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ԱՇՈՏ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ

ՍՅՈՒՆԻՔ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՄԻՋՆԱԴԱՐՈՒՄ

ՄիջնադարումՀայաստանիզանազանտարածաշրջանների,այդթվումնաևՍյուն
յացլեռնաշխարհիևՀայոցԱյրարատնահանգիկենտրոնականգավառԱրագածոտնի
միջևեղելենսերտկրթականառնչություններ,որոնքառավելարտահայտվելենVII,XIV/
XV,XVIIդարերում:Այդառնչություններիշնորհիվմիտարածքիկրթարանումստեղծված
գիտելիքներըփոխանցվումէինմեկայլվայրիդպրոց:ԴրանցիցօգտվումէիննաևՀա
յաստանիմյուսկրթօջախներընույնպես`այդպիսովապահովելովերկրումընդհանուր
կրթականմակարդակը:

Բա նա լի բա ռեր՝ Սյունիք,Արագածոտն,կրթական,առնչություն,միջնադար,Հա
յաստան,տարածաշրջան:

 
Հա յոց աշ խար հի զա նա զան երկ րա մա սե րի, նա հանգ նե րի, գա վառ նե րի 

միջև հնուց ի վեր գո յութ յուն են ու նե ցել բազ մա պի սի կա պեր: Այդ բազ մա բնույթ 
առն չութ յուն նե րը, հատ կա պես տնտե սա կան, առևտ րա կան, մշա կու թա յին, 
կրթա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում այն քան են 
խո րա ցել, սեր տա ճել, որ չեն խա թար վել ան գամ հայ ժո ղովր դի քա ղա քա կան 
պատ մութ յան ան կում նա յին`ա նան կախ փու լե րում:

Կր թա կան հա րա բե րութ յուն նե րի, առն չութ յուն նե րի յու րօ րի նակ դրսևո-
րում նե րի հան դի պում ենք Ս յուն յաց լեռ նաշ խար հի և Հա յոց Միջ նաշ խար հի` 
Այ րա րատ նա հան գի կենտ րո նա կան գա վառ Ա րա գա ծոտ նի միջև: Դ րանք, ըստ 
մեզ հայտ նի պատ մա կան սկզբնաղբ յուր նե րի, ա ռա վել ար տա հայտ վում են VII, 
XIV- XV և XVII դա րե րում:

VII դա րում Հա յաս տա նի զա նա զան վայ րե րում կա յին մեծ թվով կրթա կան 
օ ջախ ներ, ո րոն ցից հատ կա պես հայտ նի էին կա թո ղի կո սա րա նի վար դա պե-
տա կան դպրո ցը մայ րա քա ղաք Դ վի նում և Ար շա րու նի քի (Ե րաս խա ձո րի) վար-
դա պե տա րա նը, «...յո րում զման կունսն ժո ղո վեալ էին ճար տարք և գի տունք 
Հա յոց»1: Բայց բո լո րի մեջ ա մե նան շա նա վո րը Ս յու նի քի վար դա պե տա րանն 
էր, որն էլ ա վե լի հռչակ վեց Ս յուն յաց մետ րո պո լի տա կան ա թո ռի տե ղա պահ, 
«մեծ քեր թող» և «ան յաղթ փի լի սո փայ» Մա թու սա ղա յի օ րոք: Ս տե փա նոս Օր-
բել յա նը պատ կա ռազ դու մե ծա րան քով է բնու թագ րում VII դ. հայ մե ծա նուն 
գիտ նա կա նին. «Այս Մա թու սա ղայ էր սնեալ ա մե նայն պար կեշ տու թեամբ և 
զար գա ցեալ ա մե նայն ա ռա քի նու թեամբ. ու սեալ զքեր թո ղու թիւնն և վար ժեալ 
ճար տա սա նա կա նաւն, հմտա ցեալ փի լի սո փա յա կան ար հես տից, լի ա մե նայն 
ի մաս տու թեամբ և կա տա րեալ գի տու թեամբ»2: Սի սա կան պատ մի չի ա նա չառ 
հա վաստ մամբ` «Եւ զի էր մե ծա րոյ և նա խա թոռ ի վար դա պետսն Հա յոց ա թոռն 
Սիւ նեաց. զի էր ի վաղն ջուց հե տէ հրա մա յեալ զթարգ մա նու թիւնն և զ մեկ նո-

1 «Պատմութիւն նահանգին Սիսական, արարեալ Ստեփաննոսի Օրբէլեան արքեպիս-
կոպոսի», Թիֆլ իս, 1910, էջ 11 3: 

2 Նույն տեղում, էջ 112-113:
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ղու թիւնն նո ցա ու նել ի սրբոցն Սա հա կայ և Մես րո բայ, և գ լուխ կալ և հ րա-
մա նա տար ա մե նայն վար դա պե տացն Հա յոց»1: Պատ մագ րի վստա հեց մամբ` 
Մա թու սա ղա Ս յու նե ցու ի մա ցութ յուն ներն ու ա ռա քի նութ յուն նե րը պատ ճառ 
դար ձան, որ նրան «կա ցու ցա նեն յաս տի ճան վար դա պե տու թեան ե կե ղեց ւոյ. 
և նս տու ցա նեն գլուխ ա մե նայն վար դա պե տացն ի վե րայ բարձր և  ա հար կու 
ամ բիո նի րա բու նա րա նին, յոր մէ բղխէր գե տօ րէն աս տո ւա ծա յին ի մաս տու-
թիւնն և փար թա մա ցու ցա նէր զա մե նայն ա շա կեր տեալսն»2: Այդ ա շա կեր տող-
նե րի մեջ էր Կո մի տաս Ա. Աղ ցե ցի կա թո ղի կո սի (613-628) եղ բո րոր դի ու ձեռ նա-
սուն սան Թեո դո րո սը, ո րին հո րեղ բայրն ու ղար կել էր Ս յու նիք` սո վո րե լու մեծ 
վար դա պետ Մա թու սա ղա յի մոտ: Վեր ջինս Թեո դո րո սին ըն դու նե լով` «...մե ծաւ 
զգու շու թեամբ ու սոյց և հա սոյց ի գլուխ կա տար ման գի տու թեան զար դա րեալ 
տե սա կա նաւն և գոր ծա կա նաւն»3: Մա թու սա ղա Ս յու նե ցին այն աս տի ճան էր 
վստա հում ե րի տա սարդ Թեո դո րո սին, որ նրան ե րաշ խա վո րեց իր փո խա րեն 
մաս նակ ցե լու Կա րի նի 633 թ. հայ-բյու զան դա կան ե կե ղե ցա կան հա մա տեղ ժո-
ղո վին` նվիր ված դա վա նա բա նա կան նոր ուս մուն քին` միա կա մութ յա նը, ո րով 
իբր պետք է հարթ վեին եր կու ե կե ղե ցի նե րի միջև առ կա քրիս տո սա բա նա կան 
տա րա ձայ նութ յուն նե րը:

Ն շա նակ վե լով Ա րա գա ծոտ նի Ս. Աստ վա ծա ծին վան քի վա նա հայր` Թեո դո-
րո սը, ով ար դեն հայտ նի էր Քռ թե նա վոր կամ Ճգ նա վոր մա կան վամբ, տե ղում 
հիմ նում է բարձ րա գույն վար դա պե տա կան դպրոց, ո րը շու տով մեծ հռչակ է 
ձեռք բե րում: Նախ կի նում սխալ մամբ, ան հիմն կեր պով Ա րա գա ծոտ նի Ս. Աստ-
վա ծած նի դպրե վան քը, որ քան էլ տա րօ րի նակ է, տե ղադ րում էին Շի րա կի Հա-
ռի ճա վան քում, մինչ դեռ այն գտնվել է ներ կա յիս Ա վան գյու ղի տա րած քում4:

Ա րա գա ծոտ նի Ս. Աստ վա ծած նի դպրե վան քում Թեո դո րոս Քռ թե նա վո րին 
են ա շա կեր տել հե տա գա յում կա թո ղի կոս ներ Սա հակ Գ. Ձո րո փո րե ցին (677-
703) և ս. Հով հան Գ. Օձ նե ցին (717-728): 

Ս. Աստ վա ծած նի դպրե վան քի կրթա կան հիմ քում Սի սա կա նի բարձ րա գույն 
հոգ ևոր դպրո ցի ու սում նա կան ծրագ րերն էին: Հա մե մա տա կան ու սում նա սի-
րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ դպրե վան քի սա նե րը սո վո րել են աստ վա ծա-
բա նութ յուն, փի լի սո փա յութ յուն, տրա մա բա նութ յուն, քե րա կա նութ յուն, ճար-
տա սա նութ յուն, քեր թո ղա կան ար վեստ, ե րաժշ տա գի տութ յուն, կրո նա գի տութ-
յուն, ա ղան դա գի տութ յուն, կա նո նա գի տութ յուն, հու նա րեն և  այլն: Հու նա րե նին 
հրա շա լի տի րա պե տել են թե՛ Մա թու սա ղա Ս յու նե ցին, թե՛ Թեո դո րոս Քռ թե նա-
վո րը, այ լա պես ինչ պե՞ս կա րող էին բա նա վի ճել բյու զան դա ցի վար դա պետ նե-
րի հետ, ո րի ժա մա նակ պետք է դրսևո րեին լեզ վա կան խոր ի մա ցութ յուն ներ, 
աստ վա ծա բա նա կան, փի լի սո փա յա կան փայ լուն գի տե լիք ներ` խարսխ ված 
կուռ տրա մա բա նա կան տե սա կետ նե րի, եզ րա հան գում նե րի վրա:

Մա նուկ Ա բեղ յա նի քննութ յամբ` հու նա կա նին էր հետ ևում նաև հայ հռե տո-
րա կան ո ճը: Դ րան «ար դեն նմա նում էին և մեր քեր թող նե րը, ինչ պես Թեո դո րոս 
Քռ թե նա վո րը, ո րոնք, բա ցի ի րենց ինք նահ նար բա ռե րից ու դարձ ված նե րից, 
են թարկ վում էին եր բեմն նաև հու նա բա նութ յան: Ն րանք ար դեն այն ժա մա-

1  Նույն տեղում, էջ 113:
2 Նույն տեղում:
3 Նույն տեղում,  է ջ 113-114:
4 Տե՛ս ՄանուչարյանԱ., Արագածոտնի Ս. Աստվածածին դպրավանքի տեղադրությունը, 

«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 2016, № 1, էջ 38-45:
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նակ, երբ դժվար է են թադ րել ա րա բա կան ազ դե ցութ յուն, գրում էին չա փա զանց 
ծանր, խճող ված, զար դա րուն ու վե րամ բարձ ո ճով»1:

Ժա մա նա կի ա ղանդ նե րի դեմ պայ քա րել ու հա կա ճա ռութ յուն ներ են գրել 
թե՛ Թեո դո րոս Քռ թե նա վո րը2, թե՛ նրա ա շա կերտ Հով հան Օձ նե ցին3:

Բա նա սեր գիտ նա կա նի ու սում նա սի րութ յամբ` Թեո դո րոս Քռ թե նա վո րը հե-
ղի նա կել է ճա ռեր, ներ բող ներ, կցուրդ ներ (ե կե ղե ցա կան հոգ ևոր եր գեր, ո րոնց 
հիմ քում, ի տար բե րութ յուն շա րա կան նե րի, Ս. Գիր քը չէ )4: Հոգ ևոր եր գեր է 
ստեղ ծա գոր ծել նաև նրա ա շա կերտ Սա հակ Ձո րո փո րե ցին: Այդ կա պակ ցութ-
յամբ Մ. Ա բեղ յա նը գրում է. «Այս տե սա կի շա րա կան նե րի գե ղե ցիկ օ րի նակ են Ս. 
Խա չի կա նոն նե րը, ո րոն ցից Վե րաց ման Խա չի նը վե րագր վում է Սա հակ Ձո րա-
փո րե ցի նշա նա վոր կա թո ղի կո սին …, որ Թեո դո րոս Քռ թե նա վո րի ա շա կերտն է, 
մի ժո ղովր դա կան մեծ հռչակ վա յե լող անձ»5: Գիտ նա կա նի պար զա բան մամբ` 
« Խա չի պաշ տա մուն քը 7-րդ դա րում շատ զո րա ցած էր Հի սու սի Խա չա փայ տի 
գեր վե լու և  ա զատ վե լու կա պակ ցութ յամբ, ուս տի ան հա վա նա կան չէ, որ Սա-
հակ Ձո րա փո րե ցին Խա չի հա մար եր գեր հո րի նած լի նի: Դ րանց մեջ Խա չի բո լոր 
նկա րա գիրն ու հա մե մա տութ յուն ներն առն ված են մեկ նութ յուն նե րից ու ճա ռե-
րից: Այդ եր գերն ի րենց ա ռան ձին տնե րի բո վան դա կութ յամբ ու պատ կեր նե-
րով գրե թե չեն տար բեր վում, օ րի նակ, Դա վիթ Ան հաղ թի մի մեկ նութ յու նից և 
« Ներ բո ղեա նից ի Ս. Խաչն»: Կան նմա նութ յուն ներ նաև Սա հակ Ձո րա փո րե ցու 
ու սու ցիչ Թեո դո րոս Քռ թե նա վո րի « Ներ բո ղեան ի Ս. Խաչն» ճա ռին: «Ս. Խա չը» 
հա ճախ երգ վում է իբրև «նշան հաղ թու թեան» թշնա մի նե րի դեմ, «գա ւա զան 
զօ րու թեան» հա վա տաց յալ նե րի հա մար»6: Իսկ Քռ թե նա վո րի մյուս ա շա կերտ, 
Մեծն Հով հան Օձ նե ցին իր կա նո նախմ բի 27-28-րդ կա նոն նե րով սահ մա նում է 
խա չի օրհ նութ յան, օ ծութ յան կար գը. պատ վում, պաշ տում, երկր պա գում, համ-
բու րում, «զի ի նո սա բնա կէ Հո գին Սուրբ»7, ո րով փաս տո րեն Հա յոց մեջ ուղ ղա-
փառ պատ կե րա պաշ տութ յու նը հան գեց վում է խա չա պաշ տութ յան8: Վեր ջինս 
շատ կար ևոր էր, քա նի որ «Ընդ դէմ պաւ ղի կեանց» ճա ռում Հով հան Օձ նե ցին 
այն միտքն է հայտ նում, որ պավ լիկ յան նե րի (առ հա սա րակ ա ղան դա վո րա կան-
նե րի-Ա.Մ.) պատ կե րա մար տութ յու նը (սրբա պատ կեր նե րի մեր ժու մը) տա նում է 
«ի խա չա մար տու թիւն եւ քրիս տո սա տե ցու թիւն, եւ ան տուստ յա նաս տո ւա ծու-
թիւն եւ ի դի ւա պաշ տու թիւն»9: Խա չա պաշ տութ յան ար մա տա վո րումն ու հաս-
տա տու մը Հա յոց մեջ այն պատ մաե կե ղե ցա կան ա ռա քե լութ յունն էր, որ կա տա-
րեց Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նից ընձ յուղ ված Ա րա գա ծոտ նի Ս. Աստ վա ծած նի 
դպրե վան քը:

Հե տա գա դա րե րում, հատ կա պես Բագ րա տուն յաց հարս տութ յան (IX-XI 
1 ԱբեղյանՄ., Երկեր, Գ, Երևան, 1968, էջ 614:
2 Գրել է հակաճառություն Սարգիս Մայրագոմեցու նորաբուս երևույթականություն աղանդի 

դեմ` «Ընդդէմ Մայրագումացոյն» (տե՛ս «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտ ար ան, Երևան, 
2002, էջ 328, 391, 643):

3 Տե՛ս Յովհան Աւձնեցի, Նորին ընդդէմ երեւութականաց, էջ 45-66, Նորին ընդդէմ 
պաւղիկեան ց,  է ջ 37 -67, «Մատենագիրք հայոց», հ. Է, Անթիլիաս, 2007:

4 Տե՛ս ԱբեղյանՄ., ն շվ . աշխ., էջ 532-533:
5 Նույն տեղում, էջ 553:
6 Նույն տեղո ւմ : 
7 Տե՛ս «Կանոնագիրք հայոց», Ա, աշխ. Վ. Հակոբյանի, Երևան, 1964, էջ 532-533:
8 Տե՛ս Սահակյան Ա., Միջնադարյան պատկերապաշտության հայկական տարբերակը, 

«Պատմա-բանասիրական հանդես», 1987, № 2, էջ 155:
9 Հովհան Օձնեցի, Նորին ընդդէմ պաւղիկեանց, էջ 37:
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դդ.) և Զա քար յան իշ խա նա պե տութ յան (XIII-XIV դդ.) բա րեն պաստ ժա մա նակ-
նե րում, Ս յու նիք-Ա րա գա ծոտն ու սում նա կան փո խա դարձ շփում ներն էլ ա վե լի 
պետք է աշ խու ժա նա յին ի շահ հա յոց ընդ հա նուր կրթա կան գոր ծի: Ակ նարկ ներ 
կան 1267 թ. Վար դան Ար ևել ցու ջան քե րով բաց ված Սաղ մո սա վան քի վար դա-
պե տա կան բարձ րա գույն դպրո ցի և Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի միջև կրթա կան, 
գրչա կան կա պե րի մա սին:

XIV դ. վեր ջե րից հա յոց գլխա վոր բարձ րա գույն կրթօ ջա խը Տաթ ևի հա մալ-
սա րանն էր: Ա կա նա տես պատ միչ և Տաթ ևի հա մալ սա րա նա կան Թով մա Մե ծո-
փե ցու վկա յութ յամբ` Գ րի գոր Տաթ ևա ցին «Բ. (2) ամ էր, որ նստեալ էր յա թոռ 
վար դա պե տու թեան ու սու ցա նե լոյ: Զի համ շի րակ1 եղ բայրք իւր գնա ցին ի նմա-
նէ. մեծն Յա կոբ գնաց ի յեր կիրն Այ րա րա տեան, եւ բնա կու թիւն իւր ա րա րեալ 
զսուրբ ուխտն Սաղ մո սա վա նից, որ Ի. (20) ամ ա շա կեր տեալ էր Յով հան նու 
Ո րոտ նեց ւոյ»2:

Հայտ նի է, որ միջ նա դա րի մեծ մտա ծող, աստ վա ծա բան ու փի լի սո փա, գի-
տակր թա կան գոր ծի հմուտ կազ մա կեր պիչ ս. Հով հան Ո րոտ նե ցին վախ ճան վել 
է 1386 թ., ո րին Տաթ ևի հա մալ սա րա նի րա բու նա պե տի պաշ տո նում հա ջոր դել 
է նրա նվի րա կան ա շա կերտ ս. Գ րի գոր Տաթ ևա ցին: Ըստ պատ մի չի հա ղոր-
դա ծի` վեր ջինս եր կու տա րի էր, որ գլխա վո րում էր հա մալ սա րա նը, երբ Հա կո-
բը Տաթ ևից տե ղա փոխ վում է Սաղ մո սա վանք: Ս տաց վում է, որ Հա կո բը հաս-
տատ վել է նոր վայ րում 1388 թ.` մինչ այդ 20 տա րի ա շա կեր տած լի նե լով մեծ 
ու սուց չա պետ Հով հան Ո րոտ նե ցուն, ում մոտ ու սա նե լու է գնա ցել 1366 թվա-
կա նին: Հա կոբ րա բու նա պե տը մինչև իր մա հը` 1411 թ., ընդ հա նուր առ մամբ 
23 տա րի, գլխա վո րել է Սաղ մո սա վան քի վար դա պե տա րա նը: Պետք է են թադ-
րել, որ կրթա գի տա կան հա րուստ ա վան դույթ ներ ու նե ցող Սաղ մո սա վան քի 
վար դա պե տա րա նում Հա կոբ րա բու նա պե տի ու սուց չա պե տութ յան տա րի նե-
րին կի րառ վել են Տաթ ևի հա մալ սա րա նի ու սում նակր թա կան ծրագ րե րը, ո րոնց 
շրջա նակ նե րում ա պա գա վար դա պետ ներն ու սում նա սի րել են Ս. Գիրք, աստ-
վա ծա բա նութ յուն, փի լի սո փա յութ յուն, ճար տա սա նութ յուն, քե րա կա նութ յուն, 
պոե տի կա, ման կա վար ժութ յուն, հա յոց լե զու, գրա կա նութ յուն, պատ մութ յուն, 
գե ղագ րութ յուն, ե րաժշ տութ յուն, քա րո զութ յան ար վեստ, հու նա րեն, լա տի նե-
րեն և  այլ ա ռար կա ներ3: 

1410 թ. Գ րի գոր Տաթ ևա ցին և  իր ա շա կերտ ներն ան բա րեն պաստ քա ղա-
քա կան պայ ման նե րում Մե ծո փի վան քից, ուր հանգր վա նել էին ժա մա նա կա վո-
րա պես, «գաղ տա գո ղի … գ նա ցին ի գա ւառն Այ րա րա տեան, առ մեծ վար ժա-
պետն Յա կոբ Սաղ մո սա վա նից` հո գե ւոր հա րա զատն իւր: Եւ մեք ա մե նե քեան` 
վար դա պետք եւ ա շա կերտք, ե լեալ գնա ցաք առ նա»4: Գ րի գոր Տաթ ևա ցու ետ-
ևից «...ե կեալ դար ձեալ ա շա կերտք նո րա ի Սիւ նեաց ի սուրբ ուխ տէն ա ռա քե-
լոյն Տա թե ւու ի մաս տա սէր ե պիս կո պոսն եւ վար դա պետն տէր Ա ռա քել` տա րաւ 

1 «Համշիրակ» բառն ունի պահլ., պարսկ. ծագում և նշանակում է «կաթնկից», «սննդակից», 
«կաթնեղբայր» (տե՛ս «Հայերէն բացատրական բառարան», կազմեց Ստ. Մալխասեանց, հ. III, 
Երեւան, 1944, էջ 34): «Համշիրակ» տվյալ պարագայում պետք է հասկանալ` «աշակերտակից», 
«դասընկեր»:

2 Թովմա Մեծոփեցի, Պատմագրություն, աշխ . Լ. Խ աչիկյանի, Երևան, 1999, էջ 44:
3 Տե՛ս «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, էջ 992-993:
4 Թովմա Մեծոփեցի, նշվ. աշխ., էջ 82:
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զնա: Եւ յետ Ը. (8) ա ւուր գնա լոյ նո րա հի ւան դա ցաւ եւ փո խե ցաւ յաս տի կե-
նացս ի հան դեր ձեալն»1:

Հա ջորդ տա րին էլ վախ ճան վում է Հա կոբ րա բու նա պե տը: Սաղ մո սա վան-
քի փոքր գե րեզ մա նո ցում, որ գտնվում է գավ թից հյու սիս` պարս պից դուրս, 
Հա կոբ վար դա պե տի հի շա տա կին կանգ նեց ված է շքեղ քան դա կա զարդ ված 
մեծ խաչ քար2: Հ նա գետ Հ. Ե ղիա զար յանն այդ խաչ քա րի առջև հաշ վել է ե ռա-
շարք տե ղադր ված 24 տա պա նա քար3, ո րոնց ներ քո հանգ չում են Հա կոբ ու-
սուց չա պե տի ա շա կերտ նե րի աճ յուն նե րը:

Որ քան էլ դժնդակ ու ան կում նա յին լի նեին հա ջոր դած եր կու հար յու րամ յակ-
նե րը հայ ժո ղովր դի կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում, այդ թվում նաև կրթութ-
յան ո լոր տում, այ նու հան դերձ XVII դ. սկզբնե րին բա րե բախ տա բար գտնվե ցին 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կով մտա հոգ գոր ծիչ ներ, ո րոնք ի րենց առջև խնդիր դրե-
ցին վե րած նե լու անց յա լի մշա կու թա յին, հոգ ևոր-կրթա կան լա վա գույն ա վան-
դույթ նե րը: Սար գիս Սաղ մո սա վա նե ցու, Պո ղոս Տ րա պի զո նա ցու, Մով սես Տաթ-
ևա ցու ջան քե րով Ս յու նի քից սկսված ա նա պա տա կան շար ժու մը շու տով տվեց 
իր պտուղ նե րը:

Ան խոնջ Սար գիս ե պիս կո պոս Սաղ մո սա վա նե ցու և ն րա նվիր յալ ա ջա կից-
նե րի պատ մա կան ա ռա քե լութ յու նը բարձր է գնա հա տել Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին: 
Ըստ պատ մագ րի` նրանց հիմ նադ րած ա նա պատ ներն այն պատ մա կան դե-
րա կա տա րութ յունն ու նե ցան, որ այն տեղ շո ղաց գի տութ յան լույ սը և լու սա վո-
րեց մեր ձա կայ քը, դրան ցով էլ ամ բողջ հայ ազ գը, «...քան զի մինչև ցայս վայր 
տգի տու թեամբ խո պա նա ցեալ և կոր դա ցեալ էր ազգս Հա յոց, և  ոչ միայն ոչ 
ըն թեռ նո ւին, այլ և  ոչ գիրս գի տէին և  ոչ զզօ րու թիւնս գրոց. վասն զի ան պի տա-
նա ցեալ էր գիրքն յաչս մարդ կան, և  իբրև զկո ճեղս փայ տից ան կեալ էր ու րեք` 
լցեալ հո ղով և մոխ րով»4:

Ա նա պատ ներ էին հիմն վում ու դպրոց ներ բաց վում ա մե նու րեք: Այս շրջա-
նում էլ սեր տա ճում են կրթա կան կա պե րը Ս յու նի քի և Ա րա գա ծոտ նի միջև: Ա ռա-
քել Դավ րի ժե ցու վկա յութ յամբ` Մով սես վար դա պետ Տաթ ևա ցին «կար գեաց 
դպրա տուն ի մե ծա փառ սուրբ ուխտն Յո հա նա վանք, ուր ժո ղո վեաց ման կունս 
յո լովս, և զա մե նե ցուն զծախսն և զ պէտսն ինքն հո գայր, և ման կունքն անզ բաղ 
և  ան խա փան ու սա նէին զե կե ղե ցա կան ու սումն, և զ գիրս Աս տո ւա ծա շունչս, 
և զի մաս տա սի րա կանս, որք ե ղեն ա մե նե քեան արք պի տա նիք և  օգ տա կարք 
աշ խար հի. վար դա պետք, ե պիս կո պոսք, և  ա բե ղայք, և  ե րի ցունք, և  ա մե նայն 
վա նօ րայք, որք ա մա յա ցեալք ի խա ւա րի կա յին, ե ղեն լցեալք միա բա նօք, ա բե-
ղա յիւք, և կ րօ նա ւո րօք, և գե ղօ րայք` վարժ ե րի ցամբք»5:

Հով հան նա վան քի նո րա բաց դպրա տան բե ղուն գոր ծու նեութ յա նը հա ջոր-
դա բար ի րենց նպաստն են բե րել այդ հռչա կա վոր մե նաս տա նի գիտ նա կան 
ա ռաջ նորդ նե րը. « Թո ւին ՌՀԸ (1629-Ա. Մ.) եղև հայր Յով հան նէս Կար բե ցի, որ է 

1 Նույն տեղում, էջ 83:
2 Տե՛ս ՄանուչարյանԱ., Սաղմոսավանք, Сагмосаванк, Saghmosavank, Երևան, 2015, էջ  

123:
3 Տե՛ս ԵղիազարյանՀ., Սաղմոսավանք, «Էջմիածին», 1961, Զ, էջ 41:
4 Առաքել Դաւրիժեցի, Գիրք պատմութեանց, աշխ. Լ. Խանլարյանի, Երևան, 1990, էջ 219:
5 Նույն տեղում, էջ 254:
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Գայլն…: Սա յոյժ տե ղեակ էր տօ մա րի»1 և «ճար տար ի գործ»2: Զա քա րիա Քա-
նա քեռ ցին շա րու նա կում է, որ « Թո ւին ՌՁ (1631- Ա. Մ.). եղև Հայր և դպ րա պետ 
Ղու կաս բազ մա հան ճար վար դա պետ` հրա մա նաւ Մով սէս Կա թու ղի կո սի: Զայս 
ու սաք յա շա կեր տաց նո րա:

Թո ւին ՌՁԳ (1634- Ա. Մ.). եղև Հայր Յով հան նէս Ե պիս կո պոս Կար բե ցի, այր 
ճգնա ւոր և սուրբ, և գի տուն ա մե նայն հին և նոր կտա կա րա նաց և պատ մու-
թեանց»3:

Հով հան նա վան քի դպրա տունն իր ծաղ կուն շրջանն է ապ րել Զա քա րիա 
ե պիս կո պոս Վա ղար շա պա տե ցի վա նա հոր ա ռաջ նոր դութ յան տա րի նե րին` 
1637-1651 թթ.: Զա քա րիան ժա մա նա կի աս մե նաուս յալ ան ձան ցից մեկն էր: 
Պատ մա գիր Քա նա քեռ ցու վկա յութ յամբ` նա Մով սես Տաթ ևա ցու ա շա կերտ նե-
րից էր, տի րա պե տում էր հինգ լեզ վի` հա յե րե նի, թուր քե րե նի, պարս կե րե նի, 
ֆրան սե րե նի, հնդկե րե նի, ե ղել է հզոր աստ վա ծա բան, փայ լուն ճար տա սան, 
գե ղագ րա կան ար վես տի հմուտ գի տակ4: Զա քա րիա Վա ղար շա պա տե ցին ոչ 
միայն շե նաց րել է Հով հան նա վան քը, միա բան նե րի թի վը հասց րել 60-ի, ինչ-
պես փաս տում է տե ղի Կա թո ղի կեի 1639 թ. ար ձա նագ րութ յու նը5, բա րե լա վել 
վա նա կան տնտե սութ յու նը, կա տա րել նոր կա ռու ցում ներ, վե րա զի նել վան քի 
գրա դա րա նը, այլև դպրա նո ցում դա սա վան դե լու մեջ է ներգ րա վել ժա մա նա կի 
նշա նա վոր մաս նա գետ նե րի, ո րոնց թվում նաև այդ դպրո ցի սան, պատ մա գիր 
Զա քա րիա Քա նա քեռ ցուն, ում «կար գեաց ու սու ցիչ ման կանցն: Եւ ե բեր Ջու-
ցա յե ցի Սի մէօն վար դա պետն, որ ու սոյց մեզ ար հեստ ար տաք նոց6: Եւ Ի լո վա ցի 
(լվով ցի- Ա. Մ.) Նի կո ղա յոս վար դա պետն բե րեալ, որ ու սոյց զե րաժշ տու թիւնն: 
Եւ այլ ա մե նայն բա րե կար գու թիւն ե մոյծ նա անդ, և  ա մե նայն ինչ հա սա րա կաց, 
և  ոչ ոք ստա ցաւ ա ռան ձին ինչ»7:

Հով հան նա վան քի դպրա տունն ուս մամբ ու ա ռա քի նութ յամբ այն աս-
տի ճան կա տա րե լութ յան է հաս նում, որ Փի լի պոս Ա. Աղ բա կե ցի կա թո ղի կո սի 
(1632-1655) օ րոք տե ղա փոխ վում է Մայր Ա թոռ8 և վե րան վան վում որ պես «Էջ-
միած նի ժա ռան գա վո րաց դպրոց, ա մե նա բարձրն էր Ա րա րատ յան նա հան գում 
և  ընդ հան րա պես բո լոր հայ կա կան դպրոց նե րի մեջ և նա էր, որ հե տա գա յում 
հիմք դար ձավ Էջ միած նի ճե մա րա նին»9: Եվ այդ ա մե նի ա կունք նե րում Ս յուն-
յաց Մեծ ա նա պա տում մի խումբ նվիր յալ նե րի, այդ թվում նաև ա րա գա ծոտ նե-
ցի Սար գիս ե պիս կո պո սի ան դուլ ու հա մառ ջան քե րի գնով վե րածն ված հա յոց 
դպրութ յունն էր:

Այս պի սով, դի տար կե լով Ս յու նիք-Ա րա գա ծոտն կրթա կան պատ մա կան 

1 «Զաքարեայ Սարկաւագի Պատմագրութիւն», հ. 3-րդ, Վաղարշապատ, 1870, էջ 32:
2 Ղ. Ալիշան, Այրարատ, Վենետիկ, 1890, էջ  1 73:
3 Զ աքարիա Սարկավագ, նույն տեղում:
4 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 33-34:
5 Տե՛ս ՂաֆադարյանԿ., Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, 1948, 

էջ 80-81:
6 Ըստ Ստ. Մալխասյանցի` «արհեստ արտաքնոց » պետք է հասկանալ` «կրօնական գիտու-

թիւներից դուրս գտնվող, նրանց շարքին չպատկանող: Արտաքին գիտութիւներ» («Հայերէն 
բացատրական բառարան», կ ազ մեց Ստ. Մալխասեանց, հ. I, Երեւան, 1944, էջ285):

7 Զաքարիա Սարկավագ, նույն տեղում:
8 Տե՛ս Առաքել Դաւրիժեցի, էջ 266:
9 Կ. Ղաֆադարյան, նշվ. աշխ., էջ 55:
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առն չութ յուն նե րը` տես նում ենք, թե որ քան սերտ են ե ղել դրանք միջ նա դա-
րի տար բեր փու լե րում, և  եզ րա հան գում ենք, որ անց յա լում Հա յաս տա նի որ ևէ 
վայ րի նշա նա վոր կրթա րա նում ձևա վոր ված ու մա տուց ված գի տե լիք նե րը` հա-
մա պա տաս խան ու սում նա գի տա կան ծրագ րե րի մշակ մամբ, փո խանց վել են 
այլ տա րա ծաշր ջան նե րի կրթօ ջախ ներ ևս` դրա նով իսկ ա պա հո վե լով կրթութ-
յան ընդ հա նուր մա կար դա կը ողջ երկ րում:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ

1. Ա բեղ յան Մ., Եր կեր, Գ, Եր ևան, 1968:
2. Ա լի շան Ղ., Այ րա րատ, Վե նե տիկ, 1890:
3. Ա ռա քել Դաւ րի ժե ցի, Գիրք պատ մու թեանց, աշխ. Լ. Խան լար յա նի, Եր ևան, 1990:
4. Ե ղիա զար յան Հ., Սաղ մո սա վանք, «Էջ միա ծին», Զ, 1961:
5. « Զա քա րեայ Սար կա ւա գի Պատ մագ րու թիւն», հ. 3-րդ, Վա ղար շա պատ, 1870:
6. Թով մա Մե ծո փե ցի, Պատ մագ րութ յուն, աշխ. Լ. Խա չիկ յա նի, Եր ևան, 1999:
7. « Կա նո նա գիրք հա յոց», Ա, աշխ. Վ. Հա կոբ յա նի, Եր ևան, 1964:
8. « Հա յե րէն բա ցատ րա կան բա ռա րան», կազ մեց Ստ. Մալ խա սեանց, հ. I, Ե րե ւան, 

1944: 

9. « Հա յե րէն բա ցատ րա կան բա ռա րան», կազ մեց Ստ. Մալ խա սեանց, հ. III, Ե րե ւան, 
1944: 

10. Ղա ֆա դար յան Կ., Հով հան նա վան քը և ն րա ար ձա նագ րութ յուն նե րը, Եր ևան, 
1948:

11. Մա նու չար յան Ա., Սաղ մո սա վանք, Сагмосаванк, Saghmosavank, Եր ևան, 2015: 

12. Մա նու չար յան Ա., Ա րա գա ծոտ նի Ս. Աստ վա ծա ծին դպրա վան քի տե ղադ րութ յու-
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СЮНИКА-АРАГАЦОТНА В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
- АШОТ МАНУЧАРЯН - В средние века в Армении между различными регионами были 
тесные образовательные отношения, как и между Сюником и Арагацотном, которые 
особенно проявились в VII в., в частности между Сюникской архимандритской школой 
и духовной семинарией монастыря С. Богоматери Арагацотна, в XIV/XV в. между 
Татевским университетом и высшей архимандритской школой Сагмосаванка, а в XVII 
в. между Сюникской Большой пустыни и Ованаванка. Блогодаря этим отношениям 
приобретенные знания школы одного региона передовались в учебное заведения 
другой провинции. Это дало возможность распространению знаний в другие учебные 
центры Армении, обеспечивая общий уровень оброзования в стране.
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Ключевые слова: Сюник, Арагацотн, образовательный, отношение, 
средневековье, Армения, регион.

THE SYUNIK-ARAGATSOTN EDUCATIONAL LIAISONS IN THE MIDDLE AGES - 
ASHOT MANUCHARYAN - In the middle ages there existed mutual educational liaisons 
between different regions of Armenia. One of such mutual educational liaison existed 
between Syunik in the peripherals and Aragatsotn in the central part of the country that were 
vividly manifested in the VII c., such as Syunik Great Episcopate school and St. Astvatsatsin/
Vergin spiritual school; in the XIV-XVcc, such as Tatev university-higher episcoposate school 
at Saghmosavank; XVII c., such as Syuniats Great Desert monastery and Hovhanavank 
monastery.  Such liaisons favored both to the development and to keeping the appropriate 
level of the educational activities in the country on the whole.

Key words: Syunik, Aragatsotn, educational, liaison, middle ages


