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ՀՏԴ 930.2 
 

19191919----րդրդրդրդ    դարիդարիդարիդարի    ՇապինՇապինՇապինՇապին    ԳարահիսարիԳարահիսարիԳարահիսարիԳարահիսարի    ևևևև    հարակիցհարակիցհարակիցհարակից        
բնակավայրերիբնակավայրերիբնակավայրերիբնակավայրերի    հայհայհայհայ    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    ընկերություններըընկերություններըընկերություններըընկերությունները    

ՉատինյանՉատինյանՉատինյանՉատինյան    ԶոյաԶոյաԶոյաԶոյա    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . բարենորոգումներ, հասարակական, կրթա-
դաստիրակչական, ընկերություն, նվիրատվություն, արհեստավորներ, 
Թամզարա 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
19-րդ դարի երկրորդ կեսին Շապին Գարահիսարը, որ հայտնի էր 

նաև Նիկոպոլիս անունով [4, 489], Օսմանյան կայսրության առևտրա-
տնտեսական աշխույժ շրջաններից էր: Սրան նպաստում էր քաղաքի 
կարևոր տարանցիկ ուղի լինելը: Մինչև Սամսոն-Սվազ խճուղու շինարա-
րությունը Շապին Գարահիսարով էին անցնում Խարբերդի, Ակնի, 
Արաբկիրի, Մալաթիայի և Սեբաստիայի առևտրական ճանապարհները 
դեպի Կ. Պոլիս: Այս ճանապարհով էր կատարվում մետաքսեղենի և 
օճառի մատակարարում Հալեպից, Այնթապից, Համայից և Մուսուլից 
մայրաքաղաք Կ. Պոլիս և Հյուսիսային նահանգներ [2, 12-13]: 

Շապին Գարհիսարը բազմազգ բնակչություն ուներ, որտեղ հայերից 
բացի ապրում էին նաև թուրքեր, չերքեզներ, թուրքմեններ, հույններ և 
քրդեր: 1872-1873 թվականներին այստեղ կար հայկական 502 տուն, հու-
նական 150 և թուրքական 2000 տուն բնակիչ [5, 205]: Չնայած հայերը այս-
տեղ բացարձակ մեծամասնություն չէին և կազմում էին բնակչության մեկ 
քառորդից ավելին, բայց կարևոր դերակատարում ունեին քաղաքի տնտե-
սական կյանքում: Շապին Գարահիսարի առևտրականների և արհեստա-
վորների 80 տոկոսը հայեր էին [5, 13, 15]: 

Տնտեսական աշխույժ կյանքին զուգահեռ Շապին Գարահիսարի 
հայերը աստիճանաբար սկսեցին ակտիվություն ցուցաբերել նաև կայս-
րության հասարակական, մշակութային ու կրթական կյանքում: Դա պայ-
մանավորված էր 1839 թ. նոյեմբերի 9-ին հռչակված բարենորոգումների 
ծրագրի ընձեռած հնարավորություններով, որով Թուրքիայում հիմք 
դրվեց Թանզիմաթի դարաշրջանին [9, 499]: 1856 թ. փետրվարի 18-ին 
եվրոպական մեծ տերությունների ճնշման տակ Օսմանյան կայսրու-
թյունը «եվրոպականացնելու» նպատակով սուլթան Աբդուլ Մեջիդի 
«Հաթթը հումայուն» հրովարտակից [1, 297] հետո այդ ակտիվությունը 
առավել ակնառու դարձավ: Արևմտահայությունը, այդ թվում Շապին 
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Գարահիսարի հայերը, ոգևորված հրովարտակի ընձեռած հնարավորու-
թյուններից, հիմնեցին մի շարք հասարակական, մշակութային և կրթա-
կան միություններ և ընկերություններ: 

ՇապինՇապինՇապինՇապին    ԳարահիսարիԳարահիսարիԳարահիսարիԳարահիսարի    հայհայհայհայ    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    ընկերություններըընկերություններըընկերություններըընկերությունները    
Շապին Գարահիսարի մեզ հայտնի ամենահին հայ հասարակական 

ընկերությունը «Ընթերցասիրաց» ընկերությունն է: Այն հիմնվել է 1867 
թվականի հոկտեմբերի 1-ին քաղաքի Ս. Փրկչյան վարժարանի թաղա-
մասի մի քանի երիտասարդների կողմից՝ ուսուցիչ Ավետիս Խ. Սահակ-
յանի նախաձեռնությամբ [16, 28]: Ընկերության հանդիսավոր բացումը 
տեղի է ունեցել 1869 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Ս. Փրկչեան վարժա-
րանի շենքում: «Ընթերցասիրաց» ընկերության նպատակը Շապին 
Գարահիսարի հայության կրթությանը նպաստելն էր: 

Հոկտեմբերի 15-ի դրությամբ ընկերությունը ուներ գրանցված 30 
անդամ, որոնցից յուրաքանչյուրը պարտավորվել էր տարեկան վճարել 26 
ղուրուշ անդամավճար: 

 Ընկերությունը սկզբնապես բավարարվում էր միայն կիրակի և 
տոն օրերին Շապին Գարահիսարի Ս. Փրկչեան վարժարանում ընթերցա-
նություններ կազմակերպելով: Ընթերցման առարկաններն էին հայ եկե-
ղեցու պատմությունը, ազգային պատմությունը և ազգային պարբերա-
կաններ ու հանդեսներ, որոնք մեծամասամբ ընկերությունը ձեռք էր 
բերում նվիրատվությունների միջոցով [8, 233-235]: Օրինակ Մարկեսյան 
Գրիգոր էֆենդին ընկերությանը նվիրաբերել է «Փունջ» ամսագրի մի քանի 
համարներ [11]: 

1869 թվականի հունիսի 1-ին ընկերությանը հաջողվել է իրագործել 
իր նպատակը և առավել ընդլայնել գործունեության ուղղությունը: Նպա-
տակին հասնելուց հետո ընկերությունը վերանվանվում է «Անձնուէր»: 
Սկսում է զբաղվել Շապին Գարահիսարի երիտասարդների կրթությամբ, 
յուրաքանչյուր կիրակի կազմակերպում աշակերտների համար 
նախատեսված դասընթացներ, որոնց շրջանակներում ուսումնասիրում 
են ընթերցանություն, քերականություն և այլն: Ընկերության մեզ հայտնի 
անդամներից է բնիկ Կամրկացի Փիլիպպոս Թ. Խանզատյանը [11]: 

«Անձնուէր» ընկերության դրամագլուխը ձևավորվում էր անդամա-
վճարների և բարերարների նվիրատվությունների ու հովանավորության 
արդյունքում: Ընկերությանը հովանավորել են Թադեոս Սերճանյանը, 
Գրիգոր Մարկոսյանը և Առաքել Ալթունյանը: Նվիրատուների շարքում 
առանձնակի շռայլությամբ աչքի են ընկել են Ավետիս Սերճանյանը և 
Առաքել Սեմէրճյանը, ովքեր ընկերությանը նվիրաբերել են 148 ղուրուշ [8, 
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236]: «Անձնուէր» ընկերության հովանավորներից Առաքել Ալթունյանը 
հայ թատերական գործիչներից է: Ծնվել է 1840 թվականին: Եղբոր՝ Ստե-
փան Ալթունյանի հետ 1859 թ. Կ. Պոլսի Խասգյուղ թաղամասում հիմնել 
են Տայկյան թատրոնը, իսկ 1861 թվականին ֆինանսապես աջակցել 
«Արևելյան թատրոնի» հիմնադրմանը [10, 96]: 

«Անձնուէր» ընկերությունը բարձր է գնահատել իր բոլոր բարերար-
ներին ու հովանավորյալներին, նրանց նվիրված պատկերասրահ-թան-
գարան հիմնել, որտեղ ցուցադրվել են ընկերության բարերարների, ինչ-
պես նաև արևմտահայ հասարակական ու քաղաքական տարբեր շրջա-
նակների գործիչների լուսանկարները, անձնական իրերը, այդ թվում՝ 
Մկրտիչ Խրիմյանի լուսանկարը [11]: 

1870 թվականի սկզբին Շապին Գարահիսարի հայ մեծահարուստ 
արհեստավորները հիմնել են «Հայկազյան», իսկ նույն թվականի վերջին՝ 
«Արամյան» ընկերությունները, որոնք հանդիսացել են «Անձնուէր» ընկե-
րության օժանդակ ճյուղերը: Ընկերությունների նպատակը, ինչպես 
«Անձնուէրինը», «նվիրական օրերը ուսմանը նվիրելն էր»: «Հայկազյան» 
ընկերության կարկառուն անդամներից էր Կարապետ Պ. Պուռնազյանը 
[8, 237-238]: 

1874 թվականին ընկերությունը դեռ շարունակում էր գործունեու-
թյուն ծավալել, յուրաքանչյուր կիրակի ընթերցանություն էր դասավան-
դում քաղաքի երիտասարդների համար [8, 236]: 

 «Ուսումնասիրաց» ընկերությունը հիմնվել է 1871 թվականի հոկ-
տեմբերին Մուշեղյան վարժարանի սաների կողմից [8, 238]: Ինչպես 
սրանից առաջ Շապին Գարահիսարում հիմնված մյուս ընկերություն-
ները, այնպես էլ «Ուսումնասիրացը» նպատակ է ունեցել նպաստել 
քաղաքի երիտասարդների կրթությանը:    

«Շահասիրական» ընկերությունը հիմնվել է 1872 թվականի առաջին 
ամիսներին [8, 238]: Ընկերության մասին այլ տեղեկություններ հայտնի 
չեն: 

«Ծխարգելական» ընկերությունը հիմնվել է 1873 թվականին Նիկո-
պոլսո ազգային երևելիների կողմից: Հիմնադրման պահին ընկերությունը 
ուներ 38 անդամ, հիմնականում պատանիներ, որոնք համաձայնվել էին 
ամսական ծխախոտի համար ծախսվելիք գումարը նվիրաբերել ընկերու-
թյան գանձարանին: «Ծխարգելական» ընկերությունը նախատեսում էր 
այս գործելակերպը շարունակել 10 տարի: 1874 թվականին ընկերու-
թյունը 70 օսմանյան ոսկի է ուղարկել Կ. Պոլիս՝ Ռումելի երկաթուղուց 
թուղթ ձեռք բերելու նպատակով [8, 238-239]: 
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Ընկերության անվանումից կարելի է ենթադրել, որ այն փորձ է 
կատարել Շապին Գարահիսարի հայ երիտասարդության շրջանում պայ-
քարել ծխելու դեմ և այդ նպատակով օգտագործվելիք ֆինանսական 
միջոցները ծառայեցնել համայնքի բարեկարգմանը: 

1877 թվականին Շապին Գարահիսարում լուծարման վտանգի մեջ 
գտնվելու առնչությամբ հիշատակվում է «Յառաջդիմասէր» անունով 
ընկերություն [8, 239]: 

Ընկերության «առաջադեմ և հայրենասէր» անդամները, որոնց 
քաղաքի հասարակությունը օգնում էր թե ֆինանսապես, թե բարոյապես, 
ժամանակի հայ պարբերական մամուլում հիշատակվում են նաև 1885 
թվականի փետրվարին Բարեկենդանի օրվան նվիրված միջոցառման 
առնչությամբ [12]: 

Շապին Գարահիսարի «Գրական» ընկերությունը հիմնվել է 1879 
թվականի հունվարին Նիկոպոլսո երիտասարդների կողմից: «Մասիսը» 
գրում է. «Անագորոյ Եւորապա «գերի եւ ստրուկ ազգ» կոչեց զմեզ», ուստի 
այս ընկերության հիմնումով պետք է մաքրենք մեր անունը և պատիվը» 
[15]: Ընկերության մասին այլ տեղեկություններ չունենք: Ընկերության 
անվանումը թույլ է տալիս ենթադրել, որ գրական կամ գիտական գործու-
նեություն ծավալելու նպատակ է ունեցել [8, 240]: 

19191919----րդրդրդրդ    դարիդարիդարիդարի    ՇապինՇապինՇապինՇապին    ԳարահիսարիԳարահիսարիԳարահիսարիԳարահիսարի    հարակիցհարակիցհարակիցհարակից    բնակավայրբնակավայրբնակավայրբնակավայրերիերիերիերի        
հայհայհայհայ    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    ընկերություններըընկերություններըընկերություններըընկերությունները    

Ընկերություններ ու միություններ հիմնվել են ոչ միայն Շապին 
Գարահիսարում, այլև շրջակա մի քանի գյուղերում, ինչպիսիք են Թամ-
զարան և Չարտախը: Շապին Գարահիսարի շրջակա գյուղերին աջակ-
ցելու նպատակով ընկերություններ են հիմնվել նաև Կ. Պոլսում և Կիրա-
սոնում:  

Շապին Գարահիսարի շրջակա գյուղերից Թամզարան 19-րդ դարի 
երկրորդ կեսին ուներ 350 տուն՝ 1100 բնակչությամբ, որից 250 տունը 
հայեր էին, 100-ը՝ թուրքեր: Գյուղը ուներ 7 վանքեր ու եկեղեցիներ՝ 
Ս. Գևորգ, Ս. Թագվոր եկեղեցիները, մատուռներ և Սբ. Աստվածածին, 
Գիտ Խաչ ուխտատեղիները: Թամզարայով էին անցնում Կիրասոնի, 
Օրտուի և Տրապիզոնի խճուղիները: Բնակչությունը հիմնականում 
զբաղվում էր առևտրով [2, 22]: 

Թամզարայում հիմնված մեզ հայտնի առաջին ընկերությունը 
«Ընթերցասիրաց» ընկերությունն է, որը հիմնվել է 1865 թվականին գյուղի 
դպրոցի աշակերտների կողմից: Ընկերության նպատակը բաժանորդների 
անդամավճարների շնորհիվ գիրք և լրագիր ձեռք բերելն էր [13, 103]: 
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1860-ական թվականներին Կիրասոնում մեծ թվով թամզարացիներ 
էին բնակվում, որոնց հիմնած ընկերության նպատակը հայրենի գյուղի 
Ս. Գևորգ վանքը վերանորոգելն էր: 1870 թվականին ընկերությունը ուներ 
7000-8000 օսմանյան ղուրուշ դրամագլուխ: Ժամանակի հայ պարբերա-
կանները, խոսելով ընկերության մասին, խորհուրդ են տալիս ֆինանսա-
կան միջոցները տրամադրել «Լամբրոնյան» ընկերությանը, քանի որ այն 
ևս նպատակ ուներ Ս. Գևորգ վանքը վերանորոգել և այնտեղ գիշերօթիկ 
դպրոց հիմնել:  

1883 թվականին ընկերությունը շարունակում էր գործունեություն 
ծավալել և մի քանի հարյուր ոսկով բարձրացրել էր դրամագլուխը [8, 246]: 

Կ. Պոլսի պանդուխտ թամզարեցիների կողմից 1869 թվականի 
դեկտեմբերի 1-ին հիմնադրվել է «Լամբրոնյան» ընկերությունը: Ընկերու-
թյան նպատակը հայրենի Թամզարա գյուղում ցերեկօրյա և գիշերօթիկ 
վարժարան հիմնելն էր: «Լամբրոնյան» ընկերության դրամագլուխը ձևա-
վորվում էր անդամավճարների՝ տարեկան 100 փարա, նվիրատվություն-
ների ու բարերարների կտակների հաշվին: Թամզարայի «Լամբրոնյան» 
ընկերությանը անդամակցել են ժամանակի հայ հասարակական, քաղա-
քական այնպիսի դեմքեր, ինչպիսիք են Խրիմյան Հայրիկը, Մատթեոս 
սրբազան Իզմիրլյանը, Ռեթեոս Պերպերյանը և ուրիշներ: 

1869 թ. դեկտեմբերից մինչև 1870 թ. դեկտեմբեր ընկերությանը հա-
ջողվել է կուտակել 20.054 ղուրուշ դրամագլուխ, որից նույն ժամանակա-
հատվածում ծախսել է 15.289 ղուրուշ:  

Հիմնադրումից մեկ տարի անց՝ 1870 թվականին, «Լամբրոնյան» ընկե-
րությունը հայրենի Թամզարայում հիմնում է երկսեռ վարժարան, որը ան-
վանակոչվում է հիմնադիր ընկերության անունով: Ընկերության ֆինան-
սական աջակցությամբ մայրաքաղաք Կ. Պոլսից մասնավոր ուսուցիչներ 
են վարձվում Լամբրոնյան վարժարանում դասավանդելու նպատակով:  

1871 թվականի հունիսի 20-ին Կ. Պոլսի Շերեֆ Փաշա Խանում հրա-
վիրվում է ընկերության Ընդհանուր ժողովը: Այն ընտրում է վարչություն 
և կանոնադրություն մշակելու նպատակով կազմում հատուկ հանձնա-
խումբ: Նույն թվականի հուլիսի 18-ին «Լամբրոնյան» ընկերության Ընդ-
հանուր ժողովը որոշակի փոփոխություններով ընդունում է կանոնա-
դրությունը [8, 247], ընտրում Ընդհանուր ժողովի Դիվանի կազմը և ձևա-
վորում ղեկավար մարմին՝ Տնօրենների ժողով:  

Ընդհանուր ժողովի ատենապետ է ընտրվում Մատթեոս վարդապետ 
Իզմիրլյանը, իսկ Տնօրենների ժողովի անդամներ՝ Հովսէփ Խոյլեսերյանը, 
Ավագ Մաթյանը, Վարդան Պապիկյանը, Հովհաննես Շեհրիկյանը, 
Ղազար Վասիլյանը և Գևորգ Մազմանյանը: 
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Ընդհանուր ժողովի ատենապետ Մատթեոս վարդապետ Իզմիրլյանը 
ծնվել է 1845 թվականի փետրվարի 12-ին Կ. Պոլսի Գում Գափու թաղա-
մասում: 1862 թվականին դասավանդել է Օրթուգյուղի Թարգմանչոց վար-
ժարանում [3, 5], 1864 թվականին նշանակվել է Մկրտիչ Խրիմյան պատ-
րիարքի անձնական քարտուղարը [3, 8], 1872 թ. մարտի 12-ին ընտրվել է 
Կ. Պոլսի կրոնական ժողովի անդամ, 1894 թվականին՝ Կ. Պոլսի պատ-
րիարք, իսկ 1908թ.-ից՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոս [3, 9-22]: 

1871 թվականի օգոստոսի դրությամբ ընկերությունը Կ. Պոլսում 
ուներ 90 անդամ, Կիրասոնում՝ 50, իսկ Թամզարայում ՝ 83 անդամ, որոնք 
միասին վճարել էին 350 բաժին անդամավճար, այսինքը՝ 3500 փարա: 

«Լամբրոնյան» ընկերությունը կազմալուծվել է 1872 թվականին: 
Ընկերության կազմալուծումից հետո փակվում է նաև նրա հիմնադրած և 
հովանավորությամբ գործող Թամզարայի Լամբրոնյան երկսեռ վարժա-
րանը: Կ. Պոլսում հրատարակվող «Հայրենիք» պարբերականը գրում է, որ 
մինչ ընկերությունը ճիգեր էր գործադրում վարժարանի ուսուցիչների 
թիվը ավելացնելու, Թամզարայի «ջոջերը» [14], ամեն տեսակ արգելք և 
խոչընդոտ գործադրելով, կարողանում են կազմալուծել «Լամբրոնյան» 
ընկերությունը և փակել համանուն վարժարանը [8, 248]: 

1883 թվականին Թամզարայում հիմնվել է «Ծխարգելական»: Ընկե-
րության անդամները Շապին Գարահիսարի համանուն ընկերության 
նմանությամբ նպատակ են ունեցել չծխել և գումարը 10 տարի շարունակ 
հավաքել:  

1888 թվականի դրությամբ ընկերությունը շարունակում էր գործել, 
սակայն անդամների և ընկերության Գործադիր ժողովի միջև առկա էին 
լուրջ հակասություններ [8, 249]: 

Թամզարայի «Արամյան» ընկերությունը հիմնվել է 1886 թվականին 
Գալուստ Մալաթյանի կողմից: Ընկերության հիմնադիր Գալուստ 
Մալաթյանը ծնվել է 1860 թվականին Շապին Գարահիսարում: 1879 թվա-
կանինց եղել է տեղի հայկական դպրոցների տեսուչ և ուսուցիչ: Հեղինակ 
է մանկավարժությանը վերաբերող բազմաթիվ հոդվածների, 1920 թվա-
կանին հեղինակել է «Նոր դպրոցի պատմություն» աշխատությունը [7, 15]: 

Ընկերության նպատակը գյուղի վարժարանին նյութապես աջակցելն 
էր: «Արամյան» ընկերությունը երկար կյանք չի ունենցել [8, 246]: 

«Համակամ» ընկերությունը հիմնվել է 1888 թվականին: Ընկերության 
հիմնադիրը Թամզարա գյուղի վարժարանի տնօրեն Տաճատ Զուլալյանն 
էր [8, 246]: 

Շապին Գարահիսարի Չարտաղ գյուղում 19-րդ դարի երկրորդ 
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կեսում կար 70 տուն՝ 500 բնակչությամբ [2, 17]: Գյուղը ամբողջությամբ 
հայաբնակ էր և գտնվում էր քաղաքի հարավարևելյան մասում՝ 1 ժամվա 
հեռավորության վրա: Այն հայտնի է նաև Չրագ անունով [2, 25]: 

1874 թվականին Չարտախ գյուղում հիմնվել է «Ընթերցասիրաց» 
ընկերությունը: Ընկերության հիմնադիրը Չարտախի Վահանյան դպրոցի 
ուսուցիչ (1873-1876 թթ.) Վռամշապուհ ծ. վրդ. Քիպարյանն էր: Վռամշա-
պուհ ծ. վրդ. Քիպերյանը, աշխարհական անվամբ՝ Նազարեթ, ծնվել է 
1855 թվականի նոյեմբերի 11-ին Շապին Գարահիսարում: Հանդիսանում 
է Թամզարայի նշանավոր Արջուկենց տոհմի շառավիղը: 1871-1873 թվա-
կաններին դասավանդել է Շապին Գարահիսարի Ս. Փրկչյան վարժարա-
նում, 1873-1876 թվականներին՝ Չարտախի Վահանյան վարժարանում, 
1876-1886 թվականներին՝ քաղաքի Մուշեղյան վարժարանում [6, 393]: 
Նրա ջանքերով «Ընթերցասիրաց» ընկերությունը 10 տարվա ընթացքում 
կարողանում է հավաքագրել 800 օսմանյան ոսկի դրամագլուխ [8, 249-
250]: 

1882 թվականին Կ. Պոլսում գործել է «Շահաբեր» ընկերությունը, որի 
նպատակը Շապին Գարահիսարի Աղրավիս գյուղում երկսեռ վարժարան 
հիմնելն էր: 

Շապին Գարահիսարի Աղրավիս գյուղում 19-րդ դարի 80-ական 
թվականներին կար 200 տուն՝ 1600 բնակչությամբ [2, 17], մեծամասամբ 
հայաբնակ էր: Գյուղը տեղակայված էր Արաբկիր-Երզնկա-Տիվրիկ 
խճուղու վրա: Բնակչությունը մեծամասամբ զբաղվում էր երկրագործու-
թյամբ [2, 19]: 

 «Շահաբեր» ընկերությանը Կ. Պոլսի միացյալ ընկերության աջակ-
ցությամբ հաջողվում է Աղրավիս գյուղում երկսեռ վարժարան հիմնել, 
որտեղ նույն թվականի դրությամբ 100-ից ավելի աշակերտ էր ուսում 
ստանում [8, 250]: Հավանաբար ընկերությունը հիմնվել է 1880-ական 
թվականների սկզբին: 

19-րդ դարում Շապին Գրահիսարում և հարակից գյուղերում 
հիմնված հայ հասարակական ընկերությունները մեծամասամբ դադարել 
են գործել Օսմանյան կայսրությունում 1895 թվականին տեղի ունեցած 
հայկական ջարդերի արդյունքում, որը չէր շրջանցել Շապին Գարահի-
սարի հայությանը:  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
19-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած Շապին Գարահիսարում հիմնվել 

են «Ընթերցասիրաց» կամ «Անձնուէր», «Հայկազյան», «Արամյան», 
«Ուսումնասիրաց», «Շահասիրական», «Ծխարգելական», «Յառաջդէմա-
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սեր» և «Գրական» ընկերությունները, իսկ հարակից շրջաններում ու գյու-
ղերում՝ Թամզարայի «Ընթերցասիրաց», «Ծխարգելական», «Արամյան», 
«Համակամ», Չատախի «Ընթերցասիրաց» և «Շահաբեր» ընկերություն-
ները:  

Այս ընկերությունների մեծամասնությունը հիմնվել է կրթադաստիա-
րակչական գործունեություն ծավալելու նպատակով, տեղի մեծահա-
րուստ արհեստավորների, վարժարանների ուսուցիչների և աշակերտ-
ների կողմից: 

    
ԳրականություԳրականություԳրականություԳրականությունննն    

1. Ալպոյաճյան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը և 
կիրառութիւնը, Ընդարձակ օրացոյց Սբ Փրկչեան հիվանդանոցի, 
Կ. Պոլիս, 1910, 299 էջ:    

2. Արամ Հայկազ, Շապին Գարահիսար ու իր հերոսամարտը, Նիւ 
Յորք, 1957, 456 էջ:    

3. Գաբամաճեան Ս., Ամենապատիւ Տ. Տ. Մատթէոս Ս. Արքեպիսկոպոս 
Իզմիրլեան: Բարձրաշնորհ Տ. Եղիշէ Ս. եպիսկոպոս Դուրեան: 
Կենսագրութիւն իրենց լուսատիպ պատկերներով, Կ. Պոլիս, 1908, 
40 էջ: 

4. Ծոցիկեան Ս. Մ., Արեւմտահայ աշխարհ, Նիւ Յորք, 1947, 814 էջ: 
5. Հակոբյան Թ. Խ., Պատմական Հայաստանի քաղաքները, Երևան, 
1987, 256 էջ: 

6. Թէոդիկ, Ամէնուն Տարեցոյց, 1923, 451 էջ: 
7. «Ով ով է. Հայեր», կենսագրական հանրագիտարան, հատոր Բ, 
Երևան, 2007, 744 էջ: 

8. Պողոսեան Վ. Հ. Եփրեմ, Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերու-
թիւններու, Վիեննա, հատոր Բ, 1963, 464 էջ:    

9. Պէրպէրեան Ա., Պատմութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1871, 499 էջ:    
10. Ստեփանյան Գ., Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության, հ. 

1, Ե., 1962, 524 էջ:    
11. «Արարատ», Կ. Պոլիս, 1869, թիվ 17:    
12. «Արևելք», Կ. Պ., 1885, թիվ 348:    
13. «Ժամանակ», Կ. Պ., 1865, էջ 103:    
14. «Հայրենիք», Կ. Պ., 1872, թիվ 117:    
15. «Մասիս», Կ. Պոլիս, 1879, թիվ 2261:    
16. «Օրագիր», Կ. Պոլիս, 1869, էջ 28:    
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Армянские общественные организации ШапинАрмянские общественные организации ШапинАрмянские общественные организации ШапинАрмянские общественные организации Шапин----Гарахисара и Гарахисара и Гарахисара и Гарахисара и 
прилегающих к нему населенных пунктов в 19 векеприлегающих к нему населенных пунктов в 19 векеприлегающих к нему населенных пунктов в 19 векеприлегающих к нему населенных пунктов в 19 веке    

Чатинян ЗояЧатинян ЗояЧатинян ЗояЧатинян Зоя    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: реформы, общественные, учебно-воспитательные 

организации, пожертвование, ремесленники, Тамазар, Никополис    
Шапин-Гарахисар во второй половине 19 века был одним из самых 

активных торговых и экономических регионов Османской империи. Хотя в 
этот период армяне не составляли здесь абсолютного большинства, однако 
они играли важную роль в экономической жизни города.  

Параллельно с активной экономической жизнью армяне Шапин-
Гархисара принимали деятельное участие в общественной, культурной и 
образовательной жизни империи. Это было обусловлено теми возмож-
ностями, которые предоставила провозглашенная 9 ноября 1839 года 
программа реформ, положившая начало эпохе Танзимата в Турции. С 
целью европеизации Османской империи 18 февраля 1856 г. под 
давлением крупных европейских держав, султан Абдул-Меджид принял 
указ «Хатт-и-Хумаюн», после чего эта активность стала более очевидной. 
Западные армяне, в том числе и армяне Шапин-Гарахисара, воодушев-
ленные возможностями, которые предоставлял указ, основали ряд 
социальных, культурных, образовательных организаций и союзов. 

Подобные организации и союзы были основаны не только в Шапин-
Гарахисаре, но и в окрестных селах Тамзаран и Чартах. Для оказания 
содействия прилегающим к Шапин-Гарахисару соседних сел организации 
были основаны также в Константинополе и Кирасоне.  

Эти организации формировались местными богатыми ремесленни-
ками, учителями училищ и учениками для осуществления учебно-
воспитательной деятельности. Значительная часть основанных в Шапин-
Гарахисаре и в соседних селах армянских общественных организаций в 19 
веке прекратили свое существование в результате армянских погромов, 
начавшихся в 1895 году в Османской империи, которые не обошли 
стороной и Шапин-Гарахисар.  

  
        



– 336 – 
 

Armenian Public Organizations in the Settlement Adjacent to Armenian Public Organizations in the Settlement Adjacent to Armenian Public Organizations in the Settlement Adjacent to Armenian Public Organizations in the Settlement Adjacent to 
ShaShaShaShapin Garahisar in the 19pin Garahisar in the 19pin Garahisar in the 19pin Garahisar in the 19thththth    CenturyCenturyCenturyCentury    

Chatinyan ZoyaChatinyan ZoyaChatinyan ZoyaChatinyan Zoya    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: reforms, public, educational companies, donation, craftsmen, 
Tamzara, Nikopolis 

Shapin Garahisar was one of the busiest economic regions of the Ottoman 
Empire in the second half of the 19th century. Although Armenians did not 
constitute an absolute majority during the above-mentioned period, but they 
did play an important role in the economic life of the city. 

Along with a lively economic life, the Armenians of Shapin Garhisar were 
active in the social, cultural and educational life of the empire. It was 
conditioned with the opportunities provided by the announced reform program 
that laid the foundation for the Tanzimat era in Turkey in 1839, on November 
9. In 1856, February 18th under the pressure of the great European powers, this 
activity became more obvious after the proclamation of “Hatt-i Humayun” by 
Sultan Abdul Mejid to Europeanize the Ottoman Empire. The Armenians, 
including the Armenians of Shapin Garahisar, encouraged the opportunities 
provided by the proclamation, found and established a number of public, 
cultural and educational societies. 

Companies and unions were established not only in Shapin Garahisar, but 
also in the surrounding villages of Tamzaran and Chartakh. In order to support 
the villages around Shapin Garahisar, companies were also established in 
Constantinople and Kirason. 

These companies were founded by wealthy local craftsmen, school 
teachers and students to carry out educational activities. In the 19th century, 
Armenian non-governmental organizations based in Shapin Grahisasar and 
neighboring villages largely ceased to exist as a result of the Armenian pogroms 
in the Ottoman Empire in 1895, which did not bypass Shapin Garahisar. 
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