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ՀՏԴ 930.2 

Զմյուռնիայի հունական Զմյուռնիայի հունական Զմյուռնիայի հունական Զմյուռնիայի հունական ««««ԱմալթեաԱմալթեաԱմալթեաԱմալթեա»»»»    թերթը թերթը թերթը թերթը ((((XIXXIXXIXXIX----XX XX XX XX դդդդդդդդ.))))    

Բրուտյան ՄարիյաԲրուտյան ՄարիյաԲրուտյան ՄարիյաԲրուտյան Մարիյա    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. մամուլ, գրաքննություն, երիտթուրքական 
վարչակարգ, տնտեսական հալածանքներ, փոխօգնություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Օսմանյան կայսրությունում, որտեղ առաջին պարբերականները 

հրատարակվեցին Կոստանդնուպոլսում 18-րդ դարի վերջին, հունալեզու 
մամուլն իր ուրույն դերն ունեցավ: Առաջին հունական թերթը՝ 
«Երիտասարդների ընկերը» («Ο φίλος των νέων»), տպագրվեց 1831 թ. և 
անխափան շարունակեց իր գործունեությունը մինչև 1922 թ.։ Հետագայում 
լույս տեսած մյուս թերթերը կարճատև կյանք ունեցան. սա մամուլի 
օսմանյան գրքաննության ժամանակաշրջանն էր, երբ կայսրության ոչ 
մահմեդական բնակիչները շարունակաբար դատապարտված էին իրա-
վազրկության, իսկ մամուլը՝ խոսքի սահմանափակման կամ գործունեու-
թյան դադարեցման: 

Ե՛վ հունական, և՛ հայկական մամուլը Զմյուռնիայում զարգացման 
գրեթե նույն ճանապարհն են անցել. երկուսն էլ գործել են օսմանյան 
գրաքննության պայմաններում, էականորեն տուժել և՛ քանակական, և՛ 
որակական առումներով, անցել թուրքական գրաքննության երկու շրջան-
ներով: Առաջին՝ սահմանադրական շրջանն ընդգրկում է 1876-1878 թթ., 
երբ գրաքննությունը մասամբ «թուլացավ» իսկ երկրորդ փուլում՝ 1878-
1909 թթ., սուլթան Աբդուլ Համիդը պարտադրեց գրաքննության բյուրոկ-
րատական  բարդ համակարգ: 

Երիտթուրքական հեղափոխությունը Զմյուռնիայի հունական 
մամուլի և տպագրության մեջ ծնեց ազատականացման հույսեր, որոնք, 
սակայն, կարճատև եղան: Առաջին համաշխարհային պատերազմի արդ-
յունքում ստեղծված տնտեսական և սոցիալական խնդիրների պատճա-
ռով 1914-1918 թթ. տպագրական գործը Զմյուռնիայում էապես կրճատվեց: 

««««ԱմալթեաԱմալթեաԱմալթեաԱմալթեա» » » » թերթըթերթըթերթըթերթը    
Օսմանյան գրաքննության պայմաններում Զմյուռնիայում լույս 

տեսած ամենաերկարակյաց թերթերից մեկը հունական «Ամալթեա»-ն էր, 
որը գրեթե անխոչընդոտ տպագրվեց 1838-1922 թթ.: Թերթն ուներ քաղա-
քական, կրոնական, բանասիրական և առևտրատնտեսական ուղղու-
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թյուն: Երբեմն տպագրում էր նաև երգիծական բնույթի հոդվածներ, որոնք 
ուղղակի թարմություն էին տալիս թերթի ուղղությանը: «Ամալթեա»-ն 19-
րդ դարում Զմյուռնիայում լույս տեսած միակ հունական թերթն էր, որը 
քաղաքի հույն բնակչությանը պարբերաբար թարմ տեղեկություններ էր 
տալիս Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցող քաղաքական, տնտե-
սական և կրոնական իրադարձությունների մասին: Թերթը գրեթե մեկ 
դար իրականացրեց Փոքր Ասիայի հույների դաստիարակության և կրթու-
թյան առաքելությունը [16]: Կարճ ժամանակում թերթն ունեցավ ընթեր-
ցողների մեծ բանակ, լույս տեսավ 2500 օրինակով, որ զգալիորեն գերա-
զանցում էր հրատարակիչների նախատեսած տպաքանակը: 1922 թ.՝ 
Զմյուռնիայի աղետից հետո, «Ամալթեա»-ն տասը ամիս շարունակ հրա-
տարակվեց Աթենքում՝ դառնալով Հունաստան տեղափոխված ավելի քան 
մեկ միլիոն փախստական հույների սիրված թերթը [16]: Որպես ուսում-
նասիրության առարկա՝ «Ամալթեա»-ն ուշագրավ պարբերական է նաև 
նրանով, որ թերթի բազմաթիվ հոդվածներ վերաբերում են Զմյոռնիայի ոչ 
միայն հունական, այլ նաև հայկական համայնքների ներքին կյանքին, 
նրանց առնչություններին և իրավական վիճակին: Այս առումով մեծ է 
թերթի աղբյուրագիտական արժեքը:  

«Ամալթեա»-ն գործունեության ընթացքում չորս խմբագիր է ունեցել՝ 
Կ. Ռոդես, Լ. Հաջինիկոլաոս, Հ. Սամիոտակիս և Ս. Սոլոմոնիդիս, որոնք 
իրենց գաղափարական ուրույն հետքն են թողել թերթի վրա, որն ազգային 
պահպանողական հոսանքի ջատագով էր: «Ամալթեա»-ն թեպետ հավա-
տարիմ մնաց իր գաղափարական ուղղությանը, բայց և այնպես թերթի 
խմբագիրները կառչած չմնացին որդեգրած սկզբունքներին՝ նույն խնդրի 
վերաբերյալ տարբեր ժամանակներում դրսևորելով որոշակի այլակար-
ծություն [17, 446]: Լինելով Օսմանյան պետությունում լույս տեսնող հու-
նական առաջատար թերթը՝ «Ամալթեա»-ն մշտապես գտնվել է Բարձր 
դռան ուշադրության կենտրոնում: Թերթը որոշ ժամանակ դադարել է 
գործել հակաօսմանյան տրամադրություններ պարունակող մի քանի 
հոդվածների տպագրության պատճառով: 1846 թ. «Ամալթեա»-ն բացա-
հայտ դժգոհություն հայտնեց պետության՝ թերթի հանդեպ դրսևորած 
քաղաքական պահանջի նկատմամբ: Թերթն ընդվզեց Բարձր դռան հրա-
հանգի դեմ, ըստ որի՝ կա՛մ պետք է հնազանդվել, կա՛մ պետությունը 
կառգրավի տպագրատունը [1]: 

Բանն այն է, որ 1844 թ. կարճատև ընդմիջումից հետո վերաբացված 
«Ամալթեա»-ն իր առջև դրված հստակ պահանջ ուներ՝ հետագա նյութե-
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րում և հոդվածներում հակաօսմանյան որևէ ակնարկ չզետեղել: Թերթը 
դարձավ օսմանյան բարեփոխումների ջատագովը, իսկ Թանզիմաթի 
առաջին փուլում հավանություն տվեց եվրոպական կրթություն ստացած, 
բրիտանական խորհրդարանական կարգի կողմնակից, «երիտասարդ 
թուրքերի ռահվիրա» [19, 232] Ռեշիդ փաշայի կրոնական և կրթական 
բարեփոխումներին: «Ամալթեա»-ն հույն և հայ համայնքների անունից, 
հայոց և հունաց պատրիարքների կողմից շնորհակալական նամակներ 
տպագրեց՝ ուղղված Ռեշիդ փաշային: 1853 թ. մայիսին, երբ Աբդուլ 
Մեջիդը Զմյուռնիայի հույն, հայ, հրեա բնակչության ապահովության 
վերաբերյալ հրովարտակ հրապարակեց, «Ամալթեա»-ն նկարագրում է 
այդ համայնքների ոգևորությունն ու ջերմ վերաբերմունքը միմյանց 
նկատմամբ [4]։  

Հետագա տասնամյակներում, գտնվելով պետության ուշադրության 
կենտրոնում, «Ամալթեա»-ն շարունակաբար ոչ մահմեդական բնակիչ-
ների «գոհունակության վերաբերյալ» հոդվածներ է տպագրում: Դրանցից 
պարզվում է, որ Զմյուռնիայում 1865 թ. հերթական հրդեհն է բռնկվել, որն 
արագ մարվել է տեղական իշխանությունների և քաղաքի բնակչության 
ջանքերով: Նկարագրելով իրավիճակը՝ «Ամալթեա»-ն ներկայացնում է 
Պոլսի պատրիարքին գրված զեկույցը, որտեղ հայկական, հունական և 
մյուս համայնքների կողմից երախտիքի ջերմ խոսքեր կան՝ ուղղված 
Զմյուռնիայի նահանգապետ Ռեշիդ փաշային «մարդասեր և հայրաբարո 
վերաբերմունքի համար» [7]:  

Հետագա հրապարակումներում նույնպես «Ամալթեա»-ն, որպես 
կայսրության ջատագով, վստահեցնում է, որ Թանզիմաթի բարեփոխում-
ները, այնուհետ՝ նաև երիտթուրքական իշխանությունը կարդարացնեն 
կայսրության ոչ մահմեդական բնակչության հույսերը: 1841-1882 թթ. 
թերթի խմբագիր Հ. Սամիոտակիսը, որ Օսմանյան կայսրության ոչ մահ-
մեդականներից յուրաքանչյուրի նման մեկ նպատակ ուներ՝ ապրել 
ժողովրդավարական պետության մեջ և լինել ազատ, տարիներ շարունակ 
աջակցում էր սուլթանին և կառավարությանը։ 1847 թ. համարներից 
մեկում նա նշում է, որ հպատակ ժողովուրդների նկատմամբ կառավա-
րության նոր քաղաքականությունը կառուցողական է և եկել է հակադրվե-
լու նախկինում պետության որդեգրած քաղաքականությանը: Ելնելով այս 
մտայնությունից՝ նա հույներին կոչ էր անում համագործակցել կառավա-
րության հետ, կայսրության բոլոր բնակիչների համար կառուցել նոր 
ապագա [2]: 1866 թ. համարներից մեկում «Ամալթեա»-ն վստահությունն է 
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հայտնում Թանզիմաթի սկզբունքներին, մատնանշում Ռեշիդ փաշայի 
«արդարամտությունն» ու ափսոսանք հայտնում նրա՝ պաշտոնից հեռա-
նալու համար [8]: 

Սա մի կողմից սեփական գործունեությունն ապահովելու մի քայլ էր, 
մյուս կողմից՝ լավատեսության դրսևորում թանզիմաթի և նրա բարեփո-
խիչների նկատմամբ, ինչն առկա է նաև ժամանակի զմյուռնահայ պարբե-
րական մամուլում:  

Ժամանակի ընթացքում և՛ հայկական, և՛ հունական մամուլում այդ 
լավատեսությունը կամաց-կամաց վերափոխվում է քննադատության: 
Կառավարության ցանկությունը՝ ժողովրդավարության հաստատման 
ուղղությամբ, սկսում է կասկածելի թվալ, բազմաթիվ են դառնում հակա-
ռակն ապացուցող փաստերի և դրանցից բխող անարդար իրականության 
վերաբերյալ հոդվածները: 

Երիտթուրքական հեղափոխությունից հետո «Ամալթեա»-ն 1908 թ. 
անցնում է պետության ֆինանսական աջակցության տակ, դառնում նոր 
իշխանությունների «ջատագովը» և ստանում «իշխանամետ, իշխանագով» 
թերթի համբավ։ Թերթի խմբագիր Սոլոմանիդիսը անդամագրվում է 
երիտթուրքական կուսակցությանը՝ հաշվի չառնելով այն, որ նմանատիպ 
դիրքորոշումն առաջացնում է հույն հասարակության հակակրանքը 
«Ամալթեա»-ի ողջ անձնակազմի նկատմամբ, որոնք, որպես ազգային շա-
հերի հակառակորդներ, դավաճաններ, երկակի քաղաքականություն վա-
րելով՝ շրջանցում էին մամուլի հիմնական առաքելությունը՝ քննադատա-
կան մոտեցումը։ 1912 թ. պայքարը «Ամալթեա»-յի նկատմամբ բացահայտ 
բնույթ կրեց, քանի որ թերթը «թունավորում էր հասարակական կարծիքը 
և դավաճանում ազգային շահերին» [18, 465]: 

Վստահությունն իրականում գործող իշխանությունների և ոչ թե 
թուրք պաշտոնյաների ու թուրք ժողովրդի նկատմամբ էր։ Թերթը չէր 
շրջանցում այն անօրինականությունները, որոնք տեղի էին ունենում ոչ 
մահմեդական համայնքների նկատմամբ, սակայն այդ ամենը ներկայաց-
վում է որպես մոլեռանդ ազգայնականություն, բայց ոչ օսմանյան կայս-
րության տիրող վարչակարգի կողմից իրականացրած բռնություն։ Պա-
տահական չէ, որ նույն ժամանակաշրջանում «Ամալթեա»-ն քննադատու-
թյան է արժանանում նաև թուրքական մամուլի կողմից «հակաթուրքա-
կան տրամադրություններ տարածելու համար»: Այսպես՝ 1910 թ. «Կիոլու» 
թերթը խիստ քննադատեց «Ամալթեա»-ին, երբ վերջինս բողոքեց եկեղե-
ցիներ ավիրող թուրք զինվորների սրբապղծությունից։ 



– 214 – 
 

Փաստորեն «Ամալթեա»-ի խմբագիրների ընկալումներում «թուրք» 
հասկացությունը երկակի իմաստ է ստանում։ Մի կողմից նրանք 
բարեգութ սուլթաններն են և նրանց բարեփոխիչ կառավարիչները, մյուս 
կողմից՝ վայրագ թուրք զինվորականներն ու մոլեռանդ մահմեդական 
բնակչությունը։ «Ամալթեա»-ն իր առջև նպատակ էր դրել՝ հնարավորինս 
երկար գոյատևել, վեր հանել քրիստոնյա համայնքների կրոնական, 
մշակութային առանձնահատկությունը, ցույց տալ նրանց տնտեսական 
կարևոր դերակատարումը կայսրության մեջ: «Ամալթեա»-ն հաճախ 
տեղեկություններ է հաղորդում ոչ միայն Զմյուռնիայի, այլև ողջ կայսրու-
թյան համայնքների, այդ թվում նաև հայերի վերաբերյալ՝ ցույց տալով 
թուրքերի և քրդերի կամայանականությունները ոչ մահմեդական 
ժողովուրդների նկատմամբ:  

«Ամալթեա»-ն ճանաչված թերթ էր հայկական համայնքի շրջանում և 
որոշակի հեղինակություն էր վայելում: Երբ թերթը ներկայացնում է 
Կեսարիայում Սբ. Նիկողայոս եկեղեցու շուրջ առաջացած հայ-հունական 
վիճաբանության հետ կապված իր հունամետ տեսակետը, Զմյուռնիայում 
լույս տեսնող «Արշալույս Արարատյան»-ը զարմանք է հայտնում, թե ինչ-
պես կարող է նման կարծիք ունենալ «Ամալթեա»-ի նման «խոհեմ լրա-
գիրը»: Այդ կապակցությամբ «Արշալույս Արարատյան»-ը գրում է. «Այս 
օրինակ արտաքոյ կարգի յոդված մը տեսնելով Ամալթեային մեջ, որ 
սովորաբար ծանրաբարոյ և խոհեմ լրագիր մըն է, յիրավի զարմացանք, թէ 
ինչպես կրցեր և հաւատ ընծայել այսպիսի սխալ տեղեկութիւն մը…» [15]:  

«Ամալթեա»-ի վերաբերմունքը հայ համայնքի նկատմամբ ընդհա-
նուր առմամբ բարյացակամ է, եթե խոսքը չի վերաբերում կրոնական 
հարցերին: Թերթում քիչ չեն Զմյուռնիայի տնտեսական կյանքում հայերի 
ունեցած դերի, հայ և հույն համայնքների համերաշխ հարաբերություն-
ների, փոխօգնության վերաբերյալ հոդվածները: Թերթի պատմելով՝ 
1845 թ. բռնկված հրդեհներից առավել տուժեց «Կեստենե Բազար»-ը, 
որտեղ այրվեց 36 խանութ: Հրդեհը տարածվելով կարող էր ընդգրկել ողջ 
Զմյուռնիան, եթե չլիներ տեղական իշխանությունների և հայկական ու 
հունական համայնքների ակտիվ համագործակցությունը [5]: 

«Ամալթեա»-ն իր վրա կրում էր ժամանակակից եվրոպական 
մամուլի ազդեցությունը, հանդես էր գալիս նույնատիպ խորագրերով՝ 
«Քաղաքական», «Ազգային», «Բանասիրական»: Դա հնարավորություն էր 
տալիս ներկայացնել ինչպես եվրոպական քաղաքական անցքերը և գրա-
կան կյանքը, այնպես էլ Զմյուռնիայի քրիստոնյա համայնքների կարգա-
վիճակը՝ կայսրության տնտեսական և քաղաքական փոփոխությունների 
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համատեքստում: Զմյուռնիայի պարբերական մամուլում աստիճանաբար 
հանդես են գալիս ոչ քրիստոնյաների նկատմամբ բռնության նոր փաս-
տեր: Դրանք իրավահավասարության, քրիստոնյաների իրավունքների 
պաշտպանության վերաբերյալ սպասումներին վերջ են դնում՝ փոխա-
րենը ստեղծելով նոր իրավիճակ: Համայնքները հանդես են գալիս փոխա-
դարձ օգնության քայլերով: Զմյուռնիայի հայ պարբերական մամուլում ևս 
նմանօրինակ հոդվածները քիչ չեն: Հայերը կանգնում են հույն համայնքի 
կողքին այն ժամանակ, երբ կայսրությունը նրա նկատմամբ տնտեսական 
հալածանքներ է կիրառում: Հայերի դիրքորոշման վերաբերյալ բազում 
հոդվածներ կան «Դաշինք» թերթի 1910-1913 թթ. համարներում [20]:  

Զմյուռնիայի հունական և հայկական համայնքների այդպիսի մի 
փոխօգնության մասին են վկայում «Ամալթեա»-ի 1912 թ. լույս տեսած 
հոդվածները: 1912 թ. Վանում և Բիթլիսում սաստկանում են մահմեդա-
կանների հալածանքները հայ բնակչության նկատմամբ: Զմյուռնիայի 
հայերը այս առիթով բողոքի ալիք են բարձրացնում, քննադատում տեղա-
կան իշխանություններին թույլ գտնվելու և մահմեդական ամբոխին մեծ 
իրավունքներ տալու համար: Բողոքի մասնակիցները որոշում են դիմել 
Օսմանյան արքունիքին, Պոլսի հայոց պատրիարքարանին և կառավա-
րությունից պահանջել հարգել սահմանադրական օրենքները: Այստեղ 
համայնքը իրավացիորեն նշում է, որ 1909 թվականից ի վեր խախտված է 
հայաբնակ տարածքների խաղաղությունը:  

Սկզբում «Ամալթեա»-ն հետևում է իրադարձություններին, ընթերցո-
ղին ներկայացնում «Հայ ժողովրդի հուզմունքը» վերնագրով հոդվածը, 
որտեղ ներկայացնում է Պոլսի և Զմյուռնիայի հայ համայնքների դժգոհու-
թյունները՝ կապված հայկական կոտորածների հետ։ Թերթը գրում է, որ 
1912 թ. օգոստոսին Վանի և Բիթլիսի հայության ջարդերից հետո հայ 
ժողովուրդը լցված է հակակրանքով, հայոց պատրիարքը հալածված է 
[14], ապա նշում, որ հայերը մեծ քանակությամբ զոհեր են տվել հանուն 
սահմանադրության և նոր իշխանության: Թերթը փաստում է. «Հայերը 
շարունակում են մնալ որպես բազմակի հարձակումների թիրախ։ Պետք է 
արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել այս իրավիճակին վերջ դնելու 
համար» [14]: 

«Ամալթեա»-ն հանգամանորեն ներկայացնում է Զմյուռնիայի հայու-
թյան՝ 1912 թ. օգոստոսի 26-ի բողոքի ցույցի մանրամասները և առաջ 
քաշած ներքոհիշյալ պահանջները. «ա. քուրդ և մյուս հրոսակախմբերի 
սանձարձակությունները բխում են պաշտոնյաների թուլությունից և 
թողտվությունից, բ. տեղական պաշտոնյաները անտարբեր դիրքորոշում 
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ունեն հայերի նկատմամբ իրականացված բռնություների նկատմամբ և 
դրանք դասում են սովորական դեպքերի շարքին, գ. ստեղծված իրավի-
ճակը սպառնալիք է ոչ միայն հայ ազգի համար, այլև արատ է սահմանա-
դրությանը և աղետաբեր է կայսրության համար»: Այս ամենից ելնելով՝ 
ցույցի մասնակիցները դիմել են Զմյուռնիայի և Կ. Պոլսի կառավարական 
բարձր ատյաններին` ցավով նշելով, որ հակառակ տրվող խոստումնե-
րին, իրականում դրական ոչ մի առաջընթաց չկա՝ ի փոփոխություն այն 
իրավիճակի, որ առկա է 1909 թվականից ի վեր: «Ամալթեա»-ն հույս է 
հայտնում, որ այս ճանապարհով հնարավոր կլինի արձագանքել կայս-
րության ծայրամասերում տեղի ունեցող կամայականություններին [10]: 
Թուրքական մամուլի արձագանքը չի ուշանում, և Մեծ վեզիրը «հօգուտ 
Վանի հայության պատասխանատվության է ենթարկում քուրդ առաջ-
նորդներին, քանի որ կառավարությունը ձգտում է հանդարտություն 
ապահովել երկրում» [11]։ 

Հետևելով դեպքերի ընթացքին՝ թերթը «Հայերի դիրքորոշումը» հոդ-
վածում ներկայացնում է զմյուռնահայերի դիմումը Կ. Պոլսի հայոց 
պատրիարքին՝ միջնորդելու Օսմանյան արքունիքին, որպեսզի կանխվեն 
հայերի նկատմամբ ցուցաբերած կամայականությունները: «Ամալթեա»-յի 
դիտարկմամբ՝ «հակառակ հայերի խնդրագրերի՝ oրավուր սաստկանում 
են բռնությունները նրանց նկատմամբ, առևանգվում են կանայք և 
տղամարդիկ» [12]:  

Թերթը դժգոհությունն է արտահայտում զմյուռնահայերի դիմում-
ների նկատմամբ կայսրության կոշտ արձագանքների վերաբերյալ՝ նշե-
լով, որ օրինապաշտ և Զմյուռնիայի բարեկարգությանը նվիրված հայ 
համայնքը չի կարող չարձագանքել երիտթուրքերի վարչակարգի անար-
դարություններին:  

Թերթը Վանում, Վասպուրականում տեղի ունեցող դեպքերը գնահա-
տում է որպես Օսմանյան կայսրության վայրագ դրսևորում՝ նշելով, որ 
այս առումով նոր վարչակարգը չի տարբերվում հնից: Ինչ վերաբերում է 
Զմյուռնիայի հայերի պահանջներին ու խնդրանքներին, ապա 
«Ամալթեա»-ն դրանք իրավացի է համարում: «Դրանով հայ ժողովուրդը 
կառավարությունից արդարություն և պաշտպանություն է ակնկալում»,-
գրում է «Ամալթեա»-ն՝ միաժամանակ կարծիք հայտնելով, թե «հայկական 
եկեղեցիները պահպանելու վերաբերյալ հայերի խնդրանքն անտեսվելու 
է» [13]: 

Հայերի նկատմամբ իրականացրած անօրինությունները թերթը 
աղետ է համարում Օսմանյան կայսրության ողջ ոչ մահմեդական բնակ-
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չության, այդ թվում նաև հույների համար: Ըստ թերթի՝ հայ և հույն 
ժողովուրդները «ուրախության և դժբախտության եղբայրներ են, կայսրու-
թյան երկու այս ազատասեր ժողովուրդները միմյանց հետ կապված են 
հավատքով» [12]: 

Զմյուռնիայի հայերի բողոքի ցույցերը արժանացան տեղական 
իշխանությունների կոշտ վերաբերմունքին, որը թերթը քննադատում է 
բավական մեղմ ոճով: «Ամալթեա»-ն նուրբ է արտահայտում իր դժգոհու-
թյունը Օսմանյան կայսրության վարած ներքին քաղաքականության 
նկատմամբ: Նման մեղմ քննադատությամբ հունական պարբերականը 
հավանաբար ցանկանում է ցույց տալ, որ օսմանյան մամուլն ազատ է, և 
կոչ է անում կառավարությանը՝ գործով ապացուցելու աշխարհին, որ 
Օսմանյան Թուրքիան այլևս նախկինը չէ: Սա, թեկուզ կցկտուր, վախվո-
րած և զգուշավոր, բայց և այնպես քնադատություն է թուրքական վարչա-
կազմի կամայականությունների դեմ: 

Ի դեմս «Ամալթեա»-ի՝ հունական համայնքը ցավակցությունն ու 
զորակցությունն է հայտնում բախտակից հայ ժողովրդին և նրա պայքարը 
համարում է արդարացված: Այնուհետև ավելացնում է. «Հունական մա-
մուլը նույն կերպ, ինչպես հայ մամուլը իր առջև խնդիր է դրել բարձրա-
ձայնել հայերի պահանջը, որպեսզի հնարավորինս շուտ Օսմանյան 
իշխանությունը լուծի այս հարցը» [12]:  

Զմյուռնիայի ներքին կյանքին վերաբերող բազում հարցերին 
«Ամալթեա»-ն անդրադառնում է «Տեղական» («Тοπικά») խորագրի ներքո 
զետեղված հրապարակումներում: 19-րդ դարի երկրորդ կեսի Զմյուռ-
նիայի բնակչության համար մեծ աղետ էին համաճարակներն ու հրդեհ-
ները, որոնց ծանր հետևանքներն ավելի էին մերձեցնում առանց այդ էլ 
ընդհանուր շատ դժվարություններ ունեցող հույն և հայ ժողովուրդներին: 
«Ամալթեա»-ի համարներից մեկից տեղեկանում ենք, որ 1848 թ. քաղա-
քում բռնկված ժանտախտի երկրորդ համաճարակը (առաջինը բռնկվել էր 
1831 թ.), տևել է 86 օր, տարածվել Զմյուռնիայի շրջակայքի գյուղերում և 
բնակչության ստվար մասի՝ հատկապես կանանց շրջանում: Ըստ թերթի՝ 
համաճարակի զոհ դարձան Զմյուռնիայի և շրջակայքի 36 հազար 
թուրքերից՝ 1202-ը, 45 հազար հույներից՝ 702-ը, 8 հազար հայերից՝ 105-ը և 
6 հազար հրեաներից՝ 295-ը: Համաճարակի բռնկման մեծ թափի պատ-
ճառը թերթի կարծիքով քաղաքի նեղ փողոցները և միմյանց կից փայտա-
շեն կառույցներն էին, որից ամենից շատ տուժել են հունական Սբ. 
Դիմիտրիոս և Սբ. Եկատերինի թաղամասերը [3]։ 

«Ամալթեա»-ի պատմելով՝ Զմյուռնիայի հայազգի բժիշկներն իրենց 
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մասնագիտական հմտություններն են ներդնում հրդեհներից տուժած-
ներին օգնելու համար՝ անկախ նրանց ազգությունից: Երբ 1865 թ. Զմյուռ-
նիայի կառավարիչ Մեհմեդ Ռեշիդ փաշան հերթական անգամ ընդունում 
է համայնքների ներկայացուցիչների, հյուպատոսների և մասնավոր 
անձանց, հետաքրքրվում համաճարակի դինամիկայով, խնդրում է բժիշկ-
ներ Ռաֆինսկուն և Ալբերտ Անանյանին հոգ տանել իր և իր ընտանիքի 
նկատմամբ [6]: 

Հուժկու էր 1871 թ. բռնկված հրդեհը: Զմյուռնիայի քաղաքապետը 
քաղաքը բաժանում է մի քանի մասերի, հանձնարարում յուրաքանչյուրի 
պատասխանատու նշանակել բժիշկների, որոնք անվճար բժշկական 
ծառայություններ էին տրամադրելու: Թերթը 14 բժշկի անուն է նշում, 
որոնց մեջ էր նաև հայ բժիշկ Տիգրանը, որի պատասխանատվության տակ 
են անցնում հայկական և թուրքական թաղամասերը [9]։ 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
 «Ամալթեա»-ն իր երկարատև գործունության ընթացքում անդադար 

պայքարի մեջ է եղել բազում դժվարությունների դեմ, պահպանել իր 
գոյությունն այն իրականությունում, որտեղ թերթերը մեծ արագությամբ 
հիմնվում և նույնքան արագ էլ դադարում էին գործել: Թերթը կարողացով 
վեր հանել մեծ ընդհանրություններ ունեցող հայկական և հունական 
համայնքներին հուզող հարցերը այն ժամանակաշրջանում, երբ լրագ-
րողը ստիպված էր դիմակայել ժամանակի գրաքննությանը՝ սուլթան 
Համիդ II-ի օրոք և երիտթուրքերի ժամանակաշրջանում։ Եթե դրանց 
ավելացնենք թերթի շրջանառության ժամանակավոր դադարեցումը, տու-
գանքները, ազատազրկումը և արտաքսումը, ապա հեշտ է հասկանալ, թե 
ինչ դժվարություններ են ունեցել «Ամալթեա»-յի խմբագիրներն ու լրագ-
րողները։  

Սա է պատճառը, որ գոյության պայքարի պարագայում «Ամալթեա»-ն 
հայերին և հույներին հուզող հարցերին հաճախ անդրադառնում է 
անուղղակի: Թերթի հրապարակումներում Օսմանյան կայսրությունը 
համարվում է բոլորի հայրենիքը, սուլթանը և իր նախարարները ներկա-
յացվում են որպես հպատակների նկատմամբ բարեգութ կառավարիչներ 
և բարեփոխումներ իրականացնողներ: Տեղական պաշտոնյաները բնու-
թագրվում են որպես կամայականություններ ու բռնություններ իրակա-
նացնող կառավարիչներ, իսկ մահմեդական բնակչությունը՝ չլուսավոր-
ված և մոլեռանդ զանգված, որը «խոչընդոտում» է կայսրության բարեփո-
խումների գործընթացը։ 
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Газета греческой общины Смирны «Амальтея» (XIXГазета греческой общины Смирны «Амальтея» (XIXГазета греческой общины Смирны «Амальтея» (XIXГазета греческой общины Смирны «Амальтея» (XIX----XX вв.)XX вв.)XX вв.)XX вв.)    

Брутян МарияБрутян МарияБрутян МарияБрутян Мария    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: пресса, цензура, младотурецкий режим, экономи-

ческое преследование, взаимопомощь 
Одной из старейших греческих газет 19-го века в Смирне считалась 

«Амальтея», которая работала почти непрерывно с 1838 по 1922 год. Она 
пользовалась большим авторитетом не только в греческих, но и в других 
христианских обществах, взяв на себя миссию постоянного воспитателя-
советника жителей Смирны. Материалы «Амальтеи» важны не только для 
изучения греческой общины Смирны в XIX-XX вв., Османской империи, 
но и для истории социально-экономической жизни армянской общины. 
Эти материалы часто дополняют армянские газеты того времени. В газете 
много статей о роли армян в экономической жизни Смирны, отношениях 
между армяно-греческими общинами, их взаимопомощи. За свою долгую 
историю «Амальтея» находилась в постоянной борьбе со многими труд-
ностями, смогла поднять вопросы, волнующие армяно-греческие общины 
в период, когда ей приходилось противостоять цензуре времени при 
Хамиде II, младотурках. Если к ним добавить временную приостановку 
тиража газеты, штрафы, тюремное заключение и депортацию, то несложно 
понять, с какими трудностями сталкивались журналисты «Амальтеи». 
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Newspaper of the Greek Community of Smyrna “Amalthea”Newspaper of the Greek Community of Smyrna “Amalthea”Newspaper of the Greek Community of Smyrna “Amalthea”Newspaper of the Greek Community of Smyrna “Amalthea”    
(XIX(XIX(XIX(XIX----XX Centuries)XX Centuries)XX Centuries)XX Centuries)    

Brutyan MariyaBrutyan MariyaBrutyan MariyaBrutyan Mariya    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: the Press, censorship, the regime of Young Turks, economic 

persecution, mutual assistance 
In 19th century, one of the longest-running Greek newspapers in Smyrna 

was “Amalthea”, which operated almost uninterruptedly from 1838-1922. It 
enjoyed great popularity not only in Greek, but also in other Christian societies, 
taking on the mission of being a permanent educator and counsellor for the 
people of Smyrna. 

The themes, included in “Amalthea” are of great importance not only for 
the study of the Greek community of Smyrna from 19th - 20th centuries and the 
Ottoman Empire, but also for the history of the socio-economic life of the 
Armenian community. Those themes often come to supplement the Armenian 
newspapers of that time. In the newspaper, there are many articles about the 
role of Armenians in the economic life of Smyrna, about the relations between 
the Armenian-Greek communities and their mutual assistance. 

During its long activity, “Amalthea” was in a constant struggle with many 
difficulties, it was able to raise issues of great concern for the Armenian-Greek 
communities in the period when it had to resist the censorship of time, during 
the reign of Hamid II and the Young Turks. If we add to them the temporary 
suspension of the newspaper circulation, fines, imprisonment and exile, it is 
easy to understand what difficulties the journalists of “Amalthea” had. 
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