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ՀայդպրոցիպատմությանմեջՏաթևիդպրոցըանհամեմատմեծդերէխաղացել:
Թեպետայնմիջնադարիառաջինբարձրագույնդպրոցըչէր,սակայնառաջիննէր,որ
ունեցելէհամալսարանականկառուցվածք,մասնագիտականճյուղավորումներուֆա
կուլտետներ:13րդդարիվերջերին,թուրքերիևթաթարներիավերիչասպատակութ
յուններիցհետոՏաթևըվերստիննորոգվեցուծաղկեց,իսկ14րդդարիկեսերիցմեծ
անունևհռչակձեռքբերեց,հատկապեսայնժամանակ,երբնրագլուխնախկանգնած
էրՀովհանՈրոտնեցին,այնուհետև՝նրատաղանդաշատաշակերտԳրիգորՏաթևա
ցին:

 Բա նա լի բա ռեր՝ միջնադարյան դպրոց, հոգևոր կենտրոն, գրչության կենտրոն,
փիլիսոփայականուսմունք,դասականգիտություններ,հոգևորաստիճան,միջնադար
յանՀայաստան,համալիրշինություններ,բարձրաստիճանհոգևորականներ:

9-րդ  դա րի վեր ջե րին  Տաթ ևը դար ձավ հոգ ևոր և մ շա կու թա յին ա մե նա խո-
շոր կենտ րոն նե րից մե կը Ս յուն յա ց աշ խար հում: Ըստ մեզ հա սած ար ձա նագ-
րութ յուն նե րի ու վկա յութ յուն նե րի  Տաթ ևի մեծ ե կե ղե ցին իր հա մա լիր շի նութ-
յուն նե րով կա ռուց վել է 895 թվա կա նին: Մ շա կույ թի, ար վես տի և  հատ կա պես 
դպրո ցի և կր թութ յան կազ մա կերպ ման և  զար գաց ման գոր ծում  Տաթ ևը վիթ-
խա րի դեր է խա ղա ցել. այն միջ նա դար յան  Հա յաս տա նի մե ծահռ չակ հոգ ևոր 
կենտ րոն նե րից մեկն էր, ո րը, բազ մա տե սա կ ա ռաջ նութ յուն նե րով հան դերձ, 
ա ռանձ նա նում էր նաև իր դպրոց նե րի կար գա դա սութ յամբ ու տևա կա նութ-
յամբ: Ըստ Ս յուն յաց պատ միչ Ս տե փա նոսՕր բել յա նի վկա յութ յան՝  Տաթևն իր 
ծաղկ ման ա ռա ջին շրջա նում ու ներ 500 քա հա նա նե րից և  բարձ րաս տի ճան 
հոգ ևո րա կան նե րից կազմ ված հզոր միա բա նութ յուն, իսկ 35 տա րի անց նրանց 
թիվն ար դեն հաս նում էր 1000-ի1: 

 Շու տով  Տաթ ևի դպրո ցը մեծ ա նուն է ձեռք բե րում, նրա համ բա վը հաս-
նում է երկ րի բո լոր ծա գե րը, և  ա մեն կող մե րից ու սում նա տենչ  պա տա նի ներն 
այս տեղ էին գա լիս՝ ուս ման մեջ կա տա րե լա գործ վե լու և  հոգ ևոր աս տի ճան-
ներ ստա նա լու հա մար:  Տաթ ևում էին հա մախմբ վել երկ րի ուս յա լ ու  գոր ծի մաց 
մար դիկ, գի տութ յան, ար վեստ նե րի և  ար հեստ նե րի տար բեր  ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ: Դպ րո ցում նշա նա կա լից տեղ էր հատ կաց վում ինչ պես դա սա կան գի տութ-
յուն նե րին, այն պես էլ հին հու նա կան և հ ռո մեա կան հռե տո րա կան դպրո ցի  փի-
լի սո փա յա կան ուս մունք նե րին:  Հի շա տա կութ յան ար ժա նի է այն փաս տը, որ իր 
հիմ նա դրման ա ռա ջին իսկ օ րից, հու նա կան փի լի սո փա յա կան ուս մունք ներն 
ա նար գելք, սա կայն քննա դա տա կան և  խիստ ընտ րո ղա կան սկզբուն քով, մուտ-
քագր վել են Ս յուն յաց դպրոց: Այդ մա սին հայ միջ նա դար յան դպրո ցի և  ման կա-

1 Օրբելյան Ստ., Պատմութիւն նահանգին Սիսական, Թիֆլիս, 1910, էջ 312:
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վար ժութ յան պատ մութ յան  տե սա բան Աբ գար  Մով սիս յա նը գրում է. «Ս յուն յաց 
դպրո ցը իր կա պե րը չխզեց հու նա կան դպրո ցի հետ, ինչ պես այդ ա րե ցին հա-
յոց մի շարք դպրոց ներ 6-րդ  դա րից սկսած, թեև Ս յուն յաց դպրո ցը միշտ պայ-
քա րել է ա նօ գուտ և  օ տար նե րի կող մից բռնի կեր պով ներս խցկվող ազ դե ցութ-
յուն նե րի դեմ: Ն րա ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, նոր գի տութ յուն նե րին ըն դա ռա ջե լով, 
ստրկամ տո րեն չէին խո նարհ վում դրսից ե կած ա մեն մի ազ դե ցութ յան ա ռաջ»1: 
Ս յու նե ցի ներն ան թա քույց հպար տութ յամբ հայ տա րա րում էին, որ  Տաթ ևի կո-
չումն է գի տութ յուն ներ և  ար վեստ ներ տալ ա մեն քին, ո րով հետև այն տեղ գի-
տութ յուն ներն ու ար վեստ նե րը մշակ վում էին ճշմար տութ յամբ և  պահ պան վում 
էին «ա նա պա կան և  ան խառ նուրդ»2:

Ս յուն յաց դպրո ցը հայ ի րա կա նութ յան մեջ,  Շի րա կա ցու դպրո ցից հե տո, 
ա ռա ջինն էր, որ հա մա կարգ ված և  հիմ նա վոր ու սու ցա նել է մա թե մա տի կա-
կան և բ նա կան գի տութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես մա թե մա տի կա, աստ ղա-
բաշ խութ յուն, երկ րա չա փութ յուն, թվա բա նութ յուն, տար րա բա նութ յուն և  մար-
դա կազ մութ յուն. այդ նույն ա վան դույ թը շա րու նա կեց  Տաթ ևի դպրո ցը3, որ տեղ 
տար բեր ժա մա նակ նե րում ճշգրիտ գի տութ յուն նե րի հետ մեկ տեղ դա սա վանդ-
վել են նաև հա յա գի տա կան ա ռար կա ներ, ստեղծ վել և մ շակ վել են այդ ա ռար-
կա նե րի հա մար բազ մա թիվ դա սագր քեր և  ու սում նա մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ: 

 Տաթ ևի դպրո ցում բարձր մա կար դա կի վրա էր դրված նաև  գի տութ յան-
տար բեր ո լորտ նե րի գ ծով մաս նա գետ ներ  պատ րաս տե լու աշ խա տանք նե րը: 
Դպ րո ցի եր ևե լի սա նե րից շա տե րը թո ղել են ար ժե քա վոր վկա յութ յուն ներ  դա-
սա վանդ վող ա ռար կա նե րի և  այն մաս նա գի տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք 
պատ րաստ վում և ձ ևա վոր վում էին այն տեղ:  Կան տե ղե կութ յուն ներ  նույն պես 
այն մա սին, որ դպրո ցը պատ րաս տել է փի լի սո փա ներ, ե րա ժիշտ ներ, քան դա-
կա գործ ներ, նկա րիչ ներ, ման րան կա րիչ ներ, քե րա կա նա գետ ներ, թվա բան ներ 
ու երկ րա չափ ներ, բնա խույզ ներ ու տար րա բան ներ, ու սու ցիչ ներ ու գիտ նա-
կան վար դա պետ ներ, գրչութ յան ար վես տի վար պետ ներ, թուղթ ու մա գա ղաթ 
կո կող ներ, մե լան, թա նաք պատ րաս տող ներ, շնոր հա լի կազ մա րար ներ և  այլն:

 Տաթ ևում տար բեր գի տութ յուն նե րի և  ար վեստ նե րի զար գաց ման հետ միա-
սին ա ռա ջըն թաց զար գա ցում ապ րեց նաև մա տե նա գի տութ յու նը, պատ մա գի-
տութ յունն ու թարգ մա նա կան ար վես տը: Ս խալ ված չենք լի նի, ե թե պնդենք, որ 
հայ միջ նա դար յան դպրոց նե րից  Տաթ ևի դպրոցն ա ռա ջինն էր, որ հա կա դարձ-
վե լով միջ նա դար յան դպրո ցի կարծ րա տիպ սո վո րույթ նե րին ու ն րա սահ մա-
նած խստա կար գին՝ լայն հնա րա վո րութ յուն ներ ստեղ ծեց ինչ պես աշ խար հիկ, 
այն պես էլ բնա կան և ճշգրիտ գի տութ յուն նե րի զար գաց ման հա մար, մի բան, 
որ 11-րդ  դա րում նրա նից օ րի նակ պի տի վերց ներ  Հով հան նես  Սար կա վա գի 
Ա նիի ի մաս տա սի րա կան բարձ րա գույն դպրո ցը, որ պես զի «...զլավն ու պի տա-
նիս յուր կրթա րան մղեր»4:

1 Մովսիսյան Ա. Խ., Ուրվագծեր հայ դպրոցի և մանկավարժության պատմության (10-15 
դարեր), Երևան, 1958, էջ 98:

2 Օրբելյան Ստ., Պատմութիւն նահանգին Սիսական, Թիֆլիս, 1910, էջ 227:
3 Սյունյաց վարդապետարանը հիմնադրվել է 5-րդ դարի առաջին կեսին Ծղուկ գավառի 

Շաղատ գյուղաքաղաքում: Շաղատը Սյունյաց տեր Բաբիկի հրամանո վ դառնում է Սյունյաց 
աշխարհի հոգևոր և վարչական կենտրոնը: Սկսած 9-րդ դարի վերջե րի ց՝ Սյունյաց նահանգի 
կենտրոնը դարձավ Տաթևը, որտեղ 895 թվականին կառուցվեց Տաթևի հոյաշեն եկեղեցին՝ իր 
համալիր շինություններով և դպրոցով:

4 Հայագիր դպրոցի ծագումը, Երևանի Պետական համալսարանի «Գիտական աշխա տու-
թյուններ», հատոր 8-րդ, էջ 413:
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 Տաթ ևի դպրո ցը1 9-րդ  դա րի վեր ջե րից սկսեց վե րելք ապ րել: Ձեռք բե րե լով 
մեծ հռչակ և հե ղի նա կութ յուն՝ այն դար ձավ  Հա յոց աշ խար հի բարձր կրթութ-
յան և  գի տութ յան զար գաց ման խո շոր կենտ րոն նե րից մե կը:  Սա կայն  Տաթ ևի 
դպրո ցը, ինչ պես միջ նա դա րի շատ դպրոց ներ, նույն պես չկա րո ղա ցավ մշ-
տատև պահ պա նել իր ազ դե ցիկ դիրքն ու բարձ րութ յու նը՝ կապ ված երկ րի սո-
ցիալ-քա ղա քա կան հա րա փո փոխ ի րադ րութ յան և  պայ ման նե րի հետ: 12-րդ 
 դա րի վեր ջե րին աս տի ճա նա բար հանգ չե լով՝ այ ն այլևս չու ներ իր եր բեմ նի շ քե-
ղութ յունն ու փայ լը:

 Բայց և  այն պես, 13-րդ  դա րի վեր ջե րին  Տաթ ևը վերս տին կեն դա նա ցա վ ու 
ծաղ կեց, իսկ 14-րդ  դա րի կե սե րից ա վե լի մեծ ա նուն և հռչակ ձեռք բե րեց՝ հան-
ձինս  Հով հան Ո րոտ նե ցու, ո րը կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում ըն դար ձա կեց  Տաթ ևի 
գոր ծու նեութ յան շրջա նակ նե րը՝ այն դարձ նե լով մայր դպրոց Ս յուն յաց աշ խար-
հում: Ո րոտ նե ցու ժա մա նակ  Տաթ ևը դար ձավ հիմ նո վին բարձր տի պի դպրոց՝ 
դպրո ցա կան իր հա մա լիր հաս տա տութ յուն նե րով, մա տե նա դա րա նով, գրչութ-
յան կենտ րո նով, եր գիչ-ե րա ժիշտ նե րով, նկա րիչ նե րով, բազ մահ մուտ ար հես-
տա գործ-ար հես տա վոր նե րով:  Տաթ ևի դպրոցն ա ռանձ նա նում էր նաև դա սա-
վանդ վող ա ռար կա նե րի բազ մաձ ևութ յամբ և  այդ ա ռար կա նե րը դա սա վան դող 
ժա մա նա կի ուս յալ, փոր ձա ռու և շ նոր հա շատ ու սու ցիչ-դպրա պե տե րով:  Տաթևն 
ու շագ րավ էր նմա նա պես ու սուց ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման նո րա-
ձևութ յուն նե րով ու մե թոդ նե րով, դպրո ցա կան կա նո նադ րութ յամբ, բա նա վոր ու 
գ րա վոր քննութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման իր ինք նօ րի նակ հա մա կար գով: 

 Հի շա տա կութ յան ար ժա նի է նաև այն, որ Ս յուն յաց բո լոր դպրոց նե րի հա-
մար  Տաթ ևի դպրո ցը կենտ րո նա կան վար ժա րա նի դեր է կա տա րել, ինչ պես 
նաև հետ ևե լով Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի ա վան դույթ նե րին՝ մաս նակ ցել է երկ րի 
տնտե սա կան ու քա ղա քա կան կյան քին, կրո նա կան ու մշա կու թա յին նա խա-
ձեռ նութ յուն նե րին: Ինչ պես Գ լա ձո րի դպրո ցը,  Տաթ ևի դպրո ցը նույն պես ու նե-
ցել է սո վո րող նե րի մեծ քա նա կութ յուն, ե ղել են ժա մա նակ ներ, երբ ա շա կերտ-
նե րի թիվն այս տեղ հա սել է 200-ի:

 Տաթ ևի դպրոցն իր ծաղկ ման եր րորդ շրջա նում ա ռա վել մեծ  թա փով վե րելք 
ապ րեց, քա նի ո ր այն հարս տա ցավ Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի կրթա սի րա կան 
ա վան դույթ նե րով ու փոր ձով, ո րը փո խանց վեց ինչ պես  Հով հան Ո րոտ նե ցու, 
այն պես է լ այն գլա ձո րա կան նե րի, ո րոնք  ժո ղով վել էին  Տաթ ևում և  հա մա խմբվել 
ու միա ցել էին Ո րոտ նե ցուն2: Ու շագ րավ է այն, որ Ս յուն յաց պատ միչ Ս տե փա-
նոս Օր բել յա նը Գ լա ձո րի բարձ րա գույն դպրո ցը ան վա նում էր «հի սու սա կան 
հա մալ սա րան», նույն ձևով  Մատ թեոս  Ջու ղա յե ցին  Տաթ ևի բարձր դպրոցն ան-
վա նում էր Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի ու սուց չա պետ Ե սա յի Ն չե ցու ա նու նով, իսկ 
դա վառ ա պա ցույցն էր այն բա նի, որ  Տաթ ևի հա մալ սա րա նը ստու գա պես  կա-
ռուց ված էր Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի օ րի նա կով ու փոր ձով. այն  հա ջոր դա բա ր 
ու ար ժա նա հա վատ շա րու նա կեց Գ լա ձո րի գոր ծու նեութ յան ուղ ղութ յու նը և կր-
թա սի րա կան ա վան դույթ նե րը,: 

Ե թե Ո րոտ նե ցու ժա մա նակ  Տաթ ևի դպրոցն իս կա պես դար ձավ ժա մա նա-

1 Տաթևի դպրոցը հայ հին մատենագրության և տարբեր ժամանակների ձեռագրերի 
հիշատակարանների մեջ վկայակոչվել է տարբեր անվանումներով՝ վարդապետարան, 
լսարան, վարժարան, ուսումնարան, համալսարան և այլն:

2 Տե՛ս Մաշտոցի ա նվան մատենադարան, ձեռագիր 7823:
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կի ա ռաջ նա կարգ դպրոց նե րից մեկն՝ իր դպրո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րով 
ու ժա մա նա կա կից դպրո ցի հա մար անհ րա ժեշտ օ ժան դակ հաս տա տութ յուն-
նե րով, ա պա Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին էր, ով ի րա կա նում ա ռա վել չա փով ծաղ կեց-
րեց դա րեր շա րու նակ իր գո յութ յու նը պահ պա նող  Տաթ ևի դպրո ցը՝ 14-րդ  դա րի 
վեր ջե րին այն հասց նե լով միջ նա դա րի հա մալ սա րա նի բարձր աս տի ճա նի:

Ա վե լի քան 20 տա րի Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին ա շա կեր տել է  Հով հան Ո րոտ նե-
ցուն, սո վո րել է նրա նից և  աշ խա տել նրա ձեռ քի տակ, նրա հետ մեկ նել է Ե րու-
սա ղեմ և ն րա կող մից ձեռ նադր վել վար դա պետ և  դար ձել նրա օգ նա կանն ու 
անձ նա կան քար տու ղա րը3:  Տաթ ևա ցու ջան քե րի շնոր հիվ մեզ են հա սել Ո րոտ-
նե ցու փի լի սո փա յա կան, գրա կան և  մա տե նա գի տա կան հա րուստ ժա ռան-
գութ յու նը: Եվ բո լո րո վին պա տա հա կան չէր, որ Ո րոտ նե ցին նրան էր վստա հել 
 Տաթ ևի հա մալ սա րա նի տնօ րի նութ յու նը և ու սուց չա պե տի բարձ րա նիստ ամ-
բիո նը:

 Տաթ ևա ցու գի տա կան ու ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յու նը հիմ նա կա-
նում ըն թա ցել է  Տաթ ևում4: Ն րա ու սում նա ռութ յու նը, կյան քը, գործն ու աշ խա-
տան քը ամ բող ջա պես կապ ված են  Տաթ ևի դպրո ցի հետ, այս տե ղից էլ հա վա-
նա բար ծա գել է նրա  Տաթ ևա ցի մա կա նու նը (ծնվել է  Գու գար քի Թմ կա բերդ քա-
ղաք-ամ րո ցում):  Տաթ ևում է նա գրել իր բազ մա հա տոր աշ խա տութ յուն նե րը, 
 Տաթ ևում էլ կնքել իր մահ կա նա ցուն՝ 1409 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին:

 Տաթ ևի բարձ րա գույն դպրո ցի ա մե նա փայ լուն շրջա նը՝ Գ րի գոր  Տաթ ևա-
ցու ու սուց չա պե տութ յամբ, կա րե լի է հա մա րել 1388-1409 թվա կան նե րը, երբ 
այն ու նե ցել է հա մալ սա րա նա կան կա ռուց վածք, մաս նա գի տա կան ճյու ղա վո-
րում ներ ու ֆա կուլ տետ ներ:  Մաշ տո ցի ան վան  Մա տե նա դա րա նի ձե ռագ րե րից 
մե կում պահ պան վել է շատ ար ժե քա վոր տե ղե կույթ  Տաթ ևի հա մալ սա րա նի ու-
սում նա կան բա ժին նե րի մա սին, հա մա ձայն ո րի՝  Տաթևն ու նե ցել է ե րեք լսա րա-
րան-ու սում նա րան (ֆա կուլ տետ-Շ.Ո.): Լ սա րան նե րից ա ռա ջի նում սո վո րել են 
ե րաժշ տութ յուն, երկ րոր դում՝ ման րան կար չութ յուն, եր րոր դում՝ բա նա սի րութ-
յուն և  մա տե նագ րութ յուն:  Պահ պան վել են նույ նիսկ հի շա տա կագ րեր և  կար-
ևոր վկա յագ րեր  Տաթ ևի հա մալ սա րա նի պատ րաս տած մաս նա գետ նե րի մաս-
նա գի տա կան կողմ նո րո շում նե րի մա սին, ո րոնք հիմ նո վին հա մա պա տաս խա-
նում են սույն ձե ռագ րում վկա յա կոչ ված «ու սում նա րան նե րի» կա ռուց ված քին 
ու պա հանջ նե րին5:

Ի մա ցա բա նա կան հա յացք նե րով  Տաթ ևա ցին սեն սո ւա լիստ էր: Ի մա ցութ-
յան ե լա կե տը նա հա մա րում էր զգա յա կան ըն կա լու մը:Ն րա պատ ճա ռա բա-
նութ յամբ ի մա ցութ յան «զգա յա կան կող մը» էա կան նշա նա կութ յուն ու նի ճա-
նա չո ղութ յան հա մար: Զ գա յա րան ներն, ըստ նրա հա յե ցա բա նութ յան, միջ նորդ 
օ ղակ են ար տա քին աշ խար հի և  մարդ կա յին գի տակ ցութ յան միջև: Այ սու հան-

3 Հիշատակության արժանի է այն փաստը, որ Ո րոտնեցու դպր ոց ը այ լև այլ մասնա գիտու-
թյունների հետ պատրաստել է նաև մասնագետ քատուղարներ, որոնք սոսկ գրագիրներ 
չէին, նրանց մեջ կային նաև գրչության արվեստի հմուտ և գիտակ մասնագետներ,  ո րոնք 
միջնադարում գրել, ընդօրինակել և դարերի հեռուներից մեզ են փոխանցել բազմաբովանդակ 
արժեքավոր գ րքեր:

4 Իր գործունեության սկզբնական շրջանում Որոտնեցու կարգադրությամբ Տաթևացին 
ավելի քան երկու տարի պաշտոնավարել է Երնջակի Ապրակունյաց դպրոցում՝ որպես 
վերատեսուչ և գլխա վոր ուսուցիչ, որից հետո հիմնովին տեղափոխվել է Տաթև:

5 Տե՛ս Մաշտոցի անվան մատենադարան, ձեռագիր 7812:
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դերձ, ճա նա չո ղութ յու նը չի սահ մա նա փակ վում միայն զգա յա րան նե րով, քան-
զի զգա յա րան նե րը չեն կա րող տալ ի րի ամ բող ջա կան, կա տար յալ ի մա ցութ-
յուն:  Տա թևա ցին կար ևո րում էր նաև բա նա կա նութ յան դե րը, քա նի որ ի րը, 
ի րի էութ յու նը ըմբռն վում է միայն բա նա կա նութ յան՝ մտքի մի ջո ցով, այ սինքն՝ 
« Միտ քը կաղ է ա ռանց  հո գու մաս նակ ցութ յան, և  հո գին կույր է ա ռանց մտքի»:1

Բ նա կան եր ևույթ նե րի մա սին նրա մի շարք դա տո ղութ յուն ներ ի րենց բնույ-
թով ու նեն մա տե րիա լիս տա կան ուղղ վա ծութ յուն:  Բարձ րաս տի ճան հոգ ևո րա-
կան լի նե լով հան դերձ՝ այ նո ւա մե նայ նիվ, նա ըն դու նում էր օբ յեկ տիվ աշ խար-
հի գո յութ յու նը:  Լի նե լով ի մաս տա սեր-փի լի սո փա, աստ վա ծա բան, բնա գետ, 
բժշկա պետ, ե րաժշ տա գետ ու նկա րիչ՝ նա միա ժա մա նակ նաև  Տաթ ևի բարձ-
րա գույն դպրո ցի փա ռա բան ված ու սուց չա պետն էր:

 Տաթ ևա ցու ի մա ցա բա նա կան և  փի լի սո փա յա կան հա յացք նե րը սեր տո րեն 
առնչ վում են նրա բնա գի տա կան, մար դա բա նա կան և  ման կա վար ժա կան հա-
յացք նե րին:  Նա ան վե րա պա հո րեն պաշտ պա նում և  ըն դու նում էր փոր ձի մի-
ջո ցով ձեռք բեր վող գի տե լի քի ար ժա նա հա վա տութ յու նը: Ե րե խա յի «ճա նա չո-
ղա կան կա րո ղութ յու նը», նրա  կար ծի քով, դաս տիա րա կութ յան և  ու սուց ման 
շնոր հիվ զար գա նում է հետզ հե տե, հա ջոր դա բար և  հետ ևո ղա կա նո րեն. այս 
գոր ծում նա կար ևո րում էր ու սու ցիչ-դաս տիա րա կի դե րը: Ու սու ցի չը ե րե խա յի 
մեջ պետք է սեր ներշն չի դե պի ու սումն ու գի տութ յու նը և  կա մաց-կա մաց հարս-
տաց նի նրա «հոգ ևոր մաք րութ յու նը»: Անգ լիա ցի փի լի սո փա  Ջոն  Լոկ կից դեռևս 
ե րեք դար ա ռաջ  Տաթ ևա ցին գրում է. « Հո գին մար դոյն բա նա կան որ պես անգ-
րել պնա կիտ է, կամ լվաց ված մա գա ղաթ»2, ո րի պա րու նա կութ յու նը օ րըս տօ րե 
լրաց վում, ամ բող ջա նում է դաս տիա րա կութ յան, ուս ման և բ նութ յան ու սում նա-
սի րութ յան մի ջո ցով:

 Տաթ ևա ցու պաշ տած բարձ րա գույն ար ժե քը մարդն էր, ո րին բա նա կա-
նութ յունն ու հա վա տը դարձ րել են ար ժա նա պա տիվ և  ա ռա քի նա սեր: 14-րդ 
 դա րի միջ նա դար յան ի րա կա նութ յան պայ ման նե րում՝ որ պես փի լի սո փա, բնա-
գետ ու մար դա բան,նա բարձ րաց նում էր մար դու ծագ ման, նրա լի նե լութ յան 
ու  զար գաց ման հար ցե րը և  փոր ձում էր դրանց տալ գի տա կան տրա մա բա-
նա կան լու ծում: Ինչ պես հե տա գա յում վե րածնն դի դա րաշր ջա նի հու մա նիստ 
մտա ծող նե րը,  Տաթ ևա ցին նույն պես մար դուն հա մա րում էր բնութ յան ա մե նա-
կա տար յալ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը՝ թա գա վո րը. «...մարդն իշ խան և  տէր է ա մե-
նայն կեն դա նեաց, վասն ո րոյ ա մե նայն կեն դա նիք գլխի կոր են իբրև զծա ռայ և 
հ նա զանդ, և  մարդն ուղ ղաձև՝ իբրև ա զատ և  թա գա վոր»3:

 Ման կա վար ժա կան տե սանկ յու նից ար ժե քա վոր են  Տաթ ևա ցու այն մտքե-
րը, ո րոնք վե րա բե րում են ու սում նա դաս տիա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կերպ ման գոր ծում ե րե խա նե րի տա րի քա յին և  ան հա տա կան ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րի հաշ վառ ման, մատ չե լիութ յան, զննա կա նութ յան և  ու-
սուց ման այլ սկզբունք նե րին: Ինչ պես ու սում նա կան նյու թը պետք է հա մա պա-
տաս խա նի ե րե խա նե րի մտա վոր ու ժե րին ու կա րո ղութ յուն նե րին, այն պես էլ 

1 Արևշատյան Ս., Տաթևի փիլիսոփայական դպրոցը և Գրիգոր Տաթևացու աշխարհայացքը, 
Երևան, «Հայաստ ան» հրատ., 1980, էջ 70:

2 Նույն տեղում, էջ 48:
3 Առա քե լյան Ա., Հայ ժողովրդի մշակույթի զարգացման պատմությունից, Երևան, 1964, էջ 
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ա ռա ջադր ված դաս տիա րա կութ յան պա հանջ նե րը պետք է հա մա պա տաս-
խան լի նեն նրանց ֆի զի կա կան, մտա վոր և  հոգ ևոր կա րո ղութ յուն նե րին:  Տաթ-
ևա ցու կար ծի քով ու սու ցու մը պետք է սկսել վաղ տա րի քից, քա նի դեռ զգա յա-
րան ներն ու նեն ա ռա վե լա գույն ըն կա լու նա կութ յուն, իսկ «հո գին չի ծան րա ցել 
հոգ սե րի, մեղ քե րի և  ան պի տան գի տե լիք նե րի բե ռով»: Ու սուց ման ըն թաց քում 
ու սու ցի չը պարզ, դյու րին հար ցե րից աս տի ճա նա բար պետք է բարձ րա նա դե-
պի բարդ, վե րա ցա կան գա ղա փար նե րը:  Նա պա հան ջում էր մտա վոր և  բա-
րո յա կան դաս տիա րա կութ յու նը կա պել ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան հետ, 
ո րով հետև ինչ պես ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յունն է նպաս տում հոգ ևոր 
զար գաց մա նը, այն պես է լ ա ռանց հոգ ևոր զար գաց ման «մարմ նա վորն ոչ գոր-
ծէ…»1:  Բա ցա հայտ տե սա նե լի է, որ ինչ պես հռո մեա ցի եր գի ծա բան  Հոբ նա ղը2, 
 Տաթ ևա ցին նույն պես հան դես էր գա լիս  բո լոր ժա մա նակ նե րի հա մար ար դիա-
կան «Ա ռողջ մարմ նում ա ռողջ հո գի» գա ղա փա րի ջերմ պաշտ պա նութ յամբ:

Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին թո ղել է հա րուստ մա տե նա գի տա կան ժա ռան գութ յուն 
(20-ից ա վե լի աշ խա տութ յուն ներ), ո րոնց մեջ բա ցա ռիկ տեղ են գրա վում դպրո-
ցի և  դաս տիա րա կութ յան հար ցե րին նվիր ված՝ « Գիրք հարց մանց», « Գիրք որ 
կո չի Ոս կե փո րիկ», « Գիրք քա րո զութ յան», « Սահ մա նադ րութ յուն դաս տիա-
րա կութ յան նո րած նեալ ման կանց» աշ խա տութ յուն նե րը: Ն րա « Սահ մա նադ-
րութ յուն դաս տիա րա կութ յան նո րած նեալ ման կանց»3 կա նո նադ րա կան աշ-
խա տութ յու նը 14-րդ  դա րի հայ ման կա վար ժա կան գրա կա նութ յան մե ծար ժեք 
հու շար ձան նե րից մեկն է: Այդ գրքում ա ռա վել հստա կութ յամբ է ուր վագծ վում 
 Տաթ ևա ցու ինչ պես փի լի սո փա յա կան, այն պես էլ ի մա ցա բա նա կան, մար դա-
բա նա կան և  ման կա վար ժա կան հա յացք նե րի գա ղա փա րա կան դիր քո րո շու մը: 
 Նա ա ռա ջադ րում է իր ժա մա նա կաշր ջա նին վե րա բե րող խնդրա հա րույց շատ 
հար ցեր և  փոր ձում է դրանք լու ծել դաս տիա րա կութ յան մի ջո ցով:

 Միջ նա դա րի ի մաս տա սեր փի լի սո փան ծ նող նե րին և  դաս տիա րակ նե րին 
հոր դո րում էր վաղ տա րի քից մա նուկ նե րի մեջ դաս տիա րա կել բա րո յա կան դրա-
կան գծեր, պայ քա րել վատ հատ կութ յուն նե րի, հո ռի և  նե գա տիվ եր ևույթ նե րի 
դեմ:  Նա պա հան ջում էր պար սա վան քի են թար կել ծույ լե րին, աշ խա տան քից 
խու սա փող նե րին, նրանց «գոր ծի լծել», պա հանջ նե րի մեջ լի նել հետ ևո ղա կան, 
սաս տել, հան դի մա նել այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ ծնո ղը, կամ դաս տիա րա-
կը չի հա մոզ վել, որ նրանք ի րա կա նում ուղղ վել են: Գր քում դա տա պար տե լի և 
 նող կա լի են հա մար վում զազ րա խոս նե րը, ստա խոս նե րը, խոսք տա նող բե րող-
ներն(«զի մի լի ցի լրա բեր») ու գո ղե րը, ո րոնք, նրա կար ծի քով, պետք է են թարկ-
վեն ոչ միայն ա նար գան քի, հան րա յին պար սա վան քի, այլ նաև պատ ժի: 

 Հու մա նիստ ման կա վար ժը պա հան ջում էր ա մեն կերպ խու սա փել պա-
տիժ նե րից, բայց միա ժա մա նակ պատ վի րում էր, երբ հարկ է պատ ժել, ու րեմն 
լի նել հետ ևո ղա կան և  ար դա րա միտ, չդրսևո րել ո՛չ ա վե լորդ բա րե հո գութ յուն, 
ո՛չ էլ չա փից ա վե լի խստութ յուն, գի տակ ցել, որ պա տի ժը նույն պես ու նի իր չա-
փը՝ ո՛չ ան հար կի  նե րո ղամ տութ յուն, ո՛չ էլ ան չափ խստութ յուն: Ծ նող ներն ու 

1 Գր. Տաթևացի, Գիրք քարոզութեան, Ամարան հատոր, Կ. Պոլիս, 1741, էջ 115:
2 Դեցիմուս Յունիուս Յուվենալիս (60-130 թթ.) հռոմեացի բանաստեղծ, երգիծաբան: Հայ 

դասական գրականության մեջ հ այտնի է Հոբնաղ անունով: Նրան է վերագրվում «Առողջ 
մարմնում առողջ հոգի» փիլիսոփայական ասույթը:

3 Այս աշխատությունը Տաթևացին գրել է բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, միջնադարի հայտնի 
մատենագիր Առաքել Սյունեցո ւ հետ մի ասին:
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դաս տիա րակ նե րը ե րե խա նե րի մեջ պետք է սեր մա նեն հա վատ և  բա րե պաշ-
տութ յուն, հա ղոր դեն նրանց գի տե լիք ներ, վաղ տա րի քից նրանց վար ժեց նեն 
գյու ղատն տե սութ յան և  ար հեստ նե րի մեջ, որ պես զի հե տա գա յում նրանք աշ-
խա տեն, նյու թա պես լի նեն ա պա հով և չ դի մեն գո ղութ յան, քա նի որ գո ղութ-
յու նը չաշ խա տե լու հետ ևանք է:  Հե տա մուտ լի նել, որ պես զի ե րե խան չդառ նա 
շա տա խոս և  դա տար կա խոս, իսկ ա մե նա կար ևո րը չլի նի ստա խոս: 

« Սահ մա նադ րութ յուն դաս տիա րա կութ յան նո րած նեալ ման կանց» գրքի 
ա ռան ձին կա նոն նե րում  Տաթ ևա ցին խա րա զա նում էր բան սար կութ յու նը, 
քսութ յու նը, զազ րա խո սութ յու նը, շա տա խո սութ յունն ու թա փա ռաշր ջի կութ յու-
նը: Այս պես, օ րի նակ, գրքի 8-րդ  կա նո նի մեջ նա պատ վի րում էր. «զի մի լի ցի 
շա տա խոս և  շա տաշր ջիկ»:  Չարն ու չա րի քը նա հա մա րում էր դժբախ տութ-
յուն, իսկ դրանց ի րա վա կան ու բա րո յա կան հետ ևան քը՝ ա ղետ ու կոր ծա նում:

 Միջ նա դար յան շատ ման կա վարժ նե րից  Տաթ ևա ցին ա ռանձ նա նում էր 
նրա նով, որ նրա հա յացք նե րում ակն հայ տո րեն  գոր ծում էր տե սա կան ու գործ-
նա կան գի տե լիք նե րի կա պի սկզբուն քը: Ինչ պես գի տե լիք նե րը, այն պես էլ դաս-
տիա րա կութ յան իր մշա կած կա նոն նե րը նա ու սու ցա նում էր ոչ միայն «բա նիվ 
ի մա ցում», այլ նաև «գոր ծով կա տար յալ», այ սինքն՝ ոչ միայն խոս քով ըն դու-
նե լի, այլ նաև գործ նա կա նում կի րա ռե լի: Իբրև միջ նա դա րի մեծ փի լի սո փա և  
ա ռա ջա դեմ մտա ծող՝  Տաթ ևա ցին մար դու զար գաց ման գոր ծում ըն դու նում էր 
դաս տիա րա կութ յան ա ռաջ նա կարգ դե րը:  Նա ճշմար տա ցիո րեն պատ ճա ռա-
բա նում էր, որ մար դը պատ րաս տի ա ռա քի նութ յուն նե րով չի ծնվում, նա ձևա-
վոր վում է իր ապ րած մի ջա վայ րում, ու րեմն դաս տիա րա կութ յու նը հաշ վի պի-
տի առ նի այդ մի ջա վայ րի ազ դե ցութ յուն նե րը և  հա մա ձայն դրա՝ կազ մա կեր պի 
դաս տիա րա կութ յան գոր ծը: Բա ցա հայտ եր ևում է, որ  Տաթ ևա ցին մեր ժում էր 
բնա ծին գա ղա փար նե րի տե սութ յու նը:  Մար դուն հա մա րե լով ակ տիվ ստեղ ծա-
գոր ծող էակ՝ նա բա ցա ռում էր նմա նա պես մար դու վե րա բեր յալ միջ նա դար յան 
ֆա տա լիս տա կան տե սութ յուն նե րը:  Մար դու զար գաց ման գոր ծում նա պաշտ-
պա նում էր, այ սօր էլ ըն դու նե լի այն տե սա կե տը, որ մարդն ու նի ժա ռան գա-
կան (բնա կան) և  ձեռք բե րո վի (շնոր հա կան) հատ կա նիշ ներ, ո րոնք հնա րա վոր 
է զար գաց նել դաս տիա րա կութ յան մի ջո ցով:

 Մար դու զար գաց ման վե րա բեր յալ  Տաթ ևա ցու ա ռա ջադ րած դա տո ղութ-
յուն նե րը բա ցար ձա կա պես նո րութ յուն էին միջ նա դար յան դաս տիա րա կա գի-
տութ յան մտքի պատ մութ յան մեջ: Ն րա հա յացք նե րում առ կա են դաս տիա րա-
կութ յան ա ռա ջա դեմ սկզբունք ներ, դաս տիա րակ չա կան աշ խա տան քի կազ-
մա կերպ ման արդ յու նա վետ ձևեր ու մե թոդ ներ, ո րոնք ու շագ րավ են ինչ պես 
ի րենց ինք նա տի պութ յամբ, այն պես էլ մնա յուն և  հաս տա տուն ար ժեք նե րով: 
 Թերևս դա է պատ ճա ռը, որ դրանք դա րեր շա րու նակ պահ պան վել են դաս-
տիա րա կութ յան մեջ, մեր կեն ցա ղում և  չեն կորց րել ի րենց նշա նա կութ յունն ու 
հրա տա պութ յու նը նաև այ սօր:

 Ժա մա նա կա կից նե րի վկա յութ յամբ՝ Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին կրթել ու դաս տիա-
րա կել է ե րեք  հար յու րից ա վե լի ա շա կերտ ներ: Ն րան ցից շա տե րը դար ձել են 
ա կա նա վոր պատ մա բան ներ, փի լի սո փա ներ, նկա րիչ ներ, մա տե նա գետ ներ, 
ե կե ղե ցա կան բարձ րաս տի ճան գոր ծիչ ներ. այդ  շար քում  հի շա տա կութ յան են 
ար ժա նի  Թով մա  Մե ծո փե ցին, Ա ռա քել Ս յու նե ցին,  Մատ թեոս  Ջու ղա յե ցին, Ա ռա-
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քել  Բա ղի շե ցին, Գ րի գոր Ա րա րա տե ցին,  Բար սեղ  Բա ղի շե ցին և  շատ ու րիշ ներ1, 
ո րոնք հսկա յա կան դեր են խա ղա ցել հայ հա սա րա կա կան կյան քում, գի տութ-
յան և մ շա կույ թի աս պա րեզ նե րում:

 Հա յոց միջ նա դար յան մա տե նագ րութ յու նը լե ցուն է  Տաթ ևա ցուն փա ռա բա-
նող գո վեստ նե րով ու հի շա տա կութ յուն նե րով: Ա ռանց չա փա զանց նե լու ժա մա-
նա կա կից նե րը նրան փա ռա բա նել են որ պես մեծ մար դու, հա սա րա կա կան և  
ե կե ղե ցա կան բարձ րաս տի ճան գործ չի, իր ժա մա նա կի հան րա գի տակ գիտ նա-
կա նի, դպրո ցա գե տի և  բարձ րա գույն կրթութ յան փայ լուն կազ մա կերպ չի:  Նա 
մե ծար վել ու փա ռա կերտ վել է նաև՝ « Դաս տիա րակ ա մե նայն հա յոց» բա ցա ռիկ 
տիտ ղո սով:

Ինչ պես Գ րի գոր  Տաթ ևա ցին, այն պես էլ միջ նա դա րի հա յոց եր ևե լի մտա-
ծող ներն ի րենց սրբա գործ ված կյան քով ու գոր ծով, դպրո ցա վա րա կան ու ման-
կա վար ժա կան ի րենց գոր ծու նեութ յամբ և  ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րով ազ-
գա յին ա նան ցո ղիկ մե ծութ յուն ներ են՝ հա վերժ ըն դօ րի նակ ման ու մե ծար ման: 
Ն րանց կյան քը, գոր ծու նեութ յու նը և ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը կեն դա նի օ րի նակ է 
այ սօր վա և  գա լիք սե րունդ նե րի հա մար:

ТАТЕВСКАЯ ШКОЛА И ЕЁ НЕУТОМИМЫЙ ТРУЖЕНИК - ШОГИК ВОСКАНЯН, 
ВЛАДИМИР КАРАПЕТЯН, ЗАБЕЛЛА ЗОГРАБЯН - Татевская школа сыграла 
важную роль в истории и становлении армянской школы. Не смотря на тот факт, 
что это была не первая высшая школа Средневековья, однако она была одной 
из первых, которая имела структуру университета, отделения и факультеты по 
специальностям. В конце XIII века, после опустошительных нашествий турок и татар, 
Татев был реконструирован. Настает эпоха расцвета, а с середины XIV века школа 
приобретает известность, особенно в период правления Иоанна Воротенци, а затем 
его талантливейшего ученика Григора Татеваци.

Ключевые слова: средневековая школа, духовный центр, центр переписывания 
древних рукописей, философское учение, классические науки, духовный сан, 
средневековая Армения, комплексные здания, высокопоставленное духовенство.

THE TIRELESS CULTIVATOR OF THE SCHOOL OF TATEV -  SHOGHIK VOSKANYAN, 
VLADIMIR KARAPETYAN, ZABELLA ZOHRABYAN - The School of Tatev has played an 
incomparable big role in the history of the Armenian school. Athough it wat not the first 
higher educational school in the Middle Ages, it was the first that had university structure, 
fields of professions and faculties. At the end of the 13th century, after the Turkish and Tatar 
devastating invasions, the School of Tatev was reconstructed and flourished and starting 
from the middle of the 14th century it acquired a great name and popularity, especially when 
it was headed by Hovnan Vorotnetsi, an after by his talented student Grigor Tatevatsi.

Key words: Medieval school, spiritual center, center of literacy, philosophical doctrine, 
classical sciences, spiritual degree, Medieval Armenia, complex buildings, high-ranking 
clergymen. 

1 Նրանցից 60-ի անունները ներառված են Հրաչյա Աճառյանի «Հայոց անձնանունների 
բառարան»-ում:


