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Մկր տիչ Դ.  Դա նիելյ ան 
Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

 1880-1890-ԱԿԱՆ ԹԹ. ՀԱՅ ՆԱՐՈԴՆԻԿՆԵՐՆ 
ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ-ՆԱՐՈԴՆԻԿԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  Մաս ա ռա ջին։  Նո րա հայտ վա վե րագ րեր «Հայ րե նա սեր նե րի 
 Միութ յան» գոր ծու նեութ յան մա սին* 

 
 Բա նա լի բա ռեր – հայ նա րոդ նիկ ներ, ազ գա յին-նա  րոդ նի-

կա կան կազ մա կեր պութ յուն, Ոս տի կա նութ յան  Դե  պար  տա մենտ, 
«Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ յուն», ՀՅ  Դաշ  նակ  ցութ յուն, ար խի վա-
յին վա վե րագ րեր,  Կա րա պետ  Տեր- Խա չատր  յան, թռու ցիկ, նա-
մակ-հոդ ված,  Դա վիթ  Ներ  սիս յան,  Թա մա րա Ա դամ յան։

 Ռուս հե ղա փո խա կան նա րոդ նի կութ յան 1870-1880-ա կան նե րի հե րո սա կան 
ու զո հա ռատ պայ քարն ընդ դեմ ցա րա կան բռնա կա լութ յան՝ ժո ղովր դի ա զա-
տագ րութ յան գոր ծին անմն ա ցորդ նվի րու մի վառ օ րի նակ ու միա ժա մա նակ՝ 
քա ղա քա կան փորձի կու տակ ման դարբ նոց էր ար ևե լա հայ ե րի տա սար դութ-
յան լա վա գույն ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար։

Ար ևե լա հայ ի րա կա նութ յան մեջ այդ գոր ծըն թա ցը սկզբում դրսևոր վեց 
նա րոդ նի կա կան շարժ մանն ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յան, իսկ հե տա գա-
յում՝ նրա հա մա մարդ կա յին նպա տակ ներն ու պայ քա րի հե ղա փո խա կան 
մե թոդ նե րը հա րա զատ ժո ղովր դի ա զա տագ րութ յան գոր ծին ծա ռա յեց նե լու 
տես քով։ Ռուս հե ղա փո խա կան նա րոդ նի կութ յան քա ղա քա կան նպա տակ-
նե րից հայ ազ գա յին-ա զա տագ րա կան շարժ ման խնդիր նե րին անց նե լու բե-
կումն ա յին պա հին ար ևե լա հայ ե րի տա սար դութ յան լա վա գույն ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը հիմն ե ցին «Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ յուն» կազ մա կեր պութ յու նը։ Մինչ-
կու սակ  ցա  կան շրջա նի հայ ի րա կա նութ յան մեջ ստեղծ ված այդ ա ռա ջին ու 
փաս տո րեն միակ նշա նա կա լի ազ գա յին-նա րոդ նի կա կան կազ մա կեր պութ-
յու նը հայ ժո ղովր դի ազ գա յին ու հա  մա մարդ կա յին նպա տակ նե րը հա մադ-
րելու միջոցով դարձավ Արևմտ յան  Հա  յաս տա նի ա զա տագ րութ յանն ուղղված 
գործ նա կան քայ լե րի սկզբնավորողը: Դրանով «Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ-
յունը» սաղմ ա յին վի ճա կում մարմնավորեց քիչ անց ար ևե լա հայ ի րա կա-
*Ընդունվել է տպագրության 06.08.2018։
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նութ յան մեջ ձևա վոր ված ազ գա յին կու սակ ցութ յուն նե րի ու մա նա վանդ ՀՅ 
 Դաշ նակ ցութ յան գա ղա փա րա խո սութ յան ու գոր ծե լա կեր պի հիմն ա կան 
ա ռանձ  նա հատ կութ յուն նե րը1։ 

Դա է պատ ճա ռը, որ հայ ա զա տա մար տի պատ մութ յունն ու սումն ա սի-
րող նե րը հա տուկ ու շադ րութ յուն են դարձ րել «Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ յան» 
գործու նեության վե րա բեր յալ պահ պան ված սահ մա նա փակ թվով վա վե-
րագ րե րի հե տա զո տութ յանը։  Սա կայն քա նի որ 1882 թ.  Մոսկ վա յում հիմն-
ված, իսկ քիչ անց՝ Թիֆ լի սի հայ ազ գա յին-նա րոդ նի կա կան խմբա կի հետ 
միա վոր ված այդ կազ մա կեր պութ յունն աչ քի է ըն կել ընդ հա տակյ ա կա ռույց-
նե րին բնո րոշ՝ գաղտ նա պահ գոր ծե լա կեր պով, նրա պատ մութ յան վա վե-
րագ րե րի մեծ մասն այդ պես էլ ան հայտ է մնա ցել գի տա կան հան րութ յան 
հա մար։ Այս բա ցը մա սամբ է միայն լրաց վել «Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ յան» 
մի շարք ան դամն ե րի հու շե րի և  այլ վա վե րագ րե րի հրա պա րակ ման մի ջո-
ցով, ուս տի ան գամ ա կա դե միա կան հրա տա րա կութ յուն նե րում տեղ են գտել 
բազ մա թիվ սխալ ներ ու անճշ տութ յուն ներ։ Դ րա հիմն ա կան պատ ճառ նե րից 
մե կը «Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ յան» գոր ծու նեութ յանն ու շադ րութ յամբ հե-
տ ևած ցա րա կան Ոս տի կա նութ յան  Դե պար տա մեն տի ու նրա տե ղա կան բա-
ժան մունք նե րի կող մից կա տար ված խուզարկությունների ու հե տաքն նու թ-
յուն նե րի նյու թե րի թե րի ու սումն ա սիր վա ծութ յունն է։ 

Դեռևս խորհր դա յին շրջա նում սկսե լով դրանք հայտ նա բե րե լու և 
 հա յե րեն թարգ մա նե լու գոր ծը՝ մենք ար խի վա յին պրպտումն եր ենք ի րա-
կա նաց րել  Մոսկ վայի  Պատ մութ յան պե տա կան կենտրոնական ար խի վում, 
 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան պե տա կան ար խի վում ( Մոսկ վա),  Ռու սաս տա նի 
ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան ար խի վում (այժմ՝  Ռու սաս տան յան կայս րութ-
յան ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան ար խիվ, ք.  Մոսկ վա) ու  Ռու սաս տա նի 
պատ մութ յան պե տա կան ար խի վում ( Սանկտ  Պե տեր բուրգ)։  Շուրջ 3 տաս-
նամ յակ տևած այդ աշ խա տանք նե րը մեզ թույլ տվե ցին հայտ նա բե րել 
«Հայ րե նա սեր նե րի Միութ յան» գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ ար խիվն ե րում 
պահ պան ված, բայց այդ պես էլ գի տա կան շրջա նա ռութ յան մեջ չդրված մեծ 
թվով վա վե րագ րեր։ Դ րանք պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել մի քա-
նի խմբի՝ խու զար կութ յուն նե րի ժա մա նակ հայտ նա բեր ված փաս տաթղ թեր, 
հար ցաքն նութ յուն նե րի նյու թեր, Ոս տի կա նութ յան  Դե պար տա մեն տի ա ռան-
ձին օ ղակ նե րի՝ «Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ յան» վերաբերյալ զեկուցագրեր 
ու գրագ րութ յուն և  այլն։ 

Ու շագ րավ է հատ կա պես «Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ յան»՝ «Հ րա վեր հայ 
ե րի տա սար դութ յա նը» ա ռա ջին թռու ցի կը (1882 թ. ապ րիլ), ո րը կազ մա կեր-
պութ յու նը կա րո ղա ցել է հեկ տոգ րաֆ մե քե նա յով բազ մաց նել ու  տա րա ծել 
ե րի տա սար դութ յան շրջա նում:  Խորհր դա յին շրջա նում հայտ նի պատ մա բան, 
պրո ֆե սոր Վ. Պար սամ յա նը իր աշ խա տութ յան մեջ հրապա րակելով «Հայ-
րե նա սեր նե րի  Միութ յան» երկրորդ թռուցիկը այն սխալ մամբ ներ կա յաց րել 
է որ պես ա ռա ջին թռու ցիկ2: Ա կա դե մի կոս Ա շոտ  Հով հա ննիս յանը ի րա վա-

1 Ավելի մանրամասն տե՛ս Վարանդեան Մ., Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն, հատ Ա, Պարիզ, 1932, 
էջ 51։ Տե՛ս նաև Խուդինյան Գ., ՀՅ Դաշնակցության քննական պատմություն (ակունքներից մինչև 1895 
թվականի վերջերը), Եր., 2006, էջ 108-110։
2 Տե՛ս Պարսամյան Վ., Հայ ժողովրդի ազատագրական շարժումների պատմությունից, Եր., 1958, էջ 346: 
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ցիո րեն նկա տել է այդ սխա լը,3 բայց աս վածն ա պա ցու ցե լու հա մար այդ պես 
էլ իր ձեռ քի տակ չի ու նե ցել «Ա մե նայն տեղ մա հը մի է» բնա բա նով սկսվող 
առաջին թռուցիկի բնօ րի նա կը, ո րի մա սին իր ա նա վարտ հու շե րում հի շա-
տա կել է դեռևս Ք րիս տա փոր  Մի քա յելյ ա նը4։ 

«Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ յան» տե սա բան ներ էին հա մար վում  Մոսկ վա յում 
գտնվող  Ներ սես Ա բելյ ա նը և  Դա վիթ  Ներ սիս յա նը: Սակայն մենք հակ ված 
ենք են թադ րե լու, որ առաջին թռու ցի կի տեքս տի հե ղի նա կը վեր ջին նե րիս 
գոր ծըն կեր  Կա րա պետ  Տեր- Խա չատր յանն է: Ու շագ րավ է, որ այս անդ րա-
նիկ թռու ցի կի տակ ստո րագր ված է՝ «Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան նե րի (այ-
սինքն՝ նա րոդ նիկ նե րի – Մ. Դ.), մաս նա ժո ղո վից»։  Դա վկա յում է այն մասին, 
որ կազ մա կեր պութ յունն իր ձևա վոր ման շրջա նում մեծ չա փով կրում էր ռուս 
հե ղա փո խա կան նա րոդ նի կութ յան ազ դե ցութ յու նը, իսկ «Հայ րե նա սեր նե րի 
 Միութ յուն» ան վա նու մը սկսեց գործածվել մի փոքր ա վե լի ուշ: 

Սա ցույց է տա լիս նաև, որ թեև «Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ յու նը» ազ գա-
յին-նա րոդ նի կա կան կազ մա կեր պութ յուն էր և ի րեն նվի րել էր հայ ազ գա-
յին-ա զա տագ րա կան շարժ ման խնդիր նե րի լուծ մա նը, այ դու հան դերձ նրա 
ան դամն ե րը շա րու նա կում էին կա պեր պահ պա նել ու  հա մա գոր ծակ ցել ռուս 
նա րոդ նի կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ:  Թե՛ այս թռու ցի կը և  թե՛ ցա-
րա կան ոս տի կան նե րի կող մից  Կա րա պետ  Տեր- Խա չատր յա նի մոտ հայտ-
նա բեր ված «Պա տաս խան նախ կին ու սա նո ղին իր ու սա նող ըն կե րից» նա-
մակ-հոդ վա ծը վկա յում էին հայ ե րի տա սար դութ յան վրա ռու սա կան հե ղա-
փո խա կան նա րոդ նի կութ յան գա ղա փար նե րի զգա լի ազ դե ցութ յան մա սին: 

Ու շագ րավ է նաև, որ կազ մա կեր պութ յան ան դամն ե րի մի մա սը ցա րա կան 
Ոս տի կա նութ յան  Դե պար տա մեն տի բա ցա հայտ կամ գաղտ նի հսկո ղութ յան 
տակ է հայտն վել ոչ թե «Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ յանն» ան  դա մակ ցե լու, այլ 
ռու սա կան հե ղա փո խա կան տար բեր խմբակ նե րի և  կազ  մա  կեր պութ յուն նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցե լու պատ ճա ռով:  Կա րա պետ  Տեր- Խա չատր յա նի գոր-
ծում առ կա վա վե րագ րե րը ո րոշ հիմ քեր են տա լիս են թադ րե լու, որ բա ցի 
մեզ հայտ նի ան դամն ե րից՝ «Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ յան» մեջ են մտել նաև 
 Մոսկ վա յում սո վո րող կամ այն տեղ բնակ վող այլ ե րի տա սարդ ներ՝  Վար դան 
 Կա րա պե տո վը,  Նի կո լայ  Մե լիք- Մու րա դո վը,  Զու րաբ Ա դիլ խա նո վը, ինչ պես 
նաև  Մոսկ վա յի հայ կա կան ե կե ղե ցու հոգ ևո րա կան Արտ յոմ  Տեր- Ղու կա սո վը: 

Ս տորև ներ կա յաց վող ար խի վա յին վա վե րագ րե րը հարուստ տե ղե կութ-
յուն ներ են տա լիս 19-րդ  դա րի 80-ա կան թվա կան նե րի այդ գոր ծիչ նե րի 
հե տա գա ճա կա տագ րի մա սին, ինչ պես նաև բա ցա հայ տում են ցա րա կան 
կա ռա վա րութ յան վե րա բեր մուն քը հայ ազ գա յին-ա զա տագ րա կան շար ժան 
խնդիր նե րով տար ված ազ գա յին-նա րոդ նի կա կան կա զա կեր պութ յուն նե րի 
ու խմբակ նե րի հան դեպ: Դ րանց թվում ու շագ րավ են հատ կա պես «Հայ րե-
նա սեր նե րի  Միութ յան» հիմն ա դիր նե րից  Դա վիթ  Ներ սիս յա նի և ն րա նից 
միշտ ան բա ժան՝ հայ ա ռա ջին կին հե ղա փո խա կան  Թա մա րա Ա դամ յա նի 
հե ղա փո խա կան գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ ի րա կա նաց ված հե տաքն նութ-
յուն նե րի նյու թե րը։  Հայ ա զա տա մար տի պատ մութ յան մեջ ի րենց ող բեր գա-

3 Տե՛ս Հովհաննիսյան Ա., 80-ական թվականների առաջին կեսի արևելահայ ազգային նարոդնիկական 
խմբակները, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 1968, N 2, էջ 131: 
4 Տե՛ս Միքայելյան Քր., Բեկորներ իմ յուշերից, «Հայրենիք», Պոսթըն, 1924, N 10, էջ 57: 
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կան ճա կա տագ րով հայտ նի այս վա ղա մե ռիկ զույ գին վե րա բեր վող նո րա-
հայտ վա վե րագ րե րի տպագ րութ յամբ ա վարտ վում է սույն հրա պա րակ ման 
ա ռա ջին մա սը։

 Ներ կա յաց նե լով մեր բա զում տա րի նե րի հա մառ աշ խա տան քի արդ յուն-
քում հա վաք ված ու թարգ ման ված «Հայ րե նա սեր նե րի  Միութ յան» պատ մութ-
յա նը և ն րա ա ռան ձին դեմ քե րի հե տա գա գոր ծու նեութ յա նը վե րա բեր վող 
վա վե րագ րե րը՝ հույս ենք հայտ նում, որ դրանք զգա լիո րեն կբա րե լա վեն 
ըն թեր ցող նե րի տե ղե կաց վա ծութ յու նը ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան ա կունք նե րում 
կանգ նած այդ կա զմա կեր պութ յան ու նրա ան հատ գոր ծիչ նե րի մա սին։ 

Մկր տիչ Դ.  Դա նիելյ ան
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ԹԻՎ 1
  Հե տաքն նութ յուն

 
Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ու սա նող  Կա րա պետ Ք րիս տա փո րի  Խա չա տու րո վի 

կող մից «Հայ ե րի տա սար դութ յա նը՝  Հա յաս տա նը  Թուր քիա յից ան ջա տե լու մա սին» 
հա յե րեն լեզ վով կո չը կազ մե լու հետ կապ ված 

Մոսկ վա յի նա հան գա յին  Ժան դար մա կան ա ռան ձին կոր պու սի 
ժան դար մա կան վար չութ յուն պո րու չիկ  Չուր սի նին 

Կից ներ կա յաց նե լով  Մոսկ վա յի օ բեր-պօ լից մեյս տե րի N 3447 գրութ յամբ ինձ 
ու ղարկ ված  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րո վի մոտ 
ի րա կա նաց ված խու զար կութ յան ոս տի կա նա կան ար ձա նագ րութ յու նը՝ դրա հետ 
միա սին վերց ված ա ռար կա յա կան ա պա ցույց նե րով, ա ռա ջար կում եմ  Ձերդ բա րե-
ծնութ յա նը այս խնդրի վե րա բեր յալ ի րա կա նաց նել հե տաքն նութ յուն՝ ըստ 1871 թ. 
մա յի սի 19-ի օ րեն քի, ո րը վեր ջաց նե լուց հե տո ներ կա յաց նել ինձ:

  Վար չութ յան պե տի փո խա րեն՝ (ստո րագ րութ յունն ա նըն թեռ նե լի է)5։

ԹԻՎ 2
 
 ՆԳՆ  Մոսկ վա յի նա հան գա յին ժան դար մա կան  
  Մոս կովյ ան օ բեր-պօ լից մեյս տեր վար չութ յան պր-ն պե տին
 16 հու նի սի 1882 թ.

Ի նկա տի ու նե նա լով  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ու սա նող  Կա րա պետ Տեր- Խա  չա-
տու րո վի սո ցիալ-հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պութ յա նը պատ կա նե լու մա սին տե ղե-
կութ յուն ստա նա լու փաս տը, Տ վեր յան բաժ նի 2-րդ  տե ղա մա սի՝  Բատ    յում   ո վա յի տան 
նրա բնա կա րա նում կա տար վել է խու զար կութ յուն, ո րի ըն թաց քում գտնվե լեն հա յե րեն 
լեզ վով հայ ե րի տա սար դութ յանն ուղղ ված հեկ տոգ րաֆ կո չի 30 օ րի նակ ներ, ո րում 
վեր ջին ներս հրա վիր վում են ա ջակ ցե լու  Հա յաս տա նի ինք նու րույ  նութ յան վե րա կանգն-
մա նը և ն րա ան ջատ մա նը՝  Թուր քիա յից, սևա գիր նա մա կը հա յե րեն լեզ վով ուղղ ված 
ու սա նող ըն կե րո ջը և  հեկ տոգ րաֆ նա մակ  Մի ջին  Կալ մի կա յից այն տեղ գտնվող քա-
ղա քա կան և  պե տա կան հան ցա գործ նե րի վի ճա կի մա սին: 

Տե ղե կաց նե լով այդ մա սին, պա տիվ ու նեմ Ձերդ  Գե րա զան ցութ յա նը ու ղար կելու 
 խու զար կութ յան վե րա բեր յալ ար ձա նագ րութ յու նը՝ վե րը նշված կո չե րի և  նա մակ նե րի 

5 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, (ЦГИА г. Москвы), ֆ. 131, ց. 38, գ. 257. թ.1:
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հետ միա սին:

 Բաժ նի պետ (ստո րագ րութ յունն ա նըն թեռ նե լի է)6:
 

 ԹԻՎ 3
 Ար ձա նագ րութ յուն 

 1882 թ. հու նի սի 6-ին ա ռա վոտ յան ժա մը 4/30 Տ վեր յան բաժ նի 2-րդ  տե ղա մա սի 
պրիս տա վը  Մոսկ վա յի օ բեր-պո լիցեյ մեյս տե րին կից պահ նոր դա կան բաժ նի կար-
գադ րութ յամբ ներ կա յա ցավ այդ տե ղա մա սի  Բատ յում ո վի տուն, ո րի թիվ 10 բնա-
կա րա նը զբա ղեց նում է  Պո լի նա յի տա տիկ  Մա րիա Գ րի գորև նա  Ֆեո դո րո վան, որ տեղ 
ոչ մեծ ա ռան ձին սեն յա կում բնակ վում է  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա-
կուլ տե տի ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րո վը: Ն րա սեն յա կում վկա նե րի և 
 Խա չա տու րո վի ներ կա յութ յամբ, ո րը ոս տի կա նութ յան գա լու պա հին ան կող նում քնած 
էր, ի րա կա նաց վեց մա ն րազ նին խու զար կութ յուն:  Խու զար կութ յան ժա մա նակ հայտ-
նա բեր վե ցին թեր թեր, նա մակ ներ և գր քեր հա յե րեն լեզ վով, ո րոնք հա վաք ված էին 
և  փակ ված կաշ վե ճամպ րու կում։ Այ նու հետև  Տեր- Խա չա տու րո վի անձ նա կան խու-
զար կութ յան ժա մա նակ նրա սեր թու կի գրպա նից հայտ նա բեր վե ցին թղթեր –  մե կը 
կար միր թա նա քով ռու սե րեն լեզ վով, մյու սը հա յե րեն լեզ վով և  նա հայ տա րա րեց, 
որ այդ թղթե րը գրաքն նութ յու նից դուրս բո վան դա կութ յուն ու նեն: Ցր ված թղթե րի 
մեջ գտնված թղթա պա նա կում հայտ նա բեր վե ցին հեկ տոգ րա ֆով տպագր ված 
 Տեր- Խա չա տու րո վի մի քա նի քար տե րը, բայց հեկ տոգ րաֆ մե քե նան սեն յա կում չկար: 
Ն րա սեն յա կում հայտ նա բեր վե ցին եր կու ոչ մեծ սրվակ ներ կար միր թա նա քով:  Բա ցի 
վե րը նշված նե րից ու սա նող  Տեր- Խա չա տու րո վի սեն յա կում քա ղա քա կան տե սա կե-
տից կաս կա ծե լի որ ևե բան չհայտ նա բեր վեց7:

ԹԻՎ 4
 Ար ձա նագ րութ յուն 

 
  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րով։

 Կողմն ա կի վկա Կ րեշ բին  Պա վել  Սեմ յո նի, անգ րա գետ։ 
 Կողմն ա կի վկա  Բատ յում ո վի N 5 տան դռնա պան, մոս կովյ ան քաղ քե նի 

 Բո նի ֆա տի Ի վա նով
 
 Ին ձա նից խու զար կութ յան ժա մա նակ վերց վա ծը հետ ստա ցա բա ցի հեկ տոգ-

րաֆ ե ղա նա կով հա յե րեն լեզ վով գրված 2 թղթե րից և  կար միր թա նա քով ռու սե րեն 
գրված մեկ թեր թից: 

  Հետ ստա ցա ին ձա նից վերց ված թղթե րով և  թեր թե րով ճամպ րու կը։  Հետ ստա-
ցա նաև ե րե սուն թղթե րից բաղ կա ցած հա յե րեն լեզ վով գրված հեկ տոգ րաֆ գրութ-
յու նը:

Ուս.  Տեր- Խա չա տու րով8:
  

 ԹԻՎ 5 
 Ար ձա նագ րութ յուն 

1882 թ. հու նի սի 18-ին, ես, ժան դար մե րիա յի ա ռան ձին կոր պու սի պո րու չիկ 
 Չուր սինս,  Մոսկ վա յի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար չութ յան պե տի այս տար վա 

6 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թ 2:
7 Նույն տեղում, թ. 3:
8 Նույն տեղում, թ. 4:
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հու նի սի 18-ի N 3283 հանձ նա րա րութ յան հետ կապ ված, ո րը վե րա բեր վում էր 
 Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րո վից վերց ված հա-
յե րեն լեզ վով գրված  Թուր քիա յից  Հա յաս տանն ան ջա տե լու մա սին կո չին, նկա տի 
ու նե նա լով, որ  Խա չա տու րո վի բնա կա րա նում ի րա կա նաց րած խու զար կութ յան ար-
ձա նագ րութ յան հե տաքն նա կան տվյալ նե րը դեռևս բա վա րար չեն նրան ընդգր կե լու 
գոր ծի մեջ որ պես մե ղադր յա լի։

Ո րո շե ցի՝ սկսել հե տաքն նութ յու նը, բայց մինչ  Խա չա տու րո վին որ պես մե ղադր-
յալ ներգ րա վե լու հար ցի պար զա բա նու մը կապ վել  Մոսկ վա յի օ բեր-պո լից մեյս տե րի 
հետ, որ պես զի այդ հաս տա տութ յա նը ներ կա յաց նի տվյալ ներ  Տեր- Խա չա տու րո վի 
ապ րե լա կեր պի մա սին։ Ն րա վար քա գի ծի ու քա ղա քա կան հու սա լիութ յան մա սին 
տե ղե կա նալ  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ռեկ տո րից, ինչ պես նաև որ պես վկա ներ հար-
ցաքն նել նրա մտե րիմ ան ձանց9:

 
 ԹԻՎ 6

 ՆԳՆ.   Ժան դար մե րիա յի կոր պուս 
 Մոս կվայի օ բեր-պո լիցեյ մեյս տեր պո րու չիկ  Չուր սի նին
 26 հու նի սի 1882 թ.

Ի հետ ևանս N 77 գրութ յան՝  Պահ նոր դա կան բա ժի նը պա տիվ ու նի տե ղե-
կաց նելու  Ձերդ բա րեծ նութ յա նը.  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ու սա նող  Կա րա պետ 
 Տեր- Խա չա տու րո վը, Տ վեր յան տե ղա մա սի  Բատ յում ո վի տան բնա կա րա նում խու-
զար կութ յու նից հե տո ու ղեկց վել է  Պահ նոր դա կան բա ժին ար ձա նագ րութ յան և 
հար ցաքն նութ յան ժա մա նակ հայտ նա բեր ված թղթե րի հետ միա սին։ Ու քա նի որ 
նրանց մեջ բա ցի  Հա յաս տա նի վե րա կանգն ման մա սին հեկ տոգ րաֆ կո չե րի մի քա նի 
օ րի նա կից, նրա քա ղա քա կան բա րե հու սութ յան տե սա կե տից որ ևէ դա տա պար տե-
լի բան չհայտ նա բեր վեց, նա են թա կա չէր ձեր բա կա լութ յան և  ա զատ ար ձակ վեց: 
 Խու զար կութ յան հա մար ա ռիթ է հան դի սա ցել գոր ծա կա լա կան ճա նա պար հով հայտ-
նա բեր ված տե ղե կութ յունն այն մա սին, որ  Տեր- Խա չա տու րո վի մոտ կա յին ինչ-որ 
հեկ տոգ րաֆ պրոկ լա մա ցիա ներ:  Բատ յում ո վի տա նը նա ապ րում էր այս տար վա 
ապ րի լի 22-ից, նախ կի նում նա ապ րում էր Տ վեր յան տե ղա մա սի նույն են թա հատ-
վա ծի  Ֆոլց ֆեյ նի տա նը:

Տ վեր յան տե ղա մաս
Բաժ նի պետ, ստո րագ րութ յու նը ա նըն թեռ նե լի է)10։

 

9 Նույն տեղում, թ. 5:
10 Նույն տեղում, թ. 6:
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ԹԻՎ 7
 
 Ն.Գ.Ն. Ժան դար մա կան պահ նոր դա կան կոր պու սի 
Հ րա տա րա կութ յուն նե րի հսկո ղութ յան պո րու չիկ  Չուր սի նին
 ա վագ տե սուչ
 27 հու նի սի 1882 թ. 

 Ի պա տաս խան այս հու նի սի 24–ի N 22 
գրութ յան պա տիվ ու նեմ  Ձերդ 

  Գե րա զան ցութ յա նը
 վե րա դարձ նե լու իմ կող մից հաս տատ ված 

հայ կա կան կո չի թարգ մա նութ յու նը՝ 
 հա վել վա ծով:

 
 

 N 1 1882 ապ րիլ 
 Հ րա վեր հայ ե րի տա սար դութ յա նը 

 
 Ա մե նայն տեղ մա հը մի է 

  Մարդ մի ան գամ պիտ մեռ նի 
  Բայց ե րա նի որ իւր ազ գի 

 Ա զա տու թեան կզոհ վի: 

Թուր քիա յի պե տա կան կա ռուց ված քը վա ղուց ար դեն սկսել է լուծ վել, քայ քայ վել: 
 Թուր քիան այժմ ներ կա յաց նում է մի հի վանդ մար մին, ո րի մահ վան ժա մը ա րա գո-
րեն մո տե նում է, նա այս կմախ քը, զուր աշ խա տում է յուր թու լա ցած ձեռ նե րով 
բռնա կա լութ յան և  հարս տա հա րութ յան կա պանք նե րի մեջ պա հել յուր հպա տակ 
աշ խա տա վոր ժո ղո վուրդ նե րին:  Սա կայն նրա բռնա կա լութ յու նը ար դեն ստա ցել է 
մա հա ռիթ հար ված հույն և ս լա վո նա կան (ցե ղե րից) ազ գե րից բալ կան յան թե րակղ-
զում:  Թուր քիան զրկվե լով յուր պե տութ յան մի այդ պի սի ըն դար ձակ մա սից, յուր 
բռնա կա լութ յան կենտ րո նը դարձ րել է այժմ  Փոքր Ա սիան, պատ մա կան  Հա յաս տա նը, 
որ տեղ նա ա զատ եվ րո պա կան հսկո ղութ յու նից ա վե լի սաստ կաց րել է յուր գա զա-
նա վա յել կա ռա վա րութ յու նը, որ պես զի մի փոքր էլ ու շաց նի յուր օր հա սա կա նը: 
 Թուր քիա յի ան հու սա լի կա ռա վա րութ յան շնոր հիվ  Հա յաս տա նը դար ձել է աս պա-
տա կութ յուն նե րի, ե ղեռ նա գոր ծութ յուն նե րի և  հարս տա հա րութ յուն նե րի աս պա րեզ: 
 Պե տա կան ա վա զա կա բա րո պաշ տոն յա նե րը բարձր դռան աչ քին սի րե լի բար բա րոս 
շեյ խե րի հետ միա սին տան ջում, չար չա րում են աշ խա տա վոր ժո ղովր դին: Հա յաս -
տա նի մշա կը, գյու ղա ցին չու նի ոչ տնտե սա կան և  ոչ էլ անձ նա կան ա պա հո վութ յուն: 
 Մայր հո ղը ծան րա բեռն ված բազ մա թիվ և  ան տա նե լի հար կե րով, չէ պատ կա նում 
գյու ղա ցուն, երկ րա գոր ծը չէ կա րո ղա նում խա ղաղ յուր աշ խա տան քի պտուղ նե րը 
վա յե լել, նրանք բա ժին են դառ նում պե տա կան և  ոչ պե տա կան հարս տա հա րիչ նե րին 
և  ա վա զակ նե րին11: Աշ խա տան քի ա նա պա հո վութ յու նը հայ րե նի քում ստի պում է 
 Հա յաս տա նի մշակ նե րին հար յու րա վոր խմբե րով հե ռա նալ հայ րե նի հո ղից և դր սում 
օ տա րութ յան մեջ «հաց ճա րել»: Ն րանք գաղ թում են օ տար երկր ներ, որ տեղ և  զոհ 
են լի նում զա նա զան ցա վե րի և թշ վա ռութ յուն նե րի:  Բա ցի այս տնտե սա կան չա րիք-
նե րից,  Հա յաս տա նի ժո ղովր դի գլխին միշտ կախ է ա նանց բար բա րո սութ յան և 
 կա մա յա կա նութ յան լա փող սու րը: Ն րա կրո նը հայ հոյ վում է, նրա սրբա վայ րե րը 
ա պա կան վում են, նրա որ դի նե րը ար յու նար բու բա շի բո զուկ նե րի սրի ճա րակ են 
լի նում, նրա օ րիորդ նե րի գե ղեց կութ յու նը և  կու սութ յու նը զոհ վում են ա սիա կան 
վայ րե նի վա վա շոտ նե րի գա զա նա կան զգաց մունք նե րին և  այս բո լո րի վրա 
 Թուր քիա յի օ րենք նե րը նե րո ղամ տա բար և  ան տար բեր են նա յում:  Բայց երբ մի հու-

11 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թ. 10:
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սա հատ ված անձ, վառ ված ան պաշտ պա նութ յան զգաց մուն քով, զենք է բարձ րաց նում 
յուր պա տի վը, յուր կյան քը պաշտ պա նե լու, այն ժա մա նակ մե ռած օ րենք նե րը հա-
րութ յուն են առ նում, հրա մա յում են եր կաթ յա շղթա նե րով կաշ կան դել այդ հա մար-
ձա կի ոտ նե րը և  ձեռ նե րը, մութ, խո նավ բան տը բա ցել և  այն տեղ կեն դա նի թա ղել 
սուր բարձ րաց նո ղին:

 Հա յաս տա նի ժո ղովր դի աչ քը ջուր է կտրել սպա սե լով  Բեռ լի նի դաշ նագ րի 61 
հոդ վա ծով նա խա տես ված ռե ֆոր մա նե րին: Եվ րո պա կան դիպ լո մա տիան հա մար յա 
բո լո րո վին ան տար բեր է դե պի  Թուր քիա յի ներ քին գոր ծե րը, Եվ րո պա յի գլուխն էլ 
խառն է յուր ներ քին հա սա րա կա կան և տն տե սա կան գոր ծե րով, այս պատ ճա ռով 
էլ նա շատ էլ ե ռան դով չի հրա վի րում  Թուր քիա յին իր մեղ քե րը քա վե լու:  Միայն 
եր բեմն եր բեմն Անգ լիան ձայն է բարձ րաց նում  Հա յաս տա նի ռե ֆոր մա նե րի օգ տին, 
բայց նրա ձայ նը շատ նվազ է  Թուր քիա յի գի տութ յամբ խլա ցած ա կանջ նե րի հա մար: 
Իսկ ին քը  Թուր քիա յի կա ռա վա րութ յու նը աղ վե սա կան խո րա ման կութ յամբ գոր ծը 
օ րե ցօր հե տաձ գում է քրդա կան միութ յան և քր դա կան ար շա վան քի և  սո րանց նման 
հար ցեր և  շար ժումն եր ստեղ ծե լով և  որ ա վե լի զզվե լի է, նա ձեռ նա մուխ է լի նում 
ոչն չաց նե լու հայ ժո ղովր դի ու նե ցած ի րա վունք ներն էլ:

Հայ ժո ղովր դին մնում է միայն իր սե փա կան մի ջոց նե րով, ու ժով, իր ար յան 
գնով ձեռք բե րել մար դա վա յել գո յութ յան ի րա վունք նե րը:  Նա լավ գի տե թե ում 
քաղցր է ա զա տութ յու նը, ով ու զում է մտա վո րա պես և  բա րո յա պես ա զատ զար գա-
նալ, նա պատ րաստ պետք է լի նի թա փել յուր ար յու նը հա նուն ա զա տութ յան12: 
 Հա յաս տա նի ժո ղո վուր դը այս ա մե նը հաս կա նում է և  մոտ է ժա մը, երբ ա զա տութ-
յան ա նու նով ժո ղովր դա կան շար ժու մը իր ա լիք նե րով կո ռո գի  Հա յաս տա նի սա րե-
րը և  ձո րե րը:

 Հայ ե րի տա սարդ ներ հա սել է այն րո պեն, երբ հայ րե նի քը զոհ է պա հան ջում 
մե զա նից, երբ մենք էլ մեր բո լոր հո գե կան և  ֆի զի կա կան ու ժե րը պի տի զոհ բե-
րենք ժո ղովր դի ա զա տութ յան գոր ծին:  Մի զգաց մունք միայն պետք է վա ռի մեր 
սրտե րը –  անձ նան վեր սե րը դե պի ժո ղո վուր դը, մի գա ղա փար պետք է բոր բո քէ մեր 
մտքե րը –  ժո ղովր դի տնտե սա կան և  քա ղա քա կան ա զա տութ յան13 բարձր գա ղա-
փա րը:  Թող այս զգաց մուն քը և  գա ղա փա րը միա վո րեն շաղ կա պեն մեզ բո լո րիս ի 
մի հզոր ան խախտ խումբ, ո րը զրա հա վոր ված գի տութ յուն նե րով և  ար հեստ նե րով 
շտա պե դե պի հայ րե նի քը կա տա րե լու յուր վսեմ և  մեծ պար տա վո րութ յու նը դե պի 
ժո ղո վուր դը14: Ե րի տա սարդ եղ բայր ներ, հի շենք թե ինչ դեր կա տա րաե ցին ի րանց 
հայ րե նի քի ա զա տութ յան գոր ծում  Հու նաս տա նի, Ի տա լիա յի և ս լա վո նա կան երկր-
նե րի ան մահ ե րի տա սարդ նե րը և  պատ րաստ վենք կա տա րե լու մեր պատ մա կան 
դե րը  Հա յաս  տա նում:  Մի թե հայ ե րի տա սար դութ յու նը ան տար բեր է և  սա ռը դե պի իր 
ժո ղովր դի թշվա ռութ յու նը, մի թե նրա ա կան ջին չի հաս նում ժո ղովր դի հա ռա չան քի 
ձայ նը, մի թե ժո ղովր դի ցա վով չէ ցա վում նրա սիր տը, մի թե  Հա յաս տա նի մշա կի ար-
յու նով և քր տին քով թա թախ ված գու նա թափ և վշ տա լի ե րե սը չէ վա ռում, բոր բո քում 
հայ ե րի տա սար դութ յան ո գին:  Բայց քա նի որ  Հա յաս տա նի երկ րա գոր ծը հա ռա չում 
է բռնա կա լութ յան և  հարս տա հա րութ յան լծի տակ, քա նի որ նա չու նի տնտե սա կան 
և  անձ նա կան ա պա հո վութ յուն, հայ ե րի տա սար դութ յու նը կյան քի ու րիշ խնդիր չու-
նի, ե թե ոչ –  անձ նան վեր ծա ռա յել  Հա յաս տա նի աշ խա տա վոր նե րի ա զա տութ յան 
գոր ծին, և  նա պար տա վոր է բո լոր իր գո յութ յամբ հետ ևել իր կոչ մա նը: Ու րեմն հայ 
ե րի տա սարդ ներ, ժո ղո վենք մեր ու ժե րը, միա նանք մի զգաց մուն քով, մի գա ղա փա-
րով, խմբեր կազ մենք և շ տա պենք օգ նե լու ար դեն հայ րե նի քի ա զա տութ յան ա նու-

12 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում։
13 Սա 1890-ին ՀՅ Դաշնակցության Մանիֆեստում առաջադրված կուսակցության հիմնանպատակի 
նախ նական ձևակերպումն է, որում առկա է միայն մեկ էական տարբերություն։ Եթե ՀՅԴ Մանիֆեստում 
խոսվում է ժողովրդի քաղաքական և տնտեսական ազատագրության մասին, ապա այստեղ ճիշտ հա-
կա ռակը՝ տնտեսական և քաղաքական։ Դա հեղափոխական նարոդնիկության գաղափարախոսական 
առաջ նահերթությունների անմիջական վերարտադրության արդյունքն է։
14 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թ.11:
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նով կազմ ված ըն կե րութ յա նը, ո րի ան դամն ե րը գտնվում են զա նա զան հա յաբ նակ 
կենտ րոն նե րում:  Հար կա վոր է նյու թա կան օգ նութ յուն, անձ նա կան օգ նութ յուն, թող 
յու րա քանչ յու րը մե զա նից շտա պե յուր զո հա բե րե լու այս սուրբ գոր ծին:  Հայ ե րի-
տա սարդ ներ,  Հա յաս տա նը ա ռա ջինն է, որ բարձ րաց նում է Ար ևել քում ժո ղովր դա-
կան ա զա տութ յան դրո շա կը, մեր պարտքն է դարձ նել այդ դրո շա կը Ար ևել քի բո լոր 
հարս տա հար ված ժո ղո վուրդ նե րի ա ռաջ նոր դող աստ ղը և ն րա հո վա նա վո րութ յան 
տակ գու մա րե լով ար ևել քի բո լոր ազ գե րի ճշմա րիտ ժո ղո վուրդ նե րին և ճշ մա րիտ 
մշակ նե րին ա սիա կան բռնա կա  լութ յա նը և  հարս տա հա րութ յա նը մա հա ռիթ պա տե-
րազմ հայտ նել: Ա հա միակ պայ մա նը, երբ  Հա յաս տա նի շար ժու մը կա րող է օգտ վել 
 Հին և  Նոր աշ խար հի ար դա րութ յան ա նու նով, կռվող նե րի հա մակ րութ յամբ, միակ 
պայ մա նը, երբ  Հա յաս տա նը պար ծան քով և  ի րավ մամբ կա րող է ա սել, որ նրա 
պատ մա կան կո չումն է ծա ռա յել Ար ևել քի լու սա վո րութ յա նը:  Հայ ե րի տա սարդ ներ, 
ար ևել քից դե պի արև մուտք, հյու սի սից դե պի հա րավ եղ բայ րա կան ձեռք մեկ նենք 
նրանց, ո րոնց միակ ձգտու մը, միակ ցան կութ յունն է կռվել բռնա կա լութ յան դեմ ու 
ձեռք բե րել աշ խա տա վոր ժո ղովր դի տնտե սա կան և ն յու թա կան ա զա տութ յու նը, ըն-
թա նանք նրանց հետ այն ճա նա պար հով, ո րով գնում են բո լոր անձն վեր ո գի նե րը և 
 հայ րե նի քի սի րուց զգաց մուն քով լի սրտե րը, գնանք այն ճա նա պար հով, որ տա նում 
է մեզ դե պի անձ նա զո հութ յուն, իսկ ժո ղովր դին դե պի եր ջան կութ յուն:  Հե ռու մե զա-
նից ե սա կան զգաց մունք նե րը, հե ռու մե զա նից նյու թա կան հար մա րութ յուն նե րը:  Մենք 
չենք ծնված փա փուկ ապ րե լու հա մար:  Մենք երկր պա գող չենք զվար ճութ յուն նե րին 
և  անձ նա կան բա վա կա նութ յուն նե րի, մեր հա վատն է ժո ղովր դի եր ջան կութ յու նը, 
մեր գործն է անձ նա զոհ ծա ռա յութ յու նը այս ան մահ գա ղա փա րին:

 Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան նե րի մաս նա ժո ղո վից15:
 

 ԹԻՎ 8
 Պա տաս խան նախ կին ու սա նո ղին իր ու սա նող ըն կե րից

Որ պի սի հու սա հա տութ յուն, որ պի սի փոք րո գութ յուն...
Ճշ մա րիտն ա սած, ես չէի հա վա տալ, թե դու ես այդ հու սա հատ ան հա տը, ե թե 

ար տագ րած չտես նեի քո ան վան ու ազ գան վան սկզբնա տա ռե րը; Ա սում ես, թե 
թշվառ ես, ո րով հետև ապ րում ես մի յետ ըն կած, ա նիծ ված գյու ղում, որ տեղ չկա ոչ 
մի բո վան դա կութ յուն, որ տեղ, քո ա սե լով, մար դիկ չկան, ո րոնց հետ կա րո ղա նա յիր 
խո սել այդ բա ռի լայն նշա նա կութ յամբ:  Հա վա տում եմ քեզ, հաս կա նում եմ քո դրութ-
յու նը, ո րով հետև ես էլ եմ իմ բախ տը ա նի ծել, այդ պի սի դեր քա շել:  Բայց գի տես 
սի րե լի ըն կեր, ին չից է, որ գյու ղա կան կյան քը այդ աս տի ճան քեզ ան տա նե լի է 
թվում և  այդ պես տխուր տպա վո րութ յուն գոր ծում քեզ վրա, որ այն աս տի ճան հու-
սա հատ ված կա մե նում ես թև  առ նել, թռչել մի այլ տեղ, որ տեղ մար դիկ են ապ րում: 
Լ սիր ու րեմն ա սեմ պատ ճա ռը: Այդ նրա նից է, որ դու միայն ծաղ րում ես, ար հա մա-
րան քով ես նա յում քեզ շրջա պա տող նե րի վրա, շատ քիչ ես հե տաքրքր վում նրան-
ցով, խո սաց նում ես և  ա ռանց նրանց ցա վե րը հաս կա նա լու, աշ խա տում ես գլխիցդ 
շու տով ռադ ա նել, խմաց նե լով մի քա նի թաս ո գե լից ըմ պե լիք:  Պատ մում են, որ 
գժի պես ա կանջ ներդ բռնած փախ չում ես սեն յակդ, երբ լսում ես այս նա հա պե տա-
կան ժո ղովր դի յուր նա հա պե տա կան խո սակ ցութ յու նը, ո րը վե րա բեր վում է նրանց 
ա ռօր յա կյան քին և դ րա նով չբա վա կա նա նա լով վեր ես առ նում լրագ րի թեր թը, որ 
չտես նես այդ ի րա կա նութ յան պատ կե րը, որ քեզ այդ չափ հու սա հա տեց նում է: 
 Հա վա տաց նում եմ քեզ, սի րե լի ըն կեր, ե թե այդ պես վար վեր մեկ ու րի շը, դու նրան 
ան պատ ճառ մի այլ ա նու նով կկնքեիր:  Հա վա տում եմ քեզ, որ դու փախ չում ես:  Մեր 
բո լոր դժբախ տութ յու նը և  ցա վը հենց դրա նում է, որ մենք փախ չում ենք մեր ժո-
ղովր դից, ու զոում եմ ա սել գյու ղա ցուց, ո րով հետև նրանք են մեր ժո ղո վուր դը, մեր 

15 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թթ. 10-13։



268

ու ժը, մեր աշ խա տա վոր դա սը, նրանց ենք պար տա կան, որ մինչև այժմ գո յութ յուն 
ու նենք, ա ռանց նրանց մի մեծ զա նա զա նութ յուն չի լի նի մեր և Իս րա յե լի զա վակ-
նե րի մեջ: Ու րեմն փախ չել ժո ղովր դից, այն էլ հու սա հատ կեր պով, այդ ա վե լի քան 
դա տա պար տե լի է մի ան հա տի հա մար, ո րը ու սա նող է ե ղել, ո րի հա մար մի նոր և 
 խորթ բան չէ ժո ղովր դի, գյու ղա ցու, ամ բո խի մեծ նշա նա կութ յու նը, որ նա ու նի ա մեն 
մի ազ գի կյան քի մեջ:  Մենք հա ճախ կար դում ենք մեր լրագ րե րի մեջ, որ մեր թարմ 
ու ժե րը, ու սում ա ռած ե րի տա սարդ նե րը պետք է գնան  Հա յաս տան, ու սումն ա սի րեն 
նո րան, գոր ծեն այն տեղ, այն նվի րա կան երկ րում, ո րի բնա կիչ նե րը, ո րոնց մենք մեր 
հա րա զատ եղ բայր ենք ան վա նում, քեզ վաղ հայտ նի է, որ թե ի րանց չար քաշ կյան-
քով, թե վար քով, թե բար քով, թե սո վո րութ յուն նե րով միև նույն գյու ղա ցիքն են, 
ո րոն ցից դու փախ չում ես, ո րոնց դու չես ու զում տես նել այդ ա նիծ ված գյու ղում: 
 Մի թե այդ բո լո րը դա տարկ խոս քեր են ու ֆրազ ներ:  Մի թե այդ ե րի տա սարդ նե րից 
մեկն էլ դու չես, ո րին բախ տը գցել է  Հա յաս տա նի մի այլ անկյ ուն, բայց ես չա սա-
ցի քեզ, սի րե լի ըն կեր, թե ին չից է, որ գյու ղա կան այդ պարզ կյան քը այն աս տի ճան 
ան տա նե լի է թվում քեզ և  այն պի սի տխուր տպա վո րութ յուն թող նում քեզ վրա, որ 
դու հու սա հատ ված կա մե նում ես թև  առ նել, թռչել մի այլ տեղ, որ տեղ մար դիկ են 
ապ րում: Լ սիր, ու րեմն, ա սեմ դրա պատ ճա ռը: Այդ նրա նից է, որ դու միայն ծաղ րում 
ես, ար հա մա րան քով ես նա յում քեզ շրջա պա տող կրթութ յան կա րոտ նե րի վրա, շատ 
քիչ ես հե տաքրքր վում նրան ցով, խո սաց նում ես և  ա ռանց նրանց ցա վե րը հաս կա-
նա լու, աշ խա տում ես գլխիցդ շու տով ռադ ա նել, որ զահ լեդ շատ չտա նեն, խմաց-
նե լով մի քա նի թաս ո գե լից ըմ պե լի քից:  Փոր ձիր սի րե լիս, մո տե նալ այդ հայ գյու-
ղա ցուն, ո րը դեռ ապ րում է…(ա նըն թեռ նե լի է) պար զութ յան մեջ, մաս նա կից լի նել 
նրա ու րա խութ յա նը և տրտ մութ յա նը, մի խոս քով ու սումն ա սի րիր նրան և  դու կհա-
մոզ վես, որ նա ու նի շատ ար ժա նա վո րութ յուն ներ, ո րոն ցից զուրկ են մեր քա ղաք-
նե րի ինք նա կոչ քա ղա քակրթ ված նե րը»16:

 
 ԹԻՎ 9 

 Ժո ղովր դա կան լու սա վո րութ յան  Մոսկ վա յի նա հան գա յին ժան դար մա կան 
 նա խա րա րութ յուն վար չութ յան պ-րն պե տին
 Մոսկ վա յի կայ սե րա կան 
 հա մալ սա րա նի ռեկ տոր 
 9 հու լի սի 1882 թ. 

Ի պա տաս խան այս հու լի սի 3-ի գրութ յան, պա տիվ ու նեմ տե ղե կաց նե լու Ձերդ 
գե րա զան ցութ յա նը, որ 1881 թ.  Մոսկ վա յի հա մալ սա րան ըն դուն ված բժշկա կան ֆա-
կուլ տե տի ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րո վը ներ կա յումս նշված ֆա կուլ տե տի 
2-րդ կուր սում է, հասց րել է սո վո րե լու ըն թաց քում ցու ցա բե րել լավ վար քա գիծ, 
հա  մալ սա րա նի պա տե րի ներ սում քա ղա քա կան բա րե հու սութ յու նը վար կա բե կող 
ա րարք ներ  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րո վի մոտ չեն ե ղել17:

  
 ԹԻՎ 10 

 Ար ձա նագ րութ յուն 

 1882 թ. հու լի սի 20-ին  Մոսկ վա յի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար չութ յու նում 
 Մոսկ վա յի նա հան գա յին դա տա րա նի դա տա խա զի ներ կա յութ յամբ որ պես վկա հար-
ցաքն նութ յան են թարկ վեց ներ քո հիշ յա լը։

Ինձ ան վա նում են  Կա րա պետ Ք րիս տա փո րի  Տեր- Խա չա տու րով։

16 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թթ. 14-16:
17 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թ. 5:
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Կ րո նա կան պատ կա նե լութ յու նը՝ հայ գրի գոր յան 
27 տա րե կան, կո չու մը՝ հոգ ևո րա կա նի զա վակ,  
Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 2-րդ  կուր սի ու սա նող:
 Հե տաքն նութ յան և  դատ վա ծութ յան մեջ չեմ ե ղել:
Ա ռա ջադր ված հար ցե րին պա տաս խա նում եմ.

Ես  Մոսկ վա եմ ե կել 1881 թ.  Քու թա յի սից՝ ա կա դե միա կան տար վա սկզբին և  ըն-
դուն վել  Մոսկ վա յի հա մալ սա րան:  Մոսկ վա յում ինձ մտե րիմ ծա նոթ նե րից կա րող եմ 
նշել  Մոսկ վա յի հայ կա կան ե կե ղե ցու հոգ ևո րա կան  Տեր  Ղու կա սո վին, ո րի մոտ ես 
հա ճախ եմ լի նում, ու սա նող նե րից ես ճա նա չում եմ իմ հայ րե նա կից նե րից՝  Մոսկ վա յի 
հա մալ սա րա նի ու սա նող  Մար գար Ար տե մո վին, այ նու հետև նույն  Մոսկ վա յի հա մալ-
սա րա նի ու սա նող ներ Ա լեք սանդր  Կա րա պե տո վին,  Նի կո լայ  Մե լիք- Մու րա դո վին, 
ո րը ապ րում է  Բո գո րոդս կա յա գյու ղում գտնվող ա մա ռա նո ցում, ես ճա նա չում եմ 
նաև  Մոսկ վա յում բնակ վող  Զու րաբ Ա դիլ խա նո վին, որն ապ րում է  Մոսկ վա յում, Զ նա-
մենս կի նրբանց քում։ Ա հա ինձ շատ թե քիչ ծա նոթ նե րի ողջ շրջա նա կը18:

Իմ մոտ հայտ նա բեր ված 30 օ րի նակ հա յե րեն լեզ վով գրված կո չի մա սին կա րող 
եմ ա սել հետև յա լը: Այդ հոդ վա ծը կազմ վել է և տ պագր վել է իմ կող մից, իմ սեն յա-
կում:  Սա կայն գի տակ ցե լով իմ բռնած գոր ծի անհ նա րին լի նե լը և  ոչ օ րի նա կա նութ-
յու նը, ես այն չա վար տե լով դա դա րեց րի տպագ րե լով միայն ե րե սուն օ րի նա կով իմ 
մոտ գտնված եր կու է ջե րը: Ես տպագ րութ յու նը դա դա րեց րի նպա տակ ու նե նա լով 
գոր ծել օ րի նա կան ճա նա պար հով, այն է, վե րա փո խել այդ հոդ վա ծը և տե ղադ րել- 
ու ղար կել  Թիֆ լի սում հրա տա րակ վող հայ կա կան թեր թե րից որ ևէ մե կում: Եվ իմ 
այդ նպա տա կը հայտ նի էր միայն  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի չոր րորդ կուր սի ու սա-
նող  Մար գար Ար տե մո վին։ Ինչ վե րա բե րում է մաս սա յին19՝ ես այն ձեռք եմ բե րել 
ան ցած տա րի, չեմ հի շում թե երբ, խա նու թում, 2 ֆունտ քա նա կով։  Հեկ տոգ րաֆ 
մեք նան ոչն չաց վել է իմ կող մից:

Իմ մոտ հայտ նա բեր ված կո չը ես ոչ մե կին չեմ տվել, բա ցի ե րեք կամ չորս օ րի-
նակ նե րից, ո րոնք ես տվել եմ  Մար գար Ար տե մո վին ա ռանց որ ևէ ո րո շա կի նպա-
տա կի, այլ միայն կար դա լու նպա տա կով:  Խու զար կութ յան ժա մա նակ ինձ նից վերց-
ված հեկ տոգ րա ֆիա կան մե քե նա յով և  կար միր թա նա քով կես է ջի վրա տպագր ված 
 Մի ջին  Կալ մի կա յից ստաց ված նա մա կը, որ սկսվում էր «Մեզ բո լո րին  Մի ջին 
 Կալ մի կիա յից» և  ա վարտ վում էր «Այս հար ցի վե րա բեր յալ թղթե րի պատ ճե նե րի մեզ 
տվել են» բա ռե րով, ես գտել եմ հա մալ սա րա նի այ գում, փայտ յա նստա րա նի տակ 
այս տար վա ապ րի լի սկզբնե րին:

 Խու զար կութ յան ժա մա նակ ինձ նից վերց ված հա յե րեն լեզ վով նա մա կը «Պա-
տաս խան նախ կին ու սա նո ղին իր ու սա նող ըն կե րից» վեր նագ րով գրված է իմ կող-
մից ան ցած տար վա նո յեմ բե րին՝ նպա տակ ու նե նա լով տպագ րել  Թիֆ լի սում հրա-
տա րակ վող «Մ շակ» թեր թում, այդ նույն թեր թում ան ցած տար վա հոկ տեմ բե րին 
տպագր ված «Նախ կին ու սա նո ղին իր ըն կե րո ջը» հոդ վա ծի կա պակ ցութ յամբ:  Բայց 
տես նե լով, որ «Մ շակ» թեր թում ար դեն հայտն վել է նախ կին ու սա նո ղի նա մա կին 
գրված պա տաս խա նը, ես իմ հոդ վա ծը ա նա վարտ վի ճա կում թո ղե ցի և  այն ըն կած 
էր իմ թղթե րի մեջ;

 Հա յե րեն լեզ վով տպագ րե լով կո չը, ես նպա տակ ու նեի նրա նում առ կա գա ղա-
փար նե րը տա րա ծել հա յե րի մեջ և ն րա տա րած ման ու ղի նե րը և  իմ կող մից չէին 
հստա կեց ված ու ո րոշ ված։  Միակ ու ղին, որ ես նկա տի ու նեի, դա փոստն էր, ո րի 
մի ջո ցով ես կա րող էի հաս ցեագ րել տար բեր մարդ կանց ՝ ի մա նա լով միայն նրանց 
ազ գա նուն նե րը:  Պատ ճա ռը, որ ես թո ղե ցի այն գոր ծը, ո րը սկզբում ձեռ նար կել էի 
նա էր, որ ես ե կա այն հա մոզ ման, որ լիո վին գի տակ ցե ցի իմ ընտ րած ու ղու ա նօ-
րի նա կան բնույ թը, որն է իմ կող մից այդ ձևով հա սա րա կա կան կար ծի քի վրա ինչ-

18 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թ.19:
19 Տպագրության հետ կապված նյութ։
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որ նա րոդ նիկ նե րի ըն կե րութ յան ա նու նից ազ դե լու ոչ ազ նիվ ե ղա նա կի գի տակ ցու-
մը, որն ի րա կա նում գո յութ յուն չի ու նե ցել և  գո յութ յուն չու նի: Այլևս ո չինչ չու նեմ 
ա վե լաց նե լու20: 

ԹԻՎ 11  
 Ար ձա նագ րութ յուն 

 1882 թ. հու լի սի 20-ին  Մոսկ վա յի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար չութ յու նում 
որ պես վկա  Մոսկ վա յի նա հան գա յին դա տա րա նի դա տա խա զի ներ կա յութ յամբ հար-
ցաքն նութ յան են թարկ վեց ներ քո հիշ յա լը

Ինձ ան վա նում են  Վար դան  Պա պի ևիչ  Կա րա պե տով
Կ րո նա կան պատ կա նե լութ յու նը՝ հայ գրի գոր յան
23 տա րե կան, կո չու մը՝ Եր ևան քա ղա քի քաղ քե նու զա վակ,  Մոսկ վա յի հա մալ-

սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 2-րդ  կուր սի ու սա նող:
Զ բաղ մուն քը –  դա սա խո սութ յուն ներ եմ լսում  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նում:

Ինձ ա ռա ջադր ված հար ցե րին պա տաս խա նում եմ.  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րո վին ճա նա չում եմ: 
Ն րա հետ ծա նո թա ցել եմ  Թիֆ լիս քա ղա քում, երբ նա դեռևս սո վո րում էր այն տեղ 
միև նույն դա սա կան գիմն ա զիա յում: Ան ցած տա րի օ գոս տո սին գա լով  Մոսկ վա, ես 
հան դի պե ցի նրան և  մենք պայ մա նա վոր վե ցինք միա սին բնակ վել: Այ նու հետև մոտ 
չորս ա միս ա ռաջ մենք բա ժան վե ցինք: Ն րա հետ իմ ծա նո թութ յան ըն թաց քում որ ևէ 
քա ղա քա կան բնույ թի խո սակ ցութ յուն մեր միջև չի ե ղել:  Հար ցաքն նութ յան ժա մա-
նակ ինձ ներ կա յաց ված հեկ տոգ րա ֆով տպագր ված հայ ե րի տա սար դութ յա նը ուղղ-
ված կո չը ( Թուր քիա յից  Թուր քա կան  Հա յաս տա նի ա ռանձ նա նա լու մա սին) ես նրա 
մոտ չեմ տե սել:  Նա նույ նիսկ չի ար տա հայտ վել որ ևէ թռու ցիկ հրա տա րա կե լու իր 
մտադ րութ յան մա սին:  Հար ցաքն նութ յան ժա մա նակ ինձ ներ կա յաց ված և  նույն պես 
հեկ տոգ րաֆ մե քե նա յով տպագր ված  Մի ջին  Կալ մի կիա յից ստաց ված նա մա կը 
 Տեր- Խա չա տու րո վը նունյ պես ցույց չի տվել և  ինձ ո չինչ չի ա սել դրա մա սին: Ն րան 
ա վե լի մտե րիմ ըն կեր նե րի ես չեմ ճա նա չում»21:

ԹԻՎ 12 
 Ար ձա նագ րութ յուն 

 1882 թ. հու լի սի 29-ին  Մոսկ վա յի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար չութ յու նում 
որ պես վկա  Մոսկ վա յի նա հան գա յին դա տա րա նի դա տա խա զի ներ կա յութ յամբ հար-
ցաքն նութ յան են թարկ վեց ներ քո հիշ յա լը:

Ինձ ան վա նում են Արտ յոմ  Կի րի լի  Տեր- Ղու կա սով
Կ րո նա կան պատ կա նե լութ յու նը՝ հայ գրի գոր յան
52 տա րե կան, կո չու մը –  ե կե ղե ցու հոգ ևո րա կան
Ա ռա ջադր ված հար ցե րին պա տաս խա նում եմ։

Ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րո վին ես ճա նա չում եմ որ պես (ա նըն թեռ-
նե լի է), նա հա ճախ է ինձ հյուր ե կել, քա ղա քա կան բնույ թի խո սակ ցութ յուն մեր 
միջև եր բեք չի ե ղել, ինչ պես նաև նա ինձ չի ա սել իր կող մից կազմ ված հա յե րեն 
լեզ վով  Թուր քիա յից  Հա յաս տա նը ան ջա տե լու մա սին թռու ցի կի վե րա բեր յալ: 

20 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թ.թ. 19-20:
21 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թ. 25:
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 Խա չա տու րո վին ես գի տեմ որ պես լավ անձ նա վո րութ յուն22:

ԹԻՎ 13 
 Ար ձա նագ րութ յուն 

 1882 թ. օ գոս տո սի 25-ին  Մոսկ վա յի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար չութ յու-
նում  Մոսկ վա յի նա հան գա յին դա տա րա նի դա տա խա զի ներ կա յութ յամբ որ պես վկա 
հար ցաքն նութ յան են թարկ վեց ներ քո հիշ յալ ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րո վը, 
ո րը ա ռա ջադր ված հար ցե րի վե րա բեր յալ պար զա բա նեց.

Որ պես լրա ցում այս տար վա հու լի սի 20-ին իմ կող մից տրված ցուց մունք նե րի, 
բա ցատ րում եմ, որ ոչ այն քան բարձ րա հա սակ, սև  մո րու քով, փոքր ինչ նի հար և 
 բա վա կա նին եր կար մա զե րով պա րո նը հան դի սա նում է  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի 
ու սա նող  Մար գար Ար տե մո վը, ո րը հա ճախ էր ինձ մոտ լի նում, երբ ես ապ րում էի 
Տ վեր յան տե ղա մա սում  Ֆոլց ֆեյ նի տա նը: Ար տե մո վը մի քա նի ան գամ է ե ղել ինձ 
մոտ Օլ գա Ա լեք սանդ րովն ա յի հետ, ո րի ազ գա նու նը չգի տեմ, բայց նա ապ րում է 
 Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ու սա նող  Նի կո լայ  Պետ րո վիչ Ց վե տո վի բնա կա րա նում, 
ո րը բնակ վում է Տ վեր յան տե ղա մա սի 2-րդ  բաժ նի  Ֆոլց ֆեյ նի տան N 216-ում:

Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րով23:

ԹԻՎ 14

 Բաք վի նա հան գա յին  Պա տիվ ու նեմ տե ղե կաց նե լու  Ձերդ 
 ժան դար մա կան վար չութ յան  բա րեծ նութ յա նը, ո ր հար ցաքն նութ յան
 պետ են թա կա  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի
 13 օ գոս տո սի 1882 թ. ու սա նող  Մար գար Ար տե մո վը
   ման րակր կիտ ո րո նումն ե րից հե տո  Բաք վում 
չհայտ նա բեր վեց, բայց ձեռք բեր ված տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն նա եր կու ա միս 
ա ռաջ կարճ ժա մա նա կով ե ղել է  Բաք վում, սա կայն որ տեղ է մեկ նել, հայտ նի չէ24:

  
ԹԻՎ 15 

 Ար ձա նագ րութ յուն  

1882 թ. օ գոս տոս սի 21-ին  Մոսկ վա յի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար չութ յու-
նում  Մոսկ վա յի նա հան գա յին դա տա րա նի դա տա խա զի ներ կա յութ յամբ որ պես վկա 
հար ցաքն նութ յան են թարկ վեց ներ քո հիշ յա լը։

Ինձ ան վա նում են Օլ գա Ա լեք սանդ րովն ա Պ յատ կի նա
Կ րո նա կան պատ կա նելութ յու նը՝ ուղ ղա փառ
22 տա րե կան 

Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րո վին ճա նա չում 
եմ: Ե րեք ան գամ ես ե ղել եմ նրա մոտ ինձ ծա նոթ  Մար գար Ար տե մո վի հետ, բայց 
կոնկ րետ երբ եմ ե ղել  Խա չա տու րո վի մոտ չեմ հի շում:  Մեր միջև քա ղա քա կան բնույ-
թի խո սակ ցութ յուն ներ չեն ե ղել25:

22 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թ. 27:
23 Նույն տեղում, թ. 29:
24 Նույն տեղում, էջ 28:
25 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թ. 30:
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ԹԻՎ 16 
 Ար ձա նագ րութ յուն 

 1882 թ. սեպ տեմ բե րի 8-ին  Մոսկ վա յի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար չութ-
յու նում  Մոսկ վա յի նա հան գա յին դա տա րա նի դա տա խա զի ներ կա յութ յամբ որ պես 
վկա հար ցաքն նութ յան են թարկ վեց ներ քո հիշ յա լը։

Ինձ ան վա նում են  Զու րաբ  Գե րա սի մի Ա դիլ խա նով։
Կ րո նա կան պատ կա նե լութ յու նը՝ հայ գրի գոր յան։
30 տա րե կան, կո չու մը՝ Եր ևան յան նա հան գի Ա լեք սանդ րա պոլ քա ղա քի բնա կիչ։
Կր թութ յու նը –  հա յե րեն լավ գի տեմ, ռու սե րեն գրում եմ և  կար դում եմ շատ 

վատ:
Զ բաղ մուն քը- երկ րորդ գիլ դիա յի վա ճա ռա կան  Մել քո նո վի մոտ ապ րանք ըն-

դու նող;
Ա ռա ջադր ված հար ցե րին պա տաս խա նում եմ. 

Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րո վին ճա նա չում 
եմ, նրա հետ ծա նո թա ցել եմ մի հայ վա ճա ռա կա նի՝  Պո ղո սո վի մոտ, Է րի վա նում: 
Ինձ ներ կա յաց ված հա յե րեն լեզ վով թռու ցի կը  Թուր քիա յից  Հա յաս տա նը ան ջա տե լու 
մա սին, ինչ պես նաև  Մի ջին  Կալ մի կա յից ստաց ված նա մա կը նա ինձ ցույց չի տվել: 
 Հիշ յալ թռու ցի կի հետ կապ ված և  ընդ հան րա պես քա ղա քա կան բնույ թի գոր ծե րի 
հետ կապ ված  Խա չա տու րո վի հետ որ ևէ խո սակ ցութ յուն չի ե ղել:  Խա չա տու րո վի 
ծա նոթ նե րին ես չեմ ճա նա չում26:

 
 

ԹԻՎ 17 
 Ար ձա նագ րութ յուն 

 1882 թ. սեպ տեմ բե րի 8-ին  Մոսկ վա յի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար չութ-
յու նում  Մոսկ վա յի նա հան գա յին դա տա րա նի դա տա խա զի ներ կա յութ յամբ որ պես 
վկա հար ցաքն նութ յան են թարկ վեց ներ քո հիշ յա լը:

Ինձ ան վա նում են  Մար գար  Մի խայ լո վիչ Ար տե մով
Կ րո նա կան պատ կա նե լութ յու նը՝ հայ գրի գոր յան
23 տա րե կան, կո չու մը՝ Անդր կով կաս յան երկ րա մա սի բնա կիչ,  Մոսկ վա յի կայ սե-

րա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 4-րդ  կուր սի ու սա նող:
Ա ռա ջադր ված հար ցե րին պա տաս խա նում եմ. 

 Մոսկ վա յի կայ սե րա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չատր յա նին 
ճա նա չում եմ: Ես նրա հետ ծա նո թա ցել եմ 1873 թ.  Թիֆ լի սի դա սա կան գիմն ա զիա-
յում, որ տեղ ես ըն դուն վել էի 1872 թ. և  մեր ծա նո թութ յու նը շա րու նակ վում է մինչև 
հի մա:  Մենք ի րար մոտ հա ճախ էինք լի նում և  մեր հա րա բե րութ յուն նե րը բա րե կա-
մա կան են։  Տեր- Խա չատր յա նի մտե րիմ ծա նոթ նե րից ես ճա նա չում եմ հոգ ևո րա կան 
 Տեր- Ղու կա սո վին,  Մե լիք- Մու րա դո վին և  Կա րա պետ յան ցին ( Կա րա պե տով)։ Ինձ 
ներ կա յաց ված հա յե րեն լեզ վով թռու ցի կը (հա յե րեն լեզ վով գրված և  հայ ե րի տա-
սար դութ յա նը ուղղ ված թռու ցի կը  Թուր քիա յից  Հա յաս տա նի ա ռանձ նա նա լու մա սին) 
կազ մել է  Տեր- Խա չա տու րո վը և ն րա իսկ խոս քե րով նշված թռու ցի կը տպագր վել է 
ինչ-որ մաս սա յի մի ջո ցով՝ ստվա րաթղ թի վրա, բայց ինչ քա նա կի օ րի նակ նե րով է 
տպագր վել նշված թռու ցի կը, չեմ հի շում:  Թե պետ  Տեր- Խա չա տու րո վը ձեռք էր բե րել 
տպագ րա կան մի ջոց (մալ նի ցա), բայց նա այդ մա սին ինձ չէր ա սել և  հարց րե՞լ եմ 

26 Նույն տեղում, թ. 26:
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այդ մա սին նրան՝ չեմ հի շում:  Տեր- Խա չա տու րո վը ինձ բե րել էր այդ թռու ցի կի եր կու 
թե ե րեք օ րի նակ ներ, որ պես զի ես կար դա յի և  ուղ ղեի, ընդ ո րում նա նշեց այդ թռու-
ցիկ նե րի նպա տա կը, այն է՝ փոր ձել նպաս տել  Թուր քա հա յաս տա նի ան ջատ մա նը՝ 
 Թուր քիա յից:  Կար դա լով նշված թռու ցի կը, ես իմ կար ծի քը հայտ նե ցի, որ այդ պի սի 
թռու ցիկ նե րի մի ջո ցով անհ նար է հաս նել նշված նպա տա կին, և  խոր հուրդ տվե ցի 
նրան ձգտել հրա տա րա կել նշված թռու ցի կը որ ևէ հայ կա կան թեր թում և  ին քը՝ 
 Տեր- Խա չա տու րո վը իմ հետ հա մա ձայն վեց, ա վե լաց նե լով, որ ին քը գրե թե նույն 
ձևով է մտա ծում, թե պետ տպագ րել էր վե րը նշված թռու ցի կը:  Մեր խո սակ ցութ-
յուն նե րը գրե թե միշտ ան կեղծ էին, ո րոնց ըն թաց քում նա հա ճախ էր ինձ դի մում 
խոր հուրդ նե րի հա մար, որ պես բարձր կուր սի ու սա նո ղի: Նշ ված թռու ցի կը, որ քան 
հի շում եմ,  Տեր- Խա չա տու րո վը մտա դիր էր տա րա ծել գոր ծե րով  Թուր քիա յից և 
 Կով կա սից ե կած վա ճա ռա կան նե րի կամ այլ ան ձանց մի ջո ցով, բայց գի տակ ցե լով 
այդ գոր ծի անհ նա րին և  ա նօ րի նա կան լի նե լը, նա իր այդ նպա տա կը չի րա գոր ծեց:

Թ ռու ցի կի կազմ ման նա խա ձեռ նութ յու նը պատ կա նում է բա ցա ռա պես Տեր- Խա-
չա տու րո վին, գոր ծա կից ներ այս գոր ծում, ինչ պես նաև որ ևէ ըն կե րութ յուն Տեր- Խա-
չա տու րո վի խոս քե րով այս գոր ծում չեն ե ղել:  Տեր- Խա չա տու րո վի ինձ տված թռու-
ցիկ նե րը որ տեղ եմ պա հել չգի տեմ, հնա րա վոր է դրանք հա նել եմ գրպա նիցս: Իմ 
ծա նոթ նե րից որ ևէ մե կին այս թռու ցի կը չեմ տվել կար դա լու հա մար: Ինձ ներ կա-
յաց ված  Մի ջին  Կալ մի կա յից նա մա կը (հեկ տոգ րաֆ մե քե նա յով կար միր թա նա քով 
կես է ջի վրա տպագր ված  Մի ջին  Կալ մի կիա յից նա մա կը, որ սկսվում էր «Մեզ բո-
լո րիս  Մի ջին  Կալ մի կիա յում» խոս քե րով) լի նե լով  Տեր- Խա չա տու րո վի մոտ, թվում է, 
մի ան գամ եմ տե սել միայն, բայց նրա բո վան դա կութ յու նը ինձ հայտ նի չէ, քա նի որ 
այն ես չեմ կար դա ցել:  Թե ինչ պես է այն ըն կել  Խա չա տու րո վի մոտ, ինձ հայտ նի չէ 
և  ինքս էլ այդ մա սին  Տեր- Խա չա տու րո վին չեմ հարց րել: «Պա տաս խան նախ կին 
ու սա նո ղին իր ու սա նող ըն կե րո ջից» հա յե րեն լեզ վով ինձ ներ կա յաց ված նա մա կը 
 Տեր- Խա չա տու րո վի մոտ չեմ տե սել և ն րա մա սին ո չիչնչ չգի տեմ; Այլևս ո չինչ չու նեմ 
ա վե լաց նե լու»27:

 
ԹԻՎ 18 

 Ար ձա նագ րութ յուն 

 1882 թվա կա նի հու լի սի 24-ին  Մոսկ վա յի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար-
չութ յու նում  Մոսկ վա յի նա հան գա յին դա տա րա նի դա տա խա զի ներ կա յութ յամբ որ պես 
վկա հար ցաքն նութ յան են թարկ վեց ներ քո հիշ յա լը

Ինձ ան վա նում են  Նի կո լայ Ե գո րի  Մե լիք- Մու րա դով։
Կ րո նա կան պատ կա նե լութ յու նը՝ հայ գրի գոր յան։
22 տա րե կան, կո չու մը՝ խորհր դա կա նի օգ նա կա նի որ դի 
 Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 1-ին կուր սի ու սա նող:
Ա ռա ջադր ված հար ցե րին պա տաս խա նում եմ:

 Մոսկ վա յի կայ սե րա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րո վին 
ճա նա չում եմ երբ դեռևս  Թիֆ լի սի դա սա կան գիմն ա զիա յի գիմն ա զիստ էի:  Բայց 
քա նի որ նա ինձ նից եր կու դա սա րան բարձր էր (այ սինքն նա 7-րդ  դա սա րան էր, 
իսկ ես 5-րդ), ես նրան մո տի կից ճա նա չել չէի կա րող:  Թիֆ լի սում նա ինձ հետ ծա-
նոթ էր մոտ մեկ տա րի, ո րից հե տո  Տեր- Խա չա տու րո վը մեկ նեց  Քու թա յիս՝ այն տեղ 
հա սու նութ յան քննութ յուն հանձ նե լու, ո րից հե տո մեր ծա նո թութ յու նը պր-ն 
 Տեր- Խա չա տու րո վի հետ բո լո րո վին ընդ հատ վեց:  Մեկ նե լով  Մոսկ վա ես հան դի պե-
ցի նրան և  վե րա կանգ նե ցի իմ ծա նո թութ յու նը նույն ձևով, ինչ պես  Կով կա սում՝ 
 Թիֆ լիս քա ղա քում:  Մենք ի րար մոտ շատ հազ վա դեպ էինք լի նում՝ այն էլ կապ ված 

27 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թ. 31-32:
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հա մալ սա րա նի մեր պա րա պունք նե րին առնչ վող հար ցե րով։
… Տեր- Խա չա տու րո վի հետ իմ ծա նո թութ յան ըն թաց քում ես նրա հետ քա ղա-

քա կան բնույ թի որ ևէ խո սակ ցութ յուն չեմ ու նե ցել և  հար ցաքն նութ յան ժա մա նակ 
ինձ ներ կա յաց ված հա յե րեն լեզ վով կո չը ուղղ ված հայ ե րի տա սար դութ յա նը և 
 հեկ  տոգ րաֆ մե քե նա յով տպագր ված  Մի ջին  Կալ մի կա յից ստաց ված նա մա կը ես 
նրա մոտ չեմ տե սել։ Նշ ված թռու ցի կը տպագ րե լու մա սին իր մտադ րութ յան վե րա-
բեր յալ նա ինձ ո չինչ չի ա սել: Այլևս ո չինչ չու նեմ ա վե լաց նե լու»28:

 
ԹԻՎ 19 
 Ո րո շում 

1882 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 10-ին ես, ժան դար մե րիա յի ա ռան ձին կոր պու սի 
պո րու չիկ  Չուր սինս, ու սումն ա սի րե լով այս հե տաքն նութ յու նը, ո րը նպա տակ ու ներ 
բա ցա հայ տել  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի ու սա նող  Կա րա պետ  Տեր- Խա չա տու րո վի 
կեն սա կեր պը, վար քա գի ծը և  քա ղա քա կան բա րե հու սութ յու նը, չհան գեց ի այն պի սի 
տվյալ նե րի հայտ նա բեր մա նը, ո րոնք կմատ նան շեին  Տեր- Խա չա տու րո վի պատ կա-
նե լութ յու նը որ ևէ կազ մա կեր պութ յան կամ նրա գոր ծու նեութ յան ուղղ վա ծութ յու նը 
դե պի հե ղա փո խա կան տե սութ յուն նե րը, այդ պատ ճա ռով էլ չեն ներ կա յաց վել բա-
վա րար հիմ քեր նրան որ ևէ պե տա կան հան ցա գոր ծութ յան մեջ նե րա ռե լու հա մար29:

 
 ԹԻՎ 20

  Կով կա սի քա ղա քա ցիա կան Ո ղոր մած  Տեր
 մա սի պետ Պ յոտր  Վա սիլ ևիչ
 7 սեպ տեմ բե րի 1883 թ.
 ք.  Թիֆ լիս  Ան ցած օ գոս տո սի 18-ի խորհր դա պա հա կան 
նա մա կում Ձերդ  Գե րա զան ցութ յանն իմ կող մից հա ղորդ վել է Ինք նա կալ  Կայ սեր 
 Բարձ րա գույն կամ քը Է րի վա նի գիմն ա զիա յի տնօ րեն Բ րաժ նի կո վին30 վի րա վո րե լու 
գոր ծի հե տաքն նութ յամբ հայտ նա բեր ված Անդր կով կա սի հայ բնակ չութ յան ո րոշ մա-
սի շրջա նում առ կա ազ գա յին-ան ջա տո ղա կան մի տումն ե րի դեմ նա խազ գու շա կան 
մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու մա սին և խնդ րում ենք տե ղե կաց նել մի ջոց նե րի մա սին:

Է րի վա նում հայտ նա բեր ված հայ կա կան խմբա կի գոր ծու նեութ յու նը, իմ հա մոզ-
մամբ, ի րե նից որ ևէ լուրջ բան չի ներ կա յաց նում ինչ պես խմբա կի նպա տակ նե րին 
հա մա կիր ան ձանց սահ մա նա փակ թվի, այն պես էլ այն պատ ճա ռով, որ նրա խնդի-
րը ա ռա վե լա պես ուղղ ված է ե ղել ազ գա յին-հայ րե նա սի րա կան շարժ ման արթ նաց-
մա նը փոքր-ա սիա կան հա յե րի մոտ՝ ընդ դեմ  Թուր քա կան տի րա պե տութ յան: 
 Ռու  սահ պա տակ հա յե րի մեջ այդ տի պի շարժ ման տա րած ման վտան գի հա մար 
հիմ քեր ներ կա յումս չկան:

Այդ մի ջոց նե րը իմ կար ծի քով պետք է հան գեն հետև յա լին
1. Գլ խա վո րը և  ա ռաջ նա յի նը՝ անհ րա ժեշտ է ար մա տա կան կեր պով փո խել 

 Կով կա սում կա ռա վա րա կան կրթա կան իշ խա նութ յան վե րա բեր մուն քը ու ժե րի ( ) 
հատ կա պես ե կե ղե ցա կան-ծխա կան և  հոգ ևոր դպրոց նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ներ-
կա յումս գրե թե բա ցա ռա պես, նաև քա ղա քա կան ա ռու մով, գտնվում են Էջ միած նի 
կա թո ղի կո սութ յան ազ դե ցութ յան տակ:

2.  Խիստ վե րահս կո ղութ յուն սահ մա նել գո յութ յուն ու նե ցող բո լոր հայ կա կան 
մաս նա վոր հաս տա տութ յուն նե րի նկատ մամբ, ստու գել նրանց հիմն ադր ման հիմ-
քե րը և ն պա տակ նե րը:

3. Որ պես կա նոն ըն դու նել, որ ինձ վստահ ված երկ րա մա սի հա յե րով բնա կեց ված 
տա րածք նե րում հա յե րին չնշա նա կել ծա ռա յութ յան ընդ հան րա պես բո լոր վար չութ-

28 Մոսկվա քաղաքի Պատմության պետական արխիվ, ք. Մոսկվա, նույն տեղում, թ. 24:
29 Նույն տեղում, թ. 33:
30 Ռուս մեծապետական շովինիստ, որին Երևանի քաղաքային այգում շառաչուն ապտակ էր հասցրել 
Թովմաս Մհերյանը՝ «արմյաշկա» արտահայտությունը թույլ տալու համար։
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յուն նե րում:
Տե ղա կան հայ կա կան մա մու լի գլխա վոր օր գա նը, այդ թվում «Պ սակ» թեր թը, 

ար դեն ա մի սու կես ա ռաջ են թարկ վել է վար չա կան պատ ժի31:
 

 ԹԻՎ 21
 Թիֆ լի սի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար չութ յուն 

Ի րա կա նաց վել է Ք րեա կան կո դեք սի 246 հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րի եր կու հե տաքն նութ յուն և  մեկ հե տա զո տութ յուն՝  Թիֆ լի սի  Ռեա լա կան 
ու սումն ա րա նի ա շա կերտ  Բար սեղ  Զա վա րո վի32 և Ա լեք սանդ րովյ ան ու սուց չա կան 
ինս տի տու տի սո վո րող  Վա սի լի  Շամ րա յի վե րա բեր յալ, ո րոնք մե ղադր վում են հսկո-
ղութ յան տակ գտնվող Ա լեք սանդր  Սեմ յո նո վին թաքց նե լու և ն րան դրա մա կան օգ-
նութ յուն ցույց տա լու մեջ՝ հան ցա վոր նպա տա կով  Պե տեր բուրգ մեկ նե լու հա մար:

1.  Սեմ յո նով Ա լեք սանդր, ազն վա կան, 1881 թ. ընդգրկ վել է հե տաքն նութ յան մեջ 
պե տեր բուրգ յան բան վոր նե րի շրջա նում հան ցա վոր պրո պա գան դա յի գոր ծով և 
 բարձ րա գույն կար գադ րութ յամբ 1882 թ. մա յի սի 13-ին ոս տի կա նութ յան ու ժե ղաց ված 
հսկո ղութ յան տակ հայ տա րար ված վայ րում ե րեք տա րի ժամ ե տով դրվել է բա ցա-
հայտ վե րահս կո ղութ յան տակ33:

 
ԹԻՎ 22 

  Թիֆ լի սի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար չութ յուն

 … Բա ցի, քրեա կան կո դեք սի 246-248 հոդ ված նե րով նա խա տես ված հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րի հետ կապ ված չորս հե տաքն նութ յուն նե րից, ի րա կա նաց վել է եր կու 
հե տաքն նութ յուն այլ պե տա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնց թվում 
է  Զա քա թա լա քա ղա քում գո ղաց ված ի րե րի հայտ նա բեր ման հա մար կա տար ված 
խու զար կութ յան ժա մա նակ պա տա հա բար գտնված՝ «Հայ եղ բայր ներ և  քույ րեր»34 
հան ցա վոր բո վան դա կութ յամբ տպա գիր պրոկ լա մա ցիա յի հետ կապ ված հե տաքն-
նութ յու նը:…  Հե տաքն նութ յան մեջ նե րառ վել են հա յեր  Գաս պար  Կա րա պե տո վը, 
 Սի մոն  Տեր- Զա խա րո վը, Ա լեք սանդր  Զա րի ևը և Գ րի գոր Ս տե փա նո վը: 

Այլ հե տաքն նութ յուն է ա ռաջ ե կել նշված պրոկ լա մա ցիան Ջ ևան շիր յան գա վա-
ռում հայտն վե լու հետ կապ ված, բայց նրանց տա րած ման մեջ մե ղա վոր ներ չհայտ-
նա բեր վե ցին35:

31 Ռուսաստանի պատմության պետական արխիվ, Սանկտ Պետերբուրգ), (Российский государственный 
исторический архив, Санкт Петербург ), ֆ. 221, ց. 2, գ. 1136. թ. 6-7։
32 Խոսքը Սիմոն Զավարյանի մասին է։
33 Ռուսաստանի Դաշնության պետական արխիվ (Մոսկվա), (Государственный архив Российской Федерации, 
г. Москва), ГАРФ, Ведомости к дознаниям, производившимся в жандармских управлениях Империи по 
государственным преступлениям, за время с 1-го января по 1-е июля 1884 года, по делам о государствнных 
преступлениях. , л. 25.
34 Հայկական դպրոցների փակման հետ կապված՝ 1885 թ. սկզբներին Քր. Միքայելյանը Գ. Միրզոյանի 
հետ միասին գրել ու տարածել էր այս թռուցիկը, որի տեքստը պահվում է ՀԱԱ ֆ. 114, ց. 2, գ. 53, թ. 3։ 
Թե ինչպես էր այն հայտնվել Զաքաթալայում և Ղարաբաղի հյուսիսում՝ Ջևանշիրի գավառում, մինչ օրս 
անհայտ է մնում։ Թերևս հետաքննության մեջ թվարկված անձանց ազգանունները թույլ կտան պարզել 
այդ հանելուկը։
35 ГАРФ, Ведомости к дознаниям, производившимся в жандармских управлениях Империи по государственным 
преступлениям, за время с 1-го января 1885 года по 1-е января 1886 года, по делам о государствнных 
преступлениях, л. 39.
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ԹԻՎ 23
 Ունկն դիր ներ  Մա րիա Ալյ ա նա կիի և  Թա մա րա Ա դա մո վա յի մա սին

 
 N 1339  Թիֆ լի սի նա հան գի ժան դար մա կան  
 9 հու նի սի 1883 թ. վար չութ յան պ-րն պե տին

Ել նե լով անհ րա ժեշ տութ յու նից, Ոս տի կա նութ յան  Դե պար տա մեն տը խո նար հա-
բար խնդրում է ման րա մասն տե ղե կութ յուն ներ հայ թայ թել  Թիֆ լի սի վա ճա ռա կա նի 
դուստր, Ս. Պե տեր բուր գի  Բես տուժև յան կուր սե րի ներ կա յիս ունկն դիր  Թա մա րա 
Ա դա մո վա յի նա խորդ օ րե րի վար քագ ծի մա սին, նշե լով նրա ծա նո թութ յուն նե րը, 
ազ գակ ցա կան կա պե րը և  քա ղա քա կան բա րե հու սութ յու նը36:

ԹԻՎ 24
 
  Թիֆ լի սի նա հան գա յին Ի պա տաս խան հու նի սի 9-ի N 1339 գրութ յան 
 ժան դար մա կան վար չութ յան պա տիվ ու նեմ տե ղե կաց նե լու
 պետ Ոս տի կա նութ յան Դե պար տա մեն տին, որ
 21 հու նի սի 1883 թ.  Թիֆ լի սի քա ղա քա ցի Ար տեմ  
  N 391 Յա կովլ ևի չի դուստր  Թա մա րա
 քաղ.  Թիֆ լիս Ա դա մո վան ա վար տել է  Թիֆ լիս յան ի գա կան
գիմն ա զիա յի կուր սե րը և  ե ղել է լա վա գույն ա շա կեր տու հի նե րից մե կը: Ն րա հայ րը 
սկզբում չէր հա մա ձայն վում նրան թող նել Ս  Պե տեր բուրգ և  միայն հե տա գա յում 
զի ջեց գիմն ա զիա յի տնօ րե նի հա մառ խնդրանք նե րին, ո րը խոր հուրդ էր տա լիս 
պա րոն Ա դա մո վին իր դստե րը հնա րա վո րութ յուն տալ ա վար տել կրթութ յու նը բարձ-
րա գույն ու սումն ա կան հաս տա տութ յուն նե րում, ուր և  նա մեկ նեց ան ցած 1882 թ. 
հոկ տեմ բեր ամ սին:

Գտն վե լով  Թիֆ լի սում  Թա մա րա Ա դա մո վան բա ցա ռա պես շփվում էր գիմն ա-
զիս տու հի նե րի հետ, քա ղա քա կան բա րե հու սութ յան տե սա կե տից աչ քի չի ըն կել:

 Մո տա վո րա պես այս հու նի սի 10-ին Ա դա մո վան ե կավ  Թիֆ լիս և  հանգր վա նեց 
իր հոր տա նը, իսկ այ նու հետև ար ձա կուրդ նե րի ա վար տից հե տո մտա դիր է կրկին 
մեկ նել  Պե տեր բուրգ կրթութ յու նը շա րու նա կե լու հա մար:

Այն մա սին, թե ինչ պես կպա հի ի րեն Ա դա մո վան  Թիֆ լի սում ար ձա կուրդ նե րի 
ժա մա նակ, ես պա տիվ կու նե նամ ժա մա նա կին տե ղե կաց նե լու Ոս տի կա նութ յան 
 Դե  պար տա մեն տին:

Գն դա պետ Պ յա կարս կի37

ԹԻՎ 25

 Թիֆ լի սի նա հան գա յին Ոս տի կա նութ յան  Դե պար տա մեն տին 
 ժան դար մա կան վար չութ յան պետ 
 13 հու լի սի 1883 թ Որ պես լրա ցում այս տար վա 
 N 6, իմ հու նի սի 21-ի N 391 զե կուց ման,
 ք.  Թիֆ լիս պա տիվ ու նեմ զե կու ցե լու  Ձերդ 
   Գե րա զան ցութ յա նը, որ  Բես տուժև յան կուր սե րի
 ունկն դիր, Թիֆ լի սի քա ղա քա ցու դուստր Թա  մա րա Ա դա մո վա յին հսկե լու արդ յուն-
քում պարզ վեց, որ նա բա վա կա նին ծայ րա  հեղ ուղղ վա ծութ յան անձ նա վո րութ յուն 
է և հս կա յա կան հե ղի նա կութ յուն ու նի սո վո րող ե րի տա սար դութ յան շրջա նում, այն-
պես որ,  Թիֆ լի սի հե ղա փո խա կան խմբա կում ոչ հե ռու ա պա գա յում  Թա մա րա Ա դա-

36 Ռուսաստանի Դաշնության պետական արխիվ (Մոսկվա), ֆ.102, 3-րդ գործավարություն, ց. 1883 թ., գ. 
294, թ. 3։
37 Ռուսաստանի Դաշնության պետական արխիվ (Մոսկվա), ֆ.102, 3-րդ գործավարություն, ց. 1883 թ., գ. 
294, թ. 4:
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մո վա յին նա խա տես վում է հատ կաց նել գլխա վոր պրո պա գան դիս տի դե րը ի գա կան 
սե ռի սո վո րող ե րի տա սար դութ յան շրջա նում:

Ինչ վե րա բեր վում է  Թիֆ լի սում ար դեն ձևա վոր ված իմ կող մից նշված հե ղա-
փո խա կան խմբա կին, ա պա նրա ծրա գի րը և ն րա նում մաս նակ ցութ յուն ու նե ցող 
ան ձանց ազ գա նուն նե րը ես պա տիվ կու նե նամ ան հա պաղ զե կու ցել  Ձերդ Գե րա -
զան ցութ յա նը՝ ա վե լի ստույգ տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լուց հե տո:

Գն դա պետ Պ յա կարս կի38

ԹԻՎ 26
 
 N 2087  Ս.  Պե տեր բուր գի պր-ն քա ղա քա պե տին
 10 օ գոս տո սի 1883 թ.

Ոստի կա նութ յան  Դե պար տա մեն տը տե ղե կութ յուն ներ ու նի այն մա սին, որ 
 Բես տուժև յան կուր սե րի ունկնդ րու հի,  Թիֆ լի սի վա ճա ռա կա նի դուստր  Թա մա րա 
Ա դա մո վան, Ս. Պե տեր բուր գում գտնվե լու ժա մա նակ կա պեր է ու նե ցել կաս կա ծե լի 
անձ նա վո րութ յուն նե րի հետ և  ար ձա կուրդ նե րը սկսվե լուց հե տո նա վե րա դար ձել է 
հայ րե նիք,  Թիֆ լիս: Ա դա մո վան նա խա ձեռ նել է հիմն ել կա նա ցից կազմ ված խմբակ 
նրանց մեջ հե ղա փո խա կան ուս մունք ներ տա րա ծե լու նպա տա կով:

Ն կա տի ու նե նա լով Ա դա մո վա յի ան կաս կած վնա սա կար ուղղ վա ծութ յու նը և 
 սո վո րող ե րի տա սար դութ յան վրա հան ցա վոր ազ դե ցութ յու նը, Ա դա մո վա յի ար ձա-
կուր դից վե րա դառ նա լուց հե տո ար գե լել մնալ Ս.  Պե տեր բուր գում և հետ ու ղար կել 
նրան իր հայ րե նիք,  Թիֆ լիս39:

 
ԹԻՎ 27

  Թիֆ լի սի նա հան գա յին Ոս տի կա նութ յան  Դե պար տա մեն տի 
 ժան դար մա կան վար չութ յան պր-ն Տ նօ րե նին
 պետ 
 28 օ գոս տո սի 1883 թ. Այս օ գոս տո սի 25-ին ի գա կան բարձ րա գույն
 N 22  կուր սե րի ունկնդ րու հի  Թա մա րա Ա դա մո վան
  ք.  Թիֆ լիս  Թիֆ լի սից մեկ նեց Ս.  Պե տեր բուրգ իր հետ 
վերց նե լով 12 տա րե կան եղ բո րը: Թա մա րա Ա դա մո վան, ին չպես ես ար դեն զե կու ցել 
եմ  Ձերդ  Գե րա զան ցութ յա նը, ա մե նա ծայ րա հեղ ուղղ վա ծութ յան է,  Թիֆ լի սում հսկա-
յա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել սո վո րող ե րի տա սար դութ յան վրա՝ ինք նին հաս կա-
նա լի է լիո վին վնա սա կար, վե րա կանգ նել է ծա նո թութ յու նը քա ղա քա կա նա պես 
ան բա րե հույս ան ձանց, հատ կա պես  Սեմ յո նո վի հետ, ո րին հա ճախ էր այ ցե լում և 
ն րա մի ջո ցով ձգտում էր այ լա սե րել ե րի տա սար դութ յա նը:

Սեմ յո նո վը հանձ նա րա րել է Ա դա մո վա յին  Մոսկ վա յում փնտրել  Մի խայ լո վին, իսկ 
նրան չգտնե լու դեպ քում ի մա նալ, թե որ տեղ է գտնվում և  ին չով է զբաղ վում:

Ես են թադ րում եմ, որ  Թա մա րա Ա դա մո վա յի մի ջո ցով կստեղծ վեն  Թիֆ լի սի և 
 նույ նիսկ ամ բողջ Անդր կով կաս յան երկ րա մա սի հա րա բե րութ յուն նե րը Պե տեր բուր-
գի հետ:

Գն դա պետ Պ յա կարս կի40

38 Ռուսաստանի Դաշնության պետական արխիվ (Մոսկվա), ֆ.102, 3-րդ գործավարություն, ց. 1883 թ., գ. 
294, թ. 5:
39 Նույն տեղում, թ. 6:
40 Նույն տեղում, թ. 8-9:
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ԹԻՎ 28

  Թիֆ լի սի նա հան գա յին Ոս տի կա նութ յան  Դե պար տա մեն տի 
 ժան դար մա կան վար չութ յան պր. Տ նօ րե նին
 պետ 
 28 սեպ տեմ բե րի, 1883 թ.
 N 21,  Ան ցած օ գոս տոս ամ սի 25-ի N 12 իմ զե կույ ցից 
 ք.  Թիֆ լիս  Ձերդ  Գե րա զան ցութ յա նը հայտ նի է, որ 
  ի գա կան բարձ րա գույն բարձր կուր սե րի ունկն դիր 
 Թա մա րա Ա դա մո վան այս օ գոս տո սի 25-ին  Թիֆ լի սից մեկ նել է Ս  Պե տեր բուրգ: Այ-
նու հան դերձ Ա դա մո վա յի ու ղար կած նա մակ նե րից Թիֆ լի սում պարզ վում է, որ նա 
մինչև հի մա ապ րում է  Մոսկ վա յում, բայց ինչ նպա տա կով, նա չի գրում:

Այս մա սին տե ղե կաց նե լով ձերդ  Գե րա զան ցութ յա նը, պա տիվ ու նեմ զե կու ցե լու 
տե ղե կութ յան հա մար, որ Ա դա մո վա յի հետ միա սին մեկ նել է նաև  Թիֆ լի սի ի գա կան 
գիմն ա զիա յի կուր սե րը ա վար տած ոմն  Ռա զու մովս կա յա, ո րին մտա դիր են դարձ նել 
հե ղա փո խա կան և  այդ խնդի րը հանձ նա րա րում են իր հա մա կուր սե ցի  Դորխ մա նին:

Գն դա պետ Պ յա կարս կի41

ԹԻՎ 29

 10 սեպ տեմ բե րի, 1883 թ. Ոստ կա նութ յան  Դե պար տա մեն տի 3-րդ  բա ժան մուն քը  
 N 2666 պա տիվ ու նի խո նար հա բար խնդրե լու  Ձերդ 
  Բա րեծ նութ յուն Ա լեք սեյ Ս պի րի դո նո վի չին,
բա ցար ձա կա պես գաղտ նի ձևով հա ղոր դել տե ղե կութ յուն ներ  Մոսկ վա յում բնակ վող 
 Թիֆ լի սի քա ղա քա ցու դուստր,  Բես տուժև յան կուր սե րի ունկնդ րու հի  Թա մա րա Ա դա-
մո վի կա պե րի, զբաղ մուն քի տե սակ նե րի և  ծա նոթ նե րի շրջա նա կի վե րա բեր յալ, 
ինչ պես նաև այն մա սին, թե նա ժա մա նա կա վո՞ր է մնա ցել  Մոսկ վա յում, թե՞ մտա դիր 
է ա վե լի եր կար ժա մա նա կով հաս տատ վել և դրա նում մեր ժել նրան:

Խնդ րում ենք տե ղե կաց նել42:

 ԹԻՎ 30

18 հոկ տեմ բեր 83 թ.(20 հոկ տեմ բե րի 1883 թ.)

 Պա տիվ ու նեմ տե ղե կաց նե լու, որ  Թա մա րա Ար տե մի Ա դա մո վան  Մոսկ վա է ժա-
մա նել այս ա կա դե միա կան տար վա սկզբին և  դա հայտ նի է դար ձել պահ նոր դա կան 
բա ժան մուն քին  Պետ րովս կի Ա կա դե միա յի ու սա նող  Ներ սե սո վին43 հետ ևե լու արդ-
յուն քում, ո րի հետ նա ապ րում է նույն բնա կա րա նում:  Ներ սե սո վը պատ կա նում է 
«Նա րոդ նա յա վոլյ ա յին», ա մե նա սերտ գործ նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ էր 
ձեր բա կալ ված ներ  Պուշ կի նի և  Կո րե լի նի հետ և  բա ցի դրա նից վա րում է հայ կա կան 
խմբա կի գոր ծը, ո րի հա մար ցան կա նում է կազ մա կեր պել տպա րան: Ան կաս կած 
Ա դա մո վան նրա հետ նույն հա մոզ մունք ներն ու նի, բայց ե թե նույ նիսկ նա ան մեղ 
լի նի հե ղա փո խա կան ա ռու մով, ա պա  Ներ սե սո վը նրան կվե րա քա րո զի:  Ներ սե սո վը 
այժմ նոր բնա կա րան է վար ձել … Բու լա նո վի նրբանց քում և գ նում է կա հույք, ո րից 
եզ րա կաց նում ենք, որ նա Ա դա մո վա յին հրա ժեշտ չի տա:

41 Ռուսաստանի Դաշնության պետական արխիվ (Մոսկվա), ֆ.102, 3-րդ գործավարություն, ց. 1883 թ., գ. 
294, թ. 10:
42 Նույն տեղում, թ.11:
43 Դավիթ Ներսիսյան. Թամարա Ադամյանի գաղափարակից ընկերը, իսկ հետագայում՝ ամուսինը։
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ԹԻՎ 31

31 հոկ տեմ բե րի, 1883 թ. գաղտ նի
 N 2935 Ո ղոր մած  Տեր 
   իշ խան  Մի խա յիլ Անդ րե ևիչ

Ոս տի կա նութ յան  Դե պար տա մեն տը տե ղե կութ յուն ներ ու նի, որ  Բես տուժև յան 
կուր սե րի ունկնդ րու հի,  Թի ֆի լի սի վա ճա ռա կա նի դուստր  Թա մա րա Ա դա մո վան Ս 
 Պե տեր բուր գում իր գտնվե լու ժա մա նակ կա պեր է ու նե ցել քա ղա քան ան բա րե հու-
սութ յամբ աչ քի ըն կած անձ նա վո րութ յուն նե րի հետ, իսկ ու սա նո ղա կան ար ձա կուրդ-
նե րի ժա մա նակ մեկ նել է հայ րե նի  Թիֆ լիս՝ ձեռ նա մուխ լի նե լով տե ղի սո վո րող 
ե րի տա սար դութ յան շրջա նում խմբակ ներ ձևա վո րե լուն՝ սո ցիալ-հե ղա փո խա կան 
տե սութ յուն ներ տա րա ծե լու նպա տա կով: Ն կա տի ու նե նա լով Ա դա մո վա յի վնա սա կար 
ուղղ վա ծութ յու նը և Ս  Պե տեր բուր գում սո վո րող ե րի տա սար դութ յան վրա նրա հսկա-
յա կան ազ դե ցութ յու նը, անհ րա ժեշտ եմ հա մա րում կար գադ րել ար ձա կուրդ նե րից 
վե րա դառ նա լուց հե տո նրան վտա րել հայ րե նիք45:

 
 ԹԻՎ 32

  Մոսկ վա յի (12 նո յեմ բե րի, 1883 թ.)
 գե նե րալ-նա հան գա պետ Ո ղոր մած տեր Պ յոտր  Վա սիլ ևիչ

Ի պա տաս խան հոկ տեմ բե րի 31-ի N 2933 նա մա կի, պա տիվ ու նեմ տե ղե կաց նե-
լու  Ձերդ գե րա զան ցութ յա նը, որ  Մոսկ վա յում բնակ վող  Թիֆ լի սի վա ճա ռա կա նի 
դուստր  Թա մա րա Ա դա մո վան, նկա տի առ նե լով հե տաքն նութ յամբ ստուգ ված նա-
մակ նե րից նրա քա ղա քա կան ուղղ վա ծութ յան մա սին տե ղե կատ վութ յու նը, թե պետև 
են թա կա է նշված մայ րա քա ղա քից վտար ման, բայց ներ կա պա հին ես անհ րա ժեշտ 
եմ գտնում ար գե լել նրա նկատ մամբ այդ մի ջո ցի կի րա ռու մը հետև յալ նկա տա ռում-
նե րով: Ա դա մո վան, ինչ պես հայտ նի է պահ նոր դա կան բա ժան մուն քին,  Մոսկ վա յում 
բնակ վում է  Պետ րովս կի Ա կա դե միա յի ու սա նող  Ներ սե սո վի հետ, ո րի նկատ մամբ 
ու շա դիր հսկո ղութ յուն է սահ ման ված:  Գաղտ նի տե ղե կութ յուն նե րով  Հա րա վից 
սպաս վում է տպագ րա կան շրիֆ տի ա ռա քու մը  Մոսկ վա, ո րում ան կաս կած մաս նակ-
ցութ յուն ու նի  Ներ սե սո վը և  այդ պի սով տե ղա կան ոս տի կա նութ յու նը հնա րա վո րութ-
յուն կու նե նա այն հայտ նա բե րել: Ե թե Ա դա մո վան հե ռաց վի նա խա տես ված ժամ ե-
տից շուտ, ա պա  Ներ սե սո վը, ո րը ներ կա յումս չի կաս կա ծում իր նկատ մամբ տար վող 
հսկո ղութ յան մա սին, կա րող է ի րեն հա մա րել բա ցա հայտ ված և բ նա կա նա բար ի րեն 
հե ռաց նել շրիֆ տի ա ռաք ման գոր ծից, ո րը կա րող է ընկ նել հե ղա փո խա կան կու-
սակ ցութ յան ձեռ քը:  Կա սեց նե լով  Մոսկ վա յից Ա դա մո վա յի հե ռա ցու մը, ես պա տիվ 
ու նեմ տե ղե կաց նե լու  Ձերդ  Գե րա զան ցութ յա նը իմ վե րո շա րադր յալ նկա տա ռումն ե-
րի (թ. 16) մա սին, խո նար հա բար խնդրում եմ  Ձեզ, Ո ղոր մած  Տեր, ինձ տե ղե կաց նել 
այն ցու ցումն ե րի մա սին, ո րոնք դուք անհ րա ժեշտ կհա մա րեք տալ կապ ված իմ 
ներ կա յաց րած պատ ճա ռա բա նութ յուն նե րի հետ:

Ըն դու նեք, Ո ղոր մած  Տեր, իմ հար գանք նե րը և  հա վա տար մութ յու նը։
Իշ խան  Դոլ գո րու կով46:

44 Ռուսաստանի Դաշնության պետական արխիվ (Մոսկվա), ֆ.102, 3-րդ գործավարություն, ց. 1883 թ., գ. 
294, թ. 12:
45 Նույն տեղում, թ. 13:
46 Ռուսաստանի Դաշնության պետական արխիվ (Մոսկվա), ֆ.102, 3-րդ գործավարություն, ց. 1883 թ., գ. 
294, թ. 15-16:
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ԹԻՎ 33
 Ն.Գ.Ն. Ոս տի կա նութ յան  Դե պար տա մեն տի պր-ն Տ նօ րե նին
  Մոսկ վա յի
 օ բեր-պօ լիցեյ մեյս տեր Մոսկ վա յի գե նե րալ-նա հան գա պե տի 1883 թվա կա նի 
  նո յեմ բե րի 5-ի N 2111 ա ռա ջար կին ի պա տաս խան՝ 
կապ ված  Թիֆ լի սի վա ճա ռա կա նի դուստր  Թա մա րա Ա դա մո վա յին  Մոսկ վա յից իր 
հայ րե նիք՝  Թի ֆի լիս վտա րե լու մա սին, ով ներ կա յումս ա մուս նա ցել է  Պետ րովս կի 
հո ղա գոր ծա կան ան տա ռա յին ա կա դե միա յի ու սա նող  Դա վիթ  Մով սե սի  Ներ սե սո վի 
հետ, միջ նոր դում եմ  Ձերդ  Պայ ծա ռա փայ լութ յան մոտ կա սեց նե լու այդ վտա րու մը: 

Այս կա սեց ման պատ ճա ռը նրա նում է, որ  Ներ սե սո վի նկատ մամբ ներ կա յումս 
հաս տատ ված է խիստ ու շադիր հսկո ղութ յուն, ո րը գոր ծա կալ նե րի տե ղե կութ յուն-
նե րով՝ կա րող է բե րել լուրջ արդ յունք նե րի:  Մոսկ վա յից  Ներ սե սո վի կնոջ վտա րու-
մը անհ րա ժեշտ ժամ ե տից շուտ, կվնա սի գոր ծին, քա նի որ  Ներ սե սո վը, չկաս կա-
ծե լով իր նկատ մամբ տար վող հսկո ղութ յան մա սին, դրա նից հե տո ի րեն ան պայ ման 
կհա մա րի բա ցա հայտ ված և բ նա կա նա բար իր մաս նակ ցութ յու նը կբա ցա ռի տպագ-
րա կան շրիֆ տի տե ղա փոխ ման գոր ծից, ո րը  Մոսկ վա յում սպա սում են  Հա րա վից;

Այս պի սի ի րա վի ճա կում շատ հնա րա վոր է, որ շրիֆ տը ընկ նի հե ղա փո խա կան 
կու սակ ցութ յան ձեռ քը:  Հա ղոր դե լով այդ մա սին  Ձերդ  Գե րա զան ցութ յա նը, պա տիվ 
ու նեմ խո նար հա բար խնդրե լու  Ձեզ թույլ կտա՞ք արդ յոք տեղ ակ պա հել  Մոսկ վա յի 
պ-րն  Գե նե րալ-նա հան գա պե տին  Մոսկ վա յից  Ներ սե սո վի կնո ջը չվտա րե լու իմ միջ-
նոր դութ յան լուրջ շար ժա ռիթ նե րի մա սին47:

 
ԹԻՎ 34
 

Տիտ. խորհր դակ. որ դի Ա լեք սանդր  Սեմ յո նո վի48 մա սին

  Թիֆ լի սի նա հան գա յին Ըն թա ցիկ 1883 թվա կա նի մարտ ամ սից 
 ժան դար մա կան վար չութ յան Թիֆ լի սում բնակ վող Ա լեք սանդր  
 պետ Սեմ յո նո վը գտնվում է ոս տի կա նութ յան
 20 հու լի սի 1983 թ.  բա ցա հայտ վե րահս կո ղութ յան տակ։ 
 ք.  Թիֆ լիս Սեմ յո նովն ընդգրկ ված է  Պե տեր բուր գի
բան վոր նե րի շրջա նում հե ղա փո խա կան պրո պա գան դա տա նե լու գոր ծի մեջ, 1882 
թ. մա յի սի 12-ից թույ լատր ված է վար չա կան կար գով, որ պես զի  Սեմ յո նո վը են թարկ-
վի ոս տի կա նութ յան բա ցա հայտ վե րահս կո ղութ յա նը ե րեք տա րի ժամ ե տով (1881 
թվա կա նի հու լի սի 1-ից դեկ տեմ բե րի 1-ի  Տե սութ յուն):

Թիֆ լի սի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար չութ յան դի տար կումն ե րով հաս-
տատ վել է, որ  Թիֆ լի սում ներ կա յումս  Սեմ յո նո վը շա րու նա կում է իր հան ցա վոր 
գոր ծու նեութ յու նը, ձգտում է հա րա բե րութ յուն ներ ստեղ ծել քա ղա քա կան ան բա րե-
հույս նե րի և  միա ժա մա նակ՝ վտան գա վոր ան ձանց հետ, ո րոնք նրա կար ծի քով կա-
րող են օգ տա կար լի նել հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան հա մար:

 Սեմ յո նո վը ե րա զում է  Թիֆ լի սում կազ մա կեր պել գաղտ նի տպա րան, կեղ ծել 
փաս տաթղ թեր, հիմն ել դի նա մի տի և  պայ թու ցիկ ռում բե րի ար տադ րա մաս, այ սինքն՝ 
ի րեն ներ կա յաց նել որ պես մի անձ նա վո րութ յան, ո րը պատ կա նում է ա հա բե կիչ նե րի 
կու սակ ցութ յա նը: 

47 Նույն տեղում, թ. 18:
48 Սա կենտրոնից եկած և մեծապետական տրամադրություններով համակված այն նույն Ալեքսանդր 
Սեմյոնով է, որի Թիֆլիսի ծայրամասում՝ Օրթաճալայում, արտասանած հայտնի խոսքերը՝ «ռուս 
ազգի պատմական առաքելությունն է ի մի ձուլելու փոքր ազգերը» առաջ բերեցին հայ և վրացի 
նարոդնիկների բուռն ընդդիմությունը։ Արդյունքում՝ Թիֆլիսի բազմազգ ու միասնական նարոդնիկական 
կազմակերպությունը պառակտվեց և այնուհետև մտքերի մեջ տիրական դարձավ նոր նշանաբանը՝ 
«հեղափոխություն հայկական հողի վրա»։ Ավելի մանրամասն տե՛ս Խուդինյան Գ., ՀՅ Դաշնակցության 
քննական պատմություն (ակունքներից մինչև 1895 թվականի վերջերը), Եր., 2006, էջ 105։



281

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 3
 (
63

),
 հ

ու
լի

ս-
սե

պ
տ

եմ
բե

ր,
 2

01
8 

Ա
Ր
Խ

Ի
Վ

 

Սեմ յո նո վի կար ծի քով տե ղաբ նիկ նե րը հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան հա մար ի րենց 
հայ րե նի քում պի տա նի չեն, նրանց հար կա վոր է ու ղար կել կայս րութ յան ներ քին նա-
հանգ նե րը, որ տեղ նրանք կսո վո րեն կար գա պա հութ յուն և զ գու շութ յուն և  այլ ա վե-
լի մեծ ստո րութ յուն ներ և  միայն դրա նից հե տո նրանք պի տա նի կլի նեն հայ րե նի քում: 
Անհ րա ժեշտ է  Թի ֆիս հրա վի րել փորձ ված հե ղա փո խա կան նե րի, հատ կա պես որ 
նրանց այս տեղ, քան որ ևէ այլ տեղ, հար մար է խու սա փել հե տապն դումն ե րից և 
 լիո վին ա զա տ շա րու նա կել ի րենց գոր ծու նեութ յու նը:  Սեմ յո նո վի վեր ջին կար ծի քը 
լիո վին ար դա րա ցի է:

Ի մի ջիայ լոց,  Սեմ յո նո վը ձգտում է թա փան ցել բան վո րա կան շրջան ներ, նրանց 
մեջ քա րոզ չութ յուն տա նե լու նպա տա կով, սա կայն ա ռայժմ նրան դրա նից հե ռու է 
պա հում հայտ նի Ի վա նո վը, ո րը իր սրբա զան պարտքն է հա մա րում բա ցա ռել հան-
ցա վոր քա րոզ չութ յու նը բան վոր նե րի շրջա նում49:  Խո սե լով բան վոր նե րի մա սին, ես 
տե ղին եմ հա մա րում զե կու ցել, որ  Թիֆ լիս՝  Կայս րութ յան ներ քին նա հանգ նե րից 
ե կած բան վո րա կան մաս սա կա, նրա մեծ մա սը զար գա ցած է և ն րանք ու շա դիր 
հետ ևում են  Կայս րութ յու նում առ կա քա ղա քա կան տրա մադ րութ յուն նե րին, թեր թե-
րի այն հա մար նե րին, ո րոնք հի շա տա կութ յուն ներ ու նեն քա ղա քա կան պրո ցես նե րի 
մա սին:

Սեմ յո նո վը սերտ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ է Ե լի սեյ  Մի խայ լո վի հետ (հու նի սի 
11-ի N 323 և 369 զե կույց ներ), ո րի մա սին նա շատ բարձր կար ծիք ու նի, այդ կար-
ծի քը բա ժա նում է նաև հայտ նի Ի վա նո վը. այս վեր ջի նիս խոս քե րով  Մի խայ լո վից 
կպատ րաստ վի այն պի սի գոր ծիչ, ո րոնք այս տեղ մեծ դեր են խա ղում ռուս հե ղա-
փո խա կան նե րի շրջա նում:

 Նե կա յումս,  Սեմ յո նո վը տես նե լով, որ Ե լի սեյ  Մի խայ լո վի գոր ծը, ո րի հա մար 
ին քը մեկ նել էր  Մոսկ վա, չգի տես ին չու խա փան վել է, նրան նա մակ է գրել, որ պես-
զի նա գա  Թիֆ լիս և  որ պես զի ան գոր ծութ յան մեջ չհայտն վի (թ. 3), զբաղ վի հե-
ղա փո խա կան խմբա կի կազ մա վոր մամբ, ո րի մեջ ըստ  Սեմ յո նո վի՝ որ պես գլխա վոր 
գործ չի, խոս քե րի, ի մի ջիայ լոց պետք է մտնեն կա նա ցի բարձ րա գույն կուր սե րի 
ունկնդ րու հի  Թա մա րա Ա դա մո վան,  Թիֆ լի սի դա սա կան գիմն ա զիա յի 3-րդ  կուր սի 
գիմն ա զիստ  Բեհ բու թո վը,  Թիֆ լի սի վար չութ յան ծա ռա յող  Գո գո բե րի ձեն50, Անդր-
կով կա սի եր կա թու ղա յին ճա նա պարհ նե րի վար չութ յան ծա ռա յող  Կուդր յավ ցե վը, 
հայտ նի Ի վա նո վը, և հ նա րա վոր է ոս տի կա նութ յան գաղտ նի հսկո ղութ յան տակ 
գտնվող,  Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նից հե ռաց ված  Մե լիք-Ա լա վեր դո վը և տեխ նի-
կա կան ու սումն ա րա նի ու սու ցիչ  Դաս տա կո վը51:

Այս խմբա կում գոր ծու նեութ յան դե րերը նա խա տես ված է այս պես բա ժա նել։ 
 Թա մա րա Ա դա մո վան քա րոզ չութ յուն պետք է տա նի ե րի տա սարդ կա նանց շրջա-
նում,  Բեհ բու թո վը՝ սո վո րող ե րի տա սար դութ յան շրջա նում,  Գո գո բե րի ձեն՝ տար բեր 
մաս նա վոր հաս տա տութ յուն նե րի ունկն դիր նե րի և  ու սա նող նե րի շրջա նում, Կուդր-
յավց ևը52՝ եր կա թու ղա յին ճա նա պարհ նե րի ծա ռա յող նե րի շրջա նում, Ի վա նո վը՝ բան-
վոր նե րի շրջա նում:  Սեմ յո նո վը մոտ օ րերս կգրի խմբա կի ծրա գի րը, իսկ այ նու հետև 
նա խա տես վում է սկսել հա վաք նե րը: Ի մի ջիայ լոց  Սեմ յո նո վը լավ է տի րա պե տում 
գրչին և  հոդ ված ներ է տե ղադ րում տե ղա կան թեր թե րում:

 Պա տիվ ու նեմ վե րը ներ կա յաց վա ծը հա ղոր դել  Ձերդ  Գե րա զան ցութ յա նը:

49 Ռուսաստանի Դաշնության պետական արխիվ (Մոսկվա), ֆ.102, 3-րդ գործավարություն, ց. 1883 թ., գ. 
688, թ. 1։
50 Գոգոբերիձեն մտերիմ է քաղաքականապես անբարեհույս անձանց հետ. Միխայլովից ստացել է 
հանցավոր բովանդակության բրոշյուրներ, որոնք տարածում է իր ծանոթների շրջանում։
51 Աբրահամ Դաստակյան-1880-ականների նարոդնիկական և ազգային-նարոդնիկական կազմակեր-
պությունների ակտիվ գործիչ։ 1890-ին ՀՅ Դաշնակցության առաջին Կենտրոնի կամ Կենտրոնական Վար-
չության անդամ։ Մինչ օրս մեր պատմագիտությանն անհայտ մնացած այս ուշագրավ գործչի մասին փաս-
տաթղթերի հարուստ փաթեթը, որը կազմում է ներկա հրապարակման երկրորդ մասը, լույս է տեսնելու 
«Վէմ»-ի հաջորդ համարում։
52 Կուդրյավցևից տեղեկություններ են ստացվել Պոմորցևի մասին, որի հետ ինքը ծանոթ է մանկությունից 
և նրա հետ երկար ժամանակ սովորել և բնակվել է Սարատովում:
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Գն դա պետ  Պու կարս կի53

 
ԹԻՎ 35

Տե ղե կանք –  Թիֆ լի սի 1-ին գիլ դիա յի վա ճա ռա կա նի դուստր,  Բես տուժև յան 
կուր սե րի ունկնդ րու հի  Թա մա րա Ար տե մի Ա դա մո վա: Ա վար տել է  Թիֆ լի սի ի գա կան 
գիմն ա զիա յի կուր սե րը և  ներ կա յումս ար ձա կուրդ նե րը անց է կաց նում  Թիֆ լի սում: 
 Թիֆ լի սի նա հան գա յին ժան դար մա կան վար չութ յան պե տի տվյալ նե րով, Ա դա մո վան 
աչ քի է ընկ նում ծայ րա հեղ ուղղ վա ծութ յամբ և  տե ղի սո վո րող ե րի տա սար դութ յան 
շրջա նում մեծ հե ղի նա կութ յուն ու նի (թ. 9), և  հա վա նա բար նրան կար ևոր դեր է 
վե րա պահ ված  Թիֆ լի սի իբր ձևա վոր ված հե ղա փո խա կան խմբա կում: Աշ նա նը Ա դա-
մո վան մտա դիր է վե րա դառ նալ Ս.  Պե տեր բուրգ:

ԹԻՎ 36
 

  Տե ղե կանք -  Մե լիք-Ա լա վեր դով Ա լեք սանդր -  Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նի նախ-
կին ու սա նող, 1882 թ. նո յեմ բե րի 10-ին մաս նակ ցել է նշված հա մալ սա րա նում տե ղի 
ու նե ցած ան կար գութ յուն նե րին և դ րա հա մար էլ ի թիվս մյուս նե րի, ձեր բա կալ վել 
և  պահ վել Ա լեք սանդ րո-Նևսկյ ան մա սի ոս տի կա նա կան տե ղա մա սում: Այ նու հետև 
 Հա մալ սա րա նա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ, վտար վե լով  Պե տեր բուր գի հա մալ սա-
րա նից, Ա լա վեր դո վը մեկ նել է հայ րե նիք,  Թիֆ լիս, որ տեղ նրա նկատ մամբ հաս-
տատ վել է ոչ բա ցա հայտ հսկո ղութ յուն:

1883 թ. օ գոս տոս54:

Մկրտիչ Դ. Դանիելյան - զբաղվում է 1870-1880-ական թվականների 
նարոդնիկական շարժման, հայ ազգային նարոդնիկության և ազգային 
կուսակցությունների պատմության հիմնահարցերով:

Summary

THE ORGANIZATIONS OF ARMENIAN NARODNIKS AND NATIONAL-
NARODNIKS IN 1880-1890S

Part one: New found ratifications on the activity of  
“The Union of the Patriots”

Mkrtich D. Danielyan
 

 Key words - Armenian narodniks; national narodnik orga-
nization; Police Department; «The Union of Patriots»; ARF Dash-
naktsutyun; archive ratifications; Karapet Ter-Khachatryan; leaf-
let; letter-article; Davit Nersisyan; Tamara Adamyan.

The best representatives of East Armenian youth have actively participated 
in the heroic and sacrificing struggle of 1870-1880s of Russian narodnikism against 
the despotism of tsarist Russia by initially joining narodnik then Armenian na-
tional-narodnik organizations and groupings. At the crucial moment of transition 

53 Ռուսաստանի Դաշնության պետական արխիվ (Մոսկվա), ֆ.102, 3-րդ գործավարություն, ց. 1883 թ., գ. 
688, թթ. 2-4:
54 Նույն տեղում, թ. 8-9:
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from the political goals of narodnikism to the issues of Armenian national-liber-
ation movement the best representatives of East Armenian youth in 1882 founde-
din Moscow the organization of “The Union of Patriots” which in its embryo soon 
revealed the ideology and main peculiarities of the activity of newly formed 
organizations and particularly of ARF Dashnaktsutyun.

But since this organization, founded in Moscow and subsequently united with 
the Armenian national-narodnik grouping of Tiflis, has been distinguished by the 
secretive practices typical for underground structures, the vast majority of the 
ratifications referring to its history has remained secret for the scientific circles. 
They are mainly preserved in the Central History State Archive in Moscow, in 
the State Archive of Russian Federation (Moscow), in the Archive of Russian 
Foreign Ministry (now the archive of foreign ministry of Russian Empire, Moscow) 
and in the State Archive of Russia (Saint Petersburg).The first flying sheet of the 
“Union of the Patriots” entitled “An Invitation for the Armenian Youth” (April, 
1882) which the organization has managed to copy with the use of hectograph 
machines and spread among the youth, the letter-article “The Response of the 
Former Student to his Fellow-Student”, as well as, the materials on investigations 
carried out by tsarist Police Department about the revolutionary underground 
activities ofKarapet-Ter-Khachatryan, Davit Nersisyan, Tamara Adamyan and 
other figures are especially noticable. 

Резюме

АРМЯНСКИЕ НАРОДНИКИ И НАЦИОНАЛЬНО-НАРОДНИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 1880-1890-ЫХ ГГ.

Часть первая. Новообнаруженные документы о деятельности 
«Союза патриотов»

Мкртич Д. Даниелян

Ключевые слова – армянские народники, национально-
народническая организация, Департамент Полиции, «Союз 
патриотов», АРФ Дашнакцутюн, архивные документы, 
Карапет Тер-Хачатрян, листовка, письмо-статья, Давид 
Нерсисян, Тамара Адамян.

В героической и изобилующей жертвами борьбе русского революцион-
ного народничества против царской тирании в 1870-1880 гг. сначала в со-
ставе народнических, а затем – национально-народнических организаций и 
кружков активно участвовали лучшие представители восточно-армянской 
молодежи. В переломный момент перехода от политических целей русско-
го революционного народничества к задачам армянского национально-осво-
бодительного движения, в 1882 году, лучшие представители восточно-ар-
мянской молодежи основали в Москве организацию «Союз патриотов», ко-
торая в зачаточном состоянии проявила основные особенности идеологии 
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и образа действий образованных чуть позже армянских национальных пар-
тий, в особенности - АРФ Дашнакцутюн.

Однако, так как эта организация, основанная в Москве, а впоследствии 
объединенная с тифлисским армянским национально-народническим круж-
ком, отличалась секретностью действий, присущей подпольным структурам, 
бо՛льшая часть документов ее истории так и осталась неизвестной научной 
общественности. Они в основном хранятся в Центральном государственном 
архиве города Москвы, Государственном архиве Российской Федерации (Мо-
сква), Архиве внешней политики России (ныне - Архив внешней политики 
Российской Империи, Москва), Российском государственном историческом 
архиве (Санкт-Петербург). Особо примечательны первая листовка «Союза 
патриотов» - «Призыв к армянской молодежи» (апрель 1882 г.), которую 
организация сумела размножить на гектографе и распространить в среде 
молодежи, письмо-статья «Ответ бывшему студенту от его друга-студента», 
а также материалы следствий, проведенных Департаментом Полиции о под-
польной революционной деятельности Карапета Тер-Хачатряна, Давида Нер-
сисяна, Тамары Адамян и других деятелей.


