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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 Սար գիս Ռ.  Մել քոն յան
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

«Ե կե ղե ցու կեան քի և պատ մու թեան մէջ ևս ո րոմ ու ցո րե-
նը խառն են, գի տու թիւնն է, որ մաք րում, զտում է պի տա նին 
ան պի տա նից։ 

Աս տո ւա ծա բա նա կան գի տու թիւ նը ե կե ղե ցու ինք նաքն նա դա-
տու թիւնն է, ո րից նո րա ինք նա գի տակ ցու թիւնն է բխում, իսկ 
ինք նա գի տակ ցու թիւ նը հետ ևո ղա կան յա ռա ջա դի մու թեան ա մե-
նա կար ևոր պայ մանն է»1։

 Գա րե գին Ա.  Հով սեփ յան

ԳԱՐԵԳԻՆ Ա ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ. ԵՐԱՆԱՇՆՈՐՀ 
ՀԱՅՐԱՊԵՏՆ ՈՒ ՄԵԾ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ

 Մաս Գ։  Բա րե նո րոգ չա կան ծրագ րե րը գի տակր թա կան  
ո լոր տում* 

 Բա նա լի բա ռեր -  Գա րե գին  Հով սեփ յան,  Սուրբ 
Էջ միա ծին, Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րան,  Հայ ե կե ղե-
ցու բա րե կար գում, մա տե նա դա րան, տպա րան, հոգ-
ևո րա կան նե րի կրթու թ յուն։

 Մուտք
 Գա րե գին Ա  Հով սեփ յա նի ծննդյան 150-ամ յա-

կին նվիր ված մեր հոդ վա ծա շա րի նա խորդ մա-
սում2 ընդ հա նուր ակ նար կով անդ րա դար ձանք 
 Հա յոց ե կե ղե ցին բա րե կար գե լու նրա ծրագ րե րին՝ 
հան գե լով այն եզ րա կա ցութ յան, որ Սբ. Էջ միած-
նում 1897-1917 թվա կան նե րին ծա վա լած իր գոր-
ծու նեութ յան ըն թաց քում  Գա րե գին վար դա պե տը 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 11.10.2018։
1 Տե՛ս Յովսէփեան Գ. վրդ., Եկեղեցի Հայաստանեայց. գիտութիւն և եկեղեցի, «Արարատ» հանդէս, 
Էջմիածին, 1900, էջ 376։
2 Տե՛ս Մելքոնյան Ս. ռ., Գարեգին Ա. Հովսեփյան. Երանաշնորհ Հայրապետն ու մեծ գիտնականը. Մաս 
Բ։ Բարենորոգչական ծրագրերը (1897-1917 թթ.), «Վէմ» համահայկական հանդես, N 2 (62), Եր., 2018, էջ I 
(277)-XV(291):

Գա րե գին վարդապետ 
 Հով սեփ յա ն



II

ե կե ղե ցու բա րե կար գու մը պատ կե րաց նում էր հետև յալ հիմն ա կան խնդիր-
նե րի լուծ մամբ.

ա)  Մայր Ա թո ռի գի տա հան րա մատ չե լի պար բե րա կա նի բա րե նո րո գում,
բ) ծխա կան քա հա նա նե րի կրթութ յան և  ընտ րութ յան խնդիր նե րի բա-

րե նո րո գում,
գ) գի տութ յան դե րի բարձ րա ցու մը Ե կե ղե ցու բա րե նո րոգ ման հար ցում,
դ)  Մայր Ա թո ռի մա տե նա դա րա նը դարձ նել կենտ րո նա կան, հա յա գի տա-

կան լիա կա տար մա տե նա դա րան,
ե) Ե կե ղե ցու գոր ծուն ներգ րավ վա ծութ յու նը բա րե գոր ծա կան և  առ հա-

սա րակ սո ցիա լա կան ա մե նա տար բեր խնդիր նե րում,
զ) գի տակր թա կան հաս տա տութ յուն նե րի բա րե փոխ ման և Ե կե ղե ցում 

դպրո ցի դե րի բարձ րաց ման անհ րա ժեշ տութ յուն,
է) Ե կե ղե ցու կա նո նաի րա վա կան հա մա կար գի վե րա նա յում և  բա  րե  նո -

րո գում,
ը) գոր ծուն տպա րա նի անհ րա ժեշ տութ յու նը  Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միած նի 

ազ դե ցութ յունն ու ժե ղաց նե լու և  հա յութ յան տար բեր շեր տե րում ամ րապն-
դե լու հա մար3։

 Սա կայն նա խորդ հոդ վա ծում ա ռան ձին ման րա մաս նութ յամբ ներ կա յաց-
րել ենք միայն  Մայր Ա թո ռի գի տա հան րա մատ չե լի պար բե րա կա նի և ծ խա-
կան քա հա նա նե րի ընտ րութ յան ե ղա նա կի բա րե կարգ մանն ուղղ ված 
 Հով սեփ յա նի ծրագ րե րը4։  Բայց ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշում է  Խա չիկ 
 Րաֆ ֆի  Գա զե րը,  Գա րե գին վար դա պե տի ու շադ րութ յան կենտ րո նում ա մե-
նից հա ճախ գտնվում էին հոգ ևո րա կան նե րի գի տա կան-աստ վա ծա բա նա-
կան կրթութ յան և  առ հա սա րակ ուս ման կազ մա կերպ ման հար ցե րը, քա նի 
որ  Հա յոց ե կե ղե ցին բա րե կար գե լու հիմն ա կան նա խա պայ ման նե րից մե կը 
 Գա րե գին  Հով սեփ յա նը հա մա րում էր գի տութ յունն ու կրթութ յու նը (ընդգ-
ծու մը մերն է - Ս. Մ.)5։ 

Ուս տի շա րու նա կե լով  Գա րե գին  Հով սեփ յա նի բա րե նո րոգ չա կան 
ծրագ րե րի ու սում ա սի րութ յու նը՝ անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ներ կա 
հոդ վա ծով անդ րա դառ նալ 20-րդ  դա րի ա ռա ջին տաս նամ յակ նե րին նրա 
կող մից ա ռա ջադր ված և  ի րա կա նաց ված բա րե նո րոգ չա կան ծրագ րե րին 
գի տակր թա կան ո լոր տում, ո րոնց ծա նո թա նում ենք  Գա րե գին վար դա-
պե տի մի քա նի հոդ ված նե րից, ինչ պես նաև տպա գիր ու ան տիպ վա-
վե րագ րե րից։

1.  Գի տութ յան բա րե կարգ ման խնդիր նե րը
Կր թութ յունն ու գի տութ յու նը  Գա րե գին  Հով սեփ յա նի գոր ծու նեութ յան 

ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նե ցող հար ցերն էին մաս նա վո րա պես նրա 
վար դա պետ ե ղած տա րի նե րին։ Իր կյան քի այս շրջա նում  Գա րե գին վար-
դա պե տը, կրթութ յան ո լոր տում զբա ղեց նե լով տար բեր պաշ տոն ներ, ակ-

3 Տե՛ս նույն տեղում, էջ I (277) - V(281):
4 Տե՛ս նույն տեղում, էջ VI (282) - XII(288):
5 Տե՛ս Ղազարյան Խ. Ր., Բարենորոգչական նախաձեռնությունները Հայ Առաքելական եկեղեցում 19-րդ 
դարի վերջին քառորդին և 20-րդ դարի առաջին կեսին, գերմաներենից թարգմանեց Ա. Հայրունին, Ս. 
Էջմիածին, 1999, էջ 82։
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ՀԱ
Վ

Ե
ԼՎ

Ա
Ծտի վո րեն հան դես էր գա լիս հրա պա րա կա յին և  մաս նա վոր ա ռա ջարկ նե րով՝ 

ներ կա յաց նե լով իր տես լա կա նը ո լոր տի բա րե կարգ ման հա մար։
Դեռևս 1900 թ. «Ա րա րատ» հան դե սում  Հով սեփ յա նը հրա տա րա կում է 

մի հոդ ված՝ « Գի տու թիւն և ե կե ղե ցի»6 վեր նագ րով, ո րով ձգտում էր ցույց 
տալ ե կե ղե ցու և  գի տութ յան կա պը, ինչ պես նաև գի տութ յան անհ րա ժեշ-
տութ յու նը ե կե ղե ցու մտա վոր և  բա րո յա կան ա ռա ջա դի մութ յան հա մար։ 
 Հոդ վա ծում նա մաս նա վո րա պես նշում էր, որ ճշմար տութ յա նը հաս նե լու 
հա մար ոչ թե պետք է ըն թա նալ գի տութ յան և կ րո նի հա կադր ման ճա նա-
պար հով, այլ դրանց զու գա հեռ ման. «Ք րիս տո նէու թիւն և գի տու թիւն տար-
բեր են մի մեան ցից, բայց նո քա հա կադ րու թիւն ներ չեն. Ա ւե տա րա նի ա զատ 
ո գին ա մե նև ին դէմ չէ գի տու թեան։ Ընդ հա կա ռակն Ա ւե տա րա նի քա րո զած 
բա րո յա կան կա տա րե լու թեան հա մար նպաս տա ւոր մի ջոց ներ են գի տու-
թիւնն ու ա րո ւես տը։ Իս կա կան գի տու թիւ նը հե տա մուտ է մի միայն ճշմար-
տու թեան, իսկ ճշմար տու թիւ նը ա զա տու թիւն ( Յովհ. Ը. 32) և զօ րու թիւն է 
տա լիս մար դուն։ Ճշ մար տու թիւնն ըմբռ նե լու եր կու ճա նա պարհ ու նինք, կրօն 
և գի տու թիւն, եր կուսն էլ մարդ կա յին սահ մա նա ւոր հո գու հա մար միև նոյն 
Աս տու ծոյ տնօ րէ նու թիւն ներն ու վերջ նա կան նպա տակ նե րը հաս կա նա լու 
մի ջոց ներ»7։ 

«Իս կա կան գի տութ յուն» ա սե լով՝  Հով սեփ յա նը նկա տի ու ներ գի տութ յան 
բո լոր այն ճյու ղե րը, ո րոնք ար դա րութ յամբ հե տա մուտ են՝ պար զե լու ճշմար-
տութ յու նը։ Այս տեղ նա չի ա ռանձ նաց րել նաև բնա կան գի տութ յուն նե րը, 
ո րոնք, որ պես այդ պի սին, կապ չու նեն հոգ ևոր գի տութ յուն նե րի հետ, սա-
կայն, ըստ  Հով սեփ յա նի, հոգ ևոր գի տութ յուն նե րի հետ միա սին «Աս տու ծոյ 
ի մաս տու թեան և ա մե նա կա րո ղու թեան յայ տա րար ներ են»8։

Ամ բող ջաց նե լով ե կե ղե ցու բա րե կարգ ման գոր ծում կրո նի և  գի տութ յան 
փոխլ րաց ման ու կա պի մա սին իր գա ղա փար նե րը՝  Գա րե գին վար դա պե տը 
հոդ վա ծի ամ փոփ ման մեջ նշում է հետև յալ ե րեք պայ ման նե րը9 դրանք 
ի րա գոր ծե լու հա մար.

ա) գի տա կան պատ րաս տութ յուն ու նե ցող մաս նա գետ նե րի առ կա յութ-
յուն,

բ)  հա յա գի տա կան և  աստ վա ծա բա նա կան կենտ րո նա կան լիա կա տար 
մա տե նա դա րա նի հիմն ում10,

գ) գիտ նա կան նե րի պատ րաս տի աշ խա տութ յուն նե րը հրա տա րա կե լու 
մի ջոց նե րի ա պա հո վում11։

 Գիտ նա կան մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման խնդի րը  Հով սեփ յա նը 
դի տար կում է նույն « Գի տու թիւն և ե կե ղե ցի» հոդ վա ծում՝ նշե լով, որ այս 
հար ցը ար դեն իսկ գործ նա կան ըն թաց քի մեջ է դրվել  Մա կար Ա  Թե ղուտ ցի 
կա թո ղի կո սի օ րոք, իսկ ժա մա նա կի Մկր տիչ Ա Խ րիմ յան հայ րա պե տի տնօ-

6 Յովսէփեան Գ. վրդ., Եկեղեցի Հայաստանեայց. գիտութիւն և եկեղեցի…, էջ 373-378։
7 Նույն տեղում, էջ 373։
8 Նույն տեղում։
9 Տե՛ս Նույն տեղում, էջ 377-378։
10 Գիտական մատենադարանի և գրադարանի վերաբերյալ Հովսեփյանի գաղափարները տե՛ս Յովսէփեան 
Գ. վրդ., Եկեղեցի Հայաստանեայց. Մայր Աթոռի Մատենադարանը, «Արարատ» հանդէս, Էջմիածին, 1901, էջ 
18-25; հմմտ. Ղազարյան Խ. Ր., նշվ. աշխ., էջ 85-87։
11 Այս մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Յովսէփեան Գ. վրդ., Մ. Աթոռի տպարանը, «Արարատ» հանդէս, 
Էջմիածին, 1908, էջ 245-253; հմմտ. Ղազարյան Խ. Ր., նշվ. աշխ., էջ 120-124։
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րի նութ յամբ Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րանն ա վար տած սա նե րը մեկ նում են 
 Ռու սաս տա նի և  այլ երկր նե րի բարձ րա գույն ու սումն ա կան հաս տա տութ-
յուն ներ՝ տար բեր գի տութ յուն նե րի մեջ մաս նա գի տա նա լու և  հե տա գա յում 
ճե մա րա նում դա սա վան դե լու հա մար12։

Այս գոր ծըն թա ցը կար ևո րա գույն նշա նա կութ յուն ու ներ, քա նի որ այդ 
տա րի նե րին Գ ևորգ յան ճե մա րա նը ա ռանց քա յին դե րա կա տա րութ յուն ու ներ 
թե՛  Հայ ե կե ղե ցու և  թե՛ բո վան դակ ի մաս տով հայ ի րա կա նութ յան ըն թաց քի 
վրա։ Ինչ պես նշում է  Հով սեփ յա նը. « Ճե մա րա նի յա ռա ջա դի մու թիւ նը նշա-
նա կում է  Հայ ե կե ղե ցու գի տու թեան յա ռա ջա դի մու թիւն»13։ Ան շուշտ, Գ ևորգ-
յան ճե մա րա նը նախ ևա ռաջ կրթա րան էր և  ոչ թե գի տա հե տա զո տա կան 
կենտ րոն, սա կայն  Գա րե գին վար դա պե տի հա մոզ մամբ այն տեղ դա սա վան-
դող ու սու ցիչ նե րի, և  հատ կա պես եվ րո պա կան կրթութ յուն ստա ցած գիտ-
նա կան միա բան նե րի ձեռ քով պետք է մշակ վեր այն գի տութ յու նը, որ կդառ-
նար «հոգ ևոր և  գիտ նա կան կրթու թեան մի ջոց»14։ 

Ել նե լով այս հան գա ման քից՝  Գա րե գին  Հով սեփ յանն իր ծրագ րե րում  Հայ 
ե կե ղե ցին բա րե կար գե լու գոր ծում մեծ տեղ է հատ կաց նում մաս նա վո րա-
պես դպրոց նե րի դե րի բարձ րաց մանն ու հոգ ևո րա կան նե րի կրթութ յան գոր-
ծին։

2.  Գա րե գին  Հով սեփ յա նի ծրագ րե րը կրթա կան ո լոր տի  
բա րե կարգ ման աս պա րե զում

 Գեր մա նիա յում ու սումն ա վար տե լուց և Սբ. Էջ միա ծին վե րա դառ նա լուց 
հե տո  Գա րե գին  Հով սեփ յա նը հրա վիր վում է Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րան 
իբրև աստ վա ծա բա նութ յան և  հա յոց մա տե նագ րութ յան պատ մութ յան դա-
սա խոս։  Սա կայն 1900-ի մար տին հի վան դութ յան պատ ճա ռով նա ստիպ ված 
է լի նում թող նել ճե մա րա նում ստանձ նած դա սա խո սութ յուն ներն ու «Ա րա-
րա տի» խմբագ րի պաշ տո նը և  մեկ նել  Թիֆ լիս15։

 Թիֆ լի սում նա Խ րիմ յան  Հայ րիկ կա թո ղի կո սի կար գադ րութ յամբ նշա-
նակ վում է Սբ.  Սար գիս վան քի վա նա հայր և  թե մա կան կենտ րո նա կան 
խորհր դի ա վագ ան դամ, որն ա ռաջ նոր դից հե տո երկ րորդ պաշ տոնն էր16։ 
 Կարճ ժա մա նակ անց Վ րաս տա նից Էջ միա ծին է կանչ վում  Վի րա հա յոց թե-
մի ա ռաջ նորդ Գ ևորգ արք.  Սու րեն յան ցը17, ո րից հե տո Խ րիմ յան  Հայ րիկ 
կա թո ղի կո սի 1901 թ. օ գոս տո սի 20-ի կոն դա կով18  Գա րե գին վար դա պե տը 
նշա նակ վում է  Ներ սիս յան հոգ ևոր դպրո ցի հո գա բար ձութ յան նա խա գահ։ 
 Շուրջ մեկ տար վա կազ մա կերպ ված և  բա րե խիղճ գոր ծու նեութ յան արդ-
յուն քում  Ներ սիս յան դպրո ցի հո գա բար ձութ յան 1902 թ. հու նի սի 15-ի ժո ղո-

12 Տե՛ս Յովսէփեան Գ. վրդ., Եկեղեցի Հայաստանեայց. գիտութիւն և եկեղեցի…, էջ 377։
13 Նույն տեղում, էջ 377։
14 Նույն տեղում, էջ 377։
15 Տե՛ս Կենսագրութիւն Երանաշնորհ Տ. Տ. Գարեգին Ա. Կաթողիկոս Յովսէփեանի, Ա. Ինքնակենսա-
գրութիւն, «Հասկ», Անթիլիաս, 1952, յուլիս-սեպտեմբեր, էջ 225 (այսուհետ՝ Ինքնակենսագրություն)։ Տե՛ս 
նաև Կաթողիկոսական դիվանի երկու գրությունները, Գարեգին Ա. Յովսէփեան, Փաստաթղթերի և 
նիւթերի ժողովածու, հատ. Ա., կազմող՝ Գ. Աւագեան, Սբ. Էջմիածին, 2017, էջ 23-24 (այսուհետ՝ Գարեգին 
Ա. Հովսեփյան, Վավերագրեր, հատ. Ա.)։
16 Տե՛ս Ինքնակենսագրություն, էջ 225։
17 Տե՛ս Ինքնակենսագրություն, էջ 225։
18 Տե՛ս Գարեգին Ա. Հովսեփյան, Վավերագրեր հատ. Ա., էջ 25-26։
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Ծվում  Գա րե գին  Հով սեփ յանն ընտր վում է հոգ ևոր դպրո ցի վե րա տե սուչ19: 

Այս ընտ րութ յու նը տե ղի է ու նե նում ա ռանց նախ կին աշ խար հա կան տե սու-
չին իր պաշ տո նից ա զա տե լու։  Միա ժա մա նակ և՛ հոգ ևո րա կան, և՛ աշ խար հիկ 
տե սուչ ընտ րե լով՝ հո գա բար ձու նե րի խոր հուր դը ցան կա նում էր, որ ա ռա-
ջի նը հսկի միայն կրո նա գի տա կան ա ռար կա նե րի ու սու ցումն ու դա սա վան-
դու մը, իսկ երկ րոր դը՝ բնա կան գի տութ յուն նե րի և  այլ ա ռար կա նե րի20։ 

 Սա կայն  Գա րե գին  Հով սեփ յա նի ընտ րութ յու նը չի վա վե րաց վում Ա մե նայն 
 Հա յոց  Հայ րա պե տի կող մից, ո րը հո գա բար ձութ յանն ուղղ ված կոն դա կում 
խնդրի վե րա բեր յալ նշում էր հետև յա լը. «Ու շա դիր խե լամ տու թեամբ կար-
դա ցի ընտ րու թեան պաշ տօ նա գիրն, ո րով  Տէր  Գա րե գին վար դա պետ 
 Յով սէ փեան ընտ րած էք իբ րև վե րա տե սուչ, և չար ձա կե լով նախ կին տե սուչ 
 Բա լա ղեան […]։ Առ այս հո գա բար ձու թիւնդ պատ շաճ և կա րև որ դա տած է 
նկա տե լով դպրա նո ցի ըն դար ձա կու թեան և բազ մա դէմք ա ռար կա նե րու 
պէս պէ սու թեան և այլն։ Այս դրու թիւն նո րաս տեղծ մի դրու թիւն է։ Ո՛չ միայն 
օ րի նակ չու նի, այլ և հա կա ռակ է կա նո նագ րին, զոր այժմ ի ձե ռին ու նիք. 
չէ տես նո ւած եր բէք, որ մի դպրա նո ցին եր կու պա տաս խա նա տու և վա րող 
պաշ տօ նեա ներ լի նեն պա տաս խա նա տու»21։

 Կոն դա կում Խ րիմ յան  Հայ րի կը  Ներ սիս յան դպրա նո ցի հո գա բար ձութ-
յանն ա ռա ջար կում էր տե սուչ ընտ րել  Մես րոպ վար դա պետ  Տեր- Մով սիս յա-
նին22, իսկ  Գա րե գին վար դա պետ  Հով սեփ յա նին 1902 թ. օ գոս տո սին նա հետ 
է կան չում  Մայր Ա թոռ23։  Նախ քան Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նում պաշ տոն 
ստա նա լը  Գա րե գին  Հով սեփ յա նը 1902 թ. նշա նակ վում է Եր ևա նի թե մա կան 
դպրո ցի տե սուչ24, և չ նա յած դպրոցն իր իսկ բնո րոշ մամբ՝ «ողջ թե մի կռվի 
բույնն էր»25, այ նո ւա մե նայ նիվ իր պաշ տո նա վար ման ե րեք տա րի նե րի ըն-
թաց քում կա րո ղա նում է հար թեց նել այն տեղ առ կա խնդիր նե րը՝ փո փո-
խութ յուն ներ մտցնե լով քննա կան հա մա կար գի մեջ26։  Նախ կի նում կա տար-
վող հրա պա րա կա յին քննութ յուն նե րի փո խա րեն այժմ «տե սու չը մի կամ 
եր կու ըն թե րա կա յի հետ ա ւար տա կան ա ռար կա նե րից Ա-Ե դա սա րան միայն 
դա սա րա նա կան գրա ւոր և վերս տու գո ղա կան բե րա նա ցի քննու թիւն պի տի 
ա նէր»27։ Ըստ  Գա րե գին  Հով սեփ յա նի՝ քննութ յուն նե րի այս պի սի ե ղա նա կը 
պետք է ու նե նար հետև յալ ա ռա վե լութ յուն նե րը. ա) ա շա կերտ նե րը զերծ էին 
մնա լու ֆի զի կա կան և մ տա վոր ու ժե րի վնա սա կար լա րու մից, ո րը հա ճախ 
էր լի նում հրա պա րա կա յին քննութ յուն նե րի ժա մա նակ, բ) դպրո ցի վար չութ-
յու նը և  ման կա վար ժա կան մար մի նը հնա րա վո րութ յուն էին ստա նում ստու-
գել ու սու ցիչ նե րի աշ խա տանքն ու ա շա կերտ նե րի կող մից դա սե րի յու րաց-
ման աս տի ճա նը, գ) ոչ ա վար տա կան ա ռար կա նե րի ստու գու մը պետք է 
ի րա կա նաց ներ տե սու չը վերս տու գո ղա կան բե րա նա ցի քննութ յամբ՝ ա ռան-
ձին կամ մի ըն թե րա կա յի հետ դ) և  վեր ջա պես՝ ա վար տա կան Զ դա սա րա-

19 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 50-52, 54-55։
20 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 59։
21 Նույն տեղում, էջ 59։
22 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 60։
23 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 57։
24 Տե՛ս Ինքնակենսագրություն, էջ 226-227։
25 Նույն տեղում, էջ 227։
26 Տե՛ս Գարեգին Ա. Հովսեփյան, Վավերագրեր հատ. Ա., էջ 66։
27 Նույն տեղում։
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նի ա շա կերտ նե րը հրա պա րա կա յին քննութ յուն պետք է տա յին միայն հիմ-
նա կան ա ռար կա նե րից (ե կե ղե ցա կան պատ մութ յուն, ու սումն Սբ. Գ րոց, 
հան րա հա շիվ, ռու սաց պատ մութ յուն, ռու սաց լե զու, հա յոց պատ մութ յուն, 
ընդ հա նուր պատ մութ յուն, հա յոց մա տե նագ րութ յուն, հո գե բա նութ յուն և 
 հա յոց լե զու), իսկ մնաց յալ ա ռար կա նե րից (տո մա րագ րութ յուն, տրա մա բա-
նութ յուն, գեր մա նե րեն, երկ րա չա փութ յուն և  ֆի զի կա) պետք է հանձ նեին 
գրա վոր քննութ յուն28։

Քն նա կան այս պի սի հա մա կար գի գրան ցած հա ջո ղութ յուն նե րը հան գեց-
նում են նրան, որ  Գա րե գին  Հով սեփ յանն ա ռա ջար կում է հենց տար վա 
սկզբից նշյալ ուղ ղութ յամբ ըն թա նալ՝ «իւ րա քան չիւր եր կամ սեա կի վեր ջում 
դա սա րա նա կան վերս տու գո ղու թեան քննու թիւն ներ ա նե լով»29, ո րով, ըստ 
նրա, ա շա կերտ նե րը կա զատ վեին ման կա վար ժա կան գի տութ յան կող մից 
ընդ հան րա պես վնա սա կար հա մար ված հրա պա րա կա յին քննութ յուն նե րից՝ 
հնա րա վո րութ յուն ստա նա լով ա նընդ հատ կրկնութ յուն նե րի մի ջո ցով ա վե-
լի հիմն ա վոր յու րաց նել ան ցա ծը30։ 

 Հաշ վի առ նե լով  Գա րե գին վար դա պե տի հա ջո ղութ յուն նե րը որ պես Եր-
ևա նի թե մա կան դպրա նո ցի տե սուչ մաս նա վո րա պես ու սումն ա կան և 
 վար չա կան բա րե կար գումն ե րի տե սանկյ ու նից՝ Խ րիմ յան  Հայ րիկն իր 1905 
թ. օ գոս տո սի 20-ի կոն դա կով31 նրան նշա նա կում է Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե-
մա րա նի տե սուչ։  Կոն դա կում մաս նա վո րա պես կար դում ենք. « Տե սեալ  Մեր 
զփոր ձա ռու թիւն և զժրա ջա նու թիւն  Քո և մա նա ւանդ լո ւեալ  Մեր բազ միցս 
զգո հու նա կու թիւն հո գա բար ձու թեանն զխո հեմ և ա չա լուրջ կա ռա վա րու թե-
նէդ, բար ւոք հա մա րե ցաք կո չել զ Քեզ ի պաշ տօն տես չու թեան  Հո գև որ 
 Ճե մա րա նիս մե րոյ ի բա րո յա կան և յու սումն ա կան յա ռա ջա դի մու թիւն նո-
րայ»32։

 Գա րե գին  Հով սեփ յա նը Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նի տես չի պաշ տո նին 
լի նում է եր կու տար բեր, սա կայն միև նույն ժա մա նակ ծանր խնդիր նե րով 
լի ժա մա նա կա հատ ված նե րում։

 3. Գա րե գին վար դա պե տը Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նի 
տե սուչ 1905-1906 թթ.

Ա ռա ջին ան գամ  Հով սեփ յա նը ճե մա րա նի տե սուչ է նշա նակ վում Խ րիմ-
յան  Հայ րիկ կա թո ղի կո սի կող մից 1905-1906 թթ.: Ն րա պաշ տո նա վար ման 
այս շրջա նում տե ղի են ու նե նում ու սա նո ղա կան տար բեր խռո վութ յուն ներ, 
ո րոնք ու նեին թե՛ ներ քին33, թե՛ ար տա քին34 պատ ճառ ներ։ Չ նա յած այդ ա մե-
նին՝ այ նո ւա մե նայ նիվ,  Գա րե գին  Հով սեփ յա նը լծվում է ճե մա րա նը բա րե-
կար գե լու գոր ծին։ 

Ինչ պես ար դեն մի քա նի ան գամ նշել ենք մեր ու սումն ա սի րութ յան նա-

28 Տե՛ս նույն տեղում։
29 Նույն տեղում։
30 Տե՛ս նույն տեղում։
31 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 76-77։
32 Նույն տեղում, էջ 76։
33 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 79-84։
34 Տե՛ս Յովսէփեան Գ. վրդ., Եկեղեցի Հայաստանեայց. Հայոց եկեղեցին 1906 թուին, «Արարատ» հանդէս, 
Էջմիածին, 1907, էջ 33-43։
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Ծխորդ մա սե րում35, Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րանն ի սկզբա նե հիմն վել էր 

« Ժա ռան գա վո րաց ճե մա րան» լի նե լու, այ սինքն`  Հա յոց ե կե ղե ցու հա մար 
կրթյալ հոգ ևո րա կան ներ պատ րաս տե լու նպա տա կով, սա կայն ճե մա րա նի 
ու սումն ա կան ծրա գի րը, ինչ պես նշում է  Մա ղա քիա արք. Օր ման յա նը, 
 Մու րատ յան և  Հայ կազ ան վար ժա րան նե րի նմա նո ղութ յամբ էր կազմ վել՝ 
«ա ւե լի ընդ հա նուր քան ե կե ղե ցա կան ուս մանց դրու թեամբ. այն պէս որ ճե-
մա րա նը բո լո րո վին ձրի և ա զատ երկ րոր դա կան ու սումն ա րա նի դիրքն 
ա ռաւ»36։ Ուս տի օգտ վե լով այս պի սի պայ ման նե րում ու սում ստա նա լու հնա-
րա վո րութ յու նից՝ ու սա նող նե րի թի վը ժա մա նա կի ըն թաց քում հեշ տութ յամբ 
և  տա րա պայ մա նո րեն ա ճում է37։  Սա կայն կրո նա գի տա կան և  աստ վա ծա-
բա նա կան ա ռար կա նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով հիմն ադ րու մից 
սկսյալ՝ գրե թե 15 տա րի, ճե մա րա նի շրջա նա վարտ նե րից որ ևէ մե կը ցան-
կութ յուն չի հայտ նում դառ նալ հոգ ևո րա կան38։ Այս խնդրի լուծ ման հա մար 
 Մա կար Ա  Թե ղուտ ցի կա թո ղի կո սի հրա վե րով 1887-ին Սբ. Էջ միա ծին է ժա-
մա նում  Մա ղա քիա եպս. Օր ման յա նը, որ միայ նակ ստանձ նում է ե կե ղե ցա-
գի տա կան ու աստ վա ծա բա նա կան բո լոր ա ռար կա նե րի դա սա վան դու մը39։ 
Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ Օր ման յան Սր բա զա նը ստիպ ված է լի նում 
մեկ տա րի անց ռու սա կան իշ խա նութ յուն նե րի ճնշման ներ քո լքել Սբ. Էջ-
միա ծի նը և  վե րա դառ նալ  Կոս տանդ նու պո լիս, այ նո ւա մե նայ նիվ ճե մա րա նի 
ու սումն ա կան ծրագ րում կա տա րած նրա բա րե կարգ ման և  իր ան ձի ուղ ղա-
կի ազ դե ցութ յան շնոր հիվ 1888-ին ճե մա րա նի սա նե րից մի քա նի սը ցան-
կութ յուն են հայտ նում հա մալ րե լու միա բա նութ յան շար քե րը։

Օր ման յա նի հե ռա նա լուց հե տո Գ ևորգ յան ճե մա րա նի կրո նա գի տա կան 
և  աստ վա ծա բա նա կան ա ռար կա նե րի բա ցը լրաց նում են ժա մա նա կի գեր-
մա նա կան հա մալ սա րան նե րում ու սա նած նրա ա շա կերտ նե րը, ո րոն ցից 
ա ռա ջի նը հի շա տա կե լի է  Կա րա պետ վրդ.  Տեր-Մկրտչ յա նի ա նու նը։  Վեր ջինս 
1894-ից դա սա վան դում էր ճե մա րա նում, իսկ 1899-ից նշա նակ վում է տե-
սու չի պաշ տո նում40։ Գ ևորգ յան ճե մա րա նում  Կա րա պետ վար դա պե տի գոր-
ծու նեութ յու նը դժբախ տա բար հա մընկ նում է արևմ տա հա յութ յան 1894-1896 
թթ. կո տո րած նե րի հետ, ո րոնց նա հետ ևո ղա կա նո րեն անդ րա դառ նում է 
ար ևե լա հա յութ յան մեջ տար բեր հատ ված նե րում խո սա ցած իր քա րոզ նե-
րում41։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, լի նե լով ճե մա րա նի նախ կին սան և  հե տա գա յում 
ար դեն դա սա խոս ու տե սուչ՝ նա լա վա գույնս տի րա պե տում էր հոգ ևո րա-
կան նե րի կրթութ յան բնա գա վա ռում առ կա տա րաբ նույթ բարդ խնդիր նե րին, 
ուս տի հան դես էր գա լիս ո լոր տը բա րե կար գե լու տար բեր ա ռա ջարկ նե րով, 
ո րոնք հայ կա կան մա մու լի է ջե րում ար ժա նա նում էին խիստ քննա դա տութ-
յան։  Բա նա վի ճե լով իր քննա դատ նե րի հետ՝  Կա րա պետ վրդ.  Տեր-Մկրտչ յա նը 
հան գում էր այն եզ րա կա ցութ յա նը, որ հոգ ևո րա կան նե րի աստ վա ծա բա նա-
35 Տե՛ս Մելքոնյան Ս. ռ., Գարեգին Ա. Հովսեփյան. Երանաշնորհ Հայրապետն ու մեծ գիտնականը. Մաս 
Ա։ Ուսումնառության տարիները (1877-1897 թթ.), «Վէմ» համահայկական հանդես, N 1 (61), Եր., 2018, էջ 
I(265)-XXIX(293):
36 Օրմանեան Մ. Արք., Ազգապատում, հատ. Գ, Էջմիածին, 2001, սյուն 4878։
37 Տես նույն տեղում, սյուն 4878։ 
38 Այս մասին տե՛ս Օրմանեան Արքեպս. Մ., Խոհք և Խօսք, Իր կեանքին վերջին շրջանին մէջ (Յէտմահու 
հրատարակութիւն), Երուսաղէմ, 1929, էջ 142-149։
39 Տե՛ս նույն տեղում։
40 Տե՛ս Ղազարյան Խ. Ր., նշվ. աշխ., էջ 27։
41 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 27-35։



VIII

կան կրթութ յան կազ մա կերպ ման հարցն այն քան ժա մա նակ ըն թացք չի 
ստա նա, քա նի դեռ ինչ պես հոգ ևո րա կա նութ յան, այն պես էլ աշ խար հիկ 
քա ղա քա ցի նե րի շրջա նում բա ցա կա յում է դրա կար ևո րութ յան ըմբռ նու մը42։ 
Այս խնդրի լու ծու մը նա տես նում էր միայն հոգ ևոր կրթութ յան և 
 դաս տիա րա կութ յան մի ջո ցով, սա կայն  Հա յոց ե կե ղե ցին, նույ նիսկ ու նե նա-
լով Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նի նման ու սումն ա կան հաս տա տութ յուն, 
չէր կա րող այդ խնդի րը լու ծել, քա նի դեռ չու ներ ո րակյ ալ աստ վա ծա բա-
նա կան ու սուց չա կան կազմ43 և  կա յուն ծրա գիր ու մե թո դա բա նութ յուն՝ կրո-
նա գի տա կան ու աստ վա ծա բա նա կան ա ռար կա նե րի ու սուց ման հա մար։ Ա հա 
այս խնդրի լուծ մանն է լծվում  Գա րե գին վրդ.  Հով սեփ յա նը ճե մա րա նի տե-
սու չի պաշ տո նում նշա նակ վե լուց կարճ ժա մա նակ անց։

Իր պաշ տո նա վար ման ա ռա ջին ա միս նե րին  Գա րե գին  Հով սեփ յա նը 
ստիպ ված է լի նում զբաղ վել 1905 թ. հուն վա րից  Ռու սաս տա նում սկիզբ 
ա ռած հե ղա փո խա կան շարժ ման արդ յուն քում Գ ևորգ յան ճե մա րան ներ-
թա փան ցած ու սա նո ղա կան ե լույթ նե րի44 հան դար տեց մամբ, ո րից հե տո 
միայն 1906 թ. գար նա նը նա հնա րա վո րութ յուն է ու նե նում կազ մել և Ա մե-
նայն  Հա յոց  Կա թո ղի կո սին ներ կա յաց նել ճե մա րա նի բա րե փո խումն ե րի իր 
ա ռա ջին լայ նա ծա վալ ծրա գի րը45։ Այն, ինչ պես նշում էր  Հով սեփ յա նը, կազմ-
վել էր ու սուց չա կան դա սի հետ միա սին գու մար ված բա զում ժո ղովն ե րի 
արդ յուն քում՝ հաշ վի առ նե լով նաև վեր ջին տա րի նե րին ու սա նո ղա կան խռո-
վութ յուն նե րի հիմն ա կան պատ ճառ նե րը46։ 

 Բա րե փո խումն ե րի ծրա գի րը բաղ կա ցած էր եր կու հիմն ա կան մա սե րից՝ 
ու սում ա կան և  վար չա կան։ 

Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նը կազմ ված էր եր կու ու սումն ա կան բա ժին-
նե րից՝ դպրո ցա կան և  մաս նա գի տա կան։ Դպ րո ցա կան մա սը, ինչ պես թե-
մա կան մյուս հոգ ևոր դպրա նոց նե րը, բաղ կա ցած էր վեց դա սա րա նից, սա-
կայն վե ցամ յա ու սու մը բա վա րար չէր լիար ժեք միջ նա կարգ կրթութ յունն 
ա պա հո վե լու հա մար։ Ինչ պես նշում էր  Գա րե գին  Հով սեփ յա նը, պե տա կան 
միջ նա կարգ դպրոց նե րը սո վո րա բար կազմ ված են լի նում յոթ կամ ութ դա-
սա րան նե րից, այ նինչ ճե մա րա նում նույն ծրա գի րը ստիպ ված ա շա կերտ նե-
րին է մա տուց վում վեց տա րում, ո րի պատ ճա ռով ա շա կերտ նե րը զրկվում 
են հու նա րեն և  լա տի նե րեն սո վո րե լու հնա րա վո րութ յու նից, իսկ հա մա րո-
ղա կան ու բնա գի տա կան ա ռար կա նե րից և  ընդ հա նուր պատ մութ յու նից կա-
ղում են թե րու սուց ման պատ ճա ռով47։  Հետ ևա բար, ըստ ներ կա յաց ված 
ծրագ րի, ա ռա ջարկ վում էր բա ցել նաև 7-րդ  դա սա րան՝ վե ցամ յա կրթութ-
յու նը դարձ նե լով յո թամ յա48։ 

Դպ րո ցա կան բաժ նում 7-րդ  դա սա րա նի բա ցումն ինք նան պա տակ չէր 
և  չէր սահ մա նա փակ վում միայն ա ռար կա նե րի թվի ու ժա մե րի ա վե լաց-
մամբ։ Այն պետք է դառ նար մաս նա գի տա կան ուղղ վա ծութ յամբ դա սա րան, 

42 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 40։
43 Հմմտ. նույն տեղում, էջ 41։
44 Այս մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Յովսէփեան Գ. վրդ., Եկեղեցի Հայաստանեայց, Հայոց եկեղեցին 
1906 թուին…, էջ 33-43; տե՛ս Գարեգին Ա. Հովսեփյան, Վավերագրեր հատ. Ա., էջ 78-87։ 
45 Ծրագիրն ամբողջությամբ տե՛ս նույն տեղում, էջ 109-116։
46 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 109-110։
47 Տե՛ս նույն տեղում։
48 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 110։



IX

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 3
 (
63

),
 հ

ու
լի

ս-
սե

պ
տ

եմ
բե

ր,
 2

01
8 

ՀԱ
Վ

Ե
ԼՎ

Ա
Ծոր տեղ խո րաց ված պետք է ու սու ցան վեին ման կա վար ժա կան և կ րո նա գի-

տա կան ա ռար կա ներ՝ ու սու ցիչ ներ ու քա հա նա յա ցու ներ պատ րաս տե լու հա-
մար49։ Ել նե լով այս ո րո շու մից՝ ամ բող ջութ յամբ փո փո խութ յան են են թարկ-
վում նաև մյուս դա սա րան նե րի ա ռար կա յա ցան կե րը, ո րոնք դառ նում են 
ա վե լի հա մա կարգ ված։

Ա ռա ջարկ վում էր բա րե կար գել նաև ճե մա րա նի քա ռամ յա մաս նա գի տա-
կան բարձ րա գույն ու սումն ա կան բա ժի նը, ո րը պետք է բաղ կա ցած լի ներ 
աստ վա ծա բա նա կան և  հա յա գի տա կան բա ժին նե րից50։ Այդ պի սով, կազմ վում 
են 14-ա կան ա ռար կա նե րից բաղ կա ցած եր կու տար բեր ա ռար կա յա ցան կեր՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար աստ վա ծա բան նե րի և  հա յա գետ նե րի հա մար, ինչ-
պես նաև 11 ա ռար կա յից բաղ կա ցած ա ռան ձին ընդ հա նուր ա ռար կա յա ցանկ՝ 
նա խա տես ված եր կու ուղ ղութ յուն նե րի հա մար էլ, ո րի ա ռար կա նե րը պետք 
է ընտ րեին ի րենք ու սա նող նե րը՝ ըստ ի րենց ցան կութ յան51։

 Ըստ ծրագ րի՝ նա խա տես վում էր բա րե կար գել նաև Գ ևորգ յան հոգ ևոր 
ճե մա րա նի կա ռա վար ման հա մա կար գը։ Ինչ պես շատ հար ցեր  Մայր Ա թո-
ռում, այն պես էլ ճե մա րա նի հետ կապ ված գրե թե ա մեն խնդիր ո րոշ վում 
էր միանձն յա՝ Ա մե նայն  Հա յոց  Կա թո ղի կո սի կող մից։ Ըստ ներ կա յաց ված 
ծրագ րի՝ անհ րա ժեշտ էր հա մար վում ժո ղո վա կա նութ յան սկզբուն քով լու-
ծում տալ հետև յալ հար ցե րին52։

1.  Քա նի որ ճե մա րա նի ներ քին խա ղա ղութ յու նը և մ տա վոր ու բա րո յա-
կան ա ռա ջա դի մութ յու նը հիմն ա կա նում կախ ված էին տե սու չի և  ու սու ցիչ-
նե րի հա րա բե րութ յուն նե րից, ա պա ա ռա ջարկ վում էր ճե մա րա նի տե սու չին 
ընտ րել ու սուց չա կան կազ մի կող մից։ Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ 
դպրա նո ցա կան և  մաս նա գի տա կան բա ժին նե րը տար բեր հաս տա տութ յուն-
ներ էին, այ նո ւա մե նայ նիվ նպա տա կա հար մար էր հա մար վում եր կու սից 
կազ մել խա ռը ժո ղով, որն էլ պետք է ընտ րեր ընդ հա նուր տե սուչ և  ներ-
կա յաց ներ Ա մե նայն  Հա յոց կա թո ղի կո սին ի հաս տա տութ յուն53։  Տե սու չը 
պետք է լի ներ աստ վա ծա բա նա կան և  հա յա գի տա կան ա ռար կա նե րի գի-
տակ՝ ել նե լով ճե մա րա նի մաս նա գի տա կան եր կու ուղ ղութ յուն նե րի պա-
հանջ նե րից54։  Հաշ վի առ նե լով այս հան գա ման քը՝  Գա րե գին վրդ.  Հով սեփ-
յանն ա ռա ջար կում էր տե սու չին ընտ րել միայն մաս նա գի տա կան բաժ նի 
ու սու ցիչ նե րի մի ջից, քա նի որ դպրա նո ցա կան բաժ նի ու սու ցիչ նե րը հիմն ա-
կա նում նոր ճե մա րա նա վարտ ներ էին և  ամ բող ջութ յամբ չէին տի րա պե տում 
ո՛չ նշյալ մաս նա գի տութ յուն նե րին և  ո՛չ էլ ճե մա րա նի կա ռա վար ման հա մա-
կար գին55։

2.  Տե սու չի օգ նա կա նին նույն պես պետք է ընտ րեր խա ռը ժո ղո վը՝ նախ-
քան այդ ստա նա լով տե սու չի հա վա նութ յու նը։

3.  Ճե մա րա նի ու սու ցիչ նե րի և  վե րա կա ցու նե րի ընտ րութ յու նը պետք է 
կա տար վեր տե սու չից, նրա օգ նա կա նից և դպ րա նո ցա կան ու մաս նա գի տա-
կան բա ժին նե րից ընտր ված մե կա կան ու սու ցիչ նե րից կազմ ված խորհր դի 
49 Տե՛ս նույն տեղում։
50 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 110-111։
51 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 112։
52 Այս մասին մանրամասնությամբ տե՛ս նույն տեղում, էջ 114-115։
53 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 113-114։
54 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 114։
55 Տե՛ս նույն տեղում։



X

կող մից։
4. Ու սու ցիչ նե րից կամ վե րա կա ցու նե րից որ ևէ մե կին ա զա տե լու դեպ քում 

տե սու չը նախ պետք է ա պա ցույց ներ ներ կա յաց ներ հա տուկ այդ ա ռի թով 
ընտր ված չորս ան ձե րի ա ռաջ, ո րոն ցից եր կու սի թեկ նա ծութ յու նը ներ կա-
յաց նե լու էր տե սու չը, իսկ մյուս եր կու սին՝ այն ան ձինք, ում պատ րաստ վում 
էին հե ռաց նել։  Ներ կա յաց ված չորս հո գին պետք է ընտ րեին հին գե րոր դին, 
ով նա խա գա հե լու էր ձևա վոր ված խոր հուր դը։  Կա յաց ված վճի ռը տե սու չը 
պետք է նե րա կա յաց ներ Ա մե նայն  Հա յոց հայ րա պե տի տնօ րի նութ յա նը։

5.  Հա տուկ ընտ րո վի մար մին պետք է ձևա վոր վեր նաև տնտե սա կան և  
ու սումն ա կան ա ռա ջա դի մութ յան հսկման հա մար։

Այս պի սով Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նի կա ռա վար ման հա մա կար գում 
նոր մշա կույթ էր ներդր վում, ո րը պետք է զգա լի չա փով նվա զեց ներ ըն-
դուն վող ո րո շումն ե րի բևե ռա ցու մը։

 Բա ցի վե րոնշ յալ կե տե րից՝ հարց էր բարձ րաց վում նաև ու սու ցիչ նե րի 
աշ խա տա վար ձե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք այլ կրթա րան նե րի հա մե մա տութ-
յամբ վար ձատր վում էին ցածր, ինչ պես նաև դա սա ժա մե րի շա տութ յան 
պատ ճա ռով հնա րա վո րութ յուն չու նեին մաս նա վոր պա րա պունք ներ անց-
կաց նել։ Այս պայ ման նե րում ու սու ցիչ նե րը ստիպ ված էին լի նում ա վե լի շատ 
դա սա ժա մեր ստանձ նել, ին չի արդ յուն քում տու ժում էր ճե մա րա նի կրթութ-
յան ընդ հա նուր ո րա կը56։

 Ճե մա րա նի բա րե փո խումն ե րի ծրագ րում ա ռան ձին ման րա մաս նութ յամբ 
բարձ րաց վում են նաև ու սա նող նե րին վե րա բեր վող հար ցե րը։ Դ րանք կազմ-
վել էին՝ հաշ վի առ նե լով 1905-ից ճե մա րա նում չդա դա րող ու սա նո ղա կան 
ե լույթ նե րը, ո րոնք, ըստ բա րե փո խումն ե րի ծրագ րի, հա րու ցում էին գլխա-
վո րա պես «ան կա նու մա տա կա րա րու թիւն կե րակ րոց և պար տա ւո րեալ յա-
ճա խումն նո ցին յե կե ղե ցին»57։ 

Սնն դի հար ցը հնա րա վոր է լի նում լու ծել սե ղա նա տան ան ջատ մամբ, 
իսկ ե կե ղե ցի հա ճա խե լու հար ցի վե րա բեր յալ ու սուց չա կան ժո ղո վը խնդրում 
է կա թո ղի կո սին՝ մշա կել նոր կարգ, ըստ ո րի՝ ճե մա րա նի ու սա նող նե րը 
ե կե ղե ցում պետք է սպա սա վո րեին միայն կի րա կի և  տոն օ րե րին։ Մ յուս 
օ րե րի ժա մա սա ցութ յուն նե րի հա մար ա ռա ջարկ վում էր կար գել ա ռան ձին 
եր գիչ ներ և  ա զա տել ու սա նող նե րին այդ պար տա կա նութ յու նից։ 

Նշ յալ եր կու հիմն ա կան խնդիր նե րից զատ՝ ու սա նող նե րի ա ռօր յա յում 
ա ռա ջարկ վում էր կա տա րել հետև յալ փո փո խութ յուն նե րը։

1. Ու սա նող նե րի հա մար պար տա դիր հա մար վող հոգ ևո րա կան հա մազ-
գես տը փո խել աշ խար հիկ հա մազ գես տի, քա նի որ ա ռա ջինն ան հար մար էր 
ու սումն ա ռութ յան ըն թաց քում կի րա ռե լու տե սանկյ ու նից։  Հոգ ևո րա կա նի 
զգես տը պար տա դիր հա մա րել ու սա նող նե րի մեջ միայն ե կե ղե ցի հա ճա խե-
լիս։

2. Ա ռա ջարկ վում էր ճե մա րա նի ու սումն ա ռութ յան գի շե րօ թիկ լի նե լը 
դարձ նել երթ ևեկ՝ ու սա նող նե րին նշա նա կե լով հա մա պա տաս խան կրթա-
թո շակ։ Այս խնդիրն ա ռա ջա ցել էր այն ան հար մա րութ յու նից, որ առ կա էր 
ան չա փա հաս և  ար դեն չա փա հա սութ յան տա րի քում գտնվող ու սա նող նե րին 

56 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 114-115
57 Նույն տեղում, էջ 115։
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Ա
Ծմի հար կի տակ պա հե լուց։ Խնդ րի վե րա բեր յալ ման կա վար ժա կան ժո ղո վից 

զատ՝ ա ռան ձին ա ռա ջարկ էր ա նում նաև տե սուչ  Գա րե գին վար դա պե տը, 
ըստ ո րի՝ ա ռա ջարկ վում էր ճե մա րա նից ա ռան ձին հատ կաց նել հան րա կա-
ցա րան, որ տեղ ըստ ցան կութ յան ու սա նող նե րը կկա րո ղա նա յին բնակ վել՝ 
վա յե լե լով ո րո շա կի վե րահսկ վող ա զա տութ յուն։

Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, թե այս պի սի փո փո խութ յուն նե րը հոգ ևոր 
ճե մա րա նը պետք է դարձ նեին ա վե լի աշ խար հիկ։  Սա կայն հաշ վի առ նե լով 
20-րդ  դա րի ա ռա ջին տաս նամ յա կում տե ղի ու նե ցող զար գա ցումն երն ար-
ևե լա հա յութ յան շրջա նում, ինչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ Գև րոգ յան 
հոգ ևոր ճե մա րանն այդ ժա մա նակ դեռևս միակ լուրջ ու սումն ա կան հաս-
տա տութ յունն էր  Հա յաս տա նում, բարձ րաց ված խնդիր նե րի տրա մա բա նութ-
յունն ա վե լի ըն կա լե լի է դառ նում։

Ա ռան ձին հե տաքր քութ յուն ու նի ճե մա րա նի ու սումն ա կան մա սի բա րե-
կարգ ման ա ռա ջար կը։ Այն բա ժա նե լով աստ վա ծա բա նա կան և  հա յա գի տա-
կան ա ռան ձին բա ժին նե րի՝ ի րենց հա մա պա տաս խան ա ռար կա յա ցան կե րով՝ 
հայ կա կան կրթա կան մո դե լում հիմք էր դրվում ճյու ղա յին մաս նա գի տաց-
ման։  Մի եր ևույթ հատ կա պես՝ աստ վա ծա բա նա կան գի տութ յան զար գաց-
ման մեջ, որն ա ռա վե լա պես զար գա ցում էր ապ րել  Գեր մա նիա յում 19-րդ 
 դա րի վեր ջե րին՝ հենց այն ժա մա նա կաշր ջա նում, երբ այն տեղ էր ու սա նում 
 Գա րե գին  Հով սեփ յա նը58։

Ի րենց գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում  Գա րե գին  Հով սեփ յա նը և ն րա գա-
ղա փա րա կից ըն կեր նե րը թե՛  Մայր Ա թո ռի պա րիսպ նե րից ներս և  թե՛ դրան-
ցից դուրս հան դի պում են խիստ քննա դա տութ յան՝ ար ժա նա նա լով տար բեր 
պի տա կա վո րումն ե րի։  Սա հիմն ա կա նում արդ յունք էր այն բա նի, որ հայ 
հա սա րա կութ յու նը իր հա վա քա կան մտա ծո ղութ յամբ դեռևս պատ րաստ չէր 
այն փո փո խութ յուն նե րին, որ ա ռա ջար կում էին այս գոր ծիչ նե րը։ Ուս տի 
ա նընդ հատ շա րու նակ վող քննա դա տութ յուն ներն ու վե ճե րը հան գեց նում 
են նրան, որ 20-րդ  դա րի ա ռա ջին տաս նամ յա կում  Հա յոց ե կե ղե ցու բա րե-
կարգ մամբ մտա հոգ ե րեք հիմն ա կան գոր ծիչ նե րը՝  Կա րա պետ վրդ.  Տեր-
Մկրտչ յա նը,  Գա րե գին վրդ.  Հով սեփ յա նը և Եր վանդ վրդ.  Տեր- Մի նաս յա նը, 
1906 թ. մա յի սի 29-ին դի մում են ներ կա յաց նում Խ րիմ յան  Հայ րիկ կա թո ղի-
կո սին՝ խնդրե լով ա զա տել ի րենց Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նի ու սուց-
չութ յու նից59։  Դի մու մի մեջ մաս նա վո րա պես կար դում ենք. « Յու սով մե ծաւ 
ե լաք մեք յայդ աս պա րէզ (նկա տի ու նեն ճե մա րա նում ու սուց չութ յու նը – Ս. 
Մ.) և խղճի մտօք գուն գոր ծե ցաք, զի ի շարս ա ռար կա յից ուս ման բարձ-
րա գոյն հո գև որ կրթա րա նիս հա յոց՝ ու սումն հայ րե նի կրօ նին զիւրն գրա ւէր 
տե ղի պատ շա ճա ւոր, հա նե լով զհինն ի գան ձուց մե րոց նախ նեաց և միան-
գա մայն զնորն ի հրա հան գաց հմտա գու նիցն ար դեան գիտ նոց Եւ րո պիոյ, 
զոր և յար մա րե լով համ բա կացն մե րոց հա սո ղու թեան։

Այլ ա ւա՛ղ, յօ րէ ան տի ե րև ե լոյ մեր ի վե րայ աս պա րէ զիդ, տե ղա ցին ի 
գլուխ մեր ա մե նուս տեք թշնա մանք միայն և նա խա տինք, անձ նա դիր վաս-
տակք մեր ի վնաս ա շա կեր տե լոցն հա մա րե ցան և բա րի նպա տակք նեն-
58 Գարեգին Հովսեփյանի ուսումնառության մասին մանրամասն տե՛ս Մելքոնյան Ս. ռ., Գարեգին Ա. 
Հովսեփյան. Երանաշնորհ Հայրապետն ու մեծ գիտնականը. Մաս Ա։ Ուսումնառության շրջանը (1877-1897 
թթ.)…, էջ I-XXIX:
59 Դիմումի տեքստը տե՛ս Գարեգին Ա. Հովսեփյան, Վավերագրեր հատ. Ա., էջ 129-130։
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գա ւո րա գոյն բա ցատ րու թեամբք ան գօս նե ցան. ա նունն «աս տո ւա ծա բան» 
ե ղև բան ծա ղու և ա նար գա նաց ի բե րանս այ նո ցիկ իսկ, յո րոց թո ւէր թէ 
ա ռա ւել ի րա ւունք էին ակն ու նե լոյ խրա խու սա նաց և քա ջա լե րու թեան»60։

Մկր տիչ Ա Խ րիմ յան կա թո ղի կո սի 1906 թ. հու նի սի 17-ի կոն դա կով61 
 Գա րե գին  Հով սեփ յա նից հե տո ճե մա րա նի տե սուչ է նշա նակ վում  Մես րոպ 
վրդ.  Տեր- Մով սիս յա նը։

4. Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նի տե սուչ 1915-1917 թթ.
Երկ րորդ ան գամ  Գա րե գին վար դա պե տը Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նի 

տե սուչ է նշա նակ վում Գ ևորգ Ե  Սու րեն յանց կա թո ղի կո սի կող մից 1915 թվա-
կա նին62։  Տար բեր վա վե րագ րե րից պարզ է դառ նում, որ  Գա րե գին  Հով սեփ-
յա նը, ել նե լով ճե մա րա նում իր տես չա կան գոր ծու նեութ յան նա խորդ շրջա-
նում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե րի դա ռը փոր ձից, եր կար ժա մա նակ 
երկմ տել է՝ ըն դու նե՞լ այս ա ռա ջար կութ յու նը, թե՞ ոչ63։ Ի վեր ջո նա հա մա-
ձայ նում է ստանձ նել այդ պաշ տո նը, սա կայն, ինչ պես վկա յում է Եր ևա նի 
 Մաշ տո ցի ան վան  Մա տե նա դա րա նում պահ վող ան տիպ մի վա վե րա գիր, 
նախ քան ճե մա րա նի տես չի պար տա կա նութ յուն նե րին անց նե լը,  Գա րե գին 
վար դա պե տը հա մա ռոտ գրութ յամբ Գ ևորգ Ե. կա թո ղի կո սին է ներ կա յաց-
րել Գ ևորգ յան ճե մա րա նի բա րե կարգ մանն ուղղ ված իր նա խա պայ ման նե րը։ 
Այդ փաս տաթղ թին ման րա մաս նութ յամբ ծա նո թա նա լու հա մար, այն ամ-
բող ջութ յամբ կներ կա յաց նենք ստորև։

Գա րե գին վրդ -ի կող մից Գ ևորգ Ե.  Կա թո ղի կո սին  
ներ կա յացված պայ ման նե րը՝ ճե մա րա նի տես չութ յու նը 

ստանձ նե լու հա մար64

 Նո րին Սր բու թիւն Տ. Տ.  Գէորգ
Ս.  Կա թո ղի կոս Ա մե նայն  Հա յոց

 Յայ տա րա րու թիւն
 Ձեր  Վե հա փա ռու թիւ նը հա ճել էր ա ռա ջար կել նո ւաս տու թեանս ըն դու նե լու 

ճե մա րա նի տես չու թիւ նը։  Բե րա նա ցի ար դէն բա ցատ րել եմ, թէ ի՛նչ դժո ւա րու-
թիւն ներ կան ներ կայ պայ ման նե րում կար գա ւո րե լու և  իւր նպա տա կին օգ տա-
կար դարձ նե լու և  թէ ի՛նչ անհ րա ժեշտ խնդիր ներ կան, որ այժ մէն իսկ պէտք 
է ի նկա տի ու նե նալ ցան կա լի հետ ևանք նե րի հաս նե լու հա մար։  Հա մար ձակ ւում 
եմ  Ձեր հրա մա նի հա մե մատ գրա ւոր ու երկ րոր դել հա մա ռոտ։

Ըստ իս ճե մա րա նի կար գա ւո րու թեան ար գելք հան դի սա ցող կէ տե րից մէ-
կը ան պատ րաստ ու սու ցիչ նե րի դա սա տո ւու թիւնն է յատ կա պէս լսա րան նե րում։ 
60 Նույն տեղում, էջ 129։
61 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 131-132։
62 Այդ մասին Գևորգ Ե-ի կոնդակը տե՛ս նույն տեղում, էջ 178-179։
63 Այդ մասին տե՛ս Թիֆլիսից Սահակ քահանայի նամակը Գարեգին վարդապետ Հովսեփյանին, Երևանի 
Մաշտոցի անվան Մատենադարան (այսուհետ՝ ՄՄ), Գարեգին Հովսեփյանի արխիվ, թղթ. 95, վավ. 450; 
Գևորգ վարդապետ Չորեքչյանի նամակը Գարեգին վարդապետ Հովսեփյանին, ՄՄ, Գարեգին Հովսեփյանի 
արխիվ, թղթ. 95, վավ. 450:
64 ՄՄ, Գարեգին Հովսեփյանի արխիվ, թղթ. 95, վավ. 451։
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Ծ Նո րա ւարտ հա մալ սա րա նա կա նը հնա րա ւո րու թիւն չու նի ա ռանց յա տուկ պատ-

րաս տու թեան լսա րա նա կան բաժ նի դա սա տու դառ նալ։  Հար կա ւոր է պատ-
րաս տո ւել ո րոշ ա ռար կա նե րի հա մար մաս նա գի տա բար, իսկ այդ անհ նա րին 
է, երբ նոր հրա ւի րո ւած դա սա տուն ստի պո ւած է քսան և  ա ւե լի դա սեր յանձն 
առ նել նաև դպրո ցա կան բաժ նում, ո պէս զի փոքր ինչ բա ւա րար ռո ճիկ ստա-
նայ։  Ճե մա րա նի բարձ րա կար գու թիւ նը ու սում ա կան տե սա կէ տով՝ որ պէս  Հա յոց 
միակ բարձ րա գոյն դպրո ցի Մ. Ա թո ռի հո վա նա ւո րու թեան տակ՝ նիւ թա կան 
ո րոշ զո հո ղու թիւն է պա հան ջում. պէտք է աշ խա տել քիչ դա սե րով և  բա ւա րար 
ռո ճի կով ա պա հո վել դա սա տու նե րին, որ պէս զի նո քա ևս հ նա րա ւո րու թիւն 
ու նե նան պատ րաս տո ւիլ այն ա ռար կա նե րից, ո րոնք իբրև մաս նա գի տու թիւն 
պէտք է ա ւան դո ւին լսա րան նե րում։ Այդ պի սի ա ռար կա ներ պի տի նկա տո ւին 
յատ կա պէս հա յա գի տա կան նե րը, ո րոնց մէջ էլ  Հա յոց ե կե ղեց ւոյ հետ կա պո ւած 
գի տու թիւն նե րը, որ պէս զի հետզ հե տէ հնա րա ւոր լի նի հայ գի տու թիւն մշա կել 
և  մեր միջ նա կարգ դպրոց նե րի հա մար հայ լե զո ւի, դպրու թեան և  պատ մու թեան 
դա սա տու ներ հայ թայ թել։  Դա սա տու նե րի պատ րաս տու թեան և  վար ձատ րու թեան 
խնդրում մենք ևս  պէտք է մա սամբ, քա նի հնա րա ւոր չէ լիո վին, հետ ևենք պե-
տա կան և  ար տա սահ մա նեան ճե մա րան նե րի և կր թա կան բարձր հաս տա տու-
թիւն նե րի օ րի նա կին։ Այս տեղ ու սուց չա պե տը վար ձատ րու թիւն է ստա նում ոչ 
թէ դա սե րի թո ւի հա մե մատ, այլ ո րոշ և  հաս տա տուն ռո ճիկ՝ ծա ռա յու թեան և  
աս տի ճա նի հա մե մատ։  Բա ւա րար ռո ճիկ նշա նա կե լով հան դերձ՝ պէտք է հե-
տա մուտ լի նենք մաս նա գէտ դա սա տու ներ պատ րաս տել լսա րան նե րի հա մար, 
ո րոնք մշտա պէս կամ շատ եր կար ժա մա նա կի հա մար ի րենց կա պո ւած զգան 
հաս տա տու թեան հետ, ի րենց հա մար կո չում հա մա րեն՝ ընտ րած ա ռար կան 
իբրև գիտ նա կան ու սում ա սի րել և  ա ւան դել և  ոչ թէ ճե մա րա նը ժա մա նա կա-
ւոր պաշ տօ նա տե ղի հա մա րել, մին չև դուր սը ա ւե լի յար մար տեղ գտնո ւի։ 
 Ճե մա րան պի տի մտնեն տե սուչն ու դա սա տու նե րը այն հա ւա տով և  հա մոզ մամբ, 
թէ շատ եր կար տա րի նե րի հա մար, գու ցէ և  միչև ի րենց կեան քի վեր ջը կա-
պո ւած են հաս տա տու թեան հետ, ե թէ բա րեխղ ճա բար կա տա րեն ի րենց պարտ-
քը։ Այդ խնդրի հա մար էա կան նշա նա կու թիւն կու նե նայ նաև տա րի նե րով 
յու զո ւած ու սուց չա կան խնա յո ղա կան արկ ղի ու ծե րու թեան թո շա կի հար ցը։

 Մի երկ րորդ հան գա մանք ճե մա րա նի ան բա րե կար գու թեան, կար ծում ենք, 
վար չու թիւն նե րի շուտ շուտ փո փո խու թիւնն է և  ան սիս տեմ, շատ ժա մա նակ 
ի րա րու հա կա ռակ, կա ռա ւա րու թիւ նը։ Ոչ մի վար չու թիւն հնա րա ւո րու թիւն չի 
ու նե նալ կարճ ժա մա նա կի մէջ և՛ լաւ խումբ պատ րաս տել և՛ ա շա կերտ նե րին 
կար գա պա հու թեան մէջ մար զել, և՛ ո րոշ ուղ ղու թիւն ստեղ ծել հաս տա տու թեան 
մէջ, որ հա մա պա տաս խան լի նի ծրագ րո ւած նպա տա կին։ Այդ հնա րա ւոր է 
միայն տա րի նե րի ան սայ թաք, հա մա կարգ և  միա խոր հուրդ գոր ծու նէու թեամբ։

Եր րորդ կար ևոր կէ տը տես չի հե ղի նա կու թեան խնդիրն է, որ կա խո ւած է 
մա սամբ իւր ան հա տա կան կա րո ղու թիւ նից, գոր ծի մէջ ցոյց տո ւած հմտու թիւ-
նից և  անձ նո ւի րու թիւ նից, բայց և  մա սամբ ար տա քին հան գա մանք նե րից։  Տես չի 
հե ղի նա կու թեան պահ պա նու թեան գլխա ւոր պայ մա նը Ս.  Հայ րա պե տի կա տա-
րեալ վստա հու թիւնն է և  ան մի ջա կան բարձր հո վա նա ւո րու թիւ նը, որ իւր բա-
րե րար հետ ևան քը կու նե նայ կար գա պա հու թեան և  ու սում ա կան յա ռա ջա դի-
մու թեան վե րայ։ Ա շա կեր տու թիւ նը և  ու սուց չու թիւ նը հա մո զո ւած պէտք է լի նեն 
լիո վին այն բա նի մէջ, որ պէս զի տես չի խոսքն ու կար գադ րու թիւ նը կշիռ ու-
նե նայ ընդ հան րու թեան աչ քում ։

 Չոր րորդ՝ ըստ կա նո նադ րու թեան տե սու չը պէտք է ու նե նայ իւր օգ նա կա-
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նը, և  այդ նա խա տե սո ւած է յօ գուտ ընդ հա նուր ղե կա վա րու թեան յա ջո ղու թեան։ 
Ա մեն բա նի մէջ չ’պէտք է տե սու չը ան մի ջա կան կար գադ րող և  դա տա ւոր յան-
դի սա նայ, այլ օգ նա կա նը, ո րով մեծ չա փով պահ պա նո ւած կլի նի տես չի հե-
ղի նա կու թիւ նը։  Բա ցի դո րա նից օգ նա կա նը կթե թև աց նէ ճե մա րա նի տնտե սա-
կան հո գա ցու թեան թի ւը, ո րով տե սու չը հնա րա ւո րու թիւն և  ժա մա նակ կու նե-
նայ շա րու նակ հետ ևե լու ու սու ցիչ նե րի դա սա ւան դու թեան, որ ա մե նա կա րև որ 
խնդիր նե րից մէկն է ու սում ա կան յա ռա ջա դի մու թեան հա մար։

 Ճե մա րա նի մաս նա գի տա կան բաժ նի հա մար նշա նա կո ւած է ե րեք տա րո ւայ 
ըն թացք, որ ան բա ւա րար է ու սա նող նե րին կա տա րե լու թեան հասց նե լու։ 
 Մինչ դեռ ռու սաց բո լոր հոգ ևոր ճե մա րան նե րը չորս տա րո ւայ ըն թացք ու նին։ 
 Մենք ի հար կէ կա նո նադ րու թիւ նից դուրս գալ չենք կա րող և  նոր ի րա ւունք 
ստա նալն էլ իւր դժո ւա րու թիւն ներն ու նի, բայց, գու ցէ, հնա րա ւոր կլի նէր հար-
կա ւոր հա մա րո ւած ժա մա նակ բա նալ մի նա խա պատ րաս տա կան լսա րան, ո րով 
մի տա րի ա ւե լի ժա մա նակ կու նե նա յինք ու սա նող նե րին մաս նա գի տա կան մե-
թոդ նե րի հետ ա ւե լի ծա նո թաց նե լու և  գի տու թեան ճա շա կը նրանց մէջ զօ-
րաց նե լու։  Բայց այդ ա պա գա յի գործ է։

Այս մտքե րի գործ նա կան եզ րա կա ցու թիւ նը կա րե լի է ամ փո փել հետ ևեալ 
կէ տե րում.

ա)  Տե սուչ նշա նա կել ոչ պա կաս քան հինգ տա րով։
բ) Լ սա րան նե րի նա խա հա շո ւի վե րայ թոյլ տալ ա ւե լաց նե լու տա րե կան 

մինչև 5000 ր., որ պէս զի հնա րա ւո րու թիւն ստեղ ծո ւի հետզ հե տէ մաս նա գէտ 
դա սա տու ներ ու նե նալ։ Ա պա գա յում կա րող եմ  Ձերդ  Վե հա փա ռու թեան ա ւե լի 
ման րա մասն ծրա գիր ներ կա յաց նել այս կէ տի ի րա գործ ման հա մար65։

գ)  Թոյլ տալ ըստ կա նո նադ րու թեան տես չի օգ նա կան ու նե նալ։
դ)  Մեր միա բա նու թեան կա րող ան դամ ե րից հար կա ւոր դէպ քում գոր ծակ-

ցու թեան հրա ւի րել իբրև ու սու ցիչ կամ պաշ տօ նեայ։
ե)  Նա խա հա շո ւի հաս տա տու թեան և  այլ կար ևոր խնդիր նե րի հա մար կա-

խում ու նե նալ միայն  Ձերդ սրբու թիւ նից, վա յե լե լով վստա հու թիւն և մշ տա ջան 
հո վա նա ւո րու թիւն, ա ռանց ո րի ա պար դիւն կանց նի ա մե նայն աշ խա տանք66։

Այս ա մե նը ներ կա յաց նե լով  Ձերդ  Վե հա փա ռու թեան բա րե հաճ ու շադ րու-
թեան և  կար գադ րու թեան՝

Մ նամ Խ[ո նարհ] Ծ[ա ռայ]՝  Գա րե գին  Վար դա պէտ։
30 մար տի 1915 թ.
Ս. Էջ միա ծին 

 Հա մե մա տե լով վե րոնշ յալ գրութ յան մեջ  Գա րե գին վար դա պե տի 
կող մից բարձ րաց ված խնդիր նե րը՝ կա րող ենք հստակ նշել, որ ճե-
մա րա նը 1906-ից դրա կան ի մաս տով որ ևէ փո փո խութ յուն չէր կրել, 
սա կայն չնա յած այն հան գա ման քին, որ Գ ևորգ  Սու րեն յան ցը, դեռևս 
ե պիս կո պոս ե ղած ժա մա նակ, հան դի սա նում էր  Գա րե գին վար դա-
պե տի ա մե նաակ նա ռու քննա դատ նե րից մե կը67, այ նո ւա մե նայ նիվ 

65 Նույն փաստաթղթի երկրորդ մասում կա պահպանված այս հինգ կետերի այլ տարբերակ, որում բ) կետի 
վերջին նախադասությունը բացակայում է։
66 Այս հինգ կետերի մյուս տարբերակում ե) համարի «առանց որի ապարդիւն կանցնի ամենայն 
աշխատանք» հատվածը բացակայում է։
67 Այդ մասին տե՛ս Յովսէփեան Գ. վրդ., Եկեղեցի Հայաստանեայց, Նորութիւնք, «Արարատ» հանդէս, 
Էջմիածին, 1908, էջ 364-373; հմմտ. Ղազարյան Խ. Ր., նշվ. աշխ., էջ 124-128։
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Ծհենց նրա օ րոք և ն րա հո վա նա վո րութ յամբ 1912-1915-ին Գ ևորգ յան 

ճե մա րա նում ի րա կա նութ յուն են դառ նում  Հով սեփ յա նի 1906-ի բա-
րե փո խումն ե րի ծրագ րի հետև յալ կե տե րը.

ա) ճե մա րա նի դպրա նո ցա կան բաժ նում բաց վում է յո թե րորդ դա-
սա րան և  կա տար վում է նոր դա սա բաշ խում,

բ) մաս նա գի տա կան բարձ րա գույն ու սումն ա կան բա ժի նը տրոհ-
վում է եր կու մաս նա գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րի՝ աստ վա ծա բա նա-
կան և  հա յա գի տա կան, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րի հա մար կազմ վում 
է ա ռան ձին ծրա գիր,

գ) ճե մա րա նի  Ման կա վար ժա կան խորհր դին հանձ նա րար վում է 
կազ մել նոր կա նո նադ րութ յուն նա խա գիծ և  հանձ նել Ա մե նայն  Հա յոց 
կա թո ղի կո սին ի տնօ րի նութ յուն,

դ) 1915-ին  Գա րե գին վար դա պե տին նշա նա կե լով ճե մա րա նի տե-
սուչ՝ Գ ևորգ Ե. կա թո ղի կո սը հրա հան գում է նրան շու տա փույթ կազ-
մել ու սուց չա կան մար մին, ո րի կազ մի ընտ րութ յան ի րա վունքն այ-
սու հետ շնորհ վում էր տե սու չին68։

 Թերևս այս պի սի շրջա դար ձը  Սու րեն յանց կա թո ղի կո սի և 
 Գա րե գին վար դա պե տի հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ պետք է բա ցատ-
րել այն օր հա սա կան ի րա վի ճա կով, ո րում գտնվում էր հա յութ յու նը 
1910-ա կան թվա կան նե րին։  Բա ցի այս  Հա յոց ե կե ղե ցու բա րե կարգ-
մամբ մտա հոգ գոր ծիչ նե րից, ով քեր ու նեին բարձ րա գույն աստ վա-
ծա բա նա կան կրթութ յուն՝ ստա ցած եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե-
րում, այդ ժա մա նակ Սբ. Էջ միած նում մնա ցել էր միայն  Գա րե գին 
վար դա պետ  Հով սեփ յա նը, ինչն իս կա պես բա ցա ռիկ էր դարձ նում 
նրա թեկ նա ծութ յունն այդ պաշ տո նում։ 

Թ վում էր, թե ստեղծ ված ի րա վի ճա կում, երբ  Գա րե գին 
 Հով սեփ յա նի ծրագ րե րը վեր ջա պես ու նեին Ա մե նայն  Հա յոց կա թո ղի-
կո սի հո վա նա վո րութ յու նը և  ընդ հա նուր առ մամբ կար դրանք ի րա-
գոր ծե լու մի տում, այլևս որ ևէ հան գա մանք չի խան գա րի ճե մա րա նի 
բա րե կարգ ման ըն թաց քին, սա կայն այս ան գամ խո չըն դոտ են դառ-
նում 1917-ի  Ռու սա կան հե ղա փո խութ յան արդ յուն քում  Հա յաս տա նում 
ա ռա ջա ցած ներ քա ղա քա կան խնդիր նե րը, ո րոն ցից զերծ չեն մնում 
նաև ճե մա րա նի ու սա նող նե րը։

 Նույ նիսկ այդ պի սի զար գա ցումն ե րի պայ ման նե րում Գ ևորգ յան 
հոգ ևոր ճե մա րա նի  Ման կա վար ժա կան խոր հուր դը՝ տե սուչ  Գա րե գին 
վար դա պե տի նա խա գա հութ յամբ, մի շարք այլ բա րե նո րոգ չա կան 
ծրագ րեր է մշա կում։  Հատ կա պես հե տաքրք րա կան էր քննա կան հա-
մա կար գի մեջ փո փո խութ յուն ներ ա նե լու ծրա գի րը69, ըստ ո րի, նա-
խա տես վում էր ճե մա րա նից առ հա սա րակ վե րաց նել քննութ յուն նե րը 
և մտց նել դա սա վանդ ման մի այն պի սի հա մա կարգ, ո րի պա րա գա-
յում ու սա նող նե րի ա ռա ջա դի մութ յու նը հնա րա վոր կլի ներ ստու գել 
այլ կերպ70։  Սա ի հար կե հե տաքրք րա կան և  ժա մա նա կի հա մար բո-

68 Այս մասին տե՛ս Գարեգին Ա. Հովսեփյան, Վավերագրեր, հատ. Ա., էջ 178-179։
69 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 260-262։
70 Տե՛ս նույն տեղում։
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լո րո վին նոր մո տե ցում կլի ներ կրթա կան ո լոր տում, սա կայն ժա մա-
նա կի քա ղա քա կան զար գա ցումն ե րի և դ րանց արդ յուն քում աս պա-
րեզ ե կող տար բեր գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րի ազ դե ցութ յան պայ-
ման նե րում անհ նար է դառ նում կրթա կան ո լոր տի բա րե կարգ մանն 
ուղղ ված  Գա րե գին  Հով սեփ յա նի ծրագ րե րի ի րա գոր ծու մը։  Բա ցի այդ՝ 
ներ քա ղա քա կան ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի պատ ճա ռով Գ ևորգ-
յան հոգ ևոր ճե մա րա նի շենքն առ հա սա րակ գրավ վում է զին վո րա-
կան նե րի կող մից, իսկ 1917 թ. դեկ տեմ բե րին այն առ ժա մա նակ փակ-
վում է։

 Շա րու նա կութ յու նը՝ հա ջորդ հա մա րում։

 Սար գիս ռ.  Մել քոն յան –  գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
շրջա նա կում են գտնվում վար դա պե տա կան աստ վա ծա բա նութ յու-
նը,  Հայ ե կե ղե ցու քրիս տո սա բա նութ յան հար ցե րը, ար ևելյ ան ե կե ղե-
ցի նե րի դա վա նա բա նութ յան պատ մութ յու նը, մի ջե կե ղե ցա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րի պատ մա կան և  ներ կա գոր ծըն թաց նե րը:

Summary

GAREGIN A HOVSEPYAN: THE BLISSFUL  PATRIARCH AND GREAT 
SCIENTIST

Part III: Reformation programs in the field of science and  
education

Sargis R. Melqonyan

Key words - Garegin Hovsepyan, Saint Echmiadzin, Gevor-
gian theological seminary, improvement of the Armenian Church, 
matenadaran, publishing house, the education of the clergymen.

In our previous article dedicated to the reforming activity of Garegin Hov-
sepyan we had referred to the programs of the popular scientific periodical of 
the Holy See and to the one connected with the choice of the priests which, 
certainly, had vital significance for the improvement of the Armenian Church.  
But according to Hovsepyan the most significant preconditions for improving the 
Armenian Church were the science and education. By taking into consideration 
the above mentioned condition in the present article we have analyzed the 
programs put forward by him in 1900-1917 in the field of science and education.

At the beginning Garegin Hovsepyan printed his ideas on the given issue in 
the periodical “Ararat” and put forth the idea that in order to achieve the truth 
it isn’t necessary to contradict science and religion but they both must be viewed 
in parallel. While leaving aside the ideological part and passing to the practical 
one Hovsepyan stated the following three main conditions for the development 
of science in Mother See: a) the presence of specialists who had undergone sci-
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entific preparations, b)the foundation of fully equipped matenadaran of central 
Armeniology and theology, c) the provision of means for the publication of the 
scientists’ ready works.

Though the above mentioned three points really had crucial significance for 
the development of the science, nonetheless, Garegin Hovsepyan paid great at-
tention to the educational institutions acting under the control of the Armenian 
Church. The first of them, where Hovsepyan managed to carry out certain im-
provements still being an archimandrite, was the diocesan school of Yerevan. 
After being appointed by the catholicos Mkrtich A. Khrimyan  as the surveyor 
of this school the archimandrite Garegin settled down disputable various issues 
that were present there by confirming a new system of taking exams.

After conscientiously ruling the diocesan school of Yerevan and settling down 
the controversy issues there in 1905 Garegin was appointed the surveyor of 
Gevorgian theological seminary. In 1905-1906 during his years at the office Hov-
sepyan together with Pedagogical council presented an expanded program of 
improving the seminary: due to this program he was offering to divide the 
seminary into two sections, namely, Armeniological and theological ones with 
their corresponding subjects. Thus, he was establishing in Armenian educa-
tional system the model of branch specialization of scientific and educational 
development that was typical for the German educational system. Besides he was 
offering to form councils for solving a number of issues in order to avoid the 
polarization of the seminary. In spite of the fact that the programs put forward 
by Hovsepyan were rather logical, nonetheless, they were severely criticized and 
caused various contradictions as a result of which he and his ideological friend 
were forced to leave the seminary in 1906 due to their application for removal.

In 1915 archimandrite Garegin was appointed the surveyor of Gevorgian theo-
logical seminary for the second time and remained in that office till late 1917. 
This time he was offered this office by the catholicos Gevorg E. Surenyants to 
whose invitation Hovsepyan presented a project of preconditions and after their 
assurance he agreed to take the office. While being  a surveyor for the second 
time Hovsepyan succeeded in carrying out the vast amount of the provisions 
put forward still in 1906 as result of which the following reforms were imple-
mented:

a) In the school section of the seminary 7th grade was opened  and new 
assignment of academic hours was fulfilled

b) The upper specialized educational sector was divided into two profes-
sional directions, i.e. theological and Armeniological and for each of them a 
separate curriculum was created.

c) The Pedagogical council of the seminary was assigned to work out  the 
project of the new charter and hand it to the Catholicos of All Armenians

d) By appointing archimandrite Garegin  as a surveyor of the seminary ca-
tholicos Gevorg E. instructed him to make an educational body as soon as pos-
sible and the right of choosing the members for it was from now on endowed 
to the surveyor.

In spite of the fact that now archimandrite Garegin had enough opportunities 
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as compared to the first period of him being in office for implementing his pro-
grams aimed at the improvement of the seminary, however, this time he was 
impeded by the inter-political events of Armenia conditioned by the Russian 
revolution of 1917 as a result of which in late 1917 Gevorgian seminary was closed 
for a time being.

Резюме

ГАРЕГИН I ОВСЕПЯН: БЛАЖЕННЫЙ КАТОЛИКОС И ВЕЛИКИЙ 
УЧЕНЫЙ

Часть III. Реформаторские программы в  
научно-образовательной сфере

Саргис Р. Мелконян

Ключевые слова – Гарегин Овсепян, Святой Эчмиадзин, 
Духовная семинария Геворкян, реформирование Армянской 
церкви, библиотека, типография, образование священ нослужи-
телей.

 
В нашей предыдущей статье, посвященной реформаторской деятельнос-

ти Гарегина Овсепяна мы обратились к программам реформирования науч-
но-популярного периодического издания Первопрестольного монастыря и 
способа выбора священников, несомненно, имеющим важнейшее значение 
в деле реформирования Армянской церкви. Однако, по Овсепяну, важней-
шими предпосылками реформирования Армянской церкви были наука и 
образование. Исходя из этого, в настоящей статье мы проанализировали 
программы, выдвинутые им в 1900-1917 гг. с целью реформирования науч-
но-образовательной сферы.

Вначале Гарегин Овсепян опубликовывал свои идеи по этой проблеме в 
журнале «Арарат», развивая идею о том, что для достижения истины надо 
идти по пути не противопоставления науки и религии, а утверждения их 
параллельности. Переходя от идейной части к практическим задачам, Овсе-
пян отмечал следующие три основных условия, необходимых для развития 
науки в Первопрестольном монастыре: а) наличие специалистов с научной 
подготовкой, б) основание центральной полной арменоведческой и бого-
словской библиотеки, в) обеспечение средств для публикации готовых тру-
дов ученых. 

Несмотря на то обстоятельство, что три вышеупомянутых пункта дей-
ствительно имели ключевое значение для развития науки, в центре внима-
ния Гарегина Овсепяна находились учебные заведения, действующие под 
эгидой Армянской церкви. Первым из них, в котором Овсепян, еще будучи 
архимандритом, имел возможность внести определенные совершенствова-
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ния, была Ереванская епархиальная школа. Назначенный в 1902 г. католи-
косом Мкртичем I Хримяном инспектором школы архимандрит Гарегин ре-
гулирует разные имеющие там место спорные вопросы, утвердив новую 
систему проведения экзаменов.

После добросовестного управления в 1902-1905 гг. Ереванской епархиальной 
школой и отрегулирования некоторых спорных вопросов Овсепян в 1905 г. 
назначается инспектором Духовной семинарии Геворкян. Во время службы в 
этой должности в 1905-1906 гг. Овсепян вместе с педагогическим советом 
представляет обширную программу совершенствования семинарии, в которой 
предлагает разделить семинарию на богословское и арменоведческое 
отделения со своими соответствующими перечнями предметов. Таким 
образом, он закладывал в армянской образовательной системе основы 
отраслевой специализации развития науки и образования, присущей особенно 
немецкой образовательной модели. Кроме этого, предлагалось для решения 
ряда задач образовать советы во избежание поляризации в управлении 
семинарией. Несмотря на то обстоятельство, что выдвинутые Овсепяном 
программы были весьма логичными, они были встречены строгой критикой 
и стали причиной разных споров, из-за чего в 1906 г. он и несколько его 
единомышленников представили заявления об увольнении из семинарии.

Во второй раз архимандрит Гарегин назначается инспектором Духовной 
семинарии Геворкян в 1915 г. и остается в этой должности до конца 1917 г. 
В этот раз на эту должность его приглашает католикос Геворг V Суренянц, 
которому в ответ на его приглашение Овсепян представляет программу 
предварительных условий, только в случае обеспечения которых он согла-
сится вступить в должность инспектора семинарии. В годы, когда он был 
инспектором во второй раз, Овсепяну удается реализовать значительную 
часть пунктов программы, выдвинутой еще в 1906 г., в результате чего 
становится возможным провести следующие совершенствования:

1. В школьном отделении семинарии открывается седьмой класс и 
производится новое распределение занятий.

2. Высшее профессиональное учебное отделение делится на два про-
фессиональных направления – богословское и арменоведческое, для 
каждого из которых составляется отдельная программа.

3. Педагогическому совету семинарии поручается составить проект но-
вого устава и передать его в распоряжение католикоса всех армян. 

4. Назначив в 1915 г. архимандрита Гарегина инспектором семинарии, 
католикос Геворг V дал ему указание в срочном порядке образовать 
учительский орган, право выбора состава которого впредь присужда-
лось инспектору.

Хотя в отличие от предыдущего срока управления, теперь архимандриту 
Гарегину были предоставлены довольно большие возможности для того, 
чтобы реализовать свои программы по совершенствованию семинарии, в 
этот раз ему помешали протекающие в Армении в период русской революции 
1917 г. внутриполитические процессы, в результате которых в конце 1917 г. 
Духовная семинария Геворкян была временно закрыта.
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