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««««ՄասիսՄասիսՄասիսՄասիս» » » » պարբերականն արպարբերականն արպարբերականն արպարբերականն արևևևևմտահայ ազգային մտահայ ազգային մտահայ ազգային մտահայ ազգային 
սահմանադրական շարժման մասինսահմանադրական շարժման մասինսահմանադրական շարժման մասինսահմանադրական շարժման մասին    

Գասպարյան ՔրիստինեԳասպարյան ՔրիստինեԳասպարյան ՔրիստինեԳասպարյան Քրիստինե    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. արևմտահայություն, սահմանադրու-
թյուն, Կ.Պոլիս, պարբերական մամուլ, քաղաքական ժողով, 
կրոնական ժողով, հասարակական հոսանքներ, Կ. Յութուճյան 

19-րդ դարի առաջին կեսի եվրոպական հեղափոխական և 
ազգային-ազատագրական շարժումների ազդեցության տակ Եվրո-
պայում բարձրագույն կրթություն ստացած մի խումբ հայ առաջա-
դեմ երիտասարդներ, վերադառնալով հայրենի Կ.Պոլիս և Զմյուռ-
նիա, ձեռնամուխ եղան եվրոպական ազատամտական և լուսա-
վորական գաղափարների տարածմանը: 1850-1860-ական թվական-
ներին նրանցից շատերը դարձան արևմտահայ հասարակական-
քաղաքական հոսանքների, տարբեր ընկերությունների, միու-
թյունների ու կազմակերպությունների հիմնադիրները, ազգային 
սահմանադրական շարժման սկզբնավորողները, գաղափարա-
խոսները և սահմանադրության հեղինակները: 

Արևմտահայ ազգային սահմանադրական շարժումը և ազգա-
յին սահմանադրության ընդունումը լայն արձագանք գտան հայ 
հասարակական մտքում և պարբերական մամուլում: Դրանց իրենց 
հրապարակումներում անդրադարձել են պոլսահայ և զմյուռնահայ 
մի շարք պարբերականներ, որոնց թվում առանձնանում է հատ-
կապես արևմտահայ լիբերալ հոսանքի գաղափարակիր «Մասիս» 
թերթը:  

Հայ պատմագրության մեջ «Մասիս» թերթի դիրքորոշումն 
արևմտահայ սահմանադրական շարժման և ազգային սահմանա-
դրության վերաբերյալ տակավին ուսումնասիրված չէ: Այս իմաս-
տով սույն հոդվածը թերթի հրապարակումների և դիրքորոշման 
լուսաբանման առաջին փորձն է: 

Ազգային սահմանադրական շարժման սկզբնավորման տարի-
ներին «Մասիս» թերթի խմբագիր-հրատարակիչն էր արևմտահայ 
երևելի հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, մանկավարժ և 
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թարգմանիչ Կարապետ Յութուճյանը1: 1852թ. Գերագույն ժողովի 
առաջարկությամբ, «ազգայնոց յորդորանօքն ու ձեռնտուու-
թեամբը»2 նա ստանձնեց Կ. Պոլսի պատրիարքարանի 
«Հայաստան» թերթի խմբագրությունը` այն վերանվանելով 
«Մասիս»: Կ. Յութուճյանը թերթի խմբագրի պաշտոնը վարեց շուրջ 
32 տարի` 1852-1884թթ.` դառնալով «ազգային իրավունքների ու 
շահերի ջերմ պաշտպան»3: «Մասիս» թերթի և «50 տարիներ 
լրագրական ասպարեզին մէջ պատուաւոր դիրք մը գրաւած»4 նրա 
խմբագրի հաջողության գաղտնիքը «յարատեւութիւնը եղած է», երբ 
«իր շուրջը բազմաթիւ հայ թերթեր կը ծլէին ու կը թօշնէին, ինք կը 

                                                                 
1 Կ. Յութուճյանը (1823-1904) Կ.Պոլսի Պալաթի և Սամաթիայի թաղա-

յին վարժարաններում, Սկյուտարի ճեմարանում կրթություն ստանալուց 
հետո ուսումնառությունը շարունակել է Փարիզի Առևտրական բարձրա-
գույն վարժարանում, որպես ազատ ունկնդիր հետևել է Քոլեժ դը Ֆրանսի 
և Սորբոնի համալսարանի դասախոսություներին: 1851թ. վերադարձել է 
Կ.Պոլիս, ստանձնել է «Մասիս» թերթի խմբագրի պաշտոնը, նշանակվել է 
Պեշիկթաշի դպրոցի հսկիչ, Սկյուտարի դպրոցներից մեկում հայերենի և 
ֆրանսերենի ուսուցիչ: 1884-1895թթ. Կ.Յութուճյանը վարել է Արևելքի 
ընկերության կրթական տեսուչի պաշտոնը: Եղել է Ուսումնական 
խորհրդի անդամ, Ազգային Սահմանադրությունը նախապատրաստող 
հանձնախմբի անդամ, քաղաքական ժողովի ատենադպիր: Կարևոր 
դերակատարում է ունեցել արևմտահայ աշխարհաբար գրական լեզվի 
մշակման գործում: Որպես խմբագիր մշտական բանավեճի մեջ է եղել 
«Մեղու» թերթի խմբագիր Հ. Սվաճյանի, «Մեճմուայի հավատիս» թերթի 
խմբագիր Հ. Վարդանյանի, Հ. Չամուռճյան – Տերոյենցի հետ: Տե՛ս 
Ասատուր Հ., Դիմաստուերներ, Կ. Պոլիս, 1921, Հայ պարբերական մամու-
լի պատմություն XVIII-XIX դարեր, խմբագր. կոլեգիա` Ա. Խառատյան և 
ուրիշներ, հատոր 1, Գահիրէ, 2006: 

2 Տե՛ս Հ. Գրիգորիս Վ. Գալէմքեարեան, Պատմութիւն հայ լրագրու-
թեան ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը, հատոր Ա, Վիեննա, 1893, էջ 126: 

3 Զարդարեան Վ., Հայ երեւելիներու կենսագրութիւնները, լուսա-
նկարները, ձեռագիրները, գրութիւնները եւլն, եւլն, 1512-1912, հատոր 1, 
Կ.Պոլիս, 1910, էջ 86: 

4 Նույն տեղում, էջ 85: 
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մնար անթառամ ծաղիկը»5:  
 «Մասիսը» կրում էր «լրագիր քաղաքական, ազգային, բանա-

սիրական և տնտեսական» խորագիրը և «սկզբանէ հետէ» տպա-
գրում էր «ներքին եւ արտաքին քաղաքական լրեր, ազգային և 
խառն լրեր, ազգային եւ մատենագրական յօդուածներ, եւ ժամա-
նակակից ազգային եւ կրօնական խնդիրներ»6: Թերթի խմբագիրը 
«յառաջդիմասէր եւ ազատամիտ» էր, բայց միևնույն ժամանակ 
«զգուշաւոր եւ համեստ»7: Նրա խմբագրության տարիներին թերթը 
համեմատաբար չափավոր բնույթ ուներ: Ավելի քան երեսուն 
տարիների ընթացքում «հանրային խնդիրներու վրա …. շատ 
հազվադեպ են» Կ. Յութուճյանի «ինքնագիր առաջնորդողները», 
որոնք «կորովի և ուժեղ ոգիի մը արձագանգը ըլլան»8: 

Կ. Յութուճյանը կարևորում էր կրթության, լուսավորության և 
դաստիարակության դերը ազգի պահպանման և բարգավաճման 
գործում, պարբերականների հրատարակումը, գրքերի տպագրու-
թյունն ու թարգմանությունը, դպրոցների, վարժարանների, ուսում-
նական և ընթերասիրաց ընկերությունների և կազմակերպություն-
ների գործունեությունը, որոնց նպատակը ազգի մեջ «ընթերցասի-
րությունը տարածելով, մտավորական մշակութիւնը զարգացնելն» 
էր9: Այս իմաստով միանգամայն օրինաչափ է, որ թերթը հայտնում 
է ազգային Ուսումնական խորհրդի ձևավորման մասին` 
կարևորելով «արժանաւոր հոգաբարձութեամբ» ազգային դաս-
տիարակության նկատմամբ խնամք տանելը, ազգային վարժա-
րանների մեջ կանոնավոր ուսուցման կազմակերպումը, դպրոցա-
կան միասնական գրքերի տպագրումը, ուսուցիչների ընտրու-
թյունը10: Միաժամանակ «Մասիսը» տպագրում է արևմտահայու-

                                                                 
5 Ասատուր Հ., Դիմաստուերներ, էջ 48: 
6 Գալէմքեարեան Գ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան .... , հատոր Ա,     

էջ 126: 
7 Զարդարեան Վ., Յիշատակարան, հատոր 1, էջ 86: 
8 Ասատուր Հ., Դիմաստուերներ, էջ 48: 
9 «Մասիս», Կ.Պոլիս, 1853, 2 սեպտեմբերի, թիվ 35: 
10 Տե՛ս «Մասիս», 1853, 28 հոկտեմբերի, թիվ 43, 1854, 18 փետրվարի, 

թիվ 108: 
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թյան ներքին կյանքին վերաբերող բազմաբնույթ հոդվածներ, ներ-
կայացնում Օսմանյան կայսրության հասարակական-քաղաքա-
կան կյանքը, հայ ժողովրդի սոցիալական ծանր կացությունը, 
արևմտահայության ազգային և ազատագրական ձգտումները:  

Կ. Յութուճյանը 1848թ. ֆրանսիական հեղափոխության ազա-
տամտական գաղափարների կրողներից էր, արևմտահայ ազատա-
կան հոսանքի պարագլուխը: Նա թերթի հրապարակումներում մեծ 
ուշադրություն է դարձնում հատկապես 1850-1860-ական թվական-
ներին եվրոպական երկրներում ծավալված ազգային-ազատագրա-
կան շարժումներին և անթաքույց համակրանք է ցուցաբերում այդ 
շարժումների արդյունքում հիշյալ երկրներում հռչակված սահմա-
նադրությունների նկատմամբ: Սակայն նա կողմ չէր ազգային 
հիմնարար խնդիրները հեղափոխական ճանապարհով լուծելուն, 
այլ ավելի շատ հակված էր բարեփոխումների ճանապարհով հա-
սարակական, քաղաքական և լուսավորական առաջընթացին: 
Օսմանյան գրաքննության պայմաններում խիստ կաշկանդված 
լինելով իր դիրքորոշումը բարձրաձայն արտահայտելու հնարավո-
րությունից՝ Կ.Յութուճյանի թերթը շատ հաճախ գերադասում էր 
առանց մեկնաբանության բառացի արտատպել եվրոպական մա-
մուլի հրապարակումները հեղափոխական, ազգային-ազատա-
գրական և սահմանադրական շարժումների վերաբերյալ: Դրանով 
ապահովելով լրատվության բազմազանություն՝ Կ.Յութուճյանը 
թերթի ընթերցողներին թողնում էր դրանցից ինքնուրույն հետևու-
թյուններ անելու խնդիրը: Նա «Մասիսի» էջերում մեծ ուշադ-
րություն է հատկացնում արևմտահայ ազգային սահմանադրական 
շարժման և ազգային սահմանադրության լուսաբանմանը: 
«Մասիսը» մեծ ոգևորությամբ ներկայացնում է Աբդուլ Մեջիդի 
հրապարակած հրովարտակը՝ Հաթթը շերիֆը, որով սուլթանը 
Օսմանյան կայսրության հպատակ ժողովուրդների «կրօնական 
ազատութեանը մասին շնորհուած արտօնութիւնները անխախ-
տելի կերպով կը հաստատե»`երաշխիքներ տալով, որ կայսերա-
կան բարձրագույն հրամանին «արգելք ըլլալու յանդգնողները 
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անաչառ խստութեամբ պատժուին»11: 
Անդրառանալով քրիստոնյա ժողովուրդներին թանզիմաթի 

ընձեռած հնարավորությունների և արտոնությունների մասին եվրո-
պական պարբերականների հրապարակումներին՝ Կ. Յութուճյանն 
այն միտքն է արտահայտում, որ դրանք սխալվում են իրենց այն 
գնահատականում, թե իբր «անիրաւութիւն է հաւատալ Տաճկաս-
տանի քրիստոնեայ ժողովրդոց վիճակը աղէկեցնելու խոստմունք-
ներուն, որովհետեւ նորոգութիւն ուզող մարդիկը կը հալածուին»12: 
Նրա կարծիքով Օսմանյան կայսրության հպատակ քրիստոնյա-
ները, հատկապես հայերը արժանանում են «բարեգութ սուլթանի» 
և Օսմանյան «արդարասէր ու մեծազօր տէրութեան» խմանքին և 
շնորհներին: 

Անդրադառնալով Բարձր դռան որոշմանը՝ Կ.Պոլսի հայոց 
պատրիարքի իշխանությունը «չափավորելու» նպատակով քաղա-
քական և կրոնական ժողովներ ստեղծելու մասին, «Մասիսն» այն 
միտքն է արտահայտում, որ դրանով սահմանադրական «կանոնա-
գիրը շինուելեն շատ առաջ սահմանադրութեան հիմը դրուած էր 
ազգին մեջ կայսերական բարեխնամ տէրութեան շնորհիվը»13: 
Կ.Յութուճյանն անթաքույց գոհունակությամբ պատմում է ազ-
գային քաղաքական և կրոնական ժողովների ընտրությունների 
մասին: Նրա համոզմամբ` «ազգային կառավարուե ղեկը այսչափ 
բազմաթիւ երևելի և պատուաւոր անձանց ձեռքը» անցնելը շատ 
կարևոր է, քանզի բոլորն էլ ազգի «բարոյական և նիւթական 
պիտոյքը» լավ իմացող մարդիկ են14: 

Թերթը տպագրում է ազգային Գերագույն ժողովի անդամների՝ 
Գևորգ պատրիարքին ուղղված նամակը, որով նրանք պահանջում 
էին Գերագույն ժողովի գործունեությանը եվրոպական սահմանա-
դրական բնույթ տալ: Մասնավորապես խնդիր էր դրվում 
«աշխարհիս որուէ տեղւոյ ժողովներուն» պես կանոն ունենալ, 

                                                                 
11 Տե'ս «Մասիս», 1853, 27 մայիսի, թիվ 21, 1853, 3 հունիսի, թիվ 22: 
12 «Մասիս», 1853, 25 փետրվարի, թիվ 8: 
13 «Մասիս», 1861, 3 օգոստոսի, թիվ 495: 
14 «Մասիս», 1853, 20 մայիսի, թիվ 20: 
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ժողովականների կեսից ավելիի բացակայության դեպքում ժողով 
չգումարել, երեք անգամ անընդմեջ բացակայող ժողովի անդամին 
հեռացնել, բոլոր քննարկված հարցերն արձանագրել և ստորագրել, 
հակառակ դեպքում պատրիարքին «կստիպեմք հրաժարելու» …. 
«ազգային գործոց տնօրէնութիւնը այժմեան խոտորնակի ընթաց-
քով վտանգաւոր պարագայներու մէջ չձգելու համար»15: 

Կ. Յութուճյանը «ազգային գործերուն անկարգության պատ-
ճառը» համարում է հոգևոր և քաղաքական ժողովների անգործու-
թյունը: Նա այդ անբարեկարգ վիճակին վերջ դնելու, «ազգիս 
անդորրութիւնն ու բարոյական զարգացումը հաստատուն հիմանց 
վրա զետեղելու» միակ միջոցը համարում է ոչ թե տարին մեկ 
անգամ պատրիարք ընտրելը կամ քաղաքական ու կրոնական 
ժողովներ հրավիրելը, այլ` «ազգային կանոնադրութիւն մը ունե-
նալ եւ անոր գործադրութեանը հսկելը»16: 

Կ. Յութուճյանը մեծ ոգևորությամբ է ներկայացնում 1860թ. 
սահմանադրության ընդունման և ստորագրության լուրը` այդ օրը 
համարելով «հայկական տարեգրութեանց մէջ ոսկեղէն տառերով 
նշանակվելու արժանի»17: Նա ներկայացնում է սահմանադրության 
հիմնարար սկզբունքները, քաղաքական և կրոնական հանձնաժո-
ղովների նոր ընտրության արդյունքները և հույս հայտնում, որ 
«ընդհանուր հաւանութեամբ եւ անկեղծ սիրով» ընդունված սահ-
մանադրությունը «ընդհանուր փութով եւ անկեղծ ջանքով» պետք է 
գործադրվի ի նպաստ ազգի «բարեկարգութեան, խաղաղութեան ու 
յառաջադիմութեան»18: Նա Ազգային սահմանադրության նպա-
տակը համարում է մի կողմից «ազգային գործոց վարչութիւնը 
աւելի կանոնաւորել», մյուս կողմից` «ջնջել այն միտումները, որ 
վնասակար են Ազգին»19: 

«Մասիսն» իր բազմաթիվ հրապարակումներում պատմում է 

                                                                 
15 «Մասիս», 1860, 9 հունվարի, թիվ 415: 
16 «Մասիս», 1860, 24 մարտի, թիվ 426: 
17 «Մասիս», 1860, 26 մայիսի, թիվ 433: 
18 «Մասիս», 1860, 26 մայիսի, թիվ 433, 1860, 23 հունիսի, թիվ 437: 
19 «Մասիս», 1861, 13 սեպտեմբերի, թիվ 501: 
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այն մեծ ոգևորության մասին, որ առաջ են բերել ժողովրդի 
շրջանում ազգային երեսփոխանական ընտրությունները20: Թերթը 
ներկայացնում է ընտրությունների արդյունքները, ժողովների 
կազմը, անգամ տպագրում է ազգային ընդհանուր ժողովի նիս-
տերի արձանագրությունները: 

«Մասիսը» տպագրում է քաղաքական ժողովի անդամների 
հրաժարականի պատճառով նոր ընտրություններ կազմակերպելու 
համար հրավիրված ազգային ընդհանուր ժողովի արձանագրու-
թյունը: Թերթը մեջբերում է ընդհանուր ժողովի ատենապետ 
Սերովբե Վիչենյանի խոսքը «ատենական սովորութեանց» վերա-
բերյալ, որտեղ վերջինս կոչ է անում «կանոնաց հնազանդութիւն»21: 
Կ. Յութուճյանը համակարծիք է Ս.Վիչենյանի հետ այն հարցում, 
որ համազգային, քաղաքական և կրոնական ժողովների նիստերը 
գումարվեն և որոշումներ կայացվեն միայն պատգամավորների 
անհրաժեշտ նվազագույն քանակի ապահովման դեպքում: Նա 
վկայակոչում է այն իրողությունը, որ ազգային սահմանդրությունը 
«ամեն ժողովոց և խորհրդոց պաշտօնն ու պարտաւորութիւնները 
ճշտիվ սահմանելեն զատ» …. «պաշտոնական և ատենական կա-
նոններ ալ սահմանած է», որոնք հիմք ընդունելով, յուրաքանչյուր 
ժողով կամ հանձնաժողով «իր ներքին բարեկարգութեանը համար 
առանձին և սեփական կանոններ կրնայ սահմանել»22: 

Կ. Յութուճյանը ցավով է նշում Սահմանադրության գործադ-
րումը հապաղելու պատճառով «ազգային տնտեսական գործե-
րուն» երկար ժամանակ «երեսի վրայ մնալը» և հույս է հայտնում, 
որ ազգային գործերի ընդհանուր վարչությունն իր գործունեու-
թյունը կուղղորդի «ի գոհություն ընդհանուր Ազգիս»23: Նա հարկ է 
համարում ազգային երեսփոխանների ուշադրությունը հրավիրել 
այն խնդրին, որ խորհուրդների ընտրության կարգը չի համապա-

                                                                 
20 Տե՛ս «Մասիս», 1860, 14 հուլիսի, թիվ 440, 1860, 28 հուլիսի, թիվ 442, 

1860, 4 օգոստոսի, թիվ 443, 1860, 18 օգոստոսի, թիվ 445:  
21 «Մասիս», 1860, 15 սեպտեմբերի, թիվ 449: 
22 «Մասիս», 1861, 1 փետրվարի, թիվ 469: 
23 «Մասիս», 1860, 3 նոյեմբերի, թիվ 456: 
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տասխանում Սահմանադրության «տրամադրութիւններուն», 
ուստի «ուղղութեան կարօտ են»24: Նրա կարծիքով` յուրաքանչյուրի 
«նվիրական պարտքն մըն է» սահմանադրության «ամեն 
տրամադրություններն յարգել և ճշտիվ ի գործ դնելու աշխատիլ»25: 
Կ. Յութուճյանն իր մտահոգությունն է հայտնում, որ քաղաքական 
ժողովը կարևորություն ներկայացնող մի շարք որոշումներ է 
ընդունել, սակայն «այդ որոշումներուն գործադրութիւնը մինչև 
հիմա չէ կրցեր ըլլալ»: Նա հռետորական հարցադրում է անում, թե 
ժողովն ինչո՞ւ է վարանում «ասանկ ստիպողական առիթի մը մէջ 
սահմանադրապես պետք եղած» տնօրինություններ անելու26: 
Այնուհետ հույս է հայտնում, որ առաջիկա ընդհանուր ժողովը 
հաջողությամբ կիրականացնի ազգային խնդիրների լուծումը: 

Կ. Յութուճյանը կարևորում է նաև Ուսումնական խորհրդի 
գործունեությունը և նրա կողմից ընդունված ազգային դաստիա-
րակության հիմնագիրը, որը հավանության է արժանացել ազգային 
համընդհանուր ժողովի կողմից27: 

«Մասիսը» մեջբերում է արևմտահայ պահպանողական 
հոսանքի ձայնափող Զմյուռնիայի «Արշալույս Արարատյան» թեր-
թում տպագրված «Ազգային երկպառակութիւն ի Կ.Պոլիս» հոդ-
վածի` Ազգային սահմանադրությանը նվիրված հատվածը, որը 
ժխտում է Ազգային կենտրոնական ժողովի կազմավորման օրինա-
կանությունը: Մասնավորապես, մատնանշվում է բնակչության 
քանակի և ազգային երեսփոխանների անհամամասնությունը` 
չհաշված օտար երկրներում ապրող հայությանը: Ըստ թերթի` 
միայն Թուրքիայում ապրում են շուրջ երկու միլիոն հայեր, որից 
շուրջ 100 հազարը` Կ.Պոլսում, սակայն Կ.Պոլսին բաժին են ընկում 
ազգային ընդհանուր ժողովի 160 պատգամավորներ, մնացած մեկ 
մլն ինը հարյուր հազար բնակչությանը` 60 պատգամավորներ: 

                                                                 
24 «Մասիս», 1860, 24 նոյեմբերի, թիվ 459: 
25 «Մասիս», 1860, 24 նոյեմբերի, թիվ 459: 
26 «Մասիս», 1861, 15 փետրվարի, թիվ 471: 
27 «Մասիս», 1861, 15 փետրվարի, թիվ 471, 1861, 8 մարտի, թիվ 473, 

1861, 21 հունիսի, թիվ 489: 
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Նման պայմաններում, գրում է «Արշալույս Արարատյանը», 
ինչպե՞ս կարող է ազգային ընդհանուր ժողովը «ազգին ընդհանրու-
թեան վերաբերեալ գործոցը վճռաբար որոշում տալ»28: Դրան ի 
պատասխան՝ Կ. Յութուճյանն այն միտքն է արտահայտում, որ 
թվական այս անհամապատասխանությունը անիրավացի կարող է 
թվալ միայն «հարևանցի դիտողի մը»: Պետք է հաշվի առնել այն 
«նախիշխանութիւնը», որ Կ.Պոլսն ունի գավառների նկատմամբ. 
նախ՝ իբրև աթոռանիստ մայրաքաղաք և «կեդրոն ազգային 
վարչութեան»՝ հայոց պատրիարքը և ազգի երևելիների և ուսյալ-
ների մեծագույն մասը, այլ խոսքով`«ազգին մեծ զօրութիւնը հոս է»: 
Երկրորդ՝ Բարձր դուռը ազգային բոլոր գործերի տնօրինությունը 
հանձնել է հայոց պատրիարքությանը, ուստի գավառահայերը 
մշտապես ենթակա են «անոր խնամոցը, պաշտպանութեանը և 
տնօրենութեանցը»: Երրորդ՝ Կ.Պոլսի հայ բնակիչները «բոլոր 
Տաճկաստանի հայ ժողովրդոց բնական երեսփոխոնութիւնը 
կկազմեն ....»29: 

Կ. Յութուճյանը թերթի էջերում պարբերաբար ներկայացնում է 
նաև Երուսաղեմի պատրիարքի ընտրության առիթով ծավալված 
«խաւարեալներու և լուսաւորեալներու վէճը»30: Այդ վեճը նա 
համարում է «պատրուակ», որով Ազգային սահմանադրության 
«յայտնի և ծածուկ» թշնամիներն սկսեցին «անոր էութեանը դեմ 
մաքառելու»31՝ հայտարարելով, որ Սահմանադրությունը «պէտք է 
աւրուի» կամ փոփոխվի` «տեղը կղերական սահմանադրութիւն մը 
շինուի», և ազգը կառավարվի «իբրև լօկ կրոնական ընկերութիւն 
մը»32: Կ. Յութուճյանը հարկ է համարում այդպես կարծողներին 
բացատրել, թե ինչ է սահմանադրությունը, ինչ սկզբունքների վրա 
է այն հիմնված, և ինչ կապ ունի Երուսաղեմի պատրիարքության 
խնդիրն ազգի հետ: Նա պաշտպանում է «լուսաւորյալներուն 

                                                                 
28 «Արշալույս արարատյան», Զմյուռնիա, 1861, 3 հունիսի, թիվ 650: 
29 «Մասիս», 1861, 5 հուլիսի, թիվ 491: 
30 Ասատուր Հ., Դիմաստուերներ, էջ 50: 
31 «Մասիս», 1861, 3 օգոստոսի, թիվ 495: 
32 Նույն տեղում: 
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տեսակետը» և համոզմունք է հայտնում, որ Պատրիարքի ընտրու-
թյունը հնարավոր է կատարել ոչ միաբանների կազմից: 

Կ. Յութուճյանն իր վրդովմունքն է արտահայտում ազգային 
սահմանադրության հաստատումը ձգձգելու և «ազգային անիշխա-
նութեան մը» կապակցությամբ, որ իր «դառն հետևանքներովը» 
«ազգի մը գոյությանն սպառնացող ամենէն ծանր հարուածն է»: Դրա 
հիմնական պատճառը Կ.Յութուճյանը համարում է «օրինաւոր 
սկզբան մը վրայ հիմնեալ օրէնք մը, կանոն մը» 33 չունենալը: 

Կ. Յութուճյանը ոգևորությամբ և գոհունակությամբ է պատ-
մում, որ հայության «անհամբեր բաղձանքը կատարուեցաւ»34, և 
«կայսերական բարեխնամ կառավարութեան» կողմից ազգային 
սահմանադրությունը վավերացվեց, որին արևմտահայությունն 
«անձկանօք կըսպասէր» որպես ազգի «բարեկարգութեան և 
առաջադիմութեան խարիսխ»35: Նա հոդված առ հոդված ներկա-
յացնում է նաև սուլթանի կողմից վավերացված 1863թ. Սահմանա-
դրությունը և նախորդի հետ ունեցած տարբերությունները, որոնք 
վերաբերում են Կ.Պոլսո և Երուսաղեմի հայոց պատրիարքների 
ընտրություններին, ազգային ընդհանուր ժողովի, քաղաքական և 
կրոնական ժողովների ընտրությանը և գործառնություններին, 
սահմանադրության վերաքննությանը36: 

«Մասիսը» տպագրում է գործադիր հանձնաժողովի նամակը, 
որտեղ շնորհակալություն էր հայտնվում հանձնաժողովի անդամ-
ներին «մեծամեծ զոհերով սնուցեալ» ազգային սահմանադրության 
գործադրությունը «իր վախճանին մօտիկցած» տեսնելուն ուղղված 
ջանքերի համար37: Այնուհետև թերթն անդրադառնում է քաղաքա-
կան, կրոնական և թաղային նոր ընտրությունների կազմակերպ-
մանը և անցկացմանը: 

Կ. Յութուճյանը ցավով է պատմում նորընտիր Ընդհանուր 

                                                                 
33 «Մասիս», 1863, 23 մարտի, թիվ 580: 
34 «Մասիս», 1863, 30 մարտի, թիվ 581: 
35 «Մասիս», 1863, 23 մարտի, թիվ 580: 
36 Տե՛ս «Մասիս», 1863, 30 մարտի, թիվ 581: 
37 Տե՛ս «Մասիս», 1863, 21 սեպտեմբերի, թիվ 606: 
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ժողովի անդամների բացակայության պատճառով նիստերի հետա-
ձգման մասին: Ըստ սահմանադրության՝ Ընդհանուր ժողով կարող 
էր գումարվել «երեսփոխանաց ամբողջ թուոյն», այն է` 140 հոգի, 
առնվազն 71 երեսփոխանի ներկայության դեպքում, մինչդեռ 
նիստերին ներկա գտնվողների թիվը չէր գերազանցում 50 հոգին: 
Կ.Յութուճյանի կարծիքով` «ազգային գործոց ներկա վիճակին մէջ» 
անհրաժեշտ էր «փոյթ եւ զոհողութիւն» ազգի վստահությունն 
ստացած անձանց կողմից: Նա հորդորում է նիստերին չներկայա-
նալու «անտնօրինելի պատճառներ» ունեցող երեսփոխաններին 
հրաժարական տալ, և նրանց փոխարեն նոր ընտրություն կա-
տարել, որ «ազգին գործերն այսպես ետ չմնան»38: 

Կ. Յութուճյանը ներկայացնում է Կ.Պոլսի Պողոս Բ պատրիար-
քի ընտրության կապակցությամբ պատրիարքարանի տեղապահի 
արտասանած ճառը: Ըստ տեղապահի՝ «Ազգիս առաջադիմութեան 
ուղեցոյց» սահմանադրության վավերացումը և սրբազան հոր 
ընտրությունը վերջ կդնեն «երկու տարիէ ’ի վեր ազգիս տարտամ 
եւ անկերպարան վիճակին»39, որի երաշխավորը պիտի դառնար 
նորընտիր պատրիարքի կողմից ազգային սահմանադրության 
անթերի գործադրումը հսկելու վերաբերյալ ուխտը: 

«Մասիսը» տպագրում է երևելի ամիրա Ճանիկ Արամյանի դի-
տարկումները 1863թ. սահմանադրության վերաբերյալ: Նրա կար-
ծիքով սահմանադրությունը, երեսփոխանությունը, ազգային կրո-
նական և քաղաքական ժողովները, ուսումնական, տնտեսական, 
դատաստանական և այլ հանձնաժողովները «ազգաց կապ-
կուէթիւն ընելու» կամ ժամանակ վատնելու համար չեն: Դրանից 
յուրաքանչյուրը պետք է ունենա իր նշանակությունն ու նպա-
տակը, ոչ թե Սահմանադրության «ամբողջութիւնը չպիտու և 
ծաղրելի ընէ»40: Դրանց ընդհանուր նպատակը պիտի լինի 
«զարգացումն ընդհանուր Ազգին հայոց»41: Ճ.Արամյանը դրանց 

                                                                 
38 «Մասիս», 1863թ, 2 նոյեմբերի, թիվ 612, 1863, 7 դեկտեմբերի, թիվ 617: 
39 «Մասիս», 1863, 9 նոյեմբերի, թիվ 613: 
40 «Մասիս», 1863, 14 դեկտեմբերի, թիվ 618: 
41 Նույն տեղում: 
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անգործությունը մասամբ բացատրում է դրամի բացակայությամբ, 
ուստի Կ.Պոլսի պատրիարքին և ազգային կենտրոնական վարչու-
թյանը առաջարկում է վերականգնել «Ազգային անուամբ տուրք 
վճարելու սովորութիւնն», որ ազգը «դարերէ ՚ ի վեր մոռացեր է»42:  

 Որպես ազգային Սահմանադրությունը նախապատրաստող 
հանձնախմբի անդամ և քաղաքական ժողովի ատենադպիր՝          
Կ. Յութուճյանը քաջատեղյակ էր սահմանադրական շարժման և 
սահմանադրության ընդունման գործընթացին: Նա լուսաբանում է 
թանզիմաթի դերն օսմանյան հպատակ ժողովների կյանքում, 
քաղաքական և կրոնական ժողովների ընտրություններն ու գոր-
ծունեությունը, կրթական և լուսավորական հաստատությունների 
հիմնումը, սահմանադրական շարժման ընթացքը: Կ. Յութուճյանն 
ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացնում է արևմտահայու-
թյան` 1860 և 1863 թվականների սահմանադրությունները, դրանց 
ընդհանրություններն ու տարբերությունները, սակայն դրանցից 
որևէ մեկի նկատմամբ նախապատվություն կամ սեփական դիրքո-
րոշում չի ցուցաբերում: Թերթը դրական վերաբերմունք ունի 
ազգային սահմանադրական շարժման գործիչների և սահմանա-
դրության հեղինակների նկատմամբ, որն արտահայտվում է նրանց 
տրված արժանապատիվ, մեծարգո, արժանահարգ, արգո, մեծա-
պատիվ պատվանուններում: 

 
 

        

                                                                 
42 «Մասիս», 1863, 14 դեկտեմբերի, թիվ 618, 1863, 21 դեկտեմբերի, թիվ 

619, 1864, 18 հունվարի, թիվ 623, 1864, 25 հունվարի, թիվ 624: 
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Западно-армянское национальное конституционное движение и 
принятие национальной конституции получили широкий резонанс в армян-
ской общественной мысли и в периодической печати. На своих страницах об 
этом освещала также издаваемая в Константинополе газета «Масис», 
представляющая западноармянское либеральное течение. Позиция газеты 
«Масис» в армянской историографии относительно западноармянского 
конституционного движения и национальной конституции не изучена. В 
этом смысле данная статья является первой попыткой осветить публикации 
газеты. 

Редактор газеты, лидер западноармянского либерального течения     
К. Ютучян регулярно освещает все события, связанные с внутренней 
жизнью западных армян. Будучи членом комитета по подготовке 
национальной конституции и председателем политического собрания 
константинопольской армянской общины, К. Ютуджян был хорошо 
осведомлен о конституционном движении и процессе принятия консти-
туции. Он освещает роль танзимата в жизни османских подданных, 
выборы политических, религиозных и окружных собраний и их 
деятельность, создание образовательных и просветительных учреждений, а 
также их роль в сохранении армянской самобытности, курс национального 
конституционного движения. K. Ютучян подробно освещает конституции 
западных армян 1860 и 1863 годов, их сходства и различия. Газета 
положительно относится к деятелям национального конституционного 
движения и авторам конституции, что выражается в присвоенных им 
почетных званиях и оценках. 
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The Western Armenian National Constitutional Movement and the 
adoption of the national constitution have received a wide response in the 
Armenian public mind and in the periodical press. K. Karapetyan also referred 
to them in his pages. “Masis” periodical, a Western Armenian liberal stream 
published in Constantinople. 

The position of “Masis” newspaper in Armenian historiography on the 
Western Armenian constitutional movement and national constitution has not 
been studied. In this sense, this article is the first attempt to cover newspaper 
publications. 

Newspaper Editor, the Head of Western Armenian Liberal Current 
Yutuchyan regularly presents all the events related to Western Armenian 
domestic life. As a member of the committee preparing the national 
constitution and chair of the political assembly, K. Yutujyan was well aware of 
the constitutional movement and the process of constitution adoption. He 
covers the role of the Tanzimat in the life of the Ottoman subjects, the political 
and religious, district council elections and their activities, the establishment of 
educational and educational institutions and their role in preserving the 
Armenian identity, the course of the national constitutional movement.           
K. Yutuchyan presents in detail the constitutions of the Western Armenians, 
1860 and 1863, their commonalities and differences. The newspaper has a 
positive attitude towards the figures of the national constitutional movement 
and the authors of the constitution, which is expressed in the titles and 
assessments given to them. 
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