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Ես դպրոցներէն կը սպասեմ 
ազգին փրկութիւնը:
Ներսէս Պատրիարք Վարժապետեան
Հիմնադիր՝ Ազգային Կեդրոնական Վարժարանի

Ժողովուրդ մը իր անցեալէն 
զատելը լիովին մահացնել է, 
միմիայն անցեալին մէջ պահելը՝ 
հաշմանդամ ընել:
Մատթէոս Մամուրեան
Մանկավարժ, գրող, հրապարակագիր
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Կեդրոնականի վերջին տասնամեակներուն գրեթէ 

աւանդականացած մշակութային ձեռնարկներու  

շարքին այս տարուան օղակն է «հայ դպրոցը»։

Դպրոցը որպէս դաստիարակութեան եւ գիտելիքներու 

փոխանցման հաստատութիւն ի բնէ սերտօրէն կապուած 

է մարդկութեան յառաջընթացին եւ պարտաւորուած՝ քայլ 

պահել ժամանակին հետ։

Կեանք եւ մաքառում… Հայ ժողովուրդն ալ իր 

գոյապայքարին զուգահեռ ստեղծած է դպրոցներ եւ 

յատկապէս ըմբռնելով ժամանակի ոգին, 19րդ դարուն 

զարկ տուած է դպրոցի գաղափարին։

20րդ դարու սկիզբը Օսմանեան Կայսրութեան 

տարածքին՝ շուրջ երկու հազար վարժարաններէն 

այսօր Պոլսոյ մէջ ամփոփուած տասնվեց դպրոցներով 

մենք հայերս կը մաքառինք յամառօրէն նոր սերունդներ 

պատրաստել համաշխարհայնացման ծայր աստիճան 

մրցունակ պայմաններուն մէջ։ 

Այս հողերուն վրայ մշակոյթ ստեղծող, խօսք եւ 

կշիռք ունեցող ժողովուրդ մը այսօր փոքր «պոլսահայ 

համայնք»ի մը վերածուած՝ գնահատելի ջանադրութեամբ 

ոտքի կը պահէ իր դարաւոր հաստատութիւնները, օր ըստ 

օրէ սպառելով եւ կորսնցելով նաեւ իր ժառանգը։ 

Անցեալը վերյիշել եւ վերըմբռնել անոր կարեւորութիւնը… 

Քայլ մը՝ գիտակցելու ներկային եւ ուղղուելու դէպի 

ապագայ… Ապագայ մը որ կը կարօտի կազմակերպեալ 

աշխատանքի... 

Ահա ելակէտը «Հայ Դպրոցը՝ Անցեալէն Դէպի Այսօր» 

ծրագրին, որուն ձեռնարկած ենք որպէս հայերէնի 

ուսուցիչներ, որպէս Ազգային Կեդրոնական Վարժարան... 

Վարժարան, որ իբրեւ արդիւնք Զարթօնքի, 130 

տարիներ առաջ հիմնուած էր՝ ուսուցիչ եւ մտաւորական 

պատրաստելու նպատակով, Ներսէս Վարժապետեան 

Պատրիարքի եւ շրջանի մտաւորականներու ու 

բարերարներու միասնական ջանքերով...։

*

«Հայ Դպրոցը՝ Անցեալէն Դէպի Այսօր» համեստ ծրագրով 

ջանացինք յատկապէս թղթատել մեր անհետացած 

գաւառի կրթական կեանքէն քանի մը էջեր միմիայն, 

սոյն գրքոյկը քիչ մը եւս ընդլայնած բովանդակութեամբը 

կը նպատակադրէ յիշատակելի դարձնել համանուն 

հանդիսութիւնը, առանց յաւակնելու Հայ Դպրոցը իր 

ամբողջական գիծերով ներկայացուցած ըլլալու: 

17 Ապրիլ 2017

Տնօրէնութիւն՝ 
Ազգ. Կեդրոնական Վարժարանի

ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԸ... 



Մշոյ Ս. Կարապետ Վանքը
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ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

Հայերը Ն.Ք. ալ եթէ նոյնիսկ Յոյներու, Հռոմայեցիներու 
եւ Ասորեցիներու չափ մտաւոր զարգացման չէին հասած, 
հետամուտ եղած են ուսման եւ գիտութեանց: Սեփական 
գիրերու չգոյութիւնը կրնար թէեւ յետամնացութեան 
մատնել Հայ ժողովուրդը, սակայն պակաս չէին 
զարգացած մարդիկ, յատկապէս քրմական դասուն 
մէջ: Հեթանոս աշխարհին մէջ քուրմերը կը հետեւէին 
մասնաւորաբար աստղագիտութեան, կը մշակէին 
գաղտնի գիտութիւններ, ժառանգութեամբ կը կազմէին 
ժողովուրդին ընտրանին: Մեհեանները միեւնոյն ատեն 
ուսուցման կայաններ էին, ուր քուրմերը կը պատրաստէին 
իրենց յաջորդները: Գրիգոր Լուսաւորիչ ալ իր բացած 
դպրոցներուն մէջ քուրմերու տղաքը իբր Քրիստոնեայ 
կրթել աշխատեցաւ: Կը յիշուի թէ Տրդատ (53-59 եւ 
62-67) իր Հռոմ այցելութեան, Ներոն կայսեր (54-68) 
սորվեցուցած է մոգութեան գաղտնիքները: Այս գաղտնի 
գիտութիւնները սերունդէ սերունդ փոխանցուած են 
Քրիստոնեայ Հայաստանի մէջ իսկ: Հայաստան Ն.Ք. 6րդ 
դարէն սկսեալ Պարսիկ պետութեան լուծին տակ էր, 
իր վրայ կը տիրէր պարսկական լեզուն եւ կրօնը, որուն 
յաջորդեց հելենական լեզուն ու մշակոյթը՝ Աղեքսանդր 
Մակեդոնացիի օրով: 

ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ...

Հայաստանի մէջ վանքեր սկսած են հիմնուիլ դեռ Դ. դարուն 
Ներսէս հայրապետի օրով: Ան կը ջանար քրիստոնէութիւնը 

երկրին մէջ արմատացնել վանքերու եւ դպրոցներու 
միջոցաւ: Սակայն յունարէնով չէր յաջողուեր: 

405ին՝ Մեսրոպ Մաշտոցի գիրերու գիւտով կը 
կազմաւորուէր հայ դպրոցը: Հայերէնով գրուած առաջին 
նախադասութիւնը քաղուած էր Սողոմոնի Առակներէն՝ 
«Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս 
հանճարոյ»:

Վռամշապուհ թագաւորի օրով Ս. Սահակ Կաթողիկոս 
եւ Մեսրոպ Մաշտոց Հայաստանի առաջին դպրոցները 
ստեղծեցին, Վաղարշապատի եւ Ղարապաղ՝ Ամարասի 
մէջ 5րդ դարուն՝ Ոսկեդարուն: Կրօնագիտութեան 
կողքին կը դասաւանդուէր նաեւ քերականութիւն, 
փիլիսոփայութիւն: 

Հայ թուաբանագէտ-փիլիսոփայ Անանիա Շիրակացի 
(610-685) իր ուսումը ստացաւ նախ Շիրակ գիւղի 
եկեղեցին, ապա Բիւզանդիոն... Հասան ուսուցիչ, 
հոգեւորական, մատենագիրներ, որոնք Ս. Գրքի եւ 
գրականութեան թարգմանութիւնը կատարեցին: 
Արտասահման ղրկուեցան յաջողագոյն աշակերտները 
բարձրագոյն ուսման համար: 

Սահակ եւ Մեսրոպ իրագործեցին իրենց նպատակը՝ 
Հայաստանը ուսեալ երկիր մը դարձնելու, 
Աստուածաշունչը ծանօթացնելու: Ոսկեդարու այս 
համագործակցութիւնը առաջ տարած էր գիրն ու 
ուսումը: 

ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԸ
ԱՆՑԵԱԼԷՆ ԴԷՊԻ ԱՅՍՕՐ
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ԶԱՐԳԱՑԱԾ ՄԻՋՆԱԴԱՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԴՊՐՈՑՆԵՐ

Բագրատունիներու թագաւորութիւնը 1045ին 
Բիւզանդացիներու կողմէ, իսկ վերջին Հայ 
թագաւորութիւնն ալ 1375ին Մամլուքներու կողմէ 
կը գրաւուի, 12րդ դարէն սկսեալ Անատօլուի մէջ 
կը զօրանան թրքական պետութիւնները... Հայ 
մշակոյթը զերծ կը մնայ պետական հովանաւորութենէ, 
եկեղեցին տարածուած է՝ Էջմիածնի, Սսոյ, Ախթամարի 
Կաթողիկոսարանները, Երուսաղէմի եւ Պոլսոյ 
Պատրիարքարանները... 

10րդ դարուն Վանայ Նարեկավանքը, Ախթամար, Լիմ 
եւ Կտուց կղզիներու վանքերը, Մեծոփավանքը ունին 
գրչութեան կեդրոններ: 11-13րդ դարերուն կը գործեն՝ 
Անիի մանրանկարչութեան եւ իմաստասիրական բարձր 
կարգի դպրոցները: 12րդ դարու վերջերը Երզնկա՝ 
Սեպուհ լերան ստորոտը վարպետ գրիչներներով, 
ծաղկողներով կայ Աւագ վանքի առաջնակարգ դպրոցը, 
ուր Վարդան Կարնեցի ընդօրինակեր է Մշոյ Ճառընտիրը, 
որը այսօր կը պահուի Երեւանի Մեսրոպ Մաշտոցի 
անուան մատենադարանը: Դպրոցը աչքի կը զարնէ իր 

գիտութեան ուսուցմամբ ալ: Մշակոյթի կեդրոն է նաեւ 
Կուտինան գրչական գործունէութեամբ: Հայաստանի եւ 
Արեւելեան Անատօլուի մէջ միջնադարեան կարեւորագոյն 
վանքեր են՝ Հաղպատն ու Սանահինը, իրաւաբան 
վարդապետ Մխիթար Գօշի Գօշավանքը, Գլաձորի, 
Տաթեւի համալսարանները, Կիլիկիոյ Հռոմկլայի եւ 
Տարօնի Գլակայ, Բաղէշի Ամրտօլու վանքերը, որոնք 
եղան ուսման գլխաւոր կեդրոնները: 1390-1435ին 
10.000է աւելի ձեռագրեր ունեցեր է Տաթեւի վանքը, որուն 
ներկայացուցիչն է փիլիսոփայ, ուսուցիչ, հոգեւորական 
Գրիգոր Տաթեւացին: 

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ (1700-1800)

16. եւ 17րդ դարերու գրական եւ մշակութային ամուլ 
շրջանէ մը յետոյ Մխիթար Սեբաստացի, Յովհաննէս Կոլոտ 
Բաղիշեցի եւ անոնց յաջորդները ծաւալեցին մշակութային, 
թարգմանական. բանասիրական, ուսումնական եւ 
եկեղեցական գործունէութիւնը: Վերածնունդի Շրջանը 
նոր սերունդին սորվեցուց սիրել նախնիներու լեզուն՝ 
գրաբարը եւ գնահատել դասական արուեստներու մէջ 
յայտնուած «գեղեցիկ»ը: Այս շրջանի գրողները եղած են 

յատկապէս եկեղեցականները ու նիւթերն 
ալ՝ կրօնաբարոյական կամ կրօնաշունչ: 
Գրականութիւնը աշխարհիկ չէ դարձած ու 
չունի տակաւին արուեստի հանգամանքը: 

Վերածնունդը կարելի պիտի չըլլար 
առանց հայ գիրքի տարածման, ինչ որ 
արդիւնք էր հայ մամուլին: 

Հայ աշխարհը շուտով ծանօթացաւ 
մամուլին, 1512ին առաջին հայերէն 
գիրքի՝ «Ուրբաթագիրք»ի Վենետիկի մէջ 
հրատարակութենէն վերջ: 

Վարագայ վանք



7

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿՈԼՈՏ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԲԱՂԻՇԵՑԻ (Բաղէշ,1678 - Պոլիս,1741)
Ուսանած է Տարօնի (Մուշ) Ամրտօլի վանքին մէջ, որ Հայ դպրութեան պատմութեան մէջ 

համալսարանի դեր կատարած է: Վանքը ունէր հարուստ գրադարան մը. կ’աւանդուէր 
իմաստասիրութիւն, տրամաբանութիւն, նաեւ քերականութիւն... Համբաւաւոր վանահայր 
աստուածաբան Վարդան Բաղիշեցիի աշակերտ Յովհաննէս Կոլոտ 1698ին աբեղայ՝ իսկ 
1708ին վարդապետ կը ձեռնադրուի Ս. Կարապետ Մուրատատու Վանքին մէջ: 
1715ին կը ձեռնադրուի Պոլսոյ Պատրիարք, կ’ունենայ կարեւոր ներդրում մեր կրթական 
կեանքէն ներս: Սկիւտարի մէջ կը հիմնէ «Դպրատուն»ը, որպէս բարձրագոյն վարժարան 
հոգեւորականներու: 

Ան արեւմտեան լեզուներէն թարգմանել տուած է աստուածաբանական, քարոզչական, 
հովուական, փիլիսոփայական, գիտական ու մեկնողական բովանդակութեամբ գիրքեր: Ան 

առաջ տարաւ տպագրութիւնը, տարածեց մշակոյթն ու ընթերցումը: Կոլոտ Մշոյ Ս. Կարապետի, 
Ամրտօլի եւ Գլակի վանքերէն բերել եւ բազմագրել տուած է հազուագիւտ ձեռագիրներ: Իր այս 

գործերով կազմած «Մատենադարան»ը, ժառանգ թողած է իր «Դպրատուն» դպրոցին: Կոլոտի սկսցուցած 
մտաւորական շարժումը ծաղկումի ճամբուն կը մտնէ ԺԹ. դարուն, եւ 1863ին Սահմանադրական լուսաւորուած 
սերունդին ճիգերով աւելի կ’ուժեղանայ:
Կոլոտ եղած է շինարար պատրիարք մը: Անոր հովանաւորութեամբ կառուցուած, վերաշինուած եւ նորոգուած են 
շատ մը եկեղեցիներ:
Այս մեծանուն Պատրիարքը թաղուած է Ղալաթիոյ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ ներքեւի մատուռը: Կոլոտ 
պատրիարք մասնաւոր սէր եւ հոգածութիւն ունեցած էր այս պատմական եկեղեցիին հանդէպ ու անձամբ հսկած՝ 
անոր վերաշինութեան:

Վանայ Լիմ անապատը / 
Տաթեւի վանքը
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ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՆԵՐԸ 

Մխիթարեան Վարդապետներու կողմէ Հայ ժողովուրդին 
ընծայուած իմացական ընդհանուր ծառայութիւնը մեծ 
արժէք կը ներկայացնէ:

Պատմականօրէն՝ ընդհանրական շատ մեծ վաստակ մը 
ունին Վենետիկի եւ Վիեննայի Մխիթարեան Հայրերը, 
գիտական շատ խոր ըմբռնումներով եւ համոզումներով՝ 
ի նպաստ Հայ ժողովուրդին: Մխիթարեանները իրենց 
բանասիրական, պատմական, գրական, թարգմանական, 
լեզուական, կրօնական, հրատարակչական եւ կրթական 
արտակարգ նպաստը բերին Հայ մշակոյթին եւ ընդհանուր 
հայագիտութեան, ինչպէս նաեւ անխոնջ ու գիտակից 
ճիգերը՝ յարաբերելու եւ հաղորդուելու եւրոպական 
մտածողութեան հետ: Անոնք հայոց ԺԸ. եւ ԺԹ. դարու 
մտաւորական Զարթօնքին մէջ կարեւոր դեր ունեցան, եթէ 
ոչ կարեւորագոյն դերը:

Մխիթարեաններուն ծրագրուած եւ իրագործուած 
աշխատանքը Հայ իմացական կեանքի դաշտին վրայ՝ 
պարտադրեց ինքզինքը եւ իբրեւ արդիւնք ունեցանք լուրջ 
եւ գիտական ճոխ արտադրութիւն մը՝ հետեւեալ գլխաւոր 
ուղեգիծերով.

1. Հայ դասական (հին) գործերու հրատարակութիւն 
(կրօնական եւ պատմական)

2. Հայ ժողովուրդի պատմութեան ծանօթացումին ու 
տարածումին մեծ նպաստ

3. Լեզուական վերանորոգումի, մասնաւորաբար Հայ 
Լեզուի քերականութեան վերակառուցումին ի նպաստ 
աշխատանք

4. Թարգմանական ծաւալուն աշխատանք, 
մասնաւորաբար յոյն, լատին եւ եւրոպական լաւագոյն 
գործերու հայացումով, եւ 

5. Կրթական բծախնդիր գործունէութիւն:

Կրթական գործունէութիւնը Մխիթարեաններու կեանքին 
կարեւոր մէկ մասը կը կազմէ: Մխիթարեանները, 
տպարաններու եւ մատենադարաններու առընթեր 
բացած էն վարժարաններ այնպիսի վայրերու մէջ, ուր 
հայութիւնը զուրկ էր կրթութեան կենսական միջոցներէն: 
Իրենք, համոզուած ըլլալով թէ կրթութիւնը եւ մտքի 
լուսաւորութիւնը կենսական բարիք մըն է նոր սերունդին 
համար, դպրոցական ցանցով մը կը պաշարեն Հայ 
կարեւոր գաղութները: 

Ծանօթ է թերեւս Մխիթարեաններու Վենետիկի 
Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարանը, բայց անկէ առաջ 
Մխիթարեան վարժարաններ կային Պարսկաստան, 
Ղրիմ, Հունգարիա, Պուլկարիա, Թուրքիա, Յունաստան եւ 
Պաղեստին:

Մխիթարեան վարժարաններու մէջ հազարաւորներ 
ստացած են մտքի առողջ կազմաւորում, անձնական 
ու ընկերային տիպար դաստիարակութիւն եւ ազգային 
կրթութեան խոր գիտակցութիւն: Մխիթարեան 
վարժարաններէն ելած հունձքին առատութիւնը, որակը, 
զանազանութիւնը անժխտելի է: Այդ վարժարաններէն է 

Վենետիկի Մուրատ - Ռափայէլեան վարժարանը
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որ ելան մտաւորականներ, գրագէտներ, բանաստեղծներ 
վիպագիրներ, արուեստագէտներ, քաղաքական 
անձնաւորութիւններ, հրապարակագիրներ, 
առեւտրականներ, բժիշկներ, իրաւաբաններ, 
ճարտարագէտներ եւայլն:

1746էն –Մխիթարեան առաջին վարժարանի 
հիմնումէն– մինչեւ այսօր, 50ի կը հասնի Մխիթարեան 
վարժարաններու թիւը: Իսկ ներկայիս անոնք ունին 8 
վարժարաններ Վենետիկ, Պոլիս, Հալէպ, Պէյրութ, Փարիզ, 
Պուէնոս Այրէս, Լոս Անճելես եւ ամառնային վարժարան 
մըն ալ Պոստոնի մէջ: 

Մխիթարեան վարժարաններէն ելան ազգ մը բնորոշող 
եւ արժեւորող հսկայ շարք մը մտաւորականներու, բոլորն 
ալ կարկառուն անձնաւորութիւններ: Գրագէտ դէմքեր կը 
գրաւեն առաջին գիծերը՝ Սերովբէ Պատկանեան, Ծերենց, 

Սրապիոն Հէքիմեան, Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան, Մատթէոս 
Մամուրեան, Թովմաս Թէրզեան, Դանիէլ Վարուժան, 
Արփիար Արփիարեան...: Գեղարուեստի միւս ճիւղերէն 
հասած ականաւոր Մխիթարեանցիներ են՝ Էտկար 
Շահին, Էտկար Մանաս, Գուրգէն Ալէմշահ, Ալէքսանդր 
Սարուխան, Վահրամ Փափազեան եւն. իսկ քաղաքական 
եւ ազատ արուեստի գործիչներէն են՝ Միքայէլ Փորթուգալ 
Փաշա, Յովհաննէս Սագըզ Փաշա եւ ուրիշներ:

ՄԽԻԹԱՐ ԱԲԲԱՀԱՅՐ (Սեբաստիա,1676 - Վենետիկ,1749)
Քսան տարեկանին, հազիւ քահանայ ձեռնադրուած՝ ականատես Հայաստանի նիւթական 

եւ իմացական տխուր վիճակին, կը յղանայ աշակերտներ հաւաքելու եւ Միաբանութիւն մը 
հիմնելու գաղափարը, հաւաքաբար աշխատելու՝ Հայ ժողովուրդին հոգեւոր, բարոյական 
եւ իմացական մակարդակը բարձրացնելու համար: 1700ին, ինը աշակերտներէ 
շրջապատուած, կը դնէ հիմը իր երազած հաստատութեան:
Հալածուած ազգակիցներէ իր կրօնական եւ ազգային հաշտարար համոզումներուն 
պատճառով, կ’ապաստանի նախ Մեթոն (Յունաստան) ապա 1715ին վերջնականապէս 

կ’անցնի Վենետիկ: Անձնական ճիգերով եւ բարեկամներու օգնութեամբ՝ օրուան 
իշխանութիւններէն սեփականութիւն կը ստանայ Ս.Ղազար կղզին:

Այդ թուականէն սկսեալ, ամայի կղզին կը դառնար օրրանը հայ մշակոյթին, ամենէն 
կենսունակ կեդրոնը ԺԸ. դարու Հայկական Վերածնունդին:

Մխիթարի կեանքը մէկ նպատակ կ’ունենայ՝ հասցնել պատրաստուած վարդապետներ մտաւոր 
լոյս եւ գիտութիւն սփռելու համար Հայ Ժողովուրդին:
Անհուն խանդավառութեամբ կը լծուի ծանր ու յարատեւ աշխատանքի՝ շինարարական, կրօնական եւ ուսումնական 
մարզերու մէջ: Մխիթարի գրական արտադրութիւնը կը կազմեն շուրջ քսան հրատարակութիւններ, որոնց մէջ 
ամէնէն ակներեւն է «Հայկազեան Բառարան»ը, որ լոյս տեսած է 1749ին: 
Մխիթար 1700ականներէն սկսեալ գործնականապէս կը յաջողի ներշնչել ազգային ուժեղ ոգի, գիտակցութիւն, 
սէր ու հաւատք՝ ազգային պատմական եւ մշակութային գանձերուն հանդէպ: Ունի նաեւ լեզուական, մեկնողական 
եւ քերթողական գործեր:
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Տրապիզոնի Մխիթարեան վարժարանը / 
Յ. Շմաւոնեանի շիրիմը՝ Մատրաս /
Ներսիսեան Ճեմարան՝ Թիֆլիս
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ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆ (1800-1850)

Առաջին Հայերէն Պարբերականը

Հնդկաստանէն կը սկսին լսուիլ առաջին ազատական 
գաղափարները: Տպարան մը կը հաստատուի Մատրաս 
(1772), առաջին հայերէն պարբէրաթերթը՝ «Ազդարար» կը 

հրատարակուի 1794-96ի միջեւ Յարութիւն 
Աւագ Քհնյ. Շմաւոնեանի կողմէ: 

Վերածնունդի շարժումը՝ սկսելով 
Վենետիկէն եւ Պոլիսէն, տարածուեցաւ 
բոլոր կարեւոր հայ գաղութները, 
ինչպէս՝ Զմիւռնիա, Նոր Ջուղա, 
Մոսկուա, Աստրախան, Նոր 

Նախիջեւան, Մատրաս եւ Կալկաթա եւ 
արթնութիւն ստեղծեց հայոց մէջ՝ ազգային 
գիտակցութեան, ուսման, ազատութեան 
եւ իրաւունքներու հանդէպ: Դպրոցի, 

մամուլի եւ բեմի միջոցաւ արթնութիւնը տարածուեցաւ 
ամէնուրեք:

Ընկերային Զարգացումներ

Պոլսոյ մէջ՝ Կոլոտի հիմնած «Դպրատուն»ը եւ 
«Մատենադարան»ը իր յաջորդներէն Յակոբ Նալեան 
Պատրիարքի շրջանին կը փոխադրուին Գումգաբու՝ 
Պատրիարքարանի թաղը: Այս դպրոցը Շնորհք 
Մկրտիչ Ամիրա Միրիճանեանի ջանքերով պետութենէն 
արտօնութիւն կը ստանայ 1790ին եւ կը կոչուի «Մայր 
Դպրատուն»: Այս արտօնութենէն յետոյ, Պոլսոյ եւ Իզմիրի 
մէջ հայ դպրոցներ կը բացուին եւ պաշտօնական ուսումը 
կը տարածուի քաղքենի հայութեան մէջ: Աղջկանց 
դպրոցները սակայն հազիւ կը բացուին 1820էն ետք:

1815ին Մոսկուայի մէջ կը բացուի նշանաւոր Լազարեան 
Ճեմարանը, որ ծառայած է թէ՛ իբրեւ բարձրագոյն 
երկրորդական վարժարան եւ թէ որպէս «Արեւելեան 

լեզուներու համալսարան»: 1829ին Ճեմարանին կից 
գործելու սկսած է տպարան, որմէ 13 լեզուով գիրքեր 
եւ հայ դպրոցներու դասագիրքեր հրատարակուած են: 
Շրջան մը նաեւ ունեցած է հոգեւորական հասցնելու 
յատուկ բաժին մը: Ճեմարանի մատենադարանը ունէր 
հսկայ հաւաքածոյ մը, որ հիմքը կազմեց Երեւանի 
պետական գրադարանին:

1824ին Թիֆլիսի մէջ կը հիմնուի Անդրկովկասի 
հայկական առաջին բարձր կարգի դպրոցը՝ 
Ներսիսեան Ճեմարանը՝ Ներսէս Աշտարակեցի 
կաթողիկոսի  ջանքերով։ Առաջին տեսուչն է 
գրող եւ մանկավարժ Յարութիւն Ալամդարեան։ 
Առաջին շրջանաւարտները կ’ըլլան արեւելահայ նոր 
գրականութեան հիմնադիր Խաչատուր Աբովեանը, 
խմբագիր, հրապարակագիր Ստեփանոս Նազարեանը 
եւլն.։ Հոն ուսանած են նաեւ գրողներ՝ Պերճ Պռոշեան, 
Ղազարոս Աղայեան, Յովհաննէս Թումանեան, Դերենիկ 
Դէմիրճեան, Երուանդ Լալայեան...: Փակուած է 1924ին:

Գրականութիւն...

ԺԸ. դարու վերջաւորութեան գրողներուն մօտ այլեւս 
կը սկսի զարգանալ գրականութեան որոշ ճաշակ 
մը: Կոլոտի եւ Մխիթար Աբբահօր ժամանակի 
զուտ կրօնաբարոյական, իմաստասիրական, 
ուսուցողական գրականութիւնը հետզհետէ տեղի 
կու տայ գեղարուեստական գրականութեան (օր. 
բանաստեղծութիւն) եւ գիտական գրուածքներու: 

Մխիթարեան հայրեր՝ ինչպէս Արսէն Բագրատունի, 
Ղեւոնդ Ալիշան, Ղուկաս Ինճիճեան, Արսէն Այտընեան 
կը գրեն պատմական եւ կրօնաբարոյական նիւթեր, 
կ’ուսումնասիրեն լեզուն ու կը հրատարակեն 
բառարաններ, քերականութեան գիրքեր: Նմանօրինակ 
աշխատանք կը տարուի նաեւ այլ տեղեր՝ հետեւելով 
Մխիթարեաններուն:

Յարութիւն 
Շմաւոնեան
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Աշխարհաբարը...

Միջին դարերէն սկսեալ ժողովուրդի խօսակցական 
լեզուն սկսաւ գրական լեզուէն զգալիօրէն հեռանալ: Այս 
առաջին աշխարհաբարը, որ կոչուեցաւ «հայրէն» կամ 
«միջին հայերէն», ունեցաւ նաեւ իր բարբառները (շուրջ 
երեսուն բարբառ): Ասոնցմէ երկուքը՝ Պոլսոյ եւ Երեւանի 
(Արարատեան) բարբառները ԺԹ. դարուն սկիզբները կը 
սկսին երեւիլ իբրեւ առանձին աշխարհաբար լեզուներ՝ 
Արեւմտահայերէն եւ Արեւելահայերէն: Պոլսոյ բարբառը 
եղաւ Արեւմտահայերէնի հիմը, իսկ Երեւանի բարբառը՝ 
Արեւելահայերէնի:

ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՐԵՒՈՐ ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Յովհան Միրզայեան Վանանդեցի (Վան, 1772-1841)

Բանաստեղծ, ուսուցիչ եւ քահանայ: Նախնական ուսումը 
ստացած է Վանայ ծովու Կտուց կղզիի վանքը: Պոլիս 
գալով կ’աւարտէ Մայր դպրատունը (1798): Կ’անցնի 
Զմիւռնիա, նորաբաց Մեսրոպեան Վարժարանի մէջ կը 
դասաւանդէ կրօն եւ հայերէն: 

Գրիգոր Փէշտըմալճեան (Պոլիս, 1774-1837)

Ուսուցիչ՝ հայերէնի, բարոյագիտութեան եւ կրօնի: 1790էն 
սկսեալ պաշտօնավարած է Միջագիւղի վարժարանը, 
Գումգաբուի Մայր Դպրատունը, իբրեւ գլխաւոր ուսուցիչ 
եւ տնօրէն: Ունի «Բառգիրք Հայկազեան Լեզուի» անուն 
բացատրական երկհատոր բառարան:

Պօղոս Մելիքշահեան (Զմիւռնիա, 1788-1855)

Աշակերտած է Միրզայեան Վանանդեցիին, յետոյ մեկնած 
է Պոլիս: Փիլիսոփայութեան եւ յատկապէս բնական 

գիտութիւններու մէջ ինքնաշխատութեամբ 
հմտացած՝ կոչուած է «Ֆիզիկա» եւ ձեռք 
բերած՝ մեծ համբաւ: Ուսուցչագործած է՝ 
Զմիւռնիա, Պոլիս, Պրուսա, Երուսաղէմ 
եւ Մուշ, ջամբած է գիտութեան սէրը: 
Յայտնի է սնոտիապաշտութեան եւ 

կղեր-ամիրայական տիրապետութեան 
դէմ իր մղած պայքարով: 

Յարութիւն Ալամդարեան (Աստրախան, 1795 - Նոր 
Նախիջեւան, 1834)

Ուսուցիչ եւ բանաստեղծ: Ծնած է եւ ուսանած 
տեղւոյն Աղաբաբեան դպրոցը, Սերովբէ վարժապետ 
Պատկանեանի աշակերտելով: Դասաւանդած է 
Մոսկուայի Լազարեան Ճեմարանը եւ Թիֆլիսի 
Ներսիսեան Ճեմարանը, որուն նաեւ առաջին տեսուչն էր: Հ. Ղեւոնդ Ալիշան /

Հ. Արսէն Այտընեան

Մոսկուայի Լազարեան Ճեմարանը



Հասցուցած է փայլուն սերունդներ, ինչպէս՝ արեւելահայ 
նոր գրականութեան հիմնադիր ու մեծ լուսաւորական 
Խաչատուր Աբովեանը: 

Մեսրոպ Թաղիադեան (1803-1858)

Գրող, մանկավարժ, հրապարակագիր։ Ապրած եւ գործած 
է Հնդկաստան, պաշտօնավարած է Մարդասիրական 
Ճեմարանի մէջ: 1845ին կը կազմէ «Արարատեան 
ընկերութիւնը», որու նպատակն էր զարկ տալ գրքի ու 
պարբերական մամուլի հրատարակութեան:

Յովհաննէս Չամուրճեան (Տէրոյենց 
Պատուելի) (Պրուսա, 1801-1888)

Ուսուցիչ, գրող, թարգմանիչ եւ 
հրապարակագիր: Սորված է հին եւ նոր 
բազմաթիւ եւրոպական ու արեւելեան 
լեզուներ: Աստուածաշունչն ու զանազան 

կրօնական եւ իմաստասիրական գործերը կարդացած է 
իրենց բնագրէն: Դասաւանդած է Սկիւտարի Ճեմարանը 
եւ Արմաշու Դպրեվանքը: Տէրոյենց նոր քաղաքական 
հոսանքներու դէմ կղեր-ամիրայական դասակարգին 
պաշտպանն էր եւ պարագլուխը՝ «Զարթօնքի սերունդ»ի 
ընդդիմադիրներուն: Ըստ իրեն՝ սահմանադրական եւ 
ժողովրդավարական շարժումը ներհակ էր կրօնական 
բարքերուն, ու հետեւաբար՝ նաեւ Աստուծոյ կամքին:

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎԵԱՆ (Քանաքեռ, 1809-1848)

Էջմիածնէն յետոյ ուսանելու կ՚երթայ Թիֆլիսի Ներսիսեան Ճեմարանը: Միջոց մը կ’ըլլայ 
Էջմիածնի Կաթողիկոսարանի թարգմանիչը, յետոյ կ՚անցնի Դորպատ (Գերմանիա) 
որպէս ազատ հետեւող ուսանող, վեց տարի կ՚օժտուի եւրոպական ոգիով եւ առողջ 
տրամաբանութեան կարողութեամբ: Այդ օտար միջավայրին մէջ իսկ, անկեղծ կը 
մնան իր հայրենասիրութիւնը, ազգասիրութիւնը եւ եղբայրասիրութիւնը, որոնք 
ա՛լ աւելի կը բոցավառին, սերտօրէն կը պարուրեն բոլոր էութիւնը պանդուխտ 
Աբովեանի: Վերադարձին կը դիմէ գործի համար Կաթողիկոսարան, բայց օրուան 
նեղմիտ միջավայրին մէջ կարելի չ՚ըլլար Հայ վարժարաններու մէջ պաշտօն ստանձնել 

եւ ո՛չ ալ` անձնական վարժարան մը ունենալ: Աբովեան ստիպուած՝ պետական տեսուչ 
կ՚ըլլայ Թիֆլիսի գաւառային ուսումնարանին, իր պաշտօնակիցներուն դաւերուն զոհ` կը 

հրաժարի եւ Երեւանի վարժարանին վերատեսուչ կը կարգուի: Իսկ 1847ին անյայտ 
պատճառներով կը հեռացուի ուսուցչական ասպարազէն: 1848ին, ըստ սովորութեան, խռովեալ հոգեկան 
վիճակով, անտրամադիր` կը մեկնի տունէն եւ չի վերադառնար: Աբովեան գործածած է գրաբար, 
գրաբարախառն աշխարհաբար եւ մասնաւորաբար իր ծննդավայրին` Քանաքեռի բարբառը: 
Ունի թարգմանութիւն ռուսերէնէ, գերմաներէնէ, վրացերէնէ, ֆրանսերէնէ, որոնց մէջ աչքառու են Կռիլովի, 
Ռուսոյի, Շիլլէրի, Կէօթէի եւ Հոմերոսի գործերը:

13
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ԶԱՐԹՕՆՔ (1850-1880)

Զարթօնքի Սերունդը

Ֆրանսական յեղափոխութիւնը (1789) ազդեցութիւն 
կ’ունենայ նաեւ հայ ժողովուրդին վրայ: Հարուստներու 
զաւակներ ուսանելու կ’երթան Ֆրանսա, Իտալիա 
եւ կ’արթննան «ազատութեան, հաւասարութեան եւ 
եղբայրութեան» գաղափարներով: Անոնք վերադառնալով 
աշխուժօրէն կը լծուին աւելի ժողովրդավարական 
ազգային վարչութիւն մը հաստատելու գործին, 
կը բարձրացնեն շատոնց դժգոհ քաղքենի դասին 
ձայնը: 1839ի Թանզիմաթի բարենորոգումներէն ալ 
քաջալերուած՝ կը պայքարին կղեր-ամիրայական 
դրութեան դէմ: 1841ին կը յաջողին եւ պատրիարքարանի 
մէջ 24 հոգինոց ժողով մը կը կազմուի, էսնաֆն 
ալ իր տեղը կը գրաւէ ամիրաներուն քով: 1847ին 
անոնց կը միանայ 20 հոգինոց աշխարհական եւ 
14 հոգինոց կրօնական ժողովներ, որոնց ներքեւ ալ 
շուտով կը կազմուին՝ ուսումնական, տնտեսական եւ 
դատաստանական խորհուրդներ: Անոնք մամուլով, 
վարժարաններով եւ բեմական գործունէութեամբ 
հետզհետէ կը լուսաւորեն ժողովուրդը ու գետին կը 
պատրաստեն նոր բարեշրջումներու: 

«Զարթօնքի Սերունդ» անունին տակ կը ճանչնանք 1850ի 
երիտասարդ մտաւորականութիւնը ինչպէս՝ Նիկողոս 
Պալեան, Գրիգոր Օտեան, Նահապետ Ռուսինեան, 

Նիկողայոս Զօրայեան, Կարապետ Իւթիւճեան, Մկրտիչ 
Պէշիկթաշլեան, Յովսէփ Շիշմանեան, Մատթէոս 
Մամուրեան, Ռէթէոս Պէրպէրեան եւ անոնց գործակցող 
պետական գործիչներ՝ Սերովբէ Վիչէնեան, Յովհաննէս 
Տատեան, Ստեփան Ասլանեան, Յակոբ Պալեան եւլն... 

Զարթօնքի ստեղծած շարժումը քաջալերեց 
վարժարաններու բացումը: Վարժարաններու եւ մամուլի 
գործունէութիւնները նպաստեցին աշխարհաբարի 
զարգացման, որուն շնորհիւ գրաբարը տակաւ քաշուեցաւ 
հրապարակէն: Ժողովուրդը հմտացաւ այս նոր լեզուին, 
որու հիմը կը կազմէր Պոլսոյ բարբառը: Այս լեզուն 
գրողներու եւ խմբագիրներու ձեռքով ժամանակի 
ընթացքին յղկուեցաւ եւ եղաւ մեր գործածած այսօրուան 
աշխարհաբարը: 

Այս շրջանին եւ անկէ յետոյ գրեթէ բոլոր թաղերու մէջ 
վարժարաններ բացուեցան՝ ընդհանրապէս եկեղեցիներու 
կից, որոնց գլխաւորներէն կրնանք յիշել Խասգիւղի 
Նուպար-Շահնազարեան Վարժարանը, Սկիւտարի 
Ճեմարանը եւ աւելի յետոյ Գալֆաեան 
Որբանոցը, Գումգաբուի Պէզճեան, 
Պալաթու Խորէնեան, Ղալաթիոյ 
Կեդրոնական, Բերայի Էսաեան 
վարժարանները:

 Ն. Ռուսինեան /
Յ. Տատեան /
Մ. Պէշիկթաշլեան /
Գ. Օտեան /
Ն. Պալեան

Ուսումնական 
Խորհուրդի կնիքը



ԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Զարթօնքի շրջանի կարեւորագոյն բարեշրջումն է 
«Ազգային Սահմանադրութիւն»ը (Նիզամնամէի Միլլէթի 
Էրմէնիան), որ հայ ազգի վարչական համակարգը 
սահմանող 99 յօդուածներով օրէնք մըն էր: 1860ին 
վերջնական ձեւը կը յանձնուի Բարձրագոյն Դրան: 
Սակայն վաւերացումը կ’ուշանայ եւ կարգ մը 
փոփոխութիւններով միայն կ’ընդունուի 1863ին: Ազգային 
Սահմանադրութիւնը պատրաստած են՝ Նիկողոս 
Պալեան, Գրիգոր Օտեան եւ Նահապետ Ռուսինեան: 
Սահմանադրութեան համաձայն՝ Ազգային Ընդհանուր 
ժողովը (երեսփոխանական ժողով) կ’ընտրուէր ամբողջ 
ազգին կողմէ, իբր օրէնսդիր մարմին: Կը կազմուէր 
Ազգային Կեդրոնական Վարչութիւն` իր Քաղաքական 
(աշխարհական) եւ Կրօնական ժողովներով: Պատրիարքը 
եւ այս երկու ժողովները կը ներկայացնէին գործադիր 

իշխանութիւնը: Այս վերջինը իր իրաւասութիւնները 
կ’իրականացնէր ազգային խորհուրդներու 
(ուսումնական, տնտեսական, դատաստանական, 
վանքերու) եւ հոգաբարձութիւններու (ելեւմտից, 
կտակաց, հիւանդանոցի) միջոցով: Պատրիարքը նաեւ 
նախագահն էր Ազգային ժողովին, որ կը բաղկանար 140 
երեսփոխաններէ, որոնց 100ը ընտրուած Պոլսոյ թաղերէն, 
իսկ 40ը՝ գաւառներէն: Նոյն այս օրէնքը կ’ըսէ թէ Ազգը 
ամէն մէկ անհատին հանդէպ պարտականութիւններ ունի. 
ինչպէս աղջիկ թէ մանչ բոլորին հաւասարապէս ուսման 
հնարաւորութիւն տալ, կրօնական պէտքերը հոգալ, 
կարօտեալներուն օգնել եւայլն. իսկ անհատն ալ Ազգին 
հանդէպ ունէր՝ իր կարողութեան չափով տուրք վճարելու, 
իրեն տրուած պաշտօնները ընդունելու եւ Ազգին 
հնազանդելու պարտականութիւնները:

15

Պատրիարքարան Հայոց Թուրքիոյ / 

Ազգային Սահմանադրութիւն
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ԱՐՄԱՇԻ ՎԱՆՔԸ, ԴՊՐԵՎԱՆՔԸ 

Արմաշ որպէս վանք հիմնուած է 1610ին Էջմիածնէ 
եկած հոգեւորականներու կողմէ, Բիւթանիոյ 
շրջակայքը ուխտաւորական կայան մը կազմելու 
նպատակով: Վանքին կապուած էին Պարտիզակ, 
Ատաբազար, Կէյվէ, Սէօլէօզ, Կիւրլէ, Պանտըրմա, 
Պալըքէսիր, Քիրմասթի, Պիղա եւ իրենց թեմերը: 
Կը հաստատուի ուսումնարան, հիմէն կը նորոգուի 
Չարխափանի տաճարը, կը կառուցուին միաբանական, 
ուխտաւորական յարկաբաժիններ եւ մատենադարան: 
Մինչեւ Ազգային Սահմանադրութիւն վանքը կը վարէ 
Պոլսոյ Պատրիարքութիւնը. կը կազմուի ագարակը, 
կը շինուին երկրագործական եւ անասնաբուծական 
շէնքեր. կրթական եւ գրական նոր շարժում մը կը սկսի. 
վանքը կ’ունենայ տպարան, կը հրատարակուի «Յոյս» 
հանդէսը: 1888ին Խորէն Արք. Աշըքեան կ’ընտրուի Պոլսոյ 
Պատրիարք. իր իղձն էր վանքը վերածել մտաւորական 
կեդրոնի մը՝ «Թրքահայոց Վենետիկ»ին: 

Նոր Շրջան (1889-1915) 

Խորէն Պատրիարք երկու անձերու շնորհիւ կ’իրագործէ 
իր ծրագիրը. Մաղաքիա Եպսկ. Օրմանեան՝ հմուտ 
եկեղեցականը եւ Աբիկ Էֆէնտի Ունճեան՝ ազգասէր, 
բարերար անձը: Արմաշու Դպրեվանքը կը կապուի 
Պոլսոյ Պատրիարքութեան, օրուան Պատրիարքը կը 
մնայ անոր վանահայրը. փոխ վանահայր վերատեսուչին 
հսկողութեան տակ: Ուսանողական ընթացքը կը 
պարունակէ վեց դասարան, ընթացաւարտներ 
պարտաւոր են երկու տարի եւս դպրոցական կամ 
վարչական գործերու վարժութիւն ընել՝ Դպրեվանքի, 
Պատրիարքարանի կամ մեծ Առաջնորդարաններու 
մէջ. վեցերորդ դասարանը աւարտողներ աբեղայ կը 
ձեռնադրուին. լրման տարին Աստուատածաբանական 
նիւթի մը մասին յատուկ ճառ կը պատրաստեն: 

Արմաշի 1889ի վերացման Ս. Խաչի տօնը արտասովոր 

բազմութեամբ կը տօնուի, հանդիսապետութեամբ փոխ 

վանահայր եւ վերատեսուչ Օրմանեան սրբազանի. 

երկրորդ օրը բշ. 18 Սեպտեմբերին կը կատարուի 

Դպրեվանքին բացումը. երկրորդ տարի փոխ տեսչութեան 

կը կոչուի Եղիշէ Ծ. Վրդ. Դուրեան. տարուէ տարի կը 

շինուին երեք յարկանի 40 սենեակով ուխտաւորներու 

հիւրանոցը: Դպրոցական չորրորդ տարեշրջանը կը 

սկսի նորաշէն ուսումնարանին մէջ, կը շինուի նաեւ 

շերամատունը, հին աղօրիքին տեղ կը կառուցուի ջրաղաց 

գործարան մը, որ կը դառնայ հասոյթի կարեւոր աղբիւր. 

կ’աւարտի նաեւ եկեղեցւոյ զանգակատան շինութիւնը. 

1894ին կը շինուի երկյարկանի քարուկիր փուռը, 

երկրաշարժին վնասուած վարժարանն ու եկեղեցին. 

1896ի Նոյեմբերին Օրմանեանի Պատրիարքութեամբ, 

վերատեսուչ եւ փոխ վանահայր կ’ընտրուի Դուրեան 

սրբազան. վանքին հասոյթ ապահովելու համար 

կազմել կու տայ ոչխարներու եւ այծերու հօտ: 1915ին 

շրջանաւարտներու մեծ մասը կը նահատակուին, 

աշակերտները կը տարածուին, վանքը կը փակուի:

Տարիներ յետոյ, Արմաշականի մը՝ Գարեգին Տրապիզոնիի 

(Խաչատուրեան Պատրիարք) ջանքով կը հիմնուի (1953) 

Պոլսոյ՝ Սկիւտարի Սուրբ Խաչ Դպրեվանքը, որպէս 

շարունակութիւնը Արմաշի, բայց ընծայարանի բաժինը 

ստիպողաբար կը փակուի 1967ին, այժմ դպրոցը կը 

գործէ իբրեւ լիսէ: 

Արմաշի Դպրեվանքէն հասած են նաեւ աշխարհականներ. 

յայտնի Արմաշականներ են՝ Բաբգէն Արք. Կիւլէսէրեան, 

Մեսրոպ Արք. Նարոյեան, Թորգոմ Արք. Գուշակեան, 

Աւետիք Մեսրոպեան՝ ուսուցիչ, տնօրէն Էսաեան 

վարժարանի: 

Արմաշի դպրեվանքին փոխ վանահայրերն են՝ Մաղաքիա 

Եպսկ. Օրմանեան (1889-1896), Եղիշէ Ծ. Վրդ. Դուրեան 

(1897-1904), Թորգոմ Ծ. Վրդ. Գուշակեան (1904-1907), 
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Բաբգէն Ծ. Վրդ.Կիւլէսէրեան (1907-1909), Մեսրոպ Ծ. 
Վրդ. Նարոյեան (1909-1915):

Արմաշի ուխտագնացութիւնը... 

Տարին երկու անգամ. առաջինը փոքր ուխտագնացութիւն՝ 
Աստուածածնայ, երկրորդը մեծ ուխտագնացութիւն՝ 
Խաչվերացին. ընդհանրապէս կը պատահին 
«բժշկութիւններ»... ըստ նիւթական հնարաւորութեանց 
ձիաքարշ «եայլը»ներով, գոմէշի եւ եզան սայլերով, 
այսպէս 50-100 սայլ ետեւ ետեւի կ’երթան, աղ ու հաց 

Արմաշ, Աղան վարդապետի դասարանը /
Համայնապատկեր մը Արմաշէն



ուտելով. ուխտաւորներ վանքին ջաղացքէն մինչեւ 
գիւղ, Աստուածամարին «Պայիր»ը կոչուած տաժանելի 
վերելքով բլուրը հետիոտն կը բարձրանան, առանց 
կենալու գագաթ կը հասնին: Ուխտագնացութիւնը ունի իր 
անգիր կանոնները՝ հոն գտնուիլ վեց օր առաջ, առնուազն 
Խաչվերացի կիրակիէն, եւ գիւղին առողջարար կլիմայէն 
առաւելագոյն օգտուիլ:

Գասթամոնուի հայաբնակ վայրերէ,Պօլու, Տիւզճէ, 
Զօնկուլտաք, ուխտաւորներու համար Ատաբազարը 
գլխաւոր հանգրուանն է եւ Ս. Կարապետ թաղի 
մանչերու դպրոցին գետնայարկը օթեւան՝ մեծ թիւով 
ուխտաւորներու: Սուրբ Կարապետ Եկեղեցիին 
Չարխափան Սուրբ Աստուածածնայ մեծադիր պատկերը 
սկզբնաւորութիւն է եկուորներուն համար:

Տօնակատարութիւնը խաչվերացի կիրակի օրը կը 
հասնի իր գագաթնակէտին. Պոլսոյ Պատրիարքը՝ 

դպրեվանքին վանահայրը պատարագիչ կ’ըլլայ այդ օրը, 
դպրաց դասը կ’երգէ քառաձայն. արարողութիւններուն 
կը հետեւի մատաղաբաշխութիւն, մինչ դուրսը, գիւղին 
միակ հրապարակին վրայ խուռներամ բազմութիւն մը 
դժուարաւ կը յառաջանայ. երկուշաբթի առաւօտ գիւղը 
կը հանդարտի: Պոլսեցիներ այդ օր Տէյիրմէնտէրէյի 
ճամբով կ’երթան հայաբնակ Խասկալ գիւղը. գիւղացիներ 
անհամբեր կը սպասեն այդ օրուան, ծախելու իրենց 
հնդկահաւերը պոլսեցիներուն՝ որոնք ետ դառնալէ 
առաջ գիւղին մարգագետիններուն վրայ մէյմէկ 
«քէլ» (հնդկահաւ) կը խորովեն. յաջորդ օրեր Իզմիթ 
եւ Ատաբազար երկարող ճամբաները կ’ենթարկուի 
ուխտաւորներու բազմութեան: «Չարխափան» Ս. 
Աստուածածինը մեծ համբաւ կը վայելէ նաեւ յոյներու, 
այլազգներու մօտ:

18

Դպրեվանքի սաներ գոմին մէջ, Արմաշ
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ՄԱՂԱՔԻԱ ԱՐՔ. ՕՐՄԱՆԵԱՆ (Բէրա,1841 - Պոլիս, 1918)

Ծնեալ Հայ Կաթողիկէ ծնողքէ՝ աւազանի անունով Պօղոս: Տասը տարեկանին կը մեկնի Հռոմ, 
կը մտնէ Անտոնեանց Վանք. կը ձեռնադրուի քահանայ (1863), կը վերադառնայ Պոլիս 
(1865), քարտուղար կը նշանակուի Օրթագիւղի Անտոնեան Միաբանութեան: Քանիցս 
կը ճամբորդէ Հռոմ-Պոլիս. մագիստրոս՝ իմաստասիրութեան, աստուածաբանութեան 
եւ եկեղեցական իրաւագիտութեան (1868): Կը հալածուի Հռովմէն, իր եկեղեցական 
ազատական գաղափարներուն համար (1870). Ներսէս Վարժապետեան Պատրիարքի 
օրով կ՚ընդունուի Հայ Առաքելական Եկեղեցի, ձեռնադրուելով ծայրագոյն վարդապետ 

Մայր Եկեղեցւոյ մէջ (1879): Կը վարէ քարոզչական, առաջնորդական եւ ուսուցչական 
պաշտօններ՝ Պոլիս, Կարին եւ Ս. Էջմիածին, ուր կը ձեռնադրուի եպիսկոպոս (1886): 

Գլխաւոր կազմակերպիչ, վանահայր եւ տեսուչ՝ Արմաշու Դպրեվանքին (1889-1896) եւ 
Պատրիարք՝ Թուրքիոյ Հայոց (1896): Կը հարկադրուի հրաժարիլ պաշտօնէն իր դէմ եղած 

ցոյցերու հետեւանքով (1908): Ինքզինք կը նուիրէ եկեղեցական գրական աշխատանքներու 
(1908-1914), իբրեւ լիազօր պատուիրակ կը մեկնի Երուսաղէմ (1914), կը փոխադրուի Դամասկոս (1917), կը 
վերադառնայ Պոլիս (Մայիս 1918), ուր կը վախճանի նոյն տարին: Ունի բազմաթիւ երկեր. ամենածաւալուն երկն 
է «Ազգապատում» (1912), որ կը պարունակէ նաեւ քաղաքական մշակութային պատմութիւնը հայ ժողովուրդի: 
Իր ներաշխարհը եւ հոգեւոր կեանքը կը ցոլանայ «Խոհք եւ Խօսք» (1917) հատորին մէջ: 

ԵՂԻՇԷ ԱՐՔ. ԴՈՒՐԵԱՆ (Սկիւտար, 1860 - Երուսաղէմ, 1930)

Բանասէր, քննադատ եւ բանաստեղծ. աւազանի անունով Միհրան. կրտսեր եղբայրը 
վաղամեռիկ բանաստեղծ Պետրոս Դուրեանի: Իր հոգեւոր ներշնչումներուն աղբիւրները 
կ՚ըլլան Աստուածաշունչն ու Հայ դասական հեղինակները` Եզնիկ, Եղիշէ, Խորենացի, 
Նարեկացի, Շնորհալի եւլն.: 1879ի Մայիսին աբեղայ կը ձեռնադրուի Իզմիրլեանի 
ձեռամբ, վերակոչուելով` Եղիշէ, որուն հայ ազգը պիտի պարգեւէր «Բ. Շնորհալի» 
պատուանունը: 1880 թուականին` Դուրեան Պարտիզակ գիւղաքաղաքի քարոզիչի եւ 
տեղւոյն Ներսէսեան վարժարանին տնօրէնութեան կրկնակ պաշտօնները կը ստանձնէ: 

Հոն կ՚ունենայ իր առաջին գրադարանը շուրջ 6.000 գիրքերով, որ կ՚ըլլայ իր գուրգուրանքի 
առարկան, հարստութիւնը:

Օրմանեան գիտնալով Դուրեանի ուսուցչի արժանիքները, զինքը կը հրաւիրէ Արմաշ: Մինչեւ 
1904 կը շարունակէ Արմաշու դպրեվանքի վանահայրութեան պաշտօնը, ապա կը ստանձնէ 

Զմիւռնիոյ առաջնորդութիւնը: 1910-11ին կը ձեռնադրուի Պոլսոյ Պատրիարք, Կեդրոնականի մէջ 
կը դասաւանդէ Հայերէն, փիլիսոփայութիւն, Հայոց պատմութիւն եւ բարոյագիտութիւն: Եղիշէ Արք. Դուրեան 
1921ին կ’ընտրուի Երուսաղէմի Պատրիարք:





Կիրասոնի Ուսումնական Խորհուրդը 



Սանասարեան վարժարանի սաներ՝ բոլորուած Մկրտիչ Սանասարեանի նկարին շուրջ
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Մկրտիչ Սանասարեան (Թիֆլիս, 1818 - Փարիզ 1890) 

Ազգային բարերար, ծնեալ՝ վանեցի արմատներէ: Ուսումը 

ստացած է Թիֆլիսի Ներսիսեան Ճեմարանին մէջ: Սէն 

Բէթէրսպուրկի մէջ զբաղած է առեւտրական գործով: 

Թաղուած է Թիֆլիսի վանքի եկեղեցւոյ բակը: Ան վարած 

է համեստ կեանք մը: Մօրը Մարիամին յիշատակին 

Վանի մէջ բացած է Մարիամեան իգական վարժարանը: 

Հոգացած է բազմաթիւ գիրքերու տպագրութեան ծախքը: 

Էջմիածնի տպարանին շինութեան մեծ օժանդակութիւն 

բերած է: Բայց իր օգտաւէտ գործերուն թագն ու 

պսակը կը կազմէ Կարնոյ Սանասարեան վարժարանի 

հիմնադրումը, որու համար Գերմանիոյ մէջ ուսուցիչներ 

պատրաստել տուած է: Ան որոշած էր Կարնոյ մէջ 

հաստատել իր վարժարանը, Կարնոյ առաջնորդ 

Օրմանեան Մաղաքիա վարդապետի առաջարկութեամբ: 

8 Մարտ 1882ին կը բացուի վարժարանը: Յաչս 

կառավարութեան վարժարանին օրինական 

պատասխանատու եւ վերատեսուչ ճանչցուած է Պոլսոյ 

Հայոց Պատրիարքը: Մինչեւ 1892 վերին հսկողութիւնը 

կը վարէ հիմնադիրը: Սանասարեան վարժարանը 

գերմանացիներու միջնակարգ վարժարաններու հաւասար 

աստիճան ունէր, իննամեայ ընթացքով: Կարնոյ մէջ 

վարժարանին վրայ կը հսկէր ուսումնական խորհուրդ մը, 

որ կը բաղկանար Մաղաքիա Օրմանեան վարդապետէ, 

Գէորգ Աբուլեանէ, Յովսէփ Մատաթեանէ եւ Սարգիս 

Սողիկեանէ, որոնք կը վարէին ներքին տեսչութեան 

պաշտօնը հաւաքական պատասխանատուութեամբ: 

Վարժարանին ծրագիրը կը պարունակէր հետեւեալ 
ուսումները՝ կրօնք/ Հայերէն աշխարհաբար/ պատմութիւն/ 
աշխարհագրութիւն/ բնական գիտութիւններ/ Օսմաներէն/ 
Ֆրանսերէն/ Անգլերէն/ Գերմաներէն/ ուսողութիւն/ 
գեղագրութիւն/ գծագրութիւն եւ նկարչութիւն/ 
ձայնական երաժշտութիւն/ գործիական երաժշտութիւն/ 
մարմնամարզ եւ չմշկութիւն:

Մկրտիչ Սանասարեան չկրցաւ տեսնել իր վարժարանին 
առաջին շրջանաւարտները: Թողած կտակը կ’ապահովէր 
վարժարանին գոյութիւնը: Կտակակատարներէն 
Կարապետ Եզեանց պատրաստեց նոր կանոնագրութիւն 
մը եւ ուսման շրջանը վերածուեցաւ եօթը տարիի: 
Սոյն կանոնագրութեան համաձայն վարժարան մտնել 
ուզող աշակերտները պէտք է գիտնային հայերէն 
կարդալ, ընթեռնելի կերպով գրել, քերականութեան 
մասունք բանին սորված ըլլալ, շարադրութիւն մը 
առանց ուղղագրական խոշոր սխալներու գրել եւ 
թուաբանութեան չորս գործողութիւնները լաւ կերպով 
կատարել: 

1892էն յետոյ յատկացուեցաւ գումար մը ուսուցիչներ 
պատրաստելու Սանասարեան վարժարանին համար: 
1906ին վարժարանին կից բացուեցաւ երկամեայ 
դասընթացքով վարժապետանոց-ուսուցչանոց մը, 
որու նպատակը ուսուցիչ եւ ուսուցչուհի պատրաստելն 
էր հայկական գաւառներու համար: Ըստ կտակի 
վարժարանին մէջ պէտք է ուսանէին առնուազն 
30 ձրիավարժ Սանասարեան Սաներ: 1882-83 

ՍԱՆԱՍԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
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տարեշրջանէն սկսեալ տեղի ունեցան հրապարակային 
քննութիւններ, որոնց ներկայ կը գտնուէին Կարնոյ 
առաջնորդը, Մաարիֆի ներկայացուցիչներ, քաղաքային 
եւ զինուորական բարձրաստիճան պաշտօնատարներ, 
հիւպատոսական մարմնի ներկայացուցիչներ, 
Գաւառական Ժողովներու անդամներ, աշակերտներու 
ծնողքներ եւ հայ ու օտար ունկնդիրներ: Եզեանցի 
վերապահուած իրաւասութենէ զատ, վարժարանը 
ունեցաւ հետեւեալ վարիչ մարմինները.

1. Պոլսոյ Խնամակալութիւնը, որ Սրբազան 
Պատրիարքի նախագահութեամբ, 

Ազգ. Վարչութեան կողմէ 
ընտրուած պոլսաբնակ վեց 
անդամներէ բաղկացած 
մնայուն մարմին մըն է: Կը քննէ 
տեղական հոգաբարձութեան 
ներկայացուցած ելմտացոյցը, 
կը վաւերացնէ հաշիւները, 
կ’ընտրէ եւ կը հրաժարեցնէ 

վարժարանին վերատեսուչը 
եւ ընդհանուր պաշտպան կը 
հանդիսանայ վարժարանին 
նիւթական եւ բարոյական 
շահերուն:

2. Տեղական Հոգաբարձութիւն, կը նախագահէ տեղւոյն 
առաջնորդը: Հոգաբարձութեան կ’անդամակցին բացի 
վերատեսուչէն տեղւոյն եկեղեցւոյ հօտին ընտրած 
վեց անձեր: Պաշտօնն է՝ վարժարանին գոյքերուն 
պահպանութիւնը, պատրաստել ելեւմտացոյցը, 
որոշել ուսուցիչներու թոշակները, ընտրել ձրիավարժ 
աշակերտները եւ Եւրոպա ղրկուելիք սաները:

3. Վերատեսուչը, զոր կ’ընտրէ Պոլսոյ խնամակալութիւնը 
եւ որ կը հաստատուի պատրիարքական պաշտօնագրով, 
պետն է վարժարանին ներքին վարչութեան: Պաշտօնն է 

հոգ տանիլ վարժարանին օրէնքներուն եւ կանոններուն 
անթերի գործադրութեան, ընտրել եւ արձակել 
ուսուցիչները, հսկել անոնց պաշտօնավարութեան եւ 
վարժարանին կարգապահութեան եւլն.:

4. Ուսուցչական Մասնաժողովը, կը բաղկանայ 
վարժարանին բարձրագոյն երեք դասարաններուն 
գիտութեանց եւ լեզուներու ուսուցիչներէ, 
ատենապետութեամբ վերատեսուչին: Մասնաժողովին 
պաշտօնն է, որոշել դասաւանդուելիք ուսմանց նիւթերն 
ու արհեստները, կազմել անոնց մանրամասն ծրագիրը, 
ընտրել դասագիրքերը, եւլն.:

Ուսումնական բաժնէն զատ մասնաւոր խնամք տարուած 
է նաեւ վարժարանին արհեստական բաժնին, որուն 
ընթացքը չորս տարի որոշուած էր: Արհեստի հետեւող 
տղաքը երկու տեսակ էին, անոնք որոնք ուսումնական 
բաժնի կը հետեւէին եւ օրական մէկ երկու ժամ կը 
յատկացնէին արհեստ սորվելու եւ անոնք որոնք միայն 
արհեստ կը սորվէին: Մինչեւ 1901 արհեստանոցը 
ունեցաւ 16 շրջանաւարտներ: Ասոնցմէ կազմարարները 
զբաղեցան վարժարանին գիրքերը կազմելով: 1892-
93ին արհեստաւոր ցերեկեայ աշակերտներուն յատուկ 
կարգադրութիւն մը ըրաւ հոգաբարձութիւնը, ըստ 
որուն աշակերտներուն նուիրել որոշեց վաճառելի 
ապրանքներու զուտ շահին % 25ը, որ պէտք էր յանձնուէր 
աշակերտին, իր արհեստագիտական ուսման ընթացքը 
աւարտած ժամանակ: 

Իր գոյութեան 34 տարիներուն ընթացքին Սանասարեան 
Վարժարանը տուած է 1000էն աւելի ընթացաւարտներ: 
1915ին Սանասարեանն ալ աւերուած է... 

Մկրտիչ Սանասարեան
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ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԶԵԱՆ (Աստրահան, 1835-1905)

Ուսումը ստացած է Մոսկուայի Լազարեան Ճեմարանի՝ բարձր ուսումը Բէթէրսպուրկի 
մէջ, ուր բացաւ աշխատանոց մը համալսարան պատրաստուող աշակերտներուն համար: 
Տարրաբանութեան բաժինը աւարտելէ յետոյ մասնագիտացած է արեւելագիտութեան՝ 
յատկապէս հայոց լեզուի վրայ: Եզեանը շատ հմուտ մանկավարժ ուսուցիչ էր եւ 
աստիճանաւոր՝ Ներքին Գործոց Նախարարութեան մէջ: Մոսկուայի ուսանողներէն 
շատեր իր աջակցութիւնը վայելելով, կրցած են մտնել բարձրագոյն դպրոցներ: Եզեանի 

ամենամեծ գործը եղած է Կարնոյ Սանասարեան վարժարանի հիմնադրման բերած 
աջակցութիւնը: 

Սանասարեանի շէնքը / 
Վարժարանին նուագախումբը /
Ուսուցչական մարմինը (1911)



Յայտնի թուաբանագէտ Պետրոս Ատրունիի Պոլսոյ 
Կեդրոնական վարժարանի տնօրէնութեան օրով 
Սանասարեանցի 10 աշակերտի համար Սանասարեան 
խնամակալութեան օրուայ ատենապետ՝ Նարոյեան 
Պատրիարք հօր եւ խառն ժողովի վաւերացումով 1927էն 
սկսեալ երեք շրջան յատկացում կը կատարուի Ղալաթիոյ 
Կեդրոնականի խնամակալութեան: Իսկ 1930էն մինչեւ 
1932 Կեդրոնական եւ Սանասարեան խնամակալութեանց 
համաձայնութեամբ Կեդրոնականը կը յիշուի «Կեդրոնական-
Սանասարեան» անունով, Կրթական Նախարարութեան եւս 
վաւերացումով: Սակայն Սանասարեան հիմնարկը լուծուած 
նկատուելով Պատրիարքարանի բացած դատի 
վերջաւորութեան Սիրքէճիի Սանասարեան 
Խանը կը պետականանայ եւ Կեդրոնականն 
ալ հինգ տարի յետոյ կը զրկուի կարեւոր 
հասոյթէ մը:

26

Կեդրոնական-
Սանասարեանի կնիքը

Սիրքէճիի Սանասարեան Խանը /
Վկայական Կարնոյ Սանասարեանի
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Սանասարեան 
Վարժարանի սաներ



Կիլիկեան Ճեմարանի նորընծայ դասարանը
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ԿԻԼԻԿԵԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆ (1912-1915)

Այնթապի մէջ Հայկական Բարձրագոյն Վարժարան 
մը հաստատելու ծրագիրը որպէս հեռաւոր նպատակ 
իրենց կանոնագիրներուն մէջ անցուցած էին երկու 
ընկերութիւններ՝ Վարդանեանը եւ Եկեղեցասիրացը: 
Երկու ընկերութիւններն ալ իրենց տարեկան եկամուտէն 
վար դրուած գումարներով կրցած էին գոյացնել համեստ 
հիմնադրամներ այս նպատակներու համար եւ ունէին 
կտակուած շէնքեր ու կալուածներ:

Նիւթական դրամագլուխի առընթեր նախատեսուած 
էր նաեւ բարոյական դրամագլուխը. ծրագրուած 
էր վարժարանի համար կենսական՝ մասնագէտ 
ուսուցիչներու պատրաստութիւնը: Վարդանեան 
Ընկերութիւնը ուսանողներ ղրկած էր Ամերիկա եւ Պոլիս: 
Եկեղեցասիրացը՝ նոյնպէս՝ Արմաշ ու Ամերիկա: Կը մնար 
ժամանակի հետ գալիք հասունացումը մարդերու եւ 
միտքերու:

Անկախ Այնթապի մէջ ծրագրուող Հայկական Բարձրագոյն 
Վարժարանի գաղափարէն, Սիսի Կաթողիկոսարանն 
ալ ունէր նման ծրագիր մը՝ Աթոռը օժտել Ընծայարանով 
կամ Ժառանգաւորացով մը: 1873ին Քէֆսիզեան Մկրտիչ 
Կաթողիկոսի գաղափարով իրականացուած է այս մէկը 
փոխան Սիսի Այնթապի մէջ, 4 տարուան կեանք ունեցող 
Կիլիկիոյ Գիշերօթիկով:

Սահակ Բ. Կաթողիկոս, իր գահակալութեան առաջին 
ամիսներուն իսկ ունեցած է այդ փափաքը, ջանալով 
ապահովել մեծահարուստի մը նուիրատուութիւնը: 

Այսպէս, 1903ին կոնդակով մը ան կը գրէ Լոնտոն, 
Գալուստ Կիւլպէնկեանին, որ Ատանայի մէջ ծախելիք 
այգին նուիրէ Աթոռին, Ատանայի մէջ հիմնելու համար 
Կիլիկեան Գոլէճ մը: (Յիշեալը թէպէտ յօժարեցաւ, սակայն 
պայման դրած էր որ Գոլէճը իր բոլոր պարագաներով 6 
ամսուան մէջ կառուցուի ինչ որ անհնար էր):

Սահակ Կաթողիկոսս 1904ին երբ Այնթապ կը գտնուէր, 
Խրիմեան Կաթողիկոսի խորհուրդով կը գրէ Աղա 
Կարապետ Եզեանցի: Իր նպատակն էր Այնթապի մէջ 
հիմնել գոլէճ մը իբրեւ մրցակից Ամերիկեան Գոլէճին: 
Անպատասխանի մնացած դիմում մը...:

Սակայն չի յուսահատիր Կաթողիկոսը: 1905ին նոր 
դիմում մը Յովհաննէս Ժամհարեանցի եւ վերջապէս 
Ժամհարեանց եղբայրներու նուիրատուութեամբ 
Աթոռը կ՚ունենայ Թլանի Ագարակ-Երկրագործական 
Վարժարանը, իսկ Մայրավանքը՝ Կիլիկեան Դպրանոցը:

Մայրավանքի մէջ հաստատուած Կիլիկեան Դպրանոցը, 
Գարեգին Վրդ. Խաչատուրեանի եւ Ներսէս Վրդ. 
Դանիէլեանի իրարու յաջորդող տեսչութեան տակ 3 
տարուան շրջան մը հազիւ բոլորած՝ կը փակուի 1909ին:

Սակայն պայմանները հիմնովին փոխուած էին 
1911ին: Ամերիկա ուսանելու համար Վարդանեան եւ 
Եկեղեցասիրաց ընկերութիւններուն կողմէ ղրկուած 
սաները իրենց համալսարանական դասընթացքները 
աւարտելու վրայ էին եւ ոմանք կը պատրաստուէին 
երկիր վերադառնալ: 1911 Յուլիս 9ին անոնցմէ 8 հոգի 
(Արմենակ Չամիչեան, Յարութիւն Խաչատուրեան, Գրիգոր 

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ
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Մահսէրէճեան, Արմենակ Գասարճեան, Գրիգոր եւ Գէորգ 
Սարաֆեան եղբայրներ, Արամ Խաչատուրեան եւ Սարգիս 
Պաղտոյեան) խորհրդակցական ժողով մը կը գումարեն: 
Միաձայնութեամբ կ՚որոշուի ձեռք առնել անհրաժեշտ 
ամէն միջոց՝ որ Ամերիկա գտնուող Կիլիկեցիներու 
մէջ միութիւն մը հաստատուի Կրթասիրաց անունով: 
Կ՚որոշուի նաեւ ձեռնարկել Կիլիկեան Բարձրագոյն 
Վարժարանի մը հաստատումին, տալով անոր ազգային 
ընդհանուր հանգամանք: Այնթապի Գաւառական 
Ընդհանուր Ժողովը, Վարդանեան եւ Եկեղեցասիրաց 
ընկերութիւնները կ՚որոշեն իրենց նիւթական ու 
բարոյական ուժերը միացնել՝ իրականացնելու համար 
տարիներու իրենց նպատակն ու փափաքը:

Վարդանեան եւ Եկեղեցասիրաց ընկերութիւններու 
ընդհանուր ժողովները նկատելով որ առանձին ոյժերով 
պիտի չկրնային գլուխ հանել մին՝ Վարժապետանոցի, 
միւսը՝ Ընծայարանի իրենց ծրագիրները, 1911ի աշնան 
համաձայնութեան կու գան գործակցելու այն պայմանաւ 
որ հիմնուելիք վարժարանը ունենայ մասնաւոր 
դասընթացք մը՝ քահանայացուներ պատրաստելու: 
Կ՚որոշուի Վարժարանին բացումը կատարել 1912ին: 
Երկու ընկերութիւններւ Ընդհանուր ժողովներէն 
տրուած 7 անձերով կը կազմուի խառն Հոգաբարձութիւն 
մը, որոնք կը դառնան Հիմնադիր-Հոգաբարձուները 
ապագայ Կիլիկեան Ճեմարանին: Վարժարանին 
տեսուչ կը նշանակուի Արմենակ Չամիչեան: Իրեն 
տրուած լիազօրութեան վրայ, համաձայնութիւն կը 
կնքէ համալսարանական երկու ուսուցիչներու հետ. 
Գրիգոր Մահսէրէճեան (Եէյլ Համալսարանէն) եւ Յովսէփ 
Միսիրեան (Եէյլ Համալսարանէն): Առաջինը՝ կրօնա-
եկեղեցական ճիւղերու, երկրորդը՝ բնական եւ ուսողական 
գիտութիւններու համար:

Կիլիկեան Ճեմարանի գիշերօթիկի բաժինը / 
Ճեմարանի երէց դասարանը /
Ճեմարանի ֆութպօլի խումբը
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19 Սեպտեմբեր 1912ին պաշտօնական բացումը կը 
կատարուի Կիլիկեան Բարձրագոյն Վարժարանի, Թէփէ 
Պաշը-Պէյազ Օղլուի ընդարձակ եւ օդասուն շէնքին մէջ:

Կիլիկեան Բարձրագոյն Վարժարանը 1912-1913 
տարեշրջանին կ՚ունենայ 55 ուսանողներ, երեք կարգերու 
մէջ: Ուսուցչական մարմինի մաս կը կազմեն բացի 
Տեսուչէն եւ վերեւ յիշուած Փրոֆ. Յ. Միսիրեանէ, նաեւ 
Արժ. Տ. Ներսէս Քահանայ Թավուգճեան (ներածութիւն Ս. 
Գրոց), Յակոբ Գալէմքէրեան (գրաբար եւ ուսողութիւն), 
Յակոբճան Եաղուպեան (հայերէն, ֆրանսերէն 
եւ մատենագրութիւն), Փիլիպպոս Սարգիսեան 
(գծագրութիւն եւ գեղագրութիւն), Իպրահիմ եւ Նուրի 
Էֆէնտիներ (թրքերէն լեզու): Կիլիկիան Բարձրագոյն 
Վարժարանի բացումը պաշտօնական յայտարարութիւնով 
մը կը հաղորդուի թերթերուն եւ այդ առիթով կը 
ծանօթացուի նաեւ կիրարկելի Կրթական Ծրագիրը որ 
պիտի ունենար 2 բաժին.

ա) Ընդհանուր Դասընթացք

բ) Մասնագիտական Դասընթացք 

1. Մանկավարժական

2. Կրօնա-եկեղեցական

Կ՚որոշուի Կիլիկեան Բարձրագոյն Վարժարանի բացման 
պաշտօնական հանդիսութիւնը կատարել 13/26 
Հոկտեմբեր 1913ին: Առաջին տարեշրջանը շնորհիւ 
Միհրան Գարակէօզեանի առանց պարտքի գոցուած 
էր: Կ՚որոշուի երկրորդ տարեշրջանի հաստատել նաեւ 
Գիշերօթիկի բաժին: Աշակերտութեան թիւը կ՚ըլլայ 81, 
որուն 31ը գիշերօթիկ: Նախկին շէնքը կը վերապահուի 
Գիշերօթիկի բաժնին ու դպրոցը կը փոխադրուի 
Վարդանեան Ընկերութեան պատկանող շէնքին մէջ, 
Ճաղճաղի մօտ:

Վեհափառ Հայրապետին կոնդակին վրայ, Կիլիկեան 
Բարձրագոյն Վարժարան կոչումը կը դադրի եւ 
կ՚իւրացուի Կիլիկեան Ճեմարան անուանակոչութիւնը: 

Կիլիկեան Ճեմարանը, հակառակ ապագայի 
անստուգութեանց, կ՚ողջունէ իր երրորդ տարին: Կը 
կազմուի աւագ դասարանը: Աշակերտութեան թիւը 
100ը կ՚անցնի: Գիշերօթիկի բաժինը աւելի կը մեծնայ, 
շնորհիւ Մարկոսեան շէնքին: Բայց վրայ հասան 1915ի 
սարսափելի օրերը: Ապրիլին՝ ձերբակալութիւններ, որոնց 
մէջ Ճեմարանի Հոգաբարձութեան անդամներ: Շատ 
չանցած տեղահանութիւններ: Գիշերօթիկներէ ոմանք 
կը մեկնին տարին չվերջացած: Հակառակ այս բոլորին՝ 
կանոնաւոր դասաւանդութիւն՝ մինչեւ Յունիսի 21ը: Ու 
Յուլիսին՝ տեղահանութիւնը Այնթապի, առաջին հերթով՝ 
մտաւորականներու:

Առաջին կարաւանով մեկնողներու մէջ էր տարաբախտ 
Չամիչեան, որ նիւթական շատ նեղ կացութեան մը մէջ աչքերը 
փակեց 1916ին: Չամիչեանով կը թաղուէր նաեւ Կիլիկեան 
Ճեմարանը՝ շողշողուն ապագայի մը գեղեցիկ երազը...:

Կիլիկեան Ճեմարանի Ուսուցչական Կազմը
Նստողներ, ձախէն աջ – Տ. Ներսէս քհնյ. Թավուգճեան, Տ. Փառէն 
Եպիսկ. Մելքոնեան, Արմենակ Չամիչեան, Յովսէփ Միսիրեան, 
Հրանտ Սիւլահեան.
Ոտքի վրայ, ձախէն աջ – (Անծանօթ), Կարապետ Մուղամեան, 
Փիլիպպոս Սարգիսեան, Յակոբճան Եաղուպեան
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ԱԶԳ. ՀԱՅԿԱՆՈՒՇԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ (1877-1915)

Այնթապի մէջ, աղջկանց յատուկ վարժարան հիմնելու 

նախաձեռնութիւնը Բողոքական Միսիոնարներու կը 

պատկանի:

Այնթապի Հայերը որ մանչերու կրթութեան համար 

հիմնած կանոնաւոր ուսումնարան ունէին 1856էն ի 

վեր, բնական է որ պիտի չանտեսէին նաեւ աղջիկներու 

կրթութիւնը, մանաւանդ երբ պիտի տեսնէին խումբ 

խումբ Հայ աղջիկներու Բողոքական Վարժատուն 

յաճախելը: Առաջին տարիներու դանդաղութիւնը պէտք է 

բացատրել այն բացասական մտայնութեամբ որ Հայերը 

ըլլա՛յ Այնթապի եւ ըլլայ այլ գաւառներու մէջ կը տածէին 

աղջիկներու դաստիարակութեան մասին:

Տարիներու հետ կը հասուննայ գաղափարը եւ երբ 

Կիլիկիոյ Գիշերօթիկը կը փակուի (1877), Թաղական 

Խորհուրդը, կ՚որոշէ նոյն շէնքի սրահին եւ երեք 

փոքր սենեակներուն մէջ բանալ Աղջկանց յատուկ 

առաջին դպրոցը Այնթապի Հայոց: Դպրոցին անունը 

կ՚ըլլայ Ազգային Հայկանուշեան Վարժարան: Այդ 

թուականներուն կը հանդիպի նաեւ հաստատումը Պոլսոյ 

Դպրոցասիրաց Վարժարանին:

Այնթապ Ազգային Հայկանուշեան Վարժարանը հիմնուած 

է 1877ին, ձեռամբ Տ.Տ. Մկրտիչ Քէֆսիզեանի՝ Կաթողիկոս 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ: Առաջին դաստիարակը եւ տնօրէնը 

եղած է Արմենակ Վարժապետ Պաղտասարեան (1877-

1888):

Կիլիկիոյ Գիշերօթիկին եւ Մեսրոպեան Սանուց 

Վարժարաններուն մէջ կիրարկուած դրութիւնը 

կ՚որդեգրուի նաեւ Հայկանուշեանի մէջ:

Դպրոցին ծրագիրը, առաջին տարիներուն կ՚ըլլայ 

ուսուցում ընթերցանութեան, քերականութեան, հաշուի, 

կրօնագիտութեան, Հայոց պատմութեան, գծագրութեան 

եւ գեղագրութեան: Կ՚ունենան նաեւ ձեռագործ:

Դպրոցի պիւտճէն կ՚ապահովուի Միլլէթ Խանի 
եկամուտէն:

Աշակերտութեան թիւին յաւելումը եւ ձեռնարկին 
արձանագրած յաջողութիւնը պատճառ կ՚ըլլան որ յաջորդ 
տարիներուն պաշտօնի հրաւիրուին ձեռնհաս քանի մը 
ուսուցիչներ՝ ոմանք Աղջկանց Գոլէճէն շրջանաւարտ:

Հայկանուշեան Վարժարանը իր առաջին 
շրջանաւարտները (թիւով 6) կու տայ 1882ին, որոնք 
գլխաւոր ուժերը կ՚ըլլան Արմենակ Վարժապետի եւ Տէր 
Եղիշէ Քահանայ Քիլիսեանի ջանքերով հիմնուած իգական 
սեռի յատուկ առաջին ընկերութեան (Հռիփսիմեանց 
Պարզասիրաց Ընկերութիւն) նպատակ ունենալով՝

ա) սատարել իգական սեռի դաստիրակութեան, 

բ) որբուհիներ կարդացնել Հայկանուշեանի մէջ,

գ) հեռու մնալ պչրասիրութենէ եւ շռայլութիւններէ, 
իրենց պարզասէր ապրելակերպով օրինակ ըլլալով 
ուրիշներու: 

«Հռիփսիմեանց»ը մինչեւ 1892 իր բոլոր միջոցներուվ 
կը սատարէ Հայկանուշեանի, հոն պահելով 60ի մօտ 
սանուհիներ, որոնց կրթաթոշակէն զատ կը հայթայթէին 
նաեւ զգեստ ու մուճակ:

1892ին Պոլիս, Դպրոցասիրացի Վարժարանը կը ղրկուին 
Հայկանուշեանի նոյն տարուան շրջանաւարտներէն 
Օր. Մարիամ Ալաճաճեան, Օր. Կիւլէնիա Մինասեան, 
պաշտպանութեամբ Հռիփսիմեանց Ընկերութեան, 
որպէսզի իբրեւ ուսուցչուհի պատրաստուին 
եւ վերադառնալով նուիրուին իգական սեռի 
դաստիարակութեան գործին:

1896ին չորս տարուան շրջան մը բոլորած, Դպրոցասիրացը 
կ՚աւարտեն ու Այնթապ կը վերրադառնան եւ անմիջապէս 
պաշտօնի կը կոչուին Հայկանուշեանի մէջ: 2 տարի 
Փիլիպպոս Էֆէնտիի տեսչութեան տակ պաշտօնավարելէ 
յետոյ, 1898-1901ին միասին կը վարեն դպրոցին 
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տեսչութիւնը, իսկ մինչեւ 1915 Հայկանուշեանի տեսչուհի 
կ՚ըլլայ Մարիամ Վարժուհին:

Հայկանուշեանը, որ սկսած էր իբրեւ Ծաղկոց, տարիներու 
թաւալումով կ՚ըլլայ վեցամեայ լրիւ նախակրթարան եւ 
աշակերտութեան թիւը կը հասնի 500ի:

Պիւտճէի մատակարարման մէջ աննշան էր ծնողաց 
բաժինը. շատ քիչեր կը վճարէին լրիւ թոշակ: Ամանորին 
կը կատարուէր դպրոցական հանդէս, վճարեալ տոմսով, 
իսկ տարուան վերջաւորութեան կը սարքուէր ձեռագործի 
վիճակահանութիւն:

1904 թուականէն սկսեալ վարժարանը կը պահէր 
մասնաճիւղեր՝ հեռակայ թաղերու մէջ, որոնց ամիսը հեղ 
մը այցելութիւն կու տար Տեսչուհին, որպէս վերահսկող:

Հայկանուշեանի շրջանաւարտուհիները կազմած էին 
իրենց յատուկ Միութիւն մը եւ ունէին Խնամակալ 
Մարմին, պահելով նաեւ կանանց Կիրակնօրեայ Լսարան:

Վարժարանը, իր մօտաւորապէս 40 տարուան 
գոյութեամբ լիուլի արդարացուցած է հիմնադիրներուն 
նպատակը, որ էր իգական սեռի մէջ տարածել կրթութիւնն 
ու ուսումը: Հայկանուշեանով տարածուեցաւ նաեւ 
հայերէն լեզուն: Միւս կողմէ, ան դարձաւ վարժուհինոց 
մը Կիլիկեան գաւառներու համար, հայթայթելով անոնց 
ուսուցչուհիներ:

1919ին տարագրութենէ վերադառնալէ վերջ, Ազգային 
Միութեան եւ անոր նախագահ Տէր Ներսէս Քահանայ 
Թավուգճեանի ջանքերով վերականգնուած էր Ազգային 
Հայկանուշեան Վարժարանն ալ. բայց շուտով վրայ 
հասաւ Այնթապի պարպումը ու 1922ին փակուեցաւ 
պատմութեան այս էջն ալ:

Հայկանուշեան վարժարանի՝
 1902ի շրջանաւարտները 
1905ի շրջանաւարտները 
1913ի շրջանաւարտները 
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ԱՏԱՆԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ

1880ական թուականներէն սկսեալ հետզհետէ կը 
նուազին մասնաւոր անհատական ու միութենական 
դպրոցները ու տեղ կու տան ազգային դպրոցներու, որոնք 
են՝ Վերի եկեղեցւոյ Արամեան, Աշխէնեան աղջկանց եւ 
Աբգարեան վարժարանները:

ԱՇԽԷՆԵԱՆ ԱՂՋԿԱՆՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

Ձեռագիր յիշատակարաններուն մէջ անունին կը 
հանդիպինք Ատանայի Ս. Ստեփաննոս եկեղեցւոյ, որ 
Կիլիկեան թագաւորութենէ ի վեր գոյութիւնը պահած է, 
մինչեւ 1909... Ատանայի ջարդին ամբողջովին հրկիզուած 
ու անհետացած է: Իր հովանիին ներքեւ դարերով 
պահպանուած է դպրատուն մը:

ԺԹ. դարու կրթասիրական միութեանց կարգին՝ 
1868ին կը հիմնուի «Տիկնայց Ընկերութիւն» մը, որուն 
գլխաւոր նպատակն է՝ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 
կից վարժարանին մէջ 1860ական թուականներէն ի 
վեր սկսած աղջկանց յատուկ դասարանը անջատել 
ու առանձին «Աղջկանց Վարժարան» մը բանալ: Այս 
բախտին կ՚արժանանայ Ս. Ստեփաննոս «Վարի Թաղի» 
եկեղեցւոյն կից կանգնած դպրատունը:

Վկայութեանց համաձայն 1870-1880ական 
թուականներուն, Աղջկանց վարժարանի նախկին 
շէնքը կը պարունակէ «խոշոր սրահ մը յարակից 4-5 
սենեակներով», եւ ընդհանուր հսկողի պաշտօնը կը վարէ 
Թագուհի Տուտուն: 

1881ին Աբգարեան վարժարանի ու Աղջկանց 
վարժարանին տնօրէնութեան կոչուած է Սանտալճեան: 
Ան Փարիզի Լիսէէն շրջանաւարտ, կը ճանչցուի որպէս 
ժողովրդական, ազգասէր անձ մը, իր օրով վարժարանին 
տրուած է «Աշխէնեան» կոչումը՝ ի յիշատակ Հայոց 
առաջին Քրիստոնեայ Թագուհի՝ Աշխէնի:

Միացեալ Ընկերութեան հետ ազգային իշխանութեանց 
պայմանագրութեան դադարումէն յետոյ վարժարաններու 
պատասխանատուութիւնը կը փոխանցուի թաղային 
խորհուրդներուն: Իրարու կը յաջորդեն հետեւեալ տնօրէն-
տնօրէնուհիները.

Ստեփան Գարաեան (1882-1884), 

Արաքսի Սարաֆեան (1884-1886),

Վարդուհի Քիւրքճեան (1886-1889), 

Նոյեմի Մանիսալեան (1889-1890),

Սիրանոյշ Տէր Աբրահամեան (1900-1908),

Ռոզա Նիկողոսեան (1908-1909)

Կիլիկիոյ ջարդերէն ետքը Ուսումնական խորհուրդը 
կարգադրութիւններ կ՚ընէ. Աշխէնեանի նախկին 
քանի մը շրջանաւարտները Պոլիս կը ղրկուին իրենց 
ուսումը կատարելագործելու, վերադարձին Ատանայի 
մէջ ուսուցչագործելու պայմանով: Աղէտին յաջորդող 
տարեշրջանին, 1909-1910ին, Աղջկանց վարժարանը կը 
վերաբացուի, օգտագործուելով՝ Աշըգեաններու տունէն 
եւ շրջակայ շէնքերէն: Վերստին տնօրէնութեան կը 
հրաւիրուի Օր. Սիրանոյշ Տէր Աբրահամեան: 1911-1915ի 
միջեւ տնօրէնութիւնը կը վարէ նախկին շրջանաւարտ Օր. 
Ռաքել Քէսթէրլեան: 

Զինադադարին՝ 1918-1921, անոնք որոնք պատմական 
«Հայկական Կիլիկիան» վերստեղծելու երազներով կը 
վերադառնան Ատանա, առաջին հերթին կը վերաբանան 
նախկին դպրոցները, կը հաստատեն նոր դպրոցներ եւս: Կը 
վերաբացուի նաեւ Աշխէնեան Աղջկանց վարժարանը, այս 
անգամ Թէփէ Պաղի Թաքիրոսեան շէնքին մէջ, դարձեալ 
տնօրէնութեամբ Օր. Ռաքել Քէսթէրլեանի: Վարժարանը իր 
վերջին տարեշրջանին՝ 1921-22ին կ՚ունենայ 312 աշակերտ, 
10 ուսուցչուհի, տեսչութեամբ՝ Օր. Տալիթա Սազճեանի:
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Աշխէնեան Վարժարանը /
Վարժարանի 1907ի շրջանաւարտուհիները

Աշխէնեան Վարժարանի տեսուչ Օր. Տալիթա Սազճեան /
Աբգարեան Վարժարանի մաթեմաթիկի ուսուցիչ Սարգիս Թօփճեան /
Աբգարեան Վարժարանի ուսուցչական կազմը 1912 /
Ատանայի Արամեան Վարժարանը





Կարնոյ 
Աղջկանց 

Վարժարանը
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Ատաբազարի Կեդրոնականի շրջանաւարտները (1914)
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Ատաբազար եղած է ուսումնատենչ քաղաք մը. 
1820ականներէն սկսեալ կը յիշուին տնային դպրոցներ, 
ժամանակի ընթացքին կը բացուին թաղային դպրոցներ՝ 
Ս. Հրեշտակապետ թաղինը՝ Արամեան-Գայեանեան, 
Ս. Կարապետինը՝ Ներսէսեան-Սանդխտեան, Ս. 
Լուսաւորչինը՝ Ռուբէնեան-Հռիփսիմեան եւ Ս. 
Ստեփաննոսինը՝ Մեսրոպ Նունեան: 

ՀԱՅՈՒՀԵԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ

Այս դպրոցը, նախապէս հաստատուած Պարտիզակ, 
փոխադրուած է Ատաբազար «Հայուհեաց Բարձրագոյն 
Վարժարան յԱտաբազար» անուան տակ, 1885ին: 
Դպրոցը ունի նախակրթարանի ու բարձրագոյն 
դասընթացքի բաժիններ, այս վերջինը 4 տարի 
տեւողութեամբ: Իբր ուսուցիչ կը պաշտօնավարեն երեք 
ամերիկացի միսիոնարուհիներ, որոնց թոշակները կը 
վճարէ Պորտ ընկերութիւնը, ու երկու հայ ուսուցչուհիներ, 
որոնք կը վճարուին խնամակալութեան կողմէ: 

Վարժարանի լեզուն անգլերէն է: Բարձր չորս 
դասարաններուն կը դասաւանդուի թուաբանութիւն, 
աշխարհագրութիւն, Հայոց՝ Օսմանեան եւ Ընդհանուր 
պատմութիւն, ալճէպրա, մարդակազմութիւն, 
երկրաչափութիւն, բնագիտութիւն, բնախօսութիւն, 
քիմիաբանութիւն, բուսաբանութիւն, բարոյագիտութիւն, 
աստղաբաշխութիւն, երկրաբանութիւն, հայ 
գրականութիւն, իմացական փիլիսոփայութիւն, հայերէն, 
անգլերէն, թրքերէն, ֆրանսերէն, գծագրութիւն, 
մարմնամարզ, երաժշտութիւն եւ ձեռագործ:

Առաջին տարին ունեցած է մօտ 100 աշակերտուհի, 46ը 
նախակրթարանի, 50էն աւելի ուսումնարանի, որոնց 18ը 
գիշերօթիկ: 1905ին դպրոցը ունի 147 աշակերտուհի, 
նաեւ 50 աշակերտ մանկապարտէզի մէջ: Հայուհեաց 
վարժարանը կը բաղկանայ երկու շէնքերէ, որոնցմէ 
մէկուն մէջ կը գտնուի ուսումնարանը եւ դասարանները: 
1900ին աւելցուած նոր եւ աւելի ընդարձակ շէնքի մը մէջ 
են ճաշարանը, աշակերտուհիներուն ննջարանները եւ 
վարժուհիներուն յարկաբաժինը:

Վարժարանը ունի բնագիտական գործիքներու, 
երկրաբանական նմոյշներու եւ մարդակազմութեան 
քարտէսներու հաւաքածոներ: Յովհաննէս Էֆ. 
Ալիքսանեան գրական քննադատութեան դաս մը 
հաստատած է բարձրագոյն կարգի աշակերտուհիներուն 
համար, որոնք օրուան գրական շարժումին կը հետեւին:

1886-1914ի միջեւ 
Հայուհեացը տուած է 
300 շրջանաւարտներ՝ 
մեծ մասամբ 
Ատաբազարցի, նաեւ 
բազմաթիւ ուրիշ 
քաղաքներէն: Այս 
վարժարանին յաջորդը 
կը նկատուի Սկիւտարի 
Ամերիկեան Աղջկանց 
Վարժարանը:

ԱՏԱԲԱԶԱՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ

Հայուհեաց վարժարանը
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ԱՏԱԲԱԶԱՐԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ

Կը բացուի 1909ին: Առաջին տարեշրջանին՝ 
աշակերտութիւնը հարիւրի մօտ էր, բաժնուած՝ երեք 
դասարաններու: 

Կեդրոնականը եօթնամեայ երկրորդական վարժարան էր, 
որուն առաջին երկու դասարանները կը մնային թաղային 
վարժարաններու մէջ:

Դպրոցին բացման երրորդ տարեշրջանին՝ 1912-13, 
հիմնուած է աղջկանց բաժին եւս:

Ուսումնական ծրագիրը պէտք էր համապատասխանէր 
Եօթնամեայ Իտատիներուն: Շրջանաւարտները 
կ’ընդունուէին համալսարանի զանազան ճիւղերուն:

Առաջին տնօրէնը եղած է Միքայէլ Շամտանճեան, 
բայց տարին չբոլորած հրաժարած է: 1913ին իբր 
վարիչ պաշտօնավարած է Լեւոն Լարենց: Աւարտած 
էր Օքսֆորտի համալսարանը: Կը դասախօսէր 
քաղաքակրթութեան եւ փիլիսոփայութեան պատմութիւն՝ 
ֆրանսերէն լեզուով: Հիմը դրաւ ծնողական ժողովներու: 
Կազմեց Կեդրոնականի Ուսանողական Միութիւնը, 
գրադարանով միասին: Իր նախաձեռնութեամբ տեղի 
ունեցաւ Կեդրոնականի եւ Արմաշու Դպրեվանքի 
աշակերտներու միջեւ վիճաբանական մարզանք մը: 
Թարգմանած է Լինչի «Հայաստանը» եւ «Գուրան»ը: 
Զոհուած է 1915ին:

Արամ Նիկողոսեան՝ նուիրեալ ու տիպար ուսուցիչ, 
մանկավարժական դասընթացքի հետեւած, կը գործածէր 
ուսուցանելու նոր մէթոտներ: Մարմնակրթանքի ալ 
սիրահար էր:

Կեդրոնականը ունեցաւ շրջանաւարտներու չորս հունձք, 
1912-1915 տարիներու միջեւ:
 

ԱՏԱԲԱԶԱՐԻ ԱՐԱՄԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ

Երկյարկանի, ընդարձակ փայտաշէն շէնք մըն էր 
Արամեան վարժարանը: Վերը՝ նախակրթարանը, իր 
մեծ սրահով, երեք դասարանով եւ մէկ Առաջնորդարան-
խորհրդարանով:

Վարի յարկը կար՝ ծաղկոցի մեծ սրահը, ընդհանուր 
սեղանատունը, որ չորս պատ էր միայն, առանց 
սեղաններու եւ ուտելու համար կը նստէին ծալլապատիկ:

Թէ՛ նախակրթարանը եւ թէ ծաղկոցը սրահային դրութիւն 
էր: Դասարաններէն իւրաքանչիւրը յատկացուած էր 
որոշ դասերու. աշխարհագրութեան եւ պատմութեան 
դասարանը պատերուն վրայ մեծ քարտէսներով: 
Բնագիտութեան եւ քիմիագիտութեան դասարանը 
կար ապակեդարան, գիտական փորձերու համար 
գործիքներով, սրուակներով եւ շիշերով լեցուն: Կար նաեւ 
թուաբանութեան եւ լեզուներու դասարաններ:

Խորհրդարան-Առաջնորդարանի յատկացուած մեծ 
սենեակը, որ դասամիջոցներու պահուն ուսուցիչներու 
հաւաքատեղին է, կը գործածուէր նաեւ իբրեւ 
կրօնագիտութեան դասարան:

Առտուն աշակերտները կը հաւաքուին ամառը՝ բակը, 
ձմեռը՝ սեղանատունը, ու կը սպասեն յաջորդական երեք 
զանգակներուն: Երրորդ զանգակին բոլորը կը մտնեն 
ներս, ու ոտնամանները տեղաւորելէ յետոյ, գուլպայով կը 
մտնեն սրահ: Անմիջապէս կը սկսի առաւօտեան աղօթքը, 
յոտնկայս «Առաւօտ Լուսոյ»էն միաբերան գանի մը տուն 
երգելով, եւ կը վերջանայ «Զգործս ձեռաց մերոց»ով:

Բացական պատիժի ենթակայ է, եթէ արդարացուցիչ 
պատճառ մը չունենայ: Երեք պահ առաւօտեան դաս կայ, 
երեք ալ կէսօրէ վերջ: Դասի պահը 45 վայրկեան է, 15 
վայրկեան ալ դասամիջոց: Ճաշի երթալէ առաջ, միաձայն 
«Հայր Մեր» կ’երգուէր որ կը վերջանար «Ճաշակեսցուք 
Խաղաղութեամբ»ով: Երկու ժամ միջոց կար ուտելու եւ 
խաղալու: Երեք դասը եւս լրանալէ ետք, մեկնելէ առաջ 
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վերջին «Հայր Մեր» մը եւ «Երթիցուք Խաղաղութեամբ»ը, 
որմէ յետոյ դպրոցը կը վերջանայ, բայց գլուխը առնողը 
տուն երթալու իրաւունք չունի: Կարգեր կը կազմուին եւ 
«վերակացու» աշակերտի մը հսկողութեամբ, ամէն մէկը 
իր տունին մօտ հասնելուն միայն կը բաժնուի կարգէն:

Ծաղկոցի աշակերտները երկու կարգ էին, որոնց դասերը 
նոյն սրահին մէջ կը տրուէին, փոխն ի փոխ: Երգի դասերը 
երկուքին միասին: Կար հարիւրէ աւելի 5-7 տարեկան 
մանուկներ, մէկ դաստիարակ ուսուցիչ ու մէկ օգնական:

Նախակրթարանը ունէր վեց կարգ: Բոլոր կարգերուն 
մնայուն տեղը սրահն էր, իւրաքանչիւրին իրենց թիւին 
համապատասխան նստարան-գրասեղաններով, ուր ամէն 
աշակերտ իր որոշ տեղը ունէր, մէկ տարեշրջանի համար:

Դասի պահերուն, ըստ ժամանակացոյցի, ամէն կարգ 
իր դասին համապատասխան դասարանը կ’երթար: 
Աւելի ճիշդ՝ աշխարհագրութեան եւ բնագիտութեան 

դասարանները անփոփոխ էին, իրենց յատուկ 
կազմածներուն պատճառով: Բոլոր դասերը հայերէնով էր: 
Կը դասաւանդուէր Հայերէն՝ աշխարհաբար եւ գրաբար, 
Ֆրանսերէն, պատմութիւն, աշխարհագրութիւն, կրօն, 
թուաբանութիւն, բնագիտութիւն, քիմիագիտութիւն, 
իրագիտութիւն, առողջապահութիւն, մարդակազմութիւն, 
կենդանաբանութիւն, բուսաբանութեան տարերք, 
գեղագրութիւն, գծագրութիւն, մարմնամարզ, եւ երգ: 

Աղջկանց՝ թրքերէնի փոխարէն առտնին տնտեսութիւն 
եւ ձեռագործ, մանչերուն՝ վեցերորդ տարւոյ ընթացքին 
թուաբանութեան բարձրագոյն դասընթացքը լրիւ աւարտելէ 
յետոյ, տոմարակալութեան, երկրաչափութեան եւ ալճեպրայի 
մասին բաւական ծանօթութիւն կը տրուէր դպրոցէն դուրս 
ինքնաշխատութեամբ առաջ տանելու համար:

Արամեան Վարժարանէն երկու կարգ
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Զմիւռնիոյ Մեսրոպեան Վարժարանի աշակերտներ
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ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ 

Զմիւռնիոյ մէջ 1799ին Ապրօեան ընտանիքի 

աջակցութեամբ հիմնուած Մեսրոպեան Վարժարանը 

մօտաւորապէս 125 տարուայ շրջան մը բոլորելով, 

տուած է աւելի քան 1.500 շրջանաւարտներ: 1831-

1845ի միջեւ, Անդրէաս Փափազեանի տնօրէնութեան 

օրով կը սկսին դասաւանդուիլ եւրոպական լեզուներ՝ 

լատիներէն, յունարէն, ֆրանսերէն, անգլերէն, իտալերէն, 

նաեւ թրքերէն: Գրադարանը ունէր մօտ 2.000 գիրք հայ 

եւ օտար լեզուներով: Որպէս տնօրէն պաշտօնավարած 

են՝ ազգային գործիչ, լեզուագէտ եւ խմբագիր Ստեփան 

Ոսկան, բնիկ Զմիւռնիացի նշանաւոր գրագէտ, 

հրապարակագիր, ուսուցիչ Մատթէոս Մամուրեան, որ 

մանկավարժական նոր սկզբունքներով զինուած՝ կը 

բարեփոխէ վարժարանին ուղղութիւնը: 

Մինչեւ 1876 աշակերտները ձրիավարժ էին, ծախքերը կը 

հոգային մեծահարուստ ազգայինները: 1877ին օրուան 

Տնտեսական եւ Ուսումնական խորհուրդները թոշակ կը 

պահանջեն բարեկեցիկ ընտանիքներէ: 

Վարժարան ամէն տարի կը յաճախէին միջին հաշւով 

500 աշակերտներ: Բացի լեզուներէ կը դասաւանդուէին՝ 

գրականութիւն, պատմութիւն, աշխարհագրութիւն, 

կրօնք, ազգային բարք եւ օրէնք, տիեզերական 

պատմութիւն, իրաւագիտութիւն, իմաստասիրութիւն, 

թուաբանութիւն, տոմարագիտութիւն, 

տնտեսագիտութիւն, վաճառականութիւն, սկզբունք 

երկրաչափութեան, սկզբունք բնական պատմութեան, 

սկզբունք բնագիտութեան, սկզբունք գծագրութեան: 

Վարժարանի կանոնագրութիւնը կ’անդրադառնայ նաեւ 

ուսուցման մէթոտներուն եւ ուսուցիչներուն կը յորդորէ 

զերծ մնալ ուսուցման ակաթեմական, խրթին ձեւերէն, այլ 

հնարաւորինս հաճելի դարձնել դասը: 

1884ին Մեսրոպեանին միացաւ Հռիփսիմեանց աղջկանց 

վարժարանին տեսչութիւնը, որ հիմնուած էր 1820ին 

Յակոբ Աղա Սարգսեանի կողմէ: Տեսչուհիներէն կը 

յիշուին մասնաւորապէս Օր. Սաթենիկ Հալէպեան (Տիկին 

Բարթող) եւ Մամուրեանի մտերիմ բարեկամը Օր. Մառի 

Պէյլէրեանը: 

ԶՄԻՒՌՆԻՈՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ

Մեսրոպեան Վարժարանը
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Ներսիսեան Որբանոցին գործադիր ժողովի անդամները եւ որբեր (1896)

Ուսման մէջ ներառուած ընդհանուր դասերու կողքին՝ 
իւրաքանչիւր աշակերտ իր նախասիրութիւթիւններուն ու 
կարողութիւններուն համեմատ կրնար սորվիլ ձեռագործ, 
ձեւագիտութիւն, գեղագրութիւն, գծագրութիւն: 

Հետաքրքրութեան եւ յիշատակութեան արժանի 
էր Մեսրոպեան Վարժարանի թանգարանը իր մէջ 
գտնուող հնութիւնով եւ բնագիտական հաւաքածոյով: 
1695ին Ամսթէրտամ տպագրուած «Համատարած 
Աշխարհացոյց»ը, քարտէս մը՝ մէկ ու կէս մէթր 
տրամագծով՝ որ կը ներկայացնէր ծանօթ արեւելեան 
եւ արեւմտեան կիսագունդերը: Աստղաբաշխական եւ 
դիցաբանական նկարազարդ սքանչելիք մը՝ կաղապարը 
փորագրել տրուած Թովմաս Եպիսկոպոս Վանանդեցիի 
կողմէ:

ԶՄԻՒՌՆԻՈՅ ՈՐԲԱՆՈՑՆԵՐԸ

1922ին Զմիւռնիոյ հայերուն թիւը աւելի քան 30.000 
կը հաշուէր, Կիլիկիայէն եկած գաղթականներուն 
պատճառաւ: Զմիւռնիան մանաւանդ 19րդ դարէն սկեալ, 
հայերու գաղթավայր մը եղած էր, եւ կարիքը կը զգացուէր 
որբանոցներու, որը հոգալու նպատակաւ բացուած են 
ընկերութիւններ: 

Տիկնանց Հոգատար Որբախնամ Ընկերութիւն.- 
1893ին հիմնուած՝ Ազգ. Հռիփսիմեանց վարժարանի 
շրջանաւարտուհիներու կողմէ, պատսպարելու համար 
որբուհիներ, եկած՝ Արեւելեան նահանգներու զանազան 
քաղաքներէն՝ Կարին, Խարբերդ, Ակն, Էվէրէկ, Արաբկիր, 
Սղերդ, Տիգրանակերտ, Մուշ եւլն.: Որբանոցին նպատակն 
էր նախնական կրթութեամբ մը դաստիարակել եւ 
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անոնցմէ ընդունակներն ալ ուսուցչութեան պատրաստել: 

Ցերեկեայ որբանոցը տարի մը վերջ կը վերածուի 

գիշերօթիկի: 

Ներսէսեան Որբասիրաց Ընկերութիւն.- Հիմնուած 

է 1897ին: Մօտ տասը տարի յարատեւած է: Բացման 

օրերուն գաւառներէն կը բերուին 19 Տիգրանակերտցի 

որբեր եւ հետզհետէ զանազան գաւառներէն ժամանած 

որբերուն հետ աշակերտութեան թիւը կը բազմանայ: 

ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԱՂՋԿԱՆՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆ 

1820ին հիմնուած է Ս. Հռիփսիմէի անուան այս 

վարժարանը, Յակոբ աղա Սարգիսեանի ծախքով: 

Վարժարանը 1845ի համայնաջինջ հրդեհին այրեցաւ 

եւ չորս տարի յետոյ 1849ին կրկնայարկ եւ քարաշէն 

հոյակապ նոր վարժարան մը կառուցուեցաւ Տիկին 
Հռիփսիմէ Կոստանդեանի ծախքով: 

Կրթութեան հետզհետէ ծաւալումով, Հռիփսիմեանց 
վարժարանին շէնքը անբաւարար նկատուեցաւ եւ 
1884ին ժողովրդական ընդհանուր եւ խանդավառ 
հանգանակութեամբ, աւելի մեծ եւ հոյակապ շէնք մը 
կառուցուեցաւ:

Այս թուականին Մեսրոպեան եւ Հռիփսիմեանց 
վարժարաններու տեսչութիւնը միացուեցաւ: 
Տեսչուհիներէն կը յիշուի մասնաւորապէս Օր Սաթենիկ 
Հալէպեան (Տիկին Բարթող) 1894, որ աւելի վերջ, երկար 
տարիներ, երկսեռ վարժարաններու ուսուցչութեան 
պաշտօնին կը կոչուի, ինչպէս նաեւ նուիրեալ 
մտաւորական ուսուցիչ Օր. Եւփիմէ Օտեան՝ 1894-96:

Հռիփսիմեանց Վարժարանի մէջ տարեկան ուսանած 
են 300-400 աշակերտուհի, իսկ աւելի նպաստաւոր եւ 

Հռիփսիմեանց վարժարանը /

Տիկին Հռիփսիմէ Կոստանդեան
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արդիւնաւէտ շրջաններուն ունեցած է 500 աշակերտուհի: 
Կան վկայութիւններ նաեւ այն մասին, որ Զմիւռնիոյ 
երկսեռ վարժարաններուն մէջ մինչեւ 1877 անվճար 
ուսանած են նաեւ այլազգի աշակերտներ:

Ընդհանրապէս ուսման մէջ ներառուած են 
հետեւեալ դասերը՝ կրօն, հայերէն, թուաբանութիւն, 
երկրաչափութիւն, պատմութիւն, աշխարհագրութիւն, 
իրաւագիտութիւն, ֆրանսերէն, գրահաշիւ, 
տրամաբանութիւն, բնական պատմութիւն, 
բնագիտութիւն, առտնին տնտեսութիւն: Բացի ասոնցմէ, 
իւրաքանչիւր աշակերտ իր նախասիրութիւններուն 
ու հնարաւորութիւններուն համեմատ կրնար 
սորվիլ ձեռագործ, ձեւագիտութիւն, գեղագրութիւն, 
գծագրութիւն: 

Մեսրոպեան եւ Հռիփսիմեանց վարժարանները, մօտ 
հարիւր տարուայ շրջան մը բոլորելով, հանդիսացած են 
կրթութեան եւ դաստիարակութեան մշտավառ կեդրոն 
մը, ոչ միայն Զմիւռնիոյ հայութեան, այլ թրքահայաստանի 
հեռաւոր կեդրոններուն համար, ուրկէ 
աշակերտներ եկած էն յաճախ 
Զմիւռնիա ուսում եւ կրթութիւն 
ստանալու:

Հոգատար-Որբախնամ Ընկերութեան անդամները եւ որբեր

Զմիւռնիոյ Աղքատասիրաց 
Ընկերութեան կնիքը
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ՄԱՏԹԷՈՍ ՄԱՄՈՒՐԵԱՆ (Զմիւռնիա, 1830 - Զմիւռնիա, 1901)

Ուսումը ստացած է Փարիզի Մուրատեան վարժարանին մէջ, զայն կատարելագործած՝ 
ապրելով Լոնտոն, ուր գրած է իր նշանաւոր «Անգլիական Նամականի» յօդուածներու 
շարքը: Պոլսոյ մէջ սկսած է ուսուցչութեան: Իր ծննդավայրի վարժարաններուն մէջ 
ստանձնած է տնօրէնութեան պաշտօններ: 1871ին հիմնած եւ աւելի քան երեսուն 
տարիներ հրատարակած է «Արեւելեան Մամուլ» պարբերականը: Աշխատակցած 
է թերթերու, «Շահնուր» ծածկանունով: Ունի բազմաթիւ թարգմանութիւններ 
դասական գրականութենէ: Մանկավարժական ուսումնասիրութիւններով ու 
նոր գաղափարաբանութեամբ կրցած է հին ու նոր սերունդներու յաւերժական 

պայքարին մէջ նորին, յառաջդիմականին կողքին ճիշդ ուղիներ գտնել: Այս մասին 
ան կ’արտայայտուի հետեւեալ ձեւով. «Եթէ կայան մը կայ մեզի համար, ըստ իս սա է՝ 

նորը հինին վրայ պատուաստել, նախ ներկայ մը հիմնել եւ ապա ապագայ մը յարդարել: 
Ժողովուրդ մը իր անցեալէն զատելը, լիովին մահացնել է, միմիայն անցեալին մէջ պահելը՝ 

հաշմանդամ ընել»: Մտաւորական, մանկավարժ, գրող, թարգմանիչ Մամուրեան կը համարուի 19րդ դարու 
երկրորդ կէսի հայ դպրոցի եւ մշակոյթի ամենապայծառ աստղերէն մին:

ՄԱՌԻ ՊԷՅԼԷՐԵԱՆ (Պէշիկթաշ, 1877-1915)

Ուսումը կը ստանայ Բերայի Արուեստանոցը: Դեռ ուսանող՝ կ’իջնէ հրապարակ 
Կալիպսօ ծածկանունով, Արեւելքի մէջ կը գրէ յօդուածներ, «Հայ աղջկան կեանքը» 
կ’արտատպուի Թիֆլիսի «Արձագանգ»ին մէջ: Իր դաստիարակը՝ Սրուանձտեանց 
Սրբազանի կարգադրութեամբ ուսուցիչ կ’ըլլայ՝ կրօնի, հայերէնի եւ պատմութեան: 
Կիպրոս կը գտնուի՝ ուսուցչական պաշտօնով, յետոյ կը մեկնի Էջմիածին, կանանց 
յատուկ թերթ մը հիմնելու նպատակաւ Սրբազան Հայրապետին՝ Խրիմեան Հայրիկին 
աջակցութիւնը խնդրելու համար: Հայրիկ կը նուիրէ տպագրական նորաձոյլ տառեր, 
նաեւ իր անտիպ քերթուածները, որպէս նիւթական աղբիւր: Մառի յառաջաբանով 

մը կ’ամփոփէ զանոնք «Վերջալոյսի Ձայներ» անուն հատորին մէջ եւ կ’իրագործէ 
ծրագիրը, հրատարակելով «Արտէմիս» անուն կնոջական ամսաթերթը: Օսմանեան 

Սահմանադրութեան հռչակումով գաւառներու մէջ գործելու համար նախ կ’անցնի Իզմիր, 
4 տարի կը վարէ Հռիփսիմեանց վարժարանի տնօրէնութիւնը: 1913ին կը մեկնի Եւդոկիա, ստանձնելու 
տեղւոյն աղջկանց վարժարանի տնօրէնութիւնը: Հազիւ երկու տարի կրնայ պաշտօնավարել, կը հասնի 
Առաջին աշխարհամարտի խաւարը... Ոչ ոք գիտէ թէ ո՛ւր է ինկած գաղափարի այս անխոնջ կինը:





Եփրատ Գոլէճի 
Նուագախումբը
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Կեսարիոյ Կիւմիւշեան վարժարանի 1901ի ուսուցչական կազմը եւ շրջանաւարտները
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ՍԱՐԳԻՍ ԿԻՒՄԻՒՇԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ (1868)

Կը գտնուի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ բակը 
եւ կը նկատուի նոյն թաղին ծխական վարժարանը: 
Դանիէլ եւ Յովհաննէս Կիւմիւշեան եղբայրներ կը 
հիմնեն այս վարժարանը ի յիշատակ իրենց հօր Սարգիս 
Կիւմիւշեանին: 

Կիւմիւշեաններուն շինած շէնքը միայարկ, պարզ սրահ 
մը ըլլալուն, աշակերտութեան նեղ գալով, անոր վրայ 
աւելցուած են մասեր: Ժամանակի ընթացքին Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ եկեղեցին շրջապատուեցաւ դպրոցական 
շէնքերով, որոնք իրեն հետ միատեղ տարածուած էին 
2.207 ք. մէթրի վրայ: 

Կիւմիւշեան վարժարանը՝ ուր յաճախող տղաքը 
առհասարակ աղքատ դասակարգի կը պատկանէին 
ժողովուրդը կը կոչէր «նալինլի մէքթէպ», քանի որ 
աշակերտները դպրոց կ’երթային երսանկներով:

Մինչեւ 1880ականներ վարժարանը 
ունեցած է նախնական ուսուցման 

դրութիւն մը, սակայն աւելի վերջ 
հանդիսացած է Կեսարիոյ լաւագոյն 
վարժարանը: 

Կիւմիւշեան Վարժարանի մէջ քիչ 
շատ արդիական ոգի ներմուծող 
դէմքը եղած է Դանիէլ Սարաֆեան:

Թաղականները՝ չնչին վարձքով մը զինքը վարժապետ 
կարգած ատեն իրմէ պահանջեր էին թուաբանութեան 
չորս գործողութիւնները կատարելու եւ Աւետարանը 
թարգմանելու չափ հայերէն սորվեցնել թաղին տղոց: Իսկ 
ան խոստացած է Կիւմիւշեան վարժարանը Կեսարիոյ 
առաջնակարգ վարժարանը ընել: Արդարեւ երկու 
տարուան մէջ աշակերտութեան թիւը կը բարձրանայ 
300էն մօտաւորապէս 700ի: 

Իսկ 1908ի Օսմանեան Սահմանադրութեան հռչակումէն 
յետոյ, Կիւմիւշեան վարժարանն ալ ստացաւ նոր փայլ 
մը: Այս թուականին վարժարանը ունէր հետեւեալ 
ուսումնական բաժանումները. ծաղկոց (երեք տարի). 
նախակրթարանի վեց դասարաններ եւ լրացուցիչ (երկու 
տարի): Ծաղկոցն ու նախակրթարանի առաջին երեք 
կարգերը բաւական խճողուած էին: Ուսման ծրագիրը 
Կեդրոնական Ուսումնական Խորհուրդի որդեգրած 
նախակրթարանի նիւթերուն վերամշակումն էր: Հայերէնի 
եւ թուաբանութեան դասերուն լայն տեղ յատկացուած էր: 

Վարժարանին մէջ հայերէն խօսիլը պարտաւորիչ 
էր: Առաջին տարիէն իսկ հոգ կը տարուէր որ տղոց 
ականջները լեցուին մայրենի լեզուին բառերով: Միջին 
դասարաններու մէջ տղաքը բաւական իւրացուցած 
կ’ըլլային հայերէնը եւ լրիւ կը հասկնային ինչ որ կը 
պատմուէր իրենց դասի ընթացքին: 

ԿԵՍԱՐԻՈՅ ԵՐԿՈՒ ԿԱՐԵՒՈՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐԸ

Յովհաննէս Կիւմիւշեան
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Կիւմիւշեանի 1913ի հոգաբարձութիւնը եւ շրջանաւարտները /

Կիւմիւշեան վարժարանի ծաղկոցը

Ս. Կարապետի 1914ի շրջանաւարտները. Տրդատ եպ. Պալեանի 
աջին՝ Վահան Թէքէեան, ձախին՝ Սարգիս Մինասեան. իսկ մէջտեղի 
խումբը կը ներկայացնէ ուսուցչութիւնը՝ Գրիգոր Ալչըճեան (տնօրէն), 
Դանիէլ Նշանեան, Ներսէս Աւետիքեան, Գարեգին Նահապետեան, 
Գալուստ Մորճիկեան, Գրիգոր Չագըճեան, Սարգիս Արզումանեան /

Ս. Կարապետի 1900ի ուսուցիչներ եւ շրջանաւարտները



Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ՎԱՆՔԻ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ

1868ին Կ. Պոլսոյ Կեսարացիները Ս. Կարապետի 
վանքին մէջ գիշերօթիկ վարժարան մը բանալու 
համար կը հիմնեն «Կեսարիոյ Ս. Կարապետի Վանուց 
Ուսումնասիրաց Ընկերութիւնը»՝ եւ զայն վաւերացնել 
կու տան պատրիարքարանին: Անոնք հիմնադրամ մը 

գոյացնելու համար հանգանակութեան կոչ 
կ’ընեն: Եւ ի վերջոյ 1888 Մայիս 10ին, 16 

աշակերտներով Տրդատ Եպ. Պալեան 
կը յաջողի վանքի մէջ ուսումնարան 
մը եւ բարձրագոյն վարժարան մը 
բանալ:

Պոլիսէն Յովհաննէս եւ Մկրտիչ 
Էսաեան եղբայրները կ’որոշեն եօթը 
տարուան համար 1000 հնչիւն ոսկի 
նուիրատուութիւն ընել, ի փոխարէն 
պահանջելով որ քսան ձրիավարժ 
ուսանողներ, իրենց հօր՝ Գէորգ 

աղայի անունով կոչուին Գէորգ Էսաեան սաներ: 

Տրդատ Եպ. Պալեանի սկզբնական նպատակն էր սատար 
ըլլալ իր հօտին, հասցնելով ուսուցիչներ եւ մանաւանդ 
եկեղեցականներ, սակայն քաջալերուելով իր գտած 
ընդունելութենէն, փափաքեցաւ զայն դարձնել աշխարհիկ 
վարժարանի մը՝ համապատասխան Ամերիկեան 
գոլէճներուն, որոնք լեցուն էին հայ աշակերտներով: 

Ուսուցչական Կազմը զօրացաւ 1891-1892 դպրոցական 
տարեշրջանին երբ ուսուցչութեան կոչուեցան Պոլսոյ 
Կեդրոնական Վարժարանի անդրանիկ աշակերտներէն 
խումբ մը երիտասարդներ եւ զարկ տուին դպրոցին: 

Վարժարանը ունէր իր գրական միութիւնը, որ 
շաբաթական հաւաքոյթներով կը մարզէր աշակերտները 
խօսելու, գրելու եւ արտասանելու մէջ: Այս միութիւնը 
գործնական դպրոց մըն էր դպրոցին մէջ:

Երուսաղէմի պատրիարք Թորգոմ Արք. 1913ին այցելած 
է Կեսարիա ու հոն արտայայտուած է հետեւեալ կերպով. 
«Մեր բոլոր վանքերուն մէջ, ամէնէն ուշագրաւներէն մէկն 
այսօր առաւելապէս իբրեւ կրթական հաստատութիւն, որ 
առողջ եւ գոհացուցիչ կրթութիւն եւ ուսում կը բաշխէ 26 
տարիներէ ի վեր իր շրջավայրի հայութեան...»:

Այս պատուական հաստատութիւնը, իրապէս կը 
կառավարուէր Տրդատ. Եպ. Պալեանի շունչով ու ոգիով, 
իր մեկնումէն յետոյ ալ Վահան Թէքէեան կը պատկերացնէ 
ըսելով. «Առաջին վայրկեանին, վանքին սեմէն ներս 
անցնելուդ պէս կը լսես Տրդատ Եպ. Պալեանին անունը: 
Չորս տարիէ ի վեր ան մեկնած է, բայց դեռ կը խօսուի իր 
մասին:....»

Տրդատ Եպ. Պալեանէն յետոյ, այս հաստատութեան 
լծորդուած են անունները Կեսարացի բարեսէրներու, 
մասնաւորապէս Յովհաննէս Մկրտիչ Էսաեան 
եղբայրներու եւ Կիւլպէնկեաններու: Հոն իբր տնօրէն 
պաշտօնավարած է 1913-1914 տարեշրջանին (վեց ամիս) 
Վահան Թէքէեան:
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Ս. Կարապետ վարժարանի շէնքը

Տրդատ Եպ. Պալեան



Մարզուանի Անաթոլիա Գոլէճին մայր շէնքը եւ ուսուցչական կազմը
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Օսմանեան տարածքին բողոքական առաքելութիւն 
կատարող Ամերիկացիներու գործունէութեան արդիւնք է 
Մարզուանի Անաթոլիա Գոլէճը:

Մարզուանի մէջ այս գործունէութիւնը կը սկսի 1851 
թուականին: Այդ շրջանին Մարզուանի մէջ մօտաւորապէս 
15.000 հայ կը բնակէր:

Պէպէքի Աստուածաբանական Դպրոցը եւ Խասգիւղի 
Աղջկանց Վարժարանը, աշխարհիկ ազդեցութենէն 
որպէսզի հեռու մնան, կ՚որոշուի աւելի գոց տեղ մը 
փոխադրել ու յարմար կը գտնուի Մարզուանը:

Անաթոլիա Գոլէճի արմատները կը հասնին մինչեւ 1864 
թուականը, երբ ան աստուածաբանական կեդրոն մըն 
էր եւ նպատակ ունէր կրթելու ծայրամասերէն եկած 

ապագայ հոգեւոր հովիւները: 
1881ին աստուածաբանական 
բաժինը զատուելով 
«պատրաստական» 
կոչուած աշխարհիկ 
բաժինէն, երկրորդը 1886ին 
վերածուեցաւ Անաթոլիա 
Գոլէճի, գիշերօթիկ 
դպրոցի մը, որ Օսմանեան 
կայսրութեան շրջանին 
գաւառներու մէջ բնակող 

հայ եւ յոյն աշակերտներէ բաղկացած վարժարան 
մըն էր: Ուսուցչաց կազմը բաղկացած էր ամերիկացի 
միսիոնարներէ եւ հայ ու յոյն շրջանաւարտներէ, որոնք 
Արեւմուտքի մէջ ուսման ժամանակակից ծրագիրներու 
ծանօթացած էին: 

Անաթոլիա Գոլէճը մեծ համալիր մըն էր եւ կ’ընդգրկեր 
զանազան բաժիններ, ինչպէս արական դպրոց, օրիորդաց 
դպրոց, մանկապարտէզ, խուլերու դպրոց, թանգարան-
գրադարան, դարմանատուն, արհեստանոց, նաեւ 
գրականութեան, հնագիտութեան, երաժշտութեան եւ 
մարզական ակումբներ:

Ուսման լեզուն անգլերէնի կողքին կը դասաւանդուէր 
հայերէն, յունարէն, ֆրանսերէն եւ թրքերէն լեզուներ, 
բնական եւ ընկերային գիտութիւններ, ինչպէս նաեւ 
քրիստոնէական պատմութիւն եւ փիլիսոփայութիւն, 
հայկական եւ յունական դիցաբանութիւն:

Անաթոլիա Գոլէճը շարունակուեցաւ մինչեւ 1915, երբ 
մանկավարժական գործունթութիւնը կանգ առաւ եւ 
աշակերտութիւնն ու պաշտօնէութիւնը աքսորուեցաւ 
եւ անհետացաւ: Իսկ վարժարանը միջոց մը գոյատեւելէ 
յետոյ փոխադրուեցաւ Սէլանիկ՝ Յունաստան:

Մարզուանի գոլէճը 30 տարուայ գործունէութեան 
ընթացքին տուաւ բազմաթիւ հայ շրջանաւարտներ եւ 
մեծապէս սատարեց Սեւ Ծովեան շրջանի հայութեան 
մտաւոր ու մշակութային զարգացման:

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԳՈԼԷՃՆԵՐ

Գոլէճի հայ ուսանողաց հանդէսը
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ԹԱԼԱՍԻ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԳՈԼԷՃ
Կեսարիոյ Թալասի (վարի թաղ) մէջ Ամերիկեան 
Աղջկանց վարժարանի բացումը կը կատարուի1871ին: 
Աղջկանց գոլէճը ունէր նախակրթարան մը, որուն 
կը յաջորդէր եօթնամեայ բարձրագոյն ուսումը: Կը 
դասաւանդուէին հայերէն, ուսողութիւն, յունարէն, 
Օսմաներէն, հոգեբանութիւն ու երաժշտութիւն: 1894էն 
սկսեալ ալ դասաւանդուած է անգլերէն լեզու: Իսկ 
1904ին դասացուցակը կը ճոխանայ նոր առարկաներով՝ 
աշխարհագրութիւն, երկրաչափութիւն, բուսաբանութիւն:

Թալասի Ամերիկեան Աղջկանց Գոլէճէն շրջանաւարտներ 
ընդհանրապէս Մարզուան կամ Իզմիրի մէջ իրենց ուսումը 
աւարտած ու ուսուցչութեան սկսած են:

1889ին շէնքը փոխադրուած է Թալասի վերի թաղը: 

Թալասի Ամերիկեան մանչերու վարժարանն ալ բացուած 
է 1889ին: Գոլէճին այս մասին մէջ կը դասաւանդուէր 
հայերէն, անգլերէն, յունարէն, ֆրանսերէն, թուաբանութիւն, 
երկրաչափութիւն, բուսաբանութիւն, պատմութիւն, 
երաժշտութիւն, գծագրութիւն, աւետարան եւ մարզանք: 
Գոլէճի շրջանաւարտները իրենց բարձրագոյն ուսման 
շարունակած են Մարզուանի եւ Այնթապի դպրոցներուն 
մէջ, ոմանք աշխատանքով մաս կազմած նաեւ Ամերիկեան 
գոլէճներու ցանցին:

ՓՐՈՖ. ՅԱԿՈԲ ՄԱՆԻՍԱՃԵԱՆ (Նիգսար, 1862 - Միշիկըն, 1942)

 Բնագէտ, բուսաբան, հանքաբան. 1890-1915ի միջեւ Մարզուանի Ամերիկեան Անաթոլիա 
Գօլէճի գիտութեան դասախօս եւ հիմնադիր-տնօրէն բնական գիտութիւններու 
թանգարանի: Թանգարանը իր նմաններուն մէջ միակն էր հաւաքածոներու 
հարստութեամբ: Մանիսաճեան 1915ին Պոլիս կ’ապաւինի, զինադադարին կը 
վերադառնայ գոլէճ ու ամբողջութեամբ կը թուագրէ հաւաքածոն, որ կը բաղկանար 
7.000է աւելի բոյս, կենդանի եւ հանքերէ: Մանիսաճեան դասախօսած է նաեւ Գոնիայի 

Ափոսթոլիք Էնստիտուտի մէջ որպէս աշխարհագրութեան ուսուցիչ:

Փրոֆ. Մանիսաճեան իր աշակերտներուն հետ /
Մարզուանի Անաթոլիա Գոլէճի թենիսի դաշտը 1911ին
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ԵՓՐԱՏ ԳՈԼԷՃ

1852ին Ամերիկացի Ճորճ Տընմօր Խարբերդի բարձունքը 

կը գնէ Քէշիշօղլուին խոնախը, ուր հետագային կը 

կառուցուին Եփրատ գոլէճի շէնքերը։ Առաջին կրթական 

հաստատութիւնը կ՚ըլլայ Աստուածաբանական 

վարժարանը, որ կը հիմնուի 1859ին։ Նոյն տարիներուն 

Ամերիկեան միսիոնը քաղաքին մէջ կը բանայ նաեւ 

նախակրթարաններ։ 1878ին Խարբերդի մէջ կը բացուի 

մանչերու գոլէճը, որ սկիզբը կ՚անուանուի Արմէնիա գոլէճ, 

հետագային՝ Եփրատ գոլէճ։ 

Մինչեւ վեց տարեկան երախաները մանկապարտէզ կը 

յաճախեն։ Յետոյ կ’անցնին մանկարան, ուր կը մնան 

երեք տարի։ Այնուհետեւ կը յաճախեն կրթարան, որուն 

տեւողութիւնը նոյնպէս երեք տարի է։ Ապա կարգը կու 

գայ վարժարանին, ուր աշակերտ մը պէտք է երեք տարի 

շարունակ դասընթացքներու հետեւի։ Հետագային այս 

համակարգը որոշ փոփոխութիւններու կ՚ենթարկուի։ 

Այսպէս, վարժարանին երկրորդականի մասը կը տեւէ 

չորս տարի։ Հոսկէ շրջանաւարտները կրնան գոլէճ մտնել, 

որու դասընթացքները նոյնպէս կը տեւեն չորս տարի: 

Գոլէճի շէնքին մէջ կը գտնուի նաեւ 8.000 գիրքերէ 

բաղկացած գրադարան մը։ Գիրքերը մեծամասնութեամբ 

հայերէն են։ Գրադարանը կը ստանայ պոլսական 

մամուլը։ 1889 թուականին գոլէճը կ՚օժտուի իր սեփական 

տպարանով, ուր կարելի է հայատառ եւ լատինատառ 

տպագրութիւններ կատարել։ 1909ին գոլէճը կ՚ունենայ իր 

հայերէն պաշտօնաթերթը, «Եփրատ»ը։ 1913ին, Եփրատ 

գոլէճը մեծ շուքով կը տօնէ հայոց գիրերու գիւտին 

1500-ամեակը։

Եփրատ Գոլէճն ու երկրորդական վարժարանը 

(մանչերու բաժին)

Գոլէճին աշակերտելու կու գան Խարբերդի գիւղերէն 

եւ կայսրութեան հայաբնակ քաղաքներէն։ Հեռաւոր 

Թալասի Ամերիկեան գոլէճի տնօրէնութիւնն 
ու ուսուցչական կազմը։ Ամէնէն վերի շարք, 
ձախէն երկրորդը՝ Մանուկ Թօզգօնմազեան՝ 
գոլէճին ուսողութեան ուսուցիչը / 
Գոլէճին շէնքերը
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վայրերէ (Տիարպեքիր, Մալաթիա, Արաբկիր, Ակն, 
Բալու, Բերրի, Քղի, Չնքուշ) եկուորներուն համար գոլէճը 
կ՚օժտուի նաեւ գիշերօթիկ բաժինով մը: Տղոց գոլէճին 
մէջ չորս տարուան ընթացքին կ՚ուսուցուին հետեւեալ 
նիւթերը. Անգլերէն, Անգլիական գրականութիւն, 
Ֆրանսերէն, Աստղագիտութիւն, Ատենախօսութիւն, 
Բարոյագիտութիւն, Բնագիտութիւն, Բնախօսութիւն, 
Բուսաբանութիւն, Գծագրութիւն, Եկեղեցւոյ Պատմութիւն, 
Եռանկիւնաչափութիւն, Երգ, Երկրաբանութիւն, Թուղթ 
Պօղոսի Առաքելոյն, Օսմանեան օրէնք Թրքերէն, 
Ժամանակակից պատմութիւն, Խորհրդարանական 
օրէնք, Կենդանաբանութիւն, Կրօններու պատմութիւն, 
Հայ գրականութիւն, Հայերէն, Հին եւ յունական 
պատմութիւն, Հոգեբանութիւն, Հռոմէական պատմութիւն, 
Ճարտասանութիւն, Մակարդակ երկրաչափութիւն, 
Մանկավարժութիւն, Միջնադարու եւ նոր 
ժամանակներու պատմութիւն, Միջոցի երկրաչափութիւն, 
Վիճարկութիւն, Տարրաբանութիւն, Տոմարակալութիւն, 
Տրամաբանութիւն եւ քաղաքական տնտեսագիտութիւն, 
Փիլիսոփայութեան պատմութիւն, Քրիստոնէական 
գիտելիքներ, Քրիստոնէական յայտնութիւն եւ Ս. 
Գիրքի ուսումնասիրութիւն, Քրիստոսի կեանքը: 
Ուսուցիչները մեծամասնութեամբ հայեր են. կան նաեւ 

Խարբերդ քաղաքէն քանի 
մը հայախօս ասորիներ: 
Մանչերու գոլէճը կ՚օժտուի 
նաեւ արհեստանոց-շէնքով 
մը, ուր ուսանողներ կրնան 
զանազան արհեստներու մէջ 
մասնագիտանալ։ Եփրատ 
գոլէճը ունի նաեւ իր սեփական 
նուագախումբը՝ 20-25 անձերէ 
բաղկացած։ Ղեկավարներն 
են՝ Անդրէաս Տէր Ղազարեան 
եւ Խաչատուր Պուճիգանեան։ 
Խումբին մէջ կը նուագուին՝ 
ջութակ, մանտոլին, դաշնակ, 
քանոն, տըմպակ, եւայլն:

Եփրատ Գոլէճն ու երկրորդական վարժարանը 

(աղջկանց բաժին)

Աղջկանց դպրոցին շէնքը կառուցուած է տղոց դպրոցին 
մօտ։ Երկու շէնքերուն միջեւ կայ գոլէճին տնօրէնին 
յատկացուած շէնքը: 1907ին, Տոքթ. Հըրպըրթ Էթքինսընի 
նախաձեռնութեամբ աղջկանց գոլէճին մէջ կը բացուի 
նաեւ մանկաբարձութեան առանձին բաժանմունք 
մը, ուր կը դասաւանդուին՝ հիւանդապահութիւն, 
մանկանց հոգատարութիւն, մանրէաբանութիւն, 
մարդակազմութիւն, դեղաբանութիւն, ծննդաբանութիւն։ 
Գոլէճի մէջ մեծ տարբերութիւններ չկան աղջկանց եւ 
տղոց դասաւանդուած նիւթերուն միջեւ։ Աղջկանց 
մօտ թրքերէնի դասաւանդութիւնը պարտադիր չէ, 
աղջիկները կը սորվին նաեւ ձեռարուեստ, դերձակութիւն, 
խոհարարութիւն:

Գոլէճին մէջ լոյս տեսնող 
«Եփրատ» կիսամսեայ 
հանդէսը

Եփրատ Գոլէճի համալիրը
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ՓՐՈՖ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՊՈՒՃԻԳԱՆԵԱՆ (Չնքուշ, 1874-1915)

Նախնական ուսումը ստացած է ծննդավայրին մէջ, ապա աւարտած՝ Եփրատ Գոլէճը: 
Պաշտօնավարած է Հիւսէյնիկի եւ Եփրատ Գոլէճի մէջ: Գոլէճի վարչութեան կողմէ ղրկուած 
է Էտինպուրկի Համալսարանի դասընթացքներուն, 2 տարի հետեւած՝ Հոգեբանութեան, 
Բարոյագիտութեան, Փիլիսոփայութեան եւ Տնտեսագիտութեան: Ընթացաւարտութեան 
ճառը առաջնութիւն շահած է: 1908ին Եփրատ Գոլէճ վերադարձած ու վարչութիւնը իրեն 
տուած է՝ Բարոյական Գիտութեանց Ուսուցչապետի Տիտղոսը եւ սկսած է դասաւանդել: 
Անդամ ընտրուած է Գոլէճի վարչական ժողովին, Հ.Բ.Ը.Միութեան Խարբերդի Օժանդակ 
Մասնաճիւղին, Բալու Միացեալ Ընկերութեան Ամառնային ուսուցչանոցին: 1910ին 

հրաւիրուած է Սեբաստիա Normal Schoolի տեսչութեան կողմէ Շրջանաւարտից հանդէսին 
«Ուղերձ»ը խօսելու: 1912ին Հայ Գրերու 1500ամեակի եւ Տպագրութեան 400ամեակի 

տօնակատարութեանց, Եփրատի սաներուն եւ Խարբերդի հայ հասարակութեան թափօրին 
գլուխը անցած կը քալէ Խարբերդէն Մէզիրէ, կը խօսի իր սքանչելի ճառը: Կոչուած է Խարբերդի 

Սոկրատը: Զոխուած է 1915ին:

Խարբերդ, Եփրատ Գոլէճի աղջկանց բաժնի ուսուցչական կազմը 
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Մէզիրէ Կեդրոնական վարժարանի շրջանաւարտուհիներ եւ իրենց ուսուցիչները՝
Նստած, ձախէն աջ՝ Յակոբ Սիմոնեան, Ռուբէն Զարդարեան, Տէր Գարեգին Քհնյ. Վարդանեան
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ՄԷԶԻՐԷ (Մամուրէթուլ- Ազիզ, այսօր՝ Էլազըղ)

Մեզիրէի կրթական պատմութիւնը աւելի նոր է 
Խարբերդի կրթական կեանքէն, քանի այս գիւղը 19րդ 
դարու վերջաւորութեան կը դառնայ նահանգային 
կեդրոն: Մեզիրէ ընկերային եւ տնտեսական շատ 
արագ զարգացում կ՚ապրի եւ կը ստեղծուին առաջին 
դպրոցները։

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

Վարժարանը շարունակութիւնն է Մեզիրէի մէջ 
1880ականներէն սկսեալ Ս. Աստուածածին Մայր 
եկեղեցիի կողքին բացուած մանչերու եւ աղջկանց 
ծխական նախակրթարաններուն։ Կեդրոնական 
վարժարանի հիմնադրութեան աշխատանքներուն 
մէջ նկատառելի դեր ունեցած են Աւետիս Տէրոյեան եւ 
Սարգիս Զատուրեան:

Միայն աղջկանց բաժինը կը սկսի ունենալ տարեկան 240-
է աւելի աշակերտուհիներ։ Կեդրոնականի տեսչութիւնը 
կը ստանձնէ Յակոբ Էֆէնտի Սիմոնեան, կ՚ունենայ 
ուսուցչական ընտրանի կազմ մը, որուն շարքին է Ռուբէն 
Զարդարեան։ Զարդարեան կը դասաւանդէ հայերէն եւ 
պատմութիւն։ 1901ին վարժարանը կ՚ունենայ իր առաջին 
շրջանաւարտները։ Սիմոնեանի մահէն ետք, Զարդարեան 
կը ստանձնէ տեսչութիւնը։ 1913-1915 տնօրէնութեան 
պաշտօնը կը յանձնուի Երուանդ Սրմաքէշխանլեանին, 
գրական ծածկանունով Երուխանին:

Կեդրոնականը կը բաղկանայ 12 դասարաններէ։ Այստեղ 
կը դասաւանդուին չորս լեզուներ. հայերէն, թրքերէն, 
ֆրանսերէն, անգլերէն։ Աւարտական դասարանները 
ունին իրենց խմորատիպ թերթը, որ կը կոչուի «Նոր 
Գարուն»։ Երկսեռ աշակերտութեան տարեկան թիւը 
կը հասնի 1000-ի, որոնք կու գան Մեզիրէ քաղաքէն 
եւ շրջակայ գիւղերէն։ 15 տարուան իր պատմութեան 
ընթացքին ունեցած է աւելի քան 300 շրջանաւարտներ։ 

Կեդրոնականը նիւթական օժանդակութիւն կը 
ստանայ Միացեալ Նահանգներու մէջ հաստատուած 
մեզիրէցիներու Ուսումնասէր միութենէն։ 1913ին, 
Կեդրոնական վարժարանը կը սկսի պաշտօնապէս 
անուանուիլ Հայկական ճեմարան։ Նոր տեսուչ՝ Երուխանի 
եւ Խարբերդի առաջնորդ՝ Պսակ Ծ. Վրդ. Տէր Խորէնեանի 
նախաձեռնութեամբ վարժարանը կը կարգաւորուի 
եւ վերելքի նոր շրջան մը կը բոլորէ։ Այս տարիներուն 
Կեդրոնականի աշակերտներուն կը ցուցադրուի 
շարժանկար, որ բոլորովին նորութիւն մըն էր Խարբերդի 
շրջանին մէջ։ 

Նոյն տարին Խարբերդի մէջ մեծ շուքով կը նշուի հայ 
գիրերու գիւտին 1500-ամեակը։ Խարբերդի եւ Մեզիրէի 
դպրոցական աշակերտներն ու գոլէճականները 
ամբողջ շաբաթ մը գործօն մասնակցութիւն կը բերեն 
մշակութային հանդիսութիւններուն։ Այսպէս, ֆրանսական 
գոլէճի նուագախումբն ու աշակերտութիւնը շքերթ 
կազմած՝ օսմանեան զօրանոցին առջեւ կը միանան 
Կեդրոնականի աշակերտութեան, ապա ամբողջ թափօրը 

ՄԷԶԻՐԷԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ
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ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ (ԹԼԿԱՏԻՆՑԻ) (Խարբերդ, 1860-1915)
Ուսումը ստացած է Խարբերդի Սմբատեան վարժարանը: Ուսուցիչ եւ գաւառի 
գրականութեան վարպետ. հասցուցած է բազմաթիւ աշակերտներ, ինչպէս՝ Ռուբէն 
Զարդարեան, Բենիամին Նուրիկեան, Համաստեղ եւլն.: Կրթական գործը բարգաւաճ 
պահած է Խարբերդի մէջ: Երկար տարիներ վարիչը եղած է Խարբերդի (Ս. Յակոբ 
թաղի) Կեդրոնական Վարժարանին: 
Ունի բազմաթիւ գրուածքներ՝ վէպ, հրապարակագրութիւն, հէքեաթ, թատրեր-
գութիւն: Նկարագրած է արեւմտահայ գիւղացիի ողբերգութիւնը, աղքատ մարդ-

կանց, լքուած կանանց, որբ երեխաներու կեանքը: Աշխատակցած է Պոլսոյ գրեթէ 
բոլոր եւ արտասահմանի մէկ քանի թերթերուն: Զոհ գացած է 1915ին՝ իր հայրենիքի 
Ծովք Լիճի ափերուն:

ՌՈՒԲԷՆ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ (Սեւերեկ, 1874-1915)
Փոքր տարիքէն փոխադրուած է Խարբերդ եւ ուսում ստացած՝ Թլկատինցիի 
դպրոցը: Տասնութը տարեկանին՝ հայ լեզուի եւ գրականութեան ուսուցիչ կ՚ըլլայ 
նոյն վարժարանին, ապա Խարբերդի Ֆրանսական վարժարանին մէջ։ Պատանի 
տարիքէն գրել սկսած՝ թղթակցական կապի մէջ եղած է Պոլսոյ եւ արտասահմանի 
գրագէտներուն հետ. կ՚աշխատակցի Ա. Չօպանեանի «Ծաղիկ»ին: 1903ին ընտանեօք 
կը հաստատուին Պուլկարիա, ուր կը վարէ «Ռազմիկ» թերթը։ Սահմանադրութեան 
հռչակումին՝ կը դառնայ Պոլիս։ 1909ին կը դառնայ խմբագրապետը «Ազատամարտ» 
օրաթերթին։ Կը վարէ հանրային պատասխանատու պաշտօններ. կը կարգուի 

ուսուցիչ Ղալաթիոյ Ազգ. Կեդրոնական վարժարանի։ Կը հրատարակէ «Մեղրագետ» 
դասագիրքերու շարքը, կը կատարէ շարք մը թարգմանութիւններ: 1915ի զոհերէն է:

ԵՐՈՒԱՆԴ ՍՐՄԱՔԷՇԽԱՆԼԵԱՆ (ԵՐՈՒԽԱՆ) (Պոլիս,1870-1915)
Նախնական ուսումը ստացած է Խասգիւղի Ներսէսեան Վարժարանին մէջ, որմէ ետք 
յաճախած է Ազգային Կեդրոնական Վարժարան` որպէս տնօրէն եւ հայերէնի ուսուցիչ 
Մինաս Չերազի օրով: 1890ին կը մտնէ «Արեւելք»ի խմբագրութեան. իր գրական 
յօդուածներով մասնակցութիւն կը բերէ նաեւ «Մասիս»ին: 1896ին կ’անցնի 
Պուլկարիա, ուրկէ կը շարունակէ աշխատակցիլ «Բիւզանդիոն»ի, «Ժամանակ»ի 
եւ «Անահիտ»ի: 1904ին կը փոխադրուի Եգիպտոս, կը խմբագրէ «Սիսուան» եւ 
«Յուսաբեր»ը: 1908ին կը վերադառնայ Պոլիս, կ’աւանդէ հայերէնի դասեր Ազգ. 
Կեդրոնական Վարժարանին մէջ, կ’ըլլայ տեսուչ Սկիւտարի Ս.Խաչ դպրոցին եւ 

1913ին կը մեկնի Խարբերդ` կոչուելով Ազգային վարժարանի տնօրէնութեան: 1915ի 
նահատակներէն է:



63

կ՚ուղղուի գերմանական վարժարան։ Իւրաքանչիւր 
դպրոցի առջեւ կը խօսուին ճառեր։ Եզրափակիչ 
հանդիսութիւնները տեղի կ՚ունենան Խարբերդի Եփրատ 
գոլէճի Ուիլլըր Հոլին մէջ եւ Մեզիրէի Կեդրոնականի 
շրջափակին մէջ։ Նշենք որ Կեդրոնական վարժարանի 
աշակերտներէն են նաեւ յայտնի գրողներ Վահան 
Թոթովենց (Մէզիրէ, 1889 - Հայաստան, 1937) եւ 
Համաստեղը (Համբարձում Կէլէնեան, Փէրչէնճ 1895 - 
ԱՄՆ 1966):

Մէզիրէի Կեդրոնական վարժարանը / 
Վարժարանի աշակերտները մարզանքի պահուն
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1903ի ամավերջի հանդէս Արշակունեաց վարժարանի
Մէջտեղը կուսակալ Արիֆ Փաշա ձախ՝ առաջակողմը Տէր Արսէն Քհյ. Դերձակեան, Տնօրէն Սարգիս Սրենց, Տօքթ. Մինաս Պէնլեան
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Կայսրութեան մայրաքաղաքին հետ սերտ 
յարաբերուած Թրակիոյ հայութեան մեծամասնութիւնը 
բնակչութիւն հաստատած էր Ատրիանապոլսոյ եւ 
Ռոտոսթօ քաղաքներու՝ ինչպէս նաեւ Մալկարա 
եւ Չորլուի նման գիւղաքաղաքներու մէջ: Այս 
շրջանի տասնեակ հազարներ հաշուող հայութեան 
մշակութային եւ կրթական ծաղկուն կեդրոններն էին 
երկու մեծ քաղաքները՝ հայկական եկեղեցիներով եւ 
վարժարաններով: 

ԱՏՐԻԱՆԱՊՈԼՍՈՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ

Քաղաքին մայր վարժարանը Ս. Թորոս եկեղեցիին 
շրջափակին մէջ էր, երկու բաժանմունքներով. 
աղջիկներունը՝ «Հռիփսիմեանց», մանչերունը՝ 
«Արշակունեաց», ուր ուսանած է յայտնի երգիծաբան, 
խմբագիր Յակոբ Պարոնեան: Դպրոցին վարժապետները, 
մեծ մասով կը բերուէին հայախօս կեդրոններէ: 1856-
58ին յայտնի դէմք մըն է՝ Պօղոս Պատուելին, ապագայ 
Ներսէս Պատրիարք Վարժապետեանը, հիմնադիրը՝ 
Ազգ. Կեդրոնական վարժարանի: 1870ականներէ 
յետոյ ազգային երկսեռ վարժարաններուն մէջ կը 
պաշտօնավարեն պոլսեցի ապագայ ուսուցչապետը 
Ռէթէոս Պէրպէրեան, Օր. Քրիստինէ Գալֆաեան՝ 
վերջէն մայրապետ ու Խասգիւղի Գալֆաեան որբանոցի 
տնօրէնուհի, Ռոտոսթոցի Սարգիս Սրենց, որուն 
տնօրէնութեամբ վարժարանը փայլուն շրջան մը կը բոլորէ:

Առաջին արդիական ըմբռնումով ազգային 
մանկապարտէզը 1898ին Ատրիանապոլսոյ մէջ կը 

ստեղծէ պարտիզակցի Օր. Սիրվարդ Ներսէսեան: Կան 
նաեւ մասնաւոր վարժարաններ՝ Սվաճեան Վարժարան՝ 
1885ին Արամ Սվաճեան եւ իր երեք քոյրերուն կողմէ 
աղջկանց համար հիմնուած. յետոյ կը փոխադրուի 
Ֆիլիպէ: Օգնասէր Ընկերութեան Վարժարանը 1890-
95ի միջեւ, իբրեւ մանկապարտէզ եղած է արդիւնաւոր, 
հիմնադիրն է՝ Ռուբէն Փանոսեան:

1903ին Արշակունեաց մանչերու նախակրթարանը 
ունեցած է 167 աշակերտներ, Հռիփսիմեանց աղջկանց 
վարժարանը՝ 143, Թորգոմեան երկսեռ վարժարանը 46 
մանչ, 43 աղջիկ, իսկ Լուսաւորչեան երկսեռ վարժարանը՝ 
37 մանչ, 25 աղջիկ:

ԹՐԱԿԻՈՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ

Հռիփսիմեանց վարժարանի 1912ի աշակերտները
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Արշակունեաց վարժարանի աշակերտները (1898) /

Հռիփսիմեանց վարժարանի աշակերտները (1903) /
Արշակունեաց եւ Հռիփսիմեանց վարժարաններուն շէնքերը այսօր /

Ռոտոսթոյի Յիսուսեան վարժարանը /
Ռոտոսթոյի Յովհանեան վարժարանի 1896ի մանկապարտէզը
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ՌՈՏՈՍԹՈՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ

Աշխարհիկ դպրոցները հիմնուած են 1800ականներուն, 
երբ Սուլթան Սելիմ Գ. հրահանգեց նախակրթարաններ 
բանալ Կայսրութեան տարածքին, մանաւանդ Պոլսոյ 
մէջ: Ռոտոսթոն մինչեւ 1915 Պոլսէն յետոյ ամէնէն 
կենսունակ Հայ գաղութներէն էր՝ 1000է աւելի Հայ 
տուն, 3 եկեղեցիներով: Նախապէս եղած են Վարպետ 
Տուտուի՝ տնական դպրոցներ: 1860-70ականներուն 
եկեղեցւոյ կալուածներուն կամ թաղային սրճարաններուն 
մէջ բացուած են կիրակնօրեայ «Թանգարան» անուն 
ընթերցանութեան վայրեր, անգրագէտ տարեցներուն 
թերթ կամ գիրք կարդալու համար: 1886ին Ս. 
Յովհաննէս եկեղեցւոյ հասոյթով Ս. Թագաւոր թաղին 
մէջ շինուած են՝ Ս. Յովհանեան ազգային վարժարանը 
եւ նոյնպէս Ս. Խաչ թաղի Յիսուսեան վարժարանը: Այս 
վարժարանները կը հաւասարին պետական միջնակարգ 
ուսումնարաններուն, ազգին տուած են գրողներ, 

դաստիարակներ, մանկավարժներ եւ հայագէտներ: 
Յովհանեան դպրոցի ամէնէն փայլուն շրջանը եղած է 
մեծանուն կրթական գործիչ գիւղագիր Մելքոն Կիւրճեանի 
տեսչութեան օրով. իսկ Յիսուսեան դպրոցը՝ Միհրան 
Ասքանազի ուսուցչութեան օրով: Այս վարժարաններու 
մէջ կ’աւանդուէր հայերէն, թրքերէն, ֆրանսերէն, 
ազգային պատմութիւն, թուաբանութիւն, իրագիտութիւն, 
աշխարհագիտութիւն, երգեցողութիւն եւայլն: Քաղաքի 
ջոջերն ու աղաները իրենց զաւակները կը ղրկեն Պոլսոյ 
հայկական բարձրագոյն վարժարաններ:

Հայ բողոքական համայնքը երկու թաղերուն մէջ ունէր 
մէկական նախակրթարան-ժողովարան: Որպէս օտար 
լեզու ուսուցանող՝ կար նաեւ Յարութիւն Կէլիպոլեանի 
միջազգային վարժարանը: Ռոտոսթոյի աշակերտութեան 
թիւը 1903ին 1.073, 1922ին 346 էր: Քաղաքին զոյգ 
դպրոցները կը վերաբացուին զինադադարին, կը 
հաւաքուին որբերը, 1922ին արդէն կը ցրուին բոլորը:

ՍԱՐԳԻՍ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԳԼԸՃԵԱՆ (ՍՐԵՆՑ) (Ռոտոսթօ, 1875-Պուքրէշ, 1955)

Նախնական ուսումը կ’առնէ Յովհանեան դպրոցին մէջ, յետոյ ալ կ’աւարտէ Նիսի 
մանկավարժական բարձրագոյն վարժարանը: «Գլըճեան» մականունը կը փոխէ 
հայերէն «Սրենց»ի: Ռոտոսթօ վերադարձին կը նուիրուի ուսուցչական ասպարէզ. 
կը նետուի յեղափոխական շարժման: Մինչեւ 1908 ուսուցչական եւ տնօրէնի 
պաշտօններ կը վարէ Ռոտոսթօ, Ատրիանապոլիս եւ Մալկարայի մէջ կիրարկելով 
կրթական նորութիւնները: 1910-12ին կը պաշտօնավարէ Պարտիզակի Ամերիկեան 
վարժարանին մէջ, իսկ 1913-15ին այցելու ուսուցչի պաշտօններ կը վարէ Պոլսոյ 
Պէզազեան, Հայրիկեան վարժարաններու մէջ՝ դասաւանդելով ֆրանսերէն եւ 
թրքերէն: Կ’աշխատակցի «Ազատամարտ» թերթին: 1914-15ին կարճ ժամանակի մը 

համար կ’ըլլայ երեսփոխան Օսմանեան Խորհրդարանին:
1915ին կ’աքսորուի, կը յաջողի Պոլիս վերադառնալ մականունէն յառաջ եկած 

տարակարծութեան պատճառաւ: Ձերբակալուելով կրկին ճամբայ կ’ելլէ դէպի Տէր Զօր: Իր 
կնոջը բողոքականի հանգամանքը կը փրկէ նաեւ զինքը: 1922ին հազարաւոր հայ գաղթականներ եւ որբեր 
կը սկսին փոխադրուիլ Յունաստան եւ Ֆրանսա: Զաւէն Պատրիարքի որոշումով մաս կը կազմէ Ռումանիա 
փոխադրուող 200 որբերու պատուիրակութեան: Կը նշանակուի տնօրէն Սթրունկայի որբանոցին: Վեց տարի 
կը պաշտօնավարէ հոն. յետոյ տնօրէն կը նշանակուի Կալաթիի հայկական դպրոցին, յետոյ ալ ուսուցիչ՝ 
Պուքրէշի հայկական վարժարանի:





Պարթեւեան Վարժարանի բացման օրը 
Իյտելի, Եօզղատ (12 Օգոստոս 1912)



Արամեան Վարժարանի Շրջանաւարտները 
Եւ Ուսուցչական Կազմը, 1910

Ա. ԿԱՐԳ ձախէն՝ ուսուցիչներ Գ. Կիրակոսեան, Ն. Աւազ, Կ. Գաբիկեան, 
Հ. Բալուցեան, Շաւարշ Ծ. վրդ. Սահակեան (տեսուչ), Դ. Վարուժան, 

Խ. Կրտոտեան, Ն. Խորիկեան, Լ. Գասարճեան:
Բ. ԿԱՐԳ Մ. Չատրճեան, Յ. Սարայտարեան, Ո. Եկանեան, Տ. Փոլատեան, 

Յ. Չեքեմեան, Ա. Պատրիարքեան (Ա. Պատրիկ), Ա. Չուգասըզեան:
Գ. ԿԱՐԳ Խ. Պտկճեան, Ե. Աբգարեան, Տ. Մազմանեան, Լ. Մինասեան, Ա. Կոտոշեան:
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1851ին հիմնուած Թարգմանչաց Վարժարանը եւ 
թաղային այլ չորս վարժարանները չէին բաւեր հետզհետէ 
աճող Սեբաստահայութեան։ 

1889 թուականին կը սկսի Արամեան Վարժարանի 
շինութիւնը՝ իսկ 1895ին դասերը կը սկսին 500 երկսեռ 
աշակերտներով: «Անդրանիկ» օրաթերթը նկարագրած 
է վարժարանը հետեւեալ ձեւով. «Սեբաստիան 
ունեցաւ փառաւոր դղեակ մը՝ ընդարձակ բակի մէջ, 
երկճիւղ սանդուղներով եւ լուսաժպիտ սենեակներով»: 
Երկյարկանի շէնքի առաջին յարկը կը գործածէին 
Հռիփսիմեան վարժարանի սանուհիները: 

Արամեան Վարժարանի ընթացքը 9 տարի տեւողութեամբ 
էր՝ միջնակարգ եւ բարձրագոյն: Մինչեւ 3րդ դասարան 
միջնակարգ, իսկ 4րդ դասարանին կը սկսէր բարձրագոյն 
ուսումը: Ուսումնական ծրագիրը կ’ընդգրկէր բազմաթիւ 
դասեր.

Հայոց լեզուն, մինչեւ 5րդ դասարան, իսկ անկէ յետոյ 
գրաբարը,

Ֆրանսերէնը եւ թրքերէնը 7րդ դասարանէն սկսեալ,

Մինչեւ հինգերորդ դասարան թուաբանութիւն, 
վեցերրորդին հանրահաշիւ, իսկ երկրաչափութեան ու 
տիեզերագիտութեան դասերը եօթներորդին,

Հինգերորդէն սկսեալ ծրագիրը կը պարունակէր նաեւ 
տարրաբանութիւն, բնագիտութիւն, հայոց պատմութիւն, 
կրօնք, եկեղեցւոյ պատմութեան դասերը,

Կը դասաւանդուէր նաեւ՝ առողջապահութիւն, 
տնտեսագիտութիւն եւ գծագրութիւն, 

Բացի ասոնցմէ ըստ փափաքի երաժշտութին ալ կը 
սորվեցնէին:

Վարժարանի տնօրէններն էին՝ Յովհաննէս Թորիկեան 
(1896-1903), Կարապետ Խաչատուրեան (1903-1906), 
Արտաշէս Այվազեան (1906-1908), Շաւարշ Վարդապետ 
Սահակեան (1908-1915):

Շաւարշ Վարդապետ Սահակեան 1909 Սեպտեմբերին 
վարժարանի բարձր դասարաններուն ֆրանսերէն 
եւ հայերէն դասաւանդելու հրաւիրած է բանաստեղծ 
Դանիէլ Վարուժանը: Այս մեծ մտաւորականին կողքին, 

ՍԵԲԱՍՏԻՈՅ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՐԱՄԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

Արամեան վարժարանին շէնքը



ուսուցչաց կազմին մէջն էին նաեւ, իբրեւ պատմութեան 
եւ աշխարհագրութեան ուսուցիչ, հայագէտ, 
բանաստեղծ Միհրան Իսպիրեանը, ազգագրական 
ուսումնասիրութիւններով համբաւաւոր Ֆրանսերէնի 
ուսուցիչ Կարապետ Գափիկեանը, որուն «Սեբաստահայ 
գաւառալեզուի բառարան»ը պսակուած է Իզմիրեանց 
գրական մրցանակով 1905ին:

Վարժարանի թուաբանութեան ուսուցիչներէն էր Միհրան 
Չուգասզեանը: Գծագրութեան ուսուցիչն էր Նշան Աւագ, 
աւարտած՝ Պոլսոյ Գեղարուեստից վարժարանը:

Օսմանեան Սահմանդրութեան հռչակումով, ինչպէս մաս 
մը գաւառային վարժարաններու, Սեբաստիոյ Արամեան 
վարժարանին ներքնայարկի լսարանին մէջ եւս սկսաւ 
թատերական աշխատանքը եւ բեմադրուեցաւ Րաֆֆիի 
«Սամուէլ»ը, վարդանանց տօնի օրերուն «Աւարայրի Արծիւը»: 

Վարժարանը 1904ին տուաւ իր առաջին 

շրջանաւարտները։ Աւարտական հանդէսը տեղի ունեցաւ 
Մայր Եկեղեցւոյ մէջ, ի ներկայութեան խուռներամ 
բազմութեան։ Շրջանաւարտ պատանիներ, նշանաբան 
ընտրած էին «Զարգանալ եւ ծառայել» խօսքը, որ 
գեղագրուած է իրենց աւարտական լուսանկարին վրայ: 
Վարժարանը փակուած է 1915ին:

Արամեան Վարժարանին կրթական մակարդակը 
շատ բարձր էր եւ գերազանցիկ շրջանաւարտները 
կը յաճախէին Պոլսոյ բժշկական, իրաւաբանական եւ 
զինուորական դպրոցները եւ ոմանք ալ եւրոպական 
գօլէճներ եւ համալսարաններ... 

Մինչեւ 1915 Սեբաստիոյ մէջ կը գտնուէին հինգ ազգային 
վարժարաններ, որոնց մէջ կը դասախօսէին 30 երկսեռ 
ուսուցիչներ: Ուսանողներուն թիւը կը հասնէր 2.000ի:

72

Սեբաստիոյ Արամեան վարժարանի 
1909ի խնամակալները, ուսուցիչներն ու շրջանաւարտները 
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ՅՈՎՍԷՓ ԻԶՄԻՐԵԱՆՑ 
(Ղըզլար՝ Ղազախստան,1817-1883) 

Մեծատուն, ազգային բարերար, հիմնադիր՝ համանուն 
մրցանակի:

«Դարաւոր կեանք մը ապրող եւ ներկայիս ալ անդուլ 
յառաջ դիմելու կամքը ունեցող ամէն ազգ պարտաւոր է 

իր պատմութիւնը եւ լեզուն մշակելու. 

որովհետեւ փորձով ստուգուած է թէ՝ 

իրարու սերտօրէն կապուած այս 

գիտութիւններու առանց հիմնաւոր 

ուսման, ո՛չ մէկ ազգ կարող է բուն 

ազգային հոգիով, կատարելապէս 

տալ՝ նոր ժամանակներու պէտքերը 

եւ կանոնաւոր զարգացումը իր 

նոր սերունդներուն»: (Յովսէփ 

Իզմիրեանց, 6 Մարտ 1875, 
«Արարատ»)

Գրական մրցանակի ծանուցումը կը սկսէր վերոյիշեալ 
նախադասութեամբ, ստորագրուած նոյնինքն 
նուիրատուին կողմէ:

Յետ մահու կտակակատարն է՝ բարեկամը, Կարապետ 
Եզեան: Ազգին թողած կտակին մաս կը կազմեն՝

ա) Օսմանեան Հայերու մէջ գիտութիւն, արուեստներ եւ 
հայերէն լեզուի ուսում ծաւալել,

բ) Մրցանակաբաշխութիւն Հայոց պատմութեան 
եւ հայերէն լեզուագիտութեան մասին լաւագոյն 
երկասիրութեանց համար,

գ) Իր ծննդավայրի՝ Ղըզլարի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
եկեղեցւոյ կը յանձնուի գումար մը, որու տոկոսները 
կը գործածուին տեղւոյն աղջկանց ծխական 
վարժարանին համար: 

1886ին կտակի յանձնախումբը կ’ընտրուի Պոլսոյ 
Պատրիարքարանի մէջ, ատենապետն է՝ Գաբրիէլ 
Նորատունկեան, գանձապետը՝ Յովհաննէս Էսաեան: 
Կարնոյ օրիորդաց ուսումնարանին մէջ կը բացուի 
ձեռագործի դասարան մը:

1887ին կտակի յանձնաժողովը կը հրատարակէ 
մրցանակի առաջարկուող երկասիրութիւններու մասին 
պայմանները: Նոյն տարին Յուլիսին Ս. Թարգմանչաց 
տօնին օրը Պոլսոյ մէջ առաջին անգամ կը կատարուի 
Իզմիրեանցի Սահակ-Մեսրոպեան գրական 
մրցանակաբաշխութեան փառաւոր 
հանդէսը:

Զանազան հայ մտաւորականներ 
իրենց գործերով արժանացած են 
Իզմիրեանց մրցանակին:

Արամեան Վարժարանի 
ուսուցիչ Կարապետ 

Գափիկեան, «Սեբաստահայ 
գաւառալեզուի բառարան»ովը 

արժանացած էր Իզմիրեանց մրցանակին:



Վանեցի խումբ մը ուսուցիչներ
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Վասպուրական նահանգը հայութեան օրրաններէն էր։ 
Կեդրոնը՝ Վան, Ուրարտական Տուշպա մայրաքաղաքն 
է եւ առասպելական Շամիրամակերտը... Դարերով հոն 
ապրած է հայութեան մեծագոյն զանգուածը. ունեցած 
է Արծրունեաց թագաւորութիւնը՝ Ժ. դարուն, նաեւ 
Նարեկայ վանքն ու իր սուրբը Գրիգոր Նարեկացին։ 
1914ին 103.000 հայեր կը բնակին Վան եւ շրջակայ 
գաւառները՝ Բերկրի, Արճէշ, Մահմուտիէ, Կեաւաշ, 
Շատախ եւլն.: Քաղաքի 5500 տան 3000ը հայութիւն 
է: Ունին 12 եկեղեցիներ: ԺԹ. դարուն, Վանը կու տայ 
մեզի՝ Մկրտիչ Խրիմեանը որ Պոլիս կու գայ ուսում 
առնելու եւ ուսում տալու։ Կը դասախօսէ խաներու մէջ 
պանդուխտներու, ապարանքներու մէջ՝ հարուստներու։ 
Կը հաւատայ մասնաւորապէս կանանց կրթութեան: 
1855ին Օտեան Պօղոս աղա իրեն կը նուիրէ մամուլ մը: 
Խրիմեան 1857ին կը հաստատուի Վարագայ վանքը, 
առաջին տպարանն ու ամսաթերթը հիմնելով Պոլսէ 
դուրս: Կը զբաղի ժառանգաւորաց դպրոցով ու իր հիմնած 

Արծուի Վասպուրականով կ’ըլլայ գաւառին ձայնը: 1869-
1873 կ’ըլլայ Պոլսոյ Պատրիարք: 

Պոլսեցի ուսուցիչ Մկրտիչ 
Փորթուգալեան Արարատեան 
ընկերութեան անունով 
1879ին Վանի մէջ կը 
բանայ վարժապետանոց 
մը: Պահպանողականներ 
իբր յեղափոխական զինք 
կը մատնեն, կը փակուի 
վարժապետանոցը: 
Փորթուգալեան այս անգամ 
ալ կը բանայ Վանայ 
Կեդրոնականը: 1885ին 
կ’աքսորուի երկրէն: 

1902ին Վան ունէր 6 ազգային 1 մասնաւոր դպրոց: 
Քաղաքամէջի Յիսուսեան-Շուշանեան միացեալ դպրոցը, 
157 մանչ, 100 աղջիկով, Այգեստանի մէջ՝ Արարք թաղի 
Թարգմանչացը 270 մանչ 180 աղջիկ. Նորաշէնի Ս. 
Յովհաննէսեանը, Յանկոյսներու Ս. Մարկոսեանը. Ս. 
Յակոբ թաղի Ս. Ղուկասեան՝ մանչերու եւ Սարի Դարի 
Սանդխտեան՝ աղջկանց վարժարանները: Դպրոցներ 
ունեցած են նաեւ հայ բողոքականները, Այգեստանի 
մէջ հաստատուած են Ամերիկեան, Գերմանական եւ 
Տոմինիկեան միսիոնարներ: Երամեան եւ Կեդրոնականէ 
շրջանաւարտներ կը հրատարակեն «Երկունք» 
խմորատիպ ամսագիրը:

ՎԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ

Խրիմեանի հրատարակած 
«Արծուի Վասպուրական»ը

Մկրտիչ Խրիմեան /
Մկրտիչ 
Փորթուգալեան
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Վարագայ վանքը /

Վարագայ վանքին որբանոցին որբերը /

Խրիմեան Հայրիկ Վանեցի հայ երեւելիներուն ներկայութեամբ (1879)

Վանեցի խումբ մը աշակերտներ իրենց ուսուցիչներով /

Մկրտիչ Փորթուգալեանի կողմէ հիմնուած վարժապետանոցը
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ԵՐԱՄԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

Վանի մասնաւոր դպրոցը կը կոչուէր Երամեան, հիմնուած՝ 

1878ին: Վանայ առաջին միջնակարգն է՝ եօթնամեայ 

պետական իտատիի համահաւասար: Հիմնադիր-տնօրէնն 

է Համբարձում Երամեան, ինքնօգնութեամբ զարգացած 

կոյր ուսուցիչ մը: Վարժարանի 25ամեայ յոբելեանի առթիւ 

վանեցիք դպրոցին կը նուիրեն շէնք մը, իսկ Խրիմեան 

Հայրիկ եւ Օրմանեան Սրբազան անոր կը պարգեւէն 

ուսուցչապէտի տիտղոսը:

1913ին դպրոցը կ’ունենայ 366 աշակերտ, 19 ուսուցիչ: 

Պիւտճէն է մօտ 125.000 ղրուշ: Կը դասաւանդուին 

հայերէն, թրքերէն, ֆրանսերէն, ռուսերէն, հայոց 

պատմութիւն, քաղաքական տնտեսութիւն 

օրէնսգիտութիւն եւ փորձական դասեր: Բարձրագոյն 

կարգերու կը դրուին նաեւ բանախօսութիւններ: 

Շրջանաւարտները կրնան իրենց ուսումը շարունակել 

եւրոպական համալսարաններու մէջ: Ունի 3.000 

հատորնոց գրադարան։ 36ամեայ գոյութեան շրջանին կու 

տայ 3.000 ընթացաւարտ, կը փակուի 1915ին։

Երամեան կը վերապրի Եգիպտոսի մէջ. կը դառնայ 

տեսուչը Փորթ Սաիտի, ապա Աղէքսանդրիոյ հայկական 

դպրոցի, մինչեւ իր մահը՝ 1929: Գրած է «Յուշարձան 

Վան-Վասպուրականի» երկհատոր պատմագրական 

գործը:

Երամեան վարժարանի ուսուցիչներէն Վանեցի գրող Լեռ 

Կամսարը (Արամ Թովմասեան) սապէս կ’արտայայտուի 

իր պաշտօնակցին մասին. «Վանում ամենաառաջին 

միջնակարգ դպրոցի տնօրէնը երկու աչքով կոյր մի 

մարդ էր՝ Համբարձում Երամեան անունով։ Զարմանալի 

է, չէ՞, որ մի կոյր մարդ լոյս է տալիս ամբողջ քաղաքին 

այն ժամանակ, երբ լոյս աչք ունեցող մարդիկ մութ են 

տարածում իրենց շուրջը»։

Երամեան վարժարանի շէնքը /

Համբարձում Երամեան
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ՌԷԹԷՈՍ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 
(Խասգիւղ, 1848 - Սկիւտար, 1907) 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՀԻՆԴԼԵԱՆ 
(Սկիւտար, 1866 - Պոլիս, 1950)
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ՌԷԹԷՈՍ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 

(Խասգիւղ, 1848 - Սկիւտար, 1907) 

Մանկավարժ, հրապարակախօս, գրաբարագէտ, 

թարգմանիչ, բանաստեղծ, հիմնադիր՝ Պէրպէրեան 

վարժարանի (1876):

Հայ դպրոցի պատմութեան արդի շրջանի 

խորհրդանիշներէն է 1876ին բացուած Պոլսոյ 

Պէրպէրեան վարժարանը. հսկայ է նաեւ իր հիմնադրի՝ 

Ռէթէոս Պէրպէրեանի աւանդը արեւմտահայ կրթական 

կեանքէ ներս։ Սերունդներուն փոխանցած է իր յայտնի 

նշանաբանը՝ ԲԱՐԻՆ, ԳԵՂԵՑԻԿԸ, ՃՇՄԱՐԻՏԸ…

Գրաբարագէտ, թարգմանիչ, բանաստեղծ, 

հրապարակախօս, մանկավարժ, ուսուցչապետ է 

խասգիւղցի Ռէթէոս Պէրպէրեան։ 

Ան կը տիրապետէր եօթը լեզուներու: Ֆրանսերէնը 

սորվեր էր նշանաւոր ուսուցիչներ՝ Մատաթիա 
Գարագաշեանէն եւ Թովմաս Թէրզեանէն.: Հեղինակ 

է դասագրքերու: Խստիւ կը քննադատէ ազգային 
նախակրթութեան բովանդակութիւնը. 

«Դեռ չէ հասկացուած մեր մէջ նախնական կրթութեան 

բուն նշանակութիւնը, անոր նպատակը, ու զայն 

իրագործելու համար մանկավարժական հիմ ու յօրինուած 
չենք տուած մեր դպրոցներուն»: 

Ան կը պահանջէր, որ գրագէտ, մասնագէտներ մշակէին 
կրթական օրէնքներ, ստեղծէին ծրագրեր, դասագրքեր, 

ձեռնամուխ ըլլային վարժապետանոցներ հիմնելու: 

Վարժապետանոցները անպայման պէտք է ունենային 

իրենց համար փորձարարական դպրոց մը, գործնականը 

ընելու համար: Սակայն ծրագիրը կը մնայ երազանք մը:

Պէրպէրեան կ’աւարտէ Պոլսոյ անուանի դպրոցներէն 

Խասգիւղի Ներսիսեան վարժարանը: Իր բացառիկ 

ընդունակութեամբ դեռ 14 տարեկանին ցած 

դասարաններուն կը դասաւանդէ հայերէն, 

թրքերէն, ֆրանսերէն: 1865ին Թովմաս Թէրզեանի 

երաշխաւորութեամբ կ’աշխատի Կալաթասարայ լիսէի 

մէջ որպէս օգնական ուսուցիչ: Ինքնաշխատութեամբ կը 

խորանայ ընկերային գիտութիւններու մէջ: 

Պէրպէրեան եղած է Ատրիանապոլսոյ ազգային 

վարժարանի տնօրէն. 1868ին հայերէնի եւ ֆրանսերէնի 

ուսուցիչ կը կարգուի Կարապետ Փանոսեանի Սկիւտար 

ԵՐԿՈՒ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԻՏԱՆՆԵՐ
ՌԷԹԷՈՍ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ եւ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՀԻՆԴԼԵԱՆ

Պէրպէրեան վարժարանին շէնքը
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Տօղանճըլար թաղի աղջկանց 
գիշերօթիկ վարժարանի: 
Յետոյ կ’անցնի Գատըգիւղի 
Համազասպեան վարժարանը. իր 
ջանքերով աշակերտութեան թիւը կը 
մեծնայ, Աբիկ Ունճեանի նիւթական 
աջակցութեամբ կը կառուցուի նոր 
շէնքը՝ Արամեան-Ունճեանը, 1874ին 
Պէրպէրեան կը նշանակուի տնօրէնը: 

1876ին Գատըգիւղի մէջ կը 
հիմնէ գիշերօթիկ ու ցերեկեայ իր 
վարժարանը, որը երկու տարի վերջ 

փոխադրուեցաւ Սկիւտար: 1892-96 թուականներուն 
Պէրպէրեան եղաւ Ուսումնական Խորհրդոյ անդամ, ապա՝ 
ատենապետ: Իր մշակած «Կազմական կանոնագիր»ի 
հիման վրայ 1900ին իրականացած է «Ուսուցչաց 
օգնութեան սնտուկը», որու եւս դարձած է ատենապետը: 

1893ին ի գործ կը դնէ «Ուսուցչութեան ընտրելիներու 
քննութեան հրահանգ»ը, որու համաձայն ուսուցիչը 
քննութիւն յանձնելով կը ստանար՝ օգնական ուսուցչի, 
դաստիարակ ուսուցչի, օգնական մասնագէտ ուսուցչի 
եւ մասնագէտ ուսուցչի վկայագիր: Ան ազգային 
դպրոցին համար կարեւոր կը նկատէր նաեւ կրթական 
տեսուչի անհրաժեշտութիւնը: Իր առաջարկով Մասիսի 
խմբագրապետ Կարապետ Իւթիւճեան կ’ընտրուի 
կրթական տեսուչ: Մեծ կարեւորութիւն կ’ընծայէր նաեւ 
մանկավարժական մամուլին:

Իբրեւ ատենապետ Ուսումնական խորհուրդի, 
Պէրպէրեան լուրջ մասնակցութիւն կը բերէ Կեդրոնականի 
հիմնադրութեան: Ինք եւս մաս կը կազմէ առաջին 
ուսուցչաց կազմին:

Իր ղեկավարութեամբ եւ Գայիանէ Մատակեանի 
ջանքերով 1888ին Պոլսոյ մէջ կը հիմնուին առաջին 
ծաղկոց-մանկապարտէզները: 

«Պէրպէրեան՝ ինքը մէկ հոգի՝ 
աւելի շատ աղքատ ու կարօտ 
տղոց նիւթական ու մտաւորական 
սնունդ տուած, մեծցուցած է 
զանոնք քան թէ ոեւէ հարուստը 
մեր ազգին, եւ այս ամէնը 
լռութեան ու համեստութեան 
քօղին տակ՝ ի՜նչ մեծ դաս»։ 

(Գրիգոր Զօհրապ, 1901)

Ռէթէոս Պէրպէրեան, Մատթէոս 
Մամուրեան, Մկրտիչ Մեզպուրեան

Ռ. Պէրպէրեանի 
«Դաստիարակի Մը 
Խօսքերը»
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ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՀԻՆԴԼԵԱՆ 

(Սկիւտար, 1866 - Պոլիս, 1950)

ՅՈՅՍ, ՍԷՐ, ԿԵԱՆՔ...

Մանկավարժ, ուսուցչապետ, գրող. ծննդավայրի 
Ներսէսեան-Երմոնեան նախակրթարանէն յետոյ 
կը հետեւի Սկիւտարի Պէրպէրեան վարժարանը, 
աշակերտելով վարժարանի հիմնադիր-տնօրէն, 
ուսուցչապետ Ռէթէոս Պէրպէրեանին: Իր երկրորդական 
ուսումը դեռ նոր աւարտած կը սկսի ուսուցչագործել 
Պէշիկթաշի Մաքրուհեան վարժարանի մէջ: Կը 
դասաւանդէ հայերէն, ֆրանսերէն, մանկավարժութիւն 
եւլն.։ Պաշտօնավարած է նաեւ Ս. Խաչ նախակրթարան, 
Թարգմանչաց, Դպրոցասէր Տիկնանց, Արամեան, 
Պէզճեան, Տատեան, Ազգային Կեդրոնական եւ 
այլ վարժարաններու մէջ։ Կարճ միջոց մը տնօրէն 
կարգուած է Կեդրոնականի: Կ’ընտրուի ազգային 
երեսփոխան, ուսումնական խորհուրդի ատենապետ. 
ինք եւս կ’ըլլայ ուսուցչապետ: Քանիցս կ’այցելէ 
Եւրոպա, կ’ուսումնասիրէ դպրոցական համակարգը, 
համալսարանները։ Կը հանդիպի ճանաչուած 
մանկավարժներ՝ Պեստալոցցի, Մարիա Մոնթէսսորիի: 
Գալուստ Մալաթեանի հետ Բանկալթիի մէջ կը հիմնէ 
«Նոր Դպրոց» նախակրթարանը (1909): Հաշուի 
առնելով երեխայի տարիքի առանձնայատկութիւնները, 
անհրաժեշտ կը համարէ ֆիզիքական, մտաւոր ու 
բարոյական դաստիարակութիւնը, մայրենի լեզուի 
եւ գրականութեան ուսուցումը։ Հինդլեան եղած է 
«Հ.Մ.Ը.Մ.»-ի (Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր 
Միութիւն) հիմնադիրներէն: Ան եղաւ 20րդ 
դարու Թուրքիոյ Հայոց մեծագոյն դաստիարակը, 
ուսուցչապետը։ 1950ին կը մահանայ Ս. Փրկիչ Ազգային 
հիւանադանոցին մէջ։ Վարժարանի տնօրէնութիւնը 
կը ստանձնէ իր օգնականը Օր. Գեղանոյշ Թէրզեան, 
որու մահուընէ յետոյ ալ տնօրէնութեան կը կոչուի 

Օր. Արուսեակ Մկրտիչեան: Վարժարանը կը փակուի 

1989ին: Յովհաննէս Հինդլեան իր ուսուցչին՝ Ռէթէոս 

Պէրպէրեանի հետ կը ննջէ ծննդավայրին՝ երբեմնի 

հայահոծ Սկիւտարի բարձունքը՝ Պաղլարպաշըի 

Հայոց Գերեզմանատունը... Իր համատարած խումբ մը 

սաներուն կողմէ Հայաստանի Կայան աւանի մէջ 2005ին 

կը բացուի նոյնանուն վարժարանը: Մեծ մանկավարժին 

ծննդեան 150-ամեակին առթիւ Մայիս 2016ին երկօրեայ 

գիտաժողով մը կը կազմակերպէ Երեւանի Խաչատուր 

Աբովեանի անուան Մանկավարժական Համալսարանի 

«Սփիւռք» գիտաուսումնական կեդրոնը:

Հինդլեանի Գործերը՝

«Փունջ մանկավարժական բանախօսութեան», 

հրապարակային դասախօսութիւններ, 1901 

«Ուսուցանելու մեթոտ» կամ «Մեթոտ տիրեկթ», 1908

«Հոգի մը կազմելու համար», 1912

«Անկեղծ էջեր», մամլոյ մէջ տպագրուած յօդուծներ,   

4 հատոր, 1913-1922

«Դաստիարակին անբաժանելի ընկերը», 1925

«Քսան եւ հինգ տարուայ կեանք մը», 1934

«Ծնողքներուն», նոյն վերնագրով 3 գրքոյկ, 1957-1959

Նոր Դպրոցի 
հիմնադիրներ՝ 
Յովհաննէս 
Հինդլեան եւ 
Գալուստ 
Մալաթեան
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Մանկապատանեկան, գեղարուեստական 
ստեղծագործութիւններ, հրատարակուած՝ 6 հատորով 
(1949-1962), առաջինն է՝ «Տիտանիկի փոքրիկ 
նաւաբեկները»։

Ֆրանսերէն լեզուի դասագրքեր, թարգմանութիւններ։

Հինդլեան աշխատակցած է՝

«Ճակատամարտ» (1918-24, Պոլիս)

«Հայ պատանի» (1920-22, Պոլիս)

«Հայաստանի կոչնակ» (1920-68, Նիւ Եորք) եւ այլ 
պարբերականներու։

Նոր Դպրոցը Հալիլ Րիֆաթ Փաշայի շէնքին մէջ (1920-28) /

Հինդլեան եւ Մալաթեան 5րդ դասարանի աշակերտներու հետ (1917) / 

Հինդլեան շրջապատուած աշակերտներու կողմէ
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Հինդլեանի գիրքին առաջին 
հատորը /
Նոր Դպրոցին պատմականը 
Մալաթեանի գրչէն /
Դպրոցին ծրագիրը /
1938ի շրջանաւարտները
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Ազգանուէր Հայուհեաց Ընկերութեան մանկապարտէզը՝ Թալաս, 1911 
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19րդ դարու կէսին կրթական գործին զարկ տալու 
նպատակով Պոլիսէն սկսեալ, գաւառներու մէջ 
կը հիմնուին կրթանուէր ընկերութիւններ, որոնց 
առաջնահերթ խնդիրը կ’ըլլայ հայկական գաւառներու 
մէջ ժամանակի պահանջներուն յարմար դպրոցներ 
բանալ, անոնց նիւթական հասոյթ ապահովել, 
ուսուցիչ պատրաստել. այսինքն սատարել կրթութեան, 
լուսաւորութեան: Ընկերութիւնները ունեցած են իրենց 
կանոնագիրները, տարեկան տեղեկագիրները:

ՀԱՄԱԶԳԵԱՑ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ 

Հիմնուած է 1846ին Պոլիս, Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի 
նախաձեռնութեամբ։ Ընկերութեան նպատակներն էին.

1. Հասնիլ՝ համազգային միասնականութեան եւ 
միաբանութեան, 

2. Գիրքեր հրատարակել, 

3. Գիւղերու, քաղաքներու մէջ դպրոցներ հիմնել մանչերու 
եւ աղջիկներու համար,

4. Ազգին մէջ ծաղկեցնել երկրագործութեան արուեստը,

5. հաւաքել ու հետազօտել հայրենի հնութիւնները, հին 
գիրքերը, ձեռագիր մատեանները, հին դրամները,

6. Նիւթեր հաւաքել կենդանիներու եւ բնական 
պատմութեան վերաբերեալ,

7. Եւրոպական վաճառականութեան օրէնքները տարածել 
ազգին մէջ,

8. Զարգացնել մետաղագործութիւնը:

ԴՊՐՈՑԱՍԷՐ ՏԻԿՆԱՆՑ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ

Հիմնուած է 1879ին Օրթագիւղի Հռիփսիմեանց 
վարժարանի սանուհիներու կողմէ, հայ աղջիկներու 
կրթութեան նպաստելու եւ վարժուհիներ պատրաստելու 
նպատակով: Սկիզբը կը կոչուի Դպրոցասէր Հայուհեաց 
Ընկերոթիւն: Ընկերութիւնը բացած է՝ Դպրոցասէր 
Տիկնանց Վարժարանը՝ ներկայիս գործօն ի Փարիզ:

ԱԶԳԱՆՈՒԷՐ ՀԱՅՈՒՀԵԱՑ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ

Հիմնուած է 1879ին Պոլիս, Զապէլ Ասատուրի 
նախաձեռնութեամբ: Նպատակն էր կրթել արեւելեան 
գաւառներու Հայ աղջիկները: 1880ին Քղիի մէջ կը բանայ 
առաջին դպրոցը: 1912ին ընկերութիւնը գաւառներու մէջ 
ունի 23 դպրոց, 2.000է աւելի աշակերտուհիներ:

ԴՊՐՈՑԱՍԻՐԱՑ-ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ 

Հիմնուած է 1878ին Պոլսոյ մէջ Դպրոցասիրացի եւ 
Արեւելեան ընկերութեան միացումով։ Նպատակն էր զարկ 
տալ ազգային դպրոցական գործին։ Մասնաճիւղեր ունէր 
Տրապիզոն, Ռոտոսթօ եւ Մանչեսթեր: Դպրոցներ բացած 
է Մուշ, Բաղէշ, Ալաշկերտի մէջ։ Նիւթականը կը գոյանար 
անդամավճարներէ, նուիրատուութիւններէ, զանազան 
ձեռնարկներէ ստացուող եկամուտներէ։

ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
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ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ

Հիմնուած է 1879ին Պոլսոյ մէջ: Հիմնադիրներն են՝ Մինաս 
Չերազ, Կարապետ Կարագեան, Հրանտ Ասատուր, 
Յակոբ Նազարեան եւլն...։ Նպատակն է՝ «Ազգային 
դաստիարակութիւնը ընդհանրացնել Կիլիկիոյ մէջ»։ 
Ընկերութիւնը նիւթապէս աջակցած է Հաճընի մէջ 
բացուած վարժարաններուն ուսուցիչներ ապահովելով: 
Դպրոցներ բացած է Զէյթուն, Մարաշ, Այնթապ, Սիս 
եւ այլուր։ Ընկերութեան միջոցները կը գոյանար 
անդամավճարներէ եւ նուիրատուութիւններէ։ 

ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ

1876ին ընկերութեան հաստատումէն յետոյ բացուած են 
24 նախակրթարաններ, Վանի մէջ վարժապետանոց մը, 
Մուշի մէջ՝ Կեդրոնական վարժարանը։ 

ՄԻԱՑԵԱԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ 

Կը հիմնուի 1880ին Պոլսոյ մէջ, Արարատեան, 
Դպրոցասիրաց-Արեւելեան, Կիլիկեան Ընկերութիւններու 
միացումով: Նպատակն էր դպրոցներ հիմնել, լուսաւորել 
հայաբնակ վայրերը: Բացած են 80է աւելի դպրոցներ, ուր 
ձրի ուսում ստացած են 60.000է աւելի մանչ ու աղջիկներ:

Վարչութեան մաս կը կազմէին՝ Արփիար Արփիարեան, 
Մկրտիչ Փորթուգալեան, Մինաս Չերազ, Յովհաննէս 
Շահնազար: Ընկերութիւնը կը հովանաւորէր Պոլսոյ 
Պատրիարքը:

Ամառնային Վարժապետանոց Կարնոյ
Միացեալ Ընկերութեանց Հայոց (1910) / 
Ամառնային Վարժապետանոց Քղիի 
Միացեալ Ընկերութեանց Հայոց (1911) /
Քղի-Գասապայի վարժարանին աշակերտուհիները



Միացեալ Ընկերութեանց 
կանոնագիրը / 
Խմբանկար՝ Երիտասարդ 
Քրիստոնէից Ընկերակցութեան՝ 
հիմնուած Ատաբազարի 
մէջ վերապատուելի 
Աղեքսանդր Ճէճիզեանի 
նախաձեռնութեամբ (1883)

ԶԱՐՈՒՀԻ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ (Փէշտիմալճեան) (Սամաթիա,1888 - Պոլիս, 1983) 

Ուսումը կը ստանայ Սամաթիոյ Նունեան-Վարդուհեան եւ Պէզազեան, ապա Ֆրանսացի 
մայրապետներու Assomption վարժարաններուն մէջ: Կը հետեւի Էսաեանի Լրացուցիչի 
դասընթացքներուն: 1910ին Ազգանուէր Հայուհեաց Միութիւնը զինքը կը ղրկէ 
գաւառ, կրթական գործը Զէյթունի շրջանին մէջ կազմակերպելու համար: Երկու տարի 
վերջ Տէօրթեօլի աղջկանց վարժարանին տեսչութեան կը կոչուի: 1916ին տեղւոյն 
բնակչութեան հետ կը տեղահանուի, կ՚երթայ Հալէպ, ուրկէ Պոլիս վերադառնալով 
ուսուցչութեան կը կոչուի Օրթագիւղի Աղջկանց Որբանոցին մէջ: Երեք տարի յետոյ 
կը մեկնի Ատանա, կը վարէ Տէօրթեօլի Հայ աղջկանց վարժարաններու ընդհանուր 

տեսչութիւնը, Ֆրանսերէնի դասեր կ՚աւանդէ նաեւ Հ.Բ.Ը.Միութեան Քէլէկեան մանչերու 
որբանոցին մէջ: Կը վերադառնայ Պոլիս, Ուսումնական խորհուրդէն վկայագիր կը ստանայ 

իբրեւ դաստիարակ-ուսուցիչ: Կ՚աշխատի նաեւ Պէյրութի Սահակեան Ազգ. Վարժարանի, 
Կիպրոսի Մելգոնեանի մէջ: Տէօրթեօլի մէջ հիմնած է Հ.Բ.Ը. Միութեան Տիկնանց Յանձնախումբը: Երկար 
տարիներ աշխատակցած է Սկիւտարի Ս. Խաչ Դպրեվանքի տիկնանց յանձնախումբին: Ունի «Հայ Մայրը» 
անուն գիրք մը:
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Մելգոնեանի 1932ի շրջանաւարտները եւ դպրոցին ուսուցչական կազմը
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Երկրորդական երկսեռ գիշերօթիկ վարժարան, 
հիմնուած՝ կեսարացի Գրիգոր եւ Կարապետ 
Մելգոնեան եղբայրներու կողմէ, Նիկոսիա՝ Կիպրոս: 
78 տարիներ բարձր մակարդակի ուսում պարգեւելով 
ու դաստիարակած է մօտ 40 երկիրներէ ժամանած 
հայ պատանիներ: 1926ի Սեպտեմբերին, Մեծ 
Եղեռնի որբացած հազարաւոր հայորդիներէն 150-
ը կը հաւաքուին այս նորակառոյց որբանոցին մէջ, 
վերատեսչութեամբ Պոլսոյ Պատրիարք՝ Զաւէն 
Եղիայեանի եւ տնօրէնութեամբ Լեւոն Թաշճեանի: Կը 
կազմուի երգչախումբը խմբավարութեամբ՝ Բարսեղ 
Կանաչեանի: 1934ին, կը բացուի վարժապետանոցը, 
տեսչութեամբ Վահան Թէքէեանի, որուն կը յաջորդէ 
Ղալաթիոյ Կեդրոնական վարժարանի սան, 
մանկավարժ Պօղոս Գէորգեան: 1937 Ապրիլին կը 
հրատարակուի «Այգ» տարեգիրքը, որ ընդհատումներով 
կը շարունակուի մինչեւ 2004: 1938ին կը հիմնուի 
«ՄԿՀ Արիներ» սկաուտական խումբը: Նոյն տարին կը 
բացուի առեւտրական ուսմանց բաժինը: 1979-1980 
տարեշրջանին, կը կանգնեցնեն Այբուբենը ներկայացնող 
յուշարձան մը, ուր փորագրուած են հայերէն գիրերն ու 
հայերէնի թարգմանուած առաջին նախադասութիւնը՝ 
«Ճանաչել զԻմաստութիւն եւ զխրատ, Իմանալ զԲանս 
Հանճարոյ»:

1990-1991 տարեշրջանին կը զետեղուին Հայ ժողովուրդի 
7 հանճարներու արձանները՝ ծովանկարիչ Յովհաննէս 
Այվազովսկի, առաջին Հայ տպագրիչ Յակոբ Մեղապարտ, 

երաժիշտ, երգահան եւ խմբավար Կոմիտաս Վարդապետ, 
Հայ գիրերու գիւտարար Մեսրոպ Մաշտոց, Զօրավար 
Անդրանիկ Օզանեան, բանաստեղծ եւ ուսուցիչ Վահան 
Թէքէեան, ոսկեդարի մեծ պատմիչ Մովսէս Խորենացի, 
աւելի յետոյ կը քանդակուի նաեւ Հ. Բ. Ը. Միութեան 
նախագահ Ալեք Մանուկեանի արձանը: 

Ունեցեր է նաեւ յուշարձան մը, որ կը խորհրդանշէ 
փոքրերու պաշտպանութեան եւ մեծերուն հնազանդելու 
արժէքները, բաղկացած՝ իրարու վրայ խոնարհած երկու 
սիւներէ: 

Աղջկանց եւ տղոց շէնքերուն դիմաց կը գտնուի պուրակ 
մը ուր նոճիներ տնկուած են Մեծ Եղեռնի զոհերու 
յիշատակին: Մելգոնեան հաստատութեան գրադարանը 
կը հաշուէր աւելի քան 30.000 գիրք, ներառեալ ձեռագիր 
մատեաններ: Մելգոնեան եղբայրներու նուիրատուութիւնը 
ապագային որպէսզի չվտանգուի, համաձայնագրով մը 
պաշտօնապէս կը փոխանցուի Հայ Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութեան:

2005ի Յունիսին վարժարանը կը փակուի Հ.Բ.Ը.Մ. 
որոշումով: Մելգոնեան կրթարանը մինչեւ փակումը 
տուած է 1.650 երկսեռ շրջանաւարտներ: Այսօր ալ 
տարբեր գաղութներու մէջ կը գործեն ՄԿՀ Սանուց 
Միութիւններ: 

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ
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ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ (1842-1920) եւ 
ԿԱՐԱՊԵՏ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ (1849-1934) 

Ծնած են Կեսարիոյ Լուսաւորիչ թաղը: Քաղաքին 
Կիւմիւշեան նախակրթարանը հազիւ քանի մը տարի 
յաճախած՝ կ’երթան Պոլիս, ապա՝ Ռումանիա եւ 
Աղեքսանդրիա, ուր նախ կը բանեցնեն ծխախոտի 
կրպակ մը. յետոյ կը հաստատեն ծխախոտի սեփական 
գործարան մը, շուտով մասնաճիւղեր կ’ունենան: 1900ին 
Մելգոնեան գործարանը կը փոխադրուի Գահիրէ: 1914ին 
Մելգոնեան գործարանը յայտնի անուն կը դառնայ 
տնտեսական հրապարակի վրայ, 80 մասնաճիւղով 
Եգիպտոսի եւ Սուտանի մէջ: Գրիգոր եւ Կարապետ քիչ 
տիրապետելով հայերէնի՝ իրենց մականունը «Գ»ով կը 
գրեն: Անուս բայց ուշիմ անձերը գիտեն սակայն դպրոցին 
արժէքը: Անոնք արդէն նիւթապէս կ’օժանդակեն իրենց 
ծննդավայրի Կիւմիւշեան վարժարանին եւ Խարբերդի 
Թլկատինցիի դրպրոցին: Գրիգորի նախնական ծրագիրն 
էր աղջկանց վարժարան մը հիմնել: Իր մահով եղբայրը՝ 
Կարապետ ոչ միայն կը յարգէ իր կտակը, այլ անոր վրայ 
կ’աւելցնէ իր ամբողջ հարստութիւնը, յատկացուելու 
համար աղջկանց եւ մանչերու զոյգ կրթարաններու 
կառուցման եւ պահպանութեան, ինչպէս նաեւ այլ 
մշակութային ձեռնարկներու՝ հայրենիքի եւ սփիւռքի 
մէջ: Մելգոնեան նուիրատուութիւնը կը յանձնուի Պոլսոյ 
Պատրիարքութեան, որու աթոռակալն էր Զաւէն Արք. Տէր 
Եղիայեան, հետեւեալ նպատակով՝ «Թրքահայաստանի 

եւ Կիլիկիոյ մէջ երեք դպրոցներ բանալ Հայաստանեայց 
եկեղեցիի աղջիկ եւ մանչերուն համար»: Ի վերջոյ կը 
յանգին Կիպրոսի վրայ, անգլիական իշխանութեան տակ 
գտնուող կղզին ապահով նկատելով... Նաեւ Կիպրոս-
Կիլիկիա սերտ յարաբերութիւններուն եւ կղզիին հայահոծ 
շրջաններու մերձակայքը գտնուելուն պատճառաւ: 
Եգիպտոսի մէջ կազմուած Մելգոնեան հաստատութեան 
խնամակալ մարմնի անդամները նուիրատուութիւնը 
օրինական հիմերու վրայ դնելու համար, կը դիմեն ատենի 
ամէնէն հեղինակաւոր անձին՝ Պօղոս Նուպարին, եւ 
համաձայնագիրով մը նուիրատուութիւնը կը փոխանցեն 
Հ.Բ.Ը.Միութեան: Այս գործողութեամբ Միութիւնը յանձն 
կ’առնէր 

ա. Հոգալ հաստատութեան տարեկան ծախսը,

բ.  Տարեկան 1.000ական եգիպտական ոսկի վճարել 
Երուսաղէմի Պատրիարքութեան ժառանգաւորաց 
դպրոցին եւ Պոլսոյ Պատրիարքարանին, 500 ոսկի 
Ս.Փրկիչ Ազգ. Հիւանդանոցին, 3.000 ոսկի Երեւանի 
Համալսարանին՝ հայագիտական ամպիոնին եւ 
երկերու հրատարակութեան,

գ.  Աղեքսանդրիոյ մէջ կառուցուելիք Մելգոնեան 
մանկապարտէզին յատկացնել 6.500 ոսկի,

դ.  Կիպրոսի հայոց Մակարայ Վանքի ճամբուն շինութեան 
1.000 ոսկի տրամադրել, 

ե. Բարերարին իբր կենսաթոշակ տրամադրել 5.000 ոսկի: 

Այնուհետեւ Պօղոս Նուպար կը լծուի աշխատանքի: 
Մելգոնեան Գործարանը կը ծախուի, եւ զեղչելով 
գործարանին պարտքերը, հատուցումներն ու ծախսերը, 
մնացեալ գումարը կը դրուի Լոնտոնի եւ Նիւ Եորքի 
ծանօթ դրամատուներու մօտ: Բարերարը շուրջ 10 տարի 
կը վայելէ եղբօր եւ իր բարերարութեան արդիւնքը, 
ըսելով՝ «Այդ որբ ձագուկները պէտք է իրենց հօրենական 
տունը նորէն շինեն, եւ անոնցմէ պէտք է պատրաստենք 
մեր նոր մեծերը»: Իսկ կը յիշէր շրջանաւարտներէն 

Գրիգոր եւ 
Կարապետ 
Մելգոնեան
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Մելգոնեանի Աղջկանց շէնքը /1973ի շրջանաւարտները

մին՝ «Ծերունի մը, 80 տարիներու բերը շալկած, 
այնքան վտիտ մարմնով, սակայն մեծ սրտով, 
կարճահասակ, սակայն բարձր հոգիով, թրքախօս, բայց 
մաքրամաքուր հայրենասէր մը ... մեր անմոռանալի 
Մելգոնեան բարերար հայրիկը, որ երերուն ձայնով 
կ’ըսէր՝ աղջիկներս, ես ճամբորդ եմ, իսկ դուք վաղը 
պիտի ցրուիք աշխարհով մէկ. եթէ արժանի չըլլաք 
Մելգոնեանի անուան, չեմ անիծեր ձեզ, բայց չեմ ալ 
օրհներ»:

Մելգոնեան եղբայրներու աճիւնները կ’ամփոփուին 
վարժարանին շէնքերուն միջեւ գտնուող դամբարանին 
մէջ: Կը կառուցուին իրենց կիսանդրիով մարմարեայ 
յուշարձանը: 



 



ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ
ՎԻՃԱԿԱՑՈՅՑ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԱՑ 

(1901-1902)

818 վարժարան, 

82.695 աշակերտներ 

(60.315 մանչ, 22.380 աղջիկ) 

1.597 ուսուցիչ, 556 ուսուցչուհիներ:

Բացի Հայ Կաթողիկէ, բողոքականաց եւ օտար վարժարան յաճախող 

աշակերտներէ եւ պաշտօնավարող ուսուցիչներէ 

1899ին
Պոլսոյ 40 թաղային նախակրթարան, մանկապարտէզ ու ծաղկոցներուն մէջ կ’ուսանին 

4.923 աշակերտ 
(2.877 մանչ, 2.046 աղջիկ), 

181 ուսուցիչ, 93 ուսուցչուհիներ:

Վիճակացոյցէն դուրս կը մնան Պոլսոյ պետական, այլ եւ այլ Հայ եւ 

օտար վարժարաններ յաճախող 1.550 աշակերտներ: 

* * *
ՊՈԼՍՈՅ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ (Թէոդիկ 1922)

Ուսումնական Խորհուրդն ազգային վարժարանաց մէջ ուսմունքն լրացնող աշակերտաց վկայական կու 

տայ, ուսմանց դասագիրքերը կ՚որոշէ եւ տարեկան քննութիւնները կը կատարէ: Իր ծնունդ առած օրէն, 

այն է՝ 1853էն ի վեր, այս մարմինը զանազան շրջաններու մէջ ատենապետ ունեցած է հետեւեալ անձերը.

Տքթ. Սերվիչէն «խորհրդապետ» տիտղոսով, Գրիգոր Օտեան, Թորոս Պէյ Գիսակ, Յովհաննէս 
Պէյ Տատեան, Տքթ. Բարունակ Ֆէրուհխան, Սիմոն Տատեան, Ստեփան Ասլանեան, Մելք. Վրդ. 
Մուրատեան, Յարութիւն Խանտանեան, Սիմոն Միքայէլեան, Ստեփան Փափազեան, Յակոբ 

Ամասեան, Իլիաս Չայեան, Յովհաննէս Պօյաճեան, Պօղոս Պառնասեան, Միքայէլ Մամիկոնեան, 
Համբարձում Իբէքճեան, Մկրտիչ Մեզպուրեան, Կարապետ Իւթիւճեան, Գ. Թօգաթլեան, 

Տքթ. Յարութիւն Թիրեաքեան, Ռէթէոս Պէրպէրեան, Տքթ. Վահրամ Յ. Թորգոմեան, Խնդիր 
Սիմոնեան, Արիստակէս Գասպարեան, Մկրտիչ Նալբանտեան, Ստեփան Կուրտիկեան:
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ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 
Ներսէս Պատրիարք 
Վարժապետեանի յատուկ ջանքերով, 
շրջանի մտաւորականութեան 
եւ բարերարներու 
համագործակցութեամբ հիմնուած է 
1886ին, որպէս մանչերու վարժարան 
Ղալաթիոյ մէջ։ 

Այժմ, իբրեւ երկսեռ երկրորդական 
վարժարան, կը գործէ քառամեայ 
լիսէի բաժինով։

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Լիսէ՝ 228 (128 աղջիկ, 100 մանչ)

ԷՍԱԵԱՆ 

Յովհաննէս եւ Մկրտիչ Էսաեան 
եղբայրներու կողմէ 1895ին 
Բերայի մէջ կը հիմնուի որպէս 
աղջկանց վարժարան: Ներկայիս 
մանկապարտէզի, նախակրթութեան, 
միջնակարգի եւ քառամեայ լիսէի 
բաժիններով ուսում կը ջամբէ երկսեռ 
աշակերտներու։

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝ 

78 (37 աղջիկ, 41 մանչ)

Միջնակարգ՝ 52 (26 աղջիկ, 26 մանչ)

Լիսէ՝ 128 (55 աղջիկ, 73 մանչ)

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ
Վիեննական Մխիթարեան 
հայրերու Ստանպուլի կրթական 
առաքելութեան սկզբնաւորութիւնը 
կը նկատուի 1825 թուականը: 
Բանկալթիի վարժարանը 1928ին կը 
ստանայ լիսէի աստիճան:

Վարժարանը ներկայիս 
մանկապարտէզի, նախակրթարանի, 
միջնակարգի եւ քառամեայ լիսէի 
բաժիններով ուսում կը ջամբէ երկսեռ 
աշակերտներու։

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝ 

103 (48 աղջիկ, 55 մանչ)
Միջնակարգ՝ 74 (39 աղջիկ, 35 մանչ)
Լիսէ՝ 58 (33 աղջիկ, 25 մանչ)

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ԴՊՐՈՑԸ ԱՅՍՕՐ... 



Ս. ԽԱՉ ԴՊՐԵՎԱՆՔ
1953ին Գարեգին Պատրիարք 
Խաչատուրեանի հիմնադրութեամբ 
Սկիւտարի նախկին Ս. Խաչ 
վարժարանը միջնակարգ, լիսէ 
եւ ընծայարանի բաժիններով 
դպրեվանքի կը վերածուի։ 
Ընծայարանի բաժինը 1967ին կը 
փակուի եւ վարժարանը Սուրբ Խաչ 
լիսէ անուամբ կը շարունակէ իր 
գոյութիւնը։ Այժմ քառամեայ լիսէի 
մակարդակով ուսում կը ջամբէ 
երկսեռ աշակերտներու։ 

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Լիսէ՝ 72 (29 աղջիկ, 43 մանչ)

ՍԱՀԱԿԵԱՆ-ՆՈՒՆԵԱՆ
1831ին Նունեան մանկամսուրն ու 
Սահակեան վարժարանը կը շինուին 
Սամաթիոյ մէջ։ 1960-ին միջնակարգ, 
1966ին լիսէի բաժինները կը 
բացուին։

Վարժարանը ներկայիս 
մանկապարտէզի, նախակրթարանի, 
միջնակարգի եւ քառամեայ լիսէի 
բաժիններով ուսում կը ջամբէ երկսեռ 
աշակերտներու։

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝ 

136 (80 աղջիկ, 56 մանչ)

Միջնակարգ՝ 114 (62 աղջիկ, 52 մանչ)

Լիսէ՝ 173 (87 աղջիկ, 86 մանչ)

 

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ 
1785ին Շնորհք Մկրտիչ Ամիրա 
Միրիճանեանի կողմէ հիմնուած 

է Օրթագիւղ: 
Վարժարանը 
այժմ կը գործէ 
մանկապարտէզի, 
նախակրթարանի 
եւ միջնակարգի 
երկսեռ 
բաժիններով: 

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝ 

108 (61 աղջիկ, 47 մանչ)

Միջնակարգ՝ 61 (33 աղջիկ, 28 մանչ)

96

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶ, 
ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ 

եւ 

ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ 
ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ
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ՎԵՆԵՏԻԿԵԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ 
Հիմնուած է 1808ին Մխիթարեան 
«Վաքըֆ»ի անդամներէն Մինաս 
Բժշկեանի կողմէ: Վարժարանը 
ենթակայ է Ս. Ղազարի Հայ Կաթոլիկ 
Մխիթարեան Վանատան եւ Դպրոցի 
հիմնարկութեան։ Այժմ կը գործէ 
Պօմօնթիի մէջ մանկապարտէզի, 
նախակրթարանի եւ միջնակարգի 
երկսեռ բաժիններով:

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝  
45 (22 աղջիկ, 23 մանչ)

Միջնակարգ՝ 20 (10 աղջիկ, 10 մանչ)

ՊԷԶՃԵԱՆ 

Պոլսոյ առաջին հայկական 
վարժարանը բացուած է Գումգաբուի 
մէջ 1790ին, Շնորհք Մկրտիչ Ամիրա 
Միրիճանեանի բարերարութեամբ։ 
1830-ին կը վերակառուցուի 
Յարութիւն Ամիրա Պէզճեանի 
բարերարութեամբ ։

Վարժարանը այժմ կը գործէ 
մանկապարտէզի, նախակրթարանի 
եւ միջնակարգի երկսեռ բաժիններով:

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝  
68 (24 աղջիկ, 44 մանչ)

Միջնակարգ՝ 54 (24 աղջիկ, 30 մանչ)

ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ
1840-ին Լեւոնեան ընկերութիւնը 
կը սատարէ Թօփգաբուի 
վարժարանի կրթական մակարդակին 
բարձրացման. իսկ 1864ին 
Վարդուհի անուամբ տնօրէնուհիին 
հսկողութեամբ աղջկանց դպրոց մըն 
ալ կը բացուի: 1894ին դպրոցները 
միանալով կը կոչուին «Լեւոն-
Վարդուհեան»։ Այժմ վարժարանը 
կը գործէ մանկապարտէզի, 
նախակրթարանի եւ միջնակարգի 
երկսեռ բաժիններով:

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝  
55 (30 աղջիկ, 25 մանչ)

Միջնակարգ՝ 34 (14 աղջիկ, 20 մանչ) 
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ՏԱՏԵԱՆ
Արքունի վառօդապետ Յովհաննէս 
Պէյ Տատեան 1844ին Պաքըրգիւղի 
եկեղեցւոյ կից «Արծրունեան» 
անունով փայտաշէն վարժարան մը 
շինել կու տայ։ 1892ին ժողովուրդին 
ալ օժանդակութեամբ կը կառուցուի 
նոր շէնք մը եւ ի յարգանս Տատեան 
գերդաստանի, վարժարանը կը 
կոչուի Տատեան։ Վարժարանը 
այժմ կը գործէ մանկապարտէզի, 
նախակրթարանի եւ միջնակարգի 
երկսեռ բաժիններով։

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝ 

226 (98 աղջիկ,128 մանչ)

Միջնակարգ՝ 159 (79 աղջիկ, 80 մանչ)

ԳԱԼՖԱՅԵԱՆ
Հիմնուած է 1866ին Սրբուհի 
Մայրապետ Նշան-Գալֆայեանի 
կողմէ Հալըճըօղլուի մէջ, 
որպէս աղջկանց որբանոց եւ 
ձեռական աշխատութիւններու 
դպրոց։ Վարժարանը 1971ին 
ապասեփականացուելով կը փլցուի 
եւ կը փոխադրուի Սկիւտար։
Ներկայիս վարժարանի Սկիւտարի 
շէնքը կը ծառայէ որպէս ննջարան 
Գալֆայեանի աշակերտութեան։ 
Վարժարանը կը գործէ Սկիւտարի 
Սէմէրճեան-Ճեմարան Վարժարանի 
շէնքին մէջ երկսեռ մանկապարտէզի, 
նախակրթութեան ու միջնակարգի 
բաժիններով։

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝ 

24 (16 աղջիկ, 8 մանչ)
Միջնակարգ՝ 30 (24 աղջիկ, 6 մանչ)

ՍԱՄԱԹԻԱ ԱՆԱՐԱՏ 
ՅՂՈՒԹԻՒՆ
Հիմնուած է 1868ին Պօղոս Պէյ 
Մըսըրլըեանի կողմէ։ 1922ին կը 
կառուցուի վարժարանին ներկայի 
շէնքը, մինչ հին շէնքը կը մնայ 
Քոյրերու Վանատուն։ Վարժարանը 
այժմ կը գործէ մանկապարտէզի, 
նախակրթարանի եւ միջնակարգի 
երկսեռ բաժիններով:

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝  

39 (17 աղջիկ, 22 մանչ)

Միջնակարգ՝ 22 (10 աղջիկ,12 մանչ)



ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ 
ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ 
1873ին Գատըգիւղի մէջ կը 
կառուցուի՝ երկսեռ Արամեանը։ 
1912ին Մաթուս եւ Աբիկ Ունճեան 
եղբայրներ դպրոցին ետեւի շէնքը 
կը գնեն, նորոգելով եկեղեցւոյ կը 
նուիրեն, դպրոցն ալ կը յիշուի՝ 
Արամեան-Ունճեան։ Այժմ կը 
գործէ երկսեռ մանկապարտէզի, 
նախակրթարանի եւ միջնակարգի 
բաժիններով:

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝ 

124 (57 աղջիկ, 67 մանչ)
Միջնակարգ՝ 61 (38 աղջիկ, 23 մանչ)

ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ 

Վարժարանը կառուցուած է 
Ֆէրիգիւղի Սրբոց Վարդանանց 
եկեղեցւոյ կից, Գէորգ էֆէնտի 
Մէրամէթճեանի սեփական 
հողամասին վրայ, 1912 թուականին։

Վարժարանը այժմ կը գործէ երկսեռ 
մանկապարտէզի, նախակրթարանի 
եւ միջնակարգի բաժիններով:

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝  

94 (51 աղջիկ, 43 մանչ)
Միջնակարգ՝ 72 (44 աղջիկ, 28 մանչ)

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ
Որպէս մանչերու որբանոց 1913ին 
Շիշլիի մէջ կը բացուի Տիգրան 
Գարակէօզեանի կտակին համաձայն:

Կարեւոր դեր ունեցած է մանչ որբեր 
խնամելու եւ անոնց արհեստներ 
սորվեցնելու առաքելութեամբ։ 
2007ին կ’ունենայ առանձինն 
մանկանց վարժարան մը: Այժմ կը 
գործէ մանկանց, նախակրթարանի եւ 
միջնակարգի բաժիններով։

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկանց՝ 44 (25 աղջիկ, 19 մանչ)
Նախակրթարան՝ 61 (31 աղջիկ, 30 մանչ)
Միջնակարգ՝ 59 (20 աղջիկ, 39 մանչ)
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Մանկապարտէզը կը բացուի 1954ին. իսկ 
նախակրթարանը՝ 1957ին։ Վարժարանը 
այժմ կը գործէ մանկապարտէզի, 
նախակրթարանի եւ միջնակարգի երկսեռ 
բաժիններով:

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ՝

Մանկապարտէզ եւ նախակրթարան՝   
179 (90 աղջիկ, 80 մանչ)

Միջնակարգ՝ 98 (56 աղջիկ, 42 մանչ)
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ԲԱՑՄԱՆ ԽՕՍՔ՝ Սիլվա Գույումճեան - Տնօրէն Ազգ. 
Կեդրոնական Վարժարանի

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆ՝ Հեթանոսական 
շրջան, Վանքեր, Վերածնունդ, Մխիթարեաններ, 
Զարթօնք, Կարին, Սեբաստիա, Ատանա, Մէզիրէ, 
Եփրատ, Վան, Զմիւռնիա, Ռոտոսթօ, Ատրիանապոլիս, 
Պէրպէրեան, Հինդլեան, Ընկերային Միութիւններ, 
Մելգոնեան. Համակարգչային Պատրաստութիւն՝ Լիզէթ 
Պայրամ Էրէն. Ընթերցում՝ Նարօտ էրքօլ, Մասիս Թաշը. 

Երաժշտութիւն՝ “My Dark Place”, «Գիշեր Պար», “Even 
If You Leave” (Արա Տինքճեան եւ The Secret Trio), 
«Զէյթունի Ծառ» (Արթօ Թունչպօյաճեան)

ԴԱՍԱՐԱՆ՝ Ուսուցիչ՝ Արեգ Պերճ Կէօքտաղ. Աշակերտ՝ 
Արսէն Էօզգալայ, Սալբի Մօր. Մէլանի Ագայ, Ռաֆֆի 
Աշճը, Ալարա Թարաքճըօղլու, Մէլանի Գօնճա, Սարվէն 
Մուրատ Չընար, Վարդան Մամիկոնեան

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ՝ «Հայու Հոգին» (Համաստեղ). 
Արտասանութիւն՝ Արեգ Պերճ Կէօքտաղ, Սարվէն 
Մուրատ Չընար.

ՊԱՐ՝ «Թամզարա», «Ծաղկաձորի» 

ԵՐԳ՝ «Կիլիկիա» Մէլանի Ագայ. Կիթառ՝ Արեգ Պերճ Կէօքտաղ

ՄԷՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐ՝ Խաչատուր Աբովեան - Ռաֆֆի Աշճը
 Յովսէփ Իզմիրեանց - Մէլանի Ագայ
 Մատթէոս Մամուրեան - Վարդան Մամիկոնեան
 Գրիգոր Զօհրապ - Ալարա Թարաքճըօղլու
 Զարուհի Արշակունի - Մէլանի Գօնճա

ՏԵՍԱԵՐԻԶ-ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐ՝ ԺԱ. եւ ԺԲ. կարգի 
աշակերտներուն երէց սերունդի հետ կատարած 
հարցազրոյցներէն հատուածներ

Բէքա Պալճըօղլու (Առէն Մանուկ Կիւլլիւտէրէ) 
Աննա Սամուրքաշօղլու (Քնար Կէօչէր)
Մարգրիտ Թաշքըրան (Ռոնի Չիլպըյըք)
Վիքթորիա Մաքպուլէ Աքսոյ (Ճէսիքա Աքսոյ)
Մարգրիտ Քոչաքեան (Ալին Կիւչթաշ)
Հիլտա Գույումճուօղլու (Լիանա Գույումճուօղլու)
Էլմաս Չանաքճը (Արարատ Արաբօղլու)
Համլօ Թաշ (Երազ Արսլան)
Հաթուն Մառի Թունչ (Հեռա Տիգմէ)
Թէքնիք ամփոփում՝ Դալար Թոքուրեան ’14

ԹԱՏՐՈՆ՝ «Շորթիչ Գոլէճ» [Ձիւնականի (Գէորգ Աբելեան) 
«Հայկական Դպրոցի Տեսչարանին Մէջ» գործէն 
պատշաճեցուած]. Բեմադրութիւն՝ Արեւ Կարեան. 
Օգնական բեմադրիչ՝ Սարգիս Հէմէնկիւլ. 

 Տնօրէն՝ Տայք Արէս Միսիսօղլու. Ժիլպէր՝ Սեւան 
Էօզշիմշէք. Լինտա՝ Մարալ Աթընըզ. Ծնողք՝ Ռուտի 
Կիրէկէօզօղլու. Աշակերտ՝ Կասիա Քօչ. Քարտուղար՝ 
Սէլինա Մարգրիտ Չէքէմ. Վարդուհի՝ Տարչա Տաղ

ՏԷ՜Ր ՈՂՈՐՄԵԱ՝ Մասիս Թաշը, Նարօտ Դալար Ակոշեան, 
Նարեկ Պօյնուգալըն. (Ինքնաբուխ երգեցողութիւն՝ 
արձանագրուած Սիվրիհիսարի Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ 
մէջ՝ աւարտական դասարանի այցելութեան ընթացքին)

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ՝ Արդիական պար («Քէֆ քէֆ» Արթօ 
Թունչպօյաճեան), Տողանցք վարժարաններու, «Ո՜վ 
Մեծասքանչ»

ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ՝ Մասիս Թաշը, Նարօտ Դալար Ակոշեան, 
Նարեկ Պօյնուգալըն, Սելին Ալթունգարա, Սիրեմ Արթուչ, 
Մէլանի Ագայ, Լարիսսա Փոյրազ, Անտրէ Տուրսուն, Լիզա 
Օլկար, Անի Գենան, Լենա Նալպանդգազարօղլու, Լուսի 
Թէք, Սելին Տօնուքէօք, Լուսին Եանար. Վարիչ՝ Յակոբ 
Մամիկոնեան երաժշտութեան ուսուցիչ

ՅԱՅՏԱԳԻՐ՝ «ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԸ Անցեալէն Դէպի Այսօր» Հանդիսութեան
(Քէնթէր Թատրոն, Հարպիյէ, 13 Մայիս 2017 Շաբաթ, Ժամը 18.00)
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ՊԱՐԱԽՈՒՄԲ՝ Սարին Իչ, Նայրա Սարայտար, Թալիա 
Եօլուսէվէր, Լարիսսա Թաշքըրան, Ռուտի Կիրէկէօզօղլու, 
Ժպիտ Լոյս Կէզէր, Լարա Սուլուօղլու, Լէթիսիա 
Սէրգիզեան, Քարլա Տէմիրճի, Թալիա Թէքյիւրէք, Նաթան 
Սիւյլիւնօղլու, Ռուտի Էքսէր, Մէլինէ Թէմէլճի, Թալիա 
Գարաճաեան, Պուրակ Թանըշման, Սէլինա Մարգրիտ 
Չէքէմ, Նատին Միտոյեան, Սարին Պայծառ Արսլան, 
Լարա Չալըշքան, Թալիա Շաշմազ, Նիրվա Գույումճու. 
Պարուսոյց՝ Պանու Աչըքտէնիզ. Խորհրդատու՝ Յակոբ 
Արի Կիւլէչ

ԹԷՔՆԻՔ ՍԱՐՔ.՝ Ալէն Թաշճըօղլու

ՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄ՝ Աշակերտներ՝ Քրիս Հավլուճիեան, Այգ 
Արամ Պալճը, Էլիզա Գարաբընար, Քարլա Թիւզիւթիւրք, 
Թիլա Թիւզիւթիւրք, Լոռին Քուրթլուգայա, Լարիսսա 

Ըլկարլար, Առէն Մանուկ Կիւլլիւտէրէ, Արարատ 
Արաբօղլու, Թալիա Արաբօղլու, Թալիա Աշճը, Այգուն Ճան 
Գօճապայ, Պայքար Էրքօլ

ԳԻՐՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ՝ Արարատ Շէքէրեան 

ՀՐԱՒԻՐԱԳԻՐ, ԱՖԻՇ՝ Գրիգոր Սահակօղլու 

ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐ՝ Արտաշէս Մարկոսեան, Զաքարիա 
Միլտանօղլու, Վահագն Քէշիշեան

ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑԻՆ՝ Տնօրէնութիւն եւ 
Հայերէնի Ուսուցիչներ Կեդրոնական Վարժարանի. 
Սիլվա Գույումճեան, Նաթալի Պաղտատ Թուրաչ, Տիանա 
Պուլտուք Եանարտաղ, Լիզէթ Պայրամ Էրէն, Արարատ 
Շէքէրեան, Արաս Սարըչօպան
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ԳԼԽԱՒՈՐ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ
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«Հայ Դպրոցը Անցեալէն Դէպի Այսօր» ձեռնարկը պատրաստեցին 

Կեդրոնականի տնօրէնութիւնը եւ հայերէնի ուսուցչաց կազմը՝

Արաս Սարըչօպան ‘03 / Արարատ Շէքէրեան ‘05 

Լիզէթ Պայրամ Էրէն ‘05 / Նաթալի Պաղտատ Թուրաչ ‘97
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Զաքարիա Միլտանօղլու / Կարպիս Պալմումճեան ‘52 / Մկրտիչ Արծիւեան ‘79

Յակոբ Արի Կիւլէչ ‘90 / Յակոբ Մամիկոնեան ‘86 / Յարութիւն Էպէօղլու ‘57

Նարօտ Էրքօլ ‘02 / Պանու Աչըքտէնիզ / Սարգիս Հէմէնկիւլ / Վահագն Քէշիշեան 

Ծնողաց Միութիւն / Կեդրոնական Սանուց Միութիւն
Ուսուցչաց Հիմնարկ եւ Միութիւն

ԿՈՂՔԻ ՆԿԱՐՆԵՐ
Սանասարեանցիներ՝ բոլորուած Մկրտիչ Սանասարեանի նկարին շուրջ

Կարնոյ Աղջկանց Վարժարանը / Կիրասոնի Ուսումնական Խորհուրդը / Եփրատ Գոլէճի Նուագախումբը




