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Սույն հետազոտությունն իրականացվել է Հայաստանում կանանց հիմնադրամի՝ 

ֆեմինիստական ֆիլանթրոպիայի թեմայով հետազոտությունների անցկացման 

դրամաշնորհի շրջանակներում: Հետազոտության մեջ արտահայտված 

կարծիքները պատկանում են հեղինակին և կարող են չհամընկնել 

Հայաստանում կանանց հիմնադրամի տեսակետների հետ: 
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Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի ֆիլանտրոպիստական գործունեությունը 19-

րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին  

 

Հոդվածի հեղինակ` Արփինե Հարոյան  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Պետք է կյանքդ այնպես ապրես, որ քեզնից   

 հիշատակ մնա, որ իզուր չես ապրել աշխարհում:  

                   Իշխանուհի Մարիամ Թումանյան  

 

 

 

Նախաբան  

Ֆեմինիստական ֆիլանտրոպիան որպես կոնցեպտ թերևս խորթ է հնչում 

մերօրյա հայ հասարակությունում, սակայն դրա բազմազան դրսևորումները դեռևս 

19-րդ դարի երկրորդ կեսից եղել են թե՛ Արևմտյան և թե՛ Արևելյան Հայաստանում: 

1850-ական թվականներին, արևմուտքում և Եվրոպայում կանանց ազատագրմանը, 

հասարակություն մեջ նրանց դերի բարձրացմանը և գործունեությանը 

կարևորություն տալու միտումները հասնում են նաև հայկական միջավայր` 

խթանելով հայ կանանց մասնակցությունը համայնքային կյանքի կազմակերպմանը: 

Հայ կանայք՝ առավելապես ապահոված ընտանիքներից  և քաղաքային 
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բնակավայրերից, սկսեցին ակտիվորեն մասնակցել հասարակական կյանքին՝ 

փորձելով իրենց վրա վերցնել համայքներում սոցիալական խնդիրներ լուծելու և 

առավել անապահով խավի կյանքը բարելավելու գործընթացը: Այս գործընթացը, որը 

կապվում էր հայկական Զարթոնքի1 հետ, միտում ուներ հայ հասարակության մեջ 

բարձրացնելու կնոջ դերը և նրան մասը դարձնելու հասարակական-քաղաքական 

խնդիրների: 

Բանասեր, քերական և Մխիթարյան միաբանության անդամ Եփրեմ 

Պողոսյանն իր «Պատմություն Հայ Մշակութային Ընկերություններու» 

եռահատորում ներկայացնում է 19-20-րդ դարերի ընթացքում Արևմտյան 

Հայաստանում կանանց կողմից ստեղծված մի քանի տասնյակից ավելի 

ընկերություններ: 19-րդ դարի երկրորդ կեսին բարեգործական ընկերությունների 

կարիքը զգացվում էր ոչ միայն թրքական վիլայեթներում ապրող հայ ժողովրդի 

վատթարացող սոցիալական վիճակի, կրթության պակասի,  այլև թուրք 

կառավարության ցեղասպան քաղաքականության հետևանքների պատճառով: Այդ 

իսկ պատճառով կանանց կողմից հիմնադրված բարեգործական ընկերությունները 

հիմնականում զբաղվում էին որբախնամությամբ, աղքատախնամությամբ և 

աղջիկների կրթությամբ: Այդպիսի առավել հայտնի բարեգործական 

ընկերություններից էին Պոլսում2 հայ գրող, մանկավարժ և հասարակական գործիչ 

Զապել Ասատուրի (Սիպիլ) կողմից հիմնադրված «Ազգանուեր Հայուհեաց 

Ընկերությունը», հասարակական գործիչ Նազլը Վահանի և հայ գրող Սրբուհի 

Տյուսաբի կողմից հիմնադրված «Դպրոցասէր հայուհեանց ընկերութիւնը»: 

Նմանատիպ պատկեր էր նաև ռուսական և պարսկական հպատակության 

տակ գտնվող Արևելյան Հայաստանում: Համիդյան ջարդերի, Ադանայի կոտորածի և 

հայոց ցեղասպանության հետևանքով արևելահայաստանում հայտնված հարյուր 

հազարավոր գաղթականները կարիք ունեին ապաստանի, սննդի, աշխատանքի և 

կրթության: Ցավոք, արևելահայստանում գործող կանանց կազմակերպությունների  

քանակի և գործունեության մասին չունենք Պողոսյանի աշխատության նման 

                                                
1 Հայ ազգային զարթոնքը ինքնագիտակցության և ազգային մշակութային վերելքի շարժումն էր, որը սկսվեց 18-
րդ դարի վերջերից և շարունակվեց մինչև 20-րդ դարի սկիզբը: Այն օսմանյան, ռուսական և պարսկական 
տիրապետության տակ գտնվող և տառապող հայ ժողովրդի ազգային ինքնորոշման պայքարի հետևանքն էր:  
 
2 Կոստանդնուպոլիսը Պոլիս անվանելու նախընտրությունը հոդվածի հեղինակինն է:  
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ամբողջական և համակարգված տեղեկություններ, սակայն որոշակի 

տեղեկություններ և ընկերությունների անուններ մեզ հայտնի են:  

Ժամանակի հայկական մշակույթի կենտրոններից մեկում` Թիֆլիսում3, 

գործում էր 1879 թվականին հիմնադրված «Թիֆլիսի Հայուհեաց Բարեգործական 

Ընկերութիւնը», «Թիֆլիսի (Անդրկովկասի) Հայուհեաց Որբախնամ Ընկերութիւնը», 

«Թիֆլսի հայ կանանց կոմիտեն»: Այս ընկերությունները ևս զբաղվում էին 

որբախամությամբ և աղքատախնամությամբ, որոշները նաև կրթական 

բարեփոխումների և աղջիկների կրթության հարցերով: Մեծ էր նաև կին անհատ 

գործիչների դերը, ովքեր ոչ միայն գործում էին ընկերությունների շրջանակներում, 

այլև սեփական նախաձեռնությամբ և ֆինանսական միջոցներով աջակցում էին 

սոցիալապաես անապահով խավին:  

 Այդպիսի անհատներից էր իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը (1870-1947), ով 

19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի սկզբի ֆենոմենալ հասարակական 

գործիչներից մեկն էր, ֆեմինիստական ֆիլանտրոպիայով զբաղվող կին, ում 

գործունեությունը ծավալվում էր ոչ միայն որբախնամության, աղքատախնամության 

և կրթության շուրջ, այլ նաև դրա շրջանակներից դուրս:  

 

*** 

 

Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը հասարակությանն առավել հայտնի է 

որպես հայ գրողների և մշակութային գործիչների  մեկենաս, ամենայն հայոց 

բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի մտերիմ բարեկամ և աջակից: Սակայն դա 

իշխանուհու` 50 և ավելի տարիներ տևած ակտիվ հասարակական գործունեության 

լոկ մի փոքրիկ դրսևորումն է: Ինչպես նշում է Արծվի Բախչինյանը Մարիամ 

Թումանյանի ինքնակենսագրական հուշագրության առաջաբանում, «Մարիամ 

Թումանյանը անցյալը հայ հանրային գործչուհիների մեջ առանձնանում է իր 

ծավալած գործունեության տեսակների չափազանց լայն ընդգրկմամբ` ազգային թե 

այլ ժողովուրդների կյանքում, ինչը հիրավի աննախադեպ է եղել»:  

                                                
3 Թբիլիսին Թիֆլիս անվանելու նախընտրությունը հոդվածի հեղինակինն է:  
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Եվ իրոք, 19-րդ դարի վերջից սկսած մինչև 20-րդ դարի 40-ական 

թվականները իշխանուհին օգնել է հազարավոր մարդկանց, այդ թվում՝ 

գաղթականների, երիտասարդների, նախաձեռնել է տասնյակ բարեգործական 

միջոցառումներ, ֆինանասավորել հայ երիտասարդների կրթությունն արտերկրում, 

զբաղվել թոքախտով հիվանդ մարդկանց խնդիրներով, նպաստել հայ թատրոնի և 

գրականության զարգացմանը:  

Իշխանուհու գործունեությունը ֆեմինիստական ֆիլանտրոպիայի 

շրջանակներում հասկանալու համար պետք է այն դիտարկել նյութական և ոչ 

նյութական օժանդակության տեսանկյուններից, քանի որ բացի բազմաթիվ 

մարդկանց նյութական օգնություն տրամադրելուց, իշխանուհին հանդիսանում է 

նաև բարեգործական նախաձեռնությունների հեղինակ և կազմակերպիչ:  

Լինելով Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության խորհրդի անդամ, 

հետագայում՝ նաև փոխնահագահ, Մարիամ Թումանյանը երբեմն վարում  էր 

կազմակերպության ֆոնդհայթայթման գործընթացը` միավորելով գործարարների և 

բարձր խավի ներկայացուցիչների տարաբնույթ բարեգործական նախագծերի շուրջ:  

Նրա այդպիսի նախագծերից էին ամենամյա բարեգործական պարահանդեսները, 

«Մի գավաթ թեյ» բարեգործական սրճարանը, գաղթականներին աշխատանքով 

ապահովելու նպատակով ստեղծված արհեստանոցները, Դիլիջանի Մանկական 

ակումբը, թոքախտով հիվանդներին նվիրված «Սպիտակ ծաղկի օրերը»: Ցավոք, 

իշխանուհու հասարակական և բարեգործական գորունեության այս դրսևորումներն 

այսօր քչերին են հայտնի:   

Այս հետազոտության նպատակն է վեր հանել Մարիամ Թումանյանի ակտիվ 

ֆիլանտրոպիստական գործունեության մոռացված էջերը, բացահայտել նրա 

նվիրական կերպարը, վերագնահատել իշխանուհու դերն ու ազդեցությունը 

Թիֆլիսում և դրա սահմաններից դուրս ապրող հայ հասարակության մեջ, 

ներկայացնել  20-րդ դարի հայ հասարակության մեջ կատարվող 

իրադարձությունների և երևույթների մասին նրա   հայացքները: Հետազոտությունն 

իրականանցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է Եղիշե Չարենցի անվան 

գրականության և արվեստի թանագարանում պահվող իշխանուհու արխիվը` իրեն 

գրված  մոտ 800  նամակներ, իր ծավալուն ինքնակենսագրականը, տասնյակ 

փաստաթղթեր և մամուլի հոդվածներ: Ուսումնասիրվել է նաև այլ անձանց 
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արխիվներում Մարիամ Թումանյանին վերաբերող վավերագրերը, որոնցից 

հիշարժան է հատկապես հայ գրող Էլլէն Բիւզանդի անտիպ հուշագրությունը` 

իշխանուհու տանը բնակվելու տարիների և նրա ֆենոմենալ կերպարի մասին:   

Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանն ու նրա հասարակական-բարեգործական 

գործունեությունը 

Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի կերպարը բացահայտելու, իր հայացքները, 

հասարակական և բարեգործական գործին այդչափ նվիրված լինելն էլ ավելի ճիշտ 

ընկալելու համար անչափ կարևոր է հասկանալ այն միջավայրը, որտեղ նա ապրել և 

ձևավորվել է որպես անհատ:  

Իշխանուհին ծնվել է 1870 թվականին Թիֆլիսում, ինչպես ինքն է իր հուշերում 

նշում` «ինտելլիգենտ ընտանիքում»4: Հայրը` Մարկոս Դոլուխանյանը, բնիկ 

ազնվական շուշեցի էր, հայտնի իրավաբան և դատավոր: Մայրը (անունը, ցավոք, չի 

նշվում) ևս շուշեցի էր, սերում էր Մելիք-Բեգլարյանների տոհմից:  

Իշխանուհու ծնողները մեծ դեր էին տալիս կրթությանը: 1877 թվականին 

Մարիամն ընդունվում է Թիֆլիսի հայտնի Գայանյան իգական դպրոց և այնտեղ 

սովորում մոտ 5 տարի: Շուտով Մարկոս Դոլուխանյանը հայտնի հայ գործարար 

Ալեքսանդր Մանթաշյանից աշխատանքի առաջարկ է ստանում և ընտանիքով 

տեղափոխվում Բոժի Պրոմըսիլ5 բնակավայր: Մարիամը շարունակում է ուսումը 

տնային պայմաններում: Այդ շրջանում նրան հայոց լեզու, գրականություն և գրաբար 

է դասավանդում բժիշկ Միսակ Արամյանը, ով իշխանուհուն է փոխանցում իր` հայոց 

լեզվի և մշակույթի հանդեպ ունեցած մեծ սերը: 

 Ըստ Մարիամ Թումանյանի հուշերի՝ Բոժի Պրոմըսիլում ապրելու տարիներին 

նա ունենում է իր առաջին «հասարակական ելույթը», որը կարծես ուրվագծում է 

նրա հետագա գործունեությունը որպես հասարակական գործիչ: Եկեղեցական 

տոներից մեկի ժամանակ բժիշկ Արամյանը, ով նաև երբեմն տիրացիություն էր 

անում եկեղեցում, Մարիամին խնդրում է փոխարինել տղաներից մեկին, շապիկ 

                                                
4 Մարիամ Թումանյան, «Իմ համառոտ կենսագրությունը և իմ հիշողությունները», Երևան, Եղիշե Չարենցի 

անվան գրականության և արվեստի թանգարանի (այսուհետ` ԳԱԹ) հրատարակչություն, 2003, էջ 21:  

 
5 Բոժի Պրոմըսիլը Քուռ գետի ափին բնակավայր էր՝ 19-րդ դարում հայտնի որպես ձկնաբուծական կենտրոն: 

Բնակավայրի ներկայիս անունն ու հստակ վայրը չհաջողվեց պարզել: Ամենայն հավանականությամբ՝ այն 

գտնվում է ներկայիս Ադրբեջանի հանրապետության տարածքում:  
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հագնել ու կարդալ Դանիելի գիրքը: Մարիամը ոչ միայն համաձայնվում է, այլև 

ոգևորությամբ ելույթ ունենում հասարակության առաջ:  

Բոժի Պրոմըսիլում մի քանի տարի ապրելուց հետո Մարիամը մոր ու քրոջ հետ 

վերադառնում է Թիֆլիս և ընդունվում իգական գիմնազիայի 5-րդ դասարան: 

Ինչպես ինքն է նկարագրում, գիմնազիայում տարիները դժոխային էին: Աղջիկներից 

շատերը ուսմանը լուրջ չէին վերաբերվում, խաբում էին ուսուցիչներին և ցանկացած 

առիթ բաց չէին թողնում դաս չանելու համար: Շուտով սա պատճառ է դառնում իր 

սերնդակիցներից առանձնանալու համար, և իշխանուհին ծնողների թույլտվությամբ 

շարունակում է իր կրթությունը տանը` ուսանելով քաղաքի ամենահայտնի 

ուսուցիչների մոտ:   

1886 թվականին, չնայած դրսում կրթություն ստանալու իր մեծ երազանքին, 

Մարիամն ամուսնանում է իրենից տարիքով համարյա երկու անգամ մեծ, 

արմատներով հայ, բայց վրացացած իշխան, հրապարակախոս Գեորգի Թումանովի6 

հետ: Թեև 16-ամյա իշխանուհին ամուսնանում է իր կամքով, սակայն ներքուստ 

գիտակցում է, որ դա չէր համընկնում իր ձգտումներին հետ: Ըստ նրա՝ ընտանիքում 

չկար մեկը, ում հետ կարող էր կիսվել և սիրտը բացել, իսկ իրենց դայակը հետամնաց 

կին էր, ով նախատում էր ուսման ձգտող աղջիկներին:  

 

«Աղջկա կյանքի նպատակը ամուսնությունն է, - ասում էր տյոտյա Լյուբան,- 

բարձրագույն ուսումը ի՜նչ նրա բանն է, համալսարան գնացողները բոլորը 

անբարոյական են, և հասարակությունը ծուռ աչքով է նայում նրանց:» Ես ներքուստ 

զգում էի, որ նրա դատողությունները սխալ են, որ նա աղավաղում է իրողությունը, և 

ամբողջ հոգով ձգտում էի Մոսկվա գնալ ու համալսարան մտնել, բայց ինձ 

պաշտպանող չկար, ու ես ընկա մի տեսակ բարոյական թմրության մեջ ու բոլորովին 

անտարբեր էի դառել դեպի շրջապատս: 7 

                                                
6 Գեորգի Թումանովը (1853-1920) հայտնի հրապարակախոս էր, հասարակական գործիչ: Օդեսայի 

համալսարանում սովորել է իրավաբանություն: 1891-ից մինչև 1904 թվականներն իր եղբայրերի հետ 

հրատարակել և խմբագրել է «Նովոյե օբոզրենիյե թերթը»: 

 
7Մարիամ Թումանյան, «Իմ համառոտ կենսագրությունը և իմ հիշողությունները», Երևան, ԳԱԹ 

հրատարակչություն, 2003, էջ 42:  
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Բոլորովին վրացացած Թումանովների ընտանիքում ամուսնության առաջին 

տարիները դժվար են անցնում իշխանուհու համար: Սակայն երիտասարդ Մարիամն 

առաջին զավակի ծնվելուց անմիջապես հետո որոշում է հայերեն խոսք մտցնել 

ընտանիք և հայ դայակ է գտնում երեխայի համար` ուշադրություն չդարձնելով 

շրջապատի ծաղրին և դիտողություններին: Հետաքրքական է նաև, որ իր ողջ 

կյանքի ընթացքում իշխանուհին ներկայանում է որպես Թումանյան և ոչ 

Թումանովա:  

1891 թվականին հայ խմբագիր, հրատարակիչ Տիգրան Նազարյանը դիմում է 

իշխանուհուն և խնդրում ստանձնել Հրատարակչական ընկերության 

պարահանդեսի կառավարչի պաշտոնը: Երկար մտորումներից հետո Մարիամ 

Թումանյանը համաձայնվում է` սկիզբ դնելով իր հասարակական գործունեությանը: 

Ինչպես ինքն է նշում իր հուշերում, այդ օրվանից կորցնում է հանգստությունը: 

Շուտով իշխանուհին ընկղմվում է հասարակական գործի մեջ` նպատակ դնելով 

մասնակից դառնալու հասարակական գործընթացներին և նպաստելու մարդկանց 

կյանքի որակի բարելավմանը: Լինելով վառ անհատականություն և 

պերֆեկցիոնիստ՝ նա շատ կարճ ժամանակահատվածում սկսում է ընդլայնել իր 

գործունեության ոլորտները: Նրան սկսում են ճանաչել և հրավիրել ղեկավարելու 

զանազան նախագծեր:  

1893 թվականին Մարիամ Թումանյանը մեկնում է Վիեննա` առողջությունը 

վերականգնելու նպատակով, և հնարավորություն է ունենում հանդիպելու Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոս Խրիմյան Հայրիկի հետ: Կաթողիկոսին նվիրված ընթրիքի 

ընթացքում 23-ամյա իշխանուհին համարձակություն է հավաքում և մի ճառ ասում` 

կոտրելով հայ կանանց մասին կարծրատիպերը և հաստատելով իր դերը որպես 

յուօրինակ հասարակական գործիչ: Իշխանուհու այս ճառը թերևս նաև մեզ հիմք է 

տալիս նրան` որպես ֆեմինիստական գաղափարներով կին անվանելու համար:   

«Ընդունված է գովասանքին գովասանքով պատասխանել, համենայն դեպս 

շնորհակալություն հայտնել, բայց ես մտադիր եմ այսօր խախտել այդ սովորությունը 

և մեզ գովաբանողներին հանդիմանել: Այո՛, դուք այսօր զարմանում եք ու հիանում 

եք, որ ձեզ սեղանակից է հայ կինը, բայց մի՞թե մոռացաք մեր պատմության փայլուն 
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տարիները, մի՞թե չեք հիշում մեր պատմական քաջ կանանցը, որոնք տղամարդու 

պես որի են եղել և նրա զինակիցը: Իսկ թե այսօր կինը սահմանափակել է իրան 

ընտանեկան կյանքով և ասպարեզ դուրս չի գալիս, ո՞վ է մեղավորը...իհարկե դու՛ք, 

տղամարդիկ: Եթե դուք աշխատեիք բարձր կրթության տալ ձեր աղջիկներին ու 

քույրերին, իսկ ամուսնության մեջ փնտրեիք ձեզ համար իսկական ընկեր, հայ կինը 

չէր լինի այսքան ընկճված ու համարձակ դուրս կգար հասարակական ասպարեզը և 

կմրցեր ձեզ հետ…. »:8 

Ըստ Մարիամ Թումանյանի հուշերի՝ նրա կենացը նաև հասնում է Խրիմյան 

Հայրիկին, ով ոգևորվում է իշխանուհու համարձակ կերպարով: Ինչպես 

տեղեկանում ենք Մարիամ Թումանյանի արխիվային նամակներից9, տարիներ անց 

Խրիմյան Հայրիկը դիմում է նրան` խնդրելով միջնորդել ռուսական կայսրության 

ղեկավարությանը հայ եկեղեցու հողերը վերադարձնելու գործում: 1890-ականների 

վերջից արդեն որոշակի դիրք և հասարակական գործչի համբավ ունեցող 

իշխանուհին, չնայած իր առողջական խնդիրներին, նախաձեռնում է մի շարք 

բարեգործական միջոցառումներ: Այս տարիներին նա միանում է 1881 թվականին 

հիմնադրված Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերությանը10՝ դառնալով նրա 

հենասյուններից մեկը: Հովհաննես Թումանյանը մի առիթով գրում է11.  

«Մարիա Մարկովնան…նոր ծրագիրներ է կազմել: Տե ՜ր Աստված: Ես կարծում 

եմ այս ձմեռ նոր բաներ ենք տեսնելու. Նա կանի, ես հավատում եմ: Զարմաալի կին 

է: Ափսոս, նրան լավ չեն ճանաչում առհասարակ: Է ՜հ, վերջումը կճանաչեն. միշտ 

վերջումը…»:  

1896 թվականին իշխանուհին իր միջոցներով բացում է գորգագործական 

ուսումնարան-արհեստանոց` չքավոր կանանց աշխատանքով ապահովելու և նրանց 

                                                
8 Մարիամ Թումանյան, «Իմ համառոտ կենսագրությունը և իմ հիշողությունները», Երևան, ԳԱԹ 

հրատարակչություն, 2003, էջ 86: 
9 ԳԱԹ, Մ.Թումանյանի ֆոնդ, N405: 
10 Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության նպատակն էր նյութապես օգնել 1877–1878 թվականների ռուս-
թուրքական պատերազմի հետևանքով Այսրկովկաս՝ մասնավորապես Թիֆլիս գաղթած հայերին, ինչպես նաև 
Արևմտյան Հայաստանի հայությանը, լուսավորական աշխատանք տանել նրանց շրջանում։1899 թվականին 
ունեցել է 21 մասնաճյուղ Երևանում, Վաղարշապատում, Ալեքսանդրապոլում, Կարսում, Ախալցխայում, 
Ախալքալաքում, Շուշիում, Նախիջևանում, Քութայիսում և այլուր։ 
11 Հովհաննես Թումանյան, 1902:  
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կյանք բարելավելու նպատակով: Նա իր միջոցներով վարձում է բնակարան, նպաստ 

ու հագուստ տալիս գորգագործարանում աշխատող կանանց:  

Բացի բարեգործական գործունեությունից՝ Մարիամ Թումանյանը նաև սկսում 

է ակտիվորեն աջակցել Թիֆլիսի հայ մշակութային համայնքին: 1902 թվականին 

Գաբրիել Սունդուկյանի աջակցությամբ իշխանուհին հիմնում է Թիֆլիսի հայ 

դրամատիկական ընկերությունը, որը հետագայում մեծ դեր է ունենում հայ 

թատրոնի զարգացման գործում: Դրանից զատ՝ նա հաճախ սիրողական 

ներկայացումներ է կազմակերպում իր իսկ տանը՝ հայոց լեզուն տարածելու և 

թիֆլիսահայ ընտանիքներում դրան էլ ավելի կարևորություն տալու նպատակով:  

1903 թվականին իշխանուհին հիմնադրում և ղեկավարում է «Հայուհյաց 

բարեգործական ընկերությունը», դառնում է «Ազգագրական հանդեսի» և 

Հրատարակչական միության վարչության անդամ:  

 Բարեգործական գործունեությանը զուգահեռ՝ իշխանուհին զբաղվում է նաև 

հրատարակչական գործով: 1895 թվականին նա հրատարակում է եռալեզու 

մանկական լոտոներ` ուղղված թվաճանաչությանը և տառաճանաչությանը, 1896-ին 

հրատարակում է «Մանկական գրադարան» գունավոր գրքույկների շարքը, 

մանկական «Հասկեր»12 ամսագրում հեղինակում «Մարիամ տատիկի տոպրակից» 

բաժինը:  

 

                                                
12 Հասկեր մանկական ամսագիրը նաև հրատարակվում էր Մարիամ Թումանյանի օժանդակությամբ:  
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Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության խորհուրդը 

(Մարիամ Թումանյանն առջևի շարքում աջից երրորդն է) 

Լուսանկարը` ԳԱԹ  

 

1903 թվականին իշխանուհին, որպես Կովկասի հայոց բարեգործական 

ընկերության անդամ, ստանձնում է աղջիկների Խուդադյան որբանոցի 

կառավարչուհու դերը: Լինելով վեց երեխաների մայր՝ նա բավականին երկար 

ժամանակ է անցկացնում սաների հետ, իր միջոցներով գնում դաշնամուր, նրանց 

երաժշտության ու կարուձևի դասեր տալիս:  

1908 թվականին իշխանուհին հիմնադրում է «Իշխանուհի Մարիամ 

Թումանյան և ընկ.» հրատարակչությունը և իր միջոցներով հրատարակում հայ 

գրողների բազմաթիվ գրքեր: Շատերին է հայտնի իշխանուհու և Հովհաննես 

Թումանյանի մտերմությունը: Երկար տարիներ, Մարիամ Թումանյանը 

հովանավորում և աջակցում է Թումանյանին, հրատարակում նրա գործերը, հոգում 

նրա բուժման ծախսերը: Իշխանուհին իրենց մտերմության մասին մանրամասն 

պատմում է իր հուշագրությունում:  
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Հատկանշական են նաև իշխանուհու բարեգործական ջանքերը` ուղղված 

այլազգիներին: Արխիվային փաստաթղթերից և նամակներից տեղեկանում ենք, որ  

վրացական Ցխիվալի գյուղում հրդեհի արդյունքում տուժածներին օգնելու համար 

իշխանուհին հանգանակություն է կազմակերպում13 և ողջ ծախսերն իր վրա 

վերցնում, Չխար14 գյուղի հրդեհից վնասված հրեաների համար կազմակերպում է 

«Ամերիկյան բազար» խորագրով համերգ, գումարով աջակցում է վրացի 

ուսուցիչների միությանը: Իր գործունեության շրջանակներում իշխանուհին նաև իր 

անմիջական աջակցությունն է ցուցաբերում թոքախտով տառապող մարդկանց` 

անկախ ազգային պատկանելությունից: Ստանձնելով Թիֆլիսի Թոքախտի դեմ 

մաքառող ընկերության նախագահի դերը՝  իշխանուհին համախմբում է մի շարք 

բժիշկների և ճարտարապետների՝  Աբասթուման15 քաղաքում հատուկ առողջարան 

կառուցելու նպատակով: Նա ուսումնասիրում է թոքախտի բուժման եվրոպական 

պրակտիկան, գրում հոդվածներ: Թիֆլիսում իշխանուհին նաև կազմակերպում է 

բարեգործական «Սպիտակ ծաղկի օրեր»16, որի շրջանակներում երիտասարդ 

աղջիկներն ու տղաները փողոցում բաժանում են թղթե ծաղիկներ և գումար 

հավաքում` նվիրաբերելու Թոքախտի դեմ մաքառող ընկերությանը:  

1910-ական թվականներին  Ադանայի կոտորածների և ցեղասպանության 

հետևանքով Թբլիսիում հայտնված գաղթականներին աջակցելու համար 

իշխանուհին մի շարք նախագծեր է իրականացնում: Բարեգործական ընկերության 

շրջանակներում նա իր ձեռքն է վերցնում նախաձեռնությունը և բացում17 

կազմարարական18 և կոշկագործական արհեստանոցներ, ջուլհակագործարան: 

1919-20-ական թվականներին իշխանուհին կրկին բացում է արհեստանոցներ, այս 

անգամ՝ Դիլիջանում: Բացի դրանից, նա իր ձեռքն է վերցնում Դիլիջանում գտնվող 

որբանոցներից մեկի կառավարումը և անձամբ խնամում որբերին:   

1920-ական թվականներին սովետական կարգերի հաստատումով՝ Մարիամ 

Թումանյանի ընտանիքը զրկվում է սեփականության զգալի մասից և իշխանական 

                                                
13 ԳԱԹ, Մ.Թումանյանի ֆոնդ, N815: 
14 ԳԱԹ, Մ.Թումանյանի ֆոնդ, N746 
15 Կուրորտային քաղաք Վրաստանի հարավում:  
16 Մարիամ Թումանյան, «Իմ համառոտ կենսագրությունը և իմ հիշողությունները», Երևան, ԳԱԹ 

հրատարակչություն, 2003, էջ 362: 
17  Նույն տեղում, էջ 316: 
18 Արհեստանոցը զբաղվում էր ծրարների պատրաստմամբ:  
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տիտղոսից: 1920 թվականին մահանում է նրա ամուսինը՝ իշխան Թումանովը, իսկ 

որոշ ժամանակ անց` իշխանուհու աղջիկը:  

Չնայած դժվարություններին՝ Մարիամ Թումանյանը շարունակում է իր 

ակտիվ գործունեությունը, աշխատում Հայաստանի Օգնության Կոմիտեի Թիֆլիսի 

մասնաճյուղում և օգնում Հայաստանին: «Ինձ վհատեցնում է ոչ այնքան այն, որ ես 

նյութական վնաս եմ կրել, որքան այն, որ իմ գործունեության ոլորտը նեղացել է», - 

նշում է իշխանուհին19:  

1928 թվականին Մարիամ Թումանյանը Թիֆլիսում ղեկավարում է կանանց 

արհեստանոց, ինչպես նաև մանածագործական` հաշմանդամների համար: Նա նաև 

թղթակցում է մի շարք սովետական պարբերականների («Կարմիր ծիլեր», «Արշավ», 

«Պրոլետար», «Անդրկովկասի աշխատավորուհի», «Հոկտեմբերյան սերունդ»):  

Մարիամ Թումանյանը մահանում է 1947 թվականին Թիֆլիսում՝ մեզ թողնելով 

հարուստ արխիվ` լի հուշագրություններով, հոդվածներով, լուսանկարներով և 

նամակներով: Հետազոտության հաջորդող գլուխները նվիրված են իշխանուհու 

գործունեության առանձին ոլորտներին:  

 

 

 

Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի որբախնամ գործունեությունը  

Որբախնամությունը իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի գործունեության 

կարևոր և հատկանշական ոլորտներից էր: Դեռևս 1900-ականներից սկսած, լինելով 

վեց երեխաների մայր և անչափ հոգատար կին, իշխանուհին, մտահոգվելով հայ, 

վրացի և այլազգի որբ երեխաների ճակատագրով, նախաձեռնել է մի շարք  

միջոցառումներ՝ կազմակերպել պարահանդեսներ, բացել փոքրիկ բարեգործական 

ճաշարան նրանց աջակցելու համար: Իշխանուհու գործունեությունն այս ոլորտում 

միանգամայն տարբերվում էր իր ժամանակի այլ կանանց մոտեցումից: Թե՛ 

Արևմտյան և թե՛ Արևելյան Հայաստանում բարձր խավի հայ տիկնայք հիմնադրում և 

ղեկավարում էին որբախնամ ընկերություններ, սակայն նրանցից շատերի 

հիմնական գործառույթը կրում էր կազմակերպչական և ֆոնդհայթայթման բնույթ: 

                                                
19 ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի ֆոնդ, լրացուցիչ նյութեր N13 (Ելիզավետա Թումանովայի հուշերը): 
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Իշխանուհին, լինելով մի քանի կազմակերպությունների վարչության անդամ և 

անդադար աշխատանքի մեջ, անձամբ էր խնամում որբերին: Ինչպես իր հուշերից և 

որբերի` իրեն գրված նամակներից տեղեկանում ենք, նա հոգ էր տանում ամեն ինչի 

մասին` սկսած հարմարավետ մահճակալների ձեռքբերումից մինչև անձամբ 

երաժշտության և կարուձևի դասեր տալը:  

Իշխանուհու որբախնամ գործունեությունը սկսվել է Խուդադյան որբանոցի 

հիմնադրումով: 1900 թվականին Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերությունը 

որոշում է թիֆլիսահայ անվանի առևտրական Խուդադյանի կտակած գումարով 

աղջիկների համար որբանոց բացել, իսկ Մարիամ Թումանյանին հանձնարարում են 

զբաղվել կազմակերպչական աշխատանքներով: Մեկ ու կես տարի պայքարելուց 

հետո իշխանուհուն հաջողվում է թույլտվություն ստանալ որբանոցի գործարկման 

համար, և նա անմիջապես անցնում  է այն կահավորելու և երեխաների համար 

հագուստներ ձեռք բերելու գործին: Հետաքրքրական են իշխանուհու հուշերն այս 

նախաձեռնության մասին: Ինչպես նա նշում է, ընկերության անդամները երբեմն 

դժգոհում էին, քանի որ իշխանուհին ցանկանում է լավագույնն անել որբերի համար 

և աշխատում էր ձեռք բերել, օրինակ, լավագույն մահճալակները, լավ որակի 

հագուստ և սնունդ: Շրջապատում շատերին թվում էր, թե նա շփացած օրիորդներ է 

պատրաստում, մինչդեռ իշխանուհու իրական ցանկությունը որբ աղջիկներին 

պատշաճ կրթություն տալն ու պիտանի մասնագետներ դարձնելն էր: 

«Դժբախտաբար ես նկատում էի, որ վարչության անդամներից մի քանիսը լավ 

չէին ըմբռնել իմ հայացակետը որբանոցի վերաբերյալ ու միանգամայն բավարար էին 

համարում որբերին կերակրել, հագցնել ու թեթև ուսում տալ, մինչդեռ ես շատ լայն 

ծրագրեր ունեի և մտածում էի աղջիկներից պատրաստել կուլտուրապես զարգացած 

անձնավորություններ, որպեսզի նրանք, ցրվելով երկրի զանազան կողմերը, 

տարածեին լուսավորություն մեր անգիտակից և մութ ժողովրդի միջև»:20 

Այդպիսի մի խոսակցություն տեղի է ունենում նաև իշխանուհու և ժամանակի 

հայտնի բարերար, կրթության ջատագով, գրող Մարիամ Խատիսյանի միջև, ով նաև 

                                                
20 Մարիամ Թումանյան, «Իմ համառոտ կենսագրությունը և իմ հիշողությունները», Երևան, ԳԱԹ 

հրատարակչություն, 2003, էջ 208:  
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հանդիսանում էր Թիֆլիսի Հայուհյաց բարեգործական ընկերության հիմնադիրներից 

մեկը:  

«Դուք ավելի լավ կանեք, - ասաց ինձ այդ տիկինը, -եթե ձեր որբերից լավ 

աղախիններ պատրաստեք, որին մեծ կարիք է զգացվում»: Այդ տիկինը իրան գրող էր 

համարում և շատ հառաջադեմ (տ. Մարիամ Խատիսյան), ու նրա խոսքերը ինձ 

միանգամայն հիասթափացրին: Ես չկարողացա զսպել իմ վրդովմունքը ու շատ կծու 

պատասխան տվի նրան: «Ես զարմանում եմ, - ասացի, - որ դուք, համարելով ձեզ 

հառաջադեմ կին, այդպես եք դատում, ապա ուրիշները ի՞նչ պիտի ասեն: 

Մտածեցե՛ք, արժե՞, որ վարչությունը իր ուժերը սպառի ու հարյուր հազարներ 

ծախսի որբերի վրա, որպեսզի աղախիններ պատրաստի, այն էլ ու՞մ համար. 

հարուստ, բայց տգետ կանա՞նց համար: Ո՛չ, ես ձեզնից չէի սպասում այդպիսի 

դատողություն ու կարծում էի, որ դուք համամիտ կլինեք ինձ հետ ու կօգնեք առաջ 

տանելու այս դժվարին գործը:21 

Իշխանուհու պատասխանը թերևս լավագույնս փաստում է նրա 

առաջադիմության մասին: Մարիամ Թումանյանն ուղղակի բարեգործություն չէր 

անում.  նրա ամեն մի քայլ և նախաձեռնություն լավ մտածված և կազմակերպված 

էր: Աղջիկներին լավ կրթություն տալով նա ցանկանում էր անմիջապես նպաստել 

հասարակությանը` ունենալով կիրթ ուսուցիչներ և աշխատող կանայք:  

                                                
21 Նույն տեղում, էջ 209:   
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Մարիամ Թումանյանը որբուհիների հետ 

Լուսանկարը` ԳԱԹ 

 

1903 թվականին որբանոցն արդեն ընդունում է 20 աղջիկների: Ըստ 

իշխանուհու՝ նա սկզբնական շրջանում ամեն կերպ օգնում է նոր կառավարչուհուն` 

օրիորդ Դանդուրյանին, զբաղվում որբերի անմիջական խնամքով, նրանց 

երաժշտության ու կարուձևի դասեր տալիս: Մարիամ Թումանյանի ֆենոմենալ 

հոգատարության մասին թերևս փաստում է հայ գրող Լեոյի նկարագիրը` զետեղված 

Բարեգործական ընկերության 30-ամյակին նվիրված գրքույկում.  

«Սկզբի 3-4 տարիներում չափազանց դժվար էր մի այդպիսի հիմնարկության 

կանոնավորումը: Սոսկալի աղքատության ճիրաններից խլած, կեղտերի մեջ կորած 

փոքրիկ որբերին պահել-պահպանելը ո՛չ միայն լարված ուշադրություն էր 

պահանջում, այլև կատարյալ անձնազոհություն: Սակայն իշխ. Թումանյանի 

անսպառ եռանդը և սրտագին, իստակ մայրական վերաբերմունքը դեպի 

որբուհիները տարիների ընթացքում վերացրին բոլոր դժվարությունները: Տիկին 

Թումանյանը ամբողջ օրեր էր անցկացնում որբանոցում, իր ձեռքերով լվանում, 
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մաքրում էր որբերին, օգնում էր օր. Դանդուրյանին, խրախուսում էր նրան անվհատ 

տանել իր ծանր պաշտոնը, որին սովոր չէր օրիորդը: Որբերի շահերը իշխ. 

Թումանյանը պաշտպանում էր ամեն տեղ, իսկ որբանոցի բարեկեցությունը նրա 

հոգսերի գլխավոր առարկան էր: Նա մի դաշնամուր նվիրեց որբանոցին, որպեսզի 

երաժշտական ընդունակություններ ունեցող երեխաները սովորեն և 

երաժշտություն»:22 

Բացի դաշնամուր նվիրելուց՝ թատերական արվեստի մեծ սիրահար 

իշխանուհու ֆինանսավորմամբ որբանոցում բեմ է կառուցվում:  Աղջիկները նրա 

անմիջական աջակցությամբ բեմադրում են ներկայացումներ, որոնք շատ լավ են 

ընդունվում հասարակության կողմից, և հայտնվում թերթերի ուշադրության 

կենտրոնում: Իշխանուհին պատմում է, որ իր և Դանդուրյանի շնորհիվ որբ 

աղջիկները տարիների ընթացքում կերպարանափոխվում են, շատ լավ սովորում և 

դրսևորում իրենց: Իզուր չէ, որ նրանք իշխանուհուն «մայրիկ»-ով էին դիմում: Երբ 

Մարիամ Թումանյանը բացակայում էր Թիֆլիսից, որբանոցի սաները նամակներ էին 

ուղարկում, արտահայտում իրենց սերն ու երախտագիտությունը: Այդ նամակներից23 

մի քանիսը պահպանվել են իշխանուհու արխիվում:  

 

«Իմ սիրելի և թանկագին մայրիկ ջան, ես քեզ շատ ու շատ եմ սիրում և ձեզ 

շատ եմ կարոտել: Մենք ձեզանից շատ շնորհակալ ենք, որովհետև մեզ համար 

կանֆետ ուղարկեցիք. մայրիկ ջան, ձեր երեխաները ինչպես են. մենք այստեղ լավ 

ենք: Առաջին անգամ ես Աստծուց խնդրում եմ որ դուք ողջ և առողջ լինեք. մայրիկ 

ջան ես այս անգամ վատ եմ գրել, որովհետև առավոտ էր և շատ էի շտապում ու 

վատ գրեցի: 

Ձեզ միշտ սիրող Կատարինե Խաչատրյանց»: 

 

 

«Իմ սիրելի և թանկագին մայրիկ ջան ինչպես է ձեր առողջությունը սիրելի մայրիկ 

ջան, ես Աստուծուն կխնդրեմ, որ ձեզ ողջ առողջություն տա. մայրիկ ջան, սպասում 

                                                
22 Լեո, «Երեսնամյակ Հայոց Բարեգործական ընկերության կովկասում», Թիֆլիս, 1911, էջ 236: 

 
23 ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի լրացուցիչ ֆոնդ, N75: 



 

19 

 

ենք ձեր վերադառնալը, մայրիկ ջան, դուք որ գաք ամենքս կուրախանանք: Այս 

անգամ վատ եմ գրել, մյուս անգամ լավ կգրեմ. մայրիկ ջան ես ձեզ խոստանում եմ 

խելոք լինեմ: Այս նամակի պատասխանը ուղարկեք: 

Թուրաբյան Օվսաննա »: 

 

Իշխանուհին նաև կազմակերպում էր որբերի ամառային հանգիստը, նրանց 

տանում էր իր հետ Դիլիջան24 և այնտեղ զբաղվում աղջիկների կրթությամբ: Ըստ 

նրա հուշերի՝ հետագայում սաների մեծ մասը հասարակության «պիտանի 

անդամներ են դարձել»25: Շատերն աշխատել են որպես վարժուհիներ` Թիֆլիսի և 

Կովկասի այլ վայրերում: Աղջիկներից երկուսը պատասխանատու պաշտոններ են 

վարել և աչքի ընկել իրենց «բարեխիղճ աշխատանքով»26: Ինչպես իշխանուհին է 

շեշտում, նրա ջանքերն ու աշխատանքն իզուր չէին:  

 

 

*** 

Մարիամ  Թումանյանի որբախնամության հաջորդ փուլը կապվում է Հայոց 

Մեծ եղեռնի հետևանքով Դիլիջանում հայտնված հարյուրավոր գաղթականների 

հետ: 1910-ականներին Արևմտյան Հայաստանից գաղթականների մի մեծ խումբ 

հասնում է Դիլիջան, և Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության դիլիջանյան 

մասնաճյուղը հանձն է առնում նրանց ընդունել, կերակրել և ապաստարան 

տրամադրել: Գաղթականների մեջ շատ էին նաև որբերը, ում խնամելու նպատակով 

ընկերությունը 16 տուն է վարձում Դիլիջանի շրջակայքում: Իշխանուհին, ով 

ամառային հանգիստն ընտանիքի հետ անցկացնում էր Դիլիջանում,  իր 

հովանավորության տակ է վերցնում թիվ 1 որբանոցը, որը գտնվում էի իր 

ամառանոցի անմիջապես դիմաց: Նրա անմիջական հսկողության տակ էին 150 և 

ավելի որբեր:  

                                                
24 Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը Դիլիջանում ամառանոց ուներ` կառուցված 1890-ականներին: Դիլիջանի 
բուժիչ բնակլիմայական պայմանների շնորհիվ նա ամառվա ընթացքում հաճախ էր այնտեղ լինում իր 
երեխաների հետ: Ներկայում իշխանուհու ամառանոցի շենքում գտնվում է Հովհաննես Շարամբեանի անվան 
ժողովրդական արվեստի թանգարանի Դիլիջանյան մասնաճյուղը:  
 
25 Մարիամ Թումանյան, «Իմ համառոտ կենսագրությունը և իմ հիշողությունները», Երևան, ԳԱԹ 
հրատարակչություն, 2003, էջ 211-212:   

 
26 Նույն տեղում, էջ 211:  
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Սկզբնական շրջանում որբերի առողջական վիճակը սարսափելի էր: Ըստ 

Մարիամ Թումանյանի՝ երեխաների մեծ մասը տառապում էր փորլուծությամբ և 

նրանք այնքան թույլ էին, որ չէին կարողանում ոտքի վրա կանգնել: Նա պատմում է, 

որ մի օր նկատում է, որ երեխաներից մեկի աղիքը դուրս է եկել, և անմիջապես 

բժիշկ կանչում, սակայն վերջինս չի կարողանում գալ և բուժել երեխային: Տեսնելով, 

որ երեխան տանջնվում է, իշխանուհին գնում է բժիշկի մոտ և հարցնում է՝ ինչ 

կարող է անել: Բժիշկի մանրամասն ցուցումներից հետո նա վերադառնում է 

որբանոց և անձամբ երեխային օգնություն ցուցաբերում: Իշխանուհին նշում է, որ 

թեև ինքը սարսափած էր և վախեցած, որ հանկարծ չնվասի փոքրիկին, նրա 

բժշկական միջամտությունը հաջողվում է,  երեխան մի քանի օրից առողջանում է: 

Ըստ իր հուշերի՝ այս միջադեպից հետո ինքն անձամբ է անում այն, ինչ հարկավոր 

էր, և բժիշկի արդեն չէր դիմում: Մանկական մահացությունները, ցավոք, 

շարունակվում էին: Իշխանուհին, ով չափազանց ծանր էր տանում որբերի մահը, 

շուտով Դիլիջան է կանչում իր մտերիմ բարեկամ, բժիշկ Արիստակես Զարգարյանին, 

ով կարողանում է շատ երեխաների կյանքեր փրկել և նաև սովորեցնել 

որբանոցներում աշխատողներին ինչպես վարվել կոնկրետ հիվանդությունների 

դեպքում: «Հետևելով բժշկի խորհուրդներն, մենք շատ կյանքեր փրկեցինք», - նշում 

է իշխանուհին27: 

Սեպտեմբերին իշխանուհին իր երեխաներին ուղարկում է Թիֆլիս, իսկ ինքը 

մնում է Դիլիջանում և շարունակում խնամել որբերին: Շուտով՝ ցրտերն ընկնելուն 

պես, իշխանուհին մեկնում է Թիֆլիս` որբերին շորեր կարելու նպատակով կտոր 

գնելու համար, սակայն մի փոքր վատառողջ լինելու պատճառով մնում է Թիֆլիսում: 

Այդ ժամանակ նրա հայրը հորդորում է մնալ Թիֆլիսում և չգնալ Դիլիջան՝ 

պատճառաբանելով, որ Դիլիջանում ցուրտ է, առողջությունը կվնասի, և, վերջ ի 

վերջո, նա իր սեփական երեխաներն ունի և պիտի իրենց մասին հոգ տանի: 

Իշխանուհին, սակայն, շատ համառ էր: Վերադառնալուն պես նա գործի է անցնում և 

մի քանի տիկինների հետ երեխաների համար տաք հագուստներ կարում: Շուտով 

նա վերադառնում է Թիֆլիս, բայց ամբողջ ժամանակ չի դադարում մտածել որբերի  

մասին:  

                                                
27 Մարիամ Թումանյան, «Իմ համառոտ կենսագրությունը և իմ հիշողությունները», Երևան, ԳԱԹ 

հրատարակչություն, 2003, էջ 304:  
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«Գալով իմ բարեկարգ տունը ու գտնվելով իր բազմանդամ ընտանիքի 

շրջանում` ես այնուամենայնիվ չէի կարող ազատվել ճնշող տպավորությունից, որ 

ստացել էի Դիլիջանում, ու ոչ մի բան չէր ուրախացնում: Իմ աչքիս առաջ բացվում էր 

այն ծով թշվառությունը, որին ես ականտես էի եղել, և տեսարաններ, սոսկալի, 

սրտաճմլիկ տեսարաններ... »28 

 Մարիամ Թումանյանը շարունակում է աջակցել որբերին և որբանոցին մինչ 

դրանց փակումը: Նրա խնամակալության տակ գտնվող որբերից էր նաև գրող 

Նայիրի Զարյանը, ով իր հուշերում29 չէր մոռացել հիշատակել իշխանուհուն ու նշել, 

որ առանց Մարիամ Թումանյանի անմիջական աջակցության նա գրողի դառնալու 

ճանապարհով չէր գնա:   

 

 

Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը` կրթության հովանավոր   

Մարիամ Թումանյանը դեռևս դպրոցական տարիքից անչափ նվիրված է եղել 

գիտելիքին, սիրել է սովորել և անընդհատ զարգանալ: Նրա համար կարևոր էր 

աղջիկների կրթությունը, քանի որ ինչպես  իր ժամանակի արևմտահայ և 

արևելահայ կին գործիչները, նա նույնպես հավատում էր, որ կրթված աղջիկները 

կարող են ազգին կրթել և դրանով նպաստել հայ ազգի  բարգավաճմանն ու 

հզորացմանը: Իր կյանքի ընթացում իշխանուհին հովանավորել է մեկ տասնյակից 

ավելի երիտասարդ տղաների և աղջիկների` Եվրոպայում և Ռուսական կայսրության 

տարբեր հատվածներում բարձրագույն կրթություն ստանալու նպատակով: Դրա 

մասին թերևս լավագույնս փաստում են իր արխիվում պահվող մի շարք նամակներ: 

Օրինակ, 1903-0430 թվականներին իշխանուհուն գրված նամակներում հայ 

հասարակական-քաղաքական գործիչ, տնտեսագետ, խմբագիր Բախշի Իշխանյանը, 

ով սովորում էր Լայցպիգի համալսարանում, շնորհակալություն է խնդրում 

ուղարկած գումարի համար և խնդրում կրկին աջակցել իր դիսերտացիան 

ավարտելու համար: Նամակագրի շնորհակալությունը մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, 

                                                
28 Նույն տեղում, էջ 307:  
29 Նայիրի Զարյան, Երկրորդ կյանք (ինքնապատում), Երևան, 1982, էջ 266:  
30 ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի ֆոնդ, N328-331: 
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որ իշխանուհին նրան փաստացի աջակցել է: Մեկ այլ նամակով31 հետագայում հայ 

խորհրդային երկրաբան, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ Հովհաննես 

Կարապետյանը խնդրում է իշխանուհուց դրամական աջակցություն` ուսումը 

Բրյուսելում ավարտելու համար:  

Նմանատիպ նամակներ կան նաև կազմակերպությունների կողմից: Օրինակ` 

1903 թվականին Թավրիզից գրված նամակում32 Տեր-Աբրահամյան Վահան անունով 

մեկն իշխանուհուց որոշակի գումար է խնդրում Փայաջուկում (գյուղ Պարսկաստանի 

Սալմաստ գավառում, Րաֆֆու ծննդավայրը) բացված դպրոցի համար: 

Նամակագիրը նշում է, որ իշխանուհու առաջարկած աջակցությունը չափազանց 

անհրաժեշտ է, և խնդրում է «էլի» նպաստել դպրոցի բացմանը,  ինչը թույլ է տալիս 

ենթադրել, որ Մարիամ Թումանյանն այս նախաձեռնությանն արդեն իսկ 

ֆինանսապես օգնել էր: «Երանի թե Ձեզ պես շատերը ունենայինք», - գրում է Տեր-

Աբրահամյանը նամակում:  

Բազմապիսի կրթական կազմակերպությունների կողմից գրված նամակներն 

օգնում են նաև բացահայտել իշխանուհու գործունեության լայն շրջանակը, որը 

դուրս էր գալիս Թիֆիլիսի և Ռուսական կայսրության սահմաններից դուրս: Օրինակ, 

նրա արխիվում հանդիպում ենք Պոլսի Դպրոցասեր տիկնանց ընկերության կողմից 

գրված մի նամակ33, որով իշխանուհուն խնդրում են Ադանայի ջարդերից որբացած 

աղջիկներին խնամելու նպատակով իր շուրջը հավաքել թիֆլիսահայ հարուստ 

խավին և դրամական աջակցություն ցուցաբերել: Նամակում կազմակերպության 

ատենադպիրը նշում է, որ իրենք հիանում են իշխանուհու հասարակական 

գործունեությամբ և հավատացած են, որ խնդրանքն անպատասխան չի մնա:  

 

*** 

Իշխանուհու գործունեության այս տեսակի թերևս լավագույն օրինակն է 

ապագա հայ գրող, հասարակական գործիչ Էլլէն Բիւզանդին իշխանուհու կողմից 

տրված յուրօրինակ աջակցությունը:   

                                                
31 ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի ֆոնդ, N439-440: 
32 ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի ֆոնդ, N790: 
33 ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի ֆոնդ, N684: 
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1908 թվականի հոկտեմբերին իշխանուհին նամակ34 է ստանում Ղազարգյան 

Գ. անձից, ով խնդրում է նրան իր հովանու տակ վերցնել Հովնանյան դպրոցի 

աշակերտուհի Եղիսաբեթ Ստամբոլցյանին, ով Կարսից եկել է սովորելու Թիֆլիսում 

և հայտնվել է անելանելի վիճակում: Նամակում իշխանուհուց նամակագիրն 

ապաստարան է խնդրում Եղիսաբեթի համար: Այս պատմության շարունակությանը 

տեղեկանում ենք արդեն Եղիսաբեթ Ստաբմոլցյանի (հետագայում հայտնի Էլլէն 

Բիւզանդ կեղծանվամբ) գրած «Իշխանուհի Մարիամ Թումանյան» անտիպ 

հուշագրությունից, որը պահվում է գրողի` ԳԱԹ-ում գտնվող արխիվում:  

Ըստ Բիւզանդի հուշերի՝ Հովնանյան դպրոցի տեսուչն իրեն հայտնում է, որ 

իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը ուզում է տեսնել իրեն: Բիւզանդը հուզվում է լուրը 

լսելիս և հաջորդն օրն այցելում իշխանուհուն: Մարիամ Թումանյանը նրան 

աշխատանք է առաջարկում` հայերեն սովորեցնել իր աղջիկներին: Դեռ ավելին՝ նա 

առաջարկում է Էլլէնին տեղափոխվել իրենց տուն: 

 Իր հուշերում Բիւզանդը մանրամասն նկարագրում է իշխանուհու տունը, 

նրանց ընտանիքի նիստ ու կացը, պատմում ծառայողների մասին:  Հատկանշական 

է, որ նա անդադար շեշտում է իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի պարզությունն ու 

համեստությունը` նշելով, թե ինչքան նվիրված էր հասարակական գործին և որքան 

անտարբեր վերնախավի ճոխություններին:  

Բիւզանդի հուշերից հասկանում ենք, որ իշխանուհին նրան վերաբերվում էր 

իր հարազատ զավակի պես:  

 

«Իշխանուհին ցանկանում էր, որ երեխաները կեանքը ճաշակեն (ոչ) միայն 

գրքերով, այլ իրենց շրջապատող գործնական կեանքում։ Նա մեզ տարավ Թիֆլիսում 

համբավաւոր «Սանինեան» թեյարան-սրճարանը Երեւանեան հրապարակի վրայ, որ 

իր հաստատութեան գենտայարկում ուներ խմորեղեն-շաքարեղեն պատրաստելու 

գործարան ու մենք տեսանք, թե ինչպես ճերմակ հագած այրեր եւ կիներ 

պատրաստում են պեսպիսի հրուշակներ, «բօմբօն-ներ, ... կանֆետներ», զետեղում 

էին նկարագեղ տուփերի մէջ, կապում են ժապավեններով վաճառքի համար»:35 

                                                
34 ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի ֆոնդ, N509: 
35 ԳԱԹ, Էլլէն Բիւզանդի ֆոնդ, N191 
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Մարիամ Թումանյանը ոգևորվում էր Էլլէնի նպատակասլացությամբ և նրան 

անըդնհատ խրախուսում շատ սովորել և մասնագիտություն ձեռք բերել: Բիւզադի 

հուշերը կարդալով հարց է առաջանում, թե այդչափ զբաղվածություն և հոգսեր 

ունեցող իշխանուհին ինչու է նրան իր թևի տակ առել:  Բիզանդի 

մեկնաբանություներից մեկը, թերևս, համոզիչ է:  

 

«Հասկանալի է, որ իշխանուհին տանը ունենալով կրթված, հայախօս 

դաստիարակչուհի, բոլորովին պետք չուներ ինձ նման մեկը զավակներին 

ընկերանցելու: Պարզ է, որ նա ինձ առել էր իր մօտը, որպես մի «գլխացավանք» 

աղջիկ դաստիարակելու համար»:36 

 

Եվ իրոք, ուսումնասիրելով Մարիամ Թումանյանի գործունեությունը և 

գաղափարները՝ դժվար չէ հասկանալ, որ նա նպատակ ուներ երիտասարդ աղջկան 

օգնելու կայանալ և պիտանի քաղաքացի դառնալ:  

 

«Մտիր համալսարան, մեզ պետք են այդպիսինները, ուրիշ ազգերը յետ չմնալու 

համար. ռուսները, վրացիները… ինչո՞ւ մենք էլ չունենաք համալսարանական հայ 

կիներ…»: 37 

 

Հետաքրքիր է, որ իր հուշերում Մարիամ Թումանյանը բացարձակապես չի 

խոսում Բիւզանդի մասին: Նրա արխիվում Էլլէնին առնչվող հուշեր, լուսանկարներ և 

նամակներ չեն պահպանվել: 1910 թվականին իշխանուհին ստիպված է լինում 

մեկնել Շվեյցարիա` որդու բուժման նպատակով, իսկ Էլլէնին առաջարկում է 

տեղափոխվել Խուդադյան որբանոց մինչ իր վերադարձը: Ըստ Բիւզանդի՝ նա 

մերժում է իշխանուհու առաջարկը, քանի որ ուզում էր ավելի ազատ և ինքնուրույն 

լինել, և դա իրենց միջև անախորժության պատճառ է դառնում: Այնուամենայնիվ, 

ըստ էլլէնի՝ հետագայում հարաբերությունները նրանց կարգավորվում են, սակայն 

                                                
36 ԳԱԹ, Էլլէն Բիւզանդի ֆոնդ, N191: 
37 ԳԱԹ, Էլլէն Բիւզանդի ֆոնդ, N191: 



 

25 

 

նա որևէ կերպ չի նշում, թե արդյոք նա իշխանուհու հետ նամակագրական կապ 

պահպանել է, թե ոչ:  

 

 

 

Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի ֆիլանտրոպիստական 

գործունեության այլ շերտերը   

Ինչպես նշեցի նախաբանում, իշխանուհի Թումանյանի արխիվում պահվում 

են իրեն գրված ավելի քան  800 նամակներ, որոնք փաստում են նրա 

բարեգործական գործունեության  բազմազան շերտերի մասին: Նամակներն 

ուսումնասիրելն ու կարդալը օգեցին բացահայտել իշխանուհու 

ֆիլանտրոպիստական գուծունեության մի մեծ շրջանակ, որոնց մասին չի նշվում իր 

մասին գրված հոդվածներում, մամուլում և իր իսկ ինքնակենսագրականում: Հաշվի 

առնելով իշխանուհու դիրքը և ակտիվ հասարակական գործունեությունը՝ 

նամակների բովանդակությունը հաճախ կրկնվում է: Ցավոք, նամակները շատ են, և  

դրանց վերծանումը և մանրամասն ուսումնասիրությունը թերևս տարիների 

աշխատանք է պահանջում: Այդուհանդերձ, փորձել եմ դասակարգել դրանք ըստ 

բովանդակության՝ առանձնացնելով չորս հիմնական բովանդակության նամակներ.  

● անձնական բնույթի նամակներ  

● նյութական և ֆինանսական օժանդակության խնդրանքով 

նամակներ 

● աշխատանքի տեղավորման միջնորդության խնդրանքով 

նամակներ 

● շնորհակալական բնույթի նամակներ իշխանուհու ուղարկած 

օգնության/գումարի համար:  

Ֆինանսական/նյութական օժանդակության խնդրանքով նամակները 

բազմազան են: Դրանք մեզ թույլ են տալիս ենթադրել, թե ինչքան հոգատար և 

կարեկից էր Մարիամ Թումանյանը: Թեև  հստակ հայտնի չէ, թե արդյոք բոլոր 

դիմողները ստացել են համապատասխան աջակցությունն իշխանուհուց, սակայն 

դրանց քանակից և կրկնվող բնույթից կարելի է եզրակացնել, որ իշխանուհին  

մեծամասամբ օգնել է իրեն դիմած մարդկանց` անկախ բնակության վայրից, սեռից, 
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տարիքից և հասարական դիրքից: Իր հուշերում անգամ նա բազմիցս նշում է, որ 

փորձում էր ոչ մեկին չմերժել և այդ պահին իր հնարավորության սահմաններում 

անպայման աջակցել: Նամակների բովանդակությունը խիստ տարբերվող է, 

ընդգրկում է դրամական աջակցության խնդրանքից մինչև օժիտի  հարցում 

աջակցություն, մի աղջկա համար փրկագին, եկեղեցուն աջակցություն, ցերեկույթի 

կազմակերպում և այլն: Մարիամ Թումանյանի արխիվում ուշագրավ են 

եկեղեցականների կողմից գրված խնդրանք-նամակները: Օրինակ,  1902 թվականին 

գրված նամակում38 Մշո Սուրբ-Կարապետ եկեղեցու խորհուրդը խնդրում է 

իշխանուհուն աջակցել և եկեղեցին փրկել լիովին քանդվելուց: Մեկ այլ նամակում`39 

գրված 1903 թվականին, Խարկով քաղաքի Ղևոնդ քահանան իշխանուհուց 

դրամական աջակցություն է խնդրում` առողջությունը վերականգնելու համար:   

Յուրահատուկ են նաև Խրիմյան Հայրիկի նամակները: Ինչպես նշեցի սկզբում, 1903 

թվականին գրված նամակով40 կաթողիկոսը իշխանուհուց խնդրում է միջնորդել և 

խնդրել ցարական ղեկավարությանը, որ վերջինս չբռնագրավի հայ եկեղեցու 

կալվածքները:  

Աշխատանքի տեղավորման կամ միջնորդության բնույթի նամակները ևս 

հետաքրքիր են, քանի որ դրանք ևս հիմք են հանդիանում ենթադրելու իշխանուհու 

ունեցած շփման լայն շրջանակի և իր շրջապատում նրա ազդեցության մասին: 

Արխիվում կան է մոտ 16 այդպիսի նամակներ: Որոշները խնդրում են աշխատանք 

իրենց զավակների համար, կան խնդրանքներ երիտասարդ դերասաններից, ինչպես 

նաև գաղթականներից: Այդպիսի նամակներում շեշտվում է իշխանուհու դիրքը և 

այն փաստը, որ նրա գործոնը որոշիչ է տվյալ աշխատանքը ձեռք բերելու հարցում:  

Երկրորդ տեսակի նամակները, որոնք ունեն շնորհակալական բնույթ, անչափ 

կարևոր են Մարիամ Թումանյանի ֆիլանտրոպիստական գործունեության ավելի 

լայն շրջանակներ բացահայտելու համար: Արխվիում դրանց թիվը մոտ 23 Է: 

Օրինակ, նամակներից41 մեկի շնորհիվ տեղեկանում ենք, որ Ցխիվալի գյուղում 

հրդեհի արդյունքում տուժածների ողջ ծախսերն իշխանուհին իր վրա է վերցնում: 

                                                
38 ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի ֆոնդ, N597 
39 ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի ֆոնդ, N600 
40 ԳԱԹ, Մ.Թումանյանի ֆոնդ, N405: 
41 ԳԱԹ, Մ.Թումանյանի ֆոնդ N815:: 
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Մեկ այլ նամակով42 տեղկանում ենք, որ իշխանուհին դրամական օգնություն է 

ցուցաբերում Արևմտյան Հայաստանի Կարին քաղաքի երկրաշարժից տուժածներին: 

Իշխանուհին նաև աջակցում է Չխար43 գյուղի հրդեհից տուժած հրեաներին և 

նրանց համար կազմակերպում է «Ամերիկյան բազար» խորագրով համերգ:  

 Մի քանի նամակներ կան, որտեղ իշխանուհուն շնորհակալություն են 

հայտնում որևէ դպրոցի գրքերով կամ գումարով աջակցելու, հագուստի 

նվիրատվության, պարահանդեսի կազմակերպման կամ որևէ նախաձեռնության 

գաղափարապես աջակցելու համար:  

 

 

Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի բարեգործական նախագծերը  

«Մի գավաթ թեյ» բարեգործական սրճարանը  

1914 թվականին Կովկասի Հայոց Բարեգործական ընկերությունը հիվանդանոց է 

բացում` բուժելու Առաջին աշխարհամարտի հետևանքով վիրավորված 

զինվորներին: Մարիամ Թումանյանը, որ ղեկավարում էր հիվանդանոցի 

տնտեսությունը, որոշ ժամանակ անց հանդես է գալիս մի յուօրինակ 

մտահաղացմամբ. նա առաջարկում է բացել բարեգործական թեյարան և ամբողջ 

հասույթը տրամադրել ռազմի դաշտում վիրավորված զինվորներին: Առաջարկը շատ 

լավ է ընդունվում իր հետ աշխատող այլ տիկինների կողմից, և մի քանի 

բարերարների աջակցությամբ շուտով թեյարանը բացվում է: Այն ստանում է «Чашка 

чая» (Մի գավաթ թեյ) անվանումը:  

 

«Մեզանից ամեն մեկը իր տնից բերել էր սեղան, աթոռ և այլ հարկավոր 

կահավորումն, և սկզբի շրջանում ոչ մի ծախս չէինք արել, բացի մթերքների 

գնումներից, և գործը սկսել էինք առանց դրամագլխի և այդպիսով չէինք ծանրացել 

ընկերության վրա», - գրում44 է իշխանուհին:  

 

                                                
42 ԳԱԹ, Մ. Թումանյանի ֆոնդ, N504 
43 ԳԱԹ, Մ.Թումանյանի ֆոնդ, N746: 
44 Մարիամ Թումանյան, «Իմ համառոտ կենսագրությունը և իմ հիշողությունները», Երևան, ԳԱԹ 

հրատարակչություն, 2003, էջ 283:  
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Թեյարանը շատ է սիրվում Թիֆլիսի բնակչության կողմից և առաջին իսկ 

օրվանից լի է լինում հաճախորդներով: Ուշագրավ է, որ թեյարանի բացումից հետո 

բազմաթիվ բարեգործական ընկերություններ, ոգեշնչված դրա մոդելից, նույնպես 

բացում են թեյարաններ:  

 

«Մեզանից օրինակ էին վերցնում ուրիշ ընկերությունները, և քաղաքի զանազան 

մասերում բացվեցին նույնանման թեյարաններ: Բավական չէր, որ Թիֆլիզում 

տարածվել էին այդ թեյարանները, ինձ գրում էին զանազան քաղաքներից, որ 

այնտեղ էլ էին բացվում «Чашка чая»-ներ: Ես ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինչին 

վերագրել այն մեծ հաջողությունը, որ ունեցել էր իմ այդ ձեռնարկությունը»:45 

 

Հետագայում խստապահանջ իշխանուհին, ով չէր համակերպվում մի քանի 

տիկինների «անբարեխիղճ վերաբերմունքի» հետ, հեռանում է ընկերությունից: 

Իշխանուհու` մեկ դար առաջ գործող թեյարանն իր գաղափարով և կառուցվածքով 

շատ ու շատ առաջ էր իր ժամանակից: Այն թերևս կարող ենք համեմատել այսօր 

Գյումրիում գործող Արեգակ եզակի ներառական փուռ-սրճարանի հետ, որի 

հասույթը նույնպես ուղղված է բարեգործությանը:  

 

 

Սպիտակ ծաղկի օրերը և Աբասթումանի առողջարանը  

Իշխանուհու գործունեության մեկ այլ ոլորտ էին թոքախի դեմ պայքարին 

նվիրված բազմապիսի միջոցառումները: Անձամբ ունենալով թոքերի հետ կապված 

խնդիրներ և առնչվելով դրան իր ընտանիքում՝ իշխանուհին անչափ կարևորություն 

էր տալիս այդ ժամանակների սարսափելի հիվանդություններից մեկի բուժմանն ու 

դրա տարածման դեմ ուղղված միջոցառումներին:  

1910-ական թվականներին իշխանուհին ստանձնում է Թիֆլիսի Թոքախտի 

դեմ մաքառող ընկերության նախագահի պաշտոնը և իր շուրջը համախմբում է մի 

շարք մասնագետների` Աբասթումանում հատուկ առողջարան կառուցելու 

նպատակով: Բացի այդ՝ նա Շվեյցարիայում գտնվելու ժամանակ ուսումնասիրում է 
                                                
45 Մարիամ Թումանյան, «Իմ համառոտ կենսագրությունը և իմ հիշողությունները», Երևան, ԳԱԹ 

հրատարակչություն, 2003, էջ 283:  
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թոքախտի բուժման եվրոպական պրակտիկան, գրում է հոդվածներ: Իշխանուհու 

երկար տարիների ջանքերից և բանակցություններից հետո Աբասթումանի 

առողջարանը վերջիվերջո կառուցվում է և դառնում քաղաքի զարդը:  Դրա 

պատմությունը թերևս առանձին հետազոտական նյութ է:  

Մարիամ Թումանյանի` թոքախտի դեմ պայքարին ուղղված 

նախաձեռնություններից հատկանշական է նաև նշել Սպիտակ ծաղկի օրերը, որի 

շրջանակներում Կովկասի տարբեր քաղաքներից դպրոցականները պատրաստում 

էին սպիտակ ծաղիկներ և ուղարկում Թիֆլիս: Այնուհետև երիտասարդ աղջիկներն 

ու տղաները փողոցներում բաժանում էին այդ ծաղիկները` իրազեկելով թոքախտի 

մասին և գումար խնդրում ժողովրդից` թոքախտավորներին օգնելու համար: Ըստ 

իշխանուհու՝ այս միջոցառումը շատ հաջող էր անցնում և բավականին եկամուտ 

բերում Թոքախտի դեմ մաքառող ընկերությանը, որն էլ դա օգտագործում էր 

առողջարանի կառուցման և հիվանդների բուժման համար:  

 

*** 

 

Մարիամ Թումանյանն իսկապես բացառիկ կին էր. իր մտածելակերպով, 

կանանց ազատագրման մասին հայացքներով և գործունեությամբ` ֆեմնիսիտ 

ֆիլանտրոպիստ:  Մեր պատմության մեջ թերևս դժվար կլինի գտնել նրա պես 

հասարակական գործչի, ով գործունեության նմանատիպ լայն շրջանակ ուներ: Իր 

բարեխիղճ աշխատանքի և անսպառ հայրենասիրության շնորհիվ իշխանուհուն 

ճանանչում էին ոչ միայն Կովկասում, այլև Օսմանյան կայսրությունում, Եվոպայում, 

Ռուսական կայսրությունում և Պարսկաստանում: Նա մշակութային գործիչ էր, 

կրթության և ազգի զարգացման ջատագով, ազգի նվիրյալ:  

Այս հետազոտությունը մի փորձ էր Մարիամ Թումանյանին հանելու մեկենասի 

կերպարից և հանրությանը ներկայացնելու որպես իր ժամանակից շատ առաջ 

մտածող հասարակական գործչի: Իշխանուհու հարուստ կենսագրության և 

գործունեության բազմաթիվ ճյուղեր դեռևս սպասում են իրենց ուսումնասիրողին:  
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Հետազոտությանն աջակցելու համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել 

Հայաստանում կանանց հիմնադրամին և Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և 

արվեստի թանգարանի գիտքարտուղար Մարինե Հարոյանին:  
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