևելյան Ատրպա
տականում գտնվող Մեշքինշահիրի դաշտավայրում, նշում է, որ բազմաթիվ
հայտնագործությունների շարքում առանձնանում են շարքերով տեղա
դրված հարյուրից ավելի ստելլաները, որ բաժանվում են չորս խմբի։ Չնայած
իրենց չափսերի և քարի փորագրության որակի տարբերությանը, սրանք
ունեն մի ընդհանուր և պարզորոշ հատկանիշ, որն է՝ կոպիտ մշակ
ված
դեմքը, գոտիներն ու դաշույնները կամ սրերը։ Ձեռքերն ու մազերը ցույց են
տրված դեմքի երկու կողմում, իսկ գոտու մեջ, անկյունագծով տեղադրված,
մի փոքր զենք է, որ սովորաբար պատկերում է դաշույնն իր պատյանի մեջ,
որը մի քանի օրինակների վրա ունի կեռ ծայր։
Այս ստելլաները, ինչպես նաև շատ գերեզմաններ ցաքուցրիվ տեղա
դրված են բլրալանջից այն կողմ, բնակավայրից դուրս և պատկանում են
Արջաք Քալեին։ Որոշ ստելլաներ վե
րաօգտագործվել են պատնեշների
պաշտպանության ժամանակ, որն ապացուցում է վերջիններիս վաղ թվա
գրումը։ Երկաթե դարի երկրորդ կեսը (Ք.ա. I հազ. սկիզբ) ամենահավա
նականն է այս հրաշալի ստելլաների համար, որոնց ընդհանուր կապը
հյուսիսային տափաստանների քոչվոր ժողովուրդների հետ ոչ մի կասկած
չի հարուցում10։
Նույն կոթողների մասին խոսելով՝ Ք. Պիլլերը նշում է, որ այս տարածքում
վերջերս իրականացված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ որոշ
բրոնզե դաշույններ են հայտնաբերվել կոթողների շրջակայքի դամբա
րաններից: Տիպաբանորեն այս դաշույնները ունեն շատ լավ զուգահեռներ
Հյուսիսային Իրանում, հատկապես Թալիշի տարածաշրջանում Մորգանի
կողմից պեղված նյութի հետ: Համաձայն վերջին ուսումնասիրությունների՝
այդ տարածքի նման զենքերը թվագրվում են Ք.ա. 1000 թվականով: Սա իր
հերթին ցուցում է, որ Իրանի տարածքից հայտնաբերված վերոնշյալ կոթող
8 Տե՛ս Îëüõîâñêèé Â.Ñ., Åâäîêèìîâ Ã.Ë., Ñêèôñêèå èçâàÿíèÿ VII-III â.â. äî í.ý., Ìîñêâà, 1994, ñ. 41.
9 Տե՛ս Îëüõîâñêèé Â.Ñ., Åâäîêèìîâ Ã.Ë., նշվ. աշխ., էջ. 77.
10 Տե՛ս Burney Ch., Meshkinshukr survey, Iran, Vol. XVII, 1979, pp. 155-156.
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11 Տե՛ս Piller Ch. K., Northern Iran in the Iron Age II and III: A neighbor of Urartu?,Aramazd, Vol. V, No. 2,
2010, pp. 54-55.
12 Տե՛ս Azarnoush M., Helwing B., Recent archaeological research in Iran: Prehistory to Iron Age,
Archaeologische Mitteilung aus Iran und Turan, 37, 2005, S. 216-217.
13 Տե՛ս Ïîãðåáîâà Ì.Í., Ê âîïðîñó î ñâÿçÿõ âîñòî÷íîãî Çàêàâêàçüÿ è Èðàíà â êîíöå II- íà÷àëå I
òûñ. äî í.ý., «Èñòîðèÿ èðàíñêîãî ãîñóäàðñòâà è êóëüòóðû», Ì., 1971, ñ. 191-195., Ïîãðåáîâà Ì.Í.,
Íåñêîëüêî èðàíñêèõ êèíæàëîâ íà Êàâêàçüå, «Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ èíñòèòóòà àðõåîëîãèè», âûï, 3,
Ìîñêâà, 1965, ñ. 11-19.
14 Տե՛ս Burney Ch., նշվ. աշխ., էջ 156:
15 Տե՛ս Øóëüö Ï. Í., Ñêèôñêèå èçâàÿíèÿ Ïðè÷åðíîìîðüÿ «Àíòè÷íîå îáùåñòâî», Ì., 1967, ñ. 227.
16 Տե՛ս Îëüõîâñêèé Â.Ñ., Åâäîêèìîâ Ã.Ë., նշվ. աշխ., էջ 10, տես նաև, Øóëüö Ï.Í., նշվ. աշխ., էջ 329:
17 Տե՛ս Òåð-Àâåòèñÿí Ñ., Ïàìÿòíèêè äðåâíîñòè Êàðàáàõà è ñêèôñêàÿ ïðîáëåìà, «Àðìåíîâåä÷åñêèå

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Է (ԺԳ) տարի, թիվ 3 (51) հուլիս-սեպտեմբեր, 2015
Վէմ համահայկական հանդես

ները կարող են թվագրվել Ք.ա. 2-րդ հազարամյակի վերջով11:
Մեշքինշահիրում աշխատել է նաև Թեհրանի Թարբիաթ Մոդարրես
համալսարանի իրանական արշավախումբը՝ Ալի Ռեզա Հոջաբրի Նովբարի
գլխավորությամբ, որը զբաղվել է բնակավայրի տարածքից դուրս գտնվող
որոշ դամբարանների մաքրման աշխատանքով: Տարածքը մաքրելուց հետո
նա հայտնաբերել է դեմքով դեմ դիմաց կանգնեցված մարդակերպ կոթող
ների երկու երկար շարք, որոնք կազմում էին 1,5 մ լայնությամբ նեղ մի
ջանցք: Ողջ աշխատանքի արդյունքում Ալի Ռեզա Հոջաբրի Նովբարին
ընդհանուր առմամբ բացահայտել է 400 նմանատիպ կոթողներ12:
Ք.ա. 1-ին հազարամյակում Արևելյան Ատրպատականի և Կովկասի,
հատկապես Հյուսիսային Կովկասի սերտ կապերին իր մի քանի աշխատու
թյուններում անդրադարձել է Մ. Պոգրեբովան13: Արցախի տափաստաննե
րից հայտնի այս կոթողները ևս գուցե նման կապերի արդյունքն են:
Խնդրո առարկա կոթողների գաղափարաբանությանն անդրադառնա
լիս դարձյալ պետք է օգտվենք տարածաշրջանի համանման կոթողների
ուսումնասիրությունից: Իրանական հարթավայրերից հայտնի կոթողների
վերաբերյալ Չ. Բըրնեյը կարծիք է հայտնել, որ, ամենայն հավանականու
թյամբ, դրանք մահացած զինվորների գերեզմանաքարեր են, ընկերներ
կամ թշնամիներ։ Սակայն նրանց նախնական գործառույթը դեռևս վերջ
նականապես պարզ չէ14։
Ինչ վերաբերում է սկյութական կոթողների գաղափարաբանությանը,
ապա վերջիններս բավական բազմաբնույթ են: Դրանք իրենց ավելի քան
երեքհարյուրամյա պատմության մեջ ենթարկվել են ձևային, հնարավոր է
նաև՝ գաղափարաբանական էվոլյուցիայի: Պ. Շուլցի կարծիքով այդ էվոլ
յուցիան ընթացել է մենհիրներից և մարդակերպ ստելլաներից դեպի մար
դակերպ կոթողները, ապա կիսարձանները, որոնց դեպքում սկսվեց էլ
ավելի մեծ տեղ հատկացվել գլխի պատկերմանը15: Նա հավանական է հա
մարում, որ սկյութական արձանները կապված են բրոնզի դարի մարդա
կերպ կոթողների հետ, և առանձանցնում է սկյութական կոթողների ութ
տարածական խմբեր16: Գործառութային առումով սկյութական արձանները
հանդիսանում էին ինչպես գերեզմանաքարեր, այնպես էլ պաշտամունքային
սիմվոլներ, որոնք տեղակայված էին կուրգանների գագաթին կամ սրբա
րանի կենտրոնում: Պատահական չէ, որ Արցախի տափաստանային
հատվածներում, որտեղից և հայտնաբերվել են քարե կոթողները՝ Խաչե
նագետի ձախ հովտում, սփռված են շուրջ 15 կուրգաններ, որոնք գուցե
ինչ-որ կապ ունեն խնդրո առարկա կոթողների հետ17: Վերջիններս, սակայն,
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առայժմ պեղված չեն: Ուստի վերջնական եզրա
հանգում անելը դեռ վաղ է:
Ստորև ներկայացնում ենք Արցախի տարածքից
հայտնի մարդակերպ կոթողների պատկերագրու
թյունը և տեխնիկական լուծումները:
Կոթող 1 . Դիմացի կողմից կոթողը լավ է պահ
պանված։ 60 սմ լայնությամբ և 130 սմ բարձրությամբ
այս կոթողի գլուխը կլոր է, աչքերը պատկերված են
կլոր շրջանակների տեսքով, քիթը T-աձև է, բերանը
բացակայում է։ Ձեռքերը խիստ ռելիեֆ են՝ ծալված
կրծքին։ Դաստակների վրա առկա են երեքական
ակոսներ, որոնք հավանաբար ապարանջաններ են
պատկերում։ Կոթողը հակառակ կողմից վատ է
պահ
պանված։ Երևում են մեջքին փռված մազերը,
որոնք հասնում են մինչև գոտկատեղ։ Փռված մա
զերի վրա՝ գոտկատեղին, ամրացված է դաշույն,
նկատելի են շեղբի երկու զուգահեռ գծերը, դաստա
կի մասը կամ լավ չի պահպանվել կամ ընդհանրա
պես չի քանդակվել։
Կոթող 2. Դիմացի կողմից լավ պահպանված չէ։
Ունի 45 սմ լայնություն և 105 սմ բարձրություն։ Գլուխը
կլոր է, դեմքին ռելիեֆ փորագրության միջո
ցով
պատկերված են աչքերը և T-աձև քիթը, բերանը
պատկերված է բարակ ակոսի միջոցով։ Ձեռքերը
ծալված են կրծքին, մատները պարզված են դեպի
վեր։ Դաստակներին դարձյալ առկա են երեքական
ակոս
ներ։ Կոթողը հակառակ կողմից լավ է պահ
պանված, սակայն հարուստ պատկերագրություն չու
նի. պատ

կերված են մեջքին փռված մազերը, որոնք
հասնում են մինչև գոտկատեղ։
Կոթող 3. Դիմացի կողմից լավ է պահպանված։
Ունի 65 սմ լայնություն և 140 սմ բարձրություն։ Գլուխը
կիսակլոր է, աչքերը և T-աձև քիթը դարձյալ պատ
կերված են ռելիեֆ փորագրության միջոցով, բերանը
պատկերված է կիսակլոր ակոսի տեսքով։ Ձեռքերը՝
պատկերված ռելիեֆ փորագրության միջոցով, ծալ
ված են կրծքին, իսկ ձեռքերի միջև մա
կերևույթը
փորված է: Դաստակներին դարձյալ պատկերված են
երեքական ակոսներ։ Կոթողը հակառակ կողմից լավ
է պահպանված, սակայն հարուստ պատկերագրություն
չունի. մեջքին փռված երկշերտ մազերը հասնում են մինչև գոտկատեղ։
èññëåäîâàíèÿ», Åðåâàí, 2010, ñ. 175-194.
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Կոթող 6. 60 սմ լայնությամբ և 120 սմ բարձրու
թյամբ այս կոթողը դիմացի կողմից լավ է պահպանված։
Գլուխը կիսակլոր է, աչքերը և T-աձև քիթը դարձյալ
պատկերված են ռելիեֆ փորագրության միջոցով, բե
րանը լավ պատկերված չէ. բերանի տեղում ամբողջ
լայնքով ակոս է։ Կրծքին ծալված ձեռքերը լավ պահ
պանված չեն, հազիվ նշմարվում են վեր հառած մատ
ները, որոնք հասնում են մինչև բերան։ Դաստակներին
դարձյալ պատկերված են երեքական ակոսներ։ Հակա
ռակ կողմից կոթողը լավ է պահ
պանված. մազերը
փռված են մեջքին, որոնք հասնում են մինչև գոտ
կատեղ։ Մազերի վերջավորության վրա ռելիեֆ փորա
գրության միջոցով պատկերված է գոտկատեղին ամ
րացված դաշույն կամ սուր, որն, ըստ երևույթին, տե
ղադրված է պատյանի մեջ։ Այն ունի մոտավորապես 60
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Կոթող 5. Դիմացից լավ պահպանված չէ։ Ունի 50
սմ լայնություն և 120 սմ բարձրություն։ Գլուխը կլոր է։
Չռված կլոր աչքերը պատկերված են ռելիեֆ փորա
գրու
թյան միջոցով, քիթը պահպանված չէ, սակայն
պետք է ենթադրել, որ պատկերված է եղել նույն ձևով։
Ձեռքերը ծալված են կրծքին, որոնց միջև մակերևույթը
փորելու միջոցով ստացել են երկու երկարավուն ակոս
ներ։ Դաստակներին նշմարվում են երկուական գծեր։
Հակառակ կողմից կոթողը դարձյալ լավ պահպանված
չէ։ Մեջքին փռված մազերի վրա, որոնք հաս
նում են
մինչև գոտկատեղ, մի կերպ նշմարվում են երկու
զուգահեռ գծեր, որոնք հավանա
բար գոտկա
տեղին
ամրացված դաշույնի կամ սրի շեղբն են պատկերում։

Վէմ համահայկական հանդես

Կոթող 4. Դիմացից լավ պահպանված չէ։ Առանձ
նանում է համեմատաբար փոքր չափսերով՝ լայնու
թյունը՝ 33 սմ, իսկ բարձրությունը՝ 97 սմ։ Գլուխը կի
սակլոր է, դեմքին նշմարվում են աչքերը և T-աձև
քիթը, որոնք պատկերված են ռելիեֆ փորագրության
միջոցով, բերանը կամ ընդհանրապես քանդակված
չէ, կամ չի պահպանվել։ Ձեռքերը պահպանված չեն,
նշմարվում են միայն կրծքին ծալված, դեպի վեր ուղղ
ված մատները, և, դատելով դրանց դիրքից, պետք է
ենթադրել, որ ձեռքերը հավանաբար նույն դիրքով են
քանդակված եղել, ինչ որ մյուսները։ Հակառակ կողմից
կոթողը դարձյալ վատ է պահպանված. նշմարվում են
միայն մեջքին փռված մազերը։
Կոթողը համեմատաբար կոպտատաշ է, ինչով
առանձնանում է այս շարքի մյուս կոթողներից։
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սմ երկարություն, շեղբն ա
վարտ
վում է կլոր վերջավորությամբ բռնակով։
Միջ
նամասում՝ շեղբի լայնքով, պատկերված են վեց զուգահեռ ակոսներ,
որոնք հավանաբար կախիկի դեր են կատարում կամ պատյանի զարդանախշ
են։
Կոթող 7. 65 սմ լայնություն և 125 սմ բարձ
րություն ունեցող այս կոթողը դիմացի կողմից
լավ է պահպանված։ Գլուխը կիսակլոր է, աչ
քերը և T-աձև քիթը պատկերված են ռելիեֆ
փորագրության միջոցով, բերանը պատկերված
է երկակոս աղեղի ձևով։ Ձեռքերը ծալված են
կրծքին, որոնց միջև մակերևույթը դարձյալ
փոր
ված է։ Դաստակներին պատկերված են
երեքական ակոսներ։ Կոթողը հակառակ կող
մից լավ է պահպանված։ Մեջքին փռված մինչև
գոտկատեղ հասնող մազերի վրա պատկերված
է գոտկատեղին ամրացված սուր, որն ունի
մոտավորապես 50 սմ երկարություն։ Սրի շեղ
բի միջնամասում փորագրված է երկայնական
ակոս, իսկ շեղբի միջնամասում՝ դարձյալ հինգ զուգահեռ ակոսներ, որոնք
հավանաբար սուրը գոտկատեղին ամրացնելու համար են նախա
տեսել։
Սրի երախակալը միացման տեղում նեղանում է, բռնակը դեպի դուրս
լայնանում է18։
Կոթող 8. Այս կոթողը միջնամասից կոտր
ված է։ Սա հավանաբար վնասվել է մինչև
թանգարան տեղափոխվելը։ Դիտելի է մինչև
կրծքին ծալված ձեռքերի հատվածը։ Դատելով
պահպանված հատվածից՝ այս կոթողի համա
մասնություններն ավելի նեղ են, քան նախորդ
ներինը։ Երևում են վեր պարզված մատները,
ակոսների միջոցով պատկերված ձեռքերը։ Կո
թողի հակառակ կողմին քանդակի հետքեր չեն
պահպանվել։
Վերը թվարկված Կոթող 1-ից 8-ը հայտնա
բերվել և Մարտակերտ են տեղափոխվել 19751976 թթ. Մարտակերտից մոտ երեք կիլոմետր
հյուսիս գտնվող Բախշուն թափա տեղավայրից:
Կոթողները գտնվել են այգեգործական նպա
տակ
ներով տեղանքի հար
թեցման ժամանակ: Այստե
ղից դրանք տեղա
փոխվել են Մարտակերտի շրջգործկոմի շենքի բակ, այնուհետև՝ քաղաքի
18 Հարկ է նշել, որ ինչպես այս, այնպես էլ Կոթող 6-ի վրա պատկերված սրերը կարիք ունեն առավել
հանգամանալից ուսումնասիրության: Սակայն նախնական դիտարկումները թույլ են տալիս
տեսնելու նրանց զուգահեռները իրանական մինչաքեմենյան շրջանի օրինակներում: Տե՛ս H. Mahboubian, Art of Ancient Iran, Philip Wilson Publisher, 1997, p. 303, fig. 385b.

134

Կոթող 11, 12: Այս երկու կոթողները ներկայումս
գտնվում են Արցախի պետական պատմաերկրա
գի
տական թանգարանում: Կոթողներից առա
ջինն ունի
170 սմ բարձրություն և 65 սմ լայնություն: Երկրորդը
համամասնություններով մի փոքր զիջում է առաջինին,
թեպետ մեջտեղից կոտրված է: Այն ունի 50 սմ լայ
նություն, իսկ պահպանված մասի բարձ
րությունը
կազմում է 57 սմ (պահպանվել է դաստակներից ներքև
հատվածը): Այս երկու կոթողների պատկերման տեխ
նիկան շատ նման է: Դեմքին պատկերված են T-աձև
19 Կարապետյան Բ., Արցախի պատմաճարտարապետական հուշարձանները, «Հայաստանի բնու
թյուն», 1989, N 3, էջ 40: Մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում Ա. Բոբոխյանին այս տեղեկությամբ
կիսվելու համար:
20 Âàèäîâ Ð.Ì., Ãåþøåâ Ð. Á., Ãóëèåâ Í.Ì., Íîâûå íàõîäêè êàìåííûõ áàá â Àçåðáàéäæàíå,
“Àðõåîëîãè÷åñêèå îòêðûòèÿ 1973 ãîäà”, Ìîñêâà, 1974, ñ. 446-447.
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Կոթող 9-10: Այս կոթողներից առաջինն ունի 130
սմ բարձրություն և 59 սմ լայնություն: Երկրորդ կոթողն
ունի 160 սմ բարձրություն և 90 սմ լայնություն: Կո
թողները շատ նման են միմյանց պատկերման տեխ
նիկայով: Երկուսի գլուխն էլ օվալաձև է, դեմքին քան
դակված է U-աձև ակոս, որը կարծես պատկերում է
աչքերի տեղը և հավանական քիթը: Ձեռքերը դարձյալ
պատկերված են ռելիեֆ փորագրության միջոցով. ծալ
ված են կրծքին, իսկ ձեռքերի միջև մակե
րևույթը
դարձյալ հեռացված է։ Դաստակներին դարձյալ պատ
կերված են երեքական ակոսներ։ Չնա

յած հստակ
հայտնի չէ կոթողների հայտնաբերման վայրը, սակայն
ադրբեջանցի գիտնականներ Ռ. Վաիդովը, Ռ. Գեյու
շևը և Ն. Գուլիևը նշում են վերջիններից մեկի հայտ
նաբերման մասին20 (Կոթող 10-ը-Ն.Ե.): Ըստ նրանց՝
այն հայտնաբերվել է Գյավուր կալայից 3 կմ հյուսիսարևմուտք: Ելնելով երկու կոթողների պատկերագրա
կան առանձնահատկություններից՝ կարող ենք փաս
տել, որ վեր
ջին
ներս նույն պատ
կերագրական խմբին
են պատկանում և նույն տարածքում են կանգնեցված
եղել:

Վէմ համահայկական հանդես

կա
մրջի մոտ գտնվող բլուր, ուր նախատեսվում էր
զբո
սայգու ստեղծում, որտեղից էլ՝ Մարտակերտի
պատմաերկրագիտական թանգարան: Մարտակեր
տում դրանք տեսել է նաև Բակուր Կա
րա
պետ
յանը:
Նա 1989 թ. շրջել է Մարտակերտում և նշում է, որ
փողոցի մայթեզրին ընկած էին մի քանի մարդակերպ
կոթողներ: Խոսքը հավանաբար վեր
ջին
ներից մի
19
քանիսի մասին է :
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քիթը և աչքերը: Առաջինի բե
րանը պատկերված է
օղա
կաձև ակոսի տեսքով, դաս
տակ
ները ծալված
են կրծքին, մատները՝ պարզված դեպի վեր: Երկրորդ
կոթողի վրա բերանը քանդակված չէ, դաստակները
դարձյալ ծալված են կրծքին, մատները՝ պարզված
դեպի վեր: 1980-ական թթ. այս կոթող
ները
պրոֆեսոր Հ. Պետրոսյանի կող
մից փաստ
վել են
նախկին Մարտակերտի շրջա
նի Սեյ
սուլան գյուղի
տարածքում: Կոթողները հավանաբար Ստեփանա
կերտ են տեղափոխվել Արցախյան ազատամարտի
տարիներին: Ինչպես հայտ
նի է, հին Սեյսուլանը
ներկայումս գտնվում է ադրբեջանական զինված
ուժերի հսկողության տակ:
Կոթող 13, 14, 15: Կոթողների այս խումբը
հայտ
նաբերել ենք Նոր Հայկաջուր գյուղի շրջա
կայ
քի միջ
նադարյան գերեզմանոցի տարածքից:
Վերջիններս լավ չեն պահպանվել, ինչը հավանա
բար կապված է նրանց վերաօգտագործման հետ:
Կոթողներից առաջինը կոտրված էր, պահպանված
էր մոտ մեկ երրորդ մասը: Այն ընկած էր դեմքով
դեպի հողը, մեջքի կողմից երևում էր ռելիեֆ փո
րա
գրության միջոցով պատկերված դեպի դուրս
լայնացող պատկեր: Այդպիսով կարծես թե պատ
կերվել են մեջքին փռված մազերը:
Կոթողի դիմացի կողմից պահպանվել էր
ձեռքերի մի փոքր մասը և նրանցից ներքև ընկած
հատվածը: Դատելով պահպանված մասից՝ կարող
ենք ենթադրել, որ ձեռքերը դարձյալ պարզած են
դեպի վեր: Կոթողի պահպանված մասի չափսերն
են՝ 80 սմ բարձրություն և 50 սմ լայնություն: Կո
թողներից երկրորդը կիսով չափ խրված էր հողի
մեջ, հստակ եռամաս է, երևում էր միայն գլխի
հատվածը, իսկ գոտկատեղից ներքև կոտրված էր:
Ձեռքերը դարձյալ պարզված են դեպի վեր: Հակա
ռակ կողմից պատ
կերագրության հետքեր չկան:
Կոթողի պահպանված մասի չափսերն են՝ բարձրու
թյուն՝ 70 սմ, լայնություն՝ 45 սմ: Մյուս կոթողը
գտնվում էր վերջինից մոտ 30 մ հեռավորությամբ:
Սա ընկած էր դեմքով դեպի հողը, հետևի կողմից
պատկերա
գրության հետքեր չուներ: Դիմացի
կողմից կոթողը կարծես թե երկմաս էր, հազիվ
նշմարվում էին աչքերը և քիթը: Այդ կոթողի չափսերն են՝ 140 սմ
բարձրություն և 60 սմ լայնություն:
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Այսպիսով, Արցախի մարդակերպ կոթողների ուսումնասիրության արդ
յունքում կարողանում ենք որոշ պատկերացում կազմել այն կանգնեցնող
ների հավատալիքների, իմաստաբանության, նրանց անցած ճանա
պար
հի
վերաբերյալ: Դա հնարավորություն է ընձեռում պատկերացում կազ
մելու
ինչպես հազարամյակների պատմություն ունեցող գեղար
վեստական
երևույթների և արվեստի զարգացման ընթացքի, այնպես էլ այն պատմական
միջավայրի մասին, որում ձևավորվել է այդ արվեստը: Կոթողների ուսում
նասիրությունը կարևոր է Արցախի երկաթեդարյան մշա
կույթի ուսումնա
սիրության տեսանկյունից: Մենք հավանական ենք համարում, որ Արցախում
հայտնի քարե մարդակերպ կոթողները պատկերել են մահացած և
հերոսացած մարդկանց, հնարավոր է՝ զինվորների կամ սոցիալական

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Է (ԺԳ) տարի, թիվ 3 (51) հուլիս-սեպտեմբեր, 2015
Վէմ համահայկական հանդես

Կոթող 16, 17: Առավել հետաքրքրություն է
ներ
կայացնում հաջորդ երկու կոթողների բացա
հայտումը: Դրանցից առա
ջինը հայտնաբերվել է
Գյավուրկալա հնավայրի վաղքրիստոնեական եկե
ղեցուց մոտ 70 մ արևելք: Կոթողը հայտնաբերվել է
Հ. Պետրոսյանի և Լ. Կիրակոսյանի կողմից` վեր
գետնյա հնագիտական իրերի որոնման ընթացքում`
փորված զինվորական խրամատի հատակին: Իրա
կանացված պեղումների արդյունքում պարզեցինք,
որ կոթողը տեղադրված էր վաղքրիստոնեական
քարարկղային թաղման վրա: Տեղադրված էր ա
րևելք-արևմուտք ուղղվածությամբ, ինչը փաստում
է, որ այն վերաօգ
տա
գործվել է և ծառայել զուտ
որպես շինանյութ: Կոթողի վրա դիմացից պատ
կերված էին U-աձև քիթը և դեպի վեր պարզված
մատները: Մատներից ներքև կոթողը կոտրված էր:
Հակառակ կողմից կոթողը պատկերագրություն
չունի: Կոթողի լայնությունը 44 սմ է, պահպանված
բարձրությունը՝ 60 սմ: Եվս մեկ մարդակերպ կոթող
մենք հայտնաբերեցինք Տիգրանակերտի վաղքրիս
տոնեական երկրորդ եկեղեցու հարավային բակի՝
դեպի հարավային միակ մուտքն առաջնորդող
խոշոր սալերի շարքում: Կոթողն ամբողջական է և
հստակ եռամաս: Երկու կողմից էլ այն հարթեցված
է և որևէ պատկերագրություն չունի, սակայն դա
տելով կոթողի գոտիների ակոսներից՝ կարող ենք
ենթադրել, որ այն պառկեցված է եղել դեմքով
դեպի վեր: Ուստի խիստ հավանական է, որ կոթողը
նախապես ունեցել է քանդակներ, սակայն սալա
հատակի մեջ տեղադրվելուց հետո ժամանակի
ընթացքում քայքայվել է, և պատկերները ջնջվել
են: Կոթողի չափսերն են՝ բարձրություն՝ 110 սմ,
լայնություն՝ 50 սմ:
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բարձր դիրք գրավող այլ տղամարդկանց: Դրանք «հավերժացրել են» հան
գուցյալի հիշատակը և ծառայել որպես հանգուցյալին նվիրված հիշատակի
արարողությունների օբյեկտ:
Ուստի այս նախնական քննության արդյունքում կարելի է հավանական
համարել, որ՝
ա. Արցախի քարե մարդակերպ կոթողները կանգնեցվել են առնվազն
Ք.ա. 8-րդ դարում կամ դրանից հետո,
բ. Արցախը դեռևս երկաթի դարում կարևոր և ինքնուրույն մի հանգույց
է եղել իրանական հարթավայրային շրջանների և Հյուսիսային Կովկասի
միջև:
Նժդեհ Ա. Երանյան- Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ընդգրկում է Արցախի և Ուտիքի մշակույթը և պատմությունը, մշա
կութային ժառանգությունը և դրա պահպանության խնդիրները,
մշա
կութային ժառանգությունը Ղարաբաղյան հակամարտության
գո
տում և մշակութային մարդաբանությունը: Շուրջ մեկ տասնյակ
գիտական հոդվածների հեղինակ է, որոնք վերաբերում են Հայաս
տանի և Արցախի հնագիտությանը, հատկապես՝ քարե մարդակերպ
կոթողների ուսումնասիրությանը:

Summary
NEW DATA ON IRON AGE CULTURE IN ARTSAKH REGION
Nzhdeh A. Yeranyan
Key words - menhir, the vishap stone stelae, anthropomorphic stone stelae, Artsakh, Utik, Scythian culture, Arjaq Qaleh.

The artistic treatment of stone in South Caucasian region has been known for
millennia. There are various known menhirs, vishap stelae, phallic and anthropomorphic stelae, etc. This assemblage could be followed until various stelae of the
medieval period. During this long chronological period, all forms of stelae
changed morphologically, typologically and semantically, but, most probably,
had certain ideological similarities. The anthropomorphic stelae of eastern regions of historical Armenia (Artsakh and Utik provinces) are of a special importance but still remain unstudied. In this article are presented these anthropomorphic stone stelae, problems of their chronology, iconography and ideology.
The mentioned stelae are flat and prolonged slabs, approximately rectangular
in section, that are divided into three parts by two horizontal lines: the head, the
body and the part below the waist. The stelae are 30-60 cm wide, 120-140 cm
high and up to 20 cm thick. There are seventeen stelae of this type known in the
mentioned region. Each stela will be described in our paper separately.
The stone anthropomorphic stelae, which were accidentally found in Artsakh
and surrounding plain territories, judging by their iconography, morphological
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ÍÎÂÛÅ ÄÀÍÍÛÅ Î ÊÓËÜÒÓÐÅ ÆÅËÅÇÍÎÃÎ ÂÅÊÀ Â
ÀÐÖÀÕÅ
Íæäå À. Åðàíÿí
Ключевые слова - менгиры, каменные стелы вишапы, антропо
морфные изваяния, Арцах, Утик, скифская культура, Аржак кале.

Õóäîæåñòâåííàÿ îáðàáîòêà êàìíÿ íà òåðèòîðèè Àðìÿíñêîãî íàãîðüÿ
áûëà èçâåñòíà åùå òûñÿ÷èëåòèÿ íàçàä. Íàì èçâåñòíû ðàçëè÷íûå ìåíãèðû,
âèøàïû, ôàëëîñû, àíòðîïîìîðôíûå èçâàÿíèÿ è ò.ä. Òàêàÿ îáðàáîòêà
êàìíÿ äîõîäèò äî ñðåäíåâåêîâüÿ è äî õà÷àêðîâ. Â ýòîì áîëüøîì õðîíî
ëîãè÷åñêîì ïåðèîäå ðàçëè÷íûå êàìåííûå èçâàÿíèÿ íåñëè ìîðôîëîãè÷åñêèå,
òèïîëîãè÷åñêèå è ñåìàíòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ, íî âèäèìî ó íèõ áûëà îäè
íàêîâàÿ èäåîëîãèÿ. Ñðåäè êàìåííûõ èçâàÿíèé ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå
íà àíòðîïîìîðôíûå èçâàÿíèÿ, êîòîðûå èçâåñòíû â Âîñòî÷íûõ ðåãèîíàõ
Àðìåíèè-â èñòîðè÷åñêîì Àðöàõå è Óòèêå. Ýòà ñòàòüÿ ïåðâàÿ ïîïûòêà
ïðåäñòàâèòü êàìåííûå àíòðîïîìîðôíûå èçâàÿíèÿ èç ýòèõ ðåãèîíîâ è
ïðîáëåìû èõ èêîíîãðàôèè, õðîíîëîãèè è èäåîëîãèè.
Ýòè èçâàÿíèÿ ïðèìåðíî ïðÿìîóãîëüíûå â ðàçðåçå, ïëîñêèå è
ïðîäîëãîâàòûå ïëèòû, êîòîðûå ïðè ïîìîùè äâóõ ãîðèçõîíòàëüíûõ ïîÿñîâ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Է (ԺԳ) տարի, թիվ 3 (51) հուլիս-սեպտեմբեր, 2015

Ðåçþìå

Վէմ համահայկական հանդես

specifics as well as through comparison with famous parallels from the neighboring regions, could be dated back to VII-VI cc. BC. Despite the fact that monumental sculpture is widespread, has a long history and appears separately in each
ethno-cultural group, we are using the data about similar anthropomorphic stelae in the region to discuss the ideology of the stelae under discussion, to reconstruct their importance and ethno-cultural environment as well as to interpret
them. These anthropomorphic sculptures are similar to the Scythian stone anthropomorphic sculptures known from the Northern Caucasus, Black Sea basin,
Crimea, etc. The Scythian stelae, as a rule, represent the Scythian warrior (probably an ancestor) and were placed on burials. Currently, there are 160 stelae of
that type.
Similar stelae we meet also in Iranian steppes. Тhese stelae were first described during Charles Burney`s Meskinsahr survey in 1978 .
Thus, as a result of the study of these stelae, we could gain some idea about
the beliefs, ideology and history of the people who created them. It allows us to
understand the history of artistic phenomena and of the historical environment
in which this art was formed. It is possible that the stone anthropomorphic stelae
under consideration depicted the dead or heroes, soldiers or high-ranked males.
These monuments “immortalized” the memory of the deceased and were objects
of memorial ceremonies devoted to them.
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äåëÿòñÿ íà òðè ÷àñòè. Òàêèì îáðàçîì îòìå÷åíû òðè ÷àñòè òåëà: ãîëîâà,
òàëèÿ è íèæíÿÿ ÷àñòü. Èõ øèðèíà ïðèìåðíî 30-60 ñì, âûñîòà 120-140 ñì
è òîëýèíà ïðèìåðíî 20 ñì. Â äàííûé ìîìåíò èç ýòèõ ðåãèîíîâ íàì
èçâåñòíû 17 òàêèõ èçâàÿíèé.
Èçó÷àÿ êóëüòóðó Àðìÿíñêîãî íàãîðüÿ è îêðåñòíîñòè ìû çàìåòèëè, ÷òî
àíàëîãè ýòèõ èçâàÿíèé áûëè ðàñïðîñòðàíåíû ïî âñåìó ðåãèîíó â 1-îì òûñ.
äî í.ý.. Ïîäîáíûå êàìåííûå èçâàÿíèÿ âñòðå÷àþòñÿ êàê â Ëîðè-áåðäå,
Äæóäæåâàíå, Ãàðæèñå, òàê è â Õàêêàðè /÷àñòü Êîðäæàéêñêîãî ðåãèîíà
èñòîðè÷åñêîé Àðìåíèè/, ñòåïÿõ Èðàíà, â îñîáåííîñòè Âîñòî÷íîì Àòðïà
òàêàíå, òàê æå íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, Ïðè÷åðíîìîðüå, Êðûìå è âîîáùå â
äðóãèõ ðåãèîíàõ Åâðàçåéñêèõ ñòåïåé.
Â èòîãå èçó÷åíèÿ ýòèõ èçâàÿíèé ìû ñìîãëè íåìíîãî ïîíÿòü âåðîâàíèÿ
è èäåîëîãèþ òåõ, êòî èõ âîçäðèã. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî Èçâàÿíèÿ, êîòîðûå èç
âåñòíû â Àðöàõå èçîáðîæàëè óìåðøèõ è ãåðîèçèðîâàííûõ ëþäåé, âîçìîæíî
ñîëäàòîâ èëè äðóãèõ, êîòîðûå áûëè â âûñøåì ñîöèàëüíîì ñòðîå. Îíè
“óâåêîâå÷èëè” ïàìÿòü óìåðøåãî.
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