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ԱՐՑԱԽԸ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ «ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՆԱՀԱՆԳԻՆ 
ՍԻՍԱԿԱՆ» ԵՐԿՈՒՄ

Ստեփանոս Օրբելյանի «Սյունիքի պատմություն» պատմագիրքը հայ մատենագ
րությանինքնատիպգործերիցէ՝ընդգծվածգաղափարականշերտերովուոճապատու
մայինառանձնահատկություններով,տոհմագրության(ճյուղագրության)ժանրատեսա
կով:

ՀոդվածիարդիականությունըՍտ.ՕրբելյանիպատմագրքիմեջԱրցախիհիշատա
կումնէ`սկսածդեռևս5րդ դարից,որըհայագիտությանմեջչիարժանացելքննութ
յան:Մերնպատակնէցույցտալ,որՍտ.ՕրբելյանըՍյունիքիպատմությանըզուգընթաց
անդրադարձելէնաևԱրցախին`ՓոքրՍյունքին:ՀոդվածիխնդիրըՕրբելյանիտոհմագ
րությանմեջԱրցախաշխարհիմասինվկայություններիամբողջականքննություննէ:
Հոդվածումառաջնորդվելենքպատմականևտեքստաբանական(հերմեևտիկա)գրա
կանագիտական մեթոդներով: Հոդվածի գիտական նորույթը Ստ. Օրբելյանի պատ
մագրքիմեջԱրցախինևնրապատմությաննառնչվողվկայություններիքննություննէ`
որպեսարդիականկարևորխնդիր:

 Բա նա լի բա ռեր`Արցախ,ՍտեփանոսՕրբելյան,պատմություն,Սյունիք:

 Քաջ գի տակ ցե լով իր գոր ծի էութ յու նը՝ Ս. Օրբելյանը ձգտել է գրել Ս յու նի քի 
պատ մութ յու նը, ո րը մինչ այդ ոչ մե կի կող մից չէր շա րադր վել, կամ, ե թե ան գամ 
ե ղել է նման գործ, չի պահ պան վել: 

Ճիշտ է, հայ մա տե նագ րութ յան մեջ  Մեծ  Հայ քի այս մեծ, հզոր նա հան գի 
մա սին ո րոշ տե ղե կութ յուն ներ ար ձա նագր վել են, սա կայն դրանք կրում են 
կցկտուր բնույթ և  ամ բող ջա կան պատ կեր չեն ներ կա յաց նում:

 Պատ մութ յան ա ռա ջին գլխում Օր բել յա նը շա րադ րում է այն եր կու գլխա վոր 
դրդա պատ ճա ռը, ո րոնք նրան մղե ցին եր կի ստեղծ մա նը:

Ա ռա ջինն այն է, որ Ս յուն յաց եր կի րը հա յոց պատ մութ յան մեջ թե ռազ մա-
քա ղա քա կան, թե տնտե սա կան, թե մշա կու թա յին ա ռու մով միշտ էլ ու նե ցել է 
կար ևոր դե րա կա տա րում: Այն տեղ վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից գո յութ յուն են 
ու նե ցել աշ խար հիկ և  հոգ ևոր իշ խա նութ յուն ներ, կա տար վել են վկա յութ յան 
ար ժա նի բազ մա թիվ գոր ծեր, և դ րանք պետք է գրի առն վեն` հա նուն գա լիք 
սե րունդ նե րի:

Երկ րորդ պատ ճա ռը` վե ճեր էին ա ռա ջա նում աշ խար հիկ և  ե կե ղե ցա կան 
տի րույթ նե րի, ան շարժ գույ քի վե րա բեր յալ, տե ղի էին ու նե նում սահ ման նե րի 
խախ տում և  ու նեց ված քի հափշ տա կում, ուս տի այս բո լո րը պետք էր հաս տա-
տա պես ար ձա նագ րվեր ըստ պատ կա նե լիութ յան, հիմ նա վո րվեր ու նշվեր ճիշտ 
սահ ման նե րը, «որ պես զի ճա նա չեն Ս յուն յաց իշ խան նե րի և  հայ րա պետ նե րի 
աս տի ճանն ու դիր քը և ն րանց ամ բողջ կարգ ու կա նո նը, սո վո րութ յուն նե րը, որ 
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(եր կի րը) չոտ նա հար վի ու կո ղոպտ վի հափշ տա կիչ նե րից և  դի վա խաբ մարդ-
կան ցից»1:

 Թեև պատ մութ յան ա ռանց քը Ս յու նի քի պատ մութ յունն է, սա կայն այն շատ 
նուրբ ու վար պե տո րեն միահ յուս ված է  Հա յաս տա նի ու  հայ ժո ղովր դի պատ-
մութ յա նը, ա վե լի ամ բող ջա կա նաց նե լով ու գա ղա փա րա կա նաց նե լով նյու թը: 
Եր կում նաև բա վա կա նին տեղ է հատ կաց ված հար ևան երկր նե րին՝ Աղ վան քին 
ու  Վիր քին, հի շա տակ վում են պար սիկ նե րը, հույ նե րը և  այլ ժո ղո վուրդ ներ:

 Պատ մութ յան մեջ նաև հի շա տակ վում է  Մեծ  Հայ քի Ար ցախ նա հան գը` իր 
բնա կա վայ րե րով, աշ խար հագ րա կան ան վա նում նե րով, և  սա բնա կան է, քա-
նի որ նա հանգ ներն ի րար սահ մա նա կից են և  սեր տո րեն հա րա բե րակց ված են 
պատ մութ յամբ, կեն ցա ղով ու մշա կույ թով: 

 Նաև չպետք է ան տե սել այն ի րո ղութ յու նը, որ ազ գա յին պատ մութ յան մեջ 
Ար ցախ աշ խար հը հա ճախ ան վան վում էր  Փոքր Ս յու նիք և  ըստ պատ մագ րութ-
յան Ար ցա խի նա խա րա րա կան տու նը սեր վում էր  Սի սա կից. «Իսկ սրանց սերն-
դից ընտ րե լով մի շատ քաջ, գե ղե ցիկ ու քաղց րա բա րո մար դու` Ե ռան (Ա ռան) 
ա նու նով, նա հա պետ է կար գում Ա ռա նա մեծ դաշ տի վրա, Ե րաս խից մինչև  Հու-
նա րա կերտ:Եվ քաղցր բար քի պատ ճա ռով նրան Ա ղու էին կան չում, որ տե ղից էլ 
աշ խար հը նրա ա նու նով Աղ վանք կոչ վեց»2:

Ար ցախ ան վան ա ռա ջին հի շա տա կու մը կապ ված է  Վար դա նանց պա տե-
րազ մից հե տո պարս կա կան զոր քե րի կող մից ի րա կա նաց վող հե տապն դում նե-
րից խու սա փող փախս տա կան նե րի հետ, ո րոնք «ու զում էին անց նել Ար ցա խի 
ա մուր աշ խար հը»3` փրկվե լու նպա տա կով:

 Հա ջորդ հի շա տա կու մը կապ ված է ա րաբ  Յու սու ֆի կող մից հե տապնդ վող 
հայ իշ խան նե րի հետ, ո րոնք քա ջութ յուն ու անն կուն կամք ցու ցա բե րե լով նա-
հան ջում են  Գարդ մանք ու Ար ցախ. «Ա պա իշ խան նե րը տես նե լով ե կած- հա-
սած հրո սակ նե րին, ետ դար ձան, հույժ քա ջութ յամբ շա տե րին կո տո րե ցին, իսկ 
ի րենք ան ցան գնա ցին  Գարդ մա նի և Ար ցա խի ա մուր աշ խարհ և մ նա ցին այն-
տեղ…»4:

 Հե տաքր քիր ու ու շագ րավ է, որ Ար ցախ աշ խար հը միշտ հիշ վում է` որ պես 
ան մատ չե լի, ա մուր, ա նա ռիկ մի վայր, որ տեղ միշտ էլ վառ է պայ քա րի, ընդվզ-
ման ո գին: 

Մ նաց յալ եր կու հի շա տա կում ներն առնչ վում են ե կե ղե ցա կան կյան քի ան-
ցու դար ձին՝ կապ ված հրա շա գործ խա չի հետ. « Դարձ յալ՝ նախ քան այս Ար ցախ 
գա վա ռից բե րել էին աստ վա ծըն կալ խա չի հրա շա գործ նշա նը, ո րի մե ծա մեծ 
հրաշք նե րի ու զար մա նա լի սքան չե լա գոր ծութ յուն նե րի համ բա վը տա րած ված 
էր ամ բողջ աշ խար հում»5: 

 Պատ մութ յան մեջ եր կու ան գամ շեշտ վում է Ա մա րաս ա նու նը, որ տեղ Գ րի-
գոր  Լու սա վոր չի կող մից հիմն վել է ե կե ղե ցի` հե տա գա յում վե րած վե լով քրիս-
տո նեա կան գլխա վոր տա ճա րի. «Գ նա լով  Վիրք, այն տե ղից` Աղ վանք, մինչև 
 Մաս քութք ու  Հո նաց պա հա կը և  բո լո րին հաս տա տե լով քրիս տո նեա կան հա-

1 Օրբելյան Ս., Սյունիքի պատմություն, Ե., 1986,էջ 68:
2 Անդ, էջ73:
3 Անդ, էջ 107:
4 Անդ, Էջ 186:
5 Անդ, Էջ 377:
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վատ քի մեջ` գա լիս է  Փոքր Ս յու նիք. մտնե լով Ա մա րաս` ե կե ղե ցի է շի նում ու 
այն տեղ թող նում կրո նա վոր ներ»1: 

Ա մա րաս ա նու նը նաև շեշտ վում է կապ ված Գ րի գո րի սի գա վա զա նի հետ. 
« Բայ տուն…  Տար սա յի ճի որ դի  Ջա լա լին մի քա նի մոն ղոլ մարդ կան ցով նա ու-
ղար կեց Ա մա րաս, ո րը հին ժա մա նակ նե րից Աղ վան քի կա թո ղի կո սա կան մեծ 
ա թոռն է ե ղել, և  իր մոտ բե րել տվեց սուրբ Գ րի գոր  Լու սա վոր չի որ դի  Վար դա նի 
որ դու՝ սուրբ Գ րի գո րի սի գա վա զա նը»2:

 Մեծ սի րով ու ո գեշնչ մամբ է պատ մի չը խո սում  Դի զա փայ տի մա սին, երբ 
նկա րագ րում է  Տաթ ևի ե պիս կո պո սա րա նի աշ խար հագ րա կան դիր քը, վան քի 
շի նա րա րութ յու նը և  հոգ ևո րա կան նե րին այն տեղ ժո ղո վե լը. «Գտ նե լով այս տե-
ղը՝ խիստ հա մա պա տաս խան ու հար մար, գրե թե վե րին թե լադ րան քով` ե կան, 
հաս տատ վե ցին այս տեղ` այս գե ղա տե սիլ վայ րում, ո րը բարձր դի տա նո ցի 
նման նա յում է դե պի ար ևելք` շատ գա վառ նե րի,  Դի զա փայ տի լեռ նե րի դի մաց, 
որ տեղ թաղ ված են բազ մա թիվ սուրբ նա հա տակ ներ»3: 

Ս. Օր բել յա նը հի շա տա կում է նաև  Գան ձա սարն ու  Դա դեի վան քը` որ պես 
հոգ ևոր կենտ րոն ներ, որ տեղ տե ղի են ու նե ցել կար ևոր ի րա դար ձութ յուն ներ՝ 
կապ ված ե կե ղե ցա կան կյան քի հետ:

«Ա պա երկ նա յին տնօ րի նութ յամբ  Գան ձա սա րի ե կե ղե ցա պա նը գի շե րա յին 
ա րա րո ղութ յան ժա մա նակ դնում է մի գիրք` իբր թե  Հով հան Ոս կե բե րա նի նը, և 
 կա թո ղի կո սին մե ծա րան քով հրա վի րում են կար դա լու…»4:

Իսկ  Սի սա կան տան վան քե րի ցան կում հի շա տակ վում են  Դա դեի վանքն 
ու  Ծի ծեռ նո վան քը. «…Ա պա Լ հե վան քը, Ք րո նից վան քը,  Դա դեի վան քը,  Կուռ-
փա ձո րի վան քը,  Ծի ծառ նո վան քը,  Խա չատ րո վան քը, Ձ յու նա սա րի վան-
քը»5:  

 Պատ մութ յան մեջ շատ է հիշ վում  Մու ղա նի կամ  Դառն դաշ տը, ո րն ա ռանց-
քա յին դեր է ու նե ցել պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի զար գաց ման գոր ծում: 
 Մու ղա նի դաշ տը դար ձել էր յու րօ րի նակ հե նա կետ, որ տե ղից նվա ճող ներն 
ա նընդ հատ ար շա վանք ներ էին կազ մա կեր պում  Հա յաս տա նի դեմ. «Իսկ մինչ 
այս ար քու նի ցե ղից Աս լան ա նու նով մի մարդ գլուխ բարձ րաց րեց, իր կող մը 
գրա վեց բազ մա թիվ զոր քե րի ու զո րագ լուխ նե րի:  Դա սկսեց  Մու ղա նի դաշ-
տում` մտադր վե լով գնալ ղա նի պա լա տի դեմ…»6:

 Պատ մութ յան մեջ մի քա նի ան գամ հի շա տակ վում է  Խա չեն գա վա ռը, որ-
տեղ տե ղի են ու նե ցել նշա նա վոր ան ցու դարձ ներ:  Պատ մի չը, խո սե լով հզոր, 
ա րի իշ խան  Տար սա յի ճի մա սին, գրում է. « Սա Վ րաս տա նի թա գա վոր  Դավ թի 
ու ղեկ ցութ յամբ գնաց  Խա չե նի գա վա ռը, մեծ իշ խան  Ջա լա լի որ դի Ա թա բե կի 
մոտ և ն րա քույր  Մի նա խա թու նին ի րեն կին ա ռավ…»7: 

Բա ցի ռազ մա քա ղա քա կան, տնտե սա կան կա պե րից  Խա չե նի իշ խա նա կան 
տու նը ար նակ ցա կան-խնա միա կան կա պե րի մեջ էր  Սի սա կան իշ խա նա կան 
տան հետ. « Բայց Գ րի գո րը, ո րը իշ խում էր  Բաղ քում, բե րել տվեց  Խա չե նի իշ-

1 Անդ, Էջ 75:
2 Անդ, էջ 368:
3 Անդ, էջ184:
4 Անդ, էջ 243 
5 Անդ, էջ 282:
6 Անդ, էջ 371:
7 Անդ, էջ 337:
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խան նե րից, գե ռա քա րե ցի մի կտրի ճի՝  Հա սան ա նու նով, իր դուստր  Կա տա յին 
նրան կնութ յան տվեց ու դարձ րեց իր թա գա վո րութ յան ժա ռանգ»1:

 Պատ մութ յան մեջ քիչ չեն նաև այն պի սի աշ խար հագ րա կան ան վա նում-
ներ, ո րոնք մեր բազ մա դար յան պատ մութ յան ըն թաց քում տար բեր ժա մա նակ-
նե րում ե ղել են և՛  Մեծ Ս յու նի քի, և՛  Փոքր Ս յու նի քի կազ մում, կամ էլ ու նե ցել 
են սահ մա նա զա տիչ դեր: Այդ պի սիք են՝  Ծա րը,  Հա բան դի ո րոշ մա սը, Ա ղա հեճ 
գա վա ռը՝  Քա շե թա ղոց ամ րո ցով և  Խո ժո ռա բեր դով, Մ յուս  Բաղ քը, Ա ղավ նո կամ 
 Հա գա րի գե տը և  այլն:

Գ րե լով Աղ վան քի սահ ման նե րի մա սին՝ պատ մի չը նշում է. «Ա ռանձ նաց վում 
է նաև Աղ վան քի սահ մա նը՝ Ռմ բա ձո րը,  Ծար գա վա ռը, Ա ղա հե ճը, ո րը հա տում է 
Ա ղավ նո գե տը՝ մինչև  Քա րա վա զի կա մուր ջը, և  Հա բանդ գա վա ռը, մինչև Երն-
ջա կի սահ մա նի Բս տի ձո րը՝ գրավ ված գողթ նե ցի նե րի կող մից, նաև  Վա նանդն 
ու  Գողթ նը ամ բող ջո վին, ո րոնք թե պետ և  ե պիս կո պոս ու նեին, և  սահ մա նա-
փակ տե ղե րի հա մար էլ դեռ կար, բայց են թարկ վում էր Ս յու նի քին»2:

 Հա գա րի գե տի մա սին պատ մի չը գրում է. « Խա ղաղ ու հա վա սար վա յե լու-
մով էին ապ րում Ս յու նաց իշ խան ներ Սմ բատն ու  Սա հա կը՝ միմ յանց միջև բա-
ժա նած լի նե լով նա հան գի ի րենց հայ րե նի կալ վածք նե րը. ա վա գը՝ Սմ բա տը բա-
ժին ու ներ Ս յու նի քի արևմտ յան կող մի մեծ մասն ու ամ բողջ  Վա յոց ձո րը, իսկ 
 Սա հա կը՝ ար ևել յան կող մը, մինչև  Հա գա րի…»3:

Թ վար կե լով Ս յու նի քի բուն գա վառ նե րը՝ Ս. Օր բել յա նը շեշ տում է. « Հին գե-
րոր դը Ա ղա հեճ գա վա ռը, որ այժմ կոչ վում է  Քա շա թաղ և  Խո ժո ռա բերդ»4:

 Պատ մի չի մոտ շատ ու շագ րավ է նաև ար ցախ յան իշ խա նա կան տոհ մե րի, 
հոգ ևոր այ րե րի մա սին վա վե րագ րութ յուն նե րը, նրանց կա տա րա ծի, ծրագ րե-
րի, վար քի հի շա տա կում նե րը:

Գր քի մեջ մի ամ բողջ գլուխ` « Հա կո բի ապս տամբ վե լը և  իր կյան քի վախ-
ճա նը:  Հա յոց կա թո ղի կոս Ա նա նիա յի ե րեք ան գամ Ս յու նիք գա լը,  Վա հա նին 
ե պիս կո պոս ձեռ նադ րե լը և Աղ վան քի հնա զան դեց նե լը» վեր նագ րով, նվիր ված 
է Աղ վան քի  Սա հակ կա թո ղի կո սի, Ս յու նաց ե պիս կո պոս  Հա կո բի ե կե ղե ցա կան 
գործ նեութ յա նը, հա յոց կա թո ղի կոս Ա նա նիա յի՝ ե րեք ան գամ Ս յու նիք գա լուն և 
 կենտ րո նա խույս ու ժե րի դեմ պայ քա րե լու պատ մութ յա նը: «Ա պա Աղ վան քի կա-
թո ղի կոս  Սա հա կը մեռ նում է, և նրան հա ջոր դում է իր եղ բայր  Գա գի կը՝ նույն-
պես ան կա տար օ ծութ յամբ:  Տեր Ա նա նիան այս ի մա նա լով՝ Աղ վան քի իշ խան նե-
րին թուղթ է գրում իր ի մաս տա լից խոս քե րով ու հրա մա յում չեն թարկ վել կա թո-
ղի կոս կոչ ված այդ սնա փառ  Գա գի կին: Ն րանք հենց այդ պես էլ ա րե ցին. նրան 
ոչ ոք չհնա զանդ վեց, բա ցի իշ խան նե րից միայն մե կից՝  Սե նե քե րիմ ա նու նով»5:

 Նույն գլխում նաև խոս վում է Սպ րամ ա նու նով իշ խա նու հու մա սին, ո րը 
ա մեն կերպ ձգտում էր իր մեր ձա վոր նե րից մե կին՝ ե պիս կո պոս  Բա կու րին 
դարձ նել Աղ վան քի կա թո ղի կոս. « Բայց չի հա մար ձակ վում ու ղար կել  Հա յաս-
տան, որ չմեր ժեն, այլ ժո ղով է ա նում  Պար տա վում ու կա թո ղի կոս ձեռ նադ րել 
տա լիս նրան, ո րը և  ան վան վում է  Ներ սես: Այդ պատ ճա ռով Ե ղիա կա թո ղի կոսն 
ար քու նի հրա մա նով գնում է Աղ վանք և բռ նե լով այն տիկ նոջն ու  Բա կու րին՝ 

1 Անդ, էջ 280:
2 Անդ, էջ 263:
3 Անդ, էջ190:
4 Անդ, էջ 70:
5 Անդ, էջ 242:
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մեր կաց նում, կա պում է ի րար ու ի շի վրա նստեց նե լով շրջել է տա լիս  Պար տա վի 
փո ղոց նե րում»1: 

 Հի շա տակ ված է նաև Աղ վան քի թա գա վոր  Հա մա մի ա նու նը, ո րը փրկագ-
նով ա զա տում է  Գեորգ կա թո ղի կո սին. «Իսկ երբ  Գեոր գը Աղ վան քի թա գա վոր 
 Հա մա մի մի ջո ցով վե րա դառ նում է գե րութ յու նից, տես նում է  Հով նա նին նրանց 
ար քե պիս կո պոս և հ րա մա յում է հա նել նրա զգեստ ներն ու կա թո ղի կո սա կան 
նշան նե րը»2:

 Մեկ այլ պատ ճա ռով նույն գլխում խոս վում է Աղ վան քի իշ խան ներ Իշ խա-
նի կի ու  Սե նե քե րի մի մա սին. «Այս ի մա նա լով Աղ վան քի իշ խան նե րը՝ Իշ խա նիկն 
ու  Սե նե քե րի մը, այլև մյուս  Սե նե քե րի մը՝ Գ րի գո րի որ դին, ո րին նա խօ րոք հի-
շա տա կե ցինք,  Ջե վան շերն ու  Գուր գե նը ի րենց մեղ քե րը մեծ զղջմամբ խոս տո-
վա նե լով,  Խո տա կե րաց վան քից  Դավ թին ու ղար կե ցին նրա մոտ՝ ի րենց հա մար 
ա ռաջ նորդ ձեռ նադր վե լու»3:

« Տաթ ևի շրջա կա սահ ման նե րի վա վե րագ րե րը» գլխում ևս  հի շա տակ վում 
են Աղ վան քի հայ րա պե տի և իշ խան նե րի ա նուն նե րը, որ պես վկա ներ. « Մենք՝ 
Աղ վան քի իշ խան ներ Գ րի գորս, Ե սա յիս և Ատր ներ սեհս, վկա ենք այս ո րոշ մա-
նը»4: 

 Մեծ խան դա վա ռութ յամբ ու դրվա տան քով է խոս վում նաև  Խա չե նի իշ խան 
Գ րի գո րի տոհ մի մա սին (ԿԶ գլուխ):  Տար սա յիճն իր ա վագ աղջ կան կնութ յան է 
տվել. «Ի վա նե ա թա բե կի քե ռոր դի մեծ Գ րի գո րի որ դի  Հա սա նի որ դի  Խա չե նի 
մեծ ու փա ռա բան ված իշ խան Գ րի գո րիին»5:

 Մեկ այլ տեղ (ՀԱ գլուխ) իշ խան  Ջա լա լի ա նու նը հիշ վում է՝ կապ ված փրկա-
կան փայտ-մա սուն քի հետ. « Հե տո աստ վա ծա սեր  Ջա լա լը շի նում է  Գի շե րա ձոր 
ա նու նով մի ե կե ղե ցի և  ար ծա թե պա հա րան պատ րաս տե լով՝ հիշ յալ մա սուն քը 
հաս տա տում է այն տեղ»6: 

 Պատ մութ յան մեջ խորն ակ նա ծան քով ու մե ծար մամբ է հնչում Աղ վան քի 
իշ խան Ս ևա դա յի ա նու նը, ո րի դուստ րը  Սի սա կան աշ խար հի իշ խան Գ րի գո-
րիի կինն էր. «Գ րի գո րը ի րեն կին է վերց րել ա մե նաօրհն յալ, խո րա հա վատ բա-
րե պաշ տու հի  Շա հան դուխ տին՝ Աղ վա նից տնից, նրանց թա գա վո րազն մեծ իշ-
խան Ս ևա դա յի դստե րը»7:

 Հիշ վում է նաև Ս ևա դա յի որ դի՝  Սե նե քե րի մի ա նու նը, որն այդ ժա մա նակ 
թա գա վորն էր  Սի սա կան աշ խար հի, քա նի որ Գ րի գորն ան զա վակ էր. «Ն րանք 
ան զա վակ էին և  թա գա վո րութ յու նը մնա լու էր ա ռանց ժա ռան գոր դի: Ա պա իշ-
խան նե րի հետ խոր հուրդ ա նե լով՝ Աղ վան քից բե րում են նույն  Շա հան դուխ տի 
եղ բայր, թա գա վո րազն մա նուկ  Սե նե քե րի մին՝ խիստ գե ղե ցիկ տես քով, ա ռողջ 
կազմ ված քով, ի մաս տուն ու հան ճա րեղ, այլև՝ աստ ծուց երկ յու ղած»8: 

Ա մեն ին չից եր ևում է, որ Ար ցա խի և՛ աշ խար հիկ, և՛ հոգ ևոր թևե րը սերտ 
հա րա բե րութ յուն նե րի, խնա միա կան, բա րե կա մա կան կա պե րի մեջ են ե ղել  Սի-

1 Անդ, էջ 244:
2 Անդ, էջ 244:
3 Անդ, էջ 247:
4 Անդ, էջ 214:
5 Անդ, էջ 337:
6 Անդ, էջ 379:
7 Անդ էջ 268:
8 Անդ, էջ 268:
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սա կան տան հետ: Ն րանց հու զել, մտա հո գել են նույն խնդիր ներն ու եր ևույթ նե-
րը և  միշտ էլ ձգտել են հան դես գալ միա սին:

Ամ փո փե լով վե րո հիշ յալ վկա յութ յուն նե րը` գա լիս ենք այն եզ րա կա ցութ յան, 
որ

1. Ս յու նի քի պատ մութ յան առ թիվ անդ րա դառ նա լով նաև Ար ցա խի պատ-
մութ յա նը` պատ մի չը բա վա կա նին ու շագ րավ տե ղե կութ յուն ներ է թո ղել  Մեծ 
 Հայ քի եր կու նա հանգ նե րի և ՛ աշ խար հիկ, և՛  հոգ ևոր կյան քի մա սին, ո րոնք այլ 
գրա վոր աղբ յուր նե րում չենք հան դի պում:

2.  Պատ մի չը եր կու նա հանգ նե րը հան դես է բե րում որ պես մեկ ամ բող ջա-
կան պատ մա կան միա վոր` ի րենց ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով:

3.  Պատ մութ յունն ինք նին ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յան երկ է` հե տա-
գա դա րե րի կտրված քով` ճա նա չո ղա կան ինք նութ յան բարձ րաց ման, աշ խար-
հագ րա կան տե ղա նուն նե րի, սահ ման նե րի ճա նաչ ման, հար ևան ժո ղո վուրդ նե-
րի հետ փոխ հա րա բեր ման, հայ ռազ մա կան ու  դի վա նա գի տա կան մտքի ու-
սում նա սիր ման տե սանկ յու նից: 

4. Ար ցա խի պատ մութ յու նը Ս. Օր բել յա նի «Ս յու նի քի պատ մութ յան» հա-
մա պատ կե րին նոր գի տա կան հե տա զո տում նե րի նյութ է` որ պես ար դիա կան 
կար ևո րա գույն խնդիր:

ЛЕРНИК АКОПЯН - АРЦАХ В «ИСТОРИИ СЮНИКА» СТЕПАНОСА ОРБЕЛЯНА  - 
Произведение Степаноса Орбеляна «История Сюника» - одно из оригинальных работ 
армянской летописи. Актуальность этой статьи - это поминовение Арцаха с 5-го века в 
произведении Степаноса Орбеляна, которое не изучалось должным образом в рамках 
арменоведения. Хотя история Сюника является ядром исторической работы, она очень 
тонко и виртуозно переплетается с историей Армении и армянского народа, более 
дополняя и идеализируя тему. Это произведение также включает в себя страны: 
Агванк и Вирк. Персы, греки и другие народы также упоминаются.

В историческом произведении также упоминается штат Арцаха в Большой 
Армении, его поселения, географические названия, и это естественно, потому что 
штаты граничат друг с другом и тесно связаны историей, образом жизни и культурой.

Интересно и примечательно, что Арцахский мир всегда упоминается как 
недоступное, стойкое, неприступное место, где всегда присутствует дух восстания.

С большой любовью и вдохновением историк рассказывает об исторических 
событиях в Арцахе, а также о правящих семьях, исторических местах, Муганской 
равнине, Хаченском, Дизапаитском, Гандзасарском и Дейдском монастырях в 
контексте истории Армении.

Ключевые слова: Малый Сюник, великое поле Арана, горы Дизапайт, монастырь 
Цицарно, Дом Княжества Хачена, царь Хамам Агванка.

LERNIK HAKOBYAN - ARTSAKH IN THE «HISTORY OF SYUNIK» IN THE BY 
STEPANOS ORBELIAN - The work «History of Syunik» by Stepanos Orbelian is one of the 
original works of Armenian bibliography.
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The relevance of this article is the commemoration of Artsakh since the 5th century in 
Stepanos Orbelian՛s work, which was not studied properly in the frame works of Armenology.

Though the history of Syunik is the core of the historical work, it is very finely and 
masterly intertwined with the history of Armenia and the Armenian people, with more 
complementation and ideologization of the topic. The work also includes neighboring 
countries; Aghvank and Virk, Persians, Greeks and other peoples are mentioned as well.

The historical work also mentions the state of Artsakh in Greate Armenia, its settlements, 
geographical names, and this is quite natural because the states are bordered by one 
another and are closely related by history, lifestyle and culture.

It is interesting and remarkable that the Artsakh world is always mentioned as an 
inaccessible, persistent, impregnableplace where the spirit of struggle and revolt is always 
present.

With great love and inspiration, the historian speaks about the historical events 
in Artsakh, as well as the ruling families, historical sites, the Mughanian plain, Khachen, 
Dizapait, Gandzasar and Dade Monasteries in the context of the history of Armenia.

Key words: Small Syunik, Arana great field, Mountains of Dizapait, Tsitsarno Monastery, 
Principality House of Khachen, King Hamam of Aghvank.

 


