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Հիմ ա բա ռեր. Հայ-ադր բե ջա նա կան հա կա մար տու թյուն, Ար ցա խի Տիգ րա նա-
կերտ, պե ղում եր, հան րահռ չա կում, թան գա րան, ինք նու թյուն, մշա կու թա յին ժա-
ռան գու թյուն, մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյուն, 44-օրյա պա տե րազմ:

Ար ցա խի Տիգ րա նա կեր տի հնա գի տա կան հե տա զո տու թյու նը հայ մշա կու թա յին 
ժա ռան գու թյան հայտ նա բեր մա նը, հե տա զո տու թյանն ու հան րահռ չակ մանն ուղղ-
ված վեր ջին տաս նա մյա կի ամե նա հա ջող ձեռ նարկ նե րից է: Պե ղում ե րից չորս տա-
րի անց՝ 2010 թ. մա յի սին, հու շար ձա նի տա րած քում գտնվող ուշ միջ նա դա րյան ամ-
րո ցում բաց վել է Տիգ րա նա կեր տի հնա գի տա կան թան գա րա նը: Այն ոչ մի այն 
այ ցե լու նե րին էր ներ կա յաց նում քա ղա քի հա րուստ պե ղա ծո մշա կույ թը, այ լև դար-
ձել էր ար ցա խյան և հա մա հայ կա կան մասշ տա բով անց կաց վող բազ մա թիվ մշա-
կու թա յին մի ջո ցա ռում ե րի կենտ րոն: Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են մշա կու թա յին 
այս նա խա ձեռ նու թյան նա խա պատ մու թյու նը, ըն թաց քը, Տիգ րա նա կեր տի հնա գի-
տա կան թան գա րա նի ցու ցադ րու թյու նը, գոր ծու նե ու թյու նը: Քննվում են մի ջազ գայ-
նո րեն չճա նաչ ված Ար ցա խի Հան րա պե տու թյու նում մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան 
հե տա զո տու թյան բար դու թյուն ներն ու հե ռան կար նե րը, թան գա րա նի և հա վա քա-
ծու նե րի ճա կա տա գի րը 44-օրյա պա տե րազ մից հե տո:

Նա խա պատ մու թյու նը: Տիգ րա նա կեր տի հնա գի տա կան հե տա զո տու թյու նը 
հայ մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան հայտ նա բեր ման, հե տա զո տու թյան, հան րա-
հռչակ ման և այն ներ կա մշա կու թա յին գոր ծըն թա ցի մաս դարձ նե լու վեր ջին տա-
րի նե րի ամե նա հա ջող ձեռ նարկ նե րից է: Մին չև հնա գի տա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րը Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի մի ջազ գայ նո րեն չճա նաչ ված Հան րա պե տու թյու նում, 
որն իր ան կա խու թյու նը հռչա կել է ան ցած դա րի ինն սու նա կան նե րի սկզբին, հայ-
ադր բե ջա նա կան պա տե րազ մից հե տո ազա տագր ված տա րածք նե րում, որոնք 
առն վազն մ.թ.ա. 1-ին դա րից բնա կեց ված են եղել հա յե րով, այս քա ղա քի մա սին 
հայտ նի էին մի այն առաս պե լա կան պատ մու թյուն ներ: Քա ղա քը հայտ նա բե րե լու 
նա խա ձեռ նու թյու նը պատ կա նում էր մի քա նի մտա վո րա կան նե րի՝ ցույց տա լու 
հայ կա կան և մի ջազ գա յին գի տա կան և քա ղա քա կան շրջա նակ նե րին, որ ադր բե-
ջա նա կան «պատ մա կան էքս կուրս ներ ն» այն մա սին, թե հա յերն Ար ցախ են եկել 
ըն դա մե նը 19-րդ դա րում, զուտ քա ղա քա կան առաս պել է: Չնա յած մա տե նագ րա-
կան որոշ տե ղե կու թյուն նե րին և 18 – 19-րդ դա րի որոշ հե ղի նակ նե րի հի շա տա կու-
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թյուն նե րին, թե Շու շի ից մոտ 50 կմ հյու սիս-արև ելք, Աղ դամ քա ղա քից մոտ 8 կմ 
հու սիս-արև ո մուտք, Ար քա յա կան (Շահ բու լաղ) կոչ վող հորդ աղ բյուր նե րի մեր ձա-
կայ քում պահ պան վել են մ.թ.ա. 1-ին դա րում Հա յաս տա նի ար քա Տիգ րան Մե ծի 
(մ.թ.ա. 95 – 55թթ.) կող մից կա ռուց ված քա ղա քի մա ցորդ նե րը, տե ղում տե սա նե լի 
էին մի այն 18-րդ դա րից ոչ վաղ եր կու շի նու թյուն ներ՝ ամ րո ցը և բաց սյու նաս րա-
հով մզկի թը: 2005 թ. այն վայ րում, որ տեղ 19-րդ դա րի ճա նա պար հորդ նե րը տե-
ղադ րում էին Տիգ րա նա կեր տը, մեր ար շա վախմ բի կող մից վա վե րաց վե ցին ան տիկ 
ըն դար ձակ բնա կա վայ րի հետ քեր՝ ի դեմս մոտ 200 մ ձգվող պարս պի ժայ ռա փոր 
հիմ քե րի և ան տիկ գու նա զարդ խե ցե ղե նի զգա լի կու տա կում ե րի, ինչն էլ հիմք 
հան դի սա ցավ այս տեղ ըն դար ձակ պե ղում ե րի նա խա ձեռն մա նը:

Պե ղում ե րը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Գի տու թյուն նե րի ազ գա յին 
ակա դե մի ա յի Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի Ար ցա խի ար շա-
վախմ բի կող մից 2006 – 2020 թթ. իրա կա նաց րած պե ղում ե րը երև ան են բե րել 
մ.թ.ա. 1-ին դա րի սկզբնե րին կա ռուց ված և մին չև 13-րդ դա րի վեր ջե րը գո յա տև ած 
ավե լի քան 70 հա տա րածք զբա ղեց նող, սպի տակ կրա քա րով կա ռուց ված ըն դար-
ձակ քա ղա քի մա ցորդ նե րը. քա ղա քի ան տիկ Ամ րաց ված թա ղա մա սի (նկ. 1) Միջ-
նա բեր դի վե րին հատ վա ծը, Միջ նա բեր դը թա ղա մա սից բա ժա նող 83 մ եր կա րու-
թյուն ու նե ցող պա րիսպ-հե նա պա տը, նույն թա ղա մա սի հա րա վա յին պա րիսպ նե րի 
մոտ 450 մ ձգվող ժայ ռա փոր հիմ քե րը, հյու սի սա յին պա րիսպ նե րի մին չև 5 մ բարձ-
րու թյուն ու նե ցող և մոտ 430 մ ձգվող հատ վա ծը, հա րա վա յին պարս պի նո րա հայտ 
մոտ 40 մ հատ վա ծը, Կենտ րո նա կան թա ղա մա սի վաղք րիս տո նե ա կան հրա պա-
րա կը (նկ. 2)՝ զույգ եկե ղե ցի նե րով, փոքր եկե ղե ցուն ներ կա ռուց ված մա սուն քա րա-
նով, խա չա կիր մո նու մեն տալ կո թո ղի մա ցորդ նե րով, վաղք րիս տո նե ա կան տա-
պա նա բա կով հան դերձ: Հայտ նա բեր վել և պեղ վել են քա ղա քի Ան տիկ առա ջին 
թա ղա մա սը, Ժայ ռա փոր հնձա նը, Վաղք րիս տո նե ա կան դամ բա րա նա դաշ տի մի 
հատ վա ծը, Ար քա յա կան աղ բյուր նե րին կից ջրա վա զա նը: Մաս նա կի ո րեն պեղ վել 
են ան տիկ կա րա սա յին դամ բա րա նա դաշ տե րից մե կը (Արև ե լյան դամ բա րա նա-
դաշտ, նկ. 3), Տիգ րա նա կեր տի մեր ձա կայ քում գտնվող ժայ ռա փոր պաշ տա մուն քա-
յին հա մա լիրն ու ժայ ռա փոր ջրանց քը (նկ. 4), Ցից սա րի մա սուն քա րանն ու եկե ղե-
ցին (նկ. 5), 19-րդ դա րում կա ռուց ված Փոս տա յին կա յա նի մա ցորդ նե րը, հե տա-
զոտ վել են շրջա կայ քի մար դա կերպ կո թող նե րը, Գյա վուր կա լա վաղ միջ նա դա րյան 
բնա կա տե ղին: Հա տուկ պի տի նշել, որ հե տա զո տու թյան ֆի նան սա վո րում ապա-
հո վում էին ԼՂՀ իշ խա նու թյուն նե րը: Կա րե լի է հա վաս տել, որ ար դյուն քում Տիգ-
րա նա կերտն այ սօր տա րա ծաշր ջա նի ամե նա դի տար ժան հնա գի տա կան հու շար-
ձանն է և Ար ցա խի ան կա խու թյան գի տա կան և մշա կու թա յին էա կան նվա ճում ե-
րից մե կը:

Հան րահռ չա կու մը: Տիգ րա նա կեր տի պե ղում երն սկսե լու առա ջին իսկ օրից 
ար դյունք նե րը լայ նո րեն ներ կա յաց վել են գի տա կան և հա սա րա կա կան լսա րա-
նին. մոտ մեկ տաս նյակ ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր պում Ար ցա խում, Հա յաս-
տա նում, մեկ ան գամ Շվեյ ցա րի ա յում, հրա տա րա կու թյուն ներ, այդ թվում՝ ռու սե-
րեն, ֆրան սե րեն և անգ լե րեն լե զու նե րով, ին տեր նե տա յին կայ քի ստեղ ծում (http://
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tigranakert.am), ֆեյս բու քյան էջի ստեղ ծում (ttps://www.facebook.com/pages/Ti-
granakert/108472209234833), ֆիլ մե րի նկա րա հա նում, հե ռուս տա-ռա դիո մի քա նի 
տաս նյակ հա ղոր դում եր, մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կեր պում: Ար-
դյուն քում Տիգ րա նա կեր տը մին չև 44-օրյա պա տե րազմ ամե նա շատ այ ցել վող, ին-
տեր նե տում լայ նո րեն ու ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց ված, հան րու թյանն առա վել 
քա ջա ծա նոթ հու շար ձանն էր Ար ցա խում:

Թան գա րա նը: Տիգ րա նա կեր տի հան րահռ չակ մանն ուղղ ված նա խա ձեռ նու-
թյուն նե րի շար քում կա րև որ քայ լե րից էր Տիգ րա նա կեր տի հնա գի տա կան թան գա-
րա նի ստեղ ծու մը հենց հու շար ձա նի տա րած քում: Ար ցա խի կա ռա վա րու թյանն 
առըն թեր Զբո սաշր ջու թյան վար չու թյան ֆի նան սա վոր մամբ մեկ տար վա ըն թաց-
քում վե րա նո րոգ վել է հու շար ձա նի տա րած քում գտնվող 18-րդ դա րի ամ րո ցը 
(նկ. 6), որի ներք նա բա կի պա րագ ծով ձգվող սե նյակ նե րի մի մասն էլ վեր է ած վել 
թան գա րա նա յին ցու ցաս րահ նե րի: Տիգ րա նա կեր տի թան գա րա նի հան դի սա վոր 
բա ցու մը տե ղի ու նե ցավ 2010 թ. մա յի սի 30-ին, բաց մա նը մաս նակ ցում էին ԼՂՀ 
նա խա գահ Բա կո Սա հա կյա նը, վար չա պետ Արա յիկ Հա րու թյու նյա նը (նկ. 7), թան-
գա րանն օծեց Ար ցա խի թե մի առաջ նորդ Պար գև ար քե պիս կո պոս Մար տի րո սյա-
նը: Ար ցա խի և Հա յաս տա նի տար բեր վայ րե րից Տիգ րա նա կերտ էին ժա մա նել հա-
զա րա վոր մար դիկ, այն իս կա կան ժո ղովր դա կան տոն էր՝ բե մադ րու թյուն նե րով ու 
հա մերգ նե րով, ժո ղովր դա կան ար հեստ նե րի և ար հես տա գոր ծա կան իրե րի ցու-
ցադ րու թյուն-վա ճառ քով, ար ցա խյան հա մեղ խոր տիկ նե րի և խմիչք նե րի համ տե-
սու մով1:

Տիգ րա նա կեր տի թան գա րա նը կազմ ված էր նա խաս րա հից ու եր կու ցու ցա-
սրահ նե րից: Նա խաս րա հում պայ ման ներ էին ստեղծ ված Տիգ րա նա կեր տին վե-
րա բե րող ֆիլ մե րի ցու ցադ րու թյան հա մար, իսկ պա տե րի մեջ բաց ված խոր խոր-
շերն օգ տա գործ վել են Տիգ րա նա կեր տի շրջա կայ քից պա տա հա բար հայտ նա բեր-
ված խե ցա նոթ նե րի ցու ցադ րու թյան հա մար: Վեր ջին տա րի նե րին այս սրահն օգ-
տա գործ վում էր նաև ժա մա նա կա վոր ցու ցադ րու թյուն նե րի հա մար:

Տիգ րա նա կեր տին նվիր ված բուն ցու ցադ րու թյու նը ծա վալ վում է հա ջորդ եր-
կու հա ղոր դակց վող սրահ նե րում, որոն ցից առա ջի նը հա մա րյա քա ռա կու սի է, իսկ 
երկ րոր դը՝ ավե լի նեղ ու ձգված: Ցու ցադ րա կան մի ջոց նե րը ներ կա յաց ված են 
ապա կե պատ խոր շե րով, պա հա րան նե րով, սե ղան նե րով, բաց պատ վան դան նե-
րով, ստեն դե րի հա մար նա խա տես ված ոտ նա կա վոր ուղ ղա հա յաց վա հա նակ նե-
րով և մոտ եր կու մետր բարձ րու թյամբ անց կաց ված հո րի զո նա կան ձո ղա շա րով:

Առա ջին սրահն ավե լի նե րա ծա կան բնույթ ու նի: Այս տեղ հո րի զո նա կան ձո-
ղա շա րից կախ ված ստեն դե րի մի ջո ցով ներ կա յաց ված էին քա ղա քի հայտ նա գործ-
ման պատ մու թյու նը և Ամ րաց ված թա ղա մա սի և ան տիկ դամ բա րան դաշ տի պե-
ղում ե րը (նկ. 8, 9): Պա տե րի մեջ ար ված խոր խոր շե րում ցու ցադր վում էին ամե-
նա ու շագ րավ ամ բող ջա կան մի քա նի ան տիկ և միջ նա դա րյան անոթ ներ, ապա կե-

1 Թանգարանային ցուցադրության հայեցակարգը մշակել ու մանրամասն պլանը կազմել 
և ցուցադրությունը տեխնիկապես իրականացրել է արշավախումբը` ի դեմս նրա ղե-
կավար Համլետ Պետրոսյանի և ճարտարապետ Լյուբա Կիրակոսյանի:
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ծածկ սե ղա նի վրա՝ քա ղա քի ան մի ջա կան շրջա պա տում գտնված հնա գի տա կան 
նյու թե րը, պա հա րան նե րում՝ պե ղում ե րի վե րա բե րյալ հրա տա րա կու թյուն նե րը:

Երկ րորդ սրա հում (նկ. 10, 11) ցու ցադ րու թյու նը իրա կա նաց վում էր երեք ցու-
ցադ րա կան շար քե րի օգ նու թյամբ. ուղ ղա ձիգ վա հա նակ նե րի վրա ամ րաց ված 
ստեն դե րը տեքս տա յին, գծագ րա կան և լու սան կար չա կան նյու թե րի օգ նու թյամբ 
ներ կա յաց նում են Տիգ րա նա կեր տի պե ղում ե րի ըն թաց քը: Ապա կյա կա փա րիչ նե-
րով փակ ված ուղ ղան կյուն և քա ռա կու սի սե ղան նե րի վրա ներ կա յաց վում է հա մա-
պա տաս խան պե ղա ծո նյու թը՝ գե րա զան ցա պես խե ցե ղեն, ապա կի և քա րե և ոսկ-
րե մանր առար կա ներ: Նյու թը խիստ հա րուստ էր, բազ մա զան՝ ան տիկ գու նա-
զարդ և միջ նա դա րյան ջնա րա կա պատ խե ցե ղեն, վաղք րիս տո նե ա կան քա րե խա-
չե րի և խա չա յին հո րին վածք նե րի ապա կյա անոթ նե րի և ապա րան ջան նե րի բե-
կոր ներ, հա յե րեն ար ձա նագ րու թյամբ կա վե սկա վա ռա կը: Եր րորդ շար քում բաց 
սե ղան նե րի վրա դրված էին բա զի լիկ եկե ղե ցու խո շոր ճար տա րա պե տա կան դե-
տալ նե րը՝ խա րիսխ, սյուն, քան դա կա զարդ խո յակ ներ, քի վի բե կոր ներ:

Թան գա րա նը տա րե կան ու նե նում էր մոտ երե սուն հա զար այ ցե լու. հա մե մա-
տու թյան հա մար նշենք, որ Հա յաս տա նի ամե նա խո շոր և ամե նա շատ այ ցել վող՝ 
Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րա նը տա րե կան ու նե նում է մոտ 40 հա զար այ-
ցե լու: Չնա յած Ար ցա խի Հան րա պե տու թյու նը մի ջազ գայ նո րեն ճա նա չած պե տու-
թյուն չէ, և շատ երկր նե րի կա ռա վա րու թյուն ներ խոր հուրդ չեն տա լիս իրենց քա-
ղա քա ցի նե րին այ ցե լել Ար ցախ, թան գա րա նի այ ցե լու նե րի քսան տո կո սը ար տա-
սահ ման ցի ներ և սփյուռ քա հա յեր էին՝ որոնց մեջ շատ են հատ կա պես Շվեյ ցա րի-
ա յի, ԱՄՆ-ի, Իտա լի ա յի, Կա նա դա յի և Ֆրա սի ա յի քա ղա քա ցի նե րը: Թան գա րա նի 
այ ցե լու նե րը իրենց տպա վո րու թյուն նե րով լրաց րել են երեք ստվա րա ծա վալ հա-
տոր ներ, իմ ու սա նո ղու հի Անի Կոս տան դյա նը մի հա տուկ հե տա զո տու թյուն է արել 
այ ցե լու նե րի գրա ռում ե րի վե րա բե րյալ, որով հա վաստ վում է, որ Տիգ րա նա կեր տը 
ոչ մի այն նպաս տում է Ար ցա խի մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան հան րահռ չակ մա նը 
մի ջազ գա յին և ազ գա յին առու մով, այ լև տե ղաբ նակ նե րի մեջ ամ րապն դում է 
հպար տու թյան զգա ցու մը, նրանց ավե լի կա պում աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ րին, 
դառ նում այս տեղ վե րաբ նակ ված մարդ կանց սրբա զան կենտ րո նը:

Տա րօ րի նակ բար դու թյուն ներ: Այս ամե նի ֆո նին ուղ ղա կի հա կամ շա կու թա-
յին կա րե լի է հա մա րել Ադր բե ջա նի պե տա կան և ակա դե մի ա կան շրջա նակ նե րի և 
լրատ վա մի ջոց նե րի վե րա բեր մուն քը. դի մում եր մի ջազ գա յին կա ռույց նե րին՝ ար-
գե լե լու մեր պե ղում ե րը, ար շա վախմ բին մի ջազ գա յին մե կու սաց ման հասց նե լու 
փոր ձեր, Ար ցախ այ ցե լող օտա րերկ րա ցի նե րի «սև ցու ցակ նե րի» կազ մում և այլն: 
Մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյու նը վեր ջին տաս նա մյակ նե րում աշ խար հում փո-
խում է իր հիմ ա կան հաս կա ցու թյունն ու նպա տա կա յին ըն կա լու մը: Մար դու մշա-
կու թա յին իրա վուն քի և մշա կու թային դե մոկ րա տի ա յի ըն կա լու մը՝ որ պես մար դուն 
ուղղ ված քա ղա քա կա նու թյուն, լայն տա րա ծում են գտնում: Մար դու մշա կույ թի 
իրա վունք նե րով, մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան խնդիր նե րով զբաղ վող մի ջազ գա-
յին ամե նահ զոր կա ռույ ցը՝ ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ-ն սա կայն ոչ մի այն ան տար բեր է այս ամե-
նի հան դեպ, այ լև ըստ էու թյան պաշտ պա նում է Ադր բե ջա նին: ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ-ն եր կու 
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ան գամ հրա ժար վել է ըն դու նել կոնֆ լիկ տի գո տու և ի մաս նա վո րի՝ Տիգ րա նա կեր-
տի շրջա կայ քի բո լոր հու շար ձան նե րը, նե րա ռյալ և մահ մե դա կան հու շար ձան նե-
րը, չե զոք, զուտ մաս նա գի տա կան ին տեր նե տա յին պոր տալ ստեղ ծե լու իմ նա-
խագ ծե րը՝ մի այն մեկ պատ ճա ռա բա նու թյամբ՝ այդ տա րածք նե րին վե րա բե րող 
մշա կու թա յին ծրագ րե րը քննարկ ման չեն ըն դուն վում:

Այո, Ար ցախն այ սօր մի ջազ գայ նո րեն չճա նաչ ված քա ղա քա կան կազ մա վո-
րում է: Բայց դա չի նշա նա կում է, թե Ար ցա խի ժո ղո վուր դը չու նի մշա կույ թի իրա-
վունք, մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան օգ նու թյամբ սե փա կան ինք նու թյու նը կա յաց-
նե լու և ամ րապն դե լու իրա վունք: Հենց Ար ցա խում է, որ փորձ ենք արել մշա կույ թը 
դարձ նել մար դու ան կապ տե լի իրա վուն քը, նրա ինք նու թյան կեր տողն ու պահ պա-
նո ղը: Մար դիկ գա լիս էին այս տեղ՝ ամե նև ին նկա տի չու նե նա լով, թե մի ջազ գա յին 
կա ռույց նե րը ինչ պի սի կեց վածք ու նեն, կամ թե Ադր բե ջանն ինչ քա նով էր ընդ դի-
մա նում այս տեղ ըն թա ցող մշա կու թա յին գոր ծըն թաց նե րին:

44օրյա պա տե րազ մը և Տիգ րա նա կեր տի հնա գի տա կան թան գա րա նի 

հա վա քա ծու նե րի տար հա նու մը: 44-օրյա պա տե րազ մի ժա մա նակ Տիգ րա նա կեր-
տը դար ձել էր թշնա մու հրե տա կո ծու թյան տա րածք, ին չի մա սին մեկ ան գամ չէ, որ 
ահա զան գել ենք: Ար դյուն քում ամ բող ջո վին ոչն չաց վել է Տիգ րա նա կեր տի հնա գի-
տա կան հանգր վա նը: Ար ցա խի իշ խա նու թյուն նե րը, ես և մեր հե տա զո տա կան թի-
մը չէ ինք կա րող թույլ տալ, որ նման ճա կա տագ րի ար ժա նա նա նաև Տիգ րա նա կեր-
տի հնա գի տա կան թան գա րա նը: Թան գա րա նա յին հա վա քա ծու նե րը տար հան վել 
են և գտնվում են ապա հով վայ րում: Տիգ րա նա կեր տի պե ղում ե րի հնա գի տա կան 
գտա ծո նե րը Ար ցա խի ժո ղովր դի սե փա կա նու թյունն են, նրա պահ պա նու թյան 
խնդիր նե րը գտնվում են ոչ թե Բաք վի, այլ Ստե փա նա կեր տի իշ խա նու թյուն նե րի 
իրա վա սու թյան ոլոր տում: Խա ղաղ պայ ման նե րի դեպ քում դրանք վե րա դարձ վե լու 
են Ստե փա նա կերտ և ցու ցադր վե լու են դրա հա մար ստեղծ վե լիք թան գա րա նում: 
Ար ցա խի քա ղա քա կա նա պես չճա նաչ ված լի նե լը չի զրկում նրա բնիկ ժո ղովր դին 
մշա կույ թի իրա վուն քից: Այդ թվում և մշա կու թա յին ժա ռան գու թյու նը հե տա զո տե-
լու և հան րահռ չա կե լու իրա վուն քից: Ար ցա խի ժո ղովր դին իր մշա կու թա յին ժա-
ռան գու թյու նից զրկե լու ադր բե ջա նա կան մտա վար ժան քը հայ մշա կու թա յին ժա-
ռան գու թյան գե նո ցի դի շա րու նա կու թյունն է: Գե նո ցիդ, ին չի ակա նա տեսն ենք 
եղել տաս նա մյակ ներ շա րու նակ, գե նո ցիդ, որի գա գաթ նա կե տը եղավ 2005-
2006 թթ. Ջու ղա յի հա զա րա վոր խաչ քա րե րի ոչն չա ցու մը, գե նո ցիդ՝ ինչն ավե լի մեծ 
թափ է ստա ցել Ադր բե ջա նի և Թուր քի ա յի վեր ջին ագ րե սի ա յի ժա մա նակ և շա րու-
նակ վում է ամեն օր: Եվ այն չի կա րող ար դա րաց վել կեղծ քա ղա քա կան հայ տա րա-
րու թյուն նե րով ու շին ծու մե ղադ րանք նե րով: Մենք հե տայ սու էլ շա րու նա կե լու ենք 
Ար ցա խի մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան հե տա զո տու թյու նը, հան րահռ չա կում ու 
ադր բե ջա նա կան վան դա լիզ մի բա ցա հայ տում ե րը: Ագ րե սի ան, ռազ մա կան գե-
րա կա յու թյու նը, մի ջազ գա յին ատյան նե րին ուղղ ված հո խոր տանք ներն իրա վա սու 
չեն և չեն կա րող Ար ցա խի ժո ղովր դին զրկել իր մշա կու թա յին ժա ռան գու թյամբ իր 
ինք նու թյու նը պահ պա նե լու իրա վուն քից
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Archaeological research of Tigranakert in Artsakh is one of the most successful initiatives 
of the last decade to open, explore and popularize cultural heritage. After four years of 
excavations, in May 2010, the archaeological museum of Tigranakert was opened in the 
late medieval castle. It shows the visitors not only the rich findings of city culture, but also 
became the centre of numerous cultural events. The article presents the background of 
these cultural initiatives, the process, the exhibition and the activity of the archaeological 
museum of Tigranakert. The article discusses the difficulties and perspectives for research 
on cultural heritage in internationally unrecognized Republic of Artsakh, the fate of the 
museum and collections after the 44-day war.
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ОДИССЕЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ АРЦАХСКОГО ТИГРАНАКЕРТА
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музей, культурное наследие, культурная политика, 44-дневная война.

Археологическое исследование Арцахского Тигранакерта является самой удачной 
инициативой последнего десятилетия, направленной на открытие, исследование и 
популяризацию армянского культурного наследия. Спустя четыре года с раскопок, 
в мае 2010 года на месте позднесредневековой крепости был открыт Археологический 
музей Тигранакерта. Он не только представлял посетителям богатую археоло ги че-
скую культуру города, но и стал центром множества культурных мероприятий, 
про водившимся в арцахском и общеармянском масштабе. В статье представляется 
предыстория этой культурной инициативы, процесс становления, экспозиция и дея-
тельность Археологического музея Тигранакерта. Рассматриваются трудности и 
пер с пективы исследования культурного наследия непризнанной на международном 
уровне Республики Арцах, судьба музея и коллекции после 44-дневной войны.
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Համլետ Պետրոսյան

Արցախի Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարանի ոդիսականը

Նկ. 1. Տիգրանակերտի Ամրացված թաղամասի ընդհանուր տեսքը
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Նկ. 3. Հատված անտիկ դամբարանադաշտից

Նկ. 4. Ջրանցքի առաջին թունելի պեղումները
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Նկ. 5. Ցիցսարի հուշարձանները

Նկ. 6. Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարանի շենքը

Նկ. 7. Թանգարանի հանդիսավոր բացումը
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Նկ. 10. Թանգարանի երկրորդ սրահըՆկ. 9. Գունազարդ տափաշիշ` անտիկ 
դամբարանադաշտի պեղումներից

Նկ. 11. Վաղքրիստոնեական խաչերի բեկորներ և հայերեն արձանագրությամբ կավե սկավառակը:

Նկ. 8. Հատված առաջին սրահից. կարասային թաղման նյութերը  
(Արևելյան դամբարանադաշտ, մ.թ.ա. 1-ին դար)
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