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ՍՅՈՒՆԵՑԻՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՅ ՀԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սյունեցիների և հայ հին գրականության մասին հայագիտության մեջ չկա որևէ
առանձին ուսումնասիրություն: Սույն հոդվածիարդիականությունը հայ հին գրակա
նությանմեջսյունեցիներիունեցածդերիհամակարգվածներկայացումնէ:

ՄերնպատակնէընդհանուրգծերովցույցտալՍյունյացմշակութայինգործիչների
դերըհայհինգրականությանզարգացմանգործում:Սույնհոդվածիխնդիրըմինչև9րդ
դարնընկածսյունեցիմշակութայինգործիչներիկյանքնուգործունեություննէ:

Հոդվածումառաջնորդվելենքպատմականմեթոդով:Հոդվածիգիտականնորույթը
Սյունյացքերթողականդպրոցիներկայացուցիչներիևսյունեցիգործիչներիմասինամ
բողջականհամապատկերստեղծելնէ:

 Բա նա լի բա ռեր`Սյունյացքերթողականդպրոց,հայհինգրականություն,թարգ
մանականևինքնուրույնգրականություն,մեկնություններ:

 Նա խա մաշ տոց յան շրջա նից չեն պահ պան վել Ս յուն յաց աշ խար հի մշա կու-
թա յին գոր ծիչ ներ, սա կայն որ պես քա ղա քա կան գոր ծիչ Դ դա րում  Փավս տո սը 
հի շա տա կել է Ս յուն յաց Ան դովկ իշ խա նին, ո րի դուստր  Փա ռան ձե մին Ար շակ Բ 
թա գա վո րը խլեց իր հո րեղ բոր տղա Գ նե լից` սպա նե լով վեր ջի նիս` Ան դովկ իշ-
խա նին մե ծա թիվ զոր քով իր կող մը գրա վե լու նպա տա կով: Ան դով կի ժա մա նակ 
հի շա տակ վում է նաև Ս յուն յաց ե պիս կո պոս Գ րի գո րը1: 

 Կոր յուն Ս քան չե լի վար դա պե տը վկա յում է, որ  Մաշ տո ցը գնաց  Սի սա կան, 
որ տեղ նրան ըն դու նեց Ս յուն յաց  Վա ղի նակ իշ խա նը2: Այս տեղ  Մաշ տո ցը ժո ղո-
վեց մա նուկ ներ և կր թեց, քա րո զեց, նույ նիսկ Ա նա նիա ա նու նով մե կին ե պիս-
կո պոս կար գեց Ս յու նի քում: Այս ըն թաց քում Ս յու նի քում իշ խա նութ յան գլուխ 
ան ցավ  Վա սակ Ս յու նին, ո րի մա սին  Կոր յու նը գրում է, թե «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» է, ով մե ծա պես նպաս տել է  Մաշ տո ցի` Ս յու նի քում 
քրիս տո նեութ յուն քա րո զե լու գոր ծին3: 

 Հարկ է նշել, որ նույն  Վա սակ Ս յու նուն Ե ղի շեն և  Ղա զար  Փար պե ցին ներ-
կա յաց նում են որ պես դա վա ճա նի այն պատ ճա ռով, որ նրանց պատ մութ յուն-
նե րի պատ վի րա տու նե րը  Մա մի կոն յան ազն վա կան տա նից էին`  Դա վիթ  Մա մի-
կոն յան ե րե ցը և  Վա հան  Մա մի կոն յա նը, ո րոնց քա ղա քա կան շա հից չէր բխում 
 Վա սա կի գոր ծու նեութ յու նը, քա նի որ այդ ժա մա նակ  Մա մի կոն յան նե րը և Ս յու-
նե ցի նե րը հա վակ նում էին մարզ պա նութ յան պաշ տո նին:

1 Տե՛ս Մեսրոպ Վայոցձորեցի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոհմի մասին և սուրբ Ներսես 
հայոց հայրապետի պատմությունը, արևելահայերեն թարգմանությունը, առաջաբանը և 
ծանոթագրությունները` Վանո Եղիազարյանի, Վանաձոր, 2015, էջ 29:

2 Հայ մատենագիրները հիշատակել են նաև Սյունյաց այլ ազնվականների անուններ` 
Անդովկի որդի Բաբիկին, Վասակի որդիներ Բաբկեն և Բակուր եղբայրներին, Վասակի փեսա 
Վարազվաղան Սյունուն, Գդիհոն Սյունի իշխանին, Սահակ և Պետրոս Սյունեցիներին և այլն, 
որը դուրս է մեր հոդվածի խնդրից:

3 Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, ժդ:
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Ս յու նի քում  Մաշ տո ցը թող նում է իր ա շա կերտ նե րից մե կին` Ա նա նիա Ս յու-
նուն, ով Ար տա շա տի ժո ղո վի մաս նա կից Ա նա նիա Ս յուն յաց ե պիս կո պոսն է:

 Բա ցի հիշ յալ ե րեց ա շա կեր տից` ե ղել են նաև  Մաշ տո ցի այլ կրտսե րա գույն 
սյու նե ցի ա շա կերտ ներ`  Մու շե Ս յուն յաց ե պիս կո պո սը և  Հով սեփ  Վա յոց ձո րե-
ցին:  Վեր ջինս էլ հենց  Կոր յու նի եր կի պատ վի րա տու  Հով սեփ  Վա յոց ձո րե ցի կա-
թո ղի կոսն է` Ս յուն յաց նա հան գի  Վա յոց ձոր գա վա ռի  Հո ղո ցիմք կամ  Խո ղո ցիմք 
գյու ղից:

5-րդ  դա րում Ս յու նի քում էլ ստեղծ վեց Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցը, ո րը 
ոս կե դար յան և  հե տոս կե դար յան շրջա նում ու նե ցել է չա փա զանց կար ևոր դեր 
հայ մա տե նագ րութ յան զար գաց ման գոր ծում: 

5-րդ  դա րում թարգ մա նա կան գրա կա նութ յան մեջ ա ռանձ նա կի ար ժեք ու նի 
 Դիո նի սիոս Թ րա կա ցու «Ա րո ւեստ քե րա կա նու թեան» գիր քը, ո րը թարգ մա նել է 
 Դա վիթ  Քեր թո ղը` գրե լով ա ռա ջին քե րա կա նա կան մեկ նութ յու նը, ո րը դար ձել է 
այդ ժան րի զար գաց ման հիմ քը:  Գիր քը հե տա գա տա սը դա րե րի ըն թաց քում ու-
նե ցավ 15 հայ մեկ նիչ ներ, ո րոնց մեջ նաև սյու նե ցի ներ  Մով սես  Քեր թո ղը (8-րդ 
 դար), Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին (8-րդ  դար):  Հիշ յալ  Դա վիթ  Քեր թո ղը թեա կա նո րեն 
սյու նե ցի է, ո րին նույ նաց րել են նաև  Դա վիթ Ան հաղ թի հետ1:

 Դա վիթ  Քեր թո ղից մեզ հա սած չորս տո ղը « Յա ղագս  Տիգ րա նայ» վեր նագ-
րով տպագ րել է Պ.  Խա չատր յա նը.

Եւ արդ` ներ գոր ծող ի միտս եր ևիւր առ խոր հուրդս փո ղա րին
 Մե ծոգ ւոյ  Տիգ րա նայ գե ղա նին  Տիգ րա նու հի,
Իւր նե րա ծեալ կո ղա բաղ,
 Նաեւ ող ջա միտ աշ խար հա ծո ւի2: 
Ոչ միայն որ պես թարգ մա նիչ, այլ հայ ինք նու րույն գրա կա նութ յան մեջ իբրև 

ճա ռե րի հե ղի նակ 5-րդ  դա րում հի շա տակ վում է Ա նա նիա  Թարգ մա նիչ Ս յու նե-
ցին (մոտ 380-մոտ 457), ո րի ա նու նով հայտ նի են եր կու աստ վա ծա բա նա կան 
ճա ռեր:

 Կոր յու նի,  Խո րե նա ցու,  Փար պե ցու եր կե րում Ա նա նիա  Թարգ մա նի չը հի շա-
տակ վում է որ պես Ս յուն յաց ե պիս կո պոս:  Նա  Մաշ տո ցի ա ռա ջին ա շա կերտ-
նե րից է`  Սուրբ Գր քի թարգ մա նութ յան մաս նա կից, թարգ մա նել է նաև  Փի լոն 
Ա լեք սանդ րա ցու և Ի րի նեո սի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից: Ա նա նիա Ս յու նե ցու 
թարգ մա նութ յունն ու նի սկզբնաղբ յու րի ար ժեք, քա նի որ  Փի լոն Ա լեք սանդ րա-
ցու` հա յե րե նով պահ պան ված տասն հինգ եր կե րից ու թի հու նա րեն սկզբնաղբ-
յուր նե րը չեն պահ պան վել:

Ա նա նիա  Թարգ մա նիչն ու ղեկ ցել է  Մաշ տո ցին  Գողթ նում քա րո զե լիս և  Մաշ-
տո ցի հետ ստեղ ծել է աղ վան նե րի գրե րը. «Եւ կո չեալ զ Բե նիա մին ոմն շնոր հա-
ւոր թարգ ման, զոր ան դան դաղ ար ձա կեաց մա նուկն  Վա սակ  Սիւ նեաց տէր, ի 

1 Ստ. Մալխասյանցը կարծում է, թե Խորենացու հիշատակած հեղինակը Դավիթ Անհաղթն 
է, ով Խորենացու քրոջ որդին է (Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Ե., 1981, էջ 470): 
Այս տեսակետը հետագայում պաշտպանել է նաև Գ. Ջահուկյանը «Քերականական և 
ուղղագրական աշխատությունները հին և միջնադարյան Հայաստանում» գրքում (Ե., 1954), 
ապա Ա. Մուրադյանը` «Դիոնիսիոս Թրակացու քերականության թարգմանչի և մեկնիչի 
հարցը» հոդվածում (»Պատմա-բանասիրական հանդես», Ե., 1980, թիվ 3, էջ 68-87): Սակայն 
Աս. Մնացականյանն ընդունելի չի համարում Ստ. Մալխասյանցի այս տեսակետը և այդ 
բանաստեղծին նույնացնում է Դավիթ Քերթողի, որ նույնն է` Դավիթ Քերականի հետ:

2  Գանձարան հայ հին բանաստեղծության, աշխ. Պ. Խաչատրյանի, Ե., 2000, էջ 39:
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ձեռն Ա նա նիա յի ե պիս կո պո սի իւ րոյ. ո րովք ստեղծ զնշա նա գիրս կո կոր դա խօս 
աղ խա զուր խժա կան խեց բե կա գու նին այ նո րիկ  Գար գա րաց ւոց լե զո ւին»1: 

444 թ.  Շա հա պի վա նի ժո ղո վի և 449 թ. Ար տա շա տի ժո ղո վի մաս նա կից նե-
րի մեջ հի շա տակ վում է նաև Ա նա նիա ե պիս կո պո սի ա նու նը: Ըստ Ս տե փա նոս 
Օր բել յա նի` « Սա հա կի և  Մես րո պի օ րոք Ս յու նի քի Ա նա նիա ե պիս կո պո սը կրկին 
պատ վի ար ժա նա ցավ Աղ վան քի Ես վա ղեն թա գա վո րից, ո րը նրան պարգ ևեց իր 
թա գա վո րա կան կար միր դրո շը`ոս կե րիզ նուրբ խաչ վա ռով` գլխին ոս կի գունդ 
ու վրան պատ վա կան խաչ. և  ա ռա ջար կեց միշտ տա նել Ս յու նի քի ե պիս կո պոս-
նե րի առջ ևից»2: Ստ. Օր բել յա նի վկա յութ յամբ` Ա նա նիան իր դա սըն կեր  Բե նիա-
մի նին նշա նա կել է Ս յու նի քում իր բա ցած դպրոց նե րի ղե կա վար3: Ստ. Օր բել յա-
նը Ա նա նիա յին ան վա նում է «գի տութ յուն նե րի մեջ ան հաղ թե լի Ա նա նիա»4: 

 Հա յա գի տութ յան մեջ ե ղել է նաև  Մով սես  Խո րե նա ցուն սյու նե ցի հա մա րե-
լու գի տա կան վար կած:  Թեև ըն դուն ված է, որ  Խո րե նա ցու ծննդա վայ րը  Մեծ 
 Հայ քի  Տու րու բե րան նա հան գի  Տա րոն գա վա ռի  Խոր նի կամ  Խո րոնք գյուղն է, 
սա կայն կար ծիք է ե ղել նաև, որ  Խո րե նա ցին Ս յուն յաց  Հա բանդ գա վա ռի  Խո-
րեա(ն) գյու ղից է, ո րը նույ նաց վում է  Կոր նի ձոր գյու ղի հետ:  Խո րե նա ցու` սյու-
նե ցի լի նե լու վար կա ծի կողմ նա կից ներն են Մ. Օր ման յա նը, Ստ.  Մալ խաս յան-
ցը, Ս.  Հախ վերդ յա նը:  Հօ գուտ այս տե սա կե տի` Ստ.  Մալ խաս յան ցը բե րում է 
հետև յալ փաս տարկ նե րը. 1.  Խո րե նա ցին լավ ծա նոթ է Ս յուն յաց աշ խար հին, 
2. հա կակ րանք ու նի  Մա մի կոն յան նա խա րա րա կան տան հան դեպ, 3. փա ռա-
բա նում է Ս յուն յաց նա հա պետ  Սի սա կին: Ս յու նի քում  Խոռ նի ա նու նով մի բերդ 
էլ հի շա տա կել է Ղ. Ա լի շա նը « Սի սա կան»-ում` նույ նաց նե լով  Խո ռու նիք գյու ղի 
հետ, ո րը, ըստ Ստ. Օր բել յա նի, ե ղել է Ս յու նի քի  Ճա հուկ գա վա ռում: Մ. Օր ման-
յա նը ևս  հակ ված է  Խո րե նա ցուն սյու նե ցի հա մա րե լու. «… Քեր թող ներ և  քեր թո-
ղա հայ րեր  Սիւ նեաց դպրո ցէն միայն ե լած են` եւ ոչ  Տա րո նէն, մենք կը կար ծենք, 
թէ  Խո րե նա ցիի շուր ջը յու զո ւած խնդի րը դյու րին լու ծում մը ստա նայ, ե թե  Մով-
սէս  Խո րե նա ցիի պատ մու թեան հե ղի նա կը միեւ նոյն ան ձի վե րա ծո ւին եւ նոյ նա-
ցո ւին Է դա րուն  Սիւ նեաց դպրո ցին քեր թո ղա հայրն ե ղող`  Մով սէս  Սիւ նեց ւոյն 
հետ»5: 

Ա վան դութ յան հա մա ձայն`  Խո րե նա ցին թաղ ված է Մ շո Ա ռա քե լոց վան քում, 
սա կայն կա կար ծիք, թե թաղ ված է Ս յու նի քում` այժմ յան  Տեղ գյու ղից 3 կմ  դե պի 
հա րավ-ար ևելք` Խ րո վի ձո րի դա րա վան դի կան գուն մա տուռ-ե կե ղե ցում, ո րը 
 Տե ղի բնա կիչ նե րը կո չում են Ս ռի եղ ցի (ե կե ղե ցի): Ըստ Ս.  Խան զադ յա նի « Հայ-
րե նա պա տում»-ի՝  Տեղ գյու ղի բնա կիչ նե րի պատ մե լով՝  Պատ մա հայ րը թաղ ված 
է Ս ռի եղ ցի ե կե ղե ցում։ Այն շատ հին, փոքր, ա ռանց ար ձա նագ րութ յան մա տուռ 
է բարձր քա րա փի վրա, ո րի շրջա կայ քում կան հնա դար յան գե րեզ մա նոց ներ։ 
 Մա տու ռից ոչ հե ռու  Խո րեա-Խ րով գյու ղա տեղն է,  Կի րա ձոր- Գի րա ձո րը, քա-
րան ձավ ներն ու ջրա ղաց նե րը: Ս.  Հախ վերդ յա նը եզ րա կաց նում է. «Ա մեն պա-
րա գա յում, ե թե նույ նիսկ հա մա ձայ նենք, որ  Մով սես  Խո րե նա ցին Ս յու նի քում չի 
ծնվել կամ միայն մոր կող մից է ե ղել սի սա կան, ինչ պես Ստ. Օր բել յա նը, նա իր 
կյան քի վերջ նա մա սը անց է կաց րել Ս յու նի քում, այս տեղ է նա երկ նել իր ան մահ 

1 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Գ, ծդ:
2 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, Ե., 1986, էջ 80:
3 Անդ, էջ 98:
4 Անդ, էջ 357:
5 Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, Էջմիածին, 2001, էջ 506:
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եր կը, սրբա ցել, մա հա ցել ու թաղ վել Ս յու նի քում և  որ ա ռա վել հա վա նա կան է` 
 Հա բանդ- Գո րի սում»:

 Թերևս այս տա րի նե րին էլ  Խո րե նա ցուն ա շա կեր տել է  Պետ րոս Ս յուն յաց 
ե պիս կո պո սը, ին չի մա սին տե ղե կա նում ենք Ստ. Օր բել յա նի պատ մութ յու նից. 
«… Իր ներ բո ղի մեջ տե ղե կաց նում է ե րա նե լի  Պետ րո սը` Ս յուն յաց ե պիս կո պո-
սը, քեր թո ղա հայր  Մով սե սի ա շա կեր տը»1:  Պատ մե լով Ա նա նիա  Թարգ մա նիչ 
Ս յուն յաց ե պիս կո պո սի մա սին` Ստ. Օր բել յա նը գրում է. « Սա մեզ մի փոքր ցույց 
է տա լիս քեր թո ղա հայր  Մով սե սը, իսկ ամ բող ջը ճշտութ յամբ` նրա ա շա կերտ 
 Պետ րո սը` Ս յուն յաց ե պիս կո պո սը»2:  Մով սես  Խո րե նա ցու  Քեր թո ղա հայր ան-
վա նու մը ևս  իր նպաստն  է բե րում այս վար կա ծի օգ տին:

Ն կա տի ու նե նանք նաև, որ  Խո րե նա ցին պատ վեր ստա ցել է  Սա հակ  Բագ-
րա տու նուց, ո րը ևս  բա րե հաճ չէր Ս յուն յաց իշ խա նա կան տան հան դեպ` 
մարզ պա նութ յան պաշ տո նին հա վակ նե լու պատ ճա ռով, սա կայն  Խո րե նա ցին 
հի շա տա կել է Ս յուն յաց նախ նի  Սի սա կին. « Սի սակն այս տեղ բնակ վե լով, իր 
բնա կութ յան սահ ման նե րը լցնում է շի նութ յուն նե րով և  եր կի րը իր ա նու նով կո-
չում է Ս յու նիք,  բայց պար սիկ ներն ա վե լի ճիշտ կո չում են  Սի սա կան»3: Ա պա 
հի շա տա կում է Ս յուն յաց  Բա կուր նա հա պե տին, որն ու ներ  Նա զի նիկ ա նու նով 
մի վար ձակ, ո րին խնջույ քի ժա մա նակ հափշ տա կում է Տր դատ  Բագ րա տու-
նին. « Մի օր Ս յուն յաց  Բա կուր նա հա պե տը նրան ընթ րի քի հրա վի րեց: Երբ գի-
նով ու րա խութ յուն էին ա նում, Տր դա տը տե սավ մի կին, որ շատ գե ղե ցիկ էր և 
ն վա գում էր ձեռ նե րով, ա նու նը  Նա զե նիկ: Տր դա տը նրան ցան կա ցավ և  ա սաց 
 Բա կու րին. «Այդ վար ձակն ինձ տուր»:  Նա պա տաս խա նում է. « Չեմ տա, ո րով-
հետև իմ հարճն է»: Իսկ Տր դա տը այդ կինն իր մոտ քա շե լով սե ղա նա կից նե-
րի ա ռաջ գգվում համ բու րում էր նրան սի րա հար ված ան զուսպ ե րի տա սար դի 
նման:  Բա կու րը խան դո տե լով վեր կա ցավ, որ կի նը նրա ձեռ քից խլի:  Բայց Տր-
դա տը ոտ քի ել նե լով ծաղ կա մանն իբրև զենք գոր ծա ծեց, սե ղա նա կից նե րին էլ 
սե ղա նից վա նեց»4:

 Հե տաքր քիր է, որ  Ղա զար  Փար պե ցին «Թղ թում» մի տե ղե կութ յուն է տա լիս 
այն մա սին, որ  Մով սե սը մա հից ա ռաջ ճգնում էր Ս յուն յաց քա րայր նե րում, իսկ 
ին քը 484-486 թթ.  Մով սե սի հետ ճգնել է այն տեղ. «Եվ գնա լով Ս յու նիք, եր կու 
տա րի այն տեղ մնա ցի, ձմե ռը` քա րայ րում, գա վա ռի ամ բողջ բնակ չութ յան մեջ 
բո լոր կրո նա վոր նե րից ա մե նից հռչա կա վոր մի մար դու հետ, ո րի ա նունն է  Մով-
սես»5:

6-րդ  դա րի գրա կան դեմ քե րի մեջ հի շա տակ վում է  Պետ րոս  Քեր թող Ս յու նե-
ցին (5-րդ  դա րի վերջ-554-ից հե տո), ում մա սին տե ղե կութ յուն ներ պահ պան վել 
են Ստ. Օր բել յա նի պատ մութ յան մեջ: Ա շա կեր տել է  Խո րե նա ցու հետ նույ նաց-
վող  Մով սես  Քեր թո ղա հո րը: Ե ղել է Ս յուն յաց թե մի հոգ ևոր վե րա տե սուչ (547-
556) և 554 թ. մաս նակ ցել Դ վի նի`  Ներ սես Բ Աշ տա րա կե ցի ( Բագր ևանդ ցի) կա-
թո ղի կո սի (548-557) կազ մա կեր պած երկ րորդ ե կե ղե ցա կան ժո ղո վին, ո րի ե րեք 
թղթե րում առ կա է  Պետ րոս Ս յուն յաց ե պիս կո պո սի ստո րագ րութ յու նը:

Ն րա մա սին գո վես տով է խո սում Ստ. Օր բել յա նը. «Այ նու հետև` բազ մեր-

1 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, էջ 87:
2 Անդ, էջ 99:
3 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Ա, ժբ:
4 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Բ, կգ:
5 Ղազար Փարպեցի, Հայոց պատմություն, Ե., 1982, էջ 451-453:
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ջա նիկ, մարդ կանց հետ ան հա մե մա տե լի  Պետ րո սը` քեր թո ղա հոր ա շա կեր տը, 
հմուտ հռե տորն ու ան պար տե լի փի լի սո փան` լի ի մաս տութ յամբ ու կա տար-
յալ ա ռա քի նութ յամբ, հա յոց վար դա պետ նե րից ա ռաջ նա կար գը, քեր թող ու 
թարգ մա նիչ:  Նա բազ մա թիվ թարգ մա նութ յուն ներ կա տա րեց, ի մաս տա լից ճա-
ռեր շա րադ րեց Ք րիս տո սի ծննդյան մա սին, քաղ կե դո նա կան նե րի դեմ և  շատ 
ու րիշ ներ, մեկ նա բա նեց  Հին և  Նոր կտա կա րան նե րի խրթին ու դժվա րի մաց 
խոս քե րը:  Սա ձեռ նադր վում է Ս յու նի քի ին նե րորդ ե պիս կո պոս հա յոց  Ներ սես 
կա թո ղի կո սի կող մից,  Վա հան  Մա մի կոն յա նի մարզ պա նութ յան ժա մա նակ: Աղ-
վան քի  Վա չա գան թա գա վո րը սրան հար ցում է ա րել բազ մա թիվ լուրջ ու ծան-
րակ շիռ խնդիր նե րի մա սին և  պա տաս խան ստա ցել շատ պատ շաճ ու ճիշտ 
լու ծու մով»1:

Ս յու նե ցին ան վան վել է  Քեր թող, ո րը Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրոցն ա վար-
տող նե րի մա կա նունն է:  Նա գրել է ճա ռեր, ներ բող ներ, դա վա նա բա նա կան և 
 մեկ նո ղա կան աշ խա տութ յուն ներ, ո րոն ցից քիչ բան է հայտ նի մեզ, այն էլ` պա-
տա ռիկ նե րի տես քով:

Ն րա նից մեզ հա սել է « Գո վեստ ի սուրբ Աս տո ւա ծա ծինն եւ միշտ կոյսն 
 Մա րիամ ըստ յոր ջորջ ման նո րին եւ ի  Սուրբ Գ րոց լուծ մունք նո ցին հո գե ւոր 
ի մաս տիւք» ներ բո ղը2:  Սա հայ ե կե ղե ցա կան մա տե նագ րութ յան մեջ  Տի րա մո րը 
նվիր ված ա ռա ջին դրվա տա կան ներ բողն է` աստ վա ծա բա նա կան մեկ նա բա-
նութ յամբ:

 Պետ րոս Ս յու նե ցին գրել է նաև « Հար ցում  Վա չա գա նայ» եր կը:  Հատ վա-
ծա բար մեզ են հա սել նաև « Յա ղագս հա ւա տոյ» և « Ճառ Ծնն դեան» գոր ծե րը: 
 Պետ րոս Ս յու նե ցին գրել է նաև մի պատ մութ յուն, ո րը, ցա վոք, մեզ չի հա սել: 
Այդ պատ մութ յան մի փոք րիկ հատ վա ծը պահ պան վել է  Մով սես  Կա ղան կատ-
վա ցու «Աղ վա նից աշ խար հի պատ մութ յան» երկ րորդ գրքի ա ռա ջին գլխում: 
 Թեև  Կա ղան կատ վա ցին այդ հատ վա ծի հե ղի նա կի ա նու նը չի տա լիս, սա կայն 
Ստ. Օր բել յա նը, նույն հատ վա ծը մեջ բե րե լով, հե ղի նակ է հա մա րում  Պետ րոս 
Ս յու նե ցուն. «Ա պա ու սում նա սի րե լով հա յոց բո լոր պատ մա գիր նե րին` ինչ որ 
գտանք, հա վա քե ցինք նրան ցից ա մե նայն ճշտութ յամբ, մի փոքր էլ Ս յուն յաց 
ե պիս կո պոս  Պետ րո սի ճա ռե րից` Ս յուն յաց տեր  Բա բի կի մա սին»3: Ստ. Օր բել-
յանն իր պատ մութ յան Թ գլու խը վեր նագ րել է. «Ս յուն յաց Ան դոկ իշ խա նը և  իր 
ա րած գոր ծե րը. այլև պար սից  Շա պուհ ար քա յի կող մից  Սի սա կան աշ խար հի 
նկատ մամբ կա տար ված դեպ քե րը. Ան դո կի գնա լը հու նաց  Թեո դոս  Մե ծի մոտ 
ու այն տեղ վախ ճան վե լը` ըստ Ս յուն յաց սուրբ  Պետ րոս ե պիս կո պո սի պատ-
մած նե րի»4:  Հիշ յալ հատ վա ծը պատ մում է 4-րդ  դա րում`  Շա պուհ թա գա վո րի 
օ րոք Ս յուն յաց  Բա կուր իշ խա նի գոր ծե րի մա սին: Այս կա պակ ցութ յամբ Մ. Ա բեղ-
յա նը գրել է, թե հայ հին մա տե նա գիր նե րից  Խո րե նա ցին ու  Պետ րոս Ս յու նե ցին 
ու շադ րութ յուն են դարձ րել մեր հին վե պի`  Պար սից պա տե րազ մի վրա5: Ըստ 
Ստ. Օր բել յա նի`  Պետ րոս Ս յու նե ցին տե ղե կութ յուն է տվել նաև Ա նա նիա Ս յուն-

1 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, էջ 119-120:
2 Տե՛ս Ընտրանի հայ եկեղեցական մատենագրության, աշխ. Պ. Խաչատրյանի և Հ. 

Քյոսեյանի, Էջմիածին, 2003, էջ 164-169:
3 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, Ե., 1986, էջ 68-69:
4 Անդ, էջ 81:
5 Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Գ, Ե., 1968, էջ 441:
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յաց  Թարգ ման չի մա սին, ում վե րա բեր յալ մի փոքր տե ղե կութ յուն է տա լիս  Մով-
սես  Խո րե նա ցին, ա պա ա վե լի ամ բող ջա կան` նրա ա շա կերտ  Պետ րոս Ս յու նե ցի 
ե պիս կո պո սը. « Սա մեզ մի փոքր ցույց է տա լիս քեր թո ղա հայր  Մով սե սը, իսկ 
ամ բող ջը ճշտութ յամբ` նրա ա շա կերտ  Պետ րո սը` Ս յուն յաց ե պիս կո պո սը»1:

Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցի եր ևե լի դեմ քե րից է նաև Գ րի գոր  Քեր թո ղը 
(մոտ 550-615-ից հե տո), որ հա վա նա բար սյու նե ցի է:  Նա Վր թա նես  Քեր թո ղի 
հետ  Մով սես Եղ վար դե ցի կա թո ղի կո սի (574-604) հրա մա նով մաս նակ ցել է 589 
թ. Կ.  Պոլ սի ժո ղո վին: Գ րի գոր  Քեր թո ղից « Գիրք թղթոց» ժո ղո վա ծո ւում պահ-
պան վել է կրո նա կան հար ցադ րում նե րով մի թուղթ` ուղղ ված Աբ րա համ Ա Աղ-
բա թա նե ցի կա թո ղի կո սին (607-615): 

 Վե րո հիշ յալ Վր թա նես  Քեր թո ղին (550-617-ից հե տո) ան վա նում են նաև 
Քչ կա նոր դի: Մ. Օր ման յա նը գրում է, թե  Մով սես Եղ վար դե ցի կա թո ղի կոսն «իր 
վեր ջին տա րի նե րուն մէջ ի րեն օգ նա կան ա ռած էր Վր թա նէս Քչ կա նոր դի` քեր-
թող վար դա պե տը»2: Իբրև ժա մա նա կի հայտ նի մա տե նա գիր, դա վա նա բան, 
ուս յալ աստ վա ծա բան` ան վան վել է նաև  Քեր թող: Մ. Օր ման յա նը են թադ րում 
է. « Քեր թող ա նու նը կը ցուց նէ թէ  Սիւ նեաց դպրո ցի ա շա կերտ նե րէն էր, թե րեւս 
 Սիւ նի ալ էր հայ րե նեօք»3:  Սա հաս տատ վում է նաև Ստ. Օր բել յա նի մի վկա յութ-
յամբ, թե Վր թա նե սը  Պետ րոս  Քեր թող Ս յու նե ցու «ե րա նե լի ա շա կերտն» է4:

Ն րա մա սին տե ղե կութ յուն ներ են պահ պան վել նաև 10-րդ  դա րի պատ-
միչ Ուխ տա նե սի պատ մագր քում, ո րի հա մա ձայն` Վր թա նե սը սո վո րել է Դ վի-
նի կա թո ղի կո սա րա նի դպրա նո ցում, ստա ցել վար դա պե տա կան աս տի ճան և 
 գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել Դ վի նի հայ րա պե տա նո ցում: «Այս Վր թա նէ սը  Հա յոց 
վար դա պետ է ե ղել, դաս տիա րա կո ւել եւ ու սա նել է կա թո ղի կո սա րա նում: [ Նա] 
հեզ [էր] եւ ի մաս տուն, հո գե ւոր [էր] ու հան ճա րեղ, եր կիւ ղած [էր] ու ուղ ղա-
փառ հա վա տի հիմ քը, լի [էր] գի տութ յամբ եւ ա մեն շնորհ նե րով զար դա րո ւած, 
դաս տիա րա կո ւած էր սրբու թեամբ սուրբ Գ րի գո րի ա թո ռի հո վա նու ներ քոյ»5: 
Ի մա ցել է նաև հու նա րեն և 589 թ. Կ.  Պոլ սի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վին մաս նակ ցել 
որ պես  Մով սես Բ Եղ վար դե ցի կա թո ղի կո սի նվի րակ: Ինչ պես վկա յում է Ուխ-
տա նե սը, Վր թա նե սը «մի ի մաս տուն, հան ճա րեղ եւ աս տո ւա ծա յին պա տո ւի-
րա նին նա խան ձախն դիր մարդ էր եւ զօ րա վիգ ու օգ նա կան ուղ ղա փառ հա ւա-
տի, ճշմար տա սէր եւ լի գի տու թեամբ, ո րին հա վա տար մու թեան պատ ճա ռով 
տե ղա պահ էին նշա նա կել սուրբ Գ րի գո րի ա թո ռին»6: Ու րեմն` 604 թ.`  Մով սես Բ 
Եղ վար դե ցի կա թո ղի կո սի մա հից հե տո, ընտր վել է կա թո ղի կո սի տե ղա պահ և  
ե րեք տա րի պաշ տո նա վա րել՝ մինչև 607 թ., երբ կա թո ղի կոս է ընտր վել Աբ րա-
համ Ա Աղ բա թա նե ցին:

 Վր թա նես  Քեր թո ղը մե ծա պես նպաս տել է « Գիրք թղթոց» ժո ղո վա ծո ւի 
կազմ ման գոր ծին, ո րում պահ պան վել են նրա բազ մա թիվ թղթե րը` նա մակ նե-
րը, դա վա նա բա նա կան բո վան դա կութ յամբ գրութ յուն նե րը, շրջա բե րա կան նե-
րը, ո րոնք ուղղ ված են ինչ պես հայ, այն պես էլ վրաց հոգ ևո րա կան նե րին:

1 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, էջ 99:
2 Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, էջ 689:
3 Անդ, էջ 689-690:
4 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, էջ 121:
5 Ուխտանէս եպիսկոպոս, Հայոց պատմութիւն, Ե., 2006, էջ 151:
6 Անդ, էջ 123:
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 Նա ապ րել է Հ ռիփ սի մե տա ճա րի կա ռուց ման ժա մա նակ և  այդ մա սին գրել 
է հա մա ռոտ պատ մութ յուն: 

Վր թա նես  Քեր թո ղի հայտ նի գոր ծե րից է « Յա ղագս պատ կե րա մար տից» 
թուղ թը, ո րը ձե ռագ րե րում կրում է նաև « Յա ղագս ընդ դի մա մար տից», խո րա-
գի րը: Այն ար ժե քա վոր մի վա վե րա թուղթ է, ո րում հե ղի նա կը մեր ժում է Բ յու-
զան դիա յում սկիզբ ա ռած պատ կե րա մար տութ յու նը` այն հա մա րե լով ա ղան-
դա վո րութ յան դրսևո րում, և  պաշտ պա նում է սուրբգ րա յին պատ կե րա հար-
գութ յու նը` հըն թացս հե տաքր քիր տե ղե կութ յուն ներ տա լով քրիս տո նեա կան 
ար վես տի վե րա բեր յալ: 

7-րդ  դա րում վե րելք ապ րեց Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցը, ո րի ա ռաջ-
նորդն էր  Մա թու սա ղա քեր թո ղը (մոտ 570-650-ից հե տո): Ս յուն յաց քեր թո ղա-
կան դպրո ցի ու սու ցիչ, մեծ քեր թող, փի լի սո փա, ճար տա սան, հմուտ հոգ ևոր 
գոր ծիչ  Մա թու սա ղա ե պիս կո պո սի ծննդյան թվա կանն ան հայտ է: Կր թութ յուն 
է ստա ցել Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցում, հե տա գա յում դար ձել այդ դպրո ցի 
ան վա նի ու սուց չա պե տը: Ստ. Օր բել յա նը գրում է. «Եվ քա նի որ Ս յուն յաց ա թո ռը 
հա յոց վար դա պետ նե րի մեջ մե ծա պա տիվ ու ա ռաջ նա կարգ էր, և  ո րով հետև 
վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից սուրբ  Սա հա կի ու  Մես րո պի կող մից վե րա պահ-
ված էր նրանց վար դա պետ նե րին թարգ մա նութ յուն ներ կա տա րել ու մեկ նա-
բա նել, լի նել հա յոց բո լոր վար դա պետ նե րի պա րագ լուխ ու ա ռա ջա տար, այդ 
պատ ճա ռով էլ տես նե լով այն ժա մա նակ ի մաս տա ռատ ճա ռա գայթ նե րով պայ-
ծա ռա ցած ե րա նե լի  Մա թու սա ղա յին, որ դաս տիա րակ ված և կրթ ված էր նույն 
տե ղում, նրան հաս տա տե ցին ե կե ղե ցու վար դա պե տի աս տի ճա նին, նստեց րին 
բո լոր վար դա պետ նե րի գլուխ, րա բու նա րա նի բարձր ու ազ դե ցիկ ամ բիո նում, 
ո րից գե տի պես բխում է աստ վա ծա յին ի մաս տութ յունն ու փար թաց նում բո լոր 
ա շա կեր տող նե րին»1:

Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցի փառ քը այն քան էր մե ծա ցել, որ  Կո մի տաս 
Աղ ցե ցի կա թո ղի կո սը (615-628) այն տեղ ու ղար կեց իր սի րե լի եղ բո րոր դուն` 
աստ վա ծա բան, ու սու ցիչ, մա տե նա գիր  Թեո դո րոս Քռ թե նա վո րին, երբ այդ 
դպրո ցի ա ռաջ նորդն էր  Մա թու սա ղա քեր թո ղը. «Ս յուն յաց քեր թող  Մա թու սա-
ղա յի մոտ է ու ղար կում իր դե ռա հաս սա նին` իր եղ բո րոր դի  Թեո դո րո սին, ո րին 
ին քը մե ծա փա փագ սի րով դաս տիա րա կում էր սրբութ յամբ»2: 

 Մա թու սա ղան կազ մա կեր պել է  Սա հակ  Պարթ ևի և  Մես րոպ  Մաշ տո ցի գոր-
ծե րի մեկ նութ յուն նե րը, գրել դա վա նա բա նա կան թղթեր:  Հե րակլ կայս րը Եզր 
Ա  Փա ռաժ նա կերտ ցուն (630-641) հրա վի րել է  Կա րին` դա վա նան քի քննութ-
յան հա մար: Եզ րը հրա վի րում է  Մա թու սա ղա յին, սա կայն վեր ջինս, պատ ճա-
ռա բա նե լով տկա րութ յու նը, հրա ժար վում է մեկ նե լուց, սա կայն ու ղար կում է իր 
ա շա կերտ  Թեո դո րոս Քռ թե նա վո րին: Եզ րի հանձ նա րա րութ յամբ  Մա թու սա ղա 
Ս յու նե ցին գրում է մի դա վա նա բա նա կան թուղթ, ո րը 633 թ.`  Կա րի նի ժո ղո վի 
ժա մա նակ, կար դաց վել է որ պես հա յոց դա վա նան քի ար տա հայ տութ յուն, ո րում 
մերժ վում էր քաղ կե դո նա կա նութ յու նը:  Վե րա դառ նա լով Դ վին` Եզրն ար ժա նա-
նում է  Հով հան  Մայ րա վա նե ցու հան դի մա նութ յա նը, իսկ  Մա թու սա ղան «չա-
փա զանց տրտմեց կա տար ված չա րի քից. բայց միա ժա մա նակ պա պանձ վեց ու 

1 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, էջ 135:
2 Անդ:
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լռեց, ո րով հետև չա րիքն իր ա շա կեր տից էր ծա գել»1:  Մա թու սա ղա Ս յու նե ցուն 
Եզր կա թո ղի կո սը 634 թ. ձեռ նադ րեց ե պիս կո պոս, ո րը, Ստ. Օր բել յա նի վկա յութ-
յամբ, 18 տա րի մնա լով Ս յուն յաց ե պիս կո պո սա կան ա թո ռին, վախ ճան վեց 652 
թ.: Ն րա մա սին գո վես տով է խո սում Ստ. Օր բել յա նը. «Այ նու հետև որ պես տե-
ղա պահ ա թո ռը գրա վում է մեծ քեր թող և  ան հաղթ փի լի սո փա  Մա թու սա ղան, 
ո րը դաս տիա րակ վել էր ա մե նայն պար կեշ տութ յամբ, ա ճել ա մե նայն ա ռա քի-
նութ յամբ, սո վո րել էր քեր թո ղութ յու նը, վարժ վել ճար տա սա նութ յամբ, հմտա ցել 
փի լի սո փա յա կան գի տութ յուն նե րին, լի ա մե նայն ի մաս տութ յամբ և  կա տար յալ 
գի տութ յամբ»2:

 Մա թու սա ղա Ս յու նե ցին գրել է շատ աշ խա տութ յուն ներ, սա կայն դրանք չեն 
պահ պան վել. միայն Ստ. Օր բել յա նի պատ մութ յան շնոր հիվ (գլ. ԻԹ) մեզ է հա սել 
նրա մի թուղ թը:

 Խո սե լով 648 թ. Դ վի նի ժո ղո վի մա սին, ո րին ներ կա է ե ղել նաև  Սե բեո սը, Մ. 
Օր ման յա նը դի տար կում է, որ «նկա տե լի է  Սիւ նեաց ե պիս կո պո սին բա ցա կա-
յու թիւ նը, որ տա կա ւին  Մա թու սա ղան էր, եւ հա ւա նա բար ծե րու թեան պատ ճա-
ռով բա ցա կայ ե ղած է»3:

7-րդ  դա րում իբրև եր ևե լի բա նաս տեղծ հայտ նի է  Դավ թակ  Քեր թո ղը (մոտ 
600-670-ից հե տո):  Նա այն բա ցա ռիկ գրա կան դեմքն է, որ մեր գրա կա նութ յան 
մեջ թո ղել է աշ խար հիկ բո վան դա կութ յամբ ա ռա ջին ող բը` պահ պան ված  Մով-
սես  Կա ղան կատ վա ցու «Աղ վա նից աշ խար հի պատ մութ յան» Բ գրքի ԼԵ գլխում:

 Ցա վոք,  Դավ թակ  Քեր թո ղի մա սին այլ տե ղե կութ յուն չու նենք` բա ցի նրա-
նից, որ  Ջի վան շիր իշ խա նի (637-670) ժա մա նա կա կիցն է, այ սինքն` 7-րդ  դա րի 
հե ղի նակ է:

  Քեր թող մա կա նու նը հիմք է տա լիս են թադ րե լու, որ  Դավ թա կը կրթութ յուն է 
ստա ցել Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցում, իսկ հիշ յալ  Ջի վան շիր իշ խա նի կի նը 
Ս յուն յաց Ա րո ւի ճան տոհ մից մի իշ խա նի դուստր էր4: 

 8-րդ  դա րում հայտ նի է քե րա կան, շա րա կա նա գիր և  թարգ մա նիչ  Մով-
սես  Քեր թո ղը (մոտ 680 - մոտ 750): Ստ. Օր բել յա նի վկա յութ յամբ`  Մով սես ե պիս-
կո պոս  Քեր թո ղը 722-729 թթ. ե ղել է Ս յու նի քի մետ րո պո լիտ. « Տեր- Մով սե սը` յոթ 
տա րի:  Սա ա մե նայն զգու շութ յամբ դաս տիա րա կում էր սուրբ Ս տե փա նո սին` 
ի մաս տա սե րին ու նա հա տա կին»5: Կր թութ յունն ստա ցել է  Շա ղա տի վար դա-
պե տա րա նում և  դար ձել տե ղի ան վա նի ու սուց չա պե տե րից մե կը` դա սա վան-
դե լով Ս տե փա նոս Ս յու նե ցուն և  ա ռանձ նա հա տուկ վե րա բեր մունք ու նե նա լով 
նրա հան դեպ. «Այս Ս տե փա նո սը, գնա լով Ս յուն յաց ե րա նե լի ե պիս կո պոս  Մով-
սե սի մոտ, ա շա կեր տում է նրան»6: 

 Մով սես  Քեր թո ղը հմուտ է քե րա կա նութ յան, հռե տո րութ յան, ի մաս տա սի-
րութ յան մեջ: Ն րան են վե րագր վում  Փի լոն Եբ րա յե ցու ո րոշ եր կե րի թարգ մա-
նութ յուն նե րը, « Յա ղագս միոյ բնու թեան  Բա նին մարմ նա ցե լոյ» դա վա նա բա նա-
կան գրված քը, Աստ ված հայտ նութ յան ճրա գա լույ ցի, Ս. Ծննդ յան, Տ յառ նըն դա-
ռա ջի և  այլ շա րա կան ներ:  Մով սես  Քեր թո ղի ա նու նով մի ա ղոթք էլ պահ պան վել 

1 Անդ, էջ 139:
2 Անդ, էջ 135:
3 Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, էջ 830:
4 Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն Աղվանից աշխարհի, Ե., 1969, էջ 139:
5 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, էջ 147:
6 Անդ, էջ 149:
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է  Մաշ տոց յան  Մա տե նա դա րա նի թիվ 1720 ձե ռագ րում, ո րից էլ այն տպագր վել 
է «Ընտ րա նի հայ ե կե ղե ցա կան մա տե նագ րութ յան» գրքում1:

 Նի կո ղա յոս Ա դոն ցը հույն քե րա կան  Դիո նի սիոս Թ րա կա ցու « Քե րա կա նա-
կան ար վես տի» հայ մեկ նիչ նե րի մեջ հա տուկ կար ևո րում է  Մով սես  Քեր թո ղի 
մեկ նութ յու նը: 

 Հայ հին գրա կա նութ յան շա րա կա նա գիր նե րի պայ ծառ սերն դի մեջ ի րենց 
հո գու եր գը եր կինք ա ռա քե ցին նաև սյու նե ցի ներ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին և  իր 
քույ րը`  Սա հակ դուխտ Ս յու նե ցին:  Հայ բա նաս տեղծ-շա րա կա նա գիր, քե րա-
կա նութ յան մեկ նիչ, թարգ մա նիչ, ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին 
(մոտ 670-735) կրթվել է Դ վի նում, ո րի կա թո ղի կո սա րա նի ա վա գե րեց  Սա հա կի 
որ դին է: Կր թութ յու նը շա րու նա կել է  Գե ղար քու նի քի  Մա քեն յաց վան քում`  Սո ղո-
մոն վա նա հո րը ա շա կեր տե լով, այ նու հետև Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցում` 
ա շա կեր տե լով  Մով սես  Քեր թո ղին:

Մով սե սը մա հից ա ռաջ Ս յուն յաց դպրո ցի հո գա բար ձութ յու նը հանձ նում է 
Ս տե փա նո սին, իսկ  Մով սե սի մա հից հե տո Ս յու նե ցին մեկ նում է կա թո ղի կո սի 
մոտ և Ա նա նիա ա նու նով մե կին իր փո խա րեն կար գել տա լով Ս յուն յաց դպրո ցի 
ու սուց չա պետ` մնում է Դ վի նում: Այս տեղ էլ Սմ բատ  Բագ րա տու նի իշ խա նի հետ 
վի ճա բա նում է կրո նա կան հար ցե րի շուրջ և  հա լած վե լով նրա կող մից` հե ռա-
նում Կ.  Պո լիս: 

Կ.  Պոլ սում ե ղած ժա մա նակ, ինչ պես վկա յում են  Կի րա կոս  Գան ձա կե ցին և 
Ստ. Օր բել յա նը, Սմ բատ աս պե տը, որ երկբ նակ մարդ էր, գրում է կայ սե րը, թե 
Ս տե փա նո սը հերձ վա ծող է:  Կայս րը Ս տե փա նո սին կան չում է պա լատ, նրան 
լսե լուց հե տո կայ սեր բար կութ յունն անց նում է, և Ս տե փա նո սի խնդրան քով նա 
բա ցել է տա լիս կայ սե րա կան մա տե նա դա րա նը, ուր Ս յու նե ցին գտնում է ոս կե-
տառ մի մատ յան ուղ ղա փառ հա վա տի մա սին2:

Ս. Սյունեցին հան դի պել է նաև Կ.  Պոլ սի  Գեր մա նոս պատ րիար քին, ում 
թուղ թը թարգ մա նել և  բե րել է հա յոց կա թո ղի կոս  Հով հան Օձ նե ցուն:  Վեր ջի նիս 
հանձ նա րա րութ յամբ և  Մա նազ կեր տի ժո ղո վի պա հան ջով 726 թ. պա տաս խա-
նել է նաև  Գեր մա նո սի թղթին` տա լով մեր ժո ղա կան պա տաս խան:

728 թ. կարգ վել է Ս յուն յաց մետ րո պո լիտ` թե մի ա ռաջ նորդ:
735 թ. հու լի սի 21-ին  Մոզ ա վա նում, ծա ռի վրա քնած, սպան վել է մի կնոջ 

կող մից, ում ա նա ռակ վար քի պատ ճա ռով հան դի մա նել էր:  Թաղ վել է  Թա նա հա-
տի վան քում: Ըստ ա վան դութ յան` մա հից հե տո 40 օր երկ րա շարժ է ե ղել Ե ղեգ-
յաց ձո րում, ին չի պատ ճա ռով էլ այն ան վա նել են  Վա յոց ձոր: 

 Հա յա գի տութ յան մեջ ա ռանձ նաց վել է նաև 5-րդ  դա րի շա րա կա նա գիր 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին, ում չպետք է նույ նաց նել 8-րդ  դա րի Ս տե փա նո սի հետ. 
այս կար ծի քը չէր ըն դու նում Գ.  Զարբ հա նալ յա նը3, մինչ դեռ Մ. Ա բեղ յա նը նրան 
ան վա նում է երկ րորդ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի4:  Վեր ջերս այս տա րա կար ծութ յու նը 
կրկին վե րար ծարծ վեց. Ս տե փա նոս Ս յու նե ցուն 5-րդ  դա րի շա րա կա նա գիր հա-

1 Տե՛ս  Ընտրանի հայ եկեղեցական մատենագրության, աշխ. Պ. Խաչատրյանի և Հ. 
Քյոսեյանի, էջ 242:

2 Տե՛ս  Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն, Ե., 1982, էջ 63:
3 Տե՛ս Զարբհանալեան  Գ., Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն, Վենետիկ, 1886, էջ 

387:
4 Տե՛ս Աբեղյան  Մ., Երկեր, հ. Գ, Ե., 1968, էջ 537:
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մա րեց Ն.  Թահ միզ յա նը1, հա կա ռակ կար ծիքն է պնդում Լ.  Սարգս յա նը2: Ս տե-
փա նոս Ս յու նե ցի շա րա կա նա գիր 5-րդ  դա րում ներ կա յաց նում է նաև Հ.  Բախ-
չին յա նը3: 

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու մա սին վկա յութ յուն ներ ու նեն  Կի րա կոս  Գան ձա կե-
ցին, Ստ. Օր բել յա նը, Մխ. Այ րի վա նե ցին:

Ստ. Օր բել յանն իր պատ մութ յան մի ամ բողջ գլու խը (լա) նվի րել է Ս տե փա-
նոս Ս յու նե ցուն` «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»4:

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին բազ մա ժանր ստեղ ծա գոր ծող է. գրել է շա րա կան-
ներ, թղթեր, թարգ մա նա կան գոր ծեր, քե րա կա նա կան և կ րո նա կան մեկ նութ-
յուն ներ, ճա ռեր: 

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին գրել է նաև  Դիո նի սիոս Թ րա կա ցու «Ար վեստ քե-
րա կա նութ յան» մեկ նութ յու նը: Գ րել է նաև աստ վա ծաշնչ յան բազ մա թիվ մեկ-
նութ յուն ներ, ո րոն ցից Ծնն դոց և  Հո բի մեկ նութ յուն նե րը չեն պահ պան վել, իսկ 
Ա վե տա րան նե րի,  Դա նիե լի և  մի շարք այլ մեկ նութ յուն ներ հա սել են մեզ: Ս տե-
փա նոս Ս յու նե ցին նաև հոգ ևոր եր գե րի հե ղի նակ է։ Ստ. Օր բել յա նը գրում է. 
«Ն րա նշա նա վոր գրվածք նե րը ու րիշ մեկ նիչ նե րի գոր ծե րի մեջ փայ լում են պայ-
ծառ ջա հի նման: Գ րեց նաև բազ մա թիվ ճա ռեր. ութ ե ղա նակ նե րը բա ժա նեց, 
կար գեց, շա րեց  Հա րութ յան օրհ նութ յուն նե րը, եր գեց և  քաղց րա լուր կցուրդ-
ներ. հար մա րեց րեց « Յի նանց»-ի տա ղա չա փութ յու նը յոթ ե ղա նակ նե րով` հույժ 
խորհր դա վոր»5:

Օրհ նու թիւն,  Հարցն ( Գործք),  Մե ծա ցուս ցէ, Ո ղոր մեա,  Տէր երկ նից,  Ման-
կունք,  Ճա շու,  Համ բար ձի ութ ձայ նե ղա նակ նե րի ստեղ ծո ղը հա մար վում է հենց 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին, իսկ մինչ այդ ե կե ղե ցում ժա մերգ վել են կցուրդ ներ և 
 մար գա րեա կան օրհ ներ գեր: Այ սինքն` կա նոն կոչ վա ծը մինչ 8-րդ  դա րը չի ե ղել 
հոգ ևոր եր գի մեջ և  հայ հոգ ևոր եր գար վես տում Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու նո րա-
մու ծութ յունն է: « Մի ան գամ որ կա նո նը մտնում է մեր ժա մեր գութ յան մեջ, բնա-
կա նա բար պի տի աշ խա տեին հետզ հե տե հին կցուրդ նե րից ու կա ցուրդ նե րից 
զա նա զան տո նե րի հա մար կա նո նի պա հան ջած թվով եր գե րի շար քեր կազ-
մել»6:

 Հոգ ևոր եր գը սկզբնա պես հան դես է ե կել կցուրդ-սաղ մոս նե րի մի ջո ցով, 
կազմ վել է «Կ ցուր դա րան» ժո ղո վա ծուն, ո րը հե տա գա յում` 8-րդ  դա րից հե տո, 
ան վան վել է « Շա րակ նոց»: 

 Մե ծա նուն Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու քույրն է 8-րդ  դա րի բա նաս տեղծ, ե րա-
ժիշտ, եր գա հան  Սա հակ դուխտ Ս յու նե ցին, ո րի ծննդյան և  մահ վան թվա կան-
ներն ան հայտ են: Ն րա մա սին կեն սագ րա կան տե ղե կութ յուն նե րը սա կավ են: 
 Հայ պատ միչ ներ Ստ. Օր բել յա նը և Մխ. Այ րի վա նե ցին, խո սե լով Ս տե փա նոս 

1 Տե՛ս Թահմիզյան Ն., Սյունեցի համանուն երկու երաժիշտներ և Հարության ավագ 
Օրհնությունները, Էջմիածին, 1973, Բ, էջ 29-43:

2 Տե՛ս Սարգսյան  Լ., Կարծեցյալ Ստեփանոս Սյունեցի` շարականագիր V դարի, Լրաբեր 
հասարակական գիտությունների, 1993, թիվ 1, էջ 120-129):

3 Տե՛ս Բախչինյան  Հ., Շարականի գրապատմական ուղին, 5-14-րդ դարեր, Ե., 2012, էջ 
81-84:

4 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմությունը, էջ 148:
5 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, էջ 152:
6 Աբեղյան Մ., Երկեր, հտ. Գ, էջ 541:
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Ս յու նե ցու մա սին, թո ղել են հպան ցիկ վկա յութ յուն նրա քրոջ`  Սա հակ դուխտ 
հայ ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու հու մա սին. « Սա մի քույր ու ներ, ո րը ման կութ յու-
նից ըն դու նել էր կույ սի վար քը, ա ռանձ նա ցել էր  Գառ նու ձո րի մի քա րայ րում 
և կ յանքն անց կաց նում էր ան տա նե լի ճգնա կե ցութ յամբ. նրա ա նու նը  Սա հակ-
դուխտ էր:  Նա շատ հմուտ էր ե րաժշ տութ յան ար վես տին, ո րը և  սո վո րեց նում 
էր շա տե րին` վա րա գույ րի տակ նստած, նաև ստեղ ծեց բազ մա թիվ քաղց րե ղա-
նակ կցուրդ ներ ու մե ղե դի ներ, ո րոն ցից մե կը [նվիր ված] սուրբ  Մա րիա մին, որն 
իր ա նու նով հո րի նեց»1: 

Մ. Օր ման յա նը գրում է, որ  Սա հակ դուխ տը «քաղց րա նո ւագ տա ղեր յօ րի-
նած եւ եր գած է, եւ նոյ նիսկ վա րա գոյ րի ե տե ւէն ու րիշ նե րուն ալ սոր վե ցու ցած 
է»2: 

 Թաղ վել է  Գառ նիի ձո րում. « Նա մե ռավ ու այն տեղ էլ թաղ ված է գե րեզ մա-
նում, ո րից շատ բժշկութ յուն ներ են լի նում»3: 

 Սա հակ դուխ տը հո րի նել է «բազ մա թիվ քաղց րե ղա նակ կցուրդ ներ ու մե-
ղե դի ներ, ո րոն ցից մե կը [նվիր ված] սուրբ  Մա րիա մին, որն իր ա նու նով հո րի-
նեց»4, ինչ պես նաև «ա րար տաղս բա զումս եւ մե ղե դիս եւ կցուրդս Ծնն դեան եւ 
 Փոխ մանն, յո րոց մի է Սր բու հի  Մա րիամ»5:  Մե կը` «Սր բու հի  Մա րիամ» սկսված-
քով, հա սել է մեզ. այն ակ րոս տի քոս է, ո րի տնե րի սկզբնա տա ռե րը հո դում են 
 Սա հակ դուխտ ա նու նը: «Սր բու հի  Մա րիամ» օրհ ներ գը, որ ժա մա նա կին ե ղել է 
« Շա րակ նոց»-ի մեջ, իսկ հե տա գա յում դար ձել է պա րա կա նոն, դա րե րի կորս-
տից փրկել և Ան թի լիա սի  Մայր Ա թո ռի թիվ 1741 ձե ռագ րում, որն ար տագր-
ված է 1499թ. Աղ թա մա րում, հայտ նա բե րել ու 1951թ. « Հասկ» ամ սագ րում հրա-
տա րա կել է  Նո րայր  Պո ղար յա նը6: Ա վե լի վաղ այն հատ վա ծա բար տպագ րել էր 
Ղ. Ա լի շա նը7:  Հա մե մա տե լով եր կու եր գե րը` Հ.  Բախ չին յա նը եզ րա կաց նում է. 
« Պարզ եր ևում է, որ «Սր բու հի  Մա րիամ» սկսված քով եր գե րը միան գա մայն 
տար բեր ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ են և  ոչ թե նույն եր գի տար բե րակ ներ: Ընդ 
ո րում, այս եր գե րը  Սուրբ Ծննդ յան (Աստ վա ծա հայտ նութ յան) կար գի հա մար 
գրված  Մե ծա ցուս ցէ ներ են»8:

 Թեև Մխ. Այ րի վա նե ցին գրում է, թե  Սա հակ դուխ տը հո րի նել է բա զում եր-
գեր` հա մալ րե լով Ծննդ յան և  Վե րա փոխ ման կար գե րը, սա կայն մեզ այժմ հայտ-
նի են միայն  Սա հակ դուխ տի`«Սր բու հի  Մա րիամ» սկսված քով եր կու եր գե րը, 
մեկն՝ ամ բող ջա կան, մյու սը՝ թե րի (չհաշ ված « Զար մա նա լի է ինձ» շա րա կա նը, 
ո րը ո րոշ հա յա գետ ներ վե րագ րել են  Սա հակ դուխ տին, մինչ դեռ այն  Խոս րո վի-
դուխտ  Գողթ նա ցունն է): 

 Սա հակ դուխտ բա նաս տեղ ծու հին ա ռանձ նա կի եր ևույթ է հայ հին գրա կա-
նութ յան մեջ. նա  Խոս րո վի դուխտ  Գողթ նա ցու հետ հաս տա տում է, որ հայ հին 
գրա կա նութ յու նը միայն տղա մարդ կանց մտքի ու գրչի արդ յուն քը չէ:

9-րդ  դա րի հոգ ևոր գոր ծիչ, հա յոց կա թո ղի կոս  Մաշ տոց Եղ վար դե ցին (մոտ 
830-898) ծնվել է Ս յուն յաց գա վա ռի  Սոթք գյու ղում:  Մաշ տոց Եղ վար դե ցին ձեռ-

1 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, էջ152-153:
2 Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, էջ 1010:
3 Օրբելյան Ստ., Սյունիքի պատմություն, էջ 153:
4 Անդ, էջ 152:
5 Յովսէփեան Գ., Մխիթար Այրիվանեցի, Երուսաղեմ, 1931, էջ 18-19:
6 Տե՛ս Հասկ, Անթիլիաս, 1951, դեկտեմբեր, էջ 366:
7 Տե՛ս Ալիշան Ղ., Յուշիկք հայրենեաց Հայոց, հ. Բ, Վենետիկ, 1870, էջ 129-200:
8 Բախչինյան Հ., Շարականի գրապատմական ուղին, 5-14-րդ դարեր, Ե., 2012, էջ 133:
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նադր վել է քա հա նա Ս յուն յաց  Դա վիթ ե պիս կո պո սի կող մից, ապ րել ա նա պա-
տա կա նի կեն ցա ղով Ար տա վազ դի կում`  Ծաղ կա ձո րի մոտ, ա պա` Ս ևա նի մե-
նաս տան նե րում: 

874 թ. Ս յուն յաց իշ խան  Գա բուռն  Վա սա կի կնոջ`  Մա րիամ  Բագ րա տու-
նու օ ժան դա կութ յամբ, ով իր վա ղա մե ռիկ ա մուս նու հի շա տա կին ուխ տել էր 
կա ռու ցել 30 ե կե ղե ցի ներ,  Մաշ տոց Եղ վար դե ցին կա ռու ցել է Ս ևա նա կղզու Ս. 
Ա ռա քե լոց և Ս. Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցի նե րը` հիմ նե լով միա բա նութ յուն և  վար-
ժա րան, ո րի ա ռաջ նորդն է ե ղել 874-897 թթ.:

Երբ մա հա նում է Գ ևորգ Բ  Գառ նե ցի կա թո ղի կո սը, Սմ բատ Ա ար քան ո րո-
շում է կա թո ղի կոս դարձ նել Ս ևա նի մե նաս տա նի ա ռաջ նորդ  Մաշ տոց վար դա-
պե տին, ով մեծ հե ղի նա կութ յուն էր վա յե լում իր ի մաս տա սի րութ յամբ, ճգնա-
կե ցութ յամբ:  Մաշ տոց Եղ վար դե ցին հայ րա պետ է ե ղել 7 ա միս: « Սա մի սուրբ 
ու ա ռա քի նի մարդ էր, լցված էր հան ճա րով ու ի մաս տութ յամբ, բնակ վում էր 
Ս ևա նա կղզում մեծ ճգնա կե ցութ յամբ. քա ռա սուն տա րի հաց չկե րավ ու ջուր 
չխմեց, մի շո րով էր ու բո բիկ:  Սա կար գա վո րեց այն գրքե րը, ո րոնք իր ա նու նով 
կոչ վում են  Մաշ տոց:  Հա վա քե լով միաս նա բար կար գա վո րեց բո լոր ա ղոթք ներն 
ու ըն թերց ված նե րը` կցե լով իր կող մից գրված հա վել ված, որ իր մեջ պա րու նա-
կում է քրիս տո նեութ յան հա վա տի կար գու կա նո նը:  Սա հաս նե լով պատ վա կան 
ծե րութ յան` վախ ճան վեց փառ քով ու պատ վով»1:

 Մաշ տոց Եղ վար դե ցին մա հա ցել է 898 թ. հուն վա րի վեր ջին. «Ա նակն կալ 
մա հո ւա նը ոչ մի բա ցատ րու թիւն չի տար  Պատ մա բա նը, որ իր ա շա կերտն, ազ-
գա կիցն ու յա ջորդն է միան գա մայն:  Տա րիքն ալ չի յի շէր, որ յոյժ յա ռա ջա ցած 
տա րի քին վե րագ րենք ա րա գա հաս մա հը»2:  Թաղ վել է  Գառ նիի տա ճա րի մոտ. 
«Ն րա ոս կոր նե րի նշխար նե րը հանգ չում են  Գառ նիում`  Խոս րո վա դուխ տի հո-
վա նո ցի մեր ձա վո րութ յամբ, ո րը կա ռուց վել էր  Հա յոց Տր դատ ար քա յի կող մից»3:

  Մաշ տոց Եղ վար դե ցուց մեզ է հա սել եր կու թուղթ:  Նա դեռևս Ս ևա նում 
ճգնե լիս կազ մել և խմ բագ րել է « Մաշ տոց» ծի սա րան ժո ղո վա ծուն, ո րը սխալ-
մամբ հա մար վել է  Մես րոպ  Մաշ տո ցի կազ մա ծը, սա կայն  Կի րա կոս  Գան ձա կե-
ցին վկա յում է, որ այն կազ մել է  Մաշ տոց Եղ վար դե ցին: 

Ամ փո փենք. 5-9-րդ  դա րե րում Ս յուն յաց աշ խար հում ստեղծ ված է ե ղել գրա-
կան-մշա կու թա յին մի ջա վայր թարգ մա նա կան գրա կա նութ յան, քեր թո ղա կան 
ար վես տի, ինք նու րույն գրա կա նութ յան ստեղծ ման հա մար. այդ գոր ծում մեծ 
է ե ղել Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցի դե րը, ո րը տվել է «քեր թող» ան վան ված 
եր ևե լի ա շա կերտ ներ, ո րոնք ե ղել են հայ հին գրա կա նութ յան պատ մութ յանն 
ըն թացք տվող մշա կու թա յին գոր ծիչ ներ:  Քեր թող են ան վան վել քե րա կա նը, 
մեկ նի չը, թարգ մա նի չը, բա նաս տեղ ծը, ո րոնք էլ հենց հի շա տակ ված սյու նե ցի 
գոր ծիչ ներ են:

СЮНИКЦЫ И ДРЕВНЕАРМЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА -  ВАНО ЕГИАЗАРЯН - В 
5-9 веках на Сюникской земле существовала особая литературно-культурная среда 
для создания переводной литературы, стихотворческого искусства и оригинальной 
словесности. В этом большую роль сыграла Сюникская школа стихотворчества, давшая 

1 Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց պատմություն, էջ 68:
2 Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, էջ 1182:
3 Ստեփանոս Տարոնեցի Ասողիկ, Պատմություն տիեզերական, Ե., 2000, էջ 210:
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выдающихся учеников, которые повлияли на процесс развития древнеармянской 
литературы.

Ключевые слова: Сюникская школа стихотворчества, древнеармянская 
литература, переводческая и оригинальная литературы, комментарии.

THE PEOPLE OF SYUNIK AND ANCIENT ARMENIAN LITERATURE - VANO 
YEGHIAZARYAN - There was a favourable literary-cultural environment in the land of Syunik 
in the 5-9th centuries for the formation of poetical art, as well as independent literature, and 
the role of the Syunik poetical school in it was really great. The graduates of that school were 
quite distinguished and later became historico-cultural figures in ancient Armenian history.

Key words: poetical school of Syunik, Ancient Armenian school, independent literature 
and literature in translation, interpretations.
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