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ԶՄՅՈՒՌՆԻԱՅԻ «ՀՈՄԵՐ» ԹԻՎ 806 ՕԹՅԱԿԻ ԵՐԵՎԵԼԻ ԴԵՄՔԵՐԸ 

Մովսիսյան Ֆ. Վ. 

  

Ղրիմի (Արևելյան) պատերազմի ավարտից հետո եվրոպական մեծ 

տերությունների հարկադրանքով սուլթան Աբդուլ Մեջիդ I-ի շնորհած 

«Հաթթը հյումայուն» հրովարտակը «Թուրքիան եվրոպականացնելու» և 

բարեփոխումներ իրականացնելու միտում ուներ: Դրանից ոգևորված՝ մի 

խումբ զմյուռնահայ մտավորականներ իրենց ազգային, հասարակական 

և կրոնական գործերը բարելավելու նպատակով ստեղծեցին տարբեր 

ընկերություններ ու միություններ, անդամագրվեցին Անգլիայի և 

Ֆրանսիայի ազատ որմնադիրների հիմնած մասոնական օթյակներին: 

1859թ. նոյեմբերի 19-ին Զմյուռնիայում «Անգլիայի Մեծ Օթյակի» 

արտոնագրով հիմնված անգլախոս «Հոմեր» («Homer») թիվ 806 օթյակը 

շուրջ երեք տասնամյակ արգասաբեր գործունեություն է ծավալել 

արևմտահայության շրջանում մասոնության գաղափարների 

տարածման ուղղությամբ: Օթյակի երևելի դեմքերից էին անգլիացի 

նշանավոր մասոն Հայդ Քլարքը, արևմտահայ մասոնության ռահվիրա 

Սերովբե Ազնավուրը, վաճառական Միքայել Երամյան, դրամատուրգ, 

բանասեր Սարգիս Վանանդեցին և ուրշներ: «Հոմեր» օթյակի անդամները 

1861թ. մարտի 31-ին Զմյուռնիայում հիմնեցին ֆրանսախոս 

«Հաղթանակ» («La Victoire»),իսկ 1864 թ. ապրիլի 29-ին՝ «Տիգրան» թիվ 

1014 հայկական առաջին օթյակը: «Հոմեր» օթյակն իր աշխատանքը 

դադարեցրել է 1887թ. փետրվարի 15-ին՝ Զմյուռնիայում տեղի ունեցած 

քաղաքական իրադարձությունների պատճառով: 

Բանալի բառեր. Թուրքիա, Զմյուռնիա, բարեփոխումներ, 

մասոնություն, օթյակ, «Հոմեր», Բուլվեր Լիթթոն, Հայդ Քլարկ, Սերովբե 

Ազնավուր, Միքայել Երամյան, Սարգիս Վանանդեցի:  
 

Նախաբան: Օսմանյան կայսրությունում ապրող հայության 

շրջանում մասոնության տարածման հարցը հայ պատմագրությունում 
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առ այսօր հիմնովին ուսումնասիրված չէ: Հիմնական պատճառը 

մասոնական օթյակների և դրանցում ընդգրկված հայ անդամների 

մասին աղբյուրների, նյութերի և փաստաթղթերի խիստ սակավությունն 

է: Տարբեր պատճառներով և հանգամանքների բերումով ամբողջությամբ 

չեն պահպանվել հայկական մասոնական օթյակների 

արձանագրությունները և անդամների ամբողջական ցուցակները 

(բացառությամբ «Սեր» օթյակի): Այդ փաստաթղթերի մի մասը հայ 

ուսումնասիրողներին հասանելի չեն անգլիական և ֆրանսիական 

օթյակների արխիվներում պահվելու պատճառով: Արևմտահայ 

մասոնության մասին կցկտուր տեղեկություններ են են տալիս 

«Արշալույս արարատյան», «Մասիս», «Ծաղիկ», «Երևակ» պարբերա-

կանները: Այդ բացը մասնակիորեն լրացնում են հայկական ազատ 

որմնադիրների օթյակներին նվիրված բարձրաստիճան մասոններ 

Արմենակ Ֆեներճյանի [11] և Ռուբեն Բերբերյանի՝ «Հայրենիք» [2]  

ամսագրում տպագրված հոդվածները, ինչպես նաև սփյուռքահայ 

պատմաբաններ Արթուր Պեյլերյանի [5, 143-182: 6,423-432] ու Օնիկ 

Ժամկոչյանի ուսումնասիրությունները [24, 51-110]: Մասոնության 

թեման արդիական է, քանի որ այն չի կորցրել հետաքրքրությունը 

հայության շրջանում: Դրա առհավատչյան ներկայումս Հայաստանի 

Հանապետությունում և աշխարհասփյուռ հայության շրջանում գործող 

տասնյակ մասոնական օթյակներն են: 

«Հոմեր» թիվ  806  օթյակի հիմնումը: 

Օսմանյան կայսրությունում ապրող քրիստոնյաների առաջին 

առնչությունները մասոնության հետ տեղի է ունեցել 1720-1730-ական 

թվականներին անգլիացի վաճառականների միջոցով: Լոնդոնում լույս 

տեսնող «St. James's Evening Post» թերթը 1738թ. մայիսի համարներից 

մեկում գրում է, որ ըստ Կ. Պոլսից ստացած մի նամակի՝ եվրոպացի 

ազատ որմնադիրները, մինչ Կ. Պոլսում մասոնական օթյակ հիմնելը, 

դրանք ավելի վաղ հաջորդաբար կազմավորել են Զմյուռնիայում և 

Հալեպում [2, №5, 128: 24, 53]: Անգլիական աղբյուրների վկայությամբ՝ 

թեև մասոնական առաջին օթյակները Հոմսում, Հալեպում և 

Զմյուռնիայում հիմնվել են ավելի քան հարյուր տարի շուտ, քան Կ. 

Պոլսում [28,10], այնուամենայնիվ մասոնական առաջին կանոնավոր 

օթյակները Թուրքիայում հիմնականում տարածում են գտել 

Ղրիմի(Արևելյան) պատերազմից հետո: Դրան նպաստեց ամենից առաջ 

«Թուրքիան եվրոպականացնելու» մեծ տերությունների ծրագիրը, որոնց 

հարկադրանքով [7, 27-35: 3, 613] սուլթան Աբդուլ Մեջիդը 1856թ. 
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փետրվարի 18-ին «Հաթթը հյումայուն» հրովարտակ արձակեց: Այն 

նախատեսում էր քրիստոնյա ժողովուրդների համար բարեփոխումներ 

իրականացնել, որի «մեծադղորդ խոստումներից» [3, 240] ամենից շատ 

ոգևորվեցին արևմտահայերը: Եվրոպական կրություն ստացած մի խումբ 

զմյուռնահայեր սկսեցին ճանապարհ հարթել «իրենց ներքին ազգային, 

հասարակական և կրոնական գործերի համար» [9, 5]: 

Այդ նպատակով նրանք հասարակական, մշակութային, կրթական 

կազմակերպություններ ու միություններ ստեղծեցին, ոմանք էլ 

անդամագրվեցին եվրոպացիների հիմնած մասոնական օթյակներին: 

Ղրիմի (Արևելյան) պատերազմից հետո բազմաթիվ եվրոպացի 

մասոններ հաստատվեցին Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում: Նրանք իրենց 

հետ բերեցին եվրոպացիների բարքերն ու սովորույթները, ազատ 

որմնադիրների ընկերային և եղբայրասիրական գաղափարաբանութ-

յունը: Նրանց ջանքերով Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում «մասոնական 

օթյակները սկսան յաջորդաբար սունկի նման բուսնիլ» [5,150]: 

Զմյուռնիայում հաստատված բրիտանական 47-րդ գնդի կապիտան 

Ատիկինսոնը, ներկայանալով իռլանդական օթյակի անդամ, կարճ 

ժամանակում երեք օթյակ հիմնեց և շուրջ 200 հոգու ազատ որմնադիր 

ձեռնադրեց: Նրա խարդախությունը շուտով բացահայտվեց, իսկ 

օթյակները ցրվեցին, քանի որ կանոնավոր չէին և չունեին «Անգլիայի 

Մեծ Օթյակի» արտոնագիրը: 

1857թ. «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք Օթյակը» Զմյուռնիայում հիմնեց 

«Թուրքիայի Մեծ Օթյակ» («Grand Loge de Turguie»), որը, սակայն, արագ 

կազմալուծվեց: 1850-1860-ական թվականներին Զմյուռնիայում հիմնված 

ազատ որմնադիրների առաջին կայացած գաղտնի ընկերությունը 

«Հոմեր» («Homer») թիվ 806 օթյակն էր: 

Անգլախոս այս օթյակը [10,73] հինվել է 1859թ. նոյեմբերի 19-ին: 

Օթյակի ութ հիմնադիրներից հինգը անգլիացիներ էին, մեկը՝ հայ, և 

երկուսը՝ ֆրանսիացի, որոնք «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակի անդամ 

էին [5,154]: «Անգլիայի Մեծ Օթյակը» բավական արագ օրինականացրել է 

«Հոմեր» թիվ 806 օթյակի հիմնումը, որի՝ 1859թ. նոյեմբերի 19-ի 

խնդրագիրը բավավարարել է և 1860թ. հունվարի 15-ին կանոնավոր 

օթյակի արտոնագիր շնորհել [5,153:11,79]: Այդ օրը օթյակի շարքերը 

համալրել են ևս 6 ազատ որմնադիր [24, 64]: 

«Հոմեր» օթյակը կանոնավոր սկսել է գործել 1860թ. հունվարի 25-ին: 

Օթյակի պաշտոնական բացումը տեղի է ունեցել 1860թ. օգոստոսի 7-ին 

Զմյուռնիայի Մեջիդիե փողոցի վրա գտնվող «Մասոնական դահլիճում»: 



91 

 

Բացման արարողությունը գլխավորել է Կ. Պոլսում Անգլիայի դեսպան 

Հենրի Բուլվեր Լիթոնը1
1: Նա բրիտանական քաղաքական շահերն առաջ 

տանող դիվանագետ էր: 1838թ. Կ. Պոլսում, որպես անգլիական 

դեսպանատան քարտուղար, Հ. Բուլվեր Լիթթոնը Թուրքիայի 

արտգործնախարար Ռեշիդ փաշայի հետ առևտրական հաջող 

պայմանագիր կնքեց, որը լորդ Պալմերստոնն անվանեց «փայլուն բան» 

(«capo d'opera»): 1848թ. Իսպանիայի ներքին գործերին նրա բուռն 

միջամտությունը, որն անգլիական կառավարությունը խրախուսում էր, 

հանգեցրեց անգլո-իսպանական հարաբերությունների խզման: 

Ֆրանսիայի վարչապետ, հայտնի պատմաբան և մասոն Ֆրանսուա 

Գիզոյի (1787-1874) բնութագրմամբ՝ Հ. Բուլվեր Լիթթոնը՝ որպես 

դիվանագետ, «կարողանում էր աներևակայելի արվեստով թափանցել 

այն քաղաքագետների ամենագաղտնի մտքերի ու նպատակների մեջ, 

որոնց հետ գործեր էր ունենում» [23,309:25,769]: Փորձառու դիվանագետ 

լինելուց զատ՝ Հ. Բուլվեր Լիթթոնը բարձրաստիճան մասոն էր, 

անգլիական «Հերթֆորդ» (Hertford) թիվ 304 օթյակի անդամ: Կ. Պոլսում 

դեսպան եղած տարիներին նա մեծ ազդեցություն է ունեցել սուլթանի 

վրա և անկաշկանդ գործունեություն ծավալել մասոնության 

գաղափարների տարածման գործում: 1862թ. հանդիսացել է «Անգլիայի 

Միացյալ Մեծ Օթյակի» գավառային առաջին Մեծ Վարպետը 

Թուրքիայում:  

Հ. Բուլվեր Լիթթոնը «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակի 

բարձրագույն խորհրդի անդամ Լուի Ամիաբլի բնութագրմամբ՝ 

«համոզված էր, թէ ազատ որմնադրութիւնը մեծ առաքելութիւն մը ունէր 

Մերձաւոր Արեւելքի մէջ» [5, 153]: Ղեկավարվելով այս մտայնությամբ՝ 

նա Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում հիմնել է մի քանի մասոնական 

օթյակներ: Դրանցից առաջինը Զմյուռնիայում հիմնված «Հոմեր» օթյակն 

է, որը համեմատաբար երկար կյանք ունեցավ: Օթյակը գործել է 27 

տարի՝ իր շարքերում ունենալով 806 անդամ: 1884թ. «Հոմեր» օթյակն իր 

                                                 
11Ուիլյամ ՀենրիԲուլվեր Լիթթոն, (1801-1872), անգլիական լիբերալ քաղաքագետ, 

դիվանագետ և գրող: Սկսած 1827թ.-ից՝ դիվանագիտական գործունեություն է ծավալել 

Բեռլինում, Հաագայում և Բրյուսելում, 1843-1848թթ.՝ Մադրիդում, այնուհետև՝ 

Վաշինգտոնում, իսկ 1852-1854թթ.՝ Տոսկանայում: 1858-1865թթ. եղել է դեսպան              

Կ. Պոլսում: Դիվանագիտությունում հայտնի է 1850 թ. ապրիլի 19-ին ԱՄՆ-ում կնքված 

Քլեյթոն-Բուլվեր պայմանագրով: 1868թ. ընտրվել է անգլիական խորհրդարանի անդամ: 

1871թ. ստացել է առաջին բարոն Դալլինգ և Բուլվեր տիտղոս: Որպես գրող հայտնի է 

«Պատմական դեմքեր» երկհատորյակով, լորդ Պալմերստոնին և Ռոբերտ Պիլին 

նվիրված աշխատանքներով [23,308: 25, 769-773:26: 27, 383-386]: 
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նիստերն ու հավաքները տեղափոխվել է Կ. Պոլսի Ֆրանկների փողոցի 

վրա վարձակալված մի տուն: 1877թ. փետրվարի 15-ին օթյակն իր 

արտոնագիրը վերադարձրել է «Անգլիայի Մեծ Օթյակին»՝ Զմյուռնիայում 

տեղի ունեցած քաղաքական իրադարձությունների պատճառով, և 

դադարել գործելուց: 

«Հոմեր» օթյակի հիմնադրման պահին օթյակի առաջին Մեծ 

Վարպետ ընտրվել է անգլիայի Հայդ Քլարկը(1815-1895), Մեծ Վերահսկիչ 

Սերովբե Ազնավուրը (1814-1890), իսկ Կրտսեր Վերահսկիչ՝ Սամուել 

Հերսթը [5,154:14,64:10,78-79]: 

 «Հոմեր» օթյակի բացումից հետո Զմյուռնիայի մի քանի հայեր դիմել 

են օթյակի առաջին Գերհարգելի Վարպետ Հայդ Քլարկին՝ խնդրելով 

իրենց անդամագրել օթյակին: Նրանց խնդրանքը բավարարվել է, և մի 

քանի զմյուռնահայեր դարձել են օթյակի անդամ, որոնց ոչ բոլորի 

անուններն է մեզ հայտնի:1860թ. դեկտեմբերի 15-ին «Հոմեր» օթյակի 

անդամ է դարձել վաճառական Միքայել Երամյանը [24,64]: Մինչ այդ նա 

ֆրանսիական «Հարատևող բարեկամություն» («La Persèvèrante Amitiè») 

օթյակի անդամ էր [5,151], որը գործում էր Փարիզում: 1861թ. նոյեմբերի 

9-ին, երբ Կ. Պոլսում Հ. Բուլվեր Լիթթոնը և Ս. Ազնավուրը հիմնեցին 

«Բուլվեր»(«Bulwer») թիվ 891 օթյակը, Միքայել Երամյանն անմիջապես 

անդամագրվեց նաև այդ օթյակին [5,154: 24, 62: 10,79]: 

«Հոմեր» օթյակի երևելի դեմքերը: 

Մասնագիտությամբ ճարտարագետ Հայդ Քլարկը 1830-ական 

թվականների երկրորդ կեսին զբաղվում էր Շոտլանդիայում 

երկաթուղիների նախագծմամբ: 1844-1847թթ. Լոնդոնում նա խմբագրում 

էր «Երկաթուղային ռեգիստր» ամսագիրը: 1851թ. մարտի 30-ի մի 

նամակագրությունում Հայդ Քլարկը ներկայացել է որպես «թուրքական 

առևտրական և խմբագիր»: 1850-ական թվականներին Լևանտիայի 

նկատմամբ հետաքրքրությունը նրան բերել է Զմյուռնիա, որտեղ 

աշխատում էր որպես գործակալ երկաթուղային ընկերությունում: 1860թ. 

նա մի ուշագրավ դասախոսություն կարդաց Զմյուռնիայում 

բրիտանական համայնքի պատմության մասին, որը տպագրվեց «Levant 

Herald» թերթում: Մինչև 1868թ. Լոնդոն վերադառնալը Հայդ Քլարկը 

Զմյուռնիայում մասնագիտական, գիտական գործունեություն է ծավալել: 

1860թ. նա Կ. Պոլսի երկաթուղային ընկերության ճարտարագետ 

խորհրդատու էր: 1862թ. թուրքական իշխանությունները հիմնեցին 

«Կայսերական բամբակային ընկերություն», որի փոխնախագահ 

դարձավ Հայդ Քլարկը: Այդ հանձնաժողովը հավաքում էր ամեն 
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երեքշաբթի Զմյուռնիայի անգլիական ակումբում: 1862թ. նա 

Զմյուռնիայում գործող գրական-գիտական ընկերության նախագահն էր: 

Նույն թվականին ընտրվել է իր հիմնադրած «Անատոլիայի ակադեմիա» 

ընկերության նախագահ [30]: 

Հայդ Քլարկը բարձրաստիճան մասոն էր. 1859թ. նա Լոնդոնում 

լույս տեսնող «Մասոնական թերթում» («Masonic Magazin») ազատ 

որմնադիրների եղբայրության մասին ինքնատիպ դատողություններ է 

արել, որոնք մասոնական օթյակներում միանշանակ ընդունելություն 

չէին գտել: Հայդ Քլարկը Զմյուռնիայում «Հոմեր» օթյակի հիմնադրումից 

բացի, Կ. Պոլսում գործող մի քանի օթյակների անդամ էր: 1861թ. Պոլսում 

նա ստորագրեց «Բուլվեր» օթյակի հանրագիրը, իսկ 1862թ. դարձավ 

Թուրքիայի Գավառային Օթյակի Գերհարգելի Վարպետի տեղակալ 

[29,591]: 1864թ. Հայդ Քլարկը իր ստորագրությունը դրեց Կ. Պոլսի 

«Բարեգործներ» օթյակի հանրագրի տակ [29, 591]: 1865թ. նա 

Ալեքսանդրիայում դարձավ օթյակի համահիմնադիր, որը կրեց իր 

անունը: Դա մեծ պատիվ է ցանկացած մասոնի համար և վկայում է 

ազատ որմնադիրների շրջանում գերհարգելի լինելու մասին: Այս 

օթյակը գործեց մինչև 1867 թվականը: 1869թ. Ալեքսանդրիայում 

հիմնված «Սբ. Իոահան և Սբ. Պավել» օթյակի հանրագիրը դարձյալ իր 

ստորագրությամբ վավերացրեց Հայդ Քլարկը [28, 15]: 

Օսմանյան կայսրության քրիստոնյա ժողովուրդների շրջանում 

մասոնության գաղափարները հաջողությամբ տարածելուց հետո Հայդ 

Քլարկը ձեռնամուխ եղավ գիտական և գրական գործունեության: Նա 

գիտության զարգացմանը նպաստող «Բրիտանական միության» և 

«Մարդաբանական ընկերության» անդամ էր, նամակագրական կապ 

ուներ Չառլզ Դարվինի հետ: Հայկ Քլարկը մի քանի ուսումնասի-

րություններ հրատարակեց անգլերենի քերականության, եվրոպական 

մի շարք լեզուներով համեմատական գրականության, հունգարների, 

ուգորների ծագման, խեթերի, շումերների, միջերկրածովյան 

ժողովուրդների վաղ պատմության, Ատլանտիդայի լեգենդի և այլ 

հարցերի մասին: 

«Հոմեր» թիվ 806 օթյակի երևելի դեմքերից մեկը ծագումով Կ. 

Պոլսեցի Սերովբե Ազնավուրն (1814-1890) էր: XIX դարի երկրորդ կեսին 

հայության շրջանում մասոնության տարածման գործում որևէ հայ 

ազատ որմնադիր այնքան ավանդ չունի, որքան Ս. Ազնավուրը: 

Անգլիայում կրթություն ստացած Ս. Ազնավուրը 1854թ. փետրվարի      

17-ին անդամագրվել է Լոնդոնի «Հորդանան» («Jordan») թիվ 201 օթյակին, 
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ընտրվել Մեծ Վերահսկիչ, այնուհետև դարձել Մանչեստրի «Odd Fellows» 

գաղտնի եղբայրական ընկերության անդամ [2, №5,77: 11, № 10, 93: 5,151: 

24,58]: Վերադառնալով հայրենի Կ. Պոլիս՝ «անգլիագետ զարգացած հայ 

երիտասարդը» ստացած գիտելիքներն ու գրիչը օգտագործել է «հայ 

ընտանիքների բարքերը ազնվացնելու համար» [1,253], նպաստել ազատ 

որմնադիրների գաղափարների տարածմանը: 1857թ. օգոստոսի 7-ին Կ. 

Պոլսում Ս. Ազնավուրը մասնակցեց «Արևելյան» («Oriental») թիվ 687 

անգլախոս առաջին օթյակի պաշտոնական բացման արարողությանը: 

Կարճ ժամանակում նա դարձավ այս օթյակի բարձրաստիճան 

անդամներից մեկը, նպաստեց օթյակի շարքերի համալրմանը պոլսահայ 

15 նոր անդամներով [10,78-79: 2,№ 5, 83: 5-151, 152, 178: 24, 59-60]: 

Ս. Ազնավուրը «Հոմեր» օթյակի ութ հիմնադիրներից մեկն էր և այդ 

օթյակի առաջին Մեծ Վերահսկիչը [10,78: 5, 153: 24, 65]: Մասոնության 

տարածման հարցում Ս. Ազնավուրը սերտորեն համագործակցում էր          

Հ. Բուլվեր Լիթթոնի հետ: Նրանց համատեղ ջանքերով 1861 թ. նոյեմբերի    

9-ին Կ. Պոլսում հիմնվեց անգլախոս նոր օթյակ, որը, ի պատիվ 

Անգլիայի դեսպանի, կոչվեց «Բուլվեր» («Bulwer») թիվ 891 օթյակ: 

Հիմնադրաման պահին Ս. Ազնավուրն ընտրվեց այդ օթյակի առաջին 

Գերհարգելի Վարպետ: Կ. Պոլսի մասոնության պատմության մեջ սա 

առաջին դեպքն էր, երբ անգլախոս օթյակի վարպետ ընտրվում էր ոչ 

անգլիացի բարձրաստիճան մասոն, այն էլ՝ հայ ազատ որմնադիր [5,154]: 

1862թ. հունվարի 25-ին Կ. Պոլսում Հ. Բուլվեր Լիթթոնի 

նախաձեռնությամբ [5,155] և Ս. Ազնավուրի անմիջական ջանքերով         

[21, № 654] հիմնվեց Մանչեստրի «Odd Fellows» եղբայրական գաղտնի 

ընկերության «Հայկ» կամ «Օրիոն» մասնաճյուղը [17, № 520]: Այս 

ընկերության, ինչպես նաև մասոնության նպատակների, անդա-

մագրման պայմանների, բարեգործական բնույթի և այլ հարցերի շուրջ   

Ս. Ազնավուրը մի քանի անգամ պարզաբանումներով հանդես եկավ Կ. 

Պոլսի «Մասիս» թերթում [17, № 520: 18, № 550: 19, № 551: 20, № 560], 

բանավեճի մեջ մտավ «Երևակ» թերթի խմբագիր Հ. Չամուռճյան 

Տերոյենցի հետ [22, № 690], որը մասոնությունը համարում էր հայության 

համար վտանգավոր [15, № 32,253], իսկ մասոններին՝ ոչ «աղէկ և 

ողջամիտ մարդիկ» [14, № 4,109]:  

1862թ. հոկտեմբերի 23-ին Կ. Պոլսում հիմնեց ֆրանսախոս 

«Արևելքի միություն» (Union d'Orient) օթյակը, որին շաբաթներ անց 

անդամագրվեց նաև Ս. Ազնավուրը: 1863թ. մարտի 23-ին նա մասնակցեց 

այդ հեղինակավոր օթյակի պաշտոնական բացմանը, իսկ դեկտեմբերի 
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29-ին ընտրվեց Առաջին Վարպետ և պաշտոնավարեց մեկ տարի: Նրա 

ջանքերով՝ այդ օթյակի անդամ դարձան պոլսահայ 12 մտավորականներ 

և գործիչներ [11, № 6, 94: 5,157-158: 24,80-82]: 

Ս. Ազնավուրի նախաձեռնությամբ և Հ. Բուլվեր Լիթթոնի 

հավանությամբ 1863թ. ձմռանը Կ. Պոլսի Պերա թաղամասի հայկական 

թատրոնում անգլիական «Արևելքի աստղ»(«Star of the East») օթյակը և 

հայկական «Հայկ» միությունը համատեղ նշեցին իրենց հիմնադրման 

միամյակը [5,159]: Ս. Ազնավուրի միջնորդությամբ «Իռլանդիայի Մեծ 

օթյակը» Կ. Պոլսում բնակվող իռլանդացիների համար հիմնեց 

«Լինսթեր» («Linster») թիվ 166 մասոնական օթյակ [5,161]: 1864թ. 

Դրությամբ Ս. Ազնավուրը Կ. Պոլսում գործող եվրոպական յոթ 

օթյակներից հինգի հիմնադիրներից մեկն էր [11, № 12,95]: Ս. Ազնավուրի 

և Հ. Բուլվեր Լիթթոնի համագործակցության արդյունքում 1864թ. ապրիլի 

27-ին Զմյուռնիայում հիմնվեց հայ մասոնության պատմության մեջ 

առաջին հայկական կանոնավոր «Տիգրան» թիվ 1014 օթյակը: Այս օթյակի 

ստեղծումով Ս. Ազնավուրի հեղինակությունն անհամեմատ բարձրացավ 

հայ ազատ որմնադիրների շրջանում՝ նրան դարձնելով հիրավի 

«կարկառուն դէմք մը Պոլսոյ եւ Զմյուռնիոյ մէջ» [5, 159] և «հայ ազատ 

որմնադրության ռահվիրա» [8, 208]: 

1866թ. փետրվարի 22-ին Կ. Պոլսում Ս. Ազնավուրի 

նախաձեռնությամբ «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք Օթյակի» արտոնագրով 

հիմնվեց հայկական «Սեր» օթյակը, որի պաշտոնական բացմանը 

մասնակցում էին անգլիական հյուպատոսը, ֆրանսիական դեսպանա-

տան առաջին քարտուղարը և Կ. Պոլսում գործող եվրոպական գրեթե 

բոլոր օթյակների Գերհարգելի Վարպետները [10,73-74:2, № 5,77:2,          

№ 6,91-94: 5,164-165: 24,91-93]: 

«Հոմեր» օթյակի Մեծ Վարպետ Հայդ Քլարքը բարձրաստիճան 

մասոն էր և մասոնության գաղափարները Օսմանյան կայսրության 

քրիստոնյա ժողովուրդների շրջանում տարածելու ուղղությամբ 

բավական արգասաբեր գործունեություն էր իրականացնում: Նա 

մերձավոր շփումներ ուներ արևմտահայ բազմաթիվ մտավորականների 

հետ, ծանոթ էր հայոց պատմությանը: Զմյուռնիայում իր մասոնական 

առաքելությունն ավարտելուց հետո նավ երադարձել էր Անգլիա, բայց 

չէր դադարել հետաքրքրվել արևմտահայության կյանքով: Դրա 

վկայություններից մեկն այն էր, որ 1866թ. սեպտեմբերի 22-ին նա 

Լոնդոնի «Աթենեյում» հանդեսում արձագանքեց զմյուռնացի 

հասարակական գործիչ, դրամատուրգ և բանասեր Սարգիս Միրզա 
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Վանանդեցու (1830-1871) «Նորին մեծություն Վիկտորիա թագուհու 

հայոց Արշակունիներից սերված լինելը» գրքույկին: Սարգիս 

Վանանդեցին Զմյուռնիայի «Հաշտենից», «Վասպուրական» ընկերութ-

յունների անդամ էր, «Աղքատասիրած ընկերության» ատենադպիր, 

«Հաշտենից ընկերության» հրատարակած «Միություն» (1860) և 

«Իրավունք» (1868) թերթի խմբագիր: Նա «Վասպուրական» թատրոնի 

հիմնադիրներից, ղեկավարներից և առաջատար դերասաններից էր, 

«Մեծն Ներսես կամ Հայաստանի բարերարը», «Միհրդատ» և «Վերջինեա» 

պիեսների հեղինակը, որոնցում կատարել է գլխավոր դերերը: Գրքույկը 

հրատարակվել է 1866թ. Զմյուռնիայում անգլերեն և հայերեն լեզուներով 

[16, № 129,529]: Ս. Վանանդեցու գրքույկի վերաբերյալ Հ. Քլարկի 

հոդվածը լայն արձագանք է գտել անգլիական մամուլում, 

հրատարակվել Կ. Պոլսում լույս տեսնող «Լևանտ Հերալդ» շաբաթա-

թերթում: Արձագանքելով Հ. Քլարկի հոդվածին՝ Ս. Վանանդեցին 

զմյուռնահայ «Ծաղիկ» թերթում հանդես եկավ որոշակի 

պարզաբանումներով: Նա «Վիկտորիա կամ Անգղիոյ հայ թագուհին» 

վերնագրով հոդվածում գրում էր, որ Հ. Քլարքի նման «գիտնական 

հեղինակը մեծպատիվ կ‘ընծայէ Ազգիս իր պարտաւորիչ 

զգացումներովը», որոնց մենք տեղյակ ենք և համոզված ենք դրանց 

անկեղծ լինելու մեջ: Ս. Վանանդեցու կարծիքով՝ «Ազգովին պէտք է 

շնորհակալ ըլլալ սոյն օրինակ պատուարժան անձերու», ովքեր երբեմն 

մեր «Ազգը արժանաւոր և գոհացուցիչ կերպիւ կըծանօթացնեն Եւրոպիոյ 

անծանոթ մասին»: Այդ պատվարժան մարդկանցից մեկը                          

Ս. Վանանդեցին համարում է Հ. Քլարկին, ով «ուրիշ աւելի փառաւոր և 

պատեհ առիթ մը կըգրկէ յօգուտ և ի պատիվ Հայոց» [16, № 129,529]: 

Այդ պատիվը Ս. Վանանդեցին համարում է իր գրքույկի 

վերաբերյալ Հայդ Քլարկի արձագանքը: Վերջինս անգլիական մամուլում 

գրում էր. «Այս օրերս Զմիւուռնոյ մէջ տպուած փոքրիկ, բայց գեղեցիկ և 

ոսկեզօծ գիրք մը ընկալայ հեղինակին կողմէն, որ էր «Վիկտորիա 

թագուհւոյն Հայաստանի Արշակունի թագաւորներէն սերիլը: Հեղինակն 

է Պ. Ս. Միրզա Վանանդեցի» [16, № 129, 531]: Հ. Քլարկը Ս. Վանանդեցու 

գրքույկը համարում էր «հետաքրքրական գիրք» [16, № 129, 532], որն 

Անգլիայում «մեծ գրգիռ տուած և գրագէտներու ու ազգաբաններու 

հետաքրքրութիւնը շարժած է» [16, № 129,529]: 

Հ. Քլարքի հոդվածը թարգմանաբար տպագրել է նաև Կ. Պոլսում 

լույս տեսնող՝ Կարապետ Փանոսյանի խմբագրած «Մանզումէի էֆքեար» 

հայատառ թուրքերեն թերթը: Ս. Վանանդեցին շնորհակալություն է 
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հայտնում Հ. Քլարքին հոդվածի համար, որը համարում է հեղինակի 

«սրտի ազնվութեան և Հայոց վրա ունեցած մեծ համարման և 

համակրութեան ապացոյց»: Նա կարևորում է հատկապես Հ. Քլարկի 

հոդվածի այն հատվածները, որոնք ընդգծում էին հայ ժողովրդի 

հինավուրց լինելը և ինքնատիպ լեզու ունենալը: Նա գրում է. «Մեծարգոյ 

Հայտ Քլարք, աշխարհի մէջ ամենէ հին և ամենէ փառաւոր ազգը Հայոց 

կըսեպհականե, նոյնպէս և ամենէ հին և թանկագին լեզուն», որը 

համեմատելով ուելսցիների և հրեաների լեզվի հետ, «առաջին և 

սկզբնական լեզու կընդունի զայն, որ Նոյեան տապանը Արարատ լեռան 

վրայ հանգչած ժամանակ կը խօսուէր» [16, №129,529]: Ս. Վանանդեցին 

դրանք համարում է հանրահայտ ճշմարտություններ, բայց կարևորում է 

այն, որ այդ «անուրանալի ճշմարտությունները» անգլիացի Հ. Քլարքը 

գրում է օտար մարդկանց համար և ոչ թե հայերի: Հետևաբար, 

եզրակացնում է նա, օտար հեղինակի կողմից այդ ճշմարտությունները 

առաջին անգամ հնչեցնելը չափազանց կարևոր նշանակություն է ձեռք 

բերում: 

Ս. Վանանդեցին Հ. Քլարքի հոդվածը կարևորում է նաև այն 

առումով, որ վերջինս հայության արժանիքները թվարկելիս նշում էր 

Անգլիայի ազատ որմնադիրների հովանու ներքո Զմյուռնիայում 

հայկական մասոնական օթյակ ունենալը: Ըստ Ս. Վանանդեցու՝ 

հոդվածի պատվելի հեղինակը հայկական օթյակի հիմնադիրների թվում 

համեստորեն չէր նշում իր անունը: Մինչդեռ մասոնությանը ծանոթ որևէ 

մեկը չի կարող ուրանալ Հ. Քլարկի դերը Զմյուռնիայի հայկական օթյակի 

ստեղծման գործում: «Մասօն Հայ եղբայրներէ շատերէն լսած եմ 

ասիկայ,-գրում է Ս. Վանանդեցին,- և անոնք՝ որոնք ականատես վկա են 

նոյն ժողովարանի յառաջադիմութեան համար ըրած անդուլ ջանիցը՝ 

նոյնը կըվկայեն» [16, № 129,530]: 

Ավելին, ըստ Ս. Վանանդեցու՝ «Զմյուռնիայում ազատ 

Մասօնութեան տարածման գլխաւոր պատճառը նա է»: Ս. Վանանդեցին 

կարևորում է Հ. Քլարկի մասոնական բեղուն գործունեությունը, 

որովհետև այնքան էլ դյուրին գործ չէ համարում Օսմանյան 

կայսրությունում մասոնությունը տարածելը: Նա ընդգծում է, որ                      

Հ. Քլարկը դրան հասել է մեծ զոհողությունների գծով: Այդ է պատճառը, 

որ «Անգլիայի Մեծ Արևելք» օթյակը բարձր է գնահատել նրա 

ծառայությունները: Այն փաստը, որ Հայդ Քլարկը մասոնության 

ամենաբարձր աստիճանն ունի, Թուրքիայում և Եգիպտոսում հիմնված 

օթյակներում զբաղեցրել է «ամենաբարձր պաշտոնը՝ մեծ ապացոյցն էր 
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իր յաջողականութեանը, տաղանդին և Մասօնական սկզբանց 

հաւատարմութեան և ընդունակութեան» [16, № 129,530]: 

Ս. Վանանդեցին հերքում է «Մանզում էի էֆքեար» թերթում 

տպագրված որոշ անգլիացիների այն դատողությունը, թե իբր Հ. Քլարկն 

իր հոդվածում «տեղ-տեղ հայերը ծաղրելու մտօք գրած ըլլա»: Նա 

զարմանք է հայտնում, որ իրենց անգլիագետ համարող մարդիկ 

որտեղից են հորինել իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող այդ 

միտքը: Այդպես մտածողներին Ս. Վանանդեցին հերքում է հետևյալ 

դատողությամբ: Նա գրում էր, որ եվրոպացիները հիմնականում 

համակրանք են դրսևորում բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր սերում են 

հույներից: Մինչդեռ ոչ պակաս հարգանքի արժանի են նաև հայերը, 

ովքեր «անկախ ոգի մը ունին, որ զիրենք չի թողուր օտարներու գիրկը 

նետուելու»: Հ. Քլարկի կարծիքով հայերը «հույներու պէս չեն աշխատիր 

բոլոր աշխարհ համոզելու, որ իրենք արևելքի կայսրութեան օրինաւոր 

ժառանգներն են: Ես իմ մասին կը կսիրեմ զհայերը… Վասնզի իրենց 

ազգայնութեան համար ունեցած մեծ սէրերնին շատ կանուխ իմ 

ուշադրութեանն զարկաւ» [16, № 129, 530]: Որպես Հ. Քլարկին անձամբ 

ճանաչող մարդ՝ Ս. Վանանդեցին գրում է. «Մեք որի մօտ ուստկը 

կճանչնամ քզանի, ու իր զգացմանց անկեղծութիւնը ու բուն արժէքը 

գիտեմք՝ լաւ համոզուած եմք, որ Հայտ Քլարք իր յօդուածին մէջ ծաղրելու 

մտօք բան մը գրած չունի, եւ եթէ նոյն Անգղիագէտները ուշադրութեամբ 

կարդային օտարազգի է մը գրուած սոյն օրինակ յօդուած մը՝ թերևս 

այսպիսի հետևութիւն մի հանելը անտեղի կըսեպէին» [16, № 129, 530]: 

Բարձրաստիճան մասոն Հայդ Քլարկին Ս. Վանանդեցին 

բնութագրում է ոչ միայն որպես Զմյուռնիայում ազատ որմնադրության 

գաղափարները տարածող և հայկական օթյակի կարևոր 

հիմնադիրներից մեկը, այլև որպես պարկեշտ, առաքինի, սկզբունքային 

և ազնիվ մարդ: «Հ. Քլարքը իր ազնիւ զգացումներովը, - գրում է Ս. 

Վանանդեցին, - բոլոր Հայոց համակրութիւնը արժանավորապէս կը 

գրաւէ, եւ պարտք կը դնէ մեր վրայ քաղցր յիշատակ մը պահել իրեն 

համար մեր անկեղծ սրտերուն մէջ» [16, № 129,530]: 

Ս. Վանանդեցին հայոց Վասիլ (Բարսեղ) Առաջին և Աշոտ Առաջին 

Բագրատունի թագավորների վերաբերյալ Հայդ Քլարկի հոդվածում տեղ 

գտած անճշտությունը հիմնավորում է հայ պատմիչների 

աշխատություններով: Այդ մասին նա անգլերենով մի հոդված է 

տպագրում, որին ծանոթանալուց հետո Հ. Քլարկն ընդունում է                       

Ս. Վանադեցու «դիտողութեանց և վկայութեանց իրաւացի լինելը»               
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[16, №129,532]: Այս փաստը նույնպես վկայում է այն մասին, որ 

բարձրաստիճան մասոն Հայդ Քլարկը, իսկապես, ազնիվ մարդ էր: Նրա 

գլխավորած օթյակը հետագայում մի շարք բարեգործական 

միջոցառումներ անցկացրեց: Դրանցից մեկի մասին գրում է 

Զմյուռնիայում լույս տեսնող հունական «Ամալթիա» թերթը՝ կարևորելով 

հույն և հայ մասոնների համագործակցությունը:  

Զմյուռնահայ «Արշալույս Արարատյան»թերթը, որի խմբագիր 

Ղուկաս Պալդազարյանը հայկական «Տիգրան» օթյակի անդամ էր 

[5,161:24,68], հունական «Ամալթիա» թերթից թարգմանաբար տպագրում 

է բարեգործական պարահանդես կազմակերպած հանձնաժողովի 

տեղեկությունը՝ հավաքած գումարը նպատակային օգտագործելու 

մասին: Թերթը միաժամանակ հայտնում է, որ Զմյուռնիայում գործում են 

իտալական «Սթելլա Իոնիա», հունական «Այիոս-Եէսրեիոս» և 

հայկական «Տիգրան» մասոնական օթյակներ [13, № 776], որոնք մեծ 

աջակցություն են գտել քաղաքի իտալացի, հույն և հայ բնակչության 

շրջանում: Դրանում, անշուշտ, իր ներդրումն ուներ նաև «Հոմեր» օթյակը: 

Եզրակացություն: Զմյուռնիայի «Հոմեր» օթյակի երևելի դեմքերի 

անմիջական ջանքերով նախ՝ 1862թ. Կ. Պոլսում հիմնվեցին «Բուլվեր», 

իսկ 1864թ. Զմյուռնիայում՝ հայկական «Տիգրան» օթյակները [11, №2: 

79,81]: 

Հավատարիմ մնալով ազատ որմնադիրների՝ տիեզերական 

եղբայրության, մարդկային համերաշխության, փոխադարձ օգնության 

գաղափարախոսությանը և մասոնության «ազատություն, հավասա-

րություն, եղբայրություն» կարգախոսին՝ «Հոմեր» օթյակի երևելի դեմքերն 

իրենց գործունեությամբ նպաստեցին Թուրքիայում հանրային բարքերի 

մեղմացմանը, մարդկային և ազգային բարի զգացմունքների ու 

համերաշխության տարածմանը: 
 

ВИДНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗМИРСКОЙ ЛОЖИ  

«ГОМЕР» № 806 

Мовсисян Ф. В. 
 

После завершения Крымской (Восточной) войны под давлением 

ведущих европейских держав султан Абдул-Меджид I провозгласил 

манифест «Хатт-и-Хумаюн», направленный на «европеизацию Турции» и 

реализацию реформ. Воодушевленные этим фактом, ряд представителей 

интеллигенции из числа измирских армян целью улучшения 

национального, общественного и религиозного положения создали 
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различные общества и организации, вступили в масонские ложи, 

основанные вольными и каменщиками Англии и Франции. 

Сформированная 19 ноября 1859 года в Измире по исключительному 

праву, предоставленному «Великой Ложей Англии», англоязычная ложа 

«Гомер» («Homer»)№ 806 около трех десятков лет осуществляла 

плодотворную деятельность среди западных армян, распространяя идеи 

масонства. Видными представителями ложи были: известный английский 

масон Хайд Кларк, пионер западноармянского масонства Серовбе 

Азнавур, негоциант Микаэл Ерамян, драматург, филолог Саргис 

Ванандеци и другие. 31 марта 1861 года члены ложи «Гомер» в Измире 

основали франкоязычную ложу «Победа» («LaVictoire»), а 29 апреля 1864 

года – первую армянскую ложу № 1014 «Тигран». Свою деятельность ложа 

«Гомер» прекратила 15 февраля 1887 года в результате политических 

событий, произошедших в Измире.  

Ключевые слова: Турция, Измир, реформы, масонство, ложа, 

«Гомер», Булвер-Литтон, Хайд Кларк, Серовбе Азнавур, Микаэл Ерамян, 

Саргис Ванандеци. 
 

THE PROMINENT FIGURES OF ‗‘THE HOMER‘‘ 806 LODGE IN SMYRNA 

Movsisyan F. V. 
 

After the Crimean War under compulsion of the great European 

states, the ―Hatt Hyumayun‖ manifesto, granted by Sultan Abdul Mejit 1st, 

tended to ―Europeanize Turkey‖ and make reforms. A group of Armenian 

intellectuals in Smyrna inspired by that document created different 

associations to improve their national, public and religious affairs and admitted 

to the English and French masonic lodges. On November 19,1859, 

―The Homer‖ 806 Lodge, founded by the license of ―The Great Lodge of 

England‖, promoted activity among Western Armenians (about three 

decades) to disseminate masonic ideas. 

The eminent figures of the Lodge were the famous English mason Hyde 

Clarke, the well-known Western- Armenia masonic leader Serovbe Aznavour, 

vendor Michael Eramyan, playwright, philologist Sargis Vanandetsi and the 

like. On March 31, 1861, the members of ―The Homer‖‘ Lodge founded the 

francophone ―La Victoire‖ in Smyrna, and the 1st Armenian  lodge ―Tigran‖ 

1014 - on April 29, 1864. The lodge ―Homer‖ stopped its activity on 

February 15,1887 because of the latest political developments in Smyrna.   
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Keywords: Turkey, Smyrna, reforms, masonry, lodge, ―The Homer‖, 

Bulwer Litton, Hyde Clarke, Serovbe Aznavour, Michael Eranyan, Sargis 

Vanandetsi. 
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