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DIE AKTIVITÄTEN DER DR. LEPSIUS´ DEUTSCHEN 
ORIENT-MISSION1 FÜR DIE ARMENIER (1933-1938)  

Als Folge der national-sozialistischen Rassenideologie nahmen im Jahre 1933 für die 
Armenier bedrohliche und folgenschwere Herausforderungen ihren Anfang. In der 
deutschen Presse tauchte mehrmals die Behauptung auf, dass die Rassenzugehörigkeit 
der Armenier mit derjenigen von Juden identisch sei, wobei man sich zur Begründung 
auf «gewisse gemeinsame  Eigenschaften» der beiden Völker und nicht zuletzt auch 
auf die Vergleichbarkeit ihrer leidvollen Geschichte zu berufen versuchte.2 Wie die 
anderen deutschen Armenierfreunde, so sah auch die Dr. Lepsius´ Deutsche Orient-
Mission (DOM) unter diesen Bedingungen ihre Hauptaufgabe darin, entschlossen 
gegen diesen irrigen Ansatz vorzugehen, dessen Weiterverbreitung für die Armenier 
verhängnisvoll sein konnte. «Die Behauptung, die Armenier seien Juden, ist eine 
Unwahrheit», verkündete die Gesellschaft in der Juni-Nummer ihrer Zeitschrift Orient 
im Bild. «Wenn die Schreiber solcher Behauptungen ein Konversationslexikon 
aufschlagen würden, könnten sie das Gegenteil ersehen, nämlich, dass das armenische 
Volk bereits im Jahre 300 das Christentum zur Staatsreligion erklärte. (...) Die 
Armenier sind das älteste Christenvolk der Geschichte. Auch rassenmäßig haben die 
Armenier nichts mit den Juden zu tun, denn sie sind keine Semiten, sondern 
Indogermanen, und auch ihre Sprache ist ein indogermanischer Sprachzweig. Wir 
bitten unsere Freunde, gegen die Weiterverbreitung dieser geschichtlichen 
Unwahrheit, dass die Armenier zu den Semiten zu zählen seien, überall zu wirken. Das 
armenische Volk hat mit dem deutschen Volk durch Jahrhunderte hindurch die 
wertvollsten Kulturbeziehungen gehabt, hat sich mit seiner Nationalkirche durch 
Jahrhundertelange Kämpfe sein Christentum erhalten. (...) Wer jene unrichtige 
Behauptung verficht, verrät unzureichende Geschichtskenntnis und würdigt ein Volk 

                                                      
1 Die Gesellschaft ist von Dr. Johannes Lepsius im Jahre 1895 begründet worden und hat sich 

seitdem durch eine universelle Hilfstätigkeit über vier Jahrzehnte hindurch unablässig für Milderung der 
Leiden des bedrohten armenischen Volkes in der Türkei eingesetzt. Seit den 1920-er Jahren hatte die 
Gesellschaft ihr armenisches Hilfswerk von der Türkei nach  Syrien (Aleppo, Kaja Punar) versetzen 
müssen, wo die Pflege der zahlreichen armenischen Waisen und Flüchtlinge von ihr übernommen worden 
war. Im Rahmen dieses Aufsatzes können sich die Leser mit den Aktivitäten der Gesellschaft in den Jahren 
1933-1938 vertraut machen, einem Zeitraum, der durch eine schwere Wirtschaftskrise und bedrohliche 
folgenschwere Herausforderungen durch den Nationalsozialismus geprägt war. 

2 Die Armenier – keine Juden, in: Orient im Bild, 1933, S. 32. 
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herab, das für die Zukunft des Orients noch eine weltgeschichtliche Aufgabe zu 
vollbringen hat.»3  

Es kam zu einer großartigen publizistischen Tätigkeit, mit der die genannten 
Behauptungen widerlegt werden sollten. Eine nach der anderen wurden zahlreiche 
Abhandlungen zur Geschichte sowie der ethnologischen, religiösen und kulturellen 
Eigentümlichkeiten des armenischen Volkes in den Periodika der DOM publiziert, in 
denen die Zugehörigkeit der Armenier zu der arischen Rasse begründet wurde.4 
Darüber hinaus wurde auf die Standpunkte und Forschungsergebnisse von J. 
Markwart, H. Hübschmann, K. Friedrich Neumann und anderen Forschern und 
Wissenschaftlern über Armenien und das armenische Volk Bezug genommen, was zur 
Vervollständigung der eigenen Feststellungen wesentlich beitrug.5 «Der heutige 
Zustand», schrieb man in der August-Nummer von Orient im Bild, «dass der Armenier 
in aller Welt vorfinden lässt, ist zurückzuführen auf eine gewaltsame Austreibung aus 
dem türkischen Staatsgebiet (1915/16), die nichts anderes bezweckte, als ein kulturell 
höher stehendes, christliches Volk und eine den Türken fremde Rasse zu vernichten. 
(...) Da mit dem Begriff des Judentums im Abendland die mosaische Religion 
verknüpft ist, ist es nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, dass die Armenier nicht nur 
rassenmäßig als Indogermanen den Juden fremd sind, sondern auch in religiöser 
Hinsicht als das älteste Christenvolk der Erde nichts mit ihnen zu tun haben.»6 

Diese hartnäckige publizistische Kampagne, die in enger Zusammenarbeit mit 
der Deutsch-Armenischen Gesellschaft (DAG) erfolgte, und woran sich auch 
zahlreiche andere namhafte Wissenschaftler, Publizisten, Kirchenmänner und 
Politiker wie zum Beispiel Prof. C. F. Lehmann-Haupt, Prof. J. Richter, Prof. Max 
(Herzog zu Sachsen), Dr. P. Rohrbach u. a. beteiligten, wurde schlussendlich von 
Erfolg gekrönt. Die Propaganda in der deutschen Presse bezüglich der angeblichen 
«jüdischen Rassenzugehörigkeit» der Armenier nahm ein Ende und diese wurden im 
Dekret des Innenministers (unterzeichnet am 3. Juli 1933, veröffentlicht am 29. 
September) offiziell zu den Ariern zugerechnet.7 Diese Verordnung ermöglichte es 
ihnen, sich das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums zunutze zu 
machen und darüber hinaus zukünftig dem bekannten Schicksal der Juden zu 
entgehen.  

Um späteren, ähnlich gelagerten Entwicklungen vorzubeugen, publizierte die 
Deutsch-Armenische Gesellschaft 1934 die Broschüre «Armeniertum – Ariertum», 
die die gute Zusammenarbeit der DOM und der DAG belegte und in der die von Prof. 
H. H. Scheider, Ewald Stier, Dr. von Leers, Dr. Karl Roth, Dr. Paul Rohrbach, Prof. J. 
Strzygowski, Max Herzog zu Sachsen, Dr. A. Abeghjan, Richard Schäfer und G. 
Klinge verfassten insgesamt 10 wissenschaftlichen Abhandlungen die Zugehörigkeit 

                                                      
3 Ebd. 
4  Hetzel G., Wie das älteste Christenvolk zu seinem Glauben kam, in: Orient im Bild, 1933, S. 34-

35, 37; N.N., Die Zugehörigkeit der Armenier zur arischen Rasse, ebd., S.  38 u. a. 
5 Die Zugehörigkeit der Armenier zur arischen Rasse, ebd., S.  65-66. 
6  N. N., Die Zugehörigkeit der Armenier zur arischen Rasse, ebd., S. 38. 
7 S. die Erklärung der Dr. Lepsius´ DOM, ebd., S. 51. Vgl. Feigel U., Das evangelische Deutschland 

und Armenien, Göttingen, 1989, S. 292. 
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der Armenier zur arischen Rasse umfassend zeigten.8 Prof. Scheider, Direktor des 
Seminars für orientalische Sprachen an der Berliner Universität, behandelte in seinem 
Aufsatz den philologischen Schwerpunkt, d. h. die Sprache des «mit den Deutschen 
durch Sprache, Glauben und griechische Bildung verwandten armenischen Volkes» 
nach ihrer Eigenart und Geschichte. Er wies auf ihre unverkennbare Zugehörigkeit zu 
den indogermanischen Sprachen hin und schrieb bezüglich des armenischen 
Alphabets, dass es «an Treue und Eindeutigkeit der Lautwiedergabe» die Schreibweise 
der meisten europäischen Völker bei weitem übertrifft, rühmte an der historischen 
Literatur, die die Armenier seit dem 5. Jahrhundert geschaffen haben, dass sie «ebenso 
durch inhaltliche Gediegenheit wie durch Beherrschung der sprachlichen Form 
hervorragt» und an dem Volk selbst, dass es früher und erfolgreicher als andere Völker 
des Orients «den Anschluss an die modern-abendländische Wissenschaft und Bildung 
gefunden» habe. Zu dem gleichen Ergebnis, dass die Armenier ein arisches Volk seien, 
gelangte J. von Leers, Chefredakteur der Zeitschrift Wille und Weg, unter Berufung 
auf Günthers Rassenforschung und Heranziehung einer Schilderung von deportierten 
Armeniern bei J. Lepsius in seinem Buch «Der Todesgang des armenischen Volkes». 
A. Abeghjan, Dozent am orientalischen Seminar, zog zum Erweis des Nordischen in 
dem armenischen Volk außer dem Psychologischen das Volkslied und die Sage heran, 
K. Roth die Völkerwanderung und zur Deutung der seelischen Eigenart sein 
wechselvolles Schicksal. Noch stärker wurde diese im klingerschen Beitrag gewertet. 
Der bekannte Publizist Paul Rohrbach überraschte durch das freimütige Geständnis, 
dass die ganze Frage herzlich überflüssig sei: «Wenn die Armenier keine «Arier» sein 
sollen, so sind es Italiener, um nur dies Beispiel zu nennen, ebenso wenig.»9 E. Stier 
behandelte die deutsch-armenischen Kulturbeziehungen, J. Strzygowski die 
armenische Baukunst mit Hinweisen aus seinem Buch «Die Baukunst der Armenier 
und Europa», der katholische Theologieprofessor Max Herzog zu Sachsen die 
armenische Frömmigkeit, wie sie sich in Gottesdienst und sonstigem Kirchenwesen 
darstellt, und R. Schäfer, der langjährige Mitarbeiter von J. Lepsius, die Bedeutung 
des armenischen Volkes für das vorderasiatische Kulturleben und die sich daraus 
ergebende Notwendigkeit, dem armenischen Volk seine Existenz und der Christenheit 
des Abendlandes einen wertvollen Bundesgenossen im Kampf gegen den von Osten 
drohenden Bolschewismus zu sichern. Den Schluss dieser Publikation bildeten 
mehrere, sich auf das armenische Volk beziehende Äußerungen von J. Lepsius, H. 
Hübschmann, F. N. Fink, F. Nansen, M. Wagner und anderen bekannten 
Persönlichkeiten.10 

Parallel zu diesen öffentlichen Auseinandersetzungen musste die Dr. Lepsius´ 
DOM auch viele andere Hindernisse angehen, die das NS-Regime den deutschen 
Missions- und Wohltätigkeitsgesellschaften in den Weg gelegt hatte. Es ging darum, 
sich gegen die unter dem Vorwand der globalen Wirtschaftskrise vorgetragenen 
Anfeindungen zur Wehr zu setzen, deren Verfechter den genannten Gesellschaften 

                                                      
8 Armeniertum – Ariertum, Potsdam  1934. 
9 Ebd., S. 42. 
10 Ebd.. 
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eine Verschwendung des deutschen Nationaleigentums vorwarfen und von der 
Regierung verlangten, ihrer «verschwenderischen» Tätigkeit Einhalt zu gebieten. 
Dieser noch im Jahre 1932 weit verbreiteten Propaganda folgten bald auch 
verschiedene behördliche Anordnungen, die im Grunde genommen nichts anderes als 
eine Paralysierung und Stilllegung der Tätigkeit dieser Gesellschaften bezweckten. 
Am 29. September 1933 wurde beispielsweise durch einen Erlass des Preußischen 
Staatskommissars für die Regelung der Wohlfahrtspflege angeordnet, dass 
Sammlungen, die nicht dem Winterhilfswerk des deutschen Volkes zu Gute kommen, 
einzustellen seien.11 Obschon dieser Erlass am 24. Oktober wieder zurückgezogen 
wurde,12 traten in der Folgezeit neue Erlasse in Kraft, deren Anweisungen mit denen 
des ersteren fast gleichbedeutend waren. Durch das Gesetz vom 3. Juli 1934 waren die 
Sammlungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen, ferner Sammlungen von Haus zu 
Haus, verboten. Die Missions- und Wohltätigkeitsgesellschaften wurden damit 
tatsächlich ihrer wichtigsten Finanzquellen beraubt, denn die Sammeltätigkeit für ihre 
Arbeit blieb hauptsächlich auf Kollekten in Gottesdiensten und Versammlungen 
beschränkt.13 Um gegen die neuen Herausforderungen gemeinsam und effektiv 
vorgehen zu können, schlossen sich Dr. Lepsius´ DOM und die im Vorderen Orient 
tätigen anderen deutschen Liebeswerke und Missionen im Oktober 1933 zu einem 
Christlichen Werk zusammen, wobei die Gesellschaften ihren eigenständigen 
Charakter als juristische Personen behielten und in ihren Ordnungen und 
Eigentumsverhältnissen unangetastet blieben.14 Trotz der von der neuen Organisation 
an die Öffentlichkeit gerichteten zahlreichen Appelle und Erklärungen,15 durch die 
man einer weiteren Verbreitung der gegen sie gerichteten Propaganda vorzubeugen 
und die bestehenden Verbindungen zu den Gesellschaftskreisen zu stärken versuchte, 
konnten diese jedoch kein effektives Gegengewicht zur staatlichen Politik sein. Am 6. 
November 1934 wurde ein neues Gesetz veröffentlicht, demzufolge öffentliche 
Sammlungen (auf Straßen und Plätzen) und solche, die in Versammlungen stattfanden 
(Kollekten), erst nach vorheriger Erlaubnis der örtlichen Behörden zulässig waren. 
Lediglich freiwillige Spenden und das Kollektieren in Kirchen und kirchlichen 
Räumen bei Veranstaltungen in gottesdienstlicher Form waren nicht verboten.16  

Obwohl dieses die Werbe- und Sammelarbeit fast völlig lähmende Gesetz durch 
einen anderen Erlass des Preußischen Ministers des Inneren vom 27. März 1935 in 
Teilen abgemildert wurde,17 trat im Frühling 1937 ein neuer Erlass in Kraft, demnach 
Kollekten nur noch in den «regelmäßigen» Gottesdiensten gesammelt werden durften, 
und auch nur in solchen, die zuvor von den Provinzialkirchenbehörden angeordnet 

                                                      
11 Mitteilungen, in: Orient im Bild, 1933, S. 64. 
12 Ebd.. 
13 Schäfer R., Sammelverbot, in: Orient im Bild, 1934, S. 42. 
14 Christliches Orient-Werk, in: Orient im Bild, 1933, S. 59. Vgl. ebd., 1934, S. 35. 
15 Die Tagung der Deutschen Evangelischen Missionen in Barmen, in: Orient im Bild, 1933, S. 60. 

Vgl. Kundgebung des Deutschen Evangelischen Missionsrats, ebd., 1934, S. 35. Vgl. Ein Wort der 
deutschen evangelischen Mission zur gegenwärtigen Stunde, ebd., S. 45. 

16 Sammelverbot, ebd., S. 48. Vgl. Sammelverbot, ebd., 1935, S. 3. 
17 Missionssammlungen, ebd., S. 28. 
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worden waren.18 Das bedeutete, dass in Bibel- und Missionsstunden, auch auf 
Gemeindeabenden, selbst auf Missionsfesten Kollekten überhaupt nicht mehr 
gesammelt werden durften, weswegen eine weitere Tätigkeit der Gesellschaften kaum 
mehr denkbar war.19 Es erübrigt sich zu sagen, wie verhängnisvoll diese Gesetze für 
die Dr. Lepsius´ DOM waren. Wegen der häufigen Gesetzesänderungen war man nicht 
imstande, aus den geringfügigen Möglichkeiten, die die Erlasse zuließen, gebührenden 
Nutzen zu ziehen, auch wenn diese in den Periodika der Gesellschaft ausführlich 
erörtert wurden,20 denn eine Rekonstruierung der Arbeit nahm unvergleichlich viel 
Zeit in Anspruch. Hinzu kamen die Anweisungen der örtlichen Behörden, von denen 
viele keine hinreichenden Kenntnisse über die neuen Gesetze hatten, weshalb auch 
rechtmäßige Veranstaltungen oftmals verhindert oder verboten wurden.21 Diese 
Verbote und Beschränkungen wurden ab der zweiten Hälfte 1934 auch durch die 
sogenannten Devisenbestimmungen ergänzt, kraft deren die für Missions- und 
Wohltätigkeitszwecke vorgesehenen Geldsendungen ins Ausland verboten wurden.22 
Zur Lösung dieses Problems wurde im September 1934 vom Deutschen evangelischen 
Missionsrat eine Devisenanforderungsstelle gegründet, die als Sachwalterin der 
deutschen Missionen ihre Interessen vertreten sollte. Obwohl sie nach intensiven 
Verhandlungen mit der Regierung eine geringe Zuteilung an Devisen für die am Rat 
beteiligten Gesellschaften erreichen konnte, war diese unzureichend für den 
Fortbestand der Arbeit.23 Für die 6 Monate vom Juli bis Dezember 1934 war z. B. der 
lepsiusschen Gesellschaft nur 1258,56 Mark zugeteilt worden, während diese für 
Aufrechterhaltung der Arbeit monatlich 4200 Mark benötigte.24 Die 
Devisenbestimmungen führten mitsamt den anderen oben erwähnten Anordnungen zu 
einer Situation, in der nicht nur der Erhalt der Arbeit, sondern auch das Fortbestehen 
der Gesellschaften kaum mehr möglich schien. Es ist zweifelsohne der wagemutigen 
Entschlossenheit der Dr. Lepsius´ DOM zu verdanken, dass diese für ihre armenischen 
Schützlinge nicht zu schicksalsträchtigen Folgen geführt haben.  

Die Gesellschaft trat energisch ihren Kritikern entgegen, von denen viele auch 
nach den erwähnten Verboten und Einschränkungen versuchten, die Notwendigkeit 
des armenischen Hilfswerkes in Frage zu stellen und diese völlig zu unterbinden. In 
den Jahren 1934-36 war die Ansicht sehr verbreitet, dass «Der Abgang deutscher 
Schweißgroschen» ins Ausland endlich aufhören musse, weil damit «dem Vaterland 
großer Schaden zugefügt» würde.25 Dr. Lepsius´ DOM ging entschieden gegen diesen 

                                                      
18 Ebd., vgl. Mitteilungen, in: Orient im Bild, 1937, S. 32. 
19 Ebd., vgl. Kollekten in „kirchlichen Versammlungen, ebd., 1938, S. 8. 
20 Sammelverbot, in: Orient im Bild, 1934, S. 48. Vgl. Missionssammlungen, ebd., 1935, S. 28. Vgl. 

Mitteilungen, ebd., 1936, S. 48. Vgl. Mitteilungen, ebd., 1937, S. 32. Vgl. Mitteilungen, ebd., 1938, S. 8. 
21 Schäfer R., Jahresbericht der Dr. Lepsius´ Deutschen Orient-Mission, in: Orient im Bild, 1934, S. 

11. Vgl. Sammlungsschwierigkeiten, ebd., 1936, S. 4. 
22 Schäfer R., Jahresbericht der Dr. Lepsius´ Deutschen Orient-Mission, in: Orient im Bild, 1935, S. 

1. 
23 Ebd.  
24 Ebd. 
25 Mitteilungen, in: Orient im Bild, 1934, S. 44. Vgl. Fleischmann P., Seine Barmherzigkeit hat noch 

kein Ende!, ebd., 1935, S. 1. 
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Standpunkt vor, indem sie in zahlreichen Beiträgen und Erklärungen die Demagogie 
und Manipulationen ihrer Kritiker an den Pranger stellte. In seinem Beitrag «Seine 
Barmherzigkeit hat noch kein Ende» ging der Vorsitzende der Gesellschaft, Paul 
Fleischmann, mit auffallender Ironie auf diese Ansicht ein und empfahl deren 
Vertretern, sich eher mit den für den Import von Tabak aus dem Ausland fließenden 
hundert- und tausendfachen Beträgen zu befassen, über die sich noch niemand besorgt 
geäußert hätte.26 Zur Begründung stellte er in einem anderen Bericht präzise 
statistische Angaben über die alljährlichen Ausgaben für Tabak und Alkohol dar, die 
faktisch einem Drittel der gesamten Ausgaben für Lebensmittel und einem Sechstel 
des deutschen Volkseinkommens entsprachen.27  

Von manchen mit der Staatspolitik und ihrer Propaganda verbündeten 
Kirchenkreisen war die Dr. Lepsius´ DOM auch deswegen einer starken Kritik 
ausgesetzt, weil sie sich, obwohl sie sich als Mission bezeichnete, sich dennoch nicht 
mit missionarischer Tätigkeit bzw. mit der Bekehrung der orientalischen Christen 
befasste. Da diese „Tatsache“ für die Gegner der Gesellschaft ein wichtiges Argument 
war, um die Zulässigkeit ihrer Tätigkeit auch weiterhin in Frage zu stellen, bildete sie 
einen wichtigen Schwerpunkt in der Publizistik der Gesellschaft. Allein die Tatsache, 
so P. Fleischmann in seinem Aufsatz „40 Jahre Missionsarbeit im Orient, „dass 
hunderte und aberhunderte von armenischen Waisen ohne Hilfe der Gesellschaft an 
Leib und Seele zugrunde gegangen wären, sei eine Rechtfertigung für die Existenz der 
Gesellschaft.28 Seiner Überzeugung nach war diese Art der Mission in Wirklichkeit 
viel bedeutender und gottgefälliger, als die übliche Bekehrungstätigkeit, die von den 
Kritikern der Gesellschaft verfochten wurde. Nach Ansicht des Verfassers war das 
vollkommen konform mit der Heiligen Schrift. «Der barmherzige Samariter hielt dem 
unter die Mörder Gefallenen keine Predigt», so Fleischmann in einem seiner Aufsätze, 
«sondern er verband ihm seine Wunden und brachte ihn unter ein Obdach. Gerade die 
Geschichte unserer Mission ist in dieser Hinsicht überaus lehrreich. Als 
Mohammedanermission wurde sie gegründet und Liebeswerk an dem unglücklichen 
armenischen Volke ist sie geworden. (...) Es ist der Ruhm unserer Lepsiusmission, dass 
wir trotz jahrzehntelanger Arbeit unter den Armeniern niemals einen von ihnen seiner 
abgestammten Kirche zu entfremden versucht haben.»29 

In der Abwehr der zahlreichen von der NS-Ideologie unterstützen Angriffe 
zeichnete sich die Gesellschaft durch eine für diese Zeit beinahe unglaublich 
erscheinende Entschlossenheit und Tapferkeit aus. «Man hat die Frage aufgeworfen, 
ob denn kleine Missionsgesellschaften überhaupt noch ein Daseinsrecht haben,- so P. 
Fleischmann bezüglich einer der kritischen Äußerungen im Jahre 1935. «Wir hören 
das alles ruhig mit an und gehen unseren Weg fröhlich weiter. So wenig unser 
Johannes Lepsius damals im Jahre 1895 die Kirchenbehörden um Erlaubnis gefragt 
hat, als der Schrei der dort bedrängten armenischen Christen aus dem Morgenland 

                                                      
26 Ebd. 
27 N. N., Ein Wort an die Sparsamen, in: Orient im Bild, 1936, S. 4. 
28 Fleischmann P., 40 Jahre Missionsarbeit im Orient, ebd., 1935, S. 33. 
29 Fleischmann P., Gehet hin und lehret alle Völker!, ebd., 1936, S. 25. 
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herüber drang und es galt zu helfen und zu retten, sowenig als er sich 20 Jahre später 
von der Rücksicht auf Staats- und Kirchenbehörden bestimmen ließ, sondern einfach 
tat, wozu er sich berufen wusste. So werden auch wir fortfahren zu tun, wozu wir uns 
berufen wissen. Es gibt nun einmal in den Dingen des Reiches Gottes eine Instanz, vor 
der alle Einwände der wägenden, reflektierenden Vernunft verstummen müssen.»30 

Von dieser unentwegten Entschlossenheit kam die Dr. Lepsius´ DOM auch in den 
darauf folgenden Monaten und Jahren nicht ab, als die öffentlichen Angriffe gegen die 
Gesellschaft parallel zu der allgemeinen Verbreitung der NS-Ideen und Konzeptionen 
einen viel schärferen Charakter annahmen, und jeder Tag von der Befürchtung geprägt 
war, der letzte für die Gesellschaft zu sein. «Es kamen Tage und Stunden», so P. 
Fleischmann im Jahre 1935, «wo uns hätte bange werden können, wo es schien, als 
hätten sich alle irdischen und satanischen Mächte wider das Missionsgebot unseres 
Herrn und Meisters verbündet, wo uns die Frage zu schaffen machte: Wie lange 
werden wir noch durchhalten können? (...) Und nun doch! Heute, da wir auf dieses so 
schwere Jahr zurückblicken, kann es, darf es nicht anders geschehen als mit dem 
heißen Gefühl des Dankes: Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende! Unser 
Waisenhaus in Kaja Punar ist noch da. (...) Auch unser Waisenpflegewerk in Aleppo 
besteht weiter.»31  

Was die düstere Zukunft anbetraf, sah die Gesellschaft dieser mit der Ruhe eines 
opferbereiten und sich gegebenenfalls selbst vor dem Märtyrertod nicht fürchtenden 
Apostels entgegen. «Freilich, was alles das kommende Jahr unseren deutschen 
Missionsgesellschaften, auch unserer eigenen bringen wird, vermag niemand zu sagen. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Gegnerschaft gegen das Evangelium und 
damit natürlich auch gegen alle missionarische Tätigkeit wachsen. Ja wir müssen mit 
den allerernstesten Möglichkeiten rechnen, dass nämlich der Hass gegen Jesu und sein 
Kreuz – und es gibt solchen Hass – in hellen Flammen auflodert und dann auch vor 
der rücksichtslosen Gewalt nicht zurückschreckt. Vielleicht ist das, was sich in 
Russland zugetragen hat, erst der Anfang einer Leidenszeit, wie sie der Kirche Jesu 
bisher noch nicht beschieden war. Aber wie Ernstes und Schweres uns auch noch 
bevorstehen mag, eins wird sich auch da wieder erfüllen, dass nämlich die Zeiten des 
Märtyrertums noch immer die eigentlichen Segenszeiten für die Kirche Jesu waren. 
Ob es uns wirklich ernst war um das in der letzten Strophe des Lutherliedes gesungene, 
fast zu viel gesungene «Nehmen sie uns den Leib», wird erst offenbar, wenn die 
Feuerprobe des Glaubens zu bestehen ist.»32  

Die Dr. Lepsius´ DOM hat ihr armenisches Hilfswerk auch in den folgenden 
Jahren vor zahlreichen öffentlichen Angriffen tatkräftig verteidigen müssen. Und die 
Tatsache, dass diese Gegenwehr erfreuliche Ergebnisse erzielen konnte, war vor allem 
den mannigfaltigen Publikationen der Gesellschaft zu verdanken. Der von P. 
Fleischmann im Jahre 1937 veröffentlichte Artikel «Warum wir uns noch immer der 
armenischen Waisen annehmen» könnte als ein typisches Beispiel dafür angesehen 

                                                      
30 Fleischmann P., 40 Jahre Missionsarbeit im Orient, ebd., 1935, S. 33. 
31 Fleischmann P., Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende!, ebd., 1935, S. 1. 
32 Ebd. 
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werden. Im Artikel war diese Frage vom Verfasser stellenweise so meisterhaft und 
vollkommen beantwortet worden, dass es keine Einwände mehr dagegen erhoben 
werden konnten.33 Wobei die Notwendigkeit der Fortsetzung des Werkes nebst 
anderen Argumenten auch durch die «Rassenverwandtschaft» der Armenier mit den 
Deutschen begründet und aus den «besonderen Pflichten» für Deutsche hergeleitet 
wurde.34  

Dr. Lepsius´ DOM setzte ihren «Kampf» auch in der Folgezeit gleicherweise 
fort.35 Und obwohl dieser mit der Zeit immer schwieriger und leidvoller wurde, war er 
stets durch einen starken Glauben an die Zukunft geprägt. «Ist es etwa Gottes Wille», 
so P. Fleischmann in einem seiner Aufsätze, «kann es Gottes Wille sein, dass wir 
unsere Hand von den lieben vater-, mutter-, heimatlosen Kindern, die sich da draußen 
jetzt so geborgen fühlen, zurückziehen? Ein Werk aufgeben, das mit so vielen Opfern 
geschaffen und noch immer durch alle Nöte hindurchgerettet wurde? Aber immer, 
wenn solches Bangen uns übermannen will, tritt der vor uns hin, der einst in Sturm 
und Wogendrang zu seinen Jüngern gesprochen hat: O, ihr Kleingläubigen, was seid 
ihr so furchtsam?».36  

Die Gesellschaft hat ungeachtet dieser äußerst ungünstigen Lage und der 
zahlreichen Verbote und Beschränkungen ihr armenisches Hilfswerk unablässig 
weitergeführt. Dabei nutzte sie alle Möglichkeiten aus, die die restriktiven Gesetze 
boten. Auch umging sie mehrmals geschickt die Gesetze. Wenn der Gesetzgeber z. B. 
für Missions- und Wohltätigkeitsgesellschaften unterschiedliche Positionen bezog, 
versuchte die Gesellschaft, sich zu der jeweils milder behandelten Gruppe zählen zu 
lassen.37 In einem anderen Fall schlug sie, um die Verbote umgehen zu können, den 
Freunden vor, ihre Gaben als Mitgliedsbeiträge zu deklarieren, für die keine 
Beschränkungen vorgesehen waren: «Am praktischsten wäre es, wenn in dieser Zeit 
unsere Freunde ihren regelmäßigen Beitrag als Mitgliedsbeitrag bezeichneten, so dass 
wir sie alle in einer Mitgliederliste führen können. Um unsere Aufgaben erfüllen zu 
können, müssen unsere gemeinsame Liebe und unser Opfersinn diese Form finden.»38  

Was die Devisenbestimmungen anbetrifft, entschloss sich die Gesellschaft, zur 
deren Überwindung das Geld in Waren umzusetzen und ihren Stationen anstatt des 
ersteren Waren zu übersenden, denn für Warensendungen gab es keine gesetzlichen 
Beschränkungen. In diesem Fall musste man mit bestimmten zusätzlichen Ausgaben 
rechnen, denn die Waren, die in Syrien billiger angekauft werden könnten, mussten in 
Deutschland zu teuereren Preisen angeschafft werden, wobei bei Warensendungen 
auch die Transportkosten anfielen. Die Gesellschaft hatte aber keine andere 
Möglichkeit zur Verfügung, um ihren armenischen Schützlingen zu helfen. So wurden 

                                                      
33 Orient im Bild, 1937, S. 23-24. 
34 Ebd. 
35 Fleischmann P., Gott ist Liebe!, ebd., 1938, S. 13. Vgl. Fleischmann P., Durchhalten!, ebd., S. 33 

u. a. 
36 Fleischmann P., „Uns ist bange, aber wir verzagen nicht“, in: Orient im Bild, 1937, S. 29. 
37 Missionssammlungen sind erlaubt, ebd., 1934, S. 19. 
38 Schäfer R., Sammelverbot, ebd., S. 42. 
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ab 1934 die eingehenden Beträge in Waren umgesetzt und nach Aleppo und Kaja 
Punar verschickt.39  

Durch die Periodika der Gesellschaft und Vortragsreisen ihrer Mitarbeiter sowie 
durch die in den Stationen aufgenommenen Bildserien wurde die Propaganda für das 
Hilfswerk ununterbrochen weitergeführt.40 Im Jahre 1936 sind beispielsweise zwei 
wertvolle Bildstreifen den Freundeskreisen zur Verfügung gestellt worden, die 
«Aleppo, Rettungshafen des ältesten Christenvolkes» und «Kaja Punar, Armenischer 
Heimatboden in der Fremde» betitelt waren, und für die Werbung wichtig waren.41  

Die Tatsache, dass Dr. Lepsius´ DOM ihr armenisches Hilfswerk auch in diesen 
für eine Missions- oder Wohltätigkeitsarbeit äußerst ungünstigen Jahren weiterführen 
konnte, ist diesen Maßnahmen und der kühnen und unentwegten Entschlossenheit der 
Gesellschaft zu verdanken. Die statistischen Angaben in den beiden Tabellen können 
den Lesern einen Eindruck sowohl über die Einkünfte und Ausgaben der Gesellschaft 
als auch über den Umfang ihrer Warensendungen in den genannten Jahren vermitteln. 
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1935 36926, 57 15584, 19 Nicht bekannt 23028, 14 9558,79 Nicht bekannt    48767 kg  

1936 37558, 97 14240,  91 34051 kg 26933, 29 12548,96 6033 kg     40084 kg  
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Tabelle 2 

                                                      
39 Ebd. 
40 Orient im Bild, 1937, S. 12. Vgl. Gemeinde-Abende, ebd., 1936, S. 40. Vgl. Mitteilungen, ebd., 

1938, S. 36.  
41 Mitteilungen, in: Orient im Bild, 1936, S. 16. Vgl. Mitteilungen, ebd., 1937, S. 32: Der erstere 

von den genannten Filmstreifen setzte sich aus 70, und der letztere aus 82 Bildern, s. Gemeinde-Abende,  
ebd., 1936, S. 40. 
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ԴՐ. ԼԵՓՍԻՈՒՍԻ ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ 
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ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 1933�38 ԹԹ. 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ  

1933 թ. գերմանական լրատվամիջոցներում շրջանառության մեջ էր դրվել հայե-
րի և հրեաների ռասայական նույնականության տեսակետը, որ հղի էր անկան-
խատեսելի հետևանքներով։ Ուստի պատահական չէ, որ ինչպես Դր. Լեփսիուսի 
Գերմանական արևելյան առաքելությունն (Այսուհետև՝ Դր. Լեփսիուսի ԳԱԱ), 
այնպես էլ հայ ժողովրդի մյուս գերմանացի բարեկամներն իրենց գերխնդիրը 
դարձրեցին դրա դեմ պայքարի ծավալումը։ Կազմակերպության պարբերական-
ներում հրատարակվում էին ծավալուն ուսումնասիրություններ հայ ժողովրդի 
պատմական անցյալի և ազգաբանական, կրոնական ու լեզվա-մշակութային  ա-
ռանձնահատկությունների վերաբերյալ, որոնցով հիմնավորվում էր նրա պատ-
կանելությունը արիական ռասային։  

Այլ գաղափարակից կազմակերպությունների, մասնավորապես Գերմանա-հայ-
կական ընկերության հետ սերտ համագործակցությամբ ամիսներ շարունակ ծավալ-
վող այդ գրապայքարը‚ որում ներգրավվեցին նաև գիտական, կրոնական և քաղա-
քական մեծ հեղինակություններ, հասավ իր նպատակին. գերմանական լրատվամի-
ջոցներում հայերի և հրեաների ռասայական նույնացմանը միտող քարոզարշավը 
դադարեց, և 1933 թ. հուլիսի 3-ին Գերմանիայի ՆԳ նախարարի հրամանագրով հա-
յերը «մասնագիտական ծառայության վերականգնման օրենքին համապատաս-
խան» դասվեցին արիական ժողովուրդների շարքում՝ այդպիսով ապահովագրվելով 
պաշտոնավարման և այլ իրավունքների սահմանափակման օրենքներից, ինչպես և 
այլապես անխուսափելի դարձող՝ ռասայական դաժան հետապնդումներից։ 

Այդ հաղթանակը մեկընդմիշտ ապահովագրելու և հետագայում այլևայլ 
կեղծումների հնարավորությունը բացառելու նպատակով 1934 թ. սկզբին լույս 
ընծայվեց նաև «Armeniertum-Ariertum» («Հայկականություն-արիականութ-
յուն») աշխատությունը՝ հանրությանը ներկայացնելով գիտական և փաստա-
կան համակողմանի հիմնավորումներով հայ ժողովրդի արիական պատկանե-
լությունը փաստող 10 ծավալուն հոդվածներ՝ հեղինակված Հ. Հ. Շայդերի‚ Է. Շ-
թիրի, դր. Պ. Ռոհրբախի, Ռ. Շեֆերի‚ Յ. Ստրժիգովսկու, Կ. Ռոթի, Յ. ֆոն Լեր-
սի,  Սաքսոնիայի դուքս ֆոն Մաքսի, Ա. Աբեղյանի և Գ. Կլինգեի կողմից։ 

1930-ական թթ. Դր. Լեփսիուսի ԳԱԱ-ից մեծագույն ջանքեր էին պահանջ-
վում միսիոներական ընկերություններին «Ազգային ունեցվածքի վատնման» 
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մեջ մեղադրող՝ կառավարության հովանավորչությամբ ի հայտ եկած նոր թշնա-
մական մտայնություններին դիմակայելու և իր հայ օգնության աշխատանքները 
շարունակելու համար։ Միսիոներական ընկերությունների վարկաբեկման՝ այդ 
քարոզարշավը պարբերաբար ամրապնդվում էր նաև նրանց գործունեությունը 
խոչընդոտող օրենսդրական բազմապիսի արգելքներով։  

Զանազան, այդ թվում պետական քաղաքականությանը տուրք տվող որոշ ե-
կեղեցական շրջանների կողմից քննադատություններ էին տեղում նաև Դր. Լեփ-
սիուսի ԳԱԱ-ի գործունեության՝ «ոչ միսիոներական» նկարագրի վերաբերյալ, որը 
նրանց ծառայում էր պատրվակ ընկերության գոյության անհրաժեշտությունը վի-
ճարկելու համար։ Ուստի պատահական չէ, որ դա մշտապես մնում էր ընկերության 
մարտնչող հրապարակախոսության ամենաարդիական թեմաներից մեկը։ Հենց 
միայն այն փաստը, նշում էր այդ առթիվ ընկերության նախագահ Պաուլ Ֆլայշ-
մանն իր «40 տարվա միսիոներական աշխատանք Արևելքում» հոդվածում, որ ա-
ռանց ընկերության աջակցության «հարյուրավոր հայ երեխաներ կկործանվեին»‚ 
բավական էր, որպեսզի նրա գոյությունը արդարացվեր։ Նախագահի համոզմամբ, 
այդ շատ ավելի մեծանշանակ և աստվածահաճո առաքելություն էր, քան այն ա-
վանդական «միսիոներությունը», որի դիրքերից փորձում էին հանդես գալ իր քննա-
դատները։ Դրա լավագույն հիմնավորումը տալիս էր նաև Աստվածաշունչը. «Գթա-
սիրտ սամարացին մարդասպանների մեջ ընկածին չքարոզեց‚ այլ կապեց նրա վեր-
քերը և տարավ ծածկի տակ,- գրում էր այդ առթիվ Պ. Ֆլայշմանը։- Մեր միսիայի 
պատմությունը հենց այդ տեսանկյունից է շատ ուսանելի։ Այն հիմնադրվեց որպես 
մահմեդականության համար նախատեսված միսիա և դարձավ բարեսիրական 
գործունեություն դժբախտ հայ ժողովրդի համար ... Այդ մեր Լեփսիուսի միսիայի 
փառքն է‚ որ մենք տասնամյակներ շարունակ հայերի մեջ աշխատելով՝ երբեք չենք 
փորձել նրանցից որևէ մեկին օտարացնել իր ազգային եկեղեցուց...»։ 

Ուժգնացող հրապարակային հարձակումների դեմ Դր Լեփսիուսի ԳԱԱ-ի 
ինքնապաշտպանական ելույթները հատկանշվում էին այդ ժամանակ նույնիսկ ան-
թույլատրելի թվացող՝ հավատի, սիրո և փորձությունների լեփսիուսյան դպրոցն 
անցած համարձակությամբ։ «Հարց է առաջադրվել, թե արդյոք մեր և մեզ նման 
կազմակերպությունները գոյության իրավունք ունեն, թե ոչ...,– գրում էր Պ. Ֆլայշ-
մանը 1935 թ-ին։ - Մենք այդ հանգիստ լսում ենք և զվարթ շարունակում մեր ճա-
նապարհը։ Մեր Յոհաննես Լեփսիուսն այն ժամանակ‚ 1895 թ-ին‚ նմանապես քիչ 
է եկեղեցական իշխանություններից թույլտվություն խնդրել‚ երբ վտանգված հայ 
քրիստոնյաների ճիչը Արևելքից հասավ այստեղ, և հարցը վերաբերում էր նրանց 
օգնելուն և փրկելուն։ Նաև 20 տարի անց նա չանսաց պետական և եկեղեցական 
իշխանություններին‚ այլ պարզապես արեց այն‚ ինչին իրեն համարում էր կոչված։ 
Այդպես և մենք կշարունակենք անել այն‚ ինչին մեզ համարում ենք կոչված։ Աստծո 
գործերում կա մի ատյան‚ որի առաջ կշռադատող‚ խորհրդածող բանականության 
բոլոր առարկությունները պետք է համրանան...»։ 

Ընկերությունն իր հայանպաստ գործունեության հրապարակային պաշտ-
պանությունը հետևողականորեն շարունակեց նաև հաջորդ տարիներին։ Ընդ 
որում ուշագրավ է, որ այն բարոյագիտական և քրիստոնեական-աստվածաշնչ-
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յան հիմնավորումների կողքին ընդգծում էր նաև հայերի՝ «ռասայական ցեղակ-
ցության» հանգամանքը, որից գերմանացի ժողովրդի համար «առանձնահա-
տուկ պարտավորություններ էին ածանցվում»։  

Դր. Լեփսիուսի ԳԱԱ-ն իր մարտնչող հրապարակախոսությանը զուգահեռ 
կարողացավ թույլատրելի բոլոր՝ նույնիսկ ամենաչնչին հնարավորությունների օգ-
տագործման և, որ առավել ուշագրավ է, օրենսդրական խոչընդոտների բավական 
հանդուգն ու հնարամիտ շրջանցումների գնով շարունակել իր որբախնամ աշխա-
տանքներն ինչպես Հալեպի, այնպես էլ Կայա Փունարի իր մասնաճյուղերում։ Եթե, 
օրինակ, իշխանությունների կողմից բարեգործական և միսիոներական կազմա-
կերպությունների հանդեպ տարբերակցված մոտեցումներ էին դրսևորվում, ապա 
ընկերությունը ձգտում էր հանդես գալ առավել մեղմ սահմանափակումների ենթա-
կա կարգավիճակով։ Մեկ այլ դեպքում հանգանակությունների արգելքները շրջան-
ցելու նպատակով բարեկամներին հրապարակայնորեն առաջարկվում էր նվիրատ-
վությունները կատարել անդամավճարների անվան տակ։ 

Մամուլի, շրջիկ զեկուցումների, ֆիլմերի և թռուցիկների միջոցով շարու-
նակվեց նաև օգնության աշխատանքների պրոպագանդան։ Ընդ որում առանձ-
նահատուկ սահմանափակում չունեցող՝ շրջիկ զեկուցումների հնարավորութ-
յուններից առավելագույնս օգտվելու նպատակով բուն զեկուցողներից զատ այդ 
գործին լծվեցին նաև կազմակերպության մյուս աշխատակիցները։ 1936 թ. 
պատրաստվեցին և շրջանառության մեջ դրվեցին նաև «Կայա Փունար‚ հայկա-
կան հայրենիք օտարության մեջ» և «Հալեպ‚ հնագույն քրիստոնյա ժողովրդի 
փրկության նավահանգիստը» ֆիլմերը, որոնք մեծ հաջողություն ունեցան՝ 
նպաստելով բարեկամների շրջանի ընդլայնմանը։  

Ինչ վերաբերում էր դևիզային արգելքներին, որոնցով արգելվում էր երկրից 
դրամ դուրս բերել, ապա ընկերությանն այլ ելք չէր մնում, քան դրամը վերածել 
ապրանքի և կատարել ապրանքային առաքումներ, որոնց վերաբերյալ սահմա-
նափակումներ չկային։ Այդ դեպքում անշուշտ առաջանում էր լրացուցիչ ծախ-
սերի անհրաժեշտություն, քանի որ նույնատեսակ ապրանքները Սիրիայում կա-
րող էին ավելի մատչելի գներով ձեռք բերվել, քան Գերմանիայում, և բացի այդ 
որոշակի հատկացումներ պետք է կատարվեին նաև դրանց առաքման համար։ 
Դր. Լեփսիուսի ԳԱԱ-ն, սակայն, իր հայ պաշտպանյալներին հասանելի դառնա-
լու այլ հնարավորություն չուներ, և 1934 թ-ից մուտք գործող գումարները Հալեպ 
և Կայա-Փունար էին առաքվում գերազանցապես ապրանքների տեսքով, որոնց 
տեսականին խիստ բազմազան էր։  

Հոդվածում պատկերված առաջին աղյուսակում ներկայացվել են ընկե-
րության՝ 1934–38 թթ. եկամուտների և ծախսերի հիմնական վիճակագրական 
տվյալները‚ իսկ երկրորդում ցույց են տրված որբախնամ հաստատություններին 
կատարված ապրանքային հատկացումների չափերը։ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКОЙ ВОСТОЧНОЙ МИССИИ 
ДР. ЛЕПСИУСА ПО СОДЕЙСТВИЮ АРМЯНАМ  

В 1933–38 ГГ. 

РЕЗЮМЕ 

В 1933 году в немецких СМИ вошла в обиход точка зрения о расовой тождествен-
ности армян и евреев, которая была полна нежелательных последствий. Потому 
неслучайно, что члены Немецкой восточной миссии др. Лепсиуса (Национальная 
академия наук др. Лепсиуса), и другие, осведомлённые в этом вопросе немцы 
поставили своей задачей противодействие этой точке зрения. В издательствах ор-
ганизации публиковались масштабные исследования об историческом прошлом 
армянского народа и об этнических, религиозных и культурно-языковых особен-
ностях, которые определяли его принадлежность к индоевропейской расе. Про-
должительная борьба многих организаций в с тесном сотрудничестве с Немецко-
армянской компанией, в которую были привлечены также известные научные, ре-
лигиозные и политические авторитетные деятели, достигла желаемой цели: в не-
мецких СМИ прекратилась пропаганда расовой тождественности армян и евреев, 
и в 1933 году 3 июля по приказу министра внутренних дел Германии армяне «по 
закону о возобновлении профессиональной службы» причислялись к индоевро-
пейским народам, что ограждало их от ограничений в правах. С целью исключе-
ния возможности повторения подобных утверждений в дальнейшем, в начале 
1934 года вышел в свет труд «Armeniertum-Ariertum» («Армянство-Арийство»), 
представивший обществу всесторонние научные и фактические обоснования, до-
казывающие арийскую принадлежность армянского народа. В сборник вошли 10 
статей Шайдера, Э. Штири, П. Рорбаха, Р. Шефера, Й. Стржиговского, К. Рота, Й. 
фон Лерса, герцога Саксонии фон Макса, А. Абегяна и Г. Клинге. В 1930-ые годы 
от Национальной академии др. Лепсиуса потребовалось много усилий, чтобы про-
должить свою арменофильскую миссию и предотвратить возникшие в среде пра-
вительства новые опасности, в частности обвинение миссионерских организаций 
в «растрачивании Национального имущества». Компрометация миссионерских 
организаций периодически укреплялась различными законодательными запрета-
ми, препятствующими их деятельности. Различные, в том числе и придерживаю-
щиеся государственной политике некоторые церковные структуры также крити-
ковали деятельность Национальной академии наук др. Лепсиуса, выдвинув лозунг 
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«долой миссионерске представления», оспаривая необходимость существования 
организации.  

В своей статье «40 лет миссионерской работы на Востоке» президент органи-
зации Паул Флайшман отметил, что один тот факт, что без поддержки организа-
ции «сотни армянских детей погибли бы», был достаточен, чтобы оправдать ее су-
ществование. По убеждению президента, это была более значительная и богоу-
годная миссия, чем традиционное «миссионерство», в пользу которого выступали 
критики.  

Организация последовательно продолжила публичную защиту своей армено-
фильской деятельности и в дальнейшем. При этом примечательно, что она наряду 
с этическими и христианско-библейскими аргументами подчеркивала также 
обстоятельство «рассовой родственности» армян, исходя из которой для немецого 
народа «следовали особые обязанности». Национальная академия наук др. Леп-
сиуса параллельно с публицистической борьбой умело обходя законодательные 
препятствия, используя самые незначительные возможности продолжила свою 
деятельность, направленную на заботу о сиротах как в Алеппо, так и в своем фи-
лиале в Кая Пюнар. Если, например, со стороны властей использовались диффе-
ренцированные подходы по отношению к благотворительным и миссионерским 
организациям, то академия выступала в статусе организации, подверженной лег-
ким ограничениям. В другом случае, чтоб обойти запрет на сборы пожертвований, 
родственникам публично предлагалось оказывать помощь под видом членских 
взносов. Посредством прессы, докладов, фильмов и листовок продолжалась также 
пропаганда содействующих работ.  

В 1936 году были созданы фильмы «Кая Пюнар, армянская родина на чужби-
не» и «Алеппо, пристанище спасения древнейшего христианского народа», кото-
рые имели большой успех, способствуя расширению числа приверженцев. Что ка-
сается девизных запретов, которыми запрещался вывоз денег из страны, то орга-
низации не оставалось другого выхода, как обменивать деньги на товар и осу-
ществлять доставки товаров, на которые не было запретов. В этом случае, безус-
ловно, возникала надобность дополнительных затрат, так как соответствующие 
товары в Сирии могли быть приобретены по более низким ценам, чем в Германии, 
и кроме того для их доставки тоже требовались некоторые средства. Но Нацио-
нальная академия Лепсиуса не имела иных возможностей быть доступной для 
своих армянских подзащитных, и в 1934 году деньги перевозились в Алеппо и Кая 
Пюнар исключительно в виде раличных товаров. 

В первой таблице статьи представлены основные статистические данные до-
ходов и расходов организации в 1934–38 годах, а во второй таблице представлено 
количество товаров, предоставленных учреждениями, занимающимися заботой о 
сиротах.  



 

 

Գիտական խորհուրդ 

Աղասյան Արարատ 

Ավագյան Արծրուն 

Ավետիսյան Պավել 

Բարդակչյան Գևորգ 

Բարխուդարյան Վլադիմիր 

Գևորգյան Համլետ 

Դանիելյան Էդուարդ 

Դեդեյան Ժիրայր 

Դեմոյան Հայկ 

Դում-Թրագուտ Յասմին 

Զեքիյան Լևոն 

Թամրազյան Հրաչյա 

Իսահակյան Ավետիք 

Խառատյան Ալբերտ 

Կատվալյան Վիկտոր 

Հայրապետյան Սերգո 

Հարությունյան Վլադիմիր 

Հովհաննիսյան Լավրենտի 

Հովհաննիսյան Հենրիկ 

Հովհաննիսյան Ռիչարդ 

Հովսեփյան Լիանա 

Մահե Ժան-Պիեռ 

Մելքոնյան Աշոտ 

Մինասյան Էդիկ 

Մութաֆյան Կլոդ-Արմեն 

Պողոսյան Գևորգ 

Սաֆրաստյան Ռուբեն 

Սիմոնյան Արամ 

Սուվարյան Յուրի 

Տոնապետյան Անահիտ 

Научный совет 

Агасян Арарат 

Авагян Арцрун 

Аветисян Павел 

Айрапетян Серго 

Арутюнян Владимир 

Бардакчян Геворг 

Бархударян Владимир 

Геворгян Гамлет 

Даниелян Эдуард 

Дедеян Жирайр 

Демоян Айк 

Дум-Трагут Ясмин 

Зекиян Левон 

Исаакян Аветик 

Катвалян Виктор  

Маэ Жан-Пьер 

Мелконян Ашот 

Минасян Эдуард 

Мутафян Клод-Армен 

Овсепян Лиана 

Оганесян Генрик 

Оганесян Лаврентий 

Оганесян Ричард 

Погосян Геворг 

Сафрастян Рубен 

Симонян Арам 

Суварян Юрий 

Тамразян Рач 

Тонапетян Анаит 

Харатян Альберт 

Scientific council 

Aghasyan Ararat 

Avagyan Artsrun 

Avetisyan Pavel 

Bardakchyan Gevorg 

Barkhudaryan Vladimir 

Danielyan Eduard 

Dedeyan Gerard 

Demoyan Hayk 

Dum-Tragut Jasmine 

Gevorgyan Hamlet 

Hayrapetyan Sergo 

Harutyunyan Vladimir 

Hovhannisyan Lavrenti 

Hovhannisyan Henrik 

Hovannisian Richard 

Hovsepyan Liana 

Isahakyan Avetik 

Katvalyan Viktor 

Kharatyan Albert 

Mahe Jean-Pierre 

Melkonyan Ashot 

Minasyan Eduard 

Mutafian Claude-Armen 

Poghosyan Gevorg 

Safrastyan Ruben 

Simonyan Aram 

Suvaryan Yuri 

Tamrazyan Hrach 

Tonapetian Anahit 

Zekian Levon 
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