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ԷՐԵԲՈՒՆԻԻՑ ԴԵՊԻ ԿԱՐՄԻՐ ԲԼՈՒՐ:  
ՈՐՈՇ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԹԵՅՇԵԲԱԻՆԻ ՔԱՂԱՔԻ 

ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 
 

ՄԻՔԱՅԵԼ ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
 

Հայ ականավոր նկարիչ  
Աշոտ Մամաջանյանի հիշատակին 

 
Բանալի բառեր՝ Էրեբունի, Կարմիր բլուր, Թեյշեբաինի, 
Ուրարտու, Արգիշթի, երկրաշարժ: 

 
1968 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին 

Հայաստանի նկարչի տանը Երևանի հիմնադրման 2750-
ամյակի կապակցությամբ կազմակերպվեց ցուցահան-
դես՝ նվիրված Հայաստանի կերպարվեստագետների 
ստեղծագործություններին: Այստեղ հայ ականավոր նկա-
րիչ Ա. Մամաջանյանի կողմից ներկայացվեց մի ուշա-
գրավ գրաֆիկական աշխատանք՝ «Էրեբունիից դեպի 
Կարմիր բլուր» (նկար 1): Այս անկրկնելի ստեղծագոր-
ծության հետին ֆոնին Էրեբունի ամրոցն է: Նրա դիմաց 
զինվորները շքեղ զարդարված ձիերով և մարտակառքով 
ուղղություն են բռնել դեպի Կարմիր բլուր: Նրանց կող-
քին պատկերված է ևս մեկ ձիավոր1:  
                                                            
 Հոդվածը ներկայացվել է 07.08.2020: Գրախոսվել է 10.08.2020:  
Հոդվածը հրապարակվում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության Գիտության 
պետական կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ՝ 18T-6A139 
«Վանի թագավորության պատմության և մշակույթի ատլաս (ըստ 
հնագիտական և գրավոր աղբյուրների)» գիտական թեմայի շրջա-
նակներում: 
1 Ереван-Երևան-Yerevan 2750 կատալոգ, N 47, Ա. Մամաջանյան՝ 
«Էրեբունիից դեպի Կարմիր բլուր»: 
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Արարատյան դաշտը, ամենայն հավանականու-
թյամբ, զբաղեցրել է ուրարտական սեպագիր արձանա-
գրություններում հիշատակված Ուազա երկրի տարած-
քը2: Առնվազն Արգիշթի I-ի գահակալության շրջանից 
(Ք.ա. 785/780-756 թթ.)3 այս տարածաշրջանն ընդ-
գրկվել է ուրարտական տերության կազմ: Հենց այս 
միապետի կառավարման օրոք էլ այստեղ կառուցվում են 
այնպիսի հզոր քաղաք-ամրոցներ, ինչպիսիք են Էրեբու-
նին և Արգիշթիխինիլին4: Ըստ երևույթին, վերջիններս 
ինչպես վարչական, այնպես էլ տնտեսական և ռազմա-
վարական կարևորագույն կենտրոններ էին:  

Հետաքրքիր է, սակայն, որ Ք.ա. VII դարում Վանի 
թագավորության վերջին հզոր արքա Ռուսա Արգիշթոր-
դու կողմից Հրազդան գետի ձախ ափին՝ Էրեբունուց ոչ 
այնքան հեռու՝ ներկայիս Երևանի հարավարևմտյան 
հատվածում, կառուցվում է մեկ այլ նշանավոր քաղաք-
ամրոց, որն ի պատիվ տերության դիցարանի տարերքի 
աստված Թեյշեբայի՝ անվանվում է Թեյշեբաինի5: Այս 
կարևոր հուշարձանը մասնագիտական շրջանակներում 
առավել հայտնի է Կարմիր բլուր անվամբ: Բլուրը ծածկ-
ված է եղել հողով և ունեցել է կարմրավուն տեսք: Հա-
վանաբար նման երանգներ են տվել հրդեհի հետևանքով 
բլրի այրված աղյուսները: Այդ իսկ պատճառով առնվազն 
20-րդ դարի սկզբներից տեղացի բնակիչները տարածքն 
անվանել են Կարմիր բլուր6: 

                                                            
2 Арутюнян 1985: 13-14. 
3 Արգիշթի Մենուայորդու գահակալության տարիների համար որպես 
ուղենիշ է հանդիսացել CTU 1: 23: Այլ տեսակետների համար տե՛ս 
Գրեկյան 2016, 178-196: 
4 Арутюнян 2016: 162-163. 
5 Ավետիսյան, Բոբոխյան 2010, 74: 
6 Նույն տեղում: 
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1939-ից մինչև 1971 թվականը տևած Կարմիր բլուրի 
պեղումները7 փաստեցին Էրեբունի քաղաք-ամրոցին վե-
րաբերող շատ կարևոր հանգամանք: Այսպե՛ս, Թեյշե-
բաինի ամրոցից հայտնաբերվեցին բրոնզե վահաններ, 
որոնք ունեցել են նվիրատվական-պաշտամունքային 
բնույթ և որոշակի տարբերություններով կրում են հե-
տևյալ տեքստը. 

«Խալդիին՝ տիրոջը, այս վահանն Արգիշթին՝ Մե-
նուայի որդին, նվիրեց Էր(ե)բունի քաղաքին: Արգիշ-
թի՝ Մենուայի որդի, հզոր արքա, Բիայնա երկրի ար-
քա, տերը Տուշպա քաղաքի»8:  

1963 թվականին նույն Թեյշեբաինիից հայտնաբեր-
վեց արձանագիր բրոնզե մի պատվանդան, որն ունի հե-
տևյալ տեքստը. 

«Խալդիին՝ տիրոջը, այս isiqi GIŠNA5-e-i Արգիշթին՝ 
Մենուայի որդին, պատրաստեց, երբ Էր(ե)բունի քա-
ղաքը կառուցեց»9: 

Վերը նշված արտեֆակտերի արձանագրությունները 
վկայում են այն մասին, որ դրանք սկզբնական շրջանում 
եղել են Էրեբունիում, ավելին՝ ձոնվել այդ քաղաքին, իսկ 
այնուհետև ինչ-որ հանգամանքների բերումով տեղա-
փոխվել են Թեյշեբաինի10: Այս համատեքստում առաջա-
նում են մի շարք հարցեր. ինչո՞ւ հենց Արարատյան դաշ-
տում, որտեղ արդեն կառուցված էին Էրեբունիի և Ար-
                                                            
7 Կարմիր բլուրում իրականացված պեղումների և հետազոտություն-
ների մասին տե՛ս КБ I, КБ II, КБ III, КБ IV, Եսայան 1982, 12-78, 
Ավետիսյան, Բոբոխյան 2010, 72-84, Симонян, Атоянц 2018: 216-
223: Կարմիր բլուրի նախաուրարտական շերտերի և բնակավայրի 
մասին տե՛ս օրինակ Мартиросян 1961: 
8 КУКН: N 214-218, 220, CTU IV: B 8-2-B 8-7. 
9 КУКН: N 235, CTU IV: B 8-21. 
10 Пиотровский 1959: 184. 
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գիշթիխինիլի-Արմավիրի պես հզոր բնակավայրեր, Ռու-
սա II-ը հիմնում է մի նոր քաղաք (քարտեզ 1): Ի՞նչ 
կարող էր տեղի ունեցած լինել Էրեբունիում, որպեսզի 
նման արժեքավոր իրերը տեղափոխվեին Թեյշեբաինի: 
Այսինքն՝ Թեյշեբաինիի կառուցման ժամանակ Էրեբու-
նին որոշակի հանգամանքների և կամ իրադարձություն-
ների բերումով կորցնում է իր նախկին նշանակությունը: 
Քանի որ խոշոր ուրարտական ամրոց կառուցելու հա-
մար բավական երկար ժամանակ էր հարկավոր, ապա 
պետք է կարծել, որ Թեյշեբաինին վեր է խոյացել այն-
պիսի ժամանակահատվածում, երբ Արարատյան դաշ-
տում իրավիճակը խաղաղ էր և վերահսկելի ուրար-
տացիների կողմից: Այս առումով Էրեբունու կարգավի-
ճակի նվազման ռազմական պատճառը մեզ քիչ հա-
վանական է թվում: Նմանօրինակ զարգացումը կարող 
էր ունենալ էթնիկական, սոցիալական և այլ պատճառ-
ներ, որոնք կքննարկենք ստորև:  

Էրեբունի ամրոցում 2014 և 2016 թվականներին հայ-
ֆրանսիական հնագիտական արշավախմբի կողմից 
իրականացված պեղումների արդյունքում D1 և D2 հատ-
վածներում (նկար 2) արձանագրվել են հուժկու երկ-
րաշարժի հետքեր11, որոնք, ամենայն հավանականու-

                                                            
*Էրեբունի ամրոցի՝ 2014, 2016 թթ. պեղումների վերը նշված ար-
դյունքները, ինչպես նաև դրանց վերաբերող լուսանկարները հրա-
պարակվում են հուշարձանը պեղող հայ-ֆրանսիական արշավախմբի 
համաղեկավարներ Մ. Բադալյանի և Ս. Դեշամպի թույլտվությամբ: 
11 Պեղումներին զուգահեռ իրականացվել են նաև արխեոսեյսմոլո-
գիական հետազոտություններ՝ երջանկահիշատակ Ա. Կարախան-
յանի, Ա. Ավագյանի, Բ. Ալեի և Ա. Ռիդոյի մասնակցությամբ: Այդ 
ուսումնասիրությունների մասին առավել մանրամասն Ա. Ավագյանի 
հետ համատեղ մենք պատրաստվում ենք հանդես գալ առանձին 
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թյամբ, պետք է վերագրվեն Ք.ա. VII դ. առաջին կեսին: 
Մի ժամանակահատված, որը կարող էր նախորդել Թեյ-
շեբաինի քաղաքի կառուցմանը: Բնականաբար, երկրա-
շարժի հետևանքով Էրեբունին մատակարարող ջրի աղ-
բյուրները կարող էին ցամաքել կամ սակավանալ12:  

Ընդ որում վերը նշվածը բավական լավ տեղավոր-
վում է Երվանդ Գրեկյանի կողմից Վանի թագավորու-
թյան անկման վերաբերյալ առաջ քաշված «կլիմայական 
վարկածի» շրջանակներում: Այսպես, մի շարք ուրարտա-
կան հնավայրերի՝ Ք.ա. VII դ. վերագրվող շերտերում 
արձանագրվել են երկրաշարժի ակնհայտ հետքեր13: 
Բնականաբար, երկրաշարժերը բերում են աղբյուրների 
և ջրային ավազանների ցամաքեցում: Բացի այդ, ինչ-
պես մատնանշել է Ե. Գրեկյանը, նույն ժամանակահատ-
վածում Ուրարտուում եղել է ջրի պակաս, ինչը, ամենայն 
հավանականությամբ, հանդիսացել է երբեմնի հզոր տե-
րության անկման գլխավոր պատճառներից մեկը14: Հե-
տաքրքիր է, որ Ք.ա. VIII դարի վերջին և VII դարի առա-
ջին կեսին զոհաբերություններ սահմանող ուրարտական 
որոշ արձանագրություններում աստվածներից ակնկալ-
վում են անձրև և լիաջուր ջրանցք15:  

Չի բացառվում, որ հենց վերը նշված դեպքերի և 
հատկապես Էրեբունիում տեղի ունեցած հզոր երկրա-
շարժի պատճառով էլ հարկ է եղել կառուցելու տարա-
ծաշրջանային նոր կենտրոն: Այսինքն` Թեյշեբաինին կա-

                                                                                                                       
հոդվածով: Էրեբունիի այլ հատվածներում արձանագրված երկրա-
շարժի մասին տե՛ս նաև Helly, Rideud 2016: 216-221. 
12 Badalyan 2015: 132-133. 
13 Grekyan 2013-2014: 76-77. 
14 Նույն տեղում, 61-62, 65-68: 
15 Գրեկյան 2019, 39: 
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ռուցելով Հրազդանի ափին՝ արքան միտք է ունեցել ստեղ-
ծելու այնպիսի քաղաք, որը ջրամատակարարման և 
ջրաոռոգման առումով ունենար առավել հարմար դիրք16: 

Մենք հակված ենք նաև կարծելու, որ Թեյշեբաինի 
քաղաքի կառուցման գաղափարն ուղղակիորեն առնչվել 
է տարերքի աստծո պաշտամունքին: Չի բացառվում, որ 
Կարմիր բլուրի վրա կառուցված քաղաք-ամրոցը Թեյ-
շեբայի անունով կոչելն ամենևին էլ պատահական բնույթ 
չի կրել և պայմանավորված է եղել այդ ժամանակա-
շրջանում առկա և արդեն իսկ մեր կողմից մատնանշված 
հանգամանքներով: Ըստ երևույթին, քաղաքը տարերքի 
աստծո պատվին կոչելը յուրօրինակ ուղերձ էր անձրևա-
բեր Թեյշեբային` տարածաշրջանը ջրով ապահովելու 
համար17: 
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FROM EREBUNI TO KARMIR BLUR.  
SOME REMARKS ON THE ESTABLISHMENT OF THE 

CITY OF TEIŠEBAINI 
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earthquake. 

 

We tend to assume that the foundation of the city of Teishebaini 
is directly connected with the earthquake recorded in Erebuni at 
the first half of the VII c. BC. In this respect, first of all, we need 
to find out why Rusa II built such an enormous city in the Ararat 
Plain, while large cities such as Erebuni and Argištiḫinili were 
already existed. Some inscribed objects, found from Karmir Blur 
during the excavations, bear the name of the city of Erebuni.Why 
were those objects transferred from Erebuni to Teišebaini? The 
construction of such a big fortress as Teišebaini would require a 
considerable amount of time. This means that during the period 
of its construction, the general political situation was peaceful, 
and a military reason thus unlikely. In our opinion, the most re-
cent excavations at Erebuni fortress, especially from the 2014, 
2016 seasons (co-directors: M. Badalyan, S. Deschamps)-can 
provide crucial data for the above-mentioned questions. The re-
sults of work in the sectors D1 and D2 in particular revealed 
clear evidence of a strong earthquake (Figure 2). This was con-
firmed also by an Armenian and French archaeo-seismologists, 
who were working in the site. In our personal opinion, the earth-
quake can be dated to the beginning to the middle of the 7th cen-
tury B.C. This data should correspond to the foundation of 
Teišebaini. The earthquake could be a reason for the drying of 
the Erebuni water sources. As we have already mentioned, in 
that period water was a crucial problem for Urartu. This issue 
could have been the reason for the foundation of Karmir Blur. 
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Rusa II chose a position which was close to water sources, in-
cluding the Hrazdan River, and the Urartian monarch also con-
structed the Umešini channel in the Ararat Plain. In our opinion, 
the dedication of the city to the weather god was meant as a 
prayer to Teišeba for rain and fertile lands. 

 

Miqael Badalyan - PhD.,  
Erebuni Historical and Archaeological  

Museum-Reserve, Director 
miq.badalyan@gmail.com 

 
Հայաստանի Հանրապետության ուրարտական 

հուշարձանների քարտեզը: Կազմող՝ Հենրիկ Դանիելյան: 
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Նկար 1: Աշոտ Մամաջանյան: Էրեբունիից դեպի Կարմիր բլուր 
 

 
Նկար 2: Էրեբունու՝ 2016 թվականին հայտնաբերված 

ուրարտական փողոցը՝ երկրաշարժի ակնհայտ հետքերով  


