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ԳԵՎՈՐԳ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԳՈՐԻՍՈՒՄ. 
ՍԲ ՀՌԻՓՍԻՄԵԻ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ԾԽԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (1890-1920 ԹԹ.)

Զանգեզուրի գավառակենտրոն Գորիսում Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցականծխական
դպրոցը հիմնադրվել է 18901891 թթ. ուսումնական տարում: Հիմնադրումից ի վեր՝
դպրոցընվիրվելէբացառապեսազգօգուտգործունեության՝կրթելովուդաստիարա
կելովբազմաթիվերեխաների:Դպրոցիգործունեությունըորոշակիկանոնակարգված
հիմքերիվրաէդրվել,երբավագուսուցչիպաշտոնըստանձնեցծնունդովգորիսեցի,
XXդարասկզբիբազմաշնորհուլուսամիտգործիչմանկավարժ,հրատարակիչխմբա
գիրՍիմեոնՏերՄինասյանը:ԸնդհանրացնելովՍբ.Հռիփսիմեիեկեղեցականծխական
դպրոցնանգնահատելիդերէունեցելոչմիայնԳորիսի,այլևամբողջգավառիկրթամ
շակութայինկյանքում:

 Բա նա լի բա ռեր`  Գորիս,Սբ.Հռիփսիմե,եկեղեցականծխականդպրոց, ավագու
սուցիչ,հոգաբարձուներիխորհուրդ,Կենտրոնականդպրոց:

Ս յուն յաց պատ մա կան  Հա բանդ գա վա ռի  Ձա գա ձո րի հով տի  Վա րա րակն 
գե տի ձա խափն յա կում՝  Լաս տի խութ լե ռան հյու սի սա յին լան ջե րն  ա կո սող 
գե ղա տե սիլ ձո րա կում, XVIII դ. 60-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին  Մեծ  Մե լիք-
Օհա նի կող մից  Ղա րա բա ղի խա նութ յա ն  են թա կա յութ յամբ հիմ նարկ վել է մե լի-
քա նիստ կի սաան ձա վա յին  Գո րիս-Կ յո րես գյու ղը:  Պատ մահ նա գի տա կան նյու-
թերն ա պա ցու ցում են, որ տա կա վին վաղ ժա մա նակ նե րից այդ տեղ գո յութ յուն 
է ու նե ցել բնա կա վայր: Բ նա կա տե ղիի հե ռա վոր անց յա լի վկա նե րից է գյու ղից 
հյու սիս-ար ևելք՝ լեռ նա լան ջի բարձ րութ յան վրա, «Ճգ նա վո րաց» լե ռան ստո րո-
տում գտնվող կի սա ժայ ռա փոր Սբ.  Մար տի րոս մա տու ռը (X-XI դդ.), ո րը ե ղել և 
մ նում է տա րա ծաշր ջա նի նշա նա վոր սրբա տե ղի նե րից մե կը:  Նո րա հիմն բնա-
կա վայ րում  Մե լիք-Օ հա նի ձեռ նար կած շի նա րա րա կան-կա ռու ցո ղա կան աշ-
խա տանք նե րը նախ սկսվում են ամ րո ցա կերպ մե լի քա կան նստոց-կենտ րո նի` 
ա պա րան քի կա ռուց մամբ:  Մե լիք-Օ հա նի շի նա րա րա կան գոր ծու նեութ յան հա-
ջորդ ձեռ նար կը` ե կե ղե ցա շի նութ յունն էր:  Նա « Խա չե րի ձոր» թա ղում՝ փոք րիկ 
բլրա լան ջի վրա, 1776 թ. կա ռու ցում է Սբ. Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցին1:  Ձե ռա գրա կան 

1 Տեղին նշենք, որ Գորիս գյուղի հուշարձանների արձանագրությունները հրատարակած 
Մեսրոպ արքեպս. Տեր-Մովսիսյանի և Սեդրակ Բարխուդարյանի մոտ հիշատակված չեն սույն 
եկեղեցու կառուցման վերաբերյալ որևէ վիմագրական տեղեկություն: Այդ բացը լրացվեց 2006 թ. 
հուլիսի 15-ին, երբ տողերիս հեղինակի ղեկավարությամբ և վիմագրության դասախոս Արտակ 
Գզոյանի մասնակցությամբ Գորիսի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի 
1-ին կուրսի ուսանողների հնագիտական և վիմագրագի-տական պրակտիկայի ժամանակ 
ուսանողների ջանադիր աշխատանքի արդյունքում ամբողջությամբ մաքրվեց գոմի վերածված 
եկեղեցին, բացվեց քարապատված արևմտյան դուռը, սվաղի հաստ շերտից մասամբ 
մաքրվեցին նաև պատերն ու մույթերը: Հարավային մուտքի բարավորի սվաղը մաքրելու 
ժամանակ բացվեց եկեղեցու հիմնման մինչ այդ անհայտ մնացած պարզ, փոքրիկ կցագրերով 
քառատող հետևյալ արձանագրությունը. «ՅԻՇԱՏ[Ա]Կ Է/ԵԿԵՂԵՑԻՍ ՊԱՂ/ԸՐԻ ՈՐԴԻ ՄԵԼԻՔ/
ՈՀԱՆԻՆ: ԹՎ [Ի]Ն ՌՄԻԵ (1776)» (Ստեփանյան Գ., Գորիս, Դաշտային հետազոտական նյութեր 
(2006 թ.), տետր № 1, էջ 2): Արձանագրությունը հրատարակվում է առաջին անգամ:
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աղբ յուր նե րը փաս տում են, որ XVIII դ. 80-ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րին  Գո-
րիս գյու ղը տա կա վին հա մար վում էր  Տաթ ևի վան քի վան քա պատ կան գյու ղե-
րից մե կը: 1823 թ. դրութ յամբ գյուղն ու ներ 118 ծուխ1:  Հա մայն քի սո ցիա լա կան 
կազ մը պար զու նակ էր. բաղ կա ցած էր հիմ նա կա նում ա ր  տոն յալ  ու հար կա տու 
դա սե րից: Գ յու ղն  ապ րում էր սո ցիալ-տնտե սա կան և  հոգ ևոր-մշա կու թա յին 
բնա կա նոն կյան քով: 

Ինչ պես ար ևե լա հայ մյուս գյու ղե րում,  Գո րի սում ևս կրթա կան կյան քն  
ա ռաջ մղե լու նա խա պայ ման ներ էին՝ լու սա վո րա կան գա ղա փար նե րի տա րա-
ծու մը և դպ րոց նե րի բա ցու մը:  Լու սա վո րութ յան հար ցը մտա հո գում էր բո լոր 
նրանց, ով քեր տո գոր ված էին հայ րե նի քին ծա ռա յե լու պատ րաս տա կա մութ-
յամբ: Այս ա ռու մով մեծ է հատ կա պես բնիկ գո րի սե ցի, հնա հիմք  Մի նա սանց 
տոհ մից սե րող, գյու ղի ծխա կան քա հա նա  Մի նա ս  ավ. քհն.  Տեր- Մի նաս յա նի 
դե րը ոչ միայն հոգ ևոր-ե կե ղե ցա կան գոր ծու նեութ յան մեջ, այլև կրթա կան-լու-
սա վոր չա կան բնա գա վա ռում: Այս պես՝ ար խի վա յին վա վե րագ րե րը փաս տում 
են, որ  Գո րիս գյու ղի ա ռա ջին և  ե րախ տա շատ ման կա վար ժը ե ղել է  Մի նաս 
ավ. քհն.  Տեր- Մի նաս յա նը, ո րը,  լի նե լով ժա մա նա կի բազ մա կող մա նի զար գա-
ցած ա ռա ջա դեմ հոգ ևոր գոր ծիչ և  ու սում նա սեր անձ նա վո րութ յուն, բա ցել էր 
մաս նա վոր կամ խալ ֆա յա կան տի պի դպրոց, կրթել ու դաս տիա րա կել գյու ղի 
ե րե խա նե րին2: Դպ րո ցում ու սու ցա նվել են ե կե ղե ցա կան պար զու նակ գի տե լիք-
ներ պա տա րա գի և  ժա մա սա ցութ յան մա սին: Ա շա կեր տը, դպրոցն ա վար տե-
լով, կա րող էր կար դալ Աստ վա ծա շուն չը, եր գել շա րա կան ներ: Այս դպրո ցում 
ու սա նած  Մի նա սանց տոհ մից սե րող մեկ այլ նշա նա վոր հոգ ևոր գոր ծիչ  Հա կոբ 
քհն.  Տեր- Մի նաս  յա նն  իր հու շե րում վկա  յում է. « Տո ղե րիս գրո ղը դեռ 8 հա սա-
կից տո ւե լ  են կար դալ գրել սո վո րե լու, այն ժա մա նա կը  Զան գե զու րու մը ոչ մի 
ու սում նա րան [չի ե ղել], միայն  Գո րիս գիւ ղում և Խն ծո րէսկ գիւ ղում ծմեռ վայ 
ժա մա նակ նե րը ան հատ տի րա ցու ներ ու նե նում էին ու սում նա րան ան ու ամբ: 
Իբրև ու սում նա րան սո վո րե ցնու մին  Սաղ մոս,  Ժա մա գիրք և Ա ւե տա րան, մա-
սամբ ռու սէ րեն: Ես էլ այս տեղ էի սո վո րում»3: 

 Մի նաս ավ. քհն.  Տեր- Մի նաս յա նը, ով հայտ նի էր որ պես ան բիծ և  պար կեշտ 
հոգ ևո րա կան, իր աստ վա ծա հա ճո ու հայ րե նան վեր գոր ծու նեութ յամբ բա րի 
համ բավ է թո ղել սե րունդ նե րի հի շո ղութ յան մեջ:  Լի նե լով գյու ղի լու սա վո րի չը, 
իր մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի շնոր հիվ, նվա ճել էր գյու ղա ցի նե րի սերն ու 
հար գան քը: Ան գամ գյու ղի միակ՝ Սբ Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցին, որ տեղ տա րի ներ ի 
վեր նա քա հա նա յա գոր ծել էր, հա ճախ կո չում էին նաև նրա ա նու նով: Որ պես, 
օ րի նակ, Ս.  Խան զադ յա նը « Հորս հետ և  ա ռանց հորս» ին ք  նա կեն սագ րա կան 
վի պա կում գրում է. « Մեր բեր դա թա ղի եզ րին, որ տեղ ժայ ռե րը մի փոքր մեղ մա-
նում էին, սպի տակ պա տե րով ե կե ղե ցի կա: Լ րիվ սպի տակ: Ես զար մա նում էի, 
թե ին չու են նրան սուրբ  Մի նաս ա սում և  ոչ թե Ս պի տակ»4: 

1868 թ.  փե   տր  վա ր   ի 19  -ին    Գան ձ  ակ-Ե լի զա վետպ ոլ ի նա հան գի ստեղ ծու մից 

1 Տե՛ս Описание Карабагской провинции (Магал Тативский (б.с.), տե՛ս նաև Հայաստանի 
ազգային արխիվ (այսուհետ՝ ՀԱԱ ), ֆ. 93, ց. 1, գ. 163, թ. 114-115:

2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 15, գ. 31, թ. 19: 
3 ՀԱԱ, ֆ. 798, ց. 1, գ. 1220, թ. 139: 
4 Խանզադյան Ս., Հորս հետ և առանց հորս (ինքնակենսագրական վիպակ), Երևան, 1986, 

էջ 9: Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո Սբ Հռիփսիմե եկեղեցին պատվել է սպիտակ 
կրաշաղախով, ինչը պարզ երևում է XX դարակեսին կատարված լուսանկարներում:
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հե տո,  Գո րիս գյու ղա քա ղա քը դառ նում է նո րաս տեղծ  Զան գե զու րի գա վա ռի 
վար չա կան կենտ րո նը: XIX դա րա վեր ջին  Գո րիսն ար դեն իսկ ապ րում էր սո ցիալ-
տնտե սա կան և  հոգ ևոր-մշա կու թա յին վե րելք: 1869-1870 թթ. ուսումնական 
տա րում հիմն ված Սբ Ս տե փա նո սի1 ե կե ղե ցա կան-ծխա կան դպրո ցը2, ո րի 
ա ռա ջին ու սու ցիչ նե րից էր  Մի նաս ավ. քհն.  Տեր- Մի նաս յա նի  հիմ նած դպրո ցում 
ու սա նած նրա թո ռը՝  Սարգ սի որ դի  Հով հան նե սը (Օ հան):  Հենց նրա ու սե րին 
էր դրված պա պի վա ռած ջա հը վառ պա հե լու, նրա գոր ծը շա րու նա կե լու ազ-
գան վեր ա ռա քե լութ յու նը: Ս յուն յաց փո խա նոր դութ յան ա ռաջ նորդ  Հով հան նես 
ար քեպս. Աս լան յան ցի (1870-1873 թթ.)՝ 1872 թ. ապ րի լի 1-ին կազմ ած և Էջ-
միած նի  Սի նո դին ներ կա յաց րած « Ցու ցակ  Հոգ ևոր ու սում նա րա նաց ե ղե  լոց ի 
յա ջոր դու թեան  Տա թևու» տե ղե կա գրում նշված է, որ « Կօ րիս գիւ ղա քա ղա քի» 
ու սում նա րա նի ու սու ցիչն էր  Հով հան նես (Օ հան)  Տեր- Մի նաս յա նը:  Տե ղե կա գրի՝ 
«Ա նո ւանք ու սուց չաց, թէ՝ ո՞ր  Տե րու թեան հպա տակ են նո քա և  ու՞ր կր  թեալ» 
սյու նա կում գրված է. « Յով հան նես  Տէր- Մի նա սեանց  Կօ րի սէ ցի, հպա տակ նոյն 
 Տե րու թեան, կրթեալ առ պապ իւր  Մի նաս քա հա նայն»3: 

 Զան գե զու րի ա ռա ջին գա վա ռա պետ Պ յոտր Ս տա րից կիի օ րոք 1870 թ.  Գո-
րի ս գ յու ղից արև մուտք,  Վա րա րակն գե տա կի ա ջափ ն  յա ըն դար  ձակ և  հարթ 
տա րա ծութ յան վրա հիմն վում է գա վա ռա կենտ րոն  Նոր  Գո րի սը:  Բարձ րա դիր 
և  զա ռի թափ լեռ նա լան ջե րի միջև ըն կած փոք րա թեք դա րա վան դա յին տա փա-
րա կն  ա ռա վել հար մա րա վետ  էր որ պես քա ղա քա տե ղի և  ու ներ ըն դար ձակ ման 
հե ռան կար: Հ նի և  նո րի սահ մա նագ ծում նո րա հիմն  Գո րի սում XIX դա րա վեր-
ջը նշա նա վոր վեց ազ գա յին ինք նա գի տակ ցութ յան բուռն վե րել քով:  Պայ ման ներ 
ստեղծ վե ցին կրթամ շա կու թա յին զար գաց մա նը՝ ի րենց բո լոր դրս  ևո րում նե րով: 
 Գո րի սը թևա կո խեց պատ մա կան կյան քի մի նոր փուլ, ո րի զար գաց ման գրա-
վա կա նը ա նա ռար կե լիո րեն նոր ա ռա ջա դեմ հա յացք ներն էին: 

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 157, թ. 1:
2 Տե՛ս Խու դո յան Ս., Արևե լա հայ դպրոց նե րը 1830-1920 թթ. (ժա մա նա կագ րութ յու նը հա վել յալ 

ման րա մաս նե րով), Երևան, 1987, էջ 118: Դպրո ցում ա վանդ վել է հա յե րեն ըն թե ր ցա նու թյուն, 
վա յել չա գրու թյուն, ե կե ղե ցա կան եր գե ցո ղութ յուն, կրո ն և քե րա կա նու թյուն (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 56, 
ց. 15, գ. 31, թ. 19): Դպրո ցը պահ վել է ի հա շիվ «դրա մոք ծնո ղաց աշա կեր տաց» (տե՛ս ՀԱԱ, 
ֆ. 56, ց. 15, գ. 31, թ. 39): Ի դեպ, այս դպրոցում է  սովորել Ակսել Բա կունցի հայրը՝ Ստեփան 
Թևոսի Բակունցը (տե՛ս Բակունց Վ., Մեծ հույզերի սերմ նա ցանը, Երևան, 1976, էջ 7): Որոշ 
դժվարությունների պատճառով դպրոցը որոշ ժամանակ դադարել է գոր ծելուց: Վերա բացվել 
է միայն 1882 թ.՝ գավառապետ Ան տոն Յա կովլևիչ Կա րաև-Կարայանի (1878 թ.-1888 թ. հու-
նիս) հրամանով (տե՛ս Զանգեազուրից, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1884, սեպտեմբերի 4, N 140): 1885 
թ. ամ ռա նը Գո րիս գյուղ (Նոր կամ Ներքին Գո րիս) այ ցե լած Ստեփան Զե լինս կին (Մկրտչյան) 
վկա յում է, որ գյու ղն  ու ներ գոր ծող ուսում նա րա ն (տե՛ս Зелинский С., Экономический 
быть государственных крестьянь вь Зангезурском уезде Елисаветпольской губерни-и, 
«Материалы для изучения экономическаго быта государственныхь крестянь Закавказскаго 
края» (այսուհետ` МИЭБГКЗК),  т. IV, Тифлис, 1886, Тифлис, 1 890, ñ. 119): Դպրո ցի` 1880-ա կան 
թվա կան նե րի գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ ու շագ րավ տե ղե կութ յուն է հայտ նում Հով հան նես 
Պա րոն յա նը (Յա պոն). «Այդ ժա մա նակ մեր գիւ ղի (Նոր կամ Ներքին Գո րի սի - Գ. Ս.) այդ «շկոլ»-ը 
Ձա գե ձո րի գիւ ղե րի միակ դպրոցն  էր, որ տե ղից Ղա փա նի Շի կա հող գիւ ղա ցի ա լե հեր Գրի գոր 
վար ժա պե տը (Գրիգոր Տեր-Գրի գորյանը - Գ. Ս.) «լոյս ու գի տու թիւն» էր տա րա ծում իր կա րո-
ղու թեան չա փով: Ոչ ոք չէր յի շում, թէ Գրի գոր վար ժա պե տը ե՞րբ  էր եկել մեր ձո րը. ոչ ըն տա նիք 
ու նէր, ոչ տնտե սու թիւն. ապ րում էր դար վի շի նման, օ րը օ րին, ա շ ա կերտ նե րի ց ստա ցած հաց 
ու պա նի րով, կամ պղնձէ դրամ նե րով: Ու մին չեւ իր կեան քի վերջն էլ նա մնաց Գո րիս գիւ ղում` 
ա ռա ւօ տ ից մին չեւ ե րե կոյ իր գլխին հա ւա քած ե րե խան ե րին Ժա մա գ իրք, այբ բե նա րան կար-
դաց նե լով, հա շիւ, գրել սո վո րեց ն ե լով» (Յապօնի (Յով հան նէս Պարոն եան) յու շերը: Գրեց` Տէ րու-
նի Յ. [Հա կոբ Տեր-Պո ղոս յան ],  «Հայ  րե նիք», Պոսթըն, 1940, ԺԹ տարի, դեկ տեմ բեր, N 2, էջ 115):

3 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 15, գ. 31, թ. 19: 
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 Գա վա ռա կենտ րո նի ա ռա ջին ու սում նա կան հաս տա տութ յու նը՝ 1876 թ. 
դեկ տեմ բե րի կե սե րից գոր ծող պե տա կան (ար քու նի) կամ «ռու  սա կան» ու սում-
նա րա նն  էր (Герюсинское казенное нормальное сельское училище)1: Ա.  Բա-
կուն ցի պատ  կե րա վոր ար տա հայ տութ յամբ՝ « Գո  րիսն ու ներ մի թա գա վո րա-
կան ու սում նա րան՝ ռու սաց շկո լը...»2:  Բաց ման տա րում ու սում նա րա նը ե ղել 
է մի դաս յա (երկ դաս յա է դար ձել 1882 թ. հոկ տեմ բե րի 1-ին)3 և  ու նե ցել է 72 
հայ և 1 ռուս ա շա կերտ4: Ու սում նա րա նում մեծ մա սամբ սո վո րում էին բե կե րի, 
վա ճա ռա կան նե րի և  հոգ ևո րա կան նե րի ե րե խա նե րը5: Ու սում նա րա նի պատ -
վա վոր վե րա կա ցուն էր  Գո րի սում և  տա րա ծաշր ջա նում մեծ հե ղի նա կու թյուն 
վա յե լող  Մա նու չար բեկ  Մե լիք- Հու սեին յա նը6, ո րին հա ջոր դել է Ի վան  Սու շևս -
կի- Ռա կու զան7: Ո ւսում նա րա նի ա ռա ջին տե սուչն ու ու սու ցիչն էր  Հով հա ննես 
 Ղա զա րի  Տեր- Մի քա յել յա նը8: Այ նու հետև տե սուչ և  ու սու ցիչ են աշ խա տել Ի վան 
 Վե նե դիկ տի  Բես սա րա բան9, կո լե գիա կան ռե գիստր Եփ րեմ  Մե լիք- Շահ նա-
զար յան ցը10,  Մի քա յել  Սեր գե յի  Պո ղոս յա նը11 և Ի վա նո վը12: Ու սում  նա րա նի գոր -
ծու նեու թյունն ա ռանձ նա պես արդ յու նա վետ էր վաս տա կա շատ ման   կա վարժ, 
տի տուլ յար խորհր դա կան  Սա դաթ   Սեր գե յի բեկ  Սաֆ րազ բե կյա նի13 տես չութ յան 
տա րի նե րին (1908-1914 թթ.)14:  Տար բեր տա րի նե րի դպրո ցում դա սա վան դել և 
 գա վա ռի կրթա կան գոր ծում մեծ ա վանդ են ներդ րել ժա մա նա կի ճա նաչ ված 
ման կա վարժ ներ  Հա րու թյուն  Հա րութ յու նյա նը15, Մկր տիչ  Սարգս յա նը, Լ ևոն  Մի-
քա յել յան ը (Լ ևոն Ս յու նե ցի),  Բոգ դան  Բագ դատ ևը,  Բո րիս Ս կա բի չևսկին,  Գեոր-

1 Տե՛ս Зелинский С., նշվ. աշխ., МИЭБГКЗК, с. 121, տե՛ս նաև «Մշակ», Թիֆլիս, 1876, 
դեկտեմբերի 2, N  46, տե՛ս նաև Кавказский календарь на 1891 г. (այսուհետ` КК), отд. Адрес-
календарь, с.181, տե՛ս նաև Գրիգորյան Ա., Նախասովետական Զանգեզուրի դպրոցական 
կյանքից (1870-ական թթ.-1917 թ.), էջ 246: 

2 Բակունց Ա., Կյորես, Ընտրանի, էջ 374: 
3 Տե՛ս Зелинский С., նշվ. աշխ., МИЭБГКЗК, с. 121, տե՛ս նաև КК на 1893 г.,  Тифлис , 1892, 

отд. Адрес-календарь, с. 240.
4 Տե՛ս նույն տեղում: 
5 Տե՛ս նույն տեղում: 
6 Տե՛ս КК на 1884 г., Тифлис, 1883, отд. IV, с. 90.
7  Տե՛ս КК на 1893 г., отд. Адрес-календарь, с. 240.
8 Տե՛ս КК на 1878 г., Тифлис, 1877, ч. II, отд. II, с. 83, տե՛ս նաև КК на 1879 г., Тифлис, 1878, 

отд. III, с. 72. 
9 Տե՛ս КК на 1884 г., отд. IV, с. 90.
10 Տե՛ս Գ.Տ.Գ. [Գ րիգոր Տեր-Գրիգորյան], Նամակ Գօրիսից, «Մշակ», Թիֆլիս, 1890, նոյեմբերի 

22, № 134:
11 Տե՛ս КК на 1899 г., Тифлис, 1898, с. 325. 
12 Տե՛ս ՀՊԹ, Նոր և նորագույն պատմության բաժ նի ֆոնդ, Գ.Գ., N 4197:
13  Սադաթ բեկ Սաֆ րազբեկ յանը (1860-1940 թթ.) եղել է Սի սի ա նի Բռնա կոթ գյուղից Գո րիսում 

հաս տատ ված Մելիք-Սաֆրազ բեկ յանների շա ռա վիղ ներից: Ավարտել է Շուշիի ռեալական 
ուսումնարանը: Կինն էր Սաթենիկ Հարութ յու ն յանը (1879-1959 թթ.): Ունեց ել  ե ն հինգ տղա 
(Գևորգ, Արտո, Գուրգեն, Ալեքսանդր, Ջա վադ) և մեկ դուստր՝ Թագո ւհին: Սադաթ բեկ Սաֆ-
րազբեկ յանը եղել է «Կով կասի Հայոց բարե գոր ծա կան ընկերության» Գորիսի մաս նաճյուղի ան-
դամ (տե՛ս Տե ղե կագիր Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերու թ յան 1909 թ. գոր ծունէ ութ-
եան, Թիֆլիս, 1910, էջ 54): 

14 Տե՛ս КК на 1909 г., Тифлис, 1908, Адрес-календарь, с. 366,տե՛ս նաև КК на 1910 г., Тифлис, 
1909, ч. II, Ад-рес-календарь, с. 394,տե՛ս նաև ՀՊԹ, Նոր և նորագույն պատմության բաժնի 
ֆոնդ, Գ.Գ., N  4197: 

15  Տե՛ս նույն տեղում: 
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գի  Շա րո գրադս կին1,  Հով   հան նես Գ րի գոր յա նը2,  Սի մեոն  Շահ վերդ յան ցը3,  Խո-
րեն քհն.  Մե լիք- Դա դա յա նը4,  Սար գիս  Մու սա յել յա նը5 և  ու րիշ ներ: 

* * *
 Լու սա վո րութ յան և  նոր սերն դի դաս տիա րա կութ յան գոր ծը չէր սահ մա նա-

փակ վում միայն ար դեն գո յութ յուն ու նե ցող պե տա կան դպրո ցով, ուս տի ժա մա-
նա կը հրա մա յա բար պա հան ջում էր բա ցել ե կե ղե ցա կան-ծխա կան կա նո նա վոր 
դպրոց, որն իր նպա տա կադ րու մով պետք է տար բեր վեր պե տա կան դպրո ցից: 
Այդ հան գա մանքն է, որ դրդեց գա վա ռա կենտ րո նի ազ գա յին լու սա վո րութ յան 
գա ղա փար նե րով տո գոր ված ա ռա ջա դեմ գոր ծիչ նե րին աշ խա տանք  ներ տա նել 
ծխա կան դպրոց բա ցե լու ուղ ղութ յամբ:

 Թեև 1880-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին գա վա ռա կենտ րո նում գոր ծում էր 
տի րա ցու նե րի և  քա հա նա նե րի նա խա ձեռ  նութ յամբ բաց ված և  ցա րա կան իշ-
խա նութ յուն նե րի կող մից ոչ մի հսկո ղութ յան չեն թարկ վող խիստ ցածր մա կար-
դակ ու նե ցող մաս նա վոր ու սում նա րան6 (փակ վել է 1888 թ. սեպ տեմ բե րին)7, 
սա կայն այդ տեղ հա ղորդ վող գի տե լիք նե րի չափն ու բո վան դա կութ յու նը կախ-
ված էր «ուս յալ» վար ժա պե տի խղճից ու կա րո ղութ յու նի: Ու շադ րութ յան է ար-

1 Տե՛ս КК на 1880 г., Тифлис, 1879, Адрес-календарь, с. 83, տե՛ս նաև КК на 1891 г., Тифлис, 
1890, Адрес-календарь, с. 181, տե՛ս նաև КК на 1893 г.,  տե՛ս նաև КК на 1900 г., Тифлис, 1899, 
Адрес-календарь, с. 346, տե՛ս նաև КК на 1909 г., Тифлис, 1908, Адрес-календарь, с. 366, 373, 
տե՛ս նաև КК на 1910 г., Тифлис, 1909, ч. II, Адрес-календарь, с. 394. 

2 Տե՛ս Հայաստանի պատմության թանգարան, Նոր և նորագույն պատմության բաժ նի ֆոնդ 
գլխա վոր գույքամատյան, N 4197:  

3 Տե՛ս Յ ով. Դան. [Հովհ աննես Դանիելյան], Նամակ Գօրիսից, «Մշակ», Թիֆլիս, 1890, 
սեպտեմբերի 27, N 110, տե՛ս նաև Ս.Շ. [Սի մեոն Շահ վերդ յան ց], Ճանա պար հոր դա կան 
նկատողո ւթիւններ, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1887, հոկտեմբրի 16, N 175:

4 Տե՛ս նույն տեղում, տե՛ս նաև Հայաստանի պատմության թանգարան, Նոր և նորա գույն 
պատմության բաժ նի ֆոնդ գլխա վոր գույքամատյան, N 4197, տե՛ս նաև Հոտաղ [Հակոբ Տեր-
Հակոբ յան], Մեր գաւառի դպրոցները, «Աշխատանք», Թիֆ լիզ, 1906, մայիսի 21, N 17, էջ 270: Խո-
րեն քհն. Մե լիք-Դա դա յանը (1844-1940 թթ.) 1883 թ-ից եղել է Գորիս գյուղի և քաղաքի ծխատեր 
քահանան (տե՛ս «Գաւառ», Գօրիս, 1910, ապրիլի 4, N 14): Իր իսկ վկայությամբ` «1883 թւի ն 
ձեռ նադր ւե լով Գօ րիս գիւ ղի վե րայ, մինչև օրս փոխ առ փոխ... հով ւել եմ Գօ րիս գիւ ղի և քա ղա-
քա մա սի ծխե րը: Իսկ 1904 թւին երբ քա ղա քա մա սի Ս. Լու սա վո րիչ ե կե ղե ցին օծ ւել է, այ նու հետև 
ևս շա րու նա կել ենք փոխ առ փոխ հով ւել գիւ ղիս Ս. Հռիփ սի մէ և քա ղա քի Ս. Լու սա ւո րիչ ե կե ղե-
ցի նե րի ծխե րը» («Գա ւառ», Գօրիս, 1910, մայիսի 2, N 17): 

Խո րեն քհն. Մե լիք-Դա դա յա նի եր կա րատև ե ղե ցա կան սպա սա վո րութ յան ար գա սա վոր 
վաս տա կը գնա հատ վել է  պատ վո նշա նով: Խրիմյան Հայրիկի՝ 1900 թ. ապ րիլին ար ձա կած 
Հայրապետական կոն դակով նրան շնորհ վել է քա հա նա յա կան լան ջա  խա չ կ րե լու իրա վուն ք 
(տե՛ս Պաշտօնականք: Քաղուածք կոն դա կաց Վեհ. Հայ րա պետի, «Արա րատ», Վա ղար շապատ, 
1900, N Ե, էջ 228): 

5 Սար գիս Գրի գո րի Մու սա յել յա նը (1901 թ. ա վար տել է Գո րի քա ղա քի ու սուց չա կան սե մի-
նա րիան), ով հե տա գայ ում դարձավ բոլշևիկյան կուսակ ցության նշա նա վոր գործիչ, ու սում նա-
րա նում մարմնամարզություն է  դա սա վան դել 1911 թ. սեպ տեմ բե րի 8-ից: Մինչ այդ՝ նա ութ 
տա րի որ պես տե սուչ և ու սու ցի չ է աշ խա տել Նու խիի գա վա ռի Սա բաթ լու հայ կա կան գյու ղում 
(տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1441, ց. 1, գ. 14, թ. 1-3 ): Ի դեպ՝ Գո րի սում աշ խա տած տա րի նե րին, Ս. Մու սա-
յել յա նը զբաղ վե լ է նաև գրա կան գոր ծու նե ութ յամբ, գրել է պիեսներ: «Զան գե զու ր գա լով,- աս-
վում է նրա կեն սագ րութ յու նում,- նա կրկին նվիր վում է լու սա վո րա կան գոր ծին և ու սուց չի 
պաշ տոն ստանձ նում: Ա զատ ժա մե րին ըն կեր Մու սա յել յա նը գրում է «Փա խուս տի վրա»  կա-
տա գեր գութ յ ու ն ը և նկ ա րագ րում է նույն պես զան գե զուր ցի նե րի և լեռ նա յին ղա րա բաղ ցի նե րի 
բար քերն ու կեն ցա ղը» (Ընկեր Սերգեյ Մուսայելյան (կենսագրական ակնարկ ), «Խոր հր դա յին 
Հա յաստան», Երևան, 1923, օգոստոսի 15, N 178): 

6 Տե՛ս Ս. Շ. [Սիմեոն Շահվերդյանց], Գեօրեսից, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1888, փետր վարի 12, 
N 17:

7 Տե՛ս Ս. Շ. [Սիմեոն Շահվերդյանց], Գեօրիս, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1888, ս եպտեմ բերի 30, N 
159:
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ժա նի պե տա կան դպրո ցի ու սու ցիչ  Սի մեոն  Շահ վերդ յան ցի՝ « Նոր- Դա րում» զե-
տե ղած թղթակ ցութ յու նում  Գո րի սում և  հա րա կից գյու ղե րի ( Քա րա հունջ,  Տեղ, 
Խն ձո րեսկ) մաս նա վոր ու սում նա րան նե րի վե րա բեր յալ բնու թագ րու մը. «...ինչ-
պէս նկա տում ենք, մի քա նի ամ սից յե տոյ այդ սուն կի նման բուս նող ու սում նա-
րան նե րը ծխի նման էլ ան հե տա նա լու են, ո րով հետև շի նած են ա ւա զի վե րայ՝ 
մի քա նի գիւ ղա ցի նե րի ձեռ քով և  ոչ ոք չկայ, որ այդ մի քա նի գիւ ղա ցի նե րի ձեռ-
քե րի հետ միաց նէ և  միւս գիւ ղա ցի նե րի ձեռ քերն և  ու սում նա րա նը շի նէ ա մուր 
ա պա ռա ժի վե րայ»1: 

 Կա նո նա վոր դպրո ցի բաց ման ուղ ղութ յամբ ա ռա ջին քայ լե րը ձեռ նարկ-
վե ցին 1887 թ.:  Նա խա ձեռ նողն էր Եր ևա նի թե մի Ս յուն յաց փո խա նոր դութ յան 
ա ռաջ նորդ Ա նա նիա վրդ.  Հա մա զասպ յա նը (1887-1893 թթ.)2: Այդ նպա տա կադ-
րու մով նա  Գո րիս և  հա րա կից գյու ղեր է ու ղարկ ում ճե մա րա նա վարտ մի ե րի-
տա սար դի, ո րը, սա կայն, հան դի պե լով մաս նա վոր ու սում նա րա նի «...մղդսի ու-
սուց չի» ար գելք նե րին, ստիպ ված է լի նում ձեռ նու նայն վե րա դառ նալ3:

Չ նա յած դրան՝ գա վա ռա կենտ րո նի ա ռա ջա դեմ հա յացք ներ ու նե ցող մտա-
վո րա կան ներն ու ուս ման հար գը գնա հա տող մի քա նի հան րա ճա նաչ մարդ իկ 
չնա հան ջե ցին ի րենց դիր քե րից: Ե կե ղե ցա կան-ծխա կան դպրոց բա ցե լու ուղ-
ղութ յամբ լուրջ քայ լեր ձեռ նարկ ե ց  ժա մա նա կի ճա նաչ ված մտա վո րա կան նե-
րից մե կը՝ պե տա կան դպրո ցի ու սու ցիչ  Սի մեոն  Շահ վերդ յան ցը, ո րին ա ջա-
կցում էին նույն դպրո ցի կրո նու սույց  Խո րեն քհն.  Մե լիք- Դա դա յա նը,  Պա րոն յան 
մե ծա հարգ տոհ մից սե րող կո լե գիա կան քար տու ղար  Հա րութ յուն բեկ  Պա րոն-
յանց ը4,  Սեր գեյ  Մի րում յա նը և  Բա լի  Հա րութ յուն յա նը5, լու սա վոր ե լու մի ջո ցով 
ա ռա ջա դի մութ յան հաս նե լու նրանց սկզբուն քը գա վա ռա հա յ  ի րա կա նութ յան 
հա մար նո րութ յուն էր և  հե ղաշր ջիչ նշա նա կութ յուն ու նե ցավ:

 Թեև դպրո ցի բաց ման հա մար գո րի սե ցի եր ևե լի նե րից ընտր վել էր հո գա-
բար ձու նե րի խոր հուրդ, այ սու հան դերձ, խնդրի լու ծու մը ձգձգվում էր: Ս.  Շահ-
վերդ յա նը « Նոր- Դա րին» 1888 թ. նո յեմ բե րին հղած թղթակ ցութ յան մեջ գրում 
էր. «Ա հա մի տա րին լրա նում է, որ հարց է բարձ րաց րած  Գեօ րի սում հա յոց 
ծխա կան ու սում նա րան բա նա լու մա սին:  Քա նի գոր ծը տաք էր՝ հո գա բար ձու-
ներ ընտ րե ցին, ե կե ղե ցում այդ մա սին քա րոզ ներ ա սա ցին, ա ռա ջին տպա ւո-
րու թեան տակ ին չե՜ր չ պա տա հե ցան:  Թէ գիւ ղա ցի նե րը ինչ պէս վե րա բե րո ւե-
ցին դէ պի ու սում նա րա նի բաց ման գոր ծը՝ ա ւե լորդ է ա սել. միայն դժբաղ դա-
բար, մինչև այժմ գոր ծը մի մխի թա րա կան ե լք  չէ ստա ցել»6: Դպ րո ցի հիմն մա նը 
ձեռ նա մուխ վե րո նշյալ «ու սում նա սէր զա ւակ նե րի ջան քով և  հոգ սով» 1889 թ. 
հուն վա րի 7-ին Սբ Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցում մե ծա թիվ ծխա կան նե րի մաս նակ-
ցութ յամբ հրա վիր ված ժո ղո վում, քա հա նա յի քա րո զից հե տո, հա վաք ված նե րը 
միա հա մուռ ստո րա գրում են՝ «...հա մա խօ սա կան վճի ռը երկ դա սեան դպրոց 
բա նա լու, յատ կաց նե լով դպրո ցին 2000 ր. ար դիւնք բե րող հո ղե րը ա մեն մի տա-

1  Ս. Շ. [Սիմեոն Շահվերդյանց], Գեօրեսից, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1888, փետրվարի 12, N 17: 
2 Տե՛ս Արտակ եպս. Սմբատեան (Տաւուշեցի), Համառօտ պատ մութիւն Տաթեւի վանքի, 

«Տաթեւ» (Տարեգիրք գրա կա նու թեան եւ արու ես տի), Զ տարի, Հալէպ-Սուրիա, 1930, էջ 350:
3 Ս. Շ. [Սիմեոն Շահվերդյանց], Գեօրիս, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1888, յ ունիսի 28, N 103:
4 Տե՛ս Յով. Դան. [Հովհաննես Դանիելյան], Նամակ Գօրիսից, «Մշակ», Թիֆլիս, 1890, 

սեպտեմբերի 27, N 110:
5 Տե՛ս Գեօրիսից, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1889, յունվարի 18, N 5:
6  Ս. Շ. [Սիմեոն Շահվերդյանց], Գեօրիս, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1888, նոյեմբերի 24, N 197: 
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րի շա րու նակ տա լով ու սում նա րա նին»1:  Հօ գուտ նոր կա ռուց վող դպրո ցա կան 
շեն քի, ժո ղո վա կան նե րի կող մից տրա մադր վում է 300 դես յա տին վա րե լա հող, 
իսկ մե ծա հա րուստ նե րը խոս տա նում են դրա մով օգ նել2:

 Սա կայն ծխա կան ժո ղո վի կա յաց րած ո րոշ ման ի րա կա նա ցու մը ինչ-ինչ 
պատ ճառ նե րով ա նո րոշ ժա մա նա կով ձգձգվում է: Ինչ պես աս վում է  Գո րի սից 
« Նոր- Դա րին» ու ղարկ ված թղ  թա  կ  ցութ յու նում, « Զար մա նա լի մար դիկ են գեօ րի-
սե ցի նե րը, այն քան հարս տու թիւն, այն քան փող ու նե ցող ան ձերն ա մեն ևին ուշք 
չեն դարձ նում ի րենց զա ւակ նե րի ուս ման վրայ: Ան ցեալ նե րը տաք տաք բարձր 
բարձր խօ սում, գո ռում գո չում էին փո ղոց նե րում այդ հա րուստ նե րը, ու սում նա-
րա նի բաց ման հա մար փող էին հա ւա քում, հան գա նա կու թիւն էին ա նում, բայց 
բո լո րը ի զուր ան ցաւ. մեծ մեծ խօ սող նե րը այ սօր լուռ ու մունջ նստած են...»3: 

 Հու սա հա տութ յու նը չէր պա տել միայն նա խա ձեռ նող խմբի ան դամ նե րին, 
ով քեր ան դուլ ջան քե րով շա րու նա կում էին կի սատ մնա ցած գոր ծը ա վար տին 
հասց նել:  Հովհ.  Դա նիել յա նը  Գո րի սից «Մ շա կին» ու ղար կած թղթակ ցութ յու-
նում գրում է. « Թէ պէտ այդ ան ձինք նե րը զա նա զան տե սակ մարդ կանց կող մից 
կա մա յա կա նու թիւն նե րի և  ար գե լա ռիթ նե րի հան դի պե ցան, բայց միև նոյն ժա-
մա նակ, չը յու սա հատ վե լով, սկսե ցին ա մեն ջանք գործ դնել, տո կո նու թեամբ և  
ե ռան դով աշ խա տել, հաս կաց նե լով ժո ղո վրդին ուս ման բարձր նշա նա կու թիւ-
նը...»4: 

Եվ, ա հա, շուրջ եր եք տա րի տ  ևած ջա նա դիր աշ խա տանք նե րի արդ  յուն-
քում, բա զում դժվա րութ յուն նե րի հաղ թա հա րու մով գոր ծը գլուխ է բեր վում: 
Դ րա նում իր մեծ ներդ րումն է ու նե ցել Եր ևա նի թե մի փո խա ռաջ նորդ5  Սու քիաս 
եպս.  Պարզ յան ցը6, ո րը կրթա լու սա վոր ա կան բազ մարդ յունք գոր ծե րով և  իբրև 
մե կե նաս բազ մա թիվ հրա տա րա կութ յուն նե րի՝ հայ ե կե ղե ցու պատ մութ յան մեջ 
թո ղել է ու սում նա սե րի, շի նա րա րի և, առ հա սա րակ, «ազ գա յին-ե կե ղե ցա կան 
ի րա ւանց պաշտ պա նի» բա րի համ բավ7:  Սու քիաս ե պս.  Պարզ յա նցի՝  Մա կար 
Ա  Թե ղու տե ցուն 1890 թ. մար տի 28-ին հղած գրութ յու նում դպրո ցի բաց ման և 
 ժո ղովր դի ընտ րութ յամբ հո գա բար ձ  ու նե րի խորհր դի ձ  ևա վոր ման մա սին աս-
վում է. «Ի հետ ևումն գրու թեան  Դի ւա նա տան  Ձերդ Սր բու թեան ի 10  Յուն վա-
րի տար ւոյս ընդ հա մա րաւ 4, ա ռա ջադ րու թեամբ ի 13 այնր ամ սոյ հա մա րաւ 
64, պա հան ջե ցի ի  Փո խա նոր դէ նօ րին  Սիւ նեաց զկա նո նա ւոր ընտ րո ղա թա ղի 
պատ գա մա ւո րաց, հո գա բար ձո ւաց և  անձ նա փո խա նոր դաց նո ցին ի կա ռա-
վա րու թիւն երկ դա սեան տղա յոց նո րոգ բա նա լի վար ժա րա նին  Գօ րի սու և  ըն-
կա լայ ընդ յայ տա րա րու թեան նո րին ի 21 ամ սոյս ընդ հա մա րաւ 24: 

Զ յի շա տա կեալ ընտ րո ղա գիրսն հան դերձ հա մա խօ սա կան վճռագ րովք հա-
1 Տե՛ս Գօրիսից, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1890, փետրուարի 6, N 15:
2 Գեօրիսից, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1889, հոկտեմբերի 25, N 177:
3  Նույն տեղում: 
4  Յով. Դան.[Հովհաննես Դանիելյան], Նամակ Գօրիսից, «Մշակ», Թիֆլիս, 1890, սեպտեմբերի 

27, N 110: 
5 Երևա նի թե մի ա ռաջ նորդ հա մար վում է Ամե նայն Հա յոց կա թո ղի կո սը (տե՛ս Նէրսես վրդ. 

Մելիք-Թանգեան, Հայոց եկեղեցա կան իրաւունքը, գիրք Ա, Շուշի, 1903, էջ 690):
6 Սու քիաս ե պս. Պարզ յա նցը Երևանի թեմի փոխա ռաջնորդ է կարգվել 1887 հուն վարի 3-ին և 

պաշտոնավարել է մինչև 1890 թ. օգոս տոսի 27-ը: Նույն թեմում երկրորդ անգամ փոխառաջնորդ 
է կարգվել 1899 թ. հոկտեմ բե րի 26-ից մինչ և 1903 թ. սեպտեմբերի 11-ը (տե՛ս ՀԱՅ, Սուքիաս 
արքեպս. Պարզեան, «Հայրենիք», Թիֆլիս, 1908, հոկ տեմ բերի 14, N 18):

7 Տե՛ս Գիւտ Ա.  Ք . Աղանեանց, Էջմիածնի համագումար ժողովին, «Հայրենիք», Թիֆ լիս, 1908, 
հոկ տեմ բերի 20, N 19:
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սա րա կու թեանն  Գօ րի սու վասն ա պա հով պահ պա նու թեան նո րոգ բա նա լի 
վար ժա րա նին ընդ այս միկ մա տու ցա նե լով ի բա րեն կա տո ղու թիւն  Ձերդ  Վե հա-
փա ռու թեան` ա մե նա խո նար հա բար խնդրեմ զբա րե հաճ տնօ րէ նու թիւն  Հոգ-
ևոր  Տեառնդ վասն տա լոյ զհրա ման բաց ման երկ դա սեան, ա րա կա նաց դպրո-
ցի ի յի շա տա կեալ ա ւա նի և  հաս տա տե լոյ ի պաշ տա ման  Հո գա բար ձու թեան 
զբա րեկ րօն  Խո րէն քա հա նայն  Մե լիք- Դա դա յեանց, զե րես փո խան  Բաղ դա սարն 
 Մար գա րեան, զպա րո նայս  Հայ րա պետ  Բաղ րեան և  Յով հան նես  Յա րու թիւ-
նեան  Մըկ ր տ չեանց, իսկ ի պար տա ւո րու թիւն անձ նա փո խա նոր դու թեան զպա-
րո նայս  Խա չա տուր  Շա փա ղա թեան և զ Մա նու չարն  Սա փեան: 

  Ձերդ սրբազ նա սուրբ քա հա նա յա պե տու թեան
շնորհ ու նիմ լի նել մշտա կան 

ա մե նա խո նարհ ծա ռայ
 Սու քիաս ե պիս կո պոս»1:

Ա մե նայն  Հա յոց կա թո ղի կոս  Մա կար Ա  Թե ղու տե ցու 1890 թ. ապ րի լի 6-ի 
թիվ 154 կոն դա կով հիմ նադր վում է Սբ. Հ ռիփ սի մե2 ե կե ղե ցա կան-ծխա կան եր-
կ դ աս յա (4-ամ յա ) ա րա կան դպրո ցը3:  Կոն դա կում աս վում է. « Կոն դակ  Վե հա-

1  Գորիսի երկրագիտական թանգարան: Մ. Մ., N 3216: 
2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 157, թ. 1, տ ե՛ս նաև գ. 16, թ. 37, տե՛ս նաև «Մշակ», Թիֆլիս, 1890, 

ապ րիլի 17, N 42: Հայտնի է, որ Հռիփսիմյան և Գայանյան անուններն են կրել Հա յաստանում XIX 
դարում բացված օրիորդաց  դպրոցները և գիմնազիաները: Արա կան դպրոցը Սբ Հռիփսիմեի 
անունով կոչելը փաստում է այն իրողությունը, որ Սյու նի քում, Հա յոց սրբե րի շար քում, Հռիփսի-
մե նա հա տա կի հան դեպ եղել է մե ծա գույն պաշ տա մուն ք:

3 Ի դեպ՝ նշենք, որ դպրոցի հիմնադրման հարցին անդրադարձած ուսումնասի րող ներից Ս. 
Հախվերդյանը, վկայակոչելով Հայաստանի ազգային արխիվում պահվող գործերից մեկը (ֆ. 
56, ց, 3, գ. 627, թ. 38), գրում է, թե իբր «Գո րիս քա ղա քի հայ կա կան դպրո ցը հիմ նադր վել է 1884 
թ.` ռու սա կա նից շուրջ տա սը տա րի հե տո» (Հախ վերդյան Ս., Գո րիսի  ամփոփ պատմություն, 
Երևան, 200 5, էջ 197): Ըստ Ս. Հա խ վերդ յա նի վկա յա բե րած տե ղե կութ յան՝ ստաց վում է, որ Գո-
րի սում ար քու նի դպրո ցը հիմ նադր վել է 1874 թ.: Մինչ դեռ վերը նշված տարաբնույթ սկզբնաղբ-
յուրները փաս տում են, որ պե տա կան (ար քու նի) դպրո ցը հիմ նադր վել  է ոչ թե 1874, այլ` 1876 
թ.: Ս. Հախ վերդ յա նի մատ նա նշած փաս տա թու ղթն ըն թեր ցե լու հա մար, որի իս կութ յու նն  ու 
հա վա ս տիութ յու նը էա պես կա րող էր նպաս տել հար ցի պար զա բան մա նը, ՀԱԱ-ում նու յ ն  պես 
ուսում նա սի րե ցինք վե րոնշյալ գոր ծը: Սա կայն տա րա կու սե լին այն էր, որ 1876 թ. վե րա բե րող և 
ըն դա մե նը 11 թեր թից բաղ կա ցած «Թիֆ լի ս քա ղա քի բնա կիչ ներ Միր խա նամ յան ցին և Մա րիամ 
Փոր խ յան ցին ա մուս նութ յան թույլտ վութ յուն տա լ ու մա սին» վերտա ռութ յամբ գոր ծում իս պառ 
բա ցա կա յում էր որևէ տե ղե կութ յուն ոչ միայն հայ ոց ծխա կան դպրո ցնե րի, այլև ընդ հան րա պես 
Գո րի սի մա սին: 

1884 թ. Գորիսում չի գործել ծխական դպրոց, վկայվում է Գո րի սից «Նոր-Դա րին» հղած 
թղթակ ցութ յու նում. «Մինչև այսօր Տա թեւու վիճակի կենդրոնա տեղում, այն է Կորիսում մի փո-
քրիկ ծխական դպրոց չը կայ և նա (Սյուն յաց փոխա նոր դության ա ռաջ նորդ Հովհաննես վրդ. 
Ղալամյանը - Գ. Ս.) այդ մա սին բնաւ չէ հոգում» (Կորի սից (Սիւնեաց նահանգ), «Նոր-Դար», 
Թիֆլիս, 1884, սեպտեմ բերի 4, N 140): Ընդ գծենք, որ 1884 թ. Գորի սում ծխական դպրոց չէր 
կարող բացվել հենց միայն այն պա տ ճառով, որ կայսր Ալեքսանդր 3-րդի կողմից 1884 թ. 
փետր վարի 16-ին «Հայ լուսա վորչական եկեղեցական ուսումնա րան ների մասին կանոն-
ների» հաստատումից հե տո, երբ ցարական իշխանություններն էլ ավելի խստա ցրին հայոց 
դպրոցները պե տա կան հսկողության տակ առնող կար գը, Սինոդի ՝ հրահանգը կատարելու 
մերժման և հայ հասարակության ընդվզման, ուժեղ շարժ ման ու հա կա մարտության պայ ման-
ներում չէր կարող հիմնվել որևէ նոր դպրոց: Հետ ևանքը եղավ այն, որ 1885 թ. մարտից Այսրկով-
կասի, Նոր Նախի ջևանի և Բե սա րաբիայի մեջ փակվեց մոտ 300 դպրոց (տե՛ս Քամալեանց Ս., 
Դպրոց ները փա կելու օրերից, «Լումայ», Թիֆլիս, 1907, N 3-4, էջ 52):

Մեր ուսում նա սի րութ յու նն ե րը հիմք են տա լիս ար ձա նագրելու, որ գա վա ռա կենտ րոն Գո րի-
սում ծխա կան երկ դասյա արական դպրո ցը հիմն ադր վել է 1890-1891 թթ. ուսումնական տա-
րում: Այս եզ րա հան գու մը հիմն ված է մի շարք փաս տերի վրա: Այս պես` դպրոցի 1892-1897 թթ. 
ավագ ուսուցիչ Գեդեոն Տեր-Մի նաս յա նի  1 895 թ. սեպտեմբերի 24-ին Երևանի թեմի առաջնորդ 
Անանիա եպս. Հա մա զաս պյ անին ուղարկած զեկու ցագրում ասվում է. «Գորիսի հա յոց 
եկեղեցական-ծխական դպրոցը գոյութիւն ունի 5 տարուց ի վեր, բացուել է 1890 թուի հոկտեմ-
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փառ  Հայ րա պե տի Ազ գիս ի 6 Ապ րի լի թ. 154, ո րով ըն դար ձա կե ցան ի րա ւունք 
 Փոխ-թե մա կա լին  Հա յոց Ե րե ւա նայ բա նալ ի  Գօ րիս ա ւա նի ե կե ղե ցա կան ծխա-
կան երկ դա սեան տղա յոց ու սում նա րան և  հաս տա տե ցան ի պաշ տօն հո գա-
բար ձու թեան վասն այ նո րիկ ու սում նա րա նին՝  Բա րեկ րօն  Խո րէն քա հա նայն 
 Մե լիք  Դա դա յեանց, ե րեց փո խանն ե կե ղեց ւոյ տեղ ւոյն և  յար գե լիք՝  Հայ րա պետն 
 Բաղ րեան և  Յով հան նէսն  Յա րու թիւ նեան Մկրտ չեանց. իսկ ի պաշ տօն անձ նա-
փո խա նոր դաց՝ պա տո ւե լիք՝  Խա չա տուրն  Շա փա ղա թեանց և  Մա նու չարն  Սա-
փեան»1:

 Հատ կան շա կան է այն հան գա ման քը, որ դպրո ցի բաց ման գոր ծին նա խան-
ձախն դրո րեն ձեռ նա մուխ էին հատ կա պես դրսեկ     նե րը կամ, ինչ պես տե ղաբ-
նակ ներն էին նրանց կո չում «օ տա  րա կան հա յե րը» 2:  Մեր վե լով տե ղի բնակ չութ-
յա նը՝ նրանց շար քե րում ե ղած ար վես տա սեր ներն ի րենց ակ տիվ մաս նակ ցու-
թյու նը ցու ցա բե րե ցին գրա կան-մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ-
մա նը:  Բաց վե լիք դպրո ցին նյու թա պես ա ջակ ցե լու նպա տա կով վեր ջի ննե րիս 
կող մից կազմ ված թա տե րա կան խում բը 1890 թ. ապ րի լի 8-ին ներ կա յա ցնում 
է «Ա՜յ  քեզ օ յին» (Գ. Ե րից փոխ յան) և « Կըռթ- Կըռթ» (Վ.  Մա դաթ յան) վոդ ևիլ նե-
րը և ս տաց ված հա սույ թն  ամ բող ջո վին տրա մադր ում նո րա հիմն դպրո ցի հո-
գա բար ձա կան խորհր դին: « Դահ լի ճը  հան դի սա կան նե րով լցվել էր:  Գո յա ցած 
100 րուբ լու մուտ քը վա ղօ րօք յատ կաց րած էր  Գօ րի սում բաց վե լի երկ դա սեան 
հա յոց ծխա կան դպրո ցի օգ տին, ո րի հա մար ար դէն խնդրա գիր է մա տուց ված 
վե հա փառ  Կա թո ղի կո սին»3,- գրում է «Մ շա կը»:  Մի ջո ցառ մանն ի րենց մաս նակ-
ցութ յունն էին բե րել գա վա ռա պետ Ի վան  Սու շևսկի- Ռա կու զան (1888 հու լիս-
1894)4, գա վա ռա յին բժիշ կը, հաշ տա րար դա տա վոր նե րը և պ րիս տավ նե րը: 
«Ն րանք բո լո րը,- գրում է «Մ շա կը»,- շատ լաւ գի տէին, որ այդ ներ կա յա ցու մը ու-
րիշ քա ղաք նե րում ի րանց տե սած նե րի հետ հա մե մա տե լով` չնչին բան է, բայց 
հաս կա նա լով թէ ներ կա յաց ման մուտ քը յատ կաց րած է բաց վե լի ու սում նա րա-
նին, չը զլա ցան ի րանց լու ման գցե լու այդ հան րօ գուտ նպա տա կի հա մար»5: 
 Զար մա նա լի է, որ շնոր հա կալ այդ գոր ծի հան դեպ պա սիվ դիրք էին բռնել տե-
ղի ուն ևոր նե րը: «Իսկ բուն գօ րի սե ցի նե րը,- գրում է «Մ շա կը»,- մա նա ւանդ հա-
րուստ նե րը, բա ցար ձա կա պէս մեր ժում էին տոմ սակ վերց նել, ան տես առ նե լով 

բերի 10-ին» (ՀԱԱ, ֆ.  7, ց. 1, գ. 142, թ. 21): 1910-1911 թթ. ուսումնական տար վա` «Երևա նի թե-
մի եկե ղե ցա կան-ծխա կան դպրոց նե րի դրա  մա կան, ու սու ցիչ նե րի, ա շա կերտ նե րի, հո գա բար-
ձու նե րի և ծա ռա յող նե րի ընդ հա նուր տե ղե կա գ րում», «Դպրո ցը ո՞ր թո ւին է հիմ նո ւել և ո՞ր թո-
ւի ն վե րա բա ցո ւել» հար ցը պա րու նա կող սյու նա կում Գո րի սի դպրո ցի հիմ նադր ման տա րե թիվ  է 
նշված 1890 թ. (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 157, թ. 1): «Գա ւառ» շա բա թա թեր թի 1910 թ. հուն վա րի 
17-ի հա մա րի լրատ վութ յան բաժ նում պահ պան ված մի ուշար ժան տե ղե կութ յան մեջ աս վում 
է. «Այս տա րի լրա նում է ծխա կան դպրո ցի 20-ա մեա կը: Այդ առ թիւ հաս տա տա պէս ի մա ցանք, 
որ աւագ-ու սու ցիչ պ. Սիմ. Տէր-Մի նա սեա նը մօտ օրե րումս հա սա րա կու թեան ա ռա ջա ւոր նե րի 
մաս նակ ցու թե ամբ խա ռն ժո ղով պի տի գու մա րի ո րո շե լու այդ յօ բե լեա նը հան դի սա ւոր տօ նե լու 
հա մար» («Գաւառ», Գօրիս, 1910, յուն ւարի 17, N 3): Իսկ նույն դպ րո ցի եր կա րամ յա ու սու ցիչ 
Տ. Սա զան դար յա նը Շու շիում հրա տա րակ վող «Ղա րա բաղ» լրա գ րին տված թղթակ ցութ յու նում 
սրբա գրում է. «Հա յոց ե կե ղե ցա կան ծխա կան դպրո ցը, որ գո յու թիւն ու նի 1890 թ.» (Սա զան-
դարեան [Տ.], Գորիս (համ առ ոտ ակի ու սում  նասի րու թիւն), «Ղա րաբաղ», Շուշի, 1912, յունւ արի 
29, N 8): 

1 Պաշտօնականք: Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս, «Արա րատ», 
Վաղարշապատ, 1890, N Ե, էջ 284-285:

2  «Մշակ», Թիֆլիս, 1890, ապրիլի 17, N 42: 
3 Նույն տեղում:
4 Տե՛ս КК на 1889 г., Тифлис, 1888, с. 148, տե՛ս նաև КК на 1895 г., Тифлис, 1894, с. 140. 
5  «Մշակ», Թիֆլիս, 1890, ապրիլի 17, N 42: 
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այն գո վե լի նպա տա կը, ո րի հա մար տրվում էր ներ կա յա ցու մը` ու սում նա րա նի 
հիմ նար կու թիւ նը»1: Դպ րո ցի հո գա բար ձուն երն էին  Խո րեն քհն.  Մե լիք- Դա դա-
յան ը (նա խա գահ), ե րես փո խան  Բաղ դա սար  Մար գար յա նը,  Հայ րա պետ  Բաղ-
րյա նը և  Հով հան նես Մկ ր տչ յան ցը (գան ձա պահ): Անձ նա փո խա նորդ ներն էին 
 Խա չա տուր  Շա փա ղա թյա նը և  Մա նու չար  Սա փյա նը2: Դպ րո ցի ա ռա ջին ա վագ 
ու սու ցչի պաշ տո նը 1890-1893 թթ. վա րել է ճե մա րա նա վարտ  Ռա ֆա յել  Տեր-Ա-
վագ յա նը (Աբ րա համ յան)3: Դպ րո ցում դա սա վանդ վել է կրոն, հա յոց լե զու, թվա-
բա նութ յուն, հայ րե նա գի տութ յուն, հա յոց պատ մութ յուն, ընդ հա նուր աշ  խար-
հա գրութ յուն, բնա կան գի տութ յուն, նկար չութ յուն, վա յել չագ րութ յուն և  եր գե-
ցո ղութ յուն4:  Հա յոց և  ռու սաց լե զու նե րի ա ռա ջին ու սու ցիչն էր Խ.  Փիր ջան յան-
ցը5:  Հո գա բար ձա կան խոր հրդի ո րոշ մամբ՝ հա յոց լեզ վի ու սու ցիչ է հրա վիր վում 
նաև ճե մա  րա նա վարտ Գ.  Տեր- Հով հան նիս յան ցը6:

Ե կե ղե ցա կան-ծխա կան դպրո ցի հան դի սա վոր բա ցու մը բազ   մա թիվ ներ-
կա նե րի, գա վա ռա պե տի ու հաշ տա րար դա տա վո րի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի 
ու նե ցավ 1890 թ. սեպ տեմ բե րի 17-ին:  Քա հա նա նե րի օրհ նան քից և ծ խա կան 
քա հա նա  Խո րեն  Մե լիք- Դա դա յա նի ե լույ թից հե տո թարգ մա նի մի ջո ցով ող ջույ-
նի խոսք է ա սում նաև գա վա ռա պե տը՝ նշե լով. «...վա ղուց է ես լսել եմ, որ գօ-
րի սե ցի նե րը մտա դիր են ու սում նա րան բա նա լու և  այ սօր բաղդ եմ ու նե նում 
տես նել մի այդ պի սի յա ռա ջա դի մու թիւն...»7: 

 Տար բեր տա րի նե րին դպրո ցում ար գա սա վոր ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նեութ յուն են ծա վա լե լ  ժա մա նա կի ճա նաչ ված ման կա վարժ ներ Գ րի գոր  Տեր- 
Հով հան նիս յա նը (ա վար տել է Գ ևորգ յան ճե մա րա նը), Աբ րա համ  Բա բալ յա նը, 
 Հաս միկ  Մալ խաս յա նը,  Սամ սոն  Դավ թ  յա նը (ա վար տել է Գ ևորգ յան ճե մա րա-
նը), Աբ րա համ  Բար սեղ յա նը,  Համ բար ձում  Տեր- Ղա զար յա նը (ա վար տել է Ա լեք-
սանդ րա պո լի ա րա կան գիմ նա զիան),  Կա տա րի նե  Սա  րո յան ցը (ա վար տել է 
Ա լեք սանդ րա պո լի Ար ղութ յան օ րիոր դաց դպրո ցը),  Հով հան նես Գ րի գոր յա նը, 
շու շե ցի Ա ռա քել քհն.  Յուզ բաշ յա նը8 և  ու րիշ ներ9: 

1  Նույն տեղում: 
2 Գորիսի երկրագիտական թանգարան: Մ. Մ., N 3216, տե՛ս նաև Կորիսից (Զան գե ա զուրի 

գաւառ), «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1891, յունիսի 15, N 100:
3 Տ ե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 89, թ. 10, տե՛ս նաև գ. 90, թ. 11, տե՛ս նաև «Արձագանք», Թիֆլիս, 1893, 

յուլիսի 21, N 83: Ռա ֆա յել Տեր-Ա վագ յա նը (Աբ րա համ յան: 1867-՞ թթ.) ծագումով պարսկահայ 
է: Նախապապը, որ ծնվել է Պարսկահայքի Սալմաստ գա վառի Սավրա գյուղում, 1828 թ. ներ-
գաղ թել է Վայոց Ձոր՝ Դարալագյազ և հաս տա տվել Բաշքենդ գյու ղում: Այս տեղ է ծնվել Ռա ֆա-
յելի հայրը՝ Ավագ քհն. Աբ րա համ յանը, ով քահա նա յա գործել է Բաշ քենդ, Մալիշկա, այ նու հետև՝ 
Վայոց Ձորի հոգևոր կեն տրոն Արկյազի Սուրբ Խաչ վանքում: Ավագ քհն. Աբ րահամյանն ունեցել 
է չորս որդի (Գրիգոր, Գա բրիել, Միքայել, Ռա ֆայել), որոնք աչքի ընկնող դեր են կատարել Վայոց 
Ձորի կրթա լուսավորական բնագա վա ռում: Ռաֆայելը նախ ուսուց չություն է արել Գո րի սում, 
ապա՝ Բաքվում և Հյ ու սիսային Կով կասի հայաշատ քա ղաք ներում: Եղել է 1921 թ. Փե տ ր վարյան 
ապստամբությունից հե տո «Հայ րե նի քի փ րկութ յան կո մի տեի» կողմից Վայոց Ձոր գործուղված 
հատուկ հանձ նաժողովի անդամ (տե՛ս Ռու բէն Աբր ա հա մեան: Խմբագիր եւ կազմող՝ Սիմոնեան 
Ա., Երեւան, 2013, էջ 14, 18):

4 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 48, ց. 1, գ. 451, թ. 23:
5 Տե՛ս Յով. Դան. [Հովհաննես Դանիելյան], Նամակ Գօրիսից, «Մշակ», Թիֆլիս, 1890, 

սեպտեմբերի 27, N 110, տե՛ս նաև «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 18 91, յունիսի 15, N 100:
6 Տե՛ս *** [Գրիգոր Գրիգորյան], Նամակ Գօրիսից, «Մշակ», 1890, օգոստոսի 4, N 87):
7  Յով. Դան. [Հովհաննես Դանիելյան], Նամակ Գօրիսից, «Մշակ», Թիֆլիս, 1890, սեպտեմբերի 

27, N 110: 
8 Առաքելը նախքան այդ 1840-1860-ական թթ. եղել է Արցախի կոնսիստորիայի անդամ, 

հետագայում քա հա նայագործել է Շուշիի Ղա զանչեցոց Սբ. Ամենափրկիչ եկեղեցում (տե՛ս ՀԱԱ, 
ֆ. 56, ց. 1, գ. 4221, ց. 4, գ. 492, թ. 20, տե՛ս նաև Յուզ բաշ յան Հ., Ես ապրել եմ Շուշիում, Երևան, 
2017, էջ 10): 

9 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 89, թ. 10-ի շրջերես, տե՛ս նաև ֆ. 7, ց. 1, գ. 90, թ. 11, տե՛ս նաև ֆ. 7, 
ց. 1, գ. 142, թ. 21:
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 Հա րուստ և  հե տաքր քիր պատ մութ յուն ու նի Սբ Հ ռիփ սի մե ծխա կան դպրո-
ցը:  Հիմ նադ րու մից ի վեր՝ դպրո ցը նվիր վել է բա ցա ռա պես ազ գօ գուտ գոր ծու-
նեութ յա ն՝ կրթե լով ու դաս տիա րա կե լով բազ մա թիվ ե րե խա նե րի:  Սա կայն ար-
ևե լա հայ մյուս դպրոց նե րի պես, այս դպրո ցը ևս,  խո չըն դոտ նե րով լե ցուն ու ղի 
է ան ցել:  Դա պայ մա նա վոր ված էր ոչ միայն դպրո ցը նյու թա կան անհ րա ժեշտ 
մի ջոց նե րով և  ու սուց չա կան մշտա կան խմբե րով ա պա հո վե լու խնդրով, այլև 
ինք նա կա լութ յան կող մից դեռևս XIX դա րի երկ րորդ կե սից սկսված ու ծաց ման 
քա ղա քա կա նութ յան հա րու ցած դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լով:  Ցա րա-
կան իշ խա նութ յուն նե րը, հենց սկզբից ար տոն յալ պայ ման ներ ստեղ ծե լով ար-
քու նի դպրոց նե րի հա մար, պայ քա րե ցին հայ ե կե ղե ցու դեմ՝ ա շխար հա կան նե-
րի զա վակ նե րին ար գե լե լով հա ճա խել հոգ ևոր-ազ գա յին դպրո ց  ներ1: 

Դպ րո ցը չու ներ սե փա կան շենք, ին չի պատ ճա ռով դա սերն անց կաց վել 
են վար ձու մաս նա վոր շի նութ յուն ում: 1890-1891 թթ. ուսումնական տա րում 
դպրոցն ու ներ 60 ա շա կերտ2: Եր կու տա րի անց` 1892-1893 թթ. ուսումնական 
տար վա նից, նոր միայն հա ճա խել են փոք րա թիվ ա շա կեր տու հի ներ3: Ն կա տենք, 
որ ինչ պես  Հա յաս տա նի այլ վայ րե րում,  Զան գե զու րի գա վա ռում ևս  դեռևս  շատ 
ու ժեղ էին նա խա պա շա րում նե րը, ուս տի աղ ջիկ նե րի կրթութ յան գոր ծում ձեռք 
բեր վա ծը լուրջ ա ռա ջըն թաց էր:

Ու սում նա կան տա րին  ա վարտ վում էր ծխա կան նե րի ներ կա յութ յամբ 
տրվող հաշ վետ վութ յամբ: Ա ռա ջին հաշ վետ վութ յու նը ներ կա յաց րել է Խ.  Փիր-
ջան յան ցը, որն ա ռա ջա դեմ ա շա կերտ  նե րին բա ժան ել է գրքույկ ներ:  Նա, իր 
ե լույ թում մատ  նան շե լով դպրո ցի առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րը, «...խրա խու սեց 
ժո ղովր դին հո գալ ե կող տա րո ւայ երկ րորդ դա սա տուն բա ցե լու պատ ճա ռով 
վար ձել մի ըն դար ձակ շի նու թիւն, որ հա մա պա տաս խան լի նի ման կա վար ժա-
կան պա հանջ նե րին»4:

 Հի շար ժան են հատ կա պես դպրո ցի ա շա կեր տութ յան ու ժե րով կազ մա կեր-
պած տա րե վերջ յան տո նա կան հան դես նե րը, ո րոնց սո վո րա բար ներ կա էին լի-
նում սո վո րող նե րի ծնող նե րը և  հո գա բար ձու նե րը: Ինչ պես, օ րի նակ, 1893 թ. 
հու լի սի վեր ջին՝  Ռա ֆա յել  Տեր-Ա վագ յա նի տա րե կան հաշ վետ վութ յու նից հե տո, 
«...ա շա կերտ նե րից կազ մած եր գե ցիկ խում բը եր գեց քա նի մի ազ գա յին եր գեր 
և  մէջ ընդ մէջ էլ ա շա կերտ նե րը ան գիր կար դա ցին զա նա զան ո տա նա ւոր ներ 
 Գա մառ- Քա թի պա յից, ո րոնք խո րը ազ դե ցին ժո ղովր դի վրայ»5:  Վեր ջում, հան-
դե սին ներ կա ու սա նող Տ.  Բեկ զադ յա նի6 ա ռա ջար կութ յամբ՝ դպրո ցի օգ տին 
հան գա նակ վում է 50 ռ. և  հանձն վում հո գա բար ձութ յա նը7: 

1 Տե՛ս Երկանյան  Վ., Հայկական դպրոցը 1800-1870 թթ., ԼՀԳ, Երևան, 1970, N 10, էջ 34:
2 Տե՛ս Կորիսից (Զանգեազուրի գ աւառ ), «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1891, յունիսի 15, N 100:
3 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 142, թ. 31: 
4 Կորիսից (Զանգեազուրի գաւառ), «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1891, յունիսի 15, N 100:
5 «Արձագանք», Թիֆլիս, 1893, յուլիսի 21, N 83:
6 Ձեռքի տակ չունենալով ստույգ տեղեկություններ, այդուհանդերձ, կարծում ենք, որ խո սք ն 

այստեղ հետա գայում ճանաչված հասարակական-պետական գործիչ Տիգ րան Հա րությունի 
Բեկզա դ յանի (1871թ. Շուշի-08.08.-1942 թ. Փարիզ) մասին է: Հա րություն Բեկզադյանը Շուշիից 
Բաքու էր տեղափոխվել 1901 թ.: Բեկ զադյ ան ները եղե լ են յո թ եղբայ ր ն եր՝ անդա մագրված 
տարբեր կու սակ ցությու ն ների: Նրան ցի ց  Ալեք սանդրը բոլշևիկ էր, Տիգր անը հա րում էր ՀՅԴ-ին, 
Հովս եփ ը և Պե տ րոսը սոցիալիստ-հեղափոխա կան ներ էին , Ռու բե նը` միա պե տա կան: Քա ղա-
քական գործուն եությա մբ  չե ն զբ աղ վել  Ա րամ ն ու Գուր գենը ( տե՛ս Սիմոնյան Հ., Ազատագրա կան 
պայ քարի ուղի ներում, գիրք Ա, Երևան, 2003, էջ 82-83):  

7 Տե՛ս «Արձագանք», Թիֆլիս, 1893, յուլիսի 21, N 83:
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Ա վագ ու սու ցչի պաշ տո նում  Ռա ֆա յել  Տեր-Ա վագ յա նին փո խա րի նել է դպրո-
ցա կան գոր ծի հմուտ կազ մա կեր պիչ , ճե մա րա նա վարտ   Գե դեոն  Տեր- Մի նաս-
յան ը (1893-1897 թթ.)1: 

1894 թ. դեկ տեմ բե րի 3-ին դպրո ցի դահ լի ճում կազ մա կերպ վում է սբ.  Թա-
դևոս և սբ  Բար դու ղի մեոս ա ռաք յալ նե րի հի շա տա կին նվիր ված հան դե ս: Ծ նող-
նե րից բա ցի՝ մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին գյու ղա քա ղա քի եր ևե լի նե րը. « Հան-
դի սա կան նե րի մէջ նկա տե լի էր հայ կա նանց և  օ րիորդ նե րի ներ կա յու թիւ նը: 
 Մինչև ան գամ նկա տե լի էր տե ղա կան տա րա զով մի կին:  Դա ու րա խա լի եր ևոյթ 
է, ո րով հետև դեռ ե րէկ հայ կի նը, հայ օ րիոր դը ա մօթ էր հա մա րում եր ևան գալ 
այդ պի սի հան դէս նե րում, իսկ այ սօր միան գա մայն ոտ քի տակ տա լով նա խա-
պա շար մուն քը, նա վստա հա բար իր ա մուս նու հետ միա սին գնում է դպրո ցա-
կան հան դէս նե րին ներ կայ լի նե լու»2:  Մի ջո ցառ մա նը հոգ ևոր եր գե րի կա տա-
րում նե րով հան դես ե կավ դպրո ցի ա շա կերտ նե րից և  ա շա կեր տու հի նե րից 
բաղ կա ցած եր գե ցիկ խում բը: Ե ղան նաև ան հատ կա տա րում ներ:  Ներ կա նե րի 
վրա հատ կա պես մեծ ներ գոր ծութ յուն ու նե ցավ մի ա շա կեր տու հու կա տար-
մամբ հնչած « Գի շե րը  Վա նում» եր գը, որն «...այն քան դու րե կան էր, որ նոյն իսկ 
 Գօ րի սի խօ ջա նե րից մի քա նի սի քա րա ցած զգաց մունք նե րի վրա էլ ազ դեց»3: 

Ն շենք, որ դպրո ցի արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յա նը զու գըն թաց՝ 1895 թ. 
օ գոս տո սի դրութ յամբ դեռևս  չէր լուծ վել սե փա կան շի նութ յուն ու նե նա լու հար-
ցը:  Գո րի սից «Մ շա կին» հղած թղթակ ցութ յու նում  Հով հան նես  Դա նիել յա նն  այդ 
ա ռի թով գրում է. « Նոր  Գօ րի սը սե փա կան ե կե ղե ցի և դպ րո ցի շէնք չու նի. յոյս 
ու նենք, որ կա թո ղի կո սը (Խ րիմ յան  Հայ րի կը - Գ. Ս.)  Գօ րի սը այ ցե լե լով՝ ո չինչ 
կար գադ րու թիւն չի խնա յի այդ եր կու հիմ նար կու թիւն նե րի գոր ծը ա ջո ղեց նե լու 
հա մար»4: Դպ րո ցն  իր բեղմ նա վոր գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կեց մինչև 1896 
թ. կե սե րը և  փակ վեց հայ կա կան դպրոց նե րի դեմ ցա րա կան իշ խա նութ յուն նե-
րի վերսկ սած հա լա ծա կան քա ղա քա կա նութ յան հետ ևան քով5: 

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 89, թ. 10, տե՛ս նաև գ. 90, թ. 11, տե՛ս նաև «Արձագանք», Թիֆլիս, 
1893, յուլիսի 21, N 83, տե՛ս նաև գ. 142, թ. 21, տե՛ս նաև ֆ. 312, ց. 2, գ. 1263, թ. 19-20: Գե-
դեոն Տեր-Մի նաս յան ը ծնվել է Կապանի Խլա թաղ գյուղում` քա հանայի ըն տանիքում: 1880 թ. 
ա վար տել է Էջ միած նի Գ ևոր գյան հոգ ևոր ճե մա րա նի Զ դա սա րա նը: Ուսուց  չություն է արել նախ 
Շուշիի թեմական, Մար իամյան, Նու խիի երկ սեռ ծխա կան դպրոց նե րում (եղել է Նուխիի « Կո-
վ կա ս ի Հա յոց բա րե գոր ծա կան ըն կե ր ութ յա ն» մասնաճյուղի վարչության անդամ, տե՛ս «Նոր-
Դար», Թիֆլիս, 1893, դեկտեմ բերի 10, N 220), 1893-1897, ապա 1905-1906 թթ. եղել է Գո րիսի 
Սբ Հռիփ սի մե ծխա կան դպրոցի ավագ ուսուցիչը: Այդտեղից ման  կա վար ժա կան գործու նեութ-
յունը շարու նակել է Շրվե նանց գյու ղում՝ որպես  ավագ ո ւ սո ւ  ցիչ (տե՛ս Տէր-Մինասեան Գ., Համա-
ռօտ տեղեկագիր Շրվենանց գիւղի  հ այ ոց  եկ.-ծխ. երկդասեան-երկսեռ «Գ. Յ. Տէր- Մա րգ ար-
եան» դպրոցի 1914/1915 ուս. տ., «Փայլակ», Շուշի, 1915, յուլիսի 23, N 39): Անդա մակցել է ՀՅԴ 
կուսակ ցությանը: 1918-1921 թթ. Զանգե զու րի հա մ ար ստեղծ ված ռազ մա քա ղա քա կան ծանր 
կացութ յան ժամանակ զբաղվել է հասա րա կական-քա ղա քական ակտիվ գործունեութ յամբ: Զի-
նակցել է Անդրանիկին, Արսեն Շահ մազ յանին, այ նու հետև` Գա րեգին Նժդե հին: Զգա լի ավանդ 
ունի թուրք-մու սա վա թա կան հար ձա կում ներից երկրամասի պաշտպա նու թյան գոր ծում: Եղել 
է Ինք նա վար Սյու նիքի Սահ մա նադիր Ժո ղովի նախագահ, Լեռնա հա յաստանի կա ռա վարու թ-
յո ւնում զբա ղեցրել է պետա կան վերահ սկիչի պաշ տոնը: 1921 թ. տա րա գրվել է Իրան: 1937 թ. 
վերա դարձել է Հա յաստան: Նույն թվակա նի նոյեմբերին ձեր բա կալ վել է, իսկ դեկ տեմ բերի 17-
ին` գնդակա հարվել (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 142, թ. 21, տե՛ս նաև Սմբատյան Գ., Երկաթե վարա-
գույրից այս կողմ, Երևան, 2009, էջ 145): 

2  Յ. Դ. [Հովհաննես Դանիելյան], Նամակ Գօրիսից, «Մշակ», Թիֆլիս, 1894, դեկտեմբերի 15, 
N 145: 

3 Նույն տեղում: 
4  Յ. Դ. [Հովհաննես Դանիելյան], Նամակ Գօրիսից, «Մշակ», Թիֆլիս, 1895, օգոստոսի 29, 

N 98: 
5 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 153, թ. 5, տե՛ս նաև Խու դո յան Ս., նշվ. աշխ., էջ 119:
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Դպ րո ցը վե րա բաց վել է միայն 1905 թ. օ գոս տո սի 1-ին որ պես մի դաս յան 
ա րա կան դպրոց:  Սա կայն դպրո ցը չու ներ սե փա կան շի նութ յուն:  Վե րա բաց ված 
դպրո ցի պա րապ մունք նե րը տա կա վին անց կաց վում էին  Գո րի սի բազ մարդ յուն 
ու ան վա նի մար դ    կան ցից մե կի՝ 1907 թ.-ից դպրո ցի հո գա բար ձնե րի խորհր դի 
ան դամ1 Ա ռա քել  Տեր- Մով սիս յա նի2 ժա մա նա կա վո րա պես տրա մադ րած « Պոդ-
գոր նի» փո ղո ցի3 վրա գտնվող երկ հար կ  սե փա կան տա ն  հինգ սեն յակ նե րը4: 
Դպ րո ցում 1905-1908 թթ. ու սա նած  Վա ղար շակ  Հո վա կիմ յա նը 1961 թ. սեպ-
տեմ բե րի 26-ին գրա ռած « Հու շեր Ակ սել  Բա կուն ցից» վեր տա ռութ յամբ հու շ -ակ-
նար կում, որ վառ հի շո ղութ յուն ներ է թո ղել գրո ղի մա սին, այդ մա սին վկա յում 
է. «1905 թ. օ գոս տոսն էր, ան տա ռից փայ տը շա լա կիս դեռ նոր էի վե րա դար ձել 
տուն, երբ հո րեղ բորս որ դի նե րից մե կը հ  ևիհև ներս ըն կավ մեր բա կը և  ինձ 
ա սաց. « Շու՛տ  ա րա, վա զիր քա ղաք, ղա փան ցի Ա ռա քե լի տա նը բաց վել է հա-
յոց ըշ կոլ, բո լո րին էլ ըն դու նում են...»: Այդ ա տեն ես 11 տա րե կան էի:  Չան ցած 
5-10 րո պե, ես ար դեն կանգ նած էի հա յոց դպրո ցի երկ հար կա նի քա րա կոփ 
շեն քի գավ թում հա վաք ված երկ սեռ բազ մութ յան մեջ: Ն րանք բո լորն էլ ու րախ 
էին և զ վարթ: Ն րան ցից յու րա քանչ յու րը բռնած ի րենց ե րե խա նե րի ձեռ քե րից՝ 
սրտատ րոփ հեր թի էին սպա սում. ո րոշ վում էր ի րենց զա վակ նե րի բախ տը: 
 Գավ թում հա վաք ված բազ մութ յան մեջ, ի շարս այ լոց, իմ տե սա դաշ տից չվրի-
պեց նաև տա րի քով ա մե նից փոքր Թ ևոս յան Ա լեք սանդ րը (Ակ սել  Բա կուն ցը - Գ. 
Ս.), որ ճտի կի պես բռնել էր իր հոր՝ Ս տե փան ա մու չու խա յի փե շից և  ու րիշ նե-
րի պես հեր թի էր սպա սում ցու ցա կագր վե լու  Գե դեոն վար ժա պե տի (դպրո ցի 
ա վագ ու սու ցիչ  Գե դեոն  Տեր- Մի նաս յա նի - Գ. Ս.) մատ յա նում»5: 

 Զան գե զու րի գա վա ռի ծխա կան դպրո ցնե րում, այդ թվում նաև  Գո րի սի 
դպրո ցում, նյու թա կան խնդիր նե րից զատ, առ կա էին նաև ու սում նակր թա կան 
լուրջ բաց թո ղում ներ:  Գո րի սի դպրո ցի ու սու ցիչ, գա վա ռա հա յու թ  յան լու սա վո-
րութ յան շարժ ման գոր ծուն յա մաս նա կից Տ.  Սա զան դար յա նը,  Թիֆ լի սում լույս 
տես նող «Ա րօր» թեր  թի 1907 թ -ի № 8-ում հրա տա րա կած «Դպ րոց նե րը  Զան գե-
զու րում» վեր տա ռութ յամբ հոդ վա ծում բար ձ  րա ձայ նե լով դպրո ցի ան մխի թար 
վի ճա կի մա սին, գրում է. « Զան գե զու րում կան 75 հայ գիւ ղեր, բայց դպրոց՝ այն 
էլ ե թէ իր մի շարք ան յար մա րու թիւն նե րը, հա զար ու մի պա կա սու թիւն նե րը մո-
ռա նա լու լի նենք,  Գօ րի սը միայն ու նի: Եւ ի՞նչ դպրոց է դա:  Կա տա րեալ բա բե-

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 155, թ. 17, տե՛ս նաև ֆ. 56, ց. 15, գ. 544, թ. 11:
2 Առաքել Տեր-Մովսիսյանը զբաղվել է առևտրով և Գորիսում ունեցել է խանութ (տե՛ս 

Գեօրեսից, «Նոր-Դար», Թիֆ լիս, 1889, սեպտեմբերի 26, N 158):
3 Տե՛ս Ա. Զան գե զուրցի [Արտեմ Խանզադյան], Դաշ նակ ցու թեան մուտքն ու աշխա տան քը 

Զան գե զու րում (Կազմակերպիչ ընկերները ինչպիսի վախճանի արժա նացան), «Ալիք», Թե հ-
րան, 1979, յունիսի 3, N 113, էջ 6:

4 Տե՛ս Ակսել Բակունցը ժամանակակիցների հուշերում, էջ 9-10, տե՛ս նաև ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, 
գ, 156, թ. 31-շրջերես: Ա. Բակունցի կյանքն ու գործունեությունն ուսում նասի րե լու նպա տակով 
1959-1960 թթ. Գորիս այցելած բ.գ.դ, պրոֆ. Ռաֆայել Իշխան յանը գրում է, որ Առաքել Տեր-Մով-
սի ս յա նի տունը գտնվում էր Շահումյան փողոցի թիվ N 17 հաս ցեում և այն բնա կելի էր (տե՛ս 
Իշ խան յան Ռ., Ակ սել Բակունցի կյանքն ու ար վեստը, Երևան, 1974, էջ 13): Կո փա ծո քա րե-
րով շենքի ներ կայիս հասցեն է` Կոմիտասի փ. N 15: 2017 թ. մայիսի 2-ին` Գորիս հեր թա կան 
այցելու թ յան ժամանակ, Առաքել Տեր-Մո վ սի ս յա նի քրոջ` Սանամի թոռ Գագիկ Գրիգորյանը մեզ 
տեղեկացրեց, որ շենքի սկզբ նա մասի հատ վածը, որտեղ եղել է գեղեցիկ պատշգամբ, քանդվել 
է 1950-ական թվա կա նների կեսերին, իսկ տեղում կառուցվել է եռա հարկ բազ մա բնա կա րան 
շինու թյուն: 

5 Ակսել Բակունցը ժամանակակիցների հուշերում: Կազ մողներ՝ Ն. Հովսեփյան, Ջ. Թունյան, 
Ք. Մի քայելյան, Երևան, 1999, էջ 9-10:
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լո նեան խառ նակ դրու թիւ նից վեր ց  րած մի տե սա րան է նա ներ կա յաց նում, իր 
զա նա զան «մաս սա բի» ծա ռա յող հո գա բար ձու նե րով, ո րոնք դպրո ցից այն քան 
հե ռու են, որ քան Ա-Ֆ -ից: Այդ դեռ գա ւա ռա կան քա ղա քի դպրոցն է. ա պա ան-
ցէք գիւ ղե րը, որ պի սի ա մա յու թիւն կը բաց ւի ձեր դի մաց...»1:  Հոդ վա ծա գի րը 
դպրո ցի անմ խի թար վի ճա կի հա մար ա ռա ջին հեր թին ամ բաս տա նում էր քա-
ղա քի հա րուստ և  ուն ևոր դա սա կար գին, ո րն «...ի րենց որ դոց ու ղար կում են 
քա ղաք ներ, իսկ գա ւա ռում մա նուկ նե րի կրթու թեան սկզբնա կան ուս ման ընդ-
հան րաց ման մա սին չեն հո գում»2: 

Դպ րո ցի գոր ծու նեութ յու նը ո րո շա կի կա նո նա կարգ ված հիմ քե րի վրա 
դրվեց, երբ ա վագ ու սուց չի պաշ տո նը ստանձ նեց ծնուն դով գո րի սե ցի, XX դա-
րասկզ բի բազ մաշ նորհ ու լու սա միտ գոր ծիչ նե րից ման կա վարժ, հրա տա րա-
կիչ-խմբա գիր և հ րա պա րա կա խոս  Սի մեոն  Տեր- Մի նաս յա նը, ո րը, 1907 թ. «յոյժ 
գո վե լի վա րքով» ա վար տե լով Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նի դպրո ցա կան բա-
ժի նը, հա յոց լեզ վի և գ րա կա նութ յան ու սու ցիչ էր աշ խա տում նախ՝  Վա ղար-
շա պա տի, ա պա՝ 1908 թ. սեպ տեմ բե րից  Վե րին  Ղա մար լո ւի (այժմ՝ Ար տա շատ) 
ծխա կան դպրոց նե րում3: Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը, հա վա տա րիմ իր պարտ քին, ըն-
դու նում է  Գո րի սի Սբ. Հ ռիփ սի մե ծխա կան դպրո ցի հո գա բար ձա կան խոր հր  դի 
հրա վե րն  ու թե մա կան խորհր դի ո րո շու մը և գ րա կան ու կրթա կան ծրագ րե րի 
ա պա գա հղա ցում նե րի պա շա րով ա վագ ու սուց չի պաշ տո նով 1909 թ. ամ ռան 
սկզբնե րին տե ղա փոխ վում ծննդա վայր, այդ պաշ տո նով փո խա րի նե լով  Ներ-
սես  Տեր-Գ րի գոր յա նին4: 

Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը ա վագ ո ւսուց չի պա տաս խա նա տու պաշ տո ն ս տանձ-
նեց այն ժա մա նակ, երբ գա վա ռա կենտ րոն  Գո րի սում հա սա րա կա կան կյան-
քը ա ռաջ էր ըն թա նում դան դաղ քայ լե րով:  Տի րում էր հեղ ձուկ մի ջա վայր, սո-
ցիա լա կան ա նար դա րութ յուն նե րի պատ ճա ռով ժո ղո վուրդն ապ րում էր ծանր 
կեն սա պայ ման նե րում: Անմ խի թար վի ճա կում էր գտնվում հատ կա պես դպրո-
ցա կան գոր ծը: «Լ ևոն Ս յու նե ցի» ստո րագ րութ յամբ հե ղի նա կը ա հա զան գում 
էր. «...ցա ւոք սրտի պէտք է ար ձա նագ րեմ, որ մեր քա ղա քի գե ղեց կու թեան մէջ 
ցցւած է մեր կրթա կան հաս տա տու թիւն նե րի անմ խի թար պատ կե րը, շնոր հիւ 
հա սա րա կու թեան ո րոշ խա ւե րի ան տար բե րու թեան: Այժմ քա ղա քում գո յու թիւն 
ու նի եր կու դպրոց` մե կը` պե տա կան` մի զու գըն թաց բա ժան մուն քով, ուր սո-
վո րում են մօտ 180 ա շա կերտ ներ, միւ սը՝ ծխա կան երկ դա սեան, որ տեղ սո վո-
րում են մօտ 200 ա շա կերտ-ա շա կեր տու հի ներ: Ուս. տար ւայ սկզբին այս վեր-
ջի նի գլխին՝ դա մոկ լեան սրի պես կախ ւել էր փակ ման վտան գը »5: Ն յու թա կան 
մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով Սբ Հ ռիփ սի մեի ե կե ղե ցա կան-ծխա-
կան հնգամ յա դպրո ցը 1909 թ. օ գոս տո սից կարճ ժա մա նա կով դա դա րեց րել 
էր գոր ծու նեութ յու նը:  Բա ցի այդ՝ նյու թա կան բա վա րար մի ջոց նե րի բա ցա կա-
յութ յան պատ ճա ռով վտանգ վել էր դպրո ցի 1909-1910 թթ. ուսումնական տար-

1 Սազանդարեան [Տ.], Դպրոցները Զանգեզուրում, «Արօր», Թիֆլիս, 1907, սեպ տեմ բերի 12, 
N 8:

2  Նույն տեղում: 
3 Տե՛ս Բէկ, Սիմէօն Տէր-Մինասեան, «Ղա րաբաղ», Շուշի, 1912, յունիսի 28, N 46, տե՛ս նաև 

Տէր-Մինասեան Ս., Բաց նամակ Վաղարշապատի հասարակութեանը,«Գործ», Թիֆլիս, 1908, 
հոկտեմբերի 17, N 31, տե՛ս նաև Տէր-Յարութիւնեանց Յով., Կենդրո նա  կան դպրոցի խնդիրը: 
Ղամարլու, 13 օգոստոսի, «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1909, օգոս տոսի 23, N 18:

4 Տե՛ս «Գործ», Թիֆլիս, 190 8, հոկտեմբերի 31, N 43:
5  Սիւնեցի Լևոն [Լևոն Միքայելյան], Գորիս, «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1910, փետրւարի 19, N 39:  
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վա գոր ծու նեութ յու նը1:  Պատ ճա ռը՝ ու սու ցիչ նե րի մեծ մա սի նա խորդ տար վա-
նից չվճար ված աշ խա տա վար ձե րն  էին, երբ վեր ջին ներս  այդ հար ցով ընդ հուպ 
դի մել էին դա տա րան, իսկ ո մանք՝ հե ռա ցել  Գո րի սից2: Դպ րո ցի փակ մանն էր 
նպաս տել նաև քա ղա քում տա րած ված քու թեշ հի վան դութ յու նը, ո րի պատ-
ճա ռով «…հո գա բար ձու թիւ նը, ծխա կան նե րի ո րոշ  մամբ, ար ձա կել է սա նե րին 
մինչև հի ւան դու թեան դա դա րու մը»3:  Գո րի սից Լ ևոն Ս յու նե ցին « Գործ» օ րա-
թեր թին հղած թղթակ ցութ յու նում վկա յում էր. «Եր կու ամ սից ա ւել է ինչ քու թեշ 
հի ւան դու թիւ նը տա րած ւած է  Գօ րի սում:  Փո խա նակ օր ըստ օ րէ ա ռաջն առ նե-
լու մի ջոց ներ ձեռք առ նե լու, մեզ մօտ այդ հի ւան դու թիւ նը քա նի գնում, այն քան 
ծա ւալ ւում է»4:

 Գի տակ ցե լով իր ձեռ նար կած գոր ծի կար ևո րութ յու նը հա րա զատ քա ղա քի, 
ինչ պես նաև գա վա ռի ու նրա բնակ չութ յան հա մար՝ Ս.  Տեր- Մի նաս  յա նը հա-
սա րա կա կան ե ռան դուն գոր ծու նեութ յու ն սկ սեց գա ղա փա րա կից մտա վո րա-
կան նե րին գոր ծի աս պա րեզ ներ քա շե լու հետև յալ կո չով. «Ըն կեր նե՛ր, ծանր են 
պայ ման նե րը, քնած է ժո ղո վուր դը, մեզ ոչ ոք չի հաս կա նում: Աշ խա տենք միա-
սին, ա նենք կա րե լին և  այս պի սով ա զատ ու հան գիստ լի նենք մեր բա րո յա կա-
նի ու խղճի ա ռաջ»5:

 Փոր ձա ռու Ս.  Տեր- Մի նաս յա նի ման կա վար ժա կան կա րո ղութ յուն նե րը լայ-
նո րեն դրս  ևոր վում են ա ռա ջին իսկ տա րում: Ն րա պաշ տո նա վար ման շրջա նը 
հա մընկ նում է դպրո ցա կան գոր ծի աշ խու ժաց ման ու վե րել քի ժա մա նակ նե րին: 
 Ծա նո թա նա լով դպրո ցի ընդ հա նուր վի ճա կին՝ Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը ե ռան դա լից 
մղվեց դպրո ցի գոր ծու նեութ յան վերսկս ման, կրթա կան գոր ծի բա րե լավ ման ու 
զար գաց ման գոր ծին: Ն րա տևա կան ան դուլ ջան քե րի շնոր հիվ 1909 թ. սեպ-
տեմ բե րին վերսկ սվում է ծխա կան դպրո ցի գոր ծու նեութ յու նը: Դ րա նում նրան 
մե ծա պես ա ջակ ցե ցին դեռևս 1907 թ.  հո գա բար ձու նե ր  ընտր ված  Սեր գեյ  Տեր- 
Մի նաս յա նը (նա խա գահ),  Գա լուստ  Յոլ յա նը,  Պետ րոս  Տեր- Հա րութ յուն յա նը և 
Ա ռա քել  Տեր- Մով սիս յա նը6:  Վե րա բաց վե լուց հե տո դպրո ցի բյու ջեն կազ մում էր 
2790 ռ7: Ուս ման տա րե կան վար ձը կազ մում էր 1 ռ.8: 1909 թ. սեպ տեմ բե րից 
դպրո ցում դա սա վան դում էին Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը, Տ.  Սա զան դար յա նը,  Լի զա 
 Տիգ րան յա նը (ա վար տել է  Թիֆ լի սի օ րիոր դաց գիմ նա զիա յի VII դա սա րա նը) 
և Ար մե նակ  Ղա րա գյոզ յա նը (ա վար տել է  Շու շիի ռեա լա կան ու սում նա րա նը)9: 
 Կարճ ժա մա նակ անց՝ դպրոցն ար դեն աչ քի էր ընկ նում իր կար գա պա հութ յամբ 
և  կազ մա կերպ վա ծութ յամբ: 

1 Տե՛ս Վ. Հ. [Սիմեոն Տեր-Մինասյան], Մեր իրականութիւնից (I), «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1909, 
օգոս տոսի 28, N 22:

2 Տե՛ս Lorentio D., Գօրիս, մայիսի 27, «Գործ», Թիֆ լիս, 1909, յունիսի 9, N 120, տե՛ս նաև Վ. 
Հ. [Սիմեոն Տեր-Մինասյան], Մեր իրականութիւնից (I), «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1909, օգոս տոսի 28, 
N 22:

3  Ե., Գօրիս, 13 ապրիլի, «Գործ», Թիֆլիս, 1909, ապրիլի 21, N 81: 
4  Սիւնեցի Լևոն [Լևոն Միքայելյան], Գօրիս, 26 մայիսի, «Գործ», Թիֆլիս, 1909, յունիսի 11, N 

122: 
5  «Գաւառի ձայն», Ալէքսանդրապօլ, 1914, ապրիլի 24, N 37: 
6 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 155, թ. 17, տե՛ս նաև ֆ. 56, ց. 15, գ. 544, թ. 11:
7 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 155, թ. 17:
8 Տե՛ս Ա. Զանգեզուրցի [Արտեմ Խանզադյան], Դաշ նակ ցու թեան մուտքն ու աշխա տան քը 

Զան գե զու րում (Կազմակերպիչ ընկերները ինչպիսի վախճանի արժա նացան), «Ալիք», Թեհրան, 
1979, մայիսի 23, N 105, էջ 5: 

9 Տե՛ս նույն տեղում:
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 Ման կա վար ժա կան նոր հա յացք նե րով տո գոր ված Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը 
ո րա կա կան մի շարք փո փո խութ յուն ներ կա տա րեց ու սում նա կան-կրթա կան 
կյան քում:  Նա հե տա մուտ էր ստեղ ծե լ կր թա կան մի հա մա կարգ, ո րի հիմ քում 
կդրվեին հոգ ևոր ու ազ գա յին ու սուց ման ուղ ղութ յուն նե րը:  Նա հնա րա վո րինս 
փոր ձեց կա նո նա վո րել դպրո ցա կան գոր ծը, լու ծել ա ռանց քա յին խնդիր նե ր. 
շեն քա յին պայ ման նե րի ա պա հո վում, ու սու ցիչ նե րի մշտա կան խմբե րի պահ-
պա նում, աշ խա տա վար ձե րի ժա մա նա կին տրա մա դրում, նյու թա կան դրութ-
յան բա րե լա վում, դպրո ցի տա րե կան նա խա հա շիվ նե րի կար գա վո րում և  ճիշտ 
ֆի նան սա վո րում, ման   կա վար ժա կան խորհր դի դե րի բար ձ   րա ցում, դպրո ցում 
կարգ ու կա նո նի պահ պա նու մ, ա շա կերտ նե րի մտա վոր ու ֆի զի կա կան դաս-
տիա րա կութ յան զու գակ ցում , ա շա կեր տնե րի հա մար ան հրա ժեշտ գրե նա կան 
պի տույք նե րի ձեռք բե րում և  այլն1: 

 Հի շար ժան է, որ 1905-1910 թթ. ծխա կան դպրո ցում իր նա խակր թութ յու նն  
է ստա ցել XX դ. հայ ար ձա կի մե ծա նուն դեմ քե րից մե կը` Ա լեք սանդր Ս տե փա-
նի Թ ևոս յան- Բա կուն ցը2: Ն րա ա վար տա կան վկա յա կան ից տե ղե կաց վում է, ո ր 
դպ րո ցում ու սու ցան վել են հետև յալ ա ռար կան նե րը՝ կրոն, հա յոց լե զու, ռու սաց 
լե զու, թվա բա նութ յուն, բնա գի տութ յան պատ մութ յուն, հա յոց պատ մութ յուն, 
ռու սաց պատ մութ յուն, ընդ հա նուր աշ խար հագ րութ յուն, ռու սաց աշ խար հագ-
րութ յուն, եր գե ցո ղութ յուն, երկ րա չա փութ յուն-ձ  ևա գի տութ յուն, գծագ րութ յուն-
նկար  չութ յուն, գե ղա գրութ յուն և  ձե ռա գործ3:

Դպ րո ցա կան օ րե րի տպա վո րութ յուն նե րն Ա.  Բա կուն ցը հե տա գա յում գե-
ղար վես տա կան պատ կեր նե րով նկա րագ րել է «Բ րու տի տղան» գե ղե ցիկ 
պատմ ված քում: 

« Դա սա րա նում...  Ծի րա նի ծա ռը ստվեր է գցել տետ րա կիս վրա: Ար ևի շո-
ղը փայլփ լում է մա տի տի ծայ րին և  ար տա ցո լում ե ղուն գիս վրա:  Մե կը բո թում 
է թևս.

–   Մե ծա տառ Շ-ն  ո՞նց  է:
–  Է՜...
–   Մի շվի կտամ:
–  Այ, տե՛ս,– և  ցույց եմ տա լիս:
–   Վեր ջին նստա րան, լռութ յո՛ւն,–  սաս տում է ամ բիո նին կռթնած ու սու ցի չը: 

Ճռ ռում են կո շիկ նե րը:  Մենք թե պետ վա յել չագ րութ յան տետ րա կի վրա գլխա-
հակ ենք, բայց գի տենք, որ նա դե պի մեզ է գա լիս: ...

–   Վա զի՛ր, զան գը տուր,– և օ րա պա հը թռնում է տե ղից:
Սկս վում է ա մե նից զվարթ և  աղմ կա լի եր կու րո պեն, մինչև զան գը հնչի և 

 վա զենք բա կը:  Բո թում ենք ի րար, կսմթում, մի խոս քով, ելք է ստա նում հոգ-
նութ յու նից և  ա կա մա լռութ յու նից զսպված մեր ման կութ յան զվար թութ յու նը »4: 

Ն կա տենք, որ նյու թա կան մի ջոց նե րի սղութ յան պատ ճա ռով ծխա կան 
դպրո ցի ա շա կերտ ներն ի րենց հա գուստ նե րով խիստ տար բեր վել են պե տա-

1 Տե՛ս Տէր-Մինասեան Ս., Ուսուցչի խոհերից, «Նոր դպրոց», Թիֆլիս, 1910, հոկ տեմ բեր, N10, 
էջ 56-64:

2 Ակսել Բակունցի տուն-թանգարան, գիտաօժանդակ ֆոնդ, փաստաթուղթ N 402, տե՛ս նաև 
ՀԱԱ, ֆ. 312, ց. 2, գ. 246 , թ. 4: 

3 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 312, ց. 2, գ. 246, թ. 4, տե՛ս նաև Ակսել  Բակունցի տուն-թանգարան, 
գիտաօժանդակ ֆոնդ, փաստաթուղթ N 402:

4  Բակունց Ա., Բրուտի տղան, Ընտրանի, Երևան, 2009, էջ 154: 
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կան դպրո ցում սո վո րող նե րից: Ի տար բե րութ յուն այդ դպրո ցի՝ հայ կա կան 
դպրո ցի ա շա կերտ նե րը չեն ու նե ցել դպրո ցա կան ա ռան ձին հա գուստ: « Հա յոց 
դպրո ցի ե րե խա նե րը,- գրում է Ա.  Բա կուն ցը,- տրեխ նե րով էին, տար վա մեծ մա-
սը` գլխա բաց: Դպ րո ցից հե տո նրանք աշ խա տում էին տա նը և  բան ջա րա նո-
ցում, օգ նում էին ծնող նե րին` ար հես տա նոց նե րում, և  պա տա հում էր, որ դպրո-
ցից վե րա դառ նա լով, ներ կա րար  Նե սու տղան հագ նում էր հոր մեծ կո շիկ նե րը 
և  ներ կի դույլ ե րը ձեռ քին հոր հետ գնում էր աշ խա տան  քի»1: 

Ն շենք, որ տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում ինչ պես ար ևե լա հայ մյուս ծխա կան 
դպրոց նե րը,  Գո րի սի դպրո ցը ևս , աչ քի է ըն կել դաս տիա րա կութ յան ի ր խս տա-
բա րո օ րենք նե րով. տի րա պե տող էր տերթո դիկ յան դա ժան մե թո դը, իշ խում էր 
ծե ծը, ֆա լա խան: Ինչ պես, օ րի նակ, « Հո տաղ» ստո րագ րութ յամբ հե ղի նա կը, 
«Աշ խա տանք» շա բա թա թեր թին հղած թղթակ ցութ յու նում քննա  դա տե լով այդ 
մե թո դի կի րա ռու մը դպրոց նե րում, գրում է. «Որ պէս օ րի նակ կբե րեմ  Գո րի սը, 
որն ամ բողջ գա ւա ռի կենդ րո նա տե ղին է և  քա ղաք է հա մար ւում: Եր կար ու բա-
րակ վի ճա բա նու թիւն նե րով  Գո րի սի ե րի տա սար դու թեանն յա ջող ւեց կէս-բա րե-
խիղճ հո գա բար ձու ներ ընտ րել:  Նո քա այս պէս թէ այն պէս գոր ծի գլուխ անց նե-
լով բաց ա րին փակ ւած դպրո ցի դռնե րը: Եր կու աշ խար հա կան ու սու ցիչ նե րի 
հետ գոր ծի հրա ւիր ւե ցաւ և  քա ղա քիս պե տա կան դպրո ցի կրօ նու սոյց  Տէր  Խո-
րէն քա հա նան ( Խո րեն քհն.  Մե լիք- Դա դա յա նը - Գ. Ս.): 

 Խօսքս պի տի կենդ րո նաց նեմ  Տէր  Հօր այն ուղ ղու թեան վե րայ, ո րով նա 
կրթում էր մեր մա նուկ ա շա կերտ նե րին ու ա շա կեր տու հի նե րին: 

 Ծեծ, մա զե րից ու ա կանջ նե րից քա շել, ժա մե րով չո քեց նել գետ նին, կարմ-
րեց նել ապ տակ նե րի տակ, ա հա տէր  Թո դի կի ճշմա րիտ յա ջոր դի ման կա վար-
ժա կան ուղ ղու թիւ նը:  Բայց դեռ ա ւե լին կա սեմ:  Տէր  Հայ րը խեղճ մա նուկ նե րի 
վե րայ իւր ու ժը փոր ձե լով հան դերձ, ցոյց է տա լիս նաև իւր հայ հո յանք նե րի պա-
շա րը»2: 

Ի դեպ՝  Խո րեն քհն.  Մե լիք- Դա դա յա նի ա նմիտ խստութ յուն նե րի մա սին իր 
հու շե րում հե տաքրք րա կան դեպք է պատ մում դպրո ցի շրջա նա վարտ, Ա.  Բա-
կուն ցի դա սըն կե րու հի  Վար դա նուշ  Մի նաս յա նը: Ըստ նրա՝ « Մեր դպրո ցում էր 
սո վո րում  Մա րիամ  Տեր- Մով սիս յան ա նուն-ազ գա նու նով մի աղ ջիկ:  Նա ա կանջ-
նե րին ա կան ջօ ղեր ու ներ: Կ րո նի դա սա տու  Տեր- Խո րե նը նրան կար գադ րեց հա-
նել ա կան ջօ ղե րը:  Մա րիա մը չլսեց, լուռ կա խեց գլու խը և  նա յեց դա սագր քին: 
 Տեր տե րը բար կա ցավ, մո տե ցավ աղջ կան, ուժ գոր ծադ րե լով՝ պո կեց ա կան ջօ-
ղե րից մե կը:  Մա րիա մի ա կան ջը պատռ վեց, և  նա, ուշ քը կորց րած, ըն կավ հա-
տա կին: Ե րե խա նե րի ա ղա ղա կի վրա հա վաք վե ցին ու սու ցիչ նե րը:  Մա րիա մին 
տա րան ու սուց չա նոց, այդ տե ղից էլ՝ ի րենց տուն: Այս դեպ քից հե տո բո լո րի հա-
մար ա տե լի էր դար ձել  Տեր- Խո րե նը»3:

Ինչ պես ժա մա նա կի ա ռա ջա դեմ ման կա վարժ նե րից շա տե րը, այն պես էլ Ս. 
 Տեր- Մի նաս յա նը, ա շա կերտ նե րի նկատ մամբ ու նե նա լով միան գա մայն բա րե-
հաճ վե րա բեր մունք, խստո րեն քննա դա տում է ա վան դա կան դար ձած  Տեր- Թո-
դի կի մե թո դը, դրա վնա սա բեր հետ ևանք նե րը:  Դեռևս 1896 թ. գար նա նը  Զան-

1 Բակունց Ա., Կյորես, Ընտրանի, էջ 414:
2 Հոտաղ [Հակոբ Տեր-Հակոբյան], Մեր գաւառի դպրոցները, «Աշխատանք», Թիֆ լիզ, 1906, 

մայիսի 21, N 17, էջ 27 0:
3  Ակսել Բակունցը ժամանակակիցների հուշերում, էջ 24-25: 
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գե զու րում շրջա գա յե լով՝ ազ գա յին գոր ծիչ, գրա կա նա գետ  Նի կոլ Աղ բալ յա նը 
գրում էր, որ զան գե զու րցի նե րն  ու սուց չի մա սին ու նեին հետև յալ վառ պատ-
կե րա ցում ը. «Ու սում նա կան ը լի վար ժա պե տը, որ ան գին մար գա րիտ ը լի` բնա-
ւո րու թիւ նը վատ էլ ըն չի՞ ա պէտ քը, է րե խայ թա կող չը լի, դինջ ը լի, հար բե ցող 
չը լի»1:  Հետ ևե լով հայ մե ծա նուն ման կա վարժ  Ղա զա րոս Ա ղա յա նի՝ ու սուց ման 
ու դաս տիա րա կութ յան գոր ծում ա ռա ջադ րած ու սա նե լի մե թոդ նե րին՝ Ս.  Տեր- 
Մի նաս յա նը ու սուց  ման հա ջո ղութ յան հիմ քը ի րա վա ցիո րեն հա մա րել է ու սուց-
չի կող մից իր գոր ծը և  ա շա կերտ նե րին սի րե լը: Իսկ « Խորհր դա ծութ յուն դաս-
տիա րա կութ յան վե րա» հոդ վա ծում Ղ. Ա ղա յա նը մատ նան շում էր. «Ով չգի տե, 
որ ա շա կեր տը ա տե լով վար ժա պե տին, ա տում է և  նո րա ուս մուն քը, որ քան որ 
այդ օգ տա կար լի ներ, և  ընդ հա կա ռակն, պատ վե լով վար ժա պե տին, սի րում է և 
 նո րա դա սե րը...»2: 

Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը  պա հան ջեց ու սու ցիչ նե րից՝ չօգ տա գոր ծել պատ ժիչ դա-
ժան մի ջոց ներ (ծեծ, վախ, ֆի զի կա կան ներ գոր ծութ յուն և  այլն), իսկ կար գա-
պա հութ յու ն  ա պա հո վել ոչ թե մարմ նա կան պա տիժ նե րի մի ջո ցով, այլ նրանց 
կող մից ա շա կերտ նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե րած ազն վա բա րո, համ բե րա տար, 
նե րո ղա միտ ու մեղմ վե րա բեր մուն քի շնոր հիվ:  Դեռևս 1906 թ. հու նի սին «Ա-
լիք» թեր թում հրա տա րա կած « Մեր դպրոց նե րը» վեր տա ռութ յամբ հոդ վա ծում 
Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը, քննա դա տե լով դպրոց նե րում տի րող ա րա տա վոր եր ևույթ-
նե րը, գրում էր. «Օ րի նակ կը վերց նեմ  Գո րի սը, ո րը որ պէս գա ւա ռի կենտ րօն 
օ րի նակ պի տի հան դի սա նայ իր շրջա պա տին: ...Եր կու աշ խար հա կան ու սու-
ցիչ նե րի հետ պաշ տօ նի է հրա ւիր ւում և  որ պէս կրօ նու սոյց քա ղա քիս քա հա նա-
նե րից մէ կը: 

 Տէր-հայ րը ( Խո րեն քհն.  Մե լիք- Դա դա յա նը - Գ. Ս.) հրա պա րակ է բե րել իր նա-
խոր դի  Տէր- Թօ դի կի ուղ ղու թիւ նը:  Փա լախ կա յին փո խա րի նում է այժմ մա զե րից 
քաշք շե լը, ժա մե րով չո քեց նե լը, ապ տակ նե րի տակ կարմ րեց նե լը, ա կանջ նե րից 
քաշք շե լը, իսկ շատ յա ճախ էլ «շան-որդ»-ով, «քո հէրն ա նի ծած»-ով պատ ւե լը: 
Եւ այս պէ մեր մա նուկ նե րը մի տա րի տանջ ւե ցին թէ՛ ֆի զի կա պէս և  թէ՛ մտա-
ւո րա պէս: ... Պէտք է փո խել դպրոց նե րի ներ կայ դրու թիւ նը: Այդ է պա հան ջում 
մեր մա տաղ մա նուկ նե րի շա հը և  այդ գոր ծի գլուխ ան ցած նե րի սուրբ պար տա-
կա նու թիւնն է»3: Ել նե լով վե րոնշ յա լից՝ Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը դպրո ցի հո գա բար-
ձու նե րին ա ռա ջար կում էր կրո նու սույ ցի դա սե րը ևս  հանձ նել աշ խար հա կան 
ու սու ցիչ նե րին: Իր հա մեստ ու բա րի էութ յամբ՝ Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը դառ նում է 
դպրո ցի ա շա կեր տնե րի կող մից ա մե նա սիր ված ու սու ցիչ նե րից մե կը: Իսկ ժո ղո-
վրդի աչ քին գնա լով ա ճում էր նրա հե ղի նա կութ յու նը:

 Հարկ է նշել, որ Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը միա կը չէր լու սա վո րա կան իր գոր ծու-
նեութ յամբ: Ն րա ակ տիվ զի նա կից նե րի, հա մա կիր նե րի ու մշտա պես ա ջա կցող-
նե րի թվում էին ժա մա նա կի ճա նաչ ված ման կա վարժ ներ  Տիգ րան  Սա զան դար-
յա նը,  Հովհ. Գ րի գոր յա նը,  Հա կոբ  Մի րաք յա նը և  ու րիշ ներ: 

 Ձեռ նա մուխ լի նե լով դպրո ցա կան գոր ծի արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման 
աշ խա տանք նե րին՝ գա վա ռի ու սուց չա կան խմբե  րի միջև գործ նա կան սերտ 

1 Աղ բ ալեան Ն., Նամակներ Զանգեզուրի գաւա ռից, «Մուրճ», Թ իֆլիս, 1900, N 4, էջ 496: 
2  Աղայան Ղ., Երկերի ժողովածու, հ. 4: Մանկավարժական երկեր, Երևան, 1963, էջ 67: 
3 Վ. Հ. [Սիմեոն Տեր-Մինասյան], Մեր դպրոցները (Նամակ Զանգեզուրից), «Ալիք», Թիֆ լի ս, 

1906, յունիսի 17, N 43:
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հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս տա տե լու նպա տա կով Ս.  Տեր- Մի նաս յա նի նա խա-
ձեռ նութ յամբ ու գոր ծուն մա սնակ ցութ յամբ 1909 թ. նո յեմ բե րի 22-ին  Գո րի սում 
13 ու սու ցչի մաս նակ ցութ յամբ հրա վիր վում է շրջա նա յին ու սուց չա կան ժո-
ղո վ:  Ժո ղո վը, ա վար տե լով իր աշ խա տանք նե րը, ո րո շում է  Զան գե զու րում բա-
ցել «Ու սուց չա կան միութ յան մաս նաճ յուղ»:  Միութ յան վար չու թյան ան դամ ներ 
են ընտր վում Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը, օր.  Լի զա  Տիգ րան յա նը և Տ.  Սա զան դար յա-
նը: Ո րոշ վում է նաև մոտ ա պա գա յում հուն վար յան տո նե րին, հրա վի րել ա վե-
լի բազ մա մարդ ժո ղով՝ «...զբաղ ւե լու մի շարք կար ևոր խնդիր նե րի...» լուծ ման 
աշ խա տանք նե րով1: 

Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը դա սա վան դել է հա յոց պատ մութ յուն:  Հայ րե նա խոս 
ե լույթ նե րով ու ազ գա յին զրույց նե րով ե րի տա սարդ ու սու ցի չը ա շա կերտ նե րի 
մեջ բոր բո քում էր հայ րե նա սի րութ յան և  հա վատ քի ե ռանդ, սեր մա նում մեծ հե-
տաքրք րութ յուն հայ ժո ղովր դի անց յա լի ու ներ կա յի հոգ ևոր ար ժեք նե րի նկատ-
մամբ, ներ գոր ծուն ազ դե ցութ յուն ու նե նա լով հայ րե նա սի րա կան և  ազ գա սի-
րա կան դաս տիա րա կութ յան պրո ցե սում: Ու շագ րավ է այն ի րո ղութ յու նը, որ Ա. 
 Բա կուն ցի ու սում նա ռութ յան վեր ջին տա րում, նրա  Հա յոց պատ մութ յան ու սու-
ցիչն է ե ղել Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը, ո րի մա սին իր հի շո ղութ յուն նե րում հա մակ րան-
քով ու սի րով է խո սում Ա.  Բա կուն ցի դա ս  ըն կեր Ար մե նակ  Ղու կաս յա նը:  Վեր-
ջի նիս վկա յութ յան հա մա ձայն՝ «Ակ սել  Բա կուն ցի հետ ես սո վո րել եմ  Գո րի սի 
ծխա կան դպրո ցում: Ին քը քա ղա քի տղա էր , ես՝  Գո րիս գյու ղի (շե նի): Եր կուսս 
էլ պատ մութ յու նից շատ ու ժեղ էինք, եր ևի դրա հա մար էլ մեր դա սա րա նի դաս-
տիա րակ, պատ մութ յան ու սու ցիչ  Սի մոն [ Տեր]  Մի նաս յա նը մեզ նստեց րել էր 
նույն նստա րա նին: Ա լեք սանդ րը գիր քը մի ան գամ կար դում էր և  ա ռանց որ ևէ 
բան բաց թող նե լու՝ պատ մում. շատ ըն դու նակ էր:  Հա մեստ էր, միշտ կո կիկ, 
մա քուր հագն ված, շի կա հեր էր, կա պույտ աչ քեր ու ներ:  Մեր ու սու ցիչ նե րը՝  Հով-
հան նես  Տեր-Գ րի գոր յա նը2,  Տիգ րան  Սա զան դար յա նը,  Սի մոն [ Տեր]  Մի նաս յա նը 
և մ նաց յալ նե րը, ո րոնց ազ գա նու նը ես հի մա չեմ հի շում, սի րում էին Ա լեք սանդ-
րին, գնա հա տում նրա ըն դու նա կութ յուն նե րը»3: 

Ա.  Բա կուն ցի՝ ծխա կան դպրո ցում սո վո րե լու տա րի նե րի մեկ ու րիշ դա սըն-
կեր, հե տա գա յում ՀՍՍՌ  վաս տա կա վոր ու սու ցիչ  Ռու բեն  Պետ րոս յանն4 իր հու-
շե րում վկա յում է. «Ակ սե լը դպրո ցի ա մե նաա ռա ջա դեմ ա շա կերտն էր ու փայ-
լում էր իր բարձր ըն դու նա կութ յուն նե րով և մտ քի պայ ծա ռութ յամբ»5: Ա.  Բա-
կուն ցի՝ հատկապես հայոց պատմություն առարկան ջեր մե ռան դութ յամբ սո վո-
րելը, վկա յվում է նրա 1932 թ. գրած ինք նա կեն սագ րա կա նում, որ տեղ աս վում է. 

1 Տե՛ս Ս. [Սազանդարեան Տ. ],  Գօրի ս, «Գաւառ», Գօրիս, 1909, դեկտեմբ երի 5, N 1:
2 Հովհ. Տեր-Գրի գոր յա նը հեղինակել է «Զանգեզուրից դէպի Հին Նախիջեւան (ճա նա պար-

հորդական նկատո ղու թիւններ)» ուղեգրական նոթերը (տե՛ս «Նոր-Դար», Թիֆ լիս, 1891, 
յունուարի 12, N 5, տե՛ս նաև յունուարի 17, N 7):

3 Ակսել Բակունցը ժամանակակիցների հուշերում, էջ 22:
4 Ռ. Պետրոս յանը 1936 թ. մայիսի 13-ին նշանակվել է Գորիսի ոչ լրիվ եր կր որդ (7-ամյա) միջ-

նա կա րգ  (տե՛ս «Կար միր Զանգե զուր»,  Գ որ իս , 1936, մայիսի 23, N 36), այնուհետև՝ 8-ամյա 
դպրոցների տնօրեն (տե՛ս Ռ. Պետրոսյանի ելույթը, «Գրա կան թերթ», Երևան, 1959, հոկտեմ-
բերի 30, N 44): 1940-ական թթ. տ նօ րեն է եղել նաև N 1 միջնակարգ դպրո ցում (տե՛ս «Ստա լին-
յան դրոշով», Գո րիս, 1949 , մայիսի 21, N 22), ուր հե տա գայում դա սավանդել է «Հայոց լեզու և 
գրականություն» (տե՛ս «Ստա լինյան դրո շով», Գորիս, 1952, մարտի 8, N 11):

5 Ռ. Պետրոսյանի ելույթը, «Գրական թերթ», Երևան, 1959, հոկտեմ բերի 30, N 44:
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«[1]905-ին գնա ցել եմ ծխա կան դպրո ցը: Գ նա ցել եմ, այ սինքն՝ իմ կամ քով և  իմ 
նա խա ձեռ նութ յամբ:  Սո վո րել եմ 5 տա րի՝ հա յոց լե զու, մի քիչ ռու սե րեն, մի քիչ 
աշ խար հագ րութ յուն, բա վա կան շատ հա յոց պատ մութ յուն (ընդգ ծու մը մերն է՝ 
Գ. Ս.), և՛ երգ, և՛ վա յել չագ րութ յուն»1: 

 Հի րա վի, ա պա գա գրո ղի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ զգա լի տեղ է գրա վել 
պատ մա կան թե մա տի կան:  Ժա մա նա կա կից նե րի պատ մած նե րով՝ Ա.  Բա կուն-
ցը մեծ հե տաքրք րութ յուն է ու նե ցել  հա յոց պատ մութ յան, պատ մա կան տար-
բեր հնութ յուն նե րի նկատ մամբ:  Պահ պան ված տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ 
դեռ ևս 1926 թ -ից  Բա կուն ցը զբաղ վել է  Տաթ ևի վան քի, Գ լա ձո րի ու  Տաթ ևի հա-
մալ սա րան նե րի պատ մութ յամբ: Այդ նպա տա կով նա մի քա նի ան գամ լի նում է 
 Տաթ ևում, ու սում նա սի րում վան քի ա վե րակ ներն ու մամ ռա պատ ար ձա նագ-
րութ յուն նե րը2: 

Դպ րո ցում մշտա պես նշվել են ազ գա յին տո նե րը, ինչ պես նաև կազ մա-
կերպ վել են հայ գրա կան գոր ծիչ նե րին նվիր ված մի ջո ցա ռում նե ր: Ինչ պես, օ րի-
նակ, « Սուրբ  Վար դա նանց զո րա վար նե րի և 1036 վկա նե րի» հի շա տա կութ յան 
օր վա առ թիվ 1910 թ. մար տի 25 դպրո ցում կազ մա կերպ վել է հան դես3:  Նույն 
թվա կա նի մա յի սի 2-ին կազ մա կերպ վել է գրա կան ե րե կո` նվիր ված բա նաս-
տեղծ Ա լեք սանդր  Ծա տուր յա նին:  Բա նաս տեղ ծի կյան քին ու գոր ծու նեութ յու-
նը նվիր ված զե կու ցու մով հան դես է ե կել Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը: « Գա ւառն» օր վա 
ա ռի թով գրում է. «Ամ սոյս 2-ին տե ղիս ծխա կան դպրո ցում կա յա ցաւ դպրո ցա-
կան հան դէս նւիր ւած բա նաս տեղծ Ա.  Ծա տու րեա նին:  Հան դի սին ըստ պատ-
շա ծի խօ սեց ա ւագ-ու սու ցի չը: ... Յա ջող էր մի քա նի ո տա նա ւոր նե րի ար տա սա-
նու թիւ նը»4: 

 Մեծ են Ս.  Տեր- Մի նաս յա նի ջան քե րը նաև գա վա ռում դպրո ցա շի նութ յան 
բնա գա վա ռում: Ա ռանձ նա պես նշա նա կա լի է նրա կա տա րած աշ խա տան քը 
ե կե ղե ցա կան-ծխա կան դպրո ցը շեն քա յին հար մա րա վետ պայ ման նե րով ա պա-
հով վե լու և դ րա հի ման վրա մոտ ա պա գա յում  Զան գե զու րի գա վա ռում  Կենտ-
րո նա կան միջ նա կարգ դպրո ց  բաց ե լու ուղ ղութ յամբ, որն իր բա րե րար սեր մե-
րը պետք է սփռեր ողջ գա վա ռով մեկ5:Դեռևս   Վա ղար շա պա տում աշ խա տած 
ժա մա նա կաշր ջա նում՝ Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը Ա լեք սանդ րա պո լում լույս տես նող 

1 Բակունց Ա., Երկեր, հ. IV, Երևան, 1984, էջ 9:
2 Տե՛ս Պետրոսյան Ռ., Երկու հանդիպում, «Որոտան», Գորիս, 1959, հոկտեմբերի 25, N 101, 

տե՛ս նաև Իշխանյան Ռ., Ակսել Բակունց: Կեն սագրություն և մատե նա  գի տու թ յուն, Երևան, 
1960, էջ 66:

3 Տե՛ս «Գաւառ», Գօրիս, 1910, փետրւարի 21, N 8:
4  «Գաւառ», Գօրիս, 1910, մայիսի 9, N 18: 
5 Կենտ րո նա կան դպրո ցի շի նա րա րութ յու նն օր ա ռաջ սկսե լուն ձեռ նա մուխ  Ս. Տեր-Մի նաս յա-

նը նյու թա կան ա ջակ ցութ յան նպա տա կով դի մում է գո րի սե ցի մե ծա հա րուստ նե րին: Ս. Տեր-Մի-
նաս յա նի հրա վե րով 1910 թ. ապ րի լի վեր ջե րին ծխական դպրո ցի դահ լի ճում 30 ծխա կան նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ տե ղի է ու նե նում խոր հ րդակ ց ու թ յո ւն, ո րի արդ յուն քում ո րո շում է կա յաց վում 
ընտ րել ութ հո գուց բաղ կա ցած «Շի նա րա րա կան հանձ նա ժո ղով»` դպրո ցի շի նա րա րա կան աշ-
խա տանք նե րը կա նո նա կար գե լու հա մար: Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ներ են ընտր վում բժիշկ Միք. 
Պա րոն յա նը, Ար շակ Ղա զար յա նը, Աղ. Բաղ րամ յա նը, Աստ վա ծա տուր Բար սեղ յա նը, Գ. Մի րում-
յա նը, Գ. Յոլ յա նը, Հ. Մել քում յա նը և Մե լիք քհն. Օհան յա նը: Խորհր դակ ցութ յու նից հե տո կա տար-
ված հան գա նա կութ յան արդ յուն քում հա վաք վում է 600 ռ. (տե՛ս Վ. [Սիմեոն Տեր-Մինասյան], 
Գօրիս, «Գաւառ», Գօրիս, 1910, մայիսի 2, N 17):
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« Ժայռ» թեր թում «Եր կու խօսք զան գե զուր ցի նե րին»1 վեր տա ռութ յամբ հոդ վա-
ծում բարձ րաց րել էր այդ հար ցը: « Մեր կար ծի քով,- գրում էր նա,- ա մե նան պա-
տա կա յար մա րը և  ա մե նա գործ նա կա նը կլի նի  Գօ րի սում բա նալ չորս դա սեան, 
կամ հէնց վեց դա սեան հայ կա կան դպրոց, ո րը կլի նի գիւ ղե րի ծխա կան նե րի 
շա րու նա կու թիւ նը: Այդ պի սի դպրո ցը դիւ րու թիւն կտայ գիւ ղա ցի նե րին ի րենց 
որ դի նե րին  Գօ րիս պա հել, քան  Շու շի տա նել, որն ու նի իւր շատ և  շատ ան յար-
մա րու թիւն նե րը:  Ղա փան ցին կամ  Սի սիան ցին հեշ տու թեամբ իւր որ դին  Գօ րի-
սում կպա հի, ո րով հետև նա այն տեղ ու նի բա րե կամ ներ, ծա նօթ ներ, և  վեր ջա-
պէս ին քը յա ճախ այն տեղ է լի նում, իւր աչ քով կտես նի իւր ե րե խա յի խէրն էլ, 
շառն էլ: … Գօ րի սում կբաց ւի ծխա կան դպրո ցից ան կախ, ա սածս կենդ րո նա-
կան հայ դպրո ցը, ո րը կլի նի ամ բողջ գա ւա ռի սե փա կա նու թիւ նը, կպահ ւի նո-
րա ան մի ջա կան հսկո ղու թեան և  օ ժան դա կու թեան տակ, ա շա կերտ նե րի ըն-
դու նե լու թիւնն էլ կլի նի պրօ պօր ցիօ նալ սիս տե մով (ընդգ ծու մը մերն է՝ Գ. Ս.)»2: 

Իր նպա տա կի կեն սա գոր ծ ման հա մար Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը « Գա ւառ» շա բա-
թա թեր թի ե րեք հա մար նե րում հրա պա րա կեց « Կենտ րո նա կան դպրո ցը» վեր-
տա ռութ յամբ հոդ վա ծա շա րը, ո րում կար ևո րվում և  հիմ նա վո րվում էր այ դօ րի-
նակ դպրո ցի անհ րա ժեշ տութ յու նը3: «...գա ւա ռի մե ծա մաս նու թիւ նը,- գրում էր 
Ս.  Տեր- Մի նաս յա նը,- պաս է մնա ցել ա ւե լի բարձր կրթու թիւ նից, նրան ա կա մա-
յից բա ւա րա րո ղը ե ղել են տար րա կան այն փշրանք նե րը, ո րոնք տւել են գա ւա-
ռի ներ սի դպրոց նե րը, այն էլ ո՞վ  գի տէ ու սու ցիչ նե րին ձեռ քով:  Տաս նեակ տա րի-
նե րով մեր գա ւա ռը զգա ցել է այդ պա կա սը, զգում է ներ կա յումս էլ այդ թե րին, 
սա կայն ա ւե լի անմ խի թա րա կանն այն է, որ լռու թեամբ է հան դի պում դ  րան, 
ան տար բե րու թեան տեն չով է վե րա բեր ւում դէ պի այդ հար ցը, դէ պի իր ա պա-
գա յի հա մար խիստ մեծ նշա նա կու թիւն ու նե ցող ա ւե լի քան կար ևոր խնդի րը: 
Այ սօր շատ փոք րիկ շրջա նից խնդի րը հրա պա րակ է նետ ւել, կենտ րո նա կան 
դպրո ց  հիմ նե լու գե ղե ցիկ միտքն է ար ծարծ ւում, ո րին ար դէն մենք և  մեզ հետ և  
ոչ ոք ի րա ւունք չու նի լռու թեամբ հան դի պե լու, ո րով հետև նա գա լիս է ծած կե լու 
մեր խիստ զգա լի բա ցը, գա լիս է մի ան գամ ընդ միշտ զան գե զուր ցուն հա նե լու 
դժւա րու թեան գրկից»4:  Կա ռուց վե լիք դպրո ցի նա խագ ծի հե ղի նակն էր ժա մա-
նա կի հայտ նի ճար տա րա պետ կա պան ցի  Ղահ րա ման  Մե լիք-Ս տե փան յա նը5: 

Ս.  Տեր- Մի նաս յա նի հա մակ ու շադ րութ յու նը միտ ված էր  Կենտ րո նա կան 
դպրո ցի շի նա րա րութ յան վրա:  Կազ մա կերպ չա կան մի շարք աշ խա տանք նե-

1 Տե՛ս Տէր-Մինասեան Սիմ., Երկու խօսք զանգեզուրցիներին, «Ժայռ», Ալէք սանդ րա պօլ, 1908, 
հոկտեմբերի 2, N 74; հոկտեմբերի 5, N 75:

2 Տէր-Մինասեան Սիմ.,  Երկու խօսք զանգեզուրցիներին, «Ժայռ», Ալէք սանդ րա պօլ, 1908, 
հոկտեմբերի 5, N 75:

3 Տե՛ս Հ-եան [Սի մեոն Տեր-Մի նաս յա ն], Կենտրոնական դպրոցը (I), «Գաւառ», Գօ րիս, 1910, 
մայիսի 9, N 8; (II), մայիսի 16, N 19; (III), մայիսի 23, N 20:

4 Հ-եան [Սի մեոն Տեր-Մի նաս յա ն], Կենտրոնական դպրոցը (II), «Գաւառ», Գօրիս, 1910, 
մայիսի 16, N 19:

5 Տե՛ս «Գաւառ», Գօրիս, 1910, հունիսի 19, N 23: Ղ. Մելիք-Ստեփանյանը ծնվել է (ծննդյան և 
մահվան թվերն անհայտ են) Կապանի Առաջաձոր գյուղում: Եղբայրն էր ՀՅԴ անդամ, ազգային-
ազատա գրա կան շարժման նշա նա վոր գործիչ, հետա գայում Կապանի ազգային խորհրդի նա-
խագահ Սմբատ Մելիք-Ստեփանյանի: Ղ. Մելիք-Ստե փանյանը ճարտարապետի կրթութ յունը 
ստացել էր Սանկտ Պետերբուրգում: Ուսումն ավարտելուց հետո տեղափոխվել էր ծննդա վայր: 
Հետագայում վե րա դարձել է Սանկտ Պետերբուրգ: 
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րից հե տո դպրո ցի շի նութ յան հիմ նա րկե քը 1910 թ. օ գոս տո սի 8-ին1 հան դի սա-
1 Գո րի սում գտնվե լու օ րե րին, Խո րեն եպս. Մու րադ բեկ յա նը տե սակ ցում է ծնունդով 

Քարահունջ գյուղից, XIX դ. երկ րորդ կե սի հայ արդյունաբերող և խոշոր բարեգործ Ա ռա քել 
Աստ վա ծա տու րի Ծա տուր յա նի եղբոր՝ Միր զա Ծա տուր յա նի հետ և քննար կում վեր ջի նիս կող-
մից դպրո ցի շի նա րա րութ յա նը տրա մադր վե լիք ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յան հար ցը: Ին չպես 
ասվում է Խո րեն եպս. Մու րադ բեկ յա նի՝ Հա յոց կա թո ղի կոս Մատ թեոս Բ  Կոս տանդ նու պոլ սե ցուն 
1910 թ. օգոս տո սի 21-ին հղած գրութ յու նում, «...Գեո րի սի ծխա կան դպրո ցը ա մե նաա պա հովն 
է և որ գլխա ւորն է սեպ հա կան շէնք չու նի, հէնց իմ այն տեղ ե ղածս ժա մա նակ նոր հո գա բար-
ձու թիւ նը մեծ դժո ւա րու թեամբ բնա կա րան էր վար ձում դպրո ցի հա մար, ո րով հետև ան ցեալ 
տա րուց դպրո ցա կան շէն քի տէ րը ա յլ ևս չէր հա մա ձայն ւում տալ իր բնա կա րա նը: Վե րոգ րեալն 
ու շադ րու թեան առ նե լով կա մե ցայ զարկ տալ շի նու թեան գործն ու խօ սե լով պ. Միր զա Ծա տու-
րեա նի հետ, հա մո զե ցի նրան կա տա րել իր խոս տու մը, ա ռանց սպա սե լու թէ քա ղա քա ցի նե րը 
որ չա փով և ե՞րբ  օգ նու թեան կը հաս նին: Բա րե բախ տա բար Միր զա Ա պեր Ծա տու րեա նը չը 
մեր ժեց խնդիրս, իս կոյն յանձ նեց ինձ մի հա զար րուբ լի ու ստո րա գրու թեամբ պար տա ւո րո ւեց 
գոր ծը սկսե լուց փոքր ինչ յե տոյ եր կու նո ւա գում տալ շի նու թեան հո գա բար ձու թեա նը մնա ցած 
եր կու հա զար րուբ լին» (ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 2, գ. 898, թ. 24): Ի դեպ՝ 1911 թ., երբ մահա նում է Միրզա 
Ծատուրյանը, նրա որ դիները շարունակում իրենց հոր կիսատ թողած գործը՝ ի կատար ածե լով 
նրա «...միակ յիշատակը» (Սազան դար եան [Տ.], Գորիս (համառոտակի ու սում նասի րու թիւն), 
«Ղա րաբաղ», Շուշի, 1912, յունւարի 29, N 8):

Նշենք, որ նյութական միջոցների սղու թյան պատ   ճառով շինարարությունը ձգձգվել է: Շի նա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րը լայն թափ են ստա ցել 1913 թ. կե սե րից՝ Վրաս տա նի և Ի մե րե թիա յի 
հայոց թե մի առաջ նորդ (1913 թ. հունվարի 18-1916 թ. կեսեր) Մեսրոպ ար քեպս. Տեր-Մով սիս-
յա նի հան գա նա կած դրա մա կան մի ջոց նե րի շնորհիվ: 19 13 թ. սեպ տեմ բե րի 25-ին ա ռաջ նոր-
դա րա նում հրա վիր ված «Շի  նա րա րա կան հանձ նա ժո ղո վի» նիս տում ո րոշ վում է. ա) «Շի նա-
րա րա կան հանձ նա ժո ղովում» որ պես Մ. ար քեպս. Տեր-Մով սիս յա նի ներ կա յա ցու ցիչ ընդ գ րկել 
նրա եղ բո րը` Ա ռա քել Տեր-Մով սիս յա նին, բ) Ա ռա քել Տեր-Մով սիս յա նին ճա նա չել որ պես հա նձ-
նա ժո ղո վի նա խա գահ, գ) հանձ նա ժո ղո վի ան դամ Ղազար Մա լինց յա նին հա մա րել «Շի նա րա-
րա կան հանձ նա ժո ղո վի» գան ձա պահ, իսկ Աստ վա ծա տուր Գևորգ  յա նին` քար տու ղար (տե՛ս 
Մատենա դա րան, Մեսրոպ Մագիստրոսի արխիվ, թղթ. 2, վավ. 124, թ. 42): Դպրոցի եռահարկ 
շի նու թյունն ավարտին հասցվեց միայն 1916 թ. ամ ռանը (տե՛ս Բէկ Գորիս, «Հորիզոն», Թիֆլիս, 
1916, յունիսի 16, N 132): 

Եկեղեցական-ծխական դպրոցի 1916-1917 թթ. ուսումնական տա րվա դա սըն թաց ներն ար-
դեն անցկացվել են նորահիմն գեղեցկաշեն դպրո ց ում (տե՛ս Մատե նա դարան, Մես րոպ Մագիս-
տրոսի արխիվ, թղթ. 2, վավ. 124, թ. 124, տե՛ս նաև ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 167, թ. 25-ի շրջերես): 
Դպրո ցի հո գա բար ձութ յան խոր հրդի ան դամ Ղա զար Մա լինց յա նի` Մ. ար քեպ. Տեր-Մով սիս յա նին 
1916 թ. նո յեմ բե րի 10-ին հղած գրու թ յու նում այդ մա սին աս վում է. «Հո գա բար ձու թեան նա մա-
կից ար դեն ի մա նում էք, որ Ձեր խնամ  քով շին ւե լիք դպրո ցը յանձ նել ենք Գօ րի սի ծխա կան դպրո-
ցի հո գա բար ձու թեա նը, որ տեղ տե ղաո րո ւած են 210 երկ սեռ երե խա ներ: Գօ րի սը ար դեն հրճւում 
է այս պի սի մի հա սա րա կա կան հիմ նար կու թեան վե րայ Ձեր շնոր հիւն» (տե՛ս Մատե նա դա րան, 
Մեսրոպ Մագիս տրոսի արխիվ, թղթ. 2, վավ. 124, թ. 143): Գորիսի հասարակության անունից 
դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախա գահ Խուրշուդ Մելիք-Օհանյանի և ավագ ուսուցիչ 
Արշակ Առստամ յանի՝ դպրոցի բա րե րար Մ. արքեպ. Տեր-Մովսիսյանին Շու շիում լույս տեսնող 
«Փայ լակ» լրագրի միջո ցով հայ տ նած երախ տագիտության խոս քում ասվում էր. «Թոյլ տւէք ձեր 
յարգելի թեր թի միջո ցով Գորիսի հայ հասա րա կու թեան կողմից մեր երախտագիտական խորին 
շնորհա կա լութիւնները յայտնել Թիֆ լիզի թեմի նախկին առաջնորդ գերապատիւ տ. Մեսրովբ 
եպիսկոպոսին, որի ան դուլ ջանքերի շնորհիւ քաղաքումս կառուցւած և արդէն պատ րաստ է 
40.000 րուբլի անոց մի փառաւոր դպրոցական շինութիւն և յայտ նւած է, որ դպրոցիս յայտկա-
ցրւած է նաև ան ձեռնմխելի մեծ գումար» (Նամակ խմբա գրու թեան: Գորիս, 12 հոկ տեմ բերի, 
«Փայ լակ», Շուշի, 1916, հոկտեմբերի 20, N 80):

Հիրավի, շենքն ունե ցել է գեղեցիկ տեսք: Ինչպես նկարագրել է Տ. Սա զան դարյանը. «Շէնքը 
վեհ և գեղ ե ցիկ տպաւորութիւն է թողնում նայողի վրա, և իս կա պէս քաղաքի առաջին շէնքը 
դպրո ցը պէտք է լինի. գեղեցիկ, մեծ, յարմար և փարթամ» (Սազ-եան, Տեղեկատու Զանգե զուրի, 
«Մշակ», Թիֆլիս, 1915, դեկտեմ բերի 16, N 278): Մես րոպ ար քեպ. Տեր-Մով սիս յա նը, 1934 թ. 
փետր վա րի 2-ին Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի Գե րա գույն հոգևոր խորհր դին հղած գրութ յու նում 
թվար կե լով իր կա տա րած ձեռ նարկ նե րը, գրում է. «Ու նեմ շի նա րա րա կան մնա յուն կա րե ւոր 
զուտ կուլ տու րա կան եւ տնտե սա կան ձեռ նարկ ներ: ...Զան գե զու րի գլխա ւոր Գո րիս քա ղա քում 
խիստ մեծ եռ յար կա նի դպրո ցա կան շի նու թիւն...» (Տէր-Վարդանեան Գ., Մես րոպ Մ ա գիստրոս 
արքեպիս կո պոս Տէր-Մովսի սեան: Կենսագործունէութիւնը: «Ըն դ  հա նուր ցուցակ հայերէն 
ձեռագրաց», մատենա գիտու թիւն, Երեւան, 1999, էջ 28): 

Շինության ավարտից հետո այդտեղ են ցանկացել  իրենց հե տագա ու սումը շարու նակել 
նաև շրջակա գյուղերի աշակերտներից շատերը: Ինչ պես, օրի նակ, Տա թևի փոխանորդության 
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վոր Սուրբ պա տա րա գից հե տո կա տա րում է պաշ տո նա կան այ ցով  Գո րի սում 
գտնվող Եր ևա նի թե մի փո խա ռաջ նորդ  Խո րեն եպս.  Մու րադ բեկ յա նը1: « Գա-
ւառ» շա բա թա թերթն օր վա ա ռի թով տե ղե կաց նում էր. «Այ սօր հան դի սա ւոր 
պա տա րա գից յե տոյ Եր ևա նի փոխ-թե մա կալ բարձ րա պա տիւ  Խո րէն վար դա-
պետ  Մու րադ բէ գեա նը մաս նակ ցու թեամբ տե ղա կան քա հա նա յա կան դա սի և 
 ժո ղովր դի, կկա տա րի  Կենտ րո նա կան դպրո ցի հիմ նադ րու թիւ նը»2: 

Ա ռաջ անց նե լով նշենք, որ նախ քան  Կենտ րո նա կան դպրո ցի շի նութ յան 
ա վար տը, 1911-1912 թթ. ուսումնական տար վա նից դպրո ցը տե ղա վոր վել էր 
« Պա սսա ժի» խա նութ նե րի մեջ3, ո րը 1910 թ. սկզբնե րին դեռևս գտն  վում էր 
կի սա շեն վի ճա կում4: Եր ևա նի թե մի 1911-1912 թթ. ծխա կան դպրոց նե րի տե-
ղե կագ րում  Գո րի սի դպ  րո ցի շեն քա յին պայ ման նե րի մա սին աս վում է. « Շէն քը 
սեպ հա կան չէ, ան յար մար, բաղ կա ցած է 3 սե նեակ նե րից»5: « Գո րի սի դպրո-
ցը,- գրում է Տ.  Սա զան դար յա նը,- տե ղա ւոր ւած է շու կա յի կենտ րո նում, նո րա շէն 
պաս սա ժի ի րար կից 7 խա նութ նե րի մէջ:  Խա նութ ներ ա սե լով, ար դէն ա մեն ինչ 
հաս կա նա լի է. դա սա րան նե րը չու նին պա տու հան ներ, լոյ սը ընկ նում է ա պա-
կե ծածկ դռնե րով, որ տե ղից ել ու մուտք են ա նում: Օ դի մաք րու թիւն ա սած բա-
նը գո յու թիւն չու նի:  Պատշ գամ, մի ջանցք գո յու թիւն չու նին, բա ցօ դեայ տե ղից 
մտնում են դա սա րան, խա նութ: Դպ րոցը չու նի բակ, այլ հրա պա րակ է, ճա նա-

դպրո ցական տե սուչ Հ. Ղա րա բե կ յա նի` Երևա նի թե մի փոխ թե մա կա լին 1917 թ. հուն վա րի 10-
ին հղած զե կու ցագ րում Գո րիս գյու ղի (Նոր կամ Ներ քին Գո րիս) ծխական դպրոցի ա շա կերտ նե-
րի թվի նվազման պատճառի մասին աս վում է. «Գո րիս գիւ ղի դպր ո ցի  սա նե րի թւի փոք րու թեան 
պատ ճա ռը թէ նոր բաց ւած մինիստ րա կան դպրոց ներն են քա ղա քում և թէ մա նա ւանդ քա ղա քի 
ծխ.[ական] դպրո ցը, ո րի նոր շի նու թիւ նը դէ պի ի րեն է գրա ւել ոչ միայն գիւ ղի ծխ.[ական] դպրո-
ցի ա շա կերտ նե րին, այլ նոյն իսկ մինիստ րա կան դպրոց նե րի ա շա կերտ նե րից» (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 
48, ց. 1, գ. 451, թ. 22): 

Շինության երրորդ հարկում գործել է Գորիսի թատրոնը: Ինչպես վկայում է Ս. Խանզադյանը. 
«…երրո րդ հարկում շատ մեծ դահլիճ կա՝ մեծ բեմով ու մի քանի նախասրահներով: Այս սրահին 
մենք ուղղակի «թատրոն» ենք ասում: Առաջներում այդտեղ շատ ներկայացումներ են տվել» 
(Խան զադյան Ս., Հորս հետ և առանց հորս, էջ 168): 

Հետագա տարիներին  շենքը ծառայել է տարբեր նպատակների: 1924 թ. փետր վարի 
9-ից շենքում գործել է «Լուկա շինի» ան վան 7-ամյա, այնուհետև նրա հիմքի վրա ստեղծված 
լրիվ միջնակարգ, ապա երկ րորդ 7-ամյա, այնուհետև՝ 8-ամյա դպրոցները (տե՛ս «Կարմիր 
Զանգեզուր», Գո րիս, 1936, մարտի 11, N 16, տե՛ս նաև Գիչունց Ռ., Ուսուցիչների ջանա սեր 
աշ խա տան քի շնորհիվ, «Ստալինյան դրո շով», Գորիս, 1952, մարտի 30, N 14, տե՛ս նաև Օհան-
ջանյան Հ., Քննությունները ընթանում են հաջող, «Ստալինյան դրո շով», Գորիս, 1952, յունիսի 
1, N 31): Ի դեպ, վերջին դպրոցի հիմքի վրա 1952-1953 թթ. ուս. տար ում բաց վել է քաղաքի N 2 
միջնակարգ դպրոցը (տե՛ս «Սյունյաց երկիր», Կապան, 2011, մայիսի 28, N 10): 

Շենքը քանդ վել է 1970-ական թթ. սկզբներին: Շի նության անմի ջապես ետ նա  մասում 
Խորենացի փ. N 53 հասցեում ներկա յումս կան  գուն է «Գո րիս» հյու րա նո ցը, որի կառուցման 
ժամա նակ հողածածկվել են շինության հիմնա պա տերն ու կա ռույ ցի կիսաքանդ մնացորդները: 
Հյուրանոցի սեփականատեր Սենիկ Ջուլ հակյանի նա խա ձեռ նու թյամբ 2018  թ . ապրիլին իրա-
կանացված հողափորման մեծա ծավալ աշխ ա տանք ների արդյունքո ւմ կրկին բացվել են շի-
նու թյան հիմնապատերն ու կի սա քանդ կառույցները: Ըստ նախագծի` հնավայրում պետք է 
ստեղծվի պատմաազգա գրական թան գա րան:

1 Խո րեն վրդ. Մու րադ բեկ յա նը Երևանի թեմի փոխառաջնորդ է կարգվել 1908 թ. դեկ տեմբերի 
13-ին (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 10956, թ. 1, տե՛ս նաև «Ախուրեան», Ալէք սանդ րապօլ, 1909, 
դեկտեմբերի 5, N 85):

2  «Գաւառ», Գօրիս, 1910, օգոստոսի 8, N 29: 
3 Տե՛ս Սազանդարեան [Տ.], Մեր դպրոցը (II), «Ղարաբաղ», Շուշի, 1912, յունւարի 19, N 5:
4 Տե՛ս Սազանդարեան [Տ.], Մեր քաղաքի վարիչների քառամեայ գործունէութիւնից, «Գա-

ւառ», Գօրիս, 1910, յունւարի 24, N 4:
5 ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ, 157, թ. 1:
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պարհ, այն էլ բո լո րի հա մար:  Ման կա վար ժու թիւ նը, որ քան էլ բարձր հի մունք-
նե րով տար ւի այս պի սի ան յար մար դպրո ցա կան շէն քում, այ նո ւա մե նայ նիւ ոչ 
մի ար դիւնք չի տալ»1: 

Ս.  Տեր- Մի նաս յա ն հ մուտ ու բա նի մաց ման կա վար ժի համ բա վը, դուրս գա-
լով  Զան գե զու րի գա վա ռի շրջա նակ նե րից, ար դեն ար ժա նա ցել էր հա մա ժո-
ղովր դա կան ճա նաչ ման: Եր ևա նի թե մա կան խոր հուր դը հաշ վի առ նե լով Ս. 
 Տեր- Մի նաս յա նի արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յու նը ա վագ ու սուց չի պաշ տո նում՝ 
1910 թ. օ գոս տո սի սկզբնե րին նրան նշա նակ ում է Եր ևա նի թե մի ծխա կան 
դպրոց նե րի տե սուչ նե րի (թեմն ու ներ եր կու տե սուչ) օգ նա կան2, ո րի գոր ծու-
նեութ յու նը կենտ րո նա ցած էր թե մի եր րորդ մա սում՝  Զան գե զու րի գա վա ռում3: 

1910-11 ուսումնական տար վա նից դպրո ցի ա վագ ու սուց չի պաշ տո նում 
Ս.  Տեր- Մի նաս յա նին փո խա րի նում է  Սար գիս  Սի մոն յա նը (1905 թ. ա վար տել 
էր Գ ևորգ յան ճե մա րա նը, ա պա`  Ներ սիս յան դպրո ցի VII դա սա րա նը)4:  Նույն 
ուսումնական տա րում դպրո ցը ե ղել է հնգամ յա երկ սեռ. սո վո րել է 124 ա շա-
կերտ (55 տղա, 69 աղ ջիկ)5, ու նե ցել է 200 կտոր գրքից բաղ կա ցած գրա դա րան6: 
Ու սուց չա կան կազմն էր` Ս.  Սի մոն յան, Աշ խեն  Մե լիք- Շահ նա զար յան (ա վար տել 
է  Թիֆ լի սի օ րիոր դաց գիմ նա զիան),  Փի րու զա  Ժամ հար յա նը (ա վար տել է  Շու շիի 
կա րուձ ևի դպրո ցը),  Տիգ րան  Սա զան դար յա նը (1903 թ. ա վար տել է Էջ միած նի 
Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նը) և  Հով հան նես Գ րի գոր յա նը (ա վար տել է  Շու շիի 
քա ղա քա յին դպրո ցը)7: Դպ րո ցի հո գա բար ձու ներն էին՝  Ղա զար  Մա լինց յա նը, 
 Նի կո ղա յոս  Հով սեփ յա նը,  Ջում շուդ  Տեր- Մով սիս յա նը,  Գա լուստ  Բա դիր յա նը և 
Գ ևորգ  Պա լա սան յա նը8: 

Ա վագ ու սուց չի պաշ տո նում Ս.  Սի մոն յա նին հա ջոր դել է  Հա կոբ  Խան լար յա-
նը (ա վար տել է  Շու շիի թե մա կան դպրո ցը)9: 1911-1912 ուսումնական տա րում 
դպրո ցը դեռևս  չի ու նե ցել սե փա կան շի նութ յուն:  Նույն թվա կա նին դար ձել է 
քա ռամ յա, ուր սո վո րել են 111 ա շա կերտ (44 տղա, 67 աղ ջիկ) 10: Գ րա դա րանն 
ու նե ցել է 300 կտոր գիրք: Դպ րո ցի ու սու ցիչ ներն էին  Հով հան նես Գ րի գոր յա-
նը և Տ.  Սա զան դար յա նը11: Դպ րո ցի հո գա բար  ձու ներն էին  Ղա զար  Մա լինց յա-
նը,  Նի կո լայ  Հով սեփ յա նը,  Ջում շուդ  Տեր- Մով սիս յա նը,  Գա լուստ  Բա դիր յա նը և 
Գ ևորգ  Պա լա սան յա նը12: 1913-14 ուսումնական տա րում դպրո ցը ե ղել է հնգամ-

1  Սազանդարեան [Տ.], Մեր դպրոցը (II), «Ղարաբաղ», Շուշի, 1912, յունւարի 19, N 5: 
2 Տե՛ս Աւետիսեան Մ., Թեմական տեսուչ, «Աշխատանք», Երեւան, 1916, մայիսի 7, N 2:
3 Տե՛ս «Գաւառ», Գօրիս, 1910, սե պտեմբերի 19, N 34,  տ ե՛ս նաև Գ. Ղ. [Գրիգոր Ղա րագյոզյան], 

Սի մէօն Տէր-Մինասեան, «Նոր դպրոց», Թիֆլիս, 191 2, յունիս, N  21-24, էջ 118-119: 
4 Տե՛ս նույն տեղում, տե՛ս նաև ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 156, թ. 31-ի շրջերես:
5 Տե՛ս Ակսել Բակունցի տուն-թանգարան, գիտաօժանդակ ֆոնդ, փ. դ 402, տե՛ս նաև ՀԱԱ, 

ֆ. 7, ց. 1, գ. 156, թ. 31-32: 
6 Տե՛ս նույն տեղում, տե՛ս նաև Սիւնեցի Լևոն [Միքայելյան Լևոն], Գորիս, «Հորիզոն», 

Թիֆլիս, 1910, փետր վարի 19, դ 39:
7 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 156, թ. 31-ի շրջերես, տե՛ս նաև ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 157, թ. 1:
8 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 157, թ. 1:
9 Տե՛ս Եսայեան Մ., Մեծապատիւ մուրացկանները, «Փայլակ», Շուշի, 1915, մայիսի 10, N 18: 

Հ. Խանլարյանը նախքան այդ, ուսուցիչ է աշխատել է Շուշիում (տե՛ս «Փայ լակ», Թիֆլիս, 1907, 
ապրիլի 28, N 14):

10 Տե՛ս Խու դո յան Ս., նշվ. աշխ., էջ 119:
11 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 157, թ. 1:
12 Տե՛ս նույն տեղում:
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յա և  ու նե ցել է 106 ա շա կերտ (44 տղա, 66 աղ ջիկ), 4 ու սու ցիչ1: Ո սու ցիչ ներն 
էին  Հա կոբ  Խան լար յա նը, Աշ խեն  Մե լիք- Շահ նա զար յա նը,  Սա թե նիկ  Բա բա յա նը 
(ա վար տել է Ա լեք սանդ րա պո լի օ րիոր դաց գիմ նա զիան), Ար շակ Առս տամ յա նը 
(ա վար տել է  Շու շիի թե մա կան դպրո ցը) և Գ րի գոր  Պալ յա նը2:  Նույն թվա կա նին 
հո գա բար ձու ներն էին  Ղա զար  Մա լինց յա նը,  Դա վիթ  Խուր շուդ յա նը,  Հա կոբ  Մի-
րաք յա նը և Ար տեմ  Սարգս յա նը3: 

1914-15 ուսումնական տա րում դպրոցն ու նե ցել է 126 ա շա կերտ (57 տղա, 
69 աղ ջիկ). դա սա վան դել է 5 ու սու ցիչ4: 1915-16 ուսումնական տա րում ե ղել է 
ե ռամ յա և  ու նե ցել է 107 (48 տղա, 59 աղ ջիկ) ա շա կերտ և 4 ու սու ցիչ5:  Նույն ու-
սում նա կան տա րում դպրո ցում դա սա վան դել են  Հա կոբ  Խա չատր յա նը (ա վար-
տել է  Շու շիի թե մա կան դպրո ցը), Ար շակ Առս տամ յա նը, Աշ խեն  Մե լիք- Շահ նա-
զար յա նը,  Զա րու հի  Մի նաս յա նը (ա վար տել է  Բաք վի կա րուձ ևի դպրո ցը)6: Դպ-
րո ցի հո գա բար ձու ներն էին  Խուր շուդ  Մե լիք-Օ հան յա նը, Ի սա ջան  Պո ղոս յա նը, 
Ա րամ  Պա րոն յա նը և  Կա րա պետ  Մե լիք-Օ հան յա նը7: 

1916-1917 թթ. ուսումնական տա րվա նից դա սերն ար դեն անց կաց վել են 
հա տուկ այդ նպա տա կով կա ռուց ված ե ռա հարկ շի նութ յան մեջ8:  Նույն ու սում-
նա կան տա րում դպրո ցը ե ղել է 4-ամ յա` 202 ա շա կեր տով (95 տղա, 107 աղ-
ջիկ)9: Դպ րո ցի հո գա բար ձութ յան նա խա գահն էր  Խուր շուդ  Մե լիք-Օ հան յա նը, 
ա վագ ու սու ցի չը՝ Ար շակ Առս տամ յա նը10: 

Երկ րում ծայր ա ռած ռազ մա քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի հե տևան-
քով 1917-1918 թթ. ուսումնական տա րում դպրո ցը չի գոր ծել:  Վե րա բաց վել է 
 Հա յոց ան կախ պե տա կա նութ յան վե րա կանգ նու մից հետո (1918 թ. մա յի սի 28), 
երբ  Հա յաս տա նի խոր հուրդը 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 11-ին ըն դու նեց «Դպ րո ցի 
կա ռա վար ման մա սին» օ րի  նա գի ծը՝ 1919 թ. մա յի սին ըն դու նած ո րո շում նե րով: 
 Հան րա յին կրթու թյան նա խա րա րու թյու նը նա խա տե սում էր բա ցել տար րա-
կան և  միջ նա կարգ դպրոց ներ11: 1919 թ. հու նի սի 7-ին  Հան րա յին կրթու թյան 
նա խա րա րի պաշ տո նա կա տար  Սի րա կան  Տիգ րան յա նը միջ  նոր դում է ՀՀ կա-
ռա վա րութ յա նը ծրա  գրել միջ նա կար գի վե րա ծել  Գո րի սի,  Վա ղար  շա պա տի, Աշ-
տա րա կի, Իգ դի րի,  Նոր  Բա յա զե տի, Ա գու լի սի և  այլն (ըն դա մե նը՝ 12) ծխա կան 
դպրոց նե րը՝ տա րե կան մի նոր դա սա րան ա վե լա ցնե լով12: 1919 թ. սեպ տեմ բե-
րից, երբ  Հան րա պե տութ յու նում պե տա կա նա ց  վե ցին ե կե ղե ցա  կան-ծխա կան 

1 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 162, թ. 27-28, տե՛ս նաև ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 163, թ. 8:
2 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 162, թ. 28:
3 Տե՛ս նույն տեղում:
4 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 48, ց. 1, գ. 417, թ. 5:
5 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 165, թ. 24-25:
6 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 24:
7 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 25:
8 Տե՛ս Մատե նա դարան, Մեսրոպ Մա գիս տրոսի արխիվ, թղթ. 2, վավ. 124, թ. 124, տե՛ս նաև 

ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 167, թ. 25-ի շրջե րես:
9 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 48, ց. 1, գ. 451, թ. 23:
10 Տե՛ս Նամակ խմբա գրու թեան: Գորիս, 12 հոկտեմբերի, «Փայ լակ», Շուշի, 1916, հոկտեմբերի 

20, N 80:
11 Տե՛ս Իրազեկ [Հակոբ Տեր-Հակոբյան], Հարկաւոր է շտապել, «Զանգ», Երևան, 1918, 

սեպտեմբերի 24, № 56, տե՛ս նաև Ռաշմաճեան Տ., Պէտք է բաց անել բոլոր տիպի դպրոցները, 
«Զանգ», Երևան, 1918, հոկտեմբերի 2, № 58, տե՛ս նաև Վար դան յան Գ., Մշակույթը Հա  յաստանի 
առա ջին Հ ան րապե տու թյու նում (1918-1920  թ թ. , Երևան, 2003, էջ 9-10, 25:

12 Տե՛ս Կառա ւա րու թեան որո շումներ, «Աշխատանք», Երեւան, 1919, յու նիսի 14, N 32: 
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բո լոր դպրոց նե րը1, 1920 թ. սկզբնե րին  Գո րի սում ար դեն գոր ծում էր Ա աս տի-
ճա նի (տար    րա կան) 2 դպրոց2:  

Այս պի սով` ընդ հան րաց նե լով  Գո րի սի Սբ. Հ ռիփ սի մեի ե կե ղե ցա կան-ծխա-
կան դպրո ցի գոր ծու նեութ յու նը, նշենք, որ այն անգն ա հա տե լի դեր է ու նե ցել ոչ 
միայն  Գո րի սի, այլև ամ բողջ գա վա ռի կրթամ շա կու թա յին կյան քում:

1 Օրենսդրորեն ամրա գրվել է 1920 թ. մարտին (տե՛ս Վար դան յան Գ., Մշա կույթը Հա յաստանի 
առա ջին Հան րապե տու թ յու նում (1918-1920 թթ., էջ 38, 39):

2 Տե՛ս «Սիւ նիք», Գորիս, 1920, փետր ւա րի 15, № 6: Տեղին է հավելել, որ Հայաս տա նում 
խորհրդային կարգերի հաս տա տու մից հետո, երբ ստեղծվեց կրթա կան նոր համա կարգ, ՀԽՍՀ 
Ժողկոմխորհը 1921 թ. սեպտեմ բերի 21-ին ընդո ւ նեց դ եկ ր ետ ՝ անգրա գի տության վերացման 
մասին: Որոշում ընդունվեց՝ հանրապետութ յու նում ունենալ երկաստի ճան դպ րոց՝ տարրա կան 
և 7-ամ յա : Զանգեզուրի գավառում Բ աստիճանի (7-ամյա) դպրոց բացելու անհ րա ժ եշ տ ու  -
թյան մասին Գավ գործ կոմի դպրո ցական ենթաբաժնի վարիչ Մելիքսեթ Եսա յանի՝ Գավլուս բաժ-
նի վա րիչին 1923 թ. օգոս տոսին հղած զեկուցա գրում ասվում էր. «Զ ան գեզուրը կա րի ք ու նի  
2-րդ ա ս տի ճանի մի դպրոցի: Տարիներ առա ջ ծխական և տար րական դպրոցները ավար տած 
բազ մաթիվ աշակերտ-աշա կերտուհիներ թա փառում են փո ղոցներում, որո վ  հետև մի ջոց ներ 
չո ւնեն իրենց կրթու թյո ւն ը շա րո ւն ա կելու Երևա նում, Թիֆլիսում, Բաքվում: ...Անցյալ ուսումն 
[ական] տարվա սկզբին լո ւս ժող կոմի ներ կա յ ացուցիչ ըն կեր Կարա պետ Մելիք-Օհան ջան յանը 
հատուկ ուշա դրու թյան առար կա էր դարձրել այդ հարցը, ան գամ սկսել էր վերա նորոգել Զանգե-
զուրի նախկին կեն տրո նական վար ժա րանի շեն քը, բայց նրա Երևան մեկնելու և նյութե ղենի 
ու նյու թական մի ջոցների պա կա սու թյան պատճառով սկսված աշխա տանք ները կանգ առան » 
(Գրիգորյան Ռ., Ղափանի գավառակային լուսբաժնի առա ջին քայլերը (1921-1922 թթ.), ԲՀԱ, 
Երևան, 1969, N 2, էջ 58 ): 

 ՀԿԿ կենտ կոմի քար տու ղ ար և ՀՍԽՀ Ժողտ ն տ խոր հի նախա գահ Սար գիս Լու կա շին-
Սրա պիոն յա նի 1923 թ. օգոստոսի 31-ին Գո րիս կատարած աշխա տան քա յին այցից հետո 
Զանգեզուրի գավգործկոմի 19 23  թ. դեկտեմբերի որոշմամբ նախ կին Կենտրոնական 
դպրոցում բացվում է Բ աս տի ճանի (7-ամյա) դպրոցը, ո ր տե ղ իր են ց հե տա գա ու սումը պետք 
է շա րու նա կեին Ա աս տի ճանն ավար տած դպրո ց ներ ի սա նե րը (տ ե՛ ս Ը նկ . Լուկաշինը Զան-
գե զու րում, «Կար միր ռաշ պար», Գո րիս, 1923, սեպ տեմ բերի 6 , № 21, տե՛ս նաև Ամիր յան Ս., 
Լու սավո րության խնդիրը Զան գե զուրում, «Կարմիր ռաշ պար», Գորիս, 1923, դեկ տեմ բերի 22, 
№ 31): Ս. Լ ու կաշինի կարգա դրու թյամբ Զանգե զու րի գավ գործ  կոմի ջանքե րով սեպ տեմբերի 
15-ից մինչև 1924 թ. հուն վարի 15-ը «...նախկին կեն դրոն.[ական] վար ժա րանի (իմա՝ Սբ 
Հռիփ սիմե ծխա կան դպրոցը - Գ. Ս.) շենքի առա ջին հարկն ամբողջովին հիմ նական վե րա  շի-
նո ւթեան է են թար կ վել...», որտեղ 1924 թ. փետր վարի 9-ից բացվում է Ս. Լու կա շի նի ան վան 
7-ամյա դպրոցը (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 122, ց. 1, գ. 472, թ. 54, 70): 

1933-1934 թթ. ուսումնական տար ում դպրոցը դարձել է լրիվ միջնա կարգ (10-ամյա): Ցուցա-
բերած բարձր ցու ցա նիշների հա մար 1935-1936 թթ. ուսումնական տարվանից դպրոցը հա մար-
վել է օրինա կելի N 1  մ իջ նակարգ դպրոց (տե՛ս «Կար միր Զանգե զուր», Գո ր իս , 1936, հու ն վ ա րի  
2 7, N 5, տե՛ս նաև մայիսի 23, N 36, տե՛ս նաև «Ստա լինյան դրոշով», Գորիս, 1938, մայիսի 30, N 
39): Մուշեղ Ադուն ցի տնօ րինու թյան օրոք, 1935-1936 թթ. ուսումնական տարում, դպրո ցը տվել 
է  ա նդրանիկ միջ նա կարգ շրջա նա վարտը (տե՛ս Ադունց Մ., Ինչ պես  ե նք նախա պատ ր աստվ-
ու մ քննու թյուններին, «Կար  միր Զանգե զուր», Գորիս, 1936, մայիսի 21, N 35): Տնօրեն Ռուբեն 
Պետրոսյանի օրոք 1940 թ. սեպտեմբերի 1-ից դասերն անց կացվել են ներկայիս Ա. Բակունցի 
անվան դպրոցի տեղում կառուցված շինութ յու նում (տե՛ս Հախ վերդ յան Ս., Գորիսի ամփոփ 
պատ մու թյուն, էջ 318): 

Գորիսի շրջխորհրդի գոր ծադիր կոմի տեի՝ 1956 թ. սեպ տեմբերի 28-ի որոշ մամբ դպրոցն 
անվա նա կոչվել է մեծա նուն արձա կագիր Ակսել Բա կունցի անունով: Որոշման մեջ ասվում 
է. «Հաշվի առնելով այն  հ ան գամանքը, որ սովե տա հայ նշա նա վոր գրող Ակսել Բակունցը ծն-
վել է Գոր իս ք աղ աքում, ավարտելով ուսումը՝ երկար տա րիներ որ պե ս ուսուցիչ աշ խա տել է 
Զան գեզուրի տարբեր վայրե րում, իսկ հե տա գա յում որպես գրող ՝ նրա գրա կան ստեղ ծա-
գործությունների համար նյութ են ծա ռ այ ել հիմ նա կա նում Գորիսի շրջա նի բնաշ խարհը, նրա 
անցյալն ու առօրյան, և երբ նա իր գրա կան ժառան գու թյամբ խո շոր ներ դրում է արել սովե-
տահայ գրակա նու թյան մեջ, աշ խա տավ որ նե րի դեպու տա տ ների Գորիսի շրջանային Սովետի 
գործ կոմը որոշեց Գո րի սի N 1  մ իջնակարգ դպրո  ցը  և  Տախտակներ թաղամասի կեն տ րո նա կան 
փո ղոցը կոչել Ակսել Բակունցի անվամբ» (Շրջսովետի գործկոմում, «Որո տան», Գորիս, 1956, 
սեպտեմբերի 30, N 80): Դպրոցի ներկայիս հասցեն է՝ Անկախության փ.  6 4 շենք:
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THE BEGINNING OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN GORIS : FROM THE HISTORY 
OF ST. HRIPSIME PARISH SCHOOL (1890-1920) - GEVORG STEPANYAN - In the center 
of Zangezur province, Goris, St. Hripsime Church and Parish Two-Years School For Boys was 
founded in 1890-1891 semester. Since its founding the school was engaged exceptionally 
in patriotic activities educating many children. School՛s activity has been put on certain 
regulated basis when Goris-born pedagogue, publisher, editor and journalist Simeon Ter-
Minasyan was the senior teacher there. The school played a valuable role in the educational 
and cultural life of not only Goris, but of whole province.

ЗАРОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРИСЕ. ИЗ ИСТОРИИ 
ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЫ ЦЕРКВИ СВ. РИПСИМЕ (1890-1920 ГГ.) - ГЕВОРГ СТЕПАНЯН 
- Приходская школа для мальчиков церкви Св. Рипсиме провинциального центра 
Зангезура Гориса была основана в 1890-1891 учебном году. Сразу после учреждения 
школа занялась исключительно патриатической деятельностью, дав образование 
и воспитание многочисленным школьникам. Деятельность школы была получила 
регламентироваанный характер, когда там в качестве старшего преподавателя 
преподавал родом из Гориса педагог, издатель, редактор и журналист Симеон Тер-
Минасян. Школа сыграла неоценимую роль в образовательной и культурной жизни не 
только Гориса, но и всей области.


