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ԷԼԼԱԴԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՋԱԽՆԵՐԸ. ՏԱԹԵՎԻ 
ՎԱՆՔԸ` ՀՈԳԵՎՈՐ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀոդվածումքննարկվումէՍյունիքիկրթամշակութայինօջախներիդերըևներկա
յացվում Տաթևիհռչակավորվանքը՝իբրևՍյունյացաշխարհիհոգևոր,մշակութային,
ուսումնական,գիտականկենտրոնիբազմադարյապատմությունը:Նշանակալիէնաև
ՏաթևիվանքիխաղացածդերըՍյունիքիազգայինհինմատենագրությանմեջ:

ԿարևորվումէնաևՏաթևիմիջնադարյանբարձրտիպիդպրոցըորպեսքրիստոն
յաաշխարհիառաջինհամալսարան:Տաթևիհռչակավորվանքըխոշորդերէխաղա
ցել ոչ միայնՍյունիքի,այլև ընդհանրապես հայ ժողովրդիազգային, քաղաքականև
մշակութայինկյանքում:ՀոդվածըտալիսէնաևմանրամասննկարագրությունՏաթևի
վանքիհնագույնգրչությանմասին:Տաթևիվանքըդառնումէհայհնագույնգրչության
խոշորագույնկենտրոններիցմեկը:

 Բա նա լի բա ռեր` Սյունիք, կրթամշակութային օջախներ, հոգևոր մշակութային
կենտրոն,Տաթևիվանք,քրիստոնեականերգեր,հեթանոսականգիտություն,բարեգոր
ծություն,աստվածաբանություն,մատենադարան:

Ս յուն յաց աշ խարհն իր գա վառ նե րով, քա ղա քա կան, մշա կու թա յին և  հոգ-
ևոր կյան քով կար ևոր դեր էր խա ղում հայ ժո ղովր դի պատ մա կան ըն թաց քի 
մեջ՝ կրե լով նրա ազ գա յին գո յատև ման դժվա րութ յուն նե րը և  միա ժա մա նակ՝ 
կի սե լով հաղ թա նա կի քաղցր պտուղ նե րը: 

Ան շուշտ, Ս յու նի քի և ն րա գա վառ նե րի հա մար ե ղել են նաև փոր ձութ յան 
ծանր պա հեր, սա կայն ազ գա յին և  հոգ ևոր ինք նա գի տակ ցութ յան ա ռաջ նա յին 
գա ղա փա րը եր բեք չի լքել լեռ նաբ նակ մարդ կանց:

Ս յու նի քում մե լի քա կան տնե րի ձևա վո րու մը երկ րա մա սի թե՛ քա ղա քա կան 
և թե՛ տնտե սա կան, ինչ պես նաև մշա կու թա յին կյան քի հա մար ու նե ցել է բա-
րե րար ազ դե ցութ յուն: Մե լիք նե րը դար ձան հայ հոգ ևոր և մ շա կու թա յին կյան քի 
զար գաց ման հո վա նա վոր ներ, ձեռ նար կե ցին բազ մա պի սի շի նա րա րա կան աշ-
խա տանք ներ, վե րա նո րոգ վե ցին վան քերն ու ե կե ղե ցի նե րը, կա ռուց վե ցին կա-
մուրջ ներ ու ջրանցք ներ: Ն րանք դար ձան նաև հայ ա զա տագ րա կան պայ քա րի 
գա ղա փար նե րի ակ տիվ կրող ներ և  այդ շարժ ման մաս նա կից ներ:

Ս յու նի քում քրիս տո նեա կան շրջա նի մշա կույ թը սկզբնա վոր վում է Գ րի-
գոր  Լու սա վոր չի կող մից 320թ. Ս յուն յաց հոգ ևոր թե մի հիմ նադր մամբ, թե պետ 
հայտ նի է, որ քրիս տո նեա կան վար դա պե տութ յունն այս տեղ ար մատ ներ է ձգել 
տա կա վին ա ռա ջին դա րում, երբ քա րոզ չա կան գոր ծու նեութ յուն էր ծա վա լել 
 Բար դու ղի մեոս ա ռաք յա լը:

V դա րը հայ մշա կու թա յին պատ մութ յան մեջ ըն դուն ված է կո չել նաև 
 Թարգ ման չաց դար: Ս յու նի քում V դա րի սկզբին ստեղծ վեց ժա մա նա կի ա մե-
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նան շա նա վոր գի տակր թա կան կենտ րո նը, ուր հատ կա պես աչ քի ըն կան թարգ-
մա նիչ նե րը:  Պա տա հա կան չէ, որ հենց Ս յու նի քի դպրոցն ի րա կա նաց րեց հայ 
թարգ ման չա կան ար վես տի գլուխ գոր ծո ցի՝ «Աստ վա ծաշն չի» հա յե րեն թարգ-
մա նութ յու նը:  Դա հա յե րեն գրե րով գրված ա ռա ջին գիրքն է, ո րի վրա հեն վեց 
հայ գրա կա նութ յան՝ հե տա գա յում կա ռուց ված շեն քը: « Հա յոց մեջ նա խա թոռ 
վար դա պե տութ յու նը և գր քե րի մեկ նութ յան ու թարգ մա նութ յան ի րա վուն քը 
միայն սրանց շնորհ վե ցին  Սուրբ  Սա հա կի և  ե րա նե լի վար դա պետ  Մես րո պի 
կող մից» [5, էջ 309]:

 Տաթ ևի հա մալ սա րա նի գի տա կան, մշա կու թա յին, կրթա կան ժա ռան գութ-
յան մեջ իր ա ռանձ նա հա տուկ տեղն է գրա վում  Տաթ ևի վան քի գրչութ յան կենտ-
րո նը, որ տեղ հե տա գա յում ստեղծ վեց գրչութ յան բարձր տի պի դպրոց, դար ձավ 
մես րո պաս տեղծ գրչութ յան ա վանդ նե րի շա րու նա կողն ու գրչութ յան ար վես տի 
լա վա գույն պաշտ պա նո ղը:

Մ շա կու թա յին մյուս կենտ րոն նե րի նման,  Տաթ ևի վան քի գրչութ յան կենտ-
րո նի գոր ծու նեութ յու նը, տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում տար բեր ծա վալ 
է ու նե ցել:

Ս յու նի քի գրչութ յան կենտ րո նը (սկզբում  Շա ղա տում, այ նու հետև  Տաթ-
ևում) մշա կու թա յին այն օ ջախ նե րից էր, որ, սկիզբ առ նե լով հա յե րեն գրե րի 
ստեղծ ման ար շա լույ սին, հա րատ ևել է դա րեր և  հան դի սա ցել մեր մա տե նագ-
րութ յան ստեղծ ման, զար գաց ման ու պահ պան ման օր րան:

Մ շա կու թա յին այս կենտ րո նում ստեղ ծա գոր ծել են հայ մա տե նագ րութ յան, 
ման կա վար ժութ յան, գրչութ յան ու ման րան կար չութ յան բազ մա թիվ ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ: Այս տեղ հա յե րեն գիր ու դպրութ յուն են սո վո րել սե րունդ ներ, ո րոնց 
ջան քե րով էլ մեզ են հա սել մեր հոգ ևոր և ն յու թա կան մշա կույ թի հպար տութ յու-
նը կազ մող բազ մա թիվ ձե ռագ րեր:

 Տաթ ևի մշա կու թա յին կենտ րո նը հայ միջ նա դար յան դպրոց նե րի շա րու նա-
կա կան շղթա յի կար ևոր և  ա մուր օ ղակ ներց մեկն է, ո րի ա կունք նե րը հաս նում 
են V դար: Գր չութ յան ար վես տի ծաղ կումն սկսվում է IX դա րից և  հա մա հա յաս-
տան յան նշա նա կութ յուն ձեռք բե րում X դա րի ա ռա ջին կե սին:

Ս տեղ ծա գոր ծե լով, ար տագ րե լով, տա րա ծե լով նախ նի նե րի հայ րե նա շունչ 
եր կե րը՝ նրանք վառ էին պա հում հայ ժո ղովր դի հայ րե նա սի րութ յու նը:

 Տաթ ևի վան քի գրչութ յան դպրո ցը շա րու նա կութ յունն ու հաս տա տումն է 
 Մես րոպ  Մաշ տո ցի կող մից Ս յու նի քում ստեղծ ված գրչութ յան վար դա պե տա-
նոց նե րի [7, էջ 309]:

Այս կար գի բարձր տի պի գրչութ յան դպրոց նե րում էր զար գա նում և 
 հարս տա նում գրչութ յան ար վես տը: Խմ բագր վում, սրբագր վում, լրաց վում ու 
ճշգրտվում էր ձե ռագ րա կան մշա կույ թը: Այդ դպրոց նե րում սե փա կան ու ժե րով 
գրվում էր և  ձեռք էին բեր վում ձե ռա գիր մատ յան ներ՝ վե րա նո րո գե լով ու պա-
հե լով տե ղա կան մա տե նա դա րան նե րում, այս պի սով ձե ռագ րե րը փրկում էին 
կորս տից՝ դարձ նե լով ու սում նա սի րութ յան կամ ըն դօ րի նա կութ յան հիմք:

Այս տեղ ստեղծ վել են մա տե նա գի տա կան, պատ մա կան, մեկ նո ղա կան, 
ման կա վար ժա կան բազ մա թիվ գի տա կան եր կեր:  Տաթ ևի դպրո ցի ա շա կերտ-
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նե րը միա ժա մա նակ նկար չութ յան ու սու ցիչ ներ էին և  ի րենց ար ժա նի փո խա-
րի նող ներն էին պատ րաս տում:

 Տաթ ևի վան քը հա զա րամ յա ու սում նա կան ձե ռա գիր մատ յան նե րի կյանք է 
ու նե ցել:  Մեզ են հա սել այս տեղ ստեղծ ված հսկա յա կան քա նա կութ յամբ ձե ռագ-
րեր, ո րոնք պահ վում են  Մես րոպ  Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րա նում, ո րոնք 
մի կող մից հարս տաց նում են հայ մշա կույ թի գան ձա րա նը, մյուս կող մից՝ մնում 
որ պես խո սուն հու շար ձան ներ ի րենց ստեղ ծա գոր ծող նե րի և փր կող նե րի հի-
շա տա կին: X դա րի ա ռա ջին տաս նամ յակ նե րին  Տաթ ևի վան քը դառ նում է հայ 
գրչութ յան խո շո րա գույն կենտ րոն նե րից մե կը:

 Տաթ ևի բարձր տի պի դպրո ցի «մի բաժ նում ու սու ցա նում էին ե րաժշ տութ-
յան շատ երկր նե րից և  քա ղաք նե րից ե կած նե րին, մյուս բա ժան մուն քում գե-
ղան կար չութ յան տար բեր տե սակ ներ, եր րոր դում քրիս տո նեա կան եր գեր և  ոչ 
քրիս տո նեա կան, հե թա նո սա կան գի տութ յուն ներ» [3, էջ 143]:

VII դա րի երկ րորդ կե սից սկսած՝ ա րա բա կան ար շա վանք նե րը  Հա յաս տա-
նում ընդ հա տե ցին սկիզբ ա ռած մշա կու թա յին ա ռա ջըն թա ցը:

Ա րա բա կան տի րա պե տութ յան ժա մա նա կաշր ջա նում մե ծա պես տու ժեց 
հայ ժո ղովր դի ոչ միայն նյու թա կան, այլև, հոգ ևոր մշա կույ թը գիրն ու գրա կա-
նութ յու նը, գի տութ յունն ու ար վես տը:  Սա կայն դա դա րը եր կար չտևեց: IX դա-
րում հայ ժո ղոր դի ազ գա յին-ա զա տագ րա կան պայ քա րը պսակ վեց հա ջո ղութ-
յամբ:

 Պատ մա կան  Հա յաս տա նի վրա հաս տատ վում են ան կախ իշ խա նութ յուն-
ներ:  Բագ րա տու նի նե րը իշ խում էին երկ րի կենտ րո նա կան տա րած քում՝  Շի րա-
կում, Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում, Ա րա գա ծոտ նում, Արծ րու նի նե րը՝  Վաս պու-
րա կա նում,  Լո ռի –  Ձո րա գե տում՝ Կ յու րիկ յան նե րը: Ան կախ իշ խա նութ յուն ներ 
են հաս տատ վում Ս յու նի քում,  Կար սում:

 Հայ կա կան պե տա կա նութ յան և  երկ րի ան կա խութ յան վե րա կանգ նու մը, 
IX-X դա րե րում տե ղի ու նե ցող հա սա րա կա կան-տնտե սա կան վե րելքն ու ա ռա-
ջա դի մութ յու նը նոր պայ ման ներ ստեղ ծե ցին հայ մշա կույ թի` գի տութ յան, ար-
վես տի, գիր ու գրա կա նութ յան, ա ռա ջին հեր թին` դպրո ցի, կրթա կան գոր ծի 
զար գաց ման հա մար:

 Բարձ րա գույն տի պի ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րը` վար դա պե տա-
րան նե րը, միջ նա դար յան հա սա րա կա կան մտքի և  հայ դպրութ յան կար ևոր 
կենտ րոն ներ էին:

Ինչ պես այլ երկր նե րում, նույն պես և  Հա յաս տա նում միջ նա դար յան վան-
քերն ի րենց գոր ծու նեութ յամբ տա րաբ նույթ են ե ղել: Ո րոշ վան քեր զբաղ վել են 
կրո նա կան ինք նան վի րու մով ու քա րո զով, նաև բա րե գոր ծութ յամբ, հի վանդ նե-
րի բու ժու մով, ծե րե րի խնա մա կա լութ յամբ և  այլն:  Մի մասն էլ գե րա զան ցա պես 
կրթա կան-մշա կու թա յին գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լել:

IX-XI դա րե րում դպրոց ներ էին կազ մա կերպ վել երկ րի հա մար յա բո լոր գա-
վառ նե րում, այդ թվում և Ս յու նի քում, ո րոն ցից շա տե րը դար ձան դպրութ յան 
խո շոր կենտ րոն ներ, ու նե ցան նշա նա վոր ու սու ցիչ ներ և  ար ժա նա վոր ա շա-
կերտ ներ:  Վեր ջին ներս խո շոր դեր խա ղա ցին հայ ժո ղովր դի ինք նա գի տակ-
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ցութ յան, ինչ պես նաև հայ մա տե նագ րութ յան զար գաց ման գոր ծում: Ու սում-
նագի տա կան այդ կենտ րոն նե րում հան դես ե կան միջ նա դա րի հայ ա կա նա վոր 
մա տե նա գիր նե րը, պատ միչ նե րը ու փի լի սո փա նե րը, ճար տա սան ներն ու քե-
րա կան նե րը, ե րա ժիշտ նե րը, գրչութ յան ու ար վես տի շատ մշակ ներ [5,էջ 79]:

Տվ յալ ժա մա նա կաշր ջա նի ու սում նա կան նե րի պատ կե րաց մամբ, ու սում-
նա գի տա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման հա մար անհ րա ժեշտ են հա-
մար վել չորս պայ ման ներ «...ա ռա ջին` զի կամք վար դա պե տին լի նի ու սա նո-
ղաց և  այն ա ռանց ա գա հու թեան կամ փա ռա սի րու թեան, երկ րորդ, ջերմ սեր 
ու սա նո ղացն, եր րորդ` ժա մա նակն խա ղա ղութ յան, չոր րորդ` տե ղիքն ա նա-
պատ և  ան դորր»:

 Վար դա պե տա րան նե րին հո վա նա վո րել են թա գա վոր նե րը, իշ խան նե րը և  
ե պիս կո պո սա կան ա թոռ նե րը: Ա ռան ձին վար դա պե տա րան նե րը հիմ նադ րումն 
ու գո յատ ևու մը պայ մա նա վոր ված է ե ղել, ա ռա վե լա պես նրանց ու սուց չա պետ-
նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ և  անն կուն ջա նա սի րութ յամբ:  Միջ նա դար յան վար-
դա պե տա րան նե րը միև նույն մա կար դա կը չեն ու նե ցել և  հա վա սար ճա նա չում 
չեն գտել, մեծ վար դա պե տի հմտութ յու նից և  վա յե լած հռչա կից մե ծա պես կա-
խում ու ներ, հար կավ, այն դպրո ցի հռչակն ու դիր քը, ո րը նա ղե կա վա րում էր:

 Վար դա պե տա կան դա սըն թաց նե րը մեր դպրութ յան մեջ, սկսած ա մե նա-
վաղ շրջա նից, հու նա կան դպրութ յան նմա նութ յամբ, մշակ վել և  ի րաց վել են ու-
սում նագի տա կան բարձ րա գույն կենտ րոն նե րում: Իսկ հու նա կան դպրութ յան 
դա սըն թաց նե րը, ո րոնք հայտ նի են « Յոթ ա զատ ար վեստ ներ» ան վամբ, ըստ 
էութ յան, կի րա ռե ցին նաև XII-XV դա րե րի եվ րո պա կան միջ նա դար յան հա մալ-
սա րան նե րում:

« Յոթ ա զատ ար վեստ ներ», ի րենց հեր թին, ու նեին եր կու ստո րա բա ժա-
նում՝ Եռ յակ և  Քառ յակ գի տութ յուն ներ:

Եռ յակ գի տութ յուն ներ էին հա մար վում քե րա կա նութ յու նը, ճար տա սա նութ-
յու նը և  դիա լեկ տի կան, իսկ  Քառ յակ՝ մա թե մա տի կան, երկ րա չա փութ յու նը, 
աստ ղա բաշ խութ յու նը և  ե րաժշ տութ յու նը:

 Միջ նա դա րի հայ վար դա պե տա րան նե րում, բա ցի « Յոթ ա զատ ար վեստ նե-
րից», ու սում նա կան ծրագ րով անց նում էին աստ վա ծա բա նութ յուն, փի լի սո փա-
յութ յուն, մեկ նո ղա կան ար վեստ, մա տե նագ րութ յուն և  պատ մութ յուն:

 Տաթ ևի վար դա պե տա րա նի հիմ նադ րու մը կար ևոր դեր խա ղաց Ս յուն յաց 
աշ խար հի հոգ ևոր-մշա կու թա յին կյան քում: Ըստ Ս տե փա նոս Օր բել յա նի՝ « Վայ-
րը բարձր է ու հաղ թա հա տակ, օ դը մա քուր ու խիստ ա ռող ջա րար` շրջա պատ-
ված բարձր ու սրա ծայր լեռ նե րով»:

 Պատ մի չը ման րա մասն նկա րագ րում է 895-ին հիմ նադր ված  Տաթ ևի մեծ 
ե կե ղե ցին, հա րա կից մյուս շի նութ յուն նե րը, ո րի ի րո ղութ յու նը հաս տատ վում է 
նաև որ մե րի վրա ե ղած ար ձա նագ րութ յուն նե րով:

895թ.  Տաթ ևի տա ճա րին կից, միա ժա մաակ հիմ նադր վել է  Տաթ ևի վար դա-
պե տա րա նը՝ իբրև բարձ րա գույն գի տաու սում նա կան կենտ րոն:

Ս տե փա նոս Օր բել յա նը  Տաթ ևը բնու թագ րում է իբրև «Ա ռա ջին գլուխն ա մե-
նա ցուց վա նօ րէից և  աղ բիւր շնոր հա բաշ խու թեանն տանն  Սի սա կանն…»:
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 Հա մա լիրն ու նե ցել է նաև բազ մա թիվ գետ նա փոր գաղտ նա րան ներ, ո րոն-
ցից մի քա նի սը ծա ռա յել են իբրև «գրատ ներ»:

 Տաթ ևի վար դա պե տա րանն աչ քի է ըն կել իր բարձ րա գույն կրթութ յամբ, ու-
սում նագի տա կան ա ռար կա նե րի խո րաք նին բնույ թով, ե րաժշ տա կան ար վես-
տի բա ցա ռիկ զար գաց մամբ, ման րան կար չութ յամբ գե ղա գի տա կան տե սութ-
յան և  կի րա ռութ յան կա տա րե լութ յամբ, գրչութ յան ար վես տի հմտութ յամբ:

 Տաթ ևի կա ճա ռի այս կար գի բա րե մաս նութ յուն նե րի շնոր հիվ պար բե րա-
բար այդ տեղ էին գա լիս ոչ միայն ու սում նա սի րող ներ տար բեր վայ րե րից փոր-
ձի և հմ տութ յան փո խա նակ ման հա մար, այլև թա գա վոր ներ ու իշ խան ներ` 
ա ռատ նվեր նե րով: Այս տեղ ու սում նա ռութ յան են ե կել  Հա յաս տա նի մյուս աշ-
խարհ նե րից:

« Տաթ ևը,-գրում է պրո ֆե սոր Աբ գար  Մով սիս յա նը,- ընդ հան րա պես, հա յոց 
կրթութ յան կազ մա կերպ ման և  զար գաց ման գոր ծում վիթ խա րի դեր է խա ղա-
ցել: Այդ տե սա կե տից  Տաթ ևը հայ միջ նա դար յան հոգ ևոր կենտ րոն նե րից ա մե-
նաինք նա տիպն ու դա սա կանն էր, ո րը, ա ռա ջին հեր թին, տար բեր վում էր շատ-
շա տե րից հատ կա պես իր դպրո ցա կան կար գով ու հա րատ ևութ յամբ»:

 Տաթ ևի բարձր տի պի դպրո ցը, որ պես Ս յուն յաց կրթութ յան վար դա պե-
տա րան, վե կա ռուց վե լով և  զար գա նա լով, հիմք է հան դի սա ցել  Միջ նա դար յան 
 Հա յաս տա նի խո շո րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յան՝ հա մալ սա րա նի 
ստեղծ ման հա մար:

 Տաթ ևի բարձ րա գույն դպրո ցի ստեղ ծու մը, իսկ այ նու հետև ` հա մալ սա-
րա նի վե րա փո խումն ու բար գա վա ճու մը, ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են նաև 
Ս յու նի քի թա գա վո րութ յան ստեղծ ման հետ, ո րի հոգ ևոր, ու սում նա կան, գի տա-
կան, մշա կու թա յին կենտ րոնն էլ դար ձավ  Տաթ ևը:

Այժմ՝ ար դեն ազ գա յին –  պե տա կան հա մա կար գի առ կա յութ յան պայ ման-
նե րում, կրթութ յան գոր ծը դառ նում է ընդ հա նուր մտա հո գութ յան ա ռար կա: 
 Բո լո րո վին չխա փա նե լով ան հա տա կան- ար հես տա նո ցա յին, այս պես ա սած 
մաս նա վոր ու սուց ման կա ռույ ցը՝ պե տա կան և  հոգ ևոր նշա նա վոր գոր ծիչ նե րը 
մտա հոգ վում են ու սում նա կան խո շոր հաս տա տութ յուն նե րի ստեղծ մամբ, որ-
տեղ պատ րաստ վե լու էին բարձ րո րակ կադ րեր:

Այդ մեծ գոր ծի նա խա ձեռ նող նե րը լավ էին հաս կա նում, որ գի տութ յան և 
մ շա կույ թի բնա գա վառ նե րում լայն ու խոր գի տե լիք ներ հա ղոր դե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ են կա նո նա կարգ ված ու սում նա կան հաս տա տութ յուն ներ: Ն ման 
կրթա րան նե րում միայն հնա րա վոր էր ե րի տա սարդ սերն դին ծա նո թաց նել ոչ 
միայն ազ գա յին հնա մե նի ա վան դույթ նե րին, այլև հու նահել լե նա կան և բ յու-
զան դա կան քա ղաքկր թութ յան նվա ճում նե րին:

Ա ռանց այդ մշա կույ թի հետ ան մի ջա կան շփում նե րի, դրան ցից ու սա նե լու՝ 
իս կա կան ա ռա ջա դի մութ յուն նույ նիսկ ազ գա յին շրջա նակ նե րում չէր կա րող լի-
նել:

Ս յու նի քի պե տա կա նութ յան հաս տա տու մը X դա րում խթան հան դի սա ցավ 
Ս յու նի քի մշա կույ թի բո լոր բնա գա վառ նե րի նոր ա ռա ջըն թա ցի հա մար [5,էջ 79]:

Ս տեղծ վե ցին մա տե նա կան նկար չութ յան, ճար տա րա պե տութ յան, քան դա-
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կա գոր ծութ յան և  որմ նան կար չութ յան` հա մաշ խար հա յին ճա նաչ ման ար ժա-
նա ցած գո հար ներ:

 Հայ կա կան ճար տա րա պե տութ յան և  ար վես տի զար գաց ման մեջ իր ու րույն 
տեղն ու նի Ս յու նի քի գե ղար վես տա կան դպրո ցը, ո րը կազ մա վոր վել է IX- X դդ, 
սահ մա նագ ծում: Այն իր գո յութ յու նը պահ պա նեց եր կու դա րից ա վե լի, և  այդ ըն-
թաց քում Ս յու նի քի տար բեր գա վառ նե րում ստեղծ վե ցին բազ մա թիվ հո յա կերտ 
գոր ծեր: Մ շա կու թա յին այն պի սի մի նշա նա վոր կենտ րոն, ո րոն ցից մեկն էլ նշա-
նա վոր Բ ղե նո  Նո րա վանքն էր:  Հու շար ձան նե րից ա ռանձ նաց նում ենք  Տաթ ևի 
 Պո ղոս- Պետ րոս ե կե ղե ցին՝ կա ռուց ված 895-906 թթ., Ս յուն յաց գա հե րից իշ խա-
նի Ա շո տի նա խա ձեռ նութ յամբ:

Մ շա կու թա յին նոր վե րել քը դրսևոր վեց նաև ճար տա րա պե տութ յան հետ 
ան մի ջա կա նո րեն զու գորդ ված դե կո րա տիվ-քա րա կոփ ար վես տի բնա գա վա-
ռում՝ ար տա հայտ վե լով տա ճար նե րի գե ղար վես տա կան ձևա վոր մամբ և  հատ-
կա պես ար տա քին ճա կատ նե րի զար դար մամբ քան դակ նե րով:

X-XI և  հե տա գա դա րե րում ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րի հար-
դա րան քը նոր զար գա ցում է ապ րում, հան դես են գա լիս դե կո րա տիվ նշա նա-
կութ յուն ու նե ցող նոր ձևեր: Ա ճում է զար դար վես տի նշա նա կութ յու նը:  Քան դա-
կա զարդ հար դա րան քը դառ նում է կա ռուց ված քի ան բա ժա նե լի մա սը: Ա ռա վել 
ճոխ են ձևա վոր վում տա ճար նե րի շքա մուտք նե րը և  այլ ման րա մաս նե րը, բու-
սա կան քան դակ ներն ա վե լի են ո ճա վոր վում, երկ րա չա փա կան ձևերն սկսում 
են ման րա նալ և  ձեռք բե րել բարդ ու նուրբ գծագ րութ յուն:

X-XI դա րե րի հայ կա կան միջ նա դար յան քան դա կա գոր ծութ յան պատ մութ-
յան հա մար ու շագ րավ է Բ ղե նո  Նո րա վան քը, ո րը Աղ թա մա րից հե տո այդ ժա-
մա նակ նե րից մեզ հայտ նի միակ շի նութ յունն է՝ զար դար ված հա րուստ քան-
դակ նե րով:  Վեր ջին ներս տար բեր վում են Աղ թա մա րի քան դակ նե րից նրա նով, 
որ ներ կա յաց նում են միայն Ք րիս տո սի հետ կապ ված տե րու նա կան պատ կե-
րա զարդ շարք: Այս հան գա մանքն ինք նին ցույց է տա լիս եր կու կապ ված տե-
րու նա կան պատ կե րա զարդ շարք: Այս հան գա մանքն ինք նին ցույց է տա լիս 
եր կու կա ռույց նե րի նպա տա կա յին տար բե րութ յուն: Ե թե Աղ թա մա րի Ս.  Խա չի 
քան դակ ներն ու նեն ա վե լի ըն դար ձակ գա ղա փա րա կան բո վան դա կութ յուն, 
ա պա Բ ղե նո  Նո րա վան քի քան դակ նե րը դուրս չէին գա լիս կրո նա կան պատ կե-
րա ցում նե րի շրջա նակ նե րից:

 Քա ռորդ դար անց՝  Տաթ ևի  Պո ղոս – Պետ րոս ե կե ղե ցու պա տե րը ծածկ վում 
են որմ նան կար նե րով, ընդ ո րում՝ բո լոր թե մա նե րին ու կեր պար նե րին կից ու-
ղեկ ցող հա յա տառ բա ցատ րութ յուն նե րով:

Տ պա վո րիչ է հատ կա պես արևմտ յան պատն զբա ղեց նող «Ա հեղ դա տաս-
տան» հսկա յան հո րին ված քը:  Ժա մա նա կին քրիս տո նեա կան աշ խար հում 
«Ահեղ դա տաս տան»-ի նման հուժ կու պատ կեր չի հի շա տակ վում: XI-XII դա-
րե րից հայտ նի են Ի տա լիա յի  Տոր չել լո քա ղա քի  Սուրբ Աստ վա ծած նի, ինչ պես 
նաև  Նով գո րո դի  Նե րի դի ցա յի ե կե ղե ցու հա մա նուն պատ կեր ներ:  Սա կայն ինք-
նա տի պութ յան և  գե ղար վես տա կան ար ժա նիք նե րի ա ռու մով մաս նա գետ նե րը 
նա խա պատ վութ յու նը տա լիս են  Տաթ ևին:
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Նշ ված հու շար ձան նե րը, գրե թե ա ռանց բա ցա ռութ յան, բարձր ար վես տի 
գոր ծեր են: Այդ մա սին պահ պան վել են նույ նիսկ ժա մա նա կա կից նե րի հիա ցա-
կան խոս քե րը:  Տաթ ևի որմ նան կար նե րի կա պակ ցութ յամբ Ս տե փա նո սը գրում 
է.« Տե սո ղաց տե սա րա նին շլա նա յին ի նա յելն և  եր բեք ոչ թո ւէր ի դե ղոց և  յե-
րան գոց, այլ հա մայն կեն դա նիք, յո րոց զար հու րել խու սա փէն տե սօղքն»:

 Մա տե նա կան նկար չութ յան հու շար ձան նե րից հի շա տա կենք ողջ քրիս տո-
նեա կան ար վես տում հայտ նի «Էջ միած նի ա վե տա րա նը», ո րը գրվել է 989թ. 
 Տաթ ևից մի քա նի կի լո մետր հե ռու գտնվող Բ ղե նո- Նո րա վան քում:  Ճար տա-
րա պե տութ յան և  կեր պար վես տի այդ կո թող նե րի թվար կու մը նպա տա կա յին 
բնույթ է կրում ցույց տա լու, որ նման բարձր մա կար դա կը կա րող էր պահ պան-
վել միայն տե սա գործ նա կան նա խադր յալ նե րի առ կա յութ յամբ:  Դա նշա նա կում 
է, որ ե ղել են այն հաս տա տութ յուն նե րը սահ մա նա փակ ար հես տա նո ցա յին, 
դպրո ցա կան կամ հա մալ սա րա նա յին, ո րոնք ա պա հո վում էին կադ րե րի պատ-
րաս տու մը:

 Տաթ ևի և Բ ղե նո  Նո րա վան քի քան դակ նե րը մեծ կապ ու նե նա լով  Տաթ ևի 
և Բ ղե նո  Նո րա վան քի ման րան կար չութ յան ու որմ նան կար չութ յան հետ վկա-
յում են  Տաթ ևի բարձ րա գույն դպրո ցի մա կար դա կի և ն րա նում ամ բող ջա կան 
դպրո ցի գո յութ յան մա սին:

 Տաթ ևի՝ X դա րի բարձր տի պի դպրո ցի գո յութ յան ու այդ տեղ նկար չութ յան 
և  այլ ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման մա սին ե զա կի տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր-
դում Ս յու նի քի պատ մա գիր Ս տե փա նոս Օր բել յա նը. « Բո լոր վան քե րից  Տաթ ևը 
նշա նա վոր էր ոչ միայն շի նութ յուն նե րով, այլև փայ լում էր շուրջ հինգ հար յուր 
միա բան նե րի կրո նա վո րա կան դա սե րով:  Լի էր խո րաք նին փի լի սո փա նե րով, 
ե րա ժիշտ- եր գիչ նե րով:  Ճոխ էր վար ժա պե տա րա նը՝ վար դա պե տա կան կրթու-
մով:  Կա յին նաև ան հա մե մա տե լի ար վես տա վոր նկա րիչ ներ ու գրիչ ներ: Դ րա 
հա մար, այս պի սի համ բա վից հիա ցած, թա գա վոր նե րը, իշ խան նե րը, ե պիս կո-
պոս նե րը գա լիս էին տե սութ յան և  ըն ծա ներ էին բե րում սուրբ ու փա ռա հեղ 
ա թո ռին: Այս ա մե նը կա տա րեց  Տեր- Հո վա հան նե սը»:  Հա մա ռոտ, բայց պեր ճա-
խոս վկա յութ յուն:

  Տաթ ևի կրթամ շա կու թա յին կյան քի պատ մութ յու նը ցույց է տա լիս, որ X 
դա րի երկ րորդ կե սե րին վա նա հայր  Տեր- Հով հան նես ե պիս կո պո սին փո խա րի-
նում է նրա եղ բո րոր դին  Հա կո բը: Ս յուն յաց պատ մի չի խոս քե րով ա սած. « Բարձ-
րա հա սակ ու գե ղե ցիկ տես քով տղա մարդ հան ճա րեղ ու ի մաս տուն, քաղց րա-
բա րո ու հե զա համ բույր, լի ա մե նայն պար կե շութ յամբ»:  Մե ծաշ նորհ այս վա նա-
հոր օ րոք ա վե լի է աշ խու ժա նում Ս յուն յաց վար դա պե տա րա նի ու սում նա կան, 
գի տա կան, մշա կու թա յին կյան քը:

 Հե տամ տե լով  Տաթ ևի վար ժա րա նում և  ընդ հան րա պես, Ս յուն յաց տա րած-
քում կեր պար վես տի գոր ծու նեութ յան ա վե լի ըն դար ձակ մա նը, հարկ է նշել, որ 
 Հա կոբն արև մուտ քից «բե րել է տա լիս», հրա վի րում է նշա նա վոր ար վես տա-
գետ-նկա րիչ նե րի:

 Վեր ջին ներս, բա ցի վար ժա րա նում ու սում նատ վա կան աշ խա տա կից նե-
րից, տե ղա ցի վար պետ նե րի հետ միա սին նկա րա զար դում են Ս յուն յաց թե մի 
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նո րա կա ռույց ե կե ղե ցի նե րը: Լ սենք պատ մի չին. «…Այս  Հա կո բը Ֆ ռանկ ժո ղովր-
դի հե ռա վոր աշ խար հից բե րել տվեց տպիչ ներ և  զա ռախ նե րը և  աստ վա ծաբ-
նակ տա ճա րի հար կե րը ամ բող ջո վին, վեր ևից մինչև ներքև, ան սահ ման ծախ-
սե րով նկա րել տվեց աստ վա ծա գործ սե ղա նի ճիշտ դի մա ցը, վեր ևից` երկն քի 
բո լո րա կը մեծ կա մա րի վրա, իսկ նկար նե րը սե ղա նի շուր ջը…»:

IX դա րի վեր ջում և X դա րի սկզբում  Տաթ ևի վան քը դառ նում է հայ գրչութ-
յան խո շո րա գույն կենտ րոն նե րից մե կը:

 Տաթ ևի հա մալ սա րա նի վաղ գո յութ յան վառ ա պա ցույցն է նաև X դա րում 
ժա մա նակ նե րի հա մար ա ներ ևա կա յե լի`  Մա տե նա դա րա նի ստեղծ ման և ն րա-
նում ձե ռա գիր մատ յան նե րի քա նա կը:

 Տաթ ևի մա տե նա դա րանն ստեղծ վել է IX- X դա րե րում  Տաթ ևի վան քին կից: 
 Սել ջուկ նե րի ար շա վանք նե րի ժա մա նակ 1169 թ. Ինչ պես  Տաթ ևի, այն պես էլ 
շրջա կա վան քե րի ձե ռագ րե րը, ա պա հո վութ յան հա մար, փո խադր վել են  Բա-
ղա բերդ: 

1170-ին  Բա ղա բեր դը գրա ված սել ջուկ նե րը կո ղոպ տել են և  ոչն չաց րել են 
 Տաթ ևի շուրջ 10 հա զար ձե ռագ րեր:

X դա րում  Տաթ ևում հիմն վել է ման րան կար չութ յան դպրոց, որ տեղ ստեղծ-
վել են հայ կա կան ման րան կար չութ յան բազ մա թիվ անկրկ նե լի գոր ծեր:

 Տաթ ևի մոտ գտնվող Բ ղե նո  Նո րա վան քում է ծնվել հայ գրչութ յան և  ման-
րան կար չութ յան լա վա գույն և  հան րահռ չակ հու շար ձան նե րից մե կը « Էջ միած-
նի Ա վե տա րա նը» -ը,ո րի հա զա րամ յա կը 1989թ. նշվեց մեծ շու քով: 

«Էջ միած նի Ա վե տա րան» ա նու նը կրող ձե ռա գի րը, որն այժմ 2374 թվա հա-
մա րի տակ պահ պան վում է  Մես րոպ  Մաշ տո ցի ան վան  Մա տե նա դա րա նում, 
գրվել է 989 թ.  Հով հան նես գրչի կող մից, Բ ղե նո  Նո րա վան քի Սբ. Ս տե փա նոս 
ե կե ղե ցում:  Ձե ռա գի րը հայտ նի է նաև «Փ ղոսկր յա Ա վե տա րան» ա նու նով, քա նի 
որ ձե ռագ րի կազմն ի րեն ցից ներ կա յաց նում է փղոսկր յա եր կու կո ղեր, ո րոն ցից 
յու րա քանչ յու րը պա րու նա կում է 5-ա կան պատ կե րա զարդ սա լիկ:

 Բա ցա ռիկ է «Էջ միած նի Ա վե տա րան»-ի ման րան կար նե րի դե րը հայ ման-
րան կար չութ յան պատ մութ յան մեջ: Ն րա նում տեղ գտած գե ղար վես տա կան 
սկզբունք նե րը հե տա գա յում զար գաց վե ցին  Կի լի կիա յի և  բուն  Հա յաս տա նի 
ման րան կար չութ յան դպրոց նե րի կող մից:  Ձե ռագ րին կցված էր եր կու թերթ, 
ո րը պա րու նա կում է VI-VII դա րե րում ար ված 4 ման րան կար ներ: Ս րանք մեզ 
հա սած հնա գույն հայ կա կան ե զա կի ման րան կար ներ են:  Ձե ռա գի րը վկա յում 
է  Տաթ ևի ման րան կար չա կան դպրո ցի գո յութ յան և  հիմ նա վոր ա վան դույթ նե-
րի մա սին, իսկ  Տաթ ևի և Բ ղե նո  Նո րա վան քի քան դակ նե րը, ման րան կար նե րը, 
որմ նան կար նե րը վկա յում են  Տաթ ևի գե ղար վես տա կան ամ բող ջա կան դպրո ցի 
գու յութ յան մա սին:[1, էջ 228]

 Միջ նա դար յան հա յոց կրթութ յան տա րեգ րութ յան մեջ և կր թամ շա կու թա-
յին կյան քում ու րույն տեղ է գրա վում Գ լա ձո րի բարձր տի պի դպրո ցը կամ հա-
մալ սա րա նը: Գ րա կա նութ յան մեջ, եր ևի թե, հայ միջ նա դար յան որ ևէ այլ դպրոց 
կամ հա մալ սա րան այն պի սի լայն ու ու շադ րութ յան չի ար ժա նա ցել, ինչ պես 
Գ լա ձո րը:
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 Նա ժա մա նա կա կից է ե ղել  Փա րի զի, Պ րա հա յի,  Սա լա ման կի,  Քեմբ րի ջի և  
այլ նշա նա վոր հա մալ սա րան նե րի:

Այս պի սով, տես նում ենք, որ  Տաթ ևի հա մալ սա րա նը, ըստ էութ յան, եվ րո-
պա կան հա մալ սա րան նե րից ա վե լի վաղ է ստեղծ վել X-XI դա րե րում:

 Տաթ ևի հա մալ սա րա նի հռչա կը լայն տա րա ծում է ստա ցել հատ կա պես 
Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու տնօ րի նութ յան տա րի նե րին:  Նա ա շա կեր տել է  Հով հան 
Ո րոտ նե ցուն և ն րա նից հե տո գլխա վո րել  Տաթ ևի, ա պա նաև` Ապ րա կու նի սի 
դպրոց նե րը, միա ժա մա նակ վա րե լով փի լի սո փա յութ յան, աստ վա ծա բա նութ-
յան և  քե րա կա նութ յան դա սըն թաց ներ:  Միա ժա մա նակ նա դա սա վան դել է նաև 
 Մե ծո փա և Եր ևա նի բարձ րա գույն վա նա կան դպրոց նե րում: Գ րի գոր  Տաթ ևա-
ցին մա հա ցել է 1409 թվա կա նին` 65 տա րե կան հա սա կում և  թաղ վել  Տաթ ևի 
վան քում, ուր մինչև այժմ էլ պահ պան վել է նրա մա տուռ` գե րեզ մա նը:

 Տաթ ևի հա մալ սա րա նի երկ րորդ վե րածնն դի գոր ծում կար ևոր դեր է ու նե-
ցել Օր բել յան իշ խա նա կան ըն տա նի քը:

 Տաթ ևի հա մալ սա րանն ու նե ցել է 3 լսա րան (ու սում նա րան)` ներ քին և  ար-
տա քին գրոց, գրչութ յան ար վես տի, ե րաժշ տութ յան: Ա ռա ջի նում ու սում նա սիր-
վել են գլխա վո րա պես հու մա նի տար և  հա սա րա կա կան գի տութ յուն ներ, փի լի-
սո փա յութ յուն, ճար տա սա նութ յուն, քե րա կա նութ յուն, պոե տի կա, ման կա վար-
ժութ յուն, ինչ պես նաև մայ րե նի լե զու, գրա կա նութ յուն, պատ մութ յուն և  այլն, 
երկ րոր դում՝ գրչութ յան ար վեստ, գե ղագ րութ յուն, գրքե րի գե ղար վես տա կան 
ձևա վո րում, ման րան կար չութ յուն, իսկ ե րաժշ տութ յան լսա րա նում՝ հին երգ և  
ե րաժշ տութ յուն, ե րաժշ տութ յան տե սութ յուն [3, էջ 137]:

 Տաթ ևի հա մալ սա րա նը կապ ված էր  Հա յաս տա նի մշա կու թա յին մյուս 
կենտ րոն նե րի և, ա մե նից ա ռաջ,  Մե ծո փա վան քի դպրո ցի հետ:  Տաթ ևից հե-
տո այն ե ղել է հա ջորդ, ա ռա վել արդ յու նա վետ, հռչա կա վոր ու սում նակր թա կան 
կենտ րո նը:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОЧАГИ СЮНИКА. ТАТЕВСКИЙ МО НАС ТЫРЬ 
КАК ЦЕНТР ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ - БАГДАСАРЯН ЭЛЛАДА - В статье обсуждается 
роль образовательно-культурных очагов Сюника и представляет грандиозный 
Татевский монастырь и его историю как а духовной, культурной, образовательной, 
научной мысли Сюникского мира. Значительна также роль Татевского монастыря 
в создании древнейших национальных рукописей, подчеркивается также, что 
средневековая высшая школа была первым университетом христианского мира.

Татевский монастырь сыграл огромную роль не только в жизни Сюника, но и в 
целом в национальной политической и культурной жизни армянского народа. Статья 
дает также подробные описания древних рукописей Татевского монастыря.

Ключевые слова: Сюник, образовательно-культурные очаги, центр духовной 
культуры, Татевский монастырь, христианские песнопения, языческая наука, 
благотворительность, богословие, Матенадаран.

EDUCATIONAL CENTRES OF SYUNIK. TATEV MONASTERY AS A CENTRE OF 
SPIRITUAL CULTURE - BAGDASARYAN ELLADA - The article reviews the role of 
educational and cultural centres of Syunik and presents the grand Tatev monastery and its 
history as manifestation of spiritual, cultural, educational and scientific thought of Syunik. 
Significant is the role of Tatev monastery in the creation of ancient ethnic manuscripts. It is 
also emphasized that the medieval high school was the first university in the Christian world.

Tatev monastery played an immense role not only in Syunik, but on the common national 
political and cultural life of the Armenian people. The article gives a detailed description of 
the ancient manuscripts of Tatev monastery.

Keywords: Syunik, educational and cultural centres, centre of spiritual culture, tatev 
monastery, Christian hymns, science, charity, theology, Matenadaran.


