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Կ. Պոլսի «Համազգեաց ընկերության» առնչությունները 
մասոնության հետ 

Մովսիսյան Ֆելիքս 
 

Հանգուցային բառեր` Թանզիմաթ, բարեփոխումներ, Փարիզ, 
կրթություն, մտավորականներ, ազգային միասնություն, համերաշ-
խություն, եղբայրություն, փոխօգնություն, մասոնություն:  

19-րդ դարի 50-60-ական թվականները արևմտահայության 
կյանքում նշանավորվեցին սոցիալ-տնտեսական, հասարակական, 
քաղաքական, մշակութային և կրթական փոփոխություններով: 
Արևմտահայությունը լուրջ դերակատարում ուներ հատկապես    
Կ. Պոլսի կյանքում, որտեղ հայ գաղթօջախը տարեցտարի ստվա-
րանում էր Արևմտյան Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից 
եկած հայության հաշվին: Նրանք զբաղեցնում էին մայրաքաղաքի 
ծայրամասային 20 թաղամասերի կեսից ավելին1: XІX դարի սկզբին 
Կ. Պոլսի 860 հազար բնակչից 150 հազարը հայեր էին2, որոնց թիվը 
1860թ. կազմեց 250 հազար: Քսանից ավելի հայ ամիրայական 
գերդաստաններ երկար տարիներ կարևոր դեր էին խաղում Օս-
մանյան կայսրության տնտեսության տարբեր ոլորտներում: Նրան-
ցից Տատյան, Տուզյան, Պալյան, Արփիարյան և այլ գերդաստաննե-
րի զավակները ժառանգաբար ղեկավարում էին կայսրության հա-
մար կենսական նշանակություն ունեցող արդյունաբերության 
բազմաթիվ ճյուղերը3: Կ. Պոլսի ներքին առևտրի գերակշիռ մասը 
կենտրոնացած էր «եվրոպականացած» հայ վաճառականների ձեռ-
քում, որոնք սերտ կապեր ունեին ֆրանսիական, անգլիական և 
իտալական շուկանների հետ4: Կ. Պոլսի շուրջ 40 հազար հայ ար-

                                                                 
1 Ընդարձակ օրացույց ազգային հիվանդանոցի, Կ. Պոլիս, 1902, էջ 198: 
2 Տե՛ս Յ. Գ. Փալագաշեան, Տեղադրութիւն Կոստանդնուպոլսոյ և իւր շրջակա-

յից, հատակագծից պատկերով Վոսփորի, Կ. Պոլիս, 1887, էջ 7: 
3 Տե՛ս Ստեփանյան Հ. Հայերի ներդրումն Օսմանյան կայսրությունում, Երևան, 

2012: 
4 Տե՛ս Հ. Գ. Մրմրեան, Թուրքահայոց հին վաճառականութիւնն եւ վաճառա-

կանք, Կ. Պոլիս, 1908, էջ 47, 53: 
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հեստավորներն ու առևտրականները5 ընդգրկված էին 100-ից 
ավելի էսնաֆությունների մեջ6: Նրանք «զորաւոր կազմակերպու-
թիւններ ունեին, եւ իրենց արհեստապետովը եւ արհեստապետա-
կան ժողովներովը (լոնճա օտասը) կը ներկայացնեին տեսակ մը 
ինքնագլուխ վարչութիւններ և մատակարարութիւններ»7: Կ. Պոլի-
սը արևմտահայության կրթության և մշակութային խոշոր կենտրոն 
էր, որտեղ գործում էին Արամյան, Արևելյան, դպրոցական և թա-
ղային մի շարք թատրոններ8, 25 տպարան, գրավաճառանոց9, 42 
վարժարան10, 32 հազարից ավելի սովորողներով11, լույս էին տես-
նում տասնյակ թերթեր և հանդեսներ12:  

Պոլսահայության ձեռքբերումները մասամբ պայմանավորված 
էին սուլթան Աբդուլ Մեջիդի 1839թ. նոյեմբերի 9-ին հռչակած Գյուլ-
հաների արքայական պալատում հռչակված Հաթթը-շերիֆ հրո-
վարտակով13, որով Թուրքիայում սկիզբ դրվեց Թանզիմաթի դարա-
շրջանի14: Սեփական նախաձեռնությամբ բարեփոխումներ հռչա-
կելու «Գլխավոր, եթե ոչ միակ պատճառը» թուրքական կառավա-

                                                                 
5 «Արձագանք», Թիֆլիս, 1885, նոյեմբեր, թիվ 10, էջ 142-143: 
6 Տե՛ս Ընդարձակ օրացոյց ազգային հիվանդանոցին, Կ. Պոլիս, 1902, էջ 199: 
7 Ա. Ալպօյաճեան, Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը և կիրա-

ռութիւնը: «Ընդարձակ օրացույց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի հայոց», Կ. Պոլիս, 
1910, էջ 202-203: 

8 Տե՛ս Ստեփանյան Գ., Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության, հա-
տոր առաջին, Երևան, 1962: 

9 Տե՛ս Ք. Կորկոտյան, Հայ տպագիր գիրքը Կոստանդնուպոլսում, Երևան, 1964, 
էջ 107-150: 

10 Տե՛ս Գ. Գալուստյան, Մարաշ կամ Գերմանիկ և հերոս Զեյթուն, Նյու Յորք, 
1934, էջ 427: 

11 Տե´ս «Արձագանք», 1885, թիվ 10, էջ 143: 
12 Տե՛ս Հայ պարբերական մամուլի մատենագիտություն(1794-1967), կազմեց  

Ա. Կիրակոսյան, Երևան, 1970, Հայ պարբերական մամուլը: Մատենագիտական 
համահավաք ցուցակ (1794-1980), կազմեց Մ. Ա. Բաբլոյան, Երևան, 1985: 

13 «Արշալույս Արարատյան», Զմյուռնիա, 1841, 19 նոյեմբերի, թիվ 52, 
Ալպօյաճեան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, էջ 175: 

14 Տե՛ս Պէրպէրեան Ա., Պատմութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1871, էջ 499, Миллер А. 
Ф., Краткая история Турции. М., 1948, с. 68-69; Шабанов Ф., Государственный строй 
и правовая система Турции в период Танзимата, Баку, 1967, с. 42-50. 
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րության «ոչ մեծ լուսավոր խմբի ձգտումն էր բարեփոխումների մի-
ջոցով երկիրը փրկել կործանումից», քանի որ «պետությունը կորց-
նում է իր ուժը, եթե օրենքները չեն պահպանվում»15: Թանզիմաթը 
հռչակում էր անկախ կրոնական դավանանքից, կյանքի, պատվի և 
գույքի լիակատար երաշխավորություն, պետական հարկերի կա-
նոնավորում ու արդարացի գանձում, դատավորության հրապա-
րակայնություն և իրավահավասարություն օրենքի առաջ: Կայս-
րության հպատակ ոչ մահմեդական ժողովուրդներն ստանում էին 
քաղաքացիական մի շարք իրավունքներ, այդ թվում՝ զինվորական 
և բժշկական վարժարաններում սովորելու, բանակում ծառայելու և 
պետական պաշտոններ ստանալու հարցում16: Արևմտահայությու-
նը խանդավառված էր թանզիմաթի «հաւասարութեան, արդարու-
թեան և բարեկարգության փրկարար սկզբունքները» հաստատելու 
խոստումներից, որոնք նրանց «վարչային և ընկերային բարենո-
րոգման հզոր մղում տուին»17: Դրան մեծապես նպաստեց Թուր-
քիայում բարենորոգումներ իրականացնելու շրջանակում հանրա-
յին կրթությանը զարկ տալը:  

Սկսած 1836թ. մի խումբ մեծատուն ամիրաներ ձեռնամուխ 
եղան Կ. Պոլսի հայ համայնքի երեխաների կրթության գործը կազ-
մակերպելուն: 1836թ. Խասիգյուղում ստեղծվեց Ներսիսյան վար-
ժարան, իսկ 1838թ. Սկյուտարում հիմնվեց ճեմարան, որտեղ 
որպես օտար լեզու, իտալերենից բացի դասավանդվում էր նաև 
ֆրանսերեն: Այն դարձավ պետական վարժարաններում առաջին 
ընգրկված լեզուն: Դա պայմանավորված էր Բարձր դռանը Ֆրան-
սիայի դեսպանի ունեցած ազդեցիկ դիրքով և կաթոլիկ եկեղեցու 
առաքելությամբ, որոնք ֆրանսիական ազդեցության տարածման 
կարևոր հանգամանք էին: Մյուս կողմից 18-րդ դարի ֆրանսիական 
հեղափոխությունը և հատկապես Նապոլեոն Բոնապարտի վարած 

                                                                 
15 Миллер А. Ф. Мустафа паша Байрактар. М-Л., 1947, с. 73. 
16 Պէրպէրեան Ա., Պատմութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1871, էջ 270, 499, Թումանեան 

Կ., Պատմութիւն Արևելեան խնդրոյ, Լոնդոն, 1905, էջ 264, Ալպօյաճեան Ա., նշվ. 
աշխ., էջ 176-178: 

17 Քէչէեան Բ., Պատմութիւն Ս. Փրկչի հիւանդանոցին Հայոց, Կ. Պոլիս, 1887, էջ 90: 
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արտաքին քաղաքականությանը ոչ միայն Եվրոպայում, այլև Մեր-
ձավոր Արևելքում նույնպես նպաստել էին Ֆրանսիայի նկատմամբ 
հետաքրքրության խորացմանը: Այս իմաստով «աշխարհի քաղա-
քականութեան և մանաւանդ մտաւորական շարժման առանցքը 
Փարիզ էր, երբ Թուրքիոյ վերանորոգութեան ձեռնարկուեցաւ»18: 
Բացի այդ, ֆրանսերենը դարձել էր դիվանագիտության և միջազ-
գային հաղորդակցության լեզու, այնպես որ թուրքական կրթական 
համակարգում ֆրանսերեն մտցնելը բնավ անսպասելի չէր: Դրա-
նից շտապեց օգտվել պոլսահայությունը, որոնցից ամիրաները 
սկսեցին իրենց զավակներին Իտալիայից բացի ուղարկել նաև 
Փարիզ՝ կրթություն ստանալու: 

Փարիզում բարձրագույն կրթություն ստացած առաջին պոլսե-
ցին բժիշկ Պողոս Շաշյանն էր: Նա 1830թ. Իտալիայում, Պադուայի 
համալսարանն ավարտելուց հետո 1830-1832թթ. կատարելագործ-
վեց Փարիզում: 1834թ. բժշկություն սովորելու նպատակով Փարիզ 
մեկնեցին Սերովբե Վիչենյանը և Գասպար Սինապյանը: 1835-
1838թթ. Փարիզում հասարակական գիտություններ և լեզուներ էր 
սովորում Հակոբ Կրճիկյանը19: Սկսած 1840թ. Ֆրանսիան, և հատ-
կապես Փարիզը, դարձան նշանավոր խառնարան հայության հա-
մար, որտեղ դարբնվում էր թուրքահայ մտքի, լեզվի, գրականու-
թյան, վարչական կազմի և բուն ժողովրդական կյանքի հեղա-
շրջումը, որը խոր ազդեցություն թողեց պոլսահայ մտավորակա-
նության ձևավորման վրա: Փարիզ մեկնած առաջին խումբ պոլսա-
հայ երիտասարդներից Հ. Կրճիկյանը, Սերվիչենը, Ն. Ռուսինյանը 
և Գ. Օտյանը 1840-ական թվականներից սկսած «խմորիչը եղան 
այն շաղախին, որով պիտի պատրաստուէր ազգային զարգացման 
շէնքը և բուն իսկ Ազգային Սահմանադրութիւնը»20:  

1841թ. սուլթան Աբդուլ Մեջիդի հրովարտակով հայերին, հույ-
ներին և հրեաներին թույլատրվեց կրթություն ստանալ Կ. Պոլսում, 
որտեղ սկսած 1826թ. միակ գործող բարձրագույն ուսումնական 

                                                                 
18 Ալպօյաճեան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, էջ 227: 
19 Նույն տեղում, էջ 228-229: 
20 Նույն տեղում, էջ 232: 
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հաստատությունը՝ Զինվորական բժիշկների բարձրագույն վարժա-
րանն էր: Այստեղ դասավանդումը կատարվում էր ֆրանսերեն և 
թույլատրվում էր այլազգիներին նույնպես կրթություն ստանալ, 
որը կապված էր մեծ խոչընդոտների ու սահմանափակումների 
հետ: Սուլթանի հրովարտակից հետո Կ. Պոլսում պետական և ազ-
գային շրջանակներում կրթական շարժում սկսվեց, որը հովանա-
վորում էին «լուսամիտ մեծահարուստ» ամիրաներ Հովհաննես 
Տատյանը, Հովհաննես Սեվերյանը, Կարապետ Պալյանը, Մկրտիչ 
Ճեզայիրլյանը և Պողոս Օտյանը21: Նրանք ֆինանսական աջակցու-
թյուն ցույց տվեցին պոլսահայ աղքատ ընտանիքներից սերած 
ուսումնատենչ և ուշիմ երիտասարդներին կրթությունը շարունա-
կելու Եվրոպայում: Ապավինելով հայ ամիրաների առատաձեռն 
նյութական աջակցությանը, քիչ տիրապետելով ֆրանսերենին, բո-
լորովին անծանոթ ֆրանսիացիների բարքերին ու հասարակական 
կյանքին՝ պոլսահայ պատանիները մեկը մյուսի հետևից բռնում 
էին Փարիզի ճանապարհը: 1840թ. Մկրտիչ ամիրա Ճեզայիլյանի 
հովանավորությամբ Փարիզ մեկնեց Գրիգոր Աղաթոնը: Նրա հետ 
միաժամանակ բժշկություն էր սովորում Նահապետ Ռուսինյանը: 
1842թ. Ֆրանսիա մեկնած Գևորգ Սթիմառճյանը և Հակոբ Ամաս-
յանը կրթություն ստացան Կրինեոնի երկրագործական վարժարա-
նում: 1844-1848 թվականներին Փարիզում կրթություն ստացան 
նաև Հարություն Սվաճյանը, Խաչատուր Պարտիզպանյանը և Նի-
կողայոս Զորայանը: Այդ տարիներին կրթություն ստանալու հա-
մար Փարիզ մեկնեցին նաև պոլսահայ նշանավոր ամիրաներ 
Տատյան և Պալյան գերդաստանների զավակները, սկզբում Առա-
քել, Հարություն և Գրիգոր Տատյանները, այնուհետև Հարություն և 
Նիկողայոս Պալյան եղբայրները22: Փարիզում կրթություն ստանա-
լուց հետո Կ. Պոլիս վերադարձած կաթոլիկ հայեր Հ. Կրճիկյանը և 
Սերվիչենը ձեռնամուխ եղան ազգային գործերի վիճակի բարելավ-
մանը և Պատրիարքարանի հետ համագործակցությանը: Նրանք 
սկսեցին «մեղմօրէն տարածիչը հանդիսանալ ֆրանսիական յեղա-

                                                                 
21 Նույն տեղում, էջ 231: 
22 Նույն տեղում, էջ 230-233: 
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փոխութեան սուրբ սկզբանց և ժողովրդապետական գաղափարնե-
րուն, որոնք արդէն անզգայաբար պահանջ կը դառնային Կ. Պոլսոյ 
մէջ»23: Դրա արդյունքում, «խմորումը հզօր եղաւ» և Փարիզ ուղարկ-
վեց պոլսահայ երիտասարդների երկրորդ խումբը: 

1846-1862թթ. Փարիզում սովորեց և աշխատեց Ճանիկ Արամ-
յանը, իսկ 1846-1852թթ.՝ Ստեփան Ոսկանյանը: 1848թ. կրկին 
Փարիզ մեկնած Խաչատուր Պարտիզպանյանին ընկերացավ Խա-
չատուր Միսաքյանը: Նրանք, ինչպես նաև Պալյան եղբայրները 
կրում էին Ն. Ռուսինյանի «լուսամիտ և յանդուգն գաղափարներու 
ազդեցութիւնը»24: 1848-1851թթ. Փարիզի Առևտրական բարձրա-
գույն վարժարանում կրթություն ստացավ Կարապետ 
Յութուճյանը: 1848-1853թթ. Փարիզի բարձրագույն բժշկական հա-
մալսարանում սովորում էր Հովսեփ Շիշմանյանը(Ծերենց): 
Նրանցից հետո Փարիզի ճանապարհը բռնեցին Ավետիս և Թովմաս 
Խորասանճյան եղբայրները, ովքեր հետագայում դարձան մշակու-
թային և հասարակական գործիչներ, ինչպես նաև Աբրահամ 
Երամյանը, Հովսեփ Պեյրանը և ուրիշները: Փարիզում կրթություն 
ստացած այս երկրորդ խումբ երիտասարդները «չկարողացան 
զերծ մնալ Ռուսինեանի ազդեցութիւնէն»: Դրան ավելացավ նաև 
«1848 թ. յեղափոխութեան ժամանակը, որ հզօր ներգործութիւն մը 
կ′ունենար ուղղակի այս երկրորդ խումբին վրայ»25: Այս խումբը 
կազմում էին Անտոն և Սարգիս Պալյանները, Կարապետ Յութուճ-
յանը, Հովհաննես(Արզուման) Վահանյանը, Հաբեթիկ Նեվրուզ-
յանը, Գրիգոր Մոզյանը, Միքայել և Թոմաս Խորասանճյանը, Հով-
հաննես Թյույսյուզյանը, Խաչիկ Կյումյուշյանը՝ բոլորն էլ ազդեցիկ 
մարդկանց զավակներ կամ «խիստ առաջադեմ ու ընդունակ պա-
տանիներ»26: Նրանք հայրենի Կ. Պոլիս վերադարձան որպես 
փայլուն կրթություն ստացած իրավաբաններ, բժիշկներ, ճարտա-
րապետներ և առևտրականներ: Փարիզում կրթություն ստացած 

                                                                 
 23Նույն տեղում, էջ 233: 
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26 Նույն տեղում: 
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երիտասարդ պոլսահայերը բարեկամական և ազգակցական կա-
պերով կապված մարդկանց զավակներ էին: Նրանք տարիներ շա-
րունակ միմյանց հետ շփման մեջ էին, միևնույն գաղափարներով 
խանդավառված և միևնույն ներշնչումներով տոգորված: Նրանց 
շնորհիվ 1840-ական թվականների Կ. Պոլսի «մթնոլորտը գերա-
զանցապէս խանդավառիչ էր, հղի անգին գաղափարներով»27: 

1840-ական թվականներին Եվրոպական համալսարաններում 
կրթություն ստացած պոլսահայերը լուսավորության, առաջադի-
մության և քաղաքական բարեփոխումների անհրաժեշտության 
գաղափարների ազդեցության տակ իրենց նվիրեցին ազգային 
միասնության, համերաշխության ու եղբայրական փոխօգնության 
գործին: Այդ երիտասարդները ժողովրդին «հոգածութեան և զոհո-
ղութեան հոգի կը ներշնչէին, և անոնց հովանաւոութիւնը իրենց 
աշխատութեանց միացնելով օգտակար հաստատութեանց նախա-
ձեռնարկներ կըլլային»28: Եվրոպական լուսավորության և հասա-
րակական առաջընթացի գաղափարներով տոգորված մի խումբ 
երիտասարդներ Կ. Պոլսում հիմնեցին հասարակական, կրթական, 
ազգային և մշակութային մի քանի ընկերություններ: Դրանց գոր-
ծունեության ամենաեռուն շրջանը 1840-ական թվականներին էին, 
որը պայմանավորված էր Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունե-
ցող բարեփոխումներով: Դրանք մեծապես ազդեցին հայ ընկերա-
յին և հասարակական կյանքի վրա: Կ. Պոլսի հայության շրջանում 
դրանց հիմնումը վկայությունն է այն բանի, որ այդ ընկե-
րությունները «մի մի նշաններ էին թէ հասարակութիւնը որքան 
գեղեցիկ կերպով ըմբռնել է ընկերական սկզբունքը»29:  

Այդ ընկերությունների թվում իր նպատակադրությամբ 
առանձնանում էր հատկապես 1846թ. մարտի 17-ին Բերայում 
հիմնված «Համազգեաց ընկերությունը»30: Այն հավակնում էր հա-
մապատասխանել իր անվանմանը, քանզի իր առաջնահերթ 

                                                                 
27 Նույն տեղում, էջ 235: 
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29 Լեո, Ստեփանոս Նազարեանց, հատոր Բ, Թիֆլիս, 1902, էջ 180: 
30 Քյոմուրճեան Ե., Ստամպոլի պատմութիւն,Վիէննա, 1931,էջ 568: 
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խնդիրը համարում էր գավառներում կրթություն տարածելը և 
«ազգին կրօնապէս անջատեալ մասերը յարաբերութեան դնելը»31, 
և նպատակ էր հետապնդում «ազգասիրութւն եւ ուսումնասի-
րութիւն եւ յառաջադիմութիւն ի բարոյական մասին»32: 

«Համազգեաց ընկերությունը» հիմնադրեցին կաթոլիկ հայեր 
Մկրտիչ Սամանճյանը, Հակոբ Տավությանը, Ա. Լութֆյանը, Խաչա-
տուր Գազազյանը, Հովսեփ Վարդանյանը, Կարապետ Թյուլ-
պետճյանը, Սարգիս Ասկերյանը և Սերովբե Ազնավուրյանը33: Այս 
երիտասարդ ազգասեր և ուսումնասեր գործիչները հիմնականում 
Մուրադյան և Ռափայելյան վարժարանների շրջանավարտներ 
էին, որ «համամիտ եւ համակամ խորհրդով եւ հաւանութեամբ կա-
մեցան հաստատել զընկերութիւն իմն ընդ Լուսավորչեան հայոց»34: 
Նրանք վերադառնալով հայրենի Կ. Պոլիս «թէ հանրային և թէ 
կրթական ծառայութիւն կը մատուցանէին ժողովրդին»35: Այս 
երիտասարդների համար «կրօնական տարբերութիւնը իսկական 
արգելք մը չէր որ միեւնոյն ցեղին ու հայրենիքին զաւակները հա-
սարակաց օգտին ու շահուն համար միացնեն իրենց ուժերը եւ 
ձգտին հասարակաց վախճանի մը»36: «Համազգեաց ընկերության» 
կաթոլիկ անդամները կրոնական դավանանքի տարբերություն 
չէին դնում: Նրանց համոզմամբ «կրօնի տարբերութիւնը… չկրնար 
ազգերնիս երկուքի բաժանել»37: «Համազգեաց ընկերության» ստեղ-
ծումով դրա հիմնադիրները նպատակ էին հետապնդում «հռոմեա-
կան դաւանութեան վրայ պատրաստուած հայկական ազդեցու-
թեան գաղափարը յառաջացնել»38:  

«Համազգեաց ընկերության» կանոնադրությունը կազմեց Վե-

                                                                 
31 Ալպօյաճեան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, էջ 250: 
32 Պէրպէրեան Ա., Պատմութիւն հայոց, էջ 349: 
33 Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 250, Պէրպէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 350-351: 
34 Պէրպէրեան Ա., Պատմութիւն հայոց, էջ 339: 
35 Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 250: 
36 «Արշալույս Արարատյան», 1848, 30 ապրիլի, թիվ 310: 
37 Նույն տեղում: 
38 Օրմանեան Մ., Ազգապատում, հ. Գ, մասն Ա, էջ 3822:  
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նետիկի Մխիթարյաններից Պետրոս վարդապետ Մինասյանը39, 
իսկ քարտուղար ընտրվեց երիտասարդ բանաստեղծ Մկրտիչ 
Պեշիկթաշլյանը40: Ընկերության հիմնադիր ժողովը 76 մասնակից-
ների անունից մարտի 17-ին գրաբար մի ընդարձակ հայտարարու-
թյուն տարածեց41, որտեղ դրվատանքի արժանի և «անչափ խնդու-
թեան առիթ» էր համարում ընկերության ստեղծումը: Հայտարա-
րությունը կազմված էր եվրոպական լուսավորության, և հասարա-
կական առաջընթացի գաղափարների ազդեցության տակ: Նրա-
նում ասվում էր, որ ընկերությունը իր նպատակը համարում է 
«ամենայն ազգայնոց մերոց, փոյթ իմն եռանդեան ի կանգնումն 
ուսումնասիրաց, եւ ի զարգացումն ուսումնական ընկերութեանց… 
ի բաց զտգիտութեան փարատել քօղ ի մտաց, գիտել ստանալ զի-
մաստութիւն,…անյիշատակ թաղեալ երբեմն ի տգիտութեան 
խորս…, արդ զգլուխ ի վեր ամբարջեալ յաւերակաց շիրմացն, 
թախիծ մեզ արկանէ որդւոց իւրոց, մի զանց առնել զիւիք ի կենդա-
նացուցանել զնա յիմաստութիւն…»: Առաջնահերթ խնդիր էր հա-
մարվում «առաւելուլ ընկերասիրութեան և ազգասիրութեան» գա-
ղափարի տարածումը, ազգային համերաշխությունն ու միասնու-
թյունը: Հայտարությունը հայությանը մաղթելով «կատարելութեան 
սէր», հորդորում էր «մի միաբանութիւն ժողովեալ, երթիցուք ուր 
չիցէ զմեզ ճշմարիտ ազգասիրութիւն»42: 

Ընկերության անդամները պարտադիր պետք է լինեին «հայա-
դաւան, հռոմէադաւան եւ բողոքական ազգայիններ»: Նրանք իրենց 
առաջ նպատակ էին դրել հոգ տանել ազգի գրական, գիտական, 
հնագիտական, հայրենագիտական, արհեստավորական և 
առևտրական ոլորտների զարգացման ուղղությամբ: Ընկերու-
թյունը ղեկավարելու համար ընտրվեց վարիչ մարմին, որի կազ-
մում մտան 3 տեսուչ, 12 խորհրդական, 12 խաղաղարար, 4 գանձա-
պետ, 2 գրագիր, 3 գրաքննիչ: Ընկերության ժողովներում և վարիչ 

                                                                 
39 Տե՛ս Ասկերեան, Հասունեան քաղաքականութիւն, Տփղիս, 1868, էջ 77: 
40 Տե՛ս Զարդարեան Վ., Յիշատակարան, մաս Գ., Կ. Պոլիս, 1910, էջ 133: 
41 Օրմանեան Մ., Ազգապատում, հ. Գ, մասն Ա, էջ 3823: 
42 «Արշալույս Արարատյան», 1846, 19 ապրիլի, թիվ 257: 
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մարմնում որոշումները պետք է ընդունվեին ձայների մեծամաս-
նությամբ43: «Համազգեաց ընկերության» անդամ դառնալու համար 
անհրաժեշտ էր վճարել 10 դահեկան, իսկ որպես անդամ՝ ամսա-
կան 5 դահեկան: Այս հասույթով, ստացված նվիրատվություննե-
րով բացվելու էին դպրոցներ, արհեստանոցներ, հրատարակվելու 
էին գրքեր44: Հայտարարության վերջում ընկերության հիմնադիր-
ները ներկայացնում էին 10 կետեր, որոնք պետք է ընկնեին իրենց 
ապագա գործունեության հիմքում: Այդ կետերն էին.  

«Ա. Միասիրտ, միակամ, խաղասէր շաղկապումն անձանց ի 
մի միաբանութիւն:  

Բ. Յօրինուած եւ թարգմանութիւն գրեաց օգտակարաց, եւ 
հրապարակումն այնոցիկ տպագրութեամբ: 

Գ. Կանգնումն վարժարանաց եւ դպրոցաց ի քաղաքս եւ գիւղս՝ 
ի դաստիարակութիւն ուստերաց եւ դստերաց: 

Դ. Հմտութիւն եւ գործադրութիւն արուեստին երկրագոր-
ծութեան: 

Ե. Հետախոյզ քննութիւն հայրենականացն հնութեանց եւ սո-
վորութեանց Զ. Հաւաքումն մատենից նախնեաց եւ դրամոց եւ 
այլոց նշխարաց հնութեանց: 

Է. Հաւաքումն նիւթոց բնական պատմութեան կենդանեաց, 
բուսականաց և ընդերկրեաց: 

Ը. Ուսումն ամենազգի արուեստից ծաղկելոցն աղանց: 
Թ. Բարգաւաճումն վաճառականութեան ըստ եւրոպական 

օրինի: 
Ժ. Ուսում անթերի գիտութեան վաստակելոց ի մետաղս»45: 
Այս հայտարարությունից հետևում է, որ «Համազգեաց ընկե-

րության» հիմնադիրներն իրենց առաջ դրել էին համազգային մի 
շարք լուրջ խնդիրների լուծում: Դրանք պահանջում էին ամենից 
առաջ ազգը համախմբել, դարձնել միակամ և նրա ուժերը նպա-

                                                                 
43 Տե՛ս Ասկէրեան Յ., Նշվ. աշխ., էջ 78-79: 
44 Տե՛ս Պէրպէրեան Ա, Պատմութիւն հայոց, էջ 351, Պօղոսեան Հ. Եփրեմ, նշվ. 

աշխ., էջ 52: 
45 Պօղոսեան Հ. Եփրեմ, նշվ. աշխ., էջ 52: 
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տակաուղղել կրթության, դաստիարակության, տպագրության, 
երկրագործության, արհեստների, վաճառականության զարգաց-
մանը: Կարևոր տեղ էր հատկացվում նաև ազգային արժեք ներկա-
յացնող տարբեր նյութերի հավաքմանը, արվեստի և գիտության 
առաջընթացն ապահովելուն: Չնայած այս բավական ընդգրկուն 
ծրագրին, որը կարելի է համարել ընկերության հեռահար նպատա-
կը, հայտարարությունը միաժամանակ ընդգծում էր, որ իր գործու-
նեությունում առաջնահերթությունը տալու է հետևյալ երեք ուղ-
ղություններին: Դրանք նախատեսում էին. «1. թարգմանել կամ շա-
րադրել կարևոր հատուածներ՝ մտքի զարգացումի համար: 2. ջանք 
ընել՝ հաստատուն վաճառականութիւն մը հիմ դնելու. 3. Պատ-
րաստութիւն տեսնել՝ մանչերու եւ աղջիկներու վարժարաններ 
հիմնելու համար»46: «Համազգեաց ընկերության» հիմնադրումը 
ողջունեց զմյուռնահայ «Արշալույս Արարատյանը»: Թերթն այդ կա-
պակցությամբ գրում է. «Անշուշտ յուրաքանչյուր հայրենասէր 
անձն յաջողութիւն եւ յառաջադիմութիւն պիտի բարեմաղթէ և 
նպաստամատոյց ըլլայ ըստ կարի Համազգեաց Ընկերութեանը 
եթէ, ինչպէս որ կը խոստանայ՝ ազգասիրութիւնը եւ ընկերասի-
րութիւնը միմիայն առաջնորդ ունենայ միշտ իր ամէն ընթացիցը»47:  

Համազգային ընկերության անդամները «իրապես կրթված», 
լուսավորության, առաջադիմության, ազատամտության գաղա-
փարներով ոգևորված ու «ազգային ոգով ներշնչված»48 երիտա-
սարդ մտավորականներ և «եվրոպականացած» վաճառականներ 
էին: 1840-ական թվականների վերջերին Փարիզում կրթություն 
ստացած 25-30 այդ հայ ուսանողները49 «գիտական, ազատական, 
հասարակական լեցուն պաշարով»50 վերադառնալով Կ. Պոլիս՝ 
դարձան ոչ միայն հասարակական ընկերությունների ու միու-

                                                                 
46 Նույն տեղում: 
47 «Արշալույս Արարատյան», 1846, 19 ապրիլի, թիվ 257: 
48 Ալպօյաճեան Ա., Զմյուռնիոյ տպարանները, «Պատմաբանասիրական հան-

դես», Երևան, 1964, թիվ 2(25), էջ 78: 
49 «Արշալույս Արարատյան», 1848, 3 փետրվարի, թիվ 304: 
50 Ֆէնէրճեան Ա., Ազատ որմնադրութիւնը հայոց մէջ.- «Հայրենիք», Բոստոն, 

1954, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 92: 
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թյունների հիմնադիրներ, այլև արևմտահայ ազգային սահմանադ-
րական շարժման հիմնական գաղափարախոսները, գործիչներն ու 
մասոնության տարածման գլխավոր դեմքերը: «Համազգեաց ընկե-
րությունը» Կ. Պոլսում հիմնված առաջին հասարակական ընկե-
րությունն էր, որի հիմնադիր անդամները սերտ առնչություններ 
ունեին մասոնության հետ: Այս հարցը հայ պատմագիտությունում 
դեռևս ուսումնասիրված չէ: 

Ընկերության անդամներից ապագա դիվանագետ, Կ. Պոլսի 
Գերագույն ժողովի լոգոֆեթ51, պոլսահայության շրջանում 
ազգային սահմանադրության գաղափարն առաջինը հղացած52 
Հակոբ Կրճիկյանը 1840-ական թվականների սկզբում Փարիզում 
անդամագրվել էր «Հարատևող բարեկամություն» օթյակին53: Նա 
«իր ժամանակի ամէնէն առաջընթաց մտաւորականներէն մեկը 
եղած է»54, որ հանրային, հասարակական գործունեությունում 
ընկերակցում էր Փարիզում կրթություն ստացած և մասոնությանն 
անդամագրված բժիշկ Սերովբե Վիչենյանի (Սերվիչեն) հետ: Այս 
երկու անհատները դարձան «մեր ազգային շրջանակին մէջ… 
առաջապահները նոր մտքերու և գաղափարներու»55: Նրանց 
հետևորդների շարքերը հետզհետե ստվարացան Մուրադյան վար-
ժարանի շրջանավարտների հաշվին, ովքեր բարեփոխումների 
շարժումը «ի կատար պիտի հանեին, ազգին մտաւորականութեան 
ուժը և ազդեցութիւնը մարմնաւորելով»56: «Համազգեաց ընկերու-
թյան» հիմնադիրներից Անգլիայում կրթություն ստացած Սերովբե 

                                                                 
51 Տե՛ս Պէրպէրեան Ա., Պատմութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1871, էջ 321, Թոփչեան 

Ա., Երիտասարդ Թուրքիան և հայերը, մասն առաջին, Թիֆլիս, 1909, էջ 235: 
52 Տե՛ս «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա, 1902, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 326: 
53 «Հայրենիք», 1955, փետրվար, թիվ 2, էջ 79, Պէյլէրեան Ա., Ազատ որմնադրու-

թեան մուտքը Օսմանեան կայսրութիւն եւ Պոլսոյ հայկական «Սէր» օթյակը ԺԹ 
դարուն:.-«Հայկազեան հայագիտական հանդես», Պէյրութ, 2001, էջ 151, 155, 
Jamgocyan O. Les Francs-Masons Arméniens et la Constitution de l’ Armenie ottoman 
Constantinople 1863, Paris, 2017, p. 64. 

54 Ալպօյաճեան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, էջ 230: 
55 Նույն տեղում, էջ 231: 
56 Նույն տեղում: 
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Ազնավուրը բարձրաստիճան մասոն էր, Լոնդոնի «Հորդանան» թիվ 
201 և Մանչեսթրի «Odd Fellows» մասոնական օթյակների անդամ57: 
Ընկերության անդամներից հայտնի ազգային և հասարակական 
գործիչներ Հովսեփ Վարդանյանը, Կարապետ Յութուճյանը, Գրի-
գոր Մոզյանը, Միքայել Խորասանճյանը, Սրապիոն Հեքիմյանը և 
ուրիշներ 1850-ական թվականներին անդամագրվեցին Կ.Պոլսում 
գործող եվրոպական մասոնական օթյակներին: 

Ընկերության հիմնադիր երիտասարդ հայ կաթոլիկները սոսկ 
նպատակ չէին հետապնդում ազգին կրթել, դաստիարակել ու 
լուսավորել: Նրանք, միաժամանակ առաջնորդվելով մասոնական 
եղբայրության գաղափարներով, ձգտում էին համերաշխություն, 
միասնություն և ազգասիրություն սերմանել հայ առաքելական և 
կաթոլիկ եկեղեցիներին դավանողների միջև: Սա «Համազգեաց 
ընկերության» գործունեության թերևս ամենագլխավոր նպատակ-
ներից մեկն էր: Պոլսահայ երիտասարդ մտավորականների գաղա-
փարական ձևավորման վրա լուրջ ազդեցություն թողեցին հատկա-
պես մասոնական օթյակների նախաձեռնած և գլխավորած 1848թ. 
եվրոպական հեղափոխական ու ազգային-ազատագրական պայ-
քարը, ազգային միավորման և սահմանադրական շարժումները58: 
Եվրոպայում տեղի ունեցած հեղափոխական խմորումները, ի թիվս 
այլ ժողովուրդների, «արձագանք գտան հայ ազգին մէջ»59, որի 
առաջադեմ երիտասարդությունը լուսավորության, հասարակա-
կան առաջընթացի և ազատության նոր հույսեր փայփայեց: Սա-
կայն բախվելով թուրքական իշխանությունների՝ քրիստոնյա ժո-
ղովուրդների իրավունքների և ազգային շահերի ոտնահարմանը՝ 
հայ հասարակական կազմակերպություններն ի զորու չեղան 
լիարժեք գործունեություն ծավալելու: «Համազգեաց ընկերու-
թյունը» գործունեության սկզբում հարկադրված եղավ հաղթահա-

                                                                 
57 «Հայրենիք», 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 83, 1954, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 93, 

Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 151, Jamgocyan O., Նշվ. աշխ., էջ 57-58, 60: 
58 Տե՛ս Вейл Ж. История республиканской партии во Франции с 1814 по 1870 

гг., М., 1906, с. 57; История ΧIΧ века, Под ред. Лависса и Рамбо, т. 3, М., 1938, с. 349; 
Ридли Дж. Фримасоны. М., 2007,с.252-257. 

59 Ալպօյաճեան Ա., Զմյուռնիո տպարանները, էջ 79: 
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րել մի շարք դժվարություններ, խոչընդոտներ և նույնիսկ ձեռք 
բերեց հակառակորդներ: Չնայած դրան՝ ընկերութունը կարճ ժա-
մանակում բավական համախոհներ և սատարողներ ձեռք բերեց: 
1848թ. փետրվարին ընկերությունն ուներ 600-ից ավելի անդամ60 և 
սեփական հավաքատեղի, որը գտնվում էր Բերա թաղամասի թիվ 
13 տանը61: 1848թ. վերջին ընկերությունը հանդիպեց լուրջ դժվա-
րությունների, ամենից առաջ՝ ներքին, որոնք պայմանավորված 
էին դավանաբանական խնդրով: Կ. Պոլսի հայ համայնքն այդ 
պահին լիովին պատրաստ չէր մի կողմ դնել կրոնական տարաձայ-
նությունները կաթոլիկ հայերի հետ, համախմբել ուժերը և միաս-
նական հանդես գալ հասարակության շահերի օգտին: Լինում էին 
դեպքեր, երբ «Համազգեաց ընկերության» կաթոլիկ անդամները 
պահանջում էին իրենց շարքերից հեռացնել ոչ կաթոլիկ անդամնե-
րին: Գործին միջամտում էին ընկերության ղեկավարները և հատ-
կապես մասոն անդամները, ովքեր նրանց բացատրում էին՝ «մենք 
միեւնոյն Հայոց ազգն եմք, եւ կրօնի տարբերութիւնը… չկրնար 
ազգերնիս երկուքի բաժնել»62:  

«Համազգեաց ընկերության» կրոնական համերաշխության 
հաստատմանը խոչընդոտում էր Կ. Պոլսի հայ կաթոլիկների 
պատրիարք Անտոն Հասունյանը: Նա չէր կարողանում հանդուրժել 
այնպիսի մի անկախ կազմակերպության գործունեությունը, ինչ-
պիսին «Համազգեաց ընկերությունն» էր: Նա նույնիսկ փորձեց 
խանգարել ընկերության «Հայտարարության» ընդունմանը, բայց 
ընկերության հիմնադիր անդամները նրա հորդորներին տեղի 
չտվեցին63: Ընկերության կաթոլիկ և ոչ կաթոլիկ անդամների տա-
րաձայնությունները չհարթվեցին, նրանց դավանաբանական հա-
կամարտությունը պատրիարք Ա. Հասունյանի շնորհիվ շարունակ-
վեց: Նա չէր դադարում կաթոլիկ հայերի կրքերը գրգռել, նրանց 
միտքը պղտորել և շարունակում էր «քարոզել թէ հռոմէական եկե-

                                                                 
60 Տե՛ս «Արշալույս Արարատյան», 1848, 6 փետրվարի, թիվ 304: 
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ղեցին արգելու միաբանիլ ընդ հերետիկոս»: Նա սպառնում էր «թէ 
ոչ կարեմք տալ ձեզ արձակումն և հաղորդութիւն»64, քանի դեռ շա-
րունակում եք մնալ «Համազգեաց ընկերության» անդամ: Ընկերու-
թյան անդամների վեճը չհանգուցալուծվեց, գործը հասավ անգամ 
Վատիկան և Բարձր դուռը: Վեճը կարգավորելու համար Հռոմի 
պապը 1847թ. վերջին Կ. Պոլիս ուղարկեց կարդինալ Ֆերրիերիին և 
Վեսրասիանի խորհրդականին: Նրանք անցան Ա. Հասունյանի 
կողմը և որևէ մեկին չընդունեցին և նրանց կարծիքը չլսեցին: 
1848թ. փետրվարի 20-ին Ա. Հասունյանի նախագահությամբ հրա-
վիրված ազգային ժողովը որոշեց դիմել Բարձր դռանը՝ խնդրելով 
«արտաքին պատրիարքական իշխանութեան համար» 20 հոգուց 
բաղկացած ազգային ժողով հաստատել: Այս առաջարկությունը 
պատրիարքին հաճելի չէր, ուստի նա, տարբեր պատրվակներ բե-
րելով, փորձում էր ամեն կերպ խոչընդոտել դրա իրականացմանը:  

«Համազգեաց ընկերության» անդամները առանց Ա. Հասուն-
յանի մարտի 2-ին և 5-ին ժողովներ հրավիրեցին, որը Պետրոս 
Եազլըքճյանին, Անսոն Երամյանին, Սրապ Մանասյանին և 
Մկրտիչ Սամանճյանին լիազորեց պատրիարքին համոզել արգելք 
չհանդիսանալ իրենց գործունեությանը: Պատրիարքն իր համա-
խոհներով նրանց հակառակ հանրագրություններ պատրաստել 
տվեց, որոնցում ասվում էր, որ «մենք հիմակուան ազգին ընթացքէն 
գոհ ենք, նոր կարգադրութիւն և սահմանադրութիւն չենք ուզեր»65, 
քանի որ ազգը բաժանվել է երկու մասի: Մարտի 22-ին ազգային 
ժողով հրավիրելու կողմնակիցները դիմեցին Բարձր դռանը, որին 
հետևեց Ա.Հասունյանի կողմնակիցների խնդրագիրը: Նրանց վեճը 
սաստկացավ, իսկ կարդինալ Ֆերրիերին ոչ թե փորձեց հայության 
երկու հատվածների տարաձայնությունները հարթել, այլ նրանց 
Ա.Հասունյանի կամքին հնազանդեցնել:  

«Համազգեաց ընկերության» կանոնադրությունը Հռոմ ուղարկ-
վեց՝ դրան ծանոթանալու համար: Կարդինալն առաջարկեց, որ 
Ա.Հասունյանը նոր կանոնադրություն կազմի ընկերության 
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համար, որը մերժվեց66: Ապրիլի 14-ին կարդինալ Ֆերրիերին այցե-
լեց Թաքսիմի Ս. Հովհան Ոսկեբերանի աղքատանոցը և փորձեց 
հափշտակել հաշվետոմարները, բայց Հովհաննես Թոփթաշյանը և 
Պողոս Ղազարոսյանը թույլ չտվեցին: Վեճը փորձեց կարգավորել 
Բարձր դուռը, որը, մայիսի 5-ին իր մոտ հրավիրելով Ա. 
Հասունյանին և Կ. Պոլսի 10 ամիրաների, «ի սէր եւ ի խաղաղութիւն 
յորդորեց»67: Դրանից մի քանի օր անց կարդինալ Ֆերրիերին Կ. 
Պոլիսը լքեց, ում գործունեությունից Կ. Պոլսի կաթոլիկ հայ հասա-
րակությունը խիստ հիասթափվեց: 

 Ի տարբերություն պապական պատվիրակի՝ Բարձր դուռը 
փորձեց խնդիրը կարգավորել ավելի փափկանկատ և մեղմ ճանա-
պարհով: Թուրքական իշխանությունները որոշեցին բավարարել 
ոչ թե պատրիարքի կամքը, այլ ազգային ժողովի հրավիրելու 
կոմնակիցների խնդրանքը: Ա.Հասունյանը շարունակեց պնդել, թե 
պոլսահայությունը այդ կարգադրությունը չի ընդունի, քանի դեռ 
«Համազգեաց ընկերությունը» չի վերացել68: Բարձր դռան 
հորդորով 1848թ. հուլիսին հրավիրվեց 10 եկեղեցականներից, 24 
աշխարհիկ մարդկանցից և նույնքան «Համազգեաց ընկերության» 
անդամներից կազմված ժողով: Բարձր դռան առաջին թարգման 
Էմին էֆենդին սուլթանի անունից հայտարարեց, որ վարիչ ժողով 
հրավիրելու կողմնակիցների խնդրանքը օրինավոր է: 
Միաժամանակ պատրիարքի նախագահությամբ ստեղծվում էր 20 
հոգուց բաղկացած ընտրովի ժողով: Ա. Հասունյանի կողմնակից 
աշխարհականները պահանջեցին «Համազգեաց ընկերության» կա-
նոնադրությունը փոխել, ըստ որի ընկերության անդամ լինեն 
միայն կաթոլիկ հայերը, վարիչ մարմինն ունենա 4 խորհրդական, 2 
խաղաղարար, և 4 գրաքննիչ եկեղեցական իշխանության կողմից: 
Այս պայմանները «Համազգեաց ընկերության» անդամները մերժե-
ցին, բայց համաձայնվեցին որոշակի փոփոխություններ կատարել: 
1848թ. հուլիսի 6-ին ժողովը փակվեց այս համաձայնությամբ, բայց 
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Ա. Հասունյանը շարունակեց արգելք հանդիսանալ 
համաձայնության կատարմանը: Նա օգոստոսի 10-ին հրավիրված 
20 հոգուց բաղկացած ժողովի աշխատանքին խոչընդոտեց: Մեծ 
եպարքոս Ռեշիդ փաշան Հակոբ Կրճիկյանի միջոցով Ա. 
Հասունյանից պահանջեց հրաժարվել պատրիարքությունից: 
Նոյեմբերի 26-ին Կ. Պոլսի կաթոլիկ հայերի պատրիարք ընտրվեց 
Կարինի թեմի առաջնորդ Հովհաննես վարդապետ Սելվյանը69:  

«Համազգյաց ընկերության» ճակատագրով անհանգստացած 
«Արշալույս Արարատյան» թերթի խմբագիր Ղուկաս Պալդազար-
յանը, որ հետագայում դարձավ հայկական «Տիգրան» օթյակի ան-
դամ, 1849թ. ապրիլին ուրախությամբ հայտնում էր իր ընթերցող-
ներին, որ Կ. Պոլսի «Համազգեաց ընկերությունը վերանորոգելու 
վրայ է»: Թերթը ընկերության նպատակը համարում է «ազգօգուտ» 
և համոզմունք հայտնում, որ այն անպայման կառաջադիմի, եթե 
ընկերության տեսուչները և խորհրդականները «շարունակելով 
իրենց ազգասիրական պաշտոնը» չեն վհատվի հազար ու մի 
արգելքներից, որոնք բնականաբար միշտ կծառանան այդ կարգի 
գործերում:  

Կ. Պոլսից ստացված տեղեկության համաձայն մարտի 20-ին, 
շուրջ տարի ու կես անգործունեության մատնված «Համազգեաց 
ընկերության» քսանից ավելի անդամներ «միաբան սիրով» հավաք-
վել են իրենց գործերը կարգավորելու նպատակով: Լրատվության 
հեղինակը հույս էր հայտնում, որ եթե մինչ օրս ընկերության որոշ 
անդամներ «անիրավաբար կամ ժամանակի պարագաներէն հար-
կադրեալ» վիրավորված են եղել, ապա ներկայումս «քրիստոնէա-
վայել եղբայրութեամբ» իրենց վիրավորանքը մի կողմ կդնեն և «հա-
մազգական սիրով շահելու հոգ կըտանին»: Դա կդառնա «բա-
ցայայտ նշան մը Համազգեաց ընկերութեան հայրենասիրական 
նպատակին»70: Սեպտեմբերին կրկին անդրադատնալով «Հա-
մազգեաց ընկերության» վերաբերյալ Կ. Պոլսից ստացված լուրե-
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րին՝ «Արշալույս Արարատյանը» դրանք համարում է «մխիթարա-
կան»: Ըստ թերթի՝ ընկերության գործունյա անդամները խոհեմու-
թյամբ և գովելի հարատևությամբ շարունակում են «իրենց ազգա-
սիրական ծանր պաշտոնը» և անձնվեր եռանդով աշխատում են 
հաղթահարել բոլոր արգելքները, որոնք ծագում են «համազգային 
ընդհանուր ընկերության դեմ»: Համազգային ընկերությանը ծառա-
յելու իրավունքը պարտավորեցնում է նրա հայրենասեր անդամնե-
րին ամեն կերպ քաջալերվել և նպատակային գործունեություն ծա-
վալել հանուն ընկերության առաջադիմության, «վասնզի ամէն 
գործոյն սկիզբը խիստ դժուար է, մանաւանդ երբոր ազգային լու-
սաւորութեանը և զարգացմանը վերաբերյալ գործ մըն է»: Պատկե-
րացնելով բոլոր դժվարություններն ու արգելքները, որոնք պետք է 
հաղթահարի «Համազգեաց ընկերությունը», թերթը հույս է հայտ-
նում «թէ առանց վհատելու արիութեամբ և երկայնմտութեամբ 
յառաջ պիտի տանի իր վեհանձնական ազգօգուտ նպատակը, 
աղէկ մը տպաւորելով մտքերնուն մէջ թէ. Յաղթօղ է ամենայնի աշ-
խատութիւն»71: 

«Համազեաց ընկերությունը» հարկադրված եղավ գործունեու-
թյունը շարունակելու համար փոխել կանոնադրության որոշ 
կետեր: Փոփոխված կանոնադրությունը, որն այս անգամ բաղկա-
ցած էր 41 հոդվածից, հրատարակվեց 1851 թվականին72: Սակայն 
փոփոխված կանոնադրությունը որևէ կերպ չնպաստեց ընկերու-
թյան գործունեության շարունակմանը, որը մի պահ դադարեց գոր-
ծելուց: «Մասիսը» 1852թ. սեպտեմբերին գրում է, թե «կը լսենք նաև 
որ Համազգեաց ընկերութիւնն ալ խափաներ է»73:  

«Համազգեաց ընկերության» գործունեության առժամանակյա 
դադարեցումով ընկերության հիմնադիր մասոն անդամները 
չհասան իրենց հետամուտ եղած նպատակին: Մասոնական գաղա-
փարախոսությամբ կրոնական հանդուրժողականության կողմնա-

                                                                 
71 «Արշալույս Արարատյան», 1849, 16 սեպտեմբերի, թիվ 346: 
72 Տե՛ս Ջատագովութիւն Համազգեաց ընկերութեան, Կ. Պոլիս, 1851, էջ 34-41, 

Պէրպէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 351-358: 
73 «Մասիս», 1852, սեպտեմբերի, թիվ 33: 
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կից հայ կաթոլիկ ազատ որմնադիրները չկարողացան հաղթահա-
րել դավանաբանական տարաձայնությունները: Ազգային համա-
խմբման, միասնության, համերաշխության նրանց վեհ գաղափար-
ները հանդիպեցին կաթոլիկ հոգևորականության բիրտ դիմադրու-
թյանը, որը ոչ մի կերպ չէր ցանկանում հրաժարվել իր դոգմանե-
րից: Սակայն ընկերության անդամ կաթոլիկ ազատ որմնադիրները 
չհուսահատվեցին և իրենց գաղափարական պայքարը շարունա-
կեցին 1850-1860-ական թվականներին, երբ Օսմանյան կայսրու-
թյունում ձևավորվեց հասարակական, քաղաքական նոր իրավի-
ճակ: Նոր իրողության պայմաններում նրանք սկսեցին ավելի հա-
մարձակ ու անկաշկանդ գործել: 1860թ. վերջին «Համազգային ըն-
կերության» անդամները «Գովելի խորհրդով ազգային կամ մատե-
նադարան կամ ընթերցարան մը բանալու ձեռք զարկեցին»74: 
1861թ. սկզբին նրանք փորձ արեցին վերանայել ընկերության կա-
նոնադրությունը75 կրկին գործունեություն ծավալելու նպատակով: 
«Համազգային ընկերությունը» վերականգնել չհաջողվեց, որի մի 
քանի մասոն անդամներ այդ աշխատանքներին զուգահեռ, ձեռնա-
մուխ եղան իրենց ընկերության վերակազմավորմանը: 1860թ. սեպ-
տեմբերի 1-ին, Կ.Պոլսի Բերա թաղամասի Լալե փողոցի թիվ 13 
տանը, «Համազգային ընկերության» անդամներ Սերովբե Ալիշան-
յանը, Գրիգոր Աղաթոնը, Մկրտիչ Աղաթոնը, Սերովբե Թագվոր-
յանը, Գրիգոր Օտյանը, Հովսեփ Շիշմանյանը, Մարտիրոս Մյուհեն-
տիսյանը, Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանը, Տիգրան Յուսուֆյանը հիմք 
դրեցին «Բարեգործական ընկերություն հայոց» անվանումով նոր 
կազմակերպության ստեղծմանը: Նրանց մեծ մասը Կ.Պոլսի եվրո-
պական մասոնական օթյակների անդամ էր: Ընկերության անդամ-
ներ «Մեղու» թերթի խմբագիր, «Իտալիա» օթյակի անդամ Հարու-
թյուն Սվաճյանը76 և անգլիական «Odd Fellows» և «Արևելյան» 

                                                                 
74 «Մասիս», 1860, 28 դեկտեմբերի, թիվ 464: 
75 «Մասիս», 1861, 15 մարտի, թիվ 476: 
76 Պէյլէրեան Ա., Ազատ-որմնադրութեան մուտքը Օսմանեան կայսրութիւն եւ 

Պոլսոյ հայկական Սեր օթեակը ԺԹ դարուն, Հայկազեան հայագիտական հանդես 
Պեյրութ, 2001, էջ 166: 
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օթյակների անդամ Սերովբե Թագվորյանը77 Կ.Պոլսում ստեղծեցին 
«Երիտասարդների միություն» գաղտնի ընկերությունը78: 1862թ. 
Կ.Պոլսում եվրոպական մի շարք օթյակների հիմնադիր Սերովբե 
Ազնավուրի և Սերովբե Թագվորյանի նախաձեռնությամբ հիմնվեց 
անգլիական «Odd Fellows» մասոնական ընկերության «Հայկ» կամ 
«Օրիոն» մասնաճյուղը79: Արևմտահայ մասոնության ռահվիրա     
Ս. Ազնավուրի մտահղացմամբ 1864թ. Զմյուռնիայում հիմնվեց հայ-
կական «Տիգրան» օթյակը: Երկու տարի անց նա Կ.Պոլսում մի 
խումբ հայ ազատ որմնադիրների հետ, ովքեր հիմնականում «Հա-
մազգային» և «Բարեգործական» ընկերությունների անդամ էին, 
հիմնեց «Սեր» օթյակը80: 

  

                                                                 
77 «Հայրենիք», 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 83, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 152: 
78 Տե՛ս Միքայել Նալբանդյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. III, էջ 107: 
79 «Հայրենիք», 1954, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 95-96, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ.,     

էջ 155-156: 
80 «Կեանք եւ Արուեստ», 1935, էջ 75, «Հայրենիք», 1937, ապրիլ, թիվ 6, էջ 127-

129, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 161-164: 
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Связь константинопольского «Общенационального общества»  
с масонством 

Мовсисян Феликс 
Резюме 

Ключевые слова: Танзимат, реформы, Париж, образование, интелли-
генция, национальное единство, солидарность, братство, взаимопомощь, 
масонство  

В 1840-е годы западные армяне были воодушевлены обещаниями 
Танзимата, которые открывали новые перспективы в их общественно-
политической жизни, гарантируя равенство, справедливость и ряд 
гражданских прав. В эти годы группа молодых интеллигентов, получившая 
образование в европейских университетах и вернувшаяся в родной 
Константинополь, посвятила себя делу национального единения, солидар-
ности и братской взаимопомощи. С этой целью они основали в Константи-
нополе несколько общественных, образовательных, национальных и 
культурных ассоциаций. Среди них своей целенаправленностью выделя-
лось основанное в марте 1846 года в Пере «Общенациональное общество». 
Оно пыталось соответствовать своему наименованию, так как в годы своей 
деятельности поставило перед собой цель – учить, воспитывать и просве-
щать нацию. Вместе с тем, общество преследовало еще одну цель: рас-
пространить идеи солидарности, единения и патриотизма среди прихожан 
армянской апостольской и католической церквей.  

Основателями «Общенационального общества» были молодые люди, 
преисполненные идей европейского просвещения, прогресса, либерализма 
и проникнутые национальным духом; некоторые из них еще в годы учебы 
в Европе стали членами масонских лож. На формирование их идеологии 
серьезное влияние оказали европейская революционная национально-
освободительная борьба 1848-1852 гг. и движения, направленные на на-
циональное единение и сплочение. Масоны – представители «Общенацио-
нального общества» стали основоположниками, основными деятелями и 
идеологами национального конституционного движения. В 1850-х годах 
они вступили в европейские масонские ложи, действовавшие в Константи-
нополе, а в 1860-х годах основали армянские масонские ложи в Смирне и 
Константинополе. 
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Relationships of “The National Company”  
of Constantinople with Masonry 

Movsisyan Feliks 
Summary 
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In the 1840s, Western Armenians were inspired by the promises of 
Tanzimat, which opened new perspectives in their public and political life, 
guaranteeing equality, justice and a number of civil rights. During those years, a 
group of young intellectuals, who had studied in European universities and 
returned to native Istanbul, devoted themselves to the work of national unity, 
solidarity and mutual assistance. To reach the goal, they established several 
social, educational, national and cultural companies in Constantinople. Among 
them by its intentions was distinguished “The National Company” founded in 
Bera in March, 1846. It appealed to correspond to its name because during the 
years of its activity it followed the goal of educating, bringing up and 
enlightening. At the same time, the company aimed at spreading solidarity, 
unity and patriotism among the Apostolic and Catholic churches. 

The founders of “The National Company” were young people inspired by 
the ideas of European lighting, progression and freedom, and national spirit, 
some of whom had become members of Masonic lodges during their studies in 
Europe. The European revolutionary, national liberation struggle of 1848-1852 
and the movements for national unity and consolidation left a serious impact on 
their ideological shaping. Mason members of “The National Company” became 
the founders, main figures and ideologists of the Western Armenian national 
constitutional movement. In the 1850s, they joined the European Masonic 
lodges in Constantinople, and in the 1860s they became the founders of the 
Masonic lodges in Smyrna and Constantinople. 
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