
Երևանի Հոգևոր թեմական դպրոցը 

 

1837 թ. սեպտեմբերի 2-ին Երևանի թեմակալի փոխանորդ արքեպիսկոպոս  

Ստեփանոս Արղությանի նախաձեռնությամբ  բացվում է Հայոց Հոգևոր թեմական 

դպրոցը (ճեմարան կամ սեմինարիա): Բացման ժամանակ ունեցել է 26 աշակերտ: 

Սկզբում գործել է Ս. Սարգիս եկեղեցու բակում գտնվող մի շինության մեջ: Սակայն 

շուտով՝ 12 տարի անց, 1849 թ., Ներսես Աշտարակեցու հատուկ կոնդակով դպրոցը 

փակվում է: Կաթողիկոսն այս որոշումը  բացատրում էր նրանով, որ դպրոցն իր 

բարձրության վրա չէր գտնվում, չուներ լավ պատրաստված, կրթված ուսուցիչներ, որոնք 

կարողանային իրենց գիտելիքները փոխանցել աշակերտներին: Թեմական դպրոցում 

լայնորեն կիրառվում էին մարմնական պատիժները: Նշված պատճառներին 

Աշտարակեցու ժամանակ  ավելանում է ևս մեկը, որը բախտորոշ է դառնում դպրոցի 

համար: Երևանի կոնսիստորիան տեղափոխվում է Էջմիածին և դպրոցը մնում է  առանց 

հսկիչի: Ելնելով այս ամենից Ն. Աշտարակեցին նպատակահարմար է գտնում փակել և 

նրա փոխարեն քաղաքի եկեղեցիներին կից բացել ծխական դպրոցներ 7-12 տարեկան 

երեխաների համար: Դպրոցը վերաբացվում է 8 տարի անց՝ 1857 թ. (Ն. Աշտարակեցու 

մահից հետո):  1858-1859 թթ. դպրոցի համար կառուցվում է նոր շենք: 

Երևանի թեմական դպրոցը ոչնչով չէր տարբերվում սովորական ծխական 

դպրոցից: Առարկաների մեջ հիմնականը կրոնն էր: Դպրոցի բուն նպատակը 

հոգևորականների տղաներից հոգևորականներ պատրաստելն էր: 1860 թ. դպրոց կարող 

էին ընդունվել նաև աշխարհականների որդիները, բայց հոգևորական չդառնալ: Մինչև 

1876 թ. դպրոցն ուներ 1 հիմնական և 3 նախապատրաստական  դասարան: Հետագայում՝ 

մինչև 19-րդ դարի վերջը, բացվում են 2-ից մինչև 7-րդ  դասարանները: Սկսում են 

դասավանդել լատիներեն, ֆրանսերեն, արաբերեն լեզուներ, ֆիզիկա,մաթեմատիկա և 

այլն: Դպրոցի նշանավոր ուսուցիչներից էին Ղ. Աղայանը /հայոց լեզու/ և Հովհ. 

Ղորղանյանը /ռուսաց լեզու և տեսուչներից մեկը/: Ինչպես հայտնի է 1885 թ. և 1903 թ. 

ցարական կառավարությունը փակել է հայոց  ծխական դպրոցները, բայց չի հանդգնել 

այսպիսի որոշում կայացնել թեմական դպրոցի նկատմամբ: 1908 թ. դրությամբ դպրոցում 

սովորում էին 395 աշակերտ: Այն համարվում էր քաղաքի երկրորդ մեծ դպրոցը՝ 

արականից հետո: 

Այս դպրոցի հիմքի վրա խորհրդային կարգերի օրոք բացվում է 26 կոմիսարների 

անունը կրող դպրոցը, բայց ժողովուրդը  շարունակում է անվանել «կաթողիկեի դպրոց»՝ 

ցանկանալով ընդգծել նախկինում նրա հոգևոր դպրոց լինելու հանգամանքը:  

 

Նյութը տրամադրել է Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը: 

 

 



 

  

 


