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ՀՏԴ 930.2 

    ««««ՄասիսՄասիսՄասիսՄասիս»»»»    թերթըթերթըթերթըթերթը    ԴանուբյանԴանուբյանԴանուբյանԴանուբյան    իշխանություններիիշխանություններիիշխանություններիիշխանությունների    
    միավորմանմիավորմանմիավորմանմիավորման    մասինմասինմասինմասին    

ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան    ՖելիքսՖելիքսՖելիքսՖելիքս    
ԲերնեցյանԲերնեցյանԲերնեցյանԲերնեցյան    ԱրմանԱրմանԱրմանԱրման    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....Մոլդովա, Վալախիա, պայքար, անկախություն, 

միավորում, Փարիզի համաձայնագիր, Ռումինիա, ազգային պետություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Դանուբյան իշխանություններ Մոլդովան և Վալախիան, սկսած XVI 

դարից, գտնվում էին Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ։ 
Սկսած XVII-XVIII դդ.՝ թուրքական ճնշումը Դանուբյան իշխանու-

թյունների վրա ուժեղացավ, բայց 1812 թ. Բուխարեստի հաշտությունից 
հետո դրանք որոշակի ներքին ինքնավարություն ստացան։ 1821 թ. Դա-
նուբյան իշխանությունների ապստամբությունն Օսմանյան կայսրության 
դեմ պարտություն կրեց։ 1848 թ. իշխանությունների անկախության 
համար պայքարը ճնշեցին Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ 

Դանուբյան իշխանությունների միավորման համար պայքարը նոր 
թափով ծավալվեց Արևելյան կամ Ղրիմի պատերազմից հետո: Ռումինա-
կան պատմագրության մեջ ազգային-ազատագրական պայքարի այս 
փուլն ընդունված է համարել պայքար հանուն «Փոքր միավորման» («Mica 
unirae»), քանզի ենթադրվում էր միայն Մոլդովայի և Վալախիայի միա-
ցումը մեկ պետության մեջ՝ առանց ռումինաբնակ Տրանսիլվանիայի և 
Բուկովինայի [26, 147]:  

1856 թ. փետրվարի 25-ին Փարիզում հրավիրված մեծ տերությունների 
վեհաժողովն ամփոփեց Արևելյան պատերազմի արդյունքները և ի թիվս 
միջազգային կարևորագույն այլ հարցերի՝ անդրադարձավ նաև Դանուբյան 
իշխանությունների խնդրին։ Դրանով ռումինական հարցը դարձավ 
միջազգային հարաբերությունների խնդիրներից մեկը [21, 102; 20, 415 ]։ 

Տևական և բուռն քննարկումներից հետո վեհաժողովի մասնակից 
կողմերը եկան փոխհամաձայնության, որն արտահայտվեց 1856 թ. 
մարտի 30-ին ստորագրված համաձայնագրում: Այնտեղ, թեև երկու 
իշխանությունների միավորման մասին որևէ հիշատակում չեղավ, 
որոշվեց Մոլդովայի և Վալախիայի ապագա պետական կարգը հստակեց-
նել երկու իշխանությունների բնակչության ազատ կամարտահայտու-
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թյան միջոցով: Այդ նպատակով Դանուբյան երկու իշխանություններում 
հրավիրվեցին ժամանակավոր արտակարգ ժողովներ, որոնք որոշեցին 
միավորվել և կազմել Ռումինիա ինքնուրույն պետություն [23, 462]։ 

Դանուբյան իշխանությունների ազգային միավորման համար պայ-
քարը լայն արձագանք գտավ ժամանակի հայ հասարակական մտքում և 
պարբերական մամուլում, այդ թվում՝ Կ. Պոլսի «Մասիս» թերթում։ 

Դանուբյան իշխանությունների ազգային միավորման համար շար-
ժումը 1852 թվականի փետրվարից Կ. Պոլսում արևմտահայ հասարակա-
կան գործիչներ Պետրոս ամիրա Խորասանճյանի և Հակոբ Կրճիկյանի 
առաջարկությամբ Փարիզում կրթություն ստացած և Կ. Պոլիս վերադար-
ձած երիտասարդ Կարապետ Յություճյանի խմբագրությամբ լույս տեսավ 
«Մասիս» թերթը [2, 86], որով նոր փուլ բացվեց արևմտահայ հասարակա-
կան մտքի և մամուլի պատմության մեջ։ Ստեղծվեց մի պարբերական, 
որը կես դար շարունակ, հավատարիմ մնալով լիբերալ-լուսավորական 
գաղափարախոսությանը, անաչառորեն բացահայտեց, պարզաբանեց ու 
գնահատեց թուրքական բռնապետությունում տիրող վիճակը և այնտեղ 
ապրող ոչ մահմեդական ժողովուրդների ծանր կացությունը։ «Մասիսի» 
բովանդակությունն ի «սկզբանէ հետէ գլխաւորաբար ներքին և արտաքին 
քաղաքական լրեր» [1, 126] էին, հատկապես եվրոպական ժողովուրդների 
ազգային-ազատագրական շարժումները, պայքարն ու քաղաքական իրա-
դարձությունները։ Կ. Յություճյանը դրանք լուսաբանում է եվրոպական 
մամուլի թարմ հրապարակումների, ստացված պաշտոնական և կիսա-
պաշտոնական լուրերի հիման վրա՝ հաճախ ուշադրություն չդարձնելով 
դրանց գաղափարական ուղղվածությանը։ Դրանով նա ցանկանում էր 
թերթի ընթերցողներին հնարավորինս ավելի շատ տեղեկություններ 
հաղորդել, մյուս կողմից ձգտում էր ընթերցողներին չպարտադրել իր դիր-
քորոշումը և հնարավորություն տալ ինքնուրույն կողմնորոշվել քաղաքա-
կան իրադարձությունների թոհուբոհում։ Այս մոտեցմամբ նա ներկայաց-
նում է Դանուբյան իշխանությունների ազգային միավորման համար պայ-
քարը։ Դրան նվիրված «Մասիսի» հրապարակումները հիմնականում 
եվրոպական մամուլի լուրերի թարգմանություններ ու վերարտադրու-
թյուններ են։ Ընդհանուր առմամբ թերթը փորձում է տեղի ունեցող իրա-
դարձությունների վերաբերյալ արտաքուստ անկողմնակալ դիտորդի 
մոտեցում ցուցաբերել՝ շահագրգռված լինելով «Ի բոլոր սրտե հաշտու-
թիւն ու խաղաղութիւն» հաստատելու մեջ: «Մասիսը», թարգմանաբար, 
առանց դիրքորոշում դրսևորելու կամ մեկնաբանության, տպագրում է 
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Փարիզի խաղաղության վեհաժողովին նախորդած 1855 թ. Վիեննայի դես-
պանաժողովում առաջարկված «չորս երաշխավորութեանց պայման-
ները»։ Դրանցից առաջին նախապայմանով Ռուսաստանը պետք է 
«Դանուբեան իշխանութեանց վրայ պաշտպանութիւն բանեցնելե հրա-
ժարիլ»։ Ասում են, շարունակում է թերթը, այս հոդվածն այնպես է շարա-
դրված, որ ռուսական կառավարությունն այն «ընդունելովը՝ չըկրնար 
ամենեւին ազդեցութիւն մը ունենալ Դանուբեան իշխանութեանց կար-
գադրութեանը վրայօք եղած դեսպանական խորհուրդներուն վրայ» [3]։ 

1856 թ. փետրվարին Կ. Պոլսում կայացած դաշնակից պետություն-
ների համաժողովում քննարկվեց Մոլդովայի և Վալախիայի պետական 
կառուցվածքի հարցը, որը ցրեց իշխանությունների միավորման կողմնա-
կիցների հույսերը։ Դեսպանները իշխանությունների բարեփոխումների 
իրականացումը հանձնարարեցին Թուրքիային։ Համաժողովում Ֆրան-
սիայի ներկայացուցիչ Էդուար Տուվենելը ձեռնպահ մնաց Դանուբյան 
իշխանությունները միավորելու հարցը քննարկելիս՝ վախենալով Ռու-
սաստանի հետ նոր առճակատումից։ Փարիզի խաղաղության վեհաժողո-
վում Ռուսաստանը հրաժարվեց Սերբիայի, Մոլդովայի և Վալախիայի 
նկատմամբ միանձնյա պրոտեկտորատից։ Իշխանությունների ինքնավար 
իրավունքները պահպանվեցին [21, 102]։ 

«Մասիսը» թարգմանաբար տպագրում է 1856 թ. մարտի 30-ի 
Փարիզի համաձայնագրի ամբողջ տեքստը [4]։ Թերթն ընդգծված 
հետաքրքրություն է ցուցաբերում Փարիզի վեհաժողովում Մոլդովայի և 
Վալախիայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների նկատմամբ: Օսման-
յան կայսրությունում հրատարակվող քաղաքական, ազգային, բանասի-
րական և տնտեսական ուղղվածությամբ թերթը, անշուշտ, գրաքննության 
պայմաններում իր դիրքորոշումն ազատ արտահայտելու կաշկանդվա-
ծություն ուներ: Սակայն պարբերականը, հավատարիմ մնալով անկողմ-
նակալության որդեգրած ուղեգծին, հետևողականորեն լուսաբանում է 
ռումին ժողովրդի՝ օսմանյան տիրապետությունից ազատագրվելուն 
միտված շարժումը: Հատկանշական է, որ թերթը Դանուբյան իշխանու-
թյունների մասին լուրերը զետեղում է «Քաղաքական» և ոչ թե «Ներքին 
լուրեր» բաժնում, որտեղ զետեղում էր միայն Օսմանյան կայսրությունում 
տեղի ունեցող դեպքերի ու իրադարձությունների մասին տեղեկատվու-
թյուն: Սրանով «Մասիսը» փաստորեն քողարկված դիրքորոշում է դրսևո-
րում Դանուբյան իշխանությունների խնդրի նկատմամբ՝ այն դիտարկելով 
Օսմանյան կայսրության տիրապետությունից դուրս: 
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Կ. Յություճյանը «խմբագրական ասպարեզին մէջ արդիւնավոր և 
պատվավոր դիրքը ունեցած» հրապարակախոս էր, «յառաջադիմասէր եւ 
ազատամիտ, բայց եւ միանգամայն զգուշավոր էր» [2, 86]։ Նրա խմբա-
գրած պարբերականը, հավատարիմ մնալով որդեգրած ազատական 
գաղափարախոսությանը, այդ դիրքերից է անդրադառնում Փարիզի 
խաղաղության վեհաժողովին՝ ամբողջությամբ տպագրելվ նաև ընդհա-
նուր դաշնագրությանն առընթեր երեք այլ պայմանագրերը։ «Մասիսը» 
նշում է, որ Օսմանյան բարեխնամ պետության կողմից Դանուբյան իշխա-
նություններին «շնորհված արտոնութիւններն ու ազատութիւնները 
վերահաստատուած են», իսկ նրանց «ապագայ հանգստութեանն ու բարե-
կարգութեանը համար պէտք եղած սահմանադրութեանց հիմքերը 
որոշուած»։ Ելնելով այս մտայնությունից՝ թերթը տեղեկություններ է 
տալիս Մոլդովայում և Վալախիայում բնակվող ժողովուրդների մասին, 
«որոնք կատարվելիք ընդհանուր բարեկարգութեանց օգուտները հավա-
սարապես և անխտիր վայելելու կոչված են կայսերական տերութեանց 
բարերար խնամօքը» [5]։ 

Թերթի հավաստմամբ` Փարիզի խաղաղության վեհաժողովից հետո 
եվրոպական հանրությանը ամենահուզող խնդիրներից է «Դանուբեան 
իշխանութեանց նոր կազմութիւնը»: Սակայն այդ խնդրի լուծման հարցով 
մեծ տերությունների միջև միասնություն չկա, քանզի յուրաքանչյուրը 
«խնդիրը իր ուզածին պես հասկանալով, զանազան գաղափարներ, ձեւեր 
ու հատակագիծներ կառաջարկեն»: Թերթը ներկայացնում է Դանուբյան 
իշխանությունների խնդրի կարգավորման շուրջ առկա երկու հիմնական 
առաջարկությունները՝ ոմանք առաջարկում են «երկու իշխանութիւնները 
միացնել օտարազգի իշխանի մը կառավարութեան ներքեւ», մյուսները 
ցանկանում են, որ «երկուքն ալ զատված մնան բնիկ իշխաններու ներքեւ, 
որոնք ցկեանս ընտրուած կամ ժառանգական ըլլան» [6]։ 

Թերթը նկատում է, որ այս երկու «տարբեր գաղափարները» Դանուբ-
յան իշխանություններում համախոհներ ունեն, որոնք այդ կապակ-
ցությամբ մշտական քննարկումների մեջ են։ Ըստ թերթի` Դանուբեան 
իշխանությունները «միութեան գաղափարը իրեն զօրավոր կողմնակից և 
պաշտպան գտած է»՝ հանձին Մոլդովայի կուսակալ Գրիգորե Գիկայի, 
որը ամեն ջանք գործադրում է՝ ապահովելու «անոր յաջողութիւնը թե 
դրսեն և թե ներսեն»: Ֆրանսիական մամուլի տեղեկություններով՝ կուսա-
կալի նախաձեռնությունը պաշտպանում է «Մոլտաւիայի տիվանը որ 
օրենսդրական ժողովի պես բան մըն է» և բաղկացած է «մեծ պօյարներէն» 
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[6]: Մնում է միայն հասկանալ` հարցը միայն կուսակալի և բոյարների 
խորհրդի համաձայնությա՞մբ պետք է լուծվի, թե՞ նաև «Մոլտաւիայի 
ժողովրդեան կարծիքը պետք է հարցուի»: Թերթը վկայակոչում է Փարիզի 
դեսպանաժողովի որոշումը, որի համաձայն՝ «Դանուբեան իշխանու-
թեանց տրուելիք նոր կազմութեանը եւ կառավարութեան վրայոք 
ժողովրդեան մեծագույն մասին ազատ կարծիքը պիտի հարցվի և ըստ 
այնմ որոշում պիտի ըլլայ» [6]։ 

«Մասիսը» անճշտություն է թույլ տալիս, երբ Դանուբյան իշխանու-
թյունների միավորման գլխավոր շահագրգիռ կողմ է ներկայացնում 
միայն կուսակալ Գրիգորե Գիկային և խոշոր բոյարներին: Իրականում 
Մոլդովայի և Վալախիայի քաղաքական միավորման կողմակիցների 
շարքերն ավելի բազմաշերտ էին: 1856 թ. հունիսին Յասսիում ձևավորվեց 
«Միավորման ընկերություն», որը կարճ ժամանակում դարձավ կազմա-
կերպված ուժ: Նրանում ներգրավված էին մտավորականներ, մանր 
բոյարներ, ձեռներեցներ, արհեստավորներ և նույնիսկ գյուղացիներ: 
Միավորման համար քարոզչությանը մասնակից դարձավ նաև խոշոր 
բոյարների մի մասը:  

Գ. Գիկան իսկապես երկու իշխանությունների միավորման կողմնա-
կից էր, ինչպես ներկայացնում է «Մասիսը»: Այդ հարցում Մոլդովայի կու-
սակալը որքան էլ վարում էր խիստ զգուշավոր քաղաքականություն և 
աշխատում էր գործել աներևույթ՝ ծածուկ աջակցություն ցուցաբերելով 
միավորականներին (ունիոնականներին), այնուամենայնիվ նրա գործու-
նեությունը չվրիպեց Բարձր դռան աչքից: Սուլթանական իշխանությունը, 
խիստ վտանգավոր համարելով հայրենասեր բոյարի ղեկավար ներկայու-
թյունը Մոլդովայում, պաշտոնանկ արեց նրան: Գ. Գիկայի փոխարեն 
Մոլդովայի կուսակալ նշանակվեց երկու իշխանությունների միավորման 
հակառակորդ, թուրքամետությամբ աչքի ընկնող Թեոդոր Բալշը: Նոր 
կուսակալը եռանդուն լծվեց Մոլդովայում միավորմանն ուղղված բոլոր 
դրսևորումների խստորեն հետապնդմանն ու դրա կողմնակիցների հալա-
ծելուն [21, 105-106]։ Նա պաշտոնանակ արեց միավորման կողմնակից մի 
շարք պաշտոնյաների և մշտական կապի մեջ էր ավստրիական հյուպա-
տոս Հեդելի հետ: Նրանք միասին ջանքեր էին գործադրում չեզոքացնելու 
համար ֆրանսիական հյուպատոս Վիկտոր Պլասի գործունեությունը, որը 
երկու իշխանությունների միավորման եռանդուն կողմնակիցներից էր և 
նպաստում էր Մոլդովայի ունիոնականների համախմբանը [22, 312]։ 

«Մասիսը», անդրադառնալով Վալախիայում տիրող իրավիճակին ու 



– 317 – 
 

տրամադրություններին, գրում է, որ Դանուբյան իշխանությունների միա-
վորման հարցում Վալախիայի դիվանը իր կարծիքը դեռ չի հայտնել, և, 
ինչպես ասում են, «Մոլտաւիայի պէյին և տիվանին համամիտ չէ»: Թերթի 
կարծիքով՝ դա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև «Վալաքիայի 
ժողովուրդը ավելի բազմաթիւ է եւ ասոնց խորհուրդը բնականաբար 
աւելի ծանրակշռութիւն կրնայ ունենալ» [6]։ 

Վալախիայում ունիոնականնների նկատմամբ հալածանքները մի 
փոքր թուլացան, երբ հոսպոդար Բարբու Շտիրբեյի փոխարեն տեղապահ 
նշանակվեց Ալեքսանդրու Գիկան։ Նա իշխանությունների միավորման 
ծայրահեղ չափավոր, զգուշավոր գործիչներից էր և հույս ուներ ստանալ 
հոսպոդարի պաշտոնը։ Վալախիայում միավորման համար պայքար չէր 
գնում ունիոնականների և անջատողականների միջև, այլ, ամենից առաջ, 
հանուն միավորման շարժման տարբեր հոսանքների մեջ։ Ունիոնական-
ների ղեկավարությունը միավորման նոր կողմնակիցներին անվստահու-
թյամբ էր նայում, բայց հանուն իշխանությունների միավորման համա-
ձայնվեց նրանց հետ համագործակցել [21, 105-106]։ 

1856 թ. մարտի 30-ի Փարիզի համաձայնագրով նախատեսվում էր 
1857 թ. գարնանը Մոլդովայում և Վալախիայում ձևավորել ժամանակա-
վոր արտակարգ ժողովներ, որոնք կոչված էին հստակեցնելու իշխանու-
թյունների ապագա կարգավիճակը: Ժողովների ընտրության նախա-
պատրաստական փուլում պայքար սկսվեց միավորման կողմնակիցների 
և հակառակորդների միջև: «Մասիսը» եվրոպական մամուլի լրատվու-
թյամբ 1856 թ. հուլիսին գրում է, որ մեծ տերությունները դեռևս «չեն հա-
մաձայնած երկու իշխանութիւնները միացընելու խնդրոյն վրայ» [7]։ 

Դանուբյան իշխանությունների ճակատագիրը որոշող եվրոպական 
պետությունների միջև, իսկապես, այդ հարցում միասնական մոտեցում 
չկար։ Թուրքիան և Ավստրիան աշխատում էին բոլոր հարցերի լուծումը 
գտնել Ստամբուլում, իսկ Ռուսաստանը ձգտում էր պահպանել 
Մոլդովայի և Վալախիայի ինքնավարությունը [21, 108-109]։ 

Այս իրողությունը փաստում է «Մասիսը»՝ ներկայացնելով անգլիա-
կան «Թայմզ» թերթի վերլուծությունը, ըստ որի՝ Փարիզի վեհաժողովում 
մեծ տերությունները Ռուսաստանի և Մոլդովայի սահմանների փոփո-
խությամբ մտադիր են Ռուսաստանին ստորին Դանուբի հյուսիսային և 
հարավային շրջաններից հեռացնել [8]։ 

Մոլդովայի հակաունիոնականների պարագլուխը կայմակամի պաշ-
տոնակատար, ազգությամբ հույն Նիկոլաե Կանակի-Վոգորիդեսն էր, որը 
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փոխարինել էր վախճանված Թ. Բալշին: Ծայրահեղ թուրքամետ այս 
գործիչը դիմում էր ամեն տեսակի ապօրինությունների՝ բացառելու 
համար ժամանակավոր արտակարգ ժողովում միավորման կողմնակից-
ների ներկայությունը, մանավանդ որ թուրքերը նրան խոստացել էին 
հաղթանակի դեպքում հաստատել իր պաշտոնում [23, 462; 24, 188-189]։ 
«Մասիսը» հիշյալ գործչին ներկայացնում է որպես «քաջակիրթ, գործու-
նեայ, յաջողակ եւ կայսերական տերութեանը հավատարիմ անձ» [9]։ 

Դանուբյան իշխանություններից ստացված լուրերով «Մասիսը» 
տեղեկացնում է, որ Բուկրեշում և Եաշում գումարվելիք ընդհանուր 
ժողովների մասին սուլթանի հրովարտակը 1857 թ.փետրվարին ընթերց-
վել է, և երկու քաղաքում էլ «ժողովուրդը մեծուրախութեամբ ընդուներ է 
կայսերական հրովարտակին տնօրինութիւնները» [10]։ 

Մոլդովայում և Վալախիայում տիրող հանրային տրամադրություն-
ները վերլուծելով՝ «Մասիսը» եզրակացնում է, որ դրանք երկու իշխանու-
թյունների միավորման օգտին են։ «Մասիսի» զգուշավոր խմբագիրը, 
չցանկանալով այս մասին սեփական կարծիք հայտնել, նախընտրում է իր 
դիրքորոշումը քողարկված ձևով հայտնել։ Նա, մեջբերելով բուխարեստ-
յան մի լրագրի հոդվածը, որի կարծիքով՝ Դանուբյան իշխանությունների 
միավորումը «խիստ օրինավոր և արդարացի է... եւ ամենեւին վնաս չէ» 
Օսմանյան կայսրությանը, ավելին՝ «այն խիստ կարեւոր եւ միանգամայն 
քաղաքական իրավանց համեմատ է», կարծում է, որ իշխանությունների 
միավորումը Եվրոպայի քաղաքական «հավասարակշռութիւնը չի 
խախտի», որովհետև, եթե հինգ միլիոն բնակչություն ունեցող իշխանու-
թյունները միանան, ապա «Ռուսիոյ տիրապետութեանցը դեմ ամեն 
ժամանակ պատնեշ մը կկազմեն»։ Միավորված և ուժեղ Դանուբյան 
իշխանությունները կարող են «Կ. Պոլսոյ ճամփան փակել Ռուսիոյ 
համար» և հակառակը՝ «զատված» վիճակում դրանք «Տաճկաստանի 
համար բեռ, Ռուսիոյ համար ալ որս կըլլան» [11]։ 

1857 թ. հունիսի 19-ին Մոլդովայում չարաշահումներով և կեղծիքնե-
րով կայացան արտակարգ ժողովի ընտրությունները, որի ժամանակ, 
ինչպես և կանխատեսելի էր, «հաղթանակ» տարան միավորման հակա-
ռակորդները։ 

Հայտնելով այս մասին՝ «Մասիսը» նշում է, որ ընտրություններում 
«միավորման չուզողները խիստ մեծագոյն մաս են կազմել, իսկ միավոր-
ման կողմնակիցների թեկնածուները «չեն ընտրվել» [12]։ 

Զանգվածային կեղծիքներով կայացած ընտրությունների արդյունք-
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ները չճանաչեցին Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Պրուսիան և Սարդինան, 
որոնք խզեցին դիվանագիտական հարաբերությունները Օսմանյան կայս-
րության հետ։ 

1857 թ. օգոստոսին քննարկելով Դանուբյան իշխանությունների 
միավորման հարցը՝ ձեռք բերվեց փոխզիջում։ Ֆրանսիական կողմը հայ-
տարարեց, որ պատրաստ է հրաժարվել իշխանությունների քաղաքական 
միավորման ծրագրից։ Անգլիացիներն էլ խոստացան աջակցել Մոլդո-
վայի և Վալախիայի պետական ու վարչական կառուցվածքի միասնական 
պլանին և հորդորել սուլթանին՝ չեղյալ հայտարարելու ընտրությունները 
Մոլդովայում [21, 111]։ «Մասիսը» Օսբորնում կայացած հանդիպման 
մանրամասնությունները ներկայացնում է ֆրանսիական և անգլիական 
թերթերի լուրերով, որոնք ամբողջությամբ թարգմանում է [13]։ 

1857 թ. սեպտեմբերին Մոլդովայում կայացան Արտակարգ ժողովի 
նոր ընտրությունները, որոնց արդյունքում տպավորիչ հաղթանակ 
տարան միավորման կողմնակիցները: Նորընտիր ժողովի 83 պատգամա-
վորներից ընդամենը երկուսն էին միավորման հակառակորդ [22, 313]։ 

Մի փոքր ուշ Ժամանակավոր արտակարգ ժողովի ընտրություններ 
կայացան նաև Վալախիայում, որտեղ ունիոնականների խմբավորումը 
նույնպես մեծամասնություն կազմեց: «Մասիսը» բավական զուսպ տոնով 
հայտնում է, որ այս անգամ երկու ժողովների պատգամավորների 
բացարձակ մեծամասնությունը «Մոլտովիոյ և Վալախիոյ միութիւնը 
ուզող կողմեն են» [14]։ Թերթը միաժամանակ չի զլանում նշել, որ վերո-
հիշյալ ժողովները եթե «իր տիրական իրավանցը դպչելու առաջարկու-
թիւն մը ընեն կամ բաղձանք մը յայտնեն, Բ. Դռան կառավարութիւնը 
իշխանութիւն ունի խափանելու այնպիսի ապօրինավոր առաջարկու-
թիւնները» [14]։ Թերթի տեղեկություններով՝ 1857 թ. սեպտեմբերին տեղի 
ունեցան Մոլդովայի և Վալախիայի ժողովների անդրանիկ նիստերը, 
որոնք Դանուբյան իշխանությունների «վերջին կազմութեանը վրայօք 
ժողովրդեան բաղձանքն ու կարծիքը յայտնի դարձրին» [15]։ 

Մոլդովայի և Վալախիայի ժամանակավոր արտակարգ ժողովներն 
անմիջապես ձեռնամուխ եղան իշխանությունների միավորմանն 
ուղղված գործնական քայլերի: Ժողովներն առանձին-առանձին որոշում-
ներ ընդունեցին Մոլդովայի և Վալախիայի քաղաքական միավորման և 
ապագա ինքնիշխան ու միասնական պետության կազմավորման ուղղու-
թյամբ, որը պետք է կոչվեր Ռումինիա [23, 464]։ 

1858 թ. մայիսի 10-ին Փարիզում իշխանությունների միավորման 
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խնդրով Եվրոպական երկրների համաժողով հրավիրվեց, որի մասնա-
կիցներից յուրաքանչյուրն իր շահն էր հետապնդում։ Առաջին նիստում 
ֆրանսիական պատվիրակության ղեկավար, արտաքին գործերի նախա-
րար կոմս Ալեքսանդր Վալևսկին իր կառավարության անունից հայտա-
րարեց, որ Ֆրանսիան սկզբունքորեն դեմ չէ Մոլդովայի և Վալախիայի 
միավորման գաղափարին: Ռուսաստանը ներկայացնող դեսպան 
Պ. Դ. Կիսելյովը գիտեր, որ Ֆրանսիայի նախագիծը նախատեսում է երկու 
ժողով, երկու կառավարություն և երկու իշխան, ուստի շտապեց արտա-
հայտել իր համաձայնությունը ֆրանսիական առաջարկի նկատմամբ: 
Սակայն, հանդիպելով Օսմանյան կայսրության, Ավստրիայի և Անգլիայի 
պատվիրակությունների համերաշխ դիմադրությանը, Ա. Վալևսկին 
հաջորդ նիստում հրաժարվեց իր նախորդ առաջարկից և ներկայացրեց 
խնդրի կարգավորման նոր նախագիծ, որը նախատեսում էր երկու իշխա-
նությունների անջատ գոյությունը [25, 124-125]։ 

Համաժողովի տևական քննարկումների մասին «Մասիսը» յուրա-
քանչյուր համարում «Քաղաքական» խորագրի ներքո եվրոպական մա-
մուլի նյութերով թարգմանաբար անկողմնակալ ներկայացնում է թարմ 
տեղեկություններ՝ համարելով դրանք առաջնային լուրեր։ 1858 թ. 
օգոստոսի 19-ին Փարիզի դեսպանաժողովն ընդունեց Դանուբյան իշխա-
նությունների խնդիրը կարգավորող մի փաստաթուղթ, որին ամենայն 
մանրամասնությամբ անդրադառնում է «Մասիսը» [16]։ Պարբերականը 
ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթի էությունը, որով իշխանությունները 
պետք է կոչվեին «Միացեալ իշխանութիւն Մոլտավիոյ և Վալախիոյ»։ 
Երկու իշխանություններից յուրաքանչյուրը «ցկեանս ընտրովի» առանձին 
կառավարիչ պետք է ունենար, որոնց ընտրելու էր սուլթանը։ Թերթը 
աչքաթող չի անում նաև երկու իշխանությունների համար մեկ ընդհա-
նուր հանձնաժողովի ստեղծման դրույթը, որի անդամները հավասարա-
պես բաղկացած էին լինելու Մոլդովայի և Վալախիայի ներկայացուցիչնե-
րից։ «Մասիսը» միաժամանակ Դանուբյան իշխանությունների միավոր-
ման մասին տեղեկացնում է, որ դեսպանաժողովը կազմել է 59 հոդվածից 
բաղկացած սահմանադրություն: Ըստ այդմ՝ յուրաքանչյուրի իշխանու-
թյուն պետք է ունենա նաև սեփական դրոշ և զինանշան։ Ֆրանսիան պա-
հանջում էր, որ իշխանությունները միասնական մեկ դրոշ ունենան, բայց 
այդ պահանջը մերժվեց [16]։ 

«Մասիսի» լրատվությունը հավաստի էր. Եվրոպական երկրների 
կոնվենցիան նախատեսում էր, որ Դանուբյան իշխանությունները «իրա-
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կանացնում են ազատ ինքնավարություն, առանց Բարձր դռան միջա-
մտության, որը ձեռք է բերվել երաշխավոր պետությունների և անկախ 
արքունիքի միջև» [21, 116]։ 

«Մասիսը», թեև համարում է, որ «դեսպանաժողովին շինած կանոնա-
դրութիւնը ճամփայ մըն է նոյն միութեան հասնելու», իրականում, դես-
պանաժողովի որոշումը սպասելի դժգոհություններ առաջ բերեց 
Մոլդովայի և Վալախիայի միավորման կողմնակիցների շրջանում: Հիաս-
թափվելով մեծ տերությունների վարած երկակի և մեծապետական քա-
ղաքականությունից՝ իշխանությունները հրաժարվեցին «երրորդ ուժին» 
ապավինելու անպտուղ գործելակերպից և ձեռնամուխ եղան խնդիրը 
ինքնուրույն լուծելու ավելի ողջամիտ քաղաքականությանը: Փարիզի 
դեսպանաժողովի որոշմամբ՝ Մոլդովայում և Վալախիայում համապե-
տական ընտրությունների արդյունքում պետք է ձևավորվեին օրենսդիր 
ներկայացուցչական մարմիններ՝ խորհրդարաններ, որոնցից յուրաքան-
չյուրը իր երկրամասում լիազորված էր կազմելու գործադիր իշխանու-
թյուն, ինչպես նաև ընտրելու նրա ղեկավարին՝ հոսպոդարին (իշխանին):  

Ներքաղաքական պայքարը ունիոնականների և հակառակորդների 
միջև թեժացավ հատկապես խորհրդարանների ընտրությունների ժամա-
նակ, որովհետև իշխանությունների միավորման հետագա ճակատագիրը 
կախված էր օրենսդիր մարմիններում քաղաքական հակամարտ խմբա-
վորումների մեծամասնությունից: Այս ընթացքում ունիոնականների մոտ 
հղացել էր երկու իշխանություններում միևնույն մարդուն հոսպոդար 
ընտրելու հնարամիտ գաղափարը, որը կյանքի կոչելու համար անհրա-
ժեշտ էր երկու խորհրդարաններում վճռական մեծամասնություն կազմել:  

Մոլդովայում իրավիճակը նպաստավոր էր միավորման կողմնակից-
ների համար, քանզի հակաունիոնականները դեռևս ուշքի չէին եկել նա-
խորդ տարում կայացած ժամանակավոր արտակարգ ժողովի ընտրու-
թյուններում Կ. Վոգորիդեսի պատճառով կրած խայտառակ պարտությու-
նից, ով Փարիզի դեսպանաժողովի որոշմամբ պաշտոնանկ էր արվել: 
Նրա փոխարեն Մոլդովայում ձևավորվեց երեք հոգուց բաղկացած ժամա-
նակավոր գործադիր խորհուրդ, որոնցից երկուսը՝ Վ. Ստուրձան և Ա. 
Պանուն, համոզված ունիոնականներ էին և կարողացան չեզոքացնել ոչ 
միայն միավորման հակառակորդ երրորդ պաշտոնյային, այլև՝ սուլթանի 
էմիսար Ավիֆ բեյին, որը հատուկ ուղարկվել էր Եաշ՝ ձախողելու 
խորհրդարանում ունիոնականների ներկայությունը: Բայց ունիոնական-
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ները համոզիչ հաղթանակ տարան Մոլդովայի խորհրդարանի ընտրու-
թյուններում: 

1859 թ. հունվարի 5-ին բուռն քննարկումներից ու վեճերից հետո 
նորընտիր խորհրդարանը Մոլդովայի հոսպոդար ընտրեց գնդապետ 
Ալեքսանդրու Կուզային, որը սկզբունքային ունիոնականի համբավ ուներ 
և 1848 թ. ազգային-ազատագրական պայքարի ակտիվ մասնակիցներից 
էր [21, 117-118]։ 

Այս մասին «Մասիսը» գրում է «Ներքին լուրեր» խորագրում, ինչը 
վկայում է թերթի խմբագրի զգուշավոր դիրքորոշման մասին [17]։ 
«Մասիսը» գրում է, որ Բարձր դուռը Դանուբյան իշխանություններում 
տեղի ունեցած «ապօրինավոր գործերու» և օգոստոսի 19-ի դաշնագրի 
կապակցությամբ դաշնակից պետություններին առաջարկել է նոր դես-
պանաժողով հրավիրել, որն ընդունվել է։ Թերթի պատմելով՝ Մոլդովայից 
պատգամավորություն է եկել Կ. Պոլիս՝ խնդրելու սուլթանին, որպեսզի 
նա Ա. Կուզայի հոսպոդար ընտրվելը «կայսերական հրովարտակը շնոր-
հելու բարեհաճի»։ «Մասիսը» հակիրճ ներկայացնում է 1859 թ. հունվարի 
26-ին Ա. Կուզայի՝ մեծ տերություններին հղած ուղերձը, որում նա կոչ է 
անում հարգել իր ժողովրդի «ընդհանուր բաղձանքը» և նրան «հուսահա-
տութեան» մեջ չգցել, ու պատրաստակամություն էր հայտնում հրաժա-
րական տալ, եթե թեկուզ «օտարազգի մը իշխանի ներքեւ այս միութիւնը 
կատարվի» [17]։ 

1859 թ. ապրիլին Փարիզում Մոլդովայի և Վալախիայի հարցով հրա-
վիրվեց նոր համաժողով, որտեղ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Պրուսիայի 
և Սարդինայի կառավարությունները հստակեցրին իրենց դիրքորոշումը 
Ա. Կուզայի կրկնակի ընտրության ճանաչման վերաբերյալ: Համաժողովի 
որոշումը՝ Ա. Կուզային հոսպոդար ճանաչելու մասին, «Մասիսը» Փարի-
զից ստացված հեռագրական լուրով ներկայացնում է որպես «Մոլտո-
Վալախիայի անստոյգ վիճակը վերջացնելու և նոր դժվարութիւններե 
զգուշանալու» մտահոգություն [18]։ 

Դանուբյան իշխանությունների միավորման խնդիրը պայքարի առա-
ջին փուլում ավարտվեց Մոլդովայի և Վալախիայի ունիոնականների 
հաղթանակով: Բայց անհրաժեշտ էր փաստացի միավորված երկու 
իշխանությունները վերածել միացյալ պետության՝ հանուն որի մեկնար-
կեց ազգային պայքարի երկրորդ փուլ, որը գլխավորեց նորընտիր հոսպո-
դար Ա. Կուզան: 

«Մասիսը» Կ. Պոլսում սուլթանի մոտ ընդունելության արժանացած 
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Ա. Կուզային ներկայացնում է որպես «Բարձրապատիվ իշխան», որը սուլ-
թանին բերել է Մոլդովայի և Վալախիայի ժողովրդի «երախտագիտու-
թիւնը» [19]։ Իրականում` հանդիպման ընթացքում Ա. Կուզան իրեն 
դրսևորեց արժանապատվորեն, իսկ դանուբյան խնդրի կարգավորման 
հարցի շուրջ որևէ զիջումների չգնաց Բ. Դռանը [21, 126]։ 

1861 թ. դեկտեմբերի 11 (24)-ին իշխան Ա. Կուզան, հենվելով Կոս-
տանդնուպոլսի համաժողովում ընդունված Դանուբյան իշխանություն-
ների միավորման մասին տերությունների ընդունած որոշման վրա, պաշ-
տոնապես հռչակեց Մոլդովայի և Վալախիայի միացյալ իշխանությունը, 
որը 1862 թ. հունվարի 24-ին հրավիրված Ազգային ժողովի անդրանիկ 
նիստում անվանակոչվեց Ռումինիա: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Արևմտահայ ազատական մամուլի ձայնափող «Մասիսը» Դանուբ-
յան իշխանությունների միավորման համար ազգային պայքարը ներկա-
յացնում է եվրոպական մամուլի լրատվության հիման վրա՝ շատ հաճախ 
խուսափելով ընթացող իրադարձությունների նկատմամբ կարծիք հայտ-
նելուց։ Թերթի հիմնադիր և խմբագիր Կարապետ Յություճյանը օսմանյան 
գրաքննության պայմաններում չափավոր և զգուշավոր դիրքորոշում է 
դրսևորում Մոլդովայի և Վալախիայի իշխանությունների միավորման 
համար ազգային պայքարի նկատմամբ։ Նույն դիրքորոշումը նա չէր 
պահպանում եվրոպական մյուս ժողովուրդների ազգային-ազատագրա-
կան շարժումների հարցում՝ դրսևորելով անկողմնակալություն և անա-
չառություն, իսկ երբեմն էլ՝ քողարկված համակրանք։ 

 
        



– 324 – 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1.Գալէմքերյան Գ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան, Վիեննա, 1893, 

226 էջ: 
2.Զարդարյան, Վ. Գ., Յիշատակարան, Առաջին հատոր, Կ. Պոլիս, 

1910, 187 էջ: 
3. «Մասիս», 1856, 12 հունվարի, թիւ 207: 
4. «Մասիս», 1856, 26 ապրիլի, թիւ 222: 
5. «Մասիս», 1856, 3 մայիսի, թիւ 223: 
6. «Մասիս», 1856, 6 հունիսի, թիւ 228: 
7. «Մասիս», 1856, 4 հուլիսի, թիւ 232: 
8. «Մասիս», 1856, 4 հոկտեմբերի, թիւ 245: 
9. «Մասիս», 1857, 28 փետրվար, թիւ 266: 

10. «Մասիս», 1857, 7 մարտի, թիւ 267: 
11. «Մասիս», 1857, 9 մայիսի, թիւ 276: 
12. «Մասիս», 1857, 18 հուլիսի, թիւ 286: 
13. «Մասիս», 1857, 15 օգոստոսի, թիւ 290: 
14. «Մասիս», 1857, 19 սեպտեմբեր, թիւ 295: 
15. «Մասիս», 1857, 10 հոկտեմբեր, թիւ 298: 
16. «Մասիս», 1858, 28 օգոստոսի, թիւ 344: 
17. «Մասիս», 1859, 29 հունվար, թիւ 366: 
18. «Մասիս», 1859, 3 ապրիլ, թիւ 376: 
19. «Մասիս», 1860, 29 սեպտեմբերի, թիւ 451: 
20. История внешней политики России, Первая половина XIX века. 

Ред. колл. Орлик О. В. И др., М., 1999. 225 c. 
21. История Румынии 1848-1917. Под ред.Виноградов В.М., М., 1971, 

668 c. 
22. История Румынии. Под. ред. М. Роллера, пер. с. рум., М. 1950: 

564 c. 
23. И.-А. Поп,  И. Болован. История Румынии, пер. с рум., М., 2005: 680 

c. 
24. Краткая история Румынии. Отв. Ред. Виноградов В. М., М., 1987: 

541 c. 
25. Проблемы внутро-и внешнополитической истории Румынии 

нового и новейшего времени. M., 1988, 230 c. 
26. Georgescu V., The Romanian A History, Ohio State University Press 

Columbus, 1991. 357 p. 
 



– 325 – 
 

Газета «Масис» об объединении Дунайских княжествГазета «Масис» об объединении Дунайских княжествГазета «Масис» об объединении Дунайских княжествГазета «Масис» об объединении Дунайских княжеств    
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Молдавия, Валахия, борьба, независимость, 

объединение, Парижская конвенция, Румыния, национальное государство 
Дунайские княжества Молдавия и Валахия, начиная с XVI века, 

находились под властью Османской империи.  По Бухарестскому договору 
1812 года, Дунайские княжества получили определенную автономию. В 
1821 году княжества восстали против турецкого владычества, однако, 
потерпели неудачу. В 1848 году, воодушевленные победой Французской 
революции, Дунайские княжества вновь поднялись на борьбу за 
независимость, которая была жестоко подавлена. Но это не сломило 
молдаван и валахов, которые продолжили борьбу за объединение княжеств 
и создание суверенного государства. 

Борьбу Дунайских княжеств за национальное единство не обошла 
вниманием современная армянская периодическая печать. К этой борьбе 
непосредственно обратилась константинопольская газета «Масис» – рупор 
западноармянского либерального течения. Данное периодическое издание 
на основе публикаций в европейской прессе и полученных известий 
освещало весь ход борьбы молдаван и валахов. Редактор газеты, лидер 
западноармянского либерального течения Карапет Ютучян в условиях 
цензуры со стороны турецких властей проявлял осторожность при 
освещении борьбы Дунайских княжеств за национальное освобождение и 
сплочение. Для того, чтобы казаться объективным и непредвзятым, он 
предпочел освещать борьбу в Дунайских княжествах, дословно переводя 
публикации передовых европейских изданий. Тем самым, он пытался 
выразить свою позицию завуалировано, так как, будучи либеральным 
деятелем и публицистом, проявлял свободомыслие по отношению к 
угнетенным народам Европы. 
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SummarySummarySummarySummary  
Key words:Key words:Key words:Key words: Moldova, Wallachia, struggle, independence, unification, Paris 

Agreement, Romania, nation state. 
The Danube Authorities Moldova and Wallachia have been under the 

Ottoman rule since the 16th century. Under the Treaty of Bucharest of 1812, the 
Danube authorities gained some autonomy. In 1821 the authorities revolted 
against the Turkish rule, which ended in failure. Encouraged by the victory of 
the French government in 1848, the Danube authorities again fought for 
independence, which was brutally suppressed. But this did not deter the 
Moldovans and Wallachians, who continued to fight for the unification of the 
authorities and the creation of an independent state. 

The struggle for the national unification of the Danube authorities 
received the attention of the Armenian periodicals of the time. The “Masis” 
newspaper of Constantinople, which was the vocalist of the Western Armenian 
liberal current, directly referred to that struggle. The newspaper based on the 
news received from the European press depicted the whole process of the 
struggle of the Moldovans and Wallachians. The newspaper’s editor-in-chief, 
Karapet Yutuchyan, the leader of the Western Armenian Liberal Movement, 
under censorship of the Turkish authorities has been cautious in covering the 
struggle for national liberation and unification of the Danube authorities. 

In order to look impartial, he preferred to cover the struggle in the 
government with a literal translation of the publications of progressive 
European periodicals. In doing so, he sought to express his position in disguise, 
because, as a liberal and public figure, he displayed a liberal attitude towards 
the struggle of the oppressed peoples of Europe. 

 

    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    13.04.13.04.13.04.13.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2022022022022222    թթթթ....    
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