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ՀՏԴ 930 
Զմյուռնիայի Զմյուռնիայի Զմյուռնիայի Զմյուռնիայի ««««Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությունըՆերսիսյան որբասիրաց ընկերությունըՆերսիսյան որբասիրաց ընկերությունըՆերսիսյան որբասիրաց ընկերությունը»»»»    

    
Զոյա Չատինյան Զոյա Չատինյան Զոյա Չատինյան Զոյա Չատինյան     

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. բարենորոգումներ, որբանոց, հասարակական, 

բարեգործական, ընկերություն, գործադիր ժողով, նվիրատվություն, 
ֆինանսական  

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

19-րդ դարի երկրորդ կեսին զմյուռնահայերը լուրջ դերակատարում 
ունեին Օսմանյան կայսրության հասարակական, տնտեսական, մշակու-
թային ու կրթական կյանքում: 1856 թ. փետրվարի 18-ին եվրոպական մեծ 
տերությունների ճնշման տակ Օսմանյան կայսրությունը եվրոպակա-
նացնելու նպատակով սուլթան Աբդուլ Մեջիդի «Հաթթը հումայուն» հրո-
վարտակից1 հետո այդ դերակատարումը առավել ակնառու դարձավ: 
Հրովարտակը կայսրության բոլոր հպատակների համար, առանց ազգա-
յին և կրոնական խտրականության, սահմանում էր խղճի և դավանանքի 
ազատություն, քաղաքական և քաղաքացիական հավասար իրավունք-
ներ, կյանքի, պատվի, ունեցվածքի ապահովություն: Արևմտահայու-
թյունը, այդ թվում` զմյուռնահայերը, ոգևորված հրովարտակի ընձեռած 
հնարավորություններից, հիմնեցին մի շարք հասարակական, մշա-
կութային և կրթական միություններ և ընկերություններ: Դրանցից մեկը 
19-րդ դարի 90-ականներին Զմյուռնիայում հիմնադրված «Ներսիսյան 
որբասիրաց ընկերությունն» է: Հայ պատմագրության մեջ այս ընկերու-
թյունը հիմնավորապես ուսումնասիրված չէ: Արևմտահայ մշակութային 
ընկերությունների մասին հայր Եփրեմ վարդապետ Պողոսյանի եռահա-
տոր աշխատությունում2 և Զմյուռնիայի հայ համայնքի մասին Ա. 
Խառատյանի ուսումնասիրությունում3 խոսք չկա «Ներսիսյան որբասի-
րաց ընկերության» մասին: Ընկերության գործունեությանը թռուցիկ 
անդրադարձ կա զմյուռնահայերի վերաբերյալ հայր Հակոբ վարդապետ 

                                                                 
1 Տե՛ս Ալպոյաճյան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը և կիրառու-

թիւնը, Ընդարձակ օրացոյց Սբ Փրկչեան հիվանդանոցի, Կ. Պոլիս, 1910, էջ 297: 
2 Տե՛ս Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսյան, «Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւն-

ներու», հ. Ա. Վիեննա, 1957, հ. Բ,Վ. 1963, հ. Գ. 1969: 
3 Տե՛ս Խառատյան Ա., Զմյուռնահայ համայնքը և Թանզիմաթի բարենորոգում-

ները // Պատմաբանասիրական հանդես, 2003, էջ 208-222: 
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Քոսյանի աշխատությունում4: Այս իմաստով սույն աշխատանքը միտված 
է լրացնելու այդ բացը: 

««««Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությանՆերսիսյան որբասիրաց ընկերությանՆերսիսյան որբասիրաց ընկերությանՆերսիսյան որբասիրաց ընկերության» » » » գործունեությունըգործունեությունըգործունեությունըգործունեությունը    
«Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությունը» հիմնադրվել է 1897 թվա-

կանին Զմյուռնիայում: Ընկերության հիմնադրման նպատակը քաղաքի 
հայ տղա որբերի համար որբանոց հիմնադրելն էր: Ընկերության հիմնա-
դիր անդամներն էին Ավետիս Տիվրիկյանը, Հայրապետ Շահումը, Արմե-
նակ Մինասյանը, Թագվոր Մաղաքյանը, հայտնի փաստաբանՏիրան 
Գասպարյանը5, Պետրոս Եաղճիյանը, 1896 թվականին Զմյուռնիայի 
«Աղքատասիրաց» ընկերության հիմնադիր, հրապարակախոս, արևմտա-
հայ բանաստեղծ և ուսուցիչ Ռուբեն Որբերյանը, Հովհաննես Մ. Շահին-
յանը, Հովհաննես Տերպետերյանը և Ստեփան Սիմոնաքյանը6: Ընկերու-
թյան հիմնադիրներից Ռուբեն Որբերյանը ծնվել է Արևմտյան Հայաս-
տանի Խարբերդնահանգում: 1893 թվականին ավարտել Խարբերդի 
«Եփրատ» քոլեջը, որտեղ աշակերտել է Ռ. Զարդարյանին: Որպես ուսու-
ցիչ աշխատել է Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում7: 

1897 մարտի 30-ին ընկերությունը Զմյուռնայում հիմնել է տղաների 
համար նախատեսված հայկական որբանոց8: Ընկերությունը թե իրեն, թե 
իր հիմնադրած որբանոցը անվանակոչել է ի պատիվ ամենայն հայոց 
կաթողիկոս Ներսես Մեծի9: 1897 թվականի օգոստոսին ընկերությունը 
վարձակալում է բնակարան և հաջորդ ամիս իր հարկի տակ որբեր ընդու-
նելու նախապատրաստական աշխատանքներ սկսում: Սեպտեմբերին 
որբանոցը Տիգրանակերտից ապաստան է տալիս 19 որբերի, որի 
արդյունքում «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերության» հոգածության տակ 
գտնվող որբերի թիվը հասնում է 50-ի10: 

Ընկերությունը կազմված էր երկու հանձնաժողովներից՝ գործադիր և 
ընդհանուր11: «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությունը» ուներ իր կանո-

                                                                 
4 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, «Հայք ի Զմյուռնիա», հ. Ա, Վիեննա, 

1899: 
5 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, նշված աշխ.,  էջ 294: 
6 Տե՛ս նույն տեղում,էջ 262: 
7 Տե՛ս Գաբրիելյան Վ. Ռուբեն Որբերյան, 1964, Երևան,  էջ 116: 
8 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 10, էջ 411: 
9 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1898, թիվ 9, էջ 360: 
10 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, նշված աշխ.,  էջ 262: 
11 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 264: 
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նագիրքը, որը սահմանում էր ընկերության հիմնադրման նպատակը, 
դրան հասնելու ուղիները, կառուցվածքը, կառավարման օղակները, ան-
դամակցության կարգը և այլն: Ըստ կանոնագրքի՝ ընկերության ղեկավար 
մարմինը Գործադիր ժողովն էր՝ կազմված հիմնադիր 7 անդամներից, 
որոնց թիվը հետագայում դարձավ 9: Գործադիր ժողովը ուներ իր ատե-
նապետը, ատենադպիրը, գանձապետը և հավաքիչը, որոնք ընտրվում 
էին ժողովի անդամների կողմից՝ ուղղակի փակ քվեարկությամբ: Գործա-
դիր ժողովի անդամներին ընտրում էր Ընդհանուր ժողովը, որը նույնպես 
ուներ ատենապետ և ատենադպիր12: 1897թ. մայիսի դրությամբ ընկերու-
թյան ընդհանուր ժողովի ատենապետը Մ. Սարյանն էր, ատենադպիրը՝ 
Տ. Պ. Պարտիզպանյանը13, Գործադիր ժողովի ատենապետը Յ. Պ. Ընքա-
պապյանն էր, իսկ ատենադպիրը՝ Ռ. Որբերյանը14: Եվ Ընդհանուր ժողովի 
և Գործադիր ժողովի գործունեության ժակետ սահմանվում էր մինչև 
երկու տարի: Ըստ ընկերության կանոնադրության՝ երկու ժողովների 
անդամները հնարավորություն ունեին երկու տարի անց նորից վեր-
ընտրվելու: Կանոնադրության 13-րդ հոդվածը սահմանում էր ընկերու-
թյան լուծարման դեպքումգույքի և ֆինանսական միջոցների ճակատա-
գիրը: Ընկերությունը նախատեսում է ամբողջ գույքը և դրամական միջոց-
ները նվիրաբերել Զմյուռնիայի հայկական քաղաքային վարչությանը15: 

«Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությունում» խիստ էր դրված ժողով-
ներից բացակայելու հարցը: Մասնավորապես, առանց լուրջ պատճառի 
երեք անգամ ժողովներից բացակայելու դեպքում հեռացվում էին ընկե-
րությունից: Հիմնավոր պատճառով Ընդհանուր ժողովի նիստերին բացա-
կայած անդամը կարող էր նախապես գրավոր ձևով ժողովի ատենապե-
տին ներկայացնել օրակարգում ներառված հարցերի վերաբերյալ իր 
տեսակետները: Եթե ընկերության անդամներից որևէ մեկը բացակայում 
էր Ընդհանուր ժողովի նիստից, անկախ բացակայման պատճառից, չէր 
կարող քննադատել կամ դեմ արտահատվել տվյալ նիստին կայացրած 
որոշմանը: Ընկերության Ընդհանուր ժողովի նիստերին չէր թույլատրվում 
նախապես հաստատված օրակարգից դուրս թեմաներ քննարկել: Ընդհա-
նուր ժողովը հրավիրվում էր ըստ անհրաժեշտության՝ ժողովի անդամ-

                                                                 
12 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, նշված աշխ.,  էջ 264: 
13 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 265: 
14 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 266: 
15 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 265: 
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ների 1/3-ի գրավոր դիմումի համաձայն: Ընդհանուր ժողովի յուրա-
քանչյուր նիստ արձանագրվում էր ատենադպիրի կողմից, որի պատշաճ 
կատարումը վերահսկվում էր ատենապետը: Ատենապետի բացակայու-
թյան դեպքում, նիստը չհետաձգելու համար, ընդհանուր ժողովի անդամ-
ները քվեարակությամբ ընտրում էին ժամանկավոր ատենապետ, որի 
լիազորությունները ավարտվում էր նիստն ավարտվելունպես16: 

Գործադիր ժողովը, ընկերության կանոնադրության համաձայն 
պարտավոր էր շաբաթական առնվազն մեկ նիստ գումարել: Գործադիր 
ժողովի Գանձապետի գործառույթն էր վերահսկել ընկերության ծախ-
սերը, հաշվարկել ֆինանսական մուտքերը և ելքերը, ինչպես նաև երեք 
ամիսը մեկ ընկերության գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն 
ներկայացնել Ընդհանուր ժողովին: Հավաքիչի գործառույթը ընկերության 
ֆինանսական միջոցների կանոնակարգումն ու բաշխումն էր: Գործադիր 
ժողովը անմիջապես ենթարկվում էր Ընդհանուր ժողովին և տարին մեկ 
անգամ ծավալուն հաշվետվություն էր ներկայացնում Ընդհանուր ժողովի 
հաստատմանը17: 

1897 թ. օգոստոսի դրությամբ ընկերությունը ունեցել է 12 անդամ, 
որոնցից 7-ը` գործադիր, 5-ը՝ ընդհանուր: Ընկերության գործունեության 
երկու տարիների ընթացքում անդամների թիվը գրեթե քառապատկվել է 
և 1899 թվականին հասել 40-ի18: 

«Ներսիսյան որբասիրաց ընկերության» դռները անդամակցության 
համար բաց էին: Ընկերության անդամները, ըստ իրենց գործունեության 
բնույթի, բաժանվում էին երեք խմբի՝ ընդհանուր ժողովի անդամներ, նվի-
րատու անդամներ և պատվավոր անդամներ: Ընդհանուր ժողովի անդամ-
ները ընտրվում էին ընկերության բոլոր անդամների քվեարկությամբ և 
պարտավորվում էին տարեկան կամ ամսեկան մի կլորիկ գումար 
նվիրաբերել «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությանը»: Նվիրատու անդամ 
կարող էր դառնալ յուրաքանչյուր ոք, առանց սեռի, կրոնի և ազգային 
խտրականության, պարբերաբար նվիրաբերելով ընկերությանը որոշակի 
գումար, բայց նրանք չէին մասնակցում կառավարման գործին ևի տարբե-
րություն ընդհանուր ժողովի անդամների, լիազորված չէին որոշելու, թե 
ինպես է ծախսվելու ընկերության ֆինանսական միջոցները: Պատվավոր 

                                                                 
16 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, նշված աշխ.,էջ 268: 
17 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 269-270: 
18 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 10, էջ 411: 
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անդամները ընտրվում էին Ընդհանուր ժողովի անդամների ուղիղ 
քվեարկությամբ: Ընկերության պատվավոր անդամ դառնալու հավակ-
նորդները պետք է կամ ընկերությանը կարևոր ծառայություն մատուցած 
լինեին կամ էլ ֆինանսականմեծ նվիրատվություն կատարած լինեին19: 

Հիմնադրումից մի քանի ամիս անց զմյուռնահայ բարերարները 
սկսում են ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ «Ներսիսյան որբասի-
րավ ընկերությանը»: Հունիս ամսին ընկերությանը նվիրաբերվում է 256 
մեճիտ20: Հիմնադրման առաջին տարում ընկերության ընդհանուր 
հասույթը կազմել է 33809 ղուրուշ, իսկ տարեկան ծախսը՝ 32611 ղուրուշ: 
Մեկ տարի անց ընկերությունը բավականին բարելավել է իր ֆինանսա-
կան վիճակը: Արդյունքում ընկերության հասույթը 1898 թվականին 
կազմել է 95108 ղուրուշ, իսկ տարեկան ծախսը՝ 83270 ղուրուշ21: Թեև ըն-
կերությանը գործունեության երկու տարիների ընթացքումհաջողվել է 
մեծացնել ստացվող հասույթը, սակայն ընկերությունը հաստատուն 
դրամագլուխ չուներ: Բայց դրամագլխի պակասը չի խոչընդոտել, որ 
«Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությունը» գործուն քայլերով ընդառաջ 
գնա իր նպատակին: 

1898 թվականի մայիսին ընկերությունը քաղաքի «Հոգատար-Որբա-
խնամ ընկերության» հետ համատեղ Ս. Հռիփսիմյան վարժարանի սրա-
հում կազմակերպել է տոնահանդես նվիրված «Ներսիսյան որբասիրաց 
ընկերության» հիմնադրման 1-ին և «Հոգատար-Որբախնամ ընկերու-
թյան»հիմնադրած որբանոցի 5-րդ տարելիցին: Տոնահանդեսի ժամանակ 
հանդես են եկել երկսեռ որբանոցների սաներն ու սանուհիները, իսկ 
հավաքված հասույթը երկու ընկերությունները հավասարապես կիսել 
են22: 

1899 թվականի դրությամբ Զմյուռնայի տղաների համար նախատես-
ված հայկական որբանոցում կար 46 որբ՝ 6-15 տարեկան, որոնց կեցու-
թյան, սննդի ու կրթության հոգսերը ամբողջովին հոգում էր «Ներսիսյան 
որբասիրաց ընկերությունը»: Որբանոցի բարձր տարիքի տղաները ընկե-
րության ֆինանսական աջակցությամբ կրթություն էին ստանում քաղաքի 
Մեսրոպյան վարժարանում, իսկ փոքրերը հաճախում էին մակապար-

                                                                 
19 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, նշված աշխ.,  էջ 267: 
20 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1897, թիվ 12, էջ 432: 
21 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1897, թիվ 12, էջ 432: 
22 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1898, թիվ 9, էջ 359: 



 
– 302 – 

տեզ: Ընկերությունը, նպատակ ունենալով ապագայում որբերին չափա-
հասության տարիքում ապահովելու աշխատանքով, որոշում է որբանոցի 
տարածքում կազմակերպել դերձակության, հյուսնության և կոշկակարու-
թյան վարպետաց դասեր: Երբ Զմյուռնայում հայտնի դերձակ և հանդեր-
ձավաճառ Գ. Քէշիշեանը23 հանդես է գալիս որբանոցի տարածքում դեր-
ձակության արհեստանոց բացելու նախաձեռնությամբ, «Ներսիսյան 
որբասիրաց ընկերությունը» հավանությանէ տալիս այդ նախաձեռնու-
թյանը: Արդյունքում 1898 թվականի հուլիսի 19-ին ընկերության ատենա-
պետի և Գ. Քեշիշյանի միջև 5 տարի ժամկետով կնքվում է համատեղ գոր-
ծունեություն ծավալելու մասին պայմանագիր24: Ըստ պայմանագրի՝ դեր-
ձակության արվեստը ուսանելու էին 10 որբեր: Արհեստանոցին անհրա-
ժեշտ գործիքները ձեռք էր բերելու Գ. Քեշիշյանը՝ իր սեփական 
միջոցների հաշվին, նրան էր պատկանում նաև ապագա արհեստանոցում 
սովորող որբերի ընտրության իրավունքը: Արհեստանոցի տնօրինումը 
ստանձնելու էր անձամբ Գ. Քեշիշյանը, իսկ դերձակության դասերի 
շաբաթական ժամաքանակը և օրերը սահմանելու էր ընկերությունը: 
Առաջիկա երկու տարիների ընթացքում որբերի ուսուցման համար 
սահմանվում է շաբաթական հինգ օր՝ օրական 6 ժամ ժամաքանակով՝ 3 
ժամ առավոտյան, 3 ժամ կեսօրից հետո: Պայմանագրի 10-րդ և 11-րդ 
կետերի համաձայն` որբերը արհեստանոցի տարածքում չպետք է 
անվճար աշխատանք կատարեն, իսկ արհեստանոցի տարեկան շահույթի 
և կրած վնասի ամբողջ պատասխանատվություն ստանձնելու էր 
Գ. Քեշիշյանը: Վերջինս պարտավորովում էր սահմանված 5 տարիների 
ընթացքում տարեկան երկու անգամ՝ ամռանը և ձմռանը, ընկերության 
տրամադրած հումքով որբանոցի յուրաքանչյուր որբի համար մեկական 
զգեստ կարել: Եթե տվյալ ժամանակահատվածում Զմյուռնիայի հայ 
բարերարներից որևէ մեկը իր վրա վերցներ որբանոցի որբերի տվյալ 
տարավ հագուստի ապահովման գործը, ապա Գ. Քեշիշյանը պարտավոր-
վում է «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությանը» վճարել 22 օսմանյան 
ոսկի: Պայմանագրի համաձայն ուսումնառության 5 տարիների ավար-
տից հետո Գ. Քեշիշյանը պարտավորվում էր իր մոտ դերձակություն 
ուսանած որբերից 4-ի՝ ծննդավայր վերադառնալու ծախսերը հոգալ, 
յուրաքանչյուրի համար «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերությանը» տրա-

                                                                 
23 Տե՛ս Հայր Հակոբ վարդապետ Քոսյան, նշված աշխ.,  էջ 292: 
24 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 10, էջ 412: 
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մադրելով 60 օսմանյան ոսկի: Եթե որբերը այնուամենայնիվ որոշեին 
իրենց ծննդավայր չվերադառնալ, Գ. Քեշիշյանը իրավունք չէր ունենալու 
ընկերությունից հետ պահանջել այդ նպատակով ընկերությանը տրա-
մադրած գումարը: Ընկերությունը իր հերթին իրավունք չուներ որևէ այլ 
գումար պահանջել որբանոցի տարածքում տեղակայված արհեստանոցի 
5 տարիների շահույթից: Արհեստանոցի ամբողջ հասույթը տնօրինումը 
բացառապես իրականացնելու էր Գ. Քեշիշյանը25: 

Զմյուռնիայում հրատարակվող «Արևելյան մամուլ» պարբերականի 
խմբագրությունը սույն պայմանագրի վերջին կետը խնդրահարույց է 
համարում: Պարբերականի համար անհասկանալի է, թե ի՞նչ է լինելու 5 
տարի դերձակության արվեստը սովորած մնացած 6 որբերի հետ, կամ 
եթե Պ. Գ. Քեշիշյանից 60 ոսկի ստացած 4 որբերը չցանկանան վերադառ-
նալ իրենց ծննդավայր, ապա տվյալ գումարը ընկերությունը ծախսելու է 
այդ որբերին Զմյուռնայում աշխատանքի տեղավորելու վրա, թ՞ե գրպա-
նելու է: Միաժամանակ պարբերականը հույս է հայտնում, որ ապագայում 
նորաստեղծ ընկերությունը կվերանայի այսօրինակ գործելակերպը, չի 
կրկնի մինչ այդ Զմյուռնահայ այլ բարենպատակ մի շարք ընկերություն-
ների անցած ուղին և առաջնորդվելով նեղ անձնական շահերով, չի 
յուրացնի բարեգործական նպատակներով հավաքած գումարները26: 
«Արևելյան մամուլը» չի հստակեցնում, թե Զմյուռնայում գործած կամ 
գործող, որ ընկերություններին ի նկատի ունի:  

1899 թվականի մարտի 16-ից մինչև1901 թվականի նոյեմբերի 30-ը 
ընկած ժամանակահատվածում «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերության» 
ընդհանուր հասույթը կազմել է 215.303 ղուրուշ, որից նույն ժամանակա-
հատվածում բարեգործական նպատակներով ծախսվել է 213.501 
ղուրուշ27: 

1900 թվականի մայիսին «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերության» 
ատենապետը Գ. Մ. Քեշիշյանն էր, իսկ ատենադպիրը՝ Ռ. Որբերյանը: 
Նույն թվականին ընկերության հովանու ներքո գործող որբանոցում 
խնամք էին ստանում շուրջ 50 որբեր: «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերու-
թյան» ֆինանսական աջակցությամբ նրանցից 15 մասնագիտանում էր 
դերձակության, 2-ը՝ հյուսնության, 3-ը՝ մանուսագործության, իսկ մյուս 

                                                                 
25 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 10, էջ 412: 
26 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1899, թիվ 10, էջ 413: 
27 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1902, թիվ 11, էջ 519: 
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3–ը Մամուրյանի ու Թաղիկյանի տպարաններում հմտանում էին գրաշա-
րության մեջ, 1-ը ՝ առևտրի, մյուները՝ կոշկակարության, թիթեղագործու-
թյան, գորգագործության, մնացածն էլ հաճախում էին Մեսրոպյան վար-
ժարան, իսկ տարիքով փոքրերը՝ մակապարտեզ28: 1900-ական թվական-
ներին քաղաքի մեծահարուստ հայերը շարունակում էին «Ներսիսյան 
որբասիրաց ընկերությանը» ֆինանսական աջակցություն տրամադրել: 
Մասնավորապես 1900թ. սեպտեմբերին զմյուռնահայ մեծահարուստ, 
հրապարակախոս Գ. Յ. Բաբազյանը ընկերությանը նվիրել է 50 օսմանյան 
ղուրուշ29: Գարեգին Բաբազյանը ծնվել է Զմյուռնիայում, սովորել տեղի 
Մեսրոպյան վարժարանում, աշակերտել Անդրեաս վարժապետին: 
Կատարել է Շեքսպիրից թարգմանություններ, հրատարակել «Համլետ» և 
«Օթելլո» ստեղծագործությունների թարգմանությունները30: 

Չնայած այս նվիրատվություններին` 1901 թվականի դրությամբ 
ընկերությունը լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ է կանգնում և չի 
կարողանում ամբողջությամբ հոգալ որբանոցի ֆինանսական ծախսերը31: 
Այդ պատճառով 1902 թվականին ընկերությունը ստիպված է լինում 
հատուկ կոչով դիմելու Զմյուռնիայի հայ բարերաներին՝ որբանոցի ֆի-
նանսկան կարիքները հոգալու խնդրանքով32: «Ներսիսյան որբասիրաց 
ընկերության» օգնության կոչին արձագանքում է քաղաքում մեծ ճանա-
չում ու հարգանք վայելող Ս. Եսայանը33: Ընկերության ֆինանսական 
վիճակը ժամանակավորապես համեմատաբար կայունանում է` պայմա-
նավորված Զմյուռնիայի «Հոգատար-Որբախնամ ընկերության» հետ 
համատեղ բարեգործական միջոցառմամբ: 1902 թվականի հունվարի    
26-ին քաղաքի երկու ընկերությունների կազմակերպած պարահանդեսի 
արդյունքում հավաքագրվում է շուրջ 150-160 օսմանյան ոսկի, որը, ըստ 
նախնական պայմանավորվածության, հավասարապես կիսվում է երկու 
որբախնամ ընկերությունների միջև34: Հաջորդ տարիներին ընկերությունը 
շարունակում է բարեգործական միջոցառումների կազմակերպումը, 
որոնցից ստացված հասույթը ամբողջությամբ ծախսվում էր բարեգործա-

                                                                 
28 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1900, թիվ 10, էջ 416: 
29Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1900, թիվ 18, էջ 756: 
30 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1908, ապրիլ, թիվ 15: 
31 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1901, թիվ 24, էջ 108: 
32 Տե՛ս«Արևելյան մամուլ», 1902, թիվ 1, էջ 96: 
33 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1902, թիվ 2, էջ 142: 
34 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1902, թիվ 3, էջ 180-182: 
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կան նկատառումներով: Մասնավորապես 1904 թվականի տարեսկզբին 
կազմակերպված պարահանդեսի արդյունքում ընկերությունը հավաքա-
գրել է 130-140 օսմանյան ոսկի35: Ստացված հայսույթի մի մասը ընկերու-
թյունը, ինչպես Զմյուռնիայի «Հոգատար-Որբախնամ», «Կրթասեր» ընկե-
րությունները հանձնել Զմյուռնիայի Ազգային վարչությանը, համաձայն 
վերջինիս ցուցումի36: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Զմյուռնիայի հայ հասարակական, մշակութային կյանքում մեծ է 
1897 թվականին հիմնադրված «Ներսիսյան որբասիրաց ընկերության» 
դերակատարումը: Ընկերությունը, երկար տարիներ համագործակցելով 
քաղաքի այլ որբախնամ ընկերությունների հետ, Զմյուռնիայի Ազգային 
վարչության հետ զուգահեռ հոգացել է քաղաքի, ինչպես նաև արևմտահայ 
որբերի ուսման, կեցության ծախսերը, վայելել տեղի հայ հասարակու-
թյան վստահությունը և համակրանքը: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ալպոյաճյան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը և 
կիրառութիւնը // Ընդարձակ օրացոյց Սբ Փրկչեան հիվանդանոցի, 
Կ. Պոլիս, 1910: 

2. «Արևելյան մամուլ», 1897, թիվ 12, 1898, թիվ 9, 1899, թիվ 10, 1900, 
թիվ 10, թիվ 18, 1901, թիվ 24, 1902, թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 11, 
1904, թիվ 5, թիվ 19, 1908, ապրիլ, թիվ 15: 

3. Գաբրիելյան Վ., Ռուբեն Որբերյան, Երևան, 1964: 
4. Խառատյան Ա., Զմյուռնահայ համայնքը և Թանզիմաթի բարենո-

րոգումները // Պատմաբանասիրական հանդես, 2003: 
5. Պողոսյան Վ. Հ. Եփրեմ, Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերու-

թիւններու, հ. Ա, Վիեննա, 1957, հ. Բ, 1963, հ. Գ. 1969: 
6. Քոսյան Հայր Հակոբ վարդապետ, Հայք ի Զմյուռնիա, հ. Ա, 

Վիեննա, 1899:   
        

                                                                 
35 Տե՛ս«Արևելյան մամուլ», 1904, թիվ 5, էջ 144: 
36 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1904, թիվ 19, էջ 480: 
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«Нерсисян ворбасирац» организация в СмирныНерсисян ворбасирац» организация в СмирныНерсисян ворбасирац» организация в СмирныНерсисян ворбасирац» организация в Смирны    
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: реформы, приют, общественный, благотворитель-
ный, организация, исполнительное собрaние, пожертвование, финансовый 

Во второй половине XIX века армяне Смирны играли важную роль в 
социальной, экономической, культурной и образовательной жизни 
Османской империи. Воодушевленные возможностями, предоставленными 
декларацией реформ в Османской империи в 1856 году, армяне Смирны 
основали ряд общественных, культурных, образовательных организаций. 
Одной из таких была организация «Нерсисян ворбасирац», основанная в 
Смирне в 1897 году. Целью организации было создание приюта для 
армянских мальчиков-сирот в Смирне. Организация назвала себя и 
основанный им приют, в честь католикоса всех армян Нерсеса Великого. У 
«Нерсисян ворбасирац» организации был свой кодекс, который определял 
цель организации, пути ее достижения, структуру организации, 
менеджмент, порядок членства и так далее. Организация состояла из 
исполнительного и общего комитетов. Члены организации по роду 
деятельности были разделены на три группы: члены общего собрания, 
члены-доноры и почетные члены. Присоединиться к «Нерсисян 
ворбасирац» организации мог любой желающий, независимо от пола, 
религии или национальной принадлежности.  

В течении многих лет организация в сотрудничестве с другими орга-
низациями города, вместе с Национальным советом Смирны заботилась о 
городе, а также об образовании и расходах на проживание армянских 
сирот, пользовалась доверием и симпатией местного армянского общества. 
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In the second half of the 19th century, the Smyrna Armenians played a 
significant role in the social, economic, cultural and educational life of the 
Ottoman Empire. Encouraged by the opportunities provided by the declaration 
of reforms adopted in the Ottoman Empire in 1856, the Smyrna Armenians 
founded a number of public, cultural and educational associations. One of those 
companies was the “Nersisyan Orphanage Society” founded in Smyrna in the 
90s of the 19th century. The purpose of the company was to establish a shelter 
for Armenian orphaned boys in Smyrna. The company named itself and the 
orphanage it founded in honor of the Catholicos of all Armenians Nerses the 
Great. The “Nersisyan Orphanage Society” had its own statute book, which 
definend the purpose of founding the company, the ways to achieve it, the 
structure of the company, the management circles, the membership order, etc. 
The company consisted of executive and general committees. The members of 
the company were divided into three groups according to the nature of the 
activities; general assembly members, donor members and honorary members. 
Anyone could join the “Nersisyan Orphanage Society”, regardless of gender, 
religion and nationality.  

For many years, the company, in cooperation with other organizations of 
the city, together with the Smyrna National Administnation, took care of the 
city, as well as the education and living expenses of the Western-Armenian 
orphans, enioyed the frust and sympathy of the local Armenian society. 
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