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Գ րա կա նա գի տութ յուն
 

ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ

ՍՅՈՒՆՅԱՑ ՄԵԾ ԱՆԱՊԱՏԸ ԵՎ ՀԱՅ ՀՈԳԵՎՈՐ ԿՅԱՆՔԻ 
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

Հայաստանիտնտեսական,քաղաքականումշակութայինծանրվիճակը,որնառա
ջացելէրթուրքպարսկականվայրագություններիհետևանքով,չիընկճելհայժողովրդի
առաջադեմմտածողներին,որոնցջանքերով1610թվականինՏաթևիմոտբացվումէ
ՍյունյացՄեծանապատը,որինՄ.Չանչյանցընվիրումէիրպատմությանմիհատվածը:
ՍյունյացՄեծանապատիկատարածդերինանդրադարձունիպատմաբանԼեոն:Սյուն
յացՄեծանապատիհիմնադրումըՄանուկԱբեղյանըկոչելէգրականությաննորոգում:
ԻրավացիէՄ.Աբեղյանը,որՍյունյացՄեծանապատիերևանգալըհամարումէՀայաս
տանիհոգևորկյանքիվերածնունդ:

 Բա նա լի բա ռեր` ՍյունյացՄեծանապատ,ԱռաքելԴավրիժեցի,ՆերսեսՄոկացի,
ներբողյան,լուսավորություն,վերածնունդ,հոգևոր:

Ս յուն յաց աշ խար հը ե զա կի դեր է կա տա րել  Հա յաս տա նի պատ մութ յան մեջ 
թե՛ ազ գա յին-ա զա տագ րա կան ո գու և  թե՛ կրթամ շա կու թա յին ա ռու մով:

 Մաշ տոց յան գրե րից հե տո Ս յուն յաց աշ խար հում բաց վում են մե ծա քա նակ 
դպրոց ներ:  Մես րոպ  Մաշ տո ցի լու սա վոր չա կան գոր ծու նեութ յա նը մե ծա պես 
նպաս տեց  Վա սակ Ս յու նե ցին, ո րին մեծ գո վես տով բնու թագ րում է հայ գրե րի 
գյու տի պատ մութ յան հե ղի նա կը`  Կոր յուն վար դա պե տը. «Այն ժա մա նակ Աստ-
ված տվեց, որ Ս յու նի քի իշ խա նութ յան գլուխն ան ցավ քաջ  Սի սա կան  Վա սա կը` 
խե լա ցի ու հան ճա րեղ և  կան խա գետ, աստ վա ծա յին ի մաս տութ յան շնորհ քով 
օժտ ված մի մարդ:  Նա շատ նպաս տեց Ա վե տա րա նի քա րո զութ յան գոր ծին»:1 

Ար դեն հին գե րորդ դա րի պատ մագ րութ յան մեջ Ս յուն յաց աշ խար հը ներ կա-
յաց վում է որ պես կրթութ յան ու լու սա վո րութ յան կենտ րոն: Այդ մա սին վկա յում 
է հայ պատ մագ րութ յան գա գա թը`  Մով սես  Խո րե նա ցին:  Նա խո սում է  Հա յոց 
հին թա գա վոր նե րի բո լոր գոր ծե րի մա սին` սկսած Աբ գա րից մինչև Եր վանդ: 
Եվ ա սում է, թե դրանց մա սին գրված ներն իր աչ քով տե սել է Ե դե սիա յի դի վա-
նում:  Միա ժա մա նակ հի շեց նում է, թե  Մես րոպ  Մաշ տո ցը թարգ մա նել է տվել 
Եվ սե բիոս  Կե սա րա ցու ե կե ղե ցա կան պատ մութ յու նը, և  այդ թարգ մա նութ յու նը 
գտնվում է  Գե ղար քու նի քում` Ս յուն յաց գա վա ռում:2 

 Վե ցե րորդ դա րը հա յա գի տութ յան մեջ հա մար վել է «ա մուլ», սա կայն Ս տե-
փա նոս Օր բել յա նը այդ դա րի նշա նա վոր պատ միչ է հա մա րում  Պետ րոս Ս յու նե-
ցուն, ո րի պատ մութ յան մի դրվա գը` կապ ված Ս յու նե ցի  Բա բի կի և հս կա  Հո-
նա գու րի մե նա մար տի հետ, օգ տա գոր ծել է յո թե րորդ դա րի պատ միչ  Մով սես 

1 [9,109]:
2 [12,137]:
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 Կա ղան կատ վա ցին իր «Աղ վա նից աշ խար հի պատ մութ յան» մեջ:1 Այս դրվա գը 
և  փաս տը խիստ կար ևո րել է  Մա նուկ Ա բեղ յանն իր « Հա յոց հին գրա կա նութ-
յան պատ մութ յան» մեջ:2 Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու պատ մութ յու նը հի մա, ցա վոք, 
կո րած է, սա կայն XIII և XIV դա րե րում այն դեռ հայ հոգ ևո րա կան նե րի սի րե լի 
գրքե րից էր, ո րով հետև  Պետ րոս պատ մի չի մա սին ա ռա վել հան գա մա նա լի խո-
սում է Ս տե փա նոս Օր բել յա նը «Ս յու նի քի պատ մութ յուն» կո թո ղա յին եր կում:3 

Եվ րո պա ցի հա յա գետ նե րը VIII դա րի  Հա յաս տա նի ա մե նան շա նա վոր լու-
սա վոր չա կան կենտ րո նը հա մա րում էին Ս յուն յաց աշ խար հը: Ֆ րան սիա կան 
հա յա գի տութ յան հիմ նա դիր  Սեն- Մար տե նը 1818-ին  Փա րի զում տպագ րած 
« Հի շա տա կա րան ներ  Հա յաս տա նի պատ մութ յան և  աշ խար հագ րութ յան» եր-
կի ա ռա ջին հա տո րի նա խա բա նում գրում է. «Ու թե րորդ դա րի սկզբին  Հա յոց 
ե կե ղե ցու բարձ րաս տի ճան ու շատ եր ևե լի հոգ ևո րա կան նե րից Ս տե փա նո սը` 
Ս յու նի քի ար քե պիս կո պո սը, ո րը հու նա րեն էր սո վո րել  Կոս տանդ նու պոլ սում, 
թարգ մա նեց սուրբ Գ րի գոր Ն յու սա ցուն և  այլ գրքեր:  Հա կու մը, որ հա յերն ու-
նեին դե պի հու նա կան մա տե նագ րութ յու նը, պահ պան վեց հա ջորդ դա րե րում. 
այդ ա պա ցու ցում են նոր դա րե րի գրող նե րի տար բեր ժան րե րով կա տա րած 
թարգ մա նութ յուն նե րը, ո րոնց թվար կու մը չա փա զանց եր կար կլի նի»:4

 Բա վա կան է հի շել, որ միջ նա դար յան  Հա յաս տա նի ա մե նան շա նա վոր եր կու 
հա մալ սա րան նե րը` Գ լա ձո րի և  Տաթ ևի, գոր ծել են Ս յուն յաց աշ խար հում:5

Այս ա մե նի մա սին փաս տա հա րուստ ու գի տա կան վեր լու ծութ յամբ խո սել 
է մեծն Ղ ևոնդ Ա լի շա նն իր « Սի սա կան» աշ խա տութ յան մեջ: Ա ռա քել  Դավ րի-
ժե ցին, ո րի « Պատ մութ յունն» ընդգր կում է 1602-1662 թթ. ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծը, երբ  Հա յաս տա նը կորց րել էր նաև  Կի լի կիա յի հայ կա կան թա գա վո-
րութ յու նը և գտն վում էր թուրք-պարս կա կան լծի տակ:  Պատ մութ յան գի տա կան 
ար ժեքն ա ռա վել է շեշտ վում, երբ հա յա գե տը գի տակ ցում է, որ այն ստեղծ վել է 
ան կողմ նա կալ, հայ րե նա սեր մա տե նագ րի կող մից, ո րը հիա նա լի շա րու նա կել է 
հայ դա սա կան պատ մագ րութ յան լա վա գույն ա վան դույթ նե րը:

Ա ռա քել  Դավ րի ժե ցին ա կա նա տեսն էր  Շահ Ա բա սի կազ մա կեր պած հա յե-
րի բռնի ար տա գաղ թին, երկ րի ա մա յաց մա նը, ջա լա լի նե րի հար ձա կում նե րին:

 Պատ մութ յան մեջ կար ևոր փաս տեր կան  Տաթ ևի մոտ բաց ված Ս յուն յաց 
 Մեծ ա նա պա տի մա սին, ո րը դար ձավ XVII դա րի ողջ  Հա յաս տա նի հոգ ևոր վե-
րածնն դի կենտ րո նը: 

 Հեն վե լով Ա ռա քել  Դավ րի ժե ցու « Պատ մութ յան» վրա`  Մի քա յել  Չամչ յան ցը 
իր « Հա յոց պատ մութ յան» եր րորդ գրքում նկա րագ րում է  Շահ Ա բա սի բռնի ար-
տա գաղ թից հե տո  Մեծ  Հայ քում սկսված սար սա փե լի սո վը, ո րը հատ կա պես 
սաստ կա ցավ 1607-ին:6 

 Հա յաս տա նի տնտե սա կան, քա ղա քա կան ու մշա կու թա յին ծանր վի ճա կը, 
որն ա ռա ջա ցել էր թուրք-պարս կա կան վայ րա գութ յուն նե րի հետ ևան քով, չի 
ընկ ճել հայ ժո ղովր դի ա ռա ջա դեմ մտա ծող նե րին, ո րոնց ջան քե րով 1610 թվա-
կա նին  Տաթ ևի մոտ բաց վում է Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տը, ո րին Մ. Չանչ յան ցը 

1 [11,109-110]:
2 [2,446]:
3 [14,87-88]:
4 [7,32]:
5 [15, 214-216, 992-993]:
6 [ 10,559]:
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նվի րում է իր պատ մութ յան մի հատ վա ծը հետև յալ խո րագ րով. « Յա ղագս շի-
նու թեան վա նո րէից և  նո րո գու թիւն կրօ նա կան և  կար գաց յաշ խար հին  Սիւ-
նեաց և  յայլ տե ղիս ի  Սարգ սէ ե պիս կո պո սէ և  ա շա կեր տաց նո րա»:1

Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տի կա տա րած դե րին անդ րա դարձ ու նի պատ մա-
բան  Լեոն: Ն րա կար ծի քով հա յե րի մեջ « Նույն ցե ղա յին բնազ դը խո սեց և 17-րդ 
 դա րի սկզբին` ա մե նու րեք տա րած ված ա վե րակ նե րի մեջ:  Մաս նա վոր մար դիկ, 
մի քա նի ան հատ ներ, մտա ծում են ինչ պես ի րենց ժա մա նա կի հա րա զատ որ-
դի ներ և  հա մոզ վում, որ փրկութ յու նը հին և  մո ռաց ված ա նա պա տա կա նութ յան 
վե րա կանգն ման մեջ է»: 2 

Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տի հիմ նադ րու մը  Մա նուկ Ա բեղ յա նը կո չել է գրա կա-
նութ յան նո րո գում:3 

Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տի կա տա րած դե րի մա սին ա ռա վել սկզբնաղբ յու-
րա յին ար ժեք ու նի ա նա պա տի նշա նա վոր ան դամ, բա նաս տեղծ և  փի լի սո փա 
 Ներ սես  Մո կա ցին, ո րը Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տի հիմ նա դիր նե րին նվի րել է 
պատ մա կան ու գրա կան նշա նա կա լի ար ժեք ներ ու նե ցող ներ բող յան:

 Ներ սես  Մո կա ցու մա սին  Լեոն գրում է. « Ներ սես վար դա պետ  Մո կա ցին 
ներ կա յա նում է իբրև մե կը 17-րդ  դա րի գրա կան վե րած նութ յան ե ռան դոտ և 
 վաս տա կա վոր ռահ վի րա նե րից... Ինչ որ մենք ու նենք նրա նից մի ո տա նա վոր 
գրութ յուն է, մի ներ բող յան, նվիր ված Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տի հիմ նա դիր նե-
րին: Գր ված քը, ինչ պես վա յել է այդ պի սի մի գործ չին, մա քուր գրա բար լեզ վով է, 
վա յե լուչ և  ճա շա կա վոր շա րադ րութ յուն:  Հե ղի նա կը եր ևան է հա նում խոր ծա-
նո թութ յուն հայ հին գրա կա նութ յան հետ և  առ հա սա րակ մի լա վա տեղ յակ ու 
զար գա ցած մար դու տպա վո րութ յուն է թող նում: Ն րա հա մա ռոտ աշ խա տութ-
յան մեջ կան պատ մա կան ար ժե քա վոր նյու թեր ևս, ո րոնք զան ցա ռութ յան են 
մատն ված ու րիշ ժա մա նա կա գիր նե րի կող մից»:4

 Սա, հի րա վի, ճշմա րիտ գնա հա տա կան է, որ պատ մա բա նը տվել է  Ներ սես 
 Մո կա ցու ներ բող յա նին, ո րի ամ բող ջա կան վեր նա գիրն է « Ներ բո ղեան գո վես-
տի չո րե ցունց ա րանցն, որք ե ղեն սկիզբն ա նա պա տի կար գիլ յազգս մեր»:5 

 Մեծ  Հայ քի գրա կան կյան քի ա ռա ջին վե րա նո րո գիչ ներն էին  Սար գիս Ամ-
բերդ ցին և  Կի րա կոս Տ րա պի զոն ցին, ինչ պես նաև  Պո ղոս  Մո կա ցի վար դա պե-
տը, ո րոնք  Մե լիք  Հայ կազ նի օգ նութ յամբ XVII դա րի սկզբին  Տաթ ևի մոտ հիմ նե-
ցին Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տը: 

Ա հա այս չորս նշա նա վոր ան ձանց և  հայ կյան քի հա մար մի այս քան նշա-
նա կա լից եր ևույ թի է նվի րել  Ներ սես  Մո կա ցին իր վե րո հիշ յալ ներ բող յա նը:

Ղ ևոնդ Ա լի շա նը հիաց մուն քով է խո սում  Ներ սես  Մո կա ցու այս ներ բող յա նի 
մա սին իր « Հա յա պա տում» աշ խա տութ յան մեջ` ա սե լով, թե այն գրված է լա-
վա գույն տա ղա չա փութ յամբ և  ար ժա նի է գո վես տի:

 Լեո յին ծա նոթ է ներ բող յա նի ո րոշ չա փով պա կա սա վոր օ րի նա կը, որն Ա լի-
շա նը տպագ րել է « Հա յա պա տում» աշ խա տութ յան մեջ: Ա լի շա նը ներ բող յա նը 
վեր լու ծութ յան է են թար կել « Սի սա կան» աշ խա տութ յան մեջ` ո րոշ հատ ված նե-
րի մեջ բե րում ներ կա տա րե լով:6 

1 [10,562]:
2 [8,267]:
3 [1,511]:
4 [8,362]:
5 [13,44]:
6 [3, 248-249]:
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 Ներ սես  Մո կա ցու պատ մա կան այս ներ բող յա նը գրվել է Ս յուն յաց  Մեծ ա նա-
պա տում և  ու նե ցել է պատ վի րա տու. դա ե ղել է  Փի լի պոս դպի րը` հե տա գա յում 
 Հա յոց ե կե ղե ցու կա թո ղի կոս  Փի լի պոս Աղ բա կե ցին, որն այդ ժա մա նակ ու սա-
նում էր Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տում.

 Փոք րիկ  Փի լի պոս դպիր`
 Փա փա գող բա նիս տա ղա կան,
 Զայս խնդիր ա րար, թէ ա սա՛
 Յի շա տակ, որ ո ղոր մի տան:1

 Փի լի պոս Աղ բա կե ցին ( Հա յոց կա թո ղի կոս 1632-1655), որն ա շա կեր տել է 
 Մով սես Գ  Տաթ ևա ցուն, կա թո ղի կո սա կան պաշ տո նում ընտր վել է վեր ջի նիս 
մահ վա նից հե տո: Ն րանք եր կուսն էլ ե ղել են Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տի հիմ նա-
կան ան դամ նե րից և  մեծ նպաստ են բե րել  Հա յաս տա նում վա նա կան կրթութ-
յու նը զար գաց նե լու գոր ծում:2 Չ մո ռա նանք նաև, որ  Փի լի պոս Աղ բա կե ցին մե-
կե նասն էր իր ա շա կերտ Ա ռա քել  Դավ րի ժե ցու  Պատ մութ յան: Այդ պատ մութ յու-
նը Ամս տեր դա մում 1669-ին հրա տա րա կեց Ոս կան Եր ևան ցին, և  Դավ րի ժե ցին 
ա ռա ջին հայ պատ միչն է, ո րի կեն դա նութ յան ժա մա նակ տպագր վեց նրա հե-
ղի նա կած պատ մութ յու նը: 

 Ներ սես  Մո կա ցու Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տի հիմ նա դիր նե րին նվիր ված ներ-
բող յա նի սկիզ բը հա մակ ված է մի կեն սու րախ տրա մադ րութ յամբ, ո րով հե ղի-
նա կը դի մում է իր ունկն դիր նե րին` ցան կա նա լով պատ մել այն դեպ քե րի մա-
սին, ո րոնց ին քը տեղ յակ է, ինչ պես նաև այն մարդ կանց մա սին, ո րոնք ե ղան 
«պար ծա նաց տե ղի և  կա յան»:  Դա կար ևոր է հատ կա պես իր բա ցա ռի կութ-
յամբ` որ պես ու րախ և  շի նա րա րա կան ստեղ ծա գործ աշ խա տան քի գովք, մի 
բան, որն այն քան պա կաս էր այն դա րե րում.

Ա կանջ ու նո ղացդ ա սեմ,
Ունկն դիք բա նիս միա բան,

Լ սէք, փա փա գող լե րուք,
 Ծա րա ւի բա ժա կիս արբ ման,

 Զի սի րոյ սե ղան կազ մեմ
Եւ կո չեմ զձեզ ի խրա խա րան,

 Կայ թե լով ծա փըս հա րէք
Ի լսել զճառս ե րա նա կան:
 Զի թէ մեք յետ նեալ գտաք

Եւ չե ղաք ար ժան գո վու թեան,
 Սա կայն մե րա յինքս ե ղեն

 Պար ծա նաց տե ղի և  կա յան:3

Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տի հիմ նա դիր նե րից էր  Մե լիք  Հայ կազ նը` մի քա-
ջա րի զո րա կան, ո րը  Շահ Ա բա սի սի րե լի զո րա վար նե րից էր և  հո վա նա վո րում 
էր կրթա կան այդ հաս տա տութ յան խա ղաղ կյանքն ու գոր ծու նեութ յու նը:  Նա 
ա նա պա տի չորս սյու նե րից մեկն էր:

 Բա նաս տեղ ծը Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տի չորս հիմ նա դիր նե րին հա մե մա-

1 [13,63]:
2 [4, 208]:
3 [13, 45]:
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տում է դրախ տի չորս գե տե րի, չորս ա վե տա րա նիչ նե րի և  Հին կտա կա րա նի 
Ե զե կիե լի տե սի լի չորս դեմ քե րի հետ:

 Մե լիք  Հայ կազ նը աչ քի էր ըն կել օս ման ցի նե րի դեմ մղված մար տե րում և  որ-
պես վար ձատ րութ յուն ստա ցել էր Ս յու նի քի իշ խա նութ յու նը:1 

Այս ի մաս տուն ու քա ջա րի մար դուն բա նաս տեղ ծը բնու թագ րում է ա մե նից 
ա վե լի` քաջ գի տակ ցե լով նրա հզոր ներ գոր ծուն ու ժը Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տը 
շեն պա հե լու գոր ծում.

Ա նա պա տի սիւն լի նէր
և գր գէր գթով հայ րա կան,

 Մինչ յիշ խա նու թեան մի ջին
ջանք դնէր ա նա պա տա կան:2

 Ներ սես  Մո կա ցու ներ բող յա նը նաև հայ րե նա սի րա կան ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն է, և  այդ ի րո ղութ յունն ար տա հայտ ված է հենց  Մե լիք  Հայ կազ նի կեր պա-
րում:

 Պա տա հա կան չէ, որ  Մե լիք  Հայ կազ նը հա մե մատ վում է  Մով սես  Խո րե նա ցու 
ա մե նա սի րե լի հայ թա գա վո րի կեր պա րի`  Տիգ րան Եր վանդ յա նի հետ, ո րը և՛ 
գե ղե ցիկ էր, և՛ քաջ, և՛ ի մաս տուն, և՛ հզոր.

 Հախ նա զար հայ րըն նո րա
 Յոր ջոր ջեալ զնա սե ռա կան,
 Հայ կազն ա նո ւա նէր զնա`

Ն մա նիլ  Հայ կազ նին  Տիգ րան,
Որ յու նաց յաղ թող գտաւ

Եւ սկիւ թա ցոց հիւ սի սա կան:3

 Հե ղի նա կը նկա րագ րում է, որ  Մե լիք  Հայ կազ նը ու ներ ար քա յա կան ձև, 
պերճ, հսկա յա կան մար մին, վա յել չա կան տեսք և դ յու ցազ նա կան պատ կեր:  Նա 
հե րո սին պատ կե րում է իր բո լոր զեն քե րով զրա հա վոր ված, վարժ ված, նժույ գի 
վրա նստած, թշնա մի նե րին սար սա փա հար ա նե լիս.

Ի շա հա տա կել զի նուցն
Ա հըն կէց լի նէր նա մարդ կան

Եւ ի խի զա խելն ուժ գին
 Բե կա նէր նա զիւր դի մա կայն:

 Յար շա ւելն ե րի վա րին`
Կր թա ծու և  վար ժո ղա կան,
 Դափր հա տա նէլ դաշ տին,
 Դո ղա ցու ցա նէր զա մե նայն:
 Դասք հրա զէն հետ ևա կաց
Ա ռա ջի գնդակ ըն թա նան,

Զ գու շու թեամբ մե ծաւ սպա սեն
Հ րա մա նին յոյժ խորհր դա կան...4

Այս նկա րա գի րը միա ժա մա նակ գնա հա տե լի է նրա նով, որ ազ գա յին ո գու 
բարձ րաց ման ար տա հայ տութ յուն է:  Մե լիք  Հայ կազ նի կեր պա րը ժո ղովր դի 

1 [6, 80]:
2 [13, 49]:
3 [13, 47]:
4 [13, 48]: 



395ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ

ա զա տագր ման հա մար ե լած մար դու կեր պար է` նման միջ նա դար յան գրա-
կա նութ յան մեջ կերտ ված հայ րե նա սեր ի րա կան-պատ մա կան հե րոս նե րի կեր-
պար նե րին:

Այս ա ռու մով նշված տո ղե րը շա րու նա կութ յունն են Գ րի գոր Տ ղա յի` Լ ևոն Բ 
իշ խա նին,  Հով հան նես Թլ կու րան ցու`  Լի պա րիտ սպա րա պե տին նվիր ված գով-
քե րին:  Լու սա վո րութ յան մեջ բա նաս տեղ ծը տես նում է իր հայ րե նի քի ցան կա լի 
ա պա գան: Դ րա հա մար էլ նա փոր ձում է հո մե րա կան եր գե րով գո վա բա նել  Հա-
յաս տա նի նոր և  ի մաս տուն այ րե րին, ո րոնց շնոր հիվ վա ղուց փակ ված գրքե րը 
նո րից բաց վե ցին, և  Հա յոց վա նա կան դպրոց նե րի լապ տեր նե րը վառ վե ցին:

Ի րա վա ցի է Մ.Ա բեղ յա նը, որ Ս յուն յաց  Մեծ ա նա պա տի եր ևան գա լը հա մա-
րում է  Հա յաս տա նի հոգ ևոր կյան քի վե րած նունդ, ո րի նպա տակն էր անց յա լի 
հայ ար ժեք նե րի հի ման վրա օգտ վել եվ րո պա կան լու սա վո րութ յու նից, ո րը մեր 
նոր գրա կա նութ յան հա մար նույն դե րը պի տի խա ղար, ինչ որ բյու զան դա կա նը 
հայ հին գրա կա նութ յան հա մար:1
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THE GREAT HERMITAGE OF SIUNIK AND THE REBIRTH OF ARMENIAN SPIRITUAL 
LIFE - AELITA DOLUKHANYAN - The province of Syunik played a unique role in the history 
of Armenia, either in the aspect of national liberation spirit or in that of education and 
culture. 

European armenologists considered that in the 8th century the province of Syunik was 
the most famous enlightenment center in Armenia. 

 It suffices to mention that the two most famous medieval universities of Armenia, 
those of Gladzor and Tathev functioned in the province of Syunik. All this was scientifically 
analyzed by the great Ghevond Alishan, bringing numerous facts in his work Sisakan. 

In the History by Arakel Davrizhetsi important facts are cited about the Great Hermitage 
of Syunik which became the center of spiritual life of the entire Armenia in the 17th century. 
The Ode having significant historical and literary value and dedicated to the founders of the 
Great Hermitage of Syunik by poet and philosopher Nerses Mokatsi, a celebrated member of 
this Hermitage, has the importance of a firsthand source about the role played by the Great 
Hermitage of Siunik.

Key words: The Great Hermitage of Siunik, Arakel Davrizhetsi, Nerses Mokatsi, ode, 
enlightenment, rebirth, spiritual. 

ВЕЛИКАЯ ОБИТЕЛЬ СЮНИКА И ВОЗРОЖДЕНИЕ АРМЯНСКОЙ ДУХОВНОЙ 
ЖИЗНИ - АЭЛИТА ДОЛУХАНЯН - Провинция Сюник сыграла исключительную роль в 
истории Армении, как в смысле национально-освободительного духа, так и в области 
образования и культуры. 

Европейские арменоведы считают, что в VIII веке провинция Сюник была самым 
известным центром просвещения в Армении. 

Достаточно отметить, что два самых известных средневековых университетов 
Армении – Гладзор и Татев дейстововали в провинции Сюник. Все это было научно 
проанализировано, с привлечением богатого фактического материала, великим 
Гевондом Алишаном в его труде «Сисакан». 

В «Истории» Аракела Даврижеци приводятся важные факты о Великой 
Обители Сюника, которая в XVII веке стала центром духовной жизни всей Армении. 
Представляющая огромное историческое и литературное значение «Панегирик», 
посвященный основателям Великой Обители Сюника, знаменитым членом этой 
Обители, поэтом и философом Нерсесом Мокаци, имеет ценность первоисточника о 
роли, сыгранной Великой Обители Сюника. 

Ключевые слова:Великая Обитель Сюника, Аракел Даврижеци, Нерсес Мокаци, 
панегирик, просвещение, возрождение, духовный. 


