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ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ 
ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՉԱՊԵՏՆԵՐԸ (V–XII ԴԴ.)

 ՀոդվածումներկայացվածենՍյունիքինշանավորուսումնագիտականկենտրոն
ները(Շաղատ,ՄաքենյացկամՄաքենոցացվանք,Տաթևևայլն)ևուսուցչապետները
(ՍտեփանոսՍյունեցիԱռաջին,ՊետրոսՍյունեցի,Մաթուսաղա,ՄովսեսՔերթող,Ստե
փանոսՍյունեցի(ՍտեփանոսՔերթող,Երկրորդ),ՍողոմոնՄաքենացի):Լուսաբանված
ենուսումնագիտականկենտրոններիևուսուցչապետներիգործունեությանհետկապ
վածտարաբնույթ հարցեր: Արժևորվել են ուսումնագիտական կենտրոններիխաղա
ցածդերըև ուսուցչապետներիգրականու գիտամանկավարժականժառանգության
տեղնունշանակությունըհայմիջնադարյանմշակույթում:

 Բա նա լի բա ռեր՝ Սյունիք,V–XIIդդ.,ուսումնագիտականկենտրոն,վարդապետա
րան,Շաղատ,ՄաքենյացկամՄաքենոցացվանք,Տաթև,ուսուցչապետ,Ստեփանոս
ՍյունեցիԱռաջին,ՊետրոսՍյունեցի,Մաթուսաղա,ՄովսեսՔերթող,ՍտեփանոսՍյունե
ցի(ՍտեփանոսՔերթող,Երկրորդ),ՍողոմոնՄաքենացի:

Իր ամ րա կուռ բեր դե րի, ա նա ռիկ ամ րոց նե րի, մե ծա քա նակ զին ված ու ժե-
րի և ռազ մա պաշտ պա նա կան հզո րութ յան շնոր հիվ Ս յու նիք աշ խար հն ա ռանձ-
նա հա տուկ հռչակ է վա յե լել ու հսկա յա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցել Մեծ Հայ-
քի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան պահ պան ման և պե տա կան սահ ման-
նե րի ան սա սա նութ յան ա պա հով ման գոր ծում:  Լեռ նաս տա նը միա ժա մա նակ 
ծան րակ շիռ ա վանդ է ու նե ցել Հա յաս տա նի հոգ ևոր-մշա կու թա յին կյան քում՝ 
նպաս տե լով հա յա լե զու դպրութ յան, գի տութ յան, մա տե նագ րութ յան, թարգ մա-
նա կան գրա կա նութ յան զար գաց մա նը և  ազ գա յին ինք նութ յան ու ա վան դույթ-
նե րի պահ պան մա նը:

Ըստ պատ միչ Կոր յու նի հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե րի՝ սուրբ Մես րոպ Մաշ-
տո ցը գրե րի գյու տից հե տո մեծ ե ռան դով ու ոգ ևո րութ յամբ ձեռ նա մուխ է լի նում 
Հա յաս տա նում հա յա գիր դպրո ցա կան ցան ցի հիմ նադր մա նը և կր թա կան գոր-
ծի ծա վալ մա նը: Ս յու նի քում Մաշ տո ցի կրթա լու սա վո րա կան ձեռ նար կում նե րին 
նյու թա պես և բա րո յա պես ա ջակ ցում է Ս յուն յաց տա նու տեր և նա հա պետ Վա-
ղի նակ իշ խա նը: Մաշ տո ցը, ա ռա ջին հեր թին, ա շա կերտ ներ է ընտ րում Ս յու նի-
քի ա ռա վել խուլ և վայ րե նա բա րո բնա կա վայ րե րից՝ «Եւ ժո ղո վեալ ման կունս 
առ ի նիւթ վար դա պե տու թեան... Եւ ժո ղո վեալ ման կունս առ ի նիւթ վար դա պե-
տու թեանն, ա ռա ւել զգա զա նա միտ զվայ րե նա գոյն զճի ւա ղա բա րոյ կող մանցն. 
եւ այն չափ փոյթ ի վե րայ ու նե լով՝ եւ դա յե կա բար սնու ցա նել եւ խրա տել... »1, 
քա նի որ տե ղա ցի ու սու ցիչ նե րը շատ ա վե լի լավ գի տեին տե ղա կան բար քերն ու 
ա վան դույթ նե րը և հե տա գա յում ա վե լի պատ րաս տա կամ, ջեր մե ռանդ, սի րով 
ու նվի րու մով կաշ խա տեին ու սում նա տենչ ե րե խա նե րի հետ: Այս ե րե խա նե րից 
ո րոշ ժա մա նակ անց կրթված ու սում նա կան ներ, ե պիս կո պոս ներ ու թարգ մա-

1 Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, Երևան, 1941, էջ 58:
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նիչ ներ պատ րաս տեց1:  Մաշ տո ցի շնոր հա լի սիւ նե ցի ա շա կերտ նե րի թվում էր 
Ա նա նիան՝ «այր սուրբ եւ ե րե ւե լի հայ րա բա րոյ ժա ռան գա ւո րաց ե կե ղեց ւոյ»2, 
ո րին Մաշ տո ցը Ս յուն յաց ե կե ղե ցու ե պիս կո պոս է կար գում:

Մես րոպ Մաշ տո ցի՝ Ս յու նի քում գոր ծած նշա նա վոր ա շա կերտ նե րից հի շա-
տակ վում է նաև Բե նիա մի նը3, թեև աղբ յուր նե րում նրան տրվում է «ա ղո ւան 
ազ գաւ» բնո րո շու մը, իս կ ո րոշ ու սում նա սի րող ներ էլ նրան հա մա րում են հայ, 
բայց Աղ վա նից աշ խար հից: Մաշ տո ցը Ս յուն յաց առա ջին քա րոզ չա կան ա ռա-
քե լութ յան ա վար տին իր ընտր յալ ա շա կերտ ներ Ա նա նիա յին և Բե նիա մի նին 
թող նում է Ս յու նի քում ու նշա նա կում թարգ մա նիչ և  ու սու ցիչ. «Իսկ սուրբ այրն 
Աս տու ծոյ, թո ղեալ անդ յաշ խար հին Սիւ նեաց թարգ ման եւ ու սու ցիչ յընտ րեալ 
ա շա կեր տաց իւ րոց զ Բե նիա մին եւ զԱ նա նիա, որ ձեռ նադ րե ցաւ յե տոյ յե պիս-
կո պո սու թիւն աշ խար հին զի մի վերս տին (անկ ցի ի մո լո րու թիւն) եւ ինքն գնայ 
առ սուրբն Սա հակ»4:

Կոր յու նի վկա յութ յամբ՝ Մես րոպ  Մաշ տո ցին  Հա յաս տա նի ար ևել յան  նա-
հանգ նե րում, մաս նա վո րա պես՝ Ս յու նի քում, դպրոց ներ  հիմ նե լու, լու սա վո րութ-
յուն  տա րա ծե լու և հա յե ցի դպրութ յան ամ րապնդ ման գոր ծու մ ա ջակ ցել է Վա-
սակ Ս յու նին, որն իր հո րեղ բայր Վա ղի նա կից խլել էր Ս յուն յաց տա նու տե րութ-
յու նը:

Սա հակ Պարթև հայ րա պետն ու Մես րոպ Մաշ տո ցը բարձր էին գնա հա-
տում Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ու նա կութ յուն նե րը 
հատ կա պես հու նա րե նից թարգ մա նութ յուն ներ կա տա րե լու և դ րանց վե րա-
բեր յալ ու սում նա սի րութ յուն ներ, մեկ նութ յուն ներ գրե լու դժվա րին, տքնա ջան 
ու պա տաս խա նա տու գոր ծը վե րա պա հում էին հենց Ս յուն յաց վար դա պե տա-
րա նի խո րա գի տակ ու քա ջահ մուտ վար դա պետ նե րին: Այս մա սին, հի րա վի, 
պար ծան քով է վկա յում պատ միչ Ս տե փա նոս Օր բել յա նը. «...եւ ա ռանց սո ցա 
ոչ ձեռ նադ րի պատ րիարք հա յոց եւ ոչ լի նի ժո ղով, այլ գլուխ եւ հրա մա նա տար 
ժո ղո վոյ սո քա լի նին, եւ նախ ա թոռ վար դա պե տու թիւն եւ հրա ման մեկ նու թեան 
եւ թարգ մա նու թեան սո ցա միայն շնոր հե ցաւ ի մեջ հա յոց ի սրբոյ Սա հա կայ 
եւ յե րա նեալ վար դա պե տէն Մես րո բայ»5: Սա, ի րոք, պեր ճա խոս վկա յութ յուն է, 
որ Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նը Հա յաս տա նի հնա գույն ու սում նա գի տա կան 
կենտ րոն նե րից էր և բա ցա ռիկ հե ղի նա կութ յուն է ու նե ցել կրթամ շա կու թա յին 
բնա գա վա ռի նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շրջա նում:

Ս յուն յաց աշ խար հի վար չա կան ու հոգ ևոր կենտ րո նը Ծ ղուկ գա վա ռի Շա-
ղատ գյու ղա քա ղաքն էր, ուս տի ու սում նա գի տա կան կենտ րո նը ևս ս տեղծ վում 
է այս տեղ:  Շա ղա տում գոր ծող Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նը հա րատ ևում է 
մինչև IX դար: Ս յու նի քի մյուս դպրոց նե րի հա մար վար դա պետ ներ ու րա բու-

1 Տե՛ս Խաչերեան Լ.Գ., Հայագիր դպրութեան ուսումնագիտական կեն տր ոն ները. դպրոց-
ները, դպրեվանքերը, վարդապետարանները, ճեմարանները, ակադեմիաները եւ համալսա-
ր ան  ները միջնադ արեան Հայաստանում եւ Կիլիկիայում (V–XVI դդ.), հտ. Ա., Լիզպոն, 1998, էջ 
282:

2 Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, Երևան, 1941, էջ 58:
3 Ա ղվ անից գիրը ստեղծելիս Մաշտոցին աջակից է եղել հենց Բենիամին երեցը: Հավանակ-

ան  ենք հա մարում, որ Բենիամինը ոչ մի այ ն հայ էր, այլև ծնունդով սյունեցի, քանզի դժվար 
թե այլ ազգի մեկը Սյունիքում այդքան հարազատորեն ծավալեր հայ երեխաների հայեցի 
կրթության ազգանվեր գործը:

4 Օրբէլեան Ստ., Պատմութիւն նահանգին Սիսական, Թիֆլիս, 1910, էջ, 54:
5 Նույն տեղում, էջ 26-27:
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նի ներ պատ րաս տում էր հենց Շա ղա տի վար դա պե տա րա նը. այն Ս յու նի քի 
հոգ ևոր-կրթա կան գոր ծի նվիր յալ նե րի քու րան ու դարբ նոցն էր: Շա ղա տի վար-
դա պե տա րա նի հիմ նա դիր է հա մար վում Ա նա նիա Ս յու նե ցի ե պիս կո պո սը, ո րը 
Մաշ տո ցի ա շա կերտն էր և  ե պիս կո պոս է ձեռ նադր վել սուրբ Սա հակ Պարթ ևի 
կա թո ղի կո սի ձեռ քով1: Գ. Գա լեմ քեր յա նը նկա տում է. « Սիւ նեաց վար դա պե տա-
նո ցը՝ ե րա նաշ նորհ թարգ ման չաց ժա մա նա կի գե ղե ցիկ ծնունդ նե րէն մէկն է, Ս. 
Մես րո պի ա շա կեր տու թե նէն Ա նա նիա, որ Սիւ նեաց ե պիս կո պոս ձեռ նադ րո ւած 
էր Ս. Սա հակ հայ րա պե տէն, ա ռա ջին ան գամ հաս տա տեց իր երկ րին մէջ դպրոց 
մը, եւ իր ա շա կերտ նե րէն Բե նիա մի նի յանձ նեց ա նոր տես չու թիւ նը»2:

Ս տե փա նոս Օր բել յա նի գնա հատ մամբ՝ «...վար դա պե տա րանն Սիւ նեաց, 
որ գլուխ էր ա մե նայն գիտ նոց Հա յոց, եւ պայ ծա ռա ցեալ դպրո ցի նոր ի նմա. 
Քան զի որ պէս Ա թե նա ցի քնի մէջ Հո ռո մոց եւ Յու նաց ճո խա ցեալ էին, եւ մայր 
ի մաս տից կո չե ցեալ ի սպա նիաց ւոց աշ խար հին լա տի ն եւ  հել լէն դպ րու թեամբ, 
այս պէ ս եւ  սո քա ի  տանս  Թոր գո մա յ աշ խար հիս  Հա յոց»3: Պատ միչն, այ նո ւա մե-
նայ նիվ, ո րոշ չա փա զան ցութ յամբ թերևս, Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նը բարձ-
րաց րել ու հա վա սա րեց րել է Ա թեն քի նշա նա վոր ճե մա րա նին: Հայ նշա նա վոր 
գիտ նա կան, «Ճշգ րիտ գի տութ յուն նե րի հայր» տիտ ղո սով մե ծար ված Ա նա նիա 
Շի րա կա ցին ևս բարձր է գնա հա տել Ս յուն յաց ( Շա ղա տի) վար դա պե տա րա նը՝ 
այն հա մա րե լով «գլուխ ու հրա մա նա տար» VII դ. Հա յաս տա նի ու սում նա գի տա-
կան կենտ րոն նե րի4: Իսկ հայ ման կա վար ժութ յան պատ մութ յան մեծ ե րախ-
տա վոր Աբ գար Մով սիս յանն էլ ի րա վամբ գրում է, որ «7-րդ դա րը հայ դպրո ցի 
և ման կա վար ժութ յան պատ մութ յան մեջ մի ա ռան ձին փայլ չէր ու նե նա, ե թե 
չլի նեին Ս յուն յաց դպրոց նե րը, ո րոնց գլուխ էր կանգ նած հոգ ևոր բարձր տի պի 
դպրոց-վար դա պե տա րա նը»5:

Հայ միջ նա դար յան հոգ ևոր ե րաժշ տութ յան և հա յա գիր դպրութ յան պատ-
մութ յան մեջ եր ևե լի վաս տակ է թո ղել Մաշ տո ցի ա շա կերտ և Ս յուն յաց վար-
դա պե տա րա նի ե րաժշ տութ յան ու սու ցիչ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին6 (Ս տե փա նոս 
Ս յու նե ցի Ա ռա ջին): Ո րոշ ու սում նա սի րող ներ հա մա րում են, որ նա ե ղել է Ս յուն-

1 Ալեքսանյան Վ., Անանիա եպիսկոպոս Սյունեցի (5-րդ դար), «Էջմիածին» ամսագիր, թիվ 
Գ., 1999, էջ 71:

2 Գալէմքէարեան Գ., Սիւնեաց դպրոցը, «Տաճար» շաբաթաթերթ, 191 1,  հ . 36, էջ 571: Հմմտ. 
Վ. Ալեքսանյան, նշվ. հոդվածը, էջ 72:

3 Օրբէլեան Ստ., Պա տմութիւն նահանգին Սիսական, էջ 33:
4 Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Անանիա Շիրակացու մատենագրությու նը , Երևան, 1944, էջ 25: 
5 Մ ովսիսյան Ա., Ուրվագծեր հայ դպրոցի և մանկավարժության պատմության (IX–XV դդ.), 

Երևան, 1958, էջ 87: Հմմտ. Լ. Գ. Խաչերեան, նշվ. աշխ., հտ Ա., էջ 284:
6 Լ. Գ. Ս ար գսյանը բացառում է V դ. Սյունյաց եպիսկոպոս և շարականագիր Ստեփանո ս 

Սյունեցու (Առաջին) գոյությունը: Տե՛ս Լ. Գ. Սարգսյան, Կարծեցյալ Ստ եփ ան ոս Սյունեցի՝ 
շարականագիր V դարի, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 1, 1993, էջ 120-129: 
Լ. Գ. Սարգսյանից բացի՝ այդ տեսակետի կողմնակից են նաև այլ ուսումնասիրողներ: Տե՛ս 
Ա. Արևշատյան, Եվս մի անգամ Ստեփանոս Սյունեցու անձի շուրջ, Պատմա-բանասիրական 
հանդես, N3, 2003, էջ 153-160: Նույնի Ստեփանոս Սյունեցի. Իրական անձը և վա-
ստակը (Սյունեցի համանուն երկու երաժիշտների գոյության հարցի շուրջ), Հայ արվեստի 
հարցեր, hտ.2, Երևան, ՀՀԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի հրատ., 2008, էջ 23-34: Նույնի Հայ 
միջնադարյան «ձայնից» մեկ նություններ, Երևան, Կոմիտաս հրատ., 2003, էջ 18-20: Նույնի 
Ձայնեղանակների ուսմունքը միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, ՀՀԳԱԱ Գիտություն 
հր ատ ., 20 13 ,է ջ 22-24: Ստեփանոս Սյունեցուն և իր «Յարութեան» Ավագ օրհնություններին 
անդրադարձել է նաև Մհեր Նավոյանն իր «Բյուզանդական ազդեցութ յան վարկածը հայ 
հիմներգության կարգ (կանոն) ժանրի առնչությամբ» հոդվածում, տե՛ս Մ ան րուսում  մ իջ ազ-
գա յին երաժշտագիտական տ արեգիրք, հտ. 2, Երևան, Ասողիկ հրատ., 2005, էջ 40-41, 81-89, 
95-97 և այլն:
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յաց ե պիս կո պոս, սուրբ Թարգ մա նիչ նե րի (ի մա՛ Մաշ տո ցի) ա շա կերտ և V դ. հե-
ղի նակ1, թեև Ս տե փա նոս Օր բել յա նի թվար կած և V դ. Ս յուն յաց ե պիս կո պո սա-
կան ա թո ռը զբա ղեց րած գա հա կալ նե րի շար քում բա ցա կա յում է Ս տե փա նոս 
Ս յու նե ցու ա նու նը2: Հ նա գույն Շա րակ նոց նե րում ամ փոփ ված և Ս. Հա րութ յան 
տո նին Հա յոց ե կե ղե ցի ներում երգ ված ութ շար քա նի ութ սուն « Յա րու թեան» 
շա րա կան նե րը, ո րոնք հա մար վել են հայ հոգ ևոր ե րաժշ տութ յան ա մե նա վաղ 
ինք նու րույն նմուշ ներ, մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ վե րագր վել են 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու գրչին3:

Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նի եր ևե լի ու սուց չա պետ նե րից է VI դ. մա տե-
նա գիր, տո մա րա գետ, պատ միչ, ի մաս տա սեր, մեկ նիչ, ճա ռե րի հե ղի նակ և 
մե ծա վաս տակ ման կա վարժ, քեր թո ղա հայր4 Պետ րոս Ս յու նե ցին: Ս տե փա նոս 
Օր բել յա նը նրան մե ծա րում է հետև յալ խոս քե րով. «քաջ հռե տորն եւ ան յաղթ 
փի լի սո փայն, լի ի մաս տու թեամբ եւ կա տա րեալ ա ռա քի նու թեամբ. Նախ ա թոռ 
վար դա պե տաց Հա յոց, քեր թող5 եւ թարգ մա նիչ, որ ա րար բա զում թարգ մա նու-
թիւնս, եւ ա րար ճառս ի մաս տա լից ի ծնունդն Ք րիս տո սի եւ ընդ դէմ քաղ կե դո-
նա կա նաց նեւ այլ յո լովս, եւ մեկ նեաց զխրթին եւ զդժո ւա րի մաց բանս Հին եւ 
Նոր Կ տա կա րա նաց»6:

Ու սուց չա պետ Պետ րոս Ս յու նե ցին և, առ հա սա րակ, Ս յուն յաց վար դա պե-
տա րա նի  ներ կա յա ցու ցիչ նե րը զ գա լի ա վան դ ու նեն հու նա գի տութ յան և հու նա-
բան  լեզ վի ու  գի տա կա ն ո ճի ձ ևա վոր ման և  զար գաց ման  գոր ծում: Այս առնչութ-
յամբ Լեոն գրում է. « Վե ցե րորդ  դա րից  հայ դպ րոցն սկսու մ է ճյու ղա վոր վել և ըն-
դու նել  տար բեր գու նա վո րում ներ: Ա մե նան շա նա վո րը Ս յուն յաց դպ րոց ն էր, ո րի 
ա ռա ջին  խո շոր  ներ կա յա ցու ցի չը, ե թե ոչ  հիմ նա դի րը, Պետ րո ս ե պիս կո պոս ն 
էր: Այս դպրո ցը պտուղ ներ  տա լի ս էր հա մար յա ե րեք  դար: Եվ ն րա գլ խա վոր 
հատ կա նի շը հու նա գի տութ յուն ն էր, այն պե ս որ հել լե նա սեր նե րի գ րա կա նութ-
յու նը գլ խա վո րա պե ս այս դպ րո ցի շուրջն էր ճո խա նում: Ն րան  պատ կա նող  մի  
շարք հոգ ևոր  գոր ծիչ ներ կ րու մ էին «քեր թող» գրա կան  տիտ ղո սը, որ  միա ժա-
մա նակ գի տա կան  տիտ ղո ս էլ էր: Ս յուն յաց դպրոցն ա մե նի ց ա ռա ջ աչ քի էր ընկ-
նու մ իր հել լե նա բա նութ յամբ: Այս ն շա նա կու մ էր, թե  հու նա կան  լեզ վի ձ ևեր ն ո ւ 
ո գին մ տան  հա յոց գրա կա նութ յան մեջ»7:

1 Ըստ Հ. Ա նա սյ ան ի՝  «Ստեփաննոս Սիւնեցի առաջինն, որ յաշակերտացանտի սրբոց 
թարգմանչաց »,  տ ե՛ ս Հ. Անասյան, Հայկական մատենագիտություն, հատոր Ա., Երևան, Հայկ. 
ՍՍՌԳԱ հրատ., 1959, էջ LXVIII: Նույն կարծիքին են նաև Մ. Աբեղյանը և Ն. Թահ միզյանը: 
Տե՛ս Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն, Երկեր, հտ. Գ., գիրք Ա., Երևան, 
ՀՍՍՀԳԱ հրատ., 1968, էջ 537: Թահմիզյան Ն., Սյունեցի համանուն երկու երաժիշտներ և 
Հարության ավագ օրհնությունները, Էջմիածին ամ սգ., N 2, 1973, էջ 29-39:

2 Տե՛ս Սարգսյ ան Լ. Գ. , Կարծեցյալ Ստեփանոս Սյունեց ի՝ շարականագիր V դարի, էջ 123:
3 Տե՛ս Թահմիզյան Ն., Սյունեցի համանուն երկու երաժիշտներ և Հարության ավագ 

օրհնությունները, էջ 29-39, տե՛ս նաև նույն հեղինակի «Ստեփանոս Սյունեցի Առաջին» 
բառահոդվածը Հայկական սովետական հանրագիտարանում, հտ. 11, Ե., 1985, էջ 137-138:

4 Տե՛ս Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հտ. Ա., գիրք Ա., Բեյրութ, 195 9,  էջ 1669:
5 Միջնադարում «Քերթող» կամ «Քերթողահայր» պատվանունը կամ մակդիրը շնորհվել 

է հայ նշանավոր քերականներին, գրողներին, բանաստեղծներին, հռե տոր-ճառագիրներին, 
կրթության հմուտ մշակներին, աղբյուրագետներին, մատենագիրներին և այլն:

6 Օրբէլեան Ստ., Պատմութիւն նահանգին Սիսական, էջ 131: Հմմտ. Խաչերեան Լ. Գ., նշվ. 
աշխ., էջ 286: Պետրոս Սյունեցու մասին մանրամասն տե՛ս Տեր-Մկրտչյան Գալուստ, Պետրոս 
Սիւնեաց եպիսկոպոս. տե՛ս Տեր-Մկրտչյան Գալուստ, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, 
գիրք Բ., աշխատասիրությամբ՝ Պ. Հ. Հակոբյանի, Ս. Էջմիածին, 1998: Հ. Ներսէս Ակինեան, 
Պետրոս եպս. Սիւնեաց, ՀԱ, 1903, 1904: Հ. Բարսեղ Սարգիսեան, Պետրոս Սիւնեցի, 
Բազմավէպ, 1904, էջ 65-71:

7 Լեո, Երկերի ժողովածու, Երկրորդ հատոր, Հայաստան հրատ., Երևան, 1967, էջ 189:
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Մեծ հե ղի նա կութ յուն և  ակ նա ծանք վա յե լող Ս յուն յաց ե պիս կո պոս(547–556 
թթ.) Պետ րոսՍ յու նե ցին մաս նակ ցել և փայ լել է 554 թ. գու մար ված Դ վի նի երկ-
րորդ ե կե ղե ցա ժո ղո վում1: Պետ րոս Ս յու նե ցին  ծա վա լե լ է  մա տե նագ րա կան բե-
ղուն  գոր ծու նեութ յուն, հե ղի նա կե լ է  ճա ռեր, ներ բող ներ, դա վա նա բա նա կան և 
մեկ նո ղա կա ն աշ խա տութ յուն ներ2: Ու սուց չա պետ Պետ րոս Ս յու նե ցու մա տե-
նագ րա կան ժա ռան գութ յու նը, ցա վոք, ամ բող ջութ յամբ մեզ չի հա սել3: Պահ-
պան վել են ա ռան ձին գոր ծեր միայն կամ մա տե նագ րա կան այլ եր կե րում քաղ-
վա ծա բար մեջ բեր ված պա տա ռիկ ներ:

Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նի ա կա նա վոր ու սուց չա պետ նե րից է Մա թու-
սա ղան: Նա զբա ղեց րել է նաև Ս յուն յաց ե պիս կո պո սա կան ա թո ռը (634–6524 
թթ.) և հռ չակ ված էր որ պես ն շա նա վոր աստ վա ծա բան, ի մաս տա սեր և քեր-
թող, ճար տա սան և մեկ նիչ: Մա թու սա ղան Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նի սա նե-
րից էր, իսկ հե տա գա յում նաև գլխա վո րեց այս նշա նա վոր ու սում նա գի տա կան 
կենտ րո նը: Մա թու սա ղան իր գոր ծուն մաս նակ ցութ յունն է բե րել երկ րի ե կե-
ղե ցա քա ղա քա կան կյան քին։ Հով հան Մայ րա գո մե ցու հետ նա հան դես է ե կել 
իբրև Հա յոց ե կե ղե ցու դա վա նա կան և քա ղա քա կան ան կա խութ յան նա խան-
ձախն դիր պաշտ պան: Պատ միչ Օր բել յա նը խո րին ակ նա ծան քով ու գո վես տով 
է ար տա հայտ վել Մա թու սա ղա յի մա սին. «Այս Մա թու սա ղայ էր սնեալ ա մե նայն 

1 Տե՛ս Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հտ. Ա., գիրք Ա., Բեյրութ, 1959, էջ 1669: 
2 Պետրոս Սյունեցու՝աստվածաբանական, գեղարվեստական ար ժա նիքն եր ով  ա չք ի ընկնող 

առաջին երկը՝ «Գովեստ ի սուրբ Աստուածածիննեւ միշտ կոյսն Մարիամ…» խորագրով 
ներբողն է: Այն Տիրամոր ը նվ իր ված երկերի շարքում հն ագ ույնն է հա յ եկ եղ եցական մատեն-
ագ րութ յա ն մե ջ:  Շա րա դր անքն ուղեկցվում է աստվածաբ անական խորը, համակողմանի 
մեկնաբանությամբ: Հաջորդը«Յաղագս հաւատոյ» վերտառությամբ մի աշ խատություն է, որն 
առաջին երեք տ իե զե րաժողովների, ինչպես նաև Քաղկեդոնի և Եփեսոսի եր կր որդ եկե ղե ցա-
կան ժողովների համառոտ պատմությունն է: Պետրոս Սյունեցու մյուս աշխատությունը Սուրբ 
Ծ նն դեան  մ ի ճա ռ է, ո րի ց փո քրիկ պատառիկներ են պահպանվել միայն: Դրա նք  ա ռկ ա են 
Ստեփանոս Սյունեցու «Յաղագս անապականութեան մարմնոյն»և Վարդան Այգեկցու «Արմատ 
հաւատոյ» աշխատություններում: Պետրոս Սյունեցու անվամբ հաջորդ երկը՝ «Հարցմունք 
յաղագս մարմնաւորութեան Տեառն», ներկայացն ու մ է Աղվանից Վաչագան թագավորի 
հարցումնե րն ու Պետրոսի պատասխ անները: Ըստ Գ. Տեր-Մկրտչյանի ևուրի շ ուսո ւմ նա սի րո-
ղների՝ սա վավեր ական երկ չէ:«Պետրոսի Սիւնեաց  եպիսկոպոսի առ Սո ւրբն Յիզտիբուզտի 
յոր ժա մ ի հանդի էր ի Դվին» երկը վերաբերում է ս. Յիզտիբուզտի վկայաբանությանը: 
Պետրոսի թուղթը գովում է ս. Յիզտիբուզտի՝ նահատակվելու պատրաստակամությունը: 
Շարադրված է, ամե նայն հավանականութեամբ, 549-553 թթ.: Պետրոս Սյունեցին հեղինակ 
է նաև դավանաբանական («Ճառ ընդդէմ քաղկեդոնականաց»), մեկնողական («Մեկնութիւն 
խրթին եւ դժուարիմաց բանից Հին եւ Նոր կտակարանաց» ),  ներ բողական («Ներբողեան ի 
Բաբի կ Սիւնի») երկերի, որոնք մեզ չեն հասել: Այս երկերից օգտվել կամ իր աշխատության մեջ 
դր անց մասին հիշատակել է Ստեփանոս Օրբելյանը:

3 Տե՛ս Քյոսեյան Հ., Հայ եկեղեցական մատենագրություն, էջ 140 - http://qdk.am/wp-
content/uploads/2015/02/%D5%80%D5%A1%D5%B5-%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5
%A5%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%
B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-
%D5%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%A2-%D5%9 4% D5 %B5%D5%B8%D5%BD%D5%A5%D
5%B5%D5%A1%D5%B6.pdf

4 Ըստ  Հ . Քյոսեյանի՝ Մաթուսաղան Սյունյաց եպիսկոպոսական աթոռին գահակալել է 634-643 
թթ.: Տե՛ս Հ. Քյոսեյան, Հայ եկեղեցական մատենագրություն, էջ 157 - http://qdk.am/wp-cont en t/ 
up lo ad s/2015/02/%D5%80% D5%A1%D5%B5-%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D-
6% 81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5
%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-
%D5%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%A2-%D5%94%D5%B5%D5%B8%D5%BD%D5%A5%
D5%B5%D5%A1%D5%B6.pdf: Ըստ Օրբելյանի՝ Մաթուսաղան Սյունյ աց մետրոպոլիտական 
աթոռը զբաղեցրել է 18  տարի: Տե՛ս Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, Երևան, 1986, էջ 
139: Հմմտ. Խաչերեան Լ. Գ., նշվ. աշխ., հտ Ա., էջ 308:
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պար կեշ տու թեամբ. ու սեալ զքեր թո ղու թիւնն եւ վար ժեալ ճար տա սա նա կա-
նաւն. հմտա ցեալ փի լի սո փա յա կան ա րո ւես տից, լի ա մե նայն ի մաս տու թեամբ 
եւ կա տա րեալ գի տու թեամբ»1: Մա թու սա ղա յի գլխա վո րած Ս յուն յաց վար դա-
պե տա րա նում ու սա նել են հե տա գա յում նշա նա վոր դար ձած շատ մե ծա նուն 
հոգ ևոր–մ շա կու թա յին գոր ծիչ ներ: Ու սուց չա պետ Մա թու սա ղա յի և Ս յուն յաց 
վար դա պե տա րա նի հռչա կի մա սին է վկա յում այն փաս տը, որ Հա յոց Կո մի տաս 
Ա Աղ ցե ցի կա թո ղի կո սը (615–628 թթ.) իր եղ բո րոր դի Թեո դո րոս Քռ թե նա վո րին 
ու սա նե լու է ու ղար կում ոչ թե կա թո ղի կո սա կան դպրե վանք, այլ Ս յուն յաց վար-
դա պե տա րան:

Քեր թո ղի, փի լի սո փա յի մեծ հռչա կը են թադ րել է տա լիս, որ Մա թու սա ղան 
գրել է շատ աշ խա տութ յուն ներ։ Սա կայն, ցա վոք, Բ յու զան դիա յի Հե րակլ կայս-
րին ուղղ ված թուղ թը (նա մակ) նրա նից մեզ հա սած միակ երկն է, ո րը, բա րե-
բախ տա բար, ժա մա նա կին մտել է Տո նա մակ2 կամ Ճա ռըն տիր3 ժո ղո վա ծու ներ 
(բայց այ սօր հայտ նի գրչագ րե րում այն բա ցա կա յում է), իսկ հե տո զե տեղ վել է 
Ս տե փա նոս Օր բել յա նի Պատ մութ յան մեջ (գլ. ՀԹ): Իսկ ի՞նչ ա ռի թով է գրվել այդ 
թուղ թը: 633 թ. Կա րի նի ժո ղո վին մաս նակ ցե լու հա մար Հա յոց իշ խան Թեո դո-

1 Օրբէլեան Ստ., Պատմութիւն նահանգին Սիսական, էջ 112-113:
2 Նաև՝ Տո նամակ, Տոնանամակ: Հայ Առաքելական Եկեղեցու ծիսամա տյան: «Ճաշոցի» 

բովանդակությ ունը «Տ եր ու նի  տոների» տարեկան տոնակարգի ս ահմանումն է՝ հա մա-
պատասխան ընթերցվածներով: Պարունակում է կեսօրվա («ճաշու») ժամերգութ յա ն 
ընթերցվածները և երգասացությունները: «Ճաշոցի» ն ախ նական կազմավորումն ավան-
դաբար կապվում է Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոս Հակոբոս Տյա ռնեղբոր (I դ.) և Կյու-
րեղ Երուսաղեմացու անունների հետ:Ենթադրվում է, որ այլ ծիսամ ատյանների հետ Ճա-
շոցը հայերեն է թարգմանվել և կարգավորվել V դ.: Ընթերցվելիք նյութը հիմնականում 
քաղ ված է Հին և Նոր կտակ արաններից, հատկապես՝ Գործք առաքելոցից, որն ընդմիջա-
րկվել է սկզբնական շրջանում՝ համապատասխան սաղմոսներով և մարգարեական օրհ-
նություններով,  իսկ ավելի ուշ՝ ն աև շարականներով: Հայտնի են Ճաշոցի երուսաղեմյան, 
մինչվկայասերյան և  վկայասերյան տարատեսակները, որոնց բոլորին  բ նո րոշ ն այն է, որ 
տո ները ամսաթվ ային չեն,  այլ շարժական՝ շաբաթվա օ րե րո վ սահմանված: Ժամանակի 
ընթացքում «Ճաշոցը», մասամբ դավանական նկատառումներով և մասամբ անփութության 
հե տևանքով, ենթարկվել է զանազան փոփոխությունների և այլայլումների, որոնք VI II  դ. 
վերացրել է Հովհաննես Գ Օձնեցի կաթողիկոսը (717–728 թթ.): Նա կարգավորել և վերստին 
հաստա տել է Կյուրեղ Երուսաղեմացու սահմանած ընթերցումները: XI դ. Գրիգոր Բ Վկայասեր 
կաթողիկոսի (1066–1105 թթ.) ջանքեր ով «Ճաշոցը» մուտք է գործել նաև տոմարակ ան  
տոնակարգը՝ տոների ամսաթվային նշումներով: Նույն շրջանում «Տերունի տոնե րի» կողքին 
Ճաշոցում իրենց ընթերցվածներով սահմանվել են նոր՝ հայկական տոներ: Տե՛ս Քրիստոնյա 
Հայաստան հանրագիտարան, Երևան, 2002, է ջ 661, http://www.armenianreligion.am/am/
Encyclopedia_of_armenian_religion_chashots:

3 Ճառերի ընտրանի, ժողովածու՝«Տոնական»: Բովանդակում  է ճառեր, քարոզներ, մեկ-
նո ղական երկերից քաղված առանձին հատվածներ, աղոթքներ, տեսիլքներ, վարքեր, վկա-
յա բանություններ, պատմագրական գործերից բերված առանձին հատվածներ, թղթե ր 
(նամակներ), կանոններ, զրույցներ և այլն: Նախապես կոչվել է Տոնական, քանի որ ամ փո փե լ է 
համաքրիստոնեական, ինչպես նաև հայ սրբերի վկայաբանությունները՝ համակարգված ըստ 
քրիստոնեական տոների: Հետագայում ժողովածու ի մեջ ներմուծվել են ճառական միավորներ 
(այստեղից էլ՝ «Ճառընտիր» անվանումը): «Ճառընտիրը» հայ միջնադարի ձեռագրական 
մշակույթի մեջ կարևո ր տեղ է զբաղեցնում: Նյութերի բազմազանությունն ու բովան դակության 
հարստությունը այն դարձնում ե ն հա յագիտության ամենատարբեր ճյուղերի համար տևապես 
օգտագործելի և շահեկան մի սկզբնաղբյուր: «Ճառընտիր» ժողովածուի կազմավորումը 
կապ վում է Սողոմոն Մաքենացու անվան հետ: Առաջին անգամ  ն րա ջանքերով 747 թ. 
մեկտեղվել են  ճառական բնույթի զանա զան նյութ-միավորներ: «Ճառընտիր» ժողովածուի 
նյութերը հիմնականում դասավորված են համաձայն « Տո նացույցի» և  պատշաճեցված են 
տվյալ տոնի խորհրդին՝ այն մեկնաբանելու կամ տարփողելու նպատակով: «Ճառընտիր» 
ժողովածուները, ենթարկվելով դարի պահանջին և հոգևոր շահագրգռություններին, ժա-
մա նակի ընթացքում համալրվել են ն որ անոր ու բազմաբնույթ նյութերով: Տե՛ս Քրիստոնյա 
Հա յաստան հանրագիտարան, էջ 662, http://www.armenianreligion.am/am/Encyclopedia_of_
armenian_religion_charyntir:
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րոս Ռշ տու նին և նա խա րար նե րը Հա յոց կա թո ղի կոս Եզր Ա Փա ռաժ նա կերտ-
ցուն (630 – 641 թթ.) խոր հուրդ են տվել որ պես գի տուն աստ վա ծա բան նե րի իր 
հետ տա նել Մա թու սա ղա յին և Հով հան Մայ րա վա նե ցուն՝ հույ նե րի հետ դա վա-
նա կան խնդիր նե րում ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու հա մար: Մա թու սա ղան, չցան կա-
նա լով թող նել վար դա պե տա րա նի գոր ծը և պատ ճա ռա բա նե լով տկա րութ յու նը, 
Կա րին է ու ղար կել իր ա շա կերտ, Կո մի տաս Ա Աղ ցե ցի կա թո ղի կո սի եղ բո րոր-
դի Թեո դո րո սին՝ հա յոց դա վա նութ յան մա սին բյու զան դա կան Հե րակլ կայս րին 
ուղղ ված իր թղթով: Դա Հե րակլ կայս րի՝ հա յե րին ու ղար կած դա վա նա կան գրի 
պա տաս խանն էր1:

Ա հա այդ ժո ղո վում ըն թերց վե լու նպա տա կով Մա թու սա ղան Հե րակլ 
կայս րին է հղում վե րո հիշ յալ թուղ թը։ Թղ թում բա ցատր վում և հիմ նա վոր-
վում է հայ ե կե ղե ցու դա վա նան քը, մաս նա վո րա պես քրիս տո սա բա նութ յու-
նը։ Մա թու սա ղան հեր քել է եվ տի քա կա նութ յու նը, նեստորականությունը, 
քաղկեդոնականությունը, անդ րա դար ձել եր ևու թա կա նութ յան, ա նա պա կա-
նութ յան խնդիր նե րին: Հե ղի նա կը խո սում է «Երգ Ե րեք սրբե նի» (« Սուրբ Աստ-
ված») սրբա սա ցութ յան մեջ «խա չե ցար»-ի հա վել ման մա սին և հիմ նա վո րում 
այդ հար ցում Հա յոց ե կե ղե ցու ուղղափառությունը: Անդ րա դառ նա լով այն մե-
ղադ րանք նե րին, թե Հա յոց ե կե ղե ցին «Աստ ված խաչ ված» և «ան մահն խաչ-
ված» է ա սում, Մա թու սա ղան պա տաս խա նում է, որ այս տեղ ոչ մի հե րե տի կո-
սութ յուն չկա, քան զի «ան չար չա րը չար չար վեց չար չա րո ղով, ան մա հը մե ռավ 
մահ կա նա ցո ւով, այ սինքն թե ՝ան չար չար Բանն Աստ ված մե ռավ իր մարմ նով»2: 
Մա թու սա ղան շեշ տել է, թե աստ վա ծա յի նի և մարդ կա յի նի ան քակ տե լի և  ան-
ճա ռե լի միա վո րութ յամբ է, որ ա սում ենք «Աստ ված խաչ վեց» կամ «Աստ ված 
չար չար վեց», հետ ևա բար, «ով չի ա սում «Աստ ված խաչ ված», չի էլ ըն դու նում 
Աստ ծուն Կույ սից ծնված, իսկ Կույ սին՝ Աստ վա ծա ծին... քա նի որ Հի սուս Ք րիս-
տո սը ու րիշ մե կը չէ, Բանն Աստ ված՝ ու րիշ, այլ՝ նույն և մեկ Աստ վածն է՝ ծնված 
Կույ սից, իր աստ վա ծութ յամբ նույն ան չար չա րե լին, նույն ան մահն ու նույն մե-
ռածն իր մարմ նով»3: Այս հի մամբ հաս տա տե լով «Աստ ված խաչ ված» և «ան-
մահ խաչ ված» ծի սա կան բա նաձ ևի կի րարկ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ Մա-
թու սա ղան վկա յա կո չում է Քաղ կե դո նի ժո ղո վին մաս նակ ցած Հոբ նաղ Ե րու սա-
ղեմ ցուն։ Ըստ վեր ջի նիս՝ այդ բա նաձ ևը, իբրև ծի սա կան կա յուն ըն թերց ված, 
հնուց ան տի կի րառ վել է ե րու սա ղեմ յան « Պա տա րա գա մա տույ ցի» մեջ։ Ս րա նով 
Մա թու սա ղան շեշ տում է բա նաձ ևի վաղն ջա կան ծա գու մը և վա վե րա կա նութ-
յու նը։ Ընդ հան րա պես Մա թու սա ղան Հա յոց ե կե ղե ցու ուղ ղա փա ռութ յու նը դա-
վա նա կան տար բեր հար ցե րում հիմ նա վո րել է Ս. Գր քից վկա յա կո չում նե րով և  
ե կե ղե ցու հայ րե րի գրվածք նե րից մեջ բե րում նե րով:

Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նի ե րախ տա շատ և բազ մարդ յուն ու սուց չա-
պետ նե րից է Մով սես Քեր թո ղը ( Մով սես Ս յու նե ցի): Նա VII դ. երկ րորդ կե սի 
նշա նա վոր հոգ ևոր-մշա կու թա յին գոր ծիչ է, քե րա կան, մեկ նիչ,  աստ վա ծա-
բան, թարգ մա նիչ, ծի սա գետ և  ե րա ժիշտ-տե սա բան: Ըստ պատ միչ Օր բել յա նի՝ 
Մով սես Քեր թո ղը Ս յուն յաց ե պիս կո պո սա կան ա թո ռին գա հա կա լել է յոթ տա-

1 Տե՛ս Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտ., էջ 666, http://www.armenianreligion.am/am/
Encyclopedia_of_armenian_religion_matusagha:

2 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, Երևան, 1986, էջ 141:
3 Նույն տեղում, էջ 142:
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րի1:  Մով սես Քեր թո ղին ա շա կեր տել են Թեո դո րոս Քեր թո ղը, Պետ րոս Քեր թո ղը 
( Պետ րոս Ս յու նե ցի), Եզ րաս Ան գե ղա ցին։ Թեո դո րոս Քեր թո ղը թերևս նույն Թեո-
դո րոս Քռ թե նա վորն է, ո րը պետք է դառ նար նշա նա վոր Հով հան Ի մաս տա սեր 
Օձ նե ցու ու սու ցի չը։ Իսկ Եզ րաս Ան գե ղա ցին իր մե ծա նուն ու սուց չի նման հայտ-
նի է դար ձել ճար տա սա նութ յան դա սե րով և թո ղել բա զում ա շա կերտ ներ2։ 

Բա ցի ման կա վար ժա կան բե ղուն գոր ծու նեութ յու նից՝ Մով սես Քեր թո ղը 
զբաղ վել է նաև մա տե նագ րութ յամբ։ Դա տե լով նրան վե րագր ված և վե րագ րե-
լի եր կե րի բո վան դա կութ յու նից և լեզ վաո ճա կան ո րա կից՝ քա ջա տեղ յակ է ե ղել 
հու նա րե նին, մաս նա վո րա բար եռ յակ գի տութ յուն նե րին` քե րա կա նութ յա նը, 
հռե տո րութ յա նը և  ի մաս տա սի րութ յա նը։

Մով սես Քեր թո ղին են վե րագր վում մի շարք թարգ մա նութ յուն ներ, մեկ նութ-
յուն ներ, ճա ռեր, ա ղոթք ներ և  այլ գոր ծեր: Պահ պան վել է Դիո նի սիոս Թ րա կա-
ցու  « Քե րա կա նա կան ար վեստ»  եր կի՝ Մով սես Քեր թո ղի գրած մեկ նութ յու նը, 
որն աչ քի է ընկ նում առ հա սա րակ ար վես տի և մաս նա վո րա պես` քե րա կա-
նա կան ար վես տի ռա ցիո նա լիս տա կան ըմբռ նում նե րով: Ար ժե քա վոր է Մով սես 
Քեր թո ղի « Յա ղագս կար գաց ե կե ղեց ւոյ» գրված քը, որ տեղ հայ միջ նա դար յան 
ե րաժշ տա տե սա կան մտքի պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ տրված է հայ-
կա կան ութ ձայն հա մա կար գի զուտ ե կե ղե ցա կան շրջա նակ նե րում ձևա վոր-
ված նո րո վի գե ղա գի տա կան մեկ նութ յու նը:

Մով սես Քեր թո ղին են վե րագր վում նաև հետև յալ շա րա կան նե րը. Աստ-
վա ծա հայտ նութ յան ճրա գա լոյ ցի, Ծննդ յան կամ Աստ վա ծա հայտ նութ յան Ա-Ը 
ա վուրց, Կարգ Հա րութ յան, ԱՁ-ԴԿ՝ հան դերձ Մե ծա ցուս ցե նե րով, Տ յառ նըն դա-
ռա ջի և Վե րա փոխ ման Ա ա վուրն։  Մով սես Ս յու նե ցու շա րա կան ներ ն աչ քի ե ն 
ընկ նու մ ոչ միայն  քեր թո ղա կան ար վես տին բնո րոշ ա նու րա նա լի ար ժա նիք նե-
րով, այլև աստ վա ծա բա նա կան նուրբ ձևա կեր պում նե րով:

Մով սես Ս յու նե ցու ա նու նով ձե ռագ րե րում հան դի պում են նաև ա ղոթք ներ, 
ո րոն ցում ա ղերս ներ են նկատ վում ար ևե լաք րիս տո նեա կան վաղ աստ վա ծա-
խո սա կան ա վանդ նե րի հետ։

Հայ հին մա տե նագ րութ յան մեջ Մով սես Քեր թող Ս յու նե ցին նույ նաց վել է 
Մովսես Խորենացու հետ3:

Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նի թերևս ա մե նահռ չա կա վոր ու սուց չա պետն է 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին (Ս տե փա նոս Քեր թող, Երկ րորդ), ո րը նշա նա վոր մա տե-
նա գիր էր, աստ վա ծա բան, ի մաս տա սեր, ճար տա սան, մեկ նիչ, թարգ մա նիչ, քե-

1 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 147:
2 Տե՛ս Քյոսեյան Հ.,  Հայ եկե ղեցական մատենագրությո ւն , էջ 165 - http://qdk.a m/wp-con-

tent/uploads/2015/02/%D5%80%D5%A1%D5%B5-%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5
%A5%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B 4%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D-
5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5
%B6-%D5%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%A2-%D5%94%D5%B5%D 5%B8%D5%BD%D5%A
5%D5%B5%D5%A1%D5%B6.pdf

3 Թերևս այդ շփոթի հետևանքով է, որ Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարանում «Մով-
սես Քերթող» բառահոդվածի հեղինակ Ա. Արևշատյանը Մովսես Սյունեցու մասին գրում 
է. «Հայ առաքելական եկեղեցու տոնելի սուրբ: ...Հայ եկեղեցին ս. Մովսես Քերթողի հիշա-
տակը նշում է Խաչվերացի  հ ինգերորդ կիրակիին նախորդող շաբաթ օրը`  «սրբոց թարգ-
մանչաց վարդապետաց»  տոնի հետ, հոկտեմբեր ամսին»: Տե՛ս Քրիստոնյա Հա յաստան 
հան րագիտարան, Երևան, 2002, էջ 766: Մենք, այնուամենայնիվ, կարծում ենք, որ Սուրբ 
Թար գմանիչների հետ տոնախմբվում է ոչ թե Մովսես Քերթող Սյունեցու հիշատակը, այլ 
պատմահայր Մովսես Քերթողահայր Խորենացու հիշատակը:
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րա կան, ե րա ժիշտ, բա նաս տեղծ և ժա մա նա կա կից նե րի կող մից մե ծար վում էր 
« Սիւն երկ նի, խա րիսխ հա ւա տոյ» խոս քե րով1: Նա Դ վի նի ա վա գե րեց Սա հա կի 
որ դին էր, ծնվել է մոտ 660–670-ա կան թթ. և  ե ղե րա կա նո րեն մահ կա նա ցուն 
կնքել 735 թ. հու լի սի 21-ին: Նախ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Դ վի նի կա թո ղի-
կո սա րա նի դպրո ցում, ա պա ու սու մը շա րու նա կել Մա քեն յաց վան քի դպրո ցում՝ 
ա շա կեր տե լով Սո ղո մոն Մա քե նա ցուն, այ նու հետև սո վո րել է Ս յուն յաց վար-
դա պե տա րա նում՝ ա շա կեր տե լով Մով սես Քեր թո ղին: Նո րա նոր գի տե լիք ներ 
ձեռք բե րե լու և  ու սու մը կա տա րե լա գոր ծե լու տեն չը հա գեց նե լու նպա տա կով 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին մեկ նում է Կ. Պո լիս, այ նու հետև Ա թենք, սո վո րել է հու նա-
րեն, լա տի նե րեն, ու սում նա սի րել աստ վա ծա բա նութ յուն, փի լի սո փա յութ յուն, 
ե րաժշ տութ յուն և  այլ գի տութ յուն ներ: Մոտ 728 թ. Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին վե-
րա դար ձել է Հա յաս տան, դա սա վան դել Դ վի նի կա թո ղի կո սա րա նի դպրո ցում, 
ծա վա լել բեղմ նա վոր ման կա վար ժա կան և մա տե նագ րա կան գոր ծու նեութ յուն: 
Ա պա ձեռ նադր վել է ե պիս կո պոս և կարգ վել Ս յուն յաց մետ րո պո լիտ: Պատ միչ 
Օր բել յա նը մեծ ոգ ևո րութ յամբ ու ակ նա ծան քով է խո սում Ս տե փա նոս Ս յու նե-
ցու մա սին. «Սր տիս գոր ծա րա նի բուռն բաղ ձան քը դրդում է միտքս՝ իմ այս շա-
րադ րան քի մեջ հո մե րա կան քեր թո ղութ յամբ ստեղ ծա գոր ծել, հո րի նել ել ևէ ջուն 
գե ղե ցիկ տո ղեր, հյու սել ա խոր ժա լուր գո վեստ ներ՝ բո լո րի սի րե լիի ներ բո ղու մը 
հո ժա րա կամ լսող նե րի ա կանջ նե րում թնդաց նե լու հա մար: Ն կա տի ու նեմ բո լոր 
էակ նե րից ան հա մե մա տե լիին, ի մաս տու նին և սե րով բե նե րից սպա սարկ ված 
Աստ ծու մար դուն՝ Ս տե փա նոս ի մաս տա սե րին և  ան հաղթ հռե տո րին՝ Ս յուն յաց 
մետ րո պո լի տին...»2:

Րա բու նա պետ Ս տե փա նոս  Ս յու նե ցին թո ղել է մե ծա ծա վալ գրա կան ժա-
ռան գութ յուն՝ մեկ նո ղա կան, դա վա նա բա նա կան աշ խա տութ յուն ներ, թարգ-
մա նա կան եր կեր, հոգ ևոր եր գեր, տա ղեր: Ն րա ա նու նով մեզ հա սած եր կե րից 
հատ կա պես նշա նա վոր են « Մեկ նու թիւն չո րից Ա ւե տա րան չացն», « Պատ ճառք 
և թե լադ րու թիւնք Ա ռա ջին տես լեանն Ե զե կիէ լի», « Մեկ նու թիւն Դա նիէ լի», « Մեկ-
նու թիւն Յո բայ», « Մեկ նու թիւն Ա րա րա ծոց», « Մեկ նու թիւն քե րա կա նին», « Մեկ-
նու թիւն ժա մա կար գու թեան» աշ խա տութ յուն նե րը:

Ս տե փա նոս Օր բել յա նի « Մեկ նու թիւն չո րից Ա ւե տա րան չացն» եր կը Ս յուն-
յաց մեկ նո ղա կան դպրո ցի հին շրջա նի մեզ հա սած միակ ամ բող ջա կան երկն 
է3:

« Մեկ նու թիւն ժա մա կար գու թեան» աշ խա տութ յան մեջ Ս տե փա նոս Ս յու նե-
ցին ոչ միայն բա ցատ րել է ծի սա կան պա րա գա նե րի խոր հուր դը, այլև պահ-
պա նել ծի սա կար գի հնա վանդ մաք րութ յունն ու ազ գա յին նկա րա գի րը՝ զերծ 

1 Տե՛ս Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտ., էջ 9 28:
2 Օրբելյան Ստ., Սյուն իքի պատմություն, էջ  147-148:Ստեփանոս Սյունեցու քույրն էր VIII 

դարի երգահան , եր աժ իշտ Սահակադուխտը (Սահակդուխտ):
3 Այս երկը երկար ժամանակ կորած է համարվել: 1917 թ. Գարեգին եպս. Հովսեփյանը 

այն գտել է 1155 թ. գրված մի ձեռագրում: Ստեփանոս Սյունեցին մեկնությունը գրել է Հայոց 
կաթողիկոս Դավիթ Ա Արամոնեցու (728–741 թթ.) պատվերով: Նա մեկնել է, երբեմն էլ՝ 
ստուգաբանել, Ավետարանի «դժվարապատում» բառերն ու խոսքերը, կատարել բնագրային 
ճշգրտումներ: Այս սկզբունքով մեկնել է Մատթեոսի Ավետարանը, ապա մյուս երեքի՝ Մարկոսի, 
Ղուկասի, Հովհաննեսի Ավետարանների այն հատվածները, որոնք չեն ե ղել Մատթեոսի 
Ավետարանում: Մատթեոսի, Մարկոսի (մեկնված է միայն 14-րդ գլխի 53 համարը), Ղուկասի, 
Հովհաննեսի Ավետարանների մեկնությունները պահվում են Մատենադարանում (ձե ռ.  թ. 
5551, Հովհաննեսինը նաև՝ ձե ռ. թթ. 1349,  1350, 2520, 937 2) և Երո ւս աղեմի Ս. Հակոբյանց 
վանքի ձեռագրատանը (ձեռ. թ. 10 46 ):  Տե՛ ս Քր իստոնյա Հայաստան հանրագիտ., էջ  9 29:
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մնա լով օ տա րա մու ծութ յուն նե րից: Մեկ նութ յու նը հայտ նի է ըն դար ձակ և հա-
մա ռոտ տար բե րակ նե րով: Դա վա նա բա նա կան հա յե ցա կե տից ու շագ րավ է 
Պատարագի Երից սրբասացությանը («Երգ Երեքսրբենի») նվիրված Դ գլուխը, 
որտեղ հեղինակը հիմնավորում է «խա չե ցար» ա սե լու Հա յոց ե կե ղե ցու տե սա-
կե տը: Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու « Մեկ նու թիւն ժա մա կար գու թեան», ինչ պես և «Ի 
խոր հուրդ Ե կե ղեց ւոյ», « Խոր հուրդ եւ կար գա ւո րու թիւն Ե կե ղեց ւոյ», « Պատ ճառ 
հիմ նար կու թեան Սր բոյ Ե կե ղեց ւոյ» եր կե րը հե տաքրք րա կա ն են պա տա րագ-
նե րի տե սա կան բո վան դա կութ յան ու սում նա սիր ման, ե կե ղե ցա կան  ճար տա-
րա պե տութ յան ա ռան ձին  մա սե րի աստ վա ծա բա նա կան բա ցատ րութ յան, այ-
սինքն՝ խորհր դան շա նի աստ վա ծա բա նութ յան  տե սանկ յու նից:  Ն շա նա կա լի է 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու բե րած նպաս տը ժա մե րգութ յան կար գա վոր ման, ժա մա-
կար գութ յան մեկ նա բան ման բնա գա վա ռում: Նա տվել է նաև գի շե րա յին ժա-
մեր գութ յան խորհր դի, ինչ պես նաև ե կե ղե ցու հիմ նար կե քի բա ցատ րութ յու նը:

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին ան մասն չի մնա ցել ժա մա նա կի ե կե ղե ցա քա ղա քա-
կան և դա վա նա բա նա կան պայ քա րից: Այդ մա սին են վկա յում նրա աստ վա ծա-
բա նա կան-դա վա նա բա նա կան աշ խա տութ յուն նե րը1:

Ըստ պատ մա մա տե նա գի տա կան վկա յութ յուն նե րի՝ ժա մեր գութ յան կա նո-
նա կար գու մը, շա րա կա նա յին կա նո նի մեջ հոգ ևոր եր գի զե տե ղու մը ևս կա տա-
րել է Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին: Ն րան են վե րագր վել շարականների ամ բող ջա կան 
շար քեր (օր.՝ « Մար տի րո սաց և նն ջե ցե լո ցը»), Հա րութ յան Ա վագ օրհ նութ յուն-
նե րը, սուրբ Խաչին նվիրված տա ղեր և  այլն, ինչ պես նաև Հի նանց և պա հոց 
սաղ մոս նե րը: Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու ան վան հետ են կապ վել մի շարք կար ևոր 
տե ղա շար ժեր և  բա րե փո խում ներ (ութձայն հա մա կար գի տե սա կան ի մաս տա-
վո րում և բա րե կար գում, կա նո նի  ժան րի  վա վե րա ցում, խա զե րի կի րառ ման 
նախ նա կան փոր ձեր): Դիո նի սիոս Թ րա կա ցու « Մեկ նու թիւն քե րա կա նին» եր-
կա սի րութ յան մեջ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին ի մի է բե րել V–VII դդ . ե րաժշ տա կան 
գե ղա գի տութ յա նը վե րա բե րող Դա վիթ Ան հաղ թի, Դա վիթ Քե րա կա նի և  իր ու-
սու ցիչ Մով սես Ս յու նե ցու ձեռք բե րում նե րը՝ հարս տաց նե լով այդբ նա գա վառն 
իր դի տար կում նե րով և դա տո ղութ յուն նե րով: Աշ խա տութ յան մեջ նա անդ րա-
դար ձել է ե րաժշ տա կա ն ար վես տի դա սա կարգ ման, գե ղա գի տա կան կեր պա-
րի ս տեղծ ման ձ ևե րի, մի ջոց նե րի ու հնա րանք նե րի, գու սա նա կան ու հոգ ևոր 
ե րաժշ տութ յան փոխ հա րա բե րութ յան և  այլ հար ցե րի2:

Ն շա նա կա լի է նաև Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու թարգ մա նա կան ժա ռան գութ յու-
նը: Ն րա  բե ղուն գրչի ար գա սիքն են « Վարք Դիո նի սիո սի և լու ծումն գրոց նո-
րին», « Մա տե նագ րու թիւնք Դիո նի սիո սի Ա րիս պա գաց ւոյ», « Կիւր ղի Ա ղէք սանդ-
րաց ւոյ Գիրք Պա րապ մանց», « Նե մե սիո սի ե պիս կո պո սի Ե մե սաց ւոյ՝ Յա ղագս 
բնու թեան մար դոյ», «Գ րի գո րի ե պիս կո պո սի Նիւ սաց ւոյ` Յա ղագս կազ մու-
թեան մար դոյ», Գ ևորգ Պի սի դե սի « Յա ղագս Վե ցօ րեայ ա րար չու թեան, « Տե սիլ 
սրբոյն Մե թո դի ե պիս կո պո սի Պա տա րայ և վ կա յի յա ղագս ան ցե լոյն, ներ կա-
յիս եւ ա պառ նեացն…», Գեր մա նոս պատ րիար քի « Հա ւա տոյ թուղթ», Ա թա նաս 
Ա լեք սանդ րա ցու « Ճառք» և  այլ եր կե րի հա յե րեն թարգ մա նութ յուն նե րը:

1 Տե՛ս Ստեփանոս Սյունեց ու հետևյալ երկերը . Վասն անապականութեան մարմնոյն 
Քրիստոսի, Պատաս խանի թղթ ոյ ն Գերմանոսի, Պ ատասխանի թղթոյն Անտիոքու եպիսկոպոսի , 
Պատասխանի առ վարդապետսն Աղո ւանից :

2 Տե՛ս Քրիստոնյա Հայաստա ն հանրագիտ., էջ 929:
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Ս յու նիք նա հան գի նշա նա վոր ու սում նա գի տա կան կենտ րոն նե րից էր Մա-
քե նո ցաց կամ Մա քեն յաց վան քի դպրո ցը: Մա քեն յաց վան քի մա սին պատ մա-
կան տե ղե կութ յուն նե րը VII դա րից են: VIII դա րից Մա քեն յաց վան քում գոր ծել է 
վար դա պե տա րան–դպ րոց, ո րը նշա նա կա լից դեր է կա տա րել դպրութ յան, մա-
նա վանդ ե կե ղե ցա կան կար գե րին վե րա բե րող գրա կա նութ յան աս պա րե զում. 
տվել է շատ  բարձ րաս տի ճան  հոգ ևո րա կան ներ։ Այս տեղ է ու սա նել և գոր ծել 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին (Ս տե փա նոս Քեր թող), ինչ պես նաև Հա յոց կա թո ղի կոս 
և պատ միչ Հով հան նես Ե Դ րաս խա նա կերտ ցին (898–929 թթ.), Վա հան Գողթ-
նա ցին, ա պա գա կա թո ղի կոս ներ Սո ղո մոն Ա Գառ նե ցին (791–792 թթ.), Մաշ-
տոց Ա Ե ղի վար դե ցին (897–898 թթ.): Պատ միչ Մով սես Կա ղան կատ վա ցու վկա-
յութ յամբ` վան քը մեծ համ բավ է ձեռք բե րել հատ կա պես Սո ղո մոն Գառ նե ցու 
վա նա հայ րութ յան տա րի նե րին (760–ա կան թթ)1: Մա քեն յաց վան քի դպրո ցում 
դա սա վան դել են փի լի սո փա յութ յուն, աստ վա ծա բա նութ յուն, սաղ մո սեր գութ-
յուն, ե րաժշ տութ յուն:XI դ. սկզ բին վան քը ո րոշ ժա մա նակ ե ղել է Գե ղա մա թե մի 
ե պիս կո պո սա նիս տը: Մա քեն յաց վան քը հզո րա նա լով ան կա խա ցել է Ս յուն յաց 
մետ րո պո լի տութ յու նից և  իշ խել ու հոգ ևոր ղե կա վա րութ յուն ի րա կա նաց րել 
ողջ Գե ղար քու նիք գա վա ռում` միայն 1513 թ. ըն դու նե լով Տաթ ևի վան քի գե րա-
կա յութ յու նը2:

VIII դ. Մա քեն յաց վան քի ա ռաջ նոր դը և  ու սում նա գի տա կան կենտ րո նի ու-
սուց չա պետն էր ա կա նա վոր ման կա վարժ, գիտ նա կան ևմա տե նա գիր Սո ղո մոն 
Մա քե նա ցին: Նա ստա ցել էր իր ժա մա նա կի փայ լուն կրթութ յուն: Սո ղո մոն Մա-
քե նա ցին աղբ յուր նե րում հիշ վում է «Հ րա շա լի այր», « Հա յաս տա նեայցն պար-
ծանք» պատ վա նուն նե րով: Մա քե նա ցու ա ռաջ նոր դութ յան տա րի նե րին հռչակ-
վել է իր իսկ հիմ նած և մոտ մեկ դար գոր ծած Ս յու նի քի այս ու սում նա գի տա կան 
կենտ րո նը՝ դառ նա լով Գե ղար քու նիք գա վա ռի ա մե նան շա նա վոր կրո նամ շա-
կու թա յին  կենտ րո նը: Ու սուց չա պետ Սո ղո մոն Մա քե նա ցին մաս նակ ցել է 726 
թ. Մանազկերտի եկեղեցական ժողովին, իսկ 740 թ.՝ Աղ վա նից Մի քա յել կա-
թո ղի կո սի հրա վի րած Շամ խո րի ժո ղո վին և գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն ու նե ցել 
Վ րաց կա թո ղի կո սին ուղղ ված նա խա տին քի թղթի կազմ մա նը:

Հա կա ռակ « Հա րանց հայր» Սո ղո մոն Մա քե նա ցու վա յե լած մեծ հե ղի նա-
կութ յան, ե կե ղե ցա քա ղա քա կան, մշա կու թա յին կյան քին բե րած նպաս տի՝ շատ 
քիչ բան է հայտ նի նրա մա տե նագ րա կան գոր ծու նեութ յու նից: Մեզ են հա սել սոսկ 
ա ռան ձին նշխար ներ նրա աստ վա ծա բա նա կան ժա ռան գութ յու նից: Այս պես, 
« Մե ծի գիտ նա կա նի տեառն հաւր Սո ղո մո նի Մա քե նո ցաց ա ռաջ նոր դի ընդ դէմ 
Քաղ կե դո նի» խո րագ րով դա վա նա բա նա կան մեկ եր կում, ո րը մեզ հա սել է միակ 
ձե ռագ րով3, խոս վում է ե րից սրբա սա ցութ յան մա սին, վար դա պե տո րեն հիմ նա-
վոր վում է Հա յո ց ե կե ղե ցու դիր քո րո շու մը: Այս եր կը, սա կայն, ամ բող ջա կան չէ: 
Մոտ 747 թ. Սո ղո մոն Մա քե նա ցին կազ մել է տե րու նա կան տո նե րի լու սա բա նի չը 
և նա հա տակ նե րի հի շա տա կա րա նը՝ « Տո նա կան»4 ծի սա կան  ժո ղո վա ծուն, ո րի 
հա մար ժա մա նա կա կից նե րը նրան շնոր հել են « Հա րանց հայր» պատ վա նու նը: 

1 Տե՛ս Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, Քննական բնագիրը 
և ներածու թյունը՝ Վարագ Առաքելյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1983, էջ 31 3- 314:

2 Տե՛ս Քրիստո նյ ա Հայաստան հանրագիտ., էջ 711:
3 Տե՛ս ՄՄ, ձեռ. հ. 2966, թ. 153 ա-բ:
4 Տե՛ս Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, էջ 148:
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Մա քե նա ցին խմբագ րել է Մեսրոպ Մաշտոցին նվիր ված « Փոքր Կոր յուն» պատ-
մա գիր քը, Վահան Գողթնացու վարքի երկրորդ տարբերակը:

VIII դ. 40-ա կան թթ. Մա քեն յաց վան քի միաբանության ան դամ նե րի շրջա-
նում ա ռա ջա ցած ան հա մա ձայ նութ յուն նե րի պատ ճա ռով Սո ղո մոն Մա քե նա-
ցին իր հա մա կիր նե րի հետ տե ղա փոխ վել և հաս տատ վել է Ջա վախ քի Զ րեսկ 
կոչ ված վան քում, որ տեղ հիմ նել է նոր միա բա նութ յուն: Սո ղո մոն Մա քե նա ցին 
մա հա ցել է Զ րես կում, հե տա գա յում միա բա նութ յան ան դամ ներն աճ յու նը տե-
ղա փո խել են Մա քե նիս1:

Նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նում Ս յու նի քի նշա նա վոր ու սում նա գի տա կան 
կենտ րոն նե րից էր Տաթ ևի վար դա պե տա րա նը: Տաթ ևի ու սում նա գի տա կան 
կենտ րո նի գոր ծու նեութ յան սկիզբն ըն դուն ված է հա մա րել IX դ. վեր ջին քա ռոր-
դը, երբ Ս յուն յաց իշ խա նա նիստ Շա ղատ գյու ղա քա ղա քից Տաթ ևի վանք է տե-
ղա փոխ վել Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նը։ Պատ միչ Օր բել յա նը Տաթ ևի ու սում-
նա գի տա կան կենտ րո նը բնո րո շել է որ պես «ա ռա ջին՝ գլուխն ա մե նե ցունց վան 
օ րէից եւ աղ բիւր շնոր հա բաշ խու թեան տանն Սի սա կան... »2:

Տաթ ևի ու սում նա գի տա կան կենտ րոնն ու նե ցել է զար գաց ման եր կու կա-
րևոր շրջա փուլ՝ 1. վար դա պե տա րա նա կան և 2. հա մալ սա րա նա կան: Վար դա-
պե տա րա նա կան շրջա փուլն ընդգր կում է X դ. մինչև XIV դ. վեր ջին քա ռոր դը, 
իսկ հա մալ սա րա նա կա նը՝ XIV դ. վեր ջին քա ռոր դից (մոտ 1390 թ.) մինչև 1435 
թ.: Տաթ ևի ու սում նա գի տա կան կենտ րո նը հռչակ ված է ե ղել դեռևս վար դա պե-
տա րա նա կան շրջա նում, հատ կա պես՝ XI–XII դդ.: Այդ հռչա կը վար դա պե տա րա-
նը վա յե լել է դա սա վան դող նե րի ու նե ցած մեծ հե ղի նա կութ յան և  ու սու ցան վող 
գի տութ յուն նե րի խո րութ յան ու բազ մա կող մա նիութ յան շնոր հիվ: Ու սում նա գի-
տա կան կենտ րոն ն ու նե ցել է հա մա հայ կա կան նշա նա կութ յուն և հարգ, ինչ-
պես, ըստ ար ժա նա վույն, մե ծա րել է Ս տե փա նոս Օր բել յա նը. « ...ա րար ցան կա-
լի հե ռա ւո րաց եւ մեր ձա ւո րաց բո լոր Հա յաս տանն աշ խար հիս. եւ ջա հա ւո րեալ 
իբ րեւ զա րե գակն ի մէջ աս տե ղաց՝ ե րե ւե լի էր ի մէջ ա մե նայ նի ոչ միայն շի նո ւա-
ծովք, այ լեւ պայ ծա ռա նայր քա հա նա յա կան եւ կրօ նա ւո րա կան դա սուք ի չափ 
ԵՃ եղ բարց. լի էր եւ ծո վա մա տոյց փի լի սո փա յիւք եւ ե րաժշ տա կան եր գովք. 
ճոխ էր եւ վար ժա րան դպրո ցացն վար դա պե տա կան կրթու թեամբ։ Նաեւ ա րո-
ւես տա ւորք նկա րա չացն եւ գրո ղաց՝ ան հա մե մատք... »3:

Տաթ ևի ու սում նա գի տա կան կենտ րո նի փառ քի ու հե ղի նա կութ յու նը պահ-
պան վե ցին մինչև XII դ. կե սե րը, երբ կենտ րո նի խնա մա կա լութ յու նը ստանձ նել 
էր Ս յուն յաց մետ րո պո լիտ Հով հան նես ե պիս կո պո սը, ո րը վար դա պե տա րա նը 
«զար դա րել» էր ոչ միայն սպաս քով, աստ վա ծա յին կար գե րով ու կրո նա վոր-
նե րով, այլև ան հաղթ փի լի սո փա նե րով, անն ման ե րա ժիշտ նե րով և բա նի բուն 
վար դա պետ նե րով ու աստ վա ծազգ յաց ճգնա վոր նե րով, նաև հոգ նա պա տիկ 
ար հես տա վոր նե րով4:

Հե տա գա յում Տաթ ևի վան քը մի քա նի ան գամ հար ձա կում նե րի է են թարկ-
վում,ա վեր վում ու վե րա շին վում: XIII դ. վան քի խնա մա կա լութ յու նը ստանձ նում 
են Լի պա րիտ Օր բել յա նի որ դի ներ Սմ բատ և Տար սա յիճ իշ խան նե րը: Սա կայն 

1 Տե՛ս Քրիս տոնյա Հայաս տա ն հանրագիտ., էջ 916:
2 Օր բէլեան Ստ., Պատմութիւն նահանգին Սիսական, էջ 338:
3 Օրբէլեան Ստ., Պատմութիւն նահանգին Սիսական, էջ 226:
4 Տե՛ս Խաչերեան Լ. Գ., նշվ. աշխ., էջ 359                :
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շու տով Տաթ ևի ու սում նա գի տա կան կենտ րոնն իր տե ղը զի ջում է Գ լա ձո րի հա-
մալ սա րա նին, ո րը, կարճ ժամա նակ անց, դառ նում է հա մա հա յաս տան յան 
ա մե նա խո շոր և հե ղի նա կա վոր կրթօ ջա խը:

Այս պի սով՝ Ս յու նի քի նշա նա վոր ու սում նա գի տա կան կենտ րոն նե րը ( Շա-
ղատ, Մա քեն յաց կամ Մա քե նո ցաց վանք, Տաթև և  այլն) և  ու սուց չա պետ նե-
րը(Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի Ա ռա ջին, Պետ րոսՍ յու նե ցի, Մա թու սա ղա, Մով սես Քեր-
թող, Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի (Ս տե փա նոս Քեր թող, Երկ րորդ), Սո ղո մոն Մա քե նա-
ցի) նշա նա կա լի ներդ րում են ու նե ցել V–XII դդ. Հա յաս տա նի հոգ ևոր-մշա կու թա-
յին կյան քում՝ նպաս տե լով հա յա լե զու դպրութ յան, գի տութ յան, մա տե նագ րութ-
յան, թարգ մա նա կան գրա կա նութ յան զար գաց մա նը և  ազ գա յին ինք նութ յան ու 
ա վան դույթ նե րի պահ պան մա նը:

Միջ նա դար յան Ս յու նի քի ու սում նա գի տա կան կենտ րոն ներն ու ու սուց չա-
պետ նե րի բույ լը հայ ման կա վար ժութ յան պատ մութ յան մեջ ա նու րա նա լի պատ-
վա վոր տեղ ու նեն ոչ միայն տա րա տե սակ գի տա կար գե րի ներդր ման, զար գաց-
ման, դա սա վանդ ման, այլև մա տե նագ րա կան եր կե րի ստեղծ ման, ըն դօ րի նակ-
ման և պատ կե րա զարդ ման ա ռու մով: Ս յու նի քը տվել է հայ կա կան մշա կույ թի 
մե ծա թիվ նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ո րոնք լուրջ ներդ րում են ու նե ցել միջ-
նա դար յան հայ կա կան մշա կույ թի զար գաց ման գոր ծում: Բա վա կան է նշել, որ 
հենց Ս յու նի քում են ծնունդ ա ռել ու մե ծահռ չակ դար ձել միջ նա դար յան Հա յաս-
տա նի կրթամ շա կու թա յին կյան քի եր կու փա ռա հեղ, ան գե րա զան ցե լի ու սում-
նա գի տա կան կենտ րոն նե րը՝ Գ լա ձո րի և Տաթ ևի հա մալ սա րան նե րը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Ա բեղ յան Մ., Հա յոց հին գրա կա նութ յան պատ մութ յուն, Եր կեր, հտ. Գ., գիրք Ա., 
Եր ևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1968:

2. Աբ րա համ յան Ա., Ա նա նիա Շի րա կա ցու մա տե նագ րութ յու նը, Եր ևան, 1944:
3. Ա լեք սան յան Վ., Ա նա նիա ե պիս կո պոս Ս յու նե ցի (5-րդ դար), «Էջ միա ծին» ամ սա-

գիր, թիվ Գ., 1999:
4. Ա կի նեան Հ. Ներ սէս, Պետ րոս եպս. Սիւ նեաց, Հան դէս ամ սօ րեա, 1903, 1904:
5. Ա նաս յան Հ., Հայ կա կան մա տե նա գի տութ յուն, հա տոր Ա., Եր ևան, Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ 

հրատ., 1959:
6. Արև շատ յան Ա., Եվս մի ան գամ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու ան ձի շուրջ, Պատ մա-բա-

նա սի րա կան հան դես, N 3, 2003:
7. Արև շատ յան Ա., Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի. Ի րա կան ան ձը և վաս տա կը (Ս յու նե ցի հա-

մա նուն եր կու ե րա ժիշտ նե րի գո յութ յան հար ցի շուրջ), Հայ ար վես տի հար ցեր, hտ. 2, 
Եր ևան, ՀՀ ԳԱԱ Ար վես տի ինս տի տու տի հրատ., 2008:

8. Արև շատ յան Ա., Հայ միջ նա դար յան «ձայ նից» մեկ նութ յուն ներ, Եր ևան, Կո մի տաս 
հրատ., 2003:

9. Արև շատ յան Ա., Ձայ նե ղա նակ նե րի ուս մուն քը միջ նա դար յան Հա յաս տա նում, Եր-
ևան, ՀՀ ԳԱԱ Գի տութ յուն հրատ., 2013, էջ 22-24:

10. Գա լէմ քէա րեան Գ., Սիւ նեաց դպրո ցը, « Տա ճար» շա բա թա թերթ, 1911, հ. 36:
11. Թահ միզ յան Ն., Ս յու նե ցի հա մա նուն եր կու ե րա ժիշտ ներ և Հա րութ յան ա վագ 

օրհ նութ յուն նե րը, Էջ միա ծին ամսգ., N 2, 1973:
12. Լեո, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, Երկ րորդ հա տոր, Հա յաս տան հրատ., Եր ևան, 1967:
13. Խա չե րեան Լ. Գ., Հա յա գիր դպրու թեան ու սում նա գի տա կան կենտ րոն նե րը. 
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դպրոց նե րը, դպրե վան քե րը, վար դա պե տա րան նե րը, ճե մա րան նե րը, ա կա դե միա նե րը 
եւ հա մալ սա րան նե րը միջ նա դա րեան Հա յաս տա նում եւ Կի լի կիա յում (V–XVI դդ.), հտ Ա., 
Լիզ պոն, 1998:

14. Կոր յուն, Վարք Մաշ տո ցի, Եր ևան, 1941:
15. Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան, հտ. 11, Ե., 1985:
16. Մով սէս Կա ղան կա տո ւա ցի, Պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից աշ խար հի, Քն նա կան բնա-

գի րը և նե րա ծութ յու նը՝ Վա րագ Ա ռա քել յա նի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր ևան, 1983:
17. Մով սիս յան Ա., Ուր վագ ծեր հայ դպրո ցի և ման կա վար ժութ յան պատ մութ յան (IX–
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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И ВЫДАЮ ЩИЕСЯ 
ПРОФЕССОРЫ СЮНИКА - АРМАН МАЛОЯН - Своими неприступными крепостями, 
большим количеством вооруженных сил и военной мощью Сюник имел огромное 
значение для защиты территориальной целостности и обеспечения незыблемости 
границ Царства Великой Армении. Горныйкрай одновременно внес большой вклад 
и в духовно-культурную жизнь Армении, способствовала развитию армяноязычного 
обучения, науки, переводческой литературы и сохранению национальной 
самобытности и традиций. 

В истории армянской педагогики научно-образовательные центры и плеяда 
блестящих профессоров занимают почетное место не только благодаря внедрению, 
развитию различных научных дисциплин, но и созданием литературных и летописных 
повествований и интерпретаций. Сюник дал значительных представителей 
армянской культуры, внесших серьезный вклад в развитие средневековой армянской 
культуры. Достаточно отметить, что именно в Сюнике были основаны знаменитые 
научно-образовательные непревзойденные культурно-просветительские центры: 
Гладзорский и Татевский университеты.

В статье представлены научно-образовательные центры Сюника (Шахат, 
Макенскиймонастырь, Татев и т.д.), имеющие большое значение. Освещены различные 
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вопросы, связанные с научно-образовательными центрами и профессорами. 
Оценены роль и место научно-образовательных центровСюника, значение научно-
педагогического наследия педагогов Сюникав армянской средневековой культуре.

Ключевые слова: Сюник, V–XII вв., научно-образовательный центр, университет, 
Шахат, Макенский монастырь (Макеняц или Макеноцац), Татев, профессор, 
СтефаносСюнеци (Первый), Петрос Сюнеци, Матусала( Мафусала), Мовсес Сюнеци, 
Стефанос Сюнеци (Второй),Соломон Макенаци.

THE RENOWNED EDUCATION CENTRES AND MASTER EDUCATORS OF SYUNIK  
(V-XII CENTURIES) - ARMAN MALOYAN - Due to its strongholds, well-built fortresses, the 
large number of men-at-arms and invincible protection, the province of Syunik was of great 
significance for the defense of the territorial unity of Greater Armenia. The Highland had also 
a solid contribution to the cultural and spiritual life of Armenia, in particular to the promotion 
of education, science, bibliography, literary translation, as well as to the preservation of 
national identity and national traditions.

The significance of the education centres and the cluster of master teachers of medieval 
Syunikis indubitable in the history of Armenian pedagogy, for introducing, promoting 
and teaching various disciplines, as well as for creating, copying, and illustrating literary 
compositions. Many of the prominent representatives, who have significantly contributed 
to the development of the culture of medieval Armenia, have been of Syunik origin. Suffice 
it to say that the two most important majestic education centers, the Gladzor and Tatev 
universities have belonged to this land.

The paper introduces the celebrated education centres of Syunik (Shaghat, the 
Makenyats monastery, Tatev etc.) and their master teachers. It tries to answer a number 
of questions in connection with the activity of the said centers and educators. The role of 
education centers, the significance of the literary and pedagogical legacy of the educators 
for the culture of medieval Armenia is appreciated.

Keywords: Syunik, V–XII centuries,education centre, universitը, Shaghat, the 
Makenyats monastery, Tatev, master teachers, Stephanos the First of Syunik, Petros of 
Syunik, Methusael, Movsesof Syunik, Stephanos the Second of Syunik, Solomon of Makenis.


