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Սույն հետազոտությունն իրականացվել է Հայաստանում կանանց հիմնադրամի՝ «Կվինա 

թիլ Կվինա» հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում Ֆեմինիստական 

ֆիլանտրոպիայի զարգացում և ֆեմինիստական սոլիդարության ուժեղացում» ծրագրի 

շրջանակներում: Հետազոտության մեջ արտահայտված կարծիքները պատկանում են 

հեղինակին և կարող են չհամընկնել Հայաստանում կանանց հիմնադրամի տեսակետների 

հետ: 
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Սիպիլը որպես ֆեմինիստ ֆիլանտրոպիստ և նրա «Ազգանվեր հայուհյաց 

ընկերությունը» 

Արփի Աթաբեկյան 

 

Մենք ուխտած ենք, ինչ որ ալ ըսեն, ինչ որ ալ ընեն մեզի դէմ, մեր նպատակէն մազի չափ չպիտի շեղինք։  

Մինչև մեր յետին շունչը պիտի աշխատինք մեր գաւառացի քոյրերուն համար․  

պիտի բարձրացնենք զանոնք, իրենց արժանի դիրքը պիտի տանք իրենց և  

մեր ապագայ սերունդին պիտի սորվեցնենք ծառայել իրենց քոյրերուն․  

և անոնք փոխադարձաբար պիտի սորվին սիրել իրենց մայրաղաքաղաքի քոյրերը․  
այս փոխադարձ համերաշխութեամբ է որ պիտի իրագործուի սահմանադրական սուրբ բանաձևը․  

Ազատութիւն, Հաւասարութիւն, Եղբայրութիւն, Արդարութիւն։1 

 

 

Ֆեմինիստական ֆիլանտրոպիան երկար պատմություն ունի, սակայն այս տերմինը իր 

ավելի լայն ընկալումով վերջին տասնամյակում կարևոր է դարձել նաև հայկական 

ֆեմինիստական ուսումնասիրությունների համար։ Ֆիլանտրոպիայի մասին 

ուսումնասիրելիս տեսնում ենք, որ հայ կանայք, կանանց միություններն ու 

ընկերությունները բազմազան գործունեություն են ծավալել, ընդ որում և՛ Արևելյան, և՛ 

Արևմտյան Հայաստանում ու Կոստանդնուպոլսում։  

Այս տերմինը, որքան էլ որ նոր թվա մեր մշակույթին, այնուամենայնիվ, մենք ծանոթ 

ենք եղել նրա տարբեր ձևերին դեռևս 20-րդ դարի սկզբից՝ շնորհիվ մի շարք հայ կանանց։ 

Չնայած նրան, որ վերջիններից շատերը իրենց չեն անվանել ֆիլանտրոպ,  

այնուամենայնիվ, աղբյուրներում և մամուլում շատ ենք տեսնում ֆիլանտրոպիստական 

գործը բնորոշող տարբեր բնութագրումներ․ օրինակ, կային «որբախնամ» կանանց խմբեր 

կամ կանայք, ովքեր «խնամատարության գործ» էին անում ավելի լայն առումով․ այս 

բառերը բնութագրում են կանանց այն աշխատանքը, որը միտված է եղել որբ կամ 

կարիքավոր երեխաների կարիքները հոգալուն, ընդհանուր առմամբ՝ նրանց խնամքով, 

կրթությամբ զբաղվելուն։  

Այս գործունեության մեծ մասը հիմնվել է հոգատարության, խնամքի սկզբունքի վրա, 

սակայն որոշ կանանց ղեկավարած ընկերությունները նպատակ են ունեցել վերացնելու 

սոցիալական և դասակարգային անհավասարությունը և որպես դրա նպատակ՝ նախ և 

առաջ լուծելու գավառների երիտասարդ կանանց կրթության հարցը։  

                                                             
1 Սիպիլ, «Ազգանվեր հայուհիք», Ամենուն Տարեցոյցը, 1910, էջ 130։ Հատված 1909 թվականին Կ․ Պոլսում 

«Օրիորդաց ընկերության» կազմակերպած ժողովում Սիպիլի արտսանած ճառից։ 
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Այստեղ կարելի է պնդել, որ մենք ժառանգել ենք կանանց ֆիլանտրոպիայի հարուստ  

պատմություն, սակայն այդ մասին գրվել և լուսաբանվել է համեմատաբար շատ ավելի քիչ։ 

Այս փոքր ուսումնասիրությունը նվիրված է Սիպիլին (Զապէլ Խանճեան կամ Զապէլ 

Ասատուր) և նրա հիմնած «Ազգանվեր հայուհյաց ընկերությանը»։ Ուսումնասիրության 

նպատակն է վերլուծել Սիպիլի ֆենոմենը առհասարակ որպես կին գրողի, մեծ բարերարի, 

ուսուցչի և լեզվաբանի, լուսաբանել նրա կյանքի և գործունեության այն հատվածները, 

որոնք հասանելի չեն եղել լայն շրջանակներին, և հասկանալ՝ ինչպիսի դեր է ունեցել 

Սիպիլը՝ որպես նախամայր հայոց կրթության և հատկապես հայ կանանց կրթության 

հարցում։  

Այդ նպատակով պետք է նախ և առաջ հասկանանք, թե ինչպիսի պատմական և 

սոցիալ-քաղաքական տրամադրություններ էին տիրում Սիպիլի գործունեության 

տարիներին Օսմանյան կայսրությունում․ հենց սա է, որ մեզ կօգնի հասկանալ՝ Սիպիլը և 

իր գաղափարակից կին-ընկերները անում էին անհնարինը և իրենց ուժերից վերը 

հայկական համայնքներում կրթության և «լույս սփռելու» գործում՝ ի հեճուկս բոլոր 

խոչընդոտների, և թե կոնկրետ ինչ կերպով էր այդ առանձնահատուկ կանանց 

ժամանակաշրջանն այդքան կարևոր և նույնքան անհնարին։    

Համիդյան բռնաճնշումների, Ադանայի կոտորածի և Հայոց ցեղասպանության՝ 

միմյանց հաջորդող կործանարար իրադարձություններից հետո հայ համայնքի համար 

գրեթե անհնար էր հիմնել ու ֆինանսավորել բարեգործական միջոցառում կամ 

կազմակերպություն, երբ խոսքը գնում էր գոյաբանական պայքարի մասին։ 

Հետաքրքրական է, որ քաղաքական իրադարձությունները հակասական էին․ 1908 

թվականին տեղի ունեցավ Երիտթուրքերի հեղափոխությունը, և սկսվեց 

սահմանադրության երկրորդ շրջանը (առաջին շրջանը սկսվել էր 1876 թվականին՝ Աբդուլ 

Համիդ Երկրորդի օրոք, և շարունակվել մինչև 1879 թվական), ինչի հետ մեծ հույսեր էին 

կապում փոքրամասնությունները, այդ թվում և հայ համայնքը։ Սահմանադրությունը 

առերես դեմոկրատական մթնոլորտ էր ստեղծում փոքրամասնությունների համար, և 

թվում էր, թե ավելի շատ արտոնություններ է տրամադրելու։ Թղթի վրա 1908 թվականի 

սահմանադրությունը մի շարք իրավունքների հետ մեկտեղ թույլ էր տալիս 

փոքրամասնություններին իրենց ներկայացուցիչներն ունենալ խորհրդարանում (այդ 

ժամանակ խորհրդարանում կար յոթ հայ պատգամավոր)։ Չնայած դրան՝ պերիֆերիայում 

բռնաճնշումները և կոտորածները չդադարեցին, ընդհակառակը՝ 1909 թվականին տեղի 
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ունեցավ Ադանայի կոտորածը, որը ցնցեց հայ համայնքին, այդ թվում և հայ ֆեմինիստ 

մտավորականներին, ովքեր այցելեցին Ադանա և արձանագրեցին տեղի ունեցածը իրենց 

ստեղծագործություններում2։    

Եվ չնայած այս պատմական խառը և բարդ իրադրությանը՝ Օսմանյան կայսրության 

հայ համայնքի ինտելեկտուալ և մշակութային կյանքում տասնիներորդ դարի վերջում և 

քսաներորդ դարի սկզբում որոշ բնագավառներում ծաղկուն ժամանակներ եղան և 

պատմության մեջ ստացան Զարթոնքի տարիներ անունը3 ։ Զարթոնքի շարժման 

մասնակից ինտելեկտուալների համար կենտրոնական դեր էր խաղում հայոց լեզվի 

զարգացումը, պահպանումը և հայկական մշակույթը։ Պատմական ակնարկներում 

հաճախակի է շրջանցվում կանանց դերը և ներդրումը այդ գործընթացին՝ բացառությամբ 

սակավաթիվ աղբյուրների, և չնայած դրան՝ կանանց հիմնադրամներն ու 

ընկերությունները անգնահատելի դեր են կատարել։  

         

 

Սիպիլը 

  

 Մեզ քաջ հայտնի է Սիպիլի անունը որպես արևմտահայ գրող, բանաստեղծուհի, 

նրա ստեղծագործություններն անգամ ընդգրկված են դպրոցական ծրագրերում, շատերս 

ենք ընթերցել նրա արձակ գործերն ու բանաստեղծությունները։ Սիպիլի կյանքը լի է եղել 

բուռն ստեղծագործական և հասարակական գործունեության շրջաններով, նա 

միաժամանակ ստանձնել է մի շարք կարևոր դերեր հայ համայնքում, լրագրության մեջ, 

գրականության մեջ, միաժամանակ եղել է մայր, կին, ուսուցիչ, լրագրող, թարգմանիչ, 

հրապարակախոս և խմբագիր։  

 Սիպիլը ծնվել է 1863 թվականին Սկյուտարում՝ Կոստանդնուպոլսում, բավական 

բարեկեցիկ ընտանիքում։ Նրա հայրը՝ Հովհաննես Խանջյանը, զբաղվել է ժամացույցների 

վաճառքով, որոշ ժամանակ եղել է օսմանյան պալատական գլխավոր ժամագործը, իսկ 

մայրը՝ տիկին Զերաֆեթը, եղել է կրթված տիկին, ով, ըստ աղբյուրների, կիթառ է նվագել և 

                                                             
2 Զապէլ Եսայեան, «Աւերակներուն մէջ» (1911), Արշակուհի Թեոդիկ «Ամիս մը Ի Կիլիկիա» (1910) և այլ 

ստեղծագործություններ։ 
3 Oshagan, Vahe. “Cultural and Literary Awakeninh of Western Armenians, 1789-1915”. Armenian Review 36 

(Autumn, 1983): 57-70 
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բանաստեղծություններ ընթերցել 

(Գալստյան, 3)։ Սիպիլը շատ լավ 

կրթություն է ստացել նախ 

ուսանելով Մադամ Կառյուսի 

ֆրանսիական վարժարանում 

(ֆրանսերենով), ապա 

տեղափոխվել է Սուրբ Խաչ 

վարժարան, իսկ 1873 թվականին 

ընդունվել է Սկյուտարի ճեմարան։ 

Այստեղ ուսանելու տարիներին 

անգամ Սիպիլը ստանձնել է 

բազմաթիվ փորձեր՝ օգնելու 

կարիքավոր աշակերտ-

ընկերուհիներին գրենական 

պիտույքներով և այլ հարցերով 

(Գալստյան, 4), սակայն իր կյանքի 

կարևորագույն ու հիմնաքարային 

որոշումը կայացնում է 1879 

թվականին, երբ ավարտում է 

Սկյուտարի ճեմարանը և հիմնում 

«Ազգանվեր հայուհյաց 

ընկերությունը»։  

 

 1881 թվականին Սիպիլը ամուսնացել է Կարապետ Տոնելյանի հետ և ապրել 

Բիլեջիքում4, Անկարայում և Բուրսայում։ 1900 թվականին առաջին ամուսնու մահից 

հետո Սիպիլը ամուսնանում է հայտնի գրականագետ Հրանտ Ասատուրի հետ (1901 

թվական)։ Զույգը միասին աշխատում է մի շարք ամսագրերում, իսկ ամուսնությունից 

հետո կազմում են «Թանգարան» հատընտիր ընթերցարանը իր հատորներով (Գալստյան, 

7)։  

                                                             
4 Քաղաք Թուրքիայի արևմուտքում։ 
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Հատկապես արևելահայ ընթերցողին Սիպիլը հայտնի է իր լիրիկական ու  

հայրենասիրական բանաստեղծություններով, պիեսներով, որոնց մի մասը 

անդրադառնում է Արևմտյան Հայաստանում կանանց ու սոցիալական 

անհավասարությունների խնդիրներին։ Նրա ամենահայտնի ստեղծագործություններն են 

«Աղջկան մը սիրտը»  (1891) և «Ցոլքեր» բանաստեղծությունների ժողովածուն (1902)։  

Սիպիլի մյուս շրջադարձային և աննախադեպ գործերից մեկն է եղել «Գործնական 

քերականութիւն արդի աշխարհաբարի» գրքի կազմումն ու հրատարակումը (Հրանտ 

Ասատուրի հետ մեկտեղ)։ 

Մաքուր աշխարհաբարով 

կազմված այս 

ստեղծագործությունը 

տասնամյակներ շարունակ 

որպես դասագիրք ծառայել է 

արևմտահայ 

վարժարաններին։ Ի լրումն 

այդ գործունեությանը՝ Սիպիլը, 

Հրանտ Ասատուրը և Գրիգոր 

Զոհրապը միասին աշխատել 

են հայտնի «Մասիս» ամսագրի 

խմբագրակազմում (1852-

1908)։ «Մասիսում» Սիպիլը 

հրատարակել է «Կիսադեմեր քողին ետևեն» դիմանկարների շարքը, որտեղ անդրադարձել 

է ժամանակի Կ․ Պոլսի երևելիներին։ Հետագայում այդ շարքի հոդվածները տեղ են գտել 

իր ամուսնու հետ կազմած «Դիմաստվերներ» գրքում (1921 թ.)։   

 

*** 

Չնայած նրան, որ Սիպիլի և իր ժամանակակից ստեղծագործող կանանց մեծ մասի 

ստեղծագործություններն ու հասարակական գործունեությունը միահյուսված են եղել 

առնվազն թեմատիկայի առումով (Rowe, 50), հետաքրքրական է, որ նույն շրջանակներում 

սակավ հայտնի է Սիպիլի ծավալած հսկայական ֆիլանտրոպիստական, բարեգործական 
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ու կրթական գործունեությունը։ Սիպիլի առաջին քայլերը բարեգործական ոլորտում 

սկսվել են շատ վաղ հասակում, իսկ «Ազգանվեր հայուհյաց ընկերության» հիմնադրման 

պատմության մասին ավելի մանրամասն իմանում ենք Սիպիլի՝ Արշակուհի Թեոդիկին 

ուղարկած նամակից5։  

Այդ նամակից և այլ հուշերից մեզ հայտնի է դառնում, որ Սիպիլը Կոստանդնուպոլսում 

ապրել է  բավական բարվոք և ապահովված կյանքով, մեծացել  է միջին խավի 

ընտանիքում։ Այդ նամակի համաձայն՝ Սիպիլը մի օր հանդիպում է իրենց տան նախկին 

ծառա Հակոբ աղբարին, ով մեկնել էր իր հայրենի գյուղ՝ Քղի6, և վերադարձել Կ․ Պոլիս 

լիովին կերպարանափոխված, հյուծված և մաշված հագուստով։ Ի պատասխան Սիպիլի 

զարմանքին՝ Հակոբ աղբարը պատմել է, թե ինչ է կատարվում «գավառում», որտեղ չկա 

պատշաճ կրթություն և բժշկական օգնություն, որ կանայք չեն իմանում գրել, կարդալ, 

չգիտեն կարուձև։ Այս խոսակցությունը դառնում է Սիպիլի կյանքի ամենաշրջադարձային 

կետը, և Արշակուհի Թեոդիկին ուղղված նույն նամակում գրում է․  

«Քանի-քանի անգամներ երգած եմ հոգիիս բոլոր թափովը Եփրատի ծաղկավետ ափերը, 

Շավարշանի7 բուրումնագեղ շուշանները իմ սկսնակի ձախավեր տաղերուս մեջ, և սակայն 

երբեք չեմ խորհած հոն ապրող տարաբախտ ժողովուրդին վրա։ Մեզի սովորուցած են շատ մը 

քաջերու անունները, անոնց պատկերները եթերաճեմ ճաճանչի մը մեջ ամպածրար՝ հայրենիքի 

սուրբ իդեալն է մեզի համար անմատույց, պաշտելի ․․․ Իսկ Հակոբ աղբարնե՞րը, անոնց անոք, 

անօգնական, անուս, անոթի զավակները, որոնք հողին վրա կապրին և ոտանավոր ուղերձներե 

ավելի լուրջ և հիմնավոր դաստիարակության մը պետք ունին իբրև մարդ ապրելու համար։ 

Մենք ոչինչ գիտենք անոնց մասին»։ (Սիպիլ, 242-243)   

Այս քննադատական և ինքնաքննադատական խոսքը ակնարկ է այն դասակարգային 

անդունդին, որ ստեղծվել էր կենտրոնի և պերիֆերիայի, մայրաքաղաքի և գավառի հայ 

համայնքների միջև, միաժամանակ՝ մեր օրերի ընթերցողին ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, 

թե որքան անպաշտպան էին հայկական համայնքները հատկապես գավառներում, և թե 

որքան սահմանափակ էր կրթության հասանելիությունը նրանց համար պետական 

մակարդակով։ Հենց այս խոսակցությունն է պատճառ հանդիսանում, որ 1879 թվականի 

ապրիլի 11-ին, երբ դեռ նոր էր ավարտել Սկյուտարի ճեմարանը, Սիպիլը իր տուն հրավիրի 

                                                             
5 Թեոդիկ, Ամենույն տարեցույցը, 1911, էջ 242-243։ 
6 Քղի գավառակ, գտնվել է Էրզրում նահանգում։ Ներկայումս համարվում է Բինգյոլի նահանգի մի մաս։  
7 Շավարշան, Շավարշական կամ Մակու։ 
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8 դասընկերուհիների և իր մոր ու հորաքրոջ հովանավորությամբ հիմնի «Ազգանվեր 

հայուհյաց ընկերությունը»։   

 «Դպրոցներ պիտի բանանք աղջկանց համար բոլոր հայաբնակ գավառներու մեջ ու պիտի 

դաստիարակենք զանոնք նիւթապես, բարոյապես ու ֆիզիքապես։ Պիտի սորվեցնենք անոնց 

մաքրութեան, կարգապահութեան, առողջապահութեան օրէնքները, որպէս զի բարւոքի իրենց 

ֆիզիքական կացութիւնը․ պիտի սորվեցընենք անոնց ձեռարուեստներ, որպէս զի կարենան 

օգնել, ընտանիքին նիւթական պէտքերուն, պիտի սորվեցնենք անոնց կարդալ, գրել, հաշուել, 

կրօնք, պատմութիւն, որպեսզի ճանչնան իբրեւ մարդ իրենց պարտքերը և իրաւունքները, եւ 

իրենց արժանի տեղը գրաւեն մարդկային ընկերութեան մեջ։ Այս ուխտը ընող դեռափթիթ 

աղջիկներն են․ - Արտեմիս Տուտեան (Տկ․ Լ․ Սէմէրճեան), Ակիւլինէ Լութֆեան, Մառի 

Չպուքճեան (Տկ․ Պէշիքթաշլեան), որոնք աւաղ մեռան ծաղիկ հասակի մէջ։ Սաթենիկ 

Հաճեան, Տիրուհի Գալֆալյեան, Վերգին Խաչատուրեան (Տկ․ Նշան Ճիվանեան), Գարիտինէ 

Վարսավիրեան (Տկ․ Միհրան Ասքանազ), Վարդանոյշ Լութֆեան (Տկ․ Կարապետ 

Ամիրաեան)։ Եվ ասոնցմով կը կազմուի Ազգանուէր Հայուհեաց Ընկ․ը մօրս և հօրաքրոջս 

հովանաւորութեան ներքեւ 1879 ապրիլ 11ին։ Ընկերութեան նիստին 150 տիկիններ և 

օրիորդներ փութացած էին Պօլսոյ բոլոր արուարձաններէն Օր․ Սրբուհի Մելքոնեանի տունը, 

որ մեր ձեռագործի ուսուցչուհին էր եւ որ իր սրահը մեր տրամադրութեան նեքեւ դրաւ ամբողջ 

տարի մը։ Նոյն ձմեռը պարահանդէս մը տրուեցաւ Ապտ-իւլ-Համիտի հովանաւորութեամբ, և 

առաջին դպրոցը բացուեցաւ Քղի, մեր Յակոբ աղբօր հայրենիքը «Արարատեան Ընկերութեան 

ձեռքով» (Սիպիլ,, 243)։ 

Ընկերությունը 15 տարի անց կառավարության արգելքով դադարել է գործել և Սիպիլի 

ջանքերով վերսկսել է գործունեությունը 1908 թվականին։  

Ինչպես տեսնում ենք, ընկերության նպատակները հստակ էին՝ կրթել կանանց և 

աղջիկներին և՛ գրագիտության, և՛ իրենց իրավունքները իմանալու հարցում։  

Այստեղ ուզում եմ քննարկել երկու դրույթ. առաջինը, իհարկե, «Ազգանվեր Հայուհյաց 

ընկերության» հիմնադրաման ժամանակը համընկնում է մեծ աղետների, բայց նաև մեծ 

տրանսֆորմացիաների ժամանակաշրջանին կանանց խնդրում։ Երկրորդ ասպեկտը 

փոքրամասնությունների խնդիրն է․ նման կազմակերպությունները ոչ միայն պայքար էին 

մղում խավարի դեմ և հանուն կանանց կրթության, այլև պայքար էին ընդդեմ լռեցման 

քաղաքականությունների, որոնց հետապնդում էին սուլթանական ռեժիմները 

(Էքմեքչիօղլու, 332-333)։  
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«Ազգանվեր հայուհյաց ընկերության» հիմնադրման դարում և նրան հետևող 

տասնամյակներում, գուցե և քառորդ դարում տեղի էր ունենում կանանց դերերի  

վերաբաշխում, հասարակության մեջ կնոջ դերի վերաիմաստավորում, և բացի միայն որևէ 

մեկի կին և մայր լինելու դերից՝ կանայք իրենց գործունեությամբ և ստեղծագործությամբ 

«պահանջում էին» իրենց տեղը հասարակության մեջ։  

Աֆսանեհ Նաջմաբադին, ում աշխատանքների մի զգալի մասը  ուսումնասիրում է  

Իրանում նույն ժամանակաշրջանում տեղի ունեցող ֆեմինիստական փոխակերպումները, 

այս երևույթը անվանում է «կանանց քաղաքացիության խնդիր»։ Իր հոդվածներից մեկում 

«Ազգի մայրերը քաղաքացիություն են պահանջում» ենթավերնագրի ներքո8 հեղինակը 

պնդում է, որ 20-րդ դարի սկզբին տարածաշրջանում (այս դեպքում՝ հատկապես Միջին 

Արևելքում և Իրանում) կանայք կրթության ազդեցության տակ արդեն դուրս էին գալիս 

միայն խնամք և հոգատարություն ապահովողի դերից և դառնում էին երկրի մայրեր։  

Հայ կին գրողների մասին և 19-րդ դարի վերջի - 20-րդ դարի սկզբի կանանց 

խնդիրների մասին ուսումնասիրող Վիկտորիա Ռովեն Նաջմաբադիի այս թեզը կիրառում 

է հայկական համայնքի օրինակի վրա․ հայկական օրինակի դեպքում ավելի ճիշտ կլինի 

ասել, որ կանայք դառնում էին ազգի մայրերը, քանզի հասկանում էին կրթության 

օրհասական կարևորությունը և նպատակ ունեին թե՛ պահպանելու հայկական մշակույթը 

և լեզուն, թե՛ օգնելու կանանց դառնալ սերունդների կրթողներ։   

Սիպիլը այս դեպքում կնոջ լիովին նոր մոդելներից մեկն էր․ նա ոչ միայն կին էր և մայր, 

այլև մայր, ով կրթում էր սերունդներ, գրում և կիսում իր գաղափարները, տարածում իր 

գիտելիքը։ Նա այն կանանցից էր, ով հասկանում էր՝ հայկական համայնքի ապագայի 

հարցը, կանանց կրթության և նրանց անձնական կյանքի ու գոյության հարցը իր պես 

անձերի և նրանց միավորման մեջ է։   

Հայկանուշ Մարկը, ով հայտնի է իր ֆեմինիստական գործունեությամբ, բայց 

հատկապես որպես «Հայ կին» (1919-1933) պարբերականի գլխավոր խմբագիր, իր 

հուշերում 1908 թվականի սահմանադրությանը հետևած ժամանակաշրջանի մասին 

գրելիս նշում է մի շարք հայ կանանց միությունների ու ընկերությունների մասին, որոնց 

շարքերում Դպրոցասեր տիկնանց ընկերությունը9, Հայ կանանց միությունը, Ղալաթիո 

                                                             
8 Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East by edited by Lila Abu-Lughod. Princeton: 

Princeton University Press (1998), Crafting an educated housewife in Iran։ 
9 Հիմնվել է 1879 թվականին, Կ․Պոլսում՝ Արևմտյան Հայաստանի բնակավայրերի վարժարանների համար 

ուսուցչուհիներ պատրաստելու նպատակով։ Ցեղասպանությունից հետո տեղափոխվել է Հունաստան, 
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աղքատասեր կանանց կոմիտեն, «Մեղու», Որբերի օգնության կոմիտեն, և այլք, որոնց 

շարքերում և առաջինը անշուշտ Ազգանվեր հայուհյաց ընկերությունն էր10։  

Այս բոլոր կազմակերպությունների և ընկերությունների նպատակները բավական մոտ 

էին միմյանց, և բոլորն էլ հետապնդում էին կանանց կրթությունը,  լուսավորության 

տարածումը, ինչպես նաև գավառի կամ ծայրամասերի և կենտրոնի հայ համայնքների 

միջև եղած գաղափարական ու կրթական անդունդը։ Նրանց պատմություններն ու 

գործունեությունը այս կամ այն կերպ իրենց արտացոլումն են գտել իրենց օրգանիկ, 

բնական շարունակության՝ Հայկանուշ Մարկի խմբագրած վերոնշյալ «Հայ կին» 

պարբերականում11։ Նրա բազմաթիվ էջերում կարող ենք տեսնել անդրադարձ թե՛ 

«Ազգանվեր հայուհյաց ընկերության» գործունեությանը, թե՛ մյուս ընկերություններին, 

որոնց ակտիվ անդամակցել է նաև ինքը Մարկը։    

 Նիրա Յուվալ Դեյվիսը, խոսելով առհասարակ ազգայնականության և կանանց 

դերի մասին, նշում է, որ հատկապես «ճնշված համայնքների» կանայք մեծ ազդեցություն  

են ունեցել ազգային գաղափարախոսության վրա և այդ գաղափարախոսությունը 

բարձրաձայնելուն հարմարեցված տարածքներ ստեղծելու գործում։ Ըստ նրա՝ կանայք, 

ովքեր այս կամ այն պատճառներով դուրս էին մղվել ինտելիգենցիայի շրջանակներից, 

վերաիմաստավորում էին իրենց «կոլեկտիվ հիշողությունը», տրանսֆորմացնում իրենց 

իմացած բանավոր ավանդույթներն ու լեզուները գրավոր աղբյուրների և տարածում 

իրենց գաղափարները (Yuval-Davis, 622)։ Ըստ Ռովեի՝ նույն սխեման է գործել նաև 

արևմտահայ Զարթոնքի ժամանակ, և նա պնդում է, որ հայ կին մտավորականները 

շարունակ և գիտակցված են ձևակերպել և առաջ քաշել հայ կնոջ տարբեր կերպարների 

տարբերակներ, ստեղծել կանանց ակտիվ և ամենակարևորը՝ տեսանելի դեր ազգային 

ինքնության ձևավորման գործում (Ռովե, 46)։ Հայկանուշ Մարկը այս կանանց 

անդրադառնալիս նրանց ծավալած գործունեությունը ընդհանուր տերմինով անվանում է   

«Ստամբուլի հայկական ֆեմինիզմ», ինչից հասկանալի է դառնում, որ ժամանակի Պոլսի 

                                                             
այնուհետև Ֆրանսիա, Փարիզ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր ֆրանսիական 
կառավարության կողմից ճանաչվել է որպես միջնակարգ վարժարան և գործում է մինչև օրս։ 
10 Հայկանուշ Մարկ, «Հայկանուշ Մարկ․ Կյանքն ու ստեղծագործություննրը», Ստամբուլ, Վարօլ 

հրատարակչություն, 1954, էջ 25-66։ 
11 Այդ պարբերականում բազմիցս հրատարակվել է նաև Սիպիլը՝ բանաստեղծություններով և հոդվածներով 

(օրինակ՝ 1930 թվականի հունվարի մեկի «Խոհանոց» համարում տեղ գտած նրա հայտնի նամակը 

Հայկանուշ Մարկին և «Լեցուած գառնուկ» հոդվածը) 
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մտավոր կյանքում գոյություն է ունեցել փոքրամասնությունների համայնքների 

ֆեմինիստական մտքի ավանդույթ (Ekmekçioğlu և Bilal, 2006: 248) ։ 

 Նույն ֆեմինիստական մտքին է պատկանում նաև 1909 թվականին «Օրիորդաց 

միության» հանդեսին Սիպիլի արտասանած «Ազգանվեր  հայուհիք» ճառը։ Վերջինս նման 

է Սիպիլի «Ազգանվեր հայուհյաց ընկերության» ծավալած գործունեության յուրօրինակ 

կանոնադրության և մեզ ցույց է տալիս, թե որքան էր Սիպիլը գնահատում և հասկանում՝ 

այդ ժամանակի հայ ուսուցչուհիները, բարերարները, ժամանակի ֆիլանտրոպ կանայք 

իրավահաջորդն էին իրենց նախնիներ կանանց, ովքեր երկու հազար տարի շարունակ 

ղեկավարել էին թագավորություններ, սատար էին կանգնել իրենց ժողովրդին ամենաբարդ 

քաղաքական իրավիճակներում և կրթել սերունդներ (Սիպիլ, 1910, 129)։ Իր խոսքերով՝ 

Սիպիլը ուզում էր քաջալերել կանանց և ցույց տալ, որ նրանց խորթ չպետք է լինի 

բարեգործի, կրթողի, խնամատարի դերը, և որ նրանք պետք է ի հեճուկս քաղաքական 

իրավիճակի (հատկապես անդրադառնում է Ադանայի կոտորածին, որ նույն տարում էր 

տեղի ունեցել, ինչ ճառը)՝ կանայք պետք է համախմբվեն և աջակցեն իրենց «գավառացի» 

քույրերին։ Այս եզակի ճառում Սիպիլը, ինչպես վերոնշյալ տեսության մեջ, պնդում է 

Ռովեն, առաջ է քաշում հայ կնոջ տարբեր մոդելների օրինակներ՝ ի դեպ հենվելով 

պատմական իրողությունների վրա։ Դրան զուգահեռ քննադատում է այն բացը, որ առաջ է 

եկել մայրաքաղաքի հայ համայնքի և ծայրամասերի միջև, և վերջապես հայ կանանց 

վերագրելով հայ ազգին լուսավորելու, առաջնորդելու կրթելու դերը՝ միաժամանակ նշում 

է, որ հայ կինը զուտ կրկնօրինակը չէ իր արևմտյան խոհակից ֆեմինիստների, այլև նրանց 

համահավասարն է և պետք է նույնքան կրթված լինի, նույնքան իրավունքներ ու 

ազատություններ ունենա։    

 «Անոնց, որ մեզի ամիսը քառասուն փարայ չտալու համար կ’առարկէն, թէ  

Հայաստանցի կնոջ հաց պէտք է տալ փոխանակ ուսման, ես ահա պաշտօնապէս միանգամ՝ ընդ 

միշտ կը պատասխանեմ՝ այս բեմէն․ հացի չափ և հացէն աւելի պէտք ունի հայ կինը ուսման․ 

ան է հայրենիքին սիրտը, ան է հայրենիքին վէմը․ անոր վրայ պիտի կանգնենք մենք մեր 

հայրենի տունը, և դժոխքին դուռներն իսկ չպիտի կարենան յաղթահարել զայն։   

 Դուք հայ կինը չոր հացի, ողորմութեա՞ն միայն արժանի կը տեսնէք․ չէ՛․ հայ կինը 

ողորմութեան կարօտ չպիտի ըլլայ․ անիկա իր հացը ինք պիտի շահի իր աշխատութեամբը։ Ինչ 
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որ է ամերիկուհին, անգլուհին, ֆրանսուհին, քաջասիրտ և մանաւանդ չարքաշ է հայուհին, և 

պէտք է անոնց չափ զարգացած ըլլայ»։12       

 
«Ազգանվեր հայուհեաց ընկերութեան» երկամեայ տեղեկագիր 1908-1910 շրջաններու, Կ․ Պոլիս, 

Տպագրութիւն Յ․ Մատթեոսեան, 1911 

 

Այսպիսով, ես նպատակ ունեմ ցույց տալու, որ ֆեմինիստական ֆիլանտրոպիան 

պարզապես կանանց կրթությունը ապահովող գործունեություն չէ, բայց հիմնված է 

կանանց զորակցելու ավելի լայն հասկացությունների վրա. օգնել նրանց կարողանալ 

պատասխանատու լինել իրենց ապագայի համար, ժամանակ և ջանքեր ներդնել իրենց 

կրթության մեջ, պայքարել տեղային և գլոբալ անհավասարությունների դեմ և, իհարկե, 

փոխանցել կրթության կարևորությունը և կրթվելու ավանդույթը հաջորդ սերունդների 

կանանց։ Հետադարձ հայացք նետելով հայ ֆեմինիստ կանանց ֆիգուրներին՝ 

                                                             
12 Թեոդիկ, Ամենուն Տարեցոյցը, 1910, էջ 130, հատված 1909 թվականին Կ․ Պոլսում «Օրիորդաց 

ընկերության» կազմակերպած ժողովում Սիպիլի արտսանած ճառից։   
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միաժամանակ հետաքրքրական է տեսնել, որ ֆիլանտրոպիստական մտայնությունը մեծ 

շեշտ էր դնում նաև կանանց իրավունքի գաղափարի վրա՝ իրենց մարմնի հանդեպ, 

քաջալերում այն գաղափարը, որ կանայք իրավունք ունեն ամուսնանալու նրանց հետ, ում 

ցանկանում են, և իրենք կերտելու իրենց ընտանեկան ապագան։ Ի հավելումն այդ ամենի՝ 

Սիպիլը նաև հայկական կրթության, լեզվի ու մշակույթի տարածման առաջամարտիկ 

արևմտահայ գործիչ կանանցից էր։ Նրա և նրա գաղափարակից բազմաթիվ կանանց 

շնորհիվ է, որ հայ համայնքներում կանայք կարողացել են կրթություն ստանալ, 

պահպանել հայոց լեզուն և այդ լեզվով կրթել հետագա սերունդներին (Գալստյան, 4)։  

 

*** 

Վիկտորիա Ռովեն, անդրադառնալով 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի հայ  

կանանց ֆիլանտրոպիստական գործունեություններին, առանձնացնում է (Rowe, 53) 

ինստիտուցիոնալ կառուցվածքների երեք տեսակ, որոնք այդ ժամանակի հայ ֆիլանտրոպ 

կանայք էին օգտագործում՝ որպես կապերի հաստատման և հետագա կրթական 

ծրագրերի ֆինանսավորման հնարավորություն։ Այդ կառույցներն էին՝ սալոնը, 

ֆիլանտրոպիստական կազմակերպությունը և մամուլը։  

Սալոնները (ընդունելություն կամ հավաք) կազմակերպվում էին հիմնականում 

կանանց կողմից, սակայն հյուրերը լինում էին բարձր խավի տարբեր ներկայացուցիչներ, 

տղամարդիկ և կանայք։ Ժամանակակից կանանց հուշերի վերլուծությունից հասկանալի է 

դառնում, որ հայ կանանց կազմակերպած սալոնները իրականում կազմակերպված էին  

հիմնականում հայ համայնքի ներկայացուցիչների համար։ Բացի դրանից՝ տեսնում ենք, 

որ սալոնների հիմնական նպատակը քաղաքական և հասարակական տարածք, հարթակ 

ստեղծելն էր կանանց համար, որտեղ նրանք կարող էին գալ և քննարկել ցանկացած 

քաղաքական, սոցիալական, գրական և այլ թեմաներ այլոց հետ։  

Այդ տարածքները հեղափոխական էին նաև այն առումով, որ հայ կանայք և 

տղամարդիկ կարող էին միասին նույն տարածքում գտնվել և միանման թեմաներ 

քննարկել, ինչը նշանակում է, որ դրանք միաժամանակ հավասարության տարածքներ էին 

ու նախ և առաջ միտված էին մտավորական կնոջ ինտելեկտուալ ազատագրմանը։  

Սիպիլն ինքն էլ է շարունակել այդ ավանդույթը և կազմակերպել սալոնները իր տանը․ 

այդ մասին տեղեկանում ենք բազմաթիվ աղբյուրներից, բայց հատկապես նրա աշակերտ 

Վահրամ Փափազյանի հուշերից։ Սիպիլի սալոնում էր հավաքվում ժամանակի հայ 
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մտավորականության սերուցքը՝ Սիամանթոն, Զոհրապը, Կոմիտասը, Փանոս 

Թերլեմեզյանը, Հրանտ Ասատուրը և ուրիշներ: Այդ տարածքում էին ծավալվում գրական 

քննարկումներ, քաղաքական դեբատներ, այդտեղ էին մշակվում կրթական ծրագրեր, 

կազմվում երկեր ու ստեղծագործություններ (Մինասյան, 25)։  

Երկրորդը ֆիլանտրոպիստական կազմակերպություններն էին․ այստեղ ցանկանում 

եմ դիտարկել ֆիլանտրոպիստական կազմակերպությունները և գործունեությունը ոչ 

միայն որպես սակավ բարենպաստ պայմաններում գտնվող կանանց զորակցելու և նրանց 

զորեղացնելուն միտված գործունեություն, այլև որպես քաղաքական հայացքներ կերտելու 

և խոսքի իրավունք ձեռք բերելու «տարածքներ» հենց իրենց՝ կազմակերպիչ կանանց 

համար։ Սիպիլը այդ օրինակնեից մեկն է և իր բազմաթիվ ելույթներում, հատկապես 

«Ազգանվեր հայուհիք» վերոնշյալ ճառի մեջ տեսնում ենք միտում և քննադատություն ոչ 

միայն ուղղված հայ կանանց, «գավառացի» քույրերի և եղբայրների կրթության հարցին, 

այլև հստակ քաղաքական ուրվագիծ։ Նման փորձառությունը և նման կրթական 

նախաձեռնություն սկսելն է, որ իրավունք էր տալիս Սիպիլին, այդ թվում և մյուս կանանց 

իրենց ելույթների մեջ առաջ քաշել իրենց քաղաքական հայացքները (Rowe, 54)։  

Շեյլա Բենհաբիբը Հաննա Արենդտի՝ հասարակական տարածքների մասին 

քննադատական հոդվածում նշում է, որ անգամ «ճաշասրահը, որտեղ մարդիկ հավաքվում 

են «Սամիզդատ» լսելու, կարող է սոսկ հասարակական տարածքից վերածվել  

քաղաքական տարածքի» (Բենհաբիբ, 102)։ Ըստ նրա՝ այդ տոպոգրաֆիկ տարածքները 

դառնում են «զորեղացման տարածքներ» (“sites of power”)՝ հիմնված մարդկային խոսքի և 

համոզմունքների վրա։ Այսպես, պետք է հասկանալ նաև 19-րդ դարի ավարտին և 20-րդ 

դարի սկզբին հայ համայնքի կանանց կազմակերպած սալոնները՝ որպես տարածքներ, 

որտեղ գեներացվում էր ժամանակի հայ վերնախավի քաղաքական միտքը։   

Երրորդ ինստիտուտը, ըստ Ռովեի, հայկական մամուլն էր, որը ամենալայն տարածքն 

էր, ուր տղամարդիկ և կանայք կարող էին ազատ և բաց քննարկում ունենալ։ 

Միաժամանակ, նույն թվականներին բազմաթիվ էին հայ կանանց կողմից հիմնադրված 

թերթերը կամ ամսագրերը, ինչպես օրինակ 1862 թվականին Ելպիս Կեսարացեանի 

հիմնադրած «Կիթառ» ամսագիրը, որը նախադեպը չունեցող երևույթ էր, կամ ավելի ուշ՝ 

1919 թվականին, Հայկանուշ Մարկի հիմնադրած ֆենոմենալ «Հայ կին» պարբերականը 

(1919-1933)։ Ի տարբերություն նախորդ երկու ինստիտուտների՝ մամուլում 

արտահայտվելը՝ տպագրվելը, գրելը հասանելի էր շատ ավելի լայն շերտերի, քան 
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սալոններում և ֆիլանտրոպիստական ժողովներում հայտնվելը։ Այս պարբերականների 

էջերին հայտնվում էին կանայք աշխարհի տարբեր անկյուններից և տարբեր խավերից 

(ինչպես նաև տղամարդիկ)։ Պարբերականները իսկապես այն տարածքներն էին, որտեղ 

գրողները, լրագրողները հավասար էին, և քննարկումը արդարացի էր։  

Վերադառնալով քաղաքական իրավիճակին՝ պետք է նշել ևս մեկ անգամ, որ հայ  

կանանց գրելու և ֆիլանտրոպիստական նախաձեռնությունները նաև պայմանավորված  

էին Օսմանյան կայսրությունում հայ համայնքի ունեցած անապահովությամբ, ինչը իր 

կուլմինացիային հասավ 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանությամբ (Ռովե, 55)։  

Էքմեքչիօղլուն Թրուիլոնի13 «լռեցման» կոնցեպտին հղում անելով է բացատրում  

Օսմանյան կայսրությունում հայ կանանց գործունեությունը (Bilal և Ekmekçioğlu, 332)։ 

Այդ սկզբունքի երեք աստիճանների միջոցով նա նկարագրում է հայ կանանց ծավալած 

գործունեությունները որպես այլընտրանքային հնարավորությունների ստեղծում՝ ի 

հակադարձում պետական մակարդակով ծավալվող լռեցման։ Այդ աստիճաններից 

ամենակարևորը գրավոր աղբյուրների ստեղծումն է, ինչում ամենամեծ դերն է խաղացել 

հայկական մամուլը։  

Սիպիլը այն հայ կին մտավորականներից էր, ով ստեղծել է անգնահատելի գրավոր 

աղբյուրներ՝ թե՛ պարբերականներում, թե՛ գրական գործերում, այնպիսի հուշեր, գրքեր, 

դասագրքեր, որոնք դարեր շարունակ նախատիպ են հանդիսացել սերունդների համար 

նույնիսկ այսօր։   

Վերհիշելով վերոնշյալ լռեցման քաղաքականության միտումները՝ այստեղ պետք է 

իրավացիորեն նշել, որ հայ կանայք Կ․ Պոլսում ստանձնում էին ոչ միայն կանանց 

պաշտպանի դեր, ովքեր հասարակության մեջ իրենց իրավացիորեն պատկանող տեղն էին 

պահանջում, այլև միաժամանակ հանդես էին գալիս որպես ազգային ինքնության, 

ինքնապահպանության, համայնքի, լեզվի և մշակույթի պահպանման նախամայրեր։ 

Նրանց ղեկավարած «նախագծերը» էթնիկ և միաժամանակ ազգային բնույթի էին, եթե 

դիտարկենք նրանց դիտարկած նպատակներն ու կրած արժեքները (Yuval-Davis, 623)։  

Ինչպես նշել եմ վերևում, այս ծավալած բոլոր գործունեությունները պետք է դիտարկել 

իրենց ժամանակի յուրահատկությունների շրջանակներում, պատմական իրավիճակում և 

                                                             
13 Trouillot, Michel-Rolph, Silencing the past: power and the production of history, Boston, Mass.: Beacon Press, 

1995։
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հասկանալ, որ այս ծրագրերը հետապնդում էին ինչպես կանանց ակտիվ քաղաքական 

մասնակցություն, այնպես էլ հայապահպանություն ավելի լայն, մշակութային առումով։    

Բացի քաղաքացիական, կրթական և հայապահպան գործունեությունից՝ 

«Ազգանվեր հայուհյաց ընկերությունը» և մյուսները այնպիսի ֆիլանտրոպիստական 

միջոցառումներ (օրինակ՝ պարահանդեսներ) էին կազմակերպում14, որոնք 

հնարավորություն էին տալիս պետական և համայնքային մեծահարուստներին 

ներգրավելու ֆինանսավորման հարցում։ Մեր օրերում այս երևույթը կոչվում է 

դրամահավաք, և այսօրվա բազմաթիվ կրթական մեծ ընկերություններ են հետևում այս 

մեխանիզմին՝ հանգանակությունների միջոցով աջակցելով իրենց սաների կրթական 

ծրագրերին, կազմակերպելով բարեգործական ընթրիքներ, երեկոներ և այլն, որտեղ 

ներկայացնում են իրենց ծրագրերը, նպատակներն ու ձեռքբերումները։ 

 

Ազգանուեր հայուհեաց ընկերութիւն, երկամեայ տեղեկագիր, 1908-1910 շրջաններու, Կ․ Պոլիս, 

Տպագրութիւն Յ․ Մատթեոսեան, 1911, էջ 58  

                                                             
14 Ազգանուեր հայուհեաց ընկերութիւն, երկամեայ տեղեկագիր, 1908-1910 շրջաններու, Կ․ Պոլիս, 

Տպագրութիւն Յ․ Մատթեոսեան, 1911։ «Ընկերության անցյալը և ներկան»․ «Դժբախտաբար Ընկերութեանս 
կազմութեան առաջին ձմեռը ահռելի սով մը կը կոտորէր Հայաստանի գաւառները, և մենք այդ մեծ աղէտքին 

առջև պահ մը կանգ առինք կազմակերպելու համար մեծ պարահանդէս մը Սուլթանին հովանաւորութեան ներքև, 

որուն հասոյթին կէսը, 600 ոսկի, յատկացուեցաւ սովեալներուն», էջ 3-5։ 
սովեալ ներուն: 
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*** 

19-րդ դարի վերջում կանանց կողմից հիմնված ֆիլանտրոպիստական ընկերությունների 

և միջոռացումների նպատակը հիմնականում կրթական էր։ «Ազգանվեր հայուհյաց 

ընկերությունը» այդ կազմակերպությունների շարքում ամենամեծերից մեկն է եղել, գործել 

է մոտ 22 տարի։ Համիդյան բռնաճնշումների ժամանակ կառավարության հրամանով 

հիմնումից 15 տարի անց ընկերությունը փակվում է15, սակայն 1908 թվականի 

երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո փոքրամասնությունների համար ստեղծված 

կարճատև ու թվացյալ բարենպաստ պայմաններից ելնելով՝ կրկին վերաբացվում է Սիպիլի 

ջանքերով։ «Ազգանվեր հայուհյաց ընկերությունը» գործել է մինչև 1915 թվականի Հայոց 

ցեղասպանությունը և Արևմտյան Հայաստանի գավառներում բացել է երկու տասնյակից 

ավել  դպրոց, որոնցից առաջինը Սիպիլի ընտանեկան տան ծառայի՝ Հակոբ աղբարի 

հայրենիք Քղիում16։    

                                                             
15 Արշակուհի Թեոդիկը այսպես է հիշում այդ տարիները․ «․․․ խափանվեցան այսպես Միացյալ (խոսքը 

գնում է Միացյալ ընկերության մասին, որը նույնպես զբաղվում էր Արևմտյան Հայաստանի գավառներ 

ուսուցիչներ ուղարկելով և գավառացի աշակերտների կարիքները հոգալով) և Ազգանվեր, ու տարինե՜ր ու 
տարինե՜ր սև վարագույր մը ծփաց գավառացի մանկտուն առջև», Թեոդիկ, 1911, էջ 487։ 

16 1879 թվականի ձմռանը Աբդուլ Համիդի հովանու ներքո կազմակերպվում է պարահանդես, որի 

ժամանակ տեղի ունեցած հանգանակությունների շնորհիվ «Ազգանվեր հայուհյաց ընկերությունը» 

կարողանում է բացել առաջին դպրոցը Քղիում, Գասապա գիւղում: Թեոդիկ, 1911, էջ 243։  
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«Ազգանուեր հայուհեաց ընկերութեան» երկամեայ Դ․ Տեղեկագիր, 1883 մայիս 17 – 1885 մայիս 23  
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«Ազգանվեր հայուհեաց ընկերութեան» երկամեայ տեղեկագիր 1908-1910 շրջաններու, Կ․ Պոլիս, 

Տպագրութիւն Յ․ Մատթեոսեան, 1911 

  

 

*** 

 Սիպիլը մահացել է 1934 թվականին Պոլսում երկարատև հիվանդությունից  

հետո։ Նրա կորուստը մեծ էր պոլսահայ համայնքի և հատկապես կին գործիչների, 

գրողների և ուսուցիչների համար։ Սակայն նրա ավանդը հայ կանանց կրթության 

հարցում և հայ գրականության ու լեզվի մեջ հսկայական է, և իր ազդեցությունը տեսնում 

ենք մինչև օրս։ Սիպիլը տաղանդավոր ուսուցիչ էր, դասավանդել էր Էսայան և 

Կեդրոնական վարժարաններում և իրենից հետո ուսուցչուհիների, թարգմանիչների ու 

գրագիտուհիների մեծ սերունդ է թողել (Մինասյան, 16)։ 

 Սիպիլի կերպարը այնքան մեծ է և բազմակողմանի, որ դժվար է ընտրել նրա  

գործունեության միայն մի բնագավառը, առավել ևս հանձնել նրա տարիների ջանքը ու 
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ավանդը թղթին։ Այս փոքր հոդվածը հարգանքի տուրք և երախտագիտություն է Սիպիլին 

և նրան շրջապատող կանանց, ովքեր ֆիլանտրոպիստական հսկայական գործունություն 

են ծավալել քաղաքական ու աշխարհագրական բարդագույն պայմաններում։ Ավելին՝ 

նրանք, կրթելով կանանց սերունդներ, հնարավորություն են ստեղծել, որ աղջիկների 

գալիք սերունդները շարունակեն իրենց կրթությունը և հետևաբար՝ կյանքը՝ անգամ իրենց 

մահից հետո։ Այս հոդվածով փորձել եմ ցույց տալ, որ Սիպիլը, զուգահեռ իր գրական 

գործունեության, փայլուն արձակ ստեղծագործություններին և բանաստեղծություներին, 

ստանձնել է նաև «ազգին փրկելու» գործառություն։ Եվ դա արել է առաջին հերթին լեզուն 

փրկելով, բանավոր ավանդույթները գրավորի վերածելով և այդ աղբյուրները 

սերնդեսերունդ փոխանցելով։ Դժվար է պատկերացնել, որ մի հոգի կարող էր այդքան 

տարբեր ու բազմաբնույթ գործունեություն ծավալել, և դա է նաև այն հատկությունը, որ 

Սիպիլին այդքան յուրօրինակ է դարձնում։ Սիպիլը հայ ֆեմինիստ նախամայրերից մեկն 

էր, անկոտրում մարտիկ, պայքարող, ով կրթեց և իրենից հետո թողեց փայլուն կանանց 

սերունդներ։ 

 Այս փոքր գործը փորձ է հասկանալու հայ կանանց ֆեմինիստական 

ֆիլանտրոպիստական գործունեությունը, լույս սփռելու Սիպիլի՝ շատերիս դեռ անծանոթ 

գործունեություն վրա, հասկանալու՝ ինչպիսի դեր է նա ունեցել հայկական մշակույթի, 

լեզվի ու կրթության պահպանման գործում, բայց որ ավելի կարևոր է՝ այս հոդվածը 

միտված է ևս մեկ անգամ վերագնահատելու այն ժառանգությունը, որ ստացել ենք 

նրանցից, արժևորելու այն և կրկին սովորելու նրանցից։  

«…Աշխատիմք, որպեսզի պարտավոր չմնամք ազգին և մարդկության, աշխատիմք, 

որպեսզի մեր գավառացի քույրերը լույս առնուն, աշխատիմք, որպեսզի իգական սեռը 

մարդկության մեջ տեղ մի բռնե… Շատեր կըսեն և պիտի ըսեն, թե չեք կրնար հաջողիլ, սակայն 

ո՞ր մեծ գործ առաջին փորձով հաջողած է. եթե մեք չհաջողիմք, գեթ հիմը դրած կըլլանք և 

ուրիշ մը կկատարելագործե զայն…»17։ 

 

 

Հատուկ շնորհակալություն Մելիսա Բիլալին և Լեռնա Էքմեքչիօղլուին խորհուրդների, 

կարծիքների ու օգնության համար 

                                                             
17 Այսպիսի կոչով է հանդես եկել Սիպիլը «Ազգանվեր հայուհյաց ընկերության» երկրորդ նիստում՝ դեռ 

ճանապարհի սկզբին և իրավամբ հաջողության ճանապարհ բացել սերունդների համար։   
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