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ԱՐՄԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
 

ՍՅՈՒՆՅԱՑ ՆԱՀԱՆԳԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐԻ 
ԼՈՒՍԱՎՈՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 14-15-ՐԴ ԴԱՐԵՐՈՒՄ

Հոդվածում պատմագիտական, մանկավարժական աղբյուրների և ալյ նյութերի
ուսումնասիրության հիման վրա, համառոտակի լուսաբանվել են Սյունաց նահանգի
կրթականգործիկազմակերպիչներիլուսավորականգորրծունեությունը՝1415րդդա
րերում:Այդգործիչներըժամանակինեղել ենկրթականգործիբարենորոգիչներ, նոր
դպրոցիհիմնադիրներ,մանկավարժականմտքերհղացող,դրանքխիզախորենկյանքի
կոչողուսուցչապետերևՍյունացբարձրտիպիդպրոցներումդասավանդելհումանի
տար, բնագիտական, աստվածաբանության առարկաներ, պատրաստել բարձրորակ
մասնագետներ: Վերլուծաբար ներկայացվում են նաև նշանավոր գործիչների դասա
վանդման առաջավոր փորձը, քննարկվում նաև մանկավարժական, պատմական ու
տեսականարժեքունեցողայլհարցեր:

 Բա նա լի բա ռեր`կրթություն,դպրոց,լուսավորականձեռքբերումներ,նշանավոր
գործիչներ,բարձրագույնդպրոց,Տաթևիհամալսարան,դպրոցաշինություն,ձեռագրա
տունմատենադարան,մանկավարժականկադրեր:

Կր թութ յու նը  Հա յաս տա նում հա զա րամ յակ նե րի պատ մութ յուն ու նի և  բո-
լոր ժա մա նակ նե րում դիտ վել է որ պես ազ գա յին ինք նութ յան դրսևոր ման և  գո-
յա պահ պան ման կար ևո րա գույն գոր ծոն: Կր թութ յու նը և  գի տութ յու նը ա ռանձ-
նա հա տուկ դեր ու նեն մեր ժո ղովր դի կյան քում:  Պատ մա կա նո րեն հաս տատ-
ված է,որ մեր ժո ղովր դի զար գաց ման հիմ նա կան մի տու մը դա րեր ի վեր ե ղել 
է կրթա գի տա կան ուղղ վա ծութ յու նը: Եվ դա ա ռա ջին հեր թին նպաս տել է մեր 
ժո ղովր դի, նրա լեզ վի, մշա կույ թի պահ պա նութ յա նը: Եվ ե թե պե տա կա նութ յուն 
ու քա ղա քա կան ան կա խութ յուն ու նե ցած ժո ղո վուրդ նե րի հա մար դպրո ցը և 
կր թութ յու նը ե ղել և մ նում են սոսկ զար գաց ման ու ա ռա ջա դի մութ յան մի ջոց,ա-
պա դա րեր շա րու նակ իր պե տա կա նութ յու նը կորց րաց և  օ տա րի բար բա րո սա-
կան տի րա պե տութ յան տակ տա ռա պած մեր ժո ղովր դի հա մար դրանք ա մե նից 
ա ռաջ ծա ռա յել են որ պես զենք ՝իր գո յատև ման ու ա զա տութ յան հա մար մղած 
պայ քա րում: Չ նա յած քա ղա քա կան ի րար հա ջոր դող ծանր ան ցու դար ձե րին ու 
դրանց հետ ևան քով ստեղծ ված անն պաստ պայ ման նե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
դեռ հնա գույն ժա մա նակ նե րից սկսած հա յոց կրթա կան օ ջախ նե րը գոր ծել են 
ա նընդ հատ, շա րու նա կա բար, հա ջոր դել են միմ յանց եր բեք չի կտրվել տար-
բեր նա հանգ նե րում, այդ թվում Ս յու նաց նա հան գում, գոր ծող հայ դպրո ցա կան 
կյան քի թե լը:  Ճիշտ է, ի րար հա ջոր դած պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում նա 
խիստ բա րա կել է, նվա զել, ապ րել մա հա մերձ շնչով, բայց նա չի կտրվել, շա րու-
նա կել է պահ պա նել իր կեն սա հաս տութ յու նը՝ շնոր հիվ նվիր յալ կրթա կան գոր-
ծի կազ մա կեր պիչ նե րի ար գա սա վոր լու սա վո րա կան գոր ծու նեութ յան:

 Սույն հոդ վա ծում պատ մա գի տա կան աղբ յուր նե րի և  այլ նյու թե րի ու սում-
նա սի րութ յան ու պատ մա հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան հի ման վրա հա մա-
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ռո տա կի լու սա բան վում է Ս յուն յաց նա հան գի կրթա կան գոր ծի կազ մա կեր-
պիչ նե րի լու սա վո րա կան գոր ծու նեութ յու նը քննարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում՝ 
14-15-րդ  դա րե րում: Ի դեպ,նշենք,որ սա հա տուկ հե տա զո տութ յան թե մա է, և 
հ նա րա վոր չէ մեկ հոդ վա ծում տալ քննարկ վող բո լոր հար ցե րի գի տա կան սպա-
ռիչ պա տաս խա նը:  Սա կայն կփոր ձենք հնա րա վո րինս ժա մա նա կագ րա կան 
կար գով ներ կա յաց նել նշա նա վոր գոր ծիչ նե րի անգ նա հա տե լի ծա ռա յութ յուն նե-
րը՝ Ս յու նաց նա հան գում կրթա կան գոր ծի կազ մա կերպ ման ու լու սա վո րութ յան 
բնա գա վա ռում:

 Հայ դպրո ցի պատ մութ յա նը նվիր ված ու սում նա սի րութ յուն նե րում /1,13/ 
հի շա տակ վում է, որ հա յոց դպրութ յան ա մե նա հին օ ջախ նե րի մի մա սը հաս-
տատ ված է ե ղել Ս յուն յաց նա հան գում: Այդ կրթա կան լու սա վո րա կան, հոգ ևոր-
մշա կու թա յին օ ջախ նե րը ան մար էին ու շեն: Ն րանք կե նաց ու մա հու գո տե-
մար տում մա քա ռում էին և  պա հում ի րենց կեն սա հաս տա տութ յու նը, գոր ծում 
էին ա նընդ հատ, եր բեմն էլ նույ նիսկ երկ րա մա սի քա ղա քա կան ու տնտե սա-
կան ա մե նաանն պաստ պայ ման նե րում: Այդ դպրոց նե րի՝ /Ս յուն յաց բարձր տի-
պի դպրոց,  Տաթ ևի հա մալ սա րան,  Թա նա հա տի կամ  Թա նա տի,  Հա վուց  Թա ռի, 
 Հեր մո նի, Երն ջա կի Քռ նա դպրոց ներ և  այլն/, դե րը վիթ խա րի է Ս յուն յանց քա-
ղա քա կան, մշա կույ թա յին և կր թա կան կյան քի պատ մութ յան մեջ: Ե րախ տա-
շատ ման կա վարժ, գիտ նա կան Աբ.  Մով սիս յա նը հայ դպրո ցի ու ման կա վար-
ժա կան մտքի պատմւթ յա նը նվիր ված իր ար ժե քա վոր աշ խա տութ յան երկ րորդ 
բաժ նում գրում է. «Ս յուն յաց եր կի րը, Ա րա րա տից հե տո, հայ դա սա կան դպրո ցի 
ստեղծ ման պահ պան ման և  զար գաց ման ա ռա ջին, հա մե մա տա բար ա մե նաա-
պա հով վայրն է ե ղել: Այն տեղ են մշակ վել գի տութ յան և  մաս նա վո րա պես հա-
յա գի տութ յան մի շարք ա ռար կա ներ: Ս յուն յաց կրթա կան օ ջախ նե րը այդ գի-
տութ յուն նե րի զար գաց ման ու պահ պան ման ա մե նա կա րող ու հա վա տա րիմ 
օ ջախ ներն են ե ղել» /2,14/:

 Ա նու րա նա լի է այն ի րո ղութ յու նը, որ դա րեր շա րու նակ Ս յու նաց նա հան գի 
ա ռաջ նորդ նե րի, հոգ ևոր, մշա կու թա յին, կրթա կան գոր ծիչ նե րի /սկսած Ս յուն-
յաց դպրո ցի ա մե նա հայտ նի դեմ քե րից՝  Պետ րոս Ս յու նե ցու, Վր թա նես  Քեր թո ղի, 
 Մա թուս ա ղա յի,  Մով սես  Քեր թող Ս յու նե ցու,  Սա հա կա դուխտ Ս յու նե ցու և  հե-
տա գա դա րե րի գոր ծիչ նե րից ընդ հուպ մինչև մեր ու սում նա սի րութ յան ժա մա-
նա կաշր ջա նը/ հո գա ծութ յան շնոր հիվ Ս յու նաց աշ խար հում, նույ նիսկ քա ղա-
քա կան ա մե նա ծանր պայ ման նե րում, պահ պան վել է ազ գա յին կրթօ ջախ նե րի 
կեն սա հաս տա տութ յու նը:  Մինչև 14-րդ  դա րը, հոգ ևոր մշա կու թա յին, կրթա կան 
գոր ծիչ նե րը Ս յուն յաց նա հան գում ծա վա լել են մշա կու թա յին, շի նա րա րա կան 
դպրո ցա շի նութ յան լայն գոր ծու նեութ յուն: Ն րանց շնոր հիվ վե րա կա ռուց վել 
են բազ մա թիվ վան քեր, ե կե ղե ցի ներ, ստեղծ վել են հա րուստ ձե ռագ րա տուն, 
դպրա նոց, բարձ րար ժեք ձե ռագ րե րի մա տե նա դա րան / Տաթ ևի վան քում/, 
կրթվել են հոգ ևոր հո վիվ ներ, ո րոնք ի րենց նպաստն են բե րել Ս յուն յաց, ինչ պես 
նաև հա յոց նա հանգ նե րի մտա վոր ու մշա կու թա յին կյան քի զար գաց մա նը: 

 Նոր պատ մաշր ջան նե րում /14-15-րդ  դա րե րում/, շա րու նա կե լով անց յալ 
դա րե րի հոգ ևոր մշա կու թա յին կրթա կան գոր ծիչ նե րի փա ռա վոր ա վան դույթ-
նե րը, Ս յուն յաց նա հան գի կրթա կան գոր ծի նվիր յալ կազ մա կեր պիչ նե րը՝  Հով-
հան Ո րոտ նե ցին, նրա տա ղան դա վոր ա շա կերտ ներ՝  Հա կոբ Ղ րի մե ցին,  Մե լիք-
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սեթ Ս յու նե ցին, Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին նրա շնոր հա լի ա շա կերտ ներ՝  Մաթ ևոս  Ջու-
ղա յե ցին, Ա ռա քել Ս յու նե ցին,  Թով մա  Մե ծո փե ցին, կին լու սա վո րիչ ման կա վարժ 
Աստ ղի կը /նրա ազ գա նու նը ան հայտ է/ և  շատ ու րիշ ներ ևս  հաղ թա հա րել են 
բա զում դժվա րութ յուն ներ, ի րենց շուր ջը հա մախմ բել ժո ղովր դին մտա վոր կա-
րող ու ժե րին, և  պահ պա նել երկ րա մա սի ազ գա յին կրթա կան օ ջախ նե րը՝ քա-
ղա քա կան կյան քի ծանր կա ցութ յան պայ ման նե րում: Իսկ դա պայ մա նա վոր-
ված էր նրա նով, որ այդ վայ րե րում ե ղել են աշ խար հագ րա կան նպաս տա վոր 
պայ ման ներ /ինչ պես փոք րիկ Ս յու նի քում՝ Ար ցա խում/, և  երկ րի վրա հար ձակ-
վող նե րին դի մադ րող ու ժեր: Ն ման ի րադ րութ յան մեջ ա հա Ս յուն յաց նա հան գի 
կրթա կան օ ջախ նե րը կե նաց ու մա հու գո տե մար տում մա քա ռում էին և  պա-
հում ի րենց կեն սա հաս տա տութ յու նը՝ այդ գոր ծիչ նե րի հո գա ծութ յան շնոր հիվ: 
Ն րանք կա րո ղա ցան հնա րա վո րինս պահ պա նել ու վե րա կեր տել նախն յաց 
ստեղ ծած ար ժե հա մա կար գը, այն հա մա պա տաս խա նեց նել ժա մա նա կի շնչին, 
ու պա հանջ նե րին՝ նպաս տե լով հա զա րա վոր ժո ղովր դի հոգ ևոր վե րա կեն դա-
նաց մա նը և  վե րա փոխ մա նը:  Ժո ղովր դա կան լու սա վո րութ յու նը, հատ կա պես 
կրթա կան գոր ծը դառ նում է Ս յուն յաց նա հան գի նշա նա վոր գոր ծիչ նե րի ման-
կա վարժ նե րի կեն սա կան խնդիր նե րից մե կը:

 Մեր ձեռ քի տակ ե ղած պատ մա գի տա կան աղբ յուր նե րի, և  փաս տագ րա-
կան այլ նյու թե րի նո րո վի ու սում նա սի րութ յուն նե րը հնա րա վո րութ յուն են ըն ձե-
ռել թե կուզ և  հա մա ռո տա կի, ներ կա յաց նել այդ գոր ծիչ նե րի բե ղուն լու սա վո րա-
կան գոր ծու նեութ յու նը Ս յուն յաց նա հան գի կրթա կան օ ջախ նե րում:

Ս յուն յաց դպրո ցի պատ մութ յան տար բեր շրջան նե րում /14-15-րդ դդ./ հայտ-
նի և  ան հայտ բազ մա թիվ ու սու ցիչ-ու սուց չա պե տեր, կրթա կան գոր ծի կազ մա-
կեր պիչ ներ հիմ նել են դպրոց ներ, լու սա վո րա կան օ ջախ ներ, նվիր վել են ա ճող 
սերն դի կրթութ յան և  դաս տիա րա կութ յան պատ վա վոր գոր ծին: Ն րանք հա-
մա տե ղել են ի րենց հա յե նան վեր լու սա վո րա կան գոր ծու նեութ յու նը՝ ղե կա վա-
րել ազ գա յին –ա զա տագ րա կան շար ժու մը, պայ քա րել օ տար զավ թիչ նե րի դեմ, 
վառ պա հել ազ գի պայ քա րի ո գին, ստեղ ծել ու թո ղել հա րուստ ժա ռան գութ-
յուն հայ դպրո ցի ու ման կա վար ժա կան մտքի զար գաց ման գոր ծում:  Նույ նիսկ 
ան բա րեն պաստ ի րադ րութ յան պայ ման նե րում կրթա կան նվիր յալ գոր ծիչ նե րը 
մեծ սի րով պա հում պահ պա նում և  ծաղ կեց նում են հայ մշա կույթն ու դպրո ցը, 
գրա կա նութ յունն ու գի տութ յու նը, միա ժա մա նակ բարձր տի պի դպրոց նե րում 
(հա մալ սա րա նում) պատ րաս տում են ման կա վար ժա կան բարձ րո րակ կադ րեր, 
ո րոնք շա րու նա կում են ի րենց ե րախ տա շատ ու սուց չա պե տե րի հայ րե նան վեր 
գոր ծու նեութ յու նը:

Այս ժա մա նա կաշր ջա նում է լու սա վո րա կան ար գա սա վոր գոր ծու նեութ յուն 
ծա վա լել Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի ու սուց չա պետ Ե սա յի Ն շե ցու տա ղան դա վոր 
ա շա կերտ, ա կա նա վոր գիտ նա կան ման կա վարժ  Հով հան Ո րոտ նե ցին:  Հա կա-
սա կան կար ծիք ներ կան Ո րոտ նե ցու ծննդյան ու մահ վան տա րեթ վե րի վե րա-
բեր յալ պրո ֆե սոր  Ցո լակ  Սի մոն յա նի աշ խա տութ յու նում /3-19/, հի շա տա կում է 
( 1313/15-1380/88թթ.):

 Գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ մատ նանշ վում է /4-10/, որ մեծ ու սուց չա-
պետ, լու սա վո րիչ ման կա վարժ  Հով հան Ո րոտ նե ցին սկզբում իր վար դա պե տա-
կան –ու սուց չա կան գոր ծու նեութ յու նը ծա վա լում է Գ լա ձո րում, Ապ րա կու նի սում, 
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այ նու հետև Ո րո տա նում ու  Տաթ ևի վան քի բարձր տի պի դպրո ցում, ո րը նրա 
գոր ծու նեութ յան շրջա նում փաս տո րեն դառ նում է կա տար յալ հա մալ սա րան: 
 Հայտ նի է, որ Ս յուն յաց դպրոց նե րից շա տե րը, այն պես էլ  Տաթ ևի բարձր տի պի 
դպրո ցը այլևս այն փայ լը չու նեին 12-րդ  դա րի վեր ջե րին, նրանք ինչ պես Ս յու-
նաց պատ միչ Ս տե փա նոս Օր բե լին է նշում, ան չափ քայ քայ վել էին ի րար հա-
ջոր դող ա վե րիչ ար շա վանք նե րի հետ ևան քով և «հին ա թոռն ա ւե րեալ և  ա պա-
կա նեալ էր և Ս յուն յաց ա թոռն ու դպրո ցը փո խադր վել էր  Նո րա վանք» /5-20/: 
Օ տար զավ թիչ նե րի (թուր քե րի և  թա թար նե րի) մեծ ա վե րում նե րից հե տո, 13-րդ 
 դա րի վե ջե րին  Տաթ ևը վե րա շին վում ու ծաղ կում է վերս տին, իսկ 14-րդ  դա րի 
կե սե րից ա ռա վել մեծ հռչակ է հա նում հատ կա պես այն ժա մա նակ վա ա մե նա-
հե ղի նա կա վոր ու սուց չա պե տի`  Հով հան Ո րոտ նե ցու, ա պա նրա տա ղան դա վոր 
ա շա կերտ` Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու գոր ծու նեութ յան շրջա նում:  Հի րա վի, ու սում նա-
սիր վող ժա մա նա կաշր ջա նում ի րենց բեղմ նա վոր լու սա վո րա կան գոր ծու նեութ-
յունն են ծա վա լել նաև նրանց ա շա կերտ նե րը, ո րոնք հե տա գա յում դար ձել են 
ան վա նի գիտ նա կա ներ, հոգ ևոր մշա կույ թա յին գոր ծիչ ներ և  այլ մաս նա գետ-
ներ:

 Համ բա վա վոր գիտ նա կան, ման կա վարժ  Հով հան Ո րոտ նե ցու գոր ծու-
նեութ յան շրջա նում  Տաթ ևը լու սա վո րա կան շար ժում նե րի, հոգ ևոր մշա կույ թա-
յին կենտ րո նի համ բավ է ու նե ցել: Այս տեղ մեծ ու սուց չա պե տի ե ռան դուն գոր-
ծու նեութ յան շնոր հիվ, ծա վալ վել է մշա կույ թա յին, շի նա րա րա կան, լու սա վո րա-
կան գոր ծու նեութ յուն, ար մա տա կան վե րա փո խում ներ են կա տար վել  Տաթ ևի 
ու սում նա գի տա կան կրթօ ջա խի ու սում նա դաս տի րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մա կար գում ստեղծ վել է հա րուստ ձե ռագ րա տուն/մա տե նա դա րան/, նա իր 
սա նե րին հանձ նա րա րում է հա վա քել Ս յու նաց վան քե րի և  ե կե ղե ցի նե րի ձե-
ռա գիր մատ յա նե րը և  կենտ րո նաց նել մա տե նա դա րա նում: Դպ րո ցա կան նշա-
նա վոր գոր ծի չը կրթութ յան գոր ծի հա մար վճռա կան նշա նա կութ յուն էր տա լիս 
գրա դա րա նին: Այդ մա սին պրո ֆե սոր Աբ.  Մով սիս յա նը գրում է « Մա նա վանդ 
այն դպրոց նե րի հա մար, ուր տասն յակ, իսկ եր բեմն էլ/ հատ կա պես  Տաթ ևում/ 
100 –ից ա վե լի ա շա կերտ ներ էին սո վո րում: Այդ պի սի դպրոց նե րի հա մար անհ-
րա ժեշտ էին տար բեր բո վան դա կութ յան շատ գրքեր, բազ մաց րած օ րի նակ-
նե րով, մա նա վանդ այն ա ռար կա նե րի վե րա բե րող գրքեր, ո րոնք ու սու ցա նում 
էին տվյալ դպրո ցում» /6-15/:  Վաս տա կա շատ գիտ նա կան ման կա վար ժը հա յե-
րեն ձե ռա գիր», « Հի շա տա կա րան ներ» պատ մա գի տա կան աղբ յու րից վկա յում 
է այն փաս տը, որ Ո րոտ նե ցին գրա դա րա նը հարս տաց նե լու և  մաս նա վո րա-
պես դպրո ցա կան նպա տակ նե րի հա մար անհ րա ժեշտ գրքեր ձեռք բե րե լու հա-
մար գոր ծադ րում էր այս պի սի մի ջոց էլ /7-16/:  Նա ու ղար կում էր իր լա վա գույն 
ա շա կերտ նե րին՝ ձեռ նե րեց գրիչ նե րին ու նկա րիչ նե րին երկ րի այլ վայ րե րը և 
 նույ նիսկ երկ րից դուրս ե ղած հայ կա կան վան քե րը, գրատ ներն ու մա տե նա դա-
րան նե րը, որ ըն դօ րի նա կեն այն գրքե րը, ո րոն ցից ու նեն և  ո րոն ցով հարս տաց-
նեն  Տաթ ևի գրա դա րա նը: Ո րոտ նե ցին այս գրա դա րա նին է նվի րել նաև իր ձե-
ռա գի րը` փի լի սո փա յա կան, աստ վա ծա բա նութ յան, մար դա կազ մութ յան, ման-
կա վար ժութ յան վե րա բեր յալ աշ խա տութ յուն նե րը: Գ րա դա րա նը հա մալ րում է 
նաև թարգ մա նա կան գրքե րով ու իր սա նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յու նե րով:  Մեծ 
ու սուց չա պե տի այս ու շագ րավ ձեռ նար կու մը ա վան դա բար մնաց ու դար ձավ 



348 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

մի ու սա նե լի օ րի նակ հա յոց նշա նա վոր դպրոց նե րի ու դպրա պե տե րի հա մար: 
Որ պես անժխ տե լի փաստ, այս ա մե նը վկա յում է Ս յու նե ցու նշա նա վոր գործ չի 
սերն ու պատ կա ռան քը կրթութ յան ու դպրո ցի նկատ մամբ:

Ս յուն յաց դպրո ցի պատ մութ յան մեջ Ո րոտ նե ցին բա ցա ռիկ դեմք էր, կրթա-
կան գոր ծի բա րե նո րո գիչ նոր դպրո ցի հիմ նա դիր, ման կա վար ժա կան մտքեր 
հղա ցող և դ րանք խի զա խո րեն կյան քի կո չող ու սուց րա պետ: Եր կար տա րի-
ներ`որ պես ու սու ցիչ /ռա բու նա պետ/ աշ խա տել է Ս յուն յաց, ինչ պես նաև Ա րա-
րատ յան նա հան գի դպրոց նե րում, դա սա վան դել քե րա կա նութ յուն,փի լի սո փա-
յութ յուն,ման կա վար ժութ յուն, երկ րա բա նա կան,ասն վա ծա բա նա կան և բ նա-
գի տա կան ա ռար կա ներ: Ն րա ա նու րա նա լի ծա ռա յու թունն այն է, որ պարզ 
ու ո րո շա կի կարգ ու կա նոն մտցրեց դպրո ցա կան գոր ծե րի մեջ, դրա նով իսկ 
շա րու նա կե լով և  ա վար տին հասց նե լով՝ հայ կա կան վե րածնն դի դա րաշր ջա նի 
ա կա նա վոր գոր ծիչ Գ րի գոր  Մա գիստ րո սի կող մից դեռևս ա վե լի քան 300 տա րի 
ա ռաջ սկսած, բայց կի սատ թո ղած գոր ծը:  Ժա մա նա կաշր ջա նի հայ գիտ նա-
կան,ման կա վար ժութ յան ռահ վի րա նը պար տա դիր դարձ րեց աշ խար հիկ,բնա-
գի տա կան գի տութ յու նե րի և  այլ ա ռար կա նե րի ան ցու մը, ար մա տա վո րեց դաս-
տիա րա կութ յան և  ու սուց ման նո րա գույն մե թոդ ներ, զբաղ վեց ոչ միայն հոգ ևոր 
մշա կու թա յին, այլև աշ խար հիկ ու հա սա րա կա կան դպրոց նե րով, այս մե թոդ-
ներն ու ձեռ նարկ նե րը եր կար տա րի ներ օգ տա գործ վում էին հայ կա կան, այդ 
թվում Ար ցա խի դպրոց նե րում: 

Ո րոտ նե ցու դպրոց նե րում բա ցի վե րոնշ յալ գի տութ յուն նե րից, ու սու ցան-
վում էին նաև ար վեստ ներ,ար հեստ ներ,ո րոնք կապ ված էին գրչութ յան ար վես-
տի և գր քի պատ րաստ ման հետ: Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին վկա յում է, որ Ո րոտ նե-
ցին գի տութ յուն նե րի հետ ու սու ցա նում է նաև ար հեստ ներ, ինչ պես օ րի նակ, 
մա գա ղա թի պատ րաս տու մը, այդ մա սին դա գրում է. «Զ մա գա ղաթս նոյն ինքն 
մեծ վար դա պետն իւր ձեռքն գոր ծեաց, և  մեզ ու սո յաց զսոյն ա րու վեստ»/8-17/: 
Ո րոտ նե ցու դպրոց նե րում պատ րաս տում էին ու սու ցիչ ներ, նկա րիչ ներ, ծաղ-
կա զար դող ներ փո րագ րող ներ, կազ մա րան ներ, թուղթ կո կող ներ:  Մեծ ու սուց-
չա պե տի մի այլ ա շա կերտ՝  Հա կոբ սը, գրում է որ ին քը սո վո րել է թուղթ կո կե լը 
իր ու սուց չից և  աշ խա տու մ է որ պես թուղթ կո կող» /9-18/: 

 Լայն համ բա վի տեր գիտ նա կան, լու սա վո րիչ ման կա վարժ Ո րոտ նե ցու 
ա շա կերտ նե րից մե կը`  Մե լիք սեթ Ս յու նե ցին իր ըն դօ րի նա կաց «գիրք ա ռա քի-
նու թեանց»-ի հի շա տա կա րա նում /1376թ/ այս պես է դրվա տում իր ու սուց չա-
պե տին «Ի դառ նու թեան ժա մա նա կիս լույս ծա գեաց մթա ցեալ և  խա վա րեալ 
ազ գիս`զմեծ վար ժա պետն ման կանց, զրա բու նա պետն վար դա պե տաց, զյով-
հան նես վար դա պետ Ո րոտ նե ցի,որ սնու ցա նէր զման կունս, ջամ բե լով զկե րա-
կուրն կե նաց հո գուց և զ հան գիստ մարմ նա վոր պի տո յից» /10-6/: 

 Հով հան Ո րոտ նե ցու տա ղան դա վոր ա շա կերտ նե րի` Հա կոբ Ղ րի մե ցու, Գ րի-
գոր  Տաթ ևա ցու, Գ ևորգ Երզն կա ցու գոր ծու նեութ յան տա րի նե րին  Տաթ ևի ու-
սում նա գի տա կան կրթօ ջա խը հայտ նի դար ձավ իր ան վա նի սա նե րով,բազ մա-
տարր ու մե ծա քա նակ ա շա կերտ ներ ով, ո րոնք հա վաք վել էին  Հա յաս տա նի 
տար բեր նա հանգ նե րից, Ար ցա խի գա վառ նե րից, երկ րից դուրս հա յաբ նակ վայ-
րե րից:Ն րանց ձեռ նար կում նե րի շնոր հիվ  Տաթ ևի հա մալ սա րա նում դա սա վան-
դող ա ռար կա նե րի թվում գե րակշ ռող տեղ էին գրա վում բնա գի տա կան և  հու-
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մա նի տար գի տութ յուն նե րը: Այդ բարձ րա գույն դպրո ցի համ բա վը մեծ էր նրա-
նով, որ Ո րոտ նե ցուց հե տո ե րեք տաս նամ յակ ղե կա վա րում էր բազ մա վաս տակ 
գիտ նա կան, կրթա կան նշա նա վոր գոր ծիչ Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին: Այդ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում  Տաթ ևա ցու ե ռան դուն գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ բարձր տի պի 
դպրոց-հա մալ սա րա նը հան դի սա ցել է երկ րա մա սի/ նկա տի ու նենք փոքր Ս յու-
նի քի-Ար ցա խի/, հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան ու մշա կու թա յին գի տակր թա-
կան կյան քում, լու սա վո րութ յան բնա գա վա ռում նշա նա վոր դեր խա ղա ցած ու-
սում նա կան հաս տա տութ յուն ներց մե կը` Հա յաս տա նում, և  իր ո րո շա կի տեղն 
ու նի մեր ազ գա յին ա ռա ջըն թա ցի պատ մութ յան մեջ: Ն րա նում լիո վին ի րենց 
ար տա ցո լումն են գտել երկ րա մա սի հայ հա սա րա կա կան կյան քի հա կա սութ-
յուն նե րը ա ռա ջա վոր ու հե տա դեմ ու ժե րի գա ղա փա րա կան պայ քա րը, հին ու 
նոր ման կա վար ժութ յան ջա տա գով նե րի բա խում նե րը և  այլն: 

Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին, /1346-1409թթ./ Ո րոտ նե ցուց հե տո իր ժա մա նա կին 
ճա նաչ ված գիտ նա կան է բա նա գի տա կան, հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի հա-
մա կար գում: Որ պես բա զում աշ խա տութ յու նե րի հե ղի նակ և  ու սուց չա պետ 
 Տաթ ևա ցին հայտ նի է ե ղել ոչ միայն  Հա յաս տա նում այլև նրա սահ մա նե րից 
դուրս: Ն րան հա ճախ հրա վի րում էին դա սա խո սութ յու ներ կար դա լու, իսկ տար-
բեր վայ րե րից գա լիս էին նրան լսե լու հատ կա պես  Մե ծո փա դպրո ցից: 

Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու մա սին, որ պես մեծ ու սուց չա պետ, գիտ նա կան, գո վես-
տով են խո սում գրե թե բո լոր ա շա կերտ նե րը`  Թով մա  Մե ծո փե ցին, Ա ռա քել Ս յու-
նե ցին:

 Ժա մա նա կի ճա նաչ ված ման կա վարժ ար վես տի մեծ գի տակ Թ.  Մե ծո փե-
ցին խո սե լով իր ու սուց չա պե տի բնո րոշ գծե րի մա սին հի շա տա կում է` որ նա 
ե ղել է խիստ սկզբուն քա յին, հաս տա տա կամ և  խի զախ, ան զի ջող և  ու նե ցել է 
մարդ կանց ու սու ցա նե լու, դաս տիա րա կե լու և  հա մո զե լու գոր ծում ար տա կարգ 
շնորք, որ  Տաթ ևա ցին «միշտ ան մահ և  ա ներ կիւղ նա խա տում էր իր հա կա ռա-
կորդ նե րին և  ոչ ոք չէր հա մար ձակ վում ձեռք տալ նո րան, ոչ իշ խա նը և  ոչ նրա 
ստո րադ րեա լը զի ա մեն քը սար սա փեին նո րա պատ կա ռե լի ե րե սից» /11-11/: Թ. 
 Մե ծո փե ցին բարձ րա գույն կրթութ յու նը ստա նա լով  Տաթ ևի հա մալ սա րա նում, 
ստա նում է վար դա պե տութ յան աս տի ճան և  իր ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նեութ յան տա րի նե րին բա ցում է դպրոց ներ բա րե լա վում ու սում նա դաս տիակ-
չա կան աշ խա տանք նե րի գոր ծը կի րաոում նոր մե թոդ ներ: Գր.  Տաթ ևա ցու հրա-
մա նով  Մե ծո փե ցին նշա նակ վում է  Մե ծո փա դպրո ցի վե րա տե սուչ և  ու սու ցիչ: 
Ար ճի շե ցի նե րին ուղղ ված իր գրութ յան մեջ  Տաթ ևա ցին  Մե ծո փե ցու մա սին այս-
պես է գրում «Ե տու զմա հրա ման ի իշ խա նութ յուն դաս ա սել,ա շա կերտ կար գել 
և  զօ րէնս աս տու ծոյ ու սու ցա նել» /12-12/: Ղ.Ա լի շա նը « Հա յա պա տում» գրքում 
հի շա տա կում է որ  Թով ման 60 տա րի անց կաց րեց  Մե ծո փում, իսկ 35 տա րի 
ու սուց չութ յուն ա րեց և  պատ րաս տեց, ի մաս տա սեր, գրիչ ներ ու քար տու ղար-
ներ, հա սա րա կա կան ու ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ ներ, նկա րիչ ներ և  ծաղ կող ներ, 
 Թով ման, Ե կեալ ի վանքն  Մե ծո փա և 60 ամ անդ կա ցեալ բա զում ջա նիվ ա ռա-
քի նութ յամբ և 35 ամ դաս ա սե լով ա մե նայն ան ձանց գրոց ա շա կեր տե լուց ևբա-
զում որ դիս փառս ա ծեալ…… հա նա պաղ չար չա րել զինքն ի յու սու ցա նել զ  ման-
կունց» /13-7/: 

Ա կա դե մի կոս հայ մեծ լեզ վա բան Հր. Ա ճառ յա նը « Հա յոց անձ նա նուն նե րի 
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բա ռա րան»-ում դրվան տան քի խոս քեր է ա սում Թ.  Մե ծո փե ցու հա սա րա կա-
կան – գ րա կան գոր ծու նեութ յան մա սին, ա պա գրում « Մե ծո փե ցու ա մե նա կար-
ևոր գրա կան գործն եմ հա մա րում այն ձե ռա գիր քը որ նա իր ա շա կերտ  Հով հան 
Ար ճի շե ցուն ար տագ րել է տվել  Կի րա կոս  Վի րա պաց ձեռ քով  Կա ֆա յից բեր ված 
մի բնագ րի վրա յից, 1411-48 թվե րին» /14-8:  Շա րու նա կութ յան մեջ գրում է, որ 
նշված ձե ռա գիրն Ժ-ԺԱ դա րե րի /շատ լուրջ լեզ վա բա նա կան, բազ մա լեզվ յան մի 
աշ խա տութ յուն է,որ պա տիվ է բե րում թե հե ղի նա կին,թե ար տագ րո ղին »: Ազ-
նա նուն նե րի բա ռա րա նում Ա ճառ յա նը նաև մատ նան շում է, որ  Տաթ ևի դպրո-
ցի օ րի նա կով  Մե ծո փե ցի էլ իր ըն տիր գրա գիր նե րի մի ջո ցով ար տագ րել տվեց 
շատ հազ վագ յուտ ու ար ժե քա վոր գրքեր և  հարս տաց րեց իր դպրո ցի գրա դա-
րա նը:Այս ըն դօ րի նակ ված գրքե րի մի զգա լի մա սը Ո րոտ նե ցու,  Տաթ ևա ցու և 
 Սար գիս  Սոր բե ցու աշ խա տութ յուն ներն էին: 

Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու ա շա կերտ նե րից է դպրո ցա կան գոր ծի կազ մա կեր պիչ 
Ա ռա քել Ս յու նե ցին:  Նա իր ու սուց չա պե տին ներ կա յաց նում է որ պես տա ղան-
դա շատ հոգ ևոր,մշա կույ թա յին գոր ծիչ, մեծ ման կա վարժ, սկզբուն քա յին, ան-
զի ճող, հաղ թան դամ, գե ղեց կա խոս մար դու, «նախ, ա սում է նա, ի տեսն ու րա-
խա նա յին և  ա պա խո սիլքն ցնծա յին,և  ա պա ընդ բառ բա ռո յին հա մե րութ յան 
զու ւար ճա նա յին» /15-1/: Առ. Ս յու նե ցին նաև պատ մում է, որ  Տաթ ևա ցին ար-
տա կարգ դա սա խոս է ե ղել, հմուտ գիտ նա կան:  Նա խիստ պա տաս խա նատ-
վութ յուն է զգում իր կար դա ցած ա մեն մի դա սա խո սութ յան հա մար, այդ պատ-
ճա ռով էլ «ըն թերց ման է պար պող ա շա կեր տաց էր մար զող… ծա ծուկ բա նից 
բա ցա հայ տող» Որ պես զի նա գե րա զանց լավ դա սա խո սութ յուն կար դա ա սորմ 
էր Ս յու նե ցին՝ «Ի գի շե րի խոկ ման զի մա սաս գրոց հա ւա քեր, և ա շա կեր տաց 
պատ մեր» /16-2/: 

Այս պի սի վե րա բեր մունք դե պի իր կար դա ցած դա սա խո սութ յու նը ան շուշտ 
ման կա վար ժա կան ազ նիվ խղճի և  բարձր պա հան ջի գի տակ ցումն է, դպրո ցա-
կան զար գա ցած գործ չի ա մե նաբ նո րոշ օ րի նա կը: Ա կա նա վոր հա յա գետ Մ.Ա -
բեղ յա նը միան գա մայն ի րա վա ցի է գնա հա տում  Տաթ ևա ցուն ա սե լով, որ նա 
մեծ հո գա տա րութ յուն ու բա րեխղ ճութ յուն է ցու ցա բե րում դե պի իր ըն թեր ցող-
նե րը գոր ծադ րում էր ման կա վար ժա կան ճիշտ մե թոդ ներ ու հնար ներ, որ նա 
լավ գի տեր տրա մա բա նութ յու նը, գի տեր ա մեն ինչ լուրջ խո հա կա մութ յամբ 
«կշռա դա տել... դա սա վո րել... հա մե մա տել... խոր հել»:  Հարց ման գիր քը, եզ րա-
փա կում է Ա բեղ յա նը, դա հարց ու պա տաս խա նով գրված մի դա սա գիրք է իր 
բո լոր ու սա նող նե րի հար ցե րի պա տաս խանն է» /17-3/: 

Ա ռա քել Ս յու նե ցին ժա մա նա կի հայտ նի մա տե նա գիր էր,բազ մա թիվ աշ-
խա տութ յու նե րի հե ղի նակ:  Նա ու նի նաև բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, միայն նրա 
« Սաղ մոս տա գիր քը» որ գրված է չա փա ծո, կազմ ված է 1740 տուն ո տա նա վո-
րից /18-4/:  Նա  Տաթ ևա ցու հետ միա սին գրել է « Սահ մա նադ րութ յուն դաս տիա-
րա կութ յան» ման կա վար ժա կան հայտ նի աշ խա տութ յու նը: Գր քի կա նո նե րում 
բա վա կա նին տեղ է հատ կաց նում հայ րե նա սի րութ յա նը, կար գա պա հութ յա նը 
և  բա րո յա կա մա յին այլ ո րակ նե րի դաս տիա րա կութ յան հար ցե րին այլն:  Բա ցի 
գրա կան ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քից Ա ռա քել Ս յու նե ցին ման կա վար ժա-
կան բե ղուն գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լել Ս յուն յաց դպրոց նե րում, դա սա վան դել 
գրա կա նութ յուն, տո մա րա գի տութ յուն,բնա գի նա կան այլ ա ռար կա ներ:  Հետ-
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ևե լով իր ու սուց չա պետ  Տաթ ևա ցու ու սա նե լի օ րի նա կին, նա բո լոր ջան քե րը 
գոր ծադ րում էր,որ պես զի դա սա վան դու մը դնի բարձր հիմ քի վրա: Պ րո ֆե սոր 
 Մով սիս յա նը վկա յում է, որ Ս յու նե ցին կազ մել է նաև ե րե խա նե րի դաս տիա րա-
կա նութ յան ու վար քի կա նո ներ-խրատ ներ, ո րոնց նպա տա կը հայ րե նա սի րութ-
յան կար գա պա հութ յան, նիստ ու կա ցի այլ ո րակ նե րի դաս տաիա րա կումն է: 
 Տաթ ևի բարձր տի պի դպրո ցում աշ խա տե լու տա րի նե րին նա խրա խու սում է 
իր սա նե րին ու սա նող նե րի ինք նու րույն աշ խա տանք նե րը, ո րոնց մեջ տես նում 
էր նրանց ստեղ ծա գոր ծա կան ձգտում նե րը, խի զա խում նե րը:

Գ. Տաթ ևա ցու ա մե նա տա ղան դա վոր ա շա կերտ նե րից է  Մա թեոս  Ջու ղա յե-
ցին:  Հե տաքրք րա կան է, որ ա կա նա վոր գիտ նա կան  Տաթ ևա ցու լու սա վո րա-
կան գոր ծու նեութ յան մա սին ե ղած տար բեր տե ղե կութ յու նե րը ամ բող ջա պես 
հա մընկ նում են Մ.  Ջու ղա յե ցու գրած կեն սագ րա կան տվյալ նե րին, սա ա պա-
ցույց է ժա մա նա կա կից նե րի օբ յեկ տիվ լի նե լուն, ի րենց մեծ ու սուց չին հա վուր 
պատ շա ճի ներ կա յաց նե լու և  ըստ ար ժա նա վույն գնա հա տե լու գոր ծում:  Ջու-
ղա յե ցին այս պես է բնու թագ րել իր ու սուց չին. «ան դա դար ըն թեր ցող աղ քա տա-
սեր, հո գով խո նարհ, մտքով ստեղ ծա գոր ծող, դեմ քով պայ ծառ ու սուց չա պետ 
էր…» /19-5/: 

Որ պես ճա նաչ ված ու սու ցիչ –  ու սուց չա պետ Մ.  Ջու ղա յե ցին դա սա վան դել է 
 Հա յաս տա նի տար բեր նա հանգ նե րի դպրոց նե րում: Ն րա մոտ ու սա նել են բազ-
մա թիվ ու շիմ ա շա կերտ ներ, ու սա նող ներ,/ Տաթ ևի հա մալ սա րա նում/ մի քա նի 
տասն յակ նշա նա վոր գոր ծիչ ներ, պատ մա գիր ներ, ման կա վար ժութ յան աս պա-
րե զի խո շոր դեմ քեր:

Ու սում նա սիր վող ժա մա նա կաշր ջա նում Ս յուն յաց նա հան գում լու սա վո-
րա կան գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լել Աստ ղիկ ա նու նով մի կին: Հր. Ա ճառ յա նը 
« Հա յոց անձ նա նուն նե րի բա ռա րան» - ում ներ կա յաց րած ցու ցա կում /70 կին 
գոր ծիչ ներ/ նշում է նաև Աստ ղի կին որ պես ու սու ցիչ, թուղթ կո կող, ծաղ կա-
զար դող, փո րագ րող, մա գա ղաթ պատ րաս տող /20-9/:  Նա ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լել  Հա վուց թա ռի վա նա կան դպրո ցում:  Հա վուց թա ռը 
գտնվում է Ս յուն յաց նա հան գում, այժմ յան  Գառ նիի մոտ: Ի դեպ նշենք, որ մեր 
պատ միչ նե րը, գրող նե րը, ման կա վարժ ներն ու հոգ ևոր մշա կու թա յին գոր ծիչ նե-
րը շատ են գրել հայ կնոջ ա ռա քի նութ յան, ճկուն մտքի, հա րուստ եր ևա կա յութ-
յան, աշ խա տա սի րութ յան, ըն տա նի քին, հայ րե նի քին ու ազ գին նվիր վա ծութ-
յան մա սին: Այդ են վկա յում` Մ.  Խո րե նա ցուն, Ե ղի շեի,  Կա ղան կատ վա ցու, Մ. 
 Գո շի և  մեր ժա մա նակ նե րի հե տա զո տող նե րի` Մ.Ա բեղ յա նի, Աբ.  Մով սիս յա նի, 
Հր. Ա ճառ յա նի,Ց.  Սի մոն յա նի ու սում նա սի րութ յու նե րը:

Այս պի սով, բազ մա թիվ աղբ յուր նե րից քա ղած տե ղե կութ յու նե րի հի ման 
վրա հնա րա վո րինս ներ կա յաց րե ցինք քննարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նի Ս յուն-
յաց նա հան գի հոգ ևոր մշա կույ թա յին, կրթա կան գոր ծի կազ մա կեր պիչ նե րի 
լու սա վո րա կան գոր ծու նեութ յու նը: ՈՒ սում նա սի րութ յան բնույ թից ել նե լով մեկ 
հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հնա րա վոր չէր ըն դար ձա կել վե րո հիշ յալ փաս տագ-
րա կան նյու թե րի օ րի նակ նե րի ցան կը, հա մա կող մա նի հիմ նա վո րել և  ներ կա-
յաց նել Հ. Ո րոտ նե ցու, Գ.  Տաթ ևա ցու բե ղուն գոր ծու նեութ յան մա սին տված 
նրանց ա շա կերտ նե րի դրվա տան քի խոսքն ու հա վորւ պատ շա ճի ար ժա նիք-
ներն ու գնա հա տա կան ներն: 
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Ան շուշտ, մեզ հե տաքրք րող պատ մաշր ջա նին վե րա բե րող աղբ յուր նե րում 
փաս տե րը շատ են, կար ծում ենք, որ այս քանն էլ բա վա կան է ո րոշ գա ղա փար 
կազ մե լու ա կա նա վոր գոր ծիչ նե րի, նրանց սա նե րի լու սա վո րա կան, կրթա կան 
գոր ծու նեութ յան մա սին:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ
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ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАИНАЗТОРОВ СЮНИКСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В XIV-XV ВВ. - 
АРМИНЕ БАГДАСАРЯН - Историческая статья, основанная на изучении источников 
и видов учебных материалов, образовательных кратко рассмотрены организаторами 
Сюникской образования gorrtsuneutyune 14-15 вв. Эти цифры были образование 
реформаторов, школьные основатели, педагогические идеи hghatsogh, они отважно 
исполнителями этого профессора и Сюникский высокий типа школ, преподающих 
в области гуманитарных, естественных науках, теологии курсах, подготовка 
высококвалифицированных специалистов аналитика, а также опыт преподавания 
видных деятелей обсуждали а также другие вопросы педагогической, исторической 
и теоретической ценности.

Ключевые слова: Образование, школы, учебные достижения, выдающиеся 
деятели, гимназий, Татев университет, Здание школы, рукописи, Матенадаран, 
педагоги.
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ENLIGHTENMENT ACTIVITY OF THE SYUNIK STATE EDUCATIONAL ORGANIZATION 
ORGANIZERS IN THE 14th-15th CENTURIES - ARMINE BAGHDASARYAN - Based on 
the study of historical, pedagogical sources and alphabetic material, the lighting of the 
organizers of the educational work of the Syunik province in the 14th-15th centuries was 
briefly covered. These figures have always been teachers of humanities, natural sciences, 
theology and theology, as well as educators, teachers of the new school, pedagogical ideas, 
boldly introducing pedagogical ideas, and teaching high-quality humanities, natural sciences 
and theology in Syunik High School. as well as other issues of pedagogical, historical and 
theoretical value.

Keywords: Education, school, enlightenment achievements, prominent figures, high 
school, Tatev Univers.


