Գ և որգ Ա Յ Վ Ա ԶՅ Ա Ն
ԱԼ ԵՔՍՄեԴՐԱՊՈԼԸ ՊԵՏՈ ԻԹ ՅՈԻՆ-ԵԿեղ ե ց ի
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 1860-18 7 0 -ա կ ա ն թ թ .

Ալհքսանդրապոլն ուներ յուրօրինակ հասարակական միջավայր: Այն իր հիմ
նադրումից' 1837թ., շուրջ երկու տասնամյակ անց դարձավ Երևանի նահանգի առանց
քային քաղաքներից մեկը, ոուս-թուրքական սահմանային շփման կարևորագույն հան
գույց: Վերջին հանգամանքը անտեսական խոստումնալից հաջողություններ էր կան
խատեսում քաղաքի բնակչության համար, որը ներգրավված էր արհեստների, առևտրի
և սպասարկման ոլորտներում: Տնտեսական տեսակետից առևտրական միջնորդի և
մասնակցի իր դերը Ալեքսանդրապոլին «ստիպում» էր զարկ տալ առևտրին, քանի որ
մի կոդմից' բնակչության մեծաքանակությունն ու գորախմբային կուտակումները՛
ստեղծում էին զանազան ապրանքների սպառողական մեծ պահանջարկ, մյուս կող
մից' քաղաքն իր համանուն գավառով օբյեկտիվորեն չէր կարող բավարարել այդ պա
հանջարկը՛ դաշտավարության իր միօրինակ հնարավորություններով (գյուղատնտե
սական արտադրանքը հիմնականում ցորենի և գարու տեսքով էր):2Աոևտրից ստաց
վող ֆինանսական հոսքերը նշանակալից դեր ունեին քաղաքի համար, ուստի, ի դեմս
նրա ներկայացուցիչների, կարեփ է ասել որ գործ ունենք մի խավի հետ, որն իր ձեռքն
էր վերցրել տեղական կառավարման համակարգում կարգավորչի գործառույթը և վե
րահսկում էր ներքաղաքային հասարակական տեղաշարժերը:
Աոևտրից բացի, քաղաքին հռչակ էր բերում նաև արհեստավորական որակյալ
արտադրանքը, որը կաշկանդված չէր տեղական շուկայի պահանջարկով ևվայելում էր
ոչ միայն տեղացի գնորդների վստահությունը: Ալեքսանդրապոլի և նրա շրջակայքի
բնակչությունը 1865թ. գբադվում էր 59տեսակի արհեստներով, որոնցում ներգրավված
3594 վարպետներն ու ենթավարպեաները գավառին տարեկան տափս էին 19410
ռուբլու եկամուտ: Նման իրավիճակը նպաստում էր քաղաքի բնակչության աստիճա
նական աճին ևդրամական մուտքերի ավելացմանը, որն 1872թ. 19891ոուբլուց41879թ.
հասել էր 36321արծաթ ռուբլու:5
Տնտեսական և սոցիալական բարվոք վիճակը պարարտ հող էր ստեղծում ակ
տիվ հասարակական կյանք ծավալելու համար: Ազգային հարուստ ավանդույթների
ժառանգորդ ալեքսանդրապոլցին կամաց-կամաց սկսում էր դուրս գալ ժամանակի
ոգուն հարիր կրոնաբարոյական սահմանափակվածության շրջանակներից:
Խնդրո առարկա ժամանակահատվածում Ալեքսանդրապոլի հասարակական
կյանքը հիմնականում կենտրոնացած էր դպրոցներում, որոնք մեծ մասամբ գործում
էին եկեղեցու հովանավորությամբ: Երևանի նահանգի մյուս քաղաքների հետ համեմա
տած դպրոցական գործն այստեղ բարձր հիմքերի վրա էր դրված: 1870-ական թվա
կանների սկգրից գլխավորապես Ավետիք Բաբայանի (հետագայում՜ նշանավոր բժիշկ)
ջանքերի շնորհիվ քաղաքում սկսում են համախմբվել այնպիսի հայտնի հասարակա
կան գործիչներ ու կրթական կյանքի կազմակերպիչներ, ինչպիսիք են Սարգիս Բեգնա՚ Նախքան 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը'1876-1877թթ. ձմռանը, զորքերի թիվը
34400 էր, իսկ պատերազմի ժամանակ հասավ 88220-ի (О тчетъ интенданта кавказской
арм ін съ 1-го ію ня 1876 по 1-е ію н я 1878года. С оставилъ геи.-лейтеиантъ Ш улъм ан, СПбг1880, стр. 16, 25):
Շիրակը ոչ միայն Երևանի նահանգում, այլև ամրայջ տարածաշրջանում հռչակված էր իր
հացառատությամբ:
3 Վ Ա բ ր ա հ ա մ յ ա ն , Հա յ համքարությունները Անդրկովկասի քաղաքներում (18-20-բդ դարի
սկիզբը), Եր., 1971, Էջ 55:
4 О тчетъ по главному управлению наместника Кавказского за первое десятилетіе управленія Кавказскимъ и Закавказскимъ краемъ. 6 декабря 1862-6 декабря 1872, Тиф., 1873 (при
ложение к главе 7-й. Ведомость о д оходах и р асход ах городов К авказскаго и
Закавк азск аго к р ая за 1862 и 1872 годы ).
5 Ց. Գ ե զ ա մ ե ա ն ց , Ախւցխայիցմինչև Անի, «Փորձ», Թիֆէիս, 1880, N 4, էջ 79:
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զարյանը, Հայրապետ Ղուկասյանը, Գաբրիել Տեր-Հովհաննիսյանը (Քաջբերունի),
Արաբաջյան եղբայրները, Սարիբհկ Տեր-Սեւքիսեդհկյանը, Աղաբեկ Արշակունին, Մա
կար Տեր-Սարգսյանը, Պետրոս Հայկազունին ե այլք: Վերջիններիս արդյունավետ աշ
խատանքի համար արդեն նախադրյալներ ստեղծել էին 1860-ական թվականների ըն
թացքում այստեղ կազմավորված տարբեր կամավորական ընկերությունները («Ար
մատ սիրո», «Ընթերցասիրական ընկերություն», «Որբախնամ ընկերություն», «Բարե
նպատակ ընկերություն» ե այլն), որոնցում իրենց մասնակցությունն էին բերում նաե
կանայք:6Թեև այդ ընկերություններն ունեին նպատակային տարոսլղված բեեոներ,
այնուամենայնիվ, բոլորն էլ ձգտում էին ինչ-որ կերպ օգտակար լինել հասարակությա
նը: Փաստորեն, դպրոցը դարձել էր հասարակության նախաձեռնող տարրերի դրսևոր
ման միջավայր, այստեղ էին կյանքի կոչվում թարմ ու նորովի գաղափարները, բախ
վում հասարակական տարբեր խնդիրների լուծման ուղիների որոնման վերաբերյալ
մտահոգ մարդկանց կարծիքները:
Ինչպես հայտնի է, հայ իրականության մեջ 19-րդ դարի 50-70-ական թվական
ներին գերիշխող էին մի քանի հասարակական-քաղաքական հոսանքներ, որոնցից յու
րաքանչյուրն ուներ գործունեության իր գաղափարական ասպարեզն ու շահերի ար
տահայտիչ լրագիրը: Ալեքսանդրապոլի հասարակական կյանքում բավական հիմնա
վոր դեր էին կատարում պահպանողական գործիչները:7Սա, իհարկե, պատահական
երևույթ չէր, քանի որ վաճառականական մեծագումար միջոցներն ու մեծաթիվ արհես
տավորությունը դեպի իրենց էին ձգում ազգի հոգևոր-մշակութային խնդիրներով մտա
հոգ մարդկանց' նրանց համար ծառայելով նյութական սնուցման անհրաժեշտ աղ
բյուր: Բացի դրանից' հայ հասարակական-քաղաքական մաքի պահպանողական ուղ
ղությունն այստեղ հասկանալիորեն ավելի ընդգրկուն էր ներկայացված այն պատճա
ռով, որ, ինչպես իրավացիորեն նշում են մի շարք պատմաբաններ, ազգային-պահպանողական հոսանքն արտահայտում էր Անդրկովկասի քաղաքային արհեստավորու
թյան և խոշոր առևտրականների շահերը,8իսկ Ալեքսանդրապոլն աոևարաարհեստավորական քաղաք էր: Պահպանողականների գործուն ներկայության մյուս խթանիչ
հանգամանքը քաղաքի հայաշունչ ոգին էր:
Պահպանողական գործիչների մեջ միմյանց հետ հարաբերություններում ամեն
ինչ չէ, որ հարթ էր ընթանում, և երբեմն զգալի սրությամբ բախվում էին նրանց տեսակետները' այս կամ այն հարցի հետ կապված: Նրանցից քչերն էին, որոնք լինելով
ավանդականի կողմնակիցներ, այնուամենայնիվ, նրբորեն առանձնանում էին իրենց
առաջադեմ հայացքնեյավ: Միանգամայն համամիտ ենք հետազոտող ՄՄխիթարյանի
այն պնդման հետ, թե հանձինս ազգային-պահպանալականների ցարիզմը տեսնում էր
առավել վտանգավոր գործիչների: Հարցի նման դիտարկման տեսանկյունից հաջող
օրինակ կարող է լինել հովսեփական ու սաքիասական (մեր կարծիքով, եկեղեցական և
իշխանական) թևերի միջև ընթացող և հասարակական մեծ հնչեղություն ստացած
պայքարն Ալեքսանդրապոլում: Այն դրսևորվեց հնարավորինս սուր, օգտագործվեց ժա
մանակի մամոււը' որպես ժողովրդի վրա ազդեցության հզոր գործոն: Եկեղեցի-պետություն լոա հակադրման պարագայում, երբ ցարական կառավարությունը հնարավոր
բոլոր միջոցներով փորձում էր միջամտել եկեղեցու ներքին գործերին, այս դեպքը
կարող էր լրացուցիչ հաղթաթուղթ ւինել պետության ձեռքին:
6«Արարատ», էջմիածին (Վաղարշապատ),1869, թիվ ե, սեպտեմբեր, էջ 112-118: « Հայկական
աշխարհի կռունկ», Թիֆլիս,1865, N 8-9, էջ 351-355: Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան,
Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 224, վ 3, թ. 1-13: Եղ. Չարենցի անվան գրականության և ար
վեստի թանգարան (այսուհետև' ԳԱԹ): Կ. Կոստանյանի ֆոնդ, թիվ 450: «Մեղու Հայաստա
նի», Թիֆլիս, 1872, N 4 3 ,2 3 դեկտեմբերի, կ 3-4; 1873, N 5, էջ 3:
7 Հ. Գեղամյանի բնոէթագրմամբ'քաղաքը գլխավռրապես ((մեղվական», ասել է թ է' ազգային պահպանողական ուղղություն ուներ (տե՜ս նշվ. աշխ., էջ 75):
Տ 1 Լ Հ ա մ բ ա ր յ ա ն , Հա յ հասարակական-քաղաքական միտքը արևմտահայ ազատագրու
թյան ուղիների մասին (ճ1ճդ.վերջ- ճճգ.սկիզբ), Եր., 1990, էջ 7: Մ Սխիթաբյան, XIXդա րի
երկրորդ կեսի արևելահայ պարբերական մամուլի պատմությունից, Եր.,1976, էջ 26:
9 Մ. Մ խ իթ ա ր յ ա ն , նշվ.աշխ., էջ30:
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Ալեքսանդրապոլի խոշոր առևտրականներն ու պետական պաշտոնյաների մի
մասը բաժանվել էին երկու հակառակ թևերի: Իհարկե, հասարակական նման երկփեղկ-վածությունը չէր խոսում հօգուտ գերակա նպատակի' եկեղեցու, միևնույնն է թե'
կրթամշակութային կյանքի հաջող ընթացքի: ՀովսեՓականները (Թադևոս Տիգրանյան,
Ավետիք Բաբայան և այլն) Հովսեվւ ավագ քահանա Կոսաանյանի, իսկ սուքիասականները (Կարապետ Անանիկյան, Աբրահամ Ունջյան, Հարություն Վանեցյան և
այլն)' Սուքիաս վարդապետ (հետագայում' եպիսկոպոս, ապա' արքեպիսկոպոս) Պւսրգյանի կողմնակիցներն էին: Ըստ էության, երկուսն էլ ազգային - պահպանողական
ուղղության ներկայացուցիչներ էին: Հ. Կոստանյանը գրեթե երկու տասնամյակ պա
տասխանատու պաշտոններ էր վարում Ալեքսանդրապոլում. նա «Հաոիճի վանական
ընկերության» հիմնադիր-նախագահն էր, 1862-1872թթ. զբաղեցնում էր Հոգևոր վիճա
կային դպրոցի հոգաբարձուի պաշտոնը ևմիաժամանակ հոգևոր կառավարության ան
դամ էր, մեծ ներդրում ուներ Արղության օրիորդական դպրոցի բացման ու նրա հետա
գա լինեւիությունն ապահովելու գործում, ընդհանրապես ծանրակշիռ ավանդ ուներ
քաղաքի հոգևոր-մշակութային կյանքի ակտիվացման մեջ: Ահա թե ինչպիսի խտաց
րած գույներով է վերջինիս ներկայացնում այդ տարիներին Ալեքսանդրապոլում ու
սուցչություն արած մեծ գրող Ղ. Աղայանը. «Աղաներին կարողացել էր ձեռքն առնել
Տէր - Յովսէվւ Կոսաանհանցը և դառնալ մի անհաշիւ և անսահման իշխան: Արա դիկ
տատորութեան ժամանակ վարժապետներն էլ միեւնոյն խսղիֆաներն էին, ինչ որ
Ախսղցխայում. բոլորն էլիր տան սպասաւորներն էին»:1
Սուքիասականները ներկայացնում էին Սուքիաս Պարգյանի շահերը: Վերջինս
1872-1877թթ. ընդմիջումներով զբաղեցնում էր Ալեքսանդրապպի վիճակի առաջնորդա
կան վախանռրղի պաշտոնը, մինչ այդ եղել էր Թիֆլիսի կոնսիստորիայի անդամ, սւպա' Ախալցխայի հոգևոր առաջնորդ, որտեղ բարի համբավ էր վայելում տեղի ժո
ղովրդի շրջանում: Այս երկու թևերի միջև ընթացող պայքարը շուրջ հինգ և ավելի տա
րիներ զբաղեցրեց Ալեքսանդրապպի բնակչության ուշադրությունը: Զուտ հասարակա
կան խնդիր ւինելուց բացի, այն ուներ նաև քաղաքական որոշակի նրբերանգներ, այ
սինքն' ավեփն էր իր նշանակությամբ, քան աշխարհիկ և կուսակրոն հոգևորականների
միջև ծագած սովորական վեճը:
1857-1875թթ. հիշյալ հոգևորականների հարաբերությունները շատ ջերմ էին.
«(Սուքիաս Պարզյանը)... համակրում էր ընկերութեան նախագահի (Հ. Կոսաանյանի Գ.Ա.) բոլոր հասարակական գործողութիւններին և պարծենում էր նորա բարեկամու
թեամբ»:1 Այդ մտերմությունը սկիզբ էր առնում 1857թ. և ավելի սերտացավ 1870թ., երբ
էջմիածնի սինոդի կողմից Հ. Կոստանյանը որպես քննիչ ուղարկվեց Ախալցխա' Ս.
Պարգյանի և քաղաքի ունևոր վերնախավի (աղաների) միջև ծագած անհամաձայնու
թյան պատճառները պարզելու նպատակով: Արդյունքում' Ս.Պարզյանը տեղափոխ
վում է Ալեքսանդրապոլ և 1872թ. հոկտեմբերի 13-ին նշանակվում Ալեքսանդրապոլի
հոգևոր վիճակի վախանորդ:12Ս. Պարզյանը Ախւպցխայում ճանաչվել էր իր ոաումնաշահ գործունեությամբ և այնտեղ սկսած հոգևոր-հասարակական բարեփոխումները
շարունակեց Ալեքսանդրապոլում' արժանանալով քաղաքացիների անկեղծ համա
կրանքին: Օգտակար կարգադրություններից կարելի է հիշաաակել մի քանիսը, օրի
նակ' նա արգելում է եկեղեցում ֆես դնել,13գերեզմանատանը ննջեցյալների համար
հացկերույթ տալ14անվանակոչության և սանական օրերի մատաղի փոխարեն կոչ է
10հԼ Աղ ա յ հ ան ց, Իմ կեանքի գչխաւըբ դէպքերը, Թիֆ., 1893, էջ 140:
" Հսւռիճայի վանական ընկերութեանյիշատակարանն ու հաշիւը 1850-1882թ., յաւելուած 18821898թ., Աղէքսանդրապօձ 1909, էջ 108: Նաև' մինչև 1875թ. նրանց նամակագրությունը (տե՛ս
Հայաստանի ազգային արխիվ (այուհեաև ՛ՀԱՍ) ֆ.779, ց. 1, գ. 27):
12 Ст. Г а р и б А ж а н я и , Д еятели арм янской церкви (Х ІХ -Х Х вв.), биографичес
ки е очерки, Е р., 2005, стр. 112; Սեկ ա յլ տեղ (Հառիճայի վանական ընկերութեան յիշա
տակարանն ու հաշիւը, էջ 108)'1872թ. սեպտեմբեր:
13 « Մեղու Հայաստանի, 1875, N 5, 8 փետրվարի, էջ 2 :
14 Ցոաիկ վարդապետ Մովսիսեան, Ի մ նկաաողութիւնները. ԱլԷքսաՕղրապօլից Ղյարս, «Արա
րատ», 1883, թիվ Ա-Բ, էջ 41:
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անում դրանց վրա ծախսվող գումարները տալ աղքատանոցին,15խստորեն պարտադրում, որ քահանաներն անպայմանորեն ներկա գտնվեն ժամերգությանը ևայլն:
Նախքան Հ. Կոստանյանի հետ ունեցած ընդհարումը, 1874 թվականից արդեն
Ս. Պարզյանի գործողություններում նկատվում են հոգևոր բարձրագույն իշխանությա
նը հակադրման երևույթներ, որոնք իրենց արտացոլումը գտան llihnuuiOnnuiumih հա
սարակական կյանքում:16
Վերոհիշյալ երկու հոգևորականների Փոխհարաբերություններում ակամա փո
փոխություններ մտան 1876 թվականից' Աղէքսանդրոպօլու նորաշեն Ամենւաիրկիչ
եկեղեցու օծումից յետոյ 1876-ին»: 7Ս. Պսւրզյանը գտնվում էր Մակար արքեպիսկո
պոսի ուժեղ ազդեցության տակ և յուրաքանչյուր Փոփոխություն, որ կապված էր վեր
ջինիս հետ, արտացոլվում էր նաև Սաքիասի գործողություններում: 1876թ. Մակար
արքեպիսկոպոսն ազատվում է Թիֆլիսի հոգևոր առաջնորդի պաշտոնից ու նշանակ
վում Նոր Նախիջևանի և Բեսարաբիայի թեմի առաջնորդ:'8Պաշտոնազրկումից հետո
Մակարն անօրինակ հարձակում է սկսում կաթողիկոսի դեմ' մասնավորապես, իր շա
«Մեղա Հայաստանի», 1873, N25, 7հոււիսի, էջ 3:1874, N 8,23 փետրվարի, էջ 4:
'6 Հայտնի Է, օր 1874ր. բացվում է Էջմիածնի Գևոբգյան ճեմարանը: Սռւք. Պարզյանը Ալեքսաէ1դրապռլի հաջորդությանը զուգահեռ զբաղեցնում էր նաև ճեմարանի տեսչի օգնականի պաշ
տոնը (Հառիճայի վանական ընկերութեան յիշատակարանն ու հաշիւը, էջ 109): Երբ տեսոց
նշանակվեց Գաբ. Այվազյանը, նա ազատվեց իր այդ պաշտոնից ու, հավանաբար, լուրջ հա
վակնություններ ուներ տեսուչ դառնալու: Նրա այդ ձգտումը պարզորոշ երևում է քաղաքի Հո
գևոր վիճակային դպրոցի տեսուչ Մ. Բեգնազարյանի հետ ունեցած հարաբեյաւթյունների վա
տանալու հանգամանքից, որը դրսևորվեց նախ' Աբզության իգական դպրոցի հոգաբարձու
թյան ընտրությունների ժամանակ ( Հաբաբերությունների վատացման դրսևորման մյուս դեպ
քերի մասին'«Մեղու Հայաստանի, 1873, N 50, դեկտեմբերի 3,Էջ29; 1874, N3,19 հունվարի, Էջ
2-3; N 4, 26 հունվարի, էջ 2-3). Հոգաբարձու ընտրվելու համար մյուսների թվում առաջադրվել
էր նաև ԱԲեգնազարյանը, սակայն Սուք. Պարզյանը, իբրև նախագահ հոգաբարձության,
չհաստատեց վերջինիս թեկնածությունը նշելով, թե նույնիսկ նրա ընտրվելու դեպքում էլ չի
ներկայացնի հաստատության («Մշակ», Թիֆլիս, 1874, N23, 13 հունիսի, էջ 2-3; «Մեղու Հա
յաստանի», 1874, N26, էջ 2 ): Միջադեպի պատճառը, թերևս, ՄԲեգնազարյանին Վահրամ
վարդ Մանկանա հարցադրումն էր ճեմարանի տեսչի համար, թե ինքը ամ կուզենար տեսնել
տեսչության պաշտոնում, և Բեգնազարյանը, հավանաբար, Մ. Պարզյանի թեկնածության առիթով դրական պատասխան չէր տվել: Ընդհանրապես այս առաջադեմ ուսուցչի գործունեու
թյունն Ալեքսանդբապոլում հենց սկզբից արժանանում էր ոչ պատշաճ վերաբերմունքի, այդ Են
վկայում Արղաթյան դպրոցում գերմաներենի դասավանդման նպատակահարմարության
(«Մեղու Հայաստանի», 1871, N 14,2 7 մարտի, էջ 86; N32, օգոստոսի 28, էջ 252-253; 1872, N12,
20 մայիսի, էջ 47-48: «Հայկական աշխարհ»,1871, N 4-5, ապրիէմայիս, էջ 97-98) և Հոգևոր վի
ճակային դպրոցում ուսուցչին հրելու և ցա ծ գցելու (իրականամ միայն հրելու) («Մեղու Հայաս
տանի», 1872, N34, 21 հոկտեմբերի, էջ 135-136) հետ կապված դեպքերը (Նա յն տ կում, N30,
էջ119; N31, 30 սեպտեմբերի, Էջ122-123):Վերջին դեպքն ազգային-պահպանողական ուղղվա
ծության ունեցող «Մեղու Հայաստանի» թերթի թղթակիցը բնորոշում Է որպես սակավաթիվ
«կուսակցության» ներկայացուցիչների կողմից տարածած տեղեկություն, որն աշխատում Է
ամեն կերպ վատաբանել Բեգնազարյանին («Մեղու Հայաստանի», 1874, N3, Էջ 2-3): Այս հար
ցում բացառված չէր կարող լինել պաշտոնական իշխանությունների մասնակցությանը, քանի
որ նրանց համար անցանկաւի էր դպրոցների չաՓից ավեւի բարգավաճումն ու ընդարձակումը
(ՎԵբկանյաԸ, Պայքար նոր դպրոցի համար Անդրկովկասում(1870-1905), Եր., 1970, էջ 48):
Որոշ խնդիրների պատճառով մոտ մեկ տարի Մ. Պարզյանը գտնվում էր էջմիածնում: Այս ըն
թացքում Ալեքսանդրապուի հասարակությունը երկու խնդրագիր է տալիս Վեհափառին՛ցան
կանալով իր հաջորդի վերադարձը («Մեղա Հայաստանի», 1875, N 48, 13 դեկտեմբերի, էջ 1),
քանի որ խոսակցության կար, թե նա կարող է նշանակվել Շամաիտւ վիճակի հաջորդ: Ի վեր
ջո 1875թ. վերջին Ч тр Պարզյանը երկրորդ անգամ Է ստանձնում Ալեքսանդրապուի վիճակի
փոխանորդուքյունը արդեն որպես եպիսկոպոս («Մեղու Հայաստանի», 1875, N 4 5 ,22 նոյեմբե
րի, Էջ 2-3; Հառիճայի վ ա ն ա կ ա ն ընկերութեանյիշատակարանն ու հաշիւը, Էջ 109: Ст. Ռ ր »6дж анян, նշվ. աշխ, Էջ 112):
17Հառիճայի վանական ընկերութեանյիշատակարանն ու հաշիւը, Էջ НО.
11 Վաւեբագբեր հա յ եկեղեցու պատմութեան, գիրք ժզ. Կարապետ եպիսկոպոս Տէր Մկրտչեան
(1866-1915), Եր., 2006, էջ 495:
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հերին ծառայեցնելով «Մեղու Հայաստանի» թերթը,1 որի խմբագրից 1876 թվականից
ազգային-պահպանողականները երես են թեքում:20Նույն թվականի, օգոստոսի 2-ին
Ալեքսանդրապոլի փոխանորդը կաթողիկոսից պահանջում է 500ռուբլով ավելացնել իր
տարեկան աշխատավարձը:2*Տարբեր ճանապարհներով Մակարը փորձում էր սառեց
նելհավատարիմ մարդկանց վերաբերմունքը դեպի կաթողիկոսն ու առ էջմիածին, պա
հանջում վերջիններիս դարձնել հաշվետու:22Իհարկե, հաշվետվություն պահանջելու
գաղափարը առաջադիմական էր, սակայն դա չպետք է ունենար «կուսակցական»
դրդապատճառ: Նմանատիպ պահանջով արշավ սկսվեց նաև Հովսեփ Կոստանյանի
հոգածության ներքո գտնվող «Հաոիճի վանական ընկերության» ևդպրոցի դեմ:23
Հովսեփ քահ. Կոստանյանը հովանավորվում էր կաթողիկոսի մտերիմ, վատա
համբավ Վ. Մանկունու կողմից, որը վեհափառի հիվանդության պատճառով փաստո
րեն իրականացնում էր նրա գործառույթները, իսկ Սուքիաս Պարգյանը վայելում էր
Թիֆլիսի հոգևոր առաջնորդ Մակար արքեպիսկոպոսի (հետագայում' կաթողիկոս) հո
վանավորությունը, որի նկատմամբ ցարական իշխանություններն ընդգծված բարյացկամ վերաբերմունք ունեին: Ենթադրեփ է, որ Ս. Պարգյանի և Հ. Կոստանյանի միջև վե
ճի հետևում թաքնված էր Մակար արքեպիսկոպոսի' որպես օրինական իշխանություն
ների շահերի արտահայաչի և կաթողիկոս Գևորգ ГѴ-ի ու նրա բարեկամ ՎՄսւնկունու
միջև ընթացող պայքարը: Այսինքն' Ալհքսանդրապոլը հայտնվել էր պետություն-եկեղեցի հարաբերությունների տիրույթում, մինչդեռ խորհրդահայ պատմաբան Վ. Պարսամյանը այս պայքարը բնորոշելէ որպես հետադիմական ուժերի դեմ ժողովրդավարական
ուժերի մղած պայքար:24
Ազատագրական խմբակի գոյության և բացահայտման փաստը ցարական կա
ռավարության շրջանում առանձնակի վերաբերմունք էր ձևավորել Ալեքսանդրապոլի
հասարակության քաղաքական կողմնորոշման հանդեպ: Բնական է, որ կառավարու
թյունը ցանկանում էր, հասարակության ուշադրությունը շեղելով, «ապահովագրել»
իրեն հնարավոր վնասակար զարգացումներից և այդ մտադրությունը խորամանկորեն
իրականացրեց նշված հոգևորականների միջոցով: Թեև Ս. եպիսկոպոս Պարգյանը
կարճ ժամանակով ազդեցության տակ ընկավ, այնուամենայնիվ մնաց իբրև եկեղեցուն
նվիրյալ ու նրա բարեկարգության ջերմ պաշտպան: Այդ է վկայում ցարական իշխա
նությունների կողմից նրա երկու անգամ աքսորվելը:23
Վեճը բորբոքվում էր, ամենայն հավանականությամբ, պետական իշխանու
թյունների «ծրագրի» համաձայն' նախապատերազմական շրջանում վտանգավոր
զարգացումներից խուսափելու նպատակով, որը նաև ազգային ինքնագիտակցության
զարթոնքի վերելքը կանխելու միտում ուներ: ժամանակի հայկական մամոււը սկսեց
ողողվել Ալհքսանդրապոլից տեղացող «կրիաիկներով», որոնց մի մասը հանդես էր գա
փս ի պաշտպանության Հովսեփ Կոսաանյանի, իսկ մյուսները' Սուքիաս Պարգյանի:
1870-ական թվականները համընկնում էին ընդդեմ «մշակական» ուղղության «մեղվա
կան» կուսակցության ձևավորման հետ, և այդ հանգամանքը չէր կարող չազդել լար
վածությանը վերաբերող Ալեքսանդրապոլից ստացված թղթակցությունների մեկնա
բանման վրա: Լիբերալ «Մշակը» այս պայքարի ներկայացման գործում հանդես էր
գափս չեզոք դիրքերից (որոշ շեղումներ, այնուամենայնիվ, եղան)' գիտակցելով Ալեք19 ՀԱՍ, ֆ.779, ց.1, գ.ՏՏ,թ.20:
20 Մ. Մ խ իթ ա բ յ ա ն, նշվ. աշխ., էջ 89-90:
21 Մ ա տ ե ն ա դ ա ր ա ն , Կաթողիկոսականդիվան, թղթ. 201, վվ. 229,255:
22ՀԱՍ, ֆ. 779, ց.1, գ. 55, թ. 20:
23 « Մեղու Հայաստանի,1873, N33,1 սեպտեմբերի, Էջ 2-3:1877, N3, 22 հունվարի, էջ 3:1878,
N44, 11 նոյեմբերի, Էջ1-2: N 45, 18 նոյեմբերի, էջ 2 : N47, 2 դեկտեմբերի, էջ 3 : «Փորձ», 1879,
N1, հունվար, էջ214-226: «Նոր դար», Թիֆւիս, 1886, N 6 8 ,9 մայիսի, էջ 2 :
24 Վ, Պ ա ր ս ա մ յ ա ն , Աոաջին ժանդարմական գործը Ալեքսանդրապոլում, Եր., 1936, էջ 77:
«Մեղու Հայաստանի 1877թ. N 10-ում (12 մարտի, էջ 1-2) մեղադրվում է էջմիածինը, որն աչք
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սանդրսւպոլում երկու «կուսակցութեան» գոյության փաստը,27 միևնույն ժամանակ
բնակչությանը հորդորելով չհետևել հոգևորականների «ինտրիգաներին», հեոու մնալ
այդ տեսակ երկպառակություններից, որոնց արդյունքում հասարակությունը բաժան
վելէր երկու անհաշտ բանակների:
Ալեքսանդրապոլի հասարակությունը, որի «հասարակական նախաձեռնությունն
ու հետաքրքրությունը կազմավորված ավանդույթներ m0hp>,29դեպքերի լոկ դիտող չէր,
այլ գործուն մասնակից ու ծանրակշիռ գործոն, որի կարծիքն ամեն դեպքում հաշվի էր
առնվում: Հակասություններն այնքան էին սրվել որ էջմիածնի սինոդը վեճի կապակ
ցությամբ Սուքիաս Պարզյանի դիմումների համաձայն' հատուկ քննիչներ է ուղարկում
Ալեքսանդրապոլ (Անդրեաս եպիսկոպոս և կոնսիստորիայի անդամ Աստվածատուր
ավագ քահանա Իսահակյան), որպեսզի պարզեն Հովսեփի «վնասակար գործողութիւնների» ընթացքը: Սակայն, սրանք Հովսեփ Կոստանյանի օգտին իրենց կողմնապահ
մոտեցումով ավելի են սրում իրավիճակը: Հասարակությունը պահանջեց դադարեցնել
քննությունը, Սուքիասը հրաժարվեց պատասխանել քննիչների հարցերին: Հասարա
կության անունից սուքիասականներն ամեն կերպ ձգտում էին քննությանը մասնակից
դարձնել առևտրականներ Հ. Ձիթողցյանին, Հ.Վանեցյանին, Ա.Բաբայանին և Ս. Ունջյանին: Սակայն էջմիածինը մերժում էր այդ' պատճառաբանելով, թե աշխարհական
ներն իրավունք չունեն մասնակցելու եկեղեցականների գործերին:321877թ. մարտի 19ին տեղի ունեցած արհեստավորների և առևտրականների ներկայացուցիչների ժողովը
որոշում է դիմել կաթողիկոսին՝ իրենց ներկայացուցիչներին մասնակցության իրավունք
տալու խնդրանքով: Քաղաքացիները վեհափառին երկու խնդրագիր են ներկայացնում՝
1877թ. մարտի 6-ի և մարտի 20-ի թվագրմամբ:3 Այս վերջինն առանձնանում է իր հա
մարձակ բովանդակությամբ: Քաղաքացիները նշելով, որ պատգամավորներ ունենալու
վերաբերյալ իրենց խնդրանքը հարգվելու կարիք ունի, կաթողիկոսին առաջարկում են
փոփոխություն կատարել 1836թ. կարգադրության մեջ:Դրանում թեև չի ասվում, թե
«ժողովրդից հոգևոր գործոց քննութեան մէջ ինքը' ժողովուրդը հարկը պահանջած մի
ջոցին կարող է որպիսի և իցէ միջամտութիւն ունենալ հապա արգելք ևս չկայ դրուած
ժողովրդեան առջև' արդարութիւնն անսխալաբար լոյս ածելու բաղձանքով և իրաւուն
քով գէթ անաչառ և անխարդախ վկայի մասնակցութիւնն ունենալ այնպիսի խնդիրնե
րի մէջ, որ չէն զուտ կրօնական, այլ հոգևոր հասարակական, այսինքն հասարակու
թեան իրաւանց կամ օգտին վերաբերեալ այնպիսի խնդիրներ, որոնց տեսչութիւնն հա
ւատացած է հոգևոր իշխանութեան»:34Խնդրագրում նաև կասկած է հայտնվում քննու
թյան ընթացքի վերաբերյալ և խնդրվում է վերադարձնել Սուքիաս եպիսկոպոսին, իսկ
Հովսեփ Կոստանյանին, որը «իւր անձնաշահ արարմունքներով վերին աստիճանի
գայթակղութեան և գրգռման առիթ է եղել վիճակիս Հայ ժողովրդեան», իր գործակից
ներ Մարտիրոս քահ. Պողոսյանի և հոգևոր կառավարության քարտուղար Կարապետ
Ջանիբեկյանի հետ հեռացնել իրենց վարած «ազգային պաշտօններից»:35Մարտի 24ին քննությունը տեղափոխվում է էջմիածին: Հավանաբար, կրքերը հանդարտեցնելու
համար կաթողիկոսը միտք է ունեցել Ս. հպս. Պարզյանին կրկին վերադարձնել իր
պաշտոնիս, քանի որ 1877թ. մարտի 29-ի հեռագրում հովսեփական մայոր Թադևոս
Տիգրանյանը վեհափառին խնդրում էր, դադարեցնել եպիսկոպոսի վերադարձի հետ
կապված խնդրի կատարումը:36Ապրիփ 22-ի հեռագրից երևում է, որ ժողովուրդը դեռևս
27 «Մշակ», 1877, N 1 0 ,14 Փետրվարի, էջ 4:
28 Նույն տ կում, N 1 1 ,17 փետրվարի, էջ 1-2; N 14,28 փետրվարի, էջ 3 :
29Վ Ե ր կ ա ն յ ա ն, նշվ. աշխ., էջ 71:
30 Քննական գործը' Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 230, վ. 221:
31Նույն տ կում, վվ. 308-310:
32 Սուքիասի կողմնակիցները վարձում էին մանել նաև «Հաոիճի վանական ընկերության» մեջ,
րա յց չէին ընդունվում («Մ կու Հայաստանի, 1877, N 3,22 հունվարի, էջ 3):
33 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվւսն, թղթ. 230, վ. 221, թթ. 1-2,18-19, ՀԱԱ, ֆ-56, ց.14,
գ 8, թ. 14-21:
34«Մ կու Հայաստանի, 1877, N 14,16 ապրիլի, Էջ 3 :
35 Նայն տ կում: Նաև'N 11,19 մարտի, Էջ 2 :
36 Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 230, վ. 311:
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սպասում է իր խնդրագրի պահանջի բավարարմանը, նաև հուզված է սւյ(կուրերից, Որ
Կոստանյանը պետք է վերադառնա, իսկ Սուքիաս եպիսկոպոսը մնալու է:
Եկեղեցուն անհնազանդության համար Սուբիասն հեռացվում Է պաշտոնից,
կարճվում է նրա ռոճիկը, արգելվում Է նրան մասնակցել եկեղեցական հանդեսներին,
շուրջառ և վփլոն կրել և ուղարկվում Է Գեղարդի վանքի միաբնակություն, իսկ Հ. Կոս
աանյանի նկատմամբ մեղմ մոտեցում Է ցուցաբերվում, նա հեռացվում Է միայն Ալեքսանդրապոլի հոգևոր կառավարության անդամությունից՜ պահպանելով քահանայագործության իրավունքը: Պարգյանին իր օգնությունն Է առաջարկում Երևանի նահան
գապետը, սակայն, ի պատիվ իրեն, եպիսկոպոսը հրաժարվում Է իշխանությունների
առաջարկն ընդունելուց: Այս դիպվածը ապացուցում է, որ, իրոք, այս ամենի մեջ ան
մասն չէին ցարական իշխանությունները, որոնք զգուշորեն վերահսկելով եկեղեցու
գործունեությանը, սաիթը բաց չէին թողնում միջամտելու նրա ներքին գործերին: «Մե
ղու Հայաստանի» թերթը չի շտապում այս իրողությունները վերագրել «Նորին Օծութեանը»' կաթողիկոսին' չժխտելով Վ. Մանկունու մասնակցության հանգամանքը:38
Կարելի է ասել, որ ցարական վարչակազմը Թիֆլիսում Մակար արքեպիսկոպո
սի և Ալեքսանդրապոլում նրա գաղափարակիր Սուքիաս եպիսկոպոսի միջոցով հա
սավ իր նպատակին, այսինքն' ժողովրդին որքան հնարավոր է հեռու պահել հասարա
կական գործերից, թուլացնել նրա ջանքերը դեպի դպրոցն ու եկեղեցին. «Սեր քաղաքը
տէրը կորցրած բոստան է դառիր, վէվ ինչ ուզէ, քաղէ կը»:40
1877-1878թթ. պատերազմական վիճակից պայմանավորված' առժամանակ դա
դարեցվում է գործի քննությունը, բայց չի մարում հասարակության հետաքրքրությունը
նրա հանդեպ, և պատերազմը ավարտվելուց հետո նորից բորբոքվում են կրքերը: Սա
ուրվագծվում է հետպատերազմյան Ալեքսանդրապոլի հասարակական կյանքի օրի
նակով, երբ «կուսակցական» խնդիրները շարունակում էին մեծ տեղ զբաղեցնել ժո
ղովրդի գիտակցության մեջ:
1877թ. վերջերից վիրավորներին տեղավորելու նպատակով փակվում են թե
մասնավոր, թե' ծխական դպրոցները: Բայց քաղաքի հասարակությունը անտարբեր է
մնում առ այս երևույթը, չնայած որ նույն թվականի նոյեմբերի սկգբին խնդրագիր էր
տվել կառավարությանը դրանք ազատելու պահանջով, իսկ վերջինս էլ բավարարել էր
նրանց խնդրանքը՝ կարգադրելով ազատել դպրոցները: «Սեղու Հայաստանի» լրագիրը
դպրոցների փակման մեջ մեղադրում է Հովսեփ Կոստանյանին. «Տէրտէրը տեսաւ, որ
էս բոլորի պատճառը վարժատներն էն, էսոնց առաջն օր չառնուի առաջվա պէս չի կա
րելի գործել, արթըղ բան ու գործը էրավ վարժատներու ետևն ընկնի: Հերու վարժատ
ներն օր հիւանդանոց էրին, մեկէն հոգևոր կառավարութիւնը (հիշենք, որ Հ. Կոստան
յանը հոգևոր կառավարության անդամ Էր-Գ.Ա.) կգրէ հոգաբարձուներուն, թէ վարժա
պետներ արձակեցէք, ուսումնարանը էս տարի հիւանդանոց պիտի էղնի»:41
«Մօդնի եպիսկոպոսի» և «Շիրակի Բիսմարկի» «հակամարտությունն» իր դրսեվորումը գտավ նաև արական և իգական դպրոցների հոգաբարձությունների ընտրու
թյան ժամանակ:
Արղության իգական դպրոցի հոգաբարձության գործունեության ժամկետները
վաղուց լրացել էին: Անհրաժեշտ էր նոր հոգաբարձուներ ընտրել: Ըստ դպրոցական
կանոնադրության' 1878թ. հունիսի 18-ին ընտրվում է 40պատգամավոր, որոնք հուլիսի
2-ին պետք է ընտրեին հոգաբարձուներին: Սակայն հոգևոր կառավարությունն այդ
ընտրությունը վավերական չի համարում, որի սաթիվ մասնակիցների կողմից լինում են
դժգոհություններ, և էջմիածնի հոգևոր վերադասն ուղարկում է Կարապետ Այվազյւսնին, որպեսզի նոր ընտրություններ անցկացնի: Նույն տարվա հուլիսի 31-ին Սբ Աստ
վածածին եկեղեցում նոր ժողով է հրավիրվում' 1500 hngm մասնակցությամբ: Այս ժողովին ներկա էին նաև կանայք, ներկայություն, որը ժամանակի համար մի անօրինակ
37 Նայն տեղամ, վ. 315:
Յէ «Սեղու Հայաստանի, 1877, N 17, 7 մայիսի, Էջ 1-2:
39ՀԱԱ, ֆ. 779, ց.1, գ.55, թ. 19-20:
40 «Սեղու Հայաստանի, 1878, N 1 3 ,1 ապրի/ի, Էջ 3 :
41 Նույն տեղամ, N 37,23 սեպտեմբերի, Էջ 3 :
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երևույթ էր: Հոգևոր դպրոցի հոգաբարձուներ ընտրվում հն Ս. Ամատունին, Պ. Ձիթողցյանը, Ստ. Անանիկյանը, Հ. Վանհցյանը, Պ. Հովհանջանյանը, Ս. Ռւնջյանը, իսկ Արղության դպրոցի համար' Մարտ. քահ. Կարապետյանը, Ս. Միրզայանը, Կ. Անանիկ
յանը, Ն. Սիրիմանյանը:42Ընտրություններում հաղթանակ տարան աոքիասականները: Հակառակ թևի ներկայացուցիչները հեշտությամբ չընդունեցին ընտրությունների
արդյունքները: Հովսեփի համախոհներից Ատոմ Ափոյանը փորձեց ստվեր գցել ընտ
րությունների վրա' նշելով, թե դրանց ընթացքում իրեն փորձում էին ծեծել:43Այդ քայլով,
ըստ «Մեղու Հայաստանի» թերթի Ալեքսանդրապուի թղթակից Հուրհերի (Պետրոս Հայ
կազունի)' հովսեփականները ձգտում էին ապացուցել թե Ալեքսանդրապոլում դեռևս
«կուսակցություն» կա, որպեսզի Վեհափառը չվերադարձներ Սաքիասին?4
Վերջապես նոր հաջորդին' Գ. Սուրենյանին հաջողվում է «իւր խոհեմ վարմուն
քով և կառավարչական հմտութեամբ» վերջ դնել տարաձայնություններին, որի համար
կաթողիկոսը նրան կնքել էր «խաղաղութեան հրեշտակ» անվամբ:45
Այսպիսով, Ալեքսանդրապոլը նշված ժամանակահատվածում դարձել էր եկեղե
ցու և պետության հարաբերման ասպարեզ: Երկու հոգևորականների վեճում քողարկ
ված էր եկեղեցու ևպետության բարդ ու նրբին վտխհարաբերությունների ընթացքը:
Կովկասյան իշխանական մարմինները, կապված քաղաքում ազատագրական
որոշակի գաղափարներ կրող խմբակի («Բարենպատակ ընկերություն») գործունեու
թյան բացահայտման հետ, առավել խստացրին իրենց վերաբերմունքը տեղի հայ
բնակչության նկատմամբ: Սակայն, նախապատերազմական վիճակից դրդված' ըւացուցիչ բարդություններից խուսափելու նպատակով չդիմեցին կտրուկ միջոցների, այլ
տեղաբնակների հայրենասիրական մղումները զսպելու և նրանց ուշադրությունը դրա
նից շեղելու համար խելացիորեն օգտվեցին քաղաքում մեծ հեղինակություն վայելող
վերոհիշյալ հոգևորականների ընձեռած առիթից' սկզբնավորելով և անընդհատ խո
րացնելով նրանց միջև լարվածությունը:
АЛЕКСАНДРОПОЛЬ В СФЕРЕ ОТНОШЕНИЙ
ГОСУДАРСТВО - ЦЕРКОВЬ В 1860-1870-ых ГОДАХ
___ Р езю м е____

___ Г. А й в а зя н ____

Этот промежуток времени для города ознаменовался экономичес
ким развитием, что дало возможность его жителям активно заниматься
общественной деятельностью. Центром общественной жизни Александрополя являлись школы. Экономическое и общественное процветание спо
собствовало тому, что население города начало осознавать необходимость
освобождения армянского народа от чужеземного ига. Этому способство
вала церковь, за деятельностью которой правительство вело бдительный
надзор. В статье подчеркивается, что царское правительство в Александрополе старалось максимально ограничить распространение идей армянско
го освободительного движения среди горожан.
42 Նշվածների գերակշիռ մասն առևտրականներ էին: «Սեղռւ Հայաստանի», 1878, N 31,12 օգոս
տոսի, Էջ 2 :
43 «Մշակ», 1878, N 149: Հար-հերը հաղորդում Է («Մեղու Հայաստանի, 1878, N37, 23 սեպտեմ
բերի, Էջ 2), որ նա վռնդվել Է դսմղիճից:
44 «Մեղու Հա յա ստ ա նի,1878, N37, Էջ 2 :
41Կենսագրութիւն ԳԷորգ արք-եպիսկոպոս Մուրէնեանցի, Տփխիս, 1911, էջ 11: Չնայած այն հա
ղորդումներին, ք ե Տեր֊Հովսեփյան և Պարզ/ան «կուսակցությունները» հաշտվել են («Մեղու
Հայաստանի, 1879, N52, 11 Խպիսի, էջ 4: «Մշակ», 1879, N 3,18 հունվարի, էջ 3), լարվածու
թյունը պահպանվում էր նաև 1879-1880թթ. ընթացքում («Մշակ», 1879, N 5 0 ,12 ապրիւի, էջ 2 :
«Փորձ», 1880, N4, էջ 77), ընդ որում, ժողովրդի աչքումբավական ընկել էր հոգևորականների
վարկը:

