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Լեհահայերի դիվանագիտական առաքելություններն Լեհահայերի դիվանագիտական առաքելություններն Լեհահայերի դիվանագիտական առաքելություններն Լեհահայերի դիվանագիտական առաքելություններն 
Արևելքում 16Արևելքում 16Արևելքում 16Արևելքում 16----17171717----րդ դարերումրդ դարերումրդ դարերումրդ դարերում    

Խաժակյան ՎաչագանԽաժակյան ՎաչագանԽաժակյան ՎաչագանԽաժակյան Վաչագան    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. թարգմանիչ, դեսպան, դիվանագետ, պատվիրակու-
թյուն, առաքելություն, դիվանագիտական հարաբերություններ, պայմանագիր, 
բանակցություններ վարել, դաշնակից, լեհական արքունիք 

Լեհաստանում 13-14-րդ դարերից ի վեր բնակվել են մեծ թվով հայեր, որոնց 
լեհական իշխանությունները շնորհել են իրավունքներ և արտոնություններ: 
Դրանց շնորհիվ հայերը կարողացել են ոչ միայն գոյատևել, այլև գործուն մաս-
նակցություն ունենալ այդ երկրի քաղաքական, տնտեսական, ինչպես նաև մշա-
կութային կյանքին և դրանով իսկ խոշոր դերակատարում ունենալ1: 

Լեհ արքաները, նկատի ունենալով հայերի ընդունակությունները և բարե-
խղճությունը, հաճախ նրանց դիվանագիտական պատասխանատու պաշտոններ 
են վստահել: 

Լեհաստանում բնակվող հայերը տիրապետել են արևելյան, մասնավորա-
պես՝ թուրքերեն և պարսկերեն լեզուներին: Նրանք ծանոթ են եղել Թուրքիայի և 
Իրանի տնտեսությանը, կենցաղին, բարքերին, ինչպես նաև գործնական լայն կա-
պեր են ունեցել այնտեղ: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը՝ լեհական կառավա-
րությունը դիվանագիտական պատասխանատու և վտանգավոր առաքելություն-
ները դեպի Արևելքի երկրներ հանձնարարել է բացառապես հայերին: Որպես ըն-
դունված կարգ՝ Արևելք մեկնող նման պատվիրակությունները գլխավորում էին 
լեհ մագնատները, սակայն սովորաբար նրանց մշտապես ուղեկցում էր հայազգի 
պաշտոնական թարգմանիչը2: Լեհական իշխանությունների կողմից հայերին այդ-
օրինակ պատասխանատու առաքելություններ վստահելու գործում մեծ նշանա-
կություն ունեին ոչ միայն վերջիններիս լեզվական ունակությունները, այլև այն 
հանգամանքը, որ, լեհերի համոզմամբ, հայերը նվիրված են իրենց երկրին, որտեղ 
նրանք բնակվում են: Լեհահայերն իրենց հերթին նույնպես ձգտում էին պատվով 
կատարել դիվանագիտական ծառայությունը, որը, ըստ էության, նրանց բերում էր 
արտոնություններ, մենաշնորհներ, ընդհուպ մինչև ազնվականի տիտղոսը: 

Սկսած 14-րդ դարից՝ Լեհաստանում քաղաքային շուկայի թարգմանչի պաշ-
տոնը համարվում էր դիվանագիտական կարևոր պաշտոն, որը նույնպես հայերն 
էին զբաղեցնում3: Արևելյան լեզուներ իմացող մի քանի թարգմանիչ ունենալու 

                                                                 
1 Տե՛ս Ժակ դը Մորգան, Հայ ժողովրդի պատմություն, Պոսթըն, 1947, էջ 369-370: 
2 Гробовецкий В.В. Армянские поселения – В сб.: Исторические связи и дружба 

украинского и армянского народов. Ер., 1961, с. 47. 
3 Ի.Ա. Լիննիչենկո, Լեհաստանի և արևմտյան-հարավային Ռուսիայի հայերը, Մոսկվա, 

1894, էջ 29-30: 
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անհրաժեշտությունը պայմանավորում էր լեհական պետության՝ Արևելքի 
երկրների հետ ունեցած առևտրական հարաբերությունների ընդլայնումը: Կենտ-
րոնական Եվրոպայի և Արևելքի միջև ապրանքափոխանակությունը կատարվում 
էր Լեհաստանի խոշոր քաղաքների վրայով: Թուրքիայի և Իրանի տարբեր քա-
ղաքներից այդտեղ էին գալիս բազմաթիվ վաճառականներ, որոնք չգիտեին լեհե-
րեն: Այդ գործում լեհական իշխանություններին դարձյալ օգնության էին գալիս 
հայերը4: Քաղաքային շուկայի թարգմանչի պարտականությունն էր ոչ միայն 
հսկել առևտրի նորմերի պահպանումն ու տոնավաճառի կանոնները, այլև աչա-
լրջորեն հետևել, որ վաճառականի դիմակի ներքո թաքնված որևէ օտարեկրյա 
գործակալ մուտք չգործեր Լեհաստան: 

Պահպանվել է մի հետաքրքիր վավերագիր, որի շնորհիվ կարելի է պատկե-
րացում կազմել քաղաքի թարգմանչի պարտականությունների մասին: Դա Լվով 
քաղաքի իշխանությունների ու հայազգի Նիկոլայ Բայդուլովիչի միջև 1657թ. 
կնքված պայմանագիրն է: Ըստ այդ պայմանագրի` թարգմանիչը պարտավոր էր 
ճանաչել քաղաք ժամանած օտարերկրյա բոլոր վաճառականներին, հայտնաբե-
րել գործակալներին և նրանց մասին հայտնել քաղաքի իշխանություններին: Լվով 
ժամանող և այնտեղից մեկնող բոլոր արևելյան վաճառականները պետք է ներկա-
յանային գլխավոր թարգմանչին: 

Նիկոլայ Բայդուլովիչը վայելում էր լեհական իշխանությունների մեծ վստա-
հությունը և հարգանքը5: 1667թ. նա արքայական հետման Իերոնիմ Ռադզեևսկու 
գլխավորած պատվիրակության հետ որպես թարգմանիչ մեկնում է Օսմանյան 
կայսրություն և հաջողությամբ կատարում իրեն հանձնարարված առաքելությու-
նը: Դրա համար լեհական թագավորը նրան ցմահ նշանակում է թարգմանիչ և 
շնորհում ազնվականի տիտղոս6: 

Պետք է նշել, որ 16-րդ դարից սկսած՝ լեհահայերին վստահում էին ոչ միայն 
թարգմանիչների, այլև սուրհանդակների, դեսպանորդների և նույնիսկ «մեծ» և 
«կրտսեր» դեսպանների պարտականություններ և այլն7: Լեհաստանն արևմտա-
եվրոպական որոշ պետությունների նման մինչև 18-րդ դարն ուներ դեսպանների 
երկու աստիճան՝ «մեծ» և «կրտսեր»: Նրանց իրավունքներն ու լիազորությունները 
նույնն էին, տարբերությունը սոսկ դեսպանին ցույց տրվող ընդունելությունների 
ճոխության ու մեծարանքների մեջ էր: 

Հայերը հատկապես վառ էջ են գրել Արևելքում լեհական դիվանագիտական 
ծառայության պատմության մեջ 16-17-րդ դարում, երբ Լեհաստանի գրեթե ողջ 

                                                                 
4 Նույն տեղում, էջ 30: 
5 Մ. Բժշկեան, Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան, Վենետիկ, 1839թ., էջ 142: 
6 Նույն տեղում, էջ 143: 
7 Ֆ.Ք. Զախարիասևիչ, Տեղեկագիր Լեհաստանի հայերի մասին, Ս.-Պետերբուրգ, 1842թ.,  

էջ 123: 
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արևելյան առևտուրը գտնվում էր հայերի ձեռքին8, և առանձնապես աշխուժացել 
էին Լեհաստանի կապերը Մերձավոր Արևելքի երկրների հետ: 

Ուշագրավ դեմք է եղել Սեֆեր Մուրատովիչը: Նրա գործադրած ջանքերի 
շնորհիվ 17-րդ դարի սկզբին անմիջական կապեր են ստեղծվել Լեհաստանի և 
Իրանի միջև9: 1602թ. Ռեչ Պոսպոլիտայի գահակալ Սիգիզմունդ III Վազան (1587-
1632թթ.) նրան արևելյան ապրանքներ գնելու պատրվակով ուղարկում է Իրան: Իր 
կատարած ուղևորության մասին Ս.Մուրատովիչը նկարագրել է «Հաշվետվու-
թյուն» խորագիրը կրող լեհերեն գրված հուշագրության մեջ, որը հրատարակել է 
18-րդ դարի լեհահայ մտավորական Յուզեֆ Էպիֆան Մինասովիչը10: 

Հուշագրության բովանդակությունը վկայում է, որ Ս.Մուրատովիչը, առևտրա-
կան հանձնարարություններից զատ, ունեցել է նաև այլ առաջադրանքներ: 
Առևտրական ներկայացուցչի նրա դերը թելադրված էր արտաքին քաղաքական 
նկատառումներով: Բանն այն է, որ պարսից շահ Աբբաս I-ը, որը Եվրոպայում դաշ-
նակիցներ էր փնտրում Թուրքիայի դեմ, 1599թ. պատվիրակություն է ուղարկում Լե-
հաստանի թագավոր Սիգիզմունդ III-ի և Հռոմի Կղեմենտիոս VIII պապի մոտ: Բայց 
պատվիրակությունը Լեհաստան չի հասնում: Ռուսական կառավարությունը պատ-
վիրակությանը ճանապարհ չի տալիս, որովհետև ձգտում էր համաձայնության գալ 
Թուրքիայի հետ ընդդեմ Լեհաստանի: Իրան պատվիրակություն ուղարկելու Հռոմի 
պապի փորձը ևս հաջողությամբ չի պսակվում: Ահա թե ինչու Սիգիզմունդ III-ը 
որոշում է վաճառական Սեֆեր Մուրատովիչին ուղարկել Իրան՝ հյուսիսային 
երթուղու փոխարեն ընտրելով հարավային երթուղին: 

Ժամանակակիցների վկայությամբ` Ս.Մուրատովիչը եղել է կիրթ անձնավո-
րություն, տիրապետել է դիվանագիտական վարվելաձևին, գիտեր պարսից ար-
քունիքի բարքերը11: Նա լավ է կողմնորոշվել նաև քաղաքական իրադրության մեջ: 
Նա կարողանում է շահին համոզել բարեկամական հարաբերություններ հաստա-
տել լեհական թագավորի հետ: Իր վարվելակերպով, գիտելիքներով, ինչպես նաև 
շահի հարցադրումներին տված սպառիչ պատասխաններով Ս.Մուրատովիչը կա-
րողանում է շահել Աբբաս I-ի համակրանքը և հասնել այն բանին, որ շահը խոս-
տանում է պատվիրակություն ուղարկել Լեհաստան: 

Իրանի հետ 17-րդ դարի սկզբին դիվանագիտական հարաբերություններ 
հաստատելը Լեհաստանի համար, անշուշտ, դյուրին գործ չէր: Այդ ժամանակ 
Եվրոպայում հասունանում էր հակաթուրքական դաշինք ստեղծելու գաղափարը, 

                                                                 
8 Ղ. Ալիշան, Կամենեց. տարեգիրք հայոց Լեհաստանի և Ռումենիոյ, Վենետիկ, 1898, էջ 54: 
9 Ի.Ա. Լիննիչենկո, նշվ. աշխ., էջ 42-43: 
10 Ֆ.Ք. Զախարիասևիչ, նշվ. աշխ., էջ 137: 
11 Ի.Ա. Լիննիչենկո, նշվ. աշխ., էջ 47: 
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և այդ դաշինքի մեջ Իրանին ներգրավելու խնդիրն ուներ մեծ նշանակություն12: 
Ս.Մուրատովիչի առաքելությունը պսակվում է հաջողությամբ. Սիգիզմունդ III-ը 
նրան շնորհում է Լեհաստանի հայ գաղութների ավագի պաշտոնը, որը վարում է 
մինչև 1652թ.: 

17-րդ դարի լեհահայ հայտնի դիվանագետներից էր Բետրոս Գրեգորովիչը, 
որի վերաբերյալ սակավ տեղեկություններ են պահպանվել: Հայտնի է, որ նա լայն 
կապեր է ունեցել ոչ միայն Լեհաստանի, այլև Ավստրիայի, Թուրքիայի և այլ 
երկրների արքունիքներում: Նա զբաղվել է նաև ֆինանսական գործունեությամբ13: 

Վերոնշյալ ժամանակաշրջանում լեհական դիվանագիտության առավել 
բարդ ու դժվարին բնագավառը Թուրքիայի հետ ունեցած հարաբերություններն 
էին, քանի որ Թուրքիայի և նրա վասալների ագրեսիայի սուր ծայրն ուղղված էր 
Լեհաստանի դեմ14: Լեհ-թուրքական մշտական պատերազմները 17-րդ դարում 
մեծ ճկունություն էին պահանջում լեհ դիվանագետներից: Հակաթուրքական 
դաշինք ստեղծելու գործում լեհական իշխանություններն ապավինում էին նաև 
լեհահայերին՝ ի դեմս նրանց տեսնելով դաշնակիցների: Եվ Լեհաստանի հայ հա-
մայնքն արդարացնում էր այդ հույսերը՝ դրանով իսկ նպատակ ունենալով առա-
վելապես օգնել հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարին: Դրա համար էլ հա-
ճախ Կոստանդնուպոլիս էին ուղարկում հայերի քաղաքական և ռազմական 
կարևոր առաքելություններ կատարելու կամ Լեհաստանին անհրաժեշտ տեղե-
կություններ հայթայթելու նպատակով: 

Սիգիզմունդ III-ի և նրա հետնորդ ավագ որդու՝ Վլադիսլավ IV Վազայի 
(1632-1648թթ.) հովանավորությունը վայելող հայազգի Սերեբկովիչների ընտանի-
քից են սերում մի քանի անվանի դիվանագետներ և թարգմանիչներ: Այդ տոհմի 
ամենաականավոր ներկայացուցիչն է Կրիշտոֆ (Խաչատուր) Սերեբկովիչը15: 

Լեհաստանի և Թուրքիայի միջև 1620թ. սկսված պատերազմն ավարտվեց 
1621թ. հոկտեմբերի 9-ին Խոտինի մոտ կնքված հաշտությամբ: Այդ հաշտության 
պայմանագրի նախնական պայմանները մշակվել էին հենց այդտեղ, իսկ պայմա-
նագիրն ամբողջությամբ թուրքական սուլթանից պետք է բերեր լեհական դես-
պանն ավելի ուշ: Այդ նպատակով Կոստանդնուպոլիս է ուղարկվում «մեծ» դես-
պան լեհ իշխան Կրիշտոֆ Զբարսկին16: Սակայն շուտով պարզվում է, որ նրա բե-
րած տեքստում կային բազմաթիվ անճշտություններ, ինչպես նաև Լեհաստանին 
ոչ ձեռնտու կետեր: 

                                                                 
12 История Польши: в 3-х т. Т. 1. Под. ред. В.Д. Королюка, И.С. Миллера, П.Н. Третьякова, 

М., 1956, с. 243. 
13 Մ. Բժշկեան, նշվ. աշխ., էջ 150: 
14 История Польши, т. 1, с. 175. 
15 Ի.Ա. Լիննիչենկո, նշվ. աշխ., էջ 84: 
16 История Польши, т. 1, с. 254. 
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Դրանք վերացնելու նպատակով Թուրքիա է ուղարկվում նոր պատվիրակու-
թյուն, բայց այս անգամ արդեն լեհ իշխանի փոխարեն որպես «կրտսեր դեսպան» 
ուղարկվում է Կրիշտոֆ Սերեբկովիչը, որը լվովցի հայ էր17: 

Կրիշտոֆ Սերեբկովիչին հանձնարարվում է դժվարին և ոչ այնքան հաճելի 
առաքելություն՝ լեհ-թուրքական պայմանագրի տեքստի փոփոխումը: Մինչ այդ 
Կ.Սերեբկովիչն իշխան Կ.Զբարսկու հետ Կոստանդնուպոլիս էր մեկնել որպես 
թարգմանիչ, բազմիցս եղել էր այնտեղ՝ որպես պաշտոնական անձ և ոչ պաշտո-
նական գործակալ: Շնորհիվ իր խելամտության ու ճկունության՝ Կ.Սերեբկովիչին 
հաջողվում է բերել պայմանագրի նոր տեքստը, որն ընդունելի էր լեհական կողմի 
համար: Նրա գործունեությունը, Լեհաստանին մատուցած ծառայությունները 
նշվում են լեհական իշխանությունների կողմից18: 

Սերբկովիչների տան մեկ այլ ներկայացուցիչ՝ Ստեֆան Սերեբկովիչը, Սի-
գիզմունդ III-ի օրոք դիվանագիտական պարտականություններ էր կատարում 
Բարձրագույն դռանը, իսկ հետագայում դարձավ Վլադիսլավ IV-ի քարտուղարը19: 

Լեհաստանում 17-րդ դարի կեսերին հայտնի դիվանագետ էր հայազգի 
Պ.Ռոմաշկևիչը20, որին բազմիցս ուղարկում են Թուրքիա՝ Լեհաստանին անհրա-
ժեշտ տեղեկություններ հավաքելու: Տեղեկությունները նա քաղում էր թուրք պաշ-
տոնյաների հետ ունեցած անձնական շփումներից, որոնք երբեմն լրացնում էր իր 
անձնական դիտարկումներով: Լեհական արքունիքը հաճախ էր օգտվում Պ.Ռո-
մաշկևիչի ծառայություններից՝ նրան որպես իր ներկայացուցիչ ու թարգմանիչ 
մասնակից դարձնելով գերիների փրկագնման գործին: 

Չնայած լարված իրադրությանը՝ 17-րդ դարի 50-ական թթ., երբ Ղրիմի խանը 
նախապատրաստվում էր Լեհաստանի դեմ պատերազմի, Պ.Ռոմաշկևիչին ևս 
ուղարկում են Բախչիսարայ: Այդ համարձակ ու վճռական մարդուն հաջողվում է 
ելք գտնել ամեն մի դժվարին կացությունից: Լեհ հետման Միկոլա Պոտոցկին 
գերեվարվել էր Ղրիմի խանի կողմից21: Թաթարները հետմանի համար 
պահանջում էին մեծ փրկագին, որը հնարավոր չէր միանգամից վճարել: Այդժամ 
թաթարները, ազատ արձակելով հետմանին 1650թ., մնացած գումարի դիմաց 
պատանդ են վերցնում Մ.Պոտոցկու որդի Ստեֆանին: Պատանդին փախցնելու 
Ռոմաշկևիչի փորձը ձախողվում է, և նա դրա համար հատուցում է հյուծիչ բան-
տարկությամբ: Սակայն ազատվելուց հետո նա դարձյալ կատարում է քաղաքա-
կան, առևտրական ու ֆինանսական տարաբնույթի հանձնարարություններ22: 

                                                                 
17 «Ասպարեզ», Ֆրեզնո, 26.06.1936: 
18 Նույն տեղում: 
19 Ֆ.Ք. Զախարիասևիչ, նշվ. աշխ., էջ 142: 
20 «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա, 1926, էջ 237-238: 
21 История Польши, т. 1, с. 279. 
22 «Հանդէս ամսօրեայ», էջ 239: 
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Լեհաստանում հայտնի դեմք էր հայ համայնքի պետ, մեծահարուստ վաճա-
ռական ու նկարիչ Կրիշտոֆ (Ավետիք) Զախնովիչը23: 1648թ., երբ Ուկրաինայի 
հետման Բոգդան Խմելնիցկու զորքերը պաշարել էին Լվովը, նրան՝ որպես հայ 
համայնքի ներկայացուցիչի, հինգհոգանոց պատվիրակության կազմում ուղարկե-
ցին թաթարների հետ դաշնակցած կազակների զորակայանը: Հայ համայնքի վե-
րաբերմունքը Բ.Խմելնիցկու գլխավորած ազատագրական շարժման նկատմամբ 
բացասական էր, քանի որ այն գործում էր Թուրքիայի վասալի՝ Ղրիմի խանի հետ 
դաշնակցած: Հարկ է նշել, որ հայության համար պայքարը Թուրքիայի դեմ ուներ 
առաջնակարգ նշանակություն, և հայ համայնքի վերաբերմունքն այս կամ այն 
իրադարձությանն ու երևույթին մշտապես պայմանավորված էր նրանով՝ արդյոք 
այն ուղղված է Թուրքիայի դեմ, թե ոչ: 

Կ.Զախնովիչն իրեն հատկապես լավ է դրսևորում Բ.Խմելնիցկու և թաթարա-
կան խան Թուղայ-բեկի հետ Լվովի պատվիրակության վարած բանակցություննե-
րում: Միաժամանակ նա կատարում է թարգմանչի դեր: Զախնովիչի դիվանագի-
տական հմտության շնորհիվ հաջողվում է նվազագույնի հասցնել այն ռազմատու-
գանքը, որ լվովցիները պետք է վճարեին հակառակ կողմին: 

Երբ 1655թ. Բոգդան Խմելնիցկու զորքերը երկրորդ անգամ պաշարում են 
Լվովը, նրա հետ բանակցելու մեկնած և անսահմանափակ լիազորություններով 
օժտված պատվիրակության կազմում լինում է նաև Կ.Զախնովիչը24: Շնորհիվ Բ. 
Խմելնիցկու և նրա հաջորդի՝ Ուկրաինայի հետման Իվան Վիգովսկու հետ ունե-
ցած անձնական ծանոթության ու կապերի՝ տևական և դժվարընթաց բանակցու-
թյուններից հետո Կ.Զախնովիչին հաջողվում է ձեռք բերել շահավետ պայմաններ 
ու քաղաքը զերծ պահել գրոհից: 

Ուկրաինական զորքի հեռանալուց հետո Վլադիսլավ IV-ի հետնորդ Ռեչ 
Պոսպոլիտայի գահակալ Յան Կազիմիրը (1648-1668թթ.) թագավորական դեսպա-
նին և Կ.Զախնովիչին ուղարկում է Չեխրին՝ Բ.Խմելնիցկու հետ հաշտություն 
կնքելու25՝ ըստ էության նրան վստահելով այդչափ կարևոր և պատասխանատու 
գործը: 

Լեհահայերի՝ Ռեչ Պոսպոլիտայի քաղաքական կյանքին բերած գործուն 
մասնակցությունը հատկապես ցայտուն է դրսևորվում այն ժամանակաշրջանում, 
երբ ուժեղանում է Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայի դեմ ուղղված թուրքա-
կան ագրեսիան: Ավելի քան 30 տարիների ընթացքում այդ զավթիչները պարբե-
րաբար ներխուժում էին Լեհաստանի տարածք, կողոպտում երկրի բնակավայրե-
րը: Արտաքին քաղաքական նման պայմաններում լեհական պետությունը ձգտում 
էր ստեղծելու հակաթուրքական լայն դաշնակցություն և դրա մեջ ներգրավել նաև 

                                                                 
23 Ի.Ա. Լիննինչենկո, նշվ. աշխ., էջ 81-82: 
24 История Польши, т. 1, с. 290. 
25 Там же, с. 288.   
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Իրանին26: 
Լեհ-իրանական բանակցություններում կարևոր դեր է կատարել լեհահայ 

հայտնի դիվանագետ Բոգդան (Աստվածատուր) Գուրդին (Գուրդեցկի)27: Նա Յան 
Կազիմիրի դեսպանն էր Իրանում 1668-1699թթ.: Բ.Գուրդին 1672թ. Ռուսաստա-
նում ձգտել է Թուրքիայի դեմ քաղաքական համագործակցություն ստեղծել Լե-
հաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի միջև, կատարել է լեհական արքունիքի պա-
տասխանատու հանձնարարությունները: Դիվանագիտական գործունեություն է 
ծավալել նաև նրա եղբայրը՝ Փարսադան Գուրդեցկին, որը մասնակցել է լեհ-ռուս-
իրանական քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունների բարելավման 
գործին, զբաղվել է նաև Հայաստանի ազատագրության խնդիրներով28: 

Ռեչ Պոսպոլիտայի հայտնի դիվանագետներից էր Սուլեյման Կոստանդին 
կոմս դե Սիրին29, որի նկատմամբ Լեհաստանի թագավոր Յան III Սոբեսկին 
(1674-1696թթ.) առանձնահատուկ վերաբերմունք է ունեցել: 

Կոմս դե Սիրին սեբաստացի հայ ընտանիքի զավակ էր30, եկել էր Լեհաստան 
դեռևս Յան Կազիմիրի օրոք: Եվրոպական ու արևելյան լեզուների փայլուն իմա-
ցությունը և դիվանագիտական ունակությունները հաշվի առնելով՝ նրան ծառա-
յության էին վերցրել արքունի գրասենյակում: Մի քանի տարի անց նա արդեն լե-
հական դեսպան էր Վիեննայում: Կոմս դե Սիրին պատասխանատու դիվանագի-
տական հանձնարարություններ է կատարել նաև Թուրքիայում, Ռուսաստանում, 
Իրանում և այլուր: 

1678թ. նրան ուղարկում են Մոսկվա ցար Ֆյոդոր Ալեքսեևիչի մոտ՝ Ռուսաս-
տանի և Ռեչ Պոսպոլիտայի միջև 1667թ. հունվարի 30-ին կնքված Անդրուսովյան 
զինադադարը վերահաստատելու31, որով ավարտվել էր ռուս-լեհական 1654-
1667թթ. պատերազմը: Նա երիցս լինում է Իրանում՝ պարսից շահին հակաթուր-
քական դաշինքի մեջ ներգրավելու նպատակով: Թեև նրան 1688թ. մի պահ հաջող-
վում է համոզել շահին, որ թուրքական հզորությունը տապալվել է 1683թ. Վիեն-
նայի մոտ նրանց կրած պարտությունից հետո, և որ շահին կվերադարձվեն Թուր-
քիայի գրաված տարածքները, այդուհանդերձ շահը հետագայում հրաժարվում է 
«Սրբազան դաշինքին» հարելու գաղափարից: 

Կոմս դե Սիրին դեռևս 1677թ. Կոստանդնուպոլսում եղած ժամանակ հանդի-

                                                                 
26 Там же, с. 319. 
27 Ա. Բախչինյան, Հայազգի գործիչներ: Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: 

Կենսագրական հանրագիտակ.- Եր., 2002, էջ 185: 
28 Նույն տեղում: 
29 Նույն տեղում, էջ 185-186: 
30 Ա.Գ. Աբրահամյան, Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, Եր., 1964, 

էջ 220: 
31 Նույն տեղում, էջ 220-221: 
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պում է հայոց պատրիարք Հակոբ Ջուղայեցուն:32 
Ըստ Արշակ Ալպօյաճեանի` Լեհաստանի թագավոր Յան Սոբեսկին փոր-

ձում էր Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Նահապետ I Եդեսացուն համոզել դաշինք 
կնքել Հռոմի հետ և խոստանում էր վերականգնել հայոց պետականությունը33: 

Հանդիպելով Հակոբ Ջուղայեցուն՝ լեհական դեսպանը քննարկել է հայ ժո-
ղովրդի ազատագրության հարցը, որի վերաբերյալ գրավոր փաստաթղթեր չեն 
պահպանվել: Լեհական թագավորը, ըստ Ա. Ալպօյաճեանի, ունեցել է Թուրքիայի 
թիկունքում հայկական պետականությունը վերականգնելու ծրագիր: Այդ նպա-
տակով նա նամակագրական կապեր է հաստատել նաև Հակոբ Ջուղայեցու հետ:34 
Սակայն Յան Սոբեսկու 1699թ. անակնկալ մահն անկատար է թողնում այդ ծրա-
գիրը: Պետք է նշել, որ լեհ պատմիչները Յան Սոբեսկուն համարել են «հայերի մեծ 
բարեկամը»:35 

Կոմս դե Սիրին իր մահկանացուն կնքում է 17-րդ դարի վերջին Իրանում, 
որտեղ նա գտնվում էր որպես լեհական մշտական դիվանագիտական ներկայա-
ցուցիչ: 

16-17-րդ դարերում Լեհաստանում դիվանագիտական լայն գործունեություն 
են ծավալել նաև այլ հայորդիներ՝ Սիմեոն Պետրովիչը, Իվան Նիկորովիչը, Գրիգո-
րի Մեսասովիչը, Գասպար Շիմանսկի (որը եղել է նաև Լվովի գլխավոր թարգմա-
նը36) և ուրիշներ: Կատարելով լեհական իշխանությունների պաշտոնական կամ 
ոչ պաշտոնական կարևոր և պատասխանատու առաջադրանքները՝ նրանք ըստ 
արժանվույն գնահատվել են լեհ հասարակության կողմից: Լեհահայերն ազնվու-
թյամբ և հավատարմությամբ ծառայել են իրենց երկրորդ հայրենիքին՝ Լեհաստա-
նին, նպաստել մյուս երկրների հետ լեհական պետության քաղաքական, 
առևտրատնտեսական հարաբերությունների հաստատմանն ու զարգացմանը, 
ինչպես նաև մշակութային կյանքի առաջընթացին: 

    
    

        

                                                                 
32 Նույն տեղում, էջ 221: 
33 Ա. Ալպօյաճեան, Առաքելութիւն ի Հապէշստան ԺԷ դարուն (պատմական նշմար), 

Գահիրէ, 1946, էջ 64: 
34 Նույն տեղում: 
35 Ա.Գ. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 216: 
36 Ա. Բախչինյան, նշվ. աշխ., էջ 191: 



– 169 – 

    
    
    
    
    

Дипломатическая миссия польских армянДипломатическая миссия польских армянДипломатическая миссия польских армянДипломатическая миссия польских армян    
на Востоке в на Востоке в на Востоке в на Востоке в XVIXVIXVIXVI----XVIIXVIIXVIIXVII    вв.вв.вв.вв.    

Хажакян ВачаганХажакян ВачаганХажакян ВачаганХажакян Вачаган    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: переводчик, посол, дипломат, делегация, миссия, диплома-
тические отношения, договор, вести переговоры, союзник, польский двор    

В XVI-XVII вв. в дипломатической сфере Польши свою лепту внесли 
представители армянской общины, деятельность которых была по достоинству 
оценена польским обществом. 

В статье делается попытка изучить и осветить деятельность некоторых 
наиболее известных дипломатических лиц армянского происхождения Польши в 
странах Востока данного периода. 
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In the 16-17th centuries a lot of Armenians were engaged in diplomatic activities in 
Poland by fulfilling the Polish government’s tasks. These activities were highly 
appreciated by the Polish society. 

The outstanding Polish-Armenian diplomats’ deeds in Eastern countries in the 
discussed century are illustrated in this article.  
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