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Պետրոսյան Լ. Ս. 

 

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ Տիգրան 

Երվանդյանին է վերագրված բանակի բարեփոխումըֈ Իրականում դա 

տեղի է ունեցել Տիգրան II Մեծի (մ.թ.ա. 95-55թթ.) օրոքֈ Հայոց արքայի 

նպատակը եղել է բանակի ծանրազեն հեծելազորի կողքին թեթևազեն 

հեծելազորի ստեղծումըֈ Նա դա արեց շնորհիվ Հայաստանի զարգացած 

ձիաբուծության և հետևակի մի մասին հեծյալներ դարձնելովֈ Սրանց մեջ 

էին նաև ինչպես հայերեն մերկեր (հունարեն գյումնետայ-ից 

թարգմանված), այնպես էլ ասորերեն սրիկա համարժեք բառերով 

կոչված հետևակ աղեղնավորներըֈ 

Բանալի բառեր. մերկ, սրիկա, հետևակ,  թեթև հեծելազոր, Տիգրան 

Երվանդյան, Տիգրան II Մեծ, բանակ, բարեփոխում:  

                               

Նախաբան: Հոդվածը նպատակ ունի ապացուցելու. 1. Մովսես 

Խորենացին հայոց բանակում տեղի ունեցած բարեփոխումների մասին 

խոսելիս հիշատակում է մերկ և սրիկա եզրույթներըֈ Դրանք վերաբերել 

են միևնույն զորատեսակին՝ թեթևազեն հետևակին, որը 

պաշտպանական զենք ու զրահ չի ունեցելֈ 2. Մերկ-ը այդ զորատեսակի 

հունարեն անվան թարգմանություն-պատճենումն է, իսկ սրիկայ-ը՝ 

ասորերենը, որից էլ՝ հայերենըֈ 3. Այս զորատեսակը վերացրած և 

փոխարենը այլ հետևակ զինվորների հետ միասին սրանց հեծելազոր 

մտցրած Տիգրան II-ի նպատակը եղել է պարթևական թեթևազեն 

հեծելազորի օրինակով այդպիսին հայոց բանակում ստեղծելըֈ  «Հետևակ 

կռվողները ձիավոր դարձան, պարսերով կռվողները՝ հաջող 

աղեղնավորներ, կոպալներով կռվողները զինվեցին սրերով ու տեգավոր 

նիզակներով․ մերկերը պատսպարվեցին վահաններով և երկաթե 
զգեստներով» [6, գիրք Ա, գլ. իդֈ]: Մերկեր-ի ու սրիկայ-ի խնդրին իրենց 
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աշխատություններում անդրադարձել են Ն. Ադոնցը [10],                                 

Հ. Մանանդյանը [4], Ս. Մալխասյանցը [3], Գ. Սարգսյանը [8],                      

Հ. Մելքոնյանը [5] և այլք, այնուամենայնիվ նրանց չի հաջողվել 

վերջնական պարզաբանում տալ տվյալ տերմինների գործառնական 

նշանակությանըֈ 

Տիգրան Երվանդյանի գործունեությունը նկարագրելիս [6, Ա, իդ] 

Մովսես Խորենացին աղբյուր ուներ նաև այսպես կոչված «Չորս 

հագներգություն»-ը [1, հ. III, 102]՝ «կիսապատմական-կիսագեղար-

վեստական տիպի հռետորական արվեստի կանոններով գրված մի գործ» 

[8, 52]ֈ Ինչպես մեզ ուղղորդում է Ստ. Մալխասյանցը. «Այս ներբողական 

նկարագրությունը Տիգրան Երվանդյանի և նրա մտցրած 

բարենորոգությունների, վերաբերում են Տիգրան Բ-ին (Մեծին), և 

Խորենացին, չունենալով ստույգ ուղեցույց աղբյուր, սխալմամբ վերագրել 

է Տիգրան Ա-ին (Երվանդյանին)ֈ Այս բանն առաջին անգամ նկատեց 

գերմանացի գիտնական Գելցերը… Այս եզրակացությունը ընդունում է 

նաև ակադեմիկոս Հ. Մանանդյանը իր «Տիգրան Բ» հմտալից 

աշխատության մեջ՝ իր կողմից ևս նոր փաստեր ավելացնելով» [6, 472-

473, ծան. 79], [8, 52-53]ֈ Որ Տիգրան Մեծին պետք է վերաբերեր բանակի 

շարքերում իրագործած բարեփոխումը, պարզ երևում է «մերկերի» 

մասին Խորենացու հաղորդումիցֈ Դա Տիգրան Երվանդյանը լինել չէր 

կարող այն պարզ պատճառով, որ նրա ժամանակ (մ.թ.ա. 6-րդ դարի 

կեսեր) հայոց բանակում «մերկեր» գոյություն ունենալ չէր կարողֈ Դա 

հունական բանակին հատուկ զորատեսակ էր, իսկ մ.թ.ա. 6-րդ դարում 

հայկական բանակը լինելու էր արևելյան տիպի բանակ, ինչպիսին էին 

դրան նախորդած ուրարտական բանակը և հայոց բանակին 

համաժամանակյա մարականն ու պարսկականըֈ  

Մ. Աբեղյանը ևս կարծում էր, որ Մովսես Խորենացու բերած 

վկայության հասցեատերը ոչ թե Տիգրան Երվանդյանն է, այլ Տիգրան 

Մեծը, որի գործունեությունը «Մ. Խորենացին  սխալմամբ վերագրել է 

պարսից Կիրոս թագավորի ժամանակակից Տիգրան թագավորին» [1, հ. I, 

97-115]ֈ «Մերկերի» առթիվ Ստ. Մալխասյանցը ճիշտ է, երբ նկատել է 

տալիս, որ «հեղինակը գործ է ածում հունարենի հետևությամբ 

նշանակելու համար այն զինվորներին, որոնք զրահներ, վահան կամ 

ուրիշ պահպանակ չէին կրում» [6, 472, ծան. 78]ֈ  

Մեր ուշադրությունը գրավեց բանակում բարեփոխումներ մտցրած 

ավանդական Վաղարշակ թագավորի գործունեությունըֈ «Նա իր 

թագավորական տանը օրենքներ է հաստատում… Սահմանում է 
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զինվորական կարգեր՝ առաջին, երկրորդ, երրորդ և այլն» [6, Բ, ը]:                    

Ն. Ադոնցի կարծիքով՝ խոսքն այս դեպքում հայոց գահին բազմած 

առաջին Արշակունու՝ Տրդատ 1-ինի մասին է [10, 285, 432-433]: Բայց 

Վաղարշակը այս դեպքում Տրդատ 1-ինը (66-80թթ․) լինել չէր կարող այն 

պարզ պատճառով, որ վերջինս Մեծ Հայքի թագավոր էր դարձել՝ այստեղ 

նախորդներ ունենալով ռազմական գործի քաջ գիտակ Երվանդունի 

Օրոնտես-Երվանդը, Արտաշիսյան Արտաշես 1-ինն ու Տիգրան Մեծը, 

որոնցից մեկն ու մեկին էլ վերաբերելու էր բանակում իրագործած 

բարեփոխումըֈ Խորենացին նշում է նաև, որ Վաղարշակն իր 

թագավորությունը կազմակերպելիս նաև նախարարություններ էր 

հաստատելֈ Դրանց բավականին երկար շարքը թվարկելիս նա 

հիշատակում է նաև նույն գավառից Մոկքում գտնվող մի մարդու, որ 

ձեռքի տակ ուներ բազմաթիվ սրիկաներ, հաստատում է 

նախարարություն [6, Բ, ը]ֈ 

Աքեմենյան տերության կործանումից հետո Հայաստանի 

անկախությունը վերականգնած սատրապ Օրոնտես-Երվանդն է 

արևելյան (աքեմենյան) տիպի հայոց բանակը վերափոխել հունական  

տիպի բանակիֈ Պատճառները լինելու էին ինչպես Ալեքսանդր 

Մակեդոնացու հունամակեդոնական բանակի՝ աքեմանյան բանակների 

դեմ տարած հաղթանակները, այնպես էլ դիադոքոսների ունեցած 

բանակների դեմ նույնպիսի բանակով պայքարելու անհրաժեշտությունըֈ 

Ընդ որում՝ հայոց բանակ «մերկերի» զորատեսակի մտցնելը 

պայմանավորված էր լինելու հակառակորդի  հետևակի դեմ հայոց 

հետևակի սրընթաց գրոհներ կազմակերպելու  հրամայականով (թերևս 

նետերի տարափ տեղալուց հետո)ֈ 

Հայոց բանակում եղած «մերկերի» մասին մենք այլ վկայություն 

չունենք, բայց նրանց է վերաբերում Մովսես Խորենացու նույն «Հայոց 

պատմության» մեջ հիշատակված վերոբերյալ սրիկայ բառըֈ Սա 

ասորերեն բառ է՝ srikā, որը նշանակում է «մերկ, դատարկ, պարզ, 

հոլանի, աղքատ» և այլն [5, 143]ֈ Հ. Մելքոնյանը ճիշտ կերպով 

Խորենացու հիշատակած մոկացի «սրիկայս բազոմ» բառակապակ-

ցության մեջ առկա ասորերեն ծագումով սրիկայ բառը հասկանալով 

«մերկ», այդուհանդերձ արել է ոչ ճիշտ հետևություններֈ «Մերկերի» 

մասին նա գրում է. «Բանակի համար անհրաժեշտ էին նաև անզեն 

մարդիկ, որոնք պատերազմական գործողությունների ժամանակ 

կռվողներին պարեն էին մատակարարում, ջուր հայթայթում, 

ճանապարհները մաքրում, վիրավորներին տեղափոխում և, գուցե նաև, 
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բժշկական օգնություն ցույց տալիսֈ Այս անզենները բանակում «մերկ» 

էին կոչվում, այսինքն՝ «զենք չունեցող» [5, 143-144]ֈ Բայց դրանք մտնում 

էին բանակի գումակում գտնվողների պարտականությունների մեջֈ Իսկ 

«մերկերը» կռվող զինվորներ էինֈ  

Քննության առարկա սրիկա բառը ոչ միայն հոմանիշը չէ անզէն 

բառի, այլև որևէ առնչություն չունի նույնահունչ սրիկայ 
«դատարկապորտ, սինլքոր» [7, 762], «դատարկապորտ, փողոցային»            

[3, 278] բառի հետ, ոչ էլ նշանակում է «ավազակ սուսերաւոր», «սրով 

զինված ավազակ» [7, 278]ֈ Գ. Սարգսյանը Խորենացու երկի ռուսերեն 

թարգմանության մեջ բնագրի «սրիկայս բազումս» բառակապակցության 

դիմաց դնում է «սրերով զինված ամբոխ» [11, 67], ապա ծանոթագրում. 

«Սրիկա՝ այստեղ, ըստ երևույթին, սուր «թուր» բառից է, այսինքն՝ 

«սրակիր»ֈ Նշանակում է նաև «սրիկա, դատարկապորտ» [11, 236, ծան. 

253]ֈ Իսկ Տիգրան Երվանդյանին վերագրված հատվածի «մերկեր»-ը 

թարգմանում «незащищенные (броней)», այսինքն՝ «զրահով 

չպաշտպանված» [11, 39]: Երբ դրանից տարիներ առաջ Հ. Մելքոնյանը 

գտավ Խորենացու երկի այս հատվածի սրիկայ բառի ասորերեն srikā 

համարժեքը՝ նաև «մերկ» նշանակությամբ, Բ. Հարությունյանն ընդունեց 

բառի այս թարգմանությունըֈ Այդուհանդերձ, նա էլ չբացատրեց, թե այդ 

մարդիկ ովքե՞ր էին և ինչո՞ւ էին «մերկ» կոչվում [2, 267]ֈ  

Մար Աբասն իր մատյանում օգտագործած սրիկա բառի՝ որպես 

ռազմական եզրույթի, նշանակությունը չի իմացել, թե չէ իր մատյանում 

գործածած այս բառը կբերեր ոչ ասորերենով, այլ նրա թարգմանությամբ, 

ինչպես վարվել է իր ամբողջ մատյանի դեպքում [8, 133]ֈ Նույն կերպ 

վարվել է նաև Մովսես Խորենացին, որը «Հայոց պատմության» այս 

հատվածը շարադրել է՝ օգտվելով նրա մատյանիցֈ  

Ս. Կրկյաշարյանը թեպետև «սրիկաների» և «մերկերի» միջև 

զուգահեռ չի անցկացնում, բայց և «Անաբասիս»-ի իր թարգմանության 

մեջ ճիշտ է թարգմանում և բացատրում հին հույների գյումնետայ՝  
«մերկեր» զորամասի էությունըֈ Նա գրում է. «Բնագրում՝ 

γυμνῆται//մերկերֈ Այսպես էր կոչվում թեթևազեն հետևակը, որը չուներ 

պաշտպանողական սպառազինություն» [9, 245, ծան. 18]ֈ «Մերկ» բառը 

նույնպիսի նշանակությամբ գործածել է նաև Մովսես Խորենացինֈ 

Խոսելով Տիգրան Երվանդյանի գործունեության մասին՝ պատմահայրը ի 

միջի այլոց գրում է. «…մերկքն վահանօք և զգեստուք երկաթեօք 

պարածածկեալք» [6, Ա, իդ]: «Մերկերը» հեղինակը գործ է ածում 

հունարենի հետևողությամբ նշանակելու համար այն զինվորներին, 
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որոնք զրահներ, վահան կամ ուրիշ պահպանակ չէին կրում» [6, 472, 

ծան. 78]ֈ 

Պարթևների մոտ պատանդ եղած Տիգրան Մեծը (մ.թ.ա. 95-55թթ.) 

հասկացել էր, որ հայոց բանակին պետք է ոչ միայն ծանրազեն, այլև 

թեթևազեն հեծելազորֈ Հայաստանը տափաստաններ ու 

տափաստանաբնակ քոչվոր ձիաբույծներ չուներֈ Բայց ուներ ալպիական 

հրաշալի արոտավայրեր և զարգացած ձիաբուծություն, որով էլ 

բավարարում էր իր ծանրազեն հեծելազորի պահանջներըֈ Այն կարող էր 

բավարարել նաև թեթևազեն հեծելազորի պահանջները, բայց դրա 

համար պետք էր ունենալ հեծյալ աղեղնավորներֈ Տիգրան Մեծն այդ 

հարցը լուծեց՝ հետևակի մի մասը՝ նախևառաջ հետևակ աղեղնավոր 

մերկերին, հեծյալներ դարձնելովֈ  

Ըստ Ապիանոսի՝ Տիգրանակերտի ճակատամարտից հետո Տիգրան 

Մեծը փոխել էր իր բանակի մարտավարությունը [13]ֈ Նա բանակը 

բաժանել էր երկու մասի․ Միհրդատ Եվպատորի հրամանատարությանն 

էր հանձնել հետևազորը և հեծելազորի փոքր մասը՝ ծանրազենը, «իսկ 

Տիգրանը հեծելազորի մյուս մասով սրընթաց հարձակվում էր թշնամու 

վրա, խանգարում էր ու խափանում նրա պարենավորումը և հասցնում 

զգալի կորուստներ» [4, 148]: Որ Տիգրան Մեծի առաջնորդած հեծելազորը 

եղել է թեթևազենը, երևում է նաև Պլուտարքոսի հետևյալ վկայությունից․ 

«Երբ Տիգրանը տեղեկություն ստացավ, որ Լուկուլլոսն արագացած 

երթով գնում է դեպի Արտաշատ՝ նա հասավ չորրորդ օրը» [14], 

հռոմեական զորքի ետևից և նրա առաջը կտրեց Արածանիի գետանցի 

մոտ՝ գետի աջ ափին [4, 149]ֈ 

Մանանդյանը նշում է. «Տիգրան Մեծն ուզեցել էր հարված հասցնել 

թշնամուն գետից անցնելու ժամանակֈ Տիգրանի հեծելազորի փախուստը 

պարզապես կեղծ փախուստ էր, որի միջոցին նրա նետաձիգ 

արագաշարժ ձիավորները նոր ջարդ էին տալիս թշնամունֈ Կռվելու 

արևելյան այդ ձևը գործադրել էին, ինչպես հայտնի է, նաև պարթևները 

Կրասոսի դեմ, որը կատարյալ պարտություն էր կրել 53 թվին» [4, 154]ֈ  

Հայաստանի զարգացած ձիաբուծությունը հնարավորություն էր 

տալիս ունենալու և՛ ծանրազեն, և՛ թեթևազեն հեծելազորֈ «Հայաստանի 

գավառներից են նաև Փավենե, Կոմիսեն և Օրքիստենե, որ հայթայթում 

են մեծաքանակ պատերազմական ձի»,- վկայում է Ստրաբոնը [12, XI,          

4, 4-5]ֈ  

Եզրահանգում: Հավանաբար Օրոնտես-Երվանդն էր արևելյան 

(աքեմենյան) տիպի Հայոց բանակը վերափոխել հունական տիպի 
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բանակի՝ ներմուծելով այստեղ «մերկերի»/«սրիկաների» զորատեսակը 

(ասորերեն srikā բառը համարժեքն է հին հույների գյումնետայ՝ «մերկեր» 

զորատեսակի անվանմանը)ֈ Այդպես էր կոչվում հունական թեթևազեն 

հետևակը, որը չուներ պաշտպանական սպառազինությունֈ  

Ինչպես ժամանակին աքեմենյան բանակն էր զիջել 

հունամակեդոնականին, այնպես էլ սելևկյան՝ հունամակեդոնական 

ավանդույթներով առաջնորդվող բանակն էր զիջում պարթևական 

բանակինֈ Պարթևների հաղթանակների մեջ իր զգալի բաժինն ուներ 

նաև պարթևական թեթևազեն հեծելազորըֈ Պարթևների մոտ պատանդ 

եղած Տիգրան Մեծը հասկացել էր, որ հայոց բանակին ևս ծանրազեն 

հեծելազորի կողքին անհրաժեշտ է ունենալ թեթևազեն հեծելազորֈ 

Տիգրան Մեծն այդ հարցը լուծեց՝ հետևակի մի մասին՝ հատկապես 

աղեղնավոր մերկերին, հեծյալներ դարձնելովֈ 

 

О ТЕРМИНЕ «МЕРК», УПОМЯНУТОМ МОВСЕСОМ ХОРЕНАЦИ 

Петросян Л. С. 

 

В «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци реформы в армии 

приписываются Тиграну Ервандяну (VI в. до н. э.). Фактически эти 

реформы произошли в годы царствования Тиграна II Великого (95 - 55 гг. 

до н. э.). Цель армянского царя - создание легкой кавалерии рядом с 

тяжелой кавалерией армии. Сделал он это благодаря развитому 

коневодству Армении, превратив часть пехотинцев во всадников. Среди 

них были «неприкрытые» лучники - մերկեր (мерк - армянский перевод 

греческого термина гюмнетай – голый), или սրիկա (срика - сирийский 

перевод греческого гюмнетай). 

Ключевые слова: мерк (голый), срика (голый), пехотинец, легкая 

кавалерия, Тигран Ервандян, Тигран II Великий, армия, реформы. 

 

ABOUT THE TERM "MERKER" MENTIONED BY MOVSES KHORENATSI 

Petrosyan L. S. 

 

In the ―History of Armenia‖ by Movses Khorenatsi, reforms in the army 

are attributed to Tigran Yervandyan (6th century BC). In fact, these reforms 

took place during the reign of Tigran II the Great (95 - 55 BC). The goal of the 

Armenian king was to create light cavalry alongside with the army's heavy 

cavalry. He did this thanks to the developed horse breeding of Armenia, 
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turning some of the infantrymen into horsemen. Among them were ―naked‖ 

archers - մերկեր (―merker‖ is the Armenian translation of the Greek term 

―gyumnetai‖ – naked), or սրիկա (―srika‖ is the syrian translation of the Greek 

―gyumnetai‖). 

Keywords: naked, infantrymen, light cavalry, Tigran Yervandyan, Tigran 

II the Great, army, reforms. 
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