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ՍԻՐԱՆՈՒՅՇ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ԿՐՈՆԱԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՏԵՓԱՆՈՍ 
ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ «ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՆԱՀԱՆԳԻՆ ՍԻՍԱԿԱՆ» ԵՐԿՈՒՄ

ԻրերկըգրելիսՍյունյացմետրոպոլիտև պատմիչՍտեփանոսՕրբելյաննօգտա
գործելէնաևհարազատնահանգիհետկապվածժողովրդիմեջկենցաղավարողպատ
մական ստուգաբանական ավանդությունները, վարքաբանական ավանդազրույցնե
րը,որոնքառավելապեսկրոնականբնույթիեն,ևկապվածենայսկամայնեկեղեցու,
պատմականդեմքերիուիրադարձություններիհետ: Լինելովհոգևորական`Ս.Օրբել
յանըամեն ինչ ներկայացնում ու մեկնաբանում է եկեղեցուև կրոնիտեսանկյունից`
շեշտադրելովեկեղեցուևքրիստոնեությանհանդեպանհատիդրսևորածհավատար
մությանունվիրվածությանկարևորությունը:Երկնամբողջությամբկարելիէհամարել
ավելիշատՍյունյացՄետրոպոլիտականԱթոռիպատմություն,քանՍյունյացաշխար
հի:Այդամենովհանդերձ`Օրբելյանի«Սյունյացպատմությունը»արժեքավորէժողովր
դականբանահյուսության,մասնավորապեսավանդությանժանրիուսումնասիրության
տեսանկյունից:

Բա նա լի բա ռեր` Սյունիք,ավանդազրույց,ավանդություն, մետրոպոլիտ,պատ
միչ,եկեղեցի,հրաշք:

 Պատ մա կան Ս յու նիքն իր սահ ման նե րում ընդգր կել է տաս ներ կու գա վառ1, 
ո րի ընդ հա նուր տա րած քը կազ մել է 15237 կմ2 և  հա մար վել Ս յուն յաց նա խա-
րա րա կան տան ժա ռան գա կան հայ րե նի քը2, ո րի մի մասն այ սօր, ի ցավ սրտի, 
գտնվում է ՀՀ պե տա կան սահ ման նե րից դուրս: Ս յու նի քը հա րուստ է պատ մա-
մա շա կու թա յին հու շար ձան նե րով, աչ քի է ընկ նում իր գե ղա տե սիլ բնութ յամբ 
և դ րանց հետ կապ ված ա վան դազ րույց նե րով:  Մեր այս ու սում նա սի րութ յու նը 
փորձ է՝ ներ կա յաց նե լու Ս յուն յաց մետ րո պո լիտ և  պատ միչ Ս տե փա նոս Օր բել-
յա նի «Ս յու նի քի պատ մութ յուն» եր կում3 տեղ գտած պատ մա կան Ս յուն յաց աշ-
խար հի ա վան դութ յուն նե րը, ո րոնք «բա վա կան նեղ ընդգրկ ման և  փոքր ծա-
վա լի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ են, հա ճախ զուրկ ո րո շա կի սյու ժեից, մեկ կամ 
եր կու գոր ծող ան ձով: Ն րանք հո րին վում են տար բեր դա րաշր ջան նե րում, մեծ 
մա սամբ տե ղա յին նշա նա կութ յուն ու նե ցող դեպ քե րի ու դեմ քե րի, ի րե րի ու եր-
ևույթ նե րի շուր ջը: …  Չա փա զան ցութ յունն ու եր ևա կա յա կա նը այս տեղ ար տա-
հայտ ված է բա վա կան զուսպ ձևով, պատ մա կան դեպ քե րի նկա րագ րութ յունն 
ա վե լի մոտ է ի րա կա նին ու հա վաս տիին»4:

Եր կում շատ հա ճախ են մեջ բեր ված Ս յուն յաց նա հան գի ե կե ղե ցի նե րի և 
 Մետ րո պո լի տա կան Ա թո ռին վե րա բե րող նվի րատ վութ յուն նե րի ամ բող ջա կան 

1 Ծղուկ, Վայոց ձոր, Գեղարքունի, Սոթք, Աղահեճ, Հաբանդ, Բաղք, Կովսական, Արեվիք, 
Ձորք, Երնջակ և Գողթն, Ճահուկ: Տե՛ս, Ստեփանոս Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, Երևան, 
1986, էջ 70; Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյցի», Երևան, 1963, էջ, 110:

2 Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյցի», էջ 81:
3 Օրբելյանի այս աշխատությունը ունի` Փարիզ, 1859, Թիֆլիս, 1910, 1911 և նաև սրանց 

հաջորդող հրատարակություններ: Մեջբերումները` ըստ 1986թ. հրատարակության: 
4 Ղանալանյան Ա., Ավանադապատում, Երևան, 1969, էջ ԺԸ: 
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ար ձա նագ րութ յուն նե րը, ո րոնք ա վարտ վում են սար սա փազ դու ա նեծք նե րով 
ու պար տա վո րե ցում նե րով:  Սա կայն սրա նով հան դերձ` պատ մի չը պատ մութ-
յու նը ժա մա նակ առ ժա մա նակ ընդ մի ջում է հե տաքր քիր ա վան դազ րույց նե րով 
ու հրա շա պա տում պատ մութ յուն նե րով, ո րոնք էլ դար ձել են մեր քննութ յան 
ա ռար կան: 

«Ա վան դութ յուն նե րը նպա տա կա յին և  ճա նա չո ղա կան բնույ թի ստու գա-
բա նա կան, բա ցատ րա կան և  վար քա բա նա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ են, 
ո րոնք ժո ղովր դի կող մից ըն կալ վում են իբրև հե ռու և  մո տիկ անց յա լում ե ղած ու 
կա տար ված ի րե րի ու եր ևույթ նե րի, դեպ քե րի ու դեմ քե րի վե րա բեր յալ ճշմար-
տա ցի հա ղոր դում ներ և  հու շա պա տում ներ»1:

 Մեր ու սում նա սի րութ յունն ընդգր կում է եր կում առ կա պատ մա կան և ս տու-
գա բա նա կան ա վան դութ յուն ներ, վար քա բա նա կան ա վան դազ րույց ներ:

 Պատ մա կան ա վան դութ յուն ներ:  Բար դու ղի մեոս ա ռաք յա լը  Պարս կաս տա-
նից գա լիս է  Հա յաս տան, նախ քա րո զում է Ս յու նի քում և ն րա սահ ման նե րի մեջ 
մտնող  Գողթ նի արևմտ յան ծայ րա մա սում, մի ժայ ռի վրա կա ռու ցում ե կե ղե ցի` 
ան վա նա կո չե լով Տ յառ նըն դա ռաջ2: Եվ հի շա տա կե լով Որդ վատ գյու ղը` պատ-
մի չը նշում է, որ այն տե ղի ջու րը վնա սա կար էր և  մեծ վնաս ներ էր հասց նում 
բնակ չութ յա նը:  Բար դու ղի մեոսն ու իր ա շա կերտ ներն ա ղո թե լով ցա մա քեց նում 
են այդ ջրի աղբ յու րը, ո րի տե ղը դեռ եր ևում է3:

 Միջ նա դա րում հա յոց ե կե ղե ցին կար ևո րում էր  Խա չի` իբրև տե րու նա կան 
փրկա գոր ծա կան նշա նի պան ծա ցու մը և  ա ռա վել սրբա ցու մը հա սա րա կութ յան 
գի տակ ցութ յան մեջ, ուս տի այն պետք էր հան րահռ չա կել` նրան վե րագ րե լով 
ան գամ անհ նա րին թվա ցող հրաշք ներ: Օր բել յա նը յու րա հա տուկ ջեր մութ յամբ 
ու գո րո վով է խո սում է Ար ցա խից Ս յու նիք փո խադր ված տե րու նա կան խա չի 
մա սուն քի մա սին, 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»4:  Խա չա փայ տի 
այդ սուրբ մա սուն քը Դ լեն իշ խա նի գյուղ է բե րել մի օ տա րա կան ճգնա վոր: Ձմ-
ռա նը՝ Աստ վա ծա հայտ նութ յան ճրա գա լույ ցին, հաս նե լով գյուղ` ճգնա վորն իջ-
ևա նում է քա հա նա յի տա նը և  իր ու սա պար կը, ո րի մեջ  Սուրբ Ն շա նի մա սունքն 
էր, հանձ նում է ե րեցկ նոջն ու խնդրում, որ մա քուր տեղ դնի:  Տան տի րու հին 
այն դնում է իր նոր մա հա ցած ման կան սնա րի մոտ:  Գի շե րը մա նու կը ս. Ն շա նի 
զո րութ յամբ կեն դա նա նում է և  կան չում մո րը5: Ծ նող նե րը պա տա հած հրաշ-
քից կար կա մում են, երբ տես նում են ող ջա ցած ման կա նը: Ճգ նա վորն ի մա նում 
է ե ղե լութ յու նը և, վերց նե լով իր «հրա շա գործ» ու սա պար կը, անն կատ հե ռա-
նում է գյու ղից: Գ յու ղա ցի ներն ի մա նա լով կա տար ված հրաշ քի մա սին` գա լիս 
են ման կա նը տես նե լու, իսկ Դ լեն իշ խա նը ծա ռա նե րի ու շի նա կան նե րի հետ 
սկսում է հե տապն դել ճգնա վո րին:  Տես նե լով ի րեն հե տապն դող նե րին` ճգնա-
վո րը տու փից հա նում է ս. Ն շա նը, դնում իր կնգու ղի մեջ, իսկ տու փը նե տում 

1 Ղանալանյան Ա., Ավանադ ապ ատ ում, էջ ԼԳ:
2 Օրբելյան Ս., Սյունիքի պատմություն, էջ 76-77:
3 Նույն տեղում, էջ 77:
4 Նույն տեղում, էջ 377:
5 Խաչի` հարություն տալու պատմությանը հանդիպում ենք Քրիստոսի խաչափայտի 

գտնվելու պատմության մեջ. մոտակայքով անցնող թափորը տանում էր թաղելու այրու 
մինուճար որդուն: Ստուգելու համար, թե երեք խաչափայտերից որն է Քրիստ ոսինը, 
ննջեցյալին հերթով պառկեցնում են խաչերի վրա: Երբ նրան դնում են Փրկչական խաչի վրա, 
տղան իսկույն կենդանանում է, և տարածվում է խաչափայտի հրաշագործ զորության լուրը:
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մա ցա ռա խիտ ան տա ռի սա լո րի թփի մեջ ու հե ռա նում:  Հե տապն դող նե րը հա-
մա տա րած ձյան մեջ նկա տում են գե ղե ցիկ ծա ղիկ նե րով փթթած ա նու շա հոտ 
տու փը, ո րի մեջ ո չինչ չգտնե լով՝ շա րու նա կում են հե տապն դու մը: Ճգ նա վո րը, 
հաս կա նա լով, որ ի րեն հան գիստ չեն թող նի, ս. Ն շա նը նե տում է Ա ղու նո գե-
տի մեջ:  Հե տապն դող նե րը հաս նում են ճգնա վո րին և  տես նում, որ գե տը երկ-
փեղկ վել է, իսկ մա սուն քը ցա մաք մա սում է, ո րից բոր բոք ված բոց է ցո լա նում 
դե պի վեր և  թանձր ծխի նման զար մա նա լի բույր է տա րա ծում շրջա կայ քում: 
Ն րանք երկ յու ղա ծութ յամբ մա սուն քը հա նում են գե տից և դ նե լով տու փի մեջ` 
վե րա դառ նում են գյուղ: Այդ օր վա նից մա սուն քը դառ նում է Դ լե նի տոհ մի սե-
փա կա նութ յու նը:  Հե տա գա յում  Ջա լալ իշ խա նը  Գի շե րա ձոր ա նու նով ե կե ղե ցի 
է կա ռու ցում և  մա սուն քը, ար ծա թե պա հա րա նի մեջ դնե լով, ամ փո փում այն-
տեղ, որ տե ղից էլ ո րոշ ժա մա նակ անց նույն տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ձեռ-
քով խիստ աղ քա տութ յու նից ու գե րե վար ման վտան գից դրդված՝ վա ճառ վում 
է  Նո րա վան քին1: 

 Կար ևո րե լով IV դա րում տե ղի ու նե ցած հա յոց ե կե ղե ցու ան կա խա ցու մը 
 Կե սա րիո ե պիս կո պո սութ յու նից և ք րիս տո նեա կան աշ խար հում հան դես գալն 
իբրև ա ռան ձին և  ինք նու րույն ե կե ղե ցա կան Ա թոռ` Օր բել յա նը հի շա տա կում 
է պատ մա կան հետև յալ ա վան դութ յու նը. երբ  Ներ սես  Մե ծին ցան կա նում են 
ու ղար կել  Կե սա րիա ձեռ նադր վե լու, հա յոց Ար շակ Բ-ն  թույլ չի տա լիս՝ ա սե լով. 
« Հա յաս տա նը պար տա վոր չէ են թարկ վե լու  Կե սա րիա յի ե պիս կո պո սա պե տին. 
թեև մեր ա ռաք յալ  Թա դեո սը այն տեղ մի ե կե ղե ցի է շի նել ու իր ա շա կերտ նե-
րից ձեռ նադ րել ե պիս կո պոս, և  այս պատ ճա ռով էլ այն տե ղից ենք ձեռ նադ րում 
ստա նում, բայց որ քա՜ն  ա ռա վել է մեզ մոտ նույն ինքն ա ռաք յա լը ու րիշ ե րեք 
ա ռաք յալ նե րի2 հետ, ո րոնց հանգս տա րա նը, ա թո ռը, ե կե ղե ցին ու ձեռ նադ րած-
նե րը բո լորն էլ այս տեղ են. ի՞նչ կա րիք ու նենք ու րիշ ա վե լի կրտսե րից օրհ նութ-
յուն ստա նա լու»3: 

Եր կում ու շագ րավ է ներ կա յաց ված Ս յուն յաց Ան դոկ իշ խա նի հի շա տա-
կութ յու նը, երբ  Շա պու հը պար սից ար քու նի քում գտնվող հայ նա խա րար նե-
րից պա հան ջում է հա յոց գահ նա մա կը, իշ խան նե րը նրան են ներ կա յաց նում 
Ա գա թան գե ղո սի եր կը:  Նա, ըստ գահ նա մա կի, իշ խան նե րին պատ վո բար ձեր է 
շնոր հում: Ան դոկ իշ խա նին հաս նում է 14-րդ  բար ձը, ո րը զայ րաց նում է նա խա-
րա րին:  Նա ո խա կա լութ յամբ լցված թա լա նում է ար քա յա նիստ  Տիզ բո նը, քա նի 
դեռ  Շա պու հը թշնա մու ա նակն կալ հար ձա կու մից գտնվում էր պա տե րազ մի 
մեջ, և  ամ րա նում  Բա ղա բեր դում: Ան դո կը Ս յու նի քի բնակ չութ յա նը հրա մա յում 
է ե կե ղե ցի նե րի գրքերն ու սպաս քը բե րել և  պահ տալ  Շա ղատ գյու ղա քա ղա-
քի Սբ. Ս տե փա նոս ե կե ղե ցուն, իսկ ի րենց տներն ու ամ բա րա նոց ներն այ րել ու 
ա պաս տա նել լեռ նե րում: Այ նու հետև իշ խա նի հրա մա նով «թա ղում» են սրբութ-
յուն նե րով ամ բար ված ե կե ղե ցին` թշնա մու ա վա րին ու ա վե րին չեն թար կե լու 
հա մար:  Պա տե րազ մից վե րա դառ նա լով`  Շա պու հը հար ձակ վում է Ս յու նի քի 
վրա:  Պար սիկ զին վոր նե րը, հաս նե լով «թաղ ված» ե կե ղե ցուն, փոր ձում են բա-

1 Օրբելյան Ս., Սյունիքի պատմություն, էջ 377-379:
2 Մյուս երեք առաքյալներ ասելով ի նկատի է ունեցել Բար դո ւղ իմ եո ս և Անանիա 

առաքյալներին, որոնք թաղված են բուն Հայաստանում, և Հակոբոսին` Տյառնեղբայր 
կոչվածին, որի հանգ ստարանն ու դրա վրա կառուցած եկեղեցին Երուսաղեմում է և 
հանդիսանում է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի առաջնորդանիստը:

3 Նույն տեղում, էջ 77:
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ցել հո ղա թում բը, սա կայն նույն պա հին երկ րա շարժ է լի նում, ու պար սիկ նե րը, 
ցած գլոր վե լով, կո տոր վում են: Ե րեք ան գամ  Շա պու հը հար ձակ վում է Ս յու նի-
քի վրա, պա շա րում  Բա ղա բեր դը, սա կայն բո լոր հա րա ձա կում ներն էլ ա վարտ-
վում են պար տութ յամբ:  Տես նե լով ի րենց ան զո րութ յու նը` պար սիկ իշ խան նե րը 
շա հին խնդրում են դա դա րեց նել հար ձա կում նե րը Ս յու նի քի դեմ: Իսկ ա րիա-
սիրտ Ան դոկ իշ խա նը իր հետ վերց նե լով ան հա մար հարս տութ յուն, անց նում է 
Բ յու զան դիա` մեծ ըն դու նե լութ յուն գտնե լով հու նաց  Թեո դոս կայ սեր կող մից և  
այն տեղ էլ վախ ճան վում է` սյուն յաց տան ժա ռան գութ յու նը թող նե լով իր որ դի 
 Բա բի կին:

 Բա բի կը հոր մա հից հե տո ո րո շում է գալ  Հա յաս տան և  տեր կանգ նել իր 
տոհ միկ ժա ռան գութ յա նը:  Նա գնում է  Պարս կաս տան և  ծա ռա յութ յան անց նում 
մի պար սիկ զո րա կա նի մոտ և  բա զում քա ջա գոր ծութ յուն ներ կա տա րում`ա-
ռանց բարձ րա ձայ նե լու իր ով լի նե լը: Այդ ժա մա նակ  Հո նա գուր ա նու նով մի հոն 
 Շա պու հին հրա վի րում է մե նա մար տի: Այդ հո նը հսկա էր1 և  սար սափ էր տա-
րա ծում ի րեն նայող նե րի վրա:  Շա պու հին մատ նա ցույց են ա նում  Բա բի կին` 
հա վա տաց նե լով, որ նա կա րող է հաղ թել հո նին:  Շա հը վա րա զա գիր մա տա-
նիով հաս տա տում է ար քա յա կան պատ վի վճի ռը և  Բա բի կին խոս տա նում մեծ 
պարգ ևատ րում:  Հայ պա տա նին ըն դու նում է մար տահ րա վե րը և  զի նա վոր վե-
լով կանգ նում հսկա յի ա ռաջ:  Հաղ թե լով հսկա հո նին` շա հի խոստ ման հա մա-
ձայն ստա նում է իր տոհ միկ ժա ռան գութ յու նը: Այս տեղ ու շագ րավ է  Բա բի կի 
ա ռա ջին խնդրան քը. երբ Ան դոկն ապս տամ բում է շա հի դեմ և  պար տութ յան 
մատ նում պար սից զոր քին,  Շա պու հը հրա մա յում է պա լա տում հնո ցի մոխ րով 
լի սանդ դնել և  ծե ծե լիս ա սել. «Ս յուն յաց տե րե րի նա խա պա տիվ գա հա կա լութ-
յու նը այս մոխ րի հետ թող ցած թափ վի, այդ պես էլ` նրանց կյանքն ու մտադ-
րութ յուն նե րը»:  Բա բի կը նախ ևա ռաջ շա հից խնդրում է այդ սան դը վե րաց նել, 
ին չը նույն պա հին կա տար վում է2: 

 Հե տաքրք րա կան է  Շա ղա տի Սբ. Ս տե փա նոս ե կե ղե ցու ա վան դազ րույ ցը3, 
որն ըն դե լուզ ված է ժո ղովր դա կան պատ կե րա ցում նե րով.  Բա բի կը հաս նում է 
հայ րե նի աշ խար հը, սկսում է շրջել և  ծա նո թա նալ գա վառ նե րի ու բ նակ չութ յան 
որ պի սութ յա նը:  Նա հաս նում է  Շա ղատ և  դի մում ար ևել յան կող մի բլու րը:  Հենց 
այդ ժա մա նակ բլրից մի եղ ջե րու է դուրս գա լիս և  փախ չե լով ի րեն գցում է ե կե-
ղե ցաբ լու րը:  Բա բի կը հե տապն դում է եղ ջե րո ւին և ն րա հետ ևից բարձ րա նում 
ե կե ղե ցաբ լու րը: Իշ խա նի ձիու ոտ քե րը խրվում են ե կե ղե ցաբլ րի մեջ, իսկ ե ղե-
ջե րուն ա ներ ևու թա նում է4: Երբ ձիուն հա նում են թաղ ված տե ղից, ոտ նա հետ-
քե րից ա նու շա հո տութ յուն է բու րում և  տա րած վում գա վա ռա ձո րում:  Բա բի կը 
հրա մա յում է քան դել բլրա հո ղը, ո րի տա կից իր շքե ղութ յամբ հառ նում է Սբ. 
Ս տե փա նոս ե կե ղե ցին: Այդ օ րը սահ ման վում է Ս յուն յաց աշ խար հի  Մայր Ե կե-

1 Այս առասպելը հանդիպում ենք և Աստվածաշնչում, ուր Գողիաթ անունով հսկան ծաղրում 
է Իսրայելի բանակին և սպանվում պատանի Դավթի պարսատիկից արձակած քարով: Տե՛ս, 
Աստուածաշունչ, Թագավորներ Ա, գլ. 17, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2011, էջ 340-342: 

2 Օրբելյան Ս., Սյունիքի պատմություն, էջ 86-88:
3 Այս ավանդ ազրույցի փոփոխակը տե՛ս Ղանալանյան Ա., Ավանադապատում, էջ 78: 
4 Այս հավատալիքը կենցաղավարում է հայոց մեջ և որոշ դեպքերում եղնիկը հանդես է 

գալիս որպես մարդու կերպափոխվող կերպար: Այս առասպելաբանական պատկերացումը 
կա նաև հայոց վիպական բանահյուսության մեջ: Տե՛ս Մօքոս, Տպարան Մայր Աթոռոյ ս. 
Էջմիածնի, 1896, էջ 77; Զաքարյան Ե., Եղնիկ աղջկա մոտիվը հայկական հեքիաթներում, 
«Ոսկե դիվան», պրակ 4, Երևան, 2012-2013, էջ 81-89:



199ՍԻՐԱՆՈՒՅՇ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ղե ցու օր: Ե կե ղե ցում ժա մեր գութ յուն է կա տար վում և  բազ մա թիվ հրաշք ներ ու 
բժշկութ յուն ներ են լի նում:  Տես նե լով կա տար ված հրաշք նե րը` այդ տեղ գտնվող 
 Գոր և  Գա զան պար սիկ եղ բայր ներն ի րենց գնդե րի հետ միա սին մկրտվում են` 
դառ նա լով քրիս տոն յա1 և  հաս տատ վում  Հա յաս տա նում:

 Քա նի որ պատ միչ Օր բել յա նը հոգ ևո րա կան էր, իր եր կում շատ է կար ևո րել 
քրիս տո նեութ յան հան րահռ չա կու մը, ուս տի բո լոր հնա րա վոր մի ջոց ներն օգ-
տա գոր ծել է կրո նա կան ա վա նա դա պա տում նե րը ներ կա յաց նե լու և դ րան ցով 
արժ ևո րե լու հա վատ քի հա մար մեռ նե լը` նա հա տակ նե րին ներ կա յաց նե լով որ-
պես սրբեր և Աստ ծու սի րե լի ներ.  Պար սից զոր քը, Ա վա րայ րի ճա կա տա մար-
տից հե տո, երբ  Հա յոց եր կի րը մնա ցել էր ա նիշ խան, հա լա ծե լով փախս տա-
կան նե րին ու նա հան ջող զո րա կան նե րին, շա տե րին կո տո րում է:  Հեր թա կան 
կո տո րա ծից հե տո, երբ պար սիկ զո րա կան նե րը բա նա կում են հանգս տա նա լու, 
գի շե րը դետ քին եր ևում է. «եր կին քը բաց ված և  ու ժեղ լույս սփռված սպան-
ված նե րի վրա ու մի ոս կե ղեն կառք, խիստ բարձր` վրան նստած մի կին` թա-
գա վո րա կան ծի րա նի զգեստ նե րով, հրեշ տակ նե րի հսկա յա կան զո րախմ բե րով 
շրջա պատ ված:  Նա նա յում էր կո տո րա ծին, ող բա գին լա լիս ու գգվում ըն կած-
նե րին մեկ առ մեկ: Եվ այն պար սի կը զար հու րե լով կա մե ցավ ի մաց տալ ի րենց 
զոր քին, բայց ոտ քերն ու լե զուն կապ վե ցին: Ա պա մե կը սրբե րի զո րախմ բե րից 
մո տե ցավ նրան, և  նա հարց րեց` այդ ո՞վ է: Իսկ հրեշ տակն ա սաց. « Դա երկ-
նա յին թա գա վո րի մայրն է` որ ի ջել է նա հա տակ նե րի ու իր որ դու սի րե լի նե րի 
մոտ և  ու զում է մեկ առ մեկ փա ռա բա նել նրանց»: Այդ տե սա րա նը մնաց մինչև 
ա ռա վոտ ու ա ներ ևու թա ցավ»2: Իսկ պար սիկ զո րա կա նը դառ նում է քրիս տոն-
յա և  մինչև իր կյան քի վեր ջը ծա ռա յում սրբե րին ու թաղ վում նա հա տակ ված-
նե րի հետ:  Նա հա տակ նե րի ոս կոր ներն ամ փո փե լով` մեծ վկա յա րան են կա ռու-
ցում, ո րը հե տա գա յում ա վեր վում է, իսկ տե ղան քը վե րած վում է բնա կա տե ղիի 
և  կոչ վում  Խո տո րա լեզ:  Պատ մի չը վեր ջում, հա վաս տի դարձ նե լու հա մար այս 
տե ղե կութ յուն նե րը, հա վե լում է. «Ա հա այս ա մենն ի մա ցանք իր ար ձա նագ րութ-
յուն նե րից, մի մասն էլ` գրքե րից, տե ղե րի ու նա հա տակ նե րի ա նուն նե րից, հա-
վաս տի հին ա վան դութ յուն նե րից»3:

 Պատ մի չը ա վան դութ յուն ներն օգ տա գոր ծում է ոչ միայն քրիս տո նեութ յու նը 
գո վա բա նե լու և կ րո նա կան զգաց մունք ներ ա լի քե լու հա մար, այլև ցույց տա լու 
ան հե ռա տես քայ լե րի աշ խար հա կոր ծան հետ ևանք նե րը.  Բա ղաց  Սե նե քե րիմ 
ար քան գնում է Ս պա հան`  Մե լիք շահ սուլ թա նին տե սութ յան, ո րի կող մից մե-
ծար վում ու պատվ ի են արժանանում է:  Սուլ թա նի սի րե լի ծա ռան`  Չորթ մա նը, 
ո րը մատռ վա կութ յուն էր ա նում, ճա շի ժա մա նակ գի նով նե ղում է  Սե նե քե րի-
մին:  Վեր ջինս կա տա կով մեծ պարգև ներ է խոս տա նում, նաև խոս տա նում է 
իր աղջ կան կնութ յան տալ նրան:  Չորթ մանն ի րենց սո վո րութ յան հա մա ձայն 
հան գույց է դնում  Սե նե քե րի մի գո տու վրա և  ցույց տա լիս սուլ թա նին: Ո րոշ ժա-
մա նակ անց, երբ  Չորթ մա նը հաս նում է բարձր դիր քի և  իշ խա նութ յան,  Սե նե քե-
րի մից պա հան ջում է խոս տաց ված աղջ կան:  Հա յոց ար քան ծաղ րում է նրան և 
 ցույց տա լիս պա հան ջի կա տար ման անհ նա րի նութ յու նը:  Չորթ մա նը, ոխ պա-

1 Օրբելյան Ս., Սյունիքի պատմություն, էջ 89-90:
2 Նույն տեղում, էջ 107-108:
3 Նույն տեղում, էջ 109:
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հե լով  Սե նե քե րի մի դեմ, տա րի ներ անց հար մար պա հի հար ձակ վում է  Բա ղաց 
թա գա վո րութ յան մայ րա քա ղաք  Կա պա նի վրա` ա վե րի ու սրի մատ նե լով այն: 
Այ նու հետ ի րար հետ ևից ա վե րում ու գրա վում է  Բա ղաց ամ բողջ եր կի րը` վերջ 
դնե լով  Բա ղաց թա գա վո րութ յա նը1:

Ար դա րաց նե լով և խ րա խու սե լով ե կե ղե ցի նե րի կա ռու ցու մը և  միա բա նութ-
յուն նե րի հիմ նու մը` որ պես աստ վա ծա հա ճո գործ, պատ մի չը ա ռանձ նա հա-
տուկ նրբան կա տութ յամբ է մեջ բե րում պատ մա կան Ս յու նի քի սահ ման նե րում 
գտնվող վան քե րի կա ռուց ման հետ առնչ վող ա վան դազ րույց նե րը.  Մաշ տոց 
Ե ղի վար դե ցի կա թո ղի կո սը վա նա կան ե ղած ժա մա նակ Ս ևա նա կղզում բա զում 
ճգնութ յուն նե րից հե տո ե րազ է տես նում, ուր լճի վրա յով նրա մոտ են գա լիս 
տաս ներ կու ա ռաք յալ նե րը, ցույց տա լիս կա ռուց վե լիք ե կե ղե ցու տե ղը և հ րա-
մա յում միա բա նութ յուն հիմ նել: Ա ռա քե լո ցի, ինչ պես և Սբ. Աստ վա ծա ծին ե կե-
ղե ցի նե րի կա ռու ցումն ի րա կա նաց վում է Ս յուն յաց իշ խա նու հի  Մա րիա մի նվի-
րատ վութ յամբ2:

 Տաթ ևի վան քի  Պո ղոս- Պետ րոս ե կե ղե ցի:  Հով հան նես ե պիս կո պո սը3 Ս յուն-
յաց մետ րո պո լիտ օծ վե լուց հե տո մտմտում է վե րա նո րո գել  Տաթ ևի վան քը, սա-
կայն ելք չի գտնում, ո րով հետև ի րե նից ա ռաջ գա հա կա լած ե պիս կո պոս նե րի 
կող մից կա ռուց ված ե կե ղե ցի նե րը, ո րոնք ար դեն կի սա խար խուլ էին, չէր ցան-
կա նում քան դել:  Քա նի դեռ այս մտո րում նե րի մեջ էր, ե րա զում հրեշ տա կից հրա-
ման է ստա նում հի նը մի կողմ դնել և  ձեռ նար կել նոր ե կե ղե ցու շի նա րա րութ յու-
նը`  Պետ րոս և  Պո ղոս ա ռաք յալ նե րի ա նու նով: Հ րեշ տա կը իր գա վա զա նով սահ-
մա նագ ծում4 է կա ռուց վե լիք ե կե ղե ցու տե ղը` հա վաս տե լով, որ դա երկ նա յին  Տի-
րոջ կամքն է: Ե կե ղե ցու կա ռուց մա նը ա ջակ ցում են Ս յուն յաց իշ խան նե րը, իսկ 
վան քում պահվող  Պո ղոս և  Պետ րոս ա ռաք յալ նե րի նշխար նե րը, ինչ պես և  այլ 
սրբե րի մա սունք ներ դրվում են ե կե ղե ցու հիմ քե րի ու սյու նե րի տակ5: Ե կե ղե ցու 
և  հա րա կից շի նութ յուն նե րի ա վար տից հե տո նա վա կա տի քին հրա վիր վում են 
հա յոց Սմ բատ ար քան,  Հա յոց և Աղ վա նից աշ խար հի կա թո ղի կոս նե րը, եր ևե լի 
իշ խան ներն ու հոգ ևո րա կան նե րը:  Գի շե րա յին ա րա րո ղութ յան ժա մա նակ  Հով-
հան նե սը տե սիլ քով տես նում է  Պետ րո սին` ձեռ քին եր կա թե բա նա լի, և  Պո ղո-
սին` գրկում ա ռա քե լա կան գիր քը: Ն րանք, ե կե ղե ցի մտնե լով, գիրքն ու բա նա լին 
հանձ նում են ե պիս կո պո սին, ա սե լով. « Տե րը հա ճե ցավ բնակ վել սրա մեջ…»6:

Ս տու գա բա նա կան ա վան դութ յուն ներ:  Պատ միչ Ս. Օր բել յա նը, գրե լով 
Ս յուն յաց աշ խար հի սահ ման նե րի մա սին, ու շագ րավ կեր պով անդ րա դառ-
նում է գա վառ նե րի ա նուն նե րի ծագ մա նը, ո րոնց հետ կապ ված ժո ղովր դա կան 
ա վան դութ յուն նե րը կեն ցա ղա վա րող էին իր ժա մա նակ նե րում, չնա յած նրան, 
որ դրանք հա մա րում է «հնե րի դա տա րա կա բա նա կան ա ռաս պել ներ»7:  Բաղք. 
ծա գում է  Սի սա կի սե րունդ նե րից  Բա ղակ ա նու նով մե կի ա նու նից, Երն ջի կը ծա-

1 Նույն տեղում, էջ 277-279:
2 Նույն տեղում, էջ 175:
3 Սա Հովհաննես Ե մետրոպոլիտն է (մոտ 885-918թթ.), որը հաջորդել է Սողոմոն Բ-ին:
4 Սա զուգահեռ է Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքին, երբ Քրիստոսն ինքնէ իջնում և ոսկե կռանի 

հարվածով ցույց տալիս կառու ցվելիք եկեղեցու տեղը: Այս պատկերացումը պահպանված է 
նաև «Սասնա ծռերում», ուր Դավիթը որսասարում տեսնելով հոր գերեզմանը, որից լույս էր 
բխում, իր նիզակով գծում է իրեն տեսլացող եկեղեցու տեղը: 

5  Օրբելյան Ս., Սյունիքի պատմություն, էջ 206-208:
6 Նույն տեղում, էջ 209:
7 Նույն տեղում, էջ 72:
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գում է նույն  Սի սա կի սե րուն դի նա հա պետ նե րից մե կի կնոջ` Երն ջի կի ա նու նից, 
ով կա ռու ցել է Երն ջակ ամ րո ցը:  Պատ մի չը անդ րա դար ձել է  Նախ կոր զան բնա-
կա վայ րի1 ստու գա բա նութ յա նը. « Բա բի կը, անց նե լով Ե րասխ գե տը, կա ռու ցում 
է մի գյու ղա քա ղաք և  ա նու նը կո չում  Նախ կոր զան, որ նշա նա կում է «նախ այն 
կոր զե լով ի րեն վերց րեց իր հայ րե նի քից»»2: 

Ս. Օր բել յա նը  Վա յոց ձոր ան վան ստու գա բա նութ յու նը կա պում է Ս յու նե-
ցու սպա նութ յա նը հա ջոր դած քա ռաս նօր յա երկ րա շար ժի հետ, ո րի ժա մա նակ 
կոր ծան վել են բազ մա թիվ շե ներ և  մոտ տա սը հա զար մարդ ողջ-ողջ թաղ վել է 
գետ նի տակ3: 

 Հե տաք րիր է նաև  Թա նա հա տի վան քի4 ան վան ստու գա բա նութ յու նը, ո րը, 
ըստ Օր բել յա նի ներ կա յաց րած ժո ղովր դա կան ստու գա բա նութ յան, այդ պես 
է կոչ վել այն տեղ ապ րող միա բան նե րի խիստ ճգնա կե ցութ յան պատ ճա ռով, 
ո րոնք ան գամ թան չեն գոր ծա ծել5:

 Վար քա բա նա կան ա վան դազ րույց ներ: Ս յուն յաց նա խա րա րա կան տոհ մի 
ծա գու մը պատ մի չը սկսում է ի րենց նախ նի  Սի սա կից` տե ղե կութ յու նը վերց նե-
լով  Քեր թո ղա հոր աշ խա տութ յու նից6: Որ պես զի հան րահռ չակ վեն քրիս տոն յա 
սրբե րը և  հա մա պա տաս խան ծե սե րով պատվ վեն հա սա րա կութ յան կող մից, 
Օր բել յա նը մյուս հոգ ևո րա կան նե րի պես այս կամ այն սրբին և ն րանց գե րեզ-
ման նե րին վե րագ րում է հրա շա պա տում զո րութ յուն ներ` օգտ վե լով հա սա րա-
կութ յան մեջ շրջա նառ վող ա վան դազ րույց նե րից: 

 Բար դու ղի մեոս ա ռաք յա լի ա շա կերտ  Լու սի կը վախ ճան վել և  թաղ վել է  Վա-
նանդ գյու ղում7: Ըստ ա վան դութ յան նրա գե րեզ մա նի վրա մի փոք րիկ մա տուռ 
են կա ռու ցել, որտեղ մեծ հրաշք ներ ու բժշկութ յուն ներ են կա տար վել, իսկ գե-
րեզ մա նի հո ղը կա տա ղի նե րին հնա զան դութ յան է բե րել8:

 Շա ղա տի ե կե ղե ցու վա նա կան  Տի րոտ քա հա նան, ո րը ա ռա քի նի վար քով 
և հ րա շա գործ հա վատ քով էր, խոս քի իշ խա նութ յուն ու ներ մարդ կանց, կեն-
դա նի նե րի ու տա րերք նե րի վրա9 և  ի րեն էր հպա տա կեց նում չա րին. « Գե տի 
մի կող մում մի ջրա ղաց կար: Ե րա նե լի  Տի րո տը, ջրա ռատ տե ղե րով, միշտ խա-
չակնք վե լով, ա ներկ յուղ անց նում էր գե տը: Օ րե րից մի օր տե սավ ցան կա լի ու 
գե ղեց կա տես մի ջա հել էշ և  իր մտքում ա սաց. «Գ նամ, այն ի շով անց նեմ գե-
տը»: Եվ նստեց էշն ու մտավ գե տը:  Գե տի մեջ է շը նրան դառ նա լով փայ լա տա-
կու մով ցույց տվեց իր եր կա թե ա տամ նե րը և  ա սաց. « Դու ի շի այս պի սի ա տամ-
ներ տե սե՞լ ես»: Իսկ նա, պատ յա նից հա նե լով իր փոք րիկ դա նա կը, ցույց տվեց 
և  ա սաց. «Իսկ դու ի շի այս պի սի մտրակ տե սե՞լ ես. Ինձ անց կաց րո՛ւ  գե տը, ե թե 

1 Բնակավայրի տեղագրությունը տե՛ս Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյցի», 
էջ 72:

2 Օրբելյան Ս., Սյունիքի պատմություն, էջ 88:
3 Նույն տեղում, էջ 155:
4 Թանահատ անվամբ գոյություն է ունեցել երկու վանք` մեկը Վայոց ձորում, Եղեգնաձորի 

շրջանում, Վերնաշեն գյուղի մոտակայքում, մյուսը` Սիսիանի շրջանում: Այս վանքերը կոչվել 
են նաև Թանահտի վանք, Թանահատաց վանք, Թանատաց վանք, Թանահատավանք: Տե՛ս 
ՀՏԲ, հ. 2, Երևան, 1988, էջ 408; Դիվան հայ վիմագրության, պրակ II, Երևան, 1960, էջ 94- 96, 
պ րակ III, Երևան, 1967, էջ 71-73:

5 Օրբելյան Ս., Սյունիքի պատմություն, էջ 155, 167:
6 Խորենացի Մ., Պատմություն հայոց, Երևան, 1968, էջ 92:
7 Այս գյու ղըը գտնվում է Երնջակ գավառում:
8  Օրբելյան Ս., Սյունիքի  պատմություն, էջ 77:
9 Նո ւյ ն տեղում, էջ 90-91: 
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ոչ` կխփեմ, կվի րա վո րեմ քեզ»: Եվ սրբին անց կաց նե լով գե տը` չար սա տա նան 
ա ներ ևու թա ցավ»1: 

Իր մա հից հե տո  Տի րո տը թաղ վում է  Շա ղա տի ե կե ղե ցու ար ևել յան կող-
մում:  Նա օ րենք է սահ մա նում` կա նանց և  ա մուս նաց յալ քա հա նա նե րին չմտնել 
ե կե ղե ցի2: 

 Պատ մի չը հի շա տա կում է  Մես րոպ  Մաշ տո ցի գոր ծու նեութ յու նը Ս յու նի քում. 
«Եվ այն քան հա լա ծեց դևե րի բազ մութ յա նը, որ մարմ նա վոր տես քով ծխի նման 
ծա ռա նա լով` վայ նա սու նով ու ա ղա ղա կով փա խուստ տվե ցին. Ե րասխն անց-
նե լով ըն կան  Մա րաց կող մե րը»: Հ նա րա վոր է, որ ժո ղովր դա կան պատ կե րա-
ցում նե րում  Մա րաս տա նը, լի նե լով կրա կա պաշտ, հա մար ված լի նի չա րի բնա-
կա տե ղի, ուր դի մել են սրբի կող մից հա լած ված դևե րը: 

Մ յուս վար քա պա տու մը, ո րը գտնում ենք պատ մի չի եր կում, վե րա բե րում է 
սյուն յաց մետ րո պո լիտ Ե րի ցա կի ձեռ նադ րութ յա նը3, ո րը Օր բել յա նը պատ մում 
է կրո նա կան խան դա վա ռութ յամբ ու ան թա քույց հիաց մուն քով:  Սա կայն մենք 
այս տեղ ցան կա նում ենք կար ճա ռոտ հի շա տա կել պատ մի չի գրա ռած, ա վան-
դա բար պատմ ված մի զրույ ցը Ե րի ցա կի մա սին, ո րը Ե րու սա ղե մում ե ղած ժա-
մա նակ Ս. Ծննդ յան ճրա գա լույ ցին  Բեթ ղե հե մի այ րի դռա նը հի շում է իր եղ բայր 
վա նա կան նե րին և  ցան կա նում այդ պա հին նրանց հետ լի նել Ե րի ցա վան քում: 
Այդ պա հին նրան է հան դի պում մի կա խարդ կին և  փո խօգ նութ յուն ա ռա ջար-
կում. սուր բը պի տի Աստ ծուց նե րում խնդրեր այդ կնոջ մեղ քե րի հա մար, իսկ 
կի նը կօգ ներ նրան նույն պա հին հաս նե լու Ե րի ցա վանք: Ե րի ցա կը կա տա րում 
է կնոջ խնդրան քը, իսկ կի նը ջրով լի ա նոթ է պատ րաս տում և  հար մա րեց նե լով 
սրբին` նստեց նում է վրան:  Նույն պա հին Ե րի ցա կը հայտն վում է վան քում` իր 
եղ բայ րա կից նե րի կող քին:  Պա տա րա գից հե տո նա վա նա կան նե րին հայտ նում 
է ե ղե լութ յու նը և,  ի հա վաս տումն իր խոս քե րի, ցույց տա լիս այն տե ղից իր հետ 
բե րա ծը: Եվ միա բա նութ յու նը գի շե րա յին ժա մեր գութ յան ա րա րո ղութ յամբ թո-
ղութ յուն է խնդրում այդ կնոջ հա մար: Աստ ված տե սիլ քով Ե րի ցա կին հայտ նում 
է, որ նե րել է այդ կնո ջը4:

Օր բել յանն իր շա րադ րան քում հա ճախ է մեջ բե րում հոգ ևո րա կան այ րե րի 
վար քա պա տում նե րը, ո րոնք ա ռա վել շեշ տադ րում են աստ վա ծա հա ճո կյան-
քով ապ րե լու ե րա նութ յունն ու ճգնա կեն ցութ յան կար ևո րութ յու նը: Այդ վար-
քա պա տում նե րի նպա տակն է քրիս տոն յա նե րի մեջ բոր բո քել կրո նա սի րութ-
յունն ու կա յուն պա հել հա վա տար մութ յու նը դե պի  Հա յոց Ե կե ղե ցին: Դ րան ցից 
է պատ մի չի կող մից յու րա հա տուկ ջեր մե ռան դութ յամբ հի շա տա կած Ս յուն յաց 
մետ րո պո լիտ Ս տե փա նո սի վար քը5, որում ներ կա յաց վում է ոչ միայն երկ րա յին 
ի րա դար ձութ յուն նե րը, այլև` ե րա զի մի ջո ցով ցույց տրված երկ նա յի նը, ո րը տե-
ղի է ու նե նում սրբի մա հից հե տո:  Սա կրո նա կան կա տա րա ծա բա նա կան պատ-
կե րա ցում նե րի գե ղե ցիկ շա րադ րանք է, որն իր աստ վա ծա բա նա կան բնույ թով 
հա սա րակ ըն թեր ցո ղին հա սա նե լի է դարձ նում մահ վա նից հե տո շա րու նակ վող 

1 Նույն տեղում, էջ 90-91:
2 Կանանց` եկեղեցի մտնելու ար գելքը կա նաև Ս. Կարապետի անունը կրող վանքերի 

վերաբերյալ` ի նշան Սալոմեի կողմից Հովհաննես Մկրտչի գլխատվելու: 
3 Օրբելյան Ս., Սյունիքի պատմություն, էջ 109-112:
4 Նույն տեղում, էջ 112-113:
5 Նույն տեղում, էջ 147-156:
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հա վի տե նա կան կյան քի փի լի սո փա յութ յու նը և դր դում քրիս տո նեա կան օ րենք-
նե րով ապ րե լու: Ս տե փա նո սի վար քը կրո նա կան բնույ թի փոք րիկ վի պա պա-
տում է, ինչ պի սին տես նում ենք Գ րի գոր  Նա րե կա ցու,  Մես րոպ  Մաշ տո ցի և  այ-
լոց երկերում: 

Ե ղեգ յաց գա վա ռի  Մոզ ա վա նում բնակ վում էր մի ան բա րո կին, որն իր վար-
քի պատ ճա ռով ե րեք ան գամ զգու շաց վել էր Ս տե փա նոս ե պիս կո պո սից, բայց 
շա րու նա կում էր ա նա ռա կութ յամբ ապ րել` ա ռանց զղջա լու: Իր վեր ջին այ ցի 
ժա մա նակ ե պիս կո պո սը, տես նե լով կնոջ անզ գա մութ յու նը, մեծ պատ ժի վճիռ 
է ար ձա կում:  Կինն էլ, փոր ձե լով վրեժխն դիր լի նել Ս տե փա նո սից, սի րե կա նին 
ստի պում է սպա նել նրան: Երբ կնոջ սի րե կա նը բարձ րա նում է ծա ռը` սպա նե-
լու այն տեղ դրված մա հ ճում ննջող ե պիս կո պո սին, տես նում է, որ շուն չը բո ցի1 
նման վեր է ցո լա նում և  մի հրեշ տակ նրան հով է ա նում:  Սի րե կա նը վա խե ցած 
մի կերպ իջ նում է ծա ռից, բայց կնոջ դրդմամբ կրկին բարձ րա նում ծա ռը և  
ա վե լի հրա շա փառ տե սա րան տես նե լով` ու շա թափ ընկ նում է ծա ռից:  Զայ րա-
ցած կի նը ինքն է սու րը վերց նե լով բարձ րա նում ծա ռը և ս պա նում2 ե պիս կո պո-
սին:  Սիո նի մե նաս տա նի  Նու ա նու նով մի ճգնա վոր ե րազ է տես նում, որտեղ 
հրեշ տակ նե րը սպան ված Ս տե փա նո սին բարձ րաց նում են եր կինք ու կանգ նեց-
նում Աստ ծու ա թո ռի ա ռաջ, ո րի վրա նստած էր Ք րիս տո սը:  Սուր բը, Ք րիս տո-
սին ցույց տա լով ար յամբ լի գո գը, վրեժխնդ րութ յու նը հանձ նում է նրան: Իսկ 
ա ռաք յալ ներն ու հայ րա պետ ե րը նրան տա նում են ի րենց կա յա րա նը` մինչև 
հա տուց ման օ րը3: Այ նու հետև  Նուն, հա վա քե լով միա բան նե րին, պատ մում է 
իր ե րա զը և  հոր դո րում ա ղոթք նե րով մեղ մել Աստ ծու բար կութ յու նը:  Բայց այդ 
նույն ժա մա նակ թանձր խա վա րը պա տում է գա վա ռը և  քա ռա սուն օր շա րու-
նակ երկ րա շարժ է լի նում, ո րի ժա մա նակ ա վեր վում է նաև  Մոզ ա վա նը:  Պատ-
միչն այս ի րա դար ձութ յու նը կա պում է Ս տե փա նո սի ե ղե րա կան սպա նութ յան և 
Աստ ծու բար կութ յան հետ: Ս տե փա նո սի մար մինն ամ փո փում են  Թա նա հա տի 
վան քում և  հե տա գա յում գե րեզ մա նի վրա կա ռու ցում գմբե թա հարկ ե կե ղե ցի: 
Իսկ տի րաս պան կի նը ո րոշ ժա մա նակ անց դառ նում է սգա վոր և  ի րեն դա ժան 
կտտանք նե րի են թար կե լով՝ ա պաշ խա րում` նե րո ղութ յուն խնդրե լով սրբից: 
 Մի օր  Պա տա րա գի ժա մա նակ ձայն է դուրս գա լիս Ս տե փա նո սի գե րեզ մա նից. 
« Թող ներ վեն քո մեղ քե րը, ո՜վ  կին»4:  Ներ վե լուց հե տո էլ կի նը կի սա թաղ վի ճա-
կով մնում է ե կե ղե ցու դի մաց և կն քում իր մահ կա նա ցուն` թաղ վե լով իր իսկ 
ա պաշ խա րութ յան փո սի մեջ5: 

 Պա կաս ու շագ րավ չէ Ծ ղուկ գա վա ռի  Թա նա հա տի վան քի վա նա հայր Մ խի-
1 Այս ժողովրդական պատկերա ցումը, որ նաև լույսի տեսքով է հանդես գալիս, տեսնում 

ենք նաև հայ վիպական բանահյուսության մեջ, իսկ հեքիաթում հերոսն այն վերագ րում է 
մեռոնին: Տե՛ս, Մօքոս, էջ 69, ՀԺՀ, հտ. XVII , Երևան, 2012, էջ 85:

2 Կնոջ կողմից սրբի սպանվելու դրվագը տեսնում ենք նաև Աստվածաշնչում, ուր Հերովդիան 
իր աղջկա միջոցով սպանել է տալիս Հովհաննես Մկրտչին: Տե՛ս Աստուածաշունչ, Մատթէոս, 
գլ.14:1-12, էջ 22; Մարկոս, գլ. 6:17-29, էջ 54-55: 

3 Օրբելյան Ս., Սյունիքի պատմություն, էջ 153-154:
4 Գերեզմանից ձայնելը և ինչ-որ բան հայտնի դարձնելու ժողովրդական պատկերացումն ու 

հավատալիքը առկա է նաև «Սասնա ծռերի» Փոքր Մհերի ճյուղն ունեցող բոլոր պատումներում, 
որոնցում Դավիթն ու Խանդութը, խոսել ով  ի րենց որդու հետ, խորհուրդ են տալիս փակվել 
Ագռավաքարում: Անդրշիրիմում շարունակվող կյանքի հավատալիքը առկա է ոչ միայն հայ, 
այլև գրեթե բոլոր ժողովուրդների առասպելաբանական մտածողության մեջ և ցուցում է 
բոլոր ժամանակներում հոգու ա նմահության մասին կենցաղավարող պատկերացումները, 
որոնք առավել վառ ու պատկերավոր են արտ ահայտված քրիստոնեության մեջ:

5 Ս. Օրբելյան, Սյունիքի պատմո ւթ յո ւն , էջ 154-156:
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թա րի մա սին պատմ վող ա վան դազ րույ ցը, ո րի ի րա կան լի նե լը հաս տա տե լու 
հա մար ար ձա նագր վել է ե կե ղե ցու պա տին: Ըստ ա վան դութ յան` այս վա նա-
հայ րը ի րեն է հնա զան դեց րել վայ րի գա զան նե րին:  Վեր ջին ներս խո նար հա բար 
ծա ռա յել են ե կե ղե ցուն և  վա նա հայրն էլ լսել է նրանց կա րիք նե րը. «Եւ էր ե ղեալ 
հայր վա նիցն ո րոյ ա նուն Մ խի թար. որ ան ցեալ էր ճգնու թեամբ ընդ բո լոր հոյլս 
ա ռա քի նաց, և զ գա զանս վայ րե նիս, զարջս և զ գայլս ա ծէր ի հնա զան դու թիւն 
սուրբ ե կե ղեց վոյն և  ծա ռա յե ցու ցա նէր վա նիցն, զոր ար ձանն ե ցոյց ե թե ա րար 
հար կա տու մե քո րայ1, այ սինքն ե կե ղեց ւոյս»2: Մ խի թա րի վախ ճան վե լուց հե տո 
նրա մար մինն ամ փո փում են վան քի մոտ գտնվող բլու րում, իսկ գե րեզ մա նը հի-
վանդ նե րի հա մար դառ նում է բժշկա րան3:

 Պատ մի չը հի շա տա կում է  Բա ղաց  Հա սան իշ խա նի որ դի  Կա պա նե ցի  Հով-
հան նե սին, ո րը ե ղել է ե պիս կո պոս` հռչակ ված իր ա ռա քի նութ յուն նե րով:  Բա-
ղաց աշ խար հի ա վե րու մից հե տո հաս տատ վել էր  Վա յոց ձոր գա վա ռի Հ րա-
սե կա բեր դի մոտ գտնվող Ս.  Կա րա պետ ե կե ղե ցում ( Նո րա վանք):  Հա լած վե լով 
Հ րա սե կի ա մի րա յից, ո րը այ լազ գի էր, պար սի կի ան վան տակ ծպտված գնում 
է Ս պա հան` սուլ թա նի քա ղա քը: Այդ ժա մա նակ սուլ թա նի միա մո րիկ որ դին մա-
հա մերձ հի վանդ էր, և  ամ բողջ ար քու նի քը` սգի մեջ:  Սուլ թա նի մայ րը ե րա զում 
տես նում է, որ ի րենց քա ղաք ե կած օ տա րա կա նը հայ ե պիս կո պոս է, և  որ միայն 
նա կա րող է բու ժել ման կա նը:  Հով հան նե սին գտնում, տա նում են պա լատ: Ն րա 
ա ղոթ քով կի սա մեռ մա նու կը կյանք է վե րա դառ նում:  Սուլ թա նը ե պիս կո պո սից 
հարց նում է իր եր կիր գա լու պատ ճա ռը:  Հով հան նե սը պատ մում է Հ րա սե-
կա բեր դի և Ա նա պատ բեր դի ա մի րա նե րի հա լա ծանք նե րի մա սին:  Սուլ թա նը 
ե պիս կո պո սին ե րախ տա հա տույց լի նե լու հա մար պատ ժում է այդ եր կու ա մի-
րա նե րին, նրանց ամ բողջ տա րած քը և  ու նեց ված քը հանձ նում  Հով հան նե սին` 
որ պես ե կե ղե ցու սե փա կա նութ յուն: Այդ ե պիս կո պո սի ան վան հետ շատ հրա-
շա գոր ծութ յուն ներ են կապ ված, ո րոն ցից է նաև հետև յա լը. Տ խարբ գյու ղից մի 
կին իր ծծկեր ման կան հետ ըն կնում է վան քի դի մա ցի քա րա ժայ ռից:  Սուր բը 
տես նե լով խա չակն քում է, և  մայրն ու մա նու կը ողջ-ա ռողջ վե րա դառ նում են 
տուն՝ ա սե լով. « Տեր- Հով հան նե սը կանգ նել էր ժայ ռի տակ և  եր կու ձեռ քով բռնե-
լով` մեզ փրկեց»4: Իր մա հից հե տո  Հով հան նե սը թաղ վում է իր ա ղո թա րա նում, 
իսկ նրա գե րեզ մա նից մեծ զո րութ յուն է բխում. ոչն չաց նում է մուկն ու թրթու ռը, 
բու ժում մար դուն, ա նա սու նին ու հան դե րին հա սած վնաս նե րը:

Ամ փո փե լով այս ու սում նա սի րութ յու նը՝ նկա տենք, որ Ս յուն յաց մետ րո պո-
լիտ և  պատ միչ Ս տե փա նոս Օր բել յանն իր եր կում օգ տա գոր ծել է ա ռա վե լա պես 
կրո նա կան ա վան դազ րույց ներ և  վար քա բա նութ յուն ներ` ջա տա գո վե լով  Հա յոց 
Ե կե ղե ցին և  պան ծաց նե լով քրիս տո նեութ յու նը` իբրև միակ ու ճշ մա րիտ դա-
վա նանք:

1 Նշանակում է եկեղեցի: Տե՛ս Ստ. Մալխասեանց, ՀԲԲ, հ. III, Երևան, 1944, էջ 313:
2 Մխիթարի մասին վանքի հարավային ավանդատան պատի արևելյան անկյունի կիսափուլ 

մասում  և դրա տակ ընկած երեսպատման ավելի մեծ քարի վրա պահպանված է սույնը փաս-
տող արձանագրությունը, որը ամբողջությամբ մեջբերել է Օրբելյանը, և որը հաստատել և իր 
ուսումնասիրության մեջ նույնությամբ զետեղել է Ս. Բարխուրդարյանը: Տե՛ս Ս. Օրբելեան, 
Պատմութիւն տանն Սիսական, Թիֆլիս, 1912, էջ 161; Դիվան հայ վիմագրության, պրակ II, էջ 
95-96:

3 Օրբելյան Ս., Սյունիքի պատմություն,էջ 167:
4 Նույն տեղում, էջ 288-289:
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SIRANUSH ARAQELYAN - RELIGIOUS AND FOLK TRADITIONS IN STEPANOS 
ORBELYAN՛S «HISTORY OF THE PROVINCE OF SYUNIK՛՛ -  While working at his literary 
composition, the metropolitan and historian of Syunik, Stepanos Orbelyan, has widely used 
the historical and etymological daily and behavioral traditions that were mostly of religious 
nature and connected to a church, historical personalities or events, widespread among 
people of native region. Being a clergyman, Stepanos Orbelyan presents everything from 
the point of view of the church and religion, stressing the importance of faithfulness and 
devotion shown by an individual to the church and Christianity. This literary composition 
may be entirely considered as the history of the Metropolitan diocese of Syunik rather than 
of Syunik region. Given this fact, the «History of Syunik», written by Orbelyan, is valuable 
from the point of view of folklore and particularly of research of genre of tradition. 

Key words: Syunik, tradition, metropolitan, historian, church, wonder.

СИРАНУШ АРАКЕЛЯН - РЕЛИГИОЗНО-НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В ТРУДЕ 
СТЕПАНОСА ОРБЕЛЯНА «ИСТОРИЯ ГУБЕРНИИ СИСАКАН» - При написании 
своего произведения, Сюникский митрополит и историк Степанос Орбелян широко 
использовал исторические и этимологические традиции, бытовые среди людей, 
а также поведенческие традиции которые в основном религиозного характера 
и связаны с той или иной церковью, историческим лицам или событиям. Будучи 
священником Степанос Орбелян представляет и интерпретирует все с точки зрения 
церкви и религии, подчеркивая важность верности и преданности человека церкви 
и христианству. Данное произведение вполне возможно рассмотреть как историю 
Сюникской митрополии чем Сюникского нагорья. Со всем этим «Сюникская история» 
Орбеляна ценна в частности с точки зрения изучения традиции. 

Ключевые слова: Сюник, традиция, митрополит, историк, церковь, чудо.


