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Զմյուռնիայի Զմյուռնիայի Զմյուռնիայի Զմյուռնիայի ««««ԱղքատախնամԱղքատախնամԱղքատախնամԱղքատախնամ» » » » և և և և ««««ԱղքատասիրացԱղքատասիրացԱղքատասիրացԱղքատասիրաց» » » » 
ընկերություններըընկերություններըընկերություններըընկերությունները    

Զոյա Զոյա Զոյա Զոյա Չատինյան Չատինյան Չատինյան Չատինյան     
 

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... արևմտահայ, հասարարական, բարենո-
րոգումներ, բարեգործական, աղքատներ, հանրային կյանք, հասույթ, 
գործունեություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

19-րդ դարի երկրորդ կեսին զմյուռնահայերը լուրջ դերակատարում 
ունեին Թուրքիայի տնտեսական, հասարակական, մշակութային ու 
կրթական կյանքում: Դա պայմանավորված էր 1839 թ. նոյեմբերի 9-ին 
հռչակված բարենորոգումների ծրագրի ընձեռած հնարավորություն-
ներով, որով Թուրքիայում հիմք դրվեց Թանզիմաթի դարաշրջանին1: Այդ 
բարենորոգումները կյանքի չկոչվեցին և հայության համար նոր հեռա-
նկարներ բացվեցին «Թուրքիան եվրոպականացնելուն» միտված սուլթան 
Աբդուլ Միջիդի 1856թ. փետրվարի 18-ի «Հաթթը հյումայուն» հրովար-
տակի շնորհիվ: Հրովարտակի խոստումներից ոգևորված զմյուռնահա-
յերը հիմնեցին մի շարք հասարակական, մշակութային և կրթական միու-
թյուններ ու ընկերություններ, որոնք Զմյուռնիայի հանրային կյանքում 
կարևոր դեր խաղացին: 19-րդ դարում Զմյուռնիայում գործող ընկերու-
թյունները իրենց գործունեության բնույթից ելնելով կարելի է բաժանել 
երեք խմբի՝ կրթական, մշակութային և բարեգործական: Դրանցից բարե-
գործական բնույթի ընկերությունների շարքում իրենց գործունեությամբ 
առանձնանում են աղքատներին օգնելու նպատակով հիմնված ընկերու-
թյունները: Հայ պատմագրությունում այս ընկերությունները հիմնավոր 
ուսումնասիրված չեն: Արևմտահայ մշակութային ընկերություններին 
նվիրված՝ Հայր Եփրեմ վարդապետ Պողոսյանի եռահատոր աշխատու-
թյունում2 և Ա. Խառատյանի ուսումնասիրություններում3 խոսք չկա 
Զմյուռնիայի «Աղքատասիրաց» և «Աղքատախնամ» ընկերությունների 
գործունեության մասին: Ընկերությունների գործունեությանը որոշակի 
անդրադարձ կա զմյուռնահայերի վերաբերյալ Հայր Հակոբ վարդապետ 

                                                                 
1 Տե´ս Պէրպէրեան Ա., Պատմութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1871, էջ 499: 
2 Տե´ս Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսյան, «Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւն-

ներեւ», հ. Ա, Վիեննա, 1957, հ. Բ, Վ. 1963, հ. Գ, 1969: 
3 Տե´ս Ա. Խառատյան. Զմյուռնահայ համայնքը և Թանզիմաթի բարենորոգում-

ները: Պատմա-բանասիրական հանդես, 2003, էջ 208-222: 
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Քոսյանի աշխատությունում4: Այս իմաստով սույն աշխատանքը միտված 
է լրացնելու այդ բացը: 

    

««««ԱղքատասիրացԱղքատասիրացԱղքատասիրացԱղքատասիրաց» » » » ընկերությունըընկերությունըընկերությունըընկերությունը    

1861 թ. օգոստոսին Զմյուռնիայում աղքատներին խնամելու և 
ուսման ընդունակ աշակերտներին կրթելու նպատակով հիմնվել է «Աղ-
քատասիրաց» ընկերությունը: Ընկերության հիմնադիրներն էին՝ Գրիգոր 
Հակոբ Եսայիյանը, Գալուստ Վեմյանը, Սարգիս Թ. Չէլիքյանը, Սարգիս 
Միրզա Վանանդեցին, Յակոբ Ղ. Մարկոսեյանը5: Հիմնադրումից մեկ 
տարի անց՝ 1862 թ. մայիսի 1-ին, ընկերության անդամնները դաշնագիր 
են ստորագրում, որը սահմանում էր «Աղքատասիրաց» ընկերության 
ապագա ծախսերը6: «Աղքատասիրաց» ընկերության հիմնական հասույթը 
ձևավորվում էր անդամավճարներից, բարերարների, Զմյուռնիայի հայ 
համայնքի նվիրատվություններից7 և ընկերության կազմակերպած բարե-
գործական միջոցառումներից ստացված գումարից8:  

Ընկերության կանոնադրությունը բաղկացած էր 40 հոդվածից, որը 
սահմանում էր գործունեության նպատակը, կառավարման մարմինները 
և ներքին կանոները: «Աղքատասիրաց» ընկերությունը օգնության կարիք 
ունեցող հիվանդներին բաժանում էր երկու խմբի: Առաջին խմբի մեջ 
մտնում էին այն հիվանդները, որոնք առողջական խնդիրների պատճա-
ռով չէին կարող լքել իրենց բնակության վայրը, ուստի այս մարդկանց այ-
ցելում էին ընկերության բժիշկները: Երկրորդ խումբը կազմում էին ընկե-
րության դեղատուն դիմած աղքատները, որոնք տեղում բուժօգնություն 
էին ստանում: Եթե երկրորդ խմբին պատկանող հիվանդների ազգու-
թյունը կարևոր չէր և ընկերությանը բավական էր միայն, որ հիվանդը 
փաստի իր չքավորությունը, ապա առաջին խմբի հիվանդները պետք է 
պարտադիր ազգությամբ հայ լինեին9: «Աղքատասիրաց» ընկերության 
ղեկավար մարմինը Դիվան էր: Այն բաղկացած էր ատենապետից և ատե-
նադպիրից, փոխատենապետից և փոխատենադպիրից, գանձապետից և 

                                                                 
4 Տե´ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, «Հայք ի Զմյուռնիա», հ. Ա, Վիեննա, 

1899, էջ 180-192: 
5 «Ծաղիկ», 1863, 1 մարտի, թիվ 61, էջ 503: 
6 Հակոբ Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 181: 
7 «Ծաղիկ», 1862, 1 հունիսի, թիվ 34, էջ 286: 
8 Հակոբ Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 182: 
9 Նույն տեղում, էջ 184: 
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դեղատան տեսուչներից, որոնք կանոնակարգում և ղեկավարում էին 
ընկերության գործունեությունը: Ընկերության կանոնադրության 12-րդ 
հոդվածը սահմանում էր Դիվանի անդամների պաշտոնավարման ժամ-
կետը՝ յուրաքանչյուր անդամը մեկ տարի10:  

«Աղքատասիրաց» ընկերությունում խիստ էր դրված ժողովներից բա-
ցակայության հարցը: Ընկերության ժողովներին անհարգելի պատճառով 
երեք անգամ բացակայած անդամը հեռացվում էր ընկերությունից: 
Հարգելի էր համարվում հիվանդության կամ քաղաքում չգտնվելու պատ-
ճառով բացակայությունները, որոնց մասին անհրաժեշտ էր ժողովի 
նախորդ օրը գրավոր տեղեկացնել ընկերության ատենապետին11:  

Ընկերությունը ծավալել է թափանցիկ և հրապարակային գործու-
նեություն, Զմյուռնիայում հրատատարակվող «Արշալույս Արարատյան», 
«Ծաղիկ» և «Արևելյան մամուլ» պարբերականներում տպագրել իր 
գործունեության ֆինանսական հաշվետվությունը: «Աղքատասիրաց» 
ընկերությունը «ամենայն բարեկարգութեամբ և խոհեմութեամբ կըկառա-
վարուի ազնիւ ու բանիբան երիտասարդներէ» կողմից,որի շնորհիվ 
«յաջողությամբ յառաջ կերթայ ի մխիթարութիւն տնանկաց և աղքատ 
հիվանդաց»12: Հունական «Ամալթիա» թերթը բարձր է գնահատել ընկե-
րության մարդասիրական գործունեությունը՝ Զմյուռնիայի հայությանը 
հորդորել «հոգ տանել այս օրինակ եղբայրություններ հաստատելու ի 
մխիթարութիւն կարոտ ընտանեաց»: 

Ընկերությունը գոյության առաջին տարիներին ստացել է քաղաքի 
այլ հասարակական ընկերությունների աջակցությունը: Մասնավորա-
պես, 1863 թ. փետրվարի 18-ին, Զմյուռնիայում գործող «Վասպուրական» 
ընկերությունը համանուն թատրոնում բեմադրություն է կազմակերպել ի 
աջակցություն «Աղքատասիրաց» ընկերության: Ներկայացման ամբողջ 
հասույթը՝ 130 հազար դահեկան, ամբողջությամբ նվիրաբերվել է «Աղքա-
տասիրաց» ընկերությանը13: 1866 թ. բարեկենդանի օրը Զմյուռնիայի 
մասոնական «Տիգրան» օթյակը ի նպաստ «Աղքատասիրաց» ընկերության 
պարահանդես է կազմակերպում: Պարահանդեսին բաժանորդագրու-
թյամբ մասնակցած հայ ազգային երիտասարդներից շատերը հանգանա-
կություն են կատարել և հավաքված 35 օսմանյան լիրան հատկացրել 

                                                                 
10 Հակոբ Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 185: 
11 Նույն տեղում, էջ 187: 
12 «Արշալույս Արարատյան», 1864, 30 մայիսի, թիվ 728: 
13 «Ծաղիկ», 1862, 1 հունիսի, թիվ 34, էջ 286: 
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քաղաքի հայոց հիվանդանոցին: «Արշալույս Արարատյանի» խմբագիր, 
«Տիգրան» օթյակի անդամ Ղուկաս Պալտազարյանը տպագրում է 
Զմյուռնիայի «Աղքատասիրաց» ընկերության ատենապետ Ստեփան 
Չելիկի և փոխատենապետ Հակոբ Միրզայի նամակն այդ մասին: Նրանք 
գրում էին. «Մեծարգո խմբագիր, քաղաքիս մասոնի ընկերությունը ի 
նպաստ ազգային հիվանդանոցիս 35 օսմանեան լիրա նուիրած ըլլալով, 
Աղքատասիրաց ընկերութիւնս կըփութայ պատուական լրագրոյդ միջո-
ցաւ իւր շնորհակալութիւնը հրապարակալ ևս յայտնել նոյն բարենպա-
տակ ընկերութեան Մնամք խորին յարգանոք ի դիմաց Աղքատասիրաց 
ընկերութեանս»14: 

«Աղքատասիրաց» ընկերությունը օգնության կարիք ունեցողներին 
շատ հաճախ ընտրել է պատահականության սկզբունքով՝ վիճակահանու-
թյան միջոցով15: 1863 թ. մայիսից մինչև 1864 թ. մարտ ընկած ժամանակա-
հատվածում ընկերության միջոցներով 12 բժիշկ է վարձվել, որոնք 32 
անվճար բժշկական խորհրդակցություն և 1 վիրահատություն են իրակա-
նացրել16:  

1864 թ. մայիսի դրությամբ ընկերությունը կազմված էր հետևյալ 
անդամներից՝ ատենապետ՝ Ստեփան Չելիկյանը, ատենադպիր՝ 
Ս. Միրզա Վանանդեցի, գանձապետ՝ Ստեփան Մ. Յ. Տետեյան, անդամ-
ներ՝ Յ. Գևորք ավագ քահանա, Գալուստ Վեմյան, Գրիգոր Եսայան, Յակոբ 
Մարկոսյան, Յարություն Բաբազյան, Պողոս Պերկամալյան, Պողոս 
Տիլպերյան, Սահակ Ավետիքյան, Սարգիս Թ. Չելիկ, Սարգիս Տիրա-
ցույան17, Հարություն և Վարդան Փափազյաններ, Մելքոն Մարսուտյան18: 
Ընկերության անդամները զմյուռնահայության շրջանում մեծ հարգանք 
վայելող ու ճանաչված մարդիկ էին, որոնցից քչերի մասին է մեզ տեղե-
կություններ հասել: «Աղքատասիրաց» ընկերության ատենադպիրը դրա-
մատուրգ և դերասան, «Զմիւռնահայ մտաւորական վերազարթնումի 
ռահվիրաներէն»19 Սարգիս Միրզա Վանանդեցին էր: Նա Զմյուռնիայի 
«Վասպուրական» թատրոնի հենասյուներից մեկն էր, հարգված թատերա-
կան գործիչ էր: Սարգիս Միրզա Վանանդեցին հեղինակ էր պատմական 

                                                                 
14 «Արշալույս Արարատյան», 1866, 19 մարտի, թիվ 775: 
15 «Ծաղիկ», 1864, 20 մարտի, թիվ 77, էջ 120: 
16 «Ծաղիկ», 1864, 10 մայիսի, թիվ 82, էջ 160: 
17 Նույն տեղում: 
18 «Արշալույս Արարատյան», 1864, 30 մայիսի, թիվ 728, 1874, թիվ 988: 
19 «Արշալույս Արարատյան», 1867, ապրիլ, թիվ 29, էջ 804: 
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ողբերգությունների, որոնցից «Միհրդատը» և «Մեծն Ներսեսը» մեծ 
հաջողություն են ունեցել Կ. Պոլսում, Զմյուռնիայում, իսկ 1859 թ. նաև 
Մոսկվայում: Սարգիս Միրզա ցանանդեցին հասարակական ակտիվ 
գործիչ էր, Զմյուռնիայի «Վասպուրական» և «Հաշտենից» ընկերություն-
ների անդամ20: Նա Զմյուռնիայի «Տիգրան» թիվ 1014 օթյակի անդամ էր, 
սերտ կապեր ուներ 1859 թ. Զմյուռնիայում հիմնված անգլիախոս «Հոմեր» 
թիվ 806 օթյակի հիմնադիր Հայդ Քլարքի հետ21: Ընկերության գանձապետ 
Ստեփան Տետեյանը Զմյուռնիայի հայ անվանի առևտրականների գեր-
դաստանից էր22: Զմյուռնահայ տպարանատեր-հրատարակիչներ, թար-
գամանիչներ Տետեյան եղբայրներից «մեծ եռանդ և մտաւորական գոր-
ծունեութեան մը վարիչ ըլլալու գաղափարով առլեցուն քսանամյա 
պատանի»23 Հարություն Տետեյանի նախաձեռնությամբ և Կարապետ ու 
Ստեփան Տետեյանների աջակցությամբ հիմնվում է տպարան: «Մեծ 
տպագրապետ և արևմտեան հայոց ամենամեծ հրատարակիչ»24 Տետեյան 
եղբայրների անունը կապված է իրենց տպարաններում հրատարակված 
«Արփի Արարատյան», «Ծաղիկ» հանդեսնորի, 208 հատոր գրականու-
թյան, դասագրքերի և ձեռնարկների հետ25: Տետեյան եղբայրներն իրենց 
բեղնավոր գործունեությամբ մեծ ծառայություն են մատուցել նաև թարգ-
մանչական գրականությանը՝ տպագրելով Ա. Դյումայի, Ա. Լամարթինի, 
Վ. Հյուգոյի և եվրոպական բազմաթիվ այլ հեղինակների հայերեն առաջին 
թարգմանությունները26: 

Արևմտահայ մշակութային, հասարակական գործիչ Գրիգոր Եսա-
յանը ազգային դպրոցներում դասավանդել է ֆրանսերեն, մաթեմատիկա: 
Կ. Պոլսի հանդեսներում հրապարակել է բանաստեղծություններ, ֆրան-

                                                                 
20 Ստեփանյան Գ., Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության, հ. 1, 

Երևան, էջ 155, 156, 203: 
21Տե´ս Jamgocyan O., Les Francs-Masons Armeniens et la Constitution de l՛Armenie 

ottomane Constantinople, 1863, Paris, p. 69. 
22 Զարդարյան Վ. Հիշատակարան, հ. Գ., Կահիրե, 1934, էջ 5, Կ. Ճինգոզյան 

«Էջեր 19 դար ի 50-60- ական թվականների Զմյուռնահայ գրական շարժման 
պատմությունից», Երևան, 1982, էջ 63: 

23 Ալպօյաճեան Ա, Զմյուռնիո տպարանները, Պատմա-բանասիրական 
հանդես, 1964, էջ 81: 

24 Նույն տեղում: 
25 «Արևելյան մամուլ», 1906, նոյեմբեր, թիվ 45, էջ 1125: 
26 Տե՛ս Նուպարեան Մ., Տիգրան Հարություն Տէտէեան, «Արևելյան մամուլ», 

1901, մարտի 1, թիվ 5, էջ 192: 
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սերեն է թարգմանել Ռ. Զարդարյանի «Ցայգալոյս» և Լ. Շանթի «Հին աստ-
վածներ» ստեղծագործությունները27: 

1866 թ. «Աղքատասիրաց ընկերության» ատենապետը Ստեփան 
Չելիկյանն էր, ատենադպիրը՝ Սարգիս Միրզայանը, գանձապետը՝ Ստե-
փան Տետեյանը, փոխատենապետը՝ Գրիգոր Եսայանը, փոխատենա-
դպիրը՝ Հովհաննես Միրզայանը, անդամները՝ Հովհաննես Ղուշատլյանը, 
Անտոն Աղասիյանը, Գալուստ Վեմյանը, Հարություն Բաբազյանը և 
Սարգիս Չելեկը28: 

1871 թ. «Աղքատասիրաց» ընկերության ֆինանսավորմամբ՝ Զմյուռ-
նիայի ազգային հիվանդանոցից դուրս, բժիշկները բժշկական օգնություն 
են ցույց տվել 1306 ծանր և թեթև հիվանդների, որոնցից միայն 10 կյանքը 
չի հաջողվել փրկել, մինչդեռ նույն տարում քաղաքի Ազգային հիվանդա-
նոցում բուժում են ստացել ընդամենը 278 մարդ, որից միայն 249 են առող-
ջացել29։ Եվ սա այն դեպքում, երբ 1871 թ. ընկերության տարեկան հա-
սույթը կազմել էր շուրջ 13332 դահեկան, ինչը Գր. Չիլինկիրյանի գնա-
հատմամբ բավականին քիչ էր30։ 1873-1874 թվականներին «Աղքատասի-
րաց» ընկերության ջանքերով բուժում է ստացել 282 հիվանդ31: 1875 թվա-
կանին Զմյուռնիայում ընկերության ջանքերով կանոնավոր բուժում են 
ստացել 253 հիվանդ, 603 հիվանդի էլ անվճար դեղորայք է տրամադրվել32: 

Ընկերությունը հիմնադրման պահից սկսած ամեն տարի Բարեկեն-
դանի օրը բարեգործական միջոցառում էր կազմակերպում ի նպաստ 
Զմյուռնիայի կարիքավոր ընտանիքների: 1880 թ. փետրվարի 19-ին 
քաղաքի հունական «Հոմեր» կազինոյում «Աղքատասիրաց» ընկերության 
կողմից կազմակերպված նմանատիպ բարեգործական պարահանդեսի 
արդյունքում հավաքվել է 150 օսմանյան ոսկի, որից 100 ընկերությունը 
տրամադրել է քաղաքի՝ աղքատ բնակչության, իսկ մնացած 50 ոսկին՝ 
սովյալների կարիքները հոգալուն33: 

1882 թվականի դեկտեմբերում Զմյուռնիայում մոլեգնող ծաղիկ 

                                                                 
27 Թէոդիկ, Յուշարձան ապրիլ տասնըմէկե, Կ. Պոլիս, 1919.  
https://digilib.aua.am/book/2005/ 

28 «Արշալույս Արարատյան», 1866, 16 ապրիլ, թիվ 777: 
29 «Արևելյան մամուլ», 1871, թիվ 5, էջ 208։ Երևան, 1982, էջ 63: 
30 «Արևելյան մամուլ», 1871, թիվ 5, էջ 207։ 
31 «Արշալույս Արարատյան», 1874, թիվ 988, «Արարատ», 1874, թիվ 6, էջ 233: 
32 Հակոբ Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 182: 
33 «Արևելյան մամուլ», 1880, թիվ 2, էջ 479։ 
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հիվանդության օրերին «Աղքատասիրաց» ընկերության աջակցությամբ 
անվճար պատվասում են ստանում Մեսրոպյան վարժարանի 46 աշա-
կերտներ և Հռիփսիմյան վարժարանի 50 աշակերտուհիներ34:  

Ֆինանսական շահույթ ստանալու և բարեգործական գործունեու-
թյունը ընդլայնելու նպատակով ընկերությունը ժամանակ առ ժամանակ 
կազմակերպում էր բարեգործական միջոցառումներ: Օրինակ 1877 թվա-
կանի հունվարին կազմակերպած բարեգործական պարահանդեսի 
հասույթը կազմել է 110 օսմանյան ոսկի35: Իսկ1885 թվականին Հռիփսիմ-
յանց վարժարանի սրահում կազմակերպված պարահանդեսի ամբողջ 
հասույթը՝ 121 օսմանյան ոսկի, ընկերությունը նվիրում է քաղաքի ազգա-
յին հիվանդանոցին36: 

1887-1888 թվականներին «Աղքատասիրաց» ընկերության ֆինանսա-
կան աջակցությամբ Զմյուռնիայում բժշկական անհրաժեշտ օգնություն է 
ստացել 810 հիվանդ, որից 784-ը առողջացել են լիովին, 11-ը՝ մասամբ, 
իսկ 15-ի կյանքը փրկել չի հաջողվել: Հիվանդների բժշկական օգնություն 
տրամադրելու, դեղորայքով և համապատասխան սննդով ապահովելու 
համար ընկերությունը նույն ժամանակահատվածում ծախսել է 17032 
ղուրուշ: Այն ընկերության համար ահռելի գումար էր, որն ավելի է 
վատացնում ընկերության առանց այն էլ ֆինանսական բարդ դրությունը: 
Արդյունքում 1888 թ. հունիսի 1-ից «Աղքատասիրաց» ընկերությունը 
դադարեցնում է հիվանդներին անվճար դեղորայքի մատակարարաումը, 
բարարերվելով միայն բժշկի ծառայությունների դիմաց վճարելով37: 

Հաջորդ տարիներին ընկերությունը մամուլում հանդես է գալիս հայ-
տարարությամբ, որտեղ հորդորում է Զմյուռնիայի հայ բարերաներին 
ֆինանսական աջակցություն տրամադրել, որպեսզի այն կարողանա 
շարունակել իր հայրենանվեր գործունեությունը: Չնայած ընկերության 
գործունեությունը շարունակելու ուղղությամբ գործադրած ջանքերին 
1894 թվականի «Աղքատասիրաց» ընկերությունը ֆինանսական խնդիր-
ների պատճառով ստիպված է լինում դադարեցնել ընկերության գործու-
նեությունը, որը ինչպես նշում է Հ. Քոսյանը «շանթի նման հարված էր» 
ընկերության բժշկական օգնությանը կարոտ զմյուռնահայությանը: Գոր-

                                                                 
34 Հ. Հակոբ վ. Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 183: 
35 Նույն տեղում, էջ 182: 
36 Հ. Հակոբ վ. Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 183: 
37 «Արևելյան մամուլ», 1888, թիվ 9, էջ 447-448։ 
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ծունեության դադարեցման պահին ընկերության հիմնադիրները, բացա-
ռությամբ Սարգիս Վանանդեցու դեռ կենդանի էին38: 

 Զմյուռնիայում Մ. Մամուրյանի խմբագրմամբ հրատարակվող 
«Արևելյան մամուլ» պարբերականի հաղորդմամբ համանուն մեկ այլ 
ընկերուրություն էլ հիմնադրվել է 1866 թվականին, որը տասնամյակներ 
շարունակ կարևոր դերակատարում է ունեցել Զմյուռնիայի չքավորներին 
օժանդակելու հարցում39։ Այս ընկերության գործունեության մասին տեղե-
կությունները սակավ են: : : : Հայտնի է, որ «Աղքատասիրաց» ընկերությունը 
ամեն տարի քաղաքի ազգային հիվանդանոցի կարիքները հոգալու 
համար 58 ոսկի գումար է տրամադրել։ Իսկ 1896 թվականի օգոստոսին 
ընկերությունը Ազգային հիվանդանոցին տրամադրել է ընդամենը 27 
ոսկի, պատճառաբանելով, որ լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ է 
կանգնած։ Դրանից հետո առհասարակ դադարեցրել է ցանկացած օգնու-
թյուն Զմյուռնիայի ազգային հիվանդանոցին։ Պարբերականը տարեկան 
58 ոսկի գումարը Աղքատասիրաց ընկերության համար չնչին գումար է 
համարում, գտնում, որ ընկերությունը ցանկության դեպքում կարող է 
իրեն թույլ տալ վճարել այդ գումարը, միաժամանակ հորդորելով 
վերըստին ստանձնել ազգային հիվանդանոցի հովանավորությունը40։ 
Չնայած պարբերականի այդ պնդմանը շուտով «Աղքատասիրաց» ընկե-
րությունը, ինչպես 1861 թվականին ստեղծված համանուն ընկերությունը՝ 
ֆինանսական խնդիրների պատճառով դադարեցնում է գործունեու-
թյունը:  

««««ԱղքատախնամԱղքատախնամԱղքատախնամԱղքատախնամ» » » » ընկերությունըընկերությունըընկերությունըընկերությունը    

Զմյուռնիայի բարեգործական բնույթի «Աղքատախնամ» ընկերու-
թյունը հիմնադրվել է 1896 թվականի հունվարի 1-ին: Ընկերության հիմ-
նադրման նպատակը աղքատ ու պանդուխտ հայերին հագուստով, ուտե-
լիքով, հնարավորության դեպքում նաև աշխատանքով ապահովելն էր 
կամ գոնե պանդուխտների տուն վերադառնալու ծախսը հոգալը: Հիմնա-
դրումից մի քանի տարի անց այն ընդլայնում է գործունեության ուղղու-
թյունները և սկսում դեղորայք մատակարարել քաղաքի աղքատ 
հայերին41: Հետագայում ընկերության իր առջև նպատակ է դնում տարե-
կան շուրջ 350-450 հիվանդի դեղորայքով, սննդով և հագուստով ապա-

                                                                 
38 Հակոբ Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 183: 
39 «Արևելյան մամուլ», 1896, թիվ 9, էջ 282։ 
40 Նույն տեղում։ 
41 «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 11, էջ 450: 
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հովել42: «Աղքատախնամ» ընկերությունը հիմնադրվում է «Աղքատասի-
րաց» ընկերության գործը շարունակելու նպատակով43: Հայր Հակոբ վար-
դապետ Քոսյանը «Աղքատասիրաց» ընկերության տակ հասկացել է 1861 
թվականին հիմադրված ընկերությունը: Նա չէր կարող ի նկատի ունենալ 
1866 թվականին հիմնադրված «Աղքատասիրաց» ընկերությունը, քանի որ 
վերջինիս գոյության մասին ենթադրաբար չգիտեր, քանի որ Զմյուռ-
նիայում գործող հասարակական ընկերությունների մեջ չի հիշատակում: 

Ընկերության հիմնադիրների մասին զմյուռնահայ պարբերական-
ները տեղեկություններ չեն տալիս: Փոխարենը նշելով, որ քաղաքի բարե-
գործական մյուս ընկերությունների նման այս ընկերությունը նույնպես 
հիմնադրվել է քաղաքի գործունյա և հայրենասեր երիտասարդների 
կողմից: «Աղքատախնամ» ընկերության հիմադիրներին անդրադառնում է 
Հ. Քոսյանը: Ընկերության ղեկավար մարմինը Տնօրենների խորհուրդն էր, 
որի կազմմում ընդգրկված էին ընկերության հիմադիրները՝ Հովհաննես 
Էլմասյանը, Տիգրան Տոնիկյանը, Մինաս Մինասյանը, Ռուբեն Որբերյանը, 
Արմենակ Ծերունյանը44: Ինչպես 19-րդ դարի արևմտահայ հասարակա-
կան ընկերությունները, այնպես էլ Զմյուռնիայի «Աղքատախնամ» ընկե-
րությունը պարբերաբար հասարակությանը ներկայացրել է տարեկան 
հաշվետվություն ծախսերի ու հավաքած դրամագլխի վերաբերյալ: 1896 
թվականին ընկերության դրամագլուխը կազմել է 15590 ղուրուշ, որից 
նույն տարում բարեգործական նպատակներով ծախսել է 10075 ղուրուշ, 
1897 թվականին՝ 16852 ղուրուշ, որից ծախսվել է 10740 ղուրուշ, 1898 թվա-
կանին՝ 22113 ղուրուշ, որից ծախսվել է՝ 22064 ղուրուշ: Հիմնադրման 
հաջորդ տարում՝ 1897 թվականին ընկերությունը հոգացել է շուրջ 200 
հիվանդի բուժման ծախսերը45: 1897-1898 թվականների «Աղքատախնամ» 
ընկերության գործունեությունը մեծ խանդավառությամբ է ընդունվում 
զմյուռնահայության շրջանում, որի արդյունքում էլ 1898 թվականին 
«Աղքատախնամ» ընկերությանը ֆինանսական աջակցություն է ցույց 
տվել Զմյուռնիայի քաղաքային ժողովը՝ Ազգային առաջնորդարանի արկ-
ղից տրամադրելով 4600 ղուրուշ46: «Աղաքատախնամ» ընկերությունը 
1898 թվականի հոկտեմբերից մինչև դեկտեմբերի վերջ սեփական միջոց-

                                                                 
42 «Արևելյան մամուլ», 1906, թիվ 14, էջ 352: 
43 Հակոբ Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 189:  
44 Նույն տեղում, էջ 192: 
45 Հ. Հակոբ վ. Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 191: 
46 «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 11, էջ 450: 
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ներով հոգացել է 80 աղքատ հիվանդի բուժման ծախսերը, որը ընկերու-
թյանը արժեցել է 3164 ղուրուշ: Ստացվում է, որ միայն քաղաքի հիվանդ-
ների բուժման վրա տարեկան ընկերությունը ծախսում էր 10000-20000 
ղուրուշ գումար, որը ժամանակի համար բավականին մեծ գումար էր, 
եթե հաշվի առնենք «Աղքատախնամ» ընկերության տարեկան դրամա-
գլուխների չափը:  

Զմյուռնահայ հասարակական տարբեր շրջանակներ բարձր են գնա-
հատել ընկերության գործունեությունը: Դա առավել ակնահայտ դարձավ 
1898 թվականի հոկտեմբերից, երբ «Աղքատախնամ» ընկերությունը իր 
վրա վերցրեց Զմյուռնիայի Ազգային հիվանդանոցի որոշ գործառույթ-
ներ47: Ընկերության նկատմամբ զմյուռնահայ հասարակության բարե-
նպաստ դիրքորոշման դրսևորում է նաև ժամանակի պարբերականնե-
րում հասարակական տարբեր շրջանակների կողմից ընկերությանը ֆի-
նանսապես և բարոյապես աջակցելու պարբերաբար կոչերը: 

1898 թվականին ընկերությունը ուներ Տնօրենների նոր խորհուրդ: 
Ընկերության ատենապետը Հովհաննես Ահարոնյանն էր, Ատենադպիրը՝ 
Երվանդ Կյուրինյանը, Գանձապետը՝ Սիմոն Պարտիզպանյանը, մյուս 
անդամները՝ Տիգրան Գասպարյանը, Հովհաննես Ունճյանը, Մարգար 
Միրզան48: 

1899 թվականի սկզբին «Աղքատախնամ» ընկերության դրամա-
գլուխը կազմել է 1936 ղուրուշ: Ընկերության ֆինանսական հասույթը 
հիմնականում ձևավորվում էր անդամավճարների, փոքր ու աննշան նվի-
րատվությունների, բարեգործական, թատերական ներկայացումների ու 
պարահանդեսներից ստացված հասույթի հիման վրա49:  

1899-1900 թվականների «Աղքատախնամ» ընկերությության տարե-
կան հասույթը կազմել է 33285 ղուրուշ, որից 2656 ղուրուշ նախորդ 
տարվա հասույթից մնացած գումարն էր: Նշված ժամանակաշրջանումը 
ընկերության ֆինանսները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ հացագին՝ 4956 
ղուրուշ, ճանապարհածախս՝ 6792 ղուրուշ, գործի դրամագլուխ՝ 5571 
ղուրուշ, դեղորայքի ձեռքբերում ՝ 15060 ղուրուշ, այլ ծախսեր՝ 730 ղուրուշ: 
Արդյունքում 1900 թվականի դրությամբ ընկերության գանձարանում կար 
ընդամենը 177 ղուրուշ50:  

                                                                 
47 Հ. Հակոբ վ. Քոսյան, նշվ.աշխ., էջ 192: 
48 Նույն տեղում: 
49 «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 11, էջ 451: 
50 «Արևելյան մամուլ», 1900, թիվ 9, էջ 370: 
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1900-ական թվականների սկզբին պարբերական բնույթ էին կրում 
ընկերության կազմակերպած տոնահանդեսները, թատերական ներկա-
յացումները, զբոսահանդեսները, որոնց հիմնական նպատակը ֆինանսա-
կան միջոցների հայթայթումն էր: Օրինակ, 1900 թվականի սեպտեմբերի 
8-ին «Աղքատախնամ» ընկերության հովանավորությամբ կազմակերպ-
ված թատերական ներկայացումից ստացված հասույթը կազմել է 20 
օսմանյան ոսկի, որը ամբողջույթմաբ ծախսվել է բարեգործական նպա-
տակներով51: 

1900-1902 թվականներին «Աղքատախնամ» ընկերությունը հաջողել է 
Զմյուռնիայի և շրջակա տարածքաշրջանների շուրջ 697 աղքատ հիվանդի 
ապահովել դեղորայքով և համապատասխան բշկական օգնությամբ52: 
1902 թվականի հունվարից 1903 թվականի դեկտեմբերը ընկած ժամանա-
կահատվածում ընկերության գանձարան մուտքագրվել է շուրջ 37503 
ղուրուշ, որից 37379 ղուրուշ ծախսվել է դեղորայքի ձեռքբերման, բշկա-
կան ծառայությունների և հիվանդների փոխադրումների վրա: Նույն ժա-
մանակաշրջանում ընկերությունը հոգացել է 606 աղքատ հիվանդի 
բուժման, ինչպես նաև 1902 թվականին Զմյուռնիայի մանուկների շրջա-
նում մեծ տարածում գտած ջրծաղիկ հիվանդության դեմ աղքատ հայ երե-
խաների պատվաստման ծախսերը 53: Հաջորդ տարներին նույնպես ընկե-
րությունը շարունակել է բարեգործական միջոցառումների կազմակեր-
պումը, ինչպիսին է 1904 թվականի փետրվարին կազմակերպված զբոսա-
հանդեսը54, որի արդյունքում հավաքագրվել է մոտավորապես 130 օսման-
յան ոսկի55: 1906 թվականին «Աղքատախնամ» ընկերությունը պաշտո-
նապես հայտարարում է գործունեությունը դադարեցնելու մասին, այն 
պատճառաբանելով քաղաքի Ազգային վարչության հետ ունեցած հակա-
սություններով: Ժամանակի պարբերական մամուլում այս կապակցու-
թյամբ տրված գնահատականներից պարզ է դառնում, որ Ազգային վար-
չությունը ընկերության կազմակերպած բարեգործական երեկույթներից 
ստացված հասույթներից մի կլորիկ գումար է պահանջել, որը 
«Աղքատախնամ» ընկերությունը համարել է ոչ տեղին և հրաժարվել 

                                                                 
51 «Արևելյան մամուլ», 1900, թիվ 18, էջ 756։ 
52 «Արևելյան մամուլ», 1902, թիվ 8, էջ 398։ 
53 «Արևելյան մամուլ», 1904, թիվ 14, էջ 359-360։ 
54 «Արևելյան մամուլ», 1904, թիվ 5, էջ 144։ 
55 «Արևելյան մամուլ», 1904, թիվ 7, էջ 192։ 
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վճարել, որն էլ դարձել է ընկերության գործունեության դադարեցման 
պատճառը56:  

Չնայած ժամանակի պարբերական մամուլում գործունեությունը 
դադարեցնելու այս հայտարարությանը, Աղքատախնամ ընկերությունը 
շարունակել է իր բարեգործական ու հայրենանվեր գործունեությունը ի 
շահ զմյուռնահայության: Մասնավորապես հայտարարությունից 2 տարի 
անց «Արևելյան մամուլի» 1908 թվականի համարներից մեկում կարդում 
ենք «Աղքատախնամ» ընկերության հայտարարությունը այն մասին, որ 
քաղաքի աղքատները, եթե ցանկանում են օգտվել ընկերության բժշկի 
անվճար ծառայությունից, պետք նախապես՝ առավոտյան մինչև ժամը 9-ը 
դիմեն Ազգային հիվանդանոց՝ ընկերության գործակատարին57: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Զմյուռնաիայի «Արևելյան մամուլ» պարբերականը բարձր է գնահա-
տել «Աղքատախնամ» ընկերության գործունեությունը՝ այն համարելով իր 
առջև դրած նպատակները պատշաճ ու բարեսրտորեն կատարող, իսկ 
հիմնադիրներին ու ընկերության անդամներին՝ իրենց հայրենասիրական 
գործունեությունը չգովազդող այրեր58, ինչպես դա արել և անում են 
քաղաքում գործած և գործող հասարակական այլ ընկերություններ, որոնց 
անունները չի նշվում:  

 
 
 
 

        

                                                                 
56 «Արևելյան մամուլ», 1906, թիվ 14, էջ 352: 
57 «Արևելյան մամուլ», 1908, թիվ 16, էջ 384։ 
58 «Արևելյան մամուլ», 1906, թիվ 14, էջ 352: 
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ОрганизацииОрганизацииОрганизацииОрганизации    ««««Дом призренияДом призренияДом призренияДом призрения»»»»    и и и и ««««БогадельняБогадельняБогадельняБогадельня»»»»    в Смирнев Смирнев Смирнев Смирне    
    

ЗояЗояЗояЗоя    ЧатинянЧатинянЧатинянЧатинян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: западноармянский, общественный, реформы, 
благотворительный, бедные, общественная жизнь, доход, деятельность  

Реформы Танзимата в Османской империи оказали положительное 
влияние на социальную и культурную жизнь армянской общины Смирны. 
В результате недавно образованные западноармянскне общественные орга-
низации, сыгравшие важную роль в общественной жизни Смирны, начали 
активно расширяться.  

Армянские общественные организации, действовавшие в Смирне в 
XIX веке, в соответствии с целью их основания, можно классифицировать 
на три основны группы: образовательные, культурные и благотворитель-
ные. Среди благотворительных общественных организаций есть такие, 
которые созданы для помощи бедным. В частности, организации «Дом 
призрения» («Ахкатахнам») и «Богадельня» («Ахкатасирац») внесли 
неоспоримый вклад в улучшение и развитие общественной жизни армян 
Смирны. 

В Смирне в 1860-х годах действовали две организации «Дом 
призрения» и «Богадельня», целью которых было заботиться о бедняках 
города и обучать трудоспособных студентов. Организация «Дом 
призрения» продолжилa работу организации «Богадельня», которые 
занимались вопросами обеспечения одеждой, продуктами питания и, по 
возможности, трудоустройством малообеспеченных армян. Основателями 
и членами организаций были выдающиеся западноармянские общест-
венные и культурные деятели, которые внесли свой вклад в развитие 
социальной, культурной и образовательной жизни армян Смирны.    
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The Organizations “Care for the Poor” and “Love the Poor” The Organizations “Care for the Poor” and “Love the Poor” The Organizations “Care for the Poor” and “Love the Poor” The Organizations “Care for the Poor” and “Love the Poor”     
in Smyrnain Smyrnain Smyrnain Smyrna    

    
Zoya ChatinyanZoya ChatinyanZoya ChatinyanZoya Chatinyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: Western Armenian, social, reforms, charitable, (the) poor, 

public life, proceeds, activity 
In the Ottoman Empire the reforms announced by Tanzimat had a positive 

impact on the development of the social and cultural life of Western 
Armenians. As a result, a number of newly formed public organizations and 
unions, which played an important role in the social life of Smyrna, began to 
expand. 

Armenian public organizations operating in Smyrna in the 19th century 
can be divided into three groups based on the nature of their activities: 
educational, cultural and charitable. Among the charitable companies are the 
ones established to help the poor. Among them, “Care for the Poor” and “Love 
the Poor” have made an undeniable contribution to the improvement and 
development of the social life of the Armenians of Smyrna. 

In the 1860s, there were two companies in Smyrna, “Care for the Poor” 
and ‘‘Love the Poor’’, which aimed to care for the city’s poor and educate the 
students capable of learning. The organization “Care for the Poor” continued 
the work of the “Love the Poor”, which provided clothing, food, and if possible, 
employment opportunities for the poor Armenians. The founders and members 
of the organizations were prominent Western Armenian public and cultural 
figures, who contributed to the development of social, cultural and educational 
life of Armenians in Smyrna. 

    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    13.04.13.04.13.04.13.04.2020202021212121    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    30.04.30.04.30.04.30.04.2020202021 21 21 21 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 17.05.2021 թ.թ.թ.թ.    
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