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ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

ՌԱՖԻԿ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
պատ մա կան գիտ. դոկ տոր
ԵՊՀ

ՀԵԼԼԵՆԻՍՏԱԿԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԼՈՒՏԱՐՔՈՍԻ ԵՐԿԵՐՈՒՄ

Բազ մա զան եւ մե ծա թիվ են հել լե նիս տա կան դա րաշր ջա նի վե րա բեր-

յալ մեզ հա սած աղբ յուր նե րը: Ս րան ցից հի շա տա կե լի են ան տիկ 

դա րա շրջա նի հռո մեա կան պատ մագ րութ յան կար կա ռուն ներ կա յա ցու-

ցիչ Պ լու տար քո սի (Ք. հ. 45-127) աշ խա տութ յուն նե րը: Ն րա 210 ա նուն 

եր կե րից մեզ է հա սել 150-ը: Պատ մագ րի կար եւո րա գույն աշ խա տութ-

յուն նե րից է « Զու գա հեռ կեն սագ րութ յուն նե րը» (« Զու գակ շիռք»), ո րում 

բազ մա թիվ տե ղե կութ յուն ներ են ընդգրկ ված նաեւ Հա յաս տա նի պատ-

մութ յան եւ մ շա կույ թի վե րա բեր յալ: Դ րանք ար ժե քա վոր նյութ են ու-

սում նա սի րութ յան հա մար1:

1  Պ լ�  տար քո սը Հ ռո մե ա կան կայս ր� թ յան շրջա նի հ�  նա կան պատ մագ ր� թ յան ա մե -
նակ նաա ռ�  դեմ քե րից է: Ծն վել է Բեով տիա յի Քե րո նեա քա ղա ք� մ՝ բարձ րաշ խար հիկ 
ըն տա նի ք� մ, վա րել է ար ք� ն տի եւ պ րո կ�  րա տո րի պաշ տոն ներ, ե ղել է Դելփ յան տա-
ճա րի ք� րմ, մի ա ժա մա նակ զբաղ վել է նաեւ ճար տա սա ն� թ յամբ, գրա կա ն� թ յամբ �  
փի լի սո փա յ� թ յամբ: Ն րա « Զ�  գա հեռ կեն սագ ր� թ յ� ն ներ» եր կը ի րե նից ներ կա յաց-
ն� մ է հ�  նա կան եւ հ ռո մե ա կան քա ղա քա կան �  ռազ մա կան հան րա հայտ 70 գոր-
ծիչ նե րի զ�  գա հեռ շա րադր ված (մե կ հ� յն եւ մե կ հռո մե ա ցի) կեն սագ ր� թ յ� ն նե րի մի  
հա վա քա ծ� : Ս րան ցից մե զ են հա սել 23 զ� յգ զ�  գա հեռ կեն սագ ր� թ յ� ն ներ եւ չորս 
կեն սագ ր� թ յ� ն ա ռան ձին, ըն դա մե  նը` 50 կեն սագ ր� թ յ� ն: Այս տեղ մե ծ թվով տե ղե-
կ� թ յ� ն ներ կան Ք. ա. I դա րի Հա յաս տա նի քա ղա քա կան �  մշա կ�  թա յին կյան քի վե-
րա բեր յալ: Տե ղե կ� թ յ� ն նե րը հիմն  ա կա ն� մ վե րա բե ր� մ են Ք. ա. Ա. դա րի Հա յաս տա նի 
քա ղա քա կան �  մշա կ�  թա յին կյան քին: Պ լ�  տար քո սի « Զ�  գա հեռ կեն սագ ր� թ յ� ն ներ» 
գրքի հա յե րեն հատ վա ծա կան թարգ մա ն� թ յ�  նը կա տա րել է Ս. Գր քա շար յա նը (Պ լ� -
տար քոս, Կեն սագ ր� թ յ� ն ներ, կազ մե ց, հին հ�  նա րե նից թարգ մա նեց, ա ռա ջա բա նը եւ 
ծա նո թագ ր� թ յ� ն նե րը գրեց Ս. Գր քա շար յան, Եր եւան, 2001), որ տե ղից էլ քաղ ված են 
ստորեւ ներ կա յաց վող տե ղե կ� թ յ� ն նե րը (այ ս�  հետ մե ջ բե ր� մն  ե րը կնշվեն շա րադրան-
ք� մ՝ կեն սագ րի հեղ. ա ն�  նը, գիր քը, գլ�  խը):
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Ակ նարկ ներ Հա յաս տա նի տա րած քա յին սահ ման նե րի մա սին. 
Գրքի « Պոմ պեոս» հատ վա ծում Պ լու տար քո սը թվար կում է այն երկր նե րը, 

ո րոնք նվաճ վել էին Տիգ րան Մե ծի կող մից. բա ցի Ա սո րի քից եւ Պա ղես տի-

նից, նա հի շա տա կում է նաեւ Փ յու նի կիան, Կի լի կիան, Գա լա տիան [նկա-

տի ու նի Կա պա դով կիան] եւ Սո փե նեն ( Ծոփ քը), ո րոնք Ար տա շա տի պայ-

մա նագ րով վերց վե ցին Տիգ րան Մե ծից: Պ լու տար քո սը հա ղոր դում է նաեւ 

պարթեւ նե րի կող մից Կոր դու քը գրա վե լու փոր ձե րի մա սին: Նա նշում է, 

որ պարթեւ նե րը ներ խու ժել էին Կորդ վաց եր կի րը, ո րի տի րա պե տութ յան 

հա մար վեճ էր ա ռա ջա ցել ի րենց ու հա յե րի միջեւ: Սա կայն Պոմ պեո սը պա-

հան ջեց Հ րա հատ Գ.-ից (70/69 – 57 Ք.ա.) մաք րել Կոր դու քը` ա ռար կե-

լով, որ այդ եր կի րը պատ կա նում է Տիգ րան Մե ծին: Չս պա սե լով նույ նիսկ 

Հ րա հատ Գ.-ի պա տաս խա նին՝ նա հրա մա յեց իր օգ նա կան նե րից Ափ րա-

նիո սին, գրա վել ու հանձ նել Կոր դու քը հա յոց թա գա վո րին: Պ լու տար քո սի 

պատ մե լով ( Պոմ պեոս, 32, գլ. 36, 1)՝ հռո մեա կան այս զո րա պե տը հա լա ծեց 

պարթեւ նե րին մինչեւ Ար բե լա քա ղա քը, ո րը գտնվում էր Ա դիա բե նեում: 

Պ լու տար քո սի հա ղորդ մամբ՝ պարթ եւաց ար քա Փ րաա տե սը, նույն ին քը՝ 

Հ րա հատ Գ.-ն, «…դես պան ներ ու ղար կեց Պոմ պեո սի մոտ՝ պա հան ջե լով 

կրտսեր Տիգ րա նին, որ պես իր փե սա յի, հանձ նել ի րեն, միա ժա մա նակ եր-

կու տե րութ յուն նե րի [ Պարթ եւա-հռո մեա կան] սահ ման ճա նա չել Եփ րա տը 

[ո րը Հա յաս տա նի արեւմտ յան սահ մանն էր]: Պոմ պեո սը պա տաս խա նեց, 

թե Տիգ րա նը ա վե լի մոտ ազ գա կան է իր հո րը, քան ա նե րո ջը, իսկ ինչ վե-

րա բե րում է սահ մա նին, ա պա այն կհաս տատ վի ար դար կեր պով [հօ գուտ 

Տիգ րան Մե ծի] ( Պոմ պեոս, 33): Այդ նույն տե ղում ( Պոմ պեոս, 34) Պ լու-

տար քո սը նշում է նաեւ հայ-ի բե րա կան (վրա ցա կան) սահ մա նը, «Կ յուռ-

նոս [ Քուռ գե տի ան վան հու նա կան ձեւե րից մե կը, այլ հե ղի նակ նե րի մոտ 

հան դի պում է «Կ յու րոս» ձեւը] գե տը իր մեջ է առ նում Հա յաս տա նից 

հո սող Ա րաք սը եւ  ա պա տաս ներ կու գե տա բա զու կով թափ վում է Կաս-

պից ծով: Ո մանք, սա կայն, հա վաս տում են, թե Կ յուռ նո սը չի խառն վում 

Ա րաք սին, այլ ինքն ի րեն, թեեւ Ա րաք սին շատ մո տիկ, թափ վում է նույն 

այդ ծո վը»:

Մեծ Հայքը Ար տա շա տի՝ Ք. ա. 66 թ. հայտ նի պայ մա նագ րով ոչ 

միայն պահ պա նեց իր տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը, Կոր դու քը, 

այլեւ ձեռք բե րեց Հ յու սի սա յին Մի ջա գետ քի ո րոշ հո ղեր՝ Մծ բին քա ղա-

քով: Ան գամ Պոմ պեո սի ա ջակ ցութ յամբ Հա յաս տա նին էր միաց վել նաեւ 

Դեր ջա նը, Ա կի լի սե նե գա վա ռը, որն այդ ժա մա նակ բուն Ե կե ղի քից բա ցի, 
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ընդգր կում էր նաեւ Դա րա նա ղին, Մա նա նա ղին, Աղ յունն ու Մ զու րը, որ 

գտնվում էր պոն տա կան պե տութ յան կազ մում2:

Պ լու տար քո սի եր կում հստակ ընդգծ վում էր Մա րաս տա նի եւ Հա յաս-

տա նի ան մի ջա կան սահ մա նա կից լի նե լը: Ըստ նրա՝ Ա րաքս գե տը բա ժա-

նում էր Մա րաս տա նը Հա յաս տա նից (Ան տո նիոս, 49):

Մեծ քա ղաք նե րի հիմն  ադր ման մա սին. Պ լու տար քո սը  ան տիկ 

շրջա նի այն հե ղի նակ նե րից է, ո րոնք կար եւոր վկա յութ յուն ներ են թո ղել 

Ք. ա. Բ. դա րում հա յոց նշա նա վոր մայ րա քա ղաք նե րից մե կի՝ Ար տա շա տի 

հիմ նադր ման մա սին:  «… Պատ մում են,- գրում է Պ լու տար քո սը,- թե կար-

թա գե նա ցի Հան նի բա լը, հռո մեա ցի նե րից Ան տիո քո սի [խոս քը Սելեւկ յան 

թա գա վոր Ան տիո քոս Գ. Մե ծի մա սին է – Ռ. Ն.] կրած վերջ նա կան պար-

տութ յու նից հե տո [նկա տի ու նի Ք. ա. 190 թ. Մագ նե սիա յի ճա կա տա մար-

տը] գնաց հայ Ար տա շե սի մոտ եւ հ րա հան գիչ ու խորհր դա տու դար ձավ 

նրան օգ տա վետ ձեռ նարկ նե րում: Բա ցի այդ, նկա տե լով երկ րում չօգ-

տա գործ ված եւ  ան տես ված հար մա րա գույն եւ խիստ հա ճե լի մի վայր 

[Ա րաք սի ձախ ա փին` այժմ յան Խոր Վի րա պի շրջա կայ քում], ուր վագ ծեց 

քա ղա քի հա տա կա գի ծը: Հան նի բա լը այն տեղ տա րավ Ար տա շե սին [Ար-

տա շես Ա. հա յոց ար քա յին` Ք. ա. 189-160] եւ, ցույց տա լով տե ղան քը, 

հա մո զեց նրան այդ վայ րում քա ղաք հիմ նել ( Լու կուլ լոս, 31): Ա պա նշում 

է, որ թա գա վո րը սի րով հա մա ձայ նում է եւ խնդ րում, որ նա ստանձ նի 

այդ գոր ծի ղե կա վա րութ յու նը3: 

Ըստ պատ մի չի՝ Ար տա շա տը ու նե ցել է մեկ միաս նա կան հա տա կա գիծ, 

ին չի մա սին մտա ծե լու հիմք է տա լիս քա ղա քի ար տա քին տես քը:  Ընդ 

ո րում, դա ա պա ցուց վում է նաեւ Ար տա շա տում կա տար ված հնա գի տա-

կան պե ղում նե րի տվյալ նե րով: Այս պի սով, կա ռուց վում է մեծ եւ գե ղե ցիկ 

քա ղաք, ո րը կոչ վում է թա գա վո րի ա նու նով եւ հռ չակ վում Հա յաս տա-

նի մայ րա քա ղաք: Պ լու տար քո սը այն ան վա նել է Հա յաս տա նի Կար թա գեն 

(նույն տե ղում):

Ան շուշտ, քա ղա քը պի տի կա ռու ցա պատ ված լի ներ ժա մա նա կի հել լե-

նիս տա կան քա ղա քա շի նութ յան կա նոն նե րով՝ ուղ ղանկ յուն թա ղա մա սեր 

կազ մող  խա չա վոր ված փո ղոց նե րով ու շրջա փակ ված լի ներ հզոր պա-

2  Տե՛ս Հ. Մանանդյան, Տիգրան Երկրորդը եւ Հռոմը, Երեւան, 1972, էջ 226:
3 Գի տ� թ յան մե ջ հաս տատ ված այն կար ծի քը, որ Հան նի բա լի այ ցը Հա յաս տան ան հա վա-

նա կան է, այժմ են թա կա է վե րա նայ ման: Հան նի բա լը կա րող էր կարճ ժա մա նակ ապ րած 
լի նել Հա յաս տա ն� մ ան մի  ջա պես Ան տիո քոս Գ.-ի` Մագ նե սիա յի մոտ հռո մե ա ցի նե րից 
կրած պար տ� թ յ�  նից (190 թ.) հե տո (Տե՛ս И. Ш. Кораблев, Ганнибал, Москва, 1976, էջ 
319):
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րիսպ նե րով: Հենց այդ հան գա մանք ներն են, որ ա ռիթ են տվել պատ մա-

գրին հի շա տա կե լու Ար տա շա տի՝ հռո մեա ցի նե րի կող մից տրված « Հայ կա-

կան Կար թա գեն» մա կա նու նը, իսկ Ստ րա բո նին՝ ա սե լու, որ Ար տա շա տը 

«գե ղեց կա պես շին ված-բնա կեց ված է եւ  երկ րի թա գա վո րա նիստ քա ղաքն 

է: Գտն վում է գե տի՝ թե րակղ զի կազ մող անկ յու նում, պարս պա պատ է 

գե տա փի եր կայն քով, բա ցի պա րա նո ցից, իսկ պա րա նո ցը փակ ված է խրա-

մով եւ պատ վա րով»4: Ար տա շատ քա ղա քը իս կույն եւեթ հռչակ վում է 

քա ղա քա կան եւ  առեւտ րա կան խո շոր կենտ րոն: 

Պ լու տար քո սը խո սում է նաեւ Մի ջա գետ քի երկր նե րի վրա վե րա կա-

ցու կարգ ված Տիգ րան Մե ծի եղ բոր՝ Գու րա սի նստա վայր Մծ բի նի մա սին5, 

ո րը, ըստ նրա, ոչ միայն բազ մա մարդ ու հա րուստ քա ղաք  էր, այլեւ ու-

ժեղ ամ րոց՝ շրջա պատ ված եր կու շարք հաստ ու բարձ րա բերձ պա րիսպ-

նե րով եւ շուր ջը փոր ված լայն խրա մով ( Լու կուլ լոս, 32): 

Խոս վում է նաեւ Տիգ րան Մե ծի տե րութ յան եր րորդ մայ րա քա ղաք 

Ան տիո քի մա սին. ըստ Պ լու տար քո սի` Լու կուլ լո սի դես պան Կ լավ դիո սը 

Տիգ րան Մե ծի հետ հան դիպ ման հա մար ժա մա նեց Ան տիո քի Ե պի դափ նե, 

ո րին հանձ նա րար ված էր հռո մեա կան զո րա վա րին հանձ նել Միհրդատ 

Պոն տա ցուն: «Այս տեղ նրան հրա մայ վեց սպա սել Տիգ րա նին, ո րը բա ցա-

կա էր՝ զբաղ ված լի նե լով Փ յու նիկ յան մի քա նի քա ղաք նե րի նվաճ մամբ»  

( Լու կուլ լոս, 21)6: Ան տիո քը հիմ նադ րել էր Սելեւ կոս Ա.-ն Ք. ա. 300 

թվա կա նին եւ  ան վա նել իր հոր ա նու նով: Ար դեն Ք. ա. Բ. դա րի վեր ջին 

այն ու ներ 500 հա զար բնա կիչ եւ հա մար վում էր Հին աշ խար հի խո շո րա-

գույն քա ղաք նե րից մե կը: Իր շքե ղութ յամբ հայտ նի էր հատ կա պես Ան-

տիո քի ար վար ձա նը` Դափ նե զբո սա վայ րը, ո րի ա նու նից քա ղա քը հա ճախ 

4  «Օտար աղբյ� րները հայերի մասին: Հ� նական աղբյ� րներ թ. 1: Ստրաբոն», քաղեց եւ 
թարգմանեց՝ Հ. Աճառյան, Երեւան, 1940, գիրք XI, XIV, 6:

5 Դիոն Կաս սիո սը դեպ քե րից ա վե լի քան եր կ�  ս�  կես դար հե տո գր� մ է. « Նի սի բի սի 
[Մծ բին] քա ղա քը կա ռ� ց ված է Մի ջա գետք կոչ ված երկ ր� մ, քան զի այս պես է կոչ վ� մ 
Տիգ րի սի եւ Եփ րա տի մի ջեւ գտնվող ամ բողջ (եր կի րը) - եւ  այժմ այն պատ կա ն� մ է մե զ 
եւ հա մար վ� մ է մե ր գա ղ�  թը: Բայց այն ժա մա նակ Տիգ րա նը, պարթեւ նե րից վերց նե-
լով այն, իր գան ձե րը եւ  այլ հարս տ� թ յ� ն նե րի մե ծ մա սը այն տեղ էր կենտ րո նաց րել 
եւ  իր եղ բո րը [ Գ�  րա սին] այն տեղ բեր դա պահ կար գել: Լ�  կ� լ լո սը ամ ռա նը հաս նե լով 
այս քա ղա քը, թե պետեւ հար ձակ վ� մ էր ոչ ի մի  ջիայ լոց, բայց ո չինչ չկա րո ղա ցավ վճռել. 
քան զի [քա ղա քի] պա րիսպ նե րը եւ՛ կրկնա կի, եւ՛ աղ յ�  սա շեն լի նե լով, մե ծ հաս տ� թ յ� ն 
�  նեին եւ բա ժան ված էին խո րը խրա մա տով. այն պես որ ոչ մի  տե ղ� մ չկա րո ղա ցավ 
[պա րիս պը] ո՛չ քան դել, ո՛չ իսկ խախ տել. � ս տի եւ Տիգ րա նը ն� յ նիսկ օգ ն� թ յան չե կավ 
յ�  րա յին նե րին» («Օ տար աղբ յ� ր նե րը Հա յաս տա նի եւ հա յե րի մա սին, Հին հ�  նա կան 
աղբ յ� ր ներ, 9, Ա. Հով սե պոս Փ լա վիոս, Դիոն Կաս սիոս», թարգմ. բնագ րից, ա ռա ջա-
բան եւ ծա նոթ. Ս.Մ. Կրկ յա շար յա նի, Եր եւան, 1976, գիրք 36, 6, 1-2):

6 Տե՛ս Հ. Մանանդյան, Երկեր, Ա., Երեւան, 1977, էջ 450:
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ան վա նում էին « Դափ նեին կից Ան տիոք»: Ք. ա. 83 թ. Տիգ րան Բ.-ն, նվա-

ճե լով Սելեւկ յան Ա սո րի քը, Ան տիո քը դարձ րեց իր տե րութ յան եր րորդ՝ 

հա րա վա յին մայ րա քա ղա քը, որ տեղ իր ա նու նով եւ պատ կե րով հատ վում 

էին այն գե ղե ցիկ դրամ նե րը, ո րոնք մեծ քա նա կութ յամբ պահ պան վել են 

եւ պահ վում են այժմ թան գա րան նե րում: 

Ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կը և  բ նակ չ@ թ յան կազ մը Տիգ րան Մե-
ծի օ րոք. Պ լու տար քո սի վկա յութ յուն նե րը Տիգ րան Մե ծի [95-55] թա գա-

վո րութ յան, նրա նվա ճում նե րի եւ հիմ նած տե րութ յան մա սին կար եւոր 

տե ղե կատ վութ յուն են պա րու նա կում հայ եւ հար եւան ու հե ռա վոր շատ 

ժո ղո վուրդ նե րի պատ մութ յան եւ տն տե սամ շա կու թա յին կյան քի ու սում-

նա սի րութ յան հա մար: Ըստ պատ մի չի՝ Տիգ րան Մեծն իր նվա ճում ներն 

ու ղեկ ցում էր նվաճ ված ժո ղո վուրդ նե րի զանգ վա ծա յին վե րաբ նա կե ցում-

նե րով ոչ միայն բուն հայ րե նի քում, այլեւ իր տե րութ յան մաս կազ մող 

Մի ջա գետ քում:

Պ լու տար քո սը գրում է. « Հա յաս տա նում թա գա վո րում է Տիգ րա նը, 

ար քա յից ար քան, որն իր զոր քով փա կում է պարթեւ նե րի ճա նա պար հը 

դե պի Փոքր Ա սիա, իսկ հու նա կան քա ղա քա յին հա մայնք նե րը վե րաբ նա-

կեց նում է իր երկ րում, այդ ար քան նվա ճել է Ա սո րիքն ու Պա ղես տի նը, 

իսկ Սելեւկ յան տոհ մի թա գա վո րին մահ վան մատ նել [ Տիգ րա նի հրա մա-

նով սելեւկ յան Սե լե նե թա գու հին մա հա պատ ժի էր են թարկ վել] ու գե-

րութ յան տա րել նրա կա նանց ու դուստ րե րին: Եվ նման մար դը Միհր դա-

տի [խոս քը Պոն տո սի թա գա վոր Միհր դատ VI Եվ պա տո րի (111-63 թթ.) 

մա սին է], ո րը Միհր դատ յան երկ րորդ պա տե րազ մի ժա մա նակ (73-71 թթ.) 

պար տութ յուն էր կրել Լու կուլ լո սից – Ռ. Ն.], բա րե կամն է, նրա փե-

սան» ( Լու կուլ լոս, 14): Այ նու հետեւ հա վե լում է. «Ա ռա ջին քայ լերն ա նե-

լիս Տիգ րա նի հնա րա վո րութ յուն ներն ու ծրագ րե րը խիստ չնչին էին, իսկ 

այժմ նա նվա ճել էր բա զում ժո ղո վուրդ նե րի, ինչ պես ու րիշ ոչ ոք չի կա-

րո ղա ցել կոտ րել պարթեւ նե րի հզո րութ յու նը եւ Մի ջա գետ քը լցրել հել-

լեն նե րով, ո րոնց մեծ թվով բռնա գաղ թեց րել էր այն տեղ Կի լի կիա յից ու 

Կա պա դով կիա յից, Հա յաս տան են բեր վել նաեւ ա սո րի նե րի, ա դիա բեն ցի-

նե րի, կորդ վա ցի նե րի եւ հ րեա նե րի հոծ զանգ ված ներ» ( Լու կուլ լոս, 21): 

Մո տա վոր հաշ վարկ նե րով՝ Տիգ րա նի օ րոք Հա յաս տան է բեր վել կես մի լիո-

նից ոչ պա կաս օ տա րերկ րա ցի7: Ն վաճ ված երկր նե րի բնակ չութ յան բռնի 

7 Տե՛ս Г. Х. Саркисян, Тигранакерт. Из истории древнеармянских городских общин, Моск-
ва, 1960, с. 60. « Մով սի սի Խո րե նաց ւոյ Պատ մ�  թիւն հա յոց», աշ խա տ� թ յամբ Մ. Ա բեղ-
յա նի եւ Ս. Հա ր� թ յ� ն յա նի, Տփ ղիս, 1913, Բ. ժզ:
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վե րաբ նա կե ցու մը, որ հսկա յա կան ընդգր կու մով կա տար վում էր Տիգ րա նի 

ժա մա նակ, նպա տակ ու ներ բա վա րա րե լու Հա յաս տա նի ստրկա տի րա կան 

տնտե սութ յան ա ճող պա հանջ նե րը:

Պ լու տար քո սը ակ նարկ ներ ու նի նաեւ Տիգ րա նա կեր տի բնակ չութ յան 

ազ գա յին խայ տաբ ղետ կազ մի մա սին: Ն րա հա վաստ մամբ՝ « Տիգ րա նա-

կեր տում ապ րում էին մեծ թվով հույ ներ, ո րոնք բռնա գաղ թել էին Կի-

լի կիա յից, եւ բար բա րոս ներ` ա դիա բե նա ցի ներ, գոր դիեն ներ, կա պա դով-

կիա ցի ներ, հրեա նե րի հոծ զանգ ված ներ, ո րոնց նույն բախտն էր վի ճակ-

վել. Տիգ րա նը  ա վե րել էր նրանց քա ղաք նե րը, իսկ մարդ կանց բռնի քշել 

եւ ս տի պել բնակ վել այս տեղ» ( Լու կուլ լոս, 26): 

Ի հար կե, այդ հսկա յա կան զանգ ված նե րը չէին կա րող տե ղա վոր վել 

միայն Տիգ րա նա կեր տում: Տիգ րան Մե ծի օ րոք՝ քա ղա քի հիմ նադր ման եւ  

ա վեր ման միջեւ ըն կած 10-15 տար վա ըն թաց քում, քա ղա քի բնակ չութ-

յու նը չէր կա րող հաս նել մի քա նի հար յուր հա զա րի: Ուս տի վե րաբ նակ-

ված նե րի մեծ մա սը տե ղա վոր վում էր այլ վայ րե րում ու քա ղաք նե րում: 

Հայտ նի է, որ Տիգ րա նի օ րոք հիմ նադր ված Տիգ րա նա կերտ ա նու նով քա-

ղաք ներ գո յութ յուն են ու նե ցել, բա ցի Աղձ նի քից, նաեւ Ար ցա խում եւ Ու-

տի քում, Գողթ նում՝ Տիգ րա նա վան8: Ս րան ցում եւս պետք է տե ղա վոր ված 

լի ներ վե րաբ նակ նե րի մի մա սը: Ինչ պես նշվեց վե րը, վե րաբ նա կե ցում ներ 

կա տար վում էին ոչ միայն բուն Հա յաս տա նում, այլեւ Մա րաս տա նում, 

Ա մա նո սում, ուր գո յութ յուն են ու նե ցել Տիգ րա նու կո մե ա նու նով բնա-

կա վայ րեր ( Լու կուլ լոս, 14): Հայ կա կան աղբ յուր նե րից եւս հայտ նի է, որ 

օ տա րերկ րա ցի նե րը տե ղա վոր վել են մա սամբ նաեւ հին հայ կա կան քա-

ղաք նե րում, որ պի սիք են՝ Ար տա շա տը, Ար մա վի րը, Եր վան դա շա տը, Բագր-

եւան դի Զա րե հա վա նը, Ա ղիո վի տի Զա րի շա տը9: Փավս տոս Բու զանդն էլ 

պատ մում է հա յոց քա ղաք նե րում բազ մա հա զար հրեա կան բնակ չութ յան 

մա սին Տիգ րա նի ժա մա նակ10:

Վե րաբ նակ ված նե րի սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կը գնա հա տե լու հա-

մար կար եւոր է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ Տիգ րան Մե ծը ոչ 

թե տե ղա հա նում էր տվյալ նվաճ ված քա ղա քի բնակ չութ յան մի մա սին, 

կամ ո րո շա կի, ա սենք, առեւտ րա-ար հես տա գոր ծա կան խա վե րին, այլ Հա-

յաս տան էր տե ղա փո խում ամ բող ջա կան քա ղա քա յին հա մայնք նե րի` լրիվ 

8  Տե՛ս «Սեբեոսի եպիսկոպոսի պատմ� թիւն», հրատ.՝ Ստ. Մալխասյանցի, Երեւան, 1939, 
ԼԸ., էջ 125:

9  Տե՛ս  «Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմ� թիւն հայոց», Բ. ժզ:
10 Տե՛ս Փավստոս Բ� զանդ, Հայոց պատմ� թյ� ն, աշխարհաբար թարգման� թյ� նը՝ 

Ստ. Մալ խասյանցի, Երեւան, 1968 Դ. ծե:
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կազ մով: Ըստ Ստ րա բո նի, օ րի նակ, նա «ամ բողջ Մա ժա քը տե ղա հան ա նե-

լով քշեց Մի ջա գետք եւ ն րա նով բնա կեց րեց Տիգ րա նա կեր տի մեծ մա սը»11, 

իսկ ըստ Պ լու տար քո սի, նա «տե ղա հան էր ա նում հու նա կան քա ղա քա յին 

հա մայնք նե րը» ( Լու կուլ լոս, 14) եւ  այլն:

Հել լե նիս տա կան աշ խար հում որ պես նոր հիմ նադր վող քա ղաք նե րի 

շե նաց ման հիմ նա կան ե ղա նակ կազ մա կերպ վում էր քա ղաք նե րի բնա կեց-

ման, այս պես կոչ ված, «սի նոյ կիս մո սի»՝ հա մաբ նա կեց ման մի ջո ցով: Նոր 

քա ղա քին ի րենց բնակ չութ յան մի մասն էին հանձ նում հին քա ղաք նե րը՝ 

կա մա վոր կամ հար կադ րա բար: Եր բեմն բնակ չութ յու նը բեր վում էր բա-

վա կան հե ռու տե ղե րից: Հա յաս տա նում, տե ղա կան քա ղա քա յին բնակ-

չութ յան սղութ յան պայ ման նե րում, օ տա րերկր յա քա ղա քա յին բնակ չութ-

յան ներգ րա վու մը մեծ չա փե րի պի տի հաս ներ12:

Այ դու հան դերձ, օ տա րերկ րա ցի նե րը չէ, որ կազ մում էին այդ քա ղաք-

նե րի հիմ նա կան բնակ չութ յու նը, Հա յաս տա նի քա ղաք նե րի բնակ չութ յան 

հիմ քը կազ մում էին հա յե րը: Նոր քա ղա քի բնա կեց ման ժա մա նակ, բա-

ցի տե ղա կան քա ղաք նե րից բեր վող բնակ չութ յու նից, ներգ րավ վում էր եւ 

գ յու ղա կան բնակ չութ յու նը, մա սամբ հենց քա ղա քի հա մար, ա ռա վե լա-

պես՝ նրա հո ղա գոր ծա կան գո տու հա մար: Այս պես, օ րի նակ, Տիգ րա նը իր 

հիմ նադ րած քա ղա քում բնա կեց րեց նաեւ հայ ա վա գա նու շատ ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րի: Պ լու տար քո սի հա ղորդ ման հա մա ձայն՝ «...բո լոր մաս նա վոր 

ան ձինք եւ մե ծա տոհ միկ նե րը ար քա յի հան դեպ տա ծած սի րուց եւ հար-

գան քից դրդված (հո գում էին) քա ղա քի ա ճի ու շե նաց ման մա սին, ուս տի 

այն լի է գան ձե րով ու կա ռույց նե րով» ( Լու կուլ լոս, 26): 

Տիգ րա նա կեր տի կա ռու ցա պատ ման վե րա բեր յալ գրե լիս Պ լու տար քո-

սը հա վաս տում է, որ «…թե՛ ազն վա կա նութ յու նը եւ թե՛ քա ղա քի հա սա-

րակ ժո ղո վուրդն աշ խա տում էին հա ճո յա նալ թա գա վո րին եւ  ա ջակ ցում 

էին քա ղա քի կա ռուց ման եւ  ըն դար ձակ ման աշ խա տանք նե րին ( Լու կուլ-

լոս 26, 3): Տիգ րա նա կեր տում, ինչ պես հա ղոր դում է Պ լու տար քո սը ( Լու-

11  Ն վաճ ված երկր նե ր� մ քա ղա քա յին բնակ չ� թ յան ա ռա տ� թ յ�  նից օգտ վե լով, Տիգ րա նը 
մի  շարք վե րաբ նա կե ց� մն  եր կա տա րեց Կի լի կիա յից, Կա պա դով կիա յից, Մի ջա գետ քից: 
Բա ցի Կա պա դով կիա յի Մա ժաք մայ րա քա ղա քից, վե րաբ նա կեց վե ցին  նաեւ Կի լի կիա յից՝ 
Սո լե Մալ լոս, Ա դա նա, Է պի փա նե յա եւ մի  շարք այլ՝ ըն դա մե  նը 12 հել լե նիս տա կան քա-
ղաք ներ (Ստ րա բոն, XII, II, 9, 15):

12 Տե՛ս Ս. Կրկ յա շար յան, Սի նոյ կիս մո սը հել լե նիս տա կան Փոքր Ա սիա յ� մ եւ Հա յաս տա-
ն� մ, ՊԲՀ, 1964, թ. 1, էջ 111: Տե՛ս նաեւ Ռ. Նա հա պետ յան, Հ� յն աշ խար հա գիր Ստ րա-
բո նի ազ  գա գ րա կան տե ղե կ� թ յ� ն նե րը Հա յաս տա նի եւ հա յե րի մա սին, ՊԲՀ, 1915, թ. 1, 
208-230:
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կուլ լոս, 29, 4), կա ռուց ված է ե ղել ա ռան ձին թատ րոն, ո րի հա մար զա նա-

զան տե ղե րից հրա վիր ված են ե ղել հույն դե րա սան ներ:

Ազ գա յին խայ տաբ ղե տութ յու նը ա վե լի ցայ տուն է եր եւում բա նա կի 

կազ մում: Տիգ րա նի բա նա կում կռվում էին «…ի րենց հա մայն զոր քով հա-

յերն ու գոր դիեն նե րը, ի րենց զոր քե րի գլուխն ան ցած մե դիա ցի եւ  ա դիա-

բե նա ցի ար քա յիկ նե րը, բա բե լոն յան ծո վից [ Պար սից ծոց] ա րա բա կան մե-

ծա թիվ զոր քե րը, իսկ Կաս պից ծո վից աղ վա նից եւ ն րանց սահ մա նա կից  

ի բեր նե րի ամ բոխ նե րը… ոչ փոք րա թիվ, Ա րաք սի ա փե րի ա զատ ցե ղե րը 

[ըստ եր եւույ թին, նկա տի ու նի Ա մու դար յա (Ա րաք սես) գե տի ա փե րին 

բնակ վող սա կա ռաուկ («սեւ սկ յութ ներ») կոչ վող ցե ղե րը]» [ Լու կուլ-

լոս, 26]: Պ լու տար քո սը, հի շա տա կե լով Տիգ րան Մե ծի բա նա կի շար քե րի 

դա սա վո րութ յու նը եւ թ վա քա նա կը, գրում է. «Ն րանց [հռո մեա ցի նե րի] 

դեմ կանգ նած էին թշնա մու մե ծա թիվ հե ծե լա զո րը եւ  ըն տիր զոր քեր, իսկ 

ա ռա ջին շար քե րում գտնվում էին հեծ յալ ա ղեղ նա վոր մա րե րը եւ նի զա-

կա կիր ի բեր նե րը, ո րոնց, բո լոր օ տա րա կան նե րից ա վե լի, Տիգ րա նը վստա-

հում էր իբրեւ ա ռանձ նա պես մար տու նակ նե րի» ( Լու կուլ լոս, 31): Մեկ 

այլ ա ռի թով էլ հի շա տա կում է Տիգ րան Մե ծի զո րա բա նա կում, բա ցի հա-

յե րից, դաշ նա կից ի բեր նե րին, մար դե րին, հատ կա պես մե դիա ցի նե րին, ով-

քեր կռվում էին Ատր պա տա կա նի Միհր դատ թա գա վո րի ա ռաջ նոր դութ-

յամբ, ով հա յոց թա գա վո րի փե սան էր ու հա վա տա րիմ վա սա լը ( Լու կուլ-

լոս 31): Նա հի շա տա կութ յուն ու նի նաեւ կոլ խե րի, կա պա դով կիա ցի նե րի, 

տի բա րեն նե րի, խալ դայ նե րի մա սին ( Լու կուլ լոս 14, 19): Տի բա րեն ներն ու 

խալ դայ նե րը բնակ վում էին Սեւ ծո վից հա րավ-ար եւելք ըն կած տա րած-

քում` պոն տա կան թա գա վո րութ յան կազ մում:

Ն րա հա ղորդ ման հա մա ձայն՝ «այլ ժո ղո վուրդ նե րի թվում (հույն, 

հրեա, ա սո րի եւ  այլն) ի րենց նախ կին բնա կա վայ րե րից նա ( Տիգ րան Մե-

ծը) քշել էր նաեւ ա րա բա կան ցե ղե րի, ո րոնց բնա կեց րել էր իր մայ րա-

քա ղա քի մեր ձա կայ քում ( Տիգ րա նա կերտ), որ պես զի նրանց օգ տա գոր ծեր 

առեւ տրա կան կա րիք նե րի հա մար»13 ( Լու կուլ լոս, 21): Տիգ րա նը նրանց 

հանձ նա րա րել էր տա րան ցիկ առեւտ րա կան ու ղի նե րի վե րահս կո ղութ-

յունն ու պաշտ պա նութ յու նը: Ն րանք Տիգ րա նի հա մար մաքս էին գան ձե-

լու Եփ րա տի գե տան ցի մոտ, ո րը գտնվում էր Զեգ մա յի արեւմտ յան կող-

մում եւ Կի լիկ յան Ա սո րի քից բա ժա նող Ա մա նոս լեռ նե րի լեռ նանց քում14: 

13 Հմմտ. Հ. Հակոբյան, Հին Հայաստանի մայրաքաղաք Տիգրանակերտը, ՊԲՀ, 2007, թ. 
3, էջ 3-29:

14 Տե՛ս Я. А. Манандян, О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древ-



2017 Ը. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԿԱՅՈՒԹ. ՊԼՈՒՏԱՐՔՈՍԻ ԵՐԿԵՐՈՒՄ  15

Ըստ ու սում նա սի րութ յուն նե րի` Տիգ րան Մե ծը զսպել է Վե րին Մի-

ջա գետ քում բնակ վող ա րա բա կան ցե ղե րին, քա նի որ վեր ջին նե րը, թեեւ 

օժտ ված էին առեւտ րա կան ո րոշ կա րո ղութ յուն նե րով, բայց ի րենց ապ-

րուս տի հիմ նա կան մի ջոց էին դարձ րել առեւտ րա կան քա րա վան նե րի կո-

ղո պու տը կամ էլ ի րենց բնա կութ յան շրջան նե րում տե ղա փոխ վող ապ-

րանք նե րից ան չափ բարձր հար կեր կոր զե լը: Այդ վրա նաբ նակ ա րաբ նե րը 

հար մա րա վետ գե տանց նե րի կամ կա մուրջ նե րի վրա կա մա յա կան մաք-

սա յին դրութ յուն էին հաս տա տել: Տիգ րան Մե ծը, ի րեն են թար կե լով այդ 

ցե ղե րին, կար գա վո րեց մաք սե րը: Նա, գնա հա տե լով ա րա բա կան ցե ղե-

րի առեւտ րա կան ձիր քը, նրանց մի մա սին էլ բե րեց ու բնա կեց րեց Օս-

րո յե նեի եւ Հա յաս տա նի հա րա վա յին սահ ման նե րի մեր ձա կա տա րածք-

նե րում15: Պատ մա բան Ար ման Ե ղիա զար յանն էլ անդ րա դառ նա լով այս 

հար ցին, գրում է. «Ն րանց մի ջո ցով Հա յոց ար քան վե րահս կո ղութ յուն 

էր սահ մա նում Ար եւելքն Արեւ մուտ քին կա պող խո շո րա գույն առեւտրա-

կան մայ րու ղի նե րից մե ծի վրա, որն անց նում էր Օս րո յե նեով ու շարժ-

վում դե պի Հնդ կաս տան: Այս պես, նա ի րե նից կախ ման մեջ էր գցում այդ 

մայ րու ղու վրա գտնվող երկր ներն ու քա ղաք նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում 

գո յատ եւում էին դրա շնոր հիվ»16:

Հա յե րի տնտե սա կան կյան քը. Պ լու տար քո սը Հա յաս տա նը հա մա րել 

է հա րուստ ու ծաղ կուն եր կիր. «Եզ րա փա կիչ մար տից հե տո ( Մա րաստա-

նում) վե ցե րորդ օ րը հռո մա յե ցի նե րը հա սան Ա րաքս գե տը, ո րը Մա րաս-

տա նը բա ժա նում էր Հա յաս տա նից: …Իսկ երբ բա րե հա ջող հաս նե լով գե-

տի հան դի պա կաց ա փը, ոտք դրե ցին հայ կա կան հո ղի վրա, այն ժամ, 

ա սես բաց ծո վում եր կար թա փա ռում նե րից հե տո ա ռա ջին ան գամ ցա-

մաք տե սած, նրանք համ բու րում էին քա րերն ու ա վա զը եւ, ի րար գրկե-

լով, ու րա խութ յու նից լաց էին լի նում: Այ նJ  հետև  ըն թա նա լով հա րJ ստ J  
ծաղ կJ ն երկ րի մի  ջով՝ նրանք այդ քան դա ժան զրկանք նե րից հե տո խիստ շատ 
կե րան J  խմե  ցին, ուս տի հի վան դա ցան ջրգո ղութ յամբ ու փոր հա րութ-

յամբ» (Ան տո նիոս, 49): Տն տե սա կան եւ մ շա կու թա յին ա ռու մով կար եւոր 

տե ղե կութ յուն է մայ րա քա ղա քի հել լե նիս տա կան տի պի խո շոր, գե ղե ցիկ, 

հա րուստ մշա կու թա յին կյան քով լե ցուն լի նե լը: Այս պես, պատ մի չը հա-

ղոր դում է. « Վերց նե լով Տիգ րա նա կեր տում գտնված գան ձե րը, նա ( Լու-

них времен (V в. до н. э. – XV в. н. э.), 2-е изд., Ереван, 1954, с. 71:
15 Տե՛ս Հր. Ք. Արմե ն, Մեծն Տիգրան, Անթիլիաս, 1947, էջ 99-100:
16 Տե՛ս Ա. Ս. Եղիազարյան, Արաբական ցեղերը Տիգրան մե ծի տեր� թյան համակարգ� մ, 

Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողոված� ), Գ., Երեւան, 2009, էջ 217:
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կուլ լո սը) քա ղա քը թո ղեց զին վոր նե րի թա լա նին, ո րոնք, բա ցի այլ բա րիք-

նե րից, այն տեղ գտան նաեւ 8 հա զար տա ղանդ ար ծաթ [որ հա վա սար է 17 

մի լիոն ոս կի ռուբ լու]: Այս ա մե նից բա ցի, «նա ռազ մա վա րից հռո մեա կան 

ա մեն մի զին վո րի տվեց 800-ա կան դրաք մե», այ սինքն՝ 280 ոս կի ռուբ լի 

յու րա քանչ յու րին ( Լու կուլ լոս, 29):  8 հա զար տա ղանդն ար ծաթ դրա մով 

հա վա սար կլի նի, ըստ գեր մա նա ցի գիտ նա կան Հուլ չի հաշ վում նե րի` մոտ 

34 մի լիոն գեր մա նա կան ոս կի մար կի, իսկ 800 դրաք մեն կամ ար ծաթ դի-

նարն` 560 ոս կի մար կի17: Տիգ րան մե ծի տե րութ յան պա լատ նե րից մե կում 

զո րա վար Լու կուլ լո սը «գտել էր մեծ քա նա կութ յամբ ոս կի եւ  ար ծաթ եւ  

ե րեք մի լիոն մե դիմ նոս (մոտ 120 հա զար տոն նա) ցո րեն»: Այս պի սով ե՛ւ 

զին վոր նե րը հարս տա ցան, ե՛ւ Լու կուլ լո սը զար մա ցավ, որ ին քը մեկ դրամ 

ան գամ չստա նա լով հա սա րա կա կան գան ձա րա նից՝ պա տե րազ մը վա րում 

է միայն իր մի ջոց նե րից» ( Լու կուլ լոս, 29, 30): Տիգ րա նա կեր տում, Պ լու-

տար քո սի հա վաստ մամբ, կա յին ա ռատ գան ձեր եւ  աստ ված նե րին նվիր-

ված թան կար ժեք ըն ծա յա բե րում ներ, քան զի հա սա րակ մարդ եւ  իշ խա-

նա վոր, ար քա յի հան դեպ ու նե ցած հար գան քի պատ ճա ռով, ի րար հետ 

մրցում էին քա ղա քի ըն դար ձակ ման հա մար: Այդ պատ ճա ռով էլ Լու-

կուլ լոսն ու ժե ղաց րեց պա շա րու մը այն հույ սով, որ Տիգ րա նը չի համ բե րի, 

այլ տուրք կտա զայ րույ թին եւ, ի հե ճուկս իր իսկ մտադ րութ յան, կգա 

վճռա կան ճա կա տա մարտ տա լու» ( Լու կուլ լոս, 26):

Ք. ա. 68 թ. ամ ռա նը Լու կուլ լո սի զոր քը, հրա ժար վե լով պարթեւ նե րի 

դեմ ար շա վան քից, շարժ վեց դե պի Հա յաս տա նի երկ րորդ մայ րա քա ղաք 

Ար տա շատ: Տավ րոսն անց նե լով` այժմ յան Մ շո դաշ տում, ինչ պես վկա յում 

է պատ մա գի րը, Լու կուլ լո սը վհատ վեց՝ տես նե լով, որ ար տե րը դեռեւս 

կա նաչ են. « Հունձն այս տեղ այս քան ու շա նում է օ դի սառ նութ յան պատ-

ճա ռով, մինչ դեռ Կորդ վաց երկ րում, որ տե ղից հռո մեա կան զոր քը մեկ նել 

էր մի քա նի շա բաթ ա ռաջ, ար դեն հնձի ժա մա նակ էր» ( Լու կուլ լոս 31): 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի այս ա ռանձ նա հա տուկ եր եւույ թը, որ Լու կուլ-

լո սի հա մար ա նակն կալ նո րութ յուն էր, նրան մեծ ան հանգս տութ յուն 

պատ ճա ռեց, ո րով հետեւ մե ծա պես դժվա րա նում էր նրա բա նա կի պա րե-

նա վոր ման գոր ծը: 

Պ լու տար քո սը ակ նարկ ու նի նաեւ տե ղա կան ան խառն գի նու թնդութ-

յան մա սին.   «…  ա մեն մար մին չէ, որ կա րո ղա նում է դի մա նալ մե ծա-

քա նակ ան խառն գի նուն» ( Լու կուլ լոս, 25): Ի դեպ, հին հույ նե րը գի նին, 

17  Հ. Մանանդյան, Երկեր, հ. Ա., էջ 526:
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կրա տե րի (կա վե ա նո թի) մեջ ջրի հետ խառ նե լով, թնդութ յու նը թու լաց-

նե լով խմե լու սո վո րութ յուն ու նեին18: 

Ակ նարկ ներ կան նաեւ ոս կեր չութ յան եւ  ար հես տա գոր ծութ յան այլ 

ճյու ղե րի վե րա բեր յալ: Պ լու տար քո սը գրում է, որ հռո մեա ցի զին վոր նե րը 

«…բո լոր ար շա վանք նե րի հա մար ար ժա նի պարգեւ ներ չեն ստա նում, այլ 

դրա փո խա րեն ու ղեկ ցում են Լու կուլ լո սի սայ լե րին եւ  ուղ տե րին, ո րոնք 

բեռն ված են ոս կե գա վաթ նե րով եւ թան կար ժեք քա րե րով» ( Լու կուլ լոս, 

34): Պատ մագ րի կար ծի քով՝ «…ու րիշ նե րի մի ջո ցով իր հայ րե նի քին Լու-

կուլ լո սի հասց րած վնա սը գե րա զան ցում է ան ձամբ նրա բե րած օ գու տը: 

Եվ ի րոք, հայ կա կան ա վան շան նե րը, կանգ նեց ված Պարթեւս տա նի սահ-

ման նե րի մոտ, Տիգ րա նա կեր տի եւ Նի սի բի սի [Մծ բի նի] գրա վու մը, այդ 

քա ղաք նե րից Հ ռոմ տար ված մեծ հարս տութ յուն նե րը, Տիգ րա նի խույ րը, 

որ գե րի էր վերց վել եւ բեր վել հաղ թա հան դես, այս ա մե նը Կ րա սո սին 

դրդե ցին ար շա վել Ա սիա՝ ներշն չե լով նրան այն միտ քը, թե այդ երկ րի 

բնա կիչ նե րը միայն ա վար են ու հարս տա նա լու մի ջոց եւ  ու րիշ ո չինչ…» 

( Լու կուլ լոս, 36): Գ րե թե նույն տե ղում եւ նույն ժա մա նակ Պ լու տար քո սը 

նշում է մեծ աղ մուկ եւ փառք հա նած` Միհր դատ Պոն տա ցու դեմ տա-

րած հաղ թա նակ նե րի պատ վին Լու կուլ լո սի կազ մա կեր պած հաղ թա հան-

դե սի մա սին: Այն մյուս նե րի նման նպա տակ չու ներ զար մաց նել ամ բո խին՝ 

շա րաս յան եր կա րութ յամբ եւ դ րա նում տար վող ի րե րի ա ռա տութ յամբ: 

Դ րա փո խա րեն Լու կուլ լո սը ֆլա մի նիոս նե րի կրկե սը զար դա րեց թշնա-

մու մեծ թվով զեն քե րով ու թա գա վո րի [ Միհր դատ Պոն տա ցի] ռազ մա-

կան մե քե նա նե րով, եւ  ար դեն սոսկ այս տե սա րա նը խիստ տպա վո րիչ էր: 

Հաղ թա հան դե սի եր թով ան ցան մի քա նի զրա հա պատ հեծ յալ, տասն յակ 

ման գա ղա կի կառք եւ թա գա վո րի 60 մեր ձա վոր ներ ու զո րահ րա մա նա-

տար ներ, սրանց հետ եւում էին 110 ռազ մա նավ՝ պղնձա պատ քթե րով, վեց 

ոտ նա չափ բարձ րութ յամբ Միհր դա տի ոս կե ար ձա նը, թան կար ժեք քա-

րե րով ծածկ ված նրա վա հա նը, այ նու հետեւ քսան պատ գա րակ՝ ար ծա թե 

ա նոթ նե րով ծան րա բեռ, եւ դարձ յալ 32 պատ գա րակ՝ ոս կե բա ժակ նե րով, 

զեն քե րով եւ դ րամ նե րով: Այս ա մե նը տա նում էին պատ գա րա կիր նե րը, 

ութ ջո րի տա նում էին ոս կե մա հիճ ներ, իսկ 56 ջո րի՝ ար ծա թե ձույ լեր, եւ 

դարձ յալ 107 ջո րի՝ ար ծաթ դրամ ներ, ո րոնց գու մա րը կազ մում էր գրե թե 

եր կու մի լիոն յոթ հար յուր դրաք մե…» ( Լու կուլ լոս 37):

18 Տե՛ս Ռ. Նա հա պետ յան, Ք սե նո փո նի «Ա նա բա սիս» եւ «Կ յ�  րո պե դիա» աշ խա տ� թ յ� ն-
նե րը` հայ ազ գագ ր� թ յան ան տիկ դա րաշր ջա նի բա ցա ռիկ սկզբնաղբ յ� ր ներ, Պատ-
մ� թ յ� ն եւ մ շա կ� յթ. Հա յա գի տա կան հան դես (գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծ� ), 
Եր եւան, 2015, էջ 368:
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Որ պես տա րա ծութ յան չա փի միա վոր հա ճախ է հի շա տակ վում աս պա-

րե զը (Ան տո նիոս, 38): 1 աս պա րե զը հին աշ խար հում տա րա ծութ յան չափ 

է, որ ձին մի վազ քով անց նում է, հա վա սար էր հու նա կան ստա դիո նի: 

1 ստա դիո նը 600 ոտ նա չափ է: 1 ստա դիո նը նաեւ հա վա սար է 185 մետ րի: 

Հի շա տակ ված է նաեւ գրկա չա փը: 1 գրկա չա փը հա վա սար էր 1,85 մետ րի, 

100 գրկա չա փը նույն պես 1 աս պա րեզ է: Ի դեպ, հին պարս կա կան աս պա-

րե զը կամ աս պա րի սաց աս պա րե զը հա վա սար էր 230,112 մետ րի19: Կան-

գու նը 0,5 մ  է: Հայ բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում այն ներ կա յաց վում է 

մեկ մետ րա նոց կամ ար շի նա նոց եր կա րութ յան կամ բարձ րութ յան չա փի 

միա վոր20: Նե տըն կեց տա րա ծութ յան մա սին Պ լու տար քո սը ակ նար կում է 

Ք. ա. 69 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ին կա յա ցած Տիգ րա նա կեր տի ճա կա տա մար-

տում, հռո մեա կան զոր քի ա րագ հար ձակ ման ճա նա պար հը մատ նան շե լիս 

( Լու կուլ լոս, 27): Դա եր կա րութ յան այն մո տա վոր չափն է, այն հե ռա վո-

րութ յու նը, մինչեւ ուր կա րող է հաս նել ա ղե ղից ար ձակ ված նե տը21: Պ լու-

տար քո սը նշում է 80 ոտ նա չափ եր կա րութ յուն ու նե ցող խոյ կործանիչ 

մեքենայի մա սին: Նա գրում է (Ան տո նիոս, 36), որ ար եւել յան ար շա-

վան քի ժա մա նակ «300 սայ լի վրա տա նում էին պա շա րո ղա կան մե քե-

նա ներ, այդ թվում եւ 80 ոտ նա չա փա նոց խոյ, բայց ե թե դրան ցից որ եւէ 

մե կը վնաս վեր, այն վե րա նո րո գել անհ նա րին կլի ներ, քա նի որ Ներ քին 

Ա սիա յում չկան ան հրա ժեշտ ամ րութ յան ու եր կա րութ յան ան տառ ներ, 

եւ Ան տո նիո սը, ում այս գու մա կը միայն ծան րութ յուն էր պատ ճա ռում 

եւ  ու շաց նում, այն թո ղեց… պա հա կա յին ջո կա տին» (Ան տո նիոս, 38): 

Դ րա մա կան միա վոր նե րից հի շա տակ ված է տա ղան դը և  մի նա դրա մա կան 

միա վո րը, ո րը հա վա սար էր 1/60-րդ տա ղան դի, ար ժեր 100 դրաք մե: 

Ն յ@  թա կան մշա կ@ յթ. hա գ@ ս տը. Հա յոց ար քան կրում էր ծի րա նի 

բաճ կոն` կե սը սպի տակ եւ կե սը ծի րա նի, շա պիկ եւ լայն վար տիք: Գլ խին 

դնում էր բարձր խույր, ո րի վրա ոս կով գործ ված էին ի րար մոտ կանգ-

նած եւ գ լուխ նե րը դե պի հա կա ռակ կող մը դարձ րած ար ծիվ ներ: Հայ-

կա կան տիա րան կամ խույ րը ան տիկ դա րաշր ջան նե րի քան դակ նե րում, 

բարձ րա քան դակ նե րում, փո րա գիր քա րե րի (գե մա) եւ դ րամ նե րի վրա 

պատ կեր ված թագն է, որ հան դի սա վոր պայ ման նե րում կրում են Տիգ րան 

19  Տե՛ս Ստ. Մալխասեանց, ՀԲԲ, հ. Ա., Երեւան, 2010, էջ 237:
20 Տե՛ս ն� յն տեղ� մ, հ. Բ., էջ 382, Ա. Մ. Ս� քիասյան, Հայոց լեզվի հոմանիշների բա-

ցատրական բառարան, Երեւան, 2009, էջ 491:
21  Տե՛ս Ստ. Մալխասեանց, ՀԲԲ, հ. Գ., Երեւան, 2010, էջ 451:
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Մեծն ու հա ջորդ մի քա նի Ար տա շիս յան ար քա ներն ու ազ գա կից կոմ մա-

գեն յան ճյու ղի Եր վան դու նի թա գա վոր նե րը22: 

Պ լու տար քո սի վկա յութ յամբ ( Լու կուլ լոս, 28) Տիգ րան Մե ծը Տիգ րա-

նա կեր տի ճա կա տա մար տից փա խուս տի պա հին «վերց րեց գլխի  խույ րը, 

ար տաս վե լով տվեց իր որ դուն ( Տիգ րան Կրտ սե րին) եւ պատ վի րեց նրան 

ու րիշ ճա նա պար հով փախ չել` իր ան ձը ա զա տե լու հա մար: Որ դին չհա-

մար ձակ վեց խույ րը իր գլխին դնել եւ տ վեց պա հե լու իր հա վա տա րիմ 

սպա սա վո րին: Սա կայն սա հռո մեա ցի նե րի ձեռ քը գե րի ըն կավ խույ րի 

հետ, ո րը եւ Լու կուլ լո սի հա մար դար ձավ հաղ թա նա կի նշան»: Պա տե-

րազ մի ժա մա նակ ար քա յի խույ րը գե րե վա րե լը նշա նա կում էր հաղ թա նակ: 

Պատ մա գի րը երբ խո սում է Պոմ պեո սի բա նա կա տե ղիում Տիգ րան Մե ծի 

իջ եւա նե լու մա սին, գրում է. « Ծե րու նի Տիգ րա նը, որն այդ ժա մա նակ մոտ 

75 տա րե կան էր, Պոմ պեո սի մոտ ե կել էր ձի հե ծած, ա ռանց ար քա յա կան 

ծի րա նու, բայց գլխին ու ներ իր խույրն ու ա պա րո շը» [ Պոմ պեոս, 33]: 

Պ լու տար քո սը ակ նարկ ու նի մա րա հայ կա կան ար քու նա կան հա գուս տի 

մա սին: Խո սե լով Ա լեք սանդ րիա յում Ան տո նիո սի կազ մա կեր պած հաղ թա-

հան դե սի մա սին՝ Պ լու տար քո սը նշում է նաեւ Կ լեո պատ րա յից ծնված իր 

որ դի նե րի՝ Ա լեք սանդ րի եւ Պտ ղո մեո սի ար քա յա կան զգեստ նե րի մա սին: 

Նա «Ա լեք սանդ րին հռչա կել էր Հա յաս տա նի, Մա րաս տա նի եւ Պարթեւս-

տա նի (հենց որ այդ եր կի րը նվաճ վեր), իսկ Պտ ղո մեո սին՝ Փ յու նի կիա յի, 

Ա սո րի քի եւ Կի լի կիա յի ար քա ներ: Հաղ թա հան դե սին Ան տո նիոսն  Ա լեք-

սանդ րին դուրս բե րեց մա րա կան հան դեր ձով, տիա րա յով (պարս կա կան 

եր կար վեր նազ գեստ) եւ կի դա րի սով (պար սից ար քա յի սրա ծայր խույր), 

իսկ Պտ ղո մեո սին՝ եր կա րա ճիտ կո շիկ նե րով, մա կե դո նա կան թիկ նո ցով եւ 

խույ րով զար դար ված կավ սիա յով` թա ղի քե լայ նե րիզ գլխարկ, որ օգ-

տա գոր ծում էին մա կե դո նա ցի ար քա նե րը»: Սա Ա լեք սանդ րի հետ նորդ-

նե րի տա րազն էր, իսկ այն ա ռա ջի նը՝ Մա րաս տա նի եւ Հա յաս տա նի թա-

գա վոր նե րի տա րա զը: Ման չուկ նե րը ող ջու նում էին ծնող նե րին, եւ մե կին 

շրջա պա տել էին հայ թիկ նա պահ նե րը, մյու սին՝ մա կե դո նա ցի: Կ լեո պատ-

րան այդ օ րը, ինչ պես միշտ, երբ հայտն վում էր մարդ կանց ա ռաջ, հա գել 

էր Ի սի սի (Ե գիպ տա կան դի ցա րա նի գլխա վոր աստ վա ծու հի նե րից մե կը՝ 

պտղա բե րութ յան, ար գա սա վո րութ յան եւ մարդ կանց մա հից պաշտ պա-

նող աստ վա ծու հին) սրբա զան զգես տը. նա ի րեն նույն պես կո չում էր նոր 

Ի սիս» (Ան տո նիոս, 54): 

22 Տե՛ս մանրամասն Հ. Պ. Հակոբյան, Տիգրան Մեծ, Երեւան, 2005, էջ 211-220:



20 ՌԱՖԻԿ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ 2017 Ը. 

Կեն ցա ղա յին և  ա մ@ ս նաըն տա նե կան ո րոշ սո վո ր@ յթ նե րի մա-
սին. Պ լու տար քո սը իր եր կում ակ նարկ ներ ու նի նաեւ Ար եւել քի «բար-

բա րոս» երկր նե րի ար քու նիք նե րում բազ մակ նութ յան, հա րեմ ու հար ճեր 

պա հե լու սո վո րույ թի մա սին: Ըստ նրա` Լու կուլ լո սի կող մից Տիգ րա նա-

կեր տի գրա վու մից հե տո Տիգ րան Մե ծը ու ղար կում է «մի ըն տիր հե ծե-

լա գունդ, ո րին հանձ նա րար ված էր պա շար ված մայ րա քա ղաք Տիգ րա նա-

կեր տից ա զա տել իր կա նա նոցն ու մե ծա գին գան ձե րը ( Լու կուլ լոս, 23, 

6): Տիգ րան Մե ծը, ըստ  Պ լու տար քո սի, Ար տա շա տում էր թո ղել օ րի նա-
վոր կա նանց եւ  ան չա փա հաս զա վակ նե րին ( Լու կուլ լոս, 31, 4): Ինչ-

պես Արեւել քի այլ պե տութ յուն նե րում, հա յոց թա գա վո րը եւս հար ճե րի 

աս տի ճա նում էր պա հում բազ մա թիվ կա նանց կամ  էլ նրանց մի մա սին 

շնոր հում էր իր կի նը կոչ վե լու պա տի վը: Թա գա վո րի կա նայք էլ կոչ վում 

էին տի կին ներ: Դ րանց մեջ միայն մե կը, ըստ բարձր ազն վա կան ծագ ման, 

դառ նում էր թա գու հի եւ ս տա նում էր տիկ նաց տի կին պատ վա նու նը: 

Թա գա վո րի աղ ջի կը  սո վո րա բար կոչ վում էր «օ րիորդ հա յոց»: 

Նույ նան ման հա ղոր դում նե րը բա վա կան շատ են նաեւ Ար եւել քի 

մյուս երկր նե րի ար քու նա կան եւ նա խա րա րա կան մի ջա վայ րի վե րա բեր-

յալ: Այս պես, Պ լու տար քո սը հի շա տա կում է մար րե րի թա գա վո րի կա նանց 

ու որ դի նե րի մա սին, ո րոնք Ան տո նիո սի պարթ եւա կան ար շա վանք նե րի 

ժա մա նակ ամ րա ցել էին Ատր պա տա կա նի մայ րա քա ղաք Փ րաս պա յում 

(Ան տո նիոս, 38): Հա րեմ նե րի ըն դար ձա կութ յու նը, այն տեղ փակ ված կա-

նանց եւ հար ճե րի բազ մութ յու նը հա մար վում էին տի րո ղի հարս տութ-

յան, եր ջան կութ յան եւ կա րո ղութ յան գլխա վոր նշան ներ: Այն մշտա պես 

հսկո ղութ յան եւ պահ պա նութ յան տակ էր: Այդ պաշ տո նը կա տա րում էին 

բազ մա թիվ ներ քի նի ներ: Հին աշ խար հի, հատ կա պես Ար եւել քին բնո րոշ 

սո վո րույթ նե րից էր նաեւ մեր ձա վոր նե րի ա մուս նութ յուն նե րը: Բա վա կան 

վկա յութ յուն ներ կան հայ պարթ եւա կան, հայ-մա րա կան խնա միա կան կա-

պե րի վե րա բեր յալ: 

Պ լու տար քո սը ակ նար կում է նաեւ, թե ինչ պի սի ճո խութ յան մեջ էին 

ապ րում պարթեւ նա խա րար նե րը, օ րի նակ` պարթեւ նա խա րար Սու րե նը 

պա տե րազ մի ժա մա նակ իր հետ ման էր ա ծում իր ամ բողջ հա րե մը. հա-

զար  ուղտ տա նում էին նրա ծան րոց նե րը, իսկ եր կու հար յուր կառ քե րի 

մեջ տե ղա վոր վում էին նրա հար ճե րը: Գի շեր նե րը նա մեծ գի նեխմ բութ-

յուն նե րի մեջ էր, ո րոնց մաս նակ ցում էին հար ճե րը, պա րու հի նե րը եւ  

այլն (Կ րաս սոս, 32): Հույն պատ մա գի րը գո վում է մա նա վանդ Սու րե նի 

գե ղե ցիկ հա սա կը (Կ րաս սոս, 24): Այս գե ղեց կութ յու նը, ինչ պես եր եւում 
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է, ընդ հա նուր պարթ եւա կան հատ կութ յուն էր, եւ հենց այդ պատ ճա ռով 

էլ, եր եւի, հայ ազն վա կան նե րը ա մուս նա նում էին պարթեւ աղ ջիկ նե րի 

հետ:  Բարձր, հաղ թան դամ եւ գե ղե ցիկ մար դուն հա յոց լեզ վում կո չում 

են «պարթեւ»23:

Պ լու տար քո սը ակ նարկ ու նի Տիգ րան Մե ծի կող մից մա հա պատ ժի են-

թարկ ված, ի րեն դա վա ճա նած են թա կա երկր նե րից մե կի` գոր դիեն նե րի 

( Կորդ վաց երկ րի – Ռ. Ն.) թա գա վոր Զար բիե նո սի եւ ն րա կնոջ ու որ դի-

նե րի պատ վին Լու կուլ լո սի կազ մա կեր պած թաղ ման շքեղ ծե սի վե րա բեր-

յալ. « Նա [ Լու կուլ լո սը] Զար բիե նո սի թաղ ման շքեղ ծե սեր կազ մա կեր-

պեց, խա րույ կը զար դա րեց զգեստ նե րով, թա գա վո րա կան ոս կի նե րով եւ 

Տիգ րա նից վերց րած թան կար ժեք ա վա րով, իր ձեռ քով վա ռեց խա րույ կը 

եւ հան գուց յա լի ըն կեր նե րի ու մեր ձա վոր նե րի հետ զոհ մա տու ցեց, նրա 

պատ վին կանգ նեց վեց նաեւ թան կար ժեք հու շար ձան» ( Լու կուլ լոս, 30):

Պատ մա գի րը գրում է նաեւ ժո ղովր դա կան բժշկութ յան, թմրան յու թեր 

պատ րաս տե լու մա սին: Պ լու տար քո սը հա կիրճ անդ րա դարձ ու նի «ջրգո-

ղութ յուն» հի վան դութ յան [водянка] եւ թու նա վոր «ըն ձա խոտ» բույ սի 

մա սին, ո րից պատ րաս տում  էին եւ՛ թույն, եւ՛ դե ղա մի ջոց (Կ րաս սոս, 33): 

Հել լե նիստա կան մշա կ@ յ թը Հա յաս տա ն@ մ. Պ լու տար քո սը վկա-

յութ յուն ներ է թո ղել Տիգ րա նա կեր տի` ոչ միայն մի ջազ գա յին առեւտրի, 

ար հեստ նե րի ու արդ յու նա գոր ծութ յան, այլեւ հել լե նիս տա կան գի տութ-

յան, ար վես տի ու գրա կա նութ յան կենտ րոն լի նե լու մա սին: Այս պես, 

հույն նշա նա վոր հռե տոր` Ա թեն քից աք սոր ված Ամ փիկ րա տես Ա թե նա-

ցին, ո րը  ա պաս տան էր գտել Տիգ րա նա կեր տում, զբաղ վում էր գրա կան 

գոր ծու նեութ յամբ, գրել է « Տիգ րա նի վար քը»24 եր կը, ո րը մեզ չի հա սել: 

Տիգ րա նի ար քու նի քում էլ նա գտել է իր վախ ճա նը ( Լու կուլ լոս, 22): 

« Պատ մում են, թե նա իբր աք սո րա կան ժա մա նեց Տիգ րի սի վրա գտնվող 

Սելեւ կիա (այն ժա մա նակ պարթեւ Ար շա կու նի նե րի նստա վայրն էր), եւ  

երբ նրան խնդրե ցին այն տեղ պեր ճա խո սութ յան դա սեր տալ, գո ռո զա բար 

ու ար հա մար հան քով պա տաս խա նեց. « Դել փի նը տաշ տում չի տե ղա վոր-

վի»: «Այ նու հետեւ,- շա րու նա կում է պատ մա գի րը,- նա գնաց Տիգ րա նի 

կնոջ մոտ` Միհր դա տի դստեր` Կ լեո պատ րա յի ար քու նի քը, բայց շու տով 

զրպարտ վեց, նրան ար գե լե ցին որ եւէ հա րա բե րութ յուն ու նե նալ հույ նե րի 

հետ, եւ  ի րեն սո վա մահ ա րեց: Ն րան նույն պես պա տիվ նե րով հու ղար կա-

23 Տե՛ս Ստ. Մալխասյան, ՀԲԲ, հ. Դ., (Չ-Ֆ), Երեւան, 2010, էջ 83:
24 Տե՛ս К. В. Тревер, Очерки по истории культуры Древней Армении, Москва-Ленинград, 

1953, с. 12:
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վո րեց Կ լեո պատ րան, նրա գե րեզ մա նը գտնվում է Սա փիի մոտ, այդ պես 

է կոչ վում այդ երկ րում գտնվող ինչ-որ բնա կա վայ րը» (նույն տե ղում):

Տիգ րան Մե ծի պա լա տա կան պատ մա գիրն է ե ղել Մետ րո դո րոս Ս կեպ-

սիա ցին, ով գրել է « Տիգ րա նի պատ մութ յու նը»25 վեր նագ րով մի եր կա սի-

րութ յուն, ո րը դարձ յալ  չի հա սել մեզ: Նա հռե տոր, քա ղա քա կան գոր-

ծիչ, պատ մա բան, փի լի սո փա էր եւ  եր կար տա րի ներ ծա ռա յել է Միհրդատ 

Եվ պա տո րին` վա րե լով Պոն տո սի գե րա գույն դա տա վո րի պաշ տո նը, այ-

նու հետեւ դա վա ճա նել է վեր ջի նիս եւ  ա պաս տան գտել Տիգ րան Մե ծի 

ար քու նի քում: Պ լու տար քո սի հա վաստ մամբ՝ Մետ րո դո րոս Ս կեպ սիա ցին, 

մեծ ի մա ցութ յամբ եւ պեր ճա խո սութ յամբ հայտ նի «բազ մա գի տուն այր» 

էր,  ո րին ան վա նում էին «թա գա վո րի հայր»: Պատ մա գի րը գրում է, թե 

երբ Միհր դա տը սրան ու ղար կել էր Տիգ րա նի մոտ՝ հռո մեա ցի նե րի դեմ 

օգ նութ յուն խնդրե լու, Տիգ րա նը նրան հարց րել էր. «Իսկ դու, ո՛վ Մետ-

րո դո րոս, այս դեպ քում ինչ պի սի՞ խոր հուրդ կտաս»: Իսկ նա, գու ցե Տիգ-

րա նին բա րիք ցան կա նա լով, գու ցեեւ Միհր դա տին` չա րիք, պա տաս խա նել 

է. «Իբրեւ դես պան՝ խոր հուրդ եմ տա լիս օգ նել, իսկ իբրեւ խորհր դա տու` 

մեր ժել» ( Լու կուլ լոս, 22):

Պ լու տար քո սը հի շա տա կում է նաեւ, որ Հա յոց մայ րա քա ղա քում 

գտնվում էին մեծ թվով դե րա սան ներ, ո րոնց Տիգ րա նը հրա վի րել էր իր 

կա ռու ցած մայ րա քա ղա քի թատ րո նի հան դի սա վոր բաց մա նը: Նա գրում 

է. « Տե ղե կա նա լով, որ քա ղա քում գտնվում էին մեծ թվով դե րա սան ներ, 

ո րոնց Տիգ րա նը ա մեն կող մից հրա վի րել էր իր կա ռու ցած թատ րո նի հան-

դի սա վոր բաց մա նը, Լու կուլ լո սը օգ տա գոր ծեց նրանց՝ ի պա տիվ իր հաղ-

թա նա կի կազ մա կերպ ված խա ղե րում ու հան դի սութ յուն նե րում» ( Լու-

կուլ լոս, 29):

Թե ինչ պի սի խոր ար մատ ներ էր ու նե ցել հել լե նա կան կրթութ յու նը 

հայ կա կան ար քու նի քում, եր եւում է նրա նից, որ Տիգ րան Մե ծին հա-

ջոր դած նրա որ դի Ար տա վազդ Բ.-ն գ րում էր հու նա րեն լեզ վով ող բեր-

գութ յուն ներ, ճա ռեր եւ պատ մա կան եր կեր, ո րոն ցից մի քա նի սը հայտ նի 

են ե ղել ի րե նից եր կու հար յու րամ յակ ա վե լի ուշ ապ րած Պ լու տար քո սին 

(Կ րաս սոս, գլ. 33, 1):

Ք. ա. 69 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ին Լու կուլ լո սի կող մից Տիգ րա նա կեր-

տի ան կու մով մա հա ցու հար ված ստա ցավ Տիգ րան Մե ծի ծրագ րած ու 

սկսած այն ա ռա ջա դի մա կան մեծ գոր ծը, ո րի նպա տակն էր զար գաց նել 

25 Տե՛ս Գ. Խ. Սարգսյան, Նախամե սրոպյան շրջանի պատմագր� թյ� նը, ՊԲՀ, 1969, թ. 1, 
էջ 107-126:
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Հա յաս տա նում հել լե նա կան քա ղա քա յին մշա կույ թը եւ հել լե նիս տա-

կան քա ղա քակր թութ յու նը: Լու կուլ լոսն ի րենց հայ րե նի քա ղաք ներն ու 

երկրներն ու ղար կեց հույ նե րին ու օ տա րա կան նե րին, ո րոնց Տիգ րան Մե ծը 

վե րաբնա կեց րել էր իր նո րա կա ռույց մայ րա քա ղա քում ( Լու կուլ լոս, 29): 

Տիգ րան Մե ծը, ինչ պես եւ Միհր դատ Եվ պա տո րը, ան տա րա կույս հել լե-

նիս տա կան տի պի միա պետ ներ էին, ո րոնք բուռն թա փով ա ռաջ էին տա-

նում Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցու եւ ն րա հա ջորդ նե րի քա ղա քակր թա կան 

մեծ գոր ծը: Սա կայն Լու կուլ լո սի եւ Պոմ պեո սի ա վե րիչ ար շա վանք նե րը 

վերջ դրին Տիգ րա նի եւ Միհր դա տի վե րա նո րոգ չա կան եւ  ա ռա ջա դի մա-

կան գոր ծու նեութ յա նը: Ըստ Հ. Մա նանդ յա նի բնու թագր ման՝ այդ ա վե րիչ 

ար շա վանք նե րը, ինչ պես Հա յաս տա նում, այն պես էլ ամ բողջ Ա ռա ջա վոր 

Ա սիա յում, հան գեց րին հել լե նիս տա կան քա ղա քակր թութ յան թու լաց-

մա նը եւ մ շա կու թա յին հե տա դի մութ յան: Հատ կա պես Հա յաս տա նում եւ 

ն րա հար եւան Պարթ եւա կան թա գա վո րութ յան երկր նե րում հել լե նիզ մը 

եւ հել լե նա կան քա ղա քա յին մշա կույ թը հետզ հե տե զի ջե ցին ի րենց տե ղը 

ի րա նա կան հին կեն ցա ղին ու ա վան դույթ նե րին, ո րոնք խոր ար մատ ներ 

ու նեին այս երկր նե րում26:

Ծե սերն @  պաշ տա մ@ ն քը ըստ Պ լ@  տար քո սի. Հույն պատ մի-

չը ակ նարկ ներ ու նի նաեւ Տիգ րան Մե ծի ար քու նի քում ո րոշ ծե սե րի եւ 

պա լա տա կան վար վե լա կար գի մա սին: Այս պես, նա գրում է, թե «…նրա 

( Տիգ րա նի) մոտ շատ թա գա վոր ներ կա յին սպա սա վո րի դրութ յամբ, իսկ 

նրան ցից չոր սին նա մշտա պես պա հում էր իր մոտ՝ որ պես ու ղե կից կամ 

թիկ նա պահ, երբ նա գնում էր ձիով, նրանք, կարճ խի տոն ներ [անթեւ 

վեր նազ գեստ] հա գած, վա զում էին նրա կող քից, իսկ երբ նստած էր լի-

նում եւ զ բաղ վում պաշ տո նա կան գոր ծե րով, նրանք կանգ նում էին նրա 

շուր ջը՝ ձեռք նե րը կրծքնե րին: Հա մար վում էր, որ այդ դիր քը լա վա գույնս 

էր ար տա հայ տում ի րենց ստրկա կան կախ վա ծութ յան լիա կա տար ըն դու-

նու մը: Այն ըն դու նո ղը կար ծես թե իր մարմ նի հետ տի րոջ տրա մադ րութ-

յանն էր հանձ նում նաեւ իր ա զա տութ յու նը եւ պատ րաս տա կա մութ յուն 

հայտ նում ա մեն ինչ տա նել, հան դուր ժել ա ռանց ա ռար կութ յան» ( Լու-

կուլ լոս, 21): Այս չորս թա գա վոր նե րը, ու սում նա սի րող նե րի կար ծի քով, 

հենց այն չորս բդեշխ ներն  էին, Հա յաս տա նի չորս կող մե րը պահ պա նող-

նե րը27:

26 Տե՛ս  Հ. Մանանդյան, Երկեր, հ. Ա., էջ 241:
27 Տե՛ս Յ. Մարկվարտ, «Հայ բդեշխք», թարգմ. Հ. Թ. Կետիկյան, Վիեննա, 1903, էջ 24:
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Տիգ րան Մե ծը ճա նաչ ված էր «Ար քա յից ար քա», ուս տի, Պ լու տար քո-

սի հա վաստ մամբ, նրան զայ րաց րել էր այն հան գա ման քը, որ Լու կուլ-

լոսն «իր գրութ յան մեջ ի րեն ան վա նել էր «ար քա» եւ  ոչ թե «Ար քա յից 

ար քա», ո րի պատ ճա ռով Տիգ րա նը եւս  իր պա տաս խա նի մեջ Պոն տո սի 

ար քա Միհր դատ Զ.-ին չհանձ նե լու վե րա բեր յալ գրա վոր պա տաս խա նում 

Լու կուլ լո սին չէր ան վա նել իմ պե րա տոր» ( Լու կուլ լոս, 21): Իմ պե րա տոր 

եզ րույ թը գոր ծած վում էր որ պես պատ վո տիտ ղոս, որ զոր քը շնոր հում 

էր իր հրա մա նա տա րին` ռազ մա դաշ տում մեծ հաղ թա նա կից հե տո: Բայց 

եւ  օգ տա գործ վել է ա ռա վել լայն ա ռու մով եւ տր վել ռազ մա կան ու դա-

տա կան լիի րավ իշ խա նութ յամբ օժտ ված զո րահ րա մա նա տա րին, կոնկ րետ 

դեպ քում նման տիտ ղո սով դի մում էին Լու կուլ լո սին: Պ լու տար քո սի գրքի 

նույն հատ վա ծում հան դի պում ենք հին աշ խար հի եւս մի սո վո րույ թի, 

ըստ ո րի՝ նշա նա վոր ար քա նե րը զո րեղ, բայց եւ թշ նա մի տե րութ յան ար-

քա յի դես պա նին պատ շաճ դի մա վո րե լուց բա ցի, ճա նա պար հում են թան-

կար ժեք նվեր նե րով: Պ լու տար քո սը գրում է. ( Տիգ րան Մե ծը) «…վի րա վոր-

ված, այ սու հան դերձ Ապ պիո սին [ Լու կուլ լո սի դես պա նին – Ռ. Ն.] շքեղ 

նվեր ներ ու ղար կեց, իսկ երբ վեր ջինս մեր ժեց ըն դու նել, դրանց ա վե լաց-

րեց նոր նվեր ներ եւս: Ապ պիո սը, որ պես զի չկար ծեն, թե նվեր նե րը մեր-

ժում է ըն դու նել Տիգ րա նի հան դեպ թշնա մութ յան պատ ճա ռով, վերց րեց 

միայն մեկ [ոս կե] գա վաթ…» ( Լու կուլ լոս, 21):

Հա յոց Տիգ րան Մեծ թա գա վո րը մի ամ բողջ պաշ տա մունք էր իր ժո-

ղովր դի հա մար` որ պես «Աստ ված»: Թա գա վո րի նախ նի նե րի եւ  ա պա 

հենց իր` իշ խող թա գա վո րի պաշ տա մուն քը պե տա կան պաշ տո նա կան ծա-

վա լով, ընդ հա նուր եր եւույթ էր հել լե նիս տա կան երկր նե րում: Կեն դա նի 

թա գա վո րի պաշ տա մուն քի սկիզ բը կապ վում է Տիգ րան Բ.-ի ան ձի հետ: 

Ա ռա ջին դրսեւո րու մը Տիգ րա նի «Աստ ված» պատ վա նունն էր, որ վկա յա-

կոչ ված է ան տիկ պատ մա գիր նե րի կող մից, մյու սը Տիգ րա նի պատ կե րով 

եր կու դրամ նե րը, ո րոնց վրա դրոշմ ված է նույն պատ վա նու նը: Այդ պի սի 

եզ րա կա ցութ յուն նե րի տե ղիք է տա լիս դրամ նե րի վրա պատ կեր ված ար-

քա յի դի ման կա րը, ո րը ներ կա յաց ված է ի դեա լա կա նաց ված դի մագ ծե րով, 

ինչ պի սիք հա տուկ են աստ վա ծաց ված անձ նա վո րութ յուն նե րին: Եվ դա 

հաս կա նա լի է, երբ նկա տի ենք առ նում Տիգ րան Մե ծի փառքն ու համ-

բավն իր ժա մա նակ վա աշ խար հում: Հ ռո մեա կան ա մե նա տա ղան դա վոր 

զո րա վար ներն ան գամ, ան հաշտ թշնա մի ներ լի նե լով հան դերձ, ըն դու նում 

էին, որ աշ խար հի ա մե նահ զոր եւ մեծ թա գա վոր ներն էին Միհր դատ Պոն-

տա ցին եւ Տիգ րան Հա յը (Կ րաս սոս, 33.1):
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Պ լու տար քո սը ու շագ րավ հա ղոր դում ու նի Ա նա հիտ դի ցու հուն նվիր-

վող ե րինջ նե րի զո հա բեր ման սո վո րույ թի մա սին: Պատ մի չը, ման րա մաս-

նո րեն նկա րագ րե լով հռո մեա կան զո րա վար Լու կուլ լո սի՝ Հա յաս տան 

կա տա րած ար շա վան քը, գրում է. « Զորքն անց կաց րեց Եփ րա տով: Գետն 

անց նե լիս նրան բա րեն պաստ նա խան շան եր եւաց: Այս վայ րե րում ա րա-

ծում էին սրբա զան ե րինջ ներ` նվիր ված Ար տե մի սին (Ա նա հի տին), ո րին 

Եփ րա տի մյուս ա փին բնակ վող բար բա րոս նե րը (այդ պես էին ան վա նում 

ոչ հույն ժո ղո վուրդ նե րին, այդ թվում նաեւ հա յե րին) ա ռա վել են պաշ-

տում, քան մյուս աստ ված նե րին ( Լու կուլ լոս, 24, 4-8): Ն րանք այս ե րինջ-

նե րից օգտ վում էին մի միայն զո հա բե րութ յուն նե րի հա մար, իսկ ընդ հան-

րա պես, այդ տե ղե րում ե րինջ ներն ա զատ շրջում էին, եւ  ա մեն մե կը կրում 

էր իր վրա խո րա նադ րոշմ մի ջահ, որն աստ վա ծու հու նշանն էր: …Երբ 

զորքն անց նում էր Եփ րատ գե տը, դրան ցից մե կը բարձ րա ցավ սրբա զան 

մի ժայ ռի վրա, ո րը նվիր ված էր դի ցու հուն, կանգ նեց նրա գա գա թին եւ, 

խո նար հեց նե լով գլու խը, ինչ պես այդ ա նում են թո կով տար վող ե րինջ նե-

րը, տրա մադ րեց ինքն ի րեն Լու կուլ լո սին զո հա բեր ման հա մար: Բա րե հա-

ջող գե տան ցի հա մար Լու կուլ լո սը զո հա բե րեց նաեւ Եփ րա տին մի ցուլ» 

[նույն տե ղում]: Ա րա ծող ե րինջ նե րը, պարզ վում է, պատ կա նում էին Եփ-

րա տի արեւմտ յան ա փին գտնվող տա ճա րին, ո րը նվիր ված էր Ար տե մի-

սին, եւ  այս վայ րը ո րո շա կի տե ղայ նաց վում է Ա նա հիտ աստ վա ծու հուն 

նվիր ված Ե կեղ յաց գա վա ռում, ո րի կենտ րո նը Ե րի զա տա ճա րա կան քա-

ղաքն էր: Ա նահ տա կան պաշ տա մուն քը տա րած ված էր Փոքր Ա սիա յում, 

բայց ոչ մի տեղ նա այն քան փայլ եւ  ըն դար ձակ ժո ղովր դա կա նութ յուն 

չստա ցավ, ինչ պես Հա յաս տա նում: Ի դեպ հույ նե րը, ինչ պես եւ հա յե րը, 

Ար տե մի սին հա մա րում էին ծննդա բե րութ յու նը հո վա նա վո րող աստ վա-

ծու հի (Ա լեք սանդր, 3): 

Պատ մա գի րը ակ նարկ ներ ու նի նաեւ հռո մեա կան ո րոշ աստ վա ծութ-

յուն նե րի տո նա կա տա րութ յուն նե րի մա սին, ո րոնց հի շա տա կութ յու նը օգ-

տա կար է ոչ միայն որ պես հնա գույն պաշ տա մուն քա յին եր եւույ թի, այլեւ 

հայ կա կա նի հետ զու գա հեռ ներ անց կաց նե լու տե սա կե տից: Այս պես, 

Պ լու տար քո սը Պոմ պեո սին վե րա բե րող հատ վա ծում (34) նշում է նաեւ 

հու նա կան Կ րո նոս աստ վա ծութ յա նը նվիր ված տո նա կա տա րութ յան մա-

սին, որ նույ նա կան է լա տի նա կան Սա տուռ նին: Հ ռո մեա ցի նե րը տո նը ան-

վա նում էին Սա տուռ նա լիա: Դա սկզբնա պես ե ղել է հո ղա գոր ծութ յու նը 

հո վա նա վո րող աստ վա ծութ յուն: Սա տուռ նա լիա յի տո նախմ բու թյուն նե րը 

Հ ռո մում կա տար վում էին ա մեն տա րի բեր քա հա վա քից հե տո, դեկ տեմ բե-
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րի 17-ին, եւ տ եւում յոթ օր: Հենց այդ տո նա կա տա րութ յան օրն էլ «աղ-

վան նե րը չորս բյու րից ոչ պա կաս թվով, հա վաք վե ցին ան ցան Կ յուռ նոս 

[ Կուր- Քուռ] գե տը եւ հար ձակ վե ցին նրանց [ Պոմ պեո սի] վրա»:

Հին Հա յաս տա նի հոգ եւոր մշա կույ թը այս պի սով դրսեւոր վում է եր-

կու փո խա դար ձա բար կապ ված ճյու ղե րով` տե ղա կան-ժո ղովր դա կան եւ 

հայ-հել լե նիս տա կան, ո րը տե ղա կա նի ու հել լե նա կա նի հա մա տեղ ման 

արդ յունք էր: Եր կուսն էլ ու նե ցել են ի րենց մեծ նվա ճում նե րը եւ  ի րենց 

զար գաց մամբ ու ստեղ ծած ար ժեք նե րով նա խա պատ րաս տել հա ջորդ՝ վաղ 

միջ նա դար յան շրջա նի հայ ազ գա յին մշա կույ թի ան նա խըն թաց ծաղ կումն 

ու բար գա վա ճու մը:

Այս պի սով, կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ Պ լու տար քո սի վկա յութ յուն-

նե րը չա փա զանց ար ժե քա վոր աղբ յուր են հել լե նիս տա կան դա րաշր ջա-

նում ինչ պես մեր, այն պես էլ  հար եւան երկր նե րի պատ մա քա ղա քա կան, 

տնտե սա կան եւ մ շա կու թա յին ի րա վի ճա կը գնա հա տե լու, ի րա րա մերժ եւ 

հա կա սա կան փաս տերն ու ի րա դար ձութ յուն նե րը հա մադ րե լու, տվյալ 

դա րաշր ջա նում տա րա ծաշր ջա նա յին զար գա ցում ներն ա վե լի ամ բող ջա-

կան պատ կե րաց նե լու հա մար:  

РЕЗЮМЕ

Среди греческих историков, оставивших разные ценностные све-
де ния об истории и культуре Армении эпохи эллинизма, особое место 
занимает Плутарх (45-127 н.э.). В его труде “Сравнительные жиз-
нео писания’’ включены также многочисленные данные об Армянском 
царстве, которое находилoсь в пике расцвета. Эти данные в основном 
совпадают с периодом правления Тиграна Великого, когда беспрецедентно 
расширялись границы Армянской империи, строились города, из других 
стран в Армению перенеслись целые общины. Историк сообщает важные 
сведения о быте, экономике, религии, обычаях древних армян. Все это 
является ценным материалом для освещения тех исторических вопросов, 
которым свойственны противоречивые и двусмысленные утверждения о 
месте и роли армян и армянских царей в данном периоде. 
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SUMMARY

Among the Greek historians, who have le�  various valuable data on the 
Armenian history and culture of the Hellenistic period, a special place is occupied 
by Plutarchos (45-127 AD). His work ‘’Parallel lives’’ includes numerous data 
on the Armenian kingdom, which was in the heyday of the power. This period 
coincides mostly with the period of the reign of Tigran the Great, when the 
boundaries of the Armenian Empire were unprecedentedly expanded, cities 
were built, entire communities were moved to Armenia. The historian reports 
very important information towards the life, economy, religion, and customs 
of the ancient Armenians. These data refl ect valuable material for the study of 
historical issues that contain contradictory and ambiguous statements about the 
place and role of the Armenians and the Armenian kings during this period.


