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ԼԱԶԱՐՅԱՆՆԵՐ. 
ՏՈՀՄՆ ՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Պարսից շահ Աբբասի նախաձեռնու‐ 

թյամբ 1605‐1606‐ին Արաքսի առափնյա 

Ջուղա բնակավայրից Իրան բռնա∙աղթ‐ 

ված հայերից է եղել Մանուկ Եղիազարի 
∙երդաստանը: Նրանք հաստատվել են 

Սպահանի (Իսֆահան) Նոր Ջուղա ավա‐ 

նում՝ ի հիշատակ իրենց ծննդավայրի: 

Իրենց ձեռներեցության, աշխատասիրու‐ 

թյան և ստեղծա∙ործական տաղանդի 

շնորհիվ՝ նրանք զբաղեցրել են բարձր 
պաշտոններ: Հետա∙ա շրջանի անն‐ 

պաստ պայմանների պատճառով ստիպ‐ 

ված են եղել հեռանալ երկրից: 

Եղիազարյան երեք եղբայրներ Աղա‐ 

զարը, Հարությունը և Մանուկը 1741 թ. 

կազմել են առևտրական ընկերություն և 
ընտանիքներով ուղևորվել դեպի Ռուսաս‐ 

տան: Առևտրական ∙ործարքներ կատա‐ 

րելով՝ նրանք հասել են Աստրախան: Մի 

քանի տարի մնալուց հետո, 1749‐ին փո‐ 

խադրվել են Մոսկվա: 

Ռուսական կայսրության տարբեր 
ոլորտներում (դիվանա∙իտություն, տնտե‐ 

սություն, մշակույթ, կրթություն և այլն) ու‐ 

նեցած մեծ ավանդի շնորհիվ՝ Լազարյան‐ 

ները մշտապես արժանացել են միապետ‐ 

ների բարձր ∙նահատանքին: 

Առանձնակի ուշադրության է արժանի 
Լազարյանների ծառայությունը Հյուսիսա‐ 

յին Կովկասի, Դոնի ավազանի, Ղրիմի, 

Բեսարաբիայի տարածքներում հիմնա‐ 

վորված ∙աղթական հայերի ապրելակեր‐ 

պի բարելավման ∙ործում։ Նրանք նպաս‐ 

տել են տուրքերի առժամանակ վերացմա‐ 
նը, հայերի իրավունքների պաշտպանու‐ 

թյանը, եկեղեցիների, դպրոցների և այլ շի‐ 

նությունների կառուցմանը: 

Եղիազարյանները (հետա∙այում՝ Լա‐ 

ËÀÇÀÐßÍÛ 
ÑÅÌÜß È Å¨ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 

Â 1605-1606 ãã. ñðåäè àðìÿí, 

ïåðåñåëåííûõ ïî èíèöèàòèâå èðàíñêîãî 

øàõà Àááàñà èç íàõîäÿùåãîñÿ íà áåðåãó 

ðåêè Àðàêñ àðìÿíñêîãî ãîðîäà Äæóëüôà 

â Èñôàõàí, áûëà òàêæå ñåìüÿ Ìàíóêà 

Åãèàçàðà. Îíè îáîñíîâàëèñü â ïðèãîðîäå 

Èñôàõàíà, êîòîðûé â ïàìÿòü èõ 

ðîäíîãî ãîðîäà áûë íàçâàí Íîâîé 

Äæóëüôîé. Áëàãîäàðÿ èõ ïðåäïðèèì÷è- 

âîñòè, òðóäîëþáèþ è ñîçèäàòåëüíîìó òà- 

ëàíòó, îíè çàíèìàëè âûñîêèå ïîñòû â 

Èðàíå. Â äàëüíåéøåì, èç-çà íåáëà- 

ãîïðèÿòíî ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ, 

îíè áûëè âûíóæäåíû ïîêèíóòü ñòðàíó. 

Â 1741ã. òðè áðàòà Àãàçàð, Àðóòþí è 

Ìàíóê Åãèàçàðÿíû ñîçäàëè òîðãîâóþ 

êîìïàíèþ è âìåñòå ñî ñâîèìè ñåìüÿìè 

íàïðàâèëèñü â Ðîññèþ. Çàêëþ÷àÿ 

òîðãîâûå ñäåëêè, îíè äîñòèãëè Àñòðà- 

õàíè. Ïðîæèâ òàì íåñêîëüêî ëåò, â 

1749 ã. îíè ïåðåñåëèëèñü â Ìîñêâó. 

Åãèàçàðÿíû (â äàëüíåéøåì Ëàçàðÿ- 

íû-Ëàçàðåâû), áëàãîäàðÿ ñâîåìó âêëà- 

äó, âíåñ¸ííîìó â ðàçíûå îáëàñòè (äèï- 

ëîìàòèÿ, ýêîíîìèêà, êóëüòóðà, îáðàçî- 

âàíèå è ò.ä.) æèçíåäåÿòåëüíîñòè Ðîñ- 

ñèéñêîé Èìïåðèè, âûñîêî öåíèëèñü ðóñ- 

ñêèìè ñàìîäåðæöàìè. 

Îñîáîå âíèìàíèå çàñëóæèâàåò äåÿ- 

òåëüíîñòü Ëàçàðåâûõ â óëó÷øåíèè óñëî- 

âèé æèçíè àðìÿíñêèõ ïåðåñåëåíöåâ 

îáîñíîâàâøèõñÿ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, 

íà áåðåãàõ Äîíà, â Êðûìó, â Áåñ- 

ñàðàáèè. Îíè ñïîñîáñòâîâàëè âðåìåííîé 

îòìåíå íàëîãîâ, çàùèòå ïðàâ àðìÿí,
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զարյաններ) վայելել են նաև այլ պետու‐ 

թյունների թա∙ավորների, բարձրաստի‐ 
ճան զինվորականների ու հասարակա‐ 

կան ∙ործիչների համակրանքն ու վստա‐ 

հությունը: Ազնիվ ծառայության և վաստա‐ 

կի համար Եկատերինա Երկրորդ թա∙ու‐ 

հին Լազարյան տոհմի նահապետ Լազար 

Նազարի Լազարյանին (Աղազար Նազա‐ 
րեթի Եղիազարյան, 1700‐1782) 1776‐ին 

շնորհել էտոհմիկ ազնվականի պատվա‐ 

վոր տիտղոս՝ իր զավակներով ու հետա‐ 

∙ա սերունդներով հանդերձ: Պավել Առա‐ 

ջին, Նիկոլայ Առաջին և Ալեքսանդր Առա‐ 

ջին միապետները Լազարյան տոհմի հե‐ 
տա∙ա սերունդներին վստահել են բարձր 

պաշտոններ՝ Պետական ∙աղտնի խորհր‐ 

դական, Պետական իսկական խորհրդա‐ 

կան, Սենեկապետ և այլն, արժանացրել 

տարբեր շքանշանների ու պատիվների: 

Օտար երկրների հետ համա∙ործակ‐ 
ցության համար տոհմապետ Լազարի որ‐ 

դի Հովհաննեսը ավստրիական կայսր Յո‐ 

զեֆ Երկրորդի կողմից արժանացել է բա‐ 

րոնի (պարոնի) կոչման, իսկ 1788‐ին՝ կոմ‐ 

սի տիտղոսի: 

Լազարյան տոհմի ներկայացուցիչնե‐ 
րը մասնակցել են 1812‐ի ռուս–ֆրանսիա‐ 

կան, 1826‐1828 թթ. ռուս–պարսկական և 

1828‐1829 թթ. ռուս–թուրքական, 1853‐ի 

Ղրիմի և հետա∙ա պատերազմներին՝ որ‐ 

պես սպաներ և թար∙մանիչներ։ Այս պա‐ 

տերազմների ընթացքում զոհվել են 22‐ 
ամյա Հարություն Հովակիմի Լազարյանը 

և 23‐ամյա Հարություն Հովհաննեսի Լա‐ 

զարյանը: Ռուս‐պարսկական Թուրքմենչա‐ 

յի հաշտության պայմանա∙րով 40000 հա‐ 

յերի Պարսկաստանից Անդրկովկաս ∙աղ‐ 

թի կազմակերպողը եղել է ∙նդապետ Լա‐ 
զար (Ղազար) Հովակիմի Լազարյանը: 

Որո՞նք են եղել Լազարյանների եկամ‐ 

տի աղբյուրները: 

ñòðîèòåëüñòâó öåðêâåé, øêîë è äðóãèõ 

çäàíèé. 

Ëàçàðåâû ïîëüçîâàëèñü òàêæå óâà- 

æåíèåì è äîâåðèåì ïðàâèòåëåé, âûñîêî- 

ïîñòàâëåííûõ âîåííûõ è îáùåñòâåííûõ 

äåÿòåëåé äðóãèõ ñòðàí. Â 1776 ã. 

Èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà II  ïðèñâîèëà 

ïîòîìñòâåííîå äâîðÿíñêîå çâàíèå ïàò- 

ðèàðõó ðîäà Ëàçàðþ Íàçàðîâè÷ó Ëàçàð- 

ÿíó (Àãàçàðó Íàçàðåòîâè÷ó Ëàçàðÿíó 

1700-1782ãã.) çà ÷åñòíîå ñëóæåíèå è 

çàñëóãè. Ýòîò òèòóë óíàñëåäîâàëè åãî 

äåòè è ïîòîìêè. Èìïåðàòîðû Ïàâåë I, 

Àëåêñàíäð I è Íèêîëàé I ïîòîìêàì ðîäà 

Ëàçàðåâûõ äîâåðÿëè âûñîêèå ïîñòû 

Òàéíîãî Ñîâåòíèêà, Äåéñòâèòåëüíîãî 

ñòàòñêîãî ñîâåòíèêà, äâîðåöêîãî è ò.ä., 

îíè óäîñòàèâàëèñü ðàçíûõ íàãðàä è 

ïî÷åñòåé. 

Çà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ èíîñòðàííûìè 

äåðæàâàìè ñûí îñíîâàòåëÿ ðîäà Ëàçàðÿ, 

Îãàííåñ  áûë óäîñòîåí òèòóëà áàðîíà ñî 

ñòîðîíû àâñòðèéñêîãî èìïåðàòîðà Èîñè- 

ôà II, à â  1788ã. ïîòîìñòâåííîãî òèòóëà 

ãðàôà. 

Ïðåäñòàâèòåëè ðîäà Ëàçàðåâûõ 

ó÷àñòâîâàëè â ðóññêî-ôðàíöóçñêîé âîé- 

íå 1812ã., 1826-1828 ðóññêî-ïåðñèäñêîé 

è 1828-1829 ðóññêî-òóðåöêîé âîéíàõ, â 

Êðûìñêîé âîéíå 1853ã. è â ïîñëåäóþ- 

ùèõ âîéíàõ Ðîññèéñêîé Èìïåðèè â êà- 

÷åñòâå îôèöåðîâ è ïåðåâîä÷èêîâ. Âî 

âðåìÿ ýòèõ âîéí ïîãèáëè 22-ëåòíèé 

Àðóòþí Îâàêîìîâè÷ Ëàçàðåâ è 23-ëåò- 

íèé Àðóòþí Îãàíåñîâè÷ Ëàçàðåâ. Ñîã- 

ëàñíî îäíîìó èç óñëîâèé ðóññêî-ïåðñèä- 

ñêîãî Òóðêìåí÷àéñêîãî ìèðíîãî äîãîâî- 

ðà ïåðåñåëåíèå 40 000 àðìÿí èç Ïåðñèè
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Մոսկվայից ոչ շատ հեռու և Ս.Պետեր‐ 

բուր∙ի մոտ Լազարյանները ∙նել են Ֆրյա‐ 
նովո ∙յուղի Ռոշպա կալվածքը, որտեղ 

հիմնել են մետաքսա∙ործական ֆաբրի‐ 

կաներ։ Պերմի, Կալու∙այի նահան∙ներում 

∙նել են ∙յուղեր և կալվածքներ, երկաթի ու 

աղի հանքեր: 

Տոհմի առավել երևելի ∙ործարարնե‐ 
րից են եղել ազնվական Աղազար Նազա‐ 

րեթի Եղիազարյանը, Ներ∙ործական պե‐ 

տական խորհրդական Հովհաննես Լազա‐ 

րի Լազարյանը, Արքունի դռան խորհրդա‐ 

կան Մինաս Լազարի Լազարյանը, Խաչա‐ 

տուր Լազարի Լազարյանը, Լազարյան 
ճեմարանի հիմնադիր–հո∙աբարձու Հո‐ 

վակիմ Լազարի Լազարյանը, Ներ∙ործա‐ 

կան պետական խորհրդական, Փարիզի 

Ասիական ընկերության անդամ Հովհան‐ 

նես Հովակիմի Լազարյանը, Ներ∙ործա‐ 

կան պետական խորհրդական, Փարիզի 
Ասիական ընկերության անդամ Խաչա‐ 

տուր Հովակիմի Լազարյանը: 

Լազարյանները բարոյական և նյութա‐ 

կան, կառուցողական և այլ կար∙ի բարե‐ 

∙ործություններ են կատարել նաև Աստրա‐ 

խանի, Մոզդոկի, Ղզլարի, Թիֆլիսի, Նոր 
Նախիջևանի, Սիմֆերոպոլի, Քիշնևի, Հն‐ 

չեշտի, Գրի∙որիոպոլիսի հայության, Վենե‐ 

տիկի և Վիեննայի Մխիթարյան միաբանու‐ 

թյան, Փարիզի Ասիական ընկերության, 

ֆրանսիացի հայա∙ետների, Մոսկվայի և 

Ս.Պետերբուր∙ի համալսարանների ու 
∙րադարանների համար: 

Լազարյանների մեծա∙ույն ծառայու‐ 

թյունը հայությանը, ինչպես և Ռուսաստա‐ 

նին, եղել է նրանց միջոցներով Մոսկվայում 

կառուցած ժամանակի ամենահեղինակա‐ 

վոր կրթօջախի բացումը: Հովհաննես Լա‐ 
զարի Լազարյանն իր միակ արու զավա‐ 

կին պատերազմում կորցնելուց հետո, մա‐ 

հից (1801 թ.) քիչ առաջ, բավականին 

â Çàêàâêàçüå îðãàíèçîâàë ïîëêîâíèê 

Ëàçàðü Îâàêèìîâè÷ Ëàçàðåâ. 

Êàêîâûìè áûëè èñòî÷íèêè äîõîäîâ 

Ëàçàðåâûõ? 

Íåäàëåêî îò Ìîñêâû è âáëèçè 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ëàçàðåâûìè áûëè 

êóïëåíû ñåëî Ôðÿíîâî è óñàäüáà Ðî- 

øïà, ãäå áûëè îñíîâàíû øåëêîïðÿäíûå 

ôàáðèêè. Â èõ  âëàäåíèè íàõîäèëèñü 

ñ¸ëà è óñàäüáû, ðóäíûå è ñîëÿíûå êîïè 

â Ïåðìñêîì è Êàëóæñêîì óåçäàõ. 

Íàèáîëåå âûäàþùèìèñÿ ïðåäïðèíè- 

ìàòåëÿìè áûëè äâîðÿíèí Àãàçàð Íàçà- 

ðåòîâè÷ Åãèàçàðÿí, Äåéñòâèòåëüíûé 

ñòàòñêèé ñîâåòíèê Îãàííåñ Ëàçàðåâè÷ 

Ëàçàðÿí, ïðèäâîðíûé ñîâåòíèê Ìèíàñ 

Ëàçàðåâè÷ Ëàçàðÿí, Õà÷àòóð Ëàçàðåâè÷ 

Ëàçàðÿí, îñíîâàòåëü è ïîïå÷èòåëü Ëàçà- 

ðåâñêîãî ó÷èëèùà Îâàêèì Ëàçàðåâè÷ 

Ëàçàðÿí, Äåéñòâèòåëüíûé ñòàòñêèé ñî- 

âåòíèê, ÷ëåí Ïàðèæñêîãî àçèàòñêîãî 

îáùåñòâà Îãàííåñ Îâàêèìîâè÷ Ëàçàðÿí, 

Äåéñòâèòåëüíûé ñòàòñêèé ñîâåòíèê, 

÷ëåí Ïàðèæñêîãî àçèàòñêîãî îáùåñòâà 

Õà÷àòóð Îâàêèìîâè÷ Ëàçàðÿí. 

Ëàçàðÿíû îêàçûâàëè ìîðàëüíóþ, 

ìàòåðèàëüíóþ è èíóþ ïîìîùü àðìÿíàì, 

ïðîæèâàþùèì â Àñòðàõàíè, Ìîçäîêå, 

Êèçëÿðå, Òèôëèñå, Íîâîé Íàõè÷åâàíè, 

Ñèìôåðîïîëå, Êèøèí¸âå, Ãèí÷åøò 

(Êîòîâñê), Ãðèãîðèîïîëå, ïîìîãàëè 

òàêæå Êîíãðåãàöèÿì Ìõèòàðèñòîâ â Âå- 

íåöèè è Âåíå, Ïàðèæñêîìó àçèàòñêîìó 

îáùåñòâó, ôðàíöóçñêèì àðìåíîâåäàì, 

Óíèâåðñèòåòàì è áèáëîòåêàì Ìîñêâû è 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 

Ñàìàÿ áîëüøàÿ çàñëóãà Ëàçàðÿíîâ 

ïåðåä àðìÿíñêèì íàðîäîì, à òàêæå è 

ïåðåä Ðîññèåé, ýòî  îñíîâàíèå íà èõ
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խոշոր ∙ումար է կտակել փոքր եղբորը՝ Հո‐ 

վակիմին, որպեսզի նա իրա∙ործի իր վա‐ 
ղեմի ցանկությունը՝ դպրոց բացի հայ երե‐ 

խաների կրթության համար: 

Հովակիմը եղբոր և իր ցանկությունը 

կատարելու նպատակով, մի որոշ ∙ումար 

էլ ինքն ավելացնելով, ∙ործի է անցել: Դպ‐ 

րոցի շենքը կառուցվել է 1813‐1814 թթ, 
ավարտվել՝ 1815‐ին, իսկ ուսումնառու‐ 

թյունն սկսվել՝ մայիսի 14‐ից: Առաջին տե‐ 

սուչը եղել է Լազարյանների ∙րա∙իր, 

աստրախանցի դպիր Գևոր∙ Ալամդարյա‐ 

նը, որին 1814‐ին Հարություն անունով 

ձեռնադրել են քահանա՝ ի հիշատակ Հո‐ 
վակիմ Լազարյանի 22‐ամյա Հարություն 

որդու, որը զոհվել էր 1813‐ին, Լայպցի∙ի 

մոտ: Լազարյան ճեմարանի առաջին հո‐ 

∙աբարձուն եղել է տոհմի ներկայացուցիչ 

և շինարարությունն իրա∙ործող Հովակիմ 

Լազարյանը, իսկ նրա օ∙նականը՝ Խաչա‐ 
տուր եղբայրը: Հովակիմի մահից (1826 թ.) 

հետո նրանց փոխարինել են վերջինիս 

զավակները՝ Հովհաննեսը և Խաչատուրը: 

Նրանց կառավարման շրջանում աստի‐ 

ճանաբար բարձրացել է ուսումնարանի 

հեղինակությունը կառավարության և հա‐ 
սարակության շրջանակներում: Ճեմարա‐ 

նի առաջին տեսուչը եղել է Միքայել վրդ. 

Սալլանթյանը։ 

1827‐ից ուսումնարանը կոչվել է Լա‐ 

զարյան ճեմարան Արևելյան լեզուների, 

իսկ 1828‐ից՝ Լազարյան Հայկական ճե‐ 
մարան Արևելյան լեզուների: 1848‐ին ճե‐ 

մարանին շնորհվել է Լիցեյի արտոնա∙իր: 

1829‐ին բացվել է ճեմարանի տպարանը, 

որտեղ մի քանի լեզվով ∙րքեր են հրատա‐ 

րակվել, այդ թվում և ուսման կանոնադրու‐ 

թյունը՝ հայերեն, ռուսերեն, ∙երմաներեն, 
ֆրանսերեն: Առաջին տպա∙իր ∙րքերից 

մեկը եղել է ճեմարանի աշակերտների ար‐ 

ձակ և չափածո ∙ործերից կազմված ժողո‐ 

ñðåäñòâà ñàìîãî àâòîðèòåòíîãî ó÷åáíîãî 

çàâåäåíèÿ â Ìîñêâå - Ëàçðåâñêîãî ó÷è- 

ëèùà. Îãàííåñ Ëàçàðåâè÷ Ëàçàðÿí, ïîñ- 

ëå ãèáåëè ñâîåãî åäèíñòâåííîãî ñûíà íà 

âîéíå, íåçàäîëãî äî ñâîåé ñìåðòè 

(1801ã.) çàâåùàë êðóïíóþ ñóììó ñâîå- 

ìó ìëàäøåìó áðàòó Îâàêèìó äëÿ âîïëî- 

ùåíèÿ èì â æèçíü åãî çàâåòíîé ìå÷òû: 

îñíîâàíèÿ øêîëû äëÿ îáó÷åíèÿ àðìÿí- 

ñêèõ äåòåé. 

Äëÿ âîïëîùåíèÿ â æèçíü æåëàíèÿ 

ñâîåãî áðàòà, êîòîðîå îí ðàçäåëÿë è, äî- 

áàâèâ ñî ñâîåé ñòîðîíû íåêîòîðóþ ñóì- 

ìó, Îâàêèì âçÿëñÿ çà äåëî. Çäàíèå øêî- 

ëû ñòðîèëîñü ñ 1813 ïî 1814 ãã., ñòðîè- 

òåëüñòâî áûëî çàâåðøåíî â 1815 ã., à ñ 

14-ãî ìàÿ òîãî æå ãîäà íà÷àëîñü 

îáó÷åíèå þíîøåé. Ïåðâûì èíñïåêòîðîì 

ó÷èëèùà áûë ñåêðåòàðü Ëàçàðåâûõ, 

àñòðàõàíñêèé äüÿêîí Ãåâîðã Àëàìäàðÿí, 

êîòîðûé â 1814ã. áûë ðóêîïîëîæåí â 

ñàí ñâÿùåííèêà ïîä èìåíåì Àðóòþí â 

ïàìÿòü î ïîãèáøåì â 1813 ã. ïîä 

Ëåéïöèãîì 22-ëåòíåì ñûíå Îâàêèìà 

Ëàçàðÿíà. Ïåðâûì ïîïå÷èòåëåì Ëàçà- 

ðåâñêîãî ó÷èëèùà áûë ïðåäñòàâèòåëü 

ðîäà Ëàçàðÿíîâ, îñíîâàòåëü ó÷èëèùà 

Îâàêèì Ëàçàðÿí, à åãî ïîìîùíèêîì 

áûë åãî áðàò Õà÷àòóð. Ïîñëå ñìåðòè 

Îâàêèìà (1826ã.) èõ çàìåíèëè ñûíîâüÿ 

Õà÷àòóðà, Îãàííåñ è Õà÷àòóð. Ïðè èõ 

ïîïå÷èòåëüñòâå àâòîðèòåò ó÷èëèùà ïîñ- 

òåïåííî ïîâûøàëñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ è 

îáùåñòâåííûõ êðóãàõ. 

Ñ 1827ã. ó÷èëèùå íàçûâàëîñü Ëàçà- 

ðåâñêîå Ó÷èëèùå Âîñòî÷íûõ ßçûêîâ, à 

ñ 1828ã. - Ëàçàðåâñêîå Àðìÿíñêîå Ó÷è- 

ëèùå Âîñòî÷íûõ ßçûêîâ. Â 1848ã. Ó÷è- 

ëèùó áûë ïðèñâîåí ñòàòóñ ëèöåÿ. Â
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վածուն՝ §Մուզայք Արարատյան¦ վերնա∙‐ 

րով, որը նվիրված է եղել Լազարյաննե‐ 
րին: Ժողովածուն պատրաստվել է 1828‐ 

ին, տպա∙րվել է 1829‐ին: 

1869‐ից հո∙աբարձության ∙ործը ∙լ‐ 

խավորել է Նիկոլայ Դավթի Դելյանովը, իսկ 

1871‐ից՝ պատվավոր հո∙աբարձու է եղել 

Սիմոն Դավթի Աբամելիքը՝ ազ∙անունին 
ավելացնելով Լազարյան բառը: Վերջինիս 

փոխարինել է նրա որդի, հնա∙ետ Սիմոնը 

(1853‐1916): Սիմոն Սիմոնի Աբամելիք‐Լա‐ 

զարյանը Մոսկվայում ∙տնվող իր սեփա‐ 

կան շենքը, որն արժեցել է մեկ միլիոն 

ռուբլի, 1914‐ին նվիրաբերել է Լազարյան 
ճեմարանին՝ հօ∙ուտ արտասահմանից 

եկած հայ երեխաների կրթության ֆոնդի: 

Լազարյան ճեմարանի շենքն ունեցել է 

∙լխավոր և երկու կողմից կառուցված 

մասնաշենքեր, որտեղ եղել են դասասեն‐ 

յակները, աշակերտների ննջարանները, 
վերատեսչի և վերակացուների բնակա‐ 

րանները, սեղանատունը, խոհանոցը, 

բաղնիքը, հիվանդանոցը, քննության դահ‐ 

լիճը, մատենադարանը, դրամադարանը 

(դրամների և մեդալների թան∙արան), 

պարի և թատերական խաղերի ընդար‐ 
ձակ սենյակը: Դահլիճում ցուցադրվել են 

թա∙ավորների, իշխանների, ճեմարանի 

հիմնադիրների ∙եղարվեստական նկար‐ 

ներ և դիմաքանդակներ: 

Հայ երեխաների մեջ ∙րա∙իտություն 

սերմանելու, ազ∙ի համար օ∙տակար ∙որ‐ 
ծիչներ դարձնելուց բացի, ճեմարանի 

առաջնահերթ նպատակն է եղել նաև հայ 

և օտարազ∙ի սաներին ասիական ու եվ‐ 

րոպական լեզուներ սովորեցնելը: Ավար‐ 

տելով դասընթացը՝ նրանք կարող էին աշ‐ 

խատանքի ընդունվել արքունի և քաղա‐ 
քացիական, ռազմական, կրոնական, 

մանկավարժական բնա∙ավառների հաս‐ 

տատություններում: 

1829ã. áûëà îñíîâàíà òèïîãðàôèÿ ó÷è- 

ëèùà, â êîòîðîé áûëè íàïå÷àòàíû êí- 

èãè íà íåñêîëüêèõ ÿçûêàõ, â òîì ÷èñëå 

Óñòàâ ó÷èëèùà íà àðìÿíñêîì, ðóññêîì, 

íåìåöêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ. Îä- 

íîé èç ïåðâûõ íàïå÷àòàííûõ êíèã áûë 

Ñáîðíèê ïîýòè÷åñêèõ è ïðîçàè÷åñêèõ 

ïðîèçâåäåíèé ó÷åíèêîâ ó÷èëèùà, êîòî- 

ðûé íàçûâàëñÿ "Àðàðàòñêèå Ìóçû", ïîñ- 

âÿù¸ííûé Ëàçàðÿíàì è èçäàííûé ïðå- 

ïîäàâàòåëåì ó÷èëèùà àðõèìàíäðèòîì 

Ìèêàåëîì Ñàëëàíòÿíîì.  Ñáîðíèê áûë 

ïîäãîòîâëåí â 1828ã., à íàïå÷àòàí â 

1829ã. 

Ñ 1869ã. ïîïå÷èòåëüñòâî âîçãëàâëÿë 

Íèêîëàé Äàâûäîâè÷ Äåëüÿíîâ, à ñ 

1871ã. ïî÷¸òíûì ïîïå÷èòåëåì ñòàë 

Ñåì¸í Äàâûäîâè÷ Àáàìåëèê, êîòîðûé, 

áóäó÷è çÿòåì Ëàçàðÿíîâ, äîáàâèë ê 

ñâîåé ôàìèëèè ôàìèëèþ ñâîåé æåíû. 

Åãî çàìåíèë åãî ñûí, àðõåîëîã Ñåì¸í 

(1853-1916ãã.). Ñåì¸í Ñåì¸íîâè÷ 

Àáàìåëèê-Ëàçàðÿí â 1914ã. ïîäàðèë 

ñâîé ìîñêîâñêèé äîì, ñòîèìîñòüþ â 

1.000.000 ðóáëåé Ëàçàðåâñêîìó ó÷èëè- 

ùó â ïîëüçó ôîíäà îáó÷åíèÿ àðìÿíñêèõ 

äåòåé, æèâóùèõ çà ïðåäåëàìè Ðîññèè. 

Çäàíèå Ëàçàðåâñêîãî ó÷èëèùà ñîñ- 

òîÿëî èç ãëàâíîãî êîðïóñà ê êîòîðîìó ñ 

äâóõ ñòîðîí ïðèìûêàëè êîðïóñà, â êî- 

òîðûõ ðàçìåùàëèñü êëàññíûå êîìíàòû, 

ñïàëüíûå êîìíàòû ó÷åíèêîâ, êâàðòèðû 

äèðåêòîðà è ñìîòðèòåëåé, ñòîëîâàÿ, 

êóõíÿ, áàíÿ, áîëüíèöà, ýêçàìåíàöèîí- 

íûé çàë, êíèãîõðàíèëèùå, íóìèçìàòè- 

÷åñêèé ìóçåé, ïðîñòîðíàÿ êîìíàòà äëÿ 

òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé. Â çàëå 

âûñòàâëÿëèñü ïîðòðåòû è áþñòû öàðåé, 

êíÿçåé, îñíîâàòåëåé ó÷èëèùà.
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Ուսման տևողությունը տատանվել է 

հին∙ից մինչև տասը տարի: Միջինը եղել է 
8‐ը, որից 1‐6‐ը ∙իմնազիական‐հանրակր‐ 

թական, իսկ 7‐8‐ը՝ լիցեյական։ Ճեմարա‐ 

նավարտները հնարավորություն են ունե‐ 

ցել իրենց ուսումը շարունակել համալսա‐ 

րաններում: 

Քննությունները տեղի են ունեցել հուն‐ 
վարին և հունիսին: Ճեմարանն ունեցել է 

սեփական կնիք ու պետության կողմից 

արտոնված հատուկ կրծքանշան ËÈ 
տառերով շրջանավարտների համար և 

ուսանողական հատուկ համազ∙եստ: 

Լազարյան ճեմարանը եղել է Մոսկվա‐ 
յի տեսարժան հաստատություններից մե‐ 

կը: Տասնամյակներ շարունակ ճեմարան 

են այցելել ռուսական կայսրերը, հայ, ռուս, 

օտարազ∙ի բազմաթիվ բարձրաստիճան 

∙ործիչներ, դիվանա∙ետներ, հո∙ևորա‐ 

կաններ, զինվորականներ և այլ բնա∙ա‐ 
վառների ներկայացուցիչներ: 

Ռուս նշանավոր ∙րողներից ճեմա‐ 

րան են այցելել Ա.Ս. Գրիբոյեդովը, Ն.Ի. 

Գնեդիչը, Ա.Ս. Պուշկինը (որի §Բախչիսա‐ 

րայի շատրվանը¦ և §Կովկասի ∙երին¦ 

առաջին ան∙ամ թար∙մանել է Լազարյան 
ճեմարանի շրջանավարտ, Մոսկվայի հա‐ 

մալսարանի ուսանող Մկրտիչ Էմինը՝ այն 

էլ հեղինակի կենդանության տարիներին՝ 

1834‐1835‐ին). Վ. Ա. Ժուկովսկին, Ֆ.Ա. 

Վյազեմսկին, Ս.Ն. Մուրավյովը, Ն. Ի. Գրեչը, 

Ն. Վ. Գո∙ոլը և շատ ուրիշներ: Իսկ ճեմա‐ 
րանի շրջանավարտ Սեր∙եյ Գլինկայի 

§Èñòîðèÿ Àðìåíèè¦ ∙իրքը տպա∙րվել է 

Լազարյանների տպարանում, 1832‐ին: 

Ճեմարանում սովորել են Լազարյան‐ 

ների, պետության, հո∙ևոր և առանձին 

նվիրատու‐բարերարների հովանավորու‐ 
թյամբ և իրենց հաշվին կրթություն ստա‐ 

ցած հարյուրավոր, եթե ոչ հազարից ավե‐ 

լի պատանի‐երիտասարդներ: Նրանց մի 

Ïîìèìî ñòðåìëåíèÿ äàòü îáðàçîâà- 

íèå äåòÿì, âîñïèòàòü ïîëåçíûõ äëÿ íà- 

ðîäà äåÿòåëåé, ïåðâîñòåïåííîé öåëüþ 

ó÷èëèùà áûëî îáó÷åíèå àðìÿíñêèõ è 

äðóãèõ ó÷åíèêîâ âîñòî÷íûì è åâðîïåé- 

ñêèì ÿçûêàì. Ïî îêîí÷àíèè ó÷èëèùà 

îíè ìîãëè ðàáîòàòü â ïðèäâîðíûõ, ïî- 

ëèòè÷åñêèõ, âîåííûõ, ðåëèãèîçíûõ 

ó÷ðåæäåíèÿõ è ïðåïîäàâàòü. 

Äëèëîñü îáó÷åíèå îò ïÿòè äî äåñÿòè 

ëåò. Â ñðåäíåì áûëî 8 ëåò, èç êîòîðûõ 

ñ 1-ãî ïî 6-îé êëàññû äàâàëîñü îáùå- 

îáðàçîâàòåëüíîå ãèìíàçè÷åñêîå îáó÷å- 

íèå, à ñ 7-ãî ïî 8-îé êëàññû ëèöåéñêîå 

îáðàçîâàíèå. Ó÷åíèêè, çàêîí÷èâøèå 

ó÷èëèùå ìîãëè ïðîäîëæàòü îáðàçîâàíèå 

â óíèâåðñèòåòàõ. 

Ýêçàìåíû ïðîâîäèëèñü â ÿíâàðå è 

èþíå. Ó÷èëèùå èìåëî ñâîþ ïå÷àòü è 

óòâåðæä¸ííûé ãîñóäàðñòâîì ñïåöèàëü- 

íûé çíà÷îê äëÿ âûïóñêíèêîâ è ñïå- 

öèàëüíóþ ñòóäåí÷åñêóþ óíèôîðìó. 

Ëàçàðåâñêîå ó÷èëèùå áûëî îäíèì èç 

ïîñåùàåìûõ ó÷ðåæäåíèé Ìîñêâû. Ó÷è- 

ëèùå ïîñåùàëè èìïåðàòîðû, àðìÿí- 

ñêèå, ðóññêèå, èíîñòðàííûå âûñîêîïîñ- 

òàâëåííûå äåÿòåëè, äèïëîìàòû, öåðêîâ- 

íûå äåÿòåëè, âîåííûå è äð. 

Ó÷èëèùå ïîñåùàëè âèäíûå ðóññêèå 

ïèñàòåëè: À. Ñ. Ãðèáîåäîâ, Í. È. 

Ãíåäè÷, À. Ñ. Ïóøêèí (ïîýìû êîòîðîãî 

"Áàõ÷èñàðàéñêèé  ôîíòàí" è "Êàâêàç- 

ñêèé ïëåííèê" âïåðâûå ïåðåâ¸ë âûïóñê- 

íèê Ëàçàðåâñêîãî ó÷èëèùà ñòóäåíò Ìîñ- 

êîâñêîãî óíèâåðñèòåòà Ìêðòè÷ Ýìèí 

ïðè æèçíè àâòîðà 1834-1835ãã.), Â. À. 

Æóêîâñêèé, Ô. À. Âÿçåìñêèé, Ñ. Í. 

Ìóðàâü¸â, Í. È. Ãðå÷, Í. Â. Ãîãîëü è 

ìíîãèå äðóãèå äåÿòåëè êóëüòóðû. À "Èñ-
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զ∙ալի մասը մնայուն տեղ է ∙րավել հայ և 

ռուս ∙րականության, հասարակական 
մտքի, մանկավարժության և մշակութային 

կյանքում: Լազարյան ճեմարանի բովով են 

անցել այնպիսի ականավոր դեմքեր, ինչ‐ 

պիսիք են Մկրտիչ Էմինը, Գևոր∙ Ախվերդ‐ 

յանը, Կարապետ Եզյանը, Զարմայր Մսեր‐ 

յանը, Սմբատ Շահազիզը, Ռափայել Պատ‐ 
կանյանը, Քերովբե Պատկանյանը, Հով‐ 

հաննես Հովհաննիսյանը, Գրի∙որ Խալա‐ 

թյանը, Գրի∙որ Ջանշյանը, Մինաս Բերբեր‐ 

յանը, Հովսեփ Կուսիկյանը, Վահան Տերյա‐ 

նը, Ալեքսանդր Մյասնիկյանը, Համազասպ 

Համբարձումյանը, Պողոս Մակինցյանը, 
Կարապետ Մելիք‐Օհանջանյանը և շատ ու 

շատ այլ երախտավոր ∙ործիչներ: 

Հայերից բացի, իրենց նախնական կր‐ 

թությունը Լազարյան ճեմարանում են 

ստացել նաև ռուս ∙րականության և ար‐ 

վեստի մի շարք ∙ործիչներ՝ ∙րողներ 
Իվան Տուր∙ենևը, Միխայիլ Սալտիկով‐ 

Շչեդրինը, ∙րականա∙ետ Յուրի Վեսե‐ 

լովսկին, թատերական ∙ործիչներ Կոս‐ 

տանդին Ստանիսլավսկին, Ֆեոդոր Ա. 

Կորշը, հայերից՝ Նիկոլայ Ասլանովը, Ռու‐ 

բեն Սիմոնովը: 
Աստիճանաբար բարձրացել է նաև 

դասախոսների ∙իտական մակարդակն ու 
հեղինակությունը: 1850‐ական թվականնե‐ 
րին ճեմարանում դասավանդող ∙ործիչնե‐ 
րից են եղել՝ Մսեր Մսերյանը (կրոն, արևել‐ 
յան լեզուների ∙եղա∙րություն), Խաչա‐ 
տուր Հովհաննիսյանը (հայոց լեզու և ∙ե‐ 
ղա∙րություն), Մկրտիչ Էմինը (հայ ∙րակա‐ 
նություն, ճարտասանություն), Ստեփանոս 
Նազարյանը (արաբերեն, պարսկերեն, լա‐ 
տիներեն), Լ.Է. Լազարյանը (թուրքերեն, 
թաթարերեն), Ա.Ն. Պոպովը և Զինովևը 
(ռուս ∙րականություն), Բելյաևը (ռուսաց 
լեզու), Գուր∙ենիձեն (վրացերեն), Իզմայլո‐ 
վը (պարսկերեն, արաբերեն),   Ֆիդլերը և 

òîðèÿ Àðìåíèè" Ñåðãåÿ Ãëèíêè, âûïóñê- 

íèêà Ó÷èëèùà, áûëà íàïå÷àòàíà â òèïî- 

ãðàôèè Ó÷èëèùà â 1832ã. 

Â Ó÷èëèùå ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå 

ñîòíè, åñëè íå áîëåå òûñÿ÷è þíîøåé, 

êîòîðûå ó÷èëèñü ïðè ïîêðîâèòåëüñòâå 

Ëàçàðÿíîâ, äóõîâíûõ äåÿòåëåé, è îò- 

äåëüíûõ ìåöåíàòîâ, èëè íà ñâîè æå 

ñðåäñòâà, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ 

çàíÿëà ïîñòîÿííîå ìåñòî â àðìÿíñêîé è 

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, îáùåñòâåííîé ìûñ- 

ëè, ïåäàãîãèêå è êóëüòóðíîé æèçíè. 

Øêîëó ó÷èëèùà ïðîøëè òàêèå âèäíûå 

äåÿòåëè êàê Ìêðòè÷ Ýìèí, Ãåâîðã 

Àõâåðäÿí, Êàðàïåò Åçÿí, Çàðìàéð 

Ìñåðÿí, Ñìáàò Øàõàçèç, Ðàôàåë Ïàò- 

êàíÿí, Îãàííåñ  Îãàííåñÿí, Ãðèãîð Õà- 

ëàòÿí, Ãðèãîð Äæàíøÿí, Ìèíàñ Áåð- 

áåðÿí, Îâñåï Êóñèêÿí, Âàãàí Òåðÿí, 

Àëåêñàíäð  Ìÿñíèêÿí, Àìàçàñï Àìáàð- 

öóìÿí, Ïîãîñ Ìàêèíöÿí, Êàðàïåò Ìå- 

ëèê-Îãàíäæàíÿí è ìíîãèå äðóãèå 

çàñëóæåííûå äåÿòåëè. 

Ïîìèìî àðìÿí â Ó÷èëèùå ïîëó÷èëè 

íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå ðÿä ïðåäñòàâèòå- 

ëåé ðóññêîé ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà: 

Èâàí Òóðãåíåâ, Ìèõàèë Ñàëòûêîâ-Ùåä- 

ðèí, ëèòåðàòóðîâåä Þðèé Âåñåëîâñêèé, 

òåàòðàëüíûå äåÿòåëè Êîíñòàíòèí Ñòà- 

íèñëàâñêèé, Ô¸äîð À. Êîðø, à èç àðìÿí 

- Íèêîëàé Àñëàíîâ, Ðóáåí Ñèìîíîâ. 

Ïîñòåïåííî ïîâûøàëñÿ òàêæå íàó÷- 

íûé óðîâåíü è àâòîðèòåò ïðåïîäàâàòå- 

ëåé. Â 1850-õ ãîäàõ â Ó÷èëèùå ïðåïî- 

äàâàëè òàêèå äåÿòåëè, êàê Ìñåð Ìñåðÿí 

(ðåëèãèÿ, êàëëèãðàôèÿ âîñòî÷íûõ ÿçû- 

êîâ), Õà÷àòóð Îãàíèñÿí (àðìÿíñêèé 

ÿçûê è êàëëèãðàôèÿ), Ìêðòè÷ Ýìèí 

(àðìÿíñêàÿ ëèòåðàòóðà, ðèòîðèêà),
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Յաննաունը (∙երմաներեն), Ումդենշտոկը 
և Պետերմանը (ֆրանսերեն), Պլատոնով 
քահանան (ռուսական կրոն), Մորոշկինը 
(օրենս∙իտություն), Բելյանը (աշխարհա∙‐ 
րություն, պատմություն) Լեբեդևը (աշխար‐ 
հա∙րություն, հին ու նոր պատմություն), 
Ռոմանովը (թվաբանություն, ֆիզիկա), 
Ռեբրիստովը (թվաբանություն), Ժերենցը 
(նկարչություն) և ուրիշներ: 

Ժամանակի հետ մանկավարժական 
կազմում տեղի է ունեցել սերնդափոխու‐ 
թյուն: Մ. Էմինին փոխարինել է Գրի∙որ 
Խալաթյանը, Գուր∙ենիձեին՝ Լ. Ի. Օքրոմ‐ 
չեդելին, Լ.Լազարևին՝ Ի. Ն. Խոլմո∙որովը, 
Ա. Ն. Պոպովին՝ Ալ. Ն. Վեսելովսկին և այլք: 
Լազարյան ճեմարանում արևելյան լեզու‐ 
ներ սովորած Վ. Ա. Գորդլևսկին և Ա. Ե. 
Կրիմսկին դարձել են թուրքերենի և արա‐ 
բերենի դասախոսներ և համարվել ժամա‐ 
նակի լավա∙ույն արևելա∙ետներ: Լա‐ 
զարյան ճեմարանի առաջադիմության 
ճանապարհին մեծ դեր է կատարել նրա 
շրջանավարտ, 1861‐ից տեսուչ, 1881‐ 
1887թթ.  տնօրեն, պատմության դասա‐ 
խոս, արմատներով Նոր Ջուղայեցի Գևոր∙ 
Քանանյանը: 1891‐ին նա ճեմարանի 
պատվավոր հո∙աբարձու Սիմոն Դավիթի 
Աբամելիք‐Լազարյանի ծախսով հրապա‐ 
րակել է §Ñåìèäåñÿòèëåòèå Ëàçàðåâñêîãî 

èíñòèòóòà âîñòî÷íûõ ÿçûêîâ¦ պատմական 
ակնարկի ∙իրքը: 

Կրթական ∙ործի կազմակերպումից 
բացի՝ Լազարյանների  հետաքրքրություն‐ 
ների մեջ կարևոր տեղ են ∙րավել ար‐ 
վեստները՝ երաժշտության, թատրոնի, 
պարի, կերպարվեստի նկատմամբ սերը: 
Թատրոնի հանդեպ հակումն առանձնա‐ 
պես ուժեղ է եղել Խաչատուր Հովակիմի 
Լազարյանի ընտանիքում: Աննա Լազար‐ 
յանը, այսպես, ներկա է եղել Միխայիլ 
Գլինկայի  §Ռուսլան և Լյուդմիլա¦ ներկա‐ 
յացմանը 1842‐ին: 

Ñòåïàíîñ Íàçàðÿí (àðàáñêèé, ïåðñèä- 

ñêèé ÿçûêè è ëàòûíü), Ë.Ý. Ëàçàðÿí 

(òóðåöêèé, òàòàðñêèé ÿçûêè), À.Í. Ïî- 

ïîâ è Çèíîâüåâ (ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà), 

Èâ. Äì. Áåëÿåâ (ðóññêèé ÿçûê), Ãóðãå- 

íèäçå ( ãðóçèíñêèé ÿçûê), Èçìàéëîâ - 

(ïåðñèäñêèé, àðàáñêèé ÿçûêè), Ôèäëåð 

è ßííàóí (íåìåöêèé ÿçûê), Óìäåíøòîê 

è Ïåòåðìàíí (ôðàíöóçñêèé ÿçûê), èå- 

ðåé Ïëàòîíîâ (ïðàâîñëàâèå), Ìîðîø- 

êèí (þðèñïðóäåíöèÿ), Áåëüÿí (ãåîãðà- 

ôèÿ, èñòîðèÿ), Ëåáåäåâ (ãåîãðàôèÿ, 

äðåâíÿÿ è íîâàÿ èñòîðèÿ), Ðîìàíîâ 

(àðèôìåòèêà, ôèçèêà), Ðåáðèñòîâ 

(àðèôìåòèêà), Æåðåíö (ðèñîâàíèå) è 

ìíîãèå äðóãèå. 

Ñî âðåìåíåì â ïðåïîäàâàòåëüñêîì 

ñîñòàâå ïðîèñõîäèò ñìåíà ïîêîëåíèé. 

Íà ìåòî Ã. Ýìèíà ïðèõîäèò Ãðèãîð 

Õàëàòÿí, Ãóðãåíèäçå - Ë.È. Îêðîì÷å- 

äåëè, Ë. Ëàçàðÿíà - È.Í. Õîëìîãîðîâ, 

À. Í. Ïîïîâà - À.Í. Âåñåëîâñêèé è äðó- 

ãèå. Â.À. Ãîðäëåâñêèé è À.Å. Êðûì- 

ñêèé, âûó÷èâøèå âîñòî÷íûå ÿçûêè â 

Ëàçàðåâñêîì ó÷èëèùå, ñòàëè ïðåïîäàâà- 

òåëÿìè òóðåöêîãî è àðàáñêîãî ÿçûêîâ è 

ñ÷èòàëèñü ëó÷øèìè âîñòîêîâåäàìè ñâîå- 

ãî âðåìåíè. Â ðàçâèòèå Ëàçàðåâñêîãî 

ó÷èëèùà âí¸ñ áîëüøîé âêëàä âûïóñêíèê 

ó÷èëèùà èç Íîâîé Äæóëüôû, ó÷èòåëü 

èñòîðèè Ãåâîðã Êàíàíÿí, êîòîðûé â 

1861ã.  ñòàë èíñïåêòîðîì, à ñ 1881ã. ïî 

1887ã. äèðåêòîðîì ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. 

Â 1891ã. îí íà äåíüãè ïî÷¸òíîãî 

ïîïå÷èòåëÿ ó÷èëèùà Ñåì¸íà Äàâû- 

äîâè÷à Àáàìåëèê-Ëàçàðÿíà èçäàë èñòî- 

ðè÷åñêèé î÷åðê "Ñåìèäåñÿòèëåòèå Ëàçà- 

ðåâñêîãî èíñòèòóòà âîñòî÷íûõ ÿçûêîâ". 

Ïîìèìî îðãàíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ
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Թատերասիրությունն արտահայտվել է 

հետա∙ա տարիներին ևս: Ոմն Ալեքսանդր 
Միխայլովիչ Բելոբրազովը 1857‐ին Խաչա‐ 

տուրին հրավիրել է իրենց մոտ տեղի ունե‐ 

նալիք ներկայացմանը: Համանման բո‐ 

վանդակությամբ մի հրավեր էլ նա ստացել 

է իշխանուհի Ելենա Պավլովնա Կոչոբեյից: 

Մատենադարանում, Լազարյանների 
ֆոնդում պահպանվել է մի փոքր տպա∙իր 

ծանուցում, որով ազդարարվել է, որ 1859‐ 

ի փետրվարի 15‐ին կրկնվելու է Ա. Ս. Գրի‐ 

բոեդովի §Խելքից պատուհաս¦ կատա‐ 

կեր∙ության ներկայացումը: Իբրև ∙լխա‐ 

վոր դերակատարներ հիշատակված են 
հետևյալ անձինք՝ Ֆամուսով‐Կ. Մ. Ուշա‐ 

կով, Սոֆիա‐Վ. Վ. Միչուրինա, Չացկի‐Բ. Մ. 

Մարկևիչ, Ռեպետիլով‐ Ա. Ա. Կրասովսկի և 

այլք: 

Այս նույն շրջանում Լազարյաններն 

իրենց ընտանիքներում ևս տնային ներկա‐ 
յացում են կազմակերպել: Մասնակիցները 

եղել են Խաչատուրի աղջիկները և մերձա‐ 

վորների երեխաները: 

Լազարյանների արմատավորած 

ավանդները շարունակվել են հետա∙ա 

տարիներին: 1890‐ի հոկտեմբերի 24‐ին՝ 
Լազարյան ճեմարանի 75‐ամյակի տոնա‐ 

կատարության հանդիսավոր օրը, զեկու‐ 

ցումների և ելույթների ընդմիջումներում 

աշակերտական խումբը կատարել է Ց. 

Կլուեի §Ֆենելլա¦ օպերայից երեկոյան 

արշալույս աղոթքը: Աշակերտությանը ու‐ 
րախություն պատճառելու նպատակով 

տոմսեր են ∙նվել՝ Մեծ թատրոնում օթյակ‐ 

ներ և կրկեսում տեղեր զբաղեցնելու հա‐ 

մար: 

Լազարյանների ծառայությունը մեծ է 

նաև ռուսահայ թատրոնի զար∙ացման 
∙ործում: Դեռևս 1820‐ական թթ. երկրորդ 

կեսից ճեմարանի ուսանողները հաճախել 

են Մոսկվայի Մեծ (օպերային) և Փոքր 

Ëàçàðåâû èìåëè ñêëîííîñòü ê èñêóññò- 

âó: ìóçûêà, òåàòð, áàëåò, æèâîïèñü. 

Ëþáîâü ê òåàòðó îñîáåííî áûëà âû- 

ðàæåíà â ñåìüå Õà÷àòóðà Îâàêèìîâè÷à 

Ëàçàðÿíà. Â 1842ã. Àííà Ëàçàðÿí 

ïðèñóòñòâîâàëà íà ïðåìüåðå îïåðû 

Ìèõàèëà Ãëèíêè "Ðóñëàí è Ëþäìèëà". 

Ëþáîâü ê òåàòðó ñîõðàíèëàñü è â 

äàëüíåéøåì. Íåêòî Àëåêñàíäð Ìè- 

õàéëîâè÷ Áåëîáðàçîâ â 1857ã. ïðèãëàñèë 

Õà÷àòóðà íà ñïåêòàêëü, êîòîðûé  äîë- 

æåí áûë ñîñòîÿòüñÿ ó íèõ äîìà. 

Ïîäîáíîå ïðèãëàøåíèå îí ïîëó÷èë 

òàêæå îò êíÿãèíè Åëåíû Ïàâëîâíû 

Êî÷óáåé. 

Â ôîíäå Ëàçàðÿíîâ â Ìàòåíàäàðàíå 

ñîõðàíèëîñü ïå÷àòíîå îáúÿâëåíèå î 

ïîâòîðå ïðåäñòàâëåíèÿ À.Ñ. Ãðèáîåäîâà 

"Ãîðå îò óìà" 15 ôåâðàëÿ 1859ã. ñ 

ïåðå÷èñëåíèåì èì¸í èñïîëíèòåëåé 

ðîëåé. 

Â ýòî âðåìÿ Ëàçàðÿíû ó ñåáÿ äîìà 

îðãàíèçîâûâàëè ñïåêòàêëè. Èñïîëíè- 

òåëÿìè áûëè äî÷åðè Õà÷àòóðà è äåòè 

ðîäñòâåííèêîâ. 

Òðàäèöèè óêîðåí¸ííûå Ëàçàðåâûìè 

ïðîäîëæàëèñü è â äàëüíåéøåì. 24-ãî 

îêòÿáðÿ 1890ã. âî âðåìÿ òîðæåñòâåí- 

íîãî ïðàçäíîâàíèÿ 75-ëåòíåãî þáèëåÿ 

Ëàçàðåâñêîãî ó÷èëèùà â ïåðåðûâàõ 

ìåæäó äîêëàäàìè è âûñòóïëåíèÿìè 

ó÷åíèêè èñïîëíèëè ìîëèòâó  "Âå÷åðíÿÿ 

çàðÿ" èç îïåðû Ö. Êþè "Ôåíåëëà". Äëÿ 

ðàçíîñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ó÷åíèêîâ 

àäìèíèñòðàöèÿ ïîêóïàëà áèëåòû â ëîæè 

Áîëüøîãî òåàòðà è áèëåòû â öèðê. 

Âåëèê âêëàä Ëàçàðÿíîâ â ðàçâèòèè 

àðìÿíñêîãî òåàòðà â Ðîññèè. Óæå ñî 

âòîðîé ïîëîâèíû 1820-õ ãîäîâ ó÷åíèêè
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(դրամատիկական) թատրոնները, հիացել 

են եր∙իչների և առանձնապես փոքր 
թատրոնի ՝ ռեալիստական արվեստի հիմ‐ 

նադիրներ Մ. Ս. Շչեպկինի և Պ. Ա. Մոչալո‐ 

վի հիասքանչ խաղով: Այդ ուսանողներից 

երկուսը՝ Թեոդորոս Խատամյանը և Սար‐ 

∙իս Տի∙րանյանը դարձել են Նոր Նա‐ 

խիջևանի թատրոնի հիմնադիրները 
(1837‐1840): Ճեմարանի շրջանավարտնե‐ 

րի և համալսարանի ուսանողների ուժե‐ 

րով, 1858‐ի հունվարի 28‐ին սկզբնավոր‐ 

վել է Մոսկվայի հայկական թատրոնը: Ճե‐ 

մարանի աշակերտ, թիֆլիսեցի Հովհան‐ 

նես Գուր∙ենբեկյանի §Հաջի Սուլեյման¦ 
պիեսի բեմադրությունը ճանապարհ է 

հարթել թատրոնի հետա∙ա ∙ործունեու‐ 

թյան համար: 

Պետրոս Ադամյանի՝ 1883 և 1887‐1888 

թթ. Մոսկովյան ելույթների ժամանակ, նրա 

ներկայացումների կազմակերպմանը 
օժանդակել ու մասնակցություն են ունեցել 

նախկին ճեմարանցիներ՝ ապա∙ա նկա‐ 

րիչ Վարդ∙ես Սուրենյանցը (որի քույր 

Եկատերինան եղել է Ադամյան‐Համլետի 

Օֆելյան), դերասան Արշակ Մամիկոնյա‐ 

նը, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհանիս‐ 
յանը, իրավա∙ետ–մանկավարժ Մատ‐ 

թեոս Մուրադյանը և ուրիշներ: Ռուսաստա‐ 

նի խորհրդայնացումից հետո, 1918 այն 

∙տնվել է նորաստեղծ պետության ժողկո‐ 

մատի ազ∙ային ∙ործերի և Լուսավորու‐ 

թյան նախարարության իրավասության 
տակ: 1919‐ին ճեմարանի շրջանավարտ 

Սուրեն Խաչատրյանի (Արամ Խաչատրյա‐ 

նի մեծ եղբայրը) նախաձեռնությամբ կազ‐ 

մակերպվել է հայկական դրամատիկա‐ 

կան ստուդիա, որը հան∙րվանել է այդ 

նույն հաստատությունում: 
1921‐ից կառավարության հատուկ 

որոշումով ճեմարանի շենքի, իր բոլոր նյու‐ 

թական և մշակութային արժեքներով, եղել 

Ëàçàðåâñêîãî ó÷èëèùà ïîñåùàëè Áîëü- 

øîé è Ìàëûé  òåàòðû Ìîñêâû, âîñ- 

õèùàëèñü ãîëîñàìè ïåâöîâ è, â îñîáåí- 

íîñòè, âåëèêîëåïíûìè èñïîëíåíèÿìè 

îñíîâàòåëåé ðåàëèñòè÷åñêîãî èñêóññòâà 

Ìàëîãî òåàòðà Ì.Ñ. Ùåïêèíà è Ï.À. 

Ìî÷àëîâà. Äâîå èç ýòèõ ó÷åíèêîâ 

Òåîäîðîñ Õàòàìÿí è Ñàðãèñ Òèãðàíÿí 

ñòàëè îñíîâàòåëÿìè òåàòðà â Íîâîé 

Íàõè÷åâàíè (1837-1840). 28-ãî ÿíâàðÿ 

1858ã. ñèëàìè âûïóñêíèêîâ è ñòóäåíòîâ 

óíèâåðñèòåòà áûë îñíîâàí ìîñêîâñêèé 

àðìÿíñêèé òåàòð. Ïîñòàíîâêà ïüåñû 

"Õîäæà Ñóëåéìàí" ó÷åíèêà ó÷èëèùà èç 

Òèôëèñà Îãàííåñà Ãóðãåíáåêÿíà ïîñëó- 

æèëà íà÷àëîì äëÿ äàëüíåéøåé äåÿòåëü- 

íîñòè òåàòðà. 

Âî âðåìÿ ãàñòðîëåé Ïåòðîñà 

Àäàìÿíà â Ìîñêâå (1883ã. è 1887- 

1888ãã.), â îðãàíèçàöèè âûñòóïëåíèé 

åìó ïîìîãàëè áûâøèå ó÷åíèêè ó÷èëèùà: 

áóäóùèé õóäîæíèê Âàðäãåñ Ñóðåíÿíö 

(ñåñòðà êîòîðîãî Åêàòåðèíà áûëà 

Îôåëèåé Àäàìÿíà Ãàìëåòà), àêò¸ð 

Àðøàê Ìàìèêîíÿí, ïîýò Îãàííåñ Îãà- 

íåñÿí, þðèñò ïåäàãîã Ìàòòåîñ Ìóðàäÿí 

è äð. Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòñêîé 

âëàñòè â Ðîññèè â 1918ã., àðìÿíñêèé 

òåàòð íàõîäèëñÿ ïîä þðèñäèêöèåé 

íàðêîìàòîâ ïî íàöèîíàëüíûì âîïðîñàì 

è ïðîñâåùåíèÿ. Â 1919ã. ïî èíèöèàòèâå 

âûïóñêíèêà ó÷èëèùà Ñóðåíà Õà÷àòðÿíà 

(ñòàðøèé áðàò Àðàìà Õà÷àòðÿíà) áûëà 

ñîçäàíà àðìÿíñêàÿ äðàìàòè÷åñêàÿ ñòó- 

äèÿ, êîòîðàÿ ïîä÷èíÿëàñü òåì æå íàðêî- 

ìàòàì. 

Ñ 1921ã. ñïåöèàëüíûì ðåøåíèåì 

ïðàâèòåëüñòâà çäàíèå Ó÷èëèùà ñî âñåìè 

ñâîèìè ìàòåðèàëüíûìè è êóëüòóðíûìè
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է Հայաստանի Հանրապետության տրա‐ 

մադրության տակ և վերանվանվել §Խոր‐ 
հրդային Հայաստանի մշակույթի տուն¦: 

Այդտեղ ∙ործել են դրամատիկական ստու‐ 

դիան, երաժշտության և պարի արվեստա‐ 

նոցները, ուր մասնա∙իտական կրթություն 

են ստացել տեղական և անդրկովկասից 

ժամանած երիտասարդներ: Դրամատի‐ 
կական ստուդիայի ղեկավար Սուրեն Խա‐ 

չատրյանին  փոխարինել է մի ուրիշ ճեմա‐ 

րանավարտ՝ Ե. Վախթան∙ովի անվան 

թատրոնի դերասան Ռուբեն Սիմոնովը: 20‐ 

ական թվականներին ստուդիայում աշ‐ 

խատել են բեմանկարիչ Գեոր∙ի Յակուլո‐ 
վը, կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանը, 

ասմունքի դասախոս Ստեփան Քափա‐ 

նակյանը: 

Հայ թատրոնի զար∙ացման ∙ործում 

չափազանց արդյունավետ է եղել դրամա‐ 

տիկական ստուդիայի շրջանավարտների 
∙ործունեությունն Անդրկովկասի թատրոն‐ 

ներում: Երևանում, Լենինականում (Գյում‐ 

րի), Թիֆլիսում, Բաքվում, Ստեփանակեր‐ 

տում նկատելի հետք են թողել ռեժիսորներ 

Արմեն Գուլակյանը, Վարդան Աճեմյանը, 

Վավիկ Վարդանյանը, Թաթիկ Սարյանը, 
Կարո Ալվարյանը։ 

Երկար տարիներ Լազարյան ճեմարա‐ 

նի շենքը ծառայել է ԽՍՀՄ Արևելա∙իտու‐ 

թյան ինստիտուտին: Վերջին տասնամ‐ 

յակներում այդտեղ հան∙րվանել է Հայաս‐ 

տանի ներկայացուցչությունը Մոսկվայում, 
իսկ այնուհետև՝ Հայաստանի Հանարա‐ 

պետության դեսպանությունը: 1920‐ական 

թվականների սկզբներին Լազարյան ճե‐ 

մարանի մի քանի տասնյակ հազարի հաս‐ 

նող ∙րքային ֆոնդը հանձնվել է Երևանի 

հանրային ∙րադարանին: Լազարյանների 
արխիվային բազմաբնույթ և բազմալեզու 

նյութերը պահպանվել են Մաշտոցի ան‐ 

վան Մատենադարանում: Լազարյանների 

öåííîñòÿìè áûëî ïåðåäàíî Àðìÿíñêîé 

Ðåñïóáëèêå è íàçûâàëîñü "Äîì êóëü- 

òóðû Ñîâåòñêîé Àðìåíèè". Â Äîìå êóëü- 

òóðû äåéñòâîâàëè äðàìàòè÷åñêàÿ, ìó- 

çûêàëüíàÿ è õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ñòóäèè, 

â êîòîðûõ ïîëó÷àëè îáðàçîâàíèå ìîëî- 

äûå ëþäè, ïðèåõàâøèå èç Àðìåíèè è 

Çàêàâêàçüÿ. Ðóêîâîäèòåëÿ ñòóäèè Ñóðå- 

íà Õà÷àòðÿíà çàìåíèë äðóãîé âûïóñê- 

íèê Ó÷èëèùà àêò¸ð òåàòðà èì. Å. 

Âàõòàíãîâà Ðóáåí Ñèìîíîâ. Â 20-ûõ 

ãîäàõ â ñòóäèè ðàáîòàë ñöåíîãðàô 

Ãåîðãèé ßêóëîâ, êîìïîçèòîð Àðàì Õà- 

÷àòðÿí, ïðåïîäàâàòåëü ñöåíè÷åñêîãî 

ñëîâà Ñòåïàí Êàïàíàêÿí. 

Äåÿòåëüíîñòü âûïóñêíèêîâ äðàìà- 

òè÷åñêîé ñòóäèè â Çàêàâêàçüå ñïîñîá- 

ñòâîâàëî ðàçâèòèþ àðìÿíñêîãî òåàòðà. 

Â Åðåâàíå, Ëåíèíàêàíå (Ãþìðè), Òèô- 

ëèñå, Áàêó, Ñòåïàíàêåðòå çàìåòíûé ñëåä 

îñòàâèëè ðåæèññ¸ðû Àðìåí Ãóëàêÿí, 

Âàðäàí À÷åìÿí, Âàâèê Âàðäàíÿí, Òàòèê 

Ñàðÿí, Êàðî Àëâàðÿí. 

Äîëãèå ãîäû çäàíèå ïðèíàäëåæàëî 

Èíñòèòóòó Âîñòîêîâåäåíèÿ ÑÑÑÐ. Â 

ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ 

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â çäàíèè íàõîäèëîñü 

Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Àðìåíèè 

â Ìîñêâå, à ñåé÷àñ ýòî Ïîñîëüñòâî 

Àðìåíèè â Ðîññèè. Â 1920-õ ãîäàõ 

áèáëèîòåêà Ó÷èëèùà, íàñ÷èòûâàþùàÿ 

íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ òîìîâ, áûëà 

ïåðåäàíà Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå Åðå- 

âàíà. Ðàçíîîáðàçíûé è ìíîãîÿçû÷íûé 

àðõèâ Ëàçàðÿíîâ áûëè îòäàíû Ìàòåíà- 

äàðàíó èì. Ìåñðîïà Ìàøòîöà. Ëè÷íûé 

àðõèâ Ëàçàðÿíîâ, äîêóìåíòû îòíîñÿ- 

ùèåñÿ ê èñòîðèè Ó÷èëèùà, êàðòèíû è 

äðóãèå ýêñïîíàòû õðàíÿòñÿ â Íàöèî-
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անձնական, ճեմարանի պատմությանը 

վերաբերվող փաստաթղթեր, կերպարվես‐ 
տի ∙ործեր և այլ բնույթի բազմաթիվ 

նմուշներ պահպանվում են Հայաստանի 

ազ∙ային արխիվում, Ազ∙ային պատկե‐ 

րասրահում, Ե. Չարենցի անվան ∙րակա‐ 

նության և արվեստի թան∙արանում: 

Շուրջ երկու տասնամյակ է, ինչ վերա‐ 
բացվել է Պետերբուր∙ի Նևսկի պողոտա‐ 

յում կառուցված Ս. Կատարինե եկեղեցին 

և նրան կից դահլիճը, որտեղ ծիսակատա‐ 

րությունները կատարվում են հայերեն, իսկ 

միջոցառումները՝ հայերեն և ռուսերեն: 

Այս ամենը պարզորոշ վկայում է, որ 
ավելի քան 200 տարի առաջ Ռուսաստա‐ 

նի մայրաքաղաքներում հիմնադրված 

կենտրոնները, իրենց պատմությամբ և 

ժառան∙ությամբ, ապրում են մեզ հետ ու 

մեր մեջ՝ նպաստելով հայ և ռուս ժողո‐ 

վուրդների հո∙ևոր կապերի ամրապնդմա‐ 
նը և պատկառանք առաջացնելով Լա‐ 

զարյան փառապանծ տոհմի հանդեպ: 

Բախտիար Հովակիմյան 

íàëüíîì àðõèâå Àðìåíèè, Íàöèîíàëü- 

íîé êàðòèííîé ãàëåðåå Åðåâàíà, Ìóçåå 

ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà èì. ×àðåíöà. 

Óæå 20 ëåò êàê âíîâü îòêðûòà 

öåðêîâü Ñâ. Êàòàðèíå íà Íåâñêîì ïðîñ- 

ïåêòå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ïðèëåãàþùåå 

ê íåé ïîìåùåíèå, ãäå ñëóæáà ïðî- 

âîäèòñÿ íà àðìÿíñêîì, à ìåðîïðèÿòèÿ 

íà àðìÿíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ. 

Âñ¸ ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî 

áîëåå ÷åì 200 ëåò òîìó íàçàä îñíîâàí- 

íûå â ðîññèéñêèõ ñòîëèöàõ àðìÿíñêèå 

öåíòðû ñâîåé èñòîðèåé è ñâîèì 

íàñëåäèåì æèâóò ñ íàìè, ñïîñîáñòâóÿ 

óêðåïëåíèþ äóõîâíûõ ñâÿçåé ìåæäó 

àðìÿíñêèì è ðóññêèì íàðîäàìè è 

âûçûâàÿ óâàæåíèå ê ñëàâíîìó ðîäó 

Ëàçàðÿíîâ. 

Áàõòèÿð Îâàêèìÿí
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