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ԳՈՐԻՍԻ ՄԵԼԻՔԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՆՔԻ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԸ

2016թ.«Երկիրևմշակույթ»բարեգործականկազմակերպությաննախաձեռնութ
յամբՀՀԳԱԱՀնագիտությանևազգագրությանինստիտուտիարշավախումբըպեղում
ներ էիրականացրելՀինԳորիսբնակավայրիամենիցաչքիընկնող շինություններից
մեկի՝ մելիքականապարանքիտարածքում:Այնգտնվում էՍբ.Հռիփսիմեեկեղեցուց
մոտ70մդեպիարևելքևառանձնանումէիրդիրքով,չափսերովևլուծումներով:

Հին Գորիսում իրականացրած հնագիտական ուսումնասիրությունները որոշակի
լույսենսփռումքարանձավայինբնակատեղիների,քարանձավկացարաններիևկից
կառուցվածշինություններիձևերի,հատակագծայինլուծումների,կիրառականնշանա
կությանևթվագրմանհարցերիվրա:

Բա նա լի բա ռեր`  ՀինԳորիս,քարայրայինբնակատեղի,մելիքականապարանք,
պեղումներ,գտածոներ,խեցեղեն:

Ս յու նի քը Մեծ Հայ քի խո շոր նա հանգ նե րից մեկն է, ո րը պատ մա կան գրե թե 
բո լոր վճռա կան դրվագ նե րում ու նե ցել է իր ակ տիվ դե րա կա տա րութ յու նը: Լի-
նե լով ազ գա յին ա զա տագ րա կան պայ քա րի ա մե նա բո ցա վառ օ ջախ նե րից մե-
կը` Ս յուն յաց աշ խար հը շա րու նակ պահ պա նել է իր կի սան կախ վի ճա կը նույ-
նիսկ ա մե նից փո թոր կուն ժա մա նա կաշր ջան նե րում: Չ դա դա րեց նե լով պայ քա-
րը թշնա մու դեմ` Ս յու նի քում վե րելք նե րի ու ան կում նե րի շղթա յա կան ըն թաց-
քով գրե թե չդա դա րեց նաև մշա կու թա յին գոր ծու նեութ յու նը: Թե՛ իր ծաղկ ման 
շրջան նե րում և թե՛ երկ րի հա մար օր հա սա կան պա հե րին այս տեղ մե կը մյու-
սի ետ ևից ստեղծ վել են մշա կույ թի տա րաբ նույթ կո թող ներ: Այ սօր էլ Ս յու նի քի 
մար զում ա մեն քայ լա փո խի կա րե լի է հան դի պել մե գա լիթ յան հու շար ձան նե րի, 
բերդ-ամ րոց նե րի, կա մուրջ նե րի, հոգ ևոր, աշ խար հիկ, տնտե սա կան նշա նա-
կութ յան բազ մա պի սի կա ռույց նե րի: Մե լի քա կան շրջա նում պահ պա նե լով կի-
սան կախ վի ճա կը` հնա րա վո րինս պահ պան վել են նաև աշ խար հիկ շի նութ-
յուն ներն ու ե կե ղե ցի նե րը, շա րու նակ կա ռուց վել են նո րե րը, իս կ ե թե պայ ման-
նե րը ան բա րեն պաստ են ե ղել շի նա րա րութ յան հա մար, սյու նե ցի նե րը ի րենց 
տնե րը, ե կե ղե ցի նե րը, ար հես տա նոց նե րը, քա րա վա նատ նե րը ուղ ղա կի կեր տել 
են ան մատ չե լի քա րայր նե րում:

Այդ պի սով, Ս յու նի քում ձևա վոր վել են քա րայ րա յին բնա կա տե ղի ներ, ո րոն-
ցից մեկն է  Հա բանդ գա վա ռի Ձա գե ձոր բերդ-ամ րո ցի շրջա կայ քում գտնվող 
բնա կա տե ղին՝ այժմ հայտ նիէ Հին Գո րիս ան վամբ: Հին Գո րի սը ( Գո րիս կամ 
Կ յո րես գյուղ) գտնվում է Վա րա րակն գե տի ձախ ա փին` ժա մա նա կա կից Գո րիս 
քա ղա քի ար ևել յան դի մա հա յաց ժայ ռի ծեր պե րին:Երբ 1870-ա կան թթ. նո րաս-
տեղծ Զան գե զու րի գա վա ռում սկսվում են Նոր Գո րի սի շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րը, իսկ դա րա վեր ջին ցա րա կան հրա մա նով այն ստա նում է քա ղա քի 
կար գա վի ճակ, Գո րիս գյու ղի բնակ չութ յու նը  հետզ հե տե  տե ղա փոխ վում է  քա-
ղաք:Այդ պես գյու ղը մնում է որ պես ա վե րակ ու լքյալ բնա կա վայր, ուր պահ-
պան վել են մի շարք քա րայր-բնա կա րան ներ ու սրբա տե ղի ներ:  Հե տա գա յում-
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Գո րիս գյու ղը մտնում է քա ղա քի կազ մի մեջ և վե րած վում նրա թա ղա մա սի՝ Հին 
Գո րիս ան վամբ:

Ողջ Զան գե զու րում շատ են ժայ ռե րի մեջ փոր ված բնա կան կամ ար հես-
տա կան ամ րութ յուն նե րը, ո րոնք թեև բարձր կա ռու ցո ղա կան ար վես տով աչ-
քի չեն ընկ նում, սա կայն թշ նա մուց պատս պար վե լու հիա նա լի կա ցա րան ներ 
են: Դ րանք հնա րա վո րինս ա նա ռի կ են, ա մուր և թշ նա մու հա մար ան մատ չե լի: 
Քիչ թե շատ նշա նա վոր յու րա քանչ յուր գյուղ ու ներ իր՝ վտան գի դեպ քում նա-
հան ջե լու և պատս պար վե լու բնա կա տե ղին:Դ րան ցից մեկն էր նաև Հին Գո րի սի 
« Լաստ» կոչ վող խու թը1: Այս տեղ մինչ օրս պահ պան վել են նմա նա տիպ ար հես-
տա կան քա րայր ներ, ո րոնք ե ղել են թե՛ պատս պա րան, թե՛ բնա կա րան և թե՛ 
ար հես տա նոց: Ն ման քա րայ րա յին տներ այս տեղ այ սօր էլ հաշվ վում են 500-
ից ա վե լին2: Այս քա րայր նե րից հատ կա պես ու շադ րութ յան են ար ժա նի նրանք, 
ո րոնք ծա ռա յել են որ պես ա ռանձ նա րան ներ ճգնա վոր նե րի հա մար:Ս րանք մինչ 
այժմ ուխ տա տե ղի ներ են հա մար վում: Ժա մա նա կի ըն թաց քում Գո րիս գյու ղում 
ի հայտ են ե կել նաև քա րա շեն բնա կա րան ներ, ո րոնց մա սին նկա րագ րութ յուն 
ու նի նաև Հայր Ա լի շա նը. «Գլ խա վոր մասն ա ւա նին կայ յա հե կէ գե տա կին, որ 
է յա րե ւե լից, ու նե նա լով միա հա մուռ 500 տունս հա յոց եւ 50 այլ ազ գեաց, շուրջ 
թա տե րա ձեւ կարգ ըստ կար գէ վե րամ բար ձեալս՝ նո րան շան իմն տես լեամբ. 
յաջ մէ գե տա կին տա րա ծա նին ա գա րակքն եւ կա լո տին»3: Իսկ Ստ. Լի սից յա նը 
Հին Գո րի սի հա տա կա գի ծը հա մե մա տում է ֆեո դա լա կան Եվ րո պա յի քա ղաք-
նե րի դա սա վո րութ յան հետ, ո րը հա մա րում է հա սա րա կա կան միան ման հան-
գա մանք նե րի արդ յունք4:

 Հայտ նի է, որ 16-17-րդ դդ. Ս յու նի քում և Ար ցա խում ի րենց ազ դե ցիկ տեղն 
են գրա վում մե լի քա կան ըն տա նիք նե րը, ո րոնք, թուրք-պարս կա կան տի րա-
պե տութ յան շրջա նում ձեռք բե րե լով ո րո շա կի ի րա վունք ներ, վճռա կան դեր են 
խա ղում տա րա ծաշր ջա նի ղե կա վար ման հար ցե րում: Ս յու նի քում մե լի քութ յուն-
նե րը դառ նում են այն գլխա վոր ու ժը, ո րի վրա հեն վում են ազ գա յին ա զա տագ-
րա կան շար ժում նե րը և դ րանց ջա տա գով նե րը, ինչ պես օ րի նակ՝ Իս րա յել Օ րին 
կամ Դա վիթ Բե կը: Բա ցի ռազ մա քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յու նից, մե լիք նե րը 
ծա վա լում են նաև շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ: Այդ հար ցում հատ կա պես 
աչ քի է ընկ նում Հին Գո րի սում հաս տատ ված Մե լիք Օ հան Մե լիք- Հու սեին յա-
նը:Այս տոհ մի հիմ նադ րու մը կապ վում է հին գո րի սե ցի Խո ջա Լա զա րի որ դի Լա-
լա յի ան վան հետ և դ րա նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` Մե լիք Օ հա նի, Մե լիք 
Հու սեի նի և  այ լոց հե րո սա կան և դ րա մա տիկ կյան քի դրվագ ներ մեզ են հա սել 
Ե. Լա լա յա նի գրա ռում նե րի շնոր հիվ5 : Տոհ մի վեր ջին մե լի քը Հա րութ յունն էր, 
որն ան պատ վութ յուն հա մա րե լով տա նու տե րութ յան ընտ րո վի կար գը`հրա-
ժար վում է իր պաշ տո նից: Ա լի շա նը  նույն պես հի շա տա կում է այս մե լի քին.« Ժա-
մա նա կա կիցք Հայ գա ւա ռա պե տին յի շին բնիկք ա ւա նիս Մէ լիք Յա րու թիւն Մէ-
լիք Հիւ սե նեան, ի մեծ ազ գէ. Այր բա րե պաշտ և քա ջա սիրտ, յա ջո ղակ յա մե նայն 
բանս և  ի գործս իւր. նմա նա պէս եղ բայր իւր Ալ լահ վէր տի Բէկն»6:

Մե լիք Օ հա նը 18-րդ դ.երկ րորդ կե սի նշա նա վոր դեմ քե րից էր: Ա հա թե ինչ-
1 Լիսիցյան Ս., Զանգեզուրի հայերը, Երևան, 1969, էջ 39:
2 Мирзоян Г., Весь Сюник, Москва, 2005, стр. 150:
3 Ալիշան Ղ., Սիսական, Վենետիկ, 1893, էջ 262:
4 Լիսիցյան Ս., նշ. աշխ., էջ 49:
5 Լալայան Ե., Զանգեզուր, Ազգագրական  հան դե ս, դ գիրք, Թիֆլիս, 1898, էջ 8-11:
6 Ալիշան, նշ. աշխ., էջ 262:
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պես է Ե. Լա լա յա նը ներ կա յաց նում Օ հա նի մե լի քի տիտ ղոս ստա նա լու հա մա-
ռոտ պատ մութ յու նը. «Այս տեղ Յո հա նը յայտ նի է դառ նում իւր քա ջու թեամբ 
և  ա մուս նա նում է շօ շե ցի մի մե ծա տան աղջ կայ հետ: Այս ժա մա նակ գո րի սե-
ցիք գնում խնդրում են Յո հա նին, որ գայ ի րենց մե լիք դառ նայ. Սա էլ, երբ նոյն 
խնդի րը կրկնում են Մե լիք Շահ նա զա րին` յանձն է առ նում և Փա նահ խա նից 
Գո րիս, Խոտ, Շն հէր, Հա լի ձոր, Քա րա հունջ, Ա լի ղու լի քենդ, Տաշ քենդ, Մա ղան-
ջուղ և  Կո րու գիւ ղե րի վրայ մե լիք հաս տա տո ւե լով գա լիս է կա ռա վա րե լու»1: 
 Հայտ նի գոր ծիչ ներ Մե լիք Շահ նա զա րի և Փա նահ խա նի ա նուն նե րի հի շա տա-
կութ յու նը ա վե լի է հստա կեց նում Մե լիք Օ հա նի ժա մա նա կաշր ջա նը (1752 թ. 
Վա րան դա յի տխրահռ չակ Մե լիք- Շահ նա զար Բ-ի թողտ վութ յամբ Ար ցա խում 
հաս տատ վեց քոչ վոր ջևան շիր սա րը ջալ լու ճյու ղի ցե ղա պետ Փա նահ խա նը)2: 
Նա իր բնա կութ յան վայր ընտ րում է Կ յո րես գյու ղը՝ Վա րա րակ նի ձախ ա փին: 
Մե լիք Օ հա նը դեռևս իր մաhից վեց տա րի ա ռաջ՝ 1765 թ. հասց րած է լի նում 
կանգ նեց նել մի ե կե ղե ցի՝ իր հոր և  իր իսկ հի շա տա կին,3 ին չի մա սին թո ղել է 
ար ձա նագ րութ յուն4: Սբ Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցին նույն պես ան մի ջա կան կապ ու նի 
Մե լիք Օ հա նի հետ:  Վեր ջին տա րի նե րին ե կե ղե ցու հա րա վա յին մուտ քի բա րա-
վո րին բաց վել է շի նա րա րա կան ար ձա նագ րութ յուն, որն ու նի հետև յալ բո վան-
դա կութ յու նը. «ՅԻՇԱՏ(Ա)Կ Է ԵԿԵՂԵՑԻՍ ՊԱՂԸՐԻ ՈՐԴԻ ՄԵԼԻՔ ՕՀԱՆԻՆ ԹՎ(Ի)
Ն ՌՄԻԵ (1776)»:

Եվ ա հա այս մե լի քա կան տոհ մի և հատ կա պես նրա նշա նա վոր ներ կա յա-
ցու ցիչ Մե լիք Օ հա նի ան վան հետ է կապ ված Հին Գո րի սում մե լի քա կան ա պա-
րան քի գո յութ յու նը: Այս տեղ կար ևոր է Լա լա յան ցի այն վկա յութ յու նը, որ մե լիք 
կարգ վե լուց հե տո « Մե լիք Յո հա նը բնա կու թիւն է հաս տա տում նախ « Ծա կե րի 
ձո րում», բայց յե տոյ հիմ նար կում է Նոր- Գո րիս գիւ ղը և  այն տեղ տե ղա փոխ-
ւում»:5 Այ սօր տասն յակ կիսա կան գուն կամ մինչև հիմ քե րը ա վեր ված կա ռույց-
նե րի մի ջից դժվար է վստա հո րեն պնդել, սա կայն ու սում նա սի րող նե րի տա րեգ-
րութ յուն նե րի վեր լու ծութ յամբ և ժո ղովր դի մեջ պահ պան ված ա վան դույ թի ու-
ժով կա րե լի է են թադ րել, որ Մե լիք- Հու սեին յան նե րի ա պա րան քը Սբ Հ ռիփ սի մե 
ե կե ղե ցուց ոչ հե ռու գտնվող կի սա վեր կա ռույցն է: Գո րիս գյու ղի շեն քե րի դիր քը 
նկա րագ րե լիս Ստ. Լի սից յա նը  տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում ա պա րան քի տե-
ղադ րութ յան մա սին.«Ան մի ջա պես ժայ ռի տակ ծվա րել է մե լի քի տու նը, ո րը իր 
բազ մա թիվ վե րա կա ռու ցում նե րի մի ջո ցին աշ խա տել է ոչ մի կերպ չհե ռա նալ 
գյու ղի վրա իշ խող այդ ա մուր դիր քից…Ն րա նից ա վե լի ներքև, նրա թևի տակ 
պատս պար վել է ե կե ղե ցին»6: Հատ կան շա կան է այն, որ մե լի քա կան ա պա-
րանք նե րի հա մար կար ևոր նա խա պայ ման է ե ղել պաշտ պան վա ծութ յու նը: 
Տվ յալ դեպ քում Գո րի սի մե լի քա կան ա պա րան քի թի կուն քը պաշտ պան ված է 
ժայ ռա յին բար ձունք նե րով, քա րայր նե րով ու քա րա տա կե րով, ո րոնք հիա նա լի 
պատս պա րան ներ ու թաքս տոց ներ են7: Ե. Լա լա յա նը իր հեր թին անդ րա դառ-

1 Լալայեան Ե., նշ. աշխ., էջ 8-9:
2 Մաղալյան Ա., Արցախի մելիքությունների պատմության մի քանի հարցերի շուրջ, Պատմա-

բանասիրականհանդես, 2014, № 1, էջ 183
3 Мирзоян Г., стр. 116.
4 Բարխու դարյ ան Ս. , Դիվան Հայ վիմագրության, պրակ II, Երևան, 1960, էջ 80:
5 Լալայեան Ե., նշ. աշխ., էջ 9:
6 Լիսիցյան, նշ. աշխ., էջ 49:
7 Ղուլյան Ա., Արցախի և Սյունիքի մելիքական ապարանքները, Ե., 2001, էջ 117:
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նա լով ե կե ղե ցուն` գրում է. «Գ յու ղի կենտ րո նում գտնվում է հին, հա սա րակ ե կե-
ղե ցին, իսկ սրա մոտ Մե լիք  Հու սեին յան նե րի  նախ կին ա պա րան քը, ո րը այժմ 
ա վեր է»1: Մե լի քա կան ա պա րանք նե րի կա ռուց ման հա մար կար ևոր սկզբունք 
է ե ղել նաև ե կե ղե ցի նե րին և տոհ մա կան գե րեզ մա նոց նե րին մոտ գտնվե լը2:

Մաքր ման և պեղ ման աշ խա տանք նե րը. 2016թ. նո յեմ բեր-դեկ տեմ բեր 
ա միս նե րին «Եր կիր և մ շա կույթ» կազ մա կեր պութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ ՀՀ 
ԳԱԱ Հ նա գի տութ յան և  ազ գագ րութ յան ինս տի տու տի (տնօ րեն՝ Պ. Ա վե տիս յան)
ար շա վա խում բը (ղեկ.՝ Ա. Նալ բանդ յան, հնա գետ՝ Հ. Բա դալ յան)ի րա կա նաց րեց 
Մե լիք- Հու սեին յան նե րի նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ Մե լիք Օ հա նին վե րագր վող 
ա պա րան քի պե ղում նե րը, ո րոնք կար ևո ր էին  մի  քա նի  պատ ճառ նե րով․

1. Հին Գո րի սում ի րա կա նաց րած ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում կար ևոր էր 
գտնել ու սում նա սիր ված և վե րա կանգն ված հու շար ձան նե րի կա պը և ժա մա-
նա կագ րա կան ընդ հան րութ յուն նե րը3: Հայտ նի է, որ Մե լիք Օ հա նի ա նու նը ան-
մի ջա կա նո րեն կապ ված է Սբ Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցու կա ռուց ման հետ: Այդ ա ռու-
մով հե տաքր քիր է և գի տութ յան հա մար կար ևոր ու սում նա սի րել և պատ կե րա-
ցում կազ մել այն ժա մա նակ վա ե կե ղե ցա շեն վեր նա խա վի կեն ցա ղա յին վի ճա կի 
և  ապ րե լա կեր պին առնչ վող ո րոշ հար ցե րի մա սին:

2. Մե լի քա կան ա պա րան քի ու սում նա սի րութ յու նը կար ևոր է առ հա սա րակ 
աշ խար հիկ մշա կույ թի ու սում նա սի րութ յան հա մար` թե՛ ճար տա րա պե տութ-
յան տե սանկ յու նից, թե՛ ազ գագ րութ յան:Ն ման կա ռույց նե րի ու սում նա սի րութ-
յու նը դեռևս բա վա կա նին լրա ցում նե րի կա րիք ու նի, հնա գի տա կան պե ղում ներ 
շատ քիչ են կա տար վել՝ և՛ կեն ցա ղին, տնտե սա վար մա նը, և՛ շատ այլ հար ցե-
րին վե րա բե րող խնդիր ներ մնա ցել են բաց:

3. Նա խագծ ման աշ խա տանք նե րը հնա րա վոր դարձ նե լու հա մար նախ 
անհ րա ժեշտ էր պե ղում նե րով մինչև հիմ քե րը բա ցել ողջ ա պա րան քը՝ իր բո լոր 
կցա կա ռույց նե րով: Պե ղում նե րի շնոր հիվ հնա րա վոր է, որ ի հայտ կգան բազ-
մա թիվ որմ նա քա րեր ու ճար տա րա պե տա կան դե տալ ներ, ո րոնք կնպաս տեն 
կա ռույ ցը վե րա կանգ նել` հնա րա վո րինս ան խա թար պա հե լով դրա պատ մա-
կան տես քը:

4. Կա ռույ ցի շրջա կա մշա կու թա յին շեր տի և շի նա րա րա կան հո րի զոն նե-
րի ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում չի բա ցառ վում, որ ի հայտ կգան այն պի սի 
գտա ծո ներ, ո րոնք նոր լույս կսփռեն կա ռույ ցի անց յա լի վրա:

Ա պա րան քը գտնվում է Սբ Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցուց մոտ 70 մ  ար ևելք, բլրա-
լան ջի թե քութ յան վրա: Այն բաղ կա ցած է միա հարկ եր կու հիմ նա կան կա ռույց-
նե րից, ո րոնց կից կան այլ պա տե րի հիմ քեր և հո ղով գրե թե ամ բո ջութ յամ 
փակ ված քա րայր ներ: Ակն հայտ է, որ քա րե կա ռույց նե րը, ո րոնք ամ բող ջութ-
յամբ շար ված են անմ շակ գլա քա րե րով, կա ռուց վել են նա խա պես փոր ված քա-
րայր նե րին կից: Կա ռույց նե րից մե կը եր կա րա վուն սրահ է, ո րի հա րա վա յին ճա-
կա տը և կա մա րա կապ թա ղը հիմ նո վին քանդ վել են և փ լա տակ նե րով լցրել ողջ 

1 Լալայան Ե., նշ. աշխ., էջ 27:
2 Ղուլյան Ա., նշ. աշխ., էջ 117:
3 2010թ. «Երկիր և մշակույթ» կազմակերպության նախաձեռ նո ւթ յա մբ  պեղ վել և վերա-

կանգնվել է Սբ Հռիփսիմե եկեղեցին, որի վերաօծման արարողությունը տեղի է ունեցել 2012 
թ.-ին: Պեղումներն իրակ անաց րել է ՀՀ մշակույթի նախարարության Պատմամշակութային 
ժառանգության կենտրոնի արշավախումբը (արշ. ղեկ. Խ. Վարդանյան, գիտ. խորհրդատու՝ 
Հ. Սիմոնյա ն) , իսկ վերականգնումը՝ ճարտարապետներ Ս. Նալբանդյանը և Ա. Բադիշյանը:
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սրա հը: Քիչ թե շատ պահ պան վել է կա ռույ ցի հյու սի սա յին պա տը, ո րը ծա ռա-
յում է որ պես հե նա պատ, սա կայն ու նի խո շոր ճեղք վածք ներ և նույն պես փլուզ-
ման վտան գի տակ է: Կա ռույ ցի արևմտ յան պատն ու նի 4 որմ նա խորշ և  եր-
կու մուտք, ո րոնք բաց վում են դե պի քա րայր նե րը: Ար ևել յան կա ռույ ցը, որ հա-
վա նա բար կցվել է նա խոր դին, ա վե լի ուշ  պահ պան վել է լավ վի ճա կում: Եր կու 
կա ռույց նե րի կցման հատ վա ծում միջ նա պա տը լայ նաց ված է և մուտք է բաց-
ված: Կան գուն սրա հի հա րա վա յին պա տին առ կա են 3 ուղ ղանկ յու նաձև խո-
շոր բաց վածք ներ, ո րոն ցից մե կը նախ կի նում ծա ռա յել է որ պես մուտք, սա կայն 
հա րա վա յին կող մից տնտե սա կան նեղ լիկ մի ջանց քի կցման հետ ևան քով կորց-
նե լով նշա նա կութ յու նը՝ փակ վել է: Այս բաց վածք նե րից մե կի վեր ևում գլխի վայր 
տե ղադր ված է խա չա պատ կեր քար: Այս սեն յա կը հյու սիս-ար ևել յան կող մում 
ևս կից է քա րայր-սրա հի: Ս րա մի անկ յու նում կա շրջա նաձև անցք, ո րը տա-
նում է դե պի գա գա թում 4 սա լա քա րե րով շար ված եր դի կով սրահ: Կա ռույց նե րի 
պա տե րը և հա տա կը պատ ված են ե ղել կրաս վա ղով: Կա ռույ ցից մոտ 3 մ հա-
րավ առ կա են ևս մեկ պա տի հիմ քեր: Սեն յակ նե րին կից եր կու ըն դար ձակ քա-
րայր նե րը գրե թե ամ բող ջութ յամբ լցված են հո ղով: Դ րան ցից մե կի ա ռաս տա ղը 
քանդ ված է ամ բող ջութ յամբ: Պահ պան ված բո լոր պա տե րի հիմ քե րը ծածկ ված 
էին հո ղի շեր տով: Հին Գո րի սի քա րայ րա յին կա ցա րան նե րի և դ րանց կից կա-
ռուց ված քա րա շեն սեն յակ նե րի մա սին ման րա մասն նկա րագ րութ յուն նե ր են 
պա րու նա կում Ե. Լա լա յա նի և Ստ. Լի սից յա նի աշ խա տութ յուն նե րը1:

Արևմտ յան կա ռույ ցում` քա րայր նե րից մե կի մուտ քի դի մաց, բաց վեց աս-
տի ճա նա շա րե րով նեղ լիկ մի ջանցք (1,1 մ լայն քով)՝ եր կու կող մե րում հե նա պա-
տե րով: 5 աս տի ճան նե րով շար ված մի ջանց քը ա մե նից խո րը հատ վա ծում ու նի 
1,5 մ բարձ րութ յուն, իսկ մուտ քից մինչև մի ջանց քի ծայ րը 4,1 մ  է: Այս սրա հի 
երկ րորդ շեր տի պե ղում նե րի ժա մա նակ բաց վե ցին մոտ 90-115 սմ տ րա մագ ծով 
և 185-220 սմ խո րութ յամբ տնտե սա կան հո րեր: Դ րանք ու նեն սա լա քա րե րով 
ձևա վոր ված ուղ ղանկ յուն բե րան (մի քա նի դեպ քե րում սա լա քա րե րը խարխլ-
վել և թափ վել էին): Հո րե րից դուրս ե կած կա վե, ա պա կե, եր կաթ յա, բրոն զե 18-
20-րդ դդ. խո տան ի րե րի բազ մա քա նա կութ յու նը և դ րանց վնաս ված, բե կոտ-
ված, քայ քայ ված լի նե լու հան գա ման քը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ սրանք 
նա խա տես ված են ե ղել որ պես աղ բա հո րեր: Ս րա հի տա րած քում բաց վեց նաև 
փայ տե սյու նե րի հա մար նա խա տես ված քա րե սկա վա ռա կաձև խա րիսխ:

Այս պի սով, կա րե լի են թադ րել, որ այս՝ արևմտ յան  կա ռույ ցը ե ղել է դե պի 
քա րայր նե րը և դե պի ար ևել յան կա ռույ ցը տա նող նա խաս րահ, ո րը հա վա նա-
բար չի ու նե ցել հա րա վա յին պատ, այլ այս ճա կա տը ձևա վոր ված է ե ղել կա-
մա րա շա րե րով: Այն 19-20-րդ դդ. ակն հայ տո րեն ու նե ցել է տնտե սա կան նշա-
նա կութ յուն, որ տեղ փոր վել են խո րունկ հո րեր, նախ մի գու ցե որ պես մթեր քի 
սա ռը պա հոց ներ` հե տա գա յում վե րած վե լով աղ բա հո րե րի: 

Ար ևել յան կա ռույ ցում և դ րան կից քա րայր-սեն յա կում (7.0x3.4 մ և 2.9x3.5 
մ) մի ջի նը 40 սմ պե ղե լով` բաց վեց սրա հի կրա պատ հա տա կը: Ս րա հի ար ևել-
յան պա տին կցվել է 67 սմ լայ նութ յամբ և 14 սմ բարձ րութ յամբ հիմ նա հար թակ: 
Կա րե լի է են թադ րել, որ սա ե ղել է նախ նա կան և գլ խա վոր կա ռույ ցը, և մ նա-
ցած հատ ված նե րը կա ռուց վել են սրան կից՝ ել նե լով տար բեր պա հանջ նե րից 
հետզհե տե ըն դար ձա կե լով այն: 

1 Լալայեան Ե., էջ 59-60, Ստ. Լիսիցյան, էջ 96-97:
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Ու շագ րավ արդ յունք ներ տվե ցին քա րայր նե րում կա տար ված աշ խա տանք-
նե րը: Դ րան ցից մե կում լցված հո ղի բարձ րութ յու նը հաս նում էր 90 սմ -ի: Քա-
րայրն ու նի 7.9x5.6 մ չափ սե րով ըն դար ձակ սրահ: Ս րա կե սից ա վե լին լցված 
էր հո ղով, ո րը գո յա ցել է ա ռաս տա ղի քայ քայ ման հետ ևան քով: Հաս նե լով հա-
տա կին` ի հայտ ե կան 19-20-րդ դդ. ար հես տա գոր ծա կան գոր ծիք ներ, ո րոնց 
բազ մա քա նա կութ յու նը վկա յում է քա րայ րի նախ որ պես ար հես տա նոց, ա պա 
20-րդ դ. որ պես գոմ օգ տա գոր ծե լու մա սին (գտնվե ցին մեծ թվով պայ տեր): Բա-
ցի դրան ցից, մեծ թիվ էին կազ մում փամ փուշտ նե րի պար կուճ նե րը: Ակն հայտ 
է, որ հար մար դիրք և ն պաս տա վոր տե սա դաշտ ու նե ցող այս քա րայ րը ժա մա-
նա կին ծա ռա յել է որ պես պաշտ պա նա կան հե նա կետ (քա րայ րի մուտ քի հար-
ևա նութ յամբ բաց վել է ևս մի անցք, ո րի տակ հե նա պատ է շար վել): Այս ա ռու-
մով հատ կան շա կան է, որ մե լի քա կան ա պա րանք նե րը հան դի սա ցել են նաև 
ինք նա տիպ զո րա կա յան-հե նա կե տեր1:  Քա րայ րի հա տա կը կրով հար թեց ված 
է: Դ րա գրե թե կենտ րո նում բաց վեց հիմ նա ժայ ռի մեջ փոր ված շրջա նաձև խո-
շոր հոր (տրամ.՝ 1.3 մ): Ս րա մեջ 60 սմ խո րութ յու նում բաց վեց կա վե պա տե-
րով օ ջա խի շրթնա մա սը (հաստ.՝ 5 սմ): Օ ջա խի բե րա նի բաց ված քը 77-82 սմ  
է: Օ ջա խի հա րա վա յին պա տին միա նում է սա լե րով շար ված օ դա մուղ անցք, 
իսկ հա տա կա մերձ մա սում կա ևս մեկ անցք, ո րից սկսվում է կա վե խո ղո վա-
կա շար և թե քութ յամբ բարձ րա նում դե պի սրա հի հա տա կը: Օ ջախն ու նի 50 սմ 
խո րութ յուն (գետ նի մա կե ր ևույ թից հաշ ված՝ 1,1 մ խո րութ յուն): Օ դա մու ղի քա-
րե րից մե կը շրջա նաձև եր կանք է՝ կենտ րո նում անց քով: Ընդ հա նուր առ մամբ 
պետք է փաս տել, որ այս օ ջա խը իր պահ պան վա ծութ յան տե սա կե տից բա ցա-
ռիկ է ուշ միջ նա դար յան մշա կույ թի ու սում նա սի րութ յան և Գո րի սի քա րայ րա յին 
բնա կա տե ղի նե րի բնու թա գի րը ներ կա յաց նե լու ա ռում նե րով: Այս օ ջախ նե րի 
օգ տա գործ ման մա սին վկա յութ յուն ներ են հա ղոր դում Ե. Լա լա յա նը և Ստ. Լի-
սից յա նը: Քա րայ րի զա նա զան հատ ված նե րում հայտ նա բեր վել են այր ված նյու-
թի բազ մա թիվ զանգ ված ներ, ո րոն ցից մի քա նի սի վրա նկա տե լի են մո մի շեր-
տեր: Այս տե ղից կա րող ենք ա ռաջ քա շել եր կու վար կած: Ա ռա ջին՝ հնա րա վոր 
է, որ քա րայ րում տար վել են թրծման աշ խա տանք ներ և  այր ված թա փոն նե րը 
թաղ վել են տա րած քում: Սա կայն ա վե լի հա վա նա կան է, որ ժա մա նա կին քա-
րայ րը ծա ռա յել է Սբ Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցու կա րիք նե րին, և  այս տեղ են թաղ վել 
մո մի և խուն կի այր ված մնա ցորդ նե րը: Քա րայ րից հայտ նա բեր վե ցին նաև կա-
վե հաստ սա լիկ նե րի սա կա վա թիվ բե կոր ներ, ո րոնք նույն պես հա վա նա կան է 
օ ջախ նե րի կամ թո նիր նե րի պա տե րի մնա ցորդ ներ են: Այս քա րայ րում բաց վե-
ցին ևս  ե րեք ուղ ղանկ յու նաձև, ոչ խո րունկ փո սեր: Քա րայ րի մաքր ման և պեղ-
ման աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում բաց վեց 5.6x7.9 մ չափ սե րով սրահ, ո րի 
կենտ րո նում` վե րը նկա րագր ված օ ջա խը: Մ յուս քա րայ րում, ի տար բե րութ յուն 
նա խոր դի, ա ռաս տա ղը քանդ ված է ամ բող ջութ յամբ, ին չի հետ ևան քով ա ռա-
ջա ցել է շրջա նաձև խո շոր բաց վածք: Հո ղա շեր տի հաս տութ յու նը հաս նում է 
1.8-2.0 մ բարձ րութ յան: Հե տաքր քիրն այն է, որ այս քա րայ րի հո ղա հե ռաց ման 
աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ ի հայտ ե կան 12-13-րդ դդ. կար միր մա կե րե սով 
ա նոթ նե րի բե կոր ներ: Աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում բաց վեց 10.2x7.4 մ չափ-
սե րով ըն դար ձակ սրահ՝ կից տար բեր չափ սե րի քա րայր-սեն յակ նե րով:

1 Ղուլյան Ա., նշ. աշխ., էջ 116



173ԱՐՄԱՆ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ

Գ տա ծո նե րը: Գ տա ծո նե րի մեջ գե րակշ ռում է հա սա րակ խե ցե ղե նը, հազ-
վա դեպ` ջնա րակ ված: Դ րանք դարչ նա գույն մա կե րե սով հաստ պա տե րով 
կճուճ նե րի բե կոր ներ են՝ հա տա կի, ի րա նի, կան թի հատ ված ներ: Կան թե րը հիմ-
նա կա նում լայն են` ա կո սագ ծե րի շար քե րով: Կան նաև փոքր ա ղեղ նաձև կան-
թեր: Հա տու կենտ են կղմիդ րի բե կոր նե րը: Մեծ թիվ են կազ մում նաև հախ ճա-
պա կե պնակ նե րի բե կոր նե րը, ո րոն ցից մի քա նի սի վրա առ կա է ցա րա կան զի-
նան շան: Խե ցե ղե նը գլխա վո րա պես ուշ միջ նա դար յան կեն ցա ղա յին ա նոթ նե րի 
բե կոր ներ են: Ա ռանձ նա նում են ճրա գա ման նե րը, ո րոնց ծո րա կի հատ ված նե րը 
պատ ված են այր ված ձե թի հետ քե րով: Ս րանք նա վա կաձև սրա ցող նեղ լիկ ճրա-
գա ման ներ են, ո րոնց բե րա նի բաց ված քը, մի եզ րում փող րա կաձև ո լոր վե լով, 
վե րած վում է քթի կան ման ծո րա կի: Այս պի սի ճրագ ներ գտնվե ցին նաև հո րե րի 
մի ջից: Դ րանք ու նեն միայն մեկ պատ րույ գի հա մար նա խա տես ված ծո րակ կամ 
քթիկ: Զան գե զու րում այս պի սի ճրա գա ման նե րում այ րել են կա՛մ ձեթ (ձի թաճ-
րագ), կա՛մ նավթ (նո թաճ րագ)1: Ն մա նա տիպ ծո րա կա վոր և ք թի կա վոր ե րեք 
ճրա գա ման ներ գտնվե ցին նաև 2010 թ. Սբ Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցու պե ղում նե րի 
ժա մա նակ2: Ճ րա գա ման ներ հայտ նա բեր վել են նաև Ս յուն քի այլ բնա կա վայ-
րե րում մեր կող մից ի րա կա նաց ված ուշ միջ նա դար յան շեր տե րի պե ղում նե րի 
ժա մա նակ: Դ րան ցից մեր օ րի նակ նե րին թե՛ ժա մա նա կագ րութ յամբ, թե՛ ձևով 
ա ռա վել մոտ են Գո րի սի են թա տա րած քի Տեղ գյու ղի Սբ Գ ևորգ ե կե ղե ցու 2014 
թ. պե ղում նե րից հայտ նա բեր ված նե րը3: Բա ցի ուշ միջ նա դար յան գտա ծո նե րից, 
հայտ նա բեր վե ցին նաև մի շարք զար գա ցած միջ նա դա րի վառ կար միր մա կե-
րե սով ի րա նի, կան թե րի խե ցա բե կոր ներ: Ու շագ րավ են նաև արմն կաձև կան-
թը, օ ղա կաձև նստու կով հա տակ նե րի բե կոր նե րը և ջ նա րա կա պատ աս տա ռով 
բե կոր նե րը: Հա տակ նե րից մե կի վրա առ կա է վար պե տաց նշան: Զար գա ցած 
միջ նա դա րին բնո րոշ խե ցե ղե նի այս խում բը հայտ նա բեր վեց ա պա րան քին հա-
ղոր դա կից խո շոր քա րայ րի ա ռաս տա ղի փլուզ ման հետևան քով գո յա ցած մոտ 
2 մետ րա նոց լից քի մի ջից:

Մե տա ղա կան ի րե րից է եր կա թե ձո ղը, որն ա վարտ վում է օ ղա կով (երկ. 
15.5 սմ): Օ ղա կին ամ րաց ված է եր կա թե կե ռիկ (երկ. 13.5 սմ): Այս պի սի ձող կա 
սրա հի ա ռաս տա ղին, ո րին հա վա նա բար պա րան է կապ ված ե ղել: Մեկ այլ եր-
կա թե ձող գա գա թում ճյու ղա վոր ված է եր կու ո լո րուն վեր ջույթ նե րով (երկ. 19 
սմ): Հատ կա պես ու շագ րավ է եր կա թե բա նա լին (երկ. 7 սմ), լեզ վա կի մա սում՝ 
քայ քայ ված: Ընդ հան րա պես մե տա ղա կան գտա ծո նե րը 19-20-րդ դդ. ազ գագ-
րա կան ար ժեք ներ կա յաց նող ի րեր են, ո րոնց մեջ ընդգրկ ված են բիզ, քո րոց, 
բռնա կով կա փա րիչ, դռան փա կան, ան վա խա ղի ձող, բրոն զե կա խա զարդ:

Քա րայր նե րից հայտ նա բեր վե ցին ար հես տա գոր ծա կան գոր ծիք ներ՝ մուրճ, 
կա ցին, շրթնակ, գա մեր, գու թա նի մա սեր, մկրատ, շամ փուր, պայ տեր և  այլն: 
Ու շագ րավ է 3,7 սմ տ րա մագ ծով թի թեղ յա ճրա գը՝ կենտ րո նում մի ջան ցիկ անց-
քով: Ն մա նա տիպ ճրագ գտնվել է նաև Տո ղի մե լի քա կան ա պա րան քի պե ղում-
նե րից:4 Հատ կա պես կա րե լի է ա ռանձ նաց նել բրոն զե ճար ման դը, որն ամ բող-

1 Լիսիցյան Ստ., նշ. աշխ., էջ 171:
2 ՀՀ Սյունիքի մարզի Հին Գորիսի Սբ Հռիփսիմե եկեղեցու 2010 թ. հաշվետվություն (արշ. 

ղեկավար Խ. Վարդանյան, գիտ. խորհրդատու` Հ. Սիմոնյան):
3 ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի Սբ Գևորգ եկեղեցու 2014 թ. պեղումների հա շվետվություն 

(արշ. ղեկավար` Ա. Նալբանդյան, գիտ. խորհրդատու` Հ. Սիմոնյան):
4 Ժամկոչյան Ա., Բաբայան Ֆ., Տողի Մելիք Եգանի ապարանքի պեղումների հիմնական 
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ջութ յամբ պատ ված է ծաղ կա նախ շե րով: Հա կա ռակ ե րե սի եր կու ձո ղե րը են-
թադ րել են տա լիս, որ ամ րաց ված կա րող էր լի նել կտո րի կամ կաշ վի վրա1:

Մեծ թվով գտա ծո ներ հայտ նա բեր վե ցին հո րե րից: Բա ցի կա վե, ա պա կե, 
մե տա ղե բազ մա թիվ գտա ծո նե րից,գտնվե ցին նաև եր կա թե ար կի բե կոր, լամպ 
և  այլն: Հատ կա պես հե տաքր քիր է բրոն զե խո ղո վա կաձև ձո ղը (երկ. 18 սմ), 
ո րի մի ծայ րը փակ է, իսկ մա կե րե սին կա 3 անցք: Հայտ նա բեր վե ցին եր կա-
թից գոր ծիք ներ, փամ փուշտ ներ, բա նա լի և  այլն, ինչ պես նաև 1874թ. և 1916թ. 
ցա րա կան  մե տա ղադ րամ ներ, ո րոնք օգ տա գործ վել են որ պես շքան շան կամ 
զարդ: Ա ռանձ նա նում է մատ նո ցը, ո րի մա կե րե սը պատ ված է գե ղե ցիկ զար-
դա գո տի նե րով:Ու շագ րավ է նաև լավ պահ պան ված պղնձե գդա լը: Ս րա բռնա-
կի մի հատ վա ծում առ կա է FRAGET (Ֆ րա ժե) գրութ յու նը: Այն լե հա կան Ֆ րա-
ժե ըն կե րութ յան ար տադ րանք է, ո րը  հիմն վել 1824 թ. և  իր ա նու նը ստա ցել է 
հիմ նա դիր ֆրան սիա ցի եր կու եղ բոր ազ գա նու նից: 1841 թ. եղ բայր նե րից մե-
կը դառ նում է ըն կե րութ յան միանձն յա ղե կա վար (Josef Fraget, 1797-1867), ո րը 
Վար շա վա յում ա ռա ջին գալ վա նաց ման լա բո րա տո րիա յի հիմ նա դիր նե րից է: 
Այս ըն կե րութ յու նը ա ռա ջին նե րից մեկն էր, որ յու րաց րեց խո հա նո ցա յին սպաս-
քի` գալ վա նաց ման մե թո դով հա սա րակ մե տա ղը ազ նիվ մե տա ղով պա տե լու 
տեխ նի կան: Այդ ըն կե րութ յան խա նութ ներ ու պա հեստ ներ բաց վել են Ռու սա-
կան կայս րութ յան տար բեր խո շոր քա ղաք նե րում: Մեծ տա րա ծում է գտնում 
19-րդ դա րի վեր ջից մինչև 1910-ա կան թթ.: 1939 թ. ըն կե րութ յու նը դա դա րեց-
նում է իր գոր ծու նեութ յու նը2: Ար ծա թա պատ ված և  եվ րո պա կան կնքադ րոշ մով 
գդալ հայտ նա բեր վել է նաև Տո ղի մե լի քա կան ա պա րան քի պե ղում նե րից: Մեկ 
այլ հո րի կա վե գտա ծո նե րից ու շագ րավ են ձի թաճ րա գի քթի կի բե կո րը և շրջա-
նաձև սա լիկ (մեր կար ծի քով օգ տա գործ վել է որ պես գրե լու հա մար նա խա տես-
ված մի ջոց): Ա ռանձ նա նում է նաև դա շույ նը, որն ամ բող ջութ յամբ կո ռո զաց-
ված է: Քա րե գտա ծո նե րի մեջ կան քի վի բե կոր ներ, ա ղո րիք ներ, եր կանք ներ և 
մեկ գնդաձև կշռա քար: Դ րանց մի ջից ա ռանձ նա նում են ան վաձև, կի սով չափ 
պահ պան ված, մեջ տե ղում անց քով եր կան քը(ու նի 25.5 սմ տ րա մա գիծ, 9 սմ 
հաս տութ յուն), 1.28 մ  եր կա րութ յամբ և 25 սմ լայն քով քա րը, ո րի նիս տե րից 
մե կը ու նի հարթ մշա կում, իսկ մի եզ րին` շրջա նաձև անցք (սա հա վա նա բար 
եր կու սրահ ներն ի րար միաց նող մուտ քի ճա կա տա կալ քարն է ե ղել), սան դի 
բե կո րը (լայն քը՝ 9 սմ, երկ.՝ 18 սմ, հաստ.՝ 7 սմ), տա նի քի եզ րա քի վի բե կո րը 
(23.5x20.5 սմ), ո րի հարթ մշակ ված նիս տի եզ րում առ կա է 3 սմ բարձ րութ յամբ 
ե լուստ: Ա մե նաու շագ րավ քա րե գտա ծոն քա րայր նե րից մե կից հայտ նա բեր ված 
նախ շա քան դակ բա զալտն է` 25x20 սմ չափ սե րով: Ս րա նիս տե րից մե կին առ-
կա է զույգ լա րե րով միահ յուս ված զար դա գո տի, իսկ անկ յու նը ու նի բո լո րա-
կաձև մշա կում: Այն բնո րոշ է զար գա ցած միջ նա դար յան ե կե ղե ցա կան մշա կույ-
թին և  ըստ եր ևույ թին՝ ա վե լի հին կա ռույ ցի շքա մուտ քի քար է (նմա նա տիպ  
քար կար գո րի սե ցի նկա րիչ Ժ. Մար տի րոս յա նի հա վա քա ծո ւի մեջ, ո րը նշեց, որ 
այն նույն պես գտնվել է ա պա րան քի մեր ձա կայ քից):

արդյուքները, Հնագիտական ուսումնասիրություններն Արցախում 2011-2012 թթ., 
Ստեփանակերտ, 2015, էջ 162:

1 Լիսիցյան Ստ., նշ. աշխ, էջ 122:
2 Historymania.info, Kubar.ru:
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ՀինԳորիսիՍբՀռիփսիմեեկեղեցինևմելիքականապարանքը՝20րդդարասկզբին
(լուսանկարը՝Գուրոսի)ևմերօրերում(լուսանկարը՝Ս.Նալբանդյանի)
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Տեսարաններապարանքիարևտյանուարևելյանկառույցներիտարբեր
հատվածներից
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Տեսարաններապարանքինկիցքարայրներից,նորահայտօջախըևաստիճանները
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Պեղումներիցգտնվածարժեքավորքարեր
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Պեղումներիցհայտնաբերվածզանազանառարկաներ
(Գրչանկարները՝Ա.Սահակյանի)
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Ճրագամաններ(գրչանկարները՝Ա.Սահակյանի)
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Պեղումներիցհայտնաբերվածզանազանառարկաներ



182 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

Պեղումներիցհայտնաբերվածճրագամաններ
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Հին Գո րի սում գտնվող ա պա րան քի պե ղում նե րը տվե ցին նշա նա կա լից 
արդ յունք ներ: Դ րանց շնոր հիվ ի ցույց դրվեց ուշ միջ նա դար յան կա ռույ ցի ընդ-
հա նուր պատ կե րը` իր զա նա զան տնտե սա կան են թա բա ժին նե րով: Պե ղում նե-
րը ցույց տվե ցին, որ այն, որ պես մե լի քա կան ա պա րանք, գոր ծել է բա վա կան 
կարճ ժա մա նա կա հատ ված: Հայտ նի է, որ  Մե լիք կարգ վե լուն պես Հին Գո րի-
սում իր բնա կութ յու նը հաս տա տել է Մե լիք Օ հա նը` 18-րդ դա րի Գո րի սի ա մե նից 
սիր ված գոր ծիչ նե րից մե կը, ո րը հայտ նի էր ոչ միայն իր հաղ թա կան մար տե-
րով, այլև շի նա րա րա կան գոր ծու նեութ յամբ: Հին Գո րի սի քա րայ րա յին բնա կա-
տե ղիում նա ժա մա նա կա վո րա պես  հաս տատ վել է  կա ցա րան-ա պա րան քում, 
ո րի մոտ հե տա գա յում ն րա հի շա տա կին կա ռուց վել է Հին Գո րի սի Սբ Հ ռիփ սի-
մե ե կե ղե ցին: Ա պա րան քը պետք է կա ռուց ված լի նի 18-րդ դ. եր րորդ քա ռոր-
դում և  որ պես մե լիք նե րի կա ցա րան` շատ կարճ է իր գո յութ յու նը պահ պա նել, 
քա նի որ Մե լիք Օ հա նը շատ շու տով տե ղա փոխ վել է Նոր Գո րիս: Հա վա նա բար 
ժա մա նա կա վոր լի նե լու հան գա մանքն է, որ այն չու նի մե լիք նե րին վա յել բնա-
կա րա նի կա ռուց վածք.բա վա կա նին պար զու նակ է, միա հարկ, շար ված կոպ-
տա տաշ քա րե րով` զուրկ հար դա րան քի տար րե րից: Կար ճատև գո յութ յու նից 
հե տո ա պա րան քը հա վա նա բար մի ո րոշ ժա մա նակ էլ օգ տա գործ վել է որ պես 
շար քա յին կա ցա րան, այ նու հետև վե րած վել ար հես տա նո ցի: Այդ վե րաօգ տա-
գոր ծում նե րի ժա մա նակ  կա ռույ ցը կրել է ո րո շա կի փո փո խութ յուն ներ, և կա-
տար վել են հա վե լում ներ` մա նա վո րա պես ար ևել յան սեն յա կից հա րավ: Դ րանք 
հիմ նա կա նում տնտե սա կան նշա նա կութ յուն են ու նե ցել, ո րոն ցում առ կա են 
զա նա զան թո նիր ներ, հո րեր: Աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում բաց վե ցին ոչ միայն 
քա րա շեն կա ռույ ցի զա նա զան հատ ված նե րը, հիմ քե րի մնա ցորդ նե րը, այլև 
դրան կից քա րայր նե րի ըն դար ձակ սրահ նե րը, ո րոնք, ա ռաս տաղ նե րի փլուզ-
ման հետ ևան քով գ րե թե ամ բող ջութ յամբ փակ վել էին: Պե ղում նե րի ըն թաց քում 
հայտ նա բեր վե ցին տնտե սա կան նշա նա կութ յան մի շարք հո րեր, օ ջախ ներ և 
հիմ նա կա նում 18-20-րդ դդ. ազ գագ րա կան և հ նա գի տա կան նյու թեր` կեն ցա-
ղա յին խե ցե ղեն, մե տա ղա կան ի րեր, քա րե գոր ծիք ներ և  այլն: Սա կայն հատ-
կան շա կան է, որ ա պա րան քի ո րոշ հատ ված նե րում ի հայտ ե կան զար գա ցած 
միջ նա դա րին բնո րոշ վառ կար միր մա կե րե սով խե ցե ղե նի բե կոր ներ և կան թեր, 
ին չը վկա յում է այն մա սին, որ քա րայր նե րը բնա կեց ված են ե ղել շատ ա վե լի 
վաղ, քան են թադր վում է: Պե ղում նե րից գտնված ա ռար կա նե րը նույն պես թույլ 
են տա լիս ա պա րան քի և ն րան հա ղոր դա կից քա րայր նե րի ակ տիվ գոր ծու-
նեութ յան ժա մա նա կաշր ջան հա մա րել 18-րդ դա րի երկ րորդ կե սը: 
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ARMAN NALBANDYAN - THE EXCAVATIONS OF THE PRINCE PRINCE PALACE OF 
OLD GORIS - The excavations of the residence/palace/ in Old Goris provided significant 
results. Due to these excavations the image of the medieval building with its various 
economic subsections has been revealed. They also illustrated that the building functioned 
as a residence of a Melik only for a short period of time. It is known that just after being 
named a Melik one of the most famous figures in the 18th century, Melik Ohan, famous not 
only for his victorious battles but also for construction activities, settled down in Old Goris. 
He settled temporarily in a residence/palace/ in the cave settlements near to which later St 
Hripsime church was build in his honor. The residence was probably constructed during the 
second quarter of the 18th century and served as a Melik՛s residence only for a short period 
of time because very soon Melik Ohan moved to New Goris. 

Probably because the residence was temporary it doesn՛t have a structuretypical to 
Melik՛s residences. It is very simple, has only one floor, is laid with coarse stones without 
any decorative elements. After a short useage the residence probably was turned into an 
ordinary habitation and afterwards into a workshop. During these changes of usage the 
building facedsome changes and addition; in particular, it was expanded to the south from 
the eastern hall. They mainly had economic usage, where there werevarious tonirs and 
holes. 

In the course of the excavations different parts of the building, ruins of the basements 
as well as the extensive halls near the caves which were blocked because of the fall of the 
ceiling. During the excavations a number of halls used for household purposes, fireplaces 
and mainly 18th century ethnographic and archaeological materials like household potteries, 
metal objects, stone tools were found. But it is noteworthy, that in some parts of the 
residence pieces and handles of very red potteries, typical for developed middle ages, were 
found indicating that the caves were inhabited even earlier than it had been assumed. The 
objects found during the excavations also give us possibility to believe that thesecond half 
of the 18th century was the active period of inhabitation for the residence and nearby caves. 

Keywords:Old Goris, cave dwellings, melik՛spalace, excavations, artifacts, ceramics.

АРМАН НАЛБАНДЯН - РАСКОПКИ РЕЗИДЕНЦИИ В СТАРОМ ГОРИСЕ - 
Раскопки резиденции в Старом Горисе дали значительные результаты. Благодаря 
этим раскопкам была показана общая картина позднего средневекового строения 
с ее различными хозяйственными подразделениями. Раскопки показали, что выше 
указанное строение, как меликская резиденция, имела недолгую жизнь. Известно, 
что в Старом Горисе Мелик Оган обосновался в 18-ом веке и был одним из самым 
любимых деятелей того периода. Он был известен не только своими победами, а 
также достижениями в строительстве. Сначала он временно обосновался в пещерном 
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жилище в Старом Горисе, рядом с которым впоследствие был построен Монастырь 
Св. Рипсиме в честь него. Резиденция была построена во второй четверти 18-ого 
века и как меликская резиденция имела короткую жизнь, так как Мелик Оган вскоре 
переехал жить в Новый Горис. 

Вероятностью непродолжительной жизни резиденции также является тот факт, 
что резиденция по своей структуре была довольно примитивна – одноэтажное, 
построенное из грубый неотесанных камней и без декоративных элементов. После 
недолгой деятельности резиденция использовалось как обычное жилище, а затем 
стала мастерской. В течение переиспользований строение подтверглось изменениям 
и были построены пристройки - в частности к югу от от восточной комнаты. Эти 
пристройки имели хозайственное значение, где имеются различные тониры (печи) и 
ямы. 

В течение раскопок были найдены не только различные каменные фрагменты 
и остатки фундамента, а также пристройки пещерных просторных залов, которые 
вследствие разрушения потолков почти полностью были закрыты. В течение 
раскопок были найдены несколько ям хозяйственного значения, очаги, а также 
этнографические и архиологические материалы датируемые 18-20-ми веками - 
бытовая керамика, металлические изделия, каменные орудия и др. Примечательно 
то, что в некоторых частях резеденции были найдены керамические обломки и ручки с 
красной поверхностью, датируемые развитым средневековьем. Это свидетельствует 
о том, что пeщерное жилище было заселено еще до 18-го века. Найденные предметы 
в результате раскопок свидетельствуют о том, что резиденция и его пристройки 
активно вели деятельность во второй половине 18-го века. 

Ключевые слова: Старый Горис, пещерные жилища, дворец меликов, раскопки, 
артефакты, керамика.


