
ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ  ՄԱՄՈՒԼ 

Հանդես ամսյա 

Խմբագիր-տնօրեն՝ Մատթեոս Մամուռյան 

1871թ. հունվար‚ N 1 

«Իրավի‚ մեզի ալ ատեն մը դյուրին և զվարճալի գործ մը կը թվեր թերթ 

հրատարակել‚ ժողովրդյան հետ խոսիլ‚ նոր-նոր տեսիլներ հայտնել‚ հասարակաց 

կարծիքն ուղղել‚ Ազգին իրավունքը պաշտպանել‚ անոր թշնամիները նշավակել‚ 

եղծումներն արմատեն խլել‚ հայրենիք‚ ազատություն‚ հավասարություն հռչակել‚ մեկ 

խոսքով՝ Ազգին վերանորոգիչը լինել։ Սակայն երբ տարին սահելով՝ տխուր 

փորձառությունն ու բռնությունը անողոք իրականության հետ եկան մեր սրտագին 

զգացմանց դեմ զարնվեցան‚ այն ատեն կանկ առինք‚ մեր զորությունը չափեցինք և առաջ 

որչափ դիմագրավ և գիտուն‚ վերջեն նույնքան վեհերոտ և տգետ գտանք ինքզինքնիս»։ 

(Առաջաբան) 

Անդ - «Երբ ասկե քսան-երեսուն տարի առաջ՝ Թուրքիո ժողովուրդը քիչ մ' աչքը 

բանալով ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ  ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԸ շատ սուղ‚ և միանգամայն թագուն ծուղակներ 

գտավ‚ քանի մը քայլ առավ‚ կռնակը Մխիթարյան վանուց դարձուց և Բարիզեն կրթություն 

սպասեց։ Առ հասարակ մեծ ու պստիկ՝ բարիզյան կյանքը‚ սովորույթը‚ նորաձևությունը‚ 

մատենագիրներն օրինակել սկսան։ Այն ատեն ոչ միայն մեր արդն ու զարդը‚ տարազն ու 

կահույքը Ֆրանսաեն եկան‚ այլև Ֆրանսան տվավ մեզ մտքի սնունդ‚ սրտի զգացում‚ 

նույնպես մեր կրից ճարակ և թեթևամտության նյութ։ Թուրքիո հայն՝ սովորաբար 

ֆրանսերեն կը խոսեր և կ' խոսի‚ կ' խորհի‚ ֆրանսերեն կ' քալե‚ կ'պարե‚ կ' կենակցի‚ կգրե 

և շատ անգամ Ֆրանսայի ընտիր ձիրքերն անտես առնելով՝ լոկ անոր սնոտի‚ անշահ և 

վատ իրերով կ' մոլի և կ' մոլորի։ 

... ո՛վ պիտի կերակրե‚ պաշտպանե‚ ազատե Աբովյան մը‚ որ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՎԵՐՔԸ 

ցույց տալու և ողբալու ատենը՝ անտեսանելի ձեռքե անդունդ կ' գլորի‚ Նալբանդյանց մը որ 

ՈՒՂԻՂ  ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ հայտնելուն՝ արծիվին ճիրանին տակ կ' ճնշի և ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ 

գոչելով հոգին կը փչե։ Պատկանյան մը‚ որ փլած սրտերու հայրենասիրության թելերը 

կթնդե՝ այլ վարագույրի մը ետևեն‚ ... Ոսկանյան մը‚ որ թեև մտային և գրական հեղաշրջում 

մը կը տրամադրեր գործելու‚ բայց անհասկանալի կը մնա...» 

 

1871 թ.‚ ապրիլ‚ N 4 

Հանգիստ Սարգիս Միրզա 

«Ապրիլի 27-ը Զմյուռնիո հայ հասարակության համար տխուր և սրտաճմլիկ օր մը 

եղավ»։ Մահացել էր Սարգիս Միրզան։ 



«Քաղաքիս Վասպուրական թատրոնը‚ ուր երբեմն ազգային ընտիր տեսարաններ կը 

ներկայանային‚ հանգուցելույն անխոնջ ջանից գովանի արդյունքն էին։ Կենդանի է նա՝ 

ժամանակավ քաղաքիս մեջ հրատարակված ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ հանդիսին մեջ‚ ուր 

պարունակված ընտիր հոդվածներու մեծագույն մասը անոր գրչին արգասիքն են։ Կենդանի 

է նա յուր հորինած  մի քանի պատվական ողբերգությանց մեջ‚ ի ՄԵԾՆ  ՆԵՐՍԵՍ‚ ի 

ՄԻՀՐԴԱՏ‚ ի ՎԻՐԳԻՆԻԱ‚ որք ընդհանրապես մեծ ընդունելություն և հարգ գտած են 

ազգեն։ Կենդանի է դեռ իր քանի մը տարի առաջ խմբագրած ԻՐԱՎՈՒՆՔ պատվական 

լրագրին մեջ։ Կենդանի յուր ուրիշ բազմաթիվ գրական երկերու և թարգմանությանց մեջ‚ 

յորս յուր կիրթ ճաշակն և վառվռուն երևակայությունը կ' փայլին»։ 

Հովհան Միրզայան Վանանդեցու որդու՝ Մարգար Միրզայանի որդին է։ 

 

1871 թ.‚ մայիս‚ N 5 

Րեֆորմ Հայոց վրա կխոսի՞ 

«Ինչո՞ւ չէ‚ երբ աղտ մը‚ մուր մը ՀԱՅՈՒ վրա քսելու ՊԵՏՔԸ զգացվի‚ և զայն աղտը 

վճարող մը գտնվի... 

ՈՒստի չզարմացանք‚ երբ ՐԵՖՈՐՄԻ  մեկ թերթին մեջ երկու քստմնելի հոդված 

տեսանք Մեծապատիվ Աղաթոն էֆենդիի‚ Ընտրողական ժողովո և Ազգային 

Սահմանադրության դեմ։ 

Երկու հոդվածն ալ արժանի են ՐԵՖՈՐՄԻ տհայ գրչին‚ երկուքին մեջն ալ իր 

գեղեցիկ ոգին կփայլի և մեկնության կարոտ չեն։ 

... Նախ՝ ՐԵՖՈՐՄԻ զայրույթը գրգռող պատրվակն իր վսեմապատիվ խմբագրին 

անունն ԸՆՏՐԵԼՅԱՑ ՑՈՒՑԱԿԻՆ ՄԵՋ տեսնելն է‚ այս ալ ՄԻԱՅՆ  ՔԱՆԻ  Մ'ՕՐ ԱՌԱՋ‚ 

վասն զի քաղքիս շատ մ' երևելի անձերու հետ իր անվան հիշատակությունը խիստ 

անպատիվ թվեր է Նորին Վսեմության... 

Ընտրողական ժողովն ըստ Սահմանադրության և չէ թե Գաղղիո ՀԱՆԳՈՒՑՅԱԼ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ դրության համեմատ՝ ԸՆՏՐԵԼՅԱՑ ԵՌԱՊԱՏԻԿ ՑԱՆԿ մը 

պատրաստեց և չուզեց մոռնալ ՐԵՖՈՐՄԻ վսեմապատիվ խմբագրին ալ՝ կարծելով թե 

լիովին հայությունը չէ ուրացեր։ Իսկ ընտրելյաց ցուցակի մասին ըրած նմանությունը 

բոլորովին անհիմն է‚ ըստ որում ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ  ՃՆՇՈՒՄ և բռնադատություն չկար բնավ 

Առաջնորդարանի ցույց տված ընտրելիներն ընտրել տալու‚ այլ ամեն ընտրող ազատ էր 

նույն իսկ ՐԵՖՈՐՄԻ վսեմապատիվ խմբագիրը չընտրել և դուրսն ընտրելի փնտռել։ 

Բ. ՐԵՖՈՐՄԻ վսեմապատիվ խմբագիրը պետք էր գիտնալ‚ որ վարչական 

պատահարեն ետքը թեև պահ մը մեր Ազգային Սահմանադրությունը դադրեցավ‚ սակայն 

Բ. դուռը վերջեն հատուկ հրամանագրով անոր գործածությունը հրամայեց‚ և արդեն Կ. 

Պոլսի և ուրիշ շատ գավառներու մեջ տեղի ունեցած Սահմանադրական 

գործողություններն այս մեր ասության կ'վկայեն։ ՈՒստի երբ ՌԵՖՈՐՄ ազգ. 



Սահմանադրությունն անվավեր կ'կարծե‚ մեծապես կը սխալի։ Սահմանադրությունը 

դադարյալ չէ‚ այլ՝ որոշյալ պայմանաժամին համեմատ՝ վերաքննության տակ է։ 

Գ. Փափագելի էր իմանալ‚ թե ինչո՞ւ համար ՐԵՖՈՐՄ Ընտրողական ժողովին 

կազմությունն ԱՊՕՐԻՆԱՎՈՐ կ' համարե։ Իրեն համար ո՞րն է օրինավորը‚ քանի որ 

Սահմանադրությունն ալ կը հեգնե։ 

... Արդարև‚ ԾԱՂՐԵԼԻՆ՝ ԸՆՏՐԵԼՅԱՑ ՑԱՆԿԸ ՉԷ‚ այլ‚ ըստ մեզ՝ այն ոգին‚ որ օտար 

լեզվավ և օտարաց առջև ազգին օգտակար և պատվավոր անդամները կ'նշավակե»։ 

 

1871 թ.‚ հունիս‚ N 6 

ՆՈՐԵՆ ՐԵՖՈՐՄ 

«Հանդիսիս նախորդ թիվին մեջ ԱՂՔԱՏԱՍԻՐԱՑ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ առթիվ գրված 

հոդվածի մը վերջը հայ հասարակության հորդոր մը կար ի խրախույս հայ բժշկաց»։ 

(Ասվում էր‚ որ շատ հայեր հույն բժիշկ են կանչում‚ իսկ հայերը նրանցից պակաս չեն)։ 

«Սակայն մեր հանդիսինը հունարեն ԶՄԻ՛ՌՆԻ լրագրին ծանոթության գալով՝ զայն 

նկատողության առեր և շատ ծանր ու անհեղեղ է գտեր։ Իսկ ֆրանսերեն ՐԵՖՈՐՄ լրագրին՝ 

նույն տողերը չափազանց ծիծաղաշարժ են երևցեր‚ այնքան ծիծաղաշարժ‚ որ բոլոր հայ 

ընտանյաց մեջ հոմերական քահ-քահ մ' է փրթեր‚ և ասով՝ ըստ ՐԵՖՈՐՄԻ‚ շատ 

հիվանդներ բույժ են գտեր... հարկավ հույն բժշկաց ձեռքն եղած հիվանդները... 

ԶՄԻ՛ՐՆԻ լրագիրը բժիշկներ դատելու մասին անհատի մը ձեռնահասությունը 

չճանչեր շա՛տ լավ։ ՐԵՖՈՐՄ հույն բժշկաց շահով վառ՝ կը տագնապի‚ կարծելով որ անոնց 

շահուն դեմ դավ մը կա‚ և փոխանակ պաղ արյունով խնդիրը քննադատելու՝ կհայհոյե‚ 

կզրպարտե‚ կծաղրե‚ ՎՈՏՎԻԼ‚ Սքրիպ‚ այս այն երկին ու երկիր իրարու կխառնե‚ և 

վերջապես իր խեցբեկ ու անարժան հոդվածը՝ զոր իբր ուրիշին բերնով սկսեր էր՝ 

խմբագիրն իր գրչովը կավարտե‚ ըսելով թե՝ ՀՈՒՅՆ ԲԺՇԿԱՑ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ՄՈՏ ԵՐԵՔ 

ՏԱՐԻԵ Ի ՎԵՐ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԻ ՐԵՖՈՐՄԻՆ ՄԵՋ‚ և այսպես անգետս 

ինքզինքը կը մատնե‚ այն որ հայ անուն կկրե‚ և թո՛ղ հայ բժշկաց‚ այլ որևէ հայու համար 

անուշ խոսք մը չունենալեն զատ՝ ախորժ կզգա օտարին փողը փչել ընդդեմ հայության»։ 
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Թղթակցություն 

«... Ինչպես քաջ գիտես‚ սխալեցան զմիրցիք ոմանք‚ մանավանդ ժամանակին Ս. 

Մեսրոպյան վարժարանի հոգաբարձուք՝ երբ 1852-ին նորահաստատ Աղաբեկյան 

թոշակավոր վարժատունն ազգայինին առաջադիմության արգելք մ' է ըսելով՝ անոր դեմ 

զինեցան և ի վերջե ստիպվեցար պաշտոնակցիդ հետ զայն գոցել։ Լավ‚ անհատական 

ճգանց արդյունք եղող դպրոցներու պետքն այնքան զգալի է‚ որ այժմ շատ հայեր‚ իրենց 



զավակաց հատուկ խնամք տալու փափագող ունևոր հայրեր‚ ինչպես որ կրնաս վկայել‚ 

օտար դպրոցներ կ' ղրկեն զանոնք։ 

... Իսկ ՐԵՖՈՐՄԻ և ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՄԼՈՒՅԴ կռիվն ո՞ւր դնեմ։ ՐԵՖՈՐՄ կ' նմանի 

այն տապալ զինվորին‚ որ լուտալի հնչյուններ կ' հանե մինչդեռ դանակը կոկորդին է. 

ճգնաժամի նշան... այս վախճանն ունեցած է միշտ ԱՐԵՎԵԼՔԻ և ԱՐԵՎՄՈՒՏՔԻ 

շարագիրը։ Դու բան կ' խոսիս‚ ան մուր կ' քսե‚ դու յասպարեզ կ' կոչես զանի‚ այն Տոն 

Քիշոտին պես մտածին ճիվաղներու դեմ կ' խիզախե կամ գրականության ՔԱՐՊՈՆԱՐԻ մը 

պես‚ մութ անկյուններ կ' սպասե որ կռնակեդ զարնե‚ ոհ‚ թող անոր օձիքը՝ զոր արդեն 

պատառ-պատառ ըրած է մեր Միսաքյանն‚ և զանի լուրջ վիճաբանության բերելու մի՛ 

հոգնիր ընդունայն... 

... Բայց դու բարեկամ‚ Զմյուռնի հայերն ի՞նչ ջուրի մեջ են‚ չես հայտներ։ Ձայն մ' 

ելավ‚ որ սահմանադրապես գավառական ժողով մը կազմելու ձեռնակվեր է այդ տեղ‚ և 

ապա անոր ծննդյան և մահվան լուրն մեկտեղ առինք։ Իմ մեծ ցավս է որ նույն առթիվ իմ 

հայրենակիցներես մին՝ Աղաթոն էֆենտին կ' թշնամանվի քանի մը շլամիտ անձերե։ Մենք՝ 

թող ուրիշ կարևոր նկատումներ՝ գեթ հյուրասիրության պարտքն ուրիշ կերպ կ' 

հասկանանք‚ մենք այդպես չենք վարվիր ձեր հայրենակիցներուն հետ։ Ընդհանուր ժողովին 

փոխ-ատենապետն Իզմիրցի է‚ և քանի՛ քանի Իզմիրցիներ ազգային պաշտոններ վարեր են‚ 

և կ' վարեն տակավին մեր մեջ‚ ամենքն ալ հարգեր և պատվեր ենք և միշտ կ' պատվենք 

իբրև ազգայիններ։ ՐԵՖՈՐՄԻ անճոռնի հարձակումը գեշ տպավորություն ըրավ 

Պոլսաբնակ հայոց վրա։ Կ' երևի թե քսության և անձնական կրից գործ է այն։ Մյուս կողմեն 

ՐԵՖՈՐՄԵՆ նախատվիլ – պատվիլ ըսել է‚ անոր գովեստը նախատինք է գիտցողին։ 

Դարձյալ մեր համարումը մեծ է Իզմիրի հայ հասարակության վրա‚ պետք է որ ինքզինքը 

ցուցնե»։ 

ՇԱՀՆՈՒՐ 

ԱՆԴ  

Րեֆորմի լպրշանքը 

«... Այնքան արդարացի է այս խորհուրդն (ուշադրություն չդարձնել Րեֆորմի 

գրածներին և արհամարհական լռություն պահպանել – Ս.Շ.)‚ որքան որ ՐԵՖՈՐՄԻ 

հեղինակության մասը հին ԱՐԵՎՄՈՒՏՔԻ զրպարտությանց երկրորդ գաղղիարեն տիպն է‚ 

և նախորդ ՇԱՐԱԳՐԻՆ ոգվույն և իմացականության տիպարը‚ հետևապես‚ համայն 

մերազնեից ծանոթ։ 

... Քանի մ' ամիս առաջ‚ Ս. Առաջնորդը քաղաքիս երկպառակության վերջ տալու 

հույսով՝ սահմանադրապես գավառական ժողով մը կազմելու կ' ելնե Բ. վալիին 

գիտությամբն և ընտրողական խորհուրդ մը կ' հաստատվի ընտրությանց 

նախապատրաստություններն ընելու համար։ ՐԵՖՈՐՄԻ տնօրենն այս կարգադրությանց 

հակառակ գտնվելով՝ ամեն միջոց‚ նույն իսկ իր լրագրին ՎԱՐՁԿԱՆ ԳՐԻՉԸ կ' գործածե‚ 

որպեսզի Ս. Առաջնորդին տնօրինածը տապալե։ Հետևապես‚ ստահոդ և պժգալի հոդված 



մը կը հրատարակվի ընտրողական խորհրդո անդամոց և ի մասնավորի Մեծ. Աղաթոն էֆ. 

դեմ‚ և ազգային Սահմանադրությունն ԱՆՎԱՎԵՐ կհռչակե։ ՄԱՄՈՒԼ՝ խնդրույն 

անձնական կողմը մեկդի ձգելով՝ ՐԵՖՈՐՄԻ սուտ և մուտ դիտողությունները կհերքե։ 

... Արդ այս հոդվածին մեջ (Րեֆորմի պատասխանի – Ս.Շ.) մեր պատասխանին վրա 

բանավոր խոսք մը‚ կամ ակնարկություն մը կա՞ արդյոք. ամենևին. ինչո՞ւ համար‚ 

որովհետև ՇԱՀԱՄՈԼ‚ ԱՆԱՄՈԹ‚ ԱՆՆՇԱՆ ենք եղեր մենք և մեր հանդեպ1‚ իսկ ինքը շատ 

վեհ‚ շատ հայրենասեր‚ շատ պատվավոր‚ շատ պարկեշտ է եղեր։ Ի՜նչ սքանչելի 

տրամաբանություն։ Է՜հ‚ այս ոճը կ' բանցընեին և Փարիզի ՔՈՄՅՈՒՆԻՆ թերթերը 

ժողովուրդը պատրելու համար... 

ՇԱՀԱՄՈԼՆ այն է‚ որ շատ տարիներ Բարիզ ազգայնոց հանգանակությամբ 

ապրելեն ետև՝ իր բնիկ երկիրը կ' դառնա՝ ի շնորհս ազգային արկղին բաղդը շինելու‚ և երբ 

հայ հասարակությունը զինքը դպրոցեն կարտաքսե‚ իր գրիչը կծախե անձնական 

ապրուստը հոգալու համար։ 

ԱՆԱՄՈԹՆ այն է‚ որ հածի համար ... կզրպարտեր բոլոր հայ երիտասարդությունը 

դպրոցական հանդիսի մ' առթիվ կայացած մեկ ճառին մեջ‚ որպես զի տերության առջև 

կասկածելի ցուցնե ՈՒլնիո խնդրույն մեջ։ 

Բայց ինչո՞ւ այսքան կծանրանանք ՐԵՖՈՐՄԻ բանգողապետին լպրշանաց վրա։ ... 

Մի՞թե շատ մ' երևելի ազգայնոց վրա ատենոք զրպարտություն և թշնամանք կուտած չէ՞‚ 

մի՞թե Կռճիկյան‚ Պ. Խորասանճյան‚ Շահնազարյան‚ Կ. ՈՒթուջյան‚ Միսաքյան‚ Անդրեաս 

վարժապետ‚ Կոստանդյան‚ Խաչատուր Ոսկանյան‚ Ս. Տետեյան‚ Ս. Վիչեն և այլն‚ և այլն իր 

զազրալի գրչին առարկա ըրած չէ՞‚ ազգայիններ‚ որոց շատերեն բարիք տեսած է‚ և որոնք՝ 

իր վայրահաչ լեզվին բանդագուշանաց հակառակ‚ այսօր ազգային պատմության մեջ 

հոյակապ անուններ ձգած են»։ 
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Գավառական ժողով ի Զմյուռին 

Նկարագրում է ժողովում եղած երկու կուսակցություններն ու նրանց պայքարը։ Այդ 

պայքարի մանրամասները տրված են։ 

 

                                                           
1
 ՐԵՖՈՐՄԻ բանգողապետը կ' ըսե նաև (ինքզինքն օտարներու առջև‚ երևելի պաշտոնաբաշխ կարծեցնելու համար) թե 

իրմե՝ մինչև գետին խոնարհելով պաշտոն խնդրեր ենք և ուրիշ բան մ' ալ։ 

Պ. Ս. Ոսկանյան ի վաղուց անտի սովորություն ունի առանց ապացույցի խոսիլ և լրջորեն ստեր հյուսել։ Ս. Մեսրոպյան 

վարժարանի տնօրենությունը վարած ժամանակը նույնին մեջ մեր պաշտոն ստանալը կ' ակնարկե անշուշտ։ Պատրաստ 

ենք ապացուցանելու՝ թե իր կամաց հակառակ և ուսումնասեր ընկերության հատուկ հանձնարարությամբ ստացանք 

զայն‚ և թե քանի մը տարի առաջ ալ տնօրենության պաշտոնը վարելու համար իսկ քանիցս հրավիրագիրներ ընդուներ 

էինք ի Կ. Պոլիս‚ ժամանակին ՈՒսումնական խորհրդեն։ 

Իսկ ՈՒՐԻՇ ԲԱՆ մ' ալ ըսածն ի՞նչ է արդյոք. եթե ... ստակ էր՝ թող նախ այս ինչ թերթը կամ գիրքը հրատարակելու կամ 

թարգմանելու եմ ըսելով՝ ասկից անկից առած ստակներն ետ տա։ 



Ամալթիայի մեջ նամակ մը 

«Քաղաքիս հունարեն ԱՄԱԼԹԻԱ լրագրին 1755 թվույն մեջեն հետևյալ նամակը 

թարգմանելով‚ մեզի կ' ղրկեն ի հրատարակություն։ 

ՈՒրախությամբ կ' հրատարակենք հետագա ազնվագիծ հայտարարությունն‚ որ 

Զմյուռնի հայ հասարակության բազմաթիվ պատվավոր անձանց ստորագրություններն 

ունի։ 

Մեծարգո խմբագիր ԱՄԱԼԹԻԱ-ի 

ՐԵՖՈՐՄ լրագիրը կ' ջանա քանի մ' ատենե ի վեր՝ հույն հասարակության և մեր մեջ 

երկպառակություն ձգել‚ հայերեն պարբերական ՄԱՄՈՒԼ թերթն ամբաստանելով‚ որպես 

թե հունաց եկեղեցին թշնամանած լինի։ 

Ձեր պատվավոր լրագրին կդիմենք‚ մեծարգո խմբագիր‚  լիապես սուտ հանելու 

ՄԱՄՈՒԼԻ դեմ եղած զրպարտությունն և աղաչելու պատվարժան հույն 

հասարակությունն‚ որ զգուշանա ՐԵՖՈՐՄԻ խմբագրին չարակամ և անհիմն 

թելադրութենեն։ 

Հաճեցեք‚ Մեծարգո խմբագիր‚ ընդունիլ մեր հարգանաց հավաստիքը։ 

Զմյուռին‚ 7/19 օգոստոս‚ 1871 թ.»։ 

# Կան նաև հայ երիտասարդների նամակը‚ ովքեր պաշտպանում են «Մամուլին» 

ընդդեմ Րեֆորմի։ 

# «Վիճակագիր Կ.Պոլսո վարժարանաց։ Կ.Պոլսո ազգային վարժարանաց թիվն է ընդ 

ամենը 45‚ որոնց 12-ն երկսեռ են‚ 21-ը միայն տղայոց և 12-ը միայն աղջկանց։ Ասոնց մեջ կը 

կրթվին 3450 մանչ և 1625 աղջիկ աշակերտներ։ ՈՒնին 159 վարժապետ և 26 վարժուհի և 50 

սպասավոր և սպասուհի։ Ասոնց ամենուն տարեկան ծախուց գումարն է 1‚112‚920 ղուրուշ‚ 

որոնք կհոգացվին տղայոց թոշակներե‚ թաղական սնտուկներե և մի երկու կտակաց 

տոկոսեն»։ (սա ճիշտ չի‚ զի մի քանի թաղերի տվյալներ չեն ստացվել) 

# Վերջին էջի վրա 

Ծանուցումն 

Նոր հրատարակություն 

Հայտարարություն թիվ N 1 

Ջատագովություն Պ. Ստեփան Ոսկանյանի 

Հեղինակ 

Տիեզերահռչակ ուսումնատերեն Կարապետ Ղոնֆայան 

քեռորդի Պ. Ստեփան Ոսկանյանի 



հատը 40 փարայի կ' ծախվի ի պետս... 

 

1871 թ.‚ հոկտեմբեր‚ N 10 

«Փիլիսոփայություն և հասարակաց դատողություն» հոդվածը‚ որը տպագրվում է մի 

քանի համար շարունակ։ 

 

1872 թ.‚ հուլիս 

Զմյուռնիո երկսեռ վարժարանները 

Մեսրոպյան վարժարանի աշակերտները չորս կարգի էին բաժանվում. «Ծաղկոց‚ ուր 

50 աշակերտք 7-8 տարեկան‚ պարզ հեգողության և գրավարժության կ'զբաղին 

մանկավարժի մը ձեռոք‚ որ միանգամայն ձայնավոր դասատու է։ Նախակրթարան‚ ուր 70 

աշակերտք‚ 8-12 տարեկան‚ առոգանությամբ ընթերցանության‚ հայ պատմության‚ 

աշխարհագրական‚ թվաբանական գիտելյաց մեջ կը վարժին դասատուի մը ձեռոք‚ որ 

միանգամայն կառավարչության պաշտոն կը վարե։ Երրորդ կարգ‚ ուր 10-13 տարեկան 78 

աշակերտք կ' սորվին աշխարհիկ քերականություն վարժությամբ գրաբարի‚ հայոց 

պատմություն‚ ծրագիր ընդհանուր պատմության‚ աշխարհագրություն‚ թվաբանություն‚ 

գաղղիարեն ընթերցանություն և գեղագրություն երկու դասատուաց միջոցավ։ Չորրորդ 

կարգ‚ ուր 13-15 տարեկան 75-ի չափ աշակերտք կ'գտնվեին և կուսանեին գրաբար 

քերականություն‚ հայոց և ընդհանուր պատմություն‚ աշխարհագրություն ընդհանուր 

մասով‚ թվաբանություն‚ գաղղիարեն‚ տաճկերեն լեզուք չորս դասատուի ձեռոք‚ 

կառավարչեն զատ‚ որ հսկողության պաշտոն և դասատվության պաշտոն կվարե։ Դարձյալ 

յուրաքանչյուր կարգ երեք դաս կբաժնվի»։ 

Մ. Աղաբեկյան‚ ապա Գուրգենյան‚ «...և ի վերջե‚ երբ իմ նախորդս (Ոսկանյանը. Ս.Շ.) 

իբրև արևմտյան լուսավորության և ազատության կարապետ՝ մեզ փրկության ճամբան 

տանելու համար վերեն վար գաղղիարեն լեզուն մայրական լեզվի պես ավանդելու ճիգ 

կթափեր...» 

«... Ժողովուրդն ո՛ւր ուրեմն դիտեց‚ թե վարժարաններն ազգինն են‚ և չէ թե այս կամ 

այն կուսակցության ձեռքը խաղալիք։ ՈՒստի 1868-ին կ' շարժի‚ նոր վարչություն‚ նոր 

հոգաբարձություն մը կ' հաստատե։ ... Մյուս կողմե մեծատուններու զավակներ կ' քաշվին և 

օտար դպրոցներ կ' հաճախեն ավելի շատ բան սորվելու հույսով‚ անբավ գումարներ 

օտարներու գրպանը կթափին՝ շատ անգամ պարապ տեղը։ Մեծատանց այս 

օտարասիրության գրգիռն ոչ միայն մեր ազգին հատուկ մեկ բնությունն է‚ այլև ոգվոյն‚ 

դպրոցական շրջանավոր փոփոխությանց և 1868-ի ժողովրդային հեղաշրջումին մեկ 

արդյունքն է։ Այն ատեն ձրիատուր և դրամով կրթության խնդիր կհուզվի։ ...Նախ՝ ծնողք 

պարտին դասատուաց աջակից գտնվիլ մանկտվույն դաստիարակության մասին։ ... 



չորրորդ‚ գործադրել 1868-ի ուսմանց ծրագիրն‚ և եթե հնար է քանի մը բնական 

գիտությանց ուսումն հավելլով՝ գործադրության բարոյական միջոցներն ևս զանց չընել»2։ 

 

1872 թ.‚ սեպտեմբեր 

Հանգիստ ամեն. Տ. Պողոս Արքեպիսկոպոսի 

«1837-ին առաջին անգամ քաղքիս առաջնորդ եկեր‚ 1839-ին Էջմիածին երթալով 

եպիսկոպոս օծվեր‚ և 1845-ին երկրորդ անգամ քաղքիս առաջնորդության վերադարձեր էր։ 

1863-ին պատրիարքական գահն ելեր էր»։ 

 

# Կա «Մարդկային հոգու կարողությունք» փիլիսոփայական հոդվածը‚ որը 

շարունակվում է մի քանի համար։ 

 

Կրթության խորհուրդ ի Զմյուռնիա 

Նորընտիր կրթության խորհրդո անդամներն են. 

Ղ. Պալդազարյան  Գ.Խումարյան  Մ.Նազարյան 

Ս. Տետեյան   Խ. Զաքիյան 

Արդեն ՈՒսումնական այս խորհուրդն իր պաշտոնն սկսելով՝ քանի մը նոր 

Կարգադրություններ ըրավ‚ Ս. Հռիփսիմյանց դպրոցին գաղղիացի վարժուհի մը կարգեց‚ 

թվաբանության դասատուն իր պաշտոնին մեջ վերահաստատեց անկլիարեն 

դասատվությունն սկսել տվավ։ 

 

1873 թ.‚ մարտ 

Զմյուռնիո Նորընտիր առաջնորդը 

Դրվատում է Խորեն Գալֆայանին‚ թեև ընդհանուր առմամբ զուսպ է խոսում։ 

Խորենն ընտրվել է յոթ ամիս տևող քաշքշուկից հետո միայն։ 

«Թեպետ սովորություն չունինք՝ ազգային երկսեռ վարժարանաց տեսուչ գտնվելով՝ 

անպատեհս անոնց վրա խոսիլ‚ անոնց վրա երկար ճառեր հերյուրել‚ առաջադիմության 

                                                           
2
 Հույն հասարակությունն երեսունի չափ մեծ ու փոքր դպրոցներ ունի։ 12 հատ Հասարակաց վարժարան‚ որ եկեղեցյայց 

տրոք և ողորմասիրության նպաստներով կ' մատակարարվին։ 16 հատ մասնավոր դպրոց թոշակավոր 

ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ըսված աղջկանց և տղոց երկու մեծ վարժարաններ‚ ուր 1500 աշակերտ կ' կրթվին։ Այս երկու 

վարժարանաց ուսմանց դրությունն գերմանական է։ 

# Հաշիվ եղած է‚ որ այժմ գիշերօթիկ և ցերեկօթիկ օտար դպրոցներու մեջ 50-60 հայ աշակերտներ և աշակերտուհիներ կ' 

գտնվին և տարին երեք հազար ոսկվո մոտ գումար կ' վատնեն։ 



նշաններ ցույց տալու համար՝ աշակերտաց և աշակերտուհյաց գրածները հրատարակել‚ 

վասն զի մեզ վրա խոսիլ չենք սիրեր»։ 

 

1873 թ.‚ մայիս 

Զմյուռնիո հրաժարյալ առաջնորդը 

Վերլուծում է Խորեն Նար-Պեյի հրաժարման պատճառները։ 

 

1874 թ.‚ փետրվար 

Փարիզի Մուրատյան վարժարան 

Խոսվում է‚ որ Փարիզի Մուրատյան վարժարանը փակվելու և վաճառվելու է։ 

«Ինչպես նամակագրին ՆԱՍԻՈՆԱԼ լրագրեն քաղածը կ' վկայե‚ 1848-ին Բարիզի 

ազգայինք օրինավոր դատ բացին Մխիթարյանց դեմ և Մուրատյան վարժարանն ըստ 

հրիտակին՝ բուն ազգային դարձընելու ճիգ թափեցին։ Ինչպես այն ատեն ազգը անհոգ 

մնաց և պետք եղած միջոցներն ի գործ չդրավ դատին նպաստավոր վախճան մը տրվելու 

համար‚ նույնպես և հիմակ ու հավիտյան անտարբեր կ'մնա։ 

... Ավելորդ չեմ համարիր քաղել նաև հետևյալը. Բարիզու ՆԱՍԻՈՆԱԼ անուն 1848 

սեպտեմբերի ամսյան լրագրեն‚ որ Գաղղիո հեղափոխութենեն վերջը պաշտոնական թերթ 

մը կ' համարվեր»։ (Բերված է մի հատված։ Կարծես Ոսկանյանն է)։ 

 

1874 թ.‚ ապրիլ 

Մեռնի՛նք‚ ալ չապրինք 

Հայեր‚ ալ մեռնինք‚ մահն է մեզ բաժին‚ 

Չապրինք ալ բնավ‚ հաղթեց թշնամին‚ 

Չունինք ոչ դրոշ‚ ոչ թագ‚ գահ և հույս‚ 

Շրջապատ գերի‚ ցե՞րբ ապրինք անլույս 

      Մեռնինք‚ ալ չապրինք‚ մահն է մեր բաժին‚ 

      Ո՜հ‚ այո‚ մեռնինք‚ թող խնդա երկին։ 

(12 քառյակ է)     Հեղ.՝ Գ.Հ.Ռշտունի 

 



1874 թ.‚ սեպտեմբեր 

Իտալիո Լիվորնո քաղաքի գաղթական հայոց վերա 

1863 թ. Լիվորնո քաղաքին մեջ բնակյալ հայք գետին կգնեն Լատին կրոնավորներեն 

ազգային եկեղեցի‚ քահանայից բնակարան և ազգային աղքատանոց շինելու համար։ 

Գործի գլուխ էր Ապրո Չելեպին։ Չնայած եկեղեցին 1866 թվականին բռնագրավվում է‚ բայց 

տեղում հայեր կային։ 

 

1874 թ.‚ նոյեմբեր 

Թղթակցություն 

Ծերենցի հոդվածն է‚ ուր քննադատում է Սըվաճյանին։ 

 

1875 թ.‚ մարտ 

«Զմյուռնիո ժողովուրդն ալ տասն տարվան շրջանին մեջ գրեթե կիսովին նվազած է։ 

Մինչդեռ հույներն ու հրեաներն օր ըստ օրե կավելանան‚ և իրենց թաղերը բնակության 

համար նեղ գտնելով՝ մերինը կարշավեն»։ 

 

1875 թ.‚ մայիս 

Գրեանք 

«Ամուրիի մը երազները» - թարգ. Մ.Մամուռյան 

«Ամօրի» - թարգ. Մ. Մամուռյան 

«Բամելայի առաքինությունք» - թարգ. Պ.Գ. Պալդազարյան 

«Գաղտնիք Փարիզի»‚ 8 հատոր – թարգ. Մ.Մամուռյան 

«Երեք հրացանակիրք»‚ 3 հատոր – թարգ. Մ.Մամուռյան 

«Իվանոե»‚ 3 հատոր – թարգ. Մ. Մամուռյան 

«Հազար ու մեկ գիշերներ»‚ 6 հատոր – թարգ. Մ.Մամուռյան 

«Միքրո-Մեգաս»‚ «Ժանո և Քոլեն»‚ «Ճերմակ և սև» - թարգ. Մ. Մամուռյան 

«Պրաժելոն Դերկոմս» - թարգ. Մ. Մամուռյան 

«Վերթեր» - թարգ. Մ. Մամուռյան 

«Քսան տարի ետք»‚ 4 հատոր - թարգ. Մ. Մամուռյան 



Անդ  

Ամենապատիվ Տ. Մ. Խրիմյան Հայրիկն ի Զմյուռնիա 

Եկել է ամսի 10-ին (մայիսի) Գարեգին Սրվանձտյանի հետ։ Մեկնել է հունիսի 21-ին‚ 

Պոլիս։ 

 

Անդ 

«Քաղաքիս հայ հասարակությունն բարեբաղդ է արդարև‚ որ վարժարանաց 

նյութական մատակարարության հոգը չունի‚ քանի որ անմահ բարերարներ՝ ժամանակ առ 

ժամանակ ազգային հաստատությանց կտակեր են կալվածներ‚ որոց եկամտով կ' խնամվին 

և դպրոցները»։ 

 

Անդ 

ԻՆԹԻՊԱՅ («Զարթումն») 

«Այս անվամբ անցյալ ամառ սկիզբը՝ քաղաքական‚ առևտրական և այլ օգտակար 

գիտելյաց վերաբերյալ տաճկերեն լրագիր մ' սկսավ հրատարակվիլ‚ ընդ տնօրենությամբ և 

խմբագրությամբ մեծապատիվ Գ. Պուպլի էֆենտիի‚ որու՝ զանազան լեզվանց և օրինաց մեջ 

ունեցած հմտությունն ... հայտնի են»։ 

 

1875 թ.‚ հուլիս 

Միջնադարյան ատյան մը 

(Կարապետ Շահնազարյանի դատավարության պատմությունը) 

 

1875 թ.‚ նոյեմբեր 

Առաջին հոբելյան Ս.Մեսրոպյան վարժարանի Զմյուռնիո 

Դպրոցի ճակատին գրված է. «Դպրատունս այս ի հիմանց նորոգ կառուցաւ արդեամբ 

և ծախիւք Ս.Ստեփաննոս եկեղեցւոյ Տիրապահ քաղաքի Զմիւռնիո‚ ի վարժումն դեռաբոյս 

մանկանց օրհնեալ ազգիս. 15 նոյեմբեր 1825 թ.»։ 

«Արդեն հայտնի է‚ որ մեր նախնիք‚ այն հայ գաղթականությանց բեկորներեն են‚ որ 

Արարատեն‚ Նոր Ջուղայեն ու Ղաբանեն ելնելով‚ այս եզերքն ընկեր էին հալածանքե և 

բռնութենե ազատ ապավեն մը գտնելու համար»։ 

 



1875 թ.‚ դեկտեմբեր 

Դիտողություն մը 

Ասվել է‚ որ 1831-են քանի մը տարի ետքը Վարժարանի հոգաբարձությունը կը 

բանակցի Թրիեսթի Յուսուֆյան Պետրոս Աղային հետ՝ դպրոցում ֆրանսերենի ուսուցիչ 

ունենալու համար։ 

«Հարկ կը համարիմ ծանուցանել‚ թե հիշյալ հոգաբարձությունն ամենևին որևէ 

բանակցություն չէ ըրած լուսահոգի Յուսուֆյան Պետրոս Աղային հետ‚ այլ եւ նույն 

ժամանակը ճանապարհորդություն մի ընելով ի Թրիեսթ‚ բարեպատեհ առիթի մի 

առաջարկեցի նման‚ որ բարեհաճի գաղղիարեն դասատու մի դնել Մեսրոպյան ազգային 

վարժարանին մեջ ծախյուք յուրով։ (Նա էլ համաձայնվում է)։ Տրիեստեն վերադառնալուս 

քանի մը ամիս ընդդիմություններ և դժվարություններ կրելե ետև‚ վերջապես հաջողեցա 

բուն Գաղղիացի և գիտնական դասատու մի հաստատել Մեսրոպյան վարժարանին մեջ‚ և 

զամսական նորա զամս բազումս վճարել ի հաշիվ հանգուցյալ Պետրոս աղայի 

Յուսուֆյան»։ 

«Իրոք‚ Յուսուֆյանը 40.000 ֆիորին էր կտակել Զմյուռնիայի ազգային սնտուկին‚ 

պատվիրելով անշարժ ստացվածք գնել և նրա եկամուտով գաղղիարեն և անգղիարեն 

դասատուաց ամսականը վճարեն»։ 

Ղուկաս Պալդազարյան 

 

1876 թ.‚ ապրիլ-հունիս (3 ամիս) 

Դադարել էր Կրոնի (հայոց) դեմ հոդված տպելու համար։ Այդ մասին 

կառավարությանը տեղյակ է պահել Ամբրոսիոս Գալֆայանը։ Դադարել է կառավարության 

հրամանով։ 

 

1876 օգոստոս 

Տեղի է ունեցել Ս.Հռիփսիմյանց և Ս. Մեսրոպյանց վարժարանների 

հարցաքննությունն ու տոնախմբությունը։ Քննությունը տևել է հունիսի 10-ից մինչև 14-ը։ 

«Հուլիսի 18-ին ... առաջադեմ աշակերտք‚ ներկայացուցին  հաջողությամբ Մ. 

Պեշիկթաշլյանի «Արշակ Բ» թատերգությունը և Մ. Մամուռյանի «Սեֆիլենց տունը» 

զավեշտը»։ 

Հետագայում ներկայացվել է Սարգիս Միրզայանի «Սիկիտոն» թատրերգությունը։ 

Օգոստոսի 25-ին ներկայացվելու է Շիլլերի «Ռոբերտ ավազակապետ»-ը և «Քաղցած 

երգիչը» (Սա երևի Շիլլեր չի)։ 

 



1876 թ.‚ նոյեմբեր 

ՈՒսումնական խորհուրդ Զմյուռնիո 

«Ս. Մեսրոպյան վարժարանը չորս գլխավոր բաժանում ունի. Ծաղկոց‚ 

Նախակրթարան‚ Պատրաստարան‚ ՈՒսումնարան‚ ուր 250-ի չափ աշակերտներ կը 

կրթվին 12 պաշտոնեից ձեռոք‚ որոնց մեջ կան ներքին և արտաքին դասատուներ‚ 

կառավարիչներ և տեսուչ մը։ 

Ծաղկոց. ունի 75 աշակերտ առհասարակ‚ 7-են մինչև 10 տարեկան‚ երեք դասարանի 

բաժնված է (առարկաներ)։ 

Նախակրթարան. ունի 63 աշակերտ‚ 9-են մինչև 12 տարեկան‚ երեք դասի բաժնված 

է (տրվում են առարկաները)։ 

Պատրաստարան. ունի 63 աշակերտ‚ 10-են մինչև 13 տարեկան‚ երեք դասի 

կբաժնվի։ 

ՈՒսումնարան. ունի 50-ի չափ աշակերտ 13-են մինչև 16 տարեկան‚ երեք դասի 

բաժանված։ 

1869-ի շինված կանոնադրության բոլոր տրամադրություններն ու ծրագիրները 

լիովին չեն կատարված։ 

Քար քաշել կամ թերթ հանել նույն բանն էր մեր մեջ»։ 

 

1877 թ.‚ փետրվար 

Հունվարի 19-ին Զմյուռնիայի գավառական ժողովը առաջնորդ է ընտրում 

Մելքիսեդեկ Մուրատյանցին։ Սա գալիս է Իզմիր և իր պարտականությունների 

կատարմանն է անցնում մարտի 3-ին։ 

 

1877 թ.‚ մարտ 

«Մարսելյոզի» թարգմանությունը (թարգ. Պետրոս Թերզյան) 

 

1877 թ.‚ ապրիլ 

«Մարսեյյեզի» թարգմանությունը (թարգ. Մ. Նուպարյան) 

 

 



1877 թ.‚ հուլիս 

Հուլիսի 17-ին պարգևաբաշխության հանդես է եղել‚ որի ժամանակ աշակերտների 

ուժերով խաղացվել է «Սեֆիլենց տունը» (Մամուռյան) 

 

1877 թ.‚ օգոստոս 

... Սակայն մեր Ս. Պատրիարքը՝ որչափ որ կ' սիրե ու կ' հարգե անշուշտ 

Մխիթարյան Միաբանությունը‚ որ ազգին շատ դրական ու ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ 

շնորհած է‚ չանգիտեր նաև ազգին իրավունքն և՝ ըստ որում այդ միաբանությունը նեղն 

ընկած ատեն ... ՕՍՄԱՆՅԱՆ ՀՊԱՏԱԿՈՒԹՅԱՆ վերա հենած և բավականին դժվարին 

կնճիռներե ինքզինքն ազատած էր։ 

 

1877 թ.‚ դեկտեմբեր 

«Արևելյան Մամուլը» միայն Պոլսո մեջ 30-35 բաժանորդ ունի։ 

 

Վիկտոր Էմմանուել 

«Ամենքը տեսան‚ որ Վիկտոր Էմմանուել պարզասեր‚ համարձակ մարդ մը‚ 

արիասիրտ զինվոր մը էր‚ որ իր պարապ ժամերը գլխավորապես մարտական զբոսանքով 

կանցըներ։ Ասկե զատ՝ Վիկտոր Էմմանուելի հատուկ բնավորությունն մեծապես նպաստեց 

իրեն‚ որ իր փոքրիկ տերությունն (Սարդինիա)‚ երկու ծայրահեղ վիճակե‚ այս է Կարմիր 

Հանրավարութենե և Սև բռնապետութենե ազատ պահե։ Նովարայի ճակատամարտեն 

ետև՝ երբոր Սարտենիո ապագան շատ մութ կերևեր‚ Մաձձինյանի այնքան հակառակ էին 

նորահասակ թագավորին‚ որ շատ դյուրին էր իրեն ետախաղաց թագավորներու և 

կայսրներու շարքն անցնիլ‚ որք շատ սիրով պիտի ընդունեին զինք։ Բայց առնաբար 

սահմանադրական իշխանությունը բռնեց‚ խոհեմությամբ միտ դրավ իր Ազեկլիյի և ապա 

Քավուրի խորհուրդներուն‚ և հետզհետե մեծ օգուտ քաղեց։ Հետևապես Թագավորին 

կենսագրությունն Իտալիո թագավորության առաջդիմական զարգացման հետ կապված է։ 

1855-ին Ռուսիո դեմ Անկլո-Ֆրանսական դաշնակցության հետ միացավ և Քրիմի մեջ ցույց 

տվավ‚ թե ինչպես Պիեմոնտի զինվորներ քաջությամբ կրնան կռվիլ։ 1859 Ֆրանսիայի ու 

Ավստրիո մեջ կռիվը ծագեցավ‚ ի հարկե‚ Վիկտոր Էմմանուել այս կռվին մեջ մտավ և 

Լոմպարտիան առավ։ Այնուհետև տեղի ունեցավ Հարավային Իտալիո մեջ Կարիպալտեան 

արշավանն և քիչ մնաց‚ որ Իտալին Մածծինյան գերիշխանության ներքև պիտի ընկներ‚ 

երբ Կարիպալտիի հեռատեսության և Վիկտոր Էմմանուելի ժողովրդավարության շնորհիվ 

Նափոլիի թագավորությունն և Պապական վիճակներն սահմանադրական միապետության 

միացան։ Հետո Ավստրիա և Պրուսիա իրարու հետ բռնվեցան‚ և Իտալիա Վենետիկը ձեռք 

ձգեց և այս պարագայիս մեջ ավելի ճարտար դիվանագիտություն ցուցուց‚ քան թե 

պատերազմի արիություն։ Վերջապես‚ երբոր Ֆրանսա կամ Գերմանիա սոսկալի 



պատերազմի մը մեջ ընկած էին‚ Իտալիա առիթ գտավ Պապին ետին քաղաքն‚ այս է Հռոմ 

գրավելու։ Այս էր իր շենքին պսակը»։ 

 

1878 թ.‚ հունիս 

Մեծ. Ղուկաս Պալդազարյան 

«Եթե խորհինք‚ թե՝ կես դար առաջ որքան դժվարին էր հայկական մամուլ մը 

հրատարակել‚ եթե պատմապես քննենք այն տգիտության օրերն‚ երբ 

նախապաշարումները կ' տիրեին հայ բռնավորներ‚ ամիրաներ՝ ազատ մտածողության 

հակառակ էին‚ երբ կղերն ամեն նորության կդիմադրեր‚ երբ անհնարին դժվարություններ 

կային հայերեն տառեր և գործավորներ գտնելու... 

Հայ խմբագրաց այս անվանի նահապետն իր լեզվագիտական և կենցաղագիտական 

հմտությամբ արդեն հզոր պաշտպաններ շահեր էր‚ որպեսզի իր մեծ գործը գլուխ հանե։ 

Արդեն լորդ Քեննինգ՝ Անգլիո դեսպանն իր հզոր թևին ներքո առեր էր զինք‚ արդեն 

Հնդկաստանի հարուստ ու լուսամիտ հայ վաճառականներ կ' քաջալերեին զինք»։ 

 

Հ. Խիեկչյան Էֆենդի 

«Ինչպես հայտնի է‚ բավական տարիե ի վեր քաղքիս երկսեռ վարժարանաց 

տեսչությունը հանդեսիս խմբագիր-տնօրեն Պ. Մամուռյան կկատարեր։ Ինք պաշտոն ուներ 

նաև օրը մի քանի ժամ դասատվությամբ պարապիլ‚ բայց վերջին տարիներս՝ դասատուի 

պակասութենե արժան դատվեր էր իրեն հանձնել և ուրիշ դասեր‚ այնպես որ‚ օրը հազիվ 

մեկ-երկու ժամ կ' գտներ տեսչության պաշտոնին նվիրելու»։ 

Հրավիրվեց Խիեկչյանը‚ որը մայիսին արդեն տեսուչ էր։ 

 

# Արշալույսի խմբագիրն էր Հ. Սավալանյանը‚ որին «Մամուլը» ջարդում է։ 

«Եթե ցավելու բան մը կա այս է‚ որ տակավին կան մեր ազգին մեջ այնպիսի տգետ‚ 

չար և անպատկառ մարդիկ‚ որ կը հանդգնին հրապարակ ելնել և ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ‚ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ և ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ սուրբ բառերը իրենց բերանն առնուլ»։ 

 

1878 թ.‚ հուլիս 

Պատասխան մը անշահ խմբագրին 



«Արշալույս Արարատյանի» խմբագիրն է  Տ.Հ.Թ. Սավալանյանը։ Սրան ջախջախում է 

«Պ. Մամուռյանեն քաղաքական տնտեսություն» դաս առնող աշակերտ Հակոբ 

Միքայելյանը։ 

 

Անդ 

Դպրոցական հանդես 

(Մարդիկ կան‚ ովքեր կամենում են միայն խանգարել ու վնասել) «... Ահա սա մարդն‚ 

որ սկսեր է ալևորիլ‚ որ զքեզ չճանչնար և դու զինքը ճանչնալ չես ուզեր և ճանչցած լինելուդ 

վրա շատոնց զղջացած ես։ Ահա դա այն երիտասարդն է‚ որ ասկից 28-30 տարի առաջ՝ իր 

երկայն մազերը զգած‚ թևերը շարժելով փոքրին ու մեծին ընկերհաշտական քարոզ 

կկարդար‚ իր ազգին եկեղեցականները կը պարսավեր և կը նախատեր ԵԶՈՒԻԹ կանչելով‚ 

և ասոնց բարև տվողները ԱԶԳԱՏՅԱՑ‚ ԿՐՕՆԱՄՈԼ‚ ՎԱՏ կ' անվաներ ... ետևնուն‚ և 

հայերեն լրագրի մը խմբագիր դառնալով օր մը Պեռանժեի ՍԵՎ ՄԱՐԴԻԿ ՈՒՍԿԻՑ ԵԼԱՔ 

ոտանավորը կը թարգմաներ և կը դներ միշտ կրօնականաց դեմ‚ հիմա գաղղիական թերթի 

մը խմբագիր՝ իր սյուներու մեջ «Սիոնի տիկնանց վեհափառությունը» կ' երգե և արևելքի 

լույս ու լուսավորություն անոնցմե կսպասե‚ և կը փնտռես՝ կը պրպտես անոր ազգային 

կյանքը‚ անոր անցյալը ներկային հետ կը բաղդատես‚ և երկու տարբեր անձեր կը գտնես։ 

...Միշտ պատիվ համարեր եմ և պիտի համարեմ անձիս դաստիարակի պաշտոնը‚ 

ուսկից ավելի բարձր‚ ավելի սուրբ‚ ավելի ազնվական պաշտոն մը չեմ հավատար երկրիս 

վրա» (հ. Խիեկչյան)։ 

«Այսպիսի երկրի մեջ‚ ուր օրենքը դեռ երեկ վարժապետաց վկայությունը վավեր չէր 

համարեր‚ ուր դեռ երեկ վարժապետներու մեջ մասը տգետ‚ հիմար‚ իմաստակ և 

արհամարհյալ մարդիկ են‚ ուր ծնողք շատ անգամ խոստովանած են‚ թե «Զավակներն 

դպրոց անոր համար կուղարկեն‚ որ տուները հանդարտություն գտնեն‚ և կոտրտվելիք 

նյութերը փրկվին» »։ 

Ծերենց 

 

1878 թ.‚ օգոստոս 

«Մեթոդին վրա»-ի դեմ գրված հոդվածաշար է։ Շարունակվում է մի քանի 

համարներում։ Սկսվել է հունիսից։ Խմբագիր Հ. Սավալանյանը իր թերթում հանդես էր 

գալիս նաև ԿԱՅԾԱԿ կեղծանունով։ Մամուռյանը գրաբար (?) էլ էր դասավանդում։ 

Շահնուրը «Թղթակցությունում» ջարդում է Նար-Պեյին։ 

 

 



1878 թ. նոյեմբեր 

Թղթակցություն 

«Բայց չմոռանամ‚ որ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՄՈՒԼԸ կքննադատե Գ. Էֆենդի 

Կոստանդյանի ՄԵԹՈՏԸ‚ որ այստեղ (Պոլսում. Ս.Շ.) բավական ձայն և այդտեղ 

գայթակղություն հանեց‚ աղեկ կընե‚ բայց երբ կարգը գա մեկ-երկու խոսք ալ նույն գործին 

վրա այդ կողմը լույս տեսած Օ.ԳՈՆԴ Ի ԶՄՅՈՒՌՆԻԱ անուն տետրակին վրա պիտի խոսի՞ 

արդյոք։ Կիմանամ‚ որ այդտեղ շատ համբավ առեր է։ Եթե Մեթոտը շատ քննելի կետեր 

ունի‚ ըստ իս‚ ոչ նվազ վիճելի կետեր կան անոր դեմ ելած տետրակին մեջ։ Ճիշտը խոսելով՝ 

ավելի մեծ բան կսպասեր Պոլսեցին անոր հեղինակեն‚ և տեղվույդ լատին առաջնորդին 

գովաբանական նամակը չէ կարող սքողել անոր անորոշ‚ մութ և տկար կողմերը։ Թեև երկու 

կողմին ալ՝ թե՛ քննադատին և թե՛ քննվողին՝ երկրորդական նկրտում մը կերևի 

ժողովրդյան իսկական օգուտը‚ սակայն առաջնույն ընթացքն ավելի անիմանալի է։ 

Ֆրանսերեն լեզվով կուզե հերքել հայերեն գործ մը‚ որ հայ ժողովրդյան ուղղված է։ Ո՞վ 

պիտի օգտի հերքումեն՝ եթե անոր մեջ ճշմարտություններ կան‚ հա՞յը թե ֆրանսիացին‚ 

որու անծանոթ է ՄԵԹՈՏԸ‚ և որ հետևապես չէ կարող վճիռ մը տալ։ Մի՞թե 

քննադատության օրենքը կներե՞ բանակռվի այս անհավասար պայմանը գործածելու։ 

Հասարակության առջև ՄԵԹՈՏՆ առայժմ հաղթող կերևի Օ.ԳՈՆԴԻ նկատմամբ‚ քանի որ 

ասոր լեզուն իրեն համար անհայտ է։ Թողլով այս վերջնույն ֆրանսագիտական տաղանդը 

և չնայելով‚ թե իր վիպական  ոճը կհարմարի՞ նյութին ծանրության հետ թե ոչ‚ այստեղ 

ոմանք դիտողություն ըրին‚ թե Օ.ԳՈՆԴԻ հեղինակը կը կռվի հին զենքով‚ աղեղով սուր 

սլաքներ կ'արձակե հակառակորդի մը դեմ‚ որ իր ձեռքը ՐԸՎՈԼՎԸՐ մը ունի։ Եվ իրոք‚ մեկ 

կողմե կ' երևին նոր գիտուններու գունդ մը‚ նոր գիտությամբ սպառազեն‚ մյուս կողմեն՝ 

քանի մը բացառությամբ‚ հեղինակներու շարք մը դասական վկայություններով զինված։ 

Նոր զենքի‚ որ մահաբեր է‚ նորահնար զենքով պետք է պատասխանել‚ և նորահնար զենքեր 

պակաս չէին անշուշտ նոր դրությանց հմուտ ախոյանի մը մոտ։ Բայց ինչ որ է՝ հինցավ այս 

խնդիրն և Ա. ՄԱՄՈՒԼԸ լավ կընե‚ եթե ըսելիքն այս մասին շուտով ըսե։ 

Կարծեմ‚ Հայաստանի վերաշինությունն այս տեսակ գրական կամ գիտական 

վեճերով չգոյանար։ Հայ ժողովուրդն‚ եթե բարեշրջումի (èvolution) օրինաց պիտի 

հավատանք‚ պետք է ուրեմն այդ օրինաց համաձայն շարժենք‚ ցատկել տալեն առաջ 

քալեցնենք»։ 

ՇԱՀՆՈՒՐ 

 

1879 թ.‚ հունիս 

Մելգոն Ոսկանյան 

Մահվան մասին է։ Սովորել է Իզմիրի Մեսրոպյան վարժարանում‚ ուր և քաջ գիտեր 

ֆրանսերեն։ Կոչում էին նաև Ոսկի։ Տրիեստում և Վիենում եղել է վաճառական։ Ապա 



գնացել է Ցյուրիխ՝ ուր կանչել էր Բաբազյանը։ Մահախոսականը գրել է Զարմայր Ստեփան 

Չաքըրյանը։ 

 

1879 թ.‚ օգոստոս 

Գերապատիվ առաջնորդի գալուստը 

Մելքիսեդեկ Մուրատյանը 1879 թ. ապրիլի 14-ին Իզմիրից մեկնել էր Էջմիածին՝ 

եպիսկոպոսանալու համար։ Նույն օրը հասնում է։ Օգոստոսի 6-ին՝ եպիստոպոս դարձած‚ 

ճանապարհ է ընկնում և նույն օրը հասնում է Իզմիր։ 

 

1879 թ.‚ նոյեմբեր 

Խորեն Գալֆայան 

Քննադատում է Գալֆայանի գործունեությունը 70-ականներին։ Վերջում զետեղված 

է Պարոնյանի «Խորեն Գալֆայան» հատվածը «Ազգային ջոջերից»։ 

 

Անդ 

Հրատարակվել է Ա. Պիպեռճյանի «Ճաշակ հայ մատենագրության»‚ ուր‚ սակայն‚ 

ոչինչ չկա Շահնազարյանից‚ Ոսկանյանից և ուրիշներից։ Այստեղ էլ՝ «Շահնուրը» 

ջախջախում է Ա. Ազատախոհյանի «Փիլիսոփայական բառարանը»։ 

 

1879 թ.‚ դեկտեմբեր 

Լուսինյանց տոհմը 

Ծերենցի հոդվածն է Լուսինյանների մասին և ջախջախում է։ 

 

# Նորից ստեղծվում է «Սյունյաց ընկերություն» (դեկտեմբերի 23-ին)։ Ատենապետ՝ Մ. 

Ալփիարյան‚ փոխ-ատենապետ՝ Գ.Յ.Բաբազյան‚ ատենադպիր՝ Գր. Չիլինկիրյան‚ 

փոխ.ատենադպիր՝ Գևորգ Պուպլի։ 

 

1880 թ.‚ ապրիլ 

Հիշատակվում է Թագուհի Յ. Ոսկանյան։ Սա Հակոբ Ոսկանյանի կինը պիտի լինի‚ 

բացառիկ դեպքում՝ գուցե աղջիկը։ 



1880 թ.‚ մայիս 

Գաբրիել արքեպիսկոպոս Այվազյան 

«... յամին 1841 ի խնդրոյ եղբօրն իւրոյ Հովհաննու Կոստանդեան Այվազովսքւոյ 

(մեծանուն նկարչի) առաքեցաւ վարդապետն ի Հայրենիս իւր ի տեսութիւն ծնողացն 

ընդունելով ի վանահօրեն զարձակուրդ իննամեայ ժամանակի։ Յանցեալ իւրում ընդ 

Քիշինեւ‚ քաղաք Պեսսարապիո յամսեանն սեպտեմբերի այնր ամի յայցել 

երջանկահիշատակ կաթողիկոսին Ներսիսի որ յայնժամ առաջնորդ էր վիճակին 

Նախիջևանի և Պեսարապիո‚ և բազում սիրով և մեծարանօք ընդունելութիւն եգիտ 

յալեզարդ ի մեծահամբաւ արքեպիսկոպոսեն։ 

Ի սկզբան 1842 ամին ուղևորեալ ի Կոստանդնուպոլիս և ծանոթացեալ անդ ընդ 

բազումս‚ անտի Զմիւռնիա‚ յԱթենս և յայլ քաղաքս Յունաստանի‚ դարձաւ ի Վենետիկ»։ 

 

1880 թ.‚ հունիս‚ N 6 

Թղթակցություն 

Քննադատում է Լուսինյաններին և այս կապակցությամբ՝ Խորեն Գալֆայանին‚ որը 

նույնպես Լուսինյան էր։ Անվանում է ճարպիկ դերասան։ Շահնուրի թղթակցությունն է։ 

 

1880 թ.‚ օգոստոս‚ N 8 

«Մետեորայի» հրատարակության ազդը։ Հունարեն հրատարակվող «Արևելք» 

(«Անատոլի») պարբերական հանդեսի հրատարակության ազդը։ Խմբագիր՝ Պ.Ա. Քերեմեվս։ 

 

1880 թ.‚ սեպտեմբեր‚ N 9 

Թագրիր ս. պատրիարք հոր 

«Լրագիրները բերին մեզի Ամեն. Ս. Պատրիարք հոր մեկ նոր ԹԱԳՐԻՐՆ‚ ի 

պատասխանի Բ դռան այն հրամանագրին‚ որով կ' պահանջեր պաշտոնական գրությանց 

մեջ ՀԱՅԱՍՏԱՆ բառը չգործածել և հայ ժողովրդյան ու Տերությանց մեջ ի վաղուց 

հաստատված քաղաքային հարաբերությանց միջնորդությունը դադրեցնել»։ (Բերվում է 

պատրիարքի թաքրիրը)։ 

 

1880 թ.‚ նոյեմբեր‚ N 11 

Մելքիսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրադյանցը‚ Հովհաննես քահանա Մինասյանի 

ուղեկցությամբ գնում է թեմական այցելության։ 



«Օգոստոսի 29-ին ելանք Զմյուռեն և հոկտեմբերի 24-ին նույն տեղը վերադարձանք։ 

Սույն երկամսյա շրջանին մեջ հազիվ կարացինք այցելել ի Ստորին և ի Վերին Մաղնիսա‚ 

յԱդհիսար‚ ի Քրքաղաճ‚ ի Կըրընք և ի Պերգամա»։ 

 

1881 թ.‚ հուլիս‚ N 7 

Դպրոցական հանդես 

Տեղի է ունեցել հուլիսի 2-ին։ 

«Հռիփսիմյան վարժարանի Դ կարգի աշակերտուհիք կներկայացնեն Ռասինի 

ԳՈԹՈՂԻԱ ողբերգեն երկու արարված։ Գ կարգի աշակերտուհիք կներկայացնեն 

ԱՂՋԿՈՒՆՔ և ՈՒՍՄՈՒՆՔ անուն տրամախոսություն մը‚ որ հորինած էր Պ.Կ. 

Նավասարդյան։ Հետո տեսարան կելլեն Մեսրոպյան վարժարանի Գ (բարձր) կարգի 

աշակերտներն և այնքան հասկացողությամբ և հաջողակությամբ կ' խաղան ԲԱԴԼԵՆ 

ԳԱՍՏԱԲԱՆ ֆրանսերեն կատակերգն‚ որ գովասանքի կարժանանան։ Ի վերջ կխաղան 

«ՏԻՐԱՅՐ ԿԱՄ ՄԵԾ ՄԱՐԴ» կատակերգությունը‚ որի հեղինակն էր տեսուչը՝ 

Մ.Մամուռյանը»։ 

 

1882 թ.‚ հունիս‚ N 6 

«Ժ. Կարիպալտի» հոդվածաշարը։ 

 

1882 թ.‚ հուլիս‚ N 7 

Դպրոցական հանդես 

Տեղի է ունեցել հունիսի վերջին։ 

«Հռիփսիմյան ուսումնարանի Գ կարգեն դաս մը օրիորդներ ներկայացուցին երկսեռ 

վարժարանաց դասատուներեն Պ.Կ. Նավասարդյանի և Պ.Ա. Տիվրիկյանի 

աշխատակցությամբ հորինված տրամախոսություն մը ԲԱՐԵԿԻՐԹ ԵՎ ԹԵՐԱԿԻՐԹ 

ԱՂՋԸԿՈՒՆՔ անվանմամբ։ ... Այնուհետև ՈՒսումնարանի բարձր կարգի աշակերտներն 

ֆրանսերեն ներկայացուցին Մոլիերի ԱԿԱՄԱ ԲԺՇԿԻՆ մի քանի արարները խիստ 

հաջողակությամբ։ ... Ապա Մեսրոպյան ուսումնարանի Դ‚ Բ և Գ կարգե խառն 

աշակերտներ (սրանց մեջ է եղել որդին՝ Հրանտ Մամուռյանը) ներկայացուցին ՏՈՒՆԵՆ 

ԴՈՒՐՍ անուն զավեշտական դրամը (դրաման. Ս.Շ.)‚ զոր հատկապես այդ հանդեսին 

համար գրած էր վարժարանաց Տեսուչն (իմա՛. Մ.Մամուռյանը. Ս.Շ.)»։ 

 

 



1882 թ.‚ նոյեմբեր 

«Տեղապահական դրություն» հոդվածը‚ ուր քննադատվում է Խորեն Գալֆայանը 

(նախորդ համարներում էլի կար)։ Տեղապահ է առաջարկվում Գալֆայանը‚ որին 

հոդվածագիրը դեմ է և ջարդում է (Պատրիարքական տեղապահ)։ Կային նախորդ 

համարներում ուրիշ հոդվածներ էլ այս առիթով։ 

Տեղական. «Քաղաքիս Վսեմ. Կուսակալին ջանասիրությամբ և պաշտպանությամբ 

նորոգ կառուցանելի Օսմանյան ԼԻՍԵԻ մը հիմնարկության հանդեսը կատարվեցավ‚ որու 

հրավիրված էր ի պաշտոնե և մեր գեր. առաջնորդն։ Այդ լիսեն պիտի ընդունվի ամեն ազգի 

աշակերտներ գիշերօթիկ‚ առանց կրոնի խտրության»։ 

 

1883 թ.‚ N 1 

Հակոբ էֆ. Սպարթալյանի մահը։ Մահացել է 1882 թ. դեկտեմբերի 31-ին։ 

 

1883 թ.‚ մայիս‚ N 5 

« «Արևելյան մամլո» խմբագիրն արժան կդատի հայտարարել‚ որ այսուհետև իր 

թերթը պիտի հրատարակվի իր նորակազմ տպարանին մեջ‚ որի պաշտոնական 

արտոնագիրը վաղուց ստացած էր թեև‚ բայց նոր է սկսում գործը»։ 

Հայտնում է‚ որ ընդունում է նաև պատվերներ։ 

 

# Արշալույս Արարատյան. հայ օրագրության այս երիցագույն թերթն‚ որ տարիե մը 

վեր առժամանակյա կերպով կամովին դադրած էր‚ նոր տնօրենությամբ և խմբագրությամբ 

մոտերս պիտի հրատարակվի։ 

 

1883 թ.‚ սեպտեմբեր‚ N 9 

Գևորգ Էլմասյանի մահը։ Վախճ. սեպտեմբերի 17-ին‚ 67 տարեկան հասակում։ 

 

1884 թ.‚ հունիս‚ N 6 

Տիրան էֆ. Թագթագյանի մահը։ «Տերությանը քսանհինգ տարիե ի վեր նշանավոր 

ծառայություններ մատուցած է‚ իբրև արտաքին հարաբերությանց տեսուչ»։ Սովորել է 

Աղաբեկյան վարժարանում։ 

 



1884 թ.‚ սեպտեմբեր‚ N 2 

«ԿՈՎԿԱՍ լրագրին Էջմիածնից հաղորդում են‚ որ ճեմարանական տարին սկսվելու 

հետ նշանավոր փոփոխություններ են եղել Էջմիածնա հոգևոր ճեմարանի ուսուցչաց 

կազմության մեջ։ Հրաժարեցուցած է տեսուչը‚ և նրա հետ և ուսուցիչներից մի քանիսը։ 

Էջմիածնա Ս. Սինոդը հոգալով ճեմարանի համար արժանավոր տեսուչ գտնելու‚ ինչպես 

ասում են՝ Զմյուռնիայի Մելքիսեդեկ Արքեպիսկոպոս Մուրատյանցի վերա է մնացել 

ընտրությունը։ Նորին բարձր Սրբազնությունը Հայկական աշխարհում ընդհանուր հռչակ և 

սեր է վայելում իբրև բարի հովիվ‚ իբրև աստվածաբան‚ մանկավարժ‚ հայագետ և մի քանի 

գիտնական գրվածների հեղինակ։ Բացի այն‚ որ հայոց հին և նոր լեզուների քաջ հմուտ է‚ 

այնպես հմուտ է և ռուսաց և ֆրանսիացոց գրականությանը։ Այս հատկությունների 

պատճառով‚ ինչպես հայտնի է‚  Էջմիածնում‚ մայիսյան ընտրությունների ժամանակ‚ Ն. 

Բարձր Սրբազնությունը ձայների մեծամասնությամբ Հայրապետական աթոռի երկրորդ 

թեկնածու ընտրվեցավ»։ 

 

1884 թ.‚ դեկտեմբեր‚ N 12 

Սիմոն Չիլինկիրյանցի սպանությունը Քրդստանի Մերկելե գավառակին Հերո 

գյուղին մեջ‚ ուր գնացել էր իր առևտրական գործերը կարգի բերելու համար։ Գրիգոր 

Չիլինկիրյանի եղբայրն էր։ 

 

1885 թ.‚ մարտ‚ N 3 

«Այս ամիս հայ մամուլը գուժեց թե՝ Կովկասի հայոց վարժարանները Ռուսիո 

կառավարության հրամանավ փակվեր են‚ վասն զի Ս. Էջմիածնի Սինոդը չէ ուզեր 

գործադրեր 1884 փետրվարի 16-ի հաստատված կրթական օրենքն‚ որ կտրամադրե այդ 

ուսումնարանները կրթական բարձր իշխանության հսկողության ենթարկել‚ առարկելով 

թե իր ձեռնհասութենե վեր է կատարել այդ պաշտոնական հրամանը‚ թե միայն Էջմիածնի 

Հայրապետին կ' պատկանի տնօրինել զարժանն և թե քանի որ Էջմիածնի Աթոռը թափուր է‚ 

հարկ կլինի սպասել նոր Հայրապետի ընտրության»։ 

 

1885 թ.‚ հուլիս‚ N 7 

«Հետ հարցաքննությանց ամսույս 7-ին կատարվեցավ երկսեռ վարժարանաց 

տարեկան հանդեսը։ Ի վերջե՝ Մեսրոպյան վարժարանի բարձրագույն կարգի 

աշակերտներեն խումբ մը վարժարանաց Տեսուչին հորինած ՏԻՐԱՅՐ կամ ՄԵԾ ՄԱՐԴԸ 

անուն զավեշտական թատերախաղը ներկայացուցին»։ (Տեսուչը Մամուռյանն էր) 

 

 



1885 թ.‚ օգոստոս‚ N 8 

Կաթողիկոսական խնդիր 

«Մինչդեռ բոլոր ազգն անհամբեր կ' սպասեր‚ որ Ռուսաց վեհափառ կայսրն‚ 

ամենայն հայոց նորընտիր կաթողիկոս՝ ամենապատիվ Մելքիսեդեկ Մուրատյանց 

սրբազանի ընտրությունը վավերացնելով կոչե զանի ի գահ Էջմիածնի‚ և ահա‚ ամսույս 11-

ին օրագիրները գուժեցին պաշտոնական աղբյուրե քաղելով‚ թե՝ Ազգին ընտրելույն տեղ 

կայսերական ՈՒԿԱԶ մը Գեր. Մակար Սրբազան ԿԱՆԴԻԴԱՏԸ հաստատած է իբրև 

կաթողիկոս»։ (Մինչև տարվա վերջ տպագրվում են այս հարցը քննարկող հոդվածներ) 

 

1886 թ.‚ օգոստոս‚ N 8 

Կանոն եկեղեցական – ծխական ուսումնարանաց հայոց 

« «Արձագանք» ամբողջապես‚ իսկ «Նոր-Դար» համառոտ‚ հրատարակած են այն 

կանոնադրությունն ու ծրագիրը‚ զոր հաստատած է Ս. Էջմիածնի Ցարընտիր՝ տ. Մակարն 

Ռուսիո Հայոց եկեղեցական-ծխական ուսումնարանաց համար‚ և գործածությունը 

հրամայած»։ (Ապա քննադատում է այդ ծրագիրը) 

 

1886 թ.‚ նոյեմբեր‚ N 11 

«Մշակ» միայն անարատ հայ ժողովրդի մեջ 

Ջախջախում է Գրիգոր Արծրունուն ու նշում «Մշակի» սխալները կետերով։ 

 

1886 թ.‚ դեկտեմբեր‚ N 12 

Հովհ. Սպարթալյան 

Հանդիսավոր բացումն Մեսրոպյան վարժարանի 

Վերանորոգումն սկսվել է 1886 թ. փետրվարի 5-ին և ավարտվել նոյեմբերի 30-ին։ 

Վերակառուցվել է Սպարթալյանների ֆինանսական օժանդակությամբ։ 

Շրջանավարտներից են եղել Ստեփան Պալասանյան‚ Ղուկաս Պալդազարյան‚ Եփրեմ  

Պուրունսուզյան‚ Հովհաննես Խումարյան‚ Տեր-Գալուստ‚ Գրիգոր Կոստանյան‚ Հովհաննես 

Նուպարյան‚ Հովհաննես Տիլպերյան‚ Թագվոր Սըվազլյան‚ Մարտիրոս Ալփիարյան 

(Ոսկանյան չի հիշատակված)։ 

«Եվ ինչ էր Ս. Մեսրոպա հին տունն‚ որու վրա‚ ի շնորհս մեծանուն Բարերարի մը‚ 

կկանգնի այսօր սույն հոյակապ շենքն‚ եթե ոչ շրջապատիս մի անկյունը նետված սենյակ 

մը‚ ուր պատկառելի ծերունի մը՝ Հովհան Վանանդեցին կդասախոսեր Տ. Գալուստ 



քահանայի հետ։ Ժամանակին կրթության նորանոր պետքերը՝ 1825-ին կը ստիպեին հայ 

հասարակությունը վերածել այն անշուք տնակը բարեձև վարժարանի‚ որ բավական 

ժամանակ անորոշ վիճակին մեջ տատանելեն ետև‚ կհանձնվի բազմարդյուն Անդրեաս 

վարժապետին‚ որու պաշտոնավարության օրով‚ թեև նախաձեռնությամբ կորովամիտ 

Մկրտիչ Նուպարյանի‚ կ' ներմուծվին բարվոքումներ‚ թեև ֆրանսերեն լեզուն մուտ կգտնե‚ 

սակայն կրթական ծրագիրը հին եղանակներու հետ կը մնա համեմատաբար 

սահմանափակ և ուղղությունն ազնվապետական։ Ապա կկոչվին տեսչության փոփոխակի 

նշանավոր և աննշան անձեր‚ Մ. Աղաբեկյան‚ Տեպեճյան‚ Զենճիրճյան‚ Առաքելյան‚ 

Գուրգենյան‚ Ոսկանյան‚ Խիեկճյան և այլն»։  

(Մ.Մամուռյանի ճառը) 

 

1887 թ.‚ հունվար‚ N 1 

Կովկասեն գույժ 

«Կը ստուգվի այն լուրն‚ թե հասարակաց կրթության պաշտոնյան‚ Պ. Դելիանով‚ 

հատուկ շրջաբերական ուղղելով ի Տփղիս‚ հրամայած է‚ որ «Կովկասյան բոլոր արքունի 

դպրոցների հայ աշակերտները պարտին իրենց կրոնը սովորիլ ռուսերեն‚ և ոչ հայերեն 

լեզվով» »։ 

 

1887 թ.‚ փետրվար‚ N 2 

Չարաշուք թվականը 

Քննադատում է Մակար սրբազանի նշանակվելը կաթողիկոս‚ որը եղել է 

«Քառասունից» ժողովի կամքով միայն։ Նշանակում է ռուսոֆիլների վնասակար 

գործունեությունը Հայաստանում և Հայի համար։ 

 

1887 թ.‚ հունիս‚ N 6 

«Ներկա ամսույս 1-ին սկսան և ավարտեցան նույն ամսույն 29-ին (քննությունները. 

Ս.Շ.)։ Ս. Մեսրոպյան վարժարանի տոնախմբությունը վայելուչ կերպով կատարվեցավ 

ամսույս 25-ին‚ իսկ դպրոցական տարեկան հանդեսը պիտի տեղի ունենա նույն ամսույն 

28-ին»։ 

 

1887 թ.‚ դեկտեմբեր 

# Մելքիսեդեկ Մուրատյանցի հրաժարականը և դրա հետ կապվող 

մանրամասնությունները։ 



(Մելքիսեդեկին նշանակում են Կարինի առաջնորդ‚ բայց նա հրաժարվում է։ 

Հունվարի 23-ին‚ Մելքիսեդեկ Մուրատյանցը մեկնում է Իզմիրից Պոլիս (1888 թ.)։ 

# Հովհաննես Սպարթալյանի մահագույժը։ 

 

1888 թ.‚  մարտ‚ N 3 

Տոքթոր Հովսեփ Շիշմանյան 

«Տոքթոր Շիշմանյան զորացած էր իբրև իմաստասեր ուսումնասիրելով ազգային 

պատմությունն‚ և որով գործնական ճշմարտություն մը կ' հռչակեր‚ երբ ազգային 

մարմնույն փրկությունն ու զարգացումն Ազգային եկեղեցվո մեջ միայն կ' գտներ‚ և կ' 

հրավիրեր փոքրամասնությունն՝ հետևիլ մեծամասնության‚ որ ամուր պահած էր նախնյաց 

օրենքն ու ավանդությունները։ Բարիզեն արձակած այդ հրավերն‚ որ տեսակ մ' 

դավանագիր մ' էր և ապա իր ազգային կենաց ծրագիրը պիտի լիներ‚ իր կրոնակիցներուն 

սարսափ‚ վեհերոտներու գայթակղություն և համայն ազգին խնդություն պատճառեց։ Հռոմ 

կքարոզեր չիք փրկություն Հռոմեն դուրս. Շիշմանյան կ' պնդեր‚ չիք հայություն 

Հայաստանյայց եկեղեցիեն դուրս։ Եվ հանկարծ‚ նա եղավ ժամանակին մարդն‚ գրեթե 37 

տարի առաջ‚ գրավեց Հայոց լուսամիտ դասուն հոգին ու միտքն‚ և պատրաստեց‚ վերջեն 

գործոն դեր կը կուտակելով‚ այն պայքարն‚ որու մեջ հակահասունյան տարրն այնքան 

նշանավոր հանդիսացավ»։ 

Կյանքի վերջին տարիներին սկզբունքների զիջում ունեցավ։ 

 

1888 թ.‚ ապրիլ‚ N 4 

«Հասունյանց և հակահասունյանց միացումն. ամսույն մեջ կատարված ազգային 

նշանավորագույն դեպքն է հայ հռովմեական երկուց մասանց միությունն։ Սույն միության 

հիմ եղած է նոր կանոնագիր մը‚ որո համեմատ հակահասունյան վարչական մասնավոր 

կազմակերպության վերջ տրվեր‚ և Ս. Հովհան Ոսկեբերանի եկեղեցին և անոր կալվածներն 

և Շիշլիի գերեզմանատունն‚ որք հակահասունյանց ձեռքն էին‚ հանձնվեր են Գեր. 

Ազարյան Պատրիարքի նախագահության ներքև գտնվող Վարչության»։ 

 

1888 թ.‚ օգոստոս‚ N 8 

Ամալթիա լրագրի հիսնամյակը 

«Հունական լրագրաց ավագագույնն ԱՄԱԼԹԻԱ իր հիսներորդ տարին բոլորեց 

անցյալ (հուլիս) ամսուն 24-ին։ Կոստանտին Ռոտես՝ լուսամիտ և ազնվախոհ անձը դրած է 

հիմն այդ օրագրին 1838-ին‚ և հետզհետե շարունակած են Ճ. Լամպրիլու‚ Պ. Պենարտո‚ Պ. 

Վիդորիտու և Յ. Սամիոդաքի»։ 



Այժմյան խմբագիրներն են Պ.Պ. Սոլոմոնիտ և Հիբերիտ։ Հայերից հոբալյանին ներկա 

էին փաստաբան Գ. Պուպլին և Մ.Մամուռյանը։ «Ամալթիա»-ի արտոնության 

հրամանագիրը տվել էր Սուլթան Մահմուդը։ 

 

1888 թ.‚ սեպտեմբեր‚ N 9 

Ս.Պապին մի կոնդակ հոդվածն է‚ որով Լևոն ԺԳ-ն 1888 թ. հուլիսի 25-ի իր 

կոնդակով առաջարկում է հայերին կաթոլիկություն ընդունել։ Ջախջախել է պապին։ Կա 

Մելքիսեդեկի պատասխանը։ 

 

# «Տատյան Հարություն փաշա Հովհաննես պեյի որդին է‚ որ յուր նախնական 

ուսմունքն ի Պոլիս առնելով‚ հայերեն‚ տաճկերեն և գաղղիերեն լեզուները քաջապես 

սովորելե հետո‚ յուր հոր հետ ի Փարիզ երթալով։ Սենտ-Պարպ Լուի Լը կրան և Սորպոն 

բարձրագույն վարժարանները մտած են և հոն սորված է»։ 

 

1889 թ.‚ ապրիլից մինչև սեպտեմբեր (սեպտեմբերի համարը կա) դադարման է եղել 

դատապարտված։  «Խմբագրությունս կ' փութա նաև իր շնորհապարտ զգացմանց 

հավաստին ներկայել առ ներքին գործոց նախարարն՝ Միւնիր փաշա‚ և առ մեր բարձր 

Կուսակալն՝ Հալիլ րիֆաթ փաշա‚ որ հաճեցավ շնորհել մեզ իր արդարացի 

պաշտպանությունը»։ 

 

1890 թ.‚ հունիս 

Մատթևոս Մամուռյանի՝ անգլերեն բնագրից կատարված արևմտահայերեն 

թարգմանությամբ‚ սկսում է հրատարակվել անգլիացի հեղինակի «ԵՏ ԿՈՉՎԱԾ» վեպը։ 

Մամուռյանը վեպին տվել է նոր՝ «ԽԱՎԱՐԵ Ի ԼՈՒՅՍ» անվանումը։ 

 

1891 թ.‚ հունվար 

Մեծ. Գրիգոր Կոստանդյան 

(մահվան առթիվ) 

Սարգիս Կոստանդյան – որդին։ Մահացել էր շուրջ տարի ու կես առաջ 

Գալուստ Կոստանդյան – հայտնի է 

Պողոս Կոստանդյան – բժիշկ 



«Այս ազնվական անձն‚ յուր ամբողջ կյանքը նվիրած էր ուսման և գրականության։ 

Յուր մանկական հասակին մեջ բաղդավորություն ունենալով կրթվելու առ ոտս մեծանուն 

բանաստեղծ Միրզայան Տեր Յովհան Վանանդեցվո‚ որմե այս ազնվախոհ հանգուցյալն իր 

երկու համանման դասակցաց‚ այն է՝ Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի հայկաբանության և 

կրոնի դասատու‚ Մսեր Մագիստրոսի և ԱՐՇԱԼՈՒՍՈ բազմաշխատ հիմնադիր-խմբագիր 

Պալդազարյան Ղուկաս էֆենդիի հետ ստացած չէ թե միայն խորին հայերենագիտություն...» 

ՈՒներ բազմաթիվ կարևոր աշխատություններ։ 

 

1892 թ.‚ հունվար 

Նոր վեպ մը 

Մ. Մամուռյանը անգլերեն բնագրից կատարված արևմտահայերեն 

թարգմանությամբ հրատարակում է Պ.Ֆ. Հյումի «ԲԻՔԵՏԻԼԼԻ ԱՌԵՂԾՎԱԾ» վեպը։ Ազատ 

թարգմանություն է‚ և Մամուռյանը վերանվանել է ՀԱՆԵԼՈՒԿ ՄԸ ձևով։ 

 

1892 թ.‚ փետրվար 

Լամարթին 

Ծնվել է 1790-ին 

1820-ին «Առաջին մտածությունք»-ը‚ որը մեծ անուն հանեց։ 

1829-ին «Դաշնակները» և այլն 

«Իր երկասիրությանց մեջ նշանավոր են նաև ՌԱՖԱՅԵԼ‚ ԿՐԱՑԻԵԼԼԱ և 

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆՔ‚ որոց առաջին երկուքն հայերենի թարգմանված են»։ 

 

Նուպարյան բառարան 

Տեղվույս ԼԱ ՌԵՖՈՐՄ ֆրանսերեն լրագիրն‚ որ կհրատարակվի մեր քաղաքացի 

Պ.Ս. Ոսկանյանի խմբագրությամբ‚ կ' գրե.  

«Պ. Մեսրոպ Նուպարյան պատված է մեզ ուղարկելով իր հրատարակած ֆրանս-հայ 

բառգրքեն մի օրինակ։ 

Երկարատև աշխատության արդյունք է այս բառարանն‚ որ ցույց կտա մեծ 

հմտություն‚ և շատ նշանավոր իմացական գործունեություն մը։ 

Հայ պատանիները կարող են զայն գործածել իբրև անբաժանելի ընկեր մը 

ֆրանսիական լեզվին ընտելանալու համար‚ լեզու մ' որ աշխարհի ամենե շատ տարածված 



և ամենե գեղեցիկ լեզուներեն մին է։ Այդ բառարանն ապահով և պայծառ ուղեցույց մը 

պիտի լինի իրենց համար‚ որպեսզի առաջնորդյալ նպատակին հասնին առանց մի շատ 

խուզարկությանց և շրջաններու ծանրությունը կրելու»։ 

 

1892 թ.‚ նոյեմբեր-դեկտեմբեր 

Իզմիրեն Փարիզ 

Իզմիրից դուրս է եկել հոկտեմբերին‚ հինգշաբթի‚ երեկոյան ժամը 5-ին‚ Ֆրեյսինեի 

Ժյունոն շոգենավով։ 

Հետևյալ օրը ժամը 3-ին հասնում են Պիրեյ (Հունաստան)‚ ուր մնում են 24 ժամ։ 

Այստեղից գնում են Աթենքը տեսնելու‚ որը քառորդ ժամվա հեռավորության վրա է։ Անցան 

Մեսսինայի նեղուցով։ Նեղուցով անցան երեքշաբթի օրը։ Հաջորդ օրը հասել են Էլբա կղզին։ 

Ապա անցնում են Կորս հրվանդանը (Կորովկա կղզու հյուսիսային ծայրը)։ Հոկտեմբերի 17-

ին տասնում են Մարսել։ Մարսելից Փարիզ մեկնում էին էքսպրեսով։ Մարսելից գալիս են 

Լիոն։ Մյուս օրը ժամը 11-ին հասնում են Փարիզ։ 

 

ՈՒսումնասիրությանց պակասը մեր նոր գրականության մեջ 

Հրանտ Ասատուրի կրքոտ կոչն է՝ ուղղված հայ մտավորականներին‚ մոռացվող 

ազգային գործիչների (Շնորհ ամիրա‚ Ճանիկ ամիրա‚ Ճեզրաիլյաններ‚ Պալյաններ) և 

գրագետների մասին ուսումնասիրություններով հանդես գալու մասին։ Նախ տպագրվել է 

նույն թվականի «Մասիսում» (N 3971)‚ որը և արտատպվել է։ («Զատ արվեստ մը չէ եղած 

գրականությունն‚ իրավունք չունինք մեր գրագետներե ավելի լուրջ 

ուսումնասիրություններ պահանջել» Ասատուր)։ 

 

1893 թ.‚ փետրվար‚ N 2 

Համալսարանի առաջին տպավորությունը 

Նկարագրում է Փարիզի իրավագիտական վարժարանի դասերը։ Դասախոսել են 

Անրի Միշել (Վարչական իրավագիտություն)‚ Լապե (Հռովմեական օրենք)‚ Լըբոատըվեն 

(Պատժական իրավագիտություն)‚ Գոլմե դը Սանթեռ (droit civil)‚ սա նաև վարժարանի 

տնօրենն էր։ Պորկազ (և ոչ թե Պո-ռըկար – սա բառախաղ է. Ս.Շ.) քաղաքատնտեսություն։ 

Ճաշարաններն էին Գառթիե և Լաթենի։ 

 

 



1893 թ.‚ ապրիլ‚ N 4 

Մի քանի խոսք Փարիզի ուսանողաց վրա 

Նկարագրում է Փարիզի ուսանողների վարք ու բարքը։ Տալիս է նաև գավառացիների 

և օտարական ուսանողների վարքագիծը։ ՈՒսանողները երեք տեսակ են լինում՝ հարուստ‚ 

միջին և աղքատ։ Տրված է սրանց բնութագիրը։ 

 

1893 թ.‚ մայիս‚ N 5 

Մուրճ և իր լեզուն 

Գտնում է‚ որ «Մուրճը» այնքան օտարազգի բառեր է օգտագործում‚ որ նրան 

հասկանալ (արևմտահայը) չի կարող։ Սա էլ պատճառ է արևելահայերենի ու 

արևմտահայերենի խզման։ 

 

1893 թ.‚ հուլիս‚ N 7 

Բրոֆեսորներու մոտ 

Նախորդ՝ «Մի քանի խոսք» հոդվածի շարունակությունն է։ Նկարագրում է իր 

դասախոս պրոֆեսորներին։ 

 

Իմ մանկական հիշատակներես (Ա) 

«Պիտի ուսումնասիրեն Իզմիրի ազգային այդ հռչակավոր դպրոցի հին հռչակավոր 

դյուցազնը‚ – ուշագրավ դեմք մը իր ժամանակին‚ – Ռուբեն Անդրեաս Փափազյան 

վարժապետը՝ բնիկ Պոլսեցի։ Եվ ստուգիվ կարելի չէ հին Մեսրոպյանի վրա ճառել և չհիշել 

ազգային ժիր գործիչ մը‚ անձնվեր դաստիարակ մը‚ որ հին դպրոցի աշակերտ՝ շատ մը 

նպաստավոր ու աննպաստ պայմաններու տակ 26 տարի շարունակ իր առատ քրտամբ 

ոռոգեց այդ բարոյական բուրաստանը‚ իր արտադրած պտուղներով նշանավոր։ 

...Գալուստ քահանան լուսարար էր և ազդեցիկ անվանի։ Հայտնի էր իր ուսումնասեր 

բարքով և մանավանդ երկաթյա կամքով»։ 

 

1893 թ.‚ օգոստոս‚ N 8 

Բռոֆեսորներու մոտ 



Խոսում է պրոֆեսորներ Ռաթոյի (ավանդում է «Առևտրական օրենք»)‚ Լիոն Կանի 

(ավանդում է «Բաղդատական առևտրական օրենսգիտություն»)‚ Ռընոյի‚ Լենեի‚ 

Բոաթըվենի մասին։ 

 

Իմ մանկական յիշատակներես (Բ) 

«Ծնողքս առաջին անգամ դրացի «Վարպետ Խաթունի» մը տուն դրին զիս‚ ուր սիրելի 

եղա իմ հեզ բարքով և ուսումնասեր եռանդով և ուրկե քանի մը ժամանակեն 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՊԱՐՏ ելլելով‚ առաջնորդվեցա Ս.Մեսրոպյան վարժարանն‚ ուր Ռուբեն 

Անդրեաս փափազյանի խնամոց տակ իր փառաց ծայրագույն կատարը կը գտնվեր այն 

ժամանակ։ 

Այն ատենները Իզմիրի մեջ ոչ մեկ հասարակություն ուներ այսպիսի մեծակառույց 

հաստատություն մ' իբրև վարժարան։ Երկու հարկերն ալ ճիշտ միևնույն հատակաձևը կը 

ներկայացնեին։ Վեր ու վար շենքին բոլոր ներկայությամբ երկու ընդարձակ սրահներ 70-80 

հոգի պարունակող‚ որք իբրև սերտարան կը ծառայեին և այդ կրկին սրահներու չորս 

անկյունները չորս մեծկակ սենյակներ‚ դասախոսությանց հատկացյալ։ Վերի սենյակներե 

մեկը՝ դեպի հյուսիս նայող‚ կը կոչվեր ԹԱՆԳԱՐԱՆ ՎԵՐԾԱՆՈՒԹՅԱՆ»։ 

Վարժարանն ուներ «վարի սրահ»՝ երեք ուսուցչով։ 

Պողոս վարժապետ – որ «Մեկ կանոնի» դասեր էր տալիս 100-ից ավելի աշակերտի։ 

Փիլիպպոս քահանա – որ «ՈՒթ կանոն» և «Գործք առաքելոց» էր սովորեցնում 60-70 

աշակերտի‚ լինելով նաև «վարի սրահի» տեսուչը։ 

Ստեփան Աբիկյան - «Գործք առաքելոց» էր ավանդում և «Նարեկի» 

ընթերցանություն։ ՈՒներ 40-50 աշակերտ։ 

«Վերի սրահը» գտնվում էր Ռուբեն Անդրեաս Փափազյանի տնօրինության ներքո։  

«Ըստ ամենայնի հին դրությամբ‚ նախնական ամենախեղճ կրթություն մը 

կավանդվեր այս «վարի սրահին» մեջ‚ ուր հազիվ ուրեմն Անդրեաս վարժապետի 

ուշադրության առարկա կըլլար‚ և ուր հոգաբարձությունը հազիվ ոտք կը կոխեր 

ներկայության հարևանցի պարտք մը կատարելու համար։ ... ՈՒսմանց այս համեստ ծրարը 

շալկած՝ աշակերտք ուր ուրեմն քովընտի մեծ սրահը կ' առաջնորդվեին‚ որ անջատ շենք մ' 

էր և վերի ու վարի սրահներու մեջ իբր փոխանցում մը ծառայեր։ Հոս‚ քանի մը մանր 

ուսմունքներե զատ‚ գրաբար քերականության դաս կ' ավանդեր հանգուցյալ Հակոբ 

Ոսկանյան‚ եղբայր Ստեփան Ոսկանյանի։ Հակոբ Ոսկանյան առ հասարակ «Եղբայր 

Հակոբ» անվամբ հիշված Իզմիրի մեջ‚ գովելի հատկություն մ' ուներ. սաստիկ 

նախանձախնդիր էր նա մաքուր աշխարպաբառի‚ զոր կոկելու և ճշտելու այնքա՜ն պիտի 

նպաստեր օր մը իր մեծանուն եղբայրն ԱՐԵՎԵԼՔԻ և ԱՐԵՎՄՈՒՏՔԻ միջոցավ։ Անգութ 

«Եղբայր Հակոբ» դիտմամբ կ' աշխատեր սխալեցնել աշակերտը՝ թաթի պատիժ տալու 

անպատում հաճույքը վայելելու համար։ 



«Եղբայր Հակոբի» սրահեն աշակերտը հուսկ ուրեմն իր փափագելի մուտքը կ' ըներ 

«Վերի սրահի» մեջ‚ ուր Անդեաս համբավավոր վարժապետի գրեթե առանձնական 

խնամքներու հատուկ մենաշնորհը կը վայելեր։ Եվ ստուգիվ այդ «վերի սրահ»են կսկսեր 

Մեսրոպյան վարժարանի բուն համբավը։ Ո՛չ ոք բերան կը բանար‚ ո՛չ ոք դիտողություն 

կըներ ստորին բաժնի ողորմելի դրության վրա»։ 

Անդրեաս վարժապետը մեծ հեղինակություն էր‚ կոչում էին «հայր վարժապետ» և ոչ 

ոք չէր կարող նրան խրատ տալ կամ դիտողություն անել։ 

Դ 

Սկզբնական (վարի սրահում) սովորեցնում էին «Սաղմոս» և «Գործք առաքելոց»‚ և 

ապա՝ «Նարեկ»։ 

1851-ին Իզմիրում հիմնվում է Աղաբեկյան վարժարանը‚ որը հիմնել էին Մարկոս 

Աղաբեկյանն ու Մատթեոս Մամուռյանը։ Փակվեց 1853-ի վերջերին։ (Դրական է խոսում 

Աղաբեկյան վարժարանի մասին և գտնում է‚ որ Մեսրոպյանից ավելի առաջադիմական 

էր)։ Աղաբեկյան վարժարանի փակվելու գործում մեծ դեր կատարեց Ռուբեն Անդրեաս 

Փափազյանը։ 

 

1893 թ.‚ սեպտեմբեր 

Իմ մանկական հիշատակներես (Ե) 

«Աղաբեկյան վարժարանի» աշխատանքային մեթոդների‚ դասավանդման ձևի‚ 

ներքին կարգուկանոնի մասին։ 

(Իրեն տանում են Անդրեասի մոտ) «... Քննությունը մի միայն գրաբառի վրա 

կատարեց‚ քանզի գրաբառ գիտնալը այն ժամանակները կենթադրեր գիտնալ ամեն բան‚ և 

առանց ուրիշ ո՛և է ուսման մասին աստիճանս կամ վիճակս ստուգել հարկ դատելու՝ 

մետասանամյա հասակիս մեջ երրորդ դասարանի աշակերտ ըրավ զիս‚ որ 

ճարտասանության կը պարապեր երկու բարձրագույն դասերու հետ։ Մեսրոպյան 

վարժարան իր ամենե փայլուն շրջաններե միույն մեջ‚ իմ ժամանակներս երեք դաս ուներ 

ճարտասանության‚ որ այն ատեններու ուսմանց ծրագրին ամենե գլխավոր‚ հիմնական և 

տիրող մասը կը կազմեր։ 

... Մեսրոպյան վարժարանն հին ատեն բոլոր հայ ազգի առաջադեմ-տիպար դպրոցը 

կհամարվեր‚ ուր ամենե հեռավոր գավառներե իսկ աշակերտներ կը հաճախեին 

անպակաս։ Գալիս էին նույնիսկ Պոլսից‚ որ այն ժամանակ խոր քնի մեջ էր։ 

... Բնական և բնապատմական գիտությանց տարրական սկզբունքն իսկ չկար 

Մեսրոպյան համբավավոր վարժարանի մեջ։ Տատյան Հովհաննես Պեյե նվիրված 

բնագիտական գործիքներն անգործածելի և ժանգահար՝ իբր զարդ միայն կըծառայեին 

Մեսրոպյան թանգարանին՝ որ կը պանծար այդ բավական ճոխ հավաքույթով։ 



Հայկաբանությունը‚ այսինքն՝ գրաբարը «եոթն աթոռոք» և իր բովանդակ փայլով կը 

թագավորեր միահեծան Ս. Մեսրոպա տան մեջ‚ – ինչպես ամեն ուրիշ հայ 

վարժարաններու մեջ։ Մինչև դպրոցական շրջանի վերջը երկար և վայրապար տարիներ կը 

նվիրվեին անոր‚ ի վնաս աշխարհիկ գործածական լեզվի՝ որու դատը վարող իսկ չկար‚ և 

մյուս ուսմանց՝ որոնց հազիվ կարևորություն կը տրվեր այն ժամանակ։ Գրաբարը հաղթ 

մայրի մ' էր‚ որ ամեն հյութ և կենսականություն իրեն կքաշեր և որ կարգիլեր իր չորս կողմի 

բուսականության զարգացումը‚ իր ոտնձգությունը կը տարածվեր ամեն կողմ‚ իր 

մեծապայծառ լուսույն առջև կը խավարեր ամեն բան»։ 

(Սովորում էին Մատաթիա Գարագաշի գրքով‚ անհրաժեշտության դեպքում՝ 

Ստեփաննոս Ագոնցի ճարտասանությամբ)։ 

«Եթե Նարեկա հասարակ և անգիտակից ընթերցումը երկար վարժությանց առարկա‚ 

բարձր ու զարգացյալ վիճակ մը կը հայտներ հին ատեն‚ ճարտասանության ուսումը կ' 

ենթադրեր լրումն ամենայն հմտությանց»։ 

(Ապա գրաբար շարադրություն էին գրում՝ ճարտասանության բոլոր կանոնների 

համաձայն‚ որը և համարվում էր բարձրագույն քննությունը)։ 

 

1893 թ.‚ հոկտեմբեր 

Իմ մանկական հիշատակներես (Է) 

«Ընդհանուր ամլության և անճարակության մեջ բացառություն մ' էին Անդրեաս 

վարժապետի ավանդած համեմատաբար օգտավետ և արդյունավոր դասերը։ Արժանավոր 

դաստիարակն իր աշակերտներու ուշադրությունը‚ երևակայությունը‚ դատողությունը 

զբաղեցնելու՝ արթնցնելու‚ շարժման մեջ դնելու‚ զօրացնելու գաղտնիքը գիտեր։ Որքա՜ն 

հաճելի էին իր դասախոսությունք‚ որքան սիրով կը խմբվեինք իր շուրջ‚ քանի՜ ախորժիվ և 

հետաքրքրությամբ մտիկ կընեինք իր շահեկան և միշտ համեղ բացատրությունները‚ 

որոնցմով անհաջող դասագրքի մը մեռյալ տառին կյանք և հոգի տալ գիտեր ... Իր շուրթերե 

կախված կը մնայինք մինչև ցվերջ»։ 

Տոհմային պատմություն – ավանդում էր Անդրեաս վարժապետը‚ սկզբում Եփրեմ 

Սեթյանի և հետո Համազասպ Թերճիմանյանի գործերի վրա։ 

Դիցաբանություն – ավանդում էր Անդրեաս վարժապետը՝ Հյուրմյուզյանի գրաբար 

աշխատության վրա։ 

Թվաբանություն – ավանդում էր տիրացու Գրիգոր (ետքը՝ Տեր Մարգար) (սա 

Վանանդեցու որդին էր – Ս.Շ.) և Տեր Գասպար՝ Պետրոս Մինասյանի գրքի վրա։ Հետո՝ 

Ստեփան Փափազյանը (Անդրեասի քեռորդին)։ 

Քրիստոնեական – ավանդում էր Անդրեաս վարժապետը Մսեր Մսերյանի և ապա՝ 

Գրիգոր Մարկոսյանի գրքերով։ 



Աշխարհագրություն – ավանդում էր Անդրեաս վարժապետը‚ ապա՝ նրա 

աշակերտները։ Սա 1850-ից առաջ չկար։ 

Անդրեաս վարժապետը մարմնամարզություն չէր սիրում և չկար նրա ժամանակ։ 

 

1893 թ.‚ նոյեմբեր 

Իմ մանկական հիշատակներես (Ը) 

Ֆրանսերենը «Պետրոս Յուսուֆի ծախյուք առաջին անգամ հիմնված է Իզմիրի 

ազգային դպրոցի մեջ‚  1839-ին»։ Դասը ձրի էր։ (Ծան. «Դրամական նպաստը Տրիեստե կ' 

ղրկեր‚ ուր կզբաղվեր վաճառականությամբ։ Քաղաքիս հայ հասարակությունը այդ 

բարերարին կը պարտավորի Շահին խան ըսված ընդարձակ կալվածքը՝ Մեսրոպյան 

վարժարանի նվիրված։ Պետրոս Յուսուֆի քեռդուստր Տիկին Հռիփսիմե Կոստանդյան 1848-

ին իր ծախուք շինել տված է աղջկանց վարժարանը‚ ուր 1842-ին Հակոբ աղա Սարգսյանի 

(Վաճառական ի Վիեննա) արդյամբ կառուցված՝ Սարգսյան վարժարան կ' անվանվեր և որ 

հիմա իր նոր բարերարին անունով Հռիփսիմյանց վարժարան կոչեցավ)։ 

Ստուգիվ մեծ էր և անլուր փոթորիկը‚ որ կփրթեր վեհանձն սրտի մը ծնունդ այդ 

լուսամիտ ձեռնարկի դեմ։ Ֆրենկերենի դա՜ս հաստատել‚ անաստվածի լեզո՜ւ սորվեցնել‚ 

ասոր ո՜վ կրնա հանդուրժել‚ ո՜վ կրնա ներել. «Այդ դասին ծախքը Ֆրենկիստան նստող հայ 

մը պիտի վճարե եղեր. թող իր ստակն իրեն ըլլա։ Ի՜նչ‚ մենք մեր զավակներուն մտքերը ու 

սրտե՜րը թունավորենք ֆրենկերենով‚ աստվա՜ծ չընե‚ թող պակա՛ս ըլլա‚ թող պակա՜ս ըլլա 

ֆրենկերենը‚ մենք չենք ուզեր ֆրանկի անհավատ լեզու» »։ 

Պողոս եպիսկոպոս Թագթագյան‚ Իզմիրի նորեկ առաջնորդը‚ նախ՝ խորհրդակցում է 

Հովհաննես Վանանդեցու հետ‚ և ապա հայտնում‚ որ թույլ չի տա‚ քանզի ֆրանսերենը 

«Վոլթերի լեզու է այն‚ և ոչ անաստված ու ոչ լօդրան (լուտերական) կուզենք ըլլալ»։ Ապա 

աստիճանաբար համոզում է ժողովրդին լեզվի կարևորության հարցում։ Լեզուն սկսվում է 

դասավանդվել Պողոս եպիսկոպոսի հսկողությամբ։ 

1843-44-ի միջոցները կուսակցական կռիվը ծայր է առնում Իզմիրում։ «Ժողովրդից մի 

մասը՝ Անդրեասը կպաշտպանե‚ մյուսը տիրացու Գրիգորը՝ որդի տեր Հովհան 

Վանանդեցի»։ Անդրեասին մեղադրում են գաղտնի կաթոլիկություն քարոզելու մեջ‚ զի 

1843-ին Իզմիրում տպված «Նարեկա» ՀԵ գլխի  Ը հատվածի «Օրհնաբանեմք ընդ Հօր և 

Որդւոյ և զանբաժանելի բղխումն նոցին փառակից հոգւոյն տէրութեան» մեջ «բղխումն» 

բառի առջև բութ չէր դրված և Նարեկացին դառնում էր կաթոլիկության քարոզիչ։ Այս 

սխալը մատնանշում է տիրացու Գրիգորը։ Պայքարը տևեց մինչև 1845-ի հրդեհը։ 

 

1893 թ.‚ դեկտեմբեր 



Գժտությունների պատճառներից մեկն էլ 1863 թ. խաչկալների պատմությունն էր։ 

«Մեր գժտասեր Իզմիրցիի համար չպակսիր բնավ ասպարեզ իր սխրալի 

շահատակություններն ի գործ դնելու։ Կռվի հավիտենական նյութ են ազգային 

հաստատությունները – եկեղեցի‚ հիվանդանոց և ստեպ գրատուն‚ քանզի այս վերջինս իր 

բազմահոդ կազմությամբ սքանչելի առիթներ կ' ընծայե պայքարի։ Չէ՛ տեսնված‚ որ շուկայի 

գործոց և կամ ընտանեկան պարագաներու բերմամբ հակառակված որևէ երկու անձեր 

համակարծիք գտնվին որևէ խնդրի մը մեջ»։ 

«Հին ատենները Իզմիրի վիճակն թեմ էր Էջմիածնի‚ և իր առաջնորդը կ' ընդուներ 

Մայր Աթոռեն»։ 

 

1894 թ.‚ փետրվար‚ N 2 

Իմ մանկական հիշատակներես (ԺԱ) 

Անդրեաս վարժապետը‚ առհասարակ բարի մարդ‚ ծեծում էր ֆալախկայով‚ 

բացառություն անելով‚ սակայն‚ հարուստների երեխաներին։ 

 

1894 թ.‚ ապրիլ‚ N 4 

Իմ մանկական հիշատակներես (ԺԶ) 

(Ծան.) «Անդրեասի այն աշակերտք‚ որ վարժապետ կամ ժամանակ մ' իրեն 

օգնական կըլլային «եղբայր» անունով կը կանչվեին աշակերտներե։ «Եղբայր Հակոբ‚ եղբայր 

Սարգիս‚ եղբայր Ստեփան» և այլն։ Անդրեասի՝ ի Հռոմ ընդունած վանական կրթության մեկ 

հետևանքն ըլլալ կը թվի այս։ Վանքերու և վանական դպրոցներու մեջ եղբայր անունը 

խիստ հասարակ գործածություն մ' ունի։ Աղաբեկյան՝ Մեսրոպյան վարժարանի իր 

տեսչության օրով վերցուց այս «եղբայր» մակդիրի կիրառությունն իբրև անհեթեթ‚ և 

«պարոն» անունով կանչել կու տար դպրոցին առ հասարակ բոլոր պաշտոնյաները‚ իրմե 

սկսյալ մինչև  հետին վարժապետը‚ պարոն Մարկոս‚ պարոն Սարգիս‚ պարոն Ստեփան և 

այլն»։ 

«Եղբայր Հակոբը» (որ Ոսկանյանի եղբայրն էր ըստ հուշագրողի) անտանելի ծեծում 

էր աշակերտներին։ Դրանից բացի չոքեցնում էր սեպաձև փայտի վրա։ 

 

1894 թ.‚ հուլիս‚ N 13 

Իմ մանկական հիշատակներես (Ի) 

«Հին ժամանակի այդ մարդը (Անդրեաս Փափազյանը. Ս.Շ.)‚ հին դպրոցի այդ հին 

վարժապետը՝ նոր սերնդի առջև հանցավոր կդատվի իբրև չափազանց սիրող և ուժ տվող 

գրաբառի և անով վնաս հասուցած Ս.Մեսրոպա տան մեջ վարժ ու դաս առնող ամբողջ 



սերունդներու մտավոր զարգացման։ Այս մեղադրանք չկրնար հավաստի սեպվիլ։ Իր դարու 

մարդն էր Անդրեաս։ Գրաբառասիրությունն  իր ատեններու տիրող գաղափարը կամ 

զգացումն էր։ Նախնի պատվելիներու և ուսումնականներու միակ տենչը‚ միակ երազը մեկ 

կետի վրա կը կայանար‚ այն է՝ կենդանացնել ոսկեդարու գրաբառն՝ որ առհասարակ 

ամենու գերագույն իդեալը կկազմեր։ 

... Խոսք մի՛ ըներ ատոր‚ Աստվածդ կը սիրես‚ օգտակար է‚ անշուշտ‚ խորհուրդդ 

(Մեսրոպյանում աշխարհաբար մտցնելը. Ս.Շ.) և կարի օգտակար‚ այլ եթե երբեք 

աշխարհաբառ դասագիրք մտցեմ դպրոցի մեջ‚ փորձանք պիտի հանեմ գլուխս‚ զիս պիտի 

ելնեն հալածեն իբրև բողոքական։ 

Լուտերական քարոզիչք‚ գործնական մարդիկ՝ ի սկզբանե անտի իրենց բոլոր 

հրատարակությունները աշխարհաբառ կընեին‚ ինչ որ նորություն մ' էր հին ժամանակ՝ 

մանավանդ կրոնական գրվածոց մասին. հետևաբար հայ ժողովրդի կենդանի լեզուն 

նկատված էր իբրև Բողոքական քարոզիչներու սեփական լեզու և այդ իսկ մեծ պատճառ մ' 

եղած էր անոր անվանարկության։ Սուրբ Գիրքը իր փառաց պատվանդանե ընկած գլորած 

կը նկատվեր աշխարհիկ լեզվի վերածվելով։ Խե՜ղճ Անդրեաս վարժապետը հռչակավոր 

«բութի» մը պատճառավ իբրև կաթոլիկ հալածվելե ետք՝ իբր նորաղանդ նոր հալածանքե մ' 

իրավամբ կը վախնար հիմա։ Մանավանդ որ իր նյութական անձուկ վիճակի նպաստ մ' 

ընելու համար բողոքականներու բարեպաշտիկ գիրքեր‚ որք ըստ ինքյան վնասակար բան 

մը չէին պարունակեր իրենց մեջ‚ վարձքի փոխարեն աշխարհաբար թարգմանելու ծանր 

հանցանքն ալ կը գործեր երբեմն և որու համար իբր կասկածելի՝ ծուռ աչքով կը նայվեր 

ազգայիններե։ 

... Նա վաղուց հրաժարած էր ի ներկայություն աշակերտաց չորս ծալած ԶԱԹՄԵՐԸ 

ուտելու սովորութենե‚ զոր երբեմն ի գործ կը դներ առավոտյան սուրճեն առաջ‚ և զոր 

հիշած է Ոսկանյան «Էշն ծանեաւ զմսուր իւր»-ի ուշագրավ և մանրամասն հոդվածին մեջ‚ 

ուր նորածագ «ֆրանկոտություն մը» կը ձաղկվեր և կը նշավակվեր»։ 

 

1894 թ.‚ սեպտեմբեր‚ N 16 

Իմ մանկական հիշատակներս (ԻԲ) 

«Ի պահանջել հարկի ազգային դիվանադպրի պաշտոն կը վարեր Անդրեաս։ Իր 

գեղեցիկ գրաբարով իշխաններու ժողովքին գրավոր հարաբերությունները կը պահեր 

ուրեմն Անդրեաս‚ չէ թե միայն թեմերու‚ այլ նաև՝ մանավանդ Պոլսո հոգևոր և Գերագույն 

ժողովներու (իմա՝ քաղաքական և կրոնական ժողով. Ս.Շ.) կամ մասնավոր ամիրաներու 

հետ»։ 

 

 

 



1894 թ.‚ սեպտեմբեր‚ N 17 

Իմ մանկական հիշատակներես (ԻԳ) 

« «Անդրեաս ժիր և հմուտ վարժապետը» ինչպես կ' անվանե զան Ոսկանյան 

մասնավոր հոդվածի մը մեջ‚ ուր իր դպրոցական կյանքի ինչ-ինչ պարագաները կը 

պատմեր‚  նույն ինքն աշակերտ Փեշտըմալճյանի և Չափրաստճյանի‚ օժտյալ էր բազմաթիվ 

ձիրքերով։ 

Հինգերորդ դարու մատենագրության սիրահար մ' էր‚ և մանավանդ Ոսկեբերանը չէր 

թողու ձեռքե։ Կը սիրեր նաև դեգերիլ Պլուտարքոսի‚ Սենեկայի գրվածքներու մեջ։ Հ. 

Եդուարդ Հյուրմյուզի՝ Տելեմաքա և Անաքարսիսի գեղեցիկ թարգմանություններն մեծ 

ախորժ կազդեին իրեն։ Իտալերեն՝ Դանտեն և ֆրանսերեն Լամընեն իր սիրական 

ընթերցումներ էին։ Այս վերջինիս «Հավատացյալի մը խոսքերը» կը թարգմաներ եռանդով։ 

Կը թարգմաներ նաև ուրիշ ընտիր գրքերե հատվածներ‚ կը գրեր քերթվածներ»։ 

Ինքնուս կերպով ֆրանսերեն սովորեց‚ և նաև ֆրանսերեն լեզվով նամակներ էր 

գրում «ի զարմանս մուսյու Թրավի ֆրանսիացի վարժապետին‚ որ ինքն ալ տաղանդի տեր 

մը՝ մեծապես կը գնահատեր Անդրեասի ձիրքերը»։ 

«Հին աշակերտք կը պատմեն‚ թե Նուպար փաշայի քույր տիկին Մարկոսոֆ ստեպ 

կու գար վարժարան‚ թե իր որդվոց ընթացքին վրա տեղեկանալու‚ և թե լեզվագետ 

պատվելիին հետ ֆրանսերեն լեզվագարելու հաճույքը վայելելու համար։ Տիկին Մարկոսոֆ 

Իզմիրի մեջ ուսմունք առած միակ հայ կինը կը ներկայացներ այն ժամանակները»։ 

 

1894 թ.‚ հոկտեմբեր‚ N 18 

Իմ մանկական հիշատակներես (ԻԴ) 

Մեսրոպյանը ֆրանսերենի երեք ուսուցիչ ուներ՝ մուսյու Դրավի‚ որի հետ 

Անդրեասը մտերիմ էր‚ մուսյու Պրասարը և մուսյու Ֆրեդերիք Պարրոտը։ 

 

1894 թ.‚ նոյեմբեր‚ N 20 

Իմ մանկական հիշատակներես (ԻԵ) 

«... ինչպես նաև հոգաբարձու աղաները դպրոց եկած պահուն‚ երբ‚ ինչպես կպատմե 

Ոսկանյան‚ Անդրեաս վարժապետը կը բարևեին թևերնին մինչև կուրծքը մեկտեղ վեր 

հանելով և մեքենայի պես վայր ձգելով ԹԵՍՊԻՅԻՆ հետ»։ 

Մ. Նուպարյան 

 



1894‚ դեկտեմբեր‚ N 22 

Իմ մանկական հիշատակներես (ԻԶ) 

«Իր օրով (Անդեասի - Ս.Շ.) լուսավորության կենտրոն մ' եղավ Իզմիրի հայ 

գաղթականությունը։ Չկար ազգօգուտ ձեռնարկ մը զոր չքաջալերեր իր հորդորներովը‚ և 

որու չնվիրեր իր գործոն աջակցությունը։ Հին ժամանակներ‚ դպրոցե ելլող ուսումնասեր 

աշակերտներե կազմված Ընկերություն մը‚ տպարան մը հաստատած էր նույն իսկ Ս. 

Մեսրոպա տան մեջ։ Այս Ընկերության պաշտպան եղավ Անդրեաս և տպարանին 

վերատեսչությունը ինք անձամբ ստանձնեց։ Հոն լույս տեսան Տեր Հովհան Վանանդեցիի 

ՈՍԿԵԴԱՐԸ‚ ԱՐԿԱԾՔ ԱՐԻՍՏՈՎՆՈՍԻ և ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԸ‚ առաջինը Գրիգոր 

Կոստանդյանի ծախյուք և վերջին երկուքն ալ անորմե թարգմանված ԱԹԱԼԱ‚ 

թարգմանություն Հայրապետ Սավալանյանի և որ տպվեցավ միևնույն բարերարի ծախյուք։ 

Իր հորդորներովը մանավանդ կազմված է ՍՅՈՒՆՅԱՑ անվանի ընկերությունն‚ որու՝ 

տարիներով ատենադպիր եղած էր‚ ընծայելով անոր իր բովանդակ գործունեության 

ուժերը։ 

Գրեթե չկար թերթ մը‚ կամ գիրք մը Իզմիրի մեջ՝ որ Անդրեասի խրախույսն 

ընդունած և անոր քննության կամ սրբագրության բովեն անցած չըլլար։ Թուրքիո հայոց 

անդրանիկ լրագիրը ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ‚ Ղուկաս Պալդազարյանե շարագրված‚ 

եռանդոտ պատվելիին իրական աշխատակցությամբը կը հրատարակվեր‚ և լի էր իր 

հոդվածներով ու քերթվածներով։ Տպագրական փորձերն ամեն անգամ ինք կը սրբագրեր 

աշակերտաց սերտողության պահուն‚ որ իր տրամադրելի միակ ժամն էր։ Մինակ չպիտի 

մնար ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ‚ մրցորդ մը պիտի ելներ իրեն դեմ‚ այն է Մելիքսելիմյանի թերթը։ 

1853-ին Անդրեասի խրախույսներով հաստատվեցավ իր վաղեմի աշակերտներե 

Տետեյան եղբարց տպարանն ալ‚ ուր լույս կտեսներ «Արփի Արարատյան» հանդեսը‚ և ուր 

ետքեն պիտի տպվեին այնքան բազմազան երկեր։ Սարգիս Տեր-Գասպարյանի թարգմանած 

ԿԻՒԼԼԻՎԵՐԻ ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ սրբագրված է Անդրեասե։ 

Ծան. Հիները մեծ գովեստով կը հիշեն 1836-ին Անդրեասի նախաձեռնությամբ 

Մեսրոպյան դպրոցի մեջ տրված իտալերեն շքեղ ներկայացում մը – Գոլդոնի մեկ խաղը‚ – 

որու հրավիրված էին Իզմիրի կուսակալը և եվրոպացի հյուպատոսներ‚ և որ մեծ թնդյուն 

հանած էր ժամանակին։ Ըսած ենք արդեն‚ թե իտալերենի դասախոսությունը ևս՝ որքան 

ժամանակ որ գոյություն ունեցավ‚ ինք անձամբ ստանձնած էր Անդրեաս»։ 

 

Հաջորդում‚ N 23-24 

Անդեասի հեռացնելը‚ թուրք ուսուցչի պատմությունը‚ հոգեկան ապրումները‚ մահը։ 

Մեսրոպ Նուպարյան 

 



1895 թ.‚ նոյեմբեր‚ N 21 

Մեր դպրոցները գրագետ չեն հաներ 

Սակայն ո՞ւր են Անդրեասյան շրջանի գրագետներն և իրենց գրական գործերը։ Մենք 

ընդունայն կը փնտռենք‚ թեև ոմանք մեր առջև կը պարզեն Ապրոյան‚ Մարկոսյան‚ 

Պալապանյան‚ Ոսկանյան‚ Տետեյան‚ Չիլինկիրյան‚ Նուպարյան փայլուն անուններն։ 

 

1896 թ.‚ հունիս‚ N 12 

Մարի Մամուռյանի մահը 

Հրանտ Մամուռյանի կինն էր և «Արևելյան մամուլում» հանդես էր գալիս ԻՐՄԱ 

կեղծանունով։ 

 

 1898 թ.‚ մայիս‚ N 9 

Իզմիրի դիմաստվերներու շուրջը 

«Պ. Խորասանճյան վերջին օրերս ԲՅՈՒԶԱՆԴԻՈՆԻ երկու թիվերուն մեջ 

հրատարակեց ԶՄՅՈՒՌՆԻԱԿԱՆ ԴԻՄԱՍՏՎԵՐՆԵՐՈՒ շարք մը‚ ուր Իզմիրի 

հանրածանոթ և քանի մը հատ ալ հազիվ ծանոթ դեմքերու թերաստվերները գծելու 

պատրվակի ներքև ինքզինքնին թույլատրած է ՔԱՐԻՔԱԹԻՒՐԻ ձևով նախատել մեծ 

մասամբ համակրելի և հարգելի անհատականություններ»։ 

 

 1898 թ.‚ օգոստոս‚ N 15 

Իմ հուշագրերս 

«Եվ ստուգիվ‚ փողով ու թմբուկով կհռչակվեր‚ թե տեղվույս ազգային կրթարանը 

նույն պահուն (1843 թ.) ամենե փառավոր շրջանը կ' բոլորեր‚ և թե՝ իբր տիպար վարժարան‚ 

բոլոր հայության զարմանքն ու նախանձը կգրգռեր։ 

... Բայց շրթունքս խածի սրտնեղությամբ‚ և լուռ ու մունջ հետևեցա եղբորս հետ 

չափահաս աշակերտի մը‚ որ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ պաշտոն կկատարեր‚ և գացի նստա գլխիկոր 

մանր-մունր տղոց շարքին մեջ։ 

... Վերին հարկը Անդրեաս բազմարդյուն վարժապետը կտիրապետեր‚ մինչդեռ 

ստորին սրահին‚ այս է նախակրթարանի մասն‚ ուր մեզ տարին‚ վանեցի Շահինյան 

Հովհաննես Պատվելիին իշխանության սահմանն էր»։ 

Մամուռյաններին դաս էին տալիս. 



Տեր Առաքելն – նիհար‚ կարճահասակ‚ այծեմորուս մարդ 

Տեր Գալուստ – նշանավոր ուսուցիչ‚ որ փայլում էր Իզմիրում 

Տեր Գասպար - «իր զգոնությամբն ու հմտությամբը կփայլեր» 

Գրել սովորեցնում էին նախ՝ ավազի վրա։ 

 

1898 թ.‚ սեպտեմբեր‚ N 17 

Գալուստ Կոստանդյան 

Մահացել է օգոստոսի 15-ին։ 

Մահախոսական է‚ և տրված են կենսագրական տվյալներ։ 

Գրադարանը կտակել էր հունական Էվանկելիքի ուսումնարանին։ 

 

Մարտիրոս Ալփիարյանի մահը 

Ավարտել է Մեսրոպյանը‚ և Անդրեասի ժամանակ օգնական ուսուցիչ է եղել։ Յակոբ 

Ալփիարյանը որդին էր։ 

 

1898 թ.‚  սեպտեմբեր‚ N 18 

Առտնին գործեր 

«... Այս կարգեն է և մեր հայրենակից‚ ողբացյալ Գալուստ Կոստանդյան‚ որու կենաց 

և գրական աշխատությանց վրա զանազան՝ մերթ իրավացի և մերթ անհիմն 

տեղեկություններ բավական չհամարելով‚ ոմանք ելան‚ և անոր առտնին վարուց ու 

հարաբերությանց մասին այնպիսի անվայել‚ այնպիսի անարգ դիտողություններ ընել 

սկսան օրագիրներու մեջ‚ որ ընթերցողն կշփոթի‚ կսրտմտի‚ և կ' խորհի‚ թե գրողնե՞րը թե 

ոչ հրատարակողները դատապարտե։ Որքան որ մի քանի բանիբուն և խոհական գրիչներ 

ԱՐԵՎԵԼՔԻ մեջ‚ ինչպես որ Հրանտ Ասատուր և Տոքթ. Վահե‚ մի քանի հախուռն գրողներու 

բերնին չափն արժանապես տված և Կոստանդյանի հիշատակին վայելուչ հարգանքը 

մատուցած են։ ... 

Գալուստ Կոստանդյան ոչ միայն իբրև աննման գիտուն մ'‚ որ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 

ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ մը կպատրաստեր‚ պիտի հռչակվեր անշուշտ‚ այլև աննման 

հայրենասեր մը‚ երբ իր ծանրագին մատենադարանն ազգին նվիրեր‚ փոխանակ հունաց 

նվիրելու։ 



... Այլ է այն խնդիրը‚ – թե Կոստանդյան՝ իբրև գիտնական‚ իբրև հայ գրական մարդ 

ինչ արժեք ուներ‚ թե՞ իր թանկագին մատենադարանո՞վ էր անվանի‚ թե՞ իր լեցուն 

ուղեղովն։ Իր՝ աչքի զարնող և երբեմն ահագին փոթորիկ մը հուզող գործն եղած է 

ՄԵԹՈՏՆ‚ որու վրա ձեր գրած երկար ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆՆ իմաստասիրական տեսակետով 

1878-ին այնքան գնահատվեցավ‚ հատկապես՝ անվանի մանկավարժ Մանդինյանի կողմե‚ 

որ ինքն ալ հոգեբանական տեսակետով քննեց այդ գործն‚ և Ձեր (Մ.Մամուռյանի. Ս.Շ.) 

գրածը պահ մը պաղություն ձգեց ձեր և հեղինակին մեջ։ Եվ բացի պ. Վուդեն‚ որ 

Միսիոնարական տեսակետն իրեն հիմ բռնած էր‚ մեր պ. Ոսկանյանն ալ Պոսյուեի և ուրիշ 

ֆրանսացի աստվածաբաններու վրա հենլով՝ Օ.ԿՈՆԴ յԻԶՄԻՐ մակագրով ֆրանսերեն 

տետրակ մը չհանե՞ց։ Բայց‚ այս ամեն քննադատական երկերու հակառակ՝ ՄԵԹՈՏԻ ՎՐԱ 

գործն‚ ըստ իս‚ հիմնովին չէ պարզված‚ և անոր աղբյուրները չէ հետազոտված։ Ապագան 

պիտի ցույց տա‚ թե Գ.Կոստանդյան կարո՞ղ էր ավելի օգտակար լինիլ ազգին‚ իր վայելած 

անկախ դիրքովն‚ կարո՞ղ էր մասնակցիլ դրական և իմաստասիրական շարժման մ'‚ որ 

այնքան կարող էր վարժ ու հմուտ գրիչներու»։ 

ՍԻՍԱԿ 

13 սեպտեմբեր 

 

1898 թ.‚ հոկտեմբեր‚ N 20 

Իմ հուշագրերս 

« ... Սակայն վարժարանն իր (Ռ.Ա. Փափազյանի. Ս.Շ.) կամքեն ու փափագեն վեր 

կանոն մ' ուներ‚ որու հակառակ չէր կարող շարժիլ ինք‚ և այս կանոնը կը տրամադրեր որ 

աշակերտ մը‚ ինչ կարգի և աստիճանի որ պատկաներ‚ չպիտի արտոնվեր ՎԵՐԻ սրահն 

ելնել‚ մինչև որ՝ հետ քննության չհաստատվեր‚ որ հայ քերականության առաջին մասն 

ավարտած էր‚ թեև նա չէ թե մեկ՝ այլ քանի մ' օտար լեզուներու անգամ հմուտ լիներ»։ 

Վարի սրահում սովորեց քերական‚ սաղմոս և կտակարան։ 

Շահինյանը «բռնասեր և անողոք ճիվաղ մ» էր։ 

«Միայն թիապարտի հատուկ կարգապահություն‚ միայն կույր հնազանդություն ու 

լռություն‚ այս միայն կ' պահանջվեր Մեսրոպյան ստորին սաներե և այդ պահանջումն օրե 

օր երկաթե շղթայի պես կծանրանար մեր վրա և անտանելի կերևեր‚ երբ Տրակոնյան 

անգթությամբ զանազան գործիքներ ի գործ կը դրվեին ամենեն թեթև հանցանքը պատժելու 

համար»։ 

Մ. Մամուռյան 

 

 



1898 թ.‚ նոյեմբեր‚ N 22 

Իմ հուշագրերս 

«Հորաքույրս օր մ' եկավ ինձ ըսավ. 

- Տղաս‚ գիտեմ տրտում ես‚ գիտեմ տրտմած  ես‚ բայց հոգ մի՛ ըներ։ Ամեն բան կարգի 

մտավ։ Դասարան պիտի փոխես‚ ուրիշ վարժապետե դաս մը պիտի առնես‚ և եթե տարի մը 

լավ աշխատիս‚ ՎԵՐԻ ՍՐԱՀԸ‚ մեծերուն մոտ‚ Ոսկանյան՝ գրող‚ կարդացող‚ երևելի 

Ոսկանյանի սրահը պիտի ելնես‚ կիմանա՞ս... 

... Տիրացու Գրիգոր Մովսես Մարգարեին պես հայերեն գիտե և Լուսավորչի չափ 

թվաբան է. շատ ու շատ խելացի մարդ է‚ և իր սաները զավակներու պես կը սիրե»։ 

Տիրացու Գրիգորը Օհան վարժապետի որդին էր։ Դրվատանքով է խոսում նրա 

դասավանդության մասին։ 

«Տիրացու Գրիգորը «Առաջին դասարան քերականության» ձայնեց և իսկույն քսանի 

չափ աշակերտներ ոտք ելան և վարժապետին դիմացը կիսաշրջան մը կազմեցին»։ 

Մ. Մամուռյան 

 

1898 թ.‚ դեկտեմբեր‚ N 28 

Մահագույժ 

Առաջնակարգ փաստաբան Պետրոս Պուպլիի մահը։ «Հանգուցյալը հակառակ իր 

փայլուն և հուսատու սկզբնավորության կսկծալի և դժբաղդ վերջավորություն մը 

ունենալով‚ լավ տպավորություն մը չթողուց ընդհանրության վրա։ 

... Հոռետես ու անհեթեթ բնավորություն ուներ»։ 

Ոչինչ տպագիր չունի‚ թեև լավ գիտեր թուրքերեն‚ անգլերեն‚ ֆրանսերեն և 

հունարեն։ 

 

1899 թ.‚ հունվար‚ N 1 

Ժողովրդական հանրագիր 

Խնդրում են‚ որ Մելքիսեդեկ Մուրատյանը գա Զմյուռնիա և դառնա հոգևոր 

առաջնորդ։ Ի թիվս այլոց‚ Հանրագիրը ստորագրել է Արտաշես Ոսկանյանը (Ստեփան 

Ոսկանի եղբայրը)։ 

 

 



1899 թ.‚ մարտ‚ N 5 

Նուբար փաշա և Իզմիրցի հայերը 

«... Ես անձնապես անգամ մը միայն առիթ ու պատիվ ունեցած եմ ներկայանալ այդ 

մեծանուն ազգակցին‚ երբ՝ պատանեկության մեջ‚ 1864-ին կը գտնվեի ի Փարիզ»։  

Դա հուլիսին էր։ 

«Հայրս՝ Հովհաննես աղա Նուպարյան‚ հորեղբորորդի Նուպար փաշայի‚ կրնար ինձ 

տալ տեղեկություններ։ Անոր ծերունի քույրերը տիկին Մարիամ Ապրո և տիկին Մարթա Դ. 

Մարկոսոֆ կնքած են իրենց մահկանացուն։ 

... Օրհնելով այն դամբարանը‚ որ չէ թե միայն Նուպար փաշայի ծնողաց‚ Մկրտիչ 

Նուպարյանի և անոր ամուսնույն՝ Կուլհանըմ խաթունի (ծնյալ Ապրո) աճյունները կը 

պարփակե‚ այլ նաև Նուպար փաշայի եղբոր‚ բարեհիշատակ Շառլո Պեյի‚ որ ընտիր անուն 

և այնքար կարևոր նվերներ ձգած է Մեսրոպյան վարժարանի թանգարանին‚ ինչպես նաև 

Սողոմոն աղայի՝ Հայր Մկրտիչ Նուպարյանի‚ մեծ պապ այս տողերս գրողին»։ 

Մ. Նուպարյան 

Իմ Հուշագրերս 

«Այսպես իմ ուսմունքս Ս.Մեսրոպյան վարժարանը կշարունակեի‚ աշակերտելով 

Տիրացու Գրիգորի‚ որ իր հատուկ դասարանի մեջ բացարձակ կտիրապետեր‚ իբրև 

անկախ՝ վարժարանի մյուս մասերեն։ Այս է‚ Նախակրթարանե և ՈՒսումնարանե։ Ըստ 

երևույթին միջին‚ կամ երկրորդական դպրոց մ' էր իրն‚ կամ քավարան մ' ուսկից 

առաջադեմներն վերի սրահն‚ այս է ՈՒսումնարանը պիտի ելնեին։ Մեր դասատուն 

պաշտոն ուներ գրաբար քերականության առաջին մասն‚ գրավարժություն‚ 

թվաբանություն և քրիստոնեական ավանդել իր աշակերտներուն և այդ պաշտոնը 

կկատարեր միօրինակ‚ միակերպ‚ անձանձիր ժրությամբ։ 

Ավելի կանոնավորության և կարգապահության նշանները կերևեին այդ 

ՈՒսումնարանի մեջ։ Աշակերտները մի քանի կարգի բաժնված՝ հատուկ ծրագիրներու 

համեմատ՝ զանազան ուսմանց կպարապեին։ Լեզուների ուսումն ավելի մեծ կշիռ ուներ‚ 

քան ուրիշ որ և է դասական ու գիտական ուսում‚ իսկ գրաբարն աշակերտի մը անգին 

ժամանակին գրեթե մեծ մասը կը գրավեր ընդունայն։ Սրբապղծություն էր գրաբարի մասին 

դիտողություն մ' ընելն‚ և ամեն Մեսրոպյան սան կ' պարտավորվեր առնվազն հինգ-վեց 

տարի շարունակ ԳՐՈՑ ԼԵԶՈՒի խորանին առջև ծնրադիր‚ չհասկցած մի շար տաղեր 

ծամծմել և հում-հում ուտել‚ մինչև որ հաջողի ինքն ևս գրաբար ճառեր ու ոտանավորներ 

չափել‚ ապա հռչակվիլ իբրև հարազատ թոռ Մեսրոպա»։ Այդ «թոռներից» էին Մարկոսյան‚ 

Ապրոյան‚ Ոսկանյան‚ Սավալանյան‚ Պալապանյան‚ Չաքրյան‚ «որոնք նորեկ 

աշակերտներու վրա շատ բարձրեն կնայեին»։ 

Անդրեաս Փափազյանն իտալերեն էր դասավանդում։ 



«Այսպես դասարան փոխելով կը հուսայի արագ-արագ առաջանալ‚ և իրոք մեծ էր 

եռանդս‚ վասն զի գրեթե տասն չորս տարիս կթևակոխեի (իմա. 1844 թ.‚ Ս.Շ.)»։ 

«Մեսրոպյան ուսումնարանի մեջ ևս ուսմունքն ըստ կարգի ու դասակարգի սաներու 

կ'ջամբվեր‚ ազնվապետական դրությամբ կավանդվեր‚ և եթե ունևոր‚ ազդեցիկ ծնողաց 

զավակներ ժիր ու ջանասեր լինեին‚ կարող էին տրված դասերե օգտվիլ և քիչ շատ բան 

սորվիլ‚ իսկ աղքատիկ‚ կարոտ սաներ‚ ժողովրդյան ստորին դասու զավակներ ոչ հոգ ու 

խնամք‚ և ոչ իսկ քաջալերություն կընդունեին‚ երբ իրոք ուսմանց համար զգալի 

ընդունակության փորձեր անգամ տային։ Ինչ կարելի էր հուսալ այն ուսուցիչներե‚ որ 

մեծատուններուն ստրուկներն էին և չունևորներուն պատուհասները»։ 

«Նշանավոր ընթացավարտ» և «ՈՒսումնավարտ» ձևով էին ավարտում։ 

Մ.Մամուռյան 

 

1899 թ.‚ հոկտեմբեր‚ N 20 

Հռիփսիմե Գրիգոր Կոստանդյան 

Մահացել է հոկտեմբերի 5-ին ալևոր հասակի մեջ։ 

«1849 թվականին իր անձնական արդեամբք կը կառուցաներ 45-ի հրդեհին հրո 

ճարակ եղող աղջկանց վաղեմի վարժարանը։ 

Տիկին Կոստանդյան՝ քեռորդի Ազգ. բարերար Եուսուֆյան Պողոս և Պետրոս Պեյերու 

և քույր Հովսեփ չելեպի Յուսուֆյանի ... մայր էր երեք զավակներու»։ 

Սարգիս Կոստանդյան‚ մեռել էր վաղուց 

Գալուստ Կոստանդյան – հայտնի է 

Պողոս Կոստանդյան – բժիշկ։ 

 

# Նուպար փաշան ֆինանսապես օգնեց Շահնազարյան վարդապետին «սխալ 

ծանոթությամբք լեզուն» հայ պատմագրաց շարքը հրատարակելու։ 

 

1900 թ. 

Կար N 19-ը (հուլիսի 15) ներառյալ 

 

 



1901 թ.‚ հունվար‚ N 1 

Տիգրան Հարություն Տետեյան 

«1832 թ. մարտի 10-ին ծնած է։ Մեսրոպյան վարժարանին մեջ հռչակավոր Անդրեաս 

վարժապետի ուշիմ և ժիր աշակերտ՝ իր ուսումնասեր և եռանդուն ոգին կանուխեն 

կհայտներ։ Ամեն ուսմանց մեջ առաջադեմ՝ մասնավոր հմտություն ուներ հայերենի և 

ֆրանսերենի»։ 

1852-ին Հարություն Տետեյանը արդեն տպարան հիմնեց։ 

«1853-են արդեն կ' սկսեր հրատարակել «Արփի Արարատյան» հայ գրական‚ առաջին 

հանդեսը հայոց‚ ... որ շարունակվեցավ մինչև 1856 թ. դեկտեմբեր։ 

... Ով գրաբառ գիտեր՝ ամեն բան գիտցած կըլլար‚ գրաբառը լրում և 

բովանդակություն կհամարվեր ամեն  մակացությանց‚ և զայն մշակողները՝ 

առանձնաշնորհյալ‚ պանծալի դաս մը‚ վերին աստիճանի հմայք ու պատկառանք կազդեին 

հասարակ ժողովրդյան‚ որ կը նկատեր զանոնք իբրև հին գրավոր լեզվի նվիրական հուրը 

վառ պահող վաստակավոր մեծարելի քուրմեր»։ 

«Արփի»-ի հրատարակությունը խրախուսում էր Անդրեաս Փափազյանը‚ որ 

Մեսրոպյանի «կարգադիրն» էր։ Սա էլ գրում է իր «Անայբ» ոտանավորը։ 

   Հի՞մ սիրտ ձեր ոչ բերկրեսցի‚ 

   Մինչ զոր երկինք ի մտի... 

Այսպիսի մի գործ էլ գրում է Սարգիս Պալապանյանը («Հետևելով Ձեզ‚ ով հայր»)‚ որ 

Անդրեասի աշակերտներից էր։ 

Հանդես է գալիս Պատվելի Գրիգորը (Մարգար քահանա)‚ սա էլ գրում է միայն այբով 

(«Ահա ճաճանչ արփապատած փառաց...»)։ Նրանն է նաև («Յօգն երիւք»‚ «Եթե սրտիս թողից 

խղճի...» կամ «Խնկաբուրյան...»)։ «Մահ խորթացելոյ աքաղաղին»‚ հեղ.՝ Պալաբանյան։ 

«Արփի»-ում հանդես էին գալիս Ստեփան Չաքըրյան‚ Կարապետ Տետեյան‚ Գարեգին 

Հովհաննես Բաբազյան‚ Գասպար Մարկոսյան։ 

Մ. Նուպարյան 

 

1901 թ.‚ փետրվար‚ N 3 

Տիգրան Հարություն Տետեյան 

(շարունակություն) 

«Նոյան Աղավնիի» երկու խմբագիրներն ալ‚ Գրիգոր Մարկոսյան և Սահակ Ապրո‚ 

Զմյուռնիո զավակներ էին‚ երկուքն ալ նշանավոր Անդրեասի զավակներ։ Ի՞նչ կը գրեր 



Տետեյան «Արփիի» մեջ։ Կհրատարակեր Օսմանյան տերության պատմությունը։ Կը 

թարգմաներ Մոլիերի «ԱԳԱՀԸ»‚ «ԱԿԱՄԱ ԲԺԻՇԿ» և «ՍԵՐԸ ԲԺԻՇԿ Է» գործերը։ Կը 

թարգմաներ «Հազար ու մեկ գիշերները» զոր չկրցավ լմնցնել։ Եղբայրը՝ Կարապետ 

Տետեյանը հրատարակեց Շեքսպիրի «Կատակերգություն սխալանացը»։ 

 

1901 թ.‚ փետրվար‚ N 4 

Տիգրան Հարություն Տետեյան 

(շարունակություն) 

Տետեյան տպարանը գոյություն ունեցավ 16 տարի և 82 անուն գիրք հրատարակեց։ 

Թվում է մեծ մասը։ 

Կրոնականներ. «Մանր ուսմունք քրիստոնեական»‚ «Հռովմայի մեջ Քրիստոսի 

ծննդյան տոնախմբությունը»‚ «Ապացույց հայոց աստվածպաշտության»‚ «Տեր իմ Հիսուս»‚ 

«Աղոթագիրք»։ 

Բանավիճական. «Հերքումն կարծեաց գնալոյ Սրբոյն Պետրոսի ի Հռովմ»‚ «Խթան 

ընդդեմ աքացողաց»‚ «Լուսավորչական հայու մը ուղիղ դիտողությունները»‚ «Հռովմեական 

պարգև» (սա Ոսկանյանն է)։ 

Կա նաև իր գրած կամ թարգմանած գործերի ցանկը։ 

 

1901 թ.‚ մարտ‚ N 4 

Տիգրան Հ.Թ. Սավալանյան 

Մահացել է հունվարի 17/29-ին‚ 80 տարեկանում։ 

«Դեռ պատանի՝ ինքզինք նվիրելով կրթական գործին‚ երկար տարիներ վարեց 

ուսուցչական պաշտոն Իզմիր‚ Երուսաղեմ‚ Ալեքսանդրիա‚ Յոտեմիշ։ 40-50 թվականներուն‚ 

ուր Իզմիրի գրական կյանքը նոր ոգի ու փայլ կառներ‚ Սավալանյան եղավ գործակից այդ 

փայլը ստեղծողներուն‚ և զանազան ժամանակներ վարեց ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ և ՍԻՈՆԻ 

խմբագրությունը։ Հմուտ էր ֆրանսերենի և իտալերենի մեջ։ Սակայն արդյունավոր 

գործունեություն ծավալեց Երուսաղեմում‚ ուր ՈՒսուցչի‚ Պատրիարքական քարտուղարի 

և տպարանապետի պաշտոններ վարեց»։ 

 

1901 թ.‚ մարտ‚ N 6 

Ստեփան Ոսկանյան 



«Անցյալ ամսույն 22-ին‚ 75 տարեկան հասակին մեջ կ'կնքեր իր կյանքը Ստեփան 

Ոսկանյան‚ որ իբրև ազգային անհատ մը իր գրական արժանիքը ցույց տված է անցյալ 

տարիներու մեջ‚ և որ դժբախտաբար իրմէ ակնկալված մեծամեծ հույսերը չէ 

իրականացուցած իր կարող գրչով և բեղուն իմացականությամբը։ 

1845 թ. Ոսկանյան Փարիզ կ' ուղևորվի և կհաջողի ուսումնասեր քանի մը 

հարուստներու օժանդակությամբ և նույն իսկ ֆրանսերեն թերթերու մեջ իր 

աշխատակցությամբը հոն մնալ բավական տարիներ ու իր ուսմունքը կատարելագործել։ ...  

Փարիզ կսկսի հրատարակել 1855-ին ԱՐԵՎԵԼՔ-ը‚ որու կ' հաջորդե ԱՐԵՎՄՈՒՏՔ-ը‚ որ 

երկու տարբեր թվականներու մեջ կ' սկսի‚ նախ՝ 1859-ին‚ որ կտևե մեկ տարի և 1865-ին‚ որ 

կտևե 6-7 ամիս։ 

Ահա այս հանդեսներու մեջն է‚ որ կերևի Ոսկանյան իր հայերեն կոկիկ և սահուն 

լեզվավ‚ ահա այս հանդեսներու մեջն է‚ որ երևան կուգա աշխարհաբար լեզուին նոր 

ուղղություն մը‚ և զարկ մը տվող գլխավոր աշխատակիցներեն մին։ 

... 1866-ին կվերադառնա Իզմիր և ՈՒսումնասեր ընկերություն մը կը կազմի‚ որ կ' 

հանձնե դպրոցներու տեսչության պաշտոնը Ոսկանյանի‚ 50 ֆրանկ ոսկվո ամսաթոշակով‚ 

սակայն նախ՝ Ազգային պյուտջեի նեղ վիճակը‚ այդ ընկերության ակնկալությանց ի դերև 

ելնելը‚ և մյուս կողմե‚ բոլոր դասատուաց ամսականներու անվճար մնալը պատճառ կլինին 

ուսուցչաց ընդհանուր գործադուլին‚ հետևաբար այս և ասոր նման պարագաներ կ' 

ստիպեն Ոսկանյանի թողուլ իր պաշտոնը և հրաժարիլ‚ շուրջ երկու տարի 

պաշտոնավարելե հետո։ 

Ապա մեծանուն ջոջի մը պաշտպանության տակ կ' սկսի իր ֆրանսերեն «La 

Ռեֆորմի» հրատարակությունը‚ որ շարունակած է մինչև իր կյանքին վերջը։ 

Իբրև քաջ ֆրանսագետ‚ և հմուտ այդ լեզուի գրականության‚ անուրանալի է 

Ոսկանյանի արժեքը‚ որ պատիվ կը բերե հայ անվան‚ զոր դժբախտաբար‚ այնքան 

պատվաբեր չէ նկատած հանգուցյալը։ 

Ի լրո կիմանանք‚ որ հանգուցյալը հայերեն գրված քանի մը լրացած գործերու 

ձեռագիրներ թողած է‚ այս լուրը գոհունակություն կպատճառե ոչ միայն իր բարեկամներու 

շրջանակին‚ այլև Ոսկանյանի արժանիքն գնահատողներու։ 

Մեր անկեղծ ցավակցությունները հանգուցյալի եղբոր և ազգականաց»։ 

 

Կարապետ Տետեյանի մահը 

Վախճ. անցյալ ամսի 25-ին։ 

Հոդվածներ է գրել «Արփի Արարատյան»-ում։ Գրել է «ՈՒմպք գրասիրաց» անունով 

գիրք‚ խմբագրել է «Դիմակ» անուն թերթը‚ թարգմանել է «Կատակերգություն սխալանաց»-ը 



«Արփի»-ում‚ «Վենետիկի վաճառականը» «Հավերժահարս»-ում‚ «Ռոմեո Ջուլիետան» ու 

«Տարտյուֆը»։ 

 

1901 թ.‚ ապրիլ‚ N 8 

Լրաքաղ 

Ստեփան Ոսկանի մահվան քառասունքին առթիվ ամսույս 8-ին‚ կիրակի առավոտ‚ 

հոգեհանգստյան պաշտոն և պատարագ մատուցվեցավ Ս. Ստեփաննոս եկեղեցուն մեջ‚ 

ըստ խնդրանաց մասնախմբին՝ Ս. Առաջնորդ հայրը պատարագեց և աւուր պատշաճի 

քարոզեն հետո‚ օրհնեց հանգուցելոցն հիշատակը. ազգայնոց բազմություն մը‚ ինչպես նաև 

բավական թվով հանգուցելույն համակիր օտարներ ներկա էին այս հոգևոր պաշտոնին։ 

 

1901 թ.‚ հուլիս‚ N 14  

Պոլսահայ Սալոնը 

Պոլսում օտար և տեղացի նկարիչները կազմակերպել են իրենց նկարների 

ցուցահանդեսը։ Մի քանի հայ և թուրք անունների թվում՝ «Ոսկան. հայազգի ծանոթ 

արվեստագետը‚ որ Պոլիս ծնած ու Հռոմի վարժատնեն ելած է‚ ունի ջրաներկով երեք 

պատկերներ‚ որոնցմե «Boucher Ambulant»-ը հաջողագույնը կը թվի»։ «Արձանագրության 

ճյուղն ալ‚ որ մի միայն 6 հատ հողե արձանիկներե կը բաղկանա‚ դարձյալ միևնույն 

արվեստագետին գործերեն է‚ որոց մեջ «Daphne»-ն ու «Zeyben»-ը հաջողակ գործեր են»։ 

 

1901 թ.‚ օգոստոս‚ N 15 

«Նույնպես չեք կարդացած անշուշտ հայ մամլույն ու հայ գրագետներու 

գնահատումները մեր լեզվաբանական պայքարի ու մասնավորապես ՆՈՐԱՅՐՅԱՆ  

ԲԱՌԱՐԱՆԻ ՍԽԱԼՆԵՐԸ մեր տետրակի առթիվ։ 

Խիստ երկար պիտի ըլլար հիշել զանոնք մի առ մի։ Բավական կհամարիմ 

արձանագրել հոս ողբացյալ Ոսկանյանի՝ մեր անհեթեթ հակառակորդի դեմ արձակած 

որոտընդոստ պատգամը։ Գիտե՞ք թե հայերու մեջ այն ԱՌԱՋԻՆ ՖՐԱՆՍԱԳԵՏԸ‚ Réforme-ի 

հռչակավոր խմբագիրն իր կորովի բացատրությամբ ինչպե՜ս որակեց զնորայր (Որու 

մասին սքանչացում մը կը հայտնեք‚ ինչպես նա՛ ալ Ձեզ վրա) մեր տետրակը կարդալե 

ետք. Un trainard de la linquistique! այսինքն՝ «Լեզվագիտության մեջ հետամնաց մը!!!»։ Եվ Պ. 

Ոսկանյան մեզ հետ լավ հարաբերությանց մեջ չէր‚ ինչպես գիտեր բոլոր Իզմիր‚ և 

սովորություն ալ չուներ հայ գրական խնդիրներու խառնվիլ‚ որոց անտարբեր կմնար։ Եվ 

դուք‚ Պ. Մալխաս‚ այդ վաղեմի Մխիթարյանին «ֆրանսերենի ձեռնհասությունը անվիճելի» 

կը հռչակե՞ք – Ձեր քաջ ֆրանսագիտության նոր ապացույց մը տալով‚ ինչ որ Ձեր չափը 

անգամ մը ևս կհայտնե»։ 



Մ. Նուպարյան 

 

Նույնը. Հոդված (2 համար) Ս. Հեքիմյանի մասին 

Նույնը. Գոհությամբ կ' իմանանք‚ թե քաղաքիս ծանոթ հայ փաստաբան և մեր 

համակրելի բարեկամ Գեորգ էֆ. Պուպլիի արժանիքը և մատուցած բարվոք 

ծառայությունները գնահատվելով‚ Մեճիտիեյե Գ. պատվանշանը շնորհված է իրեն։ Կ' 

շնորհավորենք Պուպլի էֆ. այս գնահատման արժանացած ըլլալուն համար։ 

 

1902 թ.‚ փետրվար‚ N 4 

Տարի մը ամբողջ գրական տեսակետով 

«Երկուքով չփակեցինք սակայն‚ մահերու այդ օղակը։ Ստեփան Ոսկան մերն էր‚ հին 

ԱՐԵՎԵԼՔԻ ու ԱՐԵՎՄՈՒՏՔԻ խմբագրողը‚ ու ԼԱ ՌԵՖՈՐՄԻ գիտուն խմբագրապետը։ 

Իզմիրցիներու սուգը ամբողջ ազգինը եղավ‚ որովհետև առանց կեղակարծ 

ենթադրություններու ու գծուծ նկատառումներու‚ Ստեփան Ոսկան միշտ հայու տղա մնաց‚ 

ինտոր կ' ըսեն‚ իր զգացումները‚ գործերովը ու կյանքովն ալ հոգ չէր‚ թե ուզեց 

երեսունևհինգ տարի ամբողջ ֆրանսերեն գրել‚ միշտ վայելելով համբավը մեծ 

հրապարակագրի մը‚ որուն վրա‚ որուն լեզուին ու տաղանդին վրա նույնինքն օտարները 

հիացան»։ 

 

1902 թ.‚ ապրիլ‚ N 8‚ մայիս‚ N 9 

Գալուստ Կոստանդյան 

Կենսագրությունը‚ «Մեթոդի վրա» գործը և սրա շուրջ եղած վեճերը։ 

 

Նույնը՝ «Ստեփան Ոսկանի հիշատակարանին բացման հանդեսը կատարվեցավ 

ամսույս 15-ին‚ հայոց գերեզմանատան մեջ. ներկա էին հանգուցյալ գրագետին համակիր 

շատ ազգայիններ‚ որոնք եկած էին այս առթիվ իրենց վերջին հարգանքը մատուցանելու 

ողբացյալ գրագետի հիշատակին։ Ի մեջ այլոց կերևեին Մեծ. Գ. Յ. Բաբազյան‚ Գեորգ 

Պուպլի‚ Գ. Մարկոսյան և այլք»։ 

 

1902 թ.‚ սեպտեմբեր‚ N 18 

Ցոլքեր և իր քննադատները 

(Նշում է‚ որ պարտադիր չէ‚ որ պոեզիան խստիվ կանոնների հետևի) 



«Հիսուն տարի առաջ (1852-ին. Ս.Շ.) Ստեփան Ոսկան այսպես կը գրեր. 

  Փութա‚ շոգի հով չարժե. 

  Ժամ մը յառաջ գանձ կ' արժէ‚ 

  Հասնիլ‚ ըսել քեզ‚ բարև‚ 

  Հող‚ որ տուիր ինձ արեւ։ 

Կը տեսնեք‚ չորս տողի մեջ ածական մը չկայ։ ՉԱՐԺԵ‚ Կ' ԱՐԺԵ հակառակ է կանոնի‚ 

բայց որ բանահյուսը պիտի կրնար նույն հրապույրը‚ ոգևորությունը‚ կորովն ու 

ներդաշնակությունը տալ‚ Կ'ԱՐԺԵԻՆ տեղ ուրիշ ածական կամ գոյական մը դնելով։ 

Դարձյալ ուրիշ մը‚ զոր կես դար առաջ տողած է Հակոբ Ոսկան։ 

  Իսկ երբ փափլիկ մատներով‚ 

  Յասմիկ‚ կակաչ ծաղկերով‚ 

  Պսակն ի գլուխ յուր դնե 

  Եւ սիւգ զճակատն համբուրե‚ 

  ... Նա գութն ի՞նչ է՝ չէ ճանչցեր։ (11 տող էր)» 

Կարապետ Ստեփանյան 

2-3-ում կա Սուքիաս Պարոնյանի մահը։ 

 

1903 թ.‚ մարտ‚ N 11 

«Վերլուծումներ» հոդվածը‚ ուր տրվում է կաթոլիկության‚ բողոքականության 

պատմա-փիլիսոփայական բնութագիրը։ 

 

1903 թ.‚ հուլիս‚ N 29 

Մելքիսեդեկ Մուրադյանի մահը (12/25 հուլիս) և կենսագրությունը։ 

 

1903 թ.‚ օգոստոս 

Վարժարան Հարց Մխիթարյանց ի Զմյուռնիա 

Վարժարանս 1846-ին յուր հաստատութենեն ի վեր միշտ ընդհանուր համակրանք և 

համարում վայելած է։ 



Վեց տարվա մեջ ավարտում էին։ 

Վարժարանիս պարտավորիչ լեզուներն են Գերմաներեն և Գաղղիերեն‚ որոցմով 

կավանդվին մյուս բոլոր գիտություններն։ Իսկ հայերեն լեզուն պարտավոր է միայն հայ 

աշակերտաց համար։ Այս լեզուներեն զատ կ' աւանդվի նաև Անգլիերեն‚ Տաճկերեն‚ 

Իտալերեն և Հունարեն‚ ինչպես նաև գծագրություն‚ երաժշտություն և 

մարմնամարզություն։ ՈՒսումնական տարին 10 ամսե բաղկացած է։ Սեպտ. 14 ըստ 

Եվրոպականին կսկսի‚ և հուլիսի մեջերը կը վերջանա։ 

Վարժարանս ունի նաև ծաղկոց մը‚ որուն մեջ կ' ընդունվին միայն 5-10 տարեկան 

մանկունք‚ որոնք կը սորվին հայերեն‚ Գերմաներեն‚ Գաղղիերեն քրիստոնեական‚ 

թվաբանություն‚ աշխարհագրություն‚ պատմություն և վայելչագրություն։ Ծաղկոցիս 

շրջանն որ 2-3 տարի կը տևե‚ գլխավոր նպատակն է միմիայն սույն լեզուներով յուր 

սանիկներուն վարժ կարդալ և խոսիլ սորվեցնել։ 

 

1903 թ.‚ հոկտեմբեր‚ N 40 

Միքայել Խորասանճյանի մահը։ Եղել է Ոսկանի «Արևմուտքի» հիմնադիրներից 

մեկը։ Այդ մասին նշել է ինքը՝ Արևմուտքը‚ 1859 թ.‚ N 4‚ էջ 32-ում։ Այստեղից էլ ցիտատ էր 

բերված։ 

 

1903 թ.‚ դեկտեմբեր‚ N 49 

Տոքթոր Կոստանդ (Գ.Կոստանդյանի եղբոր‚ բժիշկ Պողոս Կոստանդի մասին հոդված 

է)։ 

 

1905 թ.‚ հունվար‚ N 1 

Հետին մեծարանք առ Մամուռյան 

Մամուռյան‚ երիտասարդ‚ ավարտավարժ Բարիզի Մուրատյան վարժարանեն‚ 

տոհմին ու մասնավորապես Իզմիրի իր համայնքին օգտակար ըլլալու աշխույժ եռանդով 

լի‚ Մարկոս Աղաբեկյանի հետ‚ որ նույնպես աշակերտ էր հիշյալ վարժարանի‚ 1851 

թվականին «Հայնոց»-ի մեջ կը հիմներ Աղաբեկյան թոշակավոր վարժարանը (հիմա 

Մամուռյանց բնակարան)։ 

(Աղաբեկյան վարժարանի ներքին կարգ ու կանոնի‚ ուսուցման մեթոդների ու 

ավանդվող առարկաների մասին)։ 

# Իզմիրից Փարիզ գնում էին ՄԵՍԱԺԸՌԻ ընկերության շոգենավով 

# Սեն-Ժակ փողոցը Սորբոնին մոտ է գտնվում 



# Սենտ-Ժընեվիեվի գրադարանը 

# Սեն-Միշել բուլվարում զբոսնում էին ուսանողները 

# «Տ' արքուրի» և «Լորենի» սրճարաններ‚ ուր կային պոռնիկներ 

 

Անդ 

Ծանոթ գրագետ-փաստաբան Մեծ. Գեորգ էֆ. Պուպլի‚ որ բավական ժամանակե ի 

վեր քաղաքիս Լա Ռեֆորմ լրագրին առաջնորդող հոդվածները կը խմբագրե այնքան 

ձեռնհասությամբ‚ իր վերջին խմբագրականներեն մին նվիրած է Պոլսո ֆրանսիական 

դեսպանատան ՎՈԹՈՒՌ պահականավի հրամանատար և ակադեմիական Բիեռ Լոթիի‚ 

խիստ համակրական տողերով նկարագրելով ականավոր գրագետին բազմազան 

արժանիքները։ Մեծանուն ակադեմիականը խիստ զգացվելով իր մասին գրված հիշյալ 

փաղաքուշ տողերեն‚ հատուկ այցաքարտով մը  իր շնորհակալությունները ներկայացրած 

է Պուպլի էֆենդիի։ 

Պարսից վեհափառ Շահը «Առյուծ-Արևի» պատվանշանը շնորհած է Մեծ. Գեորգ էֆ. 

Պուպլիի‚ ի վարձատրություն այն գնահատելի ծառայությանց‚ զորս մատուցած է նա 

երկար տարիներ‚ իբր իրավագետ խորհրդական քաղաքիս պարսկական 

հյուպատոսարանին։ 

 

1904 թ.‚ հունվար‚ N 5 

Մատթեոս Մամուռյան (Գրական դիմաստվերներ) 

(... իզմիրցիք հաստատակամ են ու նպատակադիր) 

Այլապես Պալդազարյան մը չպիտի կարենար քառսուն տարի անընդհատ ու 

անվհատ հետամուտ ըլլալ գրական հանդեսի մը հրատարակության‚ Իզմիրեն չի պիտի 

սպասվեր Հիւկոյի և Մոլիերի գործերուն թարգմանությունները‚ Ստեփան Ոսկանյան մը‚ – 

արդի աշխարհաբարին այդ ռահվիրան‚ այդ ջղուտ ու կորովի հրապարակագիրը‚ այդ 

թանկագին հայը‚ – մինչև իր մահը երկարած խրոխտ համառության մը մեջ անընդունակ 

պիտի ըլլար ֆրանսերեն թերթի մը հրատարակության։ 

 

1904 թ.‚ փետրվար‚ N 6 

Թագթագյան Պողոս Պատրիարքի կտակը 

Հոգելույս սրբազանն 1838-ին առաջնորդ եկած է ի Զմյուռնիա։ 1840-ին խոսած է 

դամբանական Վանանդեցի Միրզայան տեր Հովհան ավագ քահանայի‚ հեղինակ 

հրատարակյալ երեք ընդարձակ քերթվածոց‚ և տետրակի մը՝ ՀԵՐՔՈՒՄՆ ԿԱՐԾԵԱՑ 



ԳՆԱԼՈՅ Ս.ԱՌԱՔԵԼՈՅՆ ՊԵՏՐՈՍԻ Ի ՀՌՈՎՄ։ 1841-ին գնալով ի Ս. Էջմիածին‚ 

եպիսկոպոս օծված է Կարբեցի Հովհաննես Կաթողիկոսեն։ 1842-ին կոչված է ի 

Պատրիարքարան Մուսթեշարի պաշտոն վարելու։ Նույն տարի Մատթեոս սրբազան եկած 

է ի Զմյուռնիա առաջնորդ։ 1845-ին մեկնած է ի Պոլիս իբրև նորընտիր պատրիարք‚ հետո 

առաջնորդ Կաթողիկոս։ 

1845 հունիս 23ի ահռելի հրդեհն մոխիր դարձած են Ս. Ստեփաննոսի տաճարն‚ 

հայոց տուներն կարասեոք և հայոց շուկայի խանութներն ապրանքներովն։ Այս ավերակաց 

վրա կրկին առաջնորդ եկած է Պողոս Սրբազան։ 1863-ին պատրիարք ընտրվելով մեկնած է 

ի Պոլիս։ 1869-ին վերադարձած է յուր աթոռն ի Զմյուռնիա։ Վախճ. 1872 թ. սեպտեմբերի 9-

ին։ Դամբանական է խոսել Սարգիս Յ. Պալապանյանը։ (Տե՛ս՝ «Արշալույս Արարատյան»‚ 

1872 թ.‚ սեպտեմբերի 23) 

Ամսաթոշակ չէր ստանում ազգային արկղից‚ այլ ապրում էր Առաջնորդական վտիտ 

հասույթներով։ 

 

1904 թ.‚ մայիս‚ N 20 

Լրաքաղ - «Հանգուցյալ տաղանդավոր գրագետ Ստեփան Ոսկանի անտիպ 

երկասիրությունները միակ հատորի մը մեջ ամփոփելով հրատարակության տալու 

ձեռնարկած է հանգուցյալին քեռորդին‚ տիար Կարապետ Ղոնճայան՝ որուն քով պահված 

կմնան հիշյալ անտիպ գրությունները։ Սակայն սույն հրատարակությունը դրամական 

ծախքի կարոտ ըլլալով՝ անհրաժեշտորեն պետք զգացված է գրասիրաց օժանդակության 

դիմելու և բաժանորդագրություն մը բանալու։ Ավելորդ է ըսել‚ թե ամեն գրասեր ազգային‚ 

մանավանդ հանգուցյալին համակիր քաղաքացիները‚ մեծ հաճույքով պիտի իմանան այս 

գրական օգտակար ձեռնարկության լուրը‚ և պիտի փութան իրենց օժանդակությունը 

նվիրել՝ գործը հաջողապես գլուխ հանելու համար։ Բաժանորդագրության գինն է՝ մեն մի 

հատորի համար 10 ֆրանք. բաժանորդագրվիլ փափագողները պարտին դիմել առ տիար 

Խոսրով Եփրեմ»։  

 

1904 թ.‚ մայիս‚ N 21 

Լրաքաղ - «Կխնդրվի մեզմե ծանուցանել‚ թե հանգուցյալ գրագետ Ստեփան Ոսկանի 

անտիպ երկերու հրատարակության գործը‚ որու մասին մեր նախորդ թիվի լրաքաղի 

բաժնին մեջ խոսված էր‚ ինչպես նաև առանձին կերպով կողքի վրա ծանուցված‚ տակավին 

վերջնական կարգադրության մը հանգած չըլլալով՝ առայժմ բաժանորդագրություններն 

հավաքելու համար տիար Խոսրով Եփրեմ չէ տված իր որոշումը»։ 

 

# Իզմիրահայ նկարիչ-արվեստագետ Հովհաննես Գրիգորյանը Գևորդ Պուպլիի 

մորքեռորդին է։ 



 

1904 թ.‚ մայիս‚ N 22 

Դեպքեր ու դեմքեր 

Վկայակոչվում է հիսուն տարի առաջ Ոսկանի արտահայտած միտքը աշխարհաբար 

լեզվի մասին («Արևմուտք»‚ N 1‚ էջ 8) և գտնում‚ որ դա հիմա էլ ճիշտ է։ 

 

1904 թ.‚ հունիս‚ N 26 

Լրաքաղ - «Անցյալ հինգշաբթի օր՝ երանաշնորհ թարգմանչաց տոնին առթիվ 

գեղեցիկ հանդես մը կատարվեցավ Ս. Մեսրոպյան վարժանին մեջ. օրվան սուրբերուն 

հիշատակը տանելե ետք‚ պատարագիչ քահանան զգեստավորյալ և երգեցիկ դպիրներե 

շրջապատված‚ գնաց հանգուցյալ բարեհիշատակ ուսուցիչ Անդրեաս Փափազյանին 

շիրիմի մոտ և ավուր պատշաճի աղոթքներ ու Ավետարան կարդալով օրհնեց 

բազմավաստակ դաստիարակին‚ ինչպես նաև Ս. Մեսրոպյան վարժարանի հանգուցյալ 

բոլոր տեսուչ-դաստիարակներուն՝ Մ.Վանանդեցու‚ Հ. Խիեկչյանի‚ Ս. Ոսկանի‚ Յ. 

Հյունքյարպեյենտյանի‚ Մ. Մամուռյանի‚ Հ. Սավալանյանի‚ Մ. Աստըյանի և այլոց 

հիշատակը»։ 

 

1904 թ.‚ հուլիս‚ N 28 

Կարապետ էֆ. ՈՒթուջյան 

(Մահը և կենսագրական մանրամասնություններ) 

1893 թ. – Պոլիս (Պալաթի) – ծնունդ։ Սովորել է իրենց մոտ‚ ապա Իսկյուտարի 

ճեմարանում։ Գնում է Փարիզ։ 

1852-ին գալիս է Փարիզից։ (Այլ տվյալներ էլ կան) 

 

1904 թ.‚ օգոստոս‚ N 32 

«Տիգրան փաշա Ապրո‚ Եգիպտոսի արտաքին գործոց նախկին նախարարը մեռեր է 

Զվիցերիա‚ (Էվերանի մեջ)‚ ուր գացած էր օդափոխության համար։ Հանգուցյալը 

կպատկանի Ապրո ընտանիքին‚ և փեսան էր Նուպար փաշայի»։ 

 

# Մայրը անգլուհի էր 



# Մեծ աղջիկը՝ Ինճի Ապրո‚ 17-18 տարեկան‚ անգլիական կրթությամբ։ Տղան՝ Արամ 

Ապրո‚ ուսանող Լոնդոնում։ 

 

1904 թ.‚ սեպտեմբեր‚ N 36 

Պոլսո կյանքը 

Հանգամանորեն տալիս է «Ծաղիկի» փակման պատճառը։ 

 

1904 թ.‚ սեպտեմբեր‚ N 37 

Բժշկի մը 20-ամյակը 

Նազարեթ Տաղավարյանի կենսագրությունն է ու գործունեության բնութագիրը։ 

«1895-ի Մասիսի մեջ ունի «Ֆրանսայի հայ ուսանողության ցանկը» ի սկզբանե մինչև 

1893‚ ամեն ճյուղերու և ամեն ֆրանսական համալսարանի մեջ»։ 

 

1905 թ.‚ փետրվար‚ N 7 

«ԼԱ-ՌԵՖՈՐՄ»-ում խմբագիր Գևորգ Պուպլին դրական հոդված է գրում Ֆրեդերիկ 

Բասսիի մասին։ Սա էլ շնորհակալություն է հայտնում։ 

 

1905 թ.‚ մարտ‚ N 13   

Կրոնական թերթերը մեր մեջ 

«... Լրագրության ծագման օրերու ատեն ատանկ պետք մը չկար‚ վասնզի 

տարակույսի և թերահավատության շունչը տակավին չէր ներմուծված հայ եկեղեցվո 

հոգևոր հոտին մեջ։ Ամեն հոգի անդորր և ապահով հավատք ուներ իր կրոնքին 

ճշմարտության վրա։ Միայն ՍՔՈԼԱՍՏԻԿ և դասական զարգացմամբ սնած ուղեղներ 

իրարու հետ կը մաքառեին‚ վարդապետական և դավանաբանական խնդրոյ շուրջը‚ որոնք 

հայ և կաթոլիկ եկեղեցիները իրարմե կբաժնեին։ Հասարակ ժողովուրդը ուրիշներու 

ազդեցությամբ‚ կամ շատ-շատ կրքով կամ ակնկալությամբ մեկ կողմեն մյուսը կանցներ 

առանց ըմբռնումի և համոզումի։ Երկու եկեղեցիները իրենց մեջ մեծ տարբերություններ 

չունեին‚ գեթ արտաքին ձևերուն մեջ‚ ուստի ժողովուրդը տակավին ուղղակի իր քննության 

ներքև չէր առներ եկեղեցվո դավանությունները։ 

Այդ նոր պայքարը ԲՈՂՈՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ հայոց մեջ մուտքովը ծայր կառներ։ 



Անցյալ դարու երկրորդ քառորդին սկիզբները Ամերիկացի Միսիոնարները 

Պաղեստին կուգան կը հաստատվին‚ հրեից մեջ քրիստոնեություն տարածելու նպատակով։ 

Բայց փոխանակ հրեաները դարձի բերելու‚ արդեն նախապես քրիստոնյա ժողովրդի մեջ 

երկպառակություն ձգելու կը ծառայել իրենց քարոզությունները‚ որոնք նորօրինակ ձև մը 

ունեին մեր ժողովրդին համար։ Հիմնական տարբերություններ ուներ այդ քարոզված կրոնը 

իր արտաքին ձևերու մեջ‚ և ժողովուրդը միայն արտաքինին ուշադիր‚ բողոքականության 

ծոցը իյնալով կը կարծեր թե նոր կրոնք մ' ընդունած ըլլալ։ Իրենց դրության մեջ գլխավոր 

տեղ կը բռնե Ս. Գրոց ընդհանրացումը և ժողովրդականացումը‚ ուստի հենց առաջին գործը 

կ' ըլլա Մալթա կղզիին մեջ տպարան մը բանալ (1822-ին) և անկե հրատարակություններ 

ընել։ 

Ամերիկացի Միսիոնարներ համեստ ձևերու և անուններու տակ մեր ժողովուրդը կը 

հրապուրեին։ Այսպես‚ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐՈՒ անունի տակ կրոնական 

քարոզություններ կ' ընեին‚ և ատիկա ժողովուրդին մեջ կը մտցնեին լրագիրի ձևին տակ։ 

Այսպես‚ 1839 թ. հունվարի 1-ին‚ Իզմիրի մեջ‚ Մալթայեն հոն փոխադրված 

տպարանեն հրատարակվիլ կը սկսի «ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ» անուն 

ամսաթերթ մը‚ որ մեր մեջ առաջին կրոնաթերթն է‚ առանց սակայն կրոնական թերթի 

անունը ունենալու։ Այս լրագիրը‚ որ վերջը 1853-ին Պոլիս փոխադրվեցավ‚ մինչև 1854‚ 

տասնվեց տարվան միջոցին միայն յոթ տարի հրատարակված է։ 

Որպես հակադրություն Մատթեոս Պատրիարքը Գերագույն և Հոգևոր ժողովներու 

հետ համաձայնեցնելով‚ Պատրիարքարանի անունով թերթ է հրատարակում։ 1846 թ. 

հուլիսի 5-ին Տերոյենցի խմբագրությամբ սկսում է հրատարակվել Պատրիարքարանի 

թերթը»։ 

50-60-ական թվականները զարթոնք են բերում‚ ուսման տենչ ... և կրոնա-

դավանաբանական պայքարը չէր գրավում։ 

1864 օգոստոսի 1-ին Արմաշի միաբանությունը հրատարակում է «Հույս»-ը։ 

1866-ի հունվար 1-ին՝ «Սիոնը»։ Չնայած կրոնական էին‚ բայց ոչ՝ «Ավետաբերի» և ոչ 

էլ «Երևակի» չափ էին։ (Հետո խոսում է մյուս թերթերի մասին) 

1847 թ. Բողոքականները զատ հասարակություն ճանաչվեցին։ Բողոքականները 

շուտով ենթարկվեցին Ամերիկյան Պորտ ընկերությանը և բոլորովին օտարացան։ 

«Անոնց ձեռքը երգարաններ տվին‚ որոնք Ամերիկա կը հոտեին‚ անոնց 

ժողովարաններու մատակարարությունը իրենք կատարեցին‚ և տեսակ մը հյուրեր 

դարձուցին զանոնք իրենց ժողովարաններուն։ Բողոքականք տարիներով վարժվեցան 

դրամով իրենցմե վերցված կամքին և տեսակ մը նախախնամության պես բան մը դավանիլ 

սկսան Պորտը և Աստվածաշնչական Ամերիկյան ընկերությունները։ Տարիներու 

ունակությունը այնքան հաստատուն կերպով եկավ զետեղվիլ բողոքականաց մեջ‚ որ 

ժողովրդին հոգևոր և կրթական պետքերուն համար անձնական տևողություն մը ընելը 

բողոքականի մը համար շատ անսովոր բան մը դարձավ։ Ժողովարանն էլ‚ դպրոցն ալ 



ՄԻՍԻՈՆԱՐԻՆ էր‚ և որչափ ատեն որ ՄԻՍԻՈՆԱՐՆԵՐԸ կային‚ ինքը մեկ կուտ մը 

զոհողություն ընելու պետք չուներ‚ միայն ընդհակառակը‚ «Տերոջը գործին մեջ» գործ մը կը 

փնտռեր‚ կամ պաշտոնի մը ապահովիլը՝ անով ապրուստը շահելու համար։ Գալով 

ՄԻՍԻՈՆԱՐ-ին‚ անիկա ալ այս վիճակին համար գանգատելու բնավ պատճառ մը չուներ‚ 

ընդհակառակը‚ շատ գոհ էր. իր ինքնությունը կորսնցնող տարր մը վարելը շատ ավելի 

դյուրին է‚ քան իր գիտակցութենեն մղված պահանջներ ներկայացնող հավատացյալը։ 

Ահա իր ինքնությունը‚ իր ԵՍ-ը‚ իր անձնական համոզումները կորսնցուցած 

հավատացյալն էր Հայ-Բողոքականը‚ զոր ՄԻՍԻՈՆԱՐԸ  իր ձեռքերուն տակը ուներ։ 

Այնպես որ‚ օր մը խելահաս մարդիկ նշմարեցին‚ թե հայ բողոքականները լոկ 

ՄԻՍԻՈՆԱՐՆԵՐՈՒ ունելիներն եղած էին և չէին կրցած անջատ հասարակություն մը 

ըլլալ‚ նյութապես և բարոյապես ալ անկախ ըլլալով‚ ինչպես մայրենի եկեղեցիեն‚ նույնպես 

նաև ՄԻՍԻՈՆԱՐՆԵՐՈՒ ազդեցութենեն»։ 

Կովկասի մեջ հռոմեականությունն ու բողոքականությունը ընդունելություն չգտան։ 

Եկած սակավաթիվ կաթոլիկներն էլ ենթարկվում էին Սարատովի լատին եպիսկոպոսին։ 

(Տե՛ս՝ «Հանդես ամսօրյա»‚ 1894 թ.‚ էջ 179)։ Բողոքականությունը 1828-ին մտած է Կովկաս։ 

Շուլիի միսիոնարները կարողացան անգամ Սևանի միաբաններից ոմանց շահել։ 

«Ռուսահայոց առաջին կրոնական լրագիրը Գ.Պատկանյանի «Արարատ»-ն էր‚ որ 1850 թ. 

սեպտեմբերի 1-ին սկսավ հրատարակվիլ Թիֆլիսի մեջ»։ Դադարել է 1851 թ. ապրիլին։ 

 

1905 թ.‚ ապրիլ‚ N 17 

Անցյալ երկուշաբթի տեղվույս հույն հասարակությունը և հույն մամուլը ցավալի 

կորուստ' մ ունեցան‚ մահվամբ Էվրիբիտ Սեքեստիսի‚ խմբագիր ՆԵԱ ՍՄԻՌՆԻ լրագրին‚ 

զոր հանգուցյալը մեծ ձեռնհասությամբ կվարեր երեսուն տարիներե ի վեր։ 

 

1905 թ.‚ մայիս‚ N 22 

Սկյուտարի վերջնալույսներ 

(Նկարագրում է հայ ուսանողների վարք ու բարքը Փարիզում‚ նրանց վեճերը‚ որոնք 

հաճախ ձեռնափայտի գործածումով է վերջանում)։ 

 

1905 թ.‚ հունիս‚ N 24 

Գրիգոր Չիլինկիրյան 

(Սովորել է Մեսրոպյանում‚ սակայն թողել է։ Ժամացույցի վաճառական Հովհաննես 

Սիմոնյանի մոտ դարձել է գրագիր։ Ապա՝ հետագան)։ 

 



# Մեսաժըրիի ընկերության նավերն էին Ադրիատիկում ու Միջերկրականում։ 

 

1905 թ.‚ հուլիս‚ N 28 

«Ծանոթ փաստաբան և թերթիս աշխատակից Մեծ. Գևորգ էֆ. Պուպլի անցյալ 

հինգշաբթի օր մեկնեցավ քաղաքես դեպի Միդիլլի‚ դատական գործերու պատճառավ»։ 

 

1905 թ.‚ օգոստոս‚ N 33‚ N 34 

«La Reforme» հաճույքով կ' արտատպենք հետևյալը... 

«Լա Ռեֆորմ» լրագրեն կ' քաղենք հետևյալը... 

 

1905 թ.‚ հոկտեմբեր‚ N 41 

« «Արևելյան Մամուլ» անցյալ ամսոյ 29-են սկսյալ‚ թեև անպայման կերպով 

դադարման ենթարկված էր‚ բայց նահանգիս կուսակալ‚ բարձ. Քյամիլ փաշայի լուսամիտ 

ու արդարասեր ոգվույն և բարեհաճ արտոնության շնորհիվ կ' վերսկսի իր 

հրատարակությունը ներկա ամսույս 19-են»։ 

 

1905 թ.‚ դեկտեմբեր‚ N 49 

Գևորգ Պուպլիի՝ քաղաքից գնալու մասին։ (Նախորդ համարում էլ կար) 

 

1905 թ.‚ դեկտեմբեր‚ N 50 

Քրոնիկ 

Նկարագրված է Իզմիրի ֆրանկաց թաղը։ Փողոցները‚ վաճառատները‚ Ֆրանսիայի 

հույն և հայ վաճառականների անունները։ 

 

1906 թ.‚ ապրիլ‚ N 12 

Փարիզ և Բեռլին 

Նկարագրում է երկու քաղաքների համալսարանների առանձնահատկությունները։ 

Տալիս է Բուհ ընդունվելու հետ կապված մանրամասնությունները և ուսանողների 

վարքագծի նկարագիրը երկու քաղաքներում։ 



1906 թ.‚ հունիս‚ N 24 

Հովսեփ Չելեպի Յուսուֆ 

Անցյալ ամսի 31-ին մահացավ‚ 92 տարեկանում։ (1814 թ.) 

# Մորեղբայրներն էին Պետրոս և Պողոս պեյ Յուսուֆյանները‚ որոնց նպաստի 

հասույթների շնորհիվ ֆրանսերեն ու անգլերեն լեզուները մտան Մեսրոպյան վարժարան։ 

# Հովսեփ Չելեպու քույրն էր Հռիփսիմե Կոստանդյանը։ 

# Յուլիանե Յուսուֆ‚ որ էր Հովսեփ Չելեպու կինը‚ և բժ. Խորասանճյանի քույրը։ 

# ՈՒներ մի աղջիկ՝ այրի տիկին Տիրանի և երկու թոռնիկ։ 

 

Անդ 

«ՈՒրախությամբ կարձանագրենք մեր խմբագրին հորեղբոր՝ Մեծ. Մարկոս էֆ. 

Մամուռյանի աղջկան՝ օր. Մարիի նշանախոսությունը Ամերիկաբնակ Տիար Մարտիրոս 

Պապայանի հետ‚ և այս առթիվ մեր շնորհավորանքները կ' ներկայացնենք իրենց»։ 

 

1906 թ.‚ հունիս‚ N 27 

Ինչպես կըլլան բողոքական վարժուհին 

Սպանիչ նկարագիրն ու գործի բնութագիրը։ 

Հեղ. Յ. Ալփիար 

 

1906 թ.‚ օգոստոս‚ N 32 

«Ալեքսան Սավալանյան‚ որդի հանգուցյալ Հայրապետ Սավալանյանի‚ որ ծանոթ է 

մեզ իր կրոնական և բանասիրական երկերով‚ Թ.Ա. Սպարթալի և ընկ. հանրածանոթ տան 

մանածի ճյուղի տնօրենն է»։ 

 

1906 թ.‚ սեպտեմբեր‚ N 37 

Օրվան Մարդերը։ Սարգիս Պալապանյան 

50 տարի Իզմիրի առաջնորդարանի դիվանապետն էր։ 

Հեղ. Յ. Ալփիար 

 



1906 թ.‚ նոյեմբեր‚ N 45 

Օգյուստ Գոնդի Կրոնքը 

Նկարագրում է Կոնտի սերը Գլոտիլդ դը Վո-ի նկատմամբ‚ նրա մահը և Կոնտի 

ապրումները։ 

 

# Զարեհ Թագթագյանը Տիրան Թագթագյանի եղբայրն էր‚ սա էլ Յուսուֆյանների 

փեսան էր։ Քույրը՝ Զարուհի Թագթագյան։ Պողոս Թագթագյանը հորեղբայրն էր Զարեհ 

Թագթագյանի։ 

 

1906 թ.‚ նոյեմբեր‚ N 45 

Ստեփան Տետեյանի մահը 

23-ին վախճանվեց‚ 83 տարեկան հասակում։ Կան այլ մանրամասներ էլ։ 

 

1907 թ.‚ հունվար‚ N 3 

1906-ի «Սուրհանդակի» մեջ հրատարակվել է «Հին մարդիկ‚ հին բարքեր» գործը։ Հեղ՝ 

Մերսեդես։ «Արևելյան Մամուլը» հրատարակում էր Զ. Եսայանի «Կեղծ հանճարներ»-ը։ 

 

1907 թ.‚ հունվար‚ N 4 

«Նույնպես կ' արձանագրենք մահը Տիար Ստեփան Չաքըրյանի‚ որ հիսուն 

տարիներե ավելի ուսուցիչը եղած է տեղվույս երկսեռ վարժարանաց։ Ինք անդրանիկ 

աշակերտներեն Անդրեաս վարժապետի‚ 18 տարեկան հասակեն սկսած է ուսուցչություն 

հայերեն լեզվի և մանավանդ գրաբարի»։ 

 

1907 թ.‚ ապրիլ‚ N 15 

Պուետը 

Խաչատուր Պուետ Միսաքյանի  դիմաստվերն է։ 

Հեղ. Արտ. Հարությունյան 

 

 



1907 թ.‚ մայիս‚ N 21 

Ռեթևոս Պերպերյան 

Դիմաստվեր է։ 

 

1907 թ.‚ հուլիս‚ N 27 

Կեղծ հանճարներ 

Զապել Եսայանի գործն է։ Փարիզի հայոց կյանքն է նկարագրում‚ ուսանողների 

վարքն ու վարքագիծը։ Սա «Ժ» հատվածն է։ 

 

1907 թ.‚ օգոստոս‚ N 31 

Իզմիրի ԱՀԵՆՔ (գուցե ԱԹԵՆՔ)‚ ԻԶՄԻՐ‚ ԲՐՈՏՅՈՍ և ԼԱ-ՐԵՖՈՐՄ լրագիրները 

գովեստով կխոսեն Մենեմենցի Մինաս Ծատուրյանի... 

 

1907 թ.‚ հոկտեմբեր‚ N 42 

Քույր հոգին 

(«Քմայքի ծաղիկներ» շարքից) 

Հիշատակված էր Հակոբ Ոսկանը‚ որպես խստաշունչ քննություն ընդունող։ Հեղ. Յ. 

Ալփիար։ 

 

1907 թ.‚ հոկտեմբեր‚ N 43 

Կրոնական գաղափարը ժողովուրդներու կյանքին մեջ 

(Արշակ Չորպոճյան) 

Մի քանի համար շարունակվող ուսումնասիրություն է այդ թեմայով։  

 

1907 թ.‚ նոյեմբեր‚ N 48 

Ստեփան Բաբելյան 

Երաժիշտ է‚ «Իտեալին հասած» վերնագրով վեպ ունի գրած։ 

 



1908 թ.‚ հունվար‚ N 5 

Ճաշակներ հին ժամանակաց 

Հեղ.՝ Հ. Մրմրյան 

Սկիզբը՝ «Բյուզանդիոն» 1907 թ. N 3307‚ 3323‚ 3344 

 

1908 թ.‚ ապրիլ‚ N 15 

Գարեգին Բաբազյան (մահ) 

Ծնվել է 1833-ին‚ աշակերտել է Անդրեաս վարժապետին։ «Ձեռնարկած էր վաղուց 

Շեքսբիրի թատրերգություններեն քանի մը հատը թարգմանելու և հաջողած է անոնցմե 

ՀԱՄԼԵԴՆ ու ՕԹԵԼԼՈՆ հրատարակել տալու‚ նույնպես թարգմանած է ՎԵՐԵԼՔԸ և 

վերջին տարիներն ևս աշխարհաբարի թարգմանելու ձեռնարկած էր ԻԼԻԱԿԱՆԸ որմե 

գլուխ մը իբրև նմուշ հրատարակել տվավ «Արշալույսի» մեջ»։  

 

1908 թ.‚ օգոստոս‚ N 35 

Միդհատ Փաշա. իր կյանքը և գործը 

Տված է 60-ական թվականների այն ժամանակահատվածը‚ որի ընթացքում ապրել ու 

գործել է այս թուրք գործիչը։ 

 

1909 թ.‚ հունվար‚ N 2 

Ազատ մամուլն ու հայ լեզուն 

«Արգելված էին գործածել «ազգ»‚ «ազգային»‚ «հայրենիք»‚ «Հայաստան»‚ «աստղ»‚ 

«ազատություն»‚ «քիթ»‚ որոնց փոխարեն գործածվում էին «համայնք»‚ «տոհմ»‚ «տոհմային»‚ 

«բնավայր»‚ «լուսավոր»‚ «ինքնիշխանություն»‚ «ռնգունք» և այլն»։ 

 

1909 թ.‚ հուլիս‚ N 30 

Մամուլը և Գրաքննությունը Ապտուլ-Համիդի օրով 

Լրագիրներու վրա դրված կանոնադրությունը կը բաղկանա 9 հոդվածներե‚ որոնք են 

ահավասիկ. 

1. Հաճախակի լուրեր տալ Վեհապետին թանկագին առողջության‚ հունձքերու 

վիճակին‚ Թուրքիո մեջ վաճառականության և ճարտարարվեստի առաջադիմության վրա։ 



2. Չի հրատարակել որևէ թերթոն‚ որ՝ բարոյականի տեսակետով‚ նախապես 

արտոնված չըլլա հանրային կրթության Վսեմ. նախարարին կողմե։ 

3. Գրական կամ գիտական հոդվածները հրատարակել կարճ կերպով‚ և թերթին 

մեկ թիվին միայն։ ... 

 

1909 թ.‚ սեպտեմբեր‚ N 39 

Բարոյագիտություն 

«Իզմիրի Ս. Մեսրոպյան վարժարանի մեջ ատենե մը ի վեր բարոյագիտության 

դասախոսությունը ստանձնած ըլլալով՝ ավանդած դասերու գրքույկի մը մեջ ամփոփելու 

պետքը զգալի եղավ»։ 

Հեղ. Գ. Պուպլի 
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Կենսագրության մը առթիվ 

«Բյուզանդիոնի» մեջ Արշակ Ալպոյաճյան Տ. Մկրյան ավագ քահանայի 

կենսագրությունն է գրել‚ լի բազում սխալներով։ 

«Հ. Մկրյան ոչ թե որդին է Մկրյան Սարգիս էֆ.-ի‚ այլ Կարապետ էֆ. Մկրյանի‚  որ 

մեծ բարեկամություն մշակած է ընդհանրապես Պոլսո բոլոր ամիրայական տուներուն‚ 

ինչպես Տատյան‚ Տյուզյան‚ Պալյան և այլն‚ և մասնավորապես Խազեզ ամիրայի‚ որուն 

մտերիմը եղած է։ Սարգիս էֆ. երիցագույն եղբայրն է Տ. Մկրյանի‚ և հայրը՝ առևտրական 

աշխարհի ծանոթ անձնավորություններեն Արտաշես էֆ. Մկրյանի»։  

Անում է նաև այլ դիտողություններ։ 

 

 

 

  

 


