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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱԶԻՄԻՐ ԶԱԼԵՎՍԿԻ, ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՈՒՄ*

Բանալի բառեր - ազգային կուսակցություններ, Կազմիր 
Զալևսկի, մարքսիզմ, սոցիալ-դեմոկրատիա, ՀՅ Դաշնակցու-
թյուն, Ֆելիքս Ձերժինսկի:

Մոսկվայում վերջերս ակտիվ գի-
տահրատարակ չա կան գործունեու-
թյամբ զբաղ  վող «URSS» հրատա րակ-
չական խումբն ի թիվս այլ ու շագրավ 
գրքե րի «Խորհրդա ծելով մարք  սիզմի 
մասին» մատենա շարով լույս է ըն-
ծայել «Ազգային կու սակ   ցու թյուն-
ները Ռուսաստանում. 20-րդ դարի 
սկիզբ. Լեհաս տան։ Մերձ    բալթյան 
երկրա մաս։ Լիտվա։ Ուկ րաինա։ 
Կով  կաս։ Հրեա կան կու  սակ  ցու-
թյուն ներ»1 ուշագրավ գրքույ կը։ 

Դեռևս 1914 թվականին Սանկտ 
Պե տերբուրգում լույս տեսած «Հա սա-
 րա կական շարժումները Ռու սաս-
տանում 20-րդ դարի սկզբին» ժողո-
վա ծուի2 երրորդ հատորի 227-ից 344 
էջերում տեղ գտած այս ու սում -
նասիությունը 2017-ին Մոսկվա յում 
տպագրվել է արդեն երկրորդ հրա-
տարա կու  թյամբ, բայց այս ան գամ՝ 
առանձին գրքույկով։ Ավելի քան 100 
տարի անց վերահրատարակելով այս 
հե տաքրքրական գործը, որի հեղի-

նա կը Կազիմիր Զալևսկի կեղ ծա նունի տակ թաքնված հայտնի հեղա փո խա-
կան, մարքսիստ-տեսաբան Ստա նիսլավ Տրուսևիչն3 է, «URSS» հրա տա-
* Ընդունվել է տպագրության 30.06.2017:
1 Տե՛ս Залевский К. Национальные партии в России։ Начало 20-ого века։ Польша. Прибалтийский 
край. Литва. Украина. Кавказ. Еврейские партии, Издание второе, М., URSS, 2017.
2 Տե՛ս Общественное движение в России в начале 20-го века. Т. 3. СПб.։ Типография товарищества 
«Общественная польза», 1914, сс. 227-344.
3 Կազիմիր Զալևսկի (Սանիսլավ Սանիսլավի Տրուսևիչ,- 1871-1918), լիտվական, լեհական և 
ապա համառուսաստանյան հեղափոխական շարժման գործիչ, ծագումով՝ լիտվացի։ Ակտիվորեն 
մասնակցել է լեհական սոցիալ-դեմոկրատիայի գործունեությանը, բազմիցս բանտարկվել է, իսկ 
հե տա գայում աքսորվել է Սիբիր։ Դեռևս 1900 թ. հունվարին Մինսկում կայացած համագումարում Մ. 
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րակչական խումբը ներկա հոբելյանական տարում փորձել է «թարմացնել» 
իր ըն թեր ցողների պատմական հիշողությունը։ 

Մեզ համար սույն գրքույկը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում որպես 
20-րդ դարասկզբին մարքսյան աշխարհայեցողության դիրքերից իրա կա-
նացված՝ Ռուսաստանի քաղաքական կուսակցությունների որո շա կի հատ-
վածի գործունեության ու աշխարհայեցողության ուսումնասիրու թյան փորձ, 
որոնք ներկայացնում էին նրանում բնակվող տարբեր ժողո վուրդների, այդ 
թվում և մեր շահերը։ Այսինքն՝ սա Ռուսաստանի ազգային կուսակցությունների 
ձևավոր ման համառոտ պատմու թյունն է և ապա նրանց գոր ծունեության 
1905-1907 թթ. ժամանակահատվածի քննական վերլուծու թունը՝ մարքսյան 
աշխարհայեցողության ոսպնյակով։ 

Գրքուկի վերահրատարակությունը թույլ է տալիս մեզ՝ պատմագետ-
ների ներկա սերնդին, ևս մեկ անգամ արձանագրել այն իրողությունը, որ 
ռուսական բոլշևիզմի քաղաքական իշխանության գալու դարաշրջանում՝ 
1917-1921 թվականներին, ու մանավանդ ԽՍՀՄ գոյության 70 տարիներին 
ազ գային կուսակցությունների գործունեության գնահատման հարցում ար-
ձանագրվել են լրջագույն ձևախեղումներ։ Ուստի 1914-ին առաջին հրա տա-
րա կությամբ, իսկ ներկայումս առանձին գրքույկով լույս տեսած ու հստա-
կորեն մարքսյան գաղափարախոսության ոսպնյակով շարադրված այս ու-
սումն ասիրությունը պատմության ընկալման ժամանակային կամ դիաքրո նիկ 
հարթության վրա լուրջ հակասության մեջ է հետագայի «մարքսիս տա կան» 
որակված աշխատութուններում Ռուսաստանի ազգային կուսակ ցու թյունների 
գործունեությանը տրված գնահատականների հետ։ 

Նման հա  կասությունն առավել առարկայական ու ցայտուն կերպով 
դրսևորվում է տվյալ դարաշրջանի Կովկասում ամենաազդեցիկ քաղա-
քա   կան ուժի՝ Հ Յ Դաշ նակցության գաղափարախոսության ու գործու-
նեու   թյան գնահատման մեջ, ուստի ներկա գրախոսականում մենք կսահ-
մա նափակվենք այդ տիպական օրինակի քննությամբ։ Որովհետև եթե 
խորհրդա յին իրականության պայման նե րում ՀՅԴ-ի մասին ձևա վոր ված 
կարծրատիպերը համեմատենք գրախոսվող գրքույկում առկա մարք սիս-
տական գնահատականների հետ, ապա պետք է որ հարց տանք ինք ներս մեզ. 
1914 թվականից մինչև Հոկտեմբերյան հեղաշրջումն ու ԽՍՀՄ-ի ձևավորումն 
անցած ընդամենը մի քանի տարիների ընթացքում ՀՅ Դաշ նակցությու՞նն էր 
անճանաչելիորեն փոխվել որպես կու սակցություն, թե՞ մարքսիզմը՝ որպես 
տեսություն։ Ինքնին հասկանալի է, որ այս փա կու ղա յին երկընտրանքը 
ընդամենը մեկ բացատրություն կարող է ունենալ. հե տագա տարիներին 
իրենց «մարքսիստ» համարող խորհրդային պատ մա բանների ՀՅԴ-ի հանդեպ 
որդեգրած ժխտական վերաբերմունքը գաղա փա րախոսական հիմնավորումի 
փոխարեն բոլորովին այլ պատ ճառ ներ ուներ։ 

Այն իրողությունը, որ Ռուսաստանի ազգային կուսակցությունների գոր-
ծունեության ուսումնասիրության ընթացքում առաջին հերթին Ռուսական 
առաջին հե ղա փոխության՝ 1905-1907 թվականների վրա կենտրոնացած 

Կոզ լովսկու և Ֆ. Ձերժինսկու հետ միասին միավորել է լեհական և լիտվական սոցիալ-դեմոկրատ-
ներին մեկ կու սակցության մեջ: Իսկ Ռուսական առաջին հե ղափոխության տարիներին հարել է 
Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական կու սակ  ցու թյան Վ. Լենինի գլխավորած 
բոլ շևիկյան թևին։ Բազմաթիվ հրապարա կումներով հանդես է եկել ժամանակի հեղափոխական 
մամուլում, իսկ մահվանից առաջ՝ 1918 թվականին եղել է խորհրդային «Իզ վեստիա» թերթի աշ խա-
տակիցը։ Ավելի մանրամասն տե՛ս Масанов И. Ф.   Словарь псевдонимов русс ких писателей, ученых и 
общественных деятелей в 4 томах. т. 4. Москва. 1960. с. 476։ Տե՛ս նաև Залевский Казимир. «Большая 
Советская Энциклопедия». т. 26. Москва. 1933. с. 105.
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Կ. Զալևսկու աշ խատության մեջ Կովկասում գործող քաղաքական ուժերի 
շարքում ա ռանց   քային քաղաքական դերակատար է համարվում հենց ՀՅ 
Դաշնակ ցու թյունը, երևում է նրանից, որ շարադրանքում վրաց Սոցիալիստ-
ֆեդե րա  լիստների, ինչպես նաև կովկասահայ իրականության մեջ առկա 
մյուս քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրի պատմությանն ընդամենը 1-2 
էջ է հատկացվել, իսկ ՀՅԴ-ի գործունեությանը՝ ամբողջ 9 էջ։ Նրանում 
ՀՅԴ-ն ներկայացվում է որպես «միակ հայկական կուսակցությունը, որը 
ազ դեցիկ դեր է խաղացել մեր կողմից դիտարկվող 1905-1907 թթ. ժա մա-
նակահատվածում…»4։

Պատմական համառոտ ակնարկի միջոցով ՀՅԴ ձևավորման գործըն թացը 
համարելով 19-րդ դարի հայ իրականության մեջ ծավալված լայն զանգ-
վածների ինքնագործունեության արդյունք՝ մարքսիստ հեղինակը դա կապում 
է Հայաստանի տարբեր մասերում կապիտալիզմի զար գաց ման հետ։ Այդ 
համատեքստում նա օրինաչափ ու անխուսափելի է հա մա րում հայ լուսավո-
րա կանությանը ներկայացնող մշակական-առաջադիմա կան ների և նրանց 
հակադրված ու Հայ առաքելական եկեղեցու հեղի նա կության վերականգնմամբ 
մտահոգ «Նոր-դար»-ի «նացիոնալիստական» քաղա քական խմբի պայքարը։ 
Կ. Զալևսկու կարծիքով՝ թեև ««Դաշնակ ցու թյուն» կու սակցությունը դուրս է 
եկել առաջադիմականների (պրոգրեսիստ ների) շարքերից, բայց նրա գա ղա-
փարախոսությունը կարծես թե երկու խմբերի սինթետն5 է, ընդ որում՝ իր 
մեջ ներառելով նաև նորագույն սո ցիա լիստական միտումները»6։ 

Ուշա դրու թյուն է գրավում նաև այն փաստը, որ թեև Կ. Զալևսկին սխալ-
մամբ ՀՅԴ ձևա վորման վայր է համարում թուրքական, այսինքն՝ Արևմտյան 
Հայաս տա նը, բայց միևնույն ժամանակ կարծում է, որ ազգային ճնշման դեմ 
պայ քարի և ազգային ազատագրության գաղա փարը «ՀՅ Դաշնակցության 
մոտ կերպավորվել է Հայաստանի բոլոր մա սերը մեկ անկախ պետու թյան 
մեջ միավորելու ձգտումի տեսքով»7։ Ակնհայտ է, որ Միացյալ Հայաստանի 
տեսլականը քողարկված կեր պով միշտ էլ ներկա է եղել է ՀՅԴ քաղաքական 
ձգտումների խորքում, բայց միայն 1919-ին է պաշտոնապես ձևակերպվել 
իբրև ծրագրային նպա տակ։ Սա ցույց է տալիս, որ մինչ այդ տվյալ փաստն 
արձանագրած հե ղի նակը մոտիկից ծանոթ է եղել ՀՅԴ գործունեության ու 
գաղափարա խոսու թյան նրբերանգներին, անգամ՝ կուսակցության «ներքին 
խոհանոցի» որոշ առանձնահատկություններին։ Ուստի պատահական չէ, որ 
արդեն Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին նա արձանագրել է անկա-
խության ձեռքբերման հարցում «տարբեր հոսանքների» առկայությունը ՀՅԴ 
ներսում. «...մի մասը մոտ ապագայի խնդիր է համարում անկախ հայկական 
պետության ստեղ ծու մը, մյուսները՝ ավելի հեռավոր իդեալ՝ ներկա պահին 
առաջադրելով այդ երկրի մասերից յուրաքանչյուրի լայն ինքնավարության 
պահանջը»8։ 

Միանգամայն հիմնավորված է նաև Կ. Զալևսկու այն պնդումը, որ չնայած 
իրեն բնորոշ սոցիալիստական միտումներին, ՀՅԴ-ն արդեն 20-րդ դա րա-
սկզբի հայ իրականության մեջ դարձել էր համազգային կուսակցու թյուն, 
ինչին մեծապես նպաստել է 1903-ին Հայ եկեղեցու գույքի բռնա գրավ ման 
դեմ ուղղված պայքարը։ Ուստի 1905-ին ««Դաշնակցության» շար քերում միա-

4 Նույն տեղում, էջ 80։
5 Սինթեզը - Գ. Խ.։
6 Նույն տեղում, էջ 81։
7 Նույն տեղում։
8 Նույն տեղում, էջ 82։
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վորվել էին և՛ մտավորականության լայն շերտերը, և՛ բուր ժուազիայի զգա լի 
մասը, և՛ գյուղացիները, և՛ այն բանվորական տարրերը, որոնք դեռևս չէին 
գիտակցում առանձին դասակարգային քաղաքականու թյան անհրաժեշտու-
թյունը, և՛ այսպես կոչված «զինվորների» ջոկատները կազ մած լյումպեն 
պրոլետարիատի մի մասը»9։

Հիմնվելով նման հաստատումների վրա՝ հեղինակը ներկայացնում է նաև 
տվյալ դարաշրջանի ՀՅԴ-ին բնորոշ երկվությունը. մի կողմից՝ սոցիա լիզ մի 
դրոշի տակ կանգնելու, բայց մյուս կողմից էլ՝ լիարժեքորեն սոցիա լիս տական 
գործունեություն չծավալելու զույգ իրողությունները և եզրա կաց նում, որ 
«Հայաստանում «Դաշնակցությունը» խաղացել է ոչ թե սոցիա լիս տական, 
այլ բուրժուա-դեմոկրատական կուսակցության դեր»10։ Եթե հաշ վի առնենք 
այն իրողությունը, որ գրքույկի հեղինակն առաջնորդվում էր մարքսյան 
աշխարհայեցողությանը բնորոշ հասկացութային համակար գով և նկատի 
ուներ ՀՅԴ գործունեության օբյեկտիվ արդյունքները և ոչ թե գաղափարախո-
սությունն ու հեռավոր նպատակները, ապա ակնհայտ կդառնա, որ Զալևսկի-
Տրու սևիչը բավականին սթափ գնահատականներ էր տալիս ՀՅ Դաշնակ-
ցու թյան գործունեությանը և մեծապես կարևորում էր նրա դերը ինչպես հայ 
ժողովրդի ազգային իրավունքների պաշտպա նու թյան ասպարեզում, այն պես 
էլ ցարական իշխանությունների բռնապե տա կան քաղաքականության դեմ 
ուղղված համառուսաստանյան հեղա փո խական պայքարում։ 

Եթե մի պահ կտրվենք գրախոսվող գրքույկի բովանդակությունից և այս 
ուշագրավ գնահատականները կրկին համեմատենք իրենց մարքսիստ 
համարած խորհրդային տեսաբանների ու մասնագետ պատմաբանների 
դրույթների հետ, ապա ակնհայտ կդառնա, որ վերջիններս ՀՅԴ գործու նեու-
թյան խորքային էությունն աղավաղելու հա մար հիմնավորապես նեն գա-
փոխել են միապետական կարգերի դեմ ուղղ ված դեմոկրատական (ըստ 
մարքսիստների՝ բուրժուա-դեմոկրա տա կան), այսինքն՝ առաջա դի մա կան 
ազգային-ազատագրական շարժումների բնույթն ու էությունը։ 

Ուշագրավ են նաև Կ. Զալևսկու գնահատականները Ռուսական առա ջին 
հեղափոխության փորձի ամփոփումը հանդիսացող ՀՅԴ 1907 թվա կա նի 
ծրագրում առկա՝ Ռուսաստանի պետական կառույցը ֆեդերատիվ հիմունք-
նե րով վերափոխելու առաջարկների վերաբերյալ։ Կուսակցության ծրա գրում 
հստակորեն ձևակերպված Օսմանյան կայսրության կազմում՝ Արևմտյան 
Հայաստանի, իսկ Ռուսաստանի կազմում՝ ինքնավար Անդրկով կասի մասին 
ՀՅԴ քաղաքական պահանջներում Կ. Զալևսկին նախ արձա նա գրում է «սե-
պա րա տիս տական միտումներ»11, բայց դրանից ան մի ջապես հետո հավելում 
է, որ գործնական քաղաքականության մեջ, մանավանդ 1905 թվականի հե-
ղա փոխության աշնանային վերելքի շրջանում, ՀՅԴ-ն Ռու սաստանում «ավելի 
շատ պայքարել է իշխանության առանձին ներ կա յացուցիչների, քան կառա-
վարության՝ որպես այդպիսինի դեմ»12։ Այս հար ցում հեղինակը կրկնել է 
վրաց սոցիալ-դեմոկրատիայի տեսաբանների այն գնահատականը, որ իր 
նման «պա սիվությամբ» ՀՅԴ-ն իրականում ցանկա նում էր չգրգռել ցարական 
կառավարությանն ու նրան չմղել հայերի հակառակորդ թաթարների ու թուր-
քերի կողմը։ Ուստի բնական է, որ սոցիալ-դեմոկրատ Կ. Զալևսկին ցավով 
նկատում էր, որ իր բանակն ու զգալի նյութական միջոցներն ունեցող կու-

9 Նույն տեղում։
10 Նույն տեղում։
11 Նույն տեղում, էջ 83։
12 Նույն տեղում, էջ 86։

Գ
Ր
Ա

Խ
Ո
Ս
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ

Ն
Ե
Ր



212

սակցությունից Ռու սաստանի հեղափոխական շարժման ներկայացուցիչների 
սպասելիքները ակնհայ տո րեն ավելի մեծ էին։

Կ. Զալևսկու գրքույկն ընթերցողին ու-
շագրավ տեղեկություններ է հա ղոր դում 
նաև ՀՅԴ դրամական միջոցների աճի դի-
նա միկայի, մամուլի և ոչ պարբերական 
հրա տարակությունների, ինչպես նաև կու-
սակցության ծրա գրում տեղ գտած սոցիա-
լա կան, կրթական ու մշակութային ուղղվա-
ծության պահանջների վերաբերյալ։ Դրանք 
քաղված են ոչ միայն Սո ցիա լիստական 
ինտերնացիոնալի Շտուտգարտի կոնգրե-
սին կու սակ ցության ներկայաց րած հաշ-
վետ վությունից, այլև հայկական, վրացա-
կան և այլ աղբյուրներից։

Ուրեմն Կ. Զալևսկի կեղծանունի տակ 
թաքնված Ստանիսլավ Տրու սևի չի 1914-
ին հրապարակված ուսումնասիրությունը 
տպագրելով առանձին գրքույ կով՝ Մոսկ-

վայում գոր ծող «URSS» հրա տարակչական խումբը ռուս ըն  թեր ցողին 
հասկանալի մարք սյան գաղափարախոսության ոսպնյակով ներ կայացրել է 
ցարական բռնա կալության դեմ պայքար մղած ազգային կու սակցությունների՝ 
հետա գա յի ստալինյան կեղծարարությունից զերծ պատ մության շարադրանքը, 
որի հոլովույթում իր պատվավոր տեղն ու ազդե ցիկ դե րակա տա րու թյունն է 
ունեցել Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունը։

Սակայն Կ. Զալևսկու աշխատության 2017 թվականի վերահրատա րա-
կությունն ամենևին էլ Ռուսաստանի ազգային կուսակցությունների ավելի 
քան ուշացած պատմական ռեաբիլիտացիայի, այսինքն՝ վերա կանգ նումի ու 
արդարացման գործընթացի մասը չէ։ Այդ հանգրվանը մենք բո լորս, այդ 
թվում նաև ինքը՝ հետխորհրդային Ռուսաստանը բարեհաջող կերպով հաղ-
թահարել ենք։ Իսկ ահա վաղուց արդեն ան կախ երկրներ հանդիսացող 
Լեհաս տա նում կամ Իսրայելում և անցած քա ռորդ դարում նրանց օրինակին 
հե տևած՝ նախկին խորհրդային հան րա պետություններում, հրաշալի կերպով 
տեղյակ են իրենց ազգային կուսակցությունների պատմությանը։ Դա 
վերաբերում է նաև հայաստանյան գիտական հանրության համար արդեն 
անցյալում մնա ցած՝ Հ Յ Դաշ  նակցության գործունեության վերագնահաման 
հարցին։ Ան ցած քա րորդ դարում ու մանավանդ՝ վերջին տասնամյակում 
մեզանում այնքան փաս  տաթղթեր և ուսումնասիրություններ են հրապարակ-
վել ՀՅԴ գոր ծու նեության մասին, որ բազմակի անգամ գերազանցել են 
ժամանակին Կ. Զալևսկու նման հետազոտողների ունեցած սահմանափակ 
աղբյուրագի տա  կան հենքը։ Այդ ընթացքում ՀՅԴ պատմությունը ներկայացվել 
է նաև Ռուսաստանում՝ ռուս ընթեր ցողի համար հասկանալի լեզվով։ 

Ուրեմն «URSS» հրատարակչական խումբն իր ներկա ակտիվ հրա տա-
րակչական գործունեությամբ փորձում է լուծել արդեն հետ վերականգնողա-
կան (պոստռեաբիլիտացիոն) շրջափուլի խնդիրները: Դա Ռու սաս տանի 
հանրու թյա նը թույլ է տալու բացահայտել արդեն ան կա խացած հա րևան ների 
հետ ժամանակին ու նեցած այն քաղաքակրթական ընդ հանրու թյունները, 
որոնց կրողներն էին նախկին ցարական Ռուսաս տա նի ըն դար ձակ տարածք-
ներում իրենց գոր ծու նեությունը ծավալած ազ գային կու սակցու թյուն ները։ 

Ստանիս լավ Տրուսևիչ  
(Կազիմիր Զալևսկի)
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Նման խնդրի լուծումն այսօր անհրաժեշտ է ոչ այնքան մեզ՝ հա յերիս, որքան 
1917 թվականի Հոկտեմբերյան հեղա շրջումից 100 տարի անց էլ սեփական 
քաղա քակրթական ընտրու թյունը չկատարած՝ Ռուսաստանի Դաշնության՝ 
ինչպես ռուսաստա նա բնակ, այլպես էլ աշխարհասփյուռ ռուսալեզու հան-
րութանը։

Իսկ մենք, ընթերցելով այս աշխատությունը տարիների հեռավորու-
թյունից, չենք կարող չարձանագրել, թե որքա՜ն դառն էր Ռուսաստանի ազ-
գային կուսակցություններին բաժին ընկած ճակատագրի հեգնանքը: Իր 
գաղափարակցի ու հին ընկերոջ, լեհ ազնվական Ֆելիքս Ձերժինսկու հետ 
միասին լեհ-լիտվական սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմքերը դրած և ապա 
ցարական բանտերում ու աքսորավայրերում տառա պած Կազիմիր Զալևսկին 
կարո՞ղ էր արդյոք երևակայել, որ 1917-ին «երկաթե Ֆելիքիսի» հիմնած Հա-
մառուսաս տանյան ար տակարգ հանձնա ժո ղովը (չեկան) զանգվածաբար 
գնդակա հարելու և տանջամահ է անելու այդ նույն «մութ բանտերում» տա-
ռապած բախտակից կուսակցու թյան՝ ՀՅ Դաշնակցու թյան հազարավոր ան-
դամներին ու համակիր ներին...

 Գ. Խ.
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