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ՍՅՈՒՆՅԱՑ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ 
ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀՈՎԱՆՈՒ ՆԵՐՔՈ 

Եկեղեցիևդպրոցանբաժանհաստատություններ
ենևմիշտփարածիրարու:

Վա հե Հայկ

ՀայոցդպրությանամենահինուկարևորմիջավայրնէեղելՍյունիքը,որտեղդեռ
5րդ դարի սկզբինՄեսրոպՄաշտոցի նախաձեռնությամբտեղի իշխաններՎասակի
և Վաղարշակի հովանավորությամբ հիմնադրվեցին առաջին հայագիր դպրոցները:
ՍույնհոդվածումհամառոտկերպովներկայացվածէՍյունյացմիջնադարյանդպրոց
ների պատմությունը, ժամանակահատված, երբ հայ դպրոց հասկացությունը գրեթե
ամբողջությամբհամատեղվումէհայեկեղեցիհասկացությանհետ,երբաշխարհիկիշ
խաններիևհոգևորականբարձրաստիճանպաշտոնյաներիսերտհամագործակցութ
յանարդյունքումհիմնվեցինբազմաթիվդպրոցներ, որոնցշրջանավարտներըհոգևոր
բարձրկոչումներիարժանանալուցզատթողեցին գիտականուսումնասիրությունների
ումատյաններիանգնահատելինմուշներ:

Բա նա լի բա ռեր:Սյունյացդպրոցներ,ՀայԱռաքելականԵկեղեցի,կրթություն,գի
տություն

Հա յաս տան յաց Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցին աշ խար հի հնա գույն ե կե ղե ցի-
նե րից է: Դժ վար է պատ կե րաց նել մեր պատ մութ յան որ ևէ   հատ ված ա ռանց 
Հայ Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցու և ն րա կար ևոր դե րա կա տար ման: Ք րիս տո նեութ-
յան ուս մուն քը քա րո զե լուց, տա րա ծե լուց ու պահ պա նե լուց զատ այն իր վրա 
է վերց րել նաև ազ գա յին տա րաբ նույթ հար ցե րի ու խնդիր նե րի լուծ ման, նաև 
ազ գա պահ պան ման նվի րա կան գոր ծը:

 Հա յոց Ե կե ղե ցու դե րը հայ ժո ղովր դի ազ գա յին ինք նութ յան և պահ պա-
նութ յան գոր ծում լա վա գույնս եր ևում է հայ ժո ղովր դի կող մից Հա յոց Ե կե ղե ցուն 
տրված ազ գա յին ե կե ղե ցի բնո րոշ ման մեջ: Միայն ազ գա յին ե կե ղե ցին է, որ կա-
րող է պահ պա նել ազ գա յին ինք նութ յու նը, հոգ ևոր դրոշմ դնել և մի նոր փայլ 
հա ղոր դել ազ գա յին ար ժեք նե րին: Այս ի րո ղութ յու նը նկա տի ու նե նա լով է, որ Նի-
կոլ Աղ բալ յա նը գրում է, թե չոր րորդ դա րում Հա յաս տա նը քրիս տո նեա ցավ, իսկ 
հին գե րորդ դա րում քրիս տո նեութ յու նը հա յա ցավ: 

4-5-րդ դա րե րում հայ կյան քի լու սա վո րութ յան ըն թաց քի ջա հա կիր նե րը 
ե ղան Ս. Գ րի գո րը՝ որ պես հո գի նե րի լու սա վո րիչ, ով քրիս տո նեութ յան լույ սը 
տա րա ծեց հայ կյան քից ներս, Ս. Ներ սե սը՝ սրտե րի լու սա վո րիչ, ով հայ կյան-
քից ներս տա րա ծեց քրիս տո նեա կան բա րո յա կա նութ յու նը, գթասր տութ յու նը 
և  ընդ հան րա պես կեն ցա ղա վա րութ յու նը, և, վեր ջա պես, Ս. Մես րոպն ու Ս. Սա-
հա կը, որ պես մտքե րի լու սա վո րիչ, հա յոց գրե րով վա ռե ցին հայ մշա կույ թի նա-
խորդ դա րե րից ե կող կե րո նի լույ սը: 



372 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

Հենց այս ժա մա նակ էլ բաց վե ցին ա ռա ջին հայ դպրոց նե րը, հա յե րեն թարգ-
ման վեց Սուրբ Գիր քը, գրվե ցին բա զում գրա կան, աստ վա ծա բա նա կան եւ փի-
լի սո փա յա կան գոր ծեր, ո րոնց հե ղի նակ նե րը ան մա հա ցան ոչ միայն հայ ժո-
ղովր դի, այլ նաև հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան և  ար վես տի մեջ։ 

Մեր հայ րե րը հաս կա ցան, որ հայ մնա լու ա ռա ջին և գլ խա վոր նա խա պայ-
մա նը գիր և գ րա կա նութ յուն ու նե նալն է, իսկ հայ դպրո ցը՝ հա յին հայ պա հե լու 
դարբ նո ցը։ Հայ ժո ղո վուր դն իր վաղ վա օ րը միշտ կա պել է դպրո ցի հետ և  այդ 
մտա ծո ղութ յու նը փո խան ցել սերն դե սե րունդ: 

 Հայ ժո ղովր դի դպրոցն ու կրթութ յու նը դա րե րի պատ մութ յուն ու նեն՝ հա-
րուստ բազ մա թիվ կրթա կան օ ջախ նե րի առ կա յութ յամբ և ի մաս տա սեր ման-
կա վարժ նե րի և հոգ ևո րա կան նե րի գոր ծու նեութ յամբ: Հայ դպրո ցի պատ-
մութ յան մեջ ի րենց ու րույն լույ սով փայ լում են Ս յուն յաց աշ խար հի կրթա կան 
օ ջախ նե րը, ո րոնք մե ծա պես նպաս տե ցին կրթա կան գոր ծի զար գաց մա նը Հա-
յաս տա նում և Հա յաս տա նի սահ ման նե րից դուրս: Հատ կան շա կան է, որ Ս յու-
նի քում հի մադր ված հա մալ սա րան նե րը, վար դա պե տա րան նե րը, բարձր կար գի 
ե կե ղե ցա կան դպրոց ները, այլ ե կե ղե ցա կան դպրոց նե րը ի րենց յու րա հա տուկ 
և կար ևոր տեղն են զբա ղեց նում հայ ժո ղովր դի պատ մութ յան, հա յոց ե կե ղե ցու 
պատ մութ յան մեջ: 

Հա մա ռոտ անդ րա դարձ կա տա րե լով այդ կրթօ ջախ նե րի պատ մութ յա նը՝ 
կփոր ձենք մեկ ան գամ ևս կար ևո րել այն փաս տը, որ մեր պատ մութ յան ա մե-
նա փա ռա վոր է ջե րը գրվել են հա յոց  աշ խար հիկ իշ խան նե րի և հոգ ևոր բարձ-
րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի հա մա տեղ գոր ծակ ցութ յամբ, և  անհ նար է տա-
րան ջա տել ու ա սել, թե այդ է ջե րից որն է հա յոց պատ մութ յա նը պատ կա նում և  
ո րը՝ հա յոց  ե կե ղե ցու պատ մութ յա նը: 

Հա յոց դպրութ յան ա մե նա հին ու կար ևոր մի ջա վայրն է ե ղել Ս յու նի քը, որ-
տեղ դեռ 5-րդ դա րի սկզբին Մես րոպ Մաշ տո ցի նա խա ձեռ նութ յամբ տե ղի իշ-
խան ներ Վա սա կի և Վա ղար շա կի հո վա նա վո րութ յամբ հիմ նադր վում են ա ռա-
ջին հա յա գիր դպրոց նե րը: Հիմ նադր վե ցին, որ պես զի նրա նի ցից մի քա նի սը 
դաս վեն Հա յոց մտա վոր ու հոգ ևոր դաս տիա րա կութ յան ա մե նա խո շոր կենտ-
րոն նե րի շար քը: Ս յուն յաց ե պիս կո պո սութ յու նը, ո րը կոչ վում էր մետ րո պո լութ-
յուն, դեռ 4-րդ դա րից մեծ ի րա վունք նե րի տեր էր: Նա ու րիշ տաս ներ կու ե պիս-
կո պո սութ յուն նե րի ղե կա վարն էր և  ի րա վունք ու ներ ե պիս կո պոս ներ ձեռ նադ-
րել: Իսկ դպրոց նե րը հա րուստ էին ոչ միայն գի տուն վար դա պետ նե րով, այլև 
ա պա հով ված էին նյու թա պես, ո րով հետև մշտա պես գտնվում էին Ս յուն յաց իշ-
խան նե րի հո գա ծութ յան ներ քո: Հարկ է նշել, որ Շա ղա տը ժա մա նա կին Ս յուն-
յաց իշ խան նե րի ոս տանն էր և  ե պիս կո պո սա կան նստա վայ րը, այն գտնվում 
էր Ո րո տա նի վե րին հո սան քի աջ ա փին՝ Ան գե ղա կո թի դի մաց։ Ս յու նի քի կրթա-
կան օ ջախ նե րից է ե ղել նաև Շա ղա տի վան քի վար դա պե տա րա նը: Վար դա պե-
տա րա նը հիմ նել են Պետ րոս Քեր թո ղը, ու սուց չա պետ Մա թու սա ղա Ս յու նե ցին, 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին: Այն գոր ծել է 5-9-րդ դա րե րում: 

9-րդ դարում, երբ  Սյունյաց  իշխանները կա ռու ցում են  Սյունիքի 
մետրոպոլիտության նոր կենտ րո նը՝ Տաթևի վանքը, վար դա պե տա րա նը տե-
ղա փոխ վում է այն տեղ։ Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նում սո վո րել են Թեոդորոս 
Քռթենավորը  և  Ստեփանոս Սյունեցին։ Դա սա վան դել են ան վա նի քեր թող-
ներ Պետրոս Սյունեցին, Մաթոս աղան, Մովսեսը և ուրիշներ։
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Ս յուն յաց Վար դա պե տա րա նը հա մար վել է «Գ լուխն ա մե նայն գիտ նոց Հա յոց 
և պայ ծա ռա ցեալ դպրո ցին»: Դեռ հնա գույն ժա մանկ նե րից սո վո րութ յուն կար, 
որ Ս յուն յաց վան քե րի ու դպրոց նե րի վար դա պետ նե րը, ու սու ցիչ նե րը ու նրանց 
սա նե րը «Ի քա ղաքս և գեաւղս շրջէին ի մեջ գա ւա ռաց և  ի տուն իշ խա նաց» և  
ու սու ցա նեին նրանց: Ս յուն յաց դպրա վան քե րի բո լոր ու սա նող նե րը ընդ հա նուր, 
պար տա դիր ա ռար կա նե րից մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ստա նա լուց հե տո, 
ա մեն մե կը շա րու նա կում էր ու սու մն իր նա խա սի րութ յան և բ նա կան ձիր քին 
հա մա պա տաս խան ու դառ նում էին «ան հաղթ փի լի սո փա ներ», «անն ման ե րա-
ժիշտ ներ», «բա նի բուն վար դա պետ ներ», «ճար տար հռե տոր ներ», «ի մաս տուն 
դպրա պե տեր», …: Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նի վրա դրված է ե ղել թարգ մա-
նութ յան ու մեկ նութ յան պար տա կա նութ յուն։ 

XIV-XV դա րե րում Հա յաս տա նը, են թարկ վե լով օ տար նվա ճող նե րի ար շա-
վանք նե րին և հան դի սա նա լով ա վե րիչ պա տե րազմ նե րի թա տե րա բեմ, սուր 
ճգնա ժամ էր ապ րում: Հե տամ նաց ցե ղե րի տի րա պե տութ յու նը, քմա հաճ ու դա-
ժան հար կա հա նութ յու նը, բռնութ յան և թա լա նի օ րի նա կա նա ցու մը պատ ճար 
դար ձան տնտե սութ յան և մ շա կույ թի հե տըն թա ցին և  անկ մա նը:

Հա յաս տա նի միայն մի փոքր մա սը` պատ մա կան Ս յու նի քը, մնաց հա մե մա-
տա բար բար վոք վի ճա կում, այն էլ տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի ոչ ամ բողջ ըն-
թաց քում: Այս տեղ ստեղծ ված քիչ թե շատ բա րեն պաստ քա ղա քա կան և տնտե-
սա կան դրութ յան շնոր հիվ հա ջող վեց ժա մա նա կա վո րա պես կան խել բազ մա-
դար յան մշա կույ թի ան կու մը, իսկ դրա ո րոշ ճյու ղեր զար գաց նել ու բարձ րաց նել 
նոր աս տի ճա նի: Այս հայ րե նան վեր գոր ծի դրո շա կա կի րը դար ձավ Վա յոց ձո-
րում գոր ծող Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նը:

Ս յուն յաց աշ խար հի նշա նա վոր կրթօ ջախ նե րից Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նը 
միջ նա դար յան Հա յաս տա նի հոգ ևոր, գի տա կան և հա սա րա կա կան քա ղա քա-
կան կյան քի զար գաց ման գոր ծում իր ու րույն տեղն է զբա ղեց նում: Գ լա ձո րի 
հա մալ սա րա նը հայ ժո ղովր դի հա մար այդ ա նա գո րույն ժա մա նա կաշր ջա նում 
ոչ միայն կա րո ղա ցավ իր գո յութ յու նը գրան ցել Հա յոց դպրութ յան կա ճա ռում, 
ոչ միայն ոչն չա ցու մից կա րո ղա ցավ փրկել անց յա լից ժա ռանգ ված մեծ ար ժեք-
նե րը, այլև ստեղ ծել նո րը, ո րի գնա հա տա կա նը մի քա նի տո ղով ներ կա յաց նե լը 
անհ նար է:

Հա մալ սա րա նի հիմ նա դիր ներն են Ներ սես Մ շե ցին, Ե սա յի Ն չե ցին, Տի րա-
տուր Վար դա պե տը և Կ յու րեղ րա բու նա պե տը: Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նը հո վա-
նա վո րել են Օր բել յան և Պ ռոշ յան իշ խա նա կան տնե րը, ինչ պես նաև Ս յու նի քի 
ե կե ղե ցա կան իշ խա նութ յու նը:  Օր բել յան նե րի  գե րա գա հութ յամբ հիմ նադր ված 
այս ու սում նա կան հաս տա տութ յու նը փա րո սի նման ի րեն էր ձգե լու ոչ միայն 
բուն Հա յաս տա նի, այլև հե ռա վոր հայ գաղ թօ ջախ նե րի՝ Կի լի կիա յի, Ղ րի մի, 
Վ րաս տա նի և  այլ վայ րե րի ու սում նա տենչ պա տա նի նե րին: Հի սուն հինգ տա րի 
շա րու նակ Ե սայ Ն չե ցին հոգ տա րավ կրթե լու և հայ րա բար խնա մե լու նրանց, 
ով քեր գա լիս էին Գ լա ձոր՝ առ նե լու Ո գե ղե նի ի րենց բա ժի նը:

Եվ պա տա հա կան չէ, որ Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի   սան Հա կոբ Թա գո րե-
ցին պատ կա ռան քով գրում է. « Հա մար ձա կեմ սա կո չել երկ րորդ Ա թենք և բո լոր 
ի մաստ նութ յուն նե րի մայ րա քա ղաք», իսկ Մ խի թար Երզն կա ցին Գ լա ձո րի հա-
մալ սա րա նը բնու թագ րում է իբրև «մայր ի մաստ նութ յան» և «ի մաստ նութ յան 
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տուն»: Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նը նաև հոգ ևոր կենտ րոն էր և դի մագ րա վում 
էր կա թո լիկ և քաղ կե դո նա կան դա վա նանք նե րի հար ձա կում նե րին: Գ լա ձո րի 
հա մալ սա րանի սա նե րն ի րենց ու սու ցիչ նե րի հետ գնում էին ժո ղովր դի մեջ և 
«խրա տիչ» ու «հա մո զիչ» զրույց նե րով դար ձի էին բե րում մո լոր ված նե րին:

Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նը մո նղոլ նե րի ար շա վանք նե րի ժա մա նակ են թարկ-
վեց ա հա վոր ա վե րա ծութ յան: Նոր թշնա մին ե կել էր և կոր ծա նել Հա յոց քա ղաք-
նե րի պա րիսպ նե րը, բայց չկա րո ղա ցավ կոր ծա նել Հա յոց Դպ րութ յան Ո գե ղեն 
Ամ րո ցը: Այդ ա նա ռիկ ամ րո ցի պաշտ պա նութ յու նը դա րեր շա րու նակ հայ մտա-
վո րա կան գոր ծիչ նե րի և հոգ ևո րա կան նե րի ձեռ քին է ե ղել՝ ա պա հով և հու սա լի: 

Գ լա ձո րի մայ րա մու տից հե տո Եսայի Նչեցու ա շա կերտ Հով նան Ո րոտ նե-
ցին փո խադր վեց Տաթևի վանք և  այն տեղ հա մալ սա րա նա կան կարգ ու կա նոն 
ստեղ ծեց։ Այն որ պես հա մալ սա րան հի շա տակ վում է 1390 թվա կա նից և գոր ծել 
է մինչև 1435 թ.: Տաթ ևի հա մալ սա րա նը նույն պես հո վա նա վո րել են Օր բել յան 
իշ խա նա կան տու նը և Ս յուն յաց մետ րո պո լի տութ յու նը: Տաթ ևի Բարձ րա գույն 
Դպ րո ցի հռչա կը ևս, ինչ պես Ս յուն յաց Վար դա պե տա րա նի հռչա կը, ա րագ տա-
րած վում է Հա յոց մեջ, ուր նույ նիսկ ա մե նա հե ռա վոր գա վառ նե րից այս տեղ են 
գա լիս կա տար յալ ու սում և հոգ ևոր աս տի ճան նե ր ստա նա լու հա մար: Տաթ ևը 
դառ նում է Ս յու նի քի հոգ ևոր ա մե նա խո շոր կենտ րո նը, որ տեղ կազ մա կերպ վել 
էր ա մե նա տի պա կան ու դա սա կան Հա յոց կա տար յալ կրթութ յան գոր ծը: Տա-
թևին վի ճակ ված էր մինչև մեր օ րե րը հասց նել Հա յոց հնա գույն դպրութ յան և 
հոգ ևոր կյան քի մա սին տե ղե կութ յուն ներ:

 Հով հան Ո րոտ նե ցին մա հից ա ռաջ ի րեն փո խա րի նող և հա յոց րա բու նա-
պետ է կար գել իր ա շա կերտ Գ րի գոր Տաթ ևա ցուն: Հ. Ո րոտ նե ցու և Գր. Տա-
թևա ցու ժա մա նա կա կից նե րից քչերն էին գի տակ ցում, որ ազ գա յին մշա կույ թի 
պահ պա նումն ու զար գա ցումը հո շոտ ված Հա յաս տա նի հա մար գրե թե միակ 
մի ջոցն էր ա հեղ, բայց տգետ ու բիրտ զավ թիչ նե րին ընդ դի մա նա լու հա մար: 

Գ րի գոր Տաթ ևա ցու րա բու նա պե տութ յան շրջա նում Տաթ ևի հա մալ սա րա-
նը դար ձավ Հայ ե կե ղե ցու ուղ ղա փառ դա վա նութ յան և ա վան դութ յան պաշտ-
պա նութ յան ամ րոց: 

 Տաթ ևի հա մալ սա րա նի գիտ նա կան վար դա պետ նե րը Գ րի գոր Տաթ ևա ցու 
գլխա վո րութ յամբ ան հաշտ պայ քար են մղել Հա յաս տան ներ թա փան ցած կա-
թո լիկ քա րո զիչ նե րի՝ միա րար նե րի դեմ: Տաթ ևա ցին կա տա րե լա գոր ծել է հա-
մալ սա րա նի ծրա գի րը. կազ մել է դա սագր քեր, ո րոնք ե ղել են նրա քա րո զութ յան 
ար վես տի, աստ վա ծա բա նութ յան և Հայ ե կե ղե ցու դա վա նութ յան լա վա գույն 
ձեռ նարկ նե րը: Իր մա հից հե տո հա մալ սա րա նն այլևս իր նախ կին հռչա կը չու-
ներ, իսկ 1435 թ. Շահ ռու խի ար շա վան քի ըն թաց քում Տաթ ևի վանքն ա վեր վեց, 
իսկ միա բան ներն ա պաս տա նե ցին Գու գար քում: 

Տաթ ևի հա մալ սա րա նն իր գլխա վո րած դպրոց նե րի հետ միա սին մոտ 8 
տաս նամ յակ կեն դա նի պա հեց անց յա լի մշա կու թա յին ա վան դույթ նե րը և զ գա-
լի ա վանդ մու ծեց միջ նա դար յան հայ մշա կույ թի գան ձա րան:

 Ե սա լի Ն չե ցու մյուս ա շա կերտ նե րից Տի րա տու րը, ով դեռևս Ն չե ցու կեն-
դա նութ յան օ րոք մեծ հե ղի նա կութ յուն էր վա յե լում Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նում 
և հա մար վում րա բու նա պետ, տե ղա փոխ վեց Հեր մո նի վանք, որ տեղ և հիմ նեց 
Հեր մո նի նշա նա վոր դպրո ցը:

Որ պես մշա կու թա յին և գր չութ յան օ ջախ Հեր մո նի  վա նա կան դպրո ցը 
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բուռն ծաղ կում Է ապ րել XIV—XV դա րե րում: Ա ռանձ նա պես մեծ համ բավ և հե-
ղի նա կութ յուն այս դպրո ցը ձեռք բե րեց իր հիմ նադ րի Տի րա տուր վար դա պե տի 
ղե կա վա րութ յան տա րի նե րին։  Տի րա տու րը ե կել էր Կի լի կիա յից, ու սա նել Ե սա յի 
Ն չե ցու մոտ՝ կարճ ժա մա նա կում հաս նե լով մեծ փառ քի և ճա նաչ ման:   Հեր մո-
նի միա բան նե րը Հով հան նես Կո լո տիկ ա ռաջ նոր դի գլխա վո րութ յամբ ո րո շա կի 
դեր խա ղա ցին Հա յոց հայ րա պե տա կան ա թո ռը  Կի լի կիա յի Սիս քա ղա քից Էջ-
միա ծին տե ղա փո խե լու գոր ծում: Նա իր ա շա կերտ Ս տե փա նո սի և մ յուս նե րի 
հետ մաս նակ ցեց Էջ միած նի 1441 թ. ե կե ղե ցա կան ժո ղո վին և պատ գա մա վոր-
նե րին կոչ ա րեց Լու սա վոր չի ա ջը և կա թո ղի կո սա կան գա հն ան հա պաղ տե ղա-
փո խել Ար ևել յան Հա յաս տան:

Այս ու սում նա կան հաս տա տութ յու նը ե ղել է  Օր բել յան նե րի  ֆեո դա լա կան 
տի րույ թի սահ ման նե րում և ն յու թա պես ա պա հով վել է նրանց մի ջոց նե րով: XIV 
դա րի ա ռա ջին տաս նամ յակ նե րին Հեր մո նի վար դա պետ նե րին ու սա նե րին 
ա ջակ ցում էր ան ձամբ Բուր թել Մե ծը:

Ս յուն յաց աշ խար հի մեկ այլ կար ևո րա գույն կրթա կան օ ջախ նե րից է Հա-
րանց ա նա պա տի դպրո ցը: Դպ րո ցը հիմ նադր վել է Մով սես Գ Տաթ ևա ցու կող-
մից՝ 1614թ: Մով սես Տաթ ևա ցին, մինչև Հա րանց ա նա պա տի հիմ նու մը, Ե րու-
սա ղեմ էր գնա ցել ուխ տի եւ երկր պա գութ յան (Ք րիս տո սի մար դե ղութ յան վայ-
րե րով), գնա ցել էր Ե գիպ տո սի եր կի րը եւ շրջել ղպտի նե րի վան քերն ու ա նա-
պատ նե րը՝ ն րանց մեջ շրջե լով, հարց նե լով ու տես նե լով, ա մեն ին չին տե ղե կա-
նա լով: Եվ երբ վե րա դար ձավ Ե րու սա ղեմ ու ե ղավ Սուրբ Հա րութ յուն տա ճա րի 
լու սա րար, հան դի պեց պա րոն Սարգ սին եւ Տեր Կի րա կո սին, ով քեր տեղ էին 
ո րո նում ա նա պա տի հա մար: Մով սեսն ա սաց. «Այդ պի սի տեղ, որ ո րո նում եք, 
հա յոց ա րե ւել յան երկ րում շա տե րը կան, մա նա վանդ Ս յուն յաց աշ խար հում, 
ո րոնց ես իսկն ա կա նա տես եմ. այն աշ խար հում շատ ա վե լի պատ շաճ է ա նա-
պատ շի նել, ո րով հե տեւ բուն Հա յաս տանն է….»: Արդ՝ այդ պի սի հոր դոր խոս քով 
նրանց ու ղար կեց Ս յու նիք՝ հանձն առ նե լով, որ երբ նրանք ժա մա նեն եւ ո րե-
ւէ տեղ ան դոր րա նա լով՝ զե տեղ վեն, ին քը կժա մա նի եւ նրանց հետ կբնակ վի 
իբ րեւ միա բան: Այդ պես էլ ե ղավ….։ Հա րանց ա նա պա տի դպրո ցը կրթել է ըն-
թեր ցա սեր կրոնական գոր ծիչ ներ, ո րոնք հե տա գա յում հիմ նել են ի րենց միա-
բա նութ յուն նե րը։ Հա րանց ա նա պա տի դպրո ցը նաև գրչութ յան կենտ րոն էր։ 
Այն տեղ ըն դօ րի նա կել են ոչ միայն ձե ռագ րեր, այլև կազմ վել դա սագր քեր, ժո-
ղո վա ծու ներ։ 17-րդ դա րասկզ բի ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում ծնունդ 
ա ռած Ս յուն յաց մեծ ա նա պա տով ( Հա րանց ա նա պա տը) սկիզբ դրվեց Ար ևել-
յան Հա յաս տա նի գի տամ շա կու թա յին ա ռա ջըն թա ցին: Կազ մա կեր պա կան իր 
սկզբունք նե րով, դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րով ու սում նա կան այդ կենտ րո նը 
խոր հետք թո ղեց հայ դպրո ցա կան կյան քի եւ մշա կույ թի պատ մութ յան մեջ: 
Ս յուն յաց աշ խար հի տար բեր կող մե րից պա տա նի ներ գա լիս և սո վո րում էին 
նաև Վա հա նա վան քի դպո ցում: Վա հա նա վան քի կա ռուց ման մա սին հիմ նա-
կան տե ղե կութ յուն նե րը հա ղոր դում է XIII դ. պատ միչ Ս տե փա նոս Օր բել յա նը: 
Ն րա վկա յութ յամբ Ս յուն յաց Բաղք գա վա ռի Ձա գիկ գա հա կալ իշ խա նի կրտսեր 
որ դին` Վա հա նը, Բա ղա բերդ ամ րո ցի մո տա կայ քում, ընտ րե լով հարթ ու հար-
մա րա վետ մի վայր, գա հա ժա ռանգ եղ բոր` Ջ ևան շե րի ա ջակ ցութ յամբ սկսել է 
Սբ Գ րի գոր Լու սա վո րիչ գմբե թա վոր ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը, որն ա վար տել է 911 
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թ.: Ա պա հիմ նել է հոգ ևոր դպրոց, ուր կրթութ յուն ստա ցան բազ մա թիվ պա տա-
նի ներ: Ո րոշ տա րի ներ վան քի միա բա նութ յու նը ղե կա վա րե լուց հե տո Վա հա նը 
հրա վիր վում է Ս յուն յաց ե պիս կո պո սութ յան պաշ տո նին, իսկ այն տե ղից էլ` հա-
յոց կա թո ղի կո սութ յան:

Բա վա կա նին եր կար կա րե լի է խո սել Հա յոց աշ խար հի այս գողտ րիկ անկ-
յու նում ծվա րած կրթա կան օ ջախ նե րի, աշ խա տա սեր ու նվիր յալ հիմ նա դիր նե-
րի, այն տեղ կրթված սա նե րի մա սին: Ս յու նի քի նա հան գի կրթա կան օ ջախ նե րի 
գո յութ յու նը ինք նին հե րո սութ յուն էր, հայ ե կե ղե ցու և մշա կույ թի գոր ծիչ նե րի՝ 
հայ րե նի քի և ժո ղովր դի հան դեպ ու նե ցած ան սահ ման սի րո նվիր վա ծութ յան 
ար տա հայ տութ յուն: Հ պան ցիկ տե ղե կութ յունն րի այս չա փը Ս յուն յաց դպրոց-
նե րի ու վար դա պե տա րան նե րի, ու սու ցիչ նե րի և ու սուց չա պետ նե րի մա սին, 
ո րոնք ի րենց մտքի փայ լա տա կում նե րով ա պա հո վե ցին Հա յոց Ի մաս տա սեր 
Ո գու հա րատ ևութ յու նը նշա նա կում է ո չինչ չա սել: Հար կա վոր է մո ռա ցու մի ըն-
դեր քից վկա յա կո չել Հա յոց միջ նա դար յան « խա վա րի» մեջ որ պես պայ ծառ ջա-
հեր վառ վող բո լոր կրթա կան օ ջախ նե րի, ու սու ցիչ նե րի ա նուն նե րը:

Կ ցան կա նա յի հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում շա րու նա կել ուխ տագ նա ցութ յու նը 
դե պի Ս յուն յաց դպրա վան քեր, բայց անհ նար է… Ո րով հետև դպրոց ներն ա մե-
նուր էին և նրանց մա սին մա գա ղաթ յա մատ յան նե րի հի շա տա կա րան նե րում 
ամ փոփ ված տե ղե կութ յուն նե րից կա րե լի է բազ մա ծա վալ գրքեր հա վա քել, և 
դա չի լի նի վերջ նա կան, ո րով հետև հի շա տա կա րան նե րը չեն միայն, որ խո սում 
են դպրոց նե րի մա սին, այլ ողջ գան ձե ղեն այն կու տա կու մը, որ Հա յոց Ո գե ղե նի 
ա ռա հա վատչ յան է առ հա սա րակ: Հա մա ռոտ կեր պով անդ րա դարձ կա տա րե-
լով Ս յու նի քի կրթօ ջախ նե րի պատ մութ յա նը և ժա մա նա կագ րութ յա նը՝ կա րող 
ենք, ան վա րան, փաս տել, որ սա մի ժա մա նա կա հատ ված է, երբ հայ դպրոց 
հաս կա ցութ յու նը գրե թե ամ բող ջութ յամբ հա մա տեղ վում է հայ ե կե ղե ցի հաս-
կա ցութ յան հետ։ Մի ժա մա նա կա հատ ված է, երբ աշ խար հիկ իշ խան նե րի և 
հոգ ևո րա կան բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
արդ յուն քում հիմն վե ցին բազ մա թիվ կրթօ ջախ ներ,  ո րոնց շրջա նա վարտ նե րը 
հոգ ևոր բարձր կո չում նե րի ար ժա նա նա լուց զատ թո ղե ցին  գի տա կան ու սում-
նա սի րութ յուն նե րի ու մատ յան նե րի անգ նա հա տե լի նմուշ ներ:

Այս պիսով, սույն հոդ վա ծը կոչ ված է էլ ա վե լի բարձ րաց նե լու և  ընդգ ծե-
լու հայ ե կե ղե ցու և հայ դպրո ցի միաս նա կա նութ յան, հայ ժո ղովր դի կյան քում 
նրանց ու նե ցած դե րի բա ցա ռի կութ յան գա ղա փա րը։ Հայ ա շա կեր տին, ու սուց-
չին, զին վո րին և  ընդ հան րա պես հայ մար դուն ներշն չե լու այն միտ քը, որ նույ-
նիսկ հայ ժո ղովր դի պատ մութ յան ա ռա վել դժվա րին ժա մա նա կա հատ ված նե-
րում հայ ե կե ղե ցու և հայ դպրո ցի միա ձույլ գո յութ յունն է ե ղել մեր ժո ղովր դի 
հա րատև ման միակ ի րա կան ե րաշ խի քը։ 

Մինչ օրս Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին շա րու նա կում է  լու սա վոր չա կան իր 
գոր ծու նեութ յու նը՝ հիմ նե լով նո րա ներ ճե մա րան ներ ու հոգ ևոր հաս տա տութ-
յան ու սում նա կան կենտ րոն ներ: 
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SYUNIK MEDIEVAL SCHOOLS UNDER THE PROTECTION OF THE ARMENIAN 
APOSTOLIC CHURCH - GOHAR MIKAYELYAN - Syunik was the oldest and most important 
area of Armenian education, where at the beginning of the 5th century on the initiative 
of Mesrop Mashtots, the first Armenian schools were founded by local princes Vasak and 
Vagharshak.This article briefly describes the history of Syunik medieval schools, when the 
concept of Armenian school was almost entirely associated with the notion of the Armenian 
Church.Numerous schools were founded due to the close cooperation between secular 
leaders and clergymen. The graduates of these schools not only got spiritual high titles but 
also left invaluable examples of scientific studies and records.

Key words: Syunik medieval schools, Armenian Apostolic Church, education, science

СРЕДНИВЕКОВЫЕ СЮНИКСКИЕ ШКОЛЫ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ 
АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ - ГОАР МИКАЕЛЯН - Одним из важных 
и древних образовательных центров являлся Сюник, где еще в начале 5 века 
по Инициативе Месропа Маштоца и покровительством местных Князей Васака и 
Вагаршака были основаны первые школы.В данной статье вкратце представлена 
истортя средневековых Сюникских школ, период, когда понятие Армяская школа 
ассоциировалась с понятием Армянская Апостольская церковь, когда благодаря 
сотрудничесву армянских священнослужителей и армянских Князей было основано 
огромное количество школ, выпускники которых не только получали высокие звания, 
но оставляли бесценные научные исследования.

Ключевые слова: Среднивековые Сюникские школы, АрмянскаяАпостольская
Церковь , образование, наука


