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Սուսաննա Առաքելյան  

 

ԲԱՔՎԻ ՀԱՅՈՑ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ-

ԼՈՒՍԱՎՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԴՊՐՈՑԱՍՏԵՂԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1864-1896 ԹԹ. 
 

Հիմնաբառեր. Բաքվի հայոց մարդասիրական ըն-

կերություն, կրթա-լուսավորչական, դպրոցաստեղծ, գործու-

նեություն, ցարական իշխանություն, ազգային իշխանութ-

յուն, օգնություն, նյութական աջակցություն, ուսումնական 

ծրագիր: 

 

Դեռևս 1800-ական թթ. սկզբներից հայկական կրթական, մշակութային-լուսավորա-

կան հաստատությունները սկսեցին անօրինակ հալածանքների և բռնությունների ենթարկ-

վել ցարական իշխանությունների կողմից: Տարբեր ասպարեզներում էապես սահմանա-

փակվում էր հայերի գործունեությունը: Նման պայմաններում առաջնային էին դառնում ազ-

գային ինքնության, և, որ առավել կարևոր է, ազգային լեզվի պահպանության հարցերը: 

Վերջին խնդրի լուծումը հնարավոր էր միայն ազգային դպրոցների և լուսավորական կազ-

մակերպությունների առկայության պարագայում, որոնք, սակայն, այդ տարիներին ինքնու-

րույն գործելու իրավունք չունեին1: Այդ բարդ իրավիճակում հայությունը պետք է փորձեր 

ճեղքեր գտնել գործող պետական կառուցվածքի և օրենքի մեջ՝ իր ազգապահպան խնդիր-

ներին բավարարություն տալու համար: Դավիթ Անանունի բնութագրմամբ՝ հայության հա-

մար նման «թագստարան» հանդիսացավ հայոց եկեղեցու կառույցը: «Աշխարհիկ հայութիւ-

նը,― գրում է նա,― կամովին հագաւ հօտի շապիկ և ձգտեց իր աշխարհիկ զարգացման պա-

հանջն իրագործել եկեղեցու կրօնա-կղերական վարագոյրի տակ»2:  

Բարեգործական ընկերություններն իրենց հերթին սկսում են գործել եկեղեցուն համա-

հունչ: Շատ դեպքերում նման գործելաոճն այդ ընկերությունների համապատասխան կա-

ռույցներին հնարավորություն է տալիս աջակցել կարիքավոր դպրոցականներին և ուսա-

նողներին: 

Ժամանակի ոգուն համապատասխան՝ ռուսահայ իրականությունն այդ շրջանում 

գործ ուներ երկու կարգի՝ պետական և ազգային դպրոցների հետ: Առաջիններն ամեն ինչ 

անում էին հային հարազատ միջավայրից հեռացնելու համար, իսկ ազգային դպրոցները՝ 

ձգտում էին հայ պահել նրան: Հայոց եկեղեցին, ստեղծելով հոգաբարձուների խորհուրդ և 

այդ նպատակի համար ստանալով ժողովրդի նյութական աջակցությունը, ստանձնել էր ազ-

գային դպրոցի տնօրինությունը: 

Բաքվի Հայոց Մարդասիրական ընկերությունը, որը հիմնվել է 1864 թ., ի սկզբանե ա-

ջակցել է ռուսական կայսրությունում ապրող հայության մեջ լուսավորություն տարածելու 

գործին3: Մարդասիրականի գործունեության հետ կապված մեր նախորդ հոդվածներում 

անդրադարձել ենք ընկերության կանոնադրությանը4 և որդեգրական գործունեությանը5: 

 
* Հոդվածը ներկայացվել է 21.11.2020 թ., գրախոսվել՝ 10.12.2020 թ., ընդունվել տպագրության՝ 

15.12.2020 թ.: 
1 Տե´ս Անանուն Դ., Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը (1870-1900), հատոր երկրորդ, Էջմիածին, 

1922, էջ 117:  
2 Նույն տեղում:  
3 Տե´ս Ավետիսյան Մ., Բաքվի հայոց մարդասիրական ընկերության գործունեության պատմությունից, «Բան-

բեր Հայաստանի արխիվների», Ե., 1986, թիվ 2(75), էջ 129: 
4 Տե´ս Առաքելյան Ս., Բաքվի հայոց մարդասիրական ընկերության կանոնադրության շուրջ, «Պատմություն 

և մշակույթ» հայագիտական հանդես, Ե., 2017, էջ 185-190:  
5 Տե´ս նույն տեղում, Ե., 2018, էջ 139-149: 
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Սույն հոդածում խնդիր ենք դրել քննության ենթարկել իր գործունեության առաջին 32 տա-

րիների ընթացքում նրա ծավալած կրթական-լուսավորական և դպրոցաշեն գործունեութ-

յունը՝ ընդհուպ մինչև 1896 թ. հայկական դպրոցների փակման երկրորդ փորձը: 

Իր կրթական գործունեության մեջ Մարդասիրականը կարևոր տեղ է վերապահել հայ-

կական քաղաքային և գյուղական դպրոցների պահպանմանը: 

Ֆինանսական միջոցների սուղ լինելու պատճառով սկզբնապես ընկերության ուշադ-

րության կենտրոնում եղել են լոկ Բաքու քաղաքի երկսեռ դպրոցները: Դեռևս 1865 թ. ընկե-

րության հիմնադիր Դ. Ռոստոմյանը դիմում է Հայոց եկեղեցու Շամախու թեմի առաջնոր-

դին, որպեսզի վերջինս ստանա Ս. Էջմիածնի համաձայնությունը՝ Բաքվի եկեղեցու եկա-

մուտներից 500 ռ. քաղաքի տղաների նոր բացվող դպրոցին հատկացնելու համար: Դ. Ռոս-

տոմյանը նաև հավելում է, որ ծախսերի մնացած մասը վճարվելու է ընկերության միջոցնե-

րից: Նա կարծում էր, որ Բաքվի հայ կրթված հասարակության մեջ կգտնվեին մարդիկ, ով-

քեր գրեթե անվճար կաշխատեին դպրոցում1: Թեմակալ առաջնորդը ոգևորությամբ է ըն-

դունում Դ. Ռոստոմյանի առաջարկը, բայց խորհուրդ է տալիս անձամբ դիմել Ամենայն հա-

յոց կաթողիկոսին: 

1866 թ. հուլիսի 9-ին Դ. Ռոստոմյանը և ընկերության ատենադպիր Ս. Վարշամյանը 

վերոհիշյալ խնդրով դիմում են կաթողիկոսին: Տեղյակ պահելով Մարդասիրականի նպա-

տակների մասին՝ նրանք նաև հայտնում են, որ Բաքվում ընկերության ջանքերով արդեն 

բացվել են երկու նախակրթարաններ՝ տղաների և աղջիկների համար, որոնց պահպան-

ման համար մեկ տարվա ընթացքում հատկացվել է 1456 ռուբլի2: 

Նոր դպրոցի բացման փաստը որոշակիորեն անհանգստացնում է Շամախիի և Էջ-

միածնի հոգևոր իշխանության ներկայացուցիչներին: Նրանք սկսում են հետաքրքրվել, թե 

ինչ միջոցներով է պահվելու դպրոցը, ովքեր են հոգաբարձուները, տեսուչները և այլն: Դա 

առաջ է բերում Դ. Ռոստոմյանի դժգոհությունը: Շամախիի թեմակալին հղած պատասխան 

գրության մեջ նա նշում է, որ դպրոցը հոգևոր ուսումնարան է կոչվել զուտ եկեղեցու պատ-

վին, մինչդեռ կարող էր իր անվամբ բացել: Նրա կարծիքով Սինոդը կարող է զուտ որպես 

տեղեկատվություն ճշտել, թե ինչ ծրագրով են սովորելու հայ երեխաները, բայց ոչ ավելին: 

Դ. Ռոստոմյանը նաև հայտնում էր, որ Ծխական ուսումնարանը պահպանվելու էր միմիայն 

ընկերության միջոցներով3: 

Իր նամակին Դ. Ռոստոմյանը կցել էր նաև դպրոցի ծրագիրը, որում մասնավորապես 

նշված էր, որ Բաքվի ծխական նախակրթարանը կոչվում է ուսումնարան Մարդասիրական 

ընկերության՝ հանուն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Հայոց և կառավարվում է նույն ընկերութ-

յան միջոցներով: Ուսումնարանի առջև նպատակ էր դրված քառամյա կրթություն տալու 

միջոցով աշակերտներին ռուսական գիմնազիայի երկրորդ դասարան ընդունվելու հնարա-

վորության ընձեռնումը կամ արհեստներ սովորելն ու հոգևոր կոչում ստանալը: Բոլոր աշա-

կերտները՝ հարուստ թե աղքատ, անվճար էին սովորելու: Ուսումնարանը կառավարվելու 

էր հինգ հոգաբարձուների կողմից, որոնցից մեկը վերատեսուչ էր լինելու: Առաջին դասա-

րանի համար նախատեսված էին երկու, երկրորդ դասարանի համար՝ վեց ուսուցիչներ: Ու-

սումնարանի տարեկան ծախսը կազմելու էր 1500 ռուբլի4: Տարեկան ծախսի համար ու-

սումնարանին այդքան փոքր գումար հատկացվելը բացատրվում է նրանով, որ, ինչպես նշել 

ենք, ըստ Դ. Ռոստոմյանի, ուսուցիչներն անվճար էին դասավանդելու: 

 
1 Տե´ս Հայաստանի պատմության թանգարան, Նոր և նորագույն պատմության բաժնի ֆոնդ, բմ 840, մմ 

10884, Դավիթ Անանուն, Մարդասիրական ընկերութիւն հայոց 1864-1913 թթ. (այսուհետ՝ ՀՊԹ, Դավիթ Անա-

նուն, Մարդասիրական ընկերութիւն...), էջ 22:  
2 Տե´ս նույն տեղում: 
3 Տե´ս նույն տեղում, էջ 23: 
4 Տե´ս նույն տեղում, էջ 24: 
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Վերոնշյալ ծրագիրն, անշուշտ, իր ժամանակի համար դժվար իրագործելի էր և քիչ 

բան է հայտնի դրա կենսագործման վերաբերյալ: Սոսկ արձանագրենք, որ 1875 թ. «Արա-

րատ» ամսագրում հրատարակված մի հոդվածի համաձայն Մարդասիրական ընկերութ-

յունն ի սկզբանե ուներ տղաների ուսումնարան, որը 1868 թ. փակվել է1:  

1913 թ. հրատարակված «Հաշիւ 1913 թ. գործունեութեան Բագուի Հայոց Մարդասի-

րական ընկերութեան յանուն Ս. Գրիգոր Լուսավորչի» համառոտ տեսության մեջ ընկերութ-

յունն որպես իր կողմից ձեռնարկված առաջին գործ հիշատակում է օրիորդաց տարրական 

ուսումնարանը2: Նույն ժամանակ նաև կազմակերպվել է դրահամավաք արդեն գոյություն 

ունեցող եկեղեցական ծխական ուսումնարանի համար, որը հետագայում գտնվել է ընկե-

րության տնօրինության ներքո: 

1866 թ. Բաքվի օրիորդաց նախակրթարանը ժամանակավորապես փակվել է: Դա 

բացատրվում է նրանով, որ տեղի հայերն այդ ժամանակ դեմ էին իգական սեռի ներկայա-

ցուցիչների կրթությանը: Մարդասիրական ընկերության անդամները նախապես փորձել են 

հասարակությանը վարժեցնել այն գաղափարին, որ աղջիկները ևս պետք է կրթություն 

ստանան: Միայն 1869 թ.՝ շնորհիվ ընկերության հիմնադիր Դ. Ռոստոմյանի, Օրիորդաց ու-

սումնարանը բացվեց և 1870 թ. ստացավ «Ս. Հռիփսիմյան» անունը3: Այն սկզբնապես ու-

ներ 10-16 աշակերտուհի: Նրանք կարդում ու գրում էին հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, 

սովորում ձեռագործություն, երգ և տնտեսություն կառավարելու սկզբունքներ4: Ուսումնա-

րանը սկզբում ուներ ազգությամբ ռուս ուսուցչուհի, որի օրոք առանձնակի հաջողություն-

ներ չեղան: Նրան փոխարինել են Հայրապետ Քալանթարյանցը և իր կինը, որոնք էապես 

բարեփոխեցին ուսումնարանի վիճակը: Այդ ընթացքում ընկերությունը ևս փորձել է բարե-

կարգել օրիորդաց ուսումնարանը5: Երկու տարի անց Մարդասիրականը, այլ ծախսերի հետ 

կապված6, որոշում է կրճատել Հ. Քալանթարյանցի աշխատավարձը: Վերջինս այդ պատ-

ճառով հրաժարվում է աշխատանքից և մոտ մեկ տարի անց բացում երկսեռ ուսումնարան7:  

Արդեն 1869 թ. գարնանը պետական պաշտոնյաների աջակցությամբ Բաքվի հայերը 

սկսեցին լուրջ ուշադրություն դարձնել դպրոցական գործում տիրող իրավիճակին8: Նրանք 

դիմում են Շամախիի թեմակալ առաջնորդին՝ խնդրելով նոր ծխական ուսումնարան բացել, 

պարտավորվելով աջակցել դպրոցի ծախսերին՝ ամեն տարի նվիրաբերելով 200 ռուբլի: 

Բաքվի երեցփոխ Ջավադ Մելիքյանցը մեկ այլ գրությամբ տեղեկացում է, որ իր հինգ սենյա-

կանոց տունն անվճար կտրամադրի բացվող ծխական դպրոցին: «Ընտրողական թուղթ» 

վերնագրով մեկ այլ փաստաթղթում նշվում է, որ Բաքվում եռամսյա ժամկետով ընտրվել է 

եկեղեցական ծխական հոգաբարձություն՝ կրոնական և աշխարհիկ գործիչների կազմով: 

Այն պարտավոր էր հոգ տանել դպրոցի բարեկարգության և այլ խնդիրների համար9:  

Երկար սպասված դպրոցը բացվում է 1869 թ. դեկտեմբերի 1-ին: Բայց այն հեռու էր Դ. 

Ռոստոմյանի պատկերացրածից: Այն ընդամենը նախակրթարան հիշեցնող կրթօջախ էր, 

որտեղ տիրացու ուսուցիչը սովորեցնում էր հայոց լեզու, վայելչագրություն և երգեցողութ-

յուն, իսկ մեկ այլ վարժապետ՝ ռուսաց լեզու, վայելչագրություն և թվաբանություն: Դպրոցը, 

 
1 Տե´ս «Արարատ», տարի Է, մարտ, 1875, № 51, էջ 118: 
2 Տե´ս Հաշիւ 1913 թ. գործունեութեան Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան յանուն Ս. Գրիգոր 

Լուսավորչի, Բագու, 1914, էջ 3: 
3 Դավիթ Անանունը որպես դպրոցի վերաբացման տարեթիվ նշում է 1868 թվականը (տե´ս ՀՊԹ, Դավիթ 

Անանուն, Մարդասիրական ընկերութիւն..., էջ 25): 
4 Տե´ս «Մշակ», Թիֆլիս, 19 դեկտեմբերի, 1874, № 51: 
5 Տե´ս «Արարատ», տարի Ե, մայիս, 1872, № 31, էջ 212: 
6 Ընկերությունը ջանք չէր խնայում, որ հայ աղջիկները կանոնավոր դպրոց հաճախեն: Բանն այն է, որ եթե 

աղջիկներն անգամ դպրոցում էին լինում, նրանց տուն էին կանչում տնային գործերի կամ հյուր ունենալու 

պատրվակով: Մարդասիրականը որոշում է աղջիկներին կրթաթոշակ նշանակել, որ գոնե գումարից չզրկվելու 

համար չբացակայեն, բայց դա նույնպես արդյունք չի տվել (տե´ս «Մշակ», 19 դեկտեմբերի, 1874, № 51): 
7 Տե´ս «Մշակ», 19 դեկտեմբերի, 1874, № 51:  
8 Տե´ս ՀՊԹ, Դավիթ Անանուն, Մարդասիրական ընկերութիւն..., էջ 24: 
9 Տե´ս նույն տեղում, էջ 25:  
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որն անվանվել էր Ս. Մեսրոպյան1, ուսուցչական կայուն կազմ չունենալու և նյութական ու 

բարոյական արգելքների պատճառով շուտով հայտնվում է ճգնաժամային իրավիճակում: 

Մարդասիրական ընկերությունն ամբողջությամբ իր ուշադրության կենտրոնում էր 

պահում Հռիփսիմյանց իգական դպրոցը, իսկ արական դպրոցը, բացի Մարդասիրականից, 

գտնվում էր նաև եկեղեցական հոգաբարձության հոգածության ներքո: 1870 թ. այդ դպրոց-

ներում սովորում էին 91 հոգի, որոնցից 29-ը՝ իգական դպրոցում (25 հայ, 4 ռուս), 62-ը՝ ա-

րական դպրոցում: Դասավանդող ուսուցիչները 7-ն էին2:  

Չնայած պետական պաշտոնյաները և Բաքվի շատ բնակիչներ խոստացել էին նյու-

թապես աջակցել տղաների դպրոցին, բայց այն գտնվում էր միմիայն Մարդասիրականի հո-

գածության ներքո: Թեև ըստ կարգի տղաների դպրոցի ղեկավարումը պատկանում էր 

ծխական հոգաբարձությանը, իսկ Մարդասիրականի խորհուրդը լոկ նյութապես աջակցող 

պետք է լիներ, իրականում պատկերը բոլորովին այլ էր: Մարդասիրականի խորհուրդը դառ-

նում է երկսեռ դպրոցների տերն ու տնօրենը, իսկ ծխական հոգաբարձությունը՝ սոսկ եկե-

ղեցու եկամուտներից նպաստ վճարող3: Դա պայմանավորված էր նախ նրանով, որ Բաքվի 

բոլոր կարող հայերը, որոնք ընդունակ էին որևէ հասարակական գործունեությամբ զբաղ-

վել, համախմբված էին հենց Մարդասիրականի շուրջը և երկրորդ՝ նրանք այդտեղ կարող 

էին ազատորեն դրսևորել իրենց կամքն ու չենթարկվել հոգևոր իշխանություններին: Դրա 

հետևանքով ծխական հոգաբարձությունը կորցնում է իր դեմքը և ամբողջովին ենթարկ-

վում Մարդասիրականի խորհրդին: Դպրոցների բացումից միայն 15 տարի անց Մարդասի-

րականը հրաժարվեց իր արտոնություններից և դպրոցները հանձնեց ծխական հոգաբար-

ձությանը՝ իրեն վերապահելով լոկ խորհրդականի և նյութապես աջակցողի դերը4: 

1870 թ. օրիորդաց ուսումնարանի դահլիճում տեղի է ունենում ընկերության խորհրդի 

նիստը, որում ընտրված նոր կազմը հաջողությամբ կառավարում և բարեկարգում է օրիոր-

դաց ուսումնարանը5: Նաև ընկերության գանձարանից հատկացվում է ամենամյա որոշա-

կի գումար Շամախու նորաբաց ուսումնարանի համար6: 

1870 թ. փետրվարի 12-ին Անդրեաս արքեպիսկոպոսը «Արարատ» ամսագրի խմբագ-

րություն է ուղարկում Մարդասիրականի ատենադպիր Ս. Վարշամյանցի նամակը, որում 

առկա էր տեղեկատվություն հիմնադրումից հետո ընկերության ծավալած յոթ տարվա գոր-

ծունեության մասին: Դրանում արձանագրվում էր օրիորդաց ուսումնարանի բարեկարգու-

մը, այնտեղ դասավանդվող առարկաների ցանկը և մատնանշվում, որ Մարդասիրական ըն-

կերության անդամների ցանկությամբ՝ այլ հոգևոր ուսումնարանների պես այն գտնվում է 

Հայոց կաթողիկոսի հովանավորության ներքո7: 

Ս. Վարշամյանցի կողմից 1873 թ. հրատարակած «Տարեհանդես»-ում որոշակի տեղե-

կատվություն է տրվում ընկերության ֆինանսական վիճակի մասին: Մասնավորապես 

նշված է, թե ընկերությունը որքան գումար էր վճարում օրիորդաց ուսումնարանի վարժու-

հուն, հայոց լեզվի և վայելչագրության ուսուցիչ Խորեն քահանային, պահապանին, վառե-

լափայտի և այլ կարիքների համար8: Ընկերության 1874 թ. հաշիվներից երևում է, որ օրիոր-

դաց ուսումնարանի երկու ուսուցիչներին վճարվել է 591 ռուբլի 66 կոպեկ, իսկ Գանձակի և 

Սղնախի երկսեռ ուսումնարաններին՝ 155 ռուբլի9: 

 
1 Տե´ս նույն տեղում, էջ 26:  
2 Տե´ս նույն տեղում: 
3 Տե´ս նույն տեղում, էջ 27: 
4 Տե´ս նույն տեղում, էջ 28:  
5 Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 27, ց. 1, գ. 9, թ. 4: 
6 Տե´ս նույն տեղում, թ. 4-ի շրջ.: Տե´ս նաևս «Արարատ», տարի Ե, 31 մայիսի, 1872, էջ 212: 
7 Տե´ս «Արարատ», տարի Դ, 29 փետրվարի, 1872, էջ 76: 
8 Տե´ս ՏԱՐԵՀԱՆԴԷՍ ԿԱՄ ՀԱՇԻՒ Յօրինեաց Բագուայ Հայոց Մարդասիրական Ընկերութեան Անդամ և 

Ատենադպիր Սերգեյ Տ. Մ. Վարշամեանց. վասն 1873 ամի (այսուհետ՝ ՏԱՐԵՀԱՆԴԷՍ…), Բագու, 1874, էջ 6, 17: 
9 Տե´ս «Արարատ», տարի Է, մարտ, 1875, № 51, էջ 118: 
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Մարդասիրականի այդ տարիներին հրապարակած հաշիվներից ակնհայտ է, որ նրա 

բյուջեն առանձնապես մեծ չէր, քանի որ մուտքերը չնչին տոկոս էին կազմում: Միաժամա-

նակ աչքի է զարնում մի ցավալի հանգամանք. չնայած ուսուցիչների անխոնջ գործունեութ-

յանը, աշակերտների մոտ առաջադիմություն չէր նկատվում: Խնդրահարույց էր նաև այն, 

որ ուսումնարանը չուներ վերատեսուչ: Երկար փնտրտուքից հետո, ի վերջո, այդ գործը 

ստանձնելու հրավեր է ստանում Հովսեփ Մելիք Բեգլարյանցը, ում վրա դրվում է նաև տղա-

յոց դպրոցի վերատեսչությունը1: 

1875 թ. սկսած Մարդասիրականը սկսում է հատուկ ուշադրություն դարձնել գավա-

ռական դպրոցներին2: Նկատի ունենալով, որ Բաքվում արդեն կա երկսեռ ուսումնարան, 

ընկերությունը որոշում է փոխել իր գործունեության ասպարեզը՝ շեշտը դնելով անուսում 

գյուղացիներին կրթելու և որդեգիրներ պահելու վրա: 

Մարդասիրական ընկերության արխիվային չթվագրված փաստաթղթերից մեկում 

ներկայացվում է ընկերության խորհրդական ժողովի հանձնարարությամբ դպրոցների վե-

րանորոգման հարցի հետ կապված հատուկ մասնաժողովի նախագիծը: Ենթադրում ենք, 

որ այն թվագրվում է 1870-ական թթ. առաջին կեսով: Այդ նախագծով մասնաժողովն առա-

ջարկում էր Շամախու տարածքում բացել երկամյա մի դպրոց՝ 40 տղաների և 40 աղջիկ-

ների համար նախատեսված զուգահեռ դասարաններով՝ մեկական ուսուցիչներով: Դպրոց 

ընդունելու էին ութ տարեկանը լրացած երեխաներին: Դրա համար նախատեսվում էր ծախ-

սել 1700 ռ.: Նման մի դպրոց էլ նախատեսվում էր բացել Բաքվի կենտրոնում՝ ընկերությանը 

պատկանող շինություններից մեկում, որի ծախսը կազմելու էր 1300 ռ.: Բացի այդ, 2500 ռ. 

ծախսով դարձյալ Բաքվում ստեղծվելու էր համանման ևս մեկ դպրոց3: 

Ընկերության 1874 թ. ներկայացրած հաշվետվությունում աջակցություն ստացած 

դպրոցների թվում հիշատակվում են հետևյալ դպրոցները և ուսումնարանները. Գանձակի 

մասնավոր օրիորդաց ուսումնարանին՝ 20 ռ., Խաչկապ գյուղի անապահով օրիորդ ուսա-

նողներին՝ 10 ռ. և 35 դասատետրեր, Գանձակի Նորաշեն թաղի ծխական դպրոցին՝ 10 ռ., 

Բանանցի ծխական ուսումնարանին՝ 40 ռ., Գետաշենի Հայոց ազգային հոգոր ուսումնա-

րանի աղքատ երեխաների համար 100 հատ դասատետր, Սղնախի նորաբաց Շուշանիկ-

յան ուսումնարանի օրիորդների համար՝ 15 ռ., Գանձակի նորաբաց օրիորդական դպրոցի 

աշակերտներին՝ անվճար դասագրքեր և գրենական պիտույքներ4: 

Չնայած դրան, ընկերության նույն հաշվետվության մեջ մտահոգություն էր հայտնվում 

Բաքվի Օրիորդաց ուսումնարանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, արձանագրելով, 

որ այն ժամանակի պահանջների համեմատ չի գործում: Հաշվետվության մեջ դա բացա-

տրվում էր նրանով, որ ընկերության հիմնադիրները կարծել են, որ հասարակությունը, ճիշտ 

գնահատելով դպրոցի կարևորությունը, դրամական և բարոյական աջակցություն կցուցա-

բերի, մինչդեռ նրանց սպասելիքները չէին արդարացել և ընկերությունն իր սուղ միջոցնե-

րով ի զորու չէր եղել բարձր վարձատրությամբ լավ պատրաստված ուսուցիչներ վարձել, ո-

րոնք կբարձրացնեին դպրոցի հեղինակությունը: Ելնելով դրանից, նիստը ղեկավարող Խա-

չատուր Քանանյանցը խորհրդական ժողովին առաջարկել էր քննել և կարծիք հայտնել 

Բաքվի օրիորդաց ուսումնարանի փոխարեն մեկ ուրիշ ավելի օգտակար գործ ձեռնարկելու, 

օրինակ՝ գյուղերում օրիորդաց դպրոցներ բացելու հարցը5:  

Վերը նշված խնդրի վերաբերյալ «Մշակ» թերթում ծավալվում է բանավեճ, որին մաս-

նակցում են Ա. Գալստյանցը, Մ. Հովսեփյանը և Ս. Վարշամյանը: Ա. Գալստյանցը օրիորդա-

 
1 Տե´ս ՏԱՐԵՀԱՆԴԷՍ…, էջ 11-13: 
2 Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 27, ց. 1, գ. 204, թ. 3 և շրջ.: 
3 Տե´ս նույն տեղում, գ. 24, թ. 145 և շրջ, 146 և շրջ, 147: 
4  Տե´ս ՀԱՇԻՒ Խորհրդոյն ժողովոյ ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ հաստատեալ Մարդասիրական Ընկերութեան յանուն 

սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի ի Բագու վասն 1874 ամի, Բագու, 1875, էջ 3-4:  
5 Տե´ս նույն տեղում, էջ 11-23:  
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կան ուսումնարանի փոխարեն գյուղերում օրիորդաց դպրոցներ բացելն ինչ-ինչ պատճառ-

ներով ավելի աննպատակահարմար համարելով 1 , առաջարկում է, որ ընկերությունը 

դպրոցների փոխարեն արհեստանոցներ բացի: Պատասխան հոդվածներում Մ. Հովսեփյա-

նը2 և Ս. Վարշամյանը հակադարձում են ընկերության հասցեին Ա. Գալստյանցի հնչեցրած 

քննադատությանը: Փաստելով, որ ընկերությունն իր գործունեությունը ծավալում է սուղ մի-

ջոցներով՝ լոկ իր հիմնական անդամների նվիրաբերած գումարներից ստացվող տարեկան 

տոկոսներով, Ս. Վարշամյանը գտնում էր, որ այն չէր կարող իր կատարածից ավելի մեծ գոր-

ծեր ձեռնարկել3: 

Չնայած դրան, «Մշակ»-ը նույն թվականին արձանագրում է Մարդասիրական ընկե-

րության հովանավորության ներքո գործող Բաքվի երկսեռ ուսումնարաններում տեղի ունե-

ցած դրական տեղաշարժը՝ կապված Խորեն վարդապետի տեսչության հետ: Ըստ որում, 

առաջընթացն առկա էր ոչ միայն ուսման, այլև կարգապահության և մաքրության առու-

մով4: 

Եթե մինչև 1874 թ. Մարդասիրականը կենտրոնացած էր Բաքվում գործող դպրոցնե-

րի վրա, ապա դրանից հետո սկսում է ուշադրություն դարձնել նաև գավառական դպրոցնե-

րին: Սկզբում դա էպիզոդիկ բնույթ էր կրում և հիմնված էր առանձին անհատների դիմում-

խնդրագրերի վրա: Այսպես. 1875 թ. փետրվարին, Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի հրդեհի 

հետ կապված, Մարդասիրականն ուղարկում է 100 ռուբլի: Նույն ամսին ընկերության գան-

ձակեցի անփոփոխ անդամ Ներսես Տեր-Ներսիսյանին է ուղարկվում 75 «դասատետր», իսկ 

Թիֆլիսի թեմական տեսչին՝ նույն Տեր-Ներսիսյանի միջնորդությամբ՝ 100 «դասատետր»: 

Ընկերությունը դասագրքեր և փոքր գումարներ է հատկացրել Գանձակի, Խաչկապի, Բա-

նանցի և Սղնախի դպրոցներին: Նրա դպրոցական օժանդակության գումարը կազմել է 

1077 ռուբլի5: 

Գործունեության այս ձևը փոխվում է 1875 թ. օգոստոսին, երբ Ղուբա գավառի Քիլվար 

գյուղում բացվում է ծխական դպրոց: Գյուղի բնակիչները դիմումով խնդրում են Մարդասի-

րականին՝ որպեսզի վերջինս հանձն առնի դպրոցի ուսուցչին տրվելիք ամսական 12 ռուբլի 

50 կոպեկ աշխատավարձի վճարումը: Ընկերությունն ընդունում է դիմումը՝ այդպիսով 

թևակոխելով դպրոցական գործունեության նոր՝ կանոնավոր օգնության փուլ6: 

Չնայած Բաքու քաղաքի և գյուղական բնակավայրերի դպրոցներին իր սուղ միջոցնե-

րով օգնելու ընկերության ջանքերին, նրա 15 ամյակի առթիվ «Մշակ» թերթում 1878 թ. 

տպագրվում է Հ. Առաքելյանի հոդվածը: Հոդվածագիրը մտահոգություն էր հայտնում, որ 

Մարդասիրականի խորհուրդը մինչ այդ պահը չի կարողացել գոնե մեկ բարեկարգ դպրոց 

ունենալ: Որպես օրինակ նա բերում է իր տեսադաշտում գտնվող դպրոցի անմխիթար վի-

ճակը, կասկած հայտնելով, որ վիճակն ավելի անմխիթար կլինի գյուղական վայրերում: Հե-

ղինակը ճիշտ էր համարում, որ ընկերությունը որևէ գյուղում ունենար իր սեփական դպրո-

ցը և հավանություն չէր տալիս բոլոր կարոտյալներին անխտիր օգնելու Մարդասիրականի 

գործելակերպին: Ըստ նրա՝ ընկերության նվիրաբերած գումարները չնչին են և կառավա-

րիչները դրանով լոկ «…կամենում են ժողովրդի աչքին թոզ փչել. «այսքան գիւղերի օգնե-

ցինք» փոխանակ մտածելու, որ այդպիսով զուր տեղ եք վատնում ազգի գումարը»7: 

1878 թ. նոյեմբեր-դեկտեմբերին «Մշակ»-ում Մարդասիրականի վերաբերյալ հրապա-

րակվում են ևս մի քանի հոդվածներ, որոնց հեղինակները բարձրացնում էին մի շարք հար-

 
1 Տե´ս «Մշակ», 5 դեկտեմբերի, 1874, № 49: 
2 Տե´ս նույն տեղում, 29 մայիսի, 1875, № 21: 
3 Տե´ս նույն տեղում, 23 հունվարի, 1875, № 3: 
4 Տե´ս նույն տեղում, 28 փետրվարի, 1877, № 14: 
5 Տե´ս ՀՊԹ, Դավիթ Անանուն, Մարդասիրական ընկերութիւն..., էջ 39: 
6 Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 27, ց. 1, գ. 24, թ. 5: 
7 «Մշակ», 28 հոկտեմբերի, 1878, № 185: 
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ցեր: Կասպիացի մականունով հոդվածագիրը փաստում էր, որ 1878 թ. Բաքվում կար հայ-

կական ընդամենը երկու դպրոց՝ նախատեսված օրիորդների և տղաների համար: Դրանցից 

առաջինը պահվում էր Մարդասիրական ընկերության միջոցներով, իսկ երկրորդը՝ եկեղե-

ցու1: Հոդվածագիրը դեմ էր, որ Մարդասիրականի նախկին որդեգիր Ավագ Գրիգորյանցը, 

որի արժանիքների վերաբերյալ լուրջ կասկածներ ուներ, քահանա ձեռնադրվի և դպրոցնե-

րում հայոց պատմություն և կրոն դասավանդի: Նրա կարծիքով Ա. Գրիգորյանցը ոչ թե ու-

սուցչի արժանի թեկնածու էր, այլ մեկը, որին ընկերությունը փորձում էր ապրելու հնարա-

վորություն տալ2: Չեզոք մականունով հոդվածագիրն իր հերթին արձանագրում էր Մարդա-

սիրականի աշխատանքի տեմպերի դանդաղումը՝ դրանում մեղադրելով ընկերության զար-

գացած անդամներին՝ տարեց նախագահ Մամիկոնյանին, Քանանյանին և ատենադպիր 

Վարշամյանին3: Գ. Ա. ստորագրությամբ հոդվածագիրն էլ ընկերության գործունեության 

անկումը պատճառաբանում էր նրա կենտրոնի գավառային քաղաքում գտնվելու փաստով 

և առաջարկում այն տեղափոխել երկրամասի կենտրոն Թիֆլիս, որտեղ առկա էր ավելի ո-

րակյալ և մեծաթիվ մտավորականություն4: 

Պատասխան հոդվածում ընկերության ատենադպիր Ս. Վարշամյանը, չհերքելով 

հնչած մեղադրանքները, ընդհուպ՝ ընկերության վաճառական անդամներին անգրագետ 

համարելը, այնուամենայնիվ, փաստում էր, որ հնարավորությունների սահմաններում ար-

վել է ամեն ինչ՝ ընկերության բարգավաճման համար5: 

Մարդասիրական ընկերության 1879 թ. հունվարի 30-ին կայացած ընդհանուր ժողո-

վում ևս ի հայտ եկան տարաձայնություններ: Քննության առարկա դարձավ այն հարցը, թե 

ընկերությունն ու՞մ պետք է տար նախապատվություն. իր գործունեությունը կենտրոնաց-

ներ միայն Բաքվո՞ւմ՝ տեղական կարիքների և դպրոցների վրա, թե՞ օգներ նաև Բաքվից 

դուրս գտնվող խնդրատուներին6: Ըստ երևույթին անդամներից շատերը տեղյակ չէին, որ 

համաձայն կանոնադրության՝ ընկերությունը պետք է աջակցեր Ռուսաստանի տարածքում 

ապրող հայերին: 

1879 թ. «Մշակ»-ի էջերում շարունակում է հնչել քննադատություն ընկերության հաս-

ցեին, մատնանշվում նրա միջոցներով պահվող միակ ուսումնարանում տիրող ոչ բարվոք 

վիճակը՝ կապված նախկին տեսուչ Թուսիկյանցի և նրան փոխարինած Ստեփանյանի ոչ 

արդյունավետ գործունեության հետ7: Մասնավորապես նշվում էր վերջինիս մեծ զբաղվա-

ծությունը՝ կապված այն բանի հետ, որ նա ստանձնել էր նաև Բաքվի նահանգի ռուսական 

դպրոցների տնօրենի պաշտոնը8: Դրան հակառակ, 1880 թ. սկզբին Ալեքսանդր Մովսեսյա-

նի «Մշակ»-ում հեղինակած հոդվածում արձանագրվում է ընկերության աշխատանքներում 

առկա որոշակի առաջընթացը: Տեղեկացվում էր, որ ուսումնարանի տեսուչ Պ. Ստեփանյա-

նի առաջարկով ընկերության խորհրդի ժողովը որոշել է ուսումնարանի համար բացել երկ-

րորդ դասարան: Նաև որոշվել էր ընկերությանը պատկանող շենքի երկրորդ հարկ կառու-

ցել: Դրան իրենց նյութական մասնակցությունը պետք է բերեին նաև հայ մեծահարուստնե-

րը, որոնց իրավունք էր տրվում 15-20 տարի օգտվելու նոր կառուցվող սենյակների եկա-

մուտներից (նախատեսվում էր, որ այդ սենյակները և դահլիճը պետք է տրվեին վարձով)9: 

1882 թ. «Արձագանք»-ում լույս տեսած անստորագիր հոդվածի հեղինակը, հակադար-

ձելով «Մշակ», «Արձագանք», «Մեղու» և այլ պարբերականներում Մարդասիրական ընկե-

րության գործունեության վերաբերյալ հնչեցված տարաբնույթ քննադատություններին, 

 
1 Տե´ս նույն տեղում, 15 նոյեմբերի, 1878, № 197: 
2 Տե´ս նույն տեղում: 
3 Տե´ս նույն տեղում, 24 նոյեմբերի, 1878, № 203: 
4 Տե´ս նույն տեղում, 15 դեկտեմբերի, 1878, № 217: 
5 Տե´ս նույն տեղում: 
6 Տե´ս նույն տեղում, 7 փետրվարի, 1879, № 17: 
7 Տե´ս նույն տեղում, 26 հոկտեմբերի, 1879, № 185: 
8 Տե´ս նույն տեղում, 23 մայիսի, 1880, № 86: 
9 Տե´ս նույն տեղում, 23 փետրվարի, 1880, № 29: 
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պարզաբանում էր, որ ընկերությունը միայն Բաքու քաղաքի համար չի ստեղծվել, և ճիշտ չէ 

տարբեր քաղաքներից հավաքած անդամական վճարներն օգտագործել միայն Բաքվի պես 

հարուստ քաղաքում: Ըստ հոդվածագրի՝ ընկերության գործունեության հիմնական վայրը 

պետք է լինեն գյուղերը1: 

Մարդասիրական ընկերության նախագահ Սամվել Բաղիրյանցը 1882 թ. հունվարի 

30-ին հրաժարվում է շուրջ երեք տարի իրեն վստահված գանձապահի պաշտոնից: Ընդու-

նելով, որ այդ տարիներին նյութական միջոցների սուղ լինելու պատճառով ընկերության 

գործունեության բնագավառները և ասպարեզները չեն ավելացել, նա նշում էր, որ, այնու-

հանդերձ, արել են այն, ինչ հնարավոր էր: Դպրոցներին հատկացված թերի նպաստները նա 

բացատրում էր այն իրողությամբ, որ Բաքվի հայ հասարակությունը վերջին երեք տարինե-

րին գլխավորապես օգնություն էր հատկացրել առավել կարոտյալներին2: 

1880-ական թվականների երկրորդ կեսին նկատվում է Մարդասիրական ընկերութ-

յան տնօրինության տակ գտնվող դրամական միջոցների որոշակի աճ և դրա հետ կապված 

նաև դպրոցական-կրթական գործունեության աշխուժացում: 1886 թ. «Նոր դար» թերթում 

հրապարակվում է Գրիգոր Դիլդարյանցի հոդվածը, որում փաստվում էր, որ Նուխի գավառի 

Նիժ, Վարդաշեն և այլ գյուղերում մեծ թիվ կազմող թրքախոս հայերի միջավայրում՝ Սուլ-

թան Նուխի գյուղում, հիմնվել է ուսումնարան, և Մարդասիրական ընկերությունը պարտա-

վորվել է տարեկան 200 ռուբլի դրամական օժանդակություն ցուցաբերել նրան3: 

Այդ տարիներին ընկերության միջոցների աճի մասին պատկերացում են տալիս «Նոր-

Դար» և «Արձագանք» պարբերականներում հրապարակված տվյալները: «Նոր-Դար»-ում 

1888 թ. փետրվարին տպագրված Մարդասիրականի դրամական հաշվից երևում է, որ ըն-

կերությունն իր հաշվին մինչև 1887 թ. հունվարի 1-ը ունեցել է 35 773 ռ., 37 կ., որը 1887 թ. 

ընթացքում ավելացել է՝ դառնալով 68 988 ռ., 6 կ.4: Ընկերության այս հաշիվը տպագրվել է 

նաև «Արձագանք»-ում5: 1889 թ. հրատարակված հաշվից պարզվում է, որ 1888 թ. Մար-

դասիրականը տնօրինել է 84 374 ռ., 25 կ., որից ընդհանուր առմամբ ծախսել է 18 028 ռ., 

10 կ.6: Վերը բերված հաշիվներից ակնհայտ է, որ ընկերության եկամուտներն իրոք աճել են: 

Դրանից էլ բխում է նրա հետագա գործունեության ոլորտների բազմազանությունը: 

Միջոցների սղության պատճառով Մարդասիրականը որոշել էր առաջնահերթ օգ-

նություն հատկացնել այն գավառներին կամ գյուղերին, որտեղ հայ բնակչությունը գտնվում 

էր ընչազուրկ և իրավազուրկ վիճակում: Այդ սկզբունքը ընկերության համար դարձավ ելա-

կետային: Դավիթ Անանունի բնութագրմամբ՝ Մարդասիրական ընկերությունն այնտեղ էր, 

որտեղ առաջնային խնդիր էր լեզվի վերականգնման հարցը, որտեղ հայկական մնացորդի 

գլխին կախված էր անհետացման վտանգը, որտեղ, վերջապես, մղվում էր հավասարության 

քարոզչություն: Այդ վայրերից էին Ղուբայի, Նուխու, Շամախու և Գորիի գավառները: Հայ 

գյուղացիությունն այդ վայրերում թաթախոս էր, թրքախոս, վրացախոս և նրանց մեջ թշնա-

մություն էին սերմանում տարբեր դիմակավոր «բարեկամներ», ինչը խանգարող հանգա-

մանք էր հանդիսանում գյուղական համայնքների խաղաղ գոյատևման համար7: 

Որպես հատկանշական օրինակ բերենք Նուխի գավառի օրինակը, որտեղ թեժ պայ-

քար էր ընթանում և´ լեզվի, և´ կրոնի պահպանման համար: Այստեղ ծայրահեղ լարված վի-

ճակ էր ստեղծվել Վարդաշեն գյուղում: Մարդասիրական ընկերությունում որպես այս գա-

վառի շահերի պաշտպան՝ հանդես էր գալիս վաճառական Գրիգոր Դիլդարյանը8, ում հա-

սարակական գործունեությունը կապված էր մասնավորապես եկեղեցու և աղքատանոցի 

 
1 Տե´ս «Արձագանք», տարի Առաջին, 15 օգստոսի, 1882, № 26, էջ 405-406: 
2 Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 27, ց. 1, գ. 24, թ. 6 և շրջ.: 
3 Տե´ս «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 4 դեկտեմբերի, 1886, № 207: 
4 Տե´ս նույն տեղում, 3 փետրվարի, 1888, № 12: 
5 Տե´ս «Արձագանք», Թիֆլիս, 31 հունվարի, 1888, № 3, թ. 33: 
6 Տե´ս նույն տեղում, 12 փետրվարի, 1889, № 5, թ. 76: 
7 Տե´ս ՀՊԹ, Դավիթ Անանուն, Մարդասիրական ընկերութիւն..., էջ 40: 
8 Տե´ս նույն տեղում, էջ 41-42:   
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հետ: 1882 թ. մարտի 19-ին Վարդաշենի Ս. Սահակյան Հոգևոր դպրոցի հոգաբարձուներ 

Հարություն Մնացականյանը և Պետրոս Խաչատրյանը Արցախի վիճակի թեմի վերատեսուչ 

Հովհաննես Տեր-Գրիգորյանին գրած նամակում հայտնում են, որ հանդիպել են Կովկասում 

ուղղափառություն տարածող ռուսական ընկերության հիմնած դպրոցի տեսուչ, աուդիտոր 

Նիկոլայ Լիխաչևին: Վերջինս, ժամանելով Վարդաշեն, ռուսաց լեզվի ուսուցիչ Բեժանովի 

տան մոտ հավաքել է ռուսական ուսումնարանի ռուս աշակերտներին և առաջարկել միա-

վորել այդ բազմազգ գյուղի երկու՝ հայկական և ռուսական ուսումնարանները՝ շեշտելով, որ 

դրանցից ռուսականը շատ առավելություններ ունի հայկականի նկատմամբ: Ն. Լիխաչևն 

այդ կերպ ձգտում էր կազմաքանդել հայոց դպրոցը: Գյուղի հայ բնակչությունը, պատճառա-

բանելով, որ որևէ ներդրում չունի ուսումնարանի բացման գործում, հրաժարվել է պատաս-

խանել այդ առաջարկին և վճիռ կայացնելու համար դիմել Մարդասիրական ընկերությանը: 

Վերջինս իր հերթին ընտրել է վերոհիշյալ երկու նամակագիրներին, որպեսզի ժողովրդական 

խորհրդի համաձայնությամբ մերժեն Ն. Լիխաչևին1: 

Մարդասիրականի արխիվային փաստաթղթերում պահպանվել են մի շարք խնդրագ-

րեր, որոնցից երևում է թե ընկերությունը որ գյուղերից է ստացել օգնության խնդրանք: Բե-

րենք մի օրինակ: Ղազախի Քարվանսարա գյուղի հոգաբարձուները Ղուկաս քահանա Սի-

մեոնի և Հովհաննես Հարությունյանի միջնորդությամբ 1877 թ. դիմել են ընկերությանը: 

Տեղյակ պահելով, որ իրենց սուղ միջոցներով կառուցվող ծխական ուսումնարանի շենքը 

ֆինանսական միջոցներ չունենալու պատճառով կիսակառույց է մնացել, նրանք ընկերութ-

յունից դրամական աջակցություն էին խնդրում2: 

1880-ական թթ. Մարդասիրականը սկսում է ուշադրություն դարձնել դպրոցների ներ-

քին կարգ ու կանոնին, ապա նաև առողջապահությանը: 1881 թ. որոշվում է աշակերտների 

ընդունելությունը կազմակերպել տարվա մեջ երկու փուլով՝ սեպտեմբերին և հունվարին: 

Նախկինում ընդունելությունը կազմակերպվում էր դիմումների ներկայացման ժամկետով, 

ինչը բարդացնում էր ուսուցիչների աշխատանքը, քանի որ յուրաքանչյուր նոր աշակերտի 

հետ նրանք ստիպված էին նորից անցնել նույն դասընթացը: Բայց այդ նոր կարգը երկսեռ 

դպրոցներում չէր գործում, քանի որ չէին մերժում խնդրատուներին: Դրա հետևանքով ա-

շակերտների թիվը նախատեսվածից ավելին էր լինում: Առողջապահության նպատակով ո-

րոշվում է իգական դպրոցներում ունենալ 60 աշակերտ, իսկ արականում՝ 130 աշակերտ: 

Ուսման վարձի չափ սահմանվում է՝ հարուստներից 15 ռուբլի, միջին կարողության տեր 

անձանցից՝ 9 ռուբլի: Կարևորվում է ծնողական ժողովների անհրաժեշտությունը և որոշ-

վում նրանց հետ մշտական կապի մեջ լինել: 

Ընկերության արխիվային վավերագրերում պահպանվել է նաև Բաքվի հայոց երկսեռ 

ուսումնարանների 1881 թվականով թվագրվող կրթական ծրագիրը, որում մանրամասն 

ներկայացված է, թե որ փուլում ինչ առարկաներ են դասավանդվելու: Համաձայն այդ ծրագ-

րի, երկսեռ ուսումնարանի համար նախատեսվում էր քառամյա ուսում՝ նախակրթարան, Ա, 

Բ և Գ բաժանմունքներ3: 

1882 թվականից սկսեցին ուշադրություն դարձնել Մարդասիրականի ուսումնարան-

ներում դասավանդվող առարկաների բովանդակությանը և ծավալին: Ընկերության խորհր-

դին կից գործում էր դպրոցական հանձնաժողով՝ ի դեմս Խ. Անանյանցի, Մ. Լազարյանցի և 

Մ. Պապովյանցի: Այդ հանձնաժողովին կից, ծրագրի շրջանակներում աշխատում էին նաև 

ուսուցչական կազմի ներկայացուցիչները և, առհասարակ, գործընթացին ծանոթ անձինք: 

Քննարկումները հիմնականում ընթանում էին երկու մոտեցումների շուրջ: Ոմանք կարծում 

էին, որ հայկական դպրոցների ծրագրերի հիմքում պետք է դրվի մայրենի լեզվի բազմակող-

մանի ուսումնասիրությունը: Մյուսները պնդում էին, որ աշակերտին պետք է պատրաստել 

 
1 Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 27, ց. 1, գ. 24, թ. 68 և շրջ.: 
2 Տե´ս նույն տեղում, գ. 17, թ. 91 և շրջ.: 
3 Տե´ս նույն տեղում, գ. 23, թ. 149 և շրջ., 150 և շրջ.: 
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պետական դպրոց ընդունվելու նպատակադրմամբ, որ նա ավարտելով առաջին դասարա-

նը, կարողանա անարգել ընդունվել պետական դպրոցի երկրորդ դասարան: Այդ խնդիրն 

ապահովելու համար հարկ էր առաջին դասարանից սկսած հատուկ ուշադրություն դարձ-

նել ռուսերեն լեզվի ուսուցմանը և ավելի լայն ծրագրով շարունակել մայրենի լեզվի ուսուցու-

մը: 

Հանձնաժողովը չկարողացավ նշված խնդիրների վերաբերյալ համաձայնության գալ: 

Այդ պատճառով ստեղծվում է նոր հանձնաժողով, որի մեջ մտան Մ. Կարապետյանցը, Ե. 

Սաֆարյանցը, Պ. Ղուկասյանցը, Մ. Տեր-Օհանյանը և Պ. Հունունտցյանը: Վերջիններս նույն-

պես, ընդունելով, որ հայ երեխաների կրթությունը պետք է ապահովի նրանց մուտքը պե-

տական դպրոցներ, միաժամանակ հավելում են, որ երկրորդ դասարանում պետք է ավելաց-

նել ռուսերենի ընթերցանության և գրավորի դասերը, իսկ հայոց լեզուն պետք է պահպանի 

իր տեղն ու դերը: Կարևորվում էին նաև հայոց լեզվի քերականությունը, հայ գրականության 

և հայ մատենագիրների գործերի ուսումնասիրությունը, Հայաստանի աշխարհագրության 

և ազգային պատմության որոշ դրվագների ուսուցանումը: Վերջինիս սոսկ դրվագային ու-

սուցանումը պայմանավորված էր նրանով, որ ամբողջականի դեպքում հարկ կլիներ ծրագ-

րերում ներառել նաև Ռուսաստանի պատմությունը: Օրիորդաց դպրոցների ծրագրերից 

հանվում է ասեղնագործություն առարկան և դրա փոխարեն մտցվում կար ու ձևի դասեր: 

Այդուհանդերձ, հայկական դպրոցներում առարկաների դասավանդումը իրականաց-

վելու էր ռուսերենով, իսկ հայոց լեզուն պարզապես լինելու էր առարկաներից մեկը1: 

Ընդունված ծրագիրը գործեց ընդամենը մեկ տարի՝ մինչև 1883 թ., երբ դպրոցներն 

անցան ծխական հոգաբարձության տնօրինության ներքո: Թեպետ դա Մարդասիրական 

ընկերությանը չխանգարեց հետայնու ևս զբաղվելու դպրոցական հարցերով: Խնդիրը նոր 

հնչեղություն ստացավ 1887 թ. Բաքվի Գիմնազիչեսկայա փողոցի վրա ընկերության միջոց-

ներով շենքի կառուցման ավարտից հետո2 : Առաջադրված նոր խնդիրների հիման վրա 

Մարդասիրականը եկավ նոր եզրահանգումների: Արձանագրելով, որ եկեղեցական-ծխա-

կան ուսումնարաններն իրենց սահմանափակ հնարավորություններով ի զորու չեն բավա-

րարելու հայ ժողովրդի հոգևոր և մտավոր պահանջները, ճիշտ էր համարվում, որ ընկերութ-

յան միջոցներով կառուցված շենքում Շամախու թեմի համար բացվի մի նոր թեմական 

դպրոց: Որպեսզի նոր դպրոցը զերծ լինի խնդիրներից, առաջարկվում էր նրա վարչությունը 

կազմող հոգաբարձուների կեսին ընտրել Մարդասիրականի խորհրդի անդամներից, մյուս 

կեսին՝ ժողովրդից3: 

Ի դեպ, վերոհիշյալ շենքի կառուցման հետ կապված Մարդասիրական ընկերությունը 

զերծ չմնաց ժամանակի մամուլի քննադատությունից: «Արձագանք»-ն իր հրապարակման 

մեջ նշում էր, թե Բաքվի Մարդասիրական ընկերությունը ցանկանում է աշխարհին զար-

մացնել, քանի որ որոշել է այդ շինության վրա ծախսել 125 000 ռ., որն ավելին է, քան ընկե-

րության նյութական կարողությունը: «Մարդ. ընկերութիւնը այս ահագին գումարով մի փա-

ռաւոր տաճա՞ր է ուզում շինել, կամ մի համալսարանական շինութի՞ւն, կամ գուցէ թանգա-

րա՞ն,― գրում է «Արձագանք»-ը,― Ոչ ամենևին. նա 125 000 ր. ծախսելու է մի հասարակ 

երկդասեան ծխական ուսումնարանի շինութեան վերայ»4: Հակառակ դրան, Մարդասիրա-

կանի 1899 թ. ընդհանուր ժողովում ընկերությունն իր նշանակալի ձեռքբերումների թվում 

ներկայացնում է նաև այդ շինության կառուցումը, որի վրա ժամանակի գներով ծախսվել էր 

116 000 ռ.5, իսկ ընդամենը մի քանի տարի անց այն արդեն արժեր կես միլիոն ռուբլի: 

Մարդասիրական ընկերության 1885 թ. ընդհանուր ժողովում ի թիվս այլ հարցերի 

քննարկվում է ծխական ուսումնարաններին այլևս չֆինանսավորելու հարցը: Բայց, ինչպես 

 
1 Տե´ս ՀՊԹ, Դավիթ Անանուն, Մարդասիրական ընկերութիւն..., էջ 34-35: 
2 Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 27, ց. 1, գ. 204, թ. 3 և շրջ.: 
3 Տե´ս ՀՊԹ, Դավիթ Անանուն, Մարդասիրական ընկերութիւն..., էջ 35: 
4 «Արձագանք», 28 փետրվարի, 1888, № 7, էջ. 81: 
5 Տե´ս նույն տեղում, 6 փետրվարի, 1899, № 23: 
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ներկայացնում է «Նոր-Դար»-ի հոդվածագիր բժ. Արամյանը, դրան դրական ընթացք չի 

տրվում: Բանն այն է, որ Կովկասում նախատեսվում էր զորակոչ, որի ժամանակ կրթական 

ցենզ ունեցողներն օգտվելու էին որոշակի արտոնություններից: Նրանց համար սահման-

վում էր ավելի կարճատև պարտադիր ծառայության ժամկետ: Աջակցելով ծխական ուսում-

նարաններին, որտեղ սովորում էին նաև գյուղացիների զավակներ, ընկերությունն այդ 

կերպ օգնում էր թեթևացնել գյուղացիների տնտեսական դրությունը, ինչը գյուղացու հա-

մար կարևոր օգնություն էր: Մարդասիրականի վերը նշված ընդհանուր ժողովում կարևոր-

վել է նաև այդ ուսումնարանների գոյության ապահովման համար պատրաստված ուսու-

ցիչներ ունենալու հարցը1: Ժողովի որոշմամբ դրամական օգնության է հատկացվում Նա-

խիջևանի, Ղուբայի, Թարգմանչաց վանքի և Սուլթան Նուխիի ծխական ուսումնարաննե-

րին: Մերժվում է Շամախիի ուսումնարանին գումար հատկացնելու առաջարկը2: 

Ընկերության 1890 թ. դեկտեմբերի 19-ի ժողովում ներկայացվում է Ն. Աբելյանցի, Ա. 

Կաճկաճյանցի, Հ. Ղուկասյանցի և Ա. Գալստյանցի կազմած թեմական դպրոցի համառոտ 

նախագիծը: Նախատեսվում էր, որ սկզբում դպրոցը պետք է բաղկացած լինի չորս հիմնա-

կան դասարաններից և նախապատրաստական երեք բաժանումունքներից: Առաջին տա-

րում դպրոցը պետք է ունենար մեկ նախապատրաստական՝ երեք բաժանումուններով և 

երեք հիմնական դասարաններ: Դասավանդվող առարկաները լինելու էին առաջնային (հա-

յոց լեզու, կրոն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, մաթեմատիկա, հայոց պատմություն, Հայաստանի 

աշխարհագրություն, Ռուսաստանի պատմություն՝ իր աշխարհագրությամբ, ընդհանուր 

պատմություն, ընդհանուր աշխարհագրություն, բնական պատմություն) և երկրորդական 

(նկարչություն, վայելչագրություն և երգեցողություն): Թեմական դպրոցի տարեկան ուսում-

նական ծախսերը կազմելու էին 9090 ռ., իսկ մնացած անհրաժեշտ պետքերի հետ միասին՝ 

10 000 ռ.3: 1891 թ. ապրիլի 5-ին քննարկելով այն հարցը, թե ո՞վ պետք է ներկայացնի թե-

մական դպրոցի բացման հարցը՝ Բաքվի հասարակությու՞նը, թե՞ ընկերության խորհուրդը, 

ի վերջո, որոշվում է դիմումն ուղարկել ընկերության խորհրդի կողմից4: 

Ընկերության 1890 թ. ապրիլի 29-ին կայացած հերթական ժողովում քննարկվում է 

ուսումնարանական հարցը: Մտահոգող հանգամանքն այն էր, որ, չնայած երկսեռ ուսում-

նարանների համար ծախսվում էր տարեկան 10 000 ռ. գումար, այն բավարար արդյունք 

չէր տալիս: Անդրադարձ է կատարվում նաև նորակառույց շենքում Շամախիի թեմի համար 

բացվելիք կենտրոնական ուսումնարանին: Դարձյալ արձանագրվում է, որ ընկերության 

հետ վերջինիս վարչության հարաբերությունները պետք է լինեն համագործակցային: Որոշ-

վում է, որ ուսումնարանի վարչությունը կազմող հոգաբարձության անդամների կեսն ընտր-

վեն ընկերության խորհրդի անդամներից, մյուս կեսը՝ ժողովրդից5: 

1891 թ. «Մշակ» թերթում մանրամասներ է ներկայացվում Մարդասիրական ընկե-

րության ընդհանուր ժողովից, մասնավորապես կապված Բաքվում թեմական դպրոց ունե-

նալու կարևորության և նպատակահարմարության խնդրի հետ: Ժողովի մասնակիցները 

դրան կողմ են արտահայտվել և տարբերակներ որոնել խնդրի իրագործման համար6: Դրան 

հակառակ, 1894 թ. հունվարին նույն թերթում տպագրված անստորագիր հոդվածը Մար-

դասիրականին մեղադրում է Բաքվի դպրոցին 3000 ռուբլի, մինչդեռ այլ դպրոցներին միայն 

100-200 ռուբլի հատկացնելու համար: Հոդվածագրի կարծիքով ընկերությունը միայն գու-

մարներ է կուտակում և չի ցանկանում ծախսել7: Քննադատությունն, անշուշտ, կապված էր 

1894 թ. հունվարի 29-ին ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովում հրապարակված 

 
1 Տե´ս «Նոր-Դար», 7 փետրվարի, 1885, № 17: 
2 Տե´ս նույն տեղում: 
3 Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 27, ց. 1, գ. 38, թ. 2-ի շրջ. և 3: 
4 Տե´ս նույն տեղում, թ. 3 և շրջ.: 
5 Տե´ս նույն տեղում, թ. 1 և շրջ.: 
6 Տե´ս «Մշակ», 2 փետրվարի, 1891, № 13: 
7 Տե´ս նույն տեղում, 27 հունվարի, 1894, № 10: 
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այն փաստի հետ, որ հաշվետու տարում ընկերությունը 13 դպրոցների համար ծախսել է 

4695 ռուբլի, որից 3000 ռուբլի հատկացվել է Բաքվի դպրոցներին: Ստացվում է, որ մյուս-

ներին միջին հաշվով բաժին է հասել տարեկան ընդամենը 140-150 ռուբլի: Բավարար թվով 

ցանկացողներ չլինելու պատճառով լիովին չէր ծախսվել նաև ուսուցչական ցենզ ստանալու 

համար հատկացված 600 ռուբլին: Ի վերջո, խորհուրդը որոշել է հաջորդ տարվանից 200 

ռուբլով նվազեցնել Բաքվի դպրոցներին տրվող գումարը՝ հուսալով, որ դպրոցների հոգա-

բարձությունը այլ տարբերակ կգտնի դրանց ֆինանսավորման համար1: 

Սեփական բյուջեից բացի ընկերությունը կիրառում էր կարոտյալներին օգնելու նաև 

այլ տարբերակներ: Օրինակ՝ Մարդասիրականին ի պահ են տրվել գումարներ, որոնցից 

ստացված տոկոսները հատկացվել են համապատասխան դպրոցներին: Ըստ որում՝ իրեն 

պահ տրված գումարներից տոկոս ստանալու համար ընկերությունը դրանք սովորաբար ա-

վելի բարձր տոկոսներով տրամադրում էր մասնավոր անձանց, այլ ոչ թե վարկային կազմա-

կերպություններին: 1896 թ. հայկական դպրոցների փակումից հետո այդ գումարները վե-

րադարձվեցին կամ իրենց տերերին, կամ հոգևոր իշխանություններին2: Մարդասիրակա-

նին գումարներ ի պահ թողնելը ընկերության հեղինակության և նրա հանդեպ վստահութ-

յան աստիճանի մասին խոսուն փաստ էր: Խոսքը ոչ միայն փոքր գումարների, այլև հազա-

րավոր ռուբլիների մասին է: Օրինակ՝ Ստեփան Թաթոսյանցը 1895 թ. Մարդասիրականին 

է հանձնել 10 000 ռուբլի՝ պատվիրելով այն հասցնել մինչև 20 000 ռուբլու, որի տոկոսներով 

պետք է հոգային Գիրք գյուղի դպրոցի ծախսերը: Դպրոցների փակումից հետո՝ 1898 թ. այդ 

գումարն անցել է ուսումնարանական վարչության տնօրինությանը: Միայն 1905 թ. ծխա-

կան դպրոցների վերաբացումից հետո այդ գումարը վերադարձվեց Մարդասիրականին: 

Բերենք նման օրինակներ: Արցախի թեմական վերատեսուչ Յ. Գրիգորիչը3 1881 թ. 

փետրվարի 26-ին Մարդասիրական ընկերությանն է ուղարկում Վարդաշեն գյուղի հանգա-

նակությամբ հավաքած 1300 ռ. գումարը և խնդրում դրա տոկոսներն ամեն տարի Նուխիի 

Հայոց հոգևոր վարչության միջոցով հասցնել Վարդաշենի հոգաբարձությանը: Եթե Վար-

դաշենի դպրոցն ավելի նպաստավոր պայմաններով տոկոսներն ավելացնելու տարբերակ-

ներ գտներ, ընկերությունն իր հայեցողությամբ կարող էր ուղարկել կամ ոչ4: Յ. Գրիգորիչը 

1881 թ. փետրվարի 26-ի վերը նշված նամակով ընկերությանը նաև խնդրում էր Մարգարե 

Տեր-Ոսկանյանցի կողմից Ղարաբաղի դպրոցին պայմանով նվիրաբերած 1000 ռ. արծաթ 

գումարը պահպանել Վարդաշենի դպրոցի գումարի նման: Այդ գումարի տոկոսներն ամեն 

տարի հանձնվելու էին Շուշիի թեմական դպրոցի վերատեսչին կամ վիճակի առաջնորդին 

Հադրութ գյուղի հոգաբարձությանը հասցնելու համար: Ըստ որում, եթե Հադրութի հոգա-

բարձությունը պահանջեր մայր գումարը, ընկերությունը պարտավոր էր անմիջապես ու-

ղարկել 5 : Ընկերությունը սիրով ընդունում է նշված պայմանները և համապատասխան 

գրությամբ հավաստում այդ մասին6: Որոշ ժամանակ անց Հադրութի հոգաբարձությունը 

ընկերությանը խնդրեց ուղարկել նշյալ գումարի կուտակված տոկոսները, քանի որ ցանկա-

նում էր հոգևոր դպրոցից բացի նաև օրիորդաց դպրոց բացել7:  

1881 թ. փետրվարի 28-ին ընկերության ատենադպիր Մ. Պոպովյանցը նամակ է հղում 

Շամախիի թեմականն առաջնորդ Թադեոս եպիսկոպոսին՝ դրա հետ ուղարկելով նաև Մադ-

 
1 Տե´ս նույն տեղում, 3 փետրվարի, 1894, № 13: 
2 Տե´ս ՀՊԹ, Դավիթ Անանուն, Մարդասիրական ընկերութիւն..., էջ 44: 
3 Ծանոթ. Տարբեր վավերագրերում Արցախի թեմական սույն վերատեսուչն անվանվում է նաև Յ. Տեր Գրի-

գորիչ և Յ. Գրիգորի անվանաձևերով: Նպատակահարմար ենք գտել բոլոր դեպրում գործածել Յ. Գրիգորիչ 

տարբերակը:  
4 Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 27, ց. 1, գ. 23, թ. 20: 
5 Տե´ս նույն տեղում, թ. 13 և շրջ.: 
6 Տե´ս նույն տեղում, թ. 46 և շրջ.: 
7 Տե´ս նույն տեղում, գ. 35, թ. 109 և շրջ.: 
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րասա գյուղի հայկական դպրոցին հասանելի 60 ռ. նպաստադրամը և խնդրում այն հասց-

նել դպրոցի հոգաբարձությանը1: 1881 թ. ընկերությունը դրամական աջակցություն է ցու-

ցաբերել նաև Վարդաշենի դպրոցին2: 

Հետաքրքրություն է ներկայացնում Ռուսաստանին նոր միացված Կարսի և Բաթումի 

մարզերի հոգևոր առաջնորդ Աղվան եպիսկոպոսի և Կարսի երկսեռ դպրոցների տեսուչ Ա-

լեքսանդր Ղատաղյանցի ընկերությանը հասցեագրված 1881 թ. նամակը, որում նրանք 

խնդրում էին «շնորհ անէք մի կարեկցական ակնարկ էլ իւր վերայ դարձուցանել, ինչպէս ա-

րել էք և անում էք անդադար Ձեզ դիմողներին անխնայողաբար»: Մարդասիրականից դրա-

մական աջակցություն խնդրելով՝ նրանք հայտնում էին, որ հատկացվելիք գումարի տոկոս-

ներով պատրաստվում են իրենց ուսումնարաններում պահել աղքատ աշակերտների: Մեզ 

անհայտ հիմնավորմամբ այդ դիմումին տրվել է բացասական պատասխան3: 

Երբ ընկերությունը հնարավորություն չէր ունենում բավարարելու բոլոր խնդրատու-

ներին, Բաքվում կազմակերպում էր կամավոր նվիրատվություններ և ստացված գումար-

ներով աջակցում նրանց4: Հասարակությունից նյութական օգնություն ստանալու համար 

ընկերությունը 1882 թ. մարտի 22-ին դիմում է «Արձագանք»-ի խմբագրությանը՝ խնդրելով 

բացել ստորագրություն և ստացված նվիրատվություններն ուղարկել խորհրդական ժողո-

վին: Նշելով ընկերության սուղ հնարավորությունները, խորհրդական ժողովը դիմում է հայ 

հասարակությանը՝ վստահ լինելով, որ ազգային կրթության և լուսավորության գաղափարի 

համակիրները կաջակցեն նվիրատվությունների հարցում5: 

1882 թ. օգոստոսի 10-ին Մարդասիրականին են դիմում նաև Ամիրվան գյուղի գյու-

ղացիները՝ խնդրելով, որ ընկերությունը չանտեսի իրենց 120 տնից բաղկացած փոքրիկ 

գյուղը և օգնի կրթել անուսում երեխաներին6: 

Արցախի թեմական վերատեսուչ Յ. Գրիգորիչը 1882 թ. հունվարի 22-ին ընկերությա-

նը գրած նամակում անդրադառնում է Վարդաշենի դպրոցին և նշում, որ այն ունի տարրա-

կան դպրոցների համար նախատեսված ծրագրով սովորող 58 աշակերտ: Դրան հավելում 

է, որ երկրորդ ուսուցիչ չունենալու պատճառով գյուղի ևս 15-20 երեխաներ սովորում են այլ 

դպրոցներում: Այդ խնդիրը կարգավորելու համար Յ. Գրիգորիչը Մարդասիրական ընկե-

րությանը խնդրում էր դպրոցի նպաստն ավելացնել 300-400 ռուբլով: Նա խնդրում էր հնա-

րավորինս շուտ ուղարկել 200 ռ.՝ այդ տարվա համար նախատեսված գումարի կեսը և ըն-

կերությանն ի պահ տրված 1500 ռ. (իրականում պետք է լիներ 1300) տոկոսները: Նամա-

կագիրը նաև փաստում էր, որ առանց Մարդասիրականի աջակցության դպրոցը վաղուց 

փակված կլիներ7:  

Նույն թվականի նոյեմբերի 10-ին Յ. Գրիգորիչը նոր տեղեկություններ է հաղորդում 

Վարդաշենի հոգևոր դպրոցի մասին: Ըստ դրա դպրոցն ուներ 63 աշակերտ, որոնցից 8-ը 

աղջիկներ: Աշակերտները բաշխված էին երկու դասարաններում: Շարունակվող ընդունե-

լության պայմաններում նրանց թիվը կարող էր հասնել 80-ից 90-ի: Ուսուցիչներն իրենց գոր-

ծը բարեխղճությամբ էին կատարում, բայց նրանց աշխատավարձը ցածր էր: Թեմական վե-

րատեսուչը Մարդասիրականից խնդրում էր դպրոցին հատկացնել ևս 100 ռ.8:  

Նպաստ ստանալու խնդրանքով 1881-1882 թթ. Մարդասիրական ընկերությանը դի-

մել են Գանձակի դպրոցների խնամակալ Ներսես Տեր-Ներսեսյանը՝ 400 ռ.9, Արցախի թեմա-

 
1 Տե´ս նույն տեղում, գ. 23, թ. 14: 
2 Տե´ս նույն տեղում, թ. 20: 
3 Նույն տեղում, թ. 92 և շրջ., 93:    
4 Տե´ս նույն տեղում, գ. 24, թ. 43, 44: 
5 Տե´ս նույն տեղում, թ. 56 և շրջ., 57: 
6 Տե´ս նույն տեղում, թ. 232 և շրջ., 233: 
7 Տե´ս նույն տեղում, թ. 3 և շրջ.: 
8 Տե´ս նույն տեղում, թ. 302 և շրջ.: 
9 Տե´ս նույն տեղում, թ. 1 և շրջ. և 2:   
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կան վերատեսուչ Յ. Գրիգորինչը Հադրութ գյուղի համար (նա խնդրում էր ուղարկել ընկե-

րությանն ի պահ տրված 1000 ռուբլու մեկ տարվա տոկոսները)1, Սաղիան գյուղի հոգա-

բարձության նախագահ քահանա Հարություն Սարգսյանցը, հոգաբարձուներ Հակոբ Սա-

հակովը և Մկրտիչ Աթաբեգյանցը՝ առանց գումարի որոշակի չափ նշելու2: 

Ընկերությունն իր հերթին հետևողականորեն գրություններ է ուղարկել նպաստառու-

ներին՝ ցանկանալով վստահանալ, որ իր ուղարկած գումարները հասել են հասցեատերե-

րին և ստացել դրական պատասխաններ: Հիշատակենք դրանցից մի քանիսը: 1881 թ. նո-

յեմբերի 3-ի գրությամբ Քիլվարի հոգևոր դպրոցի հոգաբարձությունը հավաստում էր, որ 

ստացել է դպրոցի ուսուցիչների ինն ամսվա վարձը կազմող 225 ռ. գումարը3: Ղուբայի Խաչ-

մազ գյուղի ծխական դպրոցի հոգաբարձու Ահարոն Ղասաբյանցն իր հերթին հավաստում 

էր 50 ռ. նպաստադրամի ստանալը4: 1882 թ. ընկերությունը ստացել է հավաստումներ Քիլ-

վար գյուղի դպրոցին հասանելիք տարեկան գումարի մեկ երրորդի՝ 100 ռ.5, Մադրասայի 

հայոց ծխական դպրոցի համար հոգաբարձության սահմանած տարեկան 60 ռ. նպաս-

տադրամի6, Հադրութի դպրոցի համար ի պահ տրված 1000 ռ. գումարի 10 ամսվա կու-

տակված 108 ռ. տոկոսի7 և այլ գումարների ստացման մասին: 

Ընկերության 1888 թ. հունվարի 30-ին կայացած նիստում, ի թիվս այլոց, քննարկվում 

է Ս. Թարգմանչաց վանքի ուսումնարանի համար ևս 100 ռ. հատկացնելու հարցը: Բայց 

պարզվում է, որ այն դեռ չի բացվել: Գրիգոր Թումայանցը հանձն է առնում իր միջոցներից 

տարեկան 100 ռ. նվիրել Թարգմանչաց վանքին՝ պայմանով, որ այդ գումարն ընկերության 

միջոցով հանձնեն նոր բացվող ուսումնարանին: Դրանով հանդերձ, որոշվում է, այսուհետ 

մերժել այն խնդրատուներին, որոնք, թեմի տարածքից դուրս լինելով, զերծ են մնում ընկե-

րության ուշադրությունից և վերջինս ի զորու չի լինում հարկ եղածի պես վերահսկել իր ու-

ղարկած գումարների նպատակային գործադրության վրա8: 

«Արձագանք»-ի վկայությամբ՝ նույն նիստում նաև որոշվում է շարունակել աջակցել 

Ղուբա գավառի Խաչմազ և Քիլվար գյուղերի դպրոցներին: Իսկ ընկերության գանձապետ 

Գրիգոր Դիլդարյանցը հայտնում է, որ Բեգլարքենդ գյուղում իր գնած տունը նվիրում է Մար-

դասիրական ընկերությանը՝ նույն գյուղի ուսումնարանն այնտեղ տեղափոխելու համար9: 

1890 թ. հունիսի 3-ին Պետրոս Տեր-Մարկոսյանցը հայտնում է ժողովին, որ Բեգլարքենդի 

ուսումնարանի համար Գ. Դիլդարյանցի խոստացած տունն արդեն գնված է և շուտով 

կհանձնվի խորհրդի տնօրինությանը10:  

Ուշագրավ է, որ Մարդասիրական ընկերությունից օգնություն են խնդրել նաև Երևա-

նի նահանգից: 1889 թ. Էջմիածնի գավառի Գեչրլու գյուղի բնակիչները Սահակ վարդապե-

տի մասնակցությամբ գյուղի եկեղեցական-ծխական ուսումնարանի հոգաբարձության մի-

ջոցով դիմում են ընկերության խորհրդին՝ իրենց ուսումնարանի պահպանության համար 

300 ռ. նպաստ ուղարկելու խնդրանքով11: 

Մարդասիրականը հետևողականորեն տեղեկատվություն էր ստանում իր հովանավո-

րության տակ գտնվող դպրոցներից, որպեսզի վստահ լիներ, որ իր տրամադրած նպաստ-

ները տեղին են օգտագործվում: Օրինակ՝ Նուխիի առաջնորդ Խ. վարդապետ Գրիգորին 

1889 թ. նոյեմբերի 16-ին տեղեկություններ է հաղորդում Վարդաշենի, Սուլթան-Նուխիի, 

 
1 Տե´ս նույն տեղում, թ. 5: 
2 Տե´ս նույն տեղում, թ. 45 և շրջ., 46 և շրջ.: 
3 Տե´ս նույն տեղում, գ. 23, թ. 152: 
4 Տե´ս նույն տեղում, թ. 23: 
5 Տե´ս նույն տեղում, գ. 24, թ. 49: 
6 Տե´ս նույն տեղում, թ. 47: 
7 Տե´ս նույն տեղում, թ. 103 և շրջ., 104: 
8 Տե´ս «Նոր-Դար», 11 փետրվարի, 1888, № 16: 
9 Տե´ս «Արձագանք», 7 փետրվարի, 1888, № 4, էջ 45: 
10 Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 27, ց. 1, գ. 38, թ. 2: 
11 Տե´ս նույն տեղում, գ. 35, թ. 168: 
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Ամրուանի և Բեգլարքենդի դպրոցների ուսուցիչների և աշակերտական կազմի մասին, 

միաժամանակ խնդրելով ուղարկել այդ տարվա համար նախատեսված նպաստի երկրորդ 

կեսը1: 

Շամախիի Սուրբ Սանդուխտյան վարժարանի հոգաբարձու Հովհաննես Խլաֆը 

հայտնում էր, որ ուսումնարանը բաղկացած է երկու դասարաններից և գործում է չորս բա-

ժանմունքով: Նշվում էր նաև վարժուհու և ուսուցչի աշխատավարձի չափը՝ 750 ռ. և այլն2: 

1889 թ. թվագրվող մեկ այլ գրությամբ էլ ներկայացվել է վարժարանի ուսուցչական կազմը3: 

Ղուբայի ծխական հոգևոր դպրոցի հոգաբարձու Ավագ քահանա Ավգարյանցը 1889 

թ. դեկտեմբերին ընկերությանը հայտնում է, որ իրենց դպրոցը երկսեռ է՝ բաղկացած 65 ա-

շակերտներից և 26 աշակերտուհիներից: Ունեն ընդհանուր երեք վարժապետ և մեկ վար-

ժուհի4: Նույն թվականին Ղուբայի եկեղեցական-ծխական ուսումնարանի մասին ընկերութ-

յանը տեղեկություններ են հաղորդում նաև ուսումնարանի հոգաբարձուները, նշելով, որ 

դպրոցը երկսեռ է, բաղկացած երեք տղաների և մեկ աղջիկների բաժանմունքներից, ունեն 

58 աշակերտ և 13 աշակերտուհի: Դպրոցների տարեկան ծախսը կազմել է մոտավորապես 

2000 ռ.5: 

1889 թ. Արցախի թեմի Հայոց հոգևոր դպրոցի հոգաբարձու երեցփոխ Գրիգոր Զար-

գարյանը և անդամները Իսահակյանցն ու Տեր-Ոսկանյանցը դիմում են Մարդասիրական 

ընկերությանը, նշելով, որ Հադրութի օրիորդական դպրոցը դրամական աջակցության կա-

րիք ունի6: «Արդ յունվար ամիսը մօտ լինելով,― ասված էր խնդրագրում,― խոնարհաբար 

խնդրում ենք ի նկատի ունենալ մեր սոյն խնդիրն և բավարարութիւն շնորհեք այս խնդրագ-

րին, որին սպասում և հաւաստիացած ենք, որովհետև նրանից է կախուած բացել և չբացել 

օրիորդաց վարժարան» 7 : Ընկերությունը մերժել է այդ դիմումը, հիմնավորելով, որ նոր 

դպրոցներին օգնություն հատկացնելու որոշումները կայացվում են տարին մեկ անգամ 

հրավիրվող ընդհանուր ժողովում՝ նախապես ներկայացված հայտերի հիման վրա: 

Իրենց նորաբաց միդասյան դպրոցի համար 1894 թ. փետրվարի 25-ին Մարդասիրա-

կան ընկերությունից տարեկան 100 ռ. են խնդրում Ճալեթ գյուղի բնակիչները: Ընկերութ-

յան խորհուրդը որոշում է գումարը հատկացնել միայն դպրոցի բացման մասին պաշտոնա-

կան տեղեկություն ստանալուց հետո8: 

Մարդասիրական ընկերությունը որոշակի աջակցություն է ցույց տվել նաև Թիֆլիսի 

Ներսիսյան հոգևոր դպրոցին: Դա երևում է վերջինիս հոգաբարձության կողմից 1897 թ. 

հունիսի 13-ին ընկերությանը հղած հավաստագրից, որ ստացել է իր համար նախատես-

ված տարեկան 300 ռուբլի գումարի կեսը9: Անշուշտ, կարող է առաջանալ այն բնական հար-

ցադրումը, թե ընկերությունն ինչու էր նպաստ հատկացնում այն քաղաքի դպրոցին, որտեղ 

գործում էր ավելի զորեղ Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերությունը: 

Ժամանակի մամուլում հաճախ է հնչել այն տեսակետը, որ ընկերությունը նման փոքր 

գումարներով չէր կարող իրական աջակցություն ցույց տալ կրթօջախներին և ճիշտ կլիներ, 

որ Մարդասիրականն այդ գումարները մի վայրում ներդներ: Մինչդեռ եղած վավերագրերը 

վկայում են, որ հաճախ խնդրատուներն են ընկերությունից այդչափ գումարներ խնդրել՝ նա-

խապես հաշվարկելով իրենց առաջնային կարիքները: Այդ մասին են վկայում նաև այն բազ-

 
1 Տե´ս նույն տեղում: 
2 Տե´ս նույն տեղում, թ. 173: 
3 Տե´ս նույն տեղում, թ. 21: 
4 Տե´ս նույն տեղում, թ. 174 և շրջ.: 
5 Տե´ս նույն տեղում, թ. 20: 
6 Տե´ս նույն տեղում, թ. 178:     
7 Տե´ս նույն տեղում, թ. 174 և շրջ.: 
8 Տե´ս նույն տեղում, գ. 38, թ. 4 և շրջ.: 
9 Տե´ս նույն տեղում, գ. 44, թ. 7: 
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մաթիվ շնորհակալագրերը, որոնք ընկերությունը ստացել է Վարդաշենից, Շուշիից՝ Հադ-

րութ գյուղի համար1, Ղուբայից, Շամախիի Սուրբ Սանդուխտյան վարժարանից, Նուխիի 

փոխանորդ առաջնորդից2 և այլն:  

1875-1896 թթ. Մարդասիրական ընկերությունն աջակցել է Քիլվարի, Խաչմազի, 

Մադրասայի, Վարդաշենի, Ս. Թարգմանչաց, Ամրուանի, Սուլթան-Նուխիի, Ղուբայի երկսեռ, 

Շամախիի օրիորդաց, Բեգլարքենդի, Գիրքի, Ղալագեայի, Մեծսարիի, Ախալքալաքի, Գան-

ձակ գյուղի, Զարգարյանի, Ճալեթի, Գետաբեկի, Իդելեցիքի, Վերին-Ազայի, Գյառգյառի, 

Հադրութի և Նիժի դպրոցներին, որոնց համար ընկերության միջոցներից ծախսվել է մոտ 

20 000 ռուբլի3: 

Դրամական աջակցությունից զատ ընկերությունը հետաքրքրվում էր նաև դպրոցա-

կան կյանքի առօրյայով և նամակագրություն էր պահպանում թեմական տեսուչների հետ: 

Նրանցից ստացված տեղեկատվությունը, սակայն, չէր բավարարում Մարդասիրականին: 

Այդ պատճառով որոշում են ունենալ վստահելի անձ, որը շրջելով Բաքվի նահանգի դպրոց-

ներով, պետք է անհրաժեշտ տեղեկություններ հաղորդեր ընկերությանը և հարկ եղած դեպ-

քում ցուցումներ տար ուսուցիչներին: Դրա վերաբերյալ որոշում է կայացվում 1881 թ. ապ-

րիլին, բայց հարցը պաշտոնապես լուծում չի ստանում և անկատար է մնում համապատաս-

խան անձի բացակայության պատճառով: Դրված խնդիրը կյանքի կոչելու գործում կարևոր 

դեր են խաղում ընկերության երախտավորներ Ներսես Սարումյանը և Բեգլար Ստեփանյա-

նը: Նրանք այցելելով դպրոցներ, Մարդասիրականի խորհրդին տեղյակ են պահել իրենց 

նկատած ձեռքբերումների և թերությունների մասին: 

Բ. Ստեփանյանի դիտարկումներով Շամախիի և Ղուբայի դպրոցները բավարար վի-

ճակում էին, բայց թաթախոս գյուղերի դպրոցների վիճակը ծանր էր: Նրա ներկայացմամբ 

թաթախոս Քիլվարի դպրոցում, որի ուսուցիչը գյուղի քահանան էր, սովորում էր 20 աշա-

կերտ: Ուսուցիչը աշակերտների համար կարդացած նյութը թարգմանում էր թաթերեն, հե-

տո հայերեն: Խաչմազի դպրոցն ուներ 13 աշակերտ, որոնք շատ էին բացակայում և վատ 

սովորում: Գիտեին միայն մի քանի աղոթք, բայց իմաստը չէին հասկանում: Չնայած նշված 

դպրոցների վիճակն անմխիթար էր, բայց այդ մոռացված վայրերում ընկերության հիմնած 

դպրոցները միակ կրթական հաստատություններն էին4: 

Շամախիի դպրոցներն առավել մեծ ուշադրության արժանացան սկսած 1893 թ.: Թե-

մական տեսուչ Եղիշե Գեղամյանի շնորհիվ մի քանի դպրոցներ ստեղծեցին իրենց առանձին 

ֆոնդերը: Դրանք ի պահ էին տրվել Մարդասիրականի ընկերությանը: 

1880-ական թթ. սկզբին հայկական դպրոցները կանգնեցին փակման վտանգի առաջ: 

Ցարական իշխանությունները ոչ միայն չէին աջակցում, այլև խոչընդոտում էին հայկական 

դպրոցի զարգացմանը: Նրանք անթույլատրելի էին համարում, որ հայոց հոգևոր իշխա-

նությունը ծխական դպրոցներից բացի վերահսկողություն ուներ նաև մասնավոր անձանց 

կողմից բացված դպրոցների վրա, որոնք պետք է ենթարկվեին պետական ուսումնարանա-

կան վարչությանը5: Նման իրավիճակում կանգնելով երկընտրանքի առջև, Մարդասիրա-

կան ընկերության խորհուրդը ուսումնարանական վարչության փոխարեն նախապատ-

վություն էր տվել հոգևոր իշխանություններին, մանավանդ որ վերջիններս նյութական և 

բարոյական առումներով գործուն մասնակցություն էին ունեցել դպրոցների պահպանութ-

յան գործին: Խնդիրը քննարկման էր դրել Մարդասիրականի խորհրդի անդամ Սարգիս 

Վարշամյանը: Նա փաստում էր, որ եթե նախկինում Բաքվի հասարակությունը չէր ընկալում 

կրթության դերը, ապա նոր պայմաններում լավ գիտակցում էր դրա նշանակությունը: Ս. 

Վարշամյանը ճիշտ էր համարում ուշադրությունը գյուղերի վրա սևեռելը: Ընկերության 

 
1 Տե´ս նույն տեղում, գ. 24, թ. 52, 129 և շրջ.: 
2 Տե´ս նույն տեղում, գ. 35, թ. 27-29:  
3 Տե´ս ՀՊԹ, Դավիթ Անանուն, Մարդասիրական ընկերութիւն..., էջ 43-44:  
4 Տե´ս նույն տեղում, էջ 46:    
5 Տե´ս նույն տեղում, էջ 28: 
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խորհուրդը սկզբում միանշանակ չէր վերաբերվում հարցին և չէր ցանկանում հրաժարվել 

քաղաքի դպրոցներից: Բայց այս հարցում որոշիչ դեր է ունենում ոստիկանության 1885 թ. 

մարտի 4-ի կարգադրությունը, որի համաձայն փակվում էին Բաքվի հայոց երկսեռ դպրոց-

ները: Մարտի 5-ին Բաքվի ոստիկանապետը հատուկ գրություն է ուղարկում Մարդասիրա-

կան ընկերությանը, որով, ըստ էության, առաջարկում էր ուսումնարանները պահպանել որ-

պես հասարակական դպրոցներ՝ ուսումնարանական վարչության ենթակայության ներքո: 

Այդ գրության համաձայն, ծխական-եկեղեցական դպրոցները դադարում էին գործել, եթե 

հասարակական չէին դառնում1: Մարդասիրական ընկերության խորհուրդը՝ խորհրդակցե-

լով Սինոդի և Շամախիի թեմի առաջնորդ Թադևոս եպիսկոպոսի հետ, որոշում են մինչ նոր 

կաթողիկոսի գահ բարձրանալը դպրոցները թողնել փակ: 

1886 թ. սեպտեմբերից հայոց եկեղեցական-ծխական դպրոցները, այդ թվում նաև 

Բաքվի երկսեռ դպրոցները վերաբացվեցին, բայց արդեն ծխական հոգաբարձության իշ-

խանության ներքո: Նոր իրավիճակում Մարդասիրականը դառնում է լոկ որպես նյութապես 

աջակցող հիմնարկություն: Դպրոցների ծխական հոգաբարձության ներքո գտնվելու ըն-

թացքում ընկերության արխիվային փաստաթղթերում դրանց վերաբերյալ շատ քիչ տեղե-

կություններ կան: Մարդասիրականը ֆինանսապես աջակցում էր միայն այն գյուղերին, ո-

րոնք ի զորու չէին սեփական միջոցներով դպրոցներ ունենալ: Բայց ընկերությունը չէր հո-

գում դրանց ամբողջ ծախսերը, այլ օգնում էր մասնակիորեն, երբեմն տրամադրելով չնչին 

գումար՝ ձգտելով հասնել այն բանին, որ գյուղացիները գոնե լուծեն դպրոցի համար շենք 

հատկացնելու հարցը: 

1890-1894 թթ. Մարդասիրականը զբաղված էր թեմական դպրոց բացելու հարցով: 

Այդ նպատակով ստեղծվեց հանձնաժողով՝ Ներսես Աբելյանցի, Աստվածատուր Կաճկաճ-

յանցի, Հայրապետ Ղուկասյանցի և Աստվածատուր Գալստյանցի մասնակցությամբ: 

Նրանք կազմեցին բացվելիք դպրոցի ծրագիրը: Ենթադրվում էր, որ այն պետք է ունենար 

երեք նախակրթարան և չորս հիմնական դասարան: Խնդրին արագ լուծում տալու ակնկա-

լիքով ընկերության խորհուրդն իր նախաձեռնությամբ 1891 թ. ապրիլին դիմում է Շամա-

խիի թեմակալ առաջնորդին: Բայց հարցն այդպես էլ լուծում չի ստանում: Ավելին, փակվում 

են նաև թերի ուսումնարանները: Նման իրավիճակը շարունակվում է մինչև 1896 թ.՝ հայ-

կական դպրոցների երկրորդ փակումը, որը խեղդեց մեծ ջանքերով և զոհողություններով 

ստեղծված կրթօջախների ծաղկումը: 

Մարդասիրական ընկերության 1897 թ. հաշվետու ժողովում կատարված ծախսերի 

մեջ դպրոցներին հատկացված օգնության մասին ոչինչ չի ասվում2: Բայց նույն թվականի 

հաշվետվության վերջում՝ 1898 թ. նախահաշվում որոշակի գումարներ են հատկացված 

Բաքվի ռեալական դպրոցի, արական գիմնազիոնի, տեխնիկական դպրոցի, ինչպես նաև 

Շուշիի թեմական դպրոցի աղքատ աշակերտների համար3: 

Մարդասիրական ընկերության կրթական գործունեության կարևոր քայլերից մեկն էլ 

իշխանությունների համաձայնությամբ կիրակնօրյա դպրոցի բացումն էր, որի նպատակը 

հայ ժողովրդի անգրագետ դասին կրթելը, նրա մտավոր և բարոյական զարգացմանը ա-

ջակցելն էր: Դպրոցը բացվում է Մ. Արամյանցի տեսչությամբ, բայց ուսուցիչների և աշա-

կերտների պակասի պատճառով նրա գործունեությունը երկար չի շարունակվում: 

Մյուս կարևոր ձեռնարկը կար ու ձևի դպրոց բացելու փորձն էր: Դեռևս 1891 թ. Բաք-

վում մի խումբ հայ կանայք ջանում էին հիմնել «Հայուհեաց բարեգործական ընկերութիւն», 

որի համար նրանք անգամ 15 հազար ռուբլի գումար ունեին, որը պահպանելու համար 

տրվել էր Մարդասիրականին: Ի զորու չլինելով սեփական ուժերով լուծելու խնդիրը, նրանք 

 
1 Տե´ս նույն տեղում, էջ 29-30:    
2 Տե´ս «Մշակ», 6 փետրվարի, 1897, № 15: 
3 Տե´ս ՀԱՇԻՒ բարձրագոյնս հաստատեալ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն ս. Գրիգոր Լուսավորչին 

Հայաստանի, վասն 1897 թ., Բագու, 1898, ՆԱԽԱՀԱՇԻՒ ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆՍ հաստատեալ Մարդասիրական ըն-

կերութեան յանուն Ս. ԳՐԻԳՈՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՉԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ վասն 1898 թ., Բագու, 1898, էջ 2: 
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որոշում են համագործակցել Մարդասիրականի հետ և հանդես գալ վերջինիս հովանավո-

րությամբ: Հաշվի առնելով, որ Բաքվի օրիորդաց դպրոցն իր սահմանափակ կարգավիճա-

կով չի բավարարում տեղի չքավոր հայ աղջիկների առօրյա պահանջները, Մարդասիրա-

կանը որոշում է ընդառաջել տիկնանց դիմումին: 

Ընկերության խորհրդի 1892 թ. արձանագրության մեջ նշվում էր, որ նա ցանկանում 

է իր հովանավորության ներքո չքավոր աղջիկների համար բացել մի արհեստանոց, որտեղ 

կսովորեն միայն կար ու ձև, իսկ հարկ եղած դեպքում՝ տնային տնտեսությանն առնչվող այլ 

արհեստներ: Խորհրդի այս որոշումը կայացվում է Աննման Մադաթյանի, Սոֆյա Ադամյանի 

և Եղիսաբեթ Սարգսյանի ներկայությամբ և հավանությամբ1: Դրանից հետո խորհուրդը 

դպրոցի բացումը թույլատրելու միջնորդությամբ դիմում է կառավարությանը: 

Կովկասի դպրոցական հոգաբարձու Յանովսկին այդ ծրագրի դեմ առաջադրում է իր 

ծրագիրը: Նա դպրոցի բացումը հնարավոր էր համարում հետևյալ պայմաններով. 1. դպրոց 

կարող էին ընդունվեն 12 տարեկանից բարձր տարիքի աղջիկներ՝ առանց ազգային և կրո-

նական խտրականության, 2. դպրոցում ընկերությունը կարող էր ունենալ միայն մեկ հոգա-

բարձու, 3. ուսումնական ծրագիրը պետք է հաստատվեր Կովկասի կառավարչապետի կող-

մից, 4. դպրոց կարող էին ընդունվել միայն լուսավորության նախարարությանը ենթակա մի-

դասյան դպրոց կամ գիմնազիայի առաջին դասարանն ավարտած աղջիկները2 : Դնելով 

նման պայմաններ՝ իշխանությունները քաջատեղյակ էին, որ Մարդասիրականը գործում է 

միայն հայ ազգի համար և ցանկանում է սովորեցնել միայն ծխական դպրոցն ավարտած 

հայուհիներին: Բացի այդ, ցավոտ հանգամանք էր, որ դպրոցը չէր գտնվելու Մարդասիրա-

կանի տնօրինության ներքո: 

Յանովսկուն բացատրեցին, որ նրա առաջադրած պայմանները չեն բխում ընկերութ-

յան կանոնադրությունից: Նա էլ պատասխանեց, որ այլ կերպ չի կարող թույլատրել դպրոցի 

բացումը: Այդ ամենի արդյունքում 1893 թ. սեպտեմբերի 20-ի նիստում Մարդասիրականը 

հրաժարվում է դպրոց բացելու ծրագրից, իսկ հայուհիների 15 հազար ռուբլին մնում է ընկե-

րության տնօրինության ներքո: Այդ գումարի տոկոսները նվիրատուների ցանկությամբ հե-

տագայում օգտագործվում են ճաշարանի կառուցման վրա: 

Ի մի բերելով կրթական ոլորտում Մարդասիրական ընկերության ծավալած 32 տար-

վա գործունեությունը՝ ընդհուպ մինչև 1896 թ., կարող ենք արձանագրել, որ այդ տարինե-

րին ընկերությունը դպրոցների վրա ծախսել է 55 հազար ռուբլի: Բաքվի երկսեռ դպրոցնե-

րում 1869-1884 թթ. սովորել են արական դպրոցում՝ 933, իսկ իգական դպրոցում՝ 463 ե-

րեխաներ3: Նաև արձանագրենք, որ այդ տարիներին ընկերությունը կառուցել է հատուկ 

շենքեր, որոնք անվճար հատկացրել է դպրոցներին: 

Վերն ասվածին նաև հավելենք, որ Մարդասիրական ընկերությունը մշտապես իր ու-

շադրության կենտրոնում է պահել Բաքվի դպրոցների կրթական կյանքը՝ և´ նյութապես, և´ 

բարոյապես աջակցելով նրանց: Ճիշտ է, ընկերությունն ի սկզբանե չունենալով լայն հնարա-

վորություններ, ի զորու չէր արժանվույնս աջակցություն ցուցաբերել բոլոր կարոտյալներին, 

որի պատճառով հաճախակի է արժանացել ժամանակի մամուլի քննադատությանը, բայց 

ինչպես ակնհայտ է վերոշարադրյալ նյութից, նա չի զլացել թեկուզև նվազ միջոցներով օգնել 

գրեթե բոլոր խնդրատուներին: Մարդասիրականը, ֆինանսական աջակցությունից զատ, 

հետևողականորեն իր ուշադրության կենտրոնում է պահել կրթական խնդիրները՝ դպրոց-

ների համար կազմելով ուսումնական ծրագրեր, քայլեր ձեռնարկել ուսուցչական կազմի ո-
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րակի ապահովման համար և կրթական տարբեր հարցերի վերաբերյալ խնդիրներում հա-

սարակության անունից որպես միջնորդ հանդես եկել ցարական վարչակարգի հետ վարվող 

բանակցություններում: 

 

 

Сусанна Аракелян, ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ОБЩЕСТВА БАКУ И 

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ В 1864-1896.  На  основе  достоверных архивных доку-

ментов, материалов периодической печати, ряда документов, опубликованных еще в 

конце 19 – начале 20 веков, в статье представлена деятельность Бакинского армянского 

гуманитарного сообщества, охватывающая просветительско-образовательную сферу и 

строительство школ в течение 32 лет, вплоть до второй попытки царского правительства 

закрыть армянские национальные школы.  

Обстоятельно и детально  описана разнообразная помощь, оказанная Гуманитар-

ным  сообществом не только  Бакинским образовательным учреждениям, но и особенно 

десяткам сельских школ, в частности: основание и строительство новых школ, регулярная 

их дотация, участие в разработке учебных программ, а также решение текущих проблем 

преподавателей школ и т.д. Главной целью Сообщества в содействии деятельности ар-

мянских школ было сохранение армянского языка, что в условиях ассимиляционной по-

литики Царской России было очень важно. 

Многие из использованных документов вводятся в научный оборот впервые. 

 

Ключевые слова: Бакинское армянское гуманитарное сообщество, образова-

тельная сфера, строительство школ, деятельность, царское правительство, националь-

ные школы, помощь, дотация, учебная программа. 

 

Susanna Arakelyan, EDUCATIONAL AND SCHOOL-BUILDING ACTIVI-

TIES OF ARMENIAN HUMANITARIAN SOCIETY OF BAKU IN 1864-1896. 

The article is based on rich archival documents, various materials taken from the periodical 

press of the time, a number of documents published in the late XIX and early XX centuries, 

where are presented the educational-illuminative and  school-building activities carried out by 

the Armenian Humanitarian Society of Baku during the first 32 years of the company's activity, 

until the second attempt by the tsarist authorities with the aim of closing the Armenian na-

tional schools. 

The article presents in detail the various assistance provided by the Humanitarian 

Society over the decades, not only in Baku, but also in many schools in other cities in the 

region, especially in dozens of villages (participation in the establishment of schools, regular 

financial support, construction of school buildings, participation in the preparation of school 

curricula, solving various problems related to teaching staff, etc.). The main goal of the 

company to support Armenian schools was to ensure the preservation of the Armenian 

language, which was a key issue in the conditions of nationalist policy of Tsarist Russia. 

Many of the documents are being put into scientific circulation for the first time. 

 

Key words: Armenian Humanitarian Society of Baku, educational sphere, school-build-

ing, activity, tsarist authorities, national schools, assistance, financial support, curricula. 

 

  


