
 
– 111 – 

Կանանց մասնակցությունը 19Կանանց մասնակցությունը 19Կանանց մասնակցությունը 19Կանանց մասնակցությունը 19----րդ դարիրդ դարիրդ դարիրդ դարի    
գավառահայ հասարակական ընկերությունների գավառահայ հասարակական ընկերությունների գավառահայ հասարակական ընկերությունների գավառահայ հասարակական ընկերությունների 

գործունեությանըգործունեությանըգործունեությանըգործունեությանը    
Չատինյան ԶոյաՉատինյան ԶոյաՉատինյան ԶոյաՉատինյան Զոյա    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. միություն, կրթադաստիարակչական, 

բարեգործական-խնամակալական, Վան, Կարին, Տրապիզոն, 
Բաղեշ, Երզնկա, Խարբերդ, Մալաթիա, Այնթապ, Սեբաստիա 

1860թ. մայիսի 24-ին արևմտահայերի «Ազգային սահմանա-
դրության» ընդունումը հնարավորություն ընձեռեց արևմտահայու-
թյանը ստեղծել նոր հասարակական ընկերություններ, որոնց հիմ-
նական նպատակը հայ կանանց կրթադաստիարակչական գործն 
էր, կայսրության հայաշատ քաղաքներում օրիորդաց վարժարան-
ներ բացելը, գործող վարժարաններին գրենական պիտույքներով և 
ֆինանսական միջոցներով ապահովելը: Եթե սկզբնական շրջա-
նում հասարակական ընկերությունների հիմնադիրները բացառա-
պես տղամարդիկ էին, ապա հետագայում ակտիվ գործունեություն 
սկսեցին ծավալել նաև կանայք: Այսպիսի ընկերությունները մեծա-
մասնությամբ ստեղծվեցին մայրաքաղաք Կ. Պոլսում: 

Կ. Պոլսից զատ հայ կանանց կողմից հասարակական-մշակու-
թային ընկերություններ ստեղծվեցին նաև Վանում, Կարինում, 
Տարպիզոնում, Բաղեշում, Երզնկայում, Մալաթիայում, Խարբեր-
դում, Այնթապում, Սեբաստիայում և շրջակա գյուղերում: Այդ ըն-
կերությունների գործունեության բացահայտումը հայ պատմա-
գրության համար կարևոր խնդիր է, քանի որ դրանց վերաբերյալ 
հիմնարար ուսումնասիրություն չի կատարվել: Դրանց գործու-
նեությանը ժամանակ առ ժամանակ անդրադարձել է պարբերա-
կան մամուլը, որի սահմանափակ հրապարակումները հնարավո-
րություն են տալիս որոշակի պատկերացում կազմել հասարակա-
կան, կրթական և մշակութային ընկերություններին կանանց մաս-
նակցության մասին: Գավառահայ կանանց կողմից հիմնադրված 
հասարակական ընկերություններն իրենց գործունեությունն իրա-
կանացրել են երկու հիմնական ուղղությամբ՝ կրթադաստիարակ-
չական և խնամակալական-բարեգործական: Նրանց հիմնական 
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նպատակը գավառներում արդեն բացված օրիորդաց վարժարան-
ների կամ դպրոցների ֆինանսական վիճակի բարելավումն էր և 
կրթական գործունեության բնագավառային ընդլայնումը: Այս 
նպատակն էր հետապնդում Վանում «Սանդուխտյան» վարժա-
րանի առաջին աշակերտուհիների կողմից 1890թ. հիմնադրված 
«Սանուհեաց կրթասէր միութիւն»-ը1: Այն նախատեսում էր բարձ-
րացնել վարժարանի սաների կրթության որակը և մտցնել կարու-
ձևի և ձեռագործության խմբակներ: Ընկերության հիմնադիրն ու 
ատենապետը տիկին Իսկուհի Խրիմյանն էր: «Սանուհեաց կրթա-
սէր միութիւն»-ը 1894թ. Սանդուխտյան վարժարանին է նվիրում 
երկու թավշապատ բազկաթոռ, մեկ թիկնաթոռ, 10 գրասեղան և 
աթոռ աշակերտուհիների համար: Տիկին Իսկուհի Խրիմյանը Վա-
նում Եղիսաբեթ և Մարինե Աճեմյանների, Մարգարիտ Պապիկ-
յանի և այլոց հետ հիմնում է նաև գորգագործական արհեստանոց2:  

Այսօրինակ ընկերություններ ստեղծվեցին նաև Բաղեշում: 
«Թաղին որբ, աղքատիկ եւ հարուստ» աղջիկների դաստիարակու-
թյան և կրթության գործը կարգավորելու նպատակով 1867 թ. Բա-
ղեշում «ազգասէր արհեստաւորների» կողմից հիմնվում է 
«Հռիփսիմեան օրիորդաց» ընկերությունը3: Ընկերության ջանքերով 
վարձված տարածքում ուսյալ Տեր Մովսես քահանա Սարդարյանի 
ուսուցչապետությամբ թաղամասի աղջիկները գրել ու կարդալ են 
սովորել և զբաղվել ընթերցանությամբ: Այն աղքատ աղջիկներին և 
որբերին ապահովում էր համապատասխան դասագրքերով և 
դպրոցական համազգեստով: 1869թ. սկզբին ընկերությունը ուներ 
աղջիկների դպրոց, որտեղ հաճախում էին ավելի քան 60 աշա-
կերտ: Դպրոցի ուսուցչապետն էր Տեր Մովսես քահանա Սարդար-
յանը: Ընկերությունը նախատեսել է Բաղեշում «օրիորդանց վար-
ժարան բանալ»4: Բաղեշում հայ կանանց կողմից հիմնված մյուս 

                                                                 
1 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերու-

թիւններու, Վիեննա, հատոր Բ, 1963, էջ 30: 
2 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ.,էջ 31: 
3 «Մասիս», Կ. Պոլիս, 1867, 4 նոյեմբերի, թիվ 821: 
4 Նույն տեղում: 
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ընկերությունը «Հայուհեաց ընկերութիւնն» է: Այս ընկերությունը 
հիմնվել է 1895թ. Հինգ խորան կոչվող եկեղեցու քահանա Գևորգ 
Մարտիրոսյանի հորդորով: Ընկերության ատենապետ է կարգվում 
քաղաքային վարչության կողմից քաղաքի մանկաբարձուհի 
նշանակված Իսկուհի Յութուճյանը: Ընկերությանը կարող էին 
անդամակցել բոլոր չափահաս և վճարունակ կանայք: Շաբաթա-
կան անդամավճար էր սահմանվում 10 փարան5: Բաղեշի հայ տիկ-
նայք նախատեսում էին օրիորդների կրթությունը ապահովելու 
համար վարժարան բացել, որի նպատակով հատուկ Մուշից վար-
ժուհի էին հրավիրել: 

1852թ. Տրապիզոնում կազմավորվում է «Գայիանեանց» ընկե-
րությունը, որն իր առաջ խնդիր էր դրել նպաստել նահանգի աղ-
ջիկների դաստիարակությանը և այդ նպատակով բացել Գայա-
նեյան վարժարանը6: Սակայն ընկերության կազմավորումից մեկ 
տարի անց սկսվում է Արևելյան (Ղրիմի) պատերազմը, որի տարի-
ներին ընկերությունը անգործության է մատնվում՝ չկարողանալով 
շարունակել իր հայանպաստ գործը: Այն վերսկսում է իր գործու-
նեությունը 1856թ. հունվարի 1-ին՝ Աբել Վ. Մխիթարյանի ջանքե-
րով: Վերոհիշյալ ընկերությանը տղամարդկանցից զատ կարող էին 
անդամագրվել նաև կանայք7: Ընկերությունը սահմանել էր նաև 
շաբաթական անդամավճար, որի չափը հայտնի չէ: Վերակազմա-
վորվելուց հետո մինչև տարեվերջ «Գայիանեանց» ընկերությանը 
անդամագրվել են ավելի քան 500 կանայք և տղամարդիկ: Կանայք 
տեղեկանալով, որ ընկերությունը նպատակ ունի հայ օրիորդների 
համար դպրոց բացել, դրան անդամագրվում էին ընտանիքներով: 
Նրանք բարեխղճորեն վճարում էին ոչ միայն սահմանված շաբա-
թական անդամավճարը, այլև յուրաքանչյուրն իր հնարավորու-
թյունների սահմաններում հավելյալ օգնություն էր ցույց տալիս: 
1856 թ. հունիսի 1-ին Տրապիզոնում բացվում է «Գայիանեանց» 
օրիորդաց վարժարանը՝ ընկերության հոգեբարձուների խորհրդի 

                                                                 
5 «Հայրենիք», Կ. Պոլիս, 1895, 16  հոկտեմբերի, թիվ 1313: 
6 «Արեւելք», 18 նոյեմբերի 1898, թիվ 3854: 
7 «Մասիս», Կ. Պոլիս, 1856, 1 օգոստոսի, թիվ 236: 
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նորընտիր անդամներ Աղաջան Աղա Հովհաննիսյանի և ազգասեր 
գործիչ Մելքոմ Աղա Թյուրքյանի անմիջական հովանավորու-
թյամբ: Վարժարանը բացման ժամանակ ուներ 72 աշակերտուհի: 
«Գայիանեանց» օրիորդաց վարժարանում հոգևոր և աշխարհիկ 
կրթությունից զատ աշակերտուհիներին սովորեցնում էին նաև 
ասեղնագործություն և խոհարարություն: Աշխարհիկ կրթության և 
ասեղնագործության դասավանդման համար պատասխանատու 
էին «մեր ազգէն բարեպաշտօն կանայք», իսկ կրոնական կրթու-
թյան համար՝ Չարախափան եկեղեցու քահանա, վարժապետ տեր 
Համբարձումը8: Այն Հայաստանի գավառների մեջ աղջիկների հա-
մար բացված առաջին վարժարանն էր9:  

Տրապիզոնում գործել է նաև «Սանուհեանց» ընկերություն, որի 
հիմնադրման հստակ տարեթիվը հայտնի չէ: Այս ընկերության 
գործունեության վերաբերյալ մեզ հասած առաջին տեղեկությունը 
վերաբերում է 1881թ. նոյեմբերին: Ընկերությունը հիմնադրել են 
Լուսավորչյան երկսեռ վարժարանի սանուհիները, նույն վարժա-
րանի սաների կողմից 1860-ական թվականներին հիմնադրված 
«Սանուց» ընկերության նմանությամբ: Երկուսի նպատակն էլ մեկն 
էր՝ համապատասխան պիտույքներով ապահովել նահանգի 
դպրոցների աշակերտներին: Ի տարբերություն վերջիններիս, 
որոնք հիմնականում դպրոցներին տրամադրում էին բնագիտա-
կան գործիքներ, աշխարհացույցներ և այլն, «Սանուհեանց» ըն-
կերության անդամները տրամադրում էին ձեռագործ նյութեր: 
Ընկերությունը նախատեսում էր նաև տարեվերջյան քննաշրջանի 
լավագույն աշակերտուհիներին պարգևատրել ոսկյա և արծաթյա 
խաչերով10: 

Տրապիզոնի իգական վարժարանի սանուհիների համար ձե-
ռագործ վարժուհի վարձելու նպատակով տեղի հոգևոր առաջնոր-
դի հորդորով 1881թ. հունվարի 1-ին հիմնվում է «Հայուհեաց» ընկե-

                                                                 
8 «Մասիս», 1856, 1 օգոստոսի, թիվ 236: 
9 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերու-

թիւններու, Վիեննա, հատոր Գ, 1969, էջ 40: 
10  Նույն տեղում, էջ 48: 
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րությունը: Ըստ ընկերության կանոնադրության՝ դրան կարող էր 
անդամակցել յուրաքանչյուր ոք: Անդամավճար էր սահմանվում 
ամսական 40 փարան: Նախատեսվում էր կանոնավոր կերպով 
ամիսը 2 կամ 3 անգամ նիստ գումարել: Ընկերությունը ղեկավա-
րում էր հոգաբարձուների խորհուրդը, որի նախագահն էր Նորին 
Սրբազնություն Մաթեոս Նազարյանցը, իսկ քարտուղարը՝ Տեր 
Մեսրոպ քահանան: «Հայուհեաց» ընկերության ատենապետ էր 
ընտրվել Զմրուխտ Գավուգջյանը, ատենադպիր՝ Իսկուհի Իլմաս-
յանը, գանձապետ՝ Իսկուհի Աղաջանյանը, հավաքիչ՝ Իսկուհի 
Տետեյանը: Ընկերության կառավարման խորհրդի մյուս անդամ-
ներն էին՝ Մարիամ Գասպարյանը, Շողակաթ Միրիջանյանը և Հա-
մասփյուռ Կոթպաչյանը11: Հոգաբարձունների խորհրդից բացի ըն-
կերությունը ուներ կառավարման ևս երկու մարմին՝ ընդհանուր 
խորհուրդ և տնօրենների խորհուրդ12: «Հայուհեաց» ընկերության 
հիմնական բյուջեն գոյանում էր անդամների ամսավճարներից, 
ինչպես նաև ոչ հաճախակի արվող նվիրատվություններից: 1882թ, 
սկզբին ընկերությունը ուներ 300 անդամ, իսկ ընդհանուր դրամա-
գլուխը անցնում էր 70 լիրայից: Նույն թվականին անհայտ բարե-
րարի կողմից «Հայուհեաց» ընկերությանը նվիրաբերվել է 25 
ղուրուշ գումար, որով ընկերությունը գնել է թվով 100 կտորեղեն՝ 
տեղի օրիորդաց վարժարանի աղջիկների ձեռագործության հա-
մար13: Արդեն 1882-1884թթ. «Հայուհեաց» ընկերությունը ուներ 500 
անդամ14: Ընկերությունը դադարեցրել է իր գործունեությունը 
1886թ.: Գործունեության դադարեցման պատճառը կառավարման 
խորհուրդների միջև եղած տարաձայնություններն էին: Բանն այն 
է, որ ըստ ընկերության կանոնակարգի՝ կարգավորված չէր, թե 
արդյոք ընդհանուր խորհուրդը ունի լիազորություններ վերահսկե-
լու տնօրենների խորհրդի գործունեությունը կամ հակառակը: 
Հստակ սահմանված չէր նաև, թե որ դեպքում և որ խորհուրդը 

                                                                 
11 Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., հ. Գ., էջ 49: 
12 «Հայրենիք», Կ. Պոլիս, 1893, 28 սեպտեմբերի,  թիվ 589: 
13 «Փունջ», Կ. Պոլիս, 1882, թիվ 1676: 
14 «Մասիս», Կ. Պոլիս, 1884, 17 փետրվարի,  թիվ 3623: 
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իրավունք ունի ժողով հրավիրել: Այս անորոշությունը տարաձայ-
նությունների և անհամաձայնությունների պատճառ հանդիսա-
ցավ: 1885թ. ընկերության անդամները փորձ արեցին նոր կանոնա-
կարգ ընդունել, որը հնարավորություն կտար կարգավորել այդ 
խնդիրները: Բայց նոր կանոնակարգ չմշակվեց, և որոշ ժամանակ 
անց ընկերությունը դադարեց գոյություն ունենալ15: 

1880թ. հունիս-հուլիս ամիսներին Կարինում մասնաճյուղ հիմ-
նեց Կ.Պոլսում 1879թ. կազմավորված «Ազգանուէր Հայուհեանց» 
ընկերությունը: Մասնաճյուղի պաշտոնական բացումը տեղի է 
ունեցել 1880թ. հուլիսի 26-ին Կարինի հոգևոր առաջնորդարանի 
աջակցությամբ16: Ընդհուպ մինչև 1908թ. ընկերության ծավալած 
գործունեության մասին մեզ ոչինչ հայտնի չէ: 1908թ. ժամանակի 
հայ մամուլից տեղեկանում ենք, որ ընկերությունը վերանվանվել է 
«Ազգանուէր Հայուհեանց միություն» և ծավալել հայանպաստ 
բեղմնավոր գործունեություն: Նորակազմ միությունը ղեկավար-
վում էր միության վարչությունը, որի ատենապետն էր Ե. Տիգրան-
յանը, իսկ ատենադպիր՝ Ա. Դարբինյանը: Միության ջանքերով 
օրիորդ Երանուհի Մոմճյանը 1910թ. ընդունվում և անվճար սովո-
րում է Կ. Պոլսի Եսայան վարժարանում՝ ուսումը ավարտելուց 
հետո Կարինի Հռիփսիմյան վարժարանում ուսուցչություն անելու 
պայմանով: Թե մինչև երբ է գործել միությունը, հայտնի չէ: 1880թ. 
դեկտեբերին Կ. Պոլսի «Ազգանուէր Հայուհեանց» ընկերությունը 
համանուն ընկերություն է հիմնել նաև Երզնկայում: Ընկերության 
պաշտոնական բացման առիթով Երզնկայի Քրիստինյան վարժա-
րանի մասնաշենքում ընթիք է տրվել: Ընթրիքին ներկա են եղել 
պատվավոր գերդաստանների տիկնայք և օրիորդները, ինչպես 
նաև ազնվական ծագում ունեցող երկու իտալուհիներ: Ընթրիքի 
ժամանակ հանգանակված գումարը ամբողջովին ծախսվել է բարե-
գործական նպատակներով17: Նույն վարժարանի սանուհիները 
1879թ. հունիսի 1-ին Կարինում հիմնադրում են «Քրիստինեան 

                                                                 
15 «Հայրենիք», 1893, 28 սեպտեմբերի, թիվ 589: 
16 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., հ. Բ., էջ 87: 
17 Նույն տեղում, էջ 114: 
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սանուհեանց» միությունը: Ընկերության նպատակը աղքատ աշա-
կերտուհիներին գրենական պիտույքով և համապատասխան 
համազգեստով ապահովելն էր, ինչպես նաև Քրիստինյան վարժա-
րանում թանգարան բացելը: «Քրիստինեան սանուհեանց» միու-
թյունը ղեկավարվում էր Տնօրենների խորհուրդը, որը կազմված էր 
«երկու ատենապետից, երկու ատենադպիրից, երկու հաշուակալից 
և մեկ գանձապահից»18: «Քրիստինեան սանուհեանց» ընկերության 
առաջին ատենապետը օրիորդ Նևբրիկ Միքայելյանն էր, երկրորդ 
ատենապետը՝ օրիորդ Նոյեմի Քաջյանը, առաջին ատենադպիրը՝ 
օրիորդ Թագուհի Աչգեյանը, երկրորդ ատենադպիրը՝ օրիորդ Շա-
հանդուխտ Գունտախյանը, առաջին հաշվապահը՝ օրիորդ Գայա-
նե Ղազանչյանը, երկրորդ հաշվապահը՝ օրիորդ Սրբուհի Փաս-
փազյանը, իսկ գանձապետը՝ օրիորդ Արշալույս Դանիելյանը19: 
Միության անդամ կարող էին դառնալ բացառապես կանայք: Ընկե-
րության տարեկան անդամավճար էր սահմանվում 1 դահեկանը: 
1881թ. վերջին ընկերությունն ուներ 102 անդամ: Նույն թվականին 
միությունը 13 անանուն բարերարուհիների կողմից տրամադրված 
օգնության շնորհիվ կարողացել է վարժարանի թվով 20 աշակեր-
տուհիների ապահովել գրենական պիտույքներով և համազգես-
տով20: Միության հետագա գործունեության վերաբերյալ այլ տեղե-
կություններ հայտնի չեն: Ամենայն հավանականությամբ այն դա-
դարել է գործել 1890-ական թվականին՝ Աբդուլ Համիդի իրակա-
նացրած հայության կոտորածների տարիներին: 

1884թ. գարնանը Մալաթիայում հայ օրիորդների կողմից հիմ-
նադրվել է «Գայիանեանց» ընկերությունը, որը հայտնի է նաև 
«Գայիանեանց խնամակալուհիներու ընկերութիւն» անունով: Ըն-
կերության մասին տեղեկությունները խիստ սակավ են, հայտնի է, 
որ 1884թ. ապրիլին այն արդեն իր հովանավորության տակ էր 
վերցրել համանուն օրիորդաց վարժարանը21: 

                                                                 
18 Նույն տեղում, էջ 112: 
19 «Հայրենիք», Կ. Պոլիս, 1881, թիվ 730: 
20 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., հ. Բ., էջ 112: 
21 Նույն տեղում, էջ 224: 
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1870-ական թվականներին Խարբերդում և շրջակա գյուղերում 
ևս գործել են մի քանի «Տիկնանց» ընկերություններ, որոնց գործու-
նեության վերաբերյալ մեզ հասած տեղեկությունները շատ 
կցկտուր են: Դրանցից է 1872-1879թթ. Խարբերդում գործած «Հա-
յաստանի կանանց ընկերությունը»: Այն հիմնվել է բողոքական հայ 
կանանց կողմից՝ նպատակ ունենալով գավառում հայ օրիորդների 
համար վարժարան հիմնել22: Խարբերդի շրջակա գյուղերից Հյուսե-
նիկում 1870-1875թթ. ընկած ժամանակահատվածում հայ բողոքա-
կան կանանց կողմից հիմնվել է «Կանանց ընկերություն»23, որի 
գործունեության մասին ոչինչ հայտնի չէ: Խարբերդի շրջակա գյու-
ղերից թվով ամենաշատ կանանց ընկերությունները հիմնվել են 
Չմշկածագում: Դրանցից է Ինչ Բեյ թաղամասում տեղի կանանց և 
օրիորդների կողմից 1882թ. հունվարի 1-ին հիմնված «Ագապյան» 
ընկերությունը: 1884թ. ընկերությունը ուներ 50 անդամ: Այն ինչպես 
համանման ընկերությունները, ղեկավարում էր տնօրենների խոր-
հուրդը: Խորհրդի ատենապետ է ընտրվել Ալթուն Ախիկյանը, ատե-
նադպիր՝ Խաթուն Կյուլեսերյանը, գանձապետ՝ Երիցակին Ճելալ-
յանը: Ընկերությունը ուներ երկու գործակատար՝ Խաչեր Պոյաճ-
յանը և Պահար Ախիկյանը24: «Ագապյան» ընկերության հիմնումից 
մեկ տարի անց՝ 1883թ. նույն թաղամասի տիկնանց կողմից 
հիմնվել է «Հռիփսիմյան» ընկերությունը՝ նպատակ ունենալով Կ. 
Պոլսի «Հայուհեանց» ընկերության աջակցությամբ նպաստել տեղի 
օրիորդների հայրենասիրական դաստիարակությանը25: Նույն 
նպատակն են հետապնդել նաև 1883թ. Ուշբակ թաղամասում տեղի 
տիկնանց կողմից կազմված «Սանդուխտյան» և «Գայանեանց» ըն-
կերությունները: 1886թ. Խարբերդում հիմնվել է «Սանդխտեան» ըն-
կերությունը, որը 1888թ. հիմնել է համանուն օրիորդաց վարժա-
րանը: Այն սկզբնապես ունեցել է 80 աշակերտուհի: 1889թ. Մամսա 
գյուղում տեղի դպրոցի կարիքները հոգալու նպատակով մի խումբ 

                                                                 
22 Նույն տեղում, էջ 128: 
23 «Բյուրակն», Կ. Պոլիս, 1883, 16 փետրվարի, թիվ 16, էջ 251: 
24 «Մասիս», Կ. Պոլիս, 1884,  թիվ 3725: 
25 Նույն տեղում: 
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կանայք հիմնել են «Դպրոցասեր կանանց» ընկերությունը: Այն աղ-
քատիկ անդամավճարներից կարողացել է հավաքել 75-80 կտոր 
ոսկի, որի միայն մի մասն է կարողացել տրամադրել դպրոցին 
գրասեղաններով ապահովելու համար, քանի որ գումարի մեծ 
մասը պահ է տվել առանձին անհատների և չի կարողացել վերա-
դարձնել26: 1892թ. Հազարի գյուղում տեղի կանանց կողմից հիմնա-
դրվել է «Տիկնանց բարեսիրաց» ընկերությունը՝ նպատակ ունենա-
լով գյուղի աղքատ աշակերտներին գրենական պիտույքներով 
ապահովել: Ընկերության վարչության անդամներն էին տիկին 
Ալթուն Սոխիկյանը, տիկին Սրբուհի Ամիրխանյանը, տիկին 
Սառա Անդրեասյանը և տիկին Տեր-Մարտիրոսյանը: 1897-1898թթ. 
Խարբերդի Ազգային որբանոցի մեջ գործել է «Տիկնանց գրադարա-
նի» միությունը: Խարբերդի Խուլեվանքի Ազգային որբանոցի հոգա-
բարձուների խորհրդի տարեկան հաշվետվությունից՝ ուղղված 
հայոց պատրիարքին, տեղեկանում ենք, որ միությունը 1898թ. 
«Որբախնամ միութեան» հետ մեկտեղ 1926 ղուրուշ կրթաթոշակ է 
տրամադրել որբանոցի երկու որբուհիների27: 1899թ. Կարմիր գյու-
ղում տեղի օրիորդները հիմնել են «Տիկնանց բարեխնամ» ընկերու-
թյունը: Թե ինչ ճակատագիր են ունեցել Խարբերդի կանանց այս 
ընկերությունները, մինչև երբ են գոյատևել, մեզ հայտնի չեն: 

Այնթապի ազգային Հայկանուշյան վարժարանի տեսուչ Արմե-
նակ վարժապետ Պաղտասարյանի և Տեր Եղիշե Քիլիսերյանի նա-
խաձեռնությամբ մի խումբ հայ տիկնայք 1879թ. հիմնում են քա-
ղաքի առաջին կանանց ընկերությունը՝ «Հռիփսիմեանց պարզասի-
րաց ընկերութիւն» անունով: Ընկերությունը նպատակ ուներ՝ ա) 
սատարել իգական սեռի դաստիարակությանը, բ) քաղաքի 
որբերին կրթության տալ, գ) մարդկանց կյանքում պարզություն 
մտցնել՝ հրաժարվել անհարկի գինարբուքներից, տոն օրերին ֆի-
նանսների մսխումից: Ընկերությունը ղեկավարում էր Խնամակա-
լուհիների խորհրդը, որի անդամներն էին՝ Ֆերիտ և Խանըմ Լելեկ-
յան քույրերը, Էլմաստ Քյուրքճյանը և Լուսիա Ղազարյանը: 1880թ. 

                                                                 
26 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., հ. Բ., էջ 194: 
27 «Արևելք»,Կ. Պոլիս, 1898, 20 հունվարի,  թիվ 3917: 
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ընկերությունը տեղի Հայկանուշյան վարժարանի 60 սանուհիների 
կրթության ամբողջ ծախսը վերցրել էր իր վրա, իսկ 1881թ. դեկտեմ-
բերի 30-ին՝ ընկերության անդամների հավելավճարումներից գո-
յացած գումարով բացել է աղջիկների համար սեփական դպրոց, 
որի հարկի տակ կրթություն էին ստանում շուրջ 40 աշակերտուհի: 
Ընկերության հիմնադրման չորրորդ տարելիցի կապակցությամբ 
այն հանդես է եկել հաշվետվությամբ, ըստ որի՝ 1883թ. ընկերու-
թյունը ուներ 250 անդամ, 50 օսմանյան ոսկի դրամագլուխ և հա-
տուկ օրիորդաց դպրոց՝ 60 աշակերտուհիներով: Ընկերության 
Գործադիր ժողովի անդամ է ընտրվել տիկին Եղսա Նազարեթյանը: 
Հինգ տարի անց՝ 1888թ., ընկերության անդամների թիվը հասնում 
էր 300, այն հոգում էր հինգ իգական դպրոցների՝ շուրջ 250 աշա-
կերտուհիների ֆինանսական ծախսերը28: «Հռիփսիմեանց պարզա-
սիրաց» ընկերությունը ամեն տարի Ս. Հռիփսիմեին նվիրված օրը 
ընկերության հիմնադիրների պատվին բարեգործական ընթրիք էր 
տալիս: Ընթրիքի զարդը, ըստ ավանդույթի, Ս. Հռիփսիմեի դիմա-
նկարն էր, որն ամենայն հավանակնությամբ ընկերության հիմ-
նադիր Արմենակ վարժապետի գործն էր: Ընկերությունը որոշակի 
ընդհատումներով գործել է մինչև 1915թ.: 

1879թ. Կ.Պոլսում հիմնված «Ազգանուէր Հայուհեանց» ընկե-
րությունը 1884թ. մայիսի 6-ին Սեբաստիայում հիմնադրում է «Հա-
յուհեանց» ընկերությունը՝ Ն. Տաղավարյան էֆենդու գլխավորու-
թյամբ: Սեբաստիայում նոր ընկերության հիմնադրման փորձ Կ. 
Պոլսի «Ազգանուէր Հայուհեանց»-ը կատարել էր դեռ 1883թ. 
սկզբին, սակայն չէր հաջողել: «Արևելքը» ընկերության հիմնա-
դրման առնչությամբ գրում է. «Բողոքական միսոնուհիները գիտու-
թյուն ուսուցանելու պատրվակով այցելում են Սեբաստիայի հայ-
կական տները, սակայն իրականում սրա քողի տակ բողոքակա-
նություն են քարոզում: «Ազգանուէր Հայուհեանց» ընկերության 
նպատակը օր օրի տարածվող բողոքականության դեմն առնելն էր, 
ազգային օրիորդաց վարժարաններ բացելու և տեղի հայ կանանց 

                                                                 
28 «Արաքս», Ս. Պետերբուրգ, 1888, մայիս,  գիրք Բ, էջ 60: 
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կրթելու ճանապարով»29: Ընկերության կառավարման գործադիր 
ժողովը բաղկացած էր 12 անդամից, որոնք մեծ մասամբ քաղաքի 
երևելի պարոնների տիկնայք էին: Ընկերությանը կարող էին 
անդամագրվել և կանայք և տղամարդիկ, սակայն վերջիններս 
կատարում էին միայն խորհրդակցական գործառույթ: «Ազգանուէր 
Հայուհեանց» ընկերությունը տարին մեկ անգամ ժողով էր 
հրավիրում Գործադիր ժողովի նոր կազմ ընտրելու համար: 1885թ. 
հուլիսի սկզբին ընկերությունը ուներ շուրջ 400 անդամ: Այն 
գործունեության առաջին իսկ ամիսներին կարողացավ ակնառու 
արդյունքներ գրանցել, մասնավորապես քաղաքի կենտրոնական 
թաղամասերում օրիորդաց կրթության ուղղությամբ: Շաբաթական 
երեք օր հրավիրյալ վարժուհիներն սկզբնական գիտելիքներ էին 
դասավանդում տեղի հայ օրիորդներին: Տարեվերջին Սեբաստիա-
յում ընկերությունը կրթում էր ավելի քան 500 օրիորդների: Կրթա-
կան գործընթացի վերահսկողությունը հանձնված էր ընկերության 
հիմնադիր և տեսուչ Ն. Տաղավարյանին30: Ընկերության մասին 
վերջին տեղեկությունը վերաբերում է 1891թ.՝ քաղաքի իգական 
վարժարաններին վարժուհիներով ապահովելուն31: 

Կանանց կողմից հիմնադրված գավառահայ հասարակական 
ընկերությունները իրենց ծավալած հայանպաստ գործունեությամբ 
չէին զիջում Կ. Պոլսի այդօրինակ ընկերություններին: Դրանք բա-
վական արդյունավետ գործունեություն ծավալեցին Օսմանյան 
կայսրության հայաշատ գավառներում՝ հայ կանանց և աղջիկների 
կրթության և դաստիարակության ուղղությամբ: 

 
 
 
 

                                                                 
29 «Արևելք»,Կ. Պոլիս, 1884, թիվ 141: 
30 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ.,  հ. Բ., էջ 349: 
31 «Հայրենիք», Կ. Պոլիս, 1891, 18 հոկտեմբերի , թիվ 62: 
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Участие женщин в деятельности Участие женщин в деятельности Участие женщин в деятельности Участие женщин в деятельности     
армянских уездных общественных организаций 19 векаармянских уездных общественных организаций 19 векаармянских уездных общественных организаций 19 векаармянских уездных общественных организаций 19 века    

Чатинян ЗояЧатинян ЗояЧатинян ЗояЧатинян Зоя    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: союз, образовательно-воспитательный, благотвори-
тельно-попечительский, Ван, Карин, Трапезунд, Багеш, Ерзнка, Харберд, 
Малатия, Айнтап, Себастия 

Принятие 24-ого мая 1860 года западными армянами «Национальной 
Конституции» дало им возможность создать новые общественные органи-
зации, основной целью которых стало проведение образовательной и вос-
питательной деятельности среди армянских женщин, открытие гимназии 
для благородных девиц в городах империи, населенных преимущественно 
армянами, обеспечение действующих гимназий писчими принадлеж-
ностями и финансовыми средствами. Если изначально основателями 
общественных организаций являлись исключительно мужчины, то впос-
ледствии активной деятельностью занялись и женщины. 

Помимо Константинополя армянскими женщинами были созданы 
общественно-культурные организации в таких городах как: Ван, Карин, 
Трапизунд, Багеш, Ерзнка, Малатия, Харберд, Айнтап, Себастия, а также в 
близлежащих селах. 

Этими организациями стали: союз «Любительниц образования», союз 
«Воспитанниц кристинян», общества «Дев-рипсимианок», «Гаянеанок», 
«Армянок», «Воспитанниц», «Армянок-патриоток», «Общество попечитель-
ниц-гаянеанок», «Агапян», «Сандхтян», «Женщин-любительниц школы», 
«Благосердечных дам», «Женщин-библиотекарей», «Благодушных рипси-
меанок». 

Общественные организации, созданные уездными армянками, 
осуществляли свою деятельность в двух направлениях: воспитательно-об-
разовательном и благотворительно-попечительском. Уездные обществен-
ные организации, созданные армянскими женщинами во благо армянского 
народа, не уступали в своей деятельности константинопольским организа-
циям. 
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Women's Participation in the 19Women's Participation in the 19Women's Participation in the 19Women's Participation in the 19th th th th Century ACentury ACentury ACentury Activities of ctivities of ctivities of ctivities of     
Armenian Social Companies in CArmenian Social Companies in CArmenian Social Companies in CArmenian Social Companies in Constantinopleonstantinopleonstantinopleonstantinople    

Chatinyan ZoyaChatinyan ZoyaChatinyan ZoyaChatinyan Zoya    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: union, tutorial educational, guardian-charitable, Van, Karin, 
Trabzon, Baghesh, Erznka, Harput, Malatia, Ayntab, Sebastia 

The adoption of the “National Constitution” of Western Armenians on 
May 24, 1860 allowed Western Armenians to create new public companies the 
main purpose of which was the tutorial educational work of Armenian women, 
opening maidens colleges in the Armenian populated cities of the Empire, 
providing existing colleges with stationary and financial resources. If in the 
initial period the founders of public companies were exclusively men, then in 
the second period women also started active activities. 

In addition to Constantinople, Armenian women also created public-
cultural companies in Van, Karin, Trabzon, Baghesh, Erznka, Malatia, Harput, 
Ayntab, Sebastia and surrounding villages. These companies were: “Schoolgirls’ 
educational union”, “Christinian schoolgirls’ union”, “Hripsimyan girls”, 
“Gayanyan”, “Armenian women”, “Schoolgirls”, “Patriotic Armenian women”, 
“Guardians Gayane”, “Agapyan”, “Sandukhtyan”, “School loving women”, 
“Good-natured ladies”, “Ladies’ library”, “Simple Hripsime” companies. 

Public companies founded by provincial Armenian women have carried 
out their activites in two main directions: educational, guardian-charitable. 
Armenian provincial public companies founded by women didn't yield to such 
companies in Constantinople by their pro-Armenian activity. 
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