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նոսցև, իշխան Գոլիցին, Վորոնցով-Դաշկով, Մ. Կատկով 
 
Անդրկովկասը և Արևելյան Հայաստանը Ռուսական կայսրությանը միացնե-

լուց հետո սկսվեց տարածաշրջանի տնտեսական և քաղաքական գաղութացումը:  
Ձեռնարկելով Անդրկովկասը Ռուսական կայսրության մի մասը դարձնելու 

գործը` ցարական պաշտոնյաները գիտակցում էին վստահելի հենարան ունենա-
լու անհրաժեշտությունը: 

Սոցիալական հենարան ստեղծելուն էր միտված 1846թ. դեկտեմբերի 6-ի 
օրենքը, որով կառավարությունը ճանաչում էր Անդրկովկասի խաների, բեկերի և 
մելիքների ժառանգական հողատիրության իրավունքը [3,21-23, տես նաև 9,191-
193]: Սակայն նման ձեռնարկը բավարար չէր ազգային խայտաբղետ կազմ ունե-
ցող Անդրկովկասում իրեն վստահ զգալու համար: Դա է պատճառը, որ իշխանու-
թյունները սկսեցին մտածել նաև ազգային հենարան ստեղծելու մասին: Ինչպես 
նշում է վերաբնակեցման գործընթացի ակտիվ կազմակերպիչներից Ա. Կաուֆմա-
նը, ընդհանուր առմամբ վերաբնակեցման քաղաքականությունը ռուսական իրա-
կանության համար նորություն չէր. «Ռուսաստանի պատմությունը երկրի պատ-
մություն է, որը գաղութացվում է, այնտեղ գաղութացման շրջանը ընդարձակվում 
է նրա պետական տարածքի հետ միասին» [8, 3]: Հարակից տարածքների հաշվին 
կայսրության ընդարձակումը չէր սահմանափակվում միայն ռազմաքաղաքական 
ներթափանցմամբ, դա նաև այդ շրջանները Ռուսաստան դարձնելու բարդ գործ-
ընթաց էր: Պետական նոր սահմանների հաստատումից հետո կայսերապետա-
կան քաղաքականությունը չէր ավարտվում, այլ անցում էր կատարում նոր նվա-
ճած տարածքներն ու ժողովուրդները համակայսերական տարածության մեջ ընդ-
գրկելու երկարատև փուլին: Վերջինս նախատեսում էր ժողովրդագրական գործ-
ընթացներին պետության ակտիվ միջամտություն, միգրացիոն հոսքերի կարգա-
վորում, պետության ծայրամասային շրջաններում ռազմավարական խնդիրների 
լուծման նպատակով բնակչության ազգային և կրոնական կազմի փոփոխություն 
և այլն: 

Գաղտնիք չէ, որ Անդրկովկասն ու Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի հա-
մար կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեին: Կովկասյան լեռնաշղթան 
բնական ամրություն էր, որը հիմնավորապես պաշտպանում էր ռուսական հա—
րավային սահմանները: Լեռնաշղթայի մյուս` ոչ ռուսական կողմը թույլ էր պաշտ-
պանված, բաց էր բոլոր թշնամիների առաջ, բայց այն հարմար հենակետ էր 
Պարսկաստանի կամ Թուրքիայի դեմ հետագա առաջխաղացման համար: Այդ 
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պատճառով էլ զարմանալի չէ, որ Անդրկովկասում Ռուսաստանի քաղաքակա-
նությունը զգալի չափով պայմանավորված էր ռազմաստրատեգիական նկատա-
ռումներով:  

Անդրկովկասի տնտեսական և գաղութային յուրացման խնդիրները մղվեցին 
երկրորդ պլան: Ռուսական կայսերական գիտակցության մեջ բախվեցին երկու 
հակադիր սկզբունքներ. մի կողմից Անդրկովկասի քրիստոնյա ժողովուրդները 
պետք է կայսրությունում ռուսներին հավասար կարգավիճակ ստանային, քանի 
որ կայսրության կրոնական համակարգի բաղկացուցիչը դա էր պահանջում (դա-
րեր շարունակ ռուսական կայսրությունը հանդես էր գալիս որպես քրիստոնյանե-
րի հովանավոր և պաշտպան), մյուս կողմից նրանք պետք է մտցվեին կայսրու-
թյան միատարր տարածքի մեջ, ինչպես դա պահանջում էր պետական համակար-
գի բաղկացուցիչը: Վերջինս անհնար էր իրականացնել՝ առանց հայերի և վրացի-
ների նման հին և յուրօրինակ ժողովուրդների վրա պարբերական ճնշումներ գոր-
ծադրելու: Երկրամասի մահմեդական բնակչությանը ռուսական միասնական օր-
գանիզմի մեջ մտցնելն իշխանությունների համար համեմատաբար հեշտ գործ էր. 
նրանց ղեկավարման սկզբունքներն արդեն մշակված էին: 

Ինչպես նշում է Ս. Յու. Վիտտեն, խնդիրն այլ բնույթ ուներ հայերի և վրացի-
ների հետ հարաբերություններում. առաջին հերթին նրանք քրիստոնյաներ էին, 
որն ինքնըստինքյան այս ժողովուրդներին դնում էր ռուսների հետ հավասար 
հարթության վրա, երկրորդ` նրանք` հատկապես վրացիները, ոչ թե նվաճված 
էին, այլ կամավոր էին մտել կայսրության կազմի մեջ, և Կովկասի բոլոր կառավա-
րիչները, ընդհուպ մինչև իշխան Գոլիցինի կառավարման ժամանակները, «առաջ-
նորդվում էին այն սկզբունքով, որ տեղացիները` հատկապես քրիստոնեական 
դավանանքի, նրանք, որոնք կամավոր հանձնվել են Ռուսաստանի հովանավո-
րությանը, պետք է օգտվեն լրիվ իրավահավասարությունից» [6, 96]: Վերջին հաշ-
վով տեղաբնակներն ակտիվորեն մասնակցում էին ռուսական բանակի կողմից 
Անդրկովկասի նվաճմանը, իսկ այնուհետև նաև ռուս-թուրքական պատերազմնե-
րին, երբ Կովկասյան բանակի հրամանատարական պաշտոնների զգալի մասը 
զբաղեցնում էին հայերը: Այս առումով Ս. Յու. Վիտտեն միանգամայն իրավացիո-
րեն գրում է. «Կովկասը նվաճվեց ինչպես ռուսների զենքով,….այնպես էլ Կովկա-
սի տեղաբնակների զենքով: Կովկասում վաթսունամյա պատերազմի ընթաց-
քում..... ամենուրեք աչքի էին ընկնում այնտեղի տեղաբնակները: Նրանք ռուսա-
կան բանակին տվել են ամենաբարձր պաշտոնների և շքանշանների արժանի հե-
րոսների ամբողջ համաստեղություն» [6, 96]: Իսկ դա նրանց ոչ միայն ռուսներին 
իրավահավասար էր դարձնում, այլև տալիս էր ռուսի կարգավիճակ: Իրոք, երկ-
րամասի քրիստոնյա բնակչությունը բազմիցս ապացուցել էր իր հավատարմու-
թյունը ռուսական թագին: Դեռևս 1857թ. հունվարի 16-ին Ալեքսանդր II ցարը հա-
տուկ շնորհագրով շնորհակալություն էր հայտնում Երևանի նահանգի բնակչու-
թյանը Ռուսաստանին նվիրվածության և Ղրիմի պատերազմի ժամանակ ցուցա-
բերած տոկունության համար [9, 232-233]:  

Վորոնցով-Դաշկովը 1909 թ. նոյեմբերի 26-ին ցարին ուղղված նամակում 
գրում էր. «Այս հեռավոր երկրամասի ժողովուրդները ռուսական միապետների 
գայիսոնի տակ հիսուն տարիների ընթացքում խաղաղ աշխատանքով և զարգաց-
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մամբ ապացուցել են իրենց հավատարմությունը Ռուսաստանին» [11, 36]: Հենց 
դա էր հիմք ընդունում կոմս Ս. ՅՈՒ. Վիտտեն, երբ գրում էր, որ «մենք այս երկրա-
մասն ամուր կապել ենք Ռուսաստանին» [6, 97]: Այսպիսով՝ թվում է, թե Ռուսաս-
տանի հետ Անդրկովկասի միասնության խնդիրը լուծված է, և այլևս պրոբլեմ չի 
մնում: Սակայն երկրամասի ողջ արդյունաբերությունը, տնտեսությունը, առևտու-
րը, կրթությունն ու մամուլը գործնականում գտնվում էր տեղացիների ձեռքին: 
Կարելի է փաստել, որ չնայած Անդրկովկասում վերացվել էին նախկինում գոյու-
թյուն ունեցող պետական կազմավորումները և տեղական իշխանության բոլոր 
ձևերը, երկրամասում, փաստորեն, ռուսների համար ստեղծվում էր բացարձակ 
անորոշ իրավիճակ. ռուսական գաղութացման քաղաքականության ընդհանուր 
սկզբունքների պահպանումն սպասվածից հակառակ արդյունք էր տալիս: Չնայած 
մետրոպոլիայի հետ երկրամասի բնակչության միատարրության արտաքին 
նշանների առկայությանը, որոնք արտահայտվում էին քրիստոնեական հավա-
տով, ռուսաց լեզվին լավ տիրապետելով, պետական գործերին և Ռուսաստանի 
բարօրության համար մղվող պատերազմներին ակտիվ մասնակցությամբ՝ իրա-
կանում պարզվեց, որ նրանց միջև տարածությունն ամենևին էլ չի կրճատվել: Իրե-
րի նման դրությունն անհանգստություն էր առաջացնում ռուսական հասարակա-
կան շրջաններում, և գնալով ձևավորվում էր Կովկասյան անջատվողականության 
ուրվականը:  

Հատկապես տագնապ էին հնչեցնում պահպանողական հոսանքի գործիչնե-
րը: Մ. Կատկովն իր «Идеология охранительства» աշխատության մեջ բավականին 
մեծ տեղ է հատկացրել Ռուսական կայսրության կազմից տարբեր ազգություննե-
րի ու ժողովուրդների դուրս գալու խնդրին [7]: Կատկովը զայրույթով է խոսում 
Ռուսաստանի տրոհման մասին՝նշելով. «Ռուսաստանն ինչի՞ համար և ի՞նչ ձևով 
պետք է մասնատի իր պետականությունը, որի համար այդքան թանկ է վճարել, և 
ո՞ր ժողովուրդների հետ պետք է կիսի այն» [7, 82]: Անդրադառնալով ռուսական 
կայսրության հավանական «ժառանգորդներին»՝ հեղինակն առանձնահատուկ 
անդրադարձ է կատարում Կովկասի և Անդրկովկասի ժողովուրդներին և նրանց 
անջատողական ձգտումներին. «Օրինակի համար վերցնենք Կովկասն ու 
Անդրկովկասը, որտեղ ազգագրագետն ու լեզվաբանը մոլորվում են մանր, բա-
ցարձակապես անմիատարր ցեղերի և լեզուների քաոսում, որտեղ ամենանշանա-
կալից խումբը՝ մեզ դավանակից վրացիները, հազիվ հասնում են ինը հարյուր հա-
զարի, ընդ որում իրենք էլ բաժանվում են հատուկ խմբերի…..կամ էլ հայերը, 
որոնք հազիվ երեք հարյուր հազար են» [7, 81]: Կատկովի գնահատականը Կով-
կասի և Անդրկովկասի ժողովուրդների անջատողական նկրտումների նկատմամբ 
միանշանակ է. «Ինչու՞ պետք է Կովկասը, որի գրեթե յուրաքանչյուր քարափ ներկ-
ված է ռուսական արյունով, դառնա ռուսների համար օտար պետություն» [7, 82]:  

Հայերի, մասնավորապես Հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ տեղական 
ռուսական իշխանությունների լոյալ վերաբերմունքը խիստ մտահոգություն էր 
պատճառում Կ. Պոբեդոնոսցևին, որը ռուսական պահպանողականության ամե-
նաակնառու գործիչներից էր: Իր նամակներից մեկում Պոբեդոնոսցևը պատմում է 
1885թ. հոկտեմբերի 11-ին Թիֆլիսում Մակար կաթողիկոսի համար կազմակերպ-
ված ընդունելության մասին: Պոբեդոնոսցևի խոսքերով, կաթողիկոսին ցուցաբեր-
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վել է արքայական ընդունելություն. «Երկաթուղային կայարանից, որտեղ նրան 
դիմավորեցին քաղաքագլուխն ու փոխկառավարչապետը, նա մեկնեց քառաձի 
բաց կառքով, որի առջևից գնում էր ժանդարմների ջոկը……այսպես կոչված Օրբե-
լիանովյան նրբանցքը կաթողիկոսն անցավ խաչակիր երթով՝ հայ գեներալների 
պահած հովանու տակ (Սա ինչո՞վ կաթողիկոսի թագադրում չէ, մեր կայսրը 
միայն թագադրման ժամանակ անցավ հովանու տակ)» [10, 515]: Նամակի հենց 
առաջին տողերից ակնհայտ է դառնում հեղինակի դժկամ վերաբերմունքն այս 
իրադարձության նկատմամբ: Հետագա շարադրանքն ավելի է բացահայտում Կ. 
Պոբեդոնոսցևի անբարեհաճ վերաբերմունքը հայոց հովվապետի և հայերի 
նկատմամբ: Հոկտեմբերի 12-ին կառավարչապետի մոտ ընդունելություն է 
կազմակերպվում: Կաթողիկոսին հանդիպելու համար բոլոր բարձրաստիճան 
քաղաքացիական և զինվորական պաշտոնյաներին հրամայված էր ներկայանալ 
կառավարչապետի պալատ. «այստեղ ընթերցվեցին բարձրագույն շնորհագրերը, 
կաթողիկոսին հանձնվեց Ալեքսանդրովյան շքանշան և ադամանդե խաչ: Այստեղ 
զվարճալի միջադեպ պատահեց. Կաթողիկոսը շնոհագրերը հանձնեց իր 
շքախմբում գտնվող արքեպիսկոպոսին, իսկ երբ վերջինս ձեռքը մեկնեց վերցնե-
լու ադամանդե խաչը, կաթողիկոսը խիստ հայացքով նայեց նրա վրա, խաչը 
չտվեց և այն դրեց իր գրպանը` հավանաբար վախենալով, որ ադամանդները 
կփոխարինեն սովորական ապակու հետ, ինչը հայերի պարագայում շատ հավա-
նական է» [10, 515]:  

Ինչպես հայտնի է թե՛ հայ մտավորականության, թե՛ հոգևորականության 
շրջաններում Մակար կաթողիկոսը միանշանակ չէր ընդունվում: Մակար կաթո-
ղիկոսի վերաբերյալ Խորեն ավագ քահանա Խանզադյանը գրում է. «...չափազանց 
դանդաղաշարժ և եռանդից զուրկ մարդ էր... Ոչ մի լուսավոր, անգամ աննշան 
հետք չթողեց: …Ընտրության ժամանակ…. Մակարը երախտագիտական զգացու-
մով արտակարգ մաղթանք կատարեց Մայր տաճարում ռուսաց ցարի արևշատու-
թյան համար, որ ռուսներին անգամ դուր չեկավ…. Անտեղի չէր, որ նրան անվա-
նում էին «ռուս չինովնիկ»» [1]: 

Մակար կաթողիկոսի «ռուսասիրության» վրա ուշադրություն է դարձնում 
նաև Պոբեդոնոսցևը՝ իր նամակում գրելով. «Անհրաժեշտ է նշել, որ Մակարը խո-
սում և գործում է որպես ռուսական ցարի հավատարիմ հպատակ և իր հոտին 
ներշնչում է հավատարմության զգացողություն: Այդ պատճառով նա արժանի է 
հարգանքի» [10, 515]: Կ. Պոբեդոնոսցևը համարում էր, որ կաթողիկոսին ցուցաբե-
րած ընդունելությունը քաղաքական տեսակետից անտրամաբանական էր և վի-
րավորական էր ուղղափառ եկեղեցու համար: Այդ քայլը նա առաջին հերթին գնա-
հատում էր որպես քաղաքական կոպիտ սխալ [10, 515]: Պոբեդոնոսցևի կարծի-
քով, նման ընդունելության արդյունքում հայերը լցվել են հպարտության զգացու-
մով, իսկ ուղղափառները` հատկապես վրացիները, տրտմել են. «Գոնե լավ է, որ 
Մակար կաթողիկոսը հայ մտավորականության շրջանում, ովքեր սպառնում էին 
նրան սպանել (թունավորել), մեծ հեղինակություն չունի: Նրա հեղինակազրկու-
թյան պայմաններում հայկական հպարտության և հայկական միտումների վե-
րելքն այդքան էլ զգալի չէ: Բայց եթե Մակարի փոխարեն լիներ հեղափոխական 
Մելիքսեդեկը, ապա կաթողիկոսի նման՝ համարյա արքայական ընդունելությունը 
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100%-ով կբարձրացներ հայերի անջատողական ոգին: Խելամիտ է արդյոք դա: Եվ 
ինչի համար է երկրամասի ռուսական իշխանությունը այդպես խոնարհվում այ-
լածնի առջև, որը ծայրամասում բնակվող, բավականին ուժեղ ցեղի անջատողա-
կանության կենդանի խորհրդանիշն է, ցեղ, որն իր իդեալների կատարումը տես-
նում է ոչ թե Պետերբուրգում, այլ Լոնդոնում» [10, 515]: Այնուհետև հեղինակն 
ավելացնում է, որ այս հանդիպումից ուղղափառները շփոթության մեջ են: Նա 
գտնում է, որ ոչ մի ռուս մարդ, որի մոտ չի մահացել ռուսական հայրենասիրու-
թյունը, չի կարող մարսել այս իրադարձությունը՝ ավելացնելով՝ «վրացիներն ավե-
լի են զայրացած. նրանք իրենց կաթողիկոսի մասին են մտածում, գտնելով, որ կա-
թողիկոսական աթոռին նստելու ժամանակ նրան ևս հարկավոր է նման պատիվ-
ների արժանացնել: Խեղճերը մոռանում են, որ իրենց կաթողիկոսն ուղղափառ 
հոգևոր առաջնորդ է, իսկ Ռուսաստանում փաղաքշում են միայն այլադավաննե-
րին և այլածիններին, ընդհանրապես նրանց, ովքեր աչքի չեն ընկնում հավատար-
մությամբ և ռուսական հայրենասիրությամբ: Վրացիներն առանձնահատուկ ակ-
տիվությամբ սկսեցին հիշել այն կաթողիկոսների ժամանակները, որոնք վերաց-
վեցին ռուսական իշխանության կողմից: Քաղաքական տեսակետից այդ հիշողու-
թյունները ձեռնտու չեն» [10, 516]: Նամակի վերջում ամփոփելով իր ասելիքը՝ Պո-
բեդոնոսցևն ի հայտ է բերում հայերի հանդեպ իր մեջ կուտակված ամբողջ ատե-
լությունը. «Կարծում եմ՝ Թիֆլիսը ռուսական քաղաք է և ոչ թե հայկական, չնայած 
փաստացի կարող է հայերն այստեղ ավելի շատ են: Այդ պատճառով էլ Թիֆլիսում 
իշխող եկեղեցին պետք է լինի ուղղափառը, և այստեղ եկեղեցու բարձրագույն 
ներկայացուցիչը պետք է լինի վրացական եկեղեցու առաջնորդը: Միայն նա իրա-
վունք ունի հանդիսավորապես բարձրանալ Թիֆլիսի եկեղեցու ամբիոն: Կաթողի-
կոսին ցուցաբերված աշխարհիկ` գրեթե թագավորական պատիվները, սխալ էին 
և անպատշաճ, իսկ եկեղեցում ցուցաբերած մեծարանքը ոտնձգություն է ուղղա-
փառ եկեղեցու իրավունքների նկատմամբ» [10, 516]:  

Ինչպես արդեն նշվեց, ռուսական հասարակական շրջաններում կարծրա-
նում էր կովկասյան անջատողականության մասին տեսակետը: Սակայն ռուսնե-
րին մնում էր կամ դրա վրա աչք փակել, քանի որ ռազմավարական շահերը պահ-
պանվում էին, կամ էլ վերացնել ձևավորված համակարգը: Դրան ձեռնամուխ 
եղավ իշխան Գոլիցինը: Ինչպես գրում է Հ. Սառիկյանը, նրա օրոք սկսվում է երկ-
րամասի շտապ վերաբնակեցումն ու ռուսականացումը. «Գոլիցինն ստանձնեց 
կրոնական միսիոների պաշտոն: Երևանում մի հոյակապ ուղղափառ տաճար 
հիմնեց, ուր սեղան հիմնեց Գր. Լուսավորիչի անունով և կաթողիկոսից մասունք 
բերեց` այդտեղ դրավ: Միամիտը կարծում էր այսպիսով հայերին կապել այդ եկե-
ղեցու հետ և ուղղափառության հրավիրել նրանց: Իգդիրում և Վաղարշապատում 
լավագույն հողամաս հատկացրեց` ռուսական եկեղեցիներ կանգնեցնելու, որ 
այդտեղ ամեն մեկում 5-10 ռուսադավան չկար» [5, 107]: Սակայն այդ ձեռնարկը 
դրական արդյունք չտվեց: 

Գոլիցինն իր հայատյացության մեջ այնքան հեռուն գնաց, որ անգամ արգե-
լեց օգտագործել. «տերմոմետր բառը, վորովետև նրա սկզբի վանկը՝ «տեր» հայկա-
կան նմանահունչ «Տեր» ազգանունն եր հիշեցնում: Նա պահանջում էր գործածել 
գրադուսնիկ բառը: Յես այնպես կանեմ, վոր 40-50 տարի անցնելուց հետո Կովկա-
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սում հայ կարելի լինի տեսնել միայն մուզեյում» [2, 35]: Գոլիցինի աչքին ամենուր 
հայկական հեղափոխական և անջատողական շարժումներ էին երևում: 1898թ. 
Նա անձամբ մեկնում է Պետերբուրգ և զեկուցում Նիկոլայ II-ին. «Հայկական շար-
ժումը նպատակ ունի վերականգնել անցյալ Հայաստանի անկախությունը: Այդ 
շարժումը սահմանափակված է գյուղերում և քաղաքներում մտավորական դա-
սակարգի և հայ կղերի մեջ միայն: Գյուղական ժողովուրդը դեռ վարակված չէ» [5, 
105]: Գոլիցինն իրեն գաղափարակիցներ գտնելու գործում միջոցների մեջ խտրա-
կանություն չէր դնում. հասավ նրան, որ 1901թ. ներկայացավ մինիստրների 
խորհրդի նիստին՝ առաջարկելով. «…Կովկասն ռուսացնելու և հայկական վտան-
գավոր սեպարատիզմին մի անգամ ընդ միշտ արմատախիլ անելու միջոցը-գաղ-
թեցնել Կովկասի ամբողջ հայությունը Սիբիր և նրանց տեղը հաստատել ներքին 
նահանգներից բերած ուղղափառ գաղթականներին» [2, 240]: Սակայն ինչպես 
ցույց տվեց կյանքը, «պայծառափայլ» իշխանի երազանքները չիրականացան, իսկ 
հայ հեղափոխականները նրա հայատյացությանը պատասխանեցին մահափոր-
ձով: 

Երկրամասի բռնի ռուսականացման կարգը փոխելով՝ նոր փոխարքան գո-
հունակությամբ նշում էր, որ Անդրկովկասում «առանձին ժողովուրդների սեպա-
րատիզմ չկա և չկա համակովկասյան սեպարատիզմ.....չի կարելի մատնացույց 
անել ռուսաց լեզվի դասավանդմանն ընդդիմանալու դեպքերը:...Վառ օրինակ են 
հայկական եկեղեցիական դպրոցները, որտեղ ռուսերենի դասավանդումն 
ամենևին էլ պարտադիր չէ, բայց դասավանդվում է» [12, 6]: Այսպիսով՝ Կովկասի 
բնակչությունը նորից վերածվում էր կայսրության լոյալ հպատակների: Չնայած 
այն հանգամանքին, որ XIX դարի 60-ական թթ. սկսած Կովկասի ռուսական իշ-
խանությունն իր ամբողջ ջանքերն ու ուշադրությունը կենտրոնացրել էր երկրա-
մասում խաղաղություն և ներքին կարգուկանոն հաստատելու վրա՝ ձգտելով 
ստեղծել անձի և գույքի որոշ անվտանգություն, որպեսզի բարենպաստ հող նա-
խապատրաստի նվաճված տեղաբնակների միջավայրում ռուսական քաղաքա-
ցիության և մշակույթի սկզբունքները տարածելու համար. այդուհանդերձ 
Անդրկովկասը ռուսների համար հանդիսացավ կոնֆլիկտածին տարածք: 

Ձուլման գործընթացներն այստեղ շատ դանդաղ էին առաջ ընթանում, իսկ 
տեղացիներին պատժելու և հալածելու համար բացարձակապես պատճառներ 
չկային: Տեղական բնակչությունը ենթադրում էր, որ անում է իրենից կախված 
ամեն ինչ, որպեսզի իշխանությունները գոհ մնան, և ռուսները գործին հանգիստ 
նայելու պարագայում հարկադրված էին լինում ընդունել, որ դա այդպես է: Ժա-
մանակին ցարական իշխանությունները հրաժարվեցին երկրամասում պրոտեկ-
տորական կառավարման կարգ ստեղծել, սակայն այն փաստացի հաստատվեց, 
բայց ռուսների համար ոչ հարմարավետ ձևով: Գործնականում ստացվեց պրո-
տեկտորատի մի ինչ-որ խեղաթյուրված ձև՝ անկայուն և անորոշ, ինչն էլ հանգեց-
րեց գոլիցինյան կառավարման և կովկասյան խառնակության տիպի բարդու-
թյունների. Վորոնցով-Դաշկովն իր զեկույցներից մեկում գրում է. «սկսած, մոտա-
վորապես 80-ական թթ. (XIX դարի-Ս. Ա.)… Կովկասի վարչակազմը դադարեց 
անհրաժեշտ ուշադրություն դարձնել նվաճված ժողովուրդների հոգևոր կյանքին, 
քիչ էր հետաքրքրվում նրանց կենցաղով, քիչ էր խորանում տեղական բնակչու-
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թյան իրական և անհետաձգելի կարիքների մեջ, երբեք չէր շտապում նրա աղքատ 
մասի նյութական դրությունը բարելավելու համար միջոցառումներ իրականաց-
նել և, որքան էլ տարօրինակ է, գրեթե բոլորովին հոգ չէր տանում Կովկասում ռու-
սական իշխանությունն ու ազդեցությունն ամրապնդելու համար: Այս ամբողջ ժա-
մանակահատվածում կովկասյան իշխանությանը մի շարք խիստ վարչական մի-
ջոցների շնորհիվ հաջողվել է Կովկասում ապահովել արտաքին հանգստություն` 
դրանով երկրամասում ներքին կարգուկանոնի և բարեկեցության պատրանք 
ստեղծելով» [4, 1-2]:  

Երկրամասը նվաճված էր, բայց Ռուսաստան չէր դառնում. այն ամենն ինչը 
պետք է Ռուսաստանինը լիներ, Ռուսաստան չէր: Բայց դա թշնամի չէր, այն չէր 
տեղավորվում ռուսների թշնամիների կերպարի մեջ, որի դեմ կարելի էր ուժ գոր-
ծադրել: Պատահական չէ, որ Գոլիցինի բռնությունները ռուսական հասարակու-
թյան և կառավարության անդամների մեծ մասի մոտ բացասական վերաբեր-
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Голицын, Воронцов-Дашков, М. Катков 
После присоединения Закавказья и Восточной Армении к Российской 

империи началась хозяйственная и политическая колонизация региона. Казалось, 
что задача единения России с Закавказьем решена и больше проблем не осталось. 
Новая промышленность, экономика, торговля, образование и пресса практически 
находились в руках местных жителей. В регионе для русских создавалась 
абсолютно неопределенная ситуация: сохранение политических принципов 
русской колонизации в противовес ожидаемому давало результат. Несмотря на 
доступность внешних признаков, однородность населения региона с метрополией, 
на самом деле стало ясно, что между ними территория вовсе не сохранилась. Такое 
состояние вещей в русских социальных кругах создавало беспокойство и с 
течением времени формировался дух Кавказского сепаратизма. 

 

 

THE ATTITUDE OF OF RUSSIAN PUBLIC FIGURESTHE ATTITUDE OF OF RUSSIAN PUBLIC FIGURESTHE ATTITUDE OF OF RUSSIAN PUBLIC FIGURESTHE ATTITUDE OF OF RUSSIAN PUBLIC FIGURES    
TOWARDS THE ARMENIAN TOWARDS THE ARMENIAN TOWARDS THE ARMENIAN TOWARDS THE ARMENIAN ““““SEPARATISMSEPARATISMSEPARATISMSEPARATISM””””    

    (THE END OF THE XIX CENTURY (THE END OF THE XIX CENTURY (THE END OF THE XIX CENTURY (THE END OF THE XIX CENTURY ––––    THE BEGINNING OF THE XX THE BEGINNING OF THE XX THE BEGINNING OF THE XX THE BEGINNING OF THE XX CENTURY)CENTURY)CENTURY)CENTURY)    
    

Aghajanyan SamvelAghajanyan SamvelAghajanyan SamvelAghajanyan Samvel    
Candidate of Historical SciencesCandidate of Historical SciencesCandidate of Historical SciencesCandidate of Historical Sciences, , , ,     Associate ProfessorAssociate ProfessorAssociate ProfessorAssociate Professor,,,,    

Vanadzor State UniversityVanadzor State UniversityVanadzor State UniversityVanadzor State University    
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

Key words.Key words.Key words.Key words. Transcaucasia, East Armenia , Prince Golitsin, K. P. Pobedonostsev, 
Vorontsov- Dashkov, M. Katkov 

After having united Transcaucasia and Eastern Armenia to the Russian Empire, the 
economic and political colonization of the region began. It seemed that the issue of unity 
of Transcaucasia with Russia was solved and there was no other problem left. But the 
whole industry, trade, education and press was handled by locals. In fact, there was quite 
an uncertain situation in the region. The retention of the general principles of Russian 
colonization had the opposite effect to what had been expected. Irrespective of the fact 
that region’s population has external signs of being homogeneous with metropolitan 
country, it turned out that the distance between them had not changed at all. The 
situation disturbed the Russians and gradually the spirit of Caucasian separatism was 
formed. 


