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Annotation. In this study based on archival documents from Republic of Moldova we were able to 
reconstruct the history of Armenian particular high school “Vardanant” located in Chisinau in interwar 
period. It was opened on 25 September 1918 at the motion of Armenian National Comity from Bessarabia 
(NACOBA).  The occurrence and activity of the Armenian particular high school in Chisinau represented 
an obvious element of democracy for that period and offered to Armenian minority the possibility to 
consolidate and exploit their intellectual potential. 
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Privit în ansamblul istoric al epocii în care î i face apari ia, liceul particular mixt armenesc din 
Chi in u trebuie considerat consecin a direct  a procesului de emancipare na ional  din contextul 
pr bu irii Imperiului rus i Primului R zboi Mondial. Fondat la ini iativa Comitetului Na ional al 
Armenilor din Basarabia (NACOBA) [8, p. 441], liceul particular mixt armenesc denumit „Vardanan ” 
din Chi in u i-a început activitatea în baza autoriza iei nr. 6878 oferit  de Ministerul Instruc iunii 
Publice, Directoratul din Basarabia, la 25 septembrie 1918 [3, f. 2 verso]. 

În studiul de fa , având drept baz  izvoristic  documentele inedite de arhiv  incluse în Fondul 1772 
distribuite în 42 de dosare [7], vom trece în revist  pentru prima dat  câteva aspecte care in de istoria 
liceului particular mixt armenesc de la deschidere – 1918 i pân  la închidere în 1925. 
De i nu am g sit indicat nici într-un document semnifica ia denumirii liceului – Vardanan /Vardananc, în 
urma investiga iilor intreprinse am putut conchide c  liceul a fost denumit în cinstea Sf. Vardanan , ceea 
ce pentru armeni simbolizeaz  unitatea poporului armean în vremuri vitrege, inclusiv memoria i 
respectul pentru str mo ii care i-au sacrificat via a în lupta de la Avarair (anul 451) întru d inuirea 
Armeniei [9]. Cu alte cuvinte, prin denumire, liceul determina consolidarea i determinarea identit ii 
armenilor din Basarabia. 

În ceea ce prive te localizarea liceului, doar pe dou  documente de arhiv , documente de ie ire ale 
liceului, am întâlnit indicat pentru anul 1918/1919 aceea i adres  – Chi in u, str. Goleni cev-Kutuzov Nr. 
11 [5, f. 3; 6, f. 14], unde ar fi func ionat liceul propriu-zis. Un alt document din 22 august 1920, ne 
informeaz  c  administra ia liceului pentru început de an colar este în c utarea unui local pentru 
desf urarea orelor de curs ale liceului [4, f. 2 verso], ceea ce ne determin  s  conchidem c  liceul a 
func ionat pe tot parcursul existen ei într-un local cu chirie. Conform datelor de arhiv , cl direa în care 
liceul î i desf cura activitatea apar inea unui oarecare Jheiching [1, f. 4]. 

Dintr-un raport al administra iei liceului c tre Ministerul Instruc iunii Publice, Directoratul din 
Basarabia afl m alte câteva detalii interesante cu referire la func ionarea liceului: 
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1. Dac  e de b ie i, fete sau mixt? Mixt 

2. rei na ionalit i îi este destinat? Pentru armeni 

3. Cu ce program func ioneaz ? Cu program analitic 

4. În ce limbi se predau cursurile? În limba român i armean  

5. Cu câte clase i sec ii func ioneaz ? Una clas  

6. Modul de admitere a elevilor în clasa I-a? Cu bun  voie 

7. Na ionalitatea i supu enia lor? 11 armeni i 1 evreu 

8. Dac coala are local propriu sau închiriat i cui apar ine 
acesta?  

Închiriat, apar ine lui Jheiching 

9. Num rul elevilor 12  

10. Profesori pl ti i de stat Nu sunt (diferite tablouri) 

Sursa: Arhiva Na ional  a Republicii Moldova, F. 1772, I. 53, D. 1, f. 4. 
 

Cheltuielile necesare deschidereii, între inerii i func ion rii erau suportate par ial de Comitetul 
Na ional al Armenilor din Basarabia, Consiliul de administra ie a liceului precum i din taxele colare. 
Din actele p strate cunoa tem c  directorul liceului a fost Artemii Zaharianov, ulterior, dup  moartea 
acestuia, în mai 1919, director a devenit Grigorii I. Ohanov [4, f. 1]. 
În 1918, liceul s-a deschis sub form  de gimnaziu cu 4 clase, având 100 de elevi dup  cum este prezentat 
în tabelul ce urmeaz . 
 

Colectivul elevilor Liceului particular mixt armenesc din Chi in u în anul de înv mânt  
1918/1919 pân  la 1 ianuarie 1919. 

Clase Elevi Eleve Total Dintre ei 
Armeni Moldoveni Polonezi  Greci Ru i Evrei 

În cele mici 
preg titoare 

3 5 8 3 - - - 1 4 

În cele mari 
preg titoare 

25 8 33 4 4 1 3 6 15 

În I -a 34 5 39 6 5 - 4 15 9 
În II -a 3 3 6 4 - 2 - - - 
În III -a 6 1 7 3 - 1 2 1 - 
În IV -a 6 1 7 6 - - - 1 - 
În V -a - - - - - - - - - 
În VI -a - - - - - - - - - 
În VII -a - - - - - - - - - 
În VIII -a - - - - - - - - - 
Total 77 28 100 26 9 4 9 24 28 

Sursa: ANRM, F. 1772, I. 53, D. 1, f. 9. 
 

Din r spunsurile la directiva nr. 21600 a Directorului de Instruc iune Public  din 22 decembrie 
1919 afl m c  num rul de clase a liceului armenesc din Chi in u pentru anul de înv mânt 1919/1920 s-
a completat cu înc  o clas , astfel, m rindu-se i num rul de elevi pân  la 123. Ulterior, pentru 1 martie 
1921, num rul elevilor era deja de 131 [1, f. 48]. Tot în datele indicate, apar i taxele de colarizare  
pentru fiecare clas : de la 600 de lei la 700 de lei. 
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Sursa: ANRM, F. 1772, I. 53, D. 1, f. 10. 
Dup  criteriu etnic, potrivit indicilor prezentate mai sus, putem conchide c  în liceu predominau 

elevi de origine armean , urma i de evrei i ru i.  
Pe lista elevilor de origine armean  a liceului, potrivit datelor de arhiv , figureaz  urm toarele nume: 
Abraamean  Abraam, Almazova Echaterina i Maria, Avachean anik, Bogdasarov Serghei, 
Eghiazarova Lidia, Eghiazarova Nazlî, Kirkorov Gabrieli, Kirkorov Ruden, Lusahanovici Maria, 
Mahinean  Ana, Mardirosevici Nerses, Muraciov Vartan, Ovanesov Karp, manean  Haciaturi, 

manov Artemii, Tabak Fabrikantov Ovanes, Tanighean  Ovanes, Tevanov Ivan .a. [1, f. 19-34].   
Derularea orelor de curs precum i a examenelor avea loc dup  mas  [6, f. 12; 2, f. 1] deoarece o bun  
parte din profesori erau titulari la alte licee din Chi in u [6, f. 21 verso - 22]. 
Cu referire la reu ita elevilor din liceul armenesc din Chi in u din datele statistice ale înv mântului 
pentru anii colari 1918/1919 i 1919/1920 avem urm torul tablou: 

Nr. Situa ia elevilor în coal  pentru anul de 
înv mânt 1918/1919 

Cursul inferior  
clasele 

I II III IV Total 

1. Înscri i 43 7 8 9 67 
2. Care au urmat regulat 42 5 7 9 63 
3. Promova i 28 3 4 8 43 
4. Repeten i 14 2 3 1 20 
5. Elimina i sau retra i 1 2 1 - 4 

Sursa: ANRM, F. 1772, I. 53, D. 1, f. 13. 
 
Nr.

Situa ia 
elevilor în 
coal , anul de 

înv mânt 
1919/1920 

Cursul inferior 
clasele 

Cursul superior 

I II III IV Tota
l 

Clasa a V-a 
Comercial
 

Clasic
 

 Clasic   
modern
 

Modern  
ie i/fet

e 

Real  

1. Înscri i, care au 
urmat regulat 

40 2
7 

7 11 85  16    

2. Promova i 19 1
3 

1 4 37  7     

3. Repeten i  2 1 - 1 4  1     
4. Corigen i 18 1

3 
6 4 41      

5. Elimina i sau 
retra i 

1 - - 2 3      

Sursa: ANRM, F. 1772, I. 53, D. 1, f. 11. 

Clasele  Elevi  Eleve  
Total 

Armen
i 

Moldoveni Ru
i 

Evr
ei 

Greci Taxele 
colare în 

fiecare clas  
Preg titoare 
inferioare 

8 6 14 14 - - - - 600 de lei 

Preg titoare 
superioare 

6 7 13 13 - - - - -//- 

I-a 23 14 37 13 2 5 14 3 -//- 
II-a 21 7 28 12 3 5 7 1 -//- 
III-a 5 2 7 7 - - - - 700 de lei 
IV-a 5 5 10 9 - 1 - - -//- 
V-a 9 5 14 14 - - - - -//- 
Total 77 46 123 82 5 11 21 4 - 
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La liceu erau admi i elevi din diverse categorii sociale. Astfel, conform documentelor Direc iei generale a 
statisticii pentru anii 1918 i 1920 avem urm torul tablou: 
 

Elevii înscri i, repartiza i dup  locuin i profesiunea 
rin ilor (1918) 

Locuin a 
rin ilor 

Total 

La ora  La sate 
Proprietari i arenda i pe mo ii, exploratori de p duri i b i 13 - 13 
Proprietari de case, rentieri, pensionari 7 - 7 
Agricultori mijlocii i mici i muncitori agricoli de tot felul - - - 
Industria i mari i mici, meseria i, st pâni i lucr tori industriali de 
tot felul 

3 - 3 

Comercian i i slujba ii lor de tot felul 8 - 8 
Func ionari publici de tot felul 6 2 8 
Profesori, institutori, înv tori i preo i 4 - 4 
Militari - - - 
Profesiuni libere i intelectuali, avoca i, medici, ingineri, arti ti 2 - 2 
Servitori pentru uzul casnic 5 - 5 
Alte ocupa ii 8 - 8 

 nici o ocupa ie sau ocupa ie necunoscut  9 - 9 
Total 65 2 67 

 
Elevii înscri i, repartiza i dup  locuin i profesiunea 

rin ilor (23 septembrie 1920) 
Locuin a 

rin ilor 
Total 

La ora  La sate 
Proprietari i arenda i pe mo ii, exploratori de p duri i b i 6 7 13 
Proprietari de case, rentieri, pensionari 13 1 14 
Agricultori mijlocii i mici i muncitori agricoli de tot felul - 1 1 
Industria i mari i mici, meseria i, st pâni i lucr tori industriali de 
tot felul 

6 3 9 

Comercian i i slujba ii lor de tot felul 20 8 28 
Func ionari publici de tot felul 5 2 7 
Profesori, institutori, înv tori i preo i 4 2 6 
Militari - - - 
Profesiuni libere i intelectuali, avoca i, medici, ingineri, arti ti 1 - 1 
Servitori pentru uzul casnic 4 - 4 
Alte ocupa ii 6 2 8 

 nici o ocupa ie sau ocupa ie necunoscut  7 3 10 
Total 72 29 101 

Sursa: ANRM, F. 1772, I. 53, D. 1, f. 12-13. 
 

Din datele prezentate mai ales în cel de-al doilea tabel putem conchide c  cei mai mul i elevi ai 
liceului proveneau din familii de comercian i i func ionari – 28, urma i de proprietari de case, rentieri, 
pensionari – 14, proprietari sau arenda i de mo ii – 13 i industria i mari sau mici – 9.  

Vorbind despre istoria liceului armenesc din Chi in u nu putem s  nu trecem în revist i câteva 
nume de profesori care i-au pus preg tirea, capacitatea i talentul în serviciul instruirii i educ rii tinerei 
genera ii. Dup  cum urmeaz , din datele dosarelor cu referire la cadrele didactice angajate pentru 
materiile principale la liceul particular mixt armenesc din Chi in u am constituit par ial o list  de 
profesori care s-au periindat în istoria liceului: Artemii Zaharianov – tiin ele naturale; Avocatul Grigori 
Ohanov – tiin ele legilor; Grigorii Gheico, Alexandru Gobjula – limba latin ; Alina Ramiuza, Edmond 
Ghiuo – limba francez ; Anastasia Zencenko – limba francez  la clasele I-III-a; Alexandra Zache, 
Marioara izerl – limba german ; Serhi Orlov, Pavel Run ov, Mihai Iatvenschi – limba rus ; Anastasia 
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Ohanova – limba rus  la clasele I-IV-a;  Eva E ichian  – limba rus i aritmetica în clasele preg titoare 
inferioare; Eugenia Glicsman-Vasiliu, tefan Botezat, Maria Botezat, Valeria Vasilescu, Constan a 
Valescu – limba român ; doctorul Ivan Ghiulihandanean , Alexandru Eri pohanian – limba, istoria i 
geografia Armeniei; Pavel Hobe , Nicolae Musatov, Vera Makarova – istoria i geografia; preotul Vasile 
Doncil , preotul Martiros Zatichean  – religia;  tefan Sâtmalov, Nicolae eglov, Nicolae Pilipencu, Ion 
Strepetov, Anica Popandopulo – matematica; Petrea Panteleev – fizica i cosmografia; Constantin 
Malane chi – filosofia i pedagogia; Vasilii Blinov – desenul i pictura; D-ra doctor Firiti – igiena; Ileana 
Iablonsca – lucru manual [6, f. 1, 3, 17, 19-20 verso]. 

Pe lâng  profesori, în cadrul liceului, erau angaja i i un ir de institutori/supraveghetori, îns  nu 
insist m aici asupra acestui subiect (care presupune o analiz  mult mai profund  cu luarea în considera ie 
a istoriei i activit ii profesorilor, manifest rii elevilor, derul rii examenelor de absolvire, înmân rii 
diplomelor etc.), inten ionând prezentarea-i în cercet rile noastre ulterioare. 

În ceea ce prive te finalizarea activit ii liceului armenesc din Chi in u, în 1925, presupunem c  
aceasta a fost cauzat  de partea material  a existen ei colii, reie ind din considerentul c  liceul se afla în 
totalitate la autogestiune. Supozi ia noastr  se bazeaz  pe o scrisoare adresat  Ministerului Instruc iunii 
Publice, Directoratului din Basarabia, din partea directorului liceului, în care, dup  cum urmeaz , acesta 
prezint  cheltuielile curente ale colii pentru anul 1923 semnalând totodat  existen a unui deficit bugetar: 
„... bazându-ne pe num rul elevilor înscri i pân  acum la liceu (107 elevi) avem venire total  pentru anul 
prezent       – 190 600 lei 
salariul profesorilor i administra iei pe lun    – 20 640 lei 
pe an (10 luni)       – 206 400 lei  
plata pentru local pe an      – 40 000 lei  
cheltuielile de cancelarie i cele neprev zute pe an  – 10 000 lei  
      Total pe an  – 256 400 lei 
Deficitul total pe an  – 66 800 lei.” [1, f. 77].  

Din cele expuse în acest studiu putem schi a câteva concluzii – documentele de arhiv  
demonstreaz  c  liceul particular mixt armenesc din Chi in u, a ap rut i i-a desf urat activitatea în 
contextul evenimentelor favorabile mi rii de emancipare i afirm rii con tiin ei na ionale în Basarabia 
interbelic , inclusiv a minorit ilor na ionale; abilitatea de manifestare educa ional  a armenilor prin 
intermediul colii particulare proprii a reprezentat un v dit element al democra iei pentru acea perioad  
cristalizând op iunea comunit ii de a- i consolida i valorifica poten ialul intelectual.  
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