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Ք րիս տի նե Վ. Նա ջա րյան

ԿՐԹԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՄԱՐԱՇԻ ՈՐԲԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ 
ՀԱՄԻԴՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ (1896-1909 թթ.)

 Բա նա լի բա ռեր՝ Մա րաշ, Կի լի կիա, կր թու թյուն, ու սում, որ բեր, որ բա նոց ներ, մի սի ո-
ներ ներ, Հա մի դյան կո տո րած ներ:

 Հոդ վա ծը նվիր ված է հա մի դյան կո տո րած նե րից հե տո Մա րա շի որ բա նոց նե րի կր թա կան 
կյան քի կազ մա կերպ մա նը հայ և օ տա րազ գի մար դա սեր նե րի և մար դա սի րա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի կող մից: Ա նդ րա դարձ է կա տար վում հայ կա կան, ան գլիա կան և գեր մա-
նա կան որ բա նոց նե րի լու սա վո րա կան ու կր թա կան հա ջո ղու թյուն նե րին: Ներ կա յաց նե լով 
Մա րա շի որ բա նոց նե րում ա պաս տա նած ե րե խա նե րի կր թա կան կյան քի հնա րա վո րինս 
հա մա պար փակ ու սում նա սի րու թյու նը՝ ա ռանձ նաց րել ե նք հայ կա կան, ան գլիա կան և գեր-
մա նա կան որ բա նոց նե րում ի րա կա նաց վող կր թա կան ծրա գրե րի նշա նա կու թյու նը սա նե-
րի կյան քում: Հեն վե լով սկզբ նաղ բյու րային և օ ժան դակ գրա կա նու թյան վրա՝ հոդ վա ծը 
փաս տում է, որ հայ կա կան որ բա նոց նե րի հիմ նու մը բա վա կան բարդ գոր ծըն թաց էր, և 
միան գա մայն հաս կա նա լի է, որ ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, 
որ քան էլ մեծ լի ներ ցան կու թյու նը հայ որ բե րին ար ժա նա վայել կր թու թյուն տրա մադ րե լու, 
հո գա ծու թյան, խնամ քի հա մար, այ նուա մե նայ նիվ, գու մա րի պա կա սը պետք է սահ մա նա-
փա կեր այդ հնա րա վո րու թյուն նե րը: Եվ թերևս դա էր պատ ճա ռը, որ հայ կա կան որ բա-
նոց նե րը չէին կա րո ղա նում եր կա րատև գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել: Դրա նով է պայ մա նա-
վոր ված հայ կա կան որ բա նոց նե րի գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կու թյուն նե րի սա կա վու-
թյու նը: Այս պայ ման նե րում, բնա կա նա բար, մեծ էր օ տար մար դա սեր նե րի ներդ րու մը, 
ո րոնք լրաց րե ցին, օ ժան դա կե ցին և ա րե ցին հնա րա վոր ա մեն ի նչ հայ որ բե րի կյան քը 
բա րե լա վե լու ուղ ղու թյամբ: 

Մարաշ քաղաքի ու գավառի հայ բնակչության թիվը.  
համիդյան կոտորածները Մարաշում

 Մա րաշն Օս մա նյան կայս րու թյան հա յա շատ կենտ րոն նե րից, ի նչ պես նաև Կի լի-
կիայի կարևո րա գույն ու հա րուստ քա ղաք նե րից մեկն էր, ո րը հան դի սա նում էր Հա լե-
պի նա հան գի Մա րաշ գա վա ռա կի կենտ րո նը: Մինչև 1911 թ. ը նդ գրկ ված էր Հա լե պի 
վի լայե թի կազ մում, ո րից հե տո ա ռանձ նաց վում է և դառ նում ա ռան ձին գա վառ (սան-
ջակ)1: Մա րա շի սան ջակն արևել քում սահ մա նա կից էր Խար բեր դի վի լայե թին, հյու սի-
սում՝ Սե բաս տիայի, ա րև մուտ քում՝ Ա դա նայի վի լայեթ նե րին, ի սկ հա րա վում՝ Հա լե-
պի նա հան գի նույ նա նուն գա վա ռին՝ ը նդ գր կե լով 18.405 քառ. կմ տա րածք2: 1890 թ. 

1 Միհրան Մինասեան, «Անտիպ փաստաթղթերի կիլիկեան կոտորածներու օրերուն Մարաշի 
հայութեան իրավիճակին մասին», Հանդէս Ամսօրեայ, հունվար-դեկտեմբեր, 1-12 (2017), 306: 
2 Ռուբեն Հ. Գասպարյան, «Կիլիկիայի հայ բնակչությունը և վարչական բաժանումը XIX դարի 
վերջին և XX դարի սկզբին», Լրաբեր հասարակական գիտությունների 1-2 (2011), 28: 
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Մա րա շի գա վա ռը բա ժան ված էր 5 գա վա ռա կի (5 նա հիե, 552 գյուղ)3, ի սկ 1905 թ. հրա-
տա րակ ված «Սալ նա մեի Դև լե թի Օս մա նիկ» պաշ տո նա կան վի ճա կա գրու թյան հա մա-
ձայն՝ սան ջա կի կազ մում էին Մա րա շի և նրա են թա կա Զեյ թու նի, Ալ պիս թա նի, Ան տե-
րու նի և Փա զար ճը գի գա վա ռակ նե րը՝ գյու ղախմբե րով և գյու ղե րով4:

Կ.Պոլ սի հայոց պատ րիարք Օր մա նյա նի 1912 թ. վի ճա կա գրա կան տե ղե կու թյուն-
նե րի հա մա ձայն՝ Մարաշի թեմում (այն իր մեջ պարունակում էր Մարաշի, Ալպիսթանի 
և Փազարճըգի գավառակների տարածքը) հայ բնակ չու թյան թի վը հաս նում էր 37.500-
ի, Զեյ թու նում՝ 21.000-ի, Ֆր նու զում՝ 7.000-ի: Գա վա ռի 178.000 բնա կիչ նե րից 65.000-ը 
հայեր էին5:  Հով սեփ Տեր-Վար դա նյա նի հա ղորդ մամբ Մա րա շում հաշվ վում էր մո տա-
վո րա պես 75-80.000 բնակ չու թյուն, ո րոնց մեկ եր րոր դը հայ քրիս տո նյան ներ էին. 
5.500՝ կա թո լիկ, 8.000՝ բո ղո քա կան, 16.500՝ հայ ա ռա քե լա կան6:

1890-ական թթ. սկիզբ ա ռաջ հայե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րը հատ կա պես 
ծանր էին Ո ւր ֆայի և Մա րա շի սան ջակ նե րում: Յո հան նես Լեփ սի ու սի տե ղե կու թյան 
հա մա ձայն՝ Մա րա շում հա մի դյան կո տո րած նե րին զոհ գնաց շուրջ 1.390 հայ7: Հա մի-
դյան ջար դե րից հե տո հրաշ քով փրկ ված հա զա րա վոր ե րե խա ներ խնամ քի ու հո գա-
տա րու թյան կա րիք ու նեին: 

Մի սի ո նե րա կան քա րոզ չու թյան, կր թա լու սա վո րա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա-
լած հաս տա տու թյուն նե րի, բա րե գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի ձեռ նար կում նե րը ե ղան 
այն հիմ նա քա րը, ո րով հնա րա վոր ե ղավ պա հել և պահ պա նել հայ որ բե րին, զբաղ վել 
նրանց կր թու թյան և դաս տիա րա կու թյան հար ցե րով: 

Հա մի դյան կո տո րած նե րից հե տո առ 1909 թ. Մա րա շում գոր ծել են  տա սը որ բա նոց-
վար ժա րան ներ, այդ թվում՝ վեց ազ գային,  չորս մի սի ո նե րա կան8: 

Ս տորև ա ռան ձին ներ կա յաց նում ե նք հայ որ բե րի հա մար նա խա տես ված Մա րաշ 
քա ղա քում գոր ծող որ բա նոց նե րը և դրանց աշ խա տան քը կազ մա կեր պող մար դա սեր-
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը:

3 Տե՛ս Կիլիկիա, Փորձ աշխարհագրութեան արդի Կիլիկիոյ, Մատենադարան «Արաքս»-ի (Պետեր-
բուրգ, տպ. Ի. Լիբերմանի, 1894), 313: 
4 Գասպարյան, «Կիլիկիայի հայ բնակչությունը և վարչական բաժանումը», 28: 
5 Գրիգոր Հ. Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ հերոս Զէյթուն (Ն. Ե. Լոնկ Այլընտ Սիթի, 
Կոչնակ, 1988), 33:
6 Յովսէփ Տէր-Վարդանեան, Մարաշի ջարդը 1920-ին (Հալեպ, Արեւելք, 2010), 51:
7 Johannes Lepsius, Armenia and Europe: An Indictment, trans. Harris Rendel (London: Hodder and 
Stoughton, 1897), 308. 
8 Հոդվածում անդրադառնում ենք  չորս ազգային որբանոցներին, քանի որ մնացած երկուսից մեկը 
Ազգային այրիանոցն է, որը բացվել է 1909 թ., որտեղ աշխատել են կանայք և զբաղվել գուլ պա-
յագործությամբ։ Տե՛ս Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 491։ Մյուսը՝ Գրիգոր Պեհես նիլյանի 
որբանոցն է, որի գործունեության մասին մեզ չի հաջողվել բավարար տեղեկություն ձեռք բերել, 
«Բիւրակն» թերթում միայն նշված է, որ կա նման որբանոց, որտեղ ապրում են 12 աղջիկներ։ Տե՛ս 
Սմբատ Դաւթեան, «Մարաշ, քաղաքային, տեղագրական, ազգագրական, տնտեսական, կրթական 
եւ այլ տեղեկութիւններ», Բիւրակն (Կոստանդնուպոլիս), 19 նոյեմբեր 1898, թիւ 43, 759:
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Հայկական որբանոցներ

Ա. Ճե նա նյա նի որ բա նո ցը 
1896 թ. Հա րու թյուն Ճե նա նյա նի9 ջան քե րով Մա րա շի Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցու բա կում 
բաց վում է Ճե նա նյա նի որ բա նո ցը, ո րը գոր ծել է մինչև 1914 թ.10: Որ բա նո ցի գոր ծու նե-
ու թյա նը մե ծա պես նպաս տել են հատ կա պես Ա վե տա րա նա կան– Ռու բի նյանց ըն կե րու-
թյուն նե րը11: Այս որ բա նո ցում պատս պար վել և ու սում է ստա ցել մոտ 40 տղա12: 

Որ բա նոցն ու ներ նաև իր խոր հուր դը. այն բաց վել էր Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցում՝ ի 
հի շա տակ Ճե նա նյա նի մկր տու թյան: Որ բա նո ցի վար չու թյու նում որ պես հո գա բար ձու, 
ու սու ցիչ և պա տաս խա նա տու ան ձ մեծ ներդ րում է ու նե ցել Սո ղո մոն Ոս կեր չյա նը, ո րը 
ղե կա վա րել է դպրոց-որ բա նո ցը և կր թել բա զում սա ներ13: Որ բա նո ցի հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի ան դամ ներ են ե ղել Սա հակ Տեր-Պետ րոս յա նը, Աբ րա համ և Բաղ դա սար 
Չոր պա ճյան նե րը, Նշան Է տա լյա նը, Կա րա պետ Նալ չա ջյա նը և Սար գիս Թիլ պի յա նը, 
ո րոնք կա րո ղա ցել են ի րենց ներդ րումն ու նե նալ ազ գային և կր թա կան գոր ծում14: 

Բ. Հա կոբ Գում րույա նի որ բա նո ցը 
Այս որ բա նո ցը նույն պես բաց վել է 1896 թ.: Ծախ սե րը ևս հո գա ցել է Հա րու թյուն Ճե նա-
նյա նը, սա կայն իր մեծ ներդ րումն է ու նե ցել նաև Հա կոբ Գում րույա նը: Տեր և տի կին 
Գում րույան նե րի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ որ բե րի թի վը հա սել է 60 –ի15: Սա կայն 
ֆի նան սա կան խն դիր նե րի պատ ճա ռով որ բա նոցն ան ցել է ա մե րի կա ցի նե րի և գեր մա-
նա ցի նե րի հո վա նու ներ քո. այդ ժա մա նակ այն տեղ ար դեն ապ րում էին մոտ 100 ո րբ 
տղա ներ16: 

Գ. Ի սա հակ Ժամ հա րյանց որ բա նոց
1898 թ. հիմն վել է Ի սա հակ Ժամ հա րյանց որ բա նո ցը: Այս որ բա նո ցը հո վա նա վո րում էր 
Ժամ հա րյան նե րի ըն տա նի քին բա րե կամ մի մոսկ վա ցի վա ճա ռա կան՝ ի պա տիվ ի րենց 
հան գու ցյալ հոր հի շա տա կի: Ժամ հա րյանց որ բա նո ցում դաս տիա րա կու թյուն և ու սում 
էր ստա նում 90 ո րբ:

9 Հարություն Ճենանյանը եղել է ԱՄՆ «Հայ ավետարանական եկեղեցու միության» վերատեսուչ, 
կարողացել է միջոցներ գտնել, որի շնորհիվ հարյուրավոր աղքատներ հնարավորություն են ունեցել 
ստանալ կրթություն: Մարաշում բացառիկ ներդրում է ունեցել կրթական հաստատություն ստեղծելով, 
որտեղ կրթություն և դաստիարակություն են ստացել 250-ից ավելի տղաներ։ Տե՛ս Յովհաննէս 
Աւետիսեան, «Սիրուած դեմքեր», Բիւրակն (Կոստանդնուպոլիս), 8 յունվար 1905, թիւ 2, 36: 
10 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 482:
11 Այս ընկերությունների հիմնական նպատակն էր բացել դպրոցներ և կյանքի կոչել կրթական 
գործը՝ ապահովելով երեխաների ուսման ու կրթության միջոցները։ Ավելի մանրամասն տե՛ս Վարդի 
Քէշիշեան, «Մարաշ-դպրոցներ», https://www.houshamadyan.org/ arm/ mapottomanempire / vila yeta le ppo 
/ sandjakofmarash/educationandsport/educationalassociations.html, դիտվել է 12.12.2018:
12 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 483:
13 Տէր-Վարդանեան, Մարաշի ջարդը 1920-ին, 55:
14 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 483:
15 Նույն տեղում, 485:
16 Տէր-Վարդանեան, Մարաշի ջարդը, 59: 

https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetaleppo/sandjakofmarash/educationandsport/educationalassociations.html
https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetaleppo/sandjakofmarash/educationandsport/educationalassociations.html
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Հա մա ձայն բա րե րար նե րի հոր դո րի՝ որ բա նոց նե րում հայե ցի ու սում ստա նա լուց 
զատ, սո վո րում էին նաև ար հեստ ներ, ի նչ պես նաև մու ճա կա գոր ծու թյուն, կոշ կա կա-
րու թյուն և այլն: Որ բա նո ցի հո գա բար ձու թյան նա խա գա հը քա հա նա Հով հան նես Վար-
ժա պե տյանն էր, ի սկ ան դամ նե րը՝ Տեր-Մի նա սյա նը, Տիգ րան Մեր ճա նյա նը, Մով սես 
Ա ռա քե լյա նը: 

Դ. Ազ գային որ բա նոց
1909 թ. Կ.Պոլ սի ազ գային խնա մա տա րու թյան ջան քե րով Մա րա շում բաց վում է 
ազ գային որ բա նո ցը, որ տեղ պատս պար ված էին 115 տղա (մանչ) և 90 աղ ջիկ սա ներ, 
ո րոնք հա վաք վել էին Մա րա շի շր ջա կա գյու ղե րից և քա ղաք նե րից17: Այս տեղ տես չու-
թյամբ զբաղ վում էր Խա չա տուր Գռու զյա նը:

1910 թ. որ բա նո ցի բաց վե լուց 7-8 ա միս հե տո նրանց միա ցան նաև Այն թա պի որ բա-
նո ցի սա նե րը, և ա շա կերտ նե րի ը նդ հա նուր թի վը հա սավ 360-ի18: 

Ամերիկյան և անգլիական որբանոցներ

 Օս մա նյան կայս րու թյու նում հա մի դյան կո տո րած նե րից հե տո, ի նչ պես հայտ նի է, հիմն-
վում են մի սի ո նե րա կան կա յան ներ: Հայ բնակ չու թյան, հատ կա պես ե րի տա սար դու-
թյան շր ջա նում, գի տու թյան և լու սա վո րու թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց-
նե լու ուղ ղու թյամբ մեծ աշ խա տանք տա րան նաև եվ րո պա ցի և ա մե րի կա ցի մի սի ո ներ-
նե րը՝ «գայ թակ ղե լով» նրանց ո րա կյալ ուս մամբ և մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն-
նե րի կա տա րե լա գործ ման հնա րա վո րու թյուն նե րով19: 

Հարկ է նշել, որ Օս մա նյան կայս րու թյան հայե րի շր ջա նում մի սի ո նե րա կան գոր ծու-
նե ու թյան ա մե նաար դյու նա վետ ո լոր տը լու սա վո րու թյունն էր. Ա րևմտյան Հա յաս տա նի, 
Կի լի կիայի և Փոքր Ա սիայի տա րած քում բաց վե ցին բազ մա թիվ ա մե րի կյան և գեր մա-
նա կան որ բա նոց ներ: 

Մի սի ո ներ նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ բաց վող դպրոց նե րը և նրանց բա րե կարգ 
վի ճա կը, ի նչ պես նաև թուր քա կան կա ռա վա րող շր ջան նե րի թույլտ վու թյունն ա կն հայ-
տո րեն նպաս տում էին բո ղո քա կա նու թյան տա րած մա նը:

Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը հան դուր ժում էր մի սի ո ներ նե րի կր թա կան ձեռ նար-
կում նե րը, քա նի որ ի դեմս մի սի ո նե րա կան դպրոց նե րի՝ տես նում էր կարևոր օ ջախ ներ 
հայ ժո ղովր դի միաս նու թյու նը պա ռակ տե լու և դա վա նա բա նա կան հա կա մար տու թյուն-
ներն ա վե լի սրե լու հա մար, ի սկ դպրո ցա կան հար մա րա վետ շեն քե րը, ը ստ է ու թյան, 
հե տա գա յում ան ցնե լու էին թուր քե րի ձեռ քը՝ ի բրև հաս տա տուն կա պի տալ20:

17 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 491:
18 Նույն տեղում, 491:
19 Նույն տեղում, 484:
20 Ստեփան Հ. Փայասլյան, «Ամերիկացի բողոքական միսիոներների գործունեությունը Օսմանյան 
կայսրությու նում 19-րդ դարի առաջին կեսին», Բանբեր Հայաստանի արխիվների no. 2 (2006), 111:
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Ա. Է պէն-Է զէր (Ա բեն նե զեր)21 աղ ջիկ նե րի որ բա նոց
1896 թ. ա մե րի կյան ա ռա ջին որ բա նո ցը բաց վում է Մել քոն Հայ րա պե տյա նի տա նը, 
որ տեղ տե սուչ և տես չու հի էին Մկր տիչ ա ղան և տի կին Դշ խուն Տեր-Մկրտ չյա նը: 
Այ նու հետև բաց վում են ե րկ րորդ22, եր րորդ23, չոր րորդ24 և հին գե րորդ25 որ բա նոց նե րը, 
ո րոնք հա մալր վում են նոր ա շա կերտ նե րով: Հայ որ բե րին հա վա քա գրող Մա րա-
շի ա ռա ջին մի սի ո նե րու հի նե րից էր ա մե րի կա ցի տի կին Լին26, սա կայն պետք է նշել, 
որ նա, որ քան էլ նվիր ված էր որ բախ նամ գոր ծու նե ու թյա նը, ա ռող ջա կան խն դիր նե րի 
պատ ճա ռով չկա րո ղա ցավ շա րու նա կել մի սի ո նե րա կան աշ խա տան քը: Նրան հա ջոր-
դեց օ րի որդ Ագ նես Սալ մոն դը, ո րը բնու թագր վում էր որ պես ազ նիվ և քրիս տո նյա 
ըն տա նի քի զա վակ և կար ծես ծն ված էր հա տուկ այդ գոր ծի հա մար27: 

Իր ծնող նե րից միշտ լսե լով մի սի ո նե րա կան կյան քի պատ մու թյուն նե րը՝ Ագ նե սի 
մեջ ա րթ նա ցել էր որ բախ նամ գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հե տաքրք րու թյուն: Լոն դո-
նում ժո ղով ներ, ցույ ցեր էին գու մար վում, ի նչ պես նաև թեր թե րում տպագր վում էին սոս-
կա լի պատ մու թյուն ներ Հա յաս տա նի մա սին: Ի բրև ա կա նա տես վկա ներ, ներ կա ե ղող 
հայե րը պատ մում էին մա նուկ նե րի և կա նանց տա ռա պանք նե րից: Ժո ղով նե րի և կո չե-
րի ար դյուն քում կազմ վում է Հա յաս տա նի բա րե կամ ներ (Friends of Armenia) ըն կե րու-
թյու նը, ո րին ան դա մագր վում է օ րի որդ Ագ նե սը28: 

1898 թ. նա մեկ նում է Մա րաշ, ար ժա նա նում է թե՛ ա մե րի կյան, թե՛ հայ բա րե կամ-
նե րի ջերմ ըն դու նե լու թյանն ու ու շադ րու թյա նը: Ա ռա ջին գոր ծը որ պես ա կա նա տես՝ 
տե ղե կու թյուն և նա մակ ներ հա վա քելն էր, ո րից հե տո նա այդ ա մենն ու ղար կում է Լոն-
դոն, ին չի ար դյուն քում նրան հնա րա վո րու թյուն են տա լիս շա րու նա կել որ բախ նամ գոր-
ծու նե ու թյու նը29:

 Հենց օ րի որդ Ագ նե սի ջան քե րի շնոր հիվ է բաց վում «Է պէն-Է զէր» որ բա նո ցը, ո րը 
նա ղե կա վա րում է 1897-1914 թթ.30: Շատ կարճ ժա մա նա կում օ րի որդ Ագ նե սին հա ջող-

21 «Էպեն-Էզեր» նշանակում է «Աստված մեզ մինչև այստեղ առաջնորդեց»։ Տե՛ս «Էպեն Էզեր 
Աղջկանց որբանոց», Նոր Մարաշ տեղեկատու Գերմանիկ-Վասպուրական մշակութային միության, 
no. 4 (2010), 37:
22 Բացվել է Աստվածաբանական ճեմարանի արևելյան շենքում, տե՛ս նույն տեղում, 36:
23 Այս որբանոցը բացվել է տեր և տիկին Ավետիս Իվեզյանի տեսչությամբ, տե՛ս նույն տեղում, 31: 
24 Տեր և տիկին Հակոբ Նուսխեճյանների գլխավորությամբ, տե՛ս նույն տեղում, 31:
25 Նաջարյան Օհան աղայի և տիկնոջ հսկողությամբ, տե՛ս նույն տեղում, 31:
26 Հետաքրքիր է տիկին Լիի 1896 թ. նոյեմբերի 28-ի հետևյալ գրառումը «Ես չեմ կարող Ձեզ բառերով 
նկարագրել, թե ինչպիսի ուրախություն ինձ համակեց, երբ ես ամռանը Կ.Պոլսում տեղեկացա, որ 
պետք է Գերմանիայից 250 լիրա ստանամ Մարաշում 50 որբի խնամքի համար…Գերմանիայից այս 
պայմանավորվածության մասին լուրն ստացվեց, ինչպես երկնքից մի նվեր», Հայկ Մ. Մարտիրոսյան, 
Գերմանական միսիոներական գործունեությունն Օսմանյան կայսրությունում. Մարաշի կայանը 1896-
1919 թթ. (Երևան, Զանգակ, 2016), 37: 
27 Մանրամասն տե՛ս Ephraim K. Jernazian, Judgment unto Truth Witnessing the Armenian Genocide, 
trans. Alice Haig (New Brunswick and London: 1990), 18-19. 
28 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 487:
29 Նույն տեղում, 487:
30 «Էպեն Էզեր Աղջկանց որբանոց», 36:
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վում է գե րա զանց ա ռա ջա դի մու թյան հասց նել որ բա նո ցի սա նե րին: Որ բա նո ցին հա րա-
կից տա րած քում նոր շենք է հիմն վում, որ տեղ տղա նե րը սո վո րում էին ար հեստ ներ՝ 
ոս տայ նան կու թյուն, կոշ կա կա րու թյուն, հա ցա գոր ծու թյուն, աղ ջիկ նե րը՝ ձե ռա գոր-
ծու թյուն31: Սա կայն և՛ տղա նե րի, և՛ աղ ջիկ նե րի ըն դու նա կու թյուն ներ զար գաց նո ղը 
դպրոցն ու քո լեջ նե րին էին, և նրան ցից շա տե րը օ րի որդ Ագ նե սի շնոր հիվ դար ձան 
բժիշկ ներ, վար ժու հի ներ, ու սու ցիչ ներ32: 

Օ րի որդ Ագ նեսն ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն էր դարձ նում նաև բա րո յա կան 
և հոգևոր դաս տիա րա կու թյա նը: Բո լոր սա ներն ա մեն կի րա կի քա ղա քի ե կե ղե ցի ներ և 
կի րակ նօ րյա դպրոց ներ էին այ ցե լում33:

 Կա րե լի է ան վա րան նշել, որ օ րի որդ Ագ նե սի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ Է պէն-Է զէ րը 
դար ձավ որ բե րի ա պաս տան, որ տեղ նրանք կրթ վե ցին, յու րաց րե ցին ար հեստ ներ՝ այդ 
ա մե նի հետ ստա նա լով հոգևոր ու բա րո յա կան դաս տիա րա կու թյուն:

Գերմանական որբանոցները

1896 թ. օ գոս տո սի 28-ին Մայ նի Ֆրանկ ֆուր տում տե ղի է ու նե նում «Հա յաս տա նի 
օգ նու թյան գեր մա նա կան մի ու թյան» (ՀՕԳՄ)34 ե րկ րորդ հա մա ժո ղո վը: Այն կարևոր 
դեր կա տա րեց Մա րա շում որ բա հա վաք ման և որ բախ նա մու թյան գոր ծում35: 

Գեր մա նա ցի հա յա սեր Էռ նեստ Լոհ մա նի օ ժան դա կու թյամբ Մա րաշ է տե ղա փոխ-
վում օ րի որդ Ան նա Ռու բա խը36, ո րը 1898 թ. ստանձ նում է ղե կա վա րել Բեթ շա լոմ37 
որ բա նո ցը: Ա վե լի քան մեկ տա րի Ա. Ռու բա խը կա յա նի միակ գեր մա նա ցի աշ խա-
տա կիցն էր: 1900 թ. հոկ տեմ բե րին որ բա նո ցում ե րե խա նե րի թի վը կտ րուկ ա ճում 
է՝ 30-ից հաս նե լով 180-ի: Ե րե խա ներն ապ րում էին եր կու շի նու թյուն նե րում, ա վագ 
տա րի քի 110 տղա ներն ա ռա ջին որ բա նո ցում՝ Բեթ շա լո մում, ի սկ կրտ սեր տա րի քի 

31 Աղջիկների պատրաստած ձեռագործերը տեղ գտան Լոնդոնի շուկայում։ Նույն տեղում, 37:
32 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 489:
33 Նույն տեղում, 490:
34 Հայաստանի օգնության գերմանական միությունը (ՀՕԳՄ) հիմնվել 1896 թ. հուլիսի 2-ին։ 
Մանրամասն տե՛ս Աշոտ Ն. Հայրունի, Հովհաննես Լեփսիուսի առաքելությունը (Երևան, Նաիրի, 
2002), 47:
35 Մարտիրոսյան, Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 36:
36 Արևելքում քրիստոնեական բարեգործության գերմանական օգնության միության (ԱՔԲԳՕՄ) 
առա ջին ներկայացուցիչն է, որը 1897 թ. սեպտեմբերի 5-ին լինում է Բեբեքի, նոյեմբերի 13-ին՝ 
Մեզիրեի կայանում, այնուհետև հաստատվում Մարաշում, տե՛ս Մարտիրոսյան, Գերմանական 
միսիոներական գործունեությունն, 37:
37 Բեթշալոմ եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում էր Խաղաղության տուն: Այս շենքն ի սկզբանե 
եղել էր երկու տուն, որոնց տերերը մինչև 19-րդ դարի վերջ եղել են հայեր: Նրանցից մեկի տերը 
որդիների և դուստրերի ամուսինների հետ համիդյան կոտորածների ժամանակ սպանվել է: Երկրորդ 
տանտիրոջն ու ընտանիքին ևս փորձել էին սպանել, սակայն տան սենյակներից մեկի հատակին 
փորված թաքստոցի շնորհիվ ամբողջ ընտանիքին հաջողվել էր փրկվել: Թուրքերը սպանել էին 
ընտանիքի մորը, որը կանգնել էր թուրքերի առաջ՝ ընտանիքի մյուս անդամներին թաքնվելու համար 
ժամանակ տալով։ Տե՛ս Մարտիրոսյան, Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 47: 
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70 տղա նե րը՝ որ բա նո ցի ե րկ րորդ վար ձա կալ ված շեն քում38: 1901 թ. գեր մա նա կան 
հյուպա տո սու թյան նախ կին շեն քը վե րա կա ռուց վում և ծա ռա յում է որ պես որ բա նոց:

1904 թ. ամ ռա նը Բեթ շա լո մում ե րեք տները ստանում են ա նուն ներ. ա ռա ջին տու նը 
կոչ վում է «Սեր», ե րկ րորդ տու նը՝ «Հա վատք», եր րոր դը՝ «Հույս»: Բեթ շա լո մի շեն քային 
հա ջորդ ըն դար ձա կու մը լի նում է 1908 թ., ո րն էլ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 50 որ բի 
օթևան տա լու: Այս չոր րորդ շի նու թյունն էլ ան վան վում է «Ո ղոր մա ծու թյուն»39:

1898 թ. նոյեմ բե րի 28-ին բաց վում է Բե թել40 որ բա նո ցը: 1899թ. մայի սի 27-ին այս-
տեղ է ժա մա նում Վիլ հելմ Շպի քե րը կնոջ՝ Մա րի Շպի քե րի41 հետ: Շպի քերն իր գոր ծին 
նվի րյալ ան ձի, հայ ժո ղովր դի ան կեղծ բա րե կա մի համ բավ ու ներ42: 

Մա րա շի որ բա նոց նե րում ներ մուծ վում է կա ռա վար ման նոր մե թոդ. յու րա քան-
չյուր ե րե խային «մայ րիկ»43 է նշա նակ վում՝ ա վագ տա րի քի որ բու հի, ո րը ո րոշ չա փով 
պետք է հետևեր նրանց կար գա պա հու թյա նը44: Շպի քերն իր ա ռա քե լու թյու նը կա տա-
րե լով՝ որ բա նո ցի գոր ծը հանձ նում է պաս տոր Բրու նե մա նին45, ո րն ը նդ լայ նում է 
որ բա նո ցի տա րած քը, տղա նե րին ա ռանձ նաց նում է գեր մա նա կան որ բա նո ցում, 
աղ ջիկ նե րին՝ ա մե րի կյան: Գեր մա նա ցի մի սի ո ներ ներն ա մե րի կա ցի ի րենց գոր ծըն-
կեր նե րի հա մե մատ ա վե լի շատ դրա մա կան մի ջոց ներ և հո վա նա վոր ներ ու նեին, ո րի 
ար դյուն քում նրանց գոր ծու նե ու թյունն ա վե լի բե ղուն է ր46:

 Գեր մա նա կան որ բա նոց նե րում ա ռաջ նա հեր թու թյու նը տր վում էր կր թու թյա նը. այդ 
է վկա յում որ բա նոց նե րի հիմ նու մից և որ բե րի հա վա քա գրու մից հե տո դպրոց նե րի 
բա ցու մը: Դպ րոց նե րը տա լիս էին սկզբ նա կան շր ջա նում տար րա կան գի տե լիք ներ, ի սկ 
ա վե լի բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն ու նե ցող նե րը հնա րա վո րու թյուն էին ստա նում շա րու-
նա կել կր թու թյու նը Մա րա շի ա մե րի կյան քո լե ջում, բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ նաև Գեր-
մա նիա յում: Դա սա պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված էին նաև հայեր. 
աղ բյուր նե րում նշ վում են Հով հան նես Հայ դոս թյա նի, Կա րա պետ Կե րի կյա նի և այ լոց 
ա նուն նե րը: Ա վագ տա րի քի պա տա նի նե րին դա սա վան դում էր ու սու ցիչ Շպի քե րը, ի սկ 
աղ ջիկ նե րի որ բա նո ցից լա վա գույն նե րին ու ղար կում էին ա մե րի կյան քո լեջ՝ ու սուց չու հի-
ներ դառ նա լու նպա տա կով47: 

38 Նույն տեղում, 43: 
39 Նույն տեղում, 43-44:
40 Եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում է Աստծո տուն։ Տե՛ս նույն տեղում, 41:
41 Միսիոներների մասին մանրամասն տե՛ս Մարտիրոսյան Գերմանական միսիոներական գոր ծու-
նեությունն, 148: 
42 Վարդան Գրիգորյան, Հայությանը նվիրված կյանք. Էստոնուհի Հեդվիգ Բյուլի հայանպաստ 
գործունեությունը Կիլիկիայում և Սիրիայում 1911-1951 թթ. (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ, 1996), 19:
43 Որբանոցները ղեկավարող կանանց անվանում էին «մայրիկ» կամ «տան մայրիկ»: Տե՛ս Մար-
տիրոսյան Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 20:
44 Նույն տեղում, 42:
45 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 490:
46 Նույն տեղում, 491:
47 Մարտիրոսյան, Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 45:
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1908 թ. հոկ տեմ բե րին աղ ջիկ նե րի որ բա նո ցում կա ռուց վում է 96 ե րե խայի և չորս 
դա սա րա նի հա մար նա խա տես ված դպրոց: Այ նու հետև ա շա կերտ նե րի թիվն ա ճում է՝ 
հաս նե լով 207-ի: 

Որ բա նո ցում առ կա էին կր թա կան գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված դժ վա րու թյուն ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ դա սագր քե րի և ու սու ցիչ նե րի պա կա սու թյան հետ կապ ված խն դի-
րը48: Չկային աշ խար հա գրու թյան, բնա գի տու թյան և պատ մու թյան դա սագր քեր, ի սկ 
207 ե րե խայի հա մար կար ըն դա մե նը 3 ու սուց չու հի՝ նախ կին որ բու հի ներ Սե նե մը, 
Դշ խու նը և Օվ սան նա Գյոնդ շյա նը:49 Դա սագր քե րի խն դի րը լու ծե լու հա մար փորձ է 
ար վում մի քա նի գիրք թարգ մա նել գեր մա նե րե նից: Ու սուց չու հի նե րի թիվն էլ հե տա գա-
յում ա վե լա նում է50: 

Ի դեպ, որ բա նո ցում դա սագր քե րի լե զուն հա յա տառ թուր քե րենն էր, սա կայն 
սա ներն ա ռա ջին ե րեք տա րում յու րաց նում էին նաև ա րևմտա հայե րենն ու օս մա նե-
րե նը, ո րոնց հե տա գա յում ա վե լա նում է նաև ան գլե րե նը: 7-րդ դա սա րա նից սկ սած 
ան ցնում էին գեր մա նե րեն և ան գլե րեն: 

Տ ղա նե րի որ բա նո ցում ևս կր թա կան ո լոր տում փո փո խու թյուն ներ են տե ղի ու նե-
նում: Ե րե խա նե րի կր թու թյա նը զու գա հեռ հոգ էր տար վում նաև ար հեստ ներ ու սու ցա-
նե լու մա սին, ո րն ու ներ մի քա նի նպա տակ. նախ՝ որ բե րը դրա նով հնա րա վո րու թյուն 
էին ստա նում ի րենց հե տա գա կյան քում սե փա կան վաս տա կով ապ րե լու, ե րկ րորդ՝ 
ի նչ պես տղա նե րի, այն պես էլ աղ ջիկ նե րի կող մից պատ րաստ ված ի րե րը հան վում էին 
վա ճառ քի տե ղում կամ Գեր մա նիա յում, եր րորդ՝ ար հեստ սո վո րած ե րե խա ներն օգ տա-
կար էին լի նում որ բա նո ցին՝ հո գա լով ի րենց հա գուս տի, կո շիկ նե րի և այլ ան հրա ժեշտ 
պա րա գա նե րի հա մար51: 

Ինչ պես որ բա նոց ներն էին ա ռանձ նաց ված տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի, այն պես էլ 
կր թա կան գործն ու ար հեստ նե րի ու սու ցա նումն էր ի րա կա նաց վում ա ռան ձին-առան-
ձին: Կրտ սեր տա րի քի աղ ջիկ ներն ու սա նում էին դպրո ցում, ա վագ տա րի քի աղ ջիկ-
նե րը՝ որևէ ար հեստ սո վո րում: Աղ ջիկ նե րը ստա նում էին նաև եր կու ժամ Ա ստ վա-
ծաշն չի պատ մու թյան, մեկ ժամ եր գե ցո ղու թյան դաս52:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ կա րող ե նք փաս տել, որ գեր մա նա ցի մի սի ո ներ նե րը 
տար բեր վում էին ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րից նրա նով, որ բա ցի կր թա կան-մար դա-
սի րա կան ծրա գրե րից, ու նեին նաև այլ նպա տակ՝ տն տե սու թյան հե տա գա զար գաց-
ման հա մար ո րոշ նա խադ րյալ նե րի ձևա վո րում: Որ բա նոց նե րի մեջ կարևո րու թյուն էին 
տա լիս ար հես տա նոց նե րի ստեղծ մա նը: Ա մե րի կյան մի սի ո նե րու թյունն ա ռա վե լա պես 
նվիր ված էր կր թա կան գոր ծու նե ու թյա նը: Ա վե լաց նենք, որ ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րի 
հա ջո ղու թյան նա խադ րյալ նե րից պետք է հա մա րել նրանց ոչ քիչ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 

48 Նույն տեղում, 45:
49 Տեղին է նկատել, որ աղջիկների կրթությունը համեմատաբար նոր երևույթ էր հայ իրականության 
մեջ, իսկ նրանց համար ուսուցչուհիներ գտնելը՝ բարդ խնդիր:
50 Մարտիրոսյան, Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 45:
51 Նույն տեղում, 46:
52 Նույն տեղում, 47:
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մար դա սի րա կան վե րա բեր մուն քը տա ռա պյալ հայե րի նկատ մամբ, հատ կա պես թուր-
քե րի կազ մա կեր պած ջար դե րի և կո տո րած նե րի պայ ման նե րում53: 

Հարկ ե նք հա մա րում փաս տել, որ 1909 թ. օ գոս տո սի 7-ից 1910 թ. դեկ տեմ բե րի 31-ն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում մա րաշ ցի (ը նդգ ծումն ի մն է՝ Ն.Ք.) որ բե րի թվա քա-
նակն ը ստ որ բա նոց նե րի՝ հա մա ձայն «Կի լի կի ոյ Որ բախ նամ Կեդ րո նա կան հանձ նա ժո-
ղո վի տե ղե կա գրի» հետևյալն է ր՝ Ազ գային որ բա նո ցում՝ 71 տղա և 124 աղ ջիկ, գեր մա-
նա կա նում հա մա պա տաս խա նա բար 14 և 26, ան գլիա կա նում՝ 2 և 3, Ճէ նա նե ա նում՝ 1 
տղա և 1 աղ ջիկ:54 

Ամ փո փե լով փաս տենք, որ ա մե րի կյան ու գեր մա նա կան մի սի ո ներ նե րի հիմ նած 
դպրոց նե րի ազ դե ցու թյունն ա րևմտա հայ կր թա կան կյան քի վրա, ը նդ հա նուր առ մամբ, 
պետք է գնա հա տել դրա կան. դրանք նպաս տել են սա նե րի այս կամ այն մաս նա գի-
տու թյան մեջ խո րա նա լուն, լե զու նե րի ի մա ցու թյա նը, գի տա ման կա վար ժա կան և թարգ-
մա նա կան գրա կա նու թյան ստեղծ մա նը, թեև այդ ա մե նի ը նդ հա նուր ուղղ վա ծու թյան 
պա րա գա յում հա ճախ մերժ վում էր բուն հայ կա կա նը: 

Թեև «ք րիս տո նյա» եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րը գրե թե ո չինչ չա րե ցին հայե րի 
քա ղա քա կան վի ճա կը բա րե լա վե լու հա մար, սա կայն քրիս տո նյա ե կե ղե ցի նե րի, ըն կե-
րու թյուն նե րի և մի սի ո ներ նե րի օ ժան դա կու թյամբ հնա րա վոր ե ղավ ծա վա լել կր թա կան 
բե ղուն գոր ծու նե ու թյուն:

Kristine V. Najaryan

THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL LIFE OF MARASH ORPHANAGES 
AFTER THE HAMIDIAN MASSACRES (1896-1909)

SUMMARY
Key words: Marash, Cilicia, education, study, orphans, orphanages, missionaries, Hamidian 
massacres.

The article examines the organization of educational life of Marash orphanages by the 
Armenian and foreign humanists and humanitarian organizations after the Hamidian period. 
Reference is made to the full enlightenment and educational success of the Armenian, 
English and German orphanages. 

Based on primary and secondary sources the article concludes that the organization 
of the Armenian orphanages was complicated enough and there were a lot of financial 
problems and difficulties. That’s why the Armenian orphanages could not expand a long a

53 Արման Ջ. Կիրակոսյան, ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը և արևմտահայությունը (19-րդ 
դար- 1914 թ.) ( Երևան, ԵՊՀ, 2014), 315:
54 Տե՛ս Տեղեկագիր Կիլիկիոյ որբախնամ կեդրոնական Յանձնաժողով 1909 օգոստոս 7-1910 
դեկտեմբեր 31 եւ 1911 յունվ. 1-1911 յունիս 30 (Կ.Պոլիս, տպագրութիւն Օ. Արձուման, 1911), 90:
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ctivity. The main conclusion is that Marash was considered to be an important educational 
center and had a great contribution to the life of the Armenian orphans. The activity of 
foreign and the Armenian missionaries greatly promoted and encouraged this humanitarian 
work.

Кристинe В. Наджарян 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИРОТСКИХ ПРИЮТАХ МАРАША 
ПОСЛЕ ГАМИДОВСКИХ ПОГРОМОВ (1896-1909)

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Мараш, Киликия, образование, обучение, сироты, приюты, миссионеры, 
гамидовская резня.

В статье рассматривается организация армянскими и иностранными миссионерами 
учебного процесса в приютах Мараша после гамидовских погромов. Отмечены 
успехи армянских, английских и немецких приютов в области образования и 
просвещения. Представляя разностороннее исследование учебного процесса детей 
нашедших убежище в приютах Мараша, отмечается важное значение образования 
в жизни воспитанников армянских, английских и немецких приютов. Опираясь 
на первоисточники и вторичную литературу, можно утверждать, что основание 
армянских приютов было достаточно сложным процессом, и как бы то ни было велико 
желание дать армянским сиротам достойное образование, недостаток необходимых 
средств ограничивал возможности. Скорее всего, именно это стало причиной того, 
что армянские приюты не могли развернуть долгосрочную деятельность. По этой 
же причине об их функционировании нет подробной информации. В этих условиях, 
несомненно, вклад иностранных деятелей, оказывающих огромную поддержку, 
делающих все возможное для улучшения условий жизни армянских сирот, был 
особенно велик.
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