
Լարիսա ԵԳԱՆՅԱՆ 
 

ՄԵԾ  ՍԵՊԱՍԱՐԻ ՕՋԱԽ-ԶՈՀԱՐԱՆՆԵՐ   
 

Մեծ Սեպասարի՝ մ.թ.ա. XXVIII-XXVI դդ. թվագրվող նյութերի մեջ կան 

շրջանաձև բացվածք ունեցող նստուկով  կամ առանց նստուկի, անոթաձև կավե 

իրեր: Գտածոները  թեև բեկորային են, սակայն շուրթից նստուկ պահպանվածու-

թյունը թույլ է տվել վերականգնել իրերի նախնական ձևը:  

Առաջինը պատրաստված է դարչնագույն կավից, մակերեսն անհարթ է 

(բերանի տրամ.՝ 8սմ, բարձր.՝ 3, 4սմ,  նստուկի տրամ.՝ 7, 5սմ, նստուկի բացվածքը՝ 

4սմ), կողերը շուրթից կտրուկ թեքությամբ իջնում են մինչև իրանի կեսը, այնուհե-

տև՝ ուղիղ՝ մինչև նստուկի բացվածքը (տախտակ I, նկ. 1): Շուրթի վրա կրակի 

հետքեր են: 

2006թ. նույն՝ D-3 քառակուսուց գտնվեց դարչնագույն ավազախառն կավից 

գլանաձև, անհարթ մակերեսով, շուրթը քիչ դուրս ճկված, իրանի ստորին մասը 

սեղմված, կողի վրա կրակի հետքերով մեկ այլ օրինակ: Քիչ թեքությամբ կողերն 

իրանի կեսից ուղիղ իջնում են դեպի նստուկ՝ ձևավորելով շրջանաձև բացվածքը 

(բարձր.՝ 4, 1սմ, բերանի տրամ.՝ 12, 3սմ, նստուկի տրամ.՝ 8, 7սմ, նստուկի բաց-

վածքը՝ 5սմ: Կողի հաստությունը նստուկի մասում՝ 2-2, 5սմ): Կողերի անհամաչա-

փությունից նստուկի բացվածքի շրջանը փոքր-ինչ անկանոն է: Իրի վրա կրակի 

հետքեր չկան (տախտակ I, նկ. 2):  

2008թ.  G-3 քառակուսուց գտնված նստուկին բացվածքով իրը (բարձր. 3, 

5սմ, բերանի տրամ.՝ 12սմ, նստուկի տրամ.՝ 7, 5սմ, անցքի տրամ.՝ 2, 5-2, 8սմ) դեղ-

նակարմրավուն կավից է,  հաստ կողերով, կլորավուն շուրթից կտրուկ թեքումով 

իջնում է դեպի նստուկը՝ ձևավորելով փոքր, անկանոն շրջանաձև բացվածքը: Իրի 

վրա կրակի հետքեր չկան (տախտակ I, նկ. 3):   

2011թ. G-1 քառակուսուց գտնված ձագարաձև իրանով, զանգվածեղ պա-

տերով, տափակ նստուկով օրինակը վարդագույն, ավազախառն կավից է: Կողերը 

շրթեզրից մոտ 45 աստիճան թեքությամբ իջնում են դեպի նստուկը՝ ձևավորելով 

փոքր բացվածքը (բերանի տրամ. 14, 5սմ,  նստուկինը՝ 7, 5սմ, նստուկի բացվածքը՝ 

2, 6սմ, բարձր.  5, 5սմ): Իրի վրա կրակի հետքեր են (տախտակ I, նկ. 4):  

Նույն քառակուսուց գտնվեց մեկ այլ տարբերակ, որը պատրաստված է 

դարչնագույն, ավազախառն կավից, տափակ և լայն, շուրթն ուղիղ է, կողերն ան-

համաչափ են, մակերեսը՝ խորդուբորդ (բարձր.՝ 5, 5սմ,  բերանի տրամ.՝ 11սմ, 

նստուկի տրամ. 9,5սմ,  նստուկի բացվածքի տրամ.՝ 6սմ): Նստուկին կրակի հետ-

քեր են (տախտակ I, նկ. 5):  

2012թ. K-3 քառակուսուց գտնվածը պատրաստված է դարչնագույն, ավա-

զախառն կավից, տափակ  է և լայն, կողերն անհամաչափ են, մակերեսը՝ անհարթ: 

Մոտ 1, 5սմ լայնությամբ,  ուղիղ կտրված շուրթից աստիճանական թեքությամբ 

իջնելով՝ հատակի մոտ կողերի հաստությունը դառնում է 2, 8-3սմ (բարձր.՝ 7սմ,  
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բերանի տրամ.՝ 18, 5սմ, նստուկի տրամ. 16սմ,  նստուկի բացվածքի տրամ.՝ 

10,5սմ):  Իրի վրա կրակի հետքեր չկան (տախտակ I, նկ. 6):  

Վերջին օրինակը գտնվեց 2008  F-3 քառակուսուց, պատրաստված է կարմ-

րանարնջագույն, ավազախառն կավից: Շուրթից դեպի նստուկ աստիճանաբար 

նեղանալով՝  ձևավորվել է նստուկի բացվածքը: Իրը թեք կողերով թասի է նման: 

Աստառի վրա՝  կլորավուն եզրով ավարտվող շուրթի տակով, անցնում է վերադիր 

լայն գալար (հաստ.՝ 1, 3սմ): Կողերն անհամաչափ են,  մակերեսը ճաքճքված է 

(շուրթի լայն. 0,5սմ, իսկ հատակի մոտ՝ 0,3սմ: Բերանի տրամ.՝ 12,5սմ, հատակինը՝ 

6, 5սմ, բարձր.՝ 4, 3սմ): Իրի վրա կրակի հետքեր չկան (տախտակ I, նկ. 7):  

Ներկայացված բոլոր օրինակները ձեռածեփ են, իրարից տարբերվում են 

ոչ միայն բերանի բացվածով, բարձրությամբ և կողերի հաստությամբ, այլ նաև նս-

տուկներին արված բացվածքի չափով: Տարբեր են կողերի թեքությունները և դեպի 

նստուկ անցումները: Այդուհանդերձ, ընդհանուր է մի բան. Կա՛մ նստուկ չունեն 

(տախտակ  1, նկ. 6, 7), կա՛մ  նստուկի կենտրոնում շրջանաձև բացվածք է արված: 

Բոլոր օրինակներն անզարդ են, բացի մեկից, որի աստառին  վերադիր, հորիզոնա-

կան գալար է (տախտակ 1, նկ. 7): Մեծ Սեպասարի այս գտածոներն  աղերսներ ու-

նեն  և՛ հենակների, և՛օջախների հետ:  

Քուռարաքսյան մշակույթի հուշարձաններից հայտնի են կավից շրջանա-

ձև իրեր, որոնք  գիտական գրականության մեջ ընդունված են տակդիրներ, նաև 

«շրջանակաձև տափակ մասսիվ  հենակներ» անուններով1: Մեծ Սեպասարի գտա-

ծոների նմանակը Էրզրումի թանգարանի նյութերում է, և ըստ կատալոգի լուսա-

նկարի՝ իրը ծառայել է տակդիր, թեև պարզ չէ, նստուկ ունի, թե ոչ2:  

Շրջանաձև հենակներ հայտնի են Արևիկից3, Մոխրաբլուրից4, Շիրակավա-

նից5, թռչնազարդ տարբերակները՝ Շենգավիթից6 և Սև բլուրից (Ղարա-թափա)7, 

հատած կոնի ձև ունեցող հենակներ՝ Ագարակից8: Հայաստանի հնավայրերից 

գտնված շրջանաձև հենակները թվագրվում  են մ.թ.ա. III հազ. II կեսով: Վրաստա-

նում գլանաձև և կոնաձև  հենակները հանդիպում են մ.թ.ա. IV-III հազարամյակ-

ներում Կիկեթի, Դիդուբե, Աբելիա (մ.թ.ա. IVհազ.), Ցիխիագորա B I (մ.թ.ա. III հազ. 

II կես) բնակավայրերում, իսկ Անատոլիայում և Իրանում՝ մ.թ.ա. III հազարամյա-

կում (Պուլուր, Յանիք - թեփե)9: 

                                                 
1Ê³Ý½³¹Û³Ý ¾., Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ Ù.Ã.³. III Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏáõÙ,ºñ.,1967, ¿ç 65: 
2 http://www.pbase.com/dosseman/erzurum_museum. 
3 Õàíçàäÿí Ý. Ðàííåáðîíçîâîå ïîñåëåíèå áëèç ñ. Àðåâèê, ÑÀ,1969,¹ 4, ñòð.164,ðèñ. 5.  
4 Ê³Ý½³¹Û³Ý ¾., Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ..., ³Õ. XV: 
5 ÂáñáëÛ³Ý è., ÊÝÏÇÏÛ³Ý ú., ä»ïñáëÛ³Ý È., ÐÇÝ ÞÇñ³Ï³í³Ý (1977-1981ÃÃ. å»ÕáõÙÝ»ñÇ 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ),  ºñ., 2002, ¿ç 8:  
6 Ê³Ý½³¹Û³Ý ¾., Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ..., ¿ç 66, ÝÏ. 17: 
7 Նույն տեղում,  ¿ç 65-66, ÝÏ. 17/ ³çÇó; ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ´., ²·³ñ³Ï I, ì³ÕµñáÝ½ի¹³ñÛ³Ý µÝ³Ï³-

í³ÛñÁ (2001-2008ÃÃ.), ºñ.,  2012, ¿ç 49:  
8 ÂáõÙ³ÝÛ³Ý Բ., Ýßí. ³ßË., ¿ç 49, ³Õ. XII/3,4: 
9 Øàíøàøâèëè Í. Ïðîèñõîæäåíèå è ôóíêöèè î÷àæíûõ ïîäñòàâîê Êóðî-àðàêñ-

ñêîé êóëüòóðû, Àðõåîëîãèÿ, ýòíîëîãèÿ è ôîëüêëîðèñòèêà Êàâêàçà, Åð.,2003 ñòð. 58. 
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Հայտնի են նաև անոթի տեսք ունեցող հենակներ,  Է. Խանզադյանի բնո-

րոշմամբ՝  «օջախիկ-պատվանդաններ», որոնք հիմնականում գտնվել են այլ 

անոթների տակ դրված10: Ձեռածեփ, շուրթից մոտ 45 աստիճան դուրս թեքված 

լայն պսակով, տափակ և լայն նստուկով պատվանդաններ հայտնի են Էլառ-Դա-

րանիից11, Շենգավիթից12, Շրեշ-բլուրից, Բջնիից13, Լճաշենից14, Գառնիից15, Սևանի 

ավազանից16, Քոսի-Ճոթերից17,  Ագարակից18, Մեծ Սեպասարից: Հայտնի բոլոր 

տարբերակները, նախշազարդ կամ առանց զարդի, սև, փայլեցված արտաքին 

ունեն, կիսագնդաձև կամ երկթեք խուլ ունկեր19, նստուկները փակ են կամ բաց20: 

Օջախների տարատեսակ հենակ-պատվանդանները տարածված են Հայ-

կական լեռնաշխարհի, Փոքր Ասիայի և Սիրիայի վաղ բրոնզիդարյան հուշարձան-

ներում:  

Ինչպես Անդրկովկասում, այնպես էլ հարևան երկրներում պատվանդան-

ներ գտնվել են և՛ դամբարաններում, և՛ կացարաններում, որը վկայում է վերջին-

ներիս նաև կենցաղում օգտագործելու մասին: Ենթադրվում է, որ ծիսակատարու-

թյունների ժամանակ՝ անուշահոտություններ ծխեցնելիս, սրանք դրել են սրբազան 

կրակի վրա՝  իբրև պատվանդան այլ անոթների և առարկաների համար21: 

Հիշյալ իրերին կարող են զուգադիր լինել նաև Մեծ Սեպասարում բացված  

օջախները, որոնցից մեկը  նստուկը կոտրած անոթ է՝ դրված հատակի մեջ, շուրթը 

դեպի հողը,22, մեջը վառված ճյուղեր: Մյուսը  ձևավորվել է բերանքսիվայր դրված 

կարասի շուրթից իրան հատվածը կավի հաստ շերտով ծեփելով: Հայաստանի հա-

                                                 
10  Ê³Ý½³¹Û³Ý  ¾., ¾É³é-¸³ñ³ÝÇ,  ºñ., 1979, ¿ç 27-28, 37-39, 48, ÝÏ. 23/1 : 
11 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ÝÏ. 23/1, 24, ï³Ëï. IX/1: 
12  ê³ñ¹³ñÛ³Ý ê., Ü³ËÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ºñ., 1967, ¿ç 189, ³Õ. 

LXII/1 ;  Ê³Ý½³¹Û³Ý ¾., Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ..., ³Õ. XVIII:  
13 Ê³Ý½³¹Û³Ý ¾., Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ..., ³Õ. XVIII:  
14 Ïåòðîñÿí Ë. Äðåâíåéøèå ïîäñòàâêè èç Ë÷àøåíà//Àðõåîëîãèÿ, ýòíîëîãèÿ è 

ôîëüêëîðèñòèêà Êàâêàçà, Ý÷ìèàäçèí, 2003, ñ. 77. 
15 Ê³Ý½³¹Û³Ý ¾., ¶³éÝÇ IV, 1949-1966 å»ÕáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, ºñ., 1969,  ¿ç 70, ÝÏ. 68, 

ï³Ëï.XX:  
16 Ìíàöàêàíÿí Î. Ðàñêîïêè íà îñóøåííîé òåððèòîðèè îçåðà Ñåâàí, ÑÀ, XXIII, 1955, 

ñòð. 187, ðèñ. 5/1. 
17 ¸¨»çÛ³Ý  ê., ÐÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ î³ßÇñ-Ձáñ³·»ïáõÙ, ºñ.,  2001, ¿ç, 35, ³Õ. 

XVI/1: 
18 ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ´.,  նշվ. աշխ.,  ¿ç 52: 
19 ê³ñ¹³ñÛ³Ý ê., Ü³ËÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ,  ¿ç 189, ³Õ. LII/1: 

Ê³Ý½³¹Û³Ý ¾., Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ...,, ¿ç 68, ÝÏ. 19: Ê³Ý½³¹Û³Ý ¾., ¶³éÝÇ 

IV, 1949-1966 å»ÕáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, էջ 69-70, ÝÏ. 68, ³Õ. XX;   Badalyan R., Avetisyan P., 

Bronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia I Mt.Aragats an dits Surrounding 

Region, BAR International Series 1697, 2007, 140, 143, pl.VI/4,5,7,8.    
20 Ïåòðîñÿí Ë. Äðåâíåéøèå ïîäñòàâêè..., ¿ç 77 : 
21 ÜáõÛÝÁ: 
22 Åãàíÿí Ë. Ïàìÿòíèê ðàííåáðîíçîâîãî ïåðèîäà Ìåö Ñåïàñàð â êîíòåêñòå èíäî-

åâðîïåéñêèõ âåðîâàíèé è ðèòóàëîâ, Òðóäû Ìàðãèàíñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïå-

äèöèè, Èíñòèòóò ýòíîëîãèè è àíòðîïîëîãèè èì. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ ÐÀÍ, ò. 4. Ì., 

2012, ñòð. 272. 
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մաժամանակյա հուշարձաններից Նորաբացում օջախ է ծառայել հատակի մեջ 

դրված անոթի վերին մասը23: Հառիճում օջախի համար օգտագործվել է ձվածիր, 

առանց նստուկի գավաթ24: Անոթանման օջախներ հայտնաբերվել են Ամիրանիս-

Գորայից, Քյուլ-թեփեից, Բաբա-Դերվիշից25: Կան նաև հատակին անցք ունեցող 

կավից օջախներ: Անցք ունի Հառիճից գտնված շրջանաձև օջախը26: Խիզանաանթ 

գորայի թիվ 16 կառույցում ևս բացվել է օջախ, որի հատակին 3-4սմ տրամագծով 

բացվածք է արված27:  

Ծիսակարգի հետ կապված իրերի ձևի և զարդանախշի  մեջ ամփոփված է 

նախնական հավատալիքներում ձևավորված պաշտամունքային իմաստը, և քնն-

արկվող իրերի շրջանաձև լինելը, նստուկին բացվածք ունենալը, կրակի հետ 

կապված գործառույթը  պայմանավորված են շրջանի և կրակի  ծիսական բովան-

դակությամբ: 

Հնդեվրոպական հնագույն՝ հին հնդկական, հունական, հռոմեական սովո-

րույթներում տարբերակվում  է երկրային կրակի երկու տեսակ՝  շրջանաձև, ներ-

քին, կանացի՝ կրակի աստվածուհիներ Վեստայի և Հեստիայի ու տան օջախի, նաև 

քառանկյուն՝  կապված արական սկզբի ու երկնքի հետ28: Կրակի այսպիսի տար-

բերակումը փաստված է նաև հնագիտական նյութով: Ի թիվս համաժամանակյա 

բազմաթիվ հնավայրերի՝ Մեծ Սեպասարում ևս բացվել են ինչպես շրջանաձև, 

այնպես էլ ուղղանկյուն օջախներ, որոնք հավանաբար նման տարբերակման 

դրսևորումներ են: Հարավային Տաջիկստանում մ. թ. ա. XIII-IX դարերով թվա-

գրվող դամբարանադաշտում բացված կանանց թաղումների մոտ կրակի զոհասե-

ղանները շրջանաձև են, իսկ տղամարդկանցը՝ ուղղանկյան29:Նման տարբերակ-

ման հիմքը նեոլիթում է, երբ երկնքի աստվածուհու խորհրդանիշը շրջանն էր30: 

Շրջանն ամբողջության, անսահմանության, ավարտվածության, կատարելության 

հատուկ հմայական ուժի խորհրդանիշ է: Չունենալով սկիզբ և վերջ՝ շրջանն ան-

վերջանալի է: Այն սահմանազատում է ներսի և դրսի աշխարհները: Շրջանն աստ-

վածության երկրպագության խորհրդանիշ էր և, ըստ այդմ էլ, ծիսական արարո-

ղության տարածքը սրբազան էր դառնում՝ շրջանի մեջ առնելով: Դրսի և ներսի աշ-

խարհների բաժանարար և սրբազան տարածք լինելու շրջանին հատկացված 

պաշտամունքային դերից է բխում նաև շրջանի պահպանակ և չարխափան լինելը:  

                                                 
23 Àðåøÿí Ã. Õîðàáàö-íîâûé ïàìÿòíèê ýïîõè áðîíçû.-Àðõåîëîãè÷åñêèå îòêðûòèÿ 

1979 ãîäà, Ì., 1980. ñòð. 423. 
24 Õà÷àòðÿí Ò. Äðåâíÿÿ êóëüòóðà Øèðàêà, Åð., 1975, ñòð. 72. 
25  ¶ÝáõÝÇ ²., Þ»Ý·³íÇÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ûç³ËÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÁ, ä´Ð, ÃÇí 1, 2004Ã. 

¿ç 207: 

26 Õà÷àòðÿí Ò. Ýßí. ³ßË., ¿ç 72, ÝÏ. 32:  
27 Øàíøàøâèëè Í.  Ýßí. ³ßË., ¿ç 60: 
28 Èâàíîâ Â. Òîïîðîâ Â. Èíäîåâðîïåéñêàÿ ìèôîëîãèÿ, Ìèôû íàðîäîâ ìèðà, Ýí-

öèêëîïåäèÿ, ò. 1, Ì., 1991, ñòð. 531. 
29 Ãîëàí À. Ìèô è ñèìâîë, Ì., 1992, ñòð. 32. 
30 ÜáõÛÝÁ: 
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Շրջանը միջոց էր չար ոգիների դեմ31: Շրջանով պտտվելը, որպես մոգական գոր-

ծողություն, տարածքի անցնելը որպես թագավորի պարտադիր գործառույթ, վկայ-

ված են տարածությամբ և ժամանակով իրարից հեռու տարբեր սովորույթներում32: 

Շուրջպարերում, թոնիրի, զոհասեղանի, եկեղեցու, ծննդկանի շուրջ կատարվող 

ծիսական պտույտներում արտահայտված է շրջանի մաքրագործող գործառույթը:  

Օջախներն  աստվածային էին. «Աստվածները օջախ դրեցին...: Նրա վրա 

նստում են աստվածությունները…»33: Խեթական ծիսակարգում օջախին նաև զո-

հեր էին մատուցում. «տնկում են շիվը և ասում. Ինչպես որ այս շիվն է արմատներ 

գցում և դեպի վեր նոր ճյուղեր տալիս, թող թագավորը և թագուհին ևս դեպի ներքև 

արմատներ տան և դեպի վեր՝ ճյուղեր...» տնկում են Gis. eya և ասում «Ինչպես որ 

eya  կանգնած է մշտադալար և չեն թափվում նրա տերևները, թող թագավորը թա-

գուհու հետ մշտադալար լինի…»»34:  

Վերածնության, մաքրագործող ուժի խորհրդանիշ օջախի (թոնիրի) պաշ-

տամունքն արտացոլված է ընտանիքի հարատևմանը՝ ամուսնությանը նվիրված 

հայոց ծեսերում: Աղջիկը հայրական տնից հեռանալուց առաջ, շատ դեպքերում 

փեսան ևս, համբուրում էին օջախի կամ թոնիրի շուրթը35: Նորահարսը հայրական 

տուն այցելելուց առաջ  համբուրում էր օջախը36: Որդու հարսանիքի ժամանակ, 

հարսի և փեսայի ժամանումից առաջ մայրը տախտակի վրա հաց էր դնում և ափ-

սեի մեջ կրակ, որի վրա խունկ էր լցնում, նախ պտտեցնում թոնրի շուրջը, այնու-

հետև տան չորս անկյունը, ապա տանից դուրս գալով, բակում պտտվում հարսի և 

փեսայի շուրջը: Ներս մտնելով տուն՝ հարսը երեք անգամ պտտվում էր թոնրի 

շուրջը37: Անշարժ օջախի՝ թոնիրի հետ  նաև շարժական օջախն է՝ կրակը ափսեի 

մեջ: Հայոց հարսանեկան ծեսում փեսան թագավոր էր, հարսը՝ թագուհի38, իսկ թո-

նիրը՝ եկեղեցի39: Հարսանեկան  ծեսի բերված դրվագները  զուգադիր են խեթական 

ծիսակարգին, երբ օջախին զոհաբերություն մատուցելով թագավորն ու թագուհին 

տնկում էին ոստը, որ «...դեպի ներքև արմատներ տան և դեպի վեր՝ ճյուղեր»:  

Վերածնության ծեսերի հետ կապված զոհաբերությունն ուղեկցվում էր հե-

ղումով՝ հողին կամ զոհասեղանին ըմպելիք շաղ տալով, զոհին կիզելիս կամ 

խնջույքից հետո մի քանի կաթիլ կաթեցնելով: Հույները զոհաբերության և հեղման 

համար օգտագործում էին հատուկ զոհասեղան՝ էսխար, զոհաբերված կենդանու 

արյան հոսքի համար արված անցքով40: Բնության վերածնությանն է նվիրված 

                                                 
31 ØáíëÇëÛ³Ý ê., Ð³ñù (Øßá µáõÉ³ÝÁË), Ð³Û ³½·³·ñáõÃÛáõÝ ¨ µ³Ý³ÑյáõëáõÃÛáõÝ, հ.  3, ºñ., 

1972, ¿ç 41, 59: 
32 Àðäçèíáà Â. Ðèòóàëû è ìèôû Äðåâíåé Àíàòîëèè, Ì., 1982, ñòð. 22. 
33 Øàíøàøâèëè Í. Ýßí. ³ßË., ¿ç 59: 

34 ÜáõÛÝÁ:     
35 ÈÇëÇóÛ³Ý êï., ¼³Ý·»½áõñÇ Ñ³Û»ñÁ, ºñ., 1969, ¿ç 196: 
36 ²µ»ÕÛ³Ý Ø.,  ºñÏ»ñ, Ñ ¾, ºñ., 1975, ¿ç  61: 
37 Նույն տեղում, ¿ç  60: 
38 ÈÇëÇóÛ³Ý êï., Ýßí. ³ßË., ¿ç 192: 
39 ²µ»ÕÛ³Ý Ø.,  Ýßí. ³ßË., ¿ç  61: 
40 Êàñòàíàÿí Å. Îáðÿä òðèçíû â áîñïîðñêèõ êóðãàíàõ, ÑÀ  XIV, 1950, ñòð. 124. 
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վաղբրոնզիդարյան Մեծ Սեպասարում փաստված գայլերի զոհաբերությունը41: 

Ծեսի  բովանդակությանը համահունչ է քննարկվող իրերից մեկի մեջ արված վե-

րադիր օձագալարը (տախտակ I, նկ. 7): Բնության զարթոնքին նվիրված տոնի բա-

ղադրիչներից մեկի՝ ծիսական հեղման արձագանքները պահպանվել են հայոց սո-

վորույթներում: Քեսապում գարնանամուտին նվիրված Բարեկենդանի տոնի վեր-

ջին գիշերը տղամարդիկ գավաթներում մնացած օղին լցնում էին կրակին42:  

Անոթի օգտագործումը որպես օջախ և անոթի ձև ունեցող, բաց նստուկով 

տարբերակների ծիսական գործառույթը  համահունչ է  հնդեվրոպական նախնա-

կան հավատալիքներում օջախի մասին պատկերացումներին, և ըստ այդմ էլ 

ստեղծվել է համապատասխան բառիմաստը: Հնդեվրոպական նախալեզվում ծի-

սական օջախ և զոհարան իմաստն արտահայտվում է նույն բառով՝ *Has43, որով էլ 

պայմանավորված է քննարկվող իրերի գործառույթը:  

Շրջանաձև օջախների, տակդիրների ձևերի գործառույթի, ինչպես նաև 

կրակի և շրջանի հետ կապված հավատալիքների ու ծեսերի  հետ  քննարկվող 

իրերի համադրումները  բերում են այն համոզման, որ իրերը շարժական օջախ-

զոհարաններ են:  Ըստ հետազոտողների՝ շարժական օջախները միայնակ ճամ-

փորդների ուղեկիցն են եղել44 և օգտագործվել են բնակավայրերից հեռու ծեսեր 

կատարելիս45: Մեծ Սեպասարում նշված գտածոները հայտնաբերվել են պաշտա-

մունքային կառույցներից դուրս: Շարժական օջախ-զոհարանները հավանաբար 

օգտագործվել են նաև տանը կատարվող պաշտամունքի ժամանակ, որի հեռավոր 

արձագանքը սենյակի մի անկյունում՝ սրբանկարների դեմ, մոմեր վառելու և աղո-

թելու մեր օրեր հասած սովորույթն է: 

Այսպիսով, անոթի ձև ունեցող, նստուկի շրջանաձև բացվածքով կամ 

առանց նստուկի իրերը նույն մշակույթի տիրույթում ձևավորված պաշտամունքա-

յին օջախների տարբերակներ են՝ շարժական օջախ-զոհարաններ, որոնց  գործա-

ռույթը եղել է կրակին դնելով  որոշակի ծեսեր իրականացնելը,  զոհաբերություն և 

հեղում կատարելը, անուշահոտություն ծխելը:          

 

 

          

 

                                                 
41 Åãàíÿí Ë. 2012,  ¿ç 290: 
42 Ê³é³ïÛ³Ý - ²é³ù»É³Ý Ð., Ð³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ïáÝ»ñÁ, ºñ., 2005, ¿ç 95:  
43 Ãàìêðåëèäçå Ò. Èâàíîâ Âÿ÷. Èíäîåâðîïåéñêèé ÿçûê è èíäîåâðîïåéöû, Òáèëèñè, 

1984, ñòð. 808, 884. 
44 Êóøíàðåâà Ê.,×óáèíèøâèëè Ò. Äðåâíèå êóëüòóðû Þæíîãî Êàâêàçà, Ë., 1970, ñòð. 

166. 
45 Êóøíàðåâà Ê., ×óáèíèøâèëè Ò. Ýßí. ³ßË., ¿ç 166;  Õà÷àòðÿí Ò. Ýßí. ³ßË., ¿ç 72: 
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  Տախտակ I 

 

 

Î×ÀÃÈ-ÆÅÐÒÂÅÍÍÈÊÈ ÈÇ ÌÅÖ  ÑÅÏÀÑÀÐÀ 
 

___ Ðåçюìå ___             ___ Ë. Åãàíяí ___ 

Â ñòàòüå ðàññìаòðèâàюòñÿ ãëèíÿíûå ÷àøåîáðàçíûå ñ êðóãëûì îò-

âåðñòèåì íà äîíûøêå ïðåäìåòû, ôðàãìåíòû êîòîðûõ îáíàðóæåíû âìåñòå 

ñ ðèòóàëüíîé è ïîâñåäíåâíîé êåðàìèêîé, òèïè÷íîé äëÿ Кóðî-Аðàêññêîé 

êóëüòóðû, è äàòèðóåìûå  XXVIII-XXVI ââ. äî í.ý. 

Ñîïîñòàâëåíèå ðàññìаòðèâàåìûõ ïðåäìåòîâ ñ î÷àãàìè è î÷àæíûìè 

ïîäñòàâêàìè, ñ õåòòñêèìè ïèñüìåííûìè èñòî÷íèêàìè, ýòíîãðàôè÷åñêèìè 

è  ôîëüêëîðíûìè ìàòåðèàëàìи, ïðèâîäèò ê âûâîäó, ÷òî îíè ñëóæèëè ïå-

ðåäâèæíûìè î÷àãàìè-æåðòâåííèêàìè. 

 
Տեղեկություններ հեղինակի մասին 
Եգանյան Լարիսա Գրիշայի– պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական  
հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող,  
Email: smuseum@web.am.  
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