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«ԵՐԿԻՐ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ» ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՊԱՏՄԱ-ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

«Երկիրևմշակույթ»ըՖրանսիայումգործողհայկականբարեգործականկազմա
կերպությունէ,որիառանցքայիննպատակներիցէՀայաստանիպատմաճարտարա
պետականհուշարձաններիվերականգնումնուպահպանումը:Վերջինտասնամյակում
կազմակերպությունըակտիվգործունեությունէծավալումնաևՍյունիքիմարզիտար
բերբնակավայրերում:

Վերականգնմանևամրակայմանաշխատանքների շրջանակներում հուշարձան
ներիտարածքում (ինչպեսնաևառանձինհնավայրերում)կատարվելենպեղումներ,
որոնցընթացքումհայտնաբերվելենբազմաթիվգտածոներ`նորտեղեկություններհա
ղորդելովՍյունյացաշխարհիտարբերդարաշրջաններիպատմությանումշակույթիվե
րաբերյալ:

Բա նա լի բա ռեր` հուշարձան, եկեղեցի, ճարտարապետություն, մշակույթ, պե
ղումներ,հնագիտականիրեր,վերականգնում:

1977 թ. ֆրան սա հայ պատ մա բան Գե ղամ Գ ևոն յա նի և ն րա հա մա խոհ նե րի 
ջան քե րով ստեղծ ված «Եր կիր և մ շա կույթ» բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ-
յան նպա տա կը հայ կա կան պատ մամ շա կու թա յին ժա ռան գութ յան պահ պա-
նումն է, դրա մի ջո ցով ազ գա յին գի տակ ցութ յան բարձ րա ցու մը: Կազ մա կեր-
պութ յան անդ րա նիկ ծրագ րերն ի րա կա նաց վել են Պատ մա կան Հա յաս տա նի 
տա րածք նե րում, իսկ 1989 թվա կա նից` նաև ներ կա յիս ՀՀ տա րած քում: 

«Եր կիր և մ շա կույթ» կազ մա կեր պութ յան հիմ նա կան նպա տակ նե րից է 
նաև սփյուռ քա հա յե րին ի րենց հայ րե նի քը ա վե լի ճա նա չե լի դարձ նե լը` կա մա-
վո րա կան սկզբուն քով նրանց մաս նա կից դարձ նե լով ըն թա ցող ծրագ րե րին: 
Այ դօ րի նակ նա խա ձեռ նութ յուն ներ ի րա կա նաց վել են Հա յաս տա նի տար բեր 
մար զե րում, ո րոնց աշ խար հագ րութ յու նը տա րեց տա րի ընդ լայն վում է: Վեր ջին 
տաս նամ յա կում կազ մա կեր պութ յունն ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում 
հատ կա պես Ս յու նի քի մար զում, ին չի շնոր հիվ հու շար ձան նե րի ու սում նա սիր-
ման, վե րա կանգն ման և պահ պան ման աշ խա տանք ներ են տար վել Գո րի սի 
և Կա պա նի տա րա ծաշր ջան նե րում, իսկ վեր ջին ե րեք տա րի նե րին` նաև Մեղ-
րիում: Կազ մա կեր պութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ վե րա կանգն ված հու շար ձան-
նե րի զգա լի մա սը բնա կա վայ րե րի տա րած քում առ կա ե կե ղե ցի ներ են, ո րոնց 
վե րա շին մամբ նպա տակ է դրվում հա մայնք նե րում ակ տի վաց նել հոգ ևոր կյան-
քը: Ս տորև ներ կա յաց նում ենք Ս յու նի քի պատ մա-հնա գի տա կան հու շար ձան-
նե րի ու սում նա սիր ման և վե րա կանգն ման ո լոր տում «Եր կիր և մ շա կույթ» կազ-
մա կեր պութ յան ի րա կա նաց րած ծրագ րե րի տա րեգ րութ յու նը`
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1. 1995-1997թթ. – գ յուղ Տաթև, Սբ. Մի նաս ե կե ղե ցու (1646թ.) վե րա նո րոգ-
ման աշ խա տանք ներ, 

2. 2007-2011թթ. - Կա պա նի տա րա ծաշր ջան, գյուղ Եղ վարդ, Սբ. Աստ վա-
ծա ծին ե կե ղե ցու (1700թ.) վե րա կանգն ման աշ խա տանք ներ 1, 

3. 2010-2012թթ. - Հին Գո րիս, Սբ. Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցու (1776թ.) վե րա-
կանգն ման աշ խա տանք ներ,

4. 2011-2012թթ. - Կա պա նի տա րա ծաշր ջան, գյուղ Եղ վարդ, ան տիկ դամ-
բա րա նա դաշ տի (Ք.ա. II-I դդ.) պե ղում ներ,

5. 2013թ. - Սի սիա նի տա րա ծաշր ջան, գյուղ Ան գե ղա կոթ, հին գե րեզ մա նո-
ցում պահ պան ված վաղ միջ նա դար յան կո թո ղի չա փագր ման աշ խա տանք ներ, 

6. 2013-2016թթ. - Կա պա նի տա րա ծաշր ջան, գյուղ Շի կա հող, Սբ. Ս տե փա-
նոս Նա խավ կա ե կե ղե ցու (XVI դ.) վե րա կանգն ման աշ խա տանք ներ,

7. 2012թ.-ից մինչ օրս – Կա պա նի տա րա ծաշր ջան, Տան ձա փա րա խի ա նա-
պա տի ( Բե խի, Ա րիս տա կե սի ա նա պատ, X-XVII դդ.) պեղ ման-մաքր ման, մաս-
նա կի ամ րա կայ ման աշ խա տանք ներ,

8. 2016-2017թթ. - Հին Գո րիս, բնա կե լի-տնտե սա կան հա մա լի րի (XVIII դ.) 
պեղ ման-ամ րա կայ ման աշ խա տանք ներ,

9. 2016-2017թթ. – ք. Մեղ րի, Սբ. Հով հան նես ե կե ղե ցու ( Մեղ րու վանք, XVII 
դ.) պե ղում ներ, 

10. 2017թ. - Սի սիա նի տա րա ծաշր ջան, գյուղ Ան գե ղա կոթ, Սբ. Վար դան 
մա տու ռի նախ նա կան հե տա զոտ ման, պե ղում նե րի նա խա պատ րաս տա կան 
աշ խա տանք ներ,

11. 2017թթ. - Կա պա նի տա րա ծաշր ջան, գյուղ Ս րա շեն, Սբ. Հ ռիփ սի մե (XVII 
դ.) ե կե ղե ցու պե ղում ներ:

 Ներ կա հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վում հիշ յալ հու շար ձան նե րից 
ե րե քին, ո րոնց պե ղում ներն ա ռանձ նա կի կար ևո րութ յուն ու նեն Հա յաս տա նի, 
և մաս նա վո րա պես Ս յու նի քի հնա գի տա կան ժա ռան գութ յան, պատ մութ յան և 
մ շա կույ թի ու սում նա սիր ման հա մար: 

ա) Եղ վար դի ան տիկ դամ բա րա նա դաշ տի պե ղում նե րը: Ս յու նի քի մար զի 
Եղ վարդ գյու ղը գտնվում է մարզ կենտ րոն Կա պա նից մոտ 22 կմ հ յու սիս-ար-
ևելք: Ան տիկ թա ղում նե րը բաց վել են գյու ղից 3կմ հե ռա վո րութ յան վրա` հան-
դա միջ յան ճա նա պար հին: 2011-2012թթ. կա տար ված պե ղում նե րի արդ յուն-
քում հայտ նա բեր վել են չորս կա րա սա յին և մեկ քա րարկ ղա յին թա ղում ներ` 
ու ղեկ ցող հա րուստ նյու թե րով 2: Դ րանց թվում են խե ցե ղեն տար բեր ա նոթ ներ, 
աճ յու նա սա փոր ներ, ոս կե, ար ծա թե և բ րոն զե զար դեր, այլ կի րա ռութ յան մե-
տա ղե ա ռար կա ներ (աղ. I): 

1 Սիմոնյան Հ., Վասիլյան Լ., Բադալյան Հ., Նալբանդյան Ա., Ալեքսանյան Տ., Կարապետյան 
Հ., Վերականգնվում է Եղվարդի Ս. Աստվածածին եկեղեցին, Հուշարձան տարեգիրք, N 4-5, 
Երևան, 2008, էջ 268-311:

2 Բադալյան Հ., Նալբանդյան Ա., Ալեքսանյան Տ., Նորահայտ դամբարանադաշտ 
Եղվարդում, Բանբեր հայագիտության, 2014, N 2-3, էջ 144-169:
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Աղ յու սակ 1: Եղ վար դի ան տիկ թա ղում նե րից հայտ նա բեր ված նյու թեր`
1-3 – բ րոն զե թիակ և  ա պա րան ջան ներ; 4-5 –  ար ծա թե ման յակ ներ; 6-7 –  ոս կե օ ղեր;

8 –  ոս կե մա տա նի; 9 –  ար ծա թե մե տա ղադ րամ:
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Հ նա գի տա կան նյու թի, թաղ ման կա ռույց նե րի և ծե սի ու սում նա սի րութ յու-
նը փաս տում է, որ հու ղար կա վո րում նե րը հա մա ժա մա նակ յա են և թ վագր վում 
են Ք. ա. I դա րով: Թ վագ րութ յան հա մար ա ռա վել խո սուն գտա ծո է կա րա սա յին 
թա ղու մից հայտ նա բեր ված պարթև Միհր դատ II ար քա յի (Ք.ա. 123-88թթ.) ար-
ծա թե դրա մը: 

 Դամ բա րա նա դաշ տի ներ կա յիս հե տա զո տութ յուն ներն ա ռայժմ հնա րա վո-
րութ յուն չեն տա լիս ա ռա վել հստակ խո սե լու նրա սահ ման նե րի մա սին: Դա 
պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ ան տիկ թա ղում նե րը հիմ-
նա կա նում չու նեն վեր գետն յա կա ռուց վածք ներ և  ար տա քին նշան ներ: Այ նու-
հան դերձ, ըստ նախ նա կան դի տար կում նե րի, Եղ վար դի ան տիկ դամ բա րա նա-
դաշտն ընդգր կում է մոտ 6 հա տա րածք, ո րի սահ ման նե րում, թա ղում նե րից 
զատ հայտ նա բեր վել են նաև ան տիկ բնա կա վայ րի ա վե րակ նե րի հետ քեր: 

Տվ յալ տա րա ծաշր ջա նում հիշ յալ թա ղում նե րի և ճար տա րա պե տա կան 
մնա ցորդ նե րի ար ձա նագ րու մը կար ևոր հայտ նա գոր ծում ներ են Հա յաս տա նի 
ան տիկ հնա գի տութ յան ու սում նա սիր ման բնա գա վա ռում: Դ րանց հե տա զո-
տու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս Հա յաս տա նի ան տիկ հու շար ձան նե րի քար-
տե զի վրա վա վե րաց նել նոր օբ յեկտ ներ, ու սում նա սի րութ յան նոր օ ջախ ներ, 
իսկ պե ղում նե րով ի հայտ ե կած հնա գի տա կան նյու թը նոր տվյալ ներ է հա ղոր-
դում տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի ար հեստ նե րի զար գաց վա ծութ յան, ար վես տի 
և  առևտ րի վե րա բեր յալ:

բ) Տան ձա փա րա խի ա նա պա տի պե ղում նե րը: Հան րա հայտ է, որ Հա յաս-
տա նի ուշ միջ նա դար յան ճար տա րա պե տա կան կա ռույց նե րի թվով և բազ մա-
զա նութ յամբ Ս յու նի քը գրա վում է ա ռանձ նա հա տուկ տեղ: Դ րան ցում մեծ թիվ 
են կազ մում հատ կա պես ե կե ղե ցա կան ճար տա րա պե տութ յան օ րի նակ նե րը: 
Հայ կա կան ճար տա րա պե տութ յան պատ մութ յու նից հայտ նի է, որ 17-րդ դա-
րի երկ րորդ կե սից ո րո շա կի աշ խու ժա ցում է նկատ վում հոգ ևոր կա ռույց նե րի 
շի նա րա րաութ յան ո լոր տում, ո րը կա տար վում էր տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով` 
կի սա վեր դար ձած ե կե ղե ցի նե րի, վան քա յին հա մա լիր նե րի, մե նաս տան նե րի 
վե րա կանգ նում, նո րե րի կա ռու ցում, գո յութ յուն ու նե ցող ե կե ղե ցի նե րին սրահ-
նե րի, զան գա կատ նե րի և  այլ շի նութ յուն նե րի կցա կա ռու ցում1: Այդ գոր ծու-
նեութ յան արդ յունք է նաև Տան ձա փա րա խի մե նաս տա նը (հայտ նի նաև Բե-
խի, Ա րիս տա կե սի ա նա պատ ա նուն նե րով): Մե նաս տան-ա նա պա տը գտնվում 
է Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նում, Վա հա նա վան քից 5կմ  ար ևելք, ան տա ռի մեջ: 
Ըստ Մ. Հաս րաթ յա նի՝ հան դի սա ցել է Ս յու նի քի վա ղա գույն`թերևս 7-րդ դա րի 
մե նաս տան նե րից մե կը2: Ա նա պա տը Տան ձա փա րախ ան վամբ հի շա տակ վում 
է Վա հա նա վան քի հիմ նադր ման (911թ.) կա պակ ցութ յամբ3, ո րից պարզ է դառ-
նում, որ 10-րդ դա րասկզ բին Տան ձա փա րախն ար դեն հայտ նի միա բա նա կան 

1 Հարությունյան Վ., Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Երևան, 1992, էջ 
375:

2 Մ. Հասրաթյան, Սյունիքի 17-18-րդ դդ. ճարտարապետական համալիրները, էջ 43:
3 Պատմութիւն նահանգին Սիսական արարեալ Ստեփաննոսի Օրբէլէան արքէպիսկոպոսի 

Սիւնեաց, Թիֆլիս, 1911, էջ 200:
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ուխտ է ե ղել: Միջ նա դա րում մե նաս տա նը նշա նա վոր հոգ ևոր կենտ րոն էր, որ-
տեղ 1393թ. իր քա րոզ գիրքն է կազ մել Գ րի գոր Տաթ ևա ցու ա շա կերտ Մատ-
թևոս վար դա պե տը1: Վան քա յին հա մա կա ռույ ցը հիմ նո վին վե րա կա ռուց վել է 
17-րդ դա րի 20-ա կան թթ. Տաթ ևի Մեծ ա նա պա տի վա նա հայր Ա րիս տա կես 
վար դա պե տի կող մից2, արդ յուն քում հայտ նի է նաև Ա րիս տա կե սի ա նա պատ 
ա նու նով3:

 Ներ կա յումս հա մա լի րը բաղ կա ցած է կենտ րո նում գտնվող միա նավ բա զի-
լիկ ե կե ղե ցուց և  արև մուտ քից կից գավ թից, նրա նից հա րավ պահ պան ված սե-
ղա նատ նից ու հու շար ձա նա խում բը շրջա փա կող պա րիսպ նե րից, ո րից դուրս` 
մոտ 50մ  ար ևելք, կա նաև մի փոք րիկ մա տուռ:

2012 թվա կա նից մինչ օրս մե նաս տա նի տա րած քում ի րա կա նաց վում են 
պեղ ման, մաքր ման և մաս նա կի ամ րա կայ ման աշ խա տանք ներ, ո րի նպա-
տակն է փրկել հու շար ձա նա խում բը հե տա գա ա վե րու մից4: Նախ քան աշ խա-
տանք նե րը ա նա պա տի շենք ներն ամ բող ջո վին ծածկ ված էին փլա տակ նե-
րով, հաս տա բուն ծա ռե րով և խիտ թփե րով` կոր ծա նա րար վնաս հասց նե լով 
դրանց: Այ սօր ար դեն մաքր վել և  ու սում նա սիր վել են գլխա վոր ե կե ղե ցին, հա-
րա վա յին մա տու ռը, սե ղա նա տու նը և հա մա կա ռույ ցի այլ շի նութ յուն ներ` ա վե-
լի տե սա նե լի դարձ նե լով հու շար ձա նախմ բի հա մայ նա պատ կե րը և  ա ռան ձին 
շի նութ յուն նե րի ման րա մաս նե րը (աղ. 2): Կար ևոր են նաև պե ղում նե րի ըն թաց-
քում հայտ նա բեր ված հնա գի տա կան նյու թե րը: Դ րանք աչ քի չեն ընկ նում ի րենց 
քա նա կով և պատ րաստ ման վար պե տութ յամբ, ին չը միան գա մայն սպա սե լի էր 
միա բան նե րի վա րած զուսպ կեն ցա ղի պա րա գա յում: Այ նու հան դերձ, պե ղում-
նե րով ի հայտ ե կած գտա ծո նե րը և  ա ռան ձին կա ռուց վածք նե րը նոր տվյալ ներ 
են հա ղոր դում ա նա պա տի շի նա րա րա կան փու լե րի, թվագ րութ յան վե րա բեր-
յալ, և  ընդ հան րա պես` մե նաս տան նե րում կյան քի և կեն ցա ղի ման րա մաս նե րի 
մա սին: 

գ) Ս րա շե նի Սբ. Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցու պե ղում նե րը: Ս րա շե նը Կա պա նի տա-
րա ծաշր ջա նի գյու ղե րից է, գտնվում է մարզ կենտ րո նից 27 կմ հա րավ-ար ևելք, 
Շի կա հող գե տի ա ջափն յա հատ վա ծում5: Գ յու ղի ար ևել յան եզ րին պահ պան վել 
է Սբ. Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցին, ո րը ար ցախ յան պա տե րազ մի ըն թաց քում մե ծա-
պես տու ժել է հրե տա կո ծութ յու նից: Ե կե ղե ցու կա ռուց ման վե րա բեր յալ գրա վոր 
վկա յութ յուն ներ չկան, սա կայն ել նե լով նրա հո րին ված քա յին լու ծում նե րից, այն 
թվագր վում է 17-րդ դա րով: 

1 Ալիշան Ղ., Սիսական, Վենետիկ, 1893, էջ 280:
2 Պատմութիւն Առաքել վարդապետի Դաւրիժեցւոյ, Վաղարշապատ, 1896, էջ 253:
3 Լիսիցյան Ս., Զանգեզուրի հայերը, Երևան, 1969, էջ 47:
4 Դրանք նախաձեռնել և ղեկավարում է «Երկիր և մշակույթ» կազմակերպության ՀՀ 

մասնաճյուղի նախագահ, վերականգնող ճարտարապետ Ս. Նալբանդյանը: Աշխատանքներն 
իրականացվում են կամավորների միջոցով` ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից: Սակայն 
անհրաժեշտ գործիքների, սարքերի, շինարարական նյութերի, ինչպես նաև մասնակիցների 
սննդի տրանսպորտային ծախսերը հոգում է կազմակերպությունը:

5 Հակոբյան Թ., Մելիք-Բախշյան Ստ., Բարսեղյան Հ., Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հ. 4, էջ 690:
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Աղյուսակ 2: Բեխի անապատը (Տանձափարախ):
1- գլխա վոր հա տա կա գիծը (հեղ. Ս. Նալ բանդ յան); 2-4 – հին կա ռույ ցի ճար տա րա պե-
տա կան մա սերը; 5- հյու սի սա յին մա սում բաց ված տնտե սա կան սեն յա կը; 6- գա վի թի 
հա րա վա յին հատ վա ծը; 7-8- գլխա վոր ե կե ղե ցու արևմտ յան ճա կա տը պե ղում նե րից 

ա ռաջ և հե տո:
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Ե կե ղե ցու վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րով պայ մա նա վոր ված՝ 2017թ. 
հու նիս-հու լիս ա միս նե րին հու շար ձա նի տա րած քում կա տար վել են հնա գի-
տա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ` նպա տակ ու նե նա լով բա ցա հայ տել ե կե ղե-
ցու շի նա րա րա կան փու լե րը, թվագ րութ յա նը վե րա բե րող տվյալ նե րը, հստա-
կեց նել հու շար ձա նին հա րող պատ մահ նա գի տա կան մի ջա վայ րը: Կա տար ված 
հե տա զո տութ յուն նե րի նախ նա կան արդ յունք նե րը հնա րա վո րութ յուն են տա-
լիս նշե լու, որ ներ կա յիս ե կե ղե ցին կա ռուց վել է հին ե կե ղե ցու տե ղում կամ վե-
րա կա ռուց վել է նախ կի նը: Ինչ պես վե րը նշե ցինք, այս գոր ծըն թա ցը ո րո շա կի 
աշ խու ժա ցում է ստա նում 17-րդ դա րում, ին չը տե սա նե լի է նաև Ս րա շե նի Սբ. 
Հ ռիփ սի մեի օ րի նա կով:

 Պե ղում նե րի արդ յուն քում ամ բող ջութ յամբ բաց վել է ե կե ղե ցու ներ սը, տե-
սա նե լի են խո րա նի, մույ թե րի, ա վան դատ նե րի ման րա մաս նե րը (աղ. 3, նկ. 
1-2): Աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում ե կե ղե ցուց արև մուտք բաց վել է հին գե րեզ-
մա նո ցը` հիմ նա կա նում ա ռանց շիր մա քա րե րի, ո րը գոր ծել է մինչև 20-րդ դա-
րաս կիզ բը և մե ծա պես տու ժել խորհր դա յին տա րի նե րին:

 Պե ղում նե րի ա մե նա կար ևոր արդ յունք նե րից է ե կե ղե ցուց ար ևելք` ան-
մի ջա պես պա տի տակ և ն րա նից ար ևելք տա րած վող քա րարկ ղա յին և սա-
լարկ ղա յին թա ղում նե րի հայտ նա բե րու մը (աղ. 3, նկ. 3): 2017թ. կա տար ված 
աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում պեղ վեց դրան ցից միայն մե կը, ո րը գտնվում էր 
բլրա լան ջին և կի սով չափ ա վեր վել էր (աղ. 3, նկ. 4): Պե ղում նե րով պարզ վեց, 
որ այն վաղք րիս տո նեա կան սա լարկ ղա յին թա ղում է, ինչ պի սիք առ կա են նաև 
նրան հա րող տա րած քում: Պե ղում նե րի և տա րած քի հնա գի տա կան զննութ-
յան արդ յունք նե րը ա ռիթ են տա լիս են թադ րե լու, որ ե կե ղե ցին նա խա պես կա-
ռուց վել է վաղ միջ նա դար յան ե կե ղե ցու տե ղում, ո րոնց շուր ջը, որ պես կա նոն, 
տա րած վում էր քրիս տո նեա կան գե րեզ մա նո ցը1: Հու շար ձա նի պե ղում նե րի 
ծա վալ նե րը, արդ յունք նե րը և հայտ նա բեր ված հնա գի տա կան նյութն ա ռայժմ 
հնա րա վո րութ յուն չեն տա լիս հստակ խո սե լու հնա վայ րի ժա մա նա կագ րա կան 
սահ ման նե րի մա սին: Սա կայն, ար դեն իսկ վա վե րաց ված վաղ միջ նա դար յան 
դամ բա րա նա դաշ տը կար ևոր ձեռք բե րում է Հա յաս տա նի, և մաս նա վո րա պես՝ 
Ս յու նի քի վաղք րիս տո նեա կան հու շար ձան նե րի ու սում նա սի րութ յան աս պա րե-
զում:

Ամ փո փե լով վե րոնշ յա լը` հարկ է ընդգ ծել, որ կա տար ված աշ խա տանք նե-
րը ա ռա վել կար ևոր են հատ կա պես միջ նա դար յան հու շար ձան նե րի պա րա-
գա յում: Մինչ օրս Ս յու նի քի հա րավ-ար ևել յան շրջան նե րի միջ նա դար յան նյու-
թա կան մշա կույ թի վե րա բեր յալ մեր գի տե լիք նե րը հիմ նա կա նում ստաց վում 
են Վա հա նա վան քի պե ղում նե րից, մաս նա վոր հա վա քա ծու նե րի նյու թե րից և 
պա տա հա կան գտա ծո նե րից: Այդ տե սանկ յու նից, ի րա կա նաց ված պե ղում նե րը 
և դ րանց արդ յունք նե րը չա փա զանց ար ժե քա վոր են Ս յու նի քի հնա գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի բնա գա վա ռում:

1 Մնացականյան Ս., Հայկական վաղ միջնադարյան մեմորիալ հուշարձանները, Երևան, 
1982, էջ 106:
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ТИГРАН АЛЕКСАНЯН - ОРГАНИЗАЦИЯ «ЕРКИР ЕВ МШАКУЙТ» И ИЗУЧЕНИЕ 
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ СЮНИК - Одной из ключевых 
целей благотворительной организации «Еркир ев мшакуйт» (Страна и культура), 
действующей во Франции, является восстановление и сохранение исторических и 
архитектурных памятников. Со времен независимости, по инициативе и средствам 
организации, аналогичные программы были реализованы в разных регионах Армении. 
В последнее десятилетие организация активно работает в разных населенных 
пунктах Сюникской области.

В рамках реставрационных работ были также проведены археологические 
раскопки, в ходе которых было обнаружено много артефактов, паредавая новую 
информацию о разных эпохах истории и культуры Сюника. Настоящая статья 
посвящена результатам некоторых из них, которые имеют особое значение для 
исследования археологического наследия Армении, и особенно Сюника.

Ключевые слова: памятник, церковь, архитектура, культура, раскопки, 
артефакты, реставрация.

TIGRAN ALEKSANYAN - THE ORGANIZATION «LAND AND CULTURE» AND THE 
STUDY OF THE HISTORICAL-ARCHEOLOGICAL MONUMENTS OF SYUNIK - One of the 
key goals of «Land and Culture» charity organization, operating in France, is the restoration 
and preservation of historical and architectural monuments. Since independence, similar 
programs have been implemented in different regions of Armenia through the initiative 
and funds of the organization. In the last decade the «Land and Culture» has been active in 
different settlements of Syunik region. 

Within the framework of the restoration doings have also been carried out archeological 
excavations, during which many artifacts were found, introducing new information on 
different eras of history and culture of Syunik. The present article is dedicated to the results 
of some of these, which are of particular importance for the study of the archaeological 
heritage of Armenia, and especially Syunik.

Key words- monument, church, architecture, culture, excavations, artifacts, restoration.


