
   
 

   
 

                       Հայկական գորգ 

 
 

Հայ գորգագործության պատմությունը . 

Հայոց մշակութային համակարգի կարևոր ու ավանդական բնագավառների մեջ առանձնակի 

տեղ է զբաղեցնում գորգագործական մշակույթը։ Հայաստանում գորգագործությունը՝ իբրև 

արհեստ զարգացած է եղել դեռևս վաղնջական ժամանակներից: Այս մասին են վկայում Արենի 1 

քարայրում գտնված գործվածքները, մ. թ. ա. 5-րդ դարի թվագրվող պազիրիկ գորգը, ինչպես նաև 

հայկական գորգարվեստի մասին մի շարք պատմաբանների կողմից պահպանված 

հիշատակություններ։ 

    Պատմական աղբյուրներում տեղեկություններ են պահպանվում այն մասին, որ 

ուրարտացիներն ու հայերը Ասորեստանին, Աքեմենյան Պարսկաստանին և այլ երկրներին 

մատուցել են գորգեր՝ որպես տուրք: Պատմական Հայաստանում գորգերն ու կարպետները 

համարվում էին առաջին անհրաժեշտության իրեր։ Դրանք փռում էին հատակին, կախում 

պատերից և գործածում որպես ծածկոց։ Գրեթե բոլոր բնակավայրերում գործում էին 

կարպետներ՝ քիլիմներ, ծածկոցներ, վարագույրներ, թամբեր, խուրջիններ, վերմակներ, աղի 

տոպրակներ, ձիու ծածկոցներ և գորգեր։ Այս արհեստն այնքան սերտ էր կապված առօրյա 

կյանքի հետ, որ այն իմանալը պարտադիր էր։ Գորգը նաև հայ աղջիկների օժիտի անբաժանելի 

մասն էր, ուստի վաղ հասակից նրանք սովորում էին այս արհեստն ու գործում իրենց օժիտի գ 

որգերը: 

   Գորգագործական արվեստը իր ողջ պատմության ընթացքում մեծապես տուժել է 

արշավանքների, պատերազմների և հարևան տերությունների կողմից վարվող նվաճողական 

քաղաքականությունից։ Պատմական Հայաստանի աշխարհաքաղաքական վայրիվերումների 

պատճառով կամ եկեղեցական հավաքածուները պարբերաբար թալանվել են, կամ էլ հարկ է եղել 

դրանց մի մասի նվիրաբերել՝ փրկելու եկեղեցիները թալանից ու ավերումներից 

    Ցեղասպանության ընթացքում բազմաթիվ գորգեր կորսվել են՝ եկեղեցիները ոչնչացնելու կամ 

կողոպտելու պատճառով։ Դրանց որոշ մասը վաճառվել է շուկաներում՝ ի վերջո հայտնվելով 

Արևմուտքում և գտնվելով անհատների մոտ իրենց հավաքածուների կամ օգտագործման 

նպատակով։ 

  Չնայած որ գորգը իրականում հայոց պատմամշակութային ժառանգության կարևոր 

բաղադրամասերից մեկն է, դրա դերն ու նշանակություն առ այսօր լիարժեքորեն 

ուսումնասիրված և արժևորված չէ։ Դժբախտաբար, հայոց գորգագործական մշակույթը 

կարևորող համապարփակ ուսումնասիրությունների բացակայությունից բացի, դեռևս չկան նաև 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%81_%D5%91%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6


   
 

   
 

հայոց բնորոշ գորգերի տիպաբանումներ։ Ու թեև գորգարվեստի ուսումնասիրման 

պատմությունն արդեն անցել է բավականին երկար ուղի, արևելյան գորգերի համակարգում 

հայկական գորգերը տակավին գիտականորեն կարևորված չեն։ 

Նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջան 

  

Գորգագործությունը Հայաստանի հնագույն արհեստներից մեկն է։ Ասորեստանի թագավոր Սարգոն 

Բ-ի Ք.ա. 714 թ. արձանագրություններում նշվում է Ուրարտուում գործված կարմիր գործվածքների 

մասին: Ուրարտական ժամանակաշրջանին թվագրվող կարպետների պատառիկներ հայտնաբերվել 

են Արթիկի շրջանում, Կարմիր Բլուրում և Անիում և թվագրվում են Ք.ա. 13-րդ դար: 
  Ք.ա. 13-12 դդ. վերաբերող կարպետի մնացուկները՝ մի շարք ուսումնասիրողներ եկել են այն 

եզրակացության, որ Հայկական լեռնաշխարհում կային գորրգագործական մշակույթով զբաղվելու 

տեխնիկական և տեեխնոլոգիական հնարավորություններ, նաև անհրաժեշտ հումքային ռեսուրսներ: 

  Հայկական լեռնաշխարհը հարուստ էր նաև ներկանյութերով։ Դրանցից հայտնի էր հատկապես 

«հայկական» կոչված ներկը, որի մասին նշել են Ստրաբոնը, Պլինիոս Ավագը, Պրոկոպիոս Կեսարացին 

և այլք։ Ք. ա. 5-րդ դարի հույն պատմիչ Հերոդոտոսը նշում է, որ կովկասցիները ներկում էին բուրդը 

բույսերից ստացված ներկով, այնուհետև դրանից մշակում էին թել և նկարազարդում այն։ Իսկ դրա 

գույնը չէր խամրում ոչ ջրից, ոչ էլ ժամանակի ընթացքում: 
    Նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանի գորգարվեստին վերաբերող ամենահայտնի նմուշը 

Պազիրիկ կոչվող գորգն է։ Դրա ուսումնասիրությունը կարևոր է հատկապես գորգագործության 

ծագումնաբաական խնդրի առումով։ Ք.ա. 5-րդ դար թվագրվող Պազիրիկ գորգը հայտնաբերվել է 1949 

թ. Լեռնային Ալթայի Պազիրիկ կուրգանի թիվ 5 դամբարանից։ Գորգը շուրջ 2500 տարի մնացել է 

սառած դամբարանում ու այդպիսով, զերծ մնալով արտաքին որևէ ազդեցությունից, հասել մինչ մեր 

ժամանակները։ Գորգն աչքի է ընկնում գեղազարդման հարուստ համակարգով, գունային երանգների 

բազմազանությամբ և ամբողջական պատկերացում է տալիս 2500 տարի առաջ եղած 

գորգագործական տեխնոլոգիայի մասին։ 

                                    

Ս. Ի. Ռուդենկոն, համեմատելով այդ նմուշի և հարևան Բաշադարի կուրգանից հայտնաբերված 

գորգերի ու թաղիքների գեղազարդման տարրերը, նկատի ունենալով դրա գունահորինվածքային 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BD%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8D%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B8%D5%B6_%D4%B2&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8D%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B8%D5%B6_%D4%B2&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/714
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%82%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%B8%D6%82
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A9%D5%AB%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%A5%D5%B5%D5%B7%D5%A5%D5%A2%D5%A1%D5%AB%D5%B6%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%AC%D5%AB%D5%B6%D5%AB%D5%B8%D5%BD_%D4%B1%D5%BE%D5%A1%D5%A3
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D6%80%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BA%D5%AB%D5%B8%D5%BD_%D4%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D6%80%D5%B8%D5%A4%D5%B8%D5%BF%D5%B8%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/1949
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D5%AC%D5%A9%D5%A1%D5%B5&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B2%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1


   
 

   
 

ներդաշնակ լուծումները, արդեն այն ժամանակ եզրակացրել էր, որ Պազիրիկ գորգն 

առաջավորասիական ծագում ունի։ 

Չնայած որ գորգն իր գեղազարդման ոճով լիովին համապատասխանում է ասորաուրարտական և 

վաղ հայկական ավանդույթներին, տարբեր ուսումնասիրողներ տարբեր կերպ են ներկայացնում դրա 

ծագումնաբանությունը։ 

 

Միջնադար 

  

   Միջնադարը համարվում է հայկական գորգագործության ոսկեդարը, քանի որ հենց այս 

ժամանակաշրջանում են սկսում ի հայտ գալ հայկական գորգի որոշակի ոճային 

առանձնահատկությունները։ Պահպանվել են վաղ միջնադարյան հայկական գորգերի փոքր 

պատառիկներ, որոնք գտնվել են հայկական մատյանների կազմերում՝ վերականգնման ժամանակ։ 

Միջնադարյան մատյաններում տեղ գտած պատկերազարդումներն ու մանրանկարները 

հնարավորություն են ընձեռում նաև պատկերացում կազմել, թե ինչպիսի տեսք ունեին միջնադարյան 

հայկական գորգերը։ Դրանց ձևերի և ոճերի մեջ հիմնականում կարելի է առանձնացնել հետևյալները՝ 

 

1. վիշապագորգ – սովորաբար ունենում են վիշապների, Կենաց ծառի, փյունիկի պատկերներ, 

նաև եռանկյունաձև, ատամնավոր շեղանկյունով և հավերժության նշանով զարդանախշեր 

13-րդ դարում վիշապագորգերը սովորաբար ներկվել են որդան կարմիրով]: Միջնադարում հայերը 

հայտնի են եղել որպես որդան կարմիրով ներկող վարպետներ (Շահ Աբասը Ջուղայից մոտ 10 000 հայ է 

տեղահանել Սպահան՝ հիմնելով Նոր Ջուղան։ Նրանց մեջ շատ են եղել որդան կարմիրի վարպետներ)։ 

2. արծվագորգ – ուղեկցվում են արծիվների սիմվոլիկ պատկերներով 

3. օձագորգ – ունենում են օձի պատկերներ՝ մեջտեղում արևի սկավառակի նշաններով: 

Երբ 645 թ. արաբները ներխուժեցին Հայաստան, հայերը սկսեցին խալիֆայությանը վճարել տուրք, 

որը ներառում էր նաև ամեն տարի մատուցվող 20 գորգ: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%AB%D5%B7%D5%A1%D5%BA
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%AB%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%A3#cite_note-29
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D5%B1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D6%87
https://hy.wikipedia.org/wiki/645
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6


   
 

   
 

Գորգագործական արհեստի զարգացմանը որոշ չափով նպաստում էին Հայաստանում ստացվող 

ներկերը, որոնք հաղորդում էին գորգին եզակիություն և վառ երանգավորում։ Հատկապես 

օգտագործվում էր կարմիր գույնը, որը ստանում էին Հայաստանում շատ տարածված կարմրորդ 

կոչվող միաջտից։ 10-րդ դարի արաբ հեղինակ ալ Իստախրին, անդրադառնալով Արտաշատ քաղաքին, 

պատմում է հետևյալը. 

 

    «Այս քաղաքում պատրաստում են նբրդյա շրջազգեստներ, գորգեր… և այլ հայկական 

արտադրանքներ: Այստեղ է պատրաստվում նաև «քըրմըզ» կոչվող հայկական ներկը, որով ներկում են 

մահուդը: Ես պարզեցի, որ այն պատրաստվում է որդի մի տեսակից, որը, շերամորդի նման, մանում է 

իր շուրջը:» 

 

Հայոց գորգերի տիպաբանությունը 

Ստորև ներկայացվող տիպաբանական համակարգում տիպն աշխարհագրական անվանումով 

տարբերակված է միայն զանազան աղբյուրների համադրությամբ առավելագույնս հիմնավորված 

լինելու պարագայում։ Այդպիսի մոտեցումը հնարավորություն է տալիս խուսափելու 

ծագումնաբանական բնույթի լուրջ սխալներից, հատկապես որ անվանումների համակարգում 

կարևորվում է նաև տվյալ տիպին բնորոշ գլխավոր հորինվածքը։ Առաջարկվող համակարգում տեղ են 

գտել նաև Վերածննդի նկարիչների անուններին, ինչպես նաև տվյալ գորգի գործառնական բնույթին 

ու գեղազարդման համակարգի թեմատիկային առնչվող բառեզրեր, որոնք արժանացել են 

մասնագետների համընդհանուր ճանաչմանը։ Նման դեպքերում առհասարակ բացառվում են տվյալ 

տիպի ծագումնաբանությանն ու տարածման արեալներին վերաբերող կանխակալ տեսակետները, 

քանի որ միևնույն տիպում կարող են ընդգրկվել էթնիկական տարբեր միավորների վերաբերող, 

սակայն միևնույն հորինվածքներով գեղազարդված և միևնույն գործառնական նշանակությունն 

ունեցող գորգեր ու կարպետներ[70]: Այսպիսով, ստորև ներկայացվող տիպաբանության համակարգում 

որպես տիպերի անվանումներ ընդունված են. 

    Ղարաբաղյան գորգ՝ հայերեն գրություններով, 1896 թ. 

1. այն տարածաշրջանի կամ բնակավայրի անվանումը, որին առավել բնորոշ է տվյալ տիպը, 

2. գորգադաշտի երկրաչափական ձևի անվանումը 

3. .գեղազարդման համակարգի թեմատիկ ուղղվածության կամ հիմնական հորինվածքի 

անունը։ 

Տիպերն իրենց հերթին ընդգրկված են առանձին խմբերում։ Այս դեպքում կարևորված են տիպերի 

թեմատիկ, հորինվածքային, ինչպես նաև դրանց մատուցման աղերսները։ Ըստ այդմ առանձնացված 

են ներքոհիշյալ խմբերը. 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%B4%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%A3#cite_note-70


   
 

   
 

1. Բուսածաղկային 

2. Խաչազարդով կամ խաչաձև հորինվածքով 

3. Բազմանիստ խոշոր հորինվածքով 

4. Շեղանկյունազարդով 

5. Աստղազարդով 

6. Խորանավոր 

7. Մեկ ընդհանուր զարդաշրջանակում ամփոփված հորինվածքներով։ 

8. Նախշաշերտով 

9. Վիշապապատկերով 

10. Ջրաբերդ 

11. Թեմատիկ-Պատկերային։ 

 

 

 

 

Վիշապագորգեր 
 



   
 

   
 

  Ընդգրկվածների գեղազարդման համակարգում առանցքայինը առասպելական վիշապի ոճավորված 

ու երկրաչափականացված պատկերն է։ Այն աչքի է ընկնում պատկերագրման ձևի ու մատուցման 

բազմազանությամբ, որով էլ պայմանավորված է նաև տիպերի ու դրանց տարբերակների 

բազմազանությունը։ Վիշապագորգերի գեղազարդման ավանդույթների ակունքները հայոց 

գորգարվեստում ու առհասարակ մշակութային համակարգում հայտնի են մթա III-II հազ։ 

Ուսումնասիրողների մի մասի կարծիքով էլ այդ ավանդույթը Հայաստան ներմուծվել է սելջուկ-

թուրքմենական արշավանքների ու տարածաշրջանում դրանց հաստատվելու շնորհիվ։ 

Վիշապագորգերի մեզ հայտնի բոլոր տարբերակները հայտնի են պատմական Հայաստանի 

գորգագործաության ավանդական կենտրոններում՝ Սյունիքում ու Արցախում, որն ըստ իս, հիմք է 

տալիս դրանց համարելու խնդրի առարկա գորգերի նախատիպերի ստեղծման հավանական 

բնօրրաններից մեկը: 

 

    «Փյունիկ» - Գեղազարդման առանցքը կազմում է ոճավորված զույգ վիշապապատկերով և «կենաց» 

ծառ նախշով, կամ դրա տարբերակով կազմված բարդ հորինվածքը։ Լինում է մեկ և ավելին։ Վիշապի 

ոճավորման այս տարբերակը առավել հնամենի է։ Այն աղեսվում է Բեռլինի Իսլամական արվեստի 

թանգարանում պահվող 13-14-րդ դդ. թվագրվող վիշապի և առասպելական փյունիկի պայքարը 

ներկայացնող գորգին պատկերված վիշապի ոճավորումին։ Համեմատաբար քիչ տարածված տիպ է։ 

Հիմնականում բնորոշ է Արցախին, Սյունիքին, ինչպես նաև Անդրկովկասի հյուսիսարևելյան 

գորգագործական կենտրոններին։ Հայտնի է «Ղուբա» և «Բիջով» անուններով։ Այս վերջինս կապված է 

Շամախի քաղաքի մերձակայքում գտնվող Բիջով՝ նախկինում հայաբնակ գյուղի անվան հետ։ 

Առաջարկված տերմինի կիրարկումը հիմնավորում ենք գորգի գեղազարդման համակարգի հիմնական 

հորինվածքի արտահայտած կյանքի ու բնության հավերժության գաղափարով՝ որի 

խորհրդանշաններից մեկն էլ առասպելական փյունիկն է։ Հաշվի է առնված նաև այս տիպի գորգերի 

վերը հիշատակված վաղ տարբերակի գեղազարդման համակարգում փյունիկի ներկայությունը։ 

«Ջրաբերդ» - Բնորոշվում է ծաղկած խաչ հիշեցնող նախշով, որը ամբողջովին երիզված է կեռիկաձև 

պատկերներով ու դրանցից սկզբնավորած երկար և ուղիղ, կոկոններով ավարտվող ցողուններով։ 

Վերջիններս նմանվում են նաև արևի ճառագայթների։ Այս տիպի գորգերի մի տարբերակ է 

պատկանում է վիշապագորգերի խմբին։ Դրա գեղազարդման համակարգում խաչաձև ու 

ճառագայթազարդ հորինվածքը լրացվում է վարից ու վերից այն երիզող «Գուհար» տիպին բնորոշ 

մեկական վիշապապատկերով։ Այդ ամբողջությունը լինում է մեկ կամ մի քանիսը, մեկ կամ երկու 

շարքով։ Հայտնի են XVII-XVIII դդ թվագրվող նմուշներ։ Բնորոշ է Արցախի, Սյունիքի, Ուտիքի, 

Գուգարքի, Վասպուրականի արևելյան, Ղարադաղի ու Շաքի-Դերբենտի տարածաշրջանների, ինչպես 

նաև Փոքր Ասիայի արևմտյան մասերի գորգագործական կենտրոններին։ Հայտնի է «Չարաբերդ», 

«Չալաբերդ», «Չելեբի», «Ղազախ», «Ղարաբաղ», «Արծվագորգ» և այլ անվանումներով։ Հաշվի 

առնելով առաջին երկու տեղանունների Արցախի պատմական «Ջրաբերդ» գավառի ու համանուն 

ամրոցի անվանման տարբերակ լինելու փաստը, և այն, որ այդ տարածաշրջանին բնորոշ են տիպի 

բոլոր տարբերակները, հիմնավորված ենք համարում առաջարկված տերմինի կիրարկումը։ 

 

«Խնձորեսկ» - Բնորոշվում է քառակուսի զարդի մեջ ամփոփված արևի ու հավերժության որևէ 

խորհրդանշանից և այն բոլորող վիշապի ութ ոճավորումներից կազմված հորինվածքով։ Հորինվածքի 

բաղկացուցիչ մաս են նաև զարդի անկյուններից սկզբնավորված նախշերը։ Զարդի ուղղաձիգ 

առանցքի ուղղությամբ լինում է մեկական «Կենաց ծառ»: Ներկայացվում է բազմանիստ վանդակում 

կամ առանց դրան, պատկերվում մեկ կամ երկու շարքով։ Կան նաև մեկ հորինվածքով 

գեղազարդվածներ։ «Խնձորեսկ» տերմինը միջազգայնացված և ընդունված է ուսումնասիրողների 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A5%D5%BC%D5%AC%D5%AB%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%B6%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%A5%D5%BD%D5%AF


   
 

   
 

գերակշիռ մասի կողմից։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, որ Խնձորեսկ գյուղը գորգագործության, 

և մասնավորապես, գորգերի այս տիպի ավանդական կենտրոն լինելու փաստը, միանգամայն 

հիմնավորված ու նպատակահարմար ենք համարում տերմինի հետագա կիրարկումը։ Հիմնականում 

բնորոշ է Արցախի, Սյունիքի, Գուգարքի գորգագործական կենտրոններին։ 

«Գետաշեն» - Բնորոշվում է երկայնաձիգ, զիգզագ երկու գունաժապավենով կազմված 

շեղանկյունաձև կամ բազմանիստ շրջանակներում պատկերված գծայնացված ու ոճավորված ութ 

վիշապապատկերով ու դրանց հետ մի ամբողջություն կազմող բուսածաղկային նախշերով։ 

Կենտրոնում լինում է զարդ, որի շուրջ բոլորն էլ, զույգ առ զույգ՝ մեկմեկու դիմահայաց պատկերվում են 

վիշապի ոճավորւմները։ Որոշ կենտրոններում, մասնավորապես Գետաշենում ու մերձակա 

գորգագործական կենտրոններում գորգադաշտի անկյուններում պատկերվում է մեկական թամբած 

ձի։ Հատուկ է Արցախի, Սյունիքի, Գուգարքի, Վասպուրականի հյուսիսարևելյան գավառների 

գորգագործական կենտրոններին։ Հատկապես հանրահայտ են գորգագործության ճանաչված 

կենտրոն Արցախի Ջրաբերդ գավառի Գետաշեն գյուղում գործված նմուշները, որն էլ թույլ է տալիս մեզ 

տիպը անվանակոչել հայկական այդ գյուղի անունով։ 

 

«Վայք» - Գեղազարդման հիմնական տարրը բազմանիստ շրջանակի շուրջ ամփոփված վիշապի 

պարզունակ՝«Տ»-աձև ութ ոճավորումներ են։ Դրանք իրարից տարանջատված են շրջանակից 

սկզբնավորող հավասարաչափ, զարդանախշված, գունաժապավեններով։ Շրջանակի կենտրոնում 

սովորաբար լինում է «Կուսապատ» տիպի գորգերին բնորոշ վարդակ։ Լինում է մեկ և ավելին։ Վիշապի 

ոճավորումները այս տիպի գորգերի գեղազարդման համակարգում հնամենի են ու հարում են 

պատկերագրման ժայռապատկերային ոճին։ Սերտորեն աղեսվում է «Խնձորեսկ» տիպին։ Բնորոշ է 

Սյունիքի, Արցախի ինչպես նաև Վասպուրականի հյուսիսային գորգագործական կենտրոններին։ 

Առավել տարածված է Վայքում, որտեղ այն հայտնի է մի շարք տարբերակներով։ Դրանցով էլ 

պայմանավորված է «Վայք» տերմինի կիրարկման առաջարկը։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%B7%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B5%D6%84
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