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Մխիթարյանները 1821թ. վալախականՄխիթարյանները 1821թ. վալախականՄխիթարյանները 1821թ. վալախականՄխիթարյանները 1821թ. վալախական    
ապստամբության մասինապստամբության մասինապստամբության մասինապստամբության մասին    

Բերնեցյան ԱրմանԲերնեցյան ԱրմանԲերնեցյան ԱրմանԲերնեցյան Արման    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . Մխիթարյաններ, Դանուբյան իշխանություններ, 
Վալախիա, հասարակական միտք, ապստամբություն, ազատագրական պայքար 

XIX դարի սկզբներին օսմանյան տիրապետության տակ գտնվող Դանուբյան 
իշխանություններ Վալախիան և Մոլդովան ձգտում էին օտարի լուծը թոթափելու և 
միասնական անկախ պետականություն ստեղծելու: Նրանց ազգային-ազատագրա-
կան պայքարի առաջին դրսևորումը եղավ 1821թ. Վալախիայում բռնկված զինված 
ապստամբությունը, որի գլուխ կանգնած էր Թուդոր Վլադիմիրեսկուն (1780-1821):  

1821թ. հունվարին Վալախիայում բռնկված ապստամբության համար առիթ 
դարձավ տեղի հոսպոդար  հույն-ֆանարիոտ1 Ալեքսանդրու Սուցուի մահը: Հուն-
վարի 15-ին Բուխարեստում կազմվեց ժամանակավոր կառավարության կոմիտե, 
որը Թ.Վլադիմիրեսկուին օժտեց ապստամբությունը ղեկավարելու իշխանու-
թյամբ2: Ապստամբական ընդհանուր պլանի համաձայն` հունական «Ֆիլիկի 
էտերիա» գաղտնի կազմակերպության ղեկավար Ալեքսանդր Իպսիլանտին (1792-
1828) իր  ջոկատով մտնելու էր Դանուբյան իշխանություններ, որտեղ համա-
լրվելուց հետո պետք է անցներ Հունաստան: Թուրքերի ուշադրությունը շեղելու և 
Ա. Իպսիլանտիի անցումը դյուրացնելու նպատակով Թ.Վլադիմիրեսկուն իր հեր-
թին ապստամբություն էր բարձրացնելու Վալախիայում: Այդ նպատակով 1821թ. 
հունվարի 18-ի լույս 19-ի գիշերը նա իր ջոկատով գաղտնի հեռացավ Բուխարես-
տից և հունվարի 21-ին ժամանեց Օլտենիա (Փոքր Վալախիա), գրավեց Տիսմանի 
վանքը, իսկ երկու օր անց մտավ Պադեշ: Հունվարի 23-ին Թուդորը դիմեց Վալա-
խիայի ամբողջ բնակչությանը` անկախ ազգությունից, լեզվից ու դավանանքից՝ 
նրանց զենքի կոչելով ընդդեմ «բոլոր հարստահարողների»3: Կարճ ժամանակ անց 
ապստամբությունը, դուրս գալով Օլտենիայի սահմաններից, ընդգրկեց ամբողջ 
Վալախիան և ստացավ համազգային բնույթ: 

Օսմանյան բռնակալության դեմ վալախ ժողովրդի ապստամբությունը ար-
ժանացել է ժամանակի հայ հասարակական մտքի համակ ուշադրությանը: Դրա 
նկատմամբ անտարբեր չեն մնացել նաև արևմտահայ ազգային պահպանողական 
հոսանքը ներկայացնող Մխիթարյան միաբանության անդամները: Դանուբյան իշ-
խանություններում տեղի ունեցած ապստամբական շարժմանն անդրադարձած 
Վենետիկի Մխիթարյաններից Գաբրիել վարդապետ Այվազովսկին (1812-1880)  

                                                                 
1 Օսմանյան կայսրությունում հունական վերնախավի հավաքական անվանումը Ստամ-

բուլի Ֆանար թաղամասի անունով: Սկսած XVII դարից՝ հույն ֆանարիոտները՝ որպես 
հոսպոդար-կառավարիչներ, իշխում էին Մոլդովայում և Վալախիայում: 

2 Краткая история Румынии, Отв. ред. Виноградов В.М., М., 1987, с. 143. 
3 Краткая история Румынии, с. 143. 
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իր «Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան» աշխատությունում և «Բազմավեպ» 
հանդեսում հրապարակած հոդվածում ապստամբության շարժառիթների թվում 
իրավացիորեն կարևորում է Յանինայի Ալի փաշայի դերակատարությունը: Վեր-
ջինս, ըստ Այվազովսկու, քաջատեղյակ լինելով Բալկաններում տիրող հակա-
թուրքական տրամադրություններին, փորձում էր դրանք օգտագործել սուլթանի 
դեմ սկսած իր պայքարում: Այդ նպատակով նա «պատգամավորներ» ուղարկեց 
«ընդ ամենայն Յունաստան և ի Վլահս և ի Մոլտաւիա զարթոց զոգիս ամենեցուն ի 
ձայն ազատութեան»4: Ապստամբության ակտիվ կազմակերպիչների թվում 
Գ.Այվազովսկին, Ա.Իպսիլանտիից բացի, կարևորում է նաև Թուդոր Վլադիմիրես-
կուին և Միխայիլ Սուցուին, «որոնք յոտն կացին յանկարծակի և գլուխ ամբարձին 
ընդդեմ օսմանեանց»5:  

Վալախական ապստամբությանը հպանցիկ անդրադարձած Ամբրոսիոս վ. 
Գալֆայանը (1826-1906) ներկայացնում է ապստամբության նախօրյակին Դա-
նուբյան իշխանությունների քաղաքական կարգավիճակը՝ փաստելով, որ ռուսնե-
րը «օսմանցոց հետ հաշտութիւն ըրին Մոլտաւիան, Վալաքիան նորեն անոնց ձեռ-
քը թողնելով»6: Սակայն ապստամբության դրդապատճառները ներկայացնելիս 
Ա.Գալֆայանը սխալվում է՝ գրելով, թե «Մոլտաւիո եւ Վլահաց իշխանները 
Յոյները ապստամբութեան յորդորեցին»7:  

Վիեննայի Մխիթարյաններից Ղևոնդ վարդապետ Հովնանյանը (1817-1897) 
գրում է, որ դեռևս Քյուչուկ-Կայնարջիում կնքված ռուս-թուրքական պայմանագրի 
արդյունքում Մոլդովայի և Վալախիայի նկատմամբ Բարձր դռան ազդեցությունը 
«խիստ նուազած էր»:  Ռուսաստանն իրավունք ուներ Դանուբյան իշխանություն-
ների իրավունքները պաշտպանելու համար Բ. Դռանը «առաջարկութիւններ ընե-
լու եւ աս նպատակաւ հոն ընդհանուր հիւպատոս մը պահելու, որն որ իբրեւ թէ 
Ռուսի կուսակալ մըն էր»: Իսկ Բուխարեստի պայմանագրից հետո իշխանություն-
ների նկատմամբ «Ռուսի իրավունքները ավելի մեծցած էին եւ նոյն չափով Դռան 
իշխանութիւնը պզտիկացած էր»8: Մխիթարյան միաբանը գերագնահատում է 
Ռուսաստանի դերը Մոլդովայի և Վալախիայի նկատմամբ, որոնց կարգավիճակը 
էապես չփոխվեց նաև 1791թ. դեկտեմբերի 23-ի Յասսիի և 1812թ. մայիսի 16-ի 
Բուխարեստի հաշտության պայմանագրով9:  

                                                                 
4 Այվազովսկի Գ., Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հ. Բ, Վենետիկ, 1841թ., էջ 521-

522:  «Բազմավեպ», 1 սեպտեմբեր, թիւ 17, էջ 273: 
5 Այվազովսկի Գ., Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հ. Բ, էջ 523:  
6 Հ. Ամբրոսիոս վ. Գալֆայեան, Համառոտութիւն ժամանակակից պատմութեան, Վենե-

տիկ, 1851թ., էջ 195-196: 
7 Նույն տեղում, էջ 197-198: 
8 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, Պատմութիւն քաղաքականութեան եւրոպական տէրութեանց 

ընդհանրապէս, հ Դ, Վիեննա 1860թ., էջ 71-72: 
9 См. Kючук-Кайнарджийский мирный договор между Россией и Турцией, 

www.hist,ru/ER/Etext/FOREIGN/kuchuk.htm: 
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Այս մասին իրատեսական դիտարկում է անում Գ.Այվազովսկին, ըստ որի՝ 
ռուսները թեև ամեն կերպ ցանկանում էին իրենց ձեռքում պահել Մոլդովան և 
Վալախիան, սակայն Բուխարեստի պայմանագրով ստիպված էին հրաժարվել 
«յառաջնոց անտի պահանջաց իւրոց» և բավարարվել միայն այն երկրամասով, որ 
«յայնկոյս Փրութ գետոյ կայ»10:  

Ղևոնդ Հովնանյանը իրավացիորեն Դանուբյան իշխանություններում սկիզբ 
առած շարժման գլխավոր նախաձեռնողներից է համարում  Ալեքսանդր Իպսի-
լանտիին, որը «յեղափոխության տեսարանին աւելի մօտիկ գտնուելու համար… 
Պեսարապիա փոխադրուած ըլլալով…  Մոլտաւիա հարձակուեցավ»11: Քաջա-
տեղյակ լինելով Մոլդովայի հոսպոդար Մ. Սուցուի քաղաքական կողմնորոշմա-
նը՝ Ղ.Հովնանյանը ճիշտ հետևություն է անում Իպսիլանտիի՝ Մոլդովա ներխուժ-
ման վերաբերյալ: Ըստ նրա՝ «Իպսիլանտիի պզտիկ գունդը իբրեւ Ռուսաց բանակի 
յառաջապահը պիտի նկատուեր», որի մուտքը իշխանություններ «ուրախութեամբ 
ընդունուեցավ»: Նա Յասսիում «իբրեւ յունաց ազատիչ ու իրենց տէրության նորո-
գիչ բոլոր ազգին ուղղուած հայտարարութիւն հանեց, որ ոտք ելլեն եւ օսմանեանց 
լուծը վզերնեն թոթափեն, որուն համար Ռուսիայի պաշտպանութիւնն ու օգ-
նութիւնը կը խոստանար»12:  

Վիեննայի Մխիթարյաններից Գրիգոր վարդապետ Գովրիկյանը (1840-1931) 
Դանուբյան իշխանություններում սկսված ապստամբական շարժումը սխալմամբ  
դիտարկում է հունական ապստամբության համատեքստում՝ այն չհամարելով 
իբրև ինքնուրույն ելույթ: Չանդրադառնալով ապստամբության ընթացքին՝ նա ըն-
դամենը գրում է, որ  «Մոլդովայի մեջ 1821-ին Աղեքսանդր Իբսիլանդիի առաջնոր-
դությամբ յեղափոխութիւն մը ելավ», որի «խստութեամբ» ճնշումը ազդակ հանդի-
սացավ ամբողջ հույն ժողովրդի ոտքի ելնելու համար13:  

Ղ. վրդ. Հովնանյանը միանգամայն այլ կարծիք է հայտնում ապստամբության 
բռնկման վերաբերյալ: Ըստ նրա՝ երբ Ա. Իպսիլանտին իր համալրված ուժերով Մոլ-
դովայից մտավ Վալախիա, այնտեղ նույպես «յեղափոխութիւն ելած էր, բայց ուրիշ 
նպատակով»: Թ. Վլադիմիրեսկուն, օգտվելով նրանից, որ Վալախիայի հոսպոդարը 
մահացել էր, «գեղացիները ոտք հանած էր, իբրեւ թէ նոր դրուելու Օսփոդարեն 
վախցուած զրկանքներն արգլելու համար», բայց իրականում «օսփոդարի աստիճանը 
ձեռք բերելու մտօք»: Այսպիսով՝ թեև Իպսիլանտին և Վլադիմիրեսկուն «իրարմե 
տարբեր նպատակ ունեին, սակայն իւրաքանչիւրն իր վախճանին հասնելու համար 
մէկտեղ միացան, մանավանդ, որ երկուքն ալ Ռուսիային հանձնարարութեամբը -
գործել ձեւացնելով, հարկ էր որ արտաքուստ միաբան երեւային»14: 

                                                                 
10 Այվազովսկի Գ., Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հ. Բ, էջ 509: 
11 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 75: 
12 Նույն տեղում 
13 Հ. Գրիգոր վ. Գովրիկեան, Ընդհանուր պատմութիւն համառօտ, Վիեննա, 1879թ., էջ 288: 
14 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 75-76: 
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Ղ.Հովնանյանը ճիշտ է նկատում, որ Ա.Իպսիլանտին և Թ.Վլադիմիրեսկուն 
փորձում էին ապստամբներին հավատացնել, թե վայելում են Ալեքսանդր I-ի 
աջակցությունը: Իրականում ռուսաց ցարը ոչ միայն կտրականապես մերժեց 
նրանց օգնության խնդրանքը, այլև կարգադրեց Դանուբյան իշխանություններին 
սահմանակից ռուսական նահանգային իշխանություններին որևէ օգնություն 
չտրամադրել ապստամբներին, իսկ Ա.Իպսիլանտիին պաշտոնանկ արեց՝ զրկելով 
նրան իր համհարզի պաշտոնից և զինվորական կոչումից15: 

Անդրադառնալով ապստամբների շարքերում տիրող կազմակերպվածու-
թյան և ռազմական պատրաստության աստիճանին, ինչպես նաև նրանց սոցիա-
լական կազմին՝ Ղևոնդ Հովնանյանը նշում է, որ Թ.Վլադիմիրեսկուի և Ա.Իպսի-
լանտիի դրոշի ներքո հավաքվել են «թափառականք եւ ավարառութեան բաղձա-
ցող մարդիկ», և ապա եզրակացնում, որ «յեղափոխոխութիւնն ըստ արտաքին 
երեւոյթին շատ զորավոր կերեւար, բայց ներքին զորութիւնը նոյնին համեմատ 
չէր»16: Իրականում Թ.Վլադիմիրեսկուի զինված ուժերի կազմում հիմնականում 
գյուղացիներ էին և ոչ թե թափառականներ: Դա պանդուրներից հավաքված, 1806-
1812թթ. ռուս-թուրքական պատերազմում մարտական լուրջ փորձառություն ձեռք 
բերած ռազմական ուժ էր17: Ինչ վերաբերում է ապստամբների սոցիալական կազ-
մին, ապա նրանց շարքերում, գյուղացիներից բացի, գտնվում էին նաև Վալախիա-
յի քաղաքային բնակչության մաս կազմող բազմաթիվ արհեստավորներ ու մանր 
առևտրականներ, որոնք, ազգային-ազատագրական իղձերից զատ, փափագում 
էին նաև ազատվել տարատեսակ ավատական ճնշումներից ու հարստահարու-
թյուններից: Ղ.Հովնանյանի՝ Թ.Վլադիմիրեսկուի շուրջ հավաքվածների նկատ-
մամբ որակումները, կարծում ենք, պայմանավորված են հեղինակի պահպանո-
ղական աշխարհայացքով (քանզի ապստամբությանը հոգևորականությունն ու 
բարձր ազնվականությունը հավանություն չտվեցին): Նրանք թեև բացահայտ 
հանդես չէին գալիս ապստամբության դեմ, սակայն միաժամանակ դեմ էին 
Թ.Վլադիմիրեսկուին և ավելի շատ հույսեր էին կապում «Ֆիլիկի էտերիա» հունա-
կան կազմակերպության հետ: Մինչդեռ Թ.Վլադիմիրեսկուն փորձում էր սերտ 
համագործակցություն ծավալել թե՛ Վալախիայի և թե՛ Մոլդովայի խոշոր բոյար-
ների հետ՝ ձգտելով նրանց մասնակցությունն ընդլայնել ապստամբության մեջ18:  

1821թ. մարտի 21-ին Թ.Վլադիմիրեսկուն իր զինված ուժերով մտավ Բուխա-
րեստ և Վալախիայի փաստացի կառավարումը վերցրեց իր ձեռքը: Նա, շարունա-
կելով Բարձր դռան հետ անժամանակ բախումից խուսափելու քաղաքականու-
թյունը, նույնիսկ բանակցություններ սկսեց վարել Օլտենիայի հարակից երկրա-

                                                                 
15 Մովսիսյան Ֆ., XIX դարի առաջին կեսի եվրոպական ազագային-ազատագրական 

շարժումները և հայ հասարակական միտքը, Ե., 2006թ.,  էջ 465: 
16 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 76: 
17 Georgescu V., The Romanian A History, Ohio State University Press Columbus, 1991, p.101-

102, Краткая история Румынии, стр. 144. 
18 См. И.-А. Поп, И. Болован, История Румынии, пер. с рум., М., 2005, стр.420. 
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մասերի օսմանյան փաշաների հետ՝ ցանկանալով ցուցադրել իր իբրև թե խաղա-
ղասիրական մտադրությունները19: Միաժամանակ հարթ չէին ռումին առաջնորդ-
ների հարաբերությունները Ա.Իպսիլանտիի հետ: Ալեքսանդր I-ի կողմից Դանուբ-
յան իշխանություններում ծագած ապստամբության դատապարտումը Մոլդովայի 
էտերիականների շրջանում խուճապային տրամադրություններ առաջացրեց, և 
նրանց մեծ մասը, այդ թվում՝ նաև երկրամասի հոսպոդար Միխայիլ Սուցուն, 
հապճեպ լքեցին Մոլդովան: Ապստամբների մեջ ծայր առած պառակտումները 
չեն վրիպել Գ.Այվազովսկու աչքից, որն իրավացիորեն գրում է, թե Մ.Սուցուն, 
Գալացից ընտանիքով հեռանալով, կամեցել էր «մեղապարտս զՅոյնս ցուցանել» և 
այդպիսով Բ. դռան առջև ապստամբություն հրահրողի պատասխանատվությունն 
իր վրայից թոթափել20: 

1821թ. մարտ 27-ին Իպսիլանտին իր ջոկատով նույնպես մտավ Բուխարեստ, 
որտեղ նրա և Վլադիմիրեսկուի հանդիպման ժամանակ ի հայտ եկան լուրջ հա-
կասություններ: Իպսիլանտիի համար Դանուբյան իշխանություններում 
ապստամբության իրողությունը ընդամենը սուլթանական իշխանության աչքին 
շեղող մանևր էր ծառայելու, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի հիմնական 
գործողությունները ծավալել Հունաստանում: Նրան խորթ էին վալախ ժողովրդի 
ազգային զգացումները և սոցիալական պահանջները, որոնք լուրջ դրդապատճառ 
էին ապստամբության համար: Իր հերթին Թ.Վլադիմիրեսկուն մտադիր չէր իր 
գլխավորած ազգային համաժողովրդական շարժումը որպես գործիք ծառայեցնե-
լու հույների ազգային խնդիրների լուծման գործին: Նրան հատկապես ան-
հանգստացնում էր հույների պատճառով թուրքերի հետ անժամանակ բախման 
հեռանկարը, ուստի ձգտում էր ամեն գնով հասնել այն բանին, որ Ա.Իպսիլանտիի 
զորքերը շուտափույթ հեռանան Վալախիայից: 

1821թ. ապրիլի 8-ին Թ. Վլադիմիրեսկուի և Ա.Իպսիլանտիի միջև փոխզիջու-
մային համաձայնություն կայացվեց, ըստ որի՝ նրանց երկուսի ուժերը գործելու 
էին միմյանցից առանձին. Իպսիլանտիի իշխանության ներքո էին Վալախիայի 
լեռնային շրջանները, իսկ Թ.Վլադիմիրեսկուի տրամադրության տակ էին հար-
թավայրերը: Չնայած կայացած պայմանավորվածությանը՝ այնուամենայնիվ եր-
կու չափազանց հավակնոտ գործիչների միջև սկիզբ առած տարաձայնություննե-
րը գնալով ավելի էին սրվում: Դա հատկապես ակնառու դարձավ, երբ Իպսիլան-
տին Օլտենիայում իր իշխանությունն ամրապնդելու նպատակով սկսեց  Վլադի-
միրեսկուի կողմից նշանակված առանձին տեղերի կառավարիչներին փոխարի-
նել իր մարդկանցով, իսկ նրա զորքերը ամբողջ երկրամասում թալանչիական ու 
վայրագ գործողություններ իրականացրին21: 

Ղ.Հովնանյանը ապստամբների միջև ծագած երկպառակությունները պայ-

                                                                 
19 Краткая история Румынии, стр.145. 
20 Այվազովսկի Գ., Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հ. Բ, էջ 524: 
21 И.-А. Поп, И. Болован, Указ. Соч., стр.420,  Краткая история Румынии, стр.149. 
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մանավորում է վալախների՝ հույն «եկեղեցականաց» և «իրենց մեջ ապրող երեւելի 
յոյներու դեմ ունեցած ատելութիւնը», որի պատճառով «սկսան զանոնց հալածել 
ու մերժել»: Ղ.Հովնանյանի կարծիքով, այդ «ատելութիւնը նոյնիսկ բանակն ալ 
մտաւ»22: Ապստամբության պառակտման գլխավոր մեղավորը համարելով 
Ա.Իպսիլանտիին՝ Ղ.Հովնանյանը գտնում է, որ թեև վերջինս «ասանկ մեծ գործք 
ձեռք զարկած էր», սակայն այնպիսի «գեշ ընթացք բռնեց», որն անխուսափելիորեն 
հանգեցնելու էր «անյաջող ելքի»: Նա Իպսիլանտիի գլխավոր  սխալներից մեկը 
համարում է այն, որ « քաջ պաշտոնակալներուն տեղ «զինքն շողոքորթել գիտցող-
ները առաջ կը տաներ» և այդպիսով «ամէնեն սիրտն իրմէ կը հեռացներ»: 
Ղ.Հովնանյանի կարծիքով, Վալախիայում Ա.Իպսիլանտիի «անգործութեան» 
պատճառով «զորաց և ժողովրդեան եռանդը կը նուազեր», իսկ մյուս կողմից՝ ռու-
մինների և հույների «երկպառակութիւնները կը սաստկանային»:23 Ղ.Հովնանյանն 
այս անկողմնակալ վերլուծությամբ իր հստակ դիրքորոշումն է արտահայտում 
հույն և ռումին ժողովուրդների ծավալած հակաօսմանյան ազատագրական պայ-
քարի նկատմամբ: Սկսված շարժումը նա համարում է «մեծ գործք» և ցավ է ապ-
րում, որ դրա բարեհաջող ավարտին հասնելու համար ապստամբները պատշաճ 
լրջություն չեն ցուցաբերում ու զբաղված են պայքարը «տկարացնող» երկպառա-
կություններով: 

Ալեքսանդր Իպսիլանտին թեև մտավ Վալախիա, սակայն Թ.Վլադիմիրես-
կուն հրաժարվեց էտերիականների հետ հետագա համագործակցությունից, և 
1821թ. ապրիլի վերջին Կրայովայում սուլթանական ֆերման հրապարակվեց, 
որով օսմանյան սուլթան Մահմուդ II-ը (1808-1839) զենքը վայր դնելու և ցրվելու 
դիմաց ապստամբներին խոստանում էր ընդհանուր ներում շնորհել24: Ապստամբ-
ներից շատերը միամտություն ունեցան հավատալու սուլթանական խոստմանը և 
կատարելու նրա պահանջը, սակայն շատ ժամանակ չպահանջվեց համոզվելու 
դրա կեղծության մեջ: Մայիսի 13-ին թուրքական զորքերը ներխուժեցին Մոլդովա 
և Վալախիա ու մոտեցան Վալախիայի կենտրոն Բուխարեստին: Թ.Վլադիմիրես-
կուն առանց մարտի իր ուժերով նահանջեց Օլտենիա՝ ապավինելով այնտեղի լավ 
պաշտպանված ամրոցներին: Նրա նահանջն ամենևին չէր նշանակում թուրքերի 
դեմ պայքարից հրաժարում: Օլտենիայից կոչով դիմելով պանդուրներին՝ նա 
ասում էր, որ ինքը կվերադառնա «քրիստոնյա եղբայրներով» համալրված, որպես-
զի հարկ եղած դեպքում իրենց «հրանոթները լիցքավորեն թուրքական մսով»25: 

1821թ. մայիսի 28-ին Սիլիստրիայի փաշան առանց մարտի գրավեց Բուխա-
րեստը՝ դաժան հաշվեհարդար տեսնելով խաղաղ բնակչության հետ, որին զոհ 

                                                                 
22 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 76: 
23 Նույն տեղում: 
24 Новичев А. Д., История Турции, Т II. , Новое время, Часть первая, Ленинград, 1968 , стр. 111. 
25 История Румынии, Под. ред. М. Роллера, пер. с. рум., М. 1950, стр. 254, Краткая история 

Румынии, стр.149. 
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գնացին ոչ միայն վալախներ, այլև այնտեղ բնակվող այլ ազգություններ, այդ 
թվում՝ նաև հայեր26: 

Թուրքական զորքերի՝ Դանուբյան իշխանություններ ներխուժման և նրանց 
հաշվեհարդարի  մասին Գ.Այվազովսկին գրում է. «Յամսեանն մայիսի մխեցան 
օսմանենանք ի Մօլտաւիա եւ ի Վլահս, եւ հարին խորտակեցին ի զանազան տե-
ղիս զզօրս ապստամբաց»27: Նրա կարծիքով, թուրքերին հաջողվեց հեշտությամբ  
կոտրել ապստամբների դիմադրությունը, «քանզի զորավարք սոցա չէին ինչ միա-
բանք ընդ իրարս»28: 

Ապստամբության ձախողումը Իպսիլանտիի և Թուդորի միջև եղած երկպա-
ռակություններով է պայմանավորում նաև Ա.Գալֆայանը, որի կարծիքով, երբ մա-
յիսին թուրքական կանոնավոր զորքերը ներխուժեցին Մոլդովա և Վալախիա, 
«շատ տեղեր ապստամբները ջարդեցին անոնց անմիաբանութեանը պատճա-
ռով»29: 

Ղ.Հովնանյանի համոզմամբ Ա.Իպսիլանտիի անգործությունը պայմանավոր-
ված էր նրանով, որ սպասում էր, թե շուտով իր «ղրկած գործակալների» միջոցով 
համաբալկանյան «յեղափոխութիւն» կբռնկվի30: Սակայն նրա սպասելիքները չար-
դարացան: Սուլթանին հատկապես անհանգստացնում էին Վալախիայում «պա-
տահածները», որի մեջ, ըստ Հովնանյանի, Բ. դուռը տեսնում էր «Ռուսիայի ձեռ-
քը», որը, փորձելով օգտվել Բալկաններում ծայր առած խառնակություններից, 
ցանկանում էր «իր բանակները Տաճկաստան քալեցներ»31: Ղ.Հովնանյանը ճիշտ է 
ներկայացնում Ռուսաստանի ակնկալիքն այս տարածաշրջանում, որը ձգտում էր 
իր քաղաքական ազդեցությունը մեծացնել «Եվրոպայի հիվանդ մարդու» նկատ-
մամբ: 

 1821թ. մայիսին օսմանյան զորքերի հարձակումն ու առաջխաղացումը դեպի 
Դանուբյան իշխանություններ Թ.Վլադիմիրեսկուի կամավորականների շարքերում 
հանգեցրեց կազմալուծման: Նրա կողմնակիցներից շատերը, որոնք տրամադրված 
էին ավելի վճռական գործողությունների ընդդեմ թուրքերի, անցան Ա.Իպսիլանտիի 
կողմը32: Բանակում կարգապահության բարձրացման ուղղված արտակարգ 
խստություններն իրենց հերթին մեծացրին Թուդորի դեմ դժգոհողների քանակը: Նա 
ձերբակալվեց իր վաղեմի ընկերոջ և զինակցի՝ էտերիական կապիտան Յորդակե 
Օլիմպիոտի կողմից և մայիսի 27 (հունիսի 7)-ին մահապատժի ենթարկվեց:  

                                                                 
26 Քոլանջյան Ս., Հայերեն նորահայտ վավերագրեր Բալկանյան ժողովուրդների 1821թ. 

Ազգային-ազատագրական շարժումների մասին, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1971թ., 
թիվ 3, էջ 125: հմմտ. Новичев А. Д., История Турции, Т II. , стр. 111: 

27 Այվազովսկի Գ., Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հ. Բ, էջ 525: 
28 Նույն տեղում: 
29 Հ. Ամբրոսիոս  վ. Գալֆայեան, նշվ. աշխ., էջ 198: 
30 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 77: 
31 Նույն տեղում: 
32 Новичев А. Д., История Турции, Т II. , стр. 111. 
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Ղ.Հովնանյանը Իպսիլանտիի և Վլադիմիրեսկուի միջև հարաբերությունների 
նման տխուր վախճանի մեջ մեղադրում է վերջինիս, որը Իպսիլանտիի դեմ «դա-
վաճանութիւն նիւթեց»33: Նա գրում է, որ Վլադիմիրեսկուն «տաճկաց հետ բանակ-
ցելով՝ խոստացաւ, որ եթե զինքը Վալաքիայի իշխան ճանչնան, ինք զԻփսիլանդի 
իրենց ձեռքը կը մատնէ»34: Իպսիլանտին, այս բանն իմանալով, «աճապարեց զա-
նիկայ մեռցնել»35: Ղ.Հովնանյանի տեսակետը մոտ է ռումինական աղբյուրներին, 
որտեղ չի թաքցվում Թ.Վլադիմիրեսկուի կողմից օսմանյան իշխանությունների 
հետ համագործակցության և համաձայնության գալու փաստը36:  

1821թ. մայիսի 28-ին Ա.Իպսիլանտին հապճեպ լքեց Տիրգովիշտեն և ուղղու-
թյուն վերցրեց դեպի Օլտենիայի հյուսիս՝ ցանկանալով անցնել օսմանյան տիրա-
պետության սահմաններից դուրս գտնվող Տրանսիլվանիա: Սակայն ապստամբ 
ջոկատները թուրքական զորքին հանդիպեցին Դրեգեշանիի մոտ, որտեղ և հունի-
սի 7-ին տեղի ունեցած վճռական ճակատամարտում Իպսիլանտիի հիմնական 
ուժերը գլխովին ջախաջախվեցին: 

Ղ.Հովնանյանի համոզմամբ, Ա.Իպսիլանտիի կողմից Թ.Վլադիմիրեսկուի 
սպանության հետևանքով շարժումը «խիստ տկարացավ» և կանխորոշեց ապս-
տամբության պարտությունը: Նա նշում է, որ Դրագաշանի մոտ տեղի ունեցած 
մարտում ապստամբները թեև «քաջութեամբ կռվեցին, սակայն պարտություն կրե-
ցին, որի հետևանքով «քայքայուեցան ու ցրուեցան»37: Իպսիլանտիի մասին էլ 
իրավացիորեն38 գրում է, թե նա յուրայիններին «խաբելով Աւստրիայի երկիրները 
փախաւ», որտեղ, սակայն, «բռնւելով՝ վեց տարի Հունգարիայի Մունգաչ բերդը 
բանտարկուած մնաց»39: Հովնանյանը Ա.Իպսիլանտիի նմանօրինակ վարքագիծը 
պայմանավորում է նրա հաշվարկների ձախողմամբ, քանի որ սպասված ոչ մի 
տեղից «յուսացած օգնութիւնը չը կրցավ գտնել», իսկ Ռուսաստանից «ակնկալած 
պաշտպանութեան ու ձեռնտւութեան տեղ՝ տհաճութիւն ու յանդիմանութիւն» 
ստացավ, ինչի հետևանքով «խիստ նեղի եկավ»40: 

Մխիթարյան միաբանության անդամները Վալախիայի 1821թ. ապստամբու-
թյունը ընդհանուր առմամբ ներկայացրել են անկողմնակալ դիրքերից՝ հանդես 
գալով որպես  անաչառ  վավերագրողներ: Եթե Ա.Գալֆայանն ու Գ.Գովրիկյանը 
վալախական ապստմբությանն անդրադարձել են համեմատաբար հպանցիկ և 
այն դիտարկել սոսկ որպես հունական առավել ազդեցիկ ապստամբության մի 

                                                                 
33 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 78: 
34 Նույն տեղում: 
35 Նույն տեղում: 
36 См. И.-А. Поп, И. Болован, Указ. Соч., стр.420, История Румынии, Под. ред. М. Роллера, 

стр. 254. Georgescu V., The Romanian A History, p.103. 
37 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 78: 
38 Краткая история Румынии, стр.149. Новичев А. Д., История Турции, Т II., стр. 117-118. 
39 Նույն տեղում: 
40 Նույն տեղում: 
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մաս, ապա Գ.Այվազովսկին և Ղ.Հովնանյանը ռումինների ապստամբությունը դի-
տարկում են իբրև ինքնուրույն ազգային-ազատագրական ելույթ: 

Հայ հասարակական մտքի ազգային պահպանողական հոսանքը ներկայաց-
նող Մխիթարյանները ռումին ժողովրդի 1821թ. ազգային շարժմանը վերաբերվել 
են ընդգծված հետաքրքրությամբ, իսկ որոշ դեպքերում նաև չթաքցված համակ-
րանքով, քանզի այն ուղղված էր Օսմանյան կայսրության դեմ, որի լծի տակ հե-
ծում էր նաև հայ ժողովրդի մի հատվածը: 
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Мхитаристы о валашском восстании 1821 г.Мхитаристы о валашском восстании 1821 г.Мхитаристы о валашском восстании 1821 г.Мхитаристы о валашском восстании 1821 г.    
Бернецян АрманБернецян АрманБернецян АрманБернецян Арман    

Резюме Резюме Резюме Резюме     
Ключевие слова: Ключевие слова: Ключевие слова: Ключевие слова: Мхитаристы, Дунайские княжества, Валахия, общественная 

мысль, восстание, освободительная борьба 
В XIX веке среди балканских народов валахи тоже  восстали против турецкого 

гнета. В это время Валахия и Молдавия входили в состав Дунайских княжеств. В 
1821 г. под руководством Тудора Владимиреску началось антитурецкое восстание. 
Армянская общественная мысль детально прокомментировала Валашское восста-
ние. Особо выделялись Мхитаристы, которые подробно рассказали о том, что 
произошло и не скрывали своего сочувствия к освободительной борьбе румынского 
народа против турок. 

 
 
 

TTTThe Mkhitarists about the Wahe Mkhitarists about the Wahe Mkhitarists about the Wahe Mkhitarists about the Wallachian Ullachian Ullachian Ullachian Uprising of 1821prising of 1821prising of 1821prising of 1821    
Bernetsyan ArmanBernetsyan ArmanBernetsyan ArmanBernetsyan Arman    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: the Mkhitarists, Danubian Principalities, Wallachia, public think, 

uprising, liberation struggle 
In the XIX century among the Balkan peoples the Wallachians also rebelled against 

the Turkish oppression. At this time Wallachia and Moldavia were part of the Danubian 
principalities. 1821 under the leadership of Tudor Vladimirescu anti-Turkish uprising 
began. Armenian public thought carefully and consistently commented on the 
Wallachian insurrection. Especially distinguished were the Mekitarists. They described 
in detail what happened and did not hide their sympathy for the liberation struggle of 
the Romanian people against the Turks. 

 
 
 


