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Միքայել Միքայելյան 
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄԱՏԹԵՈՍ II ԻԶՄԻՐԼՅԱՆԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ 
ՌՈՒՍԱՑ ԿԱՅՍՐ ՆԻԿՈԼԱՅ II-Ի ՀԵՏ 

 
Հիմնաբառեր. Մատթեոս II Իզմիրլյան, Նիկոլայ 

II, Պյոտր Ստոլիպին, Մեհմեդ Ռեշադ V, Կ․ Պոլիս, 
Ադանա, երիտթուրքեր, Ս․ Պետերբուրգ, Պետերհոֆի 
պալատ, արևմտահայ և արևելահայ մամուլ։ 

 
1909 թ․ Ադանայի ողբերգությունը ծրագրված էր Օսմանյան կայսրությունում 

երիտթուրքերի կողմից և այդ սարսափելի օրերին Նիկոլայ II-ը հրովարտակ է 
հրապարակում, որի համաձայն՝ Կ․ Պոլսի հայոց պատրիարք Մատթեոս Իզմիրլյանը 
դառնում է Ամենայն Հայոց կաթողիկոս, որից հետո կաթողիկոսը, ժամանելով Ռուսաստան, 
անմիջապես մեկնեց Ս․ Պետերբուրգ՝ հանդիպելու ռուսաց կայսրի հետ, որտեղ 
բարձրաձայնելով արևմտահայերի խնդիրը՝ նշել է, որ չի հավատում, թե Օսմանյան 
կայսրությունում կարող են դադարել հայերի կոտորածները, որով, ըստ էության, 
անվստահություն էր հայտնում երիտթուրքական կառավարությանը։  

Սույն աշխատանքով փորձում ենք ուսումնասիրել այս հանդիպման մանրամասները, 
որոնք տեղ են գտել արևելահայ և արևմտահայ մամուլում, ինչպես նաև արխիվային 
փաստաթղթերում։ 

 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Մատթևոս II Իզմիրլյանի (Կոստանդնուպոլսեցի) և 

Ռուսաստանի կայսր Նիկոլայ II-ի հանդիպումը տեղի է ունեցել 1909 թ․ մայիսի 29-ին Ս․ 
Պետերբուրգում։ Այդ իրադարձությունը տեղի է ունեցել մեր պատմության ամենածանր 
ժամանակաշրջաններից մեկում, երբ Օսմանյան կայսրությունում երիտթուրքական 
հեղաշրջումից հետո կազմակերպվեցին հայերի ջարդեր, մասնավորապես 1909 թ․ ապրիլին 
Ադանա քաղաքի ողբերգությունը։ 

1894 թ․ դեկտեմբերի 7-ին Մատթեոս սրբազանն ընտրվեց Կ. Պոլսի հայոց պատրիարք: 
Որպես պատրիարք նա դարձյալ նվիրվել է ազգային-եկեղեցական բուռն գործունեության՝ 
բարելավելու հայության վիճակը հայաբնակ գավառներում և այդ պատճառով միշտ 
ընդհարվել է իշխանության վերին օղակների հետ: 1895-1896 թթ․ կոտորածների ժամանակ 
իշխանությունները պատրիարքին ստիպել են եվրոպական դեսպաններին գոհունակության 
թուղթ ներկայացնել, որից Մատթեոս Իզմիրլյանը հրա-ժարվել է: Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-
ի ճնշմամբ Մատթեոս պատրիարքը հրաժարական է ներկայացրել ու 1896 թ․ հուլիսին 12 
տարով աքսորվել Երուսաղեմ։  

Իր արտասովոր ազնվության ու հայրենասիրության, եկեղեցու ու ազգային շահերը 
հաստատակամորեն պաշտպանելու համար Մատթեոս Իզմիրլյանին ժողո-վուրդը շնորհեց 
«Երկաթյա պատրիարք» տիտղոսը1։ 

1908 թ․ երիտթուրքական հեղաշրջումից և սահմանադրության հրապարակումից հետո 
Մատթեոս արքեպիսկոպոսն աքսորից վերադարձավ Կ. Պոլիս։ Նույն թվականի 
հոկտեմբերին դարձյալ Կ․ Պոլսի հայոց պատրիարք ընտրվեց։ 

1907 թ․ հոկտեմբերի 29-ին վախճանվեց Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Ա 
Վանեցին կամ նույն ինքը՝ Խրիմյան Հայրիկը։ 1908 թ․ նոյեմբերի 1-ին ազգային-եկեղեցական 
ժողովը կաթողիկոսի թեկնածու է առաջադրել Կ․ Պոլսի հայոց պատրիարք Մատթեոս 
արքեպիսկոպոս Իզմիրլյանին 2 , որը 1909 թ․ ապրիլի 15-ի կայսերական հրովարտակով 
բազմել է հայրապետական գահին․ «Աստուածային օժանդակ շնորհիւ Մենք Նիկօլա 
երկրորդ, կայսր և ինքնակալ ամենայն Ռուսաստանի, Մօսկւայի, Կիևի, Վլադիմիրի, 
Նօվգօրօդի․․․ Թագաւոր Իւերիական, Քարթալինական և Կաբարդինեան երկիրների և 
հայկական նահանգի..․ անսալով հայ ժողովրդի մեծամասնութեան ցանկութեան, որ 
արտահայտուեց Էջմիածնում 1908 թուի նոյեմբերի 1-ին, մենք հաստատում ենք 
Կոստանդնուպօլսի հայ-լուսաւորչական պատրիարք Մատթէոս արքեպիսկոպոս 

 
* Հոդվածը ներկայացվել է 04.11.2021թ., գրախոսվել՝ 28.12.2021թ., ընդունվել տպագրության՝ 30.12.2021թ.: 

1 Տե´ս Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, Ե., 2002, էջ 694։ 
2 Տե´ս  «Արարատ», Ս․ Էջմիածին, 1908, թիվ ԺԱ, էջ 971-1007։ 
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Իզմիրլեանին Էջմիածնի պատրիարքի ամենայն հայոց կաթողիկոսի աստիճանում, և 
յանձնարարելով նորա առանձին հոգատարութիւն ճշտիւ պահել ներ-կայումս Կայսրութեան 
մէջ ներգործող և այսուհետև հրատարակուելիք բոլոր օրէնս-դրութիւնները հայ 
լուսաւորչական եկեղեցու գործերը կառավարելու մասին, հաստատ յոյս ունինք որ այս 
պատրիարքը նախանձախնդրութեամբ կաշխատի արդարացնել մեր այս Կայսերական 
վստահութիւնը․․․»1։ 

Ապրիլի 15-ի հրովարտակի արձակումից միայն մեկ ամիս անց՝ մայիսի 22-ին, 
Մատթեոս II-ը լքեց Կ․ Պոլիսը և ուղևորվեց դեպի Ս․ Պետերբուրգ՝ ներկայանալու ռուսաց 
կայսրին։ Նորընտիր կաթողիկոսը Կ․ Պոլսից մեկնելուց երկու օր առաջ՝ մայիսի 20-ին, 
հանդիպեց սուլթան Մեհմեդ-Ռեշադ V-ին։ Հանդիպման ժամանակ հնչած ուղերձների մասին 
կարդում ենք Կ․ Պոլսի «Ձայն Հայրենեաց» թերթի համարներից մեկում։ Մատթեոս II-ը, 
դիմելով սուլթանին, շնորհակալություն է հայտնում, որ սուլթանը բոլոր միջոցները 
գործադրում է, որ Ադանայի ոճրագործության մեղավորները պատժվեն2։ Սուլթանն այսպես 
է պատասխանում. «Իմ ամէնէն անկեղծ փափաքս է, որ բոլոր ժողովուրդները առանց կրօնի 
և ազգի խաբութեան եղբայրակցաբար կենակցին և հաւասար արդարութիւն վայելեն։ 
Ատանայի և շրջակայից մէջ տեղի ունեցած աղէտները շատ մեծ ցաւ պատճառեցին իմ 
սրտիս։ Աստուած ալ գիտէ թէ այս այսպէս է․ յատկապես Եպարքոսին կարեւորը խօսած եմ, 
որպէս զի ամէն միջոց ձեռք առնուի նմանօրինակ ցաւալի աղէտներու կրկնումն արգիլելու 
համար»3։ 

Թերթի նշված համարը ներկայացնում է նաև այն բոլոր ռուսահայ թեմերը, որտեղ 
կաթողիկոսը պետք է այցելեր մոտակա ժամանակաշրջանում, և նշում դրանց 
կարևորության մասին4։ 

 Մայիսի 22-ին Վեհափառը շոգենավով Կ․ Պոլսից մեկնեց Օդեսսա և ժամանեց մայիսի 
23-ին, որտեղ մեծ ընդունելություն էր կազմակերպվել ի պատիվ Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոսի5։  

Մայիսի 25-ին Մատթեոս II-ը հեռագիր ուղարկեց Նիկոլայ II-ին՝ շնորհավորելով 
կայսրուհու՝ Ալեքսանդրա Ֆեոդորովնայի ծննդյան օրվա առթիվ։ Հեռագրում գրված էր․ 
«Ոտք դնելով Ռուսաստանի կայսրութեան սահմանները, անվերջ ուրախ եմ յայտնելու ձերդ 
կայսերական մեծութեանը իմ ամենահպատակօրէն զգացմունքը և շնորհաւորում եմ ձեզ, 
Ամենաողորմած Կայսր, Կայսրուհու ծննդեան տոնը, վեր առաքելով ջերմեռանդ աղօթքներ 
ձերդ կայսերական մեծութեան, թագաւոր ժառանգի և ամբողջ թագաւորական տան 
առողջութեան և երկարակեցութեան համար» 6 ։ Վեհափառը նաև ի պատիվ կայսրուհու, 
Օդեսսայի հայկական եկեղեցում հայրապետական մաղթանք կատարեց7։ 

Նույն օրը Վեհափառը գնացքով շարժվեց Պետերբուրգ՝ հանդիպելու Ռուսաս-տանի 
ներքին գործերի նախարար Պյոտր Ստոլիպինին և Նիկոլայ II-ին։ Նշենք, որ 1836 թ․ 
«Պոլոժենիեի» հաստատումից հետո, կաթողիկոսները հաստատվում էին կայսերական 
հրովարտակով, և բոլոր կաթողիկոսներն օծվելուց հետո մեկնում էին Պետերբուրգ՝ 
հանդիպելու ռուսաց կայսրին և նրանից ստանալու հրովարտակը։ Այստեղ պետք է 
ուշադրություն դարձնենք այն փաստին, որ Մատթեոս II-ը մեկնում է Ս․ Պետեր-բուրգ այն 
ժամանակ, երբ ինքը դեռևս պաշտոնապես Էջմիածնում չէր օծվել։ Սա առաջ էր բերել մի 
շարք շրջանակների դժգոհությանը։ Ըստ հոդվածագրի՝ Աստրախանի հայ համայնքը, 
որտեղ, ըստ «Պոլոժենիեի», Մայր աթոռի 6 թեմերից մեկն էր, դժգոհ էր կաթո-ղիկոսի այդ 
որոշումից։ Աստրախանում լույս տեսնող «Լրաբեր» շաբաթաթերթի «Հայոց կաթողիկոսի 
ուղևորումը Պետերբուրգ» հոդվածում կարդում ենք․ «Այդ ուղևորումը որ-քան 
համապատասխան է թէ անհամապատասխան ընդունւած տրադիցիաներին, դրա մասին 
չենք խօսում, միայն այս կարող ենք շեշտել, որ վեհափառի Պետերբուրգ այցելելը աւելի 
նպատակայարմար կլինէր Էջմիածին այցելելուց, հայ ժողովրդի, նաև ռուսա-հայերիս 
բազմաթիւ կարիքներին ու պահանջներին մօտ ծանոթանալուց յետ»8։ Անշուշտ, հոդվածի 

 
1 Տե´ս  նույն տեղում, 1909, թիվ Է-Ը, էջ 555-557։ 
2 Տե´ս  «Ձայն հայրենեաց», Կ․ Պոլիս, 29․05-11․06.1909, թիվ 31-32, էջ 322։ 
3 Տե´ս  «Ձայն հայրենեաց», Կ․ Պոլիս, 29․05-11․06.1909, թիվ 31-32, էջ 322։ 
4 Տե´ս  նույն տեղում, էջ 321։ 
5 Կաթողիկոսի ընդունելության մասին առավել մանրամասն տե´ս  «Գարուն», Կ․ Պոլիս, 07-20․06.1909, 

թիվ 24, էջ 2։ 
6 «Լրաբեր», Աստրախան, 07․06․1909, թիվ 23, էջ 2։ 
7 Նույն տեղում։ 
8 Նույն տեղում, 31․05.1909, թիվ 22, էջ 1։ 
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հեղինակը օբյեկտիվ առումով իրավացի է, քանի որ գործնական առումով Մատթեոս 
Իզմիրլյանն անձամբ տեղյակ չէր կարող լինել ռուսահպատակ հայերի կյանքից։ Նույն 
հոդվածը քննադատում էր Աստրախանի թեմի հոգևորականությանը և 
պատգամավորներին, որ թեմի անունից պատվիրակություն չէր գնացել Օդեսսա և 
Պետերբուրգ՝ հանդիպելու կաթողիկոսին և ներկայացնելու Աստրախանի թեմի խնդիրները, 
մասնավորապես թեմական դպրոցի վերաբացման հարցը, որը, ըստ հեղինակի, տեղի 
հայությունը կապում էր նոր կաթողիկոսի հետ1։ 

 Նույն թերթում հանդիպում ենք նաև Մոսկվայի հայերի շրջանում պտտվող 
խոսակցություններին, ըստ որոնց՝ որոշ շրջանակներ պնդում են, որ կաթողիկոսի այցը 
կազմակերպվել է Օսմանյան կայսրությունում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Զինովևի 
միջնորդությամբ, և պետք է քննարկվեին եկեղեցու վերաբերյալ հրատապ հարցեր, այդ 
պատճառով էլ Մատթեոս Իզմիրլյանը մեկնել է Ս․ Պետերբուրգ նախքան Էջմիածնում 
օծվելը2։ Այնուհետև լրագրողը ներկայացրել է նաև, որ Մոսկվայի մի շարք հայեր պատմում 
են, որ հայ ժողովրդի սիրելի Ներսես Աշտարակեցի կաթողիկոսը նույնպես ժամանել էր 
Պետերբուրգ մինչ օծվելն Էջմիածնում3։ Մեր կարծիքով կաթողիկոսի այս որոշումը կապված 
էր Ադանայում տեղի ունեցած ողբերգության հետ։ 

Թերթի հաջորդ համարում ներկայացվում է Հայոց կաթողիկոսի ժամանումը Ս․ 
Պետերբուրգ․ «Մայիսի 28-ին առաւոտեան մօտ 10 ժամին Վարշաւայի կայարան սկսան գալ 
տեղի հայ հասարակութեան ներկայացուցիչներ, եկւոր հայերի, Պետերբուրգի հայ խմբակի, 
հայոց եկեղեցու պատգամաւորները։ Եկան նոյնպէս պետակ․ խորհրդի անդամ 
Ղուկասեանը, պետական դումայի անդամներ՝ Ն․ Աջէմեանը և Յ․ Սաղաթէլեանը և 
ուրիշներ»4։ Ս․ Պետերբուրգում Հայոց կաթողիկոսին ուղեկցում էր Կ․ Պոլսի Ազգային ժողովի 
նախագահ Մինաս Չերազը, իսկ ներքին գործերի նախարարության անունից դիմավորել է 
հայագետ Նիկողայոս Մառը5։ 

Պետերբուրգ ժամանելուց հետո կաթողիկոսը մեկնեց հայկական եկեղեցի, որից հետո 
հանդիպեց Պյոտր Ստոլիպինի հետ։ Հայոց կաթողիկոսին ուղեկցում էին մի շարք 
հոգևորականներ, իսկ թարգմանիչն էր Նիկողայոս Մառը6։ 

Հաջորդ օրը՝ մայիսի 29-ին, կաթողիկոսն իր պատվիրակության և թարգմանիչ 
Նիկողայոս Մառի ուղեկցությամբ գնացքով շարժվեց Ս․ Պետերբուրգի «Բալթիական» 
կայարան, որտեղ նրանց դիմավորեց պալատական արարողապետը և պալատական 
կառքով՝ լծված վեց նժույգներով, և ևս 4 կառք պատվիրակության անդամների համար, 
նրանց ուղեկցեցին Պետերհոֆի կայսերական պալատ։ Պալատ հասնելուն պես 
պատվիրակությանն ուղեկցեցին Չինական դահլիճ, իսկ ավագ արարողապետ իշխան 
Դոլգորուկին Վեհափառին և Նիկողայոս Մառին ուղեկցեց կայսեր ընդունարան7։ 

Բուն հանդիպման վերաբերյալ մամուլում հրապարակվեցին միայն կաթողիկոսի և 
կայսեր ուղերձները։ Մեզ հաջողվեց Հայաստանի ազգային արխիվից գտնել այս 
հանդիպումը վկայող փաստաթուղթը։ Փատաթուղթը թվագրված է հենց նույն օրով, ինչը մեզ 
թույլ է տալիս ենթադրել, որ փաստաթուղթը հավանաբար կազմվել է Նիկողայոս Մառի 
կողմից, քանի որ այդ հանդիպմանը ներկա են եղել միայն ինքը, Նիկոլայ II-ը, Մատթեոս II-ը 
և արարողապետ կոմս Գենդրիկովը։ 

Փաստաթղթում գրված է. «Թագավորը տեղից վեր կացավ և մի քանի քայլ ընդա-ռաջեց 
դեպի պատրիարքը, որն էլ շտապեց օրհնել նորին մեծությանը։ Միայն Հայոց կա-թողիկոսի 
օրհնությունը ստանալուց հետո կայսրը մոտեցավ և Հայոց հայրապետի հետ փոխադարձ 
ողջագուրվեցին։ Պատին կից, միմյանց կողք դրված էին երկու բազկաթոռ։ Կայսրը 
հրավիրեց Նորին վեհափառությանը, որ նստեն։ Մեկի վրա նստեց կաթողիկոսը, մյուսի վրա՝ 
կայսրը։ Կայսրը իր մոտից հանեց մի գրությունը, որը գրված էր էջ ու կես և բարյացակամ ու 
զմայլեցուցիչ ժպիտով ասաց․ «Կկարդամ այս»» 8 ։ Այս ուղերձից մի հատ-վածն էր, որ 

 
1 Տե´ս  նույն տեղում։ 
2 Տե´ս  նույն տեղում, էջ 2։ 
3 Տե´ս  նույն տեղում։ 
4 «Լրաբեր», Աստրախան, 07․06․1909, թիվ 23, էջ 2։ 
5 «Հովիւ», Թիֆլիս, 31․05․1909, թիվ 19, էջ 304։ 
6 «Մշակ», Թիֆլիս, 30․05․1909, թիվ 114, էջ 1։ 
7 «Ախուրեան», Ալեքսանդրապօլ, 03․06․1909, թիվ 40, էջ 2։ 
8 ՀԱԱ, ֆ․ 57, ց․ 5, գ․12, թ․ 1։ 
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տպագրվեց արևմտահայ և արևելահայ թերթերում։ Ըստ «Արևելք» թերթի՝ հանդիպման 
վերաբերյալ Կ․ Պոլսի թերթերին հեռագիր է ուղարկել Մ․ Չերազը1։  

Նիկոլայ II-ը, դիմելով կաթողիկոսին, ասաց․ «Ուրախ եմ, որ Ձերդ վեհափառությանը 
տեսնում եմ ռուսական պետության սահմաններում Ձեր պարտականությունները 
ստանձնելուց առաջ։ 

Իմ նախնիների օրինակով բարյացակամությամբ եմ լցված դեպի հայ ժողովրդի իմ 
հպատակները, ինչպես նաև Ձեր հովվությանը հանձնված հայ լուսավորչական եկեղե-ցին։ 
Ես չեմ կասկածում, որ Դուք Ձեր ապագա գործունեության ժամանակ ջանք և եռանդ կդնեք՝ 
ամրապնդելու Ձեր հոտի անդամների մեջ քրիստոնեական հավատի իսկական ոգին։ 

Ես հավատացած եմ, որ Դուք՝ իբրև Ձեր նոր հայրենիքի հավատարիմ զավակ, 
հայրենիքի, որ Ձեզ ընդունում է սրտաբաց, կտանեք Ձեր հոտին խաղաղ, առաքինի կյանքի 
և օրինական իշխանություններին հնազանդության։ 

Իմ հոգածության մեջ՝ դաստիարակելու մատաղ սերունդը Քրիստոսի եկեղեցու հետ 
միությամբ, ես Ձեզնից սպասում եմ առանձին ուշադրություն՝ դեպի Ձեր խնամքին 
հանձնված եկեղեցական-կրթական հաստատությունների կանոնավոր գործունեությունն 
օրինական հիմունքներով, այնտեղ կրթություն ստացողների մեջ առ ընդհանուր հայրենիքի՝ 
Ռուսաստանի հանդեպ սիրո և հպատակության ոգի կրթելով։ 

Թող ամրանա դեպի Ձեզ իմ վստահությունը, որ արտահայտվեց Ձեզ Ձեր 
պատասխանատու պաշտոնում՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս և Էջմիածնի պատրիարք 
հաստատելու մեջ» 2 ։ Այս ողջույնի խոսքն էլ տպագրված էր ժամանակի մամուլում։ 
Հատկապես մեծ ոգևորությամբ էր հրատարակել Կ․ Պոլսի «Գարուն» թերթը, որտեղ թիվ 23 
համարում ներկայացնում է տեսակցությունը3, իսկ հաջորդ համարում ներկայացվում է, թե 
ինչ մեծ ընդունելության է արժանացել Վեհափառը ռուսական տարբեր քաղաքներում4։ 
Նույնը նաև հանդիպում ենք «Ժամանակ» թերթում5։ 

 Նիկոլայ II-ի խոսքից հետո Մատթեոս II-ը կանգնեց և իր ողջույնի խոսքը բանավոր 
ասաց, արխիվային փաստաթղթում գրված է, որ «Նորին մեծություն կայսրը վերին 
աստիճանի ուշադրությամբ էր լսում կաթողիկոսին, որի մաս-մաս թարգմանող 
պատասխանն ամեն անգամ արձագանք էր գտնում Նորին մեծության արտահայտած 
համակրանքի բնորոշ խոսքերի, հավանության գլխաշարժումի և հավանության ժպիտի 
մեջ»6։ Նիկոլայ II-ը ասաց, որ Հայոց կաթողիկոսը կարող է ցանկացած հարցով դիմել և 
անձամբ հանդիպել իր, մինիստրների խորհրդի նախագահի և Կովկասի փոխարքայի հետ․ 
«Կովկասի ներկա փոխարքային անձնապես ցուցում եմ տվել, որ դեպի հայ ժողովուրդը 
լիակատար բարյացակամություն ցուցաբերի։ Կարծեմ փոխարքան հավատարիմ է իմ այդ 
ցուցումներին և սիրով է վերաբերվում հայերին»7։ 

 Նիկոլայ II-ը այնուհետև հետաքրքրվեց արևմտահայերի վիճակից, որին ի պա-
տասխան՝ Վեհափառը պատասխանեց, որ «կոտորածները չեն դադարում, նույնիսկ 
վերջերս հայերի կոտորածների նորանոր կրկնությունների մասին լուրերն օրեցօր 
բազմաթիվ են»8։ Նիկոլայ II-ը նշում է, որ ինքը ևս տեղյակ է արևմտահայերի կոտո-րածների 
մասին։ Նշենք, որ Կովկասի ռազմական օկրուգի շտաբի պետի պաշտոնակատար 
Յուդենիչը պարբերաբար զեկույցներ էր ուղարկում գլխավոր շտաբի պետ գեներալ 
Կվարտիրմեյստերին, որոնցում հանգամանալից ներկայացնում էր, թե ինչպես է 
կառավարական զորքը նախապես ծրագրված պլանով իրականացրել հայերի ջարդեր9։ 
Նիկոլայ II-ը հարցրեց, թե «արդյոք հավատացած եք, որ Տաճկաստանում նրանց անվտանգ 
լինելն ու հանգիստ ապրելն առաջիկայում ապահովված է» 10 , որին ի պատասխան՝ 
Վեհափառն ասաց, որ «բոլորը կախված է կառավարության նոր ձևի կենսունակ լինելուց և 
նրա բարեխիղճ գործողություններից, երբ նա կամրապնդվի ու վերջնականապես հաղթող 
կհանդիսանա, այն ժամանակ էլ, թերևս, թուրքահայերը լավ օրեր կունենան, այլապես 

 
1 Տե´ս  «Արեւելք», Կ․ Պոլիս, 30․05․1909, թիվ  7111, էջ 3։ 
2 «Նոր դպրոց», Թիֆլիս, 1909, թիվ 6-7, էջ 3-4։ 
3 Տե´ս «Գարուն», Կ․ Պոլիս, 31․05-13․06.1909, թիվ 23, էջ 2։ 
4 Տե´ս նույն տեղում, 07-20․06.1909, թիվ 24, էջ 2։ 
5 Տե´ս «Ժամանակ» Կ․ Պոլիս, 01-14․06 1909, թիվ 190, էջ 3։ 
6 ՀԱԱ, ֆ․ 57, ց․ 5, գ․12, թ․ 1։ 
7 ՀԱԱ, ֆ․ 57, ց․ 5, գ․12, թ․ 1։ 
8 Նույն տեղում։ 
9  Տե´ս  Ներսիսյան Մ., Սահակյան Ռ․, Հայերի ցեղասպանությունն Օսմանյան կայսրությունում, 

փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, հ․ Գ, Ե., 1991, էջ 235-238։ 
10 ՀԱԱ, ֆ․ 57, ց․ 5, գ․12, թ․ 5։ 
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կոտորածներն ու չարչարանքներն անխուսափելի են։ Նորին վեհափառությունը համոզված 
չէ, որ Տաճկաստանում կգերիշխի կարգն ու օրինականությունը»1։ 

 Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը, որն ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ դեռևս Կ․ Պոլսի հայոց 
պատրիարքն էր և մի քանի օր առաջ հանդիպել էր Օսմանյան կայսրության սուլթանի հետ, 
մեկ շաբաթ անց թուրքերի թիվ մեկ թշնամու՝ ռուսաց կայսեր մոտ, ըստ էության, 
հայտարարեց, որ չի վստահում երիտթուրքական կառավարության սին խոստումներին։ 
Նշենք, որ սա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ ՀՅԴ գործիչներն ակտիվորեն 
համագործակցում էին երիտթուրքերի հետ, և ընդամենը մեկ ամիս էր անցել, Ադանայի 
ջարդերից և գահընկեց էր արվել սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ը։  

Հետաքրքրական է, որ Նիկոլայ II-ը Վեհափառի հետ քննարկում էր, ոչ թե 
Ռուսաստանում ապրող հայերի հարցը, այլ Օսմանյան կայսրության հայերի կացությունը, և, 
մեր կարծիքով, պատահական չէր, որ ցարական իշխանության առաջնորդը շտապեց 
հանդիպել Վեհափառի հետ, որը մեծաքանակ տեղեկություններով ժամանելու էր Օս-
մանյան կայսրությունից։ Մատթեոս II-ն էլ քաջ գիտակցում էր, որ ցարական Ռուսաս-տանը 
հավակնություններ ունի՝ Օսմանյան կայսրության արևելյան շրջանների հետ կապ-ված, և 
հնարավոր ռազմական գործողություններում փորձելու էր ցանկացած եղանակով 
օգտագործել հայկական տարրը, որը հետագայում կտեսնենք Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի տարիներին։ Նման կարծիք կար նաև Կ․ Պոլսում հրատարակվող «Ծիածան» 
շաբաթաթերթում, որում նշվում է, որ Վեհափառը  քաջատեղյակ էր Ս․ Պե-տերբուրգում 
կայանալիք թեմայի քննարկումից, այդ պատճառով էլ ժամանեց արևմտահայ նշանավոր 
գործիչ և Կ․ Պոլսի Ազգային ժողովի նախագահ Մինաս Չերազի հետ2։ Թերթը նաև պնդում 
է, որ չպետք է Ադանայի ողբերգության մեջ մեղադրել միայն Աբդուլ Համիդին, քանի որ 
մեղքի իրենց մեծ բաժինն ունի նաև երիտթուրքական կառավարությունը3։ Եթե սովորական 
թերթի լրագրողին հայտնի կարող էր լինել, որ Ադանայի ջարդերի հետևում կանգնած են 
երիտթուրքական իշխանությունները, ապա բնական է, որ Կ․ Պոլսի հայոց պատրիարքն էլ 
պետք է իմանար դրա մասին նախքան Հակոբ Պապիկյանի նամակի փոխանցումը Եղիշե 
արքեպիսկոպոս Դուրյանին4∗։ 

Նիկոլայ II-ը հետաքրքրվեց, թե ով է Կ․ Պոլսի հայոց պատրիարքը, և որքան հայ 
պատգամավոր կա Օսմանյան խորհրդարանում, ապա փոխեց խոսակցության թեման և 
սկսեց հարցեր տալ Վեհափառի կյանքից և գործունեությունից. ե՞րբ և քանի՞ անգամ է եղել 
Էջմիածնում և Ռուսաստանում նախքան Կ․ Պոլսի հայոց պատրիարք դառնալը, որտե՞ղ է 
ծառայել, և շատ զարմացավ, երբ իմացավ, որ Եգիպտոսում հայերը համայնք ու եկեղեցի 
ունեն։ Վեհափառն ասաց, որ տասներկու տարի էլ Երուսաղեմում է ապրել։ Ցարը 
հետաքրքրվեց նաև Պարսկաստանում ապրող հայերի մասին, թե որքան հայ է ապրում 
Պարսկաստանում, որ քաղաքներում, և ընդհանրապես որքան հայ է ապրում աշխարհում։ 
Կաթողիկոսը պատասխանեց, որ Պարսկաստանի համայնքը փոքր է, ընդամենը 200․000 
մարդ է ապրում, հիմնականում՝ Թավրիզում, Թեհրանում, Ջուղայում, իսկ աշխարհում 
ապրում է շուրջ 4 միլիոն հայ 5 ։ Սա շատ կարևոր տեղեկատվություն է այն մասին, որ 
Վեհափառից տեղեկանում ենք, որ մինչ հայոց ցեղասպանությունն աշխարհում եղել է մոտ 
4 միլիոն հայ։ 

Կայսրն ասում է, որ ցանկանում է այցելել Կովկաս և այնտեղ մեծ սիրով կհանդիպի 
Վեհափառի հետ։ Խոսակցության վերջում կաթողիկոսն ասում է, որ կցանկանար նաև 
զրուցել կայսրուհի Ալեքսանդրա Ֆեոդորովնայի հետ, սակայն Նիկոլայ II-ը պատասխանում 
է, որ կայսրուհին խիստ զբաղված է և պատրաստվում է ճամփորդության∗։ 

 
1 Նույն տեղում։ 
2 Տե´ս «Ծիածան», Կ․ Պոլիս, թիվ 1, 02․06․1909։ 
3 Տե´ս նույն տեղում։ 
4 Դարբինեան Ա., Հայ ազատագրական շարժման օրերէն, Ե., 2003, էջ 130։ 
∗ Ադանայի ջարդերից հետո, Իթթիհատական կառավարությունը քննիչ մարմին է ուղարկում Ադանա, որի 

կազմում կար երկու հայ՝ Մանաթըրի նահանգի դատական քննիչ Հարություն Մոստիչեանը և Օսմանյան 
խորհրդարանի անդամ, իթթիհատական Հակոբ Պապիկյանը: Վերջինս իր կազմած տեղեկագրում նշում է, որ 
«Ցավով գրում եմ, որ «Իթիիհատ վե Թերաքքը» կուսակցության անդամները մասնակցել են Ադանայի 
եղերերգության կազմակերպմանը, եւ այս իրողությունը հաստատել են հյուպատոսները, ամերիկահայ 
միսիոներները և լատին քահանաները»: Պապիկյանը պատրաստվում էր այդ գրությունը ներակայացնել 
խորհրդարանում, սակայն «պատահաբար» մահանում է: Այդ նամակը Պապիկյանի տանը գտնում է 
Համբարձում Բոյաջյանը (Մեծ Մուրադը) և հանձնում Կ. Պոլսի հայոց պատրիարք Եղիշե արք. Դուրյանին։ 

5 Տե´ս ՀԱԱ, ֆ․ 57, ց․ 5, գ․12, թ․ 5։ 
∗ 1909 թ․ հունիսի 6-ին Նիկոլայ II-ը Ֆինլանդիայում հանդիպելու էր Գերմանիայի կայսր Վիլհելմ II-ին։ 
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Հանդիպումը տևում է 30 րոպե, որից հետո արարողապետ կոմս Գենդրիկովը 
կաթողիկոսին է հանձնել կայսերական հրովարտակը և ադամանդակուռ խաչը՝ վեղարի 
համար1։ 

Երկխոսությունից հետո ցարը և կաթողիկոսը միասին դուրս են եկել սենյակից և իջել 
դահլիճ՝ հանդիպելու կաթողիկոսի պատվիրակության հետ։ Պատվիրակության անդամներն 
էին Բեսարաբիայի և Նոր նախիջևանի թեմի առաջնորդ Ներսես արք․ Խուդավերդյանը, 
Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գարեգին արք․ Սաթունյանցը, Արցախի∗ թեմի առաջնորդ 
Աշոտ եպիսկոպոս Շախեյանը, Էջմիածնի սինոդի անդամներ՝ Բաբկեն վարդապետ 
Աղավելյանը և Մեսրոպ վարդապետ Տեր-Մովսիսյանը∗2։   

Կայսրը մոտեցավ նրանց, հերթով ողջունեց և ամեն մեկին տարբեր հարցեր  տվեց։ 
Այնուհետև պատվիրակությանն ուղեկցեցին սպիտակ դահլիճ  և նստեցրին թեյի սեղանի 
շուրջ՝ հյուրասիրության։ Հյուրասիրությունից հետո արարողապետ Շիտրովսկին ուղեկցեց 
կաթողիկոսին կայարան և ճանապարհեց։ 

Այս հանդիպումը լուսաբանվեց տվյալ ժամանակաշրջանի հայկական նշանավոր 
թերթերում։ Այդ ժամանակ ամենաքննարկվող հարցերից մեկն էր` արդյո՞ք Վեհափառը 
հայտարարել է, որ արևմտահայերի փրկությունը կապված է Ռուսաստանի հովանավո-
րությունից, թե ոչ։ Մասնավորապես, ռուսական «Биржевые ведомости» թերթի լրագրո-ղին 
տված հարցազրույցի ընթացքում Մատթեոս II-ը հայտարարել է, որ «անհիմն են այն 
խոսակցությունները, որ ինքը պետք է խնդրի Ռուսաստանից իր հովանավորության տակ 
առնել օսմանցի հայերին։ Հույս եմ հայտնում, որ օսմանցի հայերի վիճակը պիտի բարե-
լավվի ուշ կամ կանուխ և Ադանայի դեպքերի մեջ որևէ մեղք չունի արդի կառավա-
րությունը»3։ Այնուամենայնիվ, ուսումնասիրելով արխիվային փաստաթուղթը, տեսնում ենք, 
որ կաթողիկոսը Նիկոլայ II-ին հայտնում է, որ հույս չունի, որ արևմտահայերի վիճակը 
կարող է բարելավվել։ Կաթողիկոսը երբեք ուղիղ չի ասել, որ Ադանայի ջարդերի մեջ 
երիտթուրքերը ունեն մեղավորություն, սակայն հանդիպման ընթացքում հնչած այն միտքը, 
որ կոտորածները շարունակվում են, խոսում է այն մասին, որ կաթողիկոսը, ըստ էության, 
չէր վստահում երիթուրքական կառավարությանը և զգուշավորություն պահելով՝ 
հայտարարում, որ երիտթուրքերն Ադանայում ոչ մի մեղք չունեն։  

Եվս մեկ ուշագրավ հարցազրույց է հրապարակվել մայիսի 5-ին, երբ Մատթեոս II-ը 
դեռևս գտնվում էր Կ․ Պոլսում։ «Русское слово» թերթի լրագրողը  ներկայացնում է իր և 
Մատթեոս Իզմիրլյանի հանդիպումը, որտեղ Հայոց կաթողիկոսը հայտարարում է, որ 
Ռուսաստանը հայերի հովանավորության միակ միջոցն է, որով կարելի է վերջ տալ 
ապագայի արյունահեղություններին. «Եթե վերանորոգուած Թուրքիան չկարենայ վերջ տալ 
կոտորածներու, այն ժամանակ Ռուսաստանի հովանաւորութիւնը անհրաժեշտ է»4։ 

Նշված հայտարարությունից հետո Օսմանյան կայսրության քաղաքական 
շրջանակներում սկսվեցին խոսել, որ Մ. Իզմիրլյանը համագործակցում է ռուսների և Կ․ 
Պոլսում Ռուսաստանի դեսպան Զինովևի հետ, և այս հարցը պատրաստվում է բարձրացնել 
Պետերբուրգում Նիկոլայ II-ի հետ հանդիպման ժամանակ։ Միաժամանակ Թուրքիայի 
դատական նախարարը պարզաբանումներ է պահանջել պատրիարքարանից, որից հետո 
Մատթեոս II-ը հայտարարել է, որ ինքը նման հայտարարություն չի արել ռուս դեսպանին և 
լրագրողին 5 ։ Չենք կարող ստույգ պատասխանել՝ արդյոք կաթողիկոսը նման 
հայտարարություն արել էր, թե դա ռուսական քարոզչության քայլ է եղել։ Եթե նույնիսկ 
կաթողիկոսը նման հայտարարություն կատարած լիներ, կարող էր պայմանավորված լիներ 
այն հանգամանքով, որ այդ օրերին Կիլիկիայում տեղի էին ունենում հայերի զանգվածային 
կոտորածներ։  

Այս թեմայի շուրջ բարձրացած մեծ աղմուկի համապատկերում ՀՅԴ-ն իր 
պաշտոնաթերթ «Դրօշակ»-ում ոչ միայն անդրադարձ չի կատարել Հայրապետի այցին, այլև 

 
1 Տե´ս «Նոր դպրոց», Թիֆլիս, 1909, թիվ 6-7, էջ 5։ 
∗ Բնագրում՝ Ղարաբաղի։ 
∗ Մեսրոպ վարդապետ Տեր-Մովսիսյանն ակտիվ գործունեություն էր ծավալել 1904 թ․ ցարական 

իշխանության կողմից բռնագանձված եկեղեցական գույքի և ունեցվածքի վերադարձման ուղղությամբ, եղել է 
Գևորգյան ճեմարանի տեսուչը, իսկ 1919 թ․ նշանակվել Հայաստանի նորաբաց համալսարանի 
պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի առաջին դեկան։ 

2 Տե´ս  ՀԱԱ, ֆ․ 57, ց․ 5, գ․12, թ․ 2։ 
3 «Արեւելք», Կ․ Պոլիս, 01․06․1909, թիվ 7112, էջ 3։ 
4 «Ձայն հայրենեաց», Կ․ Պոլիս, 29․05-11․06.1909, թիվ 31-32, էջ 322։ 
5 Տե´ս նույն տեղում։ 
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հակառուսական հոդվածներ է տպագրել1, բնականաբար, դա պայմանավորված էր այն 
հանգամանքով, որ ՀՅԴ-ն համագործակցում էր երիտթուրքերի հետ և չէր ցանկանում 
խնդիրներ ունենալ նրանց հետ։  

Անշուշտ, ժամանակաշրջանի մամուլին չէին կարող հայտնի լինել խոսակցության 
մանրամասնությունները, այնուամենայնվիվ, որոշ թերթերում գտնվող վերլուծական 
հոդվածները պարունակում էին ճշմարտության նշույլներ, մասնավորապես «Ծիածան» 
թերթի վերոնշյալ հոդվածը։ 

Կարող ենք արձանագրել հետևյալը, որ Նիկոլայ II-ի և Մատթեոս Իզմիրլյանի 
հանդիպման ժամանակ չի խոսվել արևելահայության խնդիրների մասին, անդրադարձ է 
կատարվել արևմտահայության խնդրին, որտեղ կաթողիկոսը բարձրաձայնել է 
զանգվածային ջարդերի մասին, սակայն չի խոսվել ռուսների կողմից արևմտահայությանն 
օժանդակելու և հովանավորելու մասին։ 
 

Микаел Микаелян, ВСТРЕЧА КАТОЛИКОСА ВСЕХ АРМЯН  МАTTEOCA II ИЗМИР-
ЛЯНА С РОССИЙСКИМ ИМПЕРАТОРОМ НИКОЛАЕМ II․ Трагедия в Адане в 1909 году 
была спланирована младотурками в Османской империи и в эти ужасные дни Николай II 
публикует манифест, согласно которому, армянский патриарх Константинополя Маттеос 
Измирлян становится Католикосом Всех Армян, после чего Католикос, приехав в Россию, 
сразу отправился в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским императором, где 
озвучив проблему западных армян, отметил, что не верит, что в Османской империи мо-
гут прекратиться погромы армян. На наш взгляд, у Маттеоса II была информация, что за 
трагедией в Адане стояли младотурки. 

Можем констатировать, что во время встречи Николая II и Маттеоса II не говорилось 
о проблемах восточных армян, затрагивалась только проблема западных армян, где Ка-
толикос поднял вопрос массовых погромов, однако дошедшие до нас сведения не гово-
рилось о поддержке и спонсировании со стороны русских. 

 
Ключевые слова: Маттеос II Измирлян, Николай II, Петр Столипин, Мехмед Решад 

V, Константинополь, Адана, младотурки, Санкт-Петербург, дворец Петергофа, 
западноармянская и восточноармянская пресса. 

 
   Mikayel Mikayelyan, MEETING OF CATHOLICOS OF ALL ARMENIANS MATTEOS II 

IZMIRLYAN WITH RUSSIAN EMPEROR NICHOLAS II․ The tragedy in Adana in 1909 was 
planned by the Young Turks in the Ottoman Empire and in these terrible days Nicholas II pub-
lished a manifesto according to which the Armenian Patriarch of Constantinople Matteos Izmir-
lyan became the Catholicos of All Armenians, after which the Catholicos, arriving in Russia, 
immediately went to St. Petersburg to meet with the Russian emperor, where he voiced the 
problem of Western Armenians, noted that he didn’t believe that the pogroms of Armenians 
could stop in the Ottoman Empire. In our opinion, Matteos II had an information that the Young 
Turks were behind the tragedy in Adana. 

We can state that during the meeting of Nicholas II and Matteos II, there was no mention 
of the problems of Eastern Armenians, only the problem of Western Armenians was touched 
upon, where the Catholicos raised the issue of mass pogroms, but the information that reached 
us didn’t mention support and sponsorship from the Russians.  

 
Key words: Matteos II Izmirlyan, Nicholas II, Pyotr Stolypin, Mehmed Reshad V, Constan-

tinople, Adana, the Young Turks, St. Petersburg, Peterhof Palace, Western Armenian and East-
ern Armenian press. 

 
  

 
1 Տե´ս «Դրօշակ», Ժնև, յունիս 1909, թիվ 6, էջ 69։ 
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