
Երևանի առաջին  օրիորդաց  հոգևոր դպրոցը 

 

Երևանի Սբ.  Գայանեի անվան օրիորդաց  ուսումնարանը  բացվել  է  1866 

թվականի  ապրիլի  10-ին  Էջմիածնի  Սինոդի  հրամանագրով: Ինչպես  երևում  է  

ծխական  դպրոցների  կանոնադրությունից,  ուսումնարանն  ունեցել  է  դեռահաս  

օրիորդների  շրջանում    կրոնական  բարոյականություն  սերմանելու  նպատակ:  

Գայանյան  ուսումնարանի  նախաձեռնողներից  է  եղել  նաև  Պերճ  Պռոշյանը,  ով  

մամուլում  գրում  էր,  որ  ուսումնարանի  բացումը  վեր  է  ածվել  իսկական  

տոնակատարության:                                                                                

Սբ.  Գայանեի  ուսումնարանը  սկզբում   ունեցել  է  երկու  դասարան,  ենթարկվել  

է  տեսուչին,  որը  նաև  հոգևոր  առաջնորդն  էր:  Այստեղ  կարող  էին  ընդունվել  8-14  

տարեկան  աղջիկները:  Դասավանդվող  առարկաներից էին  կրոնը,  հայոց  լեզուն,  

ռուսաց  լեզուն,  վայելչագրությունը,  ձեռագործը,  նկարչությունը: Երկարատև  

դեգերումներից  հետո, ուսումնարանը  հանգրվանում  է  Սբ. Պողոս-Պետրոս   եկեղեցու 

/ներկայիս  «Մոսկվա»  կինոթատրոնի  տեղում/ բակում, Ղևոնդ  Ղազարյանի  

միջոցներով կառուցված,  հարմարավետ  մի  շենքում,  որին  կից  կառուցվում  և  1878թ.  

սկսած  սկսում  է  գործել  երեք  սենյակներից  բաղկացած  մի շենք  և  բեմ  թատերական  

ներկայացումների  համար:  Նույն  թվականի  հոկտեմբերի  8-ին  դպրոցը  նշում  է  իր  

գոյության  12  ամյակը:   Դպրոցի  ղեկավարության,  տեսուչ  Հովսեփ  քահանա  Մելյանի,  

80  սանուհիների  և  ուսուցիչների  մասնակցությամբ   Սբ.  Պողոս- Պետրոս  եկեղեցում   

պատարագ  է  մատուցվում:  Այնուհետև հանդիսությունը  շարունակվել  է  դպրոցի 

նորակառույց  դահլիճում: Ժամանակի  մամուլում    այս   դեպքերը   լայնորեն  

լուսաբանված  են  որպես  կարևոր   իրադարձությոններ  քաղաքի  կյանքում:  Դրանցից  

էլ  տեղեկանում  ենք,  որ  սանուհիները եղել  են  սպիտակ  զգեստներով,  գլխաբաց, 

պարանոցին  կրել  են  ժամացույցի  շղթայի  պես  կախված  կանաչ  ժապավեններ:   

1879թ. օգոստոսի  31-ին,  Սինոդի  որոշմամբ,  Գայանյան  ուսումնարանը   դարձել է 

միջնակարգ  դպրոց՝ երեք  դասարանով:  1883թ.  դպրոցը  միավորվել է  մեկ  այլ  

ծխական  ուսումնարանի՝  Կոնդի  Սահականուշյան  դպրոցի  հետ  և  դարձել  



միջնակարգ  դպրոց՝  վեց  դասարանով:  Միացյալ  դպրոցի  տեսչուհին  եղել  է Գայանե  

Հովհաննիսյանը /Մատակյան/:       

Սբ.  Գայանեի  դպրոցի   հեղինակությունը  շատ  բարձր  էր,  որի  արդյունքում  

գնալով  ավելանում  էր  սաների  թիվը:  Ընդհանրապես  պետք  է  նշել,  որ  19-րդ  դարի  

պետական  դպրոցների  համեմատ,  ծխական  դպրոցների  սաների  թիվը  մեծ  էր,  քանի  

որ  դրանք հայկական  դպրոցներ  էին  և  ձգտում  էին  պահպանել  մեր  ժողովրդի   

ազգային  նկարագիրը՝  ի տարբերություն   պետական  դպրոցների,  որոնք  ռուսական  

էին  և  իրենց  գործունեությամբ  պետք  է  նպաստեին  երկրամասի  լիակատար  

ռուսացմանը:  Երևույթն,  իհարկե,  շատ  էր  անհանգստացնում  ցարական  

կառավարությանը: Այդ պատճառով 1884թ.  փետրվարի  16-ի  կանոնադրությամբ   

պահանջվում է    ծխական  դպրոցները  հանել   եկեղեցու  իրավասությունից: Ժողովրդի 

պաշտպանությամբ  եկեղեցին  հրաժարվում է իր դպրոցները հանձնել Կրթության  

մինիստրությանը: Արդյունքի  չհասնելով  ցարական  կառավարությունն  անցնում  է  

բացահայտ  հարձակման:   1885թ.  նրա  կարգադրությամբ  ծխական  դպրոցները  

փակվում  են՝  ուսման  իրավունքից զրկելով  հազարավոր  հայ  երեխաների:  Որոշ  

ժամանակ  անց,  հասկանալով,  որ իր  ծրագիրը  ձախողված  է,  ցարական 

կառավարությունը հրաժարվում է դրանից: Ավելի  մեծ  փորձ  է  կատարվում  20-րդ  

դարի  սկզբին.  1903թ. հունիսի  12-ի   օրենքը  հայ  եկեղեցու  գույքի  ու  կալվածքների  

պետականացման  մասին,   ուղղակիորեն  վերաբերում էր  նաև  ծխական  դպրոցներին:   

Զրկվելով   նյութական  միջոցներից՝  նրանք   կանգնում  էին  փակման  վտանգի  առաջ:  

Սակայն  համաժողովրդական  հուզումները  ստիպեցին իշխանություններին  1905թ. 

ամռանը  չեղյալ  հայտարարել  1903թ. հունիսի  12-ի  օրենքը:  1905թ.  Գայանյան  

դպրոցը  հանձնվում  է  հայկական եկեղեցիների  վարչությանը և դառնում  

մանկավարժական  ուղղվածությամբ բարձր տիպի  դպրոց ՝  նախապատրաստական  

խմբով և  ութ  դասարաններով:  1921թ.՝  միավորվելով  Մեսրոպյան  դպրոցին,  

Գայանյան  դպրոցը  դառնում է  երկրորդ  աստիճանի  միջնակարգ  դպրոց:      

 

Նյութը տրամադրել է Երևան քաղաքի պատության թանգարանը: 

 

 


