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ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ար մի նե Ա.  Գաբ րիելյ ան

ԱՐՑԱԽԻ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ԿԱԹՍԱՅԱՏԻՊ 
ԱՆՈԹՆԵՐԸ*

 Բա նա լի բա ռեր- Ար ցա խի  Տիգ րա նա կերտ, ան տիկ խե-
ցե ղեն, գե ղար վես տա կան հար դա րանք, հե րալ դիկ տե սա-
րան,  Կե նաց ծառ, այ ծեր,  Հին Ար ևելք, գլիպ տի կա:

 Մուտք
Ար ցա խի  Տիգ րա նա կեր տի խե ցե գոր ծա կան ար տադ րան քի մեջ ու րույն 

տեղ է զբա ղեց նում ան տիկ (մ.թ.ա. I – մ.թ. III դդ.) խե ցե ղե նը, ո րի տի պա-
բա նա կան և  գե ղար վես տա կան քննութ յու նը թույլ է տա լիս վեր հա նել ոչ 
միայն  Տիգ րա նա կեր տի, այլև Ար ցախ-Ու տի քի խե ցե գոր ծութ յան պատ կերը, 
տես նել նրա կա պե րը  Հա յաս տա նի և  հար ևան երկր նե րի խե ցե գոր ծա կան 
ար տադ րան քի հետ, ներ կա յաց նել դրա տե ղը և  դե րը  Հա յաս տա նի այլ 
կենտ րոն նե րի և  տա րա ծաշր ջա նի խե ցե գոր ծութ յան զար գաց ման պատ մութ-
յան մեջ:

Այդ ա ռու մով հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում կաթ սա յա տիպ ա նոթ-
նե րը, ո րոնք տե ղե կատ վութ յուն են պա րու նա կում ան տիկ շրջա նի  Տիգ րա-
նա կեր տի բնա կիչ նե րի նյու թա կան և  հոգ ևոր մշա կույ թի մա սին: Դ րանք ամ-
բող ջա կան նմուշ նե րով և  բե կո րա յին հայտ նա բեր վում են Արցախի Տիգրա-
նակերտի Ամ րաց ված թա ղա մա սի Հ յու սի սա յին պարս պի (ՀսՊ) և Ան տիկ 
քա ղա քա յին թա ղա մա սի (ԱԹ) ան տիկ շեր տե րից:

 1. Կաթ սա յա տիպ ա նոթ նե րի ձևա կազ մա կան հատ կա նիշ նե րը 
և  գե ղար վես տա կան հար դա րան քը

 Կաթ սա յա տիպ ա նո թերն ու նեն հարթ նստուկ, դե պի վեր լայ նա ցող, 
ձգված գնդաձև ի րան, հարթ կտրած շուրթ և պ սա կի յու րա հա տուկ լու ծում 
(բարձ  րութ յու նը՝ 30-35 սմ, շուր թի տրա մա գի ծը՝ 15-18 սմ, նստու կի տրա մա-
գի ծը՝ 17 սմ, նկ. 1): Դ րանց կարճ պսակն ա վարտ վում է կա փա րիչ դնե լու 
հա մար նա խա տես ված ա կո սով, ո րը ե զեր վում է ու ռու ցիկ թմբի կով:  Հայտ-
նա բեր ված շուր թե րի բե կոր նե րի տրա մագ ծե րի տար բե րութ յուն նե րը, ի րա նի 

* Հոդ վածն ըն դուն վել է տպագ րութ յան 25.02.2019։
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Նկ. 1: Տիգրանակերտից հայտնաբերված կաթսայատիպ անոթների գրչանկարները:

ՀՆ
ԱԳ

Ի
ՏՈ

Ւ
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ՅՈ
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և պ սա կի միաց ման ձևե րը հու շում են կճուճ նե րին նման վող` գնդաձև ի րա-
նով և  լայ նապ սակ, ա վե լի փռված ի րա նով են թա տե սակ նե րի գո յութ յան 
մա սին: Ու սե րին կրում են ուղ ղա հա յաց ամ րաց րած, ա ղեղ նաձև կան թեր: 
 Շուր թե րի նման ձևա վո րու մը են թադ րում է կա փա րի չի առ կա յութ յուն:  Ցա-
վոք ան մի ջա պես կաթ սա նե րի հետ կա փա րիչ ներ չեն հայտ նա բեր վել, բայց 
ան տիկ թա ղա մա սից հայտ նա բեր ված ամ բող ջա կան և  բե կո րա յին կա փա-
րիչ նե րը կա րող էին ծա ռա յել այդ նպա տա կին: 

Իբրև կա փա րիչ կա րող էին ծա ռա յել նաև թա սե րը, ո րոնք ա ռա տո րեն 
հայտ նա բեր վում են  Տիգ րա նա կեր տի ան տիկ շեր տե րից: Որ պես խու փեր թա-
սե րի օգ տա գոր ծու մը հաս տատ վում է նաև  Բե նիա մի նի ան տիկ դամ բա րա-
նա դաշ տում թաղ ման կա րաս նե րի բե րան նե րը ծած կող հա կա ռակ դիր քով 
դրված թա սե րի կամ քրե ղան նե րի առ կա յութ յամբ:  Նույն կի րա ռա կան նշա-
նա կութ յանն են ծա ռա յել նաև դամ բա րա նա դաշ տի հիմ ա հո ղա յին և  սա-
լարկ ղա յին թա ղում ե րին ու ղեկ ցող մի ջին և  փոքր պու լիկ նե րը ծած կող թա-
սերն ու ափ սե նե րը1:  Միև նույն եր ևույ թը փաս տագր վել է նաև  Մին գե չաու րի 
կա րա սա յին թա ղում ե րի պե ղում ե րի ժա մա նակ, որ տեղ գրե թե բո լոր մեծ 
ծո րա կա վոր ա նոթ նե րը ծածկ ված են ե ղել թա սե րով2:  Բեր ված օ րի նակ նե րը 
փաս տում են կեն ցա ղում բաց ա ման նե րը որ պես խուփ օգ տա գոր ծե լու բա-
վա կա նին հաս տա տուն սո վո րույ թը, ին չը ինք նա բե րա բար ար տա հայտ վել է 
տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի թաղ ման ծե սում: Այս սո վո րույ թի ար մատ նե րը 
տես նում ենք նաև ու րար տա կան թաղ ման ծե սում3:

 Սա կայն տիգ րա նա կերտ յան օ րի նակ նե րի վրա առ կա հա տուկ ար ված 
ա կո սը մեզ հիմք է տա լիս են թադ րե լու, որ նմա նա տիպ ա նոթ նե րը տար-
բեր վում են նրա նով, որ դրանց հա մար հա տուկ կա փա րիչ ներ պետք է 
պատ րաս տեին:  Սա իր հեր թին հիմք է տա լիս են թադ րե լու, որ այդ ա նոթ-
նե րը նա խա տես ված են ե ղել հա տուկ պահ պա նութ յուն պա հան ջող հե ղուկ-
նե րի կամ մթերք նե րի հա մար:

 Տիգ րա նա կեր տի կաթ սա յա տիպ ա նոթ նե րը պատ րաստ ված են լավ հուն-
ցած և  հաս լած, հա մա սեռ կա վից, ու նեն հա վա սա րա չափ թրծում: Ա նոթ նե-
րի ընդ հա նուր մա կե րե սը բաց օխ րա գույն է, լավ կո կած և  փայ լեց րած: Ո րոշ 
օ րի նակ ներ հա րուստ դե կո րա տիվ հար դա րանք ու նեն (նկ. 2-4):  Բաց հիմ-
նա ներ կի վրա կար մի րի տար բեր ե րանգ նե րով ի րա կա նաց ված հիմ ա կան 
հո րին ված քը տե ղադր վում է կա փա րի չը կրե լու հա մար նա խա տես ված ա կո-
սից և թմ բի կից ան մի ջա պես ցած, ա նո թի ու սի վրա և  բաղ կա ցած է միմ յանց 
հպված գո տի նե րից: Որ պես կա նոն ա ռա ջին զար դա գո տին կազմ ված է հոծ 
ներ կած ե ռանկյ ու նի նե րից: Դ րանց հա ջոր դում են բեկյ ալ գծեր, թռչնե րամ, 
ցանց կեն գո տի ներ, շեղ գծե րով ներգծ ված ե ռանկյ ուն ներ նե րա ռող նեղ 
գո տի նե ր: Ընդ ո րում, յու րա քանչ յուր գո տի հար դար վում է հիմ ա կա նում 
մեկ մո տի վով: Արդ յուն քում ա նո թը ներ կա յա նում է տա րա տե սակ մո տիվն եր 
նե րա ռող 3-5 գո տի նե րից կազմ ված հո րին ված քով: Այս հո րին ված քի վեր ջին 
գո տին որ պես կա նոն ա նոթ նե րի ա մե նա լայն մա սը հար դա րող հոծ ներ կած 

1 Տե՛ս Եգանյան Լ., Շիրակի անտիկ դամբարանադաշտերը, Եր.-Գյումրի, 2010, էջ 105:
2 Տե՛ս Казиев С., Археологические раскопки Мингечаура, Альбом кувшинных погребений, Баку, 1960, с. 21.
3 Տե՛ս Куфтин Б., Урартский «колумбарий» у подошвы Арарата и Куро-аракский энеолит, «Вестник Гос. 
Музея Грузии», Тбилиси, 1944, том XIII-В, с. 8, 6, 9, рис. 5, 7, 9; Կարապետյան Ի.,  Ենգիբարյան Ն., Քրմի 
կնիքով թաղում Արգիշտիխինիլիից, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Եր., 2002, էջ 218:
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կա մա րա շարն է, ո րի ծայ րե րը եր բեմ հաս նում են մինչև ա նո թի հա տա կա-
մերձ հատ վա ծը:  Կար ծես հոծ ներ կած ե ռանկյ ու նի նե րի ծայ րե րի եր կա րաց-
մամբ ստաց ված այս զար դա պատ կե րը խիստ նա խընտ րե լի էր տիգ րա նա-
կերտ յան վար պետ նե րի կող մից:  Բա ցի կաթ սա յա տիպ ա նոթ նե րից այն հա-
տուկ է ծո րա կա վոր սա փոր նե րին4, և  հան դի պում է նույ նիսկ գու նա զարդ, 
բռնա կա վոր կա րաս նե րի վրա: 

 Հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ վում նաև այս ա նոթ նե րի կան թե րին, 
ո րոնք հար դար վում են շեղ, հա մա չափ կրկնվող գծիկ նե րով (նկ. 4): 

 Տիգ րա նա կեր տից հայտ նա բեր ված նմա նա տիպ ա նոթ նե րի թիվն անց նում 
է ե րեք տասն յա կը5: Ս րանց խե ցին իր բա ղադ րութ յամբ, ո րա կա կան հատ-
կա նիշ նե րով և  գույ նով նույ նա կան է  Տիգ րա նա կեր տի զանգ վա ծա յին հա-
սա րակ և  գու նա զարդ խե ցե ղե նի հետ:  Նույ նը կա րե լի է ա սել այս ա նոթ նե-
րի զար դա գո տի նե րի և  զար դա պատ կեր նե րի մա սին, ո րոնք ա ռա տո րեն 
հան դի պում են տիգ րա նա կերտ յան ան տիկ գու նա զարդ խե ցե ղե նի վրա և  
ո ճա պես նույ նա կան են դրանց, ինչն էլ հիմք է տա լիս եզրակացնելու, որ 
այս ա նոթ նե րը տե ղա կան ար տադ րութ յան են: 

2.  Կի րա ռա կան նշա նա կութ յու նը և  զու գա հեռ նե րը 
Ինչ վե րա բե րում է սրանց կի րա ռա կան նշա նա կութ յա նը, ա պա պետք է 

նշենք, որ կա փա րիչ դնե լու հա մար հար մա րեց ված, ներճկ ված պսակ ներ ու-
նե ցող ա նոթ նե րը հու նա կան, մի ջերկ րա ծովյ ան և  մերձսև ծովյ ան հու շար ձան-
նե րում կեն ցա ղա վա րել են մ.թ.ա. VI դա րից և  գո յատ ևել մինչև մ.թ. II-III 
դա րերը6: Դ րանց խե ցու ցածր ո րա կը, մոխ րա պատ լի նե լը հիմք են տվել 
հե տա զա տող նե րին ա վե լի հա վա նա կան հա մա րել, որ դրանք սննդի պատ-
րաստ մա նը ծա ռա յող խո հա նո ցա յին ա նոթ ներ՝ կաթ սա ներ են7: Խնդ րո ա ռար-
կա ա նոթ նե րը կրա կի որ ևէ հետ ք չեն կրում, իսկ ո րոշ օ րի նակ ներ ու նեն 
հա րուստ դե կո րա տիվ հար դա րանք, ին չը ևս  հիմք է տա լիս ա սե լու, որ դրանք 
կի րառ վել են իբրև սպասք8: Այս տե սա կե տից սրանք մո տե նում են բռնա կա-
վոր, գու նա զարդ կա րաս նե րին: Հ նա րա վոր է օգ տա գործ վել են սե ղա նին 
հե ղուկ, ա ռա ջին հեր թին՝ գի նի մա տու ցե լու հա մար:  Շատ հե տաքր քիր է 
սրանց հա մե մա տութ յու նը միջ նա դար յան դրոշ մա զարդ կա րաս նե րի հետ9, 
ո րոնց հետ բաղ դատ վում են ի րենց դե կո րա տի վութ յամբ, գե ղար վես տա կան 
հար դա րան քով, ինչ պես նաև գոր ծա ռույ թով: 

Ան տիկ  Հա յաս տա նում կա փա րիչ դնե լու հա մար նա խա տես ված շուր թով 
ա նոթ ներ ա ռայժմ միայն ուշ հել լե նիս տա կան մեծ քա ղաք նե րից են հայտ նի, 
որ տեղ եր ևում է դրանց կեն ցաղ վար ման եր կա րա կե ցութ յու նը մինչև մ.թ. 

4 Տե՛ս Գաբրիելան Ա., Արցախի Տիգրանակերտում հայտնաբերված անտիկ խեցեղենի մի խմբի մասին, 
«Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը. Բ» Միջազգային գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ 
Արևելագիտության ինստիտուտ, Եր., 2017, Զեկուցումեր և զեկուցումերի դրույթներ, էջ 53-58, նկ. 1-5:
5 Տվյալներն առ 2018 թ. պեղումերը: Հաշվառվել են միայն անոթների շուրթերը, քանի որ դրանց միջոցով 
միայն կարելի է նույնականացնել խեցանոթի այս տեսակը:
6 Տե՛ս Кругликова И., Ремесленное производство простой керамики в Пантикапее в VI-III вв. до н. э., МИА, 
N 56, 1957, էջ 101-156; Зеест И., Пантикапейская керамика Сарматского времени (по материалам раскопок 
Пантикапея 1945-1949 гг.), МИА, N 56, М., 1957, էջ 139-159; Corbett P., Attic pottery of the later fifth century 
from the athenian Agora, "Hesperia", 1949, XVIII, 4, pl. 91.
7 Տե՛ս Кругликова И., նշվ. աշխ., էջ 106-156:  
8 Այդ պատճառով մենք նախընտում ենք օգտագործել կաթսայատիպ անոթներ եզրը:
9 Տե՛ս Պետրոսյան Հ., Գառնին IX-XIV դարերում, Եր. 1988, էջ. 52-58, աղ. XXII, XXIII, XXIV: 
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Նկ. 2: Կաթսայատիպ անոթ Անտիկ
թաղամասից:

Նկ. 3: Ֆիգուրատիվ պատկե րով  
անոթի բեկորներ:

Նկ. 4: Կաթսայատիպ 
անոթի բեկորներ:

Նկ .5: Դրոշմիչ Արմավիրից 
(մ.թ.ա. VIII-VII դդ.):

Նկ. 6: Ասորեստանյան 
գլանաձև կնիք 

Գառնիից:

Նկ.10-11: Գունազարդ անոթ Շահրի-Սուհթե քաղաքից (մ.թ.ա. 3200-2100 թթ.):

Նկ.7: Կաթսայատիպ անոթ 
Գարաքյոբարից  (մ.թ.ա. II-I դդ.):

Նկ.8: Դրոշմազարդ անոթի 
բեկոր Արգիշտիխինիլիից:

Նկ.9: Անոթ Մեգիդոյից, 
մ.թ.ա. II հազարամյակ:
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ա ռա ջին դա րեր: Մ.թ .ա. II-I դա րե րով թվագր վող սա փո րի շուր թի բե կոր10 
և  լայ նա բե րան կաթ սա ներ11 հայտ նա բեր վել են Ար մա վի րից մ.թ. I-II դա րե-
րով թվագր վող, կար միր ան գո բա պատ և  փայ լեց ված օ րի նակ ներ՝ Ար տա-
շա տի N 43 և N 44 դամ բա րան նե րից12: Ըստ էութ յան տիգ րա նա կերտ յան 
կաթ սա յա տիպ ա նոթ նե րը քիչ ընդ հան րութ յուն ներ ու նեն Ար մա վի րի և Ար-
տա շա տի վե րը նկա րագր ված օ րի նակ նե րի հետ, ո րոնց վրա բա ցա կա յում 
են ար տա քին հար դա րան քը և  շուր թից ցած պսա կի վրա տե ղա կայ ված 
ե լուս տը:

 Հե տաքր քիր է, որ Վ րաս տա նի հու շար ձան նե րի (Ուպ լիս ցի խե,  Ցի խիա-
գո րա,  Սա մադ լո) ուշ հել լե նիս տա կան շեր տե րից ևս գտն վել են նկա րա-
գրված ձևի և  զար դա նախ շած բե կոր ներ, ո րոնց ձևա կազ մա կան և  գոր ծա-
ռու թա յին բնու թագ րե րը չեն կար ևոր վել, թեև Սամադլոյի հնագիտական 
արշավախմբի ղեկավար Յուլոն  Գա գո շի ձեն նկա տել է դրանց շուր թե րի 
ձևա վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յու նը13: 

Ա ռայժմ տիգ րա նա կերտ յան կաթ սա յա տիպ ա նոթ նե րի հետ նույ նա կան 
ամ բող ջա կան ե զա կի օ րի նա կը հայտ նի է ներ կա յիս Ադր բե ջա նի Աղ ջա բե-
դիում գտնվող (պատ մա կան Հայաստանի Ու տիք նահանգ)  Գա րաք յո բար 
հնա վայ րի դամ բա րա նա յին նյու թե րից. այն թվագր վում է մ.թ.ա. II-I դա րե-
րով14 (նկ. 7):  Վե րոնշ յալ ա նո թի նույ նա կան ձևա կազ մութ յու նը ու գե ղար-
վես տա կան հար դա րան քը՝ խե ցու գույ նը, զար դա գո տի նե րի օ րի նա չափ հա-
ջոր դա կա նութ յունն ու նմա նութ յուն նե րը խո սում են  Տիգ րա նա կեր տի մշա-
կու թա յին փո խազ դե ցութ յան մա սին:  Չենք բա ցա ռում նաև, որ  Գա րաք յո բա րի 
ա նո թը կա րող էր լի նել  Տիգ րա նա կեր տի ար տադ րանք:

3.  Կե նաց ծա ռի և  հե րալ դիկ այ ծե րի պատ կե րով ա նո թը
Առ կա օ րի նակ նե րի քննութ յու նը ցույց է տա լիս, որ այս ա նոթ նե րի գե-

ղար վես տա կան հար դա րան քում կի րառ վել են գլխա վո րա պես երկ րա չա-
փա կան զար դա պատ կեր ներ:  Սա կայն 2013 թվին Ան տիկ ա ռա ջին քա ղա քա-
յին թա ղա մա սից պեղ ված կաթ սա յա տիպ ա նոթը (Տ13, ԱԹ/90, ցա վոք այն 
թե րի է, աղ. II, նկ. 3-4) ա ռանձ նա նում է վե րը նկա րագր ված նե րից ի րա նի 
լայն հատ վա ծում զե տեղ ված ֆի գու րա տիվ հո րին ված քով:  Կա փա րի չը կրե-
լու հա մար նա խա տես ված փո սո րա կից և թմ բի կից ան մի ջա պես ցած այս 
ա նոթ նե րի հա մար կա նո նիկ դար ձած հոծ ե ռանկյ ու նի նե րի գո տուն հա ջոր-
դում է ուղ ղա հա յաց բեկյ ալ գծե րով կազմ ված զար դա մո տի վը: Դ րա և 
 կա մա րա շա րի միջև ա ռա ջա ցած ծո փո րի վրա է ծա վալ վում գոր ծո ղութ յու նը, 
ո րի հա մար ֆոն է հան դի սա նում ա նո թի մա կե րե սը: Բ նի ներք ևում լերկ, 
իսկ ա վե լի վեր՝ սրա ծայր տերև նե րով եր կար ճյու ղե րը դե պի ցած ի ջեց րած 
ծա ռի դի մաց պատ կեր ված է կեն դա նի (հա վա նա բար այծ), ո րի գա վա կի մի 

10 Տե՛ս Тер-Мартиросов Ф., К стратиграфии Армавирского холма, ВОН АН Арм. ССР, Ер., 1974, N 1, էջ 59, նկ. 1:
11 Ի. Կարապետյանի բանավոր հաղորդմամբ, ինչի համար հայտնում ենք մեր երախտագիտությունը:
12 Տե՛ս Խաչատրյան Ժ., Արտաշատ II, Եր., 1981 թ., էջ 132, նկ. 28/9, 29/1: 
13 Տե՛ս Гагошидзе Ю., Самадло, Тбилиси, 1979, с. 89, табл. XIII, 317, 318; Macharadze S., Neue Funde aus 
Zichia-Gora, AMIT 2000, Band 32, p. 143-158, abb.5/1, 7/1:
14 Տե՛ս Рзаев Н., Художественная керамика Кавказской Албании (IV в. до н. э. – I в. н.э.), Баку, 1964, էջ 104, նկ. 
78; Эминли Дж., Расписная керамика эллинистического периода Азербайджана, «Археология, этнография, 
фольклористика Кавказа», Тбилиси, 2010, էջ 301-303, նկ. 6:
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մասն ու հետ ևի ոտ քերն են միայն պահ պան վել (նկ. 3):  Կեն դա նին ա մուր 
կանգ նած է հոծ կա մա րա շա րի վրա, իսկ առջ ևի ոտ քե րով, ա մե նայն հա-
վա նա կա նութ յամբ, հեն վել է հաս տա բուն ծա ռի բարձր ճյու ղե րին:  Միև նույն 
ա նո թի մյուս բե կո րի վրա պահ պան վել է մեկ այլ կեն դա նու հոծ ներ կած 
մարմ ի վե րին հատ վա ծը, գծի կով տրված ա կան ջը կամ կո տո շը, եր կար 
վի զը, մեջքն ու գա վա կը (նկ. 4): Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ տիգ րա նա-
կերտ յան կաթ սա յա տիպ ա նո թի վրա պատ կեր ված են ե ղել ծա ռին մո տե ցող 
կամ դրա եր կու կող մում հե րալ դիկ կանգ նած այ ծեր:

 Հա յաս տա նի ու րար տա կան և  հետուրարտական շրջա նի հու շար ձան նե րից 
հայտ նի են նման հո րին ված քով մի քա նի նմուշ ներ: Դ րան ցից մե կը սև  քա րից 
պատ րաստ ված ա սո րես տան յան շրջա նի գլա նաձև կնիք է, ո րը հայտ նա բեր-
վել է  Գառ նիի ամ րո ցի ներ սում, հյու սի սա յին պա տի հին գե րորդ աշ տա րա կի 
մո տից (նկ. 6): Կ նի քի վրա պատ կեր ված է բնի հիմ քից ո րո շա կի անկյ ան տակ 
դե պի վեր ա ճող փշա տերև ճյու ղե րով ծա ռի դի մաց դե պի այն նա յող ստա-
տիկ կանգ նած այծ15:  Հա ջորդ օ րի նա կը Ար գիշ տի խի նի լիից գտնված դրոշ-
մա զարդ ա նո թի բե կորն է (նկ. 8):  Կար միր ան գո բա պատ կճու ճի ու սին գլա-
նաձև կնի քով դրոշմ ված գո տին բաղ կա ցած է Կե նաց ծա ռի և դ րա եր կու 
կող մե րում պատ կեր ված այ ծե րի ու դրան ցից մե կին հե տապն դող կեն դա նու 
(ըստ Հ.  Մար տի րոս յա նի՝ առ յու ծի) հա մա չափ կրկնվող դի նա միկ ֆի գու րա-
նե րից16:  Ծա ռը հի շեց նում է մի ջա գետք յան ար վես տում շատ հայտ նի պալ մե-
տան (palmetta) կամ փյու նիկյ ան ար մա վե նին: Այս հո րին վածքն այլ մեկ նա-
բան մամբ է ներ կա յա նում Ար մա վի րից գտնված, եղ ջե րո ւի ոս կո րից պատ-
րաստ ված դրոշ մի չի վրա (մ.թ.ա. 8-7-րդ դդ. (նկ. 5): Դ րա գլխա վոր՝ դի մա-
հա յաց կող մի վրա, կի սա լուս նաձև հիմ քով ուղ ղանկյ ուն վա հա նա կի կենտ-
րո նում պատ կեր ված է սրա գա գաթ Կե նաց ծառ, ո րի եր կու կող մե րում դե պի 
ծա ռը շրջված եր կու այ ծե րի հե րալ դիկ ֆի գու րա ներ են: Այ ծե րը հետևի ոտ-
քե րից մե կով հեն ված են ծա ռի հիմ քին, իսկ առջ ևին նե րով կար ծես գրկել են 
դրա բու նը17:  Վե րոնշ յալ բո լոր օ րի նակ նե րի հա մար ընդ հա նուր է ծա ռի առջև 
կանգ նած կամ դրան վեր ջույթ նե րով հեն ված կեն դա նու՝ այ ծի (այ ծե րի) պատ-
կե րը: 

Ա ռա ջա վոր Ա սիա յի և  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հնա գույն մշա կույթ նե-
րում այ ծը կապ ված էր  Կե նաց ծա ռի հետ, ո րը պտղա բե րութ յան, կյան քի 
հա վեր ժութ յան խորհր դա նիշ էր:  Կե նաց ծա ռի ուղ ղա հա յաց կա ռուց ված քը 
կապ ված էր դի ցա բա նութ յան՝ ա ռա ջին հեր թին տիե զե րա բա նութ յան ո լոր-
տի, իսկ հո րի զո նա կանն առնչ վում էր ծե սի և դ րա մաս նա կից նե րի հետ18: 
 Ծա ռի եր կու կող մե րում հե րալ դիկ կանգ նած այ ծե րի պատ կե րագ րութ յամբ 
վե րը նկա րագր ված հո րին ված քը տա րած ված էր դեռևս մ.թ.ա. 4-3-րդ 
 հա զա րամ յա կներից  Հին Ար ևել քի գլիպ տի կա յում և  խե ցե ղե նի դե կո րա տիվ 
հար դա րան քում (նկ. 9-11), իսկ ա վե լի ուշ նաև տորև տի կա յում19: 

15 Տե՛ս Аракелян Б., Гарни I, Результаты раскопок 1946-1950 гг. Ер., 1951, էջ 27, նկ. 15:
16 Տե՛ս Мартиросян А., Аргиштихинили. АПА N 8, Ер., 1974, էջ 94, նկ. 59:
17 Տե՛ս Аракелян Б., О некоторых результатах археологического изучения древнего Армавира, ИФЖ, 1969, 
N 4, էջ 166, նկ. 8: Arménie Trésors de l’Arménie ancienne, Sous la direction de Jacques Santrot, Coédition musée 
Dobrée, Nantes, 1996, p. 170, fig. 169: 
18 Տե՛ս МНМ, М., 2008, էջ 332:
19 Տե՛ս Amiran R., Ancient Pottery of Holy Lend, 1970, Izrael, p.163, fig. 166; Ghirshman R., Notes Iranienes, XI. 
Le rhyton en Iran, «Artibus Asien», vol. 25, N 1, 1962, էջ 60, fig. 13, 14; Луконин В., Золотой сосуд с «историей 
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Այս հո րին ված քով բազ մա զան և  բազ մա քա նակ ար տե ֆակտ նե րից իբրև 
օ րի նակ բե րենք միայն Իրանի  Շահ րի- Սուհ թե (մ.թ.ա. 3200-2100 թթ.) քա-
ղա քից20 հայտ նա բեր ված հնա գույն ա նո թը (նկ. 10-11):  Նա խորդ դա րի 70-
ա կան թվա կան նե րին ի տա լա կան հնա գի տա կան ար շա վախմ բի կող մից 
պեղ ված սկա հա կի բաց հիմ ա գույ նի վրա շա գա նա կա գույ նով պատ կեր ված 
են ծա ռեր և  տար բեր դիր քե րում հինգ բե զոար յան այծեր (Capra aegagrus): 
 Սա կայն ա նո թը պտտե լիս ա նի մա ցիա յի տպա վո րութ յուն է ստեղծ վում, կար-
ծես այ ծը ցատ կում է ծա ռից տերև պո կե լու հա մար21:

Եզ րա կա ցութ յուն ներ
 Տիգ րա նա կեր տից հայտ նա բեր ված կաթ սա յա տիպ ա նոթ նե րի քննութ յու-

նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ոչ միայն վե րա կանգ նել սե ղա նի սպաս քի մի 
կար ևոր տե սա կը, այլև դրա հա րուստ հար դա րան քը, ինչը թույլ է տա լիս 
քննար կել ե զա կի մի հո րին վածք:

 Կե նաց ծա ռի դի մաց կամ եր կու կող մում կանգ նած այ ծե րի պատ կե րով 
հո րին ված քը, որն ա ռա վել տա րած ված և բ նու թագ րա կան է դառ նում հատ-
կա պես Ուշ բրոն զի դա րաշր ջա նում22, ար ձա գանք ստա նա լով հայտն վում է 
ա սո րես տան յան, ու րար տա կան և  ա քե մեն յան ար վես տում՝ ծի սա-պաշ տա-
մուն քա յին նշա նա կութ յուն հա ղոր դե լով այն ի րե րին (կնիք ներ, խե ցա նոթ ներ, 
եղ ջե րա գա վաթ ներ), ո րոնց վրա պատ կեր վում էր: Ան տիկ շրջա նում այն 
կար ծես թե հայտ նի չէր:  Ու թեև ծառ կամ Կե նաց ծառ հի շեց նող զար դա-
մո տիվն եր հան դի պում են Ար տա շա տից, Ար մա վի րից,  Բե նիա մի նից, Օ շա-
կա նից հայտ նա բեր ված մ.թ.ա. III-I դդ. թվագր վող գու նա զարդ ա նոթ նե րի 
վրա23, իսկ ա ռան ձին այ ծի պատ կեր ներ՝  Բե նիա մի նի և Ար տա շա տի հա մա-
ժա մա նակյ ա գտա ծո նե րի վրա24, այ նո ւա մե նայ նիվ,  Հա յաս տա նի ան տիկ 
խե ցե ղե նում նման հո րին ված քով պատ կեր մեզ հայտ նի չէ:  Տիգ  րա  նա կերտ յան 
գտա  ծոն ա ռայժմ միակ օ րի նակն է, ո րը ցու ցանում է առ կա ծի սա կան մո-
տի վի կեն սու նա կութ յու նը: Այս հո րին ված քի քննութ յու նը կար ևոր է նաև այն 
ա ռու մով, որ հե տա գա յում, հատ կա պես միջ նա դա րում, այն շատ լայն տա-
րա ծում է ու նե ցել՝ մաս նա վո րա պես ե ղել է դրոշ մա զարդ կա րաս նե րի հիմ-
նա կան մո տիվն ե րից մե կը:

Ար մի նե Ա.  Գաբ րիել ան –  գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
շրջա նակն ընդգր կում է  Հա յաս տա նի հել լե նիս տա կան և ուշ  ան տիկ 
շրջա նի հնա գի տութ յու նը, ար վես տը, գլիպ տի կան:

arminegabriel.iae@gmail.com 

козы» из Марлика. « Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства».  М., 1987, էջ 223-232:
20 Այսպես կոչված «Այրված քաղաքը» գտնվում է Իրանի հարավ-արևելյան Սիստան և Բելուջիստան 
օստանում:
21 Տե՛ս Foltz R., Iran in World History. Oxford University Press. p. 6.; https://books.google.fr/books?id=zuASDAAA
QBAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=jiroft+earliest+script&source=bl&ots=cffPfAW-NZ&sig=kxdYvnBBlUGhbx6zVGT8sF7Lhvs
&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiLlK_b-tHdAhUSzYUKHXt_Bl84FBDoATABegQICRAB#v=onepage&q=jiroft%20earliest%20
script&f=false (մուտք՝ 16.02.2019)
22 Տե՛ս Amiran R., Ancient Pottery of Holy Lend, 1970, Izrael, էջ 164:
23 Տե՛ս Նախշքարյան Ա., Հայաստանի ուշ հելլենիստական ժամանակաշրջանի գունազարդ խեցեղենի 
զարդամոտիվները, Ատենախոսություն, Եր., 2003, էջ 98-99, աղ. 20/1-5:
24 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 111, աղ. 21/3, 22/4:
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Summary

CATTLE-SHAPED VESSELS OF TIGRANAKERT IN ARTSAKH

Armine A. Gabrielyan

Key words - Tigranakert in Artsakh, antique ceramics, orna-
mental decoration, heraldic scene, Tree of Life, goats, Ancient 
East, glyptic.

One of the main results of ashcan logical excavations is the rich collection 
of late antique pottery of Tigranakert of Artsakh (1st century BC-3rd century AD). 
This distinguished by the great variety of forms and types. The present article 
is devoted to the morphological, functional and artistic examination of antique 
ceramics of Tigranakert of Arsakh. 

The number of such vessels founded from Tigranakert is over three dozens. 
One of their peculiarities is the flat-cut lip and the unique solution of the crown, 
which has a circular groove. These vessels do not carry any trace of fire. There 
are some examples of boiler-shaped vessels which have rich decorations, that is 
why it gives grounds to say that they were used as a tableware. 

One of the sucl, vessels composition is the Life Tree and two goats standing 
besides.

The iconography of the heraldic-standing goats on both sides of the tree was 
widespread even before the 4th-3rd millennium BC in the Old East’s glyptic and 
in the ornamental decoration of ceramics, later also in the toreutics.

We do not know anything about the illustration with such composition among 
antique ceramics of Armenia. The finding of Tigranakert is still the only one that 
shows the viability of the existing tentative motive. The detailed examination of 
this composition is also important in the sense that later, especially in the 
Middle Ages, it was widely spread, in particular, it was stamp-ornament: of so-
called stamped jars. 

Резюме

КОТЛООБРАЗНЫЕ СОСУДЫ ИЗ АРЦАХСКОГО ТИГРАНАКЕРТА 

Армине А. Габриелян

Ключевые слова - Арцахский Тигранакерт, античная 
керамика, декоративное убранство, геральдические компози-
ции, Древо жизни, козы, Древний Восток, глиптика.

Одним из главных результатов археологического исследования Тиграна-
керта в Арцахе является богатая коллекция позднеантичной керамики (I в. 
до н.э.- III в.н.э). Она имеет большое разнообразие форм и типов. Настоящая 
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статья посвящена морфологическому, функциональному и художественному 
анализу античных котлообразных сосудов из Тигранакерта.

Количество подобных сосудов, найденных в Тигранакерте, больше 
тридцати. Одной из особенностей исследуемой керамики является своеобразное 
решение венчика, где имеется специальная выемка для плотного закрытия 
крышкой. Некоторые образцы имеют богатое декоративное убранство в 
виде геометрических, растительных орнаментов и фигуративных мотивов. 
Поскольку фрагменты рассматриваемых сосудов не имеют никаких следов 
огня и покрыты богатой орнаментацией, более чем вероятно, что они являлись 
частью парадной посуды.

На одном из таких сосудов изображена композиция, состоящая из Древа 
жизни в центре и двух коз по обе его стороны. Геральдическая композиция 
Древа жизни с двумя козами была ширако распространена в Древнем Востоке 
в промежутке 4-3-его тысячелетий до. н. э. в глиптике, керамике, а позднее 
и в торевтике. 

В античной керамике Армении этот мотив нам не известен. Находка 
Тигранакерта является единственным примером, который иллюстрирует 
жизнеспособность данного ритуального мотива. Подробное его исследование 
особенно важно, если иметь в виду его широкое распространение в средние 
века, в особенности в орнаментации так называемых штампованных карасов.
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