
 
– 129 – 

ՂևոնդՂևոնդՂևոնդՂևոնդ    ՀովնանյանըՀովնանյանըՀովնանյանըՀովնանյանը    1821182118211821----1829182918291829    թթթթթթթթ. . . . հունականհունականհունականհունական        
ազգայինազգայինազգայինազգային----ազատագրականազատագրականազատագրականազատագրական    պայքարիպայքարիպայքարիպայքարի    մասինմասինմասինմասին    

Կոստանդյան ԴավիթԿոստանդյան ԴավիթԿոստանդյան ԴավիթԿոստանդյան Դավիթ    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . .  Հայ հասարակական միտք, Մխիթարյան 
միաբանություն, անկախության պատերազմ, հեղափոխություն, 
Հունաստան, համաձայնագիր 

Սկսած 14-րդ դարից՝ Հունաստանի մեծ մասը գտնվում էր 
Օսմանյան տիրապետության տակ, իսկ Հոնիական կղզիները և 
արևմտյան ափի մի շարք քաղաքներ մտնում էին Վենետիկի 
հանրապետության կազմի մեջ։ Թուրքական լծի տակ հեծող 
հույները ժամանակ առ ժամանակ ապստամբում էին՝ փորձելով 
ձեռք բերել անկախություն։ 1770թ. հույների խոշոր ապստամբու-
թյուն բռնկվեց Պելոպոնեսում, որը թուրքական իշխանությունները 
դաժանորեն ճնշեցին։ 1797թ. հույն հեղափոխական և բանաստեղծ 
Ռիգաս Վելեստինլիսը ապստամբություն նախապատրաստեց, 
կազմեց ապագա անկախ Հունաստանի սահմանադրություն։ Նա 
Վիեննայում ստեղծել էր «Էտերիա» գաղտնի ընկերություն, որը 
հանդես էր գալիս օսմանյան տիրապետության դեմ Բալկանյան 
բոլոր ժողովուրդների համատեղ պայքարի կազմակերպման 
օգտին։ [3, 39-57] 

XIX դարի սկզբում հույների ազգային շարժումը վերելք ապրեց, 
որը պայմանավորված էր նախ՝ 1789թ. ֆրանսիական հեղա-
փոխության, իսկ այնուհետև՝ 1820թ. Իտալիայում և Իսպանիայում 
սկսված ազատագրական պայքարով, [6, 493] ինչպես նաև 
երիտասարդ հույն մտավորականության շրջանում, թեև քողարկ-
ված, բայց և այնպես տարածվող լուսավորության գաղափարներով։ 
[2, 68] Դրանց անմիջական ազդեցության տակ 1821թ. բռնկված 
հույների ազգային, ազատագրական պայքարը լայն արձագանք 
գտավ ժամանակի հայ հասարակական մտքում, որը մեծապես 
պայմանավորված էր հայ և հույն ժողովուրդների պատմական 
ընդհանուր ճակատագրով և անկախության ձգտմամբ։ [1, 1106-1143] 

Հայ հասարակական մտքի պատմության մեջ հույների 1821-
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1829թթ. ազատագրական պայքարին անդրադարձած մի շարք 
ուսումնասիրությունների թվում առանձնանում է հատկապես 
Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության անդամ, բանասեր, պատ-
մաբան և թարգմանիչ Ղևոնդ վարդապետ Հովնանյանի (1817-
1897թթ.) «Պատմութիւն քաղաքակրթութեան եվրոպական տերու-
թեանց ընդհանրապես» աշխատությունը։ Նրանում, ի թիվս եվրո-
պական բազում քաղաքական իրադարձությունների, կարևոր տեղ 
է հատկացված նաև հունական պայքարին, որը Ղ. Հովնանյանը 
բնութագրում է որպես «հեղափոխություն ու անկախության 
պատերազմ» [2, 68]։ 

Ղ. Հովնանյանը գրում է, որ XIX դարի սկզբում հույների մոտ 
ազգային ոգին արթնացել էր և մեծ թվով հայրենասերներ մտածում 
էին Հունաստանը «ինքնագլուխ ընելու գործածել»։ Կրթություն 
ստանալու համար Ֆրանսիա մեկնած բազմաթիվ երիտասարդ 
հույներ իրենց ազատագրման հույսը կապում էին Նապոլեոն 
Բոնապարտի հետ՝ ակնկալելով, որ «ան կայսրն իրենց հայրենեաց 
անկախութիւնը գլուխ կհանե» [2, 69]:  

Ղ. Հովնանյանը ճիշտ էր տեղեկացված, որ 1815թ. Վիեննայի 
վեհաժողովի օրերին Ավստրիական կայսրության մայրաքաղա-
քում մի խումբ հույն երիտասարդներ գաղտնի գործունեություն 
էին ծավալում, որոնց մեջ ամենանշանավորը կոմս Կապո-
դիստրիան էր [2, 69-70]: Նա ծառայում էր ռուսական կայսրության 
արտաքին գործերի նախարարությունում որպես խորհրդական և 
ռուսական պատվիրակության կազմում մասնակցում էր Վիեննայի 
վեհաժողովին [ա, 47]: 

Հույն հայրենասերները առանձապես հույսեր չէին կապում 
Վիեննայի վեհաժողովի հետ, որը կարող էր զբաղվել իրենց 
հայրենիքի հարցով, ուստի որոշեցին Հոնիական կղզիների պայ-
քարի օրինակով Հունաստանը ազատագրել օսմանյան տիրապե-
տությունից: Ղ. Հովնանյանը իրավացի է այնքանով, որ Վիեննայի 
վեհաժողովը Հունաստանի անկախության հարցին չանդրա-
դարձավ [6, 48]:  

Ըստ Ղ. Հովնանյանի հավաստի տեղեկությունների՝ հույները, 
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մնալով ձեռնունայն, որոշում են իրենց ազատագրությունը կազմա-
կերպել սեփական ուժերով: XIX դարի սկզբին մի շարք ուսյալ 
հույներ ստեղծեցին «Մուսայասիրաց» կամ «Էտերիա» գաղտնի ըն-
կերություն, որը նպատակ էր հետապնդում զբաղվել Հունաստանի 
ազատագրման հարցով: Ղ. Հովնանյանը նկատի ունի 1814թ. 
սեպտեմբերին Օդեսսայում հույն հայրենասերների ստեղծած 
«Ֆիլիկի Էտերիա» («Եղբայրական կազմակերպություն») գաղտնի 
ընկերությունը, որը կարևոր դեր խաղաց հունական անկախու-
թյան համար պայքարում [2, 69-70]:  

Վերոնշյալ կազմակերպությունն ստեղծվում է 1814թ. Օդեսսա-
յում: Այն կարևոր նշանակություն ունեցավ հունական անկախու-
թյան ձեռքբերման գործում [6, 48]: 

Հույների ազատագրական պայքարը կազմակերպելը այդքան 
էլ դյուրին գործ չէր, քանի որ հույների մի մասը իրենց հույսերը 
կապում էին օտար պետությունների աջակցության հետ, իսկ 
մյուսները մտածում էին, որ լուսավորության տարածումը բնակ-
չության շրջանում բավարար հանգամանք է պայքար ծավալելու 
համար: Այսպես չէին մտածում էտերիականների հիմնադիրներ՝ 
Նիկոլաս Սկուֆասը, Էմանուիլոս Քսանթոսը և Աթանասիոս 
Ցակալովը: Նրանք գտնում էին, որ իրենց ստեղծած «Ֆիլիկի 
Էտերիա» գաղտնի կազմակերպությունը պետք է վերաճի ազգային 
հզոր կազմակերպության, որի յուրաքանչյուր անդամ պետք է 
պատրաստ լինի իր կյանքը զոհել հանուն տառապող և ստրկու-
թյան մեջ գտնվող հույն ժողովրդի ազատագրության համար [18]: 

Ղ. Հովնանյանը, խոսելով «Ֆիլիկի Էտերիա» կազմակերպու-
թյան գաղտնիության մասին, իրավացիորեն նկատում է, որ 
«Ընկերութիւնն աս նոր վիճակին մեջ՝ Իտալիայի Գարպոնարիա 
ընկերության նման բան եղաւ» [2, 70]: Նա, «Գարպոնարիա» 
ասելով, նկատի ուներ 1815-1820 թթ. Իտալական պետությունում 
միապետական կարգերի դեմ պայքարող կարբոնարների շար-
ժումը, որի գլխավոր նպատակը սահմանադրական կարգի հաս-
տատումն էր [17, 146-149]: 

1820թ. սկզբին, «Ֆիլիկի Էտերիա» ընկերությունը գլխավորեց 
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ռուսական բանակի գեներալ Ալեքսանդր Իպսիլանտին: Քսանթոսը 
և Իպսիլանտին սկսում են համակարգել գործողությունները [6, 52]: 
Ղ. Հովնանյանը ճիշտ էր տեղեկացված, որ Է. Քսանթոսը սկզբում 
դիմել է Իոննիս Կապոդիստրիային՝ առաջարկելով դառնալ ընկե-
րության ղեկավար: Նրանց հանդիպումը տեղի է ունեցել 1820թ. 
հունվարին Պետերբուրգում: Սակայն Ի. Կապոդիստրիան հրա-
ժարվեց ղեկավարել «Ֆիլիկի Էտերիան» և հույների ազատագրա-
կան պայքարը: Նա փորձեց համոզել Քսանթոսին դադարեցնել 
ապստամբություն նախապատրաստելը, քանի որ ըստ նրա՝ 
Ռուսաստանը այդ պայքարին օգնություն ցույց չի տա, որը կհան-
գեցնի միայն անիմաստ արյունահեղության [6, 52-53]: 

Էտերիականների գլխավոր նպատակն էր Հունաստանի 
ազատագրումը, ինչպես նաև բալկանյան այլ ժողովուրդների 
շրջանում ազատագրության ոգի արթնացնելը, որոնք նույնպես 
հեծեծում էին Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ: Այս 
մասին իրազեկ Ղ. Հովնանյանը, անդրադառնալով հունական 
ապստամբության բռնկմանը, նկատում է, որ դրանից ոգևորված 
«ուրիշ երկրներուն ու գավառներուն հույները նույնպես ոտքի 
կկանգնեն» [2, 72-73]: 

1820 թ. Ա. Իպսիլանտին իր հավաքագրած կամավորական 
ջոկատի հետ ձեռնամուխ եղավ առաջին գործողություններին: 
Հույները որոշեցին օգտվել օսմանյան սուլթանի և Յանինայի կա-
ռավարիչ Ալի փաշայի միջև 1820թ. հուլիսին ծագած հակամար-
տությունից: Ա. Իպսիլանտին անգամ որոշեց օգնել Ալի փաշային՝ 
այդ կերպ շեղելով սուլթանի ուշադրությունը Հունաստանից: 
1820թ. մարտի 6-ին Ա. Իպսիլանտին իր ջոկատով «իբրև Յունաց 
ազատիչ և իրենց տէրութեան նորոգիչ» [2, 75], անցավ Պրուտ գետը 
և նույն օրը մտավ Յասսի քաղաքը: Նա նպատակ ուներ Դանուբով 
անցնել Բուլղարիա, այնուհետև անցնել Հունաստան և ապստամ-
բություն բարձրացնել, սակայն այս ծրագիրը հաջողություն չունե-
ցավ, քանի որ բուլղարներն ու սերբերը նրա պայքարի հաջողու-
թյան հարցում համոզված չէին [7, 132-135]: 

Ըստ Հովնանյանի՝ սերբերը դրա համար հիմքեր ունեին, 
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որովհետև սերբերի իշխան Միլոշ Օբլենովիչը 1816թ. թուրքերի դեմ 
ապստամբել և անհաջողություն էր կրել [2, 72]: 

Անդրադառնալով հույների ազգային ազատագրական պայ-
քարի հետագա ընթացքին՝ Ղ. Հովնանյանը նշում է, որ հույների 
հետ համագործակցող Ալի փաշան էտերիականներիի հետ 
«հաղորդակցութեան մեջ մտած էր» [2, 72- 73]: Նրա պայքարն 
ավարտվեց պարտությամբ, ում թուրքերը գերեվարվեցին ու մա-
հապատժի ենթարկեցին [7, 140-143]: 

Դանուբյան իշխանություններ Մոլդովան և Վալախիան, 
մասամբ ձեռք մեկնեցին հույներին իրենց պայքարի ժամանակ, 
քանի որ նրանց միավորում էր նույն ճակատագիրը [7, 132-135]: 

Ղ. Հովնանյանը իրավացիորեն նկատում է, որ այդ դաշինքը 
ձևական բնույթ էր կրում, քանի որ «երկուքն ալ Ռուսիայի յանձնա-
րարութեամբը գործել ձեւացնելով, հարկ էր, որ արտաքուստ 
միաբան երեւային»: Նրա կարծիքով վալախների առաջնորդ         
Թ. Վլադիմիրեսկուն իրականում տրամադրված չէր հույներին 
լուրջ օգնություն ցույց տալ, քանի որ «արտաքին երեւույթին շատ 
զօրաւոր կերեւար, բայց ներքին զօրութիւնը նույնին համեմատ 
չէր»: Ղ. Հովնանյանը դա բացատրում է նրանով, որ Վալախիայում 
ազդեցիկ դիրքեր ուներին մեծ թվով հույն երևելիներ և եկեղեցա-
կաններ, որոնց դեմ վալախները թշնամական էին տրամադրված 
[2, 75-76]: Ղ. Հովնանյանը բավական հավաստի տվյալներով գրում 
է, որ Ա. Իպսիլանտիի և Թ. Վլադիմիրեսկուի տարաձայնություն-
ների պատճառով հույների ապստամբությունը Դանուբյան իշխա-
նություններում պարտություն կրեց: Ա. Իպսիլանտին 1821թ. 
հունիսի 19-ին իր ջոկատի մնացորդներով անցավ Ավստրիա, 
որտեղ ձերբակալվեց և վեց տարի մնաց բանտում [2, 78]: 

Ղ. Հովնանյանը ճիշտ է նկատում, որ հույների մի մասը ազա-
տագրական պայքարի հույսը կապում էր ոչ թե Եվրոպայի, այլ 
Ռուսաստանի հետ, և նշում, որ նրանք «մէկ կողմանե օգնութիւն կը 
յուսաին Ռուսիայէն» [2, 71]: 

Ըստ Ղ. Հովնանյանի՝ հույների ազատագրական պայքարի 
բռնկման համար թուրքերը այնքան զայրացած չէին հույների վրա, 
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որքան ռուսների: Նա նշում է, որ «աս ամեն բանին մեջ Ռուսիայի 
ձեռքը կայ», որի գլխավոր նպատակն էր «իր բանակները Տաճկաս-
տան քայլեցնել» [2, 77]:  

Սուլթան Մահմուդ II-ը, զայրացած հույների ապստամբությու-
նից, սրբազան պատերազմ հայտարարեց անհավատներին: 
Սուլթանը որոշեց ոչնչացնել բոլոր հույներինև Կ. Պոլսում 1821թ. 
ապրիլին կոտորած սկսեց, որը տևեց ավելի քան երկու շաբաթ: 
Սպանվեցին 10.000 հույներ, որոնց թվում էր նաև 84-ամյա 
պատրիարք Գրիգորիոսը [6, 102]: Կ. Պոլսից բացի, հույների դեմ 
կոտորածներ սկսվեցին նաև հունաբնակ վայրերում. երեք ամսում 
սպանված հույների թիվը հասավ 30.000-ի [2, 77]: 

Դանուբյան իշխանություններում թեպետ հույները պարտվե-
ցին, բայց բուն Հունաստանում 1821թ. օսմանյան տիրապետության 
դեմ էտերիականները ազատագրական պայքար սկսեցին: Այս 
մասին քաջատեղյակ Ղ. Հովնանյանը պատմում է Կենտրոնական 
Հունաստանում հույների պայքարի մասին: Նա առանձնացնում է 
հույների երեք խոշոր հաղթանակները, որոնք տեղի են ունեցել 
Պատրայի, Տրիպոլիի և Տոլիանայի մոտ: Դրանից հետո հույները 
հաղթանակ տարան նաև ծովում՝ խորտակելով թուրքական 
նավերի մեծ մասը: Վստահ լինելով իրենց հետագա հաղթանակ-
ների վրա՝ հույները առաջարկեցին Դմիտրի Իպսիլանտիին՝ 
Ալեքսանդր Իպսիլանտիի եղբորը, հրավիրել Ազգային համաժողով 
և հունվարի 13-ին Էպիդավրում հավաքված ազգային ժողովը 
ընդունեց սահմանադրություն և հռչակեց Հունաստանի անկախու-
թյունը [2, 79]: 1822թ. հունվարի 15-ին Դմիտրի Իպսիլանտին 
ընտրվեց նորաստեղծ Ազգային ժողովի նախագահ [13, 68]: 

 Ղ. Հովնանյանի պատմելով՝ հույներն Ազգային ժողովում 
«Միանգամայն առժամանակեաց սահմանադրութիւն մը շինեցին, 
որուն նայելով, կառավարութիւնը մէկ օրէնսդիր, մէկ գործադիր 
ժողովքէ պիտի կազմուէր» [2, 79]:  

Անդրադառնալով հույների անկախության պատերազմին 
եվրոպական երկրների օժանդակությանը՝ Ղ. Հովնանյանը նշում է, 
որ ի սզբանե այդ երկրները հույների կողմն էին և կարծում էին, որ 
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այդ պայքարի նպատակն է պահպանել քրիստոնեական հավատքը 
մահմեդականության տիրապետության տակ: Ղ. Հովնանյանը չի 
ընդունում այս պայքարի կրոնական բնույթ ունենալու հան-
գամանքը: Ըստ նրա՝ «աս եւրոպական սխալ ըմբռնումը՝ Յունաց 
մեծապես օգտակար եղաւ» [2, 79]: Հույների պայքարի կրոնական 
չլինելը ժամանակին հավաստում է Ալեքսանդր I-ը՝ Ֆրանսիայի 
արտգործնախարար Շատոբրիանին ուղղված նամակում: Նա 
գրում էր, որ իրեն թվում էր, թե հունական իրադարձությունները 
«կրոնական պատերազմ էր հույների դեմ, բայց Պելեպոնեսում 
տեղի ունեցած խռովությունները հեղափոխական բնույթ ստացան, 
ուստի ես ետ քաշվեցի» [9, 136]:  

Ղ.Հովնանյանը, խոսելով եվրոպացիների՝ հունական պայքարի 
մեջ ներքաշված լինելու մասին, նշում է, որ այս պայքարի մեջ 
«երեւելի մարդիկ ալ պակաս չէին», որոնցից էր, օրինակ, անգլիացի 
նշանավոր գրող, բանաստեղծ «լորտ Պայրընը» [2, 79-80]: Խոսելով 
հեղափոխության հետագա ընթացքի մասին՝ Ղ. Հովնանյանը նկա-
տում է, որ բուն Հունաստանի ներսում և մի շարք ծովափնյա 
շրջաններում հույները գրեթե լիովին ազատ էին: Այս երևույթը նա 
բացատրում է՝ ելնելով հույների հնչեցրած հետևյալ «սպառնալիք-
ներից»՝ «Յունաց քաջութիւնը յանդուգն յարձակումներով Օսմա-
նեան նաւերին այրելու վրայ կը կայանար», ապա նշում, որ 
«տաճիկներուն աչքն այնպես վախցոց, որ ծովն անոնց գրեթե բոլո-
րովին ազատ թող տուին» [2, 80]: Այստեղ Ղ. Հովնանյանը հատուկ 
ուշադրության է արժանացնում 1823 թ. Միսոլինգի պաշտպանու-
թյանը նկատելով, որ այս ամուր բերդը արդեն երկու անգամ 
«տաճիկներեն պաշարուած ազատած էր»: Նրա հավաստի պատ-
մելով ամրոցն անկում ապրեց օսմանյան բանակին օգնության 
եկած եգիպտացի Իբրահիմ փաշայի զորքերի շնորհիվ: Իր գնահա-
տականը տալով այս իրադարձությանը՝ Ղ. Հովնանյանի գնահատ-
մամբ՝ Միսոլինգի դեպքերով պայմանավորված «յունաց յեղափո-
խութիւնը ճնշուած կարծուեցաւ» [2, 82]:  

Հունական ապստամբությունը լուրջ անհանգստություն 
պատճառեց եվրոպական մեծ տերություններին: Ռուսաստանը, 
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Ավստրիան, Պրուսիան միմյանց հետ կապված էին Սրբազան 
դաշինքով և չէին պաշտպանում հույների ապստամբությունը, որը 
խախտում էր եվրոպական քաղաքական հավասարակշռությունը: 
Մորեայում ապստամբական առաջին գործողություններն սկսելուց 
հետո Սրբազան դաշինքը 1821 թ. հունվար-մարտ ամիսներին 
Լայբախում գումարեց իր առաջին ժողովը [9, 124]:  

Ղ. Հովնանյանը իրավացիորեն նկատում է, որ Լայբախի 
խորհրդաժողովը «բացեց հույների աչքերը»: Հույները հասկացան, 
որ եվրոպական երկրները իրենց պատճառով չեն հակադրվելու 
թուրքերին, իսկ ռուսաց կայսր Ալեքսանդրը ամենևին նպատակ 
չունի հույների պատճառով հակասությունների մեջ մտնել 
եվրոպական միապետների հետ: Հունական պայքարի ղեկավար-
ները, որոնք «Աղեքսանդր կայսեր վրայ մեծ ակնկալութիւն ունեին, 
իրմե տհաճութիւն ու յանդիմանութիւն ընդունեցան»: Այնուամե-
նայնիվ հույները մի պատվիրակություն ուղարկեցին Լայբախի 
խորհրդաժողովին, բայց «....իրենց և ոչ իսկ ունկնդրութիւն 
շնորհուեցաւ» [2, 82-83]:  

Հույների ապստամբության կապակցությամբ՝ Ալեքսանդրը 
Ավստրիայի կայսր Ֆրանցին գրում էր. «Ես չեմ պատրաստվում 
պարզաբանել հունական ապստամբության պատճառները, բայց 
հիմքեր ունեմ մտածելու, որ հույների նկատմամբ թշնամաբար եք 
տրամադրված նաև Դուք և Անգլիան» [14, 126-132]: Չնայած դրան՝ 
ռուսաց կայսրը, հավատարիմ մնալով Վիեննայի վեհաժողովի 
դաշնագրությանը, գտնում էր, որ հունական ապստամբությունը 
վտանգ էր ներկայացնում Եվրոպայի խաղաղության համար: 
Ալեքսանդր I-ը գտնում էր, որ օսմանյան տիրապետության տակ 
լինելը հույների համար տվյալ պահին լավագույն կարգավիճակն 
էր [10, 193-199]:  

Ղ. Հովնանյանը, խոսելով մեծ տերությունների՝ Հունաստանի 
նկատմամբ վարած հետագա քաղաքականության մասին, իրավա-
ցիորեն նշում է, որ այդ քաղաքականությունը նոր երանգ ստացավ, 
երբ 1822 թ. սեպտեմբերին Անգլիայի արտգործնախարար դարձավ 
Ջ. Կաննինգը, իսկ ռուսաց գահին 1825 թ. հաստատվեց Նիկոլայ 
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կայսրը: Ըստ Ղ. Հովնանյանի՝ մինչ Ջ. Կաննինգի արտգործնախա-
րար դառնալը Անգլիան միայն «մասնական օգնութիւններով և 
լրագիրներով կը յայտնուէր» իր օժանդակությունը, իսկ Կաննինգը 
«Յունաց կողմը բռնեց»: Որպես ապացույց Ղ. Հովնանյանը հիշա-
տակում է 1824 թ. անգլիացիների կողմից հույներին տրամադրված 
դրամական օգնությունը. «Յոնք կրցան Անգղիայի դրամատէրնէրեն 
800 հազ. սդերլին փոխ առնուլ» [2, 84-85]: Բացի այդ, 1824թ. օգոս-
տոսին Անգլիան նավերով զինվորականների և սպաների մի խումբ 
ուղարկեց Հունաստանին օգնության, որոնք իրենց ներդրումն 
ունեցան հույների մի շարք հաղթանակներում [8, 216-220]: 

Ղ. Հովնանյանը դիպուկ նկարագրում է նաև Նիկոլայ I-ը ի 
տարբերություն Ալեքսանդրի, «Աղեքսանդրը Ռուսիայի առանձնա-
կան շահը՝ Եվրոպայի ընդհանուր շահերուն զոհած էր», մինչդեռ 
Նիկոլայը «Ռուսիայի անձնական շահն ամէն բանէն վեր կը բռնէ» 
[2, 84-87]: 

Հունական հարցի նկատմամբ Անգլիայի և Ռուսաստանի 
վերաբերմունքի փոփոխության կապակցությամբ Ղ. Հովնանյանը 
նկատում է, որ Անգլիան առաջարկում է ստեղծել անկախ Հունաս-
տան, որը միայն անվամբ կլիներ Բարձր դռան ազդեցության տակ: 
Նրա կարծիքով, սա միանշանակ ձեռնտու էր Ռուսաստանին, 
քանզի Նիկոլայ կայսրը գիտակցում էր, որ Հունաստանի անկա-
խության հռչակումը երկար չէր հանդուրժի Թուրքիան: Հետևաբար 
Հունաստանը կկանգներ ընտրության առաջ՝ նախընտրել Թուր-
քիան, թե՞ Ռուսաստանը: Ընտրությունը պարզ էր. ըստ Ղ. Հովնան-
յանի՝ «ի հարկե Ռուսիա աւելի ազդեցութիւն կունենար, քան թե 
ուրիշ որ եւ իցէ տերութիւն» [2, 88]: Ռուսաստանը Ղ. Հովնանյանի 
կարծիքով ավել բան ակնկալել չէր կարող, ուստի 1826 թ. ապրիլի 
4-ին Պետերբուրգում գաղտնի պայմաններում Անգլիայի հետ 
կնքեց պայմանագիր՝ հունական հարցը համատեղ լուծելու 
համար: Ղ. Հովնանյանի այս տեսակետը հաստատում էր անկախ 
Հունաստանի գոյությունը [2, 90-91]: Իրականում անգլո-ռուսական 
պայմանագիրը նախատեսում էր Պելոպոնեսում և Էգեյան 
կղզիներում ստեղծել Թուրքիայից վասալական կախվածության 
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մեջ գտնվող, հարկատու, սակայն ներքին որոշակի ինքնու-
րույնությամբ օժտված հունական պետություն, իսկ նրա ցամա-
քային և ծովային սահմանների վերջնական ճշգրտումները պայ-
մանավորվող տերությունների կողմից կատարվելու էին հետա-
գայում [16, 114-116]: 

Ղ. Հովնանյանը անդրադառնում է նաև 1826 թ. հոկտեմբերի    
6-ի ռուս-թուրքական Ակերմանի համաձայնագրին, որով սահման-
վում էր Ռուսաստանի ազատ նավարկության իրավունքը Սև 
ծովում: Ղ. Հովնանյանը հավաստի պատմում է 1827 թ. ապրիլի   
14-ին Կապոդիստրիասի՝ Հունաստանի նախագահ ընտրվելու, 
Փարիզում, Լոնդոնում և Պետերբուրգում նրա ունեցած հանդի-
պումների, եվրոպական պետություններին հղած նրա խնդրանք-
երի մասին [2, 90-91]: 

Ակկերմանի համաձայնագիրը հունական հարցը չէր շոշա-
փում, ինչը ձեռնտու էր թուրքերին: Համաձայնագրի մեջ կար մի 
գաղտնի կետ, որի համաձայն, եթե Թուրքիան մեկ ամսվա ընթաց-
քում չստորագրեր համաձայնագիրը, ապա երեք գերտերու-
թյունները պետք է իրենց զորքերը մտցնեին Հունաստանի տարածք 
[12, 263-267]: 1827 թ. հուլիսի 6-ին Լոնդոնում Ռուսաստանի, 
Անգլիայի և Ֆրանսիայի միջև ստորագրվում է մի համաձայնագիր, 
որը ուղղված էր «Հունաստանը խաղաղեցնելուն»: Համաձայնա-
գրով երեք պետությունները պահանջ դրեցին Օսմանյան կառա-
վարության առաջ՝ Հունաստանին տրամադրել ինքնավարություն 
[6, 123]: Օսմանյան կառավարությունը մերժեց այդ պահանջները: 
Դրա արդյունքում դաշնակիցների և Թուրքիայի միջև 1827թ. 
հոկտեմբերի 20-ին Նավարինի ծովամարտ տեղի ունեցավ, որտեղ 
Ղ. Հովնանայանի պատմելով թուրքական նավատորմիղը «գրեթե 
ջնջուեցաւ» [2, 94]: Ղ. Հովնանյանի դիտարկմամբ երեք դաշնակից-
ներն էլ բացահայտ թշնամաբար էին տրամադրված Օսմանյան 
կայսրության նկատմամբ, բայց միաժամանակ խուսափում էին 
բացահայտ պատերազմելուց [2, 94-95]: Ըստ Ղ. Հովնանյանի՝ 
հասունանում էր ռուս-թուրքական նոր պատերազմ, քանի որ 
կողմերը երկուստեք մեղադրում էին միմյանց: Բարձր դուռը 
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Ռուսաստանին մեղադրում էր Հունաստանի հարցում իրեն «ոչ 
բարեկամ տերության» պես դրսևորելու մեջ: Ռուսաստանը Բարձր 
դռանը պատասխանեց, որ Աքերմանի պայմանագիրը կյանքի 
կոչելու գործընթացը դանդաղում է: Կողմերի միջև նոր 
պատերազմը դարձավ անխուսափելի, և 1828 թ. ապրիլի 26-ին 
«Ռուսիա Դրան դեմ պատերազմ հրատարակեց» [2, 97]: 

Ղ. Հովնանյանը մանրամասն ներկայացնում է ռուս-թուրքա-
կան պատերազմի թե՛ եվրոպական, թե՛ ասիական դեպքերը, ապա 
ներկայացնում 1829 թ. սեպտեմբերի 14-ի Ադրիանապոլսի հաշ-
տության պայմանագիրը: Նա նկատում է, որ պայմանագրով 
«այնչափ մեծ էին Ռուսին աս ստացած առավելութիւնները»: 
Պատերազմի ընթացքում՝ 1828 թ. նոյեմբերի 28-ին, Ռուսաստանը, 
Անգլիան և Ֆրանսիան արձանագրություն ստորագրեցին, որով 
Հունաստանն անժամանակ «իրենց պաշտպանության տակ 
կառնուին», որի համար էլ կոչվեցին Պաշտպան տերություններ:  

Ամեն ինչ գնում էր դեպի Հունաստանի անկախացումը: Լավ 
հասկանալով ստեղծված իրավիճակը, գիտակցելով անգամ իրեն 
սպառնացող նոր վտանգը՝ սուլթանը 1830 թ. ապրիլի 24-ին հավա-
նություն տվեց Հունաստանի անկախությանը, որը իր համար լավա-
գույն ճանապարհն էր, քանի որ «ասանկով քանի մը կղզիք և 
Յունաստանի Հիւսիսային կողմերն իր ձեռքը կը մնային» [2, 101-105]: 

Հույն ժողովուրդը խորը հիասթափություն ապրեց երեք 
պետությունների 1830 թ. փետրվարի 3-ի որոշումից, որը կայացվեց 
առանց հույների մասնակցության: Նորաստեղծ Հունաստանի 
կազմի մեջ չմտան Թեսալիան, Էպիրոսը և Արշիպելագի կղզիները: 
Հունաստանին առաջարկվում էր միապետական կարգեր հաստա-
տել, չնայած այն բանին, որ Հունաստանը փաստացի հանրապե-
տություն էր հռչակվել: Հունաստանի անկախության հռչակումը, 
նույնիսկ այսպիսի սահմանափակ պայմաններում, հսկայական 
նշանակություն ունեցավ հույն ժողովրդի կյանքում [4, 516-517]: 

Վերլուծելով հույն ժողովրդի 1821-1829 թթ. անկախության հա-
մար մղված պատերազմի մասին Ղ. Հովնանյանի դիրքորոշումը՝ 
կարելի է վստահաբար ասել, որ Ղ. Հովնանյանը հասկացել է հույ-
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ների ազատագրական պայքարի բնույթը: Նա հիմնավոր լուսաբա-
նում է այդ պայքարի առաջացման նախադրյալները, ընթացքը, 
հույների հաջողություններն ու պարտությունները: Հեղինակը 
առավելապես ուշադրության կենտրոնում է պահել մեծ տերու-
թյունների քաղաքականությունը հունական հարցում: Նա ցույց է 
տվել, որ նրանք ամեն կերպ փորձում էին օգտագործել Հունաս-
տանի կարգավիճակը՝ մի կողմից Թուրքիային սաստելու, մյուս 
կողմից՝ իրենց ազդեցությունը Արևելյան Եվրոպայում և Բալկան-
ներում տարածելու համար: 

Հունական պայքարը լուսաբանելիս, Ղ. Հովնանյանը օգտա-
գործում է և´ «անկախության պատերազմ» և´ «հեղափոխություն» 
եզրույթները: Հույների պայքարի ընթացքը դրան տված Ղ. Հովնան-
յանի գնահատականները դիտարկելով պատմական գիտությու-
նում առկա ուսումնասիրությունների հետ, կարելի է փաստել, որ 
Մխիթարյան միաբանության պատմաբան Ղ. Հովնանյանը, անկախ 
իր գաղափարական հայեցակարգից և իր միաբանության ուղե-
գծից, ստանձնել է հույների պայքարը գերազանցապես անկողմնա-
կալ և անաչառ պատմաբանի դիրքերից ներկայացնելը: Առավել 
հատկանշական է այն, որ Ղ. Հովնանյանը, ընդհանուր առմամբ, 
ճիշտ է ընկալել Հունաստանի անկախության ձեռքբերման համար 
մղված այս պայքարում մեծ տերությունների վարած քաղաքակա-
նությունը և վերջիններիս հետապնդած շահերը:  
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Гевонд Овнанян Гевонд Овнанян Гевонд Овнанян Гевонд Овнанян     о греческоо греческоо греческоо греческой национальной национальной национальной национально----освободительнойосвободительнойосвободительнойосвободительной    
борьбе 1821борьбе 1821борьбе 1821борьбе 1821----1829 гг. 1829 гг. 1829 гг. 1829 гг.     

Костандян ДавидКостандян ДавидКостандян ДавидКостандян Давид    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: армянское общественное мнение, Конгрегация 
Мхитаристов, война за независимость, революция, Греция, соглашение    

Основная цель нашей темы является охват 1828-1829гг., греческая 
национально-освободительная война, ход, успех греков в этой борьбе и 
роль великих держав, которые пытались использовать борьбу греков для 
достижения своих целей и расширения своего влияния на Турцию. 

Мы подчеркиваем точку зрения армянского общественного деятеля и 
члена венской общины Мхитаристов Гевонда Овнаняна, который использует 
термины «война за независимость» и «революция». Рассматривая оценки 
Овнаняна и существующие исследования в исторической науке, можно 
констатировать, что историк Конгрегации Мхитаристов Г. Овнанян, 
несмотря на свою идеологическую концепцию и направление своей 
общины, обязался представить борьбу греков главным образом с позиции 
беспристрастного историка. Самое замечательное, что Овнанян правильно 
понял политику великих держав и интересы великих держав в этой борьбе 
за независимость Греции. 
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Ghevond Hovnanian aboutGhevond Hovnanian aboutGhevond Hovnanian aboutGhevond Hovnanian about    
    the 1821the 1821the 1821the 1821----1829182918291829    GGGGreek reek reek reek NNNNational ational ational ational LLLLiberation iberation iberation iberation SSSStruggletruggletruggletruggle    

Kostandyan DavitKostandyan DavitKostandyan DavitKostandyan Davit    
SummarySummarySummarySummary    

Key Key Key Key wwwwordsordsordsords꞉    Armenian public opinion, Mekhitarist Congregation, war of 
independence, revolution, Greece, agreement 

The main goal of our topic is coverage of 1828-1829, the Greek national 
liberation war, the course, success of the Greeks in this struggle and the role of 
the great powers who tried to use the Greek struggle to achieve their goals and 
expand their influence on Turkey. 

We emphasize the point of view of the Armenian public figure and 
member of the Vienna community of Mkhntaryans, Ghevond Hovnanyan, who 
uses the terms “war of independence” and “revolution.” The course of the Greek 
struggle was given by considering G. Hovnanyan’s assessments with the existing 
researches in the historical science, it can be stated that the historian of the 
Mekhitarist Congregation G. Hovnanyan, regardless of his ideological concept 
and the direction of his congregation, undertook to present the struggle of the 
Greeks mainly from the position of an impartial and impartial historian. The 
most remarkable thing is that G. Hovnanian, in general, has correctly 
understood the policy pursued by the great powers and the interests pursued by 
the great powers in this struggle for the independence of Greece. 
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